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              บทนํา 
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การดําเนินงานเพื่อการคุมครองสิ่งแวดลอมพื้นที่แนวชายฝงจังหวัดเพชรบุรี จํานวน 13 ตําบล  
และจังหวัดประจวบคีรีขันธ จํานวน 3 ตําบล รวมทั้งสิ้น 16 ตําบล รวมทั้งนานนํ้าทะเลในระยะ 3,000 เมตร 
ของจังหวัดเพชรบุรี และระยะ 5,400 เมตร ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ ใหคงความอุดมสมบูรณของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยสํานักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จึงไดอาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔๕ แหง
พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในการออกประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดเขตพ้ืนท่ีและมาตรการคุมครองสิ่งแวดลอม ในบริเวณ
พ้ืนท่ีอําเภอบานแหลม อําเภอเมืองเพชรบุรี อําเภอทายาง และอําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี อําเภอหัวหิน 
และอําเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ ข้ึนในป พ.ศ. 2553 เพื่อเปนกลไกทางกฎหมายอยางหน่ึง    
ที่สามารถนํามาเปนเครื่องมือในการยับยั้งการดําเนินการหรือสงเสริมการดําเนินการใด ๆ อันเปนการปองกันและ
ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในพื้นที่ และในปจจุบันไดมีประกาศฉบับ ป พ.ศ. 2561 โดยมีผล
บังคับใชตั้งแตวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ซ่ึงมีอายุบังคับใช 5 ป  

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเห็นวา การบริหารจัดการเขตพื้นที่
คุมครองสิ่งแวดลอมใหเกิดผลสัมฤทธิ์มากยิ่งข้ึนจําเปนตองมีการเพิ่มประสิทธิภาพของการดําเนินการคุมครอง
ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม โดยใชกระบวนการมีสวนรวมของทุกภาคสวนผานกลไกการสรางเครือขาย
ในพื้นที่ใหเปนรูปธรรม จึงไดดําเนินโครงการปฏิรูประบบการบริหารจัดการในพื้นที่คุมครองสิ่งแวดลอม     
โดยดําเนินการสรางและพัฒนาศักยภาพเครือขายการเฝาระวังและติดตามผลการดําเนินงานตามมาตรการ
คุมครองสิ่งแวดลอม จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ ซ่ึงเปนการสรางกลไกการเฝาระวังและ
ติดตามผลการคุมครองสิ่งแวดลอมที่เกิดจากกระบวนการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน โดยเครือขายในพื้นที่
คุมครองสิ่งแวดลอมมีสวนชวยในการกํากับดูแลและติดตามผลการคุมครองสิ่งแวดลอมที่มีคณะกรรมการกํากับ
ดูแลและติดตามผลการคุมครองสิ่งแวดลอมในพื้นที่อยูแลวอีกทางหน่ึง รวมทั้งจัดทําคูมือฉบับน้ีใหเครือขาย  
ใชในการเฝาระวังและติดตามผลการดําเนินงานตามมาตรการคุมครองสิ่งแวดลอม 
 
 
 
 
 
 

 

มาตรา ๔๔ บัญญัติวา “ในการออกกฎกระทรวงตามมาตรา ๔๓  
ใหกําหนดมาตรการคุมครองอยางใดอยางหน่ึงหรือหลายอยางดังตอไปน้ีไวในกฎกระทรวงดวย 

(๑) กําหนดการใชประโยชนที่ดินเพื่อรักษาสภาพธรรมชาติหรือมิใหกระทบกระเทือนตอระบบนิเวศนตาม
ธรรมชาติหรือคุณคาของสิ่งแวดลอมศิลปกรรม 

(๒) หามการกระทําหรือกิจกรรมใด ๆ ที่อาจเปนอันตรายหรือกอใหเกิดผลกระทบในทางเปลี่ยนแปลง
ระบบนิเวศนของพื้นที่น้ันจากลักษณะตามธรรมชาติหรือเกิดผลกระทบตอคุณคาของสิ่งแวดลอม
ศิลปกรรม  
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              การบังคับใช 

(๓) กําหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนที่จะทํา
การกอสรางหรือดําเนินการในพื้นที่น้ันใหมีหนาที่ตองเสนอรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม 

(๔) กําหนดวิธีจัดการโดยเฉพาะสําหรับพื้นที่น้ัน รวมทั้งการกําหนดขอบเขตหนาที่ และความรับผิดชอบ
ของสวนราชการที่เกี่ยวของ เพื่อประโยชนในการรวมมือและประสานงานใหเกิดประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน เพื่อรักษาสภาพธรรมชาติหรือระบบนิเวศนตามธรรมชาติหรือคุณคาของสิ่งแวดลอม
ศิลปกรรมในพื้นที่น้ัน   

(๕) กําหนดมาตรการคุมครองอื่น ๆ ตามที่เห็นสมควรและเหมาะสมแกสภาพของพื้นที่น้ัน” 
 
มาตรา ๔๕ บัญญัติวา “ในพื้นที่ใดที่ไดมีการกําหนดใหเปนเขตอนุรักษเขตผังเมืองรวม เขตผังเมืองเฉพาะ    
เขตควบคุมอาคาร เขตนิคมอุตสาหกรรมตามกฎหมายวาดวยการน้ัน หรือเขตควบคุมมลพิษตาม
พระราชบัญญัติน้ีไวแลว แตปรากฏวามีสภาพปญหาคุณภาพสิ่งแวดลอมรุนแรงเขาข้ันวิกฤตซ่ึงจําเปนจะตอง
ไดรับการแกไขโดยทันที และสวนราชการที่เกี่ยวของไมมีอํานาจตามกฎหมายหรือไมสามารถที่จะทาการแกไข
ปญหาไดใหรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติเสนอตอคณะรัฐมนตรีขออนุมัติ
เขาดําเนินการเพื่อใชมาตรการคุมครองอยางใดอยางหน่ึงหรือหลายอยางตามมาตรา ๔๔ ตามความจําเปนและ
เหมาะสมเพื่อควบคุมและแกไขปญหาในพื้นที่น้ันได  

เมื่อไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีตามวรรคหน่ึงแลว  ใหรัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา
กําหนดเขตพื้นที่รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการคุมครองและกําหนดระยะเวลาที่จะใชมาตรการคุมครอง
ดังกลาว ในพื้นที่น้ัน 

การขยายเวลาตามประกาศในวรรคสอง ใหกระทําเมื่อไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
สิ่งแวดลอมแงชาติและคณะรัฐมนตรี โดยทําเปนประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

  

 
 
 
 

 

การบังคับใชประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดเขตพื้นที่และ
มาตรการคุมครองสิ่งแวดลอม  ในบริเวณพื้นที่อําเภอบานแหลม อําเภอเมืองเพชรบุรี อําเภอทายาง อําเภอชะอํา 
จังหวัดเพชรบุรี และอําเภอหัวหิน อําเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ พ.ศ. ๒๕๖๑ อยูภายใตอํานาจ
หนาที่ของหนวยงานที่รับผิดชอบ ดังน้ี 

๑) สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
๒) จังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ (ผูวาราชการจังหวัด หรือผูที่ไดรับมอบหมาย) 
๓) สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดเพชรบุร ีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ 
๔) สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 8 (ราชบุรี)  
๕) กรมควบคุมมลพิษ 
๖) สํานักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝงที่ 4 (เพชรบุรี) 
๗) สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 3 (บานโปง) 
๘) สํานักศิลปากรที่ 1 (ราชบุรี) 
๙) สํานักงานประมงจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ 
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๑๐) สํานักงานปศุสัตวจังหวัดเพชรบุร ีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ 
๑๑) สํานักงานขนสงทางนํ้าที่ 3 สาขาเพชรบุรี และสาขาประจวบคีรีขันธ 
๑๒) สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ 
๑๓) สํานักงานที่ดินจังหวัดเพชรบุร ีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ 
๑๔) สํานักงานธนารักษพื้นที่เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ 
๑๕) สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ 
๑๖) สํานักงานพลังงานจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ 
๑๗) สํานักงานทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ (ดูแลและสงเสริม

การทองเที่ยวที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม) 
๑๘) สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ (กํากับ ดูแล สงเสริม และ

สนับสนุนใหจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม เพื่อเสริมสรางสุขภาพที่ดีแกประชาชน) 
๑๙) อําเภอเมืองเพชรบุรี 
๒๐) อําเภอบานแหลม 
๒๑) อําเภอชะอํา 
๒๒) อําเภอหัวหิน 
๒๓) อําเภอปราณบุร ี
๒๔) เทศบาลเมืองชะอํา 
๒๕) เทศบาลเมืองหัวหิน 
๒๖) เทศบาลตําบลบางตะบูน 
๒๗) เทศบาลตําบลบานแหลม 
๒๘) เทศบาลตําบลหาดเจาสําราญ 
๒๙) เทศบาลตําบลหนองขนาน 
๓๐) เทศบาลตําบลบางเกา 
๓๑) เทศบาลตําบลปากนํ้าปราณ 
๓๒) องคการบริหารสวนตําบลบางตะบูน 
๓๓) องคการบริหารสวนตําบลบานแหลม 
๓๔) องคการบริหารสวนตําบลบางขุนไทร 
๓๕) องคการบริหารสวนตําบลปากทะเล 
๓๖) องคการบริหารสวนตําบลบางแกว 
๓๗) องคการบริหารสวนตําบลแหลมผักเบ้ีย 
๓๘) องคการบริหารสวนตําบลปกเตียน 
๓๙) องคการบริหารสวนตําบลหนองศาลา 
๔๐) องคการบริหารสวนตําบลปากนํ้าปราณ 
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              บทกําหนดโทษ 

 
 
 
 
 

 

กรณีมีการกระทําผิดมาตรการคุมครองสิ่งแวดลอม ถือเปนความผิดตามมาตรา ๑๐๐ แหง
พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตาม
ขอกําหนดในกฎกระทรวงท่ีออกตามมาตรา ๔๔ หรือตามประกาศของรัฐมนตรีตามมาตรา ๔๕ ตองระวาง
โทษจําคุกไมเกินหน่ึงป หรือปรับไมเกินหน่ึงแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ โดยหนวยงานที่เสนอไวขางตน  
เปนผูมีอํานาจฟอง รวมถึงคณะกรรมการกํากับดูแลและติดตามผลการคุมครองสิ่งแวดลอมระดับจังหวัด 2 ชุด 
คือ คณะกรรมการกํากับดูแลและติดตามผลการคุมครองสิ่งแวดลอม ในเขตพื้นที่คุมครองสิ่งแวดลอมจังหวัด
เพชรบุร ีและคณะกรรมการกํากับดูแลและติดตามผลการคุมครองสิ่งแวดลอม ในเขตพื้นที่คุมครองสิ่งแวดลอม
จังหวัดประจวบคีรีขันธ   

 

และใน มาตรา ๑๑๐/๒ แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ (ฉบับที่ 
๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ ไดกําหนดวา ความผิดตามพระราชบัญญัติที่มีโทษปรับสถานเดียวหรือเปนความผิดที่มีโทษ
ปรับหรือจําคุกไมเกินสองป ใหคณะกรรมการเปรียบเทียบมีอํานาจเปรียบเทียบได ในกรณีที่พนักงาน
สอบสวน เจาพนักงานควบคุมมลพิษ หรือพนักงานเจาหนาที่พบวาบุคคลใดกระทําความผิด และบุคคลน้ัน
ยินยอมใหเปรียบเทียบ ใหพนักงานสอบสวน เจาพนักงานควบคุมมลพิษ หรือพนักงานเจาหนาที่ แลวแตกรณี 
สงเรื่องใหคณะกรรมการเปรียบเทียบภายในเจ็ดวันนับแตวันท่ีบุคคลน้ันแสดงความยินยอมใหเปรียบเทียบ 

เมื่อผูตองหาไดชําระคาปรับตามจํานวนท่ีเปรียบเทียบภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีมีการ
เปรียบเทียบแลว ใหถือวาคดีเลิกกันตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

 

