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ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม 
เร่ือง  กําหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุมครองสิ่งแวดลอม 

ในทองทีอ่ําเภอคุระบุรี  อาํเภอตะกั่วปา  อําเภอทายเหมอืง  อําเภอทับปุด 
อําเภอเมอืงพังงา  อําเภอตะกัว่ทุง  และอําเภอเกาะยาว  จังหวัดพังงา 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา   ๔๕  แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดลอมแหงชาติ  พ.ศ.  ๒๕๓๕  รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม   
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ  และโดยอนุมั ติจากคณะรัฐมนตรี   
ออกประกาศไว  ดังตอไปนี้ 

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

แนวที่น้ําทะเลลงตํ่าสุดตามปกติทางธรรมชาติ 
ขอ ๒ ใหพื้นที่ที่ไดมีการกําหนดใหเปนเขตอนุรักษและเขตควบคุมอาคารของจังหวัดพังงา  

ดังตอไปนี้   ตามแผนที่ทายประกาศนี้   เปน เขตพื้นที่ที่ ให ใชมาตรการคุมครองสิ่ งแวดลอม   
ตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในประกาศนี้ 

(๑) พื้นที่ภายในแนวเขตตามพระราชกฤษฎีกากําหนดบริเวณที่ดินปาอาวพังงา  ในทองที่
ตําบลกระโสม  ตําบลกะไหล  ตําบลคลองเคียน  อําเภอตะกั่วทุง  ตําบลเกาะปนหยี  อําเภอเมืองพังงา  
และตําบลเกาะยาวนอย  ตําบลเกาะยาวใหญ  ก่ิงอําเภอเกาะยาว  อําเภอเมืองพังงา  จังหวัดพังงา  ใหเปน
อุทยานแหงชาติ  พ.ศ.  ๒๕๒๔ 

(๒) พื้นที่ภายในแนวเขตตามพระราชกฤษฎีกาใหใชพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒  
บังคับในทองที่บางแหงในจังหวัดระนอง  จังหวัดพังงา  จังหวัดกระบี่  จังหวัดตรัง  และจังหวัดสตูล  
พ.ศ.  ๒๕๓๔  เฉพาะทองที่ในจังหวัดพงังา 

(๓) พื้นที่ภายในแนวเขตตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ  เร่ือง  กําหนดเขตหามใช
เคร่ืองมืออวนลากและอวนรุน  ที่ใชกับเรือยนตทําการประมง  ลงวันที่  ๒๐  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๑๕  
เฉพาะบริเวณที่วัดจากแนวชายฝงทะเลออกไปในทะเลเปนระยะ  ๓,๐๐๐  เมตร  ต้ังแตดานเหนือของ
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ตําบลคุระ  อําเภอคุระบุรี  ไปทางทิศใตขนานกับแนวชายฝงทะเลจนสุดเขตตําบลมะรุย  อําเภอทับปุด  
จังหวัดพังงา 

(๔) พื้นที่ภายในแนวเขตตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ  เร่ือง  กําหนดเขตหามใช
เคร่ืองมืออวนลากและอวนรุน  ทําการประมงในบริเวณอาวพังงา  ลงวันที่  ๑๔  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๑   

ใหจําแนกพื้นที่ตามวรรคหนึ่งเปน  ๖  บริเวณ  ดังตอไปนี้ 
บริเวณที่  ๑  เขตพื้นที่อนุรักษแหลงหญาทะเลและแนวปะการัง  ไดแก   
(๑) พื้นที่นานน้ําทะเลที่วัดจากแนวชายฝงทะเลดานตะวันตกของเกาะพระทอง  ตําบลเกาะ

พระทอง  อําเภอคุระบุรี  ต้ังแตหมูที่  ๔  บานปากจก  ไปทางทิศใตจนจดปากอาวเวะที่ดานใตของเกาะ
พระทอง  เสนตรงที่ลากตอจากจุดดังกลาวไปจนจดปากอาวเวะอีกฝงหนึ่ง  ที่ดานเหนือของเกาะคอเขา  
ตําบลเกาะคอเขา  อําเภอตะกั่วปา  และแนวชายฝงทะเลดานตะวันตกของเกาะคอเขา  ไปทางทิศใตตาม
แนวชายฝงทะเลจนจดเสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลเกาะคอเขากับตําบลบางมวง  อําเภอตะกั่ว
ปา  ออกไปในทะเลจนจดแนวเขตพื้นที่คุมครองสิ่งแวดลอม  ดานตะวันตก  ยกเวนพื้นที่ในบริเวณที่  ๓ 

(๒) พื้นที่นานน้ําทะเลที่วัดจากแนวชายฝงทะเลบริเวณแหลมหัวกรังนอย  ตําบลบางมวง  
อําเภอตะกั่วปา  ต้ังแตหมูที่  ๓  บานบางหมอ  จนสุดเขตหมูที่  ๗  บานบางสักเหนือ  ออกไปในทะเล 
จนจดแนวเขตพื้นที่คุมครองสิ่งแวดลอมดานตะวันตก  ยกเวนพื้นที่ในบริเวณที่  ๕ 

(๓) พื้นที่นานน้ําทะเลที่ วัดจากแนวชายฝงทะเลบริเวณแหลมหัวกรังใหญ  ตําบลคึกคัก  
อําเภอตะกั่วปา  ต้ังแตหมูที่  ๒  บานเขาบา  จนจดปากคลองพรุไทรดานใต  ออกไปในทะเลจนจดแนว
เขตพื้นที่คุมครองสิ่งแวดลอมดานตะวันตก  ยกเวนพื้นที่ในบริเวณที่  ๕ 

(๔) พื้นที่นานน้ําทะเลที่วัดจากแนวชายฝงทะเลดานตะวันตก  ต้ังแตปลายแหลมอาวขาม  
ตําบลลําแกน  อําเภอทายเหมือง  จนจดแนวเขตอุทยานแหงชาติเขาลําป  -  หาดทายเหมือง  ออกไปในทะเล
จนจดแนวเขตพื้นที่คุมครองสิ่งแวดลอมดานตะวันตก 

(๕) พื้นที่นานน้ําทะเลที่วัดจากแนวชายฝงทะเล  ต้ังแตหมูที่  ๗  บานทานุน  (๑)  ตําบลโคกกลอย  
อําเภอตะกั่วทุง  จนจดเสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลโคกกลอยกับตําบลหลอยูง  อําเภอตะกั่วทุง  
ออกไปในทะเลจนจดแนวเขตพื้นที่คุมครองสิ่งแวดลอมดานตะวันตก  ซ่ึงเปนเสนแบงเขตการปกครอง
ระหวางจังหวัดพังงากับจังหวัดภูเก็ต 

