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 พ.ศ. ๒๕๖๑
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ภำคผนวก   ๖๑
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  และอ�าเภอหัวหิน อ�าเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 • พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ๘๘
  (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑  
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ส่วนที่ ๑
บทน�า

พื้นที่ชายฝั่งทะเลจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ตั้งแต่อ�าเภอบ้านแหลม

จังหวัดเพชรบุรี จนถึงต�าบลปากน�้าปราณ อ�าเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ ์

ความยาวประมาณ ๑๑๕ กิโลเมตร เป็นบริเวณที่มีความส�าคัญด้านทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อม ท่ีส�าคัญของประเทศบริเวณหนึ่ง เนื่องด้วยเป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลาย

ทางชีวภาพ โดยประกอบด้วยแหล่งอาศัยของสัตว์น�้า วัยอ่อน ป่าชายเลนและชายหาด 

ที่เป็นแหล่งธรรมชาติเพื่อการท่องเที่ยวที่ส�าคัญของภาคตะวันตก   

ในอดีตที่ผ่านมา ด้วยความหลากหลายและความสมบูรณ์ของระบบนิเวศ ท�าให้พื้นที่

ชายฝั่งทะเลดังกล่าวพัฒนาจนเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะทางด้านอุตสาหกรรม 

การท่องเที่ยว  ท�าให้การพัฒนาเกินขีดความสามารถในการบริหารจัดการท่ีมีอยู่ น�ามาซ่ึง

ปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ในทุกรูปแบบ อีกทั้ง

ส่งผลให้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั ่งที่มีอยู ่เดิมมีความรุนแรงเพิ่มข้ึน ปัญหาคุณภาพ 

สิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นทั้งในเมืองและพ้ืนที่ชายหาด อันได้แก่ ปัญหาน�้าเสียจากชุมชนและ

กิจกรรมต่าง ๆ การบุกรุกพื้นที่สาธารณะ  การก่อสร้างโดยไม่ค�านึงถึงศักยภาพ 

และความเหมาะสมของพื้นท่ี ตลอดจนปัญหาการบุกรุกป ่าชายเลน ซึ่ ง เป ็นทั้ ง

ทรัพยากรธรรมชาติที่ส�าคัญและเป็นแหล่งอาศัยของสัตว์น�้าวัยอ่อนนั้น ล้วนเป็นปัจจัยเสริม

ให้การกัดเซาะชายฝั ่งซึ่งมีอัตราความรุนแรงและเป็นไปได้ง ่ายมากข้ึน การสูญเสีย

ทรัพยากรธรรมชาติและความเสื่อมถอยของสิ่งแวดล้อมนี้ได้กลายเป็นภาวะคุกคามท่ีส่งผล

ส�าคัญต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของพื้นที่ชายฝั่งทะเลดังกล่าวให้ไม่ประสบความส�าเร็จ

เท่าที่ควรจะเป็น กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (กระทรวงวิทยาศาสตร ์

เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ในขณะนั้น) เห็นถึงความจ�าเป็นเร่งด่วนในการแก้ไขและป้องกัน

ปัญหาสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ดังกล่าวไว้แต่เบื้องต้น เพื่อลดผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่ งแวดล ้อมจากการพัฒนา จึงได ้ด�าเนินการโดยอาศัยอ�านาจตามความใน 

พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ประกาศให้

พื้นที่ชายฝั ่งทะเลตั้งแต่อ�าเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรีจนถึง ต�าบลปากน�้าปราณ 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็นต้นมา  
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จากการติดตามผลการด�าเนินการประกาศเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมพื้นที่ชายฝั่ง

ทะเลตั้งแต่อ�าเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี จนถึงต�าบลปากน�้าปราณ จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ พบว่า ตลอดระยะเวลาการประกาศเขตพืน้ทีคุ่ม้ครองสิง่แวดล้อมทีผ่่านมา 

กลไกดังกล่าวมีความสัมฤทธิ์ผลโดยสามารถลดระดับความรุนแรงของความเสื่อมโทรม 

ที่เกิดต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงได้ ตลอดจนหลายฝ่ายเห็นว่าสามารถ

คุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในภาพรวมได้ แต่อย่างไรก็ตาม กลไกการ

ประกาศเขตพื้นที่คุ ้มครองสิ่งแวดล้อมนี้ เป็นมาตรการช่ัวคราวท่ีน�ามาใช้แก้ไขปัญหา 

ในพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การด�าเนินการด้วยวิธีอื่น ๆ ต่อไป ซึ่งที่ผ่านมาการประกาศ

เขตพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมมีลักษณะเป็นการเฉพาะเรื่องเพื่อแก้ไขสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น

ในช่วงเวลานั้น  แต่เมื่อเวลาผ่านไป สภาพการณ์การพัฒนาและการเติบโตต่าง ๆ ของพื้นที่

ได้เปลี่ยนไปควบคู่กับปัญหาการคุกคามทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใหม่ ๆ ตามมา 

จากเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้นจึงจ�าเป็นต้องประกาศเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมต่อไปอีก

ระยะหนึ่งดังนั้น กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงได้ออกประกาศกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เร่ือง ก�าหนดเขตพื้นท่ีและมาตรการคุ ้มครอง 

สิ่งแวดล้อม ในบริเวณพื้นที่อ�าเภอบ้านแหลม อ�าเภอเมืองเพชรบุรี อ�าเภอท่ายาง และ

อ�าเภอชะอ�า จังหวัดเพชรบุรี อ�าเภอหัวหิน และอ�าเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

พ.ศ. ๒๕๕๓ มีผลบังคับใช้ ๕ ปี ตั้งแต่วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม 

๒๕๕๘ และได้ขยายระยะเวลาการใช้บังคับประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อมดังกล่าวออกไปอีก ๓ ปี

จากเหตุผลการสิ้นสุดบังคับการใช้ประกาศฯ ประกอบกับปัจจุบันภาครัฐได้มุ่งสร้าง

ฐานการพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อให้สอดคล้องกับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ต้องมี

การพัฒนาเมือง  ขยายการเติบโตด้านการท่องเที่ยวและด้านต่าง ๆ  ที่เพิ่มมากขึ้น และท�าให้

เกิดปัญหาการคุกคาม และความเสื่อมโทรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามมา 

ดังน้ัน เพ่ือให้เกิดความต่อเนื่องของการป้องกันและดูแลทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อมในพื้นที่นี้ ส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจึงได้

ปรับปรุงมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมให้มีความเหมาะสม ครอบคลุมและป้องกัน

สถานการณ์การคุกคามทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมในหลาย ๆ ประเด็น น�าการ

จัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมประเด็นใหม่ ๆ ที่ควรส่งเสริม สนับสนุนเข้ามาก�าหนดเป็น
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มาตรการ และก�าหนดมาตรการให้มีลักษณะเป็นการน�าไปสู่การปฏิบัติท่ีครบกระบวนการ 

เพ่ือแก้ไขสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาในปัจจุบัน โดยได้ออกประกาศกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม เรือ่ง ก�าหนดเขตพืน้ท่ีและมาตรการคุม้ครองส่ิงแวดล้อม 

ในบริเวณพื้นที่อ�าเภอบ้านแหลม อ�าเภอเมืองเพชรบุรี อ�าเภอท่ายาง อ�าเภอชะอ�า 

จังหวัดเพชรบุรี และอ�าเภอหัวหิน อ�าเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

และได ้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานท่ัวไป เล ่ม ๑๓๕ 

ตอนพิเศษ ๑๕๒ ง ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๓๐ มิถุนายน 

๒๕๖๑ เป็นต้นไป เป็นระยะเวลา ๕ ปี

การก�หนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม
การก�าหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณพื้นที่อ�าเภอ                 

บ้านแหลม อ�าเภอเมืองเพชรบุรี อ�าเภอท่ายาง อ�าเภอชะอ�า จังหวัดเพชรบุรี และอ�าเภอ

หัวหิน อ�าเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นกลไกทางกฎหมายอย่างหนึ่งที่น�ามาใช้ 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขและฟื้นฟูสภาพความวิกฤตของคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตลอดจน

ป้องกันเหตุแห่งความวิกฤตในด้านต่าง ๆ อันจะเกิดข้ึนในพื้นท่ีนี้ เพื่อให้การคุ้มครอง

ทรัพยากรธรรมชาต ิระบบนเิวศ และคณุภาพสิง่แวดล้อมท่ีจะส่งผลให้การพัฒนาและอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยู่บนพื้นฐานท่ียั่งยืน ตลอดจนป้องกันความเสียหาย 

ที่จะเกิดขึ้นต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่มิให้เสื่อมสภาพลงไป 

เจตนารมณ์ของการประกาศเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม
๑.๑ เพื่อแก้ไขและฟื้นฟูปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ และ 

ความวิกฤตของคุณภาพสิ่งแวดล้อม

๑.๒ เพื่อป้องกันเหตุแห่งปัญหาคุณภาพสิ่งแวดล้อม และความเสื่อมโทรมของ

ทรัพยากรธรรมชาติ มิให้กลับมาอีก ทั้งทางตรงและทางอ้อม

๑.๓ เป็นกฎหมายและมาตรการเสริมกฎหมาย ระเบียบ ตามกฎหมายอื่น ๆ 

ในการป้องกัน รักษา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๑.๔ เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการประสานความร่วมมือในการป้องกันดูแล

รักษาและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม
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ข้อกฎหมาย
การออกประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฯ เรื่อง การก�าหนด

เขตพ้ืนที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยมีมาตราที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

๑. กำรก�ำหนดเขตพื้นที่และมำตรกำรคุ้มครองสิ่งแวดล้อม
มำตรำ 4๓ บัญญัติว่า “ในกรณีที่ปรากฏว่าพ้ืนที่ใดมีลักษณะเป็นพ้ืนที่ต้นน�้า 

ล�าธาร หรือมีระบบนิเวศน์ตามธรรมชาติที่แตกต่างจากพื้นที่อื่นโดยทั่วไป หรือมีระบบ
นิเวศน์ตามธรรมชาติที่อาจถูกท�าลายหรืออาจได้รับผลกระทบกระเทือนจากกิจกรรมต่าง ๆ 
ของมนุษย์ได้โดยง่ายหรือเป็นพื้นที่ที่มีคุณค่าทางธรรมชาติ หรือศิลปกรรมอันควรแก่ 
การอนุรักษ์และพื้นที่น้ันยังมิได้ถูกประกาศก�าหนดให้เป็นเขตอนุรักษ์ ให้รัฐมนตรีโดย 
ค�าแนะน�าของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ มีอ�านาจออกกฎกระทรวงก�าหนดให้
พื้นที่นั้นเป็นเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม”

มำตรำ 44 บัญญัติว่า “ในการออกกฎกระทรวงตามมาตรา ๔๓ ให้ก�าหนด
มาตรการคุ้มครองอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้ไว้ในกฎกระทรวงด้วย

(๑) ก�าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อรักษาสภาพธรรมชาติหรือมิให้กระทบ
กระเทอืนต่อระบบนิเวศน์ตามธรรมชาติหรือคุณค่าของสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม 

(๒) ห้ามการกระท�าหรอืกจิกรรมใดๆ ทีอ่าจเป็นอนัตรายหรอืก่อให้เกดิผลกระทบ
ในทางเปลีย่นแปลงระบบนิเวศน์ของพ้ืนทีนั่น้จากลกัษณะตามธรรมชาตหิรือเกดิผลกระทบต่อ
คณุค่าของสิง่แวดล้อมศิลปกรรม

(๓) ก�าหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการของส่วนราชการ 
รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนที่จะท�าการก่อสร้างหรือด�าเนินการในพื้นที่นั้นให้มีหน้าที่ต้องเสนอ
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

(๔) ก�าหนดวิธีจัดการโดยเฉพาะส�าหรับพื้นที่นั้น รวมท้ังการก�าหนดขอบเขต
หน้าที่ และความรับผิดชอบของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์ในการร่วมมือและ
ประสานงานให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เพื่อรักษาสภาพธรรมชาติหรือ 
ระบบนิเวศน์ตามธรรมชาติหรือคุณค่าของสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมในพื้นที่นั้น  

(๕) ก�าหนดมาตรการคุ้มครองอื่น ๆ ตามท่ีเห็นสมควรและเหมาะสมแก่สภาพ 
ของพื้นที่นั้น”
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มำตรำ 45 บัญญัติว ่า “ในพื้นที่ใดที่ได ้มีการก�าหนดให้เป็นเขตอนุรักษ์  
เขตผงัเมอืงรวม เขตผังเมืองเฉพาะ เขตควบคุมอาคาร เขตนิคมอุตสาหกรรมตามกฎหมาย
ว่าด้วยการนั้น หรือเขตควบคุมมลพิษตามพระราชบัญญัตินี้ไว้แล้ว แต่ปรากฏว่ามีสภาพ
ปัญหาคุณภาพส่ิงแวดล้อมรุนแรงเข้าขั้นวิกฤต ซึ่งจ�าเป็นจะต้องได้รับการแก้ไขโดยทันที 
และส่วนราชการทีเ่กีย่วข้องไม่มอี�านาจตามกฎหมายหรอืไม่สามารถทีจ่ะท�าการแก้ไขปัญหา 
ได้ให้รฐัมนตรโีดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการสิง่แวดล้อมแห่งชาตเิสนอต่อคณะรฐัมนตรี 
ขออนุมัติเข้าด�าเนินการเพื่อใช ้มาตรการคุ ้มครองอย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง 
ตามมาตรา ๔๔ ตามความจ�าเป็นและเหมาะสม เพ่ือควบคมุและแก้ไขปัญหาในพื้นท่ีนั้นได้

เมื่อได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้รัฐมนตรีประกาศในราชกิจ
จานุเบกษาก�าหนดเขตพื้นที่รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการคุ้มครองและก�าหนดระยะเวลา 
ที่จะใช้มาตรการคุ้มครองดังกล่าวในพื้นที่นั้น

การขยายระยะเวลาตามประกาศในวรรคสองให้กระท�าได้เมื่อได้รับความเห็นชอบ 
จากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติและคณะรัฐมนตรี โดยท�าเป็นประกาศในราช 
กิจจานุเบกษา”

2. กำรด�ำเนินงำนตำมมำตรกำรคุ้มครองสิ่งแวดล้อม
มำตรำ ๓๓ บัญญัติว่า “ในกรณีที่เห็นสมควร ให้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม 

แห่งชาติมีอ�านาจก�าหนดมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้สูงกว่ามาตรฐานคุณภาพ 
สิ่งแวดล้อมที่ก�าหนดตามมาตรา ๓๒ เป็นพิเศษ ส�าหรับในเขตอนุรักษ์ หรือเขตพื้นที่
คุ้มครองส่ิงแวดล้อมตามมาตรา ๔๓ หรือเขตพื้นท่ีตามมาตรา ๔๕ หรือเขตควบคุมมลพิษ
ตามมาตรา ๕๙”

มำตรำ ๓7 บัญญัติว่า “เมื่อได้ประกาศใช้แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
ในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในท้องที่เขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมตาม
มาตรา ๔๓ หรือเขตควบคุมมลพิษตามมาตรา ๕๙ มีหน้าท่ีจัดท�าแผนปฏิบัติการเพื่อ 
การจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด เสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการ 
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติภายในหนึง่ร้อยยีส่บิวนั นบัแต่วันทีค่ณะกรรมการสิง่แวดล้อมแห่งชาต ิ
ได้แจ้งให้จงัหวดันัน้จดัท�าแผนปฏบิตักิารเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด 
แต่ถ้ามีเหตุอันสมควร คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติอาจขยายระยะเวลาดังกล่าว 
ออกไปได้อีกตามความเหมาะสม
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การจัดท�าแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัดส�าหรับ

เขตควบคุมมลพิษตามมาตรา ๕๙ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดน�าแผนปฏิบัติการเพื่อลดและขจัด

มลพิษในเขตควบคุมมลพิษซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นจัดท�าขึ้นตามมาตรา ๖๐ มารวมเป็นส่วน

หนึ่งของแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัดด้วย

ในกรณีที่จังหวัดใดไม่อยู่ในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมตามมาตรา ๔๓ หรือเขต

ควบคุมมลพิษตามมาตรา ๕๙ แต่ประสงค์จะด�าเนินการส่งเสริมและรักษาคุณภาพ 

สิง่แวดล้อมในเขตจังหวดัของตน ผู้ว่าราชการจังหวดัของจงัหวดันัน้ อาจจดัท�าแผนปฏบัิตกิาร

เพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัดให้สอดคล้องกับแผนจัดการคุณภาพ 

สิ่งแวดล้อมเพื่อเสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติก็ได้”

๓. บทก�ำหนดโทษส�ำหรบัผู้ท่ีฝ่ำฝืนหรอืไม่ปฏบัิติตำมมำตรกำรคุ้มครองส่ิงแวดล้อม 

มำตรำ ๙๙ บัญญัติว่า “ผู้ใดบุกรุกหรือครอบครองท่ีดินของรัฐโดยไม่ชอบด้วย

กฎหมาย หรือเข้าไปกระท�าด้วยประการใด ๆ อันเป็นการท�าลาย ท�าให้สูญหายหรือเสียหาย

แก่ทรัพยากรธรรมชาติหรือศิลปกรรมอันควรแก่การอนุรักษ์ หรือก่อให้เกิดมลพิษอันมีผล 

กระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมที่ก�าหนดตามมาตรา ๔๓ 

ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินห้าแสนบาท หรือ ทั้งจ�าทั้งปรับ”

มำตรำ ๑๐๐ บญัญติัว่า “ผูใ้ดฝ่าฝืนหรอืไม่ปฏิบตัติามข้อก�าหนดในกฎกระทรวง 

ที่ออกตามมาตรา ๔๔ หรือตามประกาศของรัฐมนตรีตามมาตรา ๔๕ ต้องระวำงโทษจ�ำคุก

ไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบำท หรือ ทั้งจ�ำทั้งปรับ”
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ค�ำอธิบำยประกอบ ประกำศกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
เรื่อง ก�าหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณพื้นที่อ�าเภอบ้านแหลม อ�าเภอเมืองเพชรบุรี อ�าเภอท่ายาง อ�าเภอชะอ�า จังหวัดเพชรบุรี

และอ�าเภอหัวหิน อ�าเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ๙

ส่วนที่ ๒ 
ขอบเขตตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เรื่อง ก�าหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม
ในบริเวณพื้นที่อ�าเภอบ้านแหลม อ�าเภอเมืองเพชรบุรี

อ�าเภอท่ายาง อ�าเภอชะอ�า จังหวัดเพชรบุรี
และอ�าเภอหัวหิน อ�าเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

พ.ศ. ๒๕๖๑

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก�าหนดเขตพื้นที่และ

มาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณพื้นที่อ�าเภอบ้านแหลม อ�าเภอเมืองเพชรบุรี 

อ�าเภอท่ายาง อ�าเภอชะอ�า จังหวัดเพชรบุรี และอ�าเภอหัวหิน อ�าเภอปราณบุรี จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ครอบคลมุพืน้ที ่ดังนี้

๑. ขอบเขตพื้นที่ทำงด้ำนทิศตะวันออก ได้แก่
- พ้ืนที่บางส่วนภายในแนวเขตตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เร่ือง 

ก�าหนดห้ามใช้เครื่องมืออวนลากและอวนรุนที่ใช้กับเรือยนต์ท�าการประมง ลงวันท่ี ๒๐ 

กรกฎาคม ๒๕๑๕ เฉพาะในบริเวณที่วัดจากแนวชายฝั่งทะเลออกไปในทะเลเป็นระยะ 

๓,๐๐๐ เมตร ต้ังแต่ต�าบลบางตะบูน อ�าเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ลงไปทางด้านใต้

ขนานกับแนวชายฝั ่งทะเลจนถึงสุดเขตต�าบลปากน�้าปราณ อ�าเภอปราณบุรี จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์

- พ้ืนที่บางส่วนภายในแนวเขตตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เร่ือง 

ก�าหนดเขตห้ามใช้เครื่องมืออวนลากและอวนรุนที่ใช้ประกอบเรือยนต์ท�าการประมงในท่ีจับ

สัตว์น�้าบางแห่งของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ลงวันที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ ตั้งแต่ด้านเหนือ

เทศบาลเมืองหัวหิน อ�าเภอหัวหิน ลงไปทางทิศใต้ขนานกับแนวชายฝั่งทะเลจนถึงสุดเขต

ต�าบลปากน�้าปราณ อ�าเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  

2. ขอบเขตพื้นที่ทำงด้ำนทิศเหนือ ด้ำนตะวันตก และด้ำนใต ้ได้แก่ 
    - แนวเขตตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๓ 

(พ.ศ. ๒๕๓๙) ออกตามความใน พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 

AW������������������� A5-3 ALL.indd   9 28/8/2561   12:20:35
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และอ�าเภอหัวหิน อ�าเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑๑๐

พ.ศ. ๒๕๓๕ เรื่อง ก�าหนดให้ท้องที่เขตอ�าเภอบ้านแหลม อ�าเภอเมืองเพชรบุรี อ�าเภอท่ายาง 

อ�าเภอชะอ�า จังหวัดเพชรบุรี และอ�าเภอหัวหิน กับอ�าเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

เป็นเขตควบคุมมลพิษ ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๙  

ด้ำนเหนือ ได้แก่ แนวเขตต�าบลบางตะบูน 

ด้ำนตะวันตก ได้แก่ แนวเขตต�าบลบางตะบูน ต�าบลบางตะบูนออก ต�าบล

บ้านแหลม ต�าบลบางขุนไทร ต�าบลปากทะเล ต�าบลบางแก้ว ต�าบลแหลมผักเบ้ีย ต�าบล 

หาดเจ้าส�าราญ ต�าบลหนองขนาน ต�าบลปึกเตียน ต�าบลหนองศาลา ต�าบลบางเก่า เทศบาล

เมืองชะอ�า (ต�าบลชะอ�า) เทศบาลเมืองหัวหิน (ต�าบลหัวหินและต�าบลหนองแก) ต�าบล

ปากน�้าปราณ 

ด้ำนใต้ ได้แก่ แนวเขตต�าบลปากน�้าปราณ

โดยมีรายละเอียด ดังนี้

จังหวัด อ�ำเภอ ต�ำบล

จังหวัด

เพชรบุรี

อ�าเภอบ้านแหลม ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดของต�าบลบางตะบูน

ต�าบลบางตะบูนออก ต�าบลบ้านแหลม ต�าบล

บางขุนไทร ต�าบลปากทะเล ต�าบลบางแก้ว

และต�าบลแหลมผักเบี้ย 

อ�าเภอเมืองเพชรบุรี ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดของต�าบลหาดเจ้าส�าราญ 

และต�าบลหนองขนาน

อ�าเภอท่ายาง ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดของต�าบลปึกเตียน

อ�าเภอชะอ�า ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดของต�าบลหนองศาลา

ต�าบลบางเก่า และต�าบลชะอ�า

(เฉพาะเขตเทศบาลเมืองชะอ�า เท่านั้น)

จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์

อ�าเภอหัวหิน ครอบคลุมพื้นที่ต�าบลหัวหินและต�าบลหนองแก

(เฉพาะเขตเทศบาลเมืองหัวหิน เท่านั้น)

อ�าเภอปราณบุรี ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดของต�าบลปากน�้าปราณ
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ค�ำอธิบำยประกอบ ประกำศกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
เรื่อง ก�าหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณพื้นที่อ�าเภอบ้านแหลม อ�าเภอเมืองเพชรบุรี อ�าเภอท่ายาง อ�าเภอชะอ�า จังหวัดเพชรบุรี

และอ�าเภอหัวหิน อ�าเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ๑๑

ส่วนที่ ๓
รายละเอียดและค�าอธิบายของมาตรการ

คุ้มครองสิ่งแวดล้อม

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก�าหนดเขตพ้ืนที ่

และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณพื้นท่ีอ�าเภอบ้านแหลม อ�าเภอเมืองเพชรบุร ี

อ�าเภอท่ายาง อ�าเภอชะอ�า จังหวัดเพชรบุรี และอ�าเภอหัวหิน อ�าเภอปราณบุรี จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบด้วยมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม รวม ๒๗ ข้อ 

ได้แก่

วรรคแรก 
เป็นการอธิบายถึงฐานกฎหมายในการด�าเนินการออกประกาศกระทรวงฉบับนี ้

โดยใช้มาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๓๕ 

โดยเมื่อพื้นที่เข้าข่ายตามมาตรา ๔๕ แล้ว การออกประกาศกระทรวงฯ นั้น รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต้องน�าเสนอคณะกรรมการส่ิงแวดล้อม 

แห่งชาติ และคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบ จึงออกประกาศก�าหนดเขตพื้นท่ี 

และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในท้องที่นั้นได้ 

 เป็นบทให้ยกเลิกประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  

ที่ใช้บังคับอยู่ ซึ่งได้แก่

(๑) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก�าหนดเขตพื้นที่

และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณพื้นท่ีอ�าเภอบ้านแหลม อ�าเภอเมืองเพชรบุรี 

อ�าเภอท่ายาง และอ�าเภอชะอ�า จังหวัดเพชรบุรี อ�าเภอหัวหิน และอ�าเภอปราณบุรี จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๓

(๒) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ขยายระยะเวลา 

การใช้บงัคบัประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม เรือ่ง ก�าหนดเขตพืน้ท่ีและ

มาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณพื้นที่อ�าเภอบ้านแหลม อ�าเภอเมืองเพชรบุรี อ�าเภอ

ข้อ๑
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ท่ายาง และอ�าเภอชะอ�า จังหวัดเพชรบุรี อ�าเภอหัวหิน และอ�าเภอปราณบุรี จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๓ ลงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙

   เป็นการก�าหนดค�านิยามศัพท์ตามกฎหมาย เพื่อให้เกิดความเข้าใจ 

ที่ถูกต้องตรงกัน และลดการเกิดปัญหาในทางปฏิบัติ ซึ่งตามประกาศฯ ฉบับนี้ คือ

“แนวชำยฝั่งทะเล” หมายความว่า แนวที่น�้าทะเลขึ้นสูงสุดตามปกติทางธรรมชาติ

 

 

  เป็นการก�าหนดขอบเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม ตามมาตรา ๔๕ แห่ง 

พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซ่ึงเป็น 

เขตท่ีมีกฎหมายใช้บังคับอยู ่แล้ว (เขตอนุรักษ์ และเขตควบคุมมลพิษ) เพื่อเป็นฐาน 

ในการก�าหนดเขตพื้นที่ที่ให้ใช้มาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ได้แก่

(๑) พ้ืนท่ีภายในแนวเขตตามประกาศกระทรวงเกษตร เรื่อง ก�าหนดเขตห้ามใช้

เครื่องมืออวนลากและอวนรุนที่ใช้กับเรือยนต์ท�าการประมง ลงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม 

พ.ศ. ๒๕๑๕ เฉพำะในบริเวณที่วัดจำกแนวชำยฝั ่งทะเลออกไปในทะเลเป็นระยะ 

๓,๐๐๐ เมตร เริ่มตั้งแต่ด้ำนเหนือสุดของต�ำบลบำงตะบูน อ�ำเภอบ้ำนแหลม จังหวัด

เพชรบุรี ลงไปทำงทิศใต้ขนำนกับแนวชำยฝั่งทะเลจนสุดเขตต�ำบลชะอ�ำ อ�ำเภอชะอ�ำ 

จังหวัดเพชรบุรี

    อ้างอิงมาจากกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารซึ่งได้ก�าหนด 

ความหมายไว้ในกฎกระทรวง ก�าหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลงหรือเปลี่ยนแปลง 

การใช้อาคาร บางชนิดหรือบางประเภทในจังหวัดที่มีพื้นที่ติดแนวชายฝั่งทะเล ประกอบกับ

มาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมตามประกาศกระทรวงฯ ฉบับนี้ มีการก�าหนดในเรื่องเกี่ยวกับ

อาคาร ดังน้ัน จึงยึดถือความหมายเดียวกับกฎกระทรวงท่ีออกตามกฎหมายว่าด้วย 

การควบคุมอาคารที่ใช้ และหน่วยงานปฏิบัติในท้องถ่ินนั้น ๆ เช่น องค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น เทศบาล โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด สามารถหาแนวชายฝั่งทะเลดังกล่าวได้  

โดยตามหลักวิชาการแล้วสามารถค�านวณหาได้จากการใช้เครื่องมือต่าง ๆ เช่น หมุดระดับ 

และข้อมูลย้อนหลังของระดับน�้าทะเลในพื้นท่ีเพื่อมาหาค่าเฉลี่ย

ข้อ๒

ข้อ3

“แนวชายฝั่งทะเล ”
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ค�ำอธิบำยประกอบ ประกำศกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
เรื่อง ก�าหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณพื้นที่อ�าเภอบ้านแหลม อ�าเภอเมืองเพชรบุรี อ�าเภอท่ายาง อ�าเภอชะอ�า จังหวัดเพชรบุรี

และอ�าเภอหัวหิน อ�าเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ๑๓

(๒) พื้นที่ภายในแนวเขตตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ก�าหนด 

เขตห้ามใช้เครื่องมืออวนลากและอวนรุนที่ใช้ประกอบเรือยนต์ท�าการประมงในท่ีจับสัตว์น�้า

บางแห่งของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ลงวันท่ี ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ เริ่มตั้งแต่ด้ำนเหนือ

สุดของต�ำบลหัวหิน อ�ำเภอหัวหิน ลงไปทำงทิศใต้ขนำนกับแนวชำยฝั่งทะเลจนสุดเขต

ต�ำบลปำกน�้ำปรำณ อ�ำเภอปรำณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  

ที่มา : http://www.fisheries.go.th/management/law/PAMONG86.pdf
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ค�ำอธิบำยประกอบ ประกำศกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
เรื่อง ก�าหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณพื้นที่อ�าเภอบ้านแหลม อ�าเภอเมืองเพชรบุรี อ�าเภอท่ายาง อ�าเภอชะอ�า จังหวัดเพชรบุรี
และอ�าเภอหัวหิน อ�าเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑๑4

(๓) พื้นที่ภายในแนวเขตตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓                  

(พ.ศ. ๒๕๓๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ เรื่อง ก�าหนดให้ท้องที่เขตอ�าเภอบ้านแหลม อ�าเภอเมืองเพชรบุรี 

อ�าเภอท่ายาง อ�าเภอชะอ�า จังหวัดเพชรบุรี และอ�าเภอหัวหินกับอ�าเภอปราณบุรี 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นเขตควบคุมมลพิษ ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๙ 

เฉพำะในพื้นที่ต�ำบลบำงตะบูน ต�ำบลบำงตะบูนออก ต�ำบลบ้ำนแหลม ต�ำบลบำงขุนไทร 

ต�ำบลปำกทะเล ต�ำบลบำงแก้ว และต�ำบลแหลมผักเบี้ย อ�ำเภอบ้ำนแหลม ต�ำบล 

หำดเจ้ำส�ำรำญ และต�ำบลหนองขนำน อ�ำเภอเมืองเพชรบรุ ีต�ำบลปึกเตยีน อ�ำเภอท่ำยำง 

ต�ำบลหนองศำลำ ต�ำบลบำงเก่ำ และเทศบำลเมืองชะอ�ำ อ�ำเภอชะอ�ำ จังหวัดเพชรบุรี 

เทศบำลเมืองหัวหิน อ�ำเภอหัวหิน และต�ำบลปำกน�้ำปรำณ อ�ำเภอปรำณบุร ี

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
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ค�ำอธิบำยประกอบ ประกำศกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
เรื่อง ก�าหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณพื้นที่อ�าเภอบ้านแหลม อ�าเภอเมืองเพชรบุรี อ�าเภอท่ายาง อ�าเภอชะอ�า จังหวัดเพชรบุรี

และอ�าเภอหัวหิน อ�าเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ๑5

ที่มา: http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2539/E/054/79.PDF
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ค�ำอธิบำยประกอบ ประกำศกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
เรื่อง ก�าหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณพื้นที่อ�าเภอบ้านแหลม อ�าเภอเมืองเพชรบุรี อ�าเภอท่ายาง อ�าเภอชะอ�า จังหวัดเพชรบุรี
และอ�าเภอหัวหิน อ�าเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑๑6

   เนื่องจากพื้นที่ตามประกาศกระทรวงฯ มีลักษณะทางกายภาพ ลักษณะ

ทางนิเวศน์ภูมิทัศน์ และการพัฒนาพื้นท่ีท่ีแตกต่างกัน จึงได้แบ่งพื้นท่ีออกเป็น ๘ บริเวณ 

(ตามสทีีแ่สดงไว้ในแผนทีท้่ายประกาศกระทรวงฯ) เพือ่ก�าหนดมาตรการคุม้ครองสิง่แวดล้อม 

ในแต่ละบริเวณ ดังนี้

บริเวณท่ี ๑ (สีครีม) หมายถึง พื้นที่ต�าบลบางตะบูน และต�าบลบางตะบูนออก 

อ�าเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ยกเว้น บริเวณที่ ๗ (สีเขียวแก่)

บริเวณที่ 2 (สีแดง) หมายถึง พื้นที่ต�าบลบ้านแหลม ต�าบลบางขุนไทร ต�าบล 

ปากทะเล ต�าบลบางแก้ว และต�าบลแหลมผักเบี้ย อ�าเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ยกเว้น

บริเวณที่ ๗ (สีเขียวแก่)

บริเวณที่ ๓ (สีเหลือง) หมายถึง พื้นที่ต�าบลหาดเจ้าส�าราญ และต�าบลหนองขนาน 

อ�าเภอเมืองเพชรบุรี ต�าบลปึกเตียน อ�าเภอท่ายาง ต�าบลหนองศาลา และต�าบลบางเก่า 

อ�าเภอชะอ�า จังหวัดเพชรบุรี ยกเว้น บริเวณที่ ๗ (สีเขียวแก่) 

บริเวณที่ 4 (สีม่วง) หมายถึง พื้นที่เทศบาลเมืองชะอ�า อ�าเภอชะอ�า จังหวัด

เพชรบุรี และพื้นที่เทศบาลเมืองหัวหิน อ�าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ยกเว้น 

บริเวณที่ ๘ (สีเขียวอ่อน) 

บริเวณที่ 5 (สีน�้ำตำล) หมายถึง พื้นที่ต�าบลปากน�้าปราณ อ�าเภอปราณบุรี จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ ยกเว้น บริเวณที่ ๗ (สีเขียวแก่) และบริเวณที่ ๘ (สีเขียวอ่อน) 

บริเวณที่ 6 (สีฟ้ำ) หมายถึง พื้นท่ีภายในบริเวณตามประกาศกระทรวงเกษตรฯ 

ข้อ ๓ (๑) และ (๒) ยกเว้น บริเวณที่ ๗ (สีเขียวแก่) 

บริเวณที่ 7 (สีเขียวแก่) หมายถึง พื้นที่ป่าชายเลน แต่จะไม่รวมป่าชายเลนในพื้นที่

ที่มีเอกสารสิทธิ์

บริเวณท่ี 8 (สีเขียวอ่อน) หมายถึง พื้นท่ีป่าตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ ซ่ึงไม่รวม

แม่น�้า ล�าคลอง ถนน หรือพื้นที่ที่มีเอกสารสิทธิ์ หรือพื้นท่ีท่ีไม่อยู่ในความครอบครองของ

ราชการ หรือพื้นที่บริเวณที่ ๗ (สีเขียวแก่)  

