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ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม
เรื่อง กําหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุมครองสิ่งแวดลอม
ในทองทีอ่ ําเภอคุระบุรี อําเภอตะกั่วปา อําเภอทายเหมือง อําเภอทับปุด
อําเภอเมืองพังงา อําเภอตะกัว่ ทุง และอําเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา
อาศั ย อํ า นาจตามความในมาตรา ๔๕ แห ง พระราชบั ญ ญั ติ ส ง เสริ ม และรั ก ษาคุ ณ ภาพ
สิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติแ ละสิ่งแวดลอม
โดยความเห็ น ชอบของคณะกรรมการสิ่ ง แวดล อ มแห ง ชาติ และโดยอนุ มั ติ จ ากคณะรั ฐ มนตรี
ออกประกาศไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ในประกาศนี้
“แนวชายฝงทะเล” หมายความวา แนวที่น้ําทะเลขึ้นสูงสุดตามปกติทางธรรมชาติ
“ชายหาด” หมายความวา พื้นที่ภายในแนวที่น้ําทะเลขึ้นสูงสุดตามปกติทางธรรมชาติจนถึง
แนวที่น้ําทะเลลงต่ําสุดตามปกติทางธรรมชาติ
ขอ ๒ ใหพื้นที่ที่ไดมีการกําหนดใหเปนเขตอนุรักษและเขตควบคุมอาคารของจังหวัดพังงา
ดั ง ต อ ไปนี้ ตามแผนที่ ท า ยประกาศนี้ เป น เขตพื้ น ที่ ที่ ใ ห ใ ช ม าตรการคุ ม ครองสิ่ ง แวดล อ ม
ตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในประกาศนี้
(๑) พื้น ที่ภายในแนวเขตตามพระราชกฤษฎีกากําหนดบริเวณที่ดิน ปาอาวพังงา ในทองที่
ตําบลกระโสม ตําบลกะไหล ตําบลคลองเคียน อําเภอตะกั่วทุง ตําบลเกาะปนหยี อําเภอเมืองพังงา
และตําบลเกาะยาวนอย ตําบลเกาะยาวใหญ กิ่งอําเภอเกาะยาว อําเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา ใหเปน
อุทยานแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๒๔
(๒) พื้นที่ภายในแนวเขตตามพระราชกฤษฎีกาใหใชพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒
บังคับในทองที่บางแหงในจังหวัดระนอง จังหวัดพังงา จังหวัดกระบี่ จังหวัดตรัง และจังหวัดสตูล
พ.ศ. ๒๕๓๔ เฉพาะทองที่ในจังหวัดพังงา
(๓) พื้นที่ภายในแนวเขตตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ เรื่อง กําหนดเขตหามใช
เครื่องมืออวนลากและอวนรุน ที่ใชกับเรือยนตทําการประมง ลงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๑๕
เฉพาะบริเวณที่วัดจากแนวชายฝงทะเลออกไปในทะเลเปนระยะ ๓,๐๐๐ เมตร ตั้งแตดานเหนือของ
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ตําบลคุระ อําเภอคุระบุรี ไปทางทิศใตขนานกับแนวชายฝงทะเลจนสุดเขตตําบลมะรุย อําเภอทับปุด
จังหวัดพังงา
(๔) พื้นที่ภายในแนวเขตตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ เรื่อง กําหนดเขตหามใช
เครื่องมืออวนลากและอวนรุน ทําการประมงในบริเวณอาวพังงา ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๑
ใหจําแนกพื้นที่ตามวรรคหนึ่งเปน ๖ บริเวณ ดังตอไปนี้
บริเวณที่ ๑ เขตพื้นที่อนุรักษแหลงหญาทะเลและแนวปะการัง ไดแก
(๑) พื้นที่นานน้ําทะเลที่วัดจากแนวชายฝงทะเลดานตะวันตกของเกาะพระทอง ตําบลเกาะ
พระทอง อําเภอคุระบุรี ตั้งแตหมูที่ ๔ บานปากจก ไปทางทิศใตจนจดปากอาวเวะที่ดานใตของเกาะ
พระทอง เสนตรงที่ลากตอจากจุดดังกลาวไปจนจดปากอาวเวะอีกฝงหนึ่ง ที่ดานเหนือของเกาะคอเขา
ตําบลเกาะคอเขา อําเภอตะกั่วปา และแนวชายฝงทะเลดานตะวันตกของเกาะคอเขา ไปทางทิศใตตาม
แนวชายฝงทะเลจนจดเสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลเกาะคอเขากับตําบลบางมวง อําเภอตะกั่ว
ปา ออกไปในทะเลจนจดแนวเขตพื้นที่คุมครองสิ่งแวดลอม ดานตะวันตก ยกเวนพื้นที่ในบริเวณที่ ๓
(๒) พื้น ที่นานน้ําทะเลที่วัดจากแนวชายฝงทะเลบริเวณแหลมหัวกรังนอย ตําบลบางมวง
อําเภอตะกั่วปา ตั้งแตหมูที่ ๓ บานบางหมอ จนสุดเขตหมูที่ ๗ บานบางสักเหนือ ออกไปในทะเล
จนจดแนวเขตพื้นที่คุมครองสิ่งแวดลอมดานตะวันตก ยกเวนพื้นที่ในบริเวณที่ ๕
(๓) พื้น ที่ นานน้ํา ทะเลที่ วัดจากแนวชายฝง ทะเลบริเวณแหลมหัว กรัง ใหญ ตํา บลคึ กคั ก
