
 
กฎกระทรวง 

ก ำหนดให้พ้ืนที่ต ำบลวดัเกต  ต ำบลหนองหอย  อ ำเภอเมืองเชียงใหม่  ต ำบลหนองผึ้ง  ต ำบลยำงเนิ้ง   
ต ำบลสำรภี  อ ำเภอสำรภี  จังหวดัเชียงใหม ่ และต ำบลอุโมงค์  อ ำเภอเมืองล ำพูน 

จังหวดัล ำพูน  เป็นเขตพ้ืนทีคุ่้มครองสิ่งแวดล้อม 
พ.ศ.  ๒๕๖๕ 

 
 

อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ   ๑๑  วรรคสอง  มำตรำ  ๔๓  และมำตรำ  ๔๔   
แห่งพระรำชบัญญัติส่งเสริมและรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ   พ.ศ.  ๒๕๓๕  รัฐมนตรีว่ำกำร 
กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมโดยค ำแนะน ำของคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ 
ออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจำกวันประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำเป็นต้นไป 
ข้อ ๒ ให้พ้ืนที่ต ำบลวัดเกต  ต ำบลหนองหอย  อ ำเภอเมืองเชียงใหม่  ต ำบลหนองผึ้ง   

ต ำบลยำงเนิ้ง  ต ำบลสำรภี  อ ำเภอสำรภี  จังหวัดเชียงใหม่  และต ำบลอุโมงค์  อ ำเภอเมืองล ำพูน   
จังหวัดล ำพูน  ภำยในแนวเขตตำมแผนที่ท้ำยกฎกระทรวงนี้   เป็นเขตพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม   
โดยมีมำตรกำรคุ้มครองตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนดไว้ในกฎกระทรวงนี้ 

ข้อ ๓ ให้จ ำแนกพ้ืนที่ตำมข้อ  ๒  เป็น  ๓  บริเวณ  โดยมีรำยละเอียด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) บริเวณที่  ๑  ได้แก่  พ้ืนที่ในบริเวณที่วัดจำกแนวเส้นศูนย์กลำงของทำงหลวงแผ่นดิน

หมำยเลข  ๑๐๖  (ถนนสำยเชียงใหม่ - ล ำพูน)  ออกไปทั้งสองด้ำน  ด้ำนละ  ๑๐  เมตร   
(๒) บริเวณที่  ๒  ได้แก่  พ้ืนที่ในบริเวณที่วัดจำกแนวเส้นศูนย์กลำงของทำงหลวงแผ่นดิน

หมำยเลข  ๑๐๖  (ถนนสำยเชียงใหม่ - ล ำพูน)  ออกไปทั้งสองด้ำน  ด้ำนละ  ๔๐  เมตร  แต่ไม่รวมพื้นที่
ในบริเวณที่  ๑  และบริเวณที่  ๓ 

(๓) บริเวณที่  ๓  ได้แก่  พ้ืนที่ซึ่งอยู่ในบริเวณวัดเมืองกำย  ต ำบลวัดเกต  และบริเวณบ้ำนป่ำยำง   
หมู่ที่  ๓  ต ำบลหนองหอย  อ ำเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่ 

ข้อ ๔ ในพ้ืนที่บริเวณที่  ๑  และบริเวณที่  ๓  ห้ำมกระท ำกำรหรือประกอบกิจกรรม  
ดังต่อไปนี้ 
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(๑) กำรฟัน  ตัด  โค่น  รวมถึงกำรตัดแต่งกิ่งต้นยำงนำหรือต้นขี้เหล็ก  เว้นแต่เป็นกำรด ำเนินกำร 
ของหน่วยงำนรำชกำรที่เกีย่วข้อง  ในกำรดูแลหรือบ ำรุงรกัษำตน้ยำงนำหรอืต้นขี้เหล็ก  รวมทั้งเพ่ือให้เกดิ 
ควำมปลอดภัยแก่บุคคลและทรัพย์สิน 

