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พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม
คุ้งบางกะเจ้า

ค�ำอธิบำยประกอบกฎกระทรวงก�ำหนดให้พื้นท่ีต�ำบลบำงกะเจ้ำ 
ต�ำบลบำงกอบัว ต�ำบลบำงน�้ำผึ้ง ต�ำบลบำงยอ ต�ำบลบำงกระสอบ 
และต�ำบลทรงคนอง อ�ำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปรำกำร 

เป็นเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๒

ส�ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม





“ให้ช่วยกันอนุรักษ์พื้นที่สีเขียวเอาไว้ 
อย่าให้มีการก่อสร้างเพิ่มเติมจนเกินกว่า

กฎหมายก�หนด ควรส่งเสริมให้มีการปลูกพืชเกษตร
และป่าผสมผสาน การซ่อมแซมสวนศรีนครเขื่อนขันธ์

ขอให้ทุกฝ่ายร่วมกันวางแผนให้เอื้อประโยชน ์
เท่าที่จ�เป็นต่อการท่องเที่ยว

และการศึกษาของเยาวชนคล้ายห้องเรียนธรรมชาติ”

พระรำชด�ำรัสตอนหนึ่งของสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี
ขณะเสด็จฯ เยี่ยมสวนและชุมชนในคุ้งบำงกะเจ้ำ
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เหตุผลและความส�คัญ

“คุ้งบำงกะเจ้ำ” พื้นที่สีเขียวขนำดใหญ่ที่มีรูปร่ำงคล้ำยกระเพำะหมู  
ตั้งอยู่บริเวณโค้งน�้ำของแม่น�้ำเจ้ำพระยำ มีเนื้อท่ีท้ังหมด ๑๑,๘๑๙ ไร่ 
ครอบคลุมพื้นที่ ๖ ต�ำบล ได้แก่ ต�ำบลบำงกะเจ้ำ ต�ำบลบำงกอบัว 
ต�ำบลบำงน�้ำ ผ้ึง ต�ำบลบำงยอ ต�ำบลบำงกระสอบ และต�ำบล 
ทรงคนอง ของอ�ำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปรำกำร เป็นพื้นที่
เกษตรกรรมและพื้นท่ีสีเขียวขนำดใหญ่ที่อยูใ่กล้กรุงเทพมหำนคร

“คุ้งบางกะเจ้า”

บางกะเจ้า

ทรงคนอง

บางยอ

บางกระสอบ

บางกอบัว

บางน�้าผึ้ง
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เมือ่วันท่ี ๑๔ กันยายน ๒๕๒๐ ได้ก�ำหนดให้อนรุกัษ์เป็นพืน้ท่ีสเีขียว เพือ่เปรยีบ
เสมือนเป็น “ปอด” ของกรุงเทพมหำนครและปริมณฑล 

เมื่อวันท่ี ๒๕ มิถุนายน ๒๕๓๔ ได้อนุมัติโครงกำรสวนกลำงมหำนคร  
เน้ือที่ ๙,๐๐๐ ไร่ เพื่ออนุรักษ์พื้นที่สีเขียวดังกล่ำวให้เป็นสวนสำธำรณะ 
และแหล่งท่องเที่ยว และได้ตรำพระรำชกฤษฎีกำก�ำหนดเขตที่ดินในบริเวณ 
ที่จะเวนคืนในท้องที่บริเวณต�ำบลบำงกะเจ้ำ ต�ำบลบำงกอบัว ต�ำบลบำงน�้ำผึ้ง  
ต�ำบลบำงกระสอบ ต�ำบลทรงคนอง และต�ำบลบำงยอ อ�ำเภอพระประแดง 
จังหวัดสมุทรปรำกำร พ.ศ. ๒๕๓๔ 

เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๓๔ ก�ำหนดว่ำรัฐบำลไม่เวนคืนที่ดินกับรำษฎรหรือ
เจ้ำของสวนเดิมที่อยู่อำศัยในพื้นที่โครงกำร แต่ให้ด�ำเนินกำรจัดซื้อโดยวิธ ี
สมัครใจ รวมทั้ง รัฐบำลจะปรับปรุงคุณภำพชีวิตของประชำชนในพื้นที่ให้ดีขึ้น
โดยเฉพำะกำรพัฒนำสิ่งแวดล้อมและชุมชน

มติคณะรัฐมนตรี

สภำพพื้นที่โดยท่ัวไป
ของพื้นที่คุ้งบำงกะเจ้ำ 

เป็นพื้นที่ชุ่มน�้ำตำมธรรมชำติ 
ที่ล้อมรอบด้วยแม่น�้ำเจ้ำพระยำ 

ควำมยำว ๑๘ กิโลเมตร 
มีระบบนิเวศตำมธรรมชำติ 

๓ น�้ำ ได้แก่

 น�้ำจืด

 น�้ำเค็ม

น�้ำกร่อย



พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมคุ้งบางกะเจ้า8

 คุ ้งบำงกะเจ้ำถือเป็นระบบนิเวศทำงธรรมชำติท่ีโดดเด่นและแตกต่ำง 
จำกพื้นท่ีอื่นโดยทั่วไป ด้วยควำมอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ อันเกิดจำกกำรสะสม
ตวัของดนิตะกอนปำกแม่น�ำ้ ท�ำให้พืน้ทีคุ้่งบำงกะเจ้ำเป็นพืน้ทีเ่กษตรกรรมและ
เป็นสวนผลไม้นำนำพรรณที่มีผลผลิตด้ำนกำรเกษตรท่ีมีช่ือเสียง เช่น มะม่วง 
น�้ำดอกไม้ มะพร้ำวน�้ำหอม กล้วย เป็นต้น นอกจำกนี้ ยังมีแหล่งศิลปกรรมที่
ควรแก่กำรอนุรักษ์ อย่ำงวัดบำงน�้ำผึ้งนอก และป่ำเกด ซึ่งเป็นวัดเก่ำแก่สมัย
รัชกำลที่ ๓ ตลอดจน ขนบธรรมเนียมวิถีชีวิตดั้งเดิม จนเมื่อปี ๒๕๔๙ นิตยสำร 
Time ได้ยกให้พื้นที่บำงกะเจ้ำเป็น “The best Urban Oasis of Asia” หรือ 
ปอดกลำงเมืองที่ดีท่ีสุดในเอเชีย อย่ำงไรก็ตำม จำกกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน 
ในปัจจุบัน พบว่ำ พื้นที่คุ้งบำงกะเจ้ำมีกำรเปลี่ยนแปลงกำรใช้ประโยชน์ท่ีดิน
จำกพืน้ทีเ่กษตรกรรมหรือพืน้ทีส่เีขยีวเป็นพืน้ทีช่มุชนเพิม่มำกขึน้ส่งผลให้พืน้ที ่
สีเขียวเริ่มลดลง เช่น พื้นที่ร่องสวนหลำยแห่งถูกปรับโดยใช้ดินถมทับท้องร่อง
และล�ำประโดง เพื่อให้เป็นพื้นที่ว่ำงเปล่ำขนำดใหญ่ส�ำหรับเตรียมปลูกสร้ำง 
บ้ำนเรือน พื้นที่ติดริมแม่น�้ำเจ้ำพระยำถูกกว้ำนซื้อจำกนำยทุนหรือบุคคล
ภำยนอก เพื่อท�ำเป็นรีสอร์ท หรืออำคำรต่ำงๆ ท�ำให้ต้นไม้ที่อยู่ตำมป่ำชำยเลน
ริมน�้ำถูกตัดโค่นจ�ำนวนมำก กำรก่อสร้ำงอำคำรที่รุกล�้ำทำงน�้ำตำมธรรมชำติ 
กำรขยำยตัวของชุมชนเมืองและกำรกระจำยตัวของอุตสำหกรรม เป็นต้น  
ซึ่งปัญหำคุกคำมต่ำงๆ เหล่ำนี้ ย่อมส่งผลกระทบให้ระบบนิเวศตำมธรรมชำติ
ของคุ้งบำงกะเจ้ำถูกท�ำลำยหรือเปลี่ยนแปลงสภำพไป และก่อให้เกิดปัญหำ 
ด้ำนสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ตำมมำ เช่น ปัญหำมลพิษทำงน�้ำ ปัญหำขยะมูลฝอย 
เป็นต้น รวมทั้งย่อมจะส่งผลให้วิถีชุมชนดั้งเดิมเปลี่ยนแปลงไปอีกด้วย 
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 ดังนั้น เพื่อเป็นกำรรักษำระบบนิเวศตำมธรรมชำติของพื้นที่คุ้งบำงกะเจ้ำ
มิให้เปล่ียนแปลงหรือเสื่อมโทรมลงไป รวมทั้ง กำรอนุรักษ์พื้นท่ีสีเขียว 
และสวนผลไม้นำนำพรรณขนำดใหญ่ที่อยู ่ใกล้เมือง และกำรใช้กลไกทำง
กฎหมำยให ้มีประสิทธิภำพมำกขึ้น กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำต ิ
และสิ่งแวดล้อม จึงได้ออกกฎกระทรวงก�าหนดให้พื้นท่ีต�าบลบางกะเจ้า  
ต�าบลบางกอบัว ต�าบลบางน�้าผ้ึง ต�าบลบางยอ ต�าบลบางกระสอบ และ 
ต�าบลทรงคนอง อ�าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เป็นเขตพ้ืนที่
คุ ้มครองสิ่งแวดล้อม พ.ศ.๒๕๖๒ โดยผ่ำนกระบวนกำรมีส่วนร่วมและ 
กำรรับฟังควำมคิดเห็นจำกทุกภำคส่วนต่ำงๆ ทั้งส่วนรำชกำร องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ภำคเอกชน และประชำชนในพื้นที่ ซึ่งคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อม
แห่งชำติได ้ให ้ควำมเห็นชอบ และคณะรัฐมนตรีได ้อนุมัติในหลักกำร  
และได้ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ เมื่อวันท่ี ๒๘ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๒  
ฉบับกฤษฎีกำ เล ่ม ๑๓๖ ตอนที่  ๒๔ ก ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 
๑ มีนำคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป 
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 กำรประกำศให้ “คุ้งบำงกะเจ้ำ” เป็นเขตพ้ืนท่ีคุ ้มครองสิ่งแวดล้อม 
และกำรก�ำหนดมำตรกำรคุ ้มครองสิ่งแวดล้อม อำศัยกลไกทำงกฎหมำย 
ตำมพระรำชบญัญตัสิ่งเสริมและรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
มำตรำ ๔๓ และ มำตรำ ๔๔ ในกำรออกกฎกระทรวงนี้

๑. เจตนำรมณ์ของกำรประกำศเขตพื้นที่คุ้มครองส่ิงแวดล้อม 
 ๑) เพื่อสงวนรักษำพื้นที่ต้นน�้ำ หรือพื้นที่ท่ีมีระบบนิเวศตำมธรรมชำต ิ
  ทีแ่ตกต่ำงจำกพืน้ทีอ่ืน่โดยท่ัวไป หรอืพืน้ทีท่ี่มรีะบบนเิวศตำมธรรมชำต ิ
  ที่อำจถูกท�ำลำยหรืออำจได้รับผลกระทบจำกกิจกรรมต่ำงๆ ของมนุษย์ 
  ได้โดยง่ำย หรือพื้นที่ที่มีคุณค่ำทำงธรรมชำติหรือศิลปกรรมอันควร 
  แก่กำรอนุรักษ์ ให้ได้รับกำรคุ้มครองจำกกำรถูกท�ำลำยหรือได้รับ 
  ผลกระทบจำกกำรกระท�ำของมนุษย์
 ๒) เพือ่แก้ไขและฟ้ืนฟปัูญหำควำมเส่ือมโทรมของทรพัยำกรธรรมชำต ิและ 
  ควำมวิกฤตของคุณภำพสิ่งแวดล้อม
 ๓) เพือ่ป้องกนัเหตแุห่งปัญหำคณุภำพส่ิงแวดล้อม และควำมเสือ่มโทรมของ 
  ทรัพยำกรธรรมชำติ มิให้กลับมำอีก ทั้งทำงตรงและทำงอ้อม
 ๔) เป็นกฎหมำยและมำตรกำรเสริมกฎหมำย ระเบียบ ตำมกฎหมำยอื่นๆ  
  ในกำรป้องกัน รักษำ ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
 ๕) เพื่อให้ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรประสำนควำมร่วมมือในกำรป้องกัน 
  ดูแลรักษำและแก้ไขปัญหำสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม

การประกาศเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม



พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมคุ้งบางกะเจ้า 11

๒. ข้อกฎหมำย
  กระบวนกำรทำงด้ำนกฎหมำยในกำรก�ำหนดเขตพืน้ทีแ่ละมำตรกำรคุม้ครอง
สิ่งแวดล้อม รวมไปถึงกำรด�ำเนินงำนตำมมำตรกำรคุ ้มครองสิ่งแวดล้อม  
และกำรก�ำหนดบทลงโทษส�ำหรับผู้ฝ่ำฝืนไม่ปฏิบัติตำม ซึ่งออกตำมควำม 
ในพระรำชบัญญัติส่งเสริมและรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
โดยมีมำตรำที่เกี่ยวข้องต่ำงๆ ดังนี้
  
  ๒.๑ การก�าหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม
   มำตรำ ๔๓ บัญญัติว่ำ “ในกรณีที่ปรำกฏว่ำพื้นที่ใดมีลักษณะเป็น  
   พื้นที่ต้นน�้ำล�ำธำร หรือมีระบบนิเวศตำมธรรมชำติที่แตกต่ำงจำก 
   พื้นที่อื่น โดยทั่วไป หรือมีระบบนิเวศตำมธรรมชำติท่ีอำจ 
   ถูกท�ำลำยหรืออำจได้รับผลกระทบกระเทือนจำกกิจกรรมต่ำงๆ  
   ของมนุษย์ได้โดยง่ำยหรือเป็นพื้นท่ีท่ีมีคุณค่ำทำงธรรมชำติ หรือ 
   ศิลปกรรมอันควรแก่กำรอนุรักษ์และพื้นที่นั้นยังมิได้ถูกประกำศ 
   ก�ำหนดให้เป ็นเขตอนุรักษ์ ให้รัฐมนตรีโดยค�ำแนะน�ำของ 
   คณะกรรมกำรส่ิงแวดล้อมแห่งชำติ มีอ�ำนำจออกกฎกระทรวง 
   ก�ำหนดให้พื้นที่นั้นเป็นเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม”
   
   มำตรำ ๔๔  บัญญัติว่ำ “ในกำรออกกฎกระทรวงตำมมำตรำ ๔๓  
   ให้ก�ำหนดมำตรกำรคุ้มครองอย่ำงใดอย่ำงหน่ึงหรือหลำยอย่ำง 
   ดังต่อไปนี้ไว้ในกฎกระทรวงด้วย
   (๑) ก�ำหนดกำรใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อรักษำสภำพธรรมชำติหรือ 
   มใิห้กระทบกระเทือนต่อระบบนเิวศตำมธรรมชำตหิรอืคณุค่ำของ 
   สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม
   (๒) ห้ำมกำรกระท�ำหรือกิจกรรมใดๆ ที่อำจเป็นอันตรำยหรือ 
   ก่อให้เกิดผลกระทบในทำงเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศของพื้นท่ีนั้น 
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   จำกลักษณะตำมธรรมชำติหรือเกิดผลกระทบต่อคุณค่ำของ 
   สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม  
   (๓) ก�ำหนดประเภทและขนำดของโครงกำรหรือกิจกำรของส่วน 
   รำชกำร รัฐวิสำหกิจ หรือเอกชนที่จะท�ำกำรก่อสร้ำงหรือด�ำเนิน 
   กำรในพื้นที่น้ันให้มีหน้ำที่ต้องเสนอรำยงำนกำรวิเครำะห์ผล 
   กระทบสิ่งแวดล้อม   
   (๔) ก�ำหนดวธิจีดักำรโดยเฉพำะส�ำหรบัพืน้ทีน่ัน้ รวมทัง้กำรก�ำหนด 
   ขอบเขตหน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของส่วนรำชกำรที่เกี่ยวข้อง  
   เพือ่ประโยชน์ในกำรร่วมมอืและประสำนงำนให้เกดิประสทิธภิำพ 
   ในกำรปฏิบัติงำน เพื่อรักษำสภำพธรรมชำติหรือระบบนิเวศตำม 
   ธรรมชำติหรือคุณค่ำของสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมในพื้นที่นั้น 
   (๕) ก�ำหนดมำตรกำรคุ ้มครองอื่นๆ ตำมที่เห็นสมควรและ 
   เหมำะสมแก่สภำพของพื้นที่นั้น”
   
   มำตรำ ๔๕ บัญญัติว่ำ “ในพื้นที่ใดที่ได้มีกำรก�ำหนดให้เป็นเขต 
   อนุรักษ์ เขตผังเมืองรวม เขตผังเมืองเฉพำะ เขตควบคุมอำคำร  
   เขตนคิมอุตสำหกรรมตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรน้ัน หรอืเขตควบคุม 
   มลพิษตำมพระรำชบัญญัตินี้ไว้แล้ว แต่ปรำกฏว่ำมีสภำพปัญหำ 
   คณุภำพสิง่แวดล้อมรนุแรงเข้ำขัน้วกิฤต ซึง่จ�ำเป็นจะต้องได้รบักำร 
   แก้ไขโดยทันที และส่วนรำชกำรที่เกี่ยวข้องไม่มีอ�ำนำจตำม 
   กฎหมำยหรือไม่สำมำรถที่จะท�ำกำรแก้ไขปัญหำได้ ให้รัฐมนตร ี
   โดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติเสนอ 
   ต่อคณะรฐัมนตร ีขออนมุติัเข้ำด�ำเนนิกำรเพือ่ใช้มำตรกำรคุม้ครอง 
   อย่ำงใดอย่ำงหนึง่หรอืหลำยอย่ำงตำมมำตรำ ๔๔ ตำมควำมจ�ำเป็น 
   และเหมำะสม เพื่อควบคุมและแก้ไขปัญหำในพื้นที่นั้นได้ 
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     เมือ่ได้รบัอนมุติัจำกคณะรัฐมนตรตีำมวรรคหน่ึงแล้ว ให้รฐัมนตรี 
   ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำก�ำหนดเขตพื้นที่รำยละเอียด 
   เกีย่วกบัมำตรกำรคุม้ครองและก�ำหนดระยะเวลำทีจ่ะใช้มำตรกำร 
   คุ้มครองดังกล่ำวในพื้นที่นั้น
     กำรขยำยระยะเวลำตำมประกำศในวรรคสองให้กระท�ำได ้
   เมื่อได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำต ิ
   และคณะรัฐมนตรี โดยท�ำเป็นประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ”
 