อําเภอตะกั่วปา ตั้งแตหมูที่ ๒ บานเขาบา จนจดปากคลองพรุไทรดานใต ออกไปในทะเลจนจดแนว
เขตพื้นที่คุมครองสิ่งแวดลอมดานตะวันตก ยกเวนพื้นที่ในบริเวณที่ ๕
(๔) พื้น ที่นานน้ําทะเลที่วัดจากแนวชายฝงทะเลดานตะวัน ตก ตั้งแตปลายแหลมอาวขาม
ตําบลลําแกน อําเภอทายเหมือง จนจดแนวเขตอุทยานแหงชาติเขาลําป - หาดทายเหมือง ออกไปในทะเล
จนจดแนวเขตพื้นที่คุมครองสิ่งแวดลอมดานตะวันตก
(๕) พื้นที่นานน้ําทะเลที่วัดจากแนวชายฝงทะเล ตั้งแตหมูที่ ๗ บานทานุน (๑) ตําบลโคกกลอย
อําเภอตะกั่วทุง จนจดเสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลโคกกลอยกับตําบลหลอยูง อําเภอตะกั่วทุง
ออกไปในทะเลจนจดแนวเขตพื้นที่คุมครองสิ่งแวดลอมดานตะวันตก ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง
ระหวางจังหวัดพังงากับจังหวัดภูเก็ต
(๖) พื้น ที่ นา นน้ํ าทะเลในเขตจัง หวั ดพั งงาที่ วัดจากแนวที่ น้ํา ทะเลลงต่ํา สุด ตามปกติ ทาง
ธรรมชาติรอบเกาะกูดูใหญ ตําบลเกาะยาวนอย อําเภอเกาะยาว ออกไปในทะเลเปนระยะ ๓,๐๐๐ เมตร
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(๗) พื้นที่นานน้ําทะเลภายในบริเวณ ดังตอไปนี้
ดานเหนือ จดเสนตรงที่ลากจากปลายแหลมเหีย ตําบลเกาะยาวใหญ อําเภอเกาะยาว
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือจนจดกับเสนตรงที่ลากจากแนวชายฝงทะเลบริเวณเขตหมูที่ ๒ บานกลาง
ตําบลเกาะยาวนอย อําเภอเกาะยาว ออกไปในทะเลทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือเปนระยะ ๓,๐๐๐ เมตร
ดานตะวันออก จดเสนตรงที่ลากจากแนวชายฝงทะเลบริเวณเขต หมูที่ ๒ บานกลาง
ตําบลเกาะยาวนอย อําเภอเกาะยาว ออกไปในทะเลทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือเปนระยะ ๓,๐๐๐ เมตร
แนวที่ น้ํ า ทะเลลงต่ํ า สุ ด ตามปกติ ท างธรรมชาติ ตั้ ง แต ห มู ที่ ๒ บ า นกลาง ตํ า บลเกาะยาวน อ ย
อําเภอเกาะยาว ไปตามแนวชายฝงทะเลของเกาะยาวนอยจนจดปลายแหลมสนงาม ตําบลเกาะยาวนอย
อําเภอเกาะยาว และเสนตรงที่ลากจากปลายแหลมสนงามจนจดกับเสนตรงที่ลากจากปากคลองหินกอง
ตําบลเกาะยาวใหญ อําเภอเกาะยาว ออกไปในทะเลทางทิศตะวันออกเปนระยะ ๓,๐๐๐ เมตร
ดานใต จดเสน ตรงที่ลากจากปากคลองหิน กอง ตําบลเกาะยาวใหญ อําเภอเกาะยาว
ออกไปในทะเลทางทิศตะวันออกเปนระยะ ๓,๐๐๐ เมตร
ดานตะวันตก จดแนวที่น้ําทะเลลงต่ําสุดตามปกติทางธรรมชาติดานตะวันออกของเกาะ
ยาวใหญ ตําบลเกาะยาวใหญ อําเภอเกาะยาว ตั้งแตปากคลองหินกอง ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
ตามแนวชายฝงทะเลของเกาะยาวใหญจนจดปลายแหลมเหีย ตําบลเกาะยาวใหญ อําเภอเกาะยาว
(๘) พื้นที่นานน้ําทะเลที่วัดจากแนวที่น้ําทะเลลงต่ําสุดตามปกติทางธรรมชาติ ตั้งแตหมูที่ ๑
บานโละโปะนอย ตําบลพรุใน อําเภอเกาะยาว ไปทางทิศใตตามแนวชายฝงทะเลจนสุดเขตหมูที่ ๑
บานโละโปะใหญ ตําบลพรุใน อําเภอเกาะยาว ออกไปในทะเลเปนระยะ ๓,๐๐๐ เมตร
(๙) พื้น ที่ นา นน้ํ าทะเลในเขตจัง หวั ดพั งงาที่ วัดจากแนวที่ น้ํา ทะเลลงต่ํา สุด ตามปกติ ทาง
ธรรมชาติรอบเกาะชองลัดใหญ ตําบลพรุใน อําเภอเกาะยาว ออกไปในทะเลเปนระยะ ๓,๐๐๐ เมตร
ยกเวนพื้นที่ในบริเวณที่ ๒
บริเวณที่ ๒ เขตพื้นที่อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและพื้นที่ปาชายเลน ไดแก
(๑) พื้นที่ภายในบริเวณ ดังตอไปนี้
ด า นเหนื อ จดแนวเขตพื้ น ที่ คุ ม ครองสิ่ ง แวดล อ มด า นเหนื อ ซึ่ ง เป น เส น แบ ง เขต
การปกครองระหวางจังหวัดพังงากับจังหวัดระนอง
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ดานตะวั น ออก จดเสน ขนานระยะ ๑,๐๐๐ เมตร กั บศูน ยก ลางทางหลวงแผ น ดิ น
หมายเลข ๔ ฟากตะวันออก ในทองที่ตําบลคุระ ตําบลแมนางขาว ตําบลบางวัน อําเภอคุระบุรี และ
ตําบลบางนายสี ตําบลโคกเคียน ตําบลตะกั่วปา อําเภอตะกั่วปา
ดานใต จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลบางนายสีกับตําบลบางมวง อําเภอ
ตะกั่วปา
ดานตะวันตก จดแนวชายฝงทะเล ตั้งแตเสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลบางนายสี
กับตําบลบางมวง อําเภอตะกั่วปา ไปทางทิศเหนือตามแนวชายฝงทะเลของตําบลบางมวงจนจดปากอาว
แหลมปอมบริเวณหมูที่ ๒ บานน้ําเค็ม ตําบลบางมวง อําเภอตะกั่วปา เสนตรงที่ลากตอจากจุดดังกลาว
ไปจนจดดานใตสุดของแนวชายฝงทะเลดานตะวันตกของเกาะคอเขา ตําบลเกาะคอเขา อําเภอตะกั่วปา
แนวชายฝงทะเลดานตะวันตกของเกาะคอเขา ไปทางทิศเหนือตามแนวชายฝงทะเลจนสุดแนวชายฝง
ทะเลดานตะวันตกบริเวณหมูที่ ๒ บานนอกนา ตําบลเกาะคอเขา อําเภอตะกั่วปา เสนตรงที่ลากตอจากจุด
ดังกลาวไปจนจดดานใตสุดของแนวชายฝงทะเลดานตะวันตกของเกาะพระทอง ตําบลเกาะพระทอง
อําเภอคุระบุรี บริเวณหมูที่ ๑ บานทุงดาบ แนวชายฝงทะเลดานตะวันตกของเกาะพระทอง ไปทาง
ทิศเหนือตามแนวชายฝงทะเลจนสุดแนวชายฝงทะเลดานตะวันตกบริเวณหมูที่ ๔ บานปากจก ตําบล
เกาะพระทอง อําเภอคุระบุรี เสนตรงที่ลากตอจากจุดดังกลาวไปจนจดดานใตสุดของแนวชายฝงทะเล
ดานตะวันตกของเกาะระบริเวณบานอาวกุนิ่ง ตําบลเกาะพระทอง อําเภอคุระบุรี แนวชายฝงทะเลดาน
ตะวันตกของเกาะระ ไปทางทิศเหนือตามแนวชายฝงทะเลจนจดปลายแหลมเกียง ตําบลเกาะพระทอง
อําเภอคุระบุรี เสนตรงที่ลากตอจากจุดดังกลาวไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือจนจดแนวชายฝงทะเล
บริเวณเสนแบงเขตการปกครองระหวางจังหวัดพังงากับจังหวัดระนอง
(๒) พื้นที่ปาชายเลนที่จําแนกไวตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๐
ในทองที่ตําบลลําแกน ตําบลทุงมะพราว ตําบลทายเหมือง อําเภอทายเหมือง และตําบลเกาะยาวนอย
ตําบลเกาะยาวใหญ ตําบลพรุใน อําเภอเกาะยาว
(๓) พื้นที่ภายในบริเวณ ดังตอไปนี้ ยกเวนพื้นที่ในบริเวณที่ ๑
ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ ๑,๐๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔
ฟากตะวันออก ในทองที่ตําบลโคกกลอย ตําบลหลอยูง ตําบลทาอยู ตําบลกะไหล ตําบลกระโสม
อําเภอตะกั่วทุง ตําบลตากแดด ตําบลถ้ําน้ําผุด ตําบลทายชาง ตําบลปากอ ตําบลนบปริง อําเภอเมือง
พังงา และตําบลถ้ําทองหลาง ตําบลโคกเจริญ ตําบลทับปุด อําเภอทับปุด
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ดานตะวันออก จดแนวเขตพื้นที่คุมครองสิ่งแวดลอมดานตะวันออก
ดานใต จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอเมืองพังงากับอําเภอเกาะยาว เสนแบง
เขตการปกครองระหวางอําเภอตะกั่วทุงกับอําเภอเกาะยาว และแนวเขตพื้น ที่คุม ครองสิ่งแวดลอม
ดานตะวันตกซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครองระหวางจังหวัดพังงากับจังหวัดภูเก็ต
ดานตะวันตก จดบริเวณที่ ๓ บริเวณตําบลโคกกลอย อําเภอตะกั่วทุง
บริเวณที่ ๓ เขตพื้นที่คุมครองเพื่อการวางไขของเตาทะเล ไดแก
(๑) พื้นที่บริเวณชายหาดดานตะวันตกของเกาะพระทอง ตําบลเกาะพระทอง อําเภอคุระบุรี
เริ่มจากหมูที่ ๔ บานปากจก ไปทางทิศใตจนสุดเขตหมูที่ ๑ บานทุงดาบ
(๒) พื้น ที่บริเวณชายหาดเริ่ม จากเสน แบงเขตการปกครองระหวางตําบลลําแกน กับตําบล
ทายเหมือง อําเภอทายเหมือง ไปทางทิศใตจนจดเสนแบงเขตการปกครองระหวางจังหวัดพังงากับ
จังหวัดภูเก็ต
บริเวณที่ ๔ ไดแก พื้นที่อําเภอเกาะยาว ยกเวนพื้นที่ในบริเวณที่ ๑ และบริเวณที่ ๒
บริเวณที่ ๕ เขตพื้นที่คุมครองเพื่อการทองเที่ยวอยางยั่งยืน ไดแก พื้นที่ภายในบริเวณที่วัด
จากเสน ขนานระยะ ๑,๐๐๐ เมตร กับ ศูน ย กลางทางหลวงแผน ดิน หมายเลข ๔ ฟากตะวัน ออก
ตามแนวทางหลวงแผน ดิ น หมายเลข ๔ ไปจนจดแนวที่น้ํา ทะเลลงต่ําสุ ดตามปกติท างธรรมชาติ
ในทองที่ตําบลบางมวงและตําบลคึกคัก อําเภอตะกั่วปา
บริเวณที่ ๖ ไดแก พื้นที่นอกเหนือจากบริเวณที่ ๑ ถึงบริเวณที่ ๕
ขอ ๓ ในพื้นที่ตามขอ ๒ หามกระทําการหรือประกอบกิจกรรม ดังตอไปนี้
(๑) ภายในบริเวณที่ ๑
(ก) การลวงล้ําลําน้ํา ยกเวนกระชังเลี้ยงปลา กุง หรือหอย และอาคารหรือการลวงล้ํา
ที่มีลักษณะตามขอ ๔ (๑) ถึง (๗) แหงกฎกระทรวง ฉบับที่ ๖๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความ
ในพระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ ที่ไดรับอนุญาต
(ข) การปลอยทิ้งมลพิษลงสูแหลงน้ําหรือทะเล
