ราง
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
เรื่อง กําหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุมครองสิ่งแวดลอม
ในบริเวณพื้นที่เกาะสมุย เกาะแตน อําเภอเกาะสมุย
และเกาะพะงัน อําเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎรธานี

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 45 แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัด
สิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 35 มาตรา 48 มาตรา 50 และมาตรา
51 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยบัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติ
แหงกฎหมาย รัฐมนตรีวา การกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ และโดยไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ……………
ออกประกาศกําหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุมครองสิ่งแวดลอม ในบริเวณพื้นที่เกาะสมุย เกาะแตน
อําเภอเกาะสมุย และเกาะพะงัน อําเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎรธานี ดังตอไปนี้
ขอ 1 ในประกาศนี้
“แนวชายฝงทะเล” หมายความวา แนวทีน่ ้ําทะเลขึ้นสูงสุดตามปกติทางธรรมชาติ
“ชายหาด” หมายความวา บริเวณพื้นที่ระหวางน้ําทะเลขึ้นสูงสุดตามปกติทางธรรมชาติ
และน้ําทะเลลงต่ําสุดตามปกติทางธรรมชาติ
ขอ 2 ใหพื้นทีท่ ี่ไดมีการกําหนดใหเปนเขตอนุรักษ เขตควบคุมอาคาร และเขตผังเมือง
รวมของจังหวัดสุราษฎรธานี ดังตอไปนี้ เปนเขตพื้นที่ที่ใหใชมาตรการคุมครองสิ่งแวดลอม ตาม
หลักเกณฑที่กาํ หนดไวในประกาศนี้
(1) พื้นที่ภายในแนวเขตตามกฎกระทรวงฉบับที่ 22 (พ.ศ. 2532) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
(2) พื้นที่ภายในแนวเขตตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ เรื่อง กําหนดเขต
หามใชเครื่องมืออวนลากอวนรุนที่ใชกับเรือยนตทําการประมง ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2515 ใน
บริเวณที่วัดจากแนวชายฝงทะเลออกไปในทะเลเปนระยะ 3,000 เมตร
(3) กฎกระทรวงใหใชบงั คับผังเมืองรวมชุมชนเกาะสมุย จังหวัดสุราษฏรธานี พ.ศ. 2549
(4) กฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมชุมชนเกาะแตน จังหวัดสุราษฎรธานี พ.ศ. 25..
(5) กฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมชุมชนเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎรธานี พ.ศ. 25..

-2ใหกาํ หนดพื้นที่ตามวรรคหนึ่ง เปน 4 บริเวณ ดังตอไปนี้
บริเวณที่ 1 หมายถึง พื้นทีน่ านน้ําในบริเวณที่วัดจากแนวชายฝงทะเลโดยรอบเกาะสมุย
เกาะแตน และเกาะพะงัน ออกไปในทะเลเปนระยะ 3,000 เมตร
บริเวณที่ 2 หมายถึง พื้นทีท่ ี่มีความสูงจากระดับน้ําทะเลปานกลางเกินกวา 150 เมตร
ขึ้นไป ในพื้นที่เกาะสมุย และเกาะพะงัน และพื้นที่ที่มคี วามสูงจากระดับน้ําทะเลปานกลางเกินกวา
50 เมตร ขึ้นไปในพื้นที่เกาะแตน
