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กฎกระทรวง 

ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ต  (ฉบับที่  ๔) 
พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ .ศ .  ๒๕๑๘   
และมาตรา  ๒๖  วรรคหนึ่ง  และวรรคสาม  แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติการผังเมือง  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๓๕  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
ออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๖  แห่งกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ต  
พ.ศ.  ๒๕๕๔  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ  ๖  การใช้ประโยชน์ที่ดินตามแผนผังกําหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จําแนกประเภท
และแสดงโครงการคมนาคมและขนส่งท้ายกฎกระทรวงนี้  ให้เป็นไปดังต่อไปนี้ 

(๑) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑.๑  ถึงหมายเลข  ๑.๓๗/๑  ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑.๓๘  
ถึงหมายเลข  ๑.๔๗/๑  และที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑.๔๘  ถึงหมายเลข  ๑.๕๕  ที่กําหนดไว้เป็นสีเหลือง  
ให้เป็นที่ดินประเภทท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นน้อย 

(๒) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๒.๑  ถึงหมายเลข  ๒.๒๔/๑  และที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๒.๒๕  
ถึงหมายเลข  ๒.๔๑  ที่กําหนดไว้เป็นสีส้ม  ให้เป็นที่ดินประเภทท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง 

(๓) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๓.๑  ถึงหมายเลข  ๓.๑๘  ที่กําหนดไว้เป็นสีแดง  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก 

(๔) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๔  ที่กําหนดไว้เป็นสีม่วง  ให้เป็นที่ดินประเภทอุตสาหกรรม
และคลังสินค้า 

(๕) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๕.๑  ถึงหมายเลข  ๕.๙  ที่กําหนดไว้เป็นสีม่วงอ่อน  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทอุตสาหกรรมเฉพาะกิจ 

(๖) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๖.๑  ถึงหมายเลข  ๖.๒๒  และที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๖.๒๔   
ถึงหมายเลข  ๖.๓๓  ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียว  ให้เป็นที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม 
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(๗) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๗.๑  ถึงหมายเลข  ๗.๕๕  ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทท่ีโล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

(๘) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๘.๑  ถึงหมายเลข  ๘.๑๖  ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน 
มีเส้นทแยงสีขาว  ให้เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ 

(๙) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๙.๑  ถึงหมายเลข  ๙.๓๗/๑  ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๙.๓๘  
ถึงหมายเลข  ๙.๔๑/๑  ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๙.๔๒  ถึงหมายเลข  ๙.๔๓/๑  และที่ดินในบริเวณ
หมายเลข  ๙ .๔๔  ถึงหมายเลข  ๙ .๖๙  ที่ กําหนดไว้เป็นสีเขียวมะกอก  ให้เป็นที่ดินประเภท
สถาบันการศึกษา 

(๑๐) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑๐.๑  ถึงหมายเลข  ๑๐.๑๖  ที่กําหนดไว้เป็นสีฟ้า  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทท่ีโล่งเพื่อการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  การท่องเที่ยวและการประมง 

(๑๑) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑๑.๑  ถึงหมายเลข  ๑๑.๔  ที่กําหนดไว้เป็นสีฟ้ามีเส้นทแยงสีขาว  
ให้เป็นที่ดินประเภทท่ีโล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมชายฝั่งทะเล 

(๑๒) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑๒.๑  ถึงหมายเลข  ๑๒.๔  ที่กําหนดไว้เป็นสีฟ้ามีเส้นทแยง 
สีน้ําตาลอ่อน  ให้เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
ชายฝั่งทะเล 

(๑๓) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑๓.๑  และหมายเลข  ๑๓.๒  ที่กําหนดไว้เป็นสีน้ําตาลอ่อน  
ให้เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์เพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมไทย 

(๑๔) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑๔.๑  ถึงหมายเลข  ๑๔.๑๕/๓  ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑๔.๑๖  
ถึงหมายเลข  ๑๔.๑๖/๓  และที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑๔.๑๗  ถึงหมายเลข  ๑๔.๓๘  ที่กําหนดไว้เป็น
สีเทาอ่อน  ให้เป็นที่ดินประเภทสถาบันศาสนา 

(๑๕) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑๕.๑  ถึงหมายเลข  ๑๕.๓๒/๑  และที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑๕.๓๓  
ถึงหมายเลข  ๑๕.๗๙  ที่กําหนดไว้เป็นสีน้ําเงิน  ให้เป็นที่ดินประเภทสถาบันราชการ  การสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ 

(๑๖) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑๖.๑  ถึงหมายเลข  ๑๖.๔  ที่กําหนดไว้เป็นสีชมพู  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทโครงการคมนาคมและขนส่ง” 

ข้อ ๒ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๗  แห่งกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ต  
พ.ศ.  ๒๕๕๔  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ  ๗  ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย  การท่องเที่ยว  
สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่  สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
เพื่อกิจการอื่น  ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสามสิบของแปลงที่ดินที่ย่ืนขออนุญาต 
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ที่ดินประเภทน้ี  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานที่ประกอบกิจการโดยไม่ 

ก่อเหตุรําคาญตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข  หรือไม่เป็นมลพิษต่อชุมชนหรือสิ่งแวดล้อม 
ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 