  ๒.๒ การด�าเนินงานตามมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม
   มำตรำ ๓๓ บัญญัติว่ำ “ในกรณีที่เห็นสมควร ให้คณะกรรมกำร 
   สิง่แวดล้อมแห่งชำติมอี�ำนำจก�ำหนดมำตรฐำนคณุภำพส่ิงแวดล้อม 
   ให้สูงกว่ำมำตรฐำนคุณภำพสิ่งแวดล้อมที่ก�ำหนดตำมมำตรำ ๓๒ 
   เป็นพเิศษ ส�ำหรบัในเขตอนรุกัษ์ หรอืเขตพืน้ท่ีคุม้ครองสิง่แวดล้อม 
   ตำมมำตรำ ๔๓ หรือเขตพื้นที่ตำมมำตรำ ๔๕ หรือเขตควบคุม 
   มลพิษตำมมำตรำ ๕๙”
   
   มำตรำ ๓๗ บัญญัติว่ำ “เมื่อได้ประกำศใช้แผนจัดกำรคุณภำพ 
   สิง่แวดล้อมในรำชกจิจำนเุบกษำแล้ว ให้ผูว่้ำรำชกำรจงัหวดัในท้องท่ี 
   เขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมตำมมำตรำ ๔๓ หรือเขตควบคุม 
   มลพษิตำมมำตรำ ๕๙ มีหน้ำทีจั่ดท�ำแผนปฏบิตักิำรเพือ่กำรจดักำร 
   คุณภำพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด เสนอขอควำมเห็นชอบต่อ 
   คณะกรรมกำรส่ิงแวดล้อมแห่งชำตภิำยในหนึง่ร้อยยีส่บิวนั นบัแต่ 
   วนัทีค่ณะกรรมกำรส่ิงแวดล้อมแห่งชำติได้แจ้งให้จงัหวดันัน้จดัท�ำ 
   แผนปฏบิตักิำรเพือ่กำรจดักำรคณุภำพสิง่แวดล้อมในระดบัจังหวัด  
   แต่ถ้ำมีเหตุอันสมควร คณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติอำจ 
   ขยำยระยะเวลำดังกล่ำวออกไปได้อีกตำมควำมเหมำะสม
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      กำรจัดท�ำแผนปฏิบัติกำรเพื่อกำรจัดกำรคุณภำพสิ่งแวดล้อม
   ในระดับจังหวัดส�ำหรับเขตควบคุมมลพิษตำมมำตรำ ๕๙ ให้ผู้ว่ำ 
   รำชกำรจังหวัดน�ำแผนปฏิบัติกำรเพื่อลดและขจัดมลพิษในเขต 
   ควบคุมมลพิษซึ่งเจ้ำพนักงำนท้องถิ่นจัดท�ำข้ึนตำมมำตรำ ๖๐  
   มำรวมเป็นส่วนหนึ่งของแผนปฏิบัติกำรเพื่อกำรจัดกำรคุณภำพ 
   สิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัดด้วย
     ในกรณีที่จังหวัดใดไม่อยู่ในเขตพื้นท่ีคุ้มครองสิ่งแวดล้อมตำม 
   มำตรำ ๔๓ หรือเขตควบคุมมลพิษตำมมำตรำ ๕๙ แต่ประสงค์จะ 
   ด�ำเนินกำรส่งเสริมและรักษำคุณภำพส่ิงแวดล้อมในเขตจังหวัด 
   ของตน ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดของจังหวัดนั้น อำจจัดท�ำแผนปฏิบัติ 
   กำรเพ่ือกำรจัดกำรคุณภำพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัดให ้
   สอดคล้องกับแผนจัดกำรคุณภำพสิ่งแวดล้อมเพื่อเสนอขอควำม 
   เห็นชอบต่อคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติก็ได้”
 
  ๒.๓ บทก�าหนดโทษส�าหรับผู้ที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรการ 
   คุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
   มำตรำ ๙๙ บัญญัติว่ำ “ผู้ใดบุกรุกหรือครอบครองที่ดินของรัฐ 
   โดยไม่ชอบด้วยกฎหมำย หรอืเข้ำไปกระท�ำด้วยประกำรใดๆ อนัเป็น 
   กำรท�ำลำย ท�ำให้สูญหำยหรือเสียหำยแก่ทรัพยำกรธรรมชำต ิ
   หรือศิลปกรรมอันควรแก่กำรอนุรักษ์ หรือก่อให้เกิดมลพิษอันมี 
   ผลกระทบต่อคุณภำพส่ิงแวดล้อมในเขตพืน้ทีคุ่ม้ครองสิง่แวดล้อม 
   ที่ก�ำหนดตำมมำตรำ ๔๓ ต้องระวำงโทษจ�ำคุกไม่เกินห้ำปี หรือ 
   ปรับไม่เกินห้ำแสนบำท หรือ ทั้งจ�ำทั้งปรับ”
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   มำตรำ ๑๐๐ บัญญัติว่ำ “ผู้ใดฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติตำมข้อก�ำหนด 
   ในกฎกระทรวงที่ออกตำมมำตรำ ๔๔ หรือตำมประกำศของ 
   รัฐมนตรีตำมมำตรำ ๔๕ ต้องระวำงโทษจ�ำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือ 
   ปรับไม่เกินหนึ่งแสนบำท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ”
     นอกจำกนี้  พระรำชบัญญัติส ่งเสริมและรักษำคุณภำพ 
   สิ่งแวดล้อมแห่งชำติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้เพิ่มเติม 
   ข้อกฎหมำยเกี่ยวกับบทลงโทษ ตำมมำตรำ ๑๑๐/๑ และ มำตรำ  
   ๑๑๐/๒ แห่งพระรำชบญัญตัส่ิงเสรมิและรกัษำคุณภำพสิง่แวดล้อม 
   แห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ดังนี้
   
   มำตรำ ๑๑๐/๑ บัญญัติว ่ำ “ให้รัฐมนตรีมีอ�ำนำจแต่งตั้ง 
   คณะกรรมกำรเปรียบเทียบในเขตกรุงเทพมหำนคร และในส่วน 
   ภูมิภำคได้ตำมควำมเหมำะสม”
   
   มำตรำ ๑๑๐/๒ บัญญัติว่ำ “บรรดำควำมผิดตำมพระรำชบัญญัติ 
   นี้ที่มีโทษปรับสถำนเดียวหรือ เป็นควำมผิดที่มีโทษปรับหรือ 
   จ�ำคุกไม่เกินสองปี ให้คณะกรรมกำรเปรียบเทียบมีอ�ำนำจ 
   เปรียบเทยีบได้”
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 กฎกระทรวงก�ำหนดให้พื้นที่ต�ำบลบำงกะเจ้ำ ต�ำบลบำงกอบัว  
ต�ำบลบำงน�้ำผึ้ ง ต�ำบลบำงยอ ต�ำบลบำงกระสอบ และต�ำบล 
ทรงคนอง อ�ำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปรำกำร เป็นเขตพื้นที่
คุ ้มครองสิ่งแวดล้อม พ.ศ.๒๕๖๒ ใช้มำตรำ ๔๓ เป็นฐำนในกำร
ก�ำหนดเขตพื้นท่ี และใช้มำตรำ ๔๔ เป็นฐำนในกำรก�ำหนดมำตรกำร
คุ้มครองสิ่งแวดล้อม โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติในหลักกำร 
เมื่อวันท่ี ๒๑ มิถุนำยน ๒๕๕๙ ซึ่งรัฐมนตรีว ่ำกำรกระทรวง
ทรัพยำกรธรรมชำติและ ส่ิงแวดล ้อมลงนำมในกฎกระทรวงฯ  
เมื่อวันที่ ๑๘ มกรำคม ๒๕๖๒ และประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ  
เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภำพันธ ์ ๒๕๖๒ ฉบับกฤษฎีกำ เล ่ม ๑๓๖  
ตอนที่ ๒๔ ก ซึ่งมีผลใช้บังคับนับตั้งแต่วันที่ ๑ มีนำคม ๒๕๖๒  
เป็นต้นไป 
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รายละเอียดและค�อธิบาย
ของมาตรการคุ้มครอง

สิ่งแวดล้อม
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 วรรคแรก 

 เป็นกำรอธิบำยถึงฐำนกฎหมำยในกำรด�ำเนินกำรออกกฎกระทรวง 
ฉบับน้ี โดยใช้มำตรำ ๔๓ แห่งพระรำชบัญญัติส่งเสริมและรักษำคุณภำพ 
สิง่แวดล้อมแห่งชำต ิพ.ศ. ๒๕๓๕ โดยเมือ่พืน้ทีเ่ข้ำข่ำยตำมมำตรำ ๔๓ แล้ว 
กำรออกกฎกระทรวงนั้น รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำต ิ
และสิ่งแวดล้อมต้องน�ำเสนอคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ และ 
คณะรฐัมนตรพีจิำรณำให้ควำมเห็นชอบ จงึออกกฎกระทรวงก�ำหนดให้พ้ืนท่ี
นั้นเป็นเขตพื้นที่คุ ้มครองสิ่งแวดล้อม และใช้มำตรำ ๔๔ เป็นฐำน 
ในกำรก�ำหนดมำตรกำรคุ้มครองสิ่งแวดล้อม
 
ข้อ ๑  กฎกระทรวงฉบับนี้  มีผลใช ้ บั งคับนับถัดจำกวันประกำศ 
ในรำชกิจจำนุเบกษำ คือ ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนำคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป  
(ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๒)

ข้อ ๒  เป็นกำรก�ำหนดขอบเขตพืน้ท่ีคุม้ครองสิง่แวดล้อม โดยครอบคลมุพืน้ที่ 
บนแผ่นดินทั้งหมดที่วัดจำกฝั่งตะวันออกของคลองลัดโพธิ์ ในเขตอ�ำเภอ
พระประแดง จังหวัดสมุทรปรำกำร จ�ำนวน ๖ ต�ำบล ประกอบด้วย ต�ำบล
บำงกะเจ้ำ ต�ำบลบำงกอบวั ต�ำบลบำงน�ำ้ผึง้ ต�ำบลบำงยอ ต�ำบลบำงกระสอบ 
และต�ำบลทรงคนองไปทำงทิศตะวันออก รวม ๑๑,๘๑๙ ไร่ และพ้ืนท่ี 
ในน�้ำซึ่งมีขอบเขตถึงกึ่งกลำงแม่น�้ำเจ้ำพระยำที่เป็นแนวแบ่งเขตระหว่ำง
จังหวัดสมุทรปรำกำรกับกรุงเทพมหำนคร หรือที่เป็น “คุ้งบำงกะเจ้ำ”
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ข้อ ๓  เป็นกำรก�ำหนดมำตรกำรเพื่อบรรเทำและป้องกันผลกระทบต่อ 
ระบบนิเวศ คุณภำพสิ่งแวดล้อม และทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
ตลอดจนรักษำวิถีชุมชนดั้งเดิมและทัศนียภำพของพ้ืนที่ทั้งหมดที่ก�ำหนดไว้
ในกฎกระทรวงนี้ โดยก�ำหนดห้ำมก่อสร้ำง ห้ำมดัดแปลง หรือห้ำมเปลี่ยน 
กำรใช้อำคำรใดๆ ให้เป็นอำคำรหรือประกอบกิจกำร ดังนี้  
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 (๑)  โรงงำนทกุประเภทหรอืทุกชนดิตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรงงำน เนือ่งจำก 
กิจกรรมของโรงงำนจะปล่อยมลพิษและอำจส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม  
โดยเฉพำะพื้นท่ีคุ้งบำงกะเจ้ำซึ่งเป็นพื้นท่ีสีเขียว และมีควำมหลำกหลำย 
ของระบบนเิวศสงู จงึจ�ำเป็นต้องมมีำตรกำรควบคมุอย่ำงเข้มงวด เพ่ือป้องกนั
ผลกระทบต่อทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม กำรใช้ประโยชน์ที่ดิน 
ที่ไม่เหมำะสมกับลักษณะทำงกำยภำพและศักยภำพของพื้นที่ รวมทั้ง  
ควบคุมปริมำณรถบรรทุกเข้ำ-ออก และลดควำมแออัดในพื้นที่ 
 ยกเว้น โรงงำนท่ีจ�ำเป็นต้องก่อสร้ำงทดแทนโรงงำนเดมิทีม่อียูบ่นพืน้ทีเ่ดมิ 
ทั้งนี้ โรงงำนที่ได้รับกำรยกเว้นจะต้องมีเครื่องจักรหรืออุปกรณ์เพื่อควบคุม
มลพิษ หรือแก้ไขปัญหำสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตำมมำตรฐำนของทำงรำชกำร

โรงงำน : ตำมพระรำชบัญญัติโรงงำน พ.ศ. ๒๕๓๕ หมำยถึง อำคำร 
สถำนท่ี หรือยำนพำหนะที่ใช้เครื่องจักรมีก�ำลังรวมตั้งแต่ห้ำแรงม้ำ หรือ
ก�ำลังเทียบเท่ำตั้งแต่ห้ำแรงม้ำขึ้นไป หรือใช้คนงำนตั้งแต่เจ็ดคนข้ึนไป 
โดยใช้เคร่ืองจักรหรือไม่ก็ตำม ส�ำหรับท�ำ ผลิต ประกอบ บรรจุ ซ่อม 
ซ่อมบ�ำรงุ ทดสอบ ปรับปรงุ แปรสภำพ ล�ำเลยีง เกบ็รกัษำ หรอืท�ำลำย 
สิ่งใดๆ ท้ังนี้ ตำมประเภทหรือชนิดของโรงงำนที่ก�ำหนดในกฎกระทรวง

 (๒) โรงแรมตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรงแรม : เนื่องจำกกำรก่อสร้ำงโรงแรม
จะส่งผลกระทบให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงรูปแบบกำรใช้ประโยชน์ที่ดินที่ 
ไม่เหมำะสม และท�ำให้เกิดปัญหำด้ำนสิ่งแวดล้อมตำมมำ เช่น ปัญหำน�้ำเสีย 
ขยะ ฝุ่นละออง กำรจรำจรที่แออัด เป็นต้น โดยเฉพำะโรงแรมที่มีขนำดใหญ่
หรือตึกสูง ย่อมจะส่งผลกระทบให้เกิดกำรบดบังทัศนียภำพตำมธรรมชำติ
ของพ้ืนที ่อย่ำงไรก็ตำมในพืน้ท่ีคุง้บำงกะเจ้ำยงัคงส่งเสรมิกิจกำรทีพ่กัขนำดเลก็ 
ของชุมชนและชำวบ้ำนในพื้นที่ อย่ำง โฮมสเตย์ (Home stay) เพื่อให้ 
ผู ้ที่มำเยือนได้เรียนรู ้วัฒนธรรมและวิถีชีวิตดั้งเดิมของชุมชนในท้องถิ่น  
กำรอนรุกัษ์ทรพัยำกรธรรมชำตแิละสิง่แวดล้อม และเป็นกำรกระจำยรำยได้
ให้กับชุมชนในอีกทำงหนึ่งด้วย
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โรงแรม : ตำมพระรำชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗ มำตรำ ๔ ระบุว่ำ 
โรงแรม หมำยถึง สถำนท่ีพักที่จัดตั้งข้ึนโดยมีวัตถุประสงค์ในทำงธุรกิจ 
เพื่อให้บริกำรที่พักชั่วครำวส�ำหรับคนเดินทำงหรือบุคคลอื่นใด โดยมีค่ำ
ตอบแทน ท้ังนี้ ไม่หมำยรวมถึง
 (๑) สถำนที่พักที่จัดต้ังขึ้นเพื่อให้บริกำรที่พักชั่วครำวซึ่งด�ำเนินกำร 
โดยส่วนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ องค์กำรมหำชน หรือหน่วยงำนอ่ืนของรัฐ 
หรือเพ่ือกำรกุศล หรือกำรศึกษำ ทั้งนี้ โดยมิใช่เป็นกำรหำผลก�ำไรหรือ 
รำยได้มำแบ่งปันกัน
 (๒) สถำนท่ีพักที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริกำรที่พักอำศัย
โดยคิดค่ำบริกำรเป็นรำยเดือนขึ้นไปเท่ำนั้น
 (๓) สถำนท่ีพักอื่นใดตำมท่ีก�ำหนดในกฎกระทรวง

