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ก 

บทคัดย่อ 
 
 ส ำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี ในฐำนะ 
ฝ่ำยเลขำนุกำร ของคณะกรรมการผู้ช านาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม
เบ้ืองต้นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คชก.) ในเขตพื้นท่ีคุ้มครอง
สิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี มีบทบำทหน้ำท่ีรับผิดชอบประสำนงำนภำคส่วนต่ำงๆ  
ท่ีเก่ียวข้องเพื่อด ำเนินกำรตรวจสอบท่ีตั้งโครงกำร จัดประชุมคณะกรรมกำรฯ  
เพื่อพิจำรณำรำยงำนฯ และแจ้งผลกำรพิจำรณำรำยงำนฯ  ให้ส านักงานนโยบายและแผน
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทรำบ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานฯ 
ภายในเงื่อนไขเวลาที่ก าหนดแล้ว อีกบทบาทหน้าท่ีหน่ึง คือ ด ำเนินกำรพิจำรณำเนื้อหำ
รำยงำนฯ ให้ครบถ้วนถูกต้องเป็นไปตำมกฎหมำยและข้อก ำหนดท่ีเกี่ยวข้องในกำรจัดท ำ
รำยงำนฯ ในพื้นท่ีคุ้มครองสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี โดยอ้ำงอิงกำรค ำนวณและแนว
ทำงกำรจัดท ำรำยงำนฯ ตำมเกณฑ์ท่ีก ำหนด ตลอดจนตรวจสอบกำรแก้ไขรำยงำนฯ  
ให้เป็นไปตำมมติท่ีประชุมคณะกรรมกำรฯ ได้ให้ควำมเห็นไว้  

จำกข้อมูลกำรประชุมคณะกรรมกำรผู้ช ำนำญกำรฯ ระหว่ำง กันยำยน 
2548 จนกระท่ังถึง กันยำยน 2555 พบว่ำมีกำรจัดประชุมคณะกรรมกำรฯ ท้ังสิ้น 63 ครั้ง  
มีโครงกำรท่ีได้รับกำรพิจำรณำรำยงำนฯ รวม 65โครงกำร และผ่ำนควำมเห็นชอบท้ังสิ้น 
63โครงกำร ซึ่งปัญหาและอุปสรรคท่ีพบในการด าเนินการในช่วงท่ีผ่านมา คือ ความ
ซ้ าซ้อนของกระบวนการท างาน ส่งผลท าให้การพิจารณารายงานฯ เกิดความล่าช้า ดังนั้น
การสร้างขั้นตอนและแนวทางการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบ้ืองต้นและ
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมจึงเป็นสิ่งจ าเป็น ในการเพิ่มความรวดเร็ว 
คล่องตัว และเสริมประสิทธิภาพการท างานให้เป็นระบบยิ่งขึ้น  

 



ข 

กิตติกรรมประกาศ 
 

 ผลงานเร่ือง “ขั้นตอนการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบ้ืองต้น 
โดยคณะกรรมการผู้ช านาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบ้ืองต้น 
และรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คชก.) ในเขตพื้นท่ีคุ้มครองสิ่งแวดล้อม
จังหวัดเพชรบุรี ในบทบาทของส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
เพชรบุร(ีเลขานุการ)” นี้ เป็นผลการด าเนินงานขณะท่ีผู้ขอประเมินปฏิบัติงานในสังกัด
ส่วนสิ่งแวดล้อม ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี ภายใต้
การบังคับบัญชาของท่านผู้อ านวยการส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดเพชรบุรี ประกอบด้วย ผอ.สมเกียรติ ศรีมหาบรรณ ผอ.พงศ์บุณย์ ปองทอง  
และ ผอ.พิภพ พชัรพรรณสกุล โดยได้รับค าแนะน าจากนายนิพล ไชยสาลี ผู้อ านวยการ
ส่วนสิ่งแวดล้อม และนางสาวขวัญเนตร สบายใจ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม ตลอดจนความช่วยเหลืออย่างดีย่ิงจากนางสาวบุญศิฏา เย่ียวเพ็ง นักวิชาการ
สิ่งแวดล้อม รวมถึงความร่วมมือจากบุคลากรในส านักงานทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี และคณะกรรมการผู้ช านาญการพิจารณารายงาน
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบ้ืองต้นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คชก.) 
ในเขตพื้นท่ีคุ้มครองสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรีทุกท่าน ผู้ขอประเมินจึงขอขอบคุณไว้ 
ณ โอกาสนี้ 
 ผู้ขอประเมินขอขอบคุณก าลังใจจากครอบครัว ผู้บังคับบัญชา และเพื่อนร่วมงาน
ในส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุบลราชธานี ท่ีท าให้การจัดท า
ผลงานครั้งนี้ส าเรจ็ลุล่วงไปได้ด้วยดี 
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บทที่ 1 

บทน ำ 
 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
เนื่องจากพื้นท่ีชายฝั่งจังหวัดเพชรบุรี เป็นแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติท่ีส าคัญ 

โดยเฉพาะอย่างย่ิงบริเวณหาดเจ้าส าราญ หาดปึกเตียน และชายหาดชะอ า นอกจากนี้ 
ยังมีแหล่งประวัติศาสตร์โบราณสถาน ศาสนสถาน และสถาปัตยกรรมท่ีส าคัญหลาย
แห่ง โดยแหล่งธรรมชาติและศิลปกรรมบางแห่งในพื้นที่นี้ก าลังถูกท าลาย เนื่องจาก 
ท่ีได้รับผลกระทบจากน้ าเสียและขยะมูลฝอยท่ีเกิดจากกิจกรรมของชุมชน นอกจากนี้ 
ยังประสบกับปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งอย่างรุนแรง รวมท้ังแหล่งธรรมชาติบางแห่ง 
ถูกคุกคามเนื่องจากการใช้ที่ดินเพื่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ จนท าให้สูญเสียสภาพ 
ภูมิทัศน์ของแหล่งท่องเท่ียวอีกด้วย ดังนั้นในปลายปี พ.ศ.2539 คณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ จึงได้ได้ประกาศใหพ้ื้นที่บริเวณอ าเภอบ้านแหลม อ าเภอเมือง
เพชรบุรี อ าเภอท่ายาง และอ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี เป็นเขตควบคุมมลพิษตามมาตรา 59 
แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ต่อมา
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ได้ด าเนินการส ารวจพื้นที่ และรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ
สภาพปัญหา สาเหตุของปัญหาท่ีเก่ียวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
พร้อมท้ังด าเนินการจัดท าร่างประกาศกระทรวงก าหนดเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
ในบริเวณดังกล่าวขึ้น  ซึ่งส านักงานฯ ได้น าร่างดังกล่าวเสนอต่อท่ีประชุมในระดับต่างๆ 
ตั้งแต่การรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน หน่วยงาน
ระดับจังหวัด หน่วยงานจากส่วนกลาง ตลอดจนคณะกรรมการท่ีเก่ียวข้อง ท้ังนี้เพื่อให้
ได้ร่างมาตรการเร่ืองเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมท่ีมาจากการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง 
ของประชาชนในพื้นท่ี จนกระท่ังได้น าเสนอต่อคณะรัฐมนตรีในคราวการประชุม 
เมื่อ พ.ศ. 2542 ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบและส่งให้ส านักงานคณะกรรมการ 
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กฤษฎีตรวจพิจารณา  และได้ประกาศให้พื้นที่ดังกล่าวเป็นเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
เมื่อปี พ.ศ. 2547 โดยได้ก าหนดให้โครงการหรือกิจการบางประเภทบางขนาด  
ต้องจัดท ารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบ้ืองต้น (IEE) หรือรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม (EIA) เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการผู้ช านาญการพิจารณารายงานผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมเบ้ืองต้นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คชก.) ในเขตพื้นท่ี
คุ้มครองสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี พิจารณากลั่นกรอง ก่อนจะเสนอความเห็นไปยัง
ส านักงานนโยบายและแผนธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เพื่อใช้ประกอบการ
พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานฯ แต่เนื่องจากในการด าเนินการในระดับจังหวัด  
ยังขาดขั้นตอนตลอดจนแนวทางในการพิจารณารายงานฯ ส าหรับโครงการท่ีต้องได้รับ
การอนุญาตจากทางราชการและโครงการท่ีไม่ต้องเสนอขอรับความเห็นชอบจาก
คณะรัฐมนตรี ซึ่งก่อให้เกิดความสับสนและความซ้ าซ้อนอยู่บ่อยครั้ง และบางครั้ง 
ส่งผลท าให้การพิจารณารายงานฯ ล่าช้า     
 
วัตถุประสงค ์

1. จัดท าคู่มือขั้นตอนและแนวทางการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม
เบ้ืองต้นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโดยคณะกรรมการผู้ช านาญการฯ 
(คชก.) ในเขตพื้นท่ีคุ้มครองสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี 

2. จัดท าฐานข้อมูลการประชุมคณะกรรมการผู้ช านาญการพิจารณารายงาน
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบ้ืองต้นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในเขต
พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี  

 ก                  
ระยะเวลาด าเนินการ 

มกราคม 2556 - กรกฎาคม 2556 
 
พื้นที่ด าเนินการ 

เขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี ประกอบด้วย อ าเภอบ้านแหลม 
อ าเภอเมืองเพชรบุรี อ าเภอท่ายาง และอ าเภอชะอ า   
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สัดส่วนของผลงาน 
1. นางสาวพรอ าภา  สรภักดี    สัดส่วนของผลงาน   85 %  
2. นายนิพล  ไชยสาลี         สัดส่วนของผลงาน   10%        
3. นางสาวบุญศิฏา  เย่ียวเพ็ง   สัดส่วนของผลงาน     5%  

 
ตาราง 1 
สัดส่วนผลงานของผู้ขอประเมิน 

ขั้นตอนการด าเนินการ สัดส่วนผลงาน 
ของผูข้อประเมิน 

(ร้อยละ) 

สัดส่วนผลงาน 
ของผู้ร่วมด าเนินการ  

(ร้อยละ) 
นายนิพลฯ น.ส.บุญศิฏาฯ 

1. จัดส่งเล่มรายงานฯ ใหค้ณะกรรมการฯ พิจารณา              85 10 5 

2. แจ้งความเห็นเบื้องต้นของ สผ. ต่อรายงานฯ ไปยัง 
คณะกรรมการฯ เจ้าของโครงการ และบริษทัทีป่รึกษาฯ 

85 10 5 

3. เตรียมการตรวจเยี่ยมโครงการและจัดการประชุม
คณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณารายงานฯ 
-  ขออนุมัติตรวจเยี่ยมโครงการและจัดการประชุมฯ  
และขอยืมเงนิทดรองราชการ/เงินยืมราชการ 

- จัดท าระเบียบวาระการประชุมฯ ส่งหนังสือเชิญฯ   
จัดเตรียมใบส าคญัรับเงิน และจัดเตรียมใบลงนาม 

85 10 5 

4. ด าเนินการตรวจเยี่ยมโครงการและจัดการประชุม
คณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณารายงานฯ 

85 10 5 

5. จัดท าใบส าคัญหักล้างเงินยืม จดัท ารายงานการประชุมฯ  
และแจ้งเวียนคณะกรรมการฯ  แจ้งมตทิี่ประชุมต่อเจ้าของ
โครงการและบรษิัทที่ปรึกษาฯ      

85 10 5 

6. แจ้งผลการพิจารณารายงานฯ และส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
ไปยัง สผ.  

85 10 5 

7. แจ้งหนังสือรับทราบมตคิณะกรรมการฯ จาก สผ. แก่เจ้าของ
โครงการ บรษิัทที่ปรึกษา และส่วนราชการที่มีอ านาจ 
ตามกฎหมายในการพิจารณาส่ังอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาต  

85 10 5 

รวม 85 10 5 
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ข้อจ ากัดของการศึกษา  
 1.  ขั้นตอนการพิจารณารายงานฯ ได้ด าเนินการดัดแปลงจากขั้นตอนการ
พิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส าหรับโครงการท่ีต้องได้รับการ
อนุญาตจากทางราชการและโครงการท่ีไม่ต้องเสนอขอความรับความเห็นชอบ 
จากคณะรัฐมนตร ีโดยปรับปรุงให้เหมาะสมตามบทบาทและลักษณะการท างาน 
ของคณะกรรมการผู้ช านาญการฯ ในเขตพื้นท่ีคุ้มครองสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี 
ประกอบด้วย หน่วยงานภาครัฐได้แก่ เจ้าหน้าท่ีผู้มีอ านาจอนุญาตตามกฎหมาย 
ท่ีเก่ียวข้อง ผู้ทรงคุณวุฒิด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจากภาคการศึกษา 
และองค์กรต่างๆ และผู้แทนจากองค์กรอิสระหรือภาคเอกชน ภายใต้การก ากับดูแล 
ของผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ซึ่งเป็นประธานกรรมการตามค าสั่งแต่งตั้ง 
 2.  แนวทางการพิจารณารายงานฯ จัดท าขึ้นเพื่อพิจารณาโครงการประเภทอาคาร 
การจัดสรรท่ีดินและบริการชุมชน ได้แก่ โรงแรม โครงการประเภทอาคารอยู่อาศัยรวม 
(อาคารชุด) อาคารอยู่อาศัยรวม (แบบให้เช่า) อาคารประกอบธุรกิจค้าปลีกค้าส่ง  
และโครงการจัดสรรท่ีดิน เป็นต้น ซึ่งเป็นประเภทโครงการท่ีส าคัญในพื้นท่ีจังหวัด
เพชรบุรี และเข้าข่ายโครงการหรือกิจการซึ่งต้องจัดท ารายงานฯ ตามที่ประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครอง
สิ่งแวดล้อมในบริเวณพื้นท่ีอ าเภอบ้านแหลม อ าเภอเมืองเพชรบุรี อ าเภอท่ายาง  
และอ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี อ าเภอหัวหิน และอ าเภอปราณบุรี  
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. 2553 ก าหนด 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 

รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (Initial Environmental Examination: 
IEE) คือ การตรวจสอบเบ้ืองต้นถึงผลกระทบสิ่งแวดล้อมท่ีอาจเกิดขึ้นจากโครงการ 
ท่ีเสนอ มักใช้ข้อมูลเบ้ืองต้นท่ีมีอยู่หรือข้อมูลท่ีสามารถหาได้ทันที IEE เป็นการศึกษา
เพื่อให้ทราบว่าจะต้องท าEIA ต่อหรือไม่ส าหรับประเทศไทยได้น ามาใช้ในการ
ก าหนดให้โครงการท่ีคาดว่ามีผลกระทบสิ่งแวดล้อมบางประเภทท่ีมีขนาดเล็ก 
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หรือไม่มาก จัดท าเป็น “รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบ้ืองต้น” (ส านักงานนโยบาย 
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2556) 

การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment: 
EIA) คือ การศึกษาเพื่อคาดการณ์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมท้ังในทางบวกและทางลบ 
จากการพัฒนาโครงการหรือกิจการท่ีส าคัญ เพื่อก าหนดมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและใช้ในการประกอบการตัดสินใจพัฒนาโครงการหรือกิจการ
ดังกล่าว ผลการศึกษาจัดท าเป็นเอกสาร เรียกว่า “รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม” (ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2556) 

คณะกรรมกำรผู้ช ำนำญกำรพิจำรณำรำยงำนผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบ้ืองต้น 
และรำยงำนกำรวิเครำะหผ์ลกระทบสิ่งแวดล้อม (คชก.) ในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม
จังหวัดเพชรบุรี  คือ คณะกรรมการท่ีคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแต่งต้ังขึ้น 
เพื่อท าหน้าท่ีในการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบ้ืองต้นและรายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นท่ีคุ้มครองสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี  
 
ความยุ่งยากซับซ้อนของผลงาน  

เนื่องจากส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี ท าหน้าท่ี
เป็นฝ่ายเลขานุการ ของคณะกรรมการผู้ช านาญการฯ (คชก.) ในเขตพื้นท่ีคุ้มครอง
สิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี ดังนั้น นอกจากจะรับผิดชอบประสานงานภาคส่วนต่างๆ  
ท่ีเก่ียวข้องในการด าเนินการตรวจสอบท่ีตั้งโครงการ จัดประชุมคณะกรรมการฯ  
เพื่อพิจารณารายงานฯ และแจ้งผลการพิจารณารายงานฯ  ให้ สผ. ทราบ เพื่อใช้
ประกอบการพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานฯ ภายในเงื่อนไขเวลาที่ก าหนดแล้ว  
และอีกบทบาทหน้าท่ี คือ ด าเนินการพิจารณาเนื้อหารายงานฯ ให้ครบถ้วนถูกต้อง
เป็นไปตามกฎหมายและข้อก าหนดท่ีเกี่ยวข้องในการจัดท ารายงานฯ ในพื้นท่ีคุ้มครอง
สิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี โดยอ้างอิงเกณฑ์การค านวณและแนวทางการจัดท ารายงานฯ 
ตามท่ี สผ. ก าหนด ตลอดจนตรวจสอบการแก้ไขรายงานฯ จนเป็นไปตามมติท่ีประชุม
คณะกรรมการฯ ได้ให้ความเห็นไว้ และรวบรวมข้อมูลการประชุมคณะกรรมการฯ 
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ประโยชน์ของผลงาน 

1. สามารถประยุกต์ใช้คู่มือขั้นตอนและแนวทางการพิจารณารายงานผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมเบ้ืองต้นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโดยคณะกรรมการ
ผู้ช านาญการฯ (คชก.) ในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี เพื่อด าเนินการ 
จัดประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณารายงานฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

2. สร้างฐานข้อมูลการประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อใช้ประกอบการวางแผน 
ติดตามตรวจสอบโครงการท่ีผ่านความเห็นชอบ ในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน 
แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่ระบุไว้ในรายงานฯ  
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บทที่ 2 

แนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
 

การด าเนินการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบ้ืองต้นโดยคณะกรรมการ
ผู้ช านาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบ้ืองต้นและรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คชก.) ในเขตพื้นท่ีคุ้มครองสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี  
ในบทบาทของส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี
(เลขานุการ) ประกอบด้วยแนวคิด ทฤษฎี กฎหมาย และข้อก าหนด ท่ีเก่ียวข้อง ดังนี้ 

1. บทบาทหน้าท่ีคณะกรรมการผู้ช านาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
เบ้ืองต้นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คชก.)  

2. การพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบ้ืองต้น 
2.1 ขั้นตอนพิจารณารายงานฯ 
2.2 เนื้อหาและองค์ประกอบรายงานฯ ท่ีต้องพิจารณา ประกอบด้วย กฎหมาย

และข้อก าหนดท่ีเก่ียวข้องในการจัดท ารายงานฯ ในพื้นท่ีคุ้มครองสิ่งแวดล้อมจังหวัด
เพชรบุร ีตลอดจนแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  มีรายละเอียด ดังนี้  
 
1. บทบาทหนา้ทีค่ณะกรรมการผู้ช านาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม

เบื้องต้นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คชก.)  
คณะกรรมการผู้ช านาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบ้ืองต้น 

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คชก.) ในเขตพื้นท่ีคุ้มครองระดับจังหวัด  
ได้รับการแต่งตั้งโดยอาศัยอ านาจตามความในข้อ 3 แห่งประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาต ิฉบับท่ี 1 (พ.ศ. 2555) ลงวันท่ี 1 มีนาคม พ.ศ. 2556 เร่ืองหลักเกณฑ์และวิธีการ
ในการแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ช านาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบ้ืองต้น
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และรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นท่ีคุ้มครองสิ่งแวดล้อม  
มีรายละเอียดดังนี ้ 

1.1 องค์ประกอบ  
1.1.1 ผู้ว่าราชการจังหวัด      ประธานกรรมการ 
1.1.2 เจ้าหน้าท่ีผู้มีอ านาจอนุญาตตามกฎหมายส าหรับ      กรรมการ 

โครงการหรือกิจการ หรือผู้แทน 
1.1.3 ผู้อ านวยการส านักงานสิ่งแวดล้อมภาค       กรรมการ 

ในจังหวัดท่ีมีการประกาศก าหนดพื้นที่และมาตรการ 
คุ้มครองสิ่งแวดล้อมอยู่ในเขตพื้นที่ หรือผู้แทน 

1.1.4 ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีได้รับการเสนอชื่อจากหน่วยราชการ     กรรมการ 
ท่ีเก่ียวข้อง องค์กรเอกชน และสถาบันการศึกษา 
ในจังหวัดท่ีมีการประกาศก าหนดเขตพื้นที่ 
และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม จ านวนไม่เกิน 9 คน 
ซึ่งคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเห็นชอบ 
จากรายชื่อตามข้อเสนอแนะของผู้ว่าราชการจังหวัด 
หรือรายชื่อตามที่คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
เห็นสมควรให้เพิ่มเติม 

1.1.5 ผู้อ านวยการส านักงานทรัพยากรธรรมชาติ           ฝา่ยเลขานุการ 
และสิ่งแวดล้อมจังหวัด 

1.1.6 เจ้าหน้าท่ีในสังกัดกระทรวงทรัพยากร                  ผู้ช่วยฝ่ายเลขานุการ 
  ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ านวน 2 คน 

1.2  คุณสมบัติของผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการผู้ช านาญการฯ 
1.2.1 มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
1.2.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
1.2.3 ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ 
1.2.4 ไม่เคยท าหรือมีส่วนร่วมในการท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ  

 สิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นเท็จ 
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1.2.5 ไม่เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษ
ส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

1.3  วาระการด ารงต าแหน่ง 
ผู้ทรงคุณวุฒิอยู่ในต าแหน่งคราวละ 5 ปี (อาจด ารงต าแหน่งต่อเนื่องได้ 

หลายวาระ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจผู้ว่าราชการจังหวัด) 
1.4  บทบาทหน้าที่ 

1.4.1 พิจารณาให้ความเห็นชอบหรือไม่ให้ความเห็นชอบกับรายงานผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมเบ้ืองต้นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามท่ีก าหนดไว ้
ในประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เร่ือง ก าหนดเขตพื้นที ่
และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณพื้นที่ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบ ให้แล้วเสร็จ
ภายใน 45 วัน นับจากวันท่ีได้รับความเห็นเบ้ืองต้นจากส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

1.4.2 พิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบ้ืองต้น และรายงาน 
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และอาจสั่งให้ผู้มีสิทธิจัดท ารายงานหรือเจ้าของ
โครงการหรือกิจการ แก้ไขเพิ่มเติม หรือจัดท ารายงานใหม่ทั้งฉบับ ตามแนวทางหรือ
รายละเอียดท่ีก าหนดไว้ 

1.4.3 พิจารณาให้ความเห็นชอบหรือไม่ให้ความเห็นชอบกับรายงานผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมเบ้ืองต้น หรือรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมท่ีเจ้าของโครงการ
หรือกิจการได้แก้ไขเพิ่มเติม หรือจัดท าใหม่ทั้งฉบับ ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวัน  
นับแต่วันที่ได้รับการเสนอรายงาน 

1.4.4 ตรวจสอบท่ีตั้งโครงการท่ีเสนอรายงาน หรืออาจมอบหมายเจ้าหน้าท่ี
ในสังกัดส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแต่ละจังหวัดตรวจสอบ
ตามความเหมาะสม 

1.4.5 สั่งหรืออาจสั่งให้ผู้มีสิทธิจัดท ารายงานและผู้ที่เก่ียวข้องกับการจัดท า
รายงานให้ข้อเท็จจริง ข้อมูล หรือเอกสารท่ีจ าเป็นต่อการพิจารณาของคณะกรรมการ
ผู้ช านาญการฯ รวมท้ังอาจขอความร่วมมือจากบุคคลใดมาให้ข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่าว
ได้ตามท่ีเห็นสมควร 
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1.4.6 แจ้งผลการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบ้ืองต้น และรายงาน 
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ให้ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมทราบ 

1.4.7 ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาต ิ
 
2. การพิจารณารายงานผลกระทบสิง่แวดล้อมเบื้องต้น 

2.1 ขั้นตอนพิจารณารายงานฯ  
ตามมาตรา 48 และ 49 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ

สิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535 ก าหนดให้ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม (สผ.) ตรวจสอบความครบถ้วนและความถูกต้องของรายงานภายใน
ระยะเวลา 15 วัน และสรุปความเห็นเบ้ืองต้นเสนอต่อ คชก. ภายใน 30 วันนับจากวันท่ี 
สผ. ได้รับรายงาน โดย คชก. จะใช้เวลาพิจารณารายงาน 45 วัน หาก คชก. ยังไม่เห็นชอบ 
ในรายงาน ต้องแจ้งเจ้าของโครงการแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูล เมื่อเจ้าของโครงการเสนอ
รายงานฉบับแก้ไข คชก. ต้องพิจารณาภายใน 30 วัน และแจ้งความเห็นไปยัง สผ. กรณ ี
ท่ีเห็นชอบ สผ. จะมีหนังสือแจ้งไปยังจังหวัด เพื่อให้ผู้ประกอบการน าไปประกอบการ
พิจารณาขอใบอนุญาตต่อไป แต่หากไม่เห็นชอบ ให้ผู้ประกอบการยื่นเสนอรายงาน 
เข้ามาใหม่เพื่อพิจารณาตั้งแต่เริ่มต้นกระบวนการอีกครั้ง ดังภาพ 1 
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ภาพ 1 ขั้นตอนการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
ท่ีมา : จาก บทบาท หน้าที ่ความรับผิดชอบ คณะกรรมการผู้ช านาญการพิจารณารายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คชก.) (หน้า 20), ส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2554, กรุงเทพมหานคร: ม.ป.ท.. 

