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พระราชบัญญัติ 
ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 

พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
 

 

ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร. 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒๐  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

เป็นปีที่  ๗๐  ในรัชกาลปัจจุบัน 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช   มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ   
ให้ประกาศว่า 

โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคําแนะนําและยินยอมของ 

สภานิติบัญญัตแิห่งชาติ  ดังต่อไปนี้ 
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า  “พระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากร

ทางทะเลและชายฝั่ง  พ.ศ.  ๒๕๕๘” 
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับเม่ือพ้นกําหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศ 

ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้ 
“ทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง”  หมายความว่า  สิ่งที่มีอยู่หรือเกิดขึ้นตามธรรมชาติในบริเวณทะเล

และชายฝั่ง  รวมถึงพรุชายฝั่ง  พื้นที่ชุ่มน้ําชายฝั่ง  คลอง  คูแพรก  ทะเลสาบ  และบริเวณพื้นที่ปากแม่น้ํา   
ที่มีพื้นที่ติดต่อกับทะเลหรืออิทธิพลของน้ําทะเลเข้าถึง  เช่น  ป่าชายเลน  ป่าชายหาด  หาด  ที่ชายทะเล  
เกาะ  หญ้าทะเล  ปะการัง  ดอนหอย  พืชและสัตว์ทะเล  หรือสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อประโยชน์แก่ระบบนิเวศ
ทางทะเลและชายฝั่ง  เช่น  ปะการังเทียม  แนวลดแรงคลื่น  และการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง 
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“ชุมชนชายฝั่ง”  หมายความว่า  ชุมชน  ชุมชนท้องถิ่น  หรือชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมในเขตพื้นที่
ชายฝั่งทะเลหรือเกาะ 

“เขตอนุรักษ์”  หมายความว่า  เขตอุทยานแห่งชาติตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ   
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและเขตห้ามล่าสัตว์ป่าตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า   
เขตป่าสงวนแห่งชาติตามกฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติ  เขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ที่รักษาพืชพันธุ์ตามกฎหมายว่าด้วยการประมง  
และเขตพื้นที่คุ้มครองอย่างอื่นเพื่อสงวนและรักษาสภาพธรรมชาติตามที่มีกฎหมายกําหนด 

“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ 

“พนักงานเจ้าหน้าที่”  หมายความว่า  ข้าราชการพลเรือนหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งดํารงตําแหน่ง
ไม่ต่ํากว่าข้าราชการพลเรือนสามัญระดับปฏิบัติการหรือเทียบเท่าซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการ 
ตามพระราชบัญญัตินี้ 

“อธิบดี”  หมายความว่า  อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
“รัฐมนตรี”  หมายความว่า  รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
มาตรา ๔ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรักษาการ 

ตามพระราชบัญญัตินี้  และให้มีอํานาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่  กับออกกฎกระทรวงและประกาศเพื่อปฏิบัติการ
ตามพระราชบัญญัตินี้ 

กฎกระทรวงและประกาศน้ัน  เม่ือได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 

หมวด  ๑ 
คณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ 

 

 

มาตรา ๕ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า  “คณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหาร
จัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ังแห่งชาติ”  ประกอบด้วย  นายกรัฐมนตรี  หรือรองนายกรัฐมนตรี 
ซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย  เป็นประธานกรรมการ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
เป็นรองประธานกรรมการ  ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี  ปลัดกระทรวงกลาโหม  ปลัดกระทรวงการคลัง  
ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ  ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
ปลัดกระทรวงคมนาคม  ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ปลัดกระทรวงพลังงาน  
ปลัดกระทรวงพาณิชย์  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  เลขาธิการคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  เลขาธิการสภาความม่ันคงแห่งชาติ  ผู้บัญชาการทหารเรือ   
และเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  เป็นกรรมการโดยตําแหน่ง  และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจํานวนไม่เกินสิบสองคน 