(๖) พื้นที่นานน้ําทะเลในเขตจังหวัดพังงาที่ วัดจากแนวที่น้ําทะเลลงตํ่าสุดตามปกติทาง
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   
แนวที่น้ําทะเลลงตํ่าสุดตามปกติทางธรรมชาติ  ต้ังแตหมูที่  ๒  บานกลาง  ตําบลเกาะยาวนอย   
อําเภอเกาะยาว  ไปตามแนวชายฝงทะเลของเกาะยาวนอยจนจดปลายแหลมสนงาม  ตําบลเกาะยาวนอย  
อําเภอเกาะยาว  และเสนตรงที่ลากจากปลายแหลมสนงามจนจดกับเสนตรงที่ลากจากปากคลองหินกอง  
ตําบลเกาะยาวใหญ  อําเภอเกาะยาว  ออกไปในทะเลทางทิศตะวันออกเปนระยะ  ๓,๐๐๐  เมตร 

 ดานใต  จดเสนตรงที่ลากจากปากคลองหินกอง  ตําบลเกาะยาวใหญ  อําเภอเกาะยาว  
ออกไปในทะเลทางทิศตะวันออกเปนระยะ  ๓,๐๐๐  เมตร 

 ดานตะวันตก  จดแนวที่น้ําทะเลลงตํ่าสุดตามปกติทางธรรมชาติดานตะวันออกของเกาะ
ยาวใหญ  ตําบลเกาะยาวใหญ  อําเภอเกาะยาว  ต้ังแตปากคลองหินกอง  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 
ตามแนวชายฝงทะเลของเกาะยาวใหญจนจดปลายแหลมเหีย  ตําบลเกาะยาวใหญ  อําเภอเกาะยาว 

(๘) พื้นที่นานน้ําทะเลที่วัดจากแนวที่น้ําทะเลลงตํ่าสุดตามปกติทางธรรมชาติ  ต้ังแตหมูที่  ๑  
บานโละโปะนอย  ตําบลพรุใน  อําเภอเกาะยาว  ไปทางทิศใตตามแนวชายฝงทะเลจนสุดเขตหมูที่  ๑  
บานโละโปะใหญ  ตําบลพรุใน  อําเภอเกาะยาว  ออกไปในทะเลเปนระยะ  ๓,๐๐๐  เมตร 

(๙) พื้นที่นานน้ําทะเลในเขตจังหวัดพังงาที่ วัดจากแนวที่น้ําทะเลลงตํ่าสุดตามปกติทาง
ธรรมชาติรอบเกาะชองลัดใหญ  ตําบลพรุใน  อําเภอเกาะยาว  ออกไปในทะเลเปนระยะ  ๓,๐๐๐  เมตร  
ยกเวนพื้นที่ในบริเวณที่  ๒ 

บริเวณที่  ๒  เขตพื้นที่อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและพื้นที่ปาชายเลน  ไดแก 
(๑) พื้นที่ภายในบริเวณ  ดังตอไปนี้   
 ดานเหนือ   จดแนวเขตพื้นที่ คุมครองสิ่งแวดลอมดานเหนือซ่ึงเปนเสนแบงเขต 

การปกครองระหวางจังหวัดพังงากับจังหวัดระนอง 
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 ดานตะวันออก  จดเสนขนานระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข  ๔  ฟากตะวันออก  ในทองที่ตําบลคุระ  ตําบลแมนางขาว  ตําบลบางวัน  อําเภอคุระบุรี  และ
ตําบลบางนายสี  ตําบลโคกเคียน  ตําบลตะกั่วปา  อําเภอตะกั่วปา   

 ดานใต  จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลบางนายสีกับตําบลบางมวง  อําเภอ
ตะกั่วปา 

 ดานตะวันตก  จดแนวชายฝงทะเล  ต้ังแตเสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลบางนายสี 
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  และแนวเขตพื้นที่คุมครองสิ่งแวดลอม 
ดานตะวันตกซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครองระหวางจังหวัดพังงากับจังหวัดภูเก็ต   

 ดานตะวันตก  จดบริเวณที่  ๓  บริเวณตําบลโคกกลอย  อําเภอตะกั่วทุง   
บริเวณที่  ๓  เขตพื้นที่คุมครองเพื่อการวางไขของเตาทะเล  ไดแก   
(๑) พื้นที่บริเวณชายหาดดานตะวันตกของเกาะพระทอง  ตําบลเกาะพระทอง  อําเภอคุระบุรี  

เร่ิมจากหมูที่  ๔  บานปากจก  ไปทางทิศใตจนสุดเขตหมูที่  ๑  บานทุงดาบ 
(๒) พื้นที่บริเวณชายหาดเริ่มจากเสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลลําแกนกับตําบล 

ทายเหมือง  อําเภอทายเหมือง  ไปทางทิศใตจนจดเสนแบงเขตการปกครองระหวางจังหวัดพังงากับ
จังหวัดภูเก็ต 

บริเวณที่  ๔  ไดแก  พื้นที่อําเภอเกาะยาว  ยกเวนพื้นที่ในบริเวณที่  ๑  และบริเวณที่  ๒   
บริเวณที่  ๕  เขตพื้นที่คุมครองเพื่อการทองเที่ยวอยางย่ังยืน  ไดแก  พื้นที่ภายในบริเวณที่วัด

จากเสนขนานระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔  ฟากตะวันออก  
 ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔  ไปจนจดแนวที่น้ําทะเลลงตํ่าสุดตามปกติทางธรรมชาติ   
ในทองที่ตําบลบางมวงและตําบลคึกคัก  อําเภอตะกั่วปา   

บริเวณที่  ๖  ไดแก  พื้นที่นอกเหนือจากบริเวณที่  ๑  ถึงบริเวณที่  ๕ 
ขอ ๓ ในพื้นที่ตามขอ  ๒  หามกระทําการหรือประกอบกจิกรรม  ดังตอไปนี้   
(๑) ภายในบริเวณที่  ๑   
 (ก) การลวงล้ําลําน้ํา  ยกเวนกระชังเลี้ยงปลา  กุง  หรือหอย  และอาคารหรือการลวงล้ํา 

ที่มีลักษณะตามขอ  ๔  (๑)  ถึง  (๗)  แหงกฎกระทรวง  ฉบับที่  ๖๓  (พ.ศ.  ๒๕๓๗)  ออกตามความ 
ในพระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย  พระพุทธศกัราช  ๒๔๕๖  ที่ไดรับอนุญาต 

 (ข) การปลอยทิ้งมลพิษลงสูแหลงน้ําหรือทะเล   
 (ค) การเก็บหรือทําลายปะการัง  ซากปะการัง  หรือหินปะการัง  หรือการกระทําใด  ๆ  

ที่อาจเปนอันตรายหรือมีผลกระทบหรือทําใหปะการัง  ซากปะการัง  หรือหินปะการังถูกทําลายหรือ
เสียหาย  เชน  การเดินทองเที่ยวใตทะเล  (sea walker) ในแนวปะการัง  การทอดสมอเรือในแนวปะการัง  
เวนแตเปนกิจการสาธารณูปโภคหรือสาธารณูปการของรัฐที่มีความจําเปนตามที่คณะกรรมการ
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ผูชํานาญการพิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมและคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ  หรือ
เปนการกระทําเพื่อการศึกษาวิจัยทางวิชาการซึ่งไดรับอนุญาตจากกรมประมง 