โฮมสเตย ์ (Home stay) หมำยถึง กำรท ่องเที่ยวรูปแบบหนึ่ ง  
ท่ีนักท่องเท่ียวจะต้องพักรวมกับเจ้ำของบ้ำนชำยคำเดียวกัน โดยมีห้องพัก
หรือพื้นท่ีใช้สอยภำยในบ้ำนเหลือสำมำรถน�ำมำดัดแปลงให้นักท่องเท่ียวได้
พักชั่วครำว ซึ่งมีจ�ำนวนไม่เกิน ๔ ห้อง มีผู้พักรวมกันไม่เกิน ๒๐ คน  
โดยมีค ่ำตอบแทน และจัดบริกำรสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวกตำมสมควร  
อันมีลักษณะเป็นกำรประกอบกิจกำรเพ่ือหำรำยได้เสริม
 ทั้งน้ี กฎกระทรวงก�ำหนดประเภทและหลักเกณฑ์กำรประกอบธุรกิจ
โรงแรม พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 หมวดท่ี ๑ สถำนท่ีพักท่ีไม่เป็นโรงแรมและประเภทโรงแรม ก�ำหนดว่ำ
 ข้อ ๑ ให้สถำนท่ีพัก มีห้องพักในอำคำรเดียวกัน หรือหลำยอำคำรรวม
กันไม่เกิน ๔ ห้องและมีผู้พักรวมกันไม่เกินท้ังหมด ๒๐ คน ตั้งข้ึนเพื่อบริกำร
ที่พักชั่วครำวส�ำหรับคนเดินทำง โดยมีค่ำตอบแทน ท่ีมีลักษณะเป็นกำร
ประกอบกิจกำรเพ่ือหำรำยได้เสริม และได้แจ้งนำยทะเบียนทรำบ ไม่เป็น
โรงแรม (๓) ของนิยำมค�ำว่ำโรงแรมในมำตรำ ๔ ของพระรำชบัญญัติ
โรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗ ดังนั้น โฮมสเตย์ จึงถือว่ำ เป็นสถำนที่พักที่ไม่เป็น
โรงแรม
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 (๓) อำคำรชุดตำมกฎหมำยว่ำด้วยอำคำรชุด : เนื่องจำกกำรก่อสร้ำง
อำคำรชุดหรือคอนโดมิเนียมมักจะเป็นกำรด�ำเนินธุรกิจของบุคคลภำยนอก 
ซึ่งจะส่งผลให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงรูปแบบกำรใช้ประโยชน์ท่ีดิน และท�ำให้
วถิชีมุชนดัง้เดมิเปลีย่นแปลงไป อกีท้ัง ยงัส่งผลกระทบให้เกดิกำรบดบงัสภำพ
ภูมิทัศน์ธรรมชำติ และก่อให้เกิดปัญหำด้ำนสิ่งแวดล้อมต่ำงๆ ตำมมำ 
เช่นเดียวกับกำรก่อสร้ำงโรงแรม จึงจ�ำเป็นต้องออกมำตรกำรควบคุม
 

อำคำรชุด : ตำมพระรำชบัญญัติอำคำรชุด พ.ศ. ๒๕๒๒ หมำยถึง 
อำคำรที่บุคคลสำมำรถแยกกำรถือกรรมสิทธิ์ออกได ้เป ็นส ่วนๆ  
โดยแต ่ละส ่วนประกอบด้วยกรรมสิทธิ์ในทรัพย ์ส ่วนบุคคลและ 
กรรมสิทธิ์ร่วมในทรัพย์ส่วนกลำง

 (๔) ท่ำเทียบเรือส�ำรำญและกีฬำ : เนื่องจำกกำรก่อสร้ำงท่ำเทียบเรือ
ส�ำรำญและกีฬำ (ท่ำเรอืยอร์ช ท่ำเรอืมำรน่ีำ) จะส่งผลกระทบต่อระบบนเิวศ
ในน�้ำเป็นอย่ำงมำกจำกกำรขุดลอกแอ่งจอดเรือ เช่น แพลงก์ตอนพืช  
แพลงก์ตอนสัตว์  และสัตว์หน้ำดิน เป็นต้น และเกิดปัญหำด้ำนสิ่งแวดล้อม
ต่ำงๆ เช่น กำรฟุง้กระจำยของตะกอน ฝุน่ละออง ปัญหำครำบน�ำ้มนัจำกกำร
เดินเรือ และกำรจรำจรทำงน�้ำ เป็นต้น ดังน้ัน เพ่ือเป็นกำรลดผลกระทบ 
และป้องกนักำรขยำยตวัด้ำนกำรท่องเทีย่วมิให้เกนิขดีควำมสำมำรถของพ้ืนที่
จะรองรับได้ และไม่ท�ำให้วิถีชุมชนดั้งเดิมเปลี่ยนแปลงไป จึงจ�ำเป็นต้อง 
ออกมำตรกำรควบคุม

เรือส�ำรำญและกีฬำ : ตำมพระรำชบัญญัติกำรเดินเรือในน่ำนน�้ำไทย 
พ.ศ. ๒๔๕๖ หมำยถึง เรือท่ีใช้ส�ำหรับหำควำมส�ำรำญ หรือเรือที่ใช้
เพื่อกำรเล่นกีฬำโดยเฉพำะ และไมไ่ด้ใช้เพื่อกำรค้ำ กำรทหำร หรือ
กำรค้นคว้ำทำงวิทยำศำสตร์
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 (๕) อำคำรทุกประเภทในที่ดินของรัฐที่ได้จัดซ้ือตำมโครงกำรสวนกลำง
มหำนคร : ที่ดินของรัฐท่ีได ้จัดซื้อตำมโครงกำรสวนกลำงมหำนคร 
ในปี ๒๕๓๔ - ๒๕๔๒ จ�ำนวน ๕๗๑ แปลง เนื้อที่ ๑,๒๗๖ ไร่ แบ่งกำรใช ้
ประโยชน์พื้นที่ในที่ดินของรัฐ ทั้งหมด ๕ ประเภท ได้แก่ 

 ประเภทที่ ๑ : พ้ืนท่ีสวนสำธำรณะและสวนพฤกษำชำติ  
  จ�ำนวน ๑๘๖ ไร่
 ประเภทที่ ๒ : ร่วมกับหน่วยรำชกำร/ อบต. /องค์กรเอกชน ปลูกป่ำ
  และปลูกต้นไม้ จ�ำนวน ๑๗๘ ไร่
 ประเภทที่ ๓ : ร่วมกับชุมชนและประชำชนปลูกป่ำและปลูกต้นไม้ 
  จ�ำนวน ๔๕ ไร่
 ประเภทที่ ๔ : ร่วมกับเครือข่ำยอนุรักษ์พื้นท่ีสีเขียว
  จ�ำนวน ๘๘ ไร่
 ประเภทที่ ๕ : พื้นที่ที่ เป ็นสวนป่ำด้ังเดิมสมควรพัฒนำ/ท�ำควำมสะอำด/ 
  ปลูกเสริม จ�ำนวน ๔๓๙ ไร่



พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมคุ้งบางกะเจ้า24

 วัตถุประสงค์ของกำรจัดซ้ือที่ดินของรัฐตำมโครงกำรสวนกลำงมหำนคร 
คือ กำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชำติให้เป็นพื้นที่สีเขียวและควบคุมกำรใช้
ประโยชน์ที่ดินให้มีเหมำะสมและยั่งยืน ดังนั้น กำรก่อสร้ำงอำคำรต่ำงๆ  
ในพื้นที่ดังกล่ำว จะท�ำให้เกิดกำรบดบังทัศนียภำพตำมธรรมชำติ กำรลดลง
ของพืน้ทีส่เีขยีว และก่อให้เกดิปัญหำด้ำนสิง่แวดล้อมต่ำงๆ ตำมมำ จงึจ�ำเป็น
ต้องก�ำหนดมำตรกำรเพื่อควบคุมไว้ 
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โครงกำรสวนกลำงมหำนคร : มตคิณะรัฐมนตร ีเมือ่วนัที ่๑๔ มถินุำยน 
๒๕๒๐ รัฐบำลมีนโยบำยให้อนุรักษ์พื้นที่บำงกะเจ้ำให้เป็นพื้นที่สีเขียว  
ต่อมำคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ ๒๕ มิถุนำยน ๒๕๓๔ ได้อนุมัติโครงกำร
สวนกลำงมหำนคร เนื้อท่ีประมำณ ๙,๐๐๐ ไร่ เพื่อให้เป็นพื้นที่สีเขียว
ประเภทสวนสำธำรณะและประเภทเกษตรสมบูรณ์ และได้ตรำ 
พระรำชกฤษฎีกำก�ำหนดเขตที่ดินในบริเวณท่ีเวนคืนในท้องท่ีบริเวณ 
บำงกะเจ้ำ อ�ำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปรำกำร พ.ศ. ๒๕๓๔ 
โดยมอบหมำยให้ส�ำนักงำนนโยบำยและแผนสิ่งแวดล้อม (ในขณะนั้น) 
เป็นหน่วยงำนเจ้ำของเร่ือง เพื่อประสำนกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง  
ซ่ึงจำกกำรด�ำเนินโครงกำรดังกล่ำวไม่ประสบผลส�ำเร็จ เนื่องจำก 
ได้รับกำรต่อต้ำนจำกประชำชนในพื้นที่ ดังนั้น คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 
๒๒ ตุลำคม ๒๕๓๔ จึงมีมติไม่เวนคืนที่ดินตำมพระรำชกฤษฎีกำฯ 
แตใ่ห้ด�ำเนินกำรด้วยวิธีกำรจัดซื้อตำมควำมสมัครใจของเจ้ำของที่ดิน 
รวมทั้ง รัฐบำลจะปรับปรุงคุณภำพชีวิตของประชำชนในพื้นที่ให้ดีข้ึน 
โดยเฉพำะกำรพัฒนำส่ิงแวดล้อมและชุมชน ผลจำกกำรด�ำเนินโครงกำร
สวนกลำงมหำนคร ต้ังแต่ปี ๒๕๓๔ - ๒๕๔๖ พบว่ำ สำมำรถจัดซื้อ
ท่ีดินได้ ๑,๒๗๖ ไร่ หรือ ๕๗๑ แปลง และได้กันที่ดินจ�ำนวน  

 ยกเว้น สำมำรถก่อสร้ำง ดดัแปลง หรอืเปลีย่นกำรใช้อำคำรตำมหลกัเกณฑ์ ดังนี้
  • อำคำรที่ใช้เพื่อสำธำรณประโยชน์ หรือ
  • อำคำรทีป่รบัปรงุหรอืสร้ำงทดแทนอำคำรหน่วยงำนของรฐัในพืน้ทีเ่ดมิ 

 อย่ำงไรกต็ำม อำคำรทีไ่ด้รบักำรยกเว้นให้สำมำรถก่อสร้ำงได้ ต้องไม่ขดักบั
มำตรกำรที่ก�ำหนดไว้ในกฎกระทรวงนี้ และต้องด�ำเนินกำรขอใช้พ้ืนท่ี 
กับหน่วยงำนและได้รับอนุญำตตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้องโดยถูกต้อง เช่น  
กรมป่ำไม้ กฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมอำคำร กฎหมำยผังเมือง เป็นต้น
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๑๔๘ ไร่ สร้ำงเป็นสวนสำธำรณะและสวนพฤกษศำสตร์ ซึ่งในหลวง
รัชกำลท่ี ๙ ได้พระรำชทำนชื่อว่ำ “สวนศรีนครเข่ือนขันธ์” นอกจำกนี้ 
ยังมีกำรส ่งเสริมกำรเกษตรในพื้นท่ี กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตและ 
สิ่งแวดล้อมชุมชน กำรจัดกำรขยะมูลฝอย กำรออกแบบและก่อสร้ำง 
สวนกลำงมหำนคร กำรดูแลรักษำสวนสำธำรณะ และกำรปลูกสร้ำง 
สวนป่ำ เป็นต้น ทั้งนี้ ในปี ๒๕๔๖ ได้มีกำรโอนย้ำยภำรกิจกำร 
บริหำรงำนโครงกำรสวนกลำงมหำนคร ไปเป็นของกรมอุทยำนแห่งชำติ 
สัตว์ป่ำ และพันธุ์พืช โดยมีกำรจัดตั้งศูนย์จัดกำรพื้นท่ีสีเขียวเชิงนิเวศ
นครเขื่อนขันธ์ ส�ำหรับเป็นหน่วยปฏิบัติงำนเพื่อดูแลพื้นที่โครงกำร 
สวนกลำงมหำนคร และในปี ๒๕๔๘ กรมอุทยำนฯ ได้มอบงำนทั้งหมด
ให้กรมป่ำไม้เป็นผู ้ดูแลในกำรจัดกำรพื้นที่สีเขียว โดยสังกัดส�ำนัก 
โครงกำรพระรำชด�ำริและกิจกำรพิเศษกรมป่ำไม้ จนถึงปัจจุบัน 

อ้ำงอิงข้อมูลจำก : www.forest.go.th

สรุปห้ามก่อสร้างอาคารในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม ได้แก่

โรงงำน
(ยกเว้น : สร้ำง
ทดแทนของเดิม)

โรงแรม อำคำรชุด
ท่ำเทียบ

เรือส�ำรำญ
และกีฬำ

อำคำรในที่ดิน
ของรัฐที่ได้จัดซื้อ

ตำมโครงกำรสวนกลำง
มหำนคร

(ยกเว้น : สำธำรณประโยชน์ 
และสร้ำงทดแทน)
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ข้อ ๔ เป็นกำรก�ำหนดหลักเกณฑ์ส�ำหรับกำรก่อสร้ำงหรือดัดแปลงอำคำร  
ในเรื่องกำรก�ำหนดควำมสูงของอำคำร และกำรใช้ประโยชน์ในพื้นท่ีว่ำง  
เพื่อควำมเหมำะสมต่อทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่  
และเป็นกำรรักษำสภำพแวดล้อมทำงธรรมชำติและภูมิทัศน์ของพื้นที่ 
ให้คงควำมสมดลุให้มำกทีส่ดุ ควบคมุควำมหนำแน่นของอำคำร ซึง่อำจท�ำให้
เกินขีดควำมสำมำรถในกำรรองรับของพื้นท่ี เพื่อป้องกันมิให้เกิดปัญหำ 
ด้ำนสิ่งแวดล้อมตำมมำ โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้

(๑) ควำมสูงของอำคำรต่ำงๆ

อำคำรทรงจั่ว  อำคำรทรงปั้นหยำ   อำคำรทรงไทย 
กำรวัดควำมสูง

วัดจำกระดับพื้นดิน
ถึงควำมสูง
รวมท้ังหมด

สูงไม่เกิน ๑๒ เมตร

กำรวัดควำมสูง
วัดจำกระดับ

พ้ืนดินถึงยอดผนัง
สูงสุด

สูงไม่เกิน ๙ เมตร

อำคำรทั่วไป

>>

>>

(๒) กำรใช้ประโยชน์พื้นท่ีว่ำง 
 กำรใช้ประโยชน์พื้นที่ในแปลงที่ดินของตน อย่ำงกำรปลูกสร้ำงบ้ำนหรือ
อำคำร ต้องพิจำรณำก�ำหนดเว้นพื้นที่ว่ำงตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุม
อำคำรด้วย โดยห้ำมก่อสร้ำงบ้ำนหรอือำคำรจนเตม็ทีดิ่นท้ังแปลงทีข่ออนญุำต 
ส�ำหรับกฎกระทรวงฉบับนี้ ได้ก�ำหนดว่ำ (พื้นที่ไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๕๐ ของ
พื้นที่ว่ำงตำมกฎหมำยควบคุมอำคำร) ให้อนุรักษ์ไว้เป็นพื้นที่สีเขียวที่เป็น 
ไม้ยืนต้นซ่ึงเป็นพันธุ์ไม้พื้นเมืองในท้องถิ่นเช่น มะม่วงน�้ำดอกไม้ มะพร้ำว 
เป็นต้น เพื่อเป็นกำรสงวนและคงไว้ของทรัพยำกรธรรมชำติดั้งเดิม  
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ซึ่งสอดคล้องตำมเจตนำรมณ์ของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๑๔ กันยำยน 
๒๕๒๐ ที่ต้องกำรอนุรักษ์ให้พื้นที่บำงกะเจ้ำเป็นพื้นที่สีเขียว โดยส่งเสริมให้
พืน้ทีว่่ำงเปล่ำทีไ่ม่ได้ใช้ประโยชน์หรอืพืน้ทีท่ีป่ล่อยทิง้ร้ำง ควรท�ำเกษตรกรรม
หรอืปลกูพนัธุไ์ม้ทีส่อดคล้องกบัระบบนเิวศของพืน้ทีใ่นพืน้ทีบ้่ำนของตน และ
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎำคม ๒๕๕๐ ได้ก�ำหนดสัดส่วนของ 
“พื้นที่สีเขียวยั่งยืน” ใน “ที่ว่ำง” ตำมพระรำชบัญญัติควบคุมอำคำร พ.ศ. 
๒๕๒๒ คือ ให้มีพื้นที่สีเขียวยั่งยืน อย่ำงน้อยร้อยละ ๕๐ ของพ้ืนท่ีว่ำง  
อีกด้วย

พื้นที่ว่ำง กฎกระทรวงฉบับท่ี ๕๕ (พ.ศ.๒๕๔๓) ออกตำมควำมในพระรำช
บัญญัติควบคุมอำคำร พ.ศ. ๒๕๒๒ ก�ำหนดว่ำ พื้นที่ว่ำง หมำยถึง “พื้นที่
อันปรำศจำกหลังคำหรือส่ิงก่อสร้ำงปกคลุม ซึ่งพื้นที่ดังกล่ำวอำจจะจัดให้เป็น
บ่อน�้ำ สระว่ำยน�้ำ บ่อพักน�้ำเสีย ท่ีพักมูลฝอย ที่พักรวมมูลฝอย หรือที่จอด
รถ ที่อยู่ภำยนอกอำคำรก็ได้ และให้หมำยควำมรวมถึงพื้นที่ของสิ่งก่อสร้ำง 
หรืออำคำรท่ีสูงจำกระดับพ้ืนดินไม่เกิน ๑.๒๐ เมตร และไม่มีหลังคำหรือ 
สิ่งก่อสร้ำงปกคลุมเหนือระดับนั้น”

“ที่ว่ำง” ในคุ้งบำงกะเจ้ำ “กฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมอำคำร ฉบับที่ ๓๗ 
(พ.ศ.๒๕๓๕) ก�ำหนดให้พ้ืนท่ีในคุ้งบำงกะเจ้ำต้องมี ที่ว่ำงโดยรอบอำคำร
ไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๗๕ ของท่ีดินแปลงนั้น”

“กำรใช้ประโยชน์ท่ีว่ำง” ในคุ้งบำงกะเจ้ำ 
ยกตัวอย่ำง นำย ก มีแปลงท่ีดินขนำด ๔๐๐ ตำรำงวำ ดังนั้น ต้องมีที่ว่ำง
ตำมกฎหมำยควบคุมอำคำร ขนำดไม่น้อยกว่ำ ๗๕% ของแปลงที่ดิน  
ซ่ึงเท่ำกับ ๓๐๐ ตำรำงวำ และสำมำรถมีที่ดินส�ำหรับปลูกสร้ำงบ้ำน/อำคำร
ได้ ขนำดไม่เกิน ๑๐๐ ตำรำงวำ หรือคิดเป็น ๒๕% ทั้งนี้ ให้มีพื้นที่สีเขียว
เป็นไม้ยืนต้นซึ่งเป็นพันธุ์ไม้พื้นเมืองไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๕๐ ของพื้นที่ว่ำง  
(คือ ๕๐% ของท่ีว่ำง (๓๐๐ ตำรำงวำ)) ดังนั้น ควรมีพื้นที่สีเขียว ๑๕๐ 
ตำรำงวำ
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ที่ว่ำง ๗๕%
พื้นที่สีเขียว ๕๐% 
ของที่ว่ำง