ให้อธิบดีเป็นกรรมการและเลขานุการ 
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การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรคหน่ึง  ให้แต่งตั้งจากบุคคลซ่ึงมีความรู้และประสบการณ์
ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  ด้านสิ่งแวดล้อม  ด้านทรัพยากรธรณี  ด้านสมุทรศาสตร์  
ด้านวิทยาศาสตร์ทางทะเล  ด้านการท่องเที่ยว  ด้านการประมง  ด้านเศรษฐศาสตร์  หรือด้านนิติศาสตร์  
ทั้งนี้  จะต้องเป็นผู้แทนชุมชนชายฝั่งไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่ง 

มาตรา ๖ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละสามปี   
เม่ือครบกําหนดตามวาระในวรรคหนึ่ง  หากยังมิได้มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่   

ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากตําแหน่งตามวาระนั้นอยู่ในตําแหน่งเพื่อดําเนินงานต่อไปจนกว่า
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่ 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากตําแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้แต่จะดํารงตําแหน่ง
ติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้ 

มาตรา ๗ นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่งเม่ือ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) คณะรัฐมนตรีให้ออก  เพราะบกพร่องต่อหน้าที่   มีความประพฤติเสื่อมเสีย   หรือ 

หย่อนความสามารถ 
(๔) เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๕) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๖) ได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก  เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทํา

โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
มาตรา ๘ ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่งก่อนวาระ  ให้กรรมการซ่ึงเหลืออยู่

ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้  และคณะรัฐมนตรีอาจแต่งตั้งผู้อื่นเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทนตําแหน่งที่ว่างได้  
เว้นแต่วาระของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเหลือไม่ถึงหนึ่งร้อยแปดสิบวันจะไม่แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
แทนก็ได้  และให้ผู้ได้รับแต่งตั้งแทนตําแหน่งที่ว่างอยู่ในตําแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้แต่งตั้งไว้แล้ว 

ในกรณีที่ มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพิ่มขึ้นในระหว่างที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
ซึ่งแต่งตั้งไว้แล้วยังมีวาระอยู่ในตําแหน่ง  ให้ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งอยู่ในตําแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ 
ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้แต่งตั้งไว้แล้ว 

มาตรา ๙ คณะกรรมการมีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) เสนอนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติต่อคณะรัฐมนตรี

เพื่อให้ความเห็นชอบ 
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(๒) ให้ความเห็น  ข้อเสนอแนะ  และคําปรึกษาแก่หน่วยงานของรัฐเพื่อดําเนินการตามนโยบาย
และแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ 

(๓) พิจารณาให้ความเห็นชอบเขตพื้นที่ที่จะใช้มาตรการในการป้องกันการกัดเซาะชายฝ่ัง 
(๔) ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้องกับการบริหารจัดการ

ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่งแห่งชาติ 

(๕) เสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณามีมติตามที่เห็นสมควรในกรณีที่ปรากฏว่า
หน่วยงานของรัฐไม่ปฏิบัติตามนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ 

(๖) พิจารณาให้ความเห็นชอบในการออกกฎกระทรวงตามมาตรา   ๑๘   มาตรา   ๒๐   
และมาตรา  ๒๑ 

(๗) เสนอรายงานเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและการกัดเซาะ
ชายฝั่งของประเทศต่อคณะรัฐมนตรีอย่างน้อยปีละหนึ่งคร้ัง 

(๘) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นบัญญัติให้เป็นอํานาจหน้าที่ 
ของคณะกรรมการ  หรือตามที่คณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีมอบหมาย 

ในการจัดทํานโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ังแห่งชาติตาม  (๑)  
ให้คํานึงถึงนโยบายและแผนการส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติตามกฎหมายว่าด้วย 
การส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  นโยบายการพัฒนาการประมง  การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา  
หรือการใช้ประโยชน์ในที่จับสัตว์น้ําตามกฎหมายว่าด้วยการประมง  และให้มีการรับฟังความคิดเห็น 
ของประชาชน  ผู้ประกอบกิจการ  หน่วยงานภาคเอกชนและหน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้อง  เพื่อประกอบ 
การพิจารณาในการจัดทํานโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ
ดังกล่าวด้วย 

ให้คณะกรรมการทบทวนนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ
ตาม  (๑)  อย่างน้อยทุกสามปีหรือในกรณีที่มีความจําเป็นคณะกรรมการจะกําหนดระยะเวลาให้เร็วกว่านั้นก็ได้ 

มาตรา ๑๐ การประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของจํานวน
กรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม 

ในการประชุมคณะกรรมการ  ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ 
ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม  ถ้าประธานกรรมการและรองประธานกรรมการ 
ไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้  ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม 

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก  กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน  
ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงชี้ขาด 



หน้า   ๕๓ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๒๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   มีนาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

มาตรา ๑๑ คณะกรรมการมีอํานาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติการอย่างหน่ึง 
อย่างใดแทนหรือตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 

การประชุมคณะอนุกรรมการ  ให้นําบทบัญญัติมาตรา  ๑๐  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
มาตรา ๑๒ ให้มีคณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดสําหรับจังหวัดใด 

ที่มีพื้นที่เพื่อการปลูก  การบํารุงรักษา  การอนุรักษ์  และการฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  
ประกอบด้วย  ผู้ว่าราชการจังหวัด  เป็นประธานกรรมการ  ผู้อํานวยการสํานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาจังหวัด  
ผู้แทนกรมป่าไม้  ผู้แทนกรมอุทยานแห่งชาติ  สัตว์ป่า  และพันธุ์พืช  ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัด  ประมงจังหวัด  โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด  ผู้แทนกองทัพเรือ  ผู้บังคับการ
ตํารวจภูธรจังหวัด  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  เป็นกรรมการโดยตําแหน่ง  และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งจากผู้แทนภาคประชาชนหรือชุมชนชายฝั่งในจังหวัดนั้นซึ่งเป็นผู้มีความรู้ 
และประสบการณ์เป็นที่ประจักษ์หรือเป็นที่ยอมรับด้านการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  
ด้านระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง  ด้านสิ่งแวดล้อม  ด้านการท่องเที่ยว  หรือด้านการประมง  จํานวน 
ไม่เกินแปดคน 

สําหรับกรุงเทพมหานคร  ประกอบด้วยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  เ ป็นประธานกรรมการ  
ผู้แทนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ผู้แทนกรมเจ้าท่า  ผู้แทนกรมประมง  ผู้แทนกรมป่าไม้  
ผู้แทนกรมโยธาธิการและผังเมือง  ผู้แทนกรมอุทยานแห่งชาติ  สัตว์ป่า  และพันธุ์พืช  ผู้แทนกองทัพเรือ  
ผู้แทนสํานักงานตํารวจแห่งชาติ  ผู้แทนสภากรุงเทพมหานคร  เป็นกรรมการโดยตําแหน่ง  และกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่ งผู้ ว่ าราชการกรุงเทพมหานครแต่งตั้ งจากผู้ แทนภาคประชาชนหรือชุมชนชายฝั่ ง 
ในกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์เป็นที่ประจักษ์หรือเป็นที่ยอมรับด้านการบริหาร
จัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  ด้านระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง  ด้านสิ่งแวดล้อม   
ด้านการท่องเที่ยว  หรือด้านการประมง  จํานวนไม่เกินแปดคน 

ให้คณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดแต่งตั้งข้าราชการในกรมทรัพยากร 
ทางทะเลและชายฝั่งตามที่อธิบดีเสนอจํานวนหนึ่งคน  เป็นกรรมการและเลขานุการ 

มาตรา ๑๓ คณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ังจังหวัด  มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) จัดทําและเสนอนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัด

ต่อคณะกรรมการเพื่อกําหนดไว้เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่งแห่งชาติ 

(๒) เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการในการออกกฎกระทรวงกําหนดให้พื้นที่ป่าชายเลน 
บริเวณหนึ่งบริเวณใดในจังหวัดเป็นพื้นที่ป่าชายเลนอนุรักษ์ตามมาตรา  ๑๘  หรือออกกฎกระทรวง 
กําหนดพื้นที่คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งตามมาตรา  ๒๐ 



