ร่างกฎกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เรื่อง กาหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณพื้นที่ตาบลพระธาตุผาแดง
ตาบลแม่ตาว และ ตาบลแม่กุ อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก
พ.ศ. ....
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 11 วรรคสอง มาตรา ๔๓ และมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม โดยคาแนะนาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติออกกฎกระทรวงกาหนดเขตพื้นที่และมาตรการ
คุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณพื้นที่ตาบลพระธาตุผาแดง ตาบลแม่ตาว และ ตาบลแม่กุ อาเภอแม่สอด จังหวัด
ตาก ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ พื้นที่ตาบลพระธาตุผาแดง ตาบลแม่ตาว และตาบลแม่กุ อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก
เป็นเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม โดยมีมาตรการคุ้มครองตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในกฎกระทรวงนี้
ข้อ ๒ ในกฎกระทรวงนี้
“พื้นที่แหล่งแร่” หมายความว่า พื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง ซึ่งมีแหล่งแร่หรือสินแร่ชนิดเดียวหรือหลายชนิด
รวมกันในพื้นที่นั้น รวมทั้ง พื้นที่ที่มีหรือเคยมีคาขอประทานบัตรและ/หรือประทานบัตร
“พื้นทีล่ ุ่มน้าชั้นที่ ๑ และชั้นที่ ๒” หมายความว่า พื้นทีช่ ั้นคุณภาพลุ่มน้าตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง
การกาหนดชั้ นคุณภาพลุ่ มน้ าภาคตะวั นตก ภาคกลาง และลุ่ มน้ าปา าสั ก และการก าหนดชั้นคุ ณภาพลุ่ มน้ า
ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่วนอื่นๆ (ลุ่มน้าชายแดน) เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๘
“แหล่งกาเนิดมลพิษ” หมายความว่า แหล่งกาเนิดมลพิษตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ งแวดล้ อม ที่ออกตามความในมาตรา ๖๙ แห่ งพระราชบัญญั ติส่ งเสริมและรั กษาคุ ณภาพสิ่ งแวดล้ อม
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕
ข้อ ๓ ให้จาแนกพื้นที่ตามข้อ ๑ เป็น ๓ บริเวณ ตามแผนที่ท้ายกฎกระทรวงนี้ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
บริเวณที่ ๑ หมายถึง พื้นที่แหล่งแร่สังกะสี ตามข้อมูลการจาแนกเขตเพื่อการจัดการด้านธรณีวิทยา
และทรัพยากรธรณี จังหวัดตาก
บริเวณที่ 2 หมายถึงขอบเขตดังนี้
1. ฟากตะวันตก
เริ่มต้นค่าพิกัด X457090 Y1843182 (สะพานห้วยแม่ตาว บนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข
1090 ฟากตะวันออก) แล้วเรื่อยไปตามลาห้วยแม่ตาว ฝั่งตะวันตก จนถึงค่าพิกัด X456886 Y1843429
ซึ่งเป็ นจุ ดตั ดและจุ ดเริ่ มต้นของล าเหมื องกลาง แล้ วเรื่ อยไปตามล าเหมื องกลาง ฝั่ งตะวั นตก จนถึงค่าพิกั ด
X 452275 Y 1845334 (สะพานลุงเส็ง) แล้วเรื่อยไปตามถนนลูกรังของกรมพัฒนาที่ดิน มาบรรจบที่ค่าพิกัด
X452852 Y1844302 แล้วเรื่อยไปตามลาเหมืองแพะ จนถึงค่าพิกัด X452714 Y1844012 แล้วเรื่อยไป
ตามถนนลูกรัง จนถึงค่าพิกัด X452524 Y1843865 แล้วเรื่อยไปตามลาห้วยม่วง ฝั่งตะวันตก จนถึงค่าพิกัด
X456739 Y1842125 แล้วไปตามถนนลูกรัง จนบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1090 ฟากตะวันตก
กิโลเมตรที่ 7 และจากกิโลเมตรที่ 7 เรื่อยไปตามฟากตะวันตกไปบรรจบกับจุดเริ่มต้น

๒
2. ฟากตะวันออก
เริ่มต้นค่าพิกัด X457300 Y1845634 (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1090) แล้วเรื่อยไป
ตามถนนทางหลวงชนบท 4029 จนถึงค่าพิกัด X459766 Y1845687 แล้วเรื่อยไปตามถนนสาธารณะไม่มี