 (ง) การเลนเรือสกูตเตอร  เจตสกี  และกิจกรรมที่ใชเรือลากทุกชนิด 
 (จ) การจับหรือการครอบครองปลาสวยงามตามที่กําหนดในบัญชีทายประกาศนี้  เวนแต 

เปนการจับหรือการครอบครองของทางราชการเพื่อการศึกษาวิจัยทางวิชาการ  การคุมครอง   
การเพาะพันธุ  การเพาะเลี้ยง  การจําหนาย  หรือกิจการสวนสัตวสาธารณะซึ่งไดรับอนุญาตจากกรมประมง  
หรือการครอบครองของเอกชนเพื่อการเพาะเลี้ยง  หรือการเพาะเลี้ยงเพื่อจําหนาย  ซ่ึงไดรับอนุญาตจาก
กรมประมงหรือผูวาราชการจังหวัดพังงา  แลวแตกรณี 

 (ฉ) การงมหรือการกระทําใด  ๆ  ที่เปนการคนหา  เก็บ  ทําลาย  หรือทําใหเสียหาย   
ซ่ึงโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุตามกฎหมายวาดวยโบราณสถาน  โบราณวัตถุ  ศิลปวัตถุ  และพิพิธภัณฑ
สถานแหงชาติ  เวนแตการงมที่เปนการคนหาเพื่อการศึกษาวิจัยทางวิชาการหรือเปนการดําเนินการของ
ทางราชการซึ่งไดรับอนุญาตจากกรมศิลปากร 

(๒) ภายในบริเวณที่  ๒ 
 (ก) การทําเหมือง  เวนแตพื้นที่ที่คณะรัฐมนตรีมีมติผอนผันใหดําเนินการได 
 (ข) การขุด  ตัก  หรือดูด  กรวด  ดิน  หินผุ  ทราย  หรือลูกรัง  เพื่อการคา 
 (ค)  การถมทะเลหรือที่ชายตลิ่ง  เวนแตเปนนโยบายของรัฐตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติ

เห็นชอบ  หรือมีความจําเปนเพื่อกิจการของสวนราชการตามมติของคณะกรมการจังหวัดโดยความเห็นชอบ 
ของคณะรัฐมนตรี 

 (ง) การปลอยทิ้งมลพิษลงสูแหลงน้ําหรือทะเล  เวนแตกรณีที่ไดผานการบําบัดตาม
มาตรฐานของทางราชการแลว 

 (จ) การเพาะเลี้ยงกุงเพื่อการคา  เวนแตเปนการเพาะเลี้ยงในกระชัง  หรือเปนผูประกอบ
กิจการกอนวันที่ประกาศนี้ใชบังคับและไดจดทะเบียนหรือข้ึนทะเบียนบัญชีรายชื่อกับกรมประมง   
โดยจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  เง่ือนไข  และมาตรการที่กรมประมงกําหนด  และตองไมเพิ่มจํานวน
พื้นที่เพาะเลี้ยงกุงจากที่มีอยูเดิม   

(๓) ภายในบริเวณที่  ๓ 
 (ก) การขุด  ถม  หรือปรับเปลี่ยนพื้นที่บริเวณชายหาด  ที่กอใหเกิดอันตราย  หรือมี

ผลกระทบ  หรือทําใหบริเวณแหลงวางไขของเตาทะเลถูกทําลายหรือทําใหเสียหาย 
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 (ข) เก็บ  หา  นําออกไป  หรือกระทําดวยประการใด  ๆ  ใหเปนอันตรายตอเตาทะเลและ
ไขเตาทะเล 

 (ค) การกระทําใด  ๆ  ที่กอใหเกิดอันตรายหรือมีผลกระทบในทางการเปลี่ยนแปลง
ระบบนิเวศนของพื้นที่จากลักษณะตามธรรมชาติ  หรือทําใหบริเวณแหลงวางไขของเตาทะเลถูกทําลาย
หรือเสียหาย  เวนแตการติดต้ังปายเตือนของทางราชการที่มีลักษณะไมถาวร 

(๔) ภายในบริเวณที่  ๔ 
 (ก) การถมทะเลหรือที่ชายตลิ่ง  เวนแตเปนนโยบายของรัฐตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติ

เห็นชอบหรือมีความจําเปนเพื่อกิจการของสวนราชการตามมติของคณะกรมการจังหวัดโดยความ
เห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 

 (ข) การลวงล้ําลําน้ํา  ยกเวนกระชังเลี้ยงปลา  กุง  หรือหอย  และอาคารหรือการลวงล้ํา 
ที่มีลักษณะตามขอ  ๔  (๑)  ถึง  (๗)  แหงกฎกระทรวง  ฉบับที่  ๖๓  (พ.ศ.  ๒๕๓๗)  ออกตามความ 
ในพระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย  พระพุทธศักราช  ๒๔๕๖  ที่ไดรับอนุญาต 

 (ค) การปลอยทิ้งมลพิษลงสูแหลงน้ําหรือทะเล  เวนแตกรณีที่ไดผานการบําบัดตาม
มาตรฐานของทางราชการแลว 

 (ง) การเพาะเลี้ยงกุงเพื่อการคา  เวนแตเปนการเพาะเลี้ยงในกระชัง  หรือเปนผูประกอบ
กิจการกอนวันที่ประกาศนี้ใชบังคับและไดจดทะเบียนหรือข้ึนทะเบียนบัญชีรายชื่อกับกรมประมง  โดย
จะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  เง่ือนไข  และมาตรการที่กรมประมงกําหนด  และตองไมเพิ่มจํานวนพื้นที่
เพาะเลี้ยงกุงจากที่มีอยูเดิม   

 (จ) การติดต้ังปายหรือส่ิงที่สรางข้ึนสําหรับติดหรือต้ังปายตามแนวทางหลวงหรือ 
ทางสาธารณะ  ในลักษณะบดบังหรืออาจจะบดบังทัศนวิสัยหรือทัศนียภาพอันสวยงามของแนวทาง
หลวงหรือทางสาธารณะและพื้นที่ใกลเคียง  หรือในลักษณะที่นาจะเปนอันตรายแกบุคคลอื่นหรือทรัพย
ของผูอื่น  รวมทั้งปายหรือส่ิงที่สรางข้ึนสําหรับติดหรือต้ังปายเหนือที่เอกชนหรือที่สาธารณะในพื้นที่ที่มี
ความสูงจากระดับน้ําทะเลปานกลางตั้งแต  ๔๐  เมตร  ข้ึนไป  หรือพื้นที่ที่มีความลาดชันเกินรอยละ
สามสิบหา 

 (ฉ) การกระทําใด  ๆ  ที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพชายหาดไปจากเดิมหรือทําให
ทัศนียภาพบริเวณชายหาดเสียไป  เวนแตการติดต้ังปายเตือนของทางราชการที่มีลักษณะไมถาวร 

