
 
กฎกระทรวง 

ก ำหนดให้พ้ืนที่ต ำบลบำงกะเจ้ำ  ต ำบลบำงกอบวั  ต ำบลบำงน้ ำผึ้ง  ต ำบลบำงยอ 
ต ำบลบำงกระสอบ  และต ำบลทรงคนอง  อ ำเภอพระประแดง  จังหวัดสมทุรปรำกำร 

เป็นเขตพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
 

อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ  ๑๑  วรรคสอง  มำตรำ  ๔๓  และมำตรำ  ๔๔  แห่งพระรำชบญัญตัิ
ส่งเสริมและรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ  พ.ศ.  ๒๕๓๕  รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อมโดยค ำแนะน ำของคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจำกวันประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำเป็นต้นไป 
ข้อ ๒ ให้ พ้ืนที่ต ำบลบำงกะเจ้ำ   ต ำบลบำงกอบัว  ต ำบลบำงน้ ำผึ้ง   ต ำบลบำงยอ   

ต ำบลบำงกระสอบ  และต ำบลทรงคนอง  อ ำเภอพระประแดง  จังหวัดสมุทรปรำกำร  ภำยในแนวเขต
ตำมแผนที่ท้ำยกฎกระทรวงนี้  เป็นเขตพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม  โดยมีมำตรกำรคุ้มครองตำมหลักเกณฑ์
ที่ก ำหนดไว้ในกฎกระทรวงนี้   

ข้อ ๓ ในพ้ืนที่ตำมข้อ  ๒  ห้ำมก่อสร้ำง  ดัดแปลง  หรือเปลี่ยนกำรใช้อำคำรใด ๆ   ให้เป็นอำคำร  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) โรงงำนทุกประเภทหรือทุกชนิดตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรงงำน  เว้นแต่เป็นกำรก่อสร้ำง
ทดแทนโรงงำนที่มีอยู่เดิมบนพ้ืนที่เดิม  ทั้งนี้  จะต้องมีเครื่องจักรหรืออุปกรณ์เพ่ือควบคุมมลพิษหรือ 
แก้ไขปัญหำสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตำมมำตรฐำนที่กฎหมำยก ำหนด 

(๒) โรงแรมตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรงแรม 
(๓) อำคำรชุดตำมกฎหมำยว่ำด้วยอำคำรชุด 
(๔) ท่ำเทียบเรือส ำรำญและกีฬำ   
(๕) อำคำรทุกประเภทในที่ดินของรัฐที่ได้จัดซื้อตำมโครงกำรสวนกลำงมหำนคร  เว้นแต่

อำคำรที่ใช้เพ่ือสำธำรณประโยชน์  หรือกำรปรับปรุงหรือก่อสร้ำงทดแทนอำคำรหน่วยงำนของรัฐในพ้ืนที่เดิม  
ซึ่งไม่ขัดกับมำตรกำรที่ก ำหนดไว้ในกฎกระทรวงนี้   โดยต้องขอใช้พ้ืนที่และได้รับอนุญำตตำมกฎหมำย 
ที่เกี่ยวข้อง 

้หนา   ๓

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๒๔    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๒



ข้อ ๔ ในพ้ืนที่ตำมข้อ  ๒  กำรก่อสร้ำงหรือดัดแปลงอำคำรซึ่งไม่ใช่กรณีที่ต้องห้ำมตำมข้อ  ๓  
ให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์  ดังต่อไปนี้   

(๑) ควำมสูงของอำคำรวัดถึงยอดผนังสูงสุดไม่เกินเก้ำเมตร  เว้นแต่อำคำรทรงจั่ว  อำคำรทรงปั้นหยำ  
หรืออำคำรทรงไทย  ให้มีควำมสูงรวมได้ไม่เกินสิบสองเมตร 

(๒) บริเวณพ้ืนที่ว่ำงตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมอำคำร  ให้มีไม้ยืนต้นซึ่งเป็นพันธุ์ไม้
พ้ืนเมืองไม่น้อยกว่ำร้อยละห้ำสิบของพื้นที่ว่ำงดังกล่ำว 