หน้า   ๕๔ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๒๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   มีนาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

(๓) เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการในการพิจารณาให้ความเห็นชอบพื้นที่ที่จะใช้มาตรการ 
ในการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง 

(๔) ช่วยเหลือ  ให้คําแนะนํา  และประสานงานกับหน่วยงานของรัฐในระดับจังหวัดและจังหวัด
ใกล้เคียง  เพื่อให้มีการดําเนินการหรือปฏิบัติการที่สอดคล้องกับนโยบายและแผนการบริหารจัดการ
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติในส่วนที่เก่ียวข้องกับจังหวัดนั้น 

(๕) ดําเนินการร่วมกับภาคประชาชน  ชุมชนชายฝั่ง  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการปลูก  
การบํารุงรักษา  การอนุรักษ์  การฟื้นฟู  และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในจังหวัด 

(๖) เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการหรืออธิบดีเพื่อพิจารณาดําเนินการตามที่เห็นสมควร   
ในกรณีที่ปรากฏว่าทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งภายในบริเวณจังหวัดได้รับความเสียหายหรือจําเป็น 
ต้องได้รับการปลูก การบํารุงรักษา  การอนุรักษ์  หรือการฟื้นฟู 

(๗) เสนอรายงานผลการดําเนินการของคณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัด
สําหรับจังหวัดนั้น  และสถานการณ์ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  และการกัดเซาะชายฝั่งของจังหวัดนั้น
ต่อคณะกรรมการอย่างน้อยปีละหนึ่งคร้ัง 

(๘) ปฏิบัติการอื่นตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 
มาตรา ๑๔ ให้นําบทบัญญัติมาตรา  ๖  มาตรา  ๗  มาตรา  ๘  มาตรา  ๑๐  และมาตรา  ๑๑  

มาใช้บังคับแก่คณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดโดยอนุโลม 
มาตรา ๑๕ ให้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทําหน้าที่เป็นสํานักงานเลขานุการของ

คณะกรรมการ  โดยให้มีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ปฏิบัติงานธุรการทั่วไปของคณะกรรมการ 
(๒) เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการเพื่อการจัดทํานโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากร

ทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ 
(๓) พิจารณาและจัดทําแนวเขตที่เห็นควรประกาศกําหนดให้เป็นพื้นที่ที่จะใช้มาตรการ 

ในการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง  และกําหนดมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเก่ียวกับ 
การกัดเซาะชายฝั่ง 

(๔) ดําเนินการและประสานงานกับหน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้องในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
เก่ียวกับการกัดเซาะชายฝั่ง 

(๕) รวบรวมและจัดเตรียมข้อมูล  ศึกษา  วิเคราะห์  และริเร่ิมกิจกรรมหรือโครงการใด ๆ   
เพื่อประโยชน์ในการดําเนินงานของคณะกรรมการ 

(๖) ช่วยเหลือและให้คําแนะนําแก่หน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่ง 



หน้า   ๕๕ 
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(๗) ประสานงานกับหน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  
เพื่อให้มีการดําเนินการที่สอดคล้องกับนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
แห่งชาติ 

(๘) ศึกษาวิจัย  หรือสนับสนุนการศึกษาวิจัยเก่ียวกับการพัฒนา  การปลูก  การบํารุงรักษา   
การอนุรักษ์  และการฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 

(๙) สํารวจ  เก็บรวบรวมข้อมูล  จัดทําแนวเขตและแผนท่ีทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง   
เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการ  การคุ้มครอง  และการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 

(๑๐) เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการหรือรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวงหรือประกาศ 
ตามมาตรา  ๑๘  มาตรา  ๒๐  มาตรา  ๒๑  และมาตรา  ๒๒ 

(๑๑) ปฏิบัติการอื่นใดเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้  หรือตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 

หมวด  ๒ 
ชุมชนชายฝั่ง 

 

 