(ค) การเก็บหรือทําลายปะการัง ซากปะการัง หรือหินปะการัง หรือการกระทําใด ๆ
ที่อาจเปนอันตรายหรือมีผลกระทบหรือทําใหปะการัง ซากปะการัง หรือหินปะการังถูกทําลายหรือ
เสียหาย เชน การเดินทองเที่ยวใตทะเล (sea walker) ในแนวปะการัง การทอดสมอเรือในแนวปะการัง
เว น แต เป น กิ จ การสาธารณู ป โภคหรื อ สาธารณู ป การของรั ฐ ที่มี ค วามจํา เป น ตามที่ ค ณะกรรมการ
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ผูชํานาญการพิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมและคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ หรือ
เปนการกระทําเพื่อการศึกษาวิจัยทางวิชาการซึ่งไดรับอนุญาตจากกรมประมง
(ง) การเลนเรือสกูตเตอร เจตสกี และกิจกรรมที่ใชเรือลากทุกชนิด
(จ) การจับหรือการครอบครองปลาสวยงามตามที่กําหนดในบัญชีทายประกาศนี้ เวนแต
เป น การจั บ หรื อ การครอบครองของทางราชการเพื่ อ การศึ ก ษาวิ จั ย ทางวิ ช าการ การคุ ม ครอง
การเพาะพันธุ การเพาะเลี้ยง การจําหนาย หรือกิจการสวนสัตวสาธารณะซึ่งไดรับอนุญาตจากกรมประมง
หรือการครอบครองของเอกชนเพื่อการเพาะเลี้ยง หรือการเพาะเลี้ยงเพื่อจําหนาย ซึ่งไดรับอนุญาตจาก
กรมประมงหรือผูวาราชการจังหวัดพังงา แลวแตกรณี
(ฉ) การงมหรือการกระทําใด ๆ ที่เปน การคน หา เก็บ ทําลาย หรือทําใหเสียหาย
ซึ่งโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุตามกฎหมายวาดวยโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑ
สถานแหงชาติ เวนแตการงมที่เปนการคนหาเพื่อการศึกษาวิจัยทางวิชาการหรือเปนการดําเนินการของ
ทางราชการซึ่งไดรับอนุญาตจากกรมศิลปากร
(๒) ภายในบริเวณที่ ๒
(ก) การทําเหมือง เวนแตพื้นที่ที่คณะรัฐมนตรีมีมติผอนผันใหดําเนินการได
(ข) การขุด ตัก หรือดูด กรวด ดิน หินผุ ทราย หรือลูกรัง เพื่อการคา
(ค) การถมทะเลหรือที่ช ายตลิ่ง เวนแตเปนนโยบายของรัฐตามที่คณะรัฐมนตรีมีม ติ
เห็นชอบ หรือมีความจําเปนเพื่อกิจการของสวนราชการตามมติของคณะกรมการจังหวัดโดยความเห็นชอบ
ของคณะรัฐมนตรี
(ง) การปลอยทิ้งมลพิษลงสูแ หลงน้ําหรือทะเล เวน แตกรณีที่ไดผานการบําบัดตาม
มาตรฐานของทางราชการแลว
(จ) การเพาะเลี้ยงกุงเพื่อการคา เวนแตเปนการเพาะเลี้ยงในกระชัง หรือเปนผูประกอบ
กิจการกอ นวัน ที่ประกาศนี้ใ ชบังคับและไดจดทะเบียนหรือขึ้น ทะเบียนบัญชีรายชื่อกับกรมประมง
โดยจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ เงื่อนไข และมาตรการที่กรมประมงกําหนด และตองไมเพิ่มจํานวน
พื้นที่เพาะเลี้ยงกุงจากที่มีอยูเดิม
(๓) ภายในบริเวณที่ ๓
(ก) การขุด ถม หรือปรับเปลี่ยนพื้น ที่บริเวณชายหาด ที่กอใหเกิดอัน ตราย หรือมี
ผลกระทบ หรือทําใหบริเวณแหลงวางไขของเตาทะเลถูกทําลายหรือทําใหเสียหาย
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(ข) เก็บ หา นําออกไป หรือกระทําดวยประการใด ๆ ใหเปนอันตรายตอเตาทะเลและ
ไขเตาทะเล
(ค) การกระทําใด ๆ ที่กอ ใหเกิดอัน ตรายหรือมีผลกระทบในทางการเปลี่ยนแปลง
ระบบนิเวศนของพื้นที่จากลักษณะตามธรรมชาติ หรือทําใหบริเวณแหลงวางไขของเตาทะเลถูกทําลาย
หรือเสียหาย เวนแตการติดตั้งปายเตือนของทางราชการที่มีลักษณะไมถาวร
(๔) ภายในบริเวณที่ ๔
(ก) การถมทะเลหรือที่ช ายตลิ่ง เวนแตเปนนโยบายของรัฐ ตามที่คณะรัฐ มนตรีมีม ติ
เห็น ชอบหรือมีความจําเปน เพื่อกิ จการของสว นราชการตามมติข องคณะกรมการจังหวัดโดยความ
เห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
(ข) การลวงล้ําลําน้ํา ยกเวนกระชังเลี้ยงปลา กุง หรือหอย และอาคารหรือการลวงล้ํา
ที่มีลักษณะตามขอ ๔ (๑) ถึง (๗) แหงกฎกระทรวง ฉบับที่ ๖๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความ
ในพระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ ที่ไดรับอนุญาต
(ค) การปลอยทิ้งมลพิษลงสูแ หลงน้ําหรือทะเล เวน แตกรณีที่ไดผานการบําบัดตาม
มาตรฐานของทางราชการแลว
(ง) การเพาะเลี้ยงกุงเพื่อการคา เวนแตเปนการเพาะเลี้ยงในกระชัง หรือเปนผูประกอบ
