
 หนา   ๑๕ 
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ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม 
เร่ือง  กําหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุมครองสิ่งแวดลอม 

ในบริเวณพื้นที่อําเภอบานแหลม  อําเภอเมืองเพชรบุรี  อําเภอทายาง  และอําเภอชะอํา 
  จังหวัดเพชรบุรี  อําเภอหัวหิน  และอําเภอปราณบุรี  จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

พ.ศ.  ๒๕๕๓ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา   ๔๕  แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดลอมแหงชาติ  พ.ศ.  ๒๕๓๕  อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัด
สิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๓  มาตรา  ๓๘  มาตรา  ๔๑   
และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจ 
ตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ  และโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรี  จึงออกประกาศกําหนด
เขตพื้นที่และมาตรการคุมครองสิ่งแวดลอมในบริเวณพื้นที่อําเภอบานแหลม  อําเภอเมืองเพชรบุรี   
อําเภอทายาง  และอําเภอชะอํา  จังหวัดเพชรบุรี  อําเภอหัวหิน  และอําเภอปราณบุรี  จังหวัดประจวบคีรีขันธ  
ดังตอไปนี้   

ขอ ๑ ใหยกเลิก 
(๑) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  เ ร่ือง  กําหนดเขตพื้นที่ 

และมาตรการคุมครองสิ่งแวดลอม  ในบริเวณพื้นที่อําเภอบานแหลม  อําเภอเมืองเพชรบุรี  อําเภอทายาง  
และอําเภอชะอํา  จังหวัดเพชรบรีุ  อําเภอหัวหิน  และอําเภอปราณบุรี  จังหวัดประจวบคีรีขันธ  พ.ศ.  ๒๕๔๗ 

(๒) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  เร่ือง  ขยายระยะเวลาการใชบังคับ
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  เร่ือง  กําหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุมครอง
ส่ิงแวดลอม  ในบริเวณพื้นที่อําเภอบานแหลม  อําเภอเมืองเพชรบุรี  อําเภอทายาง  และอําเภอชะอํา  
จังหวัดเพชรบุรี  อําเภอหัวหิน  และอําเภอปราณบุรี  จังหวัดประจวบคีรีขันธ  พ.ศ.  ๒๕๔๗ 

ขอ ๒ ในประกาศนี้ 
“แนวชายฝงทะเล”  หมายความวา  แนวที่น้ําทะเลขึ้นสูงสุดตามปกติทางธรรมชาติ   
ขอ ๓ ใหพื้นที่ที่ไดมีการกําหนดใหเปนเขตควบคุมมลพิษ  และเขตอนุรักษของจังหวัด

เพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ  ดังตอไปนี้  เปนเขตพื้นที่ที่ใหใชมาตรการคุมครองสิ่งแวดลอม  
ตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในประกาศนี้   
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(๑) พื้นที่ภายในแนวเขตตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ  ฉบับที่  ๑๓   
(พ.ศ.  ๒๕๓๙)  ออกตามความในพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ   
พ.ศ.  ๒๕๓๕  เร่ือง  การกําหนดใหทองที่เขตอําเภอบานแหลม  อําเภอเมืองเพชรบุรี  อําเภอทายาง  
อําเภอชะอํา  จังหวัดเพชรบุรี  และอําเภอหัวหินกับอําเภอปราณบุรี  จังหวัดประจวบคีรีขันธ  เปนเขต
ควบคุมมลพิษ  ลงวันที่  ๘  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๓๙  เฉพาะในพื้นที่ตําบลบางตะบูน  ตําบลบางตะบูนออก  
ตําบลบานแหลม   ตําบลบางขุนไทร  ตําบลปากทะเล   ตําบลบางแกว  และตําบลแหลมผักเบี้ย   
อําเภอบานแหลม  ตําบลหาดเจาสําราญ  และตําบลหนองขนาน  อําเภอเมืองเพชรบุรี  ตําบลปกเตียน  
อําเภอทายาง  ตําบลหนองศาลา  ตําบลบางเกา  และเทศบาลเมืองชะอํา  อําเภอชะอํา  จังหวัดเพชรบุรี  
เทศบาลเมืองหัวหิน  อําเภอหัวหิน  และตําบลปากน้ําปราณ  อําเภอปราณบุรี  จังหวัดประจวบคีรีขันธ   

(๒) พื้นที่ภายในแนวเขตตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ  เ ร่ือง  กําหนดเขต 
หามใชเคร่ืองมืออวนลากและอวนรุนที่ใชกับเรือยนตทําการประมง  ลงวันที่  ๒๐  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๑๕  
เฉพาะในบริเวณที่วัดจากแนวชายฝงทะเลออกไปในทะเลเปนระยะ  ๓,๐๐๐  เมตร  ต้ังแตดานเหนือ 
ตําบลบางตะบูน  อําเภอบานแหลม  จังหวัดเพชรบุรี  ลงไปทางทิศใตขนานกับแนวชายฝงทะเลจนถึงสุดเขต
ตําบลปากน้ําปราณ  อําเภอปราณบุรี  จังหวัดประจวบคีรีขันธ   

ขอ ๔ ใหจําแนกพื้นที่ตามขอ  ๓  เปน  ๗  บริเวณ  ตามแผนที่ทายประกาศนี้  โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

บริเวณที่  ๑  หมายถึง  พื้นที่ตําบลบางตะบูน  และตําบลบางตะบูนออก  อําเภอบานแหลม  
จังหวัดเพชรบุรี  ยกเวนบริเวณที่  ๗ 

บริเวณที่  ๒  หมายถึง  พื้นที่ตําบลบานแหลม  ตําบลบางขุนไทร  ตําบลปากทะเล  ตําบลบางแกว  
และตําบลแหลมผักเบี้ย  อําเภอบานแหลม  จังหวัดเพชรบุรี  ยกเวนบริเวณที่  ๗ 

บริเวณที่  ๓  หมายถึง  พื้นที่ตําบลหาดเจาสําราญ  และตําบลหนองขนาน  อําเภอเมืองเพชรบุรี  
ตําบลปกเตียน  อําเภอทายาง  ตําบลหนองศาลา  และตําบลบางเกา  อําเภอชะอํา  จังหวัดเพชรบุรี  ยกเวน
บริเวณที่  ๗   

บริเวณที่  ๔  หมายถึง  พื้นที่เทศบาลเมืองชะอํา  อําเภอชะอํา  จังหวัดเพชรบุรี  และพื้นที่

เทศบาลเมืองหัวหิน  อําเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ  ยกเวนบริเวณที่  ๗ 

บริเวณที่  ๕  หมายถึง  พื้นที่ตําบลปากน้ําปราณ  อําเภอปราณบุรี  จังหวัดประจวบคีรีขันธ  

ยกเวนบริเวณที่  ๗ 
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บริเวณที่  ๖  หมายถึง  พื้นที่ภายในบริเวณตามขอ  ๓  (๒)  ยกเวนบริเวณที่  ๗   

บริเวณที่  ๗  หมายถึง  พื้นที่ปาชายเลน   

ขอ ๕ ในพื้นที่ตามขอ  ๔  หามกอสราง  ดัดแปลง  หรือเปลี่ยนการใชอาคารใด ๆ  เปนอาคาร

โรงงานอุตสาหกรรมทุกจําพวกตามกฎหมายวาดวยโรงงาน  เวนแต 

(๑) อาคารโรงงานอุตสาหกรรมจําพวกที่  ๑  ตามกฎหมายวาดวยโรงงาน  ในพื้นที่บริเวณที่  ๑  

