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กฎกระทรวง
กำหนดให้พนื้ ที่ตำบลบำงกะเจ้ำ ตำบลบำงกอบัว ตำบลบำงน้ำผึ้ง ตำบลบำงยอ
ตำบลบำงกระสอบ และตำบลทรงคนอง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปรำกำร
เป็นเขตพืน้ ที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม
พ.ศ. ๒๕๖๒
อำศัยอำนำจตำมควำมในมำตรำ ๑๑ วรรคสอง มำตรำ ๔๓ และมำตรำ ๔๔ แห่งพระรำชบัญญัติ
ส่งเสริมและรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๓๕ รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อมโดยคำแนะนำของคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจำกวันประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำเป็นต้นไป
ข้อ ๒ ให้ พื้ น ที่ ต ำบลบำงกะเจ้ ำ ต ำบลบำงกอบั ว ต ำบลบำงน้ ำผึ้ ง ต ำบลบำงยอ
ตำบลบำงกระสอบ และตำบลทรงคนอง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปรำกำร ภำยในแนวเขต
ตำมแผนที่ท้ำยกฎกระทรวงนี้ เป็นเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม โดยมีมำตรกำรคุ้มครองตำมหลักเกณฑ์
ที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงนี้
ข้อ ๓ ในพื้นที่ตำมข้อ ๒ ห้ำมก่อสร้ำง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนกำรใช้อำคำรใด ๆ ให้เป็นอำคำร
ดังต่อไปนี้
(๑) โรงงำนทุกประเภทหรือทุกชนิดตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรงงำน เว้นแต่เป็นกำรก่อสร้ำง
ทดแทนโรงงำนที่มีอยู่เดิมบนพื้นที่เดิม ทั้งนี้ จะต้องมีเครื่องจักรหรืออุปกรณ์เพื่อควบคุมมลพิษหรือ
แก้ไขปัญหำสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตำมมำตรฐำนที่กฎหมำยกำหนด
(๒) โรงแรมตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรงแรม
(๓) อำคำรชุดตำมกฎหมำยว่ำด้วยอำคำรชุด
(๔) ท่ำเทียบเรือสำรำญและกีฬำ
(๕) อำคำรทุกประเภทในที่ดินของรัฐที่ได้จัดซื้อตำมโครงกำรสวนกลำงมหำนคร เว้นแต่
อำคำรที่ใช้เพื่อสำธำรณประโยชน์ หรือกำรปรับปรุงหรือก่อสร้ำงทดแทนอำคำรหน่วยงำนของรัฐในพื้นที่เดิม
ซึ่งไม่ขัดกับมำตรกำรที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงนี้ โดยต้องขอใช้พื้นที่และได้รับอนุญำตตำมกฎหมำย
ที่เกี่ยวข้อง
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ข้อ ๔ ในพื้นที่ตำมข้อ ๒ กำรก่อสร้ำงหรือดัดแปลงอำคำรซึ่งไม่ใช่กรณีที่ต้องห้ำมตำมข้อ ๓
ให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(๑) ควำมสูงของอำคำรวัดถึงยอดผนังสูงสุดไม่เกินเก้ำเมตร เว้นแต่อำคำรทรงจั่ว อำคำรทรงปั้นหยำ