สผ. ตรวจสอบรายงาน (15 วัน) 

สผ. พิจารณาเสนอความเห็นเบื้องต้น
(15 วัน) 

คณะกรรมการผู้ช านาญการฯ  
พิจารณา  (45 วัน) 

คณะกรรมการผู้ช านาญการฯ  
พิจารณา  (30 วัน) 

90 

48 49 
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2.1  เนื้อหาและองค์ประกอบรายงานฯ ที่ต้องพิจารณา  
ประกอบด้วย กฎหมายและข้อก าหนดที่เกี่ยวข้องในการจัดท ารายงานฯ  

ในพื้นท่ีคุ้มครองสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุร ีตลอดจนแนวทางการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีรายละเอียดดังนี้ 

2.2.1 ประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการซ่ึงต้องจัดท ารายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

1)  ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม เรื่อง  
ก าหนด ประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการซ่ึงต้องจัดท ารายงานการวิเคราะห์ 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางการจัดท า
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประกาศ ณ วันท่ี 24 เมษายน พ.ศ. 2555  
ได้ก าหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการซึ่งต้องจัดท ารายงานฯ  
สรุปสาระส าคัญได้ดังตาราง 2 (รายละเอียดแสดงดังภาคผนวก ก) 

2) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนด 
เขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณพ้ืนที่อ าเภอบ้านแหลม อ าเภอ 
เมืองเพชรบุรี อ าเภอท่ายาง และอ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี อ าเภอหัวหิน และอ าเภอ
ปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. 2553 ประกาศ ณ วันท่ี 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 
ได้ก าหนดใหก้ารด าเนินโครงการหรือประกอบกิจการ ที่ต้ังอยู่ในเขตพื้นท่ีท่ีประกาศ 
เป็นเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในท้องท่ีจังหวัดเพชรบุรี ประกอบด้วยพื้นท่ีท้ังหมด
ของต าบลบางตะบูน ต าบลบางตะบูนออก ต าบลบ้านแหลม ต าบลบางขุนไทร ต าบล 
ปากทะเล ต าบลบางแก้ว และต าบลแหลมผักเบ้ีย อ าเภอบ้านแหลม ต าบลหาดเจ้าส าราญ 
และต าบลหนองขนาน อ าเภอเมืองเพชรบุรี ต าบลปึกเตียน อ าเภอท่ายาง ต าบล 
หนองศาลา ต าบลบางเก่า เทศบาลเมืองชะอ า อ าเภอชะอ า  ต้องมีการการศึกษาและจัดท า
รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบ้ืองต้น (IEE) หรือรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม (EIA) สรุปสาระส าคัญได้ดังตาราง 3  
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ตาราง 2 
ประเภทและขนาดอาคารท่ีต้องจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ล ำดับที ่ ประเภทโครงกำร ขนำด 

1 การท าเหมืองแร ่ ทุกขนาด 
2 การพัฒนาปิโตรเลียม ทุกขนาด 
3 โครงการระบบขนส่งปิโตรเลียมและน้ ามันเช้ือเพลิงทางท่อ ทุกขนาด 
4 นิคมอุตสาหกรรม ทุกขนาด 
5 อุตสาหกรรมปิโตรเลียมที่มีกระบวนการผลิตทางเคม ี ก าลังผลิตตั้งแต่ 100 ตันต่อวันขึน้ไป 
6 อุตสาหกรรมกล่ันน้ ามันปิโตรเลยีม ทุกขนาด 
7 อุตสาหกรรมแยกหรือแปรสภาพก๊าซธรรมชาติ ทุกขนาด 
8 อุตสาหกรรมคลอ – แอลคาไลน์ ก าลังผลิตสารแต่ละชนิดหรือ

รวมกัน ตั้งแต่ 100 ตันต่อวัน ขึ้นไป 
9 อุตสาหกรรมผลิตปนูซิเมนต ์ ทุกขนาด 
10 อุตสาหกรรมผลิตเยื่อกระดาษ  ก าลังผลิตตั้งแต่50 ตันต่อวัน ขึ้นไป 
11 อุตสาหกรรมที่ผลิตสารออกฤทธิห์รือสารที่ใช้ป้องกนัหรือก าจดั

ศัตรูพืชหรือสัตว์โดยใช้กระบวนการทางเคม ี
ทุกขนาด 

12 อุตสาหกรรมผลิตปุ๋ยเคมีโดยกระบวนการทางเคม ี ทุกขนาด 
13 อุตสาหกรรมประกอบกจิการเกี่ยวกับน้ าตาล แสดงรายละเอียดดงัภาคผนวก ก 
14 อุตสาหกรรมเหล็ก หรือเหล็กกล้า ก าลังผลิตตั้งแต ่100 ตันต่อวัน ขึน้ไป 
15 อุตสาหกรรมถลุงหรือแต่งแร ่หรอืหลอมโลหะซ่ึงมิใช่

อุตสาหกรรมเหล็กหรือเหล็กกล้า 
ก าลังผลิตตั้งแต ่50 ตันต่อวัน ขึ้นไป 

16 อุตสาหกรรมผลิตสุรา แอลกอฮอล ์รวมทั้งผลิตเบียร์และไวน ์ แสดงรายละเอียดดงัภาคผนวก ก 

17 โรงงานปรบัคุณภาพของเสียรวมเฉพาะส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้
แล้วตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน 

ทุกขนาด 

18 โรงไฟฟ้าพลังความร้อน ก าลังผลิตกระแสไฟฟ้าตั้งแต่ 10  
เมกะวัตต์ ขึ้นไป 

19 ระบบทางพิเศษ ทุกขนาด 
20 ทางหลวงหรอืถนน  ทุกขนาด 
21 ระบบขนส่งมวลชนทีใ่ช้ราง ทุกขนาด 

22 ท่าเทียบเรือ รับเรือขนาดตัง้แต ่500 ตันกรอส 
หรือความยาวหน้าท่า ตั้งแต่ 100 
เมตรหรือมีพ้ืนทีท่่าเทียบเรือรวม 
ตั้งแต ่1,000 ตารางเมตร ขึ้นไป 



14 

ตาราง 2 (ต่อ) 
ประเภทอาคารและขนาดที่ต้องจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ล ำดับที ่ ประเภทโครงกำร ขนำด 

23 ท่าเทียบเรือส าราญกีฬา ที่รองรับเรือได้ตัง้แต่50 ที่รองรับ
เรือได้ตั้งแต5่0 

24 การถมที่ดินในทะเล ทุกขนาด 
25 การก่อสร้างหรือขยายส่ิงก่อสร้างบริเวณหรือในทะเล แสดงรายละเอียดดงัภาคผนวก ก 
26 โครงการระบบขนส่งทางอากาศ ที่มีขนาดความยาวของทางว่ิงตั้งแต่ 

1,100 เมตรทุกขนาด 
27 อาคาร ซ่ึงมีลักษณะที่ตั้งหรือการใช้ประโยชน์ในอาคาร 

อย่างหนึ่งอย่างใด ดังนี้   
27.1 อาคารที่ตั้งริมแมน่้ า ฝั่งทะเล ทะเลสาบหรือชายหาด หรือที่

อยู่ใกล้หรือในอทุยานแหง่ชาติ หรืออุทยานประวัติศาสตร์  
27.2 อาคารที่ใช้ในการประกอบธุรกิจค้าปลีกหรือค้าส่ง 
27.3 อาคารที่ใช้เป็นส านักงานหรอืที่ท าการเอกชน 

ความสูงตั้งแต ่23.00 เมตร ขึ้นไป 
หรือมีพ้ืนที่รวมกันทุกช้ันหรือ
ช้ันหนึ่งชั้นใดในหลังเดียวกัน 
ตั้งแต ่10,000 ตารางเมตร ขึ้นไป 

28 การจัดสรรที่ดนิเพื่อเป็นที่อยู่อาศยัหรือเพื่อประกอบการพาณิชย์ ที่ดินแปลงย่อยตั้งแต ่500 แปลง 
หรือเนื้อที่เกินกว่า 100 ไร ่

29 โรงพยาบาล แสดงรายละเอียดดงัภาคผนวก ก 
30 โรงแรมหรือสถานที่พักตากอากาศ จ านวนห้องพักตัง้แต่ 80 ห้อง ขึ้นไป 

หรือมีพ้ืนทีใ่ช้สอยตั้งแต ่4,000 
ตารางเมตร ขึ้นไป 

31 อาคารอยู่อาศัยรวม จ านวนห้องพักตัง้แต่ 80 ห้อง ขึ้นไป 
หรือมีพ้ืนทีใ่ช้สอย ตั้งแต่ 4,000  
ตารางเมตรขึน้ไป 

32 การชลประทาน พื้นที่การชลประทานตั้งแต ่80,000 
ไร ่ขึ้นไป 

33 โครงการทุกประเภทที่อยู่ในพื้นที่ทีค่ณะรัฐมนตรี ได้มีมติ
เห็นชอบก าหนดให้เป็นพื้นที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้ าช้ัน 1 

ทุกขนาด 

34 การผันน้ าข้ามลุ่มน้ า ทุกขนาด 
35 ประตูระบายน้ าในแมน่้ าสายหลัก ทุกขนาด 
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ตาราง 3  
ประเภทโครงการหรือประกอบกิจการท่ีต้องจัดท ารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบ้ืองต้น 
(IEE) หรือรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) 
ล าดับที ่ รายงานผลกระทบสิง่แวดลอ้มเบือ้งต้น (IEE) รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อม  (EIA)   

1 โรงแรมหรืออาคารอยู่อาศัยรวม ที่ห่างจากแนว
ชายฝั่งทะเลเกินกว่า 50 เมตร มีห้องพักตั้งแต ่ 
10 - 79 ห้อง หรือมีพ้ืนทีใ่ช้สอยรวมกันตั้งแต ่ 
500 ตารางเมตร แต่ไม่ถึง 4,000 ตารางเมตร 

โรงแรมหรืออาคารอยูอ่าศัยรวม ที่ห่างจากแนว
ชายฝั่งทะเลเกินกว่า 50 เมตร มีจ านวนห้องพัก
ตั้งแต ่80 ห้องขึ้นไป หรือมีพ้ืนทีใ่ช้สอยรวมกัน
ตั้งแต ่4,000 ตารางเมตรขึน้ไป 

2 โรงพยาบาลที่มีเตียงตั้งแต ่10 - 29 เตียง โรงพยาบาลที่มีเตียงตั้งแต ่30 เตียงขึ้นไป 
3 การจัดสรรที่ดนิเพื่อเป็นที่อยู่อาศยัหรือ 

ประกอบการพาณิชย์ ที่มีจ านวนที่ดินแปลงย่อย
ไม่ถึง 250 แปลง หรือมีเนื้อที่ไม่เกิน 100 ไร ่

การจัดสรรที่ดนิเพื่อเป็นที่อยู่อาศยัหรือประกอบ 
การพาณิชย์ ที่มจี านวนที่ดนิแปลงย่อยตั้งแต ่250 
แปลงขึน้ไป หรือมีเนื้อที่เกินกว่า 100 ไร ่

4 ท่าเทียบเรือสาธารณะส าหรับเรือประมงหรือเรือ
ท่องเที่ยวขนาดต ่ากว่า 60 ตันกรอส และท่าเทียบ
เรือส าราญและกีฬาที่รับเรือได้ไมถ่ึง 50 ล า  

ท่าเทียบเรือส าราญและกีฬา ที่สามารถรับเรือได้
ตั้งแต ่50 ล าขึ้นไป หรือมีพ้ืนที่ตัง้แต่ 1,000 
ตารางเมตรขึน้ไป 

5 โรงงานปรบัคุณภาพของเสียรวมขีดความสามารถ
ในการบ าบัดน้ าเสียได้ไม่เกิน 3,000 ลูกบาศก์
เมตรต่อวัน หรือสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยที่มี
ปริมาณในการก าจัดไม่เกิน 50 ตันต่อวัน 

โรงงานปรบัคุณภาพของเสียรวมขีดความสามารถ
ในการบ าบัดน้ าเสียได้เกิน 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อ
วัน หรือสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยที่มีปริมาณใน
การก าจัดเกิน 50 ตันต่อวัน และโรงงานปรบั
คุณภาพของเสียรวมเฉพาะส่ิงปฏกิูลหรือวัสดุ 
ไม่ใช้แล้วตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  

6 น าบ้านพักอาศัยที่มจี านวนตั้งแต ่10 -79 หลัง 
หรือห้องแถว ตึกแถว บ้านแถว หรืออาคาร
พาณิชย์ที่มีจ านวนห้องพักตั้งแต ่10 - 79 ห้อง  
ที่อยู่ในที่ดินแปลงเดียวกันหรือตดิกันไป
ให้บริการเป็นสถานที่พักในลักษณะโรงแรม 

กิจการที่น าบ้านพักอาศัยที่มีจ านวนตั้งแต ่80 
หลัง หรือห้องแถว ตึกแถว บ้านแถว หรืออาคาร
พาณิชย์ ที่มีจ านวนหอ้งพักตั้งแต ่80 ห้อง ที่อยู่
ในที่ดนิแปลงเดียวกันหรือติดต่อกันไปใหบ้ริการ
เป็นสถานที่พักในลักษณะโรงแรม 

7  โรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้า 5 เมกกะวัตต์ขึ้นไป 
8  อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ 
9  การก่อสร้างหรือขยายก าแพงริมชายฝั่งหรือตดิ

แนวชายฝั่งที่มีความยาวตั้งแต่ 200 เมตรขึ้นไป 
รอดักทราย เขื่อนกันทรายและคลืน่ รอบังคับ
กระแสน้ า แนวเขื่อนกันคลื่นนอกฝั่งทะเล  
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2.2.2 ผังเมืองรวมและการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตพืน้ที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
จังหวัดเพชรบุรี 

1) กฎกระทรวงฉบับที่ 466 (พ.ศ. 2543) ออกตามความในพระราช 
บัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 และ (ร่าง) ผังเมืองรวม เมืองชะอ า ใช้บังคับผังเมืองรวม
ในท้องท่ีต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี ได้ก าหนดการใช้ประโยชน์ท่ีดิน 
ตามแผนผังการใช้ประโยชน์ที่ดินท่ีจ าแนกประเภทไว้ สรุปสาระส าคัญได้ดังตาราง 4  

2) กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนบางตะบูน จังหวัด
เพชรบุรี พ.ศ. 2555 ให้ใช้บังคับผังเมืองรวม ในท้องท่ีต าบลบางตะบูน และต าบล 
บางตะบูนออก อ าเภอบ้านแหลม โดยก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามแผนผังการใช้
ประโยชน์ท่ีดินตามที่จ าแนกประเภทไว้ สรุปสาระส าคัญได้ดังตาราง 5  

3) กฎกระทรวงฉบับที่ 30 (พ.ศ. 2534) ออกตามความในพระราชบัญญตัิ 
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ก าหนดให้พื้นทีใ่นท้องท่ีต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า จงัหวัด
เพชรบุรี ในบริเวณแนวเขตตามแผนที่ท้ายกระทรวง เป็นบริเวณห้ามก่อสร้างอาคาร 
บางชนิดและบางประเภท สรุปสาระส าคัญดังตาราง 6  

4) ประกาศจังหวัดเพชรบุรี เร่ืองโครงการป้องกันและบรรเทาอุทกภัย
จังหวัดเพชรบุรี ประกาศ ณ วันท่ี 11 สิงหาคม พ.ศ. 2549 ก าหนดแนวน้ าท่วมหลาก
ธรรมชาติ (Floodway) เพื่อเป็นพื้นที่สงวนไว้ส าหรับระบายน้ าเมื่อเกิดฝนตกหนัก  
เป็นพื้นที่รองรับน้ าชั่วคราว และป้องกันมิให้ถูกลุกล้ า เช่น พื้นที่บางส่วนของต าบล 
หาดเจ้าส าราญ และต าบลหนองขนาน อ าเภอเมืองเพชรบุรี ต าบลปึกเตียน อ าเภอท่ายาง 
ต าบลหนองศาลา และต าบลบางเก่า อ าเภอชะอ า เป็นต้น โดยพื้นที่ดังกล่าวไม่ควร
ก่อสร้างหรือพัฒนากิจการใดๆ ที่เป็นโครงการขนาดใหญ่ จัดสรรท่ีดิน การขุดตักดิน 
ทราย ลูกรังเพื่อการค้า เป็นต้น  
  



17 
ตาราง 4 
กฎกระทรวงฉบับท่ี 466  (พ.ศ. 2543) และ (ร่าง) ผังเมืองรวม เมืองชะอ า 

ที ่ กฎหมำย ประเภทที่ดิน กำรใช้ประโยชน ์ โครงกำร/กิจกำรต้องห้ำม 
1 กฎกระทรวง

ฉบับที่ 466  
(พ.ศ. 2543) 

ที่ดินที่อยู่
อาศัย
ประเภท
หนาแน่น
น้อย 

ให้ใช้เพื่อการอยู่อาศัย สถาบัน
ราชการ การสาธารณูปโภค 
และสาธารณูปการเป็นส่วน
ใหญ่ ส าหรับการใช้ประโยชน์
ที่ดินเพื่อกิจการอื่น ใหใ้ช้ 
ไม่เกินร้อยละ 50 ของแปลง
ที่ดินที่ยื่นขออนุญาต 

1. โรงงานทุกจ าพวก  
2. สถานที่บรรจุก๊าซ สถานที่เก็บก๊าซ และห้องบรรจุก๊าซ 
3. สถานที่ที่ใช้เก็บน้ ามันเชื้อเพลิงเพือ่การจ าหน่ายที่ต้องขออนุญาต 
4. เลี้ยงม้า โค กระบือ สุกร แพะ แกะ ห่าน เปด็ ไก่ งู จระเข้ หรือสัตวป์่าตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าเพื่อการค้า 
5. โรงฆ่าสัตว์  
6. ไซโลเก็บผลผลิตทางการเกษตร 
7. ก าจัดมูลฝอย 

(ร่าง)  
ผังเมืองรวม  
เมืองชะอ า  

ที่ดินที่อยู่
อาศัย
ประเภท
หนาแน่น
น้อย 

ให้ใช้เพื่อการอยู่อาศัย สถาบัน
ราชการ การสาธารณูปโภค 
และสาธารณูปการเป็นส่วน
ใหญ่ ส าหรับการใช้ประโยชน์
ที่ดินเพื่อกิจการอื่น ใหใ้ช้ 
ไม่เกินร้อยละ 15 ของแปลง
ที่ดินที่ยื่นขออนุญาต 

1. โรงงานทุกจ าพวก  
2. สถานที่บรรจุก๊าซ สถานที่เก็บก๊าซ และห้องบรรจุก๊าซ ส าหรับก๊าซปิโตรเลียมเหลว  
3. คลังน้ ามันเชื้อเพลิงและสถานทีท่ีใ่ช้เก็บรักษาน้ ามันเชื้อเพลิง เว้นแต่เป็นสถานบีริการน้ ามันเชื้อเพลิง  
4. เลี้ยงม้า โค กระบือ สุกร แพะ แกะ ห่าน เปด็ ไก่ งู จระเข้ หรือสัตวป์่าตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าเพื่อการค้า 
5. จัดสรรทีด่ินเพื่ออุตสาหกรรม 
6. การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่  
7. การอยู่อาศัยประเภทห้องชุด อาคารชุด หอพัก หรืออาคารอยู่อาศัยรวม 
8. สถานที่เก็บสินค้าหรือขนถ่ายสินค้าประเภทอาคารขนาดใหญ่  
9. สวนสนุก 
10. สนามแข่งรถ 
11. สนามม้า 
12. ก าจัดมูลฝอย 



18 
ตาราง 4 (ต่อ) 
กฎกระทรวงฉบับท่ี 466  (พ.ศ. 2543) และ (ร่าง) ผังเมืองรวม เมืองชะอ า 

ที ่ กฎหมำย ประเภทที่ดิน กำรใช้ประโยชน ์ โครงกำร/กิจกำรต้องห้ำม 
2 กฎกระทรวง

ฉบับที่ 466  
(พ.ศ. 2543) 

ที่ดินที่อยู่
อาศัย
ประเภท
หนาแน่น
ปานกลาง 

ให้ใช้ประโยชน์ทีด่ินเพื่อการ 
อยู่อาศัย สถาบันราชการ  
การสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่ 
ส าหรับการใช้ประโยชนท์ี่ดิน
เพื่อกิจการอื่น ใหใ้ช้ไม่เกินร้อย
ละ 20 ของแปลงที่ดินที่ยื่นขอ
อนุญาต 

1. โรงงานทุกจ าพวก  
2. สถานที่บรรจุกา๊ซ สถานที่เก็บก๊าซ และห้องบรรจุก๊าซ 
3. สถานที่ที่ใช้เก็บน้ ามันเชื้อเพลิงเพือ่การจ าหน่ายที่ต้องขออนุญาต 
4. เลี้ยงม้า โค กระบือ สุกร แพะ แกะ ห่าน เปด็ ไก่ งู จระเข้ หรือสัตวป์่าตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าเพื่อการค้า 
5. สุสานและฌาปนสถาน 
6. โรงฆ่าสัตว์  
7. ไซโลเก็บผลผลิตทางการเกษตร 
8. ก าจัดมูลฝอย 
9. ซ้ือขายเศษวัสด ุ

(ร่าง)  
ผังเมืองรวม
เมืองชะอ า  

ที่ดินที่อยู่
อาศัย
ประเภท
หนาแน่น
ปานกลาง 

ให้ใช้ประโยชน์ทีด่ิน 
เพื่อการอยู่อาศัย สถาบันราชการ 
การสาธารณูปโภค 
และสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่ 
ส าหรับการใช้ประโยชนท์ี่ดิน
เพื่อกิจการอื่น ใหใ้ช้ไม่เกิน 
ร้อยละ 15 ของแปลงที่ดิน 
ที่ยื่นขออนุญาต 

1. โรงงานทุกจ าพวก  
2. คลังน้ ามันเชื้อเพลิงและสถานทีท่ีใ่ช้เก็บรักษาน้ ามันเชื้อเพลิง เว้นแต่เป็นสถานบีริการน้ ามันเชื้อเพลิง  
3. สถานที่บรรจุก๊าซ สถานที่เก็บก๊าซ และห้องบรรจุก๊าซ ส าหรับก๊าซปิโตรเลียมเหลว  
4. เลี้ยงม้า โค กระบือ สุกร แพะ แกะ ห่าน เปด็ ไก่ งู จระเข้ หรือสัตวป์่าตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าเพื่อการค้า 
5. สุสานและฌาปนสถาน 
6. จัดสรรทีด่ินเพื่ออุตสาหกรรม 
7. การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่  
8. คลังสินค้า 
9. สถานที่เก็บสินค้าหรือขนถ่ายสินค้าประเภทอาคารขนาดใหญ่  
10. สวนสนุก 



19 
ตาราง 4 (ต่อ) 
กฎกระทรวงฉบับท่ี 466  (พ.ศ. 2543) และ (ร่าง) ผังเมืองรวม เมืองชะอ า 

ที ่ กฎหมำย ประเภทที่ดิน กำรใช้ประโยชน ์ โครงกำร/กิจกำรต้องห้ำม 
    11. สนามแข่งรถ 

12. สนามม้า 
13. ก าจัดมูลฝอย 
14. ซ้ือขายหรือเก็บเศษวัสดุ 

3 กฎกระทรวง
ฉบับที่ 466  
(พ.ศ. 2543) 