ชื่อ เข้าบ้านพะเด๊ะ จนค่าพิกัด X460045 Y1843849 (ห้วยต้นผึ้ง) แล้วเรื่อยไปตามห้วยต้นผึ้ง จนสุดที่ค่า
พิกัด X460967 Y1842927 แล้ วเรื่อยไปตามล าห้ วยแม่ตาวฝั่ งตะวันออก ที่จุดพิกัด X461212
Y1843020 (จุดที่ติดกับบริเวณที่ 1) แล้วเรื่อยไปตามแนวเส้นแผนที่ด้านตะวันตก ถึงที่ค่าพิกัด X461349
Y1840550 (จุดตรวจปาาชุมชน) ด้านตะวันออก แล้วเรื่อยไปตามถนลูกรังของกรมพัฒนาที่ดิน ฟากตะวันออก
เรื่อยไปบรรจบกับห้วยหลวง (ห้วยผาลาด) ที่จุดพิกัด X459556 Y1839509 เรื่อยไปตามลาห้วยหลวงฝั่ง
ตะวันออก จนบรรจบกับถนนสาธารณะ ที่ค่าพิกัด X458517 Y1838976 (แปลงที่ดินนายน้อย พีระ) แล้ว
เรื่อยไปตามถนนชุมชนศรีวิชัยฝั่งตะวันออก ไปยังจุดตรวจชุดรักษาความปลอดภัยภายในหมู่บ้าน (ชรบ.) หมู่ที่ 8
บ้านแม่กุเหนือ ที่พิกัด X458686 Y1841931 แล้วเรือ่ ยไปตามถนน ไปจนถึงสามแยกของทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 1090 แล้วเรื่อยไปตามฝั่งตะวันออกจนถึงจุดเริ่มต้น
บริเวณที่ ๓ หมายถึง พื้นที่นอกจากบริเวณที่ ๑ ถึงบริเวณที่ ๒
ข้อ ๔ ในพื้นที่ตามข้อ ๓ ห้ามกระทาหรือประกอบกิจกรรม ดังต่อไปนี้
(ก) พื้นที่บริเวณที่ ๑ (พื้นที่แหล่งแร่สังกะสี)
(๑) การทาเหมือง ตามกฎหมายว่าด้วยแร่
(๒) โรงงานทุกจาพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน
(๓) การขุด ตัก ดิน เว้นแต่เป็นส่วนหนึ่งของการก่อสร้างระบบฐานรากอาคาร
โดยได้รับอนุญาตจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้องแล้ว และไม่ขัดกับมาตรการอื่นๆ ในกฎกระทรวงนี้
(๔) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม กิจการบังกะโล รีสอร์ท หรือสถานที่พัก
ที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในทางธุรกิจเพื่อให้บริการที่พักชั่วคราวสาหรับคนเดินทางหรือบุคคลอื่นใดโดยมี
ค่าตอบแทน
(ข) พื้นที่บริเวณที่ ๒ (พื้นที่ที่ปนเปื้อนสารแคดเมียม)
(๑) โรงงานทุกจาพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน ยกเว้นโรงงานจาพวกที่ ๑
และกิจการเป้าหมายสาหรับการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตามนโยบายของรัฐ ทั้งนี้ ให้ดาเนินการห่าง
จากลาน้าสาธารณะอย่างน้อย ๕0 เมตร โดยผ่านความเห็นชอบจากประชาคม
(๒) การขุด ตัก ดิน เว้นแต่เป็นส่วนหนึ่งของการทาเกษตรกรรม การสร้างอ่าง
เก็บน้า การฟื้นฟูดิน และก่อสร้างระบบฐานรากอาคาร และไม่ขัดกับมาตรการอื่นๆ ในกฎกระทรวงนี้

๓
ข้อ ๕ ในพื้นที่บริเวณที่ ๑ ถึง บริเวณที่ ๓ ห้ามกระทาการหรือประกอบกิจกรรม ดังต่อไปนี้
(๑) โรงแต่งแร่หรือโรงลอยแร่ ตามกฎหมายว่าด้วยแร่
(๒) การขุดลอกทางน้าธรรมชาติ เว้นแต่เป็นการดาเนินการของทางราชการหรือ
ภาคเอกชนที่ได้รับอนุญาตจากทางราชการ เพื่อฟื้นฟูและขุดลอกตะกอนดินที่มีการปนเปื้อนสารแคดเมียม
หรือบารุงรักษาทางน้า
(๓) การปล่อยทิ้งมลพิษและน้าทิ้งจากกิจกรรมอื่นลงสู่แหล่งน้า เว้นแต่กรณีที่ได้ผ่าน
การบาบัดตามมาตรฐานของทางราชการแล้ว
(๔) การถม ปรับ หรือปิดกั้นพื้นที่ ซึ่งทาให้แหล่งน้าสาธารณะตื้นเขิน เปลี่ยนทิศทาง
หรือทาให้น้าในแหล่งน้านั้น ไม่อาจไหลไปได้ตามปกติ เว้นแต่เป็นการกระทาของทางราชการเพื่อการฟื้นฟูหรือ
เพื่อสาธารณประโยชน์ และการบาบัดการปนเปื้อนของสารแคดเมียม
(๕) การบุกรุก แผ้วถาง หรือก่อสร้างใดๆ ในบริเวณพื้นที่ปาาตามกฎหมายว่าด้วยปาาไม้
หรือพื้นที่ลุ่มน้าชั้นที่ ๑ และชั้นที่ ๒ เว้นแต่เป็นการกระทาของทางราชการเพื่อประโยชน์ในการคุ้มครอง และ
ดูแลรักษาปาา การศึกษา ค้นคว้าและวิจัย ที่ไม่นาไปสู่การเปลี่ยนแปลงลักษณะทางธรณีสัณฐานหรือทาลาย
ระบบนิเวศของพื้นที่ปาา