สําหรับกรณีบุคคลโดยทั่วไปรองเรียนกลาวโทษ อาศัยความตามมาตรา ๖ (๓) แหงพระราชบัญญัติ
สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ เพื่อประโยชนในการรวมกันสงเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดลอมของชาติ บุคคลอาจมีสิทธิและหนาที่ รองเรียนกลาวโทษผูกระทําผิดตอเจาพนักงาน      
ในกรณีที่ไดพบเห็นการกระทําใด ๆ อันเปนการละเมิด หรือฝาฝนกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมมลพิษ หรือการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ การรองเรียนสามารถรองเรียนตอเจาพนักงาน หมายถึง หนวยงานรับผิดชอบตาม
กลาวที่ไวขางตน สวนการกลาวโทษตองรองตอเจาพนักงานสอบสวน คือ ตํารวจในทองถ่ินน้ัน ๆ 
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                สรุปมาตรการจําแนกตามบริเวณท่ีประกาศ 

 
 
 
   

 
 

พ้ืนท่ีคุมครองสิ่งแวดลอม จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ   
แบงบริเวณท่ีบังคับใชมาตรการตาง ๆ เปน 8 บริเวณ ดังน้ี 

 
บริเวณที่ ๑  ไดแก    พื้นที่ตําบลบางตะบูน และตําบลบางตะบูนออก อําเภอบานแหลม จังหวัดเพชรบุรี เวนแต

พื้นที่บริเวณที่ ๗ 

บริเวณที่ ๒ ไดแก    พื้นที่ตําบลบานแหลม ตําบลบางขุนไทร ตําบลปากทะเล ตําบลบางแกว และตําบลแหลม
ผักเบ้ีย อําเภอบานแหลม จังหวัดเพชรบุรี เวนแตพื้นที่บริเวณที่ ๗ 

บริเวณที่ ๓  ไดแก   พื้นที่ตําบลหาดเจาสําราญ และตําบลหนองขนาน อําเภอเมืองเพชรบุรี ตําบลปกเตียน   
อําเภอทายาง ตําบลหนองศาลา และตําบลบางเกา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี เวนแต
พื้นที่บริเวณที่ ๗ 

บริเวณที่ ๔  ไดแก   พื้นที่เทศบาลเมืองชะอํา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี และพื้นที่เทศบาลเมืองหัวหิน     
อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ เวนแตพื้นที่บริเวณที่ ๘ 

บริเวณที่ ๕  ไดแก   พื้นที่ตําบลปากนํ้าปราณ อําเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ เวนแตพื้นที่บริเวณ   
ที่ ๗ และบริเวณที่ ๘ 

บริเวณที่ ๖  ไดแก   พื้นที่ภายในบริเวณตามขอ ๓ (๑) และ (๒) เวนแตพื้นที่บริเวณที่ ๗  (พื้นที่ในทะเลของ
จังหวัดเพชรบุรีวัดจากแนวชายฝงทะเลไปในทะเลเปนระยะ 3,000 เมตร สวนจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ วัดจากแนวชายฝงทะเลไปในทะเลเปนระยะ 5,400 เมตร) 

บริเวณที่ ๗  ไดแก   พื้นที่ปาชายเลน ซ่ึงไมรวมปาชายเลนในพื้นที่ที่มีเอกสารสิทธิ์ 

บริเวณที่ ๘  ไดแก   พื้นที่ปาตามกฎหมายวาดวยปาไม ซ่ึงไมรวมแมนํ้า ลําคลอง ถนน พื้นที่ที่มีเอกสารสิทธิ์
หรือพื้นที่ที่ไมอยูในความครอบครองของราชการ และพื้นที่บริเวณที่ ๗ 

 
 ทานสามารถดาวนโหลดประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนด
เขตพื้นที่และมาตรการคุมครองสิ่งแวดลอม ในบริเวณพื้นที่อําเภอบานแหลม อําเภอเมือง
เพชรบุรี อําเภอทายาง อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี และอําเภอหัวหิน อําเภอปราณบุรี 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ  พ.ศ. 2561 ฉบับที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาพรอมดวยแผนที่
แนบทายประกาศ โดยการสแกน QR Code น้ี  
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บริเวณท่ี ๑  หมายถึง  พ้ืนท่ีตําบลบางตะบูน และตําบลบางตะบูนออก อําเภอบานแหลม จังหวัดเพชรบุรี 
เวนแตพ้ืนท่ีบริเวณท่ี ๗ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 หามกอสราง ดัดแปลง หรือเปล่ียนการใช
อาคารใด ๆ ใหเปนโรงงาน เวนแตจําพวกหรือ
ชนิดท่ีประกาศกําหนด 
 

  หามคนหา เก็บ ทําลาย หรือทําใหเสียหาย
ซึ่งโบราณสถาน โบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุ 

 

บริเวณท่ีวัดจากแนวชายฝงทะเลเขาไปใน
แผนดินเปนระยะ ๒๐๐ เมตร หามกอสราง 
ดัดแปลง หรือเปล่ียนการใชอาคารใด ๆ ให
เปนอาคารเล้ียงสัตว ฌาปนสถาน และสุสาน 
 

  หามกระทําใด ๆ ท่ีกอใหเกิดการเปล่ียนแปลง
ลักษณะทางธรณี สัณฐาน สภาพตาม
ธรรมชาติของพื้นท่ีหาด และส่ิงแวดลอม
ทางธรรมชาต ิ
 

 

หามกอสราง ดัดแปลง หรือเปล่ียนการใช
อาคารใด ๆ ใหเปนทาเทียบเรือ (ยกเวนบาง
ประเภท บางขนาด) และอูตอเรือ 
 

  หามปลอยท้ิงของเสียหรือมลพิษลงสูแหลง
น้ําหรือทะเล เวนแตไดผานการบําบัดตาม
มาตรฐานท่ีกฎหมายกําหนด 

 

หามทําเหมืองแร หามขุด ตัก หรือดูด กรวด 
ดิน หินผุ ทราย หรือลูกรัง ทํานาเกลือสมุทร 
การถม ปรับพื้นท่ี หรือปดกั้น ซึ่งทําใหพื้นท่ีพรุ
หรือแหลงน้ําสาธารณะตื้นเขิน 

 

  การปองกันการกัดเซาะชายฝง ตองไดรับ
ความเห็นจากคณะกรรมการฯ ของจังหวัด 
โดยแนบรายละเอียดของโครงการหรือ
กิจการ และมาตรการปองกันและแกไข
ผลกระทบส่ิงแวดลอมเพื่อประกอบการ
ขอรับความเห็นจากคณะกรรมการฯ 

 • หามกอสรางหรือดัดแปลงอาคารใด ๆ ใน
ระยะ ๒๐ เมตร จากแนวชายฝงทะเล หรือ
บริเวณท่ีมีความลาดชันเกินรอยละ ๓๕ 

• วัดจากระยะ ๒๐ เมตร เขาไปในแผนดินอีก 
๓๐ เมตร ใหทําไดเฉพาะอาคารท่ีมีความสูง
ไมเกิน ๖ เมตร  

• วัดจากระยะ ๕๐ เมตร เขาไปในแผนดินอีก 
๑๕๐ เมตร ใหทําไดเฉพาะอาคารท่ีมีความ
สูงไมเกิน ๑๒ เมตร  

• หามใชอาคารเปนอาคารเล้ียงนกแอนกินรัง 

 

  
 
 

หามขับขี่ยานพาหนะบริเวณพื้นท่ีชายหาด 
ยกเวนเรือ 

 

  การกอสราง ดัดแปลง หรือเปล่ียนการใช
อาคาร หรือดําเนินโครงการหรือประกอบ
กิจการใหจัดทําและเสนอรายงานผลกระทบ
ส่ิงแวดลอมเบื้ องตนหรือรายงานการ
ประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอม 

 

อําเภอบานแหลม 

จังหวัดสมุทรสงคราม 



คูมือการเฝาระวังและติดตามการดําเนินงานตามมาตรการคุมครองสิ่งแวดลอม จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ  
ภายใตโครงการปฏิรูประบบการบริหารจัดการในพ้ืนท่ีคุมครองสิ่งแวดลอม 

 

8 

บริเวณท่ี ๒  หมายถึง พ้ืนท่ีตําบลบานแหลม ตําบลบางขุนไทร ตําบลปากทะเล ตําบลบางแกว และตําบล
แหลมผักเบ้ีย อําเภอบานแหลม จังหวัดเพชรบุรี ยกเวนบริเวณท่ี ๗ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 หามกอสราง ดัดแปลง หรือเปล่ียนการใชอาคาร
ใด ๆ ใหเปนโรงงาน เวนแตจําพวกหรือชนิดท่ี
ประกาศกําหนด 
 

  หามคนหา เก็บ ทําลาย หรือทําใหเสียหายซึ่ง
โบราณสถาน โบราณวัตถุหรือศิลปวัตถ ุ

 

บริเวณท่ีวัดจากแนวชายฝ งทะเลเขาไปใน
แผนดินเปนระยะ ๒๐๐ เมตร หามกอสราง 
ดัดแปลง หรือเปล่ียนการใชอาคารใด ๆ ใหเปน
อาคารเล้ียงสัตว ฌาปนสถาน และสุสาน 
 

  หามกระทําใด ๆ ท่ีกอใหเกิดการเปล่ียนแปลง
ลักษณะทางธรณีสัณฐาน สภาพตามธรรมชาติของ
พื้นท่ีหาด และส่ิงแวดลอมทางธรรมชาติ 

 

หามกอสราง ดัดแปลง หรือเปล่ียนการใชอาคาร
ใด ๆ ใหเปนทาเทียบเรือ (ยกเวนบางประเภท 
บางขนาด) และอูตอเรือ 
 

  หามปลอยท้ิงของเสียหรือมลพิษลงสูแหลงน้ํา
ห รือทะ เล  เ ว นแต ไ ด ผ านการบํ าบั ดตาม
มาตรฐานท่ีกฎหมายกําหนด 

 

• หามกอสรางหรือดัดแปลงอาคารใด ๆ ใน
ระยะ ๒๐ เมตร จากแนวชายฝงทะเล หรือ
บริเวณท่ีมีความลาดชันเกินรอยละ ๓๕ 

• วัดจากระยะ ๒๐ เมตร เขาไปในแผนดินอีก 
๓๐ เมตร ใหทําไดเฉพาะอาคารท่ีมีความสูงไม
เกิน ๖ เมตร  

• วัดจากระยะ ๕๐ เมตร เขาไปในแผนดินอีก 
๑๕๐ เมตร ใหทําไดเฉพาะอาคารท่ีมีความสูง
ไมเกิน ๑๒ เมตร  

• หามใชอาคารเปนอาคารเล้ียงนกแอนกินรัง 

  การปองกันการกัดเซาะชายฝ ง  ตองได รับ
ความเห็นจากคณะกรรมการฯ ของจังหวัด โดย
แนบรายละเอียดของโครงการหรือกิจการ และ
ม า ต ร ก า ร ป อ ง กั น แ ล ะ แ ก ไ ข ผ ล ก ร ะ ท บ
ส่ิงแวดลอมเพื่อประกอบการขอรับความเห็น
จากคณะกรรมการฯ 
 

  

หามขับขี่ยานพาหนะบริเวณพื้นท่ีชายหาด  
ยกเวนเรือ 

 

หามทําเหมืองแร หามขุด ตัก หรือดูด กรวด ดิน 
หินผุ ทราย หรือลูกรัง การถม ปรับพื้นท่ีหรือปดกั้น 
ซึ่งทําใหพื้นท่ีพรุหรือแหลงน้ําสาธารณะตื้นเขิน 

  การกอสราง ดัดแปลง หรือเปล่ียนการใชอาคาร 
หรือดําเนินโครงการหรือประกอบกิจการใหจัดทํา
และเสนอรายงานผลกระทบส่ิงแวดลอมเบื้องตน
หรือรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอม 

 

   

อําเภอบานแหลม 

อําเภอเมืองเพชรบุรี 

อําเภอบานลาด 



คูมือการเฝาระวังและติดตามการดําเนินงานตามมาตรการคุมครองสิ่งแวดลอม จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ  
ภายใตโครงการปฏิรูประบบการบริหารจัดการในพ้ืนท่ีคุมครองสิ่งแวดลอม 
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บริเวณท่ี ๓  หมายถึง พ้ืนท่ีตําบลหาดเจาสําราญ และตําบลหนองขนาน อําเภอเมืองเพชรบุรี ตําบลปกเตียน 
อําเภอทายาง ตําบลหนองศาลา และตําบลบางเกา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี ยกเวน 
บริเวณท่ี ๗ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 หามกอสราง ดัดแปลง หรือเปล่ียนการใชอาคาร
ใด ๆ ใหเปนโรงงาน เวนแตจําพวกหรือชนิด    
ท่ีกําหนด 
 

