ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เรื่อง กําหนดเขตพื้ นที่และมาตรการคุม้ ครองสิ่งแวดล้อม
ในบริเวณพื้ นที่อาํ เภอบ้านแหลม อําเภอเมืองเพชรบุรี อําเภอท่ายาง และ
อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี อําเภอหัวหิน และอําเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
พ.ศ. ๒๕๕๓
อาศัย อํา นาจตามความในมาตรา ๔๕ แห่ง พระราชบัญ ญัติ ส่ง เสริ ม และรัก ษา
คุ ณ ภาพสิ่ง แวดล้อ มแห่ง ชาติ พ.ศ.๒๕๓๕ อัน เป็ นพระราชบัญ ญัติ ที่ มีบ ทบัญ ญัติ บ างประการ
เกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๓ มาตรา ๓๘ มาตรา
๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระทําได้ โดยอาศัยอํานาจตาม
บทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยความ
เห็ น ชอบของคณะกรรมการสิ่ ง แวดล้อ มแห่ง ชาติ และโดยอนุ มัติ ค ณะรัฐ มนตรี จึง ออกประกาศ
กําหนดเขตพื้ นที่ และมาตรการคุ ม้ ครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณพื้ นที่อาํ เภอบ้านแหลม อําเภอเมือง
เพชรบุรี อําเภอท่ายาง และอําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี อําเภอหัวหิน และอําเภอปราณบุรี จังหวัด
ประจวบคีรีขนั ธ์ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ยกเลิก
(๑) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดเขต
พื้ นที่ แ ละมาตรการคุ ม้ ครองสิ่ งแวดล้อม ในบริ เวณพื้ นที่ อํา เภอบ้า นแหลม อําเภอเมืองเพชรบุ รี
อํา เภอท่ า ยาง และอํา เภอชะอํา จัง หวัด เพชรบุรี อํา เภอหัว หิน และอํา เภอปราณบุรี จัง หวัด
ประจวบคีรีขนั ธ์ พ.ศ. ๒๕๔๗
(๒) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ขยายระยะเวลา
การใช้บังคับประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดเขตพื้ นที่และ
มาตรการคุม้ ครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณพื้ นที่อาํ เภอบ้านแหลม อําเภอเมืองเพชรบุรี อําเภอท่ายาง
และอํา เภอชะอํา จังหวัด เพชรบุรี อํา เภอหัว หิน และอํา เภอปราณบุรี จัง หวัด ประจวบคี รี ข ัน ธ์
พ.ศ. ๒๕๔๗
ข้อ ๒ ในประกาศนี้
“แนวชายฝัง่ ทะเล” หมายความว่า แนวที่น้ําทะเลขึ้ นสูงสุดตามปกติทางธรรมชาติ
/ข้อ ๓ . . .

-๒ข้อ ๓ ให้พื้ นที่ ที่ ไ ด้มี ก ารกํา หนดให้เ ป็ นเขตควบคุ ม มลพิ ษ และเขตอนุ รัก ษ์ ข อง
จัง หวัด เพชรบุ รี แ ละจัง หวัด ประจวบคี รี ขัน ธ์ ดังต่ อ ไปนี้ เป็ นเขตพื้ นที่ ที่ ใ ห้ใ ช้ม าตรการคุ ม้ ครอง
สิ่งแวดล้อม ตามหลักเกณฑ์ที่กาํ หนดไว้ในประกาศนี้
(๑) พื้ นที่ภายในแนวเขตตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓
(พ.ศ. ๒๕๓๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริ มและรักษาคุ ณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๓๕ เรื่อง การกําหนดให้ทอ้ งที่เขตอําเภอบ้านแหลม อําเภอเมืองเพชรบุรี อําเภอท่ายาง
อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี และอําเภอหัวหินกับอําเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ เป็ นเขต
ควบคุมมลพิษ ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๙ เฉพาะในพื้ นที่ตาํ บลบางตะบูน ตําบลบางตะบูนออก
ตําบลบ้านแหลม ตําบลบางขุนไทร ตําบลปากทะเล ตําบลบางแก้ว และตําบลแหลมผักเบี้ ย อําเภอ
บ้านแหลม ตําบลหาดเจ้าสําราญ และตําบลหนองขนาน อําเภอเมืองเพชรบุรี ตําบลปึ กเตียน อําเภอ
ท่ า ยาง ตํา บลหนองศาลา ตําบลบางเก่า และเทศบาลเมืองชะอํา อํา เภอชะอํา จัง หวัด เพชรบุ รี
เทศบาลเมืองหัวหิน อําเภอหัวหิน และตําบลปากนํ้าปราณ อําเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
(๒) พื้ นที่ภายในแนวเขตตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กําหนด
เขตห้า มใช้เครื่ องมื ออวนลากและอวนรุ นที่ ใช้กับเรื อยนต์ทําการประมง ลงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม
พ.ศ. ๒๕๑๕ เฉพาะในบริเวณที่วดั จากแนวชายฝัง่ ทะเลออกไปในทะเลเป็ นระยะ ๓,๐๐๐ เมตร ตั้งแต่
ด้านเหนื อตําบลบางตะบูน อําเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ลงไปทางทิศใต้ขนานกับแนวชายฝั ง่
ทะเลจนถึงสุดเขตตําบลปากนํ้าปราณ อําเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
ข้อ ๔ ให้จาํ แนกพื้ นที่ตามข้อ ๓ เป็ น ๗ บริเวณ ตามแผนที่ทา้ ยประกาศนี้ โดยมี
รายละเอียดดังนี้
บริเวณที่ ๑ หมายถึง พื้ นที่ตาํ บลบางตะบูน และตําบลบางตะบูนออก อําเภอบ้านแหลม
จังหวัดเพชรบุรี ยกเว้นบริเวณที่ ๗
บริ เ วณที่ ๒ หมายถึ ง พื้ นที่ ตําบลบ้า นแหลม ตํา บลบางขุ น ไทร ตํา บลปากทะเล
ตําบลบางแก้ว และตําบลแหลมผักเบี้ ย อําเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ยกเว้นบริเวณที่ ๗
บริ เวณที่ ๓ หมายถึ ง พื้ นที่ ตําบลหาดเจ้าสําราญ และตําบลหนองขนาน อําเภอเมือง
เพชรบุรี ตําบลปึ กเตียน อําเภอท่ายาง ตําบลหนองศาลา และตําบลบางเก่า อําเภอชะอํา จังหวัด
เพชรบุรี ยกเว้นบริเวณที่ ๗
บริเวณที่ ๔ หมายถึง พื้ นที่เทศบาลเมืองชะอํา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี และพื้ นที่
เทศบาลเมืองหัวหิน อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ ยกเว้นบริเวณที่ ๗
บริ เ วณที่ ๕ หมายถึ ง พื้ นที่ ตํ า บลปากนํ้ าปราณ อํ า เภอปราณบุ รี จั ง หวั ด
ประจวบคีรีขนั ธ์ ยกเว้นบริเวณที่ ๗
/บริเวณที่ ๖ . . .