บริเวณที่ 3 หมายถึง พื้นทีบ่ นแผนดินทั้งหมดของเกาะสมุย และเกาะพะงัน ยกเวน
บริเวณที่ 2
บริเวณที่ 4 หมายถึง พื้นทีบ่ นแผนดินทั้งหมดของเกาะแตน ยกเวนบริเวณที่ 2
ขอ 3 ในพื้นที่ตามขอ 2 หามมิใหกระทําการหรือประกอบกิจกรรม ดังตอไปนี้
(1) ภายในบริเวณที่ 1 หมายถึง พื้นที่นา นน้ําในบริเวณที่วัดจากแนวชายฝงทะเล
โดยรอบเกาะสมุย เกาะแตน และเกาะพะงัน
ก. การทําเหมือง การขุดเจาะน้ํามันและกาซธรรมชาติ เวนแตเปนการดําเนินการ
ตามประทานบัตรหรือสัมปทานที่ไดรับอยูกอนวันที่ประกาศนี้ใชบังคับ
ข. การถมทะเล หรือที่ชายตลิ่ง เวนแตเปนนโยบายของรัฐตามที่คณะรัฐมนตรีมมี ติ
เห็นชอบ ทั้งนีต้ องผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ
ค. การลวงล้าํ ลําน้ํา ยกเวนกระชังเลี้ยงปลา กุง และหอย อาคารและการลวงล้ํา
ลําน้ําตามขอ 4 (1) ถึง (7) แหงกฎกระทรวงฉบับที่ 63 (พ.ศ. 2537) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย พ.ศ. 2456 ที่ไดรับอนุญาต
ง. การกระทํา หรือการประกอบกิจการใดๆ ที่อาจเปนอันตรายหรือมีผลกระทบ
หรือทําใหกัลปงหา สาหรายทะเล หอยมือเสือ ปะการัง ซากปะการังหรือหินปะการัง และหญาทะเล
ถูกทําลายหรือเสียหาย
จ. การจับหรือครอบครองปลาสวยงาม และปลิงทะเล เวนแตเปนการครอบครอง
ของทางราชการเพื่อการวิจยั ทางวิชาการ การคุมครอง การเพาะพันธุหรือเพื่อกิจการสวนสัตวสาธารณะ
โดยไดรับอนุญาตจากกรมประมง
ฉ. การปลอยทิ้งมลพิษลงสูท ะเล เวนแตไดผานการบําบัดตามมาตรฐานของทาง
ราชการแลว
ช. หามขุดลอกรองน้ํา เวนแตเปนการบํารุงรักษาทางน้ํา และการดําเนินการเพื่อ
ความปลอดภัยในการจอดหรือเดินเรือ โดยผานคณะกรรมการกํากับดูแล และติดตามผลการคุมครอง
สิ่งแวดลอมจังหวัด
ซ. การประมงที่ใชเครื่องมือประมงประเภทอวนลาก อวนรุน หรืออวนลอม
ทุกประเภททุกขนาดที่ใชประกอบกับเรือยนต และเครือ่ งมือทําการประมงทุกชนิดที่ใชประกอบกับ
เครื่องกําเนิดไฟฟา

-3ฌ. การเลนสกูตเตอร เจ็ตสกีและเรือลากเครื่องเลนชนิดตางๆ เวนแตในพื้นทีท่ ี่
คณะกรรมการกํากับดูแลและติดตามผลการคุมครองสิ่งแวดลอมจังหวัดกําหนด
(2) ภายในบริเวณที่ 2 หามมิใหกระทําการหรือประกอบกิจกรรม ดังตอไปนี้
ก. การระเบิด ขุด ตัก ดิน หินผุ ทราย เวนแตการขุดที่เปนสวนหนึ่งของการ
ดําเนินการเพือ่ กอสรางโดยไดรับอนุญาตจากสวนราชการที่เกี่ยวของแลวซึ่งไมขัดกับประกาศนี้
ข. การกระทําดวยประการใดๆ ที่เปนการเปดหนาดิน ยกเวน การทําเกษตรกรรม
หรือการกระทําที่เขาขายการเกษตร ไมเกิน 15 ไร หรือดําเนินการเพื่อกอสรางโดยไดรับอนุญาตจาก
สวนราชการที่เกี่ยวของแลว ซึ่งไมขัดกับประกาศนี้
ค. การสรางถนน เวนแตเปนการกระทําของทางราชการเพื่อการสาธารณูปโภค
และเพื่อสาธารณะประโยชน ทั้งนี้ตองผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการกํากับดูแลและติดตามผล
การคุมครองสิ่งแวดลอมจังหวัด
ง. การจัดสรรที่ดินตามกฎหมายวาดวยการจัดสรรทีด่ ิน
