ค�ำน�ำ
การพัฒนาประเทศในห้วงเวลาที่ผานมา สวนราชการ หนวยงานของรัฐ
ถื อ เป็ น ตั ว จั ก รส� า คั ญ ในการขั บ เคลื่ อ นการพั ฒ นา แก้ ไขปั ญ หา และตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนด้วยงบประมาณแผนดินที่รัฐบาลจัดสรรให้แตละหนวยงาน
ไปด�าเนินการผานโครงการตาง ๆ อาทิ โครงการซอม/สร้างสาธารณูปโภคพื้นฐาน
โครงการกอสร้าง/พัฒนาแหลงทองเทีย่ วทัง้ ทางบกและทะเล หรือสถานทีท่ เี่ ป็นโบราณสถาน
ซึ่ ง การด� า เนิ น โครงการดั ง กล า วต้ อ งได้ รั บ การอนุ มั ติ อนุ ญ าต จากหน ว ยงาน
ที่ มี ห น้ า ที่ ก� า กั บ ดู แ ล ตามระเบี ย บ กฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ ง แต ห น ว ยงานของรั ฐ
โดยสวนใหญมิได้ด�าเนินการขออนุมัติ อนุญาตตอหนวยงานตามที่กฎหมายก�าหนดไว้
เนื่ อ งมาจากเหตุ ผ ลหลายประการ อาทิ สาเหตุ จ ากขั้ น ตอนการอนุ มั ติ อนุ ญ าต
ใช้ระยะเวลาในการพิจารณานาน สงผลให้หนวยงานไมสามารถขอรับการสนับสนุน
งบประมาณ/ต้องแก้ไขเปลีย่ นแปลงโครงการ/สงคืนงบประมาณ สาเหตุจากเจ้าหน้าทีผ่ ปู้ ฏิบตั ิ
ขาดความรู้ ความเข้าใจในขัน้ ตอนการเสนอขอด�าเนินโครงการซึง่ โครงการต้องมีความพร้อม
ในการด�าเนินการ สาเหตุดงั กลาวสงผลกระทบในหลายระดับทัง้ เจ้าหน้าทีอ่ าจถูกด�าเนินคดี
ในฐานะผู้ปฏิบัติ หนวยงานเจ้าของโครงการไม ส ามารถด� า เนิ นโครงการให้ บรรลุ ผ ล
ตามวัตถุประสงคที่ก�าหนด ประชาชนและประเทศชาติไมได้รับการบริการ การพัฒนา
และแก้ไขปัญหาความต้องการได้
กระทรวงมหาดไทยในฐานะที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการบ�าบัดทุกข บ�ารุงสุข
ของประชาชน ผ า นบุ ค ลากรและส ว นราชการในสั ง กั ด ของกระทรวงมหาดไทย
ซึ่งด�าเนินงานอยูในพื้นที่ทุกจังหวัด ได้ตระหนักถึงปัญหาและอุปสรรคในการขออนุมัติ
อนุ ญ าตใช้ พื้ น ที่ เ พื่ อ ด� า เนิ น โครงการของหน ว ยงาน ส ว นราชการต า ง ๆ กระทรวง
มหาดไทย จึ ง ได้ จั ด ท� า “คู  มื อ การอนุ มั ติ อนุ ญ าตขอใช้ พื้ น ที่ จ ากส ว นราชการ” ขึ้ น
คูมือดังกลาวได้รวบรวมกฎหมาย ระเบียบ ขั้นตอนการด�าเนินการ แผนภาพแสดง
ขั้นตอนการด�าเนินงาน (Flowchart) และหนวยงานผู้มีอ�านาจในการอนุมัติ อนุญาต
ตามสภาพของพื้ น ที่ อาทิ ที่ ร าชพั ส ดุ ที่ โ บราณสถาน ที่ วั ด ที่ ช ลประทาน ที่ ป ่ า
ที่ ดิ น สาธารณประโยชน เพื่ อ ให้ เจ้ า หน้ า ที่ ผู ้ ป ฏิ บั ติ ง านและผู ้ ส นใจได้ ศึ ก ษาระเบี ย บ
ข้อกฎหมาย ท�าความเข้าใจขัน้ ตอน วิธกี ารในการขออนุมตั ิ อนุญาตใช้พนื้ ทีจ่ ากสวนราชการ
ให้ถูกต้องซึ่งจะชวยลดปัญหาในกระบวนการปฏิบัติงานให้แกทั้งหนวยงานที่ยื่นค�าขอ

และหนวยงานทีม่ หี น้าทีพ่ จิ ารณา ทัง้ ยังเป็นการเพิม่ ประสิทธิภาพในการปฏิบตั ริ าชการ
ให้ แ ก เจ้ า หน้ า ที่ ข องหน ว ยงานรั ฐ ให้ ส ามารถปฏิ บั ติ ง านได้ อ ย า งรวดเร็ ว ถู ก ต้ อ ง
ตามระเบียบกฎหมาย ได้อีกทางหนึ่ง
โดยการจัดท�า “คูมือการอนุมัติ อนุญาตขอใช้พื้นที่จากสวนราชการ”
ในครัง้ นี้ ได้รบั ความรวมมือเป็นอยางดียงิ่ ในการประสานงาน ให้ขอ้ มูล และการตรวจสอบ
ความครบถ้วนถูกต้องของเนือ้ หาจากสวนราชการตาง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง ดังนี้ กรมธนารักษ
กรมป่าไม้ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่ กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา่ และพันธุพ ชื
กรมชลประทาน กรมเจ้าทา กรมทรัพยากรน�้าบาดาล กรมศิลปากร กรมพัฒนาสังคม
และสวัสดิการ กรมที่ดิน ส�านักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ ส�านักงานการปฏิรูปที่ดิน
เพื่ อ เกษตรกรรม ส� า นั ก นโยบายและแผนทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม
และการรถไฟแหงประเทศไทย ในการรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดท�าคูมือฯ ฉบับนี้
คณะผู้จัดท�าหวังเป็นอยางยิ่งวา “คูมือการอนุมัติ อนุญาตขอใช้พื้นที่
จากสวนราชการ” ซึ่งได้จัดท�าขึ้นนี้จะเกิดประโยชนตอการปฏิบัติงานของหนวยงาน
สวนราชการตาง ๆ ในการขออนุมัติ อนุญาตใช้พื้นที่ให้เป็นไปตามที่ระเบียบ กฎหมาย
ก�าหนด เพือ่ ให้การขับเคลือ่ นการด�าเนินโครงการตาง ๆ ส�าเร็จลุลว งเป็นไปตามนโยบาย
ของรัฐบาล และกอให้เกิดประโยชนตอประชาชนและประเทศชาติตอไป
ส�านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
สิงหาคม 2564
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ที่ดินสำธำรณประโยชน์
กรมที่ดิน
“ที่สาธารณประโยชน” หมายถึง ที่ดินส�าหรับประชาชนใช้ประโยชนรวมกัน
ไมวา เป็นโดยสภาพธรรมชาติ โดยการใช้รว มกันของประชาชน โดยทางนิตกิ รรม หรือโดยผลของ
กฎหมาย เชน ทีท่ า� เลเลีย้ งสัตว ป่าช้าฝังและเผาศพ ห้วย หนอง ทีช่ ายตลิง่ ทางหลวง ทะเลสาบ
เป็นต้น ตามมาตรา 1304 (2) แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ถือวาเป็นสาธารณสมบัติ
ของแผนดินส�าหรับพลเมืองใช้รวมกัน ผู้ใดจะเข้ายึดถือครอบครองเพื่อประโยชนแตเฉพาะตน
นั้นไมได้เว้นแตจะได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ตามระเบียบและกฎหมายที่ก�าหนดไว้
หากฝ่าฝืนจะมีความผิดและได้รับโทษตามประมวลกฎหมายที่ดินหรือกฎหมายอื่นที่ก�าหนดไว้
โดยเฉพาะ
ส ว นราชการที่ มี ค วามประสงค จ ะใช้ ที่ ส าธารณประโยชน อ ย า งถาวร เช น
เป็นทีต่ งั้ อาคารส�านักงาน จะต้องด�าเนินการถอนสภาพทีด่ นิ อันเป็นสาธารณสมบัตขิ องแผนดิน
ตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว า ด้ ว ยวิ ธี ป ฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ การถอนสภาพ การจั ด
ขึ้นทะเบียนและการจัดหาผลประโยชนในที่ดินของรัฐ ตามประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2550
กอนเข้าด�าเนินการใช้พื้นที่เพื่อให้สามารถใช้พื้นที่ดังกลาวได้อยางถาวร ทั้งนี้ ที่ดินที่จะ
ถอนสภาพได้ ต ้ อ งเป็ น ที่ อั น เป็ น สาธารณสมบั ติ ข องแผ น ดิ น ประเภทพลเมื อ งใช้ ร  ว มกั น
(ทีด่ นิ สาธารณประโยชน) การถอนสภาพทีด่ นิ ส�าหรับพลเมืองใช้รว มกันนัน้ ต้องตราเป็นพระราชบัญญัติ
แตหากพลเมืองได้เลิกใช้ประโยชนในที่ดินนั้นแล้วการถอนสภาพให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา
โดยผู ้ ข อจะต้ อ งเป็ น ทบวงการเมื อ งตามประมวลกฎหมายที่ ดิ น และบริ เวณที่ ดิ น นั้ น
ต้องอยูใ นโซนทีก่ า� หนดให้ใช้ประโยชนในราชการ รวมทัง้ ไมขดั ตอกฎหมายผังเมือง อยางไรก็ตาม
การขอถอนสภาพนัน้ เป็นกระบวนการทีใ่ ช้เวลานาน ดังนัน้ สวนราชการสามารถขอใช้ประโยชน
ที่ดินสาธารณประโยชน ตามมาตรา 9 แหงประมวลกฎหมายที่ดินได้เป็นการชั่วคราวครั้งละ
ไมเกิน 5 ปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยหลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการอนุญาต
ตามมาตรา 9 แหงประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2543
1. กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง

1.1 มาตรา 8 วรรคสอง (1) แหงประมวลกฎหมายที่ดิน
1.2 มาตรา 9 แหงประมวลกฎหมายที่ดิน
1.3 ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว า ด้ ว ยหลั ก เกณฑ แ ละวิ ธี ก ารเกี่ ย วกั บ
การอนุญาตตามมาตรา 9 แหงประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2543
คู่มือการอนุมัติ อนุญาตขอใช้พื้นที่จากสวนราชการ
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1.4 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการถอนสภาพ การจัด
ขึ้นทะเบียนและการจัดหาผลประโยชนในที่ดินของรัฐ ตามประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2550
1.5 ค� ำ สั่ ง กระทรวงมหาดไทย ที่ 109/2538 ลงวั น ที่ 16 มี น าคม 2538
เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามความในมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน
1.6 หนังสือกรมที่ดิน ที่ มท 0723/ว 10962 ลงวันที่ 4 พฤษภาคม 2544
เรื่อง ทบวงการเมืองขอใช้ที่สาธารณสมบัติของแผ่นดินส�ำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันในเขตปฏิรูปที่ดิน
1.7 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีส่ ดุ ที่ มท  0511.3/ว 3312 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2547
เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับทบวงการเมืองหรือส่วนราชการขอใช้ที่ดินของรัฐ
เพื่อประโยชน์ในราชการ
1.8 หนังสือกรมที่ดิน ที่ มท 0511.3/ว 16851 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2554
เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับทบวงการเมืองหรือส่วนราชการขอใช้ที่ดินของรัฐ
เพื่อประโยชน์ในราชการ
1.9 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0511.3/ว 1578 ลงวันที่ 10 เมษายน 2555
เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับทบวงการเมืองหรือส่วนราชการขอใช้ที่ดินของรัฐ
เพื่อประโยชน์ในราชการ
1.10 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0511.3/ว 0688 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559
เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการขุดลอกแหล่งน�้ำสาธารณประโยชน์ที่ตื้นเขิน การขออนุญาต
ใช้ประโยชน์ในทีด่ นิ ของรัฐตามมาตรา 9 และการขอสัมปทานตามมาตรา 12 แห่งประมวลกฎหมายทีด่ นิ
1.11 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0310.1/ว 0003 ลงวันที่ 3 มกราคม 2561
เรื่อง การซักซ้อมแนวทางและขั้นตอนการปฏิบัติในอ�ำนาจหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวกับที่ดิน
สาธารณประโยชน์
1.12 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0511.3/ว 2297 ลงวันที่ 21 เมษายน 2564
เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการขออนุญาตใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐตามมาตรา 9 และการขอ
สัมปทานตามมาตรา 12 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
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2. ผู้มีอ�ำนาจอนุมัติ

2.1 การถอนสภาพทีด่ นิ อันเป็นสาธารณสมบัตขิ องแผ่นดินประเภทพลเมืองใช้รว่ มกัน
(ทีด่ นิ สาธารณประโยชน์) การถอนสภาพทีด่ นิ ต้องกระท�ำโดยตราพระราชบัญญัตหิ รือพระราชกฤษฎีกา
แล้วแต่กรณี
2.2 การขออนุญาตใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐเป็นการชั่วคราวตามมาตรา 9 แห่ง
ประมวลกฎหมายที่ดิน
2.2.1 กรณีที่ดินที่ขอใช้เป็นที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ราษฎร
ใช้ประโยชนร์ ว่ มกัน หากราษฎรในพืน้ ที/่ ราษฎรทีเ่ คยใช้ประโยชน์รว่ มกัน องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
อําเภอ จังหวัดไม่ขัดข้อง ผู้ว่าราชการจังหวัดท้องที่จะอนุญาตได้ต้องได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงมหาดไทยก่อน
2.2.2 กรณีที่ดินที่ขอใช้เป็นที่ดินที่มิได้มีบุคคลใดมีสิทธิครอบครอง ที่เวนคืน
ที่ทอดทิ้งไม่ทําประโยชน์  ที่รกร้างว่างเปล่า หรือที่ดินสาธารณประโยชน์ที่ราษฎรเลิกใช้ประโยชน์
รว่ มกัน และถูกถอนสภาพโดยกฎหมายปฏิรปู ทีด่ นิ เพือ่ เกษตรกรรม แล้วตกอยูใ่ นสถานะทีร่ กร้างวา่ งเปลา่
เมื่อได้รับหนังสือยืนยันจาก ส.ป.ก. ว่าไม่ประสงค์จะใช้ที่ดินที่ถูกถอนสภาพเพื่อการปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรมตลอดไป และยินยอมให้กระทรวงมหาดไทยอนุญาตให้ทบวงการเมืองเข้าใช้
ประโยชน์ในราชการหรือดําเนินการขึ้นทะเบียนการใช้ประโยชน์ได้ ผู้ว่าราชการจังหวัดอนุญาตได้
โดยไม่ต้องขออนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก่อน
3. สถานที่ยื่นค�ำขอ

3.1 ในเขตกรุงเทพมหานคร
3.1.1 เจ้าพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร หรือ
3.1.2 เจ้าพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานครสาขา แล้วแต่กรณี
3.2 ในเขตจังหวัดอื่น
3.2.1 เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด หรือ
3.2.2 เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสาขา แล้วแต่กรณี
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4. ขั้นตอนการขอถอนสภาพที่ดิน และขั้นตอนการขออนุมัติ/อนุญาต

4.1 การถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภทพลเมือง
ใช้ร่วมกัน (ที่ดินสาธารณประโยชน์)
4.1.1 ผูข้ อซึง่ เป็นทบวงการเมืองยืน่ เรือ่ งต่อผูว้ า่ ราชการจังหวัดหากอยูใ่ นเขต
กรุงเทพมหานครให้ยื่นต่ออธิบดีกรมที่ดิน โดยที่ดินจะต้องอยู่ในบริเวณที่ก�ำหนดความเหมาะสม
ใช้ประโยชน์ในราชการและไม่ขัดกฎหมายผังเมือง
4.1.2 อ�ำเภอท้องที่ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสอบสวนประวัติ
ความเป็นมาพร้อมให้ความเห็น
4.1.3 ผู้ขอประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อจัดให้มีกระบวนการ
รับฟังความคิดเห็นของราษฎร
4.1.4 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน�ำเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของสภาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
4.1.5 ส�ำนักงานที่ดินจังหวัดแจ้งขอความเห็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่
เชน่ ส.ป.ก.จังหวัด หน่วยงานป่าไม้พนื้ ที่ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด อ�ำเภอ และองคก์ รปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เป็นต้น
4.1.6 ส�ำนักงานที่ดินจังหวัดเสนอคณะกรรมการก�ำกับการใช้ที่ดินของรัฐ
ประจ�ำจังหวัดพิจารณาให้ความเห็น
4.1.7 ส�ำนักงานที่ดินจังหวัดสรุปเรื่องพร้อมความเห็นของจังหวัดส่งให้
กรมที่ดินทราบ
4.1.8 กรมที่ ดิ น ตรวจสอบเรื่ อ งและยกร่ า ง พ.ร.ฎ./พ.ร.บ. ถอนสภาพ
พร้อมรูปแผนที่แนบท้ายเสนอกระทรวงมหาดไทยพิจารณา
4.1.9 ส�ำนักกฎหมาย ส�ำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เสนอคณะกรรมการ
พิจารณาร่างกฎหมายของกระทรวงมหาดไทย
4.1.10 กรมทีด่ นิ ส่งเรือ่ งให้สำ� นักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีนำ� เข้าคณะรัฐมนตรี
เพื่อพิจารณา
4.1.11 คณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบแล้วส่งให้คณะกรรมการกฤษฎีกา
พิจารณาร่างพระราชกฤษฎีกา/พระราชบัญญัติ ถอนสภาพฯ
4.1.12 กระบวนการออกพระราชกฤษฎีกา/พระราชบัญญัติ ถอนสภาพฯ
4.1.13 กรมที่ดินแจ้งจังหวัด ผู้ขอ และกรมธนารักษ์
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4.2 การขออนุญาตใช้ประโยชน์ในทีด่ นิ ของรัฐเป็นการชัว่ คราวตามมาตรา 9 แห่ง
ประมวลกฎหมายที่ดิน
4.2.1 สว่ นราชการทีม่ คี วามประสงคข์ อใช้ทดี่ นิ ของรัฐเพือ่ ประโยชนใ์ นราชการ
ยืน่ คาํ ขอ (แบบ ท.ด. 64) ต่อเจ้าพนักงานทีด่ นิ จังหวัด/เจ้าพนักงานทีด่ นิ จังหวัดสาขา พร้อมแผนงาน/
โครงการ เหตุผลความจําเป็น วัตถุประสงค์ วิธีดําเนินการ งบประมาณ แผนที่สังเขป สําเนาแผนที่
ภูมิประเทศ 1 : 50,000 แสดงที่ตั้งค่าพิกัด
4.2.2 สํานักงานที่ดินจังหวัด/สาขา ตรวจสอบข้อเท็จจริงตามแบบ ท.ด. 66
และออกไปชันสูตร ตามแบบ ท.ด. 67
4.2.3 รังวัดตามหลักวิชาการ แสดงขอบเขต เนือ้ ที่ ลงทีห่ มายในระวาง ระวาง
แผนที่ภูมิประเทศ 1 : 50,000 ระบุค่าพิกัด เจ้าหน้าที่รับรองความถูกต้อง
4.2.4 อ�ำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสอบสวนประวัติความเป็นมา
ของที่ดินตามกรอบแนวทางในการดําเนินการถอนสภาพตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
วิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการถอนสภาพ การจัดขึ้นทะเบียนและการจัดหาผลประโยชน์ ตามประมวล
กฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2550 ข้อ 13
4.2.5 ประกาศตามแบบ ท.ด. 25 กําหนด 30 วัน
4.2.6 จัดให้มีการประชุมราษฎรในพื้นที่/ราษฎรที่เคยใช้ประโยชน์ร่วมกัน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เพือ่ ขอความเห็นในการขอใช้และขอถอนสภาพ หรือจัดขึน้ ทะเบียนทีด่ นิ
4.2.7 จังหวัดดําเนินการทําหนังสือขอให้หน่วยงานที่มีอํานาจหน้าที่ตาม
กฎหมายตรวจสอบและให้ความเห็นว่า เห็นควรอนุญาตในการขอใช้และขอถอนสภาพหรือจัดขึ้น
ทะเบียนที่ดินดังกล่าวหรือไม่ อย่างไร
4.2.7.1 สํานักงานพัฒนาที่ดินเขตพื้นที่ตรวจสอบเขตป่าไม้ถาวร
ตามมติคณะรัฐมนตรี
4.2.7.2 สาํ นักจัดการทรัพยากรป่าไม้ตรวจสอบเขตป่าสงวนแหง่ ชาติ
4.2.7.3 สํานักบริหารพืน้ ทีอ่ นุรกั ษ์ตรวจสอบเขตอุทยานแห่งชาติ หรือ
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเขตห้ามล่าสัตว์ป่า
4.2.7.4 สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนพื้นที่ตรวจสอบเขตพื้นที่
ป่าชายเลนตามมติคณะรัฐมนตรี

8

คู่มือการอนุมัติ อนุญาตขอใช้พื้นที่จากส่วนราชการ

4.2.7.5 หน ่ ว ยทหารในเขตพื้ น ที่ ต รวจสอบว่ า มี ค วามสํ า คั ญ ทาง
ยุทธศาสตร์หรือไม่ ควรอนุญาตหรือไม่
4.2.7.6 สํานักงานศิลปากรในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ตรวจสอบว่ามี
โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ หรือเป็นแหล่งโบราณคดีซึ่งมีความสําคัญทางประวัติศาสตร์
หรือไม่
4.2.7.7 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าขัดข้องหรือไม่  ควรอนุญาต
หรือไม่
4.2.7.8 สํานักงานสิ่งแวดล้อมจังหวัดหรือสํานักงานสิ่งแวดล้อมภาค
ว่าจะขัดข้องทางด้านสิ่งแวดล้อมหรือไม่ ควรอนุญาตหรือไม่ 
4.2.7.9 สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดว่าขัดข้องทางด้าน
ผังเมืองหรือไม่
4.2.7.10 สาํ นักงานการปฏิรปู ทีด่ นิ จังหวัดวา่ อยูใ่ นเขตพระราชกฤษฎีกา
การกําหนดเป็นเขตปฏิรูปที่ดินหรือไม่  หากอยู่จะต้องได้รับแจ้งว่าไม่ประสงค์จะใช้เพื่อการปฏิรูป
ที่ดินตลอดไปก่อน
4.2.7.11 อําเภอ/จังหวัด มีความเห็นเป็นประการใด ควรอนุญาต
หรือไม่
4.2.7.12 หน่วยราชการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องแล้วแต่เห็นสมควร เช่น
แขวงการทาง เป็นต้น
4.2.8 นําเข้าคณะกรรมการประจําจังหวัดพิจารณาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยหลักเกณฑ์  และวิธีการเกี่ยวกับการอนุญาตตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน
พ.ศ. 2543 ข้อ 8, 9
4.2.9 เสนอผู ้ ว ่ า ราชการจั ง หวั ด ออกใบอนุ ญ าตแล้ ว แจ้ ง หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
ถ้าเป็นที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ราษฎรใช้ประโยชน์ร่วมกัน ให้ส่งเรื่องให้กรมที่ดิน
เพื่อเสนอรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติ ก่อนออกใบอนุญาต
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4.3 หลักเกณฑ์ผู้ขอ
ผูข้ อมีสถานะเป็นทบวงการเมือง พร้อมแสดงเหตุผลความจําเป็นเร่งด่วนในการ
ดําเนินการ และเหตุผลความจําเป็นในการใช้ประโยชน์ในที่ดินเกิน 10 ไร่
4.4 การออกใบอนุญาต
4.4.1 ออกใบอนุญาตได้คราวละไม่เกิน 5 ปี
4.4.2 แบบใบอนุญาต ท.ด. 69 ให้กําหนดเงื่อนไขไว้ด้วยว่าผู้ขอจะต้องให้
ความรว่ มมือในการดาํ เนินการถอนสภาพ หรือจัดขึน้ ทะเบียนทีด่ นิ โดยใช้งบประมาณตนเองให้แล้วเสร็จ
ก่อนครบกําหนดเวลาที่อนุญาต โดยเสียค่าตอบแทนให้แก่รัฐตามนัยมาตรา 7/1 แห่งประมวล
กฎหมายที่ดิน
4.4.3 ถ้ า ไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามเงื่ อ นไขที่ กํ า หนด หรื อ มี ผ ลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ ม
หรือเกิดอันตรายความเสียหายอย่างร้ายแรง ให้เพิกถอนใบอนุญาตได้
4.5 การก�ำหนดค่าตอบแทน
ผูข้ อต้องเสียค่าตอบแทนเป็นรายปีให้แกอ่ งคก์ รปกครองสว่ นท้องถิน่ ตามมาตรา 9/1
แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน แต่ไม่เกินไร่ละ 1,000 บาทต่อปี ตามบัญชีท้ายประมวลกฎหมายที่ดิน
5. แบบฟอร์มค�ำขออนุญาต

การขออนุญาตใช้ประโยชนใ์ นทีด่ นิ ของรัฐเป็นการชัว่ คราวตามมาตรา 9 แห่งประมวล
กฎหมายที่ดิน ยื่นค�ำขอตามแบบ ท.ด. 64
6. เอกสารหลักฐาน

แผนงาน/โครงการ เหตุผลความจ�ำเป็น วัตถุประสงค์ วิธีการด�ำเนินการ งบประมาณ
แผนที่สังเขป ส�ำเนาแผนที่ภูมิประเทศ มาตราส่วน 1 : 50,000 แสดงที่ตั้งค่าพิกัด

คู่มือการอนุมัติ อนุญาตขอใช้พื้นที่จากส่วนราชการ
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ข้อสังเกต

ทบวงการเมืองผูข้ อสามารถยืน่ ความประสงค์ขอใช้และขอถอนสภาพหรือจัด
ขึน้ ทะเบียนทีด่ นิ ไปในคราวเดียวกัน โดยในการขอความเห็นราษฎรในพืน้ ที/่ ราษฎรทีเ่ คยใช้
ประโยชน์ร่วมกัน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อําเภอ จังหวัด และหน่วยงานราชการอื่น ๆ
ทีเ่ กีย่ วข้อง ควรให้ความเห็นพร้อมไปในคราวเดียวกันว่าไม่ขดั ข้อง เห็นควรอนุญาตในการขอใช้
และถอนสภาพ หรือจัดขึ้นทะเบียน (แล้วแต่กรณี) ที่สาธารณประโยชน์ (ชื่อที่สาธารณะ)
ทั้งแปลง/บางส่วน เนื้อที่       เพื่อให้      (ชื่อหน่วยงาน)    ใช้เป็นประโยชน์   (ตาม
วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน)  เพือ่ จะได้ใช้ประกอบการพิจารณาการขอใช้และขอถอนสภาพ
หรือจัดขึ้นทะเบียนที่ดินต่อไป โดยไม่ต้องกลับไปขอความเห็นใหม่อีกครั้ง
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ว่างขาว
14

ที่รำชพั สดุ
กรมธนารักษ์
ตามเจตนารมณของกฎหมายวาด้วยที่ราชพัสดุ ได้มีจุดหมายให้ที่ราชพัสดุมีไว้
หรือสงวนไว้เพื่อใช้ประโยชนในทางราชการ ดังนั้น สวนราชการ องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
จึงสามารถขอใช้ทรี่ าชพัสดุเพือ่ ประโยชนในทางราชการได้ตามความจ�าเป็นและสมควร โดยเมือ่
ครอบครองหรือใช้ประโยชนในที่ราชพัสดุแล้วจะต้องมีหน้าที่ในการปกครองดูแล บ�ารุงรักษา
และใช้ที่ราชพัสดุให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ
ที่เกี่ยวข้อง จึงได้จัดท�าคูมือการใช้ที่ราชพัสดุนี้ขึ้น เพื่อเป็นการเผยแพรความรู้และสร้าง
ความเข้าใจเกีย่ วกับหลักเกณฑการใช้ทรี่ าชพัสดุให้กบั สวนราชการผูใ้ ช้ทรี่ าชพัสดุได้ทราบ เพือ่ ใช้
เป็นแนวทางให้กบั ผูใ้ ช้ทรี่ าชพัสดุในการด�าเนินการให้ถกู ต้องตามกฎหมายทีร่ าชพัสดุ โดยเฉพาะ
อยางยิ่งเพื่อให้สวนราชการและองคกรปกครองสวนท้องถิ่น ตระหนักวาที่ราชพัสดุนั้นมีจ�ากัด
ควรดูแลรักษาและหวงแหนไว้และเป็นทรัพยสินของสวนรวมของประเทศ ไมใชสวนราชการใด
สวนราชการหนึ่งเป็นการเฉพาะ เพื่อให้เกิดประโยชนตอทางราชการตอไป
1. ค�ำนิยำมของผู้มีสิทธิขอใช้/ผู้ใช้ท่ร
ี ำชพั สดุ

ตามกฎกระทรวงการใช้ที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2563 ได้ก�าหนดค�านิยามของผู้มีสิทธิ
ขอใช้และผู้ใช้ที่ราชพัสดุไว้ดังนี้
1.1 “ผู้ขอใช้ที่ราชพัสดุ” หมายความวา สวนราชการหรือองคกรปกครอง
สวนท้องถิ่นที่ขอใช้ที่ราชพัสดุ
1.2 “ผู ้ ใช้ ที่ ร าชพั ส ดุ ” หมายความว า ส ว นราชการหรื อ องค ก รปกครอง
สวนท้องถิ่นที่เป็นผู้ใช้ ปกครอง ดูแล และบ�ารุงรักษาที่ราชพัสดุ
หมำยเหตุ

“สวนราชการ” และ “องคกรปกครองสวนท้องถิ่น” ตามกฎหมายเกี่ยวกับ
ที่ราชพัสดุ หมายถึง 1. สวนราชการ หมายถึง สวนราชการตามพระราชบัญญัติปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม และหนวยงานทีร่ บั ผิดชอบงานธุรการ
ขององคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญหรือศาลหรือองคกรอัยการหรือรัฐสภา 2. องคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น หมายถึง องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล องคการบริหารสวนต�าบล
กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และองคกรปกครองสวนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง
คู่มือการอนุมัติ อนุญาตขอใช้พื้นที่จากสวนราชการ
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2. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

2.1 พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2562
2.2 กฎกระทรวงการใช้ที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2563
2.3 กฎกระทรวง ว่ า ด้ ว ยหลั ก เกณฑ ์ แ ละวิ ธี ก ารปกครอง ดู แ ล บ� ำ รุ ง รั ก ษา
ใช้ และจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
3. หลักเกณฑ์การพิ จารณาอนุญาตให้ใช้ท่ร
ี าชพั สดุ

3.1 การขอใช้ที่ราชพัสดุตามกฎกระทรวงการใช้ที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2563 ข้อ 7 (1)
และการใช้ที่ราชพัสดุตามหลักเกณฑ์ที่กรมธนารักษ์ก�ำหนดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้พิจารณา
อนุญาต
3.2 กรณีการขอใช้ที่ราชพัสดุที่เกินกว่ามาตรฐานการใช้ที่ราชพัสดุตามหลักเกณฑ์
ที่กรมธนารักษ์ก�ำหนด ให้ใช้หลักเกณฑ์การพิจารณา ดังต่อไปนี้
3.2.1 กรณีการขอใช้ทรี่ าชพัสดุเนือ้ ทีไ่ มเ่ กิน 20 ไร่ ให้ผอู้ ำ� นวยการกองบริหาร
ทีร่ าชพัสดุกรุงเทพมหานคร และผูอ้ ำ� นวยการกองบริหารทีร่ าชพัสดุภมู ภิ าค เป็นผูพ้ จิ ารณาอนุญาต
3.2.2 กรณีการขอใช้ที่ราชพัสดุเนื้อที่เกินกว่า 20 ไร่ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 30 ไร่ 
ให้รองอธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นผู้พิจารณาอนุญาต
3.2.3 กรณีการขอใช้ที่ราชพัสดุเนื้อที่เกินกว่า 30 ไร่  ขึ้นไป หรือการขอใช้
ทีร่ าชพัสดุกรณีทเี่ ป็นงานนโยบาย/โครงการส�ำคัญ เชน่ โครงการน�ำทีร่ าชพัสดุไปสนับสนุนกิจกรรม
ตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ เรื่องที่เป็นปัญหาทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม
การศาสนา และเรื่องที่เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี ให้อธิบดีกรมธนารักษ์เป็นผู้พิจารณาอนุญาต
4. การยื่ น หนั ง สื อ แสดงความประสงค์ ข อใช้ ที่ ร าชพั สดุ

ให้ผู้ขอใช้ที่ราชพัสดุ

ยื่น ณ สถานที่ดังต่อไปนี้
4.1 ที่ราชพัสดุตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร ให้ยื่นต่อกรมธนารักษ์
4.2 ที่ราชพัสดุตั้งอยู่ในจังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานคร ให้ยื่นต่อส�ำนักงาน
ธนารักษ์พื้นที่ซึ่งที่ราชพัสดุตั้งอยู่
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5. หลักเกณฑ์การขอใช้ท่ร
ี าชพั สดุ และมาตรฐานการใช้ที่ราชพั สดุ

5.1 การขอใช้ที่ราชพัสดุ
ในการขอใช้ที่ราชพัสดุ ให้ผู้ขอใช้ที่ราชพัสดุซึ่งประสงค์จะขอใช้ที่ราชพัสดุ
เพือ่ ประโยชนใ์ นทางราชการในการปฏิบตั ติ ามหน้าทีแ่ ละอ�ำนาจยืน่ หนังสือแสดงความประสงค์ขอใช้
ทีร่ าชพัสดุ โดยแจ้งวัตถุประสงค์ในการขอใช้ทรี่ าชพัสดุ พร้อมด้วยเอกสารหรือหลักฐานทีเ่ กีย่ วข้อง
โดยสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 กรณี คือ กรณีที่ 1 ที่ราชพัสดุที่ขอใช้เป็นที่ว่างและไม่อยู่
ในความครอบครองของหน่วยงานใด และกรณีที่ 2 ที่ราชพัสดุที่อยู่ในความครอบครองของ
ส่วนราชการ ซึ่งกรมธนารักษ์ได้ก�ำหนดแนวทางในการด�ำเนินการไว้ ดังนี้
5.1.1 กรณี ที่ ร าชพั ส ดุ เ ป็ น ที่ ว ่ า งและไม่ อ ยู ่ ใ นความครอบครองของ
หน่วยงานใดให้ยื่นค�ำขอใช้ต่อกรมธนารักษ์หรือส�ำนักงานธนารักษ์พื้นที่
5.1.2 กรณีเป็นที่ราชพัสดุที่อยู่ในความครอบครองของส่วนราชการผู้ขอใช้
ที่ราชพัสดุจะต้องท�ำความตกลงกับส่วนราชการที่ครอบครองอยู่ก่อน เมื่อได้รับความยินยอมแล้ว
จึงจะยื่นค�ำขอใช้ต่อกรมธนารักษ์หรือส�ำนักงานธนารักษ์พื้นที่
5.2 หลักเกณฑ์และขั้นตอนการขอใช้ที่ราชพัสดุ
5.2.1 หลักฐานประกอบการขอใช้ที่ราชพัสดุ
ผู ้ ข อใช้ ที่ ร าชพั ส ดุ ซ่ึ ง ประสงค์ จ ะขอใช้ ที่ ร าชพั ส ดุ เ พื่ อ ประโยชน์
ในทางราชการในการปฏิบัติตามหน้าที่และอ�ำนาจยื่นหนังสือแสดงความประสงค์ขอใช้ที่ราชพัสดุ
พร้อมด้วยเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้
1) แบบขอใช้ที่ราชพัสดุ (แบบ ทบ.4) โดยกรอกรายละเอียดต่าง ๆ
ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ และลงนามโดยหัวหน้าสว่ นราชการระดับกระทรวง ทบวง กรม องคก์ รปกครอง
ส่วนท้องถิ่นหรือผู้ที่ได้รับมอบอ�ำนาจจากหัวหน้าส่วนราชการดังกล่าว
2) รายละเอียดเกี่ยวกับโครงการที่จะขอใช้ที่ราชพัสดุ
3) ค�ำขอตัง้ งบประมาณหรือเอกสารการได้รบั อนุมตั งิ บประมาณของ
โครงการที่จะขอใช้ที่ราชพัสดุ
4) แผนที่แสดงรายละเอียด
(1) ที่ตั้งและพิกัดของที่ราชพัสดุ โดยแสดงสถานที่ส�ำคัญ เช่น
ศูนย์ราชการหลักของจังหวัดหรืออ�ำเภอ ศาสนสถาน โบราณสถาน หรือสถานศึกษา ในระยะ
สิบกิโลเมตรจากที่ตั้งของที่ราชพัสดุ

คู่มือการอนุมัติ อนุญาตขอใช้พื้นที่จากส่วนราชการ
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(2) การใช้ประโยชน์ในที่ดินที่เป็นที่ราชพัสดุในปัจจุบันทั้งแปลง
และแสดงการใช้ประโยชน์ในที่ดินบริเวณข้างเคียง
5) แผนผั ง แสดงการใช้ ป ระโยชน์ ใ นที่ ดิ น เฉพาะบริ เวณที่ ข อใช้
ที่ราชพัสดุ โดยแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับอาคารและสิ่งปลูกสร้างที่จะปลูกสร้าง ซึ่งมีมาตราส่วน
ที่ถูกต้องตามหลักวิชาการและรับรองโดยสถาปนิก วิศวกร นายช่างโยธาหรือนายช่างส�ำรวจ
6) เอกสารหรือหลักฐานอื่นตามที่อธิบดีก�ำหนด
ในกรณีที่ราชพัสดุอยู่ในพื้นที่เดียวกันกับพื้นที่ที่ส่วนราชการหรือ
หน่วยงานของรัฐแห่งอื่นมีหน้าที่และอ�ำนาจดูแลรับผิดชอบ ให้ผู้ขอใช้ที่ราชพัสดุยื่นหนังสือแสดง
ความเห็นของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐดังกล่าวเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย
5.2.2 กรณีส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขอใช้ที่ราชพัสดุ
ส่วนราชการและองค์ ก รปกครองส่ วนท้ อ งถิ่ น ผู ้ ข อใช้ ที่ ร าชพั ส ดุ
จะขอใช้ทรี่ าชพัสดุได้เฉพาะเพือ่ ประโยชนใ์ นทางราชการในการปฏิบตั ติ ามหน้าทีแ่ ละอ�ำนาจเท่านัน้
โดยในการขอใช้จะต้องแจ้งเหตุผลความจ�ำเป็นในการขอใช้ที่ราชพัสดุนั้นให้ชัดเจน และจะต้องยื่น
ค�ำขอใช้ต่อกรมธนารักษ์ ดังนี้
1) กรณีที่ราชพัสดุตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร
ให้ยนื่ ค�ำขอใช้ทรี่ าชพัสดุตอ่ กรมธนารักษ์ โดยแนบเอกสารหลักฐาน
ประกอบค�ำขอใช้ตามข้อ 5.2.1 ให้ครบถ้วน และมีขั้นตอนการด�ำเนินการ ดังนี้
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2) กรณีที่ราชพัสดุตั้งอยู่ในจังหวัดอื่น ให้ยื่นค�ำขอใช้ที่ราชพัสดุ
ต่อส�ำนักงานธนารักษ์พื้นที่ โดยแบ่งเป็น 2 กรณี คือ
(1) การขอใช้ทรี่ าชพัสดุเป็นการชัว่ คราวในกรณีทมี่ คี วามจ�ำเป็น
และเร่งด่วนเพื่อประโยชน์ในการป้องกันหรือบรรเทาสาธารณภัย และการขอใช้ที่ราชพัสดุเพื่อ
ก่อสร้างอาคารที่ท�ำการบ้านพัก กิจการสาธารณูปการ หรือกิจการสาธารณูปโภค ซึ่งมีเนื้อที่ที่ใช้ใน
การก่อสร้างและเนือ้ ทีท่ ขี่ อใช้ทง้ั หมดตามทีอ่ ธิบดีกำ� หนด ให้ยนื่ ค�ำขอใช้ตอ่ ส�ำนักงานธนารักษ์พนื้ ที่
พร้อมแนบเอกสารประกอบค�ำขอตามข้อ 5.2.1 ให้ครบถ้วน โดยส�ำนักงานธนารักษ์พนื้ ทีจ่ ะรวบรวม
เอกสารหลักฐานน�ำเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาอนุญาต และมีขั้นตอนการด�ำเนินการ ดังนี้
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(2) กรณีการขอใช้ที่ราชพัสดุที่มีเนื้อที่ที่ใช้ในการก่อสร้างและ
เนือ้ ทีท่ ขี่ อใช้ทงั้ หมดไม่เป็นไปตามทีอ่ ธิบดีกำ� หนด ผูข้ อใช้ทรี่ าชพัสดุจะต้องยืน่ ค�ำขอใช้ตอ่ ส�ำนักงาน
ธนารักษ์พื้นที่ โดยแนบเอกสารหลักฐานประกอบค�ำขอตามข้อ 5.2.1 ให้ครบถ้วน และส�ำนักงาน
ธนารักษ์พื้นที่จะรวบรวมเอกสารหลักฐานน�ำเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดให้ความยินยอมแล้วส่งเรื่อง
ให้กรมธนารักษ์พิจารณาอนุญาต โดยมีขั้นตอนการด�ำเนินการ ดังนี้
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5.2.3 กรณีผู้ใช้ที่ราชพัสดุเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้ที่ราชพัสดุ
กระบวนงานนี้ไม่รวมถึงการขอเปลี่ยนแปลงจากการใช้ในราชการ
มาเป็นการจัดหาประโยชน์  ซึ่งการด�ำเนินการในลักษณะเช่นนี้ต้องส่งคืนหรือยินยอมในการน�ำ
ที่ราชพัสดุในความครอบครองมาจัดให้เช่า โดยต้องแจ้งให้กรมธนารักษ์เป็นผู้ด�ำเนินการ
ตามกฎกระทรวงการใช้ที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2563 ข้อ 11 วรรคสอง
ก�ำหนดไว้วา่ เมือ่ ผูใ้ ช้ทรี่ าชพัสดุเปลีย่ นแปลงวัตถุประสงค์การใช้ทรี่ าชพัสดุ ให้แจ้งและขอท�ำความตกลง
กับกรมธนารักษ์ใหม่ ให้นำ� ความในข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5 และข้อ 7 มาใช้บงั คับแก่การขอท�ำความตกลง
เพื่อเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้ที่ราชพัสดุตามวรรคสองด้วยโดยอนุโลม โดยมีขั้นตอน
ด�ำเนินการ ดังนี้
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5.3 เกณฑ์มาตรฐานการใช้ที่ราชพัสดุ
กรมธนารักษไ์ ด้กำ� หนดหลักเกณฑก์ ารพิจารณาอนุญาตให้สว่ นราชการ องคก์ ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งขอใช้ที่ราชพัสดุนั้นตามที่จ�ำเป็นและสมควร เพื่อประโยชน์ในทางราชการ
ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ดังนี้
5.3.1 การขอใช้ที่ราชพัสดุเพื่อก่อสร้างที่ท�ำการ
หมายถึง สถานที่ท�ำงาน เช่น อาคารที่ท�ำการ ห้องสมุดประชาชน
ศูนย์การเรียนรู้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นต้น
เกณฑ์มาตรฐานการใช้ที่ราชพัสดุ
การขอใช้ที่ดินราชพัสดุ
เนื้อที่ไม่เกิน 1 ไร่

การขอใช้อาคารราชพัสดุ
เนื้อที่ไม่เกิน 10 ตารางเมตรต่อคน

*** ในกรณีขอใช้เกินมาตรฐานหรือมิได้ก�ำหนดมาตรฐานไว้ ให้ผู้ขอใช้ที่ราชพัสดุชี้แจงเหตุผล
ความจ�ำเป็น พร้อมกับจัดท�ำแผนผังแสดงโครงการทีจ่ ะใช้ประโยชน์สง่ ให้กรมธนารักษ์เพือ่ ประกอบการ
พิจารณาเป็นราย ๆ ไป ***
5.3.2 การขอใช้ที่ราชพัสดุเพื่อก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ
บ้านเดี่ยว
ใช้เนื้อที่
ประเภท/ระดับต�ำแหน่ง
ไม่เกิน
(ตร.ว.)
1. ประเภทบริหาร ระดับต้น
และระดั บ สู ง ประเภท 200
วิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ
2. ประเภทอ� ำ นวยการ
ระดั บ ต้ น และระดั บ สู ง
ประเภทวิ ช าการ ระดั บ
ช� ำ นาญการพิ เ ศษ และ
ระดับเชี่ยวชาญ ประเภท
ทั่วไป ระดับทักษะพิเศษ

150

บ้านแฝด
ใช้เนื้อที่
ไม่เกิน
(ตร.ว.)

