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ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม 
เร่ือง  กําหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุมครองสิ่งแวดลอม 
ในทองทีอ่ําเภออาวลึก  อําเภอเมืองกระบี ่ อําเภอเหนอืคลอง 

อําเภอคลองทอม  และอําเภอเกาะลนัตา  จังหวัดกระบี ่
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา   ๔๕  แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดลอมแหงชาติ  พ.ศ.  ๒๕๓๕  รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  โดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ  และโดยอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี  ออกประกาศไว  
ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ในประกาศนี้ 
“แนวชายฝงทะเล”  หมายความวา  แนวที่น้ําทะเลขึ้นสูงสุดตามปกติทางธรรมชาติ 
“ชายหาด”  หมายความวา  พื้นที่ภายในแนวที่น้ําทะเลขึ้นสูงสุดตามปกติทางธรรมชาติจนถึง

แนวที่น้ําทะเลลงตํ่าสุดตามปกติทางธรรมชาติ 
ขอ ๒ ใหพื้นที่ที่ไดมีการกําหนดใหเปนเขตอนุรักษและเขตควบคุมอาคารของจังหวัดกระบี่

ที่มิไดอยูในเขตพื้นที่ใหใชมาตรการคุมครองสิ่งแวดลอมตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม  เร่ือง  กําหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุมครองสิ่งแวดลอมในบริเวณพื้นที่จังหวัดกระบี่  
พ.ศ.  ๒๕๔๖  ดังตอไปนี้  ตามแผนที่ทายประกาศนี้  เปนเขตพื้นที่ที่ใหใชมาตรการคุมครองสิ่งแวดลอม
ตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในประกาศนี้ 

(๑) พื้นที่ภายในแนวเขตตามพระราชกฤษฎีกาใหใชพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒  
บังคับในทองที่บางแหงในจังหวัดระนอง  จังหวัดพังงา  จังหวัดกระบี่  จังหวัดตรัง  และจังหวัดสตูล  
พ.ศ.  ๒๕๓๔  เฉพาะทองที่ในจังหวัดกระบี่ 

(๒) พื้นที่ภายในแนวเขตตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ  เร่ือง  กําหนดเขตหามใช
เคร่ืองมืออวนลากและอวนรุน  ที่ใชกับเรือยนตทําการประมง  ลงวันที่  ๒๐  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๑๕  
เฉพาะบริเวณที่วัดจากแนวชายฝงทะเลออกไปในทะเลเปนระยะ  ๓,๐๐๐  เมตร  ต้ังแตดานเหนือของ
ตําบลแหลมสัก  อําเภออาวลึก  ไปทางทิศใตขนานกับแนวชายฝงทะเลจนสุดเขตตําบลทรายขาว  อําเภอ
คลองทอม  จังหวัดกระบี่   

ใหจําแนกพื้นที่ตามวรรคหนึ่งเปน  ๗  บริเวณ  ดังตอไปนี้ 
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บริเวณที่  ๑  เขตสงวนเพื่อการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ  ไดแก 
(๑) พื้นที่ชายหาดตลอดแนวชายฝงทะเลของจังหวัดกระบี่  ต้ังแตบานอาวน้ํา  ตําบลแหลมสัก  

อําเภออาวลึก  จนจดแนวเขตพื้นที่คุมครองสิ่งแวดลอมดานใตสุดเขตบานบอมะมวง  ตําบลทรายขาว  
อําเภอคลองทอม  ยกเวนพื้นที่ในบริเวณที่  ๓  (๑)  และบริเวณที่  ๔   

(๒) พื้นที่ที่วัดจากแนวชายฝงทะเลดานตะวันตกของเกาะลันตานอย  ต้ังแตบานคลองหมาก  
ตําบลเกาะลันตานอย  ไปทางทิศใตจนสุดเขตบานหลังสอด  ตําบลเกาะลันตานอย  และเกาะลันตาใหญ  
ต้ังแตบานศาลาดาน  ตําบลศาลาดาน  ไปทางทิศใตจนสุดเขตบานคลองหิน  ตําบลเกาะลันตาใหญ  
อําเภอเกาะลันตา  เขาไปในแผนดินเปนระยะ  ๑๕  เมตร 

(๓) พื้นที่ปาพรุ  ในพื้นที่บริเวณตําบลคลองยาง  ตําบลเกาะกลาง  และตําบลเกาะลันตานอย  
อําเภอเกาะลันตา 

บริเวณที่  ๒  เขตอนุรักษแหลงหญาทะเล  แนวปะการัง  และแหลงอาหารของชุมชน  ไดแก   
(๑) พื้นที่ในบริเวณนานน้ําทะเลภายในอาวบริเวณปากคลองลัดบอแหนและคลองเกาะยาง  

จนถึงเสนตรงที่ลากจากยอดเขาปลายแหลมแตเหล็ง  ตําบลเกาะลันตานอย  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต
จนจดกับยอดเขาสูงสุดของเขาลันตา  ตําบลเกาะลันตาใหญ  อําเภอเกาะลันตา 

