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ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
เร่ือง  กําหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม  ในบริเวณพื้นที่อําเภอบ้านแหลม   

อําเภอเมืองเพชรบุรี  อําเภอท่ายาง  อําเภอชะอํา  จังหวัดเพชรบุรี   
และอําเภอหัวหิน  อําเภอปราณบุรี  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์   

พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๔๕  วรรคหน่ึงและวรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม 
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๓๕  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติและโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรี  
ออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้ยกเลิก   
(๑) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เร่ือง  กําหนดเขตพื้นที่และ

มาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม  ในบริเวณพื้นที่อําเภอบ้านแหลม  อําเภอเมืองเพชรบุรี  อําเภอท่ายาง   
และอําเภอชะอํา  จังหวัดเพชรบุรี  อําเภอหัวหิน  และอําเภอปราณบุรี  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  พ.ศ.  ๒๕๕๓  
ลงวันที่  ๑๙  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 

(๒) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เร่ือง  ขยายระยะเวลาการใช้บังคับ
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เร่ือง  กําหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม  
ในบริเวณพื้นที่อําเภอบ้านแหลม  อําเภอเมืองเพชรบุรี  อําเภอท่ายาง  และอําเภอชะอํา  จังหวัดเพชรบุรี  
อําเภอหัวหิน  และอําเภอปราณบุรี  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  พ.ศ.  ๒๕๕๓  ลงวันที่  ๒๖  กรกฎาคม  
พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

ข้อ ๒ ในประกาศนี้ 
“แนวชายฝั่งทะเล”  หมายความว่า  แนวที่น้ําทะเลข้ึนสูงสุดตามปกติทางธรรมชาติ 
ข้อ ๓ ให้พื้นที่ที่ได้มีการกําหนดให้เป็นเขตอนุรักษ์และเขตควบคุมมลพิษของจังหวัดเพชรบุรี

และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ดังต่อไปนี้  เป็นเขตพื้นที่ที่ให้ใช้มาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม  ตามหลักเกณฑ์
ที่กําหนดไว้ในประกาศนี้   

(๑) พื้นที่ภายในแนวเขตตามประกาศกระทรวงเกษตร  เร่ือง  กําหนดเขตห้ามใช้เคร่ืองมืออวนลาก
และอวนรุนที่ใช้กับเรือยนต์ทําการประมง  ลงวันที่  ๒๐  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๑๕  เฉพาะในบริเวณ   
ที่วัดจากแนวชายฝั่งทะเลออกไปในทะเลเป็นระยะ  ๓,๐๐๐  เมตร  ตั้งแต่ด้านเหนือตําบลบางตะบูน  
อําเภอบ้านแหลม  จังหวัดเพชรบุรี  ลงไปทางทิศใต้ขนานกับแนวชายฝ่ังทะเลจนถึงสุดเขตตําบลปากน้ําปราณ  
อําเภอปราณบุรี  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
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(๒) พื้นที่ภายในแนวเขตตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เร่ือง  กําหนดห้ามใช้
เคร่ืองมืออวนลากและอวนรุนที่ใช้ประกอบเรือยนต์ทําการประมงในที่จับสัตว์น้ําบางแห่งของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
ลงวันที่  ๙  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๐  ตั้งแต่ด้านเหนือเทศบาลเมืองหัวหิน  อําเภอหัวหิน  ลงไปทางทิศใต้
ขนานกับแนวชายฝั่งทะเลจนถึงสุดเขตตําบลปากน้ําปราณ  อําเภอปราณบุรี  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์   

(๓) พื้นที่ภายในแนวเขตตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  ฉบับที่  ๑๓  (พ.ศ.  ๒๕๓๙)  
ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  พ .ศ .  ๒๕๓๕   
เร่ือง  กําหนดให้ท้องที่เขตอําเภอบ้านแหลม  อําเภอเมืองเพชรบุรี  อําเภอท่ายาง  อําเภอชะอํา  จังหวัดเพชรบุรี  
และอําเภอหัวหินกับอําเภอปราณบุรี  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  เป็นเขตควบคุมมลพิษ  ลงวันที่  ๘  พฤศจิกายน  
พ.ศ.  ๒๕๓๙  เฉพาะในพื้นที่ตําบลบางตะบูน  ตําบลบางตะบูนออก  ตําบลบ้านแหลม  ตําบลบางขุนไทร  
ตําบลปากทะเล  ตําบลบางแก้ว  ตําบลแหลมผักเบ้ีย  อําเภอบ้านแหลม  ตําบลหาดเจ้าสําราญ   
ตําบลหนองขนาน  อําเภอเมืองเพชรบุรี  ตําบลปึกเตียน  อําเภอท่ายาง  ตําบลหนองศาลา  ตําบลบางเก่า  
เทศบาลเมืองชะอํา  อําเภอชะอํา  จังหวัดเพชรบุรี  และเทศบาลเมืองหัวหิน  อําเภอหัวหิน  ตําบลปากน้ําปราณ  
อําเภอปราณบุรี  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์   

ข้อ ๔ ให้จําแนกพื้นที่ที่ให้ใช้มาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมตามข้อ  ๓  เป็น  ๘  บริเวณ   
ตามแผนที่ท้ายประกาศนี้  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

บริเวณที่  ๑  ได้แก่  พื้นที่ตําบลบางตะบูน  และตําบลบางตะบูนออก  อําเภอบ้านแหลม  
จังหวัดเพชรบุรี  เว้นแต่พื้นที่บริเวณที่  ๗ 

บริเวณที่  ๒  ได้แก่  พื้นที่ตําบลบ้านแหลม  ตําบลบางขุนไทร  ตําบลปากทะเล  ตําบลบางแก้ว  
และตําบลแหลมผักเบ้ีย  อําเภอบ้านแหลม  จังหวัดเพชรบุรี  เว้นแต่พื้นที่บริเวณที่  ๗ 

บริเวณที่  ๓  ได้แก่  พื้นที่ตําบลหาดเจ้าสําราญ  และตําบลหนองขนาน  อําเภอเมืองเพชรบุรี  
ตําบลปึกเตียน  อําเภอท่ายาง  ตําบลหนองศาลา  และตําบลบางเก่า  อําเภอชะอํา  จังหวัดเพชรบุรี   
เว้นแต่พื้นที่บริเวณที่  ๗   

บริเวณที่  ๔  ได้แก่  พื้นที่เทศบาลเมืองชะอํา  อําเภอชะอํา  จังหวัดเพชรบุรี  และพื้นที่เทศบาล
เมืองหัวหิน  อําเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  เว้นแต่พื้นที่บริเวณที่  ๘ 

บริเวณที่  ๕  ได้แก่  พื้นที่ตําบลปากน้ําปราณ  อําเภอปราณบุรี  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์   
เว้นแต่พื้นที่บริเวณที่  ๗  และบริเวณที่  ๘    

บริเวณที่  ๖  ได้แก่  พื้นที่ภายในบริเวณตามข้อ  ๓  (๑)  และ  (๒)  เว้นแต่พื้นที่บริเวณที่  ๗   
บริเวณที่  ๗  ได้แก่  พื้นที่ป่าชายเลน  ซึ่งไม่รวมป่าชายเลนในพื้นที่ที่มีเอกสารสิทธิ์ 
บริเวณที่  ๘  ได้แก่  พื้นที่ป่าตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้  ซึ่งไม่รวมแม่น้ํา  ลําคลอง  ถนน  พื้นที่

ที่มีเอกสารสิทธิ์หรือพื้นที่ที่ไม่อยู่ในความครอบครองของราชการ  และพื้นที่บริเวณที่  ๗   
ข้อ ๕ ในพื้นที่ตามข้อ  ๔  ห้ามก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเปลี่ยนการใช้อาคารใด ๆ  ให้เป็น

โรงงานทุกประเภทหรือทุกชนิดตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่ 
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(๑) โรงงานจําพวกที่  ๑  ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานในพื้นที่บริเวณที่  ๑  บริเวณที่  ๒  
บริเวณที่  ๓  และบริเวณที่  ๔   

(๒) โรงงานจําพวกที่  ๒  หรือจําพวกที่  ๓  ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานตามประเภท  ชนิด  
และข้อกําหนดเพิ่มเติมในบัญชีท้ายประกาศนี้  ในพื้นที่บริเวณที่  ๔ 

(๓) โรงงานจําพวกที่  ๑  ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานที่มีพื้นที่ทุกชั้นในหลังเดียวกันหรือหลายหลัง
รวมกันไม่เกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร  ในพื้นที่บริเวณที่  ๕  

(๔) โรงงานที่จําเป็นต้องก่อสร้างทดแทนโรงงานที่มีอยู่เดิม  รวมถึงการขยายโรงงาน  บนพื้นที่เดิม   
(๕) โรงงานจําพวกที่  ๑  จําพวกที่  ๒  และจําพวกที่  ๓  ที่ประกอบกิจการเก่ียวกับเกลือ   

ในพื้นที่บริเวณที่  ๒  และบริเวณที่  ๓     
โรงงานตามที่กําหนดในวรรคหน่ึงต้องมีเคร่ืองจักรหรืออุปกรณ์เพื่อควบคุมมลพิษหรือแก้ไขปัญหา

สิ่งแวดล้อมเป็นไปตามมาตรฐานท่ีกฎหมายกําหนด   
ข้อ ๖ พื้นที่บริเวณที่  ๑  บริเวณที่  ๒  บริเวณที่  ๓  และบริเวณที่  ๕  ทั้งนี้  เฉพาะในบริเวณ 

ที่วัดจากแนวชายฝั่งทะเลเข้าไปในแผ่นดินเป็นระยะ  ๒๐๐  เมตร  และพื้นที่บริเวณที่  ๔  ห้ามก่อสร้าง  
ดัดแปลง  หรือเปลี่ยนการใช้อาคารใด ๆ  ให้เป็นอาคาร  ดังต่อไปนี้ 

(๑) อาคารเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดที่ มีพื้นที่ทุกชั้นในหลังเดียวกันหรือหลายหลังรวมกันเกิน   
๑๐  ตารางเมตร  หรืออาคารเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเพื่อการค้า   

(๒) ฌาปนสถาน  เว้นแต่จําเป็นต้องก่อสร้างทดแทนฌาปนสถานท่ีมีอยู่เดิมบนพ้ืนที่ เดิม   
โดยต้องมีเคร่ืองจักรหรืออุปกรณ์เพื่อควบคุมมลพิษหรือแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นไปตามมาตรฐาน   
ที่กฎหมายกําหนด 

(๓) สุสาน  เว้นแต่ในกรณีที่สุสานเดิมในพื้นที่บริเวณที่  ๔  นั้นได้ใช้ประโยชน์เต็มพื้นที่แล้ว   
จึงจะก่อสร้างสุสานบนพื้นที่ใหม่ได้  โดยต้องมีระยะห่างจากแนวชายฝั่งทะเลไม่น้อยกว่า  ๑,๐๐๐  เมตร  
และมีระยะห่างจากแหล่งน้ําสาธารณะหรือบ่อน้ําเพื่อการบริโภคไม่น้อยกว่า  ๓๐๐  เมตร   