-

อาคารชุดพัก
อาคารชุดพัก
อาศัย 18 หน่วย อาศัย 30 หน่วย
ใช้เนื้อที่ไม่เกิน ใช้เนือ้ ที่ไม่เกิน
(ตร.ว.)
(ตร.ว.)
-

-

-

-
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อาคารชุดพัก
บ้านเดี่ยว บ้านแฝด อาคารชุดพัก
ใช้เนื้อที่ ใช้เนื้อที่ อาศัย 18 หน่วย อาศัย 30 หน่วย
ประเภท/ระดับต�ำแหน่ง
ใช้เนื้อที่ไม่เกิน ใช้เนื้อที่ไม่เกิน
ไม่เกิน
ไม่เกิน
(ตร.ว.)
(ตร.ว.)
(ตร.ว.)
(ตร.ว.)
3. ประเภทวิชาการ ระดับ
ช�ำนาญการประเภททั่วไป
100
ระดั บ ช� ำ นาญงาน และ
ระดับอาวุโส
4. ประเภทวิชาการ ระดับ
ปฏิบัติการประเภททั่วไป
50
450
650
ระดับปฏิบัติงาน
*** ในกรณีทขี่ อใช้ทดี่ นิ ราชพัสดุเพือ่ กอ่ สร้างบ้านพักข้าราชการในลักษณะรูปแบบอืน่ ทีไ่ มไ่ ด้กำ� หนด
มาตรฐานไว้หรือขอใช้เกินมาตรฐานก�ำหนด ให้ผู้ขอใช้ที่ราชพัสดุรวบรวมเอกสารหลักฐานส่งให้
กรมธนารักษ์พิจารณาความเหมาะสมเป็นกรณีไป ***
5.3.3 การขอใช้ที่ราชพัสดุเพื่อก่อสร้างกิจการสาธารณูปโภค
กิจการสาธารณูปโภค
1. ถนน

-

2. ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์  การระบายน�้ำ การสื่อสาร
3. ระบบโครงข่ายคมนาคม
ที่ใช้ในการสัญจรไปมา
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-

ลักษณะการดำ�เนินการ
การขยายความกว้างหรือความยาว การปรับปรุง ซอ่ มแซมถนน
ที่มีอยู่เดิมในที่ราชพัสดุ หรือถนนในเขตคันคลองชลประทาน
การตัดถนนใหม่ในที่ราชพัสดุเชื่อมระหว่างถนนสาธารณะ
กับถนนสาธารณะ
การตั ด ถนนใหม่ ใ นที่ ร าชพั ส ดุ เชื่ อ มระหว่ า งทางหรื อ ถนน
ภายในที่ราชพัสดุที่มีอยู่เดิม
การปักเสา พาดสายไฟฟ้า หรือปรับปรุง ซ่อมแซมเสา
หรือสายไฟฟ้า
การวางหรือปรับปรุง ซ่อมแซมท่อประปา ท่อระบายน�้ำ
การวางหรือปรับปรุง ซอ่ มแซมสายโทรศัพท์ หรือสายสง่ ระบบ
การสื่อสาร
การก่อสร้างสะพาน ทางเชื่อมระหว่างถนนสาธารณะ ทางยก
ระดับ หรือทางลอด หรืออุโมงค์ข้ามแยก
การก่อสร้างสะพานคนข้าม
หรือลักษณะการด�ำเนินการจัดสร้างระบบโครงขา่ ยการจราจร
ที่มีลักษณะเดียวกัน
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อนึง่ การขอใช้ทรี่ าชพัสดุเพือ่ จัดสร้างระบบโครงขา่ ยคมนาคมทีใ่ ช้ในการสัญจรไปมา
ดังกล่าว ต้องไม่เป็นการเอื้อประโยชน์ให้เอกชนรายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ
*** การให้ใช้ทรี่ าชพัสดุเพือ่ กิจการดังกลา่ วข้างต้น หากทีด่ นิ อยูใ่ นความครอบครองของสว่ นราชการอืน่
หรื อ เป็ น พื้ น ที่ ที่ จั ด ให้ เช ่ า จะต้ อ งได้ รั บ ความยิ น ยอมจากส่ ว นราชการผู ้ ค รอบครองหรื อ
ผูเ้ ชา่ กอ่ นแล้วแต่กรณี และการด�ำเนินการจะต้องประสานและตรวจสอบ รวมทัง้ ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย
และระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการก่อสร้างอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างด้วย ***
5.3.4 การขอใช้ที่ราชพัสดุเพื่อจัดสร้างสาธารณูปการ
ประเภท
1. สวนสาธารณะ
2. สนามกีฬา  ลานกีฬา
3. การก่อสร้างศาลาที่พักริมทาง ป้อมยาม ป้อมต�ำรวจ
ศูนย์บริการข้อมูลเพื่อการท่องเที่ยว หรือการด�ำเนินการ
ในลักษณะท�ำนองเดียวกัน ในที่ราชพัสดุที่อยู่ในเขตทาง
หรือเขตชลประทาน
4. การติดตั้งป้ายบอกทางหรือป้ายประชาสัมพันธ์ของทาง
ราชการในที่ราชพัสดุที่อยู่ในเขตทางหรือเขตชลประทาน

มาตรฐานการใช้
เนื้อที่ไม่เกิน
10 ไร่
3 ไร่
ให้ใช้ที่ราชพัสดุจ�ำนวนเนื้อที่
ตามความจ�ำเป็น
ให้ใช้ที่ราชพัสดุจ�ำนวนเนื้อที่
ตามความจ�ำเป็น

*** การก�ำหนดเกณฑม์ าตรฐานการใช้ทรี่ าชพัสดุ ตามข้อ 5.3 ข้างต้น อาศัยอ�ำนาจตามกฎกระทรวง
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแล บ�ำรุงรักษา ใช้ และจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ
พ.ศ. 2545 ข้อ 14 วรรคสาม (2) ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่กฎกระทรวงการใช้ที่ราชพัสดุ
พ.ศ. 2563 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม่ 137 ตอนที่ 98 ก เมือ่ วันที่ 3 ธันวาคม 2563 ให้ใช้บงั คับ
ได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับกฎกระทรวงการใช้ที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2563 จนกว่าจะมีระเบียบ
ที่ออกตามกฎกระทรวงนี้ ***
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5.4 เงื่อนไขการใช้ที่ราชพัสดุส�ำหรับผู้ใช้ที่ราชพัสดุ
5.4.1 ต้องใช้ที่ราชพัสดุตามวัตถุประสงค์ที่ขอใช้ภายในระยะเวลา 3 ปี
นับแต่วันที่ท�ำความตกลงกับกรมธนารักษ์
5.4.2 ในกรณีทมี่ กี ารใช้ รือ้ ถอน หรือดัดแปลงทีร่ าชพัสดุ หรือกระท�ำการใด ๆ
อันมีผลกระทบตอ่ สาระส�ำคัญหรือสถานะของทีร่ าชพัสดุ โดยยังเป็นการด�ำเนินการตามวัตถุประสงค์เดิม
ให้ผู้ใช้ที่ราชพัสดุแจ้งกรมธนารักษ์ทราบเพื่อแก้ไขรายการทะเบียนที่ราชพัสดุให้ถูกต้อง
5.4.3 ผู ้ ใช้ ที่ ร าชพั ส ดุ ซึ่ ง ประสงค ์ จ ะรื้ อ ถอนหรื อ ดั ด แปลงอาคารหรื อ
สิ่งปลูกสร้างที่เป็นที่ราชพัสดุที่อาจมีผลกระทบต่อคุณค่าทางประวัติศาสตร์  ศิลปกรรม หรือ
สถาปัตยกรรมที่ควรอนุรักษ์ของอาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง ตามบัญชีรายชื่ออาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง
ที่อธิบดีก�ำหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการที่ราชพัสดุ ต้องได้รับความยินยอมจาก
กรมธนารักษ์หรือส�ำนักงานธนารักษ์พื้นที่แล้วแต่กรณีก่อน
5.4.4 ผู ้ ใช้ ที่ ร าชพั ส ดุ ซึ่ ง ประสงค ์ จ ะรื้ อ ถอนหรื อ ดั ด แปลงอาคารหรื อ
สิ่งปลูกสร้างที่เป็นที่ราชพัสดุที่เป็นโบราณสถาน ให้ด�ำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยโบราณสถาน
โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
5.4.5 การจ�ำหน่ายอาคารหรือสิง่ ปลูกสร้างทีร่ อื้ ถอน การจ�ำหน่ายวัสดุทรี่ อื้ ถอน
หรือการจ�ำหน่ายต้นไม้ ดิน หรือวัสดุอื่น ๆ ที่ได้จากที่ราชพัสดุ ให้ผู้ใช้ที่ราชพัสดุปฏิบัติให้เป็นไป
ตามระเบียบที่รัฐมนตรีก�ำหนด ทั้งนี้ ถ้ามีเงินที่ได้จากการจ�ำหน่ายให้น�ำส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน
ในนามของกรมธนารักษ์
5.4.6 ต้องดูแลและบ�ำรุงรักษาที่ราชพัสดุให้คงอยู่ในสภาพที่เหมาะสมแก่
การใช้ประโยชน์อยู่เสมอ และระมัดระวังมิให้เกิดการบุกรุกหรือความเสียหายใด ๆ แก่ที่ราชพัสดุ
และให้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบสภาพที่ราชพัสดุได้ โดยเจ้าหน้าที่แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ใช้ที่ราชพัสดุ
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน
5.4.7 ต้องจัดท�ำรายงานเกีย่ วกับการใช้ ปกครอง ดูแลและบ�ำรุงรักษาทีร่ าชพัสดุ
เสนอต่อกรมธนารักษ์ภายในเดือนกันยายนของทุกปี
6. แบบฟอร์มค�ำขออนุญาต

แบบขอใช้ที่ราชพัสดุ (แบบ ทบ.4) โดยกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ 
และลงนามโดยหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวง ทบวง กรม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หรือผู้ที่ได้รับมอบอ�ำนาจจากหัวหน้าส่วนราชการดังกล่าว
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7. เอกสารหลักฐานประกอบการขอใช้ท่ร
ี าชพั สดุ

7.1 รายละเอียดเกี่ยวกับโครงการที่จะขอใช้ที่ราชพัสดุ
7.2 ค�ำขอตัง้ งบประมาณหรือเอกสารการได้รบั อนุมตั งิ บประมาณของโครงการทีจ่ ะ
ขอใช้ที่ราชพัสดุ
7.3 แผนที่แสดงรายละเอียด
7.3.1 ทีต่ งั้ และพิกดั ของทีร่ าชพัสดุ โดยแสดงสถานทีส่ ำ� คัญ เช่น ศูนย์ราชการหลัก
ของจังหวัดหรืออ�ำเภอ ศาสนสถาน โบราณสถาน หรือสถานศึกษา ในระยะสิบกิโลเมตรจาก
ที่ตั้งของที่ราชพัสดุ
7.3.2 การใช้ประโยชนใ์ นทีด่ นิ ทีเ่ ป็นทีร่ าชพัสดุในปัจจุบนั ทัง้ แปลง และแสดง
การใช้ประโยชน์ในที่ดินบริเวณข้างเคียง
7.4 แผนผังแสดงการใช้ประโยชนใ์ นทีด่ นิ เฉพาะบริเวณทีข่ อใช้ทรี่ าชพัสดุ โดยแสดง
รายละเอียดเกี่ยวกับอาคารและสิ่งปลูกสร้างที่จะปลูกสร้าง ซึ่งมีมาตราส่วนที่ถูกต้องตามหลัก
วิชาการและรับรองโดยสถาปนิก วิศวกร นายช่างโยธา หรือนายช่างส�ำรวจ
7.5 เอกสารหรือหลักฐานอื่นตามที่อธิบดีก�ำหนด
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พื้ นที่ปฏิรูปที่ดินเพื่ อเกษตรกรรม
ส�านักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
“การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม” ตามพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรม พ.ศ. 2518 มาตรา 4 หมายความวา การปรับปรุงเกี่ยวกับสิทธิ และการถือครอง
ในที่ดินเพื่อเกษตรกรรม รวมตลอดถึงการจัดที่อยูอาศัยในที่ดินเพื่อเกษตรกรรมนั้น โดยรัฐ
น�าทีด่ นิ ของรัฐ หรือทีด่ นิ ทีร่ ฐั จัดซือ้ หรือเวนคืนจากเจ้าของทีด่ นิ ซึง่ มิได้ทา� ประโยชนในทีด่ นิ นัน้
ด้วยตนเอง หรือมีที่ดินเกินสิทธิตามพระราชบัญญัตินี้ เพื่อจัดให้แกเกษตรกรผู้ไมมีที่ดิน
ของตนเองหรือเกษตรกรทีม่ ที ดี่ นิ เล็กน้อยไมเพียงพอแกการครองชีพและสถาบันเกษตรกรได้เชาซือ้
เชาหรือเข้าท�าประโยชนโดยรัฐให้ความชวยเหลือในการพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม การปรับปรุง
ทรัพยากรและปัจจัยการผลิต ตลอดจนการผลิตและการจ�าหนายให้เกิดผลดียงิ่ ขึน้ โดยมีหนวยงาน
ที่มีอ�านาจหน้าที่ด�าเนินการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมตามพระราชบัญญัตินี้ คือ ส�านักงาน
การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)
ตามพระราชบัญญัติดังกลาว นอกจากภารกิจในการจัดที่ดินให้เกษตรกรเพื่อใช้
ในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ส.ป.ก. ยังมีภารกิจหน้าทีใ่ นการชวยเหลือพัฒนาปัจจัยตาง ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตทางการเกษตร และชีวิตความเป็นอยูของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน
เพือ่ ให้เกษตรกรได้ใช้ทดี่ นิ ให้เกิดประโยชนคมุ้ คาสูงสุด แตเนือ่ งจากการพัฒนาพืน้ ทีโ่ ดยการกอสร้าง
สิ่งสาธารณูปโภคในเขตปฏิรูปที่ดินต้องใช้งบประมาณและความรู้เฉพาะทางในการด�าเนินการ
ส.ป.ก. จึงได้ออกระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม วาด้วยการมอบหมายให้
เลขาธิการส�านักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมพิจารณาอนุญาตการใช้ที่ดินเพื่อกิจการ
สาธารณูปโภค และกิจการอื่น ๆ ในเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. 2536 เพื่อให้สวนราชการ หนวยงาน
ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชนที่ด�าเนินการโดยไมหวังผลก�าไรสามารถขออนุญาตใช้ที่ดิน
ในเขตปฏิ รู ป ที่ ดิ น เพื่ อ ด� า เนิ น กิ จ การสาธารณู ป โภคและกิ จ การอื่ น ๆ ตามที่ ร ะเบี ย บฯ
ก�าหนดไว้ ได้แก
1. การใช้ที่ดินเพื่อการศึกษาให้ใช้ได้ดังตอไปนี้ (ระเบียบฯ ข้อ 6)
1.1 โรงเรียนระดับอนุบาล เนื้อที่ไมเกิน 12 ไร
1.2 โรงเรียนระดับประถมศึกษา เนื้อที่ไมเกิน 25 ไร
1.3 โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา เนื้อที่ไมเกิน 50 ไร
กรณีขอใช้ทด่ี นิ ส�าหรับโรงเรียนทีม่ กี ารสอนหลายระดับ ให้ใช้เนือ้ ทีส่ า� หรับโรงเรียน
ในระดับทีส่ งู กวา สถานทีต่ งั้ จะต้องอยูไ มหา งจากชุมชนมากเกินไปและอยูใ นสิง่ แวดล้อมทีเ่ หมาะสม
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2. การใช้ทด่ี นิ เพือ่ การอนามัย และสาธารณสุข ให้ใช้ได้ดงั ตอ่ ไปนี้ (ระเบียบฯ ข้อ 7)
2.1 สถานบริการสาธารณสุขชุมชน เนื้อที่ไม่เกิน 3 ไร่
2.2 สถานีอนามัย เนื้อที่ไม่เกิน 10 ไร่
2.3 โรงพยาบาล เนื้อที่ไม่เกิน 20 ไร่
3. การใช้ที่ดินเพื่อการศาสนา ให้ใช้ได้ตามจ�ำนวนเนื้อที่ไม่เกิน 15 ไร่ ส�ำหรับจัดตั้ง
ศาสนสถานตามประเพณีนิยมแห่งท้องถิ่น (ระเบียบฯ ข้อ 8)
4. การใช้ทดี่ นิ เพือ่ กิจการไฟฟ้า ประปา ให้ใช้ได้ตามจ�ำนวนเนือ้ ทีท่ จี่ ำ� เป็นแกก่ ารนัน้
(ระเบียบฯ ข้อ 9)
5. การใช้ทดี่ นิ เพือ่ สร้างถนน ทางล�ำเลียง ให้ใช้ได้ตามจ�ำนวนเนือ้ ทีท่ จี่ ำ� เป็นแกก่ ารนัน้
(ระเบียบฯ ข้อ 10)
6. การใช้ทดี่ นิ เพือ่ การกอ่ สร้างหรือปรับปรุงแหล่งน�ำ้ เพือ่ การประกอบเกษตรกรรม
เช่น ขุดคู คลอง สระน�้ำ  ฝาย อ่างเก็บน�้ำ  เป็นต้น ให้ใช้ได้ตามจ�ำนวนเนื้อที่ที่จ�ำเป็นแก่การนั้น
(ระเบียบฯ ข้อ 11)
7. การใช้ทดี่ นิ เพือ่ จัดสร้างสถานทีร่ าชการและรัฐวิสาหกิจ ให้ใช้ได้ตามจ�ำนวนเนือ้ ที่
ไม่เกิน 5 ไร่ (ระเบียบฯ ข้อ 12)
8. การใช้ทดี่ นิ เพือ่ สง่ เสริมเกษตรกรรม ให้ใช้ได้ตามจ�ำนวนเนือ้ ทีท่ จี่ ำ� เป็นและเหมาะสม
(ระเบียบฯ ข้อ 13)
9. การใช้ที่ดินเพื่อสร้างที่ท�ำการสหกรณ์หรือสิ่งก่อสร้างอื่นเพื่อประโยชน์ของ
สหกรณ์ เช่น ยุ้ง ฉาง โกดังหรือไซโล เพื่อเก็บรักษาผลิตผล ให้ใช้ได้ตามจ�ำนวนเนื้อที่ที่จ�ำเป็นและ
เหมาะสม (ระเบียบฯ ข้อ 14)
10. การใช้ที่ดินเพื่อสร้างสถานที่จัดเป็นนันทนาการ ให้ใช้ได้ตามจ�ำนวนเนื้อที่ตามที่
พิจารณาเห็นสมควร (ระเบียบฯ ข้อ 15)
11. การใช้ที่ดินเพื่อจัดสร้างศาลาประจ�ำหมู่บ้าน ที่อ่านหนังสือประจ�ำหมู่บ้าน
หรือห้องสมุดให้ใช้ได้ตามจ�ำนวนเนื้อที่รวมกันไม่เกิน 1 ไร่ (ระเบียบฯ ข้อ 16)
12. การใช้ที่ดินเพื่อกิจการอื่นนอกจาก ข้อ 1 ถึงข้อ 11 (ระเบียบฯ ข้อ 6 ถึงข้อ 16)
หรือการขอใช้ที่ดินเกินจ�ำนวนที่ก�ำหนดไว้ ให้เสนอคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
พิจารณาตามความจ�ำเป็นเพื่อกิจการนั้น (ระเบียบฯ ข้อ 17)
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โดยกระบวนการและขั้นตอนการขอและการพิจารณาอนุญาตให้ใช้ที่ดินเพื่อกิจการ
สาธารณูปโภคและกิจการอืน่ ๆ ในเขตปฏิรปู ทีด่ นิ รวมทัง้ กฎหมาย คุณสมบัตผิ ยู้ นื่ ค�ำขอ ผูม้ อี ำ� นาจ
ในการพิจารณาอนุมัติ/อนุญาต และสถานที่ยื่นค�ำขอ สรุปได้ดังนี้
1. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

1.1 ระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ว่าด้วยการมอบหมาย
ให้เลขาธิการส�ำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมพิจารณาอนุญาตการใช้ที่ดินเพื่อกิจการ
สาธารณูปโภคและกิจการอื่น ๆ ในเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. 2536
1.2 ค�ำสั่งส�ำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ที่ 855/2561 สั่ง ณ วันที่
13 กรกฎาคม 2561 เรือ่ ง การก�ำหนดแบบและขัน้ ตอนแนวทางปฏิบตั ใิ นการพิจารณาค�ำขออนุญาต
ใช้ที่ดินเพื่อกิจการสาธารณูปโภคและกิจการอื่น ๆ
1.3 ประกาศคณะกรรมการปฏิรปู ทีด่ นิ เพือ่ เกษตรกรรม ณ วันที่ 27 มิถนุ ายน 2562
เรื่อง แนวทางและขั้นตอนในการพิจารณาการขอใช้ที่ดินของวัดหรือส�ำนักสงฆ์ในเขตปฏิรูปที่ดิน
กรณีเนื้อที่เกินกว่า 15 ไร่
1.4 ค�ำสั่ง ส.ป.ก. ที่ 338/2563 สั่ง ณ วันที่ 2 เมษายน 2563 เรื่อง การมอบอ�ำนาจ
ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้พิจารณาอนุญาตให้ใช้ที่ดินเพื่อกิจการสาธารณูปโภคและกิจการอื่น ๆ
ในเขตปฏิรปู ทีด่ นิ กรณีการขอใช้ทดี่ นิ เพือ่ กอ่ สร้างระบบประปาและขุดเจาะบอ่ บาดาล เนือ้ ทีไ่ มเ่ กิน
2 งาน
1.5 ค�ำสั่ง ส.ป.ก. ที่ 467/2563 สั่ง ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 เรือ่ ง มอบอ�ำนาจ
ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้พิจารณาเรียกเก็บหรือยกเว้นค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์ที่ดิน
กรณีการขอใช้ทดี่ นิ เพือ่ ก่อสร้างระบบประปาและขุดเจาะบ่อบาดาลในเขตปฏิรปู ทีด่ นิ เนือ้ ทีไ่ ม่เกิน
2 งาน
1.6 ค�ำสั่ง ส.ป.ก. ที่ 200/2562 สั่ง ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง การมอบ
อ�ำนาจให้ผวู้ า่ ราชการจังหวัดเป็นผูพ้ จิ ารณาอนุญาตให้ใช้ทดี่ นิ ในเขตปฏิรปู ทีด่ นิ ตามบันทึกข้อตกลง
ร่วมมือระหว่าง 9 หน่วยงาน
1.7 หนั ง สื อ ส.ป.ก. ที่ กษ 1204/ว 265 ลงวั น ที่ 22 กุ ม ภาพั น ธ์  2562
เรือ่ ง การก�ำหนดแบบแนวทางขัน้ ตอนปฏิบตั ติ ามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง 9 หน่วยงาน
ในเขตปฏิรูปที่ดิน
1.8 มติคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ครั้งที่ 1/2546 เมื่อวันที่
7 มกราคม 2546 และครั้งที่ 2/2547 เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2547
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2. ผู้มีอ�ำนาจอนุมัติ

2.1 เลขาธิการส�ำนักงานการปฏิรปู ทีด่ นิ เพือ่ เกษตรกรรม (เลขาธิการ ส.ป.ก.) หรือผูซ้ งึ่
ได้รับมอบอ�ำนาจจากเลขาธิการ ส.ป.ก. โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
มีอ�ำนาจพิจารณาอนุญาตให้ใช้ที่ดินเพื่อกิจการสาธารณูปโภคและกิจการอื่น ๆ ในเขตปฏิรูปที่ดิน
ได้ตามทีร่ ะเบียบคณะกรรมการปฏิรปู ทีด่ นิ เพือ่ เกษตรกรรมว่าด้วยกิจการสาธารณูปโภคฯ ก�ำหนดไว้
2.2 คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (คปก.) มีอ�ำนาจพิจารณาอนุญาต
ให้ใช้ที่ดินเพื่อกิจการสาธารณูปโภคฯ กรณีใช้ที่ดินเกินจ�ำนวนที่ระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรมว่าด้วยกิจการสาธารณูปโภคฯ ก�ำหนด หรือการใช้ที่ดินเพื่อกิจการอื่นนอกจาก
ระเบียบดังกล่าวข้อ 6 ถึงข้อ 16 ก�ำหนดไว้
2.3 คณะกรรมการปฏิ รู ป ที่ ดิ น จั ง หวั ด (ส.ป.ก.จั ง หวั ด ) มี อ� ำ นาจพิ จ ารณา
ให้ความเห็นชอบก่อนน�ำเสนอผู้มีอ�ำนาจพิจารณาอนุญาต
3. คุณสมบัติของผู้ขออนุญาต

ผูข้ ออนุญาต หมายถึง สว่ นราชการ รัฐวิสาหกิจ หนว่ ยงานของรัฐ หรือเอกชนทีด่ ำ� เนินการ
โดยไม่หวังผลก�ำไร กรณีผขู้ ออนุญาตทีม่ ไิ ด้มฐี านะเป็นนิตบิ คุ คลต้องได้รบั มอบอ�ำนาจ จากผูม้ อี ำ� นาจ
ตามกฎหมายซึ่งมีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบในกิจการที่ขออนุญาต
ส่วนราชการ หมายถึง กระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น
และมีฐานะเป็นกรม และให้หมายความรวมถึงจังหวัดและกลุม่ จังหวัดตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดินด้วย
หน่วยงานของรัฐ หมายความรวมถึง
3.1 ส่วนราชการ/หน่วยงานของรัฐ
3.2 รัฐวิสาหกิจ
3.3 องค์การมหาชน
3.4 หน่วยงานของรัฐอื่น ๆ ตามที่กฎหมายก�ำหนด
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หมายเหตุ

1. รัฐวิสาหกิจ หมายความรวมถึง
1.1 องคก์ ารของรัฐบาลตามกฎหมายวา่ ด้วยการจัดตัง้ องคก์ ารของรัฐบาล กิจการของรัฐ
ซึ่งมีกฎหมายจัดตั้งขึ้น หรือหน่วยงานธุรกิจที่รัฐบาลเป็นเจ้าของ
1.2 บริษัทหรือบริษัทมหาชนจ�ำกัดที่ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจตาม 1.1 มีทุนรวม
อยู่ด้วยเกินร้อยละห้าสิบ
1.3 บริษัทจ�ำกัดหรือบริษัทมหาชนจ�ำกัดที่ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตาม 1.1
หรือ 1.2 หรือรัฐวิสาหกิจตาม 1.1 และ 1.2 หรือที่รัฐวิสาหกิจตาม 1.2 มีทุนรวมอยู่ด้วย
เกินร้อยละห้าสิบ
2. เอกชนที่ด�ำเนินการโดยไม่หวังผลก�ำไร หมายความรวมถึง นิติบุคคลที่ประกอบกิจการ
ที่เป็นการให้บริการด้านสาธารณูปโภค หรือกิจการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องการปฏิรูปที่ดิน
ตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมโดยไม่หวังผลก�ำไร
สว่ นราชการ รัฐวิสาหกิจ หนว่ ยงานของรัฐ หรือเอกชนทีด่ ำ� เนินการโดยไมห่ วังผลก�ำไร
จะต้องมีวัตถุประสงค์ตรงตามกิจการหรือโครงการที่ขออนุญาตฯ และผู้มีอ�ำนาจตามกฎหมาย
ซึ่งมีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบในกิจการที่ขออนุญาต
4. สถานที่ยื่นค�ำขออนุญาต

ส�ำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด (ส.ป.ก.จังหวัด)
5. ขั้นตอนขออนุญาต

5.1 ผู้ที่ประสงค์จะขออนุญาตใช้ที่ดินเพื่อกิจการสาธารณูปโภคและกิจการอื่น ๆ
ในเขตปฏิรูปที่ดิน ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่ระเบียบฯ ก�ำหนด สามารถยื่นค�ำขอฯ ตามแบบที่ ส.ป.ก.
ก�ำหนดพร้อมด้วยเอกสารหรือหลักฐานตามที่ระบุในค�ำสั่ง ส.ป.ก. ณ ส.ป.ก.จังหวัด ที่ที่ดินตั้งอยู่
5.2 ส.ป.ก.จังหวัด ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ของค�ำขอฯ เอกสาร
หลักฐานประกอบค�ำขอฯ และคุณสมบัตขิ องผูย้ นื่ ค�ำขอฯ (หากไมถ่ กู ต้อง ไมค่ รบถ้วนต้องแจ้งให้ผยู้ นื่
ค�ำขอฯ ด�ำเนินการแก้ไขให้ครบถ้วนถูกต้อง) และพิจารณาความเห็นขององคก์ รปกครองสว่ นท้องถิน่
เกี่ยวกับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการประกอบกิจการที่ขออนุญาต
5.3 ส.ป.ก.จังหวัด จัดส่งเอกสารหลักฐานเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบ
ความถูกต้อง ดังนี้
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5.3.1 หลั ก ฐานพร้ อ มจั ด ท� ำ แผนที่ แ ปลงที่ ดิ น ให้ ส� ำ นั ก จั ด การแผนที่
และสารบบที่ดินเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของแนวเขตปฏิรูปที่ดิน
5.3.2 ส�ำเนาค�ำขออนุญาตและแผนที่แสดงต�ำแหน่งแปลงที่ดินตามค�ำขอฯ
มาตราส่วน 1 : 50,000 ให้ส�ำนักพัฒนาพื้นที่ปฏิรูปที่ดินตรวจสอบพื้นที่ที่ขออนุญาตใช้ที่ดิน
และพิจารณาว่ากิจการที่ขออนุญาตใช้ที่ดินมีความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรมหรือเป็นอุปสรรค
ต่อการด�ำเนินงานด้านการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือไม่
5.4 ส.ป.ก.จังหวัด ตรวจสอบค�ำขอฯ และเอกสารประกอบค�ำขอฯ พร้อมด้วย
ผลการตรวจสอบและพิจารณาจากส�ำนักจัดการแผนที่และสารบบที่ดิน และส�ำนักพัฒนาพื้นที่
ปฏิรูปที่ดินหากเห็นว่าเอกสารถูกต้อง ครบถ้วน ส.ป.ก.จังหวัดด�ำเนินการเสนอความเห็นประกอบ
ให้คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัด (คปจ.) พิจารณาเห็นชอบ
5.5 หาก คปจ. มีมติเห็นชอบให้ใช้ที่ดินและมติเกี่ยวกับการเรียกเก็บค่าตอบแทน
การใช้ที่ดิน ให้ส่งค�ำขอฯ และเอกสารประกอบค�ำขอฯ ให้ ส.ป.ก. พิจารณาต่อไป
5.6 ส.ป.ก. โดยส�ำนักกฎหมายตรวจสอบค�ำขออนุญาตพร้อมเอกสารหลักฐาน
ประกอบค�ำขออนุญาต หากมีความถูกต้อง ครบถ้วน ส�ำนักกฎหมายท�ำความเห็นประกอบ
การพิจารณาเสนอต่อผู้มีอ�ำนาจพิจารณาอนุญาตตามกรณี ดังนี้
5.6.1 เลขาธิการ ส.ป.ก. กรณีขอใช้ที่ดินเพื่อกิจการสาธารณูปโภคตาม
ประเภทกิจการทีก่ ำ� หนดข้อ 6 – 16 ของระเบียบคณะกรรมการปฏิรปู ทีด่ นิ เพือ่ เกษตรกรรม วา่ ด้วย
การมอบหมายให้เลขาธิการส�ำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมพิจารณาอนุญาตใช้ที่ดิน
เพื่อกิจการสาธารณูปโภคและกิจการอื่น ๆ ในเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. 2536
5.6.2 คปก. กรณีขอใช้ที่ดินเพื่อกิจการอื่นนอกจากที่ก�ำหนดไว้ตามข้อ 6
ถึงข้อ 16 หรือการใช้ที่ดินเกินจ�ำนวนเนื้อที่ที่ก�ำหนดไว้ตามระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม ว่าด้วยการมอบหมายให้เลขาธิการส�ำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
พิจารณาอนุญาตใช้ที่ดินเพื่อกิจการสาธารณูปโภคและกิจการอื่น ๆ ในเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. 2536
5.7 เมื่อผู้มีอ�ำนาจในการพิจารณา (เลขาธิการ ส.ป.ก. / คปก.) ได้ด�ำเนินการ
พิจารณาแล้ว ส�ำนักกฎหมายแจ้งผลการพิจารณาไปยัง ส.ป.ก.จังหวัด เพือ่ จะได้แจ้งให้ผขู้ ออนุญาต
ใช้ที่ดินฯ ทราบ
5.7.1 กรณีได้รบั อนุญาต ผูข้ ออนุญาตใช้ทดี่ นิ ฯ รับหนังสืออนุญาตและบันทึก
รับรองการปฏิบัติตามเงื่อนไขการได้รับอนุญาตให้ใช้ที่ดินพร้อมช�ำระค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์
ที่ดิน (หากมี)
5.7.2 กรณีไม่ได้รับอนุญาต
5.7.2.1 กรณีเป็นอ�ำนาจของเลขาธิการ ส.ป.ก. ผูข้ ออนุญาตใช้ทดี่ นิ ฯ
สามารถยื่นอุทธรณ์ค�ำสั่งได้ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ผู้ขออนุญาตใช้ที่ดินฯ รับทราบค�ำสั่ง
36
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และหากไม่เห็นด้วยกับการพิจารณาอุทธรณ์สามารถยื่นฟ้องต่อศาลปกครองเพื่อเพิกถอนค�ำสั่ง
กล่าวได้ภายใน 90 วัน นับแต่วันที่ที่ผู้ขออนุญาตใช้ที่ดินฯ ได้รับแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์
5.7.2.2 กรณีเป็นอ�ำนาจของ คปก. ผู้ขออนุญาตใช้ที่ดินฯ สามารถ
ยื่นฟ้องศาลปกครองเพื่อเพิกถอนค�ำสั่งกล่าวได้ภายใน 90 วัน นับแต่วันที่ที่ผู้ขออนุญาตใช้ที่ดินฯ
ได้รับแจ้งผลการพิจารณา
5.7.3 อนึ่ ง กรณี ผู ้ รั บ อนุ ญ าตหมดความจ� ำ เป็ น ที่ จ ะใช้ ที่ ดิ น ดั ง กล่ า ว
หรือถูกเพิกถอนการอนุญาตหรือระยะเวลาการอนุญาตสิ้นสุดลง ผู้รับอนุญาตมีหน้าที่ต้องรื้อถอน
สิ่งปลูกสร้างพร้อมทั้งปรับสภาพที่ดินให้สามารถใช้ประโยชน์เพื่อการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ต่อไปได้ ภายในเวลาที่ ส.ป.ก. ก�ำหนด หากเพิกเฉย ส.ป.ก. จะด�ำเนินการเอง โดยผู้รับอนุญาต
เป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งหมด เว้นแต่ ส.ป.ก. ประสงค์จะใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินนั้นต่อไป
สรุปขั้นตอนการพิ จารณาอนุญาตให้ใช้ที่ดินเพื่ อกิจการสาธารณูปโภค
(อ�ำนาจการพิ จารณาเป็นของเลขาธิการ ส.ป.ก.)

รายละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนงาน/หน่วยงาน
การด�ำเนินงาน
การด�ำเนินงาน ที่รับผิดชอบ
1. ก า ร ต ร ว จ ส อ บ 1.1 ยื่นค�ำขอ
1
ส�ำนักงานการปฏิรปู
เอกสาร
1.2 ตรวจสอบค� ำ ขอและ วันท�ำการ ที่ดินจังหวัด
เอกสารประกอบค�ำขอ
1.3 ออกใบรับค�ำขอ
ที่

ประเภทขั้นตอน

2. การพิจารณา

2.1 ด�ำเนินการตรวจสอบ
แปลงที่ดินและส�ำรวจ
รังวัดแปลงที่ดินที่ ขอ
อนุญาตใช้ที่ดิน
2.2 ส� ำ นั ก งานการปฏิ รู ป
ทีด่ นิ จังหวัดด�ำเนินการ
รวบรวมข้อมูลเพื่อใช้
ประกอบการจัดท�ำวาระ
ก า ร ป ร ะ ชุ ม เ ส น อ
คณะกรรมการ
ปฏิ รู ป ที่ ดิ น จั ง หวั ด
พิ จ าร ณ าแ ล ะ แจ้ ง

15
วันท�ำการ

ส�ำนักงานการปฏิรปู
ที่ดินจังหวัด

90
วันท�ำการ

ส�ำนักงานการปฏิรปู
ที่ดินจังหวัด

คู่มือการอนุมัติ อนุญาตขอใช้พื้นที่จากส่วนราชการ
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ที่

ประเภทขั้นตอน

3. การลงนาม

รายละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลา
การด�ำเนินงาน
การด�ำเนินงาน
ผลการพิ จ ารณาของ
คณะกรรมการปฏิรูป
ที่ ดิ น จั ง ห วั ด ต ่ อ
ส� ำ นั ก งานการปฏิ รู ป
ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
2.3 ส� ำ นั ก งานการปฏิ รู ป
40
ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม วันท�ำการ
ตรวจสอบแผนงาน
โครงการ แปลงที่ดิน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
3.1 เจ้าหน้าที่เสนอให้ผมู้ ี
1
อ�ำนาจลงนามและแจ้ง วันท�ำการ
ส� ำ นั ก งานการปฏิ รู ป
ที่ ดิ น จั ง หวั ด เพื่ อ แจ้ ง
ผลการพิ จ ารณาให้
ผู้ยื่นค�ำขอทราบ

ส่วนงาน/หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ส�ำนักงานการปฏิรูป
ทีด่ นิ เพือ่ เกษตรกรรม

ส�ำนักงานการปฏิรูป
ทีด่ นิ เพือ่ เกษตรกรรม

สรุปขั้นตอนการพิ จารณาอนุญาตให้ใช้ที่ดินเพื่ อกิจการอื่นนอกจาก
ที่ก�ำหนดไว้ตามข้อ 6 – 16 หรือการใช้ที่ดินเกินจ�ำนวนเนื้อที่ที่ก�ำหนดไว้
ตามระเบียบฯ (อ�ำนาจการพิ จารณาเป็นของ คปก.)

รายละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลา
การด�ำเนินงาน
การด�ำเนินงาน
1. การตรวจสอบเอกสาร 1.1 ยื่นค�ำขอ
1
1.2 ตรวจสอบค� ำ ขอและ วันท�ำการ
เอกสารประกอบค�ำขอ
1.3 ออกใบรับค�ำขอ
2. การพิจารณา
2.1 ด�ำเนินการตรวจสอบ
30
แปลงที่ดินและส�ำรวจ วันท�ำการ
รังวัดแปลงที่ดินที่ ขอ
อนุญาตใช้ที่ดิน
ที่
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ส่วนงาน/หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
ส�ำนักงานการปฏิรูป
ที่ดินจังหวัด
ส�ำนักงานการปฏิรูป
ที่ดินจังหวัด

ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลา
การด�ำเนินงาน
การด�ำเนินงาน
60
2.2 ส� ำ นั ก งานการปฏิ รู ป
ที่ ดิ น จั ง หวั ด ด� ำ เนิ น วันท�ำการ
การรวบรวมข้ อ มู ล
เพื่ อ ใช้ ป ระกอบการ
จัดท�ำวาระการประชุม
เสนอคณะกรรมการ
ปฏิ รู ป ที่ ดิ น จั ง หวั ด
พิ จ ารณา และแจ้ ง
ผลการพิ จ ารณาของ
คณะกรรมการปฏิรูป
ที่ ดิ น จั ง ห วั ด ต ่ อ
ส� ำ นั ก งานการปฏิ รู ป
ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
2.3 ส� ำ นั ก งานการปฏิ รู ป
40
ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม วันท�ำการ
ตรวจสอบแผนงาน
โครงการ แปลงที่ดิน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2.4 ส� ำ นั ก งานการปฏิ รู ป
60
ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม วันท�ำการ
รวบรวมเอกสารเพื่ อ
จั ด ท� ำ ระเบี ย บวาระ
ก า ร ป ร ะ ชุ ม เ ส น อ
คณะอนุ ก รรมการ
พิ จ า ร ณ า ใ ห ้ ค ว า ม
ยิ น ยอมหรื อ อนุ ญ าต
ให้ใช้ประโยชน์ทดี่ นิ ใน
เขตปฏิรูปที่ดิน

ส่วนงาน/หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
ส�ำนักงานการปฏิรูป
ที่ดินจังหวัด

ส�ำนักงานการปฏิรูป
ทีด่ นิ เพือ่ เกษตรกรรม

ส�ำนักงานการปฏิรูป
ทีด่ นิ เพือ่ เกษตรกรรม

คู่มือการอนุมัติ อนุญาตขอใช้พื้นที่จากส่วนราชการ
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ที่

ประเภทขั้นตอน

3. การพิจารณา/
คณะกรรมการมีมติ

40

รายละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลา
การด�ำเนินงาน
การด�ำเนินงาน
2.5 น� ำ ผลการพิ จ ารณา
30
ของคณะอนุกรรมการ วันท�ำการ
พิ จ า ร ณ า ใ ห ้ ค ว า ม
ยิ น ยอมหรื อ อนุ ญ าต
ให้ ใช้ ป ระโยชน์ ที่ดิน
ในเขตปฏิรปู ทีด่ นิ เสนอ
ต ่ อ คณะกรรมการ
ก า ร ป ฏิ รู ป ที่ ดิ น
เ พื่ อ เ ก ษ ต ร ก ร ร ม
คณะกรรมการปฏิรูป
1
ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม วันท�ำการ
มี ม ติ แ ล ะ เ ส น อ ใ ห ้
ผู้มีอ�ำนาจลงนาม

คู่มือการอนุมัติ อนุญาตขอใช้พื้นที่จากส่วนราชการ

ส่วนงาน/หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
ส�ำนักงานการปฏิรูป
ทีด่ นิ เพือ่ เกษตรกรรม

ส�ำนักงานการปฏิรูป
ทีด่ นิ เพือ่ เกษตรกรรม
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6. แบบฟอร์มค�ำขออนุญาต

แบบค�ำขอ ส.ป.ก. 4 - 29 ก.
7. เอกสารหลักฐาน

7.1 บันทึกรับรองการปฏิบัติตามเงื่อนไขการได้รับอนุญาตให้ใช้ที่ดินตามแบบที่
ส.ป.ก. ก�ำหนด (ส.ป.ก. 4 - 30 ก.) (ส.ป.ก. 4 - 30 ข.) แล้วแต่กรณี จ�ำนวน 3 ฉบับ (ตัวจริง)
เพือ่ ให้ผขู้ ออนุญาตได้รบั ทราบเงือ่ นไขและภาระหน้าทีภ่ ายหลังเข้าใช้ประโยชนใ์ นทีด่ นิ และให้ความ
ยินยอมที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขและหน้าที่ที่ ส.ป.ก. ก�ำหนด
7.2 แผนที่ภูมิประเทศแสดงจุดที่ตั้งที่ดินแปลงที่ยื่นค�ำขออนุญาตฯ มาตราส่วน
1 : 50,000 โดยให้แสดงต�ำแหน่งแนวเขตบริเวณที่ขอใช้ด้วยปากกาเขียนแผนที่ให้ชัดเจน กรณีที่
ผู้ขอยื่นค�ำขอไม่สามารถจัดท�ำได้ให้ ส.ป.ก.จังหวัด อ�ำนวยความสะดวกให้
7.3 แผนผังแสดงบริเวณและสิ่งก่อสร้างในที่ดิน ซึ่งผู้ขอรับอนุญาตลงนามก�ำกับ
ขนาด เอ 3 หรือ เอ 4 จ�ำนวน 3 ฉบับ โดยแสดงให้เห็นต�ำแหน่งการจัดวางสิ่งปลูกสร้างทั้งหมด
ตามโครงการด�ำเนินงานพร้อมก�ำกับขนาดสิ่งปลูกสร้างแต่ละชนิดมาตราส่วนย่อมาตรฐาน
7.4 หนั ง สื อ สละสิ ท ธิ ใ นที่ ดิ น ตามแบบที่ ส.ป.ก. ก� ำ หนด (ส.ป.ก. 4 - 52)
กรณีทมี่ กี ารขออนุญาตใช้ทดี่ นิ ในแปลงที่ ส.ป.ก. ได้ดำ� เนินการจัดทีด่ นิ ตามระเบียบการจัดทีด่ นิ แล้ว
กล่าวคือ เกษตรกรได้รับ ส.ป.ก. 4 - 01 หรือจัดท�ำสัญญาเช่าซื้อที่ดินจาก ส.ป.ก. แล้ว
7.5 หนังสือยินยอมจากผู้ถือครองท�ำประโยชน์ในที่ดิน กรณีที่ดินที่ยังไม่ได้จัดให้
เกษตรกรเข้าท�ำประโยชน์
7.6 กรณีการใช้ที่ดินเหนือพื้นดินหรือใต้พ้ืนดิน เช่น การปักเสาเพื่อเดินสายไฟฟ้า
สายโทรศัพท์  หรือการวางท่อส่งน�้ำเพื่อการประปา หรือการชลประทาน หากเกษตรกรผู้ได้รับ
การจัดที่ดินยังสามารถใช้ประโยชน์ในที่ดินบริเวณที่ขอใช้ได้ และการใช้ที่ดินของผู้ขอใช้เป็นเพียง
การรอนสิทธิบางส่วนให้มหี ลักฐานเป็นหนังสือยินยอมจากเกษตรกรผูไ้ ด้รบั การจัดทีด่ นิ โดยเกษตรกรนัน้
ไม่ต้องสละสิทธิในที่ดิน
7.7 แบบแปลนการก่อสร้าง
7.8 แสดงบั ต รประจ� ำ ตั ว ประชาชน และแสดงบั ต รทะเบี ย นบ้ า นหรื อ ส� ำ เนา
บัตรข้าราชการของผู้ยื่นค�ำขอ หนังสือมอบอ�ำนาจ หนังสือจดทะเบียนมูลนิธิ ส�ำเนาบัตรประจ�ำตัว
ประชาชนของผู้มอบอ�ำนาจและผู้รับมอบอ�ำนาจ
7.9 รายละเอียด แผนงานโครงการ งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติจากผู้มีอ�ำนาจ
ตามกฎหมาย
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7.10 ภาพถ่ายที่ดินปัจจุบัน และภาพถ่ายสิ่งก่อสร้าง
7.11 รายงานการประชุ ม องค ์ ก รปกครองส ่ ว นท้ อ งถิ่ น หรื อ ประชาคม
หมู ่ บ ้ า นตามหลั ก เกณฑ ์ ที่ ก� ำ หนดไว้ ใ นระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว ่ า ด้ ว ยหลั ก เกณฑ ์
การเป็นกรรมการหมู่บ้าน การปฏิบัติหน้าที่และการประชุมของคณะกรรมการหมู่บ้าน พ.ศ. 2551
ซึง่ เห็นชอบการกอ่ สร้างและรับรองวา่ จะไมก่ อ่ ให้เกิดผลกระทบทางลบแกป่ ระชาชนและสิง่ แวดล้อม
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ว่างขาว
44

ว่างขาว
46

พื้ นที่ป่ำ (ป่ำสงวนแห่งชำติ
และป่ำตำมพระรำชบัญญัติป่ำไม้)
กรมป่าไม้

การขอใช้พื้นที่ป่านั้นสามารถแบงได้เป็น 2 กรณี คือ
1. การขอใช้พื้นที่ป่าสงวนแหงชาติ
2. การขอใช้พนื้ ทีป่ า่ ตามมาตรา 4 (1) แหงพระราชบัญญัตปิ า่ ไม้ พุทธศักราช 2484
และเขตป่าที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้รักษาไว้เป็นสมบัติของชาติ (ป่ามติฯ)
กรณีป่ำสงวนแห่งชำติ

“ป่า” ตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2507 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
หมายถึง ที่ดิน รวมตลอดถึง ภูเขา ห้วย หนอง คลอง บึง บาง ล�าน�้า ทะเลสาบ เกาะ และ
ที่ชายทะเลที่ยังมิได้มีบุคคลได้มาตามกฎหมาย
“ป่ า สงวนแห ง ชาติ ” หมายถึ ง ป่ า ที่ ไ ด้ ก� า หนดให้ เ ป็ น ป่ า สงวนแห ง ชาติ
ตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2507 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้แก
1. ป่าที่เป็นป่าสงวนตามกฎหมาย วาด้วยการคุ้มครองและสงวนป่ากอนวันที่
พระราชบัญญัติป่าสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2507 ใช้บังคับ
2. พื้นที่ป่าที่รัฐมนตรีเห็นสมควรก�าหนดเป็นป่าสงวนแหงชาติเพื่อรักษาสภาพ
ป่าไม้ของป่าหรือทรัพยากรธรรมชาติอื่น (ออกเป็นกฎกระทรวงต้องมีแผนที่แสดงแนวเขตป่า
ที่ก�าหนดเป็นป่าสงวนแหงชาตินั้นแนบท้ายกฎกระทรวงด้วย)
1. กฎหมำย และมติคณะรัฐมนตรีท่เี กี่ยวข้อง

