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ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
เร่ือง  กําหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม  ในบริเวณท้องที่ตําบลตลิ่งงาม  ตําบลบ่อผุด  

ตําบลมะเร็ต  ตําบลแม่น้ํา  ตําบลหน้าเมือง  ตําบลอ่างทอง  ตําบลลิปะน้อย  อําเภอเกาะสมุย   
และตําบลเกาะพะงัน  ตําบลบ้านใต้  ตําบลเกาะเต่า  อําเภอเกาะพะงัน  จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

พ.ศ.  ๒๕๕๗ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๔๕  แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม

แห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๓๕  อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพ

ของบุคคล  ซึ่งมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๓  มาตรา  ๓๘  มาตรา  ๔๑  และมาตรา  ๔๓   

ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ

สิ่งแวดล้อมแห่งชาติและโดยอนุมัติของคณะรัฐมนตรีจึงออกประกาศกําหนดเขตพื้นที่และมาตรการ

คุ้มครองสิ่งแวดล้อม  ในบริเวณท้องที่ตําบลตลิ่งงาม  ตําบลบ่อผุด  ตําบลมะเร็ต  ตําบลแม่น้ํา  ตําบลหน้าเมือง  

ตําบลอ่างทอง  ตําบลลิปะน้อย  อําเภอเกาะสมุย  และตําบลเกาะพะงัน  ตําบลบ้านใต้  ตําบลเกาะเต่า  

อําเภอเกาะพะงัน  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ในประกาศนี้ 

“แนวชายฝั่งทะเล”  หมายความว่า  แนวที่น้ําทะเลข้ึนสูงสุดตามปกติทางธรรมชาติ 

ข้อ ๒ ให้พื้นที่ที่ได้มีการกําหนดให้เป็นเขตอนุรักษ์  และเขตควบคุมอาคารของจังหวัดสุราษฎร์ธานี  

ดังต่อไปนี้  เป็นเขตพื้นที่ที่ให้ใช้มาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม  ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในประกาศนี้ 

(๑) พื้นที่ภายในแนวเขตตามพระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒  

บังคับในท้องที่บางแห่งในจังหวัดสมุทรสงคราม  จังหวัดราชบุรี  จังหวัดเพชรบุรี  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  

จังหวัดชุมพร  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  จังหวัดนครศรีธรรมราช  จังหวัดสงขลา  จังหวัดปัตตานี  และจังหวัดนราธิวาส  

พ.ศ.  ๒๕๓๔  เฉพาะบางส่วนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

(๒) พื้นที่ภายในแนวเขตตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เร่ือง  กําหนดห้ามใช้เคร่ืองมือ 

ทําการประมงบางชนิดทําการประมงในฤดูปลามีไข่  วางไข่  และเลี้ยงตัวในวัยอ่อนในที่จับสัตว์น้ําบางส่วน

ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ชุมพร  และสุราษฎร์ธานี  ภายในระยะเวลาที่กําหนด  ลงวันที่  ๒๔  มกราคม  

พ.ศ.  ๒๕๕๐  เฉพาะบางส่วนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
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ให้จําแนกพื้นที่ตามวรรคหน่ึง  เป็น  ๗  บริเวณ  ดังต่อไปนี้ 
บริเวณที่  ๑  ได้แก่  พื้นที่น่านน้ําทะเลภายในเส้นล้อมรอบ  ณ  จุดพิกัดยูทีเอ็ม  WGS  ๘๔  

ดังต่อไปนี้  จุดที่  ๑  x  ๕๙๕๐๐๐  Y  ๑๐๘๕๐๐๐  จุดที่  ๒  x  ๖๓๗๓๐๐  Y  ๑๐๘๕๐๐๐  จุดที่  ๓  
x  ๖๓๗๓๐๐  Y  ๑๐๒๗๐๐๐  จุดที่  ๔  x  ๕๙๕๐๐๐  Y  ๑๐๒๗๐๐๐  ทั้งนี้ไม่รวมพื้นที่แปลงสัมปทานปิโตรเลียม  
แปลงที่  G๕/๔๓  

บริเวณที่  ๒  ได้แก่  พื้นที่บนแผ่นดินนับจากแนวชายฝั่งทะเลเข้าไปในแผ่นดินของเกาะสมุย  
เกาะแตน  อําเภอเกาะสมุย  และเกาะพะงัน  อําเภอเกาะพะงัน  ยกเว้นบริเวณที่  ๓ 

บริเวณที่  ๓  ได้แก่   
(๑) พื้นที่ที่มีความสูงจากระดับน้ําทะเลปานกลางตั้งแต่  ๘๐  เมตร  ถึง  ๑๔๐  เมตร  ในพื้นที่

เกาะสมุย  อําเภอเกาะสมุย  และเกาะพะงัน  อําเภอเกาะพะงัน 
(๒) พื้นที่ที่มีความสูงจากระดับน้ําทะเลปานกลางเกินกว่า  ๑๔๐  เมตรข้ึนไป  ในพื้นที่เกาะสมุย  

อําเภอเกาะสมุย  และเกาะพะงัน  อําเภอเกาะพะงัน   
(๓) พื้นที่ที่มีความสูงจากระดับน้ําทะเลปานกลางเกินกว่า  ๘๐  เมตรขึ้นไป  ในพื้นที่เกาะแตน  

อําเภอเกาะสมุย   
บริเวณที่  ๔  ได้แก่  พื้นที่บนแผ่นดินนับจากแนวชายฝั่งทะเลเข้าไปในแผ่นดินทั้งหมดของเกาะมัดหลัง  

เกาะฟาน  เกาะวังใน  เกาะวังนอก  เกาะราบ  เกาะมัดสุม  อําเภอเกาะสมุย   
บริเวณที่  ๕  ได้แก่  พื้นที่บนแผ่นดินนับจากแนวชายฝั่งทะเลเข้าไปในแผ่นดินทั้งหมดของ 

เกาะมัดแดง  เกาะมัดโกง  เกาะหัวตะเข้  เกาะดิน  เกาะแม่ทับ  เกาะแมลงป่อง  เกาะฟานใหญ่  เกาะส้ม  
เกาะลุมหมูน้อย  เกาะแหลมรายใน  เกาะแหลมรายนอก  อําเภอเกาะสมุย  เกาะกงเกลี้ยง  เกาะม้า   
เกาะกงธารเสด็จ  เกาะแตนอก  เกาะแตใน  อําเภอเกาะพะงัน 

บริเวณที่  ๖  ได้แก่  พื้นที่บนแผ่นดินนับจากแนวชายฝั่งทะเลเข้าไปในแผ่นดินทั้งหมดของ 
เกาะกงทรายแดง  เกาะกง  เกาะกงนุ้ย  เกาะกงร้ิน  อําเภอเกาะพะงัน  เกาะราใหญ่  เกาะหลัก  เกาะทะลุ  
เกาะเจดมูล  เกาะพึง  เกาะกงออก  เกาะนาเทียน  เกาะฟานน้อย  เกาะราหิน  เกาะราเทียน  อําเภอ
เกาะสมุย  และเกาะอื่น ๆ  ที่อยู่ภายในน่านน้ําบริเวณที่  ๑  ยกเวน้ที่ปรากฏในบริเวณที่  ๔  ถึงบริเวณที่  ๗ 

บริเวณที่  ๗  ได้แก่   
(๑) พื้นที่บนแผ่นดินนับจากแนวชายฝั่งทะเลเข้าไปในแผ่นดินทั้งหมดของเกาะเต่า  เกาะนางยวน  

และเกาะหางเต่า   
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(๒) พื้นที่น่านน้ําทะเลภายในเส้นล้อมรอบดังต่อไปนี้  จุดที่  ๑  x  ๕๗๒๐๐๐  Y  ๑๑๓๐๐๐๐  
จุดที่  ๒  x  ๖๑๐๐๐๐  Y  ๑๑๓๐๐๐๐  จุดที่  ๓  x  ๖๑๐๐๐๐  Y  ๑๑๐๒๐๐๐  จุดที่  ๔  x  ๕๗๒๐๐๐  
Y  ๑๑๐๒๐๐๐   

ข้อ ๓ ในพื้นที่ตามข้อ  ๒  ห้ามกระทําการหรือประกอบกิจกรรม  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ภายในบริเวณที่  ๑  และบริเวณที่  ๗  (๒)   
 (ก) การทําเหมืองแร่   
 (ข) การขุดเจาะ  ผลิตน้ํามัน  และก๊าซธรรมชาติ  และการถ่ายเทน้ํามันและก๊าซธรรมชาติ  