-๓บริเวณที่ ๖ หมายถึง พื้ นที่ภายในบริเวณตามข้อ ๓ (๒) ยกเว้นบริเวณที่ ๗
บริเวณที่ ๗ หมายถึง พื้ นที่ป่าชายเลน
ข้อ ๕ ในพื้ นที่ ต ามข้อ ๔ ห้า มก่อสร้า ง ดัดแปลง หรื อ เปลี่ ย นการใช้อ าคารใดๆ
เป็ นอาคารโรงงานอุตสาหกรรมทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่
(๑) อาคารโรงงานอุ ต สาหกรรมจํา พวกที่ ๑ ตามกฎหมายว่ า ด้ว ยโรงงาน
ในพื้ นที่บริเวณที่ ๑ พื้ นที่บริเวณที่ ๒ พื้ นที่บริเวณที่ ๓ และพื้ นที่บริเวณที่ ๔
(๒) อาคารโรงงานอุตสาหกรรมจําพวกที่ ๒ หรื อจําพวกที่ ๓ ตามกฎหมาย
ว่าด้วยโรงงานตามประเภท ชนิ ด และข้อกําหนดเพิ่มเติมในบัญชีทา้ ยประกาศนี้ ในพื้ นที่บริเวณที่ ๔
(๓) อาคารโรงงานอุ ต สาหกรรมจํา พวกที่ ๑ ตามกฎหมายว่ า ด้ว ยโรงงาน
ที่มีพื้นที่ทุกชั้นในหลังเดียวกันหรือหลายหลังรวมกันไม่เกิน ๑๐๐ ตารางเมตร ในพื้ นที่บริเวณที่ ๕
(๔) อาคารโรงงานอุ ต สาหกรรมจํา พวกที่ ๑ จํ า พวกที่ ๒ หรื อ จํา พวกที่ ๓
จําเป็ นต้องก่อสร้างทดแทนของเดิมเพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิตของโรงงานให้ดีกว่าเดิม หรือโรงงาน
ที่เพิ่มเครื่องจักรเพื่อแก้ไขปั ญหาด้านสิ่งแวดล้อม และไม่เข้าข่ายขยายโรงงานตามกฎหมายว่าด้วย
โรงงาน ทั้งนี้ ให้ก่อสร้างได้เฉพาะในบริเวณพื้ นที่เดิมเท่านั้น
ข้อ ๖ พื้ นที่บริเวณที่ ๑ บริเวณที่ ๒ บริเวณที่ ๓ และบริเวณที่ ๕ ทั้งนี้ เฉพาะในบริเวณ
ที่วดั จากแนวชายฝั ง่ ทะเลเข้าไปในแผ่ นดินเป็ นระยะ ๒๐๐ เมตร และพื้ นที่ บริเวณที่ ๔ ห้ามก่อสร้าง
ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารใดๆ เป็ นอาคาร ดังต่อไปนี้
(๑) อาคารเลี้ ยงสัตว์ทุกชนิ ดที่ มีพื้นที่ ทุกชั้นในหลังเดี ยวกันหรื อหลายหลังรวมกัน
เกิน ๑๐ ตารางเมตร หรืออาคารเลี้ ยงสัตว์ทุกชนิ ดเพื่อการค้าหรือที่ ก่อเหตุ รําคาญตามกฎหมาย
ว่าด้วยการสาธารณสุข
(๒) ฌาปนสถาน เว้นแต่การก่อสร้างทดแทนหรือดัดแปลงของเดิ มในพื้ นที่เดิ ม
ซึ่งจะต้องมีระบบควบคุมมลพิษทางอากาศ รวมทั้งสิ่งก่อสร้างและอาคารประกอบของระบบควบคุม
มลพิษทางอากาศต้องเป็ นไปตามมาตรฐานของทางราชการ
(๓) สุ ส าน เว้น แต่ ก รณี สุ ส านที่ มี อ ยู่เ ดิ ม ในพื้ นที่ บ ริ เ วณที่ ๔ ที่ ไ ด้ใ ช้ป ระโยชน์
เต็มพื้ นที่เดิมที่ได้จดั ไว้เพื่อการนั้นแล้ว ก็ให้ดาํ เนิ นการได้ แต่ตอ้ งมีระยะห่างจากแนวชายฝั ง่ ทะเล
ไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ เมตร และมีระยะห่างจากแหล่งนํ้าสาธารณะหรือบ่อนํ้าเพื่อการบริโภคไม่น้อยกว่า
๓๐๐ เมตร
(๔) ระบบกําจัดหรือบําบัดของเสียรวม เว้นแต่กรณี การดําเนิ นการโดยส่วนราชการ
ราชการส่วนท้องถิ่น หรือรัฐวิสาหกิจ หรือการดําเนิ นการโดยเอกชนที่ได้รบั สัมปทานจากส่วนราชการ
ราชการส่วนท้องถิ่น หรือรัฐวิสาหกิจ
/(๕) . . .

-๔–
(๕) ท่าเทียบเรือ เว้นแต่ท่าเทียบเรือสาธารณะสําหรับเรือประมงหรือเรือเพื่อการ
ท่องเที่ยวขนาดตํา่ กว่า ๖๐ ตันกรอส และท่าเทียบเรือสําราญและกีฬา
(๖) อู่ต่อเรือ
ข้อ ๗ ในพื้ นที่ ต ามข้อ ๔ ห้า มก่ อ สร้า ง ดัด แปลง หรื อ เปลี่ ย นการใช้อ าคารใดๆ
ในบริเวณพื้ นที่ ดังต่อไปนี้
(๑) พื้ นที่ บริ เ วณที่ ๒ บริ เ วณที่ ๓ และบริ เ วณที่ ๔ ที่ เ ป็ นพื้ นที่ แ นวนํ้ า ท่ ว ม
หลาก ตามประกาศจัง หวัดเพชรบุ รี เรื่ อง โครงการป้องกันและบรรเทาอุ ท กภัย จัง หวัด เพชรบุ รี
ด้วยมาตรการด้านผังเมือง ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๔๙ เฉพาะภายในระยะ ๖ เมตร จากริมฝั ง่
แม่น้ํา คลอง หรือแหล่งนํ้าสาธารณะ
(๒) พื้ นที่บริเวณที่ ๔ เฉพาะภายในระยะ ๑๒ เมตร จากแนวโดยรอบคันขอบ
อ่างเก็บนํ้าเขาเต่า
ข้อ ๘ การก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารใดๆ ในบริเวณพื้ นที่ตามข้อ ๔
ซึ่งไม่ใช่กรณีที่ตอ้ งห้ามตามข้อ ๕ ข้อ ๖ หรือข้อ ๗ ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(๑) พื้ นที่บริเวณที่ ๑ บริ เวณที่ ๒ และบริเวณที่ ๓ ที่วดั จากแนวชายฝั ง่ ทะเล
เข้าไปในแผ่นดินเป็ นระยะ ๕๐ เมตร ให้มีได้เฉพาะอาคารที่มีความสูงไม่เกิน ๖ เมตร พื้ นที่อาคาร
รวมกันไม่เกิน ๗๕ ตารางเมตร และมีระยะห่างจากแนวชายฝัง่ ทะเลไม่นอ้ ยกว่า ๒๐ เมตร
(๒) พื้ นที่บริเวณที่ ๑ บริเวณที่ ๒ และบริเวณที่ ๓ ที่วดั จากแนวเขตตาม (๑)
เข้าไปในแผ่นดินเป็ นระยะ ๑๕๐ เมตร ให้มีได้เฉพาะอาคารสูงไม่เกิน ๑๒ เมตร
(๓) พื้ นที่ บ ริ เ วณที่ ๔ และบริ เ วณที่ ๕ ที่ วัด จากแนวชายฝั ่ ง ทะเลเข้า ไป
ในแผ่ นดิ นเป็ นระยะ ๕๐ เมตร ให้มีได้เฉพาะอาคารเดี่ ยว ชั้นเดี ยวที่ มีความสูงไม่เกิ น ๖ เมตร
พื้ นที่ อาคารรวมกันไม่เกิ น ๗๕ ตารางเมตร โดยอาคารแต่ ละหลังตั้งห่างกันไม่น้อยกว่า ๔ เมตร
ห่างจากเขตที่ดินข้างเคียงไม่น้อยกว่า ๒ เมตร มีพื้นที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕ ของแปลงที่ดินที่ยื่น
ขออนุ ญาตก่อสร้างอาคาร และต้องห่างจากแนวชายฝั ง่ ทะเลไม่น้อยกว่า ๒๐ เมตร อาคารของทาง
ราชการเพื่ อ สาธารณประโยชน์ ที่ มี ร ะยะห่ า งจากแนวชายฝั ่ง ทะเลไม่น้ อ ยกว่า ๒๐ เมตร เขื่ อ น
ทางหรือท่อระบายนํ้า รั้วหรือกําแพงที่มีความสูงไม่เกิน ๑ เมตร ประตูและสะพานที่ไม่ได้สร้างลงสู่ทะเล
(๔) พื้ นที่ บ ริ เ วณที่ ๔ และบริ เ วณที่ ๕ ที่ วัด จากแนวเขตตาม (๓) เข้า ไป
ในแผ่ นดิ นเป็ นระยะ ๑๕๐ เมตร ให้มีได้เฉพาะอาคารที่ มีความสูงไม่เกิน ๑๒ เมตร และมีพื้นที่
รวมกันทุ กชั้นหรื อชั้นหนึ่ งชั้นใดในหลังเดี ยวกันไม่เกิน ๒,๐๐๐ ตารางเมตร หรื ออาคารของทาง
ราชการเพื่อสาธารณประโยชน์
/(๕) . . .