 (ช) การขับข่ียานพาหนะในบริเวณชายหาด  ยกเวนเรือ   
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 (ซ) การงมหรือการกระทําใด  ๆ  ที่เปนการคนหา  เก็บ  ทําลาย  หรือทําใหเสียหาย   
ซ่ึงโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุตามกฎหมายวาดวยโบราณสถาน  โบราณวัตถุ  ศิลปวัตถุ  และพิพิธภัณฑ
สถานแหงชาติ  เวนแตการงมที่เปนการคนหาเพื่อการศึกษาวิจัยทางวิชาการหรือเปนการดําเนินการของ
ทางราชการซึ่งไดรับอนุญาตจากกรมศิลปากร 

(๕) ภายในบริเวณที่  ๕ 
 (ก) การถม  ปรับพื้นที่  หรือปดกั้น  ซ่ึงทําใหแหลงน้ําสาธารณะตื้นเขิน  หรือเปลี่ยน

ทิศทาง  หรือทําใหแหลงน้ํานั้นไมอาจไหลไปไดตามปกติ 
 (ข) การปลอยทิ้งมลพิษลงสูแหลงน้ําหรือทะเล  เวนแตกรณีที่ไดผานการบําบัดตาม

มาตรฐานของทางราชการแลว 
 (ค) การติดต้ังปายหรือส่ิงที่สรางข้ึนสําหรับติดหรือต้ังปายตามแนวทางหลวงหรือทาง

สาธารณะ  ในลักษณะบดบังหรืออาจจะบดบังทัศนวิสัยหรือทัศนียภาพอันสวยงามของแนวทางหลวง
หรือทางสาธารณะและพื้นที่ใกลเคียง  หรือในลักษณะที่นาจะเปนอันตรายแกบุคคลอื่นหรือทรัพยของ
ผูอื่น  รวมทั้งปายหรือส่ิงที่สรางข้ึนสําหรับติดหรือต้ังปายเหนือที่เอกชนหรือที่สาธารณะในพื้นที่ 
ที่มีความสูงจากระดับน้ําทะเลปานกลางตั้งแต  ๔๐  เมตร  ข้ึนไป  หรือพื้นที่ที่มีความลาดชันเกิน 
รอยละสามสิบหา 

 (ง) การกระทําใด  ๆ  ที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพชายหาดไปจากเดิมหรือทําให
ทัศนียภาพบริเวณชายหาดเสียไป  เวนแตการติดต้ังปายเตือนของทางราชการที่มีลักษณะไมถาวร 

 (จ) การขับข่ียานพาหนะในบริเวณชายหาด  ยกเวนเรือ   
(๖) ภายในบริเวณที่  ๖ 
 (ก) การถมทะเลหรือที่ชายตลิ่ง  เวนแตเปนนโยบายของรัฐตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติ

เห็นชอบ  หรือมีความจําเปนเพื่อกิจการของสวนราชการตามมติของคณะกรมการจังหวัดโดยความ
เห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 

 (ข) การลวงล้ําลําน้ํา  ยกเวนกระชังเลี้ยงปลา  กุง  หรือหอย  และอาคารหรือการลวงล้ํา 
ที่มีลักษณะตามขอ  ๔  (๑)  ถึง  (๗)  แหงกฎกระทรวง  ฉบับที่  ๖๓  (พ.ศ.  ๒๕๓๗)  ออกตามความ 
ในพระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย  พระพุทธศักราช  ๒๔๕๖  ที่ไดรับอนุญาต 

 (ค) การปลอยทิ้งมลพิษลงสูแหลงน้ําหรือทะเล  เวนแตกรณีที่ไดผานการบําบัดตาม
มาตรฐานของทางราชการแลว 
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 (ง) การติดต้ังปายหรือส่ิงที่สรางข้ึนสําหรับติดหรือต้ังปายตามแนวทางหลวงหรือทาง
สาธารณะ  ในลักษณะบดบังหรืออาจจะบดบังทัศนวิสัยหรือทัศนียภาพอันสวยงามของแนวทางหลวง
หรือทางสาธารณะและพื้นที่ใกลเคียง  หรือในลักษณะที่นาจะเปนอันตรายแกบุคคลอื่นหรือทรัพยของ
ผูอื่น  รวมทั้งปายหรือส่ิงที่สรางข้ึนสําหรับติดหรือต้ังปายเหนือที่เอกชนหรือที่สาธารณะในพื้นที่ที่มี
ความสูงจากระดับน้ําทะเลปานกลางตั้งแต  ๔๐  เมตร  ข้ึนไป  หรือพื้นที่ที่มีความลาดชันเกินรอยละ
สามสิบหา 

 (จ) การงมหรือการกระทําใด  ๆ  ที่เปนการคนหา  เก็บ  ทําลาย  หรือทําใหเสียหาย   
ซ่ึงโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุตามกฎหมายวาดวยโบราณสถาน  โบราณวัตถุ  ศิลปวัตถุ  และพิพิธภัณฑ
สถานแหงชาติ  เวนแตการงมที่เปนการคนหาเพื่อการศึกษาวิจัยทางวิชาการหรือเปนการดําเนินการของ
ทางราชการซึ่งไดรับอนุญาตจากกรมศิลปากร 

ในกรณีที่ปายหรือส่ิงที่สรางข้ึนสําหรับติดหรือต้ังปายที่ไดรับอนุญาตในบริเวณที่  ๔  บริเวณ 
ที่  ๕  และบริเวณที่  ๖  ติดต้ังหรือสรางข้ึนเหนือที่สาธารณะ  ตองมีขนาดไมเกิน  ๑  ตารางเมตร  หรือ 
มีน้ําหนักรวมทั้งโครงสรางไมเกิน  ๑๐  กิโลกรัม  และมีความสูงไมเกิน  ๖  เมตร  กรณีที่ติดต้ังหรือ 
สรางข้ึนเหนือที่เอกชน  ใหมีระยะหางจากที่สาธารณะในแนวราบบนพื้นดินและในอากาศอยางนอย 
สองเทาของความสูงของปายในแนวด่ิง   

ขอ ๔ ในพื้นที่ตามขอ  ๒  หามกอสราง  ดัดแปลง  หรือเปลี่ยนการใชอาคารใด  ๆ  เปนอาคาร
หรือประกอบกิจการ  ดังตอไปนี้ 

(๑) โรงงานทุกประเภทหรือทุกชนิดตามกฎหมายวาดวยโรงงาน  เวนแตโรงงานประเภท 
ซัก  อบ  รีด  โรงงานทําน้ําแข็ง  โรงงานทําน้ําด่ืม  และโรงงานทําน้ําใหบริสุทธิ์  ที่ใชเคร่ืองจักรไมเกิน  
๒๐๐  แรงมา  และมีพื้นที่อาคารรวมไมเกิน  ๓๐๐  ตารางเมตร  โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวมชุมชน  
โรงงานที่เกี่ยวกับระบบสาธารณูปโภค  และโรงงานที่จําเปนตองกอสรางทดแทนของเดิมเพื่อปรับปรุง
กระบวนการผลิตของโรงงานใหดีกวาเดิมและไมเขาขายขยายโรงงานตามกฎหมายวาดวยโรงงาน   
แตการเพิ่มเคร่ืองจักรเพื่อแกไขปญหาสิ่งแวดลอมใหกระทําได  ทั้งนี้  ใหกอสรางไดเฉพาะในบริเวณ
พื้นที่เดิมเทานั้น 