  หามคนหา เก็บ ทําลาย หรือทําใหเสียหาย
ซึ่งโบราณสถาน โบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุ 

 

บ ริ เวณท่ีวัดจากแนวชายฝ งทะเลเขาไปใน
แผนดินเปนระยะ ๒๐๐ เมตร หามกอสราง 
ดัดแปลง หรือเปล่ียนการใชอาคารใด ๆ ใหเปน
อาคารเล้ียงสัตว ฌาปนสถาน และสุสาน 
 

  หามกระทําใด ๆ ท่ีกอใหเกิดการเปล่ียนแปลง
ลักษณะทางธรณี สัณฐาน สภาพตาม
ธรรมชาติของพื้นท่ีหาด และส่ิงแวดลอม
ทางธรรมชาต ิ

 

หามกอสราง ดัดแปลง หรือเปล่ียนการใชอาคาร
ใด ๆ ใหเปนทาเทียบเรือ (ยกเวนบางประเภท 
บางขนาด) และอูตอเรือ 
 

  หามปลอยท้ิงของเสียหรือมลพิษลงสูแหลง
น้ําหรือทะเล เวนแตไดผานการบําบัดตาม
มาตรฐานท่ีกฎหมายกําหนด 

 

หามทําเหมืองแร หามขุด ตัก หรือดูด กรวด ดิน 
หินผุ ทราย หรือลูกรัง การถม ปรับพื้นท่ีหรือปดกั้น 
ซึ่งทําใหพื้นท่ีพรุหรือแหลงน้ําสาธารณะตื้นเขิน 

 

   
หามขับขี่ยานพาหนะบริเวณพื้นท่ีชายหาด 
ยกเวนเรือ 
 

 

• หามกอสรางหรือดัดแปลงอาคารใด ๆ ใน
ระยะ ๒๐ เมตร จากแนวชายฝงทะเล หรือ
บริเวณท่ีมีความลาดชันเกินรอยละ ๓๕ 

• วัดจากระยะ ๒๐ เมตร เขาไปในแผนดินอีก 
๓๐ เมตร ใหทําไดเฉพาะอาคารท่ีมีความสูงไม
เกิน ๖ เมตร  

• วัดจากระยะ ๕๐ เมตร เขาไปในแผนดินอีก 
๑๕๐ เมตร ใหทําไดเฉพาะอาคารท่ีมีความสูง
ไมเกิน ๑๒ เมตร  

• หามใชอาคารเปนอาคารเล้ียงนกแอนกินรัง 

  การปองกันการกัดเซาะชายฝง ตองไดรับ
ความเห็นจากคณะกรรมการฯ ของจังหวัด 
โดยแนบรายละเอียดของโครงการหรือ
กิจการ และมาตรการปองกันและแกไข
ผลกระทบส่ิงแวดลอมเพื่อประกอบการ
ขอรับความเห็นจากคณะกรรมการฯ 

 การกอสราง ดัดแปลง หรือเปล่ียนการใช
อาคาร หรือดําเนินโครงการหรือประกอบ
กิจการใหจัดทําและเสนอรายงานผลกระทบ
ส่ิงแวดลอมเบื้ องตนหรือรายงานการ
ประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอม 

อําเภอเมืองเพชรบุรี อําเภอบานลาด 

อําเภอทายาง 

จังหวัดเพชรบุร ี



คูมือการเฝาระวังและติดตามการดําเนินงานตามมาตรการคุมครองสิ่งแวดลอม จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ  
ภายใตโครงการปฏิรูประบบการบริหารจัดการในพ้ืนท่ีคุมครองสิ่งแวดลอม 
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บริเวณท่ี ๔  หมายถึง พ้ืนท่ีเทศบาลเมืองชะอํา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี และพ้ืนท่ีเทศบาลเมืองหัวหิน     
อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ เวนแตพ้ืนท่ีบริเวณท่ี ๘ 

 
 หามกอสราง ดัดแปลง หรือเปล่ียนการใชอาคารใด ๆ ให

เปนโรงงาน เวนแตจําพวกหรือชนิดท่ีประกาศกําหนด 
 

 

บริเวณท่ีวัดจากแนวชายฝงทะเลเขาไปในแผนดินเปนระยะ 
๒๐๐ เมตร หามกอสราง ดัดแปลง หรือเปล่ียนการใชอาคารใด ๆ 
ใหเปนอาคารเล้ียงสัตว ฌาปนสถาน และสุสาน 
 

 

หามกอสราง ดัดแปลง หรือเปล่ียนการใชอาคารใด ๆ ใหเปน
ทาเทียบเรือ (ยกเวนบางประเภท บางขนาด) และ อูตอเรือ 
 

 • หามกอสรางหรือดัดแปลงอาคารใด ๆ ในระยะ ๒๐ เมตร 
จากแนวชายฝงทะเล หรือบริเวณท่ีมีความลาดชันเกิน  
รอยละ ๓๕ 

• วัดจากระยะ ๒๐ เมตร เขาไปในแผนดินอีก ๓๐ เมตร   
ใหทําไดเฉพาะอาคารท่ีมีความสูงไมเกิน ๖ เมตร  

• วัดจากระยะ ๕๐ เมตร เขาไปในแผนดินอีก ๑๕๐ เมตร 
ใหทําไดเฉพาะอาคารท่ีมีความสูงไมเกิน ๑๒ เมตร  

• หามใชอาคารเปนอาคารเล้ียงนกแอนกินรัง 
 

หามทําเหมืองแร หามขุด ตัก หรือดูด กรวด ดิน หินผุ ทราย 
หรือลูกรัง การทํานาเกลือสมุทร การถม ปรับพื้นท่ีหรือปดกั้น    
ซึ่งทําใหพื้นท่ีพรุหรือแหลงน้ําสาธารณะตื้นเขิน 

 

 หามคนหา เก็บ ทําลาย หรือทําใหเสียหายซึ่งโบราณสถาน 
โบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุ 
 

 หามกระทําใด ๆ ท่ีกอใหเกิดการเปล่ียนแปลงลักษณะทาง
ธรณีสัณฐาน สภาพตามธรรมชาติของพื้นท่ีหาด และ
ส่ิงแวดลอมทางธรรมชาติ 
 

 การปองกันการกัดเซาะชายฝง ตองไดรับความเห็นจากคณะ
กรรมการฯ ของจังหวัด โดยแนบรายละเอียดของโครงการ
หรือกิจการ และมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ
ส่ิงแวดลอมเพื่อประกอบการขอรับความเห็นจากคณะ
กรรมการฯ 

 หามปลอยท้ิงของเสียหรือมลพิษลงสูแหลงน้ําหรือทะเล   
เวนแตไดผานการบําบัดตามมาตรฐานท่ีกฎหมายกําหนด 
 

  

หามขับขี่ยานพาหนะบริเวณพื้นท่ีชายหาด ยกเวนเรือ 
 
 

 การกอสราง ดัดแปลง หรือเปล่ียนการใชอาคาร หรือดําเนิน
โครงการหรือประกอบกิจการใหจัดทําและเสนอรายงาน
ผลกระทบส่ิงแวดลอมเบื้องตนหรือรายงานการประเมิน  
ผลกระทบส่ิงแวดลอม 



คูมือการเฝาระวังและติดตามการดําเนินงานตามมาตรการคุมครองสิ่งแวดลอม จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ  
ภายใตโครงการปฏิรูประบบการบริหารจัดการในพ้ืนท่ีคุมครองสิ่งแวดลอม 

 

11 

บริเวณท่ี ๕ หมายถึง พ้ืนท่ีตําบลปากนํ้าปราณ อําเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ เวนแตพ้ืนท่ีบริเวณ   
ท่ี ๗ และบริเวณท่ี ๘ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 หามกอสราง ดัดแปลง หรือเปล่ียนการใชอาคารใด  ๆ

ใหเปนโรงงาน เวนแตจําพวกหรือชนิดท่ีประกาศ
กําหนด 
 

  หามคนหา เก็บ ทําลาย หรือทําใหเสียหาย
ซึ่งโบราณสถาน โบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุ 

 

บ ริ เวณท่ีวัดจากแนวชายฝ งทะเลเขาไปใน
แผนดินเปนระยะ ๒๐๐ เมตร หามกอสราง 
ดัดแปลง หรือเปล่ียนการใชอาคารใด ๆ ใหเปน
อาคารเล้ียงสัตว ฌาปนสถาน และสุสาน 
 

  หามกระทําใด ๆ ท่ีกอใหเกิดการเปล่ียนแปลง
ลักษณะทางธรณี สัณฐาน สภาพตาม
ธรรมชาติของพื้นท่ีหาด และส่ิงแวดลอม
ทางธรรมชาต ิ

 

หามกอสราง ดัดแปลง หรือเปล่ียนการใชอาคาร
ใด ๆ ใหเปนทาเทียบเรือ (ยกเวนบางประเภท 
บางขนาดท่ีประกาศกําหนด) และอูตอเรือ 
 

  ห ามปลอยท้ิงของเ สียหรือมลพิษลง สู   
แหลงน้ําหรือทะเล เวนแตไดผานการบําบัด
ตามมาตรฐานท่ีกฎหมายกําหนด 

 

หามทําเหมืองแร หามขุด ตัก หรือดูด กรวด ดิน 
หินผุ ทราย หรือลูกรัง การถม ปรับพื้นท่ีหรือปดกั้น 
ซึ่งทําใหพื้นท่ีพรุหรือแหลงน้ําสาธารณะตื้นเขิน 

 

  หามขับขี่ยานพาหนะบริเวณพื้นท่ีชายหาด 
ยกเวนเรือ 
 

 

• หามกอสรางหรือดัดแปลงอาคารใด ๆ ใน
ระยะ ๒๐ เมตร จากแนวชายฝงทะเล หรือ
บริเวณท่ีมีความลาดชันเกิน  รอยละ ๓๕ 

• วัดจากระยะ ๒๐ เมตร เขาไปในแผนดินอีก 
๓๐ เมตร   ใหทําไดเฉพาะอาคารท่ีมีความสูง
ไมเกิน ๖ เมตร  

• วัดจากระยะ ๕๐ เมตร เขาไปในแผนดินอีก 
๑๕๐ เมตร ใหทําไดเฉพาะอาคารท่ีมีความสูง
ไมเกิน ๑๒ เมตร  

• วัดจากแนวชายฝงทะเลเขาไปในแผนดินเปน
ระยะ 500 เมตร ใหทําไดเฉพาะอาคารท่ีมี
ความสูงไมเกิน 23 เมตร  

• หามใชอาคารเปนอาคารเล้ียงนกแอนกินรัง 

  การปองกันการกัดเซาะชายฝง ตองไดรับ
ความเห็นจากคณะกรรมการฯ ของจังหวัด 
โดยแนบรายละเอียดของโครงการหรือ
กิจการ และมาตรการปองกันและแกไข
ผลกระทบส่ิงแวดลอมเพื่อประกอบการ
ขอรับความเห็นจากคณะกรรมการฯ 

 การกอสราง ดัดแปลง หรือเปล่ียนการใช
อาคาร หรือดําเนินโครงการหรือประกอบ
กิจการใหจัดทําและเสนอรายงานผลกระทบ
ส่ิงแวดลอมเบื้ องตนหรือรายงานการ
ประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอม 

อําเภอหัวหิน 

อําเภอปราณบุรี 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ 



คูมือการเฝาระวังและติดตามการดําเนินงานตามมาตรการคุมครองสิ่งแวดลอม จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ  
ภายใตโครงการปฏิรูประบบการบริหารจัดการในพ้ืนท่ีคุมครองสิ่งแวดลอม 
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บริเวณท่ี ๖  หมายถึง พ้ืนท่ีภายในบริเวณตามขอ ๓ (๑) และ (๒) เวนแตพ้ืนท่ีบริเวณท่ี ๗  (พ้ืนท่ีในทะเล
ของจังหวัดเพชรบุรีวัดจากแนวชายฝงทะเลไปในทะเลเปนระยะ 3,000 เมตร สวนจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ วัดจากแนวชายฝงทะเลไปในทะเลเปนระยะ 5,400 เมตร) 