กิจการกอนวันที่ประกาศนี้ใชบังคับและไดจดทะเบียนหรือขึ้นทะเบียนบัญชีรายชื่อกับกรมประมง โดย
จะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ เงื่อนไข และมาตรการที่กรมประมงกําหนด และตองไมเพิ่มจํานวนพื้นที่
เพาะเลี้ยงกุงจากที่มีอยูเดิม
(จ) การติ ดตั้ งป ายหรื อสิ่ งที่ สร างขึ้น สํา หรั บติ ดหรือ ตั้ง ปา ยตามแนวทางหลวงหรื อ
ทางสาธารณะ ในลักษณะบดบังหรืออาจจะบดบังทัศนวิสัยหรือทัศนียภาพอันสวยงามของแนวทาง
หลวงหรือทางสาธารณะและพื้นที่ใกลเคียง หรือในลักษณะที่นาจะเปนอันตรายแกบุคคลอื่นหรือทรัพย
ของผูอื่น รวมทั้งปายหรือสิ่งที่สรางขึ้นสําหรับติดหรือตั้งปายเหนือที่เอกชนหรือที่สาธารณะในพื้นที่ที่มี
ความสูงจากระดับน้ําทะเลปานกลางตั้งแต ๔๐ เมตร ขึ้น ไป หรือพื้นที่ที่มีความลาดชัน เกินรอยละ
สามสิบหา
(ฉ) การกระทําใด ๆ ที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพชายหาดไปจากเดิมหรือทําให
ทัศนียภาพบริเวณชายหาดเสียไป เวนแตการติดตั้งปายเตือนของทางราชการที่มีลักษณะไมถาวร
(ช) การขับขี่ยานพาหนะในบริเวณชายหาด ยกเวนเรือ
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(ซ) การงมหรือการกระทําใด ๆ ที่เปน การคน หา เก็บ ทําลาย หรือทําใหเสียหาย
ซึ่งโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุตามกฎหมายวาดวยโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑ
สถานแหงชาติ เวนแตการงมที่เปนการคนหาเพื่อการศึกษาวิจัยทางวิชาการหรือเปนการดําเนินการของ
ทางราชการซึ่งไดรบั อนุญาตจากกรมศิลปากร
(๕) ภายในบริเวณที่ ๕
(ก) การถม ปรับพื้นที่ หรือปดกั้น ซึ่งทําใหแหลงน้ําสาธารณะตื้น เขิน หรือเปลี่ยน
ทิศทาง หรือทําใหแหลงน้ํานั้นไมอาจไหลไปไดตามปกติ
(ข) การปลอยทิ้งมลพิษลงสูแ หลงน้ําหรือทะเล เวน แตกรณีที่ไดผานการบําบัดตาม
มาตรฐานของทางราชการแลว
(ค) การติดตั้งปายหรือสิ่งที่สรางขึ้นสําหรับติดหรือตั้งปายตามแนวทางหลวงหรือทาง
สาธารณะ ในลักษณะบดบังหรืออาจจะบดบังทัศนวิสัยหรือทัศนียภาพอันสวยงามของแนวทางหลวง
หรือทางสาธารณะและพื้นที่ใกลเคียง หรือในลักษณะที่นาจะเปนอันตรายแกบุคคลอื่นหรือทรัพยของ
ผูอื่น รวมทั้งป ายหรื อสิ่งที่ สรา งขึ้น สํ าหรั บติดหรือตั้ง ปายเหนือ ที่เ อกชนหรือที่ส าธารณะในพื้น ที่
ที่มีความสู งจากระดั บน้ํา ทะเลปานกลางตั้ง แต ๔๐ เมตร ขึ้น ไป หรือ พื้น ที่ ที่มีความลาดชั น เกิ น
รอยละสามสิบหา
(ง) การกระทําใด ๆ ที่กอ ใหเกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพชายหาดไปจากเดิมหรือทําให
ทัศนียภาพบริเวณชายหาดเสียไป เวนแตการติดตั้งปายเตือนของทางราชการที่มีลักษณะไมถาวร
(จ) การขับขี่ยานพาหนะในบริเวณชายหาด ยกเวนเรือ
(๖) ภายในบริเวณที่ ๖
(ก) การถมทะเลหรือที่ช ายตลิ่ง เวนแตเปนนโยบายของรัฐ ตามที่คณะรัฐ มนตรีมีม ติ
เห็น ชอบ หรือมีความจําเปน เพื่อกิจการของสวนราชการตามมติของคณะกรมการจังหวัดโดยความ
เห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
(ข) การลวงล้ําลําน้ํา ยกเวนกระชังเลี้ยงปลา กุง หรือหอย และอาคารหรือการลวงล้ํา
ที่มีลักษณะตามขอ ๔ (๑) ถึง (๗) แหงกฎกระทรวง ฉบับที่ ๖๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความ
ในพระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ ที่ไดรับอนุญาต
(ค) การปลอยทิ้งมลพิษลงสูแ หลงน้ําหรือทะเล เวน แตกรณีที่ไดผานการบําบัดตาม
มาตรฐานของทางราชการแลว
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(ง) การติดตั้งปายหรือสิ่งที่สรางขึ้นสําหรับติดหรือตั้งปายตามแนวทางหลวงหรือทาง
สาธารณะ ในลักษณะบดบังหรืออาจจะบดบังทัศนวิสัยหรือทัศนียภาพอันสวยงามของแนวทางหลวง
หรือทางสาธารณะและพื้นที่ใกลเคียง หรือในลักษณะที่นาจะเปนอันตรายแกบุคคลอื่นหรือทรัพยของ
ผูอื่น รวมทั้งปายหรือสิ่งที่สรางขึ้น สําหรับติดหรือตั้งปายเหนือที่เ อกชนหรือที่สาธารณะในพื้นที่ที่มี
ความสูงจากระดับน้ําทะเลปานกลางตั้งแต ๔๐ เมตร ขึ้น ไป หรือพื้นที่ที่มีความลาดชัน เกินรอยละ