ข้อ ๕ ในพ้ืนที่ตำมข้อ  ๒  ห้ำมกระท ำกำรหรือประกอบกิจกรรม  ดังต่อไปนี้ 
(๑) กำรจัดสรรที่ดินเพ่ือกำรอยู่อำศัย 
(๒) กำรจัดสรรที่ดินเพ่ือประกอบพำณิชยกรรม 
(๓) กำรท ำสนำมกอล์ฟ 
(๔) กำรถม  ปรับพ้ืนที่  หรือปิดกั้น  ซึ่งมีผลท ำให้ล ำกระโดง  คู  คลอง  หรือแหล่งน้ ำ

สำธำรณะตื้นเขิน  หรือเปลี่ยนทิศทำง  หรือท ำให้น้ ำในแหล่งน้ ำนั้นไม่อำจไหลไปได้ตำมปกติ  เว้นแต่เป็น
กำรกระท ำของทำงรำชกำรเพื่อประโยชน์สำธำรณะหรือป้องกันน้ ำท่วม 

(๕) กำรปล่อยทิ้งมลพิษลงสู่แหล่งน้ ำ  เว้นแต่เป็นกรณีที่ได้ผ่ำนกำรบ ำบัดตำมมำตรฐำน 
ที่กฎหมำยก ำหนดแล้ว 

(๖) กำรท ำผนังคอนกรีตริมฝั่งคู  คลอง  เว้นแต่กรณีกำรซ่อมแซมผนังคอนกรีตเดิมที่มีอยู่แล้ว  
ส ำหรับพ้ืนที่ใดที่ยังไม่ด ำเนินกำร  ให้อนุรักษ์ไว้โดยใช้วัสดุธรรมชำติ  และให้มีที่ว่ำงตำมแนวขนำนริมฝั่งคลอง
หรือแหล่งน้ ำสำธำรณะ  และริมฝั่งแม่น้ ำเจ้ำพระยำตำมที่กฎหมำยก ำหนด 

ข้อ ๖ ในพ้ืนที่ตำมข้อ  ๒  กำรใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกำรอยู่อำศัยประเภทบ้ำนเดี่ยวให้มี
พ้ืนที่อำคำรรวมกันไม่เกินสองร้อยตำรำงเมตร  และกำรประกอบพำณิชยกรรมที่ไม่ใช่ห้องแถว 
หรือตึกแถวให้มีพื้นที่ประกอบกำรไม่เกินห้ำสิบตำรำงเมตร  ทั้งนี้  กำรใช้ประโยชน์ที่ดินดังกล่ำวต้องไม่เกิน
ร้อยละสิบห้ำของที่ดินในแต่ละต ำบล  และต้องไม่ขัดต่อมำตรกำรที่ก ำหนดไว้ในกฎกระทรวงนี้ 

ควำมในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับแก่ที่ดินในบริเวณ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) บริเวณ  ก.  เขตต ำบลบำงกอบัว 
 จุดเริ่มต้น  คือ  หลักเขตที่  ๒  ริมแม่น้ ำเจ้ำพระยำ  ฝั่งใต้  จำกจุดนี้  เป็นเส้นขนำนระยะ  

๑๕๐  เมตรกับศูนย์กลำงถนนเพชรหึงษ์  ไปทำงทิศตะวันตกเฉียงใต้  ผ่ำนซอยบัวผึ้งพัฒนำ  จนจดจุดที่
อยู่ห่ำงจำกศูนย์กลำงซอยบัวผึ้งพัฒนำ  ตำมแนวเส้นตั้งฉำกระยะ  ๓๕๐  เมตร  จำกจุดนี้  เป็นเส้นตรง  
ไปทำงทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  ผ่ำนถนนเพชรหึงษ์  จนจดจุดที่อยู่ห่ำงจำกศูนย์กลำงถนนเพชรหึงษ์    
ตำมแนวเส้นตัง้ฉำกระยะ  ๕๐๐  เมตร  จำกจุดนี ้ เป็นเส้นขนำนระยะ  ๕๐๐  เมตรกับศูนย์กลำงถนนเพชรหงึษ์  
ไปทำงทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  จนจดหลักเขตที่  ๑  ริมแม่น้ ำเจ้ำพระยำ  ฝั่งใต้  จำกหลักเขตที่  ๑   
และหลักเขตที่  ๒  เป็นเส้นตรงไปทำงทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ตำมแนวตั้งฉำกกับแนวระหว่ำงหลักเขตที่  ๑  
และหลักเขตที่  ๒  จนจดแนวแบ่งเขตจังหวัดสมุทรปรำกำรกับกรุงเทพมหำนคร 
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(๒) บริเวณ  ข.  เขตต ำบลบำงกะเจ้ำและต ำบลบำงยอ   
 จุดเริ่มต้น  คือ  หลักเขตที่  ๑๐  ริมแม่น้ ำเจ้ำพระยำ  ฝั่งตะวันออก  จำกจุดนี้  เป็นเส้นขนำน