(3) ภายในบริเวณที่ 3 และ 4 หามมิใหกระทําการหรือประกอบกิจกรรม ดังตอไปนี้
ก. การกระทําหรือกิจกรรมใดๆ ที่กอ ใหเกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพชายหาดไปจากเดิม
ข. การกระทําหรือกิจกรรมใดๆ อันกอใหเสียทัศนียภาพบริเวณชายหาด ยกเวน
ปายเตือนของทางราชการ การทําทุนจอดเรือและการดําเนินการเกีย่ วกับการรักษาความปลอดภัยทาง
ทะเลและชายหาด
ค. การทําเหมือง
ง. การถมปรับพื้นที่ หรือปดกั้น ซึ่งทําใหแหลงน้าํ สาธารณะตื้นเขิน เปลี่ยนทิศทาง
หรือทําใหน้ําในแหลงน้ํานั้นไมอาจไหลไปไดตามปกติ เวนแตเปนการกระทําของทางราชการเพื่อ
สาธารณะประโยชน เชน ฝาย เขื่อน
จ. การขุด ถม หรือเปลี่ยนสภาพธรรมชาติของพื้นที่พรุ เวนแตการดําเนินงานของ
ทางราชการเพื่อการวิจยั ทางวิชาการ การคุมครอง และการเพาะพันธุพืชและสัตวน้ํา
ฉ. การทําสนามกอลฟ
ช. การปลอยทิ้งมลพิษลงสูแ หลงน้าํ สาธารณะหรือทะเล เวนแตไดผา นการบําบัด
ตามมาตรฐานของทางราชการแลว
ซ. การขุด ตัก ลอก กรวด ดิน ดินลูกรัง หินผุ หรือทราย เพื่อการคาในบริเวณทีม่ ี
ความลาดชันเกินกวารอยละ 30
ขอ 4 ในพื้นที่ตามขอ 2 หามกอสราง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใชอาคารใดๆ เปน
อาคารหรือประกอบกิจการ ดังตอไปนี้
(1) ภายในบริเวณที่ 2 หามอาคารทุกชนิด ทุกประเภท เวนแตการดําเนินการในที่ดิน
ที่มีเอกสารสิทธิ์ที่ไดมากอนวันที่ประกาศนี้ใชบังคับ ทั้งนี้อนุญาตเฉพาะอาคารอยูอาศัยประเภท
บานเดี่ยวที่มคี วามสูงไมเกิน 6 เมตร พื้นที่อาคารรวมกันไมเกินรอยละ 20 ของพื้นที่ที่ยื่นขออนุญาต

-4(2) ภายในบริเวณที่ 3 และ 4
ก. เขื่อน หรือกําแพง ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารในที่สาธารณะ
ในลักษณะปดกั้นทางลงสูท ะเล หรือชายหาด
ข. อาคารรุกล้าํ แหลงน้ําหรือพื้นที่สาธารณประโยชน
ขอ 5 ในพื้นที่บริเวณที่ 3 และ 4 การกอสราง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใชอาคารใดๆ
ใหเปนไปตามหลักเกณฑ ดังตอไปนี้
ก. อาคารพาณิชยหรือโรงแรม ตองติดตั้งบอดักไขมันและระบบบําบัดน้ําเสีย
ข. โรงแรมหรือสถานที่พักตากอากาศตองปลูกตนไมไมนอยกวารอยละ 50
ของพื้นที่วางที่กฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารหรือกฎหมายผังเมืองกําหนดไว
ค. ในบริเวณที่ 4 โรงแรมหรือสถานที่พักตากอากาศ ในแตละโครงการใหสราง
ไดไมเกิน 20 หอง
ขอ 6 ใหสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนที่จะทําการกอสรางอาคาร หรือดําเนิน
โครงการหรือประกอบกิจการดังตอไปนี้ ในพื้นที่ตาม ขอ 2 เสนอรายงานผลกระทบสิ่งแวดลอม
เบื้องตนหรือรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม แลวแตกรณีตอสํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมตามหลักเกณฑ วิธีการ และระเบียบปฏิบัติที่กําหนดไวตามมาตรา
46 แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 ดังตอไปนี้
