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ประกาศกระทรวงมหาดไทย
เรื่อง กําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิด หรือบางประเภท
ในท้องที่ตําบลไม้รูด ตําบลคลองใหญ่ และตําบลหาดเล็ก
อําเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด
โดยที่เป็นการสมควรกําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิด
หรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่จังหวัดตราด เพื่อประโยชน์แห่งการผังเมือง การรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อม และการอํานวยความสะดวกแก่การจราจร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
โดยคํ า แนะนํ า ของอธิ บ ดี ก รมโยธาธิ ก ารและผั ง เมื อ ง อาศั ย อํ า นาจตามความในมาตรา ๑๓
แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ประกอบกับคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ที่ ๓/๒๕๕๙ เรื่อง การยกเว้นการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการผังเมือง และกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
อาคารในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ในประกาศกระทรวงมหาดไทยนี้
“แนวชายฝั่งทะเล” หมายความว่า แนวที่น้ําทะเลขึ้นสูงสุดตามปกติทางธรรมชาติ
แนวเขตควบคุมอาคาร (เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตราด) หมายความว่า
ด้านเหนือ
จดเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างตําบลไม้รูด อําเภอคลองใหญ่
กับตําบลแหลมกลัด อําเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
ด้านตะวันออก
จดเขตการปกครอง อําเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด
ด้านใต้
จดเขตการปกครอง อําเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด
ด้านตะวันตก
จดแนวชายฝั่งทะเล
“บริเวณที่ ๑” หมายความว่า พื้นที่บริเวณดังต่อไปนี้
๑.๑ ด้านเหนือ
จดเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างตําบลไม้รูด อําเภอคลองใหญ่
กับตําบลแหลมกลัด อําเภอเมืองตราด
ด้านตะวันออก
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓ (ถนนสุขุมวิท) ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดเส้นขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนไม่ปรากฏชื่อ
คลองมะนาว ฝั่งตะวันตก เส้นขนานระยะ ๑๕๐ เมตร กับแนวชายฝั่งทะเล คลองวาว ฝั่งตะวันตก
และคลองไม้รูด ฝั่งเหนือ
ด้านตะวันตก
จดแนวชายฝั่งทะเล
๑.๒ ด้านเหนือ
จดแนวชายฝั่งทะเล
ด้านตะวันออก
จดคลองไม้รูด ฝั่งตะวันตก ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๒๖๙
ฟากตะวันตก ถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก พื้นที่ตามคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
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ที่ ๑๗/๒๕๕๘ เรื่ อ ง การจั ด หาที่ ดิ น เพื่ อ ใช้ ป ระโยชน์ ใ นเขตพั ฒ นาเศรษฐกิ จ พิ เ ศษ ลงวั น ที่
๑๕ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘ ตามข้อ ๒ (๔) แผนที่หมายเลข ๔/๘ ถนน อบจ. ตร. ๑๐๐๒๘
ฟากตะวั น ตก ถนนไม่ ป รากฏชื่ อ ฟากใต้ และทางหลวงแผ่ น ดิ น หมายเลข ๓ (ถนนสุ ขุ ม วิ ท )
ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดคลองตาหนึก ฝั่งเหนือ
ด้านตะวันตก
จดแนวชายฝั่งทะเล
๑.๓ ด้านเหนือ
จดคลองตาหนึก ฝั่งใต้
ด้านตะวันออก
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓ (ถนนสุขุมวิท) ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดถนนไม่ปรากฏชื่อ
ด้านตะวันตก
จดแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสนอ่อน - คลองใหญ่ - คลองมะขาม
๑.๔ ด้านเหนือ
จดคลองจาก ฝั่งใต้
ด้านตะวันออก
จดแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสนอ่อน - คลองใหญ่ - คลองมะขาม
ด้านตะวันตก
จดแนวชายฝั่งทะเล
๑.๕ ด้านเหนือ
จดถนนราษฎร์ร่วมใจพัฒนา ฟากใต้ ถนนคลองจาก - คลองสระบ้า ๑
ฟากตะวันตก
ด้านตะวันออก
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓ (ถนนสุขุมวิท) ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดถนนไม่ ป รากฏชื่ อ ฟากเหนื อ เส้ น ตั้ ง ฉากกั บ ศู น ย์ ก ลางถนน
ไม่ปรากฏชื่อ ไปทางทิศตะวันตกจนบรรจบกับเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสนอ่อน - คลองใหญ่ - คลองมะขาม
ด้านตะวันตก
จดแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสนอ่อน - คลองใหญ่ - คลองมะขาม
๑.๖ ด้านเหนือ
จดระยะขนาน ๕๐ เมตร กับศูนย์กลางของถนนไม่ปรากฏชื่อ
ด้านตะวันออก
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓ (ถนนสุขุมวิท) ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดแนวชายฝั่งทะเล
๑.๗ ด้านเหนือ
จดถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากใต้
ด้านตะวันออก
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓ (ถนนสุขุมวิท) ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดแนวชายฝั่งทะเล
๑.๘ ด้านเหนือ
จดเส้นขนานระยะ ๕๐ เมตร กับศูนย์กลางของถนนไม่ปรากฏชื่อ
ด้านตะวันออก
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓ (ถนนสุขุมวิท) ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดเส้ น ตั้ ง ฉากกั บ ทางหลวงแผ่ น ดิ น หมายเลข ๓ (ถนนสุ ขุ ม วิ ท )
ที่ จุ ด ซึ่ ง ห่ า งจากศู น ย์ ก ลางถนนไม่ ป รากฏชื่ อ บรรจบกั บ ศู น ย์ ก ลางทางหลวงแผ่ น ดิ น หมายเลข ๓
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(ถนนสุขุมวิท) ไปทางทิศเหนือ ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓ (ถนนสุขุมวิท) เป็นระยะทาง
๒๐๐ เมตร
ด้านตะวันตก
จดแนวชายฝั่งทะเล
“บริเวณที่ ๒” หมายความว่า พื้นที่บริเวณดังต่อไปนี้
ด้านเหนือ
จดเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างตําบลไม้รูด อําเภอคลองใหญ่
กับตําบลแหลมกลัด อําเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
จดเขตการปกครอง อําเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด
ด้านตะวันออก
ด้านใต้
จดเขตการปกครอง อําเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด
ด้านตะวันตก
จดแนวชายฝั่งทะเล เส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓
(ถนนสุ ขุ มวิ ท ) ที่จุ ด ซึ่ง ห่ างจากศู นย์ ก ลางถนนไม่ ปรากฏชื่ อ บรรจบกั บ ศูน ย์ ก ลางทางหลวงแผ่น ดิ น
หมายเลข ๓ (ถนนสุขุมวิท) ไปทางทิศใต้ ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓ (ถนนสุขุมวิท) ๕๐ เมตร
เส้นขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับถนนสุขุมวิท ฟากตะวันออก เส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓
(ถนนสุ ขุ มวิ ท ) ที่จุ ด ซึ่ง ห่ างจากศู นย์ ก ลางถนนไม่ ปรากฏชื่ อ บรรจบกั บ ศูน ย์ ก ลางทางหลวงแผ่น ดิ น
หมายเลข ๓ (ถนนสุขุมวิท) ไปทางทิศใต้ ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓ (ถนนสุขุมวิท) ๒๐๐ เมตร
และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓ (ถนนสุขุมวิท) ฟากตะวันออก
“บริเวณที่ ๓” หมายความว่า พื้นที่บริเวณดังต่อไปนี้
๓.๑ ด้านเหนือ
จดเส้นขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนไม่ปรากฏชื่อ
ฟากเหนือ
ด้านตะวันออก
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓ (ถนนสุขุมวิท) ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดทางหลวงแผ่ น ดิ น หมายเลข ๓๒๖๙ ฟากเหนื อ และถนน
ไม่ปรากฏชื่อ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๒๖๙ ฟากใต้ คลองไม้รูด ฝั่งตะวันตก
