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ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม 
เร่ือง  กําหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุมครองสิ่งแวดลอม 

ในบริเวณพื้นที่จังหวัดกระบี่ 
พ.ศ.  ๒๕๕๓ 

 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา   ๔๕  แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพ

ส่ิงแวดลอมแหงชาติ  พ.ศ.  ๒๕๓๕  อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัด

สิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๓  มาตรา  ๓๘  มาตรา  ๔๑   

และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจ 

ตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  โดยความ

เห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ  และโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรีจึงออกประกาศกําหนด

เขตพื้นที่และมาตรการคุมครองสิ่งแวดลอมในบริเวณพื้นที่จังหวัดกระบี่  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ใหยกเลิก 

(๑) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  เ ร่ือง  กําหนดเขตพื้นที่ 

และมาตรการคุมครองสิ่งแวดลอม  ในบริเวณพื้นที่จังหวัดกระบี่  พ.ศ.  ๒๕๔๖ 

(๒) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  เ ร่ือง  กําหนดเขตพื้นที่ 

และมาตรการคุมครองสิ่งแวดลอม  ในบริเวณพื้นที่จังหวัดกระบี่  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

(๓) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  เร่ือง  ขยายระยะเวลาการใช

บังคับประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  เร่ือง  กําหนดเขตพื้นที่และมาตรการ

คุมครองสิ่งแวดลอม  ในบริเวณพื้นที่จังหวัดกระบี่  พ.ศ.  ๒๕๔๖  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยประกาศ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  เร่ือง  กําหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุมครองสิ่งแวดลอม  

ในบริเวณพื้นที่จังหวัดกระบี่  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

ขอ ๒ ในประกาศนี้ 

“แนวชายฝงทะเล”  หมายความวา  แนวที่น้ําทะเลขึ้นสูงสุดตามปกติทางธรรมชาติ 

ขอ ๓ ใหพื้นที่ที่ไดมีการกําหนดใหเปนเขตอนุรักษและเขตควบคุมอาคารของจังหวัดกระบี่  

ดังตอไปนี้  เปนเขตพื้นที่ที่ใหใชมาตรการคุมครองสิ่งแวดลอม  ตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในประกาศนี้ 
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(๑) พื้นที่ภายในแนวเขตตามพระราชกฤษฎีกากําหนดบริเวณที่ดินสุสานหอยเจ็ดสิบหาลานป  
หาดนพรัตนธารา  หมูเกาะพีพี  และเกาะใกลเคียง  ในทองที่ตําบลหนองทะเล  ตําบลอาวนาง  ตําบลไสไทย  
และตําบลปากน้ํา  อําเภอเมืองกระบี่  จังหวัดกระบี่  ใหเปนเขตอุทยานแหงชาติ  พ.ศ.  ๒๕๒๖ 

(๒) พื้นที่ภายในแนวเขตตามพระราชกฤษฎีกาขยายเขตอุทยานแหงชาติสุสานหอยเจ็ดสิบหาลานป  
หาดนพรัตนธารา  หมูเกาะพีพี  และเกาะใกลเคียงในทองที่ตําบลไสไทย  อําเภอเมืองกระบี่  จังหวัดกระบี่  
พ.ศ.  ๒๕๓๙ 

(๓) พื้นที่ภายในแนวเขตตามพระราชกฤษฎีกาใหใชพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร   
พ.ศ.  ๒๕๒๒  บังคับในทองที่บางแหงในตําบลหนองทะเล   ตําบลอาวนาง  และตําบลไสไทย   
อําเภอเมืองกระบี่  จังหวัดกระบี่  พ.ศ.  ๒๕๓๔ 

(๔) พื้นที่บางสวนภายในแนวเขตตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ  เร่ือง  กําหนด
หามใชเคร่ืองมืออวนลากและอวนรุนที่ใชประกอบเรือยนตทําการประมงในที่จับสัตวน้ําบางแหง 
ของจังหวัดกระบี่  ลงวันที่  ๙  ตุลาคม  ๒๕๕๐   

ขอ ๔ ใหจําแนกพื้นที่ตามขอ  ๓  เปน  ๔  บริเวณ  ตามแผนที่ทายประกาศนี้  โดยมีรายละเอียด  
ดังนี้ 

บริเวณที่  ๑  หมายถึง  พื้นที่บนแผนดินใหญภายในบริเวณที่อยูในแนวเขตตามขอ  ๓  (๑)  (๒)  
และ  (๓)  ยกเวนพื้นที่ในบริเวณที่  ๒  และบริเวณที่  ๓  โดยจําแนกพื้นที่  เปนดังนี้ 

(ก) พื้นที่ที่มีความสูงจากระดับน้ําทะเลปานกลางไมเกิน  ๔๐  เมตร  ในบริเวณที่วัดจากแนว
ชายฝงทะเลและริมตลิ่งของปากแมน้ํากระบี่เขาไปในแผนดินใหญเปนระยะ  ๕๐  เมตร  ตลอดแนว
ชายฝงทะเล   

(ข) พื้นที่ที่มีความสูงจากระดับน้ําทะเลปานกลางไมเกิน  ๔๐  เมตร  ในบริเวณที่วัดจาก 
แนวเขต  (ก)  ตลอดแนว  เขาไปในแผนดินใหญเปนระยะ  ๑๕๐  เมตร 

(ค) พื้นที่ที่มีความสูงจากระดับน้ําทะเลปานกลางไมเกิน  ๔๐  เมตร  ในบริเวณที่วัดจาก 

แนวเขต  (ข)  ตลอดแนว  เขาไปในแผนดินใหญจนสุดเขตพื้นที่บริเวณที่  ๑   

(ง) พื้นที่ที่มีความสูงจากระดับน้ําทะเลปานกลางเกินกวา  ๔๐  เมตร  ข้ึนไป 

บริเวณที่  ๒  หมายถึง  พื้นที่เกาะพีพีดอน  โดยจําแนกพื้นที่  เปนดังนี้   

(ก) พื้นที่ในบริเวณที่วัดจากแนวชายฝงทะเลรอบเกาะเขาไปในแผนดิน  เปนระยะ  ๕๐  เมตร 

(ข) พื้นที่ในบริเวณที่วัดจากแนวเขต  (ก)  เขาไปในแผนดินทั้งหมด   
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บริเวณที่  ๓  หมายถึง  พื้นที่เกาะตาง ๆ  ภายในแนวเขตตามขอ  ๓  (๑)  และ  (๒)  ยกเวนพื้นที่
บริเวณที่  ๒ 

บริเวณที่  ๔  หมายถึง  พื้นที่นานน้ําทะเลภายในบริเวณที่มีจุดเร่ิมตนตรงแนวชายฝงทะเล
บริเวณปากคลองทราย  ของแนวเขตตามขอ  ๓  (๑)  จากจุดดังกลาวลากเปนเสนตรงไปยังจุดที่  (๓)   
จุดที่  (๔)  และจุดที่  (๕)  ของแนวเขตตามขอ  ๓  (๔)  จากจุดดังกลาวลากเปนเสนตรงขึ้นไปทางทิศเหนือ
ที่จุดพิกัดยูทีเอ็ม  X  ๔๘๙๗๐๐  Y  ๘๘๓๑๕๐  และจากจุดดังกลาวเร่ือยไปทางดานเหนือตามแนวเขต
ตามขอ  ๓  (๑)  จนสุดเขตดังกลาวที่บริเวณปากแมน้ํากระบี่ 

ขอ ๕ ในพื้นที่ตามขอ   ๔   หามกอสราง  ดัดแปลง  หรือเปลี่ยนการใชอาคารใด  ๆ   
ใหเปนอาคาร  ดังตอไปนี้ 

(๑) โรงงานอุตสาหกรรมทุกประเภทหรือทุกชนิด  เวนแตโรงงานจําพวกที่  ๑  โรงงาน
ประเภทซัก  อบ  รีด  โรงงานทําน้ําแข็ง  โรงงานทําน้ําใหบริสุทธิ์ที่ใชเคร่ืองจักรไมเกิน  ๒๐๐  แรงมา  
โรงงานปรับคุณภาพของเสยีรวม  และโรงงานที่เกี่ยวกับระบบสาธารณูปโภค   