ระยะ  ๑๕๐  เมตรกับศูนย์กลำงคลองบำงกะเจ้ำ  ไปทำงทิศตะวันออกเฉียงใต้  จนจดถนนสำธำรณะ   
ไม่ปรำกฏชื่อ  ฟำกตะวันออก  จำกจุดนี้  เป็นเส้นเลียบขอบทำงถนนสำธำรณะ  ไม่ปรำกฏชื่อ  ฟำกตะวันออก  
ไปทำงทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  จนจดจุดที่บรรจบกับขอบทำงถนนบำงกะเจ้ำ  ฟำกใต้  จำกจุดนี้   
เป็นเส้นเลียบขอบทำงถนนบำงกะเจ้ำ  ฟำกใต้  ไปทำงทิศตะวันออกเฉียงใต้  จนจดจุดที่อยู่ห่ำงจำกทำงแยก
ถนนสำธำรณะ  ไม่ปรำกฏชื่อ  ฟำกตะวันออก  บรรจบกับถนนบำงกะเจ้ำ  ฟำกใต้  ตำมแนวเส้นตั้งฉำก
ระยะ  ๑๐๐  เมตร  จำกจุดนี้  เป็นเส้นตรงไปทำงทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  จนจดจุดที่อยู่ห่ำงจำก
ศูนย์กลำงถนนบำงกะเจ้ำ  ตำมแนวเส้นตั้งฉำกระยะ  ๓๐๐  เมตร  จำกจุดนี้  เป็นเส้นขนำนระยะ  ๓๐๐  เมตร
กับศูนย์กลำงถนนบำงกะเจ้ำ  ไปทำงทิศตะวันออกเฉียงใต้  จนจดถนนสำธำรณะ  ไม่ปรำกฏชื่อ  ฟำกใต้  
ตรงจุดที่อยู่ห่ำงจำกศูนย์กลำงถนนเพชรหงึษ ์ ตำมแนวเส้นตั้งฉำกระยะ  ๓๐๐  เมตร  จำกจุดนี ้ เป็นเสน้ขนำน
ระยะ  ๓๐๐  เมตรกับศูนย์กลำงถนนเพชรหึงษ์  ไปทำงทิศใต้  ผ่ำนถนนบำงกะเจ้ำและคลองบำงกะเจ้ำ  
จนจดศูนย์กลำงถนนเพชรหึงษ์  ตรงจุดที่อยู่ห่ำงจำกศูนย์กลำงทำงแยกที่ถนนเพชรหึงษ์บรรจบกับ
ศูนย์กลำงซอยวัดกองแก้ว  เป็นระยะ  ๑๕๐  เมตร  จำกจุดนี้  เป็นเส้นตรงไปตำมแนวศูนย์กลำงถนนเพชรหงึษ์  
จนจดจุดที่อยู่ห่ำงจำกศูนย์กลำงซอยวัดกองแก้ว  ตำมแนวเส้นตั้งฉำก  ระยะ  ๒๐๐  เมตร  จำกจุดนี้  
เป็นเส้นขนำนระยะ  ๒๐๐  เมตรกับศูนย์กลำงซอยวัดกองแก้ว  ไปทำงทิศตะวันตกเฉียงเหนือ   
จนจดหลักเขตที่  ๙  ริมแม่น้ ำเจ้ำพระยำ  ฝั่งตะวันออก  จำกหลักเขตที่  ๙  และหลักเขตที่   ๑๐   
เป็นเส้นตรงไปทำงทิศตะวันตก  ตำมแนวตั้งฉำกกับแนวระหว่ำงหลักเขตที่   ๙  และหลักเขตที่  ๑๐   
จนจดแนวแบ่งเขตจังหวัดสมุทรปรำกำรกับกรุงเทพมหำนคร 

(๓) บริเวณ  ค.  เขตต ำบลบำงน้ ำผึ้ง   
 จุดเริ่มต้น  คือ  หลักเขตที่  ๓  ริมแม่น้ ำเจ้ำพระยำ  ฝั่งตะวันตก  ซึ่งตั้งอยู่ริมคลองยำยเอ็ด  