พื้นที่บริเวณที่  ๒  พื้นที่บริเวณที่  ๓  และพื้นที่บริเวณที่  ๔   

(๒) อาคารโรงงานอุตสาหกรรมจําพวกที่  ๒  หรือจําพวกที่  ๓  ตามกฎหมายวาดวยโรงงาน

ตามประเภท  ชนิด  และขอกําหนดเพิ่มเติมในบัญชีทายประกาศนี้  ในพื้นที่บริเวณที่  ๔ 

(๓) อาคารโรงงานอุตสาหกรรมจําพวกที่  ๑  ตามกฎหมายวาดวยโรงงาน  ที่มีพื้นที่ทุกชั้น 

ในหลังเดียวกันหรือหลายหลังรวมกันไมเกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร  ในพื้นที่บริเวณที่  ๕ 

(๔) อาคารโรงงานอุตสาหกรรมจําพวกที่  ๑  จําพวกที่  ๒  หรือจําพวกที่  ๓  จําเปนตอง

กอสรางทดแทนของเดิมเพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิตของโรงงานใหดีกวาเดิม  หรือโรงงานที่เพิ่ม

เคร่ืองจักรเพื่อแกไขปญหาดานส่ิงแวดลอม  และไมเขาขายขยายโรงงานตามกฎหมายวาดวยโรงงาน  

ทั้งนี้  ใหกอสรางไดเฉพาะในบริเวณพื้นที่เดิมเทานั้น 

ขอ ๖ พื้นที่บริเวณที่  ๑  บริเวณที่  ๒  บริเวณที่  ๓  และบริเวณที่  ๕  ทั้งนี้เฉพาะในบริเวณ

ที่วัดจากแนวชายฝงทะเลเขาไปในแผนดินเปนระยะ  ๒๐๐  เมตร  และพื้นที่บริเวณที่  ๔  หามกอสราง  

ดัดแปลง  หรือเปลี่ยนการใชอาคารใด ๆ  เปนอาคาร  ดังตอไปนี้   

(๑) อาคารเลี้ ยงสัตวทุกชนิดที่มีพื้นที่ทุกชั้นในหลังเ ดียวกันหรือหลายหลังรวมกัน   

เกิน  ๑๐  ตารางเมตร  หรืออาคารเลี้ยงสัตวทุกชนิดเพื่อการคาหรือที่กอเหตุรําคาญตามกฎหมาย   

วาดวยการสาธารณสุข 

(๒) ฌาปนสถาน  เวนแตการกอสรางทดแทนหรือดัดแปลงของเดิมในพื้นที่เดิม  ซ่ึงจะตองมี

ระบบควบคุมมลพิษทางอากาศ  รวมทั้งส่ิงกอสรางและอาคารประกอบของระบบควบคุมมลพิษ 

ทางอากาศตองเปนไปตามมาตรฐานของทางราชการ   

(๓) สุสาน  เวนแตกรณีสุสานที่มีอยูเดิมในพื้นที่บริเวณที่  ๔  ที่ไดใชประโยชนเต็มพื้นที่เดิม 

ที่ไดจัดไวเพื่อการนั้นแลว  ก็ใหดําเนินการได  แตตองมีระยะหางจากแนวชายฝงทะเลไมนอยกวา  

๑,๐๐๐  เมตร  และมีระยะหางจากแหลงน้ําสาธารณะหรือบอน้ําเพื่อการบริโภคไมนอยกวา  ๓๐๐  เมตร   
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(๔) ระบบกําจัดหรือบําบัดของเสียรวม  เวนแตกรณีการดําเนินการโดยสวนราชการ  ราชการ
สวนทองถิ่น  หรือรัฐวิสาหกิจ  หรือการดําเนินการโดยเอกชนที่ไดรับสัมปทานจากสวนราชการ  
ราชการสวนทองถิ่น  หรือรัฐวิสาหกิจ 

(๕) ทาเทียบเรือ  เวนแตทาเทียบเรือสาธารณะสําหรับเรือประมงหรือเรือเพื่อการทองเที่ยว
ขนาดตํ่ากวา  ๖๐  ตันกรอส  และทาเทียบเรือสําราญและกีฬา   

(๖) อูตอเรือ 
ขอ ๗ ในพื้นที่ตามขอ   ๔   หามกอสราง  ดัดแปลง  หรือเปลี่ยนการใชอาคารใด  ๆ   

ในบริเวณพื้นที่  ดังตอไปนี้ 
(๑) พื้นที่บริเวณที่  ๒  บริเวณที่  ๓  และบริเวณที่  ๔  ที่ เปนพื้นที่แนวน้ําทวมหลาก   

ตามประกาศจังหวัดเพชรบุรี  เร่ือง  โครงการปองกันและบรรเทาอุทกภัยจังหวัดเพชรบุรี  ดวยมาตรการ
ดานผังเมือง  ลงวันที่  ๑๑  สิงหาคม  ๒๕๔๙  เฉพาะภายในระยะ  ๖  เมตร  จากริมฝงแมน้ํา  คลอง   
หรือแหลงน้ําสาธารณะ 

(๒) พื้นที่บริเวณที่  ๔  เฉพาะภายในระยะ  ๑๒  เมตร  จากแนวโดยรอบคันขอบอางเก็บน้ําเขาเตา 
ขอ ๘ การกอสราง  ดัดแปลง  หรือเปลี่ยนการใชอาคารใด ๆ  ในบริเวณพื้นที่ตามขอ  ๔   

ซ่ึงไมใชกรณีที่ตองหามตามขอ  ๕  ขอ  ๖  หรือขอ  ๗  ใหเปนไปตามหลักเกณฑ  ดังตอไปนี้ 

(๑) พื้นที่บริเวณที่  ๑  บริเวณที่  ๒  และบริเวณที่  ๓  ที่วัดจากแนวชายฝงทะเล  เขาไปใน
แผนดินเปนระยะ  ๕๐  เมตร  ใหมีไดเฉพาะอาคารที่มีความสูงไมเกิน  ๖  เมตร  พื้นที่อาคารรวมกัน 
ไมเกิน  ๗๕  ตารางเมตร  และมีระยะหางจากแนวชายฝงทะเลไมนอยกวา  ๒๐  เมตร 

(๒) พื้นที่บริเวณที่  ๑  บริเวณที่  ๒  และบริเวณที่  ๓  ที่วัดจากแนวเขตตาม  (๑)  เขาไปใน
แผนดินเปนระยะ  ๑๕๐  เมตร  ใหมีไดเฉพาะอาคารสูงไมเกิน  ๑๒  เมตร   

(๓) พื้นที่บริเวณที่  ๔  และบริเวณที่  ๕  ที่วัดจากแนวชายฝงทะเลเขาไปในแผนดินเปนระยะ  
๕๐  เมตร  ใหมีไดเฉพาะอาคารเด่ียว  ชั้นเดียวที่มีความสูงไมเกิน  ๖  เมตร  พื้นที่อาคารรวมกันไมเกิน  
๗๕  ตารางเมตร  โดยอาคารแตละหลังต้ังหางกันไมนอยกวา  ๔  เมตร  หางจากเขตที่ดินขางเคียงไมนอยกวา  
๒  เมตร  มีพื้นที่วางไมนอยกวารอยละ  ๗๕  ของแปลงที่ดินที่ย่ืนขออนุญาตกอสรางอาคาร  และตอง
หางจากแนวชายฝงทะเลไมนอยกวา  ๒๐  เมตร  อาคารของทางราชการเพื่อสาธารณประโยชน 
ที่มีระยะหางจากแนวชายฝงทะเลไมนอยกวา  ๒๐  เมตร  เข่ือน  ทางหรือทอระบายน้ํา  ร้ัวหรือกําแพง 
ที่มีความสูงไมเกิน  ๑  เมตร  ประตูและสะพานที่ไมไดสรางลงสูทะเล 
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(๔) พื้นที่บริเวณที่  ๔  และบริเวณที่  ๕  ที่วัดจากแนวเขตตาม  (๓)  เขาไปในแผนดิน 

