
 
 
 

 

ร่างประกาศกระทรวงฯ ฉบับทีค่ณะอนุกรรมการฯ เห็นชอบในหลักการ เมื่อวันที่ 15 ก.พ. 2565 และวันที่ 6 ก.ค. 2565 

ร่าง 
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

เรื่อง กำหนดเขตพ้ืนที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณพ้ืนที่อำเภอบ้านแหลม 
อำเภอเมืองเพชรบุรี อำเภอท่ายาง อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 

และอำเภอหัวหิน อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
พ.ศ. .... 

 
 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงการกำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณพื้นที่
อำเภอบ้านแหลม อำเภอเมืองเพชรบุรี อำเภอท่ายาง และอำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี อำเภอหัวหิน และ
อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสมมากยิ่งขึ้น 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 45 วรรคหนึ ่งและวรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติส ่งเสริม                
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ ่งแวดล้อม โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ ่งแวดล้อมแห่งชาติและโดยอนุมัต ิคณะรัฐมนตรี                   
ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้ 

 
ข้อ 1 ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และ 

มาตรการคุ ้มครองสิ ่งแวดล้อม ในบริเวณพื ้นที ่อำเภอบ้านแหลม อำเภอเมืองเพชรบุรี อำเภอท่ายาง                    
และอำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี อำเภอหัวหิน และอำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  พ.ศ. 2561                
ลงวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2561 

 
ข้อ 2 ในประกาศนี้  
“แนวชายฝั่งทะเล” หมายความว่า แนวที่น้ำทะเลขึ้นสูงสุดตามปกติทางธรรมชาติ 
“พื้นที่น้ำซึมผ่านได้” หมายความว่า พื้นที่ในระดับดินที่จัดไว้เพื่อให้น้ำบนผิวดินซึมผ่านลงสู่ใต้ดิน              

ได้โดยสะดวกและต้องมีการปลูกต้นไม้ 
 
ข้อ 3 ให้พื้นที่ที ่ได้มีการกำหนดให้เป็นเขตอนุรักษ์และเขตควบคุมมลพิษของจังหวัดเพชรบุรีและ

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ดังต่อไปนี ้ เป็นเขตพื้นที ่ที ่ให้ใช้มาตรการคุ ้มครองสิ ่งแวดล้อม  ตามหลักเกณฑ์                     
ที่กำหนดไว้ในประกาศนี้ 

(1) พื้นที่ภายในแนวเขตตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื ่อง กำหนดเขตพื้นที่                 
ที ่รับผิดชอบของคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดในเขตทะเลชายฝั ่ง  พ.ศ. 2559 เว้นแต่พื ้นที ่ตาม                 
ร่างกฎกระทรวง กำหนดใหบริเวณพื้นที่เกาะทราย เกาะสะเดา และเกาะขี้นก ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นพื้นที่คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. .... 

(2) พื ้นที ่ภายในแนวเขตตามประกาศคณะกรรมการสิ ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที ่ 13                
(พ.ศ. 2539) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.  2535 
เร ื ่อง กำหนดให ้ท ้องท ี ่ เขตอำเภอบ ้านแหลม อำเภอเม ืองเพชรบ ุร ี  อำเภอท ่ายาง อำเภอชะอำ                         
จังหวัดเพชรบุรี และอำเภอหัวหินกับอำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นเขตควบคุมมลพิษ                      
ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539 เฉพาะในพื้นที่ตำบลบางตะบูน ตำบลบางตะบูนออก ตำบลบ้านแหลม 



๒ 
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ตำบลบางข ุนไทร ตำบลปากทะเล ตำบลบางแก ้ว ตำบลแหลมผ ักเบ ี ้ย อำเภอบ ้านแหลม ตำบล                    
หาดเจ้าสำราญ ตำบลหนองขนาน อำเภอเมืองเพชรบุรี ตำบลปึกเตียน อำเภอท่ายาง ตำบลหนองศาลา ตำบล
บางเก่า เทศบาลเมืองชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี และเทศบาลเมืองหัวหิน อำเภอหัวหิน ตำบลปากน้ำ
ปราณ อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

 
ข้อ 4 ให้จำแนกพื้นที่ที ่ให้ใช้มาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมตามข้อ 3 เป็น ๖ บริเวณ ตามแผนที่         

ท้ายประกาศนี้ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
บริเวณท่ี 1 ได้แก่ พ้ืนที่ตำบลบางตะบูน และตำบลบางตะบูนออก อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี  
บริเวณท่ี 2 ได้แก่ พ้ืนที่ตำบลบ้านแหลม ตำบลบางขุนไทร ตำบลปากทะเล ตำบลบางแก้ว และตำบล

แหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี  
บริเวณที ่ 3 ได้แก่ พื ้นที ่ตำบลหาดเจ้าสำราญ และตำบลหนองขนาน อำเภอเมืองเพชรบุรี ตำบล                  

ปึกเตียน อำเภอท่ายาง ตำบลหนองศาลา และตำบลบางเก่า อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี  
บริเวณที ่ 4 ได้แก่ พื ้นที ่เทศบาลเมืองชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี และพื ้นที ่เทศบาล                 

เมืองหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
บริเวณท่ี 5 ได้แก่ พ้ืนที่ตำบลปากน้ำปราณ อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
บริเวณท่ี 6 ได้แก่ พ้ืนที่ภายในบริเวณตามข้อ 3 (1)  
 