ทางหลวงแผ่ นดิ น หมายเลข ๓๒๖๙ ฟากเหนื อ คลองไม้ รูด ฝั่ งใต้ ไปทางทิ ศ ตะวัน ออกตามแนว
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๒๖๙ จนบรรจบคลองไม้รูด ฝั่งตะวันออก คลองวาว ฝั่งตะวันออก
ระยะขนาน ๑๕๐ เมตร กับแนวชายฝั่งทะเล และคลองมะนาว ฝั่งตะวันออก
๓.๒ ด้านเหนือ
จดถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากใต้
ด้านตะวันออก
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓ (ถนนสุขุมวิท) ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดถนน อบจ. ตร. ๑๐๐๒๘ ฟากตะวันออก
๓.๓ ด้านเหนือ
จดเขตเทศบาลตํ า บลคลองใหญ่ ระหว่ า งหลั ก เขตที่ ๑ กั บ
หลักเขตที่ ๒
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ด้านตะวันออก
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓ (ถนนสุขุมวิท) ฟากตะวันตก
คลองใหญ่ ฝั่งตะวันตก ถนนเทศบาล ๗ ฟากตะวันตก ถนนเทศบาล ๑๑ ฟากใต้ และทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๓ (ถนนสุขุมวิท) ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากเหนือ ถนนเทศบาล ๗ ฟากตะวันออก
และเขตเทศบาลตําบลคลองใหญ่
ด้านตะวันตก
จดแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสนอ่อน - คลองใหญ่ - คลองมะขาม
๓.๔ ด้านเหนือ
จดถนนร่มเย็น ๒ ฟากใต้
ด้านตะวันออก
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓ (ถนนสุขุมวิท) ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดถนนคลองจาก - คลองสระบ้า ๑ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดถนนคลองจาก - คลองสระบ้า ๑ ฟากเหนือ ฟากตะวันออก
ถนนราษฎร์ร่วมใจพัฒนา ฟากเหนือ และแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสนอ่อน - คลองใหญ่ - คลองมะขาม
๓.๕ ด้านเหนือ
จดถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากใต้ และเส้นตั้งฉากกับศูนย์กลางถนน
ไม่ปรากฏชื่อ ไปทางทิศตะวันตกจนบรรจบกับเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสนอ่อน - คลองใหญ่ - คลองมะขาม
ด้านตะวันออก
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓ (ถนนสุขุมวิท) ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดถนนเทศบาล ๓ ฟากเหนือ คลองไม่ปรากฏชื่อ ฝั่งเหนือ
ด้านตะวันตก
จดถนนไม่ ป รากฏชื่ อ ฟากตะวั น ออก จดเส้ น ตั้ ง ฉากกั บ ถนน
ไม่ ป รากฏชื่ อ ที่ จุ ด ซึ่ ง ห่ า งจากศู น ย์ ก ลางถนนไม่ ป รากฏชื่ อ บรรจบกั บ ถนนไม่ ป รากฏชื่ อ ไปทาง
ทิ ศ ตะวั น ตก ตามแนวถนนไม่ ป รากฏชื่ อ ๑๐๐ เมตร คลองไม่ ป รากฏชื่ อ ฝั่ ง เหนื อ และฝั่ ง ใต้
ถนนไม่ ป รากฏชื่ อ ฟากตะวั น ออก ถนนไม่ ป รากฏชื่ อ ฟากเหนื อ และแนวเขตป่ า สงวนแห่ ง ชาติ
ป่าสนอ่อน - คลองใหญ่ - คลองมะขาม
๓.๖ ด้านเหนือ
จดถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากใต้
ด้านตะวันออก
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓ (ถนนสุขุมวิท) ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดแนวชายฝั่งทะเล
๓.๗ ด้านเหนือ
จดถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากใต้
ด้านตะวันออก
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓ (ถนนสุขุมวิท) ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดเส้นขนานระยะ ๕๐ เมตรกับศูนย์กลางถนนไม่ปรากฏชื่อ
ด้านตะวันตก
จดแนวชายฝั่งทะเล
“บริเวณที่ ๔” หมายความว่า พื้นที่บริเวณดังต่อไปนี้
๔.๑ ด้านเหนือ
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๒๖๙ ฟากใต้
ด้านตะวันออก
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓ (ถนนสุขุมวิท) ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากเหนือ
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ด้านตะวันตก
จดถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก เส้นขนานระยะ ๓๐๐ เมตร
กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๒๖๙ ฟากใต้ คลองห้วงบอน ฝั่งตะวันออก เส้นขนานระยะ
๓๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓ (ถนนสุขุมวิท) เส้นขนานระยะ ๓๐๐ เมตร
กั บ ศู น ย์ ก ลางทางหลวงแผ่ น ดิ น หมายเลข ๓๒๖๙ ฟากเหนื อ เส้ น ตั้ ง ฉากกั บ ทางหลวงแผ่ น ดิ น
หมายเลข ๓๒๖๙ ที่จุดซึ่งทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๒๖๙ บรรจบกับถนนไม่ปรากฏชื่อไปทาง
ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ เป็นระยะทาง ๒๐๐ เมตร และถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก
๔.๒ ด้านเหนือ
จดถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากใต้
ด้านตะวันออก
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓ (ถนนสุขุมวิท) ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดถนน อบจ. ตร. ๑๐๐๒๘ ฟากตะวันออก
๔.๓ ด้านเหนือ
จดคลองไม่ปรากฏชื่อ ฝั่งใต้ ถนนเทศบาล ฟากตะวันตกและฝั่งเหนือ
ด้านตะวันออก
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓ (ถนนสุขุมวิท) ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดคลองไม่ปรากฏชื่อ ฝั่งเหนือ และถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดแนวชายฝั่งทะเล
“บริเวณที่ ๕” หมายความว่า พื้นที่บริเวณดังต่อไปนี้
๕.๑ ด้านเหนือ
จดเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๒๖๙ ที่จุดซึ่งทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข ๓๒๖๙ บรรจบกับถนนไม่ปรากฏชื่อไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ เป็นระยะทาง
๒๐๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นระยะทาง ๓๐๐ เมตร และเส้นขนานขนานระยะ
๓๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๒๖๙
ด้านตะวันออก
จดเส้นขนานระยะ ๓๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๓ (ถนนสุขุมวิท)
ด้านใต้
จดคลองห้วงบอน ฝั่งตะวันตก และเส้นขนานระยะ ๓๐๐ เมตร
กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๒๖๙
ด้านตะวันตก
จดถนนไม่ ป รากฏชื่ อ ฟากตะวั น ออก และทางหลวงแผ่ น ดิ น
หมายเลข ๓๒๖๙ ฟากเหนือ
๕.๒ ด้านเหนือ
จดแนวชายฝั่งทะเล และแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสนอ่อน คลองใหญ่ - คลองมะขาม
ด้านตะวันออก
จดถนนไม่ ป รากฏชื่ อ ฟากตะวั น ตก คลองไม่ ป รากฏชื่ อ ฝั่ ง ใต้
และฝั่งเหนือ
ด้านใต้
จดคลองไม่ปรากฏชื่อ ฝั่งเหนือ
ด้านตะวันตก
จดแนวชายฝั่งทะเล
๕.๓ ด้านเหนือ
จดคลองไม่ปรากฏชื่อ ฝั่งใต้ และถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากใต้
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ด้านตะวันออก
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓ (ถนนสุขุมวิท) ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดเส้นขนานระยะ ๕๐ เมตร กับศูนย์กลางของถนนไม่ปรากฏชื่อ
ด้านตะวันตก
จดแนวชายฝั่งทะเล
“บริเวณที่ ๖” หมายความว่า พื้นที่บริเวณดังต่อไปนี้
๖.๑ พื้นที่ตามคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๑๗/๒๕๕๘ เรื่อง การจัดหาที่ดิน
เพื่อใช้ประโยชน์ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘ ตามข้อ ๒ (๔)
แผนที่หมายเลข ๔/๘
๖.๒ ด้านเหนือ
จดถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากใต้
ด้านตะวันออก
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓ (ถนนสุขุมวิท) ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดแนวเขตพื้ น ที่ ต ามคํ า สั่ ง หั ว หน้ า คณะรั ก ษาความสงบแห่ ง ชาติ
ที่ ๑๗/๒๕๕๘ เรื่ อ ง การจั ด หาที่ ดิ น เพื่ อ ใช้ ป ระโยชน์ ใ นเขตพั ฒ นาเศรษฐกิ จ พิ เ ศษ ลงวั น ที่
๑๕ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘ ตามข้อ ๒ (๔) แผนที่หมายเลข ๔/๘