(๒) กำรกระท ำอันตรำยด้วยประกำรใด  ๆ  ต่อระบบรำก  หรือล ำต้นของต้นยำงนำหรือ 
ต้นขี้เหล็ก  เว้นแต่เป็นกำรด ำเนินกำรเพ่ือบ ำรุงรักษำพื้นผิวจรำจรเดิม 

(๓) กำรเทหรือปูพ้ืนที่ด้วยซีเมนต์  ยำงมะตอย  หรือวัสดุอื่นใดที่เป็นอันตรำยต่อระบบรำก
ของต้นยำงนำหรือต้นขี้เหล็ก  เว้นแต่เป็นกำรด ำเนินกำรเพ่ือบ ำรุงรักษำพื้นผิวจรำจรเดิม 

(๔) กำรติดตั้งป้ำยหรือสิ่งที่สร้ำงขึ้นส ำหรับติดหรือตั้งป้ำย  ในลักษณะที่ก่อให้เกิดอันตรำย
หรือบดบังต้นยำงนำหรือต้นขี้เหล็ก   

(๕) กำรกระท ำใด ๆ  ซึ่งก่อให้เกิดควำมร้อน  ควำมสั่นสะเทือน  สำรเคมี  หรือสิ่งอื่นใด 
ที่ท ำให้ต้นยำงนำหรือต้นขี้เหล็กเสื่อมสภำพหรือเป็นอันตรำย 

(๖) กำรใช้เป็นสถำนที่ทิ้งขยะมูลฝอย  ซำกอำคำรหรือสิ่งปลูกสร้ำง  หรือกำรก ำจัดขยะมูลฝอย 
โดยวิธีฝังกลบ  เผำ  หรือวิธีอื่นใดที่อำจก่อให้เกิดผลกระทบต่อต้นยำงนำหรือต้นขี้เหล็ก 

(๗) กำรเทหรือทิ้งของเหลวหรือสิ่งอื่นใดที่อำจก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบรำกของต้นยำงนำ
หรือต้นขี้เหล็ก 

ข้อ ๕ ในพ้ืนที่บริเวณที่  ๑  ห้ำมก่อสร้ำงอำคำรหรือสิ่งปลูกสร้ำงใด ๆ   
ในพ้ืนที่บริเวณที่  ๒  และบริเวณที่  ๓  กำรก่อสร้ำงหรือดัดแปลงอำคำรหรือสิ่งปลูกสร้ำงใด ๆ  

ต้องมีควำมสูงไม่เกิน  ๑๒  เมตร  และกำรให้สีภำยนอกอำคำรหรือสิ่งปลูกสร้ำงต้องเป็นสีที่มี 
ควำมกลมกลืนกับธรรมชำติ  หรือสภำพแวดล้อมเดิมไม่น้อยกว่ำร้อยละ  ๙๐  ของพ้ืนที่อำคำรหรือ 
สิ่งปลูกสร้ำงนั้น 

กำรวัดควำมสูงของอำคำรหรือสิ่งปลูกสร้ำงให้วัดจำกระดับพ้ืนดินที่ก่อสร้ำงถึงพ้ืนดำดฟ้ำ  
ส ำหรับอำคำรทรงจั่วหรือปั้นหยำให้วัดจำกพื้นดินที่ก่อสร้ำงถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด 

ข้อ ๖ ในพ้ืนที่บริเวณที่  ๒  ห้ำมก่อสร้ำง  ดัดแปลง  หรือเปลี่ยนกำรใช้อำคำรให้เป็นอำคำร  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) โรงแรมตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรงแรม 
(๒) อำคำรขนำดใหญ่หรืออำคำรขนำดใหญ่พิเศษตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมอำคำร 
(๓) สถำนบริกำรตำมกฎหมำยว่ำด้วยสถำนบริกำร 
(๔) ห้องแถวหรือตึกแถวที่มีควำมยำวด้ำนหน้ำอำคำรรวมเกินกว่ำ  ๓๖  เมตร   
(๕) โรงงำนตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรงงำน   
(๖) โรงฆ่ำสัตว์ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมกำรฆ่ำสัตว์และจ ำหน่ำยเนื้อสัตว์ 
(๗) สถำนที่บรรจุก๊ำซตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมน้ ำมันเชื้อเพลิง 
(๘) คลังวัตถุอันตรำยตำมกฎหมำยว่ำด้วยวัตถุอันตรำย 
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(๙) สถำนที่หรืออำคำรเก็บสินค้ำ  สถำนีรับส่งสินค้ำ  หรือกำรประกอบกิจกำรรับส่งสินค้ำ  
แต่ไม่รวมถึงกำรเก็บสินค้ำหรือสิ่งของเพื่อรอกำรจ ำหน่ำย  ณ  สถำนที่นั้น 