ข้อ๔
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ค�ำอธิบำยประกอบ ประกำศกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
เรื่อง ก�าหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณพื้นที่อ�าเภอบ้านแหลม อ�าเภอเมืองเพชรบุรี อ�าเภอท่ายาง อ�าเภอชะอ�า จังหวัดเพชรบุรี

และอ�าเภอหัวหิน อ�าเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ๑7

      เพือ่เป็นการบรรเทาผลกระทบด้านมลภาวะต่อระบบนเิวศ และป้องกนัผล 
กระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม ในบรเิวณพืน้ท่ีท้ังหมดท่ีก�าหนดไว้ในประกาศ
กระทรวงฯ โดยก�าหนดห้ำมก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารใด ๆ ให้เป็น
โรงงำนทุกประเภททุกชนิดตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรงงำน : เนื่องจากโรงงานบางประเภทจะ
ปล่อยมลพิษ ซึ่งส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จึงจ�าเป็นต้องก�าหนดมาตรการให้มีเฉพาะ
โรงงานที่มีความจ�าเป็นในพื้นที่ และส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย และเพื่อป้องกัน 
การใช้ประโยชน์ที่ดินที่ไม่เหมาะสมกับลักษณะทางกายภาพ และศักยภาพของพื้นที่

ยกเว้น การก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารใด ๆ เป็นอาคารหรือ
ประกอบกิจการโรงงานประเภท ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 

  โรงงานจ�าพวกที่ ๑ เฉพาะในพื้นที่บริเวณท่ี ๑ (สีครีม) บริเวณท่ี ๒ (สีแดง) 
บริเวณที่ ๓ (สีเหลือง) และบริเวณที่ ๔ (สีม่วง)

  โรงงานจ�าพวกที ่๒ หรอืจ�าพวกที ่๓ ท่ีก�าหนดไว้ในบัญชีท้ายประกาศ เฉพาะ 
ในพื้นที่บริเวณที่ ๔ (สีม่วง) เท่านั้น (ในเขตเทศบาลเมืองชะอ�า และเทศบาลเมืองหัวหิน)

  โรงงานจ�าพวกที่ ๑ ที่มีพื้นที่ทุกชั้นในหลังเดียวกันหรือหลายหลังรวมกัน 
ไม่เกิน ๑๐๐ ตารางเมตร เฉพาะในพื้นที่บริเวณที่ ๕ (สีน�้าตาล)

  โรงงานที่จ�าเป็นต้องก่อสร้างทดแทนโรงงานที่มีอยู่เดิม รวมถึงการขยาย
โรงงานบนพื้นที่เดิม (ที่เคยได้รับอนุญาตไว้เท่านั้น) 

  โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเกลือ เฉพาะในพื้นท่ีบริเวณท่ี ๒ และ 
บริเวณที่ ๓ 

ทั้งน้ี โรงงานที่ได้รับการยกเว้นจะต้องมีเครื่องจักรหรืออุปกรณ์เพื่อควบคุมมลพิษ 
หรือแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมให้เป็นตามมาตรฐานของทางราชการ

 

ข้อ๕

โรงงานอุตสาหกรรมจ�าพวกที่ ๑ - ๓ จ�าแนกตามกฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๓๕) 
ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ แบ่งโรงงานอุตสาหกรรม

ออกเป็น ๓ จ�าพวก ได้แก่ 

• โรงงานจ�าพวกที ่๑ คือ โรงงานอุตสาหกรรมท่ีสามารถประกอบการได้โดยไม่ต้อง
ขออนุญาตประกอบกิจการโรงงาน เครื่องจักรไม่เกิน ๒๐ แรงม้า และพนักงานไม่เกิน 
๒๐ คน หรือโรงงานประเภทอื่นที่กฎกระทรวงก�าหนด

• โรงงานจ�าพวกที่ ๒ คือ โรงงานอุตสาหกรรมที่จะต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบก่อน
ประกอบกิจการ มีเครื่องจักรไม่เกิน ๕๐ แรงม้า และพนักงานไม่เกิน ๕๐ คน หรือโรงงาน
ประเภทอื่นที่กฎกระทรวงก�าหนด
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ค�ำอธิบำยประกอบ ประกำศกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
เรื่อง ก�าหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณพื้นที่อ�าเภอบ้านแหลม อ�าเภอเมืองเพชรบุรี อ�าเภอท่ายาง อ�าเภอชะอ�า จังหวัดเพชรบุรี
และอ�าเภอหัวหิน อ�าเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑๑8

  เพ่ือเป็นการป้องกันผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ตลอดจนรักษาทัศนียภาพ ในบริเวณที่ ๑ (สีครีม) บริเวณที่ ๒ (สีแดง) บริเวณที่ ๓ (สีเหลือง) 
และ บริเวณที่ ๕ (สีน�้าตาล) เฉพำะพื้นที่ระยะ 2๐๐ เมตรจำกแนวชำยฝั่งทะเล ส่วนพื้นที่
บริเวณที่ ๔ (สีม่วง) ทั้งบริเวณ ได้ก�าหนดห้ำมก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร 
ใด ๆ เป็นอาคาร ดังนี้

๑) อำคำรเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดที่มีพื้นที่รวมกันเกิน ๑๐ ตำรำงเมตร หรืออำคำรเลี้ยง
สัตว์ทุกชนิดเพ่ือกำรค้ำ :  เนื่องจากการเลี้ยงสัตว์ ก่อให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมา เช่น 
เสียงดัง กลิ่นเหม็น ของเสีย และน�้าเสีย เป็นต้น จึงจ�าเป็นต้องออกมาตรการควบคุม

2) ฌำปนสถำน : เนื่องจากฌาปนสถาน ที่มีการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์หรืออุณหภูมิ 
ไม่สูงพอ ท�าให้เกิดสารมลพิษ เช่น สารไดออกซิน ฟิวแรนส์ ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซต ์
ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ฝุ่นละออง เขม่า และขี้เถ้า ฟุ้งกระจายอยู่ในอากาศ ทั้งนี้ พิษของ
สารไดออกซิน และฟิวแรนส์ เมื่อสะสม ในร่างกายจะส่งผลให้เกิดโรคต่าง ๆ เช่น ตับอักเสบ 
ระบบภูมิคุ้มกันบกพร่อง ตัวอ่อนหรือทารกผิดปกติ รวมทั้งก่อให้เกิดโรคมะเร็ง จึงจ�าเป็น
ต้องออกมาตรการควบคุม

ยกเว้น
  การก่อสร้างทดแทนฌาปนสถานที่มีอยู่เดิมบนพื้นที่เดิมเท่านั้น โดยต้องมี

เคร่ืองจักรหรืออุปกรณ์เพื่อควบคุมมลพิษหรือแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตาม
มาตรฐานของทางราชการ

๓) สุสำน : เนื่องจากการสร้างสุสาน จะส่งผลให้เกิดการกระจายของสิ่งปฏิกูล 
ปนเปื้อนลงสู่น�้าใต้ดิน จึงจ�าเป็นต้องก�าหนดมาตรการข้อนี้ขึ้น

ยกเว้น สุสานเดิมในบริเวณที่ ๔ (สีม่วง) ที่ได้ใช้ประโยชน์เต็มพื้นที่แล้ว 
สามารถก่อสร้างสุสานใหม่ได้ แต่ต้องเป็นไปตามข้อก�าหนดดังนี้

• โรงงานจ�าพวกที่ ๓ คือ โรงงานอุตสาหกรรมที่ผู้้ประกอบการจะต้องได้รับอนุญาต
ก่อนถึงจะประกอบกิจการโรงงานได้ มีเครื่องจักรมากกว่า ๕๐ แรงม้า และพนักงานเกิน 
๕๐ คน หรือโรงงานประเภทอื่นที่กฎกระทรวงก�าหนด

ประเภทและชนิดที่อนุญาตแสดงรายละเอียดไว้ในบัญชีท้ายประกาศกระทรวงฯ 
จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ภาคผนวก)

ข้อ๖
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  ต้องมีระยะห่างจากแนวชายฝั่งทะเลไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ เมตร และ
  มีระยะห่างจากแหล่งน�้าสาธารณะหรือบ่อน�้าเพื่อการบริโภคไม่น้อยกว่า 

๓๐๐ เมตร     

     เพื่อเป็นการป้องกันผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่ีอาจ
จะเกิดขึ้นจากกิจกรรมต่าง ๆ ในพื้นที่บริเวณที่ ๑ ถึงบริเวณท่ี ๕ (สีครีม,สีแดง,สีเหลือง, 
สีม่วง,สีน�้าตาล) จึงได้ก�าหนดห้ำมก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารใด ๆ ให้เป็น
อาคาร ดังนี้  

๑) ท่ำเทียบเรือ 

ยกเว้น

  ท่าเทียบเรือสาธารณะส�าหรับเรือประมงขนาดต�่ากว่า ๖๐ ตันกรอส  

  ท่าเทียบเรือโดยสารเพื่อการท่องเที่ยวตามนโยบายของรัฐ 

  ท่าเทียบเรือส�าราญกีฬา 

2) อู่ต่อเรือ

      เพื่อเป็นการป้องกันผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อาจ

จะเกิดขึ้นจากกิจกรรมต่าง ๆ ในพื้นที่ตามข้อ ๔ จึงได้ก�าหนดห้ำมก่อสร้าง ดัดแปลง หรือ

เปลี่ยนการใช้อาคารใด ๆ ในแต่ละบริเวณ ดังนี้  

๑) ภายในระยะ ๖ เมตร จากริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของแม่น�้า ล�าคลอง หรือ

แหล่งน�้าสาธารณะ ในเขตพื้นที่บริเวณที่ ๒ ถึงบริเวณที่ ๔ (สีแดง,สีเหลือง,สีม่วง)

๒) ภายในระยะ ๑๒ เมตร จากขอบอ่างเก็บน�า้เขาเต่า ในเขตพืน้ท่ีบรเิวณท่ี ๔ (สม่ีวง)

๓) อาคารเลี้ยงนกแอ่นกินรัง ในเขตพื้นที่บริเวณที่ ๑ ถึงบริเวณที่ ๕ (สีครีม,สีแดง, 

สีเหลือง, สีม่วง,สีน�้าตาล)

  เป็นการก�าหนดหลักเกณฑ์ส�าหรับการก่อสร้าง ดัดแปลงอาคาร หรือ 

เปลี่ยนการใช้อาคารใด ๆ เกี่ยวกับการก�าหนดความสูงของอาคารและพื้นที่ว่างในพื้นที ่

ตามข้อ ๔ แต่ไม่เป็นกรณีที่ก�ำหนดห้ำมตามข้อ ๕ ถึง ข้อ ๗ การก่อสร้าง ดัดแปลง ต้องมี

หลักเกณฑ์ ดังนี้

๑) พืน้ทีท่ีมี่ความลาดชันเกนิร้อยละ ๓๕ ห้ำมก่อสร้างหรอืดดัแปลงอาคารใด ๆ 

ข้อ๗

ข้อ๘

ข้อ๙
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โดย ความลาดชันร้อยละ ๓๕ หมายถึง ในระยะทาง ๑๐๐ เมตรทางแนวราบ 
จะมีความสูงทางแนวดิ่ง ๓๕ เมตร สามารถค�านวณได้จาก

   ร้อยละของความชัน  =    ระยะทางแนวดิ่ง     x   ๑๐๐
   ระยะทางแนวราบ

 เมื่อน�ามาค�านวณค่ามุมเงย 
 จากค่ามุมเงย (องศา) = arctan     ระยะทางแนวดิ่ง 
     ระยะทางแนวราบ

 ดังนั้น ความชันร้อยละ ๓๕ จะมีค่ามุมเงย = arctan (๐.๓๕) = ๑๙.๓ องศา

ที่มา: http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2539/E/054/79.PDF

ควำมลำดชันเกินกว่ำร้อยละ ๓5 ห้ำมปรับสภำพพื้นที่ ห้ำมก่อสร้ำงหรือดัดแปลง
อำคำรใด ๆ เป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๓ ธันวำคม 2528 ก�ำหนดให้พ้ืนท่ี 
ที่มีควำมลำดชันโดยเฉลี่ย ๓5 เปอร์เซ็นต์ข้ึนไปไว้เป็นพื้นที่ป่ำ โดยไม่อนุญำตให้มี 
กำรออกโฉนดหรือหนังสือรับรองกำรท�ำประโยชน์ตำมประมวลกฎหมำยที่ดิน เนื่องจำก
จะส่งผลกระทบต่อกำรพังทลำยหน้ำดิน หำกมีกำรปรับหน้ำดินหรือฝนตกหนักติดต่อกัน
เป็นเวลำนำน ๆ จึงไม่ควรให้มีกำรก่อสร้ำงอำคำรในบริเวณดังกล่ำว 
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๒) บริเวณที่ ๑ (สีครีม) บริเวณที่ ๒ (สีแดง) และบริเวณที่ ๓ (สีเหลือง) : การก่อสร้าง 

ดัดแปลงอาคาร ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

  ต้องมีระยะห่างจากแนวชายฝั่งทะเลไม่น้อยกว่า ๒๐ เมตร 

  ระยะ ๓๐ เมตร ที่ถัดมาจากระยะห้ามก่อสร้าง ๒๐ เมตร ความสูงอาคาร

ต้องไม่เกิน ๖ เมตร และพื้นที่อาคารรวมกันไม่เกิน ๗๕ ตารางเมตร

๓) บริเวณที่ ๑ (สีครีม) บริเวณที่ ๒ (สีแดง) และบริเวณที่ ๓ (สีเหลือง) ที่ถัดมาจาก

ระยะ ๕๐ เมตรแรก แล้วเข้าไปในแผ่นดินอีก ๑๕๐ เมตร สามารถสร้างอาคารสูงได้ไม่เกิน 

๑๒ เมตร

๔) บริเวณที่ ๔ (สีม่วง) และบริเวณที่ ๕ (สีน�้าตาล) : การก่อสร้าง ดัดแปลงอาคาร 

ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

  ต้องมีระยะห่างจากแนวชายฝั่งทะเลไม่น้อยกว่า ๒๐ เมตร 

  ระยะ ๓๐ เมตร ที่ถัดมาจากระยะห้ามก่อสร้าง ๒๐ เมตร ท�าได้เฉพาะ 

อาคารเดี่ยว ชั้นเดียว ความสูงอาคารไม่เกิน ๖ เมตร และพื้นท่ีอาคารรวมกันไม่เกิน 

๗๕ ตารางเมตร อาคารแต่ละหลังต้องห่างกันไม่น้อยกว่า ๔ เมตร ห่างจากเขตท่ีดินของ 

ผู้อื่นไม่น้อยกว่า ๒ เมตร มีที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕ ของที่ดินแปลงที่ยื่นขออนุญาต

ยกเว้น

- อาคารของทางราชการเพื่อสาธารณประโยชน์ แต่ต้องมีระยะห่างจากแนว

  ชายฝั่งทะเลไม่น้อยกว่า ๒๐ เมตร 

- เขื่อน ทาง หรือท่อระบายน�้า รั้วหรือก�าแพงที่มีความสูงไม่เกิน ๑ เมตร ประตู

  และสะพานที่ไม่ได้สร้างลงสู่ทะเล

๕) บริเวณที่ ๔ (สีม่วง) และบริเวณที่ ๕ (สีน�้าตาล) ที่ถัดมาจากระยะ ๕๐ เมตรแรก 

แล้วเข้าไปในแผ่นดินอีก ๑๕๐ เมตร สามารถสร้างอาคารสูงได้ไม่เกิน ๑๒ เมตร และพื้นที่

อาคารรวมกันไม่เกิน ๒,๐๐๐ ตารางเมตร 

๖) บริเวณที่ ๕ (สีน�้าตาล) ที่ถัดมาจากระยะ ๕๐ เมตรแรก และ ๑๕๐ เมตร 

หลังแล้วเข้าไปในแผ่นดินอีก ๕๐๐ เมตร สามารถสร้างอาคารสูงได้ไม่เกิน ๒๓ เมตร และ 

มีที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๐ ของที่ดินแปลงที่ยื่นขออนุญาต
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๗) บริเวณที่ ๑ ถึง บริเวณที่ ๕ (สีครีม,สีแดง,สีเหลือง,สีม่วง,สีน�้าตาล) : การก่อสร้าง 

บริเวณโดยรอบเขตที่ดินที่ได้ข้ึนทะเบียน ตามกฎหมายว่าด้วยโบราณสถาน โบราณวัตถุ 

ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ในระยะ ๑๐๐ เมตร สามารถสร้างอาคารสูงได ้

ไม่เกิน ๖ เมตร และไม่บดบังทัศนียภาพ

๘) บริเวณที่ ๖ (สีฟ้า) ให้มีได้เฉพาะท่าเทียบเรือ ๓ ประเภท ได้แก่ ๑) ท่าเทียบเรือ

สาธารณะส�าหรับเรือประมงขนาดต�่ากว่า ๖๐ ตันกรอส ๒) ท่าเทียบเรือโดยสารเพื่อ 

การท่องเที่ยวตามนโยบายของรัฐ และ ๓) ท่าเทียบเรือส�าราญกีฬา

  

    วิธีการวัดความสูงของอาคาร เป็นดังนี้

  อำคำรที่ไม่ใช่อำคำรทรงจั่วหรือปั้นหยำ 

- กรณีบริเวณที่ก่อสร้างเป็นพื้นราบ หรือไม่มีการปรับระดับพื้นดิน หรือ 

มีการปรับระดับพื้นดินต�่ากว่าถนนสาธารณะในบริเวณที่ก่อสร้าง : ความสูงของอาคารให้วัด

จากระดับพื้นดินที่ก่อสร้าง ถึงส่วนที่สูงที่สุดของอำคำร 

- กรณีบริเวณที่ก่อสร้างเป็นพื้นราบ หรือมีการปรับระดับพื้นดินเท่ากับถนน

สาธารณะ หรือสูงกว่าถนนสาธารณะในบริเวณที่ก่อสร้าง : ความสูงของอาคารให้วัดจาก

ระดับถนนสาธารณะถึงส่วนที่สูงที่สุดของอำคำร  

(กรณีมีห้องใต้ดิน)

ข้อ๑๐ข้อ๑๐
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- กรณีมีห้องใต้ดินซึ่งมีค่าระดับเป็นลบ : ความสูงของอาคารให้วัดจากระดับ
พื้นดินที่ก่อสร้าง หรือระดับถนนสาธารณะ เช่นเดียวกับ ๒ กรณีแรก ถึงส่วนที่สูงที่สุดของ
อำคำร  

- กรณีบริเวณที่ก่อสร้างเป็นเชิงลาดแนวเชิงเขา : ความสูงของอาคาร 
ให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้าง ณ จุดต�่าที่สุด (ซ่ึงหมายถึงพื้นดินท่ีก่อสร้างไม่ใช่พื้นดินท่ี
ปรับระดับแล้ว) ถึงส่วนที่สูงที่สุดของอำคำร  

  อำคำรที่เป็นอำคำรทรงจั่วหรือปั้นหยำ
- กรณีบริเวณที่ก่อสร้างเป็นพื้นราบ หรือไม่มีการปรับระดับพื้นดิน หรือ 

มีการปรับระดับพื้นดินต�่ากว่าถนนสาธารณะในบริเวณท่ีก่อสร้าง : ความสูงของอาคาร 
ให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด

- กรณีบริเวณที่ก่อสร้างเป็นพื้นราบ หรือมีการปรับระดับพื้นดินเท่ากับ 
ถนนสาธารณะ หรือสูงกว่าถนนสาธารณะในบริเวณที่ก่อสร้าง : ความสูงของอาคาร 
ให้วัดจากระดับถนนสาธารณะถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด

- กรณีมีห้องใต้ดินซึ่งมีค่าระดับเป็นลบ : ความสูงของอาคารให้วัดจากระดับ
พื้นดินที่ก่อสร้าง หรือระดับถนนสาธารณะ เช่นเดียวกับ ๒ กรณีแรก ถึงยอดผนังของ 
ชั้นสูงสุด  

- กรณีบริเวณที่ก่อสร้างเป็นเชิงลาดแนวเชิงเขา : ความสูงของอาคาร 
ให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้าง ณ จุดต�่าที่สุด (ซึ่งหมายถึงพื้นดินที่ก่อสร้างไม่ใช่พื้นดิน 

ที่ปรับระดับแล้ว) ถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด

 

(กรณีมีห้องใต้ดิน)

ค ำอธิบำยประกอบ ประกำศกระทรวงทรพัยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม เรือ่ง ก ำหนดเขตพืน้ทีแ่ละมำตรกำรคุม้ครองสิง่แวดลอ้ม 
ในบรเิวณพืน้ทีอ่ ำเภอบำ้นแหลม อ ำเภอเมอืงเพชรบุร ีอ ำเภอท่ำยำง อ ำเภอชะอ ำ จงัหวดัเพชรบุร ีและอ ำเภอหวัหนิ อ ำเภอปรำณบุร ี 
จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์พ.ศ. ๒๕๖1 

 

 
-๒๒- 

 กำรวดัควำมสงูของอำคำร 
กำรก ำหนดวธิกีำรวดัควำมสงูของอำคำรจะตอ้งเป็นไปตำมหลกัเกณฑท์ีก่ ำหนด 
 

(อำคำรท่ีไม่ใช่อำคำรทรงจัว่หรือปัน้หยำ) 
 

 

            

            

 
 
 
 

 
 
 
 
 
             
 

   
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรณทีีไ่มม่กีำรปรบัระดบัพืน้ดนิหรอืมกีำรปรบั
ระดบัพืน้ดนิต ่ำกว่ำถนนสำธำรณะ 

กรณมีกีำรปรบัระดบัพืน้ดนิเท่ำกบัถนนสำธำรณะ
หรอืสงูกว่ำถนนสำธำรณะ 

การวัดความสูงของอาคาร 
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ค ำอธิบำยประกอบ ประกำศกระทรวงทรพัยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม เรือ่ง ก ำหนดเขตพืน้ทีแ่ละมำตรกำรคุม้ครองสิง่แวดลอ้ม 
ในบรเิวณพืน้ทีอ่ ำเภอบำ้นแหลม อ ำเภอเมอืงเพชรบุร ีอ ำเภอท่ำยำง อ ำเภอชะอ ำ จงัหวดัเพชรบุร ีและอ ำเภอหวัหนิ อ ำเภอปรำณบุร ี 
จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์พ.ศ. ๒๕๖1 

 

 
-๒๓- 

(กรณีมีห้องใต้ดิน) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
 
 
 (กรณีกำรสรำ้งแนวเชิงลำด) 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรณทีีไ่มม่กีำรปรบัระดบัพืน้ดนิหรอืมกีำรปรบัระดบั
พืน้ดนิต ่ำกว่ำถนนสำธำรณะ 

กรณมีกีำรปรบัระดบัพืน้ดนิเท่ำกบัถนนสำธำรณะ 
หรอืสงูกว่ำถนนสำธำรณะ 

ระดบัพืน้ดนิทีก่่อสรำ้ง ณ จุดทีต่ ่ำทีสุ่ด 

ระดบัส่วนทีส่งูทีสุ่ดของอำคำร 

ควำมสงูของอำคำร 

กรณทีีพ่ ืน้ดนิเป็นเชงิลำด และเป็นอำคำร     
ทีไ่มใ่ช่อำคำรทรงจัว่หรอืปัน้หยำ 

ระดบัพืน้ดนิทีก่่อสรำ้ง ณ จุดทีต่ ่ำทีสุ่ด 

ระดบัส่วนทีส่งูทีสุ่ดของอำคำร 

ควำมสงูของอำคำร 

กรณทีีพ่ ืน้ดนิเป็นเชงิลำด และเป็นอำคำร 
ทรงจัว่หรอืปัน้หยำ 

อำคำรทรงจัว่หรือปัน้หยำ 
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  เป็นการห้ำมกระท�ำกำรหรอืประกอบกจิกรรมในพืน้ท่ีบรเิวณท่ี ๖ (สฟ้ีา)                  

(พ้ืนที่น่านทะเลจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์) เพื่อเป็นการป้องกันอันตราย

หรือสิ่งท่ีจะก่อให้เกิดผลกระทบในทางเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศของพื้นท่ีนั้นจากลักษณะ

ตามธรรมชาติ

๑) การท�าการประมง โดยใช้เครื่องมือ ดังต่อไปนี้

  อวนล้อม อวนญี่ปุ่น อวนต้อนปลาทุกชนิด และลอบดักปลาทุกขนาดในพื้นที่

แนวปะการัง กองหินในทะเล และแนวปะการังเทียม : เนื่องจากการจับปลาลักษณะนี ้

จะเป็นการเหยียบย�่าบนปะการัง เพื่อไล่ต้อนปลาเข้าถุงอวน จึงต้องก�าหนดมาตรการ 

เพื่อคุ้มครองปะการัง และปลาที่อาศัยอยู่ในบริเวณแนวปะการัง

  การประมงทุกชนิดที่ใช้ประกอบกับเรือกลท�าการประมงหอยสองฝา 

  การประมงทุกชนิดท�าการประมงหอยสองฝา ยกเว้น เคร่ืองมือประเภท

คราดหรือช้อนที่ท�าด้วยมือ หรือการจับ การเก็บ ด้วยมือ 

ยกเว้น กรณีที่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับอนุญาต สามารถด�าเนินการได้เพื่อประโยชน์ 

ในทางวิชาการ

T ส�าหรับกรณีการยกเว้น เคร่ืองมือ
ประเภทคราดหรือช้อนที่ท�าด้วยมือในการท�า 
ประมงหอยสองฝา ท่ีมีกฎหมายก�าหนด 
มาตรการคุ ้มครองสิ่งแวดล ้อมเรื่องนี้ ไว ้
โดยเฉพาะ ซึ่งเป็นมาตรการท่ีดีกว่าในการ
คุ ้มครองสิ่งแวดล้อมท่ีก�าหนดไว้ จะต้อง
ปฏิบัติตามกฎหมายนั้น เช่น ประกาศจังหวัด
เพชรบุรี ลงวันที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
เรื่อง ก�าหนดห้ามท�าการประมงหอยสองฝา 
ในเขตพ้ืนทีต่�าบลบ้านแหลม ต�าบลบางขุนไทร
ต�าบลปากทะเล โดยมีใจความส�าคัญว่า 
ห้ามผู้ใดใช้เครื่องมือประมงทุกชนิดในการ
เก็บหอยสองฝา เว้นแต่ว่าจะเก็บด้วยมือ
เท่านั้น ตามขอบเขตแผนที่ ดังนี้

แผนทีแ่นบท้ายประกาศจงัหวดัเพชรบรุี 
ลงวนัที ่๑๘ เดอืน กนัยายน พ.ศ. ๒๕๕๑

ที่มา : ประกาศจังหวัดเพชรบุรี ลงวันที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๑ เรื่อง ก�าหนดห้ามการท�าประมงหอยสองฝา

ข้อ๑๑
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เรื่อง ก�าหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณพื้นที่อ�าเภอบ้านแหลม อ�าเภอเมืองเพชรบุรี อ�าเภอท่ายาง อ�าเภอชะอ�า จังหวัดเพชรบุรี
และอ�าเภอหัวหิน อ�าเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑26

๒) กิจกรรมที่ท�าให้เกิดมลพิษ ขยะมูลฝอย สารแขวนลอย ตะกอนแขวนลอย และ
มวลสารปนเปื้อนจากการเดินเรือ การจอดเรือ การขนส่ง หรือการขนถ่าย ท่ีมีผลท�าให้
คุณภาพน�้าทะเลเสื่อมโทรมหรือเสียสภาพความเป็นธรรมชาติ 

๓) การส�ารวจวัดคลื่นไหวสะเทือน (seismic wave) ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อ 
สัตว์ทะเล

ยกเว้น การส�ารวจโครงสร้างทางธรณีวิทยาของหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ

หน่วยงานอื่น ๆ ของรัฐ ที่ไม่มีผลกระทบต่อสัตว์น�้า

๔) การถมทะเลหรือที่ชายตลิ่งปากคลอง : เนื่องจากกิจกรรมดังกล่าวจะส่ง 
ผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศน์ชายฝั่ง ณ บริเวณนั้น และบริเวณต่อเนื่อง 
ข้างเคียง หากไม่มีการศึกษาตามหลักวิชาการและพิจารณาอย่างรอบคอบ

ยกเว้น กรณีมีความจ�าเป็นเพื่อประโยชน์ของรัฐ ซึ่งต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงาน     
ผู้มีอ�านาจอนุญาตก่อนการด�าเนินการ รวมท้ังแนบรายละเอียดของโครงการหรือกิจการ 
และมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพื่อประกอบการขอรับความเห็นจาก
คณะกรรมการก�ากับดูแลและติดตามผลการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี

หรือจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ก่อน เพื่อน�าความเห็นไปประกอบการขออนุญาต

		 	 	 	 	 		ตามที่กองวิเคราะห์ผลกระทบ 
สิ่งแวดล้อม ใช้ในการพิจารณากิจกรรมการถมท่ีดินในทะเล ตามประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก�าหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือ
กิจการซ่ึงต้องจัดท�ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ 
ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางการจัดท�ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ 
๒๔ เมษายน ๒๕๕๕ หมายถึง กระบวนการสร้างท่ีดินใหม่ โดยการถมทราย ดิน หรือ 
โคลน หรือวัสดุอื่นใดในพื้นที่ทะเล รวมไปถึงชายฝั่งทะเล เพ่ือใช้ประโยชน์บนที่ดินนั้น 
ในด้านต่าง ๆ ทั้งนี้ ต้องไม่ขัดต่อกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

                         เกิดจากแรงมากระท�ากับตัวกลางที่มี
คุณสมบัติเป็นวัตถุยืนหยุ่น ท�าให้เกิดคลื่นยืดหยุ่น แบ่งออกเป็น ๒ กลุ่ม คือ คลื่นใน 
ตัวกลาง และคลื่นพื้นผิวการส�ารวจด้านคลื่นไหวสะเทือน สามารถท�าได้ทั้งบนบกหรือ 
ในทะเล และมักนิยมใช้กันมากในการส�ารวจในทะเลเพื่อการส�ารวจลักษณะโครงสร้าง 
ทางธรณีวิทยาหรือแหล่งทรัพยากร

“คลื่นไหวสะเทือน (seismic wave)”

“การถมทะเล” หรอื “การถมท่ีดินในทะเล”
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   พื้นที่บริเวณที่ ๗ (สีเขียวแก่) ห้ามกระท�าการใด ๆ ที่เปลี่ยนแปลงสภาพ

ธรรมชาติของพื้นที่ป่าชายเลน : เนื่องจากพื้นที่ป่าชายเลน เป็นระบบนิเวศท่ีมีความส�าคัญ 

เป็นแหล่งอนุบาลของสัตว์น�้าและสัตว์ทะเลหลายชนิด เป็นแหล่งอาหารของคนและสัตว์ 

รวมทั้งเป็นพื้นท่ีที่มีความอ่อนไหวและเปราะบางจึงจ�าเป็นต้องก�าหนดมาตรการนี ้

เพื่อเป็นการป้องกันการท�าลาย จากการใช้ประโยชน์ในกิจกรรมที่ไม่ถูกต้อง และให้พื้นที ่

ดังกล่าวได้รับการฟื้นฟูมากขึ้น

ยกเว้น  

การด�าเนินการของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ เพื่อการศึกษา              

วิจัยทางวิชาการ การคุ้มครอง การฟื้นฟู การเพาะพันธุ์พืชและสัตว์น�้า ทั้งนี้ต้องได้รับ

อนุญาตตามกฎหมาย

 

   พ้ืนที่บริเวณที่ ๘ (สีเขียวอ่อน) ห้ามก่อสร้าง แผ้วถาง เผาป่า ล่าหรือ 

การกระท�าใด ๆ ที่เป็นอันตรายต่อสัตว์ หรือท�าให้ป่าหรือทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมสภาพ

หรือเสียหาย

ยกเว้น  

การด�าเนินการของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ เพื่อการศึกษา              

วิจัยทางวิชาการ การคุ้มครอง การฟื้นฟู การเพาะพันธุ์พืชและสัตว์น�้า ทั้งนี้ต้องได้รับ

อนุญาตตามกฎหมาย            

   ภายในพื้นที่บริเวณที่ ๑ ถึงบริเวณท่ี ๘ (ทุกสีท่ีได้ก�าหนดไว้ในแผนท่ี 

ท้ายประกาศกระทรวงฯ) ห้ำมกระท�ำกำรหรือประกอบกิจกรรม ดังนี้

๑) กำรท�ำเหมืองแร่ : เนื่องจากมีผลกระทบต่อสภาพทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งป่าไม้ 

สัตว์ป่า และแหล่งน�้า ก่อให้เกิดฝุ่นละอองฟุ้งกระจาย ถนนช�ารุดเสียหาย และเหมือง 

บางประเภท จะก่อให้เกิดสารมลพิษปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อม

 ยกเว้น การท�าเหมืองแร่หินปูน เหมืองแร่ดินซีเมนต์ เฉพาะบริเวณท่ีอยู่ในรัศม ี

๒ กิโลเมตรจากขอบเขตพื้นที่โรงงาน ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการผลิตปูนซีเมนต ์

ก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ

ข้อ๑๒

ข้อ๑3

ข้อ๑๔
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2) กำรขุด / กำรตัก / กำรดูด กรวด ดิน หินผุ ทรำย ลูกรัง : เนื่องจากเป็นการ

ป้องกันการพังทลายของดินและการทรุดตัวของพื้นดิน ผลกระทบต่อน�้าผิวดิน และน�้าใต้ดิน 

และเพื่อรักษาสภาพภูมิทัศน์ของพื้นที่ไว้ ในลักษณะหรือบริเวณ ดังนี้ เพื่อการค้า / ความลึก

ของบ่อจากระดับพื้นดินเกินกว่า ๓ เมตร / พื้นที่ปากบ่อเกินกว่า ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร 

ยกเว้น เพื่อใช้เป็นแหล่งน�้าอุปโภคและบริโภค / บริเวณท่ีมีความลาดชันเกินกว่าร้อยละ 

๓๕ / บริเวณที่มีความลึกของบ่ออยู่เหนือชั้นน�้าบาดาลช้ันแรกน้อยกว่า ๒ เมตร / บริเวณ 

ในระยะ ๑๐๐ เมตร จากริมเขตทางสาธารณะ ริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของแม่น�้า ล�าคลอง 

แหล่งน�้าสาธารณะ / เขตโบราณสถานหรือบริเวณที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ โบราณคดี

หรือศิลปกรรม / บริเวณแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ท่ีประกาศตามมติ ครม. เมื่อวันท่ี 

๗ พ.ย. ๒๕๓๒ 

๓) กำรท�ำนำเกลือสมุทร

ยกเว้น บริเวณที่ ๒ (สีแดง) และบริเวณที่ ๓ (สีเหลือง)

4) กำรขนส่ง กำรล�ำเลียงวัตถุอันตรำยโดยใช้ระบบท่อขนส่ง 

5) กำรถม กำรปรับพื้นที่  กำรปิดกั้น ท�ำให้พื้นที่พรุ แหล่งน�้ำสำธำรณะตื้นเขิน / 

เปลี่ยนทิศทำง / ไม่อำจไหลไปได้ตำมปกติ 

 ยกเว้น เป็นการกระท�าของทางราชการเพื่อประโยชน์สาธารณะ / ป้องกันน�้าท่วม

6) กำรค้นหำ เก็บ ท�ำลำย หรอืท�ำให้เสยีหำย โบรำณสถำน/ โบรำณวตัถุ/ศิลปวตัถุ 

ยกเว้น กระท�าเพื่อการศึกษาวิจัยทางวิชาการ/เป็นการด�าเนินการของส่วนราชการ 

รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ ที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง ทั้งนี้ต้อง 

ได้รับความเห็นของคณะกรรมการก�ากับดูแลและติดตามผลการคุ ้มครองสิ่งแวดล้อม 

ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีหรือจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพ่ือน�าไปประกอบการขออนุญาตและ