จากแหล่งผลิตในทะเลข้ึนมาเป็นสถานีขนถ่ายหรือสถานีกระจายน้ํามัน  ทั้งนี้  ไม่รวมการขนส่งระบบท่อ  
การขนส่งทางเรือ  การขนส่งทางรถยนต์ผ่านเรือข้ามฟากเพื่อการโดยสารและการขนส่ง  ไปยังบริเวณที่  ๒  
ถึงบริเวณที่  ๗  (๑) 

 (ค) การขุด  การถมทะเล  เว้นแต่การดําเนินการโดยส่วนราชการ  ซึ่งได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการกํากับดูแลและติดตามผลการคุ้มครองสิ่ งแวดล้อมระดับจังหวัดตามข้อ  ๖   
และคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ 

 (ง) การเคลื่อนย้ายหินที่มีอยู่ตามธรรมชาติในทะเลโดยใช้เคร่ืองจักรหรือเครื่องทุ่นแรง   
 (จ) การขุดลอกร่องน้ํา  การปรับหรือปิดก้ัน  ปากคลอง  ปากน้ํา  เว้นแต่เป็นการดําเนินการ 

เพื่อการระบายน้ํา  การดําเนินการเพื่อป้องกันน้ําท่วม  หรือเพื่อความปลอดภัยในการเดินเรือ  ทั้งนี้   
ต้องไม่เปลี่ยนแปลงหรือทําลายสภาพนิเวศเดิม  และต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกํากับดูแล
และติดตามผลการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมระดับพื้นที่ตามข้อ  ๖   

 (ฉ) การล่วงล้ําลําน้ํา  ยกเว้นกระชังเลี้ยงสัตว์น้ํา  การดําเนินการเพื่อป้องกันการกัดเซาะชายฝ่ัง  
อาคารและการล่วงล้ําลําน้ําที่ได้รับอนุญาตตามความในกฎหมายว่าด้วยการเดินเรือในน่านน้ําไทย  โดยต้อง
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกํากับดูแลและติดตามผลการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมระดับพื้นที่ตามข้อ  ๖   

 (ช) การกระทํา  หรือการประกอบกิจการใด ๆ  ในแนวปะการังที่อาจเป็นอันตรายหรือมี
ผลกระทบต่อเต่าทะเล  ปลาสวยงาม  หรือทําให้หอยมือเสือ  กัลปังหา  ปะการัง  ซากปะการังหรือหินปะการัง  
ถูกทําลายหรือเสียหาย  เว้นแต่เป็นกิจการสาธารณูปโภคของรัฐที่มีความจําเป็นตามที่คณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติเห็นชอบ  หรือเป็นการกระทําเพื่อการศึกษาวิจัยทางวิชาการของทางราชการที่มีหน้าที่ 

 (ซ) การกระทํา  หรือการประกอบกิจการใด ๆ  ที่เป็นการทําลาย  ทําให้เสียหาย  หรืออาจ
เป็นอันตราย  ตลอดจนส่งผลกระทบต่อหญ้าทะเล   
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 (ฌ) การจับหรือครอบครองปลาสวยงาม  ตามที่กําหนดในบัญชีท้ายประกาศน้ี  และปลิงทะเล  
เว้นแต่   

  ๑) การจับ  หรือครอบครองของทางราชการ  เพื่อการศึกษาวิจัย  การเพาะพันธุ์  
การเพาะเลี้ยง  หรือเพื่อกิจการสวนสัตว์สาธารณะ  ทั้งนี้ต้องได้รับหนังสืออนุญาตจากอธิบดีกรมประมง
หรือผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี  แล้วแต่กรณี   

  ๒) การครอบครองเพื่อการจําหน่ายปลาสวยงามของทางราชการ  ที่ได้จากการเพาะพันธุ์
หรือการเพาะเลี้ยงที่ได้รับอนุญาตตาม  ๑)   

  ๓) การครอบครองของทางภาคเอกชนเพื่อการเพาะเลี้ยง  การจําหน่าย  โดยได้รับ
หนังสืออนุญาตจากอธิบดีกรมประมงหรือผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี  แล้วแต่กรณี   

  ๔) การครอบครองของทางภาคเอกชนเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ 
 (ญ) การปล่อยทิ้งมลพิษลงสู่ทะเล  เว้นแต่ได้ผ่านการบําบัดตามมาตรฐานของทางราชการ   
 (ฎ) ทําการประมงภายในระยะ  ๓,๐๐๐  เมตร  จากแนวชายฝั่งทะเล  ที่ใช้เคร่ืองมือประมง

ประเภทอวนลาก  อวนรุน  อวนล้อมทุกประเภททุกขนาดที่ ใช้ประกอบกับเรือยนต์  เคร่ืองมือ 
ประมงทุกชนิดที่ใช้ประกอบกับเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้า  เคร่ืองมือประมงประเภทลอบปูตาห่างน้อยกว่า  ๒.๕  นิ้ว  
เว้นแต่ทําการประมงหมึก   

 (ฏ) การเล่นสกู๊ตเตอร์  การเล่นเจ็ตสกี  การเล่นสกีน้ํา  หรือการเล่นเรือลากทุกชนิด   
เว้นแต่ในพื้นที่ที่คณะกรรมการกํากับดูแลและติดตามผลการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมระดับพื้นที่ตามข้อ  ๖  
กําหนด 

(๒) ภายในบริเวณที่  ๒  ถึง  บริเวณที่  ๗  (๑)   
 (ก) การทําเหมืองแร่ 
 (ข) การถมปรับพื้นที่  หรือปิดก้ัน  ซึ่งทําให้แหล่งน้ําสาธารณะในแผ่นดินตื้นเขิน  เปลี่ยนทิศทาง  

หรือทําให้น้ําในแหล่งน้ํานั้นไม่อาจไหลไปได้ตามปกติ  เว้นแต่เป็นการกระทําของทางราชการเพื่อสาธารณประโยชน์  
หรือป้องกันน้ําท่วม  ทั้งนี้  ต้องไม่เปลี่ยนแปลงหรือทําลายสภาพนิเวศเดิม   

 (ค) การกระทําใด ๆ  ที่เป็นการเปลี่ยนสภาพธรรมชาติของพื้นที่พรุ  และพื้นที่ป่าชายเลน  
เว้นแต่การดําเนินงานของทางราชการที่มีหน้าที่เพื่อการวิจัยทางวิชาการ  การคุ้มครอง  การฟื้นฟู   
และการเพาะพันธุ์พืชและสัตว์น้ํา  โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกํากับดูแลและติดตามผล
การคุ้มครองสิ่งแวดล้อมระดับพื้นที่ตามข้อ  ๖   
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 (ง) การกระทําหรือกิจกรรมใด ๆ  ที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพทางกายภาพของหาด

ไปจากเดิม  เช่น  การขุด  การถม  การปรับเปลี่ยนพื้นที่  การเคล่ือนย้ายหินที่มีอยู่ตามธรรมชาติ  หรือทําให้

เสียทัศนียภาพบริเวณหาด  ยกเว้นป้ายเตือนของทางราชการ  การสร้างท่าเทียบเรือ  การดําเนินการ

เก่ียวกับการรักษาความปลอดภัยทางทะเลและชายหาด  การป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง  โดยต้องได้รับ

ความเห็นชอบจากคณะกรรมการกํากับดูแลและติดตามผลการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมระดับพื้นที่ตามข้อ  ๖ 

 (จ) การเก็บ  หา  นําออกไป  หรือกระทําด้วยประการใด ๆ  ให้เป็นอันตรายต่อเต่าทะเล

และไข่เต่าทะเล  ในบริเวณที่  ๗  เว้นแต่เป็นการดําเนินการของทางราชการเพื่อการศึกษาวิจัย  การเพาะพันธุ์  

การเพาะเลี้ยง 

 (ฉ) การปล่อยทิ้งมลพิษลงสู่แหล่งน้ําสาธารณะในแผ่นดิน  เว้นแต่ได้ผ่านการบําบัด 

ตามมาตรฐานของทางราชการแล้ว 

 (ช) การขุด  ตัก  กรวด  ดิน  ดินลูกรัง  หรือทราย  ในพื้นที่ที่มีความลาดชันเกินกว่า 

ร้อยละ  ๓๕  เว้นแต่  การเกษตรกรรม  และการขุด  ตักที่เป็นส่วนหนึ่งของการดําเนินการเพื่อการ

ก่อสร้างโดยได้รับอนุญาตจากส่วนราชการที่เก่ียวข้องแล้วและไม่ขัดกับมาตรการอื่น ๆ  ในประกาศนี้   