1.1 พระราชบัญญัตปิ า่ สงวนแหงชาติ พ.ศ. 2507 และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม มาตรา 13/1
มาตรา 16 และมาตรา 20
1.2 ระเบียบคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชนในเขตป่าสงวนแหงชาติ
วาด้วยหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข ในการใช้พื้นที่เป็นสถานที่ปฏิบัติงานหรือเพื่อประโยชน
อยางอื่นของสวนราชการหรือหนวยงานของรัฐภายในเขตป่าสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2563
(มาตรา 13/1)
1.3 ระเบียบคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชนในเขตป่าสงวนแหงชาติ
วาด้วยหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข การขออนุญาตและการอนุญาตให้เข้าท�าประโยชนหรือ
อยูอาศัยในเขตป่าสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2563 (มาตรา 16)
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1.4 ระเบียบคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชนใ์ นเขตป่าสงวนแหง่ ชาติ วา่ ด้วย
หลักเกณฑ์ วธิ กี าร และเงือ่ นไขการขออนุญาตและการอนุญาตให้ทำ� การปลูกสร้างสวนป่าหรือปลูก
ไม้ยืนต้นภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2563 (มาตรา 20)
1.5 มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2556 ให้จัดสรรงบประมาณเพื่อเป็น
คา่ ใช้จา่ ยในการปลูกป่าทดแทนเพือ่ การอนุรกั ษห์ รือรักษาสภาพแวดล้อมของพืน้ ที่ (ไร่ละ 10,960 บาท)
1.6 กรณีพื้นที่ขอใช้ประโยชน์อยู่ในเขตจ�ำแนกการใช้ประโยชน์ทรัพยากรและ
ทีด่ นิ ป่าไม้ตามมติคณะรัฐมนตรี เมือ่ วันที่ 10 และ 17 มีนาคม 2535 เขตป่าเพือ่ การอนุรกั ษเ์ พิม่ เติม
(Zone C) ต้องด�ำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2554 เรื่อง ทบทวน
การก�ำหนดประเภทและขนาดโครงการของหน่วยงานของรัฐที่ต้องเสนอรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิง่ แวดล้อม ตามมติคณะรัฐมนตรีเกีย่ วกับป่าเพือ่ การอนุรกั ษ์เพิม่ เติม (วันที่ 13 กันยายน 2537)
1.7 มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2537 เรื่อง ขออนุมัติในหลักการ
เกี่ยวกับการอนุญาตให้เข้าท�ำประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ
1.8 มติคณะรัฐมนตรี เมือ่ วันที่ 12 ธันวาคม 2532 “จะไม่อนุมตั ใิ ห้สว่ นราชการหรือ
หน่วยงานใช้พื้นที่ลุ่มน�้ำชั้นที่ 1A อีกไม่ว่ากรณีใด”
1.9 มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2563 เรื่อง ขอทบทวนและยกเลิก
มติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการใช้พื้นที่ลุ่มน�้ำชั้นที่ 1
1.10 มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 เรื่อง การเข้าท�ำประโยชน์
ในพื้นที่ป่าไม้ และขอผ่อนผันมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2523 ในกรณีที่ปรากฏว่า
ยังมีส่วนราชการใดเข้าท�ำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาต
1.11 มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 เรื่อง ขอขยายเวลาในการ
ยื่นค�ำขออนุญาตเข้าท�ำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563
1.12 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก�ำหนดโครงการ
กิจการ หรือการด�ำเนินการ ซึง่ ต้องจัดท�ำรายงานการประเมินผลกระทบสิง่ แวดล้อม และหลักเกณฑ์ 
วิ ธี ก าร และเงื่ อ นไขในการจั ด ท� ำ รายงานการประเมิ น ผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ ม พ.ศ. 2561
และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
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2. ผู้มีอ�ำนาจอนุมัติ

แห่งชาติ

อธิบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวน

3. สถานที่ยื่นค�ำขอ

ส�ำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
4. ขั้นตอนขออนุมัติ/อนุญาต

การขอใช้พื้นที่ป่าภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ
พ.ศ. 2507 สามารถแบ่งได้ 4 กรณี ประกอบด้วย (1) การขอใช้พื้นที่เป็นสถานที่ปฏิบัติงาน หรือ
เพื่อประโยชน์อย่างอื่นของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ
ตามมาตรา 13/1 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 (2) การขอเข้าท�ำประโยชน์
หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ตามมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ
พ.ศ. 2507 ส�ำหรับส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ (3) การขออนุญาตท�ำการปลูกสร้าง
สวนป่าหรือปลูกไม้ยนื ต้นภายในเขตป่าสงวนแหง่ ชาติ ตามมาตรา 20 แหง่ พระราชบัญญัตปิ า่ สงวน
แห่งชาติ พ.ศ. 2507 กรณี เกิน 1,000 ไร่  (4) การขออนุญาตท�ำการปลูกสร้างสวนป่าหรือปลูก
ไม้ยนื ต้นภายในเขตป่าสงวนแหง่ ชาติ ตามมาตรา 20 แหง่ พระราชบัญญัตปิ า่ สงวนแหง่ ชาติ พ.ศ. 2507
กรณี ไม่เกิน 1,000 ไร่
4.1 การขอใช้พื้นที่เป็นสถานที่ปฏิบัติงาน หรือเพื่อประโยชน์อย่างอื่นของ
ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ตามมาตรา 13/1 แห่งพระราชบัญญัติ
ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 มีขั้นตอน ดังนี้
4.1.1 ผูข้ ออนุญาตยืน่ ค�ำขออนุญาต (ป.ส. 17) พร้อมเอกสารแนบท้ายค�ำขอ
ให้ครบถ้วนถูกต้อง ณ ส�ำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด กรณีที่ค�ำขอถูกต้อง
ครบถ้วน ผู้ขออนุญาตต้องน�ำเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบพื้นที่ที่ขออนุญาตตามก�ำหนดนัดหมาย
4.1.2 ส� ำ นั ก งานทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มจั ง หวั ด น� ำ เสนอ
ผู้ว่าราชการจังหวัด
4.1.3 ผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งเจ้าหน้าที่ออกไปตรวจสอบสภาพป่าร่วมกับ
เจ้าหน้าที่ส�ำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที่ โดยมีผู้ขออนุญาตน�ำเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบพื้นที่
ที่ขออนุญาต
4.1.3.1 เจ้าหน้าทีผ่ ตู้ รวจสอบสภาพป่ารายงานผลการตรวจสภาพป่า
พร้อมทั้งให้ความเห็นต่อจังหวัดและส�ำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที่
4.1.3.2 ผู ้ อ� ำ นวยการส� ำ นั ก จั ด การทรั พ ยากรป่ า ไม้ ท ้ อ งที่ เ สนอ
ความเห็นต่อผู้ว่าราชการจังหวัด
คู่มือการอนุมัติ อนุญาตขอใช้พื้นที่จากส่วนราชการ

49

4.1.4 ผูว้ า่ ราชการจังหวัดตรวจสอบพิจารณาและท�ำความเห็น พร้อมรวบรวม
เอกสารหรือหลักฐานเสนอไปยังกรมป่าไม้
4.1.5 กรมป่าไม้พิจารณา/ประมวลเรื่องเสนอคณะกรรมการพิจารณาการใช้
ประโยชนใ์ นเขตป่าสงวนแห่งชาติ หากคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ
มีมติให้กลับไปทบทวน/ขอข้อมูลเพิ่มเติม ให้กรมป่าไม้ทวงข้อมูลเพิ่มเติมตามมติคณะกรรมการ
พิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด
4.1.6 เมื่อคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ
เห็นชอบแล้ว
4.1.6.1 กรมป่ า ไม้ ด� ำ เนิ น การออกประกาศกรมป่ า ไม้ ต ามแบบ
ป.ส. 19 - 1 และแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อด�ำเนินการ/ตรวจสอบควบคุม และส�ำนักจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้ประจ�ำท้องที่ตรวจสอบควบคุม
4.1.6.2 กรณี ป ่ า โซน C กรมป่ า ไม้ เ สนอเรื่ อ งต่ อ ไปยั ง รั ฐ มนตรี
ว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่ออนุมัติก่อน เมื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอนุมัติแล้วจึงด�ำเนินการออกประกาศกรมป่าไม้ตามแบบ
ป.ส. 19 - 1 และแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อด�ำเนินการ/ตรวจสอบควบคุม และส�ำนักจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้ประจ�ำท้องที่ตรวจสอบควบคุม
4.1.7 ผู ้ ว ่ า ราชการจั ง หวั ด แจ้ ง ผู ้ ข ออนุ ญ าต/จั ด ท� ำ บั น ทึ ก รั บ รองไว้ เ ป็ น
หลักฐานด้วยว่า จะปฏิบัติเงื่อนไขที่แนบท้ายประกาศกรมป่าไม้ ก่อนส่งมอบประกาศกรมป่าไม้
ดังกล่าวให้แก่ส่วนราชการหรือองค์การของรัฐผู้ได้รับอนุญาต
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4.2 การขอเข้าท�ำประโยชน์หรืออยูอ่ าศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ตามมาตรา 16
แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 ส�ำหรับส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ
มีขั้นตอน ดังนี้
4.2.1 ผู้ขออนุญาตยื่นค�ำขออนุญาต (ป.ส. 20) พร้อมเอกสารแนบท้าย
ค�ำขอให้ครบถ้วนถูกต้อง ณ ส�ำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด กรณีที่ค�ำขอ
ถูกต้องครบถ้วน ผูข้ ออนุญาตต้องน�ำเจ้าหน้าทีอ่ อกตรวจสอบพืน้ ทีท่ ขี่ ออนุญาตตามก�ำหนดนัดหมาย
4.2.2 ส� ำ นั ก งานทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มจั ง หวั ด น� ำ เสนอ
ผู้ว่าราชการจังหวัด
4.2.3 ผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งเจ้าหน้าที่ออกไปตรวจสอบสภาพป่าร่วมกับ
เจ้าหน้าที่ส�ำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที่ โดยมีผู้ขออนุญาตน�ำเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบพื้นที่
ที่ขออนุญาต
4.2.3.1 เจ้าหน้าทีผ่ ตู้ รวจสอบสภาพป่ารายงานผลการตรวจสภาพป่า
พร้อมทั้งให้ความเห็นต่อจังหวัดและส�ำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที่
4.2.3.2 ผู ้ อ� ำ นวยการส� ำ นั ก จั ด การทรั พ ยากรป่ า ไม้ ท ้ อ งที่ เ สนอ
ความเห็นต่อผู้ว่าราชการจังหวัด
4.2.4 ผูว้ า่ ราชการจังหวัดตรวจสอบพิจารณาและท�ำความเห็น พร้อมรวบรวม
เอกสารหรือหลักฐานเสนอไปยังกรมป่าไม้
4.2.5 กรมป่าไม้พิจารณา/ประมวลเรื่องเสนอคณะกรรมการพิจารณาการใช้
ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ หากคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวน
แห่ ง ชาติ มี ม ติ ใ ห้ ก ลั บ ไปทบทวน/ขอข้ อ มู ล เพิ่ ม เติ ม ให้ ก รมป่ า ไม้ ท วงข้ อ มู ล เพิ่ ม เติ ม
ตามมติคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด
4.2.6 เมื่อคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ
เห็นชอบแล้ว
4.2.6.1 กรมป่าไม้มหี นังสือแจ้งจังหวัดด�ำเนินการออกหนังสืออนุญาต
ตามแบบ ป.ส. 23 - 1 ให้กบั ผูร้ บั อนุญาต/จัดท�ำบันทึกรับรองไว้เป็นหลักฐานวา่ จะปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไข
ทีแ่ นบท้ายหนังสืออนุญาต และตรวจสอบควบคุม และแจ้งส�ำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ประจ�ำท้องที่
ตรวจสอบควบคุม
4.2.6.2 กรณี ป ่ า โซน C กรมป่ า ไม้ เ สนอเรื่ อ งต่ อ ไปยั ง รั ฐ มนตรี
ว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่ออนุมัติก่อน เมื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมอนุมตั แิ ล้ว กรมป่าไม้มหี นังสือแจ้งจังหวัดด�ำเนินการออกหนังสือ
อนุญาตตามแบบ ป.ส. 23 - 1 ให้กับผู้รับอนุญาต/จัดท�ำบันทึกรับรองไว้เป็นหลักฐานว่าจะปฏิบัติ
ตามเงือ่ นไขทีแ่ นบท้ายหนังสืออนุญาตและตรวจสอบควบคุม และแจ้งส�ำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้
ประจ�ำท้องที่ตรวจสอบควบคุม
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4.3 การขออนุญาตท�ำการปลูกสร้างสวนป่าหรือปลูกไม้ยนื ต้นภายในเขตป่าสงวน
แห่งชาติ ตามมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัตปิ า่ สงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 กรณี เกิน 1,000 ไร่
มีขั้นตอน ดังนี้
4.3.1 ผูข้ ออนุญาตยืน่ ค�ำขออนุญาต (ป.ส. 29) พร้อมเอกสารแนบท้ายค�ำขอ
ให้ครบถ้วนถูกต้อง ณ ส�ำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด กรณีที่ค�ำขอถูกต้อง
ครบถ้วน ผู้ขออนุญาตต้องน�ำเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบพื้นที่ที่ขออนุญาตตามก�ำหนดนัดหมาย
4.3.2 ส� ำ นั ก งานทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มจั ง หวั ด น� ำ เสนอ
ผู้ว่าราชการจังหวัด
4.3.3 ผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งเจ้าหน้าที่ออกไปตรวจสอบสภาพป่าร่วมกับ
เจ้าหน้าที่ส�ำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที่ โดยมีผู้ขออนุญาตน�ำเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบพื้นที่
ที่ขออนุญาต
4.3.3.1 เจ้าหน้าทีผ่ ตู้ รวจสอบสภาพป่ารายงานผลการตรวจสภาพป่า
พร้อมทั้งให้ความเห็นต่อจังหวัดและส�ำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที่
4.3.3.2 ผู ้ อ� ำ นวยการส� ำ นั ก จั ด การทรั พ ยากรป่ า ไม้ ท ้ อ งที่ เ สนอ
ความเห็นต่อผู้ว่าราชการจังหวัด
4.3.4 ผูว้ า่ ราชการจังหวัดตรวจสอบพิจารณาและท�ำความเห็น พร้อมรวบรวม
เอกสารหรือหลักฐานเสนอไปยังกรมป่าไม้
4.3.5 กรมป่ า ไม้ พิ จ ารณา/ประมวลเรื่ อ งเสนอคณะกรรมการพิ จ ารณา
การใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ หากคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชนใ์ นเขตป่าสงวน
แห ่ ง ชาติ มี ม ติ ใ ห้ ก ลั บ ไปทบทวน/ขอข้ อ มู ล เพิ่ ม เติ ม ให้ ก รมป่ า ไม้ ท วงข้ อ มู ล เพิ่ ม เติ ม ตาม
มติคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด
4.3.6 เมื่อคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ
เห็นชอบแล้ว กรมป่าไม้น�ำเสนอค�ำขอไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดล้อม เพือ่ น�ำเสนอคณะรัฐมนตรีเพือ่ พิจารณาอนุมตั ิ และเมือ่ คณะรัฐมนตรีพจิ ารณาอนุมตั แิ ล้ว
กรมป่าไม้ด�ำเนินการออกหนังสืออนุญาตตามแบบ ป.ส. 31 - 1 และแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัด
เพือ่ ด�ำเนินการ/ตรวจสอบควบคุม และส�ำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ประจ�ำท้องทีต่ รวจสอบควบคุม
4.3.7 กรณีป่าโซน C กรมป่าไม้เสนอเรื่องต่อไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่ออนุมัติใช้พื้นที่ป่าโซน C ก่อน เมื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอนุมัติแล้วจึงน�ำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติ
และเมือ่ คณะรัฐมนตรีพจิ ารณาอนุมตั แิ ล้ว กรมป่าไม้ดำ� เนินการออกหนังสืออนุญาตตามแบบ ป.ส. 31 - 1
และแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อด�ำเนินการ/ตรวจสอบควบคุม และส�ำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้
ประจ�ำท้องที่ตรวจสอบควบคุม
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4.4 การขออนุญาตท�ำการปลูกสร้างสวนป่าหรือปลูกไม้ยนื ต้นภายในเขตป่าสงวน
แห่งชาติ ตามมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัตปิ า่ สงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 กรณี ไม่เกิน 1,000 ไร่
มีขั้นตอน ดังนี้
4.4.1 ผูข้ ออนุญาตยืน่ ค�ำขออนุญาต (ป.ส. 29) พร้อมเอกสารแนบท้ายค�ำขอ
ให้ครบถ้วนถูกต้อง ณ ส�ำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด กรณีที่ค�ำขอถูกต้อง
ครบถ้วน ผู้ขออนุญาตต้องน�ำเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบพื้นที่ที่ขออนุญาตตามก�ำหนดนัดหมาย
4.4.2 ส� ำ นั ก งานทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มจั ง หวั ด น� ำ เสนอ
ผู้ว่าราชการจังหวัด
4.4.3 ผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งเจ้าหน้าที่ออกไปตรวจสอบสภาพป่าร่วมกับ
เจ้าหน้าที่ส�ำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที่ โดยมีผู้ขออนุญาตน�ำเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบพื้นที่
ที่ขออนุญาต
4.4.3.1 เจ้าหน้าทีผ่ ตู้ รวจสอบสภาพป่ารายงานผลการตรวจสภาพป่า
พร้อมทั้งให้ความเห็นต่อจังหวัดและส�ำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที่
4.4.3.2 ผู ้ อ� ำ นวยการส� ำ นั ก จั ด การทรั พ ยากรป่ า ไม้ ท ้ อ งที่ เ สนอ
ความเห็นต่อผู้ว่าราชการจังหวัด
4.4.4 ผูว้ า่ ราชการจังหวัดตรวจสอบพิจารณาและท�ำความเห็น พร้อมรวบรวม
เอกสารหรือหลักฐานเสนอไปยังกรมป่าไม้
4.4.5 กรมป่าไม้พิจารณา/ประมวลเรื่องเสนอคณะกรรมการพิจารณาการ
ใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ หากคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวน
แห่ ง ชาติ มี ม ติ ใ ห้ ก ลั บ ไปทบทวน/ขอข้ อ มู ล เพิ่ ม เติ ม ให้ ก รมป่ า ไม้ ท วงข้ อ มู ล เพิ่ ม เติ ม
ตามมติคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด
4.4.6 คณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ
พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว
4.4.6.1 กรมป่าไม้ดำ� เนินการออกหนังสืออนุญาตตามแบบ ป.ส. 31 - 1
และแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อด�ำเนินการ/ตรวจสอบควบคุม และส�ำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้
ประจ�ำท้องที่ตรวจสอบควบคุม
4.4.6.2 กรณีป่าโซน C กรมป่าเสนอเรื่องต่อไปยังรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่ออนุมัติก่อน เมื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมอนุมตั แิ ล้วจึงด�ำเนินการออกหนังสืออนุญาตตามแบบ ป.ส. 31-1
และแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อด�ำเนินการ/ตรวจสอบควบคุม และส�ำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้
ประจ�ำท้องที่ตรวจสอบควบคุม
4.4.7 ผู ้ ว ่ า ราชการจั ง หวั ด แจ้ ง ผู ้ ข ออนุ ญ าต/จั ด ท� ำ บั น ทึ ก รั บ รองไว้ เ ป็ น
หลักฐานด้วยว่าจะปฏิบัติเงื่อนไขที่แนบท้ายหนังสืออนุญาต ก่อนส่งมอบหนังสืออนุญาตดังกล่าว
ให้แก่ส่วนราชการหรือองค์การของรัฐผู้ได้รับอนุญาต
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5. แบบฟอร์มค�ำขออนุญาต

5.1 กรณีขออนุญาตใช้พื้นที่ตามมาตรา 13/1 ให้ยื่นค�ำขอตามแบบ ป.ส. 17
5.2 กรณีขออนุญาตใช้พนื้ ทีต่ ามมาตรา 16 ส�ำหรับส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ
ให้ยื่นค�ำขอตามแบบ ป.ส. 20
5.3 กรณีขออนุญาตใช้พนื้ ทีต่ ามมาตรา 20 กรณีเกินและไมเ่ กิน 1,000 ไร่ ให้ยนื่ ค�ำขอ
ตามแบบ ป.ส. 29
6. เอกสารหลักฐาน

6.1 การขอใช้ พื้ น ที่ เ ป็ น สถานที่ ป ฏิ บั ติ ง าน หรื อ เพื่ อ ประโยชน ์ อ ย ่ า งอื่ น ของ
สว่ นราชการหรือหน่วยงานของรัฐ ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ตามมาตรา 13/1 แห่งพระราชบัญญัติ
ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 มีเอกสารหลักฐาน ดังนี้
6.1.1 ยื่นค�ำขอตามแบบ ป.ส. 17
6.1.2 รายละเอียดโครงการที่ขอเข้าท�ำประโยชน์  วัตถุประสงค์  ลักษณะ
การด�ำเนินงานของโครงการ ผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการ แนวทางการบริหาร และการจัดการ
โครงการ รายละเอียดงบประมาณ พร้อมแบบแปลนแผนผัง และแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน
6.1.3 รายละเอี ย ดสภาพป่ า เบื้ อ งต้ น ที่ ข ออนุ ญ าตเข้ า ท� ำ ประโยชน์ 
ทัง้ ทางกายภาพ และชีวภาพ
6.1.4 แผนที่แสดงภูมิประเทศ มาตราส่วน 1 : 50,000 และแผนที่ภาพถ่าย
ทางอากาศ มาตราส่วนตามความเหมาะสม พร้อมแผนที่สังเขปแสดงบริเวณพื้นที่ที่ขอใช้ประโยชน์
และพื้นที่ข้างเคียงที่ติดต่อกับพื้นที่ที่ขอ
6.1.5 หนังสือแสดงว่าเป็นผู้ที่ได้รับมอบอ�ำนาจให้ด�ำเนินการแทนหน่วยงาน
ของรัฐ
6.1.6 เอกสารหลั ก ฐานที่ แ สดงผลการพิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบจาก
สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ป่านั้นตั้งอยู่ 
6.1.7 กรณีโครงการหรือกิจการที่เข้าข่ายจะต้องจัดท�ำรายงานการประเมิน
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นหรืออื่น ๆ ให้แนบหนังสือ
แจ้งผลการพิจารณาให้ความเห็นชอบ ส�ำหรับโครงการหรือกิจการที่เข้าข่ายจะต้องจัดท�ำรายการ
ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมให้แนบรายงานข้อมูลดังกล่าวด้วย
6.1.8 รายงานเหตุผลและความจ�ำเป็นในการขอใช้ประโยชน์  (กรณีพ้ืนที่
มากกว่า 20 ไร่) ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากปลัดกระทรวงหรือผู้บัญชาการเหล่าทัพแล้วแต่กรณี
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6.1.9 หากเป็นพื้นที่ตามประกาศหรือหนังสืออนุญาตเดิมของรายอื่นที่ยัง
ไม่สิ้นอายุ ต้องมีหนังสือยินยอมให้ใช้พื้นที่ของผู้ใช้พื้นที่หรือผู้รับอนุญาตเดิม
6.1.10 กรณีการขอใช้พื้นที่ตามประกาศเดิมสิ้นอายุ ให้แนบหลักฐานแสดงว่า
ทีผ่ า่ นมาผูใ้ ช้พนื้ ทีไ่ ด้ปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขแนบท้ายประกาศหรือไมแ่ ละได้ปฏิบตั ติ ามมาตรการป้องกัน
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
6.1.11 บันทึกยินยอมแก้ไขปัญหาราษฎร
6.1.12 เอกสารหรือหลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี)
6.2 การขอเข้าท�ำประโยชน์หรืออยูอ่ าศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ตามมาตรา 16
แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 ส�ำหรับส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ
มีเอกสารหลักฐาน ดังนี้
6.2.1 ยื่นค�ำขอ ตามแบบ ป.ส.20
6.2.2 รายละเอียดโครงการที่ขอเข้าท�ำประโยชน์  วัตถุประสงค์  ลักษณะ
การด�ำเนินงานของโครงการ ผูไ้ ด้รบั ประโยชนจ์ ากโครงการ ผลตอบแทนโครงการ ระยะเวลาคืนทุน
แนวทางการบริหารและการจัดการโครงการ พร้อมแบบแปลนแผนผัง และแผนการใช้ประโยชนท์ ดี่ นิ
ส�ำหรับการขออนุญาตตามข้อ 9 (11) โครงการที่เสนอต้องเป็นโครงการที่พัฒนาพื้นที่ให้สอดคล้อง
กับวิถีของชุมชน มุ่งเน้นให้เกิดการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้
6.2.3 รายละเอี ย ดสภาพป่ า เบื้ อ งต้ น ที่ ข ออนุ ญ าตเข้ า ท� ำ ประโยชน์ 
ทั้งทางกายภาพ และชีวภาพ
6.2.4 แผนที่แสดงภูมิประเทศ มาตราส่วน 1 : 50,000 และแผนที่ภาพถ่าย
ทางอากาศ มาตราส่วนตามความเหมาะสม พร้อมแผนที่สังเขปแสดงบริเวณพื้นที่ที่ขอใช้ประโยชน์
และพื้นที่ข้างเคียงที่ติดต่อกับพื้นที่ที่ขอ
6.2.5 หนังสือแสดงว่าเป็นผู้ที่ได้รับมอบอ�ำนาจให้ด�ำเนินการแทนหน่วยงาน
ของรัฐ
6.2.6 เอกสารหลั ก ฐานที่ แ สดงผลการพิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบจาก
สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ป่านั้นตั้งอยู่  ยกเว้นการขออนุญาตตามข้อ 9 (5) ให้กรมป่าไม้
แจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแจ้งให้องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นที่ป่านั้น
ตั้งอยู่ทราบ
6.2.7 กรณีโครงการหรือกิจการที่เข้าข่ายจะต้องจัดท�ำรายงานการประเมิน
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นหรืออื่น ๆ ให้แนบหนังสือ
แจ้งผลการพิจารณาให้ความเห็นชอบส�ำหรับโครงการหรือกิจการที่เข้าข่ายจะต้องจัดท�ำรายการ
ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมให้แนบรายงานข้อมูลดังกล่าวด้วย
คู่มือการอนุมัติ อนุญาตขอใช้พื้นที่จากส่วนราชการ
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6.2.8 บันทึกยินยอมแก้ไขปัญหาราษฎร
6.2.9 รายงานเหตุผลและความจ�ำเป็นในการขอใช้ประโยชน์  (กรณีพ้ืนที่
มากกว่า 20 ไร่) ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากปลัดกระทรวงหรือผู้บัญชาการเหล่าทัพแล้วแต่กรณี
6.2.10 กรณีการขออนุญาตในพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตเดิมสิ้นอายุการอนุญาต
ให้แนบผลการปฏิบัติตามเงื่อนไขแนบท้ายหนังสืออนุญาต
6.2.11 หากเป็นพื้นที่อนุญาตเดิมของรายอื่นที่ยังไม่สิ้นอายุ ต้องมีหนังสือ
ยินยอมให้ใช้พื้นที่ของผู้รับอนุญาตเดิม
6.2.12 กรณี ก ารขอใช้ พ้ื น ที่ ที่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าตเดิ ม สิ้ น อายุ ให้ แ นบหลั ก ฐาน
แสดงว่าที่ผ่านมาผู้รับอนุญาตได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดล้อม (เฉพาะกรณีโครงการทีเ่ ข้าขา่ ยต้องท�ำรายงาน
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น และรายงานข้อมูล
ด้านสิ่งแวดล้อม)
6.2.13 เอกสารหรือหลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี)
6.3 การขออนุญาตท�ำการปลูกสร้างสวนป่าหรือปลูกไม้ยนื ต้นภายในเขตป่าสงวน
แห่งชาติ ตามมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัตปิ า่ สงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 กรณี เกิน 1,000 ไร่
มีเอกสารหลักฐาน ดังนี้
6.3.1 ยื่นค�ำขอ ตามแบบ ป.ส. 29
6.3.2 กรณีการมอบอ�ำนาจให้แนบหนังสือมอบอ�ำนาจพร้อมเอกสารประกอบ
ผู้มอบอ�ำนาจต้องส�ำเนาเอกสารและรับรองส�ำเนามาให้พร้อม
6.3.3 ส�ำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน วัตถุประสงค์และผูม้ อี ำ� นาจลงชือ่ แทน
นิติบุคคล ผู้ขออนุญาตพร้อมหลักฐานแสดงอุปกรณ์ในการท�ำงาน
6.3.4 ส�ำเนาทะเบียนบ้านหรือส�ำนักงานทีท่ ำ� การของนิตบิ คุ คล กรณีมบี คุ คล
มายืน่ ค�ำขอด้วยตนเองให้นำ� ต้นฉบับจริงมาและให้เจ้าหน้าทีถ่ า่ ยส�ำเนาเองและให้ผยู้ นื่ ค�ำขอรับรอง
ความถูกต้อง
6.3.5 รายละเอียดโครงการที่ขอเข้าท�ำประโยชน์  วัตถุประสงค์  ลักษณะ
การด�ำเนินงานของโครงการ ผูไ้ ด้รบั ประโยชนจ์ ากโครงการ ผลตอบแทนโครงการ ระยะเวลาคืนทุน
แนวทางการบริหารและการจัดการโครงการรายละเอียด งบประมาณ พร้อมแบบแปลนแผนผัง
และแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน รายละเอียดสภาพป่าเบื้องต้นที่ขออนุญาตเข้าท�ำประโยชน์ ทั้งทาง
กายภาพ และชีวภาพ
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6.3.6 แผนที่แสดงภูมิประเทศ มาตราส่วน 1 : 50,000 และแผนที่ภาพถ่าย
ทางอากาศ มาตราส่วนตามความเหมาะสม พร้อมแผนที่สังเขปแสดงบริเวณพื้นที่ที่ขอใช้ประโยชน์
และพื้นที่ข้างเคียงที่ติดต่อกับพื้นที่ที่ขอ
6.3.7 เอกสารหลั ก ฐานที่ แ สดงผลการพิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบจาก
สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ป่านั้นตั้งอยู่ 
6.3.8 บันทึกยินยอมแก้ไขปัญหาราษฎร
6.3.9 กรณีการขออนุญาตในพืน้ ทีเ่ ดิมของรายอืน่ ทีย่ งั ไม่สนิ้ อายุ ต้องมีหนังสือ
แสดงความยินยอมให้ใช้พื้นที่ของผู้รับอนุญาตเดิม
6.3.10 กรณีการขออนุญาตในพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตเดิมสิ้นอายุ ให้แนบผล
การปฏิบัติ ตามเงื่อนไขแนบท้ายหนังสืออนุญาต
6.3.11 เอกสารหรือหลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี)
6.4 การขออนุญาตท�ำการปลูกสร้างสวนป่าหรือปลูกไม้ยนื ต้นภายในเขตป่าสงวน
แห่งชาติ ตามมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 มีเอกสารหลักฐาน
ดังนี้
6.4.1 ยื่นค�ำขอ ตามแบบ ป.ส. 29
6.4.2 กรณีการมอบอ�ำนาจให้แนบหนังสือมอบอ�ำนาจพร้อมเอกสารประกอบ
ผู้มอบอ�ำนาจต้องส�ำเนาเอกสารและรับรองส�ำเนามาให้พร้อม
6.4.3 ส�ำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน วัตถุประสงค์และผู้มีอ�ำนาจ
ลงชื่อแทน นิติบุคคลผู้ขออนุญาตพร้อมหลักฐานแสดงอุปกรณ์ในการท�ำงาน
6.4.4 ส�ำเนาทะเบียนบ้านหรือส�ำนักงานทีท่ ำ� การของนิตบิ คุ คล กรณีมบี คุ คล
มายืน่ ค�ำขอด้วยตนเองให้นำ� ต้นฉบับจริงมาและให้เจ้าหน้าทีถ่ า่ ยส�ำเนาเองและให้ผยู้ นื่ ค�ำขอรับรอง
ความถูกต้อง
6.4.5 รายละเอียดโครงการที่ขอเข้าท�ำประโยชน์  วัตถุประสงค์  ลักษณะ
การด�ำเนินงานของโครงการ ผูไ้ ด้รบั ประโยชนจ์ ากโครงการ ผลตอบแทนโครงการ ระยะเวลาคืนทุน
แนวทางการบริหารและการจัดการโครงการรายละเอียด งบประมาณ พร้อมแบบแปลนแผนผัง
และแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน รายละเอียดสภาพป่าเบื้องต้นที่ขออนุญาตเข้าท�ำประโยชน์ ทั้งทาง
กายภาพและชีวภาพ
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6.4.6 แผนที่แสดงภูมิประเทศ มาตราส่วน 1 : 50,000 และแผนที่ภาพถ่าย
ทางอากาศ มาตราส่วนตามความเหมาะสม พร้อมแผนที่สังเขปแสดงบริเวณพื้นที่ที่ขอใช้ประโยชน์
และพื้นที่ข้างเคียงที่ติดต่อกับพื้นที่ที่ขอ
6.4.7 เอกสารหลั ก ฐานที่ แ สดงผลการพิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบจาก
สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ป่านั้นตั้งอยู่ 
6.4.8 บันทึกยินยอมแก้ไขปัญหาราษฎร
6.4.9 กรณีการขออนุญาตในพืน้ ทีเ่ ดิมของรายอืน่ ทีย่ งั ไม่สนิ้ อายุ ต้องมีหนังสือ
แสดงความยินยอมให้ใช้พื้นที่ของผู้รับอนุญาตเดิม
6.4.10 กรณีการขออนุญาตในพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตเดิมสิ้นอายุ ให้แนบผล
การปฏิบัติตามเงื่อนไขแนบท้ายหนังสืออนุญาต
6.4.11 เอกสารหรือหลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี)
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่ า 
กรณีพื้นทีป
่ ตามมาตรา 4 (1) แห่งพระราชบัญญัตป
ิ า่ ไม้ พุ ทธศักราช 2484

“ป่ า ” ตามมาตรา 4 (1) แห ่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ป ่ า ไม้ พุ ท ธศั ก ราช 2484
และที่แก้ไขเพิ่มเติม หมายถึง ที่ดินที่ยังมิได้มีบุคคลได้มาตามกฎหมายที่ดิน

1. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

1.1 พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 มาตรา 54
1.2 กฎกระทรวง การขออนุญาตและการอนุญาตทําประโยชน์ในเขตป่า พ.ศ. 2558
1.3 กฎกระทรวง ฉบับที่ 23 (พ.ศ. 2518) (ค่าแบบพิมพ์ค�ำขอ 25 สตางค์,
ใบอนุญาตอื่น ๆ ฉบับละ 5 บาท)
1.4 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ลงวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2529
เรือ่ ง ก�ำหนดให้ผรู้ บั สัมปทานหรือผูร้ บั อนุญาตท�ำการบ�ำรุงป่าหรือปลูกสร้างสวนป่า หรือออกคา่ ใช้จา่ ย
เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่ท�ำการบ�ำรุงป่าหรือปลูกสร้างสวนป่าให้แทน และก�ำหนดอัตราค่าใช้จ่าย
ในการบ�ำรุงป่า หรือปลูกสร้างสวนป่า (ไร่ละ 50 บาท)
1.5 มติคณะรัฐมนตรี 26 มกราคม 2511 หลักการขอเข้าใช้ประโยชน์ในเขตป่า
ที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้รักษาไว้เป็นสมบัติของชาติ
1.6 มติ ค ณะรั ฐ มนตรี 29 มกราคม 2556 ให้ จั ด สรรงบประมาณเพื่ อ เป็ น
ค่ า ใช้ จ ่ า ยในการปลู ก ป่ า ทดแทนเพื่ อ การอนุ รั ก ษ์ ห รื อ รั ก ษาสภาพแวดล้ อ มของพื้ น ที่
(ไร่ละ 10,960 บาท)
1.7 มติคณะรัฐมนตรี เมือ่ วันที่ 12 ธันวาคม 2532“จะไม่อนุมตั ใิ ห้สว่ นราชการหรือ
หน่วยงานใช้พื้นที่ลุ่มน�้ำชั้นที่ 1A อีกไม่ว่ากรณีใด”
1.8 มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2563 เรื่อง ขอทบทวนและยกเลิก
มติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการใช้พื้นที่ลุ่มน�้ำชั้นที่ 1
1.9 มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 เรื่อง การเข้าท�ำประโยชน์ใน
พื้นที่ป่าไม้ และขอผ่อนผันมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2523 ในกรณีที่ปรากฏว่ายังมี
ส่วนราชการใดเข้าท�ำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาต
1.10 มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 เรื่อง ขอขยายเวลาในการ
ยืน่ ค�ำขออนุญาตเข้าท�ำประโยชน์ในพืน้ ทีป่ า่ ไม้ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมือ่ วันที่ 23 มิถนุ ายน 2563
1.11 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก�ำหนดโครงการ
กิ จ การ หรื อ การด� ำ เนิ น การ ซึ่ ง ต้ อ งจั ด ท� ำ รายงานการประเมิ น ผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ ม
และหลักเกณฑ์ วธิ กี าร และเงือ่ นไขในการจัดท�ำรายงานการประเมินผลกระทบสิง่ แวดล้อม พ.ศ. 2561
และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
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2. ผู้มีอ�ำนาจอนุญาต

2.1 อธิบดีกรมป่าไม้
2.2 อธิบดีกรมป่าไม้มอบอ�ำนาจให้ผอู้ ำ� นวยการส�ำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 –13
และผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขาเป็นผูพ้ จิ ารณาอนุญาตเข้าท�ำประโยชน์
ในพืน้ ทีป่ า่ ตามมาตรา 4 (1) แหง่ พระราชบัญญัตปิ า่ ไม้ พุทธศักราช 2484 เฉพาะเพือ่ วัตถุประสงค์ ดงั นี้
2.2.1 เพื่อการส�ำรวจแร่และปิโตรเลียม ข้อ 13 (1) ข้อ 14 (1)
2.2.2 เพื่อการขุด เก็บ ซึ่งทรายที่มิใช่การทําเหมืองแร่หรือการขุดหาแร่
รายย่อยและการร่อนแร่ตามกฎหมายว่าด้วยแร่ (ตามข้อ 15)
2.2.3 เพือ่ จัดเป็นทีพ่ กั ผ่อนหย่อนใจ โดยหน่วยงานของรัฐ เนือ้ ทีไ่ ม่เกิน 20 ไร่ 
(ตามข้อ 18)
2.2.4 เพื่อสร้างศาสนสถาน โดยหน่วยงานของรัฐ เนื้อที่ไม่เกิน 15 ไร่ 
(ตามข้อ 20)
2.2.5 เพื่อประโยชน์ในการศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการ (ตามข้อ 21)
2.2.6 เพือ่ ให้หน่วยงานของรัฐใช้ประโยชนพ์ นื้ ทีใ่ นเขตป่า เนือ้ ทีไ่ มเ่ กิน 20 ไร่ 
(ตามข้อ 22)
2.3 อธิบดีโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ในการพิจารณาอนุญาตให้ท�ำประโยชน์ในเขตป่าที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้รักษาไว้
เป็นสมบัติของชาติ (ป่าไม้ถาวร)
3. สถานที่ยื่นค�ำขอ

ส�ำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 – 13 และส�ำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา
4. ขั้นตอนขออนุมัติ/อนุญาต

กรณีพนื้ ทีป่ า่ ตามมาตรา 4 (1) แหง่ พระราชบัญญัตปิ า่ ไม้ พุทธศักราช 2484 และเขตป่า
ที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้รักษาไว้เป็นสมบัติของชาติ (ป่าไม้ถาวร) มีขั้นตอน ดังนี้
4.1 ผู้ขออนุญาตยื่นค�ำขอ ตามแบบ ป. 84 – 1 พร้อมเอกสารแนบท้ายค�ำขอ
ณ ส�ำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ประจ�ำท้องที่
4.2 เจ้าหน้าที่ส�ำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที่ตรวจสอบค�ำขอและเอกสาร
หลักฐานจัดท�ำรายงานพร้อมทั้งความเห็นเบื้องต้นเสนอผู้ว่าราชการจังหวัด
4.3 ผูว้ า่ ราชการจังหวัดและผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ประจ�ำท้องที่
แต่งตัง้ เจ้าหน้าทีอ่ อกไปท�ำการตรวจสภาพป่าร่วมกัน ในการตรวจสภาพป่าให้เจ้าหน้าทีต่ รวจสภาพป่า
เป็นผู้นัดวันและเวลาที่จะตรวจสภาพป่า พร้อมทั้งแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ขออนุญาตทราบ และ
ให้ผู้ขออนุญาตน�ำเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสภาพป่าตามวันและเวลาที่ก�ำหนด
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4.3.1 เจ้าหน้าทีผ่ ตู้ รวจสอบสภาพป่ารายงานผลการตรวจสภาพป่าพร้อมทัง้
ความเห็นต่อจังหวัด และส�ำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที่
4.3.2 ผูว้ า่ ราชการจังหวัดพิจารณาและจัดท�ำความเห็นเสนอตอ่ ผูอ้ ำ� นวยการ
ส�ำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที่
4.4 ส�ำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที่ตรวจสอบพิจารณา แล้วรายงานผลตรวจ
และเสนอความเห็นของส�ำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ทอ้ งที่ และจังหวัดไปยังกรมป่าไม้เพือ่ พิจารณา
(ในกรณีที่กรมป่าไม้มอบอ�ำนาจให้ผู้อ�ำนวยการส�ำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที่เป็นผู้พิจารณา
อนุญาตผู้อ�ำนวยการส�ำนักจัดการทรัพยากรท้องที่ออกใบอนุญาตตามแบบ ป.84 - 4 พร้อมแผนที่
และ Google Map แสดงบริเวณทีไ่ ด้รบั อนุญาตให้ผขู้ ออนุญาตเข้าท�ำประโยชน์ในเขตป่า พร้อมเรียก
เก็บเงินค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายเพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่ท�ำการบ�ำรุงป่าหรือปลูกสร้างสวนป่า
ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ฉบับลงวันที่ 17 มีนาคม 2529 แจ้งให้ผรู้ บั อนุญาตจัดสรร
งบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปลูกป่าทดแทน เพื่อการอนุรักษ์หรือรักษาสภาพแวดล้อม
ของพื้นที่ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2556/ตรวจควบคุม)
4.5 กรมป่ า ไม้ พิ จ ารณาอนุ ญ าตโดยแจ้ ง ส� ำ นั ก จั ด การทรั พ ยากรป่ า ไม้ ท ้ อ งที่
(กรณีการพิจารณาอนุญาตให้ทำ� ประโยชนใ์ นเขตป่าทีค่ ณะรัฐมนตรีมมี ติให้รกั ษาไว้เป็นสมบัตขิ องชาติ
ให้อธิบดีกรมป่าไม้รายงานความเห็นต่อรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ)
4.6 ส�ำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ทอ้ งทีอ่ อกใบอนุญาตตามแบบ ป.ส. 84 - 3/ปส.84 - 4
ให้ ผู ้ ข ออนุ ญ าตเข้ า ท� ำ ประโยชน ์ ใ นเขตป่ า พร้ อ มเรี ย กเก็ บ เงิ น ค่ า ธรรมเนี ย มและค่ า ใช้ จ ่ า ย
เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่ท�ำการบ�ำรุงป่าหรือปลูกสร้างสวนป่าตามประกาศกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ฉบับลงวันที่ 17 มีนาคม 2529 แจ้งให้ผู้รับอนุญาตจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ในการปลูกป่าทดแทน เพือ่ การอนุรกั ษ์หรือรักษาสภาพแวดล้อมของพืน้ ที่ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมือ่ วันที่
29 มกราคม 2556/ตรวจควบคุม
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5. แบบฟอร์มค�ำขออนุญาต

ยื่นค�ำขอตามแบบค�ำขออนุญาต ป. 84 - 1
6. เอกสารหลักฐาน

6.1 รายละเอียดของโครงการ พร้อมแบบแปลน หรือแผนผังโครงการ หรือกิจกรรม
ที่ขออนุญาต และอื่น ๆ
6.2 แผนที่สังเขป และแผนที่มาตราส่วน 1 : 50,000 แสดงบริเวณขอใช้พื้นที่
6.3 หนังสือมอบอ�ำนาจให้ด�ำเนินการแทน
6.4 ส�ำเนาทะเบียนบ้านและส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวประชาชน
6.5 หนังสือแสดงการได้รับความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนต�ำบล
หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
6.6 บันทึกยินยอมการแก้ไขปัญหาราษฎร
6.7 หนังสือทีแ่ สดงว่าผูไ้ ด้รบั อนุญาตเดิมไมข่ ดั ข้องทีจ่ ะให้ผขู้ อใช้พนื้ ทีไ่ ด้ (กรณีพนื้ ที่
ทับซ้อนกัน)
6.8 อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
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ว่างขาว
68

ว่างขาว
70

พื้ นที่ป่ำชำยเลน
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ป่าชายเลน (mangroves) คือ ระบบนิเวศที่ประกอบไปด้วยพันธุพืช พันธุสัตว
หลายชนิด ด�ารงชีวิตรวมกันในสภาพแวดล้อมที่เป็นดินเลน น�้ากรอย และมีน�้าทะเลทวมถึง
อย า งสม�่ า เสมอ (http://km.dmcr.go.th/th/c_11/d_661 ข้ อ มู ล ทั่ ว ไปของป่ า ชายเลน
ระบบฐานข้อมูลกลางและมาตรฐานข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่ กรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง)
มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 15 ธันวาคม 2530 เห็นชอบการจ�าแนกเขตการใช้ประโยชน
ที่ดินในพื้นที่ป่าชายเลนประเทศไทย โดยจ�าแนกเขตการใช้ประโยชนที่ดินป่าชายเลน เป็น
(1) เขตอนุรกั ษ หมายถึง พืน้ ทีป่ า่ ชายเลนทีห่ วงห้ามไมให้มกี ารเปลีย่ นแปลงใด ๆ นอกจากจะปลอย
ให้เป็นไปตามธรรมชาติเพื่อรักษาไว้ซึ่งสภาพแวดล้อมและระบบนิเวศ (2) เขตเศรษฐกิจ แบงเป็น
(2.1) เศรษฐกิจ ก หมายถึง พื้นที่ป่าชายเลนที่ยอมให้มีการใช้ประโยชนเฉพาะในกิจการด้านป่าไม้
เพื่อผลผลิตที่สม�่าเสมอตามหลักวิชาการป่าไม้ (2.2) เศรษฐกิจ ข หมายถึง พื้นที่ป่าชายเลนที่ยอม
ให้มีการใช้ประโยชนที่ดินและการพัฒนาด้านอื่น ๆ
มติคณะรัฐมนตรีวนั ที่ 23 กรกฎาคม 2534 ให้ระงับการใช้ประโยชนพนื้ ทีป่ า่ ชายเลน
โดยเด็ดขาดเพื่อหยุดยั้งการบุกรุกที่ดินในเขตป่าไม้ชายเลน และระงับการพิจารณาขออนุญาต
ใช้ประโยชนในพื้นที่ป่าชายเลนของทางราชการ
มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 22 สิงหาคม 2543 เห็นชอบกรอบแนวทางการแก้ไขปัญหา
การจัดการพืน้ ทีป่ า่ ชายเลน เพือ่ แก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งของราษฎรทีไ่ ด้เข้าครอบครองอาศัยพืน้ ทีท่ า� กิน
ในเขตป่าชายเลนและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในกรณีการใช้ประโยชนพนื้ ทีป่ า่ ชายเลนโดยถูกต้อง
ตามกฎหมาย อาทิ (1) ผู้ได้รับสัมปทานท�าไม้ป่าชายเลนและประสงคจะด�าเนินการตอคงมีสิทธิ์
ท�าไม้ตอ ไปจนสิน้ อายุสมั ปทาน (2) ผูไ้ ด้รบั สัมปทานบัตรเหมืองแรให้พน้ื ทีป่ า่ ชายเลนด�าเนินการตอไป
จนสิน้ อายุสมั ปทาน (3) มอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณดา� เนินการก�าหนดอัตราและเรียกเก็บ
คาใช้ประโยชนพื้นที่ในเขตป่าชายเลน (4) พื้นที่ที่มีการเพาะเลี้ยงสัตวน�้าหลังแนวเขตป่าชายเลน
ที่ราษฎรบุกรุกและพื้นที่กรรมสิทธิ์ของเอกชนให้กรมประมง กรมป่าไม้ และกรมควบคุมมลพิษ
รวมกันดูแลและจัดให้มีระบบน�้า ระบบบ�าบัด และระบบก�าจัดของเสีย เพื่อรักษาสภาพป่าชายเลน
และคุณภาพสิง่ แวดล้อม (5) ให้นา� พืน้ ทีป่ า่ ชายเลนทีจ่ า� แนกออกเป็นเขตการใช้ประโยชนทดี่ นิ ในพืน้ ที่
ป่าชายเลนตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมือ่ วันที่ 15 ธันวาคม 2530 พืน้ ทีง่ อกชายฝัง่ ทะเลทีเ่ กิดขึน้ ใหม
ให้กรมป่าไม้กนั ไว้เป็นพืน้ ทีอ่ นุรกั ษและพืน้ ทีฟ่ น้ื ฟูมารวมกันเป็นพืน้ ทีฟ่ น้ื ฟูทงั้ หมด และห้ามอนุญาต
คู่มือการอนุมัติ อนุญาตขอใช้พื้นที่จากสวนราชการ