ฝั่งใต้  จำกจุดนี้  เป็นเส้นเลียบริมคลองยำยเอ็ด  ฝั่งใต้  ไปทำงทิศตะวันตกเฉียงใต้  ผ่ำนซอยบัวผึ้งพัฒนำ  
จนจดจุดที่อยู่ห่ำงจำกศูนย์กลำงซอยบัวผึ้งพัฒนำ  ตำมแนวเส้นตั้งฉำกระยะ  ๑๕๐  เมตร  จำกจุดนี้  
เป็นเส้นขนำนระยะ  ๑๕๐  เมตรกับศูนย์กลำงซอยบัวผึ้งพัฒนำ  ไปทำงทิศตะวันตกเฉียงใต้  จนจดจุดที่
ขอบทำงถนนซอยบัวผึ้งพัฒนำ  ฟำกใต้  บรรจบกับขอบทำงถนนซอยวัดบำงน้ ำผึ้งนอก  ฟำกตะวันออก  
จำกจุดนี้  เป็นเส้นเลียบขอบทำงถนนซอยวัดบำงน้ ำผึ้งนอก  ฟำกตะวันออก  ไปทำงทิศตะวันตกเฉียงใต้  
จนจดจุดที่อยู่ห่ำงจำกศูนย์กลำงคลองบำงกะเจ้ำ  ตำมแนวเส้นตั้งฉำกระยะ  ๖๕๐  เมตร  จำกจุดนี้   
เป็นเส้นตรงตำมแนวเส้นตั้งฉำกกับศูนย์กลำงซอยวัดบำงน้ ำผึ้งนอก   ไปทำงทิศตะวันออกเฉียงใต้    
จนจดหลักเขตที่   ๔  ริมแม่น้ ำเจ้ำพระยำ  ฝั่งตะวันตก  จำกหลักเขตที่   ๓  และหลักเขตที่   ๔   
เป็นเส้นตรงไปทำงทิศตะวันออกตำมแนวตั้งฉำกกับแนวระหว่ำงหลักเขตที่   ๓  และหลักเขตที่  ๔   
จนจดแนวแบ่งเขตจังหวัดสมุทรปรำกำรกับกรุงเทพมหำนคร 
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(๔) บริเวณ  ง.  เขตต ำบลบำงกอบัวและต ำบลบำงน้ ำผึ้ง   
 จุดเริ่มต้น  คือ  จุดที่อยู่ห่ำงจำกศูนย์กลำงซอยสำยน้ ำผึ้ง  ตำมแนวเส้นตั้งฉำกระยะ  

๗๐๐  เมตร  บรรจบกับขอบทำงถนนซอยบัวผึ้งพัฒนำ  ฟำกตะวันตก  จำกจุดนี้  เป็นเส้นตรงไปทำง 
ทิศตะวันออกเฉียงใต้  จนจดจุดที่อยู่ห่ำงจำกศูนย์กลำงซอยวัดบำงน้ ำผึ้งนอก  ตำมแนวเส้นตั้งฉำกระยะ  
๒๐๐  เมตร  จำกจุดนี้  เป็นเส้นขนำนระยะ  ๒๐๐  เมตรกับศูนย์กลำงซอยวัดบำงน้ ำผึ้งนอก  ไปทำง 
ทิศตะวันตกเฉียงใต้  ผ่ำนคลองบำงกะเจ้ำ  จนจดจุดที่อยู่ห่ำงจำกศูนย์กลำงซอยสำยน้ ำผึ้ง  ตำมแนว 
เส้นตั้งฉำกระยะ  ๒๐๐  เมตร  จำกจุดนี้  เป็นเส้นขนำนระยะ  ๒๐๐  เมตรกับศูนย์กลำงซอยสำยน้ ำผึ้ง   
ไปทำงทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  จนจดจุดที่อยู่ห่ำงจำกศูนย์กลำงถนนเข้ำวัดบำงน้ ำผึ้งใน  ตำมแนว 
เส้นตั้งฉำกระยะ  ๒๕๐  เมตร  จำกจุดนี้  เป็นเส้นตรงไปทำงทิศเหนือ  จนจดริมคลองบำงกะเจ้ำ  ฝั่งเหนือ  
บรรจบกับริมคลองแพ  ฝั่งตะวันออก  จำกจุดนี้  เป็นเส้นเลียบริมคลองแพ  ฝั่งตะวันออก  ไปทำงทิศเหนือ  
จนจดกับจุดเริ่มต้น 