มาตรา ๑๖ เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสนับสนุนชุมชนชายฝั่งและองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น  ในการบริหารจัดการ  การปลูก  การบํารุงรักษา  การอนุรักษ์  การฟื้นฟู  และการใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  ให้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งพิจารณาให้ความช่วยเหลือ 
หรือสนับสนุนในเร่ืองดังต่อไปนี้ 

(๑) สนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการแสดงความคิดเห็น
เพื่อประกอบการพิจารณาจัดทํานโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ  
และจังหวัด 

(๒) ให้คําปรึกษาแก่ชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการ  การปลูก   
การบํารุงรักษา  การอนุรักษ์  การฟื้นฟู  และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  รวมทั้ง
ช่วยเหลือและสนับสนุนการดําเนินงาน  โครงการ  หรือกิจกรรมของชุมชนในเร่ืองดังกล่าว 

(๓) เผยแพร่ความรู้หรือข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารจัดการ  การปลูก  การบํารุงรักษา  
การอนุรักษ์  การฟื้นฟู  และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 

(๔) เร่ืองอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งตามที่ 
กําหนดไว้ในกฎกระทรวง 

การสนับสนุนและช่วยเหลือชุมชนชายฝั่งและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามวรรคหนึ่ง   
ให้เป็นไปตามที่อธิบดีกําหนด 
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หมวด  ๓ 
การคุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 

 
 

มาตรา ๑๗ ในกรณีที่ปรากฏว่าบุคคลใดก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่ง  ให้อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายมีอํานาจสั่งให้บุคคลน้ันระงับการกระทํา 
หรือกิจกรรมที่ ก่อให้ เ กิดความเสียหายต่อทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ งนั้นเป็นการชั่วคราว 
ตามความเหมาะสม 

เม่ือได้มีคําสั่งตามวรรคหนึ่งแล้ว  หากอธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายเห็นว่าการกระทํา 
หรือกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งนั้น  อยู่ภายใต้ 
ความรับผิดชอบหรือเก่ียวข้องกับหน่วยงานของรัฐหน่วยงานใด  ให้อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย 
แจ้งประสานงานหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบหรือเก่ียวข้องนั้นโดยมิชักช้าเพื่อดําเนินการแก้ไขปัญหา 
ที่เกิดขึ้นตามอํานาจหน้าที่ต่อไป  เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุจําเป็นเร่งด่วนและหากปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะทําให้
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งมีความเสียหายเพิ่มขึ้น  หรือไม่มีหน่วยงานของรัฐหน่วยงานใดท่ีรับผิดชอบ
หรือเก่ียวข้องในเร่ืองดังกล่าว  ให้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งมีอํานาจดําเนินการใด ๆ  เพื่อแก้ไข
หรือบรรเทาความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในบริเวณดังกล่าว  ในการนี้  อธิบดี
หรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายอาจกําหนดวิธีการและระยะเวลาดําเนินการเท่าที่จําเป็นเพื่อให้บุคคลตามวรรคหน่ึง
ดําเนินการเพื่อแก้ไขหรือบรรเทาความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในบริเวณน้ันด้วยก็ได้ 

ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบหรือเก่ียวข้องหรือกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
ได้ดําเนินการเพื่อแก้ไขหรือบรรเทาความเสียหายที่เกิดขึ้น  หรือเม่ือความเสียหายที่เกิดข้ึนต่อทรัพยากร 
ทางทะเลและชายฝั่งได้ระงับสิ้นไปแล้ว  ให้อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายพิจารณายกเลิกคําสั่งที่ออก 
ตามวรรคหน่ึง 

มาตรา ๑๘ เพื่อประโยชน์ในการสงวน   การอนุรักษ์   และการฟื้นฟูพื้นที่ ป่าชายเลน 
ให้คงสภาพธรรมชาติและมีสภาพแวดล้อมและระบบนิเวศที่มีความสมบูรณ์  ให้รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการมีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนดให้พื้นที่ป่าชายเลนบริเวณหนึ่งบริเวณใดเป็นพื้นที่ 
ป่าชายเลนอนุรักษ์ 