ข้อ 5 ในพื้นที ่ตามข้อ 4 การก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี ่ยนการใช้อาคารใด ๆ ให้เป็นโรงงาน                   

ทุกประเภทหรือทุกชนิดตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน ต้องมีเครื่องจักรหรืออุปกรณ์เพื่อควบคุมมลพิษหรือแก้ไข
ปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด และในพื้นที่ว่างตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
อาคาร หรือกฎหมายว่าด้วยการผังเมืองกำหนด จะต้องมีที่ว่างน้ำซึมผ่านได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 และมีพื้นที่    
สีเขียวไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของพ้ืนที่น้ำซึมผ่านได้ โดยมีไม้ยืนต้นเป็นองค์ประกอบหลัก 

 
ข้อ 6 พื้นที่บริเวณที่ 1 บริเวณที่ 2 บริเวณที่ 3 และบริเวณที่ 5 ทั้งนี้ เฉพาะในบริเวณที่วัดจากแนว

ชายฝั่งทะเลเข้าไปในแผ่นดินเป็นระยะ 200 เมตร และพื้นที่บริเวณที่ 4 ห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยน
การใช้อาคารใด ๆ ให้เป็นอาคารเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดที่มีพื้นที่ทุกชั้นในหลังเดียวกันหรือหลายหลังรวมกันเกิน                
10 ตารางเมตร หรืออาคารเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเพื่อการค้า 

 
ข้อ 7 ในพ้ืนที่บริเวณท่ี 1 บริเวณท่ี 2 บริเวณท่ี 3 บริเวณท่ี 4 และบริเวณท่ี 5 ห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง 

หรือเปลี่ยนการใช้อาคารใด ๆ ให้เป็นอาคาร ดังต่อไปนี้ 
(๑) อาคารนกแอ่นกินรัง 
(๒) ท่าเทียบเรือ เว้นแต่ 

(ก) ท่าเทียบเรือสาธารณะสำหรับเรือประมงขนาดต่ำกว่า 60 ตันกรอส  
(ข) ท่าเทียบเรือโดยสารเพ่ือการท่องเที่ยวตามนโยบายของรัฐ 
(ค) ท่าเทียบเรือสำราญกีฬา  
(ง) กิจการอู่ซ่อมเรือ 

 
ข้อ 8 ในพื้นที่ตามข้อ 4 ซึ่งไม่ใช่กรณีที่ต้องห้ามตามข้อ 5 ข้อ 6 หรือ ข้อ 7 การก่อสร้าง ดัดแปลง 

หรือเปลี่ยนการใช้อาคารใด ๆ ให้เป็นไปตามพ้ืนที่และหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 
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ร่างประกาศกระทรวงฯ ฉบับทีค่ณะอนุกรรมการฯ เห็นชอบในหลักการ เมื่อวันที่ 15 ก.พ. 2565 และวันที่ 6 ก.ค. 2565 
 

(1) ห้ามก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารใด ๆ ในลักษณะที่ทำให้มีพื้นที่ใช้สอยเพิ่มมากขึ้นในบริเวณ              
ที่มีความลาดชันเกินร้อยละ 35 

(2) พ้ืนที่บริเวณท่ี 1 บริเวณท่ี 2 และบริเวณท่ี 3 ที่วัดจากแนวชายฝั่งทะเลเข้าไปในแผ่นดินเป็นระยะ 
50 เมตร ให้ทำได้เฉพาะอาคารที่มีความสูงไม่เกิน 6 เมตร พื้นที่อาคารรวมกันไม่เกิน 75 ตารางเมตร และต้อง
มีระยะห่างจากแนวชายฝั่งทะเลไม่น้อยกว่า 20 เมตร 

(3) พื้นที่บริเวณที่ 1 บริเวณที่ 2 และบริเวณที่ 3 ที่วัดจากแนวเขตตาม (2) เข้าไปในแผ่นดินเป็น
ระยะ 150 เมตร ให้ทำได้เฉพาะอาคารสูงไม่เกิน 12 เมตร 

(4) พื้นที่บริเวณที่ 1 บริเวณที่ 2 บริเวณที่ 3 บริเวณที่ 4 และบริเวณที่ 5 ให้การก่อสร้างอาคารหรือ
สิ่งปลูกสร้างใด ๆ ในระยะ 100 เมตร จากแนวเขตที่ดินของอาคารหรือสถานที่ที่ได้ขึ้นทะเบียน โบราณสถาน
ตามกฎหมายว่าด้วยโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ต้องมีความสูงไม่เกิน 6 เมตร 
และไม่มีลักษณะบดบังทัศนียภาพ 

 
ข้อ 9 การวัดความสูงของอาคาร ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 

            (1) กรณีพื ้นที ่ราบที่ไม่มีการปรับระดับพื ้นดินหรือมีการปรับระดับพื ้นดินต่ำกว่าถนนสาธารณะ                     
ในบริเวณที่ก่อสร้าง ให้วัดจากระดับพ้ืนดินที่ก่อสร้าง 

 (2) กรณีท่ีมีการปรับระดับพ้ืนดินเท่ากับหรือสูงกว่าถนนสาธารณะ ให้วัดจากระดับถนนสาธารณะ 
 (3) กรณีที่มีห้องใต้ดินซึ่งค่าระดับเป็นลบ ให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างตาม (1) หรือ ระดับถนน