71

ให้ใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าชายเลนทุกกรณีทั้งภาครัฐและเอกชน ยกเว้นบริเวณพื้นที่ที่ได้รับอนุญาต
ให้มีการใช้ประโยชน์ 
มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 17 ตุลาคม 2543 เห็นชอบพิจารณาทบทวนการแก้ไขปัญหา
การจัดการพื้นที่ป่าชายเลน อาทิ (1) อนุญาตให้ราษฎรที่เข้าไปอยู่อาศัยในเขตป่าชายเลนก่อน
มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 23 กรกฎาคม 2534 โดยมิได้มีเอกสารสิทธิ์ยังคงอยู่ต่อไปได้ แต่ไม่อนุญาต
ให้ทำ� กิน (ต้องขออนุญาตกรมป่าไม้ทกุ ปี และห้ามไมใ่ ห้ออกเอกสารสิทธิใ์ ด ๆ) (2) ทา่ เทียบเรือประมง
ทีด่ ำ� เนินการกอ่ นวันที่ 23 กรกฎาคม 2534 ให้กรมป่าไม้พจิ ารณาอนุญาตให้ใช้พนื้ ทีใ่ นเขตป่าชายเลน
คราวละไม่เกิน 2 ปี รวมกันแล้วต้องไม่เกิน 15 ปี (3) การจัดสรรงบประมาณในการจัดการระบบ
น�ำ้ เสียให้ผปู้ ระกอบการออกค่าใช้จา่ ยทัง้ หมดหรือส่วนหนึง่ แล้วแต่กรณีตามความเหมาะสมเนือ่ งจาก
เป็นผูก้ อ่ ผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม (4) ในเขตอนุรกั ษ์หา้ มมิให้อนุญาตการใช้ประโยชน์พนื้ ทีป่ า่ ชายเลน
ในทุกกรณี โดยรวมถึงพื้นที่ก่อสร้างสาธารณูปโภค สาธารณูปการเพื่อก่อสร้างระบบบ�ำบัดต่าง ๆ
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง หมายความว่า สิ่งที่มีอยู่หรือเกิดขึ้นตามธรรมชาติ
ในบริเวณทะเลและชายฝัง่ รวมถึงพรุชายฝัง่ พืน้ ทีช่ มุ่ น�ำ้ ชายฝัง่ คลอง คูแพรก ทะเลสาบ และบริเวณ
พืน้ ทีป่ ากแมน่ ำ�้ ทีม่ พี นื้ ทีต่ ดิ ต่อกับทะเลหรืออิทธิพลของน�ำ้ ทะเลเข้าถึง เชน่ ป่าชายเลน ป่าชายหาด
หาด ที่ชายทะเล เกาะ หญ้าทะเล ปะการัง ดอนหอย พืช และสัตว์ทะเล หรือสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น
เพือ่ ประโยชนแ์ ก่ระบบนิเวศทางทะเลและชายฝัง่ เช่น ปะการังเทียม แนวลดแรงคลืน่ และการป้องกัน
การกัดเซาะชายฝัง่ (พระราชบัญญัตสิ ง่ เสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่ พ.ศ. 2558)
ป่ า ชายเลนอนุ รั ก ษ์ หมายถึ ง เป็ น พื้ น ที่ ป ่ า ชายเลนบริ เวณใดบริ เวณหนึ่ ง ที่ ไ ด้
ถูกก�ำหนดให้เป็นพื้นที่เพื่อประโยชน์ในการสงวน การอนุรักษ์  และการฟื้นฟูพื้นที่ให้คงสภาพ
ธรรมชาติและมีสภาพแวดล้อมและระบบนิเวศนท์ มี่ คี วามสมบูรณ์ โดยทีพ่ นื้ ทีป่ า่ ชายเลนนัน้ ต้องไมอ่ ยู่
ในเขตอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุส์ ตั ว์ปา่ หรือเขตห้ามลา่ สัตวป์ า่ หรือไมอ่ ยูใ่ นกรรมสิทธิห์ รือสิทธิ
ครอบครองตามประมวลกฎหมายทีด่ นิ (รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่งแห่งชาติเป็นผู้ก�ำหนดพื้นที่ป่าชายเลนอนุรักษ์ ตามมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
การบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558)
พื้นที่คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง หมายถึง พื้นที่ที่ (1) มีทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่งอยู่ในสภาพสมบูรณ์อันสมควรสงวนไว้ให้คงอยู่ในสภาพตามธรรมชาติเดิม
(2) เป็นถิ่นที่อยู่ของสัตว์และพืชตามสภาพทางธรรมชาติที่สมบูรณ์ (3) มีความส�ำคัญด้านระบบ
นิเวศทางทะเลและชายฝั่งอันควรแก่การอนุรักษ์ และไม่เป็นพื้นที่ป่าชายเลนอนุรักษ์ หรือเขตที่ได้
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รับอนุญาตให้ท�ำการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้ำตามกฎหมายว่าด้วยการประมง (รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการนโยบายและแผนการ
บริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติเป็นผู้ก�ำหนดพื้นที่คุ้มครองทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่ง ตามมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558)
พื้นที่ที่จะใช้มาตรการในการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง เป็นพื้นที่ที่ถูกก�ำหนด
เพื่ อ การป้ อ งกั น ปั ญ หาการกั ด เซาะชายฝั ่ ง และป้ อ งกั น ความเสี ย หายต ่ อ ชี วิ ต และทรั พ ย ์ สิ น
ของประชาชน (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ
เป็นผู้ก�ำหนดพื้นที่คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ตามมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558)
มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 กรณีการใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐ
ที่มีผลกระทบโดยตรงต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศ เช่น การใช้พื้นที่อุทยาน
แห่งชาติ พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ พื้นที่ลุ่มน�้ำ พื้นที่ป่าชายเลน พื้นที่ป่าไม้ถาวร เป็นต้น ส่วนราชการ
เจ้าของเรือ่ งต้องขอความเห็นชอบจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมกอ่ น และให้นำ�
ความเห็นชอบของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมดังกลา่ วเสนอไปยังส�ำนักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีพร้อมกับเรื่องที่จะเสนอคณะรัฐมนตรี
1. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2558

1.1 พระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
1.2 พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484
1.2.1 กฎกระทรวง การขออนุญาตและการอนุญาตท�ำประโยชน์ในเขตป่า

1.2.2 ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ก�ำหนดสถานที่
ยื่นค�ำขอ ก�ำหนดแบบค�ำขอ แบบใบอนุญาตและแบบอื่น ๆ ในการขออนุญาตและการอนุญาต
ท�ำประโยชน์ในเขตป่าชายเลนหรือป่าชายเลนอนุรักษ์  ตามกฎกระทรวงการขออนุญาตและ
การอนุญาตท�ำประโยชน์ในเขตป่า พ.ศ. 2558
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1.3 พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507
1.3.1 ระเบียบกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ว่าด้วยการอนุญาต
ให้เข้าไปศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการในพื้นที่ป่าชายเลนที่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2560
1.3.2 ระเบียบคณะกรรมการพิ จารณาการใช้ ประโยชน์ ในเขตป่ า สงวน
แห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการใช้พื้นที่เป็นสถานที่ปฏิบัติงาน หรือเพื่อ
ประโยชน์อย่างอื่นของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2563
1.3.3 ระเบียบคณะกรรมการพิ จารณาการใช้ ประโยชน์ ในเขตป่ า สงวน
แห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขออนุญาตและการอนุญาตให้เข้าท�ำประโยชน์
หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2563
1.3.4 ระเบียบคณะกรรมการพิ จารณาการใช้ ประโยชน์ ในเขตป่ า สงวน
แห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการอนุญาตและการอนุญาตให้ท�ำการปลูกสร้าง
สวนป่าหรือปลูกไม้ยืนต้นภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2563
1.4 มติคณะรัฐมนตรี
1.4.1 วันที่ 15 ธันวาคม 2530
1.4.2 วันที่ 23 กรกฎาคม 2534
1.4.3 วันที่ 22 สิงหาคม 2543
1.4.4 วันที่ 17 ตุลาคม 2543
1.4.5 วันที่ 29 มกราคม 2556
1.4.6 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2559

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
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2. ผู้มีอ�ำนาจอนุมัติ

และชายฝั่ง

2.1 พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเล

2.2 พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝัง่ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ

3. สถานที่ยื่นค�ำขอ

3.1 พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484
ผูข้ อใช้พนื้ ทีส่ ามารถยืน่ ค�ำขอตามประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่
เรื่ อ ง กํ า หนดสถานที่ ยื่ น คํ า ขอ กํ า หนดแบบคํ า ขอ แบบใบอนุ ญ าตและแบบอื่ น ๆ ในการ
ขออนุญาตและการอนุญาตทําประโยชน์ในเขตป่าชายเลนหรือป่าชายเลนอนุรกั ษ์ ตามกฎกระทรวง
การขออนุญาตและการอนุญาตทําประโยชน์ในเขตป่า พ.ศ. 2558
3.2 พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507
ผู้ขอใช้พื้นที่สามารถยื่นค�ำขอตามแบบท้ายระเบียบต่อจังหวัดท้องที่ที่ป่านั้น
ตั้งอยู่หรือหน่วยงานที่อธิบดีก�ำหนด
4. แบบฟอร์มค�ำขออนุญาต

5. เอกสารหลักฐาน

5.1 แบบค�ำขออนุญาต
5.2 รายละเอียดของโครงการและแผนผังแสดงบริเวณที่ขอใช้พื้นที่
5.3 แผนที่สังเขปและแผนที่มาตราส่วน 1 : 50,000 แสดงบริเวณขอใช้พื้นที่
5.4 หนังสือมอบอ�ำนาจให้ด�ำเนินการแทน
5.5 ส�ำเนาทะเบียนบ้านและส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวประชาชน (กรณีมอบอ�ำนาจ)
5.6 หนังสือแสดงการได้รับความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนต�ำบลหรือ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
5.7 บันทึกยินยอมแก้ไขปัญหาราษฎร
5.8 อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (รายละเอียดปรากฏตามข้อ 6. ขั้นตอนขออนุมัติ/อนุญาต)

คู่มือการอนุมัติ อนุญาตขอใช้พื้นที่จากส่วนราชการ
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6. ขั้นตอนขออนุมัติ/อนุญาต
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ว่างขาว
80

พื้ นที่ป่ำอนุรักษ์
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า
และพันธุ์พืช
กรณีอุทยำนแห่งชำติ

อุทยานแหงชาติ ตามพระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ พ.ศ. 2562 หมายความวา
พื้ น ที่ ที่ มี ค วามโดดเด น สวยงามตามธรรมชาติ เ ป็ น พิ เ ศษหรื อ มี ค วามหลากหลายทางชี ว ภาพ
ระบบนิเวศ ทรัพยากรธรรมชาติ สิง่ แวดล้อม และสัตวปา่ หรือพืชป่าประจ�าถิน่ ทีห่ ายากหรือใกล้สญ
ู พันธุ
หรือโดดเดนด้านธรณีวิทยา หรือมรดกทางวัฒนธรรมที่สมควรสงวนหรืออนุรักษไว้เพื่อประโยชน
ของคนในชาติหรือเพือ่ เป็นแหลงศึกษาเรียนรูท้ างธรรมชาติหรือนันทนาการของประชาชนอยางยิง่
เมื่อพื้นที่ใดได้ถูกประกาศก�าหนดให้เป็นอุทยานแหงชาติ พื้นที่ดังกลาวจึงเป็น
สาธารณสมบัติของแผนดิน ซึ่งสงวนหวงห้ามไว้เพื่อการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติตามพระราช
บัญญัตอิ ทุ ยานแหงชาติ พ.ศ. 2562 ทีม่ เี จตนารมณเพือ่ การคุม้ ครองทรัพยากรธรรมชาติทมี่ อี ยูไ มให้
ถูกท�าลายหรือเปลีย่ นแปลงไปเพือ่ อ�านวยประโยชนทงั้ ทางตรงและทางอ้อมแกรฐั และประชาชนสืบไป
1. กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง

1.1 พระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ พ.ศ. 2562
1.1.1 พระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ พ.ศ. 2562 ไมมีบทบัญญัติอนุญาต
ให้หนวยงานหรือบุคคลเข้าใช้ประโยชนในที่ดินอันเป็นเขตอุทยานแหงชาติ เว้นแตเป็นการปฏิบัติ
ของพนักงาน เจ้าหน้าที่ ซึ่งปฏิบัติการเพื่อประโยชนในการคุ้มครอง ดูแลรักษา หรือบ�ารุงอุทยาน
แหงชาติ หรือการส�ารวจ การศึกษา วิจยั หรือการทดลองทางวิชาการ หรือเพือ่ อ�านวยความสะดวก
ในการทัศนาจร หรือการพักแรมเป็นการชั่วคราว หรือเพื่ออ�านวยความปลอดภัย หรือให้ความรู้
แกประชาชนโดยทั่วไปในอุทยานแหงชาติ ตามบทบัญญัติมาตรา 23 โดยต้องเป็นไปตามระเบียบ
ที่อธิบดีกรมอุทยานแหงชาติ สัตวป่า และพันธุพืชก�าหนด (ปัจจุบันอยูระหวางการจัดท�ากฎหมาย
ล�าดับรองมาให้เป็นแนวทางปฏิบัติ)
1.1.2 มาตรา 22 ตามพระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ พ.ศ. 2562 พนักงาน
เจ้าหน้าที่มีอ�านาจอนุญาตให้บุคคลกระท�าการตามมาตรา 19 (2) (5) (6) หรือ (7) ได้ตามลักษณะ
ของเขตการจัดการพื้นที่อุทยานแหงชาติที่ก�าหนดไว้ โดยให้อยูในความควบคุมดูแลของพนักงาน
เจ้าหน้าที่ ทัง้ นี้ การอนุญาตดังกลาวให้กระท�าได้เฉพาะเรือ่ งการส�ารวจ การศึกษาวิจยั หรือการทดลอง
ทางวิชาการ การถายท�าภาพยนตร วีดทิ ศั น หรือสารคดี การถายภาพ การศึกษาธรรมชาติ การบ�ารุงรักษา
โครงสร้างสาธารณูปโภคพืน้ ฐาน หรือเพือ่ ความมัน่ คงทางพลังงาน หรือการทองเทีย่ วทีเ่ ป็นประโยชน
คู่มือการอนุมัติ อนุญาตขอใช้พื้นที่จากสวนราชการ
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และไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่ออุทยานแห่งชาติ ต้องด�ำเนินการตามระเบียบที่อธิบดีก�ำหนด
(ปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดท�ำกฎหมายล�ำดับรองมาให้เป็นแนวทางปฏิบัติ)
1.2 ระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ว่าด้วยการ ปฏิบัติการของ
พนักงานเจ้าหน้าที่ในเขตอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2549 (ระเบียบฯ ออกตามความในพระราชบัญญัติ
อุทยานแหง่ ชาติ พ.ศ. 2504 ยังคงใช้บงั คับต่อไปเทา่ ทีไ่ มข่ ดั แย้งกับพระราชบัญญัตอิ ทุ ยานแหง่ ชาติ
พ.ศ. 2562 จนกว่าจะมีระเบียบหรือประกาศทีอ่ อกตามพระราชบัญญัตอิ ทุ ยานแหง่ ชาติ พ.ศ. 2562
บังคับใช้)
1.3 มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง เช่น
1.3.1 มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2541 เรื่อง การแก้ไขปัญหา
ที่ดินในพื้นที่ป่าไม้
1.3.2 มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2550 เรื่อง แนวทาง
พิจารณาการก่อสร้างถนนในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
1.3.3 มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่อง โครงการขยาย
เขตระบบไฟฟ้าให้ครัวเรือนที่ห่างไกล
1.4 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดโครงการ
กิจการ หรือการดําเนินการ ซึง่ ต้องจัดทํา รายงานการประเมินผลกระทบสิง่ แวดล้อม และหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.5 แนวทางปฏิบัติตามหนังสือกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่ ทส
0910.505/1658 ลงวันที่ 25 มกราคม 2560 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติการตามมาตรา 19
แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 (เดิม) และระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า
และพันธุ์พืช ว่าด้วยการปฏิบัติการของพนักงานเจ้าหน้าที่ในเขตอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2549

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2. ผู้มีอ�ำนาจอนุมัติ

อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
3. สถานที่ยื่นค�ำขอ

อุทยานแหง่ ชาติในพืน้ ทีโ่ ดยประสานกับหัวหน้าอุทยานแห่งชาติในพืน้ ทีน่ นั้ ๆ ตรวจสอบ
และพิจารณาด�ำเนินการร่วมกัน
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กรณีเขตรักษาพั นธุ์สัตว์ป่าและเขตห้ามล่าสัตว์ป่า

“เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า” ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562
มาตรา 47 บัญญัติไว้ว่า เมื่อปรากฏว่าบริเวณพื้นที่ใดมีสภาพธรรมชาติสมควรต้องอนุรักษ์ไว้ให้
เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าอย่างปลอดภัย และรักษาไว้ซึ่งพันธุ์สัตว์ป่า ตลอดจนคุ้มครอง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือระบบนิเวศให้คงเดิม เพื่อประโยชน์ในการอนุรักษ์และ
คุ้มครองสัตว์ป่า และความหลากหลายทางชีวภาพ ให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบโดยตราเป็น
พระราชกฤษฎีกาและให้มีแผนที่แสดงแนวเขตนั้นด้วย บริเวณที่ก�ำหนดนี้เรียกว่า “เขตรักษาพันธุ์
สัตว์ป่า”
“เขตห้ามล่าสัตว์ป่า” ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562
มาตรา 62 บัญญัตไิ ว้วา่ บริเวณพืน้ ทีใ่ ดทีม่ ไิ ด้เป็นทีด่ นิ ทีม่ หี นังสือแสดงกรรมสิทธิห์ รือสิทธิครอบครอง
ตามประมวลกฎหมายที่ดินหรือกฎหมายอื่นของบุคคลใด เว้นแต่เป็นที่ดินของหน่วยงานของรัฐ
สมควรอนุรกั ษ์ไว้ให้เป็นแหล่งทีอ่ ยูอ่ าศัยหรือแหล่งหากินของสัตว์ปา่ ชนิดใดหรือประเภทใด รัฐมนตรี
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการจะก�ำหนดให้เป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าชนิดหรือประเภทนั้นได้
โดยท�ำเป็นประกาศในราชกิจจานุเบกษาและให้มีแผนที่แสดงแนวเขตนั้นด้วย
1. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

1.1 พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 มาตรา 55 มาตรา 56
มาตรา 67 มาตรา 116
1.2 ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการปฏิบัติการของพนักงานเจ้าหน้าที่ในเขตรักษา
พันธุ์สัตว์ป่า พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
1.3 ระเบี ย บกรมป่ า ไม้ ว่ า ด้ ว ยการปฏิ บั ติ ก ารของพนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ ห รื อ
เจ้าพนักงานอื่นใดในเขตห้ามล่าสัตว์ป่า พ.ศ. 2538
1.4 หนังสือกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปา่ และพันธุพ์ ชื ที่ ทส 0909.203/4633 ลงวันที่
2 มีนาคม 2560 เรือ่ ง ซักซ้อมแนวทางปฏิบตั กิ ารตามมาตรา 38 และมาตรา 42 แหง่ พระราชบัญญัติ
สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535
1.5 มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2550 เรื่อง แนวทางการพิจารณา
การก่อสร้างถนนในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
1.6 บั น ทึ ก สํ า นั ก งานคณะกรรมการกฤษฎี ก า เรื่ อ งเสร็ จ ที่ 518/2547
เรื่อง การก่อสร้างอาคารเรียนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
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1.7 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดประเภท
และขนาดของโครงการหรือกิจการซึ่งต้องจัดทํา รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และหลักเกณฑ์ วธิ กี าร ระเบียบปฏิบตั แิ ละแนวทางการจัดทาํ รายงานวิเคราะหผ์ ลกระทบสิง่ แวดล้อม

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2. ผู้มีอ�ำนาจอนุมัติ

อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
3. สถานที่ยื่นค�ำขอ

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและเขตห้ามล่าสัตว์ป่าในพื้นที่ โดยให้ประสานงานกับหัวหน้า
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและเขตห้ามล่าสัตว์ป่าในพื้นที่นั้น ๆ
4. ขั้นตอนการอนุมัติ/อนุญาต

การขออนุญาตการใช้ประโยชน์พื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและเขตห้ามล่าสัตว์ป่า
แบ่งเป็น 2 กรณี ดังนี้
4.1 การขออนุญาตโดยหน่วยงานด้านอนุรักษ์ป่า ได้แก่  เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
เขตห้ามล่าสัตว์ป่า ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่า สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่า สถานีวิจัยสัตว์ป่า
และศูนยช์ ว่ ยเหลือสัตว์ปา่ ในพืน้ ทีเ่ ขตรักษาพันธุส์ ตั ว์ปา่ และเขตห้ามล่าสัตว์ปา่ โดยขอรับการสนับสนุน
งบประมาณจากจังหวัดหรือหน่วยงานของรัฐ ต้องเป็นไปตามบทบัญญัตติ ามมาตรา 56 และมาตรา 67
ประกอบกับมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 โดยมีแนวทาง
ปฏิบัติตามหนังสือกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่ ทส 0909.203/4633 ลงวันที่
2 มีนาคม 2560 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามมาตรา 38 และมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติ
สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 โดยขอรับงบประมาณจากจังหวัดหรือหน่วยงานอื่น
4.2 กรณีขอด�ำเนินการโดยหน่วยงานอื่น ๆ ของรัฐ ซึ่งมิใช่พนักงานเจ้าหน้าที่
ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 แบ่งเป็น 2 กรณี
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4.2.1 กรณีขออนุญาตใช้ประโยชน์ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ต้องเป็นไป
ตามบทบัญญัตติ ามมาตรา 55 แหง่ พระราชบัญญัตสิ งวนและคุม้ ครองสัตว์ปา่ พ.ศ. 2562 ซึง่ ปัจจุบนั
อยู่ระหว่างการจัดท�ำร่างระเบียบของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จึงยังไม่สามารถ
พิจารณาอนุญาตในกรณีนี้ได้ อย่างไรก็ตาม จังหวัดหรือหน่วยงานของรัฐสามารถเป็นหน่วยงาน
ที่ร่วมด�ำเนินโครงการกับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า หรือให้การสนับสนุนงบประมาณได้
4.2.2 กรณีขออนุญาตใช้ประโยชน์ในพืน้ ทีเ่ ขตห้ามล่าสัตว์ปา่ ต้องเป็นไปตาม
บทบัญญัติตามมาตรา 67 แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 โดยเสนอ
โครงการผ่านเขตห้ามล่าสัตว์ป่า เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของโครงการ ซึ่งสามารถใช้แนวทาง
ปฏิบัติตามหนังสือกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่ ทส 0909.203/4633 ลงวันที่
2 มีนาคม 2560 เรือ่ ง ซักซ้อมแนวทางปฏิบตั กิ ารตามมาตรา 38 และมาตรา 42 แหง่ พระราชบัญญัติ
สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากจังหวัดหรือ
หน่วยงานอื่น น�ำมาเทียบเคียงในการปฏิบัติได้
5. ขั้นตอนการขออนุญาต

การขอใช้ประโยชน์พื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและเขตห้ามล่าสัตว์ป่าของหน่วยงาน
ด้านอนุรักษ์สัตว์ป่าต้องสอดคล้องตามมาตรา 56 และมาตรา 67 แห่งพระราชบัญญัติสงวนและ
คุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดท�ำร่างระเบียบของกรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ดังนั้น จึงยังคงใช้แนวทางปฏิบัติตามหนังสือกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า
และพันธุ์พืช ที่ ทส 0909.203/4633 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2560 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการ
ตามมาตรา 38 และมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัตสิ งวนและคุม้ ครองสัตวป์ า่ พ.ศ. 2535 โดยขอรับ
การสนับสนุนงบประมาณจากจังหวัดหรือหน่วยงานอื่นไปพลางก่อน สรุปขั้นตอนได้ ดังนี้
5.1 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า/เขตห้ามล่าสัตว์ป่า แล้วแต่กรณี เสนอโครงการพร้อม
ด้วยเอกสารที่เกี่ยวข้อง โดยโครงการจะต้อง
5.1.1 เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า
พ.ศ. 2562 และเป็นไปตามภารกิจของหน่วยงาน อีกทัง้ สอดคล้องกับยุทธศาสตรพ์ ฒ
ั นากลุม่ จังหวัด/
จังหวัด
5.1.2 มีแบบแปลนสิง่ กอ่ สร้าง ใบประมาณการราคา (ปร.4, ปร.5) ผังบริเวณ
พิกัดสถานที่ และภาพถ่ายสถานที่จริง พร้อมที่จะด�ำเนินการ
5.2 หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่าพิจารณาตรวจสอบ
โครงการตามข้อ 5.1 ว่า
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5.2.1 มีความจ�ำเป็นต่อการจัดการพื้นที่อย่างไร
5.2.2 มีผลกระทบต่อสัตว์ป่า แหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า และระบบนิเวศ
หรือไม่ อย่างไร หากมีผลกระทบให้จดั ท�ำมาตรการแก้ไขผลกระทบทีอ่ าจเกิดขึน้ เสนอตอ่ ผูอ้ ำ� นวยการ
ส�ำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ เพื่อประกอบการพิจารณา
5.3 ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักบริหารพืน้ ทีอ่ นุรกั ษ์ แตง่ ตัง้ คณะกรรมการออกไปตรวจสอบ
พื้นที่ด�ำเนินโครงการ โดยคณะกรรมการมีหน้าที่ตรวจสอบโครงการว่า
5.3.1 เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า
พ.ศ. 2562 หรือไม่
5.3.2 สอดคล้องตามมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับพื้นที่ชุ่มน�้ำ  การก่อสร้างถนน
ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ รวมถึงการอนุญาตตามกฎหมายอื่นในพื้นที่ทับซ้อน
5.3.3 มีความจ�ำเป็นตอ่ การจัดการพืน้ ที่ ผลกระทบตอ่ สัตวป์ า่ แหลง่ ทีอ่ ยูอ่ าศัย
ของสัตว์ป่า และระบบนิเวศอย่างไร
5.3.4 วิเคราะหผ์ ลการศึกษา วิเคราะหผ์ ลกระทบสิง่ แวดล้อม/ประชาพิจารณ์ 
ความเป็นไปได้ของมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ เสนอต่อผู้อ�ำนวยการส�ำนักบริหารพื้นที่
อนุรักษ์ เพื่อพิจารณารายงานกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พร้อมความเห็นต่อไป
5.4 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โดยส�ำนักอนุรักษ์สัตว์ป่าตรวจสอบ
พร้อมให้ความเห็นและรายงานอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เพื่อพิจารณา
5.5 อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พิจารณาเห็นชอบในหลักการ
5.6 เมื่อได้รับการสนับสนุนงบประมาณเป็นที่ชัดเจนแล้ว ให้ขออนุญาตด�ำเนินการ
จากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ตามระเบียบและกฎหมายอีกครั้งหนึ่ง
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ทัง้ นี้ เมือ่ ได้รบั การสนับสนุนงบประมาณเป็นทีช่ ดั เจนแล้ว หนว่ ยงานเจ้าของโครงการ
จะต้องส่งเอกสารแสดงการได้รับการสนับสนุนงบประมาณ และเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอ
ขออนุญาตด�ำเนินการจากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ตามระเบียบและกฎหมาย
อีกครั้งหนึ่ง
หมายเหตุ

แนวทางปฏิบัติตามหนังสือกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่ ทส
0909.203/4633 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2560 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการตามมาตรา 38
และมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 โดยขอรับ
การสนับสนุนงบประมาณจากจังหวัดหรือหน่วยงานอื่น
6. แบบฟอร์มค�ำขออนุญาต

อยูร่ ะหว่างการจัดท�ำ (แบบฟอร์มต้องสอดคล้องตามระเบียบทีอ่ อกตามพระราชบัญญัติ
สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 ซึ่งปัจจุบันระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาตใช้พื้นที่
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่าอยู่ระหว่างการจัดท�ำ)
7. เอกสารหลักฐาน

7.1 โครงการ/รายละเอียดของกิจกรรม
7.2 ภาพถ่ายแสดงสภาพพื้นที่ปัจจุบัน บริเวณที่จะด�ำเนินโครงการ
7.3 แผนที่ 1 : 50,000 แสดงพิกัดและพื้นที่บริเวณที่จะด�ำเนินโครงการ
7.4 แผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกาก�ำหนดเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า หรือแผนที่ท้าย
ประกาศ ทส. ก�ำหนดเขตห้ามล่าสัตว์ป่า แสดงบริเวณที่จะด�ำเนินโครงการ
7.5 บันทึกการตรวจสอบพื้นที่บริเวณที่จะด�ำเนินโครงการ
7.6 แบบประเมินราคา (ปร. 4, ปร. 5) และแบบแปลนสิ่งก่อสร้าง ตามหลักเกณฑ์
การตรวจรับรองแบบแปลนสิ่งก่อสร้างกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2546 แก้ไขปรับปรุง (ครั้งที่ 1) พ.ศ. 2553
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8. หลักในการพิ จารณาการขออนุญาตใช้ประโยชน์ในพื้ นทีเ่ ขตรักษาพั นธุส
์ ต
ั ว์ปา่
และเขตห้ า มล่ า สั ต ว์ ป่ า ตามพระราชบั ญ ญั ติ ส งวนและคุ้ ม ครองสั ต ว์ ป่ า 
พ.ศ. 2562

8.1 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
ผู้ขอด�ำเนินการ

ข้อกฎหมาย

พนักงานเจ้าหน้าที่ มาตรา 56
ตาม พ.ร.บ. สงวน
แ ล ะ คุ ้ ม ค ร อ ง
สัตว์ป่า พ.ศ. 2562
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หลักในการพิจารณา

รายละเอียดเพื่อ
ประกอบการพิจารณา

(1) สอดคล้องตามเจตนารมณ์
ของพระราชบัญญัติสงวนและ
คุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562
(2) สอดคล้องตามข้อกฎหมาย
หลั ก เกณฑ์ ม ติ ค ณะรั ฐ มนตรี
และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
(3) เหมาะสมกั บ สภาพพื้ น ที่
สอดคล้ อ งตามหลั ก วิ ช าการ
ไม่ส่งผลกระทบหรือมี
(4) ผลกระทบน้อยต่อพื้นที่ป่า
สัตว์ป่า แหล่งที่อยู่อาศัยของ
สัตว์ป่า รวมถึงระบบนิเวศ
(5) เ ป ็ น ป ร ะ โ ย ช น ์ ใ น ก า ร
คุ้มครอง ดูแล รักษา หรือบ�ำรุง
เขตรั ก ษาพั น ธุ ์ สั ต ว์ ป ่ า หรื อ
การส�ำรวจการศึกษา การวิจัย
หรื อ การทดลองทางวิ ช าการ
หรืออ�ำนวยความสะดวกในการ
ศึ ก ษาธรรมชาติ หรื อ อ� ำ นวย
ความปลอดภัย หรือให้ความรู้
แก่ประชาชนโดยทั่วไป

(1) โครงการ/รายละเอียด
ของกิจกรรม
(2) ภาพถา่ ยแสดงสภาพ
พืน้ ทีป่ จั จุบนั บริเวณทีจ่ ะ
ด�ำเนินโครงการ
(3) แผนที่ 1 : 50,000
แ ส ด ง พิ กั ด แ ล ะ พื้ น ที่
บ ริ เ ว ณ ที่ จ ะ ด� ำ เ นิ น
โครงการ
(4) แผนที่ท้ายพระราชก ฤ ษ ฎี ก า ก� ำ ห น ด
เขตรั ก ษาพั น ธุ ์ สั ต ว ์ ป ่ า
แสดงบริเวณที่จะด�ำเนิน
โครงการ
(5) บันทึกการตรวจสอบ
พื้นที่บริเวณที่จะด�ำเนิน
โครงการ
(6) แบบประเมิ น ราคา
(ปร. 4 ,ปร. 5) และ
แบบแปลนสิ่ ง ก่ อ สร้ า ง
ตามหลักเกณฑก์ ารตรวจ
รั บ ร อ ง แ บ บ แ ป ล น
สิ่งก่อสร้างกรมอุทยานฯ
กระทรวงทรั พ ยากร
ธ ร ร ม ช า ติ แ ล ะ
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ผู้ขอด�ำเนินการ

หน่วยงานอื่นๆ
ของรัฐ หรือ
บุคคลภายนอก

ข้อกฎหมาย

มาตรา 55

หลักในการพิจารณา

(1) สอดคล้องตามเจตนารมณ์
ของพระราชบัญญัติสงวนและ
คุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562
(2) สอดคล้องตามข้อกฎหมาย
หลั ก เกณฑ์ ม ติ ค ณะรั ฐ มนตรี
และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
(3) เหมาะสมกั บ สภาพพื้ น ที่
สอดคล้องตามหลักวิชาการ

รายละเอียดเพื่อ
ประกอบการพิจารณา
สิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2546
แก้ไขปรับปรุง (ครั้งที่ 1)
พ.ศ. 2553
(7) กรณี เ ป็ น การขอรั บ
การสนับสนุนงบประมาณ
จากหน่วยงานนอก
ต้ อ งด� ำ เนิ น การตาม
แนวทางปฏิ บั ติ ตาม
หนั ง สื อ กรมอุ ท ยานฯ
ที่ ทส 0909.203/4633
ลงวันที่ 2 มีนาคม 2560
เรื่ อ ง ซั ก ซ้ อ มแนวทาง
ปฏิบตั กิ ารตามมาตรา 38
และมาตรา 42 แห ่ ง
พระราชบั ญ ญั ติ ส งวน
และคุ ้ ม ครองสั ต ว์ ป ่ า
พ.ศ. 2535 โดยขอรั บ
ก า ร ส นั บ ส นุ น
งบประมาณจากจังหวัด
หรือหน่วยงานอื่น
ปัจจุบันอยู่ระหว่างการ
จั ด ท� ำ ร่ า งระเบี ย บตาม
มาตรา 55 จึ ง ยั ง ไม่
สามารถพิจารณาอนุญาต
ตามมาตรานี้ได้
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ผู้ขอด�ำเนินการ

ข้อกฎหมาย

หลักในการพิจารณา
(4) ลั ก ษณะของกิ จ กรรมที่
อนุ ญ าตให้ ก ระท� ำ ได้ ป ิ ด กั้ น
หรื อ ท� ำ ให้ กี ด ขวางแก ่ ท างน�้ ำ
หรือทางบก/เก็บหา น�ำออกไป
กระท�ำด้วยประการใด ๆ ให้
เป็นอันตราย หรือท�ำให้เสื่อม
สภาพซึง่ ไม้ ดิน หิน กรวด ทราย
แร่  ปิโตรเลียม หรือทรัพยากร
ธรรมชาติอนื่ หรือกระท�ำการใด
อันส่งผลกระทบต่อทรัพยากร
ธรรมชาติ สิง่ แวดล้อม ระบบนิเวศ
หรื อ ความหลากหลายทาง
ชี ว ภ า พ / ป ลู ก ต ้ น ไ ม ้ ห รื อ
พฤกษชาติอื่น ๆ หรือน�ำหรือ
ปล่อยสัตว์ทุกชนิดเข้าไป
(5) เป็ น ไปเพื่ อ ประโยชน ์ ใ น
การส�ำรวจ การศึกษา การวิจัย
หรื อ การทดลองทางวิ ช าการ
การถ่ายท�ำภาพยนตร์  วีดิทัศน์
หรื อ สารคดี การถ่ า ยภาพ
การศึกษาธรรมชาติ การบ�ำรุง
รักษาโครงสร้างสาธารณูปโภค
พื้ น ฐาน หรื อ เพื่ อ ความมั่ น คง
ทางพลังงาน
(6) ไม ่ ร บกวนการด� ำ รงชี วิ ต
ตามธรรมชาติ ข องสั ต ว ์ ป ่ า
เกินสมควร และไม่ก่อให้เกิด
ความเสียหายต่อเขตรักษาพันธุ์
สัตว์ป่า
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รายละเอียดเพื่อ
ประกอบการพิจารณา

ผู้ขอด�ำเนินการ

ข้อกฎหมาย

หลักในการพิจารณา

สรุป

รายละเอียดเพื่อ
ประกอบการพิจารณา

1. สามารถด�ำเนินการได้โดยพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครอง
สัตว์ปา่ พ.ศ. 2562 โดยได้รบั อนุญาตจากอธิบดี (อาศัยอ�ำนาจตามมาตรา 56 แหง่ พระราชบัญญัติ
สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562)
2. หน่วยงานอื่น ๆ ของรัฐหรือบุคคลภายนอกไม่สามารถกระท�ำการได้โดยตรง เนื่องจาก
อยู่ระหว่างการจัดท�ำร่างระเบียบ แต่สามารถเป็นผู้ร่วมด�ำเนินการกับพนักงานเจ้าหน้าที่
ของกรมอุทยานฯ หรือเป็นผู้สนับสนุนงบประมาณได้
8.2 เขตห้ามล่าสัตว์ป่า
ผู้ขอด�ำเนินการ

ข้อกฎหมาย

พนักงานเจ้าหน้าที่ มาตรา 67
ของกรมอุทยานฯ
หน ่ ว ยงานอื่ น ๆ
ของรั ฐ หรื อ บุ ค คล
ภายนอก

หลักในการพิจารณา

รายละเอียดเพื่อ
ประกอบการพิจารณา

(1) สอดคล้องตามเจตนารมณ์
ของพระราชบัญญัติสงวนและ
คุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562
(2) สอดคล้องตามข้อกฎหมาย
หลั ก เกณฑ์  และระเบี ย บ
ที่เกี่ยวข้อง
(3) เหมาะสมกั บ สภาพพื้ น ที่
สอดคล้องตามหลักวิชาการ
(4) ไม่ส่งผลกระทบ หรือมีผล
กระทบน้อยต่อพื้นที่ป่าสัตว์ป่า
แหล ่ ง ที่ อ ยู ่ อ าศั ย ของสั ต ว์ ป ่ า
รวมถึงระบบนิเวศ
(5) เ ป ็ น ป ร ะ โ ย ช น ์ ใ น ก า ร
ส�ำรวจ การศึกษา การวิจยั หรือ
การทดลองทางวิ ช าการหรื อ
ก า ร คุ ้ ม ค ร อ ง รั ก ษ า ห รื อ
ช่วยเหลือสัตว์ป่า

(1) โครงการ/รายละเอียด
ของกิจกรรม
(2) ภาพถา่ ยแสดงสภาพ
พืน้ ทีป่ จั จุบนั บริเวณทีจ่ ะ
ด�ำเนินโครงการ
(3) แผนที่ 1 : 50,000
แ ส ด ง พิ กั ด แ ล ะ พื้ น ที่
บ ริ เ ว ณ ที่ จ ะ ด� ำ เ นิ น
โครงการ
(4) แผนที่ท้ายประกาศ
กระทรวงก�ำหนดเขตห้าม
ล่าสัตว์ป่าแสดงบริเวณที่
จะด�ำเนินโครงการ
(5) บันทึกการตรวจสอบ
พื้นที่บริเวณที่จะด�ำเนิน
โครงการ
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ผู้ขอด�ำเนินการ

ข้อกฎหมาย

หลักในการพิจารณา

รายละเอียดเพื่อ
ประกอบการพิจารณา
(6) แบบประเมิ น ราคา
(ปร. 4, ปร. 5) และแบบ
แปลนสิง่ กอ่ สร้างตามหลัก
เกณฑ์ ก ารตรวจรั บ รอง
แบบแปลน สิ่งก่อสร้าง
กรมอุทยานฯ กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2546
แก้ไขปรับปรุง (ครัง้ ที่ 1)
พ.ศ. 2553
(7) กรณี เ ป็ น การขอรั บ
การสนับสนุนงบประมาณ
จากหน่วยงานนอก
ต้ อ งด� ำ เนิ น การตาม
แ น ว ท า ง ป ฏิ บั ติ ต า ม
หนั ง สื อ กรมอุ ท ยานฯ
ที่ ทส 0909.203/ 4633 ลง
วันที่ 2 มีนาคม 2560 เรือ่ ง
ซักซ้อมแนวทางปฏิบตั กิ าร
ตามมาตรา 38 และมาตรา
42 แห่งพระราชบัญญัติ
สงวนและคุม้ ครองสัตวป์ า่
พ.ศ. 2535 โดยขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณจาก
จังหวัดหรือหน่วยงานอืน่

สรุป

พนักงานเจ้าหน้าที่ของกรมอุทยานฯ หน่วยงานอื่น ๆ ของรัฐ หรือบุคคลภายนอก สามารถ
กระท�ำได้โดยได้รับอนุญาตจากอธิบดี (อาศัยอ�ำนาจตามมาตรา 67 แห่งพระราชบัญญัติสงวน
และคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562)
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ว่างขาว
96

ที่ดินศำสนสมบัติ
ส�านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
พระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. 2505 และที่แก้ไขเพิ่มเติมก�าหนดให้วัดมีฐานะ
เป็นนิติบุคคลมีเจ้าอาวาสเป็นผู้แทนของวัดในกิจการทั่วไป ส�าหรับวัดร้างที่ไมมีพระภิกษุอยูอาศัย
ให้ส�านักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติมีหน้าที่ปกครองดูแลรักษาวัดนั้นรวมทั้งศาสนสมบัติกลาง
ที่ซ่ึงเป็นทรัพยสินของพระศาสนาซึ่งมิใชของวัดใดวัดหนึ่ง การขอใช้ที่ดินศาสนสมบัติสามารถแบง
ได้เป็น 2 กรณี คือ การขอใช้ที่ดินวัดมีพระภิกษุอยูจ�าพรรษาและการขอใช้ที่ดินศาสนสมบัติกลาง
และวัดร้าง หากเป็นที่ดินวัดมีพระภิกษุอยูจ�าพรรษาสวนราชการสามารถยื่นหนังสือขอเชาที่ดิน
ได้ที่วัดเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินแปลงที่จะขอเชา หากเป็นที่ดินศาสนสมบัติกลางหรือที่ดินวัดร้าง
สวนราชการสามารถยื่นหนังสือขอเชาที่ดินที่จังหวัด ส�าหรับเขตกรุงเทพมหานครยื่นหนังสือขอเชา
ทีส่ า� นักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ ทัง้ นี้ สวนราชการทีม่ คี วามประสงคขอใช้ทดี่ นิ ศาสนสมบัตติ อ้ ง
ด�าเนินการจัดท�าสัญญาเชาเชนเดียวกับเอกชนขอเชาทีด่ นิ เนือ่ งจากการใช้ทด่ี นิ โดยไมมคี า ตอบแทน
ไมชอบด้วยพระวินัยตามมติคณะกรรมการพิจารณางบประมาณศาสนสมบัติกลางประจ�า (พศป.)
ครั้งที่ 18/2534 วันที่ 13 กันยายน 2534 และเป็นการป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการครอบครอง
กรรมสิทธิ์ในที่ดินอาจเกิดขึ้นได้จากการไมได้จัดท�าสัญญาเชา
กรณีท่ด
ี ินวัดมีพระภิกษุอยู่จ�ำพรรษำ
1. กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง

พ.ศ. 2505

1.1 พระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. 2505 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
1.2 กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2511) ออกตามความในพระราชบัญญัตคิ ณะสงฆ

1.3 ระเบี ย บส� า นั ก งานพระพุ ท ธศาสนาแห ง ชาติ ว า ด้ ว ยอั ต ราค า ธรรมเนี ย ม
และเงินบ�ารุงศาสนสมบัติ พ.ศ. 2556
1.4 มติมหาเถรสมาคม ในการประชุมครัง้ ที่ 18/2549 เมือ่ วันที่ 31 สิงหาคม 2549
(ใช้โดยอนุโลม)
1.5 มติมหาเถรสมาคม ในการประชุมครัง้ ที่ 9/2563 เมือ่ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563
1.6 มติคณะกรรมการพิจารณางบประมาณศาสนสมบัติกลางประจ�า (พศป.)
ในการประชุมครั้งที่ 18/2534 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2534
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กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2. ผู้มีอ�ำนาจอนุมัติ

มหาเถรสมาคม และได้รับความเห็นชอบจากส�ำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
3. สถานที่ยื่นค�ำขอ

วัดเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินแปลงที่จะขอเช่า
4. ขั้นตอนการอนุมัติ/อนุญาต

4.1 ส่วนราชการยื่นหนังสือขอเช่าที่ดินวัด กรณีเป็นที่ดินที่ตั้งวัดต้องด�ำเนินการ
ขอกันเขตจัดประโยชน์ก่อน โดยวัดรวบรวมเอกสารขอกันเขตจัดประโยชน์และเอกสารการจัด
ให้เช่าที่ดินมาพร้อมในคราวเดียวกัน
4.2 วัดรวบรวมเอกสารประกอบการพิจารณา และมีหนังสือส่งเรื่องไปยังจังหวัด
กรณีวัดอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครให้ส่งเรื่องไปยังส�ำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
4.3 จังหวัดตรวจสอบและรวบรวมเอกสารประกอบการพิจารณาแล้วมีหนังสือ
ส่งเรื่องไปยังส�ำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
4.4 ส�ำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติตรวจสอบเอกสารประกอบการพิจารณา
โดยแยกเป็น 2 กรณี ได้แก่ กรณีที่ตั้งวัด กรณีที่ธรณีสงฆ์
4.4.1 กรณีเป็นที่ตั้งวัด เจ้าหน้าที่จะลงพื้นที่ตรวจสอบและก�ำหนดแนวเขต
การกันเขตจัดประโยชน์  ก่อนสรุปเรื่องการขอกันเขตจัดประโยชน์  และเรื่องขอเช่าที่ดินเพื่อเสนอ
คณะกรรมการพิจารณางบประมาณศาสนสมบัติกลางประจ�ำ (พศป.) พิจารณาให้ความเห็นชอบ
4.4.2 กรณีเป็นที่ธรณีสงฆ์  ส�ำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติสรุปเรื่อง
ขอเช่าทีด่ นิ เพือ่ เสนอคณะกรรมการพิจารณางบประมาณศาสนสมบัตกิ ลางประจ�ำ (พศป.) พิจารณา
ให้ความเห็นชอบ
4.5 กรณีที่ธรณีสงฆ์  ส�ำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติสรุปเรื่องการขอกันเขต
จัดประโยชน์ (ถ้ามี) และเรือ่ งขอเช่าทีด่ นิ เพือ่ เสนอคณะกรรมการพิจารณางบประมาณศาสนสมบัตกิ ลาง
ประจ�ำพิจารณาให้ความเห็นชอบ
4.6 ส� ำ นั ก งานพระพุ ท ธศาสนาแห ่ ง ชาติ น� ำ เสนอคณะกรรมการพิ จ ารณา
งบประมาณศาสนสมบัติกลางประจ�ำพิจารณาให้ความเห็นชอบ
4.7 ส� ำ นั ก งานพระพุ ท ธศาสนาแห่ ง ชาติ น� ำ เสนอมหาเถรสมาคมพิ จ ารณา
ให้ความเห็นชอบ
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4.8 ส�ำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเห็นชอบตามมติมหาเถรสมาคม และมี
หนังสือแจ้งจังหวัด
4.9 จังหวัดมีหนังสือแจ้งไปยังวัดเพื่อแจ้งส่วนราชการมาจัดท�ำสัญญาเช่าตามที่
ได้รับอนุมัติจากมหาเถรสมาคม
4.10 วัดแจ้งส่วนราชการมาจัดท�ำสัญญาเช่าตามหลักการและเงื่อนไขในมติมหาเถร
สมาคม
4.11 สว่ นราชการมาจัดท�ำสัญญาเชา่ และน�ำสัญญาไปจดทะเบียนเชา่ ส�ำนักงานทีด่ นิ
4.12 วัดแจ้งผลการจัดท�ำสัญญาเช่าให้จังหวัดทราบ
4.13 จังหวัดรายงานผลการด�ำเนินการไปยังส�ำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
เพื่อน�ำเสนอคณะกรรมการพิจารณางบประมาณศาสนสมบัติกลางประจ�ำเพื่อทราบ