ได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมศิลปากรก่อน

		 	 	 	 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการเกี่ยวกับ 
การขุดลอกแหล่งน�้าสาธารณะประโยชน์ที่ตื้นเขิน พ.ศ. ๒๕๔๗ หมายความว่า ล�าราง ห้วย 
หนอง คลอง บึง บาง และแหล่งน�้าอื่น ๆ ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน แต่ไม่รวมถึงน่านน�้า
ตามพระราชบัญญัติเดินเรือในน่านน�้าไทย พ.ศ. ๒๔๕๖

“แหล่งน�า้สาธารณะ”
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7) กำรกระท�ำท่ีก่อให้เกดิกำรเปลีย่นแปลงลักษณะทำงธรณสีณัฐำนด้ำนกำยภำพ 

ชวีภำพ หรอืชวีกำยภำพ ในพ้ืนท่ีสนัทรำย สนัดอน หน้ำผำ ปำกน�ำ้ 

ยกเว้น การกระท�าของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ เพื่อ

ป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง / ความปลอดภัยในการเดินเรือ

	 ธรณีสัณฐำน  (Geomorphology) หมายถึง แบบรูป หรือลักษณะของ 
เปลือกโลกที่มีรูปพรรณสัณฐานต่างๆ กัน เช่น เป็นภูเขา ที่ราบสูง ที่ราบ และอื่น ๆ

 กำยภำพ  (Physical) หมายถึง สิ่งไม่มีชีวิต ซึ่งรวมถึงสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ 
ได้แก่ ดิน น�้า อากาศ แร่ธาตุ และสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์ได้สร้างหรือดัดแปลงขึ้น โดยอาศัย
ความรู้ทางเทคโนโลยี หรือความสามารถทางศิลปะ เช่น บ้านเรือน ถนนหนทาง โรงงาน วัด 
โบสถ์ รูปปั้น ฯลฯ

 ชีวภำพ  (Biological) หมายถึง สิ่งมีชีวิต ได้แก่ มนุษย์ สัตว์ พืช จุลินทรีย์
 ชีวกำยภำพ  (Biophysical) หมายถึง ทรัพยากรที่มนุษย์ดัดแปลงธรรมชาติ โดย

สร้างกลไกควบคุม เปลี่ยนแปลงรูปร่างหรือคุณลักษณะ เพื่อใช้ประโยชน์ในการอุปโภค
บริโภค การจัดระเบียบของสังคม และการพัฒนาคุณภาพชีวิต วัตถุดิบจากธรรมชาตินั้น 
มีทั้งวัตถุดิบทางกายภาพและทางชีวภาพ  เช่น น�าน�้ามาผลิตเป็นน�้าประปา น�าฝ้ายมาทอผ้า 
เป็นต้น

	    ตามพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และ
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ หมายถึง สังหาริมทรัพย์ท่ีเป็นของโบราณ ไม่ว่า
จะเป็นสิ่งประดิษฐ์หรือเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ หรือที่เป็นส่วนหนึ่งส่วนใดของโบราณ
สถาน ซากมนุษย์หรือซากสัตว์์ซึ่งโดยอายุหรือโดยลักษณะแห่งการประดิษฐ์หรือโดยหลัก
ฐานเกี่ยวกับประวัติของสังหาริมทรัพย์น้ัน เป็นประโยชน์ในทางศิลปประวัติศาสตร์หรือ
โบราณคดี

  “  ตามพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและ
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ หมายถึง สิ่งที่ท�าด้วยฝีมืออย่างประณีต
และมีคุณค่าสูงในทางศิลปะ

“โบราณวตัถ”ุ

“ศลิปวตัถ”ุ
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8) กำรกระท�ำที่เป็นกำรเปลี่ยนแปลงสภำพตำมธรรมชำติของพื้นที่หำด 
ยกเว้น 
- เป็นการด�าเนินการของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 

เพ่ือการฟื้นฟูและรักษาสภาพตามธรรมชาติของหาด การป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง / 
การรักษาความปลอดภัยทางทะเลและชายหาด /การติดต้ังป้ายเตือน /การท�าทุ่น ท้ังนี้ 
แนบรายละเอียดของโครงการหรือกิจการ และมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ 
สิ่งแวดล้อมเพื่อประกอบการขอรับความเห็นจากคณะกรรมการก�ากับดูแลและติดตามผล
การคุ้มครองส่ิงแวดล้อมในพ้ืนที่จังหวัดเพชรบุรีหรือจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ก่อน เพื่อน�า
ความเห็นไปประกอบการขออนุญาต

- การด�าเนินการในที่ดินชายตล่ิงที่เป็นกรรมสิทธิ์ของเอกชนที่ได้ขออนุญาตจาก 
ทางราชการ  ทั้งนี้ ต้องได้รับความเห็นจากคณะกรรมการก�ากับดูแลและติดตามผล 
การคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีหรือจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้วย

๙) กำรกระท�ำท่ีเปลี่ยนแปลงสภำพสิ่งแวดล้อมทำงธรรมชำติในบริเวณท่ีได้รับ 
กำรประกำศเป็นบริเวณแหล่งธรรมชำติอันควรอนุรักษ์ที่ประกำศตำมมติ ครม. เมื่อวันที่ 
7 พ.ย. 25๓2  

ยกเว้น การจัดให้มีสิ่งอ�านวยความสะดวกโดยส่วนราชการ เพื่อประโยชน์ด้าน
นันทนาการการท่องเที่ยว การพักผ่อนหย่อนใจ โดยไม่ท�าลายสภาพธรรมชาติและ
สอดคล้องกลมกลืนกับสภาพแวดล้อม

๑๐) กำรปล่อยทิ้งของเสีย มลพิษลงสู่แหล่งน�้ำหรือทะเล : เนื่องจากการปล่อย
มลพิษส่งผลกระทบต่อทรัพยากรทางทะเล ท�าให้ระบบนิเวศทางทะเลเสียหาย และ
เสื่อมโทรมเร็วขึ้น

ยกเว้น  ที่ได้ผ่านการบ�าบัดตามมาตรฐานของทางราชการที่กฎหมายก�าหนดไว้

“มลพษิ”		 ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๓๕ หมายถึง ของเสีย วัตถุอันตราย และมลสารอื่น ๆ รวมท้ัง กากตะกอนหรือ 
สิ่งตกค้างจากสิ่งเหล่านั้น ท่ีถูกปล่อยทิ้งจากแหล่งก�าเนิดมลพิษ หรือท่ีมีอยู่ในสิ่งแวดล้อม
ตามธรรมชาติ ซึ่งก่อให้เกิดหรืออาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม หรือภาวะ 
ที่เป็นพิษอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนได้ และให้หมายความรวมถึง รังสี 
ความร้อน แสง เสียง กลิ่น ความสั่นสะเทือน หรือเหตุร�าคาญอื่น ๆ ที่เกิดหรือถูกปล่อยออก
จากแหล่งก�าเนิดมลพิษด้วย
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๑๑) กำรขับขี่ยำนพำหนะบริเวณพื้นที่ชำยหำด ยกเว้น เรือ

๑2) กำรจับ ดกั ล่อ ฆ่ำ น�ำข้ึนมำจำกทะเล หรอืกระท�ำกำรใด ๆ อนัเป็นอนัตรำย 

ต่อเต่ำทะเล พะยูน โลมำ วำฬ ปลำฉลำมวำฬ หรือสัตว์ทะเลหำยำกอื่น ๆ รวมทั้ง 

ตำมทีก่ฎหมำยก�ำหนดด้วย เพือ่น�ำซำก หรอืผลติภัณฑ์ทีท่�ำจำกซำกมำไว้ในครอบครอง 

 

ปัจจุบันกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอยู่ระหว่างการเสนอรายช่ือสัตว์ทะเล 
หายากและใกล้สูญพันธุ์ ขึ้นบัญชีในพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ 
(สัตว์ป่าสงวนและสัตว์ป่าคุ้มครอง) ดังนี้

- สัตว์ป่าสงวน ได้แก่ วาฬบรูด้า วาฬโอมูระ เต่ามะเฟือง และฉลามวาฬ
- สัตว์ป่าคุ้มครอง
 กลุ ่มปลากระเบนราหูน�้าเค็ม ได้แก่ กระเบนแมนด้ายักษ์ กระเบนแมนด้า 

แนวปะการังกระเบนปีศาจครบีสัน้ กระเบนปีศาจหางหนาม กระเบนปีศาจครบีโค้ง กระเบน
ปีศาจแคระ

สัตว์ป่ำสงวน หมายถึง สัตว์ป่าหายาก ๑๕ ชนิด ตามพระราชบัญญัติสงวนและ
คุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.๒๕๓๕ ได้แก่ แมวลายหินอ่อน พะยูน เก้งหม้อ นกกระเรียน เลียงผา 
กวางผา ละองหรือละมั่ง สมัน กูปรี ควายป่า แรด กระซู่ สมเสร็จ นกแต้วแล้วท้องด�า และ
นกเจ้าฟ้าหญิงสิรินธร

สัตว์ป่ำคุ้มครอง หมายถึง สัตว์ป่าที่มีชื่ออยู่ในบัญชีแนบท้ายกฎกระทรวง ก�าหนดให้
สัตว์ป่าบางชนิดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง พ.ศ. ๒๕๔๖ ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครอง
สตัว์ป่า พ.ศ.๒๕๓๕ ประกอบด้วยสตัว์ป่าจ�าพวกสตัว์เลีย้งลกูด้วยนม ๒๐๑ ชนดิ นก ๙๕๒ ชนดิ 
สัตว์เลื้อยคลาน ๙๑ ชนิด สัตว์สะเทินน�้าสะเทินบก ๑๒ ชนิด แมลง ๒๐ ชนิด ปลา ๑๔ ชนิด 
และสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังอื่น ๆ ๑๒ ชนิด ตัวอย่ำง สัตว์ป่าคุ้มครองจ�าพวกสัตว์เลี้ยงลูก
ด้วยนม ได้แก่ โลมากระโดด โลมาแถบ โลมาธรรมดา โลมาปากขวด โลมาฟราเซอร์ โลมา
ฟันห่าง โลมาลายจุด โลมาหลังโหนก โลมาหัวบาตรหลังเรียบ โลมาอิรวดี วาฬคูเวียร์ 
วาฬน�าร่องครีบสั้น วาฬบรูด้า  วาฬเพชรฆาต วาฬเพชรฆาตด�า วาฬเพชรฆาตเล็ก 
วาฬฟันสองซี่ วาฬฟิน วาฬหัวแตงโม วาฬหัวทุย วาฬหัวทุยแคระ วาฬหัวทุยเล็ก ปลา ได้แก่ 
ปลาฉลามวาฬ สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังอื่น ๆ ได้แก่ กัลปังหาทุกชนิด กัลปังหาด�าทุกชนิด 
ดอกไม้ทะเลทุกชนิด ปะการังแข็งทุกชนิด ปะการังไฟทุกชนิด ปะการังสีฟ้าทุกชนิด ปะการัง
อ่อนทุกชนิด หอยมือเสือทุกชนิด หอยสังข์แตร เป็นต้น

สัตว์ทะเลหำยำก หมายถึง กลุ่มประชากรสัตว์ทะเลที่มีความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ ์
ทั้งจากจ�านวนประชากรท่ีมีอยู ่ หรือจ�านวนประชากรที่มีอยู ่น้อย หรือที่มีภัยคุกคาม 
จากมนุษย์ และตามธรรมชาติ ได้แก่ เต่าทะเล พะยูน โลมาและวาฬ เป็นต้น
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สัตว์ทะเลหำยำก ประเภทสัตว์ป่ำสงวน 4 ชนิด

ที่ถูกเสนอขึ้นบัญชีพระรำชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่ำ พ.ศ. 25๓5

ที่มา : ข้อมูลจาก www.dmcr.go.th.

   เพื่อลดปริมาณความสกปรกของน�้าเสียในระดับหนึ่งก่อนปล่อยลงสู่ 

สิ่งแวดล้อมและส่งเสริมแนวทางปฏิบัติด้านการจัดการและแก้ไขปัญหาน�้าเสียของประเทศ

ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันการก่อสร้าง / ดัดแปลง / เปลี่ยนการใช้อาคารเป็นโรงแรม 

อาคารอยู่อาศัยรวม อาคารชุด หรือหอพักในบริเวณพื้นท่ีท้ังหมดท่ีก�าหนดไว้ในประกาศ 

กระทรวงฯ สามารถกระท�าได้ ตามหลักเกณฑ์ดังนี้

 กลุ่มปลาโรนิน ได้แก่ โรนินกระเบนท้องน�้า
 กลุ่มปลาฉนาก ได้แก่ ฉนากฟันเล็ก ฉนากเขียว ฉนากยักษ์ ฉนากปากแหลม
 กลุ่มปลากระเบนราหูน�้าจืด ได้แก่ กระเบนเจ้าพระยา
 กลุ่มปลากระเบนปีศาจ ได้แก่ กระเบนปีศาจหางเดียว
 กลุ่มปลาฉลาม ได้แก่ ฉลามเสือดาว ฉลามหัวบาตร
 กลุ ่มปลาฉลามหัวค้อน ได้แก่ ฉลามหัวค้อนเรียบ ฉลามหัวค้อนยาว ฉลาม 

หัวค้อนใหญ่  ฉลามหัวค้อนสีน�้าเงิน

ข้อ๑๕
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  ต้องติดตั้งหรือจัดให้มีบ่อดักไขมัน และระบบบ�าบัดน�้าเสียก่อนปล่อยลงสู่ท่อ

ทางน�้าสาธารณะ 

  ระบบและน�้าเสียที่บ�าบัดแล้วต้องเป็นไปตามมาตรฐานราชการก�าหนด

 

  การก่อสร้าง / ดัดแปลง / เปลี่ยนการใช้อาคารเป็นโรงแรม อาคาร 

อยู่อาศัยรวม อาคารชุด ซ่ึงมีจ�านวนห้องพักตั้งแต่ ๑๐ ห้อง ถึง ๒๙ ห้อง และอยู่ห่างจาก

แนวชายฝั่งทะเลเกินกว่า ๕๐ เมตร หรืออยู่ห่างจากแนวชายเกาะเกินกว่า ๕๐ เมตร กรณี 

ที่เกาะนั้นไม่มีชายฝั่งทะเล ให้ด�าเนินการตามข้อก�าหนดท้ายประกาศกระทรวง : เนื่องจาก

เป็นกิจการขนาดเล็กที่ไม่ต้องท�ารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม แต่กิจการดังกล่าวก็ม ี

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จึงต้องก�าหนดมาตรการป้องกันและแก้ไข

   เป็นกลไกการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นท่ีคุ ้มครอง 

สิ่งแวดล้อม เพ่ือป้องกันปัญหาสิ่งแวดล้อมที่อาจส่งผลในอนาคตที่จะเกิดขึ้นไว้ล่วงหน้า 

โดยก�าหนดประเภทโครงการหรอืกจิการทีม่แีนวโน้มด้านสิง่แวดล้อม ซึง่เป็นโครงการทีม่กีารใช้

ทรัพยากรและปล่อยทิ้งของเสียออกสู่สิ่งแวดล้อม หรือเป็นโครงการท่ีเสี่ยงต่อการท�าลาย

ทรัพยากรธรรมชาติ หรือมีผลกระทบในวงกว้าง โดยให้การด�าเนินโครงการต่าง ๆ ตามท่ี

ก�าหนดไว้ต้องมีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนต่อสิ่งแวดล้อมอย่าง

เหมาะสมก่อน ระหว่าง และหลังการด�าเนินการ ตามการก�าหนดประเภทและขนาดของ

โครงการหรือกิจการที่จะต้องจัดท�ารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น หรือรายงาน 

การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม แล้วแต่กรณี ก่อนการก่อสร้างอาคาร หรือด�าเนิน

โครงการ หรือประกอบกิจการในบริเวณพื้นที่ทั้งหมดท่ีก�าหนดไว้ในประกาศกระทรวงฯ 

เพื่อน�าเสนอต่อส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ (สผ.) หรือหน่วยงานของรัฐ

ตามที่ กก.วล. มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่แทนและต่อเจ้าหน้าท่ีซ่ึงมีอ�านาจอนุญาต 

ตามกฎหมายน้ัน ๆ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระเบียบปฏิบัติท่ีก�าหนดไว้ตาม

มาตรา ๔๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบด้วย 

(๑) โครงการหรือกิจกรรม และขนาด รวมถึงหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัต ิ

ในการจัดท�ารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE)

ข้อ๑๖

ข้อ๑๗
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ค�ำอธิบำยประกอบ ประกำศกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
เรื่อง ก�าหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณพื้นที่อ�าเภอบ้านแหลม อ�าเภอเมืองเพชรบุรี อ�าเภอท่ายาง อ�าเภอชะอ�า จังหวัดเพชรบุรี
และอ�าเภอหัวหิน อ�าเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑๓4

ค ำอธิบำยประกอบ ประกำศกระทรวงทรพัยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม เรือ่ง ก ำหนดเขตพืน้ทีแ่ละมำตรกำรคุม้ครองสิง่แวดลอ้ม 
ในบรเิวณพืน้ทีอ่ ำเภอบำ้นแหลม อ ำเภอเมอืงเพชรบุร ีอ ำเภอท่ำยำง อ ำเภอชะอ ำ จงัหวดัเพชรบุร ีและอ ำเภอหวัหนิ อ ำเภอปรำณบุร ี 
จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์พ.ศ. ๒๕๖1 

 

 
-๑๐- 

ล ำดบั
ท่ี 

ประเภทโครงกำร 
หรอืกิจกำร 

ขนำด หลกัเกณฑ ์วิธีกำร 
ระเบียบปฏิบติั 

ผูพิ้จำรณำ 

๑ - โรงแรมตำมกฎหมำย
ว่ำดว้ยโรงแรม  
- อำคำรอยู่อำศยัรวม
ตำมกฎหมำยว่ำดว้ยกำร
ควบคุมอำคำร  
- อำคำรชุดตำมกฎหมำย
ว่ำดว้ยอำคำรชุด 

ทีม่จี ำนวนหอ้งพกั
ตัง้แต่ ๓๐ หอ้ง ถงึ ๗๙ 
หอ้ง หรอืมพีืน้ทีใ่ชส้อย
ของ 
ทุกอำคำรดงักล่ำว
รวมกนัตัง้แต่ ๑,๕๐๐ 
ตำรำงเมตร แต่ไม่ถงึ 
๔,๐๐๐ ตำรำงเมตร 

- ใหเ้สนอในขัน้ขออนุญำต
ก่อสรำ้ง หรอืหำกใชว้ธิกีำร
แจง้ต่อเจำ้พนกังำน
ทอ้งถิน่ตำมกฎหมำยว่ำ
ดว้ยกำรควบคุมอำคำรโดย
ไม่ยื่นขอรบัใบอนุญำต ให้
เสนอรำยงำนในขัน้กำร
แจง้ต่อเจำ้พนกังำน
ทอ้งถิน่ 

- คณะกรรมกำร
ผูช้ ำนำญกำรพจิำรณำ
รำยงำนผลกระทบ
สิง่แวดลอ้มเบือ้งตน้ 
และรำยงำนกำร
ประเมนิ ผลกระทบ
สิง่แวดลอ้ม ในเขต
พืน้ทีคุ่ม้ครอง
สิง่แวดลอ้มจงัหวดั
เพชรบุร ีหรอืจงัหวดั
ประจวบครีขีนัธ ์จะเป็น
ผูพ้จิำรณำ ในล ำดบัที ่  
ทีก่ ำหนดไวท้ัง้หมด  
๑ – ๘ 

๒ กจิกำรทีน่ ำบำ้นพกัอำศยั 
หรอืหอ้งแถว ตกึแถว  
หรอืบำ้นแถวทีอ่ยูใ่น
ทีด่นิแปลงเดยีวกนัหรอื
ตดิต่อกนั ไปใหบ้รกิำร
เป็นสถำนทีพ่กัใน
ลกัษณะโรงแรมตำม
กฎหมำยว่ำดว้ยโรงแรม 

ทีม่จี ำนวนตัง้แต่ ๓๐ 
หอ้งถงึ ๗๙ หอ้ง  

- ใหเ้สนอในขัน้ขออนุญำต
ก่อสรำ้ง หรอืหำกใชว้ธิกีำร
แจง้ต่อเจำ้พนกังำน
ทอ้งถิน่ตำมกฎหมำยว่ำ
ดว้ยกำรควบคุมอำคำรโดย
ไม่ยื่นขอรบัใบอนุญำต ให้
เสนอรำยงำนในขัน้กำร
แจง้ต่อเจำ้พนกังำน
ทอ้งถิน่ 

๓ โรงพยำบำล หรอื
สถำนพยำบำลตำม
กฎหมำยว่ำดว้ย
สถำนพยำบำล 

ทีม่เีตยีงส ำหรบัผูป่้วย
ไวค้ำ้งคนืตัง้แต่ ๑๐ 
เตยีง ถงึ ๕๙ เตยีง 

- ใหเ้สนอในขัน้ขออนุญำต
ก่อสรำ้ง หรอืหำกใชว้ธิกีำร
แจง้ต่อเจำ้พนกังำน
ทอ้งถิน่ตำมกฎหมำยว่ำ
ดว้ยกำรควบคุมอำคำรโดย
ไม่ยื่นขอรบัใบอนุญำต ให้
เสนอรำยงำนในขัน้กำร
แจง้ต่อเจำ้พนกังำน
ทอ้งถิน่ 

๔ กำรจดัสรรทีด่นิเพื่อเป็น
ทีอ่ยู่อำศยั หรอืเพื่อ
ประกอบกำรพำณิชย์
ตำมกฎหมำยว่ำดว้ยกำร
จดัสรรทีด่นิ 

ทีม่จี ำนวนแปลงทีด่นิ
ตัง้แต่ ๑๐๐ แปลง           
แต่ไม่ถงึ ๕๐๐ แปลง 
หรอืมเีน้ือทีต่ัง้แต่ ๑๙ 
ไร่ แต่ไม่เกนิ ๑๐๐ ไร ่

- ใหเ้สนอในขัน้ขออนุญำต
จดัสรรทีด่นิตำมกฎหมำย
ว่ำดว้ยกำรจดัสรรทีด่นิ 

๕ ท่ำเทยีบเรอืสำธำรณะ
ส ำหรบัเรอืประมง หรอื
เรอืโดยสำรเพื่อกำร
ท่องเทีย่ว 

ทีม่พีืน้ทีร่วมของท่ำ
เทยีบเรอืตัง้แต่ 1๐๐ 
ตำรำงเมตร แต่ไม่ถงึ 
๑,๐๐๐ ตำรำงเมตร 

- ใหเ้สนอในขัน้ขออนุมตั ิ
หรอืขออนุญำต 

ค ำอธิบำยประกอบ ประกำศกระทรวงทรพัยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม เรือ่ง ก ำหนดเขตพืน้ทีแ่ละมำตรกำรคุม้ครองสิง่แวดลอ้ม 
ในบรเิวณพืน้ทีอ่ ำเภอบำ้นแหลม อ ำเภอเมอืงเพชรบุร ีอ ำเภอท่ำยำง อ ำเภอชะอ ำ จงัหวดัเพชรบุร ีและอ ำเภอหวัหนิ อ ำเภอปรำณบุร ี 
จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์พ.ศ. ๒๕๖1 

 

 
-๑๑- 

ล ำดบั
ท่ี 

ประเภทโครงกำร 
หรอืกิจกำร 

ขนำด หลกัเกณฑ ์วิธีกำร 
ระเบียบปฏิบติั 

ผูพิ้จำรณำ 

๖ ท่ำเทยีบเรอืส ำรำญกฬีำ ทีร่องรบัเรอืไดต้ัง้แต่ ๕ 
ล ำ แต่ไมถ่งึ ๕๐ ล ำ 
หรอืมพีืน้ทีต่ัง้แต่ ๑๐๐ 
ตำรำงเมตร แต่ไม่ถงึ 
๑,๐๐๐ ตำรำงเมตร 

- ใหเ้สนอในขัน้ขออนุมตั ิ
หรอืขออนุญำต 

๗ สถำนทีท่ีใ่ชใ้นกำรก ำจดั
ขยะมลูฝอย 

ทีม่ปีรมิำณในกำร
ก ำจดัไม่เกนิ ๕๐ ตนั
ต่อวนั 

- ใหเ้สนอในขัน้ขออนุญำต
ก่อสรำ้งเพื่อประกอบ
กจิกำรหรอืขัน้ขออนุญำต
ประกอบกจิกำร แลว้แต่
กรณี    

๘ โรงงำนผลติพลงังำน
ไฟฟ้ำจำกพลงังำนควำม
รอ้น  
 

ตัง้แต่ ๕ เมกกะวตัต ์
แต่ไม่ถงึ ๑๐ เมกกะ
วตัต ์

- ใหเ้สนอในขัน้ขออนุญำต
ก่อสรำ้งเพื่อประกอบ
กจิกำร หรอืขัน้ขออนุญำต
ประกอบกจิกำร แลว้แต่
กรณี 

 
 
 (๒) ประเภทโครงกำรหรอืกจิกรรม และขนำด รวมถงึหลกัเกณฑ ์วธิกีำร ระเบยีบปฏบิตัิ              
ในกำรจดัท ำรำยงำนกำรประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้ม  
 
ล ำดบั 
ท่ี 

ประเภทโครงกำรหรอื
กิจกำร 

ขนำด หลกัเกณฑ ์วิธีกำร 
ระเบียบปฏิบติั 

ผูพิ้จำรณำรำยงำน 

๑ โรงแรมตำมกฎหมำยว่ำ
ดว้ยโรงแรม / อำคำรอยู่
อำศยัรวมตำมกฎหมำย
ว่ำดว้ยกำรควบคุม
อำคำร  
/ อำคำรชุดตำมกฎหมำย
ว่ำดว้ยอำคำรชุด 

- ทีอ่ยู่ห่ำงจำกแนว
ชำยฝัง่ทะเลไม่เกนิ ๕๐ 
เมตร หรอือยู่ห่ำงจำก
แนวชำยเกำะไม่เกนิ 
๕๐ เมตร กรณีทีเ่กำะ
นัน้ไม่มชีำยฝัง่ทะเล 
 

เสนอในขัน้ขออนุญำต
ก่อสรำ้ง หรอืหำกใชว้ธิกีำร
แจง้ต่อเจำ้พนกังำน
ทอ้งถิน่ตำมกฎหมำยว่ำ
ดว้ยกำรควบคุมอำคำรโดย
ไม่ยื่นขอรบัใบอนุญำต ให้
เสนอรำยงำนในขัน้กำร
แจง้ต่อเจำ้พนกังำน
ทอ้งถิน่   

- คณะกรรมกำร
ผูช้ ำนำญกำรพจิำรณำ
รำยงำนผลกระทบ
สิง่แวดลอ้มเบือ้งตน้ 
และรำยงำนกำร
ประเมนิผลกระทบ
สิง่แวดลอ้ม ในเขต
พืน้ทีคุ่ม้ครอง
สิง่แวดลอ้มจงัหวดั
เพชรบุร ีหรอืจงัหวดั
ประจวบครีขีนัธ ์
จะเป็นผูพ้จิำรณำ  
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ค�ำอธิบำยประกอบ ประกำศกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
เรื่อง ก�าหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณพื้นที่อ�าเภอบ้านแหลม อ�าเภอเมืองเพชรบุรี อ�าเภอท่ายาง อ�าเภอชะอ�า จังหวัดเพชรบุรี

และอ�าเภอหัวหิน อ�าเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ๓5

ค ำอธิบำยประกอบ ประกำศกระทรวงทรพัยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม เรือ่ง ก ำหนดเขตพืน้ทีแ่ละมำตรกำรคุม้ครองสิง่แวดลอ้ม 
ในบรเิวณพืน้ทีอ่ ำเภอบำ้นแหลม อ ำเภอเมอืงเพชรบุร ีอ ำเภอท่ำยำง อ ำเภอชะอ ำ จงัหวดัเพชรบุร ีและอ ำเภอหวัหนิ อ ำเภอปรำณบุร ี 
จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์พ.ศ. ๒๕๖1 

 

 
-๑๐- 

ล ำดบั
ท่ี 

ประเภทโครงกำร 
หรอืกิจกำร 

ขนำด หลกัเกณฑ ์วิธีกำร 
ระเบียบปฏิบติั 

ผูพิ้จำรณำ 

๑ - โรงแรมตำมกฎหมำย
ว่ำดว้ยโรงแรม  
- อำคำรอยู่อำศยัรวม
ตำมกฎหมำยว่ำดว้ยกำร
ควบคุมอำคำร  
- อำคำรชุดตำมกฎหมำย
ว่ำดว้ยอำคำรชุด 

ทีม่จี ำนวนหอ้งพกั
ตัง้แต่ ๓๐ หอ้ง ถงึ ๗๙ 
หอ้ง หรอืมพีืน้ทีใ่ชส้อย
ของ 
ทุกอำคำรดงักล่ำว
รวมกนัตัง้แต่ ๑,๕๐๐ 
ตำรำงเมตร แต่ไม่ถงึ 
๔,๐๐๐ ตำรำงเมตร 

- ใหเ้สนอในขัน้ขออนุญำต
ก่อสรำ้ง หรอืหำกใชว้ธิกีำร
แจง้ต่อเจำ้พนกังำน
ทอ้งถิน่ตำมกฎหมำยว่ำ
ดว้ยกำรควบคุมอำคำรโดย
ไม่ยื่นขอรบัใบอนุญำต ให้
เสนอรำยงำนในขัน้กำร
แจง้ต่อเจำ้พนกังำน
ทอ้งถิน่ 

- คณะกรรมกำร
ผูช้ ำนำญกำรพจิำรณำ
รำยงำนผลกระทบ
สิง่แวดลอ้มเบือ้งตน้ 
และรำยงำนกำร
ประเมนิ ผลกระทบ
สิง่แวดลอ้ม ในเขต
พืน้ทีคุ่ม้ครอง
สิง่แวดลอ้มจงัหวดั
เพชรบุร ีหรอืจงัหวดั
ประจวบครีขีนัธ ์จะเป็น
ผูพ้จิำรณำ ในล ำดบัที ่  
ทีก่ ำหนดไวท้ัง้หมด  
๑ – ๘ 

๒ กจิกำรทีน่ ำบำ้นพกัอำศยั 
หรอืหอ้งแถว ตกึแถว  
หรอืบำ้นแถวทีอ่ยูใ่น
ทีด่นิแปลงเดยีวกนัหรอื
ตดิต่อกนั ไปใหบ้รกิำร
เป็นสถำนทีพ่กัใน
ลกัษณะโรงแรมตำม
กฎหมำยว่ำดว้ยโรงแรม 

ทีม่จี ำนวนตัง้แต่ ๓๐ 
หอ้งถงึ ๗๙ หอ้ง  

- ใหเ้สนอในขัน้ขออนุญำต
ก่อสรำ้ง หรอืหำกใชว้ธิกีำร
แจง้ต่อเจำ้พนกังำน
ทอ้งถิน่ตำมกฎหมำยว่ำ
ดว้ยกำรควบคุมอำคำรโดย
ไม่ยื่นขอรบัใบอนุญำต ให้
เสนอรำยงำนในขัน้กำร
แจง้ต่อเจำ้พนกังำน
ทอ้งถิน่ 

๓ โรงพยำบำล หรอื
สถำนพยำบำลตำม
กฎหมำยว่ำดว้ย
สถำนพยำบำล 

ทีม่เีตยีงส ำหรบัผูป่้วย
ไวค้ำ้งคนืตัง้แต่ ๑๐ 
เตยีง ถงึ ๕๙ เตยีง 

- ใหเ้สนอในขัน้ขออนุญำต
ก่อสรำ้ง หรอืหำกใชว้ธิกีำร
แจง้ต่อเจำ้พนกังำน
ทอ้งถิน่ตำมกฎหมำยว่ำ
ดว้ยกำรควบคุมอำคำรโดย
ไม่ยื่นขอรบัใบอนุญำต ให้
เสนอรำยงำนในขัน้กำร
แจง้ต่อเจำ้พนกังำน
ทอ้งถิน่ 

๔ กำรจดัสรรทีด่นิเพื่อเป็น
ทีอ่ยู่อำศยั หรอืเพื่อ
ประกอบกำรพำณิชย์
ตำมกฎหมำยว่ำดว้ยกำร
จดัสรรทีด่นิ 

ทีม่จี ำนวนแปลงทีด่นิ
ตัง้แต่ ๑๐๐ แปลง           
แต่ไม่ถงึ ๕๐๐ แปลง 
หรอืมเีน้ือทีต่ัง้แต่ ๑๙ 
ไร่ แต่ไม่เกนิ ๑๐๐ ไร ่

- ใหเ้สนอในขัน้ขออนุญำต
จดัสรรทีด่นิตำมกฎหมำย
ว่ำดว้ยกำรจดัสรรทีด่นิ 

๕ ท่ำเทยีบเรอืสำธำรณะ
ส ำหรบัเรอืประมง หรอื
เรอืโดยสำรเพื่อกำร
ท่องเทีย่ว 

ทีม่พีืน้ทีร่วมของท่ำ
เทยีบเรอืตัง้แต่ 1๐๐ 
ตำรำงเมตร แต่ไม่ถงึ 
๑,๐๐๐ ตำรำงเมตร 

- ใหเ้สนอในขัน้ขออนุมตั ิ
หรอืขออนุญำต 

(๒) ประเภทโครงการหรือกิจกรรม และขนาด รวมถึงหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบ

ปฏิบัติ ในการจัดท�ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ค ำอธิบำยประกอบ ประกำศกระทรวงทรพัยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม เรือ่ง ก ำหนดเขตพืน้ทีแ่ละมำตรกำรคุม้ครองสิง่แวดลอ้ม 
ในบรเิวณพืน้ทีอ่ ำเภอบำ้นแหลม อ ำเภอเมอืงเพชรบุร ีอ ำเภอท่ำยำง อ ำเภอชะอ ำ จงัหวดัเพชรบุร ีและอ ำเภอหวัหนิ อ ำเภอปรำณบุร ี 
จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์พ.ศ. ๒๕๖1 

 

 
-๑๑- 

ล ำดบั
ท่ี 

ประเภทโครงกำร 
หรอืกิจกำร 

ขนำด หลกัเกณฑ ์วิธีกำร 
ระเบียบปฏิบติั 

ผูพิ้จำรณำ 

๖ ท่ำเทยีบเรอืส ำรำญกฬีำ ทีร่องรบัเรอืไดต้ัง้แต่ ๕ 
ล ำ แต่ไมถ่งึ ๕๐ ล ำ 
หรอืมพีืน้ทีต่ัง้แต่ ๑๐๐ 
ตำรำงเมตร แต่ไม่ถงึ 
๑,๐๐๐ ตำรำงเมตร 

- ใหเ้สนอในขัน้ขออนุมตั ิ
หรอืขออนุญำต 

๗ สถำนทีท่ีใ่ชใ้นกำรก ำจดั
ขยะมลูฝอย 

ทีม่ปีรมิำณในกำร
ก ำจดัไม่เกนิ ๕๐ ตนั
ต่อวนั 

- ใหเ้สนอในขัน้ขออนุญำต
ก่อสรำ้งเพื่อประกอบ
กจิกำรหรอืขัน้ขออนุญำต
ประกอบกจิกำร แลว้แต่
กรณี    

๘ โรงงำนผลติพลงังำน
ไฟฟ้ำจำกพลงังำนควำม
รอ้น  
 

ตัง้แต่ ๕ เมกกะวตัต ์
แต่ไม่ถงึ ๑๐ เมกกะ
วตัต ์

- ใหเ้สนอในขัน้ขออนุญำต
ก่อสรำ้งเพื่อประกอบ
กจิกำร หรอืขัน้ขออนุญำต
ประกอบกจิกำร แลว้แต่
กรณี 