(๒) คลังน้ํามันและสถานที่เก็บรักษาน้ํามัน  ลักษณะที่สาม  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
น้ํามันเชื้อเพลิง  เพื่อการจําหน่าย 

(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว  สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ  สถานที่
บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ  และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ  
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง 

(๔) เลี้ยงม้า  โค  กระบือ  สุกร  แพะ  แกะ  ห่าน  เป็ด  ไก่  งู  จระเข้  หรือสัตว์ป่า 
ตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า  เพื่อการค้า 

(๕) โรงฆ่าสัตว์ 
(๖) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร 
(๗) กําจัดมูลฝอย 
ที่ดินประเภทน้ีในเขตปฏิรูปที่ดิน  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมตามกฎหมายว่าด้วย 

การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม   
ที่ดินประเภทนี้ในแนวเขตอุทยานแห่งชาติ  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการสงวนและคุ้มครอง 

ดูแลรักษา  หรือบํารุงป่าไม้  สัตว์ป่า  ต้นน้ํา  ลําธาร  และทรัพยากรธรรมชาติอื่น ๆ  ตามมติคณะรัฐมนตรี
และกฎหมายเก่ียวกับการป่าไม้  การสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า  และการส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 

สําหรับที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑.๔๗/๑  การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะ  
ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า   
๘  เมตร  เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค” 

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๘  แห่งกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ต  
พ.ศ.  ๒๕๕๔  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ  ๘  ที่ดินประเภทท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย  
การท่องเที่ยว  สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่  สําหรับการใช้
ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น  ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละห้าสิบของแปลงที่ดินที่ย่ืนขออนุญาต 

ที่ดินประเภทน้ี  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานที่ประกอบกิจการโดยไม่ 

ก่อเหตุรําคาญตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข  หรือไม่เป็นมลพิษต่อชุมชนหรือสิ่งแวดล้อม 
ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
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(๒) คลังน้ํามันและสถานที่เก็บรักษาน้ํามัน  ลักษณะที่สาม  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
น้ํามันเชื้อเพลิง  เพื่อการจําหน่าย 

(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว  สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ  สถานที่
บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ  และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ  
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง 

(๔) เลี้ยงม้า  โค  กระบือ  สุกร  แพะ  แกะ  ห่าน  เป็ด  ไก่  งู  จระเข้  หรือสัตว์ป่า 
ตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า  เพื่อการค้า 

(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน 
(๖) โรงฆ่าสัตว์ 
(๗) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร 
(๘) กําจัดมูลฝอย 
(๙) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ 
ที่ดินประเภทน้ีในแนวเขตอุทยานแห่งชาติ  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการสงวนและคุ้มครองดูแลรักษา  

หรือบํารุงป่าไม้  สัตว์ป่า  ต้นน้ํา  ลําธาร  และทรัพยากรธรรมชาติอื่น ๆ  ตามมติคณะรัฐมนตรีและกฎหมาย
เก่ียวกับการป่าไม้  การสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า  และการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ” 

ข้อ ๔ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๙  แห่งกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ต  
พ.ศ.  ๒๕๕๔  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ  ๙  ที่ดินประเภทพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน 
เพื่อพาณิชยกรรม  การอยู่อาศัย  การท่องเที่ยว  สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
เป็นส่วนใหญ่  สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น  ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละเจ็ดสิบของแปลงที่ดิน 
ที่ย่ืนขออนุญาต 

ที่ดินประเภทน้ี  ยกเว้นในบริเวณตามวรรคสาม  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานที่ประกอบกิจการโดยไม่ 
ก่อเหตุรําคาญตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข  หรือไม่เป็นมลพิษต่อชุมชนหรือสิ่งแวดล้อม 
ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 

(๒) คลังน้ํามัน  สถานที่เก็บรักษาน้ํามัน  ลักษณะที่สาม  สถานีบริการน้ํามันประเภท  ก  
สถานีบริการน้ํามันประเภท  ข  สถานีบริการน้ํามันประเภท  ค  ลักษณะที่สอง  สถานีบริการน้ํามัน
ประเภท  จ  ลักษณะที่สอง  และสถานีบริการน้ํามันประเภท  ฉ  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  
เพื่อการจําหน่าย 



หน้า   ๑๔ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๖๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   กรกฎาคม   ๒๕๕๘ 
 

  

(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว  สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ  สถานที่
บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ  สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ  
และสถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง 

(๔) เลี้ยงม้า  โค  กระบือ  สุกร  แพะ  แกะ  ห่าน  เป็ด  ไก่  งู  จระเข้  หรือสัตว์ป่า 
ตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า  เพื่อการค้า 

(๕) โรงฆ่าสัตว์ 
(๖) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร 
(๗) กําจัดมูลฝอย 
(๘) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ 
ที่ดินประเภทนี้  ในบริเวณหมายเลข  ๓.๑๒  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  

ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน   
(๒) คลังน้ํามัน  สถานที่เก็บรักษาน้ํามัน  ลักษณะที่สาม  สถานีบริการน้ํามันประเภท  ก  