สามสิบหา
(จ) การงมหรือการกระทําใด ๆ ที่เปน การคน หา เก็บ ทําลาย หรือทําใหเสียหาย
ซึ่งโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุตามกฎหมายวาดวยโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑ
สถานแหงชาติ เวนแตการงมที่เปนการคนหาเพื่อการศึกษาวิจัยทางวิชาการหรือเปนการดําเนินการของ
ทางราชการซึ่งไดรับอนุญาตจากกรมศิลปากร
ในกรณีที่ปายหรือสิ่งที่สรางขึ้นสําหรับติดหรือตั้งปายที่ไดรับอนุญาตในบริเวณที่ ๔ บริเวณ
ที่ ๕ และบริเวณที่ ๖ ติดตั้งหรือสรางขึ้นเหนือที่สาธารณะ ตองมีขนาดไมเกิน ๑ ตารางเมตร หรือ
มีน้ําหนักรวมทั้งโครงสรางไมเกิน ๑๐ กิโลกรัม และมีความสูงไมเกิน ๖ เมตร กรณีที่ติดตั้งหรือ
สรางขึ้นเหนือที่เอกชน ใหมีระยะหางจากที่สาธารณะในแนวราบบนพื้น ดินและในอากาศอยางนอย
สองเทาของความสูงของปายในแนวดิ่ง
ขอ ๔ ในพื้นที่ตามขอ ๒ หามกอสราง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใชอาคารใด ๆ เปนอาคาร
หรือประกอบกิจการ ดังตอไปนี้
(๑) โรงงานทุกประเภทหรือทุกชนิดตามกฎหมายวาดวยโรงงาน เวน แตโรงงานประเภท
ซัก อบ รีด โรงงานทําน้ําแข็ง โรงงานทําน้ําดื่ม และโรงงานทําน้ําใหบริสุทธิ์ ที่ใชเครื่องจักรไมเกิน
๒๐๐ แรงมา และมีพื้นที่อาคารรวมไมเกิน ๓๐๐ ตารางเมตร โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวมชุมชน
โรงงานที่เกี่ยวกับระบบสาธารณูปโภค และโรงงานที่จําเปนตองกอสรางทดแทนของเดิมเพื่อปรับปรุง
กระบวนการผลิตของโรงงานใหดีกวาเดิมและไมเขาขายขยายโรงงานตามกฎหมายวาดวยโรงงาน
แตการเพิ่มเครื่องจักรเพื่อแกไขปญหาสิ่งแวดลอมใหกระทําได ทั้งนี้ ใหกอสรางไดเฉพาะในบริเวณ
พื้นที่เดิมเทานั้น
(๒) อาคารเลี้ ยงสั ต ว ทุ ก ชนิด ที่ มี พื้ น ที่ ทุ กชั้ น ในหลั งเดี ย วกั น หรือ หลายหลั งรวมกั น เกิ น
๑๐ ตารางเมตร หรือกิจการเลี้ยงสัตวเพื่อการคา หรือที่กอเหตุรําคาญตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุข
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(๓) ฌาปนสถาน เวน แตเปน การกอสรางทดแทนของเดิม ในพื้น ที่เดิม พรอมดวยระบบ
ควบคุม มลพิษทางอากาศของฌาปนสถาน รวมตลอดถึงสิ่งกอสรางและอาคารประกอบของระบบ
ดังกลาว
(๔) สุ ส าน เว น แต เ ป น กรณี ที่ ไ ด ใ ช ป ระโยชน เ ต็ ม พื้ น ที่ เ ดิ ม ที่ ไ ด จั ด ไว เ พื่ อ การนั้ น แล ว
ใหกอ สรางใหมได แตตองมีระยะหางจากแนวชายฝงทะเลไมนอยกวา ๑,๐๐๐ เมตร และมีระยะหาง
จากแหลงน้ําสาธารณะหรือบอน้ําเพื่อการบริโภคไมนอยกวา ๓๐๐ เมตร
(๕) สถานที่บรรจุกาซหรือสถานที่เก็บกาซตามกฎหมายวาดวยการบรรจุกาซปโตรเลียมเหลว
เวนแตสถานีบริการ รานจําหนายกาซ สถานที่ใชกาซ และสถานที่จําหนายอาหารที่ใชกาซ
(๖) โรงแรมหรื อสถานที่พั กตากอากาศหรือ อาคารอยู อาศัย รวมที่ มีจํา นวนห องพัก ตั้งแต
๘๐ หอง ขึ้นไป ยกเวนพื้นที่ในบริเวณที่ ๔ ใหสรางไดไมเกิน ๓๐ หอง
(๗) กิจการที่นําบานพักอาศัยที่อยูในที่ดินแปลงเดียวกัน หรือติดตอกันไปใชประโยชนเพื่อ
ใหบริการที่พักเปน การชั่วคราวสําหรับบุคคลอื่น ใดไมวาระยะสั้ น หรือระยะยาวโดยมีคาตอบแทน
ในลักษณะที่ไมเขาขายโรงแรม และมีจํานวนหองพักรวมทั้งหมดเกิน ๓๐ หอง ยกเวนพื้นที่ในบริเวณที่ ๖
และกรณีที่กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืชดําเนินการในเขตอุทยานแหงชาติภายใตบังคับ
กฎหมายวาดวยอุทยานแหงชาติ
ขอ ๕ ใหสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนที่จะทําการกอสรางอาคารหรือจะดําเนิน
โครงการหรือประกอบกิจการ ดังตอไปนี้ ในพื้นที่ตามขอ ๒ เสนอรายงานผลกระทบสิ่งแวดลอม
เบื้องตนหรือรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม แลวแตกรณี ตอสํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ตามหลักเกณฑ วิธีการ และระเบียบปฏิบัติที่กําหนดไวตามมาตรา ๔๖
(๑) การกอสรางอาคารหรือการดําเนินโครงการหรือประกอบกิจการ ดังตอไปนี้ใหจัดทํา
รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน
(ก) โรงแรมหรือสถานที่พักตากอากาศที่มีจํานวนหองพักตั้งแต ๑๐ หอง ถึง ๗๙ หอง
(ข) อาคารอยูอาศัยรวมตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารที่มีจํานวนหองพักตั้งแต
๑๐ หอง ถึง ๗๙ หอง
(ค) กิจการที่นําบานพักอาศัยที่อยูในที่ดินแปลงเดียวกันหรือติดตอกันไปใชประโยชน
เพื่อใหบริการที่พักเปนการชั่วคราวสําหรับบุคคลอื่นใดไมวาระยะสั้นหรือระยะยาวโดยมีคาตอบแทน
ในลักษณะที่ไมเขาขายโรงแรม และมีจํานวนหองพักรวมทั้งหมดตั้งแต ๑๐ หอง ถึง ๗๙ หอง
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(ง) โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลที่มีเตียงสําหรับผูปวยไวคางคืน ตั้งแต ๑๐ เตียง
ถึง ๒๙ เตียง
(จ) การจัดสรรที่ดินเพื่อเปน ที่อยูอาศัยหรือเพื่อประกอบการพาณิชยที่มีจํานวนที่ดิน
แปลงยอยตั้งแต ๑๐ แปลง ถึง ๙๙ แปลง หรือเนื้อที่นอยกวา ๑๙ ไร
(ฉ) โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวมชุม ชนที่มีขีดความสามารถในการบําบัดน้ําเสีย
ไดไมเกิน ๓,๐๐๐ ลูกบาศกเมตร ตอวัน หรือสถานที่ที่ใชในการกําจัดมูลฝอยที่มีปริมาณในการกําจัด
ไมเกิน ๕๐ ตัน ตอวัน เวนแตโรงงานปรับคุณภาพของเสียรวมเฉพาะสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว
ตามกฎหมายวาดวยโรงงาน
(ช) ทาเทียบเรือทุกประเภทที่สามารถรับเรือขนาดตั้งแต ๑๐๐ ตันกรอส แตไมถึง ๕๐๐
ตันกรอส
(ซ) ทางหลวงหรือถนนสวนบุคคลตั้งแตสองชองเดินรถขึ้นไปที่กอสรางบนพื้นดินที่มี
ความลาดชันเกินรอยละยี่สิบหา และมีความยาวตอเนื่องกันตั้งแต ๕๐๐ เมตร ถึง ๑,๕๐๐ เมตร
(๒) การกอสรางอาคารหรือการดําเนินโครงการหรือประกอบกิจการ ดังตอไปนี้ ใหจัดทํา
รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม
(ก) การกอสรางอาคารหรือการดําเนินโครงการหรือประกอบกิจการประเภทตาง ๆ ที่มี
ขนาดเกินกวาที่กําหนดไวใน (๑) (ค) (ง) (จ) (ฉ) (ช) และ (ซ)
(ข) โรงแรมหรือสถานที่พักตากอากาศหรืออาคารอยูอาศัยรวมที่มีระยะหางจากแนว
ชายฝงทะเลนอยกวา ๕๐ เมตร
(ค) อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญพิเศษตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร ในกรณี
ที่มีการดัดแปลงหรือเปลี่ยนการใชอาคาร หรือเปลี่ยนแปลงการดําเนินโครงการหรือประกอบกิจการใด ๆ
ใหเปนไปตามที่กําหนดไวในวรรคหนึ่ง (๑) หรือ (๒) ตองเสนอรายงานตามที่กําหนดในวรรคหนึ่งดวย
ขอ ๖ เพื่อประโยชนในการกํากับดูแลและติดตามผลการคุมครองสิ่งแวดลอมในพื้นที่ตาม
ขอ ๒ ใหรัฐมนตรีแตงตั้งคณะกรรมการกํากับดูแลและติดตามผลการคุมครองสิ่งแวดลอมขึ้น เพื่อทํา
หนาที่ดูแล ติดตาม และตรวจสอบการบังคับใชมาตรการคุมครองสิ่งแวดลอมตามประกาศนี้ และให
ความเห็นชอบการนําแผนงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับสิ่งแวดลอมไปปฏิบัติการ
ใหคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ประกอบดวยผูวาราชการจังหวัด เปน ประธานกรรมการ
ผูแ ทนส วนราชการประจําจั งหวัด หรือรัฐ วิสาหกิจที่เกี่ ยวขอ ง นายอําเภอที่เกี่ ยวขอ งผูแ ทนองคก ร
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ปกครองสวนทองถิ่นในพื้นที่ ผูทรงคุณวุฒิดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่อยูในพื้นที่ไมเกิน
สามคน ผูแทนภาคเอกชนซึ่งมีกิจกรรมเกี่ยวของกับเกษตรกรรม พาณิชยกรรม หรืออุตสาหกรรมที่อยู
ในพื้นที่ไมเกินสามคน และผูแทนภาคเอกชนซึ่งมีกิจกรรมเกี่ยวกับการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมที่อยูใ นพื้นที่ไมเกิน สามคน เปนกรรมการ และใหทรัพยากรธรรมชาติแ ละสิ่งแวดลอม
จังหวัด เปนกรรมการและเลขานุการ
กรรมการตามวรรคสองใหผูวาราชการจังหวัดพังงาเปนผูเสนอชื่อตอรัฐมนตรีภายในหกสิบวัน
นับแตวันที่ประกาศนี้ใชบังคับ
ขอ ๗ เพื่อประโยชนใ นการส งเสริม และสนับสนุน การสรางจิ ตสํานึกดานสิ่งแวดลอ ม
ใหสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือภาคเอกชน ที่จะดําเนินโครงการหรือกิจกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวของกับ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในพื้นที่ตามขอ ๒ จัดทําแผนงาน ดังตอไปนี้