(๒) พื้นที่ในบริเวณนานน้ําทะเลที่วัดจากแนวชายฝงทะเลของหมูเกาะศรีบอยา  เกาะลันตาใหญ  
และเกาะปอ  ออกไปในทะเลเปนระยะ  ๓,๐๐๐  เมตร  ยกเวนพื้นที่ในบริเวณที่  ๑ 

บริเวณที่  ๓  เขตอนุรักษเพื่อการเพาะพันธุสัตวน้ํา  ไดแก 
(๑) พื้นที่ปาชายเลนที่จําแนกไวตามมติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่  ๑๕  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๓๐  

ในทองที่ตําบลอาวลึกใต  ตําบลแหลมสัก  ตําบลอาวลึกนอย  อําเภออาวลึก  ตําบลเขาคราม  ตําบลเขาทอง  
ตําบลปากน้ํา  ตําบลกระบี่ใหญ  ตําบลกระบี่นอย  ตําบลคลองประสงค  อําเภอเมืองกระบี่  ตําบลเหนือคลอง  
ตําบลคลองเขมา  ตําบลตลิ่งชัน  ตําบลคลองขนาน  ตําบลปกาสัย  ตําบลเกาะศรีบอยา  อําเภอเหนือคลอง  
ตําบลเพหลา  ตําบลคลองทอมใต  ตําบลหวยน้ําขาว  ตําบลคลองพน  ตําบลทรายขาว  อําเภอคลองทอม  
และตําบลคลองยาง  ตําบลเกาะกลาง  ตําบลเกาะลันตานอย  ตําบลศาลาดาน  ตําบลเกาะลันตาใหญ  
อําเภอเกาะลันตา  ยกเวนพื้นที่ในบริเวณที่  ๔ 

(๒) พื้นที่ในบริเวณนานน้ําทะเลที่วัดจากแนวชายฝงทะเลออกไปในทะเลเปนระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  
ยกเวนพื้นที่ในบริเวณที่  ๑  และบริเวณที่  ๒   
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บริเวณที่  ๔  เขตอนุรักษวิถีชีวิตชุมชนทองถิ่นด้ังเดิม  ไดแก  พื้นที่ปาชายเลนและพื้นที่
ชายหาด  ที่มีชุมชนทองถิ่นด้ังเดิมอาศัยอยูในบริเวณหมูที่  ๑  บานปากลาว  ตําบลนาเหนือ  หมูที่  ๑  
บานเขาลอม  ตําบลเขาใหญ  หมูที่  ๕  บานถ้ําเสือ  หมูที่  ๖  บานคลองสุข  ตําบลอาวลึกใต  หมูที่  ๑  
บานหินราว  หมูที่  ๒  บานอาวน้ํา  หมูที่  ๓  บานแหลมสัก  หมูที่  ๔  บานสมิหลัง  หมูที ่ ๕  บานคลองแรด  
หมูที่  ๖  บานในใส  ตําบลแหลมสัก  หมูที่  ๒  บานบากัน  หมูที่  ๕  บานควนโอ  ตําบลอาวลึกนอย  
อําเภออาวลึก  หมูที่  ๒  บานหนองจิก  หมูที่  ๓  บานไหนหนัง  ตําบลเขาคราม  หมูที่  ๒  บานเขาทอง  
หมูที่  ๓  บานทาเลน  หมูที่  ๕  บานทาพรุ  หมูที่  ๖  บานทาทองหลาง  ตําบลเขาทอง  หมูที่  ๑  บาน
เกาะกลาง  หมูที่  ๒  บานคลองประสงค  หมูที่  ๓  บานคลองกํา  หมูที่  ๔  บานบางขนุน  ตําบลคลองประสงค  
อําเภอเมืองกระบี่  หมูที่  ๖  บานวังหิน  ตําบลคลองทอมใต  หมูที่  ๓  บานน้ํารอน  หมูที่  ๔  บานทาประดู  
หมูที่  ๖  บานควนใต  ตําบลหวยน้ําขาว  หมูที่  ๕  บานมูสา  หมูที่  ๗  บานคลองแรด  หมูที่  ๙  บานทามะพราว  
หมูที่  ๑๐  บานคลองไคร  หมูที่  ๑๑  บานทุงครก  ตําบลคลองพน  หมูที่  ๒  บานทรายขาว  หมูที่  ๔  
บานบอมะมวง  หมูที่  ๕  บานทุงคา  ตําบลทรายขาว  อําเภอคลองทอม  หมูที่  ๖  บานทาควน  ตําบล
คลองยาง  หมูที่  ๓  บานทุง  หมูที่  ๔  บานโละใหญ  ตําบลเกาะลันตานอย  หมูที่  ๑  บานศาลาดาน  
ตําบลศาลาดาน  และหมูที่  ๑  บานหัวแหลม  หมูที่  ๒  บานศรีรายา  หมูที่  ๗  บานสังกาอู  ตําบลเกาะ
ลันตาใหญ  อําเภอเกาะลันตา 