 
 
 

 

หามกอสราง ดัดแปลง หรือเปล่ียนการใชอาคารใด ๆ ใหเปน
ทาเทียบเรือ (ยกเวนบางประเภท บางขนาดท่ีประกาศ
กําหนด) และอูตอเรือ 
 

  

หามทําการประมงโดยใชเคร่ืองมือท่ีระบุไว 
 

 หามทําใหเกิดมลพิษ ขยะมูลฝอย สารแขวนลอย ตะกอน
แขวนลอย และมลสารปนเปอน จากการเดินเรือ การจอดเรือ 
การขนสง หรือการขนถาย 
 

 
 

หามถมทะเลหรือท่ีชายตล่ิงปากคลอง 
 

 

หามทําเหมืองแร หามขุด ตัก หรือดูด กรวด ดิน หินผุ ทราย 
หรือลูกรัง การถม ปรับพื้นท่ี หรือปดก้ัน ซึ่งทําใหพื้นท่ีพรุหรือ
แหลงน้ําสาธารณะตื้นเขิน 

 

 หามคนหา เก็บ ทําลาย หรือทําใหเสียหายซึ่งโบราณสถาน 
โบราณวัตถุหรือศิลปวัตถ ุ
 

 หามกระทําใด ๆ ท่ีกอใหเกิดการเปล่ียนแปลงลักษณะทางธรณี
สัณฐาน สภาพตามธรรมชาติของพื้นท่ีหาด และส่ิงแวดลอม
ทางธรรมชาต ิ
 

 หามปลอยท้ิงของเสียหรือมลพิษลงสูแหลงน้ําหรือทะเล     
เวนแตไดผานการบําบัดตามมาตรฐานท่ีกฎหมายกําหนด 
 

 หามจับ ดัก ลอ ฆา นําขึ้นมาจากทะเล หรือกระทําใด ๆ     
อันเปนอันตรายตอเตาทะเล พะยูน โลมา วาฬ ปลาฉลามวาฬ 
หรือสัตวทะเลหายากอ่ืน ๆ 
 

 การปองกันการกัดเซาะชายฝง ตองไดรับความเห็นจากคณะ
กรรมการฯ ของจังหวัด โดยแนบรายละเอียดของโครงการ
หรือกิจการ และมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ
ส่ิงแวดลอมเพื่อประกอบการขอรับความเห็นจากคณะ
กรรมการฯ 

 การกอสราง ดัดแปลง หรือเปล่ียนการใชอาคาร หรือดําเนิน
โครงการหรือประกอบกิจการให จัดทําและเสนอรายงาน
ผลกระทบส่ิงแวดลอมเบื้องตนหรือรายงานการประเมินผล
กระทบส่ิงแวดลอม 

 



คูมือการเฝาระวังและติดตามการดําเนินงานตามมาตรการคุมครองสิ่งแวดลอม จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ  
ภายใตโครงการปฏิรูประบบการบริหารจัดการในพ้ืนท่ีคุมครองสิ่งแวดลอม 
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บริเวณท่ี ๗ หมายถึง  พ้ืนท่ีปาชายเลน ซึ่งไมรวมปาชายเลนในพ้ืนท่ีท่ีมีเอกสารสิทธ์ิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 หามกอสราง ดัดแปลง หรือเปล่ียนการใชอาคารใด ๆ ใหเปน
โรงงาน เวนแตจําพวกหรือชนิดท่ีประกาศกําหนด 
 

 หามกอสรางหรือดัดแปลงอาคารใด ๆ ในบริเวณท่ีมีความลาดชัน
เกินรอยละ ๓๕ 
 

 
 
 

หามการกระทําใด ๆ ท่ีเปนการเปล่ียนสภาพธรรมชาติของพื้นท่ีปา
ชายเลน 

 

หามทําเหมืองแร หามขุด ตัก หรือดูด กรวด ดิน หินผุ ทราย หรือ
ลูกรัง การทํานาเกลือสมุทร การถม ปรับพื้นท่ี หรือปดกั้น ซึ่งทําให
พื้นท่ีพรุหรือแหลงน้ําสาธารณะตื้นเขิน 

 

 หามคนหา เก็บ ทําลาย หรือทําให เสียหายซึ่ งโบราณสถาน 
โบราณวัตถุหรือศิลปวัตถ ุ
 

 หามกระทําใด ๆ ท่ีกอใหเกิดการเปล่ียนแปลงลักษณะทางธรณี
สัณฐาน สภาพตามธรรมชาติของพื้นท่ีหาด และส่ิงแวดลอมทาง
ธรรมชาต ิ
 

 หามปลอยท้ิงของเสียหรือมลพิษลงสูแหลงน้ําหรือทะเลเวนแตได
ผานการบําบัดตามมาตรฐานท่ีกฎหมายกําหนด 
 

 การปองกันการกัดเซาะชายฝง ตองไดรับความเห็นจากคณะ
กรรมการฯ ของจังหวัด โดยแนบรายละเอียดของโครงการหรือ
กิจการ และมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมเพื่อ
ประกอบการขอรับความเห็นจากคณะกรรมการฯ 

 การกอสราง ดัดแปลง หรือเปล่ียนการใชอาคาร หรือดําเนิน
โครงการหรือประกอบกิจการใหจัดทําและเสนอรายงานผลกระทบ
ส่ิงแวดลอมเบือ้งตนหรือรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอม 

 



คูมือการเฝาระวังและติดตามการดําเนินงานตามมาตรการคุมครองสิ่งแวดลอม จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ  
ภายใตโครงการปฏิรูประบบการบริหารจัดการในพ้ืนท่ีคุมครองสิ่งแวดลอม 
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บริเวณท่ี ๘  ไดแก  พ้ืนท่ีปาตามกฎหมายวาดวยปาไม ซึ่งไมรวมแมนํ้า ลําคลอง ถนน พ้ืนท่ีท่ีมีเอกสารสิทธ์ิ
หรือพ้ืนท่ีท่ีไมอยูในความครอบครองของราชการ และพ้ืนท่ีบริเวณท่ี ๗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 หามกอสราง ดัดแปลง หรือเปล่ียนการใชอาคารใด ๆ 

ใหเปนโรงงาน เวนแตจําพวกหรือชนิดท่ีประกาศ
กําหนด 
 

 หามกอสรางหรือดัดแปลงอาคารใด ๆ ในบริเวณท่ี
มีความลาดชันเกินรอยละ ๓๕ 
 

 หามกอสราง แผวถาง เผาปา ลาหรือกระทําการใด 
ๆ ท่ีเปนอันตรายตอสัตวหรือทําดวยประการใด ๆ 
ใหปาหรือทรัพยากรธรรมชาติเส่ือมสภาพหรือ
เสียหาย 
 

 

หามทําเหมืองแร หามขุด ตัก หรือดูด กรวด ดิน 
หินผุ ทราย หรือลูกรัง การทํานาเกลือสมุทร การถม 
ปรับพื้นท่ี หรือปดกั้น ซึ่งทําใหพื้นท่ีพรุหรือแหลงน้ํา
สาธารณะตื้นเขิน 

 

 หามคนหา เก็บ ทําลาย หรือทําให เสียหายซึ่ ง
โบราณสถาน โบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุ 
 

 หามกระทําใด ๆ ท่ีกอใหเกิดการเปล่ียนแปลง
ลักษณะทางธรณีสัณฐาน สภาพตามธรรมชาติของ
พื้นท่ีหาด และส่ิงแวดลอมทางธรรมชาติ 
 

 หามปลอยท้ิงของเสียหรือมลพิษลงสูแหลงน้ําหรือ
ทะเลเวนแต ไดผ านการบําบัดตามมาตรฐานท่ี
กฎหมายกําหนด 
 

 การกอสราง ดัดแปลง หรือเปล่ียนการใชอาคาร 
หรือดําเนินโครงการหรือประกอบกิจการใหจัดทํา
และเสนอรายงานผลกระทบส่ิงแวดลอมเบื้องตนหรือ
รายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอม 

 



คูมือการเฝาระวังและติดตามการดําเนินงานตามมาตรการคุมครองสิ่งแวดลอม จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ  
ภายใตโครงการปฏิรูประบบการบริหารจัดการในพ้ืนท่ีคุมครองสิ่งแวดลอม 
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                มาตรการท่ีบังคับใชในแตละบริเวณ 

 
 

 
 

มาตรการ 
บริเวณทีบั่งคับใช (♦) คําอธิบาย 

เพิ่มเติม 1 2 3 4 5 6 7 8 
ขอ ๕ ในพื้นที่ตามขอ ๔ หามกอสราง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช
อาคารใด ๆ ใหเปนโรงงานทุกประเภทหรือทุกชนิดตามกฎหมายวา
ดวยโรงงาน เวนแต 

        หนา 2๒ 
ขอ 1 

(๑) โรงงานจําพวกท่ี ๑ ตามกฎหมายวาดวยโรงงานในพื้นท่ีบริเวณท่ี ๑ 
บริเวณท่ี ๒ บริเวณท่ี ๓ และบริเวณท่ี ๔ 

♦ ♦ ♦ ♦      

(๒) โรงงานจําพวกท่ี ๒ หรือจําพวกท่ี ๓ ตามกฎหมายวาดวยโรงงาน
ตามประเภท ชนิดและขอกําหนดเพิ่มเติมในบัญชีทายประกาศนี้ 
ในพื้นท่ีบริเวณท่ี ๔ 

   ♦      

(๓) โรงงานจําพวกท่ี ๑ ตามกฎหมายวาดวยโรงงานท่ีมีพื้นท่ีทุกช้ัน   
ในหลังเดียวกันหรือหลายหลัง รวมกันไมเกิน ๑๐๐ ตารางเมตร      
ในพื้นท่ีบริเวณท่ี ๕ 

    ♦     

(๔) โรงงานท่ีจําเปนตองกอสรางทดแทนโรงงานท่ีมีอยูเดิม รวมถึงการ
ขยายโรงงานบนพื้นท่ีเดิม 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦  

(๕) โรงงานจําพวกท่ี ๑ จําพวกท่ี ๒ และจําพวกท่ี ๓ ท่ีประกอบกิจการ
เกี่ยวกับเกลือ ในพื้นท่ีบริเวณท่ี ๒ และบริเวณท่ี ๓ 

♦ ♦        

ขอ ๖ พื้นที่บริเวณที่ ๑ บริเวณที่ ๒ บริเวณที่ ๓ และบริเวณที่ ๕ 
ทั้งนี้ เฉพาะในบริเวณที่วัดจากแนวชายฝงทะเลเขาไปในแผนดินเปน
ระยะ ๒๐๐ เมตร และพื้นที่บริเวณที่ ๔ หามกอสราง ดัดแปลง หรือ
เปลี่ยนการใชอาคารใด ๆ ใหเปนอาคาร ดังตอไปนี้ 

        หนา 2๒ 
ขอ 2 

(๑) อาคารเล้ียงสัตวทุกชนิดท่ีมีพื้นท่ีทุกช้ันในหลังเดียวกันหรือหลาย
หลังรวมกันเกิน ๑๐ ตารางเมตร หรืออาคารเล้ียงสัตว  ทุกชนิด
เพื่อการคา 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦     

(๒) ฌาปนสถาน เวนแตจําเปนตองกอสรางทดแทนฌาปนสถานท่ีม ี 
อยูเดิมบนพื้นท่ีเดิม โดยตองมีเคร่ืองจักรหรืออุปกรณเพื่อควบคุม
มลพิษหรือแกไขปญหาส่ิงแวดลอมเปนไปตามมาตรฐานท่ีกฎหมายกําหนด 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦     

(๓) สุสาน เวนแตในกรณีท่ีสุสานเดิมในพื้นท่ีบริเวณท่ี ๔ นั้นไดใช
ประโยชนเต็มพื้นท่ีแลวจึงจะกอสรางสุสานบนพื้นท่ีใหมได โดยตอง
มีระยะหางจากแนวชายฝงทะเลไมนอยกวา ๑,๐๐๐ เมตรและมี
ระยะหางจากแหลงน้ําสาธารณะหรือบอน้ําเพื่อการบริโภคไมนอย
กวา ๓๐๐ เมตร 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦     

