
 
กฎกระทรวง 

ก ำหนดให้พ้ืนที่ต ำบลตำสิทธิ์  ต ำบลหนองไร่  ต ำบลมำบยำงพร  ต ำบลปลวกแดง   
ต ำบลละหำร  ต ำบลแม่น้ ำคู ้ อ ำเภอปลวกแดง  ต ำบลหนองบวั  ต ำบลหนองละลอก  อ ำเภอบ้ำนค่ำย   
และต ำบลพนำนิคม  ต ำบลมะขำมคู่  ต ำบลนิคมพัฒนำ  ต ำบลมำบข่ำ  อ ำเภอนิคมพัฒนำ  จังหวัดระยอง 

เป็นเขตพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
พ.ศ.  ๒๕๖๕ 

 
 

อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ   ๑๑  วรรคสอง  มำตรำ  ๔๓  และมำตรำ  ๔๔   
แห่งพระรำชบัญญัติส่งเสริมและรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ   พ.ศ.  ๒๕๓๕  รัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมโดยค ำแนะน ำของคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ  
ออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจำกวันประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำเป็นต้นไป 
ข้อ ๒ ในกฎกระทรวงนี้ 
“ล ำน้ ำ”  หมำยควำมว่ำ  คลองใหญ่  คลองระเวิง  คลองกร ำ  คลองหินลอย  คลองภูไทร  

คลองชำกเจ้ำเดียว  คลองมำบป่ำหวำย  คลองมำบพลงหลวง  คลองจ ำพัง  คลองน้อย  คลองดอกกรำย  
และคลองตะเคียน   

“พ้ืนที่ลุ่มน้ ำ”  หมำยควำมว่ำ  พ้ืนที่ชั้นคุณภำพลุ่มน้ ำตำมมติคณะรัฐมนตรี   เมื่อวันที่    
๑๙  พฤศจิกำยน  พ.ศ.  ๒๕๓๔  เรื่อง  กำรก ำหนดชั้นคุณภำพลุ่มน้ ำภำคตะวันออกและข้อเสนอแนะ
มำตรกำรใช้ที่ดินในเขตลุ่มน้ ำ 

“หน่วยงำนของรัฐ”  หมำยควำมว่ำ  รำชกำรส่วนกลำง  รำชกำรส่วนภูมิภำค  รำชกำร 
ส่วนท้องถิ่น  รัฐวิสำหกิจที่จัดตั้งโดยพระรำชบัญญัติหรือพระรำชกฤษฎีกำ   องค์กำรมหำชน  และ
หน่วยงำนอื่นของรัฐที่มีกฎหมำยจัดตั้ง 

้หนา   ๑๐

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๗๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   ธันวาคม   ๒๕๖๕



ข้อ ๓ ให้พ้ืนที่ต ำบลตำสิทธิ์  ต ำบลหนองไร่  ต ำบลมำบยำงพร  ต ำบลปลวกแดง  ต ำบลละหำร   
ต ำบลแม่น้ ำคู้  อ ำเภอปลวกแดง  ต ำบลหนองบัว  ต ำบลหนองละลอก  อ ำเภอบ้ำนค่ำย  และต ำบลพนำนิคม   
ต ำบลมะขำมคู่  ต ำบลนิคมพัฒนำ  ต ำบลมำบข่ำ  อ ำเภอนิคมพัฒนำ  จังหวัดระยอง  ภำยในแนวเขต 
ตำมแผนที่ท้ำยกฎกระทรวงนี้  เป็นเขตพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม  โดยมีมำตรกำรคุ้มครองตำมหลักเกณฑ์
ที่ก ำหนดไว้ในกฎกระทรวงนี้ 

ข้อ ๔ ให้จ ำแนกพ้ืนที่ตำมข้อ  ๓  เป็น  ๖  บริเวณ  ตำมแผนที่ท้ำยกฎกระทรวงนี้    
โดยมีรำยละเอียด  ดังต่อไปนี้ 