หรืออำคำรทรงไทย ให้มีควำมสูงรวมได้ไม่เกินสิบสองเมตร
(๒) บริเวณพื้น ที่ว่ำงตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมอำคำร ให้มีไม้ยืนต้นซึ่งเป็นพันธุ์ไม้
พื้นเมืองไม่น้อยกว่ำร้อยละห้ำสิบของพื้นที่ว่ำงดังกล่ำว
ข้อ ๕ ในพื้นที่ตำมข้อ ๒ ห้ำมกระทำกำรหรือประกอบกิจกรรม ดังต่อไปนี้
(๑) กำรจัดสรรที่ดินเพื่อกำรอยู่อำศัย
(๒) กำรจัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพำณิชยกรรม
(๓) กำรทำสนำมกอล์ฟ
(๔) กำรถม ปรั บ พื้ น ที่ หรื อ ปิ ด กั้น ซึ่ ง มี ผ ลท ำให้ ล ำกระโดง คู คลอง หรื อ แหล่งน้ ำ
สำธำรณะตื้นเขิน หรือเปลี่ยนทิศทำง หรือทำให้น้ำในแหล่งน้ำนั้นไม่อำจไหลไปได้ตำมปกติ เว้นแต่เป็น
กำรกระทำของทำงรำชกำรเพื่อประโยชน์สำธำรณะหรือป้องกันน้ำท่วม
(๕) กำรปล่อยทิ้งมลพิษลงสู่แ หล่งน้ำ เว้นแต่เป็นกรณีที่ได้ผ่ำนกำรบำบัด ตำมมำตรฐำน
ที่กฎหมำยกำหนดแล้ว
(๖) กำรทำผนังคอนกรีตริมฝั่งคู คลอง เว้นแต่กรณีกำรซ่อมแซมผนังคอนกรีตเดิมที่มีอยู่แล้ว
สำหรับพื้นที่ใดที่ยังไม่ดำเนินกำร ให้อนุรักษ์ไว้โดยใช้วัสดุธรรมชำติ และให้มีที่ว่ำงตำมแนวขนำนริมฝั่งคลอง
หรือแหล่งน้ำสำธำรณะ และริมฝั่งแม่น้ำเจ้ำพระยำตำมที่กฎหมำยกำหนด
ข้อ ๖ ในพื้นที่ตำมข้อ ๒ กำรใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกำรอยู่อำศัยประเภทบ้ำนเดี่ยวให้มี
พื้ น ที่ อ ำคำรรวมกั น ไม่ เ กิ น สองร้ อ ยตำรำงเมตร และกำรประกอบพำณิ ช ยกรรมที่ ไ ม่ ใ ช่ ห้ อ งแถว
หรือตึกแถวให้มีพื้นที่ประกอบกำรไม่เกินห้ำสิบตำรำงเมตร ทั้งนี้ กำรใช้ประโยชน์ที่ดินดังกล่ำวต้องไม่เกิน
ร้อยละสิบห้ำของที่ดินในแต่ละตำบล และต้องไม่ขัดต่อมำตรกำรที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงนี้
ควำมในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับแก่ที่ดินในบริเวณ ดังต่อไปนี้
(๑) บริเวณ ก. เขตตำบลบำงกอบัว
จุดเริ่มต้น คือ หลักเขตที่ ๒ ริมแม่น้ำเจ้ำพระยำ ฝั่งใต้ จำกจุดนี้ เป็นเส้นขนำนระยะ
๑๕๐ เมตรกับศูนย์กลำงถนนเพชรหึงษ์ ไปทำงทิศตะวันตกเฉียงใต้ ผ่ำนซอยบัวผึ้งพัฒนำ จนจดจุดที่
อยู่ห่ำงจำกศูนย์กลำงซอยบัวผึ้งพัฒนำ ตำมแนวเส้นตั้งฉำกระยะ ๓๕๐ เมตร จำกจุดนี้ เป็นเส้นตรง
ไปทำงทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ผ่ำนถนนเพชรหึงษ์ จนจดจุดที่อยู่ห่ำงจำกศูนย์กลำงถนนเพชรหึงษ์
ตำมแนวเส้นตัง้ ฉำกระยะ ๕๐๐ เมตร จำกจุดนี้ เป็นเส้นขนำนระยะ ๕๐๐ เมตรกับศูนย์กลำงถนนเพชรหึงษ์