ที่ดินปลูกสร้ำงบ้ำน ๒๕%

๕๐% ของที่ว่ำง 
ให้มีกำรปลูกไม้ยืนต้น

หรือพันธุ์ไม้
พื้นเมือง 

ที่ว่ำง
ไม่น้อยกว่ำ 
๗๕% 

ท่ีดินปลูกสร้ำง
บ้ำน/อำคำร

ขนำดไม่เกินกว่ำ
๒๕% 
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พันธุ์ไม้พ้ืนเมืองในคุ้งบำงกะเจ้ำ ได้แก่ เช่น มะม่วงน�้ำดอกไม้ ส้มเทพรส มะพร้ำว
น�้ำหอม กรวย ข่อย แคทะเล จิกสวน ตะบูนขำว ตีนเป็ดทะเล ทิ้งถ่อน ไทรย้อย
ใบทู่ ประสักแดง ปอทะเล โพทะเล มะคะ มะเดื่ออุทุมพร มะพลับ มะหวด มันปู 
เม่ำไข่ปลำ ล�ำพู ล�ำแพน ส�ำโรง แสมขำว หลุมพอทะเล หูกวำง เป็นต้น
 อ้ำงอิงข้อมูลจำก : เอกสำรเผยแพร่ “ไม้ต้น ที่มีสรรพคุณทำงสมุนไพร 
และควรน�ำมำขยำยพันธุ ์ เพื่อฟื ้นฟูและอนุรักษ์พื้นที่สีเขียวคุ ้งบำงกะเจ้ำสู ่ 
ควำมย่ังยืน” ของส�ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
 นอกจำกน้ี จำกกระแสพระรำชด�ำรัสของสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ  
สยำมบรมรำชกุมำรี ทรงมีพระด�ำริเกี่ยวกับกำรอนุรักษ์พื้นท่ีสีเขียวและกำร
อนุรักษ์ให้ปลูกพันธุ์ไม้พื้นเมืองในพื้นที่บำงกะเจ้ำ ซึ่งพระรำชทำนโอวำทให้กับ
กรมป่ำไม้ ๑  สรุปได้ ดังนี้

“ควรส่งเสริมให้มีกำรปลูกพืชเกษตรและป่ำไม้แบบ
ผสมผสำน เช่น มะม่วงน�้ำดอกไม้ มะพร้ำว”

พระรำชทำนโอวำท
วันที่ ๒๖ พฤศจิกำยน ๒๕๔๙  

๑ อ้ำงอิงข้อมูลจำก www.forest.go.th/ (ส�ำนักโครงกำรพระรำชด�ำริและกิจกำรพิเศษ กรมป่ำไม้)

พระรำชทำนโอวำทเมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ 
พฤศจิกำยน ๒๕๔๙

“ไม่ควรให้ปลูกพันธุ์ไม้ชนิดเดียวเป็น 
Monocrop แต่ควรให้ปลูกแบบผสม
ผสำน ทั้งไม ้ป ่ำดั้งเดิมและไม ้ผล
เหมือนกับจังหวัดสมุทรสำคร

“พื้นที่รกร้ำงว่ำงเปล่ำ ควรชักชวนชำวบ้ำน
ให้ช่วยท�ำควำมสะอำด แล้วปลูกต้นไม้
เสริมเพื่อส่งเสริมกำรท่องเท่ียวแบบ Eco 
tourism หรือปลูกไม้ผล เช่น ต้นอ�ำพะวำ 
จิก มะม่วง ชมพู่ม่ำเหมี่ยว มะกอก ตะลิง
ปลิง กล้วย มะพร้ำว” 
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“ให้รักษำสภำพแวดล้อม โดยรอบบริเวณนี้ ห้ำมตัดไม้ใหญ่  
เพื่อกำรอนุรักษ์สมบัติของประชำชน รวมท้ังควรส่งเสริมให้ปลูก 
ไม้ผล เช่น มะม่วง ทุเรียน ให้มำกขึ้น”

ข้อ ๕ เป ็นกำรก�ำหนดมำตรกำรเกี่ยวกับกำรห้ำมกระท�ำกำร ห้ำม 
ประกอบกิจกรรม ภำยในเขตพื้นที่คุ ้มครองสิ่งแวดล้อมคุ้งบำงกะเจ้ำ  
เพื่อเป็นกำรป้องกันอันตรำยจำกกิจกรรมหรือสิ่งที่จะก่อให้เกิดผลกระทบ 
ในทำงเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศของพ้ืนท่ีนั้น รวมถึงวัฒนธรรมและ 
วิถีชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม ดังนี้

 (๑) กำรจัดสรรที่ดินเพื่อกำรอยู ่อำศัย : เนื่องจำกปัจจุบันพบว่ำ มีกำร
เปลี่ยนแปลงกำรใช้ประโยชน์ท่ีดินของพื้นที่บำงกะเจ้ำเพิ่มมำกข้ึน ทั้งกำร 
อยู่อำศัยและกำรใช้ท่ีดินเพื่อพำณิชยกรรม รวมทั้ง มีกำรจ�ำหน่ำยถ่ำยโอน
เปลี่ยนกรรมสิทธิ์ท่ีดินเป็นของบุคคลภำยนอกมำกขึ้น ท�ำให้ไม่สำมำรถ
ควบคุมกำรใช้ประโยชน์ของท่ีดินให้เป็นพื้นที่สีเขียวได้ ส่งผลกระทบต่อ 
ระบบนิเวศตำมธรรมชำติของพื้นที่บำงกะเจ้ำท่ีเส่ือมโทรมอย่ำงรวดเร็ว  
โดยเฉพำะพื้นท่ีป่ำในท่ีรำบต�่ำ พื้นที่ป่ำชำยเลน ระบบนิเวศปำกแม่น�้ำ  
ซึ่งมีแนวโน้มจะสูญหำยไปจำกพื้นท่ี อันเป็นผลมำจำกกิจกรรมต่ำงๆ  
ของมนุษย์ ดังนั้น เพื่อเป็นป้องกันผลกระทบท่ีอำจจะเกิดข้ึนอย่ำงรุนแรง 
และลดควำมแออัดในพื้นที่ 

พระรำชทำนโอวำท
วันที่ ๕ มกรำคม ๒๕๕๑ 
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กำรจัดสรรที่ดิน ตำม พรบ. กำรจัดสรรท่ีดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ ระบุว่ำ  
กำรจัดสรรท่ีดิน หมำยถึง กำรจ�ำหน่ำยที่ดินที่ได้แบ่งเป็นแปลงย่อยรวม
กันต้ังแต่สิบแปลงขึ้นไป ไม่ว่ำจะเป็นกำรแบ่งจำกที่ดินแปลงเดียวหรือแบ่ง
จำกที่ดินหลำยแปลงท่ีมีพื้นท่ีติดต่อกัน โดยได้รับทรัพย์สินหรือประโยชน์
เป็นค่ำตอบแทน และให้หมำยควำมรวมถึงกำรด�ำเนินกำรดังกล่ำวที่ได้มี
กำรแบ่งเป็นท่ีดินแปลงย่อยไวไ้ม่ถึงสิบแปลง และต่อมำได้แบ่งที่ดินแปลง
เดิมเพิ่มเติมในสำมปี เมื่อรวมกันแล้วมีจ�ำนวนตั้งแต่สิบแปลงข้ึนไปด้วย
 

 (๒) กำรจัดสรรท่ีดินเพื่อประกอบพำณิชยกรรม : เนื่องจำกกำรจัดสรรที่ดิน
เพือ่กำรพำณิชกรรม เป็นกิจกรรมทีส่่งผลกระทบให้เกิดควำมเสือ่มโทรมของ
ทรัพยำกรธรรมชำติและระบบนิเวศในพื้นท่ีบำงกะเจ้ำ มีกำรเปลี่ยนแปลง 
กำรใช้ประโยชน์ของที่ดินที่จะเกินขีดควำมสำมำรถของพื้นที่จะรับได้ ดังนั้น 
เพือ่เป็นกำรป้องกนัผลกระทบดงักล่ำว จงึห้ำมด�ำเนนิกจิกรรมในกำรจัดสรร
ที่ดินเพื่อกำรพำณิชยกรรมทุกประเภทและขนำด

กำรจัดสรรท่ีดินเพ่ือประกอบพำณิชยกรรม หมำยถึง กำรจ�ำหน่ำยที่ดิน 
ที่ได้แบ่งเป็นแปลงย่อยรวมกันต้ังแต่สิบแปลงข้ึนไป ไม่ว่ำจะเป็นกำรแบ่ง
จำกที่ดินแปลงเดียวหรือแบ่งจำกที่ดินหลำยแปลงที่มีพื้นที่ติดต่อกัน  
โดยได้รับทรัพย์สินหรือประโยชน์เป็นค่ำตอบแทน และให้หมำยควำม 
รวมถึงกำรด�ำเนินกำรดังกล่ำวที่ได้มีกำรแบ่งเป็นที่ดินแปลงย่อยไวไ้ม่ถึง
สิบแปลง และต่อมำได้แบ่งที่ดินแปลงเดิมเพิ่มเติมในสำมปี เมื่อรวมกันแล้ว
มีจ�ำนวนต้ังแต่สิบแปลงขึ้นไปด้วยเพื่อใช้ประกอบกิจกำรด้ำนพำณิชยกรรม 
ประกอบด้วย กำรค้ำปลีก กำรค้ำส่ง และบริกำร และกิจกำรด้ำนพำณิช
ยกรรมที่มีควำมเช่ือมโยงกับกิจกำรด้ำนกำรผลิตและกิจกรรมด้ำนกำร
ขนส่งเป็นกิจกำรหลัก
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 (๓) กำรท�ำสนำมกอล์ฟ : เนือ่งจำกกิจกำรประเภทสนำมกอล์ฟต้องใช้พืน้ที่
ขนำดใหญ่ และกำรใช้น�้ำและดินในปริมำณที่มำก ซึ่งจะส่งผลกระทบให้เกิด
กำรแผ้วทำงป่ำและกำรโค่นต้นไม้ เกิดกำรสูญเสียหน้ำดิน เป็นกำรท�ำลำย
ระบบนเิวศดัง้เดมิ และปัญหำด้ำนสิง่แวดล้อมต่ำงๆ จำกกจิกรรมกำรก่อสร้ำง 
เช่น เกิดฝุ่นละอองจ�ำนวนมำกจำกรถบรรทุกเข้ำ-ออก และปัญหำกำรสัญจร
ตำมมำ เป็นต้น ดังนั้น จึงห้ำมกำรประกอบกิจกำรท�ำสนำมกอล์ฟทุกขนำด

 (๔) กำรถม /ปรับ /ปิดก้ัน และมีผลท�ำให้ ล�ำกระโดง คู คลอง หรือแหล่งน�้ำ
สำธำรณะ ตื้นเขิน / เปลี่ยนทิศทำง / ไม่อำจไหลได้ตำมปกติตำมธรรมชำติ :  
เน่ืองจำกล�ำกระโดง คู คลอง แหล่งน�้ำสำธำรณะ เป็นล�ำน�้ำท่ีชุมชนได้ใช้
ประโยชน์ร่วมกัน ซึง่หำกมกีำรกระท�ำดงักล่ำวในพืน้ทีคุ่ง้บำงกะเจ้ำ ทีไ่ม่ค�ำนงึ
ถึงควำมเหมำะสมของพื้นที่และระบบนิเวศตำมธรรมชำติในพื้นที่ และก่อให้
เกิดกำรเปลี่ยนแปลงของล�ำน�้ำ คือ กำรตื้นเขิน หรือเปลี่ยนทิศทำง หรือไหล
ไม่ตำมธรรมชำติ ย่อมจะส่งผลกระทบให้ระบบนิเวศนั้นมีกำรเปล่ียนแปลง 
เสียควำมสมดุล และชุมชนที่ใช้น�้ำจำกแหล่งสำธำรณะนั้นๆ ได้รับควำม 
เสียหำยตำมมำ ดังนั้น จึงห้ำมด�ำเนินกิจกรรมนี้
 ยกเว้น กำรด�ำเนินกำรโดยทำงรำชกำรเพื่อประโยชน์สำธำรณะ เช่น 
   • กำรก่อสร้ำงระบบป้องกันน�้ำท่วม
   • กำรก่อสร้ำงระบบระบำยน�้ำ

ตำมพจนำนุกรมฉบบัรำชบัณฑิตยสถำน พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้ให้ค�ำนยิำมของค�ำต่ำงๆ ดงันี้
“ล�ำกระโดง” หมำยถงึ ล�ำน�ำ้ขนำดเลก็ทีข่ดุจำกล�ำน�ำ้ขนำดใหญ่เพือ่ชกัน�ำ้เข้ำนำเข้ำสวน
“ค”ู หมำยถงึ ร่องน�ำ้ทีข่ดุขึน้เพือ่ชกัน�ำ้หรอืเกบ็น�ำ้ไว้ใช้เป็นต้น เช่น คสูวน, ร่องน�ำ้ 
ที่ขุดขึ้นเพื่อเป็นเครื่องกีดขวำงป้องกันท่ีนอกก�ำแพงเมือง เช่น คูเมือง
“คลอง” หมำยถึง ทำงน�้ำหรือล�ำน�้ำท่ีเกิดขึ้นเองหรือขุดเช่ือมกับแม่น�้ำหรือทะเล
“แหล่งน�้ำสำธำรณะ” ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยวิธีกำรเก่ียวกับ 
กำรขุดลอกแหล่งน�้ำสำธำรณะประโยชน์ท่ีต้ืนเขิน พ.ศ. ๒๕๔๗ หมำยควำมว่ำ  
ล�ำรำง ห้วย หนอง คลอง บึง บำง และแหล่งน�้ำอื่นๆ ที่มีลักษณะคล้ำยคลึงกัน 
แตไ่ม่รวมถึงน่ำนน�้ำตำมพระรำชบัญญัติเดินเรือในน่ำนน�้ำไทย พ.ศ. ๒๔๕๖
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 (๕) กำรปล่อยท้ิงมลพิษลงสู่แหล่งน�้ำ : เน่ืองจำกกำรปล่อยท้ิงมลพิษลงสู่
แหล่งน�ำ้ เช่น ขยะ ของเสยีต่ำงๆ เป็นต้น จะส่งผลกระทบต่อระบบนเิวศและ
ทรัพยำกรในแหล่งน�้ำเกิดควำมเสียหำยและเสื่อมโทรมลงอย่ำงรวดเร็ว และ
เป็นกำรท�ำลำยทัศนียภำพที่สวยงำมของพื้นที่ได้
 ยกเว้น 
 • น�้ำเสียที่ได้ผ่ำนกำรบ�ำบัดตำมมำตรฐำนของทำงรำชกำรที่กฎหมำย 
  ก�ำหนดไว้
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“มลพิษ” ตำมพระรำชบัญญัติส่งเสริมและรักษำคุณภำพส่ิงแวดล้อมแห่งชำติ  
พ.ศ. ๒๕๓๕ หมำยถึง ของเสีย วัตถุอันตรำย และมลสำรอื่นๆ รวมทั้ง กำก
ตะกอนหรือส่ิงตกค้ำงจำกส่ิงเหล่ำนั้น ท่ีถูกปล่อยทิ้งจำกแหล่งก�ำเนิดมลพิษ 
หรือที่มีอยูใ่นสิ่งแวดล้อมตำมธรรมชำติ ซึ่งก่อให้เกิดหรืออำจก่อให้เกิดผล 
กระทบต่อคุณภำพสิ่งแวดล้อม หรือภำวะที่เป็นพิษอันตรำยต่อสุขภำพอนำมัย
ของประชำชนได้ และให้หมำยควำมรวมถึง รังสี ควำมร้อน แสง เสียง กลิ่น 
ควำมสั่นสะเทือน หรือเหตุร�ำคำญอื่นๆ ที่เกิดหรือถูกปล่อยออกจำกแหล่ง
ก�ำเนิดมลพิษด้วย

 (๖) กำรท�ำผนังคอนกรีตริมฝั่งคู คลอง : เนื่องจำกกำรท�ำผนังคอนกรีต หรือ
กำรดำดผิวริมฝั่ง คู คลองด้วย “คอนกรีต” เป็นสำเหตุส�ำคัญของกำรท�ำลำย 
ระบบนิเวศของล�ำน�้ำ เพรำะท�ำให้ตะกอนที่มำทับถมมีปริมำณน้อยลง 
เนื่องจำกถูกกักไว้ที่ผนังคอนกรีต จึงส่งผลกระทบต่ำงๆ ตำมมำ เช่น 
เปลี่ยนแปลงทิศทำงกำรไหลของกระแสน�้ำ กำรท�ำลำยสังคมพืช สังคมสัตว์
และที่อยู ่อำศัย และแหล่งเพำะพันธุ ์ของสิ่งมีชีวิตต่ำงๆ ตำมแนวล�ำน�้ำ  
เพิ่มป ัญหำกำรพังทลำยของตลิ่ งในบริ เวณอื่นๆ เป ็นต ้น รวมถึง  
ขำดควำมสวยงำมตำมธรรมชำติ สูญเสียวิถีชีวิตของชุมชนริมน�้ำ และ 
เป็นกำรท�ำลำยภูมิทัศน์อีกด้วย ดังนั้น ในพื้นที่คุ ้งบำงกะเจ้ำจึงห้ำมท�ำ 
ผนงัคอนกรตีหรอืดำดผวิริมฝ่ังค ูคลอง ด้วยคอนกรีตโดยเด็ดขำด เพ่ือเป็นกำร
ป้องกันผลกระทบที่จะเกิดขึ้น 
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 ยกเว้น สำมำรถด�ำเนินกำรก่อสร้ำงได้ตำมหลักเกณฑ์ ดังนี้
 • กำรซ่อมแซมผนังคอนกรีตเดิมที่มีอยู ่แล้ว โดยวิธีกำรที่ถูกต้อง  
  เหมำะสมกับสภำพพื้นที่
 ทั้งนี้ ส�ำหรับพ้ืนที่ใดที่ยังไม่ได้ด�ำเนินกำรก่อสร้ำงผนังคอนกรีตริมฝั่ง 
คู คลอง ให้ด�ำเนินกำรอนุรักษ์ไว้โดยใช้วัสดุธรรมชำติ เพื่อให้กลมกลืนกับ
สภำพแวดล้อม ระบบนิเวศ และวิถีชีวิตของชุมชน เช่น พันธุ์ไม้ ไม้ หินทิ้ง 
กรวดล้ำง ทรำยล้ำง เป็นต้น และในกำรใช้ประโยชน์พื้นที่ในคุ้งบำงกะเจ้ำ
ควรค�ำนึงถึงพื้นที่ว่ำงตำมแนวขนำนริมฝั่งล�ำคลอง / แหล่งน�้ำสำธำรณะ / 
ริมฝั่งแม่น�้ำเจ้ำพระยำ ตำมท่ีกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมอำคำรก�ำหนด 
ไว้ด้วย