สถานีบริการน้ํามันประเภท  ข  สถานีบริการน้ํามันประเภท  ค  ลักษณะที่สอง  สถานีบริการน้ํามัน
ประเภท  จ  ลักษณะที่สอง  และสถานีบริการน้ํามันประเภท  ฉ  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  
เพื่อการจําหน่าย 

(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว  สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ  สถานที่
บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ  สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ  
และสถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง 

(๔) เลี้ยงม้า  โค  กระบือ  สุกร  แพะ  แกะ  ห่าน  เป็ด  ไก่  งู  จระเข้  หรือสัตว์ป่า 
ตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า  เพื่อการค้า 

(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน 
(๖) โรงมหรสพตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 
(๗) การอยู่อาศัยหรือประกอบกิจการประเภทอาคารขนาดใหญ่ 
(๘) อาคารจอดรถ 
(๙) สถานที่เก็บสินค้าซึ่งเป็นที่เก็บพักหรือขนถ่ายสินค้าหรือสิ่งของเพื่อประโยชน์ทางการค้า

หรืออุตสาหกรรม 
(๑๐) ตลาด 
(๑๑) โรงฆ่าสัตว์ 
(๑๒) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร 
(๑๓) กําจัดมูลฝอย 
(๑๔) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ” 



หน้า   ๑๕ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๖๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   กรกฎาคม   ๒๕๕๘ 
 

  

ข้อ ๕ ให้ยกเลิกความในวรรคหน่ึงของข้อ  ๑๐  แห่งกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม
จังหวัดภูเก็ต  พ.ศ.  ๒๕๕๔  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ  ๑๐  ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่ออุตสาหกรรม  
คลังสินค้า  การท่าเรือ  สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่  สําหรับ 
การใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น  ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละห้าสิบของแปลงที่ดินที่ย่ืนขออนุญาต” 

ข้อ ๖ ให้ยกเลิกความในวรรคหน่ึงของข้อ  ๑๑  แห่งกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม
จังหวัดภูเก็ต  พ.ศ.  ๒๕๕๔  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ  ๑๑  ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมเฉพาะกิจ  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่ออุตสาหกรรม 
ที่ให้บริการแก่ชุมชน  อุตสาหกรรมที่เก่ียวข้องกับการท่องเที่ยว  อุตสาหกรรมเก่ียวกับการประมง  
อุตสาหกรรมแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร  และอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออก  ที่ประกอบกิจการ 
โดยไม่เป็นมลพิษต่อชุมชนหรือสิ่งแวดล้อม  คลังสินค้า  สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภค 
และสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่  สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น  ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละห้าสิบ
ของแปลงที่ดินที่ย่ืนขออนุญาต” 

ข้อ ๗ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๑๒  แห่งกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ต  
พ.ศ.  ๒๕๕๔  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ  ๑๒  ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 
หรือเก่ียวข้องกับเกษตรกรรม  การอยู่อาศัย  การท่องเที่ยว  สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภค 
และสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่  สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น  ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสามสิบ
ของแปลงที่ดินที่ย่ืนขออนุญาต 

ที่ดินประเภทน้ี  ยกเว้นในบริเวณตามวรรคห้า  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานที่ประกอบกิจการโดยไม่ 
ก่อเหตุรําคาญตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข  หรือไม่เป็นมลพิษต่อชุมชนหรือสิ่งแวดล้อม 
ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 

(๒) คลังน้ํามันและสถานที่เก็บรักษาน้ํามัน  ลักษณะที่สาม  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
น้ํามันเชื้อเพลิง  เพื่อการจําหน่าย 

(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว  สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ  สถานที่
บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ  และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ  
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง 

(๔) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม 
(๕) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม  เว้นแต่เป็นส่วนหนึ่งของการจัดสรรที่ดินเพื่อ 

การอยู่อาศัย  และมีพื้นที่ไม่เกินร้อยละสิบของพื้นที่โครงการทั้งหมด 



หน้า   ๑๖ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๖๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   กรกฎาคม   ๒๕๕๘ 
 

  

(๖) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทห้องแถว  ตึกแถว   
หรือบ้านแถว  เว้นแต่เป็นส่วนหน่ึงของการจัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย  และมีพื้นที่ไม่เกินร้อยละสิบ 
ของพื้นที่โครงการทั้งหมด 

(๗) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่ 
(๘) การอยู่อาศัยประเภทอาคารอยู่อาศัยรวม  เว้นแต่อยู่ในระยะ  ๑ ,๐๐๐  เมตร   

จากชายฝั่งทะเล 
ถ้ามีการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการจัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรมตาม  (๕)  และเพื่อ

การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทห้องแถว  ตึกแถว  หรือบ้านแถวตาม  (๖)  ดําเนินการ
อยู่ในการจัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัยโครงการเดียวกัน  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการดังกล่าวรวมกัน
ไม่เกินร้อยละสิบของพื้นที่โครงการทั้งหมด 

ข้อห้ามการใช้ประโยชน์ที่ดินตาม  (๗)  และ  (๘)  มิให้ใช้บังคับในกรณีการดําเนินการของ 
การเคหะแห่งชาติที่ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐ  เพื่อรองรับโครงการโยกย้ายชุมชนแออัด 