ข้อ ๗ ในพ้ืนที่บริเวณที่  ๒  กำรก่อสร้ำงอำคำร  ห้องแถว  หรือตึกแถวที่มีควำมยำว 
ด้ำนหน้ำอำคำรรวมไม่เกิน  ๓๖  เมตร  หรือกำรก่อสร้ำงหรอืดดัแปลงเพื่อทดแทนอำคำร  ห้องแถว  หรือ 
ตึกแถวเดิมที่มีสภำพช ำรุด  ให้ด ำเนินกำรก่อสร้ำงหรือดัดแปลงโดยให้มีรูปแบบของสถำปัตยกรรมท้องถิ่น 
และสอดคล้องกับกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมอำคำรหรือข้อบัญญัติท้องถิ่น 

ข้อ ๘ ให้ส ำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดล ำพูน  
ท ำหน้ำที่ดูแล  ติดตำม  ตรวจสอบ  ประสำน  และให้ค ำแนะน ำเกี่ยวกับกำรบังคับใช้มำตรกำรคุ้มครอง 
สิ่งแวดล้อมภำยในเขตจังหวัดของตนให้เปน็ไปตำมกฎกระทรวงนี้  รวมทั้งจัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนนิงำน
เสนอคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติอย่ำงน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

ข้อ ๙ เพ่ือประโยชน์ในกำรสงวน  รักษำ  อนุรักษ์  ปกป้อง  ฟ้ืนฟู  บูรณะ  จัดกำร 
ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม  และคุ้มครองสวัสดิภำพของประชำชนที่อำศัยอยู่ในพ้ืนที่ 
ตำมข้อ  ๓  ให้จังหวัดจัดท ำแผนฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ตำมข้อ  ๓   
และให้น ำแผนฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมดังกล่ำวไปรับฟังควำมคิดเห็น  
ของประชำชนที่อำศัยในพื้นที่ตำมข้อ  ๓  และปรับปรุงแก้ไขให้เป็นไปตำมผลของกำรรับฟังควำมคิดเห็น
ก่อนน ำไปบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติกำรเพ่ือกำรจัดกำรคุณภำพส่ิงแวดล้อมระดับจังหวัดเพื่อด ำเนินกำรต่อไป 

ให้ส ำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเป็นผู้รับผิดชอบในกำรด ำเนินกำร  
เพื่อรับฟังควำมคิดเห็นของประชำชนตำมวรรคหนึ่ง 

ข้อ ๑๐ ในพ้ืนที่ตำมข้อ  ๓  หำกมีกฎหมำยใดก ำหนดมำตรกำรที่มีผลเป็นกำรคุ้มครอง
สิ่งแวดล้อมไว้ดีกว่ำมำตรกำรที่ก ำหนดไว้ในกฎกระทรวงนี้   ให้เป็นไปตำมมำตรกำรคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
ที่ก ำหนดไว้ในกฎหมำยนั้น 

ข้อ ๑๑ ให้ผู้มีอ ำนำจหน้ำที่เกี่ยวข้องกับกำรควบคุมอำคำร  หรือกำรประกอบกิจกำรใด ๆ   
ในพ้ืนที่ตำมข้อ  ๓  ปฏิบัติกำรให้เป็นไปตำมมำตรกำรคุ้มครองสิ่งแวดล้อมที่ก ำหนดไว้ในกฎกระทรวงนี้ด้วย 