ที่ว่ำงตำมแนวขนำนริมฝั่งล�ำคลอง / แหล่งน�้ำสำธำรณะ / แม่น�้ำเจ้ำพระยำ

ริมคู คลอง 
ล�ำกระโดง
สำธำรณะ อำคำรท่ีสร้ำงได้

๖ เมตร ๑๒ เมตร ริมแม่น�้ำเจ้ำพระยำ
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ข้อ ๖  เป็นกำรก�ำหนดขอบเขตเพือ่กำรใช้ประโยชน์ทีด่นิเฉพำะกำรอยูอ่ำศยั
ประเภทบ้ำนเดี่ยว และกำรประกอบพำณิชยกรรมที่ไม่ใช่ห้องแถวหรือ 
ตึกแถว ในบริ เวณที่มิ ใช ่บริ เวณ ก ข ค ง จ ฉ ตำมแผนที่ท ้ำย 
กฎกระทรวงนี้ ซึ่งเทียบเท่ำกับบริเวณท่ี ๒ ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำร 
ควบคุมอำคำร กฎกระทรวงฉบับท่ี ๓๗ (พ.ศ. ๒๕๓๕) และพื้นที่ ก.๓  
(เขียวทแยงขำว) ตำมกฎกระทรวงผังเมืองรวมเมืองสมุทรปรำกำร  
พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งข้อก�ำหนดนี้เป็นไปตำมกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมือง 
รวมสมุทรปรำกำร พ.ศ. ๒๕๕๖ ดังนี้

จัดสรรที่ดิน
เพื่อประกอบ
พำณิชยกรรม

สรุปห้ามกระท�การ หรือ ห้ามประกอบกิจกรรม

จัดสรรที่ดิน
เพื่อกำรอยู่อำศัย

ปล่อยทิ้ง
มลพิษลงสู่
แหล่งน�้ำ

ถมปรับพื้น
หรือปิดกั้นคู 

คลอง

สนำม
กอล์ฟ

ท�ำผนัง
คอนกรีต

ริมฝั่งคู คลอง
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บ้ำนเด่ียว : ที่อยู่อำศัยที่มีลักษณะกำรก่อสร้ำงเดี่ยวๆ ในที่ดิน
ของตน โดยไม่ตดิต่อกนั สองบ้ำนหรอืมผีนงัร่วมกัน ซึง่ก�ำหนด
ให้มีพื้นที่อำคำรรวมไม่เกิน ๒๐๐ ตำรำงเมตร

กำรประกอบพำณิชยกรรมท่ีไมใ่ช่ห้องแถว / ตึกแถว : อำคำรที่ใช้
ประโยชน์เพือ่กำรพำณชิยกรรมหรอืด�ำเนนิธุรกจิ เช่น ซือ้ ขำย 
แลกเปลี่ยนสินค้ำ เป็นต้น ซึ่งก�ำหนดให้มีพื้นที่ประกอบกำร 
ไม่เกิน ๕๐ ตำรำงเมตร

 ทัง้นี ้กำรใช้ประโยชน์ทีด่นิแต่ละประเภททัง้บ้ำนเด่ียว หรือ กำรประกอบ
พำณิชยกรรม ดังกล่ำว ต้องรวม ไม่เกินร้อยละ ๑๕ ของที่ดินในแต่ละต�ำบล 
และต้องไม่ขัดกับมำตรกำรอื่นที่ก�ำหนดไว้ 
 
 ส�ำหรบัมำตรกำรข้ำงต้นนี ้ไม่ใช้บงัคบัแก่ทีด่นิในบริเวณ ก ข ค ง จ ฉ ของ
แผนที่ท้ำยกฎกระทรวงนี้ ซึ่งเทียบเท่ำกับบริเวณที่ ๑ ตำมกฎหมำยว่ำด้วย
กำรควบคุมอำคำร กฎกระทรวงฉบับที่ ๓๗ (พ.ศ. ๒๕๓๕) และพื้นที่ ย.๔  
(สเีหลอืง) และ ก.๑ (สเีขียว) ตำมกฎกระทรวงผงัเมอืงรวมเมอืงสมทุรปรำกำร 
พ.ศ. ๒๕๕๖ (สำมำรถดูรำยละเอียดขอบเขตที่ดินบริเวณ ก ข ค ง จ ฉ  
ในภำคผนวกของคู่มือฉบับนี้)
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 อย่ำงไรก็ตำม ในกำรใช้ประโยชน์ที่ดินในคุ้งบำงกะเจ้ำ หรือกำรด�ำเนิน
กำรใดๆ ควรพิจำรณำถึงมำตรกำรของกฎหมำยที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ คือ  
กฎกระทรวงฉบับท่ี ๓๗ (พ.ศ.๒๕๓๕) และกฎกระทรวงผังเมืองรวมเมือง
สมุทรปรำกำร พ.ศ. ๒๕๕๖ ประกอบด้วยเป็นส�ำคัญ
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ดูแล ติดตำม ตรวจสอบ ประสำนงำน พร้อมให้ค�ำแนะน�ำแก่ทุกภำค
ส่วนเก่ียวกับกำรปฏิบัติตำมและกำรบังคับใช้มำตรกำรคุ ้มครอง 
สิ่งแวดล้อมตำมกฎกระทรวงฉบับนี้ในเขตพื้นท่ีคุ ้มครองส่ิงแวดล้อม 
ให้เกิดประสิทธิภำพสูงสุด

จัดท�ำรำยงำนผลกำรด�ำเนินงำนต่ำงๆ เช ่น ผลกำรปฏิบัติตำม
มำตรกำร ผลกำรบงัคบัใช้มำตรกำร สถำนภำพของทรพัยำกรธรรมชำติ
และส่ิงแวดล้อมในเขตพ้ืนท่ีคุ้มครองสิ่งแวดล้อมคุ้งบำงกะเจ้ำ เป็นต้น 
และเสนอต่อคณะกรรมกำรส่ิงแวดล้อมแห่งชำติอย่ำงน้อยปีละ ๑ ครั้ง

ข้อ ๘  เป็นมำตรกำรท่ีก�ำหนดให้หน่วยงำนของรฐัทีเ่กีย่วข้องในพืน้ท่ี ด�ำเนนิ
กำรต่ำงๆ เพื่อเป็นกำรสงวน รักษำ อนุรักษ์ ฟื้นฟู บูรณะ และจัดกำรด้ำน
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมในเขตพ้ืนท่ีคุ ้มครองส่ิงแวดล้อม 
คุ้งบำงกะเจ้ำ ให้มีประสิทธิภำพและประสิทธิผลโดยกระบวนกำรมีส่วนร่วม
จำกทุกภำคส่วน และให้เกิดควำมยั่งยืนสูงสุด ดังนี้

ข้อ ๗  เป ็นมำตรกำรท่ีก�ำหนดให ้ส�านักงานทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรปราการ ในฐำนะหน่วยงำนก�ำกับ ดูแล  
ส่งเสรมิ สนบัสนนุ และประสำนงำนด้ำนทรพัยำกรธรรมชำตแิละสิง่แวดล้อม
ในระดบัจงัหวัดของกระทรวงทรพัยำกรธรรมชำตแิละสิง่แวดล้อม ด�ำเนนิกำร
ในส่วนที่เกี่ยวข้องในเขตพื้นที่คุ ้มครองสิ่งแวดล้อมคุ้งบำงกะเจ้ำ เพื่อให ้
กำรด�ำเนินงำนเป็นไปอย่ำงประสิทธิภำพ ดังนี้
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 (๑) ให้ส�ำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรปรำกำร  
ประสำนจังหวัดสมุทรปรำกำร ส่วนรำชกำรที่เก่ียวข้อง เช่น องค์กำรบริหำร 
ส่วนจังหวัดสมุทรปรำกำร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
(องค์กำรบริหำรส่วนต�ำบลบำงกะเจ้ำ องค์กำรบริหำรส่วนต�ำบลบำงกอบัว 
องค์กำรบริหำรส่วนต�ำบลบำงน�้ำผึ้ง องค์กำรบริหำรส่วนต�ำบลบำงยอ 
องค์กำรบริหำรส่วนต�ำบลบำงกระสอบ และองค์กำรบริหำรส่วนต�ำบล 
ทรงคนอง)  สถำบันกำรศึกษำ โรงเรียน และภำคประชำชนที่อยูใ่นเขตพื้นที่คุ้มครอง
สิ่งแวดล้อม จัดท�ำแผนฟื้นฟูทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม และ 
น�ำไปบรรจุในแผนปฏิบัติกำรเพื่อกำรจัดกำรคุณภำพส่ิงแวดล้อมในระดับ
จังหวัด หรือแผนงำนและงบประมำณของส่วนรำชกำรที่เกี่ยวข้อง เพื่อน�ำไป
สู่กำรต่อยอดในกำรขอรับงบประมำณจำกหน่วยงำนของรัฐหรือที่เกี่ยวข้อง 
เช่น กองทนุสิง่แวดล้อม เป็นต้น และน�ำไปสูก่ำรปฏบิติัเพ่ือส่งเสริมกำรท�ำงำน
ในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภำพต่อไป

 (๒) ให้ส�ำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรปรำกำร 
ประสำนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีอยูใ่นเขตพ้ืนท่ีคุ้มครองสิ่งแวดล้อม (องค์กำร
บริหำรส่วนต�ำบลบำงกะเจ้ำ องค์กำรบริหำรส่วนต�ำบลบำงกอบัว องค์กำร
บริหำรส่วนต�ำบลบำงน�ำ้ผึง้ องค์กำรบรหิำรส่วนต�ำบลบำงยอ องค์กำรบรหิำร
ส่วนต�ำบลบำงกระสอบ และองค์กำรบรหิำรส่วนต�ำบลทรงคนอง) ส่งเสรมิให้
ชุมชนและประชำชนในพื้นท่ี สร้ำงแรงจูงใจในกำรคงไว้ซ่ึงวัฒนธรรม 
ดัง้เดมิและกำรรกัษำสิง่แวดล้อม เช่น กำรก่อสร้ำงอำคำรทีเ่ป็นอำคำรดัง้เดิม 
บ้ำนเรือนไทย หรือใช้ประโยชน์ท่ีดินท่ียังคงรักษำระบบนิเวศ คู คลอง  
อันเป็นกำรรักษำภูมิทัศน์และภูมิปัญญำดั้งเดิมของพื้นที่ ให้สำมำรถใช้
ประโยชน์ได้ถึงรุ่นหลำนต่อไป
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ข้อ ๙    เป็นบทบัญญตัริองรบัสทิธแิละก�ำหนดขอบเขตกำรด�ำเนนิกำรต่อไป
ของกำรกระท�ำ กิจกรรม หรือกิจกำรใดท่ีต้องห้ำมตำมกฎกระทรวงนี ้ 
ให้ด�ำเนินกำรต่อไปได้จนกว่ำจะสิ้นก�ำหนดระยะเวลำที่ได้รับอนุญำต  
หรือจนกว่ำจะมีค�ำสั่งไม่อนุญำตหรือไม่ต่ออำยุใบอนุญำต แต่ห้ำมกระท�ำ 
หรือห้ำมประกอบกิจกรรมหรือกิจกำรใดเพิ่มขึ้น หรือนอกเหนือจำกที่ได้รับ
อนุญำตไว้แล้ว
 ส�ำหรับผู้ได้รับอนุญำตต้องกำรจะด�ำเนินกำรนั้นต่อไป หลังจำกสิ้นสุด
ระยะเวลำที่ได้รับอนุญำต ให้ย่ืนค�ำขอต่ออำยุหรือยื่นค�ำขออนุญำตใหม่ 
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรนั้นแล้วแต่กรณี แต่จะให้อนุญำตตำมพื้นที่ที่ได้รับ
อนุญำตเดิมไว้เท่ำนั้น

ข้อ ๑๐ เป็นบทบญัญตัริองรบัสทิธทิีม่อียูแ่ล้วส�ำหรับอำคำรท่ีมีอยูแ่ล้วในพ้ืนท่ี 
ก่อนวันที่กฎกระทรวงฉบับนี้ใช้บังคับให้ได้รับกำรยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตำม
กฎกระทรวงฉบบันี ้แต่จะดดัแปลงหรอืเปลีย่นกำรใช้อำคำรทีข่ดักับมำตรกำร
ที่ก�ำหนดไว้ในกฎกระทรวงฉบับนี้ไม่ได้ 

ข้อ ๑๑ เป็นบทบัญญัติรองรับสิทธิส�ำหรับอำคำรที่ยังก่อสร้ำงไม่แล้วเสร็จ 
แต่เป็นอำคำรท่ีได้รับใบอนุญำต หรือได้รับใบแจ้งกำรก่อสร้ำง ดัดแปลง  
หรอืเปลีย่นกำรใช้ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคมุอำคำร หรือตำมกฎหมำย
ว่ำด้วยกำรนั้นๆ อยู่ก่อนวันที่กฎกระทรวงฉบับนี้ใช้บังคับ แต่ยังก่อสร้ำง 
ดัดแปลงหรือเปลี่ยนกำรใช้ไม่แล้วเสร็จให้ได้รับยกเว้นโดยไม่ต้องปฏิบัติตำม
มำตรกำรในกฎกระทรวงฉบับนี้ แต่จะขอเปลี่ยนแปลงกำรอนุญำตหรือ 
กำรแจ้งให้เป็นกำรขัดต่อกฎกระทรวงฉบับนี้ไม่ได้
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 อำศยัอ�ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๑๑ วรรคสอง มำตรำ ๔๓ และมำตรำ ๔๔ แห่ง
พระรำชบญัญตัส่ิงเสรมิและรกัษำคุณภำพสิง่แวดล้อมแห่งชำต ิพ.ศ. ๒๕๓๕  รฐัมนตรี
ว่ำกำรกระทรวงทรพัยำกรธรรมชำตแิละสิง่แวดล้อมโดยค�ำแนะน�ำของคณะกรรมกำร 
สิ่งแวดล้อมแห่งชำติ ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑  กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจำกวันประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ
เป็นต้นไป

ข้อ ๒ ให้พื้นที่ต�ำบลบำงกะเจ้ำ ต�ำบลบำงกอบัว ต�ำบลบำงน�้ำผึ้ง ต�ำบลบำงยอ  
ต�ำบลบำงกระสอบ และต�ำบลทรงคนอง อ�ำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปรำกำร 
ภำยในแนวเขตตำมแผนที่ท้ำยกฎกระทรวงนี้ เป็นเขตพื้นท่ีคุ้มครองสิ่งแวดล้อม  
โดยมีมำตรกำรคุ้มครองตำมหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนดไว้ในกฎกระทรวงนี้ 

ข้อ ๓ ในพืน้ทีต่ำมข้อ ๒ ห้ำมก่อสร้ำง ดดัแปลง หรอืเปลีย่นกำรใช้อำคำรใดๆ ให้เป็น 
อำคำร ดังต่อไปนี้
  (๑) โรงงำนทกุประเภทหรอืทกุชนดิตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรงงำน เว้นแต่เป็น 
กำรก่อสร้ำงทดแทนโรงงำนท่ีมีอยู่เดิมบนพื้นที่เดิม ทั้งนี้ จะต้องมีเครื่องจักรหรือ
อุปกรณ์เพื่อควบคุมมลพิษหรือแก้ไขปัญหำสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตำมมำตรฐำนที่
กฎหมำยก�ำหนด
  (๒) โรงแรมตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรงแรม
  (๓) อำคำรชุดตำมกฎหมำยว่ำด้วยอำคำรชุด

 กฎกระทรวง
ก�ำหนดให้พื้นที่ต�ำบลบำงกะเจ้ำ ต�ำบลบำงกอบัว ต�ำบลบำงน�้ำผึ้ง ต�ำบลบำงยอ

ต�ำบลบำงกระสอบ และต�ำบลทรงคนอง อ�ำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปรำกำร
เป็นเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม

พ.ศ. ๒๕๖๒
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  (๔) ท่ำเทียบเรือส�ำรำญและกีฬำ 
  (๕) อำคำรทุกประเภทในที่ดินของรัฐที่ได้จัดซ้ือตำมโครงกำรสวนกลำง
มหำนคร เว้นแต่อำคำรที่ใช้เพื่อสำธำรณประโยชน์ หรือกำรปรับปรุงหรือก่อสร้ำง
ทดแทนอำคำรหน่วยงำนของรัฐในพื้นที่เดิม ซึ่งไม่ขัดกับมำตรกำรท่ีก�ำหนดไว ้
ในกฎกระทรวงนี้ โดยต้องขอใช้พื้นที่และได้รับอนุญำตตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง

ข้อ  ๔ ในพื้นท่ีตำมข้อ ๒ กำรก่อสร้ำงหรือดัดแปลงอำคำรซึ่งไม่ใช่กรณีที่ต้องห้ำม
ตำมข้อ ๓ ให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้  
  (๑) ควำมสูงของอำคำรวัดถึงยอดผนังสูงสุดไม่เกินเก้ำเมตร เว้นแต่อำคำร
ทรงจัว่ อำคำรทรงป้ันหยำ หรอือำคำรทรงไทย ให้มคีวำมสงูรวมได้ไม่เกนิสบิสองเมตร
  (๒) บริเวณพื้นที่ว่ำงตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมอำคำร ให้มีไม้ยืนต้น
ซึ่งเป็นพันธุ์ไม้พื้นเมืองไม่น้อยกว่ำร้อยละห้ำสิบของพื้นที่ว่ำงดังกล่ำว

ข้อ ๕  ในพื้นที่ตำมข้อ ๒ ห้ำมกระท�ำกำรหรือประกอบกิจกรรม ดังต่อไปนี้
  (๑) กำรจัดสรรที่ดินเพื่อกำรอยู่อำศัย
  (๒) กำรจัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพำณิชยกรรม
  (๓) กำรท�ำสนำมกอล์ฟ
  (๔) กำรถม ปรับพื้นที่ หรือปิดกั้น ซึ่งมีผลท�ำให้ล�ำกระโดง คู คลอง หรือ
แหล่งน�้ำสำธำรณะตื้นเขิน หรือเปล่ียนทิศทำง หรือท�ำให้น�้ำในแหล่งน�้ำน้ันไม ่
อำจไหลไปได้ตำมปกติ เว้นแต่เป็นกำรกระท�ำของทำงรำชกำรเพื่อประโยชน์
สำธำรณะหรือป้องกันน�้ำท่วม
  (๕) กำรปล่อยทิ้งมลพิษลงสู่แหล่งน�้ำ เว้นแต่เป็นกรณีที่ได้ผ่ำนกำรบ�ำบัด
ตำมมำตรฐำนที่กฎหมำยก�ำหนดแล้ว
  (๖) กำรท�ำผนังคอนกรีตริมฝั ่งคู คลอง เว้นแต่กรณีกำรซ่อมแซมผนัง
คอนกรีตเดิมที่มีอยู่แล้ว ส�ำหรับพื้นที่ใดที่ยังไม่ด�ำเนินกำร ให้อนุรักษ์ไว้โดยใช้วัสดุ
ธรรมชำติ และให้มีที่ว่ำงตำมแนวขนำนริมฝั่งคลองหรือแหล่งน�้ำสำธำรณะ และ 
ริมฝั่งแม่น�้ำเจ้ำพระยำตำมที่กฎหมำยก�ำหนด
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ข้อ ๖ ในพื้นที่ตำมข้อ ๒ กำรใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกำรอยู่อำศัยประเภทบ้ำนเดี่ยว
ให้มีพื้นที่อำคำรรวมกันไม่เกินสองร้อยตำรำงเมตร และกำรประกอบพำณิชยกรรม
ทีไ่ม่ใช่ห้องแถวหรอืตกึแถวให้มพีืน้ทีป่ระกอบกำรไม่เกนิห้ำสบิตำรำงเมตร ท้ังนี ้ กำรใช้ 
ประโยชน์ท่ีดินดังกล่ำวต้องไม่เกินร้อยละสิบห้ำของที่ดินในแต่ละต�ำบล และต้อง 
ไม่ขัดต่อมำตรกำรที่ก�ำหนดไว้ในกฎกระทรวงนี้
  ควำมในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับแก่ที่ดินในบริเวณ ดังต่อไปนี้
  (๑) บริเวณ ก. เขตต�าบลบางกอบัว
   จดุเร่ิมต้น คอื หลกัเขตที ่๒ รมิแม่น�ำ้เจ้ำพระยำ ฝ่ังใต้ จำกจุดน้ี เป็นเส้นขนำน 
ระยะ ๑๕๐ เมตรกับศูนย์กลำงถนนเพชรหึงษ์ ไปทำงทิศตะวันตกเฉียงใต้ ผ่ำน 
ซอยบัวผ้ึงพัฒนำ จนจดจุดที่อยู่ห่ำงจำกศูนย์กลำงซอยบัวผึ้งพัฒนำ ตำมแนวเส้น 
ตั้งฉำกระยะ ๓๕๐ เมตร จำกจุดนี้เป็นเส้นตรง ไปทำงทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  
ผ่ำนถนนเพชรหึงษ์ จนจดจุดท่ีอยู่ห่ำงจำกศูนย์กลำงถนนเพชรหึงษ์ ตำมแนวเส้น 
ตั้งฉำกระยะ ๕๐๐ เมตร จำกจุดนี้ เป็นเส้นขนำนระยะ ๕๐๐ เมตรกับศูนย์กลำง
ถนนเพชรหงึษ์ ไปทำงทศิตะวนัออกเฉยีงเหนอื จนจดหลกัเขตที ่๑ รมิแม่น�ำ้เจ้ำพระยำ 
ฝ่ังใต้ จำกหลักเขตที ่๑ และหลกัเขตที ่๒ เป็นเส้นตรงไปทำงทศิตะวนัออกเฉยีงเหนอื 
ตำมแนวตั้งฉำกกับแนวระหว่ำงหลักเขตที่ ๑ และหลักเขตที่ ๒ จนจดแนวแบ่งเขต
จังหวัดสมุทรปรำกำรกับกรุงเทพมหำนคร
  (๒) บริเวณ ข. เขตต�าบลบางกะเจ้าและต�าบลบางยอ 
   จดุเร่ิมต้น คือ หลกัเขตที ่๑๐ ริมแม่น�ำ้เจ้ำพระยำ ฝ่ังตะวนัออก จำกจุดนี ้
เป็นเส้นขนำนระยะ ๑๕๐ เมตรกับศูนย์กลำงคลองบำงกะเจ้ำ ไปทำงทิศตะวันออก
เฉียงใต้ จนจดถนนสำธำรณะ ไม่ปรำกฏชื่อ ฟำกตะวันออก จำกจุดนี้ เป็นเส้นเลียบ
ขอบทำงถนนสำธำรณะ ไม่ปรำกฏชือ่ ฟำกตะวันออก ไปทำงทิศตะวนัออกเฉยีงเหนือ 
จนจดจุดที่บรรจบกับขอบทำงถนนบำงกะเจ้ำ ฟำกใต้ จำกจุดนี้ เป็นเส้นเลียบขอบ
ทำงถนนบำงกะเจ้ำ ฟำกใต้ ไปทำงทิศตะวันออกเฉียงใต้ จนจดจุดที่อยู่ห่ำงจำกทำง
แยกถนนสำธำรณะ ไม่ปรำกฏชื่อ ฟำกตะวันออก บรรจบกับถนนบำงกะเจ้ำ ฟำกใต้ 
ตำมแนวเส้นตั้งฉำกระยะ ๑๐๐ เมตร จำกจุดนี้ เป็นเส้นตรง ไปทำงทิศตะวันออก
เฉียงเหนือ จนจดจุดที่อยู่ห่ำงจำกศูนย์กลำงถนนบำงกะเจ้ำ ตำมแนวเส้นตั้งฉำก 
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ระยะ ๓๐๐ เมตร จำกจุดนี้ เป็นเส้นขนำนระยะ ๓๐๐ เมตรกับศูนย์กลำงถนน 
บำงกะเจ้ำ ไปทำงทิศตะวันออกเฉียงใต้ จนจดถนนสำธำรณะ ไม่ปรำกฏชื่อ ฟำกใต้ 
ตรงจุดที่อยู่ห่ำงจำกศูนย์กลำงถนนเพชรหึงษ์ตำมแนวเส้นตั้งฉำกระยะ ๓๐๐ เมตร 
จำกจุดนี้ เป็นเส้นขนำนระยะ ๓๐๐ เมตรกับศูนย์กลำงถนนเพชรหึงษ์ ไปทำงทิศใต้ 
ผ่ำนถนนบำงกะเจ้ำและคลองบำงกะเจ้ำ จนจดศูนย์กลำงถนนเพชรหึงษ์ ตรงจุดที่
อยูห่่ำงจำกศนูย์กลำงทำงแยกทีถ่นนเพชรหึงษ์บรรจบกับศนูย์กลำงซอยวดักองแก้ว 
เป็นระยะ ๑๕๐ เมตร จำกจุดนี้ เป็นเส้นตรงไปตำมแนวศูนย์กลำงถนนเพชรหึงษ์  
จนจดจดุทีอ่ยูห่่ำงจำกศูนย์กลำงซอยวัดกองแก้ว ตำมแนวเส้นตัง้ฉำก ระยะ ๒๐๐ เมตร 
จำกจุดนี้ เป็นเส้นขนำนระยะ ๒๐๐ เมตรกับศูนย์กลำงซอยวัดกองแก้ว ไปทำงทิศ
ตะวันตกเฉียงเหนือ จนจดหลักเขตที่ ๙ ริมแม่น�้ำเจ้ำพระยำ ฝั่งตะวันออก จำกหลัก
เขตที ่๙ และหลกัเขตที ่๑๐ เป็นเส้นตรงไปทำงทศิตะวนัตก ตำมแนวตัง้ฉำกกบัแนว
ระหว่ำงหลักเขตที่ ๙ และหลักเขตที่ ๑๐ จนจดแนวแบ่งเขตจังหวัดสมุทรปรำกำร
กับกรุงเทพมหำนคร
  (๓) บริเวณ ค. เขตต�าบลบางน�้าผึ้ง 
       จดุเร่ิมต้น คือ หลักเขตที่ ๓ ริมแม่น�้ำเจ้ำพระยำ ฝั่งตะวันตก ซึ่งตั้งอยู่
ริมคลองยำยเอ็ด ฝั่งใต้ จำกจุดนี้ เป็นเส้นเลียบริมคลองยำยเอ็ด ฝั่งใต้ ไปทำงทิศ
ตะวันตกเฉียงใต้ ผ่ำนซอยบัวผึ้งพัฒนำ จนจดจุดท่ีอยู ่ห่ำงจำกศูนย์กลำงซอย
บัวผึ้งพัฒนำ ตำมแนวเส้นตั้งฉำก ระยะ ๑๕๐ เมตร จำกจุดนี้ เป็นเส้นขนำนระยะ 
๑๕๐ เมตรกับศูนย์กลำงซอยบัวผึ้งพัฒนำ ไปทำงทิศตะวันตกเฉียงใต้ จนจดจุด 
ทีข่อบทำงถนนซอยบวัผึง้พฒันำ ฟำกใต้ บรรจบกบัขอบทำงถนนซอยวดับำงน�ำ้ผึง้นอก 
ฟำกตะวันออก จำกจุดนี้ เป็นเส้นเลียบขอบทำงถนนซอยวัดบำงน�้ำผึ้งนอก  
ฟำกตะวันออก ไปทำงทิศตะวันตกเฉียงใต้ จนจดจุดท่ีอยู่ห่ำงจำกศูนย์กลำงคลอง 
บำงกะเจ้ำ ตำมแนวเส้นตัง้ฉำกระยะ ๖๕๐ เมตร จำกจดุนี ้เป็นเส้นตรงตำมแนวเส้น
ตั้งฉำกกับศูนย์กลำง ซอยวัดบำงน�้ำผึ้งนอก ไปทำงทิศตะวันออกเฉียงใต้ จนจดหลัก
เขตที่ ๔ ริมแม่น�้ำเจ้ำพระยำ ฝั่งตะวันตก จำกหลักเขตที่ ๓ และหลักเขตที่ ๔  
เป็นเส้นตรงไปทำงทิศตะวันออกตำมแนวตั้งฉำกกับแนวระหว่ำงหลักเขตที่ ๓ และ
หลักเขตที่ ๔ จนจดแนวแบ่งเขตจังหวัดสมุทรปรำกำรกับกรุงเทพมหำนคร
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  (๔) บริเวณ ง. เขตต�าบลบางกอบัวและต�าบลบางน�้าผึ้ง 
       จดุเริม่ต้น คือ จุดที่อยู่ห่ำงจำกศูนย์กลำงซอยสำยน�้ำผึ้ง ตำมแนวเส้น 
ตั้งฉำกระยะ ๗๐๐ เมตร บรรจบกับขอบทำงถนนซอยบัวผึ้งพัฒนำ ฟำกตะวันตก 
จำกจุดนี้ เป็นเส้นตรง ไปทำงทิศตะวันออกเฉียงใต้ จนจดจุดที่อยู่ห่ำงจำกศูนย์กลำง
ซอยวดับำงน�ำ้ผึง้นอก ตำมแนวเส้นตัง้ฉำกระยะ ๒๐๐ เมตร จำกจดุนี ้เป็นเส้นขนำน
ระยะ ๒๐๐ เมตรกับศูนย์กลำงซอยวัดบำงน�้ำผึ้งนอก ไปทำงทิศตะวันตกเฉียงใต้  
ผ่ำนคลองบำงกะเจ้ำ จนจดจุดทีอ่ยูห่่ำงจำกศูนย์กลำงซอยสำยน�ำ้ผึง้ ตำมแนวเส้นตัง้ฉำก 
ระยะ ๒๐๐ เมตร จำกจุดนี ้เป็นเส้นขนำนระยะ ๒๐๐ เมตรกับศนูย์กลำงซอยสำยน�ำ้ผ้ึง 
ไปทำงทศิตะวนัตกเฉยีงเหนอื จนจดจดุทีอ่ยูห่่ำงจำกศนูย์กลำงถนนเข้ำวัดบำงน�ำ้ผึง้
ใน ตำมแนวเส้นตั้งฉำกระยะ ๒๕๐ เมตร จำกจุดนี้ เป็นเส้นตรงไปทำงทิศเหนือ 
จนจดริมคลองบำงกะเจ้ำ ฝั่งเหนือ บรรจบกับริมคลองแพ ฝั่งตะวันออก จำกจุดนี้ 
เป็นเส้นเลียบริมคลองแพ ฝั่งตะวันออก ไปทำงทิศเหนือ จนจดกับจุดเริ่มต้น
  (๕) บรเิวณ จ. เขตต�าบลบางยอ ต�าบลทรงคนอง และต�าบลบางกระสอบ 
       จดุเริม่ต้น คือ หลักเขตท่ี ๕ ริมแม่น�้ำเจ้ำพระยำ ฝั่งเหนือ จำกจุดนี้  
เป็นเส้นขนำนระยะ ๒๕๐ เมตร กบัศูนย์กลำงคลองวดับำงกระสอบ ไปทำงทศิเหนอื 
จนจดขอบทำงถนนซอยวดับำงกระสอบ ฟำกเหนอื จำกจดุนี ้เป็นเส้นเลยีบขอบทำง
ถนนซอยวัดบำงกระสอบ ฟำกเหนือ ไปทำงทิศตะวันออก จนจดขอบทำงถนนซอย
วดับำงกระสอบ ฟำกตะวันตก จำกจุดนี ้เป็นเส้นเลยีบขอบทำงถนนซอยวดับำงกระสอบ 
ฟำกตะวันตก ไปทำงทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ผ่ำนถนนเพชรหึงษ์ จนจดจุดท่ีอยู่ 
ห่ำงจำกศูนย์กลำงถนนเพชรหึงษ์ ตำมแนวเส้นตั้งฉำกระยะ ๑๐๐ เมตร จำกจุดนี้ 
เป็นเส้นขนำนระยะ ๑๐๐ เมตรกบัศนูย์กลำงถนนเพชรหงึษ์ ไปทำงทศิตะวนัตกเฉยีงใต้  
จนจดจดุทีอ่ยูห่่ำงจำกศนูย์กลำงทำงแยกทีถ่นนเพชรหงึษ์บรรจบกบัถนนเข้ำวดัจำกแดง 
ตำมแนวเส้นตั้งฉำกระยะ ๔๐๐ เมตร จำกจุดนี้ เป็นเส้นตรงไปทำงทิศใต้ ตำมแนว
เส้นตั้งฉำกกับศูนย์กลำงถนนเพชรหึงษ์ ผ่ำนถนนเพชรหึงษ์ จนจดจุดที่อยู่ห่ำงจำก
ศูนย์กลำงคลองสำธำรณะ ตำมแนวเส้นตั้งฉำกระยะ ๑๐๐ เมตร จำกจุดนี้ เป็นเส้น
ขนำนระยะ ๑๐๐ เมตรกับศูนย์กลำงคลองสำธำรณะ ไปทำงทิศใต้ จนจดหลักเขต 
ที่ ๖ ริมแม่น�้ำเจ้ำพระยำ ฝั่งเหนือ จำกหลักเขตที่ ๕ และหลักเขตที่ ๖ เป็นเส้นตรง
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ไปทำงทิศใต้ ตำมแนวตั้งฉำกกับแนวระหว่ำงหลักเขตที่ ๕ และหลักเขตที่ ๖ จนจด
แนวแบ่งเขตต�ำบลบำงกระสอบกับต�ำบลส�ำโรงกลำง และต�ำบลทรงคนองกับต�ำบล
บำงหญ้ำแพรก
  (๖) บริเวณ ฉ. เขตต�าบลบางยอและต�าบลทรงคนอง 
   จดุเร่ิมต้น คือ หลักเขตที่ ๗ ริมแม่น�้ำเจ้ำพระยำ ฝั่งเหนือ จำกจุดนี้ เป็น
เส้นขนำนระยะ ๓๐๐ เมตร กับศูนย์กลำงถนนเข้ำวัดจำกแดง ไปทำงทิศตะวันออก
เฉียงเหนือ จนจดจุดที่อยู่ห่ำงจำกริมแม่น�้ำเจ้ำพระยำ ฝั่งเหนือ ตำมแนวเส้นตั้งฉำก
ระยะ ๓๐๐ เมตร จำกจุดนี้ เป็นเส้นขนำนระยะ ๓๐๐ เมตร กับริมแม่น�้ำเจ้ำพระยำ 
ฝั่งเหนือ ไปทำงทิศตะวันตกเฉียงเหนือ จนจดขอบทำงถนนเข้ำวัดจำกแดง ฟำก 
ตะวันออก จำกจุดนี้ เป็นเส้นเลียบขอบทำงถนนเข้ำวัดจำกแดง ฟำกตะวันออก  
ไปทำงทิศตะวันออกเฉียงเหนือ จนจดขอบทำงถนนเพชรหึงษ์ ฟำกตะวันออก  
จำกจดุน้ี เป็นเส้นเลยีบขอบทำงถนนเพชรหงึษ์ ฟำกตะวนัออก ไปทำงทศิตะวนัออก
เฉียงเหนือ จนจดจดุทีอ่ยูห่่ำงจำกศูนย์กลำงถนนเข้ำวดับำงขมิน้ ตำมแนวเส้นต้ังฉำก
ระยะ ๒๐๐ เมตร จำกจุดนี้ เป็นเส้นขนำนระยะ ๒๐๐ เมตรกับศูนย์กลำงถนนเข้ำ
วัดบำงขมิ้น ไปทำงทิศตะวันตกเฉียงเหนือ จนจดหลักเขตที่ ๘ ริมแม่น�้ำเจ้ำพระยำ 
ฝั่งตะวันออก จำกหลักเขตที่ ๘ เป็นเส้นตรงไปทำงทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ตำมแนว
ตัง้ฉำกกบัรมิแม่น�ำ้เจ้ำพระยำ ฝ่ังตะวันออก จนจดเส้นแบ่งเขตจงัหวดัสมทุรปรำกำร
กับกรงุเทพมหำนคร จำกจดุนี ้เป็นเส้นตรงไปตำมเส้นแบ่งเขตจงัหวดัสมทุรปรำกำร
กับกรุงเทพมหำนคร ไปทำงทิศตะวันตก จนจดจุดท่ีอยู่ห่ำงจำกริมคลองลัดโพธิ ์ 
ฝั่งตะวันออก ตำมแนวเส้นตั้งฉำกกับริมแม่น�้ำเจ้ำพระยำ ฝั่งใต้ จำกจุดนี้ เป็นเส้น
ตรง ไปทำงทิศใต้ จนจดจุดที่ริมแม่น�้ำเจ้ำพระยำ ฝั่งใต้ บรรจบกับริมคลองลัดโพธิ์ 
ฝั่งตะวันออก จำกจุดนี้ เป็นเส้นเลียบริมคลองลัดโพธิ์ ฝั่งตะวันออก ไปทำงทิศใต้ 
ผ่ำนถนนเพชรหงึษ์ จนจดเส้นแบ่งเขตต�ำบลทรงคนองกบัต�ำบลบำงหญ้ำแพรก จำก
จดุนี ้เป็นเส้นตรงไปตำมเส้นแบ่งเขตต�ำบลทรงคนองกบัต�ำบลบำงหญ้ำแพรก จนจด
จุดที่อยู่ห่ำงจำกหลักเขตที่ ๗ ตำมแนวเส้นตั้งฉำกกับหลักเขตท่ี ๗ จำกจุดน้ี เป็น 
เส้นตรงไปทำงทิศตะวันออกเฉียงเหนือจนจดหลักเขตที่ ๗ 
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ข้อ ๗ ให้ส�ำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรปรำกำร  
ท�ำหน้ำที่ดูแล ติดตำม ตรวจสอบ ประสำน และให้ค�ำแนะน�ำเกี่ยวกับกำรบังคับใช้
มำตรกำรคุ้มครองสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตำมกฎกระทรวงนี้ รวมทั้งจัดท�ำรำยงำนผล
กำรด�ำเนินงำนเสนอคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติอย่ำงน้อยปีละหนึ่งครั้ง