 (ซ) การบุกรุก  แผ้วถาง  หรือก่อสร้างใด ๆ  ในบริเวณพื้นที่ป่าตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้  

เว้นแต่เป็นการกระทําของทางราชการเพื่อประโยชน์ในการคุ้มครอง  และดูแลรักษาป่า  การศึกษา  

ค้นคว้าและวิจัย  ที่ไม่นําไปสู่การเปลี่ยนแปลงลักษณะทางธรณีสัณฐานหรือทําลายระบบนิเวศของพื้นที่ป่า   

 (ฌ) การสร้างสนามบินพาณิชย์  เว้นแต่เป็นนโยบายของรัฐตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติ

เห็นชอบ  ทั้งนี้  พื้นที่และการก่อสร้างจะต้องไม่ขัดกับมาตรการที่กําหนดไว้ในประกาศนี้  และต้องผ่าน

ความเห็นชอบจากคณะกรรมการกํากับดูแลและติดตามผลการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมระดับจังหวัดตามข้อ  ๖   

 (ญ) การทําสนามกอล์ฟ 

 (ฎ) การกระทําใด ๆ  ที่ เปลี่ยนแปลงสภาพสิ่งแวดล้อมธรรมชาติในบริเวณที่ได้ รับ 

การประกาศเป็นแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ตามมติคณะรัฐมนตรี  เม่ือวันที่  ๗  พฤศจิกายน  ๒๕๓๒  

เว้นแต่  การจัดให้มีสิ่งอํานวยความสะดวกโดยส่วนราชการ  เพื่อประโยชน์ด้านนันทนาการ  การพักผ่อน

หย่อนใจ  โดยไม่ทําลายสภาพธรรมชาติ  และต้องสอดคล้องกลมกลืนกับสภาพแวดล้อม   

ข้อ ๔ ในพื้นที่ตามข้อ  ๒  การก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร  หรือดําเนินการ

ที่เก่ียวข้อง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  ดังต่อไปนี้   
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(๑) บริเวณที่  ๒   
 (ก) เขื่อน  หรือกําแพง  ต้องไม่ปิดก้ันทางลงสู่ทะเลหรือหาด  หรือพื้นที่สาธารณประโยชน์อื่น 
 (ข) อาคารพาณิชย์  และโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม  ต้องติดตั้งบ่อดักไขมันและ

ระบบบําบัดน้ําเสียตามมาตรฐานที่หน่วยงานราชการกําหนด  ก่อนเชื่อมต่อลงสู่ทางระบายน้ําสาธารณะ 
 (ค) กิจการที่นําบ้านพักอาศัย  ตั้งแต่  ๑๐  หลังขึ้นไป  หรือกิจการที่นําห้องแถว  ตึกแถว  

หรือบ้านแถว  ตั้งแต่  ๑๐  ห้องขึ้นไป  ไปให้บริการเป็นสถานที่พักในลักษณะโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม  
ต้องติดตั้งบ่อดักไขมันและระบบบําบัดน้ําเสียตามมาตรฐานท่ีหน่วยงานราชการกําหนด  ก่อนเชื่อมต่อ 
ลงสู่ทางระบายน้ําสาธารณะ 

 (ง) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม  และอาคารอยู่อาศัยรวมตามกฎหมายว่าด้วย 
การควบคุมอาคาร  ต้องมีพื้นที่สีเขียวไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๕๐  ของพื้นที่ว่างที่กฎหมายว่าด้วยการควบคุม
อาคารหรือกฎหมายว่าด้วยการผังเมืองกําหนดไว้  โดยมีพันธุ์ไม้ยืนต้นที่เป็นไม้ท้องถิ่นเป็นองค์ประกอบหลัก   

(๒) บริเวณที่  ๓   
 (ก) ภายในบริเวณท่ี  ๓  (๑)  และ  (๓)  อนุญาตเฉพาะอาคารอยู่อาศัยที่เป็นอาคารเดี่ยว  

ที่มีความสูงไม่เกิน  ๖  เมตร  ขนาดแปลงที่ดินที่ย่ืนขออนุญาตต้องมีเนื้อที่ไม่น้อยกว่า  ๑๐๐  ตารางวา   
ที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๕๐  ของพื้นที่ดินที่ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร  มีพื้นที่สีเขียวไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๕๐  
ของพื้นที่ว่างนั้น  โดยมีพันธุ์ไม้ยืนต้นที่เป็นไม้ท้องถิ่นเป็นองค์ประกอบหลัก  รวมทั้งจัดให้มีการหน่วงน้ํา  
หรือท่อที่สามารถลดอัตราการระบายนํ้าออกสู่สาธารณะ  เพื่อป้องกันน้ําท่วมหรือน้ําหลาก  และมีลักษณะ
หลังคาลาดชันตามแบบสถาปัตยกรรมไทย  สถาปัตยกรรมเมืองร้อนชื้น  หรือสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น  พื้นที่หลังคา 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๘๐  ของพื้นที่อาคาร  และมีสีกลมกลืนธรรมชาติ  เช่น  สีอิฐ  สีดินเผา  สีน้ําตาล  สีเทา  
สีเขียวใบไม้  เป็นต้น 

 (ข) ภายในบริเวณที่  ๓  (๒)  อนุญาตเฉพาะอาคารอยู่อาศัยที่เป็นอาคารเดี่ยว  ความสูงไม่เกิน  
๖  เมตร  ขนาดแปลงที่ดินที่ย่ืนขออนุญาตต้องมีเนื้อที่ไม่น้อยกว่า  ๑๐๐  ตารางวา  พื้นที่อาคารคลุมดิน
ต่อหลังสูงสุดไม่เกิน  ๙๐  ตารางเมตร  ที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๗๐  ของพื้นที่ดินที่ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร  
และมีพื้นที่สีเขียวไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๕๐  ของพื้นที่ว่างนั้น  โดยมีไม้ยืนต้นที่เป็นไม้ท้องถิ่นเป็นองค์ประกอบหลัก  
รวมทั้งจัดให้มีการหน่วงน้ํา  หรือท่อที่สามารถลดอัตราการระบายน้ําออกสู่สาธารณะ  เพื่อป้องกันน้ําท่วม
หรือน้ําหลาก  และลักษณะหลังคาลาดชันตามแบบสถาปัตยกรรมไทย  สถาปัตยกรรมเมืองร้อนชื้น  หรือ
สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น  พื้นที่หลังคาไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๘๐  ของพื้นที่อาคาร  และมีสีกลมกลืนธรรมชาติ  
เช่น  สีอิฐ  สีดินเผา  สีน้ําตาล  สีเทา  สีเขียวใบไม้  เป็นต้น 
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 (ค) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม  ต้องติดตั้งบ่อดักไขมันและระบบบําบัดน้ําเสีย 
ตามมาตรฐานที่หน่วยงานราชการกําหนด  ก่อนเชื่อมต่อลงสู่ทางระบายน้ําสาธารณะ 

(๓) บริเวณที่  ๔   
 (ก) เขื่อน  หรือกําแพง  ต้องไม่ปิดก้ันทางลงสู่ทะเลหรือหาด  หรือพื้นที่สาธารณประโยชน์อื่น   
 (ข) อาคารหรือสิ่งก่อสร้างใด ๆ  ต้องมีระยะห่างจากแนวชายฝั่งทะเลไม่น้อยกว่า  ๑๐  เมตร  

ความสูงไม่เกิน  ๖  เมตร  พื้นที่อาคารรวมกันไม่เกิน  ๗๕  ตารางเมตร  ที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๗๕  
ของพื้นที่ดินที่ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร  และมีพื้นที่สีเขียวไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๕๐  ของพื้นที่ว่างนั้น   
โดยมีไม้ยืนต้นที่เป็นไม้ท้องถิ่น  เป็นองค์ประกอบหลัก  และมีลักษณะหลังคาลาดชันตามแบบสถาปัตยกรรมไทย  
สถาปัตยกรรมเมืองร้อนชื้น  หรือสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น  พื้นที่หลังคาไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๘๐  ของพื้นที่อาคาร  
และมีสีกลมกลืนธรรมชาติ  เช่น  สีอิฐ  สีดินเผา  สีน้ําตาล  สีเทา  สีเขียวใบไม้  เป็นต้น   

 (ค) อาคารพาณิชย์  และโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม  ต้องติดตั้งบ่อดักไขมันและ
ระบบบําบัดน้ําเสียตามมาตรฐานที่หน่วยงานราชการกําหนด  ก่อนเชื่อมต่อลงสู่ทางระบายน้ําสาธารณะ 