ที่ดินที่อยู่
อาศัย
ประเภท
หนาแน่น
มาก 

ให้ใช้ประโยชน์ทีด่ินเพื่อการ
พาณิชยกรรม การอยู่อาศัย  
การท่องเที่ยว สถาบันราชการ 
การสาธารณูปโภค 
และสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่ 
ส าหรับการใช้ประโยชนท์ี่ดิน
เพื่อกิจการอื่น ใหใ้ช้ไม่เกิน 
ร้อย 15 ของแปลงที่ดิน 
ที่ยื่นขออนุญาต 

1. โรงงานทุกจ าพวก  
2. สถานที่บรรจุก๊าซ สถานที่เก็บก๊าซ และห้องบรรจุก๊าซ 
3. สถานที่ที่ใช้เก็บน้ ามันเชื้อเพลิงเพือ่การจ าหน่ายที่ต้องขออนุญาต 
4.  เลี้ยงม้า โค กระบือ สุกร แพะ แกะ ห่าน เปด็ ไก่ งู จระเข้ หรือสัตวป์่าตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าเพื่อการค้า 
5. สุสานและฌาปนสถาน 
6. โรงฆ่าสัตว์  
7. ไซโลเก็บผลผลิตทางการเกษตร 
8. ก าจัดมูลฝอย 
9. ซ้ือขายเศษวัสด ุ

 (ร่าง) 
ผังเมืองรวม
เมืองชะอ า  

ที่ดินที่อยู่
อาศัย
ประเภท
หนาแน่น
มาก 

ให้ใช้ประโยชน์ทีด่ิน 
เพื่อพาณิชยกรรม การอยู่อาศัย  
การท่องเที่ยว สถาบันราชการ 
การสาธารณูปโภค 
และสาธารณูปการเป็นส่วน
ใหญ่ ส าหรับการใช้ประโยชน ์

1. โรงงานทุกจ าพวก  
2. คลังน้ ามันเชื้อเพลิงและสถานทีท่ีใ่ช้เก็บรักษาน้ ามันเชื้อเพลิง เว้นแต่เป็นสถานบีริการน้ ามันเชื้อเพลิง  
3. /สถานที่บรรจุก๊าซ สถานที่เก็บก๊าซ และห้องบรรจุก๊าซ ส าหรับก๊าซปิโตรเลียมเหลว  
4. เลี้ยงม้า โค กระบือ สุกร แพะ แกะ ห่าน เปด็ ไก่ งู จระเข้ หรือสัตวป์่าตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าเพื่อการค้า 
5. สุสานและฌาปนสถาน 
6. จัดสรรทีด่ินเพื่ออุตสาหกรรม 



20 
ตาราง 4 (ต่อ) 
กฎกระทรวงฉบับท่ี 466  (พ.ศ. 2543) และ (ร่าง) ผังเมืองรวม เมืองชะอ า 

ที ่ กฎหมำย ประเภทที่ดิน กำรใช้ประโยชน ์ โครงกำร/กิจกำรต้องห้ำม 
   ที่ดินเพื่อกิจการอื่น ใหใ้ช้ 

ไม่เกินร้อยละ 50 ของแปลง
ที่ดินที่ยื่นขออนุญาต 

7. สวนสนุก 
8. สนามแข่งรถ 
9. สนามม้า 
10. ก าจัดมูลฝอย 
11. ซ้ือขายหรือเก็บเศษวัสดุ 



21 
ตาราง 5 
กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนบางตะบูน จังหวัดเพชรบุรี พ.ศ. 2555 
ล ำดับที ่ ประเภทที่ดิน กำรใช้ประโยชน ์ โครงกำร/กิจกำรต้องห้ำม ข้อก ำหนดอื่นๆ 

1 ที่ดินที่อยู่อาศัย
ประเภท
หนาแน่นน้อย 

การอยู่อาศัย สถาบันราชการ  
การสาธารณูปโภค 
และสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่ 
ส าหรับการใช้ประโยชนท์ี่ดิน
เพื่อกิจการอื่น ใหใ้ช้ไม่เกิน 15% 
ของแปลงที่ดนิที่ยืน่ขออนญุาต 

1. โรงงานทุกจ าพวก  
2. สถานที่บรรจุก๊าซ สถานที่เก็บก๊าซ และห้องบรรจุก๊าซ ส าหรับก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
3. สถานที่ที่ใช้เก็บน้ ามันเชื้อเพลิงเพือ่การจ าหน่ายที่ต้องขออนุญาต 
4. เลี้ยงม้า โค กระบือ สุกร แพะ แกะ ห่าน เปด็ ไก่ งู จระเข้ หรือสัตวป์่าตามกฎหมาย 

ว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าเพื่อการค้า 
5. โรงฆ่าสัตว์  
6. ไซโลเก็บผลผลิตทางการเกษตร 
7. ก าจัดมูลฝอย 

การใช้ประโยชน์ทีด่ิน 
ริมฝั่งคลองบางตะบูน  
ให้มีที่ว่างตามแนวขนาน
ริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติ
ของคลองบางตะบูน 
ไม่น้อยกว่า 6 เมตร 
 

2 ที่ดินที่อยู่อาศัย
ประเภท
หนาแน่นมาก 

เพื่อพาณิชยกรรม การอยู่อาศัย 
สถาบันราชการ การสาธารณูปโภค 
และสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่ 
ส าหรับการใช้ประโยชนท์ี่ดิน 
เพื่อกิจการอื่น ใหใ้ช้ไม่เกิน 
ร้อยละ 10 ของแปลงที่ดิน 
ที่ยื่นขออนุญาต 

1. โรงงานทุกจ าพวก  
2. สถานที่บรรจุก๊าซ สถานที่เก็บก๊าซ และห้องบรรจุก๊าซ ส าหรับก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
3. สถานที่ที่ใช้เก็บน้ ามันเชื้อเพลิงเพือ่การจ าหน่ายที่ต้องขออนุญาต 
4. เลี้ยงม้า โค กระบือ สุกร แพะ แกะ ห่าน เปด็ ไก่ งู จระเข้ หรือสัตวป์่าตามกฎหมาย 

ว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าเพื่อการค้า 
5. สุสานและฌาปนสถาน 
6. การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่ 
7. ก าจัดมูลฝอย 
8. ซ้ือขายเศษวัสด ุ

การใช้ประโยชน์ทีด่ิน 
ริมฝั่งคลองบางตะบูน  
ให้มีที่ว่างตามแนวขนาน
ริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติ
ของคลองบางตะบูน 
ไม่น้อยกว่า 6 เมตร 
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ตาราง 6 
กฎกระทรวงฉบับท่ี 30 (พ.ศ. 2534) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
พ.ศ. 2522   
ล าดับที ่ พื้นที ่ ชนิดและประเภทอาคารท่ีห้ามกอ่สร้าง 

1 บริเวณที1่ 
พื้นที่วัดจากชายฝั่งทะเล
ของต าบลชะอ าเข้าไป
ในแผ่นดินเป็นระยะ 50 
เมตร ตลอดแนวชายฝั่ง 
ในเขตเทศบาลต าบล
ชะอ า 

- ห้ามก่อสร้างอาคารทุกชนิด ยกเว้น 
1. อาคารเดี่ยวช้ันเดียวสูงไม่เกิน 6 เมตร พื้นที่อาคารรวมไม่เกิน 75 

ตารางเมตร อาคารแต่ละหลังห่างกันไม่น้อยกว่า 4 เมตร และห่าง
จากเขตที่ดนิผู้อื่นไม่น้อยกว่า 2 เมตร โดยมีที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละ 
75 ของที่ดนิทีข่ออนุญาตก่อสร้างอาคาร และต้องห่างจากชายฝั่ง
ทะเลไม่น้อยกว่า 20 เมตร 

2. เขื่อน ทางระบายน้ า รั้ว ก าแพง ที่สูงไม่เกิน 1 เมตร ประตูและ
สะพานที่ไม่ได้สร้างลงสู่ทะเล 

3. ท่าเทียบเรือ อาคาร หรือสถานที่ของทางราชการ 
2 บริเวณที ่2 

พื้นที่วัดจากบรเิวณที่ 1 
เข้าไปในแผ่นดินเป็น
ระยะ 150 เมตร ตลอด
แนวชายฝั่ง ในเขต
เทศบาลต าบลชะอ า 

- อาคารความสูงเกิน 12 เมตร 
- อาคารที่มีพื้นทีใ่ช้สอยรวมเกิน 2,000 ตร.ม. 
- โรงงานทุกประเภท เว้นแต่โรงงานที่ประกอบกิจการโดยไม่ก่อเหตุ

ร าคาญตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณะสุข  และมีพ้ืนทีห่ลังเดียวหรือ
รวมกันทุกหลังไม่เกิน 100 ตารางเมตร 

- โรงมหรสพ 
- อาคารเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดที่มีพื้นทีห่ลังเดียวหรือหลายหลงัรวมกันเกิน 10 

ตารางเมตร หรือเป็นไปเพื่อการคา้ หรือก่อเหตุร าคาญตามกฎหมายว่า
ด้วยการสาธารณะสุข   

- เพิงหรือแผงลอย 
- อาคารที่มีที่ว่างในแปลงก่อสร้างน้อยกว่าร้อยละ 50 ของที่ดินที่ขอ

อนุญาตก่อสร้างอาคาร  
3 บริเวณที ่3 

พื้นที่วัดจากบรเิวณที่ 2 
เข้าไปในแผ่นดินเป็น
ระยะ 300  เมตร ตลอด
แนวชายฝั่ง ในเขต
เทศบาลต าบลชะอ า 

- โรงงานทุกประเภท เว้นแต่โรงงานที่ประกอบกิจการโดยไม่ก่อเหตุ
ร าคาญตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณะสุข  และมีพ้ืนทีห่ลังเดียวหรือ
รวมกันทุกหลังไม่เกิน 100 ตารางเมตร 
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2.2.3 กฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง ได้แก่ ประกาศและกฎกระทรวงต่างๆ ภายใต้
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน เป็นต้น  

1) กฎกระทรวงฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติ 
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงฉบับท่ี 42 (พ.ศ. 2537)ฯ  
และกฎกระทรวงฉบับท่ี 50 (พ.ศ. 2540)ฯ ส าหรับอาคารสูงและอาคารขนาดใหญ่พิเศษ 
สรุปสาระส าคัญได้ดังนี้  

- ค าจ ากัดความ “อาคารสูง” หมายถึง อาคารท่ีมีความสูงมากกว่า 
23 เมตร ขึ้นไป/  “อาคารขนาดใหญ่พิเศษ” หมายถึง อาคารท่ีมีพื้นท่ีหลังเดียวหรอืหลาย 
หลังรวมกันมากกว่า 10,000 ตางรางเมตร และ “ท่ีว่าง” หมายถึง พื้นท่ีอันปราศจากหลังคา 
หรือสิ่งก่อสร้างปกคลุม โดยอาจจัดให้เป็นบ่อน ้า สระว่ายน ้า บ่อพักน ้าเสีย ท่ีพักมูลฝอย 
หรือท่ีจอดรถ ท่ีอยู่ภายนอกอาคารก็ได้ และให้หมายความรวมถึงพื้นที่ของสิ่งก่อสร้าง
หรืออาคารท่ีสูงจากระดับพื้นดินไม่เกิน 1.20 เมตร และไม่มีหลังคาหรือสิ่งก่อสร้าง 
ปกคลุมเหนือระดับนั้น” 

- ส่วนท่ีเป็นขอบเขตนอกสุดของอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่
พิเศษ ไม่ว่าจะอยู่ในระดับเหนือพื้นดินหรือต่ ากว่าระดับพื้นดินต้องอยู่ห่างจากเขตท่ีดิน 
ของผู้อื่นหรือถนนสาธารณะไม่น้อยกว่า 6 เมตร ท้ังนี้ไม่รวมส่วนท่ีเป็นฐานรากอาคาร 

- ค่าสูงสุดของอัตราพื้นที่อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ 
รวมทุกชั้นต่อพื้นท่ีตั้งอาคาร (Floor area Ratio: FAR) ต้องไม่เกิน 10 : 1 

- อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ ต้องมีท่ีว่างดังต่อไปนี้ 
อาคารท่ีอยู่อาศัยและท่ีอยู่อาศัยรวม ต้องมีท่ีว่าง (Open Space Ratio: OSR) มากกว่าร้อยละ 
30 ของพื้นดินที่เป็นท่ีตั้งอาคาร และอาคารพาณิชย์ โรงงาน อาคารสาธารณะ และอาคาร
อื่นท่ีไม่ได้ใช้อยู่อาศัย ต้องมีท่ีว่างมากกว่าร้อยละ 10 ของพื้นดินที่เป็นท่ีตั้งอาคาร 

- ท่ีดินเป็นท่ีตั้งอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษท่ีมีพื้นที่
อาคารรวมไม่เกิน 30,000 ตารางเมตร ต้องมีด้านกว้างอย่างน้อย 12 เมตร 1 ด้าน  
ติดถนนสาธารณะท่ีมีเขตทางกว้างอย่างน้อย 10 เมตรยาวต่อเนื่องจนไปเชื่อมกับทาง
สาธารณะอื่นท่ีเขตทางกว้างอย่างน้อย 10 เมตร และท่ีดินเป็นท่ีตั้งอาคารสูงหรืออาคาร
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ขนาดใหญ่พิเศษท่ีมีพื้นที่อาคารรวมเกิน 30,000 ตารางเมตร ต้องมีด้านกว้างอย่างน้อย 12 
เมตร 1 ด้าน ติดถนนสาธารณะท่ีมีเขตทางกว้างอย่างน้อย 18 เมตร ยาวต่อเนื่องจนไป
เชื่อมกับทางสาธารณะอื่นท่ีเขตทางกว้างอย่างน้อย 18 เมตร เช่นกัน ท้ังนี้ท่ีดินติดถนน
สาธารณะความยาว 12 เมตรนั้น ต้องกว้าง 12 เมตรและต้องว่าง เพื่อสามารถใช้เป็น
ทางเข้า - ออกของรถดับเพลิงได้โดยสะดวก  

- อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ ต้องจัดให้มีถนนท่ีมีผิวการ 
จราจรกว้างไม่น้อยกว่า 6 เมตร ท่ีปราศจากสิ่งปกคลุมโดยรอบอาคาร เพื่อให้รถดับเพลิง
สามารถเข้า - ออกได้โดยสะดวก 

- อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ ต้องจัดให้มีผนังหรือประตู
ท่ีท าด้วยวัสดุทนไฟท่ีสามารถปิดกั้นมิให้เปลวเพลิงหรือควันเมื่อเกิดเพลิงไหม้เข้าไป
บริเวณบันไดที่มิใช่บันไดหนีไฟของอาคาร ท้ังนี้ ผนังหรือประตูดังกล่าวต้องสามารถ
ทนไฟได้ไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง 

- อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ ต้องจัดให้มีแผนผังของ
อาคารแต่ละชั้น ติดไว้บริเวณห้องโถงหน้าลิฟต์ทุกห้องของแต่ละชั้นในต าแหน่งท่ีเห็น
ชัดเจน และบริเวณชั้นล่างของอาคารต้องมีผังของทุกชั้นอาคารเก็บรักษาไว้เพื่อสามารถ
ตรวจสอบได้ 

- อาคารสูงต้องมีระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า และต้องมีระบบ
จ่ายพลังงานไฟฟ้าส ารองในกรณีฉุกเฉิน แยกเป็นอิสระจากระบบอื่น และสามารถ
ท างานได้โดยอัตโนมัติเมื่อระบบจ่ายไฟฟ้าปกติหยุดท างาน 

- อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษต้องมีระบบสัญญาณเตือน
เพลิงไหม้ทุกชั้น ต้องมีระบบป้องกันเพลิงไหม้ซึ่งประกอบด้วยระบบท่อยืน ท่ีเก็บน้ า
ส ารอง และหัวรับน้ าดับเพลิง นอกจากนี้ต้องติดตั้งเครื่องดับเพลิงแบบมือถือตามชนิด
และขนาดท่ีเหมาะสมส าหรับดับเพลิงส าหรับประเภทของวัสดุท่ีมีในแต่ละชั้น โดยให้มี
หนึ่งเครื่องต่อพื้นที่อาคารไม่เกิน 1,000 ตารางเมตร ทุกระยะไม่เกิน 45 เมตร แต่ไม่น้อย
กว่าชั้นละ 1 เครื่อง โดยติดตั้งให้ระดับบนสุดของเครื่องดับเพลิงสูงจากระดับพื้นอาคาร
ไม่เกิน 1.50 เมตร  
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- อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษต้องจัดให้มีระบบดับเพลิง
อัตโนมัติ เช่น sprinkle system หรือ ระบบอื่นท่ีเทียบเท่า ท่ีสามารถท างานได้ด้วยตัวเอง
เมื่อมีเพลิงไหม้ โดยครอบคลุมพื้นที่ทุกชั้น โดยให้แสดงแบบแปลนและรายการ
ประกอบแบบแปลนของระบบดับเพลิงอัตโนมัติในแต่ละชั้นของอาคารด้วย 

- อาคารสูงต้องมีดาดฟ้าและพื้นท่ีบนดาดฟ้าขนาดกวา้ง ยาว  
ไม่น้อยกว่าด้านละ 10 เมตร เป็นท่ีโล่และว่างเพื่อใช้เป็นทางหนีไฟทางอากาศได้ และ
ต้องจัดให้มีทางหนีไฟบนชั้นดาดฟ้า ที่จะน าไปสู่บันไดหนีไฟได้โดยสะดวกทุกบันได  

- การออกแบบและการค านวณรายการระบบบ าบัดน้ าเสียและการ
ระบายน้ าทิ้งของอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ ต้องด าเนินการโดยผู้ได้รับ
ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตั้งแต่ประเภทสามัญวิศวกรขึ้นไป 

- การระบายน้ าฝนออกจากอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ 
จะระบายลงสู่แหล่งรองรับน้ าทิ้งโดยตรงก็ได้ แต่ต้องไม่ก่อให้เกิดภยันตรายต่อสุขภาพ 
ชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สิน หรือกระทบกระเทือนต่อการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

- ระบบบ าบัดน้ าเสียจะแยกเป็นระบบอิสระเฉพาะอาคารหรือเป็น
ระบบรวมของส่วนกลางกไ็ด้ แต่ต้องไม่ก่อให้เกิดเสียง กล่ิน ฟอง กาก หรือสิ่งอื่นใด 
ท่ีเกิดจากการบ าบัดนั้นจนถึงขนาดท่ีอาจเกิด ภยันตรายต่อสุขภาพ ชีวิต ร่างกาย หรือ
ทรัพย์สิน กระทบกระเทือนต่อการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม หรือ ความเดือดร้อน
ร าคาญแก่ประชาชนผู้อยู่อาศัยใกล้เคียง 

- น้ าเสียต้องผ่านระบบบ าบัดน้ าเสียจนเป็นน้ าท้ิงก่อนระบายสู่
แหล่งรองรับน้ าทิ้ง โดยคุณภาพน้ าทิ้งให้เป็นไปตามประกาศส านักงานคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพน้ าท้ิงจากอาคาร 

- ในกรณีท่ีแหล่งรองรับน้ าท้ิงมีขนาดไม่เพียงพอจะรองรับน้ าทิ้ง 
ท่ีระบายจากอาคารในชั่วโมงการใช้น้ าสูงสุด ให้มีที่พักน้ าท้ิงเพื่อรองรับปริมาณน้ าทิ้ง 
ท่ีเกินกว่าแหล่งรองรับน้ าท้ิงจะรับได้ก่อนท่ีจะระบายสู่แหล่งรองรับน้ าทิ้ง 

- อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษต้องมีท่ีเก็บน้ าใช้ส ารอง 
ท่ีสามารถจ่ายน้ าในชั่วโมงการใช้น้ าสูงสุดได้ไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง และสามารถส่งจ่าย
น้ าส ารองส าหรับดับเพลิงไม่น้อยกว่า 30 นาท ี
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- การคิดปริมาณมูลฝอยท่ีเกิดขึ้นในอาคาร ให้คิดจากอัตราการใช้
ดังต่อไปนี้ (1) การใช้เพื่อการอยู่อาศัย ปริมาณมูลฝอยไม่น้อยกว่า 2.40 ลิตร/คน/วัน  
(2) การใช้เพื่อการพาณิชยกรรมหรือการอื่น ปริมาณมูลฝอยไม่น้อยกว่า 0.4 ลิตร/ตาราง
เมตร/วัน  

- อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษต้องจัดให้มีท่ีพักรวม 
มูลฝอยท่ีมีลักษณะดังต่อไปนี้ เช่น ต้องมีขนาดความจุไม่น้อยกว่า 3 เท่าของปริมาณ 
มูลฝอยท่ีเกิดขึ้นในแต่ละวัน ต้องมีการระบายน้ าเสียจากมูลฝอยเข้าสู่ระบบบ าบัดน้ าเสีย 
และสามารถขนย้ายมูลฝอยได้โดยสะดวก เป็นต้น 

- ลิฟต์โดยสารและลิฟต์ดับเพลิงแต่ละชุดท่ีใช้กับอาคารสูงให้มี
ขนาดมวลบรรทุกไม่น้อยกว่า 630 กิโลกรัม โดยอาคารสูงต้องมีลิฟต์ดับเพลิงอย่างน้อย
หนึ่งชุด ระยะเวลาในการเคลื่อนท่ีอย่างต่อเนื่องของลิฟต์ดับเพลิงระหว่างชั้นล่างสุดกับ
ชั้นบนสุดของอาคารต้องไม่เกิน 1 นาที ท้ังนี้ ในเวลาปกติลิฟต์ดับเพลิงสามารถใช้เป็น
ลิฟต์โดยสารได้  

2) กฎกระทรวงฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติ 
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงฉบับท่ี 61 (พ.ศ. 2550)ฯ  
สรุปสาระส าคัญได้ดังนี้   

-  ค าจ ากัดความ “อาคารอยู่อาศัย” หมายความว่า อาคารซึ่งโดย
ปกติบุคคลใช้อยู่อาศัยได้ท้ังกลางวันและกลางคืน ไม่ว่าจะเป็นการอยู่อาศัยอย่างถาวร 
หรือชั่วคราว/  “อาคารสาธารณะ” หมายความว่า อาคารท่ีใช้เพื่อประโยชน์ในการชุมนุม
คนได้โดยท่ัวไป เพื่อกิจการทางราชการ การเมือง การศึกษา การศาสนา การสังคม  
การนันทนาการ หรือการพาณิชยกรรม เช่น โรงมหรสพ หอประชุม โรงแรม 
โรงพยาบาล สถานศึกษา หอสมุด สนามกีฬากลางแจ้ง สถานกีฬาในร่ม ตลาด 
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า สถานบริการ ท่าอากาศยาน อุโมงค์ สะพาน อาคารจอดรถ 
สถานีรถ ท่าจอดเรือ โป๊ะจอดเรือ สุสาน ฌาปนสถาน ศาสนสถาน เป็นต้น/ “อาคารอยู่
อาศัยรวม” หมายความว่า อาคารหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของอาคารท่ีใช้เป็นท่ีอยู่อาศัย
ส าหรับหลายครอบครัว โดยแบ่งออกเป็นหน่วยแยกจากกันส าหรับแต่ละครอบครัว/ 
“อาคารขนาดใหญ”่ หมายความว่า อาคารท่ีมีพื้นที่รวมกันทุกชั้นหรือชั้นหนึ่งชั้นใด 
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ในหลังเดียวกันเกิน 2,000 ตารางเมตร หรืออาคารท่ีมีความสูงตั้งแต่ 15.00 เมตรขึ้นไป 
และมีพื้นที่รวมกันทุกชั้นหรือชั้นหนึ่งชั้นใดในหลังเดียวกันเกิน 1,000 ตารางเมตร แต่ไม่
เกิน 2,000 ตารางเมตร (การวัดความสูงของอาคารให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้าง 
ถึงพื้นดาดฟ้า ส าหรับอาคารทรงจั่วหรือป้ันหยาให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงยอด
ผนังของชั้นสูงสุด)/ “โรงแรม” หมายความว่า อาคารหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคาร 
ท่ีใช้เป็นโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม/ “ภัตตาคาร” หมายความว่า อาคารหรือ
ส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารท่ีใช้เป็นท่ีขายอาหารหรือเครื่องดื่ม โดยมีพื้นท่ีส าหรับ 
ตั้งโต๊ะอาหารไว้บริการภายในอาคารหรือภายนอกอาคาร และ “ส านักงาน” หมายความ
ว่า อาคารหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารท่ีใช้เป็นส านักงานหรือท่ีท าการ 