ที่ดินประเภทน้ี  ในบริเวณหมายเลข  ๖.๙  หมายเลข  ๖.๑๐  หมายเลข  ๖.๑๘  หมายเลข  
๖.๒๗  หมายเลข  ๖.๒๙  หมายเลข  ๖.๓๑  หมายเลข  ๖.๓๒  และหมายเลข  ๖.๓๓  ห้ามใช้ประโยชน์
ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 

(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน 
(๒) คลังน้ํามันและสถานที่เก็บรักษาน้ํามัน  ลักษณะที่สาม  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม

น้ํามันเชื้อเพลิง  เพื่อการจําหน่าย 
(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว  สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ  สถานที่

บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ  และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ  
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง 

(๔) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม 
(๕) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม   
(๖) จดัสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย 
(๗) การอยู่อาศัยหรือประกอบกิจการประเภทอาคารขนาดใหญ่ 
(๘) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทห้องแถว  ตึกแถว  หรือบ้านแถว 
(๙) การอยู่อาศัยประเภทอาคารอยู่อาศัยรวม 
ที่ดินประเภทน้ีในเขตปฏิรูปที่ดิน  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมตามกฎหมายว่าด้วย 

การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 
ที่ดินประเภทน้ีในแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ  และแนวเขตอุทยานแห่งชาติ  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน

เพื่อการสงวนและคุ้มครองดูแลรักษา  หรือบํารุงป่าไม้  สัตว์ป่า  ต้นน้ํา  ลําธาร  และทรัพยากรธรรมชาติอื่น ๆ  
ตามมติคณะรัฐมนตรีและกฎหมายเก่ียวกับการป่าไม้  การสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า  และการส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 



หน้า   ๑๗ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๖๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   กรกฎาคม   ๒๕๕๘ 
 

  

การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะ  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่ง 
ตามสภาพธรรมชาติของลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร  เว้นแต่เป็นการก่อสร้าง
เพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค” 

ข้อ ๘ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๑๓  แห่งกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ต  
พ.ศ.  ๒๕๕๔  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ต  (ฉบับที่  ๒)   
พ.ศ.  ๒๕๕๔  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ  ๑๓  ที่ดินประเภทท่ีโล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมเฉพาะที่ดิน 
ซึ่งเป็นของรัฐ  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อนันทนาการหรือเก่ียวข้องกับนันทนาการ  การรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม  หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 

ที่ดินประเภทนี้ซึ่งเอกชนเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อนันทนาการหรือเ ก่ียวข้องกับนันทนาการ  การรักษาคุณภาพสิ่ งแวดล้อม  การอยู่อาศัย   
การท่องเที่ยว  สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่  สําหรับการใช้
ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น  ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละห้าสิบของแปลงที่ดินที่ย่ืนขออนุญาต  และห้ามใช้
ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 

(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน   
(๒) คลังน้ํามัน  สถานที่เก็บรักษาน้ํามัน  ลักษณะที่สาม  สถานีบริการน้ํามันประเภท  ก  

สถานีบริการน้ํามันประเภท  ข  สถานีบริการน้ํามันประเภท  ค  ลักษณะที่สอง  สถานีบริการน้ํามัน
ประเภท  จ  ลักษณะที่สอง  และสถานีบริการน้ํามันประเภท  ฉ  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  
เพื่อการจําหน่าย 

(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว  สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ  สถานที่
บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ  สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทร้านจําหน่าย  
สถานที่ เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ  และสถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง 

(๔) เลี้ยงม้า  โค  กระบือ  สุกร  แพะ  แกะ  ห่าน  เป็ด  ไก่  งู  จระเข้  หรือสัตว์ป่า 
ตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า  เพื่อการค้า 

(๕) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม 
(๖) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม 
(๗) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย 
(๘) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่ 
(๙) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทห้องแถว  ตึกแถว  หรือบ้านแถว 
(๑๐) การอยู่อาศัยประเภทอาคารอยู่อาศัยรวม 
(๑๑) โรงฆ่าสัตว์ 



หน้า   ๑๘ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๖๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   กรกฎาคม   ๒๕๕๘ 
 

  

(๑๒) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร 
(๑๓) กําจัดมูลฝอย 
(๑๔) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ 
ที่ดินประเภทนี้  ในบริเวณหมายเลข  ๗.๓๙  ภายในแนวเขตดังต่อไปนี้  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน

เพื่อเป็นอาคาร  อุปกรณ์  ท่อสูบน้ํา  และท่อน้ําทิ้ง  สําหรับการผลิตน้ําประปาได้ด้วย 
ทิศเหนือ จดที่สาธารณะเลียบชายฝั่งทะเลอันดามัน 
ทิศตะวันออก จดที่สาธารณะเลียบชายฝั่งทะเลอันดามัน  และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  

๔๒๓๓  ฟากตะวันตก 
ทิศใต้  จดเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๒๓๓  ฟากตะวันตก   

ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๒๓๓  ไปทาง 
ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๒๓๓  เป็นระยะ  ๔๓๗  เมตร  ไปทาง
ทิศตะวันตกเฉียงใต้จนบรรจบกับชายฝั่งทะเลอันดามัน 

