
ค ำสั่งกรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง 
ที่  229/๒566 

เรื่อง  มำตรกำรคุ้มครองทรพัยำกรทำงทะเลและชำยฝัง่บริเวณชำยหำด 
ในท้องที่ชำยหำดบำนชื่น  อ ำเภอคลองใหญ่  จังหวดัตรำด   
ท้องที่ชำยหำดแหลมเสด็จ  อ ำเภอท่ำใหม ่ จงัหวัดจนัทบุร ี

ท้องที่ชำยหำดแสงจนัทร ์ อ ำเภอเมือง  จงัหวัดระยอง 
ท้องที่ชำยหำดบำงแสน  อ ำเภอเมือง  จังหวดัชลบุรี 
ท้องที่ชำยหำดถ  ำพัง  อ ำเภอเกำะสชีัง  จังหวดัชลบรุี   
ท้องที่ชำยหำดทรำยแก้ว  อ ำเภอสัตหีบ  จังหวดัชลบรุี   

ท้องที่ชำยหำดดงตำล  พัทยำ  อ ำเภอบำงละมงุ  จังหวัดชลบุรี 
ท้องที่ชำยหำดชะอ ำ  อ ำเภอชะอ ำ  จังหวดัเพชรบุร ี  

ท้องที่ชำยหำดหัวหิน  ชำยหำดเขำตะเกียบ  อ ำเภอหวัหิน  จังหวดัประจวบครีีขนัธ์ 
ท้องที่ชำยหำดทรำยร ี อ ำเภอเมือง  จังหวดัชุมพร   

ท้องที่ชำยหำดบ่อผุด  อ ำเภอเกำะสมุย  จงัหวัดสรุำษฎร์ธำน ี
ท้องที่ชำยหำดโฉลกบ้ำนเกำ่  เกำะเต่ำ  อ ำเภอเกำะพะงนั  จงัหวัดสรุำษฎรธ์ำนี 

ท้องที่ชำยหำดปลำยทรำย  อ ำเภอปำกพนัง  จังหวดันครศรธีรรมรำช 
ท้องที่ชำยหำดชลำทัศน์  อ ำเภอเมือง  จังหวดัสงขลำ   
ท้องที่ชำยหำดวำสุกรี  อ ำเภอสำยบุรี  จังหวดัปตัตำนี 
ท้องที่ชำยหำดป่ำตอง  อ ำเภอกระทู ้ จังหวดัภูเกต็   

ท้องที่ชำยหำดเกำะไขน่อก  ชำยหำดเกำะไข่ใน  อ ำเภอเกำะยำว  จังหวดัพังงำ   
  ท้องทีช่ำยหำดเขำหลัก  อ ำเภอตะกั่วป่ำ  จังหวดัพังงำ 
ท้องที่ชำยหำดพระแอะ  อ ำเภอเกำะลนัตำ  จังหวดักระบี่   

ท้องที่ชำยหำดคลองดำว  ชำยหำดคอกวำง  อ ำเภอเกำะลันตำ  จังหวดักระบี่ 
ท้องที่ชำยหำดส ำรำญ  อ ำเภอหำดส ำรำญ  จงัหวัดตรงั 

 
 

โดยที่เป็นกำรสมควร  เพ่ือเป็นกำรคุ้มครอง  สงวน  อนุรักษ์  ฟ้ืนฟู  บริหำรจัดกำรทรัพยำกร  
ทำงทะเลและชำยฝั่งบริเวณชำยหำด  ตำมแนวชำยฝั่งทะเล  และพื นที่ทำงทะเลโดยรอบมิให้ได้รับ  
ควำมเสียหำยหรือได้รับควำมเสียหำยอย่ำงร้ำยแรงจำกกำรสูบบุหรี่และกำรทิ งก้นบุหรี่  ขยะมูลฝอยต่ำง ๆ    
หรือกำรกระท ำใด ๆ  อันมีลักษณะเป็นกำรท ำลำย  หรือท ำให้เกิดอันตรำยต่อทรัพยำกรทำงทะเล  
และชำยฝั่ง  ให้ได้รับควำมเสียหำยอย่ำงร้ำยแรง  ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศของทรัพยำกรทำงทะเล 
และชำยฝั่งของประเทศ  รวมทั งก่อให้เกิดผลกระทบต่อควำมเป็นอยู่ของชุมชนหรือประชำชน 

้หนา   ๕๒

่เลม   ๑๔๐   ตอนพิเศษ   ๗๐    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   มีนาคม   ๒๕๖๖



บริเวณชำยหำด  หำกปล่อยให้เนิ่นช้ำทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งจะได้รับควำมเสียหำยเพ่ิมขึ น  
ยำกที่จะฟื้นฟูให้กลับคืนสู่ควำมอุดมสมบูรณ์ได้   

อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ  3  ประกอบมำตรำ  17  แห่งพระรำชบัญญัติส่งเสริม   
กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง  พ.ศ.  2558  กรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง   
จึงมีค ำสั่งก ำหนดมำตรกำรคุ้มครองทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งบริเวณชำยหำด  เพ่ือระงับควำมเสียหำย 
อย่ำงร้ำยแรงบริเวณท้องที่ชำยหำด  ดังต่อไปนี  

ข้อ 1 ในค ำสั่งนี  
“แนวชำยฝั่งทะเล”  หมำยควำมว่ำ  แนวที่น  ำทะเลขึ นสูงสุดตำมปกติของธรรมชำติ 
“ชำยหำด”  หมำยควำมว่ำ  พื นที่ในแนวที่น  ำทะเลขึ นสูงสุดตำมปกติทำงธรรมชำติจนถึง   