ขอ ๗ ในพื้นที่บริเวณที่ ๑ บริเวณที่ ๒ บริเวณที่ ๓ บริเวณที่ ๔ และ
บริเวณที่ ๕ หามกอสราง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใชอาคารใด ๆ ใหเปน
อาคาร ดังตอไปนี้ 

         

(๑) ทาเทียบเรือ เวนแต 
(ก) ทาเทียบเรือสาธารณะสําหรับเรือประมงขนาดต่ํากวา ๖๐ ตันกรอส 
(ข) ทาเทียบเรือโดยสารเพื่อการทองเท่ียวตามนโยบายของรัฐ 
(ค) ทาเทียบเรือสําราญกีฬา 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦    หนา 2๒ 
ขอ 3 

(๒) อูตอเรือ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦     



คูมือการเฝาระวังและติดตามการดําเนินงานตามมาตรการคุมครองสิ่งแวดลอม จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ  
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มาตรการ 
บริเวณทีบั่งคับใช คําอธิบาย 

เพิ่มเติม 1 2 3 4 5 6 7 8 
ขอ ๘ ในพื้นที่ตามขอ ๔ หามกอสราง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช
อาคารใด ๆ ในพื้นที่บริเวณ ดังตอไปนี้ 

         

(๑) พื้นท่ีบริเวณท่ี ๒ บริเวณท่ี ๓ และบริเวณท่ี ๔ เฉพาะภายในระยะ 
๖ เมตร จากริมฝงตามสภาพธรรมชาติของแมน้ํา ลําคลอง หรือ
แหลงน้ําสาธารณะ 

 ♦ ♦ ♦      

(๒) พื้นท่ีบริเวณท่ี ๔ เฉพาะภายในระยะ ๑๒ เมตร จากแนวโดยรอบ
คันขอบอางเก็บน้ําเขาเตา 

   ♦      

(๓) พื้นท่ีบริเวณท่ี ๑ บริเวณท่ี ๒ บริเวณท่ี ๓ บริเวณท่ี ๔ และ  
บริเวณท่ี ๕ หามกอสรางดัดแปลง หรือเปล่ียนการใชอาคารใด ๆ 
เปนอาคารเล้ียงนกแอนกินรัง 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦     

ขอ ๙ ในพื้นที่ตามขอ ๔ ซ่ึงไมใชกรณีที่ตองหามตามขอ ๕ ขอ ๖ 
หรือขอ ๗ การกอสราง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใชอาคารใด ๆ ให
เปนไปตามพื้นที่และหลักเกณฑ ดังตอไปนี้ 

         

(๑) หามกอสรางหรือดัดแปลงอาคารใด ๆ ในบริเวณท่ีมีความลาดชันเกิน
รอยละ ๓๕ 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ หนา 2๒ 
ขอ 4 

(๒) พื้นท่ีบริเวณท่ี ๑ บริเวณท่ี ๒ และบริเวณท่ี ๓ ท่ีวัดจากแนวชายฝง
ทะเลเขาไปในแผนดนิเปนระยะ ๕๐ เมตร ใหทําไดเฉพาะอาคารท่ี
มีความสูงไมเกิน ๖ เมตร พื้นท่ีอาคารรวมกันไมเกิน ๗๕ ตารางเมตร 
และตองมีระยะหางจากแนวชายฝงทะเลไมนอยกวา ๒๐ เมตร 

♦ ♦ ♦      หนา 2๓  ขอ 5 
และ 
หนา 2๓  ขอ 6 
  

(๓) พื้นท่ีบริเวณท่ี ๑ บริเวณท่ี ๒ และบริเวณท่ี ๓ ท่ีวัดจากแนวเขต
ตาม (๑) เขาไปในแผนดินเปนระยะ ๑๕๐ เมตร ใหทําไดเฉพาะ
อาคารสูงไมเกิน ๑๒ เมตร 

♦ ♦ ♦       

(๔) พื้นท่ีบริเวณท่ี ๔ และบริเวณท่ี ๕ ท่ีวัดจากแนวชายฝงทะเลเขาไป
ในแผนดินเปนระยะ ๕๐ เมตร ใหทําไดเฉพาะอาคารเดี่ยว ช้ันเดียว 
ท่ีมีความสูงไมเกิน ๖ เมตร พื้นท่ีอาคารรวมกันไมเกิน ๗๕ ตารางเมตร 
โดยอาคารแตละหลังตั้งหางกันไมนอยกวา ๔ เมตร หางจากเขต
ท่ีดินของผูอ่ืนไมนอยกวา ๒ เมตร มีท่ีวางไมนอยกวารอยละ ๗๕ 
ของท่ีดินแปลงท่ีย่ืนขออนุญาต และตองมีระยะหางจากแนวชายฝง
ทะเลไมนอยกวา ๒๐ เมตร เวนแต 
(ก) อาคารของทางราชการเพื่อสาธารณประโยชนท่ีมีระยะหางจาก

แนวชายฝงทะเลไมนอยกวา ๒๐ เมตร 
(ข) เขื่อน ทาง หรือทอระบายน้ํา ร้ัวหรือกําแพงท่ีมีความสูงไมเกิน 

๑ เมตร ประตูและสะพานท่ีไมไดสรางลงสูทะเล 

   ♦ ♦    หนา 2๓ 
ขอ 7 

(๕) พื้นท่ีบริเวณท่ี ๔ และบริเวณท่ี ๕ ท่ีวัดจากแนวเขตตาม (๔) เขาไป
ในแผนดินเปนระยะ ๑๕๐ เมตร ใหทําไดเฉพาะอาคารท่ีมีความสูง
ไมเกิน ๑๒ เมตร และอาคารท่ีมีพื้นท่ีรวมกันทุกช้ันหรือช้ันหนึ่งช้ัน
ใดในหลังเดียวกันไมเกิน ๒,๐๐๐ ตารางเมตร 

   ♦ ♦     

(๖) พื้นท่ีบริเวณท่ี ๕ ท่ีวัดจากแนวเขตตาม (๕) เขาไปในแผนดินเปน
ระยะ ๕๐๐ เมตร ใหทําไดเฉพาะอาคารท่ีมีความสูงไมเกิน ๒๓ เมตร 
และมีท่ีวางไมนอยกวารอยละ ๓๐ ของท่ีดินแปลงท่ีย่ืนขออนุญาต 

    ♦     
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มาตรการ 
บริเวณทีบั่งคับใช คําอธิบาย 

เพิ่มเติม 1 2 3 4 5 6 7 8 
(๗) พื้นท่ีบริเวณท่ี ๑ บริเวณท่ี ๒ บริเวณท่ี ๓ บริเวณท่ี ๔ และ  

บริเวณท่ี ๕ การกอสรางอาคารหรือส่ิงปลูกสรางใด ๆ โดยรอบเขต
ท่ีดินของอาคารหรือสถานท่ีท่ีไดขึ้นทะเบียน โบราณสถานตาม
กฎหมายวาดวยโบราณสถาน โบราณวัตถุ  ศิลปวัตถุ  และ
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติในระยะ ๑๐๐ เมตร ตองมีความสูงไมเกิน 
๖ เมตร และตองไมมีลักษณะบดบังทัศนียภาพ 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦    หนา 2๔ 
ขอ 8 

(๘) พื้นท่ีบริเวณท่ี ๖ ใหมีไดเฉพาะทาเทียบเรือ ดังนี้ 
(ก) ทาเทียบเรือสาธารณะสําหรับเรือประมงขนาดต่ํากวา ๖๐ ตันกรอส 
(ข) ทาเทียบเรือโดยสารเพื่อการทองเท่ียวตามนโยบายของรัฐ 
(ค) ทาเทียบเรือสําราญกีฬา 

     ♦    

ขอ ๑๑ ในพื้นที่บริเวณที่ ๖ หามกระทําการหรือประกอบกิจกรรม 
ดังตอไปนี้ 

         

(๑) ทําการประมงโดยใชเคร่ืองมือ ดังตอไปนี ้
(ก) เคร่ืองมืออวนลอม อวนญี่ปุน อวนตอนปลาทุกชนิด และลอบ

ดักปลาทุกขนาดในพื้นท่ีแนวปะการัง กองหินในทะเล และ
แนวปะการังเทียม 

(ข) เคร่ืองมือทําการประมงทุกชนิดท่ีใชประกอบกับเรือกลทําการ
ประมงหอยสองฝา 

(ค) เคร่ืองมือทําการประมงทุกชนิดทําการประมงหอยสองฝา    
เวนแตเคร่ืองมือประเภทคราดหรือชอนโดยวิธีการคราดหรือ
ชอนดวยมือ หรือการจับหรือเก็บดวยมือ 

ความใน (๑) ไมใชบังคับแกการดําเนินการของเจาหนาท่ีเพื่อประโยชน
ในทางวิชาการซึ่งไดรับอนุญาตตามกฎหมายท่ีเกี่ยวของ 

     ♦    

(๒) ทําใหเกิดมลพิษ ขยะมูลฝอย สารแขวนลอย ตะกอนแขวนลอย 
และมลสารปนเปอน จากการเดินเรือ การจอดเรือ การขนสง หรือ
การขนถาย ท่ีมีผลทําใหคุณภาพน้ําทะเลเส่ือมโทรม หรือเสียสภาพ
ความเปนธรรมชาติ ซึ่งอาจมีผลกระทบตอทรัพยากรชีวภาพทาง
ทะเล เชน ปะการัง หญาทะเล และสัตวทะเล 

     ♦    

(๓) ทําการสํารวจวัดคลื่นไหวสะเทือน (Seismic Wave) เวนแต    
การสํารวจโครงสรางทางธรณีวิทยา เพื่อประโยชนในทางวิชาการ
ของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอ่ืนของรัฐท่ีไมมี
ผลกระทบตอสัตวน้ํา 

     ♦    

(๔) ถมทะเลหรือท่ีชายตล่ิงปากคลอง เวนแตเปนความจําเปนเพื่อ
ประโยชนของรัฐ โดยตองไดรับความเห็นจากคณะกรรมการตาม
ขอ ๑๙ ของจังหวัดนั้น เพื่อนําไปประกอบการขออนุญาต ท้ังนี้ให
แนบรายละเอียดของโครงการหรือกิจการ และมาตรการปองกัน
และแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมเพื่อประกอบการขอรับความเห็น
จากคณะกรรมการตามขอ ๑๙ ของจังหวัดนั้นดวย 

     ♦    

 

 



คูมือการเฝาระวังและติดตามการดําเนินงานตามมาตรการคุมครองสิ่งแวดลอม จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ  
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มาตรการ 
บริเวณทีบั่งคับใช คําอธิบาย 

เพิ่มเติม 1 2 3 4 5 6 7 8 
ขอ ๑๒ ในพื้นที่บริเวณที่ ๗ หามการกระทําใด ๆ ที่เปนการเปลี่ยน
สภาพธรรมชาติของพื้นที่ปาชายเลน เวนแตการดําเนินการของสวน
ราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอ่ืนของรัฐ เพื่อการศึกษาวิจัย
ทางวิชาการ การคุมครอง การฟนฟู การเพาะพันธุพืชและสัตวน้ํา 
โดยตองไดรับอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

      ♦   

ขอ ๑๓ ในพื้นที่บริเวณที่ ๘ หามกอสราง แผวถาง เผาปา ลาหรือ
กระทําการใด ๆ ที่เปนอันตรายตอสัตวหรือทําดวยประการใด ๆ    
ใหปาหรือทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมสภาพหรือเสียหาย เวนแตเปน
การดําเนินการของเจาหนาที่เพื่อประโยชนในการคุมครองทรัพยากร 
ธรรมชาติ หรือเปนการศึกษาวิจัยทางวิชาการซ่ึงไดรับอนุญาตตาม
กฎหมายที่เกี่ยวของ 

       ♦  

ขอ ๑๔ ในพื้นที่ตามขอ ๔ หามกระทําการหรือประกอบกิจกรรม 
ดังตอไปนี้ 

         

(๑) การทําเหมืองแร เวนแตการทําเหมืองแรหินปูน หรือเหมืองแรดิน
ซีเมนต เฉพาะบริเวณท่ีอยูในรัศมี ๒ กิโลเมตรของขอบเขตพื้นท่ี
โรงงานซึ่งไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการผลิตปูนซีเมนตกอนวันท่ี
ประกาศนี้ใชบังคับ 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦  