 (ง) กิจการที่นําบ้านพักอาศัย  ตั้งแต่  ๑๐  หลังขึ้นไป  หรือกิจการที่นําห้องแถว  ตึกแถว  
หรือบ้านแถว  ตั้งแต่  ๑๐  ห้องขึ้นไป  ไปให้บริการเป็นสถานที่พักในลักษณะโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม  
ต้องติดตั้งบ่อดักไขมันและระบบบําบัดน้ําเสียตามมาตรฐานที่หน่วยงานราชการกําหนด  ก่อนเชื่อมต่อลงสู่
ทางระบายน้ําสาธารณะ 

 (จ) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม  ในแต่ละโครงการให้สร้างได้ไม่เกิน  ๕๐  ห้อง 
(๔) บริเวณที่  ๕  ห้ามอาคารทุกชนิด  ทุกประเภท  เว้นแต่เพื่อสาธารณประโยชน์  หรือ   

เป็นการดําเนินการของราชการ  ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบของคณะกรรมการกํากับดูแลและติดตามผล
การคุ้มครองสิ่งแวดล้อมระดับพื้นที่ตามข้อ  ๖  โดยต้องมีระยะห่างจากชายฝั่งทะเลไม่น้อยกว่า  ๑๐  เมตร  
มีความสูงไม่เกิน  ๓  เมตร  พื้นที่อาคารรวมกันไม่เกิน  ๗๕  ตารางเมตร  และมีลักษณะหลังคาลาดชัน
ตามแบบสถาปัตยกรรมไทย  สถาปัตยกรรมเมืองร้อนชื้น  หรือสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น  พื้นที่หลังคาไม่น้อยกว่า
ร้อยละ  ๘๐  ของพื้นที่อาคาร  และมีสีกลมกลืนธรรมชาติ  เช่น  สีอิฐ  สีดินเผา  สีน้ําตาล  สีเทา  สีเขียวใบไม้  
เป็นต้น   

(๕) บริเวณที่  ๖  ห้ามก่อสร้างอาคารทุกชนิดทุกประเภท  ยกเว้นอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างเพื่อประโยชน์
หรือความปลอดภัยในการเดินเรือ 

(๖) บริเวณที่  ๗  (๑) 
 (ก) เขื่อน  หรือกําแพงต้องไม่ปิดก้ันทางลงสู่ทะเลหรือหาดหรือพื้นที่สาธารณประโยชน์อื่น   
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 (ข) พื้นที่เกาะเต่าที่มีความสูงจากระดับน้ําทะเลปานกลางไม่เกิน  ๘๐  เมตร  อาคารหรือ
สิ่งก่อสร้างใด ๆ  ต้องมีระยะห่างจากแนวชายฝั่งทะเลไม่น้อยกว่า  ๑๐  เมตร  ความสูงไม่เกิน  ๖  เมตร  
ที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๕๐  ของพื้นที่ดินที่ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร  และมีพื้นที่สีเขียวไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ  ๕๐  ของพื้นที่ว่างนั้น  โดยมีไม้ยืนต้นที่เป็นไม้ท้องถิ่นเป็นองค์ประกอบหลัก  และมีลักษณะ
หลังคาลาดชันตามแบบสถาปัตยกรรมไทย  สถาปัตยกรรมเมืองร้อนชื้น  หรือสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น  พื้นที่
หลังคาไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๘๐  ของพื้นที่อาคาร  และมีสีกลมกลืนธรรมชาติ  เช่น  สีอิฐ  สีดินเผา   
สีน้ําตาล  สีเทา  สีเขียวใบไม้  เป็นต้น   

 (ค) พื้นที่เกาะเต่าที่มีความสูงจากระดับน้ําทะเลปานกลางตั้งแต่  ๘๐  เมตรขึ้นไป  ให้มีได้
เฉพาะอาคารอยู่อาศัยที่เป็นอาคารเดี่ยว  ความสูงไม่เกิน  ๖  เมตร  พื้นที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๗๕   
ของพื้นที่ดินที่ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร  และมีพื้นที่สีเขียวไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๕๐  ของพื้นที่ว่างนั้น   
โดยมีไม้ยืนต้นที่เป็นพันธุ์ไม้ท้องถิ่นเป็นองค์ประกอบหลัก  รวมทั้งจัดให้มีการหน่วงน้ํา  หรือท่อที่สามารถ
ลดอัตราการระบายนํ้าออกสู่สาธารณะ  เพื่อป้องกันน้ําท่วมหรือน้ําหลาก  และมีลักษณะหลังคาลาดชัน
ตามแบบสถาปัตยกรรมไทย  สถาปัตยกรรมเมืองร้อนชื้นหรือสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น  พื้นที่หลังคาไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ  ๘๐  ของพื้นที่อาคาร  และมีสีกลมกลืนธรรมชาติ  เช่น  สีอิฐ  สีดินเผา  สีน้ําตาล  สีเทา  สีเขียวใบไม้  
เป็นต้น 

 (ง) พื้นที่เกาะนางยวน  เกาะหางเต่า  อาคารหรือสิ่งก่อสร้างใด ๆ  ต้องมีระยะห่างจาก
แนวชายฝั่งทะเลไม่น้อยกว่า  ๑๐  เมตร  ความสูงไม่เกิน  ๖  เมตร  พื้นที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๗๕   
ของพื้นที่ดินที่ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร  และมีพื้นที่สีเขียวไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๕๐  ของพื้นที่ว่างนั้น   
โดยมีไม้ยืนต้นที่เป็นพันธุ์ไม้ท้องถิ่นเป็นองค์ประกอบหลัก  และมีลักษณะหลังคาลาดชันตามแบบสถาปัตยกรรมไทย  
สถาปัตยกรรมเมืองร้อนชื้น  หรือสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น  พื้นที่หลังคาไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๘๐  ของพื้นที่
อาคาร  และมีสีกลมกลืนธรรมชาติ  เช่น  สีอิฐ  สีดินเผา  สีน้ําตาล  สีเทา  สีเขียวใบไม้  เป็นต้น   

 (จ) อาคารพาณิชย์  และโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม  ต้องติดตั้งบ่อดักไขมัน 
และระบบบําบัดน้ําเสียตามมาตรฐานที่หน่วยงานราชการกําหนด  ก่อนเชื่อมต่อลงสู่ทางระบายน้ําสาธารณะ 

 (ฉ) กิจการที่นําบ้านพักอาศัย  ตั้งแต่  ๑๐  หลังขึ้นไป  หรือกิจการที่นําห้องแถว  ตึกแถว  
หรือบ้านแถว  ตั้งแต่  ๑๐  ห้องขึ้นไป  ไปให้บริการเป็นสถานที่พักในลักษณะโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม  
ต้องติดตั้งบ่อดักไขมันและระบบบําบัดน้ําเสียตามมาตรฐานที่หน่วยงานราชการกําหนด  ก่อนเชื่อมต่อลงสู่
ทางระบายน้ําสาธารณะ 
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(๗) พื้นที่บริเวณท่ี  ๒  ถึงบริเวณท่ี  ๔  ที่มีความลาดชันตั้งแต่ร้อยละ  ๓๕  ถึงร้อยละ  ๕๐   
ให้มีได้เฉพาะอาคาร  ดังนี้   

 (ก) อาคารอยู่อาศัยที่เป็นอาคารเดี่ยวที่มีความสูงไม่เกิน  ๖  เมตร  ขนาดแปลงที่ดินที่ย่ืน
ขออนุญาตก่อสร้างต้องมีเนื้อที่ไม่น้อยกว่า  ๑๒๐  ตารางวา  และมีพื้นที่อาคารคลุมดินต่อหลังไม่เกิน   
๘๐  ตารางเมตร  และมีพื้นที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๗๕  ของแปลงท่ีดินที่ย่ืนขออนุญาตก่อสร้างอาคารนั้น  
และมีพื้นที่สีเขียวไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๕๐  ของพื้นที่ว่างนั้น  โดยมีไม้ยืนต้นที่เป็นไม้ท้องถิ่นเป็น
องค์ประกอบหลัก 

 (ข) อาคารของทางราชการเพื่อสาธารณประโยชน์  หรือกิจการสาธารณูปโภคของรัฐ  
เฉพาะกิจการที่พิสูจน์ได้ว่าความสูงของพื้นที่เป็นปัจจัยหลักสําคัญที่มีผลทางวิศวกรรมต่อการผลิต 
หรือดําเนินการ  ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกํากับดูแลและติดตามผลการคุ้มครอง
สิ่งแวดล้อมระดับจังหวัด  ตามข้อ  ๖   