บริเวณที่   ๑  ได้แก่  พ้ืนที่อ่ำงเก็บน้ ำและพ้ืนที่ในบริเวณแนวขนำนระยะ  ๑๐๐  เมตร   
กับพ้ืนที่อ่ำงเก็บน้ ำของอ่ำงเก็บน้ ำคลองใหญ่  อ่ำงเก็บน้ ำหนองปลำไหล  และอ่ำงเก็บน้ ำดอกกรำย   
รวมทั้งพ้ืนที่ล ำน้ ำและพ้ืนที่ในบริเวณแนวขนำนระยะ  ๒๐  เมตร  กับแนวริมฝั่งตำมสภำพธรรมชำติของล ำน้ ำ 

บริเวณที่  ๒  ได้แก่  พ้ืนที่ในเขตพ้ืนที่ลุ่มน้ ำชั้นที่  ๑  ในท้องที่ต ำบลหนองไร่  อ ำเภอปลวกแดง  
ต ำบลหนองบัว  อ ำเภอบ้ำนค่ำย  และต ำบลมะขำมคู่  อ ำเภอนิคมพัฒนำ  จังหวัดระยอง 

บริเวณที่  ๓  ได้แก่  พ้ืนที่ในเขตพ้ืนที่ลุ่มน้ ำชั้นที่  ๒  ในท้องที่ต ำบลหนองไร่  ต ำบลมำบยำงพร  
อ ำเภอปลวกแดง  ต ำบลหนองบัว  ต ำบลหนองละลอก  อ ำเภอบ้ำนค่ำย  และต ำบลมะขำมคู่    
อ ำเภอนิคมพัฒนำ  จังหวัดระยอง  และพ้ืนที่ภำยในแนวเขตปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม  ในท้องที ่
ต ำบลตำสิทธิ์  ต ำบลหนองไร่  ต ำบลปลวกแดง  ต ำบลละหำร  อ ำเภอปลวกแดง  และต ำบลหนองบัว   
อ ำเภอบ้ำนค่ำย  จังหวัดระยอง  เว้นแต่พ้ืนที่บริเวณที่  ๑ 

บริเวณที่  ๔  ได้แก่  เขตนิคมอุตสำหกรรมตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรนิคมอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย 
และเขตประกอบกำรอุตสำหกรรมตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรงงำน  เว้นแต่พ้ืนที่บริเวณที่  ๑ 

บริเวณที่  ๕  ได้แก่  พ้ืนที่เขตเทศบำลต ำบลบ้ำนปลวกแดงและเทศบำลต ำบลจอมพลเจ้ำพระยำ   
และพ้ืนที่ต ำบลมะขำมคู่  ต ำบลนิคมพัฒนำ  อ ำเภอนิคมพัฒนำ  ต ำบลมำบข่ำ  และต ำบลหนองละลอก   
อ ำเภอบ้ำนค่ำย  จังหวัดระยอง  เว้นแต่พ้ืนที่บริเวณที่  ๑  ถึงบริเวณที่  ๔   

บริเวณที่  ๖  ได้แก่  พ้ืนที่นอกจำกบริเวณที่  ๑  บริเวณที่  ๒  บริเวณที่  ๓  บริเวณที่  ๔   
และบริเวณที่  ๕ 

ข้อ ๕ ในพ้ืนที่บริเวณที่  ๑  ห้ำมก่อสร้ำง  ดัดแปลง  หรือเปลี่ยนกำรใช้อำคำรใด  ๆ  ให้เป็น
อำคำร  ดังต่อไปนี้   

(๑) โรงงำนทุกประเภทและทุกชนิดตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรงงำน  เว้นแต่สถำนีสูบน้ ำหรือโรงสูบน้ ำ   
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(๒) โรงแรมตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรงแรม  สถำนที่พักเพ่ือให้บริกำรชั่วครำวส ำหรับคนเดินทำง
หรือบุคคลอื่นโดยมีค่ำตอบแทนซึ่งไม่ใช่โรงแรมตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรงแรม  เว้นแต่เป็นกำรด ำเนินกำร 
ในพ้ืนที่ซึ่งอยู่ห่ำงจำกแนวเขตพ้ืนที่อ่ำงเก็บน้ ำมำกกว่ำ  ๒๐  เมตร  อำคำรอยู่อำศัยรวมตำมกฎหมำย 
ว่ำด้วยกำรควบคุมอำคำร  หรืออำคำรชุดตำมกฎหมำยว่ำด้วยอำคำรชุด 