(๒) การขุด ตัก หรือดูด กรวด ดิน หินผุ ทราย หรือลูกรัง ในลักษณะ
หรือบริเวณ ดังตอไปนี ้
(ก) เพื่อการคา 
(ข) ความลึกของบอจากระดับพื้นดินเกินกวา ๓ เมตร 
(ค) พื้นท่ีปากบอเกินกวา ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร ยกเวนการขุดบอ

เพื่อใชเปนแหลงน้ําอุปโภคและบริโภค 
(ง) บริเวณท่ีมีความลาดชันเกินกวารอยละ ๓๕ 
(จ) บริเวณท่ีมีความลึกของบออยูเหนือช้ันน้ําบาดาลช้ันแรกนอย

กวา ๒ เมตร 
(ฉ) บริเวณในระยะ ๑๐๐ เมตร จากริมเขตทางสาธารณะ หรือริม

ฝงตามสภาพธรรมชาติของแมน้ํา ลําคลอง หรือแหลงน้ํา
สาธารณะ 

(ช) เขตโบราณสถานหรือบริเวณท่ีมีคุณคาทางประวัติศาสตร 
โบราณคดี หรือศิลปกรรม 

(ซ) บริเวณแหลงธรรมชาติอันควรอนุรักษ ท่ีประกาศตามมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๗ พฤศจิกายน ๒๕๓๒ 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦  

(๓) การทํานาเกลือสมุทร เวนแตพื้นท่ีบริเวณท่ี ๒ และบริเวณท่ี ๓ ♦   ♦ ♦  ♦ ♦  
(๔) การขนสงหรือลําเลียงวัตถุอันตรายโดยใชระบบทอขนสง ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦  
(๕) การถม ปรับพื้นท่ี หรือปดก้ัน ซึ่งทําใหพื้นท่ีพรุหรือแหลงน้ํา

สาธารณะตื้นเขินหรือเปล่ียนทิศทางหรือทําใหน้ําในพื้นท่ีพรุหรือ
แหลงน้ํานั้นไมอาจไหลไปไดตามปกติ เวนแตเปนการกระทําของ
ทางราชการเพื่อประโยชนสาธารณะหรือปองกันน้ําทวม 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦  
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มาตรการ 
บริเวณทีบั่งคับใช คําอธิบาย 

เพิ่มเติม 1 2 3 4 5 6 7 8 
(๖) การกระทําใด ๆ ท่ีเปนการคนหา เก็บ ทําลาย หรือทําใหเสียหายซึ่ง

โบราณสถาน โบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุ ตามกฎหมายวาดวย
โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ
เวนแตกระทําเพื่อการศึกษาวิ จัยทางวิชาการ หรือเปนการ
ดําเนินการของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอ่ืนของรัฐท่ี
ไดรับอนุญาตตามกฎหมายท่ีเกี่ยวของ โดยตองไดรับความเห็นของ
คณะกรรมการตามขอ ๑๙ ของจังหวัดนั้น เพื่อนําไปประกอบการ
ขออนุญาตและไดรับอนุญาตจากอธิบดีกรมศิลปากรกอน 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦  

(๗) การกระทําใด ๆ ท่ีกอใหเกิดการเปล่ียนแปลงลักษณะทางธรณี
สัณฐานทางดานกายภาพชีวภาพหรือชีวกายภาพ ในพื้นท่ีสันทราย 
สันดอน หนาผา ปากน้ํา เวนแตการกระทําของสวนราชการ
รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอ่ืนของรัฐ เพื่อปองกันการกัดเซาะ
ชายฝง หรือเพื่อความปลอดภัยในการเดินเรือ 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ หนา 2๔ 
ขอ 9 

(๘)  การกระทําใด ๆ ท่ีเปนการเปล่ียนแปลงสภาพตามธรรมชาติของ
พื้นท่ีหาด เวนแต 
(ก)  การดําเนินการของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอ่ืน

ของรัฐ เพื่อการฟนฟูและรักษาสภาพตามธรรมชาติของหาด การ
ปองกันการกัดเซาะชายฝง การรักษาความปลอดภัยทางทะเลและ
ชายหาด การติดตั้งปายเตือนของทางราชการ หรือการทําทุน โดยตอง
ไดรับความเห็นจากคณะกรรมการตามขอ ๑๙ ของจังหวัดนั้น เพื่อ
นําไปประกอบการขออนุญาต ท้ังนี้ ใหแนบรายละเอียดของโครงการ
หรือกิจการ และมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมเพื่อ
ประกอบการขอรับความเห็นจากคณะกรรมการตามขอ ๑๙ ของ
จังหวัดนั้นดวย 

(ข)  การดําเนินการในท่ีดินชายตล่ิงท่ีเปนกรรมสิทธิ์ของเอกชนท่ีได
ขออนุญาตจากทางราชการท้ังนี้ โดยไดรับความเห็นจากคณะกรรมการ
ตามขอ ๑๙ ของจังหวัดนั้นดวย 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦  

(๙) การกระทําใด ๆ ท่ีเปล่ียนแปลงสภาพส่ิงแวดลอมทางธรรมชาติใน
บริเวณท่ีไดรับการประกาศเปนบริเวณแหลงธรรมชาติอันควร
อนุรักษท่ีประกาศตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๗ พฤศจิกายน 
๒๕๓๒ เวนแตการจัดใหมีส่ิงอํานวยความสะดวกโดยสวนราชการ 
เพื่อประโยชนดานนันทนาการ การทองเท่ียวการพักผอนหยอนใจ 
โดยไม ทําลายสภาพธรรมชาติและสอดคลองกลมกลืนกับ
สภาพแวดลอม 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦  

(๑๐)  การปลอยท้ิงของเสียหรือมลพิษลงสูแหลงน้ําหรือทะเล เวนแตเปน
กรณีท่ีไดผานการบําบัดตามมาตรฐานท่ีกฎหมายกําหนดแลว 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ หนา 2๔ 
ขอ 10 

(๑๑) ขับขี่ยานพาหนะบริเวณพื้นท่ีชายหาด ยกเวนเรือ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦     
(๑๒) จับ ดัก ลอ ฆา นําขึ้นมาจากทะเล หรือกระทําใด ๆ อันเปน

อันตรายตอเตาทะเล พะยูน โลมา วาฬ ปลาฉลามวาฬ หรือสัตว
ทะเลหายากอ่ืน ๆ ตามท่ีกฎหมายกําหนดเพื่อนําซากหรือ
ผลิตภัณฑท่ีทําจากซากมาไวในครอบครอง 

     ♦ ♦   
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มาตรการ 
บริเวณทีบั่งคับใช คําอธิบาย 

เพิ่มเติม 1 2 3 4 5 6 7 8 
ขอ ๑๕ การกอสราง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใชอาคารเปน
โรงแรมตามกฎหมายวาดวยโรงแรมอาคารอยูอาศัยรวมตาม
กฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร อาคารชุดตามกฎหมายวา
ดวยอาคารชุดหรือหอพักตามกฎหมายวาดวยหอพัก ตองติดตั้ง
หรือจัดใหมีบอดักไขมันและระบบบําบัดน้ําเสียกอนปลอยลงสู
ทอหรือทางน้ําสาธารณะ โดยระบบและน้ําเสียที่บําบัดแลวตอง
เปนไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกําหนด 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦     

ขอ ๑๖ การกอสราง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใชอาคารเปน
โรงแรมตามกฎหมายวาดวยโรงแรมอาคารอยูอาศัยรวมตาม
กฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร หรืออาคารชุดตามกฎหมาย
วาดวยอาคารชุดที่อยูหางจากแนวชายฝงทะเลเกินกวา ๕๐ 
เมตร และมีจํานวนหองพักตั้งแต ๑๐ หอง ถึง ๒๙ หองตอง
ดําเนินการตามขอกําหนดทายประกาศนี ้

♦ ♦ ♦ ♦ ♦     

ขอ ๑๗ ในพื้นที่ตามขอ ๔ นอกจากตองปฏิบัติตามหลักเกณฑที่
กําหนดไวในประกาศนี้แลวกอนการกอสราง ดัดแปลง หรือ
เปลี่ยนการใชอาคาร หรือดําเนินโครงการหรือประกอบกิจการ
ใหจัดทําและเสนอรายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบ้ืองตนหรือ
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมแลวแตกรณีตอ
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ตามหลักเกณฑ วิธีการและระเบียบปฏิบัติที่กําหนดไวตาม
กฎหมายวาดวยการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม
แหงชาต ิ

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ หนา 2๔ 
ขอ 11 

ขอ ๒๓ การกระทํา กิจกรรม หรือกิจการใดที่ตองหามตาม
ประกาศนี้ ถาไดรับอนุญาตอยูกอนวันที่ประกาศนี้ใชบังคับ  ให
ดําเนินการตอไปไดจนกวาจะสิ้นกําหนดระยะเวลาที่ไดรับ
อนุญาต ในการนี้ตองดําเนินการใหเปนไปตามมาตรการ
คุมครองสิ่งแวดลอมตามที่กฎหมายหรือประกาศนี้กําหนดไว
ดวยโดยตองดําเนินการใหแลวเสร็จภายในหนึ่งปนับแตวันที่
ประกาศนี้ใชบังคับ ในกรณีที่ผูไดรับอนุญาตตามวรรคหนึ่ง
ประสงคจะขออนุญาตดําเนินการนั้นตอไปภายหลังสิ้น
ระยะเวลาที่ไดรับอนุญาต ใหยื่นคําขอตออายุหรือคําขออนุญาต
ตามกฎหมายวาดวยการนั้นแลวแตกรณี ทั้งนี้ ใหอนุญาตตาม
พื้นที่ที่ไดรับอนุญาตไวเดิม 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦  

ขอ ๒๔ อาคารที่มีอยูแลวในพื้นที่ตามขอ ๔ กอนหรือในวันที่
ประกาศนี้ใชบังคับใหไดรับยกเวนไมตองปฏิบัติตามประกาศนี้ 
แตหามดัดแปลงหรือเปลี่ยนการใชอาคารดังกลาวใหเปนอาคาร
ชนิด หรือประเภทที่มีลักษณะตองหามตามที่กําหนดไวใน
ประกาศนี ้

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦  
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มาตรการ 
บริเวณทีบั่งคับใช คําอธิบาย 

เพิ่มเติม 1 2 3 4 5 6 7 8 
ขอ ๒๕ อาคารที่ไดรับใบอนุญาตหรือใบรับแจงการกอสราง ดัดแปลง 
หรือเปลี่ยนการใชตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร หรือที่
ไดรับอนุญาตตามกฎหมายวาดวยการนั้นกอนวันที่ประกาศนี้ใช
บังคับ และยังกอสราง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใชไมแลวเสร็จ ใหคง
ปฏิบัติตามหลักเกณฑที่ใชบังคับอยูในวันกอนวันที่ประกาศนี้ใชบังคับ
จนกวาจะดําเนินการแลวเสร็จตามที่ไดรับอนุญาตหรือที่ไดรับแจงไว
แตการขอเปลี่ยนแปลงการอนุญาตหรือการแจงหรือการดําเนินการ
อ่ืนใดหลังจากวันที่ประกาศนี้ใชบังคับ ใหเปนไปตามหลักเกณฑที่
กําหนดไวในประกาศนี ้ 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦  
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๑. โรงงานอุตสาหกรรมจําพวกที่ ๑-3 จําแนกตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2535) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 แบงโรงงานอุตสาหกรรมออกเปน 3 จําพวก คือ  

 โรงงานจําพวกที่ 1 คือ โรงงานอุตสาหกรรมที่สามารถประกอบการไดโดยไมตองขออนุญาตประกอบ
กิจการโรงงาน เครื่องจักรไมเกิน 20 แรงมา และพนักงานไมเกิน 20 คน หรือโรงงานประเภทอื่น
ที่กฎกระทรวงกําหนด 

 โรงงานจําพวกที่ 2 คือ โรงงานอุตสาหกรรมที่จะตองแจงใหเจาหนาที่ทราบกอนประกอบกิจการ   
มีเครื่องจักรไมเกิน 50 แรงมา และพนักงานไมเกิน 50 คน หรือโรงงานประเภทอื่นที่กฎกระทรวง
กําหนด 