(๘) พื้นที่บริเวณท่ี  ๒  ถึงบริเวณที่  ๔  และ  บริเวณที่  ๗  (๑)  ที่มีความลาดชันเกินกว่า 
ร้อยละ  ๕๐  ขึ้นไปห้ามก่อสร้างดัดแปลงอาคารใด ๆ   

(๙) การปรับระดับพื้นดิน  ในบริเวณที่  ๒  ถึงบริเวณที่  ๗  (๑)  ที่มีความลาดชันตั้งแต่ร้อยละ  ๓๕  
ขึ้นไป  ให้ปรับระดับพื้นดินได้ในพื้นที่ที่มีความลาดชัน  ในแนวนอนต่อแนวดิ่งไม่เกิน  ๓ : ๑  และห้ามปรับ
ระดับดิน  โดยการขุดดินและถมดินลึกหรือสูงเกินกว่า  ๑  เมตร  จากระดับพื้นดินเดิม  เว้นแต่เพื่อการก่อสร้าง
ระบบฐานรากอาคาร  ห้องใต้ดิน  และบ่อเก็บน้ําใต้ดิน 

(๑๐) พื้นที่บริเวณที่  ๒  ถึงบริเวณที่  ๗  (๑)  ที่มีความลาดชันตั้งแต่ร้อยละ  ๕๐  ขึ้นไป   
ห้ามทําอันตรายด้วยประการใด ๆ  ต่อระบบรากและลําต้นของต้นไม้เดี่ยวหรือต้นไม้หมู่ที่ขึ้นอยู่ตาม
ธรรมชาติ  ซึ่งมีขนาดความโตวัดโดยรอบลําต้นตรงที่สูง  ๑.๓๐  เมตร  ตั้งแต่  ๕๐  เซนติเมตร  ขึ้นไป   

(๑๑) การวัดความสูงของอาคารในบริเวณที่  ๒  ถึงบริเวณที่  ๗  (๑)  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  
ดังต่อไปนี้   

 (ก) กรณีเป็นพื้นที่ราบหรือมีการถมดินปรับระดับกับแนวถนนในบริเวณที่ ก่อสร้าง   
ความสูงของอาคารให้วัดจากระดับพื้นดินที่ปรับระดับแล้ว  ซึ่งหมายถึงการถมดินซึ่งสูงไม่เกินระดับถนน  
จนถึงส่วนที่สูงที่สุดของอาคาร 

 (ข) กรณีมีห้องใต้ดินที่ค่าระดับเป็นลบความสูงของอาคารให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้าง
เช่นเดียวกับ  (ก) 
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 (ค) กรณีพื้นดินเป็นเชิงลาดแนวเชิงเขา  ความสูงของอาคารให้วัดในแนวดิ่งจากระดับ
พื้นดินที่ก่อสร้าง  ณ  จุดที่ต่ําที่สุดของอาคารถึงส่วนที่สูงที่สุดของอาคารหลังนั้น   

ข้อ ๕ ส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือเอกชนที่จะทําการก่อสร้างอาคาร  หรือดําเนินการ
โครงการหรือประกอบกิจการในพื้นที่ตามข้อ  ๒  นอกจากต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ใน
ประกาศนี้แล้ว  ให้จัดทําและเสนอรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบ้ืองต้น  หรือรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  แล้วแต่กรณี  ต่อสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และระเบียบปฏิบัติที่กําหนดไว้ตามมาตรา  ๔๖  แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม 
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ดังต่อไปนี้ 

รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น  ให้จัดทําสําหรับการก่อสร้างอาคาร  หรือการดําเนินการ
โครงการหรือประกอบกิจการ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม  หรืออาคารอยู่อาศัยรวมตามกฎหมายว่าด้วย 
การควบคุมอาคาร  หรือสถานที่พักตากอากาศที่อยู่ห่างจากแนวชายฝ่ังทะเลเกินกว่า  ๕๐  เมตร   
และมีจํานวนห้องพักตั้งแต่  ๑๐  ห้อง  ถึง  ๗๙  ห้อง  หรือมีพื้นที่ใช้สอยของทุกอาคารรวมกันตั้งแต่  
๕๐๐  ตารางเมตร  แต่ไม่ถึง  ๔,๐๐๐  ตารางเมตร   

(๒) โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล  ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล  ที่ มีจํานวน 
เตียงสําหรับผู้ป่วยค้างคืนตั้งแต่  ๑๐  เตียง  ถึง  ๒๙  เตียง   

(๓) การจัดสรรที่ดิน  ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดินเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยหรือเพื่อ
ประกอบการพาณิชย์  ที่มีจํานวนที่ดินแปลงย่อยไม่ถึง  ๕๐๐  แปลง  หรือมีเนื้อที่ไม่เกิน  ๑๐๐  ไร่   

(๔) ท่าเทียบเรือทุกประเภท  ที่มีขนาดตั้งแต่  ๑๐๐  ตันกรอส  แต่ไม่ถึง  ๕๐๐  ตันกรอส  
หรือมีความยาวหน้าท่าตั้งแต่  ๒๐  เมตร  แต่ไม่ถึง  ๑๐๐  เมตร  หรือมีพื้นที่รวมของท่าเทียบเรือตั้งแต่  
๒๐๐  ตารางเมตร  แต่ไม่ถึง  ๑,๐๐๐  ตารางเมตร  ยกเว้นเรือท่าเทียบเรือสําราญและกีฬา 

(๕) ท่าเทียบเรือสําราญและกีฬา  ที่รองรับเรือได้ตั้งแต่  ๑๐  ลํา  แต่ไม่ถึง  ๕๐  ลํา  หรือมี
พื้นที่รวมของท่าเทียบเรือตั้งแต่  ๑๐๐  ตารางเมตรแต่ไม่ถึง  ๑,๐๐๐  ตารางเมตร 

(๖) โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับการคัดแยก  หรือฝังกลบสิ่งปฏิกูล  หรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว   
ในชุมชนที่มีปริมาณในการกําจัดไม่เกิน  ๕๐  ตันต่อวัน   

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  ให้จัดทําสําหรับการก่อสร้างอาคาร  หรือการ
ดําเนินการโครงการหรือประกอบกิจการ  ดังต่อไปนี้   
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(๑) โครงการหรือกิจการตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เร่ือง  
กําหนดประเภทและขนาดโครงการหรือกิจการซึ่งต้องจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
และหลักเกณฑ์  วิธีการ  ระเบียบปฏิบัติ  และแนวทางการจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม   

(๒) โครงการหรือกิจการ  ดังต่อไปนี้   
 (ก) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม  หรืออาคารอยู่อาศัยรวมตามกฎหมายว่าด้วย 

การควบคุมอาคาร  หรือสถานที่พักตากอากาศที่อยู่ห่างจากแนวชายฝั่งทะเลไม่เกิน  ๕๐  เมตร   
 (ข) ทางหลวง  หรือถนนตามกฎหมายว่าด้วยทางหลวง  ที่ก่อสร้างบนพื้นที่สูงเกินกว่า  

๑๕๐  เมตร  จากระดับน้ําทะเลปานกลาง  หรือบนพื้นที่ที่มีความลาดชันเกินกว่าร้อยละ  ๓๕  ซึ่งมีความยาว
ตั้งแต่  ๑,๐๐๐  เมตร  ขึ้นไป 

 (ค) ทางหรือถนนส่วนบุคคลที่มีขนาดมากกว่า  ๒  ช่องจราจร  ตามกฎหมายว่าด้วย
การจราจรทางบก  ที่มีความยาวต่อเนื่องกันตั้งแต่  ๑,๕๐๐  เมตรขึ้นไป  ในบริเวณที่  ๔   

 (ง) โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการคัดแยกหรือฝังกลบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วชุมชน  
ที่มีปริมาณในการกําจัดเกิน  ๕๐  ตันต่อวัน   

(๓) โครงการหรือกิจการตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เร่ือง  
กําหนดประเภท  ขนาด  และวิธีปฏิบัติสําหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชน
อย่างรุนแรง  ทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม  ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ  ที่ส่วนราชการ  
รัฐวิสาหกิจ  หรือเอกชน  จะต้องจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  พ.ศ.  ๒๕๕๓  และที่
แก้ไขเพิ่มเติม   

