
 หนา   ๗ 
เลม   ๑๒๔   ตอนพเิศษ   ๑๗๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   พฤศจิกายน   ๒๕๕๐ 
 

 

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม 
เร่ือง  กําหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุมครองสิ่งแวดลอม 

ในบริเวณพื้นที่จังหวัดกระบี่  (ฉบับที่  ๒  ) 
พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา   ๔๕  แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดลอมแหงชาติ  พ.ศ.  ๒๕๓๕  รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม   
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ  และโดยไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี   
เมื่อวันที่  ๑๘  เมษายน  ๒๕๕๐  ออกประกาศกําหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุมครองสิ่งแวดลอม   
ในบริเวณพื้นที่จังหวัดกระบี่  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ใหยกเลิกความใน  (๑)  ของขอ  ๔  แหงประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม  เร่ือง  กําหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุมครองสิ่งแวดลอม  ในบริเวณพื้นที่จังหวัดกระบี่  
พ.ศ.  ๒๕๔๖  และใหใชความตอไปนี้แทน 

“(๑)  บริเวณที่  ๑  และบริเวณที่  ๕  ใหมีไดเฉพาะอาคารที่มีความสูงไมเกิน  ๖  เมตร  ยกเวน
เกาะพีพีดอนในบริเวณที่  ๕  ใหมีไดเฉพาะอาคารที่มีความสูงไมเกิน  ๙  เมตร  โดยมีใตถุนโลง  และสูง
ไมนอยกวา  ๐.๘๐  เมตร   

อาคารตามวรรคหนึ่ง  ตองมีระยะหางจากแนวชายฝงทะเลไมนอยกวา  ๒๐  เมตร  และตองมี
ที่วางอันปราศจากสิ่งปกคลุมไมนอยกวารอยละเจ็ดสิบหาของพื้นที่ดินที่ขออนุญาตกอสรางอาคารนั้น  
สําหรับโครงสรางที่ใชในกิจการโทรคมนาคมที่เปนเสารับสงสัญญาณในบริเวณที่  ๕  ไมตองอยูภายใต
หลักเกณฑเร่ืองความสูง  แตตองมีระยะหางจากแนวชายฝงทะเลไมนอยกวา  ๒๐๐  เมตร” 

ขอ ๒ ประกาศนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 

ใหไว  ณ  วันที่  ๗  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
ปยสวัสด์ิ  อัมระนันทน 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน  รักษาราชการแทน 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
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