
 
 
 
 
 

ประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
เร่ือง กาํหนดเขตพ้ืนท่ีและมาตรการคุม้ครองส่ิงแวดลอ้ม 

ในบริเวณพ้ืนท่ีอาํเภอบา้นแหลม อาํเภอเมืองเพชรบุรี อาํเภอท่ายาง และ 
อาํเภอชะอาํ จงัหวดัเพชรบุรี อาํเภอหวัหิน และอาํเภอปราณบุรี จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์

พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 
 

 อาศัยอาํนาจตามความในมาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา

คุณภาพสิ่งแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๓๕ อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการ

เก่ียวกบัการจาํกดัสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซ่ึงมาตรา ๒๙ ประกอบกบัมาตรา ๓๓ มาตรา ๓๘ มาตรา 

๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยบญัญติัใหก้ระทาํได ้โดยอาศยัอาํนาจตาม

บทบญัญติัแห่งกฎหมาย รฐัมนตรีว่าการกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม โดยความ

เห็นชอบของคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ และโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรี จึงออกประกาศ

กาํหนดเขตพื้ นท่ีและมาตรการคุม้ครองส่ิงแวดลอ้มในบริเวณพ้ืนท่ีอาํเภอบา้นแหลม อาํเภอเมือง

เพชรบุรี อาํเภอท่ายาง และอาํเภอชะอาํ จงัหวดัเพชรบุรี อาํเภอหวัหิน และอาํเภอปราณบุรี จงัหวดั
ประจวบคีรีขนัธ ์ดงัต่อไปน้ี  

 
 ขอ้ ๑ ใหย้กเลิก 
 (๑) ประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  เร่ือง  กาํหนดเขต

พ้ืนท่ีและมาตรการคุม้ครองส่ิงแวดลอ้ม ในบริเวณพ้ืนท่ีอําเภอบา้นแหลม อําเภอเมืองเพชรบุรี 

อาํเภอท่ายาง และอาํเภอชะอาํ จังหวดัเพชรบุรี อาํเภอหัวหิน และอาํเภอปราณบุรี จังหวดั

ประจวบคีรีขนัธ ์พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 (๒) ประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  เร่ือง  ขยายระยะเวลา

การใชบ้ังคับประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  เร่ือง  กําหนดเขตพ้ืนท่ีและ

มาตรการคุม้ครองส่ิงแวดลอ้ม  ในบริเวณพ้ืนท่ีอาํเภอบา้นแหลม อาํเภอเมืองเพชรบุรี อาํเภอท่ายาง 

และอาํเภอชะอาํ จังหวดัเพชรบุรี อาํเภอหัวหิน และอาํเภอปราณบุรี จังหวดัประจวบคีรีขันธ์ 
พ.ศ. ๒๕๔๗ 

 
 ขอ้ ๒ ในประกาศน้ี 
 “แนวชายฝัง่ทะเล” หมายความวา่ แนวท่ีน้ําทะเลข้ึนสงูสุดตามปกติทางธรรมชาติ  
 

/ขอ้  ๓  . . . 
 



  
- ๒ - 

 
 ขอ้ ๓ ใหพ้ื้นท่ีท่ีได้มีการกําหนดใหเ้ป็นเขตควบคุมมลพิษ และเขตอนุรักษ์ของ

จังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดังต่อไปน้ี เป็นเขตพ้ืนท่ีท่ีใหใ้ชม้าตรการคุม้ครอง

ส่ิงแวดลอ้ม ตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดไวใ้นประกาศน้ี    
 (๑) พ้ืนท่ีภายในแนวเขตตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี ๑๓  

(พ.ศ. ๒๕๓๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ  

พ.ศ. ๒๕๓๕ เร่ือง การกาํหนดใหท้อ้งท่ีเขตอาํเภอบา้นแหลม อาํเภอเมืองเพชรบุรี อาํเภอท่ายาง 

อาํเภอชะอาํ จงัหวดัเพชรบุรี และอาํเภอหวัหินกบัอาํเภอปราณบุรี จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์เป็นเขต

ควบคุมมลพิษ ลงวนัท่ี ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๙ เฉพาะในพ้ืนท่ีตาํบลบางตะบนู ตาํบลบางตะบนูออก 

ตาํบลบา้นแหลม ตาํบลบางขุนไทร ตาํบลปากทะเล ตาํบลบางแกว้ และตาํบลแหลมผักเบ้ีย อาํเภอ

บา้นแหลม ตาํบลหาดเจา้สาํราญ และตาํบลหนองขนาน อาํเภอเมืองเพชรบุรี ตาํบลปึกเตียน อาํเภอ

ท่ายาง ตําบลหนองศาลา ตําบลบางเก่า และเทศบาลเมืองชะอํา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี  

เทศบาลเมืองหวัหิน อาํเภอหวัหิน และตาํบลปากน้ําปราณ อาํเภอปราณบุรี จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์ 

 (๒) พ้ืนท่ีภายในแนวเขตตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์เร่ือง กาํหนด

เขตหา้มใชเ้คร่ืองมืออวนลากและอวนรุนท่ีใชก้ับเรือยนต์ทําการประมง ลงวนัท่ี ๒๐ กรกฎาคม  

พ.ศ. ๒๕๑๕ เฉพาะในบริเวณท่ีวดัจากแนวชายฝัง่ทะเลออกไปในทะเลเป็นระยะ ๓,๐๐๐ เมตร ตั้งแต่

ดา้นเหนือตําบลบางตะบนู อาํเภอบา้นแหลม จงัหวดัเพชรบุรี ลงไปทางทิศใตข้นานกบัแนวชายฝัง่

ทะเลจนถึงสุดเขตตาํบลปากน้ําปราณ อาํเภอปราณบุรี จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์ 
 
 ขอ้ ๔ ใหจ้าํแนกพ้ืนท่ีตามขอ้  ๓  เป็น ๗ บริเวณ ตามแผนท่ีทา้ยประกาศน้ี โดยมี

รายละเอียดดงัน้ี 
 บริเวณท่ี ๑ หมายถึง พ้ืนท่ีตาํบลบางตะบนู และตาํบลบางตะบนูออก อาํเภอบา้นแหลม 

จงัหวดัเพชรบุรี ยกเวน้บริเวณท่ี ๗ 
 บริเวณท่ี ๒ หมายถึง พ้ืนท่ีตําบลบา้นแหลม ตําบลบางขุนไทร ตําบลปากทะเล 

ตาํบลบางแกว้ และตาํบลแหลมผกัเบ้ีย อาํเภอบา้นแหลม จงัหวดัเพชรบุรี ยกเวน้บริเวณท่ี ๗ 
 บริเวณท่ี ๓ หมายถึง พ้ืนท่ีตําบลหาดเจา้สําราญ และตําบลหนองขนาน อําเภอเมือง

เพชรบุรี ตําบลปึกเตียน อําเภอท่ายาง ตําบลหนองศาลา และตําบลบางเก่า อาํเภอชะอาํ จงัหวดั

เพชรบุรี ยกเวน้บริเวณท่ี ๗  
 บริเวณท่ี ๔ หมายถึง พ้ืนท่ีเทศบาลเมืองชะอาํ อาํเภอชะอาํ จงัหวดัเพชรบุรี และพ้ืนท่ี

เทศบาลเมืองหวัหิน อาํเภอหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์ยกเวน้บริเวณท่ี ๗ 
 บริเวณท่ี  ๕  หมายถึง  พ้ืน ท่ีตําบลปากน้ําปราณ  อําเภอปราณบุรี  จังหวัด

ประจวบคีรีขนัธ ์ยกเวน้บริเวณท่ี ๗ 
 

/บริเวณท่ี  ๖  . . . 
 