สาธารณะตาม (2) แล้วแต่กรณี 
 (4) กรณีที่พื ้นดินเป็นเชิงลาดหรือมีการปรับระดับพื้นดินบนพื้นที่เชิงลาด ให้วัดจากระดับพื้นดิน                 

ที่ก่อสร้าง ณ จุดที่ต่ำที่สุดของพ้ืนที่ใช้สอยของอาคารหลังนั้น 
 การวัดความสูงของอาคารให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงพื้นดาดฟ้า สำหรับอาคารทรงจั่วหรือปั้นหยา

ให้วัดจากระดับพ้ืนดินที่ก่อสร้างถึงยอดผนังชั้นสูงสุด ในกรณีท่ีพ้ืนทีน่ั้นมีกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารบังคับใช้
เป็นการเฉพาะ การวัดความสูงของอาคารให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารเฉพาะในพ้ืนที่นั้น 

 
ข้อ 10 ในพ้ืนที่บริเวณท่ี 6 ห้ามกระทำการหรือประกอบกิจกรรม ดังต่อไปนี้ 
(1) ทำให้เก ิดมลพิษ ขยะมูลฝอย สารแขวนลอย ตะกอนแขวนลอย และมลสารปนเป ื ้อน                   

จากการเดินเรือ การจอดเรือ การขนส่ง หรือการขนถ่าย ที่มีผลทำให้คุณภาพน้ำทะเลเสื่อมโทรม หรือเสียสภาพ
ความเป็นธรรมชาติ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรชีวภาพทางทะเล เช่น ปะการัง หญ้าทะเล และสัตว์ทะเล 

(2) ทำการสํารวจวัดคลื่นไหวสะเทือน (Seismic Wave) เว้นแต่การสํารวจโครงสร้างทางธรณีวิทยา 
เพ่ือประโยชน์ในทางวิชาการของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่ไม่มีผลกระทบต่อสัตว์น้ำ 

(3) ถมทะเลหรือที่ปากแม่น้ำ ปากคลองที่ติดกับชายฝั่งทะเล เว้นแต่เป็นความจำเป็นเพ่ือประโยชน์ของรัฐ
หรือประโยชน์สาธารณะ โดยให้เสนอขอความเห็นจากจังหวัดเพชรบุรี หรือจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ แล้วแต่กรณี 
เพ่ือนำไปประกอบการพิจารณาของหน่วยราชการที่มีหน้าที่และอำนาจ และตามขั้นตอนของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

 
ข้อ 1๑ ในพ้ืนที่ตามข้อ 4 ห้ามกระทำการหรือประกอบกิจกรรม ดังต่อไปนี้ 
(1) การทำเหมืองแร่ เว ้นแต่ เป็นการทำเหมืองแร่ห ินปูน หรือเหมืองแร่ด ินซีเมนต์ ในรัศมี                       

2 กิโลเมตรจากขอบเขตพื้นที่โรงงานซึ่งได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการผลิตปูนซีเมนต์ก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้
บังคับ หรือการทำเหมืองแร่ในพื้นที่เขตแหล่งแร่เพื่อการทำเหมืองตามแผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ ภายใต้
พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560 

(2) การขุด ตัก หรือดูด กรวด ดิน หินผุ ทราย หรือลูกรัง เพ่ือการค้า ในพ้ืนทีด่ังตอไปนี้  
(ก) พ้ืนทีท่ี่มีความลาดชันเกินกว่าร้อยละ 35  



๔ 
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(ข) พ้ืนที่ในเขตโบราณสถานหรือบริเวณท่ีมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ โบราณคดี หรือศิลปกรรม 
(ค) พ้ืนทีแ่หล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ท่ีประกาศตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2532 

(3) การทำนาเกลือสมุทร เว้นแต่เป็นการทำในพ้ืนที่บริเวณท่ี 2 และบริเวณท่ี 3  
(4) การขนส่งหรือลำเลียงวัตถุอันตรายโดยใช้ระบบท่อขนส่ง 
(5) การถม ปรับพื้นที่ หรือปิดกั้น ซึ่งทำให้พื้นที่พรุหรือแหล่งน้ำสาธารณะตื้นเขินหรือเปลี่ยนทิศทาง 

หรือทำให้น้ำในพื้นที่พรุหรือแหล่งน้ำนั้นไม่อาจไหลไปได้ตามปกติ เว้นแต่เป็นการกระทำของทางราชการ   
เพ่ือประโยชน์สาธารณะหรือป้องกันน้ำท่วม 

(6) การกระทำใด ๆ ที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางธรณีสัณฐานทางด้านกายภาพ ชีวภาพ 
หรือชีวกายภาพ ในพื้นที ่สันทราย สันดอน หน้าผา ปากน้ำ เว้นแต่ เป็นการดำเนินการของส่วนราชการ 
รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ เพ่ือป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง หรือเพ่ือความปลอดภัยในการเดินเรือ 