เปนระยะ  ๑๕๐  เมตร  ใหมีไดเฉพาะอาคารที่มีความสูงไมเกิน  ๑๒  เมตร  และมีพื้นที่รวมกันทุกชั้น

หรือชั้นหนึ่งชั้นใดในหลังเดียวกันไมเกิน  ๒ ,๐๐๐   ตารางเมตร   หรืออาคารของทางราชการ 

เพื่อสาธารณประโยชน 

(๕) พื้นที่บริเวณที่  ๕  ที่วัดจากแนวเขตตาม  (๔)  เขาไปในแผนดินเปนระยะ  ๕๐๐  เมตร   

ใหมีไดเฉพาะอาคารที่มีความสูงไมเกิน  ๒๓  เมตร  และมีพื้นที่วางไมนอยกวารอยละ  ๓๐  ของแปลงที่ดิน

ที่ย่ืนขออนุญาตกอสรางอาคาร 

(๖) พื้นที่บริเวณที่  ๕  ภายในพื้นที่ที่มีรัศมีโดยรอบเปนระยะ  ๑๐๐  เมตร  วัดจากเขตที่ดิน

ของพระตําหนักหวยทรายใหญ  ใหมีไดเฉพาะอาคารเดี่ยว  ชั้นเดียวที่มีความสูงไมเกิน  ๖  เมตร  พื้นที่

อาคารรวมกันไมเกิน  ๗๕  ตารางเมตร  โดยอาคารแตละหลังต้ังหางกันไมนอยกวา  ๔  เมตร  หางจาก

เขตที่ดินขางเคียงไมนอยกวา  ๒  เมตร  มีพื้นที่วางไมนอยกวารอยละ  ๗๕  ของแปลงที่ดินที่ย่ืนขอ

อนุญาตกอสรางอาคาร  และตองหางจากแนวชายฝงทะเลไมนอยกวา  ๒๐  เมตร  อาคารของทางราชการ

เพื่อสาธารณประโยชนที่มีระยะหางจากแนวชายฝงทะเลไมนอยกวา  ๒๐  เมตร  เข่ือน  ทางหรือทอ

ระบายน้ํา  ร้ัวหรือกําแพงที่มีความสูงไมเกิน  ๑  เมตร  ประตูและสะพานที่ไมไดสรางลงสูทะเล 

(๗) พื้นที่บริเวณที่  ๖  ใหมีไดเฉพาะทาเทียบเรือสาธารณะสําหรับเรือประมงหรือเรือเพื่อการ

ทองเที่ยวขนาดตํ่ากวา  ๖๐  ตันกรอส  หรือทาเทียบเรือสําราญและกีฬา   

(๘) พื้นที่บริเวณที่  ๑  บริเวณที่  ๒  บริเวณที่  ๓  บริเวณที่  ๔  และบริเวณที่  ๕  ภายในพื้นที่ 

ที่มีรัศมีโดยรอบเปนระยะ   ๑๐๐   เมตร  วัดจากเขตที่ดินของโบราณสถานตามกฎหมายวาดวย

โบราณสถาน  โบราณวัตถุ  ศิลปวัตถุ  และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ  ใหมีไดเฉพาะอาคารที่มีความสูง

ไมเกิน  ๖  เมตร   

ขอ ๙ การวัดความสูงของอาคาร  ใหเปนไปตามหลักเกณฑดังตอไปนี้   

(๑) กรณีที่ไมมีการปรับระดับพื้นดินหรือมีการปรับระดับพื้นดินตํ่ากวาถนนสาธารณะ 

ในบริเวณที่กอสราง  ใหวัดจากระดับพื้นดินที่กอสราง  ในกรณีที่มีการปรับระดับพื้นดินเทากับถนน

สาธารณะหรือสูงกวาถนนสาธารณะใหวัดจากระดับถนนสาธารณะ   

(๒) กรณีมีหองใตดินซ่ึงคาระดับเปนลบ  ความสูงของอาคารใหวัดจากระดับพื้นดินที่กอสราง

เชนเดียวกับกรณี  (๑) 
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(๓) กรณีพื้นดินเปนเชิงลาดแนวเชิงเขา  ความสูงของอาคารใหวัดจากระดับพื้นดินที่กอสราง  
ณ  จุดที่ตํ่าที่สุดของอาคารหลังนั้น 

การวัดความสูงของอาคารใหวัดจากระดับตามวรรคหนึ่งข้ึนไปในแนวดิ่งถึงสวนที่สูงสุด 
ของอาคาร  สําหรับอาคารทรงจั่วหรือปนหยาใหวัดถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด 

ขอ ๑๐ ในพื้นที่ตามขอ  ๔  หามกระทําการหรือประกอบกิจกรรม  ดังตอไปนี้ 
(๑) การทําเหมือง  เวนแตการทําเหมืองแรหินปูน  หรือเหมืองแรดินซีเมนต  เฉพาะบริเวณ 

ที่อยูในขอบเขตพื้นที่ของโรงงานซึ่งไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการผลิตปูนซีเมนตกอนวันที่ประกาศนี้
ใชบังคับ 

(๒) การขุด  ตัก  ดูด  หรือลอก  กรวด  ดิน  ดินลูกรัง  หรือทราย  ในบริเวณหรือลักษณะใด  
ดังตอไปนี้   

 (ก) บริเวณที่มีความลาดชันเกินกวารอยละ  ๓๕ 
 (ข) ความลึกของบอจากระดับพื้นดินเกินกวา  ๓  เมตร 
 (ค) พื้นที่ปากบอเกินกวา  ๑๐,๐๐๐  ตารางเมตร 
 (ง) ความลึกของบออยูเหนือชั้นน้ําบาดาลชั้นแรกนอยกวา  ๒  เมตร 
 (จ) เพื่อการคา  หรือ 
 (ฉ) สงผลกระทบรุนแรงตอสภาพสัณฐาน  สภาพทางอุทกวิทยา  การไหลของน้ํา   

การพังทลายของดิน  และทัศนียภาพ   
(๓) การทํานาเกลือ  เวนแตพื้นที่บริเวณที่  ๒  และบริเวณที่  ๓ 
(๔) การขนสงหรือลําเลียงวัตถุอันตรายโดยใชระบบทอขนสง 
(๕) การถม  ปรับพื้นที่  หรือปดกั้น  ซ่ึงทําใหแหลงน้ําสาธารณะต้ืนเขิน  เปลี่ยนทิศทาง 

หรือทําใหน้ําในแหลงน้ํานั้นไมอาจไหลไปไดตามปกติ  เวนแตเปนการกระทําของทางราชการ   
เพื่อประโยชนสาธารณะหรือปองกันน้ําทวม 

(๖) การกระทําการใด ๆ  ที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางธรณีสัณฐานดานกายภาพ  
ชีวภาพ  หรือชีวกายภาพ  ในบริเวณพื้นที่สันทราย  สันดอน  หนาผา  หรือปากน้ํา  เวนแตการกระทําของ
ทางราชการเพื่อปองกันการกดัเซาะชายฝง  หรือเพื่อความปลอดภัยในการเดินเรือ 