 
 
 (๒) ประเภทโครงกำรหรอืกจิกรรม และขนำด รวมถงึหลกัเกณฑ ์วธิกีำร ระเบยีบปฏบิตัิ              
ในกำรจดัท ำรำยงำนกำรประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้ม  
 
ล ำดบั 
ท่ี 

ประเภทโครงกำรหรอื
กิจกำร 

ขนำด หลกัเกณฑ ์วิธีกำร 
ระเบียบปฏิบติั 

ผูพิ้จำรณำรำยงำน 

๑ โรงแรมตำมกฎหมำยว่ำ
ดว้ยโรงแรม / อำคำรอยู่
อำศยัรวมตำมกฎหมำย
ว่ำดว้ยกำรควบคุม
อำคำร  
/ อำคำรชุดตำมกฎหมำย
ว่ำดว้ยอำคำรชุด 

- ทีอ่ยู่ห่ำงจำกแนว
ชำยฝัง่ทะเลไม่เกนิ ๕๐ 
เมตร หรอือยู่ห่ำงจำก
แนวชำยเกำะไม่เกนิ 
๕๐ เมตร กรณีทีเ่กำะ
นัน้ไม่มชีำยฝัง่ทะเล 
 

เสนอในขัน้ขออนุญำต
ก่อสรำ้ง หรอืหำกใชว้ธิกีำร
แจง้ต่อเจำ้พนกังำน
ทอ้งถิน่ตำมกฎหมำยว่ำ
ดว้ยกำรควบคุมอำคำรโดย
ไม่ยื่นขอรบัใบอนุญำต ให้
เสนอรำยงำนในขัน้กำร
แจง้ต่อเจำ้พนกังำน
ทอ้งถิน่   

- คณะกรรมกำร
ผูช้ ำนำญกำรพจิำรณำ
รำยงำนผลกระทบ
สิง่แวดลอ้มเบือ้งตน้ 
และรำยงำนกำร
ประเมนิผลกระทบ
สิง่แวดลอ้ม ในเขต
พืน้ทีคุ่ม้ครอง
สิง่แวดลอ้มจงัหวดั
เพชรบุร ีหรอืจงัหวดั
ประจวบครีขีนัธ ์
จะเป็นผูพ้จิำรณำ  
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ค�ำอธิบำยประกอบ ประกำศกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
เรื่อง ก�าหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณพื้นที่อ�าเภอบ้านแหลม อ�าเภอเมืองเพชรบุรี อ�าเภอท่ายาง อ�าเภอชะอ�า จังหวัดเพชรบุรี
และอ�าเภอหัวหิน อ�าเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑๓6

   เพื่อให้เจ้าของอาคาร โครงการ กิจการตามข้อ ๑๗ (๑) ล�าดับท่ี ๑ ถึง 
ล�าดับที่ ๔ และล�าดับที่ ๕ เฉพาะท่าเทียบเรือประมง มีหน้าที่ในการเฝ้าระวังและติดตาม
ตรวจสอบการปล่อยน�้าทิ้งจากอาคาร โครงการ หรือกิจการท่ีต้องจัดท�ารายงานผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมเบื้องต้น จึงก�าหนดให้ต้องด�าเนินการดังต่อไปนี้

 เก็บสถิติข้อมูลแสดงผลการท�างานของระบบบ�าบัดน�้าเสีย 
 จัดท�ารายงานสรุปผลการท�างานของระบบบ�าบัดน�้าเสียตามกฎหมายว่าการ

ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
 โดยให้เสนอต่อส�านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด

เพชรบุรี หรือจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ แล้วแต่พื้นที่

  เพื่อให้มีคณะกรรมการ ซึ่งประกอบด้วยภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
กับมาตรการคุ ้มครองสิ่งแวดล้อม และการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
รับผิดชอบในการก�ากับ และติดตามผลการด�าเนินงานตามมาตรการท่ีก�าหนดไว้ในพื้นที่
คุ้มครองสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยการมีส่วนร่วมของ 
ทุกภาคส่วนทั้ง ๒ จังหวัด และเพื่อประโยชน์ในการร่วมมือและประสานงานให้เกิด
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตามมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมของหน่วยงานในพ้ืนท่ี
คุ้มครอง จึงก�าหนดให้มีคณะกรรมการก�ากับดูแลและติดตามผลการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
โดยรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม เป็นผูแ้ต่งตัง้คณะกรรมการฯ 
ทั้ง ๒ จังหวัดมีองค์ประกอบ ดังนี้

ค ำอธิบำยประกอบ ประกำศกระทรวงทรพัยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม เรือ่ง ก ำหนดเขตพืน้ทีแ่ละมำตรกำรคุม้ครองสิง่แวดลอ้ม 
ในบรเิวณพืน้ทีอ่ ำเภอบำ้นแหลม อ ำเภอเมอืงเพชรบุร ีอ ำเภอท่ำยำง อ ำเภอชะอ ำ จงัหวดัเพชรบุร ีและอ ำเภอหวัหนิ อ ำเภอปรำณบุร ี 
จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์พ.ศ. ๒๕๖1 

 

 
-๑๒- 

ล ำดบั 
ท่ี 

ประเภทโครงกำรหรอื
กิจกำร 

ขนำด หลกัเกณฑ ์วิธีกำร 
ระเบียบปฏิบติั 

ผูพิ้จำรณำรำยงำน 

 
๒ 

กจิกำรทีน่ ำบำ้นพกัอำศยั 
หรอืหอ้งแถว ตกึแถว 
หรอืบำ้นแถวทีอ่ยูใ่น
ทีด่นิแปลงเดยีวกนัหรอื
ตดิต่อกนั ไปใหบ้รกิำร
เป็นสถำนทีพ่กัใน
ลกัษณะโรงแรมตำม
กฎหมำยว่ำดว้ยโรงแรม 

ทีม่จี ำนวนตัง้แต่ ๘๐ 
หอ้งขึน้ไป  
 

ใหเ้สนอในขัน้ขออนุญำต
ก่อสรำ้ง หรอืหำกใชว้ธิกีำร
แจง้ต่อเqจำ้พนกังำน
ทอ้งถิน่ตำมกฎหมำยว่ำ
ดว้ยกำรควบคุมอำคำรโดย
ไม่ยื่นขอรบัใบอนุญำต ให้
เสนอรำยงำนในขัน้กำร
แจง้ต่อเจำ้พนกังำทอ้งถิน่ 

ในล ำดบัทีท่ีก่ ำหนดไว้
ทัง้หมด ๑ – ๓ 

๓ สถำนทีท่ีใ่ชใ้นกำรก ำจดั
ขยะมลูฝอย 

ทีม่ปีรมิำณในกำร
ก ำจดัเกนิ ๕๐ ตนัต่อ
วนั 

ใหเ้สนอในขัน้ขออนุญำต
ก่อสรำ้งเพื่อประกอบ
กจิกำรหรอืขัน้ขออนุญำต
ประกอบกจิกำร แลว้แต่
กรณี 

  
 ข้อ ๑๘ เพื่อใหเ้จำ้ของอำคำร โครงกำร กจิกำรตำมขอ้ ๑๗ (๑) ล ำดบัที ่๑ ถงึ ล ำดบัที ่๔ 
และล ำดบัที ่๕ เฉพำะท่ำเทยีบเรอืประมง มหีน้ำทีใ่นกำรเฝ้ำระวงัและตดิตำมตรวจสอบกำรปล่อยน ้ำทิง้
จำกอำคำร โครงกำร หรอืกจิกำรทีต่้องจดัท ำรำยงำนผลกระทบสิง่แวดลอ้มเบือ้งต้น จงึก ำหนดใหต้้อง
ด ำเนินกำรดงัต่อไปนี้ 

➢ เกบ็สถติขิอ้มลูแสดงผลกำรท ำงำนของระบบบ ำบดัน ้ำเสยี  
➢ จดัท ำรำยงำนสรุปผลกำรท ำงำนของระบบบ ำบดัน ้ำเสยีตำมกฎหมำยว่ำกำรส่งเสรมิ

และรกัษำคุณภำพสิง่แวดลอ้ม 
➢ โดยให้เสนอต่อส ำนักงำนทรพัยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมจงัหวดัเพชรบุร ีหรอื

จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์แลว้แต่พืน้ที ่
 
 
 

 
 ข้อ ๑๙  เพื่อใหม้คีณะกรรมกำร ซึง่ประกอบดว้ยภำคส่วนต่ำง ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัมำตรกำร
คุ้มครองสิง่แวดล้อม และกำรรกัษำทรพัยำกรธรรมชำติและสิง่แวดล้อม รบัผดิชอบในกำรก ำกบั และ
ตดิตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมมำตรกำรที่ก ำหนดไว้ในพื้นที่คุ้มครองสิง่แวดล้อมจงัหวดัเพชรบุร ีและ
จงัหวดัประจวบครีขีนัธ์ โดยกำรมสี่วนร่วมของทุกภำคส่วนทัง้ ๒ จงัหวดั และเพื่อประโยชน์ในกำร
ร่วมมอืและประสำนงำนให้เกิดประสทิธภิำพในกำรปฏบิตัิงำนตำมมำตรกำรคุ้มครองสิง่แวดล้อมของ
หน่วยงำนในพื้นที่คุ้มครอง จึงก ำหนดให้มีคณะกรรมกำรก ำกับดูแลและติดตำมผลกำรคุ้มครอง

ค ำอธิบำยประกอบ ประกำศกระทรวงทรพัยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม เรือ่ง ก ำหนดเขตพืน้ทีแ่ละมำตรกำรคุม้ครองสิง่แวดลอ้ม 
ในบรเิวณพืน้ทีอ่ ำเภอบำ้นแหลม อ ำเภอเมอืงเพชรบุร ีอ ำเภอท่ำยำง อ ำเภอชะอ ำ จงัหวดัเพชรบุร ีและอ ำเภอหวัหนิ อ ำเภอปรำณบุร ี 
จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์พ.ศ. ๒๕๖1 

 

 
-๑๒- 

ล ำดบั 
ท่ี 

ประเภทโครงกำรหรอื
กิจกำร 

ขนำด หลกัเกณฑ ์วิธีกำร 
ระเบียบปฏิบติั 

ผูพิ้จำรณำรำยงำน 

 
๒ 

กจิกำรทีน่ ำบำ้นพกัอำศยั 
หรอืหอ้งแถว ตกึแถว 
หรอืบำ้นแถวทีอ่ยูใ่น
ทีด่นิแปลงเดยีวกนัหรอื
ตดิต่อกนั ไปใหบ้รกิำร
เป็นสถำนทีพ่กัใน
ลกัษณะโรงแรมตำม
กฎหมำยว่ำดว้ยโรงแรม 

ทีม่จี ำนวนตัง้แต่ ๘๐ 
หอ้งขึน้ไป  
 

ใหเ้สนอในขัน้ขออนุญำต
ก่อสรำ้ง หรอืหำกใชว้ธิกีำร
แจง้ต่อเqจำ้พนกังำน
ทอ้งถิน่ตำมกฎหมำยว่ำ
ดว้ยกำรควบคุมอำคำรโดย
ไม่ยื่นขอรบัใบอนุญำต ให้
เสนอรำยงำนในขัน้กำร
แจง้ต่อเจำ้พนกังำทอ้งถิน่ 

ในล ำดบัทีท่ีก่ ำหนดไว้
ทัง้หมด ๑ – ๓ 

๓ สถำนทีท่ีใ่ชใ้นกำรก ำจดั
ขยะมลูฝอย 

ทีม่ปีรมิำณในกำร
ก ำจดัเกนิ ๕๐ ตนัต่อ
วนั 

ใหเ้สนอในขัน้ขออนุญำต
ก่อสรำ้งเพื่อประกอบ
กจิกำรหรอืขัน้ขออนุญำต
ประกอบกจิกำร แลว้แต่
กรณี 

  
 ข้อ ๑๘ เพื่อใหเ้จำ้ของอำคำร โครงกำร กจิกำรตำมขอ้ ๑๗ (๑) ล ำดบัที ่๑ ถงึ ล ำดบัที ่๔ 
และล ำดบัที ่๕ เฉพำะท่ำเทยีบเรอืประมง มหีน้ำทีใ่นกำรเฝ้ำระวงัและตดิตำมตรวจสอบกำรปล่อยน ้ำทิง้
จำกอำคำร โครงกำร หรอืกจิกำรทีต่้องจดัท ำรำยงำนผลกระทบสิง่แวดลอ้มเบือ้งต้น จงึก ำหนดใหต้้อง
ด ำเนินกำรดงัต่อไปนี้ 

➢ เกบ็สถติขิอ้มลูแสดงผลกำรท ำงำนของระบบบ ำบดัน ้ำเสยี  
➢ จดัท ำรำยงำนสรุปผลกำรท ำงำนของระบบบ ำบดัน ้ำเสยีตำมกฎหมำยว่ำกำรส่งเสรมิ

และรกัษำคุณภำพสิง่แวดลอ้ม 
➢ โดยให้เสนอต่อส ำนักงำนทรพัยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมจงัหวดัเพชรบุร ีหรอื

จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์แลว้แต่พืน้ที ่
 
 
 

 
 ข้อ ๑๙  เพื่อใหม้คีณะกรรมกำร ซึง่ประกอบดว้ยภำคส่วนต่ำง ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัมำตรกำร
คุ้มครองสิง่แวดล้อม และกำรรกัษำทรพัยำกรธรรมชำติและสิง่แวดล้อม รบัผดิชอบในกำรก ำกบั และ
ตดิตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมมำตรกำรที่ก ำหนดไว้ในพื้นที่คุ้มครองสิง่แวดล้อมจงัหวดัเพชรบุร ีและ
จงัหวดัประจวบครีขีนัธ์ โดยกำรมสี่วนร่วมของทุกภำคส่วนทัง้ ๒ จงัหวดั และเพื่อประโยชน์ในกำร
ร่วมมอืและประสำนงำนให้เกิดประสทิธภิำพในกำรปฏบิตัิงำนตำมมำตรกำรคุ้มครองสิง่แวดล้อมของ
หน่วยงำนในพื้นที่คุ้มครอง จึงก ำหนดให้มีคณะกรรมกำรก ำกับดูแลและติดตำมผลกำรคุ้มครอง

ข้อ๑๘

ข้อ๑๙
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ค�ำอธิบำยประกอบ ประกำศกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
เรื่อง ก�าหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณพื้นที่อ�าเภอบ้านแหลม อ�าเภอเมืองเพชรบุรี อ�าเภอท่ายาง อ�าเภอชะอ�า จังหวัดเพชรบุรี

และอ�าเภอหัวหิน อ�าเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ๓7

 จงัหวัดเพชรบุรี 
 ๑. ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ประธานกรรมการ

 ๒. ผู้อ�านวยการส�านักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ ๓ กรรมการ

 ๓. ผู้อ�านวยการส�านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๘ กรรมการ

 ๔. ผู้อ�านวยการส�านักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเล กรรมการ

  และชายฝั่งที่ ๔   

 ๕. ผู้อ�านวยการส�านักศิลปากรที่ ๑ (ราชบุรี) กรรมการ

 ๖. อัยการจังหวัดซึ่งเป็นหัวหน้าส�านักงานอัยการจังหวัด กรรมการ

 ๗. ประมงจังหวัดเพชรบุรี กรรมการ

 ๘. พลังงานจังหวัดเพชรบุรี กรรมการ

 ๙. ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบุรี กรรมการ

 ๑๐. เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบุรี กรรมการ

 ๑๑. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี กรรมการ

 ๑๒. อุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี กรรมการ

 ๑๓. ปลัดจังหวัดเพชรบุรี กรรมการ

 ๑๔. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี กรรมการ

 ๑๕. ผู้แทนรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง กรรมการ

 ๑๖. ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ�านวน ๑ คน กรรมการ

 ๑๗. ผู้แทนภาคเอกชนซึ่งมีกิจกรรมเกี่ยวข้องกับการบริการ  กรรมการ

   การอุตสาหกรรม หรือการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

   และสิ่งแวดล้อมที่อยู่ในพื้นที่ จ�านวน ๕ คน

 ๑๘. ผู้ทรงคุณวุฒิด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรรมการ

   ที่อยู่ในพื้นที่ จ�านวน ๓ คน

 ๑๙. ผู้อ�านวยการส�านักงานทรัพยากรธรรมชาติ เลขานุการ

   และสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี

 ๒๐. เจ้าหน้าที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ ผู้ช่วยเลขานุการ

   และสิ่งแวดล้อม จ�านวน ๒ คน 

ค ำอธิบำยประกอบ ประกำศกระทรวงทรพัยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม เรือ่ง ก ำหนดเขตพืน้ทีแ่ละมำตรกำรคุม้ครองสิง่แวดลอ้ม 
ในบรเิวณพืน้ทีอ่ ำเภอบำ้นแหลม อ ำเภอเมอืงเพชรบุร ีอ ำเภอท่ำยำง อ ำเภอชะอ ำ จงัหวดัเพชรบุร ีและอ ำเภอหวัหนิ อ ำเภอปรำณบุร ี 
จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์พ.ศ. ๒๕๖1 

 

 
-๑๒- 

ล ำดบั 
ท่ี 

ประเภทโครงกำรหรอื
กิจกำร 

ขนำด หลกัเกณฑ ์วิธีกำร 
ระเบียบปฏิบติั 

ผูพิ้จำรณำรำยงำน 

 
๒ 

กจิกำรทีน่ ำบำ้นพกัอำศยั 
หรอืหอ้งแถว ตกึแถว 
หรอืบำ้นแถวทีอ่ยูใ่น
ทีด่นิแปลงเดยีวกนัหรอื
ตดิต่อกนั ไปใหบ้รกิำร
เป็นสถำนทีพ่กัใน
ลกัษณะโรงแรมตำม
กฎหมำยว่ำดว้ยโรงแรม 

ทีม่จี ำนวนตัง้แต่ ๘๐ 
หอ้งขึน้ไป  
 

ใหเ้สนอในขัน้ขออนุญำต
ก่อสรำ้ง หรอืหำกใชว้ธิกีำร
แจง้ต่อเqจำ้พนกังำน
ทอ้งถิน่ตำมกฎหมำยว่ำ
ดว้ยกำรควบคุมอำคำรโดย
ไม่ยื่นขอรบัใบอนุญำต ให้
เสนอรำยงำนในขัน้กำร
แจง้ต่อเจำ้พนกังำทอ้งถิน่ 

ในล ำดบัทีท่ีก่ ำหนดไว้
ทัง้หมด ๑ – ๓ 

๓ สถำนทีท่ีใ่ชใ้นกำรก ำจดั
ขยะมลูฝอย 

ทีม่ปีรมิำณในกำร
ก ำจดัเกนิ ๕๐ ตนัต่อ
วนั 

ใหเ้สนอในขัน้ขออนุญำต
ก่อสรำ้งเพื่อประกอบ
กจิกำรหรอืขัน้ขออนุญำต
ประกอบกจิกำร แลว้แต่
กรณี 

  
 ข้อ ๑๘ เพื่อใหเ้จำ้ของอำคำร โครงกำร กจิกำรตำมขอ้ ๑๗ (๑) ล ำดบัที ่๑ ถงึ ล ำดบัที ่๔ 
และล ำดบัที ่๕ เฉพำะท่ำเทยีบเรอืประมง มหีน้ำทีใ่นกำรเฝ้ำระวงัและตดิตำมตรวจสอบกำรปล่อยน ้ำทิง้
จำกอำคำร โครงกำร หรอืกจิกำรทีต่้องจดัท ำรำยงำนผลกระทบสิง่แวดลอ้มเบือ้งต้น จงึก ำหนดใหต้้อง
ด ำเนินกำรดงัต่อไปนี้ 

➢ เกบ็สถติขิอ้มลูแสดงผลกำรท ำงำนของระบบบ ำบดัน ้ำเสยี  
➢ จดัท ำรำยงำนสรุปผลกำรท ำงำนของระบบบ ำบดัน ้ำเสยีตำมกฎหมำยว่ำกำรส่งเสรมิ

และรกัษำคุณภำพสิง่แวดลอ้ม 
➢ โดยให้เสนอต่อส ำนักงำนทรพัยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมจงัหวดัเพชรบุร ีหรอื

จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์แลว้แต่พืน้ที ่
 
 
 

 
 ข้อ ๑๙  เพื่อใหม้คีณะกรรมกำร ซึง่ประกอบดว้ยภำคส่วนต่ำง ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัมำตรกำร
คุ้มครองสิง่แวดล้อม และกำรรกัษำทรพัยำกรธรรมชำติและสิง่แวดล้อม รบัผดิชอบในกำรก ำกบั และ
ตดิตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมมำตรกำรที่ก ำหนดไว้ในพื้นที่คุ้มครองสิง่แวดล้อมจงัหวดัเพชรบุร ีและ
จงัหวดัประจวบครีขีนัธ์ โดยกำรมสี่วนร่วมของทุกภำคส่วนทัง้ ๒ จงัหวดั และเพื่อประโยชน์ในกำร
ร่วมมอืและประสำนงำนให้เกิดประสทิธภิำพในกำรปฏบิตัิงำนตำมมำตรกำรคุ้มครองสิง่แวดล้อมของ
หน่วยงำนในพื้นที่คุ้มครอง จึงก ำหนดให้มีคณะกรรมกำรก ำกับดูแลและติดตำมผลกำรคุ้มครอง
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ค�ำอธิบำยประกอบ ประกำศกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
เรื่อง ก�าหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณพื้นที่อ�าเภอบ้านแหลม อ�าเภอเมืองเพชรบุรี อ�าเภอท่ายาง อ�าเภอชะอ�า จังหวัดเพชรบุรี
และอ�าเภอหัวหิน อ�าเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑๓8

 จงัหวัดประจวบคีรีขนัธ์
 ๑. ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประธานกรรมการ

 ๒. ผู้อ�านวยการส�านักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ ๓ กรรมการ

 ๓. ผู้อ�านวยการส�านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๘ กรรมการ

 ๔. ผู้อ�านวยการส�านักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเล กรรมการ

  และชายฝั่งที่ ๔   

 ๕. ผู้อ�านวยการส�านักศิลปากรที่ ๑ (ราชบุรี) กรรมการ

 ๖. อัยการจังหวัดซึ่งเป็นหัวหน้าส�านักงานอัยการจังหวัด กรรมการ

 ๗. ประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กรรมการ

 ๘. พลังงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กรรมการ

 ๙. ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กรรมการ

 ๑๐. เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กรรมการ

 ๑๑. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กรรมการ

 ๑๒. อุตสาหกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กรรมการ

 ๑๓. ปลัดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กรรมการ

 ๑๔.  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กรรมการ

 ๑๕. ผู้แทนรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง กรรมการ

 ๑๖. ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ�านวน ๑ คน กรรมการ

 ๑๗. ผู้แทนภาคเอกชนซึ่งมีกิจกรรมเกี่ยวข้องกับการบริการ  กรรมการ

   การอุตสาหกรรม หรือการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

   และสิ่งแวดล้อมที่อยู่ในพื้นที่ จ�านวน ๕ คน

 ๑๘. ผู้ทรงคุณวุฒิด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรรมการ

   ที่อยู่ในพื้นที่ จ�านวน ๓ คน

 ๑๙. ผู้อ�านวยการส�านักงานทรัพยากรธรรมชาติ เลขานุการ

   และสิ่งแวดล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 ๒๐. เจ้าหน้าที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ ผู้ช่วยเลขานุการ

   และสิ่งแวดล้อม จ�านวน ๒ คน
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ค�ำอธิบำยประกอบ ประกำศกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
เรื่อง ก�าหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณพื้นที่อ�าเภอบ้านแหลม อ�าเภอเมืองเพชรบุรี อ�าเภอท่ายาง อ�าเภอชะอ�า จังหวัดเพชรบุรี

และอ�าเภอหัวหิน อ�าเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ๓๙

ทั้งน้ี ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีและผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เสนอ

รายชื่อคณะกรรมการฯ ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯ ภายใน ๖๐ วันนับแต่วันที่ประกาศนี้

ใช้บังคับ

  เพื่อให้คณะกรรมการร่วมกันก�าหนดแนวทางการอนุรักษ์ รวมถึงการดูแล 

ติดตาม ตรวจสอบการบังคับใช้มาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม และการรายงานผลการ

ติดตามตรวจสอบ และเพื่อให้การด�าเนินงานของคณะกรรมการก�ากับดูแลและติดตามผล

การคุ้มครองส่ิงแวดล้อมในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เกิดความ

ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ จึงได้ก�าหนดอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการก�ากับดูแลและ

ติดตามผลการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดังนี้ 

(๑) ดูแล ติดตาม ตรวจสอบการบังคับใช้มาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม และจัดท�า

รายงานผลการติดตามตรวจสอบการบังคับใช้มาตรการฯ ส่งให้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม

แห่งชาติอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

(๒) จัดให้มีการศึกษาและวิเคราะห์ประสิทธิภาพการบังคับใช้มาตรการคุ้มครอง 

สิ่งแวดล้อม เพื่อน�าไปประกอบการพิจารณาก�าหนดมาตรการคุ ้มครองสิ่งแวดล้อมได ้

อย่างเหมาะสม และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

(๓) ให้ความเห็นชอบโครงการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่ีจะขอรับ

การสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมตามมาตรา ๒๓ (๔)

(๔) เสนอแนะข้อมูลเกี่ยวกับการส่งเสริม รักษา คุ ้มครอง ฟื ้นฟู และอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในจังหวัดต่อรัฐมนตรี

(๕) แต่งต้ังคณะอนุกรรมการ หรือคณะท�างาน เพื่อปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใด 

ตามที่คณะกรรมการฯ ตามข้อ ๑๙ มอบหมาย

  

  เป็นบทบัญญัติรองรับในกรณีที่มีกฎหมายก�าหนดมาตรการคุ ้มครอง 

สิ่งแวดล้อมในเรื่องใดไว้เป็นการเฉพาะแล้ว และมาตรการนั้นเป็นมาตรการที่ดีกว่า

มาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมที่ก�าหนดไว้ในประกาศนี้ ก็ให้ใช้มาตรการที่ก�าหนดไว้ใน

กฎหมายนั้นได้ ซึ่งหน่วยงานที่มีหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องในการก�ากับ ดูแล หรืออนุญาต จะต้อง

พิจารณาในการบังคับใช้ในกรณีนี้

ข้อ๒๐

ข้อ๒๑
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ค�ำอธิบำยประกอบ ประกำศกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
เรื่อง ก�าหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณพื้นที่อ�าเภอบ้านแหลม อ�าเภอเมืองเพชรบุรี อ�าเภอท่ายาง อ�าเภอชะอ�า จังหวัดเพชรบุรี
และอ�าเภอหัวหิน อ�าเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑4๐

   เป็นบทบัญญัติก�าหนดให้ผู้มีอ�านาจหน้าที่ที่อนุญาต หรือก�ากับควบคุม
เกี่ยวกับอาคาร หรือการประกอบกิจการใด ๆ ตามท่ีก�าหนดไว้ในประกาศน้ี ปฏิบัติการให้
เป็นไปตามมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมที่ก�าหนดไว้ อาทิเช่น

ด้านอาคาร ได้แก่ เจ้าพนักงานท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
ด้านโรงงานอุตสาหกรรม ได้แก่ ส�านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
ด้านการท�าอันตรายต่อเต่าทะเล พะยูน โลมา วาฬ ปลาฉลามวาฬ หรือสัตว์ทะเล    

หายากอื่น ๆ ได้แก่ หน่วยป้องกันและปราบปรามทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ด้านการถมทะเล แหล่งน�้าสาธารณะ ล่วงล�้าล�าน�้า และท่าเทียบเรือ ได้แก่ องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น ส�านักงานเจ้าท่าภูมิภาค เป็นต้น

  เป็นบทบัญญัติรองรับสิทธิและก�าหนดขอบเขตการด�าเนินการต่อไปของ
การกระท�า กิจกรรม หรือกิจการใดที่ต้องห้ามตามประกาศนี้ ให้ด�าเนินการต่อไปได้จนกว่า
จะสิ้นก�าหนดระยะเวลาที่ได้รับอนุญาต แต่ห้ามกระท�าหรือประกอบกิจกรรมหรือกิจการใด
เพิ่มขึ้น หรือนอกเหนือจากที่ได้รับอนุญาตไว้แล้ว

ส�าหรับผู้ได้รับอนุญาตต้องการจะด�าเนินการนั้นต่อไป หลังจากสิ้นสุดระยะเวลาที่ได้
รับอนุญาต ให้ยื่นค�าขอต่ออายุหรือยื่นค�าขออนุญาตใหม่ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นแล้ว
แต่กรณี แต่จะให้อนุญาตตามพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตเดิมไว้เท่านั้น

  เป็นบทบัญญัติรองรับสิทธิส�าหรับอาคารท่ีมีอยู่แล้วในพื้นท่ีนี้ก่อนวันท่ี
ประกาศกระทรวงฯ ฉบับนี้ใช้บังคับ ได้รับการยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามประกาศกระทรวงฯ 
ฉบับนี้ แต่จะดัดแปลงหรือเปลี่ยนการใช้ให้ขัดกับมาตรการท่ีก�าหนดไว้ในประกาศ 
กระทรวงฯ ฉบับนี้ไม่ได้ 

  เป็นบทบญัญติัรองรบัสทิธสิ�าหรบัอาคารทีย่งัก่อสร้างไม่แล้วเสรจ็ แต่เป็น
อาคารที่ได้รับใบอนุญาต หรือได้รับใบแจ้งการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้ตาม
กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร หรือตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น ๆ อยู่ก่อนวันที่
ประกาศกระทรวงฯ ฉบับนี้ใช้บังคับแต่ยังก่อสร้าง ดัดแปลงหรือเปลี่ยนการใช้ไม่แล้วเสร็จ 
ได้รับกำรยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามมาตรการในประกาศกระทรวงฯ ฉบับนี้ แต่จะขอ

เปลี่ยนแปลงการอนุญาตหรือการแจ้งให้เป็นการขัดต่อประกาศนี้ไม่ได้

ข้อ๒๒

ข้อ๒3

ข้อ๒๔

ข้อ๒๕
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ค�ำอธิบำยประกอบ ประกำศกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
เรื่อง ก�าหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณพื้นที่อ�าเภอบ้านแหลม อ�าเภอเมืองเพชรบุรี อ�าเภอท่ายาง อ�าเภอชะอ�า จังหวัดเพชรบุรี

และอ�าเภอหัวหิน อ�าเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ 4๑

  เป็นบทเฉพาะกาลในการรองรับให้คณะกรรมการก�ากับดูแลและ 

ติดตามผลการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ให้ด�าเนินการอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะมีการแต่งต้ัง 

คณะกรรมการฯ ชุดใหม่ขึ้นมาแทน

  ประกาศกระทรวงฯ ฉบับนี้ มีอายุการใช้บังคับเป็นเวลา ๕ ปี นับถัดจาก

วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันท่ี ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ – ๒๙ 

มิถุนายน ๒๕๖๖

ข้อ๒๖

ข้อ๒๗
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ค�ำอธิบำยประกอบ ประกำศกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
เรื่อง ก�าหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณพื้นที่อ�าเภอบ้านแหลม อ�าเภอเมืองเพชรบุรี อ�าเภอท่ายาง อ�าเภอชะอ�า จังหวัดเพชรบุรี

และอ�าเภอหัวหิน อ�าเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ 4๓
   การร้องทุกข์ กล่าวโทษ

การออกประกาศเขตพื้นที่และมาตรการคุ ้มครองสิ่งแวดล้อมตามมาตรา ๔๕ 
แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็นการ
อุดช่องว่างของกฎหมาย หรือเพื่อท�าให้กฎหมายที่มีอยู่แล้วเกิดประสิทธิภาพเพิ่มข้ึนใน 
การแก้ไขปัญหาคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ทวีความรุนแรงจนเข้าข้ันวิกฤตและมีความจ�าเป็น 
จะต้องได้รับการแก้ไขโดยทันที แต่ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องไม่มีอ�านาจตามกฎหมายหรือ 
ไม่สามารถทีจ่ะท�าการแก้ไขปัญหาได้ โดยให้รัฐมนตรีเมื่อได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีแล้ว 
สามารถที่จะก�าหนดเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๔๔ เพื่อน�าไปใช้
บังคับกับพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งได้เป็นการเฉพาะ และถือว่าเป็นกฎหมายที่ก�าหนดหน้าท่ี 
ให้ประชาชนจะต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขตามที่ก�าหนดไว้หากฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามก็จะได้รับ
โทษทางอาญาตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๑๐๐ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน จึงไม่จ�าต้อง
ก�าหนดให้มีพนักงานเจ้าหน้าที่คอยควบคุมและตรวจสอบให้มีการปฏิบัติตามในสิ่งที่ก�าหนด
ไว้ในประกาศอีกแต่อย่างใด และเมื่อผู้ใดพบเห็นว่ามีผู้กระท�าฝ่าฝืนก็สามารถกล่าวโทษ 
ต่อเจ้าหน้าที่ต�ารวจซึ่งท�าหน้าที่เป็นพนักงานสอบสวนตามมาตรา ๒ (๖) และ (๘) 
แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาให้ด�าเนินคดีกับผู้ท่ีฝ่าฝืนได้ทันที และเป็น
หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ต�ารวจที่เป็นเจ้าพนักงานสอบสวน จะต้องด�าเนินการสอบสวนหรือ 
หาตัวผู้กระท�าผิดต่อไปตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และ 
ในขณะเดียวกันในข้อ ๑๙ ของประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เรื่อง ก�าหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณพื้นท่ีอ�าเภอบ้านแหลม 
อ�าเภอเมืองเพชรบุรี อ�าเภอท่ายาง อ�าเภอชะอ�า จังหวัดเพชรบุรี และอ�าเภอหัวหิน 
อ�าเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ก็ได้แต่งตั้งคณะกรรมการก�ากับดูแล
และติดตามผลการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมไว้แล้ว เพื่อท�าหน้าที่ดูแล ติดตาม ตรวจสอบ 
การบังคับใช้มาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและให้ความเห็นชอบกับการน�าแผนงานต่าง ๆ 
ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมไปปฏิบัติตามซึ่งคณะกรรมการก�ากับดังกล่าวจะต้องคอย 
สอดส่องให้เจ้าหน้าที่ในท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ต�ารวจที่มีอ�านาจหน้าที่อยู่แล้วตามกฎหมาย
ให้ด�าเนินการตามประกาศดังกล่าว ซึ่งถ้าคณะกรรมการฯ ไม่ปฏิบัติตามอ�านาจหน้าที ่
ตามที่ก�าหนดไว้ในประกาศก็อาจจะมีความผิดฐานเป็นเจ้าหนักงานปฏิบัติหรือละเว้น 

การปฏิบัติหน้าที่
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พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ  
(ฉบบัที่  ๒) พ.ศ.  ๒๕๖๑

“มาตรา ๑๑๐/๒ บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ที่มี โทษปรับ 

สถานเดียวหรือเป็นความผิดที่มีโทษปรับหรือจ�าคุกไม่เกินสองปี  ให้คณะกรรมการ

เปรียบเทียบมีอ�านาจเปรียบเทียบได้

ในกรณีที่พนักงานสอบสวน เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่

พบว่าบุคคลใด กระท�าความผิดตามวรรคหนึ่ง และบุคคลนั้นยินยอมให้เปรียบเทียบ 

ให้พนักงานสอบสวน เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ แล้วแต่กรณี 