-๕(๕) พื้ นที่บริเวณที่ ๕ ที่วดั จากแนวเขตตาม (๔) เข้าไปในแผ่นดินเป็ นระยะ ๕๐๐ เมตร
ให้มีได้เฉพาะอาคารที่มีความสูงไม่เกิน ๒๓ เมตร และมีพื้นที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๐ ของแปลง
ที่ดินที่ยนื่ ขออนุ ญาตก่อสร้างอาคาร
(๖) พื้ นที่บริเวณที่ ๕ ภายในพื้ นที่ที่มีรศั มีโดยรอบเป็ นระยะ ๑๐๐ เมตร วัดจาก
เขตที่ดินของพระตําหนั กห้วยทรายใหญ่ ให้มีได้เฉพาะอาคารเดี่ยว ชั้นเดียวที่มีความสูงไม่เกิน ๖ เมตร
พื้ นที่ อาคารรวมกันไม่เกิน ๗๕ ตารางเมตร โดยอาคารแต่ ละหลังตั้งห่างกันไม่น้อยกว่า ๔ เมตร
ห่างจากเขตที่ ดินข้างเคียงไม่น้อยกว่า ๒ เมตร มีพื้นที่ ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕ ของแปลงที่ ดิน
ที่ยื่นขออนุ ญาตก่อสร้างอาคาร และต้องห่างจากแนวชายฝั ง่ ทะเลไม่น้อยกว่า ๒๐ เมตร อาคารของ
ทางราชการเพื่อสาธารณประโยชน์ ที่มีระยะห่างจากแนวชายฝั ง่ ทะเลไม่น้อยกว่า ๒๐ เมตร เขื่อน
ทางหรือท่อระบายนํ้า รั้วหรือกําแพงที่มีความสูงไม่เกิน ๑ เมตร ประตูและสะพานที่ไม่ได้สร้างลงสู่ทะเล
(๗) พื้ นที่บริเวณที่ ๖ ให้มีได้เฉพาะท่าเทียบเรือสาธารณะสําหรับเรือประมงหรือ
เรือเพื่อการท่องเที่ยวขนาดตํา่ กว่า ๖๐ ตันกรอส หรือท่าเทียบเรือสําราญและกีฬา
(๘) พื้ นที่บริเวณที่ ๑ บริเวณที่ ๒ บริเวณที่ ๓ บริเวณที่ ๔ และบริเวณที่ ๕
ภายในพื้ นที่ที่มีรศั มีโดยรอบเป็ นระยะ ๑๐๐ เมตร วัดจากเขตที่ดินของโบราณสถานตามกฎหมาย
ว่าด้วยโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ให้มีได้เฉพาะอาคารที่มี
ความสูงไม่เกิน ๖ เมตร
ข้อ ๙ การวัดความสูงของอาคาร ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(๑) กรณี ท่ี ไ ม่ มี ก ารปรับ ระดับ พื้ นดิ น หรื อ มี ก ารปรับ ระดับ พื้ นดิ น ตํา่ กว่า ถนน
สาธารณะในบริเวณที่ก่อสร้าง ให้วดั จากระดับพื้ นดิ นที่ ก่อสร้าง ในกรณี ที่มีการปรับระดับพื้ นดิ น
เท่ากับถนนสาธารณะหรือสูงกว่าถนนสาธารณะให้วดั จากระดับถนนสาธารณะ
(๒) กรณีมีหอ้ งใต้ดินซึ่งค่าระดับเป็ นลบ ความสูงของอาคารให้วดั จากระดับพื้ นดิน
ที่ก่อสร้างเช่นเดียวกับกรณี (๑)
(๓) กรณีพื้นดินเป็ นเชิงลาดแนวเชิงเขา ความสูงของอาคารให้วดั จากระดับพื้ นดิน
ที่ก่อสร้าง ณ จุดที่ตาํ ่ ที่สุดของอาคารหลังนั้น
การวัดความสูงของอาคารให้วดั จากระดับตามวรรคหนึ่ งขึ้ นไปในแนวดิ่ งถึ งส่วน
ที่สงู สุดของอาคาร สําหรับอาคารทรงจัว่ หรือปั้ นหยาให้วดั ถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด
ข้อ ๑๐ ในพื้ นที่ตามข้อ ๔ ห้ามกระทําการหรือประกอบกิจกรรม ดังต่อไปนี้
(๑) การทําเหมือง เว้นแต่การทําเหมืองแร่หินปูน หรือเหมืองแร่ดินซีเมนต์ เฉพาะ
บริเวณที่อยู่ในขอบเขตพื้ นที่ของโรงงานซึ่งได้รบั อนุ ญาตให้ประกอบกิจการผลิตปูนซีเมนต์ก่อนวันที่
ประกาศนี้ ใช้บงั คับ
/(๒) . . .

-๖–
(๒) การขุ ด ตัก ดู ด หรื อ ลอก กรวด ดิ น ดิ น ลูก รัง หรื อ ทราย ในบริ เ วณหรื อ
ลักษณะใด ดังต่อไปนี้
(ก) บริเวณที่มีความลาดชันเกินกว่าร้อยละ ๓๕
(ข) ความลึกของบ่อจากระดับพื้ นดินเกินกว่า ๓ เมตร
(ค) พื้ นที่ปากบ่อเกินกว่า ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร
(ง) ความลึกของบ่ออยูเ่ หนื อชั้นนํ้าบาดาลชั้นแรกน้อยกว่า ๒ เมตร
(จ) เพื่อการค้า หรือ
(ฉ) ส่งผลกระทบรุนแรงต่อสภาพสัณฐาน สภาพทางอุทกวิทยา การไหลของนํ้า
การพังทลายของดิน และทัศนี ยภาพ
(๓) การทํานาเกลือ เว้นแต่พื้นที่บริเวณที่ ๒ และบริเวณที่ ๓
(๔) การขนส่งหรือลําเลียงวัตถุอนั ตรายโดยใช้ระบบท่อขนส่ง
(๕) การถม ปรับพื้ นที่ หรือปิ ดกั้น ซึ่งทําให้แหล่งนํ้าสาธารณะตื้ นเขิน เปลี่ยนทิศทาง
หรื อ ทํา ให้น้ํ า ในแหล่ ง นํ้ า นั้ นไม่อ าจไหลไปได้ต ามปกติ เว้น แต่ เ ป็ นการกระทํา ของทางราชการ
เพื่อประโยชน์สาธารณะหรือป้องกันนํ้าท่วม
(๖) การกระทําการใดๆ ที่ ก่อให้เกิดการเปลี่ ยนแปลงลักษณะทางธรณี สัณฐาน
ด้านกายภาพ ชีวภาพ หรื อชีวกายภาพ ในบริ เวณพื้ นที่สันทราย สันดอน หน้าผา หรือปากนํ้ า เว้นแต่
การกระทําของทางราชการเพื่อป้องกันการกัดเซาะชายฝัง่ หรือเพื่อความปลอดภัยในการเดินเรือ
(๗) การกระทําใดๆ ที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพหาดไปจากเดิม หรือทําให้
ทัศนี ยภาพบริเวณหาดเสียไป เว้นแต่การกระทําของทางราชการเพื่อการฟื้ นฟูและรักษาสภาพตาม
ธรรมชาติ ของหาด การป้องกันการกัดเซาะชายฝั ง่ การรักษาความปลอดภัยทางทะเลและชายหาด
การติดตั้งป้ายเตือนของทางราชการ หรือการทําทุ่น ทั้งนี้ โดยได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตามข้อ ๑๒
(๘) การกระทําใดๆ ที่เป็ นการเปลี่ยนสภาพธรรมชาติของพื้ นที่ป่าชายเลน เว้นแต่
การดําเนิ นการของทางราชการเพื่อการวิจยั ทางวิชาการ การคุม้ ครอง การฟื้ นฟู การเพาะพันธุพ์ ืช
และสัตว์น้ํา
(๙) การกระทํา ใดๆ ที่ เปลี่ ยนแปลงสภาพสิ่ งแวดล้อมทางธรรมชาติ ในบริ เวณ
ที่ได้รบั การประกาศเป็ นแหล่งธรรมชาติอนั ควรอนุ รกั ษ์ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน
๒๕๓๒ เว้นแต่การจัดให้มีสิ่งอํานวยความสะดวกโดยส่วนราชการ เพื่อประโยชน์ ดา้ นนันทนาการ
การท่ องเที่ ย ว การพักผ่ อนหย่อนใจ โดยไม่ทําลายสภาพธรรมชาติ แ ละสอดคล้องกลมกลื นกับ
สภาพแวดล้อม
(๑๐) การปล่อยทิ้ งของเสียหรือมลพิษลงสู่แหล่งนํ้ าหรือทะเล เว้นแต่เป็ นกรณีที่ได้
ผ่านการบําบัดตามมาตรฐานของทางราชการแล้ว
(๑๑) การขับขี่ยานพาหนะในบริเวณชายหาด ยกเว้นการขับขี่เรือ
/(๑๒) . . .

-๗(๑๒) การเก็บหรือทําลายปะการัง ซากปะการัง หรือหินปะการัง หรือการกระทําใดๆ
ที่ อาจเป็ นอันตรายหรื อมีผลกระทบทําให้ปะการัง ซากปะการัง หรื อหินปะการัง ถูกทําลายหรื อ
เสียหาย เว้นแต่การดําเนิ นการ ดังนี้
(ก) การกระทําเพื่อการศึกษาวิจยั ทางวิชาการ
(ข) กิจการสาธารณูปโภคของรัฐที่ มีความจําเป็ นตามที่คณะกรรมการตาม
ข้อ ๑๒ คณะกรรมการผูช้ ํา นาญการพิ จ ารณารายงานการวิเ คราะห์ผ ลกระทบสิ่ ง แวดล้อม และ
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ
(๑๓) การทําประมงโดยใช้เครื่องมืออวนลากชนิ ดมีถุง เครื่องมืออวนรุน ระวะหรือชิบ
รุนกุง้ รุนเคย หรืออวนถุงทุกชนิ ดและทุกขนาด รวมถึงเครื่องมือคราดที่ ใช้เรือยนต์ทุกชนิ ดทําการ
ประมง เว้นแต่การกระทําของพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อประโยชน์ในทางวิชาการและได้รบั อนุ ญาตตาม
กฎหมายว่าด้วยการประมง
(๑๔) การถมทะเล เว้นแต่เป็ นนโยบายของรัฐตามมติคณะรัฐมนตรี หรือมีความจําเป็ น
เพื่อกิจการของส่วนราชการโดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตามข้อ ๑๒ และคณะรัฐมนตรี
(๑๕) การติ ด ตั้ ง ป้ ายหรื อ สิ่ ง ที่ ส ร้า งขึ้ นสํา หรับ ติ ด ตั้ง ป้ ายบนพื้ นดิ น ดัง ต่ อ ไปนี้
เว้นแต่ป้ายหรือสิ่งที่ติดหรือตั้งป้ายของทางราชการ
(ก) ป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้ นสําหรับติดหรือตั้งป้ายเหนื อที่เอกชนที่มีระยะห่าง
จากที่สาธารณะวัดเป็ นมุมฉากในแนวราบบนพื้ นดินและในอากาศน้อยกว่าสองเท่าของความสูงของ
ป้ายและสิ่งที่สร้างขึ้ นสําหรับติดหรือตั้งป้ายนั้นในแนวดิ่ง
(ข) ป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้ นสําหรับติดหรือตั้งป้ายเหนื อที่สาธารณะที่มีขนาด
เกิน ๑ ตารางเมตร หรือมีน้ําหนักรวมทั้งโครงสร้างเกิน ๑๐ กิโลกรัม
(ค) ป้ ายหรื อ สิ่ ง ที่ ส ร้า งขึ้ นสํา หรับ ติ ด หรื อ ตั้ง ป้ ายตามแนวทางหลวงหรื อ
ทางสาธารณะ ในลักษณะบดบังหรืออาจจะบดบังทัศนวิสยั หรือทัศนี ยภาพอันสวยงาม หรือน่ าจะเป็ น
อันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สิน และป้ายตามแนวทางหลวง ที่มีระยะห่างระหว่างป้ายน้อยกว่า
๑,๐๐๐ เมตร
(ง) ป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้ นสําหรับติดหรือตั้งป้ายเหนื อพื้ นที่ที่มีระดับความสูง
จากระดับนํ้าทะเลปานกลางตั้งแต่ ๔๐ เมตรขึ้ นไป หรือพื้ นที่ที่มีความลาดชันเกินกว่าร้อยละ ๓๕
ข้อ ๑๑ ส่ ว นราชการ รัฐ วิ ส าหกิ จ หรื อ เอกชนที่ จ ะทํา การก่ อ สร้า งอาคาร หรื อ
ดําเนิ นการโครงการหรื อประกอบกิ จการในพื้ นที่ ตามข้อ ๔ นอกจากต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
ที่กาํ หนดไว้ในประกาศนี้ แล้ว ให้จดั ทําและเสนอรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้ องต้น หรือรายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม แล้วแต่กรณี ต่อสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ ง แวดล้อ มตามหลัก เกณฑ์ วิ ธี ก าร และระเบี ย บปฏิ บัติ ที่ กํา หนดไว้ต ามมาตรา ๔๖ แห่ ง
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕
/รายงาน . . .

-๘–
รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้ องต้น ให้จดั ทําสําหรับการก่อสร้างอาคาร หรือ
การดําเนิ นการโครงการหรือประกอบกิจการ ดังต่อไปนี้
(๑) โรงแรมหรือสถานที่พกั ตากอากาศตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม หรืออาคาร
อยู่อาศัยรวมตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุ มอาคาร ที่ อยู่ห่างจากแนวชายฝั ง่ ทะเลเกินกว่า ๕๐ เมตร
ซึ่งมีจาํ นวนห้องพักตั้งแต่ ๑๐ ห้อง ถึง ๗๙ ห้อง หรือมีพื้นที่ ใช้สอยของทุ กอาคารดังกล่าวรวมกัน
ตั้งแต่ ๕๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่ถึง ๔,๐๐๐ ตารางเมตร
(๒) โรงพยาบาลหรื อ สถานพยาบาลตามกฎหมายว่ า ด้ว ยสถานพยาบาล
ที่มีจาํ นวนเตียงสําหรับผูป้ ่ วยค้างคืนตั้งแต่ ๑๐ เตียง ถึง ๒๙ เตียง
(๓) การจัดสรรที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ ดินเพื่อเป็ นที่อยู่อาศัยหรื อ
เพื่อประกอบการพาณิชย์ ที่มีจาํ นวนที่ดินแปลงย่อยไม่ถึง ๒๕๐ แปลง หรือมีเนื้ อที่ไม่เกิน ๑๐๐ ไร่
(๔) ท่าเทียบเรือสาธารณะสําหรับเรือประมงหรือเรือเพื่อการท่องเที่ยวขนาดตํา่ กว่า
๖๐ ตันกรอส และท่าเทียบเรือสําราญและกีฬาที่สามารถรับเรือได้ไม่ถึง ๕๐ ลํา ยกเว้นท่าเทียบเรือ
ในบริเวณที่ ๕
(๕) โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวมที่มีขีดความสามารถในการบําบัดนํ้ าเสียได้
ไม่เกิน ๓,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวัน หรือสถานที่ ที่ใช้ในการกําจัดขยะมูลฝอยที่มีปริมาณในการ
กําจัดไม่เกิน ๕๐ ตันต่อวัน แต่ไม่รวมถึงโรงงานปรับคุณภาพของเสียรวมเฉพาะสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุ
ไม่ใช้แล้วตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน
(๖) กิจการที่นําบ้านพักอาศัยที่มีจาํ นวนตั้งแต่ ๑๐ หลัง ถึง ๗๙ หลัง หรือห้องแถว
ตึกแถว บ้านแถว หรืออาคารพาณิชย์ ที่มีจาํ นวนห้องพักตั้งแต่ ๑๐ ห้อง ถึง ๗๙ ห้อง ที่อยูใ่ นที่ดินแปลง
เดียวกันหรือติดต่อกันไปให้บริการเป็ นสถานที่พกั ในลักษณะโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ให้จดั ทําสําหรับการก่อสร้างอาคารหรือ
การดําเนิ นการโครงการหรือประกอบกิจการ ดังต่อไปนี้
(๑) โรงแรมหรือสถานที่พกั ตากอากาศตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม หรืออาคารอยู่
อาศัยรวมตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ที่อยู่ห่างจากแนวชายฝั ง่ ทะเลเกินกว่า ๕๐ เมตร
ซึ่งมีจาํ นวนห้องพักตั้งแต่ ๘๐ ห้องขึ้ นไป หรือมีพื้นที่ใช้สอยของทุกอาคารดังกล่าวรวมกันตั้งแต่ ๔,๐๐๐
ตารางเมตรขึ้ นไป
(๒) โรงแรมหรือสถานที่พกั ตากอากาศตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม หรืออาคารอยู่
อาศัยรวมตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ที่อยูห่ ่างจากแนวชายฝัง่ ทะเลไม่เกิน ๕๐ เมตร
(๓) โรงพยาบาลหรื อ สถานพยาบาล ตามกฎหมายว่า ด้ว ยสถานพยาบาลที่ มี
จํานวนเตียงสําหรับผูป้ ่ วยค้างคืนตั้งแต่ ๓๐ เตียงขึ้ นไป
/(๔) . . .

-๙(๔) การจัดสรรที่ ดิ นตามกฎหมายว่ าด้วยการจัดสรรที่ ดิ นเพื่ อเป็ นที่ อยู่ อาศั ยหรื อ
เพื่อประกอบการพาณิ ชย์ ที่มีจาํ นวนที่ ดินแปลงย่อยตั้งแต่ ๒๕๐ แปลงขึ้ นไป หรือมีเนื้ อที่เกินกว่า
๑๐๐ ไร่
(๕) ท่าเทียบเรือสําราญและกีฬา ที่สามารถรับเรือได้ต้งั แต่ ๕๐ ลําขึ้ นไป หรือมีพื้นที่
ตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ตารางเมตรขึ้ นไป
(๖) โรงงานปรับคุ ณภาพของเสียรวมที่มีขีดความสามารถในการบําบัดนํ้าเสียได้
เกิน ๓,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวัน หรือสถานที่ที่ใช้ในการกําจัดขยะมูลฝอยที่มีปริมาณในการกําจัด
เกิน ๕๐ ตันต่ อวัน และโรงงานปรับคุ ณภาพของเสี ยรวมเฉพาะสิ่งปฏิกูลหรื อวัสดุ ไม่ใ ช้แล้วตาม
กฎหมายว่าด้วยโรงงาน
(๗) กิ จการที่ นํ าบ้านพักอาศัยที่ มี จํานวนตั้งแต่ ๘๐ หลัง หรื อห้องแถว ตึ กแถว
บ้านแถว หรื ออาคารพาณิ ชย์ ที่ มีจํานวนห้องพักตั้งแต่ ๘๐ ห้อง ที่ อยู่ในที่ ดินแปลงเดี ยวกันหรื อ
ติดต่อกันไปให้บริการเป็ นสถานที่พกั ในลักษณะโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม
(๘) โรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้ าตั้งแต่ ๕ เมกกะวัตต์ขึ้นไป
(๙) อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
(๑๐) การก่อสร้างหรือขยายกําแพงริมชายฝัง่ หรือติดแนวชายฝัง่ ที่มีความยาวตั้งแต่
๒๐๐ เมตรขึ้ นไป รอดักทราย เขื่อนกันทรายและคลื่น รอบังคับกระแสนํ้า แนวเขื่อนกันคลื่นนอกฝั ง่
ทะเล หรือสิ่งก่อสร้างอื่นๆ ที่มีลกั ษณะเดียวกัน
การก่อสร้างอาคารตามข้อนี้ ให้หมายความรวมถึงการดัดแปลงหรือการเปลี่ยนการ
ใช้อาคารด้วย
ข้อ ๑๒ เพื่อประโยชน์ในการกํากับดูแลและติดตามผลการคุม้ ครองสิ่งแวดล้อมในพื้ นที่
ตามข้อ ๔ ให้รฐั มนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้ น
เพื่อทํา หน้า ที่ ดูแ ล ติ ด ตาม ตรวจสอบการบังคับ ใช้ม าตรการคุ ม้ ครองสิ่ ง แวดล้อม และให้ค วาม
เห็นชอบการนําแผนงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมไปปฏิบตั ิการเพื่อให้เป็ นไปตามประกาศนี้
(๑) คณะกรรมการกํากับดูแลและติ ดตามผลการคุ ม้ ครองสิ่งแวดล้อมในจังหวัด
เพชรบุรี ประกอบด้วยผูว้ ่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็ นประธานกรรมการ ผูแ้ ทนส่วนราชการประจํา
จังหวัดเพชรบุ รี ที่ เกี่ ยวข้อง ผูแ้ ทนรัฐวิสาหกิ จที่ เกี่ ยวข้อง นายอําเภอบ้านแหลม นายอําเภอเมื อง
เพชรบุรี นายอําเภอท่ ายาง นายอําเภอชะอํา ผูแ้ ทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ นที่ พื้นที่ ตามข้อ ๔
อยู่ในเขตรับผิ ดชอบ ผูท้ รงคุ ณวุฒิดา้ นทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่ อยู่ในจังหวัดเพชรบุ รี
ไม่เกินสามคน ผูแ้ ทนภาคเอกชนซึ่งมีกิจการเกี่ยวกับเกษตรกรรม พาณิ ชยกรรม หรืออุตสาหกรรม
ที่ อยู่ใ นจัง หวัด เพชรบุ รี ไม่ เ กิ น สามคน และผู้แ ทนภาคเอกชนซึ่ งมี กิ จ กรรมเกี่ ย วกับ การอนุ รัก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแห่งชาติที่อยูใ่ นจังหวัดเพชรบุรีไม่เกินสามคนเป็ นกรรมการ และ
/ให้ผอู้ าํ นวยการ . . .

- ๑๐ ให้ผูอ้ ํานวยการสํานั กงานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี เป็ นกรรมการและ
เลขานุ การ
(๒) คณะกรรมการกํากับดูแลและติดตามผลการคุ ม้ ครองสิ่งแวดล้อมในจังหวัด
ประจวบคีรีขนั ธ์ประกอบด้วยผูว้ ่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ เป็ นประธานกรรมการ ผูแ้ ทนส่วนราชการ
ประจําจังหวัดประจวบคี รีขนั ธ์ที่เกี่ยวข้อง ผูแ้ ทนรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง นายอําเภอหัวหิน นายอําเภอ
ปราณบุรี ผูแ้ ทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่พื้นที่ตามข้อ ๔ อยูใ่ นเขตรับผิดชอบ ผูท้ รงคุณวุฒิดา้ น
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อยู่ในจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ไม่เกินสามคน ผูแ้ ทนภาคเอกชน
ซึ่งมีกิจการเกี่ยวกับเกษตรกรรม พาณิชยกรรม หรืออุตสาหกรรมที่อยูใ่ นจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ไม่เกิน
สามคน และผูแ้ ทนภาคเอกชนซึ่งมีกิจกรรมเกี่ยวกับการอนุ รกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติที่อยู่ในจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ไม่เกินสามคนเป็ นกรรมการ และให้ผูอ้ าํ นวยการสํานั กงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ เป็ นกรรมการและเลขานุ การ
ให้ผูว้ ่า ราชการจังหวัด แต่ ล ะจัง หวัด เสนอรายชื่ อ กรรมการตามวรรคหนึ่ ง ในเขต
จังหวัดของตนต่ อรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมภายในหกสิบวัน
นับแต่วนั ที่ประกาศนี้ ใช้บงั คับ
ข้อ ๑๓ เพื่อประโยชน์ ในการสงวนรักษา การอนุ รกั ษ์ การปกป้อง การฟื้ นฟูบรู ณะ
และการจัดการด้า นทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อมในพื้ นที่ ตามข้อ ๔ ให้จังหวัดเพชรบุ รี หรื อจังหวัด
ประจวบคีรีขนั ธ์ แล้วแต่กรณี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตามข้อ ๑๒ มีหน้าที่ ดังนี้
(๑) ส่งเสริมและสนั บสนุ นให้พื้นที่แนวชายฝั ง่ ทะเลและหาดเป็ นเขตนั นทนาการ
เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืน
(๒) ส่งเสริมและสนั บสนุ นให้พื้นที่บริเวณที่ ๖ เป็ นเขตอนุ รกั ษ์ทรัพยากรประมง
รวมทั้งหอยแครง หอยสองฝา และสัตว์น้ําอื่น
(๓) ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให้ส่ ว นราชการ รัฐ วิส าหกิ จ หรื อ ภาคเอกชน ที่ จ ะ
ดําเนิ นโครงการหรื อกิ จ กรรมใดๆ ที่ เกี่ ย วข้องกับทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ง แวดล้อม หรื อ การ
อนุ รกั ษ์ ฟื้ นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดําเนิ นการเผยแพร่ความรู ้ และประชาสัมพันธ์
โครงการหรือกิจกรรมดังกล่าวให้แก่ชุมชนในท้องถิ่นได้รบั ทราบก่อนดําเนิ นการ
(๔) ส่งเสริมและสนั บสนุ นให้มีแผนการศึกษาวิจยั เพื่อฟื้ นฟูสภาพดินเสื่อมโทรม
ในพื้ นที่บริเวณที่ ๑ บริเวณที่ ๒ และบริเวณที่ ๓ ให้เป็ นดินที่เหมาะสมแก่การใช้ประโยชน์
(๕) ส่งเสริมและสนั บสนุ นให้มีการฟื้ นฟูและบํารุงรักษาพื้ นที่ ป่าชายเลนในพื้ นที่
บริเวณที่ ๗ ที่มีสภาพรกร้างว่างเปล่าหรือเลิกการใช้ประโยชน์ตามที่ได้รบั อนุ ญาตตามกฎหมายแล้ว
ให้สอดคล้องกับแผนการจัดการป่ าชายเลนของประเทศตามมติของคณะรัฐมนตรี เพื่อเป็ นแหล่งที่
อยูอ่ าศัยของสัตว์น้ําและเพื่อเพิ่มความสมบูรณ์ให้แก่ธรรมชาติ
/(๖) . . .

- ๑๑ –
(๖) ส่งเสริ มและสนั บสนุ นให้มีการป้องกันและแก้ไขปั ญหาการกัดเซาะชายฝั ่ง
ตลอดแนวชายฝัง่ ทะเล เพื่อฟื้ นฟูและรักษาสภาพธรรมชาติไว้เป็ นสาธารณประโยชน์ต่อไป
(๗) ส่งเสริมและสนับสนุ นให้ผปู ้ ระกอบการทํานาเกลือ นากุง้ หรือบ่อปลา จัดให้มี
ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดีในการประกอบการ และการผลิตตามมาตรฐานของทางราชการ
(๘) ส่งเสริมและสนับสนุ นให้มีการฟื้ นฟูคุณภาพนํ้าในแม่น้ําเพชรบุรี แม่น้ําปราณบุรี
และทางนํ้าสาขาให้มีคุณภาพนํ้าอยู่ในมาตรฐานคุณภาพแหล่งนํ้าผิวดินประเภทที่ ๓ เป็ นอย่างน้อย
ทั้งนี้ ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานคุ ณภาพนํ้ า
ในแหล่งนํ้าผิวดิน
(๙) ส่งเสริมและสนั บสนุ นให้ชุมชนหรือสถานประกอบการทุกประเภทที่ต้งั อยู่ติด
แหล่งนํ้ าสาธารณะ และทะเล มีระบบบําบัดและกําจัดของเสียหรือมลพิษตามมาตรฐานของทาง
ราชการ ก่อนปล่อยลงสู่แหล่งนํ้าหรือทะเล
ข้อ ๑๔ ในกรณีที่มีกฎหมายใดกําหนดมาตรการที่มีผลเป็ นการคุม้ ครองสิ่งแวดล้อม
ไว้ดีกว่าที่กาํ หนดไว้ในประกาศนี้ ก็ให้เป็ นไปตามมาตรการที่กาํ หนดไว้ในกฎหมายนั้น
ข้อ ๑๕ ในเขตพื้ นที่ตามข้อ ๔ ผูม้ ีอาํ นาจหน้าที่ตามกฎหมายอื่นต้องดําเนิ นการ
ให้เป็ นไปตามมาตรการคุม้ ครองสิ่งแวดล้อมที่กาํ หนดไว้ในประกาศนี้ ด้วย
ข้อ ๑๖ การกระทํา กิจกรรม หรือกิจการใดที่ ตอ้ งห้ามตามประกาศนี้ ถ้าได้รับ
อนุ ญาตตามกฎหมายใดไว้แล้วก่อนวันที่ประกาศนี้ ใช้บงั คับ ให้คงดําเนิ นการต่อไปได้จนกว่าจะไม่ได้
รับอนุ ญาตหรือไม่ได้รบั การต่ออายุใบอนุ ญาตตามกฎหมายนั้น แต่จะดําเนิ นการอื่นเพิ่มเติมหรือ
นอกเหนื อ จากที่ ไ ด้รับ อนุ ญ าตไว้แ ล้ว หรื อ นอกเหนื อ จากพื้ นที่ ที่ ไ ด้รับ อนุ ญ าตไว้เ ดิ ม ก่ อ นวัน ที่
ประกาศนี้ ใช้บงั คับไม่ได้
ข้อ ๑๗ อาคารที่มีอยูแ่ ล้วก่อนหรือในวันที่ประกาศนี้ ใช้บงั คับ ให้ได้รบั ยกเว้นไม่ตอ้ ง
ดําเนิ นการตามประกาศนี้ การดัดแปลงหรื อเปลี่ ยนแปลงการใช้อาคารดังกล่ าวให้เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ตามประกาศนี้ แต่จะดัดแปลงหรือเปลี่ยนแปลงการใช้อาคารดังกล่าวให้เป็ นอาคารชนิ ด
หรือประเภทที่มีลกั ษณะต้องห้ามตามประกาศนี้ ไม่ได้
ข้อ ๑๘ อาคารที่ ไ ด้รั บ ใบอนุ ญ าตหรื อ ใบรับ แจ้ง การก่ อ สร้า ง ดั ด แปลง หรื อ
เปลี่ยนแปลงการใช้ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร หรือที่ได้รบั อนุ ญาตตามกฎหมายว่าด้วย
การนั้น ก่อนวันที่ประกาศนี้ ใช้บงั คับ และยังก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงการใช้ไม่แล้วเสร็จ
ให้คงปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ที่ใช้บงั คับอยูใ่ นวันก่อนวันที่ประกาศนี้ ใช้บงั คับจนกว่าจะดําเนิ นการแล้ว
/เสร็จตาม . . .

- ๑๒ เสร็จตามที่ได้รบั อนุ ญาตหรือที่ได้รบั แจ้งไว้ แต่การขอเปลี่ยนแปลงการอนุ ญาตหรือการแจ้งหรือการ
ดําเนิ นการอื่นใดหลังจากวันที่ประกาศนี้ ใช้บงั คับ ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาํ หนดไว้ในประกาศนี้
อาคารที่ ไ ด้ยื่ น คํา ขออนุ ญ าตก่ อ สร้า ง ดั ด แปลง หรื อ เปลี่ ย นแปลงการใช้ต าม
กฎหมายว่าด้วยการควบคุ มอาคารหรือตามกฎหมายว่าด้วยการนั้ นไว้แล้วก่อนวันที่ ประกาศนี้ ใช้
บังคับ การพิจารณาอนุ ญาตให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่ใช้บงั คับอยูใ่ นวันที่ยนื่ คําขออนุ ญาตนั้น
ข้อ ๑๙ ประกาศนี้ ให้ใช้บงั คับมีกาํ หนดระยะเวลาห้าปี นั บแต่วนั ถัดจากวันประกาศ
ราชกิจจานุ เบกษาเป็ นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๓

(นายสุวทิ ย์ คุณกิตติ)
รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สําเนาถูกต้อง

(นายวีรนิ ต ฐานสุพร)
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชํานาญการพิเศษ

ประกาศในราชกิจจานุ เบกษา ฉบับประกาศและงานทัว่ ไป ประเภท ง เล่ม ๑๒๗ ตอนพิเศษ ๙๒ ง
ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๓

บัญชีท้ายประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม
เรื่อง กําหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้ อม ในบริเวณ
พื้นที่อาํ เภอบ้ านแหลม อําเภอเมืองเพชรบุรี อําเภอท่ายาง และ
อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี อําเภอหัวหิน และอําเภอปราณบุรี
จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
พ.ศ. ๒๕๕๓

ลําดับที่
ตาม
กฎหมาย
ว่าด้ วย
โรงงาน

๓

๘

๑๐

๑๒

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับหิน กรวด ทราย หรือ
ดิน สําหรับใช้ ในการก่อสร้ างอย่างใดอย่างหนึ่งหรือ
หลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๕) การลําเลียงหิน กรวด ทราย หรือดิน ด้ วยระบบ
สายพานลําเลียง เว้ นแต่การลําเลียง ซึ่งอยู่ใน
กระบวนการแต่งแร่ตามกฎหมายว่าด้ วยแร่
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผัก พืชหรือผลไม้ อย่าง
ใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๒) การถนอมผัก พืช หรือผลไม้ โดยวิธกี วน
ตากแห้ ง ดอง หรือทําให้ เยือกแข็งโดยฉับพลัน
หรือเหือดแห้ ง
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับอาหารจาก
แป้ งอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทําขนมปัง หรือขนมเค้ ก
(๒) การทําขนมปังกรอบ หรือขนมอบแห้ ง
(๓) การทําผลิตภัณฑ์อาหารจากแป้ ง เป็ นเส้ น เม็ด
หรือชิ้น
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับชา กาแฟ โกโก้
ช็อกโกเลต หรือขนมหวานอย่างใดอย่างหนึ่งหรือ
หลายอย่าง ดังต่อไปนี้

โรงงาน โรงงาน
จําพวก จําพวก
ที่ ๓
ที่ ๒

ได้

-

ได้

-

ได้
ได้

ได้
ได้

ได้

ได้

ข้ อกําหนดเพิ่มเติม

๒
ลําดับที่
ตาม
กฎหมาย
ว่าด้ วย
โรงงาน

๑๔
๑๙

๒๐

๒๘

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

โรงงาน โรงงาน
จําพวก จําพวก
ที่ ๒
ที่ ๓

(๒) การคั่ว บด หรือป่ นกาแฟ หรือการทํากาแฟผง
ได้
(๗) การเชื่อมหรือแช่อ่มิ ผลไม้ หรือ เปลือกผลไม้
หรือการเคลือบผลไม้ หรือเปลือกผลไม้ ด้วย
นํา้ ตาล
ได้
(๘) การอบหรือคั่วถั่วหรือเมล็ดผลไม้ (Nuts)
หรือการเคลือบถั่วหรือเมล็ดผลไม้ (Nuts)
ได้
ด้ วยนํา้ ตาล กาแฟ โกโก้ หรือช็อกโกเลต
(๑๐) การทําลูกกวาดหรือทอฟฟี่
ได้
(๑๑) การทําไอศกรีม
ได้
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการทํานํา้ แข็ง
ได้
หรือตัด ซอย บด หรือย่อยนํา้ แข็ง
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับมอลต์หรือเบียร์
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๒) การทําเบียร์
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับนํา้ ดื่ม เครื่องดื่ม
ว
ที่ไม่มแี อลกอฮอล์ นํา้ อัดลม หรือนํา้ แร่ อย่างใด
ง
อย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
ว
(๑) การทํานํา้ ดื่ม
ได้
(๔) การทํานํา้ แร่
ได้
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องแต่งกาย ซึ่งมิใช่
รองเท้าอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การตัดหรือเย็บเครื่องนุ่งห่ม เข็มขัด ผ้ าเช็ดหน้ า
ผ้ าพันคอ เนกไท หูกระต่าย ปลอกแขน ถุงมือ
ถุงเท้ า จากผ้ าหนังสัตว์ ขนสัตว์ หรือวัสดุอ่นื
ได้
(๒) การทําหมวก
ได้

ข้ อกําหนดเพิ่มเติม

-

-

ได้

ได้
ส
ส
ส
ได้
ได้

ได้
ได้

เฉพาะในสถานบริการ
ตามกฎหมายว่าด้ วย
สถานบริการ

๓
ลําดับที่
ตาม
กฎหมาย
ว่าด้ วย
โรงงาน

๔๑

๕๕

๕๘

๖๒

๖๓

๗๐

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการพิมพ์อย่างใดอย่าง
หนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การพิมพ์ การทําแฟ้ มเก็บเอกสาร การเย็บเล่ม
ทําปกหรือตกแต่งสิ่งพิมพ์
โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ เครื่องกระเบื้องเคลือบ
เครื่องปั้นดินเผา หรือเครื่องดินเผา และรวมถึง
การเตรียมวัสดุเพื่อการดังกล่าว
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อโลหะ อย่าง
ใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทําผลิตภัณฑ์คอนกรีต ผลิตภัณฑ์คอนกรีต
ผสม ผลิตภัณฑ์ยปิ ซัม หรือผลิตภัณฑ์
ปูนปลาสเตอร์
โรงงานผลิต ตบแต่ง ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่อง
เรือนหรือเครื่องตบแต่งภายในอาคารที่ทาํ จากโลหะ
หรือโลหะเป็ นส่วนใหญ่และรวมถึงส่วนประกอบหรือ
อุปกรณ์ของเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งดังกล่าว
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์โลหะ
สําหรับใช้ ในการก่อสร้ าง หรือติดตั้งอย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๒) การทําส่วนประกอบสําหรับใช้ ในการก่อสร้ าง
อาคาร
(๓) การทําส่วนประกอบสําหรับใช้ ในการต่อเรือ
(๕) การทําส่วนประกอบสําหรับใช้ กบั ระบบเครื่อง
ปรับอากาศ
โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่อง
สูบนํา้ เครื่องอัดอากาศหรือก๊าซ เครื่องเป่ าลม เครื่อง
ปรับหรือถ่ายเทอากาศ เครื่องโปรยนํา้ ดับไฟ ตู้เย็น
หรือเครื่องประกอบตู้เย็น เครื่องขายสินค้ าอัตโนมัติ

โรงงาน โรงงาน
จําพวก จําพวก
ที่ ๒
ที่ ๓

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้
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ไม่มกี ารชุบหรือหลอม
หล่อโลหะ
ได้

ได้
ไม่มกี ารชุบหรือหลอม
หล่อโลหะ

ได้
ได้

ได้
ได้

ได้

ได้

๔
ลําดับที่
ตาม
กฎหมาย
ว่าด้ วย
โรงงาน

๗๕

๗๘

๘๐

๘๔

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

โรงงาน โรงงาน
จําพวก จําพวก
ที่ ๒
ที่ ๓

เครื่องล้ าง ซัก ซักแห้ ง หรือรีดผ้ า เครื่องเย็บ
เครื่องส่งกําลังกล เครื่องยก ปั้นจั่น ลิฟต์ บันไดเลื่อน
รถบรรทุก รถแทรกเตอร์ รถพ่วงสําหรับใช้ ในการ
อุตสาหกรรม รถยกซ้ อนของ (Stackers) เตาไฟหรือเตา
อบสําหรับใช้ ในการอุตสาหกรรม หรือสําหรับใช้ ในบ้ าน
แต่ผลิตภัณฑ์น้นั ต้ องไม่ใช้ พลังงานไฟฟ้ า และรวมถึง
ได้
ส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดงั กล่าว
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเรือ อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การต่อ ซ่อมแซม ทาสี หรือตอกหมันเรือในอู่ต่อ
ได้
เรือ นอกจากเรือยาง
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับ จักรยานยนต์ จักรยาน
สามล้ อ หรือจักรยานสองล้ อ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือ
หลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การสร้ าง ประกอบ ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลง
สภาพจักรยานยนต์ จักรยานสามล้ อ หรือ
จักรยานสองล้ อ
ได้
โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซม
ล้ อเลื่อนที่ขบั เคลื่อนด้ วยแรงคน หรือสัตว์ ซึ่งมิใช่
จักรยาน และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของ
ได้
ผลิตภัณฑ์ดงั กล่าว
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเพชร พลอย ทอง เงิน ส
นาก หรืออัญมณี อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
ส
ดังต่อไปนี้
ส
(๑) การทําเครื่องประดับโดยใช้ เพชร พลอย ไข่มุก
ทองคํา ทองขาว เงิน นาก หรืออัญมณี
ได้
(๒) การทําเครื่องใช้ ด้วยทองคํา ทองขาว เงิน นาก
ส
หรือกะไหล่ทอง หรือโลหะมีค่า
ได้
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ได้

ได้
ไม่มกี ารชุบหรือหลอม
หล่อโลหะ

ได้
ไม่มกี ารชุบหรือหลอม
หล่อโลหะ
ได้
ส
ส
ส
ได้
ส
ได้

๕
ลําดับที่
ตาม
กฎหมาย
ว่าด้ วย
โรงงาน

๘๗

๙๐
๙๑

๙๒
๙๕

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

โรงงาน โรงงาน
จําพวก จําพวก
ที่ ๒
ที่ ๓

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องเล่น เครื่องมือ
หรือเครื่องใช้ ท่มี ไิ ด้ ระบุไว้ ในลําดับอื่นอย่างใดอย่าง
หนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๔) การทําร่ม ไม้ ถอื ขนนก ดอกไม้ เทียม ซิป
กระดุม ไม้ กวาด แปรง ตะเกียง โป๊ ะตะเกียง
หรือไฟฟ้ า กล้ องสูบยาหรือกล้ องบุหรี่
ก้ นกรองบุหรี่ หรือ ไฟแช็ก
(๕) การทําป้ าย ตรา เครื่องหมาย ป้ ายติดของ หรือ
เครื่องโฆษณาสินค้ า ตราโลหะหรือยางแม่พิมพ์
ลายฉลุ (Stencils)
โรงงานจัดหานํา้ ทํานํา้ ให้ บริสทุ ธิ์ ทํานํา้ ประปาหรือ
จําหน่ายนํา้ ไปยังอาคาร หรือโรงงานอุตสาหกรรม
โรงงานบรรจุสนิ ค้ าในภาชนะโดยไม่มกี ารผลิตอย่างใด
อย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การบรรจุสนิ ค้ าทั่วไป
โรงงานห้ องเย็น
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยานที่ขับเคลื่อนด้ วย
เครื่องยนต์ รถพ่วง จักรยานสามล้ อ จักรยานสองล้ อ
หรือส่วนประกอบของยานดังกล่าว อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การซ่อมแซมยานที่ขบั เคลื่อนด้ วยเครื่องยนต์
หรือส่วนประกอบของยานดังกล่าว
(๒) การซ่อมแซมรถพ่วง จักรยานสามล้ อ
จักรยานสองล้ อ หรือส่วนประกอบของยาน
ดังกล่าว

ส
ส
ส

ส
ส
ส

ได้
ส
สส
ได้

ได้
สส
ส
ได้

-

ได้

ได้
ได้

ได้
ได้

ส
ส

ส
ส
ส

-

ได้

-

ได้

ส
ส
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ไม่มกี ารแกะ ล้ าง
หรือแปรสภาพวัตถุดบิ

๖
ลําดับที่
ตาม
กฎหมาย
ว่าด้ วย
โรงงาน
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๙๗

โรงงานซ่อมผลิตภัณฑ์ท่มี ไิ ด้ ระบุการซ่อมไว้ ในลําดับใด

๙๘

โรงงานซักรีด ซักแห้ ง ซักฟอก รีด อัด หรือย้ อมผ้ า
เครื่องนุ่งห่ม พรม หรือขนสัตว์

โรงงาน โรงงาน
จําพวก จําพวก
ที่ ๒
ที่ ๓
ได้

ข้ อกําหนดเพิ่มเติม

ไม่มกี ารฟอกย้ อมสี

ได้

ได้