(๗) การกระทําใด ๆ  ที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพหาดไปจากเดิม  หรือทําใหทัศนียภาพ
บริเวณหาดเสียไป  เวนแตการกระทําของทางราชการเพื่อการฟนฟูและรักษาสภาพตามธรรมชาติของหาด  
การปองกันการกัดเซาะชายฝง  การรักษาความปลอดภัยทางทะเลและชายหาด  การติดต้ังปายเตือนของ
ทางราชการ  หรือการทําทุน  ทั้งนี้  โดยไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตามขอ  ๑๒ 
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(๘) การกระทําใด ๆ   ที่ เปนการเปลี่ยนสภาพธรรมชาติของพื้นที่ปาชายเลน   เวนแต 

การดําเนินการของทางราชการเพื่อการวิจัยทางวิชาการ  การคุมครอง  การฟนฟู  การเพาะพันธุพืช 

และสัตวน้ํา   

(๙) การกระทําใด ๆ  ที่ เปลี่ยนแปลงสภาพสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติในบริเวณที่ไดรับ 

การประกาศเปนแหลงธรรมชาติอันควรอนรัุกษตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  ๗  พฤศจิกายน  ๒๕๓๒  

เวนแตการจัดใหมี ส่ิงอํ านวยความสะดวกโดยสวนราชการ   เพื่อประโยชนดานนันทนาการ   

การทองเที่ยว  การพักผอนหยอนใจ  โดยไมทําลายสภาพธรรมชาติและสอดคลองกลมกลืนกับ

สภาพแวดลอม   

(๑๐) การปลอยทิ้งของเสียหรือมลพิษลงสูแหลงน้ําหรือทะเล  เวนแตเปนกรณีที่ไดผานการ

บําบัดตามมาตรฐานของทางราชการแลว 

(๑๑) การขับข่ียานพาหนะในบริเวณชายหาด  ยกเวนการขับข่ีเรือ 

(๑๒) การเก็บหรือทําลายปะการัง  ซากปะการัง  หรือหินปะการัง  หรือการกระทําใด ๆ  ที่อาจ

เปนอันตรายหรือมีผลกระทบทําใหปะการัง  ซากปะการัง  หรือหินปะการัง  ถูกทําลายหรือเสียหาย   

เวนแตการดําเนินการ  ดังนี้   

 (ก) การกระทําเพื่อการศึกษาวิจัยทางวิชาการ 

 (ข) กิจการสาธารณูปโภคของรัฐที่มีความจําเปนตามที่คณะกรรมการตามขอ  ๑๒  

คณะกรรมการผูชํานาญการพิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม  และคณะรัฐมนตรีมีมติ

เห็นชอบ 

(๑๓) การทําประมงโดยใชเคร่ืองมืออวนลากชนิดมีถุง  เคร่ืองมืออวนรุน  ระวะหรือชิบ  รุนกุง

รุนเคย  หรืออวนถุงทุกชนิดและทุกขนาด  รวมถึงเคร่ืองมือคราดที่ใชเรือยนตทุกชนิดทําการประมง   

เวนแตการกระทําของพนักงานเจาหนาที่เพื่อประโยชนในทางวิชาการและไดรับอนุญาตตามกฎหมาย 

วาดวยการประมง 

(๑๔) การถมทะเล  เวนแตเปนนโยบายของรัฐตามมติคณะรัฐมนตรี  หรือมีความจําเปน 

เพื่อกิจการของสวนราชการโดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตามขอ  ๑๒  และคณะรัฐมนตรี 

(๑๕) การติดต้ังปายหรือส่ิงที่สรางข้ึนสําหรับติดต้ังปายบนพื้นดิน  ดังตอไปนี้  เวนแตปาย 

หรือส่ิงที่ติดหรือต้ังปายของทางราชการ 
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 (ก) ปายหรือส่ิงที่สรางข้ึนสําหรับติดหรือต้ังปายเหนือที่ เอกชนที่มีระยะหางจาก 

ที่สาธารณะวัดเปนมุมฉากในแนวราบบนพื้นดินและในอากาศนอยกวาสองเทาของความสูงของปาย 

และส่ิงที่สรางข้ึนสําหรับติดหรือต้ังปายนั้นในแนวด่ิง 

 (ข) ปายหรือส่ิงที่สรางข้ึนสําหรับติดหรือต้ังปายเหนือที่สาธารณะที่มีขนาดเกิน  ๑  ตารางเมตร  

หรือมีน้ําหนักรวมทั้งโครงสรางเกิน  ๑๐  กิโลกรัม   

 (ค) ปายหรือส่ิงที่สรางข้ึนสําหรับติดหรือต้ังปายตามแนวทางหลวงหรือทางสาธารณะ  

ในลักษณะบดบังหรืออาจจะบดบังทัศนวิสัย  หรือทัศนียภาพอันสวยงาม  หรือนาจะเปนอันตรายตอชีวิต  

รางกาย  หรือทรัพยสิน  และปายตามแนวทางหลวง  ที่มีระยะหางระหวางปายนอยกวา  ๑,๐๐๐  เมตร   

 (ง) ปายหรือส่ิงที่สรางข้ึนสําหรับติดหรือต้ังปายเหนือพื้นที่ที่มีระดับความสูงจาก

ระดับน้ําทะเลปานกลางตั้งแต  ๔๐  เมตรขึ้นไป  หรือพื้นที่ที่มีความลาดชันเกินกวารอยละ  ๓๕ 

ขอ ๑๑ สวนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือเอกชนที่จะทําการกอสรางอาคาร  หรือดําเนินการ

โครงการหรือประกอบกิจการในพื้นที่ตามขอ  ๔  นอกจากตองปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กําหนดไวใน

ประกาศนี้แลว  ใหจัดทําและเสนอรายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน  หรือรายงานการวิเคราะห

ผลกระทบสิ่งแวดลอม  แลวแตกรณี  ตอสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม

ตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และระเบียบปฏิบัติที่กําหนดไวตามมาตรา  ๔๖  แหงพระราชบัญญัติสงเสริม

และรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน  ใหจัดทําสําหรับการกอสรางอาคาร  หรือการดําเนินการ

โครงการหรือประกอบกิจการ  ดังตอไปนี้ 

(๑) โรงแรมหรือสถานที่พักตากอากาศตามกฎหมายวาดวยโรงแรม  หรืออาคารอยูอาศัย 

รวมตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร   ที่อยูหางจากแนวชายฝงทะเลเกินกวา   ๕๐  เมตร   

ซ่ึงมีจํานวนหองพักต้ังแต  ๑๐  หอง  ถึง  ๗๙  หอง  หรือมีพื้นที่ใชสอยของทุกอาคารดังกลาวรวมกัน

ต้ังแต  ๕๐๐  ตารางเมตร  แตไมถึง  ๔,๐๐๐  ตารางเมตร 

(๒) โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล  ที่มีจํานวนเตียง

สําหรับผูปวยคางคืนต้ังแต  ๑๐  เตียง  ถึง  ๒๙  เตียง 

(๓) การจัดสรรที่ ดินตามกฎหมายวาดวยการจัดสรรที่ ดินเพื่อเปนที่อยูอาศัยหรือเพื่อ

ประกอบการพาณิชย  ที่มีจํานวนที่ดินแปลงยอยไมถึง  ๒๕๐  แปลง  หรือมีเนื้อที่ไมเกิน  ๑๐๐  ไร   
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(๔) ทาเทียบเรือสาธารณะสําหรับเรือประมงหรือเรือเพื่อการทองเที่ยวขนาดตํ่ากวา  ๖๐  ตันกรอส  