 



  
- ๓ - 

 

 บริเวณท่ี ๖ หมายถึง พ้ืนท่ีภายในบริเวณตามขอ้  ๓ (๒) ยกเวน้บริเวณท่ี ๗  
 บริเวณท่ี ๗  หมายถึง พ้ืนท่ีป่าชายเลน  

 
 ขอ้ ๕ ในพ้ืนท่ีตามขอ้ ๔  หา้มก่อสรา้ง ดัดแปลง หรือเปล่ียนการใชอ้าคารใดๆ  

เป็นอาคารโรงงานอุตสาหกรรมทุกจาํพวกตามกฎหมายวา่ดว้ยโรงงาน  เวน้แต่ 
 (๑) อาคารโรงงานอุตสาหกรรมจําพวกท่ี ๑  ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน   

ในพ้ืนท่ีบริเวณท่ี ๑  พ้ืนท่ีบริเวณท่ี ๒  พ้ืนท่ีบริเวณท่ี ๓  และพ้ืนท่ีบริเวณท่ี ๔  
 (๒) อาคารโรงงานอุตสาหกรรมจาํพวกท่ี  ๒  หรือจาํพวกท่ี  ๓  ตามกฎหมาย 

วา่ดว้ยโรงงานตามประเภท ชนิด และขอ้กาํหนดเพ่ิมเติมในบญัชีทา้ยประกาศน้ี ในพ้ืนท่ีบริเวณท่ี ๔ 
 (๓) อาคารโรงงานอุตสาหกรรมจําพวกท่ี ๑ ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน   

ท่ีมีพ้ืนท่ีทุกชั้นในหลงัเดียวกนัหรือหลายหลงัรวมกนัไมเ่กิน ๑๐๐ ตารางเมตร  ในพ้ืนท่ีบริเวณท่ี ๕ 
  (๔)  อาคารโรงงานอุตสาหกรรมจําพวกท่ี ๑ จําพวกท่ี ๒  หรือจําพวกท่ี  ๓   

จาํเป็นตอ้งก่อสรา้งทดแทนของเดิมเพ่ือปรบัปรุงกระบวนการผลิตของโรงงานใหดี้กวา่เดิม หรือโรงงาน

ท่ีเพ่ิมเคร่ืองจกัรเพ่ือแกไ้ขปัญหาดา้นส่ิงแวดลอ้ม และไม่เขา้ข่ายขยายโรงงานตามกฎหมายว่าดว้ย

โรงงาน ทั้งน้ี  ใหก้่อสรา้งไดเ้ฉพาะในบริเวณพ้ืนท่ีเดิมเท่าน้ัน 
 
 ขอ้ ๖  พ้ืนท่ีบริเวณท่ี ๑ บริเวณท่ี ๒ บริเวณท่ี ๓  และบริเวณท่ี ๕  ทั้งน้ีเฉพาะในบริเวณ

ท่ีวดัจากแนวชายฝัง่ทะเลเขา้ไปในแผ่นดินเป็นระยะ ๒๐๐ เมตร  และพ้ืนท่ีบริเวณท่ี ๔  หา้มก่อสรา้ง 

ดดัแปลง หรือเปล่ียนการใชอ้าคารใดๆ เป็นอาคาร ดงัต่อไปน้ี   
 (๑) อาคารเล้ียงสัตวทุ์กชนิดท่ีมีพ้ืนท่ีทุกชั้นในหลังเดียวกันหรือหลายหลังรวมกัน 

เกิน ๑๐ ตารางเมตร หรืออาคารเล้ียงสตัวทุ์กชนิดเพ่ือการคา้หรือท่ีก่อเหตุรําคาญตามกฎหมาย      

วา่ดว้ยการสาธารณสุข 
 (๒) ฌาปนสถาน เวน้แต่การก่อสรา้งทดแทนหรือดัดแปลงของเดิมในพ้ืนท่ีเดิม  

ซ่ึงจะตอ้งมีระบบควบคุมมลพิษทางอากาศ รวมทั้งส่ิงก่อสรา้งและอาคารประกอบของระบบควบคุม

มลพิษทางอากาศตอ้งเป็นไปตามมาตรฐานของทางราชการ  
 (๓) สุสาน เวน้แต่กรณีสุสานท่ีมีอยู่เดิมในพ้ืนท่ีบริเวณท่ี ๔ ท่ีไดใ้ชป้ระโยชน์ 

เต็มพ้ืนท่ีเดิมท่ีไดจ้ดัไวเ้พ่ือการน้ันแลว้  ก็ใหด้าํเนินการได ้ แต่ตอ้งมีระยะห่างจากแนวชายฝัง่ทะเล

ไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ เมตร และมีระยะห่างจากแหล่งน้ําสาธารณะหรือบ่อน้ําเพ่ือการบริโภคไม่น้อยกว่า 
๓๐๐ เมตร   
 (๔) ระบบกําจดัหรือบําบัดของเสียรวม เวน้แต่กรณีการดําเนินการโดยส่วนราชการ  

ราชการส่วนทอ้งถ่ิน หรือรฐัวสิาหกิจ หรือการดาํเนินการโดยเอกชนท่ีไดร้บัสมัปทานจากส่วนราชการ 

ราชการส่วนทอ้งถ่ิน หรือรฐัวสิาหกิจ 
 

/(๕)  . . . 
 



  
- ๔ – 

     
 (๕) ท่าเทียบเรือ เวน้แต่ท่าเทียบเรือสาธารณะสาํหรบัเรือประมงหรือเรือเพ่ือการ

ท่องเท่ียวขนาดตํา่กวา่ ๖๐ ตนักรอส และท่าเทียบเรือสาํราญและกีฬา       
 (๖) อู่ต่อเรือ 
 
 ขอ้ ๗ ในพ้ืนท่ีตามขอ้ ๔ หา้มก่อสรา้ง ดัดแปลง หรือเปล่ียนการใชอ้าคารใดๆ  

ในบริเวณพ้ืนท่ี ดงัต่อไปน้ี 
 (๑) พ้ืนท่ีบริเวณท่ี  ๒ บริเวณท่ี  ๓  และบริเวณท่ี ๔  ท่ีเป็นพ้ืนท่ีแนวน้ําท่วม

หลาก ตามประกาศจังหวัดเพชรบุรี เร่ือง โครงการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยจังหวดัเพชรบุรี 

ดว้ยมาตรการดา้นผังเมือง ลงวนัท่ี ๑๑ สิงหาคม ๒๕๔๙  เฉพาะภายในระยะ ๖ เมตร จากริมฝัง่

แมน้ํ่า คลอง หรือแหล่งน้ําสาธารณะ 
 (๒) พ้ืนท่ีบริเวณท่ี  ๔  เฉพาะภายในระยะ  ๑๒  เมตร  จากแนวโดยรอบคนัขอบ

อ่างเก็บน้ําเขาเต่า 
 
 ขอ้ ๘ การก่อสรา้ง ดดัแปลง หรือเปล่ียนการใชอ้าคารใดๆ ในบริเวณพ้ืนท่ีตามขอ้  ๔ 

ซ่ึงไมใ่ช่กรณีท่ีตอ้งหา้มตามขอ้ ๕  ขอ้  ๖  หรือขอ้  ๗  ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์ดงัต่อไปน้ี 
 (๑) พ้ืนท่ีบริเวณท่ี  ๑  บริเวณท่ี ๒  และบริเวณท่ี  ๓ ท่ีวดัจากแนวชายฝัง่ทะเล 

เขา้ไปในแผ่นดินเป็นระยะ ๕๐ เมตร  ใหมี้ไดเ้ฉพาะอาคารท่ีมีความสงูไม่เกิน ๖ เมตร พ้ืนท่ีอาคาร

รวมกนัไมเ่กิน ๗๕ ตารางเมตร และมีระยะห่างจากแนวชายฝัง่ทะเลไมน่อ้ยกวา่ ๒๐ เมตร 
 (๒) พ้ืนท่ีบริเวณท่ี  ๑  บริเวณท่ี ๒  และบริเวณท่ี  ๓  ท่ีวดัจากแนวเขตตาม (๑)  

เขา้ไปในแผ่นดินเป็นระยะ ๑๕๐ เมตร ใหมี้ไดเ้ฉพาะอาคารสงูไมเ่กิน ๑๒ เมตร  
 (๓) พ้ืนท่ีบริเวณท่ี ๔  และบริเวณท่ี  ๕  ท่ีวัดจากแนวชายฝั่งทะเลเข้าไป 

ในแผ่นดินเป็นระยะ ๕๐ เมตร  ใหมี้ไดเ้ฉพาะอาคารเด่ียว ชั้นเดียวท่ีมีความสูงไม่เกิน ๖ เมตร  

พ้ืนท่ีอาคารรวมกันไม่เกิน ๗๕ ตารางเมตร โดยอาคารแต่ละหลังตั้งห่างกันไม่น้อยกว่า ๔ เมตร  

ห่างจากเขตท่ีดินขา้งเคียงไม่น้อยกว่า ๒ เมตร มีพ้ืนท่ีว่างไม่น้อยกว่ารอ้ยละ ๗๕ ของแปลงท่ีดินท่ียื่น

ขออนุญาตก่อสรา้งอาคาร และตอ้งห่างจากแนวชายฝัง่ทะเลไม่น้อยกว่า ๒๐  เมตร  อาคารของทาง

ราชการเพ่ือสาธารณประโยชน์ท่ีมีระยะห่างจากแนวชายฝั่งทะเลไม่น้อยกว่า ๒๐ เมตร เข่ือน  

ทางหรือท่อระบายน้ํา รั้วหรือกาํแพงท่ีมีความสงูไมเ่กิน ๑ เมตร ประตแูละสะพานท่ีไมไ่ดส้รา้งลงสู่ทะเล 

 (๔) พ้ืนท่ีบริเวณท่ี ๔ และบริเวณท่ี  ๕  ท่ีวัดจากแนวเขตตาม (๓) เข ้าไป 

ในแผ่นดินเป็นระยะ ๑๕๐ เมตร  ใหมี้ไดเ้ฉพาะอาคารท่ีมีความสูงไม่เกิน ๑๒ เมตร และมีพ้ืนท่ี

รวมกันทุกชั้นหรือชั้นหน่ึงชั้นใดในหลังเดียวกันไม่เกิน ๒,๐๐๐ ตารางเมตร หรืออาคารของทาง

ราชการเพ่ือสาธารณประโยชน์ 
 

/(๕)  . . . 
 