บริเวณที่  ๕  ไดแก  พื้นที่ดังตอไปนี้  ยกเวนพื้นที่ในบริเวณที่  ๑  บริเวณที่  ๓  บริเวณที่  ๔  
และบริเวณที่  ๖ 

(๑) พื้นที่ที่วัดจากแนวชายฝงทะเลเขาไปในแผนดินใหญ  และเกาะลันตาใหญ  อําเภอเกาะลันตา  
เปนระยะ  ๕๐  เมตร 

(๒) พื้นที่ในเกาะตาง  ๆ  ยกเวนเกาะลันตาใหญ  อําเภอเกาะลันตา 
บริเวณที่  ๖  ไดแก  พื้นที่ที่มีความสูงจากระดับน้ําทะเลปานกลางเกิน  ๔๐  เมตร  ข้ึนไป 
บริเวณที่  ๗  ไดแก  พื้นที่นอกจากบริเวณที่  ๑  ถึงบริเวณที่  ๖  ยกเวนพื้นที่ในเขตเทศบาล

เมืองกระบี่ 
ขอ ๓ เพื่อประโยชนในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ  หามกอสรางหรือดัดแปลงอาคาร

และส่ิงกอสรางทุกประเภท  หรือกระทําการหรือประกอบกิจกรรมใด  ๆ  ในพื้นที่บริเวณที่  ๑   
ขอ ๔ ในพื้นที่ตามขอ  ๒  หามกอสราง  ดัดแปลง  หรือเปลี่ยนการใชอาคารใด  ๆ  ใหเปน

อาคารหรือประกอบกิจการ  ดังตอไปนี้ 
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(๑) โรงงานทุกประเภทหรือทุกชนิดตามกฎหมายวาดวยโรงงาน  เวนแตโรงงานประเภท 
ซัก  อบ  รีด  โรงงานทําน้ําแข็ง  โรงงานทําน้ําด่ืม  และโรงงานทําน้ําใหบริสุทธิ์  ที่ใชเคร่ืองจักรไมเกิน  
๒๐๐  แรงมา  และมีพื้นที่อาคารรวมไมเกิน  ๓๐๐  ตารางเมตร  โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวมชุมชน  
โรงงานที่เกี่ยวกับระบบสาธารณูปโภค  และโรงงานที่จําเปนตองกอสรางทดแทนของเดิมเพื่อปรับปรุง
กระบวนการผลิตของโรงงานใหดีกวาเดิมและไมเขาขายขยายโรงงานตามกฎหมายวาดวยโรงงาน  แต
การเพิ่มเคร่ืองจักรเพื่อแกไขปญหาสิ่งแวดลอมใหกระทําได  ทั้งนี้  ใหกอสรางไดเฉพาะในบริเวณพื้นที่
เดิมเทานั้น 

(๒) สถานที่บรรจุกาซหรือสถานท่ีเก็บกาซตามกฎหมายวาดวยการบรรจุกาซปโตรเลียมเหลว  
เวนแตสถานีบริการ  รานจําหนายกาซ  สถานที่ใชกาซ  และสถานที่จําหนายอาหารที่ใชกาซ   

(๓) สถานที่เก็บน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อจําหนายตามกฎหมายวาดวยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  
เวนแตสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 

(๔) สุสานและฌาปนสถาน  เวนแตการกอสรางทดแทนหรือดัดแปลงของเดิมในพื้นที่เดิม
พรอมดวยระบบควบคุมมลพิษทางอากาศของฌาปนสถาน  รวมตลอดถึงส่ิงกอสรางและอาคารประกอบ
ของระบบดังกลาว 

ขอ ๕ ในพื้นที่ตามขอ  ๒  หามกระทําการหรือประกอบกิจกรรม  ดังตอไปนี้ 
(๑) การทําเหมือง  เวนแตพื้นที่ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  เร่ือง  กําหนดพื้นที่ 

แหลงหินอุตสาหกรรม  ฉบับที่  ๓  ลงวันที่  ๒๖  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๐  และกรณีที่หนวยงานของรัฐ 
ผูมีอํานาจในการอนุญาตไดประทับตราและลงทะเบียนรับคําขออนุญาตประกอบกิจการทําเหมืองไวแลว
กอนวันที่ประกาศนี้ใชบังคับ  โดยใหดําเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายวาดวยการนั้นและกฎหมาย 
ที่เกี่ยวของตอไปได 

(๒) การขุด  ตัก  ดูด  หรือลอก  กรวด  ดิน  ลูกรัง  หินผุ  หรือทราย  เพื่อการคา  เวนแตการขุด  
ตัก  ดูด  หรือลอก  ดิน  หรือลูกรัง  ในพื้นที่บริเวณตําบลคลองยาง  และตําบลเกาะกลาง  อําเภอเกาะลันตา   