ไปทำงทิศตะวันออกเฉียงเหนือ จนจดหลักเขตที่ ๑ ริมแม่น้ำเจ้ำพระยำ ฝั่งใต้ จำกหลักเขตที่ ๑
และหลักเขตที่ ๒ เป็นเส้นตรงไปทำงทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ตำมแนวตั้งฉำกกับแนวระหว่ำงหลักเขตที่ ๑
และหลักเขตที่ ๒ จนจดแนวแบ่งเขตจังหวัดสมุทรปรำกำรกับกรุงเทพมหำนคร
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(๒) บริเวณ ข. เขตตำบลบำงกะเจ้ำและตำบลบำงยอ
จุดเริ่มต้น คือ หลักเขตที่ ๑๐ ริมแม่น้ำเจ้ำพระยำ ฝั่งตะวันออก จำกจุดนี้ เป็นเส้นขนำน
ระยะ ๑๕๐ เมตรกับศูนย์กลำงคลองบำงกะเจ้ำ ไปทำงทิศตะวันออกเฉียงใต้ จนจดถนนสำธำรณะ
ไม่ปรำกฏชื่อ ฟำกตะวันออก จำกจุดนี้ เป็นเส้นเลียบขอบทำงถนนสำธำรณะ ไม่ปรำกฏชื่อ ฟำกตะวันออก
ไปทำงทิศตะวัน ออกเฉียงเหนื อ จนจดจุด ที่บรรจบกับขอบทำงถนนบำงกะเจ้ำ ฟำกใต้ จำกจุด นี้
เป็นเส้นเลียบขอบทำงถนนบำงกะเจ้ำ ฟำกใต้ ไปทำงทิศตะวันออกเฉียงใต้ จนจดจุดที่อยู่ห่ำงจำกทำงแยก
ถนนสำธำรณะ ไม่ปรำกฏชื่อ ฟำกตะวันออก บรรจบกับถนนบำงกะเจ้ำ ฟำกใต้ ตำมแนวเส้นตั้งฉำก
ระยะ ๑๐๐ เมตร จำกจุดนี้ เป็น เส้นตรงไปทำงทิศตะวันออกเฉียงเหนือ จนจดจุดที่อยู่ห่ำงจำก
ศูนย์กลำงถนนบำงกะเจ้ำ ตำมแนวเส้นตั้งฉำกระยะ ๓๐๐ เมตร จำกจุดนี้ เป็นเส้นขนำนระยะ ๓๐๐ เมตร
กับศูนย์กลำงถนนบำงกะเจ้ำ ไปทำงทิศตะวันออกเฉียงใต้ จนจดถนนสำธำรณะ ไม่ปรำกฏชื่อ ฟำกใต้
ตรงจุดที่อยู่ห่ำงจำกศูนย์กลำงถนนเพชรหึงษ์ ตำมแนวเส้นตั้งฉำกระยะ ๓๐๐ เมตร จำกจุดนี้ เป็นเส้นขนำน
ระยะ ๓๐๐ เมตรกับศูนย์กลำงถนนเพชรหึงษ์ ไปทำงทิศใต้ ผ่ำนถนนบำงกะเจ้ำและคลองบำงกะเจ้ำ
จนจดศูน ย์กลำงถนนเพชรหึ งษ์ ตรงจุด ที่อยู่ห่ำงจำกศูนย์กลำงทำงแยกที่ถนนเพชรหึงษ์บรรจบกับ
ศูนย์กลำงซอยวัดกองแก้ว เป็นระยะ ๑๕๐ เมตร จำกจุดนี้ เป็นเส้นตรงไปตำมแนวศูนย์กลำงถนนเพชรหึงษ์
จนจดจุดที่อยู่ห่ำงจำกศูนย์กลำงซอยวัดกองแก้ว ตำมแนวเส้นตั้งฉำก ระยะ ๒๐๐ เมตร จำกจุดนี้
เป็ น เส้ น ขนำนระยะ ๒๐๐ เมตรกั บ ศู น ย์ ก ลำงซอยวั ด กองแก้ ว ไปทำงทิ ศ ตะวั น ตกเฉี ย งเหนื อ
จนจดหลั กเขตที่ ๙ ริ ม แม่น้ ำเจ้ ำพระยำ ฝั่ ง ตะวันออก จำกหลักเขตที่ ๙ และหลั กเขตที่ ๑๐
เป็นเส้นตรงไปทำงทิศตะวันตก ตำมแนวตั้งฉำกกับแนวระหว่ำงหลักเขตที่ ๙ และหลักเขตที่ ๑๐
จนจดแนวแบ่งเขตจังหวัดสมุทรปรำกำรกับกรุงเทพมหำนคร
(๓) บริเวณ ค. เขตตำบลบำงน้ำผึ้ง
จุดเริ่มต้น คือ หลักเขตที่ ๓ ริมแม่น้ำเจ้ำพระยำ ฝั่งตะวันตก ซึ่งตั้งอยู่ริมคลองยำยเอ็ด
ฝั่งใต้ จำกจุดนี้ เป็นเส้นเลียบริมคลองยำยเอ็ด ฝั่งใต้ ไปทำงทิศตะวันตกเฉียงใต้ ผ่ำนซอยบัวผึ้งพัฒนำ