(๒) ฌาปนสถาน  เวนแตการกอสรางทดแทนหรือดัดแปลงของเดิมในพื้นที่เดิมซ่ึงจะตองมี
ระบบควบคุมมลพิษทางอากาศ  รวมทั้งส่ิงกอสรางและอาคารประกอบของระบบควบคุมมลพิษ 
ทางอากาศตองเปนไปตามมาตรฐานของทางราชการ 

(๓) สุสาน  เวนแตกรณีสุสานที่มีอยูเดิมไดใชประโยชนเต็มพื้นที่เดิมที่ไดจัดไวเพื่อการนั้นแลว  
ก็ใหดําเนินการได  แตตองมีระยะหางจากแนวชายฝงทะเลไมนอยกวา  ๑,๐๐๐  เมตร  และมีระยะหาง
จากแหลงน้ําสาธารณะหรือบอน้ําเพื่อการบริโภคไมนอยกวา  ๓๐๐  เมตร   

(๔) คลังน้ํ ามัน เชื้อ เพลิงและสถานที่ที่ ใช ในการ เก็บรักษาน้ํ ามัน เชื้อ เพลิงที่ ไม ใช 

กาซปโตรเลียมเหลวและกาซธรรมชาติเพื่อจําหนายที่ตองขออนุญาตตามกฎหมายวาดวยการควบคุม

น้ํามันเชื้อเพลิง  เวนแตสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง   

(๕) สถานที่บรรจุกาซ  สถานที่เก็บกาซ  และหองบรรจุกาช  สําหรับกาซปโตรเลียมเหลว 

และกาซธรรมชาติ  เวนแตสถานีบริการกาซ  รานจําหนายกาซ  สถานที่ใชกาซ  และสถานที่จําหนาย

อาหารที่ใชกาซ  ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  แตไมรวมถึงการยายสถานที่บรรจุกาซ

จากสถานที่ต้ังเดิม  ไปยังสถานที่ต้ังแหงใหมที่เหมาะสมและปลอดภัยกวา  โดยไมเพิ่มปริมาณ 

ขอ ๖ การกอสรางหรือดัดแปลงอาคารในพื้นที่บริเวณที่  ๑  ซ่ึงไมใชกรณีที่ตองหามตามขอ  ๕  

ใหเปนไปตามหลกัเกณฑดังตอไปนี้ 
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(๑) พื้นที่บริเวณที่  ๑  (ก)  ที่มีความลาดชันไมเกินรอยละ  ๒๐  และมีระยะหางจากแนว
ชายฝงทะเลไมนอยกวา  ๓๐  เมตร  ใหมีไดเฉพาะอาคารที่มีความสูงไมเกิน  ๖  เมตร  และมีพื้นที่วาง 
ไมนอยกวารอยละ  ๗๕  ของแปลงที่ดินที่ย่ืนขออนุญาตกอสรางอาคาร 

(๒) พื้นที่บริเวณที่  ๑  (ข)  ที่มีความลาดชันไมเกินรอยละ  ๒๐  ใหมีไดเฉพาะอาคาร   
ที่มีความสูงไมเกิน  ๑๒  เมตร  และมีพื้นที่วางไมนอยกวารอยละ  ๖๐  ของแปลงที่ดินที่ย่ืนขออนุญาต
กอสรางอาคาร 

(๓) พื้นที่บริเวณที่  ๑  (ค)  ที่มีความลาดชันไมเกินรอยละ  ๒๐  ใหมีไดเฉพาะอาคาร   
ที่มีความสูงไมเกิน  ๑๒  เมตร  และมีพื้นที่วางไมนอยกวารอยละ  ๔๐  ของแปลงที่ดินที่ย่ืนขออนุญาต
กอสรางอาคาร  โดยถาเปนการกอสรางอาคารบานแถว  หองแถว  หรือตึกแถว  ความยาวของอาคาร 
แตละแถวตองไมเกิน  ๒๕  เมตร  และมีพื้นที่วางระหวางอาคารแตละแถวไมนอยกวา  ๕  เมตร   

(๔) พื้นที่บริเวณที่  ๑  (ง)  ที่มีความลาดชันไมเกินรอยละ  ๒๐  ใหมีไดเฉพาะอาคารที่มีความสูง
ไมเกิน  ๖  เมตร  มีพื้นที่อาคารคลุมดินตอหลังไมเกิน  ๙๐  ตารางเมตร  และมีพื้นที่วางไมนอยกวา 
รอยละ  ๗๕  ของแปลงที่ดินที่ย่ืนขออนุญาตกอสรางอาคาร  และในพื้นที่บริเวณนี้  หามดําเนินการจัดสรร
ที่ดินตามกฎหมายวาดวยการจัดสรรที่ดิน 

(๕) พื้นที่บริเวณที่  ๑  ที่มีความลาดชันเกินกวารอยละ  ๒๐  ถึง  รอยละ  ๓๕  ใหเปนไปตาม
หลักเกณฑดังตอไปนี้ 

 (ก) พื้นที่บริเวณที่  ๑  (ก)  และ  (ง)  ใหมีไดเฉพาะอาคารที่มีความสูงไมเกิน  ๖  เมตร  
สวนพื้นที่บริเวณที่  ๑  (ข)  และ  (ค)  ใหมีไดเฉพาะอาคารที่มีความสูงไมเกิน  ๑๒  เมตร   

 (ข) อาคารตาม  (ก)  ตองเปนอาคารอยูอาศัยที่เปนอาคารเด่ียว  ขนาดแปลงที่ดินที่ย่ืนขอ
อนุญาตกอสรางตองมีเนื้อที่ไมนอยกวา  ๑๐๐  ตารางวา  มีพื้นที่อาคารคลุมดินตอหลังไมเกิน  ๙๐  ตารางเมตร  
และมีพื้นที่วางไมนอยกวารอยละ  ๗๐  ของแปลงที่ดินที่ย่ืนขออนุญาตกอสราง 

(๖) พื้นที่บริเวณที่  ๑  ที่มีความลาดชันเกินกวารอยละ  ๓๕  ถึง  รอยละ  ๕๐  ใหมีไดเฉพาะ

อาคารอยูอาศัยที่เปนอาคารเด่ียวที่มีความสูงไมเกิน  ๖  เมตร  ขนาดแปลงที่ดินที่ย่ืนขออนุญาตกอสราง

ตองมีเนื้อที่ไมนอยกวา  ๑๒๐  ตารางวา  มีพื้นที่อาคารคลุมดินตอหลังไมเกิน  ๘๐  ตารางเมตร  และมี

พื้นที่วางไมนอยกวารอยละ  ๗๕  ของแปลงที่ดินที่ย่ืนขออนุญาตกอสรางอาคาร 

(๗) พื้นที่บริเวณที่  ๑  ที่มีระยะหางจากแนวชายฝงทะเลนอยกวา  ๓๐  เมตร  หรือที่มีความ

ลาดชันเกินกวารอยละ  ๕๐  หามกอสรางหรือดัดแปลงอาคารใด ๆ   
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พื้นที่วางที่กําหนดไวตามขอนี้  ตองมีพื้นที่สีเขียวไมนอยกวารอยละ  ๕๐  ของพื้นที่วางนั้น  
โดยมีไมยืนตนที่เปนไมทองถิ่นเปนองคประกอบหลัก 