(๒) อาคารเลี้ยงสัตวทุกชนิดที่มีพื้นที่ทุกชั้นในหลังเดียวกันหรือหลายหลังรวมกันเกิน   
๑๐  ตารางเมตร  หรือกิจการเลี้ยงสัตวเพื่อการคา  หรือที่กอเหตุรําคาญตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุข 
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(๓) ฌาปนสถาน  เวนแตเปนการกอสรางทดแทนของเดิมในพื้นที่เดิม  พรอมดวยระบบ
ควบคุมมลพิษทางอากาศของฌาปนสถาน  รวมตลอดถึงส่ิงกอสรางและอาคารประกอบของระบบ
ดังกลาว 

(๔) สุสาน   เวนแตเปนกรณีที่ไดใชประโยชนเต็มพื้นที่ เ ดิมที่ไดจัดไวเพื่อการนั้นแลว   
ใหกอสรางใหมได  แตตองมีระยะหางจากแนวชายฝงทะเลไมนอยกวา  ๑,๐๐๐  เมตร  และมีระยะหาง
จากแหลงน้ําสาธารณะหรือบอน้ําเพื่อการบริโภคไมนอยกวา  ๓๐๐  เมตร 

(๕) สถานที่บรรจุกาซหรือสถานท่ีเก็บกาซตามกฎหมายวาดวยการบรรจุกาซปโตรเลียมเหลว  
เวนแตสถานีบริการ  รานจําหนายกาซ  สถานที่ใชกาซ  และสถานที่จําหนายอาหารที่ใชกาซ 

(๖) โรงแรมหรือสถานที่พักตากอากาศหรืออาคารอยูอาศัยรวมที่มีจํานวนหองพักต้ังแต   
๘๐  หอง  ข้ึนไป  ยกเวนพื้นที่ในบริเวณที่  ๔  ใหสรางไดไมเกิน  ๓๐  หอง 

(๗) กิจการที่นําบานพักอาศัยที่อยูในที่ดินแปลงเดียวกันหรือติดตอกันไปใชประโยชนเพื่อ
ใหบริการที่พักเปนการชั่วคราวสําหรับบุคคลอื่นใดไมวาระยะสั้นหรือระยะยาวโดยมีคาตอบแทน   
ในลักษณะที่ไมเขาขายโรงแรม  และมีจํานวนหองพักรวมทั้งหมดเกิน  ๓๐  หอง  ยกเวนพื้นที่ในบริเวณที่  ๖  
และกรณีที่กรมอุทยานแหงชาติ  สัตวปา  และพันธุพืชดําเนินการในเขตอุทยานแหงชาติภายใตบังคับ
กฎหมายวาดวยอุทยานแหงชาติ   

ขอ ๕ ใหสวนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือเอกชนที่จะทําการกอสรางอาคารหรือจะดําเนิน
โครงการหรือประกอบกิจการ  ดังตอไปนี้  ในพื้นที่ตามขอ  ๒  เสนอรายงานผลกระทบสิ่งแวดลอม
เบื้องตนหรือรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม  แลวแตกรณี  ตอสํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  ตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และระเบียบปฏิบัติที่กําหนดไวตามมาตรา  ๔๖   

(๑) การกอสรางอาคารหรือการดําเนินโครงการหรือประกอบกิจการ  ดังตอไปนี้ใหจัดทํา
รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน 

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

๑๐  หอง  ถึง  ๗๙  หอง 
 (ค) กิจการที่นําบานพักอาศัยที่อยูในที่ดินแปลงเดียวกันหรือติดตอกันไปใชประโยชน

เพื่อใหบริการที่พักเปนการชั่วคราวสําหรับบุคคลอื่นใดไมวาระยะสั้นหรือระยะยาวโดยมีคาตอบแทน  
ในลักษณะที่ไมเขาขายโรงแรม  และมีจํานวนหองพักรวมทั้งหมดต้ังแต  ๑๐  หอง  ถึง  ๗๙  หอง 
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 (ง) โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลที่มีเตียงสําหรับผูปวยไวคางคืนต้ังแต  ๑๐  เตียง   
ถึง  ๒๙  เตียง   

 (จ) การจัดสรรที่ดินเพื่อเปนที่อยูอาศัยหรือเพื่อประกอบการพาณิชยที่มีจํานวนที่ดิน
แปลงยอยต้ังแต  ๑๐  แปลง  ถึง  ๙๙  แปลง  หรือเนื้อที่นอยกวา  ๑๙  ไร   

 (ฉ) โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวมชุมชนที่มีขีดความสามารถในการบําบัดน้ําเสีย 
ไดไมเกิน  ๓,๐๐๐  ลูกบาศกเมตร  ตอวัน  หรือสถานท่ีที่ใชในการกําจัดมูลฝอยที่มีปริมาณในการกําจัด
ไมเกิน  ๕๐  ตัน  ตอวัน  เวนแตโรงงานปรับคุณภาพของเสียรวมเฉพาะสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว
ตามกฎหมายวาดวยโรงงาน 

 (ช) ทาเทียบเรือทุกประเภทที่สามารถรับเรือขนาดต้ังแต  ๑๐๐  ตันกรอส  แตไมถึง  ๕๐๐  
ตันกรอส 

 (ซ) ทางหลวงหรือถนนสวนบุคคลต้ังแตสองชองเดินรถข้ึนไปที่กอสรางบนพื้นดินที่มี
ความลาดชันเกินรอยละย่ีสิบหา  และมีความยาวตอเนื่องกันต้ังแต  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  ใหรัฐมนตรีแตงต้ังคณะกรรมการกํากับดูแลและติดตามผลการคุมครองสิ่งแวดลอมข้ึน  เพื่อทํา
หนาที่ดูแล  ติดตาม  และตรวจสอบการบังคับใชมาตรการคุมครองสิ่งแวดลอมตามประกาศนี้  และให
ความเห็นชอบการนําแผนงานตาง  ๆ  ที่เกี่ยวของกับส่ิงแวดลอมไปปฏิบัติการ 

ใหคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง  ประกอบดวยผูวาราชการจังหวัด  เปนประธานกรรมการ  
ผูแทนสวนราชการประจําจังหวัดหรือรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวของ  นายอําเภอที่เกี่ยวของผูแทนองคกร



หนา   ๒๔ 
เลม   ๑๒๔   ตอนพเิศษ   ๓๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   มีนาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