 



  
- ๕ - 

 

 (๕) พ้ืนท่ีบริเวณท่ี  ๕  ท่ีวดัจากแนวเขตตาม (๔) เขา้ไปในแผ่นดินเป็นระยะ ๕๐๐ เมตร  

ใหมี้ไดเ้ฉพาะอาคารท่ีมีความสูงไม่เกิน ๒๓ เมตร  และมีพ้ืนท่ีว่างไม่น้อยกว่ารอ้ยละ ๓๐ ของแปลง

ท่ีดินท่ียืน่ขออนุญาตก่อสรา้งอาคาร 

 (๖) พ้ืนท่ีบริเวณท่ี  ๕  ภายในพ้ืนท่ีท่ีมีรศัมีโดยรอบเป็นระยะ ๑๐๐ เมตร  วดัจาก

เขตท่ีดินของพระตําหนักหว้ยทรายใหญ่ ใหมี้ไดเ้ฉพาะอาคารเด่ียว ชั้นเดียวท่ีมีความสูงไม่เกิน ๖ เมตร 

พ้ืนท่ีอาคารรวมกันไม่เกิน ๗๕ ตารางเมตร โดยอาคารแต่ละหลังตั้งห่างกันไม่น้อยกว่า ๔ เมตร  

ห่างจากเขตท่ีดินขา้งเคียงไม่น้อยกว่า ๒ เมตร  มีพ้ืนท่ีว่างไม่น้อยกว่ารอ้ยละ ๗๕ ของแปลงท่ีดิน 

ท่ียื่นขออนุญาตก่อสรา้งอาคาร และตอ้งห่างจากแนวชายฝัง่ทะเลไม่น้อยกว่า ๒๐ เมตร  อาคารของ

ทางราชการเพ่ือสาธารณประโยชน์ท่ีมีระยะห่างจากแนวชายฝัง่ทะเลไม่น้อยกว่า ๒๐ เมตร  เข่ือน  

ทางหรือท่อระบายน้ํา  รั้วหรือกาํแพงท่ีมีความสงูไมเ่กิน ๑ เมตร ประตแูละสะพานท่ีไมไ่ดส้รา้งลงสู่ทะเล 
 (๗) พ้ืนท่ีบริเวณท่ี ๖  ใหมี้ไดเ้ฉพาะท่าเทียบเรือสาธารณะสาํหรบัเรือประมงหรือ 

เรือเพ่ือการท่องเท่ียวขนาดตํา่กวา่ ๖๐ ตนักรอส หรือท่าเทียบเรือสาํราญและกีฬา  
 (๘) พ้ืนท่ีบริเวณท่ี ๑  บริเวณท่ี  ๒  บริเวณท่ี  ๓  บริเวณท่ี  ๔  และบริเวณท่ี ๕ 

ภายในพื้ นท่ีท่ีมีรศัมีโดยรอบเป็นระยะ ๑๐๐ เมตร วดัจากเขตท่ีดินของโบราณสถานตามกฎหมาย 

ว่าดว้ยโบราณสถาน โบราณวตัถุ ศิลปวตัถุ และพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ ใหมี้ไดเ้ฉพาะอาคารท่ีมี

ความสงูไมเ่กิน ๖ เมตร  
 
 ขอ้ ๙ การวดัความสงูของอาคาร ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี  
 (๑) กรณีท่ีไม่มีการปรับระดับพ้ืนดินหรือมีการปรับระดับพ้ืนดินตํา่กว่าถนน

สาธารณะในบริเวณท่ีก่อสรา้ง ใหว้ดัจากระดับพ้ืนดินท่ีก่อสรา้ง  ในกรณีท่ีมีการปรบัระดับพ้ืนดิน

เท่ากบัถนนสาธารณะหรือสงูกวา่ถนนสาธารณะใหว้ดัจากระดบัถนนสาธารณะ  
 (๒) กรณีมีหอ้งใตดิ้นซ่ึงค่าระดบัเป็นลบ ความสงูของอาคารใหว้ดัจากระดบัพ้ืนดิน 

ท่ีก่อสรา้งเช่นเดียวกบักรณี (๑) 
 (๓) กรณีพ้ืนดินเป็นเชิงลาดแนวเชิงเขา ความสงูของอาคารใหว้ดัจากระดบัพ้ืนดิน 

ท่ีก่อสรา้ง ณ จุดท่ีตํา่ท่ีสุดของอาคารหลงัน้ัน 
 การวัดความสูงของอาคารใหว้ดัจากระดับตามวรรคหน่ึงข้ึนไปในแนวด่ิงถึงส่วน 

ท่ีสงูสุดของอาคาร  สาํหรบัอาคารทรงจัว่หรือป้ันหยาใหว้ดัถึงยอดผนังของชั้นสงูสุด 
 
 ขอ้ ๑๐ ในพ้ืนท่ีตามขอ้ ๔  หา้มกระทาํการหรือประกอบกิจกรรม ดงัต่อไปน้ี 
    (๑) การทาํเหมือง เวน้แต่การทาํเหมืองแร่หินปนู หรือเหมืองแร่ดินซีเมนต ์เฉพาะ

บริเวณท่ีอยู่ในขอบเขตพ้ืนท่ีของโรงงานซ่ึงไดร้บัอนุญาตใหป้ระกอบกิจการผลิตปนูซีเมนตก์่อนวนัท่ี

ประกาศน้ีใชบ้งัคบั 
 

/(๒)  . . . 
 



  
- ๖ – 

 

 (๒) การขุด ตัก ดูด หรือลอก กรวด ดิน ดินลูกรัง หรือทราย ในบริเวณหรือ

ลกัษณะใด ดงัต่อไปน้ี  
  (ก) บริเวณท่ีมีความลาดชนัเกินกวา่รอ้ยละ ๓๕ 
  (ข) ความลึกของบ่อจากระดบัพ้ืนดินเกินกวา่ ๓ เมตร 
  (ค) พ้ืนท่ีปากบ่อเกินกวา่ ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร 
  (ง) ความลึกของบ่ออยูเ่หนือชั้นน้ําบาดาลชั้นแรกนอ้ยกวา่ ๒ เมตร 
  (จ) เพ่ือการคา้ หรือ 
  (ฉ) ส่งผลกระทบรุนแรงต่อสภาพสณัฐาน สภาพทางอุทกวทิยา การไหลของน้ํา 

การพงัทลายของดิน และทศันียภาพ   
 (๓)  การทาํนาเกลือ เวน้แต่พ้ืนท่ีบริเวณท่ี ๒ และบริเวณท่ี ๓ 
 (๔) การขนส่งหรือลาํเลียงวตัถุอนัตรายโดยใชร้ะบบท่อขนส่ง 

 (๕) การถม ปรบัพ้ืนท่ี หรือปิดกั้น ซ่ึงทาํใหแ้หล่งน้ําสาธารณะต้ืนเขิน เปล่ียนทิศทาง

หรือทําใหน้ํ้าในแหล่งน้ําน้ันไม่อาจไหลไปไดต้ามปกติ เวน้แต่เป็นการกระทําของทางราชการ  

เพ่ือประโยชน์สาธารณะหรือป้องกนัน้ําท่วม 
 (๖) การกระทําการใดๆ ท่ีก่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงลักษณะทางธรณีสัณฐาน 

ดา้นกายภาพ ชีวภาพ หรือชีวกายภาพ ในบริเวณพ้ืนท่ีสันทราย สนัดอน หน้าผา หรือปากน้ํา เวน้แต่ 

การกระทาํของทางราชการเพ่ือป้องกนัการกดัเซาะชายฝัง่ หรือเพ่ือความปลอดภยัในการเดินเรือ 
 (๗) การกระทาํใดๆ ท่ีก่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงสภาพหาดไปจากเดิม หรือทาํให้

ทศันียภาพบริเวณหาดเสียไป เวน้แต่การกระทาํของทางราชการเพ่ือการฟ้ืนฟูและรกัษาสภาพตาม

ธรรมชาติของหาด การป้องกนัการกดัเซาะชายฝัง่ การรกัษาความปลอดภยัทางทะเลและชายหาด 

การติดตั้งป้ายเตือนของทางราชการ หรือการทาํทุ่น ทั้งน้ี โดยไดร้บัความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