(1) การกอสรางอาคาร หรือการดําเนินโครงการหรือประกอบกิจการ
ดังตอไปนี้ ใหจัดทํารายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน
ก. โรงแรมหรือสถานที่พักตากอากาศ ที่มจี ํานวนหองพักตั้งแต 10 หอง
ถึง 79 หอง
ข. อาคารอยูอาศัยรวมตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร ที่มี
จํานวนหองพักตั้งแต 10 หองถึง 79 หอง
ค. สถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล ที่มีเตียงสําหรับ
ผูปวยไวคางคืนตั้งแต 10 ถึง 29 เตียง และอยูหา งจากชายฝงทะเลไมเกินกวา 50 เมตร
ง. การจัดสรรที่ดินเพื่อเปนที่อยูอาศัยหรือเพื่อประกอบการพาณิชย
จํานวนที่ดินแปลงยอยตั้งแต 10 แปลง ถึง 99 แปลง หรือเนื้อมีทตี่ ่ํากวา 19 ไรลงมา
จ. ทาเทียบเรือทุกประเภทที่มีขนาดตั้งแต 100 ตันกรอส ถึง 500
ตันกรอสหรือมีความยาวหนาทาตั้งแต 20 เมตร แตไมเกิน 40 เมตร
ฉ. การขุด ตัก ลอก กรวด ดิน ดินลูกรัง หินผุ หรือทราย เพื่อการคา
ในพื้นที่ที่มคี วามลาดชันเกินกวารอยละ 30

-5(2) การกอสรางอาคาร หรือการดําเนินโครงการหรือประกอบกิจการ
ดังตอไปนี้ ใหจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม
ก. การกอสรางอาคาร หรือดําเนินการโครงการหรือประกอบกิจการ
ประเภทตางๆ ที่มีขนาดเกินกวาที่กาํ หนดไวใน (1) ก - ข และ ง - จ
ข.การกอสรางเขื่อนกักเก็บน้ํา หรืออางเก็บน้ํา
ค. ทางหลวง ทาง หรือถนนที่กอสรางบนพื้นที่สูงเกินกวา 150 เมตร
จากระดับน้ําทะเลปานกลาง
ง. ทางหรือถนนสาธารณะที่มีขนาดมากกวา 2 ชองจราจร ตามกฎหมาย
วาดวยการจราจรทางบกในบริเวณที่ 4
จ. ทางหรือถนนสาธารณะที่กอสรางบนพื้นที่ที่มีความลาดชันเกินกวา
รอยละ 30 และมีความยาวตั้งแต 1 กิโลเมตรขึ้นไป
ฉ. โรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาลที่มี
เตียงสําหรับผูป วยไวคางคืนตั้งแต 30 เตียงขึ้นไป หรืออยูหา งจากชายฝงทะเลไมเกิน 50 เมตร
ขอ 7 เพื่อประโยชนในการกํากับดูแลและติดตามผลการคุมครองสิ่งแวดลอมในพืน้ ที่
ตามขอ 2 ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม แตงตั้งคณะกรรมการกํากับ
ดูแลและติดตามผลการคุม ครองสิ่งแวดลอมขึ้นในจังหวัด เพื่อทําหนาที่ดแู ล ติดตาม ตรวจสอบในการ
นํามาตรการคุมครองสิ่งแวดลอมตามประกาศนี้ และใหความเห็นชอบการนําแผนงานตางๆ ทีเ่ กี่ยวของ
กับสิ่งแวดลอมไปสูการปฏิบัติ
ใหคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ประกอบดวย ผูวา ราชการจังหวัดเปนประธาน
กรรมการ ผูแ ทนสวนราชการประจําจังหวัดหรือรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวของ นายอําเภอทองทีท่ ี่เกี่ยวของ
ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่นในพื้นที่ ผูทรงคุณวุฒิดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่อยูใ น
พื้นที่ไมเกิน 3 คน ผูแทนภาคเอกชนซึ่งมีกิจกรรมที่เกี่ยวของกับเกษตรกรรม พาณิชยกรรม
อุตสาหกรรมหรือการทองเที่ยวที่อยูใ นพื้นที่ไมเกิน 3 คน และผูแทนภาคเอกชน ซึ่งมีกจิ กรรมที่เกี่ยวกับ
การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่อยูใ นพื้นที่ไมเกิน 3 คน เปนกรรมการ และใหหัวหนา
สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด เปนกรรมการและเลขานุการ
กรรมการตามวรรค 2 ใหผูวาราชการจังหวัดสุราษฎรธานี เปนผูเสนอชื่อตอรัฐมนตรี
ภายในหกสิบวัน นับแตประกาศนี้ใชบังคับ
ขอ 8 ใหคณะกรรมการตามขอ 7 มีหนาที่ในการสงเสริม สนับสนุนปองกันการทําลาย
ฟนฟูและบําบัดทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในพื้นที่ตามขอ 2 ดังตอไปนี้
(1) กําหนดจุดและทําทุนจอดเรือสําหรับการจอดเรือเพื่อกิจกรรมดําน้ําดูปะการัง
ในบริเวณที่ 1 เพื่อมิใหการทอดสมอเรือสงผลกระทบตอแนวปะการัง และหญาทะเล

-6(2) กําหนดใหมีการฟนฟูและบํารุงรักษาพื้นที่ปาพรุและปาชายเลน ใหฟนคืนสู
ธรรมชาติโดยเร็วเพื่อเปนที่อยูอาศัยของสัตวน้ํา เพิ่มความอุดมสมบรูณใหแกธรรมชาติ ทั้งนี้ให
สอดคลองกับแผนการจัดการปาชายเลนและพื้นที่ชุมน้าํ ของประเทศตามมติของคณะรัฐมนตรี
(3) กําหนดใหมีการจัดระเบียบชายหาดที่เปนแหลงทองเที่ยวในบริเวณที่ 3 และ
บริเวณที่ 4 ใหสอดคลองกับวัฒนธรรมทองถิ่นและดํารงเอกลักษณทางธรรมชาติ โดยเฉพาะการปลูก
ตนมะพราว และไมกอใหเกิดการทําลายทัศนียภาพและสรางความเดือดรอนรําคาญแกผูมาเยือน
(4) กําหนดแผนการดําเนินการจัดทําปาชุมชน เพื่อชุมชนรวมกันดูแลรักษาปา
และเปนแหลงเรียนรูของชุมชน รวมทั้งปองกันไมใหถูกบุกรุก เขายึดครองเปนพื้นที่เอกชน
(5) กําหนดการใชประโยชนของพื้นที่ในทะเลในพื้นที่ตามขอ 2 บริเวณที่ 1
รวมทั้งขนาด และประเภทของเครื่องเลนกีฬาทางน้ํา เพื่อรักษาสภาพธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และความ
ปลอดภัยตอการทองเทีย่ วในพื้นที่ดังกลาว
(6) กําหนดแผนใหมีการจัดทําแผนการขุดลอก คูคลอง และแหลงน้ําสาธารณะ
เพื่อระบายน้ําและปองกันน้ําทวม
ขอ 9 ในพื้นที่ตามขอ 2 หากมีกฎหมายใดกําหนดมาตรการคุมครองสิ่งแวดลอมเรื่อง
ใดไวโดยเฉพาะและเปนมาตรการที่ไมตา่ํ กวามาตรการคุมครองสิ่งแวดลอม หรือมีมาตรการที่ดกี วา
ในการคุมครองสิ่งแวดลอมที่กําหนดไวในประกาศนี้ ก็ใหเปนไปตามมาตรการคุม ครองสิ่งแวดลอมที่
กําหนดไวในกฎหมายนั้น
ขอ 10 ใหผูมอี ํานาจหนาทีเ่ กี่ยวกับการควบคุมอาคารหรือการประกอบกิจการใดๆ
ในพื้นที่ตามขอ 2 ปฏิบัติการใหเปนไปตามมาตรการคุมครองสิ่งแวดลอมที่กาํ หนดไวในประกาศนี้
ขอ 11 อาคารที่มีอยูแลวในพื้นที่ที่กําหนดตามขอ 2 กอนหรือวันที่ประกาศนี้ใชบังคับ
ใหไดรับการยกเวนไมตอ งปฏิบัติตามประกาศนี้ แตหา มดัดแปลงหรือเปลี่ยนการใชอาคารดังกลาวให
เปนอาคารชนิดหรือประเภทที่มีลักษณะตองหามตามที่กําหนดไวในประกาศนี้
ขอ 12 ประกาศนี้ใหใชบังคับไดมีกําหนดระยะเวลา 5 ปนับแตวันถัดจากวันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่
พ.ศ. ....
รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