และทาเทียบเรือสําราญและกีฬาที่สามารถรับเรือไดไมถึง  ๕๐  ลํา  ยกเวนทาเทียบเรือในบริเวณที่  ๕ 

(๕) โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวมที่มีขีดความสามารถในการบําบัดน้ําเสียได  ไมเกิน  

๓,๐๐๐  ลูกบาศกเมตรตอวัน  หรือสถานที่ที่ใชในการกําจัดขยะมูลฝอยที่มีปริมาณในการกําจัดไมเกิน  

๕๐  ตันตอวัน  แตไมรวมถึงโรงงานปรับคุณภาพของเสียรวมเฉพาะสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุไมใชแลว 

ตามกฎหมายวาดวยโรงงาน 

(๖) กิจการที่นําบานพักอาศัยที่มีจํานวนต้ังแต  ๑๐  หลัง  ถึง  ๗๙  หลัง  หรือหองแถว  ตึกแถว  

บานแถว  หรืออาคารพาณิชย  ที่มีจํานวนหองพักต้ังแต  ๑๐  หอง  ถึง  ๗๙  หอง  ที่อยูในที่ดินแปลงเดียวกัน

หรือติดตอกันไปใหบริการเปนสถานที่พักในลักษณะโรงแรมตามกฎหมายวาดวยโรงแรม   

รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม  ใหจัดทําสําหรับการกอสรางอาคารหรือการดําเนินการ

โครงการหรือประกอบกิจการ  ดังตอไปนี้ 

(๑) โรงแรมหรือสถานที่พักตากอากาศตามกฎหมายวาดวยโรงแรม  หรืออาคารอยูอาศัยรวม

ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร  ที่อยูหางจากแนวชายฝงทะเลเกินกวา  ๕๐  เมตร  ซ่ึงมีจํานวน

หองพักต้ังแต  ๘๐  หองข้ึนไป  หรือมีพื้นที่ใชสอยของทุกอาคารดังกลาวรวมกันต้ังแต  ๔,๐๐๐  ตารางเมตร

ข้ึนไป 

(๒) โรงแรมหรือสถานที่พักตากอากาศตามกฎหมายวาดวยโรงแรม  หรืออาคารอยูอาศัย 

รวมตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร  ที่อยูหางจากแนวชายฝงทะเลไมเกิน  ๕๐  เมตร 

(๓) โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล  ตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาลที่มีจํานวนเตียง

สําหรับผูปวยคางคืนต้ังแต  ๓๐  เตียงข้ึนไป   

(๔) การจัดสรรที่ ดินตามกฎหมายวาดวยการจัดสรรที่ดินเพื่อเปนที่อยูอาศัยหรือเพื่อ

ประกอบการพาณิชย  ที่มีจํานวนที่ดินแปลงยอยต้ังแต  ๒๕๐  แปลงขึ้นไป  หรือมีเนื้อที่เกินกวา  ๑๐๐  ไร   

(๕) ทาเทียบเรือสําราญและกีฬา  ที่สามารถรับเรือไดต้ังแต  ๕๐  ลําข้ึนไป  หรือมีพื้นที่ต้ังแต  

๑,๐๐๐  ตารางเมตรขึ้นไป   

(๖) โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวมที่มีขีดความสามารถในการบําบัดน้ําเสียไดเกิน  ๓,๐๐๐  

ลูกบาศกเมตรตอวัน  หรือสถานที่ที่ใชในการกําจัดขยะมูลฝอยที่มีปริมาณในการกําจัดเกิน  ๕๐  ตันตอวัน  

และโรงงานปรับคุณภาพของเสียรวมเฉพาะสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุไมใชแลวตามกฎหมายวาดวยโรงงาน 
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(๗) กิจการที่นําบานพักอาศัยที่มีจํานวนต้ังแต  ๘๐  หลัง  หรือหองแถว  ตึกแถว  บานแถว  
หรืออาคารพาณิชย  ที่มีจํานวนหองพักต้ังแต  ๘๐  หอง  ที่อยูในที่ดินแปลงเดียวกันหรือติดตอกันไป
ใหบริการเปนสถานที่พกัในลักษณะโรงแรมตามกฎหมายวาดวยโรงแรม 

(๘) โรงงานผลิตพลังงานไฟฟาต้ังแต  ๕  เมกกะวัตตข้ึนไป 
(๙) อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญพิเศษตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 

(๑๐) การกอสรางหรือขยายกําแพงริมชายฝงหรือติดแนวชายฝงที่มีความยาวต้ังแต  ๒๐๐  เมตร
ข้ึนไป  รอดักทราย  เข่ือนกันทรายและคลื่น  รอบังคับกระแสน้ํา  แนวเขื่อนกันคลื่นนอกฝงทะเล   
หรือส่ิงกอสรางอื่น ๆ  ที่มีลักษณะเดียวกัน 

การกอสรางอาคารตามขอนี้  ใหหมายความรวมถึงการดัดแปลงหรือการเปลี่ยนการใชอาคารดวย 
ขอ ๑๒ เพื่อประโยชนในการกํากับดูแลและติดตามผลการคุมครองสิ่งแวดลอมในพื้นที่ 

ตามขอ  ๔  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมแตงต้ังคณะกรรมการ 
ข้ึนเพื่อทําหนาที่ดูแล  ติดตาม  ตรวจสอบการบังคับใชมาตรการคุมครองสิ่งแวดลอม  และใหความ
เห็นชอบการนําแผนงานตาง ๆ  ที่เกี่ยวของกับส่ิงแวดลอมไปปฏิบัติการเพื่อใหเปนไปตามประกาศนี้   

(๑) คณะกรรมการกํากับดูแลและติดตามผลการคุมครองสิ่งแวดลอมในจังหวัดเพชรบุรี  
ประกอบดวยผูวาราชการจังหวัดเพชรบุรี  เปนประธานกรรมการ  ผูแทนสวนราชการประจําจังหวัด
เพชรบุรีที่เกี่ยวของ  ผูแทนรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวของ  นายอําเภอบานแหลม  นายอําเภอเมืองเพชรบุรี  
นายอําเภอทายาง  นายอําเภอชะอํา  ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่พื้นที่ตามขอ  ๔  อยูในเขต
รับผิดชอบ  ผูทรงคุณวุฒิดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมที่อยูในจังหวัดเพชรบุรีไมเกินสามคน  
ผูแทนภาคเอกชนซึ่งมีกิจการเกี่ยวกับเกษตรกรรม  พาณิชยกรรม  หรืออุตสาหกรรม  ที่อยูในจังหวัด
เพชรบุรีไมเกินสามคน  และผูแทนภาคเอกชนซึ่งมีกิจกรรมเกี่ยวกับการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 
และส่ิงแวดลอมแหงชาติที่อยูในจังหวัดเพชรบุรีไมเกินสามคนเปนกรรมการ  และใหผูอํานวยการ
สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมจังหวัดเพชรบรีุ  เปนกรรมการและเลขานุการ 

(๒) คณะกรรมการกํ ากับ ดูแลและติดตามผลการคุมครองสิ่ งแวดลอมในจั งห วัด
ประจวบคีรีขันธประกอบดวยผูวาราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ  เปนประธานกรรมการ  ผูแทนสวน
ราชการประจําจังหวัดประจวบคีรีขันธที่เกี่ยวของ  ผูแทนรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวของ  นายอําเภอหัวหิน  
นายอําเภอปราณบุรี  ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่พื้นที่ตามขอ  ๔  อยูในเขตรับผิดชอบ  
ผูทรงคุณวุฒิดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมที่อยูในจังหวัดประจวบคีรีขันธไมเกินสามคน  
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ผูแทนภาคเอกชนซึ่งมีกิจการเกี่ยวกับเกษตรกรรม  พาณิชยกรรม  หรืออุตสาหกรรมที่อยูในจังหวัด
ประจวบคี รี ขันธไม เ กินสามคน   และผู แทนภาคเอกชนซึ่ งมี กิจกรรม เกี่ ยวกับการอนุ รักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมแหงชาติที่อยูในจังหวัดประจวบคีรีขันธไมเกินสามคนเปนกรรมการ  
และใหผูอํ านวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมจังหวัดประจวบคี รี ขันธ   
เปนกรรมการและเลขานุการ 