ปกครองสวนทองถิ่นในพื้นที่  ผูทรงคุณวุฒิดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมที่อยูในพื้นที่ไมเกิน
สามคน  ผูแทนภาคเอกชนซึ่งมีกิจกรรมเกี่ยวของกับเกษตรกรรม  พาณิชยกรรม  หรืออุตสาหกรรมที่อยู
ในพื้นที่ไมเกินสามคน  และผูแทนภาคเอกชนซึ่งมีกิจกรรมเกี่ยวกับการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมที่อยูในพื้นที่ไมเกินสามคน  เปนกรรมการ  และใหทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม
จังหวัด  เปนกรรมการและเลขานุการ 

กรรมการตามวรรคสองใหผูวาราชการจังหวัดพังงาเปนผูเสนอชื่อตอรัฐมนตรีภายในหกสิบวัน
นับแตวันที่ประกาศนี้ใชบังคับ 

ขอ ๗ เพื่อประโยชนในการสงเสริมและสนับสนุนการสรางจิตสํานึกดานส่ิงแวดลอม   
ใหสวนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือภาคเอกชน  ที่จะดําเนินโครงการหรือกิจกรรมใด  ๆ  ที่เกี่ยวของกับ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมในพื้นที่ตามขอ  ๒  จัดทําแผนงาน  ดังตอไปนี้   

(๑) แผนงานสรางจิตสํานึกและความตระหนักดานส่ิงแวดลอมใหชุมชนในทองถิ่นมีความรู  
ความเขาใจ  และความสามารถในการดูแลรักษาสิ่งแวดลอม 

(๒) แผนงานการเผยแพรความรูและการประชาสัมพันธใหแกชุมชนในทองถิ่น  เพื่อใหเกิด
ความรู  ความเขาใจ  และสามารถดําเนินการดูแลรักษาสิ่งแวดลอมใหสอดคลองกับแผนงานของทองถิ่นนั้น 

แผนงานตามวรรคหนึ่ง  ใหจัดทําภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ไดรับความเห็นชอบใหดําเนิน
โครงการหรือกิจกรรมนั้น  แลวเสนอใหคณะกรรมการตามขอ  ๖  พิจารณาใหความเห็นชอบ 

ขอ ๘ เพื่ อประโยชน ในการส ง เส ริมและสนับสนุนการฟ นฟู แ ละบํ า รุ ง รั กษา
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมในพื้นที่ตามขอ  ๒  ใหจังหวัดมีหนาที่  ดังตอไปนี้ 

(๑) ดําเนินการใหมีการฟนฟูและบํารุงรักษาพื้นที่ปาชายเลนที่มีสภาพรกรางวางเปลา  หรือ
เลิกการใชประโยชนตามที่ไดรับอนุญาตตามกฎหมายแลว  ใหสอดคลองกับแผนการจัดการปาชายเลน
ของประเทศตามมติของคณะรัฐมนตรี  เพื่อใหพื้นที่นั้นฟนคืนสูธรรมชาติโดยเร็ว  เพื่อเปนแหลงที่อยู
อาศัยของสัตวน้ํา  และเพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณใหแกธรรมชาติ  ทั้งนี้  โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการตามขอ  ๖ 

(๒) ดําเนินการจัดระเบียบชายหาดบริเวณแหลงทองเที่ยว  เพื่อดํารงไวซ่ึงเอกลักษณทาง
ธรรมชาติและวฒันธรรมของทองถิ่น  และไมกอใหเกิดการทําลายทัศนียภาพและสิ่งแวดลอม  ทั้งนี้  โดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการตามขอ  ๖ 



หนา   ๒๕ 
เลม   ๑๒๔   ตอนพเิศษ   ๓๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   มีนาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

ขอ ๙ ในพื้นที่ตามขอ  ๒  หากมีกฎหมายใดกําหนดมาตรการคุมครองสิ่งแวดลอมเร่ืองใด
ไวโดยเฉพาะและเปนมาตรการที่ไมตํ่ากวามาตรการคุมครองสิ่งแวดลอมหรือมีมาตรการที่ดีกวาในการ
คุมครองสิ่งแวดลอมที่กําหนดไวในประกาศนี้  ก็ใหเปนไปตามมาตรการคุมครองสิ่งแวดลอมที่กําหนด
ไวในกฎหมายนั้น 

ขอ ๑๐ ใหผูมีอํานาจหนาที่ เกี่ยวกับการควบคุมอาคารหรือการประกอบกิจการใด  ๆ   
ในพื้นที่ตามขอ  ๒  ปฏิบัติการใหเปนไปตามมาตรการคุมครองสิ่งแวดลอมที่กําหนดไวในประกาศนี้ 

ขอ ๑๑ การกระทํา  กิจกรรม  หรือกิจการใดที่ตองหามมิใหดําเนินการตามขอ  ๓  และขอ  ๔  
ที่ไดรับอนุญาตอยูกอนวันที่ประกาศนี้ใชบังคับ  ใหดําเนินการตอไปไดจนกวาจะสิ้นกําหนดระยะเวลา 
ที่ไดรับอนุญาต  ทั้งนี้  มิใหกระทําหรือประกอบกิจกรรมหรือกิจการใดเพิ่มข้ึนหรือนอกเหนือจากที่
ไดรับอนุญาตไวแลว   

ในกรณีที่ผูไดรับอนุญาตตามวรรคหนึ่งประสงคจะดําเนินการนั้นตอไปภายหลังส้ินระยะเวลา
ที่ไดรับอนุญาต  ใหย่ืนคําขอตออายุหรือย่ืนคําขออนุญาตใหมตามกฎหมายวาดวยการนั้น  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 
ไมตองปฏิบติัตามประกาศนี้  แตจะขอเปลี่ยนแปลงการอนุญาตหรือการแจงใหเปนการขัดตอประกาศนี้ไมได 

ขอ ๑๔ ประกาศนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป  
และมีระยะเวลาการบังคับใชหาปนับแตวันที่ประกาศมีผลใชบังคับ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๕  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

เกษม  สนิทวงศ  ณ  อยุธยา 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 



บัญชีทายประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
เรื่อง  กาํหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุมครองสิ่งแวดลอม 

ในทองที่อําเภอคุระบุรี อําเภอตะกั่วปา อําเภอทายเหมือง อําเภอตะกั่วทุง  
อําเภอเมืองพังงา อําเภอทับปุด และอําเภอเกาะยาว จงัหวัดพงังา  

ลงวนัที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 

ลําดับที ่ รายชื่อ กําหนดขนาด 
Acanthuridae 

๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
๕ 

ปลาขี้ตังเบ็ดทุกชนิดในสกุล (Genus) Acanthurus 
ปลาขี้ตังเบ็ดทุกชนิดในสกุล (Genus) Ctenochaetus 
ปลาขี้ตังเบ็ดทุกชนิดในสกุล (Genus) Naso 
ปลาขี้ตังเบ็ดทุกชนิดในสกุล (Genus) Paracanthurus 
ปลาขี้ตังเบ็ดทุกชนิดในสกุล (Genus) Zebrasoma 

ความยาวไมเกิน ๒๐ ซม. 
 