การปรับระดับพื้นดินสําหรับพื้นที่บริเวณที่  ๑  ที่มีความลาดชันต้ังแตรอยละ  ๒๐  ข้ึนไป   
ใหปรับระดับตามแนวนอนตอแนวด่ิงไดในอัตราสวนไมเกิน  ๒ : ๑  สวน  และหามปรับระดับโดยการ
ขุดดินหรือถมดิน  ลึกหรือสูงเกิน  ๑  เมตร  เวนแตเพื่อการกอสรางระบบฐานรากอาคาร  หองใตดิน  
หรือบอเก็บน้ําใตดิน  และการปรับระดับพื้นดิน  การขุดดิน  การถมดิน  ตองไมทําอันตรายตอรากและ
ลําตนของตนไมเด่ียวหรือตนไมหมูที่ข้ึนอยูตามธรรมชาติ  ที่มีขนาดความโตวัดโดยรอบลําตนตรงที่สูง  
๑.๓๐  เมตร  ต้ังแต  ๕๐  เซนติเมตรขึ้นไป  และมิใหเคลื่อนยายหรือทําลายหินดานทั้งที่อยูใตพื้นดิน  
ระดับพื้นดิน  หรือโผลเหนอืพื้นดิน   

ขอ ๗ การกอสรางหรือดัดแปลงอาคารในพื้นที่บริเวณที่  ๒  ซ่ึงไมใชกรณีที่ตองหาม 
ตามขอ  ๕  ใหเปนไปตามหลักเกณฑดังตอไปนี้ 

(๑) พื้นที่บริเวณที่  ๒  (ก)  ใหเปนไปตามหลักเกณฑดังตอไปนี้ 
 (ก) พื้นที่ที่วัดจากแนวชายฝงทะเลเขาไปในแผนดินเปนระยะ  ๓๐  เมตร  หามกอสราง

หรือดัดแปลงอาคารใด ๆ  เวนแตเปนการกอสรางหรือดัดแปลงอาคารเพื่อทดแทนอาคารเดิมที่ไดรับ
ความเสียหายจากธรณีพิบัติภัย  เมื่อวันที่  ๒๖  ธันวาคม  ๒๕๔๗  ในพื้นที่บริเวณทาเรืออาวตนไทร
ตามที่จังหวัดกระบี่กําหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตามขอ  ๑๓  แตอาคารตองมีความสูง
ไมเกิน  ๙  เมตร  และพื้นที่อาคารตองไมเกินกวาที่ไดรับอนุญาตไวเดิม 

 (ข) พื้นที่นอกจาก  (ก)  ใหมีไดเฉพาะอาคารอยูอาศัยที่เปนอาคารเด่ียวที่มีความสูงไมเกิน  
๙  เมตร  และมีพื้นที่วางไมนอยกวารอยละ  ๗๕  ของแปลงที่ดินที่ย่ืนขออนุญาตกอสรางอาคาร   

(๒) พื้นที่บริเวณที่  ๒  (ข)  ใหมีไดเฉพาะอาคารอยูอาศัยที่มีความสูงไมเกิน  ๙  เมตร  และมี

พื้นที่วางไมนอยกวารอยละ  ๖๐  ของแปลงที่ดินที่ย่ืนขออนุญาตกอสรางอาคาร  โดยถาเปนการกอสราง

บานแถว  ความยาวของบานแถวแตละแถวตองไมเกิน  ๒๕  เมตร  และมีพื้นที่วางระหวางบานแถว 

แตละแถวไมนอยกวา  ๕  เมตร   

(๓) พื้นที่บริเวณที่  ๒  ที่มีความลาดชันต้ังแตรอยละ  ๑๕  ถึง  รอยละ  ๓๕  ใหมีไดเฉพาะ

อาคารอยูอาศัยที่มีความสูงไมเกิน  ๘  เมตร  มีระยะหางจากอาคารขางเคียงไมนอยกวา  ๔  เมตร  ขนาดแปลงที่ดิน

ที่ย่ืนขออนุญาตกอสรางตองมีเนื้อที่ไมนอยกวา  ๑๐๐  ตารางวา  มีพื้นที่อาคารคลุมดินตอหลังไมเกิน   

๙๐  ตารางเมตร  และมีพื้นที่วางไมนอยกวารอยละ  ๗๐  ของแปลงที่ดินที่ย่ืนขออนุญาตกอสรางอาคาร   
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(๔) พื้นที่บริเวณที่  ๒  ที่มีความลาดชันเกินกวารอยละ  ๓๕  ถึง  รอยละ  ๕๐  ใหมีไดเฉพาะ

อาคารอยูอาศัยที่เปนอาคารเด่ียวที่มีความสูงไมเกิน  ๘  เมตร  ขนาดแปลงที่ดินที่ย่ืนขออนุญาตกอสราง

ตองมีเนื้อที่ไมนอยกวา  ๑๒๐  ตารางวา  พื้นที่อาคารคลุมดินตอหลังไมเกิน  ๘๐  ตารางเมตร  และมี

พื้นที่วางไมนอยกวารอยละ  ๗๕  ของแปลงที่ดินที่ย่ืนขออนุญาตกอสรางอาคาร 

(๕) พื้นที่บริเวณที่  ๒  ที่มีความลาดชันเกินกวารอยละ  ๕๐  หามกอสรางหรือดัดแปลงอาคารใด  ๆ  

พื้นที่วางที่กําหนดไวตามขอนี้  ตองมีพื้นที่สีเขียวไมนอยกวารอยละ  ๕๐  ของพื้นที่วางนั้น  

โดยมีไมยืนตนที่เปนไมทองถิ่นเปนองคประกอบหลัก   

การปรับระดับพื้นดินสําหรับพื้นที่บริเวณที่  ๒  ที่มีความลาดชันต้ังแตรอยละ  ๑๕  ข้ึนไป   

ใหปรับระดับตามแนวนอนตอแนวด่ิงไดในอัตราสวนไมเกิน  ๒ : ๑  สวน  และหามปรับระดับโดยการขุดดิน

หรือถมดิน  ลึกหรือสูงเกิน  ๑  เมตร  เวนแต เพื่อการกอสรางระบบฐานรากอาคาร  หองใตดิน   

หรือบอเก็บน้ําใตดิน  และการปรับระดับพื้นดิน  การขุดดิน  การถมดิน  ตองไมทําอันตรายตอราก 

และลําตนของตนไมเด่ียวหรือตนไมหมูที่ข้ึนอยูตามธรรมชาติ  ที่มีขนาดความโตวัดโดยรอบลําตน 

ตรงที่สูง  ๑.๓๐  เมตร  ต้ังแต  ๕๐  เซนติเมตรขึ้นไป  และมิใหเคลื่อนยายหรือทําลายหินดานทั้งที่ 

อยูใตพื้นดิน  ระดับพื้นดิน  หรือโผลเหนือพื้นดิน 

โครงสรางที่เปนเสารับสงสัญญาณที่ใชในกิจการโทรคมนาคมตองมีระยะหางจากแนวชายฝง

ทะเลไมนอยกวา  ๒๐๐  เมตร  และไมอยูภายใตหลักเกณฑเร่ืองการควบคุมความสูงของอาคารตามขอนี้   

พื้นที่บริเวณที่  ๒  ตามขอนี้  หามดําเนินการจัดสรรที่ดินตามกฎหมายวาดวยการจัดสรรที่ดิน   

ขอ ๘ พื้นที่บ ริเวณที่   ๓   ที่มีระยะหางจากแนวชายฝงทะเลนอยกว า   ๓๐   เมตร   

หามกอสรางหรือดัดแปลงอาคารใด ๆ  สวนพื้นที่บริเวณที่  ๓  ที่มีระยะหางจากแนวชายฝงทะเลต้ังแต  

๓๐  เมตร  ข้ึนไป  ใหมีไดเฉพาะอาคารที่มีความสูงไมเกิน  ๖  เมตร  และมีพื้นที่วางไมนอยกวารอยละ  ๗๕  

ของแปลงที่ดินที่ย่ืนขออนุญาตกอสรางอาคาร 

ขอ ๙ การวัดความสูงของอาคาร  ใหเปนไปตามหลักเกณฑดังตอไปนี้   

(๑) กรณีที่ไมมีการปรับระดับพื้นดินหรือมีการปรับระดับพื้นดินตํ่ากวาถนนสาธารณะ 

ในบริเวณที่กอสราง  ใหวัดจากระดับพื้นดินที่กอสราง  ในกรณีที่มีการปรับระดับพื้นดินเทากับถนน