ข้อ ๖ ในพื้นที่ตามข้อ ๓ ที่อยู่ในเขตปาาไม้ตามกฎหมายว่าด้วยปาาไม้ ให้ หน่วยราชการที่มี
หน้าที่ดาเนินการหรือส่งเสริมให้ดาเนินการปลูกปาาที่สอดคล้องกับระบบนิเวศของพื้นที่ และในพื้นที่ลุ่มน้า
ชั้นที่ ๑ และชั้นที่ ๒ ให้ดาเนินการตามข้อเสนอแนะมาตรการการใช้พื้นที่ในเขตลุ่มน้า ตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๘
ข้อ ๗ ให้ส่ว นราชการ รัฐวิส าหกิจหรือเอกชนที่จะทาการก่อสร้างอาคารหรือดาเนินการ
โครงการหรือประกอบกิจการในพื้นที่ตามกฎกระทรวงนี้ นอกจากต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ ใน
กฎกระทรวงนี้ ให้จัดทาและเสนอรายงานการวิเคราะห์ผ ลกระทบสิ่งแวดล้อมแล้ว แต่ก รณีต่อส านักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามหลักเกณฑ์วิธีการและระเบียบปฏิบัติที่กาหนดไว้
ตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ดังนี้
(ก) โครงการหรือกิจการตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เรื่อง กาหนดประเภทและขนาดโครงการหรือกิจการซึ่งต้องจัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และหลักเกณฑ์วิธีการระเบียบปฏิบัติและแนวทางการจัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(ข) โครงการหรือกิจการตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เรื่อง กาหนดประเภทขนาดและวิธีปฏิบัติสาหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่ อชุมชนอย่าง
รุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพที่ส่วนราชการรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน
จะต้องจัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ข้อ ๘ เพื่อประโยชน์ในฟื้นฟู การเฝ้าระวัง และการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ตามข้อ ๑ เกี่ยวกับ
การจัดการพื้นที่ปนเปื้อนสารแคดเมียม หรือแหล่งกาเนิดมลพิษให้จังหวัดตาก และหน่วยราชการที่มีหน้าที่
เกี่ยวข้องดาเนินการจัดทาแผนงาน และงบประมาณจากส่วนกลางในดาเนินการเป็นการเฉพาะ เพื่อดาเนินการ
ควบคุม ลด และขจัดการปนเปื้อนสารแคดเมียม รวมถึงการฟื้นฟูเรื่องสุขภาพ

๔
ข้อ ๙ เพื่อประโยชน์ในการกากับดูแลและติดตามผลการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ตาม
ข้อ ๑ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แต่งตั้งคณะกรรมการกากับดูแลและ
ติดตามผลการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมขึ้น โดยแบ่งออกเป็น ๒ ระดับ คือ คณะกรรมการกากับดูแลและติดตามผล
การคุ้มครองสิ่งแวดล้อมระดับจังหวัด และคณะกรรมการกากับดูแลและติดตามผลการคุ้ มครองสิ่งแวดล้อม
ระดับพื้น ที่ เพื่อทาหน้าที่ดูแล ติดตามตรวจสอบการบังคับใช้มาตรการคุ้มครองสิ่ งแวดล้ อม และให้ความ
เห็นชอบการนาแผนงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมไปปฏิบัติการ ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการของ
กฎกระทรวง ดังต่อไปนี้
คณะกรรมการกากับดูแลและติ ดตามผลการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมระดับจังหวัด ประกอบด้วย
ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานกรรมการ ผู้แทนส่วนราชการประจาจังหวัดหรือรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง
ด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม นายอาเภอแม่สอดหรือผู้แทน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและด้านสุขภาพซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดตากเสนอไม่เกิน 3 คน ผู้แทน
ภาคเอกชนที่อยู่ในพื้นที่ไม่เกินสามคนผู้แทนองค์กรพัฒนาเอกชน และผู้แทนภาคประชาชนที่อยู่ในพื้นที่และ