 โรงงานจําพวกที่ 3 คือ โรงงานอุตสาหกรรมที่ผู ประกอบการจะตองไดรับอนุญาตกอนถึงจะ
ประกอบกิจการโรงงานได มีเครื่องจักรมากกวา 50 แรงมา และพนักงานเกิน 50 คน หรือโรงงาน
ประเภทอื่นที่กฎกระทรวงกําหนด  

ประเภทและชนิดที่อนุญาตแสดงรายละเอียดไวในบัญชีทายประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุมครองสิ่งแวดลอม ในบริเวณพื้นที่อําเภอบานแหลม 
อําเภอเมืองเพชรบุรี อําเภอทายาง อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี และอําเภอหัวหิน อําเภอปราณบุรี 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๒. แนวชายฝงทะเล เปนแนวที่อางอิงมาจากกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร ซ่ึงกําหนดความหมายไวใน
กฎกระทรวง กําหนดบริเวณหามกอสราง หรือดัดแปลงหรือเปลี่ยนแปลงการใชอาคารบางชนิดหรือบาง
ประเภทในจังหวัดที่มีพื้นที่ติดแนวชายฝงทะเลและหนวยงานปฏิบัติในทองถ่ินน้ัน ๆ เชน องคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด เจาทาภูมิภาค ซ่ึงสามารถหาแนวชายฝงทะเลไดโดยคํานวณหา
ไดจากการใชเครื่องมือตาง ๆ เชน อางอิงจากหมุดระดับ และขอมูลยอนหลังของระดับนํ้าทะเลในพื้นที่  
เพื่อมาหาคาเฉลี่ยของจุดที่นํ้าข้ึนสูงสุด การพิจารณาการใหอนุญาตจะพิจารณาจากแนวชายฝงทะเล           
ณ ชวงเวลาที่ขออนุญาต 

๓. 1 ตันกรอส เทากับ 100 ลูกบาศกฟุต ดังน้ัน  60 ตันกรอส เทากับ 6,000 ลูกบาศกฟุต หรือ 169.8 
ลูกบาศกเมตร 

๔. บริเวณที่มีความลาดชันเกินกวารอยละ ๓๕ แสดงตัวอยางการคํานวณ ดังน้ี 
 

รอยละความชัน = ระยะทางแนวดิ่ง 
X ๑๐๐ 

ระยะทางแนวราบ 

                

           จากภาพตัวอยางความชันมีคาเทากับ  

รอยละความชัน = ๕ เมตร 
X ๑๐๐ 

 ๑๐ เมตร 

= 50  

๕ เมตร 

๑๐ เมตร 

                คําอธิบายเพ่ิมเติม 
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๕. การวัดระยะจากแนวชายฝง พิจารณาจากแนวที่นํ้าทะเลข้ึนสูงสุดตามปกตทิางธรรมชาติในปจจุบัน  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
๖. การวัดความสูงของอาคาร 

๑) กรณีที่ไมมีการปรับระดับพื้นดินหรือมีการปรับระดับพื้นดินต่ํากวาถนนสาธารณะในบริเวณ       
ที่กอสราง ใหวัดจากระดับพื้นดินที่กอสราง  

๒) กรณีที่มีการปรับระดับพื้นดินเทากับถนนสาธารณะหรือสูงกวาถนนสาธารณะใหวัดจากระดับ
ถนนสาธารณะ 

๓) กรณีมีหองใตดินซ่ึงคาระดับเปนลบ ความสูงของอาคารใหวัดจากระดับพื้นดินที่กอสรางตามขอ 
๑) หรือระดับถนนสาธารณะตามขอ 2) แลวแตกรณ ี

๔) กรณีพื้นดินเปนเชิงลาด  ใหวัดจากระดับพื้นดินที่กอสราง ณ จุดที่ต่ําที่สุดของอาคารหลังน้ัน 
การวัดความสูงของอาคารใหวัดจากระดับขางตนข้ึนไปในแนวดิ่งถึงสวนที่สูงสุดของอาคาร สําหรับอาคาร

ทรงจั่วหรือปนหยาใหวัดถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด 

 
 
 
 

 
๗. การกอสรางอาคารในบริเวณที่ 4 และ 5 ที่วัดจากแนวชายฝงทะเลเขาไป 50 เมตร 

 
 
 
 
 
 
 
 

อาคารสูงไมเกิน ๖ เมตร 

แนวชายฝง 

แนวชายฝงเขาไป 
ในแผนดิน 50 เมตร 

ระยะหางจากชายฝงไมนอยกวา 20 เมตร  

ยอดผนังของช้ันสูงสุด 

พ้ืนดาดฟา 

ระดับพ้ืนดิน 

อาคารสูงไมเกิน ๖ เมตร 

แนวชายฝง 

แนวชายฝงเขาไป 
ในแผนดิน 50 เมตร 

ระยะหางจากชายฝง 
ไมนอยกวา 20 เมตร  

อาคารแตละหลังต้ังหางกัน
ไมนอยกวา ๔ เมตร 

พ้ืนท่ีวางไมนอยกวารอยละ 75 

อาคารเด่ียว ชั้นเดียว 



คูมือการเฝาระวังและติดตามการดําเนินงานตามมาตรการคุมครองสิ่งแวดลอม จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ  
ภายใตโครงการปฏิรูประบบการบริหารจัดการในพ้ืนท่ีคุมครองสิ่งแวดลอม 

 

24 

 “ท่ีวาง” หมายความวา พื้นที่อันปราศจากหลังคาหรือสิ่งกอสรางปกคลุม ซ่ึงพื้นที่ดังกลาวอาจจะจัดให
เปนบอนํ้า สระวายนํ้า บอพักนํ้าเสีย ที่พักมูลฝอย ที่พักรวมมูลฝอย หรือที่จอดรถที่อยูภายนอกอาคารก็ได และ
ใหหมายความรวมถึงพื้นที่ของสิ่งกอสราง หรืออาคารที่สูงจากระดับพื้นดินไมเกิน ๑.๒๐ เมตร และไมมีหลังคา
หรือสิ่งกอสรางปกคลุมเหนือระดับน้ัน ดังน้ันพื้นที่วางไมนอยกวารอยละ ๗๕ ของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาต
กอสรางอาคาร หมายถึง พื้นที่อันปราศจากหลังคาหรือสิ่งกอสรางปกคลุมตองไมนอยกวา รอยละ 75 ของ
แปลงที่ดินที่ขออนุญาตกอสราง เชน ที่ดินขนาด 20๐ ตารางวา ตองมีพื้นที่วางอยางนอย 150 ตารางวา      
ปลูกสรางอาคาร 50 ตารางวา 
๘. ความหมายของ โบราณสถาน โบราณวัตถุ และศิลปวัตถุ 

 โบราณสถาน หมายความวา อสังหาริมทรัพยซ่ึงโดยอายุหรือโดยลกัษณะแหงการกอสราง หรือโดย
หลักฐานเกี่ยวกับประวัติของอสังหาริมทรัพยน้ันเปนประโยชนในทางศิลป ประวัติศาสตร หรือ
โบราณคดี ทั้งน้ี ใหรวมถึงสถานที่ที่เปนแหลงโบราณคดี แหลงประวัติศาสตร และอุทยาน
ประวัติศาสตรดวย 

 โบราณวัตถุ หมายความวา สังหาริมทรัพยที่เปนของโบราณ ไมวาจะเปนสิ่งประดิษฐ หรือเปนสิ่งที่
เกิดข้ึนตามธรรมชาติ หรือที่เปนสวนหน่ึงสวนใดของโบราณสถาน ซากมนุษยหรือซากสัตวซ่ึงโดย
อายุหรือโดยลักษณะแหงการประดิษฐ หรือโดยหลักฐานเกี่ยวกับประวัติของสังหาริมทรัพยน้ันเปน
ประโยชนในทางศิลป ประวัติศาสตร หรือโบราณคด ี

 ศิลปวัตถุ หมายความวา สิ่งที่ทําดวยฝมืออยางประณีตและมีคุณคาสูงในทางศิลป 
๙. ลักษณะทางธรณีสัณฐาน หมายถึง แบบรูป หรือลักษณะของเปลือกโลก ที่ปรากฏดั้งเดิมตามธรรมชาต ิ  

ที่มิใชเกิดจากการกระทําของมนุษย การเปลี่ยนดานกายภาพ พิจารณาจากการเปลี่ยนแปลงที่สงผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอมที่ไมมีชีวิต เชน ทิศทางและการไหลของกระแสนํ้า การพัดพาของตะกอน สวนชีวกายภาพ 
พิจารณาการเปลี่ยนแปลงที่สงผลกระทบตอระบบนิเวศ เชน การลดลงของพันธุพืชและพันธุสัตว การเกิด
มลพิษตอมนุษยและสิ่งมีชีวิต เปนตน 

๑๐. ของเสียหรือมลพิษ ไดแก นํ้าเสีย ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล ตะกอนดินทราย นํ้ามัน หรือสิ่งอื่นใดที่สงผลให
คุณสมบัติของนํ้าเปลี่ยนไป การเฝาระวังและติดตามสามารถสังเกตไดจาก เชน สีของนํ้าเปลี่ยนแปลงไป 
มีกลิ่นเหม็น มีตะกอนขุน มีคราบหรือฟอง หรือมีเศษวัสดุลอยปะปนในนํ้า สวนการวิเคราะหคุณสมบัติ
ของนํ้าทางเคมีหนวยงานที่รับผิดชอบจะตองดําเนินการเก็บตัวอยางนํ้าเพื่อวิเคราะหในหองปฏิบัติการ
ตอไป  

๑๑. การจัดทํารายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบ้ืองตน ใหจัดทําสําหรับการกอสรางอาคาร หรือการดําเนินการ
โครงการหรือประกอบกิจการ ดังตอไปน้ี 

 การจัดทํารายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบ้ืองตน 
(ก) โรงแรมตามกฎหมายวาดวยโรงแรม อาคารอยูอาศัยรวมตามกฎหมายวาดวยการควบคุม

อาคาร หรืออาคารชุดตามกฎหมายวาดวยอาคารชุด ที่มีจํานวนหองพักตั้งแต ๓๐ หองถึง ๗๙ 
หอง หรือมีพื้นที่ใชสอยของทุกอาคารรวมกันตั้งแต ๑,๕๐๐ ตารางเมตร แตไมถึง ๔,๐๐๐ 
ตารางเมตร 
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(ข)   กิจการที่นําบานพักอาศัย ที่มีจํานวนหองพักตั้งแต ๓๐ หอง ถึง ๗๙ หองหรือหองแถว 
ตึกแถว หรือบานแถว ที่มีจํานวนหองพักตั้งแต ๓๐ หอง ถึง ๗๙ หอง ที่อยูในที่ดินแปลง
เดียวกันหรือติดตอกัน ไปใหบริการเปนสถานที่พักในลักษณะโรงแรมตามกฎหมายวาดวย
โรงแรม 

(ค)   โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาลที่มีเตียงสําหรับผูปวยไว
คางคืนตั้งแต ๑๐ เตียง ถึง ๕๙ เตียง 

(ง)   การจัดสรรที่ดินเพื่อเปนที่อยูอาศัยหรือเพื่อประกอบการพาณิชยตามกฎหมายวาดวยการ
จัดสรรที่ดินที่มีจํานวนแปลงที่ดินตั้งแต ๑๐๐ แปลง แตไมถึง ๕๐๐ แปลง หรือมีเน้ือที่ตั้งแต 
๑๙ ไร แตไมเกิน ๑๐๐ ไร 

(จ)   ทาเทียบเรือสาธารณะสําหรับเรือประมงหรือเรือโดยสารเพื่อการทองเที่ยว ที่มีพื้นที่รวมของ
ทาเทียบเรือตั้งแต ๑๐๐ ตารางเมตร แตไมถึง ๑,๐๐๐ ตารางเมตร 

(ฉ)   ทาเทียบเรือสําราญกีฬาที่รองรับเรือไดตั้งแต ๕ ลํา แตไมถึง ๕๐ ลํา หรือมีพื้นที่ตั้งแต ๑๐๐ 
ตารางเมตร แตไมถึง ๑,๐๐๐ ตารางเมตร 