ข้อ ๖ เพื่อประโยชน์ในการกํากับดูแลและติดตามผลการคุ้มครองส่ิงแวดล้อมในพื้นที่ตามข้อ  ๒  
ให้แต่งตั้งคณะกรรมการกํากับดูแลและติดตามผลการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมขึ้น  โดยแบ่งออกเป็น  ๒  ระดับ  
คือ  คณะกรรมการกํากับดูแลและติดตามผลการคุ้มครองส่ิงแวดล้อมระดับจังหวัด  และคณะกรรมการ
กํากับดูแลและติดตามผลการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมระดับพื้นที่   

คณะกรรมการกํากับดูแลและติดตามผลการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมระดับจังหวัด  ให้มีองค์ประกอบ
ดังนี้  ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี  เป็นประธาน  นายอําเภอเกาะสมุย  นายอําเภอเกาะพะงัน   
ผู้แทนส่วนราชการประจําจังหวัดที่มีอํานาจหน้าที่ในจังหวัด  หรือรัฐวิสาหกิจที่เก่ียวข้อง  ผู้แทนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อยู่ในพื้นที่ไม่เกินสามคน  
ผู้แทนองค์กรภาคเอกชน  ซึ่งมีกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับเกษตรกรรม  พาณิชยกรรม  อุตสาหกรรม   
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การประมง  หรือการท่องเที่ยวที่อยู่ในพื้นที่ไม่เกินหกคน  และผู้แทนองค์กรเอกชน  ซึ่งมีกิจกรรม 
ที่เก่ียวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อยู่ในพื้นที่ไม่เกินสามคนเป็นกรรมการ  
ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด  เป็นกรรมการและเลขานุการ  ทั้งนี้   
ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี  เป็นผู้เสนอชื่อต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อมภายในหกสิบวัน  นับแต่วันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ  โดยให้ทําหน้าที่ตามที่กําหนดไว้   
และดูแล  ติดตาม  ตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมตามประกาศน้ี  พร้อมทั้ง
รายงานผลต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  ปีละครั้ง 

คณะกรรมการกํากับดูแลและติดตามผลการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมระดับพื้นที่  ให้มีจํานวน  ๓  ชุด
คือ  คณะกรรมการกํากับดูแลและติดตามผลการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในพื้นที่อําเภอเกาะสมุย  
คณะกรรมการกํากับดูแลและติดตามผลการคุ้มครองส่ิงแวดล้อมในพื้นที่อําเภอเกาะพะงัน  และ
คณะกรรมการกํากับดูแลและติดตามผลการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ตําบลเกาะเต่า  โดยแต่ละชุด 
มีองค์ประกอบ  ดังนี้  นายอําเภอในพื้นที่เป็นประธาน  นายกองค์การบริหารส่วนตําบลในพื้นที่หรือผู้แทน  
นายกเทศมนตรีในพื้นที่ห รือผู้แทน  กํานันในพื้นที่ห รือผู้แทน   ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการอนุ รักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ไม่เกินสองคน  ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนที่มีกิจกรรมด้านการท่องเที่ยว  
การประมง  หรืออุตสาหกรรมในพื้นที่ไม่เกินสามคน  ผู้แทนส่วนราชการประจําอําเภอ  หรือรัฐวิสาหกิจ 
ในพื้นที่ที่เก่ียวข้องเป็นกรรมการ  ปลัดอําเภอในพื้นที่เป็นกรรมการและเลขานุการ  ทั้งนี้  ให้ผู้ว่าราชการ
จังหวัดสุราษฎร์ธานี  เป็นผู้แต่งตั้ง  ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ  โดยให้ทําหน้าที่ตามที่
กําหนดไว้  และดูแล  ติดตาม  ตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการคุ้มครองส่ิงแวดล้อมตามประกาศนี้  พร้อม
ทั้งรายงานผลต่อคณะกรรมการระดับจังหวัดเป็นประจําทุกหกเดือน 

ข้อ ๗ นอกจากอํานาจหน้าที่ตามที่กําหนดไว้ในประกาศนี้  ให้คณะกรรมการระดับพื้นที่ 
ตามข้อ  ๖  มีหน้าที่ส่งเสริม  สนับสนุน  การฟื้นฟู  บําบัดและป้องกันการทําลายทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม  ดังต่อไปนี้ 

(๑) กําหนดจุด  และทําทุ่นจอดเรือสําหรับการจอดเรือ  เพื่อกิจกรรมดําน้ําดูปะการังในบริเวณที่  ๑  
และบริเวณที่  ๗  (๒)  เพื่อมิให้การทอดสมอเรือส่งผลกระทบต่อแนวปะการัง  และหญ้าทะเล 

(๒) กําหนดเขตควบคุมการใช้ประโยชน์พื้นที่ในทะเลในบริเวณท่ี  ๑  และบริเวณท่ี  ๗  (๒)  
รวมทั้งขนาด  และประเภทของเคร่ืองเล่นกีฬาทางน้ํา  เพื่อรักษาสภาพธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม  และความปลอดภัย
ต่อการทอ่งเที่ยวในพื้นที่ดังกล่าว 
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(๓) กําหนดให้มีการจัดระเบียบชายหาดท่ีเป็นแหล่งท่องเที่ยวในบริเวณท่ี  ๒  บริเวณที่  ๔  
และบริเวณท่ี  ๗  (๑)  ให้สอดคล้องกับลักษณะทางกายภาพ  วัฒนธรรมท้องถิ่น  ตลอดจนดํารงเอกลักษณ์ 
ทางธรรมชาติไว้   

(๔) กําหนดให้มีการฟื้นฟูและบํารุงรักษาพื้นที่ป่าพรุและป่าชายเลน  ให้ฟื้นคืนสู่ธรรมชาติโดยเร็ว
เพื่อเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ํา  เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ธรรมชาติ  ทั้งนี้ให้สอดคล้องกับแผน 
การจัดการป่าชายเลนและพื้นที่ชุ่มน้ําของประเทศตามมติของคณะรัฐมนตรี 

(๕) กําหนดให้มีการปรับปรุงฟื้นฟู  แหล่งน้ําธรรมชาติและแหล่งน้ําสาธารณะที่ก่อสร้าง   
เพื่อระบายน้ําป้องกันน้ําท่วม  และปรับปรุงแหล่งน้ําสาธารณะที่ตื้นเขินเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการกักเก็บน้ํา
และป้องกันน้ําท่วม   

(๖) กําหนดให้มีการบํารุงรักษา  และฟื้นฟูระบบนิเวศป่าให้มีความสมบูรณ์   
ข้อ ๘ ในกรณีที่มีกฎหมายใดกําหนดมาตรการที่มีผลเป็นการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมไว้ดีกว่า   

ที่กําหนดในประกาศนี้  ก็ให้เป็นไปตามมาตรการที่กําหนดไว้ในกฎหมายนั้น   
ข้อ ๙ ในพื้นที่ตามข้อ  ๒  ผู้มีอํานาจหน้าที่ตามกฎหมายอื่น  ต้องดําเนินการให้เป็นไปตาม

มาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมที่กําหนดไว้ในประกาศนี้ด้วย 
ข้อ ๑๐ อาคารที่มีอยู่แล้วในพื้นที่ที่กําหนดตามข้อ  ๒  ก่อน  หรือในวันที่ประกาศน้ีใช้บังคับ 

ให้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องดําเนินการตามประกาศนี้  การดัดแปลงหรือเปลี่ยนการใช้อาคารดังกล่าว   
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามประกาศนี้  แต่จะดัดแปลงหรือเปลี่ยนการใช้อาคารดังกล่าว  ให้เป็นอาคาร
ชนิดหรือประเภทท่ีมีลักษณะต้องห้ามตามประกาศนี้ไม่ได้ 

ข้อ ๑๑ อาคารที่ได้รับใบอนุญาตหรือใบรับแจ้งการก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเปลี่ยนแปลงการใช้
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร  หรือที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น  ก่อนวันที่
ประกาศนี้ใช้บังคับ  และยังก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเปลี่ยนการใช้ไม่แล้วเสร็จ  ให้คงปฏิบัติตาม 
หลักเกณฑ์ที่ใช้บังคับอยู่ก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ  จนกว่าจะดําเนินการแล้วเสร็จตามที่ได้รับอนุญาต
หรือที่ได้รับแจ้งไว้  แต่การขอเปลี่ยนแปลงการอนุญาตหรือการแจ้งหรือการดําเนินการอื่นใดหลังจาก 
วันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในประกาศนี้ 

อาคารที่ได้ย่ืนคําขออนุญาตก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเปลี่ยนแปลงการใช้ตามกฎหมายว่าด้วย 
การควบคุมอาคาร  หรือตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นไว้แล้ว  ก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ  การพิจารณาอนุญาต  
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ใช้บังคับอยู่ในวันที่ย่ืนคําขออนุญาตน้ัน   
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ข้อ ๑๒ การกระทํา  กิจกรรม  หรือกิจการใดที่ต้องห้ามตามประกาศน้ี  ถ้าได้รับอนุญาตตาม
กฎหมายใดไว้แล้วก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ  ให้คงดําเนินการต่อไปได้  จนกว่าจะไม่ได้รับอนุญาต  
หรือไม่ได้รับการต่ออายุใบอนุญาตตามกฎหมายนั้น  แต่จะดําเนินการอื่นเพิ่มเติม  หรือนอกเหนือจาก 
ที่ได้รับอนุญาตไว้แล้ว  หรือนอกเหนือจากพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตไว้เดิมก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับไม่ได้   

ข้อ ๑๓ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับมีกําหนดระยะเวลาห้าปีนับแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
เป็นต้นไป 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๘  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 

วิเชษฐ์  เกษมทองศรี 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 



ลําดับที่ รายช่ือ กําหนดขนาด

๑ ปลาขี้ตังเบ็ดทุกชนิดในสกุล (Genus) Acanthurus ความยาวไม่เกิน ๒๐ ซม.