ข้อ ๘  เพื่อประโยชน์ในกำรสงวน รักษำ อนุรักษ์ ฟื้นฟู บูรณะ และกำรจัดกำรด้ำน
ทรพัยำกรธรรมชำตแิละสิง่แวดล้อมในพืน้ทีต่ำมข้อ ๒ ให้หน่วยงำนของรฐัทีเ่กีย่วข้อง
ด�ำเนินกำร ดังนี้
  (๑) ให้ส�ำนกังำนทรพัยำกรธรรมชำตแิละสิง่แวดล้อมจงัหวดัสมทุรปรำกำร 
ประสำนจังหวัดสมุทรปรำกำร ส่วนรำชกำรที่เกี่ยวข้อง องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด
สมทุรปรำกำร องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทีอ่ยูใ่นพืน้ทีต่ำมข้อ ๒ สถำบนักำรศกึษำ 
และภำคประชำชนที่อยู ่ในพื้นที่ เพื่อจัดท�ำแผนฟื้นฟูทรัพยำกรธรรมชำติและ 
สิ่งแวดล้อม และน�ำไปบรรจุในแผนปฏิบัติกำรเพื่อกำรจัดกำรคุณภำพสิ่งแวดล้อม 
ในระดับจังหวัด หรือแผนงำนและงบประมำณของส่วนรำชกำรที่เกี่ยวข้องต่อไป
  (๒) ให้ส�ำนกังำนทรพัยำกรธรรมชำตแิละสิง่แวดล้อมจงัหวดัสมทุรปรำกำร
ประสำนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ในพื้นที่ตำมข้อ ๒ ส่งเสริมให้กำรก่อสร้ำง
อำคำรหรือกำรใช้ประโยชน์ที่ดินยังคงรักษำระบบนิเวศ คู คลอง

ข้อ ๙  กำรกระท�ำหรือกำรประกอบกิจกรรมใดที่ต้องห้ำมตำมกฎกระทรวงนี้ ถ้ำได้
รับอนุญำตอยู่ก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ ให้ด�ำเนินกำรต่อไปได้จนกว่ำจะสิ้น
ก�ำหนดระยะเวลำที่ได้รับอนุญำต หรือจนกว่ำจะมีค�ำสั่งไม่อนุญำตหรือไม่ต่ออำย ุ
ใบอนุญำต ในกำรนี้ ต้องด�ำเนินกำรให้เป็นไปตำมมำตรกำรคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
ตำมที่กฎหมำยหรือกฎกระทรวงนี้ก�ำหนดไว้ด้วย ในกรณีที่ผู ้ได้รับอนุญำตตำม 
วรรคหนึ่งประสงค์จะขออนุญำตด�ำเนินกำรนั้นต่อไปภำยหลังสิ้นระยะเวลำท่ีได้รับ
อนุญำต ให้ยื่นค�ำขอต่ออำยุหรือค�ำขออนุญำตตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรนั้น แล้วแต่
กรณี ทั้งนี้ ให้อนุญำตตำมพื้นที่ที่ได้รับอนุญำตไว้เดิม
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ข้อ ๑๐  อำคำรที่มีอยู่แล้วในพื้นที่ตำมข้อ ๒ ก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ ให้ได้
รับยกเว้นไม่ต้องปฏบิตัติำมกฎกระทรวงนี ้แต่ห้ำมดดัแปลงหรอืเปลีย่นกำรใช้อำคำร
ดังกล่ำวให้เป็นอำคำรชนิดหรือประเภทที่มีลักษณะต้องห้ำมตำมท่ีก�ำหนดไว้ในกฎ
กระทรวงนี้ 

ข้อ ๑๑ อำคำรที่ได้รับใบอนุญำตหรือใบรับแจ้งกำรก่อสร้ำง ดัดแปลง หรือเปลี่ยน
กำรใช้ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมอำคำร หรือที่ได้รับอนุญำตตำมกฎหมำย 
ว่ำด้วยกำรนัน้ก่อนวนัทีก่ฎกระทรวงนีใ้ช้บงัคบั และยงัก่อสร้ำง ดดัแปลง หรอืเปลีย่น
กำรใช้ไม่แล้วเสร็จ ให้คงปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์ที่ใช้บังคับอยู ่ในวันก่อนวันที่ 
กฎกระทรวงน้ีใช้บังคับจนกว่ำจะด�ำเนินกำรแล้วเสร็จตำมที่ได้รับอนุญำตหรือ 
ที่ได้รับแจ้งไว้ แต่กำรขอเปล่ียนแปลงกำรอนุญำตหรือกำรแจ้งหรือกำรด�ำเนินกำร
อื่นใดในวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ ให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนดไว้ในกฎ
กระทรวงนี้

หมายเหตุ :  เหตุผลในกำรประกำศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจำกพื้นที่ต�ำบล
บำงกะเจ้ำ ต�ำบลบำงกอบัว ต�ำบลบำงน�้ำผึ้ง ต�ำบลบำงยอ ต�ำบลบำงกระสอบ และ
ต�ำบลทรงคนอง อ�ำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปรำกำร มีระบบนิเวศตำม
ธรรมชำตทิีอ่ำจถกูท�ำลำยหรอือำจได้รบัผลกระทบกระเทือนจำกกจิกรรมต่ำง ๆ  ของ
มนุษย์ได้โดยง่ำย และเป็นพื้นที่ที่มีคุณค่ำทำงธรรมชำติอันควรแก่กำรอนุรักษ์ 
ประกอบกับปัจจุบันเริ่มมีกำรเปลี่ยนแปลงกำรใช้ประโยชน์ท่ีดินจำกพื้นท่ี
เกษตรกรรมเป็นพื้นที่ชุมชนเพิ่มมำกขึ้น ซ่ึงเป็นสำเหตุส�ำคัญท่ีส่งผลให้เกิดปัญหำ 
สิ่งแวดล้อม สมควรก�ำหนดให้พื้นที่ดังกล่ำวเป็นเขตพื้นที่คุ ้มครองสิ่งแวดล้อม  
เพ่ือรักษำระบบนิเวศตำมธรรมชำติไว้มิให้เปลี่ยนแปลงไป จึงจ�ำเป็นต้องออกกฎ
กระทรวงนี้
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กฎกระทรวง
ฉบับที่ ๓๗ (พ.ศ. ๒๕๓๕)

ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติควบคุมอำคำร
พ.ศ. ๒๕๒๒

ข้อ ๓  ในกฎกระทรวงนี้
   ให้ก�ำหนดพ้ืนที่ในท้องที่ต�ำบลบำงกะเจ้ำ ต�ำบลบำงกอบัว ต�ำบลบำงยอ 
ต�ำบลบำงน�้ำผึ้ง ต�ำบลบำงกระสอบ และต�ำบลทรงคะนอง อ�ำเภอพระประแดง 
จังหวัดสมุทรปรำกำร ภำยในบริเวณแนวเขตตำมแผนท่ีท้ำยกฎกระทรวงน้ี  
เป็นบริเวณห้ำมก่อสร้ำงอำคำรชนิดและประเภท ดังต่อไปนี้
  (ก) ภายในบริเวณที่ ๑ ห้ามมิให้บุคคลใดก่อสร้างอาคาร ดังต่อไปนี้ 
       (บริเวณที่ ๑ หมำยถึง พื้นที่บริเวณ ก ข ค ง จ ฉ ตำมกฎกระทรวงฯ   
  เขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๒)
   (๑) อำคำรที่มีควำมสูงเกิน ๑๕ เมตร
   (๒) คลังสินค้ำ
   (๓) โรงงำนที่ใช้เครื่องจักรที่มีก�ำลังรวมตั้งแต่ห้ำแรงม้ำหรือเทียบเท่ำ 
  ขึ้นไปหรือใช้คนงำนตั้งแต่สิบคนขึ้นไป
   (๔) ท่ำจอดเรือ
   (๕) ห้องแถว ตกึแถว เว้นแต่เป็นกำรก่อสร้ำงทดแทนอำคำรเดมิ โดยมี 
  พืน้ท่ีไม่มำกกว่ำพืน้ทีข่องอำคำรเดมิ และมคีวำมสงูไม่เกนิ ๑๕ เมตร
   (๖) อำคำรที่ใช้ส�ำหรับประกอบกิจกำรค้ำหรือธุรกิจบำงส่วนหรือ 
  ทัง้หมด ซึง่มรีะยะห่ำงจำกอำคำรข้ำงเคียงด้ำนใดด้ำนหนึง่น้อยกว่ำ ๔ เมตร  
  หรอืมีควำมสงูเกนิ ๑๕ เมตร หรอืมพีืน้ทีอ่ำคำรช้ันล่ำงไม่เกนิ ๑๐๐ ตำรำงเมตร
 
  (ข) ภายในบริเวณที่ ๒ ห้ามมิให้บุคคลใดก่อสร้างอาคารอื่นใด เว้นแต่
   (บริเวณที่ ๒ หมำยถึง พื้นที่มิใช่พื้นที่ในบริเวณ  ก ข ค ง จ ฉ ตำมกฎ 
  กระทรวงฯ พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๒)
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   (๑) อำคำรที่พักอำศัยประเภทบ้ำนเดี่ยวที่มีควำมสูงไม่เกิน ๑๒ เมตร  
  โดยแต่ละหลังตั้งห่ำงกันไม่น้อยกว่ำ ๔ เมตร และห่ำงเขตที่ดินผู้อื่นไม่น้อย 
  กว่ำ ๒ เมตร
   (๒) เขือ่น ทำง หรอืท่อระบำยน�ำ้ รัว้ ก�ำแพง ประต ูและสะพำนทีไ่ม่ได้ 
  สร้ำงลงสู่แม่น�้ำเจ้ำพระยำ

การวัดความสูงให้วัดจากระดับพื้นดินถึงส่วนที่สูงที่สุดของอาคาร

ข้อ ๔ ในกฎกระทรวงนี้
  ภำยในบรเิวณพืน้ทีท่ีก่�ำหนดตำมข้อ ๓ ห้ำมมใิห้บคุคลใดก่อสร้ำงอำคำรใดๆ ซึง่
  (๑) มรีะยะห่ำงจำกศูนย์กลำงถนนเพชรหงึ – บำงกอบวั น้อยกว่ำ ๑๒ เมตร
  (๒) มีระยะห่ำงจำกศูนย์กลำงถนนสำธำรณะเฉพำะในท้องที่ต�ำบล 
 ทรงคนอง น้อยกว่ำ ๖ เมตร
  (๓) มีระยะห่ำงจำกศูนย์กลำงถนนสำธำรณะเฉพำะในท้องที่ต�ำบล 
 บำงกะเจ้ำ ต�ำบลบำงกอบวั ต�ำบลบำงยอ ต�ำบลบำงน�ำ้ผึง้ และต�ำบลบำงกระสอบ  
 น้อยกว่ำ ๘ เมตร
  (๔) มีระยะห่ำงจำกริมคู คลอง หรือล�ำกระโดงสำธำรณะ น้อยกว่ำ ๖ เมตร
  (๕) มีที่ว่ำงโดยรอบอำคำรน้อยกว่ำร้อยละ ๗๕ ของที่ดินแปลงนั้น
 ทั้งนี้ เว้นแต่เขื่อน ทำงหรือท่อระบำยน�้ำ รั้ว ก�ำแพง ประตู และสะพำนที่ไม่ได้ 
 สร้ำงลงสู่แม่น�้ำเจ้ำพระยำ

ข้อ ๕  ในกฎกระทรวงนี้
  ภำยในบริเวณพืน้ทีท่ีก่�ำหนดตำมข้อ ๓ ห้ำมมใิห้บคุคลใดดดัแปลงหรอืเปลีย่น
กำรใช้อำคำรใดๆ ให้เป็นอำคำรชนดิหรอืประเภททีม่ลีกัษณะต้องห้ำมตำมทีก่�ำหนด
ในข้อ ๓ และข้อ ๔
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แผนที่ท้ำยกฎกระทรวงฉบับที่ ๓๗ (พ.ศ. ๒๕๓๕)
ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติควบคุมอำคำร พ.ศ. ๒๕๒๒
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กฎกระทรวง
ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมสมุทรปรำกำร

พ.ศ. ๒๕๕๖

ข้อ ๖  ในกฎกระทรวงนี้
   กำรใช้ประโยชน์ที่ดินตำมแผนผังก�ำหนดกำรใช้ประโยชน์ที่ดินตำมที่ได้
จ�ำแนกประเภทท้ำยกฎกระทรวงนี้ ให้เป็นไปดังต่อไปนี้
  (๑) ที่ดินประเภท  ย.  ๑  ถึง  ย.  ๔  ที่ก�ำหนดไว้เป็นสีเหลือง  ให้เป็นที่ดิน 
 ประเภทท่ีอยู่อำศัย หนำแน่นน้อย  โดยมีวัตถุประสงค์และจ�ำแนกเป็นบริเวณ  
 ดังต่อไปนี้
   (ง) ทีด่นิประเภท  ย.  ๔  มวีตัถปุระสงค์เพือ่ส่งเสรมิให้เป็นทีอ่ยู่อำศัย 
 ในบรเิวณพืน้ที ่โดยรอบศูนย์ชมุชน  จ�ำแนกเป็นบรเิวณ  ย.  ๔ - ๑  ถงึ  ย.  ๔ - ๖
  (๘) ที่ดินประเภท ก. ๑ และ ก. ๒ ที่ก�ำหนดไว้เป็นสีเขียว ให้เป็นท่ีดิน 
 ประเภทชนบทและเกษตรกรรม โดยมีวัตถุประสงค์และจ�ำแนกเป็นบริเวณ  
 ดังต่อไปนี้
   (ก) ทีด่นิประเภท ก. ๑ มวีตัถปุระสงค์เพือ่สงวนรกัษำสภำพแวดล้อม 
 ทำงธรรมชำตคิงสภำพพืน้ทีเ่กษตรกรรม ในทีดิ่นประเภทชนบทและเกษตรกรรม 
 บริเวณต�ำบลบำงกระเจ้ำ และในบริเวณท่ีมีข้อจ�ำกัดด้ำนกำรระบำยน�้ำและ 
 มีควำมเสี่ยงต่ออุทกภัย จ�ำแนกเป็นบริเวณ ก. ๑ - ๑ ถึง ก. ๑ - ๑๔
   (๙) ที่ดินประเภท ก. ๓ ที่ก�ำหนดไว้เป็นสีขำวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว  
 ให้เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม มีวัตถุประสงค์เพื่อกำร 
 สงวนรกัษำสภำพธรรมชำติของพืน้ทีเ่กษตรกรรมและวถิชีวีติดัง้เดมิ จ�ำแนกเป็น 
 บริเวณ ก. ๓ - ๑ ถึง ก. ๓ - ๕
  (๑๐) ที่ดินประเภท ล. ที่ก�ำหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน ให้เป็นท่ีดินประเภท 
 ทีโ่ล่งเพือ่นนัทนำกำรและกำรรักษำคณุภำพสิ่งแวดล้อม มวีัตถุประสงค์เพือ่กำร 
 นันทนำกำรหรือเกี่ยวข้องกับกำรนันทนำกำรสำธำรณประโยชน์ และกำรรักษำ 
 คุณภำพสิ่งแวดล้อม จ�ำแนกเป็นบริเวณ ล. - ๑ ถึง ล. – ๔
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ข้อ ๑๐  ในกฎกระทรวงนี้
  ที่ดินประเภท ย. ๔ ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกำรอยู่อำศัยประเภทบ้ำนเดี่ยว  
บ้ำนแฝด บ้ำนแถว ห้องแถว ตึกแถว สถำบันรำชกำร กำรสำธำรณูปโภคและ
สำธำรณูปกำรเป็นส่วนใหญ่ ส�ำหรับกำรใช้ประโยชน์ท่ีดินเพื่อกิจกำรอ่ืน ให้ใช้ได้ 
ไม่เกินร้อยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ ท่ีดินประเภทน้ี ห้ำมใช้
ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจกำรตำมที่ก�ำหนด  ดังต่อไปนี้ 
  (๑) โรงงำนทุกจ�ำพวกตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรงงำน เว้นแต่โรงงำนตำม 
 ประเภท ชนิด และ จ�ำพวกที่ก�ำหนดให้ด�ำเนินกำรได้ตำมบัญชีท้ำยกฎ 
 กระทรวงนี้  ที่ไม่ใช่อำคำรสูงหรืออำคำรขนำดใหญ่   
  (๒) คลังน�้ำมันเชื้อเพลิงและสถำนที่ที่ใช้ในกำรเก็บรักษำน�้ำมันเช้ือเพลิง   
 ที่ไม่ใช่ก๊ำซปิโตรเลียมเหลว และก๊ำซธรรมชำติ  เพื่อจ�ำหน่ำยที่ต้องขออนุญำต 
 ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมน�้ำมันเชื้อเพลิง เว้นแต่เป็นสถำนีบริกำรน�้ำมัน 
 เชื้อเพลิง 
  (๓) สถำนที่บรรจุก๊ำซ  สถำนที่เก็บก๊ำซ  และห้องบรรจุก๊ำซ  ส�ำหรับก๊ำซ 
 ปิโตรเลียมเหลว ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมน�้ำมันเช้ือเพลิง แต่ไม ่
 หมำยควำมรวมถึงสถำนีบริกำร ร้ำนจ�ำหน่ำยก๊ำซ สถำนที่ใช้ก๊ำซ และสถำนที่ 
 จ�ำหน่ำยอำหำรที่ใช้ก๊ำซ 
  (๔) เลี้ยงม้ำ โค กระบือ สุกร แพะ แกะ ห่ำน เป็ด ไก่ งู หรือสัตว์ป่ำตำม 
 กฎหมำย ว่ำด้วยกำรสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่ำ เพื่อกำรค้ำ 
  (๕) สุสำนและฌำปนสถำนตำมกฎหมำยว่ำด้วยสุสำนและฌำปนสถำน  
  เว้นแต่เป็นกำรก่อสร้ำง แทนสุสำนหรือฌำปนสถำนที่มีอยู่เดิม 
  (๖) โรงมหรสพตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมอำคำรประเภทอำคำรสูง 
 หรืออำคำรขนำดใหญ่ 
  (๗) กำรอยู่อำศัยประเภทอำคำรสูงหรืออำคำรขนำดใหญ่พิเศษ 
  (๘) กำรประกอบพำณิชยกรรมประเภทอำคำรสูงหรืออำคำรขนำดใหญ่   
  (๙) ส�ำนักงำนประเภทอำคำรสูงหรืออำคำรขนำดใหญ่ 
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  (๑๐)  คลังสินค้ำประเภทอำคำรสูงหรืออำคำรขนำดใหญ่ 
  (๑๑)  สถำนีขนส่งสินค้ำประเภทอำคำรสูงหรืออำคำรขนำดใหญ่
  (๑๒)  ศนูย์ประชมุหรืออำคำรแสดงสนิค้ำประเภทอำคำรสงูหรืออำคำรขนำดใหญ่ 
  (๑๓)  โรงฆ่ำสัตว์หรือโรงพักสัตว์ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมกำรฆ่ำสัตว์ 
 และจ�ำหน่ำยเนื้อสัตว์ 
  (๑๔)  ไซโลเก็บผลิตผลทำงกำรเกษตร 
  (๑๕)  ก�ำจัดมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล 
  (๑๖)  ก�ำจัดวัตถุอันตรำยตำมกฎหมำยว่ำด้วยวัตถุอันตรำย 
  (๑๗)  ซื้อขำยหรือเก็บชิ้นส่วนเครื่องจักรกลเก่ำ 
  (๑๘)  ซื้อขำยหรือเก็บเศษวัสดุ 
  กำรใช้ประโยชน์ทีด่นิรมิทำงหลวงแผ่นดนิหมำยเลข ๓๔ สำยบำงนำ - บำงปะกง 
 และทำงหลวงพิเศษ หมำยเลข ๙ สำยถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหำนคร  
ให้มีที่ว่ำงตำมแนวขนำนริมเขตทำงไม่น้อยกว่ำ ๑๕  เมตร 
  กำรใช้ประโยชน์ทีดิ่นรมิฝ่ังล�ำคลองหรอืแหล่งน�ำ้สำธำรณะ ให้มีท่ีว่ำงตำมแนว
ขนำนริมฝั่ง ตำมสภำพธรรมชำติของล�ำคลองหรือแหล่งน�้ำสำธำรณะไม่น้อยกว่ำ  
๖ เมตร เว้นแต่เป็นกำรก่อสร้ำง เพื่อกำรคมนำคมทำงน�้ำหรือกำรสำธำรณูปโภค

ข้อ ๒๓ ในกฎกระทรวงนี้
  ที่ดินประเภท ก.๑ ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือเกี่ยวข้องกับ
เกษตรกรรมสถำบันรำชกำร กำรสำธำรณูปโภคและสำธำรณูปกำร กำรอนุรักษ์ 
และรักษำสภำพแวดล้อมเป็นส่วนใหญ่ ส�ำหรับกำรใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจกำรอื่น 
ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณที่ดินประเภทน้ี ห้ำมใช้
ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจกำรตำมที่ก�ำหนด ดังต่อไปนี้
  (๑) โรงงำนทกุจ�ำพวกตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรงงำน เว้นแต่โรงงำนตำมประเภท 
 ชนิด และจ�ำพวกที่ก�ำหนดให้ด�ำเนินกำรได้ตำมบัญชีท้ำยกฎกระทรวงนี้
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  (๒) คลังน�้ำมันเช้ือเพลิงและสถำนที่ที่ใช้ในกำรเก็บรักษำน�้ำมันเช้ือเพลิง  
 ที่ไม่ใช่ก๊ำซปิโตรเลียมเหลวและก๊ำซธรรมชำติ เพื่อจ�ำหน่ำยท่ีต้องขออนุญำต 
 ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมน�้ำมันเชื้อเพลิง เว้นแต่เป็นสถำนีบริกำรน�้ำมัน 
 เชื้อเพลิงที่ตั้งอยู่ริมถนนสำธำรณะที่มีขนำดเขตทำงไม่น้อยกว่ำ ๑๒ เมตร  
 ยำวต่อเนื่องกันโดยตลอดจนไปเชื่อมต่อกับถนนสำธำรณะอื่นที่มีเขตทำง 
 ไม่น้อยกว่ำ ๑๒ เมตร
  (๓) สถำนที่บรรจุก๊ำซ สถำนที่เก็บก๊ำซ และห้องบรรจุก๊ำซ ส�ำหรับก๊ำซ 
 ปิโตรเลยีมเหลวและสถำนบีรกิำรก๊ำซธรรมชำติ ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคมุ 
 น�ำ้มนัเชือ้เพลงิ เว้นแต่เป็นสถำนบีรกิำรก๊ำซธรรมชำตทิีต่ัง้อยูร่มิถนนสำธำรณะ 
 ที่มีขนำดเขตทำงไม่น้อยกว่ำ ๑๒ เมตร ยำวต่อเนื่องกัน โดยตลอดจนไป 
 เชื่อมต่อกับถนนสำธำรณะอ่ืนที่มีเขตทำงไม่น้อยกว่ำ ๑๒ เมตร ร้ำนจ�ำหน่ำย 
 ก๊ำซ สถำนที่ใช้ก๊ำซและสถำนที่จ�ำหน่ำยอำหำรที่ใช้ก๊ำซ
  (๔) โรงแรมตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรงแรมประเภทอำคำรสงูหรอือำคำรขนำดใหญ่
  (๕) โรงมหรสพตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมอำคำรประเภทอำคำรสูง 
 หรืออำคำรขนำดใหญ่
  (๖) กำรจัดสรรที่ดินทุกประเภท เว้นแต่กำรจัดสรรที่ดินเพ่ือกำรอยู่อำศัย 
 ประเภทบ้ำนเดี่ยวหรือกำรจัดสรรที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
  (๗) กำรอยู่อำศัยประเภทอำคำรสูงหรืออำคำรขนำดใหญ่
  (๘) กำรประกอบพำณิชยกรรมประเภทอำคำรสูงหรืออำคำรขนำดใหญ่
  (๙) คลังสินค้ำประเภทอำคำรสูงหรืออำคำรขนำดใหญ่
  (๑๐) สถำนีขนส่งสินค้ำ
  (๑๑) ศูนย์ประชุม
  (๑๒) อำคำรแสดงสินค้ำประเภทอำคำรสูงหรืออำคำรขนำดใหญ่
  (๑๓) สวนสนุกหรือสวนสัตว์
  (๑๔) ก�ำจัดมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล เว้นแต่เป็นกิจกำรที่อยู่ภำยใต้กำรควบคุม 
 ดแูลของรำชกำรส่วนท้องถิน่หรอืได้รบัใบอนญุำตให้ด�ำเนินกำรจำกเจ้ำพนักงำน 
 ท้องถิ่นตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรสำธำรณสุข
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  (๑๕) ก�ำจัดวัตถุอันตรำยตำมกฎหมำยว่ำด้วยวัตถุอันตรำย เว้นแต่เป็น 
 กำรด�ำเนินกำรที่เกี่ยวเนื่องกับเกษตรกรรม กำรใช้ประโยชน์ที่ดินริมทำงหลวง 
 แผ่นดินหมำยเลข ๓ (ถนนสุขุมวิท) ทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข ๓๔ สำย 
 บำงนำ - บำงปะกง และทำงหลวงพิเศษหมำยเลข ๗ สำยกรุงเทพมหำนคร - 
 บ้ำนฉำง รวมทำงแยกไปบรรจบทำงหลวงหมำยเลข ๓๔ (บำงวัว) และทำงแยก 
 เข้ำท่ำเรือแหลมฉบัง ให้มีที่ว่ำงตำมแนวขนำนริมเขตทำงไม่น้อยกว่ำ ๑๕ เมตร 
  กำรใช้ประโยชน์ทีด่นิรมิชำยฝ่ังทะเล ให้มทีีว่่ำงตำมแนวขนำนรมิฝ่ังตำมสภำพ 
 ธรรมชำติของชำยฝั่งทะเลไม่น้อยกว่ำ ๑๕ เมตร เว้นแต่เป็นกำรก่อสร้ำงเพื่อกำร 
 คมนำคมทำงน�้ำหรือกำรสำธำรณูปโภค
  กำรใช้ประโยชน์ทีด่นิรมิฝ่ังล�ำคลองหรอืแหล่งน�ำ้สำธำรณะ ให้มท่ีีว่ำงตำมแนว 
 ขนำนริมฝั่งตำมสภำพธรรมชำติของล�ำคลองหรือแหล่งน�้ำสำธำรณะไม่น้อยกว่ำ  
 ๖ เมตร เว้นแต่เป็นกำรก่อสร้ำงเพื่อกำรคมนำคมทำงน�้ำหรือกำรสำธำรณูปโภค

ข้อ ๒๕  ในกฎกระทรวงนี้
  ที่ดินประเภท ก. ๓ ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือเกี่ยวข้อง 
กับเกษตรกรรมที่มีพื้นที่อำคำรไม่เกิน ๒๐๐ ตำรำงเมตร สถำบันรำชกำร  
กำรสำธำรณูปโภคและสำธำรณูปกำร กำรอนุรักษ์และรักษำสภำพแวดล้อม 
เป็นส่วนใหญ่ ส�ำหรับกำรใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจกำรอ่ืน ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละ 
สิบห้ำของท่ีดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ และให้ด�ำเนินกำรได้เฉพำะกิจกำร 
ดังต่อไปนี้
  (๑) กำรอยูอ่ำศัยประเภทบ้ำนเดีย่วทีมี่พืน้ทีอ่ำคำรรวมไม่เกนิ ๒๐๐ ตำรำงเมตร
  (๒) กำรประกอบพำณชิยกรรมทีไ่ม่ใช่ห้องแถว หรือตกึแถวท่ีมีพืน้ท่ีประกอบ 
 กำรไม่เกิน ๕๐ ตำรำงเมตร
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  กำรใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งแม่น�้ำเจ้ำพระยำ ให้มีที่ว่ำงตำมแนวขนำน 
ริมฝั่งตำมสภำพธรรมชำติของแม่น�้ำเจ้ำพระยำไม่น้อยกวำ่ ๑๒ เมตร เว้นแต่
เป็นกำรก่อสร้ำงเพือ่กำรคมนำคมทำงน�ำ้หรอืกำรสำธำรณปูโภค ส�ำหรบักำรใช้
ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งล�ำคลองหรือแหล่งน�้ำสำธำรณะ ให้มีที่ว่ำงตำมแนวขนำน
ริมฝั่งตำมสภำพธรรมชำติของล�ำคลองหรือแหล่งน�้ำสำธำรณะไม่น้อยกว่ำ  
๖ เมตร เว้นแต่เป็นกำรก่อสร้ำงเพือ่กำรคมนำคมทำงน�ำ้หรอืกำรสำธำรณูปโภค

ข้อ ๒๖  ในกฎกระทรวงนี้
  ทีด่นิประเภท ล. เฉพำะทีเ่ป็นของรัฐ ให้ใช้ประโยชน์ทีด่นิเพ่ือนันทนำกำร
หรอืเก่ียวข้องกับนนัทนำกำร กำรรกัษำคุณภำพสิง่แวดล้อม หรอืสำธำรณประโยชน์ 
เท่ำนั้น
  ที่ดินประเภทนี้ซึ่งเอกชนเป็นเจ้ำของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วย
กฎหมำย ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อนันทนำกำรหรือเกี่ยวข้องกับนันทนำกำร 
กำรรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อม กำรอยู่อำศัย เกษตรกรรมหรือเกี่ยวข้องกับ
เกษตรกรรม กำรสำธำรณูปโภคและสำธำรณูปกำร หรือสำธำรณประโยชน์
เท่ำนั้น
  กำรใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งแม่น�้ำ ล�ำคลอง หรือแหล่งน�้ำสำธำรณะ  
ให้มีท่ีว่ำงตำมแนวขนำนริมฝั่งตำมสภำพธรรมชำติของแม่น�้ำ ล�ำคลอง หรือ
แหล่งน�ำ้สำธำรณะไม่น้อยกว่ำ ๖ เมตร เว้นแต่เป็นกำรก่อสร้ำงเพือ่กำรคมนำคม
ทำงน�้ำหรือกำรสำธำรณูปโภค
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แผนที่ท้ำยกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมสมุทรปรำกำร พ.ศ. ๒๕๕๖

บันทึก
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พื้นที่คุ ้มครองสิ่งแวดล้อมคุ ้งบางกะเจ้า : ค�าอธิบายประกอบกฎกระทรวง 
ก�าหนดให้พื้นที่ต�าบลบางกะเจ้า ต�าบลบางกอบัวต�าบลบางน�้าผ้ึง ต�าบลบางยอ  
ต�าบลบางกระสอบ และต�าบลทรงคนอง อ�าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ  
เป็นเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๒

ท่ีปรึกษา  : ดร.รวีวรรณ  ภูริเดช
  นำยพุฒิพงศ์  สุรพฤกษ์
  นำยสุโข  อุบลทิพย์
  ดร.พิรุณ   สัยยะสิทธิ์พำนิช
  นำงอินทิรำ  เอื้อมลฉัตร

คณะผู้ด�าเนินการ  : กลุ่มงานพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม
  นำงสุชำรัตน์  มนตรีเศรษฐ์
   นำงสำวกมลทิพย์  คงประเสริฐอมร
  นำงสำวสิวินีย์  ดิลกรัตนพิจิตร
  นำงกิตติมำ   แสงสี
  นำงสำวพันธ์พีรำ อักษรพรหม
  นำยภักดี   นุ่นแก้ว
  นำงสำวสพรรณชนก  ชูใจ
  นำงสำวปัทมำ          ซำตะนัย

การอ้างองิ : กองสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นท่ีเฉพำะ ส�ำนักงำนนโยบำย 
  และแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม. (๒๕๖๒).  
  พืน้ทีคุ่ม้ครองสิง่แวดล้อมคุง้บำงกะเจ้ำ : ค�ำอธบิำยประกอบ 
  กฎกระทรวงก�ำหนดให้พืน้ทีต่�ำบลบำงกะเจ้ำ ต�ำบลบำงกอบวั  
  ต�ำบลบำงน�ำ้ผึง้ ต�ำบลบำงยอ ต�ำบลบำงกระสอบ และต�ำบล 
  ทรงคนอง อ�ำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปรำกำร  
  เป็นเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๒; กรุงเทพฯ

จดัพมิพ์และเผยแพร่โดย  : กองสิง่แวดล้อมชุมชนและพืน้ทีเ่ฉพำะ ส�ำนกังำนนโยบำย 
   และแผนทรพัยำกรธรรมชำติและสิง่แวดล้อม
   ๖๐/๑ ซอยพบูิลวฒันำ ๗ ถนนพระรำมที ่๖ 
   แขวงพญำไท เขตพญำไท กรงุเทพฯ ๑๐๔๐๐
   โทร. ๐๒ ๒๖๕ ๖๕๗๒

ออกแบบและจัดรูปเล่ม  : บริษัท ต้นคิด ครีเอท จ�ำกัด
   tonkidcreate@gmail.com
  