ทิศตะวันตก จดชายฝั่งทะเลอันดามัน 
ที่ดินประเภทนี้ในแนวเขตอุทยานแห่งชาติ  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการสงวนและคุ้มครอง 

ดูแลรักษา  หรือบํารุงป่าไม้  สัตว์ป่า  ต้นน้ํา  ลําธาร  และทรัพยากรธรรมชาติอื่น ๆ  ตามมติคณะรัฐมนตรี
และกฎหมายเก่ียวกับการป่าไม้  การสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า  และการส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ” 

ข้อ ๙ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๑๔  แห่งกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ต  
พ.ศ.  ๒๕๕๔  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ต  (ฉบับที่  ๓)   
พ.ศ.  ๒๕๕๖  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ  ๑๔  ที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการสงวนและคุ้มครอง 
ดูแลรักษา  หรือบํารุงป่าไม้  สัตว์ป่า  ต้นน้ํา  ลําธาร  และทรัพยากรธรรมชาติอื่น ๆ  ไว้เพื่อความสมดุล 
ของระบบนิเวศน์และสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติ  ตามมติคณะรัฐมนตรีและกฎหมายเก่ียวกับการป่าไม้  
การสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า  และการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเท่านั้น 

ที่ดินประเภทน้ีซึ่งเอกชนเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรมหรือเก่ียวข้องกับเกษตรกรรม  การอยู่อาศัย  การท่องเที่ยว  สถาบันราชการ   
การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่  สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น  ให้ใช้ได้
ไม่เกินร้อยละห้าสิบของแปลงที่ดินที่ย่ืนขออนุญาต  และห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน 
(๒) คลังน้ํามัน  สถานที่เก็บรักษาน้ํามัน  ลักษณะที่สาม  สถานีบริการน้ํามันประเภท  ก  

สถานีบริการน้ํามันประเภท  ข  สถานีบริการน้ํามันประเภท  ค  ลักษณะที่สอง  สถานีบริการน้ํามัน
ประเภท  จ  ลักษณะที่สอง  และสถานีบริการน้ํามันประเภท  ฉ  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  
เพื่อการจําหน่าย  เว้นแต่เป็นสถานีบริการน้ํามันที่ใช้เพื่อกิจการของท่าเรือท่องเที่ยว  (มารีน่า) 



หน้า   ๑๙ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๖๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   กรกฎาคม   ๒๕๕๘ 
 

  

(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว  สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ  สถานที่
บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ  สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทร้านจําหน่าย  
สถานที่ เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ  และสถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง 

(๔) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม 
(๕) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม 
(๖) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย  เว้นแต่เป็นการจัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัยประเภทบ้านเดี่ยว 
(๗) การอยู่อาศัยหรือประกอบกิจการประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่ 
(๘) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทห้องแถว  ตึกแถว  หรือบ้านแถว 
(๙) การอยู่อาศัยประเภทอาคารอยู่อาศัยรวม  เว้นแต่อยู่ในระยะ  ๑ ,๐๐๐  เมตร   

จากชายฝั่งทะเล 
(๑๐) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ 
ที่ดินประเภทน้ีในเขตปฏิรูปที่ดิน  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมตามกฎหมายว่าด้วย 

การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม” 
ข้อ ๑๐ ให้ยกเลิกบริเวณหมายเลข  ๖.๒๓  ในแผนผังกําหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ 

ได้จําแนกประเภทและแสดงโครงการคมนาคมและขนส่งท้ายกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม 
จังหวัดภูเก็ต  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

ข้อ ๑๑ ให้ยกเลิกบริเวณหมายเลข  ๑.๓๗  หมายเลข  ๖.๒๑  และหมายเลข  ๖.๒๕   
ในแผนผังกําหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จําแนกประเภทและแสดงโครงการคมนาคมและขนส่ง
ท้ายกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ต  พ.ศ.  ๒๕๕๔  และให้ใช้บริเวณหมายเลข  ๑.๓๗  
หมายเลข  ๖.๒๑  และหมายเลข  ๖.๒๕  ตามแผนผังกําหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จําแนก
ประเภทและแสดงโครงการคมนาคมและขนส่งท้ายกฎกระทรวงนี้แทน 

ข้อ ๑๒ ให้เพิ่มบริเวณหมายเลข  ๑.๓๗/๑  หมายเลข  ๑.๔๗/๑  หมายเลข  ๒.๒๔/๑  
หมายเลข  ๙.๓๗/๑  หมายเลข  ๙.๔๑/๑  หมายเลข  ๙.๔๓/๑  หมายเลข  ๑๔.๑๕/๑  หมายเลข  
๑๔.๑๕/๒  หมายเลข  ๑๔.๑๕/๓  หมายเลข  ๑๔.๑๖/๑  หมายเลข  ๑๔.๑๖/๒  หมายเลข  ๑๔.๑๖/๓  
และหมายเลข  ๑๕.๓๒/๑  ตามแผนผังกําหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จําแนกประเภทและแสดง
โครงการคมนาคมและขนส่งท้ายกฎกระทรวงนี้  ในแผนผังกําหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จําแนกประเภท
และแสดงโครงการคมนาคมและขนสง่ท้ายกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ต  พ.ศ.  ๒๕๕๔   