ใหผูวาราชการจังหวัดแตละจังหวัดเสนอรายชื่อกรรมการตามวรรคหนึ่งในเขตจังหวัดของตน
ตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมภายในหกสิบวันนับแตวันที่ประกาศนี้
ใชบังคับ 

ขอ ๑๓ เพื่อประโยชนในการสงวนรักษา  การอนุรักษ  การปกปอง  การฟนฟูบูรณะ  และการจัดการ
ดานทรัพยากรและสิ่งแวดลอมในพื้นที่ตามขอ  ๔  ใหจังหวัดเพชรบุรีหรือจังหวัดประจวบคีรีขันธ  
แลวแตกรณี  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตามขอ  ๑๒  มีหนาที่  ดังนี้ 

(๑) สงเสริมและสนับสนุนใหพื้นที่แนวชายฝงทะเลและหาดเปนเขตนันทนาการเพื่อการ
ทองเที่ยวอยางย่ังยืน   

(๒) สงเสริมและสนับสนุนใหพื้นที่บริเวณที่  ๖  เปนเขตอนุรักษทรัพยากรประมง  รวมทั้ง
หอยแครง  หอยสองฝา  และสัตวน้ําอื่น 

(๓) สงเสริมและสนับสนุนใหสวนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือภาคเอกชน   ที่จะดําเนิน
โครงการหรือกิจกรรมใด ๆ  ที่เกี่ยวของกับทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  หรือการอนุรักษ  ฟนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  ดําเนินการเผยแพรความรู  และประชาสัมพันธโครงการ 
หรือกิจกรรมดังกลาวใหแกชุมชนในทองถิ่นไดรับทราบกอนดําเนินการ 

(๔) สงเสริมและสนับสนุนใหมีแผนการศึกษาวิจัยเพื่อฟนฟูสภาพดินเส่ือมโทรมในพื้นที่
บริเวณที่  ๑  บริเวณที่  ๒  และบริเวณที่  ๓  ใหเปนดินที่เหมาะสมแกการใชประโยชน 

(๕) สงเสริมและสนับสนุนใหมีการฟนฟูและบํารุงรักษาพื้นที่ปาชายเลนในพื้นที่บริเวณที่  ๗  
ที่มีสภาพรกรางวางเปลาหรือเลิกการใชประโยชนตามที่ไดรับอนุญาตตามกฎหมายแลว  ใหสอดคลอง
กับแผนการจัดการปาชายเลนของประเทศตามมติของคณะรัฐมนตรี  เพื่อเปนแหลงที่อยูอาศัยของสัตวน้ํา 
และเพื่อเพิ่มความสมบูรณใหแกธรรมชาติ 

(๖) สงเสริมและสนับสนุนใหมีการปองกันและแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝงตลอดแนว
ชายฝงทะเล  เพื่อฟนฟูและรักษาสภาพธรรมชาติไวเปนสาธารณประโยชนตอไป   
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(๗) สงเสริมและสนับสนุนใหผูประกอบการทํานาเกลือ  นากุง  หรือบอปลา  จัดใหมีระบบ
การจัดการสิ่งแวดลอมที่ดีในการประกอบการ  และการผลิตตามมาตรฐานของทางราชการ 

(๘) สงเสริมและสนับสนุนใหมีการฟนฟูคุณภาพน้ําในแมน้ําเพชรบุรี  แมน้ําปราณบุรี   
และทางน้ําสาขาใหมีคุณภาพน้ําอยูในมาตรฐานคุณภาพแหลงน้ําผิวดินประเภทที่  ๓  เปนอยางนอย  
ทั้งนี้   ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติวาดวยการกําหนดมาตรฐานคุณภาพน้ํา 
ในแหลงน้ําผิวดิน   

(๙) สงเสริมและสนับสนุนใหชุมชนหรือสถานประกอบการทุกประเภทที่ต้ังอยูติดแหลงน้ํา
สาธารณะ  และทะเล  มีระบบบําบัดและกําจัดของเสียหรือมลพิษตามมาตรฐานของทางราชการ   
กอนปลอยลงสูแหลงน้ําหรือทะเล 

ขอ ๑๔ ในกรณีที่มีกฎหมายใดกําหนดมาตรการที่มีผลเปนการคุมครองสิ่งแวดลอมไวดีกวา 
ที่กําหนดไวในประกาศนี้  ก็ใหเปนไปตามมาตรการที่กําหนดไวในกฎหมายนั้น 

ขอ ๑๕ ในเขตพื้นที่ตามขอ  ๔  ผูมีอํานาจหนาที่ตามกฎหมายอื่นตองดําเนินการใหเปนไป
ตามมาตรการคุมครองสิ่งแวดลอมที่กําหนดไวในประกาศนี้ดวย 

ขอ ๑๖ การกระทํา  กิจกรรม  หรือกิจการใดที่ตองหามตามประกาศนี้  ถาไดรับอนุญาต 
ตามกฎหมายใดไวแลวกอนวันที่ประกาศนี้ใชบังคับ  ใหคงดําเนินการตอไปไดจนกวาจะไมไดรับ
อนุญาตหรือไมได รับการตออายุใบอนุญาตตามกฎหมายนั้น   แตจะดํา เนินการอื่นเพิ่ม เ ติม 
หรือนอกเหนือจากที่ไดรับอนุญาตไวแลว  หรือนอกเหนือจากพื้นที่ที่ไดรับอนุญาตไวเดิมกอนวันที่
ประกาศนี้ใชบังคับไมได 

ขอ ๑๗ อาคารที่มีอยูแลวกอนหรือในวันที่ประกาศนี้ใชบังคับ  ใหไดรับยกเวนไมตอง
ดําเนินการตามประกาศนี้  การดัดแปลงหรือเปลี่ยนแปลงการใชอาคารดังกลาวใหเปนไปตามหลักเกณฑ
ตามประกาศนี้  แตจะดัดแปลงหรือเปลี่ยนแปลงการใชอาคารดังกลาวใหเปนอาคารชนิดหรือประเภท 
ที่มีลักษณะตองหามตามประกาศนี้ไมได 

ขอ ๑๘ อาคารที่ไดรับใบอนุญาตหรือใบรับแจงการกอสราง  ดัดแปลง  หรือเปลี่ยนแปลง 
การใชตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร  หรือที่ไดรับอนุญาตตามกฎหมายวาดวยการนั้น  กอนวันที่
ประกาศนี้ใชบังคับ  และยังกอสราง  ดัดแปลง  หรือเปลี่ยนแปลงการใชไมแลวเสร็จ  ใหคงปฏิบัติตาม
หลักเกณฑที่ใชบังคับอยูในวันกอนวันที่ประกาศนี้ใชบังคับจนกวาจะดําเนินการแลวเสร็จตามที่ไดรับ
อนุญาตหรือที่ไดรับแจงไว  แตการขอเปลี่ยนแปลงการอนุญาตหรือการแจงหรือการดําเนินการอื่นใด
หลังจากวันที่ประกาศนี้ใชบังคับ  ใหเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในประกาศนี้ 