(๕) บริเวณ  จ.  เขตต ำบลบำงยอ  ต ำบลทรงคนอง  และต ำบลบำงกระสอบ   
 จุดเริ่มต้น  คือ  หลักเขตที่  ๕  ริมแม่น้ ำเจ้ำพระยำ  ฝั่งเหนือ  จำกจุดนี้  เป็นเส้นขนำน

ระยะ  ๒๕๐  เมตร  กับศูนย์กลำงคลองวัดบำงกระสอบ  ไปทำงทิศเหนือ  จนจดขอบทำงถนน 
ซอยวัดบำงกระสอบ  ฟำกเหนือ  จำกจุดนี้  เป็นเส้นเลียบขอบทำงถนนซอยวัดบำงกระสอบ  ฟำกเหนือ  
ไปทำงทิศตะวันออก  จนจดขอบทำงถนนซอยวัดบำงกระสอบ  ฟำกตะวันตก  จำกจุดนี้  เป็นเส้นเลียบ
ขอบทำงถนนซอยวัดบำงกระสอบ  ฟำกตะวันตก  ไปทำงทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  ผ่ำนถนนเพชรหึงษ์   
จนจดจุดที่อยู่ห่ำงจำกศูนย์กลำงถนนเพชรหึงษ์   ตำมแนวเส้นตั้งฉำกระยะ  ๑๐๐  เมตร  จำกจุดนี้   
เป็นเส้นขนำนระยะ  ๑๐๐  เมตรกับศูนย์กลำงถนนเพชรหึงษ์  ไปทำงทิศตะวันตกเฉียงใต้  จนจดจุดที่อยู่
ห่ำงจำกศูนย์กลำงทำงแยกที่ถนนเพชรหึงษ์บรรจบกับถนนเข้ำวัดจำกแดง  ตำมแนวเส้นตั้งฉำกระยะ  
๔๐๐  เมตร  จำกจุดนี้  เป็นเส้นตรงไปทำงทิศใต้  ตำมแนวเส้นตั้งฉำกกับศูนย์กลำงถนนเพชรหึงษ์    
ผ่ำนถนนเพชรหึงษ์  จนจดจุดที่อยู่ห่ำงจำกศูนย์กลำงคลองสำธำรณะ  ตำมแนวเส้นตั้งฉำกระยะ  ๑๐๐  เมตร  
จำกจุดนี้  เป็นเส้นขนำนระยะ  ๑๐๐  เมตรกับศูนย์กลำงคลองสำธำรณะ  ไปทำงทิศใต้  จนจดหลักเขตที่  ๖  
ริมแม่น้ ำเจ้ำพระยำ  ฝั่งเหนือ  จำกหลักเขตที่  ๕  และหลักเขตที่  ๖  เป็นเส้นตรงไปทำงทิศใต้    
ตำมแนวตั้งฉำกกับแนวระหว่ำงหลักเขตที่  ๕  และหลักเขตที่  ๖  จนจดแนวแบ่งเขตต ำบลบำงกระสอบ
กับต ำบลส ำโรงกลำง  และต ำบลทรงคนองกับต ำบลบำงหญ้ำแพรก 

(๖) บริเวณ  ฉ.  เขตต ำบลบำงยอและต ำบลทรงคนอง   
 จุดเริ่มต้น  คือ  หลักเขตที่  ๗  ริมแม่น้ ำเจ้ำพระยำ  ฝั่งเหนือ  จำกจุดนี้  เป็นเส้นขนำน

ระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนย์กลำงถนนเข้ำวัดจำกแดง  ไปทำงทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  จนจดจุดที่อยู่
ห่ำงจำกริมแม่น้ ำเจ้ำพระยำ  ฝั่งเหนือ  ตำมแนวเส้นตั้งฉำกระยะ  ๓๐๐  เมตร  จำกจุดนี้  เป็นเส้นขนำน
ระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับริมแม่น้ ำเจ้ำพระยำ  ฝั่งเหนือ  ไปทำงทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  จนจดขอบทำง 
ถนนเข้ำวัดจำกแดง  ฟำกตะวันออก  จำกจุดนี้  เป็นเส้นเลียบขอบทำงถนนเข้ำวัดจำกแดง  ฟำกตะวันออก  
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ไปทำงทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  จนจดขอบทำงถนนเพชรหึงษ์  ฟำกตะวันออก  จำกจุดนี้  เป็นเส้นเลียบ
ขอบทำงถนนเพชรหึงษ์  ฟำกตะวันออก  ไปทำงทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  จนจดจุดที่อยู่ห่ำงจำก
ศูนย์กลำงถนนเข้ำวัดบำงขมิ้น  ตำมแนวเส้นตั้งฉำกระยะ  ๒๐๐  เมตร  จำกจุดนี้  เป็นเส้นขนำนระยะ  
๒๐๐  เมตรกับศูนย์กลำงถนนเข้ำวัดบำงขมิ้น  ไปทำงทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  จนจดหลักเขตที่  ๘   
ริมแม่น้ ำเจ้ำพระยำ  ฝั่งตะวันออก  จำกหลักเขตที่  ๘  เป็นเส้นตรงไปทำงทิศตะวันตกเฉียงเหนือ   
ตำมแนวตั้งฉำกกับริมแม่น้ ำเจ้ำพระยำ  ฝั่งตะวันออก  จนจดเส้นแบ่งเขตจังหวัดสมุทรปรำกำร 
กับกรุงเทพมหำนคร  จำกจุดนี้  เป็นเส้นตรงไปตำมเส้นแบ่งเขตจังหวัดสมุทรปรำกำรกับกรุงเทพมหำนคร  
ไปทำงทิศตะวันตก  จนจดจุดที่อยู่ห่ำงจำกริมคลองลัดโพธิ์   ฝั่งตะวันออก  ตำมแนวเส้นตั้งฉำกกับ 
ริมแม่น้ ำเจ้ำพระยำ  ฝั่งใต้  จำกจุดนี้  เป็นเส้นตรงไปทำงทิศใต้  จนจดจุดที่ริมแม่น้ ำเจ้ำพระยำ  ฝั่งใต้  
บรรจบกับริมคลองลัดโพธิ์  ฝั่งตะวันออก  จำกจุดนี้  เป็นเส้นเลียบรมิคลองลัดโพธิ์  ฝั่งตะวันออก  ไปทำงทศิใต้  
ผ่ำนถนนเพชรหึงษ์  จนจดเส้นแบ่งเขตต ำบลทรงคนองกับต ำบลบำงหญ้ำแพรก  จำกจุดนี้  เป็นเส้นตรง
ไปตำมเส้นแบ่งเขตต ำบลทรงคนองกับต ำบลบำงหญ้ำแพรก  จนจดจุดที่อยู่ห่ำงจำกหลักเขตที่   ๗   
ตำมแนวเส้นตั้งฉำกกับหลักเขตที่   ๗  จำกจุดนี้  เป็นเส้นตรงไปทำงทิศตะวันออกเฉียงเหนือจนจด 
หลักเขตที่  ๗   

ข้อ ๗ ให้ส ำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรปรำกำรท ำหน้ำที่ดูแล  
ติดตำม  ตรวจสอบ  ประสำน  และให้ค ำแนะน ำเกี่ยวกับกำรบังคับใช้มำตรกำรคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
ให้เป็นไปตำมกฎกระทรวงนี้  รวมทั้งจัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนเสนอคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ
อย่ำงน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

ข้อ ๘ เพ่ือประโยชน์ในกำรสงวน  รักษำ  อนุรักษ์  ฟ้ืนฟู  บูรณะ  และกำรจัดกำร 
ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ตำมข้อ  ๒  ให้หน่วยงำนของรัฐที่เกี่ยวข้องด ำเนินกำร  ดังนี้ 

(๑) ให้ส ำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรปรำกำรประสำนจังหวัด
สมุทรปรำกำร  ส่วนรำชกำรที่เกี่ยวข้อง  องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสมุทรปรำกำร  องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นที่อยู่ในพ้ืนที่ตำมข้อ  ๒  สถำบันกำรศึกษำ  และภำคประชำชนที่อยู่ในพ้ืนที่  เพ่ือจัดท ำ 
แผนฟ้ืนฟูทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม  และน ำไปบรรจุในแผนปฏิบัติกำรเพ่ือกำรจัดกำรคุณภำพ
สิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด  หรือแผนงำนและงบประมำณของส่วนรำชกำรที่เกี่ยวข้องต่อไป 

(๒) ให้ส ำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรปรำกำรประสำนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ในพ้ืนที่ตำมข้อ  ๒  ส่งเสริมให้กำรก่อสร้ำงอำคำรหรือกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน
ยังคงรักษำระบบนิเวศ  ค ู คลอง 