(๓) การถมทะเล  เวนแตเปนนโยบายของรัฐตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ  หรือมีความจําเปน
เพื่อกิจการของสวนราชการตามมติของคณะกรมการจังหวัดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี   

(๔) การลวงล้ําลําน้ํา  เวนแตกระชังปลา  และอาคารหรือการลวงล้ําที่มีลักษณะตามขอ  ๔  
(๑)  ถึง  (๗)  แหงกฎกระทรวง  ฉบับที่  ๖๓  (พ.ศ.  ๒๕๓๗)  ออกตามความในพระราชบัญญัติ 
การเดินเรือในนานน้ําไทย  พระพุทธศักราช  ๒๔๕๖  ที่ไดรับอนุญาต 
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(๕) การถม  ปรับพื้นที่  หรือปดกั้น  ซ่ึงทําใหแหลงน้ําสาธารณะตื้นเขิน  หรือเปลี่ยนทิศทาง  
หรือทําใหน้ําในแหลงน้ํานั้นไมอาจไหลไปไดตามปกติ 

(๖) การขุด  ถม  หรือเปลี่ยนสภาพธรรมชาติของพื้นที่พรุ  เวนแตการดําเนินงานของทางราชการ
เพื่อการศึกษาวิจัยทางวิชาการ  การคุมครอง  และการเพาะพันธุพืชและสัตวน้ํา   

(๗) การปลอยทิ้งมลพิษลงสูแหลงน้ําหรือทะเล  เวนแตเปนกรณีที่ไดผานการบําบัดตาม
มาตรฐานของทางราชการแลว 

(๘) การงมหรือการกระทําใด   ๆ  ที่ เปนการคนหา  เก็บ   ทําลาย  หรือทําให เสียหาย 
ซ่ึงโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุตามกฎหมายวาดวยโบราณสถาน  โบราณวัตถุ  ศิลปวัตถุ  และพิพิธภัณฑ
สถานแหงชาติ  เวนแตการงมที่เปนการคนหาเพื่อการศึกษาวิจัยทางวิชาการหรือเปนการดําเนินการของ
ทางราชการซึ่งไดรับอนุญาตจากกรมศิลปากร 

(๙) การเก็บหรือทําลายปะการัง  ซากปะการัง  หรือหินปะการัง  หรือการกระทําใด  ๆ  ที่อาจ
เปนอันตรายหรือมีผลกระทบหรือทําใหปะการัง  ซากปะการัง  หรือหินปะการัง  ถูกทําลายหรือเสียหาย  
เชน  การเดินทองเที่ยวใตทะเล (sea walker) ในแนวปะการัง  การทอดสมอเรือในแนวปะการัง   
เรือดําน้ําดูปะการัง  หรือการใชเรือทองกระจกที่มีขนาดใหญเกินกวา  ๗  ที่นั่ง 

(๑๐) การเลนเรือสกูตเตอร  เจตสกี  และกิจกรรมที่ใชเรือลากทุกชนิด   
(๑๑) การจับหรือการครอบครองปลาสวยงามตามที่กําหนดในบัญชีทายประกาศนี้  เวนแต 
 (ก) การครอบครองของทางราชการเพื่อการศึกษาวิจัยทางวิชาการ  การคุมครอง   

การเพาะพันธุ  หรือเพื่อกิจการสวนสัตวสาธารณะซึ่งไดรับอนุญาตจากกรมประมง   
 (ข) การครอบครองของเอกชนเพื่อการเพาะเลี้ยง  การครอบครองและการจําหนาย 

ซ่ึงไดรับอนุญาตจากกรมประมงหรือผูวาราชการจังหวัดกระบี่  แลวแตกรณี 
(๑๒) การเพาะเลี้ยงกุงเพื่อการคา  เวนแตเปนผูประกอบกิจการกอนวันที่ประกาศนี้ใชบังคับ  

และไดจดทะเบียนหรือข้ึนทะเบียนบัญชีรายชื่อกับกรมประมง  โดยจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  
เง่ือนไข  และมาตรการที่กรมประมงกําหนด  และตองไมเพิ่มจํานวนพื้นที่เพาะเลี้ยงกุงจากที่มีอยูเดิม 

(๑๓) การติดต้ังปายหรือส่ิงที่สรางข้ึนสําหรับติดหรือต้ังปายดังตอไปนี้  เวนแตปายหรือส่ิงที่
สรางข้ึนสําหรับติดหรือต้ังปายของทางราชการ 

 (ก) ปายหรือส่ิงที่สรางข้ึนสําหรับติดหรือต้ังปายเหนือที่สาธารณะที่มีขนาดเกิน  ๑  
ตารางเมตร  หรือมีน้ําหนักรวมทั้งโครงสรางเกิน  ๑๐  กิโลกรัม 
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 (ข) ปายหรือส่ิงที่สรางข้ึนสําหรับติดหรือต้ังปายเหนือที่เอกชนที่มีระยะหางจากที่
สาธารณะในแนวราบบนพื้นดินและในอากาศนอยกวาสองเทาของความสูงของปายในแนวด่ิง 