ส่งเรื่องให้คณะกรรมการเปรียบเทียบภายในเจ็ดวัน นับแต่วันที่บุคคลนั้นแสดง 

ความยินยอมให้เปรียบเทียบ

เม่ือผู้ต้องหาได้ช�าระค่าปรับตามจ�านวนที่เปรียบเทียบภายในสามสิบวันนับแต่

วันที่มี การเปรียบเทียบแล้ว ให้ถือว่าคดีเลิกกันตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมาย

วิธีพิจารณาความอาญา”
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ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
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ออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้ยกเลิก   
(๑) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เร่ือง  กําหนดเขตพื้นที่และ

มาตรการคุ้มครองส่ิงแวดล้อม  ในบริเวณพื้นที่อําเภอบ้านแหลม  อําเภอเมืองเพชรบุรี  อําเภอท่ายาง   
และอําเภอชะอํา  จังหวัดเพชรบุรี  อําเภอหัวหิน  และอําเภอปราณบุรี  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  พ.ศ.  ๒๕๕๓  
ลงวันที่  ๑๙  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 

(๒) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เร่ือง  ขยายระยะเวลาการใช้บังคับ
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เร่ือง  กําหนดเขตพ้ืนที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม  
ในบริเวณพื้นที่อําเภอบ้านแหลม  อําเภอเมืองเพชรบุรี  อําเภอท่ายาง  และอําเภอชะอํา  จังหวัดเพชรบุรี  
อําเภอหัวหิน  และอําเภอปราณบุรี  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  พ.ศ.  ๒๕๕๓  ลงวันที่  ๒๖  กรกฎาคม  
พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

ข้อ ๒ ในประกาศนี้ 
“แนวชายฝั่งทะเล”  หมายความว่า  แนวที่น้ําทะเลขึ้นสูงสุดตามปกติทางธรรมชาติ 
ข้อ ๓ ให้พื้นที่ที่ได้มีการกําหนดให้เป็นเขตอนุรักษ์และเขตควบคุมมลพิษของจังหวัดเพชรบุรี

และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ดังต่อไปนี้  เป็นเขตพื้นที่ที่ให้ใช้มาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม  ตามหลักเกณฑ์
ที่กําหนดไว้ในประกาศนี้   

(๑) พื้นที่ภายในแนวเขตตามประกาศกระทรวงเกษตร  เร่ือง  กําหนดเขตห้ามใช้เคร่ืองมืออวนลาก
และอวนรุนที่ใช้กับเรือยนต์ทําการประมง  ลงวันที่  ๒๐  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๑๕  เฉพาะในบริเวณ   
ที่วัดจากแนวชายฝ่ังทะเลออกไปในทะเลเป็นระยะ  ๓,๐๐๐  เมตร  ตั้งแต่ด้านเหนือตําบลบางตะบูน  
อําเภอบ้านแหลม  จังหวัดเพชรบุรี  ลงไปทางทิศใต้ขนานกับแนวชายฝั่งทะเลจนถึงสุดเขตตําบลปากนํ้าปราณ  
อําเภอปราณบุรี  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
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เรื่อง ก�ำหนดเขตพื้นที่และมำตรกำรคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณพื้นที่อ�ำเภอบ้ำนแหลม อ�ำเภอเมืองเพชรบุรี อ�ำเภอท่ำยำง อ�ำเภอชะอ�ำ จังหวัดเพชรบุรี
และอ�ำเภอหัวหิน อ�ำเภอปรำณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑

 หน้า   ๔ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๑๕๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   มิถุนายน   ๒๕๖๑ 
 

 
 

(๒) พื้นที่ภายในแนวเขตตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เรื่อง  กําหนดห้ามใช้
เคร่ืองมืออวนลากและอวนรุนที่ใช้ประกอบเรือยนต์ทําการประมงในที่จับสัตว์น้ําบางแห่งของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
ลงวันที่  ๙  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๐  ต้ังแต่ด้านเหนือเทศบาลเมืองหัวหิน  อําเภอหัวหิน  ลงไปทางทิศใต้
ขนานกับแนวชายฝั่งทะเลจนถึงสุดเขตตําบลปากน้ําปราณ  อําเภอปราณบุรี  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์   

(๓) พื้นที่ภายในแนวเขตตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ  ฉบับที่  ๑๓  (พ.ศ.  ๒๕๓๙)  
ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  พ .ศ .  ๒๕๓๕   
เร่ือง  กําหนดให้ท้องที่เขตอําเภอบ้านแหลม  อําเภอเมืองเพชรบุรี  อําเภอท่ายาง  อําเภอชะอํา  จังหวัดเพชรบุรี  
และอําเภอหัวหินกับอําเภอปราณบุรี  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  เป็นเขตควบคุมมลพิษ  ลงวันที่  ๘  พฤศจิกายน  
พ.ศ.  ๒๕๓๙  เฉพาะในพื้นที่ตําบลบางตะบูน  ตําบลบางตะบูนออก  ตําบลบ้านแหลม  ตําบลบางขุนไทร  
ตําบลปากทะเล  ตําบลบางแก้ว  ตําบลแหลมผักเบ้ีย  อําเภอบ้านแหลม  ตําบลหาดเจ้าสําราญ   
ตําบลหนองขนาน  อําเภอเมืองเพชรบุรี  ตําบลปกึเตียน  อําเภอท่ายาง  ตําบลหนองศาลา  ตําบลบางเก่า  
เทศบาลเมืองชะอํา  อําเภอชะอํา  จังหวัดเพชรบุรี  และเทศบาลเมืองหัวหิน  อําเภอหัวหิน  ตําบลปากน้ําปราณ  
อําเภอปราณบุรี  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์   

ข้อ ๔ ให้จําแนกพื้นที่ที่ให้ใช้มาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมตามข้อ  ๓  เป็น  ๘  บริเวณ   
ตามแผนที่ท้ายประกาศนี้  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

บริเวณที่  ๑  ได้แก่  พื้นที่ตําบลบางตะบูน  และตําบลบางตะบูนออก  อําเภอบ้านแหลม  
จังหวัดเพชรบุรี  เว้นแต่พื้นที่บริเวณที่  ๗ 

บริเวณที่  ๒  ได้แก่  พื้นที่ตําบลบ้านแหลม  ตําบลบางขุนไทร  ตําบลปากทะเล  ตําบลบางแก้ว  
และตําบลแหลมผักเบ้ีย  อําเภอบ้านแหลม  จังหวัดเพชรบุรี  เว้นแต่พื้นที่บริเวณที่  ๗ 

บริเวณที่  ๓  ได้แก่  พื้นที่ตําบลหาดเจ้าสําราญ  และตําบลหนองขนาน  อําเภอเมืองเพชรบุรี  
ตําบลปึกเตียน  อําเภอท่ายาง  ตําบลหนองศาลา  และตําบลบางเก่า  อําเภอชะอํา  จังหวัดเพชรบุรี   
เว้นแต่พื้นที่บริเวณที่  ๗   

บริเวณที่  ๔  ได้แก่  พื้นที่เทศบาลเมืองชะอํา  อําเภอชะอํา  จังหวัดเพชรบุรี  และพื้นที่เทศบาล
เมืองหัวหิน  อําเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  เว้นแต่พื้นที่บริเวณที่  ๘ 

บริเวณที่  ๕  ได้แก่  พื้นที่ตําบลปากน้ําปราณ  อําเภอปราณบุรี  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์   
เว้นแต่พื้นที่บริเวณที่  ๗  และบริเวณที่  ๘    

บริเวณที่  ๖  ได้แก่  พื้นที่ภายในบริเวณตามข้อ  ๓  (๑)  และ  (๒)  เว้นแต่พื้นที่บริเวณที่  ๗   
บริเวณที่  ๗  ได้แก่  พื้นที่ป่าชายเลน  ซึ่งไม่รวมป่าชายเลนในพ้ืนที่ที่มีเอกสารสิทธิ์ 
บริเวณที่  ๘  ได้แก่  พื้นที่ป่าตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้  ซึ่งไม่รวมแม่น้ํา  ลําคลอง  ถนน  พื้นที่

ที่มีเอกสารสิทธิ์หรือพื้นที่ที่ไม่อยู่ในความครอบครองของราชการ  และพื้นที่บริเวณที่  ๗   
ข้อ ๕ ในพื้นที่ตามข้อ  ๔  ห้ามก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเปล่ียนการใช้อาคารใด ๆ  ให้เป็น

โรงงานทุกประเภทหรือทุกชนิดตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่ 
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เรื่อง ก�ำหนดเขตพื้นที่และมำตรกำรคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณพื้นที่อ�ำเภอบ้ำนแหลม อ�ำเภอเมืองเพชรบุรี อ�ำเภอท่ำยำง อ�ำเภอชะอ�ำ จังหวัดเพชรบุรี
และอ�ำเภอหัวหิน อ�ำเภอปรำณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑

 หน้า   ๕ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๑๕๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   มิถุนายน   ๒๕๖๑ 
 

 
 

(๑) โรงงานจําพวกที่  ๑  ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานในพื้นที่บริเวณที่  ๑  บริเวณที่  ๒  
บริเวณที่  ๓  และบริเวณที่  ๔   

(๒) โรงงานจําพวกที่  ๒  หรือจําพวกที่  ๓  ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานตามประเภท  ชนิด  
และข้อกําหนดเพิ่มเติมในบัญชีท้ายประกาศนี้  ในพื้นที่บริเวณที่  ๔ 

(๓) โรงงานจําพวกที่  ๑  ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานที่มีพื้นที่ทุกชั้นในหลังเดียวกันหรือหลายหลัง
รวมกันไม่เกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร  ในพื้นที่บริเวณที่  ๕  

(๔) โรงงานที่จําเป็นต้องก่อสร้างทดแทนโรงงานที่มีอยู่เดิม  รวมถึงการขยายโรงงาน  บนพื้นที่เดิม   
(๕) โรงงานจําพวกที่  ๑  จําพวกที่  ๒  และจําพวกที่  ๓  ที่ประกอบกิจการเก่ียวกับเกลือ   

ในพื้นที่บริเวณที่  ๒  และบริเวณที่  ๓     
โรงงานตามที่กําหนดในวรรคหน่ึงต้องมีเคร่ืองจักรหรืออุปกรณ์เพื่อควบคุมมลพิษหรือแก้ไขปัญหา

สิ่งแวดล้อมเป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกําหนด   
ข้อ ๖ พื้นที่บริเวณที่  ๑  บริเวณที่  ๒  บริเวณที่  ๓  และบริเวณที่  ๕  ทั้งนี้  เฉพาะในบริเวณ 

ที่วัดจากแนวชายฝั่งทะเลเข้าไปในแผ่นดินเป็นระยะ  ๒๐๐  เมตร  และพื้นที่บริเวณที่  ๔  ห้ามก่อสร้าง  
ดัดแปลง  หรือเปลี่ยนการใช้อาคารใด ๆ  ให้เป็นอาคาร  ดังต่อไปนี้ 

(๑) อาคารเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดที่ มีพื้นที่ทุกชั้นในหลังเดียวกันหรือหลายหลังรวมกันเกิน   
๑๐  ตารางเมตร  หรืออาคารเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเพื่อการค้า   

(๒) ฌาปนสถาน  เว้นแต่จําเป็นต้องก่อสร้างทดแทนฌาปนสถานที่มีอยู่เดิมบนพื้นที่ เดิม   
โดยต้องมีเครื่องจักรหรืออุปกรณ์เพื่อควบคุมมลพิษหรือแก้ไขปัญหาส่ิงแวดล้อมเป็นไปตามมาตรฐาน   
ที่กฎหมายกําหนด 

(๓) สุสาน  เว้นแต่ในกรณีที่สุสานเดิมในพื้นที่บริเวณที่  ๔  นั้นได้ใช้ประโยชน์เต็มพื้นที่แล้ว   
จึงจะก่อสร้างสุสานบนพื้นที่ใหม่ได้  โดยต้องมีระยะห่างจากแนวชายฝั่งทะเลไม่น้อยกว่า  ๑,๐๐๐  เมตร  
และมีระยะห่างจากแหล่งนํ้าสาธารณะหรือบ่อน้ําเพื่อการบริโภคไม่น้อยกว่า  ๓๐๐  เมตร   

ข้อ ๗ ในพื้นที่บริเวณที่  ๑  บริเวณที่  ๒  บริเวณที่  ๓  บริเวณที่  ๔  และบริเวณที่  ๕   
ห้ามก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเปลี่ยนการใช้อาคารใด ๆ  ให้เป็นอาคาร  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ท่าเทียบเรือ  เว้นแต่ 
 (ก) ท่าเทียบเรือสาธารณะสําหรับเรือประมงขนาดตํ่ากว่า  ๖๐  ตันกรอส   
 (ข) ท่าเทียบเรือโดยสารเพื่อการท่องเที่ยวตามนโยบายของรัฐ   
 (ค) ท่าเทียบเรือสําราญกีฬา   
(๒) อู่ต่อเรือ 
ข้อ ๘ ในพื้นที่ตามข้อ  ๔  ห้ามก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเปลี่ยนการใช้อาคารใด ๆ  ในพื้นที่บริเวณ

ดังต่อไปนี้ 
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เรื่อง ก�ำหนดเขตพื้นที่และมำตรกำรคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณพื้นที่อ�ำเภอบ้ำนแหลม อ�ำเภอเมืองเพชรบุรี อ�ำเภอท่ำยำง อ�ำเภอชะอ�ำ จังหวัดเพชรบุรี
และอ�ำเภอหัวหิน อ�ำเภอปรำณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑

 หน้า   ๖ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๑๕๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   มิถุนายน   ๒๕๖๑ 
 

 
 

(๑) พื้นที่บริเวณที่  ๒  บริเวณที่  ๓  และบริเวณที่  ๔  เฉพาะภายในระยะ  ๖  เมตร   
จากริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของแม่น้ํา  ลําคลอง  หรือแหล่งน้ําสาธารณะ 

(๒) พื้นที่บริเวณท่ี  ๔  เฉพาะภายในระยะ  ๑๒  เมตร  จากแนวโดยรอบคันขอบอ่างเก็บน้ําเขาเต่า 
(๓) พื้นที่บริเวณที่  ๑  บริเวณที่  ๒  บริเวณที่  ๓  บริเวณที่  ๔  และบริเวณที่  ๕  ห้ามก่อสร้าง  

ดัดแปลง  หรือเปลี่ยนการใช้อาคารใด ๆ  เป็นอาคารเลี้ยงนกแอ่นกินรัง 
ข้อ ๙ ในพื้นที่ตามข้อ  ๔  ซึ่งไม่ใช่กรณีที่ต้องห้ามตามข้อ  ๕  ข้อ  ๖  หรือข้อ  ๗  การก่อสร้าง  

ดัดแปลง  หรือเปลี่ยนการใช้อาคารใด ๆ  ให้เป็นไปตามพื้นที่และหลักเกณฑ์  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ห้ามก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารใด ๆ  ในบริเวณที่มีความลาดชันเกินร้อยละ  ๓๕   
(๒) พื้นที่บริเวณที่  ๑  บริเวณที่  ๒  และบริเวณที่  ๓  ที่วัดจากแนวชายฝั่งทะเลเข้าไป   

ในแผ่นดินเป็นระยะ  ๕๐  เมตร  ให้ทําได้เฉพาะอาคารที่มีความสูงไม่เกิน  ๖  เมตร  พื้นที่อาคารรวมกัน
ไม่เกิน  ๗๕  ตารางเมตร  และต้องมีระยะห่างจากแนวชายฝ่ังทะเลไม่น้อยกว่า  ๒๐  เมตร   

(๓) พื้นที่บริเวณที่  ๑  บริเวณที่  ๒  และบริเวณที่  ๓  ที่วัดจากแนวเขตตาม  (๑)  เข้าไป   
ในแผ่นดินเป็นระยะ  ๑๕๐  เมตร  ให้ทําได้เฉพาะอาคารสูงไม่เกิน  ๑๒  เมตร 

(๔) พื้นที่บริเวณที่  ๔  และบริเวณที่  ๕  ที่วัดจากแนวชายฝั่งทะเลเข้าไปในแผ่นดินเป็นระยะ  
๕๐  เมตร  ให้ทําได้เฉพาะอาคารเดี่ยว  ชั้นเดียว  ที่มีความสูงไม่เกิน  ๖  เมตร  พื้นที่อาคารรวมกันไม่เกิน  
๗๕  ตารางเมตร  โดยอาคารแต่ละหลังตั้งห่างกันไม่น้อยกว่า  ๔  เมตร  ห่างจากเขตท่ีดิน  ของผู้อื่น 
ไม่น้อยกว่า  ๒  เมตร  มีที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๗๕  ของที่ดินแปลงท่ียื่นขออนุญาต  และต้องมี
ระยะห่างจากแนวชายฝ่ังทะเลไม่น้อยกว่า  ๒๐  เมตร  เว้นแต่   

 (ก) อาคารของทางราชการเพื่อสาธารณประโยชน์ที่ มีระยะห่างจากแนวชายฝ่ังทะเล   
ไม่น้อยกว่า  ๒๐  เมตร   

 (ข) เขื่อน  ทาง  หรือท่อระบายนํ้า  รั้วหรือกําแพงที่มีความสูงไม่เกิน  ๑  เมตร  ประตูและสะพาน 
ที่ไม่ได้สร้างลงสู่ทะเล 

(๕) พื้นที่บริเวณที่  ๔  และบริเวณที่  ๕  ที่วัดจากแนวเขตตาม  (๔)  เข้าไปในแผ่นดินเป็นระยะ  
๑๕๐  เมตร  ให้ทําได้เฉพาะอาคารที่มีความสูงไม่เกิน  ๑๒  เมตร  และอาคารท่ีมีพื้นที่รวมกันทุกชั้น 
หรือชั้นหน่ึงชั้นใดในหลังเดียวกันไม่เกิน  ๒,๐๐๐  ตารางเมตร   

(๖) พื้นที่บริเวณที่  ๕  ที่วัดจากแนวเขตตาม  (๕)  เข้าไปในแผ่นดินเป็นระยะ  ๕๐๐  เมตร   
ให้ทําได้เฉพาะอาคารที่มีความสูงไม่เกิน  ๒๓  เมตร  และมีที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๓๐  ของที่ดิน 
แปลงที่ยื่นขออนุญาต 

(๗) พื้ นที่ บริ เวณที่   ๑   บริ เวณที่   ๒   บริ เวณที่   ๓   บริเวณที่   ๔   และบริ เวณที่   ๕   
การก่อสร้างอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างใด ๆ  โดยรอบเขตที่ดินของอาคารหรือสถานที่ที่ได้ขึ้นทะเบียน
โบราณสถานตามกฎหมายว่าด้วยโบราณสถาน  โบราณวัตถุ  ศิลปวัตถุ  และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ   
ในระยะ  ๑๐๐  เมตร  ต้องมีความสูงไม่เกิน  ๖  เมตร  และต้องไม่มีลักษณะบดบังทัศนียภาพ 
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เรื่อง ก�ำหนดเขตพื้นที่และมำตรกำรคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณพื้นที่อ�ำเภอบ้ำนแหลม อ�ำเภอเมืองเพชรบุรี อ�ำเภอท่ำยำง อ�ำเภอชะอ�ำ จังหวัดเพชรบุรี
และอ�ำเภอหัวหิน อ�ำเภอปรำณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑

 หน้า   ๗ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๑๕๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   มิถุนายน   ๒๕๖๑ 
 

 
 

(๘) พื้นที่บริเวณที่  ๖  ให้มีได้เฉพาะท่าเทียบเรือ  ดังนี้ 
 (ก) ท่าเทียบเรือสาธารณะสําหรับเรือประมงขนาดต่ํากว่า  ๖๐  ตันกรอส   
 (ข) ท่าเทียบเรือโดยสารเพื่อการท่องเที่ยวตามนโยบายของรัฐ 
 (ค) ท่าเทียบเรือสําราญกีฬา   
ข้อ ๑๐ การวัดความสูงของอาคาร  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  ดังต่อไปนี้ 
(๑) กรณีที่ ไม่มีการปรับระดับพื้นดินหรือมีการปรับระดับพื้นดินต่ํากว่าถนนสาธารณะ   

ในบริเวณที่ก่อสร้าง  ให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้าง   
(๒) กรณีที่มีการปรับระดับพื้นดินเท่ากับหรือสูงกว่าถนนสาธารณะ  ให้วัดจากระดับถนนสาธารณะ 
(๓) กรณีที่ มีห้องใต้ดินซึ่ งค่าระดับเป็นลบ  ให้วัดจากระดับพื้นดินที่ ก่อสร้างตาม  (๑ )   

หรือระดับถนนสาธารณะตาม  (๒)  แล้วแต่กรณี 
(๔) กรณีที่พื้นดินเป็นเชิงลาด  ให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้าง  ณ  จุดที่ต่ําที่สุดของอาคาร

หลังนั้น   
การวัดความสูงของอาคารให้วัดจากระดับตามวรรคหนึ่งขึ้นไปในแนวดิ่งถึงส่วนที่สูงสุดของอาคาร  

สําหรับอาคารทรงจ่ัวหรือป้ันหยาให้วัดถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด 
ข้อ ๑๑ ในพื้นที่บริเวณที่  ๖  ห้ามกระทําการหรือประกอบกิจกรรม  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ทําการประมงโดยใช้เคร่ืองมือ  ดังต่อไปนี้   
 (ก) เคร่ืองมืออวนล้อม  อวนญี่ปุ่น  อวนต้อนปลาทุกชนิด  และลอบดักปลาทุกขนาด   

ในพื้นที่แนวปะการัง  กองหินในทะเล  และแนวปะการังเทียม   
 (ข) เคร่ืองมือทําการประมงทุกชนิดที่ใช้ประกอบกับเรือกลทําการประมงหอยสองฝา   
 (ค) เคร่ืองมือทําการประมงทุกชนิดทําการประมงหอยสองฝา  เว้นแต่เคร่ืองมือประเภท

คราดหรือช้อนโดยวิธีการคราดหรือช้อนด้วยมือ  หรือการจับหรือเก็บด้วยมือ   
ความใน  (๑)  ไม่ใช้บังคับแก่การดําเนินการของเจ้าหน้าที่เพื่อประโยชน์ในทางวิชาการซึ่งได้รับ

อนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
(๒) ทําให้เกิดมลพิษ  ขยะมูลฝอย  สารแขวนลอย  ตะกอนแขวนลอย  และมลสารปนเป้ือน

จากการเดินเรือ  การจอดเรือ  การขนส่ง  หรือการขนถ่าย  ที่มีผลทําให้คุณภาพน้ําทะเลเสื่อมโทรม 
หรือเสียสภาพความเป็นธรรมชาติ  ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรชีวภาพทางทะเล  เช่น  ปะการัง  
หญ้าทะเล  และสัตว์ทะเล 

(๓) ทําการสํารวจวัดคลื่นไหวสะเทือน  (Seismic  Wave)  เว้นแต่การสํารวจโครงสร้างทางธรณีวิทยา  
เพื่อประโยชน์ในทางวิชาการของส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่ไม่มีผลกระทบต่อสัตว์น้ํา   
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เรื่อง ก�ำหนดเขตพื้นที่และมำตรกำรคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณพื้นที่อ�ำเภอบ้ำนแหลม อ�ำเภอเมืองเพชรบุรี อ�ำเภอท่ำยำง อ�ำเภอชะอ�ำ จังหวัดเพชรบุรี
และอ�ำเภอหัวหิน อ�ำเภอปรำณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑

 หน้า   ๘ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๑๕๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   มิถุนายน   ๒๕๖๑ 
 

 
 

(๔) ถมทะเลหรือที่ชายตล่ิงปากคลอง  เว้นแต่เป็นความจําเป็นเพื่อประโยชน์ของรัฐ  โดยต้อง
ได้รับความเห็นจากคณะกรรมการตามข้อ  ๑๙  ของจังหวัดนั้น  เพื่อนําไปประกอบการขออนุญาต  ทั้งนี้  
ให้แนบรายละเอียดของโครงการหรือกิจการ  และมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม   
เพื่อประกอบการขอรับความเห็นจากคณะกรรมการตามข้อ  ๑๙  ของจังหวัดนั้นด้วย   

ข้อ ๑๒ ในพื้นที่บริเวณที่  ๗  ห้ามการกระทําใด ๆ  ที่ เป็นการเปลี่ยนสภาพธรรมชาติ   
ของพื้นที่ป่าชายเลน  เว้นแต่การดําเนินการของส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ   
เพื่อการศึกษาวิจัยทางวิชาการ  การคุ้มครอง  การฟื้นฟู  การเพาะพันธุ์พืชและสัตว์น้ํา  โดยต้องได้รับอนุญาต
ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

ข้อ ๑๓ ในพื้นที่บริเวณที่  ๘  ห้ามก่อสร้าง  แผ้วถาง  เผาป่า  ล่าหรือกระทําการใด ๆ   
ที่เป็นอันตรายต่อสัตว์หรือทําด้วยประการใด ๆ  ให้ป่าหรือทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมสภาพหรือเสียหาย  
เว้นแต่เป็นการดําเนินการของเจ้าหน้าที่เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติ  หรือเป็นการ
ศึกษาวิจัยทางวิชาการซึ่งได้รับอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง   

ข้อ ๑๔ ในพื้นที่ตามข้อ  ๔  ห้ามกระทําการหรือประกอบกิจกรรม  ดังต่อไปนี้ 
(๑) การทําเหมืองแร่  เว้นแต่การทําเหมืองแร่หินปูน  หรือเหมืองแร่ดินซีเมนต์  เฉพาะบริเวณ 

ที่อยู่ในรัศมี  ๒  กิโลเมตรของขอบเขตพื้นที่โรงงานซึ่งได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการผลิตปูนซีเมนต์ก่อน
วันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ   

(๒) การขุด  ตัก  หรือดูด  กรวด  ดิน  หินผุ  ทราย  หรือลูกรัง  ในลักษณะหรือบริเวณ  ดังต่อไปนี้   
 (ก) เพื่อการค้า   
 (ข) ความลึกของบ่อจากระดับพื้นดินเกินกว่า  ๓  เมตร   
 (ค) พื้นที่ปากบ่อเกินกว่า  ๑๐,๐๐๐  ตารางเมตร  ยกเว้นการขุดบ่อเพื่อใช้เป็นแหล่งน้ําอุปโภค

และบริโภค 
 (ง) บริเวณที่มีความลาดชันเกินกว่าร้อยละ  ๓๕   
 (จ) บริเวณที่มีความลึกของบ่ออยู่เหนือชั้นน้ําบาดาลชั้นแรกน้อยกว่า  ๒  เมตร 
 (ฉ) บริเวณในระยะ  ๑๐๐  เมตร  จากริมเขตทางสาธารณะ  หรือริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติ 

ของแม่น้ํา  ลําคลอง  หรือแหล่งน้ําสาธารณะ 
 (ช) เขตโบราณสถานหรือบริเวณที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์  โบราณคดี  หรือศิลปกรรม   
 (ซ) บริเวณแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ที่ประกาศตามมติคณะรัฐมนตรี  เม่ือวันที่   

๗  พฤศจิกายน  ๒๕๓๒   
(๓) การทํานาเกลือสมุทร  เว้นแต่พื้นที่บริเวณที่  ๒  และบริเวณที่  ๓ 
(๔) การขนส่งหรือลําเลียงวัตถุอันตรายโดยใช้ระบบท่อขนส่ง 
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68
ค�ำอธิบำยประกอบ ประกำศกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
เรื่อง ก�ำหนดเขตพื้นที่และมำตรกำรคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณพื้นที่อ�ำเภอบ้ำนแหลม อ�ำเภอเมืองเพชรบุรี อ�ำเภอท่ำยำง อ�ำเภอชะอ�ำ จังหวัดเพชรบุรี
และอ�ำเภอหัวหิน อ�ำเภอปรำณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑

 หน้า   ๙ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๑๕๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   มิถุนายน   ๒๕๖๑ 
 

 
 

(๕) การถม  ปรับพื้นที่  หรือปิดก้ัน  ซึ่งทําให้พื้นที่พรุหรือแหล่งน้ําสาธารณะตื้นเขินหรือเปลี่ยนทิศทาง  
หรือทําให้น้ําในพื้นที่พรุหรือแหล่งน้ํานั้นไม่อาจไหลไปได้ตามปกติ  เว้นแต่เป็นการกระทําของทางราชการ
เพื่อประโยชน์สาธารณะหรือป้องกันน้ําท่วม   

(๖) การกระทําใด ๆ  ที่เป็นการค้นหา  เก็บ  ทําลาย  หรือทําให้เสียหายซ่ึงโบราณสถาน  โบราณวัตถุ  
หรือศิลปวัตถุ  ตามกฎหมายว่าด้วยโบราณสถาน  โบราณวัตถุ  ศิลปวัตถุ  และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ  
เว้นแต่กระทําเพื่อการศึกษาวิจัยทางวิชาการ  หรือเป็นการดําเนินการของส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ   
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง  โดยต้องได้รับความเห็นของคณะกรรมการ
ตามข้อ  ๑๙  ของจังหวัดนั้น  เพื่อนําไปประกอบการขออนุญาตและได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมศิลปากรก่อน   

(๗) การกระทําใด ๆ  ที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางธรณีสัณฐานทางด้านกายภาพชีวภาพ  
หรือชีวกายภาพ  ในพื้นที่สันทราย  สันดอน  หน้าผา  ปากน้ํา  เว้นแต่การกระทําของส่วนราชการ  
รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ  เพื่อป้องกันการกัดเซาะชายฝ่ัง  หรือเพื่อความปลอดภัยในการเดินเรือ 

(๘) การกระทําใด ๆ  ที่เป็นการเปลี่ยนแปลงสภาพตามธรรมชาติของพื้นที่หาด  เว้นแต่ 
 (ก) การดําเนินการของส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ  เพื่อการฟื้นฟู

และรักษาสภาพตามธรรมชาติของหาด  การป้องกันการกัดเซาะชายฝ่ัง  การรักษาความปลอดภัยทางทะเล 
และชายหาด  การติดตั้งป้ายเตือนของทางราชการ  หรือการทําทุ่น  โดยต้องได้รับความเห็นจากคณะกรรมการ
ตามข้อ  ๑๙  ของจังหวัดนั้น  เพื่อนําไปประกอบการขออนุญาต  ทั้งนี้  ให้แนบรายละเอียดของโครงการ
หรือกิจการ  และมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพื่อประกอบการขอรับความเห็นจาก
คณะกรรมการตามข้อ  ๑๙  ของจังหวัดนั้นด้วย   

 (ข) การดําเนินการในที่ดินชายตลิ่งที่เป็นกรรมสิทธิ์ของเอกชนที่ได้ขออนุญาตจากทางราชการ  
ทั้งนี้  โดยได้รับความเห็นจากคณะกรรมการตามข้อ  ๑๙  ของจังหวัดนั้นด้วย 

(๙) การกระทําใด ๆ  ที่เปลี่ยนแปลงสภาพสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติในบริเวณที่ได้รับการประกาศ 
เป็นบริเวณแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ที่ประกาศตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  ๗  พฤศจิกายน  ๒๕๓๒  
เว้นแต่การจัดให้มีสิ่งอํานวยความสะดวกโดยส่วนราชการ  เพื่อประโยชน์ด้านนันทนาการ  การท่องเที่ยว  
การพักผ่อนหย่อนใจ  โดยไม่ทําลายสภาพธรรมชาติและสอดคล้องกลมกลืนกับสภาพแวดล้อม 

(๑๐) การปล่อยทิ้งของเสียหรือมลพิษลงสู่แหล่งน้ําหรือทะเล  เว้นแต่เป็นกรณีที่ได้ผ่านการบําบัด
ตามมาตรฐานที่กฎหมายกําหนดแล้ว 

(๑๑) ขับขี่ยานพาหนะบริเวณพื้นที่ชายหาด  ยกเว้นเรือ 
(๑๒) จับ  ดัก  ล่อ  ฆ่า  นําขึ้นมาจากทะเล  หรือกระทําใด ๆ  อันเป็นอันตรายต่อเต่าทะเล  

พะยูน  โลมา  วาฬ  ปลาฉลามวาฬ  หรือสัตว์ทะเลหายากอื่น ๆ  ตามท่ีกฎหมายกําหนดเพื่อนําซาก   
หรือผลิตภัณฑ์ที่ทําจากซากมาไว้ในครอบครอง   
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ค�ำอธิบำยประกอบ ประกำศกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม

เรื่อง ก�ำหนดเขตพื้นที่และมำตรกำรคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณพื้นที่อ�ำเภอบ้ำนแหลม อ�ำเภอเมืองเพชรบุรี อ�ำเภอท่ำยำง อ�ำเภอชะอ�ำ จังหวัดเพชรบุรี
และอ�ำเภอหัวหิน อ�ำเภอปรำณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑

 หน้า   ๑๐ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๑๕๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   มิถุนายน   ๒๕๖๑ 
 

 
 

ข้อ ๑๕ การก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเปลี่ยนการใช้อาคารเป็นโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม  
อาคารอยู่อาศัยรวมตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร  อาคารชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด   
หรือหอพักตามกฎหมายว่าด้วยหอพัก  ต้องติดตั้งหรือจัดให้มีบ่อดักไขมันและระบบบําบัดน้ําเสียก่อนปล่อย   
ลงสู่ท่อหรือทางน้ําสาธารณะ  โดยระบบและน้ําเสียที่บําบัดแล้วต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกําหนด   

ข้อ ๑๖ การก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเปลี่ยนการใช้อาคารเป็นโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม  
อาคารอยู่อาศัยรวมตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร  หรืออาคารชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด  
ที่อยู่ห่างจากแนวชายฝ่ังทะเลเกินกว่า  ๕๐  เมตร  และมีจํานวนห้องพักตั้งแต่  ๑๐  ห้อง  ถึง  ๒๙  ห้อง  
ต้องดําเนินการตามข้อกําหนดท้ายประกาศนี้ 

ข้อ ๑๗ ในพื้นที่ตามข้อ  ๔  นอกจากต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในประกาศนี้แล้ว  
ก่อนการก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเปล่ียนการใช้อาคาร  หรือดําเนินโครงการหรือประกอบกิจการ   
ให้จัดทําและเสนอรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบ้ืองต้นหรือรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
แล้วแต่กรณี  ต่อสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  
และระเบียบปฏิบัติที่กําหนดไว้ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  
ดังต่อไปนี้   

(๑) การจัดทํารายงานผลกระทบส่ิงแวดล้อมเบื้องต้น   
 (ก) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม  อาคารอยู่อาศัยรวมตามกฎหมายว่าด้วย 

การควบคุมอาคาร  หรืออาคารชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด  ที่มีจํานวนห้องพักตั้งแต่  ๓๐  ห้อง   
ถึง  ๗๙  ห้อง  หรือมีพื้นที่ใช้สอยของทุกอาคารรวมกันตั้งแต่  ๑,๕๐๐  ตารางเมตร  แต่ไม่ถึง  ๔,๐๐๐  ตารางเมตร 

 (ข) กิจการที่นําบ้านพักอาศัย  ที่ มีจํานวนห้องพักตั้งแต่  ๓๐  ห้อง  ถึง  ๗๙  ห้อง   
หรือห้องแถว  ตึกแถว  หรือบ้านแถว  ท่ีมีจํานวนห้องพักตั้งแต่  ๓๐  ห้อง  ถึง  ๗๙  ห้อง  ท่ีอยู่ในที่ดิน
แปลงเดียวกันหรือติดต่อกัน  ไปให้บริการเป็นสถานที่พักในลักษณะโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม 

 (ค) โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลที่มีเตียงสําหรับ
ผู้ป่วยไว้ค้างคืนตั้งแต่  ๑๐  เตียง  ถึง  ๕๙  เตียง 