จนจดจุดที่อยู่ห่ำงจำกศูนย์กลำงซอยบัวผึ้งพัฒนำ ตำมแนวเส้นตั้งฉำกระยะ ๑๕๐ เมตร จำกจุดนี้
เป็นเส้นขนำนระยะ ๑๕๐ เมตรกับศูนย์กลำงซอยบัวผึ้งพัฒนำ ไปทำงทิศตะวันตกเฉียงใต้ จนจดจุดที่
ขอบทำงถนนซอยบัวผึ้งพัฒนำ ฟำกใต้ บรรจบกับขอบทำงถนนซอยวัดบำงน้ำผึ้งนอก ฟำกตะวันออก
จำกจุดนี้ เป็นเส้นเลียบขอบทำงถนนซอยวัดบำงน้ำผึ้งนอก ฟำกตะวันออก ไปทำงทิศตะวันตกเฉียงใต้
จนจดจุดที่อยู่ห่ำงจำกศูนย์กลำงคลองบำงกะเจ้ำ ตำมแนวเส้นตั้งฉำกระยะ ๖๕๐ เมตร จำกจุดนี้
เป็ น เส้ น ตรงตำมแนวเส้ น ตั้ งฉำกกั บศู น ย์ ก ลำงซอยวั ด บำงน้ ำผึ้ ง นอก ไปทำงทิ ศ ตะวั นออกเฉียงใต้
จนจดหลั ก เขตที่ ๔ ริ ม แม่ น้ ำเจ้ ำ พระยำ ฝั่ ง ตะวั น ตก จำกหลั ก เขตที่ ๓ และหลั ก เขตที่ ๔
เป็น เส้น ตรงไปทำงทิศตะวัน ออกตำมแนวตั้งฉำกกับแนวระหว่ำงหลักเขตที่ ๓ และหลักเขตที่ ๔
จนจดแนวแบ่งเขตจังหวัดสมุทรปรำกำรกับกรุงเทพมหำนคร
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(๔) บริเวณ ง. เขตตำบลบำงกอบัวและตำบลบำงน้ำผึ้ง
จุด เริ่มต้น คือ จุด ที่อยู่ห่ำงจำกศูนย์กลำงซอยสำยน้ำผึ้ง ตำมแนวเส้นตั้งฉำกระยะ
๗๐๐ เมตร บรรจบกับขอบทำงถนนซอยบัวผึ้งพัฒนำ ฟำกตะวันตก จำกจุดนี้ เป็นเส้นตรงไปทำง
ทิศตะวันออกเฉียงใต้ จนจดจุดที่อยู่ห่ำงจำกศูนย์กลำงซอยวัดบำงน้ำผึ้งนอก ตำมแนวเส้นตั้งฉำกระยะ
๒๐๐ เมตร จำกจุดนี้ เป็นเส้นขนำนระยะ ๒๐๐ เมตรกับศูนย์กลำงซอยวัดบำงน้ำผึ้งนอก ไปทำง
ทิศตะวันตกเฉียงใต้ ผ่ำนคลองบำงกะเจ้ำ จนจดจุดที่อยู่ห่ำงจำกศูนย์กลำงซอยสำยน้ำผึ้ง ตำมแนว
เส้นตั้งฉำกระยะ ๒๐๐ เมตร จำกจุดนี้ เป็นเส้นขนำนระยะ ๒๐๐ เมตรกับศูนย์กลำงซอยสำยน้ำผึ้ง
ไปทำงทิศตะวัน ตกเฉียงเหนื อ จนจดจุด ที่อยู่ห่ำงจำกศูนย์กลำงถนนเข้ำวัด บำงน้ำผึ้งใน ตำมแนว
เส้นตั้งฉำกระยะ ๒๕๐ เมตร จำกจุดนี้ เป็นเส้นตรงไปทำงทิศเหนือ จนจดริมคลองบำงกะเจ้ำ ฝั่งเหนือ
บรรจบกับริมคลองแพ ฝั่งตะวันออก จำกจุดนี้ เป็นเส้นเลียบริมคลองแพ ฝั่งตะวันออก ไปทำงทิศเหนือ
จนจดกับจุดเริ่มต้น
(๕) บริเวณ จ. เขตตำบลบำงยอ ตำบลทรงคนอง และตำบลบำงกระสอบ
จุดเริ่มต้น คือ หลักเขตที่ ๕ ริมแม่น้ำเจ้ำพระยำ ฝั่งเหนือ จำกจุดนี้ เป็นเส้นขนำน
ระยะ ๒๕๐ เมตร กั บ ศู น ย์ ก ลำงคลองวั ด บำงกระสอบ ไปทำงทิ ศ เหนื อ จนจดขอบทำงถนน
ซอยวัดบำงกระสอบ ฟำกเหนือ จำกจุดนี้ เป็นเส้นเลียบขอบทำงถนนซอยวัดบำงกระสอบ ฟำกเหนือ
ไปทำงทิศตะวันออก จนจดขอบทำงถนนซอยวัดบำงกระสอบ ฟำกตะวันตก จำกจุดนี้ เป็นเส้นเลียบ
ขอบทำงถนนซอยวัดบำงกระสอบ ฟำกตะวันตก ไปทำงทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ผ่ำนถนนเพชรหึงษ์