ข้อ ๗ ในพื้นที่บริเวณที่  ๑  บริเวณที่  ๒  บริเวณที่  ๓  บริเวณที่  ๔  และบริเวณที่  ๕   
ห้ามก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเปลี่ยนการใช้อาคารใด ๆ  ให้เป็นอาคาร  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ท่าเทียบเรือ  เว้นแต่ 
 (ก) ท่าเทียบเรือสาธารณะสําหรับเรือประมงขนาดตํ่ากว่า  ๖๐  ตันกรอส   
 (ข) ท่าเทียบเรือโดยสารเพื่อการท่องเที่ยวตามนโยบายของรัฐ   
 (ค) ท่าเทียบเรือสาํราญกีฬา   
(๒) อู่ต่อเรือ 
ข้อ ๘ ในพื้นที่ตามข้อ  ๔  ห้ามก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเปล่ียนการใช้อาคารใด ๆ  ในพื้นที่บริเวณ

ดังต่อไปนี้ 
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(๑) พื้นที่บริเวณที่  ๒  บริเวณที่  ๓  และบริเวณที่  ๔  เฉพาะภายในระยะ  ๖  เมตร   
จากริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของแม่น้ํา  ลําคลอง  หรือแหล่งน้ําสาธารณะ 

(๒) พื้นที่บริเวณที่  ๔  เฉพาะภายในระยะ  ๑๒  เมตร  จากแนวโดยรอบคันขอบอ่างเก็บน้ําเขาเต่า 
(๓) พื้นที่บริเวณที่  ๑  บริเวณที่  ๒  บริเวณที่  ๓  บริเวณที่  ๔  และบริเวณที่  ๕  ห้ามก่อสร้าง  

ดัดแปลง  หรือเปลี่ยนการใช้อาคารใด ๆ  เป็นอาคารเลี้ยงนกแอ่นกินรัง 
ข้อ ๙ ในพื้นที่ตามข้อ  ๔  ซึ่งไม่ใช่กรณีที่ต้องห้ามตามข้อ  ๕  ข้อ  ๖  หรือข้อ  ๗  การก่อสร้าง  

ดัดแปลง  หรือเปลี่ยนการใช้อาคารใด ๆ  ให้เป็นไปตามพื้นที่และหลักเกณฑ์  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ห้ามก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารใด ๆ  ในบริเวณที่มีความลาดชันเกินร้อยละ  ๓๕   
(๒) พื้นที่บริเวณที่  ๑  บริเวณที่  ๒  และบริเวณที่  ๓  ที่วัดจากแนวชายฝั่งทะเลเข้าไป   

ในแผ่นดินเป็นระยะ  ๕๐  เมตร  ให้ทําได้เฉพาะอาคารที่มีความสูงไม่เกิน  ๖  เมตร  พื้นที่อาคารรวมกัน
ไม่เกิน  ๗๕  ตารางเมตร  และต้องมีระยะห่างจากแนวชายฝั่งทะเลไม่น้อยกว่า  ๒๐  เมตร   

(๓) พื้นที่บริเวณที่  ๑  บริเวณที่  ๒  และบริเวณที่  ๓  ที่วัดจากแนวเขตตาม  (๑)  เข้าไป   
ในแผ่นดินเป็นระยะ  ๑๕๐  เมตร  ให้ทําได้เฉพาะอาคารสูงไม่เกิน  ๑๒  เมตร 

(๔) พื้นที่บริเวณที่  ๔  และบริเวณที่  ๕  ที่วัดจากแนวชายฝั่งทะเลเข้าไปในแผ่นดินเป็นระยะ  
๕๐  เมตร  ให้ทําได้เฉพาะอาคารเดี่ยว  ชั้นเดียว  ที่มีความสูงไม่เกิน  ๖  เมตร  พื้นที่อาคารรวมกันไม่เกิน  
๗๕  ตารางเมตร  โดยอาคารแต่ละหลังตั้งห่างกันไม่น้อยกว่า  ๔  เมตร  ห่างจากเขตท่ีดิน  ของผู้อื่น 
ไม่น้อยกว่า  ๒  เมตร  มีที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๗๕  ของที่ดินแปลงที่ ย่ืนขออนุญาต  และต้องมี
ระยะห่างจากแนวชายฝั่งทะเลไม่น้อยกว่า  ๒๐  เมตร  เว้นแต่   

 (ก) อาคารของทางราชการเพื่อสาธารณประโยชน์ที่ มีระยะห่างจากแนวชายฝ่ังทะเล   
ไม่น้อยกว่า  ๒๐  เมตร   

 (ข) เขื่อน  ทาง  หรือท่อระบายนํ้า  ร้ัวหรือกําแพงที่มีความสูงไม่เกิน  ๑  เมตร  ประตูและสะพาน 
ที่ไม่ได้สร้างลงสู่ทะเล 

(๕) พื้นที่บริเวณที่  ๔  และบริเวณที่  ๕  ที่วัดจากแนวเขตตาม  (๔)  เข้าไปในแผ่นดินเป็นระยะ  
๑๕๐  เมตร  ให้ทําได้เฉพาะอาคารที่มีความสูงไม่เกิน  ๑๒  เมตร  และอาคารท่ีมีพื้นที่รวมกันทุกชั้น 
หรือชั้นหนึ่งชั้นใดในหลังเดียวกันไม่เกิน  ๒,๐๐๐  ตารางเมตร   

(๖) พื้นที่บริเวณที่  ๕  ที่วัดจากแนวเขตตาม  (๕)  เข้าไปในแผ่นดินเป็นระยะ  ๕๐๐  เมตร   
ให้ทําได้เฉพาะอาคารที่มีความสูงไม่เกิน  ๒๓  เมตร  และมีที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๓๐  ของที่ดิน 
แปลงที่ย่ืนขออนุญาต 

(๗) พื้ นที่ บ ริเวณที่   ๑   บริเวณที่   ๒   บริเวณที่   ๓   บริเวณที่   ๔   และบริ เวณที่   ๕   
การก่อสร้างอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างใด ๆ  โดยรอบเขตที่ดินของอาคารหรือสถานที่ที่ได้ขึ้นทะเบียน
โบราณสถานตามกฎหมายว่าด้วยโบราณสถาน  โบราณวัตถุ  ศิลปวัตถุ  และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ   
ในระยะ  ๑๐๐  เมตร  ต้องมีความสูงไม่เกิน  ๖  เมตร  และต้องไม่มีลักษณะบดบังทัศนียภาพ 



 หน้า   ๗ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๑๕๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   มิถุนายน   ๒๕๖๑ 
 

 
 

(๘) พื้นที่บริเวณที่  ๖  ให้มีได้เฉพาะท่าเทียบเรือ  ดังนี้ 
 (ก) ท่าเทียบเรือสาธารณะสําหรับเรือประมงขนาดต่ํากว่า  ๖๐  ตันกรอส   
 (ข) ท่าเทียบเรือโดยสารเพื่อการท่องเที่ยวตามนโยบายของรัฐ 
 (ค) ท่าเทียบเรือสําราญกีฬา   
ข้อ ๑๐ การวัดความสูงของอาคาร  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  ดังต่อไปนี้ 
(๑) กรณีที่ ไม่มีการปรับระดับพื้นดินหรือมีการปรับระดับพื้นดินต่ํากว่าถนนสาธารณะ   

ในบริเวณที่ก่อสร้าง  ให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้าง   
(๒) กรณีที่มีการปรับระดับพื้นดินเท่ากับหรือสูงกว่าถนนสาธารณะ  ให้วัดจากระดับถนนสาธารณะ 
(๓) กรณีที่ มีห้องใต้ดินซึ่ งค่าระดับเป็นลบ  ให้วัดจากระดับพื้นดินที่ ก่อสร้างตาม  (๑ )   

หรือระดับถนนสาธารณะตาม  (๒)  แล้วแต่กรณี 
(๔) กรณีที่พื้นดินเป็นเชิงลาด  ให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้าง  ณ  จุดที่ต่ําที่สุดของอาคาร

หลังนั้น   
การวัดความสูงของอาคารให้วัดจากระดับตามวรรคหน่ึงขึ้นไปในแนวดิ่งถึงส่วนที่สูงสุดของอาคาร  

สําหรับอาคารทรงจั่วหรือป้ันหยาให้วัดถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด 
ข้อ ๑๑ ในพื้นที่บริเวณที่  ๖  ห้ามกระทําการหรือประกอบกิจกรรม  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ทําการประมงโดยใช้เคร่ืองมือ  ดังต่อไปนี้   
 (ก) เคร่ืองมืออวนล้อม  อวนญ่ีปุ่น  อวนต้อนปลาทุกชนิด  และลอบดักปลาทุกขนาด   

ในพื้นที่แนวปะการัง  กองหินในทะเล  และแนวปะการังเทียม   
 (ข) เคร่ืองมือทําการประมงทุกชนิดที่ใช้ประกอบกับเรือกลทําการประมงหอยสองฝา   
 (ค) เคร่ืองมือทําการประมงทุกชนิดทําการประมงหอยสองฝา  เว้นแต่เคร่ืองมือประเภท

คราดหรือช้อนโดยวิธีการคราดหรือช้อนด้วยมือ  หรือการจับหรือเก็บด้วยมือ   
ความใน  (๑)  ไม่ใช้บังคับแก่การดําเนินการของเจ้าหน้าที่เพื่อประโยชน์ในทางวิชาการซึ่งได้รับ

อนุญาตตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
(๒) ทําให้เกิดมลพิษ  ขยะมูลฝอย  สารแขวนลอย  ตะกอนแขวนลอย  และมลสารปนเป้ือน

จากการเดินเรือ  การจอดเรือ  การขนส่ง  หรือการขนถ่าย  ที่มีผลทําให้คุณภาพน้ําทะเลเสื่อมโทรม 
หรือเสียสภาพความเป็นธรรมชาติ  ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรชีวภาพทางทะเล  เช่น  ปะการัง  
หญ้าทะเล  และสัตว์ทะเล 

(๓) ทําการสํารวจวัดคลื่นไหวสะเทือน  (Seismic  Wave)  เว้นแต่การสํารวจโครงสร้างทางธรณีวิทยา  
เพื่อประโยชน์ในทางวิชาการของส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่ไม่มีผลกระทบต่อสัตว์น้ํา   
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(๔) ถมทะเลหรือที่ชายตล่ิงปากคลอง  เว้นแต่เป็นความจําเป็นเพื่อประโยชน์ของรัฐ  โดยต้อง
ได้รับความเห็นจากคณะกรรมการตามข้อ  ๑๙  ของจังหวัดนั้น  เพื่อนําไปประกอบการขออนุญาต  ทั้งนี้  
ให้แนบรายละเอียดของโครงการหรือกิจการ  และมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม   
เพื่อประกอบการขอรับความเห็นจากคณะกรรมการตามข้อ  ๑๙  ของจังหวัดนั้นด้วย   