-  ป้ายท่ีติดตั้งอยู่บนพื้นดินโดยตรง ต้องมีความสูงไม่เกินระยะที่วัด
จากจุดท่ีติดตั้งป้ายไปจน ถึงกึ่งกลางถนนสาธารณะท่ีอยู่ใกล้ป้ายนั้นท่ีสุด และมีความ
ยาวของป้ายไม่เกิน 32 เมตร 

-  อาคารแต่ละหลังหรือหน่วยต้องมีท่ีว่างตามท่ีก าหนดดังต่อไปนี้ 
(1) อาคารอยู่อาศัย และอาคารอยู่อาศัยรวม ต้องมีท่ีว่างไม่น้อยกว่า  

30 ใน 100 ส่วนของพื้นที่ชั้นใดชั้นหนึ่งที่มากท่ีสุดของอาคาร   
(2) ห้องแถว ตึกแถว อาคารพาณิชย์ โรงงาน อาคารสาธารณะ 

และอาคารอื่นซึ่งไม่ได้ใชเ้ป็นท่ีอยู่ อาศัย ต้องมีท่ีว่างไม่น้อยกว่า 10 ใน 100 ส่วนของ
พื้นที่ชั้นใดชั้นหนึ่งท่ีมากท่ีสุดของอาคาร แต่ถ้าอาคารดังกล่าวใช้เป็นท่ีอยู่อาศัยด้วย 
ต้องมีท่ีว่างตาม (ก) 

-  อาคารท่ีก่อสร้างหรือดัดแปลงใกล้ถนนสาธารณะที่มีความกว้าง
น้อยกว่า 6 เมตร ให้ร่นแนวอาคารห่างจากกึ่งกลางถนนสาธารณะอย่างน้อย 3 เมตร 
อาคารท่ีสูงเกินสองชั้นหรือเกิน 8 เมตร ห้องแถว ตึกแถว บ้านแถว อาคารพาณิชย ์
โรงงาน อาคาร สาธารณะ ป้ายหรือสิ่งท่ีสร้างขึ้นส าหรับติดหรือตั้งป้าย หรือคลังสินค้า  
ท่ีก่อสร้างหรือดัดแปลงใกล้ถนนสาธารณะ  

(1) ถ้าถนนสาธารณะนั้นมีความกว้างน้อยกว่า 10 เมตร ให้ร่น
แนวอาคารห่างจากก่ึงกลางถนน สาธารณะอย่างน้อย 6 เมตร   



28 

(2) ถ้าถนนสาธารณะนั้นมีความกว้างต้ังแต่ 10 เมตรขึ้นไป แต่ไม่
เกิน 20 เมตร ให้ร่นแนวอาคาร ห่างจากเขตถนนสาธารณะอย่างน้อย 1 ใน 10 ของความ
กว้างของถนนสาธารณะ  

(3) ถ้าถนนสาธารณะนั้นมีความกว้างเกิน 20 เมตรขึ้นไป ให้ร่น
แนวอาคารห่างจากเขตถนน สาธารณะอย่างน้อย 2 เมตร 

-  อาคารท่ีก่อสร้างหรือดัดแปลงใกล้แหล่งน้ าสาธารณะ เช่น แม่น้ า 
คู คลอง ล าราง หรือ ล ากระโดง ถ้าแหล่งน้ าสาธารณะนั้นมีความกว้างน้อยกว่า 10 เมตร 
ต้องร่นแนวอาคารให้ห่างจากเขตแหล่ง น้ าสาธารณะนั้นไม่น้อยกว่า 3 เมตร แต่ถ้าแหล่ง
น้ าสาธารณะนั้นมีความกว้างตั้งแต่ 10 เมตรขึ้นไป ต้องร่น แนวอาคารให้ห่างจากเขต
แหล่งน้ าสาธารณะนั้นไมน่้อยกว่า 6 เมตร ส าหรับอาคารท่ีก่อสร้างหรือดัดแปลงใกล้
แหล่งน้ าสาธารณะขนาดใหญ่ เช่น บึง ทะเลสาบ หรือ ทะเล ต้องร่นแนวอาคารให้ห่าง
จากเขตแหล่งน้ าสาธารณะนั้นไม่น้อยกว่า 12 เมตร ท้ังนี้ เว้นแต ่สะพาน เขื่อน รั้ว ท่อ
ระบายน้ า ท่าเรือ ป้าย อู่เรือ คานเรือ หรือท่ีว่างท่ีใช้เป็นท่ีจอดรถ ไม่ต้องร่นแนวอาคาร 

-  ความสูงของอาคารไม่ว่าจากจุดหนึ่งจุดใด ต้องไม่เกินสองเท่า
ของระยะราบวัดจากจุดนั้นไป ตั้งฉากกับแนวเขตด้านตรงข้ามของถนนสาธารณะที่อยู่
ใกล้อาคารนั้นท่ีสุด  

- การก่อสร้างอาคารใกล้อาคารอื่นในท่ีดินเจ้าของเดียวกัน  
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี ้(สรุปสาระส าคัญดังตาราง 7)   

(1) ผนังของอาคารด้านที่มีหน้าต่าง ประตู ช่องระบายอากาศ 
หรือช่องแสง หรือระเบียงของอาคารต้องมีระยะห่างจากผนังของอาคารอื่นด้านท่ีมี
หน้าต่าง ประตู ช่องระบายอากาศหรือช่องแสงหรือระเบียงของอาคาร ดังต่อไปนี้  

(ก) อาคารท่ีมีความสูงไม่เกิน 9 เมตร ผนังหรือระเบียงของ
อาคารต้องอยู่ห่างจากผนังหรือระเบียงของอาคารอื่นท่ีมีความสูงไม่เกิน 9 เมตร ไม่น้อย
กว่า 4 เมตร  

(ข) อาคารท่ีมีความสูงไม่เกิน 9 เมตร ผนังหรือระเบียงของ
อาคารต้องอยู่ห่างจากผนังหรือระเบียงของอาคารอื่นท่ีมีความสูงเกิน 9 เมตร แต่ไม่ถึง 23 
เมตร ไม่น้อยกว่า 5 เมตร  
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(ค) อาคารท่ีมีความสูงเกิน 9 เมตร แต่ไม่ถึง 23 เมตร ผนังหรือ
ระเบียงของอาคารต้องอยู่ห่างจากผนังหรือระเบียงของอาคารอื่นท่ีมีความสูงเกิน 9  เมตร 
แต่ไม่ถึง 23 เมตร ไม่น้อยกว่า 6 เมตร 

(2) ผนังของอาคารด้านที่เป็นผนังทึบต้องมีระยะห่างจากผนัง 
ของอาคารอื่นด้านท่ีมีหน้าต่าง ประตู ช่องระบายอากาศหรือช่องแสง หรือระเบียงของ
อาคาร ดังต่อไปนี ้  

(ก) อาคารท่ีมีความสูงไม่เกิน 15 เมตร ผนังของอาคารต้องอยู่
ห่างจากผนังหรือระเบียงของอาคารอื่นท่ีมีความสูงไม่เกิน 9 เมตร ไม่น้อยกว่า 2 เมตร 

(ข) อาคารท่ีมีความสูงไม่เกิน 15 เมตร ผนังของอาคารต้องอยู่
ห่างจากผนังหรือระเบียงของอาคารอื่นท่ีมีความสูงเกิน 9 เมตร แต่ไม่ถึง 23 เมตร  
ไม่น้อยกว่า 3 เมตร  

(ค) อาคารท่ีมีความสูงเกิน 15 เมตร แต่ไม่ถึง 23 เมตร ผนัง
ของอาคารต้องอยู่ห่างจากผนังหรือระเบียงของอาคารอื่นท่ีมีความสูงไม่เกิน 9 เมตร  
ไม่น้อยกว่า 2.50 เมตร  

(ง) อาคารท่ีมีความสูงเกิน 15 เมตร แต่ไม่ถึง 23 เมตร ผนังของ
อาคารต้องอยู่ห่างจากผนังหรือระเบียงของอาคารอื่นท่ีมีความสูงเกิน 9 เมตร แต่ไม่ถึง 23 
เมตร ไม่น้อยกว่า 3.50 เมตร  

(3) ผนังของอาคารท่ีมีความสูงเกิน 15 เมตร แต่ไม่ถงึ 23 เมตร 
ด้านที่เป็นผนังทึบต้องอยู่ห่างจากผนังของอาคารอื่นท่ีมีความสูงเกิน 15 เมตร แต่ไม่ถึง 
23 เมตร ด้านที่เป็นผนังทึบไม่น้อยกว่า 1 เมตร 

ส าหรับอาคารท่ีมีลักษณะตาม (2) และ (3) ผนังของดาดฟ้าของ
อาคารด้านท่ีอยู่ใกล้กับอาคารอื่นให้ท าการก่อสร้างเป็นผนังทึบสูงจากพื้นดาดฟ้าไม่น้อย
กว่า 1.80  เมตร 
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ตาราง 7 
ระยะถอยร่นในการก่อสร้างอาคารใกล้อาคารอื่นในที่ดินเจ้าของเดียวกัน  
ที ่ อาคารโครงการ อาคารข้างเคียง ระยะถอยรน่ (เมตร) 
1 อาคารด้านที่มหีน้าต่าง ประต ูช่องระบายอากาศ ช่องแสง หรือระเบียง กับอาคารที่มีลักษณะเดียวกัน 

สูงไม่เกิน 9 เมตร สูงไม่เกิน 9 เมตร ≥ 4 
สูงไม่เกิน 9 เมตร สูงเกิน 9 เมตร แต่ไม่ถึง 23 เมตร ≥ 5 
สูงเกิน 9 เมตร แต่ไม่ถึง 23 เมตร สูงเกิน 9 เมตร แต่ไม่ถึง 23 เมตร ≥ 6 

2 อาคารผนังทึบกับอาคารด้านที่มหีน้าต่าง ประต ูช่องระบายอากาศ ช่องแสง หรือระเบียง 
สูงไม่เกิน 15 เมตร สูงไม่เกิน 9 เมตร ≥ 2 
สูงไม่เกิน 15 เมตร สูงเกิน 9 เมตร แต่ไม่ถึง 23 เมตร ≥ 3 
สูงเกิน 15 เมตร แต่ไม่ถึง 23 เมตร สูงไม่เกิน 9 เมตร ≥ 2.5 
สูงเกิน 15 เมตร แต่ไม่ถึง 23 เมตร สูงเกิน 9 เมตร แต่ไม่ถึง 23 เมตร ≥ 3.5 

3 อาคารผนังทึบกับอาคารผนงัทบึ 
สูงเกิน 15 เมตร แต่ไม่ถึง 23 เมตร สูงเกิน 15 เมตร แต่ไม่ถึง 23 เมตร ≥ 1 

 
3) กฎกระทรวงฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2517) ออกตามความในพระราชบัญญัติ 

ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2479 แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงฉบับท่ี 41 (พ.ศ. 2537)ฯ  
ก าหนดประเภทอาคารในเขตเทศบาลทุกแห่งหรือในเขตท้องท่ีท่ีได้มีพระราชกฤษฎีกา
ให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้างอาคาร  พุทธศักราช 2479  ใช้บังคับ ต้องจัดให้
มีท่ีจอดรถยนต์  ท่ีกลับรถยนต์  และทางเข้าออกรถยนต ์ดังนี้ (สรุปสาระส าคัญดังตาราง 8) 

-  ก าหนดประเภทของอาคาร ซึ่งต้องจัดใหม้ีท่ีจอดรถยนต์ ท่ีกลับ
รถยนต์ และทางเข้าออกของรถยนต์ไว้ ดังต่อไปนี้ 

(1) โรงมหรสพท่ีมีพื้นที่ส าหรับจัดท่ีนั่งส าหรับคนดูตั้งแต่ 500 
ท่ีขึ้นไป 

(2) โรงแรมท่ีมีห้องพักต้ังแต่ 30 ห้องขึ้นไป 
(3)  อาคารชุดท่ีมีพื้นท่ีแต่ละครอบครัวตั้งแต่ 60 ตารางเมตรขึ้นไป 
(4)  ภัตตาคารที่มีพื้นท่ีส าหรับตั้งโต๊ะอาหารตั้งแต่ 150 ตาราง

เมตรขึ้นไป 
(5) ห้างสรรพสินค้าที่มีพื้นที่ต้ังแต่ 300 ตารางเมตรขึ้นไป 
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(6) ส านักงานท่ีมีพื้นที่ตั้งแต่ 300 ตารางเมตรขึ้นไป 
(7) อาคารขนาดใหญ ่
(8) ห้องโถงของโรงแรมตาม (2) ภัตตาคารตาม (4) หรืออาคาร

ขนาดใหญ่ตาม (7) 
 แสดงจ านวนที่จอดรถแบ่งตามประเภทอาคารดังตาราง 8 

-   ก าหนดให้ท่ีจอดรถยนต์ 1 คันต้องมีลักษณะ ดังนี้ 
(1)   กรณีท่ีจอดรถขนานทางเดินรถหรือท ามุมกับทางเดินน้อย

กว่า 30 องศา ให้มีขนาดไม่น้อยกว่า 2.4 x 6 เมตร 
(2)   กรณีท่ีจอดรถท ามุมกับทางเดินมากกว่า 30 องศา ให้มีขนาด

ไม่น้อยกว่า 2.4 x 5.5 เมตร 
(3)   กรณีท่ีจอดรถตั้งฉากกับแนวทางเดินรถ ให้มีขนาดไม่น้อย

กว่า 2.4 x 5 เมตร และต้องจัดให้มีทางเข้า-ออกรถเป็นทางทางเดินรถทางเดียว 
-   ทางเข้า - ออกรถยนต์ต้องกว้างไม่น้อยกว่า 6 เมตร  
-   กรณีท่ีจัดใหร้ถวิ่งทางเดียว ทางเข้า - ออกต้องมีขนาดไม่ความ

กว้างไม่น้อยกว่า 3.5 เมตร โดยไม่มีที่กลับรถก็ได้ 
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ตาราง 8 
จ านวนท่ีจอดรถแบ่งตามประเภทอาคาร  

ล ำดับที ่ ประเภทโครงกำร ข้อก ำหนด 
1 โรงแรมตั้งแต่  30  ห้องขึ้นไป - โรงแรมที่มหี้องพักไม่เกิน  100  ห้อง   

ห้องพัก  30  ห้องแรก  ให้มีที่จอดรถยนต์  5  คัน  
ส่วนที่เกิน  30 ห้อง  ใหค้ิดอัตรา  1  คันต่อ  10  
ห้อง  เศษของ  10  ห้อง  ให้คดิเปน็  10  ห้อง 

- โรงแรมที่มหี้องพักเกิน  100  ห้อง   
ห้องพัก  100  ห้องแรก  ให้คดิทีจ่อดรถยนต์ตาม
อัตราที่ก าหนดตามเกณฑ์ด้านบน ส่วนที่เกิน  100  
ห้อง  ใหค้ิดอัตรา  1  คันต่อ  15  ห้อง  เศษของ  
15  ห้อง  ให้คิดเปน็  15  ห้อง 

2 อาคารชุดที่มีพ้ืนที่แต่ละครอบครวัตั้งแต่  
60  ตารางเมตรขึ้นไป 

ให้มีทีจ่อดรถยนต์ 1  คันต่อ  2  ครอบครัว  เศษของ  2  
ครอบครัว  ให้คดิเป็น  2  ครอบครัว 

3 ภัตตาคารที่มีพื้นที่ส าหรับตัง้โต๊ะอาคาร
ตั้งแต่  150  ตารางเมตรขึ้นไป 

ให้มีทีจ่อดรถยนต์ 1  คันต่อพื้นทีต่ั้งโต๊ะอาหาร  40  
ตารางเมตร  เศษของ  40  ตารางเมตร  ให้คดิเปน็  40  
ตารางเมตร 

4 ห้างสรรพสินค้าที่มีพ้ืนที่ตั้งแต่  300  
ตารางเมตรขึน้ไป 

ให้มีทีจ่อดรถยนต์  1  คันต่อพืน้ที ่ 40  ตารางเมตร  
เศษของ  40  ตารางเมตร  ใหค้ิดเป็น  40  ตารางเมตร 

5 ส านักงานที่มีพื้นที่ตัง้แต่  300  ตาราง
เมตรขึน้ไป 

ให้มีทีจ่อดรถยนต์  1  คันต่อพืน้ที ่ 120  ตารางเมตร  
เศษของ  120  ตารางเมตร  ให้คดิเป็น  120  ตาราง
เมตร 

6 อาคารขนาดใหญ ่ ให้มีทีจ่อดรถยนต์ตามจ านวนที่ก าหนดของแต่ละ
ประเภทของอาคารที่ใช้เป็นที่ประกอบกิจการใน
อาคารขนาดใหญ่นัน้รวมกันหรือให้มีทีจ่อดรถยนต์  1  
คันต่อพื้นที่อาคาร  240  ตารางเมตร  เศษของ  240  
ตารางเมตร  ใหค้ิดเป็น  240  ตารางเมตร  ทั้งนี้  ให้ถือ
ที่จอดรถยนตจ์ านวนที่มากกว่าเปน็เกณฑ์ อาคาร
ขนาดใหญ่ที่มีลักษณะเป็นตึกแถว  สูงไม่เกินส่ีช้ัน
ต้องมีทีจ่อดรถยนต์อยู่ภายนอกอาคาร  หรืออยู่ในห้อง
ใต้ดินของอาคาร  1  คันต่อ  2  หอ้ง 

7 ห้องโถงของโรงแรม/ภัตตาคาร/อาคาร
ขนาดใหญ ่

ให้มีทีจ่อดรถยนต ์1  คันต่อพื้นที่หอ้งโถง  30  ตารางเมตร  
เศษของ  30  ตารางเมตร  ใหค้ิดเป็น  30  ตารางเมตร 
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  4) กฎกระทรวงฉบับที่ 39 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราช 
บัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ก าหนดใหอ้าคารดังต่อไปนี ้ได้แก่ ห้องแถว ตึกแถว 
บ้านแถว บ้านแฝด อาคารท่ีใช้เป็นท่ีชุมนุมของประชาชน อาคารอยู่อาศัยรวมตั้งแต่ 4 
หน่วยขึ้นไป หอพัก และอาคารอื่นท่ีมีความสูง 3 ชั้นขึ้นไป ต้องมมีาตรการป้องกัน
อัคคีภัยโดยสรุปดังนี้  

-   ค าจ ากัดความ “ห้องแถว” หมายความว่า อาคารท่ีก่อสร้าง
ติดต่อกันเป็นแถวยาวต้ังแต่สองคูหาขึ้นไป มีผนังร่วมแบ่งอาคารเป็นคูหาและ
ประกอบด้วยวัสดุไม่ทนไฟเป็นส่วนใหญ่/ “ตึกแถว” หมายความว่า อาคารท่ีก่อสร้าง
ติดต่อกันเป็นแถวยาวต้ังแต่สองคูหาขึ้นไป มีผนังร่วมแบ่งอาคารเป็นคูหาและ
ประกอบด้วยวัสดุทนไฟเป็นส่วนใหญ/่ “บ้านแถว” หมายความว่า ห้องแถวหรือตึกแถว
ท่ีใช้เป็นท่ีอยู่อาศัย ซึ่งมีท่ีว่างด้านหน้าและด้านหลังระหว่างร้ัวหรือแนวเขตที่ดินกับตัว
อาคารแต่ละคูหา/ “บ้านแฝด” หมายความว่า อาคารท่ีใช้เป็นท่ีอยู่อาศัยก่อสร้างติดต่อกัน
สองบ้าน มีผนังร่วมแบ่งอาคารเป็นบ้าน มีท่ีว่างระหว่างรั้วหรือแนวเขตที่ดินกับ 
ตัวอาคารด้านหน้า ด้านหลัง และด้านข้าง ของแต่ละบ้าน และมีทางเข้าออกของแต่ละ
บ้านแยกจากกันเป็นสัดส่วน/ “อาคารอยู่อาศัยรวม” หมายความว่า อาคารหรือส่วนใด
ส่วนหนึ่งของอาคารท่ีใช้เป็นท่ีอยู่อาศัยส าหรับหลายครอบครัว โดยแบ่งออกเป็นหน่วย 
แยกจากกันส าหรับแต่ละครอบครัว มีห้องน้ า ห้องส้วม ทางเดิน ทางเข้าออก และทางขึ้น
ลงหรือลิฟต์แยกจากกันหรือร่วมกัน 

-  ห้องแถว ตึกแถว บ้านแถว และบ้านแฝด ท่ีมีความสูงไม่เกิน 2 
ชั้น ต้องติดตั้งเครื่องดับเพลิงแบบมือถือ (ตามชนิดและขนาดที่ก าหนดไว้) คูหาละ 1 
เครื่อง ส่วนอาคารประเภทอื่นให้ติดตั้ง 1 เครื่องต่อพื้นที่ 1,000 ตารางเมตร หรือทุกระยะ 
45 เมตร โดยติดตั้งให้ส่วนบนของเครื่องดับเพลิงสูงจากพื้นที่ไม่เกิน 1.5 เมตร 

- ห้องแถว ตึกแถว บ้านแถว และบ้านแฝด ต้องติดตั้งระบบ
สัญญาณเตือนเพลิงไหม้คูหาละ 1 เครื่อง และติดตั้งทุกชั้น ส่วนอาคารประเภทอื่น 
ท่ีมีพื้นที่รวมกันทุกชั้นในหลังเดียวกันเกิน 2,000 ตารางเมตร ต้องมีระบบสัญญาณเตือน
เพลิงไหม้ทุกชั้นด้วย 
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-   อาคารท่ีใช้เป็นท่ีชุมนุมของประชาชน อาคารอยู่อาศัยรวมต้ังแต่ 
4 หน่วยขึ้นไป และหอพักท่ีมีความสูง 2 ชั้นขึ้นไป และอาคารอื่นท่ีมีความสูง 3 ชั้น 
ขึ้นไปท่ีมีพื้นที่รวมกันทุกชั้นในหลังเดียวกันเกิน 2,000 ตารางเมตร ในแต่ละชั้นต้องมี
ป้ายบอกชั้นและป้ายบอกทางหนีไฟด้วยตัวอักษรขนาดที่มีความสูงไม่น้อยกว่า 10 
เซนติเมตร หรือสัญลักษณ์ที่อยู่ในต าแหน่งท่ีจะมองเห็นได้ชัดเจนตลอดเวลา และต้องมี
แสงสว่างจากระบบไฟฟ้าฉุกเฉินเพียงพอที่จะมองเห็นช่องทางหนีไฟได้ชัดเจน 
ขณะเพลิงไหม ้

5) กฎกระทรวงฉบับที่ 47 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราช บัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ก าหนดใหอ้าคารดังต่อไปนี ้ได้แก่ อาคารสูง อาคารขนาดใหญ่ 
อาคารขนาดใหญ่พิเศษ อาคารสาธารณะ อาคารอยู่อาศัยรวม โรงงาน ภัตตาคาร และ
ส านักงาน ต้องมีมาตรการป้องกันอัคคีภัยโดยสรุปดังนี้  

-  อาคารท่ีมีความสูงตั้งแต่สี่ชั้นขึ้นไปให้ติดตั้งบันไดหนีไฟ 
ท่ีไม่ใช่บันไดในแนวดิ่งเพิ่มจากบันไดหลักให้เหมาะสมกับพื้นที่ของอาคารแต่ละชั้น 
เพื่อให้สามารถล าเลียงบุคคลทั้งหมดในอาคารออกนอกอาคารได้ภายใน 1 ชั่วโมง 

- จัดให้มีการติดตั้งแบบแปลนแผนผังของอาคารแต่ละชั้นแสดง
ต าแหน่งห้องต่าง ๆ ทุกห้อง ต าแหน่งท่ีติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงต่างๆ ประตูหรือทางหนี
ไฟของชั้นนั้นติดไว้ในต าแหน่งท่ีเห็นได้ชัดเจนท่ีบริเวณห้องโถงหรือหน้าลิฟต์ทุกแห่ง
ทุกชั้นของอาคาร และท่ีบริเวณพื้นชั้นล่างของอาคารต้องจัดให้มี แบบแปลนแผนผัง 
ของอาคารทุกชั้นเก็บรักษาไว้เพื่อให้สามารถตรวจสอบได้โดยสะดวก  

-  ติดตั้งเครื่องมือดับเพลิงแบบมือถือ (ตามชนิดและขนาดท่ี
ก าหนดไว้) ส าหรับดับเพลิงท่ีเกิดจากประเภทของวัสดุท่ีมีในแต่ละชั้น โดยให้มี  1 
เครื่องต่อพื้นที่ไม่เกิน 1,000 ตารางเมตร ทุกระยะไม่เกิน 45.00 เมตร แต่ไม่น้อยกว่าชั้น
ละ 1 เครื่อง โดยติดตั้งให้ส่วนบนของเครื่องดับเพลิงสูงจากพื้นท่ีไม่เกิน 1.5 เมตร 

- ติดตั้งระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ทุกชั้น โดยระบบสัญญาณ
เตือนเพลิงไหม้อย่างน้อยต้องประกอบด้วย  

(1) อุปกรณ์ส่งสัญญาณเพื่อให้หนีไฟท่ีสามารถส่งเสียงหรือ
สัญญาณให้คนท่ีอยู่ในอาคารได้ยินหรือทราบอย่างท่ัวถึง  



35 

(2) อุปกรณ์แจ้งเหตุท่ีมีท้ังระบบแจ้งเหตุอัตโนมัติ และระบบ
แจ้งเหตุท่ีใช้มือเพื่อให้อุปกรณ์ตาม (1) ท างาน  

-  ติดตั้งระบบไฟส่องสว่างส ารองเพื่อให้มีแสงสว่างสามารถ
มองเห็นช่องทางเดินได้ขณะเพลิงไหม้ และมีป้ายบอกชั้นและป้ายบอกทางหนีไฟ 
ท่ีด้านในและด้านนอกของประตูหนีไฟทุกชั้นด้วยตัวอักษรท่ีสามารถมองเห็นได้ชัดเจน
โดยตัวอักษรต้องมีขนาดไม่เล็กกว่า 10 เซนติเมตร 

6)  กฎกระทรวงฉบับที่ 51 (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง 
ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ าทิ้ง ประกาศ ณ วันท่ี 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548 
 และ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เร่ือง ก าหนดมาตรฐาน
ควบคุมการระบายน้ าทิ้งจากที่ดินจัดสรร ประกาศ ณ วันท่ี 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548
ก าหนดให้อาคารบางประเภทและบางขนาดดังต่อไปนี้ ต้องจัดให้มีระบบบ าบัดน ้าเสีย 
ท่ีมีประสิทธิภาพเพียงพอในการปรับปรุงน ้าเสียจากอาคารให้เป็นน ้าทิ้งท่ีมีคุณภาพ 
ตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้ดังตาราง 9 ก่อนท่ีจะระบายลงสู่แหล่งรองรับน ้าทิ้ง 
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ตาราง 9 
มาตรฐานคุณภาพน ้าทิ้งตามประเภทของอาคาร 
ล ำดับ
ที ่

ประเภท
อำคำร 

ประกอบด้วย มำตรฐำนคุณภำพน้ ำท้ิง 

พีเอช บีโอด ี
(มก./ล.) 

