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ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
เร่ือง  กําหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม   

ในท้องที่ตําบลวัดเกต  ตําบลหนองหอย  อําเภอเมืองเชียงใหม่  ตําบลหนองผึ้ง  ตําบลยางเนิ้ง   
และตําบลสารภี  อําเภอสารภี  จังหวัดเชียงใหม่   

และในท้องที่ตําบลอุโมงค์  อําเภอเมืองลําพูน  จังหวัดลําพูน   
พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๔๕  แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  
พ.ศ.  ๒๕๓๕  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  และโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรี  จึงออกประกาศกําหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครอง
สิ่งแวดล้อม  ในท้องที่ตําบลวัดเกต  ตําบลหนองหอย  อําเภอเมืองเชียงใหม่  ตําบลหนองผ้ึง  ตําบลยางเนิ้ง  
และตําบลสารภี  อําเภอสารภี  จังหวัดเชียงใหม่  และในท้องที่ตําบลอุโมงค์  อําเภอเมืองลําพูน  จังหวัดลําพูน  
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้กําหนดพื้นที่ภายในบริเวณที่วัดจากแนวเส้นศูนย์กลางของทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข  ๑๐๖  (ถนนสายเชียงใหม่ - ลําพูน)  ออกไปทั้งสองด้าน  ด้านละ  ๔๐  เมตร  ตั้งแต่ลําเหมืองพญาคํา  
อําเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่  ถึงสุดเขตตําบลอุโมงค์  อําเภอเมืองลําพูน  จังหวัดลําพูน   
ในท้องที่ตําบลวัดเกต  ตําบลหนองหอย  อําเภอเมืองเชียงใหม่  ตําบลหนองผึ้ง  ตําบลยางเนิ้ง  และตําบลสารภี  
อําเภอสารภี  จังหวัดเชียงใหม่  และในท้องที่ตําบลอุโมงค์  อําเภอเมืองลําพูน  จังหวัดลําพูน  ซึ่งอยู่ในเขต
ควบคุมอาคารตามพระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒  บังคับในท้องที่
จังหวัดขอนแก่น  จังหวัดเชียงใหม่  จังหวัดนครราชสีมา  และจังหวัดสงขลา  พ.ศ.  ๒๕๓๕  เขตผังเมืองรวม
ตามกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดเชียงใหม่  พ.ศ.  ๒๕๕๕  และเขตผังเมืองรวมตาม
กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองลําพูน  พ.ศ.  ๒๕๕๕  ตามแผนที่ท้ายประกาศน้ี  เป็นเขตพื้นที่ 
ที่ให้ใช้มาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม  ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในประกาศนี้ 

ข้อ ๒ ให้จําแนกพื้นที่ตามข้อ  ๑  เป็น  ๒  บริเวณ  โดยมีรายละเอียด  ดังนี้ 
บริเวณที่  ๑  หมายถึง  พื้นที่ในบริเวณท่ีวัดจากแนวเส้นศูนย์กลางของทางหลวงแผ่นดิน

หมายเลข  ๑๐๖  (ถนนสายเชียงใหม่ - ลาํพูน)  ออกไปทั้งสองด้าน  ด้านละ  ๑๐  เมตร   
บริเวณที่  ๒  หมายถึง  พื้นที่ในบริเวณท่ีวัดจากแนวเส้นศูนย์กลางของทางหลวงแผ่นดิน

หมายเลข  ๑๐๖  (ถนนสายเชียงใหม่ - ลําพูน)  ออกไปทั้งสองด้าน  ด้านละ  ๔๐  เมตร  แต่ไม่รวมพื้นที่
ในบริเวณที่  ๑ 
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ข้อ ๓ ในพื้นที่บริเวณที่  ๑  ห้ามกระทําการหรือประกอบกิจกรรม  ดังต่อไปนี้ 
(๑) การตัด  ฟัน  โค่น  ต้นยางนา  หรือต้นขี้เหล็ก  หรือการกระทําใด ๆ  ที่ก่อให้เกิดความเสียหาย

แก่ต้นไม้หรือส่วนประกอบของต้นไม้ดังกล่าว  เว้นแต่เป็นการดําเนินการของหน่วยราชการในการดูแล 
หรือบํารุงรักษา 