 (ค) ปายหรือส่ิงที่สรางข้ึนสําหรับติดหรือต้ังปายเหนือที่ เอกชนหรือที่สาธารณะ   
ในลักษณะบดบังหรืออาจจะบดบังทัศนวิสัยหรือทัศนียภาพอันสวยงามของแนวทางหลวงหรือ 
ทางสาธารณะและพื้นที่ใกลเคียง  หรือในลักษณะที่นาจะเปนอันตรายแกบุคคลอื่นหรือทรัพยของผูอื่น 

 (ง) ปายหรือส่ิงที่สรางข้ึนสําหรับติดหรือต้ังปายเหนือที่ เอกชนหรือที่สาธารณะ 
ในพื้นที่ที่มีความสูงจากระดับน้ําทะเลปานกลางตั้งแต  ๔๐  เมตร  ข้ึนไป  หรือพื้นที่ที่มีความลาดชัน 
เกินรอยละสามสิบหา 

(๑๔) การกระทําใด  ๆ  ที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพชายหาดไปจากเดิมหรือทําให
ทัศนียภาพบริเวณชายหาดเสียไป  ยกเวนปายเตือนของทางราชการที่มีลักษณะไมถาวร 

ขอ ๖ ภายใตบังคับขอ  ๔  และขอ  ๕  ในพื้นที่ตามขอ  ๒  การกอสรางอาคาร  ดัดแปลง
อาคาร  หรือการกระทําหรือการประกอบกิจกรรม  ใหเปนไปตามหลักเกณฑ  ดังตอไปนี้ 

(๑) บริเวณที่  ๒  หามกระทําหรือประกอบกิจกรรม  ดังตอไปนี้ 
 (ก) การประมงที่ใชเคร่ืองมือประมงประเภทอวนลากหรืออวนรุนทุกประเภทและ 

ทุกขนาดที่ใชประกอบกับเรือยนต  อวนทับตลิ่ง  (อวนชัก)  อวนลอมปลาทรายประกอบกับเครื่องมือ
กระทุงน้ํา  อวนถาง  อวนญ่ีปุน  และเคร่ืองมือประมงทุกชนิดที่ใชประกอบกับเครื่องกําเนิดไฟฟา 

 (ข) กิจการรานอาหาร  ภัตตาคาร  หรือโรงแรมบนเรือ 
 (ค) การทอดสมอเรือ 
 (ง) การขุดลอกรองน้ํา   
(๒) บริเวณที่  ๓  หามการขุดลอกรองน้ํา  เวนแตเปนการบํารุงรักษาทางน้ํา   และการ

ดําเนินการเพื่อความปลอดภัยในการเดินเรือ 
(๓) บริเวณที่  ๔  การกอสรางอาคาร  ดัดแปลงอาคาร  การกระทําหรือการประกอบกิจกรรมใด  ๆ  

ตองสอดคลองกับสภาพแวดลอมและวิถีชีวิตชุมชนทองถิ่น 
(๔) บริเวณที่  ๕  การกอสรางอาคาร  ดัดแปลงอาคาร  การกระทําหรือการประกอบกิจกรรมใด  ๆ  

ใหเปนไปตามหลักเกณฑ  ดังตอไปนี้ 
 (ก) ใหมีไดเฉพาะอาคารที่มีความสูงไมเกิน  ๖  เมตร  เวนแตอาคารทรงจั่วหรือปนหยา

และอาคารทรงไทย  และตองมีระยะหางจากแนวชายฝงทะเลเขาไปในแผนดินไมนอยกวา  ๑๕  เมตร  
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และมีที่วางโดยรอบอาคารไมนอยกวารอยละเจ็ดสิบหาของที่ดินแปลงที่ขออนุญาตกอสรางอาคารนั้น  
แตสําหรับบริเวณที่มีระยะหางจากแนวชายฝงทะเลเขาไปในแผนดินเกิน  ๕๐  เมตร  ใหมีที่วางโดยรอบ
อาคารไมนอยกวารอยละหาสิบของที่ดินแปลงที่ขออนุญาตกอสรางอาคารนั้น 

  ในกรณีที่ เปนอาคารทรงจั่วหรือปนหยา  ใหมีความสูงรวมไดไมเกิน  ๙  เมตร   
สวนอาคารทรงไทย  ใหมีความสูงรวมไดไมเกิน  ๑๐  เมตร  ทั้งนี้  ความสูงวัดถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด
ตองไมเกิน  ๖  เมตร 

 (ข) หามต้ังและประกอบกิจการโรงงานทุกประเภทหรือทุกชนิดตามกฎหมายวาดวยโรงงาน 
 (ค) หามต้ังและดําเนินกิจการสถานบริการตามกฎหมายวาดวยสถานบริการ 
 (ง) หามการเลี้ยงสัตวเพื่อการคา  ที่มนี้ําหนักสัตวเลี้ยงรวมกันในแตละพื้นที่เลี้ยงสัตวเกิน  