๖.๓ ด้านเหนือ
จดถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากใต้
ด้านตะวันออก
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓ (ถนนสุขุมวิท) ฟากตะวันตก
ถนนเทศบาล ๗ ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดเขตเทศบาลตําบลคลองใหญ่
ด้านตะวันตก
จดแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสนอ่อน - คลองใหญ่ - คลองมะขาม
๖.๔ ด้านเหนือ
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓ (ถนนสุขุมวิท) ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดเขตเทศบาลตําบลคลองใหญ่ ระหว่างหลักเขตที่ ๒ หลักเขตที่ ๑
ด้านตะวันตก
จดถนนเทศบาล ๗ ฟากตะวันออก
“บริเวณที่ ๗” หมายความว่า พื้นที่บริเวณดังต่อไปนี้
๗.๑ ด้านเหนือ
จดถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากใต้
ด้านตะวันออก
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓ (ถนนสุขุมวิท) ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากเหนือ และเส้นตั้งฉากกับถนนไม่ปรากฏชื่อ
ที่จุดซึ่งถนนไม่ปรากฏชื่อบรรจบกับถนนไม่ปรากฏชื่อไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ จนบรรจบกับเส้นขนาน
ระยะ ๗๐๐ เมตร กับแนวชายฝั่งทะเล
ด้านตะวันตก
จดเส้นขนานระยะ ๗๐๐ เมตร กับแนวชายฝั่งทะเล
๗.๒ ด้านเหนือ
จดคลองใหญ่ ฝั่งใต้
ด้านตะวันออก
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓ (ถนนสุขุมวิท) ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดถนนเทศบาล ๑๑ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดถนนเทศบาล ๗ ฟากตะวันออก
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๗.๓ ด้านเหนือ
จดถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากใต้
ด้านตะวันออก
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓ (ถนนสุขุมวิท) ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดถนนร่มเย็น ๒ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดถนนคลองจากร่มเย็น ฟากตะวันออก
๗.๔ ด้านเหนือ
จดเส้ น ตั้ ง ฉากกั บ ทางหลวงแผ่ น ดิ น หมายเลข ๓ (ถนนสุ ขุ ม วิ ท )
ที่จุดซึ่งห่างจากถนนไม่ปรากฏชื่อ บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓ (ถนนสุขุมวิท) ไปทางทิศเหนือ
ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓ (ถนนสุขุมวิท) เป็นระยะทาง ๑๒๐ เมตร
ด้านตะวันออก
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓ (ถนนสุขุมวิท) ฟากตะวันตก
ถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากใต้ และเส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓
(ถนนสุขุมวิท)
ด้านใต้
จดเส้ น ตั้ ง ฉากกั บ ทางหลวงแผ่ น ดิ น หมายเลข ๓ (ถนนสุ ขุ ม วิ ท )
ที่ จุ ด ซึ่ ง ห่ า งจากศู น ย์ ก ลางถนนไม่ ป รากฏชื่ อ บรรจบกั บ ศู น ย์ ก ลางทางหลวงแผ่ น ดิ น หมายเลข ๓
(ถนนสุขุมวิท) ไปทางทิศใต้ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓ (ถนนสุขุมวิท) เป็นระยะทาง ๕๐ เมตร
ด้านตะวันตก
จดแนวชายฝั่งทะเล
“บริเวณที่ ๘” หมายความว่า พื้นที่บริเวณดังต่อไปนี้
๘.๑ ด้านเหนือ
จดเส้ น ตั้ ง ฉากกั บ ถนนไม่ ป รากฏชื่อ ฟากตะวั น ตก ที่ จุ ด ซึ่ ง ถนน
ไม่ปรากฏชื่อบรรจบกับถนนไม่ปรากฏชื่อ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ จนบรรจบกับเส้นขนานระยะ
๗๐๐ เมตร กับแนวชายฝั่งทะเล และถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากใต้
ด้านตะวันออก
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓ (ถนนสุขุมวิท) ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดเส้นขนานระยะ ๗๐๐ เมตร กับแนวชายฝั่งทะเล
๘.๒ ด้านเหนือ
จดเขตเทศบาลตําบลคลองใหญ่
ด้านตะวันออก
จดถนนคลองจากร่มเย็น ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดถนนร่มเย็น ๒ ฟากเหนือ และแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสนอ่อน –
คลองใหญ่ - คลองมะขาม
ด้านตะวันตก
จดแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสนอ่อน - คลองใหญ่ - คลองมะขาม
๘.๓ ด้านเหนือ
จดถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากใต้
ด้านตะวันออก
จดถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก
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๘.๔ ด้านเหนือ
จดเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓ (ถนนสุขุมวิท) ที่จุดซึ่ง
อยู่ห่างจากถนนไม่ปรากฏชื่อ บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓ (ถนนสุขุมวิท) ไปทางทิศเหนือ
ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓ (ถนนสุขุมวิท) เป็นระยะทาง ๒๐๐ เมตร
ด้านตะวันออก
จดเส้นขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๓ (ถนนสุขุมวิท)
ด้านใต้
จดเส้ น ตั้ ง ฉากกั บ ทางหลวงแผ่ น ดิ น หมายเลข ๓ (ถนนสุ ขุ ม วิ ท )
ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนไม่ปรากฏชื่อ บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓ (ถนนสุขุมวิท) ไปทางทิศใต้
ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓ (ถนนสุขุมวิท) เป็นระยะทาง ๑๕๐ เมตร
ด้านตะวันตก
จดแนวชายฝั่งทะเล
“บริเวณที่ ๙” หมายความว่า พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสนอ่อน - คลองใหญ่ - คลองมะขาม
ข้อ ๒ ให้ กํ า หนดพื้ น ที่ ใ นท้ อ งที่ ตํ า บลไม้ รู ด ตํ า บลคลองใหญ่ และตํ า บลหาดเล็ ก
อําเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด ภายในบริเวณแนวเขตตามแผนที่ท้ายประกาศกระทรวงมหาดไทยนี้
เป็นบริเวณห้ามก่อสร้างอาคารชนิดและประเภท ดังต่อไปนี้
(ก) ภายในบริเวณที่ ๑ กําหนดให้เป็นพื้นที่พัฒนา เพื่อรองรับการท่องเที่ยวและ
กิจกรรมต่อเนื่องกับการท่องเที่ยว ทั้งนี้ ห้ามบุคคลใดก่อสร้างอาคาร ดังต่อไปนี้
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่
(๑.๑) โรงงานลําดับที่ ๗๕ (๑) (๒) ลําดับที่ ๙๒ และลําดับที่ ๙๕
ที่ตั้งอยู่ในระยะ ๑๐๐ เมตร จากเขตทางของหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓ (ถนนสุขุมวิท) และมีพื้นที่
รวมกันทุกชั้นในหลังเดียวกันไม่เกิน ๑,๐๐๐ ตารางเมตร
(๑.๒) โรงงานลําดับที่ ๗๕ (๑) (๒) ลําดับที่ ๙๒ และลําดับที่ ๙๕
ที่ตั้งอยู่ในระยะ ๑๐๐ เมตร จากแนวชายฝั่งทะเล และมีพื้นที่รวมกันทุกชั้นในหลังเดียวกันไม่เกิน
๓๐๐ ตารางเมตร
(๒) คลังน้ํามันและสถานที่เก็บรักษาน้ํามัน ลักษณะที่สาม สถานีบริการน้ํามัน
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง เพื่อการจําหน่าย เว้นแต่สถานีบริการน้ํามันประเภท ค
ลักษณะที่หนึ่ง และสถานีบริการน้ํามันประเภท ง
(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภท
โรงบรรจุ สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลว
ประเภทโรงเก็บ และสถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง
(๔) อาคารเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเพื่อการค้า
(๕) ห้ อ งแถว ตึ ก แถว ที่ มี ร ะยะร่ น แนวอาคารห่ า งจากเขตทางของ
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓ (ถนนสุขุมวิท) น้อยกว่า ๑๐ เมตร
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(๖) อาคารพาณิชยกรรมหรืออาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่ง
ที่มีพื้นที่รวมกันทุกชั้นในหลังเดียวกันเกิน ๕๐๐ ตารางเมตร
(๗) สํานักงานที่มีพื้นที่รวมกันทุกชั้นในหลังเดียวกันเกิน ๕๐๐ ตารางเมตร
(๘) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงเด็ก
(๙) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงคนชรา
(๑๐) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงคนพิการ
(๑๑) อาคารกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
(๑๒) อาคารกําจัดวัตถุอันตราย
(๑๓) อาคารเก็บวัตถุไวไฟ วัตถุระเบิดได้ วัตถุมีพิษหรือวัตถุกัมมันตรังสี
(๑๔) อาคารซื้อขายหรือเก็บชิ้นส่วนเครื่องจักรกลเก่า
(๑๕) อาคารซื้ อ ขาย เก็ บ หรื อ คั ด แยกเศษวั ส ดุ ที่ มี พื้ น ที่ ร วมกั น ทุ ก ชั้ น
ในหลังเดียวกันเกิน ๑๐๐ ตารางเมตร
(๑๖) สถานีขนส่งผู้โดยสาร
(๑๗) อาคารเก็ บ สิ น ค้ า ซึ่ ง เป็ น ที่ เ ก็ บ หรื อ พั ก หรื อ ขนถ่ า ยสิ น ค้ า หรื อ สิ่ ง ของ
เพื่อประโยชน์ทางการค้าหรืออุตสาหกรรม ที่มีพื้นที่รวมกันทุกชั้นในหลังเดียวกันเกิน ๓๐๐ ตารางเมตร
เว้นแต่อาคารที่ตั้งอยู่ริมเขตทางถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางกว้างไม่น้อยกว่า ๒๐ เมตร และมีพื้นที่
รวมกันทุกชั้นในหลังเดียวกันไม่เกิน ๑,๐๐๐ ตารางเมตร
(๑๘) อาคารที่มีพื้นที่รวมกันทุกชั้นในหลังเดียวกันเกิน ๑,๕๐๐ ตารางเมตร
(๑๙) อาคารที่มีที่ว่างโดยรอบในที่ดินแปลงที่ก่อสร้างอาคารน้อยกว่าร้อยละ ๓๐
ของที่ดินแปลงที่ขออนุญาตก่อสร้างอาคารนั้น
(๒๐) ป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสําหรับติดหรือตั้งป้ายทุกชนิดที่มีพื้นที่ของป้าย
รวมกันเกิน ๑ ตารางเมตร และมีความสูงเกิน ๑๒ เมตร เว้นแต่ป้ายบอกชื่อสถานที่หรือสิ่งที่สร้างขึ้น
สําหรับติดหรือตั้งป้าย
การก่อสร้างอาคารในบริเวณที่ ๑ จากแนวชายฝั่งทะเล เข้าไปในแผ่นดิน
ระยะ ๒๐๐ เมตร ตลอดแนว และบริเวณที่ ๑.๓ ห้ามก่อสร้างอาคารที่มีความสูงเกิน ๑๒ เมตร
เว้นแต่โครงสร้างสําหรับใช้ในการรับส่งวิทยุ โทรทัศน์ หรือสัญญาณสื่อสารโทรคมนาคมทุกชนิด หอถังน้ํา
และเสาส่งไฟฟ้า
(ข) ภายในบริ เ วณที่ ๒ กํ า หนดให้ เ ป็ น พื้ น ที่ ดํ า รงรั ก ษาสภาพแวดล้ อ มและ
คุณลักษณะเด่นตามธรรมชาติ เพื่อป้องกันภัยพิบัติเมือ ง และสงวนรักษาพื้นที่หวงห้ามทางทหารไว้
เพื่อความมั่นคงตามแนวชายแดน ทั้งนี้ ที่ดินซึ่งเอกชนเป็นเจ้าของหรือครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย
ห้ามบุคคลใดก่อสร้างอาคาร ดังต่อไปนี้
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(๑) โรงงานทุ ก จํ า พวกตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยโรงงาน ที่ มี พื้ น ที่ ร วมกั น
ทุกชั้นในหลังเดียวกันเกิน ๑,๐๐๐ ตารางเมตร
(๒) คลังน้ํามันและสถานที่เก็บรักษาน้ํามัน ลักษณะที่สาม ตามกฎหมาย
ว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง เพื่อการจําหน่าย
(๓) สถานีบริการน้ํามันตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง ที่มีพื้นที่
รวมกันทุกชั้นในหลังเดียวกันเกิน ๑,๐๐๐ ตารางเมตร และมีที่ว่างโดยรอบในที่ดินแปลงที่ก่อสร้าง
อาคารน้อยกว่าร้อยละ ๗๕ ของที่ดินแปลงที่ขออนุญาตก่อสร้างอาคารนั้น
(๔) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภท
โรงบรรจุ สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลว
ประเภทโรงเก็บ ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง
(๕) สถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
น้ํามันเชื้อเพลิง ที่มีพื้นที่รวมกันทุกชั้นในหลังเดียวกันเกิน ๑,๐๐๐ ตารางเมตร และมีที่ว่างโดยรอบ
ในที่ดินแปลงที่ก่อสร้างอาคารน้อยกว่าร้อยละ ๗๕ ของที่ดินแปลงที่ขออนุญาตก่อสร้างอาคารนั้น
(๖) อาคารพั ก อ าศั ย ที่ มี พื้ น ที่ ร วมกั น ทุ ก ชั้ น ในหลั ง เดี ย วกั น เกิ น
๕๐๐ ตารางเมตร และมีที่ว่างโดยรอบในที่ดินแปลงที่ก่อสร้างอาคารน้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของที่ดิน
แปลงที่ขออนุญาตก่อสร้างอาคารนั้น
(๗) อาคารพาณิชยกรรมหรืออาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่ง
ที่มีพื้นที่รวมกันทุกชั้นในหลังเดียวกันเกิน ๕๐๐ ตารางเมตร และมีที่ว่างโดยรอบในที่ดินแปลงที่ก่อสร้าง
อาคารน้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของที่ดินแปลงที่ขออนุญาตก่อสร้างอาคารนั้น
(๘) สํานักงานที่มีพื้นที่รวมกันทุกชั้นในหลังเดียวกันเกิน ๕๐๐ ตารางเมตร
และมีที่ว่างโดยรอบในที่ดินแปลงที่ก่อสร้างอาคารน้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของที่ดินแปลงที่ขออนุญาตก่อสร้าง
อาคารนั้น
(๙) ศูนย์การค้าหรือห้างสรรพสินค้า
(๑๐) ศูนย์ประชุมหรืออาคารแสดงสินค้า เว้นแต่ที่ดําเนินการโดยหน่วยงาน
ราชการ หรือราชการส่วนท้องถิ่น ที่มีพื้นที่รวมกันทุกชั้นในหลังเดียวกันไม่เกิน ๕๐๐ ตารางเมตร
(๑๑) โรงมหรสพ
(๑๒) อาคารกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
(๑๓) อาคารกําจัดวัตถุอันตราย
(๑๔) อาคารเก็บวัตถุไวไฟ วัตถุระเบิด วัตถุมีพิษหรือวัตถุกัมมันตรังสี
(๑๕) อาคารซื้อขายหรือเก็บชิ้นส่วนเครื่องจักรกลเก่า
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(๑๖) อาคารรั บ ส่ ง สิ น ค้ า ที่ มี พื้ น ที่ ร วมกั น ทุ ก ชั้ น ในหลั ง เดี ย วกั น เกิ น
๑,๐๐๐ ตารางเมตร และมีที่ว่างโดยรอบในที่ดินแปลงที่ก่อสร้างอาคารน้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของที่ดิน
แปลงที่ขออนุญาตก่อสร้างอาคารนั้น
(๑๗) อาคารเก็ บ สิ น ค้ า ซึ่ ง เป็ น ที่ เ ก็ บ หรื อ พั ก หรื อ ขนถ่ า ยสิ น ค้ า หรื อ สิ่ ง ของ
เพื่อประโยชน์ทางการค้าหรืออุตสาหกรรมที่มีพื้นที่รวมกันทุกชั้นในหลังเดียวกันเกิน ๑,๐๐๐ ตารางเมตร
และมีที่ว่างโดยรอบในที่ดินแปลงที่ก่อสร้างอาคารน้อ ยกว่าร้อยละ ๕๐ ของที่ดินแปลงที่ขออนุญาต
ก่อสร้างอาคารนั้น
(ค) ภายในบริเวณที่ ๓ กําหนดไว้เป็นพื้นที่อยู่อาศัย และรักษาสภาพแวดล้อม
พื้นที่ตั้งถิ่นฐานชุมชนประมงดั้งเดิม ทั้งนี้ ห้ามบุคคลใดก่อสร้างอาคาร ดังต่อไปนี้
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่โรงงานลําดับที่ ๖
ลําดับที่ ๖๕ และลําดับที่ ๙๒ ที่ตั้งอยู่ในบริเวณที่ ๓.๓ บริเวณที่ ๓.๖ และบริเวณที่ ๓.๗ และมี
พื้นที่รวมกันทุกชั้นในหลังเดียวกันไม่เกิน ๓๐๐ ตารางเมตร
(๒) คลังน้ํามันและสถานที่เก็บรักษาน้ํามัน ลักษณะที่สาม ตามกฎหมาย
ว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง เพื่อการจําหน่าย
(๓) สถานีบริการน้ํามัน ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง
ที่ตั้งอยู่ในบริเวณที่ ๓.๓ บริเวณที่ ๓.๖ และบริเวณที่ ๓.๗
(๔) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภท
โรงบรรจุ สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลว
ประเภทโรงเก็บ ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง
(๕) สถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
น้ํามันเชื้อเพลิง ที่ตั้งอยู่ในบริเวณที่ ๓.๓ และบริเวณที่ ๓.๖ และบริเวณที่ ๓.๗
(๖) อาคารเลี้ยงม้า โค กระบือ สุกร แพะ แกะ ห่าน เป็ด นก ไก่ งู
จระเข้ หรือสัตว์ป่าตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า เพื่อการค้า
(๗) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม เว้นแต่โรงแรมที่ตั้งอยู่ในบริเวณ
ที่ ๓.๓ ที่มีพื้นที่รวมกันทุกชั้นในหลังเดียวกันไม่เกิน ๓๐๐ ตารางเมตร และมีพื้นที่อาคารรวมกัน
ทุกหลังไม่เกิน ๑,๒๐๐ ตารางเมตร
(๘) อาคารพักอาศัยที่ตั้งอยู่ในบริเวณที่ ๓.๓ บริเวณที่ ๓.๖ และบริเวณ
ที่ ๓.๗ ที่มีพื้นที่รวมกันทุกชั้นในหลังเดียวกันเกิน ๓๐๐ ตารางเมตร
(๙) อาคารพักอาศัยที่ตั้งอยู่ในระยะขนาน ๒๐๐ เมตร จากริมฝั่งคลองไม้รูด
บริเวณที่ ๓.๒ และบริเวณที่ ๓.๕ ที่มีพื้นที่รวมกันทุกชั้นในหลังเดียวกันเกิน ๕๐๐ ตารางเมตร
(๑๐) อาคารพักอาศัยที่ตั้งอยู่ในบริเวณที่ ๓.๑ และบริเวณที่ ๓.๔ ที่มีพื้นที่
รวมกันทุกชั้นในหลังเดียวกันเกิน ๑,๐๐๐ ตารางเมตร

เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๘๕ ง

หน้า ๑๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐

(๑๑) อาคารพาณิชยกรรมหรืออาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่ง
ที่มีพื้นที่รวมกันทุกชั้นในหลังเดียวกันเกิน ๑๕๐ ตารางเมตร เว้นแต่อาคารที่ตั้งอยู่ในบริเวณที่ ๓.๑
บริ เ วณที่ ๓.๒ บริ เ วณที่ ๓.๔ และบริ เ วณที่ ๓.๕ ให้ มี พื้น ที่ ร วมกั นทุ ก ชั้น ในหลั งเดี ย วกั น ไม่ เ กิ น
๓๐๐ ตารางเมตร
(๑๒) ศูนย์การค้าหรือห้างสรรพสินค้า
(๑๓) ศูนย์ประชุมหรืออาคารแสดงสินค้า
(๑๔) โรงมหรสพ
(๑๕) สถานสงเคราะห์หรือ รับเลี้ยงเด็ก คนชราหรือคนพิการ ที่ตั้งอยู่ใน
บริเวณที่ ๓.๓ บริเวณที่ ๓.๖ และบริเวณที่ ๓.๗
(๑๖) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน
(๑๗) อาคารกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
(๑๘) อาคารกําจัดวัตถุอันตราย
(๑๙) อาคารเก็บวัตถุไวไฟ วัตถุระเบิด วัตถุมีพิษหรือวัตถุกัมมันตรังสี
(๒๐) อาคารซื้อขายหรือเก็บชิ้นส่วนเครื่องจักรกลเก่า
(๒๑) อาคารซื้ อ ขาย เก็ บ หรื อ คั ด แยกเศษวั ส ดุ ที่ มี พื้ น ที่ ร วมกั น ทุ ก ชั้ น
ในหลังเดียวกันเกิน ๑๐๐ ตารางเมตร
(๑๒) สถานีขนส่งผู้โดยสาร
(๑๓) อาคารเก็ บ สิ น ค้ า ซึ่ ง เป็ น ที่ เ ก็ บ หรื อ พั ก หรื อ ขนถ่ า ยสิ น ค้ า หรื อ สิ่ ง ของ
เพื่อประโยชน์ทางการค้าหรืออุตสาหกรรมที่มีพื้นที่รวมกันทุกชั้นในหลังเดียวกันเกิน ๓๐๐ ตารางเมตร
และตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางกว้างน้อยกว่า ๒๐ เมตร
(๑๔) อาคารที่ตั้งอยู่ในบริเวณที่ ๓.๑ บริเวณที่ ๓.๒ บริเวณที่ ๓.๔ และ
บริเวณที่ ๓.๕ ที่มีที่ว่างโดยรอบในที่ดินแปลงที่ก่อสร้างอาคารน้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของที่ดินแปลงที่
ขออนุญาตก่อสร้างอาคารนั้น
(๑๕) ป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสําหรับติดหรือตั้งป้ายทุกชนิดที่มีพื้นที่ของป้าย
รวมกันเกิน ๑ ตารางเมตร และมีความสูงเกิน ๑๒ เมตร เว้นแต่ป้ายบอกชื่อสถานที่ หรือสิ่งที่สร้างขึ้น
สําหรับติดหรือตั้งป้าย
(๑๖) อาคารที่ตั้งอยู่ในบริเวณที่ ๓.๓ บริเวณที่ ๓.๖ และบริเวณที่ ๓.๗
ที่มีความสูงเกิน ๘ เมตร
การก่อสร้างอาคารในบริเวณที่ ๓ จากแนวชายฝั่งทะเล เข้าไปในแผ่นดิน
ระยะ ๒๐๐ เมตร ตลอดแนว ยกเว้นบริเวณที่ ๓.๓ บริเวณที่ ๓.๖ และบริเวณที่ ๓.๗ ห้ามก่อสร้าง
อาคารที่มีความสูงอาคารเกิน ๑๒ เมตร เว้นแต่โครงสร้างสําหรับใช้ในการรับส่งวิทยุ โทรทัศน์ หรือ
สัญญาณสื่อสารโทรคมนาคมทุกชนิด หอถังน้ํา และเสาส่งไฟฟ้า
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(ง) ภายในบริ เ วณที่ ๔ กํ า หนดให้ เ ป็ น พื้ น ที่ เ พื่ อ การเกษตรกรรมและ
แหล่งทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งนี้ ห้ามบุคคลใดก่อสร้างอาคาร ดังต่อไปนี้
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่
(๑.๑) โรงงานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กําหนดประเภท
หรือชนิดของโรงงานที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับอุตสาหกรรมบริการหรืออุตสาหกรรมที่ให้บริการแก่ชุมชน
พ.ศ. ๒๕๔๕ เฉพาะโรงงาน กลุ่ม ก.
(๑.๒) โรงงานลํ า ดั บ ที่ ๒ (๑) (๒) (๕) (๖) (๙) ลํ า ดั บ ที่ ๔
ลําดับที่ ๕ ลําดับที่ ๖ ลําดับที่ ๗ (๑) ลําดับที่ ๘ (๑) (๒) ลําดับที่ ๑๐ ลําดับที่ ๑๑ ลําดับที่ ๑๒
ลําดับที่ ๑๓ ลําดับที่ ๒๐ (๑) ลําดับที่ ๓๔ (๔) (๕) ลําดับที่ ๔๓ (๑) ลําดับที่ ๔๖ ลําดับที่ ๕๘ (๑)
ลําดับที่ ๗๕ (๑) (๒) ลําดับที่ ๗๙ (๑) เฉพาะดัดแปลง ซ่อมแซม หรือเปลี่ยนแปลงสภาพ ลําดับที่ ๘๘
เฉพาะโรงงานที่ผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะ แสงอาทิตย์ และชีวมวล ลําดับที่ ๘๙ และลําดับที่ ๙๑ (๑)
ลําดับที่ ๙๒ ลําดับที่ ๑๐๑ เฉพาะโรงงานบําบัดน้ําเสียรวม ลําดับที่ ๑๐๕ และลําดับที่ ๑๐๖
(๑.๓) โรงงานลําดับที่ ๕๐ (๔) เฉพาะแอสฟัลติก ที่ตั้งอยู่ในระยะ
๕๐๐ เมตร จากเขตทางของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓ (ถนนสุขุมวิท) ในพื้นที่เขตตําบลไม้รูด
(๒) คลังน้ํามันและสถานที่เก็บรักษาน้ํามัน ลักษณะที่สาม ตามกฎหมาย
ว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง เพื่อการจําหน่าย
(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภท
โรงบรรจุ สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลว
ประเภทโรงเก็บ ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง
(๔) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม
(๕) อาคารพั ก อ าศั ย ที่ มี พื้ น ที่ ร วมกั น ทุ ก ชั้ น ในหลั ง เดี ย วกั น เกิ น
๓๐๐ ตารางเมตร
(๖) ห้องแถวหรือตึกแถว
(๗) อาคารชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด
(๘) หอพักตามกฎหมายว่าด้วยหอพัก
(๙) อาคารพาณิชยกรรมหรืออาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่ง
ที่มีพื้นที่รวมกันทุกชั้นในหลังเดียวกันเกิน ๓๐๐ ตารางเมตร
(๑๐) สํานักงานที่มีพื้นที่รวมกันทุกชั้นในหลังเดียวกันเกิน ๓๐๐ ตารางเมตร
(๑๑) ศูนย์การค้าหรือห้างสรรพสินค้า
(๑๒) ศูนย์ประชุมหรืออาคารแสดงสินค้า
(๑๓) โรงมหรสพ
(๑๔) อาคารกําจัดวัตถุอันตราย

เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๘๕ ง
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(๑๕) อาคารเก็บวัตถุไวไฟ วัตถุระเบิด วัตถุมีพิษหรือวัตถุกัมมันตรังสี
(๑๖) อาคารซื้อขายหรือเก็บชิ้นส่วนเครื่องจักรกลเก่า
(๑๗) อาคารซื้ อ ขาย เก็ บ หรื อ คั ด แยกเศษวั ส ดุ ที่ มี พื้ น ที่ ร วมกั น ทุ ก ชั้ น
ในหลังเดียวกันเกิน ๑๐๐ ตารางเมตร
(๑๘) อาคารที่มีพื้นที่รวมกันทุกชั้นในหลังเดียวกันเกิน ๑,๐๐๐ ตารางเมตร
(๑๙) อาคารที่มีที่ว่างโดยรอบในที่ดินแปลงที่ก่อสร้างอาคารน้อยกว่าร้อยละ ๖๐
ของที่ดินแปลงที่ขออนุญาตก่อสร้างอาคารนั้น
(๒๐) ป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสําหรับติดหรือตั้งป้ายทุกชนิดที่มีพื้นที่ของป้าย
รวมกันเกิน ๑ ตารางเมตร และมีความสูงเกิน ๑๒ เมตร เว้นแต่ป้ายบอกชื่อสถานที่ หรือสิ่งที่สร้างขึ้น
สําหรับติดหรือตั้งป้าย
การก่อสร้างอาคารในบริเวณที่ ๔.๓ จากแนวชายฝั่งทะเล เข้าไปในแผ่นดิน
ระยะ ๒๐๐ เมตร ตลอดแนว ห้ามก่อสร้างอาคารที่มีความสูงอาคารเกิน ๑๒ เมตร เว้นแต่โครงสร้าง
สําหรับใช้ในการรับส่งวิทยุ โทรทัศน์ หรือสัญญาณสื่อสารโทรคมนาคมทุกชนิด หอถังน้ํา และเสาส่งไฟฟ้า
(จ) ภายในบริเวณที่ ๕ กําหนดให้เป็นพื้นที่รองรับกิจกรรมการขนส่งสินค้าผ่านแดน
กิ จ การโลจิ ส ติ ก ส์ คลั ง สิ น ค้ า และอุ ต สาหกรรมเฉพาะกิ จ เกี่ ย วกั บ การประมง และกิ จ กรรม
ที่สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ส่งเสริมให้เกิดในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตราด
ทั้งนี้ ห้ามบุคคลใดก่อสร้างอาคาร ดังต่อไปนี้
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่
(๑.๑) โรงงานที่ตั้งอยู่ในบริเวณที่ ๕.๑
(๑.๒) โรงงานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กําหนดประเภท
หรือชนิดของโรงงานที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับอุตสาหกรรมบริการหรืออุตสาหกรรมที่ให้บริการแก่ชุมชน
พ.ศ. ๒๕๔๕ เฉพาะโรงงาน กลุ่ม ก. และ โรงงานลําดับที่ ๔ ลําดับที่ ๗ (๑) ลําดับที่ ๗๕ (๑) (๒)
ลําดับที่ ๗๙ (๑) เฉพาะดัดแปลง ซ่อมแซม หรือเปลี่ยนแปลงสภาพ ลําดับที่ ๙๑ (๑) ลําดับที่ ๙๒
ลําดับที่ ๑๐๕ ลําดับที่ ๑๐๑ เฉพาะโรงงานบําบัดน้ําเสียรวม และลําดับที่ ๑๐๖ ที่ตั้งอยู่ในบริเวณที่ ๕.๒
(๑.๓) โรงงานลําดับที่ ๖๕ เฉพาะดัดแปลงหรือซ่อมแซม ลําดับที่ ๗๕
(๑) (๒) ลําดับที่ ๙๑ (๑) และลําดับที่ ๙๒ ที่ตั้งอยู่ในบริเวณที่ ๕.๓
(๒) คลังน้ํามันและสถานที่เก็บรักษาน้ํามัน ลักษณะที่สาม ตามกฎหมาย
ว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง เพื่อการจําหน่าย
(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภท
โรงบรรจุ สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลว
ประเภทโรงเก็บ ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง
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(๔) อาคารเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเพื่อการค้า ที่ตั้งอยู่ในบริเวณที่ ๕.๑ และ
บริเวณที่ ๕.๓
(๕) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม
(๖) อาคารพั ก อาศั ย แบบบ้ า นเดี่ ย วหรื อ บ้ า นแฝดที่ มี พื้ น ที่ ร วมกั น ทุ ก ชั้ น
ในหลังเดียวกันเกิน ๓๐๐ ตารางเมตร
(๗) อาคารชุ ด ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยอาคารชุ ด ที่ มี พื้ น ที่ ร วมกั น ทุ ก ชั้ น
ในหลังเดียวกันเกิน ๑,๐๐๐ ตารางเมตร
(๘) หอพั ก ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยหอพั ก ที่ มี พื้ น ที่ ร วมกั น ทุ ก ชั้ น ในหลั ง
เดียวกันเกิน ๑,๐๐๐ ตารางเมตร
(๙) อาคารอยู่ อ าศั ย รวมที่ มี พื้ น ที่ ร วมกั น ทุ ก ชั้ น ในหลั ง เดี ย วกั น เกิ น
๑,๐๐๐ ตารางเมตร
(๑๐) อาคารพาณิชยกรรมหรืออาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่ง
ที่มีพื้นที่รวมกันทุกชั้นในหลังเดียวกันเกิน ๕๐๐ ตารางเมตร
(๑๑) ศูนย์ประชุมหรืออาคารแสดงสินค้า
(๑๒) ตลาด ตามกฎหมายว่าด้วยสาธารณสุข
(๑๓) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงเด็ก
(๑๔) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงคนชรา
(๑๕) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงคนพิการ
(๑๖) อาคารกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
(๑๗) อาคารเก็บวัตถุไวไฟ วัตถุระเบิดได้ วัตถุมีพิษหรือวัตถุกัมมันตรังสี
(๑๘) อาคารซื้อขายหรือเก็บชิ้นส่วนเครื่องจักรกลเก่า
(๑๙) อาคารซื้ อ ขาย เก็ บ หรื อ คั ด แยกเศษวั ส ดุ ที่ มี พื้ น ที่ ร วมกั น ทุ ก ชั้ น
ในหลังเดียวกันเกิน ๑๐๐ ตารางเมตร
การก่อสร้างอาคารในบริเวณที่ ๕ จากแนวชายฝั่งทะเล เข้าไปในแผ่นดิน
ระยะ ๒๐๐ เมตร ตลอดแนว และบริเวณที่ ๕.๒ ห้ามก่อสร้างอาคารที่มีความสูงอาคารเกิน ๑๒ เมตร
เว้นแต่โครงสร้างสําหรับใช้ในการรับส่งวิทยุ โทรทัศน์ หรือสัญญาณสื่อสารโทรคมนาคมทุกชนิด หอถังน้ํา
และเสาส่งไฟฟ้า
(ฉ) ภายในบริเวณที่ ๖ กําหนดให้เป็นพื้นที่พาณิชยกรรมใหม่และอุตสาหกรรม
การขนส่ง โลจิสติกส์ รองรับกิจกรรมตามประเภทกิจกรรมที่สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
ส่งเสริมให้เกิดในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตราด ทั้งนี้ ห้ามบุคคลใดก่อสร้างอาคาร ดังต่อไปนี้

เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๘๕ ง

หน้า ๑๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐

(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่
(๑.๑) โรงงานที่ เ ป็ น ไปตามประเภทอุ ต สาหกรรมที่ สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ส่งเสริมให้เกิดในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ตามประกาศคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุนที่ ๑/๒๕๕๘ เรื่อง นโยบายส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตราด
ลงวั น ที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๘ และตามประกาศคณะกรรมการส่ ง เสริ ม การลงทุ น ที่ ๑๗/๒๕๕๘
เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมกิจการเป้าหมายในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตราด ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘
(๑.๒) โรงงานลําดับที่ ๓๔ (๔) (๕) ลําดับที่ ๔๓ (๑) ลําดับที่ ๘๘
เฉพาะโรงงานที่ผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะ แสงอาทิตย์ และชีวมวล ลําดับที่ ๘๙ ลําดับที่ ๑๐๑
เฉพาะโรงงานบําบัดน้ําเสียรวม ลําดับที่ ๑๐๕ และลําดับที่ ๑๐๖
(๒) คลังน้ํามันและสถานที่เก็บรักษาน้ํามัน ลักษณะที่สาม สถานีบริการน้ํามัน
ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยการควบคุ ม น้ํ า มั น เชื้ อ เพลิ ง เพื่ อ การจํ า หน่ า ย เว้ น แต่ ส ถานี บ ริ ก ารน้ํ า มั น
ประเภท ค ลักษณะที่หนึ่ง และสถานีบริการน้ํามันประเภท ง
(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภท
โรงบรรจุ สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลว
ประเภทโรงเก็บ และสถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง
(๔) อาคารเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเพือ่ การค้า
(๕) อาคารเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา
(๖) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงเด็ก
(๖) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงคนชรา
(๖) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงคนพิการ
(๗) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงสัตว์
(๘) อาคารกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
(๙) อาคารกําจัดวัตถุอันตราย
(๑๐) อาคารเก็บวัตถุไวไฟ วัตถุระเบิดได้ วัตถุมีพิษหรือวัตถุกัมมันตรังสี
(๑๑) อาคารซื้อขายหรือเก็บชิ้นส่วนเครื่องจักรกลเก่า
(๑๒) อาคารซื้ อ ขาย เก็ บ หรื อ คั ด แยกเศษวั ส ดุ ที่ มี พื้ น ที่ ร วมกั น ทุ ก ชั้ น
ในหลังเดียวกันเกิน ๑๐๐ ตารางเมตร
(๑๓) อาคารที่มีที่ว่างโดยรอบในที่ดินแปลงที่ก่อสร้างอาคารน้อยกว่าร้อยละ ๓๐
ของที่ดินแปลงที่ขออนุญาตก่อสร้างอาคารนั้น

เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๘๕ ง

หน้า ๑๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐

(๑๔) ห้ อ งแถวหรื อ ตึ ก แถวที่ มี ร ะยะห่ า งจากเขตทางของถนนสาธารณะ
น้อยกว่า ๑๒ เมตร
การก่อสร้างอาคารในบริเวณที่ ๖.๓ ห้ามก่อสร้างอาคารที่มีความสูงอาคาร
เกิน ๑๒ เมตร เว้นแต่โครงสร้างสําหรับใช้ในการรับส่งวิทยุ โทรทัศน์ หรือสัญญาณสื่อสารโทรคมนาคม
ทุกชนิด หอถังน้ํา และเสาส่งไฟฟ้า
(ช) ภายในบริเวณที่ ๗ กําหนดให้เป็นพื้นที่ศูนย์กลางการบริการชุมชนใหม่ระดับย่าน
และรองรั บ การขยายตั ว ของกิ จ กรรมการค้ า การท่ อ งเที่ ย วและนั น ทนาการ ทั้ ง นี้ ห้ า มบุ ค คลใด
ก่อสร้างอาคาร ดังต่อไปนี้
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน
(๒) คลังน้ํามัน สถานที่เก็บรักษาน้ํามัน ลักษณะที่สาม สถานีบริการน้ํามัน
ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยการควบคุ ม น้ํ า มั น เชื้ อ เพลิ ง เพื่ อ การจํ า หน่ า ย เว้ น แต่ ส ถานี บ ริ ก ารน้ํ า มั น
ประเภท ค ลักษณะที่หนึ่ง และสถานีบริการน้ํามันประเภท ง
(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภท
โรงบรรจุ สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลว
ประเภทโรงเก็บ และสถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง
(๔) อาคารเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเพือ่ การค้า
(๕) อาคารเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา
(๖) ศูนย์ประชุมหรืออาคารแสดงสินค้า
(๗) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงสัตว์
(๘) อาคารกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
(๙) อาคารกําจัดวัตถุอันตราย
(๑๐) อาคารเก็บวัตถุไวไฟ วัตถุระเบิดได้ วัตถุมีพิษหรือวัตถุกัมมันตรังสี
(๑๑) อาคารซื้อขายหรือเก็บชิ้นส่วนเครื่องจักรกลเก่า
(๑๒) อาคารซื้ อ ขาย เก็ บ หรื อ คั ด แยกเศษวั ส ดุ ที่ มี พื้ น ที่ ร วมกั น ทุ ก ชั้ น
ในหลังเดียวกันเกิน ๑๐๐ ตารางเมตร
(๑๓) อาคารที่มีที่ว่างโดยรอบในที่ดินแปลงที่ก่อสร้างอาคารน้อยกว่าร้อยละ ๓๐
ของที่ดินแปลงที่ขออนุญาตก่อสร้างอาคารนั้น
(๑๔) อาคารที่มีพื้นที่รวมกันทุกชั้นในหลังเดียวกันเกิน ๒,๐๐๐ ตารางเมตร
เว้นแต่การก่อสร้างอาคารในบริเวณที่ ๗.๑ และบริเวณที่ ๗.๓ ให้มีพื้นที่รวมกันทุกชั้นในหลังเดียวกัน
ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร

เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๘๕ ง

หน้า ๑๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐

(๑๕) ห้องแถวหรือตึกแถวที่ตั้งอยู่ในบริเวณที่ ๗.๑ และบริเวณที่ ๗.๓ ที่มี
ระยะร่นแนวอาคารห่างจากเขตทางของถนนสาธารณะน้อยกว่า ๑๒ เมตร
(๑๖) ป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสําหรับติดหรือตั้งป้ายทุกชนิดที่ตั้งอยู่ในบริเวณ
ที่ ๗.๒ และบริเวณที่ ๗.๓ ที่มีพื้นที่ของป้ายรวมกันเกิน ๑ ตารางเมตร และมีความสูงเกิน ๑๒ เมตร
เว้นแต่ป้ายบอกชื่อสถานที่ หรือสิ่งที่สร้างขึ้นสําหรับติดหรือตั้งป้าย
การก่อสร้างอาคารในบริเวณที่ ๗.๔ จากแนวชายฝั่งทะเล เข้าไปในแผ่นดิน
ระยะ ๒๐๐ เมตร ตลอดแนว ห้ามก่อสร้างอาคารที่มีความสูงอาคารเกิน ๑๒ เมตร เว้นแต่โครงสร้าง
สําหรับใช้ในการรับส่งวิทยุ โทรทัศน์ หรือสัญญาณสื่อสารโทรคมนาคมทุกชนิด หอถังน้ํา และเสาส่งไฟฟ้า
(ซ) ภายในบริเวณที่ ๘ กําหนดให้เป็นพื้นที่อยู่อาศัยรองรับการขยายตัวของ
ชุมชน ย่านที่อยู่อาศัยของแรงงาน การค้า การบริการเกี่ยวกับการท่องเที่ยว ทั้งนี้ ห้ามบุคคลใด
ก่อสร้างอาคาร ดังต่อไปนี้
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน
(๒) คลังน้ํามันและสถานที่เก็บรักษาน้ํามัน ลักษณะที่สาม ตามกฎหมาย
ว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง เพื่อการจําหน่าย
(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภท
โรงบรรจุ สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลว
ประเภทโรงเก็บ ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง
(๔) อาคารเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเพือ่ การค้า
(๕) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม
(๖) อาคารพักอาศัยที่ตั้งอยู่ในบริเวณที่ ๘.๓ และบริเวณที่ ๘.๔ ที่มี
ความสูงเกิน ๑๒ เมตร และมีพ้นื ที่รวมกันทุกชั้นในหลังเดียวกันเกิน ๒,๐๐๐ ตารางเมตร
(๗) อาคารพักอาศัยที่ตั้งอยู่ในบริเวณที่ ๘.๑ และบริเวณที่ ๘.๒ ที่มี
ความสูงเกิน ๑๒ เมตร และมีพื้นที่รวมกันทุกชั้นในหลังเดียวกันเกิน ๕,๐๐๐ ตารางเมตร
(๘) อาคารพาณิชยกรรมหรืออาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่ง
ที่ตั้งอยู่ในบริเวณที่ ๘.๓ และบริเวณที่ ๘.๔ ที่มีความสูงเกิน ๑๒ เมตร และมีพื้นที่รวมกันทุกชั้นใน
หลังเดียวกันเกิน ๒,๐๐๐ ตารางเมตร
(๙) อาคารพาณิชยกรรมหรืออาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่ง
ที่ตั้งอยู่ในบริเวณที่ ๘.๑ และบริเวณที่ ๘.๒ ที่มีความสูงเกิน ๑๒ เมตร และมีพื้นที่รวมกันทุกชั้น
ในหลังเดียวกันเกิน ๕,๐๐๐ ตารางเมตร
(๑๐) ศูนย์ประชุมหรืออาคารแสดงสินค้า
(๑๑) โรงมหรสพ
(๑๒) อาคารกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย

เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๘๕ ง

หน้า ๑๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐

(๑๓) อาคารกําจัดวัตถุอันตราย
(๑๔) อาคารเก็บวัตถุไวไฟ วัตถุระเบิดได้ วัตถุมีพิษหรือวัตถุกัมมันตรังสี
(๑๕) อาคารซื้อขายหรือเก็บชิ้นส่วนเครื่องจักรกลเก่า
(๑๖) อาคารซื้ อ ขาย เก็ บ หรื อ คั ด แยกเศษวั ส ดุ ที่ มี พื้ น ที่ ร วมกั น ทุ ก ชั้ น
ในหลังเดียวกันเกิน ๑๐๐ ตารางเมตร
(๑๗) สถานีขนส่งผู้โดยสาร
(๑๘) อาคารที่มีที่ว่างโดยรอบในที่ดินแปลงที่ก่อสร้างอาคารน้อยกว่าร้อยละ ๔๐
ของที่ดินแปลงที่ขออนุญาตก่อสร้างอาคารนั้น
(๑๙) ป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสําหรับติดหรือตั้งป้ายทุกชนิด ที่ตั้งอยู่ในบริเวณ
ที่ ๘.๓ และบริเวณที่ ๘.๔ ที่มีพื้นที่ของป้ายรวมกันเกิน ๑ ตารางเมตร และมีความสูงเกิน ๑๒ เมตร
เว้นแต่ป้ายบอกชื่อสถานที่ หรือสิ่งที่สร้างขึ้นสําหรับติดหรือตั้งป้าย
การก่อสร้างอาคารในบริเวณที่ ๘ จากแนวชายฝั่งทะเล เข้าไปในแผ่นดิน
ระยะ ๒๐๐ เมตร ตลอดแนว และบริเวณที่ ๘.๓ ห้ามก่อสร้างอาคารที่มีความสูงอาคารเกิน ๑๒ เมตร
เว้นแต่โครงสร้างสําหรับใช้ในการรับส่งวิทยุ โทรทัศน์ หรือสัญญาณสื่อสารโทรคมนาคมทุกชนิด หอถังน้ํา
และเสาส่งไฟฟ้า
(ฌ) ภายในบริเวณที่ ๙ กําหนดให้เป็นพื้นที่อนุรักษ์ป่าไม้ ห้ามบุคคลใดก่อสร้าง
อาคารขัดหรือแย้งกับมติคณะรัฐมนตรี กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป่าไม้ การสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า
และการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ทั้งนี้ ที่ดินซึ่งเอกชนเป็นเจ้าของหรือครอบครอง
โดยชอบด้วยกฎหมาย ห้ามบุคคลใดก่อสร้างอาคารทุกชนิดทุกประเภท เว้นแต่อาคาร ดังต่อไปนี้
(๑) อาคารที่มีความสูงไม่เกิน ๘ เมตร
(๒) อาคารพั ก อาศั ย ที่ มี พื้ น ที่ ร วมกั น ทุ ก ชั้ น ในหลั ง เดี ย วกั น ไม่ เ กิ น
๓๐๐ ตารางเมตร
(๓) อาคารพาณิชยกรรมหรืออาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่ง
ที่มีพื้นที่รวมกันทุกชั้นในหลังเดียวกันไม่เกิน ๑๕๐ ตารางเมตร
(๔) สํานักงานที่มีพื้นที่รวมกันทุกชั้นในหลังเดียวกันไม่เกิน ๑๕๐ ตารางเมตร
(๕) โครงสร้างสําหรับใช้ในการรับส่งวิทยุ โทรทัศน์หรือสัญญาณสื่อสาร
โทรคมนาคมทุกชนิด หอถังน้ํา และเสาส่งไฟฟ้า
การวัดความสูงของอาคารให้วัดจากระดับพื้นดินถึงส่วนที่สูงที่สุดของอาคาร
ข้อ ๓ ภายในบริเวณพื้นที่ที่กําหนดตามข้อ ๑ ห้ามก่อสร้างอาคาร ดังต่อไปนี้
(๑) อาคารที่มีระยะร่นแนวอาคารห่างจากเขตทางของถนนสาธารณะน้อยกว่า ๒ เมตร
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(๒) อาคารที่มีระยะร่นแนวอาคารห่างจากริมฝั่งทั้งสองข้างของแหล่งน้ําสาธารณะ คู ลําราง
ลํากระโดง น้อยกว่า ๖ เมตร เว้นแต่อาคารเพื่อการคมนาคมและขนส่งทางน้ําหรือสาธารณูปโภค
(๓) ป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสําหรับติดหรือตั้งป้ายทุกชนิด ที่ตั้งอยู่ในระยะ ๖ เมตร จากริม
เขตทางหลวงแผ่ น ดิ น หมายเลข ๓ (ถนนสุ ขุ ม วิ ท ) ที่ มี พื้ น ที่ ข องป้ า ยรวมกั น เกิ น ๑ ตารางเมตร
และมีความสูงเกิน ๑๒ เมตร เว้นแต่ป้ายบอกชื่อสถานที่ หรือสิ่งที่สร้างขึ้นสําหรับติดหรือตั้งป้าย
(๔) ป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสําหรับติดหรือตั้งป้ายทุกชนิด ที่ตั้งอยู่ในระยะ ๑๕ เมตร จากริม
เขตทางหลวงแผ่ น ดิ น หมายเลข ๓ (ถนนสุ ขุ ม วิ ท ) ที่ มี พื้ น ที่ ข องป้ า ยรวมกั น เกิ น ๕ ตารางเมตร
และมีความสูงเกิน ๑๒ เมตร เว้นแต่ป้ายบอกชื่อสถานที่ หรือสิ่งที่สร้างขึ้นสําหรับติดหรือตั้งป้าย
ข้อ ๔ ภายในบริเวณพื้นที่ที่กําหนดตามข้อ ๑ ห้ามบุคคลใดดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้
อาคารใด ๆ ให้เป็นอาคารชนิดหรือประเภทที่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กําหนดในข้อ ๒
ข้อ ๕ อาคารที่มีอยู่แล้วในบริเวณพื้นที่ที่กําหนดตามข้อ ๑ ก่อนหรือในวันที่ประกาศ
กระทรวงมหาดไทยนี้ใช้บังคับให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามประกาศกระทรวงมหาดไทยนี้ แต่ห้าม
ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารดังกล่าวให้เป็นอาคารชนิดหรือประเภทที่มีลักษณะต้องห้ามตามที่
กําหนดในข้อ ๒
ข้อ ๖ อาคารที่ได้รับใบอนุญาตหรือใบรับแจ้งการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร หรือที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายเฉพาะว่าด้วยกิจการนั้น ก่อน
วันที่ประกาศกระทรวงมหาดไทยนี้ใช้บังคับ และยังก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้ไม่แล้วเสร็จ
ให้ได้รับการยกเว้น ไม่ต้องปฏิบัติตามประกาศกระทรวงมหาดไทยนี้ แต่จะขอเปลี่ยนแปลงการอนุญาต
หรือการแจ้ง ให้เป็นการขัดต่อประกาศกระทรวงมหาดไทยนี้ไม่ได้
ข้อ ๗ ประกาศกระทรวงมหาดไทยนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐
พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