(ช)   สถานที่ที่ใชในการกําจัดขยะมูลฝอยที่มีปริมาณในการกําจัดไมเกิน ๕๐ ตันตอวัน 
(ซ)   โรงงานผลิตพลังงานไฟฟาจากพลังงานความรอนตั้งแต ๕ เมกกะวัตต แตไมถึง ๑๐ เมกกะวัตต 

 การจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม ใหจัดทําสําหรับการกอสรางอาคารหรือการ
ดําเนินการโครงการหรือประกอบกิจการ ดังตอไปน้ี 
(ก)  โรงแรมตามกฎหมายวาดวยโรงแรม อาคารอยูอาศัยรวมตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 

หรืออาคารชุดตามกฎหมายวาดวยอาคารชุด ที่อยูหางจากแนวชายฝงทะเลไมเกิน ๕๐ เมตร 
(ข)  กิจการที่นําบานพักอาศัยที่มีจํานวนหองพักตั้งแต ๘๐ หองข้ึนไป หรือหองแถว ตึกแถว หรือ

บานแถว ที่มีจํานวนหองพักตั้งแต ๘๐ หองข้ึนไป ที่อยูในที่ดินแปลงเดียวกันหรือติดตอกันไป
ใหบริการเปนสถานที่พักในลักษณะโรงแรมตามกฎหมายวาดวยโรงแรม 

(ค)  สถานที่ที่ใชในการกําจัดขยะมูลฝอยที่มีปริมาณในการกําจัดเกิน ๕๐ ตันตอวัน 
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เครือขายเฝาระวังและติดตามการดาํเนินงานตามมาตรการคุมครองสิ่งแวดลอม มีสวนสําคัญอยางยิ่ง
ในการขับเคลื่อนกลไกการบริหารจัดการพื้นที่คุมครองสิ่งแวดลอมใหเกิดผลสัมฤทธิ์ สนับสนุนใหการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเกิดความยั่งยืน สงผลดีคุณภาพชีวิต คงไวซ่ึงวิถีชีวิต ประเพณี และ
วัฒนธรรมอันดีงามของทองถ่ิน  โดยเครือขายฯ มีบทบาทหนาที่ที่สําคัญ ดังน้ี 

 
 สงขอมูลขาวสารที่เกี่ยวของกับพื้นที่คุมครองสิ่งแวดลอมไปยัง กองสิ่งแวดลอมชุมชน

และพื้นที่เฉพาะ สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม หรือ
สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด กรณีพบเห็นการกระทําผิด
มาตรการของประกาศพื้นที่คุมครองสิ่งแวดลอม  การดําเนินกิจกรรมหรือโครงการที่
เกิดข้ึนในพื้นที่อันเปนประโยชนตอการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

 
 
 
 

 

เผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับพื้นที่คุมครองสิ่งแวดลอมแกบุคคลโดยทั่วไป 

 รวมใหขอมูลในภาคสนามกรณีมีการติดตาม ตรวจสอบ การกระทําผิดมาตรการ โดย
ดําเนินการรวมกับเจาหนาที่ของกองสิ่งแวดลอมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ สํานักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และ/หรือ หนวยงานราชการที่
เกี่ยวของ   

 
 
 
 

 

รวมใหความคิดเห็นอันเปนประโยชนตอการปรับปรุงมาตรการคุมครองสิ่งแวดลอม 

 
 
 
 

รวมกิจกรรมการประชุม ฝกอบรม สัมมนา หรือดูงาน เพื่อเพิ่มศักยภาพการ
ดําเนินงานของเครือขายฯ  ในกรณีที่สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมไดจัดกิจกรรมดังกลาวข้ึน  

 
 
 
 
 
 

บทบาทและหนาท่ีเครือขายเฝาระวังและติดตาม 

การดําเนินงานตามมาตรการคุมครองสิ่งแวดลอม 
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ขอมูล ขาวสารท่ีเครือขายสามารถสงได 

ชองทางสงขอมูลขาวสาร 

รูปแบบของขอมูลขาวสาร 

 
 
 

 
 
 

1) ขอมูลการกระทําผิดมาตรการของประกาศพื้นที่คุมครองสิ่งแวดลอม 
2) ขอมูลกิจกรรมหรือโครงการที่เกิดข้ึนในพื้นที่อันเปนประโยชนตอการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 
3) การซักถามขอสงสัยเกี่ยวกับการตีความดานกฎหมายของประกาศพื้นที่คุมครองสิ่งแวดลอม 
4) การซักถามขอมูลอันเปนประโยชนตอการชวยกันเฝาระวั ง การอนุรักษ  หรือฟนฟู

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
5) ขอเสนอแนะตอการปรับปรุงมาตรการของประกาศพื้นที่คุมครองสิ่งแวดลอม 

 
 
 
 

๑) สามารถแจงไดที่ไลนกลุม ที่ทานไดรวมเปนเพื่อนกับไลนพื้นที่คุมครองสิ่งแวดลอม ID Line : 
0991688947  โดยแสดงชื่อผูใช (User) : พื้นที่คุมครอง 

๒) ติดตอ กองสิ่งแวดลอมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ  
60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7   ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไท  
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 
โทรศัพท/โทรสาร 02 265 6572 
 
 
 
 

1. รูปแบบขอมูลขาวสารที่ทานสามารถสงได ไดแก รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว (คลิปวีดิโอ)   
2. รายละเอียดขอมูลที่สง ประกอบดวย 

1) วัน เดือน ป ที่เก็บขอมูล 
2) คําอธิบายเหตุการณในภาพ หรือ คลิปวดิีโอ 
3) ระบุสถานที่ ถนน  ซอย หมูที่  ตําบล อําเภอ จังหวัด และชื่อองคกรปกครองสวนทองถ่ิน      

ที่รับผิดชอบ 
4) หมายเลขโทรศัพทติดตอกลับ 
5) ตําแหนงที่ถายภาพ มีความสําคัญมากเน่ืองจากตองใชสําหรับการหาขอมูลอื่น ๆ ประกอบ

เพิ่มเติมเพื่อตรวจสอบความถูกตอง  โดยการเลือกสงตําแหนงที่ถายภาพ (Share location : 
แชรโลเคชั่น)  สามารถปฏิบัติตามข้ันตอน ดังน้ี 

 

แนวทางการเฝาระวังและติดตามการดําเนินงานตามมาตรการคุมครองสิ่งแวดลอม 



คูมือการเฝาระวังและติดตามการดําเนินงานตามมาตรการคุมครองสิ่งแวดลอม จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ  
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(1) เลื อก เครื่ อ งหมายบวก
ดานลาง 

(2) เ ลื อ ก ตํ า แ ห น ง  ห รื อ 
location (โลเคช่ัน) 

(3) หากเครื่องยังไมเปดโหมด
แสดงตําแหนง เครื่องจะ
ถาม เ พ่ื อ ให เ ป ด โห มด
ดังกลาว ผูใชงานตอบ ok 
หรือ ตกลง 

(4) หนาจอจะแสดงตําแหนงที่
ทานอยู ใหแตะที่ตําแหนง
ดังกลาว 

 
 
 
 
 

ตําแหนงจะปรากฏในขอความท่ีสนทนา ทําใหผูอานทราบวา 

ภาพหรือเหตุการณดังกลาวเกิดขึ้น ณ บริเวณใด 
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ชื่อเครือขาย รายชื่อผูประสานงาน ที่อยู เบอรโทร 

จังหวัดเพชรบุร ี    

เครือขาย ทสม. เพชรบุรี  นายนิวัฒน  มั่นหมาย 226 ม.4 ต.หนองหญาปลอง อ.หนองหญาปลอง  081-981-8057 

กลุมดูนกเพชรบุรี นายเกียรติศักดิ์ กลมสกุล  15 ม.4 ต.คลองกระแชง อ.เมือง  081-736-8981 

กลุมอนุรักษปาชายเลน ร.ร.บางตําบูนวิทยา  นางสาวชมพูนุช ประเสริฐ

จิตร   

122/1  ม.4 อ.เมือง  089-412-6404 

กลุมอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและชายฝงบางขุนไทร  นายจรรยง  พิทักษ 133/1 ม.10 ต.บางขุนไทร อ.บานแหลม  081-866-5027 

ตําบลบางขุนไทร นายศรีเพชร สุมอํ่า 150/1 ม.10 ต.บางขุนไทร อ.บานแหลม  086-067-4685 

ชายฝงหาดปกเตียน นางจันทรธิมา ปนหิรัญ 283/2 ถ.เพชรเกษม ม.8 ต.ทายาง อ.ทายาง 084-084-3385 

กลุมประมงชายฝงรักษปาชายเลนบางตะบูน  นายสมจิต  แกวกาม 33 ม.3 ต.บางตะบูนออก อ.บานแหลม   095-193-6224 

กลุมอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและชายฝงบานแหลม  นายพัทธนันท เกียรติอุบลวงษ 80 ถ.เพชรบุรี-บานแหลม ม.7 ต.บานแหลม  

อ.บานแหลม  

089-914-2567 

กลุมอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและชายฝงปากทะเล  นายทศพล เสือแซม 151 ม.3 ต.ปากทะเล อ.บานแหลม  087-012-1901 

กลุม ทสม. ชะอํา  นายแผน ลาภหลาย 13/23 ถ.คลองเทียน ต.ชะอํา อ.ชะอํา  099-419-5504 

กลุมฟาใส ชะอําสวย ทม.ชะอํา  นางสาวสายธาร ทวีเกตุ  31  ถ.ธนาธิป ต.ชะอํา อ.ชะอํา  089-837-4017 

กลุมรักษอาวไทยตอนบนจังหวัดเพชรบุร ี นายสุชาต ิ เสือนาค ม.2  ต.หาดเจาสําราญ อ.เมือง  084-800-6555 

กลุมประมงพื้นบานบางกุฬา  นายทิว  อําพันทอง 8/2 ม.6 ต.หาดเจาสําราญ อ.เมือง  084-319-4110 

กลุมเพาะเลี้ยง หาดเจาสําราญ  นายไพรินทร  รัตนยศ 249 ซอย 4 ม.4  ต.หาดเจาสําราญ อ.เมือง  095-749-5332 

กลุมอนุรักษทรัพยากรทางทะเลและชายฝงแหลมผักเบ้ีย  นายมนู  อรัญพันธ 17 ม.2  ต.แหลมผักเบ้ีย อ.บานแหลม  081-856-4939 

กลุมธนาคารปูแหลมผักเบ้ีย นางอัจฉรี เสริมทรัพย   8 ม.2  ต.แหลมผักเบ้ีย อ.บานแหลม  080-250-2537 

กลุมอนุรักษปากทะเลบางแกว  นายสมจิตร  น่ิมนอย  ม.5  ต.บางแกว อ.บานแหลม  089-912-2191 

กลุมอนุรักษปาชายเลน ม.2 ต.บางเกา  นายประกาย พรหมประมง 29/2 ม.2  ต.บางเกา อ.ชะอํา  089-241-0368 

จ.ประจวบคีรีขันธ    

สมาคมชาวประมงประจวบ นายประเสริฐ  แตกชอ 136 ถ.ชมสิทธ  ต.หัวหิน อ.หัวหิน  086-618-0705 

กลุมอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม  

บานดินภูผาสูมหานที  

นายวิเชียร ศรีลิพิน  27/20 ม.2 ต.เขานอย อ.ปราณบุรี  081-455-2926 

กลุมอาสาสมัครพิทักษทรัพยากรทางทะเลและชายฝง

ปากนํ้าปราณ  

นายสมเดช  นาคี 136/1 ม.1 ต.ปากนํ้าปราณ อ.ปราณบุรี  089-919-3869 

กลุมเกษตรกรทําการประมงปากนํ้าปราณ  นายเจือ  แคใหญ 4/26 ม.2 ต.ปากนํ้าปราณ อ.ปราณบุรี  094-873-4924 

ฅนรักทะเลและชายหาดปากนํ้าปราณ  นายพิษณุพงษ  เหลาลาภผล 496/4 ซอยผาสุกวนิช 10 ม.2 ต.ปากนํ้าปราณ อ.ปราณบุรี  080-112-5558 
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                จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ                                                                
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