พื้นที่ที่ กําหนดให้เป็นพื้นที่ ป่าชายเลนอนุรักษ์ตามวรรคหนึ่ง   ต้องเป็นพื้นที่ที่ มิได้อยู่ใน 
เขตอุทยานแห่งชาติตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ  หรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่า
ตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า  หรือมิได้อยู่ในกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง 
ตามประมวลกฎหมายที่ดินของบุคคลใดซึ่งมิใช่หน่วยงานของรัฐ 

การออกกฎกระทรวงตามวรรคหนึ่ง  ให้กําหนดมาตรการคุ้มครองตามมาตรา  ๒๓  และให้มี 
แผนที่แสดงแนวเขตพื้นที่ป่าชายเลนอนุรักษ์แนบท้ายกฎกระทรวงด้วย 



หน้า   ๕๗ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๒๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   มีนาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

มาตรา ๑๙ ในกรณีที่พื้นที่ป่าชายเลนหรือป่าชายเลนอนุรักษ์อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติหรือป่า  
ให้บรรดาอํานาจหน้าที่ของอธิบดีกรมป่าไม้ตามกฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติหรือกฎหมายว่าด้วยป่าไม้
เป็นอํานาจหน้าที่ของอธิบดี 

มาตรา ๒๐ เพื่อประโยชน์ในการสงวน  การอนุรักษ์  และการฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเล 
และชายฝั่งที่มิใช่พื้นที่ป่าชายเลนตามมาตรา  ๑๘  ให้คงสภาพธรรมชาติและมีสภาพแวดล้อมและระบบนิเวศ
ที่มีความสมบูรณ์  ให้รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการมีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนด 
ให้พื้นที่ที่มีลักษณะดังต่อไปนี้  เป็นพื้นที่คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 

(๑) พื้นที่ที่มีทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอยู่ในสภาพสมบูรณ์อันสมควรสงวนไว้ให้คงอยู่ 
ในสภาพทางธรรมชาติเดิม 

(๒) พื้นที่ที่เป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของสัตว์และพืชตามสภาพทางธรรมชาติที่สมบูรณ์ 
(๓) พื้นที่ที่มีความสําคัญด้านระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่งอันควรแก่การอนุรักษ์ 
พื้นที่ที่กําหนดให้เป็นพื้นที่คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งตามวรรคหนึ่งต้องเป็นพื้นที่ 

ที่มิได้อยู่ในเขตอนุรักษ์  หรือเขตที่ได้รับอนุญาตให้ทําการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําตามกฎหมายว่าด้วยการประมง 
การออกกฎกระทรวงตามวรรคหนึ่ง  ให้กําหนดมาตรการคุ้มครองตามมาตรา  ๒๓  และให้มี 

แผนที่แสดงแนวเขตพื้นที่คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแนบท้ายกฎกระทรวงด้วย 
มาตรา ๒๑ เพื่อป้องกันปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง  และป้องกันความเสียหายต่อชีวิต 

และทรัพย์สินของประชาชน  ให้รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการมีอํานาจออกกฎกระทรวง
เพื่อกําหนดเขตพื้นที่ที่จะใช้มาตรการในการป้องกันการกัดเซาะชายฝ่ัง 

การออกกฎกระทรวงตามวรรคหนึ่ง  ต้องมีแผนที่แสดงแนวเขตแนบท้ายกฎกระทรวงและ 
ต้องกําหนดมาตรการดังต่อไปนี้ 

(๑) ห้ามดําเนินกิจกรรมหรือกระทําการใด ๆ  ที่อาจส่งผลหรือก่อให้เกิดปัญหาในการกัดเซาะ
ชายฝั่งเพิ่มขึ้น 

(๒) กําหนดหลักเกณฑ์ในการดําเนินการกับสิ่งก่อสร้างหรือกิจกรรมที่ได้ดําเนินการภายใน 
เขตพื้นที่ที่กําหนดก่อนที่จะมีการออกกฎกระทรวง  โดยจะกําหนดให้สามารถดําเนินการต่อไปได้  หรือให้ระงับ
การดําเนินกิจกรรม  หรือร้ือถอนสิ่งก่อสร้างที่ส่งผลกระทบต่อการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งโดยได้รับค่าชดเชย
ตามความเหมาะสม 