สำร
แขวนลอย 
(มก./ล.) 

ปริมำณสำร 
ละลำยที่เพิ่มจำก
น้ ำใช้ (มก./ล.) 

ตะกอนหนัก 
(มก./ล.) 

ทีเคเอ็น 
(มก./ล.) 

ออร์แกนิก
ไนโตรเจน 
(มก./ล.) 

แอมโมเนีย
ไนโตรเจน 
(มก./ล.) 

น้ ำมัน 
และไขมัน 
(มก./ล.) 

ซัลไฟด์ 
(มก./ล.) 

1 ก - อาคารชุดจ านวน 500 ห้องชุดขึน้ไป 
- โรงแรมจ านวน 200 ห้องขึ้นไป 
- โรงพยาบาลจ านวน 30 เตียงขึ้นไป 
- จัดสรรทีด่ินเกนิ 500 หลังขึ้นไป 
- สถานศึกษา/ห้างสรรพสินค้า ทีมี่พื้นที่รวมกันทุกช้ันทุกอาคารเกนิ  
  25,000 ตร.ม. ขึ้นไป 
- อาคารที่ท าการรัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์การระหว่างประเทศ เอกชน  
  ที่มีพื้นที่รวมกันทุกช้ันทุกอาคารเกิน 55,000 ตร.ม. ขึ้นไป 
- ตลาด/ภัตตาคาร ที่มีพื้นที่รวมกันทุกช้ันทุกอาคารเกิน 2,500 ตร.ม. 
ขึ้นไป 

5-9 20 30 500 0.5 35 10 - 20 1.0 
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ตาราง 9 (ต่อ) 
มาตรฐานคุณภาพน ้าทิ้งตามประเภทของอาคาร  

ล ำดับ
ที ่

ประเภท
อำคำร 

ประกอบด้วย มำตรฐำนคุณภำพน้ ำท้ิง 

พีเอช บีโอด ี
(มก./ล.) 

สำร
แขวนลอย 
(มก./ล.) 

ปริมำณ
สำรละลำยท่ี
เพิ่มจำกน้ ำใช ้

(มก./ล.) 

ตะกอน 
หนัก 

(มก./ล.) 

ทีเคเอ็น 
(มก./ล.) 

ออร์แกนิก
ไนโตรเจน 
(มก./ล.) 

แอมโมเนีย
ไนโตรเจน 
(มก./ล.) 

น้ ำมัน 
และไขมัน 
(มก./ล.) 

ซัลไฟด ์
(มก./ล.) 

2 ข - อาคารชุดจ านวน 100 -500 ห้องชุด 
- โรงแรมจ านวน 60 - 200 ห้อง 
- โรงพยาบาลจ านวน 10 - 30 เตียง 
- จัดสรรทีด่ินจ านวน 100 - 500 หลัง 
- หอพักขนาด 250 ห้องขึ้นไป 
- อาคารอยู่อาศัยรวม ที่มีพื้นที่รวมกันทุกช้ันทุกอาคารเกนิ 10,000 ตร.ม.  
- สถานบริการ ที่มีพื้นที่รวมกันทกุช้ันทุกอาคารเกิน 5,000 ตร.ม.  
- สถานศึกษา/ห้างสรรพสินค้า ทีม่พีื้นที่รวมกันทุกช้ันทุกอาคาร 5,000 

- 25,000 ตร.ม. 
- อาคารที่ท าการรัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์การระหว่างประเทศ เอกชน  
ที่มีพื้นที่รวมกันทุกช้ันทุกอาคาร 10,000 - 55,000 ตร.ม. 

- ตลาด ที่มีพื้นที่รวมกันทุกช้ันทกุอาคาร 1,500 - 2,500 ตร.ม. 
- ภัตตาคาร ที่มีพื้นที่รวมกันทุกช้ันทุกอาคาร 500 - 2,500 ตร.ม. 

5-9 30 40 500 0.5 35 10 - 20 1.0 
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ตาราง 9 (ต่อ) 
มาตรฐานคุณภาพน ้าท้ิงตามประเภทของอาคาร 

ล ำดับ
ที ่

ประเภท
อำคำร 

ประกอบด้วย มำตรฐำนคุณภำพน้ ำท้ิง 

พีเอช บีโอด ี
(มก./ล.) 

สำร
แขวนลอย 
(มก./ล.) 

ปริมำณ
สำรละลำยท่ี
เพิ่มจำกน้ ำใช ้

(มก./ล.) 

ตะกอน
หนัก 

(มก./ล.) 

ทีเคเอ็น 
(มก./ล.) 

ออร์แกนิก
ไนโตรเจน 
(มก./ล.) 

แอมโมเนีย
ไนโตรเจน 
(มก./ล.) 

น้ ำมัน 
และไขมัน 
(มก./ล.) 

ซัลไฟด ์
(มก./ล.) 

3 ค - อาคารชุดจ านวนไม่เกิน 100 หอ้งชุด 
- โรงแรมจ านวนไม่เกิน 60 ห้อง 
- จัดสรรทีด่ินจ านวน 10 - 100 หลัง 
- หอพักขนาด 50 - 250 ห้อง 
- อาคารอยู่อาศัยรวม ที่มีพื้นที่รวมกันทุกช้ันทุกอาคาร 2,000 - 10,000  
 ตร.ม. 
- สถานบริการ ที่มีพื้นที่รวมกันทกุช้ันทุกอาคาร 1,000 - 5,000 ตร.ม.  
- ห้างสรรพสินค้าพ้ืนที่ 1,000 - 5,000 ตร.ม. 
- อาคารที่ท าการรัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์การระหว่างประเทศ  
  เอกชน ที่มีพื้นที่รวมกันทุกช้ันทกุอาคาร 5,000 - 10,000 ตร.ม. 
- ตลาด ที่มีพื้นที่รวมกันทุกช้ันทกุอาคาร 1,000 - 1,500 ตร.ม. 
- ภัตตาคาร ที่มีพื้นที่รวมกันทุกช้ันทุกอาคาร 250 - 500 ตร.ม. 
 

5-9 40 50 500 0.5 40 15 25 20 3.0 
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ตาราง 9 (ต่อ) 
มาตรฐานคุณภาพน ้าทิ้งตามประเภทของอาคาร 

ล ำดับ
ที ่

ประเภท
อำคำร 

ประกอบด้วย มำตรฐำนคุณภำพน้ ำท้ิง 

พีเอช บีโอด ี
(มก./ล.) 

สำร
แขวนลอย 
(มก./ล.) 

ปริมำณ
สำรละลำยท่ี
เพิ่มจำกน้ ำใช ้

(มก./ล.) 

ตะกอน
หนัก 

(มก./ล.) 

ทีเคเอ็น 
(มก./ล.) 

ออร์แกนิก
ไนโตรเจน 
(มก./ล.) 

แอมโมเนีย
ไนโตรเจน 
(มก./ล.) 

น้ ำมัน 
และไขมัน 
(มก./ล.) 

ซัลไฟด ์
(มก./ล.) 

4 ง - หอพักขนาด 10 - 50 ห้อง 
- สถานบริการ ที่มพีื้นที่รวมกันทกุช้ันทุกอาคารไม่เกิน 1,000 ตร.ม. 
- โรงพยาบาลจ านวนไม่เกิน 10 เตียง 
- อาคารอยู่อาศัยรวม ที่มีพื้นที่รวมกันทุกช้ันทุกอาคารไม่เกิน 2,000 ตร.ม. 
- สถานศึกษา/อาคารที่ท าการรัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์การระหว่างประเทศ 
เอกชน ที่มีพื้นที่รวมกันทุกช้ันทุกอาคารไม่เกิน 5,000 ตร.ม. 

- ห้างสรรพสินค้า ที่มีพื้นที่รวมกันทุกช้ันทุกอาคารไม่เกนิ  
  1,000 ตร.ม. 
- ตลาด ที่มีพื้นที่รวมกันทุกช้ันทกุอาคาร 500 - 1,000  ตร.ม. 
- ภัตตาคาร ที่มีพื้นที่รวมกันทุกช้ันทุกอาคารไม่เกิน 100 - 250 ตร.ม. 

5-9 50 60 500 0.5 40 15 25 20 4.0 

5 จ - ภัตตาคาร ที่มีพื้นที่รวมกันทุกช้ันทุกอาคารไม่เกิน 100 ตร.ม. 5-9 200 60 - - - - - 100 - 
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7)  กฎกระทรวงก าหนดสิ่งอ านวยความสะดวกในอาคารส าหรับผู้พิการ
หรือทุพพลภาพ และคนชรา พ.ศ. 2548 ออกตามความในพระราชบญัญัติควบคุมอาคาร 
พ.ศ. 2522 ก าหนดลักษณะอาคารประเภทท่ีต้องจัดให้มีสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับ 
ผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา ได้แก ่
 -  โรงพยาบาล สถานพยาบาล ศูนย์บริการสาธารณสุข สถานี
อนามัย อาคารท่ีท าการของราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การของรัฐท่ีจัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย 
สถานศึกษา หอสมุดและพิพิธภัณฑสถานของรัฐ สถานีขนส่งมวลชน เช่น ท่าอากาศยาน 
สถานีรถไฟ สถานีรถ ท่าเทียบเรือท่ีมีพื้นที่ส่วนใดของอาคารท่ีเปิดให้บริการแก่บุคคล
ท่ัวไปเกิน 300 ตารางเมตร 
 -  ส านักงาน โรงมหรสพ โรงแรม หอประชุม สนามกีฬา 
ศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้าประเภทต่างๆ ท่ีมีพื้นที่ส่วนใดของอาคารท่ีเปิดให้บริการ 
แก่บุคคลท่ัวไปเกิน 2,000 ตารางเมตร 

ต้องจัดให้มีป้ายแสดงสิ่งอ านวยความสะดวก ทางลาด ลิฟท ์ บันได
ท่ีมีราวจับทั้ง 2 ด้าน ห้องน้ า และท่ีจอดรถส าหรับคนพิการ เป็นต้น โดยก าหนดให้มี
จ านวนท่ีจอดรถคนพิการดังตาราง 10  
ตาราง 10   
ท่ีจอดรถส าหรับคนพิการตามกฎกระทรวงก าหนดสิ่งอ านวยความสะดวกในอาคาร
ส าหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา พ.ศ. 2548 
ล าดับท่ี ท่ีจอดรถโครงการ ต้องจัดให้มีที่จอดรถคนพิการ 

1 ที่จอดรถตั้งแต่ 10 คัน แต่ไม่เกิน 50 คัน อย่างน้อย 1 คัน 
2 ที่จอดรถตั้งแต่ 51 คัน แต่ไม่เกิน 100 คัน อย่างน้อย 2 คัน 
3 ที่จอดรถตั้งแต่ 101 คัน ขึ้นไป อย่างน้อย 2 คัน และเพิ่มขึ้นอีก 1 คัน 

ส าหรับทุก ๆ จ านวนรถ 100 คันที่เพิ่มขึ้น 
เศษของ 100 คัน ถ้าเกินกว่า 50 คัน ให้คิด
เป็น 100 คัน 
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8) กฎกระทรวงก าหนดประเภท หรือขนาดของอาคาร และมาตรฐาน 
หลักเกณฑ์ และวิธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2552  
ออกตามความในพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 ก าหนดให้
การก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารดังต่อไปนี้ หากมีขนาดพื้นท่ีรวมกันทุกชั้นในหลัง
เดียวกันตั้งแต่ 2,000 ตารางเมตรขึ้นไป ต้องมีการออกแบบเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน 
ได้แก่ โรงพยาบาล สถานศึกษา ส านักงาน อาคารชุด อาคารชุมนุมคนตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการควบคุมอาคาร อาคารโรงมหรสพตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 
โรงแรม สถานบริการ ห้างสรรพสินค้า  

9) กฎกระทรวงก าหนดประเภทและหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจ
โรงแรม พ.ศ. 2551 ก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขส าหรับโรงแรม ได้แก่ ลักษณะสถาน
ท่ีตั้งของโรงแรมต้องการจัดให้มีการบริการและสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับผู้พัก 
หลักเกณฑ์การติดตั้งติดตั้งเคร่ืองดับเพลิง และระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ เป็นต้น 
สรุปสาระส าคัญได้ดังนี้  

-  สถานท่ีพักท่ีมีจ านวนห้องพักในอาคารเดียวกันหรือหลายอาคาร
รวมกันไม่เกิน 4 ห้องและมีจ านวนผู้พักรวมกันท้ังหมดไม่เกิน 20 คน ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อให้
บริการท่ีพักชั่วคราวส าหรับคนเดินทางหรือบุคคลอื่นใดโดยมีค่าตอบแทน อันมีลักษณะ
เป็นการประกอบกิจการเพื่อหารายได้เสริมและไดแ้จ้งให้นายทะเบียนทราบตามแบบ 
ท่ีรัฐมนตรีก าหนด ไม่ถือเป็นโรงแรม 

- สถานท่ีตั้งโรงแรม ต้องต้ังอยู่ในท าเลที่เหมาะสม ไม่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพและอนามัยของผู้เข้าพัก การคมนาคมสะดวกปลอดภัย ทางเข้าออก
โรงแรมต้องไม่ก่อให้เกิดปัญหาด้านการจราจร ไม่ตั้งอยู่ในบริเวณหรือใกล้เคียงกับ
โบราณสถาน ศาสนสถานหรือสถาน อันเป็นท่ีเคารพในทางศาสนา หรือสถานที่อื่นใด
อันจะท าให้เกิดทัศนียภาพที่ไม่เหมาะสม กระทบต่อความมั่นคงและการด ารงอยู่ของ
สถานท่ีดังกล่าว หรือจะท าให้ขัดต่อขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถ่ิน 
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2.2.4 ข้อก าหนดและเกณฑ์การจัดท ารายงานฯ ตามแนวทางจัดท ารายงานฯ 
ประเภทที่พักอาศัยและบริการชุมชน ของส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและหน่วยงานอื่น แสดงดังตาราง 11 

 
ตาราง 11   
ข้อก าหนดและเกณฑ์การค านวณในการจัดท ารายงานฯ 
ที ่ เรื่อง ข้อก าหนด/เกณฑ ์ ที่มา 
1 การใช้ประโยชน์พ้ืนที่โครงการและอาคาร 
- อัตราส่วนพื้นที่ใช้สอยรวมทุกช้ันอาคาร
ต่อพื้นที่โครงการ (Floor Area Ratio: 
FAR) 
- อัตราส่วนพื้นที่ว่างปราศจากส่ิงปกคลุม 
(Open Space Ratio: OSR)  

 
ไม่เกิน 10 : 1 
 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30   

 
กฎกระทรวงฉบบัที่ 33 (2535) 
 
กฎกระทรวงฉบบัที่ 33 (2535) 

2 ปริมาณน้ าใช้ 
ประเภทอาคาร 
- อาคารที่อยู่อาศัยรวม/ จัดสรรทีด่ิน 
- โรงแรม 
- โรงพยาบาล 
ประเภทกจิกรรม 
- สโมสร/นันทนาการ 
- ส านักงาน 
- ห้องอาหาร 
- ห้องประชุม  
- น้ าใช้ส าหรับห้องพักขยะ 
 
- น้ าใช้ส าหรับพื้นที่สเีขียว  
- น้ าใช้ส าหรับพื้นทีจ่อดรถยนต์  
- น้ าใช้ส าหรับสปา  
- น้ าใช้ส าหรับเติมสระว่ายน้ า  
การส ารองน้ าใช ้  
- น้ าส ารองส าหรับจ่ายน้ าในชั่วโมงการใช ้
   น้ าสูงสุด 

 
 
200 ลิตร/คน/วัน 
750 ลิตร/ห้อง/วัน 
1,000 ลิตร/เตียง/วัน 
 
30 ลิตร/คน/วัน 
380 ลิตร/100 ตร.ม./วัน 
50 ลิตร/คน/วัน 
10 ลิตร/ที่นั่ง/วัน 
3 ลิตร/ตร.ม./วัน 
 
1.5 - 50 ลิตร/ตร.ม./วัน 
3 ลิตร/ตร.ม./วัน 
200 ลิตร/คน/วัน 
ค านวณจากอัตราการระเหย จ. เพชรบุรี 
 
ไม่น้อยกว่า 2 ช่ัวโมง 
 

 
 
สผ. (2556) 
สผ. (2556) 
สผ. (2556) 
 
สผ. (2556) 
สผ. (2556) 
สผ. (2556) 
สผ. (2556) 
Tchobanoglous, G. and 
Burton, fl mcgraw Hill  (1972) 
ดิเรก ทองอร่าม ( 2545) 
สผ. (2541) 
สผ. (2541) 
กรมอุตุนิยมวิทยา 
 
กฎกระทรวงฉบบัที่ 33 (2535) 
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ตาราง 11 (ต่อ)   
ข้อก าหนดและเกณฑ์การค านวณในการจัดท ารายงานฯ 
ที ่ เรื่อง ข้อก าหนด/เกณฑ ์ ที่มา 
3 น้ าเสีย 

- ปริมาณน้ าเสีย 
- BOD น้ าเสีย ณ แหล่งก าเนิด 
- คุณภาพน้ าทิ้งอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 

 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  ของปริมาณน้ าใช้ 
ไม่น้อยกว่า 250 มก./ลิตร 
แบ่งเป็นอาคารประเภท ก, ข, ค, ง และ จ 

 
สผ. (2556) 
สผ. (2556) 
กฎกระทรวงฉบบัที่ 51 (2541) 

4 การระบายน้ าฝนของโครงการ อัตราการระบายน้ าภายหลังพัฒนา
โครงการต้องไม่เกนิอัตราการระบายน้ า
ก่อนพัฒนาโครงการ ค านวณด้วยวิธี  
Rational Method 

สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
(2541) 

5 ขยะมูลฝอย 
- อาคารอยู่อาศัยรวม จัดสรรทีด่ิน โรงแรม 
- โรงพยาบาล 
 
- พืน้ที่เพื่อพาณิชยกรรมหรือการอื่น  
- ความสามารถรองรับขยะห้องพกัขยะรวม 

 
3 ลิตร/คน/วัน หรือ 1 กก./คน/วัน 
ขยะติดเชื้อ 0.3 กก./เตียง/วัน 
ขยะทั่วไป 1 กก./เตียง/วัน 
ไม่น้อยกว่า 0.4 ลิตร/ตร.ม./วัน 
ไม่ต่ ากว่า 3 วัน  

 
สผ. (2556) 
สผ. (2556) 
 

  กฎกระทรวงฉบับที่ 33 (2535) 
กฎกระทรวงฉบบัที่ 33 (2535) 

6 ระบบป้องกันอคัคีภัย 
- ระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย 
  เช่น กริ่งสัญญาณแจ้งเหตุ เครื่องตรวจจบั
ควัน เครื่องตรวจจับความร้อน 

- ระบบผจญเพลิงและป้องกันเพลงิไหม ้
 เช่น หัวจ่ายน้ าดับเพลิงอัตโนมัติ หัวรับน้ า
ดับเพลิง เครื่องดับเพลิงชนิดมือถือ บันได
หนีไฟ ลานหนีภัยทางอากาศ แผนผัง
อาคาร แผนอพยพ และจุดรวมพล เป็นต้น 

- น้ าส ารองส าหรับดับเพลิง 
- พื้นที่จดุรวมพล 
- ค านวณระยะเวลาการระบายคนออกจาก
อาคาร 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ไม่น้อยกว่า 30 นาท ี
ไม่น้อยกว่า 0.25 ตร.ม./คน 
- te = 2 + ( z / (y - 1.8m) x 0.0117) 
-  ล าเลียงบุคคลทั้งหมดในอาคารออกนอก 
   อาคารได้ภายใน 1 ช่ัวโมง 
 
 

 
กฎกระทรวงฉบบัที่ 33 (2535) 
และ 39 (2537) 
 
กฎกระทรวงฉบบัที่ 33 (2535) 
และ 39 (2537) 
 
 
 
กฎกระทรวงฉบบัที่ 33 (2535)  
สผ. (2556) 
NFPA (2006) 
กฎกระทรวงฉบบัที่ 47 (2540) 
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ตาราง 11 (ต่อ)   
ข้อก าหนดและเกณฑ์การค านวณในการจัดท ารายงานฯ 

ที ่ เรื่อง ข้อก าหนด/เกณฑ ์ ที่มา 
7 ระบบการจราจรและที่จอดรถ 

- ความเพียงพอของที่จอดรถ ทีจ่อดรถยนต์ รถบัส 
และที่จอดส าหรับผู้พิการ 

 กฎกระทรวงฉบับที่ 7  
และกฎกระทรวงก าหนดส่ิง
อ านวยความสะดวกในอาคาร
ส าหรับผู้พิการหรือทุพพล
ภาพ และคนชรา พ.ศ. 2548 

8 พื้นที่สีเขียว  
ประเภทอาคารอยู่อาศัยรวม โรงแรม โรงพยาบาล 
- สัดส่วนพื้นที่สีเขียวต่อคน 
- สัดส่วนพื้นที่สีเขียวช้ันล่างต่อพืน้ที่สีเขียวที่ต้อง 
  จัดให้มีตามเกณฑ์ 
- สัดส่วนพื้นที่สีเขียวยั่งยืนต่อพื้นที่สีเขียวช้ันล่างที ่
  ต้องจัดให้มีตามเกณฑ ์
ประเภทอาคารประกอบธุรกิจค้าปลีกค้าส่ง อาคาร
ส านักงาน อาคารที่ท าการเอกชน 
- สัดส่วนพื้นที่สีเขียวยั่งยืนต่อพื้นที่ว่างที่ต้อง 
  จัดให้มีตาม พรบ. ควบคุมอาคาร 2522 
ประเภทโครงการจัดสรรทีด่ิน 
- สัดส่วนพื้นที่สีเขียว (ในลักษณะสวนสาธารณะ) 
ต่อพื้นจ าหน่าย 

- สัดส่วนพื้นที่สีเขียวยั่งยืนต่อพื้นที่สีเขียว  
  (ในลักษณะสวนสาธารณะ) 

 
 
ไม่น้อยกว่า 1 ตร.ม./คน 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
 
 
 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
 
 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 
 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 

 
 
สผ. (2556) 
สผ. (2556) 
 
สผ. (2556) 
 
 
 
สผ. (2556) 
 
 
สผ. (2556) 
 
สผ. (2556) 
 

9 การศึกษาสภาพเศรษฐกิจ - สังคมและทัศนคต ิ
ต่อโครงการ 
- รัศมีการศึกษา  
- กลุ่มตัวอย่าง 

 
 
ไม่น้อยกว่า 1 ก.ม. 
n =       N 
         1+ Ne2 
 
 
 

 
 
สผ. (2556) 
Yamane (1967) 
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ตาราง 11 (ต่อ)   
ข้อก าหนดและเกณฑ์การค านวณในการจัดท ารายงานฯ 

ที ่ เรื่อง ข้อก าหนด/เกณฑ ์ ที่มา 
10 จ านวนประชากรในโครงการ 

- อาคารอยู่อาศัยรวม  
 
 
- จัดสรรทีด่ิน 
- โรงแรม  
- โรงพยาบาล 
 
- อาคารประกอบธุรกิจค้าปลีกหรอืค้าส่ง  

 
ค านวณจากพื้นที่ใช้สอย  
(ขนาดห้อง) ไม่เกิน 35 ตร.ม.  
คิด 3 คน /เกิน 35 ตร.ม. คิด 5 คน 
ไม่น้อยกว่า 5 คน/แปลง 
จ านวนผู้ใชบ้ริการและพนักงาน 
จ านวนเตียงผู้ป่วยและจ านวน
บุคลากร 
จ านวนผู้ใชบ้ริการและพนักงาน 

 
สผ. (2556) 
 
 
สผ. (2556) 
สผ. (2556) 
สผ. (2556) 
 
สผ. (2556) 

11 ระยะก่อสร้าง 
- ที่พักคนงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ปริมาณน้ าใช้ส าหรับคนงานที่พักในโครงการ 
 
- ห้องส้วมคนงาน  
 
- ปริมาณขยะ 

 
- ขนาดไม่ต่ ากว่า 2.4 x 2.4 ม. 
หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 9 ตร.ม./
ครอบครัว และพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
5.5 ตร.ม./ห้องพักคู่  

- มีช่องระบายอากาศไม่น้อยกว่า 
  ร้องละ 10 ของพืน้ทีห่้อง 
- มีระยะดิ่งไม่น้อยกว่า 2.4 ม.  
- จัดให้มีเครื่องดับเพลิงแบบมอื
ถือชนิดผงเคมีแหง้อย่างน้อย 1 
ชุด ต่ออาคารที่พักอาศัยในระยะ
ไม่เกิน 20 ม. 