ตามขอ้ ๑๒ 
 (๘) การกระทําใดๆ ท่ีเป็นการเปล่ียนสภาพธรรมชาติของพ้ืนท่ีป่าชายเลน  เวน้แต่

การดาํเนินการของทางราชการเพ่ือการวิจยัทางวิชาการ การคุม้ครอง การฟ้ืนฟู การเพาะพนัธุพื์ช

และสตัวน้ํ์า  
 (๙) การกระทําใดๆ ท่ีเปล่ียนแปลงสภาพส่ิงแวดลอ้มทางธรรมชาติในบริเวณ 

ท่ีไดร้บัการประกาศเป็นแหล่งธรรมชาติอนัควรอนุรกัษ์ตามมติคณะรฐัมนตรีเม่ือวนัท่ี ๗ พฤศจิกายน 

๒๕๓๒  เวน้แต่การจดัใหมี้ส่ิงอาํนวยความสะดวกโดยส่วนราชการ เพ่ือประโยชน์ดา้นนันทนาการ 

การท่องเท่ียว การพักผ่อนหย่อนใจ  โดยไม่ทําลายสภาพธรรมชาติและสอดคลอ้งกลมกลืนกับ

สภาพแวดลอ้ม  
 (๑๐) การปล่อยท้ิงของเสียหรือมลพิษลงสู่แหล่งน้ําหรือทะเล เวน้แต่เป็นกรณีท่ีได้

ผ่านการบาํบดัตามมาตรฐานของทางราชการแลว้ 
 (๑๑) การขบัข่ียานพาหนะในบริเวณชายหาด ยกเวน้การขบัข่ีเรือ 
 

/(๑๒)  . . . 



  
- ๗ - 

 
 (๑๒) การเก็บหรือทําลายปะการงั ซากปะการัง หรือหินปะการัง หรือการกระทําใดๆ 

ท่ีอาจเป็นอันตรายหรือมีผลกระทบทําใหป้ะการัง ซากปะการัง หรือหินปะการัง ถูกทําลายหรือ

เสียหาย เวน้แต่การดาํเนินการ ดงัน้ี  
                    (ก) การกระทาํเพ่ือการศึกษาวจิยัทางวชิาการ 
  (ข) กิจการสาธารณูปโภคของรัฐท่ีมีความจาํเป็นตามท่ีคณะกรรมการตาม 

ขอ้ ๑๒ คณะกรรมการผูช้ํานาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม และ

คณะรฐัมนตรีมีมติเห็นชอบ 
 (๑๓) การทาํประมงโดยใชเ้คร่ืองมืออวนลากชนิดมีถุง  เคร่ืองมืออวนรุน ระวะหรือชิบ 

รุนกุง้รุนเคย หรืออวนถุงทุกชนิดและทุกขนาด รวมถึงเคร่ืองมือคราดท่ีใชเ้รือยนต์ทุกชนิดทําการ

ประมง  เวน้แต่การกระทาํของพนักงานเจา้หนา้ท่ีเพ่ือประโยชน์ในทางวชิาการและไดร้บัอนุญาตตาม

กฎหมายวา่ดว้ยการประมง 

 (๑๔) การถมทะเล  เวน้แต่เป็นนโยบายของรฐัตามมติคณะรฐัมนตรี หรือมีความจาํเป็น

เพ่ือกิจการของส่วนราชการโดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตามขอ้  ๑๒  และคณะรฐัมนตรี 
 (๑๕) การติดตั้งป้ายหรือส่ิงท่ีสร้างข้ึนสําหรับติดตั้งป้ายบนพ้ืนดิน ดังต่อไปน้ี 

เวน้แต่ป้ายหรือส่ิงท่ีติดหรือตั้งป้ายของทางราชการ 
               (ก) ป้ายหรือส่ิงท่ีสรา้งข้ึนสาํหรบัติดหรือตั้งป้ายเหนือท่ีเอกชนท่ีมีระยะห่าง

จากท่ีสาธารณะวดัเป็นมุมฉากในแนวราบบนพ้ืนดินและในอากาศน้อยกว่าสองเท่าของความสงูของ

ป้ายและส่ิงท่ีสรา้งข้ึนสาํหรบัติดหรือตั้งป้ายน้ันในแนวด่ิง 
           (ข) ป้ายหรือส่ิงท่ีสรา้งข้ึนสาํหรบัติดหรือตั้งป้ายเหนือท่ีสาธารณะท่ีมีขนาด

เกิน ๑ ตารางเมตร หรือมีน้ําหนักรวมทั้งโครงสรา้งเกิน ๑๐ กิโลกรมั  

         (ค) ป้ายหรือส่ิงท่ีสร้างข้ึนสําหรับติดหรือตั้งป้ายตามแนวทางหลวงหรือ 

ทางสาธารณะ ในลกัษณะบดบงัหรืออาจจะบดบงัทศันวิสยั หรือทศันียภาพอนัสวยงาม หรือน่าจะเป็น

อนัตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือทรพัยสิ์น และป้ายตามแนวทางหลวง ท่ีมีระยะห่างระหว่างป้ายน้อยกว่า 

๑,๐๐๐ เมตร    
                 (ง) ป้ายหรือส่ิงท่ีสรา้งข้ึนสาํหรบัติดหรือตั้งป้ายเหนือพ้ืนท่ีท่ีมีระดบัความสงู 

จากระดบัน้ําทะเลปานกลางตั้งแต่ ๔๐ เมตรข้ึนไป หรือพ้ืนท่ีท่ีมีความลาดชนัเกินกวา่รอ้ยละ ๓๕ 
  

 ขอ้ ๑๑ ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนท่ีจะทําการก่อสร้างอาคาร หรือ

ดําเนินการโครงการหรือประกอบกิจการในพ้ืนท่ีตามขอ้ ๔ นอกจากตอ้งปฏิบัติตามหลักเกณฑ ์

ท่ีกาํหนดไวใ้นประกาศน้ีแลว้  ใหจ้ดัทาํและเสนอรายงานผลกระทบส่ิงแวดลอ้มเบ้ืองตน้ หรือรายงาน

การวเิคราะหผ์ลกระทบส่ิงแวดลอ้ม แลว้แต่กรณี ต่อสาํนักงานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อมตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระเบียบปฏิบัติท่ีกําหนดไวต้ามมาตรา ๔๖ แห่ง

พระราชบญัญติัส่งเสริมและรกัษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
  

/รายงาน . . . 



  
- ๘ – 

  

 รายงานผลกระทบส่ิงแวดลอ้มเบ้ืองตน้ ใหจ้ดัทําสําหรับการก่อสรา้งอาคาร หรือ 

การดาํเนินการโครงการหรือประกอบกิจการ ดงัต่อไปน้ี 
       (๑) โรงแรมหรือสถานท่ีพกัตากอากาศตามกฎหมายว่าดว้ยโรงแรม  หรืออาคาร

อยู่อาศัยรวมตามกฎหมายว่าดว้ยการควบคุมอาคาร ท่ีอยู่ห่างจากแนวชายฝัง่ทะเลเกินกว่า ๕๐ เมตร  

ซ่ึงมีจาํนวนหอ้งพกัตั้งแต่ ๑๐ หอ้ง ถึง ๗๙ หอ้ง หรือมีพ้ืนท่ีใชส้อยของทุกอาคารดังกล่าวรวมกัน

ตั้งแต่ ๕๐๐ ตารางเมตร แต่ไมถึ่ง ๔,๐๐๐ ตารางเมตร 
 (๒) โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล  

ท่ีมีจาํนวนเตียงสาํหรบัผูป่้วยคา้งคืนตั้งแต่ ๑๐ เตียง ถึง ๒๙ เตียง 

 (๓) การจดัสรรท่ีดินตามกฎหมายว่าดว้ยการจดัสรรท่ีดินเพ่ือเป็นท่ีอยู่อาศัยหรือ

เพ่ือประกอบการพาณิชย ์ท่ีมีจาํนวนท่ีดินแปลงยอ่ยไมถึ่ง ๒๕๐ แปลง หรือมีเน้ือท่ีไมเ่กิน ๑๐๐ ไร่    
  (๔) ท่าเทียบเรือสาธารณะสาํหรบัเรือประมงหรือเรือเพ่ือการท่องเท่ียวขนาดตํา่กว่า 

๖๐ ตนักรอส  และท่าเทียบเรือสาํราญและกีฬาท่ีสามารถรบัเรือไดไ้ม่ถึง ๕๐ ลาํ ยกเวน้ท่าเทียบเรือ

ในบริเวณท่ี  ๕ 
 (๕) โรงงานปรบัคุณภาพของเสียรวมท่ีมีขีดความสามารถในการบาํบดัน้ําเสียได ้

ไม่เกิน ๓,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวนั หรือสถานท่ีท่ีใชใ้นการกําจดัขยะมูลฝอยท่ีมีปริมาณในการ