ข้อ ๑๓ ให้ยกเลิกความใน  ๑.  ๒.  ๖.  ๙.  ๑๔.  และ  ๑๕.  ในรายการประกอบแผนผัง
กําหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จําแนกประเภทและแสดงโครงการคมนาคมและขนส่งท้าย
กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ต  พ.ศ.  ๒๕๕๔  และให้ใช้ความใน  ๑.  ๒.  ๖.  ๙.  ๑๔.  
และ  ๑๕.  ในรายการประกอบแผนผังกําหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จําแนกประเภทและแสดง
โครงการคมนาคมและขนส่งท้ายกฎกระทรวงนี้แทน 



หน้า   ๒๐ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๖๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   กรกฎาคม   ๒๕๕๘ 
 

  

ข้อ ๑๔ ให้ยกเลิกความในรายการ  ๑.๓๗  รายการ  ๖.๒๑  และรายการ  ๖.๒๕  ในรายการ
ประกอบแผนผังกําหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จําแนกประเภทและแสดงโครงการคมนาคม 
และขนส่งท้ายกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ต  พ.ศ.  ๒๕๕๔  และให้ใช้ความในรายการ  
๑.๓๗  รายการ  ๖.๒๑  และรายการ  ๖.๒๕  ในรายการประกอบแผนผังกําหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ตามที่ได้จําแนกประเภทและแสดงโครงการคมนาคมและขนส่งท้ายกฎกระทรวงนี้แทน 

ข้อ ๑๕ ให้ยกเลิกรายการ  ๖.๒๓  ในรายการประกอบแผนผังกําหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ตามที่ได้จําแนกประเภทและแสดงโครงการคมนาคมและขนส่งท้ายกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม
จังหวัดภูเก็ต  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

ข้อ ๑๖ ให้เพิ่มรายการ  ๑.๓๗/๑  รายการ  ๑.๔๗/๑  รายการ  ๒.๒๔/๑  รายการ  ๙.๓๗/๑  
รายการ  ๙.๔๑/๑  รายการ  ๙.๔๓/๑  รายการ  ๑๔.๑๕/๑  รายการ  ๑๔.๑๕/๒  รายการ  ๑๔.๑๕/๓  
รายการ  ๑๔.๑๖/๑  รายการ  ๑๔.๑๖/๒  รายการ  ๑๔.๑๖/๓  และรายการ  ๑๕.๓๒/๑  ตามรายการ
ประกอบแผนผังกําหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จําแนกประเภทและแสดงโครงการคมนาคม 
และขนส่งท้ายกฎกระทรวงน้ี  ในรายการประกอบแผนผังกําหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จําแนก
ประเภทและแสดงโครงการคมนาคมและขนส่งท้ายกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ต  
พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๙  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

พลเอก  อนุพงษ์  เผ่าจินดา 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
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1.47/1

ทางหลวงแผนดินหมายเลข 4021 (สายใหม)

ซอย

ถนนหลวงพอแชม

ตาเอยีด

500 ม.

ถน
นทาง

หม
ูบา

น
เมื

อง
ท

อง

ภก.8022ภก.8022 ข

ที่ดินประเภทพาณิชยกรรมและที่อยูอาศัยหนาแนนมาก

ที่ดินประเภทอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและการรักษา

ใหใชบังคับผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ต (ฉบับที่ 4)ใหใชบังคับผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ต (ฉบับที่ 4)
พ.ศ. 2558พ.ศ. 2558



รายการประกอบแผนผังกําหนดการใชประโยชนที่ดนิตามท่ีไดจําแนกประเภท 
และแสดงโครงการคมนาคมและขนสงทายกฎกระทรวง 

ใหใชบังคับผังเมอืงรวมจังหวัดภูเกต็  (ฉบับที ่ ๔) 
พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

 

 

การใชประโยชนที่ดินใน  ๑.  รายการ  ๑.๓๗  รายการ  ๑.๓๗/๑  รายการ  ๑.๔๗/๑  ๒.  รายการ  ๒.๒๔/๑  

๖.  รายการ  ๖.๒๑  รายการ  ๖.๒๕  ๙.  รายการ  ๙.๓๗/๑  รายการ  ๙.๔๑/๑  รายการ  ๙.๔๓/๑   

๑๔.  รายการ  ๑๔.๑๕/๑  รายการ  ๑๔.๑๕/๒  รายการ  ๑๔.๑๕/๓  รายการ  ๑๔.๑๖/๑  รายการ  ๑๔.๑๖/๒  

รายการ  ๑๔.๑๖/๓  ๑๕.  และรายการ  ๑๕.๓๒/๑  ใหเปนไปตามท่ีกําหนดดังตอไปนี้ 

๑. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑.๑  ถึงหมายเลข  ๑.๓๗/๑  ท่ีดินในบริเวณหมายเลข  ๑.๓๘   

ถึงหมายเลข  ๑.๔๗/๑  และที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑.๔๘  ถึงหมายเลข  ๑.๕๕  ท่ีกําหนดไวเปนสีเหลือง   

ใหเปนที่ดินประเภทท่ีอยูอาศัยหนาแนนนอย  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๑.๓๗ ดานเหนือ   จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาเทือกเขากมลา   