(7) การกระทำใด ๆ ที่เป็นการเปลี ่ยนแปลงสภาพตามธรรมชาติของพื้นที่หาด แนวชายฝั่งทะเล                
เว้นแต่ เป็นการดำเนินการของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ เพื่อการฟื้นฟู และรักษา
สภาพตามธรรมชาติของหาด การป้องกันการก ัดเซาะชายฝั ่ง การร ักษาความปลอดภัยทางทะเล                     
และชายหาดการติดตั้งป้ายเตือนของทางราชการ หรือการทำทุ่น โดยให้เสนอขอความเห็นจากจังหวัดเพชรบรุี
หรือจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ แล้วแต่กรณี เพื่อประกอบการพิจารณาของหน่วยราชการที่มีหน้าที่และอำนาจ 
และตามขั้นตอนของกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

(8) การกระทำใด ๆ ที่เปลี่ยนแปลงสภาพสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติในบริเวณที่ได้รับการประกาศเป็น
แหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2532 เว้นแต่เป็นการจัดให้มี               
สิ่งอํานวยความสะดวกโดยส่วนราชการ เพื่อประโยชน์ด้านนันทนาการ การท่องเที่ยว การพักผ่อนหย่อนใจ     
โดยไม่ทำลายสภาพธรรมชาติและสอดคล้องกลมกลืนกับสภาพแวดล้อม 

(9) การกระทำใด ๆ ที่เป็นการเปลี่ยนสภาพธรรมชาติของพื้นที่ป่าชายเลนตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนด               
ซึ่งไม่รวมป่าชายเลนในพ้ืนที่ที่มีเอกสารสิทธิ์ เว้นแต่ 

      (ก) การดำเนินการของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ เพื่อการศึกษาวิจัยทาง
วิชาการ การคุ ้มครอง การฟื ้นฟู การเพาะพันธุ ์พ ืชและสัตว ์น ้ำ โดยต้องได้ร ับอนุญาตตามกฎหมาย                   
ที่เก่ียวข้อง 

     (ข) พื้นที่ที่ได้รับการบริหารจัดการที่ดิน ตามที่คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ เสนอให้เป็น
พ้ืนที่จัดการที่ดิน 
 (10) ก่อสร้าง แผ้วถาง เผาป่า ล่าหรือกระทำการใด ๆ ที่เป็นอันตรายต่อสัตว์หรือทำด้วยประการใด ๆ                
ให้ป่าหรือทรัพยากรธรรมชาติเสื ่อมสภาพหรือเสียหาย ในพื้นที ่ป่าตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ ซึ ่งไม่รวมแม่น้ำ                   
ลำคลอง ถนน พื้นที่ที ่มีเอกสารสิทธิ์หรือพื้นที่ที ่ไม่อยู่ในความครอบครองของราชการ เว้นแต่เป็นการดำเนินการ       
ของเจ้าหน้าที่เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติ หรือเป็นการศึกษาวิจัยทางวิชาการซึ่งได้รับ
อนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

(๑1) การปล่อยทิ้งของเสียหรือมลพิษลงสู่แหล่งน้ำหรือทะเล เว้นแต่เป็นกรณีที่ได้ผ่านการบําบัดตาม
มาตรฐานที่กฎหมายกำหนดแล้ว 

(๑2) การขับขี่ยานพาหนะบริเวณพื้นที่ชายหาด ยกเว้น เรือ หรือเป็นการดำเนินการเพื่อประโยชน์
ของหน่วยงานของรัฐ ในการบริการสาธารณะและดูแลฟื้นฟูสภาพแวดล้อม 

 
ข้อ ๑๒ การก่อสร้างหรือขยายขนาดหรือเพิ่มความยาวของสิ่งก่อสร้าง กำแพงริมชายฝั่งที่ติดกับแนว

ชายฝั ่งที ่มีความยาวตั ้งแต่ 200 เมตรขึ ้นไป ที ่มีความจำเป็นต้องป้องกันการกัดเซาะชายฝั ่ง ให้เสนอ                       
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ขอความเห็นจากจังหวัดเพชรบุรี หรือจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ แล้วแต่กรณี ก่อนขั้นตอนการขออนุญาตตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือการขออนุมัติงบประมาณในการดำเนินการ 

 
ข้อ 1๓ การก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารเป็นโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม อาคาร           

อยู่อาศัยรวมตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร อาคารชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด หรือหอพักตาม
กฎหมายว่าด้วยหอพัก ต้องติดตั้งหรือจัดให้มีบ่อดักไขมันและระบบบําบัดน้ำเสีย  และบำบัดน้ำเสียให้ได้
มาตรฐานตามกฎหมายกำหนดก่อนปล่อยลงสู่ท่อหรือทางน้ำสาธารณะ  

 
ข้อ 1๔ การก่อสร้าง หรือดัดแปลงอาคารที่มีลักษณะเป็นการขยายขนาดพื้นที่อาคารหรือเพิ่มจำนวน

ห้องพัก หรือเปลี่ยนการใช้อาคารเป็นโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม อาคารอยู่อาศัยรวมตามกฎหมายว่าด้วย
การควบคุมอาคาร อาคารชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด ที่ ตั ้งอยู ่ห่างจากแนวชายฝั ่งทะเลเกินกว่า              
50 เมตรและมีจำนวนห้องพักตั้งแต่ 10 ห้อง ถึง 49 ห้อง ต้องดำเนินการตามข้อกำหนดท้ายประกาศนี้ 

 
ข้อ 1๕ ในพื ้นที ่ตามข้อ 4 นอกจากต้องปฏิบัต ิตามหลักเกณฑ์ที ่กำหนดไว้ในประกาศนี ้แล้ว                   