คู่มือการอนุมัติ อนุญาตขอใช้พื้นที่จากส่วนราชการ

99

100

คู่มือการอนุมัติ อนุญาตขอใช้พื้นที่จากส่วนราชการ

5. แบบฟอร์มค�ำขออนุญาต

6. เอกสารหลักฐาน

6.1 กรณีการเช่าที่ดิน
6.1.1 หนังสือแสดงความประสงค์ขอเช่าที่ดินของส่วนราชการ โดยระบุ
รายละเอียดต่าง ๆ เช่น วัตถุประสงค์การเช่า เนื้อที่ที่ขอเช่า ระยะเวลาการเช่า เป็นต้น
6.1.2 เอกสารสิทธิที่ดินแปลงที่ขอเช่า โดยมีขนาดเท่าต้นฉบับจริง
6.1.3 ราคาประเมินที่ดินของส�ำนักงานที่ดินปีปัจจุบัน
6.1.4 แผนทีส่ งั เขปแสดงต�ำแหนง่ ทีต่ งั้ ของทีด่ นิ ทีข่ อเชา่ โดยระบุใกล้สถานที่
ส�ำคัญใดบ้าง
6.1.5 แผนผังแสดงสิง่ ปลูกสร้างในทีด่ นิ ทีข่ อเชา่ โดยระบุจำ� นวนสิง่ ปลูกสร้าง
ความกว้าง - ยาว จ�ำนวนชั้น ระบุมาตราส่วนให้ชัดเจน และมีขนาดเท่าต้นฉบับจริง
6.1.6 ภาพถ่ายสถานที่ขอเช่าสภาพปัจจุบัน
6.1.7 ส�ำเนาบัตรข้าราชการ หรือส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวประชาชนผูย้ นื่ หนังสือ
ขอเช่า และหนังสือมอบอ�ำนาจจากผู้มีอ�ำนาจ หรือหน่วยงานต้นสังกัด
6.2 กรณีการขอกันเขตจัดประโยชน์
6.2.1 เอกสารสิทธิที่ดินที่ตั้งวัด
6.2.2 แผนผังเสนาสนะและบริเวณขอกันเขตจัดประโยชน์
6.2.3 รูปแบบการก่อสร้าง
6.2.4 แผนผังรายละเอียดการใช้ที่ดินบริเวณที่ขอกันเขตจัดประโยชน์
6.2.5 แผ่นซีดีบันทึกข้อมูล (Power Point)
กรณีท่ด
ี ินศาสนสมบัติกลางและวัดร้าง
1. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

1.1 พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
1.2 กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส�ำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พ.ศ. 2557
1.3 ระเบียบส�ำนักงานพระพุทธศาสนาแหง่ ชาติ วา่ ด้วยอัตราคา่ ธรรมเนียมและเงิน
บ�ำรุงศาสนสมบัติ พ.ศ. 2556
1.4 มติมหาเถรสมาคม ในการประชุมครั้งที่ 13/2520 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2520
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1.5 มติมหาเถรสมาคม ในการประชุมครัง้ ที่ 18/2549 เมือ่ วันที่ 31 สิงหาคม 2549
1.6 มติมหาเถรสมาคม ในการประชุมครัง้ ที่ 9/2563 เมือ่ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563
1.7 ค�ำสัง่ ส�ำนักงานพระพุทธศาสนาแหง่ ชาติ ที่ 263/2562 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2562

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2. ผู้มีอ�ำนาจอนุมัติ

ส�ำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยความเห็นชอบของมหาเถรสมาคม
3. สถานที่ยื่นค�ำขอ

ส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร) : ส�ำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ส่วนภูมิภาค (จังหวัดอื่น ๆ) : ส�ำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดที่ที่ดินตั้งอยู่
4. ขัน
้ ตอนขออนุมัติ/อนุญาต

4.1 ส่วนราชการยื่นหนังสือขอเช่าที่ดินที่จังหวัด ส�ำหรับเขตกรุงเทพมหานคร
ยื่นหนังสือขอเช่าที่ส�ำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
4.2 จังหวัดรวบรวมเอกสารประกอบการพิจารณาแล้วมีหนังสือไปยังส�ำนักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ
4.3 ส�ำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติตรวจสอบเอกสารประกอบการพิจารณา
และสรุปเรื่องเพื่อเสนอคณะกรรมการพิจารณางบประมาณศาสนสมบัติกลางประจ�ำพิจารณา
4.4 ส� ำ นั ก งานพระพุ ท ธศาสนาแห่ ง ชาติ น� ำ เสนอคณะกรรมการงบประมาณ
ศาสนสมบัติกลางประจ�ำ (พศป.) พิจารณาให้ความเห็นชอบ
4.5 ส�ำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติน�ำเสนอมหาเถรสมาคมพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ
4.6 ส�ำนักงานพระพุทธศาสนาแหง่ ชาติอนุมตั ติ ามมติมหาเถรสมาคม และมีหนังสือ
แจ้งจังหวัด
4.7 จังหวัดมีหนังสือแจ้งส่วนราชการมาจัดท�ำสัญญาเช่าตามมติมหาเถรสมาคม
4.8 ส่วนราชการจัดท�ำสัญญาเช่าที่จังหวัด และน�ำสัญญามาจดทะเบียนเช่าที่
ส�ำนักงานที่ดิน
4.9 จังหวัดรายงานผลการด�ำเนินการไปยังส�ำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
เพื่อน�ำเสนอคณะกรรมการพิจารณางบประมาณศาสนสมบัติกลางประจ�ำเพื่อทราบ
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5. แบบฟอร์มค�ำขออนุญาต

6. เอกสารหลักฐาน

6.1 หนังสือแสดงความประสงค์ขอเช่าที่ดินของส่วนราชการ โดยระบุรายละเอียด
ต่าง ๆ เช่น วัตถุประสงค์การเช่า เนื้อที่ที่ขอเช่า ระยะเวลาการเช่า เป็นต้น
6.2 เอกสารสิทธิที่ดินแปลงที่ขอเช่า โดยมีขนาดเท่าต้นฉบับจริง
6.3 ราคาประเมินที่ดินของส�ำนักงานที่ดินปีปัจจุบัน
6.4 แผนที่สังเขปแสดงต�ำแหน่งที่ตั้งของที่ดินที่ขอเช่า โดยระบุใกล้สถานที่ส�ำคัญ
ใดบ้าง
6.5 แผนผั ง แสดงสิ่ ง ปลู ก สร้ า งในที่ ดิ น ที่ ข อเช ่า โดยระบุ จ� ำ นวนสิ่ ง ปลู ก สร้ า ง
ความกว้าง - ยาว จ�ำนวนชั้น ระบุมาตราส่วนให้ชัดเจน และมีขนาดเท่าต้นฉบับจริง
6.6 ภาพถ่ายสถานที่ขอเช่าสภาพปัจจุบัน
6.7 ส�ำเนาบัตรข้าราชการ หรือส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวประชาชนผู้ยื่นหนังสือขอเช่า
และหนังสือมอบอ�ำนาจจากผู้มีอ�ำนาจ หรือหน่วยงานต้นสังกัด
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ว่างขาว
106

พื้ นที่ชลประทำน
กรมชลประทาน
พื้นที่ของกรมชลประทานสวนใหญเป็นพื้นที่ราชพัสดุซึ่งได้มาจากการเวนคืนและ
พื้นที่ที่ขอใช้จากสวนราชการอื่น ผู้ที่สามารถยื่นค�าขอใช้พื้นที่ได้ ให้ยื่นค�าขอตอหนวยงานในพื้นที่
ที่ราชพัสดุตั้งอยูหรือที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใช้ประโยชนตั้งอยู เชน พื้นที่
ในเขตโครงการสงน�้าและบ�ารุงรักษาให้ยื่นค�าขอกับผู้อ�านวยการโครงการสงน�้าและบ�ารุงรักษา
หรือพื้นที่ในเขตความรับผิดชอบของโครงการชลประทานจังหวัดให้ยื่นค�าขอกับผู้อ�านวยการ
โครงการชลประทานจังหวัด จากนั้นค�าขอจะถูกสงให้ผู้อ�านวยการส�านักงานชลประทานในพื้นที่
เพื่อพิจารณาให้ความยินยอมในการใช้พื้นที่กอนสงค�าขอให้สวนราชการเจ้าของกรรมสิทธิที่ดิน
พิจารณาอนุญาต หากเป็นโครงการที่ไมอยูในกิจการ 14 ประเภทจะต้องสงค�าขอพิจารณา
ให้คณะกรรมการระดับกรมตอไป
1. กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง

1.1 พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช 2485
1.2 ระเบียบกรมชลประทาน วาด้วยการขอใช้และการจัดหาประโยชนเกี่ยวกับ
ที่ราชพัสดุในความครอบครองของกรมชลประทาน พ.ศ. 2551
1.3 ระเบียบกรมชลประทาน วาด้วยการขอใช้และการจัดหาประโยชนเกี่ยวกับ
ที่ราชพัสดุในความครอบครองของกรมชลประทาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
1.4 หนังสือกรมชลประทาน ที่ สบอ 8779/2562 ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2562
เรื่อง แนวทางการขอใช้ที่ราชพัสดุและที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใช้ประโยชนและ
จัดหาประโยชน (การจัดให้เชา) ที่ราชพัสดุ
1.5 ค�าสั่งกรมชลประทาน ที่ ข.152/2555 เรื่อง มอบอ�านาจด�าเนินการกรณี
หนวยงานของรัฐหรือบุคคลอืน่ ขอใช้ทดี่ นิ ของรัฐประเภทอืน่ ทีก่ รมชลประทานใช้ประโยชนนอกเหนือ
จากที่ราชพัสดุ

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
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2. ผู้มีอ�ำนาจอนุมัติ

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานชลประทาน หรือคณะกรรมการระดับกรม แล้วแต่กรณี
3. สถานที่ยื่นค�ำขอ

ส�ำนักงานก่อสร้างโครงการชลประทาน โครงการส่งน�้ำและบ�ำรุงรักษา โครงการ
ชลประทานจังหวัดในพื้นที่ที่ที่ราชพัสดุนั้นตั้งอยู่หรือที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทาน
ใช้ประโยชน์นั้น ตั้งอยู่
4. ขั้นตอนขออนุมัติ/อนุญาต

มีขั้นตอนดังนี้

4.1 กระบวนงานการขอใช้ที่ราชพัสดุในความครอบครองของกรมชลประทาน

4.1.1 ยื่นแบบค�ำร้อง (ชป. 393) พร้อมเอกสารประกอบการขออนุญาต
แยกฐานะของผู้ขออนุญาตเป็น 3 ประเภท ได้แก่ (1) ส่วนราชการ (2) รัฐวิสาหกิจ (3) นิติบุคคล/
บุคคลธรรมดา
4.1.2 ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
4.1.2.1 กรณีส�ำนักงานก่อสร้าง ส่งเรื่องให้ส�ำนักพัฒนาแหล่งน�้ำ
ขนาดกลาง/ขนาดใหญ่  พิจารณาก่อนส่งเรื่องให้ส�ำนักงานชลประทานพิจารณาให้ความยินยอม/
ไม่ยินยอม
4.1.2.2 กรณีโครงการชลประทาน/โครงการส่งน�้ำและบ�ำรุงรักษา
ส่งเรื่องให้ส�ำนักงานชลประทานพิจารณาให้ความยินยอม/ไม่ยินยอม
4.1.3 ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานชลประทานพิจารณาให้ความยินยอม
4.1.3.1 กรณีไมใ่ ห้ความยินยอม (ไมอ่ นุญาต) ให้ทำ� หนังสือไมอ่ นุญาต
โดยแจ้งเหตุผล ข้อกฎหมาย พร้อมแจ้งสิทธิการอุทธรณ์ภายใน 15 วัน นับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั หนังสือแจ้ง
4.1.3.2 กรณีให้ความยินยอม (อนุญาต) ให้ทำ� หนังสือลงนามแทนกรม
ถึงกรมธนารักษ์  หรือผู้ว่าราชการจังหวัด พร้อมแนบเอกสารประกอบการขออนุญาต และจัดท�ำ
หนังสือแจ้งผู้ขออนุญาต
4.1.4 กรมธนารักษ์หรือผู้ว่าราชการจังหวัดที่ได้รับมอบหมายพิจารณา
4.1.4.1 กรณีอนุญาตให้ใช้ที่ดินดังกล่าวแล้ว
1) แจ้ ง ผลการพิ จ ารณาให้ ผู ้ ข ออนุ ญ าตทราบ เพื่ อ ผู ้ ข อ
อนุญาตแจ้งกรมด�ำเนินการต่อไป
2) แจ้งผลการพิจารณาให้กรมชลประทานทราบ
4.1.4.2 กรณีไม่อนุญาตให้ใช้ที่ดินดังกล่าว จะแจ้งการไม่อนุญาตใช้
ให้ผู้ขออนุญาตและกรมชลประทานทราบด้วย
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4.1.5 รับหนังสือแจ้งผลการพิจารณาจากกรมธนารักษ์หรือผู้ว่าราชการ
จังหวัด หรือธนารักษ์พื้นที่ผู้รับมอบอ�ำนาจ
4.1.5.1 กรณีไม่อนุญาต ให้ส�ำนักงานชลประทานท�ำหนังสือลงนาม
แทนกรมแจ้งตอบผู้ขออนุญาตให้ไปใช้สิทธิอุทธรณ์ไปยังกรมธนารักษ์โดยตรง
4.1.5.2 กรณีอนุญาต ส่งเรื่องให้โครงการออกหนังสืออนุญาต
4.1.6 โครงการจัดท�ำหนังสืออนุญาต 4 ชุด พร้อมลงนามในหนังสืออนุญาต
ในฐานะนายช่างชลประทานซึ่งเป็นเจ้าพนักงานผู้อนุญาต ประกอบด้วย
4.1.6.1 ต้นฉบับเก็บไว้ที่โครงการ
4.1.6.2 คู่ฉบับให้ผู้รับอนุญาต
4.1.6.3 ส�ำเนาให้ส�ำนักงานชลประทาน
4.1.6.4 ส�ำเนาให้ฝ่ายการใช้พื้นที่ด้านชลประทาน
4.1.7 ผู้ขออนุญาตลงนามในหนังสืออนุญาตในฐานะผู้รับอนุญาตแล้วจึงจะ
เริ่มด�ำเนินการก่อสร้างตามแจ้งขอได้
4.1.8 ตรวจสอบส�ำเนาการออกหนังสืออนุญาต และจัดท�ำฐานข้อมูลการใช้
ที่ดินเพื่อวิเคราะห์ ติดตาม และประเมินผล
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4.2 กรณีการขอใช้ที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานขอใช้ประโยชน์
มีขั้นตอน ดังนี้
4.2.1 ยื่นแบบค�ำร้อง (ชป. 393) พร้อมเอกสารประกอบการขออนุญาต
แยกฐานะของผูข้ ออนุญาตเป็น 3 ประเภท ได้แก่ (1) ส่วนราชการ (2) รัฐวิสาหกิจ และ (3) นิตบิ คุ คล/
บุคคลธรรมดา
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4.2.2 ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
4.2.2.1 กรณีส�ำนักงานก่อสร้าง ส่งเรื่องให้ส�ำนักพัฒนาแหล่งน�้ำ
ขนาดกลาง/ขนาดใหญ่  พิจารณาก่อนส่งเรื่องให้ส�ำนักงานชลประทานพิจารณาให้ความยินยอม/
ไม่ยินยอม
4.2.2.2 กรณีโครงการชลประทาน/โครงการส่งน�้ำและบ�ำรุงรักษา
ส่งเรื่องให้ส�ำนักงานชลประทานพิจารณาให้ความยินยอม/ไม่ยินยอม
4.2.3 ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานชลประทานพิจารณาให้ความยินยอม
4.2.3.1 กรณีไม่ให้ความยินยอม (ไม่อนุญาต)
1) ให้ท�ำหนังสือไม่อนุญาต โดยแจ้งเหตุผล ข้อกฎหมาย
พร้อมแจ้งสิทธิการอุทธรณ์ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง
4.2.3.2 กรณีให้ความยินยอม (อนุญาต)
1) ให้ ท� ำ หนั ง สื อ ลงนามแทนกรมถึ ง ผู ้ ข ออนุ ญ าตพร้ อ ม
ก�ำหนดเงื่อนไข (ถ้ามี) เพื่อให้ผู้ขออนุญาตใช้ประกอบการยื่นขออนุญาตต่อหน่วยงานของรัฐ
ที่เกี่ยวข้องซึ่งที่ดินนั้นตั้งอยู่เพื่อพิจารณา
4.2.4 หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องซึ่งที่ดินนั้นตั้งอยู่พิจารณา
4.2.4.1 กรณีอนุญาตให้ใช้ที่ดินดังกล่าวแล้ว
1) แจ้ ง ผลการพิ จ ารณาให้ ผู ้ ข ออนุ ญ าตทราบ เพื่ อ ผู ้ ข อ
อนุญาตแจ้งกรมด�ำเนินการต่อไป
2) แจ้งผลการพิจารณาให้กรมชลประทานทราบ
4.2.4.2 กรณีไม่อนุญาตให้ใช้ที่ดินดังกล่าว จะแจ้งการไม่อนุญาตใช้
ให้ผู้ขออนุญาตและกรมชลประทานทราบด้วย
4.2.5 รับหนังสือแจ้งผลการพิจารณาจากผูข้ ออนุญาตหรือจากหน่วยงานของรัฐ
ที่เกี่ยวข้อง
4.2.5.1 กรณีอนุญาต ส่งเรื่องให้โครงการออกหนังสืออนุญาต
4.2.6 โครงการจัดท�ำหนังสืออนุญาต 4 ชุด พร้อมลงนามในหนังสืออนุญาต
ในฐานะนายช่างชลประทานซึ่งเป็นเจ้าพนักงานผู้อนุญาต
4.2.6.1 ต้นฉบับเก็บไว้ที่โครงการ
4.2.6.2 คู่ฉบับให้ผู้รับอนุญาต
4.2.6.3 ส�ำเนาให้ส�ำนักงานชลประทาน
4.2.6.4 ส�ำเนาให้ฝ่ายการใช้พื้นที่ด้านชลประทาน
4.2.7 ผูข้ ออนุญาตลงนามในหนังสืออนุญาตในฐานะผูร้ บั อนุญาตแล้วจึงจะเริม่
ด�ำเนินการก่อสร้างตามแจ้งขอได้
4.2.8 ตรวจสอบส�ำเนาการออกหนังสืออนุญาต และจัดท�ำฐานข้อมูลการใช้
ที่ดินเพื่อวิเคราะห์ ติดตาม และประเมินผล
คู่มือการอนุมัติ อนุญาตขอใช้พื้นที่จากส่วนราชการ
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5. แบบฟอร์มค�ำขออนุญาต

ผู้ขออนุญาตกรอกแบบค�ำร้องขอใช้ที่ดิน (แบบ ชป. 393)
6. เอกสารหลักฐาน

6.1 ส่วนราชการ
6.1.1 ยื่นค�ำร้องขอใช้ที่ดิน (แบบ ชป. 393) ลงนามโดยหัวหน้าส่วนราชการ
กระทรวง ทบวง กรม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานของรัฐ องค์กรอื่นของรัฐ หรือ
ผู้รับมอบอ�ำนาจ (มีหนังสือมอบอ�ำนาจ)
6.1.2 แผนที่แสดงจุดที่ขออนุญาต แบบแปลน แผนผังที่แสดงรูปตัดตรง
บริเวณทีข่ ออนุญาต (ขนาด A1) พร้อมรายการค�ำนวณ ทีม่ วี ศิ วกรซึง่ เป็นผูป้ ระกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 ลงนามรับรอง โดยใช้เฉพาะงานตามประเภทและ
ขนาดของงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามสาขาที่ก�ำหนดไว้ในกฎกระทรวงก�ำหนดสาขาวิชาชีพ
วิศวกรรม และวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2550 และหนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม
6.1.3 ส�ำเนาหนังสือรับรองของผูป้ ระกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ผูค้ วบคุม
การก่อสร้าง (ลงนามรับรองส�ำเนา) โดยใช้เฉพาะงานตามประเภทและขนาดของงานวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมตามสาขาที่ก�ำหนดไว้ในกฎกระทรวงก�ำหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรม และวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2550 และหนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ระหว่าง
ท�ำการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างใบอนุญาตต้องไม่หมดอายุ)
6.1.4 ส� ำ เนาเอกสารการรั บ ฟั ง ความเห็ น ของประชาชนและชุ ม ชน
พร้อมส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวประชาชน (ลงนามรับรองส�ำเนา)
6.1.5 เอกสารการได้รับอนุมัติงบประมาณหรือค�ำขอตั้งงบประมาณของ
โครงการทีป่ ระสงคจ์ ะใช้ทรี่ าชพัสดุ (กรณีองคก์ รปกครองสว่ นท้องถิน่ ให้ใช้เอกสารหลักฐานแผนงาน
โครงการที่ผ่านการพิจารณาหรือได้รับการอนุมัติจากสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ๆ แล้ว)
6.1.6 การออกหนังสืออนุญาตหรือหนังสือยินยอมให้รอื้ ถอนสิง่ ปลูกสร้างเดิม
จากเจ้าของ (ถ้ามี)
6.2 รัฐวิสาหกิจ
6.2.1 ยื่นค�ำร้องขอใช้ที่ดิน (แบบ ชป. 393) ลงนามโดยผู้บริหารรัฐวิสาหกิจ
หรือผูไ้ ด้รบั มอบอ�ำนาจ (มีหนังสือมอบอ�ำนาจพร้อมทัง้ ติดอากรแสตมป์ 30 บาท)
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6.2.2 แผนที่แสดงจุดที่ขออนุญาต แบบแปลน แผนผังที่แสดงรูปตัดตรง
บริเวณทีข่ ออนุญาต (ขนาด A1) พร้อมรายการค�ำนวณทีม่ วี ศิ วกรซึง่ เป็นผูป้ ระกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 ลงนามรับรอง โดยใช้เฉพาะงานตามประเภทและ
ขนาดของงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามสาขาที่ก�ำหนดไว้ในกฎกระทรวงก�ำหนดสาขาวิชาชีพ
วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2550 และหนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม
6.2.3 ส�ำเนาหนังสือรับรองของผูป้ ระกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ผูค้ วบคุม
การก่อสร้าง (ลงนามรับรองส�ำเนา) โดยใช้เฉพาะงานตามประเภทและขนาดของงานวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมตามสาขาที่ก�ำหนดไว้ในกฎกระทรวงก�ำหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2550 และหนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ระหว่าง
ท�ำการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างใบอนุญาตต้องไม่หมดอายุ)
6.2.4 ส� ำ เนาเอกสารการรั บ ฟั ง ความเห็ น ของประชาชนและชุ ม ชน
พร้อมส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวประชาชน (ลงนามรับรองส�ำเนา)
6.2.5 เอกสารการได้รับอนุมัติงบประมาณหรือค�ำขอตั้งงบประมาณของ
โครงการที่ประสงค์จะใช้ที่ราชพัสดุ
6.2.6 การออกหนังสืออนุญาตหรือหนังสือยินยอมให้รอื้ ถอนสิง่ ปลูกสร้างเดิม
จากเจ้าของ (ถ้ามี)
6.3 นิติบุคคล/บุคคลธรรมดา
6.3.1 ยื่นค�ำร้องขอใช้ที่ดิน (แบบ ชป. 393)
6.3.2 ต้นฉบับหนังสือรับรองนิตบิ คุ คลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวง
พาณิชย์ รับรองไม่เกิน 6 เดือน หรือส�ำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมลงนามรับรอง
โดยกรรมการผูม้ อี ำ� นาจและประทับตราส�ำคัญของนิตบิ คุ คลนัน้ หรือโดยหุน้ สว่ นผูจ้ ดั การผูม้ อี ำ� นาจ
หรือหนังสือรับรองนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ 
6.3.3 ส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวประชาชน ส�ำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขออนุญาต
(เจ้าหน้าที่ผู้รับค�ำร้องเป็นผู้จัดท�ำส�ำเนาและให้ผู้ขออนุญาตลงนามรับรองส�ำเนา)
6.3.4 ถ้ามีการมอบอ�ำนาจต้องท�ำเป็นหนังสือมอบอ�ำนาจ ติดอากรแสตมป์
30 บาท พร้อมส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวประชาชน ส�ำเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบอ�ำนาจและของผู้รับ
มอบอ�ำนาจ (เจ้าหน้าที่ผู้รับค�ำร้องเป็นผู้จัดท�ำส�ำเนาและให้ผู้ขออนุญาตลงนามรับรองส�ำเนา)

114

คู่มือการอนุมัติ อนุญาตขอใช้พื้นที่จากส่วนราชการ

6.3.5 หากเป็นบริษัท ห้างหุ้นส่วน ผู้มีสิทธิลงนามในหนังสือมอบอ�ำนาจ
จะต้องเป็นกรรมการหรือหุ้นส่วนผู้จัดการผู้ที่มีอ�ำนาจตามหนังสือของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กระทรวงพาณิชย์ (ลงนามรับรองส�ำเนา)
6.3.6 แผนที่แสดงจุดที่ขออนุญาต แบบแปลน แผนผังที่แสดงรูปตัดตรง
บริเวณทีข่ ออนุญาต (ขนาด A1) พร้อมรายการค�ำนวณทีม่ วี ศิ วกรซึง่ เป็นผูป้ ระกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 ลงนามรับรอง โดยใช้เฉพาะงานตามประเภท
และขนาดของงานวิ ช าชี พ วิ ศ วกรรมควบคุ ม ตามสาขาที่ ก� ำ หนดไว้ ใ นกฎกระทรวงก� ำ หนด
สาขาวิ ช าชี พ วิ ศ วกรรมและวิ ช าชี พ วิ ศ วกรรมควบคุ ม พ.ศ. 2550 และหนั ง สื อ รั บ รองของ
ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
6.3.7 ส�ำเนาหนังสือรับรองของผูป้ ระกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ผูค้ วบคุม
การก่อสร้าง (ลงนามรับรองส�ำเนา) โดยใช้เฉพาะงานตามประเภทและขนาดของงานวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมตามสาขาที่ก�ำหนดไว้ในกฎกระทรวงก�ำหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2550 และหนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ระหว่าง
ท�ำการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างใบอนุญาตฯ ต้องไม่หมดอายุ)
6.3.8 ส� ำ เนาเอกสารการรั บ ฟั ง ความเห็ น ของประชาชนและชุ ม ชน
พร้อมส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวประชาชน (ลงนามรับรองส�ำเนา)
6.3.9 ส�ำเนาโฉนดที่ดินของผู้ขออนุญาต ณ บริเวณก่อสร้าง (ลงนามรับรอง
ส�ำเนา)
6.3.10 กรณี ที่ ดิ น ของผู ้ ข ออนุ ญ าต ตามข้ อ 6.3.9 มี บุ ค คลหลายบุ ค คล
เป็นเจ้าของกรรมสิทธิร์ วมดังปรากฏรายละเอียดในโฉนดทีด่ นิ ทีแ่ นบ เจ้าของกรรมสิทธิร์ วมทัง้ หมด
จะต้องลงนามในฐานะผู้ขออนุญาตตามแบบฟอร์มขออนุญาต ใช้ที่ราชพัสดุ (ชป. 393) ทุกราย
หรือมอบอ�ำนาจให้บุคคลใดกระท�ำการแทน โดยต้องท�ำเป็นหนังสือมอบอ�ำนาจ ติดอากรแสตมป์
30 บาท พร้อมส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวประชาชน ส�ำเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบอ�ำนาจและของผู้รับ
มอบอ�ำนาจ (ลงนามรับรองส�ำเนา)
6.3.11 กรณีที่ดินของผู้ขออนุญาตติดภาระจ�ำนอง ต้องมีหนังสือยินยอม
จากผู้รับจ�ำนอง
6.3.12 หนังสือยินยอมจากเจ้าของที่ดินบริเวณข้างเคียงที่ก่อสร้าง
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พื้ นที่ล่วงล�้ำล�ำน�้ำ
กรมเจ้าท่า
การใช้พื้นที่แมน�้า/ตลิ่งซึ่งมีความจ�าเป็นต้องลวงล�้าล�าน�้านั้นต้องขออนุญาตจาก
กรมเจ้าทา ทั้งนี้ ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 63 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
การเดินเรือในนานน�้าไทย พระพุทธศักราช 2456 ได้นิยามไว้วา “ลวงล�้าล�าแมน�้า” หมายความวา
ลวงล�า้ เข้าไปเหนือน�า้ ในน�า้ และใต้นา�้ ของแมนา�้ ล�าคลอง บึง อางเก็บน�า้ ทะเลสาบ อันเป็นทางสัญจร
ของประชาชนหรือที่ประชาชนใช้ประโยชนรวมกันหรือทะเลภายในนานน�้าไทย หรือบนชายหาด
ของทะเลดังกลาว ในการขออนุญาตปลูกสร้างสิง่ ลวงล�า้ ล�าน�า้ ผูม้ สี ทิ ธิขออนุญาตปลูกสร้างสิง่ ลวงล�า้
ล�าน�้า คือ ผู้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ ผู้มีสิทธิครอบครอง หรือผู้มีอ�านาจหน้าที่ดูแลรักษาที่ดินที่ติดตอ
กับล�าน�้า ส�าหรับลักษณะของอาคารและการลวงล�้าล�าน�้าที่พึงอนุญาตได้เป็นไปตามที่ก�าหนดไว้
ในข้อ 4 ข้อ 5 และข้อ 6 แหงกฎกระทรวง ฉบับที่ 63 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
การเดินเรือในนานน�้าไทย พระพุทธศักราช 2456 มีดังนี้
1. ทาเทียบเรือ
2. สะพานปรับระดับและโปะเทียบเรือ
3. สะพานข้ามแมน�้าหรือสะพานข้ามคลอง
4. ทอหรือสายเคเบิล
5. เขื่อนกันน�้าเซาะ
6. คานเรือ
7. โรงสูบน�้า
เจ้าทาอาจอนุญาตให้ปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดลวงล�้าล�าแมน�้าที่ไมมีลักษณะ
ตามข้อก�าหนดใน (1) ถึง (7) เป็นการเฉพาะรายได้ และเมือ่ เจ้าทาได้อนุญาตแล้วให้ประกาศลักษณะ
ของอาคารหรือลักษณะของการลวงล�้าล�าแมน�้า ในราชกิจจานุเบกษาและให้ถือเป็นหลักเกณฑ
ในการอนุญาตตอไปได้ กรมเจ้าทาได้ประกาศประเภทสิง่ ลวงล�า้ ล�าน�า้ เพิม่ เติมในราชกิจจานุเบกษา
5 ประเภท ได้แก กระชังเลี้ยงสัตวน�้า ทาเทียบเรือชนิดทางลาดในแมน�้าโขง แหลงอาศัยสัตวน�้า
(ปะการังเทียม) แพสูบน�้า และฝายน�้าล้น
ทั้งนี้ สิ่งลวงล�้าล�าน�้านอกจากที่ก�าหนดไว้ในข้อ 4 แหงกฎกระทรวง ฉบับที่ 63
(พ.ศ. 2537) (1) ถึง (7) จะอนุญาตไมได้ เว้นแตเป็นของทางราชการหรือรัฐวิสาหกิจและปลูกสร้างขึน้
เพื่ อ ประโยชน ข องทางราชการ กรมเจ้ า ท า ได้ มี ค� า สั่ ง ก� า หนดลั ก ษณะสิ่ ง ล ว งล�้ า ล� า น�้ า
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ประเภทแหล่งอาศัยสัตว์นำ 
�้ (ปะการังเทียม), แพสูบน�ำ้ , ฝายน�ำ้ ล้น กรณีทที่ างราชการหรือรัฐวิสาหกิจ
เป็นผู้ด�ำเนินการเพื่อประโยชน์ของทางราชการ
1. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

1.1 (ฆ/1) ว่าด้วยการล่วงล�้ำล�ำแม่น�้ำ ในหมวดที่ 6 ข้อบังคับเบ็ดเตล็ดของภาคที่ 1
ข้อบังคับทั่วไป แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน�้ำไทย พระพุทธศักราช 2456 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม
1.2 กฎกระทรวง ฉบับที่ 19 (พ.ศ. 2510) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
การเดินเรือในน่านน�้ำไทย (ฉบับที่ 6) พุทธศักราช 2481 ค่าธรรมเนียมการตรวจสิ่งล่วงล�้ำล�ำน�้ำ
1.3 กฎกระทรวง ฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2534) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
การเดินเรือในน่านน�้ำไทย พระพุทธศักราช 2456 ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตสิ่งล่วงล�้ำล�ำน�้ำ
1.4 กฎกระทรวง ฉบับที่ 63 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
การเดินเรือในน่านน�้ำไทย พระพุทธศักราช 2456
1.5 ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 251/2541 เรื่อง ลักษณะของอาคารและการล่วงล�้ำ
ล�ำแม่น�้ำที่พึงอนุญาตได้
1.6 ค�ำสัง่ กรมเจ้าท่า ที่ 430/2554 เรือ่ ง มอบหมายข้าราชการในสังกัดเป็น “เจ้าทา่ ”
ตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน�้ำไทย พระพุทธศักราช 2456 ในการพิจารณาอนุญาต
ปลูกสร้างสิ่งล่วงล�้ำล�ำน�้ำ
1.7 ค�ำสั่งกรมเจ้าท่า ที่ 528/2554 เรื่อง มอบหมายและมอบอ�ำนาจ “เจ้าท่า”
ตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน�้ำไทย พระพุทธศักราช 2456 ในการพิจารณาอนุญาต
ปลูกสร้างสิ่งล่วงล�้ำล�ำน�้ำ (เพิ่มเติม)
1.8 ค�ำสั่งกรมเจ้าท่า ที่ 599/2559 เรื่อง มอบหมายข้าราชการสังกัดเป็น “เจ้าท่า”
ตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน�้ำไทย พระพุทธศักราช 2456
1.9 ค�ำสั่งกรมเจ้าท่า ที่ 600/2559 เรื่องแต่งตั้งคณะท�ำงานพิจารณากลั่นกรอง
การอนุญาตให้ปลูกสร้างสิ่งล่วงล�้ำล�ำน�้ำที่ไม่อยู่ในอ�ำนาจของผู้อ�ำนวยการส�ำนักความปลอดภัย
และสิ่งแวดล้อมทางน�้ำ  ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค และผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานเจ้าท่า
ภูมิภาคสาขา
1.10 ค�ำสั่งกรมเจ้าท่า ที่ 83/2562 เรื่อง มอบหมายและมอบอ�ำนาจ “เจ้าท่า”
ตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน�้ำไทย พระพุทธศักราช 2456 ในการพิจารณาอนุญาต
ปลูกสร้างสิ่งล่วงล�้ำล�ำน�้ำ (เพิ่มเติม)
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1.11 ค�ำสัง่ กรมเจ้าท่า ที่ 486/2562 เรือ่ งมอบหมายข้าราชการในสังกัดเป็น “เจ้าทา่ ”
ตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน�้ำไทย พระพุทธศักราช 2456 ในการพิจารณาอนุญาต
ปลูกสร้างสิ่งล่วงล�้ำล�ำน�้ำ (เพิ่มเติม)
1.12 กฎกระทรวงก�ำหนดค่าตอบแทนรายปีส�ำหรับผู้รับอนุญาตปลูกสร้างอาคาร
หรือสิ่งอื่นใดล่วงล�้ำล�ำน�้ำ พ.ศ. 2563

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2. ผู้มีอ�ำนาจอนุมัติ

อธิบดีหรือผู้ที่อธิบดีมอบหมาย
3. สถานที่ยื่นค�ำขอ

3.1 ส�ำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาในพื้นที่ขออนุญาตปลูกสร้างสิ่งล่วงล�้ำล�ำน�้ำ
3.2 หน่วยงานที่ได้รับมอบอ�ำนาจ “เจ้าท่า”
4. ขั้นตอนขออนุมัติ/อนุญาต

4.1 เมือ่ เจ้าหน้าทีไ่ ด้รบั ค�ำร้อง เอกสารและหลักฐานต่าง ๆ แล้ว จะท�ำการตรวจสอบ
หากครบถ้วนและถูกต้องก็จะบันทึกหลักฐานรับเรื่องไว้ด�ำเนินการ
4.2 ผู้ขออนุญาตช�ำระค่าธรรมเนียมการตรวจสอบสถานที่ตามอัตราที่ก�ำหนดไว้
ในกฎกระทรวง ขึน้ อยูก่ บั ประเภท ลักษณะ และขนาดของสิง่ ล่วงล�ำ้ ล�ำน�ำ้ นัน้ ๆ โดยมีอตั รา 50 บาท
โดยผู้ขออนุญาตจะต้องนัดหมายและน�ำเจ้าพนักงานไปตรวจยังสถานที่ที่ขออนุญาตด้วย
4.3 เจ้าพนักงานไปตรวจสอบสถานที่ที่จะขออนุญาตปลูกสร้างสิ่งล่วงล�้ำล�ำน�้ำ
เพื่อน�ำข้อมูลต่าง ๆ ทางเทคนิคการเดินเรือพร้อมแผนที่สังเขปที่มีรายละเอียดพอเพียงต่อการ
พิจารณาอนุญาตมาจัดท�ำรายงานเสนอผู้อ�ำนวยการส�ำนักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน�้ำ
หรือเจ้าท่าภูมิภาคหรือเจ้าท่าภูมิภาคสาขา แล้วแต่กรณีเพื่อพิจารณาทบทวนและเสนอข้อคิดเห็น
เพิ่มเติมก่อนน�ำส่งอธิบดีกรมเจ้าท่าหรือผู้ที่อธิบดีกรมเจ้าท่ามอบหมาย
4.4 หากสิง่ ลว่ งล�ำ้ ล�ำน�ำ้ ทีจ่ ะขออนุญาตอยูใ่ นข่ายทีจ่ ะต้องท�ำรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ มซึ่ ง ต้ อ งปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายว่ า ด้ ว ยการส่ ง เสริ ม และรั ก ษาคุ ณ ภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ผู้ขออนุญาตจะต้องด�ำเนินการดังกล่าวให้แล้วเสร็จก่อนยื่นเอกสารประกอบ
การขออนุญาตต่อกรมเจ้าท่า
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4.5 เจ้าหน้าทีต่ รวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารหลักฐานการขออนุญาต
ปลูกสร้างสิง่ ลว่ งล�ำ้ ล�ำน�ำ้ และบันทึกการตรวจสอบเป็นหลักฐาน หากเอกสารครบถ้วนจะลงรับเรือ่ งไว้
กรณีที่เอกสารไม่ครบถ้วนจะแจ้งให้ผู้ขอทราบ
4.6 เจ้าหน้าที่เสนอให้มีการตรวจพิจารณาและจัดเก็บค่าธรรมเนียมการตรวจ
สถานที่
4.7 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารหลักฐานและตรวจสอบสถานที่ที่จะขออนุญาต
ปลูกสร้างสิ่งล่วงล�้ำล�ำน�้ำ  เพื่อตรวจสอบความถูกต้องสอดคล้องของเอกสารหลักฐานกับพื้นที่จริง
และตรวจสอบข้อมูลในทางเทคนิคในการเดินเรือภูมิศาสตร์ของทางน�้ำหรืออื่น ๆ เพื่อให้มี
รายละเอียดพอเพียงต่อการพิจารณาอนุญาต
4.8 เจ้ า หน้ า ที่ พิ จ ารณาข้ อ เท็ จ จริ ง จากการตรวจสอบสถานที่ แ ละเอกสาร
หลักฐานกับหลักเกณฑ์การอนุญาตกรณีที่มีข้อมูลที่ยังไม่เพียงพอหรือขัดแย้งกับข้อเท็จจริง หรือ
ยังไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่จะขออนุญาต เช่น การเดินเรือ สิ่งแวดล้อม จะแจ้งให้ผู้ขออนุญาต
ด�ำเนินการปรับปรุงแบบแปลนหรือส่งรายละเอียดเพิ่มเติมตามที่กรมเจ้าท่าก�ำหนด
4.9 เจ้าหน้าที่จัดท�ำรายงานข้อพิจารณาตามหลักเกณฑ์  หากเห็นว่าเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่ก�ำหนดไว้ก่อนการเสนอผู้มีอ�ำนาจพิจารณาออกใบอนุญาต ดังนี้
4.9.1 ลักษณะหรือสภาพของอาคารหรือสิ่งอื่นใดล่วงล�้ำล�ำแม่น�้ำต้องไม่เป็น
อันตรายต่อการเดินเรือ หรือท�ำให้ทางน�้ำเปลี่ยนแปลงไป หรือก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
4.9.2 อาคารหรือสิ่งอื่นใดล่วงล�้ำล�ำแม่น�้ำ ที่จะอนุญาตให้ปลูกสร้างได้ต้องมี
ลักษณะของอาคารและการล่วงล�้ำที่พึงอนุญาตได้ ตามที่ก�ำหนดไว้ตามข้อ 2 ของคู่มือนี้
4.9.3 อาคารหรื อ สิ่ ง อื่ น ใดล ่ ว งล�้ ำ ล� ำ แม ่ น้� ำ ที่ จ ะอนุ ญ าตให้ ป ลู ก สร้ า งได้
ต้องไม่อยู่ในเขตพื้นที่ที่มีประกาศของกรมเจ้าท่าห้ามปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดล่วงล�้ำแม่น�้ำ 
ประกาศดังกล่าวต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรี
4.9.4 การอนุญาตให้ใช้พื้นที่ล่วงล�้ำล�ำแม่น�้ำให้กระท�ำได้เพียงเท่าที่จ�ำเป็น
และสมควร เฉพาะตามวัตถุประสงค์ในการใช้อาคารหรือสิ่งอื่นใดล่วงล�้ำล�ำแม่น�้ำนั้น
4.9.5 การอนุญาตให้ใช้พื้นที่ล่วงล�้ำล�ำแม่น�้ำต้องไม่เป็นการขัดต่อกฎหมาย
ว่าด้วยการควบคุมอาคารหรือกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง
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4.9.6 กรณีที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก�ำหนดในกฎกระทรวง
ฉบับที่ 63 (พ.ศ. 2537) จะออกใบอนุญาตพร้อมเงื่อนไขที่ต้องปฏิบัติให้กับผู้ขออนุญาต หากเป็น
กรณีทไี่ มเ่ ป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีจ่ ะอนุญาต จะแจ้งผลให้ผขู้ ออนุญาตพร้อมด้วยเหตุผล
4.9.7 เจ้าหน้าที่จะแจ้งหรือติดต่อให้ผู้ขออนุญาตมารับใบอนุญาต โดยต้อง
ช�ำระคา่ ใบอนุญาต คา่ ธรรมเนียมการตรวจสอบสถานที่ ตามอัตราทีก่ ำ� หนดไว้ในกฎกระทรวง ขึน้ อยู่
กับประเภทลักษณะและขนาดของสิ่งล่วงล�้ำล�ำน�้ำนั้น ๆ
ผู ้ รั บ อนุ ญ าตต้ อ งเริ่ ม ด� ำ เนิ น การปลู ก สร้ า งภายใน 12 เดื อ นนั บ แต ่ วั น ที่
ได้รับอนุญาตถ้าผู้รับอนุญาตไม่เริ่มด�ำเนินการปลูกสร้างภายในเวลาดังกล่าวให้ใบอนุญาตเป็นอัน
สิ้นผล
ในกรณีที่ผู้รับอนุญาตไม่อาจเริ่มด�ำเนินการปลูกสร้างภายในก�ำหนดเวลา
ตามวรรคหนึง่ ผูร้ บั อนุญาตอาจยืน่ ค�ำขอขยายระยะเวลาเริม่ ด�ำเนินการปลูกสร้างตอ่ เจ้าทา่ ตามแบบ
ที่อธิบดีกรมเจ้าท่าก�ำหนดได้
เมือ่ เจ้าท่าได้รบั ค�ำขอตามวรรคสองแล้ว ให้พจิ ารณาค�ำขอพร้อมเหตุผลในการ
ขอขยายระยะเวลาเมื่อเห็นเป็นการสมควร ให้เจ้าท่าอนุญาตให้ขยายระยะเวลาได้ครั้งละหกเดือน
แต่ไม่เกินสองครั้ง
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5. แบบฟอร์มค�ำขออนุญาต

แบบฟอร์มค�ำขออนุญาตให้ปรับใช้ตามตัวอย่าง แบบ ท. 28 - 1, ท. 28 – 2 หรือ
ท. 28 - 3 แล้วแต่กรณี ซึ่งอย่างน้อยต้องระบุประเภทสิ่งล่วงล�้ำล�ำน�้ำ วัสดุที่ใช้ปลูกสร้าง อุปกรณ์ที่
ต้องติดตั้ง วัตถุประสงค์ในการใช้สิ่งล่วงล�้ำล�ำน�้ำ ขนาดพื้นที่ที่ขอท�ำการล่วงล�้ำล�ำน�้ำ ฯลฯ
6. เอกสารหลักฐาน

เอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นประกอบค�ำร้องขออนุญาตปลูกสร้างสิ่งล่วงล�้ำล�ำน�้ำ ได้แก่
6.1 ส�ำเนาทะเบียนบ้าน บัตรประจ�ำตัวประชาชน บัตรประจ�ำตัวข้าราชการหรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ เอกสารสิทธิ หลักฐานแสดงความเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ สิทธิครอบครอง หรือ
เป็นผู้มีอ�ำนาจหน้าที่ดูแลรักษาที่ดินที่ติดกับล�ำน�้ำ
6.2 แบบแปลนแสดงรายละเอียดของอาคาร หรือสิ่งอื่นใดที่ขออนุญาตปลูกสร้าง
พร้อมทัง้ มีผปู้ ระกอบวิชาชีพวิศวโยธารับรอง เว้นแต่อาคารหรือสิง่ อืน่ ใดทีข่ ออนุญาตจะมีขนาดเล็ก
และโครงสร้างท�ำด้วยไม้หรือวัสดุที่ไม่คงทนถาวร ไม่ต้องมีผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมรับรอง
6.3 แผนผังบริเวณที่ขออนุญาตและบริเวณใกล้เคียง
6.4 หนังสือของทางจังหวัดที่อาคารหรือสิ่งอื่นใดที่ขออนุญาตปลูกสร้างสิ่งล่วงล�้ำ
ล�ำแม่น�้ำตั้งอยู่ว่าไม่เป็นอุปสรรคต่อแผนพัฒนาจังหวัด ผังเมือง และการรักษาสภาพแวดล้อมของ
จังหวัด
6.5 รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อม กรณีทตี่ อ้ งท�ำรายงานการประเมิน
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
6.6 ในกรณีทผี่ ยู้ น่ื ค�ำขอเป็นนิตบิ คุ คล ให้ยนื่ หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิตบิ คุ คล
ที่ระบุชื่อผู้มีอ�ำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลด้วย
6.7 ในกรณีที่ผู้ยื่นค�ำขอเป็นส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ ให้ยื่น
เอกสารตามข้อ 3 ถึง ข้อ 5
6.8 แผนการด�ำเนินการปลูกสร้างสิ่งล่วงล�้ำล�ำน�้ำ
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พื้ นที่นิคมสร้ำงตนเอง
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
1. กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง

1.1 พระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. 2511
1.2 มาตรา 15 ห้ามมิให้ผู้ใดเข้าไปหาประโยชน ยึดถือ ครอบครอง ปลูกสร้าง
กอสร้าง แผ้วถาง เผาป่า หรือท�าด้วยประการใด ๆ อันเป็นการท�าลายหรือท�าให้เสื่อมสภาพที่ดิน
หรือท�าให้เป็นอันตรายแกทรัพยากรธรรมชาติในทีด่ นิ ภายในเขตของนิคม เว้นแตได้รบั อนุญาตจาก
อธิบดี
1.3 ระเบียบกรมประชาสงเคราะห วาด้วยการท�าไม้ แร และทรัพยากรธรรมชาติอน่ื
ในนิคมสร้างตนเอง พ.ศ. 2537 ข้อ 40 ผู้ขออนุญาตใช้ประโยชนที่ดินสงวนของนิคมจะต้องยื่น
หลักฐานประกอบค�าขออนุญาต ได้แก โครงการ แผนการด�าเนินงาน และแผนผังการใช้ประโยชน
ที่ดิน

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2. ผู้มีอ�ำนำจอนุมัติ

ในการอนุญาตให้หนวยงานใดที่ประสงคจะขอใช้ที่สงวนเพื่อกิจการนิคม ก�าหนดให้
อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการเป็นผู้อนุญาตให้ใช้ประโยชนในที่ดินในเขตนิคมสร้างตนเอง
ตามมาตรา 15 แห ง พระราชบั ญ ญั ติ จั ด ที่ ดิ น เพื่ อ การครองชี พ พ.ศ. 2511 บั ญ ญั ติ ไว้ ว  า
ห้ามมิให้ผู้ใดเข้าไปหาประโยชน ยึดถือ ครอบครอง ปลูกสร้าง กนสร้าง แผ้วถาง เผาป่า หรือ
ท�าด้วยประการใด ๆ อันเป็นการท�าลายหรือท�าให้เสื่อมสภาพที่ดินหรือท�าให้เป็นอันตราย
แกทรัพยากรธรรมชาติในที่ดินภายในเขตของนิคม เว้นแตได้รับอนุญาตจากอธิบดี
3. สถำนที่ยื่นค�ำขอ

หนวยงานใดประสงคจะใช้ที่ดินสงวนเพื่อจัดตั้งส�านักงานหรือใช้ในกิจการที่ได้รับ
มอบหมายตามอ�านาจหน้าที่ ให้เสนอต้นสังกัดระดับกรมฯ หรือเทียบเทากรมฯ ของหนวยงานนั้น
ท�าเรื่องขออนุญาตใช้ที่ดินโดยตรงกับกรมฯ และขณะเดียวกันก็ประสานงานกับนิคมฯ ท้องที่ตรวจ
สภาพพื้นที่
คู่มือการอนุมัติ อนุญาตขอใช้พื้นที่จากสวนราชการ
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4. ขั้นตอนขออนุมัติ/อนุญาต

4.1 หน่วยงานใดประสงค์จะใช้ที่ดินสงวนเพื่อจัดตั้งส�ำนักงานหรือใช้ในกิจการที่ได้
รับมอบหมายตามอ�ำนาจหน้าที่ ให้เสนอต้นสังกัดระดับกรมฯ หรือเทียบเทา่ กรมฯ ของหนว่ ยงานนัน้
ท�ำเรื่องขออนุญาตใช้ที่ดินโดยตรงกับกรมฯ และขณะเดียวกันก็ประสานงานกับนิคมฯ ท้องที่
ตรวจสภาพพื้นที่ พร้อมรายละเอียดหลักฐานประกอบด้วย
4.1.1 แบบค�ำร้อง
4.1.2 โครงการ จ�ำนวนเนือ้ ที่ กิจกรรมใช้ประโยชนท์ ดี่ นิ งบประมาณ แผนการ
ด�ำเนินงาน (ระบุระยะเวลา) ให้ชัดเจน
4.1.3 แผนที่แนวเขตนิคมที่ระบุบริเวณที่ขออนุญาต อัตราส่วน 1 : 25,000
และผังที่ดิน อัตราส่วน 1 : 4,000 – 1 : 5,000 เป็นหลัก หรือรายการค�ำนวณการรังวัดที่ดินโดย
เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ที่ระบุรูปแปลงใหญ่และบริเวณที่ขออนุญาตและผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน
4.1.4 ภาพถ่ายพื้นที่บริเวณที่ขออนุญาตและพื้นที่บริเวณข้างเคียง
4.1.5 จัดท�ำผังที่ดินพอสังเขปแสดงต�ำแหน่งที่ตั้งแปลงที่ดิน โดยให้ระบุ
ทางเข้า - ออก ให้ชัดเจนและจัดท�ำแผนที่รูปแปลงที่ดินโดยให้มีการลงหลัก ปักเขต โยงยึดหมุด
หลักเขตแปลงที่ดินที่ขออนุญาต
4.2 ให้นคิ มสร้างตนเอง พิจารณา ตรวจสอบหลักฐาน พืน้ ทีแ่ ละเสนอความเห็นของ
นิคมฯ ที่เห็นสมควรอนุญาต
4.3 เงื่อนไขการใช้ที่ดินสงวนเพื่อตั้งหน่วยงานราชการอื่น
4.3.1 เพื่อตั้งส�ำนักงาน
4.3.1.1 ให้จัดท�ำบันทึกข้อตกลงการอนุญาตให้ใช้ที่ แบบ 1
4.3.1.2 ระยะเวลาการใช้ประโยชน์  ไม่มีก�ำหนดระยะเวลา หรือ
จนกว่าจะหมดความจ�ำเป็น
4.3.1.3 ยกเว้ น การเรี ย กเก็ บ เงิ น ค่ า บ� ำ รุ ง กิ จ การนิ ค ม โดยไม่ มี
กรรมสิทธิใ์ นทีด่ นิ และห้ามน�ำทีด่ นิ ทีไ่ ด้รบั อนุญาตไปขึน้ ทะเบียนเป็นทีร่ าชพัสดุ หรือขอออกหนังสือ
ส�ำคัญส�ำหรับที่หลวงแต่อย่างใด เว้นแต่สภาพของนิคมสร้างตนเองแห่งนี้สิ้นสุดลงแล้วเท่านั้น
4.3.1.4 นั บ ตั้ ง แต ่ วั น ที่ ท� ำ บั น ทึ ก ข้ อ ตกลง หากไม ่ ด� ำ เนิ น การใช้
ประโยชน์ในทีด่ นิ ภายในระยะเวลา 1 ปี ให้บนั ทึกข้อตกลงเป็นอันสิน้ สุดลง ต้องส่งคืนทีด่ นิ ให้นคิ มฯ
ในสภาพที่เรียบร้อยทันที
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4.3.2 เพื่อใช้ในกิจกรรมที่ได้รับมอบหมายตามอ�ำนาจหน้าที่
4.3.2.1 ให้จัดท�ำบันทึกข้อตกลงการอนุญาตให้ใช้ที่ แบบ 2
4.3.2.2 ระยะเวลาการใช้ประโยชน์ คราวละไม่เกิน 3 ปี
4.3.2.3 ยกเว้ น การเรี ย กเก็ บ เงิ น ค่ า บ� ำ รุ ง กิ จ การนิ ค ม โดยไม่ มี
กรรมสิทธิใ์ นทีด่ นิ และห้ามน�ำทีด่ นิ ทีไ่ ด้รบั อนุญาตไปขึน้ ทะเบียนเป็นทีร่ าชพัสดุ หรือขอออกหนังสือ
ส�ำคัญส�ำหรับที่หลวงแต่อย่างใด เว้นแต่สภาพของนิคมสร้างตนเองแห่งนี้สิ้นสุดลงแล้วเท่านั้น
4.3.2.4 นั บ ตั้ ง แต ่ วั น ที่ ท� ำ บั น ทึ ก ข้ อ ตกลง หากไม ่ ด� ำ เนิ น การใช้
ประโยชน์ในทีด่ นิ ภายในระยะเวลา 1 ปี ให้บนั ทึกข้อตกลงเป็นอันสิน้ สุดลง ต้องส่งคืนทีด่ นิ ให้นคิ มฯ
ในสภาพที่เรียบร้อยทันที
4.3.3 เพื่อใช้ในกิจการที่ได้รับมอบหมายตามอ�ำนาจหน้าที่ (ในเชิงพาณิชย์)
4.3.3.1 ให้จดั ท�ำสัญญาอนุญาตให้ใช้ทดี่ นิ ตามแบบทีก่ ำ� หนดไว้สำ� หรับ
เพื่อกิจการนั้น ๆ
4.3.3.2 ระยะเวลาการใช้ประโยชน์ คราวละไม่เกิน 3 ปี
4.3.3.3 คิดค่าบ�ำรุงกิจการนิคมตามที่ก�ำหนดไว้ส�ำหรับกิจการนั้น ๆ

คู่มือการอนุมัติ อนุญาตขอใช้พื้นที่จากส่วนราชการ
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5. แบบฟอร์มค�ำขออนุญาต

6. เอกสารหลักฐาน

6.1 แบบค�ำร้อง
6.2 รายละเอียดโครงการในการขอใช้ประโยชน์ที่ดินโดยละเอียด เช่น งบประมาณ
ในการด�ำเนินการ จ�ำนวนเนื้อที่ ระยะเวลาในการด�ำเนินการ ฯลฯ
6.3 แบบแปลนอาคารที่ปลูกสร้าง (กรณีถ้ามีการปลูกสร้างขึ้นอาคารใหม่)
6.4 แผนผังที่ดินบริเวณที่ขออนุญาต
6.5 แบบราคาประเมินที่ดิน (กรณีในเชิงพาณิชย์)
หมายเหตุ : สามารถขอแบบค�ำร้องได้ที่นิคมฯ ในพื้นที่

คู่มือการอนุมัติ อนุญาตขอใช้พื้นที่จากส่วนราชการ
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พื้ นที่โบรำณสถำน
กรมศิลปากร
1. กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง

1.1 พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถาน
แหงชาติ พ.ศ. 2504 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ
และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 มาตรา 7 ทวิ และมาตรา 10
1.2 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 4
วรรคหนึง่
1.3 ประกาศกรมศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการยื่นเรื่องราวเพื่อขออนุญาต
ปลูกสร้างอาคารภายในเขตโบราณสถานเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ
พ.ศ. 2540
1.4 ระเบียบกรมศิลปากร วาด้วยการอนุรักษโบราณสถาน พ.ศ. 2528
1.5 ระเบียบกรมศิลปากร วาด้วยการขออนุญาตปลูกสร้างอาคารในเขตโบราณสถาน
อุทยานประวัติศาสตรสุโขทัย และอุทยานประวัติศาสตรศรีสัชนาลัย พ.ศ. 2552

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2. ผู้มีอ�ำนำจอนุมัติ

อธิบดีกรมศิลปากร
3. สถำนที่ยื่นค�ำขอ

ผู้ประสงคจะปลูกสร้างอาคารหรือด�าเนินการใด ๆ ในเขตโบราณสถาน ให้ยื่นหนังสือ
หรือแบบค�าขออนุญาต ณ สถานที่ ดังตอไปนี้
3.1 กรมศิลปากร
3.2 กองโบราณคดี
3.3 ส�านักศิลปากรที่ 1 - 12
3.4 อุทยานประวัติศาสตร
คู่มือการอนุมัติ อนุญาตขอใช้พื้นที่จากสวนราชการ
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หน่วยงาน/ที่อยู่

เวลาทำ�การ
เปิดให้บริการวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ 
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก�ำหนด)
ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. (มีพักเที่ยง)
เปิดให้บริการวันจันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก�ำหนด)
ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. (มีพักเที่ยง)
เปิดให้บริการวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ 
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก�ำหนด)
ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. (มีพักเที่ยง)

กรมศิลปากร
ที่อยู่: 1 ถนนหน้าพระธาตุ แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
กองโบราณคดี
ที่อยู่: 81/1 ถนนศรีอยุธยา แขวงวชิระ เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร 10300
ส�ำนักศิลปากรที่ 1 ราชบุรี
ที่อยู่: 162 ถนนไกรเพชร ต�ำบลหน้าเมือง
อ�ำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
พื้นที่รับผิดชอบ: จังหวัดราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 
สมุทรสาคร สมุทรสงคราม และสมุทรปราการ
ยกเว้นเขตอุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี
เปิดให้บริการวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ 
ส�ำนักศิลปากรที่ 2 สุพรรณบุรี
ที่อยู่: 17/1 ถนนมาลัยแมน ต�ำบลรั้วใหญ่
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก�ำหนด)
ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. (มีพักเที่ยง)
อ�ำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 72000
พื้นที่รับผิดชอบ: จังหวัดสุพรรณบุรี กาญจนบุรี นครปฐม
นนทบุรี และปทุมธานี ยกเว้นเขตอุทยานประวัตศิ าสตร์เมืองสิงห์
เปิดให้บริการวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ 
ส�ำนักศิลปากรที่ 3 พระนครศรีอยุธยา
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก�ำหนด)
ที่อยู่: ถนนอู่ทอง ต�ำบลประตูชัย อ�ำเภอพระนครศรีอยุธยา
ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. (มีพักเที่ยง)
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
พื้นที่รับผิดชอบ: จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นครนายก สระบุรี
อ่างทอง และสิงห์บุรี
เปิดให้บริการวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ 
ส�ำนักศิลปากรที่ 4 ลพบุรี
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก�ำหนด)
ที่อยู่: ถนนพระยาก�ำจัด ต�ำบลท่าหิน อ�ำเภอเมืองลพบุรี
ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. (มีพักเที่ยง)
จังหวัดลพบุรี 15000
พื้นที่รับผิดชอบ: จังหวัดลพบุรี ชัยนาท นครสวรรค์ เพชรบูรณ์ 
และอุทัยธานี ยกเว้นเขตอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ
เปิดให้บริการวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ 
ส�ำนักศิลปากรที่ 5 ปราจีนบุรี
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก�ำหนด)
ที่อยู่: ถนนปราจีนอนุสรณ์ ต�ำบลหน้าเมือง
ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. (มีพักเที่ยง)
อ�ำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25000
พื้นที่รับผิดชอบ: จังหวัดปราจีนบุรี สระแก้ว ฉะเชิงเทรา
ชลบุรี จันทบุรี ระยอง และตราด
เปิดให้บริการวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ 
ส�ำนักศิลปากรที่ 6 สุโขทัย
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก�ำหนด)
ที่อยู่: 216 หมู่ 3 ถนนสายเมืองเก่า ต�ำบลเมืองเก่า
ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. (มีพักเที่ยง)
อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 64210
พื้นที่รับผิดชอบ: จังหวัดสุโขทัย ตาก ก�ำแพงเพชร พิจิตร
พิษณุโลก และอุตรดิตถ์ 
ยกเว้นเขตอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย อุทยานประวัติศาสตร์
ศรีสัชนาลัย และอุทยานประวัติศาสตร์ก�ำแพงเพชร
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หน่วยงาน/ที่อยู่
ส�ำนักศิลปากรที่ 7 เชียงใหม่
ที่อยู่: 451 ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ ต�ำบลช้างเผือก
อ�ำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50300
พื้นที่รับผิดชอบ: จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ล�ำพูน ล�ำปาง
แม่ฮ่องสอน พะเยา แพร่ และน่าน
ส�ำนักศิลปากรที่ 8 ขอนแก่น
ที่อยู่: 193 หมู่ 13 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง
ต�ำบลในเมือง อ�ำเภอเมืองขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น 40000
พื้นที่รับผิดชอบ: จังหวัดขอนแก่น เลย หนองคาย
หนองบัวล�ำภู อุดรธานี บึงกาฬ และสกลนคร
ยกเว้นเขตอุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท
ส�ำนักศิลปากรที่ 9 อุบลราชธานี
ที่อยู่: 78 หมู่ 10 ซอยสีห์พนม ถนนเลี่ยงเมือง ต�ำบลแจระแม
อ�ำเภอเมืองอุบลราชธานี
จังหวัดอุบลราชธานี 34000
พื้นที่รับผิดชอบ: จังหวัดอุบลราชธานี มุกดาหาร ยโสธร
ร้อยเอ็ด อ�ำนาจเจริญ กาฬสินธุ์ และนครพนม
ส�ำนักศิลปากรที่ 10 นครราชสีมา
ที่อยู่: 274 หมู่ 17 ถนนพิมาย-ชุมพวง ต�ำบลในเมือง
อ�ำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 30110
พื้นที่รับผิดชอบ: จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ 
มหาสารคาม และศรีสะเกษ
ยกเว้นเขตอุทยานประวัติศาสตร์พิมาย และอุทยาน
ประวัติศาสตร์พนมรุ้งและโบราณสถานปราสาทเมืองต�่ำ
ส�ำนักศิลปากรที่ 11 สงขลา
ที่อยู่: 733 หมู่ 2 ถนนสี่แยกธนบดี ต�ำบลพะวง
อ�ำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 90100
พื้นที่รับผิดชอบ: จังหวัดสงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา นราธิวาส
พัทลุง และตรัง
ส�ำนักศิลปากรที่ 12 นครศรีธรรมราช
ที่อยู่: 328 ถนนราชด�ำเนิน อ�ำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
พื้นที่รับผิดชอบ: จังหวัดนครศรีธรรมราช ชุมพร
สุราษฎร์ธานี ภูเก็ต ระนอง พังงา และกระบี่
อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์
ที่อยู่: ต�ำบลสิงห์ อ�ำเภอไทรโยค
จังหวัดกาญจนบุรี 71150
พื้นที่รับผิดชอบ: เขตอุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์

เวลาทำ�การ
เปิดให้บริการวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ 
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก�ำหนด)
ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. (มีพักเที่ยง)
เปิดให้บริการวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ 
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก�ำหนด)
ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. (มีพักเที่ยง)

เปิดให้บริการวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ 
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก�ำหนด)
ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. (มีพักเที่ยง)

เปิดให้บริการวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ 
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก�ำหนด)
ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. (มีพักเที่ยง)

เปิดให้บริการวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ 
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก�ำหนด)
ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. (มีพักเที่ยง)
เปิดให้บริการวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ 
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก�ำหนด)
ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. (มีพักเที่ยง)
เปิดให้บริการวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ 
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก�ำหนด)
ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. (มีพักเที่ยง)
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หน่วยงาน/ที่อยู่
อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา
ที่อยู่: 196 หมู่ 4 ถนนคลองท่อ ต�ำบลประตูชัย
อ�ำเภอพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
พื้นที่รับผิดชอบ: เขตอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา
อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ
ที่อยู่: ต�ำบลศรีเทพ อ�ำเภอศรีเทพ
จังหวัดเพชรบูรณ์ 67170
พื้นที่รับผิดชอบ: เขตอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ
อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
ที่อยู่: 498/12 ต�ำบลเมืองเก่า อ�ำเภอเมืองเก่า
จังหวัดสุโขทัย 64210
พื้นที่รับผิดชอบ: เขตอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย
ที่อยู่: ต�ำบลศรีสัชนาลัย อ�ำเภอศรีสัชนาลัย
จังหวัดสุโขทัย 64190
พื้นที่รับผิดชอบ: เขตอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย
อุทยานประวัติศาสตร์ก�ำแพงเพชร
ที่อยู่: ต�ำบลหนองปลิง อ�ำเภอเมืองก�ำแพงเพชร
จังหวัดก�ำแพงเพชร 62000
พื้นที่รับผิดชอบ: เขตอุทยานประวัติศาสตร์ก�ำแพงเพชร
อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท
ที่อยู่: 194 หมู่ 6 ต�ำบลเมืองพาน อ�ำเภอบ้านผือ
จังหวัดอุดรธานี 41160
พืน้ ทีร่ บั ผิดชอบ: เขตอุทยานประวัตศิ าสตรภ์ พู ระบาท
อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย
ที่อยู่: ต�ำบลในเมือง อ�ำเภอพิมาย
จังหวัดนครราชสีมา 30110
พื้นที่รับผิดชอบ: เขตอุทยานประวัติศาสตร์พิมาย
อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
ที่อยู่: ตู้ ปณ.3 ปท.นางรอง อ�ำเภอนางรอง
จังหวัดบุรีรัมย์ 3111
พื้นที่รับผิดชอบ: เขตอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
และโบราณสถานปราสาทเมืองต�่ำ
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เวลาทำ�การ
เปิดให้บริการวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ 
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก�ำหนด)
ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. (มีพักเที่ยง)
เปิดให้บริการวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ 
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก�ำหนด)
ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. (มีพักเที่ยง)
เปิดให้บริการวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ 
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก�ำหนด)
ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. (มีพักเที่ยง)
เปิดให้บริการวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ 
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก�ำหนด)
ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. (มีพักเที่ยง)
เปิดให้บริการวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ 
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำ�หนด)
ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. (มีพักเที่ยง)
เปิดให้บริการวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ 
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก�ำหนด)
ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. (มีพักเที่ยง)
เปิดให้บริการวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุด
ที่ทางราชการก�ำหนด)
ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. (มีพักเที่ยง)
เปิดให้บริการวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ 
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก�ำหนด)
ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. (มีพักเที่ยง)

คู่มือการอนุมัติ อนุญาตขอใช้พื้นที่จากส่วนราชการ

4. ขั้นตอนขออนุมัติ/อนุญาต

4.1 ห้ามมิให้ผใู้ ดปลูกสร้างอาคารตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการก่อสร้างอาคาร1
ภายในเขตโบราณสถาน รวมทั้ ง ห้ า มมิ ใ ห้ บุ ค คลใดซ ่ อ มแซม แก้ ไข เปลี่ ย นแปลง รื้ อ ถอน
ต่อเติม ท�ำลาย เคลือ่ นย้ายโบราณสถานหรือสว่ นต่าง ๆ ของโบราณสถาน หรือขุดค้นสิง่ ใด ๆ ภายใน
บริเวณโบราณสถาน ไม่ว่าโบราณสถานนั้นจะได้ประกาศขึ้นทะเบียนแล้วหรือไม่ เว้นแต่จะกระท�ำ
ตามค�ำสั่งของอธิบดีกรมศิลปากรหรือได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากอธิบดีกรมศิลปากร โดยหาก
ประสงค์จะด�ำเนินการดังกล่าวจะต้องยื่นค�ำขออนุญาตก่อนวันด�ำเนินการ
4.2 ผู้ประสงค์จะปลูกสร้างอาคารหรือด�ำเนินการใด ๆ ในเขตโบราณสถาน ให้ยื่น
หนังสือหรือแบบค�ำขออนุญาต ณ สถานที่ ดังต่อไปนี้
4.2.1 กรมศิลปากร
4.2.2 กองโบราณคดี
4.2.3 ส�ำนักศิลปากรที่ 1 - 12
4.2.4 อุทยานประวัติศาสตร์

พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี้
“อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน โรง ร้าน แพ คลังสินค้า ส�ำนักงาน และ สิ่งที่สร้างขึ้นอย่างอื่นซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือ
เข้าใช้สอยได้และหมายความรวมถึง
(1) อัฒจันทร์หรือสิ่งที่สร้างขึ้นอย่างอื่นเพื่อใช้เป็นที่ชุมนุมของประชาชน
(2) เขื่อน สะพาน อุโมงค์ทางหรือท่อระบายน�้ำ  อู่เรือ คานเรือ ท่าน�้ำ  ท่าจอดเรือ รั้วกําแพง หรือประตูที่สร้างขึ้นติดต่อหรือ
ใกล้เคียงกับที่สาธารณะหรือสิ่งที่สร้างขึ้นให้บุคคลทั่วไปใช้สอย
(3) ป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นส�ำหรับติดหรือตั้งป้าย
(ก) ที่ติดหรือตั้งไว้เหนือที่สาธารณะและมีขนาดเกินหนึ่งตารางเมตร หรือมีน�้ำหนักรวมทั้งโครงสร้างเกินสิบกิโลกรัม
(ข) ที่ติดหรือตั้งไว้ในระยะห่างจากที่สาธารณะซึ่งเมื่อวัดในทางราบแล้ว ระยะห่างจากที่สาธารณะมีน้อยกว่าความสูงของ
ป้ายนั้นเมื่อวัดจากพื้นดิน และมีขนาดหรือมีน�้ำหนักเกินกว่าที่ก�ำหนดในกฎกระทรวง
(4) พื้นที่หรือสิ่งที่สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ ส�ำหรับอาคารที่ก�ำหนดตามมาตรา 8 (9)
(5) สิ่งที่สร้างขึ้นอย่างอื่นตามที่ก�ำหนดในกฎกระทรวง
1
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4.3 ผู ้ ข ออนุ ญ าตปลู ก สร้ า งอาคารหรื อ ด� ำ เนิ น การใด ๆ ในเขตโบราณสถาน
สามารถตรวจสอบสถานที่ตั้งของโบราณสถานได้จากเว็บไซต์ระบบภูมิสารสนเทศแหล่งมรดกทาง
ศิลปวัฒนธรรมทางวัฒนธรรมของกรมศิลปากร http://www.gis.finearts.go.th
4.4 ผู้ขออนุญาตต้องน�ำเอกสารดังต่อไปนี้มายื่นในวันที่มายื่นค�ำขอตามสถานที่
ดังกล่าวมาในข้อ 4.2 พร้อมกับหนังสือ/แบบค�ำขออนุญาต
4.4.1 บัตรประจ�ำตัวประชาชน หรือบัตรประจ�ำตัวเจ้าหน้าทีข่ องรัฐฉบับจริง
ส�ำหรับใช้แสดงต่อเจ้าหน้าที่เพื่อยืนยันตัวตนและตรวจสอบจากระบบ
4.4.2 ในกรณีผู้ขออนุญาตเป็นพระสงฆ์  ให้น�ำใบสุทธิประจ�ำตัวพระสงฆ์
ฉบับจริงมาใช้แสดงต่อเจ้าหน้าที่เพื่อยืนยันตัวตนและตรวจสอบจากระบบ
4.4.3 ในกรณีผู้ขออนุญาตเป็นนิติบุคคล ให้น�ำหนังสือรับรองนิติบุคคล
ฉบับจริงมาใช้แสดงต่อเจ้าหน้าที่เพื่อยืนยันตัวตนและตรวจสอบจากระบบ
4.4.4 หนั ง สื อ มอบอ� ำ นาจ/มอบฉั น ทะให้ ก ระท� ำ แทนฉบั บ จริ ง (ถ้ า มี )
โดยในกรณีนผี้ รู้ บั มอบอ�ำนาจต้องน�ำส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวประชาชนหรือบัตรประจ�ำตัวเจ้าหน้าทีข่ อง
รัฐของผู้มอบอ�ำนาจ พร้อมรับรองส�ำเนาถูกต้อง จ�ำนวน 1 ฉบับ มาใช้ประกอบการมอบอ�ำนาจ/
มอบฉันทะด้วย
4.4.5 ส� ำ เนารู ป แบบรายการอาคารที่ จ ะปลู ก สร้ า งในเขตโบราณสถาน
พร้อมด้วยแผนทีแ่ สดงต�ำแหน่งของสิง่ ปลูกสร้างทีข่ ออนุญาต และภาพถา่ ยสภาพพืน้ ทีป่ จั จุบนั จ�ำนวน
2 ชุด
4.4.6 หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในที่ดินฉบับจริง ส�ำหรับ
ใช้แสดงต่อเจ้าหน้าที่เพื่อยืนยันตัวตนและตรวจสอบจากระบบ
4.4.7 หนังสืออนุญาตหรือหนังสือรับรองให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินบริเวณที่ขอ
อนุญาตจากเจ้าของที่ดินหรือส่วนราชการ จ�ำนวน 2 ฉบับ ในกรณีที่ผู้ขออนุญาตมิได้เป็นเจ้าของ
หรือผู้ครอบครองที่ดิน
4.4.8 หลักฐานแสดงการรับรองมีสิ่งปลูกสร้างเดิม ส�ำหรับกรณีที่ประสงค์
จะขออนุญาตปลูกสร้างอาคารทดแทนอาคารหลังเดิม จ�ำนวน 1 ฉบับ
4.5 ในส่วนของขั้นตอนการอนุญาต มีขั้นตอนการด�ำเนินการดังนี้
4.5.1 เจ้าหน้าที่ผู้รับเรื่องจะตรวจสอบเอกสารที่ยื่นพร้อมหนังสือ/ค�ำขอ
อนุญาต โดยจะใช้เวลาตรวจสอบ 1 วัน
4.5.2 เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจะด�ำเนินการตรวจสอบรายละเอียด
และสภาพของโบราณสถานที่เป็นสถานที่ที่จะขออนุญาตปลูกสร้างอาคารหรือด�ำเนินการใด ๆ
โดยจะตรวจสอบข้อมูลจากหน่วยงานท้องถิน่ เอกสารสิทธิในทีด่ นิ รูปแบบของอาคารทีจ่ ะขออนุญาต
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ปลูกสร้าง โดยในกรณีที่ไม่มีความยุ่งยากซับซ้อนอาจใช้การตรวจสอบโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เข้าช่วย เช่น การตรวจสอบจากแผนที่ออนไลน์  เป็นต้น ซึ่งขั้นตอนดังกล่าวจะใช้เวลาด�ำเนินการ
ประมาณ 7 วันท�ำการ
4.5.3 ในการพิจารณาอนุญาตหรือไม่อนุญาต กรมศิลปากรจะพิจารณา
โดยยึดถือหลักเกณฑ์ตามระเบียบกรมศิลปากร ว่าด้วยการอนุรักษ์โบราณสถาน พ.ศ. 2528
แต่หากเป็นการขออนุญาตในเขตโบราณสถานพระนครศรีอยุธยา หรือเขตโบราณสถานอุทยาน
ประวัติศาสตร์สุโขทัยและเขตโบราณสถานอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย จะต้องพิจารณาตาม
หลักเกณฑท์ กี่ ำ� หนดในประกาศกรมศิลปากร เรือ่ ง หลักเกณฑแ์ ละวิธกี ารยืน่ เรือ่ งราวเพือ่ ขออนุญาต
ปลูกสร้างอาคารภายในเขตโบราณสถานเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 
พ.ศ. 2540 หรือระเบียบกรมศิลปากร ว่าด้วยการขออนุญาตปลูกสร้างอาคารในเขตโบราณสถาน
อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย และอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย พ.ศ. 2552 แล้วแต่กรณี ทั้งนี้
เนื่องจากทั้งโบราณสถานพระนครศรีอยุธยา รวมทั้งอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยและอุทยาน
ประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย ได้รับการประกาศขึ้นบัญชีเป็นมรดกโลก ซึ่งจ�ำเป็นต้องมีการควบคุม
และบริหารจัดการพืน้ ทีเ่ ข้มงวดมากกวา่ โบราณสถานอืน่ ๆ ทีอ่ ยูใ่ นความดูแลของกรมศิลปากร ทัง้ นี้
เพื่ อ ให้ เ ป็ น ไปตามพั น ธกรณี ใ นอนุ สั ญ ญาว่ า ด้ ว ยการคุ ้ ม ครองมรดกโลกทางวั ฒ นธรรมและ
ทางธรรมชาติ พ.ศ. 2515 (UNESCO Convention concerning the protection of the world
cultural and natural heritage, 1972)
4.5.4 เมือ่ หน่วยงานตรวจสอบรายละเอียดครบถ้วนเสร็จสิน้ แล้ว จะน�ำเสนอ
อธิบดีกรมศิลปากรพิจารณาอนุญาตหรือไม่อนุญาตโดยอาศัยอ�ำนาจตามความในพระราชบัญญัติ
โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 แก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2535 พร้อมทั้งลงนามในหนังสืออนุญาต/หนังสือไม่อนุญาต
4.5.5 ในกรณีทอี่ ธิบดีกรมศิลปากรมีคำ� สัง่ ไมอ่ นุญาตให้ปลูกสร้างอาคารหรือ
ด�ำเนินการใด ๆ ในเขตโบราณสถาน เนือ่ งจากค�ำสัง่ ของอธิบดีกรมศิลปากรถือเป็นค�ำสัง่ ทางปกครอง
ในหนังสือแจ้งค�ำสั่งไม่อนุญาตจะระบุให้ผู้ขออนุญาตสามารถใช้สิทธิอุทธรณ์ค�ำสั่งไม่อนุญาตของ
อธิบดีกรมศิลปากรตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองด้วย โดยจะต้องอุทธรณ์ต่อ
อธิบดีกรมศิลปากรผู้ท�ำค�ำสั่งทางปกครองภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือรับทราบค�ำสั่ง
ไม่อนุญาต
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5. แบบฟอร์มค�ำขออนุญาต

แบบค�ำขออนุญาตปลูกสร้างอาคารในเขตโบราณสถาน
6. เอกสารหลักฐาน

6.1 บัตรประจ�ำตัวประชาชน หรือบัตรประจ�ำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐฉบับจริง ส�ำหรับ
ใช้แสดงต่อเจ้าหน้าที่เพื่อยืนยันตัวตนและตรวจสอบจากระบบ
6.2 ในกรณีผู้ขออนุญาตเป็นพระสงฆ์  ให้น�ำใบสุทธิประจ�ำตัวพระสงฆ์ฉบับจริงมา
ใช้แสดงต่อเจ้าหน้าที่เพื่อยืนยันตัวตนและตรวจสอบจากระบบ
6.3 ในกรณีผขู้ ออนุญาตเป็นนิตบิ คุ คล ให้นำ� หนังสือรับรองนิตบิ คุ คลฉบับจริงมาใช้
แสดงต่อเจ้าหน้าที่เพื่อยืนยันตัวตนและตรวจสอบจากระบบ
6.4 หนังสือมอบอ�ำนาจ/มอบฉันทะให้กระท�ำแทนฉบับจริง (ถ้ามี) โดยในกรณีนี้
ผูร้ บั มอบอ�ำนาจต้องน�ำส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวประชาชนหรือบัตรประจ�ำตัวเจ้าหน้าทีข่ องรัฐของผูม้ อบ
อ�ำนาจ พร้อมรับรองส�ำเนาถูกต้อง จ�ำนวน 1 ฉบับ มาใช้ประกอบการมอบอ�ำนาจ/มอบฉันทะด้วย
6.5 ส�ำเนารูปแบบรายการอาคารที่จะปลูกสร้างในเขตโบราณสถาน พร้อมด้วย
แผนที่แสดงต�ำแหน่งของสิ่งปลูกสร้างที่ขออนุญาต และภาพถ่ายภาพพื้นที่ปัจจุบัน จ�ำนวน 2 ชุด
6.6 หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในที่ดินฉบับจริง ส�ำหรับใช้แสดง
ต่อเจ้าหน้าที่เพื่อยืนยันตัวตนและตรวจสอบจากระบบ
6.7 หนังสืออนุญาตหรือหนังสือรับรองให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินบริเวณที่ขออนุญาต
จากเจ้าของที่ดินหรือส่วนราชการ จ�ำนวน 2 ฉบับ ในกรณีท่ีผู้ขออนุญาตมิได้เป็นเจ้าของ
หรือผู้ครอบครองที่ดิน
6.8 หลักฐานแสดงการรับรองมีสิ่งปลูกสร้างเดิม ส�ำหรับกรณีที่ประสงค์จะขอ
อนุญาตปลูกสร้างอาคารทดแทนอาคารหลังเดิม จ�ำนวน 1 ฉบับ
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พื้ นที่กำรรถไฟแห่งประเทศไทย
การรถไฟแห่งประเทศไทย
การรถไฟแหงประเทศไทยก�าหนดให้สวนราชการสามารถขอใช้พื้นที่ได้ส�าหรับ
การสร้ า งถนน คู คลอง ปรั บ ภู มิ ทั ศ น ล านกี ฬ า คลองส ง น�้ า เพื่ อ การเกษตร มี ร ายละเอี ย ด
และขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1. กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง

1.1 พระราชบัญญัติการรถไฟแหงประเทศไทย พ.ศ. 2494
1.2 อนุมัติหลักการในการอนุญาตให้หนวยงานราชการและหนวยงานของรัฐ
ใช้ทดี่ นิ ของการรถไฟฯ โดย รวก.2 รักษาการในต�าแหนง ผวก. ลงวันที่ 2 เมษายน 2550 ท้ายหนังสือ
ฝ่ายบริหารทรัพยสินเลขที่ บส./พส.2/038/2550 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2550
1.3 อนุมตั คิ า ธรรมเนียมการใช้สทิ ธิเหนือพืน้ ดิน โดย ผวก. ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2563
ท้ายหนังสือฝ่ายบริหารทรัพยสินเลขที่ รฟ.บส.1000/1222/2563 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2563
1.4 หลักเกณฑการพิจารณาลดทางตัดผานและอนุญาตเฉพาะรายระหวางทางรถไฟ
กับทางรถยนต พ.ศ. 2559

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2. ผู้มีอ�ำนำจอนุมัติ

ผู้วาการรถไฟแหงประเทศไทย
3. สถำนที่ยื่นค�ำขอ

การรถไฟแหงประเทศไทย ส�าหรับสวนกลาง หรือเขตและแขวงบ�ารุงทางในสวน
ภูมิภาคตามตารางหนวยงานรับผิดชอบของการรถไฟแหงประเทศไทย
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ศูนย์บ�ำรุงทางภาคกลาง

ศูนย์บ�ำรุงทางภาคเหนือ
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ตัวย่อ

กองบ�ำรุงทางเขต
กรุงเทพ
08 9080 5205

วบข.กท.

กองบ�ำรุงทางเขต
ฉะเชิงเทรา
08 4674 0099

วบข.ฉท.

กองบ�ำรุงทางเขต
หัวหิน
08 4000 0383

วบข.หห.

กองบ�ำรุงทางเขต
นครสวรรค์
08 6620 6086

วบข.นว.

คู่มือการอนุมัติ อนุญาตขอใช้พื้นที่จากส่วนราชการ

ชื่อหน่วยงาน ตัวย่อ

เบอร์
โทรศัพท์

สบท.
กท.
สบท.
บซ.
สบท.
คฐ.
สบท.
ฉท.
สบท.
ปจ.
สบท.
วค.
สบท.
ศช.
สบท.
กญ.
สบท.
พบ.
สบท.
วพ.
สบท.
อย.
สบท.
ลบ.
สบท.
นว.
สบท.
พล.

08 6066
6212
08 7295
2086
08 1942
0279
09 2630
9000
08 1659
4787
08 1862
0174
08 1861
5815
08 5290
0124
08 1856
4122
08 7675
4108
08 9126
7329
08 1983
6509
08 9710
0102
08 1533
4704

แขวงบ�ำรุงทาง
กรุงเทพ
แขวงบ�ำรุงทาง
บางซื่อ
แขวงบ�ำรุงทาง
นครปฐม
แขวงบ�ำรุงทาง
ฉะเชิงเทรา
แขวงบ�ำรุงทาง
ปราจีน
แขวงบ�ำรุงทาง
วัฒนานคร
แขวงบ�ำรุงทาง
ศรีราชา
แขวงบ�ำรุงทาง
กาญจนบุรี
แขวงบ�ำรุงทาง
เพชรบุรี
แขวงบ�ำรุงทาง
วังก์พง
แขวงบ�ำรุงทาง
อยุธยา
แขวงบ�ำรุงทาง
ลพบุรี
แขวงบ�ำรุงทาง
นครสวรรค์
แขวงบ�ำรุงทาง
พิษณุโลก

ชื่อหน่วยงาน

ชื่อหน่วยงาน

ตัวย่อ

กองบ�ำรุงทางเขต
ล�ำปาง
08 9435 7700

วบข.ลป.

กองบ�ำรุงทางเขต
สุรินทร์
08 9053 3768

วบข.สร.

กองบ�ำรุงทางเขต
ขอนแก่น
08 1346 7650

วบข.ขอ.

กองบ�ำรุงทางเขต
ทุ่งสง
08 9036 7942

วบข.ทส.

ศูนย์บ�ำรุงทางภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ

ศูนย์บ�ำรุงทางภาคใต้

ชื่อหน่วยงาน ตัวย่อ

เบอร์
โทรศัพท์

สบท.
อด.
สบท.
ดช.
สบท.
ลป.
สบท.
ลพ.
สบท.
กค.
สบท.
รส.
สบท.
ล�ำ.
สบท.
เก.
สบท.
ลา.
สบท.
วญ.
สบท.
ขอ.
สบท.
รด.
สบท.
กร.
สบท.
ชพ.

08 9561
2984
08 1674
8517
09 5292
9228
08 1952
6945
08 1571
9496
08 1282
7029
08 7779
9599
08 1877
5258
08 6657
2897
08 1262
1437
08 1592
7931
08 4028
4769
08 1896
4013
08 1494
2145

แขวงบ�ำรุงทาง
อุตรดิตถ์
แขวงบ�ำรุงทาง
เด่นชัย
แขวงบ�ำรุงทาง
ล�ำปาง
แขวงบ�ำรุงทาง
ล�ำพูน
แขวงบ�ำรุงทาง
แก่งคอย
แขวงบ�ำรุงทาง
นครราชสีมา
แขวงบ�ำรุงทาง
ล�ำปลายมาศ
แขวงบ�ำรุงทาง
ศรีสะเกษ
แขวงบ�ำรุงทาง
ล�ำนารายณ์
แขวงบ�ำรุงทาง
บัวใหญ่
แขวงบ�ำรุงทาง
ขอนแก่น
แขวงบ�ำรุงทาง
อุดรธานี
แขวงบ�ำรุงทาง
บ้านกรูด
แขวงบ�ำรุงทาง
ชุมพร

คู่มือการอนุมัติ อนุญาตขอใช้พื้นที่จากส่วนราชการ
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ชื่อหน่วยงาน

ชื่อหน่วยงาน

กองบ�ำรุงทางเขต
หาดใหญ่
08 1335 2129

ศูนย์อาคารและสถานที่

กองบ�ำรุงอาคาร
สถานที่กรุงเทพ
08 1944 6210

ตัวย่อ

เบอร์
โทรศัพท์

สบท.
สอ.
สบท.
ทส.
สบท.
ชท.
สบท.
หใ.
สบท.
เท.
สบท.
ยม.
สสถ.
กท.
สสถ.
บซ.