(๑) แผนงานสรางจิตสํานึกและความตระหนักดานสิ่งแวดลอมใหชุมชนในทองถิ่นมีความรู
ความเขาใจ และความสามารถในการดูแลรักษาสิ่งแวดลอม
(๒) แผนงานการเผยแพรความรูและการประชาสัมพันธใหแกชุมชนในทองถิ่น เพื่อใหเกิด
ความรู ความเขาใจ และสามารถดําเนินการดูแลรักษาสิ่งแวดลอมใหสอดคลองกับแผนงานของทองถิ่นนั้น
แผนงานตามวรรคหนึ่ง ใหจัดทําภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ไดรับความเห็นชอบใหดําเนิน
โครงการหรือกิจกรรมนั้น แลวเสนอใหคณะกรรมการตามขอ ๖ พิจารณาใหความเห็นชอบ
ขอ ๘ เพื่ อ ประโยชน ใ นการส ง เสริ ม แ ละสนั บ สนุ น การฟ น ฟู แ ละบํ า รุ ง รั ก ษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในพื้นที่ตามขอ ๒ ใหจังหวัดมีหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) ดําเนินการใหมีการฟนฟูและบํารุงรักษาพื้นที่ปาชายเลนที่มีสภาพรกรางวางเปลา หรือ
เลิกการใชประโยชนตามที่ไดรับอนุญาตตามกฎหมายแลว ใหสอดคลองกับแผนการจัดการปาชายเลน
ของประเทศตามมติของคณะรัฐมนตรี เพื่อใหพื้นที่น้ันฟนคืนสูธรรมชาติโดยเร็ว เพื่อเปนแหลงที่อยู
อาศั ยของสัตว น้ํา และเพื่ อเพิ่ม ความอุ ดมสมบูร ณใ ห แ ก ธรรมชาติ ทั้ง นี้ โดยความเห็ น ชอบของ
คณะกรรมการตามขอ ๖
(๒) ดําเนิน การจัดระเบียบชายหาดบริเวณแหลงทองเที่ยว เพื่อดํารงไวซึ่งเอกลักษณทาง
ธรรมชาติและวัฒนธรรมของทองถิ่น และไมกอใหเกิดการทําลายทัศนียภาพและสิ่งแวดลอม ทั้งนี้ โดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการตามขอ ๖

เลม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๓๕ ง

หนา ๒๕
ราชกิจจานุเบกษา

๒๖ มีนาคม ๒๕๕๐

ขอ ๙ ในพื้นที่ตามขอ ๒ หากมีกฎหมายใดกําหนดมาตรการคุมครองสิ่งแวดลอมเรื่องใด
ไวโดยเฉพาะและเปนมาตรการที่ไมต่ํากวามาตรการคุมครองสิ่งแวดลอมหรือมีมาตรการที่ดีกวาในการ
คุมครองสิ่งแวดลอมที่กําหนดไวในประกาศนี้ ก็ใหเปนไปตามมาตรการคุมครองสิ่งแวดลอมที่กําหนด
ไวในกฎหมายนั้น
ขอ ๑๐ ให ผู มี อํ า นาจหน า ที่ เ กี่ ย วกั บ การควบคุ ม อาคารหรื อ การประกอบกิ จ การใด ๆ
ในพื้นที่ตามขอ ๒ ปฏิบัติการใหเปนไปตามมาตรการคุมครองสิ่งแวดลอมที่กําหนดไวในประกาศนี้
ขอ ๑๑ การกระทํา กิจกรรม หรือกิจการใดที่ตองหามมิใหดําเนินการตามขอ ๓ และขอ ๔
ที่ไดรับอนุญาตอยูกอนวันที่ประกาศนี้ใชบังคับ ใหดําเนินการตอไปไดจนกวาจะสิ้นกําหนดระยะเวลา
ที่ไดรับอนุญาต ทั้งนี้ มิใหกระทําหรือประกอบกิจกรรมหรือกิจการใดเพิ่ม ขึ้น หรือนอกเหนือจากที่
ไดรับอนุญาตไวแลว
ในกรณีที่ผูไดรับอนุญาตตามวรรคหนึ่งประสงคจะดําเนินการนั้นตอไปภายหลังสิ้นระยะเวลา
ที่ไดรับอนุญาต ใหยื่นคําขอตออายุหรือยื่นคําขออนุญาตใหมตามกฎหมายวาดวยการนั้น แลวแตกรณี
การอนุญาตตามวรรคสอง ใหอนุญาตตามพื้นที่ที่ไดรับอนุญาตไวเดิม
ขอ ๑๒ อาคารที่มีอยูแลวในพื้นที่ตามขอ ๒ กอนหรือในวันที่ประกาศนี้ใชบังคับ ใหไดรับ
ยกเวนไมตองปฏิบัติตามประกาศนี้ แตหามดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใชอาคารดังกลาวใหเปนอาคาร
ชนิดหรือประเภทที่มีลักษณะตองหามตามที่กําหนดไวในประกาศนี้
ขอ ๑๓ อาคารที่ไดรับใบอนุญาตหรือใบรับแจงการกอสราง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช
ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร หรือที่ไดรับอนุญาตตามกฎหมายเฉพาะวาดวยกิจการนั้นกอน
วันที่ประกาศนี้ใชบังคับ และยังกอสราง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใชไมแลวเสร็จ ใหไดรับยกเวน
ไมตองปฏิบตั ิตามประกาศนี้ แตจะขอเปลี่ยนแปลงการอนุญาตหรือการแจงใหเปนการขัดตอประกาศนี้ไมได
ขอ ๑๔ ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
และมีระยะเวลาการบังคับใชหาปนับแตวันที่ประกาศมีผลใชบังคับ
ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๐
เกษม สนิทวงศ ณ อยุธยา
รัฐมนตรีวา การกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