ในขั ้นขออนุมัติหรือขออนุญาตโครงการ ก่อนการดำเนินโครงการ หรือประกอบกิจการ รวมทั้งขั ้นตอน              
การขยายขนาดของโครงการหรือกิจการ ให้จัดทำและเสนอรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นหรือรายงาน
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมแล้วแต่กรณี  ต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ ่งแวดล้อมตามหลักเกณฑ์ วิธ ีการ และระเบียบปฏิบัติที ่กำหนดไว้ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม                    
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ดังต่อไปนี้ 
 การจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื ้องต้น ให้จัดทำสำหรับการก่อสร้างอาคาร หรือการ
ดำเนินการโครงการหรือประกอบกิจกรรม ดังต่อไปนี้ 
 (๑) โครงการ กิจการ หรือการดำเนินการ ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ว่าด้วยการกำหนดโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการ ซึ ่งต้องจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
 (๒) โครงการ กิจการ หรือการดำเนินการ ดังต่อไปนี้ 

(ก) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม อาคารอยู่อาศัยรวมตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
อาคาร หรืออาคารชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด ที ่มีจำนวนห้องพักตั ้งแต่ 50 ห้อง ถึง 79 ห้อง                 
หรือมีพ้ืนที่ใช้สอยของทุกอาคารรวมกันตั้งแต่ 2,500 ตารางเมตร แต่ไม่ถึง 4,000 ตารางเมตร  

(ข) กิจการที่นำบ้านพักอาศัยที่มีจำนวนห้องพักตั้งแต่ 50 ห้อง ถึง 79 ห้อง หรือห้องแถว ตึกแถว 
หรือบ้านแถว ที่มีจำนวนห้องพักตั้งแต่ 50 ห้อง ถึง 79 ห้อง ที่อยู่ในที่ดินแปลงเดียวกัน  หรือติดต่อกัน                     
ไปให้บริการเป็นสถานที่พักในลักษณะโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม 

(ค) โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 
1) กรณีตั้งอยู่ใกล้ฝั่งทะเลหรือชายหาด ในระยะ 50 เมตร ที่มีเตียงสำหรับผู้ป่วยไว้ค้างคืน

ตั้งแต่ 10 เตียง ถึง 29 เตียง 
2) กรณีโครงการที ่ไม่อยู ่ใน 1) ที ่มีเตียงสำหรับผู ้ป่วยไว้ค้างคืน ตั ้งแต่ 10 เตียง ถึง                   

59 เตียง 
(ง) การจัดสรรที่ดินเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยหรือเพื่อประกอบการพาณิชย์ตามกฎหมาย ว่าด้วยการ

จัดสรรที ่ดินที ่มีจำนวนแปลงที ่ดินตั ้งแต่ 100 แปลง แต่ไม่ถึง 500 แปลง หรือมีเนื ้อที ่ ตั ้งแต่ 19 ไร่                  
แต่ไม่เกิน 100 ไร่ 
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(จ) ท่าเทียบเรือสาธารณะสำหรับเรือประมงหรือเรือโดยสารเพื่อการท่องเที่ยว ที่มีพื ้นที่รวม                   
ของท่าเทียบเรือตั้งแต ่100 ตารางเมตร แต่ไม่ถึง 1,000 ตารางเมตร 

(ฉ) ท่าเทียบเร ือสำราญกีฬาที ่รองรับเร ือได้ต ั ้งแต่ 5 ลำ แต่ไม่ถ ึง 50 ลำ หรือมีพื ้นที่                     
ตั้งแต่ 100 ตารางเมตร แต่ไม่ถึง 1,000 ตารางเมตร 

(ช) สถานที่ที่ใช้ในการกําจัดขยะมูลฝอยที่มีปริมาณในการกําจัดไม่เกิน 50 ตันต่อวัน 
(ซ) โรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานความร้อนตั้งแต่ 5 เมกกะวัตต์ แต่ไม่ถึง 10 เมกกะวัตต์ 

 การจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ให้จัดทำสำหรับการก่อสร้างอาคาร หรือการ
ดำเนินการโครงการหรือประกอบกิจกรรม ดังต่อไปนี้ 
 (๑) โครงการหรือประกอบกิจกรรมตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อม                 
ว่าด้วยการกำหนดโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการ ซึ ่งต้องจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
 (๒) โครงการ กิจการ หรือการดำเนินการ ดังต่อไปนี้ 

(ก) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม อาคารอยู่อาศัยรวมตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
อาคาร หรืออาคารชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด ที่อยู่ห่างจากแนวชายฝั่งทะเลไม่เกิน 50 เมตร  

(ข) กิจการที่นำบ้านพักอาศัยที่มีจำนวนห้องพักตั้งแต่ 80 ห้องขึ้นไป หรือห้องแถว ตึกแถว หรือ
บ้านแถว ที่มีจำนวนห้องพักตั้งแต่ 80 ห้องขึ้นไป ที่อยู่ในที่ดินแปลงเดียวกันหรือติดต่อกัน เพื่อให้บริการเป็น
สถานที่พักในลักษณะโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม 