สาธารณะหรือสูงกวาถนนสาธารณะใหวัดจากระดับถนนสาธารณะ   
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(๒) กรณีมีหองใตดินซ่ึงคาระดับเปนลบ  ความสูงของอาคารใหวัดจากระดับพื้นดินที่กอสราง

เชนเดียวกับกรณี  (๑) 
(๓) กรณีพื้นดินเปนเชิงลาดแนวเชิงเขา  ความสูงของอาคารใหวัดจากระดับพื้นดินที่กอสราง  

ณ  จุดที่ตํ่าที่สุดของอาคารหลังนั้น 
การวัดความสูงของอาคารใหวัดจากระดับตามวรรคหนึ่งข้ึนไปในแนวดิ่งถึงสวนที่สูงสุด 

ของอาคาร  สําหรับอาคารทรงจั่วหรือปนหยาใหวัดถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด 
ขอ ๑๐ ในพื้นที่บริเวณที่  ๑  บริเวณที่  ๒  และบริเวณที่  ๓  หามกระทําการหรือประกอบ

กิจกรรม  ดังตอไปนี้   
(๑) การทําเหมือง 
(๒) การขุด  ตัก  หรือลอก  กรวด  ดิน  ดินลูกรัง  หรือทรายบก  ในพื้นที่ที่มีความสูงจาก

ระดับน้ําทะเลปานกลางเกิน  ๘๐  เมตร  หรือมีความลาดชันเฉลี่ยเกินกวารอยละ  ๓๕  เวนแตเพื่อการ
กอสรางส่ิงปลูกสรางอื่นใดที่มิใชอาคาร  หรือเพื่อการดําเนินการที่ไดรับการยกเวนตามที่กําหนดไวใน
ขอ  ๖  หรือขอ  ๗   

(๓) การถม   ปรับพื้นที่   หรือปดกั้น  ซ่ึงทําใหแหลงน้ํ าสาธารณะในแผนดินต้ืนเขิน 
หรือเปลี่ยนทิศทางหรือทําใหน้ําในแหลงน้ํานั้นไมอาจไหลไปไดตามปกติ 

(๔) การกระทําใด ๆ  ที่เปนการเปลี่ยนสภาพธรรมชาติของพื้นที่พรุ  ปาชายเลน  และแหลง
หญาทะเล  เวนแตการดําเนินงานของทางราชการเพื่อการวิจัยทางวิชาการ  การคุมครอง  การฟนฟู   
การเพาะพันธุพืชและสัตวน้ํา 

(๕) การปลอยทิ้งมลพิษลงสูแหลงน้ําหรือทะเล   เวนแต เปนกรณีที่ไดผานการบําบัด 
ตามมาตรฐานของทางราชการแลว 

(๖) การติดต้ังปายหรือส่ิงที่สรางข้ึนสําหรับติดหรือต้ังปายบนพื้นดิน  ดังตอไปนี้  เวนแต 
ปายหรือส่ิงที่สรางข้ึนสําหรับติดหรือต้ังปายของทางราชการ   

 (ก) ปายหรือส่ิงที่สรางข้ึนสําหรับติดหรือต้ังปายเหนือที่ เอกชนที่มีระยะหางจาก 
ที่สาธารณะวัดเปนมุมฉากในแนวราบบนพื้นดินและในอากาศนอยกวาสองเทาของความสูงของปาย 
และส่ิงที่สรางข้ึนสําหรับติดหรือต้ังปายนั้นในแนวด่ิง 

 (ข) ปายหรือส่ิงที่สรางข้ึนสําหรับติดหรือต้ังปายเหนือที่สาธารณะที่มีขนาดเกิน   
๑  ตารางเมตร  หรือมีน้ําหนักรวมทั้งโครงสรางเกิน  ๑๐  กิโลกรัม   
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 (ค) ปายหรือส่ิงที่สรางข้ึนสําหรับติดหรือต้ังปายตามแนวทางหลวงหรือทางสาธารณะ  

ในลักษณะบดบังหรืออาจจะบดบังทัศนวิสัย  หรือทัศนียภาพอันสวยงาม  หรือนาจะเปนอันตรายตอชีวิต  

รางกาย  หรือทรัพยสิน  และปายตามแนวทางหลวง  ที่มีระยะหางระหวางปายนอยกวา  ๑,๐๐๐  เมตร   

 (ง) ปายหรือส่ิงที่สรางข้ึนสําหรับติดหรือต้ังปายเหนือพื้นที่ที่มีระดับความสูงจาก

ระดับน้ําทะเลปานกลางตั้งแต  ๔๐  เมตรขึ้นไป  หรือพื้นที่ที่มีความลาดชันเกินกวารอยละ  ๓๕   

(๗) การกระทําการใด ๆ  ที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางธรณีสัณฐานทางดาน

กายภาพ  ชีวภาพ  หรือชีวกายภาพ  ในพื้นที่สันทราย  หรือหนาผา 

ขอ ๑๑ ในพื้นที่บริเวณที่  ๔  หามกระทําการหรือประกอบกิจกรรม  ดังตอไปนี้   

(๑) การถมทะเล  เวนแตเปนนโยบายของรัฐตามมติคณะรัฐมนตรี  หรือมีความจําเปน 

เพื่อกิจการของสวนราชการตามมติคณะกรรมการจังหวัดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 

(๒) การลวงล้ําลําน้ํา  เวนแตอาคารหรือการลวงล้ําที่ไดรับอนุญาตตามกฎกระทรวงออกตามความ

ในกฎหมายวาดวยการเดินเรือในนานน้ําไทย 

(๓) การขุดลอกรองน้ํา  เวนแตเปนการบํารุงรักษาทางน้ํา  หรือการดําเนินการเพื่อความ

ปลอดภัยในการเดินเรือ   

(๔) การเลนเรือสกูตเตอร  การเลนเจตสกี  หรือการเลนเรือลากทุกชนิด   

(๕) การเดินทองเที่ยวใตทะเล  (Sea  Walker)  หรือการทอดสมอเรือ  ในแนวปะการัง 

(๖) การประกอบกิจการรานอาหาร  ภัตตาคาร  หรือโรงแรมบนเรือ 

(๗) การเก็บหรือทําลายปะการัง  ซากปะการัง  หรือหินปะการัง  กัลปงหา  หรือหญาทะเล  

หรือการกระทําใด ๆ  ที่อาจเปนอันตรายหรือมีผลกระทบทําใหปะการัง  ซากปะการัง  หรือหินปะการัง  

กัลปงหา  หรือหญาทะเลถูกทําลาย  หรือเสียหาย 

(๘) การจับหรือการครอบครองปลาสวยงามตามที่ กําหนดไวในบัญชีปลาสวยงาม 

ทายประกาศนี้  เวนแต 

 (ก) การจับ  หรือครอบครองของทางราชการ   เพื่อการศึกษาวิจัย  การเพาะพันธุ   

การเพาะเลี้ยง  หรือเพื่อกิจการสวนสัตวสาธารณะ  ทั้งนี้  ตองไดรับหนังสืออนุญาตจากกรมประมง 

หรือผูวาราชการจังหวัดกระบี่  แลวแตกรณี  หรือการจําหนายปลาสวยงามที่ไดจากการเพาะพันธุ 

หรือการเพาะเลี้ยง 
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 (ข) การครอบครองของภาคเอกชนเพื่อการเพาะเลี้ยงเพื่อจําหนายโดยไดรับหนังสือ

อนุญาตจากกรมประมงหรือผูวาราชการจังหวัดกระบี่  หรือการครอบครองเพื่อการพักผอนหยอนใจ 

(๙) การเพาะเลี้ยงกุงเพื่อการคา 

(๑๐) การประมงที่ใชเคร่ืองมือประมงประเภทอวนลากหรืออวนรุนทุกประเภทและทุกขนาด 

ที่ใชประกอบกับเรือยนต  อวนทับตลิ่ง  (อวนชัก)  อวนลอมหรือลอบปลาทรายประกอบกับเครื่องมือ

