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กฎกระทรวง
กําหนดบริเวณหามขุดดินและถมดิน ในพืน้ ที่บางสวนในทองที่ตําบลหนองหอย
และตําบลปาแดด อําเภอเมืองเชียงใหม และตําบลทาวังตาล
และตําบลหนองผึ้ง อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม
พ.ศ. ๒๕๔๘
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ (๑) และมาตรา ๑๐ แหงพระราชบัญญัติการขุดดินและ
ถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพ
ของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๕ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญ
แห ง ราชอาณาจั ก รไทย บั ญ ญั ติ ใ ห ก ระทํ า ได โ ดยอาศั ย อํ า นาจตามบทบั ญ ญั ติ แ ห ง กฎหมาย
รั ฐ มนตรี ว า การกระทรวงมหาดไทยโดยคํ า แนะนํ า ของคณะกรรมการการขุ ด ดิ น และถมดิ น ออก
กฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ในกฎกระทรวงนี้
“แนวเขตควบคุมการขุดดินและถมดิน” หมายความวา พื้นที่บริเวณดังตอไปนี้
ทิศเหนือ จดเขตทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑๔๑ ฟากเหนือ
ทิศตะวันออก จดเขตทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๖ ฟากตะวันออก
ทิศใต จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๖ ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑๐๖ บรรจบกับถนนสมโภชเชียงใหม ๗๐๐ ป ไปทางทิศใต ระยะ ๑,๐๐๐ เมตร เสนแบงเขต
ตําบลทาวังตาลกับตําบลหนองผึ้ง และเขตถนนสมโภชเชียงใหม ๗๐๐ ป ฟากใต
ทิศตะวันตก จดแมน้ําปง ฝงตะวันตก
ทั้งนี้ ตามแผนที่ทายกฎกระทรวงนี้
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ขอ ๒ ใหกําหนดพื้นที่บางสวนในทองที่ตําบลหนองหอย และตําบลปาแดด อําเภอเมืองเชียงใหม
และตําบลทาวังตาล และตําบลหนองผึ้ง อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม ภายในแนวเขตควบคุมการขุดดิน
และถมดินตามแผนที่ทายกฎกระทรวงนี้เปนบริเวณหามขุดดินและถมดิน ดังตอไปนี้
(ก) ภายในบริเวณพื้นที่รอบนอกแนวเขตของวัดเจดียเหลี่ยม วัดพระเจาเม็งราย วัดปาตาล
วัดพระเจาองคดํา วัดหนานชาง วัดธาตุขาว วัดพัน เลา วัดอีคาง วัดกุมกาม วัดปูเปย วัดอุโบสถ
วัดกูอายหลาน วัดกูขาว วัดกุมกาม (หมายเลข ๑) วัดธาตุนอย วัดหัวหนอง วัดกุมกามทีปราม
วัด กู ป าด อ ม วั ด กูต น โพธิ์ วัด ช า งค้ํ า (กานโถม) วั ดกู อ า ยสี วัด กุ ม กามที ปราม (หมายเลข ๑)
วัดกูมะเกลือ วัดกูริดไม วัดบอน้ําทิพย วัดกูไมซง วัดกูจอกปอก และโบราณสถานตามกฎหมาย
วาดวยโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ เปน ระยะ ๕๐ เมตร
หามบุคคลใดทําการขุดดินหรือถมดินที่มีความสูงของเนินดินเกินกวา ๐.๒๕ เมตร จากระดับกึ่งกลาง
ถนนสาธารณะที่อยูใกลที่สุด
(ข) ภายในบริเวณพื้น ที่ที่วัดจากแนวเขตบริเวณตาม (ก) ออกไปเปน ระยะ ๕๐ เมตร
หามบุคคลใดทําการขุดดิ น ที่มีความลึกจากระดับพื้ น ดิน เกิน ๓ เมตร หรือมีพื้ น ที่ปากบ อดิน เกิ น
๒,๐๐๐ ตารางเมตร หรือทําการถมดินที่มีความสูงของเนินดินเกินกวา ๐.๒๕ เมตร จากระดับกึ่งกลาง
ถนนสาธารณะที่อยูใกลที่สุด
(ค) ภายในบริเวณพื้น ที่อื่น นอกจากบริเวณพื้น ที่ตาม (ก) และ (ข) หามมิใ หบุคคลใด
ทําการขุดดินที่มีความลึกจากระดับพื้นดินเกิน ๓ เมตร หรือมีพื้นที่ปากบอดินเกิน ๒,๐๐๐ ตารางเมตร
หรือทําการถมดินที่มีความสูงของเนินดินเกินกวา ๐.๔๐ เมตร จากระดับกึ่งกลางถนนสาธารณะที่อยูใกลที่สุด
การวัดความลึกของบอดินใหวัดจากพื้นผิวของดินที่เปนอยูตามธรรมชาติ
ความในวรรคหนึ่งมิใ หใ ชบังคับกับการขุดดินหรือถมดิน ที่ดําเนินการตามกฎหมายวาดวย
โบราณสถาน โบราณวั ตถุ ศิ ลปวัต ถุ และพิ พิธ ภัณ ฑสถานแห งชาติ หรื อการขุ ดดิ น หรือ ถมดิ น
ที่ดําเนินการโดยสวนราชการในการปองกันน้ําทวม
ใหไว ณ วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๘
พลอากาศเอก คงศักดิ์ วันทนา
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากไดมีการขุดพบเมืองโบราณเวียงกุมกาม
ในพื้นที่บางสวนในทองที่ตําบลหนองหอย และตําบลปาแดด อําเภอเมืองเชียงใหม และตําบลทาวังตาล และ
ตําบลหนองผึ้ง อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม ซึ่งสถานที่ดังกลาวมีความสําคัญทางประวัติศาสตรของชาติ
ที่สมควรจะอนุรักษไว และโดยที่ควรมีมาตรการในดานการควบคุมการขุดดินและถมดิน เพื่อเปนการปองกัน
การพังทลายของดินซึ่งเกิดจากการขุดดิน และปองกันปญหาน้ําทวมขังโบราณสถานและในพื้นที่โดยรอบ
โบราณสถานดังกลาว จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้