จนจดจุด ที่อยู่ห่ำงจำกศูนย์กลำงถนนเพชรหึงษ์ ตำมแนวเส้นตั้งฉำกระยะ ๑๐๐ เมตร จำกจุดนี้
เป็นเส้นขนำนระยะ ๑๐๐ เมตรกับศูนย์กลำงถนนเพชรหึงษ์ ไปทำงทิศตะวันตกเฉียงใต้ จนจดจุดที่อยู่
ห่ำงจำกศูนย์กลำงทำงแยกที่ถนนเพชรหึงษ์บรรจบกับถนนเข้ำวัดจำกแดง ตำมแนวเส้นตั้งฉำกระยะ
๔๐๐ เมตร จำกจุดนี้ เป็น เส้นตรงไปทำงทิศใต้ ตำมแนวเส้นตั้งฉำกกับศูนย์กลำงถนนเพชรหึงษ์
ผ่ำนถนนเพชรหึงษ์ จนจดจุดที่อยู่ห่ำงจำกศูนย์กลำงคลองสำธำรณะ ตำมแนวเส้นตั้งฉำกระยะ ๑๐๐ เมตร
จำกจุดนี้ เป็นเส้นขนำนระยะ ๑๐๐ เมตรกับศูนย์กลำงคลองสำธำรณะ ไปทำงทิศใต้ จนจดหลักเขตที่ ๖
ริ ม แม่ น้ ำเจ้ ำ พระยำ ฝั่ ง เหนื อ จำกหลั ก เขตที่ ๕ และหลั ก เขตที่ ๖ เป็ น เส้ น ตรงไปทำงทิ ศ ใต้
ตำมแนวตั้งฉำกกับแนวระหว่ำงหลักเขตที่ ๕ และหลักเขตที่ ๖ จนจดแนวแบ่งเขตตำบลบำงกระสอบ
กับตำบลสำโรงกลำง และตำบลทรงคนองกับตำบลบำงหญ้ำแพรก
(๖) บริเวณ ฉ. เขตตำบลบำงยอและตำบลทรงคนอง
จุดเริ่มต้น คือ หลักเขตที่ ๗ ริมแม่น้ำเจ้ำพระยำ ฝั่งเหนือ จำกจุดนี้ เป็นเส้นขนำน
ระยะ ๓๐๐ เมตร กับศูนย์กลำงถนนเข้ำวัดจำกแดง ไปทำงทิศตะวันออกเฉียงเหนือ จนจดจุดที่อยู่
ห่ำงจำกริมแม่น้ำเจ้ำพระยำ ฝั่งเหนือ ตำมแนวเส้นตั้งฉำกระยะ ๓๐๐ เมตร จำกจุดนี้ เป็นเส้นขนำน
ระยะ ๓๐๐ เมตร กับริมแม่น้ำเจ้ำพระยำ ฝั่งเหนือ ไปทำงทิศตะวันตกเฉียงเหนือ จนจดขอบทำง
ถนนเข้ำวัดจำกแดง ฟำกตะวันออก จำกจุดนี้ เป็นเส้นเลียบขอบทำงถนนเข้ำวัดจำกแดง ฟำกตะวันออก
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ไปทำงทิศตะวันออกเฉียงเหนือ จนจดขอบทำงถนนเพชรหึงษ์ ฟำกตะวันออก จำกจุดนี้ เป็นเส้นเลียบ
ขอบทำงถนนเพชรหึ งษ์ ฟำกตะวั น ออก ไปทำงทิ ศ ตะวั นออกเฉีย งเหนื อ จนจดจุ ด ที่อ ยู่ ห่ำ งจำก
ศูนย์กลำงถนนเข้ำวัดบำงขมิ้น ตำมแนวเส้นตั้งฉำกระยะ ๒๐๐ เมตร จำกจุดนี้ เป็นเส้นขนำนระยะ
๒๐๐ เมตรกับศูนย์กลำงถนนเข้ำวัดบำงขมิ้น ไปทำงทิศตะวันตกเฉียงเหนือ จนจดหลักเขตที่ ๘
ริมแม่น้ ำเจ้ำพระยำ ฝั่งตะวัน ออก จำกหลักเขตที่ ๘ เป็นเส้นตรงไปทำงทิศตะวันตกเฉียงเหนื อ
ตำมแนวตั้ ง ฉำกกั บ ริ ม แม่ น้ ำเจ้ ำ พระยำ ฝั่ ง ตะวั น ออก จนจดเส้ น แบ่ ง เขตจั ง หวั ด สมุ ท รปรำกำร
กับกรุงเทพมหำนคร จำกจุดนี้ เป็นเส้นตรงไปตำมเส้นแบ่งเขตจังหวัดสมุทรปรำกำรกับกรุงเทพมหำนคร
ไปทำงทิศตะวัน ตก จนจดจุด ที่อยู่ห่ ำงจำกริมคลองลัด โพธิ์ ฝั่งตะวันออก ตำมแนวเส้นตั้ งฉำกกับ
ริมแม่น้ำเจ้ำพระยำ ฝั่งใต้ จำกจุดนี้ เป็นเส้นตรงไปทำงทิศใต้ จนจดจุดที่ริมแม่น้ำเจ้ำพระยำ ฝั่งใต้