ความยาวไมเกิน ๒๐ ซม. 

Antennariidae 
 ๖ ปลากบทุกชนิดในวงศ (Family) Antennariidae    

Apogonidae 
๗ ปลาอมไขทุกชนิดในวงศ (Family) Apogonidae   

Balistidae 
๘ 
๙ 
๑๐ 
๑๑ 
๑๒ 
๑๓ 
๑๔ 
๑๕ 

ปลาวัวทุกชนิดในสกุล (Genus)  Abalistes 
ปลาวัวทุกชนิดในสกุล (Genus) Balistapus 
ปลาวัวทุกชนิดในสกุล (Genus)  Balistoides 
ปลาวัวทุกชนิดในสกุล (Genus) Melichthys 
ปลาวัวทุกชนิดในสกุล (Genus)  Odonus 
ปลาวัวทุกชนิดในสกุล (Genus)  Pseudobalistes 
ปลาวัวทุกชนิดในสกุล (Genus)  Rhinecanthus 
ปลาวัวทุกชนิดในสกุล (Genus)  Sufflamen 

 ความยาวไมเกิน ๒๐ ซม. 
 
 
 
 
 
 
ความยาวไมเกิน ๒๐ ซม. 

Batrachoididae  
 ๑๖  ปลาคางคกทุกชนิดในวงศ  (Family) Batrachoididae   

Blenniidae 
 ๑๗ 
๑๘ 
๑๙ 
๒๐ 
๒๑ 
๒๒ 

 ปลาตั๊กแตนหินทุกชนิดในสกุล (Genus) Alticus 
ปลาตั๊กแตนหินทุกชนิดในสกุล (Genus) Andamia 
ปลาตั๊กแตนหินทุกชนิดในสกุล (Genus) Aspidontus 
ปลาตั๊กแตนหินทุกชนิดในสกุล (Genus) Atrosalarias 
ปลาตั๊กแตนหินทุกชนิดในสกุล (Genus) Blenniella 
ปลาตั๊กแตนหินทุกชนิดในสกุล (Genus) Cirripectes 

  



 ๒ 
 
ลําดับที ่ รายชื่อ กําหนดขนาด 

๒๓ 
๒๔ 
๒๕ 
๒๖ 
๒๗ 
๒๘ 
๒๙ 
๓๐ 

ปลาตั๊กแตนหินทุกชนิดในสกุล (Genus)  Ecsenius 
ปลาตั๊กแตนหินทุกชนิดในสกุล (Genus) Entomacrodus 
ปลาตั๊กแตนหินทุกชนิดในสกุล (Genus) Exallias 
ปลาตั๊กแตนหินทุกชนิดในสกุล (Genus) Istiblennlus 
ปลาตั๊กแตนหินทุกชนิดในสกุล (Genus) Laiphognathus 
ปลาตั๊กแตนหินทุกชนิดในสกุล (Genus) Meiacanthus 
ปลาตั๊กแตนหินทุกชนิดในสกุล (Genus) Plagiotremus 
ปลาตั๊กแตนหินทุกชนิดในสกุล (Genus) Salarlas  

  

Carapidae 
 ๓๑  ปลาไขมุกทุกชนิดในวงศ (Family) Carapidae   

Carcharhinidae 
 ๓๒  ปลาฉลามทุกชนิดในวงศ (Family) Carcharhinidae  ความยาวไมเกิน ๕๐ ซม. 

Centriscidae 
 ๓๓  ปลาขางใสทุกชนิดในวงศ (Family)  Centriscidae    

Chaetodontidae 
 ๓๔  ปลาผีเส้ือ และปลาโนรีทุกชนิดในวงศ  (Family) 

Chaetodontidae 
  

Cirrhitidae 
 ๓๕  ปลาเหย่ียวทุกชนิดในวงศ  (Family) Cirrhitidae   

Ephippidae 
 ๓๖  ปลาหูชางทุกชนิดในสกุล (Genus) Platax  ความยาวไมเกิน ๒๐ ซม. 

Gobiidae 
 ๓๗ 
๓๘ 
๓๙ 
๔๐ 
๔๑ 
๔๒ 
๔๓ 
๔๔ 
๔๕ 
๔๖ 

 

ปลาบูกุงทุกชนิดในสกุล (Genus) Amblyeleotris 
ปลาบูทุกชนิดในสกุล(Genus) Amblygobius 
ปลาบูทุกชนิดในสกุล(Genus) Asterpteryx 
ปลาบูทุกชนิดในสกุล(Genus) Bethygobius  
ปลาบูทุกชนิดในสกุล(Genus) Callcgobius  
ปลาบูกุงทุกชนิดในสกุล(Genus) Cryptocentrus 
ปลาบูกุงทุกชนิดในสกุล(Genus) Ctenogobiops 
ปลาบูจิ๋วทุกชนิดในสกุล(Genus) Eviota 
ปลาบูทุกชนิดในสกุล(Genus) Exvrias 
ปลาบูทุกชนิดในสกุล(Genus) Gnatholepis 
 

  

 



 ๓ 
 
ลําดับที ่ รายชื่อ กําหนดขนาด 

๔๗ 
๔๘ 
๔๙ 
๕๐ 
๕๑ 
๕๒ 
๕๓ 
๕๔ 
๕๕ 

ปลาบูปะการังทุกชนิดในสกุล(Genus) Gobiodon  
ปลาบูทุกชนิดในสกุล(Genus) Istigobius 
ปลาบูมหิดลทุกชนิดในสกุล(Genus) Mahidolia 
ปลาบูกุงทุกชนิดในสกุล(Genus) Myersina 
ปลาบูจิ๋วทุกชนิดในสกุล(Genus) Priolepis 
ปลาบูกุงทุกชนิดในสกุล(Genus) Stonogobiops 
ปลาบูจิ๋วทุกชนิดในสกุล(Genus) Trimma 
ปลาบูทรายทุกชนิดในสกุล (Genus) Valenciennea 
ปลาบูกุงทุกชนิดในสกุล  (Genus) Vanderhorstla 

  

Grammistidae  
 ๕๖ ปลากะรังเมือกทุกชนิดในวงศ (Family) Grammistidae     

Haemulidae  
 ๕๗ 
๕๘ 

ปลาสรอยนกเขาทุกชนิดในสกุล (Genus) Diagramma    
ปลาสรอยนกเขาทุกชนิดในสกุล (Genus) Plectorhinchus 

ความยาวไมเกิน ๒๐ ซม. 
ความยาวไมเกิน ๒๐ ซม. 