๒ ปลาขี้ตังเบ็ดทุกชนิดในสกุล (Genus) Ctenochaetus

๓ ปลาขี้ตังเบ็ดทุกชนิดในสกุล (Genus) Naso ความยาวไม่เกิน ๒๐ ซม.

๔ ปลาขี้ตังเบ็ดทุกชนิดในสกุล (Genus) Paracanthurus

๕ ปลาขี้ตังเบ็ดทุกชนิดในสกุล (Genus) Zebrasoma

๖ ปลากบทุกชนิดในวงศ์ (Family) Antennariidae

๗ ปลาอมไข่ทุกชนิดในวงศ์ (Family) Apogonidae

๘ ปลาวัวทุกชนิดในสกุล (Genus) Balistapus

๙ ปลาวัวทุกชนิดในสกุล (Genus) Balistoides

๑๐ ปลาวัวทุกชนิดในสกุล (Genus) Melichthys

๑๑ ปลาวัวทุกชนิดในสกุล (Genus) Odonus

๑๒ ปลาวัวทุกชนิดในสกุล (Genus) Pseudobalistes

๑๓ ปลาวัวทุกชนิดในสกุล (Genus) Rhinecanthus

๑๔ ปลาต๊ักแตนหินทุกชนิดในสกุล (Genus) Alticus

๑๕ ปลาต๊ักแตนหินทุกชนิดในสกุล (Genus) Andamia

๑๖ ปลาต๊ักแตนหินทุกชนิดในสกุล (Genus) Aspidontus

๑๗ ปลาต๊ักแตนหินทุกชนิดในสกุล (Genus) Atrosalarias

บัญชีท้าย

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เรื่อง  กําหนดเขตพ้ืนที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม

ในบริเวณท้องที่ตําบลตลิ่งงาม ตําบลบ่อผุด ตําบลมะเร็ต ตําบลแม่นํ้า ตําบลหน้าเมือง 

ตําบลเกาะเต่า อําเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. ๒๕๕๗

ตําบลอ่างทอง ตําบลลิปะน้อย อําเภอเกาะสมุย และตําบลเกาะพะงัน ตําบลบ้านใต้ 

Acanthuridae

Antennariidae

Apogonidae

Balistidae

Blenniidae
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๑๘ ปลาต๊ักแตนหินทุกชนิดในสกุล (Genus) Blenniella

๑๙ ปลาต๊ักแตนหินทุกชนิดในสกุล (Genus) Cirripectes

๒๐ ปลาต๊ักแตนหินทุกชนิดในสกุล (Genus) Ecsenius

๒๑ ปลาต๊ักแตนหินทุกชนิดในสกุล (Genus) Entomacrodus

๒๒ ปลาต๊ักแตนหินทุกชนิดในสกุล (Genus) Exallias

๒๓ ปลาต๊ักแตนหินทุกชนิดในสกุล (Genus) Istiblennius

๒๔ ปลาต๊ักแตนหินทุกชนิดในสกุล (Genus) Laiphognathus

๒๕ ปลาต๊ักแตนหินทุกชนิดในสกุล (Genus) Meiacanthus

๒๖ ปลาต๊ักแตนหินทุกชนิดในสกุล (Genus) Plagiotremus

๒๗ ปลาต๊ักแตนหินทุกชนิดในสกุล (Genus) Salarias

๒๘ ปลาฉลามทุกชนิดในวงศ์ (Family) Carcharhinidae  ความยาวไม่เกิน ๕๐ ซม.

๒๙ ปลาข้างใสทุกชนิดในวงศ์ (Family) Centriscidae

๓๐ ปลาผีเสื้อ และปลาโนรีทุกชนิดในวงศ์ (Family) Chaetodontidae

๓๑ ปลาเหย่ียวทุกชนิดในวงศ์ (Family) Cirrhitidae

๓๒ ปลาบู่กุ้งทุกชนิดในสกุล (Genus) Amblyeleotris

๓๓ ปลาบู่ทุกชนิดในสกุล (Genus) Amblygobius

๓๔ ปลาบู่ทุกชนิดในสกุล (Genus) Asteropteryx

๓๕ ปลาบู่ทุกชนิดในสกุล (Genus) Bathygobius

๓๖ ปลาบู่ทุกชนิดในสกุล (Genus) Callogobius

Carcharhinidae

Centriscidae

Chaetodontidae

Cirrhitidae

Gobiidae
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ลําดับที่ รายช่ือ กําหนดขนาด

๓๗ ปลาบู่กุ้งทุกชนิดในสกุล (Genus) Cryptocentrus

๓๘ ปลาบู่กุ้งทุกชนิดในสกุล (Genus) Ctenogobiops

๓๙ ปลาบู่จิ๋วทุกชนิดในสกุล (Genus) Eviota

๔๐ ปลาบู่ทุกชนิดในสกุล (Genus) Exyrias

๔๑ ปลาบู่ทุกชนิดในสกุล (Genus) Gnatholepis

๔๒ ปลาบู่ปะการังทุกชนิดในสกุล (Genus) Gobiodon

๔๓ ปลาบู่ทุกชนิดในสกุล (Genus) Istigobius

๔๔ ปลาบู่มหิดลทุกชนิดในสกุล (Genus) Mahidolia

๔๕ ปลาบู่กุ้งทุกชนิดในสกุล (Genus) Myersina

๔๖ ปลาบู่จิ๋วทุกชนิดในสกุล (Genus) Priolepis

๔๗ ปลาบู่กุ้งทุกชนิดในสกุล (Genus) Stonogobiops

๔๘ ปลาบู่จิ๋วทุกชนิดในสกุล (Genus) Trimma

๔๙ ปลาบู่ทรายทุกชนิดในสกุล (Genus) Valenciennea

๕๐ ปลาบู่กุ้งทุกชนิดในสกุล (Genus) Vanderhorstia

๕๑ ปลากะรังเมือกทุกชนิดในวงศ์ (Family) Grammistidae

๕๒ ปลาข้าวเม่านํ้าลึกทุกชนิดในวงศ์ (Family) Holocentridae

๕๓ ปลานกขุนทองทุกชนิดในวงศ์ (Family) Labridae

๕๔ ปลาจรวดทรายทุกชนิดในสกุล (Genus) Hoplolatilus

๕๕ ปลาจรวดทรายทุกชนิดในสกุล (Genus) Malacanthus

Holocentridae

Labridae

Malacanthidae

Grammistidae
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ลําดับที่ รายช่ือ กําหนดขนาด

๕๖ ปลาบู่ลูกดอกทุกชนิดในสกุล (Genus) Nemateleotris

๕๗ ปลาบู่ลูกดอกทุกชนิดในสกุล (Genus) Parioglossus

๕๘ ปลาบู่ลูกดอกทุกชนิดในสกุล (Genus) Ptereleotris

๕๙ ปลาวัวทุกชนิดในสกุล (Genus) Amanses

๖๐ ปลาวัวทุกชนิดในสกุล (Genus) Cantherhines

๖๑ ปลาวัวทุกชนิดในสกุล (Genus) Oxymonacanthus

๖๒ ปลาวัวทุกชนิดในสกุล (Genus) Paraluteres

๖๓ ปลาวัวทุกชนิดในสกุล (Genus) Pervagore

๖๔ ปลาไหลทุกชนิดในวงศ์ (Family) Muraenidae

๖๕ ปลาปักเป้ากล่องทุกชนิดในสกุล (Genus) Ostracion

๖๖ ปลากระด่ีทะเลทุกชนิดในวงศ์ (Family) Pempheridae

๖๗ ปลาตาแหงนทุกชนิดในวงศ์ (Genus) Parapercis

๖๘ ปลาครีบยาวทุกชนิดในวงศ์ (Family) Plesiopidae

๖๙ ปลาสินสมุทรทุกชนิดในวงศ์ (Family) Pomacanthidae

๗๐ ปลาสลิดหิน และปลาการ์ตูนทุกชนิดในวงศ์ (Family) Pomacentridae

Ostraciidae

Pempheridae

Pinguipedidae (Mugiloididae)