กระทุงน้ํา  ยาเบื่อ  แกสหรือระเบิด  อวนญ่ีปุน  หรือเครื่องมือประมงทุกชนิดที่ใชประกอบกับ 

เคร่ืองกําเนิดไฟฟา 

(๑๑) การกระทําใด ๆ  ที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางธรณีสัณฐานทางดานกายภาพ  

ชีวภาพ  หรือชีวกายภาพ  ในพื้นที่สันดอนหรือปากน้ํา  เวนแตการกระทําของทางราชการเพื่อปองกัน

การกัดเซาะชายฝง  หรือเพื่อความปลอดภัยในการเดินเรือ 

(๑๒) การกระทําใด ๆ  ที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพหาดไปจากเดิม  หรือทําใหทัศนียภาพ

บริเวณหาดเสียไป  เวนแตการกระทําของทางราชการเพื่อการฟนฟูและรักษาสภาพตามธรรมชาติ 

ของหาด  การปองกันการกัดเซาะชายฝง  การรักษาความปลอดภัยทางทะเลและชายหาด  การติดต้ัง 

ปายเตือนของทางราชการ  หรือการทําทุน  ทั้งนี้  โดยไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตามขอ  ๑๓   

ขอ ๑๒ สวนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือเอกชนที่จะทําการกอสรางอาคาร  หรือดําเนินการ

โครงการหรือประกอบกิจการในพื้นที่ตามขอ  ๔  นอกจากตองปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กําหนดไวใน

ประกาศนี้แลว  ใหจัดทําและเสนอรายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน  หรือรายงานการวิเคราะห

ผลกระทบสิ่งแวดลอม  แลวแตกรณี  ตอสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม

ตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และระเบียบปฏิบัติที่กําหนดไวตามมาตรา  ๔๖  แหงพระราชบัญญัติสงเสริม

และรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน  ใหจัดทําสําหรับการกอสรางอาคาร  หรือการดําเนินการ

โครงการหรือประกอบกิจการ  ดังตอไปนี้ 

(๑) โรงแรมหรือสถานที่พักตากอากาศตามกฎหมายวาดวยโรงแรม  หรืออาคารอยูอาศัยรวม

ตามกฎหมายว าดวยการควบคุมอาคาร   ที่อ ยูหางจากแนวชายฝ งทะเลเกินกวา   ๕๐   เมตร   

ซ่ึงมีจํานวนหองพักต้ังแต  ๑๐  หอง  ถึง  ๗๙  หอง  หรือมีพื้นที่ใชสอยของทุกอาคารดังกลาวรวมกัน

ต้ังแต  ๕๐๐  ตารางเมตร  แตไมถึง  ๔,๐๐๐  ตารางเมตร 



 หนา   ๑๑ 
เลม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๙๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   กรกฎาคม   ๒๕๕๓ 
 

 
 

(๒) โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล   ที่มี จํานวน 
เตียงสําหรับผูปวยคางคืนต้ังแต  ๑๐  เตียง  ถึง  ๒๙  เตียง 

(๓) การจัดสรรที่ ดินตามกฎหมายวาดวยการจัดสรรที่ดินเพื่อเปนที่อยูอาศัยหรือเพื่อ
ประกอบการพาณิชย  ที่มีจํานวนที่ดินแปลงยอยไมถึง  ๒๕๐  แปลง  หรือมีเนื้อที่ไมเกิน  ๑๐๐  ไร 

(๔) ทาเทียบเรือทุกประเภทที่สามารถรับเรือต้ังแต  ๑๐  ตันกรอส  ถึง  ๑๐๐  ตันกรอส  เวนแต
ทาเทียบเรือสําราญและกีฬา  ทุกขนาด 

(๕) ทางหรือถนนสวนบุคคล  ที่กอสรางบนพื้นที่ที่มีความลาดชันต้ังแตรอยละ  ๑๕  ถึง   
รอยละ  ๒๕  และมีความยาวตอเนื่องกันต้ังแต  ๕๐๐  ถึง  ๑,๕๐๐  เมตร   

(๖) ทางหลวงหรือถนนตามกฎหมายวาดวยทางหลวง  ที่กอสรางบนพื้นที่ที่มีความลาดชัน
ต้ังแตรอยละ  ๑๕  ถึง  รอยละ  ๒๕   

(๗) สถานบริการตามกฎหมายวาดวยสถานบริการ  ที่มีพื้นที่รวมกันทุกชั้นในอาคารหลังเดียว
หรือหลายหลังรวมกันต้ังแต  ๕,๐๐๐  ตารางเมตร  แตไมถึง  ๑๐,๐๐๐  ตารางเมตร 

(๘) โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวมที่มีขีดความสามารถในการบําบัดน้ําเสียไดไมเกิน  
๓,๐๐๐  ลูกบาศกเมตรตอวัน  หรือสถานที่ที่ใชในการกําจัดขยะมูลฝอยที่มีปริมาณในการกําจัดไมเกิน  
๕๐  ตันตอวัน  แตไมรวมถึงโรงงานปรับคุณภาพของเสียรวมเฉพาะสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุไมใชแลว 
ตามกฎหมายวาดวยโรงงาน 

(๙) กิจการที่นําบานพักอาศัยที่มีจํานวนต้ังแต  ๑๐  หลัง  ถึง  ๗๙  หลัง  หรือหองแถว  ตึกแถว  
หรือบานแถว  ที่มี จํานวนหองพักต้ังแต  ๑๐   หอง   ถึง  ๗๙  หอง  ที่อยูในที่ดินแปลงเดียวกัน 
หรือติดตอกันไปใหบริการเปนสถานที่พักในลักษณะโรงแรมตามกฎหมายวาดวยโรงแรม   

รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม  ใหจัดทําสําหรับการกอสรางอาคาร  หรือการดําเนินการ
โครงการหรือประกอบกิจการ  ดังตอไปนี้ 

(๑) โรงแรมหรือสถานที่พักตากอากาศตามกฎหมายวาดวยโรงแรม  หรืออาคารอยูอาศัยรวม
ตามกฎหมายว าดวยการควบคุมอาคาร   ที่อ ยูหางจากแนวชายฝ งทะเลเกินกวา   ๕๐   เมตร   
ซ่ึงมีจํานวนหองพักต้ังแต  ๘๐  หองข้ึนไป  หรือมีพื้นที่ใชสอยของทุกอาคารดังกลาวรวมกันต้ังแต  
๔,๐๐๐  ตารางเมตรขึ้นไป 

(๒) โรงแรมหรือสถานที่พักตากอากาศตามกฎหมายวาดวยโรงแรม  หรืออาคารอยูอาศัยรวม
ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร  ที่อยูหางจากแนวชายฝงทะเลไมเกิน  ๕๐  เมตร   
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(๓) โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล  ที่มีจํานวนเตียง

สําหรับผูปวยคางคืนต้ังแต  ๓๐  เตียงข้ึนไป 

(๔) การจัดสรรที่ ดินตามกฎหมายวาดวยการจัดสรรที่ดินเพื่อเปนที่อยูอาศัยหรือเพื่อ

ประกอบการพาณิชย  ที่มีจํานวนที่ดินแปลงยอยต้ังแต  ๒๕๐  แปลงขึ้นไป  หรือมีเนื้อที่ เกินกวา   

๑๐๐  ไร   

(๕) ทาเทียบเรือทุกประเภทที่สามารถรับเรือเกินกวา  ๑๐๐  ตันกรอส  และทาเทียบเรือสําราญ

และกีฬา  ทุกขนาด 

(๖) ทางหรือถนนสวนบุคคลที่กอสรางบนพื้นที่ที่มีความลาดชันต้ังแตรอยละ  ๑๕  ข้ึนไป  

และมีความยาวตอเนื่องกันเกินกวา  ๑,๕๐๐  เมตร 

(๗) ทางหลวงหรือถนนตามกฎหมายวาดวยทางหลวง  ที่กอสรางบนพื้นที่ที่มีความลาดชัน

เกินกวารอยละ  ๒๕ 

(๘) สถานบริการตามกฎหมายวาดวยสถานบริการ  ที่มีพื้นที่รวมกันทุกชั้นในอาคารหลังเดียว