(ค) สถานที่ทีใ่ช้ในการกําจัดขยะมูลฝอยที่มีปริมาณในการกําจัดเกิน 50 ตันต่อวัน 
 
ข้อ 1๖ ให ้สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อมจังหว ัดเพชรบุร ี  และสำนักงาน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ทำหน้าที่ดูแล ติดตาม ตรวจสอบ ประสาน และให้
คำแนะนําเกี่ยวกับการบังคับใช้มาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ให้เป็นไปตามกฎกระทรวงนี้ รวมทั้งจัดทำ
รายงานผลการดำเนินงานเสนอคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

 
ข้อ 1๗ เพ่ือประโยชน์ในการสงวน รักษา อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู บูรณะและการจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ ่งแวดล้อมในพ้ืนที ่ตามข้อ 4 ให้สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี                    
และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ประสาน งานกับส่วนราชการ                        
ที่เก่ียวข้อง องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษา และภาคประชาชนที่อยู่
ในพื้นที่เพื่อจัดทำแผนฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และนําไปบรรจุในแผนปฏิบัติการเพื่อการ
จัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด หรือแผนงานและงบประมาณของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 
ข้อ 1๘ ในพ้ืนที่ตามข้อ 4 หากมีกฎหมายใดกำหนดมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมเรื่องใดไว้โดยเฉพาะ

และเป็นมาตรการที่ไม่ต่ำกว่ามาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมหรือมีมาตรการที่ดีกว่าในการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมที่
กำหนดไว้ในประกาศนี้ ให้เป็นไปตามมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมที่กำหนดไว้ในกฎหมายนั้น 

 
ข้อ 1๙ ให้ผู้มีหน้าที่และอำนาจเกี่ยวกับการควบคุมอาคารหรือการประกอบกิจการใด ๆ ในพื้นที่ตาม

ข้อ 4 ปฏิบัติการให้เป็นไปตามมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมที่กำหนดไว้ในประกาศ และข้อกำหนดท้าย
ประกาศนี ้
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ข้อ ๒๐ การกระทำ กิจกรรม หรือกิจการใดที่ต้องห้ามตามประกาศนี้ ถ้าได้รับอนุญาตอยู่ ก่อนวันที่

ประกาศนี้ใช้บังคับ ให้ดำเนินการต่อไปได้จนกว่าจะสิ้นกำหนดระยะเวลาที่ได้รับอนุญาต หรือต่ออายุใบอนุญาต
นั้น ทั้งนี้ ให้อนุญาตได้เฉพาะพื้นที่เดิมที่ได้รับอนุญาตไว้เท่านั้น และต้องดำเนินการให้เป็น ไปตามมาตรการ
คุ้มครองสิ่งแวดล้อมตามที่ประกาศนี้กำหนด 

 
ข้อ 2๑ อาคารที่มีอยู่แล้วในพื้นที่ตามข้อ 4 ก่อนหรือในวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับให้ได้รับยกเว้น                 

ไม่ต้องปฏิบัติตามประกาศนี้ แต่ห้ามดัดแปลงหรือเปลี่ยนการใช้อาคารดังกล่าวให้เป็นอาคารชนิด หรือประเภท
ที่มีลักษณะต้องห้ามตามท่ีกำหนดไว้ในประกาศนี้ 

 
ข้อ 2๒ อาคารที่ได้รับใบอนุญาตหรือใบรับแจ้งการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้ตามกฎหมาย

ว่าด้วยการควบคุมอาคาร หรือที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น  ก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ                  
และยังก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้ไม่แล้วเสร็จ ให้คงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อน
วันที ่ประกาศนี้ใช้บังคับจนกว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จตามที่ได้รับอนุญาตหรือที ่ได้รับแจ้งไว้แต่การขอ
เปลี่ยนแปลงการอนุญาตหรือการแจ้งหรือการดำเนินการอื่นใดหลังจากวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ ให้เป็นไปตาม
หลักเกณท่ีกำหนดไว้ในประกาศนี้ 

 
ข้อ 2๓ ประกาศนี้ ให้ ใช้บังคับตั ้ งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป                 

และมีระยะเวลาบังคับใช้ห้าปีนับแต่วันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ 

 
ประกาศ ณ วันที่ …………………………………… 

 
 
 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
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ข้อกำหนดท้ายประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
เรื่อง กำหนดเขตพ้ืนที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณพ้ืนที่อำเภอบ้านแหลม  

อำเภอเมืองเพชรบุรี อำเภอท่ายาง อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี  
และอำเภอหัวหิน อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  

พ.ศ. .... 
 

 
ข้อ 1 ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างการก่อสร้าง ดังต่อไปนี้  