ข้อ ๑๒ กำรกระท ำ  กิจกรรม  หรือกิจกำรใดที่ต้องห้ำมตำมกฎกระทรวงนี้  ถ้ำได้รับอนุญำต
อยูก่่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ  ให้ด ำเนินกำรต่อไปได้จนกว่ำจะสิ้นก ำหนดระยะเวลำที่ได้รับอนุญำต
หรือจนกว่ำจะมีค ำสั่งไม่อนุญำตหรือไม่ต่อใบอนุญำต  ในกำรนี้  ต้องด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมมำตรกำร
คุ้มครองสิ่งแวดล้อมตำมที่กฎหมำยหรือกฎกระทรวงนี้ก ำหนดไว้ด้วย 

ในกรณีที่ผู้ได้รับอนุญำตตำมวรรคหนึ่งประสงค์จะขออนุญำตด ำเนินกำรนั้นต่อไปภำยหลัง 
สิ้นระยะเวลำที่ได้รับอนุญำต  ให้ยื่นค ำขอต่ออำยุหรือค ำขออนุญำตตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรนั้น   
แล้วแต่กรณี  ทั้งนี้  ให้อนุญำตตำมพื้นที่ที่ได้รับอนุญำตไว้เดิม 
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ข้อ ๑๓ อำคำรที่มีอยู่แล้วในพื้นที่ตำมข้อ  ๓  ก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับให้ได้รับยกเว้น 
ไม่ต้องปฏิบัติตำมกฎกระทรวงนี้  แต่ห้ำมดัดแปลงหรือเปลี่ยนกำรใช้อำคำรดังกล่ำว  ให้เป็นอำคำรชนิด 
หรือประเภทท่ีมีลักษณะต้องห้ำมตำมที่ก ำหนดไว้ในกฎกระทรวงนี้ 

ข้อ ๑๔ อำคำรที่ได้รับใบอนุญำตหรือใบรับแจ้งกำรก่อสร้ำง  ดัดแปลง  หรือเปลี่ยนกำรใช้ 
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมอำคำร  หรือที่ได้รับอนุญำตตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรนั้น  ก่อนวันที่
กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ  และยังก่อสร้ำง  ดัดแปลง  หรือเปลี่ยนกำรใช้ไม่แล้วเสร็จ  ให้คงปฏิบัต ิ
ตำมหลักเกณฑ์ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับจนกว่ำจะด ำเนินกำรแล้วเสร็จตำมที่
ได้รับอนุญำตหรอืที่ไดร้ับแจ้งไว ้ แต่กำรขอเปลี่ยนแปลงกำรอนญุำตหรือกำรแจ้งหรือกำรด ำเนนิกำรอืน่ใด
ในวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนดในกฎกระทรวงนี้ 

 
ให้ไว ้ ณ  วนัที่  31  มกรำคม  พ.ศ.  ๒๕๖5 

วรำวุธ  ศิลปอำชำ 
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงทรพัยำกรธรรมชำตแิละสิง่แวดล้อม 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้  คือ  เนื่องจากบริเวณทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๐๖   
ตั้งแต่สะพานล าเหมืองพญาค า  ต าบลวัดเกต  อ าเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่  ถึงสุดเขตต าบลอุโมงค์   
อ าเภอเมืองล าพูน  จังหวัดล าพูน  และบริเวณวัดเมืองกายและบริเวณบ้านป่ายาง  หมู่ที่  ๓  ในพ้ืนที่ต าบลวัดเกต 
และต าบลหนองหอย  อ าเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่  มีระบบนิเวศของต้นยางนาและต้นขี้เหล็ก 
ที่อาจถูกท าลายหรืออาจได้รับผลกระทบกระเทือนจากกิจกรรมต่าง ๆ  ของมนุษย์ได้โดยง่าย  และเป็นพ้ืนที่ 
ที่มีคุณค่าทางธรรมชาติอันควรแก่การอนุรักษ์  สมควรก าหนดให้พ้ืนที่ดังกล่าวเป็นเขตพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม   
เพ่ือรักษาระบบนิเวศตามธรรมชาติไว้มิให้เปลี่ยนแปลงไป  จึงจ าเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 
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