 (ง) การจัดสรรที่ดินเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยหรือเพื่อประกอบการพาณิชย์ตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการจัดสรรที่ดินที่มีจํานวนแปลงท่ีดินตั้งแต่  ๑๐๐  แปลง  แต่ไม่ถึง  ๕๐๐  แปลง  หรือมีเน้ือที่
ตั้งแต่  ๑๙  ไร่  แต่ไม่เกิน  ๑๐๐  ไร่   

 (จ) ท่าเทียบเรือสาธารณะสําหรับเรือประมงหรือเรือโดยสารเพื่อการท่องเที่ยว  ที่มีพื้นที่รวม
ของท่าเทียบเรือตั้งแต่  ๑๐๐  ตารางเมตร  แต่ไม่ถึง  ๑,๐๐๐  ตารางเมตร 

 (ฉ) ท่าเทียบเรือสําราญกีฬาที่รองรับเรือได้ตั้งแต่  ๕  ลํา  แต่ไม่ถึง  ๕๐  ลํา  หรือมีพื้นที่
ตั้งแต่  ๑๐๐  ตารางเมตร  แต่ไม่ถึง  ๑,๐๐๐  ตารางเมตร 

 (ช) สถานที่ที่ใช้ในการกําจัดขยะมูลฝอยที่มีปริมาณในการกําจัดไม่เกิน  ๕๐  ตันต่อวัน 
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ค�ำอธิบำยประกอบ ประกำศกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
เรื่อง ก�ำหนดเขตพื้นที่และมำตรกำรคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณพื้นที่อ�ำเภอบ้ำนแหลม อ�ำเภอเมืองเพชรบุรี อ�ำเภอท่ำยำง อ�ำเภอชะอ�ำ จังหวัดเพชรบุรี
และอ�ำเภอหัวหิน อ�ำเภอปรำณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑

 หน้า   ๑๑ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๑๕๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   มิถุนายน   ๒๕๖๑ 
 

 
 

 (ซ) โรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานความร้อนตั้งแต่  ๕  เมกกะวัตต์  แต่ไม่ถึง   
๑๐  เมกกะวัตต์   

(๒) การจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม   
 (ก) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม  อาคารอยู่อาศัยรวมตามกฎหมายว่าด้วย 

การควบคุมอาคาร  หรืออาคารชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด  ที่อยู่ห่างจากแนวชายฝ่ังทะเลไม่เกิน  
๕๐  เมตร   

 (ข) กิจการท่ีนําบ้านพักอาศัยที่มีจํานวนห้องพักตั้งแต่  ๘๐  ห้องขึ้นไป  หรือห้องแถว  
ตึกแถว  หรือบ้านแถว  ที่มีจํานวนห้องพักตั้งแต่  ๘๐  ห้องขึ้นไป  ที่อยู่ในที่ดินแปลงเดียวกันหรือติดต่อกัน  
ไปให้บริการเป็นสถานที่พักในลักษณะโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม   

 (ค) สถานที่ที่ใช้ในการกําจัดขยะมูลฝอยที่มีปริมาณในการกําจัดเกิน  ๕๐  ตันต่อวัน 
ข้อ ๑๘ ให้เจ้าของอาคารโครงการหรือกิจการตามข้อ  ๑๗  (๑)  (ก)  (ข)  (ค)  (ง)  และ  (จ)  

เฉพาะท่าเทียบเรือประมง  เก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทํางานของระบบบําบัดน้ําเสียและจัดทํา
รายงานสรุปผลการทํางานของระบบบําบัดน้ําเสียตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  เสนอต่อสํานักงานทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรีและสํานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์   

ข้อ ๑๙ เพื่อประโยชน์ในการกํากับดูแลและติดตามผลการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ตามข้อ  ๔  
ให้รัฐมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการกํากับดูแลและติดตามผลการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม  ดังนี้ 

(๑) คณะกรรมการกํากับดูแลและติดตามผลการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี  ประกอบด้วย  
ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี  เป็นประธานกรรมการ  ผู้อํานวยการสํานักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่  ๓  ผู้อํานวยการ
สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่  ๘  ผู้อํานวยการสํานักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเล  และชายฝั่งที่  ๔  
ผู้อํานวยการสํานักศิลปากรที่  ๑  (ราชบุรี)  อัยการจังหวัดซึ่งเป็นหัวหน้าสํานักงานอัยการจังหวัด  ประมงจังหวัด  
พลังงานจังหวัด  ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด  เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด  โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด  
อุตสาหกรรมจังหวัด  ปลัดจังหวัด  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด  หรือรัฐวิสาหกิจที่ เก่ียวข้อง   
ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จํานวนหนึง่คน  ผู้แทนภาคเอกชนซ่ึงมีกิจกรรมเก่ียวข้องกับการบริการ  
การอุตสาหกรรม  หรือการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อยู่ในพื้นที่  จํานวนห้าคน   
และผู้ทรงคุณวุฒิด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อยู่ในพื้นที่  ไม่เกินสามคน  เป็นกรรมการ   
โดยให้ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรีเป็นเลขานุการ   
และให้ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี  แต่งตั้งเจ้าหน้าที่
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจํานวนสองคน  เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
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เรื่อง ก�ำหนดเขตพื้นที่และมำตรกำรคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณพื้นที่อ�ำเภอบ้ำนแหลม อ�ำเภอเมืองเพชรบุรี อ�ำเภอท่ำยำง อ�ำเภอชะอ�ำ จังหวัดเพชรบุรี
และอ�ำเภอหัวหิน อ�ำเภอปรำณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑

 หน้า   ๑๒ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๑๕๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   มิถุนายน   ๒๕๖๑ 
 

 
 

(๒) คณะกรรมการกํากับดูแลและติดตามผลการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
ประกอบด้วย  ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  เป็นประธานกรรมการ  ผู้อํานวยการสํานักงานเจ้าท่า
ภูมิภาคที่  ๓  ผู้อํานวยการสํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่  ๘  ผู้อํานวยการสํานักงานบริหารจัดการทรัพยากร 
ทางทะเลและชายฝ่ังที่  ๔  ผู้อํานวยการสํานักศิลปากรที่  ๑  (ราชบุรี)  อัยการจังหวัดซึ่งเป็นหัวหน้า
สํานักงานอัยการจังหวัด  ประมงจังหวัด  พลังงานจังหวัด  ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด  เจ้าพนักงานที่ดิน
จังหวัดโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด  อุตสาหกรรมจังหวัด  ปลัดจังหวัด  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
หรือรัฐวิสาหกิจที่เก่ียวข้อง  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  จํานวนหนึ่งคน  ผู้แทนภาคเอกชน 
ซึ่งมีกิจกรรมเก่ียวข้องกับการบริการการอุตสาหกรรม  หรือการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมที่อยู่ในพื้นที่  จํานวนห้าคน  และผู้ทรงคุณวุฒิด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อยู่ใน
พื้นที่ไม่เกินสามคน  เป็นกรรมการ  โดยให้ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  เป็นเลขานุการ  และให้ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจํานวนสองคน  
เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีและผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เสนอรายช่ือกรรมการตาม  (๑)  
และ  (๒)  แล้วแต่กรณี  ต่อรัฐมนตรีภายในหกสิบวัน  นับแต่วันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ   

ข้อ ๒๐ ให้คณะกรรมการตามข้อ  ๑๙  มีหน้าที่และอํานาจในเขตจังหวัดเพชรบุรีหรือเขต
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  แล้วแต่กรณี  ดังต่อไปนี้   

(๑) ดูแล  ติดตาม  ตรวจสอบการบังคับใช้มาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม  และจัดทํารายงาน 
ผลการติดตามตรวจสอบการบังคับใช้มาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมส่งให้คณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ 
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

(๒) จัดให้มีการศึกษาและวิเคราะห์ประสิทธิภาพการบังคับใช้มาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
ที่กําหนดไว้ในประกาศ  เพื่อนํามาประกอบการพิจารณากําหนดมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณ
และพื้นที่ต่าง ๆ  ได้อย่างเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

(๓) ให้ความเห็นชอบโครงการด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมที่จะขอรับการสนับสนุน
จากกองทุนสิ่งแวดล้อมตามมาตรา  ๒๓  (๔)   

(๔) เสนอแนะต่อรัฐมนตรีเก่ียวกับการส่งเสริม  รักษา  คุ้มครอง  ฟื้นฟู  และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมในจังหวัด   
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เรื่อง ก�ำหนดเขตพื้นที่และมำตรกำรคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณพื้นที่อ�ำเภอบ้ำนแหลม อ�ำเภอเมืองเพชรบุรี อ�ำเภอท่ำยำง อ�ำเภอชะอ�ำ จังหวัดเพชรบุรี
และอ�ำเภอหัวหิน อ�ำเภอปรำณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑

 หน้า   ๑๓ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๑๕๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   มิถุนายน   ๒๕๖๑ 
 

 
 

(๕) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่คณะกรรมการ
มอบหมาย 

ข้อ ๒๑ ในพื้นที่ตามข้อ  ๔  หากมีกฎหมายใดกําหนดมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมเร่ืองใดไว้
โดยเฉพาะและเป็นมาตรการที่ไม่ต่ํากว่ามาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมหรือมีมาตรการท่ีดีกว่าในการ
คุ้มครองสิ่งแวดล้อมที่กําหนดไว้ในประกาศนี้  ให้เป็นไปตามมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมที่กําหนดไว้ใน
กฎหมายนั้น 

ข้อ ๒๒ ให้ผู้มีหน้าที่และอํานาจเก่ียวกับการควบคุมอาคารหรือการประกอบกิจการใด ๆ   
ในพื้นที่ตามข้อ  ๔  ปฏิบัติการให้เป็นไปตามมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมที่กําหนดไว้ในประกาศ 
และข้อกําหนดท้ายประกาศนี้ 

ข้อ ๒๓ การกระทํา  กิจกรรม  หรือกิจการใดที่ต้องห้ามตามประกาศนี้  ถ้าได้รับอนุญาต   
อยู่ก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ  ให้ดําเนินการต่อไปได้จนกว่าจะส้ินกําหนดระยะเวลาที่ได้รับอนุญาต   
ในการนี้ต้องดําเนินการให้เป็นไปตามมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมตามท่ีกฎหมายหรือประกาศนี้กําหนดไว้ด้วย  
โดยต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในหน่ึงปีนับแต่วันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ 

ในกรณีที่ผู้ได้รับอนุญาตตามวรรคหน่ึงประสงค์จะขออนุญาตดําเนินการนั้นต่อไปภายหลัง 
สิ้นระยะเวลาที่ ได้รับอนุญาต  ให้ยื่นคําขอต่ออายุหรือคําขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น   
แล้วแต่กรณี  ทั้งนี้  ให้อนุญาตตามพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตไว้เดิม 

ข้อ ๒๔ อาคารที่มีอยู่แล้วในพื้นที่ตามข้อ  ๔  ก่อนหรือในวันที่ประกาศน้ีใช้บังคับให้ได้รับยกเว้น 
ไม่ต้องปฏิบัติตามประกาศนี้  แต่ห้ามดัดแปลงหรือเปลี่ยนการใช้อาคารดังกล่าวให้เป็นอาคารชนิด 
หรือประเภทที่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กําหนดไว้ในประกาศน้ี 

ข้อ ๒๕ อาคารที่ได้รับใบอนุญาตหรือใบรับแจ้งการก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเปลี่ยนการใช้ 
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร  หรือที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นก่อนวันที่ประกาศน้ี 
ใช้บังคับ  และยังก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเปลี่ยนการใช้ไม่แล้วเสร็จ  ให้คงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ใช้บังคับ
อยู่ในวันก่อนวันที่ประกาศน้ีใช้บังคับจนกว่าจะดําเนินการแล้วเสร็จตามที่ได้รับอนุญาตหรือที่ได้รับแจ้งไว้  
แต่การขอเปลี่ยนแปลงการอนุญาตหรือการแจ้งหรือการดําเนินการอื่นใดหลังจากวันที่ประกาศน้ีใช้บังคับ  
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในประกาศนี้   

ข้อ ๒๖ ให้คณะกรรมการกํากับดูแลและติดตามผลการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมที่รัฐมนตรีแต่งตั้งขึ้น
ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  เรื่อง  กําหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครอง
สิ่งแวดล้อม  ในบริเวณพื้นที่อําเภอบ้านแหลม  อําเภอเมืองเพชรบุรี  อําเภอท่ายาง  และอําเภอชะอํา  
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และอ�ำเภอหัวหิน อ�ำเภอปรำณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑

 หน้า   ๑๔ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๑๕๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   มิถุนายน   ๒๕๖๑ 
 

 
 

จังหวัดเพชรบุรี  อําเภอหัวหิน  และอําเภอปราณบุรี  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  พ.ศ.  ๒๕๕๓  ปฏิบัติหน้าที่
คณะกรรมการกํากับดูแลและติดตามผลการคุ้มครองส่ิงแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี  และคณะกรรมการ  
กํากับดูแลและติดตามผลการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  แล้วแต่กรณี  ตามประกาศน้ี  
ไปพลางก่อนจนกว่าจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการกํากับดูแลและติดตามผลการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
จังหวัดเพชรบุรีและคณะกรรมการกํากับดูแลและติดตามผลการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ขึ้น  
ตามประกาศนี้   

ข้อ ๒๗ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป   
และมีระยะเวลาบงัคับใช้ห้าปีนับแต่วันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๗  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

พลเอก  สุรศักดิ์  กาญจนรัตน์ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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ค�ำอธิบำยประกอบ ประกำศกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
เรื่อง ก�ำหนดเขตพื้นที่และมำตรกำรคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณพื้นที่อ�ำเภอบ้ำนแหลม อ�ำเภอเมืองเพชรบุรี อ�ำเภอท่ำยำง อ�ำเภอชะอ�ำ จังหวัดเพชรบุรี
และอ�ำเภอหัวหิน อ�ำเภอปรำณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑  

 
บัญชีท้ายประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

เรื่อง  กําหนดเขตพ้ืนที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณพ้ืนที่อําเภอบ้านแหลม 
อําเภอเมืองเพชรบุรี อําเภอท่ายาง อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี  

และอําเภอหัวหิน อําเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ 

   
 

ลําดับท่ีตาม
กฎหมาย 
ว่าด้วย
โรงงาน 

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน 
โรงงาน 
จําพวก 
ท่ี ๒ 

โรงงาน 
จําพวก 
ท่ี ๓ 

ข้อกําหนดเพ่ิมเติม 

๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับหิน กรวด ทราย หรือดิน สําหรับ 
ใช้ในการก่อสร้างอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปน้ี 
(๕) การลําเลียงหิน กรวด ทรายหรือดิน ด้วยระบบสายพานลําเลียง 
     เว้นแต่การลําเลียง ซ่ึงอยู่ในกระบวนการแต่งแร่ตามกฎหมาย 
     ว่าด้วยแร่ 

 
 

ได้ 

 
 
- 

 

๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผัก พืช หรือผลไม้อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่าง ดังต่อไปน้ี 
(๒) การถนอมผัก พืช หรือผลไม้ โดยวิธีกวน ตากแห้ง ดอง หรือทําให้ 
     เยือกแข็งโดยฉับพลันหรือเหือดแห้ง

 
 

ได้ 

 
 

- 

 

๑๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับอาหารจากแป้งอย่างใดอย่างหนึ่ง         
หรือหลายอย่าง ดังต่อไปน้ี 
(๑) การทําขนมปัง หรือขนมเค้ก 
(๒) การทําขนมปังกรอบ หรือขนมอบแห้ง 
(๓) การทําผลิตภัณฑ์อาหารจากแป้ง เป็นเส้น เม็ด หรือชิ้น

 
 

ได้ 
ได้ 
ได้

 
 

ได้ 
ได้ 
ได้ 

 

๑๒ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับชา กาแฟ โกโก้ ช็อกโกแลต  
หรือขนมหวานอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปน้ี 
(๒) การคั่ว บด หรือป่นกาแฟ หรือการทํากาแฟผง 
(๗) การเชื่อมหรือแช่อ่ิมผลไม้ หรือเปลือกผลไม้ หรือการเคลือบผลไม้ 
     หรือเปลือกผลไม้ด้วยนํ้าตาล 
(๘) การอบหรือคั่วถั่วหรือเมล็ดผลไม้ (Nuts) หรือการเคลือบถั่วหรือ 
     เมล็ดผลไม้ (Nuts) ด้วยน้ําตาล กาแฟ โกโก้ หรือช็อกโกแลต 
(๑๐) การทําลูกกวาดหรือทอฟฟี่ 
(๑๑) การทําไอศกรีม 

 
 

ได้ 
ได้ 
 

ได้ 
 

ได้ 
ได้

 
 
- 
- 
 
- 
 
- 
- 

 

๑๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการทําน้ําแข็ง หรือตัด ซอย บด  
หรือย่อยนํ้าแข็ง

ได้ ได้  

๑๙ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับมอลต์หรือเบียร์อย่างใดอย่างหนึ่ง 
หรือหลายอย่าง ดังต่อไปน้ี 
(๒) การทําเบียร์ 

 
 
- 

 
 

ได้ 

 

๒๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ําด่ืม เครื่องด่ืมที่ไม่มีแอลกอฮอล์ 
น้ําอัดลม หรือน้ําแร่ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปน้ี 
(๑) การทําน้ําด่ืม 
(๔) การทําน้ําแร่  

 
 

ได้ 
ได้ 

 
 

ได้ 
ได้ 
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เรื่อง ก�ำหนดเขตพื้นที่และมำตรกำรคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณพื้นที่อ�ำเภอบ้ำนแหลม อ�ำเภอเมืองเพชรบุรี อ�ำเภอท่ำยำง อ�ำเภอชะอ�ำ จังหวัดเพชรบุรี
และอ�ำเภอหัวหิน อ�ำเภอปรำณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑

๒ 
 

ลําดับท่ีตาม
กฎหมาย 
ว่าด้วย
โรงงาน 

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน 
โรงงาน 
จําพวก 
ท่ี ๒ 

โรงงาน 
จําพวก 
ท่ี ๓ 

ข้อกําหนดเพ่ิมเติม 

๒๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องแต่งกาย ซ่ึงมิใช่รองเท้า
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปน้ี 
(๑) การตัดหรือเย็บเคร่ืองนุ่งห่ม เข็มขัด ผ้าเช็ดหน้า เนกไท  
      หูกระต่าย ปลอกแขน ถุงมือ ถุงเท้า จากผ้า หนังสัตว์ ขนสัตว์  
      หรือวัสดุอ่ืน 
 (๒) การทําหมวก 

 
ได้ 
 
 

ได้

 
 

ได้ 
 
 

ได้ 

 

๔๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการพิมพ์อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่าง ดังต่อไปน้ี 
(๑) การพิมพ์ การทําแฟ้มเก็บเอกสาร การเย็บเล่ม ทําปก หรือ 
     ตบแต่งสิ่งพิมพ์ 

 
ได้ 

 
 

ได้ 

 

๕๕ โรงงานผลิตภัณฑ์ เครื่องกระเบื้องเคลือบ เครื่องปั้นดินเผา หรือ
เครื่องดินเผา และรวมถึงการเตรียมวัสดุเพ่ือการดังกล่าว

ได้ ได้  

๕๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์โลหะอย่างใดอย่างหนึ่ง         
หรือหลายอย่าง ดังต่อไปน้ี 
(๑) การทําผลิตภัณฑ์คอนกรีต ผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสม ผลิตภัณฑ์        
    ยิปซัม หรือผลิตภัณฑ์ปูนปลาสเตอร์

 
ได้ 

 
 

ได้ 

 

๖๒ โรงงานผลิต ตบแต่ง ดัดแปลง หรือซ่อมแซม เครื่องเรือน
หรือเคร่ืองตบแต่งภายในอาคารที่ทําจากโลหะหรือโลหะเป็นส่วนใหญ่ 
และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของเคร่ืองเรือน 
หรือเคร่ืองตบแต่งดังกล่าว 

ได้ ได้ ไม่มีการชุบหรือหลอม
หล่อโลหะ 

๖๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์โลหะสําหรับใช้ในการ
ก่อสร้าง หรือติดต้ังอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปน้ี 
(๒) การทําส่วนประกอบสําหรับใช้ในการก่อสร้างอาคาร 
(๓) การทําส่วนประกอบสําหรับใช้ในการต่อเรือ 
(๕) การทําส่วนประกอบสําหรับใช้กับระบบเคร่ืองปรับอากาศ 

 
ได้ 
ได้ 
ได้ 

 
 

ได้ 
ได้ 
ได้ 

ไม่มีการชุบหรือหลอม
หล่อโลหะ 

๗๐ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเคร่ืองสูบนํ้า 
เครื่องอัดอากาศหรือก๊าซ เครื่องเป่าลม เครื่องปรับหรือถ่ายเทอากาศ 
เครื่องโปรยน้ําดับไฟ ตู้เย็นหรือเคร่ืองประกอบตู้เย็น เครื่องขายสินค้า
อัตโนมัติ เครื่องลา้ง ซัก ซักแห้ง หรือรีดผ้า เครื่องเย็บ เครื่องส่งกาํลงักล 
เครื่องยก ปั้นจั่น ลิฟต์ บันไดเลื่อน รถบรรทุก รถแทรกเตอร์  
รถพ่วงสําหรับใช้ในการอุตสาหกรรม รถยกชอ้นของ (Stackers)  
เตาไฟหรือเตาอบสําหรับใช้ในการอุตสาหกรรม หรือสําหรับใช้ในบ้าน 
แต่ผลิตภัณฑ์นั้นต้องไม่ใช้พลังงานไฟฟ้า และรวมถึงส่วนประกอบหรือ
อุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว 

ได้ ได้  

๗๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับจักรยานยนต์ จักรยานสามล้อ หรือ
จักรยานสองล้อ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปน้ี 
(๑) การสร้าง ประกอบ ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงสภาพ   
     จักรยานยนต์ จักรยานสามล้อ หรือจักรยานสองล้อ  
 
 
 

 
ได้ 

 
 

ได้ 

ไม่มีการชุบหรือหลอม
หล่อโลหะ 
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ค�ำอธิบำยประกอบ ประกำศกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
เรื่อง ก�ำหนดเขตพื้นที่และมำตรกำรคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณพื้นที่อ�ำเภอบ้ำนแหลม อ�ำเภอเมืองเพชรบุรี อ�ำเภอท่ำยำง อ�ำเภอชะอ�ำ จังหวัดเพชรบุรี
และอ�ำเภอหัวหิน อ�ำเภอปรำณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑

๓ 
 

ลําดับท่ีตาม
กฎหมาย 
ว่าด้วย
โรงงาน 

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน 
โรงงาน 
จําพวก 
ท่ี ๒ 

โรงงาน 
จําพวก 
ท่ี ๓ 

ข้อกําหนดเพ่ิมเติม 

๘๐ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมล้อเลื่อนท่ีขับเคล่ือน
ด้วยแรงคน หรือสัตว์ ซ่ึงมิใช่จักรยานและรวมถึงส่วนประกอบหรือ
อุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว 

ได้ ได้ ไม่มีการชุบหรือหลอม
หล่อโลหะ 

๘๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเพชร พลอย ทอง เงิน นาก  
หรืออัญมณีอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปน้ี 
(๑) การทําเคร่ืองประดับโดยใช้เพชร พลอย ไข่มุก ทองคํา ทองขาว    
      เงิน นาก หรืออัญมณี 
(๒) การทําเคร่ืองใช้ด้วยทองคํา ทองขาว เงิน นาก หรือกะไหล่ทอง  
      หรือโลหะที่มีค่า 

 
 

ได้ 
 

ได้ 

 
 

ได้ 
 

ได้ 

 

๘๗ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องเล่น เครื่องมือหรือเคร่ืองใช้ 
ท่ีมิได้ระบุไว้ในลําดับอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้ 
(๔) การทําร่ม ไม้ถือ ขนนก ดอกไม้เทียม ซิป กระดุม ไม้กวาด แปรง    
     ตะเกียง โป๊ะตะเกียงหรือไฟฟ้า กล้องสูบยาหรือกล้องบุหร่ี  
     ก้นกรองบุหรี่ หรือไฟแช็ก                                                
(๕) การทําป้าย ตรา เครื่องหมาย ป้ายติดของ หรือเคร่ืองโฆษณา 
     สินค้า ตราโลหะหรือยางแม่พิมพ์ลายฉลุ (Stencils)

 
 

ได้ 
 
 

ได้ 

 
 

ได้ 
 
 

ได้ 

 

๘๘ โรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้าอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง 
ดังต่อไปน้ี 
(๑) การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์ ยกเว้น 
     ท่ีติดต้ังบนหลังคา ดาดฟ้า หรือส่วนหนึ่งส่วนใดบนอาคาร 
     ซ่ึงบุคคลอาจเข้าอยู่หรือใช้สอยได้โดยมีขนาดกําลังการผลิตติดต้ัง  
     สูงสุดรวมกันของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ไม่เกิน ๑,๐๐๐ กิโลวัตต์ 
(๒) การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลงังานความร้อน 
(๓) การผลติพลังงานไฟฟ้าจากพลงังานน้ํา ยกเว้นการผลิตพลังงาน   
     ไฟฟ้าจากพลังงานน้ําจากเขื่อนหรืออ่างเก็บน้ําขนาดกําลังการผลิต
     ไม่เกิน ๑๕ เมกะวัตต์ การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานน้ําแบบ  
     สูบกลับ การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานน้ําท้ายเขื่อน การผลิต
     พลังงานไฟฟ้าจากพลังงานน้ําจากฝายและการผลิตพลังงานไฟฟ้า  
     จากคลองส่งน้ํา 

 
 
- 
 
 
 
- 
- 
 

 
 

ได้ 
 
 
 

ได้ 
ได้ 
 

 

๙๐ โรงงานจัดหาน้ํา ทําน้ําให้บริสุทธิ์ ทําน้ําประปา หรือจําหน่ายน้ํา 
ไปยังอาคารหรือโรงงานอุตสาหกรรม

- ได้  

๙๑ โรงงานบรรจุสินค้าในภาชนะโดยไม่มีการผลิตอย่างใดอย่างหนึ่ง          
หรือหลายอย่าง ดังต่อไปน้ี 
(๑) การบรรจุสินค้าท่ัวไป 

 
 

ได้

 
 

ได้ 

 

๙๒ โรงงานห้องเย็น ได้ ได้ ไม่มีการแกะ ล้าง หรือ
แปรสภาพวัตถุดิบ

๙๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยานท่ีขับเคล่ือนด้วยเครื่องยนต์  
รถพ่วง จักรยานสามล้อ จักรยานสองล้อ หรือส่วนประกอบ 
ของยานดังกล่าวอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปน้ี 
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ค�ำอธิบำยประกอบ ประกำศกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม

เรื่อง ก�ำหนดเขตพื้นที่และมำตรกำรคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณพื้นที่อ�ำเภอบ้ำนแหลม อ�ำเภอเมืองเพชรบุรี อ�ำเภอท่ำยำง อ�ำเภอชะอ�ำ จังหวัดเพชรบุรี
และอ�ำเภอหัวหิน อ�ำเภอปรำณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑

๔ 
 

ลําดับท่ีตาม
กฎหมาย 
ว่าด้วย
โรงงาน 

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน 
โรงงาน 
จําพวก 
ท่ี ๒ 

โรงงาน 
จําพวก 
ท่ี ๓ 

ข้อกําหนดเพ่ิมเติม 

(๑) การซ่อมแซมยานท่ีขับเคล่ือนด้วยเครื่องยนต์หรือส่วนประกอบ 
     ของยานดังกล่าว 
(๒) การซ่อมแซมรถพ่วง จักรยานสามล้อ จักรยานสองล้อ  
     หรือส่วนประกอบของยานดังกล่าว

- 
 
 
-

ได้ 
 
 

ได้ 
๙๗ โรงงานซ่อมผลิตภัณฑ์ท่ีมิได้ระบุการซ่อมไว้ในลําดับใด ได้ - 
๙๘ โรงงานซักรีด ซักแห้ง ซักฟอก รีด อัด หรือย้อมผ้า เครื่องนุ่งห่ม พรม 

หรือขนสัตว์  
ได้ ได้  

๑๐๑ โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม (Central Waste Treatment Plant) - ได้ 
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ค�ำอธิบำยประกอบ ประกำศกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
เรื่อง ก�ำหนดเขตพื้นที่และมำตรกำรคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณพื้นที่อ�ำเภอบ้ำนแหลม อ�ำเภอเมืองเพชรบุรี อ�ำเภอท่ำยำง อ�ำเภอชะอ�ำ จังหวัดเพชรบุรี
และอ�ำเภอหัวหิน อ�ำเภอปรำณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑

 

 

ข้อก ำหนดท้ำยประกำศกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
เรื่อง  ก ำหนดเขตพ้ืนที่และมำตรกำรคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณพ้ืนที่อ ำเภอบ้ำนแหลม 

อ ำเภอเมืองเพชรบุรี อ ำเภอท่ำยำง อ ำเภอชะอ ำ จังหวัดเพชรบุรี  
และอ ำเภอหัวหิน อ ำเภอปรำณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  

พ.ศ. ๒๕๖๑ 
   

 
ข้อ ๑  ปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ดังต่อไปนี้ 
(๑) มำตรกำรที่จะต้องด ำเนินกำรก่อนกำรก่อสร้ำง 
 (ก) พิจำรณำออกแบบให้มีอัตรำส่วนของพ้ืนที่สีเขียวร้อยละ ๕๐ ของแปลงที่ดิน 

ส ำหรับกำรก่อสร้ำงใหม่ในพ้ืนที่ใหม่ที่ยังไม่เคยมีกำรใช้ประโยชน์ และร้อยละ ๓๐ ของแปลงที่ดินส ำหรับ
กำรก่อสร้ำงใหม่ในพ้ืนที่เดิมที่เคยมีกำรใช้ประโยชน์ ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  ๑๐ กรกฎำคม ๒๕๕๐ 
เรื่อง  แผนปฏิบัติกำรเชิงนโยบำยด้ำนกำรจัดกำรพ้ืนที่สีเขียวชุมชนเมืองอย่ำงยั่งยืน 

 (ข) พิจำรณำออกแบบและวำงผังอำคำรให้เหมำะสมกับสภำพแวดล้อมบริเวณพ้ืนที่
และโดยรอบ โดยต้องไม่ก่อให้เกิดผลกระทบกับชุมชนบริเวณใกล้เคียง 

(๒) มำตรกำรระหว่ำงกำรก่อสร้ำง 
 (ก) ด้ำนคุณภำพน้ ำและกำรระบำยน้ ำ 
  ๑) จัดให้มีระบบระบำยน้ ำ โดยจัดท ำรำงระบำยน้ ำ (Gutter) และบ่อตกตะกอน

ดินขนำดเพียงพอที่จะรองรับน้ ำฝนในพ้ืนที่ก่อนระบำยออกสู่ท่อระบำยน้ ำสำธำรณะหรือแหล่งน้ ำสำธำรณะ 
และดูแล บ ำรุงรักษำ และขุดลอกตะกอนดิน เพ่ือให้ระบบระบำยน้ ำอยู่ในสภำพที่สำมำรถใช้งำนได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพอยู่เสมอ 

  ๒) จัดให้มีห้องส้วมที่ถูกสุขลักษณะ โดยมีจ ำนวนห้องส้วมอย่ำงน้อยคนงำน ๒๐ 
คนต่อ ๑ ห้อง 

  ๓) จัดให้มีกำรบ ำบัดน้ ำเสียจำกห้องส้วมและน้ ำใช้ในพ้ืนที่ก่อสร้ำง โดยอำจ
จัดเป็นบ่อเกรอะ-บ่อซึม และเมื่อกำรก่อสร้ำงแล้วเสร็จ ต้องจัดกำรบ่อเกรอะ -บ่อซึมดังกล่ำวให้ถูก
สุขลักษณะ โดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 (ข) ด้ำนขยะมูลฝอย 
  ๑) จัดให้มีภำชนะรองรับขยะมูลฝอยที่มีขนำดที่เหมำะสม และจ ำนวนเพียงพอ

เพ่ือรองรับขยะมูลฝอยจำกคนงำนและควบคุมให้คนงำนทิ้งขยะมูลฝอยในภำชนะรองรับที่จัดเตรียมไว้อย่ำง
เคร่งครัด และแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน ำขยะมูลฝอยที่เก็บรวบรวมไว้ไปก ำจัดยังสถำนที่ก ำจัด
ขยะมูลฝอยที่ถูกต้องตำมหลักวิชำกำร 

  ๒) เศษวัสดุจำกกำรก่อสร้ำงต้องแยกเก็บและรวบรวมไว้เป็นสัดส่วนในพ้ืนที่ที่
เหมำะสม และจัดให้มีระบบคัดแยกและน ำกลับมำใช้ประโยชน์ได้อีก เช่น เศษคอนกรีต เศษเหล็กและถุง
ปูนซีเมนต์ เป็นต้น และหลังกำรก่อสร้ำงแล้วเสร็จต้องจัดกำรเก็บขนเศษวัสดุก่อสร้ำงออกจำกบริเวณพ้ืนที่
ไปก ำจัดให้เรียบร้อย โดยไม่น ำเศษวัสดุก่อสร้ำงไปทิ้งในพ้ืนที่สำธำรณะหรือสถำนที่ที่อำจส่งผลกระทบต่อผู้
พักอำศัยอยู่ในบริเวณนั้น ๆ 
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ค�ำอธิบำยประกอบ ประกำศกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม

เรื่อง ก�ำหนดเขตพื้นที่และมำตรกำรคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณพื้นที่อ�ำเภอบ้ำนแหลม อ�ำเภอเมืองเพชรบุรี อ�ำเภอท่ำยำง อ�ำเภอชะอ�ำ จังหวัดเพชรบุรี
และอ�ำเภอหัวหิน อ�ำเภอปรำณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑

๒ 
 

 

 (ค) ด้ำนกำยภำพของพ้ืนที่ 
  ๑) กรณีที่มีกำรเปิดหน้ำดินหรือกำรปรับหน้ำดิน ต้องมีกำรบดอัดชั้นดินให้แน่น 

โดยมีควำมรำบเรียบและสม่ ำเสมอ เพ่ือป้องกันกำรชะล้ำงหน้ำดินโดยเฉพำะในช่วงฤดูฝน 
  ๒) ต้องมีกำรเก็บกวำดท ำควำมสะอำดพ้ืนที่จำกกำรร่วงหล่นของเศษหินและดิน 
  ๓) ติดป้ำยประกำศบริเวณพ้ืนที่ก่อสร้ำง รวมทั้งระบุชื่อ ที่อยู่ หมำยเลขโทรศัพท์ 

หรือสถำนที่ที่สำมำรถติดต่อได้ของเจ้ำของโครงกำร เพ่ือรับข้อร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะจำกผู้ที่อยู่ข้ำงเคียง 
 (ง) ด้ำนคุณภำพอำกำศ เสียง และควำมสั่นสะเทือน 
  ๑) ใช้ผ้ำใบก้ันรอบตัวอำคำร โดยยึดติดกับนั่งร้ำนรอบอำคำรผ้ำใบและนั่งร้ำน

ต้องมีควำมสูงเท่ำกับควำมสูงของอำคำรขณะก่อสร้ำงตลอดแนวอำคำร และต้องรักษำให้อยู่ในสภำพดีตลอด
กำรก่อสร้ำง เพ่ือป้องกันฝุ่นละอองและเศษวัสดุก่อสร้ำงร่วงหล่นและลดควำมดังของเสียง  