(๓) กําหนดหลักเกณฑ์ในการใช้ประโยชน์ในที่ดินที่อยู่ภายในแนวเขตพื้นที่ที่ประกาศกําหนด 
(๔) กําหนดมาตรการอื่นใดตามที่เห็นสมควรเพื่อป้องกันการกัดเซาะชายฝ่ัง 
มาตรา ๒๒ ในกรณีที่ปรากฏว่าทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอาจถูกทําลายหรือได้รับ 

ความเสียหายอย่างร้ายแรงเข้าขั้นวิกฤติ  หรือเป็นกรณีที่คณะกรรมการเห็นว่า  มีความจําเป็นอย่างย่ิงที่จะต้อง
สงวน  คุ้มครอง  หรืออนุรักษ์ไว้เพื่อประโยชน์หรือสร้างความสมบูรณ์ของระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง



หน้า   ๕๘ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๒๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   มีนาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

ให้รัฐมนตรีเสนอต่อคณะรัฐมนตรีโดยไม่ชักช้าเพื่อขออนุมัติใช้มาตรการคุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ตามมาตรา  ๒๓  และกําหนดหน่วยงานของรัฐที่จะเป็นผู้ดําเนินการตามมาตรการดังกล่าวตามความจําเป็น
และเหมาะสมเพื่อควบคุมและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นหรืออาจจะเกิดขึ้นนั้น 

เม่ือได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีตามวรรคหนึ่งแล้ว  ให้รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา
กําหนดประเภทของทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง  รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการคุ้มครอง  และกําหนด
ระยะเวลาที่จะใช้มาตรการคุ้มครองดังกล่าว  ในกรณีที่มีความจําเป็นอาจกําหนดให้มีแผนที่แสดงแนวเขต
พื้นที่ที่จะใช้มาตรการคุ้มครองด้วยก็ได้ 

การขยายระยะเวลาตามประกาศในวรรคสอง  ให้กระทําได้เม่ือได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี  
โดยทําเป็นประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

มาตรา ๒๓ การกําหนดมาตรการคุ้มครองตามมาตรา  ๑๘  มาตรา  ๒๐  และมาตรา  ๒๒   
ให้กําหนดในเรื่องหนึ่งเร่ืองใดดังต่อไปนี้ 

(๑) ห้ามดําเนินกิจกรรมหรือกระทําการใด ๆ  ที่อาจเป็นอันตรายหรือก่อให้เกิดผลกระทบ 
ต่อทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 

(๒) กําหนดมาตรการในการสงวน  การอนุรักษ์  การฟื้นฟู  และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่งตามความเหมาะสมแก่สภาพพื้นที่นั้น 

(๓) กําหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อรักษาสภาพธรรมชาติหรือมิให้กระทบกระเทือนต่อระบบนิเวศ
ตามธรรมชาติ 

(๔) กําหนดมาตรการในการคุ้มครองชายหาดเพื่อประโยชน์สาธารณะ 
(๕) กําหนดมาตรการคุ้มครองอื่น ๆ  ตามที่เห็นสมควรและเหมาะสมแก่สภาพพื้นที่นั้น 

หมวด  ๔ 
พนักงานเจ้าหน้าที่ 

 

 

มาตรา ๒๔ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอํานาจดังต่อไปนี้ 
(๑) เข้าไปในสถานที่ใด ๆ  ในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก หรือในเวลาทําการ

ของสถานที่นั้นเพื่อตรวจสอบและควบคุมให้การเป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๒) ตรวจค้นสถานที่หรือยานพาหนะใด ๆ  ในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก  

หรือในเวลาทําการของสถานที่นั้น  ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้  
และมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าหากเนิ่นช้ากว่าจะเอาหมายค้นมาได้จะมีการยักย้าย  ซุกซ่อน  ส่ง  หรือนําออก
นอกราชอาณาจักร  หรือทําลายทรัพย์สิน  วัตถุ  สิ่งของ  หรือเอกสารที่เก่ียวข้องกับการกระทําความผิด 