บรรจบกับริมคลองลัดโพธิ์ ฝั่งตะวันออก จำกจุดนี้ เป็นเส้นเลียบริมคลองลัดโพธิ์ ฝั่งตะวันออก ไปทำงทิศใต้
ผ่ำนถนนเพชรหึงษ์ จนจดเส้นแบ่งเขตตำบลทรงคนองกับตำบลบำงหญ้ำแพรก จำกจุดนี้ เป็นเส้นตรง
ไปตำมเส้ น แบ่ง เขตตำบลทรงคนองกั บตำบลบำงหญ้ ำแพรก จนจดจุ ด ที่ อ ยู่ ห่ำ งจำกหลั กเขตที่ ๗
ตำมแนวเส้น ตั้งฉำกกับหลักเขตที่ ๗ จำกจุด นี้ เป็นเส้นตรงไปทำงทิศตะวันออกเฉียงเหนือจนจด
หลักเขตที่ ๗
ข้อ ๗ ให้สำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรปรำกำรทำหน้ำที่ดูแล
ติดตำม ตรวจสอบ ประสำน และให้คำแนะนำเกี่ยวกับกำรบังคับใช้มำตรกำรคุ้มครองสิ่งแวดล้อม
ให้เป็นไปตำมกฎกระทรวงนี้ รวมทั้งจัดทำรำยงำนผลกำรดำเนินงำนเสนอคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ
อย่ำงน้อยปีละหนึ่งครั้ง
ข้อ ๘ เพื่ อ ประโยชน์ ใ นกำรสงวน รั ก ษำ อนุ รั ก ษ์ ฟื้ น ฟู บู ร ณะ และกำรจั ด กำร
ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ตำมข้อ ๒ ให้หน่วยงำนของรัฐที่เกี่ยวข้องดำเนินกำร ดังนี้
(๑) ให้สำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรปรำกำรประสำนจังหวัด
สมุทรปรำกำร ส่วนรำชกำรที่เกี่ยวข้อง องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสมุทรปรำกำร องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่อยู่ในพื้นที่ตำมข้อ ๒ สถำบันกำรศึกษำ และภำคประชำชนที่อยู่ในพื้นที่ เพื่อจัดทำ
แผนฟื้นฟูทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม และนำไปบรรจุในแผนปฏิบัติกำรเพื่อกำรจัดกำรคุณภำพ
สิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด หรือแผนงำนและงบประมำณของส่วนรำชกำรที่เกี่ยวข้องต่อไป
(๒) ให้สำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมจั งหวัดสมุทรปรำกำรประสำนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ในพื้นที่ตำมข้อ ๒ ส่งเสริมให้กำรก่อสร้ำงอำคำรหรือกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน
ยังคงรักษำระบบนิเวศ คู คลอง
ข้อ ๙ กำรกระทำหรือกำรประกอบกิจกรรมใดที่ต้องห้ำมตำมกฎกระทรวงนี้ ถ้ำได้รับอนุญำต
อยู่ก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ ให้ดำเนินกำรต่อไปได้จนกว่ำจะสิ้นกำหนดระยะเวลำที่ได้รับอนุญำต
หรื อ จนกว่ ำ จะมี ค ำสั่ ง ไม่ อ นุ ญ ำตหรื อ ไม่ ต่ อ อำยุ ใ บอนุ ญ ำต ในกำรนี้ ต้ อ งด ำเนิ น กำรให้ เ ป็ น ไป
ตำมมำตรกำรคุ้มครองสิ่งแวดล้อมตำมที่กฎหมำยหรือกฎกระทรวงนี้กำหนดไว้ด้วย