 หนา   ๒๗ 
เลม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๙๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   กรกฎาคม   ๒๕๕๓ 
 

 
 

อาคารที่ไดย่ืนคําขออนุญาตกอสราง  ดัดแปลง  หรือเปลี่ยนแปลงการใชตามกฎหมายวาดวย
การควบคุมอาคารหรือตามกฎหมายวาดวยการนั้นไวแลวกอนวันที่ประกาศนี้ใชบังคับ  การพิจารณา
อนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑที่ใชบังคับอยูในวันที่ย่ืนคําขออนุญาตนั้น 

ขอ ๑๙ ประกาศนี้ใหใชบังคับมีกําหนดระยะเวลาหาปนับแตวันถัดจากวันประกาศราชกิจจา
นุเบกษาเปนตนไป 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๙  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 

สุวิทย  คุณกิตติ 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 



บัญชีทายประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
เรื่อง กําหนดเขตพ้ืนที่และมาตรการคุมครองสิ่งแวดลอม ในบริเวณ 
พ้ืนที่อําเภอบานแหลม อําเภอเมืองเพชรบุร ีอําเภอทายาง และ 
อําเภอชะอํา จังหวดัเพชรบรุ ีอําเภอหัวหนิ และอําเภอปราณบุร ี 

จังหวัดประจวบคีรขีันธ 
พ.ศ. ๒๕๕๓ 

   

 

ลําดับที่

ตาม

กฎหมาย

วาดวย

โรงงาน 

ประเภทหรือชนดิของโรงงาน 
โรงงาน

จําพวก

ที่ ๒ 

โรงงาน

จําพวก

ที่ ๓ 

ขอกําหนดเพ่ิมเติม 

๓ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับหนิ กรวด ทราย หรือ

ดิน สําหรับใชในการกอสรางอยางใดอยางหนึง่หรือ

หลายอยาง ดังตอไปนี ้

(๕) การลาํเลียงหนิ กรวด ทราย หรือดิน ดวยระบบ 

      สายพานลําเลียง เวนแตการลําเลียง ซึ่งอยูใน 

      กระบวนการแตงแรตามกฎหมายวาดวยแร 

 
 

 
 
ได 

 
 
 
 
- 

 

๘ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับผัก พืชหรือผลไมอยาง

ใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี ้

(๒) การถนอมผัก พืช หรือผลไม โดยวิธีกวน  
      ตากแหง ดอง หรือทําใหเยือกแข็งโดยฉับพลัน 

      หรือเหือดแหง 

 
 
 
ได 

 
 
 
- 

 

๑๐ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับอาหารจาก 

แปงอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี ้
(๑) การทําขนมปง หรือขนมเคก 
(๒) การทําขนมปงกรอบ หรือขนมอบแหง 
(๓) การทําผลิตภัณฑอาหารจากแปง เปนเสน เม็ด  

      หรือชิน้ 

 
ได 
ได 
 
ได 

 
ได 
ได 
 
ได 

 

๑๒ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับชา กาแฟ โกโก  

ช็อกโกเลต หรือขนมหวานอยางใดอยางหนึ่งหรือ 

หลายอยาง ดังตอไปนี ้
 

 
 

 
 
 

 



 ๒

ลําดับที่

ตาม

กฎหมาย

วาดวย

โรงงาน 

ประเภทหรือชนดิของโรงงาน 
โรงงาน

จําพวก

ที่ ๒ 

โรงงาน

จําพวก

ที่ ๓ 

ขอกําหนดเพ่ิมเติม 

(๒) การคั่ว บด หรือปนกาแฟ หรือการทํากาแฟผง 
(๗) การเชื่อมหรือแชอ่ิมผลไมหรือ เปลือกผลไม 

       หรือการเคลือบผลไม หรือเปลือกผลไมดวย 
       น้ําตาล 
(๘) การอบหรือคั่วถ่ัวหรือเมลด็ผลไม (Nuts)  
      หรือการเคลือบถั่วหรือเมล็ดผลไม (Nuts)  
      ดวยน้ําตาล กาแฟ โกโก หรือช็อกโกเลต 
(๑๐) การทาํลูกกวาดหรือทอฟฟ 
(๑๑) การทาํไอศกรมี 

ได
 

 
 
ได 
 
 
ได 
ได 
ได 

- 

 
 
- 
 
 
- 
- 
- 

๑๔ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับการทําน้ําแข็ง  

หรือตัด ซอย บด หรือยอยน้ําแข็ง 
 
ได 

 
ได 

 

๑๙ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับมอลตหรือเบียร 

อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี ้
(๒) การทําเบียร 

 
 
- 

 
 
ได 

เฉพาะในสถานบริการ

ตามกฎหมายวาดวย

สถานบริการ 

๒๐ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับน้ําดืม่ เครื่องดื่ม 

ที่ไมมีแอลกอฮอล น้ําอัดลม หรือน้ําแร อยางใด 

อยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี ้
(๑) การทําน้าํดืม่ 
(๔) การทาํน้ําแร 

ว 
ง 
ว 
ได 
ได 

ส 

ส 
ส 
ได 
ได 

 

๒๘ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับเครื่องแตงกาย ซึ่งมใิช

รองเทาอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี ้
(๑) การตดัหรือเย็บเครื่องนุงหม เข็มขดั ผาเช็ดหนา  
      ผาพันคอ เนกไท หูกระตาย ปลอกแขน ถุงมือ  

      ถุงเทา จากผาหนงัสตัว ขนสตัว หรือวสัดุอ่ืน 
(๒) การทําหมวก 
 
 
 
 

 
 
 
 
ได 
ได 

 
 
 
 
ได 
ได 

 



 ๓

ลําดับที่

ตาม

กฎหมาย

วาดวย

โรงงาน 

ประเภทหรือชนดิของโรงงาน 
โรงงาน

จําพวก

ที่ ๒ 

โรงงาน

จําพวก

ที่ ๓ 

ขอกําหนดเพ่ิมเติม 

๔๑ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับการพิมพอยางใดอยาง

หนึง่หรือหลายอยาง ดังตอไปนี ้
(๑) การพิมพ การทําแฟมเก็บเอกสาร การเย็บเลม 

      ทําปกหรือตกแตงสิ่งพิมพ 

 

 

 

ได 

 
 
 
ได 

 

๕๕ โรงงานผลิตผลติภณัฑ เครื่องกระเบ้ืองเคลือบ  

เครื่องปนดินเผา หรือเครื่องดนิเผา และรวมถึง 
การเตรยีมวสัดุเพ่ือการดังกลาว 

 
 
ได 

 
 
ได 

 

๕๘ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับผลติภณัฑอโลหะ อยาง

ใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี ้
(๑) การทําผลิตภัณฑคอนกรตี ผลติภณัฑคอนกรีต 

      ผสม ผลติภณัฑยิปซมั หรือผลิตภัณฑ 
      ปูนปลาสเตอร 

 
 
 
 
ได 

 
 
 
 
ได 

 

๖๒ โรงงานผลิต ตบแตง ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่อง

เรือนหรือเครื่องตบแตงภายในอาคารทีท่ําจากโลหะ

หรือโลหะเปนสวนใหญและรวมถึงสวนประกอบหรือ

อุปกรณของเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแตงดังกลาว 

 
 
 
ได 

 
 