08 1539
6093
08 9295
7374
08 8791
1393
08 1897
9570
08 4750
3840
08 1368
2282
08 9105
7159
08 6360
7677

แขวงบ�ำรุงทาง
บ้านส้อง
แขวงบ�ำรุงทาง
ทุ่งสง
แขวงบ�ำรุงทาง
เขาชุมทอง
แขวงบ�ำรุงทาง
วบข.หใ. หาดใหญ่
แขวงบ�ำรุงทาง
เทพา
แขวงบ�ำรุงทาง
ตันหยงมัส
ง า น ส ถ า น ที่
กรุงเทพ
กบข.กท. งานสถานที่
บางซื่อ

4. แบบฟอร์มค�ำขออนุญาต

5. เอกสารหลักฐาน

-
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ชื่อหน่วยงาน ตัวย่อ
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6. ขั้นตอนการขออนุมัติ/อนุญาต
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กำรขออนุญำตขุดเจำะ
น�้ำบำดำลและกำรใช้น้ำ� บำดำล
กรมทรัพยากรน�้าบาดาล
1. กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง

1.1 พระราชบัญญัติน�้าบาดาล พ.ศ. 2520 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
น�า้ บาดาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัตนิ า�้ บาดาล (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2546 (มาตรา 16)
1.2 กฎกระทรวงก�าหนดประเภทการใช้น�้าบาดาลและการขอใบอนุญาตและ
การออกใบอนุญาตเกี่ยวกับการประกอบกิจการน�้าบาดาล พ.ศ. 2556 (ข้อ 8 (2))
1.3 ระเบียบกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วาด้วยหลักเกณฑ
วิธกี าร และเงือ่ นไขในการพิจารณาออกใบอนุญาตและตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการน�า้ บาดาล
พ.ศ. 2560
1.4 ค�าสั่งกรมทรัพยากรน�้าบาดาล ที่ 11/2560 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2560
เรือ่ ง แตงตัง้ พนักงานน�า้ บาดาลประจ�าท้องที่ และมอบหมายให้เป็นผูอ้ อกใบอนุญาตและมอบอ�านาจ
ให้ปฏิบตั ริ าชการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน�า้ บาดาล (ส�านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
จังหวัด)
1.5 ค�าสั่งกรมทรัพยากรน�้าบาดาล ที่ 12/2560 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2560
เรือ่ ง แตงตัง้ พนักงานน�า้ บาดาลประจ�าท้องที่ และมอบหมายให้เป็นผูอ้ อกใบอนุญาตและมอบอ�านาจ
ให้ปฏิบตั ริ าชการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน�า้ บาดาล (ส�านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
จังหวัดเชียงใหม จังหวัดขอนแกน และจังหวัดนครราชสีมา)
1.6 ค�าสั่งกรมทรัพยากรน�้าบาดาล ที่ 13/2560 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2560
เรือ่ ง แตงตัง้ พนักงานน�า้ บาดาลประจ�าท้องที่ และมอบหมายให้เป็นผูอ้ อกใบอนุญาตและมอบอ�านาจ
ให้ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน�้าบาดาล (ส�านักควบคุมกิจการน�้าบาดาล)
1.7 ค�าสั่งกรมทรัพยากรน�้าบาดาล ที่ 14/2560 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2560
เรือ่ ง แตงตัง้ พนักงานน�า้ บาดาลประจ�าท้องที่ และมอบหมายให้เป็นผูอ้ อกใบอนุญาตและมอบอ�านาจ
ให้ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน�้าบาดาล (องคกรปกครองสวนท้องถิ่น)

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
คู่มือการอนุมัติ อนุญาตขอใช้พื้นที่จากสวนราชการ
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2. ผู้มีอ�ำนาจอนุมัติ

อธิบดีกรมทรัพยากรน�้ำบาดาล หรือผู้ซึ่งอธิบดีกรมทรัพยากรน�้ำบาดาลมอบหมาย
ตามมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัตนิ ำ�้ บาดาล พ.ศ. 2520 และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติมซึง่ อธิบดีกรมทรัพยากร
น�้ำบาดาลได้มอบหมาย ดังนี้
2.1 ในเขตน�้ำบาดาลกรุงเทพมหานคร มอบหมายให้ผู้อ�ำนวยการส�ำนักควบคุม
กิจการน�้ำบาดาลเป็นผู้ออกใบอนุญาต
2.2 ในเขตน�้ำบาดาลจังหวัดอื่น มอบหมายให้ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด เป็นผู้ออกใบอนุญาต ยกเว้น 3 จังหวัด ถ่ายโอนภารกิจ ได้แก่ 
จังหวัดขอนแก่น จังหวัดเชียงใหม่  และจังหวัดนครราชสีมา ได้มอบหมายให้นายกเทศบาล หรือ
นายกองคก์ ารบริหารสว่ นต�ำบล เป็นผูอ้ อกใบอนุญาตตามขนาดบอ่ และปริมาณน�ำ้ บาดาลทีก่ ำ� หนด
3. สถานที่ยื่นค�ำขอ

น�้ำบาดาล

3.1 กรุงเทพมหานครให้ยื่นค�ำขอที่ส�ำนักควบคุมกิจการน�้ำบาดาล กรมทรัพยากร

3.2 จังหวัดขอนแก่น เชียงใหม่ และนครราชสีมา ให้ยื่นค�ำขอที่ส�ำนักงานองค์การ
บริหารส่วนต�ำบล (อบต.) หรือเทศบาลที่อยู่ในพื้นที่
3.3 พื้นที่จังหวัดอื่น ๆ ให้ยื่นค�ำขอที่ส�ำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดนั้น
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5. แบบฟอร์มค�ำขออนุญาต  
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6. เอกสารหลักฐาน

6.1 หนังสือแสดงสิทธิ์ในที่ดิน
6.2 หนังสือมอบอ�ำนาจและส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวประชาชนของผู้มอบอ�ำนาจ
(กรณีผู้ขอรับอนุญาตไม่มายื่นด้วยตนเอง พร้อมติดอากรแสตมป์ 30 บาท)
6.3 หนังสือใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (กรณีโรงงานอุตสาหกรรม)
6.4 หนังสือรับรองนิติบุคคล (กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตฯ เป็นนิติบุคคล)
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กำรจัดท�ำรำยงำนกำรประเมิน
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ส�านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ตามพระราชบัญญัตสิ ง เสริมและรักษาคุณภาพสิง่ แวดล้อมแหงชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
ก�าหนดค�านิยาม “การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม” หมายความวา กระบวนการศึกษาและ
ประเมินผลที่อาจเกิดขึ้นจากการด�าเนินโครงการหรือกิจการหรือการด�าเนินการใดของรัฐหรือที่รัฐ
จะอนุญาตให้มกี ารด�าเนินการทีอ่ าจมีผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิง่ แวดล้อม สุขภาพ
อนามัย คุณภาพชีวิต หรือสวนได้เสียอื่นใดของประชาชนหรือชุมชน ทั้งทางตรงและทางอ้อม
โดยผานกระบวนการการมีสวนรวมของประชาชน เพื่อก�าหนดมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบ
ดังกลาว ผลการศึกษา เรียกวา รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
การจัดท�ารายงานการประเมินผลกระทบสิง่ แวดล้อม ก�าหนดไว้ตามประเภทและขนาด
ของโครงการ ซึง่ ต้องพิจารณาด�าเนินการตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
เรื่อง ก�าหนดโครงการ กิจการ หรือการด�าเนินการ ซึ่งต้องจัดท�ารายงานการประเมินผลกระทบ
สิง่ แวดล้อม จ�านวน 35 ประเภทโครงการ และโครงการซึง่ ต้องจัดท�ารายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมส�าหรับโครงการ กิจการ หรือการด�าเนินการที่อาจมีผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติ
คุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ ม สุ ข ภาพ อนามั ย คุ ณ ภาพชี วิ ต ของประชาชนในชุ ม ชนอย า งรุ น แรง
จ�านวน 12 ประเภทโครงการ
นอกจากนี้ ยังมีการจัดท�ารายงานการประเมินผลกระทบสิง่ แวดล้อมในพืน้ ทีท่ ไี่ ด้มกี าร
ประกาศเป็นพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เรื่อง ก�าหนดพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ซึ่งก�าหนดประเภทและขนาดของโครงการ
หรื อ กิ จ การที่ ต ้ อ งจั ด ท� า รายงานการประเมิ น ผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ มและรายงานผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมเบื้องต้น รวมทั้งมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับป่าอนุรักษเพิ่มเติม (วันที่ 13 กันยายน 2537)
และกลไกการด�าเนินงานด้านการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการตาง ๆ ตามมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2554
รายงานการประเมินผลกระทบสิง่ แวดล้อม แบงได้เป็น 3 รูปแบบ ได้แก1
1. รายงานผลกระทบสิง่ แวดล้อมเบือ้ งต้น (Initial Environmental Examination : IEE)
2. รายงานการประเมินผลกระทบสิง่ แวดล้อม (Environmental Impact Assessment : EIA)
๑

กองวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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3. รายงานการประเมินผลกระทบสิง่ แวดล้อม ส�ำหรับโครงการ กิจการหรือการด�ำเนินการ
ที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต
ของประชาชนในชุมชนอยา่ งรุนแรง (Environmental and Health Impact Assessment : EHIA)
1. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

1.1 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก�ำหนดโครงการ
กิจการ หรือการด�ำเนินการ ซึง่ ต้องจัดท�ำรายงานการประเมินผลกระทบสิง่ แวดล้อม และหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดท�ำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประกาศ ณ วันที่ 19
พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
1.2 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก�ำหนดโครงการ
กิจการ หรือการด�ำเนินการ ซึง่ ต้องจัดท�ำรายงานการประเมินผลกระทบสิง่ แวดล้อม และหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดท�ำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
ประกาศ ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
1.3 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก�ำหนดโครงการ
กิจการ หรือการด�ำเนินการ ซึง่ ต้องจัดท�ำรายงานการประเมินผลกระทบสิง่ แวดล้อม และหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดท�ำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564
ประกาศ ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
1.4 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก�ำหนดโครงการ
กิจการ หรือการด�ำเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ
อนามัย คุณภาพชีวติ ของประชาชนในชุมชนอยา่ งรุนแรง ซึง่ ต้องจัดท�ำรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์  วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดท�ำรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ประกาศ ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
1.5 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก�ำหนดโครงการ
กิจการ หรือการด�ำเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ
อนามัย คุณภาพชีวติ ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรงซึง่ ต้องจัดท�ำรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์  วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดท�ำรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ประกาศ ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
1.6 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ขยายระยะเวลา
การใช้บังคับประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก�ำหนดเขตพื้นที่และ
มาตรการคุม้ ครองสิง่ แวดล้อม ในบริเวณท้องทีต่ ำ� บลตลิง่ งาม ต�ำบลบอ่ ผุด ต�ำบลมะเร็ต ต�ำบลแมน่ ำ 
�้
ต�ำบลหน้าเมือง ต�ำบลอ่างทอง ต�ำบลลิปะน้อย อ�ำเภอเกาะสมุย และต�ำบลเกาะพะงัน ต�ำบลบ้านใต้
ต�ำบลเกาะเต่า อ�ำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. 2557
166

คู่มือการอนุมัติ อนุญาตขอใช้พื้นที่จากส่วนราชการ

1.7 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ขยายระยะเวลา
การใช้บังคับประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก�ำหนดเขตพื้นที่และ
มาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในท้องที่อ�ำเภออ่าวลึก อ�ำเภอเมืองกระบี่ อ�ำเภอเหนือคลอง อ�ำเภอ
คลองท่อม และอ�ำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ พ.ศ. 2559
1.8 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ขยายระยะเวลา
การใช้บังคับประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก�ำหนดเขตพื้นที่และ
มาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในท้องที่อ�ำเภอคุระบุรี อ�ำเภอตะกั่วป่า อ�ำเภอท้ายเหมือง อ�ำเภอ
ทับปุด อ�ำเภอเมืองพังงา อ�ำเภอตะกั่วทุ่ง และอ�ำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา พ.ศ. 2559
1.9 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก�ำหนดเขตพื้นที่
และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในท้องที่อ�ำเภอคุระบุรี อ�ำเภอตะกั่วป่า อ�ำเภอท้ายเหมือง
อ�ำเภอทับปุด อ�ำเภอเมืองพังงา อ�ำเภอตะกัว่ ทุง่ และอ�ำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
1.10 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก�ำหนดเขตพื้นที่
และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณพื้นที่จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2560
1.11 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก�ำหนดเขตพื้นที่
และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณพื้นที่จังหวัดภูเก็ต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
1.12 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก�ำหนดเขตพื้นที่
และมาตรการคุม้ ครองสิง่ แวดล้อม ในบริเวณพืน้ ที่ อ�ำเภอบางละมุง และอ�ำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
พ.ศ. 2563
1.13 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก�ำหนดเขตพื้นที่
และมาตรการคุ ้ ม ครองสิ่ ง แวดล้ อ ม ในบริ เวณพื้ น ที่ อ� ำ เภอบ้ า นแหลม อ� ำ เภอเมื อ งเพชรบุ รี
อ�ำเภอทายาง และอ�ำเภอชะอ�ำ  จังหวัดเพชรบุรี อ�ำเภอหัวหิน และอ�ำเภอปราณบุรี จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. 2553
1.14 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก�ำหนดเขตพื้นที่
และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในท้องที่ต�ำบลวัดเกต ต�ำบลหนองหอย อ�ำเภอเมืองเชียงใหม่ 
ต�ำบลหนองผึ้ง ต�ำบลยางเนิ้ง และต�ำบลสารภี อ�ำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ และในท้องที่ต�ำบล
อุโมงค์ อ�ำเภอเมืองล�ำพูน จังหวัดล�ำพูน พ.ศ. 2558
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2. ผู้พิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

2.1 การพิจารณารายงาน EIA/EHIA กรณีการด�ำเนินโครงการหรือกิจการหรือ
การด�ำเนินการของเอกชนทีต่ อ้ งได้รบั อนุญาตตามกฎหมาย หรือหน่วยงานของรัฐทีไ่ ม่ตอ้ งขอรับ
ความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี หรือไม่ต้องได้รับอนุญาตตามกฎหมาย
คณะกรรมการผูช้ ำ� นาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิง่ แวดล้อม
(คชก.) ซึ่งเป็นคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เป็นผู้พิจารณา
ให้ความเห็นชอบหรือไมใ่ ห้ความเห็นชอบ และก�ำหนดให้เจ้าหน้าทีซ่ งึ่ มีอำ� นาจอนุญาตตามกฎหมาย
น�ำมาตรการตามที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมไปก�ำหนดเป็นเงื่อนไข
ในการสัง่ อนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาต โดยให้ถอื ว่าเป็นเงือ่ นไขทีก่ ำ� หนดตามกฎหมายในเรือ่ งนัน้ ด้วย
2.2 การพิจารณารายงาน EIA/EHIA การด�ำเนินโครงการหรือกิจการหรือ
การด�ำเนินการ ของหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานของรัฐด�ำเนินการร่วมกับเอกชน ที่ต้อง
เสนอขอรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี
2.2.1 คณะกรรมการผู้ช�ำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เป็นผู้พิจารณา
ให้ความเห็น และเสนอต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
2.2.2 คณะกรรมการสิง่ แวดล้อมแหง่ ชาติ เป็นผูพ้ จิ ารณา โดยมีความเห็นของ
คณะกรรมการผูช้ ำ� นาญการฯ ประกอบการพิจารณา และเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของ
คณะรัฐมนตรี
2.2.3 คณะรัฐมนตรี
3. สถานที่ยื่นรายงานการประเมินผลกระทบสิง
่ แวดล้อม

3.1 ส�ำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม หรือหน่วยงาน
ของรัฐ ตามที่คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่แทน
3.2 ส�ำหรับกรณีโครงการเอกชนที่ต้องได้รับอนุญาตตามกฎหมาย ให้ยื่นรายงาน
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อหน่วยงานอนุญาตในกิจการอันเป็นสาระส�ำคัญส�ำหรับ
การด�ำเนินโครงการหรือกิจการหรือการด�ำเนินการนั้นเพิ่มเติมด้วย
4. ขั้นตอนการพิ จารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

4.1 การพิจารณารายงาน EIA/EHIA กรณีการด�ำเนินโครงการหรือกิจการหรือ
การด�ำเนินการของเอกชนทีต่ อ้ งได้รบั อนุญาตตามกฎหมาย หรือหน่วยงานของรัฐ ทีไ่ ม่ตอ้ งขอรับ
ความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี หรือไม่ต้องได้รับอนุญาตตามกฎหมาย
4.1.1 ผู้ด�ำเนินการหรือผู้ขออนุญาต ศึกษาและจัดท�ำรายงาน EIA หรือ EHIA
ในขั้นการขออนุญาตตามกฎหมาย
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4.1.2 เสนอรายงานให้หน่วยงานตาม ข้อ 3
4.1.3 เจ้ า หน้ า ที่ ผู ้ พิ จ ารณารายงาน ตรวจสอบความถู ก ต้ อ งและความ
ครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก�ำหนด
4.1.3.1 รายงานถูกต้อง/ข้อมูลครบถ้วน ด�ำเนินการต่อ
4.1.3.2 รายงานไม่ถูกต้อง/ข้อมูลไม่ครบถ้วน แจ้งผู้ด�ำเนินการหรือ
ผู้ขออนุญาตทราบภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับรายงาน
4.1.3.3 เจ้าหน้าทีผ่ พู้ จิ ารณารายงาน พิจารณาเสนอความเห็นเบือ้ งต้น
เกี่ยวกับรายงานภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับรายงาน
4.1.4 คณะกรรมการผู้ช�ำนาญการฯ พิจารณารายงานภายใน 45 วัน นับแต่
วันที่ได้รับรายงาน และส�ำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็น
ผู้แจ้งผลการพิจารณาโดยแบ่งเป็น 2 กรณี คือ
4.1.4.1 ให้ความเห็นชอบ เจ้าหน้าทีซ่ งึ่ มีอำ� นาจอนุญาต น�ำมาตรการ
ทีก่ ำ� หนดในรายงานไปเป็นเงือ่ นไขในการอนุญาต สว่ นการเห็นชอบกรณีโครงการทีอ่ าจมีผลกระทบ
ต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน
อย่างรุนแรง (EHIA) หนว่ ยงานของรัฐผูร้ บั ผิดชอบโครงการหรือหน่วยงานของรัฐผูอ้ นุญาตโครงการ
จัดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนฯ ตามมาตรา 58 ของรัฐธรรมนูญฯ
4.1.4.2 ไม่ให้ความเห็นชอบ
1) แจ้ ง ให้ ผู ้ ด� ำ เนิ น การ/ผู ้ ข ออนุ ญ าต แก้ ไข เพิ่ ม เติ ม
หรือจัดท�ำรายงานใหม่
2) ผู้ด�ำเนินการ/ผู้ขออนุญาต แก้ไข เพิ่มเติม หรือจัดท�ำ
รายงานใหม่ และเสนอรายงานฉบับแก้ไขภายใน 180 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งผลการพิจารณา
3) กรณีผู้ด�ำเนินการ/ผู้ขออนุญาต ไม่แก้ไข เพิ่มเติม หรือ
จัดท�ำรายงานใหม่ และเสนอภายใน 180 วัน ตามทีก่ ำ� หนด ให้ถอื วา่ จบกระบวนการพิจารณารายงาน
4.1.5 คณะกรรมการผู้ช�ำนาญการฯ พิจารณารายงาน 30 วัน นับแต่วันที่ได้
รับรายงาน
4.1.5.1 ให้ความเห็นชอบ เจ้าหน้าทีซ่ งึ่ มีอำ� นาจอนุญาต น�ำมาตรการ
ที่ก�ำหนดในรายงานไปเป็นเงื่อนไขในการอนุญาต
กรณีโครงการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพ
สิง่ แวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวติ ของประชาชนในชุมชนอยา่ งรุนแรง (EHIA) ผูด้ ำ� เนินการ/
ผู้ขออนุญาต ต้องจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนและชุมชน
ที่เกี่ยวข้อง ตามมาตรา 58 ของรัฐธรรมนูญฯ
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4.1.5.2 ไม่ให้ความเห็นชอบ ถือว่าจบกระบวนการพิจารณารายงาน
โดยผู้ด�ำเนินการ/ผู้ขออนุญาต สามารถพิจารณาด�ำเนินการ ดังนี้
1) มีสิทธิน�ำคดีไปสู่ศาลปกครอง ภายใน 90 วัน หรือ
2) สามารถเสนอรายงานเข้าสูก่ ระบวนการพิจารณารายงานใหม่
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4.2 ขัน้ ตอนการพิจารณารายงาน EIA/EHIA กรณีการด�ำเนินโครงการหรือกิจการ
หรือการด�ำเนินการของหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานของรัฐด�ำเนินการร่วมกับเอกชน ทีต่ อ้ ง
เสนอขอรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี
4.2.1 ผูด้ ำ� เนินการหรือผูข้ ออนุญาต ศึกษาและจัดท�ำรายงาน EIA หรือ EHIA
ในขั้นจัดท�ำรายงานตั้งแต่ในระยะท�ำการศึกษาความเหมาะสมของโครงการ
4.2.2 เสนอรายงานให้หน่วยงานตามข้อ 3
4.2.3 เจ้าหน้าทีผ่ พู้ จิ ารณารายงาน ตรวจสอบความถูกต้อง และความครบถ้วน
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก�ำหนด
4.2.4 คณะกรรมการผูช้ ำ� นาญการฯ พิจารณารายงาน และส�ำนักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นผู้แจ้งผลการพิจารณาโดยแบ่งเป็น 2 กรณี คือ
4.2.4.1 ข้อมูลเพียงพอ แจ้งผูด้ ำ� เนินการหรือผูข้ ออนุญาต และด�ำเนินการ
จัดท�ำเล่มรายงานตามที่ก�ำหนด พร้อมด้วยเอกสารต่าง ๆ เสนอคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
4.2.4.2 ข้อมูลไม่เพียงพอ แจ้งผู้ด�ำเนินการหรือผู้ขออนุญาต แก้ไข
เพิม่ เติม หรือจัดท�ำรายงานใหม่ และเสนอรายงานเข้าสูก่ ารพิจารณาของคณะกรรมการผูช้ ำ� นาญการฯ
อีกครั้ง
4.2.5 เจ้าหน้าทีผ่ พู้ จิ ารณารายงาน สรุปความเห็นคณะกรรมการผูช้ ำ� นาญการฯ
เสนอต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
4.2.6 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พิจารณารายงาน
4.2.6.1 เห็ น ชอบ เสนอความเห็ น ประกอบการพิ จ ารณาของ
คณะรัฐมนตรี
4.2.6.2 ไม่ เ ห็ น ชอบ ผู ้ ด� ำ เนิ น การหรื อ ผู ้ ข ออนุ ญ าตด� ำ เนิ น การ
ตามความเห็นของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
4.2.7 คณะรัฐมนตรีพิจารณา ตามความเห็นประกอบการพิจารณาของ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ โดยคณะรัฐมนตรีอาจขอให้บุคคลหรือสถาบันใดซึ่งมีความ
ช�ำนาญหรือเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมท�ำการศึกษาและเสนอรายงาน
หรือความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยก็ได้
กรณีโครงการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ
อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง (EHIA) ผู้ด�ำเนินการ/ผู้ขออนุญาต
ต้ อ งจั ด ให้ มี ก ารรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ของผู ้ มี ส ่ ว นได้ เ สี ย และประชาชนและชุ ม ชนที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
ตามมาตรา 58 ของรัฐธรรมนูญฯ  
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5. สาระส�ำคัญในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม2

5.1 รายงานผลกระทบสิง่ แวดล้อมเบือ้ งต้น (Initial Environmental Examination
: IEE) (ต้นฉบับ 1 ฉบับ ส�ำเนาอย่างน้อย 14 ฉบับ)
5.1.1 บทน�ำ
5.1.2 รายละเอียดโครงการ
5.1.3 สภาพสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน
5.1.4 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
5.1.5 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม และมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
5.1.6 ส่วนประกอบท้ายรายงาน
5.1.7 เอกสารประกอบการเสนอรายงาน
1) แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ส�ำคัญ มาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ตามแบบ สผ. 1
2) ปกหน้าและปกในของรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น
ตามแบบ สผ. 2
3) หนังสือรับรองการจัดท�ำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น
ตามแบบ สผ. 3
4) บั ญ ชี ร ายชื่ อ ผู ้ จั ด ท� ำ รายงานผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ มเบื้ อ งต้ น
ตามแบบ สผ. 4
5) แบบแสดงรายละเอียดการเสนอรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม
เบื้องต้น ตามแบบ สผ. 5
6) ส�ำเนาใบอนุญาตเป็นผูม้ สี ทิ ธิจดั ท�ำรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม
5.2 รายงานการประเมินผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ ม (Environmental Impact
Assessment : EIA)
5.2.1 รายงานฉบับหลัก (ต้นฉบับ 1 ฉบับ ส�ำเนาอย่างน้อย 14 ฉบับ)
1) บทน�ำ
2) รายละเอียดโครงการ
3) สภาพสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน
4) การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก�ำหนดโครงการ กิจการ หรือการด�ำเนินการ ซึ่งต้องจัดท�ำรายงาน
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์  วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดท�ำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ประกาศ ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
2
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5) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
6) ส่วนประกอบท้ายรายงาน
5.2.2 รายงานฉบับย่อ (ต้นฉบับ 1 ฉบับ) เฉพาะกรณีการด�ำเนินโครงการ
กิจการ หรือการด�ำเนินการของหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานของรัฐด�ำเนินการร่วมกับเอกชน
1) บทน�ำ
2) รายละเอียดโครงการ กิจการ หรือการด�ำเนินการโดยสังเขป
3) ตารางสรุปผลกระทบสิง่ แวดล้อมทีส่ ำ� คัญ พร้อมมาตรการป้องกัน
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
5.2.3 เอกสารประกอบการเสนอรายงาน
1) แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ส�ำคัญ มาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ตามแบบ สผ. 1
2) ปกหน้าและปกในของรายงานการประเมินผลกระทบสิง่ แวดล้อม
ตามแบบ สผ. 6
3) หนั ง สื อ รั บ รองการจั ด ท� ำ รายงานการประเมิ น ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ตามแบบ สผ. 7
4) บัญชีรายชื่อผู้จัดท�ำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ตามแบบ สผ. 8
5) แบบแสดงรายละเอียดการเสนอรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ตามแบบ สผ. 9
6) ส�ำเนาใบอนุญาตเป็นผูม้ สี ทิ ธิจดั ท�ำรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม
5.3 รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส�ำหรับโครงการ กิจการหรือการ
ด�ำเนินการทีอ่ าจมีผลกระทบตอ่ ทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิง่ แวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวติ
ของประชาชนในชุมชนอยา่ งรุนแรง (Environmental and Health Impact Assessment : EHIA)3
5.3.1 รายงานฉบับหลัก (ต้นฉบับ 1 ฉบับ ส�ำเนาอย่างน้อย 14 ฉบับ)
1) บทน�ำ
2) รายละเอียดโครงการ
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก�ำหนดโครงการกิจการ หรือการด�ำเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง ซึ่งต้องจัดท�ำรายงาน
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์  วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดท�ำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ประกาศ ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
3
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3) สภาพสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน
4) การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
5) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
6) ส่วนประกอบท้ายรายงาน
5.3.2 รายงานฉบับย่อ (ต้นฉบับ 1 ฉบับ) เฉพาะกรณีการด�ำเนินโครงการ
กิจการ หรือการด�ำเนินการ ของหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานของรัฐด�ำเนินการร่วมกับเอกชน
1) บทน�ำ
2) รายละเอียดโครงการ กิจการ หรือการด�ำเนินการโดยสังเขป
3) ตารางสรุปผลกระทบสิง่ แวดล้อมทีส่ ำ� คัญ พร้อมมาตรการป้องกัน
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
5.3.3 เอกสารประกอบการเสนอรายงาน
1) แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ส�ำคัญ มาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ตามแบบ สผร. 1
2) ปกหน้าและปกในของรายงานการประเมินผลกระทบสิง่ แวดล้อม
ตามแบบ สผร. 2
3) หนั ง สื อ รั บ รองการจั ด ท� ำ รายงานการประเมิ น ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ตามแบบ สผร. 3
4) บัญชีรายชื่อผู้จัดท�ำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ตามแบบ สผร. 4
5) แบบแสดงรายละเอียดการเสนอรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ตามแบบ สผร. 5
6) ส�ำเนาใบอนุญาตเป็นผูม้ สี ทิ ธิจดั ท�ำรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม
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แนวทำงกำรด�ำเนินงำน
ศูนย์รำชกำรระดับจังหวัด
ส�านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
1. ควำมเป็นมำ

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2535 เห็นชอบหลักการและแนวทาง
การด�าเนินงานจัดวางผังแมบทศูนยราชการสวนภูมภิ าค เพือ่ ให้ทกุ จังหวัดและหนวยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
ใช้เป็นแนวทางประกอบการด�าเนินงานเรื่องศูนยราชการ ตอมาในปี 2539 ได้ก�าหนดระเบียบ
ส�านักนายกรัฐมนตรีวาด้วยการอ�านวยการจัดระบบศูนยราชการ พ.ศ. 2539 ระเบียบฯ ดังกลาวนี้
ก�าหนดขึน้ เพือ่ ให้การพิจารณาและการด�าเนินงานเกีย่ วกับการจัดระบบศูนยราชการทัง้ ในระดับชาติ
ระดับจังหวัด และเฉพาะโครงการ สามารถด�าเนินการได้อยางมีเอกภาพ และเป็นระบบไมซ�้าซ้อน
โดยมีคณะกรรมการอ�านวยการจัดระบบศูนยราชการ (กศร.) ประกอบด้วยนายกรัฐมนตรีหรือ
รองนายกรัฐมนตรี ซึง่ นายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็นประธานกรรมการ รัฐมนตรีวา การกระทรวงมหาดไทย
เป็นรองประธานกรรมการ ปลัดส�านักนายกรัฐมนตรี ปลัดกระทรวงกลาโหม ปลัดกระทรวง
การคลัง ปลัดกระทรวงคมนาคม ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ผู้อ�านวยการส�านักงบประมาณ ผู้อ�านวยการส�านักงาน
ทรัพยสนิ สวนพระมหากษัตริย อธิบดีกรมธนารักษ อธิบดีกรมทีด่ นิ และผูท้ รงคุณวุฒอิ กี ไมเกินห้าคน
ซึ่งประธานกรรมการแตงตั้งเป็นกรรมการ
ให้ เ ลขาธิ ก ารคณะกรรมการพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห ง ชาติ (ปั จ จุ บั น
เรียกวา เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ) เป็นกรรมการและเลขานุการ
และให้เลขาธิการส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม อธิบดีกรมโยธาธิการ
และผังเมือง และเจ้าหน้าที่ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
(ปัจจุบัน เรียกวา ส�านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ) ที่ได้รับมอบหมายเป็น
กรรมการและผูช้ ว ยเลขานุการ โดยจัดตัง้ ส�านักงานคณะกรรมการอ�านวยการจัดระบบศูนยราชการ
(สศร.) เป็นหนวยงานภายในส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (ปัจจุบนั
เรียกวา ส�านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ) ท�าหน้าทีเ่ ป็นส�านักงานเลขานุการ
ของ กศร. เพือ่ ให้สอดคล้องกับระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีวา ด้วยการอ�านวยการจัดระบบศูนยราชการ
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548
ในปี 2548 ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีวาด้วยการอ�านวยการ
จั ด ระบบศู น ย ร าชการ พ.ศ. 2539 ให้ ส อดคล้ อ งกั บ พระราชบั ญ ญั ติ ป รั บ ปรุ ง กระทรวง
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ทบวง กรม พ.ศ. 2545 โดยได้ก�ำหนดระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการอ�ำนวยการ
จัดระบบศูนย์ราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 ซึ่งระเบียบฯ ดังกล่าวได้ปรับปรุงองค์ประกอบ
ของคณะกรรมการฯ และอ�ำนาจหน้าที่ของ กศร.
ปัจจุบนั การด�ำเนินงานเรือ่ งศูนยร์ าชการระดับจังหวัดจึงอยูภ่ ายใต้ระเบียบส�ำนักนายก
รัฐมนตรีวา่ ด้วยการอ�ำนวยการจัดระบบศูนย์ราชการ พ.ศ. 2539 และระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการอ�ำนวยการจัดระบบศูนย์ราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548
กศร. ได้มคี ำ� สัง่ เมือ่ วันที่ 15 กรกฎาคม 2553 แตง่ ตัง้ คณะอนุกรรมการภายใต้ กศร.
จ�ำนวน 2 คณะ คือ (1) คณะอนุกรรมการพิจารณาสถานที่ท�ำงานของหน่วยราชการในเขต
กรุงเทพมหานครและเมืองหลัก มีสำ� นักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม เป็นฝ่ายเลขานุการ รับผิดชอบในการพิจารณาการ
จัดท�ำแผนการใช้ทดี่ นิ และการจัดท�ำผังแม่บทศูนยร์ าชการ ในเขตกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และ
เมืองหลัก 32 จังหวัด ได้แก่
ภาคกลาง
ภาคตะวันออก
ภาคใต้
ภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร
นครปฐม กาญจนบุรี ฉะเชิงเทรา เพชรบุรี ราชบุรี สระบุรี
ชลบุรี ระยอง
กระบี่ นครศรีธรรมราช พังงา ภูเก็ต สงขลา สุราษฎร์ธานี
เชียงราย เชียงใหม่ ลำ� ปาง พิษณุโลก นครสวรรค์
ขอนแกน่ นครราชสีมา อุดรธานี มุกดาหาร ร้อยเอ็ด สกลนคร
สุรินทร์ อุบลราชธานี

และ (2) คณะอนุกรรมการจัดวางผังแม่บทศูนย์ราชการส่วนภูมภิ าค มีสำ� นักนโยบายและแผน
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นฝ่ายเลขานุการ รับผิดชอบการด�ำเนินการใน 45 จังหวัด ได้แก่
ภาคกลาง
ภาคตะวันออก
ภาคใต้
ภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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ปราจีนบุรี สมุทรสงคราม สระแก้ว สุพรรณบุรี อ่างทอง
พระนครศรีอยุธยา ก�ำแพงเพชร ลพบุรี สิงห์บุรี ชัยนาท
นครนายก ประจวบคีรีขันธ์
จันทบุรี ตราด
ชุมพร ตรัง ปัตตานี สตูล ระนอง นราธิวาส พัทลุง ยะลา
นา่ น ตาก พิจติ ร แพร่ แมฮ่ อ่ งสอน อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์ ลำ� พูน
อุทัยธานี สุโขทัย พะเยา
หนองบัวล�ำภู อ�ำนาจเจริญ บุรีรัมย์  กาฬสินธุ์  มหาสารคาม
ยโสธร ศรีสะเกษ หนองคาย เลย ชัยภูมิ นครพนม บึงกาฬ
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2. วั ต ถุ ป ระสงค์ ใ นการก� ำ หนดแนวทางการด� ำ เนิ น งานศู น ย์ ร าชการ
ระดับจังหวัด

เพือ่ ให้การด�ำเนินงานเรือ่ งศูนย์ราชการสอดคล้องกับสถานการณ์ปจั จุบนั และสภาพปัญหา
รวมทั้งสอดคล้องกับข้อกฎหมาย และแนวนโยบายของรัฐที่ปรับเปลี่ยนไป กระทรวงมหาดไทย
รว่ มกับส�ำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ส�ำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ กรมโยธาธิการและผังเมือง และกรมธนารักษ์ จึงได้ก�ำหนดแนวทางการด�ำเนินงาน
ศูนย์ราชการระดับจังหวัด โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
2.1 เพื่อให้คณะอนุกรรมการภายใต้ กศร. จังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
มีแนวทางการด�ำเนินงานเรื่องศูนย์ราชการเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
2.2 เพื่ อ ให้ ศู น ย ์ ร าชการระดั บ จั ง หวั ด เป็ น ศู น ย ์ ก ลางการบริ ห ารราชการที่ มี
ประสิทธิภาพของจังหวัด
2.3 เพือ่ ให้ทตี่ งั้ ศูนยร์ าชการจังหวัดมีความเหมาะสม สงา่ งาม มีเอกลักษณข์ องแตล่ ะ
ท้องถิน่ และมีความสอดคล้องกับผังเมืองรวมตามศักยภาพของพืน้ ที่ และเป็นไปในทิศทางทีจ่ งั หวัด
ต้องการโดยให้ศูนย์ราชการจังหวัดเป็นตัวน�ำในการพัฒนาเมือง เพื่อลดความแออัดในชุมชนเมือง
แล้วกระจายความเจริญไปยังพื้นที่ใหม่ตามทิศทางการพัฒนาเมือง โดยให้มีการศึกษาแผนการใช้
ที่ดินและจัดวางผังแม่บทศูนย์ราชการควบคู่กันไปด้วย
2.4 เพือ่ ให้การใช้งบประมาณและการใช้ทดี่ นิ ของรัฐเป็นไปอยา่ งประหยัด และเกิด
ประโยชน์สูงสุด
2.5 เพื่อให้การด�ำเนินงานศูนย์ราชการส่วนภูมิภาคได้ค�ำนึงถึงการรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และศิลปกรรม
3. แนวทางการด�ำเนินงานศูนย์ราชการระดับจังหวัด