25 แกลลอน/คน/วัน  
หรือประมาณ 100 ลิตร/คน/วัน  
อย่างน้อย 1 ห้อง/20 คน 
 
3 ลิตร/คน/วัน 

 
คณะกรรมการวิชาการ 
สาขาวิศวกรรมโยธา (2534)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รศ.ดร.พิภพ สุนทรสมัย
(2542) 
คณะกรรมการวิชาการ 
สาขาวิศวกรรมโยธา (2534)  
สผ. (2556) 
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บทที่ 3 

วิธีการศึกษา 
 

ส ำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี ในฐำนะฝ่ำย
เลขำนุกำร ของคณะกรรมกำรผู้ช ำนำญกำรพิจำรณำรำยงำนผลกระทบสิ่งแวดล้อม
เบ้ืองต้นและรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คชก.) ในเขตพื้นท่ีคุ้มครอง
สิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี มีบทบำทหน้ำท่ี คือ (1) เตรียมกำรตรวจสอบท่ีตั้งโครงกำร  
และจัดกำรประชุมคณะกรรมกำรฯ เพื่อพิจำรณำรำยงำนฯ (2) ตรวจสอบท่ีตั้งโครงกำร
และจัดประชุมคณะกรรมกำรฯ เพื่อพิจำรณำรำยงำนฯ (3) แจ้งผลกำรพิจำรณำรำยงำนฯ 
ให้ส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ทรำบ เพื่อใช้
ประกอบกำรพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบรำยงำนฯ ภำยในเง่ือนไขเวลำที่ก ำหนด โดยใน
ขณะเดียวกันต้องด ำเนินกำร (4) พิจำรณำเนื้อหำรำยงำนฯ ให้ถูกต้องครบถ้วน  
และสมบูรณ์ เป็นไปตำมกฎหมำยและข้อก ำหนดที่เก่ียวข้องในกำรจัดท ำรำยงำนฯ  
ในพื้นท่ีคุ้มครองสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี และ (5) จัดท ำฐำนข้อมูลกำรประชุม
คณะกรรมกำรฯ ซึ่งมีรำยละเอียดดังนี้ 

 
1. ขั้นตอนเตรียมการตรวจสอบที่ตั้งโครงการ และจัดการประชุมคณะกรรมการฯ  

เพื่อพิจารณารายงานฯ     
1.1 เมื่อได้รับรำยงำนผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบ้ืองต้น (รำยงำนฉบับหลัก)  

จำกบริษัทท่ีปรึกษำฯ ให้ส ำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี 
ด ำเนินกำรจัดส่งเล่มรำยงำนฯ ให้คณะกรรมกำรฯ พิจำรณำ   

1.2 เมื่อได้รับควำมเห็นเบ้ืองต้นต่อรำยงำนฯ จำก สผ. ให้ด ำเนินกำรแจ้ง
คณะกรรมกำรฯ เพื่อใช้ประกอบกำรพิจำรณำรำยงำนฯ แจ้งเจ้ำของโครงกำรเพื่อทรำบ 
และแจ้งบริษัทท่ีปรึกษำฯ เพื่อด ำเนินกำรปรับปรุงแก้ไขรำยงำนฯ   
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1.3 เมื่อได้รับรำยงำนผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบ้ืองต้น ฉบับข้อมูลชี้แจงเพิ่มเติม 
ครั้งท่ี 1 จำกบริษัทท่ีปรึกษำฯ ให้ด ำเนินกำร     

1.3.1 ประสำนท่ำนผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมกำรฯ เจ้ำของ
โครงกำร และบริษัทท่ีปรึกษำฯ เพื่อนัดวันตรวจเยี่ยมโครงกำรและจัดกำรประชุมฯ  

1.3.2  ประสำนสถำนที่จัดประชุมฯ      
    1.3.3 ขออนุมัติตรวจเยี่ยมโครงกำรและจัดกำรประชุมฯ   

1.3.4  ขอยืมเงินทดลองรำชกำร/เงินยืมรำชกำร ประกอบด้วย ค่ำเบ้ียประชุมฯ 
ค่ำรับรองอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ค่ำเช่ำห้องประชุม และค่ำจ้ำงเหมำรถยนต์ (รถตู)้      

1.4  จัดท ำระเบียบวำระกำรประชุม       
1.5 ส่งหนังสือเชิญตรวจเย่ียมโครงกำรและกำรประชุมฯ ไปยังทุกส่วนท่ี

เก่ียวข้อง พร้อมแนบรำยงำนผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบ้ืองต้น ฉบับข้อมูลชี้แจงเพิ่มเติม 
ครั้งท่ี 1 และระเบียบวำระกำรประชุม (กรณีท่ีกรรมกำรฯ เดินทำงโดยรถส่วนตัว ให้แนบ
แผนท่ีโครงกำรให้ด้วย) 

1.6  ด ำเนินกำรพิจำรณำเนื้อหำรำยงำนฯ ฉบับข้อมูลชี้แจงเพิ่มเติม ครั้งท่ี 1 
ให้ครบถ้วนและถูกต้องเป็นไปตำมควำมเห็นเบ้ืองต้นต่อรำยงำนฯ จำก สผ.        

1.7 จัดเตรียมใบส ำคัญรับเงินเพื่อใช้ประกอบกำรเบิกจ่ำยค่ำเบ้ียประชุมฯ 
ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ค่ำเช่ำห้องประชุม และค่ำจ้ำงเหมำรถยนต์ (รถตู้) 

1.8 จัดเตรียมใบลงนำมผู้เข้ำร่วมกำรประชุมฯ 
    

2.  ขั้นตอนการตรวจสอบทีต่ั้งโครงการ และจัดการประชุมฯ เพื่อพิจารณารายงานฯ   . 
ดูแลควำมเรียบร้อยและอ ำนวยควำมสะดวกในกำร     
2.1 รับ - ส่งคณะกรรมกำรฯ          
2.2  จัดเตรียมอำหำรว่ำงและเครื่องดื่มเพื่อรับรองกรรมกำรฯ และผู้เข้ำร่วมกำร

ประชุมฯ          
2.3 รับลงนำมผู้เข้ำร่วมกำรประชุมฯ            
2.4 จ่ำยเบ้ียประชุม      
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2.5 ตรวจสอบท่ีตั้งโครงกำรตำมที่รำยงำนฯ เสนอเปรียบเทียบกับสภำพพื้นที่
จริงและเสนอควำมเห็นต่อรำยงำนฯ  

2.6 จัดท ำรำยงำนกำรประชุมฯ และแจ้งเวียนคณะกรรมกำรฯ เพื่อขอควำมเห็น
เพิ่มเติมและรับรองรำยงำนกำรประชุมฯ 

2.7 จัดท ำใบส ำคัญหักล้ำงเงินยืมและคืนเงินส่วนท่ีเหลือ  
 
3. ขั้นตอนการแจ้งมติที่ประชุมฯ และผลการพิจารณารายงานฯ     

3.1 แจ้งมติท่ีประชุมฯ ต่อเจ้ำของโครงกำรและบริษัทที่ปรึกษำฯ                
  3.1.1 กรณีคณะกรรมกำรฯ มีมติเห็นชอบโครงกำร ให้แจ้งมติท่ีประชุมฯ 
แก่เจ้ำของโครงกำรเพื่อทรำบ และแจ้งบริษัทท่ีปรึกษำฯ เพื่อจัดส่งรำยงำนฯ ฉบับ
สมบูรณ์ และ CD บันทึกข้อมูล ให้ส ำนักงำนฯ ด ำเนินกำรต่อไป                   .   

3.1.2 กรณีคณะกรรมกำรฯ มีมติไม่เห็นชอบโครงกำร ให้แจ้งมติท่ีประชุมฯ  
แก่เจ้ำของโครงกำรเพื่อทรำบ และแจ้งบริษัทท่ีปรึกษำฯ เพื่อด ำเนินกำรปรับปรุงแก้ไข
รำยงำนและจัดท ำรำยงำนชี้แจงเพิ่มเติม และส่งส ำนกังำนฯ (ฝ่ำยเลขำนุกำรฯ) ด ำเนินกำร
พิจำรณำตรวจสอบ โดยหำกพบว่ำเป็นไปตำมมติท่ีประชุมคณะกรรมกำรฯ แล้ว 
ให้แจ้งไปยังบริษัทที่ปรึกษำฯ เพื่อจัดส่งรำยงำนฯ ฉบับสมบูรณ์ พร้อมตำรำงสรุป
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมท่ีส ำคัญ มำตรกำรป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมำตรกำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ CD บันทึกข้อมูล  
ให้ส ำนักงำนฯ ด ำเนินกำรต่อไป                      .                 

3.2 แจ้งผลกำรพิจำรณำรำยงำนฯ และส่งเอกสำรท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ ส ำเนำ
หนังสือน ำส่งรำยงำนฯ (ทุกฉบับ) รำยงำนผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบ้ืองต้น ฉบับข้อมูล
ชี้แจงเพิ่มเติม (ทุกเล่ม) รำยงำนกำรประชุมของโครงกำรดังกล่ำว และตำรำงสรุปผล
กระทบสิ่งแวดล้อมท่ีส ำคัญฯ ไปยัง สผ. เพื่อด ำเนินกำรตำมขั้นตอน   
  3.3 เมื่อ สผ.  มีหนังสือแจ้งรับทรำบมติคณะกรรมกำรฯ ให้ด ำเนินกำรแจ้งเจ้ำของ
โครงกำรและบริษัทท่ีปรึกษำเพื่อโปรดทรำบ และแจ้งให้ส่วนรำชกำรท่ีมีอ ำนำจ 
ตำมกฎหมำยในกำรพิจำรณำสั่งอนุญำตหรือต่ออำยุใบอนุญำต น ำมำตรกำรท่ีเสนอไว้ 
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ในรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมไปก ำหนดเป็นเง่ือนไขในกำรสั่งอนุญำต
หรือต่ออำยุใบอนุญำต โดยให้ถือว่ำเป็นเงื่อนไขท่ีก ำหนดตำมกฎหมำยในเรื่องนั้นด้วย 
 
4. ขั้นตอนการพิจารณาเนื้อหารายงานฯ  

ศึกษำและรวบรวมกฎหมำยและข้อก ำหนดที่เกี่ยวข้องในกำรจัดท ำรำยงำนฯ  
ในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี ตลอดจนเกณฑ์กำรค ำนวณและแนว
ทำงกำรจัดท ำรำยงำนฯ ตำมที่ สผ. ก ำหนด เพื่อใชป้ระกอบกำรพิจำรณำรำยงำนฯ  
โดยคณะกรรมกำรฯ ตลอดจนตรวจสอบกำรแก้ไขรำยงำนฯ ให้เป็นไปตำมมติท่ีประชุม
คณะกรรมกำรฯ ได้ให้ควำมเห็นไว้         
 
5. จัดท าฐานข้อมูลการประชุมคณะกรรมการฯ  
      รวบรวมและจัดท ำฐำนข้อมูลกำรประชุมคณะกรรมกำรฯ ในระหว่ำงวันท่ี 12 
กันยำยน 2548 จนถึงวันท่ี 24 กันยำยน 2555 ประกอบด้วยรำยละเอียด ดังนี้ กำรประชุม
ครั้งท่ี วันเดือนปีท่ีจัดกำรประชุม ชื่อโครงกำร ประเภทโครงกำร ชื่อเจ้ำของโครงกำร  
ชื่อบริษัทที่ปรึกษำผู้จัดท ำรำยงำนฯ ผลกำรพิจำรณำรำยงำนฯ                           
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บทที่ 4 

ผลการศึกษา 
 

จากการด าเนินการในบทบาทหน้าท่ีฝ่ายเลขานุการ ของคณะกรรมการ
ผู้ช านาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบ้ืองต้นและรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คชก.) ในเขตพื้นท่ีคุ้มครองสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี ซึ่งมี
หน้าที่รับผิดชอบ คือ ประสานงานภาคส่วนต่างๆ ที่เก่ียวข้อง เพื่อตรวจสอบที่ตั้ง
โครงการ จัดประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณารายงานฯ และแจ้งผลการพจิารณา
รายงานฯ ให้ สผ. ทราบ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานฯ  
ในขณะเดียวกัน ต้องด าเนินการพิจารณาเนื้อหารายงานฯ ให้ครบถ้วนถูกต้องเป็นไป 
ตามกฎหมายและข้อก าหนดท่ีเก่ียวข้องในการจัดท ารายงานฯ ในพื้นท่ีคุ้มครอง
สิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี และตรวจสอบการแก้ไขรายงานฯ จนเป็นไปตามมติ 
ท่ีประชุมคณะกรรมการฯ ได้ให้ความเห็นไว้ สามารถสรุปกระบวนการท างานดังกล่าว
เป็นคู่มือขั้นตอนและแนวทางการพิจารณารายงานฯ โดยคณะกรรมการผู้ช านาญการฯ 
(คชก.) ในเขตพื้นท่ีคุ้มครองสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี ตลอดจนได้จัดท าฐานข้อมูล 
การประชุมคณะกรรมการฯ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 
1.  คู่มือข้ันตอนและแนวทางการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น 

และรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโดยคณะกรรมการผู้ช านาญการฯ 
(คชก.) ในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี 

1.1  ขั้นตอนการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นและรายงาน 
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

จากกระบวนการท างานของฝ่ายเลขานุการ ประกอบด้วย 
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1.1.1 ขั้นตอนเตรียมการตรวจสอบท่ีตั้งโครงการและจัดการประชุมฯ  
เพื่อพิจารณารายงานฯ 

1.1.2 ขั้นตอนการตรวจสอบท่ีตั้งโครงการ และจัดการประชุมฯ เพื่อพิจารณา
รายงานฯ 

1.1.3 ขั้นตอนการแจ้งมติท่ีประชุมฯ และผลการพิจารณารายงานฯ  
สามารถแสดงเป็นแผนผังขั้นตอนการพิจารณารายงานฯ ภายใต้เงื่อนไข

เวลาท่ีก าหนด คือ  สผ. จะด าเนินการพิจารณาให้ความเห็นเบ้ืองต้นต่อรายงานฯ ภายใน 
30 วันหลังจากท่ีได้รับรายงานฯ จากนั้นคณะกรรมการผู้ช านาญการฯ จะพิจารณา
รายงานฯ ครั้งท่ี 1 ภายใน 45 วัน ภายหลังจากได้รับความเห็นเบ้ืองต้นต่อรายงานฯ  
จาก สผ.  ซึ่งในกรณีท่ีท่ีประชุมไม่เห็นชอบ คณะกรรมการผู้ช านาญการฯ จะต้อง
ด าเนินการพิจารณารายงานฯ ฉบับแก้ไขให้แล้วเสร็จ ภายใน 30 วัน และหากไม่ผ่าน
ความเห็นชอบในครั้งนี้ ให้บริษัทท่ีปรึกษาฯ จัดท ารายงานเพื่อเสนอใหม่ท้ังฉบับ ดังรูป 2  

 
 

 

.         
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บริษทัทีป่รึกษาส่งรายงานฯ  
ฉบับสมบูรณ์ พร้อมตารางสรุปฯ 
 และ CD (ประมาณ 20 วัน) 

ระยะเวลาเตรียมการตรวจเยี่ยม
โครงการและจดัประชุม - แจ้ง
มติที่ประชุมฯ และผลการ
พิจารณารายงานฯ  
1. กรณีที่ประชุมฯ มีมติเห็นชอบ 
   โครงการ: 25 วัน 
2. กรณีที่ประชุมฯ มีมติไม่ 
    เห็นชอบโครงการ: 50 วัน  
  

  

สผ. มีหนังสือแจ้งรบัทราบ
มติคณะกรรมการฯ 
(ประมาณ 15 วัน) 

แจ้งผลการพจิารณารายงานฯ และส่งเอกสาร 
ที่เกี่ยวข้องแก่ สผ. (3 วัน) 

 

แจ้งหนังสือรับทราบมตคิณะกรรมการฯ จาก สผ.  
ต่อเจ้าของโครงการ บริษทัทีป่รึกษาฯ และแจ้ง 

ส่วนราชการที่มีอ านาจอนุญาตตามกฎหมาย (1 วัน) 

แจ้งมตทิี่ประชุมฯ  
ต่อเจ้าของโครงการ  
และบริษัทที่ปรึกษาฯ  
และให้จัดส่งรายงาน
ฯ ฉบับสมบูรณ์  
พร้อม CD (3 วัน)  

พิจารณารายงานฯ  
ให้เป็นไปตามมติทีป่ระชุมฯ (3 วัน) 

แจ้งมตทิี่ประชุมฯ ต่อเจ้าของโครงการ  
และบริษทัทีป่รึกษาฯ (3 วัน) 

แจ้งไปยังบรษิัทที่ปรึกษาฯ เพื่อจดัส่ง

รายงานฯ ฉบับสมบูรณ์ พร้อม CD (3 วัน)   

ที่ประชุมฯ  
มีมติเห็นชอบ
โครงการ 

บริษทัทีป่รึกษา 
ส่งรายงานฯ 

ฉบับข้อมูลช้ีแจง
เพิ่มเตมิ ครัง้ที่ 1 
(ประมาณ 20 วัน) 

เตรียมการตรวจเยี่ยมโครงการและจัดประชุมฯ 
ประสานหน่วยงานและส่งเอกสาร (14 วัน) 

ตรวจเยี่ยมโครงการและประชุมฯ (1 วัน) 

จัดท ารายงานการประชุม  
และแจ้งเวียนคณะกรรมการฯ (7 วัน) 

สผ. แจ้งความเหน็เบื้องต้น (30 วัน) 40 วัน  

ทสจ. ได้รับรายงาน 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อมเบื้องต้น  

ส่งรายงานฯ ให้ คชก. (5 วัน) 

ส่งความเห็นเบื้องต้นให ้
คชก.  เจ้าของโครงการ  

และบริษทัทีป่รึกษาฯ (5 วัน) 

ที่ประชุมฯ มีมติไมเ่หน็ชอบโครงการ 
หรือให้แก้ไขปรบัปรงุบางส่วน 

บริษทัทีป่รึกษาฯ  
ส่งรายงานฯ  

ฉบับข้อมูลช้ีแจง
เพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 
(ประมาณ 20 วัน) 

ภาพ 2 ขั้นตอนการพิจารณารายงานฯ โดย คชก. 
 

1. ขั้นตอนเตรียมการตรวจสอบทีต่ั้ง
โครงการ และจัดการประชุมฯ  
เพื่อพิจารณารายงานฯ  

 

2. ขั้นตอนตรวจสอบที่ตั้งโครงการ  
และจัดการประชุมฯ  เพื่อพิจารณารายงานฯ 

 3. ขั้นตอนการแจ้งมติที่ประชุมฯ 
และผลการพิจารณารายงานฯ 

52 
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1.2 แนวทางการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นและรายงาน 
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

เพื่อให้คณะกรรมการฯ สามารถพิจารณาเนื้อหารายงานฯ ได้อย่างถูกต้อง 
ครบถ้วน สมบูรณ์ ตลอดจนเป็นไปตามกฎหมายและข้อก าหนดที่เกี่ยวข้องในการจัดท า
รายงานฯ ในพื้นท่ีคุ้มครองสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี โดยอ้างอิงเกณฑ์แนวทางการ
จัดท ารายงานฯ ตามท่ี สผ. ก าหนด ดังนั้นจึงได้จัดท าตารางรายการตรวจสอบรายงาน
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบ้ืองต้นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
(EIA/IEE Checklist Report) ส าหรับเป็นแนวทางในการพิจารณาเนื้อหารายงานฯ  
ในเบ้ืองต้น เพื่อความสะดวก รวดเร็ว และคล่องตัวในการด าเนินงาน แสดงดังตาราง 12  
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ตาราง 12 
รายการตรวจสอบรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบ้ืองต้นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA/IEE Checklist Report) 

ที ่ รายการ ท าเครื่องหมาย 
 

หมายเหตุ 

1 หนังสือราชการ  
-  หนังสือน าส่งรายงานฯ 
-  แบบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (แบบ สผ.2) 
-  หนังสือมอบอ านาจ (กรณีใน สผ.2 ระบุมอบอ านาจให้บริษทัทีป่รึกษาเสนอรายงาน) 
-  หนังสือรับรองการจัดท ารายงานฯ (แบบ สผ.3) 
-  ใบอนุญาตจัดท ารายงานฯ  (แบบ สวล.4)  
-   บัญชีรายช่ือผู้จัดท ารายงาน หัวข้อศึกษา คุณวุฒิการศึกษา และสัดส่วนผลงาน (แบบ สผ.5) 
-   แบบแสดงรายละเอียดการเสนอรายงานฯ (แบบ สผ.6) 
-   หนังสือแจ้งความประสงค์ในการเผยแพร่รายงาน 
-   ส าเนาโฉนดที่ดนิ 
-   หนังสือตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
-   หนังสือตรวจสอบและรบัรองที่ตั้งโครงการ 
-   หนังสือตรวจสอบระยะห่างของพื้นที่โครงการจากแนวเขตชายฝั่งทะเล 
-   หนังสือรับรองการจ่ายน้ าประปา 
-   หนังสือรับรองใหบ้ริการจ่ายกระแสไฟฟ้า  
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ตาราง 12 (ต่อ) 
รายการตรวจสอบรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบ้ืองต้นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA/IEE Checklist Report) 

ที ่ รายการ ท าเครื่องหมาย 
 

หมายเหตุ 

 -   หนังสือยืนยันความพร้อมในการให้บริการจดัเกบ็มูลฝอย 
-   หนังสือรับรองการให้บริการขนย้ายและก าจัดกากของเสียอันตราย 
-   หนังสือรับรองการอนุญาตใหเ้ช่ือมท่อระบายน้ าจากอาคารลงสู่ท่อระบายน้ าสาธารณะ 
-   หนังสือรับรองการอนุญาตใหเ้ช่ือมทางเข้า – ออกโครงการ 
-   ส าเนาใบประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมผู้ออกแบบ 
-   ส าเนาใบ กว. ของวิศวกรผู้ออกแบบ 

 
 

 

