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กฎกระทรวง
ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม่ (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๖๐
อาศั ย อํ า นาจตามความในมาตรา ๕ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ก ารผั ง เมื อ ง พ.ศ. ๒๕๑๘
และมาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๒๖/๑ แห่ งพระราชบัญญั ติการผังเมือ ง พ.ศ. ๒๕๑๘
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ยกเลิกความใน (๒) ของวรรคสาม ของข้อ ๑๐ แห่งกฎกระทรวงให้ใช้
บังคับผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(๒) การใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการใด ๆ ในบริเวณหมายเลข ๔.๑๑ หมายเลข ๔.๑๔
และหมายเลข ๔.๒๖ ให้ดําเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่มีความสูงไม่เกิน ๑๒ เมตร
เว้ น แต่ ก ารใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น เพื่ อ การสาธารณู ป โภคและสาธารณู ป การ หรื อ สาธารณประโยชน์
ที่เกี่ยวข้องกับการสาธารณสุข ในบริเวณหมายเลข ๔.๒๖ ภายในแนวเขต ดังต่อไปนี้
ด้านเหนือ
จดถนนสุเทพ ฟากใต้
ด้านตะวันออก
จดบ้านพักข้าราชการอุตุนิยมวิทยา จังหวัดเชียงใหม่
ด้านใต้
จดถนนสิโรรส ๑ ฟากตะวันออก และเส้นขนานระยะ ๓๐๐ เมตร
กับศูนย์กลางถนนสุเทพ
ด้านตะวันตก
จดถนนสิโรรส ฟากตะวันออก”
ข้อ ๒ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสองของข้อ ๑๗ แห่งกฎกระทรวงให้ใช้บังคับ
ผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕
“การกํ าหนดความสูงของอาคารที่ ห้ามดําเนินการตามวรรคหนึ่ง มิ ให้ใช้บั งคับกับการใช้
ประโยชน์ ที่ ดิ น เพื่ อ การสาธารณู ป โภคและสาธารณู ป การ หรื อ สาธารณประโยชน์ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
การสาธารณสุข ในบริเวณหมายเลข ๑๑.๖ หมายเลข ๑๑.๖๓ และหมายเลข ๑๑.๗๔ ภายในแนวเขต
ดังต่อไปนี้
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๑๑.๖ ด้านเหนือ
จดซอยเข้าการประปาส่วนภูมิภาค ฟากใต้ และสถานีตํารวจภูธร
อําเภอแม่ริม
ด้านตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๗ ฟากตะวันตก ศูนย์ป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย กองบังคับการตํารวจตระเวนชายแดนภาค ๓ และโรงเรียนบ้านริมใต้
ด้านใต้
จดเส้นตั้งฉากกับถนนเลียบคลองชลประทาน ฟากตะวันออก
ที่ จุ ด ซึ่ ง อยู่ ห่ า งจากซอยเข้ า การประปาส่ ว นภู มิ ภ าคบรรจบกั บ ถนนเลี ย บคลองชลประทานไปทาง
ทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนนเลียบคลองชลประทานเป็นระยะ ๔๘๐ เมตร
ด้านตะวันตก จดถนนเลียบคลองชลประทาน ฟากตะวันออก
๑๑.๖๓ ด้านเหนือ
จดถนนศิ ริ มั ค ลาจารย์ ซอย ๑๓ ฟากใต้ ห้ า งสรรพสิ น ค้ า
เซ็นทรัลกาดสวนแก้ว และศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดปันเสา
ด้านตะวันออก จดถนนบุญเรืองฤทธิ์ ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดถนนสุเทพ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก จดถนนศิริมัคลาจารย์ ฟากตะวันออก
๑๑.๗๔ ด้านเหนือ
จดถนนภายในโรงพยาบาลมหาราชนครเชี ย งใหม่ สาย ๒๖
ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดถนนศิริมัคลาจารย์ ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดถนนภายในโรงพยาบาลมหาราชนครเชี ย งใหม่ สาย ๒๒
ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก จดสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่”
ให้ไว้ ณ วันที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐
พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
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หมายเหตุ :- เหตุ ผ ลในการประกาศใช้ ก ฎกระทรวงฉบั บ นี้ คื อ โดยที่ เ ป็ น การสมควรแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม
ข้อกําหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก และที่ดินประเภทสถาบันราชการ
การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ตามกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕
ในพื้นที่บางส่วนของที่ดินบริเวณหมายเลข ๔.๒๖ หมายเลข ๑๑.๖ หมายเลข ๑๑.๖๓ และหมายเลข ๑๑.๗๔
ให้ ส ามารถใช้ ประโยชน์ เพื่อการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ หรื อสาธารณประโยชน์ ที่ เกี่ ยวข้องกั บ
การสาธารณสุขได้ โดยไม่มีการจํากัดความสูงของอาคาร จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