  ๒) จัดให้มีปล่องชั่วครำวส ำหรับทิ้งเศษวัสดุก่อสร้ำง และป้องกันฝุ่นละออง 
ที่เกิดจำกกำรก่อสร้ำงและกำรทิ้งเศษวัสดุต่ำง ๆ 

  ๓) ในกำรบรรทุกวัสดุก่อสร้ำง ต้องจัดให้มีวัสดุปิดคลุมท้ ำยรถให้มิดชิด                   
เพ่ือป้องกันกำรปลิวฟุ้งหรือร่วงหล่นของวัสดุ และก ำหนดน้ ำหนักและควำมเร็วของรถบรรทุกที่ใช้ขนส่งวัสดุ
ก่อสร้ำงให้เป็นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรจรำจรทำงบก 

  ๔) ท ำกำรฉีดพรมน้ ำบริเวณพ้ืนที่ก่อสร้ำงและกองวัสดุพวกหินและทรำย เพ่ือลด
กำรฟุ้งกระจำยของฝุ่นละอองอย่ำงน้อยวันละ ๒ ครั้ง 

  ๕) บริเวณปำกทำงเข้ำ-ออก ต้องปิดทึบตลอดเวลำ โดยเปิดเฉพำะเมื่อมีรถเข้ำ - 
ออก และต้องรักษำพ้ืนผิวให้สะอำดปรำศจำกเศษหิน ดิน ทรำย หรือฝุ่น ตกค้ำงจนกำรก่อสร้ำงแล้วเสร็จ  

  ๖) ก ำหนดช่วงเวลำกำรก่อสร้ำงที่ก่อให้เกิดเสียงดังในช่วงเวลำ ๐๘.๐๐ - ๑๗.๐๐ 
นำฬิกำ เท่ำนั้น แต่หำกมีกิจกรรมกำรก่อสร้ำงที่ต่อเนื่องและเกินช่วงเวลำดังกล่ำว ต้องแจ้งผู้ที่อยู่ข้ำงเคียง
ให้ทรำบล่วงหน้ำ 

  ๗) ตรวจสอบและบ ำรุงเครื่องจักรที่ใช้ในกำรก่อสร้ำงให้อยู่ในสภำพดีอยู่เสมอ เพ่ือลด
กำรเกิดเขม่ำ ควันด ำ และเสียงดัง ตลอดจนเลือกใช้เครื่องจักร เครื่องยนต์ และอุปกรณ์ต่ำง ๆ ชนิดที่มีเสียง
เบำ และวำงผังเครื่องยนต์ที่มีเสียงดังให้ห่ำงไกลจำกอำคำรที่พักอำศัยที่อยู่ใกล้เคียง 

 (จ) ด้ำนกำรคมนำคมขนส่ง 
  ๑) รถบรรทุกที่ขนส่งวัสดุก่อสร้ำงจะต้องไม่บรรทุกน้ ำหนักเกินพิกัดที่กฎหมำย

ก ำหนด 
  ๒) ไม่ขนส่งวัสดุก่อสร้ำงในชั่วโมงเร่งด่วน เพ่ือป้องกันควำมแออัดของกำรจรำจร 

และไม่ให้มีกำรจอดรถเพ่ือขนส่งวัสดุก่อสร้ำงบนถนนที่จะท ำให้เกิดกำรกีดขวำงกำรจรำจรได้  ทั้งนี้ ควรจัด
ให้มีพ้ืนที่จอดรถส ำหรับขนส่งวัสดุก่อสร้ำงภำยในพ้ืนที่โครงกำร 

  ๓) จัดระบบกำรจรำจรภำยในพ้ืนที่ก่อสร้ำงและบริเวณทำงเข้ำ - ออก ให้มีควำม
สะดวกและปลอดภัย โดยติดตั้งป้ำยสัญญำณหรือจัดให้มีพนักงำนอ ำนวยควำมสะดวก 

 (ฉ) ด้ำนอัคคีภัย 
  จัดให้มีถังดับเพลิงเคมีอย่ำงเพียงพอ เพ่ือเตรียมควำมพร้อมกรณีเกิดเหตุเพลิง

ไหม ้และมีกำรตรวจสอบระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัยให้สำมำรถใช้งำนได้อยู่เสมอ 
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8๐
ค�ำอธิบำยประกอบ ประกำศกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
เรื่อง ก�ำหนดเขตพื้นที่และมำตรกำรคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณพื้นที่อ�ำเภอบ้ำนแหลม อ�ำเภอเมืองเพชรบุรี อ�ำเภอท่ำยำง อ�ำเภอชะอ�ำ จังหวัดเพชรบุรี
และอ�ำเภอหัวหิน อ�ำเภอปรำณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑

๓ 
 

 

 (ช) ด้ำนสังคม 
  ๑) ก ำหนดให้ผู้รับจ้ำงก่อสร้ำงควบคุมคนงำนไม่ให้ก่อเหตุร ำคำญแก่ประชำชน

หรือชุมชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียง โดยออกกฎระเบียบควบคุมอย่ำงเคร่งครัด พร้อมก ำหนดบทลงโทษที่
ชัดเจน 

  ๒) ติดตั้งป้ำยประชำสัมพันธ์บริเวณด้ำนหน้ำพ้ืนที่บ้ำนพักคนงำน โดยระบุชื่อ
บริษัทผู้รับจ้ำงก่อสร้ำง ชื่อผู้รับจ้ำงก่อสร้ำง/ผู้ควบคุมงำน พร้อมเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ เพ่ือให้ผู้พักอำศัยที่อยู่
ใกล้เคียงพ้ืนที่บ้ำนพักคนงำนได้รับทรำบข้อมูล และสำมำรถติดต่อกับผู้รับจ้ำงก่อสร้ำง/ผู้ควบคุมงำนได้
โดยตรง ในกรณีได้รับควำมเดือดร้อนจำกบ้ำนพักคนงำน 

  ๓) จัดให้มีเจ้ำหน้ำที่รักษำควำมปลอดภัยพ้ืนที่โครงกำรตลอด ๒๔ ชั่วโมง 
 (ซ) ด้ำนสุนทรียภำพและทัศนียภำพ 
  ๑) ก ำกับดูแลกำรก่อสร้ำงให้ เป็นไปตำมรูปแบบลักษณะอำคำรและแบบ                  

ภูมิสถำปัตย์ที่ออกแบบไว้ ดูแลและจัดระเบียบบริเวณพ้ืนที่ก่อสร้ำงและจัดกำรเศษวัสดุจำกกำรก่อสร้ำงให้
เป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่เสมอ 

  ๒) จัดท ำรั้วหรือก ำแพงล้อมรอบบริเวณพ้ืนที่ก่อสร้ำง โดยใช้รั้วหรือก ำแพงที่มี
ควำมสูงอย่ำงน้อย ๒ เมตร 

 (ฌ) ด้ำนอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย 
  ปฏิบัติตำมกฎกระทรวงก ำหนดมำตรฐำนในกำรบริหำรและกำรจัดกำรด้ำนควำม

ปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนเกี่ยวกับงำนก่อสร้ำง พ.ศ. ๒๕๕๑ และเป็นไปตำม
ข้อก ำหนดตำมกฎหมำยว่ำด้วยแรงงำน  

(๓) มำตรกำรในระหว่ำงประกอบกิจกำร 
 (ก) ด้ำนคุณภำพน้ ำและกำรระบำยน้ ำ 
  ๑) กรณีไม่อยู่ในเขตบริกำรบ ำบัดน้ ำเสียรวมของเมืองหรือชุมชน 
   ก) จัดให้มีระบบบ ำบัดน้ ำเสียที่สำมำรถรองรับน้ ำเสียได้เพียงพอและต้องมี

ประสิทธิภำพกำรบ ำบัดน้ ำเสีย โดยคุณภำพน้ ำทิ้งต้องได้ตำมมำตรฐำนที่กฎหมำยก ำหนดและมีวิศวกร
รับรอง 

   ข) จัดให้มีบ่อพักน้ ำท้ิงที่ผ่ำนกำรบ ำบัดแล้วก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ ำสำธำรณะ 
  ๒) กรณีอยู่ในเขตบริกำรบ ำบัดน้ ำเสียรวมของเมืองหรือชุมชน 
   ก) กำรน ำน้ ำเสียเข้ำสู่ระบบบ ำบัดน้ ำเสียรวมของเมืองหรือชุมชน  ต้องได้รับ

เอกสำรรับรองจำกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงำนเจ้ำของระบบบ ำบัดน้ ำเสียรวม 
   ข) จัดให้มีบ่อดักไขมันที่มีประสิทธิภำพก่อนระบำยเข้ำสู่ระบบบ ำบัดน้ ำเสีย

รวมของเมืองหรือชุมชน 
   ค) จัดให้มีกำรสูบตะกอนจำกบ่อดักไขมันไปก ำจัดอย่ำงสม่ ำเสมอและน ำไป

ก ำจัดโดยวิธีกำรที่ถูกสุขลักษณะและถูกต้องตำมหลักวิชำกำร 
  ๓) จัดให้มีกำรบ ำรุงรักษำระบบระบำยน้ ำ เช่น ตะแกรงดักขยะ ท่อระบำยน้ ำ และ

บ่อหน่วงน้ ำ รวมทั้งเครื่องสูบน้ ำและอุปกรณ์ต่ำง ๆ ให้มีสภำพดีอยู่เสมอ 
 (ข) ด้ำนขยะมูลฝอย 
  ๑) จัดให้มีมำตรกำรลดปริมำณขยะมูลฝอยและคัดแยกขยะมูลฝอยของโครงกำร 

เช่น กำรอบรมหรือประชำสัมพันธ์  
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8๑
ค�ำอธิบำยประกอบ ประกำศกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม

เรื่อง ก�ำหนดเขตพื้นที่และมำตรกำรคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณพื้นที่อ�ำเภอบ้ำนแหลม อ�ำเภอเมืองเพชรบุรี อ�ำเภอท่ำยำง อ�ำเภอชะอ�ำ จังหวัดเพชรบุรี
และอ�ำเภอหัวหิน อ�ำเภอปรำณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑

๔ 
 

 

  ๒) จัดให้มีที่พักขยะมูลฝอยรวมที่ถูกสุขลักษณะ สำมำรถป้องกันกลิ่นและแมลง
รบกวน โดยมีขนำดที่สำมำรถรองรับขยะมูลฝอยของโครงกำรได้ไม่น้อยกว่ำ ๓ วัน และมีกำรจัดเก็บขยะมูล
ฝอย กำรขนถ่ำย และกำรก ำจัดขยะมูลฝอยที่ถูกหลักสุขำภิบำล  ทั้งนี้ ต้องประสำนงำนกำรจัดเก็บขยะมูล
ฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สำมำรถเก็บขยะมูลฝอยได้อย่ำงสม่ ำเสมอไม่มีกำรตกค้ำง 

  ๓) จัดให้มีกำรท ำควำมสะอำดที่พักขยะมูลฝอยเปียก อย่ำงน้อยสัปดำห์ละ ๑ ครั้ง 
โดยน้ ำเสียที่เกิดจำกกำรท ำควำมสะอำดที่พักขยะมูลฝอยต้องผ่ำนระบบบ ำบัดน้ ำเสียตำมมำตรกำร (๓) (ก) 

 (ค) ด้ำนกำยภำพของพ้ืนที่ 
จัดให้มีกำรปลูกไม้ยืนต้น ไม้พุ่ม ไม้คลุมดิน โดยเฉพำะบริ เวณแนวเขตที่ดิน 

เพ่ือช่วยยึดหน้ำดิน 
 (ง) ด้ำนกำรคมนำคมขนส่ง 
  ๑) จัดให้มีที่ จอดรถอย่ำงเพียงพออย่ำงน้อยตำมกฎกระทรวง ฉบับที่  ๗                 

(พ.ศ. ๒๕๑๗) ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติควบคุมกำรกอสรำงอำคำร พ.ศ. ๒๔๗๙ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
  ๒) ติดตั้ งป้ำยชื่อโครงกำรและป้ำยทำงเข้ำ - ออก พร้อมไฟฟ้ำส่องสว่ำง                    

ให้สำมำรถมองเห็นได้ชัดเจนในเวลำกลำงคืน และจัดให้มีเจ้ำหน้ำที่คอยจัดกำรจรำจรและจัดระเบียบกำร
จอดรถ เพ่ือให้เป็นไปด้วยควำมสะดวกรวดเร็วและเป็นระเบียบไม่กีดขวำงกำรจรำจร 

 (จ) ด้ำนอัคคีภัย 
  ๑) จัดให้มีระบบป้องกันอัคคีภัยและเตือนอัคคีภัย บันได และช่องทำงหนีไฟ                 

ให้เป็นไปตำมกฎกระทรวงออกตำมควำมในกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมอำคำรเป็นอย่ำงน้อยและตรวจสอบ
อุปกรณ์ป้องกันและระงับอัคคีภัยภำยในอำคำรเป็นประจ ำทุกปี 

  ๒) จัดท ำแผนปฏิบัติกำรกรณีเกิดเพลิงไหม้ ซึ่งแสดงรำยละเอียดวิธีกำรเข้ำ
ดับเพลิงและกำรอพยพผู้พักอำศัยไปยังที่ปลอดภัย และจัดให้มีกำรติดตั้งแบบแปลนแผนผังต ำแหน่งที่ติดตั้ง
อุปกรณ์ดับเพลิงต่ำง ๆ และป้ำยบอกต ำแหน่งที่ชัดเจนในแต่ละชั้นของอำคำร 

  ๓) ก ำหนดให้มีแผนและจัดซ้อมอพยพหนีไฟเป็นประจ ำอย่ำงน้อยปีละ ๑ ครั้ง 
 
ข้อ ๒  ปฏิบัติตำมมำตรกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพสิ่งแวดล้อม ดังต่อไปนี้ 
(๑) มำตรกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพน้ ำเสียและน้ ำทิ้ง เฉพำะกรณีโครงกำรที่มิได้อยู่ใน

เขตบริกำรบ ำบัดน้ ำเสียรวมของเมืองหรือชุมชน 
 (ก) ท ำกำรตรวจวัดคุณภำพน้ ำก่อนเข้ำสู่ ระบบบ ำบัดน้ ำเสีย โดยมีดัชนีที่ท ำกำร

ตรวจวัด คือ pH BOD SS TKN Oil and Grease และ Fecal Coliform Bacteria  ทั้งนี้ หำกมีระบบบ ำบัดน้ ำ
เสียแยกแต่ละอำคำร ให้ตรวจวัดคุณภำพน้ ำเข้ำและออกจำกระบบบ ำบัดน้ ำเสียแบบสุ่ม 

 (ข) ท ำกำรตรวจวัดคุณภำพน้ ำหลังผ่ำนระบบบ ำบัดน้ ำเสียแล้ว โดยมีดัชนีที่ท ำกำร
ตรวจวัด คือ pH BOD SS TKN Oil and Grease ไนเตรต และ Fecal Coliform Bacteria และในกำรเก็บ
ตัวอย่ำงคุณภำพน้ ำหลังออกจำกระบบบ ำบัดน้ ำเสีย ให้เก็บตัวอย่ำงที่บ่อพักสุดท้ำยก่อนระบำยออกสู่แหล่ง
น้ ำสำธำรณะ 

(๒) มำตรกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพน้ ำใช้ เฉพำะกรณีโครงกำรที่มิได้ใช้น้ ำประปำ               
ให้ท ำกำรตรวจวัดคุณภำพน้ ำใช้ โดยดัชนีที่ท ำกำรตรวจวัด คือ ควำมขุ่น pH TS SS TDS Total Hardness 
Free Chlorine และ Fecal Coliform Bacteria  
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82
ค�ำอธิบำยประกอบ ประกำศกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
เรื่อง ก�ำหนดเขตพื้นที่และมำตรกำรคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณพื้นที่อ�ำเภอบ้ำนแหลม อ�ำเภอเมืองเพชรบุรี อ�ำเภอท่ำยำง อ�ำเภอชะอ�ำ จังหวัดเพชรบุรี
และอ�ำเภอหัวหิน อ�ำเภอปรำณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑

๕ 
 

 

ข้อ ๓  จัดท ำรำยงำนผลกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมำตรกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพสิ่งแวดล้อมเสนอส ำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดเพชรบุรี ตำมแบบ ทสจ.พบ. ๑ หรือส ำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ ตำมแบบ ทสจ.ปข. ๑  ทุก ๖ เดือน ดังต่อไปนี้ 

(๑) ผลกำรด ำเนินกำรตำมมำตรกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ให้จัดท ำ
ตำรำงเปรียบเทียบมำตรกำรที่ก ำหนดและกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรตำมควำมเป็นจริง แสดงพร้อมภำพถ่ำย
มำตรกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เป็นรูปธรรม ประกอบกำรพิจำรณำทุกข้อของมำตรกำร 
และจัดท ำกำรบันทึกผลกำรตรวจวัดคุณภำพน้ ำ 

(๒) ผลกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพสิ่งแวดล้อม ต้องแสดงจุดเก็บตัวอย่ำงคุณภำพ
สิ่งแวดล้อม โดยใช้รูปภำพและแผนที่ประกอบ พร้อมทั้งแสดงพำรำมิเตอร์ในกำรตรวจวัดและมำตรฐำน
เปรียบเทียบ โดยเปรียบเทียบผลกำรตรวจวัดและมำตรฐำนในรูปแบบกรำฟ ตำรำง หรือลักษณะอ่ืน ๆ               
ที่สำมำรถแสดงกำรเปรียบเทียบผลกำรตรวจวัดคุณภำพสิ่งแวดล้อมได้อย่ำงชัดเจน รวมทั้งเสนอแนะแนว
ทำงกำรแก้ไข 

 
 หมายเหตุ  กำรก่อสร้ำงตำมข้อก ำหนดนี้ ให้หมำยควำมรวมถึงกำรดัดแปลงหรือกำรเปลี่ยนกำรใช้
อำคำรด้วย 
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8๓
ค�ำอธิบำยประกอบ ประกำศกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม

เรื่อง ก�ำหนดเขตพื้นที่และมำตรกำรคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณพื้นที่อ�ำเภอบ้ำนแหลม อ�ำเภอเมืองเพชรบุรี อ�ำเภอท่ำยำง อ�ำเภอชะอ�ำ จังหวัดเพชรบุรี
และอ�ำเภอหัวหิน อ�ำเภอปรำณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑

 
รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
 

๑. ชื่อโครงการ    
๒. สถานที่ตั้ง   
๓. ชื่อเจ้าของโครงการ   
๔. จัดท าโดย   
๕.รายละเอียดโครงการ 
 ๕.๑ ลักษณะ/ประเภทโครงการ   
   
   
 ๕.๒ พ้ืนที่โครงการ   
   

๕.๓ กิจกรรมในโครงการ 
 การบ าบัดน้ าเสีย   

   
   

 การระบายน้ า   
   
   

 การจัดการขยะมูลฝอย   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ทสจ.พบ. ๑ 
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ค�ำอธิบำยประกอบ ประกำศกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
เรื่อง ก�ำหนดเขตพื้นที่และมำตรกำรคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณพื้นที่อ�ำเภอบ้ำนแหลม อ�ำเภอเมืองเพชรบุรี อ�ำเภอท่ำยำง อ�ำเภอชะอ�ำ จังหวัดเพชรบุรี
และอ�ำเภอหัวหิน อ�ำเภอปรำณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑

ตารางท่ี ๑ แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
   และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
 

โครงการ           
 

 

เงือ่นไขตามมาตรการ 
 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการ ปัญหา อุปสรรค  
และแนวทางแก้ไข 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม 
๑. … 
๒. ... 
๓. … 
 
 

  

 
ตารางท่ี ๒ แบบบันทึกผลการตรวจวัดคุณภาพน้้าทิ้ง 
 

ชื่อโครงการ   
ตั้งอยู่ที ่  
ครั้งที ่            ประจ าปี พ.ศ.           วันที ่ เดือน  พ.ศ.  
สถานที่เก็บตัวอย่าง   
 

 

ต าแหน่งตรวจวัด พารามิเตอร์ที่ตรวจวัด 
   

    
    
มาตรฐาน*    
 

หมายเหตุ * ให้ใช้มาตรฐานทีก่ฎหมายก าหนด 
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ค�ำอธิบำยประกอบ ประกำศกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม

เรื่อง ก�ำหนดเขตพื้นที่และมำตรกำรคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณพื้นที่อ�ำเภอบ้ำนแหลม อ�ำเภอเมืองเพชรบุรี อ�ำเภอท่ำยำง อ�ำเภอชะอ�ำ จังหวัดเพชรบุรี
และอ�ำเภอหัวหิน อ�ำเภอปรำณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑

 
รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
 

๑. ชื่อโครงการ    
๒. สถานที่ตั้ง   
๓. ชื่อเจ้าของโครงการ   
๔. จัดท าโดย   
๕.รายละเอียดโครงการ 
 ๕.๑ ลักษณะ/ประเภทโครงการ   
   
   
 ๕.๒ พ้ืนที่โครงการ   
   

๕.๓ กิจกรรมในโครงการ 
 การบ าบัดน้ าเสีย   

   
   

 การระบายน้ า   
   
   

 การจัดการขยะมูลฝอย   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ทสจ.ปข. ๑ 
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ค�ำอธิบำยประกอบ ประกำศกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
เรื่อง ก�ำหนดเขตพื้นที่และมำตรกำรคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณพื้นที่อ�ำเภอบ้ำนแหลม อ�ำเภอเมืองเพชรบุรี อ�ำเภอท่ำยำง อ�ำเภอชะอ�ำ จังหวัดเพชรบุรี
และอ�ำเภอหัวหิน อ�ำเภอปรำณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑

ตารางท่ี ๑ แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
   และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
 

โครงการ           
 

 

เงื่อนไขตามมาตรการ 
 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการ ปัญหา อุปสรรค  
และแนวทางแก้ไข 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม 
๑. … 
๒. ... 
๓. … 
 
 

  

 
 
ตารางท่ี ๒ แบบบันทึกผลการตรวจวัดคุณภาพน้้าทิ้ง 
 

ชื่อโครงการ   
ตั้งอยู่ที ่  
ครั้งที ่            ประจ าปี พ.ศ.           วันที่  เดือน  พ.ศ.  
สถานที่เก็บตัวอย่าง   
 

 

ต าแหน่งตรวจวัด พารามิเตอร์ที่ตรวจวัด 
   

    
    
มาตรฐาน*    
 

หมายเหตุ * ให้ใช้มาตรฐานทีก่ฎหมายก าหนด 
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ค�ำอธิบำยประกอบ ประกำศกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม

เรื่อง ก�ำหนดเขตพื้นที่และมำตรกำรคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณพื้นที่อ�ำเภอบ้ำนแหลม อ�ำเภอเมืองเพชรบุรี อ�ำเภอท่ำยำง อ�ำเภอชะอ�ำ จังหวัดเพชรบุรี
และอ�ำเภอหัวหิน อ�ำเภอปรำณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑

ตำบลบางเก่า

ตำบลบางแก้ว

ตำบลปากทะเล

ตำบลบางตะบูน

ตำบลหนองศาลา

ตำบลปกึเตยีน

ตำบลหนองขนาน

ตำบลบา้นแหลม

ตำบลบางขุนไทร

ตำบลปากน้ำปราณ

ตำบลบางตะบูนออก

เทศบาลเมืองชะอำ

ตำบลหาดเจ้าสำราญ

ตำบลแหลมผักเบี้ย

เทศบาลเมืองหัวหิน

อำเภอชะอำ

อำเภอท่ายาง

อำเภอหัวหิน

อำเภอเขาย้อย

อำเภอบ้านลาด

อำเภอบ้านแหลม

อำเภอปราณบุรี

อำเภอสามร้อยยอด

อำเภอเมืองเพชรบุรี

ทางรถไฟสายใต้

หลักเขตที่ 2

หลักเขตที่ 4

หลักเขตที่ 2

หลักเขตที่ 5
หลักเขตที่ 4

หลักเขตที่ 5

หลักเขตที่ 3

หลักเขตที่ 1

หลักเขตที่ 3

หลักเขตที่ 1

ทางหลวงแผน่ดินหมายเลข 4

ทา
งหล

วงแ
ผน่

ดิน
หม

ายเ
ลข

 4

ทา
งห

ลว
งแ

ผน่
ดิน

หม
าย

เลข
 4

ทา
งห

ลว
งแ

ผน่
ดิน

หม
าย

เลข
 4

ทา
งห

ลว
งแ

ผน่
ดิน

หม
าย

เลข
 4

ทางหลวงแผน่ดินหมายเลข 4

ทาง
หลว

งแผ
น่ดิน

หมา
ยเล

ข 4

590000.000000

590000.000000

600000.000000

600000.000000

610000.000000

610000.000000

620000.000000

620000.000000

630000.000000

630000.000000

13
60

00
0.00

00
00

13
60

00
0.00

00
00

13
80

00
0.00

00
00

13
80

00
0.00

00
00

14
00

00
0.00

00
00

14
00

00
0.00

00
00

14
20

00
0.00

00
00

14
20

00
0.00

00
00

14
40

00
0.00

00
00

14
40

00
0.00

00
00

14
60

00
0.00

00
00

14
60

00
0.00

00
00

แผนที่ท้ายประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เรื่อง กำหนดเขตพ้ืนที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณพ้ืนที่อำเภอบ้านแหลม อำเภอเมืองเพชรบุรี อำเภอท่ายาง 

อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี และอำเภอหัวหิน อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
พ.ศ. 2561

เหนือ

ตะวันออกตะวันตก

ใต้

อ่าวไทย

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

.......................................................................
(นายสมศักดิ์  บุญดาว)

ผู้อำนวยการกองสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ

เครื่องหมาย

แนวเขตพ้ืนท่ีท่ีให้ใช้มาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม

บริเวณที่ 1

บริเวณที่ 7

บริเวณที่ 2

บริเวณที่ 5

บริเวณที่ 4

บริเวณท่ี 3

บริเวณที่ 6

เขตตำบล เขตองค์การบริหารส่วนตำบล

ทางหลวง ถนน ซอย 

แม่น้ำ คลอง ห้วย 

เขตจังหวัด

เขตอำเภอ เขตกิ่งอำเภอ

! ! ! ! ! !

เขตเทศบาล

ทางรถไฟ

! ! ! ! ! !

!
!

!.

0 10 205
กิโลเมตร

อ่างเก็บน้ำ หนอง บึง

ภูเขา ควน เนิน

มาตราส่วน 1:200,000

แมน่้ำปราณบุรี

บริเวณที่ 8

อ่างเก็บน้ำปราณบุรี อ่างเก็บน้ำเขาเต่า

5,400 เมตร

3,000 เมตร

จังหวัดเพชรบุรี

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ทา
งรถ

ไฟ
สา

ยใต้
แม

น่้ำ
เพ

ชร
บุรี

แม่น้ำเพชรบรีุ

จังหวัดสมุทรสงคราม

.......................................................................
(นางรวีวรรณ  ภูริเดช)

เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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ค�ำอธิบำยประกอบ ประกำศกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
เรื่อง ก�ำหนดเขตพื้นที่และมำตรกำรคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณพื้นที่อ�ำเภอบ้ำนแหลม อ�ำเภอเมืองเพชรบุรี อ�ำเภอท่ำยำง อ�ำเภอชะอ�ำ จังหวัดเพชรบุรี
และอ�ำเภอหัวหิน อ�ำเภอปรำณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑

หน้า   ๒๙ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๒๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   เมษายน   ๒๕๖๑ 
 

 

	
พระราชบัญญัติ 

ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  (ฉบับที่  ๒) 
พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

 
 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๖  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

เป็นปีที่  ๓  ในรัชกาลปัจจุบัน 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร  มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ   

ให้ประกาศว่า 
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
พระราชบัญญั ตินี้ มีบทบัญญั ติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล   

ซึ่ งมาตรา  ๒๖  ประกอบกับมาตรา   ๓๓   มาตรา  ๓๗   และมาตรา   ๔๐   ของรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 

เหตุผลและความจําเป็นในการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามพระราชบัญญัตินี้เพื่อให้ 
การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพอันจะเป็นประโยชน์ในการส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนและประโยชน์สาธารณะ  ซึ่งการตราพระราชบัญญัตินี้
สอดคล้องกับเง่ือนไขที่บัญญัติไว้ในมาตรา  ๒๖  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคําแนะนําและยินยอมของ 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติทําหน้าที่รฐัสภา  ดังต่อไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชบัญญั ตินี้ เรียกว่า  “พระราชบัญญัติส่ งเสริมและรักษาคุณภาพ 
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๖๑” 
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8๙
ค�ำอธิบำยประกอบ ประกำศกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม

เรื่อง ก�ำหนดเขตพื้นที่และมำตรกำรคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณพื้นที่อ�ำเภอบ้ำนแหลม อ�ำเภอเมืองเพชรบุรี อ�ำเภอท่ำยำง อ�ำเภอชะอ�ำ จังหวัดเพชรบุรี
และอ�ำเภอหัวหิน อ�ำเภอปรำณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑

หน้า   ๓๐ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๒๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   เมษายน   ๒๕๖๑ 
 

 

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเม่ือพ้นกําหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

มาตรา ๓ ให้แก้ไขคําว่า  “รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม”  ในพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๓๕  เป็น  “รายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม”  ทุกแห่ง 

มาตรา ๔ ให้ เพิ่มบทนิยามคําว่า  “หน่วยงานของรัฐ”  ระหว่างบทนิยามคําว่า   
“เขตอนุรักษ์”  และคําว่า  “เจ้าพนักงานท้องถิ่น”  ในมาตรา  ๔  แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและ 
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๓๕  

““หน่วยงานของรัฐ”  หมายความว่า  ส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  องค์การมหาชน  องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน  และหน่วยงานอื่นของรัฐที่มีกฎหมายจัดตั้ง” 

มาตรา ๕ ให้ยกเลิกความในส่วนที่  ๔  การทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม  
มาตรา  ๔๖  มาตรา  ๔๗  มาตรา  ๔๘  มาตรา  ๔๙  มาตรา  ๕๐ และมาตรา  ๕๑  ของหมวด  ๓   
การคุ้มครองสิ่งแวดล้อม  แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๓๕  
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยคําสั่งหัวหนา้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  ๙/๒๕๕๙  เรื่อง  การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย
ว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  ลงวันที่  ๗  มีนาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๙  และ 
ให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ส่วนที่  ๔ 
การจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

 
 

มาตรา ๔๖ ในส่วนนี้  เว้นแต่ข้อความจะแสดงให้เห็นเป็นอย่างอื่น  
“การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม”  หมายความว่า  กระบวนการศึกษาและประเมินผล 

ที่อาจเกิดขึ้นจากการดําเนินโครงการหรือกิจการหรือการดําเนินการใดของรัฐหรือที่รัฐจะอนุญาตให้มี 
การดําเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ  คุณภาพสิ่งแวดล้อม  สุขภาพ  อนามัย  คุณภาพชีวิต  
หรือส่วนได้เสียอื่นใดของประชาชนหรือชุมชน  ทั้งทางตรงและทางอ้อม  โดยผ่านกระบวนการ 
การมีส่วนร่วมของประชาชน  เพื่อกําหนดมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบดังกล่าว  ผลการศึกษา  
เรียกว่า  รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
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๙๐
ค�ำอธิบำยประกอบ ประกำศกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
เรื่อง ก�ำหนดเขตพื้นที่และมำตรกำรคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณพื้นที่อ�ำเภอบ้ำนแหลม อ�ำเภอเมืองเพชรบุรี อ�ำเภอท่ำยำง อ�ำเภอชะอ�ำ จังหวัดเพชรบุรี
และอ�ำเภอหัวหิน อ�ำเภอปรำณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑

หน้า   ๓๑ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๒๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   เมษายน   ๒๕๖๑ 
 

 

“อนุญาต”  หมายความว่า  การที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐยินยอมให้บุคคลใดกระทําการใด 
ที่มีกฎหมายกําหนดให้ต้องได้รับความยินยอมก่อนกระทําการนั้น  และให้หมายความรวมถึงการออกใบอนุญาต  
การอนุมัติ  การจดทะเบียน  การข้ึนทะเบียน  การรับแจ้ง  การให้ประทานบัตร  และการให้อาชญาบัตรด้วย  

“ผู้ดําเนินการ”  หมายความว่า  เจ้าของโครงการหรือกิจการหรือการดําเนินการที่ต้องจัดทํา
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามมาตรา  ๔๘  และให้หมายความรวมถึงผู้จัดการของ 
นิติบุคคลอาคารชุดสําหรับทรัพย์ส่วนกลางตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด  และผู้จัดสรรที่ดินหรือ
คณะกรรมการหมู่บ้านจัดสรรของนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรสําหรับสาธารณูปโภคตามกฎหมายว่าด้วย 
การจัดสรรที่ดินด้วย 

มาตรา ๔๗ ในกรณีที่ มีการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ตามระเบียบหรือ
กฎหมายอื่นใดไว้แล้ว  การประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมให้คํานึงถึงผลการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์ดังกล่าวด้วย 

มาตรา ๔๘ เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ให้รัฐมนตรี 
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติมีอํานาจประกาศกําหนดให้โครงการหรือกิจการ
หรือการดําเนินการใดของรัฐหรือที่ รัฐจะอนุญาตให้ผู้ ใดดําเนินการ  เป็นโครงการหรือกิจการหรือ 
การดําเนินการที่มีผลกระทบสิ่งแวดล้อม  หรือที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ  คุณภาพสิ่งแวดล้อม  
สุขภาพ  อนามัย  คุณภาพชีวิต  หรือส่วนได้เสียสําคัญอื่นใดของประชาชนหรือชุมชนหรือสิ่งแวดล้อม 
อย่างรุนแรง  ซึ่งผู้ดําเนินการหรือผู้ขออนุญาตต้องจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขในการจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
ตามวรรคหน่ึง  ให้เป็นไปตามท่ีรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
ประกาศกําหนด  โดยจะกําหนดให้แตกต่างกันตามประเภทหรือขนาดของโครงการหรือกิจการหรือ 
การดําเนินการก็ได้  และอย่างน้อยต้องประกอบด้วยสาระสําคัญเก่ียวกับรายละเอียดโครงการหรือกิจการ
หรือการดําเนินการ  สภาพสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน  การประเมินทางเลือกในการดําเนินการ  การประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นจากโครงการหรือกิจการหรือการดําเนินการทั้งทางตรงและทางอ้อม   
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  และมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและการชดเชยเยียวยาความเดือดร้อนหรือเสียหาย 
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๙๑
ค�ำอธิบำยประกอบ ประกำศกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม

เรื่อง ก�ำหนดเขตพื้นที่และมำตรกำรคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณพื้นที่อ�ำเภอบ้ำนแหลม อ�ำเภอเมืองเพชรบุรี อ�ำเภอท่ำยำง อ�ำเภอชะอ�ำ จังหวัดเพชรบุรี
และอ�ำเภอหัวหิน อ�ำเภอปรำณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑

หน้า   ๓๒ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๒๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   เมษายน   ๒๕๖๑ 
 

 

การจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมสําหรับโครงการหรือกิจการหรือ 
การดําเนินการของรัฐหรือที่รัฐจะอนุญาตให้ผู้ใดดําเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ  
คุณภาพสิ่งแวดล้อม  สุขภาพ  อนามัย  คุณภาพชีวิต  หรือส่วนได้เสียสําคัญอื่นใดของประชาชนหรือชุมชน
หรือสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรง  ผู้ดําเนินการหรือผู้ขออนุญาตต้องประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ  และจัดให้ 
มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนและชุมชนที่เก่ียวข้อง  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ 
และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติประกาศกําหนด   
เป็นการเพิ่มเติมจากที่ต้องดําเนินการตามวรรคสองด้วย  