ข้อ ๑๒ ในพื้นที่บริเวณที่  ๗  ห้ามการกระทําใด ๆ  ที่ เป็นการเปลี่ยนสภาพธรรมชาติ   
ของพื้นที่ป่าชายเลน  เว้นแต่การดําเนินการของส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ   
เพื่อการศึกษาวิจัยทางวิชาการ  การคุ้มครอง  การฟื้นฟู  การเพาะพันธุ์พืชและสัตว์น้ํา  โดยต้องได้รับอนุญาต
ตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

ข้อ ๑๓ ในพื้นที่บริเวณที่  ๘  ห้ามก่อสร้าง  แผ้วถาง  เผาป่า  ล่าหรือกระทําการใด ๆ   
ที่เป็นอันตรายต่อสัตว์หรือทําด้วยประการใด ๆ  ให้ป่าหรือทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมสภาพหรือเสียหาย  
เว้นแต่เป็นการดําเนินการของเจ้าหน้าที่เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติ  หรือเป็นการ
ศึกษาวิจัยทางวิชาการซึ่งได้รับอนุญาตตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง   

ข้อ ๑๔ ในพื้นที่ตามข้อ  ๔  ห้ามกระทําการหรือประกอบกิจกรรม  ดังต่อไปนี้ 
(๑) การทําเหมืองแร่  เว้นแต่การทําเหมืองแร่หินปูน  หรือเหมืองแร่ดินซีเมนต์  เฉพาะบริเวณ 

ที่อยู่ในรัศมี  ๒  กิโลเมตรของขอบเขตพื้นที่โรงงานซ่ึงได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการผลิตปูนซีเมนต์ก่อน
วันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ   

(๒) การขุด  ตัก  หรือดูด  กรวด  ดิน  หินผุ  ทราย  หรือลูกรัง  ในลักษณะหรือบริเวณ  ดังต่อไปนี้   
 (ก) เพื่อการค้า   
 (ข) ความลึกของบ่อจากระดับพื้นดินเกินกว่า  ๓  เมตร   
 (ค) พื้นที่ปากบ่อเกินกว่า  ๑๐,๐๐๐  ตารางเมตร  ยกเว้นการขุดบ่อเพื่อใช้เป็นแหล่งน้ําอุปโภค

และบริโภค 
 (ง) บริเวณที่มีความลาดชันเกินกว่าร้อยละ  ๓๕   
 (จ) บริเวณที่มีความลึกของบ่ออยู่เหนือชั้นน้ําบาดาลชั้นแรกน้อยกว่า  ๒  เมตร 
 (ฉ) บริเวณในระยะ  ๑๐๐  เมตร  จากริมเขตทางสาธารณะ  หรือริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติ 

ของแม่น้ํา  ลําคลอง  หรือแหล่งน้ําสาธารณะ 
 (ช) เขตโบราณสถานหรือบริเวณที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์  โบราณคดี  หรือศิลปกรรม   
 (ซ) บริเวณแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ที่ประกาศตามมติคณะรัฐมนตรี  เม่ือวันที่   

๗  พฤศจิกายน  ๒๕๓๒   
(๓) การทํานาเกลือสมุทร  เว้นแต่พื้นที่บริเวณที่  ๒  และบริเวณที่  ๓ 
(๔) การขนส่งหรือลําเลียงวัตถุอันตรายโดยใช้ระบบท่อขนส่ง 
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(๕) การถม  ปรับพื้นที่  หรือปิดก้ัน  ซึ่งทําให้พื้นที่พรุหรือแหล่งน้ําสาธารณะตื้นเขินหรือเปลี่ยนทิศทาง  
หรือทําให้น้ําในพื้นที่พรุหรือแหล่งน้ํานั้นไม่อาจไหลไปได้ตามปกติ  เว้นแต่เป็นการกระทําของทางราชการ
เพื่อประโยชน์สาธารณะหรือป้องกันน้ําท่วม   

(๖) การกระทําใด ๆ  ที่เป็นการค้นหา  เก็บ  ทําลาย  หรือทําให้เสียหายซึ่งโบราณสถาน  โบราณวัตถุ  
หรือศิลปวัตถุ  ตามกฎหมายว่าด้วยโบราณสถาน  โบราณวัตถุ  ศิลปวัตถุ  และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ  
เว้นแต่กระทําเพื่อการศึกษาวิจัยทางวิชาการ  หรือเป็นการดําเนินการของส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ   
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง  โดยต้องได้รับความเห็นของคณะกรรมการ
ตามข้อ  ๑๙  ของจังหวัดนั้น  เพื่อนําไปประกอบการขออนุญาตและได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมศิลปากรก่อน   

(๗) การกระทําใด ๆ  ที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางธรณีสัณฐานทางด้านกายภาพชีวภาพ  
หรือชีวกายภาพ  ในพื้นที่สันทราย  สันดอน  หน้าผา  ปากน้ํา  เว้นแต่การกระทําของส่วนราชการ  
รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ  เพื่อป้องกันการกัดเซาะชายฝ่ัง  หรือเพื่อความปลอดภัยในการเดินเรือ 

(๘) การกระทําใด ๆ  ที่เป็นการเปลี่ยนแปลงสภาพตามธรรมชาติของพื้นที่หาด  เว้นแต่ 
 (ก) การดําเนินการของส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ  เพื่อการฟื้นฟู

และรักษาสภาพตามธรรมชาติของหาด  การป้องกันการกัดเซาะชายฝ่ัง  การรักษาความปลอดภัยทางทะเล 
และชายหาด  การติดตั้งป้ายเตือนของทางราชการ  หรือการทําทุ่น  โดยต้องได้รับความเห็นจากคณะกรรมการ
ตามข้อ  ๑๙  ของจังหวัดนั้น  เพื่อนําไปประกอบการขออนุญาต  ทั้งนี้  ให้แนบรายละเอียดของโครงการ
หรือกิจการ  และมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพื่อประกอบการขอรับความเห็นจาก
คณะกรรมการตามข้อ  ๑๙  ของจังหวัดนั้นด้วย   

 (ข) การดําเนินการในที่ดินชายตลิ่งที่เป็นกรรมสิทธิ์ของเอกชนที่ได้ขออนุญาตจากทางราชการ  
ทั้งนี้  โดยได้รับความเห็นจากคณะกรรมการตามข้อ  ๑๙  ของจังหวัดนั้นด้วย 

(๙) การกระทําใด ๆ  ที่เปลี่ยนแปลงสภาพสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติในบริเวณที่ได้รับการประกาศ 
เป็นบริเวณแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ที่ประกาศตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่  ๗  พฤศจิกายน  ๒๕๓๒  
เว้นแต่การจัดให้มีสิ่งอํานวยความสะดวกโดยส่วนราชการ  เพื่อประโยชน์ด้านนันทนาการ  การท่องเที่ยว  
การพักผ่อนหย่อนใจ  โดยไม่ทําลายสภาพธรรมชาติและสอดคล้องกลมกลืนกับสภาพแวดล้อม 

(๑๐) การปล่อยทิ้งของเสียหรือมลพิษลงสู่แหล่งน้ําหรือทะเล  เว้นแต่เป็นกรณีที่ได้ผ่านการบําบัด
ตามมาตรฐานที่กฎหมายกําหนดแล้ว 

(๑๑) ขับขี่ยานพาหนะบริเวณพื้นที่ชายหาด  ยกเว้นเรือ 
(๑๒) จับ  ดัก  ล่อ  ฆ่า  นําขึ้นมาจากทะเล  หรือกระทําใด ๆ  อันเป็นอันตรายต่อเต่าทะเล  

พะยูน  โลมา  วาฬ  ปลาฉลามวาฬ  หรือสัตว์ทะเลหายากอื่น ๆ  ตามที่กฎหมายกําหนดเพื่อนําซาก   
หรือผลิตภัณฑ์ที่ทําจากซากมาไว้ในครอบครอง   
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ข้อ ๑๕ การก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเปลี่ยนการใช้อาคารเป็นโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม  
อาคารอยู่อาศัยรวมตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร  อาคารชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด   
หรือหอพักตามกฎหมายว่าด้วยหอพัก  ต้องติดตั้งหรือจัดให้มีบ่อดักไขมันและระบบบําบัดน้ําเสียก่อนปล่อย   
ลงสู่ท่อหรือทางน้ําสาธารณะ  โดยระบบและน้ําเสียที่บําบัดแล้วต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกําหนด   

ข้อ ๑๖ การก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเปลี่ยนการใช้อาคารเป็นโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม  
อาคารอยู่อาศัยรวมตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร  หรืออาคารชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด  
ที่อยู่ห่างจากแนวชายฝั่งทะเลเกินกว่า  ๕๐  เมตร  และมีจํานวนห้องพักตั้งแต่  ๑๐  ห้อง  ถึง  ๒๙  ห้อง  
ต้องดําเนินการตามข้อกําหนดท้ายประกาศนี้ 

ข้อ ๑๗ ในพื้นที่ตามข้อ  ๔  นอกจากต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในประกาศนี้แล้ว  
ก่อนการก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร  หรือดําเนินโครงการหรือประกอบกิจการ   
ให้จัดทําและเสนอรายงานผลกระทบส่ิงแวดล้อมเบ้ืองต้นหรือรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
แล้วแต่กรณี  ต่อสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  
และระเบียบปฏิบัติที่กําหนดไว้ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  
ดังต่อไปนี้   

(๑) การจัดทํารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น   
 (ก) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม  อาคารอยู่อาศัยรวมตามกฎหมายว่าด้วย 

การควบคุมอาคาร  หรืออาคารชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด  ที่มีจํานวนห้องพักตั้งแต่  ๓๐  ห้อง   
ถึง  ๗๙  ห้อง  หรือมีพื้นที่ใช้สอยของทุกอาคารรวมกันตั้งแต่  ๑,๕๐๐  ตารางเมตร  แต่ไม่ถึง  ๔,๐๐๐  ตารางเมตร 

 (ข) กิจการที่นําบ้านพักอาศัย  ที่ มีจํานวนห้องพักตั้งแต่  ๓๐  ห้อง  ถึง  ๗๙  ห้อง   
หรือห้องแถว  ตึกแถว  หรือบ้านแถว  ที่มีจํานวนห้องพักตั้งแต่  ๓๐  ห้อง  ถึง  ๗๙  ห้อง  ที่อยู่ในที่ดิน
แปลงเดียวกันหรือติดต่อกัน  ไปให้บริการเป็นสถานที่พักในลักษณะโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม 

 (ค) โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลที่มีเตียงสําหรับ
ผู้ป่วยไว้ค้างคืนตั้งแต่  ๑๐  เตียง  ถึง  ๕๙  เตียง 

 (ง) การจัดสรรที่ดินเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยหรือเพื่อประกอบการพาณิชย์ตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการจัดสรรที่ดินที่มีจํานวนแปลงที่ดินตั้งแต่  ๑๐๐  แปลง  แต่ไม่ถึง  ๕๐๐  แปลง  หรือมีเนื้อที่
ตั้งแต่  ๑๙  ไร่  แต่ไม่เกิน  ๑๐๐  ไร่   