๓,๐๐๐  กิโลกรัม 
 (จ) หามดําเนินการในลักษณะที่นําบานพักอาศัยที่อยูในที่ดินแปลงเดียวกัน  หรือ

ติดตอกันไปใชประโยชนเพื่อใหบริการที่พักเปนการชั่วคราวสําหรับบุคคลอื่นใดไมวาระยะสั้น  หรือ
ระยะยาวโดยมีคาตอบแทน  ในลักษณะที่ไมเขาขายโรงแรมและมีจํานวนหองพักรวมทั้งหมดเกิน  ๓๐  หอง 

(๕) บริเวณที่  ๖  ใหมีไดเฉพาะอาคารที่มีความสูงไมเกิน  ๖  เมตร  เวนแตอาคารทรงจั่วหรือ
ปนหยาและอาคารทรงไทย  และตองมีพื้นที่ที่มีพันธุไมที่เปนตนปกคลุมดินไมนอยกวารอยละเจ็ดสิบหา
ของที่ดินแปลงที่ขออนุญาตกอสรางอาคารนั้น  ยกเวนพื้นที่ที่มีความลาดชันเกินรอยละสามสิบหา   
หามกอสรางหรือดัดแปลงอาคารใด   ๆ  

 ในกรณีที่เปนอาคารทรงจั่วหรือปนหยา  ใหมีความสูงรวมไดไมเกิน  ๙  เมตร  สวนอาคาร
ทรงไทย  ใหมีความสูงรวมไดไมเกิน  ๑๐  เมตร  ทั้งนี้  ความสูงวัดถึงยอดผนังของชั้นสูงสุดตองไมเกิน  
๖  เมตร 

(๖) บริเวณที่  ๗  ใหมีไดเฉพาะอาคารที่มีความสูงไมเกิน  ๑๒  เมตร  และตองมีที่วาง 
อันปราศจากสิ่งปกคลุมดินไมนอยกวารอยละหาสิบของที่ดินแปลงที่ขออนุญาตกอสรางอาคารนั้น   

การวัดความสูงของอาคารใหวัดในแนวด่ิงจากระดับพื้นดินถึงสวนที่สูงที่สุดของอาคาร  หรือ
สวนที่สูงที่สุดของจั่ว  ปนหยา  หรือหลังคาทรงไทย  แลวแตกรณี   

หลักเกณฑเกี่ยวกับความสูงตามวรรคหนึ่งและวรรคสองมิใหใชบังคับกับกรณีโครงสรางที่ใช
ในกิจการสาธารณูปโภค  แตตองมีระยะหางจากแนวชายฝงทะเลไมนอยกวา  ๒๐๐  เมตร 

ขอ ๗ ใหสวนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือเอกชนที่จะทําการกอสรางอาคาร  หรือดําเนิน
โครงการหรือประกอบกิจการดังตอไปนี้ในพื้นที่ตามขอ  ๒  เสนอรายงานผลกระทบสิ่งแวดลอม
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เบื้องตนหรือรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม  แลวแตกรณี  ตอสํานักงานนโยบายและ 
แผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และระเบียบปฏิบัติที่กําหนดไวตามมาตรา  ๔๖   

(๑) การกอสรางอาคารหรือการดําเนินโครงการหรือประกอบกิจการ  ดังตอไปนี้ใหจัดทํา
รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน   

 (ก) โรงแรมหรือสถานที่พักตากอากาศที่มีจํานวนหองพักต้ังแต  ๑๐  หอง  ถึง  ๗๙  หอง 
 (ข) อาคารอยูอาศัยรวมตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารที่มีจํานวนหองพักต้ังแต  

๑๐  หอง  ถึง  ๗๙  หอง 
 (ค) กิจการที่นําบานพักอาศัยที่อยูในที่ดินแปลงเดียวกันหรือติดตอกันไปใชประโยชน

เพื่อใหบริการที่พักเปนการชั่วคราวสําหรับบุคคลอื่นใดไมวาระยะสั้นหรือระยะยาวโดยมีคาตอบแทน  
ในลักษณะที่ไมเขาขายโรงแรมและมีจํานวนหองพักรวมทั้งหมดต้ังแต  ๑๐  หอง  ถึง  ๗๙  หอง 

 (ง) สถานพยาบาลที่มีเตียงสําหรับผูปวยไวคางคืนต้ังแต  ๑๐  เตียง  ถึง  ๒๙  เตียง   
 (จ) การจัดสรรที่ดินเพื่อเปนที่อยูอาศัยหรือเพื่อประกอบการพาณิชย  ที่มีจํานวนที่ดิน