2 แบบโครงการ 
-   ผังโครงการ (Lay out) 
-   แบบแปลนอาคารรูปด้านและรูปตัด 
-   แบบแปลนพืน้อาคารแต่ละช้ัน 
-   แบบสภาพโครงการปัจจุบนัเปรียบเทียบสภาพหลังการพัฒนา ทกุมุมมอง 
-   ผังอาณาเขตติดต่อและการใช้ประโยชน์โดยรอบพื้นที่โครงการ 
-   ผังระบบน้ าใช้ / ต าแหน่งถังเกบ็น้ าส ารอง  
-   ผังระบบรวบรวมน้ าฝน/ แบบแปลนและรปูตัดบ่อหน่วงน้ า  
-   ผังระบบรวบรวมน้ าเสีย/ แบบแปลนและรปูตัดระบบบัดน้ าเสีย/ แบบแปลนและรูปตัดถังดักไขมนั/ ผังเส้นท่อน้ าทิ้งหลังการบ าบดั/ จุดตรวจวัด 
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ตาราง 12 (ต่อ) 
รายการตรวจสอบรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบ้ืองต้นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA/IEE Checklist Report) 

ที ่ รายการ ท าเครื่องหมาย 
 

หมายเหตุ 

     คุณภาพน้ าทิ้งและจุดปล่อยน้ าทิ้งจากโครงการ/ ผังขั้นตอนการบ าบัดน้ าเสีย (Flow diagram) 
- ผังแสดงต าแหน่งห้องพักขยะมูลฝอยรวมโครงการ/ แบบแปลนและรูปตัดห้องพักขยะมูลฝอย/ ผังเสน้ท่อรวบรวมน้ าชะขยะสู่ระบบบ าบัด 
น้ าเสีย เส้นทางเกบ็ขนขยะในโครงการ 

-  ผังระบบการจ่ายไฟฟ้า 
- ผังระบบป้องกันอัคคีภัย/ แสดงต าแหน่งสัญญาณเตือนภัย/  ระบบหัวกระจายน้ าดบัเพลิง/ เส้นทางอพยพ/ ผังแสดงต าแหน่งลานหนีภยัทาง

อากาศ/  แบบขยายบันไดหนีไฟ/ ผังแสดงจดุรวมพล   
-  ผังระบบการจราจรและทีจ่อดรถ  
-  ผังพื้นที่สีเขียว/ รูปตัดพื้นที่สีเขียวแสดงระยะห่างรากพืชจากระบบท่อน้ า/ ผังเส้นท่อการน าน้ าทิง้กลับมาใช้ในโครงการ 
-  ผังบริเวณโครงการในระยะก่อสร้าง แบบขยายบ้านพักคนงาน 

 
 
 
 

 

3 เอกสารอื่นๆ 
-    แบบสอบถามการศึกษาสภาพเศรษฐกิจ - สังคมต่อโครงการ 
-    แผนฉุกเฉินกรณีเกิดเพลิงไหม้ 

  

4 รายการค านวณและเกณฑก์ารค านวณ 
 4.1  การใช้ประโยชน์พ้ืนที่โครงการและอาคาร 

-   อัตราส่วนพื้นที่ใช้สอยรวมทุกช้ันอาคารต่อพ้ืนที่โครงการ (Floor Area Ratio: FAR) ไม่เกิน 10 : 1 

 
 
กฎกระทรวงฉบับที่ 33 (2535) 
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ตาราง 12 (ต่อ) 
รายการตรวจสอบรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบ้ืองต้นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA/IEE Checklist Report) 

ที ่ รายการ ท าเครื่องหมาย 
 

หมายเหตุ 

 - อัตราส่วนพื้นที่ว่างปราศจากส่ิงปกคลุม (Open Space Ratio:  OSR) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30   กฎกระทรวงฉบบัที่ 33 (2535)   
 4.2  ปริมาณน้ าใช้ น้ าเสีย และการระบายน้ าฝน  

       4.2.1 ปริมาณน้ าใช้ 
ประเภทอาคาร 
- อาคารที่อยู่อาศัยรวม/ จัดสรรที่ดิน   

 
 
 
200 ลิตร/คน/วัน 

 
 
 
สผ. (2556) 

 ปริมาณน้ าใช้
โครงการ
........................... 
ลบม./วัน 

 - โรงแรม 
- โรงพยาบาล 
ประเภทกิจกรรม 
- สโมสร/นันทนาการ 
- ส านักงาน 
- ห้องอาหาร 
- ห้องประชุม  
- น้ าใช้ส าหรับห้องพักขยะ 
 
- น้ าใช้ส าหรับพื้นที่สีเขียว  

750 ลิตร/ห้อง/วัน 
1,000 ลิตร/เตียง/วัน 
 
30 ลิตร/คน/วัน 
380 ลิตร/100 ตร.ม./วัน 
50 ลิตร/คน/วัน 
10 ลิตร/ที่นั่ง/วัน 
3 ลิตร/ตร.ม./วัน 
 
1.5 - 50 ลิตร/ตร.ม./วัน 

สผ. (2556) 
สผ. (2556) 
 
สผ. (2556) 
สผ. (2556) 
สผ. (2556) 
สผ. (2556) 
Tchobanoglous, G. and 
Burton, fl mcgraw Hill  (1972) 
ดิเรก ทองอร่าม ( 2545) 
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ตาราง 12 (ต่อ) 
รายการตรวจสอบรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบ้ืองต้นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA/IEE Checklist Report) 

ที ่ รายการ ท าเครื่องหมาย 
 

หมายเหตุ 

 - น้ าใช้ส าหรับพื้นที่จอดรถยนต์ 
- น้ าใช้ส าหรับสปา  
- น้ าใช้ส าหรับเติมสระว่ายน้ า  
การส ารองน้ าใช ้  
- น้ าส ารองส าหรับจ่ายน้ าในชั่วโมงการใช้น้ าสูงสุด 

3 ลิตร/ตร.ม./วัน 
200 ลิตร/คน/วัน 
ค านวณจากอัตราการระเหย จ.เพชรบุร ี
 
ไม่น้อยกว่า 2 ช่ัวโมง 

สผ. (2541) 
สผ. (2541) 
กรมอุตุนิยมวิทยา 
 
กฎกระทรวงฉบับที่ 33 (2535) 

  

 4.2.2 น้ าเสีย 
- ปริมาณน้ าเสีย 
- BOD น้ าเสีย ณ แหล่งก าเนิด 
- คุณภาพน้ าทิ้งอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 

 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของปริมาณน้ าใช้ 
ไม่น้อยกว่า 250 มก./ลิตร 
แบ่งเป็นอาคารประเภท ก, ข, ค, ง, จ 

 
สผ. (2556) 
สผ. (2556) 
กฎกระทรวงฉบบัที่ 51 (2541) 

 ปริมาณน้ าเสีย
โครงการ
........................... 
ลบม./วัน 

 4.2.3 การระบายน้ าฝนของโครงการ อัตราการระบายน้ าภายหลังพัฒนา
โครงการต้องไม่เกนิอัตราการระบาย
น้ าก่อนพัฒนาโครงการ ค านวณด้วยวิธี  
Rational Method 
 
 

สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
(2541) 

 อัตราการระบายน้ า 
โครงการ 
........................... 
ลบม./วินาที 
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ตาราง 12 (ต่อ) 
รายการตรวจสอบรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบ้ืองต้นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA/IEE Checklist Report) 

ที ่ รายการ ท าเครื่องหมาย 
 

หมายเหตุ 

 4.3  ขยะมูลฝอย 
- อาคารอยู่อาศัยรวม จัดสรรที่ดิน โรงแรม 
- พืน้ที่เพื่อพาณิชยกรรมหรือการอื่น  
- ความสามารถรองรับขยะห้องพกัขยะรวม 

 
3 ลิตร/คน/วัน หรือ 1 กก./คน/วัน 
ไม่น้อยกว่า 0.4 ลิตร/ตร.ม./วัน 
ไม่ต่ ากว่า 3 วัน  

 
สผ. (2556) 

  กฎกระทรวงฉบับที่ 33 (2535) 
กฎกระทรวงฉบับที่ 33 (2535) 

 ปริมาณขยะ
โครงการ
........................... 
ลบม./วัน 

 4.4  ระบบป้องกันอัคคีภัย 
- ระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย 

       เช่น สัญญาณแจ้งเหตุ เครื่องตรวจจบัควัน เครื่องตรวจจับความร้อน 
- ระบบผจญเพลิงและป้องกันเพลงิไหม้ เช่น หัวจ่ายน้ าดับเพลิง
อัตโนมัติ หัวรับน้ าดับเพลิง เครื่องดับเพลงิ ชนิดมือถือ บันไดหนีไฟ 

 
 
 
 
 

 
กฎกระทรวงฉบบัที่ 33 (2535) 
และ 39 (2537) 
กฎกระทรวงฉบบัที่ 33 (2535) 
และ 39 (2537) 

  

 ลานหนีภัยทางอากาศ แผนผังอาคาร แผนอพยพ และจุดรวมพล  
- น้ าส ารองส าหรับดับเพลิง 
- พื้นที่จดุรวมพล 
- ค านวณระยะเวลาการระบายคนออกจากอาคาร 

 

 
ไม่น้อยกว่า 30 นาที 
ไม่น้อยกว่า 0.25 ตร.ม./คน 
- te = 2 + ( z / (y - 1.8m) x 0.0117) 
- ล าเลียงบุคคลทัง้หมดในอาคารออก 
  นอกอาคารได้ภายใน 1 ช่ัวโมง 

 
กฎกระทรวงฉบับที่ 33 (2535)  
สผ. (2556) 
NFPA (2006) 
กฎกระทรวงฉบบัที่ 47 
(2540) 
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ตาราง 12 (ต่อ) 
รายการตรวจสอบรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบ้ืองต้นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA/IEE Checklist Report) 

ที ่ รายการ ท าเครื่องหมาย 
 

หมายเหตุ 

 4.5  ระบบการจราจรและที่จอดรถ 
- ความเพียงพอของที่จอดรถ ทีจ่อดรถยนต์ รถบัส และทีจ่อดส าหรับ
ผู้พิการ 

  
กฎกระทรวงฉบับที่ 7  
และกฎกระทรวงก าหนดส่ิง
อ านวยความสะดวกในอาคาร
ส าหรับผู้พิการหรือทุพพล
ภาพ และคนชรา พ.ศ. 2548 

  

 4.6  พื้นที่สีเขียว  
ประเภทอาคารอยู่อาศัยรวม โรงแรม โรงพยาบาล 
- สัดส่วนพื้นที่สีเขียวต่อคน 
- สัดส่วนพื้นที่สีเขียวช้ันล่างต่อพื้นที่สีเขียวที่ต้องจัดให้มีตามเกณฑ์ 

 
 
ไม่น้อยกว่า 1 ตร.ม./คน 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 

 
 
สผ. (2556) 
สผ. (2556) 

  

 - สัดส่วนพื้นที่สีเขียวยั่งยืนต่อพื้นที่สีเขียวช้ันล่างทีต่้องจดัให้ม ี
ประเภทอาคารประกอบธุรกิจค้าปลีกค้าส่ง อาคารส านักงาน อาคาร
ที่ท าการเอกชน 
- สัดส่วนพื้นที่สีเขียวยั่งยืนต่อพื้นที่ว่างที่ต้องจัดให้มีตาม พรบ. 
ควบคุมอาคาร 2522 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
 
 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 

สผ. (2556) 
 
 
สผ. (2556) 
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ตาราง 12 (ต่อ) 
รายการตรวจสอบรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบ้ืองต้นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA/IEE Checklist Report) 

ที ่ รายการ ท าเครื่องหมาย 
 

หมายเหตุ 

 ประเภทโครงการจัดสรรทีด่ิน 
- สัดส่วนพื้นที่สีเขียว (ในลักษณะสวนสาธารณะ) ต่อพื้นจ าหน่าย 
- สัดส่วนพื้นที่สีเขียวยั่งยืนต่อพื้นที่สีเขียว (ในลักษณะสวนสาธารณะ) 

 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 

 
สผ. (2556) 
สผ. (2556) 

  

 4.7  การศึกษาสภาพเศรษฐกิจ - สังคมและทศันคติต่อโครงการ 
- รัศมีการศึกษา  
- กลุ่มตัวอย่าง 

 
ไม่น้อยกว่า 1 ก.ม. 
n =          N 
             1+ Ne2 

 
สผ. (2556) 
Yamane (1967) 

  

 4.8 จ านวนประชากรในโครงการ 
- อาคารอยู่อาศัยรวม (ค านวณจากพื้นที่ใช้สอย (ขนาดห้อง)) 

 
- จัดสรรทีด่ิน 
- โรงแรม  

 
ไม่เกิน 35 ตร.ม. คิด 3 คน/ 
เกิน 35 ตร.ม. คิด 5 คน 
ไม่น้อยกว่า 5 คน/แปลง 
จ านวนผู้ใชบ้ริการและพนักงาน 

 
สผ. (2556) 
 
สผ. (2556) 
สผ. (2556) 

  

 - อาคารประกอบธุรกิจค้าปลีกหรอืค้าส่ง จ านวนผู้ใชบ้ริการและพนักงาน 
 
 

สผ. (2556)   
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ตาราง 12 (ต่อ) 
รายการตรวจสอบรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบ้ืองต้นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA/IEE Checklist Report) 

ที ่ รายการ ท าเครื่องหมาย 
 

หมายเหตุ ที ่ รายการ 

 4.9  ระยะก่อสร้าง 
- ที่พักคนงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ปริมาณน้ าใช้ส าหรับคนงานที่พักในโครงการ 
 

- ห้องส้วมคนงาน  
- ปริมาณขยะ 

 
- ขนาดไม่ต่ ากว่า 2.4 x 2.4 ม. หรือ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 9 ตร.ม./ครอบครัว 
และพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 5.5 ตร.ม./
ห้องพักคู่  

- มีช่องระบายอากาศไม่น้อยกว่า 
  ร้องละ 10 ของพืน้ทีห่้อง 
- มีระยะดิ่งไม่น้อยกว่า 2.4 ม.  
- จัดให้มีเครื่องดับเพลิงแบบมือถือ
ชนิดผงเคมีแห้งอย่างน้อย 1 ชุด ต่อ
อาคารที่พักในระยะไม่เกิน 20 ม. 

  25 แกลลอน/คน/วัน  
  หรือประมาณ 100 ลิตร/คน/วัน  
  อย่างน้อย 1 ห้อง/20 คน 
  3 ลิตร/คน/วัน 

 
คณะกรรมการวิชาการ  
สาขาวิศวกรรมโยธา (2534)  
 
 
 
 
 
 
 
 
รศ.ดร.พิภพ สุนทรสมัย (2542) 
คณะกรรมการวิชาการ  
สาขาวิศวกรรมโยธา (2534)  
สผ. (2556) 
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ตาราง 12 (ต่อ) 
รายการตรวจสอบรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบ้ืองต้นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA/IEE Checklist Report) 

ที ่ รายการ ท าเครื่องหมาย 
 

หมายเหตุ 

5 ประเด็นส าคัญในพืน้ทีจั่งหวัดเพชรบุร ี
5.1    สนับสนุนให้โครงการตั้งชือ่ที่มีความเหมาะสม โดยไม่ควรใช้ค าว่า “หัวหิน” เพราะอาจท าใหเ้กิดความสับสนและเข้าใจผดิ โดยแม้จะเป็น 

   เหตุผลทางการตลาด หรือเพื่อส่งเสริมการขายโครงการก็ตาม หากจะใช้ค าว่า “หัวหิน” ควรเพิ่มค าว่า “ชะอ า” หรือ “เพชรบุร”ี ด้วย 
5.2    สรุปเปรียบเทียบความสอดคล้องรายละเอียดของโครงการกบักฎหมายต่างๆ ทีเ่กี่ยวข้อง ตลอดจน (ร่าง) ผังเมืองรวม เมืองชะอ า  
5.3     ให้แสดงรายละเอียดการค านวณปริมาณน้ าใช้จากทุกกิจกรรม  รณรงค์การใช้น้ าให้เกิดประโยชน์สูงสุด และให้มีการการน าน้ าทิ้งทีผ่่านการ

บ าบัดกลับมาใช้ใหม่โดยไม่มีการระบายออกภายนอก (zero discharge) 
5.4     ให้ตรวจสอบการลงนามรบัรองของวิศวกรและสถาปนิกทั้งในแบบโครงการและในรายการค านวณให้ครบถ้วน 
5.5    รณรงคใ์ห้โครงการเลอืกชนิดพันธ์ุไม้ใหเ้หมาะสมกับการอยู่อาศยั และให้อนุรักษ์พันธ์ุไม้พื้นถิ่นเดิม ซ่ึงเป็นเอกลักษณ์ของพื้นที ่เช่น  ต้นแจง   
5.6    ให้เลือกใช้ข้อมูลประกอบในรายงานฯ ที่เป็นปัจจุบนั (update) เช่น ข้อมูลสภาพอากาศ และข้อมูลสถานการณ์จังหวัดในด้านตา่งๆ เป็นต้น 
5.7    ให้แสดงมาตรการป้องกันและลดผลกระทบจากการเกิดแผ่นดินไหว การกัดเซาะชายฝั่ง และคลื่นพายุซัดฝั่ง  (Storm Surge)  
5.8    ให้แสดงข้อมูลสถานทีท่่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรมที่ส าคัญและสถานที่เกี่ยวกับพระมหากษตัริย์ในจงัหวัดเพชรบุรี เช่น วัดเนรญัชราราม

พระรามราชนิเวศน์ พระราชวังพระนครคีรี พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน และโครงการในพระราชด าริต่างๆ ในพื้นที ่
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2. ฐานข้อมูลการประชุมคณะกรรมการผู้ช านาญการพิจารณารายงานผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมเบ้ืองต้นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่
คุ้มครองสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี 

ด าเนินการรวบรวมและจัดท าฐานข้อมูลการประชุมคณะกรรมการผู้ช านาญการฯ 
ตั้งแตก่ารประชุมครั้งแรก (ครั้งท่ี 1/2548) เมื่อวันท่ี 12 กันยายน 2548 จนถึงการประชุม
ครั้งท่ี 9/2555 เมื่อวันท่ี 24 กันยายน 2555 ซึ่งเป็นช่วงเวลาทีผู่้ขอประเมินรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในบทบาทหน้าที่ดังกล่าว ภายใต้สังกัดส่วนสิ่งแวดล้อม ส านักงานทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี โดยมีการจัดประชุมคณะกรรมการฯ ท้ังสิ้น 63 
ครั้ง มีโครงการท่ีได้รับการพิจารณารายงานฯ รวม 65โครงการ และผ่านความเห็นชอบ
ท้ังสิ้น 63โครงการ แสดงดังตาราง 13 
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ตาราง 13 
ฐานข้อมูลผลการประชุมคณะกรรมการผู้ช านาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบ้ืองต้นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี (กันยายน 2548 - กันยายน 2555) 

ที ่ ครั้งที ่ ว/ด/ป ชื่อโครงการ ประเภท เจ้าของโครงการ จัดท ารายงานโดย ผลการพิจารณา 
1 1/2548 12 ก.ย. 2548 โรงแรมไพศิริ ชะอ า โรงแรม นายไพบูรณ์  พรสมบูรณ์ศิริ บ. เอ็นทคิ จก. เห็นชอบ 
      ไทรทอง อนนัตา  จัดสรรทีด่ิน     ไม่เห็นชอบ 
2 2/2548 26 ต.ค. 2548 บ้านทะเลส าราญ อาคารอยู่อาศัยรวม บ. ศรีสหคาม จก. บ. ไฮโดร ซิสเต็มส์ จก. เห็นชอบ 
      เดอะ วิมานเล อาคารอยู่อาศัยรวม บ. ณ วิมาณ จก. บ. ไฮโดร ซิสเต็มส์ จก. เห็นชอบ 
      ปรับปรุงและขยายโรงแรมชะอ าวิลล่า บีช  โรงแรม โรงแรมชะอ าวิลล่า บีช บ. เมทริกซ์ แอสโซซิเอทซ์ จก. เห็นชอบ 
      ปึกเตียน ซีวิว อาคารพักอาศัย บ. ปึกเตียน พร็อพเพอร์ตี้ จก. บ. เนเชอรัล วีล จก. เห็นชอบ 
3 3/2548 16 ธ.ค. 2548 โรงแรม วีรันดา รีสอร์ท แอนด์ สปา ชะอ า โรงแรม บ. วีรันดา รีสอร์ท แอนด์ สปา จก. บ. ไฮโดร ซิสเต็มส์ จก. เห็นชอบ 
      เจ้าส าราญ เลค แอนด์ ฮิลล์ จัดสรรทีด่ิน บ. นานา บ้านและทีด่ิน จก. บ. เอนไว เอ็กซ์เพิร์ท จก. เห็นชอบ 
4 1/2549 9 ก.พ. 2549 เดอะบีช พาเลซ ชะอ า อาคารชุด บ. เดอะ พาเลซ พร็อพเพอร์ตี้ จก. บ. ไฮโดร ซิสเต็มส์ จก. เห็นชอบ 
      โบ๊ทส์เฮ้าส์ หัวหิน  จัดสรรทีด่ินและอาคารชุด บ. โบ๊ทเฮ้าส์ หัวหิน จก. บ. คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จก. เห็นชอบ 
5 2/2549 27 มี.ค. 2549 โอเรียนเท็ล บีช รีสอร์ท จัดสรรทีด่ิน บ. พูนภัทรสมบัติ จก. บ. อีแพ็ค จก. เห็นชอบ 
6 3/2549 28 เม.ย. 2549 โรงแรมซิลเวอร์ แซนด์ส ชะอ า  โรงแรม หจก. ซิลเวอร์ แซนด์ส ชะอ า บ. เมทริกซ์ แอสโซซิเอทซ์ จก. ไม่เห็นชอบ 
7 4/2549 29 พ.ค. 2549 โรงแรมซิลเวอร์ แซนด์ส ชะอ า  โรงแรม หจก. ซิลเวอร์ แซนด์ส ชะอ า บ. เมทริกซ์ แอสโซซิเอทซ์ จก. เห็นชอบ 
      ทรอปคิาน่า ชะอ า แอนด์ หัวหิน จัดสรรทีด่ิน บ. ชะอ า บีช 2004 จก. บ. เทคนิคส่ิงแวดล้อมไทย จก. เห็นชอบ 
8 5/2549 9 ต.ค. 2549 หอพักปีติกานต ์ อาคารอยู่อาศัยรวม หจก. ปีติกานต ์ บ. คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จก. ไม่เห็นชอบ 
      หอพักยอดดวงใจ อาคารอยู่อาศัยรวม หจก. ยอดดวงใจ  บ. คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จก. ไม่เห็นชอบ 
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ตาราง 13 (ต่อ) 
ฐานข้อมูลผลการประชุมคณะกรรมการผู้ช านาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบ้ืองต้นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี (กันยายน 2548 - กันยายน 2555) 

ที ่ ครั้งที ่ ว/ด/ป ชื่อโครงการ ประเภท เจ้าของโครงการ จัดท ารายงานโดย ผลการพิจารณา 
9 6/2549 12 ต.ค. 2549 หอพักปีติกานต์  อาคารอยู่อาศัยรวม หจก. ปีติกานต ์ บ. คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จก. เห็นชอบ 
      หอพักยอดดวงใจ   อาคารอยู่อาศัยรวม หจก. ยอดดวงใจ  บ. คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จก. เห็นชอบ 

10 7/2549 28 พ.ย. 2549 ไพร์ม เนเจอร์ วิลล่า หัวหิน ส่วนที่ 1 จัดสรรทีด่ิน บ. กาล่าแพลน จก. บ. เทคนิคส่ิงแวดล้อมไทย จก. เห็นชอบ 
   บ้านทะเลส าราญ  อาคารอยู่อาศัยรวม บ. ศรีสหคาม จก. บ. ไท-ไท วิศวกร จก. ไม่เห็นชอบ 
      โรงแรมบางสายน้ าผึ้ง โรงแรม นายมนตร ี มีฤทธิ ์ บ. เมทริกซ์ แอสโซซิเอทซ์ จก. ไม่เห็นชอบ 