 (จ) ท่าเทียบเรือสาธารณะสําหรับเรือประมงหรือเรือโดยสารเพื่อการท่องเที่ยว  ที่มีพื้นที่รวม
ของท่าเทียบเรือตั้งแต่  ๑๐๐  ตารางเมตร  แต่ไม่ถึง  ๑,๐๐๐  ตารางเมตร 

 (ฉ) ท่าเทียบเรือสําราญกีฬาที่รองรับเรือได้ตั้งแต่  ๕  ลํา  แต่ไม่ถึง  ๕๐  ลํา  หรือมีพื้นที่
ตั้งแต่  ๑๐๐  ตารางเมตร  แต่ไม่ถึง  ๑,๐๐๐  ตารางเมตร 

 (ช) สถานที่ที่ใช้ในการกําจัดขยะมูลฝอยที่มีปริมาณในการกําจัดไม่เกิน  ๕๐  ตันต่อวัน 
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 (ซ) โรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานความร้อนตั้งแต่  ๕  เมกกะวัตต์  แต่ไม่ถึง   
๑๐  เมกกะวัตต์   

(๒) การจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม   
 (ก) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม  อาคารอยู่อาศัยรวมตามกฎหมายว่าด้วย 

การควบคุมอาคาร  หรืออาคารชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด  ที่อยู่ห่างจากแนวชายฝ่ังทะเลไม่เกิน  
๕๐  เมตร   

 (ข) กิจการที่นําบ้านพักอาศัยที่มีจํานวนห้องพักตั้งแต่  ๘๐  ห้องขึ้นไป  หรือห้องแถว  
ตึกแถว  หรือบ้านแถว  ที่มีจํานวนห้องพักตั้งแต่  ๘๐  ห้องขึ้นไป  ที่อยู่ในที่ดินแปลงเดียวกันหรือติดต่อกัน  
ไปให้บริการเป็นสถานที่พักในลักษณะโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม   

 (ค) สถานที่ที่ใช้ในการกําจัดขยะมูลฝอยที่มีปริมาณในการกําจัดเกิน  ๕๐  ตันต่อวัน 
ข้อ ๑๘ ให้เจ้าของอาคารโครงการหรือกิจการตามข้อ  ๑๗  (๑)  (ก)  (ข)  (ค)  (ง)  และ  (จ)  

เฉพาะท่าเทียบเรือประมง  เก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทํางานของระบบบําบัดน้ําเสียและจัดทํา
รายงานสรุปผลการทํางานของระบบบําบัดน้ําเสียตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  เสนอต่อสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรีและสํานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์   

ข้อ ๑๙ เพื่อประโยชน์ในการกํากับดูแลและติดตามผลการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ตามข้อ  ๔  
ให้รัฐมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการกํากับดูแลและติดตามผลการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม  ดังนี้ 

(๑) คณะกรรมการกํากับดูแลและติดตามผลการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี  ประกอบด้วย  
ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี  เป็นประธานกรรมการ  ผู้อํานวยการสํานักงานเจ้าท่าภูมิภาคท่ี  ๓  ผู้อํานวยการ
สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่  ๘  ผู้อํานวยการสํานักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเล  และชายฝั่งที่  ๔  
ผู้อํานวยการสํานักศิลปากรที่  ๑  (ราชบุรี)  อัยการจังหวัดซึ่งเป็นหัวหน้าสํานักงานอัยการจังหวัด  ประมงจังหวัด  
พลังงานจังหวัด  ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด  เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด  โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด  
อุตสาหกรรมจังหวัด  ปลัดจังหวัด  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด  หรือรัฐวิสาหกิจที่ เก่ียวข้อง   
ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  จํานวนหน่ึงคน  ผู้แทนภาคเอกชนซ่ึงมีกิจกรรมเก่ียวข้องกับการบริการ  
การอุตสาหกรรม  หรือการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อยู่ในพื้นที่  จํานวนห้าคน   
และผู้ทรงคุณวุฒิด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อยู่ในพื้นที่  ไม่เกินสามคน  เป็นกรรมการ   
โดยให้ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรีเป็นเลขานุการ   
และให้ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี  แต่งตั้งเจ้าหน้าที่
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจํานวนสองคน  เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
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(๒) คณะกรรมการกํากับดูแลและติดตามผลการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
ประกอบด้วย  ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  เป็นประธานกรรมการ  ผู้อํานวยการสํานักงานเจ้าท่า
ภูมิภาคที่  ๓  ผู้อํานวยการสํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่  ๘  ผู้อํานวยการสํานักงานบริหารจัดการทรัพยากร 
ทางทะเลและชายฝั่งที่  ๔  ผู้อํานวยการสํานักศิลปากรที่  ๑  (ราชบุรี)  อัยการจังหวัดซึ่งเป็นหัวหน้า
สํานักงานอัยการจังหวัด  ประมงจังหวัด  พลังงานจังหวัด  ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด  เจ้าพนักงานที่ดิน
จังหวัดโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด  อุตสาหกรรมจังหวัด  ปลัดจังหวัด  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
หรือรัฐวิสาหกิจที่เก่ียวข้อง  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จํานวนหนึ่งคน  ผู้แทนภาคเอกชน 
ซึ่งมีกิจกรรมเก่ียวข้องกับการบริการการอุตสาหกรรม  หรือการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมที่อยู่ในพื้นที่  จํานวนห้าคน  และผู้ทรงคุณวุฒิด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อยู่ใน
พื้นที่ไม่เกินสามคน  เป็นกรรมการ  โดยให้ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  เป็นเลขานุการ  และให้ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจํานวนสองคน  
เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีและผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เสนอรายชื่อกรรมการตาม  (๑)  
และ  (๒)  แล้วแต่กรณี  ต่อรัฐมนตรีภายในหกสิบวัน  นับแต่วันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ   

ข้อ ๒๐ ให้คณะกรรมการตามข้อ  ๑๙  มีหน้าที่และอํานาจในเขตจังหวัดเพชรบุรีหรือเขต
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  แล้วแต่กรณี  ดังต่อไปนี้   

(๑) ดูแล  ติดตาม  ตรวจสอบการบังคับใช้มาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม  และจัดทํารายงาน 
ผลการติดตามตรวจสอบการบังคับใช้มาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมส่งให้คณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ 
อย่างน้อยปีละหนึ่งคร้ัง 

(๒) จัดให้มีการศึกษาและวิเคราะห์ประสิทธิภาพการบังคับใช้มาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
ที่กําหนดไว้ในประกาศ  เพื่อนํามาประกอบการพิจารณากําหนดมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณ
และพื้นที่ต่าง ๆ  ได้อย่างเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

(๓) ให้ความเห็นชอบโครงการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่จะขอรับการสนับสนุน
จากกองทุนสิ่งแวดล้อมตามมาตรา  ๒๓  (๔)   

(๔) เสนอแนะต่อรัฐมนตรีเก่ียวกับการส่งเสริม  รักษา  คุ้มครอง  ฟื้นฟู  และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมในจังหวัด   
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(๕) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่คณะกรรมการ
มอบหมาย 

ข้อ ๒๑ ในพื้นที่ตามข้อ  ๔  หากมีกฎหมายใดกําหนดมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมเร่ืองใดไว้
โดยเฉพาะและเป็นมาตรการที่ไม่ต่ํากว่ามาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมหรือมีมาตรการที่ดีกว่าในการ
คุ้มครองสิ่งแวดล้อมที่กําหนดไว้ในประกาศนี้  ให้เป็นไปตามมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมที่กําหนดไว้ใน
กฎหมายนั้น 

ข้อ ๒๒ ให้ผู้มีหน้าที่และอํานาจเก่ียวกับการควบคุมอาคารหรือการประกอบกิจการใด ๆ   
ในพื้นที่ตามข้อ  ๔  ปฏิบัติการให้เป็นไปตามมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมที่กําหนดไว้ในประกาศ 
และข้อกําหนดท้ายประกาศนี้ 

ข้อ ๒๓ การกระทํา  กิจกรรม  หรือกิจการใดที่ต้องห้ามตามประกาศน้ี  ถ้าได้รับอนุญาต   
อยู่ก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ  ให้ดําเนินการต่อไปได้จนกว่าจะส้ินกําหนดระยะเวลาที่ได้รับอนุญาต   
ในการนี้ต้องดําเนินการให้เป็นไปตามมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมตามที่กฎหมายหรือประกาศนี้กําหนดไว้ด้วย  
โดยต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในหน่ึงปีนับแต่วันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ 

ในกรณีที่ผู้ได้รับอนุญาตตามวรรคหนึ่งประสงค์จะขออนุญาตดําเนินการนั้นต่อไปภายหลัง 
สิ้นระยะเวลาที่ ได้ รับอนุญาต  ให้ ย่ืนคําขอต่ออายุหรือคําขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น   
แล้วแต่กรณี  ทั้งนี้  ให้อนุญาตตามพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตไว้เดิม 

ข้อ ๒๔ อาคารที่มีอยู่แล้วในพื้นที่ตามข้อ  ๔  ก่อนหรือในวันที่ประกาศน้ีใช้บังคับให้ได้รับยกเว้น 
ไม่ต้องปฏิบัติตามประกาศนี้  แต่ห้ามดัดแปลงหรือเปลี่ยนการใช้อาคารดังกล่าวให้เป็นอาคารชนิด 
หรือประเภทท่ีมีลักษณะต้องห้ามตามที่กําหนดไวใ้นประกาศนี้ 

ข้อ ๒๕ อาคารที่ได้รับใบอนุญาตหรือใบรับแจ้งการก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเปลี่ยนการใช้ 
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร  หรือที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นก่อนวันที่ประกาศนี้ 
ใช้บังคับ  และยังก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเปลี่ยนการใช้ไม่แล้วเสร็จ  ให้คงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ใช้บังคับ
อยู่ในวันก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับจนกว่าจะดําเนินการแล้วเสร็จตามที่ได้รับอนุญาตหรือที่ได้รับแจ้งไว้  
แต่การขอเปล่ียนแปลงการอนุญาตหรือการแจ้งหรือการดําเนินการอื่นใดหลังจากวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ  
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในประกาศนี้   

ข้อ ๒๖ ให้คณะกรรมการกํากับดูแลและติดตามผลการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมที่รัฐมนตรีแต่งตั้งขึ้น
ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เร่ือง  กําหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครอง
สิ่งแวดล้อม  ในบริเวณพื้นที่อําเภอบ้านแหลม  อําเภอเมืองเพชรบุรี  อําเภอท่ายาง  และอําเภอชะอํา  
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จังหวัดเพชรบุรี  อําเภอหัวหิน  และอําเภอปราณบุรี  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  พ.ศ.  ๒๕๕๓  ปฏิบัติหน้าที่
คณะกรรมการกํากับดูแลและติดตามผลการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี  และคณะกรรมการ  
กํากับดูแลและติดตามผลการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  แล้วแต่กรณี  ตามประกาศนี้  
ไปพลางก่อนจนกว่าจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการกํากับดูแลและติดตามผลการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
จังหวัดเพชรบุรีและคณะกรรมการกํากับดูแลและติดตามผลการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ขึ้น  
ตามประกาศนี้   