(๒) การกระทําอันตรายด้วยประการใด ๆ  ต่อระบบราก  หรือลําต้นของต้นยางนา  หรือต้นขี้เหล็ก 
(๓) การปรับ  เปลี่ยน  เทหรือปูพื้นที่ด้วยซีเมนต์หรือแอสฟัสต์  หรือวัสดุอื่นที่เป็นอันตราย 

ต่อระบบรากของต้นยางนา  หรือต้นขี้เหล็ก   
(๔) การตอกหรือติดตั้งป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสําหรับติดหรือตั้งป้าย  ในลักษณะที่ก่อให้เกิด

อันตรายหรือบดบังต้นยางนา  หรือต้นขี้เหล็ก   
(๕) การเคาะ  พ่นสี  การซ้ือ - ขายของเก่า  หรือสิ่งของใช้แล้ว  เคร่ืองจักรกล  เคร่ืองยนต์   

และวัสดุอุปกรณ์ที่เก่ียวข้องกับการก่อสร้างทุกชนิด   
(๖) การกองขยะมูลฝอย  ซากอาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง  หรือการกําจัดขยะมูลฝอยโดยวิธีฝังกลบ  

เผา  หรือวิธีอื่นใดที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อต้นยางนา  หรือต้นขี้เหล็ก 
(๗) การเททิ้งของเหลวหรือสิ่งอื่นใดที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบรากของต้นยางนา 

หรือต้นขี้เหล็ก 
ข้อ ๔ ในพื้นที่บริเวณที่  ๑  ห้ามก่อสร้างอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างใด ๆ   
ในพื้นที่บริเวณที่  ๒  การก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างใด ๆ  ต้องมีความสูง 

ไม่เกิน  ๑๒  เมตร  และการให้สีภายนอกอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างต้องเป็นสีที่มีความกลมกลืนกับธรรมชาติ  
หรือสภาพแวดล้อมเดิมไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๙๐  ของพื้นที่อาคารหรือสิ่งปลูกสร้างนั้น 

การวัดความสูงของอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงพื้นดาดฟ้า  
สําหรับอาคารทรงจั่วหรือป้ันหยาให้วัดจากพื้นดินที่ก่อสร้างถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด 

ข้อ ๕ ภายในบริเวณที่  ๒  ห้ามก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเปลี่ยนการใช้อาคารให้เป็นอาคาร  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม 
(๒) อาคารขนาดใหญ่หรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 
(๓) สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ 
(๔) ห้องแถว  ตึกแถว  ที่มีความยาวด้านหน้าอาคารรวมเกินกว่า  ๓๖  เมตร   
(๕) โรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  ยกเว้น  โรงงานจําพวกที่หนึ่ง  แต่ทั้งนี้ที่ตั้งของโรงงาน

ต้องไม่ขัดกับข้อกําหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง 
(๖) โรงฆ่าสัตว์  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการฆ่าสัตว์และจําหน่ายเนื้อสัตว์ 
(๗) สถานที่บรรจุก๊าซ  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง   
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(๘) คลังวัตถุอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย 
(๙) สถานที่หรืออาคารเก็บสินค้า  สถานีรับ - ส่ง  สินค้าหรือการประกอบกิจการรับส่งสินค้า   

แต่ไม่รวมถึงการเก็บสินค้าหรือสิ่งของเพื่อรอการจําหน่าย  ณ  สถานที่นั้น 
ข้อ ๖ ในพื้นที่บริเวณที่  ๒  การก่อสร้างอาคาร  ห้องแถว  หรือตึกแถว  ที่มีความยาว

ด้านหน้าอาคารรวมไม่เกิน  ๓๖  เมตร  หรือการก่อสร้างหรือดัดแปลงเพื่อทดแทนอาคาร  ห้องแถว   
หรือตึกแถวเดิมที่มีสภาพชํารุด  ให้ดําเนินการก่อสร้างหรือดัดแปลงโดยให้มีรูปแบบของสถาปัตยกรรมท้องถิ่น  
และสอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร  หรือข้อบัญญตัิท้องถิ่น 