11 8/2549 27 ธ.ค. 2549 เจ้าส าราญ เลค แอนด์ ฮิลล์ เฟส D จัดสรรทีด่ิน บ. นานา บ้านและทีด่ิน จก. บ. เอนไว เอ็กซ์เพิร์ท จก. ไม่เห็นชอบ 
12 1/2550 23 ม.ค. 2550 อาคารชุดพักอาศัยโบ๊ทเฮ้าส์ หัวหิน อาคาร C อาคารอยู่อาศัยรวม บ. โบ๊ทเฮ้าส์ หัวหิน จก. บ. คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จก. เห็นชอบ 
13 2/2550 8 มี.ค. 2550 โรงแรม The Heaven Resort โรงแรม บ. เดอะฮาเว่นรีสอร์ท จก. บ. เอ็นทคิ จก. เห็นชอบ 
      เจ้าส าราญ เลค แอนด์ ฮิลล์ เฟส D  จัดสรรทีด่ิน บ. นานา บ้านและทีด่ิน จก. บ. เอนไว เอ็กซ์เพิร์ท จก. เห็นชอบ 
      บ้านทะเลส าราญ  อาคารอยู่อาศัยรวม บ. ศรีสหคาม จก. บ. ไท-ไท วิศวกร จก. ไม่เห็นชอบ 

14 3/2550 20 มี.ค. 2550 ไพร์ม เนเจอร์ วิลล่า หัวหิน ส่วนที่ 3/1 จัดสรรทีด่ิน บ. กาล่าแพลน จก. บ. เทคนิคส่ิงแวดล้อมไทย จก. เห็นชอบ 
15 4/2550 9 พ.ค. 2550 สปริง ฟิลด์ แอท ซี โรงแรม บ. สปริง ฟิลด์ แอท ซี จก. บ. ไฮโดร ซิสเต็มส์ จก. เห็นชอบ 
      บ้านชานทะเล อาคารชุดพักอาศัย บ. ชาญอิสสระ วิภาพล จก. บ. ไฮโดร ซิสเต็มส์ จก. ไม่เห็นชอบ 
      เดอะ บีช พาเลซ ชะอ า อาคารชุดพักอาศัย บ. เดอะ พาเลซ พร็อพเพอร์ตี้ จก. บ. ไฮโดร ซิสเต็มส์ จก. เห็นชอบ 

16 5/2550 20 มิ.ย. 2550 บ้านชานทะเล อาคารชุดพักอาศัย บ. ชาญอิสสระ วิภาพล จก. บ. ไฮโดร ซิสเต็มส์ จก. เห็นชอบ 
      บ้านยายย่า สถานที่พักตากอากาศ บ. บ้านยายย่า จก. บ. ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จก. เห็นชอบ 
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ตาราง 13 (ต่อ) 
ฐานข้อมูลผลการประชุมคณะกรรมการผู้ช านาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบ้ืองต้นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี (กันยายน 2548 - กันยายน 2555) 

ที ่ ครั้งที ่ ว/ด/ป ชื่อโครงการ ประเภท เจ้าของโครงการ จัดท ารายงานโดย ผลการพิจารณา 
      บ้านทะเลส าราญ  อาคารอยู่อาศัยรวม บ. ศรีสหคาม จก. บ. ไท-ไท วิศวกร จก. เห็นชอบ 

17 6/2550 5 ก.ค. 2550 โรงแรมหัวหนิ พูลสวีท โรงแรม บ. หัวหิน พูลสวีท จก. บ. ไฮโดร ซิสเต็มส์ จก. เห็นชอบ 
18 7/2550 17 ก.ค. 2550 ชะอ าบีช คอนโดมเีนียม ขนาด 45 ห้อง อาคารชุดพักอาศ ย บ. ลองบีช ชะอ า รีสอร์ท จก. บ. เมทริกซ์ แอสโซซิเอทซ์ จก. เห็นชอบ 
19 8/2550 26 ก.ย. 2550 The Hotel Cha Am โรงแรม บ. เคเอส รีสอร์ท แอนด์ สปา จก. บ. เนเชอรัล วีล จก. เห็นชอบ 
20 9/2550 16 ต.ค. 2550 อาคารอยู่อาศัยรวม เทวานิเวศน ์ อาคารอยู่อาศัยรวม หจก. ซิลเวอร์ แซนด์ส ชะอ า ม.เกษตรศาสตร ์ ไม่เห็นชอบ 
21 10/2550 22 พ.ย. 2550 หัวหิน ทรอปปคิอล โอเชี่ยน วิว อาคารชุดพักอาศัย บ. หัวหิน ทรอปปคิอลโอเชี่ยนวิว จก. บ. โลตัส คอนซัลแตนท์ จก. เห็นชอบ 
22 11/2550 18 ธ.ค. 2550 อาคารชุดพักอาศัยโบ๊ทเฮ้าส์ หัวหิน อาคาร B อาคารอยู่อาศัยรวม บ. โบ๊ทเฮ้าส์ หัวหิน จก. บ. คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จก. ไม่เห็นชอบ 
23 1/2551 1 ก.พ. 2551 อาคารชุดพักอาศัยโบ๊ทเฮ้าส์ หัวหิน อาคาร B  อาคารอยู่อาศัยรวม บ. โบ๊ทเฮ้าส์ หัวหิน จก. บ. คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จก. เห็นชอบ 
24 2/2551 21 มี.ค. 2551 ปาล์มเครสเซนต ์ อาคารชุด บ. ปาล์มฮิลส์ โฮม จก. บ. ไฮโดร ซิสเต็มส์ จก. เห็นชอบ 
25 3/2551 28 มี.ค. 2551 หัวหิน บลูสกาย คอนโดมิเนียม อาคารชุดพักอาศัย บ. พงศ์นเรศร์ เรียล เอสเตท จก. บ. โลตัส คอนซัลแตนท์ จก. เห็นชอบ 
26 4/2551 11 มิ.ย. 2551 โรงแรมเฌอ โรงแรม  บ. จิสประพจัน์ ดีเวลลอปเม้นท์ จก. บ. เอส ที เอส เอ็นจเินียริ่ง คอนซัลแตนท์ จก. เห็นชอบ 
      บ้านทะเลส าราญ  อาคารอยู่อาศัยรวม บ. ศรีสหคาม จก. บ. ไท-ไท วิศวกร จก. เห็นชอบ 

27 5/2551 6 ส.ค. 2551 Samudra Retreat Hua Hin  อาคารชุดพักอาศัย บ. เดอะ รีทรที หัวหนิ จก. บ. ไท-ไท วิศวกร จก. ไม่เห็นชอบ 
28 6/2551 29 ส.ค. 2551 โบ๊ทส์เฮ้าส์ หัวหิน (EIA)  จัดสรรทีด่ินและอาคารชุด บ. โบ๊ทเฮ้าส์ หัวหิน จก. บ. คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จก. เห็นชอบ 
      Samudra Retreat Hua Hin  อาคารชุดพักอาศัย บ. เดอะ รีทรที หัวหนิ จก. บ. ไท-ไท วิศวกร จก. เห็นชอบ 
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ตาราง 13 (ต่อ) 
ฐานข้อมูลผลการประชุมคณะกรรมการผู้ช านาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบ้ืองต้นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี (กันยายน 2548 - กันยายน 2555) 

ที ่ ครั้งที ่ ว/ด/ป ชื่อโครงการ ประเภท เจ้าของโครงการ จัดท ารายงานโดย ผลการพิจารณา 
29 1/2552 6 ก.พ. 2552 ไพร์ม เนเจอร์ วิลล่า หัวหิน คอนโด อาคารชุดพักอาศัย บ. อี.จี. พร็อพเพอร์ตี้ จก. บ. โลตัส คอนซัลแตนท์ จก. เห็นชอบ 
30 2/2552 31 มี.ค. 2552 ไพร์ม เนเจอร์ วิลล่า หัวหิน คอนโด  อาคารชุดพักอาศัย บ. อี.จี. พร็อพเพอร์ตี้ จก. บ. เมทริกซ์ แอสโซซิเอทซ์ จก. ไม่เห็นชอบ 
    31 มี.ค. 2552 อาคารอยู่อาศัยรวม เทวานิเวศน์  โรงแรม หจก. ซิลเวอร์ แซนด์ส ชะอ า ม.เกษตรศาสตร ์ เห็นชอบ 

31 3/2552 14 พ.ค. 2552 อาคารชุดพักอาศัยโบ๊ทเฮ้าส์ หัวหิน อาคาร E อาคารชุดพักอาศัย บ. โบ๊ทเฮ้าส์ หัวหิน จก. บ. คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จก. เห็นชอบ 
32 4/2552 4 ส.ค. 2552 โรงแรมธารามันตรา ชะอ า โรงแรม บ. ธารามันตรา ชะอ า จก. บ. ไฮโดร ซิสเต็มส์ จก. เห็นชอบ 
      ไพร์ม เนเจอร์ วิลล่า หัวหิน คอนโด  อาคารชุดพักอาศัย บ. อี.จี. พร็อพเพอร์ตี้ จก. บ. เมทริกซ์ แอสโซซิเอทซ์ จก. เห็นชอบ 

33 5/2552 27 ส.ค. 2552 โรงแรมกรีน วิลล่า  โรงแรม นางปณิตา  ปัญญาดิลก บ. เอ็นริช คอนซัลแตนท์ จก. ไม่เห็นชอบ 
34 6/2552 19 ต.ค. 2552 Samudra Retreat Hua Hin   โรงแรม บ. เดอะ รีทรที หัวหนิ จก. บ. ไท-ไท วิศวกร จก. เห็นชอบ 
35 7/2552 19 พ.ย. 2552 โรงแรมกรีน วิลล่า  โรงแรม นางปณิตา  ปัญญาดิลก บ. เอ็นริช คอนซัลแตนท์ จก. เห็นชอบ 
36 8/2552 8 ธ.ค. 2552 บ้านพันทาย  โรงแรม นายไพศาล  นิรันดร บ. โลตัส คอนซัลแตนท์ จก. ไม่เห็นชอบ 
37 1/2553 22 ก.พ. 2553 บ้านพันทาย  โรงแรม นายไพศาล  นิรันดร บ. โลตัส คอนซัลแตนท์ จก. เห็นชอบ 
38 2/2553 5 มี.ค. 2553 all@sea โรงแรม นายสาโรจน ์ กนกรัตนนุกูล บ. เอ็น.เอส.คอนซัลแทนท์ จก. เห็นชอบ 
39 3/2553 2 เม.ย. 2553 ไพร์ม เนเจอร์ วิลล่า หัวหิน คอนโด 2 อาคารชุดพักอาศัย บ. อี.จี. พร็อพเพอร์ตี้ จก. บ. เมทริกซ์ แอสโซซิเอทซ์ จก. เห็นชอบ 
40 4/2553 7 พ.ค. 2553  UNICO SANDARA CHA-AM-HUAHIN โรงแรม บ. ทองวรา จก. บ. ไฮโดร ซิสเต็มส์ จก. เห็นชอบ 
41 5/2553 19 พ.ค. 2553 โรงแรมลีลาวดี ชะอ า บีช โรงแรม บ. ลีลาวดี พร็อพเพอร์ตี้ส์ จก. บ. เมทริกซ์ แอสโซซิเอทซ์ จก. ไม่เห็นชอบ 
42 6/2553 23 ส.ค. 2553 โรงแรม ชะอ า โรงแรม บ. เซียร์ แอสเซท จก. บ. อีโคซิสเต็ม  เอ็นจเินียริง่ คอนซัลแตนท์ จก. เห็นชอบ 
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ตาราง 13 (ต่อ) 
ฐานข้อมูลผลการประชุมคณะกรรมการผู้ช านาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบ้ืองต้นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี (กันยายน 2548 - กันยายน 2555) 

ที ่ ครั้งที ่ ว/ด/ป ชื่อโครงการ ประเภท เจ้าของโครงการ จัดท ารายงานโดย ผลการพิจารณา 
43 7/2553 15 ต.ค. 2553 โรงแรมเทวาศรม รีสอร์ท โรงแรม บ. เทวาศรม พัฒนา จก. บ. แนชเชอรัล โซลูช่ัน จก. เห็นชอบ 
44 8/2553 2 พ.ย. 2553 The Ideally Resort and Spa โรงแรม บ. สา-ลา-ป้า กรุ๊ป จก. บ. เอเชีย แล็ป แอนด์ คอนซัลแตนท์ จก. เห็นชอบ 
45 1/2554 24 ก.พ. 2554 อิสสระ วิลเลจ จัดสรรทีด่ิน บ. ชาญอิสสระ วิภาพล จก. บ. กรีนเอิร์ธ คอนซัลแตนท์ จก. เห็นชอบ 
      ADANA VILLA CHA-AM จัดสรรทีด่ิน  บ. บุณสิตา พร็อพเพอร์ตี้ จก. บ. ไฮโดร ซิสเต็มส์ จก. เห็นชอบ 

46 2/2554 10 มี.ค. 2554 รายารีสอร์ท ชะอ า โรงแรม บ. รอแย็ลบีช รีสอร์ท แอนด์ สปา จก. บ. แมคโคร คอนซัลแตนท์ จก. เห็นชอบ 
47 3/2554 5 เม.ย. 2554 Casa Seaside Cha-am จัดสรรทีด่ิน บ. คาซ่า วิลล์ (เพชรบุรี 2553) จก. บ. ซีเอ็มเอส เอ็นจเินียริ่ง แอน แมเนจเม้นท์ จก. เห็นชอบ 
48 4/2554 20 พ.ค. 2554 โรงแรมลีลาวดี ชะอ า บีช  โรงแรม บ. ลีลาวดี พร็อพเพอร์ตี้ส์ จก. บ. เมทริกซ์ แอสโซซิเอทซ์ จก. เห็นชอบ 
49 5/2554 1 ก.ค. 2554 ศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏกิูล สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย เทศบาลต าบลบ้านแหลม บ. เอ็น.เอส.คอนซัลแทนท์ จก. ไม่เห็นชอบ 
50 6/2554 8 ส.ค. 2554  เอส พี ปาร์ค โรงแรม นางลักขณา สุขเสวบัณฑิต บ. กรีน เอิร์ธ คอนซัลแตนท์ จก.  เห็นชอบ 
51 7/2554 13 ต.ค. 2554 ศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏกิูล  สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย เทศบาลต าบลบ้านแหลม บ. เอ็น.เอส.คอนซัลแทนท์ จก. เห็นชอบ 
52 8/2554 28 ต.ค. 2554 ไทวัสดุ สาขาชะอ า อาคารขนาดใหญ่พิเศษ บ. ซีอาร์ซี เพาเวอร์ รีเทล จก. บ. เอส ที เอส เอ็นจเินียริ่ง คอนซัลแตนท์ จก. ไม่เห็นชอบ 
53 9/2554 16 พ.ย. 2554  ลาลูน่า โรงแรม บ. ลาลูน่า หัวหิน จก. บ. คลีน เทคโนโลย่ี จก. เห็นชอบ 
      โรงแรมหาดส าราญ โรงแรม บ. หาดส าราญ จก. บ. แนชเชอรัล โซลูช่ัน จก. ไม่เห็นชอบ 

54 10/2554 27 ธ.ค. 2554 ไทวัสดุ สาขาชะอ า  อาคารขนาดใหญ่พิเศษ บ. ซีอาร์ซี เพาเวอร์ รีเทล จก. บ. เอส ที เอส เอ็นจเินียริ่ง คอนซัลแตนท์ จก. เห็นชอบ 
55 1/2555 27 ม.ค. 2555 ศูนย์สร้างผู้น าสภาคริสตจักรในประเทศไทย อาคารอยู่อาศัยรวม   มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรประเทศไทย บ. กรีน เอิร์ธ คอนซัลแตนท์ จก.  เห็นชอบ 
56 2/2555 3 ก.พ. 2555 โรงแรมหาดส าราญ  โรงแรม บ. หาดส าราญ จก. บ. แนชเชอรัล โซลูช่ัน จก. เห็นชอบ 
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ตาราง 13 (ต่อ) 
ฐานข้อมูลผลการประชุมคณะกรรมการผู้ช านาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบ้ืองต้นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี (กันยายน 2548 - กันยายน 2555) 

ที ่ ครั้งที ่ ว/ด/ป ชื่อโครงการ ประเภท เจ้าของโครงการ จัดท ารายงานโดย ผลการพิจารณา 
57 3/2555 20 มี.ค. 2555 จัดสรรทีด่ิน ชะอ าเฮาส์  จัดสรรทีด่ิน บ. อิสเทิร์นแลนด์ ดิเวลลอปเมนท์ จก. บ. แนชเชอรัล โซลูช่ัน จก. ไม่เห็นชอบ 
58 4/2555 8 พ.ค. 2555 EEDEN จัดสรรทีด่ิน บ. โลมามา จก. บ. เอ็น.เอส.คอนซัลแทนท์ จก. ไม่เห็นชอบ 
59 5/2555 19 มิ.ย. 2555 โครงการการ์เด้นท์ ซีวิลล์  จัดสรรทีด่ิน บ. มือทอง พร็อพเพอร์ตี้ จ ากัด  บ. กรีน เอิร์ธ คอนซัลแตนท์ จ ากัด เห็นชอบ 
60 6/2555 29 มิ.ย. 2555 บ้านสุขเจริญ จัดสรรทีด่ิน นางณัฐกานต ์ สุขเจริญ  หน่วยวิจัยและพัฒนาบูรณาการเกษตรและ

ส่ิงแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ไม่เห็นชอบ 

61 7/2555 12 ก.ค. 2555 EEDEN  จัดสรรทีด่ิน บ. โลมามา จก. บ. เอ็น.เอส.คอนซัลแทนท์ จก. เห็นชอบ 
62 8/2555 17 ส.ค. 2555 จัดสรรทีด่ิน ชะอ าเฮาส์  จัดสรรทีด่ิน บ. อิสเทิร์นแลนด์ ดิเวลลอปเมนท์ จก. ม.เกษตรศาสตร ์ เห็นชอบ 
63 9/2555 24 ก.ย. 2555 บ้านสุขเจริญ  จัดสรรทีด่ิน นางณัฐกานต ์ สุขเจริญ  หน่วยวิจัยและพัฒนาบูรณาการเกษตรและ

ส่ิงแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 เห็นชอบ 
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บทที่ 5 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 
 

สรุปและอภิปรายผลการด าเนินงาน 
จากการด าเนินงานของส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด

เพชรบุรี ในฐานะฝ่ายเลขานุการ ของคณะกรรมการผู้ช านาญการพิจารณารายงาน
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบ้ืองต้นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คชก.) 
ในเขตพื้นท่ีคุ้มครองสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี ซึ่งมบีทบาทหน้าท่ี คือ ประสานหน่วยงาน
ท่ีเกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบท่ีตั้งโครงการ จัดประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณารายงานฯ 
ตรวจสอบเนื้อหารายงานฯ ให้ถูกต้องและครบถ้วนเป็นไปตามกฎหมายและข้อก าหนด 
ท่ีเกี่ยวข้องในการจัดท ารายงานฯ ในพื้นท่ีคุ้มครองสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี โดยอ้างอิง
เกณฑ์การค านวณและแนวทางการจัดท ารายงานฯ ตามท่ี สผ. ก าหนด ตลอดจนติดตาม
การแก้ไขรายงานฯ จนเป็นไปตามมตท่ีิประชุมคณะกรรมการฯ ได้ให้ความเห็นไว้ โดยมี
การพัฒนาขั้นตอนการพิจารณารายงานฯ เพื่อลดความยุ่งยากและซ้ าซ้อน ตลอดจนจัดท า
ตารางรายการตรวจสอบรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบ้ืองต้นและรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA/IEE Checklist Report) ส าหรับเป็นแนวทางในการพิจารณา
เนื้อหารายงานฯ ในเบ้ืองต้น เพื่อความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพในการด าเนินงาน  

โดยพบว่าความส าเร็จของการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบ้ืองต้น
โดยคณะกรรมการผู้ช านาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบ้ืองต้นและ
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คชก.) ในเขตพื้นท่ีคุ้มครองสิ่งแวดล้อม
จังหวัดเพชรบุร ีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและอยู่ในเง่ือนไขเวลาที่ก าหนด มาจากความ
ร่วมมือของทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ คณะกรรมการผู้ช านาญการฯ เจ้าของโครงการ 
และบริษัทท่ีปรึกษาฯ ซึ่งมีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบท่ีเก่ียวข้องและเชื่อมโยง
กันในกระบวนการ  
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ข้อเสนอแนะ 
การพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบ้ืองต้นโดยคณะกรรมการ

ผู้ช านาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบ้ืองต้นและรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คชก.) ในเขตพื้นท่ีคุ้มครองสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี สามารถ
พัฒนาให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นจากเดิมได้ โดยการลดขั้นตอนการท างาน ลดการใช้
ทรัพยากรสิ้นเปลือง เช่น เอกสาร และบุคลากรท่ีไม่จ าเป็น เพื่อให้การพิจารณารายงานฯ 
สามารถด าเนินการไปได้ด้วยความรวดเร็วและกระชับท่ีสุด ขณะเดียวกันสิ่งที่คาดหวัง
เมื่อรายงานฯ ได้รับการพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว คือ บริษัทท่ีปรึกษาฯ ท าหน้าทีใ่ห้
ค าแนะน าและสร้างความเข้าใจแก่เจ้าของโครงการ ให้ทราบถึงความส าคัญในการปฏิบัติ
ตามมาตรการลดและป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อมท่ีระบุไว้ในรายงานฯ เจ้าของ
โครงการให้ความส าคัญและปฏิบัติตามมาตรการฯ ท่ีแจ้งไว้อย่างเคร่งครัด หน่วยงานท่ีมี
อ านาจในการอนุญาตน ามาตรการไปประกอบเป็นเง่ือนไขการอนุญาตโดยครบถ้วน  
และส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรีด าเนินการติดตาม
ตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่
ระบุไว้ในรายงานฯ อย่างสม่ าเสมอและต่อเน่ือง เพื่อน ามาซึ่งกระบวนการพิจารณา
รายงานฯ ที่มีประสิทธิผล นอกจากนีค้วรมีการด าเนินการเพิ่มเติม คือ 

1. ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)  
ควรสร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับกระบวนการจัดท ารายงานฯ ตลอดจนบทบาท 
และหน้าทีแ่ก่หน่วยงานส่วนราชการท่ีมีอ านาจตามกฎหมายในการพิจารณาสั่งอนุญาต 
หรือต่ออายใุบอนุญาต และผู้ประกอบการ เพื่อให้ทราบถึงความส าคัญของการจัดท า
รายงานฯ และสามารถด าเนินการได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ตลอดจนให้ความรู ้
แก่ภาคประชาชนในการชว่ยสอดส่องดูแลกิจกรรมการก่อสร้างของโครงการต่างๆ  
ในท้องถ่ิน ให้ด าเนินการอย่างถูกต้องตามกฎหมาย   

2. ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)  
ควรสนับสนุนและส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ผู้ประกอบการ และภาค
ประชาชนได้มีส่วนร่วมในกระบวนการ EIA โดยร่วมกันดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
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ในท้องถ่ิน ตลอดจนสร้างความตระหนักในผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นหากขาดการท างานที่
เชื่อมโยงประสานงานกัน 

3. ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)  
และส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด (ทสจ.) ควรเสนอแนวทาง 
แก่บริษัทท่ีปรึกษาฯ เพื่อจัดท ารายงานฯ ให้ตรงประเด็น โดยเน้นการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาท่ีส าคัญในพื้นที่ 

4. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ควรสนับสนุนประมาณแก่
ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด (ทสจ.) ในการติดตามตรวจสอบ
โครงการท่ีผ่านความเห็นชอบ ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ตามที่ระบุไว้ในรายงานฯ 

                   ..         
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วัน เดือน ปีเกิด    23 มีนาคม 2525 
สถานท่ีเกิด    อ าเภอวารินช าราบ  จังหวัดอุบลราชธานี 
วุฒกิารศึกษา    ส าเร็จปริญญาตรี  วิทยาศาสตรบัณฑิต (สิ่งแวดล้อม) 
     จากมหาวิทยาลัย ขอนแก่น 
     ปีการศึกษา  2547 
     ส าเร็จปริญญาโท  วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ  
                                          (สหสาขาวชิาวิทยาศาสตรส์ิ่งแวดล้อม) 
     จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
     ปีการศึกษา  2550 
ต าแหน่งหน้าท่ี  นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ 
การท างานปัจจุบัน ส่วนสิ่งแวดล้อม 

ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด 
อุบลราชธานี 
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ค ำรับรองผู้บังคับบัญชำ 
 
ขอรับรองว่าได้ตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของเอกสารผลงานวิชาการ  

ฉบับนี้แล้ว ซึ่งเป็นไปตามข้อก าหนดของส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม และเป็นผลงานของผู้ขอประเมินโดยแท้จริง 
 
     ลงชื่อ       
                     (นายสุเมธ   อาภรณ์) 
      ต าแหน่ง      ผู้อ านวยการส านักงานทรัพยากรธรรมชาติ 

  และสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุบลราชธานี 
       /กรกฎาคม/ 2556 
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