ข้อ ๒๗ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป   
และมีระยะเวลาบังคับใช้ห้าปีนับแต่วันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๗  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

พลเอก  สุรศักดิ์  กาญจนรัตน์ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 



 
 

บัญชีท้ายประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เรื่อง  กําหนดเขตพ้ืนที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณพ้ืนที่อําเภอบ้านแหลม 

อําเภอเมืองเพชรบุรี อําเภอท่ายาง อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี  
และอําเภอหัวหิน อําเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

พ.ศ. ๒๕๖๑ 
   

 
ลําดับท่ีตาม
กฎหมาย 
ว่าด้วย
โรงงาน 

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน 
โรงงาน 
จําพวก 
ท่ี ๒ 

โรงงาน 
จําพวก 
ท่ี ๓ 

ข้อกําหนดเพ่ิมเติม 

๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับหิน กรวด ทราย หรือดิน สําหรับ 
ใช้ในการก่อสร้างอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปน้ี 
(๕) การลําเลียงหิน กรวด ทรายหรือดิน ด้วยระบบสายพานลําเลียง 
     เว้นแต่การลําเลียง ซ่ึงอยู่ในกระบวนการแต่งแร่ตามกฎหมาย 
     ว่าด้วยแร่ 

 
 

ได้ 

 
 
- 

 

๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผัก พืช หรือผลไม้อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่าง ดังต่อไปน้ี 
(๒) การถนอมผัก พืช หรือผลไม้ โดยวิธีกวน ตากแห้ง ดอง หรือทําให้ 
     เยือกแข็งโดยฉับพลันหรือเหือดแห้ง

 
 

ได้ 

 
 

- 

 

๑๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับอาหารจากแป้งอย่างใดอย่างหนึ่ง         
หรือหลายอย่าง ดังต่อไปน้ี 
(๑) การทําขนมปัง หรือขนมเค้ก 
(๒) การทําขนมปังกรอบ หรือขนมอบแห้ง 
(๓) การทําผลิตภัณฑ์อาหารจากแป้ง เป็นเส้น เม็ด หรือชิ้น

 
 

ได้ 
ได้ 
ได้

 
 

ได้ 
ได้ 
ได้ 

 

๑๒ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับชา กาแฟ โกโก้ ช็อกโกแลต  
หรือขนมหวานอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปน้ี 
(๒) การคั่ว บด หรือป่นกาแฟ หรือการทํากาแฟผง 
(๗) การเชื่อมหรือแช่อ่ิมผลไม้ หรือเปลือกผลไม้ หรือการเคลือบผลไม้ 
     หรือเปลือกผลไม้ด้วยน้ําตาล 
(๘) การอบหรือคั่วถ่ัวหรือเมล็ดผลไม้ (Nuts) หรือการเคลือบถ่ัวหรือ 
     เมล็ดผลไม้ (Nuts) ด้วยน้ําตาล กาแฟ โกโก้ หรือช็อกโกแลต 
(๑๐) การทําลูกกวาดหรือทอฟฟี่ 
(๑๑) การทําไอศกรีม 

 
 

ได้ 
ได้ 
 

ได้ 
 

ได้ 
ได้

 
 
- 
- 
 
- 
 
- 
- 

 

๑๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการทําน้ําแข็ง หรือตัด ซอย บด  
หรือย่อยน้ําแข็ง

ได้ ได้  

๑๙ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับมอลต์หรือเบียร์อย่างใดอย่างหนึ่ง 
หรือหลายอย่าง ดังต่อไปน้ี 
(๒) การทําเบียร์ 

 
 
- 

 
 

ได้ 

 

๒๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ําด่ืม เคร่ืองด่ืมท่ีไม่มีแอลกอฮอล์ 
น้ําอัดลม หรือน้ําแร่ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปน้ี 
(๑) การทําน้ําด่ืม 
(๔) การทําน้ําแร่  

 
 

ได้ 
ได้ 

 
 

ได้ 
ได้ 

 
 
 
 



๒ 
 

ลําดับท่ีตาม
กฎหมาย 
ว่าด้วย
โรงงาน 

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน 
โรงงาน 
จําพวก 
ท่ี ๒ 

โรงงาน 
จําพวก 
ท่ี ๓ 

ข้อกําหนดเพ่ิมเติม 

๒๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเคร่ืองแต่งกาย ซ่ึงมิใช่รองเท้า
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปน้ี 
(๑) การตัดหรือเย็บเคร่ืองนุ่งห่ม เข็มขัด ผ้าเช็ดหน้า เนกไท  
      หูกระต่าย ปลอกแขน ถุงมือ ถุงเท้า จากผ้า หนังสัตว์ ขนสัตว์  
      หรือวัสดุอ่ืน 
 (๒) การทําหมวก 

 
ได้ 
 
 

ได้

 
 

ได้ 
 
 

ได้ 

 

๔๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการพิมพ์อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่าง ดังต่อไปน้ี 
(๑) การพิมพ์ การทําแฟ้มเก็บเอกสาร การเย็บเล่ม ทําปก หรือ 
     ตบแต่งสิ่งพิมพ์ 

 
ได้ 

 
 

ได้ 

 

๕๕ โรงงานผลิตภัณฑ์ เคร่ืองกระเบื้องเคลือบ เคร่ืองปั้นดินเผา หรือ
เคร่ืองดินเผา และรวมถึงการเตรียมวัสดุเพ่ือการดังกล่าว

ได้ ได้  

๕๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์โลหะอย่างใดอย่างหนึ่ง         
หรือหลายอย่าง ดังต่อไปน้ี 
(๑) การทําผลิตภัณฑ์คอนกรีต ผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสม ผลิตภัณฑ์        
    ยิปซัม หรือผลิตภัณฑ์ปูนปลาสเตอร์

 
ได้ 

 
 

ได้ 

 

๖๒ โรงงานผลิต ตบแต่ง ดัดแปลง หรือซ่อมแซม เคร่ืองเรือน
หรือเคร่ืองตบแต่งภายในอาคารท่ีทําจากโลหะหรือโลหะเป็นส่วนใหญ่ 
และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของเคร่ืองเรือน 
หรือเคร่ืองตบแต่งดังกล่าว 

ได้ ได้ ไม่มีการชุบหรือหลอม
หล่อโลหะ 

๖๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์โลหะสําหรับใช้ในการ
ก่อสร้าง หรือติดต้ังอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปน้ี 
(๒) การทําส่วนประกอบสําหรับใช้ในการก่อสร้างอาคาร 
(๓) การทําส่วนประกอบสําหรับใช้ในการต่อเรือ 
(๕) การทําส่วนประกอบสําหรับใช้กับระบบเคร่ืองปรับอากาศ 

 
ได้ 
ได้ 
ได้ 

 
 

ได้ 
ได้ 
ได้ 

ไม่มีการชุบหรือหลอม
หล่อโลหะ 

๗๐ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเคร่ืองสูบน้ํา 
เคร่ืองอัดอากาศหรือก๊าซ เคร่ืองเป่าลม เคร่ืองปรับหรือถ่ายเทอากาศ 
เคร่ืองโปรยน้ําดับไฟ ตู้เย็นหรือเคร่ืองประกอบตู้เย็น เคร่ืองขายสินค้า
อัตโนมัติ เคร่ืองลา้ง ซัก ซักแห้ง หรือรีดผ้า เคร่ืองเย็บ เคร่ืองส่งกาํลงักล 
เคร่ืองยก ปั้นจั่น ลิฟต์ บันไดเลื่อน รถบรรทุก รถแทรกเตอร์  
รถพ่วงสําหรับใช้ในการอุตสาหกรรม รถยกชอ้นของ (Stackers)  
เตาไฟหรือเตาอบสําหรับใช้ในการอุตสาหกรรม หรือสําหรับใช้ในบ้าน 
แต่ผลิตภัณฑ์นั้นต้องไม่ใช้พลังงานไฟฟ้า และรวมถึงส่วนประกอบหรือ
อุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว 

ได้ ได้  

๗๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับจักรยานยนต์ จักรยานสามล้อ หรือ
จักรยานสองล้อ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปน้ี 
(๑) การสร้าง ประกอบ ดัดแปลง หรือเปล่ียนแปลงสภาพ   
     จักรยานยนต์ จักรยานสามล้อ หรือจักรยานสองล้อ  
 
 
 

 
ได้ 

 
 

ได้ 

ไม่มีการชุบหรือหลอม
หล่อโลหะ 
 
 



๓ 
 

ลําดับท่ีตาม
กฎหมาย 
ว่าด้วย
โรงงาน 

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน 
โรงงาน 
จําพวก 
ท่ี ๒ 

โรงงาน 
จําพวก 
ท่ี ๓ 

ข้อกําหนดเพ่ิมเติม 

๘๐ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมล้อเลื่อนท่ีขับเคลื่อน
ด้วยแรงคน หรือสัตว์ ซ่ึงมิใช่จักรยานและรวมถึงส่วนประกอบหรือ
อุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว 

ได้ ได้ ไม่มีการชุบหรือหลอม
หล่อโลหะ 

๘๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเพชร พลอย ทอง เงิน นาก  
หรืออัญมณีอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปน้ี 
(๑) การทําเคร่ืองประดับโดยใช้เพชร พลอย ไข่มุก ทองคํา ทองขาว    
      เงิน นาก หรืออัญมณี 
(๒) การทําเคร่ืองใช้ด้วยทองคํา ทองขาว เงิน นาก หรือกะไหล่ทอง  
      หรือโลหะที่มีค่า 

 
 

ได้ 
 

ได้ 

 
 

ได้ 
 

ได้ 

 

๘๗ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเคร่ืองเล่น เคร่ืองมือหรือเคร่ืองใช้ 
ท่ีมิได้ระบุไว้ในลําดับอ่ืนอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้ 
(๔) การทําร่ม ไม้ถือ ขนนก ดอกไม้เทียม ซิป กระดุม ไม้กวาด แปรง    
     ตะเกียง โป๊ะตะเกียงหรือไฟฟ้า กล้องสูบยาหรือกล้องบุหร่ี  
     ก้นกรองบุหร่ี หรือไฟแช็ก                                                
(๕) การทําป้าย ตรา เคร่ืองหมาย ป้ายติดของ หรือเคร่ืองโฆษณา 
     สินค้า ตราโลหะหรือยางแม่พิมพ์ลายฉลุ (Stencils)

 
 

ได้ 
 
 

ได้ 

 
 

ได้ 
 
 

ได้ 

 