หรือหลายหลังรวมกันต้ังแต  ๑๐,๐๐๐  ตารางเมตรขึ้นไป 

(๙) โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวมที่มีขีดความสามารถในการบําบัดน้ําเสียไดเกิน  ๓,๐๐๐  

ลูกบาศกเมตรตอวัน  หรือสถานที่ที่ใชในการกําจัดขยะมูลฝอยที่มีปริมาณในการกําจัดเกิน  ๕๐  ตันตอวัน  

และโรงงานปรับคุณภาพของเสียรวมเฉพาะสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุไมใชแลวตามกฎหมายวาดวยโรงงาน   

(๑๐) กิจการที่นําบานพักอาศัยที่มีจํานวนต้ังแต  ๘๐  หลัง  หรือหองแถว  ตึกแถว  หรือบานแถว  

ที่มจํีานวนหองพักต้ังแต  ๘๐  หอง  ที่อยูในที่ดินแปลงเดียวกันหรือติดตอกัน  ไปใหบริการเปนสถานที่พัก

ในลักษณะโรงแรมตามกฎหมายวาดวยโรงแรม 

(๑๑) อาคารขนาดใหญพิเศษตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 

การกอสรางอาคารตามขอนี้  ใหหมายความรวมถึงการดัดแปลงหรือการเปลี่ยนการใชอาคารดวย 

ขอ ๑๓ เพื่อประโยชนในการกํากับดูแลและติดตามผลการคุมครองสิ่งแวดลอมในพื้นที่ 

ตามขอ  ๔  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมแตงต้ังคณะกรรมการกํากับ

ดูแลและติดตามผลการคุมครองสิ่งแวดลอมข้ึน  เพื่อทําหนาที่ดูแล  ติดตาม  ตรวจสอบการบังคับใช

มาตรการคุมครองสิ่งแวดลอม  และใหความเห็นชอบการนําแผนงานตาง ๆ  ที่เกี่ยวของกับส่ิงแวดลอม

ไปปฏิบัติการ  ทั้งนี้  เพื่อใหเปนไปตามประกาศนี้ 
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คณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง  ประกอบดวยผูวาราชการจังหวัดกระบี่  เปนประธานกรรมการ  
ผูแทนสวนราชการประจําจังหวัดกระบี่ที่เกี่ยวของ  ผูแทนรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวของ  นายอําเภอเมืองกระบี่  
ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่พื้นที่ตามขอ   ๔   อยู ในเขตรับผิดชอบ   ผูทรงคุณวุฒิ 
ดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมที่อยูในจังหวัดกระบี่ไมเกินสามคน  ผูแทนภาคเอกชนซึ่งมี
กิจการเกี่ยวกับการทองเที่ยว  เกษตรกรรม  พาณิชยกรรม  หรืออุตสาหกรรมที่อยูในจังหวัดกระบี่ไมเกิน
ส่ีคน  และผูแทนภาคเอกชนซึ่งมีกิจกรรมเกี่ยวกับการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
ในจังหวัดกระบี่ไมเกินสามคน  เปนกรรมการ  และใหผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ 
และส่ิงแวดลอมจังหวัดกระบี่  เปนกรรมการและเลขานุการ 

ใหผูวาราชการจังหวัดกระบี่เสนอรายชื่อกรรมการตามวรรคสองตอรัฐมนตรีวาการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมภายในหกสิบวันนับแตวันที่ประกาศนี้ใชบังคับ 

ขอ ๑๔ เพื่อประโยชนในการสงวนรักษา  การอนุรักษ  การปกปอง  การฟนฟูบูรณะ  และการจัดการ
ดานทรัพยากรและสิ่งแวดลอมในพื้นที่ตามขอ  ๔  ใหจังหวัดกระบี่โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ตามขอ  ๑๓  มีหนาที่  ดังนี้ 

(๑) จัดทําแผนฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  เพื่อใหสภาพฟนกลับคืนสูสภาวะ
ธรรมชาติเดิมนํามาซึ่งความอุดมสมบูรณแกทองถิ่น 

(๒) ฟนฟูและบํารุงรักษาพื้นที่ปาชายเลนที่มีสภาพเส่ือมโทรมหรือเลิกการใชประโยชนตามที่
ไดรับอนุญาตตามกฎหมายแลว  ใหสอดคลองกับแผนตาม   (๑)  และแผนการจัดการปาชายเลน 
ของประเทศตามมติของคณะรัฐมนตรี  เพื่อเปนแหลงที่อยูอาศัยของสัตวน้ําและเพื่อเพิ่มความสมบูรณ
ใหแกธรรมชาติ 

(๓) กําหนดเขตการใชประโยชนในพื้นที่บริเวณที่  ๔  และประกาศใหทราบเปนการทั่วไป 
ขอ ๑๕ ในกรณีที่มีกฎหมายใดกําหนดมาตรการที่มีผลเปนการคุมครองสิ่งแวดลอมไวดีกวา 

ที่กําหนดไวในประกาศนี้  ก็ใหเปนไปตามมาตรการที่กําหนดไวในกฎหมายนั้น 
ขอ ๑๖ ในเขตพื้นที่ตามขอ  ๔  ผูมีอํานาจหนาที่ตามกฎหมายอื่นตองดําเนินการใหเปนไป

ตามมาตรการคุมครองสิ่งแวดลอมที่กําหนดไวในประกาศนี้ดวย 
ขอ ๑๗ การกระทํา  กิจกรรม  หรือกิจการใดที่ตองหามตามประกาศนี้  ถาไดรับอนุญาต 

ตามกฎหมายใดไวแลวกอนวันที่ประกาศนี้ใชบังคับ  ใหคงดําเนินการตอไปไดจนกวาจะไมไดรับ
อนุญาตหรือไมได รับการตออายุใบอนุญาตตามกฎหมายนั้น   แตจะดํา เนินการอื่นเพิ่ม เ ติม 
หรือนอกเหนือจากที่ไดรับอนุญาตไวแลว  หรือนอกเหนือจากพื้นที่ที่ไดรับอนุญาตไวเดิมกอนวันที่
ประกาศนี้ใชบังคับไมได 



 หนา   ๑๔ 
เลม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๙๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   กรกฎาคม   ๒๕๕๓ 
 

 
 

ขอ ๑๘ อาคารที่มีอยูแลวกอนหรือในวันที่ประกาศนี้ใชบังคับ  ใหไดรับยกเวนไมตอง
ดําเนินการตามประกาศนี้  การดัดแปลงหรือเปลี่ยนแปลงการใชอาคารดังกลาวใหเปนไปตามหลักเกณฑ
ตามประกาศนี้  แตจะดัดแปลงหรือเปลี่ยนแปลงการใชอาคารดังกลาวใหเปนอาคารชนิดหรือประเภท 
ที่มีลักษณะตองหามตามประกาศนี้ไมได 

ขอ ๑๙ อาคารที่ไดรับใบอนุญาตหรือใบรับแจงการกอสราง  ดัดแปลง  หรือเปลี่ยนแปลง 
การใชตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร  หรือที่ไดรับอนุญาตตามกฎหมายวาดวยการนั้น  กอนวันที่
ประกาศนี้ใชบังคับ  และยังกอสราง  ดัดแปลง  หรือเปลี่ยนแปลงการใชไมแลวเสร็จ  ใหคงปฏิบัติตาม
หลักเกณฑที่ใชบังคับอยูในวันกอนวันที่ประกาศนี้ใชบังคับจนกวาจะดําเนินการแลวเสร็จตามที่ไดรับ
อนุญาตหรือที่ไดรับแจงไว  แตการขอเปลี่ยนแปลงการอนุญาตหรือการแจงหรือการดําเนินการอื่นใด
หลังจากวันที่ประกาศนี้ใชบังคับ  ใหเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในประกาศนี้ 