แปลงยอยต้ังแต  ๑๐  แปลง  ถึง  ๙๙  แปลง  หรือเนื้อที่นอยกวา  ๑๙  ไร   
 (ฉ) สถานบริการตามกฎหมายวาดวยสถานบริการที่มีพื้นที่รวมกันทุกชั้นในอาคารหลังเดียว

หรือหลายหลังรวมกันต้ังแต  ๕,๐๐๐  ตารางเมตร  แตไมถึง  ๑๐,๐๐๐  ตารางเมตร 
 (ช) โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวมชุมชนที่มีขีดความสามารถในการบําบัดน้ําเสีย 

ไดไมเกิน  ๓,๐๐๐  ลูกบาศกเมตร  ตอวัน  หรือสถานท่ีที่ใชในการกําจัดมูลฝอยที่มีปริมาณในการกําจัด
ไมเกิน  ๕๐  ตัน  ตอวัน  เวนแตโรงงานปรับคุณภาพของเสียรวมเฉพาะสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว
ตามกฎหมายวาดวยโรงงาน 

 (ซ) ทาเทียบเรือทุกประเภทที่สามารถรับเรือขนาดต้ังแต  ๑๐๐  ตันกรอส  แตไมถึง  
๕๐๐  ตันกรอส 

 (ฌ) ทางหลวงหรือถนนสวนบุคคลต้ังแตสองชองเดินรถข้ึนไปที่กอสรางบนพื้นดินที่มี
ความลาดชนัเกินรอยละย่ีสิบหา  และมีความยาวตอเนื่องกันต้ังแต  ๕๐๐  เมตร  ถึง  ๑,๕๐๐  เมตร 

(๒) การกอสรางอาคารหรือการดําเนินโครงการหรือประกอบกิจการ  ดังตอไปนี้  ใหจัดทํา
รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 

 (ก) การกอสรางอาคารหรือการดําเนินโครงการหรือประกอบกิจการประเภทตาง  ๆ  ที่มี
ขนาดเกินกวาที่กําหนดไวใน  (๑)   
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 (ข) อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญพิเศษตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 
  ในกรณีที่มีการดัดแปลงหรือเปลี่ยนการใชอาคาร  หรือเปลี่ยนแปลงการดําเนินโครงการ

หรือประกอบกิจการใด  ๆ  ใหเปนไปตามที่กําหนดไวในวรรคหนึ่ง  (๑)  หรือ  (๒)  ตองเสนอรายงาน
ตามที่กําหนดในวรรคหนึ่งดวย 

ขอ ๘ เพื่อประโยชนในการกํากับดูแลและติดตามผลการคุมครองสิ่งแวดลอมในพื้นที่ตาม
ขอ  ๒  ใหรัฐมนตรีแตงต้ังคณะกรรมการกํากับดูแลและติดตามผลการคุมครองสิ่งแวดลอมข้ึน  เพื่อทํา
หนาที่ดูแล  ติดตาม  และตรวจสอบการบังคับใชมาตรการคุมครองสิ่งแวดลอมตามประกาศนี้  และให
ความเห็นชอบการนําแผนงานตาง  ๆ  ที่เกี่ยวของกับส่ิงแวดลอมไปปฏิบัติการ 

ใหคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง  ประกอบดวยผูวาราชการจังหวัด  เปนประธานกรรมการ  
ผูแทนสวนราชการประจําจังหวัดหรือรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวของ  นายอําเภอที่เกี่ยวของ  ผูแทนองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นในพื้นที่  ผูทรงคุณวุฒิดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมที่อยูในพื้นที่ไมเกิน
สามคน  ผูแทนภาคเอกชนซึ่งมีกิจกรรมเกี่ยวของกับเกษตรกรรม  พาณิชยกรรม  หรืออุตสาหกรรมที่อยู
ในพื้นที่ไมเกินสามคน  และผูแทนภาคเอกชนซึ่งมีกิจกรรมเกี่ยวกับการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมที่อยูในพื้นที่ไมเกินสามคน  เปนกรรมการ  และใหทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม
จังหวัด  เปนกรรมการและเลขานุการ 

กรรมการตามวรรคสองใหผูวาราชการจังหวัดกระบี่ เปนผู เสนอชื่อตอรัฐมนตรีภายใน 
หกสิบวันนับแตวันที่ประกาศนี้ใชบังคับ 

ขอ ๙ เพื่อประโยชนในการสงเสริมและสนับสนุนการฟนฟูและรักษาส่ิงแวดลอมในพื้นที่
ตามขอ  ๒  ใหจังหวัดมีหนาที่  ดังตอไปนี้   

(๑) ดําเนินการจัดทําแผนงานฟนฟูและรักษาสิ่งแวดลอม  เพื่อใหสภาพทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอมฟนกลับคืนสูสภาวะธรรมชาติเดิมอันจะนํามาซึ่งความอุดมสมบูรณแกทองถิ่น  ใหแลว
เสร็จภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ประกาศนี้ใชบังคับ  แลวเสนอใหคณะกรรมการตามขอ  ๘  เปนผูพิจารณา
ใหความเห็นชอบ  กรณีที่มีความจําเปนไมอาจจัดทําแผนงานใหแลวเสร็จภายในกําหนดเวลาดังกลาว  
ใหคณะกรรมการตามขอ  ๘  ขยายระยะเวลาออกไปไดอีกแตไมเกินเกาสิบวัน 