๘๘ โรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้าอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง 
ดังต่อไปน้ี 
(๑) การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์ ยกเว้น 
     ท่ีติดต้ังบนหลังคา ดาดฟ้า หรือส่วนหนึ่งส่วนใดบนอาคาร 
     ซ่ึงบุคคลอาจเข้าอยู่หรือใช้สอยได้โดยมีขนาดกําลังการผลิตติดต้ัง  
     สูงสุดรวมกันของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ไม่เกิน ๑,๐๐๐ กิโลวัตต์ 
(๒) การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลงังานความร้อน 
(๓) การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลงังานน้ํา ยกเว้นการผลิตพลังงาน   
     ไฟฟ้าจากพลังงานน้ําจากเขื่อนหรืออ่างเก็บน้ําขนาดกําลังการผลิต
     ไม่เกิน ๑๕ เมกะวัตต์ การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานน้ําแบบ  
     สูบกลับ การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานน้ําท้ายเขื่อน การผลิต
     พลังงานไฟฟ้าจากพลังงานน้ําจากฝายและการผลิตพลังงานไฟฟ้า  
     จากคลองส่งน้ํา 

 
 
- 
 
 
 
- 
- 
 

 
 

ได้ 
 
 
 

ได้ 
ได้ 
 

 

๙๐ โรงงานจัดหานํ้า ทําน้ําให้บริสุทธ์ิ ทําน้ําประปา หรือจําหน่ายน้ํา 
ไปยังอาคารหรือโรงงานอุตสาหกรรม

- ได้  

๙๑ โรงงานบรรจุสินค้าในภาชนะโดยไม่มีการผลิตอย่างใดอย่างหนึ่ง          
หรือหลายอย่าง ดังต่อไปน้ี 
(๑) การบรรจุสินค้าท่ัวไป 

 
 

ได้

 
 

ได้ 

 

๙๒ โรงงานห้องเย็น ได้ ได้ ไม่มีการแกะ ล้าง หรือ
แปรสภาพวัตถุดิบ

๙๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยานท่ีขับเคลื่อนด้วยเคร่ืองยนต์  
รถพ่วง จักรยานสามล้อ จักรยานสองล้อ หรือส่วนประกอบ 
ของยานดังกล่าวอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปน้ี 
 

 
 
 

 
 
 
 

 



๔ 
 

ลําดับท่ีตาม
กฎหมาย 
ว่าด้วย
โรงงาน 

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน 
โรงงาน 
จําพวก 
ท่ี ๒ 

โรงงาน 
จําพวก 
ท่ี ๓ 

ข้อกําหนดเพ่ิมเติม 

(๑) การซ่อมแซมยานท่ีขับเคล่ือนด้วยเคร่ืองยนต์หรือส่วนประกอบ 
     ของยานดังกล่าว 
(๒) การซ่อมแซมรถพ่วง จักรยานสามล้อ จักรยานสองล้อ  
     หรือส่วนประกอบของยานดังกล่าว

- 
 
 
-

ได้ 
 
 

ได้ 
๙๗ โรงงานซ่อมผลิตภัณฑ์ท่ีมิได้ระบุการซ่อมไว้ในลําดับใด ได้ - 
๙๘ โรงงานซักรีด ซักแห้ง ซักฟอก รีด อัด หรือย้อมผ้า เคร่ืองนุ่งห่ม พรม 

หรือขนสัตว์  
ได้ ได้  

๑๐๑ โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม (Central Waste Treatment Plant) - ได้ 
 

 



 

 

ข้อก ำหนดท้ำยประกำศกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
เรื่อง  ก ำหนดเขตพ้ืนที่และมำตรกำรคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณพ้ืนที่อ ำเภอบ้ำนแหลม 

อ ำเภอเมืองเพชรบุรี อ ำเภอท่ำยำง อ ำเภอชะอ ำ จังหวัดเพชรบุรี  
และอ ำเภอหัวหิน อ ำเภอปรำณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  

พ.ศ. ๒๕๖๑ 
   

 
ข้อ ๑  ปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ดังต่อไปนี้ 
(๑) มำตรกำรที่จะต้องด ำเนินกำรก่อนกำรก่อสร้ำง 
 (ก) พิจำรณำออกแบบให้มีอัตรำส่วนของพ้ืนที่สีเขียวร้อยละ ๕๐ ของแปลงที่ดิน 

ส ำหรับกำรก่อสร้ำงใหม่ในพ้ืนที่ใหม่ที่ยังไม่เคยมีกำรใช้ประโยชน์ และร้อยละ ๓๐ ของแปลงที่ดินส ำหรับ
กำรก่อสร้ำงใหม่ในพ้ืนที่เดิมที่เคยมีกำรใช้ประโยชน์ ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  ๑๐ กรกฎำคม ๒๕๕๐ 
เรื่อง  แผนปฏิบัติกำรเชิงนโยบำยด้ำนกำรจัดกำรพ้ืนที่สีเขียวชุมชนเมืองอย่ำงยั่งยืน 

 (ข) พิจำรณำออกแบบและวำงผังอำคำรให้เหมำะสมกับสภำพแวดล้อมบริเวณพ้ืนที่
และโดยรอบ โดยต้องไม่ก่อให้เกิดผลกระทบกับชุมชนบริเวณใกล้เคียง 

(๒) มำตรกำรระหว่ำงกำรก่อสร้ำง 
 (ก) ด้ำนคุณภำพน้ ำและกำรระบำยน้ ำ 
  ๑) จัดให้มีระบบระบำยน้ ำ โดยจัดท ำรำงระบำยน้ ำ (Gutter) และบ่อตกตะกอน

ดินขนำดเพียงพอที่จะรองรับน้ ำฝนในพ้ืนที่ก่อนระบำยออกสู่ท่อระบำยน้ ำสำธำรณะหรือแหล่งน้ ำสำธำรณะ 
และดูแล บ ำรุงรักษำ และขุดลอกตะกอนดิน เพ่ือให้ระบบระบำยน้ ำอยู่ในสภำพที่สำมำรถใช้งำนได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพอยู่เสมอ 

  ๒) จัดให้มีห้องส้วมที่ถูกสุขลักษณะ โดยมีจ ำนวนห้องส้วมอย่ำงน้อยคนงำน ๒๐ 
คนต่อ ๑ ห้อง 

  ๓) จัดให้มีกำรบ ำบัดน้ ำเสียจำกห้องส้วมและน้ ำใช้ในพ้ืนที่ก่อสร้ำง โดยอำจ
จัดเป็นบ่อเกรอะ-บ่อซึม และเมื่อกำรก่อสร้ำงแล้วเสร็จ ต้องจัดกำรบ่อเกรอะ -บ่อซึมดังกล่ำวให้ถูก
สุขลักษณะ โดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 (ข) ด้ำนขยะมูลฝอย 
  ๑) จัดให้มีภำชนะรองรับขยะมูลฝอยที่มีขนำดที่เหมำะสม และจ ำนวนเพียงพอ

เพ่ือรองรับขยะมูลฝอยจำกคนงำนและควบคุมให้คนงำนทิ้งขยะมูลฝอยในภำชนะรองรับที่จัดเตรียมไว้อย่ำง
เคร่งครัด และแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน ำขยะมูลฝอยที่เก็บรวบรวมไว้ไปก ำจัดยังสถำนที่ก ำจัด
ขยะมูลฝอยที่ถูกต้องตำมหลักวิชำกำร 

  ๒) เศษวัสดุจำกกำรก่อสร้ำงต้องแยกเก็บและรวบรวมไว้เป็นสัดส่วนในพ้ืนที่ที่
เหมำะสม และจัดให้มีระบบคัดแยกและน ำกลับมำใช้ประโยชน์ได้อีก เช่น เศษคอนกรีต เศษเหล็กและถุง
ปูนซีเมนต์ เป็นต้น และหลังกำรก่อสร้ำงแล้วเสร็จต้องจัดกำรเก็บขนเศษวัสดุก่อสร้ำงออกจำกบริเวณพ้ืนที่
ไปก ำจัดให้เรียบร้อย โดยไม่น ำเศษวัสดุก่อสร้ำงไปทิ้งในพ้ืนที่สำธำรณะหรือสถำนที่ที่อำจส่งผลกระทบต่อผู้
พักอำศัยอยู่ในบริเวณนั้น ๆ 

 
 



๒ 
 

 

 (ค) ด้ำนกำยภำพของพ้ืนที่ 
  ๑) กรณีที่มีกำรเปิดหน้ำดินหรือกำรปรับหน้ำดิน ต้องมีกำรบดอัดชั้นดินให้แน่น 

โดยมีควำมรำบเรียบและสม่ ำเสมอ เพ่ือป้องกันกำรชะล้ำงหน้ำดินโดยเฉพำะในช่วงฤดูฝน 
  ๒) ต้องมีกำรเก็บกวำดท ำควำมสะอำดพ้ืนที่จำกกำรร่วงหล่นของเศษหินและดิน 
  ๓) ติดป้ำยประกำศบริเวณพ้ืนที่ก่อสร้ำง รวมทั้งระบุชื่อ ที่อยู่ หมำยเลขโทรศัพท์ 

หรือสถำนที่ที่สำมำรถติดต่อได้ของเจ้ำของโครงกำร เพ่ือรับข้อร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะจำกผู้ที่อยู่ข้ำงเคียง 
 (ง) ด้ำนคุณภำพอำกำศ เสียง และควำมสั่นสะเทือน 
  ๑) ใช้ผ้ำใบกั้นรอบตัวอำคำร โดยยึดติดกับนั่งร้ำนรอบอำคำรผ้ำใบและนั่งร้ำน

ต้องมีควำมสูงเท่ำกับควำมสูงของอำคำรขณะก่อสร้ำงตลอดแนวอำคำร และต้องรักษำให้อยู่ในสภำพดีตลอด
กำรก่อสร้ำง เพ่ือป้องกันฝุ่นละอองและเศษวัสดุก่อสร้ำงร่วงหล่นและลดควำมดังของเสียง  

  ๒) จัดให้มีปล่องชั่วครำวส ำหรับทิ้งเศษวัสดุก่อสร้ำง และป้องกันฝุ่นละออง 
ที่เกิดจำกกำรก่อสร้ำงและกำรทิ้งเศษวัสดุต่ำง ๆ 

  ๓) ในกำรบรรทุกวัสดุก่อสร้ำง ต้องจัดให้มีวัสดุปิดคลุมท้ ำยรถให้มิดชิด                   
เพ่ือป้องกันกำรปลิวฟุ้งหรือร่วงหล่นของวัสดุ และก ำหนดน้ ำหนักและควำมเร็วของรถบรรทุกที่ใช้ขนส่งวัสดุ
ก่อสร้ำงให้เป็นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรจรำจรทำงบก 

  ๔) ท ำกำรฉีดพรมน้ ำบริเวณพ้ืนที่ก่อสร้ำงและกองวัสดุพวกหินและทรำย เพ่ือลด
กำรฟุ้งกระจำยของฝุ่นละอองอย่ำงน้อยวันละ ๒ ครั้ง 

  ๕) บริเวณปำกทำงเข้ำ-ออก ต้องปิดทึบตลอดเวลำ โดยเปิดเฉพำะเมื่อมีรถเข้ำ - 
ออก และต้องรักษำพ้ืนผิวให้สะอำดปรำศจำกเศษหิน ดิน ทรำย หรือฝุ่น ตกค้ำงจนกำรก่อสร้ำงแล้วเสร็จ  