หรือผู้ยื่นคาฟ้องจานวนไม่เกิน 5 คนเป็นกรรมการ ทั้งนี้ คณะกรรมการจากภาคประชาชนต้องไม่น้อยกว่ากึ่ง
หนึ่งของคณะกรรมการทั้งหมดและให้ผู้อานวยการสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตาก
เป็นกรรมการและเลขานุการและเจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สองคนเป็น
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
โดยมีหน้าที่ดังนี้
(๑) ดูแล ติ ดตาม ตรวจสอบ ประเมิ นผลและเฝ้ า ระวัง การบั งคั บใช้ม าตรการคุ้ มครอง
สิ่งแวดล้อม ตามกฎกระทรวงนี้
(๒) กาหนดให้ จั ดท าแผนปฏิบัติ การเพื่ อควบคุ มป้ องกั น เฝ้ าระวัง ฟื้นฟู และแก้ไขปั ญหา
คุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อนาไปประกอบการจัดทาแผนปฎิบัติการเพื่อ การจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับ
จังหวัด
(๓) แต่งตั้งอนุกรรมการ ในการติดตาม ตรวจสอบ และปฎิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
(๔) รายงานผลการดาเนินการให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ปีละครั้ง
ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดตากเสนอรายชื่อกรรมการตามวรรคสองต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายในหกสิบวันนับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ
คณะกรรมการกากับดูแลและติดตามผลการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมระดับพื้นที่ มีองค์ประกอบ
ดังนี้ นายอาเภอแม่สอดเป็นประธาน ผู้ แทนองค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น ในพื้นที่ กานันในพื้นที่ห รือผู้แทน
ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ด้ า นการอนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มในพื้ น ที่ ไ ม่ เ กิ น สองคน ผู้ แ ทนองค์ ก ร
ภาคเอกชนในพื้นที่ไม่เกิน สองคน ผู้แทนส่วนราชการประจาอาเภอ หรือรัฐวิสาหกิจในพื้นที่ที่เกี่ยวข้ องเป็น
กรรมการ ปลัดอาเภอในพื้นที่เป็นกรรมการและเลขานุการ ทั้งนี้ ให้ผู้ ว่าราชการจังหวัด ตาก เป็นผู้แต่งตั้ง
ภายในเก้า สิ บ วั น นั บ แต่วั น ที่ กฎกระทรวงนี้ใช้ บังคับ โดยให้ ท าหน้า ที่ตามที่กาหนดไว้ และดู แล ติ ดตาม
ตรวจสอบการปฏิ บั ติ ต ามมาตรการคุ้ ม ครองสิ่ ง แวดล้ อ มตามกฎกระทรวงนี้ พร้ อ มทั้ ง รายงานผลต่ อ
คณะกรรมการระดับจังหวัดเป็นประจาทุกหกเดือน

๕
ข้อ ๑๐ ในกรณีที่มีกฎหมายใดกาหนดมาตรการที่มีผลเป็นการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมไว้ดีกว่าที่
กาหนดไว้ในกฎกระทรวงนี้ ก็ให้เป็นไปตามมาตรการที่กาหนดไว้ในกฎหมายนั้น
ข้อ ๑๑ ในเขตพื้นที่ตามกฎกระทรวงนี้ ให้ผู้มีอานาจหน้าที่ตามกฎหมายอื่นต้องดาเนินการ
ให้เป็นไปตามมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมที่กาหนดไว้ในกฎกระทรวงนี้ด้วย
ข้อ ๑๒ การกระทากิจกรรม หรือกิจการใดที่ต้องห้ามตามกฎกระทรวงนี้ ถ้าได้รับอนุญาต
ตามกฎหมายใดไว้แล้วก่อนวันที่ กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ ให้คงดาเนินการต่อไปได้จนกว่าจะไม่ได้รับอนุญาต
หรือไม่ได้รับการต่ออายุใบอนุญาตตามกฎหมายนั้น แต่จะดาเนินการอื่นเพิ่มเติมหรือนอกเหนือจากที่ได้รับ
อนุญาตไว้แล้ว หรือนอกเหนือจากพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตไว้เดิมก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับไม่ได้
ข้อ ๑๓ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับนับแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป
ให้ไว้ ณ วันที่ .. เดือน .... พ.ศ. ....
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