ให้สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติเพื่อพิจารณาทบทวนประกาศตามวรรคหนึ่งทุกรอบระยะเวลาห้าปี  หรือในกรณี 
ที่มีความจําเป็นจะดําเนินการให้เร็วกว่านั้นก็ได้ 

มาตรา ๔๙ ในกรณีที่ โครงการหรือกิจการหรือการดําเนินการที่ต้องจัดทํารายงาน 
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามมาตรา  ๔๘  เป็นโครงการหรือกิจการหรือการดําเนินการของ
หน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานของรัฐดําเนินการร่วมกับเอกชนที่ต้องเสนอขอรับความเห็นชอบจาก
คณะรัฐมนตรีตามระเบียบปฏิบตัิของทางราชการ  ให้หน่วยงานของรัฐซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบโครงการหรือ
กิจการหรือการดําเนินการนั้น  จัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตั้งแต่ในระยะทําการศึกษา
ความเหมาะสมของโครงการหรือกิจการหรือการดําเนินการ  และเสนอต่อคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ
เพื่อเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี  ในการพิจารณาเสนอความเห็นของ
คณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติให้มีความเห็นของคณะกรรมการผู้ชํานาญการประกอบการพิจารณาด้วย 

ในการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมตามวรรคหนึ่ง คณะรัฐมนตรีอาจขอให้
บุคคลหรือสถาบันใดซ่ึงมีความชํานาญหรือเชี่ยวชาญเก่ียวกับการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม
ทําการศึกษาและเสนอรายงานหรือความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยก็ได้  

กรณีโครงการหรือกิจการหรือการดําเนินการที่ต้องจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ตามมาตรา  ๔๘  เป็นโครงการหรือกิจการหรือการดําเนินการของหน่วยงานของรัฐที่ไม่ต้องเสนอขอรับ
ความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีหรือไม่ต้องได้รับอนุญาตตามกฎหมาย  ให้หน่วยงานของรัฐซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบ
โครงการหรือกิจการหรือการดําเนินการน้ันจัดทําและเสนอรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่กําหนดไว้ในมาตรา  ๕๐  และมาตรา  ๕๑/๑  ด้วยโดยอนุโลม  
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๙2
ค�ำอธิบำยประกอบ ประกำศกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
เรื่อง ก�ำหนดเขตพื้นที่และมำตรกำรคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณพื้นที่อ�ำเภอบ้ำนแหลม อ�ำเภอเมืองเพชรบุรี อ�ำเภอท่ำยำง อ�ำเภอชะอ�ำ จังหวัดเพชรบุรี
และอ�ำเภอหัวหิน อ�ำเภอปรำณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑

หน้า   ๓๓ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๒๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   เมษายน   ๒๕๖๑ 
 

 

ในกรณีที่โครงการหรือกิจการหรือการดําเนินการที่ต้องจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่ งแวดล้อมตามวรรคหน่ึงเป็นโครงการหรือกิจการหรือการดํ าเนินการด้ านการคมนาคมขนส่ ง   
การชลประทาน  การป้องกันสาธารณภัย  โรงพยาบาล  หรือที่อยู่อาศัย  ที่ มีความจําเป็นเร่งด่วน 
เพื่อประโยชน์สาธารณะ  ในระหว่างที่รอผลการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
หน่วยงานของรัฐซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบโครงการหรือกิจการหรือการดําเนินการนั้น  อาจเสนอคณะรัฐมนตรี
เพื่ อพิจารณาอนุ มัติ ให้ดําเนินกระบวนการหรือขั้นตอนเพื่ อให้ ได้มาซึ่ งเอกชนที่ จะเป็นผู้ รับงานนั้น 
ไปพลางก่อนได้  แต่จะลงนามผูกพันในสัญญาหรือให้สิทธิกับเอกชนผู้นั้นไม่ได้ 

มาตรา ๕๐ ในกรณีที่ โครงการหรือกิจการหรือการดําเนินการที่ต้องจัดทํารายงาน 
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามมาตรา  ๔๘  เป็นโครงการหรือกิจการหรือการดําเนินการที่จะต้อง
ได้รับอนุญาตตามกฎหมายก่อนเริ่มการก่อสร้างหรือดําเนินการ  ให้ผู้ดําเนินการหรือผู้ขออนุญาตเสนอ
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อเจ้าหน้าที่ซึ่งมีอํานาจอนุญาตตามกฎหมายน้ัน  และต่อ
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมหรือหน่วยงานของรัฐตามที่คณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่แทน  ในการเสนอรายงานดังกล่าวอาจจัดทําเป็นรายงาน
ผลกระทบส่ิงแวดล้อมเบ้ืองต้นตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีกําหนดตามมาตรา  ๔๘  
วรรคสอง  ก็ได้ 

ให้เจ้าหน้าที่ซึ่งมีอํานาจอนุญาตตามกฎหมายรอการสั่งอนุญาตสําหรับโครงการหรือกิจการหรือ
การดําเนินการตามวรรคหน่ึงไว้จนกว่ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมจะได้รับความเห็นชอบ
หรือถือว่าได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ชํานาญการ  และได้รับหนังสือแจ้งผลการพิจารณา
รายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมดังกล่าวจากสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมหรือหน่วยงานของรัฐตามที่คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่แทน 

ให้สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือหน่วยงานของรัฐ 
ตามท่ีคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่แทนตรวจสอบรายงานการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อมและเอกสารที่ เก่ียวข้องที่ เสนอมา  หากเห็นว่ารายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมน้ันมิได้จัดทําให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่กําหนดไว้ในมาตรา  ๔๘   
วรรคสอง  หรือวรรคสาม  หรือมีเอกสารไม่ครบถ้วน  ให้สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมหรือหน่วยงานของรัฐตามที่คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าทีแ่ทน
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๙๓
ค�ำอธิบำยประกอบ ประกำศกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม

เรื่อง ก�ำหนดเขตพื้นที่และมำตรกำรคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณพื้นที่อ�ำเภอบ้ำนแหลม อ�ำเภอเมืองเพชรบุรี อ�ำเภอท่ำยำง อ�ำเภอชะอ�ำ จังหวัดเพชรบุรี
และอ�ำเภอหัวหิน อ�ำเภอปรำณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑

หน้า   ๓๔ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๒๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   เมษายน   ๒๕๖๑ 
 

 

แจ้งให้ผู้ดําเนินการหรือผู้ขออนุญาตที่เสนอรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมทราบภายในสิบห้าวัน
นับแต่วันที่ได้รับรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมน้ัน 

ในกรณีที่สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือหน่วยงานของรัฐ
ตามที่คณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่แทนเห็นว่ารายงานการประเมินผล
กระทบส่ิงแวดล้อมได้จัดทําถูกต้องและมีเอกสารครบถ้วน  หรือได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมให้ถูกต้องและ
ครบถ้วนตามวรรคสามแล้ว  ให้สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือ
หน่วยงานของรัฐตามที่คณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่แทนพิจารณาเสนอ
ความเห็นเบื้องต้นเก่ียวกับรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวัน
นับแต่วันที่ได้รับรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมน้ัน  เพื่อเสนอให้คณะกรรมการผู้ชํานาญการ
พิจารณาต่อไป 

ในการดําเนินการตามมาตรานี้  สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติอาจมอบหมายให้หน่วยงานของรัฐแห่งอื่น 
ปฏิบัติหน้าที่แทนได้  เว้นแต่โครงการหรือกิจการหรือการดําเนินการที่ต้องจัดทํารายงานการประเมินผล
กระทบสิ่ งแวดล้อมตามวรรคหนึ่ ง  เป็นโครงการหรือกิจการหรือการดําเนินการท่ีอาจมีผลกระทบ 
ต่อทรัพยากรธรรมชาติ  คุณภาพส่ิงแวดล้อม  สุขภาพ  อนามัย  คุณภาพชีวิต  หรือส่วนได้เสียสําคัญอื่นใด
ของประชาชนหรือชุมชนหรือสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรง  หรือเป็นโครงการหรือกิจการหรือการดําเนินการ 
ตามมาตรา  ๔๙  วรรคสี่  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติประกาศกําหนด 

ให้หน่วยงานของรัฐตามที่คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่แทน 
ตามวรรคห้า  รายงานผลการปฏิบัติงานและการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ
คณะกรรมการผู้ชํานาญการให้คณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติทราบภายในระยะเวลา  และตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติประกาศกําหนด 

มาตรา ๕๑ ให้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ชํานาญการ 
เพื่อทําหน้าที่พิจารณารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม  ซึ่งต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิหรือ
ผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาการต่าง ๆ  ที่เก่ียวข้อง และจะต้องมีเจ้าหน้าที่ซึ่งมีอํานาจอนุญาตในกิจการ 
อันเป็นสาระสําคัญสําหรับการดําเนินโครงการหรือกิจการหรือการดําเนินการนั้นตามกฎหมายร่วมเป็น
กรรมการอยู่ด้วย 
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๙4
ค�ำอธิบำยประกอบ ประกำศกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
เรื่อง ก�ำหนดเขตพื้นที่และมำตรกำรคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณพื้นที่อ�ำเภอบ้ำนแหลม อ�ำเภอเมืองเพชรบุรี อ�ำเภอท่ำยำง อ�ำเภอชะอ�ำ จังหวัดเพชรบุรี
และอ�ำเภอหัวหิน อ�ำเภอปรำณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑

หน้า   ๓๕ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๒๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   เมษายน   ๒๕๖๑ 
 

 

หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขในการแต่งตั้งกรรมการผู้ชํานาญการตามวรรคหน่ึง  ให้เป็นไป
ตามท่ีคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติประกาศกําหนด 

ให้นําความในมาตรา  ๑๖  และมาตรา  ๑๗  มาใช้บังคับแก่การประชุมคณะกรรมการ
ผู้ชํานาญการตามวรรคหน่ึงด้วยโดยอนุโลม 

มาตรา ๕๑/๑ ให้คณะกรรมการผู้ชํานาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมให้แล้วเสร็จภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
จากสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมหรือหน่วยงานของรัฐตามที่ 
คณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่แทน  ถ้าคณะกรรมการผู้ชํานาญการมิได้
พิจารณาให้แล้วเสร็จภายในกําหนดเวลาดังกล่าวให้ถือว่าคณะกรรมการผู้ชํานาญการให้ความเห็นชอบ 

ในกรณีที่คณะกรรมการผู้ชํานาญการไม่ให้ความเห็นชอบ  ให้ผู้ดําเนินการหรือผู้ขออนุญาตแก้ไข
เพิ่มเติมหรือจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมใหม่ตามแนวทาง  รายละเอียด  ประเด็น  
หรือหัวข้อที่คณะกรรมการผู้ชํานาญการกําหนดภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งผล 
การพิจารณาของคณะกรรมการผู้ชํานาญการ  มิฉะน้ันให้ถือว่าผู้ดําเนินการหรือผู้ขออนุญาตไม่ประสงค์ 
จะเสนอรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  และให้ถือว่าจบกระบวนการพิจารณารายงาน 
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  แต่ไม่ตัดสิทธิที่ผู้ดําเนินการหรือผู้ขออนุญาตจะเสนอรายงาน 
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมใหม่ตามมาตรา  ๕๐ 

เม่ือผู้ดําเนินการหรือผู้ขออนุญาตได้เสนอรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมซึ่งได้ทํา 
การแก้ไขเพิ่มเติมหรือได้จัดทําใหม่แล้ว  ให้คณะกรรมการผู้ชํานาญการพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวัน
นับแต่วันที่ได้รับรายงานดังกล่าว  ถ้าคณะกรรมการผู้ชํานาญการมิได้พิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน
กําหนดเวลาดังกล่าว  ให้ถือว่าคณะกรรมการผู้ชํานาญการให้ความเห็นชอบ 

ในกรณีคณะกรรมการผู้ชํานาญการไม่ให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ที่ เสนอตามวรรคสาม  ให้ถือว่าจบกระบวนการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่ งแวดล้อม   
แต่ไม่ตัดสิทธิที่ ผู้ดําเนินการหรือผู้ขออนุญาตจะเสนอรายงานการประเมินผลกระทบสิ่ งแวดล้อมใหม่   
ตามมาตรา  ๕๐ 

ในกรณีที่คณะกรรมการผู้ชํานาญการให้ความเห็นชอบหรือไม่ให้ความเห็นชอบ  ความเห็นของ
คณะกรรมการผู้ชํานาญการให้เป็นที่สุด  
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๙5
ค�ำอธิบำยประกอบ ประกำศกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม

เรื่อง ก�ำหนดเขตพื้นที่และมำตรกำรคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณพื้นที่อ�ำเภอบ้ำนแหลม อ�ำเภอเมืองเพชรบุรี อ�ำเภอท่ำยำง อ�ำเภอชะอ�ำ จังหวัดเพชรบุรี
และอ�ำเภอหัวหิน อ�ำเภอปรำณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑

หน้า   ๓๖ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๒๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   เมษายน   ๒๕๖๑ 
 

 

มาตรา ๕๑/๒ เพื่อประโยชน์ในการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ตามมาตรา  ๔๙  มาตรา  ๕๐  และมาตรา  ๕๑/๑  ให้กรรมการผู้ชํานาญการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ 
ซึ่งได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการผู้ชํานาญการมีอํานาจตรวจสถานที่ที่เป็นที่ตั้งของโครงการหรือ
กิจการหรือการดําเนินการที่เสนอรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมน้ันได้  โดยต้องกระทําต่อหน้า
หรือด้วยความยินยอมของผู้ดําเนินการหรือผู้ขออนุญาต 

มาตรา ๕๑/๓ เม่ือคณะกรรมการผู้ชํานาญการให้ความเห็นชอบ  หรือในกรณีที่ให้ถือว่า
คณะกรรมการผู้ชํานาญการให้ความเห็นชอบตามมาตรา  ๕๑/๑  แล้ว  ให้เจ้าหน้าที่ซึ่งมีอํานาจอนุญาต
ตามกฎหมายนํามาตรการตามที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมไปกําหนดเป็นเงื่อนไข
ในการสั่งอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาต  โดยให้ถือว่าเป็นเง่ือนไขที่กําหนดตามกฎหมายในเรื่องน้ันด้วย  

ให้เจ้าหน้าที่ซึ่งมีอํานาจอนุญาตตามกฎหมายนํารายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการในวรรคหน่ึง
ที่ผู้ดําเนินการหรือผู้ขออนุญาตต้องจัดทําตามมาตรา  ๕๑/๕  ไปกําหนดเป็นเง่ือนไขในการส่ังอนุญาตหรือ
ต่ออายุใบอนุญาตด้วย 

มาตรา ๕๑/๔ เพื่ อประโยชน์ ในการปฏิบัติตามมาตรา  ๔๙  และมาตรา  ๕๐  รัฐมนตรี 
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติอาจกําหนดให้การจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมตามมาตรา  ๔๘  ต้องจัดทําหรือได้รับการรับรองจากผู้รับใบอนุญาตเป็นผู้จัดทํารายงาน 
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

การขอและการออกใบอนุญาต  คุณสมบัติของผู้รับใบอนุญาตเป็นผู้จัดทํารายงานการประเมินผล
กระทบส่ิงแวดล้อม  การต่ออายุใบอนุญาต  การออกใบแทนใบอนุญาต  และการสั่งพักใช้และ 
การเพิกถอนใบอนุญาต  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา ๕๑/๕ เพื่อประโยชน์ในการติดตามตรวจสอบและพัฒนาระบบการประเมินผล
กระทบส่ิงแวดล้อม  ให้ผู้ดําเนินการหรือผู้ขออนุญาตที่ได้จัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ซึ่งได้รับอนุญาตให้ดําเนินการแล้ว  จัดทํารายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กําหนดไว้ในรายงาน 
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  เสนอต่อเจ้าหน้าที่ซึ่งมีอํานาจอนุญาตอย่างน้อยปีละหน่ึงคร้ัง   
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่ งแวดล้อมแห่ งชาติ 
ประกาศกําหนด 
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๙6
ค�ำอธิบำยประกอบ ประกำศกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
เรื่อง ก�ำหนดเขตพื้นที่และมำตรกำรคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณพื้นที่อ�ำเภอบ้ำนแหลม อ�ำเภอเมืองเพชรบุรี อ�ำเภอท่ำยำง อ�ำเภอชะอ�ำ จังหวัดเพชรบุรี
และอ�ำเภอหัวหิน อ�ำเภอปรำณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑

หน้า   ๓๗ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๒๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   เมษายน   ๒๕๖๑ 
 

 

ให้ เจ้ าหน้ าที่ ซึ่ งมี อํ านาจอนุญาตรวบรวมรายงานที่ ได้ รับตามวรรคหนึ่ งส่ งให้ สํ านั กงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมจังหวัดในเขตท้องที่ นั้ น   หรือสํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสําหรับในเขตกรุงเทพมหานคร  ภายในหกสิบวันนับแต่วันได้รับรายงาน 

ให้สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวบรวมรายงานตามวรรคสอง  
และจัดทํารายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวพร้อมข้อเสนอแนะและความเห็นเสนอ 
ต่อคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้ดําเนินการหรือผู้ขออนุญาตผู้ใดหลีกเลี่ยงหรือมิได้ปฏิบัติตามมาตรการ 
ที่กําหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นเง่ือนไขในการสั่งอนุญาตหรือต่ออายุ
ใบอนุญาตตามมาตรา  ๕๑/๓  ให้สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เสนอแนะหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ผู้มีอํานาจอนุญาตให้มีการดําเนินการทางกฎหมายเพื่อบังคับ 
ให้ผู้ดําเนินการ  หรือผู้ขออนุญาตปฏิบัติตามมาตรการที่ได้กําหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม  ซึ่งเป็นเง่ือนไขในการส่ังอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาตให้ถูกต้อง  และให้หน่วยงานของรัฐ
หรือเจ้าหน้าที่ผู้ มีอํานาจอนุญาต  แล้วแต่กรณี   แจ้งผลการดําเนินการให้สํานักงานนโยบายและ 
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทราบภายในระยะเวลาเกา้สิบวัน 

มาตรา ๕๑/๖ รายงานการประ เมินผลกระทบสิ่ งแวดล้ อมที่ ได้ รับความ เห็ นจาก
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติหรือได้รับความเห็นชอบหรือถือว่าได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการผู้ชํานาญการสามารถนําไปใช้เพื่อเสนอขอรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีหรือ
ประกอบการพิจารณาอนุญาตตามกฎหมายได้เป็นระยะเวลาห้าปีนับแต่วันที่สํานักงานนโยบายและ 
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือหน่วยงานของรัฐตามท่ีคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ
มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้มีหนังสือแจ้งความเห็นของคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติหรือ 
ความเห็นชอบของคณะกรรมการผู้ชํานาญการ  แล้วแต่กรณี  

ในกรณีที่ผู้ดําเนินการหรือผู้ขออนุญาตประสงค์จะนํารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
ที่ได้รับความเห็นจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  หรือได้รับความเห็นชอบหรือถือว่าได้รับ 
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ชํานาญการแล้ว  เพื่อเสนอขอรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี  หรือ
ประกอบการพิจารณาอนุญาตตามกฎหมายเม่ือพ้นระยะเวลาตามท่ีกําหนดในวรรคหน่ึง  โครงการหรือ
กิจการ  หรือการดําเนินการที่จะดําเนินการนั้นจะต้องไม่มีการดัดแปลง  ขยาย  ต่อเติม  เพิ่ม  ลด หรือ
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๙7
ค�ำอธิบำยประกอบ ประกำศกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม

เรื่อง ก�ำหนดเขตพื้นที่และมำตรกำรคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณพื้นที่อ�ำเภอบ้ำนแหลม อ�ำเภอเมืองเพชรบุรี อ�ำเภอท่ำยำง อ�ำเภอชะอ�ำ จังหวัดเพชรบุรี
และอ�ำเภอหัวหิน อ�ำเภอปรำณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑

หน้า   ๓๘ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๒๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   เมษายน   ๒๕๖๑ 
 

 

เปลี่ยนแปลงที่จะมีผลกระทบหรือทําให้เกิดความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมในพื้นที่และชุมชนเพิ่มขึ้น 
จากที่ระบุในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ  หรือได้รับความเห็นชอบหรือถือว่าได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ชํานาญการ  หรือ
จะต้องไม่เป็นโครงการหรือกิจการหรือการดําเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ  คุณภาพ
สิ่งแวดล้อม  สุขภาพ  อนามัย  คุณภาพชีวิต หรือส่วนได้เสียสําคัญอื่นใดของประชาชนหรือชุมชนหรือ
สิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรง  และผู้ดําเนินการหรือผู้ขออนุญาตต้องทบทวนมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมที่ ได้รับความเห็นหรือได้รับ 
ความเห็นชอบ  เสนอให้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติหรือคณะกรรมการผู้ชํานาญการพิจารณาใหม่ 
แล้วแต่กรณี 

มาตรา ๕๑/๗ ให้คณะกรรมการผู้ชํานาญการได้รับเบ้ียประชุมตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา 
ในการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมตามมาตรา  ๔๙  และมาตรา  ๕๑/๑  

คณะกรรมการผู้ชํานาญการจะมอบหมายให้บุคคลหรือสถาบันใดได้ให้ความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณา
รายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมของคณะกรรมการผู้ชํานาญการโดยได้รับค่าตอบแทนตามที่กําหนด
ในพระราชกฤษฎีกาก็ได้ 

บุคคลซึ่งได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการผู้ชํานาญการตามวรรคสองจะต้องไม่เป็นข้าราชการ
หรือเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรในสังกัดสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  หรือ
หน่วยงานของรัฐตามที่คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่แทน  แล้วแต่กรณี  
และมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติประกาศกําหนด  

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่คณะกรรมการผู้ชํานาญการจะมอบหมายให้บุคคล
ตามวรรคสองเป็นผู้ให้ความเห็นประกอบการพิจารณาได้จะต้องเป็นรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมสําหรับโครงการหรือกิจการหรือการดําเนินการของรัฐหรือที่รัฐจะอนุญาตให้ผู้ใดดําเนินการ 
ที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม  สุขภาพ  อนามัย  คุณภาพชีวิต  หรือ 
ส่วนได้เสียสําคัญอื่นใดของประชาชนหรือชุมชนหรือสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรง  หรือมีความยุ่งยากซับซ้อน 
หรือมีการใช้เทคโนโลยีขั้นสูง  หรือต้องใช้ความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน  ทั้งนี้  ตามท่ีคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติประกาศกําหนด” 
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๙8
ค�ำอธิบำยประกอบ ประกำศกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
เรื่อง ก�ำหนดเขตพื้นที่และมำตรกำรคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณพื้นที่อ�ำเภอบ้ำนแหลม อ�ำเภอเมืองเพชรบุรี อ�ำเภอท่ำยำง อ�ำเภอชะอ�ำ จังหวัดเพชรบุรี
และอ�ำเภอหัวหิน อ�ำเภอปรำณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑

หน้า   ๓๙ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๒๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   เมษายน   ๒๕๖๑ 
 

 

มาตรา ๖ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๘๖  แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๘๖ ในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา  ๖๕ และการปฏิบัติ
หน้าที่ของเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษตามมาตรา  ๘๒  (๑)  ให้ทําต่อหน้าเจ้าของหรือผู้ครอบครองสถานท่ี  
หรือยานพาหนะ  ถ้าหาบุคคลดังกล่าวไม่ได้  ให้ทําต่อหน้าบุคคลอื่นอย่างน้อยสองคน  ซึ่งพนักงาน
เจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษได้ขอร้องให้มาเป็นพยาน” 

มาตรา ๗ ให้ เพิ่ ม ความ ต่อ ไปนี้ เป็ นมาตรา   ๑๐๑ /๑   และมาตรา   ๑๐๑ /๒  
แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๓๕  

“มาตรา ๑๐๑/๑ ผู้ดํ าเนินการหรือผู้ ขออนุญาตผู้ ใด ก่อสร้างหรือดําเนินโครงการหรือ 
กิจการก่อนที่รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามมาตรา  ๔๘ จะได้รับความเห็นชอบหรือถือว่า
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ชํานาญการ  ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท  และ 
ปรับอีกไม่เกินวันละหนึ่งแสนบาทตลอดระยะเวลาที่ไม่ได้ปฏิบัติให้ถูกต้องหรือหยุดการกระทํานั้น  

ถ้าการกระทําความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นการก่อสร้างหรือดําเนินการในโครงการหรือกิจการหรือ
การดําเนินการใดที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ  คุณภาพสิ่งแวดล้อม  สุขภาพ  อนามัย  คุณภาพชีวิต  
หรือส่วนได้เสียสําคัญอื่นใดของประชาชนหรือชุมชนหรือสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรง  ผู้กระทําต้องระวางโทษ
หนักกว่าโทษที่กฎหมายบัญญัติในวรรคหนึ่งก่ึงหนึ่ง  

มาตรา ๑๐๑/๒ ผู้ดําเนินการหรือผู้ขออนุญาตผู้ใดไม่นําส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการ
ที่กําหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามมาตรา  ๕๑/๕  วรรคหน่ึง  ต้องระวางโทษ
ปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท”  

มาตรา ๘ ให้ เพิ่ ม ความ ต่อ ไปนี้ เป็ นมาตรา   ๑๑๐ /๑   และมาตรา   ๑๑๐ /๒   
แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

“มาตรา ๑๑๐/๑ ให้รัฐมนตรีมีอํานาจแต่งตั้งคณะกรรมการเปรียบเทียบในเขตกรุงเทพมหานคร
และในส่วนภูมิภาคได้ตามความเหมาะสม 

คณะกรรมการเปรียบเทียบแต่ละคณะให้มีจํานวนสามคน  และต้องแต่งตั้งจากผู้แทนสํานักงาน
อัยการสูงสุด  ผู้แทนสํานักงานตํารวจแห่งชาติ  และผู้แทนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
โดยมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละสองปี แต่เมื่อพ้นจากตําแหน่งแล้วอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้ 
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๙๙
ค�ำอธิบำยประกอบ ประกำศกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม

เรื่อง ก�ำหนดเขตพื้นที่และมำตรกำรคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณพื้นที่อ�ำเภอบ้ำนแหลม อ�ำเภอเมืองเพชรบุรี อ�ำเภอท่ำยำง อ�ำเภอชะอ�ำ จังหวัดเพชรบุรี
และอ�ำเภอหัวหิน อ�ำเภอปรำณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑

หน้า   ๔๐ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๒๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   เมษายน   ๒๕๖๑ 
 

 

การพ้นจากตําแหน่งก่อนวาระ  การประชุม  และวิธีพิจารณาของคณะกรรมการเปรียบเทียบ   
ให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 

มาตรา ๑๑๐/๒ บรรดาความผิดตามพระราชบัญญั ตินี้ ที่ มี โทษป รับสถานเดียวห รือ 
เป็นความผิดที่มีโทษปรับหรือจําคุกไม่เกินสองปี  ให้คณะกรรมการเปรียบเทียบมีอํานาจเปรียบเทียบได้ 

ในกรณีที่พนักงานสอบสวน  เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ  หรือพนักงานเจ้าหน้าที่พบว่าบุคคลใด
กระทําความผิดตามวรรคหน่ึง  และบุคคลนั้นยินยอมให้เปรียบเทียบ  ให้พนักงานสอบสวน  เจ้าพนักงาน
ควบคุมมลพิษ  หรือพนักงานเจ้าหน้าที่  แล้วแต่กรณี  ส่งเรื่องให้คณะกรรมการเปรียบเทียบภายในเจ็ดวัน
นับแต่วันที่บุคคลนั้นแสดงความยินยอมให้เปรียบเทียบ 

เม่ือผู้ต้องหาได้ชําระค่าปรับตามจํานวนที่ เป รียบเทียบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ มี 
การเปรียบเทียบแล้ว  ให้ถือว่าคดีเลิกกันตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา” 

มาตรา ๙ ให้ยกเลิก  ๑.  ของอัตราค่าธรรมเนียมท้ายพระราชบัญญัติส่งเสริมและ 
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๓๕  

มาตรา ๑๐ ให้ยกเลิกความใน  ๒.  ของอัตราค่าธรรมเนียมท้ายพระราชบัญญัติส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๓๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“๒. ใบอนุญาตเป็นผู้จัดทํารายงาน ปีละ ๕,๐๐๐  บาท” 
 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
มาตรา ๑๑ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น  ๗.  ของอัตราค่าธรรมเนียมท้ายพระราชบัญญัติ

ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
“๗. การต่ออายุใบอนุญาต   ครั้งละเท่ากับค่าธรรมเนียม 
       ใบอนุญาต” 
มาตรา ๑๒ ให้คณะกรรมการผู้ชํานาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ

สิ่งแวดล้อมซึ่งคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติแต่งตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ชํานาญการ
พิจารณารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ 
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๑๐๐
ค�ำอธิบำยประกอบ ประกำศกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
เรื่อง ก�ำหนดเขตพื้นที่และมำตรกำรคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณพื้นที่อ�ำเภอบ้ำนแหลม อ�ำเภอเมืองเพชรบุรี อ�ำเภอท่ำยำง อ�ำเภอชะอ�ำ จังหวัดเพชรบุรี
และอ�ำเภอหัวหิน อ�ำเภอปรำณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑

หน้า   ๔๑ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๒๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   เมษายน   ๒๕๖๑ 
 

 

มาตรา ๑๓ บรรดารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมสําหรับโครงการหรือ
กิจการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ที่ได้ยื่นไว้ก่อน
วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  และยังอยู่ในระหว่างการพิจารณา  ให้ถือว่าเป็นรายงานการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อมตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๓๕   
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้  และให้ดําเนินการต่อไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนด 
ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม 
โดยพระราชบัญญัตินี้ 

ให้รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อมสําหรับโครงการหรือกิจการตามพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ท่ีคณะกรรมการผู้ชํานาญการพิจารณา
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมได้ให้ความเห็นชอบ  หรือถือได้ว่าให้ความเห็นชอบ  หรือ 
ที่คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติได้ให้ความเห็นแล้ว  สามารถนําไปใช้เพื่อเสนอขอรับความเห็นชอบ
จากคณะรัฐมนตรีหรือประกอบการพิจารณาอนุญาตตามกฎหมายได้  ภายในระยะเวลาห้าปีนับแต่วันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

มาตรา ๑๔ โครงการหรือกิจการที่ ได้รับความยินยอมจากสํานักงานนโยบายและ 
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ปฏิบัติตามมาตรการที่กําหนด  โดยได้รับการยกเว้นไม่ต้อง
จัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ให้โครงการหรือกิจการนั้นสามารถ
ดําเนินการต่อไปได้  โดยต้องปฏิบัติตามมาตรการที่ได้แสดงความยินยอมนําไปปฏิบัติและส่งรายงานผล 
การปฏิบัติตามมาตรการที่กําหนดตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๓๕  

มาตรา ๑๕ ให้ผู้รับใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๓๕  เป็นผู้รับใบอนุญาตเป็น
ผู้จัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ได้ต่อไปจนกว่าใบอนุญาตจะสิ้นอายุ 

มาตรา ๑๖ บรรดาคําขอรับใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ที่ได้ยื่นไว้
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๑๐๑
ค�ำอธิบำยประกอบ ประกำศกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม

เรื่อง ก�ำหนดเขตพื้นที่และมำตรกำรคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณพื้นที่อ�ำเภอบ้ำนแหลม อ�ำเภอเมืองเพชรบุรี อ�ำเภอท่ำยำง อ�ำเภอชะอ�ำ จังหวัดเพชรบุรี
และอ�ำเภอหัวหิน อ�ำเภอปรำณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑

หน้า   ๔๒ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๒๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   เมษายน   ๒๕๖๑ 
 

 

ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ให้ถือว่าเป็นคําขอรับใบอนุญาตเป็นผู้จัดทํารายงานการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อมตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๓๕   
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้  และให้พิจารณาดําเนินการตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไข 
ที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัตินี้  ทั้งนี้  การใดที่ได้ดําเนินการไปตามขั้นตอนโดยชอบตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๓๕  แล้ว  ให้ถือว่าดําเนินการโดยชอบตามพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๑๗ บรรดากฎกระทรวง  ข้อบังคับ  ระเบียบ  ประกาศ  หรือคําสั่งที่ออก 
ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๓๕  เฉพาะที่เก่ียวกับ 
การจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ 
ใช้บังคับ  ให้ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเพียงเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้จนกว่าจะมีพระราชกฤษฎีกา  
กฎกระทรวง หรือประกาศ  ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ   
พ.ศ.  ๒๕๓๕  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

การดําเนินการออกพระราชกฤษฎีกา  กฎกระทรวง  หรือประกาศตามพระราชบัญญัตินี้   
ให้ดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ หากไม่สามารถดําเนินการได้  
ให้รัฐมนตรีรายงานเหตุผลที่ไม่อาจดําเนินการได้ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ  

มาตรา ๑๘ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรักษาการ 
ตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
ผู้รับสนองพระราชโองการ 

พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตร ี
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๑๐2
ค�ำอธิบำยประกอบ ประกำศกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
เรื่อง ก�ำหนดเขตพื้นที่และมำตรกำรคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณพื้นที่อ�ำเภอบ้ำนแหลม อ�ำเภอเมืองเพชรบุรี อ�ำเภอท่ำยำง อ�ำเภอชะอ�ำ จังหวัดเพชรบุรี
และอ�ำเภอหัวหิน อ�ำเภอปรำณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑

หน้า   ๔๓ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๒๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   เมษายน   ๒๕๖๑ 
 

 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญั ติฉบับนี้  คือ  โดยที่พระราชบัญญั ติส่งเสริมและ 
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๓๕  บัญญัติให้การจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมสําหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม  ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ  ให้เป็นตามที่กําหนดในประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  อันเป็นการไม่สอดคล้องกับมาตรา  ๕๘  และมาตรา  ๒๗๘  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
ซึ่งบัญญัติให้มีการจัดทํากฎหมายท่ีจําเป็นเพ่ือกําหนดให้การดําเนินการใดของรัฐหรือที่รัฐจะอนุญาตให้ผู้ใด
ดําเนินการ  ถ้าการนั้นอาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ  คุณภาพสิ่งแวดล้อม  สุขภาพ  อนามัย   
คุณภาพชีวิต  หรือส่วนได้เสียสําคัญอ่ืนใดของประชาชนหรือชุมชนหรือสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรง  ต้องดําเนินการ
ให้มีการศึกษาและประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนหรือชุมชน  และจัดให้มี
การรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนและชุมชนท่ีเก่ียวข้องก่อน  เพ่ือนํามาประกอบ 
การพิจารณาดําเนินการหรืออนุญาตตามกฎหมาย  ประกอบกับกระบวนการและข้ันตอนการจัดทํา  การเสนอ  
และการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัติดังกล่าว   
เป็นหลักเกณฑ์การปฏิบัติที่ ได้ใช้บังคับเป็นเวลานานแล้ว  และในปัจจุบันไม่สอดคล้องกับสภาวการณ์ 
ที่เปลี่ยนแปลงไป  สมควรปรับปรุงบทบัญญัติเกี่ยวกับการจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
และระบบการ วิ เค ราะ ห์ ผลกระทบ ส่ิ งแวดล้ อม   ให้ ส อดคล้ อ งกั บ บท บัญญั ติ ขอ ง รัฐธรรม นูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย  และเพ่ือให้มีมาตรฐานอันเป็นที่ยอมรับและได้รับความเช่ือมั่นจากทุกภาคส่วน   
ในการดํารงไว้ซึ่งการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติควบคู่ไปกับการพัฒนาประเทศอย่างสมดุล   
จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
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