อาคารที่ไดย่ืนคําขออนุญาตกอสราง  ดัดแปลง  หรือเปลี่ยนแปลงการใชตามกฎหมายวาดวย
การควบคุมอาคารหรือตามกฎหมายวาดวยการนั้นไวแลวกอนวันที่ประกาศนี้ใชบังคับ  การพิจารณา
อนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑที่ใชบังคับอยูในวันที่ย่ืนคําขออนุญาตนั้น 

ขอ ๒๐ ประกาศนี้ใหใชบังคับนับแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา  และใหมี
ระยะเวลาการบังคับใชจนถึงวันที่  ๒๖  มีนาคม  ๒๕๕๕ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๙  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 

สุวิทย  คุณกิตติ 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
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๑ ปลาขี้ตังเบ็ดทุกชนิดในสกุล (Genus) Acanthurus ความยาวไมเกิน ๒๐ ซม.
๒ ปลาขี้ตังเบ็ดทุกชนิดในสกุล (Genus) Ctenochaetus
๓ ปลาขี้ตังเบ็ดทุกชนิดในสกุล (Genus) Naso ความยาวไมเกิน ๒๐ ซม.
๔ ปลาขี้ตังเบ็ดทุกชนิดในสกุล (Genus) Paracanthurus
๕ ปลาขี้ตังเบ็ดทุกชนิดในสกุล (Genus) Zebrasoma

๖ ปลากบทุกชนิดในวงศ (Family) Antennariidae

๗ ปลาอมไขทุกชนิดในวงศ (Family) Apogonidae

๘ ปลาวัวทุกชนิดในสกุล (Genus) Balistapus
๙ ปลาวัวทุกชนิดในสกุล (Genus) Balistoides
๑๐ ปลาวัวทุกชนิดในสกุล (Genus) Melichthys
๑๑ ปลาวัวทุกชนิดในสกุล (Genus) Odonus
๑๒ ปลาวัวทุกชนิดในสกุล (Genus) Pseudobalistes
๑๓ ปลาวัวทุกชนิดในสกุล (Genus) Rhinecanthus

๑๔ ปลาตั๊กแตนหินทุกชนิดในสกุล (Genus) Alticus
๑๕ ปลาตั๊กแตนหินทุกชนิดในสกุล (Genus) Andamia
๑๖ ปลาตั๊กแตนหินทุกชนิดในสกุล (Genus) Aspidontus
๑๗ ปลาตั๊กแตนหินทุกชนิดในสกุล (Genus) Atrosalarias
๑๘ ปลาตั๊กแตนหินทุกชนิดในสกุล (Genus) Blenniella
๑๙ ปลาตั๊กแตนหินทุกชนิดในสกุล (Genus) Cirripectes
๒๐ ปลาตั๊กแตนหินทุกชนิดในสกุล (Genus) Ecsenius
๒๑ ปลาตั๊กแตนหินทุกชนิดในสกุล (Genus) Entomacrodus
๒๒ ปลาตั๊กแตนหินทุกชนิดในสกุล (Genus) Exallias
๒๓ ปลาตั๊กแตนหินทุกชนิดในสกุล (Genus) Istiblennius
๒๔ ปลาตั๊กแตนหินทุกชนิดในสกุล (Genus) Laiphognathus
๒๕ ปลาตั๊กแตนหินทุกชนิดในสกุล (Genus) Meiacanthus
๒๖ ปลาตั๊กแตนหินทุกชนิดในสกุล (Genus) Plagiotremus
๒๗ ปลาตั๊กแตนหินทุกชนิดในสกุล (Genus) Salarias

๒๘ ปลาฉลามทุกชนิดในวงศ (Family) Carcharhinidae ความยาวไมเกิน ๕๐ ซม.

๒๙ ปลาขางใสทุกชนิดในวงศ (Family) Centriscidae

๓๐ ปลาผีเส้ือ และปลาโนรีทุกชนิดในวงศ (Family) Chaetodontidae

๓๑ ปลาเหยี่ยวทุกชนิดในวงศ (Family) Cirrhitidae

๓๒ ปลาบูกุงทุกชนิดในสกุล (Genus) Amblyeleotris
๓๓ ปลาบูทุกชนิดในสกุล (Genus) Amblygobius
๓๔ ปลาบูทุกชนิดในสกุล (Genus) Asteropteryx
๓๕ ปลาบูทุกชนิดในสกุล (Genus) Bathygobius
๓๖ ปลาบูทุกชนิดในสกุล (Genus) Callogobius
๓๗ ปลาบูกุงทุกชนิดในสกุล (Genus) Cryptocentrus
๓๘ ปลาบูกุงทุกชนิดในสกุล (Genus) Ctenogobiops

Acanthuridae

Antennariidae

Apogonidae

Balistidae

Blenniidae

Carcharhinidae

Cirrhitidae

Gobiidae

พ.ศ. ๒๕๕๓

Centriscidae

Chaetodontidae

บัญชีปลาสวยงาม
ทายประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม
เรื่อง  กําหนดเขตพื้นท่ีและมาตรการคุมครองส่ิงแวดลอม

ในบริเวณพื้นท่ีจังหวัดกระบ่ี
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๓๙ ปลาบูจ๋ิวทุกชนิดในสกุล (Genus) Eviota
๔๐ ปลาบูทุกชนิดในสกุล (Genus) Exyrias
๔๑ ปลาบูทุกชนิดในสกุล (Genus) Gnatholepis
๕๒ ปลาบูปะการังทุกชนิดในสกุล (Genus) Gobiodon
๔๓ ปลาบูทุกชนิดในสกุล (Genus) Istigobius
๔๔ ปลาบูมหิดลทุกชนิดในสกุล (Genus) Mahidolia
๔๕ ปลาบูกุงทุกชนิดในสกุล (Genus) Myersina
๔๖ ปลาบูจ๋ิวทุกชนิดในสกุล (Genus) Priolepis
๔๗ ปลาบูกุงทุกชนิดในสกุล (Genus) Stonogobiops
๔๘ ปลาบูจ๋ิวทุกชนิดในสกุล (Genus) Trimma
๔๙ ปลาบูทรายทุกชนิดในสกุล (Genus) Valenciennea
๕๐ ปลาบูกุงทุกชนิดในสกุล (Genus) Vanderhorstia

๕๑ ปลากะรังเมือกทุกชนิดในวงศ (Family) Grammistidae

๕๒ ปลาขาวเมาน้ําลึกทุกชนิดในวงศ (Family) Holocentridae

๕๓ ปลานกขุนทองทุกชนิดในวงศ (Family) Labridae

๕๔ ปลาจรวดทรายทุกชนิดในสกุล (Genus) Hoplolatilus
๕๕ ปลาจรวดทรายทุกชนิดในสกุล (Genus) Malacanthus

๕๖ ปลาบูลูกดอกทุกชนิดในสกุล (Genus) Nemateleotris
๕๗ ปลาบูลูกดอกทุกชนิดในสกุล (Genus) Parioglossus
๕๘ ปลาบูลูกดอกทุกชนิดในสกุล (Genus) Ptereleotris

๕๙ ปลาวัวทุกชนิดในสกุล (Genus) Amanses
๖๐ ปลาวัวทุกชนิดในสกุล (Genus) Cantherhines
๖๑ ปลาวัวทุกชนิดในสกุล (Genus) Oxymonacanthus
๖๒ ปลาวัวทุกชนิดในสกุล (Genus) Paraluteres
๖๓ ปลาวัวทุกชนิดในสกุล (Genus) Pervagore

๖๔ ปลาไหลทุกชนิดในวงศ (Family) Muraenidae

๖๕ ปลาปกเปากลองทุกชนิดในสกุล (Genus) Ostracion

๖๖ ปลากระดี่ทะเลทุกชนิดในวงศ (Family) Pempheridae

๖๗ ปลาตาแหงนทุกชนิดในวงศ (Genus) Parapercis

๖๘ ปลาครีบยาวทุกชนิดในวงศ (Family) Plesiopidae

๖๙ ปลาสินสมุทรทุกชนิดในวงศ (Family) Pomacanthidae

๗๐ ปลาสลิดหิน และปลาการตูนทุกชนิดในวงศ (Family) Pomacentridae

๗๑ ปลาไหลทรายทุกชนิดในสกุล (Genus) Blennodesmus
๗๒ ปลาไหลทรายทุกชนิดในสกุล (Genus) Congrogadus
๗๓ ปลาหลังจุดทุกชนิดในสกุล (Genus) Pseudochromis
๗๔ ปลาหลังจุดทุกชนิดในสกุล (Genus) Pseudoplesiops

๗๕ ปลาโรนิน และปลาโรนันทุกชนิดในวงศ (Family) Rhinobatidae ความยาวไมเกิน ๕๐ ซม.