Holocentridae 
๕๙ ปลาขาวเมาน้ําลึกทุกชนิดในวงศ (Family) Holocentridae     

Kuhliidae 
๖๐ ปลาหางธงทุกชนิดในสกุล (Genus) Kuhlia     

 Labridae 
 ๖๑ ปลานกขุนทองทุกชนิดในวงศ (Family) Labridae      

Malacanthidae  
 ๖๒ 
๖๓ 

ปลาจรวดทรายทุกชนิดในสกุล (Genus) Hoplolatilus    
ปลาจรวดทรายทุกชนิดในสกุล (Genus) Malacanthus 

  

Microdesmidae 
 ๖๔ 
๖๕ 
๖๖ 

ปลาบูลูกดอกทุกชนิดในสกุล (Genus)  Nemateleotris   
ปลาบูลูกดอกทุกชนิดในสกุล (Genus) Parioglossus 
ปลาบูลูกดอกทุกชนิดในสกุล (Genus) Ptereleotris 

  

Monacanthidae 
 ๖๗ ปลาวัวทุกชนิดในวงศ (Family) Monacanthidae  ความยาวไมเกิน ๒๐ ซม. 

Muraenidae 
 ๖๘ ปลาไหลทุกชนิดในวงศ (Family) Muraenidae      

 
 
 



 ๔ 
 
ลําดับที ่ รายชื่อ กําหนดขนาด 

Ostraciidae 
 ๖๙ ปลาปกเปากลองทุกชนิดในวงศ (Family) Ostraciidae   

Pempheridae 
 ๗๐ ปลากระดี่ทะเลทุกชนิดในวงศ (Family) Pempheridae   

Pinguipedidae (Mugiloididae) 
 ๗๑ ปลาตาแหงนทุกชนิดในวงศ (Genus) Parapercis   

Plesiopidae 
 ๗๒ ปลาครีบยาวทุกชนิดในวงศ (Family) Plesiopidae   

Pomacanthidae 
 ๗๓ ปลาสินสมุทรทุกชนิดในวงศ (Family) Pomacanthidae   

Pomacentridae 
 ๗๔ ปลาสลิดหิน และปลาการตูนทุกชนิดในวงศ (Family) 

Pomacentridae 
  

Pristidae 
 ๗๕ ปลาฉนากทุกชนิดในวงศ (Family) Pristidae   

Pseudochromidae 
 ๗๖ 
๗๗ 
๗๘ 
๗๙ 

ปลาไหลทรายทุกชนิดในสกุล (Genus) Blennodesmus 
ปลาไหลทรายทุกชนิดในสกุล (Genus) Congrogadus 
ปลาหลังจุดทุกชนิดในสกุล (Genus) Pseudochromis 
ปลาหลังจุดทุกชนิดในสกุล (Genus) Pseudoplesiops 

  

Rhinobatidae 
 ๘๐ ปลาโรนิน และปลาโรนันทุกชนิดในวงศ (Family) Rhinobatidae ความยาวไมเกิน ๕๐ ซม.  

Scaridae 
 ๘๑ ปลานกแกวทุกชนิดทุกชนิดในวงศ (Family) Scaridae ความยาวไมเกิน ๕๐ ซม.  

Scorpaenidae 
๘๒ ปลาสิงโตและปลาหินทุกชนิดในวงศ (Family) Scorpaenidae   

Serranidae 
 ๘๓ ปลากะรังแดงเลือดนกชนิด Aethaloperca rogaa  ความยาวไมเกิน ๒๐ ซม. 
๘๔ ปลากะรังลายเสนชนิด Anyperodon leucogrammicus  ความยาวไมเกิน ๒๐ ซม. 
๘๕ ปลากะรังทุกชนิดในสกุล (Genus) Cephalopholis  ความยาวไมเกิน ๒๐ ซม. 
๘๖ ปลากะรังหนางอนชนิด Cromileptes altivelis  ความยาวไมเกิน ๒๐ ซม. 
๘๗ ปลากะรังทุกชนิดในสกุล (Genus) Epinephelus ยกเวนปลากะรัง

ดอกแดงชนิด Epinephelus coioides 
 ความยาวไมเกิน ๒๐ ซม. 

 



 ๕ 
 
ลําดับที ่ รายชื่อ กําหนดขนาด 

Ostraciidae 
 ๘๘ 
๘๙ 
๙๐ 
๙๑ 

ปลากะรังจิ๋วทุกชนิดในสกุล  (Genus) Liopropoma 
ปลากะรังทุกชนิดในสกุล  (Genus) Plectropomus 
ปลากะรังจิ๋วทุกชนิดในสกุล  (Genus) Pseudanthias 
ปลากะรังหางวงเดือนทุกชนิดในสกุล  (Genus) Variola 

  
ความยาวไมเกิน ๒๐ ซม. 
 
ความยาวไมเกิน ๒๐ ซม. 

Siganidae 
 ๙๒ 
๙๓ 

ปลาสลิดทะเลโฉมงามชนิด Siganus (Lo) magnificus 
ปลาสลิดทะเลเหลืองชนิด Siganus puelloides 

  
  

Solenostomidae 
 ๙๔ ปลาจิ้มฟนจรเขปศาจทุกชนิดในวงศ (Family) Solenostomidae    

Sphyrnidae 
 ๙๕ ปลาฉลามหัวคอนทุกชนิดในวงศ (Family) Sphyrnidae ความยาวไมเกิน ๕๐ ซม. 

Stegostomidae 
 ๙๖ ปลาฉลามลายเสือดาวชนิด  Stegostoma fasciatum   

Syngnathidae 
 ๙๗ 
๙๘ 
๙๙ 
๑๐๐ 
๑๐๑ 
๑๐๒ 
๑๐๓ 
๑๐๔ 

ปลาจิ้มฟนจรเขทุกชนิดในสกุล (Genus) Bhanotia 
ปลาจิ้มฟนจรเขทุกชนิดในสกุล (Genus) Choeroichthys 
ปลาจิ้มฟนจรเขทุกชนิดในสกุล (Genus) Corythoichthys 
ปลาจิ้มฟนจรเขทุกชนิดในสกุล (Genus) Doryrhamphus 
ปลาจิ้มฟนจรเขทุกชนิดในสกุล (Genus) Dunckerocampus 
ปลาจิ้มฟนจรเขทุกชนิดในสกุล (Genus) Halicampus 
ปลาจิ้มฟนจรเขทุกชนิดในสกุล (Genus) Phoxocampus 
ปลาจิ้มฟนจรเขทุกชนิดในสกุล (Genus) Trachyrhamphus 

  

Tetraodontidae 
๑๐๕ 
๑๐๖ 

ปลาปกเปาทุกชนิดในสกุล (Genus) Arothron 
ปลาปกเปาทุกชนิดในสกุล (Genus) Canthigaster 

  

Torpedinidae 
๑๐๗ ปลากระเบนไฟฟาทุกชนิดในวงศ  (Family) Torpedinidae   

Toxotidae 
 ๑๐๘ ปลาเสือพนน้ําทุกชนิดในวงศ (Family) Toxotidae   

Tripterygiidae 
 ๑๐๙ ปลาสามครีบทุกชนิดในวงศ (Family) Tripterygiidae   

Zanclidae 
 ๑๑๐ ปลาผีเส้ือเทวรูปชนิด  Zanclus comutus   

 