Plesiopidae

Pomacanthidae

Pomacentridae

Microdesmidae

Monacanthidae

Muraenidae



 - ๕ -

ลําดับที่ รายช่ือ กําหนดขนาด

๗๑ ปลาไหลทรายทุกชนิดในสกุล (Genus) Blennodesmus

๗๒ ปลาไหลทรายทุกชนิดในสกุล (Genus) Congrogadus

๗๓ ปลาหลังจุดทุกชนิดในสกุล (Genus) Pseudochromis

๗๔ ปลาหลังจุดทุกชนิดในสกุล (Genus) Pseudoplesiops

๗๕ ปลาโรนิน และปลาโรนันทุกชนิดในวงศ์ (Family) Rhinobatidae ความยาวไม่เกิน ๕๐ ซม.

๗๖ ปลานกแก้วทุกชนิดในวงศ์ (Family) Scaridae ความยาวไม่เกิน ๕๐ ซม.

๗๗ ปลาสิงโตและปลาหินทุกชนิดในวงศ์ (Family) Scorpaenidae

๗๘ ปลากะรังจิ๋วทุกชนิดในสกุล (Genus) Liopropoma

๗๙ ปลากะรังจิ๋วทุกชนิดในสกุล (Genus) Pseudanthias

๘๐ ปลาสลิดทะเลโฉมงามชนิด Siganus (Lo) magnificus

๘๑ ปลาสลิดทะเลเหลืองชนิด Siganus puelloides

๘๒ ปลาจิ้มฟันจรเข้ปีศาจทุกชนิดในวงศ์ (Family) Solenostomidae

๘๓ ปลาฉลามลายเสือดาวชนิด Stegostoma fasciatum

๘๔ ปลาจิ้มฟันจรเข้ทุกชนิดในสกุล (Genus) Bhanotia

๘๕ ปลาจิ้มฟันจรเข้ทุกชนิดในสกุล (Genus) Choeroichthys

๘๖ ปลาจิ้มฟันจรเข้ทุกชนิดในสกุล (Genus) Corythoichthys

Siganidae

Solenostomidae

Pseudochromidae

Stegostomidae

Syngnathidae

Rhinobatidae

Scaridae

Scorpaenidae

Ostraciidae
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๘๗ ปลาจิ้มฟันจรเข้ทุกชนิดในสกุล (Genus) Doryrhamphus

๘๘ ปลาจิ้มฟันจรเข้ทุกชนิดในสกุล (Genus) Dunckerocampus

๘๙ ปลาจิ้มฟันจรเข้ทุกชนิดในสกุล (Genus) Halicampus

๙๐ ปลาจิ้มฟันจรเข้ทุกชนิดในสกุล (Genus) Phoxocampus

๙๑ ปลาจิ้มฟันจรเข้ทุกชนิดในสกุล (Genus) Trachyrhamphus

๙๒ ปลาปักเป้าทุกชนิดในสกุล (Genus) Arothron

๙๓ ปลาปักเป้าทุกชนิดในสกุล (Genus) Canthigaster

๙๔ ปลาสามครีบทุกชนิดในวงศ์ (Family) Tripterygiidae

๙๕ ปลาผีเสื้อเทวรูปชนิด Zanclus cornutus

Tetraodontidae

Tripterygiidae

Zanclidae
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(นายสมศ กัด์ิ บุญดาว )
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รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนท รัพยากรธรรมชาติและสิ่งแว ดล้อม
รักษาราชการแท น

เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนท รัพยากรธรรมชาติและสิ่งแว ดล้อม

เครื่องหมาย
แนว เขตพื้นท ี่ท ี่ใหใ้ช้มาตรการคุ้มครองสิ่งแว ดล้อม

เขตตำบล

ท างหลว ง ถนน ซอย 

คลอง หว้ ย 

หนอง บึง พรุ

ภ เูขา คว น เนิน

บริเว ณท ี่ 6 พื้นท ี่บนแผ่นดินนับจากแนว ชายฝั่งท ะเลเข้าไปในแผ่นดินท ั้งหมดของ
เกาะกงท รายแดง เกาะกง เกาะกงนุ้ย เกาะกงริ้น อำเภ อเกาะพะงัน เกาะราใหญ่
 เกาะหลัก เกาะท ะลุ เกาะเจดมูล เกาะพึง เกาะกงออก เกาะนาเท ยีน เกาะฟ านน้อย
เกาะราหนิ เกาะราเท ยีน อำเภ อเกาะสมุย และเกาะอื่นๆ ท ี่อยู่ภ ายในน่านน้ำบริเว ณท ี่ 1 
ยกเว น้ท ี่ปรากฏในบริเว ณท ี่ 4 ถึงบริเว ณท ี่ 7

บริเว ณท ี่ 4 พื้นท ี่บนแผ่นดินนับจากแนว ชายฝั่งท ะเลเข้าไปในแผ่นดินท ั้งหมดของเกาะมัดหลัง
เกาะฟ าน เกาะว งัใน เกาะว งันอก เกาะราบ เกาะมัดสมุ อำเภ อเกาะสมุย

บริเว ณท ี่ 2 พื้นท ี่บนแผ่นดินนับจากแนว ชายฝั่งท ะเลเข้าไปในแผ่นดินของเกาะสมุย
เกาะแตน อำเภ อเกาะสมุย และเกาะพะงัน อำเภ อเกาะพะงัน ยกเว น้บริเว ณท ี่ 3

บริเว ณท ี่ 3 (3)พื้นท ี่ท ี่มีคว ามสงูจากระดับน้ำท ะเลปานกลางเกินกว า่ 80 เมตรขึ้นไป 
ในพื้นท ี่เกาะแตน อำเภ อเกาะสมุย

บริเว ณท ี่ 3 (1)พื้นท ี่ท ี่มีคว ามสงูจากระดับน้ำท ะเลปานกลางตั้งแต่ 80 เมตร ถึง 140 เมตร
ในพื้นท ี่เกาะสมุย อำเภ อเกาะสมุย และเกาะพะงัน อำเภ อเกาะพะงัน

บริเว ณท ี่ 3 (2)พื้นท ี่ท ี่มีคว ามสงูจากระดับน้ำท ะเลปานกลางเกินกว า่ 140 เมตรขึ้นไป
ในพื้นท ี่เกาะสมุย อำเภ อเกาะสมุย และเกาะพะงัน อำเภ อเกาะพะงัน 

บริเว ณท ี่ 7 (1)พื้นท ี่บนแผ่นดินนับจากแนว ชายฝั่งท ะเลเข้าไปในแผ่นดินท ั้งหมดของ
เกาะเต่า เกาะนางยว น และเกาะหางเต่า

บริเว ณท ี่ 1 พื้นท ี่น่านน้ำท ะเลภ ายในเสน้ล้อมรอบตามจุดพิกัดยูท เีอม็ WGS84  จุดท ี่ 1 ถึงจุดท ี่ 4
ท ั้งนี้ไม่รว มพื้นท ี่แปลงสมัปท านปิโตรเลียม แปลงท ี่ G5/43

บริเว ณท ี่ 5 พื้นท ี่บนแผ่นดินนับจากแนว ชายฝั่งท ะเลเข้าไปในแผ่นดินท ั้งหมดของ เกาะมัดแดง 
เกาะมัดโกง เกาะหวั ตะเข้ เกาะดิน เกาะแม่ท บั เกาะแมลงป่อง เกาะฟ านใหญ่
เกาะสม้ เกาะลุมหมูน้อย เกาะแหลมรายใน เกาะแหลมรายนอก อำเภ อเกาะสมุย
เกาะกงเกลี้ยง เกาะม้า เกาะกงธารเสด็จ เกาะแตนอก เกาะแตใน อำเภ อเกาะพะงัน

บริเว ณท ี่ 7 (2)พื้นท ี่น่านน้ำท ะเลภ ายในเสน้ล้อมรอบตามจุดพิกัดยูท เีอม็ WGS84 จุดท ี่ 1 ถึง จุดท ี่ 4 