           (1) จัดให้มีระบบระบายน้ำ โดยจัดทำรางระบายน้ำ (Gutter) ที่มีขนาดเพียงพอที่จะรองรับ
น้ำฝนในพื้นที่และน้ำที่เกิดจากกิจกรรมการก่อสร้าง และต้องมีสิ ่งป้องกันมิให้ดิ นและวัสดุอื ่น ๆ ตกหล่น                 
ก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะหรือแหล่งน้ำสาธารณะ และดูแล บำรุงรักษา และขุดลอกตะกอนดิน 
เพ่ือให้ระบบระบายน้ำอยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพอยู่เสมอ 
          (2) จัดให้มีภาชนะรองรับขยะมูลฝอยที่มีขนาดที่เหมาะสม และจำนวนเพียงพอเพื่อรองรับ
ขยะมูลฝอยจากคนงานและควบคุมให้คนงานทิ้งขยะมูลฝอยในภาชนะรองรับที่จัดเตรียมไว้อย่างเคร่งครัด และ
ประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำขยะมูลฝอยที่เก็บรวบรวมไว้ไปกำจัดที่สถานที่ขององค์กรปกครองสว่น
ท้องถิ่นต่อไป 
  (3) เศษวัสดุจากการก่อสร้างต้องแยกเก็บและรวบรวมไว้เป็นสัดส่วนในพ้ืนที่ที่เหมาะสม และ
จัดให้มีระบบคัดแยกและนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีก เช่น เศษคอนกรีต เศษเหล็กและถุงปูนซีเมนต์                 
เป็นต้น และหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จต้องจัดการเก็บขนเศษวัสดุก่อสร้างออกจากบริเวณพื้นที่ ไปกำจัด                
ให้เรียบร้อย โดยบริษัทรับเหมาก่อสร้างดำเนินการจัดการ  
  (4) กรณีท ี ่ม ีการเป ิดหน้าด ินหรือการปร ับหน้าดิน ต ้องมีการบดอัดช ั ้นด ินให้แน่น              
โดยมีความราบเรียบและสม่ำเสมอ เพ่ือป้องกันการชะล้างหน้าดินโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน 
  (5) กั้นล้อมอาคาร ด้วยวัสดุอุปกรณ์ที่สามารถป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองที่เกิดจาก
การก่อสร้างโดยต้องมีความสูงเท่ากับความสูงของอาคารขณะก่อสร้างตลอดแนวอาคาร และต้องรักษาให้อยู่ใน
สภาพดีตลอดการก่อสร้าง เพ่ือป้องกันฝุ่นละอองและเศษวัสดุก่อสร้างร่วงหล่นและลดความดังของเสียง  
  (6) จัดให้มีปล่องชั่วคราวสำหรับทิ้งเศษวัสดุก่อสร้าง และป้องกันฝุ่นละอองที่เกิดจากการ
ก่อสร้างและการทิ้งเศษวัสดุต่าง ๆ 
  (7) จำกัดกิจกรรมก่อสร้างที ่ก่อให้เกิดเสียงดังเฉพาะในช่วงเวลา 08.00 -17.00 น.                
เพ่ือไม่ให้รบกวนการพักผ่อนของประชาชน 
  (8) ควรจัดให้มีรั้วทึบสูงไม่น้อยกว่า 2 เมตร ปิดกั้นตามแนวเขตที่ดินที่ติดกับที่สาธารณะ              
และชุมชน ซึ่งต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนเริ่มดำเนินการก่อสร้างอาคาร เพ่ือเป็นการลดผลกระทบเสียงและ
ฝุ่นจากแหล่งก่อสร้าง 

 
 ข้อ ๒  ปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ดังต่อไปนี้ 

(1) มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำเสียและน้ำทิ้ง เฉพาะกรณีโครงการที่ไม่ได้อยู่ใน
เขตบริการบําบัดน้ำเสียรวมของเมืองหรือชุมชน 

(ก) ทำการตรวจวัดคุณภาพน้ำก่อนเข้าสู่ระบบบําบัดน้ำเสีย โดยมีดัชนีที่ทำการตรวจวัด 
คือ pH BOD SS TKN Oil and Grease และ Fecal Coliform Bacteria ทั้งนี้ หากมีระบบบําบัดน้ำเสียแยก
แต่ละอาคาร ให้ตรวจวัดคุณภาพน้ำเข้าและออกจากระบบบําบัดน้ำเสียแบบสุ่ม 
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(ข) ทำการตรวจวัดคุณภาพน้ำหลังผ่านระบบบําบัดน้ำเสียแล้ว โดยมีดัชนีที่ทำการ
ตรวจวัด คือ pH BOD SS TKN Oil and Grease ไนเตรต และ Fecal Coliform Bacteria และในการเก็บ
ตัวอย่างคุณภาพน้ำหลังออกจากระบบบําบัดน้ำเสีย ให้เก็บตัวอย่างที่บ่อพักสุดท้ายก่อนระบายออกสู่แหล่งน้ำ
สาธารณะ 

(2) มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำใช้ เฉพาะกรณีโครงการที่ไม่ได้ใช้น้ำประปาให้ทำ
การตรวจวัดคุณภาพน้ำใช้ โดยดัชนีที่ทำการตรวจวัด คือ ความขุ่น pH TS SS TDS Total Hardness Free 
Chlorine baz Fecal Coliform Bacteria 

   
 ข้อ ๓  จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ

มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมเสนอสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
เพชรบุรี ตามแบบ ทสจ.พบ. 1 หรือสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตาม
แบบ ทสจ.ปข. 1 ปีละ ๑ ครั้ง ดังต่อไปนี้ 

(1) ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ให้จัดทำตาราง
เปรียบเทียบมาตรการที่กำหนดและการปฏิบัติตามมาตรการตามความเป็นจริง แสดงพร้อมภาพถ่ายมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เป็นรูปธรรม ประกอบการพิจารณาทุกข้อของมาตรการ และจัดทำ
การบันทึกผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำ 

(2) ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ ่งแวดล้อม ต้องแสดงจุดเก็บตัวอย่างคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม โดยใช้รูปภาพและแผนที่ประกอบ พร้อมทั้งแสดงพารามิเตอร์ในการตรวจวัดและมาตรฐาน
เปรียบเทียบ โดยเปรียบเทียบผลการตรวจวัดและมาตรฐานในรูปแบบกราฟ ตาราง หรือลักษณะอื่น ๆ              
ที่สามารถแสดงการเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้อย่างชัดเจน รวมทั้ งเสนอแนะแนว
ทางการแก้ไข 

 
 
 
 

 
หมายเหตุ  การก่อสร้างตามข้อกำหนดนี้ ให้หมายความรวมถึงการดัดแปลงซึ ่งเป็นการขยายขนาดหรือ 
               เพ่ิมจำนวนห้องพัก หรือการเปลี่ยนการใช้อาคารด้วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐ 
 

ร่างประกาศกระทรวงฯ ฉบับทีค่ณะอนุกรรมการฯ เห็นชอบในหลักการ เมื่อวันที่ 15 ก.พ. 2565 และวันที่ 6 ก.ค. 2565 
 

แบบ ทสจ.พบ. ๑ 

 
รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
 
1. ชื่อโครงการ ................................................................................................................. ............... 
2. สถานที่ตั้ง ................................................................................................................. .................. 
3. ชื่อเจ้าของโครงการ .......................................................................................... .......................... 
4. จัดทำโดย..................................................................................................................... ............... 
5. รายละเอียดโครงการ  

5.1 ลักษณะ/ประเภทโครงการ..............................................................................................  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………...………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
       5.2 พ้ืนทีโ่ครงการ …………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 
      5.3 กิจกรรมในโครงการ 

• การบำบัดน้ำเสีย ..............................................................................................  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 

• การระบายน้ำ ……………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…… 
….………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……. 

• การจัดการขยะมูลฝอย …………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…… 
 
  



๑๑ 
 

ร่างประกาศกระทรวงฯ ฉบับทีค่ณะอนุกรรมการฯ เห็นชอบในหลักการ เมื่อวันที่ 15 ก.พ. 2565 และวันที่ 6 ก.ค. 2565 
 

ตารางท่ี 1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
              และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
 
โครงการ ..................................................................................................................... ....................... 
 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ ปัญหา อุปสรรค  
และแนวทางแก้ไข 

มาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
1. ..... 
2. ..... 
3. ..... 
 
 
 

  

 
ตารางท่ี 2 แบบบันทึกผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง  
 
ชื่อโครงการ ............................................................................................................................. .......... 
ตั้งอยู่ที่ ............................................................................................................ .................................. 
ครั้งที่ ............ ประจำปี พ.ศ. ...................วันที่ ….…………. เดือน ........................ พ.ศ. .................. 
สถานที่เก็บตัวอย่าง ............................................................................. ............................................. 
 

ตำแหน่งตรวจวัด 
พารามิเตอร์ที่ตรวจวัด 

   
    
    
มาตรฐาน*    

 
หมายเหตุ * ให้ใช้มาตรฐานที่กฎหมายกำหนด 
 

  



๑๒ 
 

ร่างประกาศกระทรวงฯ ฉบับทีค่ณะอนุกรรมการฯ เห็นชอบในหลักการ เมื่อวันที่ 15 ก.พ. 2565 และวันที่ 6 ก.ค. 2565 
 

แบบ ทสจ.ปข. ๑ 
 

 
รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
 
1. ชื่อโครงการ .............................................................................................................. .................. 
2. สถานทีต่ั้ง ...................................................................................................................... ............. 
3. ชื่อเจ้าของโครงการ ............................................................................................... ..................... 
4. จัดทำโดย.................................................................................................................. .................. 
5. รายละเอียดโครงการ  

5.1 ลักษณะ/ประเภทโครงการ.............................................................................................. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………...………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

     5.2 พ้ืนที่โครงการ …………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 
      5.3 กิจกรรมในโครงการ 

• การบำบัดน้ำเสีย ..............................................................................................  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 

• การระบายน้ำ ……………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…… 
….………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……. 

• การจัดการขยะมูลฝอย …………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓ 
 

ร่างประกาศกระทรวงฯ ฉบับทีค่ณะอนุกรรมการฯ เห็นชอบในหลักการ เมื่อวันที่ 15 ก.พ. 2565 และวันที่ 6 ก.ค. 2565 
 

ตารางท่ี 1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
              และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
 
โครงการ ............................................................................................................................. ............... 
 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ ปัญหา อุปสรรค                    
และแนวทางแก้ไข 

มาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
1. ..... 
2. ..... 
3. ..... 
 
 
 

  

 
ตารางท่ี 2 แบบบันทึกผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง  
 
ชื่อโครงการ ............................................................................................................................. .......... 
ตั้งอยู่ที่ ............................................................................................................ .................................. 
ครั้งที่ ............ ประจำปี พ.ศ. ...................วันที่ ….…………. เดือน ........................ พ.ศ. .................. 
สถานที่เก็บตัวอย่าง ............................................................................. ............................................. 
 

ตำแหน่งตรวจวัด 
พารามิเตอร์ที่ตรวจวัด 

   
    
    
มาตรฐาน*    

 
หมายเหตุ * ให้ใช้มาตรฐานที่กฎหมายกำหนด 

 
 

 
  



 

 

 