  ดานตะวันออก   จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาเทือกเขากมลา 

  ดานใต   จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๒๓๓  ที่จุดซึ่ง 

อยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๐๒๙  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๒๓๓  ฟากตะวันออก  

ไปทางทิศเหนือตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๒๓๓  เปนระยะ  ๒๐๐  เมตร 

  ดานตะวันตก   จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๒๓๓  ฟากตะวันออก 

 ๑.๓๗/๑ ดานเหนือ   จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาเทือกเขากมลา 

  ดานตะวันออก จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๐๒๙  ที่จุดซึ่ง 

อยูหางจากถนนพิศิษฐกรณียบรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๐๒๙  ฟากใต  ไปทางทิศตะวันออก

ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๐๒๙  เปนระยะ  ๕๐๐  เมตร 

  ดานใต จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาเทือกเขานาคเกิด 

  ดานตะวันตก จดถนนพิศิษฐกรณีย  ฟากตะวันออก  วัดสุวรรณคีรีวงก  ทางหลวง

แผนดินหมายเลข  ๔๐๒๙  ฟากเหนือ  และเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๐๒๙  ที่จุดซึ่ง 

อยูหางจากถนนพิศิษฐกรณียบรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๐๒๙  ฟากใต  ไปทางทิศตะวันตก

ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๐๒๙  เปนระยะ  ๕๐  เมตร 
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 ๑.๔๗/๑ ดานเหนือ จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๐๒๑  ที่จุดซึ่ง 

อยูหางจากซอยตาเอียด  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๐๒๑  ฟากตะวันออก  ไปทาง 

ทิศตะวันออกเฉยีงเหนือตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๐๒๑  เปนระยะ  ๑๕๐  เมตร  ทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  ๔๐๒๑  ฟากตะวันตก  ซอยตาเอียด  ฟากใต  ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๐๒๑  ฟากตะวันตก   

และซอยปาหลาย  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  ๔๐๒๑ 

  ดานใต   จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๐๒๑  ที่จุดซึ่ง 

อยูหางจากถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อบรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๐๒๑  ฟากตะวันออก   

ไปทางทิศเหนือตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๐๒๑  เปนระยะ  ๕๐๐  เมตร  ทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  ๔๐๒๑  ฟากตะวันออก  ถนนหลวงพอแชม  ฟากเหนือ  ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๐๒๑  

ฟากตะวันออก  โรงเรียนบานฉลอง  และเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๐๒๑  ท่ีจุดซึ่งอยูหางจาก

ถนนหลวงพอแชมบรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๐๒๑  ฟากตะวันออก  ไปทางทิศเหนือ 

ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๐๒๑  เปนระยะ  ๑๐๐  เมตร 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  ๔๐๒๑ 

๒. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๒.๑  ถึงหมายเลข  ๒.๒๔/๑  และท่ีดินในบริเวณหมายเลข  ๒.๒๕  

ถึงหมายเลข  ๒.๔๑  ที่กําหนดไวเปนสีสม  ใหเปนท่ีดินประเภทท่ีอยูอาศัยหนาแนนปานกลาง  มีรายการ 

ดังตอไปนี้ 

 ๒.๒๔/๑ ดานเหนือ   จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาเทือกเขากมลา 

  ดานตะวันออก จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๐๒๙  ที่จุดซึ่ง 

อยูหางจากถนนพิศิษฐกรณียบรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๐๒๙  ฟากใต  ไปทางทิศตะวันตก

ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๐๒๙  เปนระยะ  ๕๐  เมตร 

  ดานใต   จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๐๒๙  ฟากเหนือ  และทางหลวง

แผนดินหมายเลข  ๔๒๓๓  ฟากตะวันออก 

  ดานตะวันตก จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๒๓๓  ที่จุดซึ่ง 

อยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๐๒๙  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๒๓๓  ฟากตะวันออก   

ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๒๓๓  เปนระยะ  ๒๐๐  เมตร 
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๖. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๖.๑  ถึงหมายเลข  ๖.๒๒  และที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๖.๒๔  
ถึงหมายเลข  ๖.๓๓  ท่ีกําหนดไวเปนสีเขียว  ใหเปนท่ีดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๖.๒๑ ดานเหนือ จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาเทือกเขากมลา 
  ดานตะวันออก จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาเทือกเขากมลา  ถนนทางเขา

คลับเฮาสสนามกอลฟล็อคปาลม  ฟากตะวันตก  เสนขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข  ๔๐๒๐  (สายเดิม)  เสนขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๐๒๙  
เสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๐๒๙  ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๐๒๐  (สายเดิม)  
บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๐๒๙  ฟากเหนือ  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวทางหลวงแผนดิน
หมายเลข  ๔๐๒๙  เปนระยะ  ๘๐๐  เมตร  เสนขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข  ๔๐๒๙  เสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๐๒๐  (สายใหม)  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  วิทยาเขตภูเก็ต  โฉนดท่ีดินเลขท่ี  ๓๕๙๐๑  นส.  ๓  ก  เลขที่  ๓๐๑   
โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๕๙๐๒  โฉนดท่ีดินเลขท่ี  ๓๕๘๙๗  นส.  ๓  เลขที่  ๑๐  โฉนดที่ดินเลขท่ี  ๔๔๐๖๖  
โฉนดที่ดินเลขท่ี  ๘๓๑๔๘  โฉนดที่ดินเลขท่ี  ๔๔๐๖๗  โฉนดที่ดินเลขท่ี  ๖๑๓๕๓  โฉนดที่ดินเลขท่ี  ๖๑๓๕๔  

โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๕๒๓๓  โฉนดที่ดินเลขที่  ๖๑๕๓๓  โฉนดที่ดินเลขที่  ๗๙๓๘๐  เสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  
กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๐๒๒  และเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลาง 
ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๐๒๑ 

  ดานใต   จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข  ๔๐๒๘ 

  ดานตะวันตก จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาเทือกเขานาคเกิด  โครงการ
ชลประทานภูเก็ต  (อางเก็บน้ําบางวาด)  และเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๐๒๙  ที่จุดซึ่ง 
อยูหางจากถนนพิศิษฐกรณียบรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๐๒๙  ฟากใต  ไปทางทิศตะวันออก
ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๐๒๙  เปนระยะ  ๕๐๐  เมตร 

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๙.๓๔  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวมะกอก  และบริเวณ
หมายเลข  ๑๕.๓๙  และหมายเลข  ๑๕.๔๒  ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน 

 ๖.๒๕ ดานเหนือ จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาเลนคลองมุดง  และถนนสาย  ก  ๓  
ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดแนวเขตปาสงวนแหงชาต ิ ปาเลนคลองมุดง  และถนนทางเขา
หมูบานเมืองทอง 

  ดานใต จดท่ีสาธารณะเลียบชายฝงทะเลอันดามัน 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข  ๔๐๒๑ 



 
๔ 

๙. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๙.๑  ถึงหมายเลข  ๙.๓๗/๑  ท่ีดินในบริเวณหมายเลข  ๙.๓๘   
ถึงหมายเลข  ๙.๔๑/๑  ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๙.๔๒  ถึงหมายเลข  ๙.๔๓/๑  และที่ดินในบรเิวณหมายเลข  ๙.๔๔  

ถึงหมายเลข  ๙.๖๙  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวมะกอก  ใหเปนที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา  มีรายการดังตอไปนี้ 
 ๙.๓๗/๑ โรงเรียนบานกะหลิม 

 ๙.๔๑/๑ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองปาตอง  (ศูนย  ๒) 
 ๙.๔๓/๑ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองปาตอง  (ศูนย  ๑) 
๑๔. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑๔.๑  ถึงหมายเลข  ๑๔.๑๕/๓  ท่ีดินในบริเวณหมายเลข  ๑๔.๑๖   

ถึงหมายเลข  ๑๔.๑๖/๓  และที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑๔.๑๗  ถึงหมายเลข  ๑๔.๓๘  ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน  

ใหเปนท่ีดินประเภทสถาบันศาสนา  มีรายการดังตอไปนี้ 
 ๑๔.๑๕/๑ มัสยิดหวะดานิยา  ตุลอิสลามียะ 

 ๑๔.๑๕/๒ มัสยิดนูรุลฮุดา 
 ๑๔.๑๕/๓ มัสยิดนูรูลอิสลามิยะฮ 
 ๑๔.๑๖/๑ ศาลเจาปุนเถากง 
 ๑๔.๑๖/๒ สุสานอิสลาม  (กุโบร) 
 ๑๔.๑๖/๓ สํานักสงฆแหลมเพชร 

๑๕. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑๕.๑  ถึงหมายเลข  ๑๕.๓๒/๑  และท่ีดนิในบรเิวณหมายเลข  ๑๕.๓๓  
ถึงหมายเลข  ๑๕.๗๙  ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน  ใหเปนท่ีดินประเภทสถาบันราชการ  การสาธารณูปโภค 

และสาธารณูปการ  มีรายการดังตอไปนี้ 
 ๑๕.๓๒/๑ อาคารราชปาทนสุรณ 



หน้า   ๒๑ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๖๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   กรกฎาคม   ๒๕๕๘ 
 

  

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้  คือ  โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติม 
ข้อกําหนดการใช้ประโยชน์ที่ ดินตามกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ต  พ.ศ.  ๒๕๕๔   
เพ่ือกําหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจการอ่ืนเป็นรายแปลง  เพ่ิมข้อกําหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่ง 
ลําคลองหรือแหล่งนํ้าสาธารณะในที่ดินประเภทท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นน้อยบางบริเวณ  เพ่ิมข้อห้ามการใช้
ประโยชน์ที่ดินประเภทบ้านแถวในท่ีดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม  และข้อห้ามการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ประเภทห้องแถว  ตึกแถว  หรือบ้านแถว  ในที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้  เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อยบางส่วนเป็นที่ดินประเภทท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นปานกลางและการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรมบางส่วนเป็นที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย  และเพ่ิมการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ประเภทสถาบันการศึกษา  ที่ดินประเภทสถาบันศาสนา  และที่ดินประเภทสถาบันราชการ  การสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ  เพ่ือให้เหมาะสมกับสภาพการณ์และสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป  และเพ่ือประโยชน์แห่งรัฐ   
จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 
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