(๒) ดําเนินการใหมีการฟนฟูและบํารุงรักษาพื้นที่ปาชายเลนที่มีสภาพรกรางวางเปลาหรือ 
เลิกการใชประโยชนตามที่ไดรับอนุญาตตามกฎหมายแลว  ใหสอดคลองกับแผนการจัดการปาชายเลน
ของประเทศตามมติของคณะรัฐมนตรี  เพื่อใหพื้นที่นั้นฟนคืนสูธรรมชาติโดยเร็ว  เพื่อเปนแหลงที่อยู
อาศัยของสัตวน้ํา  และเพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณใหแกธรรมชาติ   
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(๓) ดําเนินการจัดทําแผนการดูแลรักษาและฟนฟูสภาพแวดลอม  รวมทั้งการบริหารจัดการ
การใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่บริเวณที่  ๒  (๒)  และบริเวณที่  ๔  ทั้งนี้  โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการตามขอ  ๘ 

ขอ ๑๐ ในพื้นที่ตามขอ  ๒  หากมีกฎหมายใดกําหนดมาตรการคุมครองสิ่งแวดลอมเร่ืองใด
ไวโดยเฉพาะและเปนมาตรการที่ไมตํ่ากวามาตรการคุมครองสิ่งแวดลอมหรือมีมาตรการที่ดีกวาในการ
คุมครองสิ่งแวดลอมที่กําหนดไวในประกาศนี้  ก็ใหเปนไปตามมาตรการคุมครองสิ่งแวดลอมที่กําหนดไว
ในกฎหมายนั้น 

ขอ ๑๑ ใหผูมีอํานาจหนาที่ เกี่ยวกับการควบคุมอาคารหรือการประกอบกิจการใด  ๆ   
ในพื้นที่ตามขอ  ๒  ปฏิบัติการใหเปนไปตามมาตรการคุมครองสิ่งแวดลอมที่กําหนดไวในประกาศนี้ 

ขอ ๑๒ การกระทํา  กิจกรรม  หรือกิจการใดที่ตองหามมิใหดําเนินการตามขอ  ๓  ขอ  ๔   
ขอ  ๕  และขอ  ๖  ที่ไดรับอนุญาตอยูกอนวันที่ประกาศนี้ใชบังคับ  ใหดําเนินการตอไปไดจนกวาจะสิ้น
กําหนดระยะเวลาที่ไดรับอนุญาต  ทั้งนี้  มิใหกระทําหรือประกอบกิจกรรมหรือกิจการใดเพิ่มข้ึนหรือ
นอกเหนือจากที่ไดรับอนุญาตไวแลว   

ในกรณีที่ผูไดรับอนุญาตตามวรรคหนึ่งประสงคจะดําเนินการนั้นตอไปภายหลังส้ินระยะเวลา
ที่ไดรับอนุญาต  ใหย่ืนคําขอตออายุหรือย่ืนคําขออนุญาตใหมตามกฎหมายวาดวยการนั้น  แลวแตกรณี   

การอนุญาตตามวรรคสอง  ใหอนุญาตตามพื้นที่ที่ไดรับอนุญาตไวเดิม 
ขอ ๑๓ อาคารที่มีอยูแลวในพื้นที่ตามขอ  ๒  กอนหรือในวันที่ประกาศนี้ใชบังคับ  ใหไดรับ

ยกเวนไมตองปฏิบัติตามประกาศนี้  แตหามดัดแปลงหรือเปลี่ยนการใชอาคารดังกลาวใหเปนอาคารชนิด
หรือประเภทที่มีลักษณะตองหามตามที่กําหนดไวในประกาศนี้ 

ขอ ๑๔ อาคารที่ไดรับใบอนุญาตหรือใบรับแจงการกอสราง  ดัดแปลง  หรือเปลี่ยนการใช
ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร  หรือที่ไดรับอนุญาตตามกฎหมายเฉพาะวาดวยกิจการนั้นกอน
วันที่ประกาศนี้ใชบังคับ  และยังกอสราง  ดัดแปลง  หรือเปลี่ยนการใชไมแลวเสร็จ  ใหไดรับยกเวน 
ไมตองปฏิบัติตามประกาศนี้  แตจะขอเปลี่ยนแปลงการอนุญาตหรือการแจงใหเปนการขัดตอประกาศนี้ไมได 

ขอ ๑๕ ประกาศนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป  
และมีระยะเวลาการบังคับใชหาปนับแตวันที่ประกาศมีผลใชบังคับ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๕  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

เกษม  สนิทวงศ  ณ  อยุธยา 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 


