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กฎกระทรวง
ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ต (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๔
อาศั ย อํ า นาจตามความในมาตรา ๕ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ก ารผั ง เมื อ ง พ.ศ. ๒๕๑๘
และมาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง และวรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๕ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการ
เกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔
มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๒ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทําได้
โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว้
ดังต่อไปนี้
ให้ยกเลิกความในข้อ ๑๓ แห่งกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. ๒๕๕๔
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๑๓ ที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมเฉพาะที่ดิน
ซึ่งเป็นของรัฐ ให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน เพื่อนัน ทนาการหรือเกี่ย วข้องกับนันทนาการ การรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น
ที่ดินประเภทนี้ ซึ่งเอกชนเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อนันทนาการหรือเกี่ยวข้องกับนันทนาการ การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การอยู่อาศัย การท่องเที่ยว
สถาบัน ราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณู ปการเป็น ส่ว นใหญ่ สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดิ น
เพื่อกิจการอื่น ให้ใช้เพิ่มได้อีกไม่เกินร้อยละห้าของที่ดินประเภทนี้ ในแต่ละบริเวณ และห้ามการใช้
ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด ดังต่อไปนี้
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน
(๒) คลังน้ํามันเชื้อเพลิงและสถานที่ที่ใช้ในการเก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง ที่ไม่ใช่ก๊าซปิโตรเลียมเหลว
และก๊าซธรรมชาติ เพื่อจําหน่ายที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง
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(๓) สถานที่บรรจุก๊าซ สถานที่เก็บก๊าซ และห้องบรรจุก๊าซ สําหรับก๊าซปิโ ตรเลีย มเหลว
ตามกฎหมายว่าด้ว ยการควบคุมน้ํามัน เชื้อเพลิง แต่ไม่หมายความรวมถึงสถานที่ใช้ก๊าซ และสถานที่
จําหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ
(๔) เลี้ ย งม้ า โค กระบื อ สุ ก ร แพะ แกะ ห่ า น เป็ ด ไก่ งู จระเข้ หรื อ สั ต ว์ ป่ า
ตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า เพื่อการค้า
(๕) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม
(๖) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม
(๗) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย
(๘) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่
(๙) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทห้องแถว ตึกแถว หรือบ้านแถว
(๑๐) การอยู่อาศัยประเภทอาคารอยู่อาศัยรวม
(๑๑) โรงฆ่าสัตว์
(๑๒) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร
(๑๓) กําจัดมูลฝอย
(๑๔) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ
ที่ดินประเภทนี้ ในบริเวณหมายเลข ๗.๓๙ ภายในแนวเขตดังต่อไปนี้ ให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อเป็นอาคาร อุปกรณ์ ท่อสูบน้ํา และท่อน้ําทิ้ง สําหรับการผลิตน้ําประปาได้ด้วย
ทิศเหนือ
จดที่สาธารณะเลียบชายฝั่งทะเลอันดามัน
ทิศตะวันออก จดที่ ส าธารณะเลี ย บชายฝั่ ง ทะเลอั น ดามั น และทางหลวงแผ่ น ดิ น
หมายเลข ๔๒๓๓ ฟากตะวันตก
ทิศใต้
จดเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๒๓๓ ฟากตะวันตก ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจาก
ถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๒๓๓ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
ตามแนวทางหลวงแผ่น ดินหมายเลข ๔๒๓๓ เป็นระยะ ๔๓๗ เมตร ไปทางทิศ ตะวัน ตกเฉีย งใต้
จนบรรจบกับชายฝั่งทะเลอันดามัน
ทิศตะวันตก จดชายฝั่งทะเลอันดามัน
ที่ดินประเภทนี้ในแนวเขตอุท ยานแห่งชาติ ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการสงวนและคุ้มครอง
ดูแลรักษา หรือบํารุงป่าไม้ สัตว์ป่า ต้นน้ําลําธาร และทรัพยากรธรรมชาติอื่น ๆ ตามมติคณะรัฐมนตรี
และกฎหมายเกี่ย วกับการป่าไม้ การสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า และการส่งเสริมและรักษาคุณ ภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ”
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
ยงยุทธ วิชัยดิษฐ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมข้อกําหนด
เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามกฎกระทรวง
ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. ๒๕๕๔ ในพื้นที่บางส่วนของที่ดินบริเวณหมายเลข ๗.๓๙ หนองหาน
และที่ส าธารณะเลียบชายฝั่งทะเลอันดามัน เพื่อ ให้ใช้ป ระโยชน์ที่ดินเพื่อ เป็นอาคาร อุปกรณ์ ท่อ สูบ น้ํา
และท่อน้ําทิ้ง สําหรับการผลิตน้ําประปาได้ด้วย ทั้งนี้ เพื่อผลิตน้ําประปาจากน้ําทะเลซึ่ง จะเป็นการแก้ไข
ปัญหาการขาดแคลนน้ําของจังหวัดภูเก็ต จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