  ๖) ก ำหนดช่วงเวลำกำรก่อสร้ำงที่ก่อให้เกิดเสียงดังในช่วงเวลำ ๐๘.๐๐ - ๑๗.๐๐ 
นำฬิกำ เท่ำนั้น แต่หำกมีกิจกรรมกำรก่อสร้ำงที่ต่อเนื่องและเกินช่วงเวลำดังกล่ำว ต้องแจ้งผู้ที่อยู่ข้ำงเคียง
ให้ทรำบล่วงหน้ำ 

  ๗) ตรวจสอบและบ ำรุงเครื่องจักรที่ใช้ในกำรก่อสร้ำงให้อยู่ในสภำพดีอยู่เสมอ เพ่ือลด
กำรเกิดเขม่ำ ควันด ำ และเสียงดัง ตลอดจนเลือกใช้เครื่องจักร เครื่องยนต์ และอุปกรณ์ต่ำง ๆ ชนิดที่มีเสียง
เบำ และวำงผังเครื่องยนต์ที่มีเสียงดังให้ห่ำงไกลจำกอำคำรที่พักอำศัยที่อยู่ใกล้เคียง 

 (จ) ด้ำนกำรคมนำคมขนส่ง 
  ๑) รถบรรทุกที่ขนส่งวัสดุก่อสร้ำงจะต้องไม่บรรทุกน้ ำหนักเกินพิกัดที่กฎหมำย

ก ำหนด 
  ๒) ไม่ขนส่งวัสดุก่อสร้ำงในชั่วโมงเร่งด่วน เพ่ือป้องกันควำมแออัดของกำรจรำจร 

และไม่ให้มีกำรจอดรถเพ่ือขนส่งวัสดุก่อสร้ำงบนถนนที่จะท ำให้เกิดกำรกีดขวำงกำรจรำจรได้   ทั้งนี้ ควรจัด
ให้มีพ้ืนที่จอดรถส ำหรับขนส่งวัสดุก่อสร้ำงภำยในพ้ืนที่โครงกำร 

  ๓) จัดระบบกำรจรำจรภำยในพ้ืนที่ก่อสร้ำงและบริเวณทำงเข้ำ - ออก ให้มีควำม
สะดวกและปลอดภัย โดยติดตั้งป้ำยสัญญำณหรือจัดให้มีพนักงำนอ ำนวยควำมสะดวก 

 (ฉ) ด้ำนอัคคีภัย 
  จัดให้มีถังดับเพลิงเคมีอย่ำงเพียงพอ เพ่ือเตรียมควำมพร้อมกรณีเกิดเหตุเพลิง

ไหม ้และมีกำรตรวจสอบระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัยให้สำมำรถใช้งำนได้อยู่เสมอ 
 
 



๓ 
 

 

 (ช) ด้ำนสังคม 
  ๑) ก ำหนดให้ผู้รับจ้ำงก่อสร้ำงควบคุมคนงำนไม่ให้ก่อเหตุร ำคำญแก่ประชำชน

หรือชุมชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียง โดยออกกฎระเบียบควบคุมอย่ำงเคร่งครัด พร้อมก ำหนดบทลงโทษที่
ชัดเจน 

  ๒) ติดตั้งป้ำยประชำสัมพันธ์บริเวณด้ำนหน้ำพ้ืนที่บ้ำนพักคนงำน โดยระบุชื่อ
บริษัทผู้รับจ้ำงก่อสร้ำง ชื่อผู้รับจ้ำงก่อสร้ำง/ผู้ควบคุมงำน พร้อมเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ เพ่ือให้ผู้พักอำศัยที่อยู่
ใกล้เคียงพ้ืนที่บ้ำนพักคนงำนได้รับทรำบข้อมูล และสำมำรถติดต่อกับผู้รับจ้ำงก่อสร้ำง/ผู้ควบคุมงำนได้
โดยตรง ในกรณีได้รับควำมเดือดร้อนจำกบ้ำนพักคนงำน 

  ๓) จัดให้มีเจ้ำหน้ำที่รักษำควำมปลอดภัยพ้ืนที่โครงกำรตลอด ๒๔ ชั่วโมง 
 (ซ) ด้ำนสุนทรียภำพและทัศนียภำพ 
  ๑) ก ำกับดูแลกำรก่อสร้ำงให้ เป็นไปตำมรูปแบบลักษณะอำคำรและแบบ                  

ภูมิสถำปัตย์ที่ออกแบบไว้ ดูแลและจัดระเบียบบริเวณพ้ืนที่ก่อสร้ำงและจัดกำรเศษวัสดุจำกกำรก่อสร้ำงให้
เป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่เสมอ 

  ๒) จัดท ำรั้วหรือก ำแพงล้อมรอบบริเวณพ้ืนที่ก่อสร้ำง โดยใช้รั้วหรือก ำแพงที่มี
ควำมสูงอย่ำงน้อย ๒ เมตร 

 (ฌ) ด้ำนอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย 
  ปฏิบัติตำมกฎกระทรวงก ำหนดมำตรฐำนในกำรบริหำรและกำรจัดกำรด้ำนควำม

ปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนเกี่ยวกับงำนก่อสร้ำง พ.ศ. ๒๕๕๑ และเป็นไปตำม
ข้อก ำหนดตำมกฎหมำยว่ำด้วยแรงงำน  

(๓) มำตรกำรในระหว่ำงประกอบกิจกำร 
 (ก) ด้ำนคุณภำพน้ ำและกำรระบำยน้ ำ 
  ๑) กรณีไม่อยู่ในเขตบริกำรบ ำบัดน้ ำเสียรวมของเมืองหรือชุมชน 
   ก) จัดให้มีระบบบ ำบัดน้ ำเสียที่สำมำรถรองรับน้ ำเสียได้เพียงพอและต้องมี

ประสิทธิภำพกำรบ ำบัดน้ ำเสีย โดยคุณภำพน้ ำทิ้งต้องได้ตำมมำตรฐำนที่กฎหมำยก ำหนดและมีวิศวกร
รับรอง 

   ข) จัดให้มีบ่อพักน้ ำท้ิงที่ผ่ำนกำรบ ำบัดแล้วก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ ำสำธำรณะ 
  ๒) กรณีอยู่ในเขตบริกำรบ ำบัดน้ ำเสียรวมของเมืองหรือชุมชน 
   ก) กำรน ำน้ ำเสียเข้ำสู่ระบบบ ำบัดน้ ำเสียรวมของเมืองหรือชุมชน ต้องได้รับ

เอกสำรรับรองจำกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงำนเจ้ำของระบบบ ำบัดน้ ำเสียรวม 
   ข) จัดให้มีบ่อดักไขมันที่มีประสิทธิภำพก่อนระบำยเข้ำสู่ระบบบ ำบัดน้ ำเสีย

รวมของเมืองหรือชุมชน 
   ค) จัดให้มีกำรสูบตะกอนจำกบ่อดักไขมันไปก ำจัดอย่ำงสม่ ำเสมอและน ำไป

ก ำจัดโดยวิธีกำรที่ถูกสุขลักษณะและถูกต้องตำมหลักวิชำกำร 
  ๓) จัดให้มีกำรบ ำรุงรักษำระบบระบำยน้ ำ เช่น ตะแกรงดักขยะ ท่อระบำยน้ ำ และ

บ่อหน่วงน้ ำ รวมทั้งเครื่องสูบน้ ำและอุปกรณ์ต่ำง ๆ ให้มีสภำพดีอยู่เสมอ 
 (ข) ด้ำนขยะมูลฝอย 
  ๑) จัดให้มีมำตรกำรลดปริมำณขยะมูลฝอยและคัดแยกขยะมูลฝอยของโครงกำร 

เช่น กำรอบรมหรือประชำสัมพันธ์  



๔ 
 

 

  ๒) จัดให้มีที่พักขยะมูลฝอยรวมที่ถูกสุขลักษณะ สำมำรถป้องกันกลิ่นและแมลง
รบกวน โดยมีขนำดที่สำมำรถรองรับขยะมูลฝอยของโครงกำรได้ไม่น้อยกว่ำ ๓ วัน และมีกำรจัดเก็บขยะมูล
ฝอย กำรขนถ่ำย และกำรก ำจัดขยะมูลฝอยที่ถูกหลักสุขำภิบำล  ทั้งนี้ ต้องประสำนงำนกำรจัดเก็บขยะมูล
ฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สำมำรถเก็บขยะมูลฝอยได้อย่ำงสม่ ำเสมอไม่มีกำรตกค้ำง 

  ๓) จัดให้มีกำรท ำควำมสะอำดที่พักขยะมูลฝอยเปียก อย่ำงน้อยสัปดำห์ละ ๑ ครั้ง 
โดยน้ ำเสียที่เกิดจำกกำรท ำควำมสะอำดที่พักขยะมูลฝอยต้องผ่ำนระบบบ ำบัดน้ ำเสียตำมมำตรกำร (๓) (ก) 

 (ค) ด้ำนกำยภำพของพ้ืนที่ 
จัดให้มีกำรปลูกไม้ยืนต้น ไม้พุ่ม ไม้คลุมดิน โดยเฉพำะบริ เวณแนวเขตที่ดิน 

เพ่ือช่วยยึดหน้ำดิน 
 (ง) ด้ำนกำรคมนำคมขนส่ง 
  ๑) จัดให้มีที่ จอดรถอย่ำงเพียงพออย่ำงน้อยตำมกฎกระทรวง ฉบับที่  ๗                 

(พ.ศ. ๒๕๑๗) ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติควบคุมกำรกอสรำงอำคำร พ.ศ. ๒๔๗๙ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
  ๒) ติดตั้ งป้ำยชื่อโครงกำรและป้ำยทำงเข้ำ - ออก พร้อมไฟฟ้ำส่องสว่ำง                    

ให้สำมำรถมองเห็นได้ชัดเจนในเวลำกลำงคืน และจัดให้มีเจ้ำหน้ำที่คอยจัดกำรจรำจรและจัดระเบียบกำร
จอดรถ เพ่ือให้เป็นไปด้วยควำมสะดวกรวดเร็วและเป็นระเบียบไม่กีดขวำงกำรจรำจร 

 (จ) ด้ำนอัคคีภัย 
  ๑) จัดให้มีระบบป้องกันอัคคีภัยและเตือนอัคคีภัย บันได และช่องทำงหนีไฟ                 

ให้เป็นไปตำมกฎกระทรวงออกตำมควำมในกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมอำคำรเป็นอย่ำงน้อยและตรวจสอบ
อุปกรณ์ป้องกันและระงับอัคคีภัยภำยในอำคำรเป็นประจ ำทุกปี 

  ๒) จัดท ำแผนปฏิบัติกำรกรณีเกิดเพลิงไหม้ ซึ่งแสดงรำยละเอียดวิธีกำรเข้ำ
ดับเพลิงและกำรอพยพผู้พักอำศัยไปยังที่ปลอดภัย และจัดให้มีกำรติดตั้งแบบแปลนแผนผังต ำแหน่งที่ติดตั้ง
อุปกรณ์ดับเพลิงต่ำง ๆ และป้ำยบอกต ำแหน่งที่ชัดเจนในแต่ละชั้นของอำคำร 