(๓) โรงพยำบำลหรือสถำนพยำบำลตำมกฎหมำยว่ำด้วยสถำนพยำบำล 
(๔) โรงเรือนหรืออำคำรที่ใช้เลี้ยงสัตว์เพ่ือกำรค้ำหรือเพ่ือกำรท่องเที่ยว  ที่อำจเป็นอันตรำย 

ต่อสุขภำพหรืออำจก่อเหตุร ำคำญตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรสำธำรณสุข   เว้นแต่เป็นกำรด ำเนินกำร 
ของหน่วยงำนของรัฐ  เพ่ือประโยชน์ในกำรพัฒนำหรือกำรศึกษำวิจัย  โดยต้องมีบ่อกรองและบ่อบ ำบัด
มูลสัตว์และน้ ำเสีย  ตลอดจนต้องมีมำตรกำรควบคุมกำรปล่อยทิ้งของเสียให้เป็นไปตำมมำตรฐำน 
ที่กฎหมำยก ำหนด   

ข้อ ๖ ในพ้ืนที่บริเวณที่  ๒  ห้ำมก่อสร้ำง  ดัดแปลง  หรือเปลี่ยนกำรใช้อำคำรใด ๆ  หรือ
กระท ำกำรหรือประกอบกิจกำรใด ๆ  เว้นแต่เป็นกำรด ำเนินกำรของหน่วยงำนของรัฐเพื่อรักษำไว้ซึ่งพื้นที่
ป่ำต้นน้ ำล ำธำร 

ข้อ ๗ ในพ้ืนที่บริเวณที่  ๓  ห้ำมก่อสร้ำง  ดัดแปลง  หรือเปลี่ยนกำรใช้อำคำรใด ๆ  ให้เป็น
โรงงำนทุกประเภทหรือทุกชนิดตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรงงำน 

ข้อ ๘ ในพ้ืนที่บริเวณที่  ๕  ห้ำมก่อสร้ำงเตำเผำมูลฝอยที่เป็นวัตถุอันตรำยตำมกฎหมำย 
ว่ำด้วยวัตถุอันตรำย  เตำเผำมูลฝอยที่เป็นสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรงงำน   
หรือเตำเผำมูลฝอยชุมชนที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงของโรงไฟฟ้ำพลังควำมร้อนที่มีก ำลังกำรผลิตตั้งแต่    
๑๐  เมกะวัตต์ขึ้นไป  เว้นแต่เป็นกำรก่อสร้ำงเตำเผำมูลฝอยตำมโครงกำรที่ได้รับควำมเห็นชอบ 
จำกคณะกรรมกำรนโยบำยเขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออก 

ข้อ ๙ ในพ้ืนที่บริเวณที่  ๑  ห้ำมกระท ำกำรหรือประกอบกิจกำร  ดังต่อไปนี้ 
(๑) กำรทิ้งกำกอุตสำหกรรมหรือก ำจัดมูลฝอยรวม 
(๒) กำรจัดสรรที่ดินทุกประเภท 
(๓) กำรท ำสนำมกอล์ฟ 
(๔) กำรขุด  ตัก  หรือดูด  กรวด  ดิน  หินผุ  ทรำย  หรือลูกรังเพื่อกำรค้ำ 
(๕) กำรเพำะพันธุก์ล้ำไม้เพ่ือกำรค้ำ  เว้นแตม่ีระยะห่ำงจำกพ้ืนที่อำ่งเกบ็น้ ำไมน่้อยกว่ำ  ๒๐  เมตร   
ข้อ ๑๐ ในพ้ืนที่บริเวณที่  ๓  ห้ำมกระท ำกำรหรือประกอบกิจกำร  ดังต่อไปนี้ 
(๑) กำรจัดสรรที่ดินทุกประเภท 
(๒) กำรท ำสนำมกอล์ฟ 
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(๓) กำรสร้ำงสนำมบินพำณิชย์ 
(๔) กำรขุด  ตัก  หรือดูด  กรวด  ดิน  หินผุ  ทรำย  หรือลูกรัง  ในบริเวณที่มีควำมลำดชัน 

เกินกว่ำร้อยละ  ๓๕   
ข้อ ๑๑ ในพ้ืนที่บริเวณที่  ๑  บริเวณที่  ๓  บริเวณที่  ๔  บริเวณที่  ๕  และบริเวณที่  ๖  

ห้ำมกระท ำกำรหรือประกอบกิจกำร  ดังต่อไปนี้ 
(๑) กำรถม  ปรับพ้ืนที่  หรือปิดกั้น  ซึ่งท ำให้แหล่งน้ ำสำธำรณะตื้นเขิน  หรือเปลี่ยนทิศทำง  

หรือท ำให้น้ ำในแหล่งน้ ำนั้นไม่อำจไหลไปได้ตำมปกติ  เว้นแต่เป็นกำรด ำเนินกำรของหน่วยงำนของรัฐ  
เพ่ือกำรฟ้ืนฟูและรักษำสภำพธรรมชำติของชำยตลิ่ง  กำรสำธำรณประโยชน์  หรือกำรป้องกันด้ำนสำธำรณภัย  
ทั้งนี้  ต้องมีปริมำณกำรระบำยน้ ำไม่น้อยกว่ำเดิม 

(๒) กำรปล่อยน้ ำทิ้งลงสู่แหล่งน้ ำ  เว้นแต่เป็นกรณีที่ได้ผ่ำนกำรบ ำบัดตำมมำตรฐำนที่กฎหมำย
ก ำหนดแล้ว 

ข้อ ๑๒ ให้ส ำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยองท ำหน้ำที่ดแูล  ติดตำม  
ตรวจสอบ  ประสำนงำน  และให้ค ำแนะน ำเกี่ยวกับกำรบังคับใช้มำตรกำรคุ้มครองสิ่งแวดล้อมให้เป็นไป
ตำมกฎกระทรวงนี้  รวมทั้งจัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนเสนอคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ 
อย่ำงน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

ข้อ ๑๓ เพ่ือประโยชน์ในกำรสงวน  รักษำ  อนุรักษ์  ฟ้ืนฟู  บูรณะ  และกำรจัดกำร 
ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ตำมข้อ  ๔  ให้หน่วยงำนของรัฐที่เกี่ยวข้องด ำเนินกำร  ดังนี้ 

(๑) ให้ส ำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยองประสำนจังหวัดระยอง  
ส่วนรำชกำรที่เกี่ยวข้อง  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สถำบันกำรศึกษำ  และภำคประชำชน  ที่อยู่ใน
พ้ืนที่ตำมข้อ  ๔  จัดท ำแผนฟื้นฟูทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม  และน ำไปบรรจุในแผนปฏิบัติกำร
เพ่ือกำรจัดกำรคุณภำพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด  หรือแผนงำนและงบประมำณของหน่วยงำนของรัฐ 
ที่เกี่ยวข้องต่อไป 

(๒) ให้ส ำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยองประสำนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่อยู่ในพื้นที่ตำมขอ้  ๔  เพื่อส่งเสริมให้กำรใช้ประโยชน์ที่ดนิยังคงรักษำระบบนิเวศ  ค ู คลอง 

ข้อ ๑๔ กำรกระท ำกิจกรรม  หรือกิจกำรใดที่ต้องห้ำมตำมกฎกระทรวงนี้   ถ้ำได้รับอนุญำต 
อยู่ก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ  ให้ด ำเนินกำรต่อไปได้จนกว่ำจะสิ้นก ำหนดระยะเวลำที่ได้รับอนุญำต 
หรือจนกว่ำจะมีค ำสั่งไม่อนุญำตหรือไม่ต่ออำยุใบอนุญำต  ในกำรนี้  ต้องด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมมำตรกำร 
คุ้มครองสิ่งแวดล้อมตำมที่กฎหมำยหรือกฎกระทรวงนี้ก ำหนดไว้ด้วย  โดยต้องด ำเนินกำรให้แล้วเสร็จ 
ภำยในหนึ่งปีนับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ 
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ในกรณีที่ผู้ได้รับอนุญำตตำมวรรคหนึ่ง  ประสงค์จะขออนุญำตด ำเนินกำรนั้นต่อไปภำยหลัง 
สิ้นระยะเวลำที่ได้รับอนุญำต  ให้ยื่นค ำขอต่ออำยุหรือค ำขออนุญำตตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรนั้น  แล้วแต่กรณี   
ทั้งนี้  ให้อนุญำตตำมพื้นที่ที่ได้รับอนุญำตไว้เดิม 

ข้อ ๑๕ อำคำรที่มีอยู่แล้วในพ้ืนที่ตำมข้อ  ๔  ก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ  ให้ได้รับ
ยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตำมกฎกระทรวงนี้  แต่ห้ำมดัดแปลงหรือเปลี่ยนกำรใช้อำคำรดังกล่ำวให้เป็นอำคำร
ชนิดหรือประเภทท่ีมีลักษณะต้องห้ำมตำมที่ก ำหนดไว้ในกฎกระทรวงนี้ 

ข้อ ๑๖ อำคำรที่ได้รับใบอนุญำตหรือใบรับแจ้งกำรก่อสร้ำง  ดัดแปลง  หรือเปลี่ยนกำรใช้ 
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมอำคำร  หรือที่ได้รับอนุญำตตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรนั้นก่อนวันที่ 
กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ  และยังก่อสร้ำง  ดัดแปลง  หรือเปลี่ยนกำรใช้ไม่แล้วเสร็จ  ให้คงปฏิบัต ิ
ตำมหลักเกณฑ์ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับจนกว่ำจะด ำเนินกำรแล้วเสร็จตำมที่ได้รับ 
อนุญำตหรือที่ได้รับแจ้งไว้  แต่กำรขอเปลี่ยนแปลงกำรอนุญำตหรือกำรแจ้งหรือกำรด ำเนินกำรอื่นใด 
ในวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ  ให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนดไว้ในกฎกระทรวงนี้ 

 
ให้ไว ้ ณ  วนัที่  1  ธนัวำคม  พ.ศ.  ๒๕๖5 

วรำวุธ  ศิลปอำชำ 
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงทรพัยำกรธรรมชำตแิละสิง่แวดล้อม 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้  คือ  เนื่องจากพ้ืนที่ต าบลตาสิทธิ์  ต าบลหนองไร่  
ต าบลมาบยางพร  ต าบลปลวกแดง  ต าบลละหาร  ต าบลแม่น้ าคู้  อ าเภอปลวกแดง  ต าบลหนองบัว   
ต าบลหนองละลอก  อ าเภอบ้านค่าย  และต าบลพนานิคม  ต าบลมะขามคู่  ต าบลนิคมพัฒนา  ต าบลมาบข่า   
อ าเภอนิคมพัฒนา  จังหวัดระยอง  มีลักษณะเป็นพ้ืนที่ต้นน้ าล าธาร  และมีระบบนิเวศตามธรรมชาติที่อาจ  
ถูกท าลายหรืออาจได้รับผลกระทบกระเทือนจากกิจกรรมต่าง ๆ  ของมนุษย์ได้โดยง่าย  ประกอบกับปัจจุบันชุมชน 
ขยายตัว  มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นพ้ืนที่อุตสาหกรรม  อันเป็นแหล่งก าเนิดมลพิษแก่  
อ่างเก็บน้ าดอกกราย  อ่างเก็บน้ าหนองปลาไหล  และอ่างเก็บน้ าคลองใหญ่  ซึ่งเป็นแหล่งน้ าส าหรับการอุปโภคบริโภค   
อุตสาหกรรม  และการเกษตรกรรมของประชาชน  สมควรก าหนดให้พ้ืนที่ดังกล่าวเป็นเขตพ้ืนที่คุ้มครอง 
สิ่งแวดล้อม  เพื่อรักษาระบบนิเวศตามธรรมชาติไว้มิให้เปลี่ยนแปลงไป  จึงจ าเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 
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