๗๖ ปลานกแกวทุกชนิดในวงศ (Family) Scaridae ความยาวไมเกิน ๕๐ ซม.

Pseudochromidae

Grammistidae

Holocentridae

Labridae

Malacanthidae

Microdesmidae

Monacanthidae

Ostraciidae

Pempheridae

Pinguipedidae (Mugiloididae)

Plesiopidae

Pomacanthidae

Pomacentridae

Muraenidae

๒

Rhinobatidae

Scaridae



ลําดับท่ี รายชื่อ กําหนดขนาด

๗๗ ปลาสิงโตและปลาหินทุกชนิดในวงศ (Family) Scorpaenidae

๗๘ ปลากะรังจ๋ิวทุกชนิดในสกุล (Genus) Liopropoma
๗๙ ปลากะรังจ๋ิวทุกชนิดในสกุล (Genus) Pseudanthias

๘๐ ปลาสลิดทะเลโฉมงามชนิด Siganus (Lo) magnificus
๘๑ ปลาสลิดทะเลเหลืองชนิด Siganus puelloides

๘๒ ปลาจิ้มฟนจรเขปศาจทุกชนิดในวงศ (Family) Solenostomidae

๘๓ ปลาฉลามลายเสือดาวชนิด Stegostoma fasciatum

๘๔ ปลาจิ้มฟนจรเขทุกชนิดในสกุล (Genus) Bhanotia
๘๕ ปลาจิ้มฟนจรเขทุกชนิดในสกุล (Genus) Choeroichthys
๘๖ ปลาจิ้มฟนจรเขทุกชนิดในสกุล (Genus) Corythoichthys
๘๗ ปลาจิ้มฟนจรเขทุกชนิดในสกุล (Genus) Doryrhamphus
๘๘ ปลาจิ้มฟนจรเขทุกชนิดในสกุล (Genus) Dunckerocampus
๘๙ ปลาจิ้มฟนจรเขทุกชนิดในสกุล (Genus) Halicampus
๙๐ ปลาจิ้มฟนจรเขทุกชนิดในสกุล (Genus) Phoxocampus
๙๑ ปลาจิ้มฟนจรเขทุกชนิดในสกุล (Genus) Trachyrhamphus

๙๒ ปลาปกเปาทุกชนิดในสกุล (Genus) Arothron
๙๓ ปลาปกเปาทุกชนิดในสกุล (Genus) Canthigaster

๙๔ ปลาสามครีบทุกชนิดในวงศ (Family) Tripterygiidae

๙๕ ปลาผีเส้ือเทวรูปชนิด Zanclus cornutus

Stegostomidae

Syngnathidae

Scorpaenidae

Ostraciidae

๓

Tetraodontidae
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.......................................................................
(นางมิง่ขวญั  วชิยารังสฤษดิ์)

เลขาธิการสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

เกาะบิด๊ะใต้

เกาะพีพีเล

เกาะบิด๊ะเหนือ

เกาะยงู เกาะไมไ้ผ่

หาดโตะ๊กอ

หาดรันตี

แหลมพอ้

หาดผกัหนาม

หาดนุย้
อ่าวโละลานา

ช่องก่ิวหาดแหลมตง

อ่าวโละบาเกา
เกาะพีพีดอน

หาดโละมูดี

หาดแหลมพอ้แหลมหิน
หาดไวก้ิง

อ่าวตน้ไทร

หาดโละดาลมั
หาดหยงกาเส็ม

หาดวงัหลง

อ่าวลิง

แหลมตน้ไทร

หาดหิน

แหลมตรง

สุสานหอยเจด็สิบหา้ลา้นปี

เกาะมาตงัหมิง

เกาะปอตะนอก(เกาะดา้มขวาน)

เกาะยาวาบนเกาะยาวาซาํ

เกาะยาวาบอ้งเกาะ

เกาะแม่อุไร

เกาะยามนั

เกาะนก

เกาะหนู

เกาะแดง

เกาะนอ้ย

เกาะรังนก

เกาะค่อม

แหลมป่อง

แหลมหางนาก

แหลมนาง

แหลมจมูกควาย

เกาะปอตะใน(เกาะดา้มหอก)

เกาะกวาง

แหลมกวาง

อ่าวนาง

อ่าวนํ้าเมา

หาดนพรัตน์ธารา

ทางหลวงแผน่ดินหมายเลข 411

ทางหลวงแผน่ดินหมายเลข 4204

ทางหลวงแผน่ดินหมา
ยเลข 4

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4034

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4

คลองบ่อกา้ง

คลองแหง้

คล
อง
เห
นีย

ง

คลองชงั

คล
อง
เขา
กล
ม

คล
องห

นอ
งท
ะเล

คลองหว้ยชะพลู

คลองกระบี่ใหญ่

หว้ยท
บัแขก

คลองยาง

คลองหินปูน

คลองดินแดง

คลองทราย

คลองสน

หลกัเขตท่ี 2

หลกัเขตท่ี 7

หลกัเขตท่ี 1

หลกัเขตท่ี 6

หลกัเขตท่ี 4
หลกัเขตท่ี 5

หลกัเขตท่ี 3

หลกัเขตท่ี 8

หลกัเขตท่ี 9

หลกัเขตท่ี 10

อ.เมอืงกระบี่

ต.เขาทอง

ต.ปากนํ้ า

ต.ตล่ิงชนั

ต.เกาะศรีบอยา

ต.กระบ่ีนอ้ย

ต.ไสไทย

ต.อ่าวนาง

ต.ทบัปริก

ต.หนองทะเล

ต.คลองประสงค์

460

460000m.E

65

65

470

470

75

75

480

480

85

85

490

490

495000m.E

95

84
5 0
00
m
.N

45

850 850

55 55

860 860

65 65

870 870

75 75

880 880

85 85

890 890

95

89
5 0
00
m
.N

 เคร่ืองหมาย
แนวเขตพืน้ที่ที่ให้ใช้มาตรการคุ้มครองส่ิงแวดล้อม

บริเวณที ่1 (ง)

บริเวณที ่1 (ค)

บริเวณที ่2 (ก)

บริเวณที ่1 (ก)

บริเวณที ่3

บริเวณที ่2 (ข)

บริเวณที ่1 (ข)

ภูเขา ควน เนิน

เขตตําบล

ทางหลวง ถนน ซอย

แม่นํา้ คลอง ห้วย 

เขตจังหวดั

เขตอาํเภอ

เขตเทศบาล

เหนือ

ตะวนัออกตะวนัตก

ใต้

บริเวณที ่4

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

.......................................................................
(นางรัชวด ี ศรีประพทัธ์)

ผู้อาํนวยการกองส่ิงแวดล้อมชุมชนและพืน้ทีเ่ฉพาะ

! ! ! ! ! !

!
!!.

แผนทีท้่ายประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

เร่ือง กาํหนดเขตพืน้ทีแ่ละมาตรการคุ้มครองส่ิงแวดล้อม ในบริเวณพืน้ทีจ่งัหวดักระบี ่

พ.ศ. 2553

มาตราส่วน 1:100,000
0 5 102.5

กิโลเมตร