 
ได 

ไมมีการชุบหรือหลอม

หลอโลหะ 

๖๓ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับผลติภณัฑโลหะ 

สําหรับใชในการกอสราง หรือตดิตั้งอยางใดอยางหนึ่ง 

หรือหลายอยาง ดังตอไปนี ้
(๒) การทําสวนประกอบสําหรับใชในการกอสราง 
      อาคาร 

(๓) การทําสวนประกอบสําหรับใชในการตอเรือ 

(๕) การทาํสวนประกอบสําหรับใชกับระบบเครื่อง 
      ปรับอากาศ 

 

 

 

 
ได 
ได 
 
ได 

 

 

 

 

ได 
ได 

 

ได 

ไมมีการชุบหรือหลอม

หลอโลหะ 

๗๐ โรงงานผลิต ประกอบ ดดัแปลง หรือซอมแซมเครื่อง

สูบน้าํ เครื่องอัดอากาศหรือกาซ เครื่องเปาลม เครื่อง
ปรับหรือถายเทอากาศ เครื่องโปรยน้ําดับไฟ ตูเย็น
หรือเครื่องประกอบตูเย็น เครื่องขายสนิคาอตัโนมัต ิ

 
 
 
 

 
 
 
 

 



 ๔

ลําดับที่

ตาม

กฎหมาย

วาดวย

โรงงาน 

ประเภทหรือชนดิของโรงงาน 
โรงงาน

จําพวก

ที่ ๒ 

โรงงาน

จําพวก

ที่ ๓ 

ขอกําหนดเพ่ิมเติม 

เครื่องลาง ซัก ซักแหง หรือรดีผา เครื่องเย็บ
เครื่องสงกําลังกล เครื่องยก ปนจัน่ ลิฟต บันไดเลื่อน 
รถบรรทุก รถแทรกเตอร รถพวงสาํหรับใชในการ
อุตสาหกรรม รถยกซอนของ (Stackers) เตาไฟหรือเตา
อบสําหรับใชในการอุตสาหกรรม หรือสําหรับใชในบาน 
แตผลิตภณัฑนัน้ตองไมใชพลังงานไฟฟา และรวมถึง
สวนประกอบหรืออุปกรณของผลติภณัฑดงักลาว 

 
 
 
 
 
 
ได 

 
 
 
 
 
 
ได 

๗๕ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับเรือ อยางใดอยางหนึง่

หรือหลายอยาง ดังตอไปนี ้
(๑) การตอ ซอมแซม ทาส ีหรอืตอกหมนัเรือในอูตอ 

      เรือ นอกจากเรือยาง 

 
 
 
ได 

 
 
 
ได 

 

๗๘ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับ จักรยานยนต จักรยาน

สามลอ หรือจักรยานสองลอ อยางใดอยางหนึ่งหรือ

หลายอยาง ดังตอไปนี ้
(๑) การสราง ประกอบ ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลง 

      สภาพจักรยานยนต จักรยานสามลอ หรือ 

      จักรยานสองลอ   

 
 
 
 
 
ได 

 
 
 
 
 
ได 

ไมมีการชุบหรือหลอม

หลอโลหะ 

๘๐ โรงงานผลิต ประกอบ ดดัแปลง หรือซอมแซม

ลอเลื่อนทีข่ับเคลื่อนดวยแรงคน หรือสตัว ซึ่งมใิช
จักรยาน และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของ
ผลิตภัณฑดงักลาว 

 
 
 
ได 

 
 
 
ได 

ไมมีการชุบหรือหลอม

หลอโลหะ 

๘๔ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับเพชร พลอย ทอง เงิน  

นาก หรืออัญมณี อยางใดอยางหนึง่หรือหลายอยาง  
ดังตอไปนี ้
(๑) การทําเครื่องประดับโดยใชเพชร พลอย ไขมุก  

      ทองคํา ทองขาว เงิน นาก หรืออญัมณ ี

(๒) การทําเครื่องใชดวยทองคํา ทองขาว เงิน นาก 

      หรือกะไหลทอง หรือโลหะมคีา 

ส 

ส 
ส 

 
ได 
ส 
ได 

ส 
ส 
ส 

 
ได 
ส 
ได 

 



 ๕

ลําดับที่

ตาม

กฎหมาย

วาดวย

โรงงาน 

ประเภทหรือชนดิของโรงงาน 
โรงงาน

จําพวก

ที่ ๒ 

โรงงาน

จําพวก

ที่ ๓ 

ขอกําหนดเพ่ิมเติม 

๘๗ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับเครื่องเลน เครื่องมือ

หรือเครื่องใชที่มิไดระบุไวในลําดับอ่ืนอยางใดอยาง

หนึง่หรือหลายอยาง ดังตอไปนี ้
(๔) การทาํรม ไมถือ ขนนก ดอกไมเทียม ซิป  
       กระดุม ไมกวาด แปรง ตะเกียง โปะตะเกียง 
       หรือไฟฟา  กลองสูบยาหรือกลองบุหรี ่ 
       กนกรองบุหรี ่หรือ  ไฟแชก็ 
(๕) การทาํปาย ตรา เครื่องหมาย ปายติดของ หรือ 

      เครื่องโฆษณาสนิคา ตราโลหะหรือยางแมพมิพ 
      ลายฉล ุ(Stencils) 

ส 

ส 
ส 
 

 
 

ได 
ส 
สส 
ได 

ส 
ส 
ส 
 

 
 

ได 
สส 
ส 
ได 

 

๙๐ โรงงานจดัหาน้ํา ทําน้ําใหบริสทุธิ ์ทําน้ําประปาหรือ
จําหนายน้ําไปยังอาคาร หรือโรงงานอุตสาหกรรม 

 
- 

 
ได 

 

๙๑ โรงงานบรรจุสนิคาในภาชนะโดยไมมีการผลติอยางใด

อยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี ้
(๑) การบรรจสุินคาทัว่ไป  

 
 
ได 

 
 
ได 

 

๙๒ โรงงานหองเย็น ได ได ไมมีการแกะ ลาง 

หรือแปรสภาพวัตถุดิบ 

๙๕ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับยานที่ขบัเคลื่อนดวย 

เครื่องยนต รถพวง จักรยานสามลอ จักรยานสองลอ  

หรือสวนประกอบของยานดังกลาว อยางใดอยางหนึ่ง 
หรือหลายอยาง ดังตอไปนี ้
(๑) การซอมแซมยานที่ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนต  
      หรือสวนประกอบของยานดังกลาว  
(๒) การซอมแซมรถพวง จักรยานสามลอ  
      จักรยานสองลอ หรือสวนประกอบของยาน 

      ดังกลาว 
 
 

ส 

ส 
ส 
ส 

 

- 
 
 

- 

ส 
ส 
ส 
 

 

ได 
 
 

ได 
 

 

 



 ๖

ลําดับที่

ตาม

กฎหมาย

วาดวย

โรงงาน 

ประเภทหรือชนดิของโรงงาน 
โรงงาน

จําพวก

ที่ ๒ 

โรงงาน

จําพวก

ที่ ๓ 

ขอกําหนดเพ่ิมเติม 

๙๗ โรงงานซอมผลติภณัฑทีม่ิไดระบุการซอมไวในลําดับใด

 
ได -  

๙๘ โรงงานซักรดี ซักแหง ซักฟอก รีด อัด หรือยอมผา  

เครื่องนุงหม พรม หรือขนสตัว 
 
ได 

 
ได 

ไมมีการฟอกยอมสี
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แผนทีท้่ายประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม
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มาตราส่วน 1:200,000

เหนือ

ตะวนัออกตะวนัตก

ใต้

อ่าวไทย

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

.......................................................................
(นางมิง่ขวญั  วชิยารังสฤษดิ์)

เลขาธิการสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

.......................................................................
(นางรัชวด ี ศรีประพทัธ์)
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