3.1 นิยามศูนย์ราชการ
ตามระเบียบคณะกรรมการอ�ำนวยการจัดระบบศูนย์ราชการ ว่าด้วยการบริหาร
ศูนย์ราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2546 ก�ำหนดให้ศูนย์ราชการ หมายถึง สถานที่ซึ่งคณะกรรมการ
อ�ำนวยการจัดระบบศูนย์ราชการ ก�ำหนดให้เป็นที่ตั้งของหน่วยงานราชการ ซึ่งประกอบด้วย
อาคารที่ท�ำการของหน่วยราชการส่วนกลาง และราชการส่วนภูมิภาค ที่เป็นหน่วยงานบริหาร
หน่วยงานบริการ หรือหน่วยงานปฏิบัติการด้วย รวมทั้งบริเวณที่ตั้งบ้านพักข้าราชการ และให้
หมายความรวมถึงพื้นที่และอาคารที่อยู่ในบริเวณเกี่ยวเนื่องหรือเชื่อมโยงกับสถานที่ดังกล่าว
ตามที่คณะกรรมการอ�ำนวยการจัดระบบศูนย์ราชการก�ำหนด ทั้งนี้ ไม่รวมถึงอาคารที่ท�ำการของ
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หน่วยราชการในสังกัดกระทรวงกลาโหม หน่วยราชการสังกัดส�ำนักงานต�ำรวจแหง่ ชาติ และโรงเรียน
ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการตลอดจนสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ไม่ว่าจะอยู่ในก�ำกับหรือสังกัด
ส่วนราชการใดก็ตาม
ในกรณีที่มีหน่วยงานประสงค์จะใช้พื้นที่ภายในศูนย์ราชการ แต่ไม่เป็นไปตามนิยาม
ในข้างต้น รวมถึงหน่วยราชการในสังกัดกระทรวงกลาโหม ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ และสถาบัน
การศึกษาให้จังหวัดด�ำเนินการขอยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบใน 2 ขั้นตอน ได้แก่
3.1.1 ให้จังหวัดเสนอเรื่องดังกล่าวต่ออธิบดีกรมธนารักษ์  ตามระเบียบ
คณะกรรมการอ�ำนวยการจัดระบบศูนย์ราชการ ว่าด้วยการบริหารศูนย์ราชการ พ.ศ. 2542
ข้อ 6 ทีก่ ำ� หนดให้ในกรณีทมี่ ปี ญ
ั หาหรือไม่อาจปฏิบตั ติ ามระเบียบนีไ้ ด้ หรือในกรณีทไี่ มม่ กี ำ� หนดไว้
ในระเบียบนี้ ให้อธิบดีกรมธนารักษ์เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด
3.1.2 ให้จังหวัดเสนอเรื่องต่อคณะอนุกรรมการพิจารณาสถานที่ท�ำงาน
ของหน่วยราชการในเขตกรุงเทพมหานครและเมืองหลักหรือคณะอนุกรรมการจัดวางผังแม่บท
ศูนย์ราชการส่วนภูมิภาค แล้วแต่กรณี
3.2 องค์ประกอบของศูนย์ราชการจังหวัด ประกอบด้วย
3.2.1 ศูนย์บริหาร หรือศูนย์ราชการหลัก หมายถึง พื้นที่ส�ำหรับรวมกลุ่ม
อาคารด้านบริหาร ไว้ในบริเวณเดียวกัน ประกอบด้วย ส่วนราชการต่าง ๆ ที่มีลักษณะงานหลัก
เป็นงานบริหาร โดยมีอาคารศาลากลาง จังหวัด อาคารศาลจังหวัด อาคารส�ำนักงานอัยการ
อาคารอเนกประสงค์ (หอประชุม) อาคารเก็บพัสดุเป็นสว่ นประกอบ ส�ำหรับจังหวัดทีม่ พี นื้ ทีม่ ากเพียงพอ
ก็ให้มีส่วนราชการอื่นหรือหน่วยงานอื่น ๆ ของรัฐเข้ามาอยู่ในศูนย์บริหาร หรือศูนย์ราชการหลักได้
ตามความเหมาะสม
3.2.2 ศูนย์ปฏิบัติการ หรือศูนย์ราชการรอง หมายถึง พื้นที่ส�ำหรับรวมกลุ่ม
อาคารของหน่วยงาน ที่มีลักษณะงานหลักเป็นงานปฏิบัติการ หรืองานบริการประชาชน ซึ่งแต่ละ
หน่วยงานใช้พื้นที่จ�ำนวนมาก
3.2.3 ศูนย์บ้านพักข้าราชการ หมายถึง พื้นที่อันเป็นที่ตั้งของศูนย์รวมหรือ
ที่รวมของอาคารพักอาศัยและอาคารประกอบของศูนย์บ้านพักข้าราชการ และพื้นที่นันทนาการ
โดยมีระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการร่วมกัน
3.2.4 อนึ่ ง ในแต่ ล ะจั ง หวั ด อาจมี ศู น ย ์ ป ฏิ บั ติ ก ารหรื อ ศู น ย ์ ร าชการรอง
และศูนย์บา้ นพักข้าราชการ มากกว่า 1 แห่ง ตามความจ�ำเป็นและความเหมาะสม ทัง้ นี้ ขึน้ อยูก่ บั ขนาด
ของพื้นที่ที่จัดหาได้ และการรวมกลุ่มของหน่วยราชการที่มีอยู่เดิม
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3.3 การเลือกพื้นที่ตั้งศูนย์ราชการ
3.3.1 จังหวัดพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางผังแม่บทศูนย์ราชการ
ระดับจังหวัดโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานกรรมการ หัวหน้าหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง
เป็นกรรมการ และหัวหน้าส�ำนักงานจังหวัดเป็นกรรมการและเลขานุการ โดยมีร่างองค์ประกอบ
และหน้าที่ความรับผิดชอบที่เสนอแนะปรากฏตามภาคผนวก ก
3.3.2 หลั ก เกณฑ์ ก ารเลื อ กพื้ น ที่ บ ริ เวณศาลากลางจั ง หวั ด เดิ ม เป็ น ศู น ย ์
ราชการ
3.3.2.1 มีศักยภาพในการขยายต่อเติม โดยการส�ำรวจสภาพอาคาร
ศาลากลางจังหวัดปัจจุบนั ในกรณีทสี่ ามารถด�ำเนินการปรับปรุงตอ่ เติมใช้เป็นศูนยร์ าชการได้ภายใต้
เงือ่ นไขมีพนื้ ทีบ่ ริเวณรอบอาคารศาลากลางจังหวัดมากพอ และไมอ่ ยูใ่ นบริเวณอนุรกั ษโ์ บราณสถาน
3.3.2.2 สอดคล้องกับความต้องการของผูแ้ ทนประชาชนในทุกระดับ
และผูแ้ ทนชุมชนในพืน้ ที่ โดยต้องเป็นไปตามหลักวิชาการในสว่ นทีเ่ กีย่ วข้องกับการใช้ประโยชนท์ ดี่ นิ
การจัดระบบการจราจร และการจัดภูมิทัศน์
3.3.2.3 ให้คณะกรรมการจัดวางผังแม่บทศูนย์ราชการระดับจังหวัด
มีอ�ำนาจหน้าที่ในการพิจารณาความเหมาะสมของที่ดินในเบื้องต้น
3.3.3 หลักเกณฑ์การเลือกพื้นที่ตั้งศูนย์ราชการจังหวัดในพื้นที่แห่งใหม่
3.3.3.1 กรณีพนื้ ทีบ่ ริเวณศาลากลางจังหวัดเดิมไม่สามารถขยายหรือ
ต่อเติมได้ให้พจิ ารณาคัดเลือกพืน้ ทีต่ งั้ ศูนยร์ าชการในพืน้ ทีแ่ ห่งใหม่ โดยมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณา
เลือกที่ตั้ง ดังนี้
1) ท�ำเลที่ตั้งควรสอดคล้องกับผังเมืองรวม และสอดคล้อง
กับทิศทางการพัฒนาเมือง รวมทัง้ ค�ำนึงถึงความเหมาะสมของลักษณะการใช้ประโยชนท์ ดี่ นิ ปัจจุบนั
และกฎหมายที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย
2) ขนาดของทีด่ นิ ควรมีเนือ้ ทีไ่ ม่ตำ�่ กว่า 70 ไร่ หรือมีจำ� นวน
พื้นที่ที่เพียงพอ เพื่อเป็นพื้นที่ส�ำหรับอาคารศาลากลาง อาคารประกอบอื่น ๆ อาคารที่ท�ำการของ
หนว่ ยงานอืน่ ทีจ่ ำ� เป็น พืน้ ทีน่ นั ทนาการ พืน้ ส�ำรองส�ำหรับอนาคต และพืน้ ทีส่ เี ขียว ทีต่ อ้ งมีอย่างน้อย
ร้อยละ 30 จากพื้นที่ทั้งหมด
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3) พื้นที่ตั้งศูนย์ราชการจังหวัดในพื้นที่แห่งใหม่ไม่ควรห่าง
จากศูนย์ราชการเดิมเกิน 10 กิโลเมตร มีการคมนาคมสะดวก และมีการวางแผนระบบขนส่งมวลชน
รองรับการเดินทาง รวมทั้งต้องค�ำนึงถึงความเพียงพอ และความพร้อมของระบบสาธารณูปโภค
สาธารณูปการ อาทิ ระบบน�้ำประปา ระบบสื่อสาร
4) ค�ำนึงถึงการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม และการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ เชน่ ไมค่ วรอยูใ่ นบริเวณทีม่ มี ลภาวะ หลีกเลีย่ งการตัดไม้ทำ� ลายป่า และโบราณสถาน
แหล่งอารยธรรม แหล่งประวัติศาสตร์  พื้นที่ชุ่มน�้ำ  และหลีกเลี่ยงการใช้ประโยชน์บริเวณพื้นที่
ลาดชันเชิงเขา เป็นต้น รวมทั้งให้ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการเชิงนโยบายด้านการจัดการพื้นที่สีเขียว
ชุมชนเมืองอย่างยั่งยืน
5) หลักการประหยัดงบประมาณ ควรพิจารณาเลือกที่ดิน
ของรัฐเป็นล�ำดับแรกก่อน อาทิทรี่ าชพัสดุ และทีส่ าธารณประโยชน์ โดยต้องมีการตรวจสอบประเภท
และสถานะการใช้ที่ดินให้เป็นปัจจุบัน กรณีหากไม่มีที่ดินที่เหมาะสมอาจพิจารณาที่ดินบริจาคของ
เอกชนหรือพิจารณาจัดซือ้ ทีด่ นิ ซึง่ ต้องไม่อยูใ่ นเงือ่ นไขใด ๆ รวมทัง้ ต้องเป็นไปตามระเบียบกระทรวง
การคลัง วา่ ด้วยการรับเงินหรือทรัพย์สนิ ทีม่ ผี บู้ ริจาคให้ทางราชการ พ.ศ. 2526 และกฎหมายอืน่ ๆ
ที่เกี่ยวข้องด้วย
3.3.3.2 หลั ก ความสอดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการของจั ง หวั ด โดย
ต้องเป็นไปตามหลักวิชาการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์ที่ดิน การจัดระบบการจราจร
และการจัดภูมิทัศน์ด้วย
3.3.3.3 ก� ำ หนดแผนการใช้ ป ระโยชน์ อ าคารศาลากลางจั ง หวั ด
หลังเดิมให้ชัดเจนตามแนวทาง ดังนี้
1) มีอายุการใช้งานมานาน (มากกว่า 30 ปี)
(1) มี โ ครงสร้ า งที่ มั่ น คงแข็ ง แรง มี ค วามเป็ น มา
ทางประวัตศิ าสตรท์ ยี่ าวนาน มีรปู แบบทีเ่ ป็นเอกลักษณ์ สงา่ งาม สมควรทีจ่ ะอนุรกั ษไ์ ว้เป็นโบราณสถาน
พิพิธภัณฑ์ หรือใช้เป็นห้องสมุด หรืออื่น ๆ ตามที่จะเห็นสมควร
(2) โครงสร้ า งไม่ มั่ น คงแข็ ง แรง ไม่ มี ค วามโดดเด่ น
ทางประวัติศาสตร์หรือศิลปวัฒนธรรม ไม่ควรใช้สถานที่เพื่อท�ำประโยชน์อื่นใด อาจจะรื้อถอน
เพื่อปรับการใช้ประโยชน์ที่ดินใหม่
2) มีอายุการใช้งานไม่นานมาก เห็นควรให้หน่วยงานอื่น
เข้าใช้ประโยชน์ เนื่องจากมีความจ�ำเป็นของการใช้สถานที่ท�ำงาน พิจารณาจากองค์ประกอบ ดังนี้
(1) หน่วยงานที่มีลักษณะงานที่ประสานสอดคล้องกับ
หน่วยงานในศูนย์ราชการ โดยให้ความส�ำคัญกับงานบริหาร และงานบริการประชาชน
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(2) หน่ ว ยงานมากกว่ า หนึ่ ง หน่ ว ยงานมาอยู ่ร วมกั น
ควรเป็นหน่วยงานในกลุ่มงานเดียวกัน หรือสังกัดกระทรวงเดียวกัน
(3) ให้ความส�ำคัญกับหนว่ ยงานสังกัดการบริหารราชการ
ส่วนภูมิภาคเป็นล�ำดับแรก
3) พิจารณาตามความจ�ำเป็นของแต่ละจังหวัด โดยมีปัจจัย
ของท�ำเลที่ตั้ง สภาพแวดล้อม สภาพทางสังคม หรือความต้องการของพื้นที่
4) กรณีการปรับปรุงและการย้ายหน่วยงานออกจากอาคาร
ศาลากลางหลังเดิมให้จังหวัดก�ำหนดแผนงานในการน�ำอาคารและสถานที่ไปใช้ประโยชน์เพื่อการ
อื่น ๆ อาทิ ปรับปรุงเป็นพิพิธภัณฑ์ให้ชัดเจน ประกอบการจัดท�ำผังแม่บทศูนย์ราชการด้วย
3.4 การจัดท�ำแผนการใช้ที่ดินและการจัดวางผังแม่บทศูนย์ราชการจังหวัด
3.4.1 จังหวัดที่อยู่ในความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการจัดวางผังแม่บท
ศูนยร์ าชการส่วนภูมภิ าคให้จงั หวัดด�ำเนินการศึกษาและจัดท�ำแผนการใช้ทดี่ นิ และจัดวางผังแมบ่ ท
ศูนย์ราชการจังหวัด โดยมีส�ำนักสถาปัตยกรรม ส�ำนักผังเมืองรวม กรมโยธาธิการและผังเมือง
และส�ำนักนโยบายและแผน ส�ำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย รว่ มกับจังหวัด ท�ำหน้าทีเ่ ป็นหนว่ ยงาน
ก�ำกับการศึกษา และคณะกรรมการจัดวางผังแม่บทศูนย์ราชการระดับจังหวัด เป็นผู้พิจารณา
ความเห็ น ชอบในเบื้ อ งต้ น ก่ อ นที่ จ ะให้ เ สนอคณะอนุ ก รรมการจั ด วางผั ง แม่ บ ทศู น ย์ ร าชการ
สว่ นภูมภิ าค คณะกรรมการอ�ำนวยการจัดระบบศูนย์ราชการ และคณะรัฐมนตรีพจิ ารณาตามขัน้ ตอน
3.4.2 จั ง หวั ด ที่ อ ยู ่ ใ นความรั บ ผิ ด ชอบของคณะอนุ ก รรมการพิ จ ารณา
สถานทีท่ ำ� งานของหนว่ ยราชการในเขตกรุงเทพมหานครและเมืองหลักให้จงั หวัดด�ำเนินการศึกษาจัดท�ำ
แผนการใช้ที่ดินและจัดวางผังแม่บทศูนย์ราชการระดับจังหวัด โดยมีส�ำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะในการด�ำเนินการรว่ มกับจังหวัด
และคณะกรรมการจัดวางผังแม่บทศูนย์ราชการระดับจังหวัด เป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบ
ในเบื้องต้นก่อนที่จะเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณาสถานที่ท�ำงานของหน่วยราชการในเขต
กรุงเทพมหานครและเมืองหลัก คณะกรรมการอ�ำนวยการจัดระบบศูนยร์ าชการ และคณะรัฐมนตรี
พิจารณาตามขั้นตอน (ขั้นตอนการจัดท�ำแผนการใช้ที่ดินของหน่วยราชการ ผังแม่บทศูนย์ราชการ
และแผนปฏิบตั กิ ารตามผังแม่บทศูนย์ราชการ และการปรับปรุงแผนการใช้ทดี่ นิ ของหนว่ ยราชการ
และผังแม่บทศูนย์ราชการ ปรากฏตามภาคผนวก ข) ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์
ที่ดิน ที่ตั้งของหน่วยงาน ให้ระบุเหตุผลการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจน พร้อมมีแผนภาพประกอบ
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3.4.3 การจัดหนว่ ยราชการเข้าใช้ประโยชนพ์ นื้ ทีบ่ นอาคารศาลากลางจังหวัด
มีแนวทางการพิจารณา ดังนี้
3.4.3.1 หน่วยราชการส่วนภูมิภาคที่มีลักษณะงานหลักเป็นงาน
บริหาร
3.4.3.2 หน่วยราชการที่เป็นตัวแทนของกระทรวงทุกกระทรวง
3.4.3.3 หน่วยราชการทีม่ แี ผนถา่ ยโอนภารกิจสว่ นใหญใ่ ห้กบั องคก์ ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น การจัดให้อยู่บนอาคารศาลากลางจังหวัดต้องสอดคล้องกับแผนการถ่ายโอน
ภารกิจของหน่วยงานนั้น ๆ ซึ่งต้องแสดงถึงภารกิจของหน่วยงานที่ยังคงอยู่ 
3.4.3.4 หนว่ ยราชการทีต่ อ้ งใช้สถานทีท่ ำ� งาน มีเครือ่ งมือ เครือ่ งจักรกล
หรือต้องใช้บริเวณ/พื้นที่ขณะปฏิบัติงานมากเป็นพิเศษ อาทิ ส�ำนักงานขนส่งจังหวัด ส�ำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัด อาจมีที่ตั้งที่กระจายตัวตามส่วนต่าง ๆ ของเมืองที่เหมาะสม หรือหากจังหวัด
ได้มีศูนย์ราชการรองหรือศูนย์ปฏิบัติการ อาจย้ายหน่วยงานในพื้นที่ดังกล่าวตามความเหมาะสม
หรือในกรณีที่ศูนย์ราชการหลักมีพื้นที่มากเพียงพอ อาจจัดบริเวณที่เหมาะสมส�ำหรับหน่วยงาน
ลักษณะดังกล่าวได้ และหนว่ ยราชการสว่ นภูมภิ าคทีม่ สี ำ� นักงานอยูใ่ นบริเวณศูนยร์ าชการใกล้เคียงกับ
อาคารศาลากลางจังหวัดอยูแ่ ล้ว อาจจะพิจารณายกเว้นไมต่ อ้ งเข้ามาอยูร่ วมภายในอาคารศาลากลาง
จังหวัดได้ และหากอาคารหมดสภาพอายุการใช้งาน ควรก�ำหนดแผนการย้ายหน่วยราชการ
ที่เห็นว่ามีความจ�ำเป็นและเหมาะสมที่จะเข้ามารวมอยู่ภายในอาคารศาลากลางจังหวัด
3.4.3.5 หน่วยงานของรัฐที่คณะกรรมการบริหารศูนย์ราชการระดับ
จังหวัดจะพิจารณาเห็นสมควร
3.4.4 การจัดวางผังแม่บทศูนย์ราชการหลัก
3.4.4.1 จัดวางผังบริเวณศูนย์ราชการที่ก่อสร้างใหม่  หรือปรับปรุง
ในพื้นที่เดิมให้ค�ำนึงถึงความสง่างาม การอ�ำนวยความสะดวกในการใช้งานแก่ข้าราชการและ
ประชาชนที่มาติดต่อ
3.4.4.2 การออกแบบระบบการสัญจรภายในศูนย์ราชการ ให้ค�ำนึง
ถึงความสะดวกในการเชือ่ มต่อกับระบบการขนสง่ มวลชนจากภายนอก การใช้จกั รยาน และทางเท้า
เพื่อลดการใช้พลังงานและมลพิษ
3.4.4.3 การจั ด วางผั ง บริ เวณศู น ย ์ ร าชการที่ ก ่ อ สร้ า งใหม ่ ที่ ไ ม ่ มี
การใช้ประโยชน์อยู่เดิม และไม่มีข้อจ�ำกัดในขนาดที่ดินในการก่อสร้าง หรือปรับปรุงในพื้นที่เดิม
ต้องมีพื้นที่สีเขียวอย่างน้อยร้อยละ 30 - 50 ของแปลงที่ดิน และพื้นที่สีเขียวดังกล่าว ต้องช่วย
ส่งเสริมสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของศูนย์ราชการให้สง่างามและมีสภาพแวดล้อมที่ดี (สัดส่วน
พื้นที่สีเขียวตามแผนปฏิบัติการเชิงนโยบาย ด้านการจัดการพื้นที่สีเขียวชุมชนเมืองอย่างยั่งยืน
โดยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2550)
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3.4.4.4 การออกแบบระบบสาธารณู ป โภคภายในศู น ย์ ร าชการ
ควรค�ำนึงถึงการน�ำทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่ด้วย เช่น ระบบระบายน�้ำฝน ระบบบ�ำบัดน�้ำเสีย
ทีส่ ามารถน�ำน�ำ้ ทีบ่ ำ� บัดแล้วมาใช้ประโยชน์ เช่น รดน�ำ้ กับพืน้ ทีส่ เี ขียว หรือเป็นองค์ประกอบในการ
สร้างภูมิทัศน์ของศูนย์ราชการได้
3.4.4.5 การก่อสร้างอาคาร ควรจะต้องเป็นอาคารรวม ยกเว้นกรณี
ที่มีความจ�ำเป็นของหน่วยงาน รั้วกั้นบริเวณโดยรอบศูนย์ราชการเป็นรั้วรวม ไม่ควรมีรั้วแบ่งแยก
หน่วยงาน หากจ�ำเป็นต้องมีควรเป็นรั้วที่มีลักษณะเตี้ยหรือใช้แนวต้นไม้ และเสาธงควรมีเพียง
เสาธงเดียว
3.4.4.6 การจัดวางผังบริเวณที่ตั้งอาคารส�ำนักงาน แต่ละหน่วยงาน
ต้องยึดหลักประหยัดตามความจ�ำเป็นของการใช้พื้นที่ มีความสอดคล้องกลมกลืนกัน และ
มีบริเวณพื้นที่ใช้สอยร่วมกัน เช่น เส้นทางสัญจรภายในบริเวณศูนย์ราชการ บริเวณลานจอดรถ
พื้นที่นันทนาการ พื้นที่สีเขียวตามความเหมาะสม
3.4.5 การจัดวางผังแม่บทศูนย์ปฏิบัติการ หรือศูนย์ราชการรอง พิจารณา
ตามความจ�ำเป็น ความต้องการ และความพร้อมของแต่ละจังหวัด ในแต่ละจังหวัดสามารถมี
ศูนยป์ ฏิบตั กิ ารหรือศูนย์ราชการรอง ได้มากกว่า 1 แห่ง ขึน้ อยูก่ บั จ�ำนวนหน่วยงานทีจ่ ะต้องรวมกลุม่
อยู่ในบริเวณเดียวกัน และขนาดของพื้นที่ที่จัดหาได้
3.4.6 ศูนย์บ้านพักข้าราชการ หรือกลุ่มบ้านพักข้าราชการ
3.4.6.1 ให้มีศูนย์บ้านพักข้าราชการ หรือกลุ่มบ้านพักข้าราชการ
เฉพาะจังหวัดที่มีความจ�ำเป็น เหมาะสม และสอดคล้องกับความต้องการอย่างแท้จริง
3.4.6.2 การจัดองค์ประกอบศูนย์บ้านพัก หรือกลุ่มบ้านพัก
1) ข้าราชการทั้งหมดควรอยู่รวมกันเป็นลักษณะอาคารชุด
และทุกสว่ นราชการใช้รว่ มกัน โดยพิจารณาแบง่ พืน้ ทีใ่ ช้สอยตามต�ำแหนง่ และระดับของข้าราชการ
โดยส�ำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้จัดตั้งงบประมาณส�ำหรับการก่อสร้างส่วนการบริหาร
การดูแลรักษาเป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการอ�ำนวยการจัดระบบศูนยร์ าชการวา่ ด้วยการบริหาร
ศูนย์ราชการ พ.ศ. 2542 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2546
2) ใ ห ้ มี พื้ น ที่ นั น ท น า ก า ร ร ะ บ บ ส า ธ า ร ณู ป โ ภ ค
และสาธารณูปการใช้ประโยชน์ร่วมกัน
3.4.6.3 ให้น�ำบ้านพักข้าราชการที่มีอยู่เดิมที่สามารถใช้งานได้มา
ปรับปรุงใช้เป็นส่วนหนึ่งแทนการก่อสร้างใหม่
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3.4.7 การด�ำเนินการก่อสร้างอาคารที่ท�ำการภายในศูนย์ราชการ ให้ปฏิบัติ
ตามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งกฎหมายควบคุมอาคาร
กฎหมายผังเมือง และกฎหมายสิ่งแวดล้อม
3.4.8 ก�ำหนดกรอบระยะเวลาในแผนปฏิบัติการตามผังแม่บทศูนย์ราชการ
จังหวัดเป็นระยะสั้น และระยะยาวให้ชัดเจน โดยแผนการด�ำเนินงานการพัฒนาผังแม่บท ให้มี
แผนงานโครงการเพื่อขับเคลื่อนภายใต้แผนแม่บท โดยมีระยะเวลา กิจกรรม กรอบวงเงินลงทุน
ในการด�ำเนินการเพื่อประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ
3.4.9 การทบทวนแผนการใช้ทดี่ นิ กรณีทแี่ ผนการใช้ทดี่ นิ ผ่านความเห็นชอบ
จากคณะรัฐมนตรีเป็นระยะเวลานานแล้ว และต่อมามีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน
และกิจกรรมของหน่วยงานราชการที่แจ้งความประสงค์เข้าใช้พื้นที่ในบริเวณพื้นที่ตั้งศูนย์ราชการ
แห่งใหม่ ให้จงั หวัดตรวจสอบ ทบทวนแผนการใช้ทดี่ นิ และชีแ้ จงรายละเอียดการเปลีย่ นแปลงตา่ ง ๆ
ประกอบการจัดท�ำผังแม่บทศูนย์ราชการด้วย
3.5 การออกแบบอาคาร
3.5.1 รูปแบบอาคารควรจะต้องมีรูปแบบที่สะท้อนถึงสถาปัตยกรรมไทย
สถาปัตยกรรมท้องถิ่น มีความสง่างาม และสอดคล้องกับสภาพพื้นที่ตั้งและบริเวณโดยรอบ
รวมทั้งอาคารที่เป็นองค์ประกอบของอาคารศาลากลางจังหวัด และอาคารของหน่วยงานที่จ�ำเป็น
ต้องมีอาคารเป็นเอกเทศ จะต้องมีรปู แบบอาคารทีก่ ลมกลืนกับอาคารศาลากลางจังหวัด นอกจากนี้
ขนาดของพื้นที่ต้องค�ำนึงถึงความต้องการใช้พื้นที่ของส่วนราชการตามความจ�ำเป็นอย่างแท้จริง
และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการใช้ทรี่ าชพัสดุของกรมธนารักษ์ (ค�ำสัง่ กรมธนารักษ์ ที่ 455/2558
ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2558) เรื่อง การก�ำหนดเกณฑ์มาตรฐานการใช้ที่ราชพัสดุ มาตรฐานการใช้
พื้นที่ต่อคนโดยให้ออกแบบอาคาร และศูนย์บ้านพักข้าราชการ หรือกลุ่มบ้านพักข้าราชการ
โดยค�ำนึงถึงมาตรฐานขนาดพื้นที่ตามบัญชีราคามาตรฐานการออกแบบอาคารที่ท�ำการ อาคาร
ที่ อ ยู ่ อ าศั ย รวม และบ้านพัก รวมทั้งบัญชีราคามาตรฐานสิ่ ง ก่ อ สร้ า งของส� ำ นั ก งบประมาณ
(มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559)
3.5.2 ยึดหลักการประหยัด อาคารศูนย์ราชการในส่วนภูมภิ าคไม่ควรมีขนาดใหญ่
เกินความจ�ำเป็น ค�ำนึงถึงการประหยัดพลังงานเป็นหลัก มีรูปแบบที่สามารถต่อเติมเพื่อรองรับ
การขยายตัวในอนาคตได้
3.5.3 กรณี ก ารต ่ อ เติ ม ศาลากลางจั ง หวั ด ให้ ค� ำ นึ ง ถึ ง ความเหมาะสม
ทางสถาปัตยกรรมและความสง่างาม
3.5.4 การติดตั้งสื่อสัญญาณ เสาสัญญาณโทรทัศน์ ควรติดตั้งไว้เป็นเสารวม
และเดินสายสัญญาณฝังไว้ในตัวอาคารเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย
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3.6 แนวทางการบริหารศูนย์ราชการจังหวัด
แนวทางการบริหารศูนย์ราชการจังหวัด ให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการ
อ�ำนวยการจัดระบบศูนย์ราชการ ว่าด้วยการบริหารศูนย์ราชการ พ.ศ. 2542 และฉบับที่ 2
พ.ศ. 2546 ระเบียบนี้ใช้บังคับ เฉพาะพื้นที่ที่เป็นศูนย์ราชการที่เกิดขึ้นตามระเบียบส�ำนักนายก
รัฐมนตรี ว่าด้วยการอ�ำนวยการจัดระบบศูนย์ราชการ พ.ศ. 2539 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2548
ในทางปฏิ บั ติ จั ง หวั ด ที่ ป ระกาศเป็ น ศู น ย์ ร าชการจั ง หวั ด โดยผั ง แม่ บ ท
ศูนย์ราชการจังหวัดได้ผา่ นความเห็นชอบจากคณะกรรมการอ�ำนวยการจัดระบบศูนย์ราชการ และ
คณะรัฐมนตรีแล้ว การบริหารศูนย์ราชการจังหวัดให้ถอื ปฏิบตั ติ ามระเบียบคณะกรรมการอ�ำนวยการ
จัดระบบศูนย์ราชการฯ โดยให้ดำ� เนินการในรูปของคณะกรรมการบริหารศูนยร์ าชการระดับจังหวัด
ประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัดที่ศูนย์ราชการตั้งอยู่เป็นประธานกรรมการ ผู้แทนจากหน่วยงาน
ทีเ่ ข้าใช้ประโยชนใ์ นศูนยร์ าชการทีผ่ วู้ า่ ราชการจังหวัดเห็นสมควรอีกไมน่ อ้ ยกวา่ 5 คน เป็นกรรมการ
ธนารักษ์พื้นที่เป็นกรรมการและเลขานุการ ให้คณะกรรมการมีอ�ำนาจหน้าที่ก�ำหนดนโยบาย
หลักเกณฑ์ และระเบียบปฏิบตั ใิ นการจัดการเกีย่ วกับศูนย์ราชการ และก�ำกับ ดูแล ให้หน่วยราชการ
ใช้ประโยชนใ์ นศูนย์ราชการตามผังแม่บท (ร่างค�ำสัง่ แต่งตัง้ คณะกรรมการบริหารศูนย์ราชการจังหวัด
ปรากฏตามภาคผนวก ง)
ระเบียบคณะกรรมการอ�ำนวยการจัดระบบศูนย์ราชการ ว่าด้วยการบริหาร
ศูนย์ราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2546 ให้กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารศูนย์ราชการ
ระดับจังหวัด มีหน้าที่ในการก�ำกับดูแลให้หน่วยราชการต่าง ๆ ที่เข้าใช้ประโยชน์ในศูนย์ราชการ
มีหน้าทีด่ แู ลและบ�ำรุงรักษาพืน้ ทีใ่ ช้สอยในส่วนทีไ่ ด้รบั การจัดสรรให้ รวมทัง้ จะต้องรับภาระค่าใช้จา่ ย
ที่เป็นปกติ ส่วนการจัดตั้งงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้ให้เป็นหน้าที่ของส�ำนักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย
(1) การปรับปรุงซ่อมแซมและบ�ำรุงรักษาศูนย์ราชการจังหวัด
(2) การรักษาความปลอดภัยและรักษาความสะอาด
(3) ค่าสาธารณูปโภคส่วนกลาง
(4) ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
3.7 การก�ำกับ ดูแลการใช้ประโยชน์ในศูนย์ราชการจังหวัด
การก�ำกับ ดูแลการใช้ประโยชนใ์ นศูนยร์ าชการจังหวัด ให้คณะกรรมการบริหาร
ศูนย์ราชการระดับจังหวัดพิจารณาการจัดสรรพืน้ ทีบ่ นอาคารศาลากลางจังหวัดให้หนว่ ยราชการตา่ ง ๆ
เข้าใช้พื้นที่ ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงการใช้พื้นที่ของแต่ละหน่วยงานบนอาคารศาลากลางจังหวัดได้
ตามความจ�ำเป็นและเหมาะสม ส�ำหรับกรณีหน่วยราชการขอใช้ที่ดินในบริเวณศูนย์ราชการ
เพื่อเป็นที่ตั้งส�ำนักงาน มีแนวทางด�ำเนินการใน 2 กรณี ดังนี้
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กรณี ที่ 1 การขอใช้ ที่ ดิ น ราชพั ส ดุ ที่ เ ป็ น ไปตามที่ ก� ำ หนดไว้ ใ นผั ง แม่ บ ท
ศูนย์ราชการ หากคณะกรรมการบริหารศูนย์ราชการระดับจังหวัดตรวจสอบแล้วเห็นว่าเป็นไป
ตามที่ก�ำหนดไว้ในผังแม่บทศูนย์ราชการ สามารถด�ำเนินการได้โดยไม่ต้องเสนอขอความเห็นชอบ
จากคณะอนุกรรมการพิจารณาสถานทีท่ ำ� งานของหนว่ ยราชการในเขตกรุงเทพมหานครและเมืองหลัก
หรือคณะอนุกรรมการจัดวางผังแม่บทศูนย์ราชการสว่ นภูมภิ าค คณะกรรมการอ�ำนวยการจัดระบบ
ศูนย์ราชการ (กศร.) และคณะรัฐมนตรี
กรณีที่ 2 การขอใช้ที่ดินราชพัสดุที่ไม่เป็นไปตามที่ก�ำหนดไว้ในผังแม่บท
ศูนย์ราชการหากคณะกรรมการบริหารศูนย์ราชการระดับจังหวัดพิจารณาให้ความเห็นชอบในการ
ปรับผังแม่บทศูนย์ราชการในเบื้องต้นแล้ว ให้น�ำเสนอคณะอนุกรรมการฯ พิจารณาสถานที่ท�ำงาน
ของหน่วยราชการในเขตกรุงเทพมหานครและเมืองหลัก หรือคณะอนุกรรมการฯ จัดวางผังแม่บท
ศูนย์ราชการส่วนภูมิภาค พิจารณาให้ความเห็นชอบ
ทั้งนี้ เมื่อหน่วยราชการผู้ขอใช้ที่ดินทั้ง 2 กรณี ได้รับความเห็นชอบให้ใช้พื้นที่
ในบริเวณศูนย์ราชการเรียบร้อยแล้ว หากพื้นที่ดังกล่าวเป็นที่ราชพัสดุซึ่งส�ำนักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทยครอบครองใช้ประโยชน์อยู่  จะต้องได้รับความเห็นชอบจากส�ำนักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทยก่อนที่จะยื่นค�ำขอใช้ที่ราชพัสดุต่อส�ำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตามระเบียบและกฎหมาย
เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ
3.8 การบริหารการจัดการศูนย์ราชการจังหวัด
การบริหารจัดการศูนยร์ าชการ ให้ถอื ปฏิบตั ติ ามระเบียบคณะกรรมการอ�ำนวยการ
จัดระบบ ศูนย์ราชการ ว่าด้วยการบริหารศูนย์ราชการ พ.ศ. 2542 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2546
โดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
3.8.1 เปิดโอกาสให้จงั หวัดสามารถหารายได้จากการขออนุญาตใช้ประโยชน์
อาคารอเนกประสงค์ (หอประชุม) อาคารในศูนย์ราชการ เพื่อน�ำรายได้มาใช้ในการบริหารจัดการ
ดูแลรักษาศูนย์ราชการ
3.8.2 จัดท�ำแผนปฏิบัติการย้ายหน่วยงานและการใช้ประโยชน์ในตัวอาคาร
โดยระบุหน่วยงานรับผิดชอบ อัตราก�ำลัง ประมาณการวงเงิน และการคืนหรือขอใช้พื้นที่ราชพัสดุ
ให้ชัดเจน
3.8.3 การบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการหรือศูนย์ราชการรอง ให้แต่ละ
ส่วนราชการดูแลอาคารส�ำนักงานของตนเอง ส�ำหรับพื้นที่และทรัพย์สินส่วนกลางที่มิได้เป็นของ
ส่วนราชการใดโดยเฉพาะให้ถอื ปฏิบตั ติ ามระเบียบคณะกรรมการอ�ำนวยการจัดระบบศูนย์ราชการ
ว่าด้วยการบริหารศูนย์ราชการ พ.ศ. 2542 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2546
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3.8.4 การควบคุมการใช้พนื้ ทีบ่ ริเวณโดยรอบศูนยร์ าชการจังหวัด เพือ่ ให้เกิด
ความสงา่ งามเป็นระเบียบ ให้กรมโยธาธิการและผังเมืองจัดท�ำผังและมาตรการควบคุมการใช้พนื้ ที่
บริเวณโดยรอบ และบริเวณเกี่ยวเนื่องหรือเชื่อมโยงกับศูนย์ราชการ
3.9 กระบวนการติดตามและตรวจสอบการด�ำเนินงาน
ให้คณะกรรมการบริหารศูนย์ราชการจังหวัด ก�ำหนดกระบวนการติดตาม
และตรวจสอบการด�ำเนินงานจัดระบบศูนย์ราชการในระดับจังหวัดภายหลังผังแม่บทศูนย์ราชการ
จังหวัดได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแล้ว เพื่อให้มีการก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานให้เป็นไป
ตามผังแม่บท
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ว่างขาว
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(ร่ำง) คณะกรรมกำรจัดวำงผังแม่บท
ศูนย์รำชกำรระดับจังหวัด ....
1. องค์ประกอบ

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)

ผู้วาราชการจังหวัด
ประธานกรรมการ
รองผู้วาราชการจังหวัดที่ได้รับมอบหมาย
รองประธานกรรมการ
ปลัดจังหวัด
กรรมการ
อัยการจังหวัด
กรรมการ
คลังจังหวัด
กรรมการ
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด
กรรมการ
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
กรรมการ
ผู้อ�านวยการส�านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด กรรมการ
ขนสงจังหวัด
กรรมการ
อุตสาหกรรมจังหวัด
กรรมการ
พลังงานจังหวัด
กรรมการ
ท้องถิ่นจังหวัด
กรรมการ
ธนารักษพื้นที่
กรรมการ
นายกองคการบริหารสวนจังหวัด
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
(ผู้วาราชการจังหวัดเห็นสมควรแตงตั้งไมเกิน 3 คน)
(16) หัวหน้าส�านักงานจังหวัด
กรรมการและเลขานุการ
(17) เจ้าหน้าที่ส�านักงานธนารักษพื้นที่
กรรมการและผู้ชวยเลขานุการ
(18) เจ้าหน้าที่ส�านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด กรรมการและผู้ชวยเลขานุการ
2. หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ

2.1 ศึกษาส�ารวจและวิเคราะหข้อมูลสภาพปัญหาความต้องการพื้นที่ของหนวยงาน
เพื่อการจัดตั้งศูนยราชการจังหวัด (ศูนยบริหารหรือศูนยราชการหลัก ศูนยปฏิบัติการหรือ
ศูนยราชการรอง ศูนยบ้านพักหรือกลุมบ้านพัก)
2.2 พิจารณาความเหมาะสมของทีด่ นิ เพือ่ จัดตัง้ ศูนยราชการจังหวัด (ศูนยบริหารหรือ
ศูนยราชการหลัก ศูนยปฏิบัติการหรือศูนยราชการรอง ศูนยบ้านพักหรือกลุมบ้านพัก)
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2.3 จัดท�าฐานข้อมูล ประกอบด้วย
(1) การใช้ที่ดินภายในบริเวณศูนยราชการหลัก/ศูนยราชการรอง และการใช้
พื้นที่ในอาคารรวมทุกแหง โดยให้ครอบคลุมข้อมูลของจ�านวนที่ดินและพื้นที่ในอาคารรวมทั้งหมด
สวนที่ใช้ไปแล้วและสวนที่คงเหลือซึ่งสามารถใช้เพื่อเป็นสถานที่ปฏิบัติงานได้
(2) พื้นที่สีเขียว/พื้นที่นันทนาการ/พื้นที่ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
(3) ความต้องการเข้าใช้พื้นที่ของหนวยงานราชการในปัจจุบัน และหนวยงาน
ที่คาดวาจะเกิดขึ้นใหมและจ�าเป็นต้องเข้าใช้พื้นที่ในศูนยราชการ
(4) ความต้องการเข้าอยูบ้านพักในศูนยราชการ
2.4 จัดให้มีการวางแผนการใช้ที่ดินและการจัดวางผังแมบทศูนยราชการของจังหวัด
บนพื้นฐานสภาพความจ�าเป็นการใช้พื้นที่ของหนวยงานให้สอดคล้องกับแนวทางการวางผังแมบท
ศูนยราชการจังหวัดที่ได้ก�าหนดไว้
2.5 พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการใช้ที่ดินขั้นต้น ความเหมาะสมของพื้นที่
เพื่อการจัดสร้างศูนยราชการจังหวัด และผังแมบทศูนยราชการจังหวัด ผังบริเวณ (ทั้งศูนยบริหาร
หรือศูนยราชการหลัก ศูนยปฏิบัติการหรือศูนยราชการรอง ศูนยบ้านพักหรือกลุมบ้านพัก)
2.6 พิจารณาให้ความเห็นชอบเบื้องต้น ในการขอเปลี่ยนแปลงการใช้พื้นที่ของ
หนวยงานในผังแมบทศูนยราชการจังหวัด และการปรับปรุงผังแมบทศูนยราชการจังหวัด
2.7 พิจารณาให้ความเห็นชอบเบือ้ งต้นพืน้ ทีต่ งั้ ศูนยราชการระดับอ�าเภอ และผังแมบท
ศูนยราชการระดับอ�าเภอ
2.8 เชิญสวนราชการ หนวยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูลหรือข้อคิดเห็นได้
ตามที่เห็นสมควร
2.9 เสนอผลการพิ จ ารณาต อ คณะอนุ ก รรมการพิ จ ารณาสถานที่ ท� า งานของ
หนวยราชการในเขตกรุงเทพมหานครและเมืองหลัก หรือคณะอนุกรรมการจัดวางผังแมบท
ศูนยราชการสวนภูมิภาค

คู่มือการอนุมัติ อนุญาตขอใช้พื้นที่จากสวนราชการ
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ว่างขาว
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ขั้นตอนการจัดท�ำแผนการใช้ที่ดินของหน่วยราชการ
ผังแม่บทศูนย์ราชการ และแผนการปฏิบัติการตามผังแม่บทศูนย์ราชการ

ขั้นตอนของคณะอนุกรรมการจัดวางผังแม่บท
ศูนย์ราชการส่วนภูมิภาค

l
l

จังหวัด + คณะกรรมการจัดวางผังแม่บทระดับจังหวัด (45 จังหวัด)
รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการจัดท�ำแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินของหน่วยราชการและ
ผังแม่บทศูนย์ราชการ
ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่อแผนการใช้ที่ดินของหน่วยราชการ

คณะอนุกรรมการจัดวางผังแม่บทศูนย์ราชการส่วนภูมิภาค

พิจารณาให้ความเห็นและข้อเสนอแนะตอ่ แผนการใช้ทดี่ นิ ของหน่วยราชการและผังแม่บทศูนย์ราชการ

คณะกรรมการอ�ำนวยการจัดระบบศูนย์ราชการ (กศร.)
พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการใช้ที่ดินของหน่วยราชการและผังแม่บทศูนย์ราชการ
และแผนปฏิบัติการตามผังแม่บท

คณะรัฐมนตรี
พิจารณาให้ความเห็นชอบ

1) จังหวัด/หน่วยราชการที่เกี่ยวข้องน�ำไปเป็นกรอบแนวทางในการด�ำเนินการตามแนวทาง
ของแผนการใช้ที่ดินของหน่วยราชการและผังแม่บทศูนย์ราชการฯ
2) จังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์ราชการระดับจังหวัด
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ขั้นตอนของคณะอนุกรรมการพิ จารณาสถานที่ท�ำงานของหน่วยราชการ
ในเขตกรุงเทพมหานครและเมืองหลัก*

l
l

จังหวัด + คณะกรรมการจัดวางผังแม่บทระดับจังหวัด (32 จังหวัด)
รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการจัดท�ำแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินของหน่วยราชการ
ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่อแผนการใช้ที่ดินของหน่วยราชการ
คณะอนุกรรมการพิจารณาสถานที่ท�ำงานของหน่วยราชการ
ในเขตกรุงเทพมหานครและเมืองหลัก
พิจารณาให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่อแผนการใช้ที่ดินของหน่วยราชการ

l
l

จังหวัด + คณะกรรมการจัดวางผังแม่บทระดับจังหวัด (32 จังหวัด)
จัดท�ำผังแม่บทศูนย์ราชการและแผนปฏิบัติการตามแผนการใช้ที่ดิน
ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่อผังแม่บทศูนย์ราชการและแผนปฏิบัติการ
คณะอนุกรรมการพิจารณาสถานที่ท�ำงานของหน่วยราชการ
ในเขตกรุงเทพมหานครและเมืองหลัก
พิจารณาให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่อผังแม่บทศูนย์ราชการและแผนปฏิบัติการ
คณะกรรมการอ�ำนวยการจัดระบบศูนย์ราชการ (กศร.)
พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการใช้ที่ดินของหน่วยราชการ
ผังแม่บทศูนย์ราชการฯ และแผนปฏิบัติการ
คณะรัฐมนตรี พิจารณาให้ความเห็นชอบ

1) จังหวัด/หน่วยราชการที่เกี่ยวข้องน�ำไปเป็นกรอบแนวทางในการด�ำเนินการตามแนวทาง
ของแผนการใช้ที่ดินของหน่วยราชการและผังแม่บทศูนย์ราชการฯ
2) จังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์ราชการระดับจังหวัด
* ตามมติคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 22 ก.ค. 2562
คู่มือการอนุมัติ อนุญาตขอใช้พื้นที่จากส่วนราชการ
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ขั้นตอนการปรับปรุงแผนการใช้ที่ดินของหน่วยราชการ
ผังแม่บทศูนย์ราชการ

คณะกรรมการจัดวางผังแม่บทศูนย์ราชการระดับจังหวัด
(กรณีที่แผนการใช้ที่ดินฯ ผ่านความเห็นชอบจาก ครม. แล้ว)
หรือ
คณะกรรมการบริหารศูนย์ราชการจังหวัด
(กรณีที่ผังแม่บทศูนย์ราชการฯ ผ่านความเห็นชอบจาก ครม. แล้ว)
มอบหมายหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง (เช่น ส�ำนักงานจังหวัด ส�ำนักงานโยธาธิการ
และผังเมืองจังหวัด ส�ำนักงานธนารักษ์พื้นที่ เป็นต้น)
จัดท�ำแผนการใช้ที่ดินฯ และผังแม่บทศูนย์ราชการฯ (ฉบับปรับปรุง)
โดยด�ำเนินการปรับปรุงข้อมูลของหน่วยราชการให้เป็นปัจจุบัน ระบุ ที่ตั้ง/รายชื่อ/
สภาพปัญหา/ข้อเสนอแผนการใช้ที่ดินและผังแม่บทศูนย์ราชการ

คณะอนุกรรมการจัดวางผังแม่บทศูนย์ราชการส่วนภูมิภาค
หรือ
คณะอนุกรรมการพิจารณาสถานที่ท�ำงานของหน่วยราชการในเขต
กรุงเทพมหานครและเมืองหลัก
พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการใช้ทดี่ นิ และผังแมบ่ ทศูนยร์ าชการ (ฉบับปรับปรุง)

คณะกรรมการอ�ำนวยการจัดระบบศูนย์ราชการ
พิจารณาให้ความเห็นชอบ
คณะรัฐมนตรี
พิจารณาให้ความเห็นชอบ
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รำยละเอียดแผนกำรใช้ท่ด
ี ิน
ของหน่วยรำชกำร และผังแม่บท
ศูนย์รำชกำร
1. แผนการใช้ที่ดินของหน่วยราชการ ประกอบด้วย
1.1 วิเคราะหความเป็นเอกลักษณและความโดดเดนของจังหวัดและก�าหนดทิศทาง
การจัดระบบศูนยราชการทีส่ ง เสริมและสนับสนุนตอความเป็นเอกลักษณหรือความโดดเดนของพืน้ ที่
1.2 วิเคราะหสถานการณการใช้ที่ดินของหนวยงาน
1.2.1 รวบรวมข้อมูลหนวยงานราชการในจังหวัดทัง้ หมด สภาพการถือครอง
ทีด่ นิ สรุปความเหมาะสมและความจ�าเป็นต้องใช้พนื้ ทีข่ องแตละหนวยงาน (แสดงข้อมูล และแผนที่
แสดงที่ตั้ง)
1.2.2 จัดกลุม ประเภทหนวยงานเพือ่ พิจารณาความเหมาะสมในการรวมกลุม
หนวยงานตามภารกิจ ด้านบริหาร ด้านบริการ ด้านปฏิบัติการ และบ้านพัก
1.2.3 ก�าหนดจ�านวนศูนยราชการและหนวยงานภายในศูนยตามความเหมาะสม
และสอดคล้องกับทิศทางและศักยภาพการพัฒนาของจังหวัดที่สงเสริมและสนับสนุนตอความเป็น
เอกลักษณหรือความโดดเดนของพื้นที่
1.2.4 ก�าหนดกิจกรรมตาง ๆ ในศูนยราชการ เพือ่ ให้เกิดการพัฒนาทีม่ สี ภาพ
เหมาะสมแกการจัดตั้งศูนยราชการทั้งในแงชุมชน เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม
1.3 การวิเคราะหและคัดเลือกพื้นที่ที่เหมาะสมส�าหรับเป็นศูนยราชการส�าหรับ
หนวยงานบริหาร หนวยงานบริการ หนวยงานปฏิบัติการ รวมถึงบ้านพักของข้าราชการ
1.4 การก�าหนดแผนงานเชิงนโยบาย ส�าหรับหนวยงานของรัฐ ทั้งที่เป็นหนวยงาน
บริหาร หนวยงานบริการ หนวยงานปฏิบัติการ รวมถึงบ้านพักของข้าราชการ ประกอบด้วย
1.4.1 แผนการใช้ที่ดิน ประกอบด้วย แผนการใช้ที่ดินที่ครอบคลุมทั้งใน
สวนของหนวยงานของรัฐในจังหวัดที่จะมีที่ตั้งอยูในพื้นที่รวมกัน และหนวยงานที่มีที่ดินอยูแล้ว
ซึ่งมีความเหมาะสมในการอยูอยางเป็นเอกเทศ (แผนที่รายชื่อและที่ตั้งหนวยงาน)
กรณีหนวยงานที่มีที่ตั้งอยูในพื้นที่รวมกัน อาจแยกออกเป็น
1) ศูนยบริหาร มีหนวยงานที่อยูในอาคารศาลากลางกี่หนวยงาน
อะไรบ้าง มีเจ้าหน้าที่กี่คน กรณีที่มีงานบริการรวมอยูด้วย ประมาณการประชาชนที่จะเข้ามาใช้
บริการกี่คนตอวัน เพื่อการคาดการณปริมาณขยะ น�้าเสีย และปฏิกูลที่จะเกิดขึ้นในอาคาร/วัน
ที่จอดรถที่เพียงพอ
2) ศู น ย บ ริ ก ารมี ห น ว ยงานอะไรบ้ า ง มี จ� า นวนเจ้ า หน้ า ที่ และ
คาดการณประชาชนทีเ่ ข้ามาใช้บริการ เพือ่ การเตรียมระบบสาธารณูปโภคตาง ๆ ทีจ่ อดรถเพียงพอ
รวมถึงพื้นที่รอรับบริการรองรับ
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และชุมชน

3) ศูนยปฏิบัติการ มีหนวยงานอะไรบ้าง
4) ศูนยบ้านพัก มีความต้องการมากน้อยแคไหน
1.4.2 แผนการคมนาคมทีเ่ ชือ่ มภายในศูนยราชการ และทีเ่ ชือ่ มระหวางศูนย

1.4.3 แผนการรองรับด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1) ระบบไฟฟ้า น�้าประปา โทรศัพท การระบายน�้า
2) ระบบบ�าบัดน�้าเสีย (ควรพิจารณาระบบในการน�าน�้าที่ผานการ
บ�าบัดแล้วมาใช้ใหม อาทิ การรดน�า้ ในพืน้ ทีส่ วนสาธารณะ หรือบริเวณทีม่ ตี น้ ไม้เพือ่ การจัดภูมทิ ศั น)
3) ระบบก�าจัดขยะ และสิ่งปฏิกูล
1.4.4 แผนงานด้านภูมิทัศนและสิ่งแวดล้อม
1.4.5 แผนงานด้านความปลอดภัย
1.4.6 แผนงานด�าเนินการศึกษาออกแบบ กอสร้าง และที่เกี่ยวข้อง
2. ผังแม่บทศูนย์ราชการ ประกอบด้วย
2.1 การออกแบบและจัดท�าผังภูมิทัศนที่สงเสริมความโดดเดนและเป็นเอกลักษณ
ที่สอดคล้องกับลักษณะของพื้นที่ของแตละศูนยราชการ
2.2 การออกแบบและจัดท�าผังอาคารที่สงเสริมความโดดเดนและเป็นเอกลักษณ
ที่สอดคล้องกับลักษณะของพื้นที่ของแตละศูนยราชการ
2.3 การออกแบบและจัดท�าผังเส้นทางคมนาคมและระบบสาธารณูปโภคภายใน
แตละศูนยราชการ
2.4 เสนอแนะแผนงานหรือโครงการคมนาคมที่เชื่อมโยงระหวางศูนยราชการ
และระหวางศูนยราชการกับชุมชนหลักของจังหวัด
2.5 เสนอแนะวิธีการด�าเนินโครงการและงานบริหารศูนยราชการหรือโครงการ
ที่เกี่ยวข้อง อาทิ ให้มีการพัฒนาในแนวดิ่งเป็นอาคารขนาดใหญ ใช้ส�าหรับการพาณิชยที่อ�านวย
ความสะดวกแกประชาชนผู้มาติดตอ เชน ธนาคาร ร้านอาหาร ร้านถายรูป ร้านถายเอกสาร
เป็นต้น ส�าหรับการด�าเนินงานกอสร้างและ/หรืองานด้านการบริหารจัดการพืน้ ที่ สามารถก�าหนดให้
หนวยงานใดหนวยงานหนึ่งเป็นเจ้าภาพด�าเนินการ เชน บริษัทธนารักษบริหารสินทรัพย หรือ
การให้เอกชนรวมลงทุน (PPP)
2.6 เสนอแนะงบประมาณ ของโครงการตาง ๆ ตามข้อ 2.1 ถึง ข้อ 2.4
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(ร่ำง) คณะกรรมกำร
บริหำรศูนย์รำชกำรจังหวัด
ตามระเบียบคณะกรรมการอ�านวยการจัดระบบศูนยราชการ วาด้วยการบริหาร
ศูนยราชการ พ.ศ. 2542 ข้อ 7 ก�าหนดให้มี “คณะกรรมการบริหารศูนยราชการระดับจังหวัด”
ประกอบด้วยผู้วาราชการจังหวัด เป็นประธานกรรมการ ผู้แทนจากหนวยงานที่เข้าใช้ประโยชน
ในศูนยราชการที่ผู้วาราชการจังหวัดเห็นสมควรอีกไมน้อยกวา 5 คน เป็นกรรมการ และธนารักษ
พื้นที่เป็นกรรมการและเลขานุการ ทั้งนี้ จังหวัดอาจพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการฯ โดยมี
องคประกอบ และอ�านาจหน้าที่ ดังตอไปนี้
1. องค์ประกอบ

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)

ผู้วาราชการจังหวัด
ประธานกรรมการ
รองผู้วาราชการจังหวัดที่ได้รับมอบหมาย
รองประธานกรรมการ
ปลัดจังหวัด
กรรมการ
อัยการจังหวัด
กรรมการ
คลังจังหวัด
กรรมการ
แรงงานจังหวัด
กรรมการ
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด
กรรมการ
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
กรรมการ
ผู้อ�านวยการส�านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด กรรมการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด
กรรมการ
ขนสงจังหวัด
กรรมการ
อุตสาหกรรมจังหวัด
กรรมการ
วัฒนธรรมจังหวัด
กรรมการ
พลังงานจังหวัด
กรรมการ
ท้องถิ่นจังหวัด
กรรมการ
หัวหน้าส�านักงานจังหวัด
กรรมการ
นายกองคการบริหารสวนจังหวัด
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
(ผู้วาราชการจังหวัดเห็นสมควรแตงตั้งไมเกิน 3 คน)
(19) ธนารักษพื้นที่
กรรมการและเลขานุการ
(20) ผูอ้ า� นวยการกลุม งานอ�านวยการ ส�านักงานจังหวัด กรรมการและผูช้ ว ยเลขานุการ
(21) เจ้าหน้าทีส่ า� นักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด กรรมการและผูช้ ว ยเลขานุการ
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2. อ�ำนำจหน้ำที่

2.1 ก�าหนดนโยบายการจัดการเกี่ยวกับศูนยราชการ
2.2 ก� า หนดหลั ก เกณฑ และระเบี ย บปฏิ บั ติ ใ นการด� า เนิ น งานจั ด การภายใน
ศูนยราชการ เชน การพิจารณาหาผู้บริหารศูนยราชการ ก�าหนดวงเงินทดรองราชการ ระเบียบ
การรับจายเงิน การเก็บรักษาเงิน การจัดท�าบัญชี การจัดท�าบัญชีควบคุมทรัพยสินสวนกลาง
การพัสดุ เป็นต้น
2.3 ก�ากับ ดูแล ให้หนวยราชการใช้ประโยชนในศูนยราชการตามผังแมบท แปลน
อาคาร และรายละเอียดประกอบแบบแปลนของศูนยราชการนั้น ๆ
2.4 พิจารณากรณีที่หนวยราชการจ�าเป็นจะต้องเปลี่ยนแปลง หรือมีปัญหาในการ
เข้าใช้ประโยชนในศูนยราชการ เพื่อน�าเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณาสถานที่ท�างานของ
หนวยราชการในเขตกรุงเทพมหานครและเมืองหลัก หรือคณะอนุกรรมการจัดวางผังแมบท
ศูนยราชการสวนภูมิภาค และคณะกรรมการอ�านวยการจัดระบบศูนยราชการ พิจารณาตอไป
2.5 พิจารณาจัดสรรบ้านพักให้ข้าราชการเข้าพักอาศัยในศูนยบ้านพักข้าราชการ
2.6 พิจารณายกเลิกสิทธิการเข้าพักอาศัยในศูนยบ้านพักข้าราชการของข้าราชการ
ที่ไมปฏิบัติตามระเบียบนี้
2.7 ก�าหนดคาเสียหายกรณีข้าราชการท�าให้ทรัพยสินสวนกลางภายในศูนยราชการ
เสียหาย
2.8 อาจแต ง ตั้ ง บุ ค คล หรื อ คณะบุ ค คล หรื อ คณะอนุ ก รรมการเพื่ อ รั บ ผิ ด ชอบ
ในการจัดการและด�าเนินการในศูนยราชการ
2.9 เสนอผลการพิ จ ารณาต อ คณะอนุ ก รรมการพิ จ ารณาสถานที่ ท� า งานของ
หนวยราชการในเขตกรุงเทพมหานครและเมืองหลัก หรือคณะอนุกรรมการจัดวางผังแมบทศูนย
ราชการสวนภูมิภาค
2.10 ปฏิ บั ติ ง านอื่ น ตามที่ ค ณะกรรมการอ� า นวยการจั ด ระบบศู น ย ร าชการ
คณะอนุกรรมการพิจารณาสถานที่ท�างานของหนวยราชการในเขตกรุงเทพมหานครและเมืองหลัก
หรือคณะอนุกรรมการจัดวางผังแมบทศูนยราชการสวนภูมิภาค มอบหมาย
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บันทึก
MEMO

บันทึก
MEMO

บันทึก
MEMO

บันทึก
MEMO

บันทึก
MEMO

บันทึก
MEMO

ที่ปรึกษา
นายฉัตรชัย พรหมเลิศ
นายชยาวุธ จันทร
นายสมคิด จันทมฤก
นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์
นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร
คณะผู้จัดท�ำ
นายทรงกลด สว่างวงศ์
นายชัยรัตน์ แก้วเพียงเพ็ญ
นายสยาม อินทรสกุล
นางสาวฉัตติมา สถาพรจิตรกุล
นางสาวพิชฎา เจริญฤทธิ์
นางลักขณา ไวประเสริฐวงศ์
นางสุนทรินทร์ เด่นจักรวาฬ
นายนภัทรพล วาณิชเสนี
นายวิษณุ เมืองแก้ว
นางสาวจริยา บัวคงสระ
นางสาวธิดารัตน์ บุญกลั่น

ปลัดกระทรวงมหาดไทย
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย
รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์
ช่วยราชการส�ำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหาร
ราชการจังหวัด สป.
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการบริหารราชการ
จังหวัด สบจ.สป.
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�ำนาญการพิเศษ สบจ.สป.
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�ำนาญการ สบจ.สป.
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�ำนาญการ สบจ.สป.
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�ำนาญการ สบจ.สป.
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สบจ.สป.
เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานมหาดไทย สบจ.สป.
เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานมหาดไทย สบจ.สป.
เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานมหาดไทย สบจ.สป.