ข้อ ๗ เพื่อประโยชน์ในการกํากับดูแลและติดตามผลการคุ้มครองส่ิงแวดล้อมในพื้นที่ตามข้อ  ๑  
ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแต่งตั้งคณะกรรมการกํากับดูแล 
และติดตามผลการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมของจังหวัดเชียงใหม่หรือจังหวัดลําพูนแล้วแต่กรณี  ตามรายชื่อ 
ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเสนอ  เพื่อทําหน้าที่กํากับ  ดูแล  ติดตาม  ตรวจสอบการบังคับใช้มาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม  
และให้ความเห็นชอบการนําแผนงานต่าง ๆ  ที่เก่ียวข้องไปปฏิบัติ  ทั้งนี้  เพื่อให้เป็นไปตามประกาศนี้  
และภายในเขตจังหวัดของตน   

คณะกรรมการตามวรรคหน่ึง  ประกอบด้วย  ผู้ว่าราชการจังหวัด  เป็นประธานกรรมการ  ผู้แทนส่วนราชการ
ประจําจังหวัดที่เก่ียวข้อง  ผู้แทนรัฐวิสาหกิจที่เก่ียวข้อง  นายอําเภอที่พื้นที่ตามข้อ  ๑  อยู่ในเขตรับผิดชอบ  
ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่พื้นที่ตามข้อ  ๑  อยู่ในเขตรับผิดชอบ  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมที่อยู่ในจังหวัดไม่เกิน  ๓  คน  ผู้แทนภาคเอกชนที่อยู่ในจังหวัดไม่เกิน  ๓  คน  ผู้แทน
สถาบันการศึกษาท่ีอยู่ในจังหวัดไม่เกิน  ๓  คน  ผู้แทนกลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ที่อยู่ในจังหวัดไม่เกิน  ๓  คน  และประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ตามข้อ  ๑  ไม่เกิน  ๓  คน  ผู้แทนสํานักงาน
สิ่งแวดล้อมภาคที่  ๑  เป็นกรรมการ  และให้ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด  
เป็นกรรมการและเลขานุการ    

ข้อ ๘ เพื่อประโยชน์ในการสงวน  รักษา  อนุรักษ์  ปกป้อง  ฟื้นฟู  บูรณะ  และจัดการด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ตามข้อ  ๑  ให้จังหวัดจัดทําแผนฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมในพื้นที่ตามข้อ  ๑  และเม่ือแผนดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตามข้อ  ๗  แล้ว
ให้นําไปบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมระดับจังหวัดเพื่อดําเนินการต่อไป   

ข้อ ๙ ในกรณีที่มีกฎหมายใดกําหนดมาตรการที่มีผลเป็นการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมได้ดีกว่า
มาตรการที่กําหนดไว้ในประกาศนี้  ก็ให้เป็นไปตามมาตรการที่กําหนดไว้ในกฎหมายนั้น 

ข้อ ๑๐ ให้ผู้มีอํานาจหน้าที่เก่ียวข้องกับการควบคุมอาคาร  หรือการประกอบกิจการใด ๆ   
ในพื้นที่ตามข้อ  ๑  ปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมที่กําหนดไว้ในประกาศนี้ด้วย 
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ข้อ ๑๑ การกระทํา  การประกอบกิจกรรม  หรือการประกอบกิจการใดที่ต้องห้ามตามประกาศน้ี  
แต่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายใดไว้แล้วก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ  ให้ดําเนินการต่อไปได้ตามกฎหมายนั้น   

ข้อ ๑๒ อาคารท่ีมีอยู่แล้วก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ  ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องดําเนินการ 
ตามประกาศนี้  แต่การดัดแปลงหรือเปลี่ยนแปลงการใช้อาคารดังกล่าวให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามประกาศนี้   

ข้อ ๑๓ อาคารที่ได้รับใบอนุญาตหรือใบรับแจ้งการก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเปลี่ยนแปลงการใช้
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร  หรือที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น  ก่อนวันที่
ประกาศนี้ใช้บังคับ  ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ  แต่การขอ
เปลี่ยนแปลงการอนุญาตหรือการแจ้งหรือการดําเนินการอื่นใดหลังจากวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ  ให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในประกาศนี้ 

คําขออนุญาตก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเปลี่ยนแปลงการใช้อาคารตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
อาคารหรือตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นที่ได้ย่ืนไว้แล้วก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ  การพิจารณาอนุญาต 
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ใช้บังคับอยู่ในวันที่ย่ืนคําขออนุญาตน้ัน 

ข้อ ๑๔ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับมีกําหนดระยะเวลาห้าปีนับแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๐  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

พลเอก  ดาว์พงษ์  รัตนสุวรรณ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 