(๓) ยึดหรืออายัดทรัพย์สิน  วัตถุ  สิ่งของ  หรือเอกสารที่เก่ียวข้องกับการกระทําความผิด 
ตามพระราชบัญญัตินี้เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบหรือดําเนินคดี 



หน้า   ๕๙ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๒๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   มีนาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

(๔) สั่งให้บุคคลใด ๆ  ออกจากเขตพื้นที่ตามมาตรา  ๑๘  มาตรา  ๒๐  มาตรา  ๒๑  หรือมาตรา  ๒๒  
หรืองดเว้นการกระทําใดอันเป็นการฝ่าฝืนมาตราดังกล่าว 

เม่ือตรวจค้น  หรือยึดหรืออายัด  ตาม  (๒)  หรือ  (๓)  แล้ว  ถ้ายังดําเนินการไม่แล้วเสร็จ   
จะกระทําต่อไปในเวลากลางคืนหรือนอกเวลาทําการของสถานที่นั้นก็ได้ 

ในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง  ให้บุคคลซึ่งเก่ียวข้องอํานวยความสะดวก
แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ตามสมควร 

มาตรา ๒๕ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เป็นพนักงาน
ฝ่ายปกครองหรือตํารวจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

มาตรา ๒๖ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้   พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องแสดง 
บัตรประจําตัวต่อบุคคลที่เก่ียวข้อง 

บัตรประจําตัวพนักงานเจ้าหน้าที่   ให้ เป็นไปตามแบบที่ รัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษา 

หมวด  ๕ 
บทกําหนดโทษ 

 

 

มาตรา ๒๗ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคําสั่งที่ออกตามมาตรา  ๑๗  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี  
หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๒๘ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรการคุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
ที่กําหนดตามมาตรา  ๑๘  มาตรา  ๒๐  หรือมาตรการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งที่กําหนดตามมาตรา  ๒๑  
หรือไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา  ๒๔  (๔)  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี  
หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๒๙ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรการคุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
ที่กําหนดตามมาตรา  ๒๒  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสองปี  หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๓๐ ในกรณีที่ผู้กระทําความผิดเป็นนิติบุคคล  ถ้าการกระทําความผิดของนิติบุคคลนั้น
เกิดจากการสั่งการ  หรือการกระทําของบุคคลใด  หรือไม่สั่งการ  หรือไม่กระทําการอันเป็นหน้าที่ที่ต้องกระทํา
ของกรรมการผู้จัดการ  หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลนั้น  ผู้นั้นต้องรับโทษ
ตามที่บัญญัติไว้สําหรับความผิดนั้น ๆ  ด้วย 

 
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 

นายกรัฐมนตรี 



หน้า   ๖๐ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๒๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   มีนาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับน้ี  คือ  โดยที่ในปัจจุบันการบริหารจัดการทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝ่ังยังไม่มีความเป็นเอกภาพ  ขาดการบูรณาการและการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชน 
ในท้องถิ่น  ประกอบกับได้มีการบุกรุกหรือเปลี่ยนแปลงสภาพพ้ืนที่เพ่ือใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
เป็นจํานวนมาก  ทําให้ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเปลี่ยนแปลงและเสื่อมโทรมประกอบกับกฎหมายที่ใช้บังคับ
อยู่ในปัจจุบันยังไม่มีความครอบคลุมเพ่ือคุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในบางพ้ืนที่  สมควรมีกฎหมาย
เพ่ือกําหนดหลักเกณฑ์ในการบริหารจัดการ  การบํารุงรักษา  การอนุรักษ์  การฟ้ืนฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  
และการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง  รวมทั้งให้ประชาชนและชุมชนในท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในการปลูก  การบํารุงรักษา   
การอนุรักษ์  และการฟ้ืนฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอย่างสมดุลและย่ังยืน  จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัติน้ี 