กาํจดัไม่เกิน ๕๐ ตนัต่อวนั แต่ไม่รวมถึงโรงงานปรบัคุณภาพของเสียรวมเฉพาะส่ิงปฏิกูลหรือวสัดุ 

ไมใ่ชแ้ลว้ตามกฎหมายวา่ดว้ยโรงงาน 
 (๖) กิจการท่ีนําบา้นพกัอาศัยท่ีมีจาํนวนตั้งแต่ ๑๐ หลงั ถึง ๗๙ หลงั หรือหอ้งแถว 

ตึกแถว บา้นแถว หรืออาคารพาณิชย ์ ท่ีมีจาํนวนหอ้งพกัตั้งแต่ ๑๐ หอ้ง ถึง ๗๙ หอ้ง ท่ีอยูใ่นท่ีดินแปลง

เดียวกนัหรือติดต่อกนัไปใหบ้ริการเป็นสถานท่ีพกัในลกัษณะโรงแรมตามกฎหมายวา่ดว้ยโรงแรม    
 รายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบส่ิงแวดลอ้ม ใหจ้ดัทาํสาํหรบัการก่อสรา้งอาคารหรือ 

การดาํเนินการโครงการหรือประกอบกิจการ ดงัต่อไปน้ี 
 (๑) โรงแรมหรือสถานท่ีพกัตากอากาศตามกฎหมายว่าดว้ยโรงแรม หรืออาคารอยู่

อาศยัรวมตามกฎหมายว่าดว้ยการควบคุมอาคาร  ท่ีอยู่ห่างจากแนวชายฝัง่ทะเลเกินกว่า ๕๐ เมตร  

ซ่ึงมีจาํนวนหอ้งพกัตั้งแต่ ๘๐ หอ้งข้ึนไป หรือมีพ้ืนท่ีใชส้อยของทุกอาคารดังกล่าวรวมกนัตั้งแต่ ๔,๐๐๐ 

ตารางเมตรข้ึนไป 

 (๒) โรงแรมหรือสถานท่ีพกัตากอากาศตามกฎหมายว่าดว้ยโรงแรม หรืออาคารอยู่

อาศยัรวมตามกฎหมายวา่ดว้ยการควบคุมอาคาร ท่ีอยูห่่างจากแนวชายฝัง่ทะเลไมเ่กิน ๕๐ เมตร 
 (๓) โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลท่ีมี

จาํนวนเตียงสาํหรบัผูป่้วยคา้งคืนตั้งแต่ ๓๐ เตียงข้ึนไป   
 

/(๔)  . . . 
 
 

 



  
- ๙ - 

 
 (๔) การจัดสรรท่ีดินตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรท่ีดินเพ่ือเป็นท่ีอยู่อาศัยหรือ 

เพ่ือประกอบการพาณิชย ์ท่ีมีจาํนวนท่ีดินแปลงย่อยตั้งแต่ ๒๕๐ แปลงข้ึนไป หรือมีเน้ือท่ีเกินกว่า  

๑๐๐  ไร่  
  (๕) ท่าเทียบเรือสาํราญและกีฬา ท่ีสามารถรบัเรือไดต้ั้งแต่ ๕๐ ลาํข้ึนไป หรือมีพ้ืนท่ี

ตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ตารางเมตรข้ึนไป   
 (๖) โรงงานปรบัคุณภาพของเสียรวมท่ีมีขีดความสามารถในการบาํบดัน้ําเสียได้

เกิน ๓,๐๐๐ ลูกบาศกเ์มตรต่อวนั หรือสถานท่ีท่ีใชใ้นการกาํจดัขยะมูลฝอยท่ีมีปริมาณในการกาํจดั

เกิน ๕๐ ตันต่อวัน และโรงงานปรับคุณภาพของเสียรวมเฉพาะส่ิงปฏิกูลหรือวสัดุไม่ใชแ้ลว้ตาม

กฎหมายวา่ดว้ยโรงงาน 
 (๗) กิจการท่ีนําบา้นพักอาศัยท่ีมีจํานวนตั้งแต่ ๘๐ หลัง หรือหอ้งแถว ตึกแถว  

บา้นแถว หรืออาคารพาณิชย ์ท่ีมีจํานวนหอ้งพกัตั้งแต่ ๘๐ หอ้ง ท่ีอยู่ในท่ีดินแปลงเดียวกันหรือ

ติดต่อกนัไปใหบ้ริการเป็นสถานท่ีพกัในลกัษณะโรงแรมตามกฎหมายวา่ดว้ยโรงแรม 
(๘) โรงงานผลิตพลงังานไฟฟ้าตั้งแต่ ๕ เมกกะวตัตข้ึ์นไป 
(๙) อาคารสงูหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษตามกฎหมายวา่ดว้ยการควบคุมอาคาร 

 (๑๐) การก่อสรา้งหรือขยายกาํแพงริมชายฝัง่หรือติดแนวชายฝัง่ท่ีมีความยาวตั้งแต่ 

๒๐๐ เมตรข้ึนไป รอดกัทราย เข่ือนกนัทรายและคล่ืน รอบงัคบักระแสน้ํา แนวเข่ือนกนัคล่ืนนอกฝัง่

ทะเล หรือส่ิงก่อสรา้งอ่ืนๆ ท่ีมีลกัษณะเดียวกนั 
 การก่อสรา้งอาคารตามขอ้น้ี  ใหห้มายความรวมถึงการดดัแปลงหรือการเปล่ียนการ

ใชอ้าคารดว้ย 
 
 ขอ้ ๑๒ เพ่ือประโยชน์ในการกาํกบัดูแลและติดตามผลการคุม้ครองส่ิงแวดลอ้มในพ้ืนท่ี

ตามขอ้ ๔ ใหร้ฐัมนตรีว่าการกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มแต่งตั้งคณะกรรมการข้ึน 

เพ่ือทําหน้าท่ีดูแล ติดตาม ตรวจสอบการบังคับใชม้าตรการคุม้ครองส่ิงแวดลอ้ม และใหค้วาม

เห็นชอบการนําแผนงานต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงแวดลอ้มไปปฏิบติัการเพ่ือใหเ้ป็นไปตามประกาศน้ี   
 (๑) คณะกรรมการกาํกับดูแลและติดตามผลการคุม้ครองส่ิงแวดลอ้มในจงัหวดั

เพชรบุรี ประกอบดว้ยผูว้่าราชการจงัหวดัเพชรบุรี เป็นประธานกรรมการ ผูแ้ทนส่วนราชการประจาํ 

จังหวัดเพชรบุรีท่ีเก่ียวขอ้ง ผูแ้ทนรัฐวิสาหกิจท่ีเก่ียวขอ้ง นายอําเภอบา้นแหลม นายอําเภอเมือง

เพชรบุรี นายอําเภอท่ายาง นายอําเภอชะอํา ผูแ้ทนองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีพ้ืนท่ีตามขอ้ ๔  

อยู่ในเขตรับผิดชอบ ผูท้รงคุณวุฒิดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มท่ีอยู่ในจังหวดัเพชรบุรี 

ไม่เกินสามคน ผูแ้ทนภาคเอกชนซ่ึงมีกิจการเก่ียวกบัเกษตรกรรม พาณิชยกรรม หรืออุตสาหกรรม          

ท่ีอยู่ในจังหวัดเพชรบุรีไม่เกินสามคน และผู ้แทนภาคเอกชนซ่ึงมีกิจกรรมเก่ียวกับการอนุรักษ์

ทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติท่ีอยูใ่นจงัหวดัเพชรบุรีไมเ่กินสามคนเป็นกรรมการ และ 
 

                                                                                              /ใหผู้อ้าํนวยการ . . . 
 



  
- ๑๐ - 

 
ใหผู้อ้ํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจังหวัดเพชรบุรี เป็นกรรมการและ

เลขานุการ 
 (๒) คณะกรรมการกาํกบัดูแลและติดตามผลการคุม้ครองส่ิงแวดลอ้มในจงัหวดั

ประจวบคีรีขนัธป์ระกอบดว้ยผูว้่าราชการจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์เป็นประธานกรรมการ  ผูแ้ทนส่วนราชการ

ประจาํจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ท่ีเก่ียวขอ้ง ผูแ้ทนรัฐวิสาหกิจท่ีเก่ียวขอ้ง นายอําเภอหัวหิน นายอําเภอ 

ปราณบุรี  ผูแ้ทนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีพ้ืนท่ีตามขอ้  ๔  อยูใ่นเขตรบัผิดชอบ ผูท้รงคุณวุฒิดา้น

ทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มท่ีอยู่ในจงัหวดัประจวบคีรีขนัธไ์ม่เกินสามคน ผูแ้ทนภาคเอกชน 

ซ่ึงมีกิจการเก่ียวกบัเกษตรกรรม พาณิชยกรรม หรืออุตสาหกรรมท่ีอยูใ่นจงัหวดัประจวบคีรีขนัธไ์ม่เกิน

สามคน และผูแ้ทนภาคเอกชนซ่ึงมีกิจกรรมเก่ียวกบัการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม

แห่งชาติท่ีอยู่ในจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ไม่เกินสามคนเป็นกรรมการ และใหผู้อ้าํนวยการสาํนักงาน

ทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์เป็นกรรมการและเลขานุการ 
 ใหผู้ว้่าราชการจังหวัดแต่ละจังหวัดเสนอรายช่ือกรรมการตามวรรคหน่ึงในเขต

จงัหวดัของตนต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มภายในหกสิบวนั 

นับแต่วนัท่ีประกาศน้ีใชบ้งัคบั 
 

 ขอ้ ๑๓ เพ่ือประโยชน์ในการสงวนรกัษา การอนุรกัษ์ การปกป้อง การฟ้ืนฟูบรูณะ 

และการจัดการดา้นทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มในพ้ืนท่ีตามขอ้ ๔ ใหจ้ังหวัดเพชรบุรีหรือจังหวัด

ประจวบคีรีขนัธ ์แลว้แต่กรณี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตามขอ้  ๑๒  มีหนา้ท่ี  ดงัน้ี 

 (๑) ส่งเสริมและสนับสนุนใหพ้ื้นท่ีแนวชายฝัง่ทะเลและหาดเป็นเขตนันทนาการ

เพ่ือการท่องเท่ียวอยา่งยัง่ยนื  
 (๒) ส่งเสริมและสนับสนุนใหพ้ื้นท่ีบริเวณท่ี ๖  เป็นเขตอนุรกัษ์ทรพัยากรประมง 

รวมทั้งหอยแครง หอยสองฝา และสตัวน้ํ์าอ่ืน 
 (๓) ส่งเสริมและสนับสนุนใหส่้วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือภาคเอกชน ท่ีจะ

ดําเนินโครงการหรือกิจกรรมใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม หรือการ

อนุรกัษ์  ฟ้ืนฟูทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  ดาํเนินการเผยแพร่ความรู ้และประชาสมัพนัธ์

โครงการหรือกิจกรรมดงักล่าวใหแ้ก่ชุมชนในทอ้งถ่ินไดร้บัทราบก่อนดาํเนินการ 
 (๔) ส่งเสริมและสนับสนุนใหมี้แผนการศึกษาวิจยัเพ่ือฟ้ืนฟูสภาพดินเส่ือมโทรม 

ในพ้ืนท่ีบริเวณท่ี ๑ บริเวณท่ี ๒ และบริเวณท่ี ๓ ใหเ้ป็นดินท่ีเหมาะสมแก่การใชป้ระโยชน์ 
 (๕) ส่งเสริมและสนับสนุนใหมี้การฟ้ืนฟูและบาํรุงรกัษาพ้ืนท่ีป่าชายเลนในพ้ืนท่ี

บริเวณท่ี ๗ ท่ีมีสภาพรกรา้งวา่งเปล่าหรือเลิกการใชป้ระโยชน์ตามท่ีไดร้บัอนุญาตตามกฎหมายแลว้  

ใหส้อดคลอ้งกบัแผนการจดัการป่าชายเลนของประเทศตามมติของคณะรฐัมนตรี  เพ่ือเป็นแหล่งท่ี

อยูอ่าศยัของสตัวน้ํ์าและเพ่ือเพ่ิมความสมบรูณใ์หแ้ก่ธรรมชาติ 
 

                                                                                                         /(๖)  . . . 
 



  
- ๑๑ – 

  
                 (๖)  ส่งเสริมและสนับสนุนใหมี้การป้องกันและแกไ้ขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง

ตลอดแนวชายฝัง่ทะเล เพ่ือฟ้ืนฟแูละรกัษาสภาพธรรมชาติไวเ้ป็นสาธารณประโยชน์ต่อไป   
  (๗) ส่งเสริมและสนับสนุนใหผู้ป้ระกอบการทาํนาเกลือ นากุง้ หรือบ่อปลา จดัใหมี้

ระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้มท่ีดีในการประกอบการ และการผลิตตามมาตรฐานของทางราชการ 
 (๘) ส่งเสริมและสนับสนุนใหมี้การฟ้ืนฟคุูณภาพน้ําในแม่น้ําเพชรบุรี แม่น้ําปราณบุรี 

และทางน้ําสาขาใหมี้คุณภาพน้ําอยู่ในมาตรฐานคุณภาพแหล่งน้ําผิวดินประเภทท่ี ๓ เป็นอย่างน้อย 

ทั้งน้ี  ตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติว่าดว้ยการกําหนดมาตรฐานคุณภาพน้ํา 

ในแหล่งน้ําผิวดิน  
 (๙) ส่งเสริมและสนับสนุนใหชุ้มชนหรือสถานประกอบการทุกประเภทท่ีตั้งอยู่ติด

แหล่งน้ําสาธารณะ และทะเล  มีระบบบาํบดัและกาํจดัของเสียหรือมลพิษตามมาตรฐานของทาง

ราชการ  ก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ําหรือทะเล 
 
 ขอ้ ๑๔ ในกรณีท่ีมีกฎหมายใดกาํหนดมาตรการท่ีมีผลเป็นการคุม้ครองส่ิงแวดลอ้ม

ไวดี้กวา่ท่ีกาํหนดไวใ้นประกาศน้ี ก็ใหเ้ป็นไปตามมาตรการท่ีกาํหนดไวใ้นกฎหมายน้ัน 
 
 ขอ้ ๑๕ ในเขตพ้ืนท่ีตามขอ้  ๔  ผูมี้อาํนาจหน้าท่ีตามกฎหมายอ่ืนตอ้งดําเนินการ 

ใหเ้ป็นไปตามมาตรการคุม้ครองส่ิงแวดลอ้มท่ีกาํหนดไวใ้นประกาศน้ีดว้ย 
 

 ขอ้ ๑๖ การกระทํา  กิจกรรม  หรือกิจการใดท่ีตอ้งหา้มตามประกาศน้ี ถา้ไดร้ับ

อนุญาตตามกฎหมายใดไวแ้ลว้ก่อนวนัท่ีประกาศน้ีใชบ้งัคบั ใหค้งดาํเนินการต่อไปไดจ้นกวา่จะไม่ได้

รบัอนุญาตหรือไม่ไดร้บัการต่ออายุใบอนุญาตตามกฎหมายน้ัน  แต่จะดาํเนินการอ่ืนเพ่ิมเติมหรือ

นอกเหนือจากท่ีไดร้ับอนุญาตไวแ้ลว้ หรือนอกเหนือจากพ้ืนท่ีท่ีได้รับอนุญาตไวเ้ดิมก่อนวันท่ี

ประกาศน้ีใชบ้งัคบัไมไ่ด ้
 

 ขอ้ ๑๗ อาคารท่ีมีอยูแ่ลว้ก่อนหรือในวนัท่ีประกาศน้ีใชบ้งัคบั ใหไ้ดร้บัยกเวน้ไม่ตอ้ง

ดําเนินการตามประกาศน้ี  การดัดแปลงหรือเปล่ียนแปลงการใชอ้าคารดังกล่าวใหเ้ป็นไปตาม

หลกัเกณฑต์ามประกาศน้ี  แต่จะดดัแปลงหรือเปล่ียนแปลงการใชอ้าคารดงักล่าวใหเ้ป็นอาคารชนิด

หรือประเภทท่ีมีลกัษณะตอ้งหา้มตามประกาศน้ีไมไ่ด ้
 

  ขอ้ ๑๘ อาคารท่ีได้รับใบอนุญาตหรือใบรับแจ้งการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือ

เปล่ียนแปลงการใชต้ามกฎหมายว่าดว้ยการควบคุมอาคาร  หรือท่ีไดร้บัอนุญาตตามกฎหมายว่าดว้ย

การน้ัน  ก่อนวนัท่ีประกาศน้ีใชบ้งัคบั และยงัก่อสรา้ง ดดัแปลง หรือเปล่ียนแปลงการใชไ้ม่แลว้เสร็จ  

ใหค้งปฏิบติัตามหลกัเกณฑท่ี์ใชบ้งัคบัอยูใ่นวนัก่อนวนัท่ีประกาศน้ีใชบ้งัคบัจนกวา่จะดาํเนินการแลว้ 
 

/เสร็จตาม  . . . 



  
- ๑๒ - 

 
เสร็จตามท่ีไดร้บัอนุญาตหรือท่ีไดร้บัแจง้ไว ้ แต่การขอเปล่ียนแปลงการอนุญาตหรือการแจง้หรือการ

ดาํเนินการอ่ืนใดหลงัจากวนัท่ีประกาศน้ีใชบ้งัคบั  ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดไวใ้นประกาศน้ี 
 อาคารท่ีได้ยื่นคําขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปล่ียนแปลงการใช้ตาม

กฎหมายว่าดว้ยการควบคุมอาคารหรือตามกฎหมายว่าดว้ยการน้ันไวแ้ลว้ก่อนวนัท่ีประกาศน้ีใช้

บงัคบั การพิจารณาอนุญาตใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์ใชบ้งัคบัอยูใ่นวนัท่ียืน่คาํขออนุญาตน้ัน 
 
 ขอ้ ๑๙ ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบัมีกาํหนดระยะเวลาหา้ปีนับแต่วนัถดัจากวนัประกาศ

ราชกิจจานุเบกษาเป็นตน้ไป 
 

                       ประกาศ ณ วนัท่ี  ๑๙  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 

 
                 (นายสุวทิย ์ คุณกิตติ) 
                 รฐัมนตรีวา่การกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

 

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบบัประกาศและงานทัว่ไป ประเภท ง  เล่ม ๑๒๗ ตอนพิเศษ ๙๒ ง   
ลงวนัท่ี ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๓ 

สาํเนาถกูตอ้ง 

 
 (นายวรีนิต  ฐานสุพร) 

 นักวชิาการส่ิงแวดลอ้มชาํนาญการพิเศษ 



บญัชีท้ายประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 
เร่ือง กาํหนดเขตพ้ืนที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณ 
พ้ืนที่อาํเภอบ้านแหลม อาํเภอเมอืงเพชรบุรี อาํเภอท่ายาง และ 
อาํเภอชะอาํ จังหวดัเพชรบรีุ อาํเภอหัวหิน และอาํเภอปราณบุรี  

จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์

พ.ศ. ๒๕๕๓ 

   

 

ลาํดับที่

ตาม

กฎหมาย

ว่าด้วย

โรงงาน 

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน 
โรงงาน

จาํพวก

ที่ ๒ 

โรงงาน

จาํพวก

ที่ ๓ 
ข้อกาํหนดเพ่ิมเตมิ 

๓ โรงงานประกอบกจิการเกี่ยวกบัหิน กรวด ทราย หรือ

ดนิ สาํหรับใช้ในการก่อสร้างอย่างใดอย่างหนึ่งหรือ

หลายอย่าง ดังต่อไปนี้  

(๕) การลาํเลียงหิน กรวด ทราย หรือดนิ ด้วยระบบ 

      สายพานลาํเลียง เว้นแต่การลาํเลียง ซ่ึงอยู่ใน 

      กระบวนการแต่งแร่ตามกฎหมายว่าด้วยแร่ 

 
 
 

 
 
ได้ 

 
 
 
 
 
- 

 

๘ โรงงานประกอบกจิการเกี่ยวกบัผกั พืชหรือผลไม้อย่าง

ใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดงัต่อไปนี้  

(๒) การถนอมผกั พืช หรือผลไม้ โดยวิธกีวน  
      ตากแห้ง ดอง หรือทาํให้เยอืกแขง็โดยฉับพลัน 

      หรือเหือดแห้ง 

 
 
 
 
ได้ 

 
 
 
 
- 

 

๑๐ โรงงานประกอบกจิการเกี่ยวกบัอาหารจาก 

แป้งอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้ 
(๑) การทาํขนมปัง หรือขนมเค้ก 
(๒) การทาํขนมปังกรอบ หรือขนมอบแห้ง 
(๓) การทาํผลิตภัณฑอ์าหารจากแป้ง เป็นเส้น เมด็  

      หรือช้ิน 

 
 
ได้ 
ได้ 
 
ได้ 

 
 
ได้ 
ได้ 
 
ได้ 

 

๑๒ โรงงานประกอบกจิการเกี่ยวกบัชา กาแฟ โกโก้  

ชอ็กโกเลต หรือขนมหวานอย่างใดอย่างหนึ่งหรือ 

หลายอย่าง ดังต่อไปนี้ 
 

 
 

 
 
 

 



 ๒

ลาํดับที่

ตาม

กฎหมาย

ว่าด้วย

โรงงาน 

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน 
โรงงาน

จาํพวก

ที่ ๒ 

โรงงาน

จาํพวก

ที่ ๓ 
ข้อกาํหนดเพ่ิมเตมิ 

(๒) การคั่ว บด หรือป่นกาแฟ หรือการทาํกาแฟผง 
(๗) การเช่ือมหรือแช่อิ่มผลไม้หรือ เปลือกผลไม้ 

       หรือการเคลือบผลไม้ หรือเปลือกผลไม้ด้วย 
       นํา้ตาล 
(๘) การอบหรือคั่วถั่วหรือเมลด็ผลไม้ (Nuts)  
      หรือการเคลือบถั่วหรือเมลด็ผลไม้ (Nuts)  
      ด้วยนํา้ตาล กาแฟ โกโก้ หรือชอ็กโกเลต 
(๑๐) การทาํลูกกวาดหรือทอฟฟ่ี 
(๑๑) การทาํไอศกรีม 

ได้
 

 
 
ได้ 
 
 
ได้ 
ได้ 
ได้ 

- 

 
 
- 
 
 
- 

- 
- 

๑๔ โรงงานประกอบกจิการเกี่ยวกบัการทาํนํา้แขง็  

หรือตดั ซอย บด หรือย่อยนํา้แขง็ 
 
ได้ 

 
ได้ 

 

๑๙ โรงงานประกอบกจิการเกี่ยวกบัมอลตห์รือเบยีร์ 

อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดงัต่อไปนี้ 
(๒) การทาํเบยีร์ 

 
 
- 

 
 
ได้ 

เฉพาะในสถานบริการ

ตามกฎหมายว่าด้วย

สถานบริการ 

๒๐ โรงงานประกอบกจิการเกี่ยวกบันํา้ดื่ม เคร่ืองดื่ม 

ที่ไม่มแีอลกอฮอล์ นํา้อดัลม หรือนํา้แร่ อย่างใด 

อย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้ 
(๑) การทาํนํา้ดื่ม 
(๔) การทาํนํา้แร่ 

ว 
ง 
ว 
ได้ 
ได้ 

ส 

ส 
ส 
ได้ 
ได้ 

 

๒๘ โรงงานประกอบกจิการเกี่ยวกบัเคร่ืองแต่งกาย ซ่ึงมใิช่

รองเท้าอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปน้ี 
(๑) การตัดหรือเยบ็เคร่ืองนุ่งห่ม เขม็ขัด ผ้าเชด็หน้า  
      ผ้าพันคอ เนกไท หูกระต่าย ปลอกแขน ถุงมอื  

      ถุงเท้า จากผ้าหนงัสตัว์ ขนสตัว ์หรือวัสดุอื่น 
(๒) การทาํหมวก 
 
 
 
 

 
 
 
 
ได้ 
ได้ 

 
 
 
 
ได้ 
ได้ 

 



 ๓

ลาํดับที่

ตาม

กฎหมาย

ว่าด้วย

โรงงาน 

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน 
โรงงาน

จาํพวก

ที่ ๒ 

โรงงาน

จาํพวก

ที่ ๓ 
ข้อกาํหนดเพ่ิมเตมิ 

๔๑ โรงงานประกอบกจิการเกี่ยวกบัการพิมพ์อย่างใดอย่าง

หนึ่งหรือหลายอย่าง ดงัต่อไปนี้ 
(๑) การพิมพ์ การทาํแฟ้มเกบ็เอกสาร การเยบ็เล่ม 

      ทาํปกหรือตกแต่งสิ่งพิมพ์ 

 

 

 

ได้ 

 
 
 
ได้ 

 

๕๕ โรงงานผลิตผลิตภณัฑ ์เคร่ืองกระเบื้องเคลือบ  

เคร่ืองป้ันดนิเผา หรือเคร่ืองดนิเผา และรวมถงึ 
การเตรียมวัสดุเพ่ือการดงักล่าว 

 
 
ได้ 

 
 
ได้ 

 

๕๘ โรงงานประกอบกจิการเกี่ยวกบัผลิตภัณฑอ์โลหะ อย่าง

ใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปน้ี 
(๑) การทาํผลิตภณัฑค์อนกรีต ผลิตภัณฑค์อนกรีต 

      ผสม ผลิตภณัฑย์ปิซัม หรือผลิตภณัฑ ์

      ปูนปลาสเตอร์ 

 
 
 
 

ได้ 

 
 
 
 

ได้ 

 

๖๒ โรงงานผลิต ตบแต่ง ดดัแปลง หรือซ่อมแซมเคร่ือง

เรือนหรือเคร่ืองตบแต่งภายในอาคารที่ทาํจากโลหะ

หรือโลหะเป็นส่วนใหญ่และรวมถงึส่วนประกอบหรือ

อปุกรณข์องเคร่ืองเรือนหรือเคร่ืองตบแต่งดงักล่าว 

 
 
 
ได้ 

 
 
 
ได้ 

ไม่มกีารชุบหรือหลอม

หล่อโลหะ 

๖๓ โรงงานประกอบกจิการเกี่ยวกบัผลิตภัณฑโ์ลหะ 

สาํหรับใช้ในการก่อสร้าง หรือตดิตั้งอย่างใดอย่างหนึ่ง 

หรือหลายอย่าง ดงัต่อไปนี้  
(๒) การทาํส่วนประกอบสาํหรับใช้ในการก่อสร้าง 
      อาคาร 

(๓) การทาํส่วนประกอบสาํหรับใช้ในการต่อเรือ 

(๕) การทาํส่วนประกอบสาํหรับใช้กบัระบบเคร่ือง 
      ปรับอากาศ 

 

 

 

 
ได้ 
ได้ 
 
ได้ 

 

 

 

 

ได้ 
ได้ 

 

ได้ 

ไม่มกีารชุบหรือหลอม

หล่อโลหะ 

๗๐ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเคร่ือง

สบูนํา้ เคร่ืองอดัอากาศหรือกา๊ซ เคร่ืองเป่าลม เคร่ือง
ปรับหรือถ่ายเทอากาศ เคร่ืองโปรยนํา้ดบัไฟ ตู้เยน็
หรือเคร่ืองประกอบตู้เยน็ เคร่ืองขายสนิค้าอตัโนมตั ิ

 
 
 
 

 
 
 
 

 



 ๔

ลาํดับที่

ตาม

กฎหมาย

ว่าด้วย

โรงงาน 

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน 
โรงงาน

จาํพวก

ที่ ๒ 

โรงงาน

จาํพวก

ที่ ๓ 
ข้อกาํหนดเพ่ิมเตมิ 

เคร่ืองล้าง ซัก ซักแห้ง หรือรีดผ้า เคร่ืองเยบ็
เคร่ืองส่งกาํลังกล เคร่ืองยก ป้ันจ่ัน ลิฟต ์บันไดเลื่อน 
รถบรรทุก รถแทรกเตอร์ รถพ่วงสาํหรับใช้ในการ
อตุสาหกรรม รถยกซ้อนของ (Stackers) เตาไฟหรือเตา
อบสาํหรับใช้ในการอตุสาหกรรม หรือสาํหรับใช้ในบ้าน 
แต่ผลิตภณัฑน์ั้นต้องไม่ใช้พลังงานไฟฟ้า และรวมถงึ
ส่วนประกอบหรืออปุกรณข์องผลิตภณัฑด์งักล่าว 

 
 

 
 
 
 
 
ได้ 

 
 

 
 
 
 
 
ได้ 

๗๕ โรงงานประกอบกจิการเกี่ยวกบัเรือ อย่างใดอย่างหนึ่ง

หรือหลายอย่าง ดงัต่อไปนี้ 
(๑) การต่อ ซ่อมแซม ทาส ีหรือตอกหมนัเรือในอู่ต่อ 

      เรือ นอกจากเรือยาง 

 
 
 
ได้ 

 
 
 
ได้ 

 

๗๘ โรงงานประกอบกจิการเกี่ยวกบั จักรยานยนต์ จกัรยาน

สามล้อ หรือจักรยานสองล้อ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือ

หลายอย่าง ดังต่อไปนี้ 
(๑) การสร้าง ประกอบ ดดัแปลง หรือเปล่ียนแปลง 

      สภาพจกัรยานยนต ์จักรยานสามล้อ หรือ 

      จกัรยานสองล้อ   

 
 
 
 
 
ได้ 

 
 
 
 
 
ได้ 

ไม่มกีารชุบหรือหลอม

หล่อโลหะ 

๘๐ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซม

ล้อเล่ือนที่ขบัเคล่ือนด้วยแรงคน หรือสตัว์ ซ่ึงมใิช่
จกัรยาน และรวมถงึส่วนประกอบหรืออปุกรณข์อง
ผลิตภณัฑด์งักล่าว 

 
 
 
ได้ 

 
 
 
ได้ 

ไม่มกีารชุบหรือหลอม

หล่อโลหะ 

๘๔ โรงงานประกอบกจิการเกี่ยวกบัเพชร พลอย ทอง เงิน  

นาก หรืออญัมณ ีอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง  
ดงัต่อไปนี้  
(๑) การทาํเคร่ืองประดับโดยใช้เพชร พลอย ไข่มุก  

      ทองคาํ ทองขาว เงนิ นาก หรืออญัมณ ี

(๒) การทาํเคร่ืองใช้ด้วยทองคาํ ทองขาว เงนิ นาก 

      หรือกะไหล่ทอง หรือโลหะมค่ีา 

ส 

ส 
ส 

 
ได้ 
ส 
ได้ 

ส 
ส 
ส 

 
ได้ 
ส 
ได้ 

 



 ๕

ลาํดับที่

ตาม

กฎหมาย

ว่าด้วย

โรงงาน 

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน 
โรงงาน

จาํพวก

ที่ ๒ 

โรงงาน

จาํพวก

ที่ ๓ 
ข้อกาํหนดเพ่ิมเตมิ 

๘๗ โรงงานประกอบกจิการเกี่ยวกบัเคร่ืองเล่น เคร่ืองมอื

หรือเคร่ืองใช้ที่มไิด้ระบุไว้ในลาํดบัอื่นอย่างใดอย่าง

หนึ่งหรือหลายอย่าง ดงัต่อไปนี้ 
(๔) การทาํร่ม ไม้ถอื ขนนก ดอกไม้เทยีม ซิป  
       กระดุม ไม้กวาด แปรง ตะเกยีง โป๊ะตะเกยีง 
       หรือไฟฟ้า  กล้องสบูยาหรือกล้องบุหร่ี  
       ก้นกรองบุหร่ี หรือ ไฟแชก็ 
(๕) การทาํป้าย ตรา เคร่ืองหมาย ป้ายตดิของ หรือ 

      เคร่ืองโฆษณาสนิค้า ตราโลหะหรือยางแม่พิมพ์ 

      ลายฉลุ (Stencils) 

ส 

ส 
ส 
 
 
 

ได้ 
ส 
สส 
ได้ 

ส 
ส 
ส 
 
 
 

ได้ 
สส 
ส 
ได้ 

 

๙๐ โรงงานจดัหานํา้ ทาํนํา้ให้บริสทุธิ์ ทาํนํา้ประปาหรือ
จาํหน่ายนํา้ไปยงัอาคาร หรือโรงงานอตุสาหกรรม 

 
- 

 
ได้ 

 

๙๑ โรงงานบรรจุสนิค้าในภาชนะโดยไม่มกีารผลิตอย่างใด

อย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้ 
(๑) การบรรจุสนิค้าทั่วไป  

 
 
ได้ 

 
 
ได้ 

 

๙๒ โรงงานห้องเยน็ ได้ ได้ ไม่มกีารแกะ ล้าง 

หรือแปรสภาพวตัถุดิบ 

๙๕ โรงงานประกอบกจิการเกี่ยวกบัยานที่ขับเคล่ือนด้วย 

เคร่ืองยนต ์รถพ่วง จกัรยานสามล้อ จกัรยานสองล้อ  

หรือส่วนประกอบของยานดงักล่าว อย่างใดอย่างหนึ่ง 
หรือหลายอย่าง ดงัต่อไปนี้  
(๑) การซ่อมแซมยานที่ขบัเคล่ือนด้วยเคร่ืองยนต ์ 

      หรือส่วนประกอบของยานดงักล่าว  
(๒) การซ่อมแซมรถพ่วง จกัรยานสามล้อ  
      จักรยานสองล้อ หรือส่วนประกอบของยาน 

      ดงักล่าว 
 
 

ส 

ส 
ส 
ส 

 
- 
 
 

- 

ส 
ส 
ส 
 

 
ได้ 
 
 

ได้ 
 

 

 



 ๖

ลาํดับที่

ตาม

กฎหมาย

ว่าด้วย

โรงงาน 

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน 
โรงงาน

จาํพวก

ที่ ๒ 

โรงงาน

จาํพวก

ที่ ๓ 
ข้อกาํหนดเพ่ิมเตมิ 

๙๗ โรงงานซ่อมผลิตภณัฑท์ี่มไิด้ระบุการซ่อมไว้ในลาํดบัใด

 
ได้ -  

๙๘ โรงงานซักรีด ซักแห้ง ซักฟอก รีด อดั หรือย้อมผ้า  

เคร่ืองนุ่งห่ม พรม หรือขนสตัว์ 
 
ได้ 

 
ได้ 

ไม่มกีารฟอกย้อมสี

 
 

   

 