ข้อ ๙ กำรกระท ำหรือกำรประกอบกิจกรรมใดที่ต้องห้ำมตำมกฎกระทรวงนี้  ถ้ำได้รับอนุญำต
อยู่ก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ  ให้ด ำเนินกำรต่อไปได้จนกว่ำจะสิ้นก ำหนดระยะเวลำที่ได้รับอนุญำต  
หรือจนกว่ำจะมีค ำสั่งไม่อนุญำตหรือไม่ต่ออำยุใบอนุญำต  ในกำรนี้   ต้องด ำเนินกำรให้เป็นไป 
ตำมมำตรกำรคุ้มครองสิ่งแวดล้อมตำมที่กฎหมำยหรือกฎกระทรวงนี้ก ำหนดไว้ด้วย 
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ในกรณีที่ผู้ได้รับอนุญำตตำมวรรคหนึ่งประสงค์จะขออนุญำตด ำเนินกำรนั้นต่อไปภำยหลัง  
สิ้นระยะเวลำที่ได้รับอนุญำต  ให้ยื่นค ำขอต่ออำยุหรือค ำขออนุญำตตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรนั้น  แล้วแต่กรณี  
ทั้งนี้  ให้อนุญำตตำมพื้นที่ที่ได้รับอนุญำตไว้เดิม 

ข้อ ๑๐ อำคำรที่มีอยู่แล้วในพ้ืนที่ตำมข้อ  ๒  ก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ  ให้ได้รับยกเว้น
ไม่ต้องปฏิบัติตำมกฎกระทรวงนี้  แต่ห้ำมดัดแปลงหรือเปลี่ยนกำรใช้อำคำรดังกล่ำวให้เป็นอำคำรชนิด
หรือประเภทท่ีมีลักษณะต้องห้ำมตำมที่ก ำหนดไว้ในกฎกระทรวงนี้   

ข้อ ๑๑ อำคำรที่ได้รับใบอนุญำตหรือใบรับแจ้งกำรก่อสร้ำง  ดัดแปลง  หรือเปลี่ยนกำรใช้
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมอำคำร  หรือที่ได้รับอนุญำตตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรนั้นก่อนวันที่
กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ  และยังก่อสร้ำง  ดัดแปลง  หรือเปลี่ยนกำรใช้ไม่แล้วเสร็จ  ให้คงปฏิบัต ิ
ตำมหลักเกณฑ์ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับจนกว่ำจะด ำเนินกำรแล้วเสร็จตำมที่
ได้รับอนุญำตหรอืที่ไดร้ับแจ้งไว ้ แต่กำรขอเปลี่ยนแปลงกำรอนญุำตหรือกำรแจ้งหรือกำรด ำเนนิกำรอืน่ใด
ในวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ  ให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนดไว้ในกฎกระทรวงนี้ 

 
ให้ไว ้ ณ  วนัที่  18  มกรำคม  พ.ศ.  ๒๕๖2 

พลเอก  สรุศักดิ์  กำญจนรตัน ์
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงทรพัยำกรธรรมชำตแิละสิง่แวดล้อม 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้  คือ  เนื่องจากพ้ืนที่ต าบลบางกะเจ้า  ต าบลบางกอบัว  
ต าบลบางน้ าผึ้ง  ต าบลบางยอ  ต าบลบางกระสอบ  และต าบลทรงคนอง  อ าเภอพระประแดง  จังหวัด
สมุทรปราการ  มีระบบนิเวศตามธรรมชาติที่อาจถูกท าลายหรืออาจได้รับผลกระทบกระเทือนจากกิจกรรมต่าง ๆ  
ของมนุษย์ได้โดยง่าย  และเป็นพ้ืนที่ที่มีคุณค่าทางธรรมชาติอันควรแก่การอนุรักษ์  ประกอบกับปัจจุบันเริ่มมี
การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินจากพ้ืนที่เกษตรกรรมเป็นพ้ืนที่ชุมชนเพ่ิมมากขึ้น  ซึ่งเป็นสาเหตุส าคัญ 
ที่ส่งผลให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม  สมควรก าหนดให้พ้ืนที่ดังกล่าวเป็นเขตพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม  เพ่ือรักษา
ระบบนิเวศตามธรรมชาติไว้มิให้เปลี่ยนแปลงไป  จึงจ าเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 

้หนา   ๙

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๒๔    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๒