แนวที่น  ำทะเลลงต่ ำสุดตำมปกติทำงธรรมชำติ  และให้หมำยควำมรวมถึงบริเวณพื นที่ซึ่งเป็นพื นที่หำดทรำย  
หรือพื นที่ซึ่งอยู่ติดกับชำยหำด  ซึ่งเป็นพื นที่สำธำรณะที่สงวนไว้ให้ประชำชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน 

ข้อ 2 ห้ำมมิให้บุคคลหรือนิติบุคคลใด  กระท ำกำรอย่ำงหนึ่งอย่ำงใด  ในบริเวณชำยหำด  
ตำมแนวชำยฝั่งทะเล  ดังต่อไปนี  

(1) สูบบุหรี่หรือทิ งก้นบุหรี่บริ เวณชำยหำด  เว้นแต่เป็นกำรสูบบุหรี่หรือทิ งก้นบุหรี่    
ในบริเวณพื นที่หรือในสถำนที่ที่เจ้ำหน้ำที่  หรือหน่วยงำนรำชกำรได้จัดไว้ 

(2) เท  ทิ ง  ระบำยของเสีย  ขยะมูลฝอย  หรือวัสดุที่มีลักษณะเป็นพลำสติก  โฟม  ของเสีย  
กระดำษ  เศษอำหำร  หรือผ้ำ  น  ำเสีย  สิ่งปฏิกูล  สำรแขวนลอย  ครำบน  ำมัน  สำรปนเปื้อน  มูลสัตว์  
ซำกสัตว์  มลภำวะ  หรือสิ่งต่ำง ๆ  เว้นแต่ได้ด ำเนินกำร  เท  ทิ ง  หรือระบำยในบริเวณพื นที่  หรือ 
ในสถำนที่ที่เจ้ำหน้ำที่หรือหน่วยงำนรำชกำรได้จัดไว้เพ่ือกำรนั น  หรือได้ด ำเนินกำรตำมกระบวนกำร  
หรือมำตรฐำนที่ทำงรำชกำรก ำหนด 

(3) กระท ำกำรใด ๆ  อันส่งผลหรืออำจส่งผลให้ชำยหำดได้รับควำมเสียหำย   
ข้อ 3 กำรด ำเนินกำรตำมค ำสั่ งนี มิ ให้ ใช้บังคับกับกำรปฏิบัติกำรของเจ้ำหน้ำที่รัฐ   

เพ่ือประโยชน์ในกำรคุ้มครอง  ฟ้ืนฟู  อนุรักษ์  ทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง  หรือเป็นกำรศึกษำ  
และวิจัยทำงวิชำกำร  ซึ่งได้รับอนุญำตเป็นหนังสือจำกอธิบดีกรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง   
หรือกำรด ำเนินกำรใด ๆ  ที่เป็นกำรด ำเนินกำรอันเกี่ยวกับโครงกำรของรัฐ  เพ่ือประโยชน์ต่อสำธำรณะ   
หรือกำรด ำเนินกำรใด ๆ  เกี่ยวกับควำมมั่นคงของรัฐ 

ข้อ 4 กำรด ำเนินกำรตำมค ำสั่งนี   มอบหมำยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือพนักงำน
เจ้ำหน้ำที่ตำมกฎหมำยของหน่วยงำนของรัฐที่เกี่ยวข้อง  ด ำเนินกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่ตำมควำมจ ำเป็น  
และเหมำะสม  เพ่ือป้องกัน  ควบคุม  และแก้ไขปัญหำที่เกิดขึ น  หรืออำจจะเกิดขึ น 

ข้อ 5 ให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตำมพระรำชบัญญัติส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรทำงทะเล
และชำยฝั่ง  พ.ศ.  2558  ด ำเนินกำรภำยใต้ค ำสั่งนี   ตำมอ ำนำจหน้ำที่ที่ก ำหนดไว้ตำมกฎหมำย   
ภำยในท้องที่ที่ตนรับผิดชอบ 

้หนา   ๕๓

่เลม   ๑๔๐   ตอนพิเศษ   ๗๐    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   มีนาคม   ๒๕๖๖



ข้อ 6 พื นที่หรือระยะแนวเขตของชำยหำดที่อยู่ภำยใต้บังคับของค ำสั่งนี   ให้เป็นไปตำมที่
ก ำหนดไว้ในแผนที่แนบท้ำยค ำสั่งนี  

ข้อ 7 ผู้ใดฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติตำมค ำสั่งนี   ต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกินหนึ่งปี  หรือปรับ  
ไม่เกินหนึ่งแสนบำท  หรือทั งจ ำทั งปรับ  ตำมควำมในมำตรำ  ๒๗  แห่งพระรำชบัญญัติส่งเสริม 
กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

ข้อ 8 ค ำสั่งนี ให้มีผลบังคับใช้นับแต่วันประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำเป็นต้นไป  โดยให้มี 
ผลบังคับใช้เป็นระยะเวลำสองปี 
 

สั่ง  ณ  วันที ่ 7  กมุภำพันธ์  พ.ศ.  ๒๕66 
อภิชัย  เอกวนำกุล 

รองอธิบดีกรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง  รักษำรำชกำรแทน 
อธิบดีกรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง 

้หนา   ๕๔

่เลม   ๑๔๐   ตอนพิเศษ   ๗๐    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   มีนาคม   ๒๕๖๖
















