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ในกรณีที่ผู้ไ ด้รับอนุ ญำตตำมวรรคหนึ่งประสงค์จะขออนุญำตดำเนินกำรนั้นต่อไปภำยหลัง
สิ้นระยะเวลำที่ได้รับอนุญำต ให้ยื่นคำขอต่ออำยุหรือคำขออนุญำตตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรนั้น แล้วแต่กรณี
ทั้งนี้ ให้อนุญำตตำมพื้นที่ที่ได้รับอนุญำตไว้เดิม
ข้อ ๑๐ อำคำรที่มีอยู่แล้วในพื้นที่ตำมข้อ ๒ ก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ ให้ได้รับยกเว้น
ไม่ต้องปฏิบัติตำมกฎกระทรวงนี้ แต่ห้ำมดัดแปลงหรือเปลี่ยนกำรใช้อำคำรดังกล่ำวให้เป็นอำคำรชนิด
หรือประเภทที่มีลักษณะต้องห้ำมตำมที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงนี้
ข้อ ๑๑ อำคำรที่ได้รับใบอนุญำตหรือใบรับแจ้งกำรก่อสร้ำง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนกำรใช้
ตำมกฎหมำยว่ำ ด้ว ยกำรควบคุมอำคำร หรื อ ที่ ได้รับอนุญำตตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรนั้นก่อนวัน ที่
กฎกระทรวงนี้ ใ ช้ บั ง คั บ และยั ง ก่ อ สร้ ำ ง ดั ด แปลง หรื อ เปลี่ ย นกำรใช้ ไ ม่ แ ล้ ว เสร็ จ ให้ ค งปฏิ บั ติ
ตำมหลักเกณฑ์ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับจนกว่ำจะดำเนินกำรแล้วเสร็จตำมที่
ได้รับอนุญำตหรือที่ได้รับแจ้งไว้ แต่กำรขอเปลี่ยนแปลงกำรอนุญำตหรือกำรแจ้งหรือกำรดำเนินกำรอืน่ ใด
ในวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ ให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงนี้
ให้ไว้ ณ วันที่ 18 มกรำคม พ.ศ. ๒๕๖2
พลเอก สุรศักดิ์ กำญจนรัตน์
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิง่ แวดล้อม
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากพื้นที่ตาบลบางกะเจ้า ตาบลบางกอบัว
ตาบลบางน้ าผึ้ ง ตาบลบางยอ ตาบลบางกระสอบ และตาบลทรงคนอง อาเภอพระประแดง จังหวัด
สมุทรปราการ มีระบบนิเวศตามธรรมชาติที่อาจถูกทาลายหรืออาจได้รับผลกระทบกระเทือนจากกิจกรรมต่าง ๆ
ของมนุษย์ได้โดยง่าย และเป็นพื้นที่ที่มีคุณค่าทางธรรมชาติอันควรแก่การอนุรักษ์ ประกอบกับปัจจุบันเริ่มมี
การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินจากพื้นที่เกษตรกรรมเป็นพื้ นที่ชุมชนเพิ่มมากขึ้น ซึ่งเป็นสาเหตุสาคัญ
ที่ส่งผลให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม สมควรกาหนดให้พื้นที่ดังกล่าวเป็นเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม เพื่อรักษา
ระบบนิเวศตามธรรมชาติไว้มิให้เปลี่ยนแปลงไป จึงจาเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