  ๓) ก ำหนดให้มีแผนและจัดซ้อมอพยพหนีไฟเป็นประจ ำอย่ำงน้อยปีละ ๑ ครั้ง 
 
ข้อ ๒  ปฏิบัติตำมมำตรกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพสิ่งแวดล้อม ดังต่อไปนี้ 
(๑) มำตรกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพน้ ำเสียและน้ ำทิ้ง เฉพำะกรณีโครงกำรที่มิได้อยู่ใน

เขตบริกำรบ ำบัดน้ ำเสียรวมของเมืองหรือชุมชน 
 (ก) ท ำกำรตรวจวัดคุณภำพน้ ำก่อนเข้ำสู่ ระบบบ ำบัดน้ ำเสีย โดยมีดัชนีที่ท ำกำร

ตรวจวัด คือ pH BOD SS TKN Oil and Grease และ Fecal Coliform Bacteria  ทั้งนี้ หำกมีระบบบ ำบัดน้ ำ
เสียแยกแต่ละอำคำร ให้ตรวจวัดคุณภำพน้ ำเข้ำและออกจำกระบบบ ำบัดน้ ำเสียแบบสุ่ม 

 (ข) ท ำกำรตรวจวัดคุณภำพน้ ำหลังผ่ำนระบบบ ำบัดน้ ำเสียแล้ว โดยมีดัชนีที่ท ำกำร
ตรวจวัด คือ pH BOD SS TKN Oil and Grease ไนเตรต และ Fecal Coliform Bacteria และในกำรเก็บ
ตัวอย่ำงคุณภำพน้ ำหลังออกจำกระบบบ ำบัดน้ ำเสีย ให้เก็บตัวอย่ำงที่บ่อพักสุดท้ำยก่อนระบำยออกสู่แหล่ง
น้ ำสำธำรณะ 

(๒) มำตรกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพน้ ำใช้  เฉพำะกรณีโครงกำรที่มิได้ใช้น้ ำประปำ               
ให้ท ำกำรตรวจวัดคุณภำพน้ ำใช้ โดยดัชนีที่ท ำกำรตรวจวัด คือ ควำมขุ่น pH TS SS TDS Total Hardness 
Free Chlorine และ Fecal Coliform Bacteria  

 



๕ 
 

 

ข้อ ๓  จัดท ำรำยงำนผลกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมำตรกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพสิ่งแวดล้อมเสนอส ำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดเพชรบุรี ตำมแบบ ทสจ.พบ. ๑ หรือส ำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ ตำมแบบ ทสจ.ปข. ๑  ทุก ๖ เดือน ดังต่อไปนี้ 

(๑) ผลกำรด ำเนินกำรตำมมำตรกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ให้จัดท ำ
ตำรำงเปรียบเทียบมำตรกำรที่ก ำหนดและกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรตำมควำมเป็นจริง แสดงพร้อมภำพถ่ำย
มำตรกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เป็นรูปธรรม ประกอบกำรพิจำรณำทุกข้อของมำตรกำร 
และจัดท ำกำรบันทึกผลกำรตรวจวัดคุณภำพน้ ำ 

(๒) ผลกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพสิ่งแวดล้อม ต้องแสดงจุดเก็บตัวอย่ำงคุณภำพ
สิ่งแวดล้อม โดยใช้รูปภำพและแผนที่ประกอบ พร้อมทั้งแสดงพำรำมิเตอร์ในกำรตรวจวัดและมำตรฐำน
เปรียบเทียบ โดยเปรียบเทียบผลกำรตรวจวัดและมำตรฐำนในรูปแบบกรำฟ ตำรำง หรือลักษณะอ่ืน ๆ               
ที่สำมำรถแสดงกำรเปรียบเทียบผลกำรตรวจวัดคุณภำพสิ่งแวดล้อมได้อย่ำงชัดเจน รวมทั้งเสนอแนะแนว
ทำงกำรแก้ไข 

 
 หมายเหตุ  กำรก่อสร้ำงตำมข้อก ำหนดนี้ ให้หมำยควำมรวมถึงกำรดัดแปลงหรือกำรเปลี่ยนกำรใช้
อำคำรด้วย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
 

๑. ชื่อโครงการ    
๒. สถานที่ตั้ง   
๓. ชื่อเจ้าของโครงการ   
๔. จัดท าโดย   
๕.รายละเอียดโครงการ 
 ๕.๑ ลักษณะ/ประเภทโครงการ   
   
   
 ๕.๒ พ้ืนที่โครงการ   
   

๕.๓ กิจกรรมในโครงการ 
 การบ าบัดน้ าเสีย   

   
   

 การระบายน้ า   
   
   

 การจัดการขยะมูลฝอย   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ทสจ.พบ. ๑ 



ตารางท่ี ๑ แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
   และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
 

โครงการ           
 

 

เงือ่นไขตามมาตรการ 
 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค  

และแนวทางแก้ไข 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม 
๑. … 
๒. ... 
๓. … 
 
 

  

 
ตารางท่ี ๒ แบบบันทึกผลการตรวจวัดคุณภาพน้้าทิ้ง 
 

ชื่อโครงการ   
ตั้งอยู่ที ่  
ครั้งที ่            ประจ าปี พ.ศ.           วันที ่ เดือน  พ.ศ.  
สถานที่เก็บตัวอย่าง   
 

 

ต าแหน่งตรวจวัด 
พารามิเตอร์ที่ตรวจวัด 

   
    
    
มาตรฐาน*    
 

หมายเหตุ * ให้ใช้มาตรฐานทีก่ฎหมายก าหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
 

๑. ชื่อโครงการ    
๒. สถานที่ตั้ง   
๓. ชื่อเจ้าของโครงการ   
๔. จัดท าโดย   
๕.รายละเอียดโครงการ 
 ๕.๑ ลักษณะ/ประเภทโครงการ   
   
   
 ๕.๒ พ้ืนที่โครงการ   
   

๕.๓ กิจกรรมในโครงการ 
 การบ าบัดน้ าเสีย   

   
   

 การระบายน้ า   
   
   

 การจัดการขยะมูลฝอย   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ทสจ.ปข. ๑ 



ตารางท่ี ๑ แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
   และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
 

โครงการ           
 

 

เงื่อนไขตามมาตรการ 
 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค  

และแนวทางแก้ไข 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม 
๑. … 
๒. ... 
๓. … 
 
 

  

 
 
ตารางท่ี ๒ แบบบันทึกผลการตรวจวัดคุณภาพน้้าทิ้ง 
 

ชื่อโครงการ   
ตั้งอยู่ที ่  
ครั้งที ่            ประจ าปี พ.ศ.           วันที่  เดือน  พ.ศ.  
สถานที่เก็บตัวอย่าง   
 

 

ต าแหน่งตรวจวัด 
พารามิเตอร์ที่ตรวจวัด 

   
    
    
มาตรฐาน*    
 

หมายเหตุ * ให้ใช้มาตรฐานทีก่ฎหมายก าหนด 
 



ตำบลบางเก่า

ตำบลบางแก้ว

ตำบลปากทะเล

ตำบลบางตะบูน

ตำบลหนองศาลา

ตำบลปกึเตยีน

ตำบลหนองขนาน

ตำบลบา้นแหลม

ตำบลบางขุนไทร

ตำบลปากน้ำปราณ

ตำบลบางตะบูนออก

เทศบาลเมืองชะอำ

ตำบลหาดเจ้าสำราญ

ตำบลแหลมผักเบี้ย

เทศบาลเมืองหัวหิน

อำเภอชะอำ

อำเภอท่ายาง

อำเภอหัวหิน

อำเภอเขาย้อย

อำเภอบ้านลาด

อำเภอบ้านแหลม

อำเภอปราณบุรี

อำเภอสามร้อยยอด

อำเภอเมืองเพชรบุรี

ทางรถไฟสายใต้

หลักเขตที่ 2
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หลักเขตที่ 2

หลักเขตที่ 5
หลักเขตที่ 4

หลักเขตที่ 5

หลักเขตที่ 3

หลักเขตที่ 1

หลักเขตที่ 3

หลักเขตที่ 1

ทางหลวงแผน่ดินหมายเลข 4

ทา
งหล

วงแ
ผน่

ดิน
หม

ายเ
ลข

 4

ทา
งห

ลว
งแ

ผน่
ดิน

หม
าย

เลข
 4

ทา
งห

ลว
งแ

ผน่
ดิน

หม
าย

เลข
 4

ทา
งห

ลว
งแ

ผน่
ดิน

หม
าย

เลข
 4

ทางหลวงแผน่ดินหมายเลข 4

ทาง
หลว

งแผ
น่ดิน

หมา
ยเล

ข 4

590000.000000

590000.000000

600000.000000

600000.000000

610000.000000

610000.000000

620000.000000

620000.000000

630000.000000

630000.000000

13
60

00
0.000000

13
60

00
0.000000

13
80

00
0.000000

13
80

00
0.000000

14
00

00
0.000000

14
00

00
0.000000

14
20

00
0.000000

14
20

00
0.000000

14
40

00
0.000000

14
40

00
0.000000

14
60

00
0.000000

14
60

00
0.000000

แผนที่ท้ายประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เร่ือง กำหนดเขตพ้ืนที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณพ้ืนที่อำเภอบ้านแหลม อำเภอเมืองเพชรบุรี อำเภอท่ายาง 

อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี และอำเภอหัวหิน อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
พ.ศ. 2561

เหนือ
ตะวันออกตะวันตก

ใต้

อ่าวไทย

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

.......................................................................
(นายสมศักด์ิ  บุญดาว)

ผู้อำนวยการกองส่ิงแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ

เครื่องหมาย

แนวเขตพ้ืนท่ีท่ีให้ใช้มาตรการคุ้มครองส่ิงแวดล้อม

บริเวณที่ 1

บริเวณที่ 7

บริเวณที่ 2

บริเวณที่ 5

บริเวณที่ 4

บริเวณท่ี 3

บริเวณที่ 6

เขตตำบล เขตองค์การบริหารส่วนตำบล

ทางหลวง ถนน ซอย 

แม่น้ำ คลอง ห้วย 

เขตจังหวัด

เขตอำเภอ เขตกิ่งอำเภอ

! ! ! ! ! !

เขตเทศบาล

ทางรถไฟ

! ! ! ! ! !

!
!

!.

0 10 205
กิโลเมตร

อ่างเก็บน้ำ หนอง บึง

ภูเขา ควน เนิน

มาตราส่วน 1:200,000

แมน่้ำปราณบุรี

บริเวณที่ 8

อ่างเก็บน้ำปราณบุรี อ่างเก็บน้ำเขาเต่า

5,400 เมตร

3,000 เมตร

จังหวัดเพชรบุรี

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ทา
งรถ
ไฟ
สา
ยใต้

แม
น่้ำ

เพ
ชร

บุรี

แม่น้ำเพชรบรีุ

จังหวัดสมุทรสงคราม

.......................................................................
(นางรวีวรรณ  ภูริเดช)

เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม


