




การพัฒนาประเทศในห้วงเวลาที่ผานมา	 สวนราชการ	 หนวยงานของรัฐ	

ถือเป ็นตัวจักรส�าคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนา	 แก ้ไขป ัญหา	 และตอบสนอง

ความต้องการของประชาชนด้วยงบประมาณแผนดินที่รัฐบาลจัดสรรให้แตละหนวยงาน

ไปด�าเนินการผานโครงการตาง	 ๆ	 อาทิ	 โครงการซอม/สร้างสาธารณูปโภคพื้นฐาน

โครงการกอสร้าง/พฒันาแหลงทองเทีย่วทัง้ทางบกและทะเล	หรือสถานทีท่ีเ่ป็นโบราณสถาน

ซึ่ งการด�าเนินโครงการดังกล าวต ้องได ้ รับการอนุมั ติ 	 อนุญาต	 จากหน วยงาน

ที่มีหน ้าท่ีก�ากับ	 ดูแล	 ตามระเบียบ	 กฎหมายที่ เกี่ยวข ้อง	 แต หนวยงานของรัฐ

โดยสวนใหญมิได้ด�าเนินการขออนุมัติ	 อนุญาตตอหนวยงานตามที่กฎหมายก�าหนดไว้	

เนื่องมาจากเหตุผลหลายประการ	 อาทิ	 สาเหตุจากขั้นตอนการอนุมัติ	 อนุญาต	

ใช้ระยะเวลาในการพิจารณานาน	 สงผลให้หนวยงานไมสามารถขอรับการสนับสนุน

งบประมาณ/ต้องแก้ไขเปลีย่นแปลงโครงการ/สงคนืงบประมาณ	สาเหตุจากเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏบิติั

ขาดความรู	้ความเข้าใจในขัน้ตอนการเสนอขอด�าเนนิโครงการซ่ึงโครงการต้องมคีวามพร้อม

ในการด�าเนนิการ	สาเหตดุงักลาวสงผลกระทบในหลายระดบัทัง้เจ้าหน้าท่ีอาจถกูด�าเนนิคดี

ในฐานะผู ้ปฏิบัติ	 หนวยงานเจ้าของโครงการไมสามารถด�าเนินโครงการให้บรรลุผล

ตามวัตถุประสงคท่ีก�าหนด	 ประชาชนและประเทศชาติไมได้รับการบริการ	 การพัฒนา	

และแก้ไขปัญหาความต้องการได้

กระทรวงมหาดไทยในฐานะท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการบ�าบัดทุกข	 บ�ารุงสุข	

ของประชาชน	 ผ านบุคลากรและสวนราชการในสังกัดของกระทรวงมหาดไทย

ซึ่งด�าเนินงานอยูในพื้นที่ทุกจังหวัด	 ได้ตระหนักถึงปัญหาและอุปสรรคในการขออนุมัติ	

อนุญาตใช้พื้นท่ีเพื่อด�าเนินโครงการของหนวยงาน	 สวนราชการตาง	 ๆ	 กระทรวง

มหาดไทย	 จึงได้จัดท�า	 “คู มือการอนุมัติ	 อนุญาตขอใช้พื้นที่จากสวนราชการ”	 ขึ้น	

คู มือดังกลาวได้รวบรวมกฎหมาย	 ระเบียบ	 ขั้นตอนการด�าเนินการ	 แผนภาพแสดง

ขั้นตอนการด�าเนินงาน	 (Flowchart)	 และหนวยงานผู้มีอ�านาจในการอนุมัติ	 อนุญาต	

ตามสภาพของพื้นที่ 	 อาทิ	 ที่ราชพัสดุ	 ที่โบราณสถาน	 ที่วัด	 ที่ชลประทาน	 ที่ป ่า	

ที่ดินสาธารณประโยชน	 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู ้ปฏิบัติงานและผู ้สนใจได้ศึกษาระเบียบ	

ข้อกฎหมาย	ท�าความเข้าใจขัน้ตอน	วธิกีารในการขออนมุติั	อนญุาตใช้พ้ืนท่ีจากสวนราชการ

ให้ถูกต้องซึ่งจะชวยลดปัญหาในกระบวนการปฏิบัติงานให้แกทั้งหนวยงานที่ยื่นค�าขอ	

ค�ำน�ำ



และหนวยงานทีม่หีน้าทีพ่จิารณา	ทัง้ยงัเป็นการเพิม่ประสทิธิภาพในการปฏบิตัริาชการ

ให้แกเจ้าหน้าที่ของหนวยงานรัฐให้สามารถปฏิบัติงานได้อยางรวดเร็ว	 ถูกต้อง

ตามระเบียบกฎหมาย	ได้อีกทางหนึ่ง

โดยการจัดท�า	 “คูมือการอนุมัติ	 อนุญาตขอใช้พ้ืนที่จากสวนราชการ”	

ในครัง้นี	้ได้รบัความรวมมอืเป็นอยางดียิง่ในการประสานงาน	ให้ข้อมลู	และการตรวจสอบ

ความครบถ้วนถกูต้องของเนือ้หาจากสวนราชการตาง	ๆ 	ทีเ่กีย่วข้อง	ดังนี	้กรมธนารักษ	

กรมป่าไม้	กรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝ่ัง	กรมอทุยานแหงชาต	ิสตัวป่า	และพนัธุพชื

กรมชลประทาน	กรมเจ้าทา	กรมทรัพยากรน�้าบาดาล	กรมศิลปากร	กรมพัฒนาสังคม

และสวัสดิการ	กรมที่ดิน	ส�านักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ	ส�านักงานการปฏิรูปที่ดิน

เพื่อเกษตรกรรม	 ส�านักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	

และการรถไฟแหงประเทศไทย	ในการรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดท�าคูมือฯ	ฉบับนี้	

คณะผู้จัดท�าหวังเป็นอยางยิ่งวา	 “คูมือการอนุมัติ	 อนุญาตขอใช้พ้ืนที่

จากสวนราชการ”	 ซึ่งได้จัดท�าข้ึนนี้จะเกิดประโยชนตอการปฏิบัติงานของหนวยงาน	

สวนราชการตาง	ๆ	ในการขออนุมัติ	อนุญาตใช้พื้นที่ให้เป็นไปตามที่ระเบียบ	กฎหมาย

ก�าหนด	เพ่ือให้การขับเคลือ่นการด�าเนนิโครงการตาง	ๆ 	ส�าเรจ็ลลุวงเป็นไปตามนโยบาย

ของรัฐบาล	และกอให้เกิดประโยชนตอประชาชนและประเทศชาติตอไป

ส�านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

สิงหาคม	2564
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ที่ดินสำธำรณประโยชน์

กรมที่ดิน

“ท่ีสาธารณประโยชน”	 หมายถึง	 ที่ดินส�าหรับประชาชนใช้ประโยชนรวมกัน	

ไมวาเป็นโดยสภาพธรรมชาต	ิโดยการใช้รวมกันของประชาชน	โดยทางนติกิรรม	หรือโดยผลของ

กฎหมาย	เชน	ทีท่�าเลเลีย้งสตัว	ป่าช้าฝังและเผาศพ	ห้วย	หนอง	ทีช่ายตลิง่	ทางหลวง	ทะเลสาบ	

เป็นต้น	ตามมาตรา	1304	(2)	แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณชิย	ถอืวาเป็นสาธารณสมบติั

ของแผนดินส�าหรับพลเมืองใช้รวมกัน	 ผู้ใดจะเข้ายึดถือครอบครองเพื่อประโยชนแตเฉพาะตน

นั้นไมได้เว้นแตจะได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ตามระเบียบและกฎหมายที่ก�าหนดไว้	

หากฝ่าฝืนจะมีความผิดและได้รับโทษตามประมวลกฎหมายท่ีดินหรือกฎหมายอื่นท่ีก�าหนดไว้

โดยเฉพาะ

สวนราชการที่มีความประสงคจะใช้ที่สาธารณประโยชนอยางถาวร	 เชน	

เป็นทีต่ัง้อาคารส�านกังาน	จะต้องด�าเนนิการถอนสภาพทีดิ่นอนัเป็นสาธารณสมบติัของแผนดิน

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย	 ว าด ้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการถอนสภาพ	 การจัด

ขึ้นทะเบียนและการจัดหาผลประโยชนในที่ดินของรัฐ	ตามประมวลกฎหมายที่ดิน	พ.ศ.	2550	

กอนเข้าด�าเนินการใช้พื้นที่เพื่อให้สามารถใช้พื้นที่ดังกลาวได้อยางถาวร	 ทั้งนี้	 ที่ดินที่จะ

ถอนสภาพได้ต้องเป็นที่อันเป็นสาธารณสมบัติของแผนดินประเภทพลเมืองใช้ร วมกัน	

(ทีด่นิสาธารณประโยชน)	การถอนสภาพทีด่นิส�าหรับพลเมอืงใช้รวมกนันัน้ต้องตราเป็นพระราชบญัญติั

แตหากพลเมืองได้เลิกใช้ประโยชนในที่ดินนั้นแล้วการถอนสภาพให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา

โดยผู ้ขอจะต้องเป็นทบวงการเมืองตามประมวลกฎหมายท่ีดิน	 และบริเวณท่ีดินนั้น

ต้องอยูในโซนทีก่�าหนดให้ใช้ประโยชนในราชการ	รวมทัง้ไมขดัตอกฎหมายผงัเมอืง	อยางไรกต็าม	

การขอถอนสภาพนัน้เป็นกระบวนการท่ีใช้เวลานาน	ดังนัน้	สวนราชการสามารถขอใช้ประโยชน

ที่ดินสาธารณประโยชน	 ตามมาตรา	 9	 แหงประมวลกฎหมายที่ดินได้เป็นการช่ัวคราวครั้งละ

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	 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย	 วาด้วยหลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับ

การอนุญาตตามมาตรา	9	แหงประมวลกฎหมายที่ดิน	พ.ศ.	2543

กรมที่ดิน

“ท่ีสาธารณประโยชน”	 หมายถึง	 ที่ดินส�าหรับประชาชนใช้ประโยชนรวมกัน	

คู่มือการอนุมัติ	อนุญาตขอใช้พื้นที่จากสวนราชการ 3



1.4	 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย	 วาด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการถอนสภาพ	 การจัด

ขึ้นทะเบียนและการจัดหาผลประโยชนในที่ดินของรัฐ	ตามประมวลกฎหมายที่ดิน	พ.ศ.	2550

1.5	 ค�าสั่งกระทรวงมหาดไทย	 ที่	 109/2538	 ลงวันที่	 16	 มีนาคม	 2538		

เรื่อง	แตงตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามความในมาตรา	9	แหงประมวลกฎหมายที่ดิน

1.6	 หนังสือกรมที่ดิน	 ที่	 มท	 0723/ว	 10962	 ลงวันที่	 4	 พฤษภาคม	 2544		

เรื่อง	ทบวงการเมืองขอใช้ที่สาธารณสมบัติของแผนดินส�าหรับพลเมืองใช้รวมกันในเขตปฏิรูปที่ดิน

1.7	 หนงัสอืกระทรวงมหาดไทย	ดวนท่ีสดุ	ที	่มท		0511.3/ว	3312	ลงวนัท่ี	5	ตลุาคม	2547	

เรื่อง	 ซักซ้อมความเข้าใจวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับทบวงการเมืองหรือสวนราชการขอใช้ท่ีดินของรัฐ	

เพื่อประโยชนในราชการ

1.8	 หนังสือกรมที่ดิน	 ที่	 มท	 0511.3/ว	 16851	 ลงวันท่ี	 17	 มิถุนายน	 2554		

เรื่อง	 ซักซ้อมความเข้าใจวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับทบวงการเมืองหรือสวนราชการขอใช้ท่ีดินของรัฐ	

เพื่อประโยชนในราชการ

1.9	 หนงัสอืกระทรวงมหาดไทย	ที	่มท	0511.3/ว	1578	ลงวนัที	่10	เมษายน	2555		

เรื่อง	 ซักซ้อมความเข้าใจวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับทบวงการเมืองหรือสวนราชการขอใช้ท่ีดินของรัฐ	

เพื่อประโยชนในราชการ

1.10	 หนงัสอืกระทรวงมหาดไทย	ที	่มท	0511.3/ว	0688	ลงวนัท่ี	3	กมุภาพนัธ	2559	

เร่ือง	 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการขุดลอกแหลงน�้าสาธารณประโยชนที่ต้ืนเขิน	 การขออนุญาต	

ใช้ประโยชนในทีด่นิของรฐัตามมาตรา	9	และการขอสมัปทานตามมาตรา	12	แหงประมวลกฎหมายทีด่นิ

1.11	 หนังสือกระทรวงมหาดไทย	ที่	มท	0310.1/ว	0003	ลงวันที่	3	มกราคม	2561	

เรื่อง	 การซักซ้อมแนวทางและขั้นตอนการปฏิบัติในอ�านาจหน้าที่ของหนวยงานที่เกี่ยวกับที่ดิน

สาธารณประโยชน

1.12	 หนงัสอืกระทรวงมหาดไทย	ที	่มท	0511.3/ว	2297	ลงวนัที	่21	เมษายน	2564	

เรื่อง	 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการขออนุญาตใช้ประโยชนในที่ดินของรัฐตามมาตรา	 9	 และการขอ

สัมปทานตามมาตรา	12	แหงประมวลกฎหมายที่ดิน

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
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2.	 ผู้มีอ�ำนำจอนุมัติ
2.1	 การถอนสภาพทีด่นิอนัเป็นสาธารณสมบตัขิองแผนดนิประเภทพลเมอืงใช้รวมกนั		

(ทีด่นิสาธารณประโยชน)	การถอนสภาพทีด่นิต้องกระท�าโดยตราพระราชบญัญติัหรือพระราชกฤษฎีกา	

แล้วแตกรณี

2.2		 การขออนุญาตใช้ประโยชนในที่ดินของรัฐเป็นการชั่วคราวตามมาตรา	 9	 แหง

ประมวลกฎหมายที่ดิน

2.2.1	 กรณีที่ดินที่ขอใช้เป็นที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผนดินที่ราษฎร	

ใช้ประโยชนรวมกนั	หากราษฎรในพืน้ท่ี/ราษฎรทีเ่คยใช้ประโยชนรวมกนั	องคกรปกครองสวนท้องถิน่	

อ�าเภอ	 จังหวัดไมขัดข้อง	 ผู้วาราชการจังหวัดท้องท่ีจะอนุญาตได้ต้องได้รับอนุมัติจากรัฐมนตร	ี

วาการกระทรวงมหาดไทยกอน

2.2.2	 กรณีที่ดินที่ขอใช้เป็นที่ดินที่มิได้มีบุคคลใดมีสิทธิครอบครอง	ที่เวนคืน		

ที่ทอดทิ้งไมท�าประโยชน	 ท่ีรกร้างวางเปลา	 หรือที่ดินสาธารณประโยชนที่ราษฎรเลิกใช้ประโยชน	

รวมกนั	และถกูถอนสภาพโดยกฎหมายปฏริปูทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม	แล้วตกอยูในสถานะทีร่กร้างวางเปลา	

เม่ือได้รับหนังสือยืนยันจาก	 ส.ป.ก.	 วาไมประสงคจะใช้ที่ดินท่ีถูกถอนสภาพเพ่ือการปฏิรูปท่ีดิน	

เพื่อเกษตรกรรมตลอดไป	 และยินยอมให้กระทรวงมหาดไทยอนุญาตให้ทบวงการเมืองเข้าใช้

ประโยชนในราชการหรือด�าเนินการขึ้นทะเบียนการใช้ประโยชนได้	 ผู้วาราชการจังหวัดอนุญาตได้

โดยไมต้องขออนุมัติจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยกอน

3.	 สถำนที่ยื่นค�ำขอ
3.1	 ในเขตกรุงเทพมหานคร	

3.1.1	 เจ้าพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร	หรือ

3.1.2		 เจ้าพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานครสาขา	แล้วแตกรณี

3.2	 ในเขตจังหวัดอื่น

3.2.1		 เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด	หรือ

3.2.2		 เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสาขา	แล้วแตกรณี
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4.	 ขั้นตอนกำรขอถอนสภำพที่ดิน	และขั้นตอนกำรขออนุมัติ/อนุญำต
4.1	 การถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภทพลเมือง 

ใช้ร่วมกัน	(ที่ดินสาธารณประโยชน์)

4.1.1	 ผูข้อซึง่เป็นทบวงการเมอืงยืน่เร่ืองตอผู้วาราชการจังหวดัหากอยูในเขต

กรุงเทพมหานครให้ยื่นตออธิบดีกรมที่ดิน	 โดยที่ดินจะต้องอยูในบริเวณที่ก�าหนดความเหมาะสม	

ใช้ประโยชนในราชการและไมขัดกฎหมายผังเมือง

4.1.2	 อ�าเภอท้องท่ีรวมกับองคกรปกครองสวนท้องถิ่นสอบสวนประวัติ	

ความเป็นมาพร้อมให้ความเห็น

4.1.3	 ผู้ขอประสานองคกรปกครองสวนท้องถิ่นเพ่ือจัดให้มีกระบวนการ	

รับฟังความคิดเห็นของราษฎร

4.1.4	 องคกรปกครองสวนท้องถิ่นน�าเรื่องเข้าสูการพิจารณาของสภาองคกร

ปกครองสวนท้องถิ่น

4.1.5	 ส�านักงานท่ีดินจังหวัดแจ้งขอความเห็นหนวยงานที่เก่ียวข้องในพื้นที	่

เชน	ส.ป.ก.จงัหวดั	หนวยงานป่าไม้พืน้ที	่โยธาธกิารและผังเมอืงจังหวดั	อ�าเภอ	และองคกรปกครอง

สวนท้องถิ่น	เป็นต้น

4.1.6		 ส�านักงานที่ดินจังหวัดเสนอคณะกรรมการก�ากับการใช้ท่ีดินของรัฐ

ประจ�าจังหวัดพิจารณาให้ความเห็น

4.1.7	 ส�านักงานท่ีดินจังหวัดสรุปเร่ืองพร้อมความเห็นของจังหวัดสงให้	

กรมที่ดินทราบ

4.1.8	 กรมที่ดินตรวจสอบเร่ืองและยกราง	 พ.ร.ฎ./พ.ร.บ.	 ถอนสภาพ		

พร้อมรูปแผนที่แนบท้ายเสนอกระทรวงมหาดไทยพิจารณา

4.1.9	 ส�านกักฎหมาย	ส�านกังานปลดักระทรวงมหาดไทย	เสนอคณะกรรมการ

พิจารณารางกฎหมายของกระทรวงมหาดไทย

4.1.10	 กรมทีด่นิสงเรือ่งให้ส�านกัเลขาธกิารคณะรัฐมนตรีน�าเข้าคณะรัฐมนตรี

เพื่อพิจารณา

4.1.11	 คณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบแล้วสงให้คณะกรรมการกฤษฎีกา

พิจารณารางพระราชกฤษฎีกา/พระราชบัญญัติ	ถอนสภาพฯ

4.1.12	 กระบวนการออกพระราชกฤษฎีกา/พระราชบัญญัติ	ถอนสภาพฯ

4.1.13	 กรมที่ดินแจ้งจังหวัด	ผู้ขอ	และกรมธนารักษ
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	4.2	 การขออนญุาตใช้ประโยชน์ในทีดิ่นของรฐัเป็นการช่ัวคราวตามมาตรา	9	แห่ง 

ประมวลกฎหมายที่ดิน

4.2.1	 สวนราชการทีม่คีวามประสงคขอใช้ท่ีดินของรัฐเพ่ือประโยชนในราชการ	

ยืน่ค�าขอ	(แบบ	ท.ด.	64)	ตอเจ้าพนกังานทีด่นิจงัหวดั/เจ้าพนกังานทีดิ่นจังหวดัสาขา	พร้อมแผนงาน/	

โครงการ	เหตุผลความจ�าเป็น	วัตถุประสงค	วิธีด�าเนินการ	งบประมาณ	แผนที่สังเขป	ส�าเนาแผนที่

ภูมิประเทศ	1	:	50,000	แสดงที่ตั้งคาพิกัด

4.2.2	 ส�านักงานที่ดินจังหวัด/สาขา	ตรวจสอบข้อเท็จจริงตามแบบ	ท.ด.	66	

และออกไปชันสูตร	ตามแบบ	ท.ด.	67

4.2.3	 รงัวดัตามหลกัวชิาการ	แสดงขอบเขต	เนือ้ที	่ลงทีห่มายในระวาง	ระวาง

แผนที่ภูมิประเทศ	1	:	50,000	ระบุคาพิกัด	เจ้าหน้าที่รับรองความถูกต้อง

4.2.4	 อ�าเภอและองคกรปกครองสวนท้องถิ่นสอบสวนประวัติความเป็นมา

ของที่ดินตามกรอบแนวทางในการด�าเนินการถอนสภาพตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย	 วาด้วย

วิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการถอนสภาพ	การจัดขึ้นทะเบียนและการจัดหาผลประโยชน	ตามประมวล

กฎหมายที่ดิน	พ.ศ.	2550	ข้อ	13

4.2.5	 ประกาศตามแบบ	ท.ด.	25	ก�าหนด	30	วัน

4.2.6		 จัดให้มีการประชุมราษฎรในพื้นที่/ราษฎรที่เคยใช้ประโยชนรวมกัน	

องคกรปกครองสวนท้องถิน่เพือ่ขอความเหน็ในการขอใช้และขอถอนสภาพ	หรอืจดัขึน้ทะเบยีนทีด่นิ

4.2.7	 จังหวัดด�าเนินการท�าหนังสือขอให้หนวยงานที่มีอ�านาจหน้าที่ตาม

กฎหมายตรวจสอบและให้ความเห็นวา	 เห็นควรอนุญาตในการขอใช้และขอถอนสภาพหรือจัดข้ึน

ทะเบียนที่ดินดังกลาวหรือไม	อยางไร

4.2.7.1	 ส�านักงานพัฒนาที่ดินเขตพื้นที่ตรวจสอบเขตป่าไม้ถาวร	

ตามมติคณะรัฐมนตรี

4.2.7.2		 ส�านกัจดัการทรพัยากรป่าไม้ตรวจสอบเขตป่าสงวนแหงชาติ

4.2.7.3		 ส�านกับรหิารพืน้ทีอ่นรุกัษตรวจสอบเขตอุทยานแหงชาติ	หรอื

เขตรักษาพันธุสัตวป่า	และเขตห้ามลาสัตวป่า

4.2.7.4		 สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนพื้นที่ตรวจสอบเขตพื้นที่

ป่าชายเลนตามมติคณะรัฐมนตรี
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4.2.7.5	 หนวยทหารในเขตพื้นที่ตรวจสอบวามีความส�าคัญทาง

ยุทธศาสตรหรือไม	ควรอนุญาตหรือไม

4.2.7.6	 ส�านักงานศิลปากรในเขตพื้นที่รับผิดชอบ	 ตรวจสอบวามี

โบราณสถาน	 โบราณวัตถุ	 ศิลปวัตถุ	 หรือเป็นแหลงโบราณคดีซึ่งมีความส�าคัญทางประวัติศาสตร

หรือไม

4.2.7.7	 องคกรปกครองสวนท้องถิ่นวาขัดข้องหรือไม	 ควรอนุญาต

หรือไม

4.2.7.8	 ส�านักงานสิ่งแวดล้อมจังหวัดหรือส�านักงานสิ่งแวดล้อมภาค

วาจะขัดข้องทางด้านสิ่งแวดล้อมหรือไม	ควรอนุญาตหรือไม	

4.2.7.9	 ส�านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดวาขัดข้องทางด้าน

ผังเมืองหรือไม

4.2.7.10	ส�านกังานการปฏรูิปทีดิ่นจังหวดัวาอยูในเขตพระราชกฤษฎกีา	

การก�าหนดเป็นเขตปฏิรูปที่ดินหรือไม	 หากอยูจะต้องได้รับแจ้งวาไมประสงคจะใช้เพื่อการปฏิรูป

ที่ดินตลอดไปกอน	

4.2.7.11	อ�าเภอ/จังหวัด	 มีความเห็นเป็นประการใด	 ควรอนุญาต	

หรือไม

4.2.7.12	หนวยราชการอื่น	 ๆ	 ที่เกี่ยวข้องแล้วแตเห็นสมควร	 เชน		

แขวงการทาง	เป็นต้น

4.2.8	น�าเข้าคณะกรรมการประจ�าจังหวัดพิจารณาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย	

วาด้วยหลักเกณฑ	 และวิธีการเกี่ยวกับการอนุญาตตามมาตรา	 9	 แหงประมวลกฎหมายที่ดิน		

พ.ศ.	2543	ข้อ	8,	9

4.2.9	เสนอผู ้ว าราชการจังหวัดออกใบอนุญาตแล้วแจ้งหนวยงานที่เกี่ยวข้อง		

ถ้าเป็นที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผนดินที่ราษฎรใช้ประโยชนรวมกัน	 ให้สงเรื่องให้กรมที่ดิน

เพื่อเสนอรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติ	กอนออกใบอนุญาต
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4.3	 หลักเกณฑ์ผู้ขอ

ผูข้อมสีถานะเป็นทบวงการเมอืง	พร้อมแสดงเหตุผลความจ�าเป็นเรงดวนในการ	

ด�าเนินการ	และเหตุผลความจ�าเป็นในการใช้ประโยชนในที่ดินเกิน	10	ไร

4.4	 การออกใบอนุญาต

4.4.1	 ออกใบอนุญาตได้คราวละไมเกิน	5	ปี

4.4.2		 แบบใบอนุญาต	 ท.ด.	 69	 ให้ก�าหนดเง่ือนไขไว้ด้วยวาผู้ขอจะต้องให้	

ความรวมมอืในการด�าเนนิการถอนสภาพ	หรอืจดัข้ึนทะเบยีนท่ีดินโดยใช้งบประมาณตนเองให้แล้วเสร็จ	

กอนครบก�าหนดเวลาท่ีอนุญาต	 โดยเสียคาตอบแทนให้แกรัฐตามนัยมาตรา	 7/1	 แหงประมวล

กฎหมายที่ดิน

4.4.3	 ถ้าไมปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ก�าหนด	 หรือมีผลกระทบสิ่งแวดล้อม		

หรือเกิดอันตรายความเสียหายอยางร้ายแรง	ให้เพิกถอนใบอนุญาตได้

4.5	 การก�าหนดค่าตอบแทน

ผูข้อต้องเสยีคาตอบแทนเป็นรายปีให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิน่ตามมาตรา	9/1	

แหงประมวลกฎหมายที่ดิน	แตไมเกินไรละ	1,000	บาทตอปี	ตามบัญชีท้ายประมวลกฎหมายที่ดิน

5.	 แบบฟอร์มค�ำขออนุญำต
การขออนญุาตใช้ประโยชนในทีด่นิของรัฐเป็นการชัว่คราวตามมาตรา	9	แหงประมวล

กฎหมายที่ดิน	ยื่นค�าขอตามแบบ	ท.ด.	64

6.	 เอกสำรหลักฐำน
แผนงาน/โครงการ	เหตุผลความจ�าเป็น	วัตถุประสงค	วิธีการด�าเนินการ	งบประมาณ	

แผนที่สังเขป	ส�าเนาแผนที่ภูมิประเทศ	มาตราสวน	1	:	50,000	แสดงที่ตั้งคาพิกัด
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ข้อสังเกต
ทบวงการเมอืงผูข้อสามารถยืน่ความประสงคขอใช้และขอถอนสภาพหรอืจดั

ขึน้ทะเบยีนท่ีดนิไปในคราวเดยีวกนั	โดยในการขอความเห็นราษฎรในพืน้ที/่ราษฎรทีเ่คยใช้

ประโยชนรวมกัน	องคกรปกครองสวนท้องถิ่น	อ�าเภอ	จังหวัด	และหนวยงานราชการอื่น	ๆ 		

ทีเ่ก่ียวข้อง	ควรให้ความเหน็พร้อมไปในคราวเดยีวกนัวาไมขดัข้อง	เห็นควรอนญุาตในการขอใช้	

และถอนสภาพ	หรือจัดขึ้นทะเบียน	 (แล้วแตกรณี)	ที่สาธารณประโยชน	 (ชื่อที่สาธารณะ)		

ทั้งแปลง/บางสวน	เนื้อที่	 						เพื่อให้						(ชื่อหนวยงาน)	 	 	 ใช้เป็นประโยชน	 	 (ตาม

วตัถปุระสงคของหนวยงาน)		เพือ่จะได้ใช้ประกอบการพจิารณาการขอใช้และขอถอนสภาพ

หรือจัดขึ้นทะเบียนที่ดินตอไป	โดยไมต้องกลับไปขอความเห็นใหมอีกครั้ง
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ที่รำชพัสดุ

กรมธนารักษ์

ตามเจตนารมณของกฎหมายวาด้วยที่ราชพัสดุ	 ได้มีจุดหมายให้ที่ราชพัสดุมีไว้

หรือสงวนไว้เพื่อใช้ประโยชนในทางราชการ	 ดังนั้น	 สวนราชการ	 องคกรปกครองสวนท้องถ่ิน	

จงึสามารถขอใช้ท่ีราชพสัดเุพือ่ประโยชนในทางราชการได้ตามความจ�าเป็นและสมควร	โดยเมือ่

ครอบครองหรือใช้ประโยชนในท่ีราชพัสดุแล้วจะต้องมีหน้าที่ในการปกครองดูแล	 บ�ารุงรักษา	

และใช้ที่ราชพัสดุให้เป็นไปตามกฎหมาย	 ระเบียบ	 และมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ

ที่เกี่ยวข้อง	 จึงได้จัดท�าคูมือการใช้ที่ราชพัสดุนี้ขึ้น	 เพื่อเป็นการเผยแพรความรู้และสร้าง

ความเข้าใจเก่ียวกับหลักเกณฑการใช้ท่ีราชพสัดใุห้กบัสวนราชการผูใ้ช้ทีร่าชพสัดไุด้ทราบ	เพ่ือใช้

เป็นแนวทางให้กบัผูใ้ช้ท่ีราชพสัดุในการด�าเนนิการให้ถกูต้องตามกฎหมายทีร่าชพสัด	ุโดยเฉพาะ

อยางยิ่งเพื่อให้สวนราชการและองคกรปกครองสวนท้องถ่ิน	 ตระหนักวาที่ราชพัสดุนั้นมีจ�ากัด	

ควรดูแลรักษาและหวงแหนไว้และเป็นทรัพยสินของสวนรวมของประเทศ	ไมใชสวนราชการใด

สวนราชการหนึ่งเป็นการเฉพาะ	เพื่อให้เกิดประโยชนตอทางราชการตอไป

1.	 ค�ำนิยำมของผู้มีสิทธิขอใช้/ผู้ใช้ที่รำชพัสดุ
ตามกฎกระทรวงการใช้ที่ราชพัสดุ	 พ.ศ.	 2563	 ได้ก�าหนดค�านิยามของผู้มีสิทธิ

ขอใช้และผู้ใช้ที่ราชพัสดุไว้ดังนี้	

1.1	 “ผู้ขอใช้ที่ราชพัสดุ”	 หมายความวา	 สวนราชการหรือองคกรปกครอง

สวนท้องถิ่นที่ขอใช้ที่ราชพัสดุ

1.2	 “ผู ้ใช้ท่ีราชพัสดุ”	 หมายความวา	 สวนราชการหรือองคกรปกครอง

สวนท้องถิ่นที่เป็นผู้ใช้	ปกครอง	ดูแล	และบ�ารุงรักษาที่ราชพัสดุ

หมำยเหตุ	

“สวนราชการ”	และ	“องคกรปกครองสวนท้องถิ่น”	ตามกฎหมายเกี่ยวกับ

ที่ราชพัสดุ	หมายถึง	1.	สวนราชการ	หมายถึง	สวนราชการตามพระราชบัญญัติปรับปรุง

กระทรวง	ทบวง	กรม	พ.ศ.	2545	และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติม	และหนวยงานท่ีรับผิดชอบงานธรุการ

ขององคกรอสิระตามรฐัธรรมนญูหรือศาลหรอืองคกรอยัการหรือรฐัสภา	2.	องคกรปกครอง

สวนท้องถ่ิน	 หมายถึง	 องคการบริหารสวนจังหวัด	 เทศบาล	 องคการบริหารสวนต�าบล	

กรุงเทพมหานคร	เมืองพัทยา	และองคกรปกครองสวนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง

กรมธนารักษ์

ตามเจตนารมณของกฎหมายวาด้วยท่ีราชพัสดุ	 ได้มีจุดหมายให้ที่ราชพัสดุมีไว้
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2.	 กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
2.1	 พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ	พ.ศ.	2562

2.2		 กฎกระทรวงการใช้ที่ราชพัสดุ	พ.ศ.	2563

2.3		 กฎกระทรวง	 วาด้วยหลักเกณฑและวิธีการปกครอง	 ดูแล	 บ�ารุงรักษา		

ใช้	และจัดหาประโยชนเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ	พ.ศ.	2545	และที่แก้ไขเพิ่มเติม

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

3.	 หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำอนุญำตให้ใช้ที่รำชพัสดุ
3.1	 การขอใช้ที่ราชพัสดุตามกฎกระทรวงการใช้ที่ราชพัสดุ	พ.ศ.	2563	ข้อ	7	 (1)

และการใช้ที่ราชพัสดุตามหลักเกณฑที่กรมธนารักษก�าหนดให้ผู้วาราชการจังหวัดเป็นผู้พิจารณา

อนุญาต

3.2	 กรณีการขอใช้ที่ราชพัสดุที่เกินกวามาตรฐานการใช้ที่ราชพัสดุตามหลักเกณฑ

ที่กรมธนารักษก�าหนด	ให้ใช้หลักเกณฑการพิจารณา	ดังตอไปนี้

3.2.1	 กรณกีารขอใช้ทีร่าชพสัดเุนือ้ทีไ่มเกนิ	20	ไร	ให้ผูอ้�านวยการกองบรหิาร	

ทีร่าชพัสดกุรงุเทพมหานคร	และผูอ้�านวยการกองบรหิารทีร่าชพสัดภุมูภิาค	เป็นผูพ้จิารณาอนญุาต

3.2.2	 กรณีการขอใช้ที่ราชพัสดุเนื้อที่เกินกวา	20	ไรขึ้นไป	แตไมเกิน	30	ไร	

ให้รองอธิบดีกรมธนารักษ	เป็นผู้พิจารณาอนุญาต

3.2.3	 กรณีการขอใช้ที่ราชพัสดุเนื้อที่เกินกวา	 30	 ไร	 ขึ้นไป	 หรือการขอใช้	

ทีร่าชพัสดกุรณทีีเ่ป็นงานนโยบาย/โครงการส�าคญั	เชน	โครงการน�าทีร่าชพสัดไุปสนบัสนนุกจิกรรม	

ตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	 เรื่องที่เป็นปัญหาทางการเมือง	 เศรษฐกิจ	 สังคม		

การศาสนา	และเรื่องที่เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี	ให้อธิบดีกรมธนารักษเป็นผู้พิจารณาอนุญาต

4.	 กำรยื่นหนังสือแสดงควำมประสงค์ขอใช้ที่รำชพัสดุ	 ให้ผู ้ขอใช้ที่ราชพัสด	ุ

ยื่น	ณ	สถานที่ดังตอไปนี้

4.1	 ที่ราชพัสดุตั้งอยูในกรุงเทพมหานคร	ให้ยื่นตอกรมธนารักษ

4.2	 ท่ีราชพัสดุตั้งอยูในจังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานคร	 ให้ยื่นตอส�านักงาน

ธนารักษพื้นที่ซึ่งที่ราชพัสดุตั้งอยู
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5.	 หลักเกณฑ์กำรขอใช้ที่รำชพัสดุ	และมำตรฐำนกำรใช้ที่รำชพัสดุ
5.1	 การขอใช้ที่ราชพัสดุ

ในการขอใช้ท่ีราชพัสดุ	 ให้ผู้ขอใช้ที่ราชพัสดุซ่ึงประสงคจะขอใช้ที่ราชพัสดุ	

เพือ่ประโยชนในทางราชการในการปฏิบตัติามหน้าทีแ่ละอ�านาจยืน่หนงัสือแสดงความประสงคขอใช้

ทีร่าชพสัด	ุโดยแจ้งวตัถปุระสงคในการขอใช้ทีร่าชพัสดุ	พร้อมด้วยเอกสารหรือหลักฐานทีเ่กีย่วข้อง		

โดยสามารถแบงออกได้เป็น	 2	 กรณี	 คือ	 กรณีท่ี	 1	 ที่ราชพัสดุที่ขอใช้เป็นที่วางและไมอยู 	

ในความครอบครองของหนวยงานใด	 และกรณีท่ี	 2	 ที่ราชพัสดุที่อยูในความครอบครองของ	

สวนราชการ	ซึ่งกรมธนารักษได้ก�าหนดแนวทางในการด�าเนินการไว้	ดังนี้

5.1.1	 กรณีท่ีราชพัสดุ เป ็นที่ว างและไม อยู  ในความครอบครองของ	

หนวยงานใดให้ยื่นค�าขอใช้ตอกรมธนารักษหรือส�านักงานธนารักษพื้นที่

5.1.2	 กรณีเป็นที่ราชพัสดุที่อยูในความครอบครองของสวนราชการผู้ขอใช้	

ที่ราชพัสดุจะต้องท�าความตกลงกับสวนราชการที่ครอบครองอยูกอน	 เมื่อได้รับความยินยอมแล้ว

จึงจะยื่นค�าขอใช้ตอกรมธนารักษหรือส�านักงานธนารักษพื้นที่

5.2	 หลักเกณฑและขั้นตอนการขอใช้ที่ราชพัสดุ

5.2.1	 หลักฐานประกอบการขอใช้ที่ราชพัสดุ

ผู ้ขอใช้ที่ราชพัสดุซึ่งประสงคจะขอใช้ที่ราชพัสดุเพื่อประโยชน	

ในทางราชการในการปฏิบัติตามหน้าที่และอ�านาจยื่นหนังสือแสดงความประสงคขอใช้ที่ราชพัสดุ	

พร้อมด้วยเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้อง	ซึ่งอยางน้อยต้องประกอบด้วยข้อมูลดังตอไปนี้

1)	 แบบขอใช้ที่ราชพัสดุ	(แบบ	ทบ.4)	โดยกรอกรายละเอียดตาง	ๆ	

ให้ครบถ้วนสมบูรณ	และลงนามโดยหัวหน้าสวนราชการระดบักระทรวง	ทบวง	กรม	องคกรปกครอง

สวนท้องถิ่นหรือผู้ที่ได้รับมอบอ�านาจจากหัวหน้าสวนราชการดังกลาว

2)		 รายละเอียดเกี่ยวกับโครงการที่จะขอใช้ที่ราชพัสดุ

3)	 ค�าขอตัง้งบประมาณหรือเอกสารการได้รับอนมัุติงบประมาณของ

โครงการที่จะขอใช้ที่ราชพัสดุ	

4)	 แผนที่แสดงรายละเอียด

(1)	 ที่ตั้งและพิกัดของที่ราชพัสดุ	 โดยแสดงสถานท่ีส�าคัญ	 เชน		

ศูนยราชการหลักของจังหวัดหรืออ�าเภอ	 ศาสนสถาน	 โบราณสถาน	 หรือสถานศึกษา	 ในระยะ	

สิบกิโลเมตรจากที่ตั้งของที่ราชพัสดุ
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(2)	 การใช้ประโยชนในที่ดินที่เป็นที่ราชพัสดุในปัจจุบันทั้งแปลง	

และแสดงการใช้ประโยชนในที่ดินบริเวณข้างเคียง

5)	 แผนผังแสดงการใช้ประโยชนในที่ดินเฉพาะบริเวณท่ีขอใช	้

ที่ราชพัสดุ	 โดยแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับอาคารและส่ิงปลูกสร้างท่ีจะปลูกสร้าง	 ซ่ึงมีมาตราสวน	

ที่ถูกต้องตามหลักวิชาการและรับรองโดยสถาปนิก	วิศวกร	นายชางโยธาหรือนายชางส�ารวจ

6)	 เอกสารหรือหลักฐานอื่นตามที่อธิบดีก�าหนด

ในกรณีท่ีราชพัสดุอยู ในพื้นที่เดียวกันกับพ้ืนที่ที่สวนราชการหรือ	

หนวยงานของรัฐแหงอื่นมีหน้าที่และอ�านาจดูแลรับผิดชอบ	 ให้ผู้ขอใช้ที่ราชพัสดุยื่นหนังสือแสดง

ความเห็นของสวนราชการหรือหนวยงานของรัฐดังกลาวเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย

5.2.2	 กรณีสวนราชการและองคกรปกครองสวนท้องถิ่นขอใช้ที่ราชพัสดุ

สวนราชการและองคกรปกครองสวนท้องถ่ิน	 ผู้ขอใช้ท่ีราชพัสดุ	

จะขอใช้ทีร่าชพสัดไุด้เฉพาะเพือ่ประโยชนในทางราชการในการปฏบิติัตามหน้าท่ีและอ�านาจเทานัน้		

โดยในการขอใช้จะต้องแจ้งเหตุผลความจ�าเป็นในการขอใช้ที่ราชพัสดุนั้นให้ชัดเจน	 และจะต้องยื่น

ค�าขอใช้ตอกรมธนารักษ	ดังนี้

1)	 กรณีที่ราชพัสดุตั้งอยูในกรุงเทพมหานคร

ให้ยืน่ค�าขอใช้ทีร่าชพสัดตุอกรมธนารกัษ	โดยแนบเอกสารหลกัฐาน	

ประกอบค�าขอใช้ตามข้อ	5.2.1	ให้ครบถ้วน	และมีขั้นตอนการด�าเนินการ	ดังนี้

คู่มือการอนุมัติ อนุญาตขอใช้พื้นที่จากส่วนราชการ18



คู่มือการอนุมัติ	อนุญาตขอใช้พื้นที่จากสวนราชการ 19



2)	 กรณีที่ราชพัสดุตั้งอยู ในจังหวัดอื่น	 ให้ยื่นค�าขอใช้ที่ราชพัสดุ	

ตอส�านักงานธนารักษพื้นที่	โดยแบงเป็น	2	กรณี	คือ

(1)	 การขอใช้ทีร่าชพัสดุเป็นการชัว่คราวในกรณทีีม่คีวามจ�าเป็น

และเรงดวนเพื่อประโยชนในการป้องกันหรือบรรเทาสาธารณภัย	 และการขอใช้ที่ราชพัสดุเพ่ือ

กอสร้างอาคารที่ท�าการบ้านพัก	กิจการสาธารณูปการ	หรือกิจการสาธารณูปโภค	ซึ่งมีเนื้อที่ที่ใช้ใน

การกอสร้างและเนือ้ทีท่ีข่อใช้ทัง้หมดตามทีอ่ธบิดกี�าหนด	ให้ยืน่ค�าขอใช้ตอส�านกังานธนารกัษพืน้ท่ี	

พร้อมแนบเอกสารประกอบค�าขอตามข้อ	5.2.1	ให้ครบถ้วน	โดยส�านกังานธนารักษพ้ืนท่ีจะรวบรวม

เอกสารหลักฐานน�าเสนอผู้วาราชการจังหวัดพิจารณาอนุญาต	และมีขั้นตอนการด�าเนินการ	ดังนี้
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(2)	 กรณีการขอใช้ท่ีราชพัสดุที่มีเนื้อท่ีท่ีใช้ในการกอสร้างและ	

เนือ้ทีท่ีข่อใช้ท้ังหมดไมเป็นไปตามท่ีอธบิดกี�าหนด	ผูข้อใช้ทีร่าชพสัดุจะต้องยืน่ค�าขอใช้ตอส�านักงาน

ธนารักษพื้นที่	 โดยแนบเอกสารหลักฐานประกอบค�าขอตามข้อ	5.2.1	ให้ครบถ้วน	และส�านักงาน

ธนารักษพื้นที่จะรวบรวมเอกสารหลักฐานน�าเสนอผู้วาราชการจังหวัดให้ความยินยอมแล้วสงเร่ือง

ให้กรมธนารักษพิจารณาอนุญาต	โดยมีขั้นตอนการด�าเนินการ	ดังนี้
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5.2.3	 กรณีผู้ใช้ที่ราชพัสดุเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงคการใช้ที่ราชพัสดุ

กระบวนงานนี้ไมรวมถึงการขอเปลี่ยนแปลงจากการใช้ในราชการ

มาเป็นการจัดหาประโยชน	 ซึ่งการด�าเนินการในลักษณะเชนนี้ต้องสงคืนหรือยินยอมในการน�า	

ที่ราชพัสดุในความครอบครองมาจัดให้เชา	โดยต้องแจ้งให้กรมธนารักษเป็นผู้ด�าเนินการ

ตามกฎกระทรวงการใช้ที่ราชพัสดุ	 พ.ศ.	 2563	 ข้อ	 11	 วรรคสอง		

ก�าหนดไว้วา	เมือ่ผูใ้ช้ทีร่าชพสัดเุปลีย่นแปลงวตัถปุระสงคการใช้ทีร่าชพัสด	ุให้แจ้งและขอท�าความตกลง	

กบักรมธนารกัษใหม	ให้น�าความในข้อ	3	ข้อ	4	ข้อ	5	และข้อ	7	มาใช้บงัคบัแกการขอท�าความตกลง	

เพื่อเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงคการใช้ที่ราชพัสดุตามวรรคสองด้วยโดยอนุโลม	 โดยมีขั้นตอน	

ด�าเนินการ	ดังนี้	
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5.3	 เกณฑมาตรฐานการใช้ที่ราชพัสดุ
กรมธนารกัษได้ก�าหนดหลกัเกณฑการพจิารณาอนญุาตให้สวนราชการ	องคกร

ปกครองสวนท้องถิ่น	ซึ่งขอใช้ที่ราชพัสดุนั้นตามที่จ�าเป็นและสมควร	เพื่อประโยชนในทางราชการ
ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน	ดังนี้

5.3.1	 การขอใช้ที่ราชพัสดุเพื่อกอสร้างที่ท�าการ
หมายถึง	 สถานที่ท�างาน	 เชน	 อาคารที่ท�าการ	 ห้องสมุดประชาชน		

ศูนยการเรียนรู้	ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก	ศูนยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	เป็นต้น

เกณฑ์มาตรฐานการใช้ที่ราชพัสดุ

การขอใช้ที่ดินราชพัสดุ การขอใช้อาคารราชพัสดุ

เนื้อที่ไมเกิน	1	ไร เนื้อที่ไมเกิน	10	ตารางเมตรตอคน

***	 ในกรณีขอใช้เกินมาตรฐานหรือมิได้ก�าหนดมาตรฐานไว้	 ให้ผู้ขอใช้ท่ีราชพัสดุชี้แจงเหตุผล	

ความจ�าเป็น	พร้อมกบัจดัท�าแผนผงัแสดงโครงการทีจ่ะใช้ประโยชนสงให้กรมธนารกัษเพือ่ประกอบการ	

พิจารณาเป็นราย	ๆ	ไป	***

5.3.2	 การขอใช้ที่ราชพัสดุเพื่อกอสร้างบ้านพักข้าราชการ

ประเภท/ระดับต�าแหน่ง

บ้านเดี่ยว
ใช้เนื้อที่ 
ไม่เกิน	
(ตร.ว.)

บ้านแฝด
ใช้เนื้อที่ 
ไม่เกิน	
(ตร.ว.)

อาคารชุดพัก
อาศัย	18	หน่วย
ใช้เนื้อที่ไม่เกิน	

(ตร.ว.)

อาคารชุดพัก
อาศัย	30	หน่วย
ใช้เนื้อที่ไม่เกิน	

(ตร.ว.)

1.	ประเภทบรหิาร	ระดบัต้น	

และระดับสูง	 ประเภท

วิชาการ	ระดับทรงคุณวุฒิ
200 - -

2.	ประเภทอ�านวยการ	

ระดับต ้นและระดับสู ง

ประเภทวิชาการ	 ระดับ

ช�านาญการพิเศษ	 และ

ระดับเชี่ยวชาญ	 ประเภท

ทั่วไป	ระดับทักษะพิเศษ

150 - - -
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ประเภท/ระดับต�าแหน่ง

บ้านเดี่ยว
ใช้เนื้อที่ 
ไม่เกิน	
(ตร.ว.)

บ้านแฝด
ใช้เนื้อที่ 
ไม่เกิน	
(ตร.ว.)

อาคารชุดพัก
อาศัย	18	หน่วย
ใช้เนื้อที่ไม่เกิน	

(ตร.ว.)

อาคารชุดพัก
อาศัย	30	หน่วย
ใช้เนื้อที่ไม่เกิน	

(ตร.ว.)

3.	ประเภทวิชาการ	ระดับ

ช�านาญการประเภทท่ัวไป	

ระดับช�านาญงาน	 และ

ระดับอาวุโส

100 - - -

4.	ประเภทวิชาการ	ระดับ

ปฏิบัติการประเภททั่วไป	

ระดับปฏิบัติงาน
- 50 450 650

***	ในกรณทีีข่อใช้ท่ีดนิราชพสัดเุพือ่กอสร้างบ้านพกัข้าราชการในลักษณะรปูแบบอืน่ทีไ่มได้ก�าหนด

มาตรฐานไว้หรือขอใช้เกินมาตรฐานก�าหนด	 ให้ผู้ขอใช้ท่ีราชพัสดุรวบรวมเอกสารหลักฐานสงให	้

กรมธนารักษพิจารณาความเหมาะสมเป็นกรณีไป	***

5.3.3	 การขอใช้ที่ราชพัสดุเพื่อกอสร้างกิจการสาธารณูปโภค

กิจการสาธารณูปโภค ลักษณะการด�าเนินการ

1.	ถนน

2.	ไฟฟ้า	ประปา	โทรศัพท	
การระบายน�้า	การสื่อสาร

3.	ระบบโครงขายคมนาคม	
ที่ใช้ในการสัญจรไปมา

-	 การขยายความกว้างหรอืความยาว	การปรบัปรงุ	ซอมแซมถนน
ที่มีอยูเดิมในที่ราชพัสดุ	หรือถนนในเขตคันคลองชลประทาน

-	 การตัดถนนใหมในที่ราชพัสดุเช่ือมระหวางถนนสาธารณะ	
กับถนนสาธารณะ

-	 การตัดถนนใหมในที่ราชพัสดุเชื่อมระหวางทางหรือถนน		
ภายในที่ราชพัสดุที่มีอยูเดิม

-		การปักเสา	พาดสายไฟฟ้า	หรือปรับปรุง	ซอมแซมเสา	
	 หรือสายไฟฟ้า
-	 การวางหรือปรับปรุง	ซอมแซมทอประปา	ทอระบายน�้า
-	 การวางหรอืปรบัปรงุ	ซอมแซมสายโทรศพัท	หรอืสายสงระบบ

การสื่อสาร

-	 การกอสร้างสะพาน	ทางเชื่อมระหวางถนนสาธารณะ	ทางยก
ระดับ	หรือทางลอด	หรืออุโมงคข้ามแยก

-		การกอสร้างสะพานคนข้าม
-		หรอืลกัษณะการด�าเนนิการจดัสร้างระบบโครงขายการจราจร	

ที่มีลักษณะเดียวกัน
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อนึง่	 การขอใช้ทีร่าชพสัดเุพือ่จดัสร้างระบบโครงขายคมนาคมทีใ่ช้ในการสญัจรไปมา	

ดงักลาว	ต้องไมเป็นการเอื้อประโยชนให้เอกชนรายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ

***	การให้ใช้ทีร่าชพสัดเุพือ่กจิการดังกลาวข้างต้น	หากทีดิ่นอยูในความครอบครองของสวนราชการอืน่	

หรือเป็นพื้นที่ ท่ีจัดให้เช า	 จะต้องได้รับความยินยอมจากสวนราชการผู ้ครอบครองหรือ	

ผูเ้ชากอนแล้วแตกรณ	ีและการด�าเนนิการจะต้องประสานและตรวจสอบ	รวมทัง้ปฏบิติัตามกฎหมาย	

และระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการกอสร้างอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างด้วย	***

5.3.4	 การขอใช้ที่ราชพัสดุเพื่อจัดสร้างสาธารณูปการ

***	การก�าหนดเกณฑมาตรฐานการใช้ทีร่าชพสัดุ	ตามข้อ	5.3	ข้างต้น	อาศยัอ�านาจตามกฎกระทรวง

วาด้วยหลักเกณฑและวิธีการปกครอง	ดูแล	บ�ารุงรักษา	ใช้	และจัดหาประโยชนเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ		

พ.ศ.	 2545	 ข้อ	 14	 วรรคสาม	 (2)	 ที่ใช้บังคับอยูในวันกอนวันที่กฎกระทรวงการใช้ที่ราชพัสดุ		

พ.ศ.	2563	ประกาศในราชกจิจานเุบกษา	เลม	137	ตอนท่ี	98	ก	เมือ่วันท่ี	3	ธนัวาคม	2563	ให้ใช้บังคบั	

ได้ตอไปเทาท่ีไมขัดหรือแย้งกับกฎกระทรวงการใช้ที่ราชพัสดุ	 พ.ศ.	 2563	 จนกวาจะมีระเบียบ	

ที่ออกตามกฎกระทรวงนี้	***

ประเภท มาตรฐานการใช้
เนื้อที่ไม่เกิน

1.	สวนสาธารณะ

2.	สนามกีฬา		ลานกีฬา

3.	การกอสร้างศาลาที่พักริมทาง	ป้อมยาม	ป้อมต�ารวจ	

	 ศูนยบริการข้อมูลเพื่อการทองเที่ยว	หรือการด�าเนินการ	

ในลักษณะท�านองเดียวกัน	ในที่ราชพัสดุที่อยูในเขตทาง

หรือเขตชลประทาน

4.	การติดตั้งป้ายบอกทางหรือป้ายประชาสัมพันธของทาง

ราชการในที่ราชพัสดุที่อยูในเขตทางหรือเขตชลประทาน

10	ไร

3	ไร

ให้ใช้ที่ราชพัสดุจ�านวนเนื้อที่	

ตามความจ�าเป็น

ให้ใช้ที่ราชพัสดุจ�านวนเนื้อที่	

ตามความจ�าเป็น
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5.4	 เงื่อนไขการใช้ที่ราชพัสดุส�าหรับผู้ใช้ที่ราชพัสดุ

5.4.1	 ต้องใช้ที่ราชพัสดุตามวัตถุประสงคที่ขอใช้ภายในระยะเวลา	 3	 ปี		

นับแตวันที่ท�าความตกลงกับกรมธนารักษ

5.4.2		 ในกรณทีีม่กีารใช้	ร้ือถอน	หรือดัดแปลงทีร่าชพัสดุ	หรือกระท�าการใด	ๆ 		

อันมผีลกระทบตอสาระส�าคญัหรอืสถานะของทีร่าชพัสดุ	โดยยงัเป็นการด�าเนนิการตามวตัถปุระสงคเดิม	

ให้ผู้ใช้ที่ราชพัสดุแจ้งกรมธนารักษทราบเพื่อแก้ไขรายการทะเบียนที่ราชพัสดุให้ถูกต้อง

5.4.3	 ผู ้ ใช ้ที่ราชพัสดุซึ่งประสงคจะรื้อถอนหรือดัดแปลงอาคารหรือ	

สิ่งปลูกสร้างที่เป็นที่ราชพัสดุที่อาจมีผลกระทบตอคุณคาทางประวัติศาสตร	 ศิลปกรรม	 หรือ

สถาปัตยกรรมที่ควรอนุรักษของอาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง	ตามบัญชีรายชื่ออาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง	

ที่อธิบดีก�าหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการท่ีราชพัสดุ	 ต้องได้รับความยินยอมจาก	

กรมธนารักษหรือส�านักงานธนารักษพื้นที่แล้วแตกรณีกอน

5.4.4	 ผู ้ ใช ้ที่ราชพัสดุซึ่งประสงคจะรื้อถอนหรือดัดแปลงอาคารหรือ	

สิ่งปลูกสร้างที่เป็นที่ราชพัสดุท่ีเป็นโบราณสถาน	 ให้ด�าเนินการตามกฎหมายวาด้วยโบราณสถาน	

โบราณวัตถุ	ศิลปวัตถุ	และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ

5.4.5	 การจ�าหนายอาคารหรอืสิง่ปลกูสร้างทีร่ือ้ถอน	การจ�าหนายวสัดทุีร่ือ้ถอน		

หรือการจ�าหนายต้นไม้	 ดิน	หรือวัสดุอื่น	ๆ	ที่ได้จากที่ราชพัสดุ	 ให้ผู้ใช้ที่ราชพัสดุปฏิบัติให้เป็นไป	

ตามระเบียบที่รัฐมนตรีก�าหนด	ทั้งนี้	 ถ้ามีเงินที่ได้จากการจ�าหนายให้น�าสงคลังเป็นรายได้แผนดิน

ในนามของกรมธนารักษ

5.4.6	 ต้องดูแลและบ�ารุงรักษาท่ีราชพัสดุให้คงอยูในสภาพท่ีเหมาะสมแก	

การใช้ประโยชนอยูเสมอ	และระมัดระวังมิให้เกิดการบุกรุกหรือความเสียหายใด	ๆ	แกที่ราชพัสดุ	

และให้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบสภาพท่ีราชพัสดุได้	 โดยเจ้าหน้าท่ีแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ใช้ท่ีราชพัสดุ

ทราบลวงหน้าไมน้อยกวาเจ็ดวัน	

5.4.7	 ต้องจดัท�ารายงานเกีย่วกบัการใช้	ปกครอง	ดแูลและบ�ารงุรกัษาทีร่าชพสัด	ุ	

เสนอตอกรมธนารักษภายในเดือนกันยายนของทุกปี

6.	 แบบฟอร์มค�ำขออนุญำต
แบบขอใช้ที่ราชพัสดุ	(แบบ	ทบ.4)	โดยกรอกรายละเอียดตาง	ๆ	ให้ครบถ้วนสมบูรณ	

และลงนามโดยหัวหน้าสวนราชการระดับกระทรวง	 ทบวง	 กรม	 องคกรปกครองสวนท้องถิ่น	

หรือผู้ที่ได้รับมอบอ�านาจจากหัวหน้าสวนราชการดังกลาว
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7.	 เอกสำรหลักฐำนประกอบกำรขอใช้ที่รำชพัสดุ
7.1	 รายละเอียดเกี่ยวกับโครงการที่จะขอใช้ที่ราชพัสดุ

7.2	 ค�าขอตัง้งบประมาณหรอืเอกสารการได้รับอนมุติังบประมาณของโครงการท่ีจะ

ขอใช้ที่ราชพัสดุ	

7.3	 แผนที่แสดงรายละเอียด

7.3.1	 ทีต่ัง้และพกิดัของท่ีราชพัสดุ	โดยแสดงสถานท่ีส�าคญั	เชน	ศนูยราชการหลัก	

ของจังหวัดหรืออ�าเภอ	 ศาสนสถาน	 โบราณสถาน	 หรือสถานศึกษา	 ในระยะสิบกิโลเมตรจาก	

ที่ตั้งของที่ราชพัสดุ

7.3.2	 การใช้ประโยชนในท่ีดินท่ีเป็นท่ีราชพัสดุในปัจจุบนัท้ังแปลง	และแสดง

การใช้ประโยชนในที่ดินบริเวณข้างเคียง

7.4	 แผนผงัแสดงการใช้ประโยชนในทีดิ่นเฉพาะบรเิวณทีข่อใช้ท่ีราชพสัดุ	โดยแสดง

รายละเอียดเกี่ยวกับอาคารและสิ่งปลูกสร้างที่จะปลูกสร้าง	 ซึ่งมีมาตราสวนที่ถูกต้องตามหลัก

วิชาการและรับรองโดยสถาปนิก	วิศวกร	นายชางโยธา	หรือนายชางส�ารวจ

7.5	 เอกสารหรือหลักฐานอื่นตามที่อธิบดีก�าหนด
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พ้ืนที่ปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม

ส�านักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

“การปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม”	 ตามพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อ

เกษตรกรรม	พ.ศ.	2518	มาตรา	4	หมายความวา	การปรับปรุงเกี่ยวกับสิทธิ	และการถือครอง

ในที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม	 รวมตลอดถึงการจัดที่อยูอาศัยในที่ดินเพื่อเกษตรกรรมนั้น	 โดยรัฐ

น�าทีด่นิของรฐั	หรอืทีด่นิทีรั่ฐจัดซือ้หรอืเวนคนืจากเจ้าของทีดิ่น	ซ่ึงมไิด้ท�าประโยชนในทีดิ่นนัน้

ด้วยตนเอง	 หรือมีที่ดินเกินสิทธิตามพระราชบัญญัตินี้	 เพื่อจัดให้แกเกษตรกรผู้ไมมีที่ดิน

ของตนเองหรือเกษตรกรท่ีมท่ีีดนิเลก็น้อยไมเพยีงพอแกการครองชพีและสถาบนัเกษตรกรได้เชาซ้ือ

เชาหรอืเข้าท�าประโยชนโดยรฐัให้ความชวยเหลอืในการพฒันาอาชพีเกษตรกรรม	 การปรับปรุง

ทรพัยากรและปัจจัยการผลติ	ตลอดจนการผลิตและการจ�าหนายให้เกดิผลดียิง่ขึน้	โดยมหีนวยงาน

ที่มีอ�านาจหน้าที่ด�าเนินการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมตามพระราชบัญญัตินี้	 คือ	 ส�านักงาน

การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	(ส.ป.ก.)	

ตามพระราชบัญญัติดังกลาว	 นอกจากภารกิจในการจัดที่ดินให้เกษตรกรเพื่อใช้

ในการประกอบอาชพีเกษตรกรรม	ส.ป.ก.	ยงัมภีารกจิหน้าท่ีในการชวยเหลือพัฒนาปัจจัยตาง	ๆ

ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตทางการเกษตร	 และชีวิตความเป็นอยูของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน	

เพือ่ให้เกษตรกรได้ใช้ทีด่นิให้เกดิประโยชนคุม้คาสงูสดุ	แตเนือ่งจากการพฒันาพืน้ทีโ่ดยการกอสร้าง

สิ่งสาธารณูปโภคในเขตปฏิรูปที่ดินต้องใช้งบประมาณและความรู้เฉพาะทางในการด�าเนินการ

ส.ป.ก.	จึงได้ออกระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	วาด้วยการมอบหมายให้

เลขาธิการส�านักงานการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรมพิจารณาอนุญาตการใช้ท่ีดินเพ่ือกิจการ

สาธารณูปโภค	และกิจการอื่น	ๆ	ในเขตปฏิรูปที่ดิน	พ.ศ.	2536	เพื่อให้สวนราชการ	หนวยงาน

ของรัฐ	 รัฐวิสาหกิจ	 และเอกชนท่ีด�าเนินการโดยไมหวังผลก�าไรสามารถขออนุญาตใช้ท่ีดิน

ในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อด�าเนินกิจการสาธารณูปโภคและกิจการอื่น	 ๆ	 ตามท่ีระเบียบฯ	

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

กรณขีอใช้ทีด่นิส�าหรบัโรงเรยีนทีม่กีารสอนหลายระดับ	ให้ใช้เนือ้ทีส่�าหรับโรงเรียน

ในระดบัทีส่งูกวา	สถานทีต่ัง้จะต้องอยูไมหางจากชุมชนมากเกนิไปและอยูในสิง่แวดล้อมทีเ่หมาะสม
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2.	 การใช้ทีด่นิเพือ่การอนามยั	และสาธารณสขุ	ให้ใช้ได้ดงัตอไปนี	้(ระเบยีบฯ	ข้อ	7)

	 2.1		 สถานบริการสาธารณสุขชุมชน	เนื้อที่ไมเกิน	3	ไร

	 2.2		 สถานีอนามัย	เนื้อที่ไมเกิน	10	ไร

	 2.3		 โรงพยาบาล	เนื้อที่ไมเกิน	20	ไร

3.	 การใช้ที่ดินเพื่อการศาสนา	ให้ใช้ได้ตามจ�านวนเนื้อที่ไมเกิน	15	ไร	ส�าหรับจัดตั้ง

ศาสนสถานตามประเพณีนิยมแหงท้องถิ่น	(ระเบียบฯ	ข้อ	8)

4.		 การใช้ท่ีดนิเพ่ือกจิการไฟฟ้า	ประปา	ให้ใช้ได้ตามจ�านวนเนือ้ทีท่ี่จ�าเป็นแกการนัน้		

(ระเบียบฯ	ข้อ	9)

5.	 การใช้ทีด่นิเพือ่สร้างถนน	ทางล�าเลียง	ให้ใช้ได้ตามจ�านวนเน้ือท่ีท่ีจ�าเป็นแกการน้ัน	

(ระเบียบฯ	ข้อ	10)

6.		 การใช้ทีดิ่นเพือ่การกอสร้างหรอืปรบัปรงุแหลงน�า้เพือ่การประกอบเกษตรกรรม	

เชน	 ขุดคู	 คลอง	 สระน�้า	 ฝาย	 อางเก็บน�้า	 เป็นต้น	 ให้ใช้ได้ตามจ�านวนเนื้อที่ท่ีจ�าเป็นแกการนั้น	

(ระเบียบฯ	ข้อ	11)

7.		 การใช้ท่ีดนิเพือ่จดัสร้างสถานทีร่าชการและรฐัวสิาหกจิ	ให้ใช้ได้ตามจ�านวนเนือ้ที่

ไมเกิน	5	ไร	(ระเบียบฯ	ข้อ	12)

8.		 การใช้ทีด่นิเพือ่สงเสรมิเกษตรกรรม	ให้ใช้ได้ตามจ�านวนเน้ือท่ีท่ีจ�าเป็นและเหมาะสม	

(ระเบียบฯ	ข้อ	13)

9.		 การใช้ท่ีดินเพื่อสร้างท่ีท�าการสหกรณหรือสิ่งกอสร้างอื่นเพื่อประโยชนของ

สหกรณ	เชน	ยุ้ง	ฉาง	โกดังหรือไซโล	เพื่อเก็บรักษาผลิตผล	ให้ใช้ได้ตามจ�านวนเนื้อที่ที่จ�าเป็นและ

เหมาะสม	(ระเบียบฯ	ข้อ	14)

10.	 การใช้ที่ดินเพื่อสร้างสถานที่จัดเป็นนันทนาการ	ให้ใช้ได้ตามจ�านวนเนื้อที่ตามที่

พิจารณาเห็นสมควร	(ระเบียบฯ	ข้อ	15)

11.		การใช้ที่ดินเพื่อจัดสร้างศาลาประจ�าหมูบ้าน	 ท่ีอานหนังสือประจ�าหมูบ้าน	

หรือห้องสมุดให้ใช้ได้ตามจ�านวนเนื้อที่รวมกันไมเกิน	1	ไร	(ระเบียบฯ	ข้อ	16)

12.	 การใช้ที่ดินเพื่อกิจการอื่นนอกจาก	ข้อ	1	ถึงข้อ	11	(ระเบียบฯ	ข้อ	6	ถึงข้อ	16)		

หรือการขอใช้ที่ดินเกินจ�านวนที่ก�าหนดไว้	 ให้เสนอคณะกรรมการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม

พิจารณาตามความจ�าเป็นเพื่อกิจการนั้น	(ระเบียบฯ	ข้อ	17)
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โดยกระบวนการและข้ันตอนการขอและการพิจารณาอนุญาตให้ใช้ที่ดินเพื่อกิจการ
สาธารณูปโภคและกจิการอืน่	ๆ 	ในเขตปฏริปูทีด่นิ	รวมทัง้กฎหมาย	คณุสมบตัผิูย้ืน่ค�าขอ	ผูม้อี�านาจ	
ในการพิจารณาอนุมัติ/อนุญาต	และสถานที่ยื่นค�าขอ	สรุปได้ดังนี้

1.	 กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
1.1		 ระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม	 วาด้วยการมอบหมาย

ให้เลขาธิการส�านักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมพิจารณาอนุญาตการใช้ที่ดินเพ่ือกิจการ
สาธารณูปโภคและกิจการอื่น	ๆ	ในเขตปฏิรูปที่ดิน	พ.ศ.	2536

1.2		 ค�าสั่งส�านักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	 ที่	 855/2561	 สั่ง	 ณ	 วันที่		
13	กรกฎาคม	2561	เรือ่ง	การก�าหนดแบบและขัน้ตอนแนวทางปฏบิตัใินการพจิารณาค�าขออนญุาต
ใช้ที่ดินเพื่อกิจการสาธารณูปโภคและกิจการอื่น	ๆ	

1.3		 ประกาศคณะกรรมการปฏริปูทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม	ณ	วนัที	่27	มถินุายน	2562	
เรื่อง	 แนวทางและขั้นตอนในการพิจารณาการขอใช้ที่ดินของวัดหรือส�านักสงฆในเขตปฏิรูปที่ดิน	
กรณีเนื้อที่เกินกวา	15	ไร

1.4		 ค�าสั่ง	ส.ป.ก.	ที่	338/2563	สั่ง	ณ	วันที่	2	เมษายน	2563	เรื่อง	การมอบอ�านาจ
ให้ผู้วาราชการจังหวัดเป็นผู้พิจารณาอนุญาตให้ใช้ที่ดินเพื่อกิจการสาธารณูปโภคและกิจการอื่น	 ๆ		
ในเขตปฏิรูปทีด่นิ	กรณกีารขอใช้ทีด่นิเพือ่กอสร้างระบบประปาและขดุเจาะบอบาดาล	เนือ้ทีไ่มเกนิ	
2	งาน

1.5		 ค�าสั่ง	ส.ป.ก.	ที่	467/2563	สั่ง	ณ	วันที่	25	พฤษภาคม	2563	เรือ่ง	มอบอ�านาจ	
ให้ผู ้วาราชการจังหวัดเป็นผู ้พิจารณาเรียกเก็บหรือยกเว้นคาตอบแทนการใช้ประโยชนที่ดิน	
กรณกีารขอใช้ทีด่นิเพือ่กอสร้างระบบประปาและขดุเจาะบอบาดาลในเขตปฏริปูทีด่นิ	เนือ้ทีไ่มเกนิ	
2	งาน

1.6		 ค�าสั่ง	ส.ป.ก.	ที่	200/2562	สั่ง	ณ	วันที่	22	กุมภาพันธ	2562	เรื่อง	การมอบ
อ�านาจให้ผูว้าราชการจงัหวดัเป็นผูพ้จิารณาอนญุาตให้ใช้ทีดิ่นในเขตปฏริปูทีดิ่นตามบนัทกึข้อตกลง
รวมมือระหวาง	9	หนวยงาน

1.7		 หนังสือ	 ส.ป.ก.	 ที่	 กษ	 1204/ว	 265	 ลงวันท่ี	 22	 กุมภาพันธ	 2562		
เร่ือง	การก�าหนดแบบแนวทางขัน้ตอนปฏบัิติตามบนัทกึข้อตกลงความรวมมอืระหวาง	9	หนวยงาน
ในเขตปฏิรูปที่ดิน

1.8		 มติคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	 ครั้งที่	 1/2546	 เมื่อวันท่ี		

7	มกราคม	2546	และครั้งที่	2/2547	เมื่อวันที่	9	กรกฎาคม	2547

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
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2.	 ผู้มีอ�ำนำจอนุมัติ
2.1	 เลขาธกิารส�านกังานการปฏริปูทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม	(เลขาธกิาร	ส.ป.ก.)	หรอืผูซ้ึง่	

ได้รับมอบอ�านาจจากเลขาธิการ	 ส.ป.ก.	 โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการปฏิรูปท่ีดินจังหวัด	

มีอ�านาจพิจารณาอนุญาตให้ใช้ท่ีดินเพื่อกิจการสาธารณูปโภคและกิจการอื่น	ๆ	 ในเขตปฏิรูปท่ีดิน	

ได้ตามทีร่ะเบยีบคณะกรรมการปฏริปูทีดิ่นเพ่ือเกษตรกรรมวาด้วยกจิการสาธารณปูโภคฯ	ก�าหนดไว้

2.2	 คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	(คปก.)	มีอ�านาจพิจารณาอนุญาต

ให้ใช้ที่ดินเพื่อกิจการสาธารณูปโภคฯ	กรณีใช้ที่ดินเกินจ�านวนที่ระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดิน	

เพื่อเกษตรกรรมวาด้วยกิจการสาธารณูปโภคฯ	 ก�าหนด	 หรือการใช้ที่ดินเพื่อกิจการอื่นนอกจาก

ระเบียบดังกลาวข้อ	6	ถึงข้อ	16	ก�าหนดไว้

2.3		 คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัด	 (ส.ป.ก.จังหวัด)	 มีอ�านาจพิจารณา	

ให้ความเห็นชอบกอนน�าเสนอผู้มีอ�านาจพิจารณาอนุญาต

3.	 คุณสมบัติของผู้ขออนุญำต	
ผูข้ออนญุาต	หมายถงึ	สวนราชการ	รฐัวสิาหกจิ	หนวยงานของรฐั	หรอืเอกชนทีด่�าเนนิการ	

โดยไมหวงัผลก�าไร	กรณผีูข้ออนญุาตทีมิ่ได้มฐีานะเป็นนติิบคุคลต้องได้รบัมอบอ�านาจ	จากผูม้อี�านาจ

ตามกฎหมายซึ่งมีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบในกิจการที่ขออนุญาต

สวนราชการ	 หมายถึง	 กระทรวง	 ทบวง	 กรม	 หรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่น		

และมีฐานะเป็นกรม	และให้หมายความรวมถงึจงัหวดัและกลุมจงัหวดัตามกฎหมายวาด้วยระเบยีบ

บริหารราชการแผนดินด้วย

หนวยงานของรัฐ	หมายความรวมถึง

3.1		 สวนราชการ/หนวยงานของรัฐ

3.2		 รัฐวิสาหกิจ

3.3		 องคการมหาชน

3.4	 หนวยงานของรัฐอื่น	ๆ	ตามที่กฎหมายก�าหนด
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หมำยเหตุ	

1.	 รัฐวิสาหกิจ	หมายความรวมถึง

	 1.1	 องคการของรฐับาลตามกฎหมายวาด้วยการจัดต้ังองคการของรัฐบาล	กจิการของรัฐ	

ซึ่งมีกฎหมายจัดตั้งขึ้น	หรือหนวยงานธุรกิจที่รัฐบาลเป็นเจ้าของ

	 1.2	 บริษัทหรือบริษัทมหาชนจ�ากัดที่สวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจตาม	1.1	มีทุนรวม

อยูด้วยเกินร้อยละห้าสิบ

	 1.3	 บริษัทจ�ากัดหรือบริษัทมหาชนจ�ากัดที่สวนราชการและรัฐวิสาหกิจตาม	 1.1		

หรือ	1.2	หรือรัฐวิสาหกิจตาม	1.1	และ	1.2	หรือที่รัฐวิสาหกิจตาม	1.2	มีทุนรวมอยูด้วย	

เกินร้อยละห้าสิบ

2.	 เอกชนที่ด�าเนินการโดยไมหวังผลก�าไร	หมายความรวมถึง	นิติบุคคลที่ประกอบกิจการ	

ที่เป็นการให้บริการด้านสาธารณูปโภค	 หรือกิจการอื่น	 ๆ	 ที่เกี่ยวข้องการปฏิรูปที่ดิน	

ตามกฎหมายวาด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมโดยไมหวังผลก�าไร

สวนราชการ	รฐัวสิาหกิจ	หนวยงานของรัฐ	หรอืเอกชนทีด่�าเนนิการโดยไมหวังผลก�าไร	

จะต้องมีวัตถุประสงคตรงตามกิจการหรือโครงการที่ขออนุญาตฯ	 และผู้มีอ�านาจตามกฎหมาย		

ซึ่งมีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบในกิจการที่ขออนุญาต

4.	 สถำนที่ยื่นค�ำขออนุญำต
ส�านักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด	(ส.ป.ก.จังหวัด)	

5.	 ขั้นตอนขออนุญำต
5.1	 ผู้ที่ประสงคจะขออนุญาตใช้ที่ดินเพื่อกิจการสาธารณูปโภคและกิจการอื่น	 ๆ	

ในเขตปฏิรูปที่ดิน	ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่ระเบียบฯ	ก�าหนด	สามารถยื่นค�าขอฯ	ตามแบบที่	 ส.ป.ก.	

ก�าหนดพร้อมด้วยเอกสารหรือหลักฐานตามที่ระบุในค�าสั่ง	ส.ป.ก.	ณ	ส.ป.ก.จังหวัด	ที่ที่ดินตั้งอยู

5.2		 ส.ป.ก.จังหวัด	 ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณของค�าขอฯ	 เอกสาร	

หลกัฐานประกอบค�าขอฯ	และคณุสมบัตขิองผูย้ืน่ค�าขอฯ	(หากไมถกูต้อง	ไมครบถ้วนต้องแจ้งให้ผูย้ืน่	

ค�าขอฯ	ด�าเนนิการแก้ไขให้ครบถ้วนถูกต้อง)	และพิจารณาความเหน็ขององคกรปกครองสวนท้องถิน่	

เกี่ยวกับผลกระทบตอสิ่งแวดล้อมจากการประกอบกิจการที่ขออนุญาต

5.3		 ส.ป.ก.จังหวัด	 จัดสงเอกสารหลักฐานเพื่อให้หนวยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบ

ความถูกต้อง	ดังนี้
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5.3.1	 หลักฐานพร ้อมจัดท�าแผนที่แปลงที่ดินให ้ส�านักจัดการแผนที่	

และสารบบที่ดินเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของแนวเขตปฏิรูปที่ดิน	

5.3.2	 ส�าเนาค�าขออนุญาตและแผนที่แสดงต�าแหนงแปลงที่ดินตามค�าขอฯ	

มาตราสวน	 1	 :	 50,000	 ให้ส�านักพัฒนาพื้นที่ปฏิรูปที่ดินตรวจสอบพื้นที่ที่ขออนุญาตใช้ที่ดิน

และพิจารณาวากิจการที่ขออนุญาตใช้ที่ดินมีความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรมหรือเป็นอุปสรรค	

ตอการด�าเนินงานด้านการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือไม

5.4	 ส.ป.ก.จังหวัด	 ตรวจสอบค�าขอฯ	 และเอกสารประกอบค�าขอฯ	 พร้อมด้วย	

ผลการตรวจสอบและพิจารณาจากส�านักจัดการแผนที่และสารบบที่ดิน	 และส�านักพัฒนาพ้ืนที่

ปฏิรูปที่ดินหากเห็นวาเอกสารถูกต้อง	ครบถ้วน	ส.ป.ก.จังหวัดด�าเนินการเสนอความเห็นประกอบ	

ให้คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัด	(คปจ.)	พิจารณาเห็นชอบ

5.5	 หาก	 คปจ.	 มีมติเห็นชอบให้ใช้ที่ดินและมติเกี่ยวกับการเรียกเก็บคาตอบแทน

การใช้ที่ดิน	ให้สงค�าขอฯ	และเอกสารประกอบค�าขอฯ	ให้	ส.ป.ก.	พิจารณาตอไป

5.6	 ส.ป.ก.	 โดยส�านักกฎหมายตรวจสอบค�าขออนุญาตพร้อมเอกสารหลักฐาน

ประกอบค�าขออนุญาต	 หากมีความถูกต้อง	 ครบถ้วน	 ส�านักกฎหมายท�าความเห็นประกอบ	

การพิจารณาเสนอตอผู้มีอ�านาจพิจารณาอนุญาตตามกรณี	ดังนี้

5.6.1	 เลขาธิการ	 ส.ป.ก.	 กรณีขอใช้ที่ดินเพื่อกิจการสาธารณูปโภคตาม

ประเภทกิจการทีก่�าหนดข้อ	6	–	16	ของระเบยีบคณะกรรมการปฏริปูทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม	วาด้วย	

การมอบหมายให้เลขาธิการส�านักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมพิจารณาอนุญาตใช้ที่ดิน	

เพื่อกิจการสาธารณูปโภคและกิจการอื่น	ๆ	ในเขตปฏิรูปที่ดิน	พ.ศ.	2536

5.6.2	 คปก.	 กรณีขอใช้ที่ดินเพ่ือกิจการอื่นนอกจากที่ก�าหนดไว้ตามข้อ	 6		

ถึงข้อ	 16	 หรือการใช้ที่ดินเกินจ�านวนเน้ือที่ที่ก�าหนดไว้ตามระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปท่ีดิน	

เพื่อเกษตรกรรม	 วาด้วยการมอบหมายให้เลขาธิการส�านักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

พิจารณาอนุญาตใช้ที่ดินเพื่อกิจการสาธารณูปโภคและกิจการอื่น	ๆ	ในเขตปฏิรูปที่ดิน	พ.ศ.	2536	

5.7	 เมื่อผู้มีอ�านาจในการพิจารณา	 (เลขาธิการ	 ส.ป.ก.	 /	 คปก.)	 ได้ด�าเนินการ

พจิารณาแล้ว	ส�านกักฎหมายแจ้งผลการพจิารณาไปยงั	ส.ป.ก.จังหวดั	เพือ่จะได้แจ้งให้ผูข้ออนญุาต

ใช้ที่ดินฯ	ทราบ

5.7.1	 กรณไีด้รบัอนญุาต	ผูข้ออนญุาตใช้ทีด่นิฯ	รบัหนงัสอือนญุาตและบนัทกึ

รับรองการปฏิบัติตามเงื่อนไขการได้รับอนุญาตให้ใช้ที่ดินพร้อมช�าระคาตอบแทนการใช้ประโยชน

ที่ดิน	(หากมี)

5.7.2	 กรณีไมได้รับอนุญาต

5.7.2.1	 กรณเีป็นอ�านาจของเลขาธกิาร	ส.ป.ก.	ผูข้ออนญุาตใช้ทีด่นิฯ	

สามารถยื่นอุทธรณค�าสั่งได้ภายใน	 15	 วัน	 นับแตวันที่ผู ้ขออนุญาตใช้ที่ดินฯ	 รับทราบค�าสั่ง		
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และหากไมเห็นด้วยกับการพิจารณาอุทธรณสามารถยื่นฟ้องตอศาลปกครองเพื่อเพิกถอนค�าสั่ง	

กลาวได้ภายใน	90	วัน	นับแตวันที่ที่ผู้ขออนุญาตใช้ที่ดินฯ	ได้รับแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ

5.7.2.2	 กรณีเป็นอ�านาจของ	 คปก.	 ผู้ขออนุญาตใช้ที่ดินฯ	 สามารถ

ยื่นฟ้องศาลปกครองเพื่อเพิกถอนค�าสั่งกลาวได้ภายใน	 90	 วัน	 นับแตวันที่ที่ผู้ขออนุญาตใช้ที่ดินฯ		

ได้รับแจ้งผลการพิจารณา

5.7.3	 อนึ่ง	 กรณีผู ้รับอนุญาตหมดความจ�าเป ็นที่จะใช ้ที่ดินดังกลาว	

หรือถูกเพิกถอนการอนุญาตหรือระยะเวลาการอนุญาตส้ินสุดลง	 ผู้รับอนุญาตมีหน้าท่ีต้องร้ือถอน	

สิ่งปลูกสร้างพร้อมทั้งปรับสภาพที่ดินให้สามารถใช้ประโยชนเพ่ือการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ตอไปได้	 ภายในเวลาท่ี	 ส.ป.ก.	 ก�าหนด	หากเพิกเฉย	 ส.ป.ก.	 จะด�าเนินการเอง	 โดยผู้รับอนุญาต	

เป็นผู้ออกคาใช้จายทั้งหมด	เว้นแต	ส.ป.ก.	ประสงคจะใช้ประโยชนในทรัพยสินนั้นตอไป

สรุปขั้นตอนกำรพิจำรณำอนุญำตให้ใช้ที่ดินเพ่ือกิจกำรสำธำรณูปโภค
(อ�ำนำจกำรพิจำรณำเป็นของเลขำธิกำร	ส.ป.ก.)

ก า ร ต ร ว จ ส อบ

เอกสาร

การพิจารณา

1.

2.

1.1	 ยื่นค�าขอ

1.2	 ตรวจสอบค�าขอและ

เอกสารประกอบค�าขอ

1.3	 ออกใบรับค�าขอ

2.1	 ด�าเนินการตรวจสอบ

แปลงที่ดินและส�ารวจ

รังวัดแปลงท่ีดินท่ีขอ

อนุญาตใช้ที่ดิน

2.2	 ส�านักงานการปฏิรูป

ทีด่นิจังหวดัด�าเนนิการ	

รวบรวมข้อมูลเพ่ือใช้	

ประกอบการจดัท�าวาระ	

ก า ร ป ร ะ ชุ ม เ ส น อ		

ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร

ปฏิ รู ปที่ ดิ น จั งห วัด

พิ จ า รณาและแจ ้ ง

1

วันท�าการ

15

วันท�าการ

90

วันท�าการ

ส�านกังานการปฏิรูป

ที่ดินจังหวัด

ส�านกังานการปฏิรูป

ที่ดินจังหวัด

ส�านกังานการปฏิรูป

ที่ดินจังหวัด

ที่ ประเภทขั้นตอน
รายละเอียดของขั้นตอน

การด�าเนินงาน

ระยะเวลา

การด�าเนินงาน

ส่วนงาน/หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ
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การตรวจสอบเอกสาร

การพิจารณา

1.

2.

1.1	 ยื่นค�าขอ

1.2	 ตรวจสอบค�าขอและ

เอกสารประกอบค�าขอ

1.3		ออกใบรับค�าขอ

2.1	 ด�าเนินการตรวจสอบ

แปลงที่ดินและส�ารวจ

รังวัดแปลงท่ีดินท่ีขอ

อนุญาตใช้ที่ดิน

1

วันท�าการ

30

วันท�าการ

ส�านักงานการปฏิรูป	

ที่ดินจังหวัด

ส�านักงานการปฏิรูป	

ที่ดินจังหวัด

ที่ ประเภทขั้นตอน
รายละเอียดของขั้นตอน

การด�าเนินงาน

ระยะเวลา

การด�าเนินงาน

ส่วนงาน/หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ

การลงนาม3.

ผลการพิจารณาของ	

คณะกรรมการปฏิรูป

ที่ ดิ น จั ง ห วั ด ต  อ

ส�านักงานการปฏิรูป

ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

2.3	 ส�านักงานการปฏิรูป

ที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม

ตรวจสอบแผนงาน	

โครงการ	 แปลงท่ีดิน

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

3.1	 เจ้าหน้าท่ีเสนอให้ผูม้ี	

อ�านาจลงนามและแจ้ง

ส�านักงานการปฏิรูป	

ที่ดินจังหวัดเพื่อแจ้ง

ผลการพิจารณาให ้	

ผู้ยื่นค�าขอทราบ

40

วันท�าการ

1

วันท�าการ

ส�านักงานการปฏิรูป	

ทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม

ส�านักงานการปฏิรูป	

ทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม

ที่ ประเภทขั้นตอน
รายละเอียดของขั้นตอน

การด�าเนินงาน

ระยะเวลา

การด�าเนินงาน

ส่วนงาน/หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ

สรุปขั้นตอนกำรพิจำรณำอนุญำตให้ใช้ที่ดินเพ่ือกิจกำรอื่นนอกจำก
ที่ก�ำหนดไว้ตำมข้อ	6	–	16	หรือกำรใช้ที่ดินเกินจ�ำนวนเนื้อที่ที่ก�ำหนดไว้

ตำมระเบียบฯ	(อ�ำนำจกำรพิจำรณำเป็นของ	คปก.)
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2.2	 ส�านักงานการปฏิรูป

ที่ดินจั งหวัดด�า เนิน

การรวบรวมข ้อมูล

เพื่อใช ้ประกอบการ

จดัท�าวาระการประชมุ

เสนอคณะกรรมการ

ปฏิ รู ปที่ ดิ น จั งห วัด

พิจารณา	 และแจ ้ง

ผลการพิจารณาของ	

คณะกรรมการปฏิรูป

ที่ ดิ น จั ง ห วั ด ต  อ	

ส�านักงานการปฏิรูป

ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

2.3	 ส�านักงานการปฏิรูป

ที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม

ตรวจสอบแผนงาน

โครงการ	 แปลงท่ีดิน

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

2.4	 ส�านักงานการปฏิรูป

ที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม

รวบรวมเอกสารเพ่ือ

จัดท�าระเบียบวาระ

ก า ร ป ร ะ ชุ ม เ ส น อ	

คณะอนุ ก ร รมการ

พิ จ า รณา ให ้ ค ว าม

ยินยอมหรืออนุญาต

ให้ใช้ประโยชนทีด่นิใน

เขตปฏิรูปที่ดิน

60

วันท�าการ

40

วันท�าการ

60	

วันท�าการ

ส�านักงานการปฏิรูป	

ที่ดินจังหวัด

ส�านักงานการปฏิรูป	

ทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม

ส�านักงานการปฏิรูป	

ทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม

ที่ ประเภทขั้นตอน
รายละเอียดของขั้นตอน

การด�าเนินงาน

ระยะเวลา

การด�าเนินงาน

ส่วนงาน/หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ
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การพิจารณา/

คณะกรรมการมีมติ

3.

2.5	 น�าผลการพิจารณา

ของคณะอนุกรรมการ

พิ จ า รณา ให ้ ค ว าม

ยินยอมหรืออนุญาต

ให้ใช้ประโยชนที่ดิน

ในเขตปฏริปูทีด่นิเสนอ

ต  อคณะกรรมการ

ก า ร ป ฏิ รู ป ที่ ดิ น

เ พื่ อ เ ก ษ ต ร ก ร ร ม	

คณะกรรมการปฏิรูป

ที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม

มี ม ติ แ ล ะ เ สนอ ให ้	

ผู้มีอ�านาจลงนาม

30

วันท�าการ

1

วันท�าการ

ส�านักงานการปฏิรูป	

ทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม

ส�านักงานการปฏิรูป	

ทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม

ที่ ประเภทขั้นตอน
รายละเอียดของขั้นตอน

การด�าเนินงาน

ระยะเวลา

การด�าเนินงาน

ส่วนงาน/หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ
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6.	 แบบฟอร์มค�ำขออนุญำต
แบบค�าขอ	ส.ป.ก.	4	-	29	ก.

7.	 เอกสำรหลักฐำน
7.1	 บันทึกรับรองการปฏิบัติตามเง่ือนไขการได้รับอนุญาตให้ใช้ท่ีดินตามแบบท่ี		

ส.ป.ก.	ก�าหนด	 (ส.ป.ก.	4	 -	30	ก.)	 (ส.ป.ก.	4	 -	30	ข.)	แล้วแตกรณี	จ�านวน	3	ฉบับ	 (ตัวจริง)		

เพือ่ให้ผูข้ออนญุาตได้รบัทราบเงือ่นไขและภาระหน้าทีภ่ายหลงัเข้าใช้ประโยชนในทีดิ่นและให้ความ

ยินยอมที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขและหน้าที่ที่	ส.ป.ก.	ก�าหนด

7.2	 แผนท่ีภูมิประเทศแสดงจุดที่ต้ังที่ดินแปลงท่ียื่นค�าขออนุญาตฯ	 มาตราสวน		

1	 :	 50,000	 โดยให้แสดงต�าแหนงแนวเขตบริเวณที่ขอใช้ด้วยปากกาเขียนแผนที่ให้ชัดเจน	 กรณีที่	

ผู้ขอยื่นค�าขอไมสามารถจัดท�าได้ให้	ส.ป.ก.จังหวัด	อ�านวยความสะดวกให้

7.3	 แผนผังแสดงบริเวณและสิ่งกอสร้างในที่ดิน	 ซ่ึงผู้ขอรับอนุญาตลงนามก�ากับ

ขนาด	เอ	3	หรือ	 เอ	4	จ�านวน	3	ฉบับ	โดยแสดงให้เห็นต�าแหนงการจัดวางสิ่งปลูกสร้างทั้งหมด

ตามโครงการด�าเนินงานพร้อมก�ากับขนาดสิ่งปลูกสร้างแตละชนิดมาตราสวนยอมาตรฐาน

7.4		 หนังสือสละสิทธิในที่ดินตามแบบท่ี	 ส.ป.ก.	 ก�าหนด	 (ส.ป.ก.	 4	 -	 52)		

กรณทีีมี่การขออนญุาตใช้ทีด่นิในแปลงที	่ส.ป.ก.	ได้ด�าเนนิการจดัทีด่นิตามระเบยีบการจดัทีด่นิแล้ว		

กลาวคือ	เกษตรกรได้รับ	ส.ป.ก.	4	-	01	หรือจัดท�าสัญญาเชาซื้อที่ดินจาก	ส.ป.ก.	แล้ว

7.5	 หนังสือยินยอมจากผู้ถือครองท�าประโยชนในที่ดิน	 กรณีที่ดินท่ียังไมได้จัดให้

เกษตรกรเข้าท�าประโยชน

7.6		 กรณีการใช้ท่ีดินเหนือพื้นดินหรือใต้พื้นดิน	 เชน	 การปักเสาเพ่ือเดินสายไฟฟ้า	

สายโทรศัพท	 หรือการวางทอสงน�้าเพื่อการประปา	 หรือการชลประทาน	 หากเกษตรกรผู้ได้รับ	

การจัดที่ดินยังสามารถใช้ประโยชนในที่ดินบริเวณที่ขอใช้ได้	 และการใช้ท่ีดินของผู้ขอใช้เป็นเพียง	

การรอนสทิธบิางสวนให้มหีลกัฐานเป็นหนงัสอืยนิยอมจากเกษตรกรผูไ้ด้รบัการจดัท่ีดนิโดยเกษตรกรนัน้	

ไมต้องสละสิทธิในที่ดิน

7.7	 แบบแปลนการกอสร้าง	

7.8		 แสดงบัตรประจ�าตัวประชาชน	 และแสดงบัตรทะเบียนบ้านหรือส�าเนา	

บัตรข้าราชการของผู้ยื่นค�าขอ	หนังสือมอบอ�านาจ	หนังสือจดทะเบียนมูลนิธิ	ส�าเนาบัตรประจ�าตัว

ประชาชนของผู้มอบอ�านาจและผู้รับมอบอ�านาจ	

7.9	 รายละเอียด	 แผนงานโครงการ	 งบประมาณ	 ที่ได้รับอนุมัติจากผู้มีอ�านาจ	

ตามกฎหมาย
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7.10	 ภาพถายที่ดินปัจจุบัน	และภาพถายสิ่งกอสร้าง	

7.11	 รายงานการประชุมองค กรปกครองส  วนท ้องถิ่ น 	 หรือประชาคม

หมู บ ้านตามหลักเกณฑที่ก�าหนดไว ้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย	 ว าด ้วยหลักเกณฑ	

การเป็นกรรมการหมูบ้าน	การปฏิบัติหน้าที่และการประชุมของคณะกรรมการหมูบ้าน	พ.ศ.	2551		

ซึง่เหน็ชอบการกอสร้างและรบัรองวาจะไมกอให้เกดิผลกระทบทางลบแกประชาชนและสิง่แวดล้อม
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พ้ืนที่ป่ำ	(ป่ำสงวนแห่งชำติ
และป่ำตำมพระรำชบัญญัติป่ำไม้)

กรมป่าไม้

การขอใช้พื้นที่ป่านั้นสามารถแบงได้เป็น	2	กรณี	คือ	

1.	 การขอใช้พื้นที่ป่าสงวนแหงชาติ

2.	 การขอใช้พืน้ท่ีป่าตามมาตรา	4	(1)	แหงพระราชบญัญตัป่ิาไม้	พทุธศกัราช	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

“ป่าสงวนแหงชาติ”	 หมายถึง	 ป่าที่ได ้ก�าหนดให้เป็นป่าสงวนแหงชาติ

ตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแหงชาติ	พ.ศ.	2507	และที่แก้ไขเพิ่มเติม	ได้แก

1.	 ป่าที่เป็นป่าสงวนตามกฎหมาย	 วาด้วยการคุ้มครองและสงวนป่ากอนวันที่

พระราชบัญญัติป่าสงวนแหงชาติ	พ.ศ.	2507	ใช้บังคับ

2.	 พื้นท่ีป่าท่ีรัฐมนตรีเห็นสมควรก�าหนดเป็นป่าสงวนแหงชาติเพื่อรักษาสภาพ

ป่าไม้ของป่าหรือทรัพยากรธรรมชาติอื่น	 (ออกเป็นกฎกระทรวงต้องมีแผนที่แสดงแนวเขตป่า

ที่ก�าหนดเป็นป่าสงวนแหงชาตินั้นแนบท้ายกฎกระทรวงด้วย)

1.	 กฎหมำย	และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง
1.1	 พระราชบัญญัตป่ิาสงวนแหงชาต	ิพ.ศ.	2507	และทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิ	มาตรา	13/1

มาตรา	16	และมาตรา	20

1.2	 ระเบียบคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชนในเขตป่าสงวนแหงชาต	ิ

วาด้วยหลักเกณฑ	วิธีการ	และเงื่อนไข	ในการใช้พื้นที่เป็นสถานที่ปฏิบัติงานหรือเพื่อประโยชน

อยางอ่ืนของสวนราชการหรือหนวยงานของรัฐภายในเขตป่าสงวนแหงชาติ	 พ.ศ.	 2563	

(มาตรา	13/1)

1.3	 ระเบียบคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชนในเขตป่าสงวนแหงชาต	ิ

วาด้วยหลักเกณฑ	วิธีการ	และเงื่อนไข	การขออนุญาตและการอนุญาตให้เข้าท�าประโยชนหรือ

อยูอาศัยในเขตป่าสงวนแหงชาติ	พ.ศ.	2563	(มาตรา	16)
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1.4	 ระเบยีบคณะกรรมการพจิารณาการใช้ประโยชนในเขตป่าสงวนแหงชาต	ิวาด้วย

หลกัเกณฑ	วธิกีาร	และเง่ือนไขการขออนญุาตและการอนญุาตให้ท�าการปลกูสร้างสวนป่าหรอืปลกู	

ไม้ยืนต้นภายในเขตป่าสงวนแหงชาติ	พ.ศ.	2563	(มาตรา	20)

1.5		มติคณะรัฐมนตรี	 เมื่อวันที่	 29	มกราคม	2556	 ให้จัดสรรงบประมาณเพื่อเป็น	

คาใช้จายในการปลกูป่าทดแทนเพือ่การอนรุกัษหรอืรกัษาสภาพแวดล้อมของพืน้ที	่(ไรละ	10,960	บาท)

1.6	 กรณีพื้นที่ขอใช้ประโยชนอยู ในเขตจ�าแนกการใช้ประโยชนทรัพยากรและ	

ทีด่นิป่าไม้ตามมตคิณะรฐัมนตร	ีเมือ่วนัที	่10	และ	17	มนีาคม	2535	เขตป่าเพือ่การอนรุกัษเพิม่เตมิ	

(Zone	 C)	 ต้องด�าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี	 เมื่อวันที่	 26	 มกราคม	 2554	 เรื่อง	 ทบทวน	

การก�าหนดประเภทและขนาดโครงการของหนวยงานของรัฐท่ีต้องเสนอรายงานการวิเคราะห	

ผลกระทบสิง่แวดล้อม	ตามมตคิณะรัฐมนตรีเกีย่วกับป่าเพือ่การอนรุกัษเพิม่เติม	(วนัที	่13	กนัยายน	2537)

1.7		 มติคณะรัฐมนตรี	 เมื่อวันที่	 13	 กันยายน	 2537	 เรื่อง	 ขออนุมัติในหลักการ	

เกี่ยวกับการอนุญาตให้เข้าท�าประโยชนหรืออยูอาศัยภายในเขตป่าสงวนแหงชาติ

1.8		 มตคิณะรฐัมนตร	ีเมือ่วนัท่ี	12	ธนัวาคม	2532	“จะไมอนมุติัให้สวนราชการหรือ

หนวยงานใช้พื้นที่ลุมน�้าชั้นที่	1A	อีกไมวากรณีใด”

1.9	 มติคณะรัฐมนตรี	 เมื่อวันที่	 28	 มกราคม	 2563	 เร่ือง	 ขอทบทวนและยกเลิก	

มติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการใช้พื้นที่ลุมน�้าชั้นที่	1

1.10	 มติคณะรัฐมนตรี	 เมื่อวันที่	 23	 มิถุนายน	 2563	 เรื่อง	 การเข้าท�าประโยชน	

ในพื้นที่ป่าไม้	 และขอผอนผันมติคณะรัฐมนตรี	 เมื่อวันที่	 8	กรกฎาคม	2523	 ในกรณีที่ปรากฏวา	

ยังมีสวนราชการใดเข้าท�าประโยชนในพื้นที่ป่าไม้กอนได้รับอนุญาต

1.11	 มติคณะรัฐมนตรี	 เมื่อวันที่	 11	 พฤษภาคม	 2564	 เรื่อง	 ขอขยายเวลาในการ	

ยื่นค�าขออนุญาตเข้าท�าประโยชนในพื้นที่ป่าไม้	ตามมติคณะรัฐมนตรี	เมื่อวันที่	23	มิถุนายน	2563

1.12	 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	เรื่อง	ก�าหนดโครงการ	

กจิการ	หรอืการด�าเนนิการ	ซึง่ต้องจดัท�ารายงานการประเมนิผลกระทบส่ิงแวดล้อม	และหลักเกณฑ		

วิธีการ	 และเง่ือนไขในการจัดท�ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม	 พ.ศ.	 2561		

และ	(ฉบับที่	2)	พ.ศ.	2562

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
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2.	 ผู้มีอ�ำนำจอนุมัติ
อธิบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชนในเขตป่าสงวน

แหงชาติ	

3.	 สถำนที่ยื่นค�ำขอ
ส�านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด

4.	 ขั้นตอนขออนุมัติ/อนุญำต
การขอใช้พื้นที่ป่าภายในเขตป่าสงวนแหงชาติตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแหงชาต	ิ

พ.ศ.	2507	สามารถแบงได้	4	กรณี	ประกอบด้วย	(1)	การขอใช้พื้นที่เป็นสถานที่ปฏิบัติงาน	หรือ	

เพื่อประโยชนอยางอื่นของสวนราชการหรือหนวยงานของรัฐ	 ภายในเขตป่าสงวนแหงชาต	ิ	

ตามมาตรา	13/1	แหงพระราชบัญญัติป่าสงวนแหงชาติ	พ.ศ.	 2507	 (2)	 การขอเข้าท�าประโยชน

หรืออยูอาศัยภายในเขตป่าสงวนแหงชาติ	 ตามมาตรา	 16	 แหงพระราชบัญญัติป่าสงวนแหงชาต	ิ

พ.ศ.	 2507	 ส�าหรับสวนราชการหรือหนวยงานของรัฐ	 (3)	 การขออนุญาตท�าการปลูกสร้าง	

สวนป่าหรอืปลกูไม้ยนืต้นภายในเขตป่าสงวนแหงชาต	ิตามมาตรา	20	แหงพระราชบญัญติัป่าสงวน	

แหงชาติ	 พ.ศ.	 2507	 กรณี	 เกิน	 1,000	 ไร	 (4)	 การขออนุญาตท�าการปลูกสร้างสวนป่าหรือปลูก	

ไม้ยนืต้นภายในเขตป่าสงวนแหงชาต	ิตามมาตรา	20	แหงพระราชบญัญติัป่าสงวนแหงชาติ	พ.ศ.	2507		

กรณี	ไมเกิน	1,000	ไร

4.1	 การขอใช้พื้นที่เป็นสถานที่ปฏิบัติงาน	 หรือเพื่อประโยชน์อย่างอื่นของ 

ส่วนราชการหรอืหน่วยงานของรฐั	ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาต	ิตามมาตรา	13/1	แห่งพระราชบัญญตัิ 

ป่าสงวนแห่งชาติ	พ.ศ.	2507	มีขั้นตอน	ดังนี้

4.1.1	 ผูข้ออนญุาตยืน่ค�าขออนญุาต	(ป.ส.	17)	พร้อมเอกสารแนบท้ายค�าขอ

ให้ครบถ้วนถูกต้อง	ณ	 ส�านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด	 กรณีที่ค�าขอถูกต้อง

ครบถ้วน	ผู้ขออนุญาตต้องน�าเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบพื้นที่ที่ขออนุญาตตามก�าหนดนัดหมาย

4.1.2		 ส�านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน�าเสนอ	

ผู้วาราชการจังหวัด

4.1.3	 ผู้วาราชการจังหวัดสั่งเจ้าหน้าที่ออกไปตรวจสอบสภาพป่ารวมกับ

เจ้าหน้าที่ส�านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที่	 โดยมีผู้ขออนุญาตน�าเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบพ้ืนที	่

ที่ขออนุญาต

4.1.3.1	 เจ้าหน้าทีผู่ต้รวจสอบสภาพป่ารายงานผลการตรวจสภาพป่า	

พร้อมทั้งให้ความเห็นตอจังหวัดและส�านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที่

4.1.3.2		 ผู ้อ�านวยการส�านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที่เสนอ	

ความเห็นตอผู้วาราชการจังหวัด
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4.1.4	 ผูว้าราชการจงัหวดัตรวจสอบพจิารณาและท�าความเหน็	พร้อมรวบรวม

เอกสารหรือหลักฐานเสนอไปยังกรมป่าไม้	

4.1.5	 กรมป่าไม้พิจารณา/ประมวลเรื่องเสนอคณะกรรมการพจิารณาการใช้

ประโยชนในเขตป่าสงวนแหงชาต	ิหากคณะกรรมการพจิารณาการใช้ประโยชนในเขตป่าสงวนแหงชาต	ิ

มีมติให้กลับไปทบทวน/ขอข้อมูลเพิ่มเติม	 ให้กรมป่าไม้ทวงข้อมูลเพ่ิมเติมตามมติคณะกรรมการ

พิจารณาการใช้ประโยชนในเขตป่าสงวนแหงชาติไปยังผู้วาราชการจังหวัด

4.1.6	 เมื่อคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชนในเขตป่าสงวนแหงชาติ

เห็นชอบแล้ว

4.1.6.1	 กรมป่าไม้ด�าเนินการออกประกาศกรมป่าไม้ตามแบบ		

ป.ส.	 19	 -	 1	 และแจ้งผู้วาราชการจังหวัดเพื่อด�าเนินการ/ตรวจสอบควบคุม	 และส�านักจัดการ

ทรัพยากรป่าไม้ประจ�าท้องที่ตรวจสอบควบคุม

4.1.6.2	 กรณีป่าโซน	 C	 กรมป่าไม้เสนอเรื่องตอไปยังรัฐมนตรี

วาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ืออนุมัติกอน	 เมื่อรัฐมนตรีวาการกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอนุมัติแล้วจึงด�าเนินการออกประกาศกรมป่าไม้ตามแบบ		

ป.ส.	 19	 -	 1	 และแจ้งผู้วาราชการจังหวัดเพื่อด�าเนินการ/ตรวจสอบควบคุม	 และส�านักจัดการ

ทรัพยากรป่าไม้ประจ�าท้องที่ตรวจสอบควบคุม

4.1.7	 ผู ้ว าราชการจังหวัดแจ้งผู ้ขออนุญาต/จัดท�าบันทึกรับรองไว้เป็น	

หลักฐานด้วยวา	 จะปฏิบัติเงื่อนไขท่ีแนบท้ายประกาศกรมป่าไม้	 กอนสงมอบประกาศกรมป่าไม	้

ดังกลาวให้แกสวนราชการหรือองคการของรัฐผู้ได้รับอนุญาต

คู่มือการอนุมัติ อนุญาตขอใช้พื้นที่จากส่วนราชการ50



คู่มือการอนุมัติ	อนุญาตขอใช้พื้นที่จากสวนราชการ 51



4.2	 การขอเข้าท�าประโยชน์หรืออยูอ่าศยัภายในเขตป่าสงวนแห่งชาต	ิตามมาตรา	16 
แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ	 พ.ศ.	 2507	 ส�าหรับส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ 
มีขั้นตอน	ดังนี้

4.2.1	 ผู้ขออนุญาตยื่นค�าขออนุญาต	 (ป.ส.	 20)	 พร้อมเอกสารแนบท้าย
ค�าขอให้ครบถ้วนถูกต้อง	ณ	 ส�านักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจังหวัด	 กรณีที่ค�าขอ	
ถกูต้องครบถ้วน	ผูข้ออนญุาตต้องน�าเจ้าหน้าทีอ่อกตรวจสอบพ้ืนทีท่ีข่ออนญุาตตามก�าหนดนดัหมาย

4.2.2		 ส�านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน�าเสนอ	
ผู้วาราชการจังหวัด

4.2.3	 ผู้วาราชการจังหวัดสั่งเจ้าหน้าที่ออกไปตรวจสอบสภาพป่ารวมกับ	
เจ้าหน้าที่ส�านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที่	 โดยมีผู้ขออนุญาตน�าเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบพ้ืนที	่
ที่ขออนุญาต

4.2.3.1	 เจ้าหน้าทีผู่ต้รวจสอบสภาพป่ารายงานผลการตรวจสภาพป่า	
พร้อมทั้งให้ความเห็นตอจังหวัดและส�านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที่

4.2.3.2	 ผู ้อ�านวยการส�านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที่เสนอ	
ความเห็นตอผู้วาราชการจังหวัด

4.2.4		 ผูว้าราชการจงัหวดัตรวจสอบพจิารณาและท�าความเหน็	พร้อมรวบรวม
เอกสารหรือหลักฐานเสนอไปยังกรมป่าไม้	

4.2.5		 กรมป่าไม้พิจารณา/ประมวลเรื่องเสนอคณะกรรมการพิจารณาการใช้	
ประโยชนในเขตป่าสงวนแหงชาติ	 หากคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชนในเขตป่าสงวน	
แห งชาติมีมติ ให ้กลับไปทบทวน/ขอข ้อมูลเ พ่ิมเติม	 ให ้กรมป ่าไม ้ทวงข ้อมูลเ พ่ิมเติม	
ตามมติคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชนในเขตป่าสงวนแหงชาติไปยังผู้วาราชการจังหวัด

4.2.6		 เมื่อคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชนในเขตป่าสงวนแหงชาติ
เห็นชอบแล้ว	

4.2.6.1	 กรมป่าไม้มหีนงัสอืแจ้งจังหวดัด�าเนนิการออกหนงัสอือนญุาต	
ตามแบบ	ป.ส.	23	-	1	ให้กบัผูร้บัอนญุาต/จดัท�าบนัทกึรบัรองไว้เป็นหลกัฐานวาจะปฏบิตัติามเงือ่นไข
ทีแ่นบท้ายหนังสอือนญุาต	และตรวจสอบควบคมุ	และแจ้งส�านกัจดัการทรัพยากรป่าไม้ประจ�าท้องที่	
ตรวจสอบควบคุม

4.2.6.2	 กรณีป่าโซน	 C	 กรมป่าไม้เสนอเรื่องตอไปยังรัฐมนตรี
วาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ืออนุมัติกอน	 เมื่อรัฐมนตรีวาการกระทรวง
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมอนมุตัแิล้ว	กรมป่าไม้มหีนงัสอืแจ้งจงัหวดัด�าเนินการออกหนงัสอื
อนุญาตตามแบบ	ป.ส.	23	-	1	ให้กับผู้รับอนุญาต/จัดท�าบันทึกรับรองไว้เป็นหลักฐานวาจะปฏิบัติ
ตามเง่ือนไขทีแ่นบท้ายหนงัสอือนญุาตและตรวจสอบควบคุม	และแจ้งส�านกัจดัการทรพัยากรป่าไม้

ประจ�าท้องที่ตรวจสอบควบคุม	
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4.3	 การขออนญุาตท�าการปลกูสร้างสวนป่าหรอืปลูกไม้ยนืต้นภายในเขตป่าสงวน 

แห่งชาติ	ตามมาตรา	20	แห่งพระราชบญัญติัป่าสงวนแห่งชาติ	พ.ศ.	2507	กรณ	ีเกิน	1,000	ไร่ 

มีขั้นตอน	ดังนี้

4.3.1	 ผูข้ออนญุาตยืน่ค�าขออนญุาต	(ป.ส.	29)	พร้อมเอกสารแนบท้ายค�าขอ

ให้ครบถ้วนถูกต้อง	ณ	 ส�านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด	 กรณีที่ค�าขอถูกต้อง

ครบถ้วน	ผู้ขออนุญาตต้องน�าเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบพื้นที่ที่ขออนุญาตตามก�าหนดนัดหมาย

4.3.2		 ส�านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน�าเสนอ	

ผู้วาราชการจังหวัด

4.3.3	 ผู้วาราชการจังหวัดสั่งเจ้าหน้าที่ออกไปตรวจสอบสภาพป่ารวมกับ	

เจ้าหน้าที่ส�านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที่	 โดยมีผู้ขออนุญาตน�าเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบพ้ืนที	่

ที่ขออนุญาต	

4.3.3.1	 เจ้าหน้าทีผู่ต้รวจสอบสภาพป่ารายงานผลการตรวจสภาพป่า	

พร้อมทั้งให้ความเห็นตอจังหวัดและส�านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที่

4.3.3.2		 ผู ้อ�านวยการส�านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที่เสนอ	

ความเห็นตอผู้วาราชการจังหวัด

4.3.4		 ผูว้าราชการจงัหวดัตรวจสอบพจิารณาและท�าความเหน็	พร้อมรวบรวม

เอกสารหรือหลักฐานเสนอไปยังกรมป่าไม้	

4.3.5	 กรมป่าไม้พิจารณา/ประมวลเรื่องเสนอคณะกรรมการพิจารณา	

การใช้ประโยชนในเขตป่าสงวนแหงชาต	ิหากคณะกรรมการพจิารณาการใช้ประโยชนในเขตป่าสงวน	

แหงชาติมีมติให้กลับไปทบทวน/ขอข้อมูลเพิ่มเติม	 ให้กรมป่าไม้ทวงข้อมูลเพิ่มเติมตาม	

มติคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชนในเขตป่าสงวนแหงชาติไปยังผู้วาราชการจังหวัด

4.3.6		 เมื่อคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชนในเขตป่าสงวนแหงชาติ

เห็นชอบแล้ว	 กรมป่าไม้น�าเสนอค�าขอไปยังรัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ	

สิง่แวดล้อม	เพือ่น�าเสนอคณะรฐัมนตรเีพือ่พจิารณาอนมุตั	ิและเมือ่คณะรฐัมนตรพิีจารณาอนมุตัแิล้ว	

กรมป่าไม้ด�าเนินการออกหนังสืออนุญาตตามแบบ	 ป.ส.	 31	 -	 1	 และแจ้งผู้วาราชการจังหวัด	

เพือ่ด�าเนนิการ/ตรวจสอบควบคมุ	และส�านกัจดัการทรพัยากรป่าไม้ประจ�าท้องทีต่รวจสอบควบคมุ

4.3.7	 กรณีป่าโซน	C	กรมป่าไม้เสนอเรื่องตอไปยังรัฐมนตรีวาการกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่ออนุมัติใช้พื้นที่ป่าโซน	C	กอน	เมื่อรัฐมนตรีวาการกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอนุมัติแล้วจึงน�าเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติ		

และเมือ่คณะรฐัมนตรพิีจารณาอนมุตัแิล้ว	กรมป่าไม้ด�าเนนิการออกหนงัสืออนุญาตตามแบบ	ป.ส.	31	-	1	

และแจ้งผู้วาราชการจังหวัดเพื่อด�าเนินการ/ตรวจสอบควบคุม	 และส�านักจัดการทรัพยากรป่าไม้

ประจ�าท้องที่ตรวจสอบควบคุม
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4.3.8	 ผู ้ว าราชการจังหวัดแจ้งผู ้ขออนุญาต/จัดท�าบันทึกรับรองไว้เป็น	

หลักฐานด้วยวาจะปฏิบัติเง่ือนไขที่แนบท้ายหนังสืออนุญาต	 กอนสงมอบหนังสืออนุญาตดังกลาว	

ให้แกสวนราชการหรือองคการของรัฐผู้ได้รับอนุญาต
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4.4	 การขออนญุาตท�าการปลกูสร้างสวนป่าหรอืปลูกไม้ยนืต้นภายในเขตป่าสงวน
แห่งชาติ	ตามมาตรา	20	แห่งพระราชบญัญตัป่ิาสงวนแห่งชาต	ิพ.ศ.	2507	กรณ	ีไม่เกนิ	1,000	ไร่ 
มีขั้นตอน	ดังนี้

4.4.1	 ผูข้ออนญุาตยืน่ค�าขออนญุาต	(ป.ส.	29)	พร้อมเอกสารแนบท้ายค�าขอ
ให้ครบถ้วนถูกต้อง	ณ	 ส�านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด	 กรณีที่ค�าขอถูกต้อง
ครบถ้วน	ผู้ขออนุญาตต้องน�าเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบพื้นที่ที่ขออนุญาตตามก�าหนดนัดหมาย

4.4.2		 ส�านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน�าเสนอ	
ผู้วาราชการจังหวัด

4.4.3	 ผู้วาราชการจังหวัดสั่งเจ้าหน้าที่ออกไปตรวจสอบสภาพป่ารวมกับ	
เจ้าหน้าที่ส�านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที่	 โดยมีผู้ขออนุญาตน�าเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบพ้ืนที	่
ที่ขออนุญาต	

4.4.3.1	 เจ้าหน้าทีผู่ต้รวจสอบสภาพป่ารายงานผลการตรวจสภาพป่า	
พร้อมทั้งให้ความเห็นตอจังหวัดและส�านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที่

4.4.3.2		 ผู ้อ�านวยการส�านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที่เสนอ	
ความเห็นตอผู้วาราชการจังหวัด

4.4.4		 ผูว้าราชการจงัหวดัตรวจสอบพจิารณาและท�าความเหน็	พร้อมรวบรวม
เอกสารหรือหลักฐานเสนอไปยังกรมป่าไม้	

4.4.5		 กรมป่าไม้พิจารณา/ประมวลเรื่องเสนอคณะกรรมการพิจารณาการ
ใช้ประโยชนในเขตป่าสงวนแหงชาติ	 หากคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชนในเขตป่าสงวน	
แห งชาติมีมติ ให ้กลับไปทบทวน/ขอข ้อมูลเ พ่ิมเติม	 ให ้กรมป ่าไม ้ทวงข ้อมูลเ พ่ิมเติม	
ตามมติคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชนในเขตป่าสงวนแหงชาติไปยังผู้วาราชการจังหวัด

4.4.6	 คณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชนในเขตป่าสงวนแหงชาติ
พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว	

4.4.6.1	 กรมป่าไม้ด�าเนนิการออกหนงัสอือนญุาตตามแบบ	ป.ส.	31	-	1	
และแจ้งผู้วาราชการจังหวัดเพื่อด�าเนินการ/ตรวจสอบควบคุม	 และส�านักจัดการทรัพยากรป่าไม้
ประจ�าท้องที่ตรวจสอบควบคุม

4.4.6.2	 กรณีป่าโซน	 C	 กรมป่าเสนอเร่ืองตอไปยังรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่ออนุมัติกอน	 เมื่อรัฐมนตรีวาการกระทรวง
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมอนมุตัแิล้วจงึด�าเนนิการออกหนงัสอือนญุาตตามแบบ	ป.ส.	31-1		
และแจ้งผู้วาราชการจังหวัดเพื่อด�าเนินการ/ตรวจสอบควบคุม	 และส�านักจัดการทรัพยากรป่าไม้
ประจ�าท้องที่ตรวจสอบควบคุม

4.4.7	 ผู ้ว าราชการจังหวัดแจ้งผู ้ขออนุญาต/จัดท�าบันทึกรับรองไว้เป็น	
หลักฐานด้วยวาจะปฏิบัติเง่ือนไขที่แนบท้ายหนังสืออนุญาต	 กอนสงมอบหนังสืออนุญาตดังกลาว	
ให้แกสวนราชการหรือองคการของรัฐผู้ได้รับอนุญาต
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5.	 แบบฟอร์มค�ำขออนุญำต
5.1		 กรณีขออนุญาตใช้พื้นที่ตามมาตรา	13/1	ให้ยื่นค�าขอตามแบบ	ป.ส.	17

5.2		 กรณีขออนญุาตใช้พืน้ท่ีตามมาตรา	16	ส�าหรบัสวนราชการหรอืหนวยงานของรฐั	

ให้ยื่นค�าขอตามแบบ	ป.ส.	20

5.3	กรณขีออนญุาตใช้พืน้ทีต่ามมาตรา	20	กรณเีกนิและไมเกนิ	1,000	ไร	ให้ยืน่ค�าขอ

ตามแบบ	ป.ส.	29

6.	 เอกสำรหลักฐำน
6.1	 การขอใช้พื้นที่เป็นสถานท่ีปฏิบัติงาน	 หรือเพ่ือประโยชนอยางอื่นของ	

สวนราชการหรอืหนวยงานของรฐั	ภายในเขตป่าสงวนแหงชาติ	ตามมาตรา	13/1	แหงพระราชบญัญติั	

ป่าสงวนแหงชาติ	พ.ศ.	2507	มีเอกสารหลักฐาน	ดังนี้

6.1.1		 ยื่นค�าขอตามแบบ	ป.ส.	17

6.1.2		 รายละเอียดโครงการท่ีขอเข้าท�าประโยชน	 วัตถุประสงค	 ลักษณะ	

การด�าเนินงานของโครงการ	 ผู้ได้รับประโยชนจากโครงการ	 แนวทางการบริหาร	 และการจัดการ

โครงการ	รายละเอียดงบประมาณ	พร้อมแบบแปลนแผนผัง	และแผนการใช้ประโยชนที่ดิน	

6.1.3	 รายละเอียดสภาพป่าเบื้องต ้นที่ขออนุญาตเข ้าท�าประโยชน 		

ทัง้ทางกายภาพ	และชีวภาพ	

6.1.4		 แผนที่แสดงภูมิประเทศ	มาตราสวน	1	:	50,000	และแผนที่ภาพถาย

ทางอากาศ	มาตราสวนตามความเหมาะสม	พร้อมแผนที่สังเขปแสดงบริเวณพื้นที่ที่ขอใช้ประโยชน

และพื้นที่ข้างเคียงที่ติดตอกับพื้นที่ที่ขอ	

6.1.5	 หนังสือแสดงวาเป็นผู้ที่ได้รับมอบอ�านาจให้ด�าเนินการแทนหนวยงาน

ของรัฐ	

6.1.6		 เอกสารหลักฐานที่แสดงผลการพิจารณาให้ความเห็นชอบจาก	

สภาองคกรปกครองสวนท้องถิ่นที่ป่านั้นตั้งอยู	

6.1.7	 กรณีโครงการหรือกิจการที่เข้าขายจะต้องจัดท�ารายงานการประเมิน

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	 หรือรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบ้ืองต้นหรืออื่น	 ๆ	 ให้แนบหนังสือ		

แจ้งผลการพิจารณาให้ความเห็นชอบ	 ส�าหรับโครงการหรือกิจการที่เข้าขายจะต้องจัดท�ารายการ

ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมให้แนบรายงานข้อมูลดังกลาวด้วย	

6.1.8	 รายงานเหตุผลและความจ�าเป็นในการขอใช้ประโยชน	 (กรณีพ้ืนท่ี

มากกวา	20	ไร)	ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากปลัดกระทรวงหรือผู้บัญชาการเหลาทัพแล้วแตกรณี	

คู่มือการอนุมัติ อนุญาตขอใช้พื้นที่จากส่วนราชการ58



6.1.9		 หากเป็นพื้นที่ตามประกาศหรือหนังสืออนุญาตเดิมของรายอื่นท่ียัง	

ไมสิ้นอายุ	ต้องมีหนังสือยินยอมให้ใช้พื้นที่ของผู้ใช้พื้นที่หรือผู้รับอนุญาตเดิม	

6.1.10	 กรณีการขอใช้พื้นที่ตามประกาศเดิมสิ้นอายุ	ให้แนบหลักฐานแสดงวา	

ทีผ่านมาผู้ใช้พืน้ทีไ่ด้ปฏบิตัติามเงือ่นไขแนบท้ายประกาศหรอืไมและได้ปฏบิตัติามมาตรการป้องกนั

และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	และมาตรการติดตาม	ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	

6.1.11		บันทึกยินยอมแก้ไขปัญหาราษฎร	

6.1.12		เอกสารหรือหลักฐานอื่น	ๆ	(ถ้ามี)

6.2	 การขอเข้าท�าประโยชน์หรืออยูอ่าศยัภายในเขตป่าสงวนแห่งชาต	ิตามมาตรา	16 

แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ	 พ.ศ.	 2507	 ส�าหรับส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ	 

มีเอกสารหลักฐาน	ดังนี้

6.2.1	 ยื่นค�าขอ	ตามแบบ	ป.ส.20

6.2.2		 รายละเอียดโครงการท่ีขอเข้าท�าประโยชน	 วัตถุประสงค	 ลักษณะ	

การด�าเนินงานของโครงการ	ผูไ้ด้รบัประโยชนจากโครงการ	ผลตอบแทนโครงการ	ระยะเวลาคนืทนุ	

แนวทางการบรหิารและการจดัการโครงการ	พร้อมแบบแปลนแผนผงั	และแผนการใช้ประโยชนทีด่นิ	

ส�าหรับการขออนุญาตตามข้อ	9	(11)	โครงการที่เสนอต้องเป็นโครงการที่พัฒนาพื้นที่ให้สอดคล้อง

กับวิถีของชุมชน	มุงเน้นให้เกิดการอนุรักษและฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้

6.2.3	 รายละเอียดสภาพป่าเบื้องต ้นที่ขออนุญาตเข ้าท�าประโยชน 		

ทั้งทางกายภาพ	และชีวภาพ	

6.2.4	 แผนที่แสดงภูมิประเทศ	มาตราสวน	1	:	50,000	และแผนที่ภาพถาย

ทางอากาศ	มาตราสวนตามความเหมาะสม	พร้อมแผนที่สังเขปแสดงบริเวณพื้นที่ที่ขอใช้ประโยชน

และพื้นที่ข้างเคียงที่ติดตอกับพื้นที่ที่ขอ	

6.2.5	 หนังสือแสดงวาเป็นผู้ที่ได้รับมอบอ�านาจให้ด�าเนินการแทนหนวยงาน

ของรัฐ

6.2.6		 เอกสารหลักฐานที่แสดงผลการพิจารณาให้ความเห็นชอบจาก	

สภาองคกรปกครองสวนท้องถ่ินท่ีป่านั้นต้ังอยู	 ยกเว้นการขออนุญาตตามข้อ	 9	 (5)	 ให้กรมป่าไม้

แจ้งผู้วาราชการจังหวัดทราบ	โดยให้ผู้วาราชการจังหวัดแจ้งให้องคการบริหารสวนท้องถิ่นที่ป่านั้น

ตั้งอยูทราบ	

6.2.7	 กรณีโครงการหรือกิจการที่เข้าขายจะต้องจัดท�ารายงานการประเมิน

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	 หรือรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบ้ืองต้นหรืออื่น	 ๆ	 ให้แนบหนังสือ	

แจ้งผลการพิจารณาให้ความเห็นชอบส�าหรับโครงการหรือกิจการที่เข้าขายจะต้องจัดท�ารายการ

ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมให้แนบรายงานข้อมูลดังกลาวด้วย

คู่มือการอนุมัติ	อนุญาตขอใช้พื้นที่จากสวนราชการ 59



6.2.8	 บันทึกยินยอมแก้ไขปัญหาราษฎร

6.2.9	 รายงานเหตุผลและความจ�าเป็นในการขอใช้ประโยชน	 (กรณีพ้ืนท่ี

มากกวา	20	ไร)	ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากปลัดกระทรวงหรือผู้บัญชาการเหลาทัพแล้วแตกรณี	

6.2.10	 กรณีการขออนุญาตในพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตเดิมสิ้นอายุการอนุญาต	

ให้แนบผลการปฏิบัติตามเงื่อนไขแนบท้ายหนังสืออนุญาต

6.2.11	 หากเป็นพื้นที่อนุญาตเดิมของรายอื่นท่ียังไมสิ้นอายุ	 ต้องมีหนังสือ

ยินยอมให้ใช้พื้นที่ของผู้รับอนุญาตเดิม

6.2.12		กรณีการขอใช้พื้นที่ที่ได้รับอนุญาตเดิมสิ้นอายุ	 ให้แนบหลักฐาน

แสดงวาที่ผานมาผู้รับอนุญาตได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม		

และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม	(เฉพาะกรณโีครงการท่ีเข้าขายต้องท�ารายงาน

การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม	 รายงานผลกระทบส่ิงแวดล้อมเบื้องต้น	 และรายงานข้อมูล	

ด้านสิ่งแวดล้อม)	

6.2.13	 เอกสารหรือหลักฐานอื่น	ๆ	(ถ้ามี)

6.3	การขออนญุาตท�าการปลกูสร้างสวนป่าหรอืปลูกไม้ยืนต้นภายในเขตป่าสงวน

แห่งชาติ	ตามมาตรา	20	แห่งพระราชบญัญติัป่าสงวนแห่งชาติ	พ.ศ.	2507	กรณ	ีเกิน	1,000	ไร่	 

มีเอกสารหลักฐาน	ดังนี้

6.3.1	 ยื่นค�าขอ	ตามแบบ	ป.ส.	29

6.3.2		 กรณกีารมอบอ�านาจให้แนบหนงัสอืมอบอ�านาจพร้อมเอกสารประกอบ

ผู้มอบอ�านาจต้องส�าเนาเอกสารและรับรองส�าเนามาให้พร้อม	

6.3.3		 ส�าเนาหนงัสอืรบัรองการจดทะเบยีน	วตัถุประสงคและผู้มอี�านาจลงชือ่แทน	

นิติบุคคล	ผู้ขออนุญาตพร้อมหลักฐานแสดงอุปกรณในการท�างาน	

6.3.4	 ส�าเนาทะเบียนบ้านหรอืส�านกังานทีท่�าการของนติิบคุคล	กรณมีบีคุคล

มายืน่ค�าขอด้วยตนเองให้น�าต้นฉบับจรงิมาและให้เจ้าหน้าทีถ่ายส�าเนาเองและให้ผูย้ืน่ค�าขอรบัรอง

ความถูกต้อง	

6.3.5	 รายละเอียดโครงการที่ขอเข้าท�าประโยชน	 วัตถุประสงค	 ลักษณะ	

การด�าเนินงานของโครงการ	ผูไ้ด้รบัประโยชนจากโครงการ	ผลตอบแทนโครงการ	ระยะเวลาคนืทนุ		

แนวทางการบริหารและการจัดการโครงการรายละเอียด	 งบประมาณ	พร้อมแบบแปลนแผนผัง	

และแผนการใช้ประโยชนที่ดิน	รายละเอียดสภาพป่าเบื้องต้นที่ขออนุญาตเข้าท�าประโยชน	ทั้งทาง

กายภาพ	และชีวภาพ	

คู่มือการอนุมัติ อนุญาตขอใช้พื้นที่จากส่วนราชการ60



6.3.6	 แผนที่แสดงภูมิประเทศ	มาตราสวน	1	:	50,000	และแผนที่ภาพถาย

ทางอากาศ	มาตราสวนตามความเหมาะสม	พร้อมแผนที่สังเขปแสดงบริเวณพื้นที่ที่ขอใช้ประโยชน

และพื้นที่ข้างเคียงที่ติดตอกับพื้นที่ที่ขอ	

6.3.7		 เอกสารหลักฐานที่แสดงผลการพิจารณาให้ความเห็นชอบจาก	

สภาองคกรปกครองสวนท้องถิ่นที่ป่านั้นตั้งอยู	

6.3.8		 บันทึกยินยอมแก้ไขปัญหาราษฎร	

6.3.9		 กรณีการขออนญุาตในพืน้ทีเ่ดิมของรายอืน่ทีย่งัไมส้ินอาย	ุต้องมหีนงัสอื

แสดงความยินยอมให้ใช้พื้นที่ของผู้รับอนุญาตเดิม	

6.3.10		กรณีการขออนุญาตในพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตเดิมสิ้นอายุ	 ให้แนบผล	

การปฏิบัติ	ตามเงื่อนไขแนบท้ายหนังสืออนุญาต	

6.3.11		เอกสารหรือหลักฐานอื่น	ๆ	(ถ้ามี)

6.4	 การขออนญุาตท�าการปลกูสร้างสวนป่าหรอืปลูกไม้ยนืต้นภายในเขตป่าสงวน 

แห่งชาติ	ตามมาตรา	20	แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ	พ.ศ.	2507	มีเอกสารหลักฐาน	

ดังนี้

6.4.1	 ยื่นค�าขอ	ตามแบบ	ป.ส.	29

6.4.2		 กรณกีารมอบอ�านาจให้แนบหนงัสอืมอบอ�านาจพร้อมเอกสารประกอบ	

ผู้มอบอ�านาจต้องส�าเนาเอกสารและรับรองส�าเนามาให้พร้อม	

6.4.3		 ส�าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน	 วัตถุประสงคและผู้มีอ�านาจ	

ลงชื่อแทน	นิติบุคคลผู้ขออนุญาตพร้อมหลักฐานแสดงอุปกรณในการท�างาน	

6.4.4	 ส�าเนาทะเบียนบ้านหรอืส�านกังานทีท่�าการของนติิบคุคล	กรณมีบีคุคล

มายืน่ค�าขอด้วยตนเองให้น�าต้นฉบับจรงิมาและให้เจ้าหน้าทีถ่ายส�าเนาเองและให้ผูย้ืน่ค�าขอรบัรอง

ความถูกต้อง	

6.4.5	 รายละเอียดโครงการท่ีขอเข้าท�าประโยชน	 วัตถุประสงค	 ลักษณะ	

การด�าเนินงานของโครงการ	ผูไ้ด้รบัประโยชนจากโครงการ	ผลตอบแทนโครงการ	ระยะเวลาคนืทนุ	

แนวทางการบริหารและการจัดการโครงการรายละเอียด	 งบประมาณ	พร้อมแบบแปลนแผนผัง	

และแผนการใช้ประโยชนที่ดิน	รายละเอียดสภาพป่าเบื้องต้นที่ขออนุญาตเข้าท�าประโยชน	ทั้งทาง

กายภาพและชีวภาพ

คู่มือการอนุมัติ	อนุญาตขอใช้พื้นที่จากสวนราชการ 61



6.4.6	 แผนที่แสดงภูมิประเทศ	มาตราสวน	1	:	50,000	และแผนที่ภาพถาย

ทางอากาศ	มาตราสวนตามความเหมาะสม	พร้อมแผนที่สังเขปแสดงบริเวณพื้นที่ที่ขอใช้ประโยชน

และพื้นที่ข้างเคียงที่ติดตอกับพื้นที่ที่ขอ

6.4.7	 เอกสารหลักฐานที่แสดงผลการพิจารณาให้ความเห็นชอบจาก	

สภาองคกรปกครองสวนท้องถิ่นที่ป่านั้นตั้งอยู	

6.4.8		 บันทึกยินยอมแก้ไขปัญหาราษฎร	

6.4.9		 กรณีการขออนญุาตในพืน้ทีเ่ดิมของรายอืน่ทีย่งัไมส้ินอาย	ุต้องมหีนงัสอื

แสดงความยินยอมให้ใช้พื้นที่ของผู้รับอนุญาตเดิม	

6.4.10	 กรณีการขออนุญาตในพื้นท่ีท่ีได้รับอนุญาตเดิมสิ้นอายุ	 ให้แนบผล	

การปฏิบัติตามเงื่อนไขแนบท้ายหนังสืออนุญาต	

6.4.11	 เอกสารหรือหลักฐานอื่น	ๆ	(ถ้ามี)

คู่มือการอนุมัติ อนุญาตขอใช้พื้นที่จากส่วนราชการ62



กรณีพ้ืนท่ีปำ่	ตำมมำตรำ	4	(1)	แห่งพระรำชบญัญตัปิำ่ไม	้พุทธศักรำช	2484
“ป่า”	 ตามมาตรา	 4	 (1)	 แหงพระราชบัญญัติป ่าไม ้	 พุทธศักราช	 2484		

และที่แก้ไขเพิ่มเติม	หมายถึง	ที่ดินที่ยังมิได้มีบุคคลได้มาตามกฎหมายที่ดิน

1.	 กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
1.1	 พระราชบัญญัติป่าไม้	พุทธศักราช	2484	มาตรา	54
1.2	 กฎกระทรวง	การขออนญุาตและการอนญุาตท�าประโยชนในเขตป่า	พ.ศ.	2558
1.3		 กฎกระทรวง	 ฉบับท่ี	 23	 (พ.ศ.	 2518)	 (คาแบบพิมพค�าขอ	 25	 สตางค,		

ใบอนุญาตอื่น	ๆ	ฉบับละ	5	บาท)
1.4		 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ	 ลงวันที่	 17	 มีนาคม	 พ.ศ.	 2529		

เรือ่ง	ก�าหนดให้ผูร้บัสมัปทานหรือผูร้บัอนญุาตท�าการบ�ารุงป่าหรือปลูกสร้างสวนป่า	หรือออกคาใช้จาย	
เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่ท�าการบ�ารุงป่าหรือปลูกสร้างสวนป่าให้แทน	และก�าหนดอัตราคาใช้จาย
ในการบ�ารุงป่า	หรือปลูกสร้างสวนป่า	(ไรละ	50	บาท)

1.5		 มติคณะรัฐมนตรี	 26	 มกราคม	 2511	 หลักการขอเข้าใช้ประโยชนในเขตป่า	
ที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้รักษาไว้เป็นสมบัติของชาติ

1.6		 มติคณะรัฐมนตรี	 29	 มกราคม	 2556	 ให้จัดสรรงบประมาณเพ่ือเป็น	
ค  า ใช ้จ ายในการปลูกป ่าทดแทนเพื่อการอนุรักษ หรือรักษาสภาพแวดล ้อมของพื้น ท่ี		
(ไรละ	10,960	บาท)

1.7	 	มตคิณะรฐัมนตร	ีเมือ่วนัท่ี	12	ธนัวาคม	2532“จะไมอนมุติัให้สวนราชการหรือ
หนวยงานใช้พื้นที่ลุมน�้าชั้นที่	1A	อีกไมวากรณีใด”

1.8		 มติคณะรัฐมนตรี	 เมื่อวันที่	 28	 มกราคม	 2563	 เร่ือง	 ขอทบทวนและยกเลิก	
มติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการใช้พื้นที่ลุมน�้าชั้นที่	1

1.9		 มติคณะรัฐมนตรี	 เมื่อวันที่	23	มิถุนายน	2563	เรื่อง	การเข้าท�าประโยชนใน
พื้นที่ป่าไม้	และขอผอนผันมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่	8	กรกฎาคม	2523	ในกรณีที่ปรากฏวายังมี
สวนราชการใดเข้าท�าประโยชนในพื้นที่ป่าไม้กอนได้รับอนุญาต

1.10	 มติคณะรัฐมนตรี	 เมื่อวันที่	 11	 พฤษภาคม	 2564	 เรื่อง	 ขอขยายเวลาในการ	
ยืน่ค�าขออนญุาตเข้าท�าประโยชนในพืน้ท่ีป่าไม้	ตามมตคิณะรัฐมนตร	ีเมือ่วนัที	่23	มถุินายน	2563

1.11	 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	เรื่อง	ก�าหนดโครงการ	
กิจการ	 หรือการด�าเนินการ	 ซึ่งต ้องจัดท�ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล ้อม		
และหลกัเกณฑ	วิธีการ	และเงือ่นไขในการจดัท�ารายงานการประเมนิผลกระทบสิง่แวดล้อม	พ.ศ.	2561	

และ	(ฉบับที่	2)	พ.ศ.	2562

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
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2.	ผู้มีอ�ำนำจอนุญำต
2.1	 อธิบดีกรมป่าไม้

2.2		 อธบิดกีรมป่าไม้มอบอ�านาจให้ผู้อ�านวยการส�านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี	1	–13	

และผูอ้�านวยการส�านกัจดัการทรพัยากรป่าไม้สาขาทกุสาขาเป็นผูพ้จิารณาอนญุาตเข้าท�าประโยชน

ในพืน้ทีป่่า	ตามมาตรา	4	(1)	แหงพระราชบญัญติัป่าไม้	พุทธศกัราช	2484	เฉพาะเพ่ือวตัถปุระสงค	ดังนี้

2.2.1	 เพื่อการส�ารวจแรและปิโตรเลียม	ข้อ	13	(1)	ข้อ	14	(1)

2.2.2		 เพื่อการขุด	 เก็บ	 ซ่ึงทรายที่มิใชการท�าเหมืองแรหรือการขุดหาแร	

รายยอยและการรอนแรตามกฎหมายวาด้วยแร	(ตามข้อ	15)

2.2.3		 เพือ่จดัเป็นทีพ่กัผอนหยอนใจ	โดยหนวยงานของรัฐ	เนือ้ท่ีไมเกนิ	20	ไร		

(ตามข้อ	18)

2.2.4	 เพื่อสร้างศาสนสถาน	 โดยหนวยงานของรัฐ	 เนื้อที่ไมเกิน	 15	 ไร		

(ตามข้อ	20)

2.2.5	 เพื่อประโยชนในการศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการ	(ตามข้อ	21)	

2.2.6	 เพือ่ให้หนวยงานของรัฐใช้ประโยชนพ้ืนทีใ่นเขตป่า	เนือ้ทีไ่มเกนิ	20	ไร	

(ตามข้อ	22)

2.3	 อธิบดีโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ	

และสิ่งแวดล้อม	 ในการพิจารณาอนุญาตให้ท�าประโยชนในเขตป่าที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้รักษาไว้

เป็นสมบัติของชาติ	(ป่าไม้ถาวร)

3.	 สถำนที่ยื่นค�ำขอ
ส�านกัจดัการทรพัยากรป่าไม้ที	่1	–	13	และส�านักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทกุสาขา

4.	ขั้นตอนขออนุมัติ/อนุญำต
กรณพีืน้ทีป่่า	ตามมาตรา	4	(1)	แหงพระราชบญัญติัป่าไม้	พุทธศกัราช	2484	และเขตป่า	

ที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้รักษาไว้เป็นสมบัติของชาติ	(ป่าไม้ถาวร)	มีขั้นตอน	ดังนี้

4.1	 ผู้ขออนุญาตยื่นค�าขอ	 ตามแบบ	 ป.	 84	 –	 1	 พร้อมเอกสารแนบท้ายค�าขอ		

ณ	ส�านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ประจ�าท้องที่

4.2	 เจ้าหน้าท่ีส�านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที่ตรวจสอบค�าขอและเอกสาร	

หลักฐานจัดท�ารายงานพร้อมทั้งความเห็นเบื้องต้นเสนอผู้วาราชการจังหวัด

4.3	 ผูว้าราชการจงัหวดัและผูอ้�านวยการส�านกัจดัการทรพัยากรป่าไม้ประจ�าท้องที่

แตงตัง้เจ้าหน้าท่ีออกไปท�าการตรวจสภาพป่ารวมกัน	ในการตรวจสภาพป่าให้เจ้าหน้าทีต่รวจสภาพป่า	

เป็นผู้นัดวันและเวลาท่ีจะตรวจสภาพป่า	 พร้อมทั้งแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ขออนุญาตทราบ	 และ	

ให้ผู้ขออนุญาตน�าเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสภาพป่าตามวันและเวลาที่ก�าหนด
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4.3.1	 เจ้าหน้าทีผู่ต้รวจสอบสภาพป่ารายงานผลการตรวจสภาพป่าพร้อมทัง้

ความเห็นตอจังหวัด	และส�านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที่

4.3.2	 ผูว้าราชการจงัหวดัพจิารณาและจดัท�าความเห็นเสนอตอผูอ้�านวยการ

ส�านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที่

4.4	 ส�านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที่ตรวจสอบพิจารณา	 แล้วรายงานผลตรวจ

และเสนอความเหน็ของส�านกัจัดการทรพัยากรป่าไม้ท้องท่ี	และจังหวดัไปยงักรมป่าไม้เพ่ือพิจารณา	

(ในกรณีที่กรมป่าไม้มอบอ�านาจให้ผู้อ�านวยการส�านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที่เป็นผู้พิจารณา

อนุญาตผู้อ�านวยการส�านักจัดการทรัพยากรท้องที่ออกใบอนุญาตตามแบบ	ป.84	-	4	พร้อมแผนที่

และ	Google	Map	แสดงบริเวณท่ีได้รบัอนญุาตให้ผู้ขออนญุาตเข้าท�าประโยชนในเขตป่า	พร้อมเรียก

เก็บเงินคาธรรมเนียมและคาใช้จายเพ่ือให้พนักงานเจ้าหน้าที่ท�าการบ�ารุงป่าหรือปลูกสร้างสวนป่า

ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ	ฉบับลงวนัที	่17	มนีาคม	2529	แจ้งให้ผูร้บัอนญุาตจัดสรร

งบประมาณเพื่อเป็นคาใช้จายในการปลูกป่าทดแทน	 เพื่อการอนุรักษหรือรักษาสภาพแวดล้อม	

ของพื้นที่	ตามมติคณะรัฐมนตรี	เมื่อวันที่	29	มกราคม	2556/ตรวจควบคุม)

4.5	 กรมป่าไม้พิจารณาอนุญาตโดยแจ้งส�านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที	่	

(กรณกีารพิจารณาอนญุาตให้ท�าประโยชนในเขตป่าท่ีคณะรัฐมนตรีมมีติให้รักษาไว้เป็นสมบติัของชาติ	

ให้อธบิดกีรมป่าไม้รายงานความเหน็ตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ)

4.6	 ส�านกัจดัการทรพัยากรป่าไม้ท้องทีอ่อกใบอนญุาตตามแบบ	ป.ส.	84	-	3/ปส.84	-	4		

ให้ผู ้ขออนุญาตเข้าท�าประโยชนในเขตป่า	 พร้อมเรียกเก็บเงินคาธรรมเนียมและคาใช้จาย	

เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่ท�าการบ�ารุงป่าหรือปลูกสร้างสวนป่าตามประกาศกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ	ฉบับลงวันที่	17	มีนาคม	2529	แจ้งให้ผู้รับอนุญาตจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นคาใช้จาย	

ในการปลูกป่าทดแทน	เพือ่การอนรุกัษหรอืรกัษาสภาพแวดล้อมของพืน้ที	่ตามมตคิณะรฐัมนตร	ีเมือ่วนัที่		

29	มกราคม	2556/ตรวจควบคุม
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5.	แบบฟอร์มค�ำขออนุญำต
ยื่นค�าขอตามแบบค�าขออนุญาต	ป.	84	-	1	

6.	เอกสำรหลักฐำน
6.1	 รายละเอยีดของโครงการ	พร้อมแบบแปลน	หรอืแผนผงัโครงการ	หรอืกจิกรรม

ที่ขออนุญาต	และอื่น	ๆ	

6.2		 แผนที่สังเขป	และแผนที่มาตราสวน	1	:	50,000	แสดงบริเวณขอใช้พื้นที่

6.3		 หนังสือมอบอ�านาจให้ด�าเนินการแทน

6.4		 ส�าเนาทะเบียนบ้านและส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชน	

6.5	 หนังสือแสดงการได้รับความเห็นชอบจากสภาองคการบริหารสวนต�าบล	

หรือองคกรปกครองสวนท้องถิ่น

6.6		 บันทึกยินยอมการแก้ไขปัญหาราษฎร

6.7		 หนงัสอืทีแ่สดงวาผูไ้ด้รบัอนญุาตเดมิไมขดัข้องทีจ่ะให้ผูข้อใช้พืน้ทีไ่ด้	(กรณพีืน้ที่

ทับซ้อนกัน)

6.8	 อื่น	ๆ	ที่เกี่ยวข้อง
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พ้ืนที่ป่ำชำยเลน

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ป่าชายเลน	 (mangroves)	 คือ	 ระบบนิเวศท่ีประกอบไปด้วยพันธุพืช	 พันธุสัตว	

หลายชนิด	 ด�ารงชีวิตรวมกันในสภาพแวดล้อมที่เป็นดินเลน	 น�้ากรอย	 และมีน�้าทะเลทวมถึง

อยางสม�่าเสมอ	 (http://km.dmcr.go.th/th/c_11/d_661	 ข้อมูลทั่วไปของป่าชายเลน	

ระบบฐานข้อมลูกลางและมาตรฐานข้อมลูทรพัยากรทางทะเลและชายฝ่ัง	กรมทรัพยากรทางทะเล

และชายฝั่ง)

มติคณะรัฐมนตรีวันที่	15	ธันวาคม	2530	เห็นชอบการจ�าแนกเขตการใช้ประโยชน

ที่ดินในพื้นที่ป่าชายเลนประเทศไทย	 โดยจ�าแนกเขตการใช้ประโยชนที่ดินป่าชายเลน	 เป็น	

	(1)	เขตอนรุกัษ	หมายถึง	พืน้ท่ีป่าชายเลนท่ีหวงห้ามไมให้มกีารเปลีย่นแปลงใด	ๆ 	นอกจากจะปลอย

ให้เป็นไปตามธรรมชาติเพื่อรักษาไว้ซึ่งสภาพแวดล้อมและระบบนิเวศ	 (2)	 เขตเศรษฐกิจ	 แบงเป็น	

(2.1)	เศรษฐกิจ	ก	หมายถึง	พื้นที่ป่าชายเลนที่ยอมให้มีการใช้ประโยชนเฉพาะในกิจการด้านป่าไม้

เพื่อผลผลิตที่สม�่าเสมอตามหลักวิชาการป่าไม้	(2.2)	เศรษฐกิจ	ข	หมายถึง	พื้นที่ป่าชายเลนที่ยอม

ให้มีการใช้ประโยชนที่ดินและการพัฒนาด้านอื่น	ๆ	

มตคิณะรัฐมนตรีวนัที	่23	กรกฎาคม	2534	ให้ระงบัการใช้ประโยชนพ้ืนทีป่่าชายเลน

โดยเด็ดขาดเพื่อหยุดยั้งการบุกรุกท่ีดินในเขตป่าไม้ชายเลน	 และระงับการพิจารณาขออนุญาต

ใช้ประโยชนในพื้นที่ป่าชายเลนของทางราชการ

มติคณะรัฐมนตรีวันที่	22	สิงหาคม	2543	เห็นชอบกรอบแนวทางการแก้ไขปัญหา

การจดัการพืน้ท่ีป่าชายเลน	เพือ่แก้ไขปัญหาข้อขดัแย้งของราษฎรทีไ่ด้เข้าครอบครองอาศยัพืน้ทีท่�ากนิ

ในเขตป่าชายเลนและแก้ไขปัญหาความเดอืดร้อนในกรณกีารใช้ประโยชนพืน้ทีป่่าชายเลนโดยถกูต้อง

ตามกฎหมาย	 อาทิ	 (1)	 ผู้ได้รับสัมปทานท�าไม้ป่าชายเลนและประสงคจะด�าเนินการตอคงมีสิทธ์ิ

ท�าไม้ตอไปจนสิน้อายุสมัปทาน	(2)	ผู้ได้รบัสัมปทานบัตรเหมอืงแรให้พืน้ทีป่่าชายเลนด�าเนนิการตอไป

จนสิน้อายสุมัปทาน	(3)	มอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณด�าเนินการก�าหนดอตัราและเรียกเกบ็

คาใช้ประโยชนพื้นที่ในเขตป่าชายเลน	 (4)	 พื้นที่ที่มีการเพาะเลี้ยงสัตวน�้าหลังแนวเขตป่าชายเลน

ที่ราษฎรบุกรุกและพื้นท่ีกรรมสิทธิ์ของเอกชนให้กรมประมง	 กรมป่าไม้	 และกรมควบคุมมลพิษ

รวมกันดูแลและจัดให้มีระบบน�้า	ระบบบ�าบัด	และระบบก�าจัดของเสีย	เพื่อรักษาสภาพป่าชายเลน

และคณุภาพสิง่แวดล้อม	(5)	ให้น�าพืน้ทีป่่าชายเลนทีจ่�าแนกออกเป็นเขตการใช้ประโยชนทีดิ่นในพ้ืนที่

ป่าชายเลนตามนยัมตคิณะรฐัมนตรเีมือ่วนัท่ี	15	ธนัวาคม	2530	พืน้ทีง่อกชายฝ่ังทะเลทีเ่กดิขึน้ใหม

ให้กรมป่าไม้กนัไว้เป็นพืน้ทีอ่นรุกัษและพืน้ทีฟ้ื่นฟูมารวมกนัเป็นพ้ืนทีฟ้ื่นฟูท้ังหมด	และห้ามอนญุาต

คู่มือการอนุมัติ	อนุญาตขอใช้พื้นที่จากสวนราชการ 71



ให้ใช้ประโยชนพื้นที่ป่าชายเลนทุกกรณีทั้งภาครัฐและเอกชน	 ยกเว้นบริเวณพ้ืนท่ีที่ได้รับอนุญาต	

ให้มีการใช้ประโยชน	

มติคณะรัฐมนตรีวันที่	17	ตุลาคม	2543	เห็นชอบพิจารณาทบทวนการแก้ไขปัญหา

การจัดการพ้ืนท่ีป่าชายเลน	 อาทิ	 (1)	 อนุญาตให้ราษฎรที่เข้าไปอยูอาศัยในเขตป่าชายเลนกอน	

มติคณะรัฐมนตรีวันที่	23	กรกฎาคม	2534	โดยมิได้มีเอกสารสิทธิ์ยังคงอยูตอไปได้	แตไมอนุญาต	

ให้ท�ากิน	(ต้องขออนญุาตกรมป่าไม้ทกุปี	และห้ามไมให้ออกเอกสารสทิธิใ์ด	ๆ )	(2)	ทาเทยีบเรอืประมง		

ทีด่�าเนินการกอนวนัท่ี	23	กรกฎาคม	2534	ให้กรมป่าไม้พจิารณาอนญุาตให้ใช้พืน้ทีใ่นเขตป่าชายเลน	

คราวละไมเกิน	2	ปี	รวมกันแล้วต้องไมเกิน	15	ปี	(3)	การจัดสรรงบประมาณในการจัดการระบบ	

น�า้เสยีให้ผูป้ระกอบการออกคาใช้จายท้ังหมดหรอืสวนหนึง่	แล้วแตกรณตีามความเหมาะสมเนือ่งจาก

เป็นผูก้อผลกระทบตอสิง่แวดล้อม	(4)	ในเขตอนรัุกษห้ามมิให้อนญุาตการใช้ประโยชนพืน้ทีป่่าชายเลน	

ในทุกกรณี	โดยรวมถึงพื้นที่กอสร้างสาธารณูปโภค	สาธารณูปการเพื่อกอสร้างระบบบ�าบัดตาง	ๆ	

ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	 หมายความวา	 สิ่งที่มีอยูหรือเกิดขึ้นตามธรรมชาติ	

ในบรเิวณทะเลและชายฝ่ัง	รวมถึงพรชุายฝ่ัง	พืน้ท่ีชุมน�า้ชายฝ่ัง	คลอง	คแูพรก	ทะเลสาบ	และบริเวณ

พืน้ทีป่ากแมน�า้ทีม่พีืน้ทีต่ดิตอกบัทะเลหรอือทิธพิลของน�า้ทะเลเข้าถงึ	เชน	ป่าชายเลน	ป่าชายหาด	

หาด	ที่ชายทะเล	เกาะ	หญ้าทะเล	ปะการัง	ดอนหอย	พืช	และสัตวทะเล	หรือสิ่งที่มนุษยสร้างขึ้น	

เพือ่ประโยชนแกระบบนเิวศทางทะเลและชายฝ่ัง	เชน	ปะการงัเทียม	แนวลดแรงคลืน่	และการป้องกนั	

การกัดเซาะชายฝ่ัง	(พระราชบัญญติัสงเสรมิการบรหิารจดัการทรพัยากรทางทะเลและชายฝ่ัง	พ.ศ.	2558)	

ป่าชายเลนอนุรักษ์	 หมายถึง	 เป็นพื้นที่ป่าชายเลนบริเวณใดบริเวณหนึ่งที่ได	้

ถูกก�าหนดให้เป็นพื้นที่เพื่อประโยชนในการสงวน	 การอนุรักษ	 และการฟื้นฟูพ้ืนท่ีให้คงสภาพ

ธรรมชาตแิละมสีภาพแวดล้อมและระบบนเิวศนทีมี่ความสมบรูณ	โดยท่ีพืน้ทีป่่าชายเลนนัน้ต้องไมอยู

ในเขตอทุยานแหงชาต	ิเขตรกัษาพนัธุสตัวป่าหรอืเขตห้ามลาสตัวป่า	หรอืไมอยูในกรรมสทิธิห์รอืสทิธิ

ครอบครองตามประมวลกฎหมายท่ีดนิ	(รฐัมนตรีวาการกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม

โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและ

ชายฝั่งแหงชาติเป็นผู้ก�าหนดพื้นที่ป่าชายเลนอนุรักษ	ตามมาตรา	18	แหงพระราชบัญญัติสงเสริม	

การบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	พ.ศ.	2558)	

พื้นที่คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	 หมายถึง	 พ้ืนท่ีท่ี	 (1)	 มีทรัพยากร	

ทางทะเลและชายฝั่งอยูในสภาพสมบูรณอันสมควรสงวนไว้ให้คงอยูในสภาพตามธรรมชาติเดิม		

(2)	 เป็นถิ่นที่อยูของสัตวและพืชตามสภาพทางธรรมชาติที่สมบูรณ	 (3)	 มีความส�าคัญด้านระบบ

นิเวศทางทะเลและชายฝั่งอันควรแกการอนุรักษ	และไมเป็นพื้นที่ป่าชายเลนอนุรักษ	หรือเขตที่ได้
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รับอนุญาตให้ท�าการเพาะเลี้ยงสัตวน�้าตามกฎหมายวาด้วยการประมง	 (รัฐมนตรีวาการกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการนโยบายและแผนการ

บริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแหงชาติเป็นผู้ก�าหนดพื้นที่คุ ้มครองทรัพยากร	

ทางทะเลและชายฝั่ง	ตามมาตรา	20	แหงพระราชบัญญัติสงเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทาง

ทะเลและชายฝั่ง	พ.ศ.	2558)

พ้ืนที่ท่ีจะใช้มาตรการในการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง	 เป็นพื้นที่ที่ถูกก�าหนด	

เพื่อการป้องกันปัญหาการกัดเซาะชายฝั ่ง	 และป้องกันความเสียหายตอชีวิตและทรัพยสิน	

ของประชาชน	 (รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยความเห็นชอบ

ของคณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแหงชาติ	

เป็นผู้ก�าหนดพื้นที่คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	 ตามมาตรา	 21	 แหงพระราชบัญญัติ	

สงเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	พ.ศ.	2558)

มติคณะรัฐมนตรีวันที่	 29	 พฤศจิกายน	 2559	 กรณีการใช้ประโยชนที่ดินของรัฐ	

ที่มีผลกระทบโดยตรงตอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศ	เชน	การใช้พื้นที่อุทยาน

แหงชาติ	พื้นที่ป่าสงวนแหงชาติ	พื้นที่ลุมน�้า	พื้นที่ป่าชายเลน	พื้นที่ป่าไม้ถาวร	เป็นต้น	สวนราชการ

เจ้าของเรือ่งต้องขอความเหน็ชอบจากกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมกอน	และให้น�า

ความเหน็ชอบของกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมดงักลาวเสนอไปยงัส�านกัเลขาธกิาร

คณะรัฐมนตรีพร้อมกับเรื่องที่จะเสนอคณะรัฐมนตรี

1.	 กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
1.1 พระราชบัญญัติสงเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง		

พ.ศ.	2558

1.2  พระราชบัญญัติป่าไม้	พุทธศักราช	2484

1.2.1 กฎกระทรวง	 การขออนุญาตและการอนุญาตท�าประโยชนในเขตป่า	

พ.ศ.	2558

1.2.2 ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	 เรื่อง	 ก�าหนดสถานที	่

ยื่นค�าขอ	 ก�าหนดแบบค�าขอ	 แบบใบอนุญาตและแบบอื่น	 ๆ	 ในการขออนุญาตและการอนุญาต	

ท�าประโยชนในเขตป่าชายเลนหรือป่าชายเลนอนุรักษ	 ตามกฎกระทรวงการขออนุญาตและ	

การอนุญาตท�าประโยชนในเขตป่า	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		 ระเบียบคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวน 

แห่งชาติ	 ว่าด้วยหลักเกณฑ์	 วิธีการ	 และเงื่อนไขในการใช้พื้นที่เป็นสถานที่ปฏิบัติงาน	 หรือเพื่อ

ประโยชน์อย่างอื่นของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ	พ.ศ.	2563

1.3.3	 ระเบียบคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวน 

แห่งชาติ	ว่าด้วยหลักเกณฑ์	วิธีการ	และเงื่อนไขการขออนุญาตและการอนุญาตให้เข้าท�าประโยชน์

หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติ	พ.ศ.	2563

1.3.4	 ระเบียบคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวน 

แห่งชาติ	 ว่าด้วยหลักเกณฑ์	 วิธีการ	 และเงื่อนไขการอนุญาตและการอนุญาตให้ท�าการปลูกสร้าง

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�ำนำจอนุมัติ
2.1	 พระราชบัญญัติป่าไม้	 พุทธศักราช	 2484	 อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเล	

และชายฝั่ง	

2.2	 พระราชบัญญัติป่าสงวนแหงชาติ	 พ.ศ.	 2507	 อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเล

และชายฝ่ัง	โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพจิารณาการใช้ประโยชนในเขตป่าสงวนแหงชาติ

3.	 สถำนที่ยื่นค�ำขอ
3.1	 พระราชบัญญัติป่าไม้	พุทธศักราช	2484

ผูข้อใช้พืน้ทีส่ามารถยืน่ค�าขอตามประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง	

เรื่อง	 ก�าหนดสถานท่ียื่นค�าขอ	 ก�าหนดแบบค�าขอ	 แบบใบอนุญาตและแบบอื่น	 ๆ	 ในการ	

ขออนญุาตและการอนญุาตท�าประโยชนในเขตป่าชายเลนหรอืป่าชายเลนอนรุกัษ	ตามกฎกระทรวง	

การขออนุญาตและการอนุญาตท�าประโยชนในเขตป่า	พ.ศ.	2558

3.2	 พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ	พ.ศ.	2507

ผู้ขอใช้พื้นที่สามารถยื่นค�าขอตามแบบท้ายระเบียบตอจังหวัดท้องท่ีท่ีป่านั้น	

ตั้งอยูหรือหนวยงานที่อธิบดีก�าหนด

4.	 แบบฟอร์มค�ำขออนุญำต
-

5.	 เอกสำรหลักฐำน
5.1		 แบบค�าขออนุญาต

5.2		 รายละเอียดของโครงการและแผนผังแสดงบริเวณที่ขอใช้พื้นที่

5.3		 แผนที่สังเขปและแผนที่มาตราสวน	1	:	50,000	แสดงบริเวณขอใช้พื้นที่

5.4		 หนังสือมอบอ�านาจให้ด�าเนินการแทน

5.5		 ส�าเนาทะเบียนบ้านและส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชน	(กรณีมอบอ�านาจ)

5.6	 หนังสือแสดงการได้รับความเห็นชอบจากสภาองคการบริหารสวนต�าบลหรือ

องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

5.7	 บันทึกยินยอมแก้ไขปัญหาราษฎร

5.8	 อื่น	ๆ	ที่เกี่ยวข้อง	(รายละเอียดปรากฏตามข้อ	6.	ขั้นตอนขออนุมัติ/อนุญาต)
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6.	ขั้นตอนขออนุมัติ/อนุญำต
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ว่างขาว
80



พ้ืนที่ป่ำอนุรักษ์

กรมอุทยานแห่งชาติ	สัตว์ป่า	

และพันธุ์พืช

กรณีอุทยำนแห่งชำติ
อุทยานแหงชาติ	 ตามพระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ	 พ.ศ.	 2562	 หมายความวา

พื้นที่ที่มีความโดดเดนสวยงามตามธรรมชาติเป็นพิเศษหรือมีความหลากหลายทางชีวภาพ	

ระบบนเิวศ	ทรพัยากรธรรมชาต	ิสิง่แวดล้อม	และสตัวป่าหรอืพชืป่าประจ�าถิน่ทีห่ายากหรอืใกล้สญูพนัธุ	

หรือโดดเดนด้านธรณีวิทยา	 หรือมรดกทางวัฒนธรรมที่สมควรสงวนหรืออนุรักษไว้เพื่อประโยชน

ของคนในชาตหิรอืเพือ่เป็นแหลงศกึษาเรยีนรูท้างธรรมชาติหรือนนัทนาการของประชาชนอยางยิง่	

เมื่อพื้นที่ใดได้ถูกประกาศก�าหนดให้เป็นอุทยานแหงชาติ	 พื้นที่ดังกลาวจึงเป็น

สาธารณสมบัติของแผนดิน	 ซึ่งสงวนหวงห้ามไว้เพ่ือการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติตามพระราช

บญัญัตอุิทยานแหงชาต	ิพ.ศ.	2562	ทีม่เีจตนารมณเพือ่การคุม้ครองทรพัยากรธรรมชาตทิีม่อียูไมให้

ถกูท�าลายหรอืเปลีย่นแปลงไปเพือ่อ�านวยประโยชนทัง้ทางตรงและทางอ้อมแกรฐัและประชาชนสบืไป

1.	 กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
1.1	 พระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ	พ.ศ.	2562	

1.1.1	 พระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ	 พ.ศ.	 2562	 ไมมีบทบัญญัติอนุญาต

ให้หนวยงานหรือบุคคลเข้าใช้ประโยชนในท่ีดินอันเป็นเขตอุทยานแหงชาติ	 เว้นแตเป็นการปฏิบัติ

ของพนักงาน	 เจ้าหน้าที่	ซึ่งปฏิบัติการเพื่อประโยชนในการคุ้มครอง	ดูแลรักษา	หรือบ�ารุงอุทยาน

แหงชาต	ิหรอืการส�ารวจ	การศกึษา	วจิยั	หรอืการทดลองทางวชิาการ	หรอืเพือ่อ�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

เจ้าหน้าที	่ทัง้นี	้การอนญุาตดังกลาวให้กระท�าได้เฉพาะเร่ืองการส�ารวจ	การศกึษาวจัิย	หรือการทดลอง

ทางวชิาการ	การถายท�าภาพยนตร	วดีทิศัน	หรอืสารคด	ีการถายภาพ	การศกึษาธรรมชาติ	การบ�ารุงรักษา

โครงสร้างสาธารณปูโภคพืน้ฐาน	หรอืเพือ่ความมัน่คงทางพลงังาน	หรอืการทองเทีย่วทีเ่ป็นประโยชน	
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และไมกอให้เกิดความเสียหายตออุทยานแหงชาติ	 ต้องด�าเนินการตามระเบียบที่อธิบดีก�าหนด	

(ปัจจุบันอยูระหวางการจัดท�ากฎหมายล�าดับรองมาให้เป็นแนวทางปฏิบัติ)

1.2	 ระเบียบกรมอุทยานแหงชาติ	สัตวป่า	และพันธุพืช	วาด้วยการ	ปฏิบัติการของ

พนักงานเจ้าหน้าที่ในเขตอุทยานแหงชาติ	พ.ศ.	2549	(ระเบียบฯ	ออกตามความในพระราชบัญญัติ

อทุยานแหงชาต	ิพ.ศ.	2504	ยงัคงใช้บงัคบัตอไปเทาทีไ่มขดัแย้งกบัพระราชบญัญติัอทุยานแหงชาติ	

พ.ศ.	2562	จนกวาจะมรีะเบียบหรอืประกาศทีอ่อกตามพระราชบญัญติัอทุยานแหงชาติ	พ.ศ.	2562	

บังคับใช้)

1.3	 มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง	เชน

1.3.1	 มติคณะรัฐมนตรี	เมื่อวันที่	30	มิถุนายน	2541	เรื่อง	การแก้ไขปัญหา

ที่ดินในพื้นที่ป่าไม้

1.3.2	 มติคณะรัฐมนตรี	 เมื่อวันที่	 13	 พฤศจิกายน	 2550	 เร่ือง	 แนวทาง

พิจารณาการกอสร้างถนนในพื้นที่อุทยานแหงชาติ	และเขตรักษาพันธุสัตวป่า

1.3.3	 มติคณะรัฐมนตรี	เมื่อวันที่	3	กุมภาพันธ	2558	เรื่อง	โครงการขยาย

เขตระบบไฟฟ้าให้ครัวเรือนที่หางไกล	

1.4	 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	เรื่อง	ก�าหนดโครงการ	

กจิการ	หรอืการด�าเนนิการ	ซึง่ต้องจดัท�า	รายงานการประเมนิผลกระทบส่ิงแวดล้อม	และหลกัเกณฑ	

วิธีการ	และเงื่อนไขในการจัดท�ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม	

1.5	 แนวทางปฏิบัติตามหนังสือกรมอุทยานแหงชาติ	 สัตวป่า	 และพันธุพืช	 ที่	 ทส	

0910.505/1658	 ลงวันที่	 25	 มกราคม	 2560	 เรื่อง	 แนวทางการปฏิบัติการตามมาตรา	 19		

แหงพระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ	พ.ศ.	2504	(เดิม)	และระเบียบกรมอุทยานแหงชาติ	สัตวป่า	

และพันธุพืช	วาด้วยการปฏิบัติการของพนักงานเจ้าหน้าที่ในเขตอุทยานแหงชาติ	พ.ศ.	2549

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

2.	 ผู้มีอ�ำนำจอนุมัติ
อธิบดีกรมอุทยานแหงชาติ	สัตวป่า	และพันธุพืช

3.	 สถำนที่ยื่นค�ำขอ
อทุยานแหงชาตใินพืน้ท่ีโดยประสานกบัหวัหน้าอทุยานแหงชาตใินพืน้ทีน่ัน้	ๆ 	ตรวจสอบ	

และพิจารณาด�าเนินการรวมกัน	
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4.	 ขั้นตอนกำรขออนุมัติ/อนุญำต
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กรณีเขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำและเขตห้ำมล่ำสัตว์ป่ำ
“เขตรักษาพันธุสัตวป่า”	ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตวป่า	พ.ศ.	2562	

มาตรา	 47	 บัญญัติไว้วา	 เมื่อปรากฏวาบริเวณพื้นที่ใดมีสภาพธรรมชาติสมควรต้องอนุรักษไว้ให้

เป็นแหลงที่อยูอาศัยของสัตวป่าอยางปลอดภัย	 และรักษาไว้ซึ่งพันธุสัตวป่า	 ตลอดจนคุ้มครอง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 หรือระบบนิเวศให้คงเดิม	 เพ่ือประโยชนในการอนุรักษและ

คุ้มครองสัตวป่า	 และความหลากหลายทางชีวภาพ	 ให้กรมอุทยานแหงชาติ	 สัตวป่า	 และพันธุพืช		

โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ	 เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบโดยตราเป็น

พระราชกฤษฎีกาและให้มีแผนที่แสดงแนวเขตนั้นด้วย	บริเวณที่ก�าหนดนี้เรียกวา	“เขตรักษาพันธุ

สัตวป่า”

“เขตห้ามลาสัตวป่า”	 ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตวป่า	 พ.ศ.	 2562	

มาตรา	62	บญัญตัไิว้วา	บรเิวณพืน้ท่ีใดท่ีมไิด้เป็นทีด่นิทีม่หีนงัสอืแสดงกรรมสทิธิห์รอืสทิธคิรอบครอง	

ตามประมวลกฎหมายท่ีดินหรือกฎหมายอื่นของบุคคลใด	 เว้นแตเป็นที่ดินของหนวยงานของรัฐ	

สมควรอนรุกัษไว้ให้เป็นแหลงท่ีอยูอาศัยหรอืแหลงหากนิของสัตวป่าชนดิใดหรือประเภทใด	รัฐมนตรี

โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการจะก�าหนดให้เป็นเขตห้ามลาสัตวป่าชนิดหรือประเภทนั้นได้

โดยท�าเป็นประกาศในราชกิจจานุเบกษาและให้มีแผนที่แสดงแนวเขตนั้นด้วย

1.	 กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
1.1	 พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตวป่า	พ.ศ.	2562	มาตรา	55	มาตรา	56	

มาตรา	67	มาตรา	116	

1.2	 ระเบียบกรมป่าไม้	 วาด้วยการปฏิบัติการของพนักงานเจ้าหน้าที่ในเขตรักษา

พันธุสัตวป่า	พ.ศ.	2535	และที่แก้ไขเพิ่มเติม

1.3	 ระเบียบกรมป่าไม้	 ว าด้วยการปฏิบัติการของพนักงานเจ้าหน้าที่หรือ	

เจ้าพนักงานอื่นใดในเขตห้ามลาสัตวป่า	พ.ศ.	2538	

1.4	 หนงัสอืกรมอทุยานแหงชาต	ิสตัวป่า	และพนัธุพชื	ที	่ทส	0909.203/4633	ลงวนัที่		

2	มนีาคม	2560	เรือ่ง	ซกัซ้อมแนวทางปฏิบัตกิารตามมาตรา	38	และมาตรา	42	แหงพระราชบญัญตัิ

สงวนและคุ้มครองสัตวป่า	พ.ศ.	2535

1.5	 มติคณะรัฐมนตรี	เมื่อวันที่	13	พฤศจิกายน	2550	เรื่อง	แนวทางการพิจารณา

การกอสร้างถนนในพื้นที่อุทยานแหงชาติ	และเขตรักษาพันธุสัตวป่า	

1.6	 บันทึกส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา	 เรื่องเสร็จที่ 	 518/2547		

เรื่อง	การกอสร้างอาคารเรียนในเขตรักษาพันธุสัตวป่า	
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1.7	 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 เรื่อง	 ก�าหนดประเภท

และขนาดของโครงการหรือกิจการซึ่งต้องจัดท�า	 รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดล้อม		

และหลกัเกณฑ	วธิกีาร	ระเบยีบปฏบิตัแิละแนวทางการจดัท�ารายงานวเิคราะหผลกระทบสิง่แวดล้อม

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

2.	 ผู้มีอ�ำนำจอนุมัติ
อธิบดีกรมอุทยานแหงชาติ	สัตวป่า	และพันธุพืช

3.	 สถำนที่ยื่นค�ำขอ
เขตรักษาพันธุสัตวป่าและเขตห้ามลาสัตวป่าในพ้ืนที่	 โดยให้ประสานงานกับหัวหน้า	

เขตรักษาพันธุสัตวป่าและเขตห้ามลาสัตวป่าในพื้นที่นั้น	ๆ

4.	 ขั้นตอนกำรอนุมัติ/อนุญำต
การขออนุญาตการใช้ประโยชนพ้ืนที่เขตรักษาพันธุสัตวป่าและเขตห้ามลาสัตวป่า		

แบงเป็น	2	กรณี	ดังนี้

4.1	 การขออนุญาตโดยหน่วยงานด้านอนุรักษ์ป่า	 ได้แก	 เขตรักษาพันธุสัตวป่า		

เขตห้ามลาสัตวป่า	 ศูนยศึกษาธรรมชาติและสัตวป่า	 สถานีเพาะเล้ียงสัตวป่า	 สถานีวิจัยสัตวป่า		

และศนูยชวยเหลอืสตัวป่าในพืน้ทีเ่ขตรกัษาพนัธุสตัวป่าและเขตห้ามลาสตัวป่า	โดยขอรบัการสนบัสนนุ	

งบประมาณจากจงัหวัดหรอืหนวยงานของรฐั	ต้องเป็นไปตามบทบญัญตัติามมาตรา	56	และมาตรา	67	

ประกอบกับมาตรา	116	แหงพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตวป่า	พ.ศ.	2562	โดยมีแนวทาง

ปฏิบัติตามหนังสือกรมอุทยานแหงชาติ	 สัตวป่า	 และพันธุพืช	 ที่	 ทส	 0909.203/4633	 ลงวันที่		

2	มีนาคม	2560	เรื่อง	ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามมาตรา	38	และมาตรา	42	แหงพระราชบัญญัติ

สงวนและคุ้มครองสัตวป่า	พ.ศ.	2535	โดยขอรับงบประมาณจากจังหวัดหรือหนวยงานอื่น

4.2	 กรณีขอด�าเนินการโดยหน่วยงานอื่น	 ๆ	 ของรัฐ	 ซึ่งมิใชพนักงานเจ้าหน้าที่

ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตวป่า	พ.ศ.	2562	แบงเป็น	2	กรณี
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4.2.1	 กรณีขออนุญาตใช้ประโยชนในพื้นที่เขตรักษาพันธุสัตวป่า	ต้องเป็นไป

ตามบทบญัญตัติามมาตรา	55	แหงพระราชบญัญติัสงวนและคุม้ครองสัตวป่า	พ.ศ.	2562	ซ่ึงปัจจุบนั

อยูระหวางการจัดท�ารางระเบียบของกรมอุทยานแหงชาติ	 สัตวป่า	 และพันธุพืช	 จึงยังไมสามารถ

พิจารณาอนุญาตในกรณีนี้ได้	 อยางไรก็ตาม	 จังหวัดหรือหนวยงานของรัฐสามารถเป็นหนวยงาน	

ที่รวมด�าเนินโครงการกับเขตรักษาพันธุสัตวป่า	หรือให้การสนับสนุนงบประมาณได้

4.2.2	 กรณขีออนญุาตใช้ประโยชนในพ้ืนท่ีเขตห้ามลาสัตวป่า	ต้องเป็นไปตาม

บทบัญญัติตามมาตรา	 67	 แหงพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตวป่า	 พ.ศ.	 2562	 โดยเสนอ

โครงการผานเขตห้ามลาสัตวป่า	เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของโครงการ	ซึ่งสามารถใช้แนวทาง

ปฏิบัติตามหนังสือกรมอุทยานแหงชาติ	 สัตวป่า	 และพันธุพืช	 ที่	 ทส	 0909.203/4633	 ลงวันที่		

2	มนีาคม	2560	เรือ่ง	ซกัซ้อมแนวทางปฏิบัติการตามมาตรา	38	และมาตรา	42	แหงพระราชบญัญตั	ิ

สงวนและคุ้มครองสัตวป่า	 พ.ศ.	 2535	 โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากจังหวัดหรือ	

หนวยงานอื่น	น�ามาเทียบเคียงในการปฏิบัติได้

5.	 ขั้นตอนกำรขออนุญำต
การขอใช้ประโยชนพื้นท่ีเขตรักษาพันธุสัตวป่าและเขตห้ามลาสัตวป่าของหนวยงาน

ด้านอนุรักษสัตวป่าต้องสอดคล้องตามมาตรา	 56	 และมาตรา	 67	 แหงพระราชบัญญัติสงวนและ

คุ้มครองสัตวป่า	พ.ศ.	2562	ซึ่งปัจจุบันอยูระหวางการจัดท�ารางระเบียบของกรมอุทยานแหงชาติ	

สัตวป่า	 และพันธุพืช	 ดังนั้น	 จึงยังคงใช้แนวทางปฏิบัติตามหนังสือกรมอุทยานแหงชาติ	 สัตวป่า	

และพันธุพืช	ที่	ทส	0909.203/4633	ลงวันที่	2	มีนาคม	2560	เรื่อง	ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการ	

ตามมาตรา	38	และมาตรา	42	แหงพระราชบัญญติัสงวนและคุม้ครองสตัวป่า	พ.ศ.	2535	โดยขอรบั

การสนับสนุนงบประมาณจากจังหวัดหรือหนวยงานอื่นไปพลางกอน	สรุปขั้นตอนได้	ดังนี้

5.1	 เขตรักษาพันธุสัตวป่า/เขตห้ามลาสัตวป่า	 แล้วแตกรณี	 เสนอโครงการพร้อม

ด้วยเอกสารที่เกี่ยวข้อง	โดยโครงการจะต้อง

5.1.1	 เป็นไปตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตวป่า	

พ.ศ.	2562	และเป็นไปตามภารกจิของหนวยงาน	อกีทัง้สอดคล้องกบัยทุธศาสตรพฒันากลุมจงัหวัด/

จังหวัด

5.1.2	 มแีบบแปลนสิง่กอสร้าง	ใบประมาณการราคา	(ปร.4,	ปร.5)	ผงับรเิวณ	

พิกัดสถานที่	และภาพถายสถานที่จริง	พร้อมที่จะด�าเนินการ

5.2	 หัวหน้าเขตรักษาพันธุ สัตวป่าหรือเขตห้ามลาสัตวป่าพิจารณาตรวจสอบ

โครงการตามข้อ	5.1	วา

คู่มือการอนุมัติ อนุญาตขอใช้พื้นที่จากส่วนราชการ86



5.2.1	 มีความจ�าเป็นตอการจัดการพื้นที่อยางไร

5.2.2	 มีผลกระทบตอสัตวป่า	 แหลงที่อยูอาศัยของสัตวป่า	 และระบบนิเวศ

หรอืไม	อยางไร	หากมผีลกระทบให้จดัท�ามาตรการแก้ไขผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้เสนอตอผู้อ�านวยการ	

ส�านักบริหารพื้นที่อนุรักษ	เพื่อประกอบการพิจารณา

5.3	 ผูอ้�านวยการส�านกับรหิารพืน้ทีอ่นรุกัษ	แตงต้ังคณะกรรมการออกไปตรวจสอบ

พื้นที่ด�าเนินโครงการ	โดยคณะกรรมการมีหน้าที่ตรวจสอบโครงการวา

5.3.1	 เป็นไปตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตวป่า	

พ.ศ.	2562	หรือไม

5.3.2	 สอดคล้องตามมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับพื้นที่ชุมน�้า	การกอสร้างถนน

ในพื้นที่ป่าอนุรักษ	รวมถึงการอนุญาตตามกฎหมายอื่นในพื้นที่ทับซ้อน

5.3.3	 มคีวามจ�าเป็นตอการจัดการพ้ืนท่ี	ผลกระทบตอสัตวป่า	แหลงท่ีอยูอาศยั	

ของสัตวป่า	และระบบนิเวศอยางไร

5.3.4	 วิเคราะหผลการศกึษา	วเิคราะหผลกระทบสิง่แวดล้อม/ประชาพจิารณ	

ความเป็นไปได้ของมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ	 เสนอตอผู้อ�านวยการส�านักบริหารพ้ืนที่

อนุรักษ	เพื่อพิจารณารายงานกรมอุทยานแหงชาติ	สัตวป่า	และพันธุพืช	พร้อมความเห็นตอไป

5.4	 กรมอุทยานแหงชาติ	สัตวป่า	และพันธุพืช	โดยส�านักอนุรักษสัตวป่าตรวจสอบ	

พร้อมให้ความเห็นและรายงานอธิบดีกรมอุทยานแหงชาติ	สัตวป่า	และพันธุพืช	เพื่อพิจารณา

5.5	 อธิบดีกรมอุทยานแหงชาติ	สัตวป่า	และพันธุพืช	พิจารณาเห็นชอบในหลักการ

5.6	 เมื่อได้รับการสนับสนุนงบประมาณเป็นที่ชัดเจนแล้ว	ให้ขออนุญาตด�าเนินการ

จากกรมอุทยานแหงชาติ	สัตวป่า	และพันธุพืช	ตามระเบียบและกฎหมายอีกครั้งหนึ่ง
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ท้ังนี	้เมือ่ได้รบัการสนบัสนนุงบประมาณเป็นทีช่ดัเจนแล้ว	หนวยงานเจ้าของโครงการ

จะต้องสงเอกสารแสดงการได้รับการสนับสนุนงบประมาณ	 และเอกสารอื่นท่ีเกี่ยวข้อง	 เพ่ือเสนอ

ขออนุญาตด�าเนินการจากกรมอุทยานแหงชาติ	 สัตวป่า	 และพันธุพืช	 ตามระเบียบและกฎหมาย

อีกครั้งหนึ่ง	

หมำยเหตุ	

แนวทางปฏิบัติตามหนังสือกรมอุทยานแหงชาติ	สัตวป่า	และพันธุพืช	ที่	ทส	

0909.203/4633	ลงวันที่	2	มีนาคม	2560	เรื่อง	ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการตามมาตรา	38	

และมาตรา	 42	 แหงพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตวป่า	 พ.ศ.	 2535	 โดยขอรับ	

การสนับสนุนงบประมาณจากจังหวัดหรือหนวยงานอื่น

6.	 แบบฟอร์มค�ำขออนุญำต
อยูระหวางการจดัท�า	(แบบฟอรมต้องสอดคล้องตามระเบยีบทีอ่อกตามพระราชบญัญตัิ	

สงวนและคุ้มครองสัตวป่า	 พ.ศ.	 2562	 ซึ่งปัจจุบันระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาตใช้พื้นที่	

เขตรักษาพันธุสัตวป่าหรือเขตห้ามลาสัตวป่าอยูระหวางการจัดท�า)	

7.	 เอกสำรหลักฐำน
7.1		 โครงการ/รายละเอียดของกิจกรรม

7.2		 ภาพถายแสดงสภาพพื้นที่ปัจจุบัน	บริเวณที่จะด�าเนินโครงการ

7.3		 แผนที่	1	:	50,000	แสดงพิกัดและพื้นที่บริเวณที่จะด�าเนินโครงการ

7.4		 แผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกาก�าหนดเขตรักษาพันธุสัตวป่า	 หรือแผนท่ีท้าย

ประกาศ	ทส.	ก�าหนดเขตห้ามลาสัตวป่า	แสดงบริเวณที่จะด�าเนินโครงการ

7.5		 บันทึกการตรวจสอบพื้นที่บริเวณที่จะด�าเนินโครงการ

7.6		 แบบประเมินราคา	(ปร.	4,	ปร.	5)	และแบบแปลนสิ่งกอสร้าง	ตามหลักเกณฑ	

การตรวจรับรองแบบแปลนสิ่งกอสร้างกรมอุทยานแหงชาติ	 สัตวป่า	 และพันธุพืช	 กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	พ.ศ.	2546	แก้ไขปรับปรุง	(ครั้งที่	1)	พ.ศ.	2553
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8.	 หลกัในกำรพิจำรณำกำรขออนญุำตใชป้ระโยชนใ์นพ้ืนทีเ่ขตรกัษำพันธุส์ตัวป์ำ่ 
และเขตห้ำมล่ำสัตว์ป่ำตำมพระรำชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่ำ	 
พ.ศ.	2562

8.1	 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า

พนักงานเจ้าหน้าที่

ตาม	 พ.ร.บ.	 สงวน

แ ล ะ คุ ้ ม ค ร อ ง	

สัตวป่า	พ.ศ.	2562

มาตรา	56 (1)	 สอดคล้องตามเจตนารมณ

ของพระราชบัญญัติสงวนและ

คุ้มครองสัตวป่า	พ.ศ.	2562

(2)	 สอดคล้องตามข้อกฎหมาย	

หลักเกณฑมติคณะรัฐมนตรี	

และระเบียบที่เกี่ยวข้อง

(3)	 เหมาะสมกับสภาพพื้นที	่

สอดคล้องตามหลักวิชาการ	

ไมสงผลกระทบหรือมี

(4)	 ผลกระทบน้อยตอพื้นที่ป่า	

สัตวป่า	 แหลงที่อยู อาศัยของ

สัตวป่า	รวมถึงระบบนิเวศ

(5)	 เ ป ็ นป ระ โ ยชน  ใ นก า ร

คุ้มครอง	ดูแล	รักษา	หรือบ�ารุง

เขตรักษาพันธุ สัตว ป ่า	 หรือ

การส�ารวจการศึกษา	 การวิจัย		

หรือการทดลองทางวิชาการ	

หรืออ�านวยความสะดวกในการ

ศึกษาธรรมชาติ	 หรืออ�านวย

ความปลอดภัย	 หรือให้ความรู้

แกประชาชนโดยทั่วไป	

(1)	 โครงการ/รายละเอียด

ของกิจกรรม

(2)	 ภาพถายแสดงสภาพ

พืน้ทีปั่จจบุนั	บรเิวณทีจ่ะ

ด�าเนินโครงการ

(3)	 แผนที่	 1	 :	 50,000	

แสด ง พิ กั ด และ พ้ื นที่

บ ริ เ ว ณ ที่ จ ะ ด� า เ นิ น

โครงการ

(4)	 แผนที่ท้ายพระราช-	

ก ฤ ษ ฎี ก า ก� า ห น ด	

เขตรักษาพันธุ  สัตว ป ่า	

แสดงบริเวณที่จะด�าเนิน

โครงการ

(5)	 บนัทกึการตรวจสอบ

พื้นที่บริเวณที่จะด�าเนิน

โครงการ

(6)	 แบบประเมินราคา	

(ปร.	 4	 ,ปร.	 5)	 และ

แบบแปลนสิ่งก อสร้าง

ตามหลักเกณฑการตรวจ	

รั บ ร อ ง แ บ บ แ ป ล น	

สิ่งกอสร้างกรมอุทยานฯ	

กระทรว งทรั พยากร	

ธ ร ร ม ช า ติ แ ล ะ	

ผู้ขอด�าเนินการ ข้อกฎหมาย หลักในการพิจารณา รายละเอียดเพื่อ

ประกอบการพิจารณา
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หนวยงานอื่นๆ

ของรัฐ	หรือ

บุคคลภายนอก

มาตรา	55 (1)	 สอดคล้องตามเจตนารมณ

ของพระราชบัญญัติสงวนและ

คุ้มครองสัตวป่า	พ.ศ.	2562

(2)	 สอดคล้องตามข้อกฎหมาย	

หลักเกณฑมติคณะรัฐมนตรี	

และระเบียบที่เกี่ยวข้อง

(3)	 เหมาะสมกับสภาพพื้นที	่

สอดคล้องตามหลักวิชาการ

สิ่งแวดล้อม	 พ.ศ.	 2546	

แก้ไขปรับปรุง	 (ครั้งที่	1)	

พ.ศ.	2553

(7)	 กรณีเป็นการขอรับ	

การสนับสนุนงบประมาณ	

จ า กหน  ว ย ง า นนอก	

ต ้ อ งด� า เ นิ นการตาม

แนวทางปฏิบัติ 	 ตาม

หนั ง สือกรมอุทยานฯ		

ที่	 ทส	 0909.203/4633	

ลงวันที่	2	มีนาคม	2560	

เร่ือง	 ซักซ้อมแนวทาง

ปฏบิตักิารตามมาตรา	38		

และมาตรา	 42	 แห ง	

พระราชบัญญั ติสงวน

และคุ ้มครองสัตว ป ่ า		

พ.ศ.	 2535	 โดยขอรับ	

ก า ร ส นั บ ส นุ น	

งบประมาณจากจังหวัด

หรือหนวยงานอื่น

ปัจจุบันอยูระหวางการ

จัดท�ารางระเบียบตาม

มาตรา	 55	 จึ งยั ง ไม 

สามารถพจิารณาอนญุาต

ตามมาตรานี้ได้

ผู้ขอด�าเนินการ ข้อกฎหมาย หลักในการพิจารณา รายละเอียดเพื่อ

ประกอบการพิจารณา
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(4)	 ลักษณะของกิจกรรมที่

อนุญาตให ้กระท�าได ้ป ิดกั้น

หรือท�าให้กีดขวางแกทางน�้า

หรือทางบก/เก็บหา	 น�าออกไป	

กระท�าด้วยประการใด	 ๆ	 ให้

เป็นอันตราย	 หรือท�าให้เสื่อม

สภาพซ่ึงไม้	ดิน	หนิ	กรวด	ทราย	

แร	 ปิโตรเลียม	 หรือทรัพยากร	

ธรรมชาตอิืน่	หรอืกระท�าการใด

อันสงผลกระทบตอทรัพยากร	

ธรรมชาต	ิสิง่แวดล้อม	ระบบนเิวศ	

หรือความหลากหลายทาง

ชี ว ภ า พ / ป ลู ก ต ้ น ไ ม ้ ห รื อ

พฤกษชาติอื่น	 ๆ	 หรือน�าหรือ

ปลอยสัตวทุกชนิดเข้าไป

(5)	 เป ็นไปเพ่ือประโยชนใน

การส�ารวจ	การศึกษา	การวิจัย	

หรือการทดลองทางวิชาการ	

การถายท�าภาพยนตร	 วีดิทัศน	

หรือสารคดี 	 การถ  ายภาพ		

การศึกษาธรรมชาติ	 การบ�ารุง

รักษาโครงสร้างสาธารณูปโภค

พื้นฐาน	 หรือเพื่อความมั่นคง

ทางพลังงาน

(6)	 ไม รบกวนการด�ารงชีวิต

ตามธรรมชาติของสัตว ป ่ า

เกินสมควร	 และไมกอให้เกิด	

ความเสียหายตอเขตรักษาพันธุ

สัตวป่า

ผู้ขอด�าเนินการ ข้อกฎหมาย หลักในการพิจารณา รายละเอียดเพื่อ

ประกอบการพิจารณา
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พนักงานเจ้าหน้าที่

ของกรมอุทยานฯ

หน วยงานอื่น	 ๆ

ของรัฐหรือบุคคล	

ภายนอก

มาตรา	67 (1)	 สอดคล้องตามเจตนารมณ

ของพระราชบัญญัติสงวนและ	

คุ้มครองสัตวป่า	พ.ศ.	2562

(2)	 สอดคล้องตามข้อกฎหมาย	

หลั ก เกณฑ  	 และระ เบี ยบ	

ที่เกี่ยวข้อง

(3)	 เหมาะสมกับสภาพพื้นที	่

สอดคล้องตามหลักวิชาการ

(4)	 ไมสงผลกระทบ	 หรือมีผล	

กระทบน้อยตอพื้นที่ป่าสัตวป่า	

แหลงท่ีอยู อาศัยของสัตวป่า	

รวมถึงระบบนิเวศ

(5)	 เ ป ็ นป ระ โ ยชน  ใ นก า ร

ส�ารวจ	การศกึษา	การวจัิย	หรือ	

การทดลองทางวิชาการหรือ	

ก า ร คุ ้ ม ค ร อ ง รั ก ษ า ห รื อ	

ชวยเหลือสัตวป่า

(1)	 โครงการ/รายละเอียด

ของกจิกรรม

(2)	 ภาพถายแสดงสภาพ

พืน้ทีปั่จจบุนั	บรเิวณทีจ่ะ

ด�าเนนิโครงการ

(3)		แผนท่ี	 1	 :	 50,000	

แสด ง พิ กั ด และ พ้ื น ท่ี

บ ริ เ ว ณ ที่ จ ะ ด� า เ นิ น

โครงการ

(4)	 แผนที่ท้ายประกาศ

กระทรวงก�าหนดเขตห้าม

ลาสัตวป่าแสดงบริเวณที่

จะด�าเนนิโครงการ

(5)	 บนัทกึการตรวจสอบ

พื้นที่บริเวณที่จะด�าเนิน

โครงการ

ผู้ขอด�าเนินการ ข้อกฎหมาย หลักในการพิจารณา รายละเอียดเพื่อ

ประกอบการพิจารณา

ผู้ขอด�าเนินการ ข้อกฎหมาย หลักในการพิจารณา รายละเอียดเพื่อ

ประกอบการพิจารณา
สรุป

1.	 สามารถด�าเนินการได้โดยพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครอง	

สตัวป่า	พ.ศ.	2562	โดยได้รบัอนญุาตจากอธิบด	ี(อาศยัอ�านาจตามมาตรา	56	แหงพระราชบญัญตัิ	

สงวนและคุ้มครองสัตวป่า	พ.ศ.	2562)

2.	 หนวยงานอื่น	 ๆ	 ของรัฐหรือบุคคลภายนอกไมสามารถกระท�าการได้โดยตรง	 เนื่องจาก	

อยูระหวางการจัดท�ารางระเบียบ	 แตสามารถเป็นผู้รวมด�าเนินการกับพนักงานเจ้าหน้าที	่

ของกรมอุทยานฯ	หรือเป็นผู้สนับสนุนงบประมาณได้

8.2	 เขตห้ามล่าสัตว์ป่า
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สรุป
พนักงานเจ้าหน้าท่ีของกรมอุทยานฯ	 หนวยงานอื่น	 ๆ	 ของรัฐ	 หรือบุคคลภายนอก	 สามารถ

กระท�าได้โดยได้รับอนุญาตจากอธิบดี	(อาศัยอ�านาจตามมาตรา	67	แหงพระราชบัญญัติสงวน

และคุ้มครองสัตวป่า	พ.ศ.	2562)

(6)	 แบบประเมินราคา	

(ปร.	4,	ปร.	5)	และแบบ

แปลนสิง่กอสร้างตามหลกั

เกณฑการตรวจรับรอง

แบบแปลน	 ส่ิงกอสร้าง

กรมอุทยานฯ	 กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม	 พ.ศ.	 2546	

แก้ไขปรับปรุง	 (คร้ังท่ี	 1)	

พ.ศ.	2553

(7)	 กรณีเป็นการขอรับ

การสนบัสนนุงบประมาณ

จ า กหน  ว ย ง า นนอก		

ต ้ อ งด� า เ นิ นการตาม

แน วท า ง ป ฏิ บั ติ ต า ม

หนั ง สือกรมอุทยานฯ		

ที	่ทส	0909.203/	4633	ลง

วนัท่ี	2	มนีาคม	2560	เร่ือง	

ซกัซ้อมแนวทางปฏิบตักิาร	

ตามมาตรา	38	และมาตรา	

42	 แหงพระราชบัญญัติ

สงวนและคุม้ครองสตัวป่า	

พ.ศ.	2535	โดยขอรบัการ

สนบัสนุนงบประมาณจาก

จงัหวดัหรอืหนวยงานอืน่

ผู้ขอด�าเนินการ ข้อกฎหมาย หลักในการพิจารณา รายละเอียดเพื่อ

ประกอบการพิจารณา
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ว่างขาว
96



ที่ดินศำสนสมบัติ

ส�านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

พระราชบัญญัติคณะสงฆ	 พ.ศ.	 2505	 และที่แก้ไขเพิ่มเติมก�าหนดให้วัดมีฐานะ

เป็นนิติบุคคลมีเจ้าอาวาสเป็นผู้แทนของวัดในกิจการทั่วไป	 ส�าหรับวัดร้างที่ไมมีพระภิกษุอยูอาศัย

ให้ส�านักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติมีหน้าท่ีปกครองดูแลรักษาวัดนั้นรวมท้ังศาสนสมบัติกลาง

ที่ซึ่งเป็นทรัพยสินของพระศาสนาซึ่งมิใชของวัดใดวัดหนึ่ง	 การขอใช้ที่ดินศาสนสมบัติสามารถแบง

ได้เป็น	2	กรณี	คือ	การขอใช้ที่ดินวัดมีพระภิกษุอยูจ�าพรรษาและการขอใช้ที่ดินศาสนสมบัติกลาง

และวัดร้าง	 หากเป็นที่ดินวัดมีพระภิกษุอยูจ�าพรรษาสวนราชการสามารถยื่นหนังสือขอเชาท่ีดิน

ได้ที่วัดเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินแปลงที่จะขอเชา	 หากเป็นที่ดินศาสนสมบัติกลางหรือที่ดินวัดร้าง

สวนราชการสามารถยื่นหนังสือขอเชาที่ดินที่จังหวัด	ส�าหรับเขตกรุงเทพมหานครยื่นหนังสือขอเชา

ทีส่�านกังานพระพทุธศาสนาแหงชาต	ิทัง้นี	้สวนราชการท่ีมคีวามประสงคขอใช้ท่ีดินศาสนสมบติัต้อง

ด�าเนนิการจัดท�าสญัญาเชาเชนเดยีวกบัเอกชนขอเชาท่ีดิน	เนือ่งจากการใช้ทีดิ่นโดยไมมคีาตอบแทน

ไมชอบด้วยพระวินัยตามมติคณะกรรมการพิจารณางบประมาณศาสนสมบัติกลางประจ�า	 (พศป.)	

ครั้งที่	 18/2534	 วันที่	 13	 กันยายน	 2534	 และเป็นการป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการครอบครอง

กรรมสิทธิ์ในที่ดินอาจเกิดขึ้นได้จากการไมได้จัดท�าสัญญาเชา

กรณีที่ดินวัดมีพระภิกษุอยู่จ�ำพรรษำ
1.	 กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง

1.1	 พระราชบัญญัติคณะสงฆ	พ.ศ.	2505	และที่แก้ไขเพิ่มเติม

1.2	 กฎกระทรวง	ฉบบัที	่2	(พ.ศ.	2511)	ออกตามความในพระราชบญัญตัคิณะสงฆ	

พ.ศ.	2505

1.3	 ระเบียบส�านักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ	 วาด้วยอัตราคาธรรมเนียม

และเงินบ�ารุงศาสนสมบัติ	พ.ศ.	2556

1.4	 มตมิหาเถรสมาคม	ในการประชมุคร้ังที	่18/2549	เมือ่วนัที	่31	สิงหาคม	2549	

(ใช้โดยอนุโลม)

1.5	 มตมิหาเถรสมาคม	ในการประชมุคร้ังท่ี	9/2563	เมือ่วนัท่ี	12	พฤษภาคม	2563

1.6	 มติคณะกรรมการพิจารณางบประมาณศาสนสมบัติกลางประจ�า	 (พศป.)	

ในการประชุมครั้งที่	18/2534	เมื่อวันที่	13	กันยายน	2534
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กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

2.	ผู้มีอ�ำนำจอนุมัติ
มหาเถรสมาคม	และได้รับความเห็นชอบจากส�านักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ	

3.	 สถำนที่ยื่นค�ำขอ
วัดเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินแปลงที่จะขอเชา

4.	 ขั้นตอนกำรอนุมัติ/อนุญำต
4.1	 สวนราชการยื่นหนังสือขอเชาที่ดินวัด	 กรณีเป็นที่ดินที่ตั้งวัดต้องด�าเนินการ	

ขอกันเขตจัดประโยชนกอน	 โดยวัดรวบรวมเอกสารขอกันเขตจัดประโยชนและเอกสารการจัด	

ให้เชาที่ดินมาพร้อมในคราวเดียวกัน

4.2	 วัดรวบรวมเอกสารประกอบการพิจารณา	 และมีหนังสือสงเรื่องไปยังจังหวัด	

กรณีวัดอยูในเขตกรุงเทพมหานครให้สงเรื่องไปยังส�านักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ

4.3	 จังหวัดตรวจสอบและรวบรวมเอกสารประกอบการพิจารณาแล้วมีหนังสือ	

สงเรื่องไปยังส�านักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ

4.4	 ส�านักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติตรวจสอบเอกสารประกอบการพิจารณา	

โดยแยกเป็น	2	กรณี	ได้แก	กรณีที่ตั้งวัด	กรณีที่ธรณีสงฆ

4.4.1	 กรณีเป็นที่ตั้งวัด	 เจ้าหน้าที่จะลงพื้นที่ตรวจสอบและก�าหนดแนวเขต

การกันเขตจัดประโยชน	 กอนสรุปเรื่องการขอกันเขตจัดประโยชน	 และเรื่องขอเชาที่ดินเพื่อเสนอ

คณะกรรมการพิจารณางบประมาณศาสนสมบัติกลางประจ�า	(พศป.)	พิจารณาให้ความเห็นชอบ

4.4.2	 กรณีเป็นที่ธรณีสงฆ	 ส�านักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติสรุปเรื่อง	

ขอเชาทีด่นิเพือ่เสนอคณะกรรมการพจิารณางบประมาณศาสนสมบติักลางประจ�า	(พศป.)	พิจารณา

ให้ความเห็นชอบ

4.5	 กรณีที่ธรณีสงฆ	 ส�านักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติสรุปเรื่องการขอกันเขต	

จดัประโยชน	(ถ้าม)ี	และเรือ่งขอเชาทีด่นิเพือ่เสนอคณะกรรมการพจิารณางบประมาณศาสนสมบตักิลาง	

ประจ�าพิจารณาให้ความเห็นชอบ

4.6	 ส�านักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ	 น�าเสนอคณะกรรมการพิจารณา	

งบประมาณศาสนสมบัติกลางประจ�าพิจารณาให้ความเห็นชอบ

4.7	 ส�านักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ	 น�าเสนอมหาเถรสมาคมพิจารณา	

ให้ความเห็นชอบ

คู่มือการอนุมัติ อนุญาตขอใช้พื้นที่จากส่วนราชการ98



4.8	 ส�านักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติเห็นชอบตามมติมหาเถรสมาคม	 และมี

หนังสือแจ้งจังหวัด

4.9	 จังหวัดมีหนังสือแจ้งไปยังวัดเพ่ือแจ้งสวนราชการมาจัดท�าสัญญาเชาตามท่ี	

ได้รับอนุมัติจากมหาเถรสมาคม

4.10	 วัดแจ้งสวนราชการมาจัดท�าสัญญาเชาตามหลักการและเง่ือนไขในมติมหาเถร

สมาคม

4.11	 สวนราชการมาจดัท�าสญัญาเชา	และน�าสญัญาไปจดทะเบยีนเชาส�านกังานทีดิ่น

4.12	 วัดแจ้งผลการจัดท�าสัญญาเชาให้จังหวัดทราบ

4.13	 จังหวัดรายงานผลการด�าเนินการไปยังส�านักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ	

เพื่อน�าเสนอคณะกรรมการพิจารณางบประมาณศาสนสมบัติกลางประจ�าเพื่อทราบ
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5.	 แบบฟอร์มค�ำขออนุญำต
-

6.	 เอกสำรหลักฐำน
6.1		 กรณีการเช่าที่ดิน

6.1.1	 หนังสือแสดงความประสงคขอเชาที่ดินของสวนราชการ	 โดยระบุ	

รายละเอียดตาง	ๆ	เชน	วัตถุประสงคการเชา	เนื้อที่ที่ขอเชา	ระยะเวลาการเชา	เป็นต้น

6.1.2	 เอกสารสิทธิที่ดินแปลงที่ขอเชา	โดยมีขนาดเทาต้นฉบับจริง

6.1.3	 ราคาประเมินที่ดินของส�านักงานที่ดินปีปัจจุบัน

6.1.4	 แผนทีส่งัเขปแสดงต�าแหนงทีต้ั่งของทีดิ่นทีข่อเชา	โดยระบใุกล้สถานที่

ส�าคัญใดบ้าง

6.1.5	 แผนผงัแสดงสิง่ปลกูสร้างในทีดิ่นท่ีขอเชา	โดยระบจุ�านวนสิง่ปลกูสร้าง	

ความกว้าง	-	ยาว	จ�านวนชั้น	ระบุมาตราสวนให้ชัดเจน	และมีขนาดเทาต้นฉบับจริง

6.1.6	 ภาพถายสถานที่ขอเชาสภาพปัจจุบัน

6.1.7	 ส�าเนาบตัรข้าราชการ	หรือส�าเนาบตัรประจ�าตัวประชาชนผู้ยืน่หนงัสือ

ขอเชา	และหนังสือมอบอ�านาจจากผู้มีอ�านาจ	หรือหนวยงานต้นสังกัด

6.2	 กรณีการขอกันเขตจัดประโยชน์

6.2.1		 เอกสารสิทธิที่ดินที่ตั้งวัด

6.2.2		 แผนผังเสนาสนะและบริเวณขอกันเขตจัดประโยชน

6.2.3		 รูปแบบการกอสร้าง

6.2.4		 แผนผังรายละเอียดการใช้ที่ดินบริเวณที่ขอกันเขตจัดประโยชน

6.2.5		 แผนซีดีบันทึกข้อมูล	(Power	Point)

กรณีที่ดินศำสนสมบัติกลำงและวัดร้ำง
1.	 กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง

1.1		 พระราชบัญญัติคณะสงฆ	พ.ศ.	2505	และที่แก้ไขเพิ่มเติม

1.2		 กฎกระทรวงแบงสวนราชการส�านักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ	พ.ศ.	2557

1.3		 ระเบยีบส�านกังานพระพทุธศาสนาแหงชาต	ิวาด้วยอตัราคาธรรมเนยีมและเงนิ

บ�ารุงศาสนสมบัติ	พ.ศ.	2556

1.4		 มติมหาเถรสมาคม	ในการประชุมครั้งที่	13/2520	เมื่อวันที่	5	เมษายน	2520
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1.5		 มตมิหาเถรสมาคม	ในการประชมุคร้ังที	่18/2549	เมือ่วนัที	่31	สิงหาคม	2549

1.6		 มตมิหาเถรสมาคม	ในการประชมุคร้ังท่ี	9/2563	เมือ่วนัท่ี	12	พฤษภาคม	2563

1.7		 ค�าสัง่ส�านักงานพระพทุธศาสนาแหงชาต	ิที	่263/2562	ลงวนัที	่21	มนีาคม	2562	

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

2.	 ผู้มีอ�ำนำจอนุมัติ
ส�านักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ	โดยความเห็นชอบของมหาเถรสมาคม

3.	 สถำนที่ยื่นค�ำขอ
สวนกลาง	(กรุงเทพมหานคร)	:	ส�านักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ

สวนภูมิภาค	(จังหวัดอื่น	ๆ)	:	ส�านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดที่ที่ดินตั้งอยู

4.	 ขั้นตอนขออนุมัติ/อนุญำต
4.1	 สวนราชการยื่นหนังสือขอเชาที่ดินที่จังหวัด	 ส�าหรับเขตกรุงเทพมหานคร	

ยื่นหนังสือขอเชาที่ส�านักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ

4.2	 จังหวัดรวบรวมเอกสารประกอบการพิจารณาแล้วมีหนังสือไปยังส�านักงาน

พระพุทธศาสนาแหงชาติ

4.3	 ส�านักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติตรวจสอบเอกสารประกอบการพิจารณา	

และสรุปเรื่องเพื่อเสนอคณะกรรมการพิจารณางบประมาณศาสนสมบัติกลางประจ�าพิจารณา

4.4	 ส�านักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติน�าเสนอคณะกรรมการงบประมาณ	

ศาสนสมบัติกลางประจ�า	(พศป.)	พิจารณาให้ความเห็นชอบ

4.5	 ส�านักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติน�าเสนอมหาเถรสมาคมพิจารณาให้ความ

เห็นชอบ

4.6	 ส�านกังานพระพทุธศาสนาแหงชาติอนมุติัตามมติมหาเถรสมาคม	และมหีนงัสอื

แจ้งจังหวัด

4.7	 จังหวัดมีหนังสือแจ้งสวนราชการมาจัดท�าสัญญาเชาตามมติมหาเถรสมาคม

4.8	 สวนราชการจัดท�าสัญญาเชาที่จังหวัด	 และน�าสัญญามาจดทะเบียนเชาท่ี

ส�านักงานที่ดิน

4.9	 จังหวัดรายงานผลการด�าเนินการไปยังส�านักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ	

เพื่อน�าเสนอคณะกรรมการพิจารณางบประมาณศาสนสมบัติกลางประจ�าเพื่อทราบ
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5.	 แบบฟอร์มค�ำขออนุญำต
-

6.	 เอกสำรหลักฐำน
6.1	 หนังสือแสดงความประสงคขอเชาที่ดินของสวนราชการ	 โดยระบุรายละเอียด

ตาง	ๆ	เชน	วัตถุประสงคการเชา	เนื้อที่ที่ขอเชา	ระยะเวลาการเชา	เป็นต้น

6.2		 เอกสารสิทธิที่ดินแปลงที่ขอเชา	โดยมีขนาดเทาต้นฉบับจริง

6.3		 ราคาประเมินที่ดินของส�านักงานที่ดินปีปัจจุบัน

6.4		 แผนที่สังเขปแสดงต�าแหนงที่ต้ังของที่ดินที่ขอเชา	 โดยระบุใกล้สถานท่ีส�าคัญ	

ใดบ้าง

6.5		 แผนผังแสดงสิ่งปลูกสร้างในที่ดินที่ขอเชา	 โดยระบุจ�านวนสิ่งปลูกสร้าง		

ความกว้าง	-	ยาว	จ�านวนชั้น	ระบุมาตราสวนให้ชัดเจน	และมีขนาดเทาต้นฉบับจริง

6.6		 ภาพถายสถานที่ขอเชาสภาพปัจจุบัน

6.7		 ส�าเนาบัตรข้าราชการ	 หรือส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชนผู้ยื่นหนังสือขอเชา	

และหนังสือมอบอ�านาจจากผู้มีอ�านาจ	หรือหนวยงานต้นสังกัด

คู่มือการอนุมัติ อนุญาตขอใช้พื้นที่จากส่วนราชการ104





ว่างขาว
106



พ้ืนที่ชลประทำน

กรมชลประทาน

พื้นท่ีของกรมชลประทานสวนใหญเป็นพ้ืนที่ราชพัสดุซึ่งได้มาจากการเวนคืนและ

พื้นที่ที่ขอใช้จากสวนราชการอ่ืน	 ผู้ท่ีสามารถยื่นค�าขอใช้พ้ืนที่ได้	 ให้ยื่นค�าขอตอหนวยงานในพ้ืนที่

ที่ราชพัสดุตั้งอยูหรือที่ดินของรัฐประเภทอื่นท่ีกรมชลประทานใช้ประโยชนต้ังอยู	 เชน	 พ้ืนท่ี

ในเขตโครงการสงน�้าและบ�ารุงรักษาให้ยื่นค�าขอกับผู้อ�านวยการโครงการสงน�้าและบ�ารุงรักษา	

หรือพ้ืนที่ในเขตความรับผิดชอบของโครงการชลประทานจังหวัดให้ยื่นค�าขอกับผู้อ�านวยการ

โครงการชลประทานจังหวัด	 จากนั้นค�าขอจะถูกสงให้ผู้อ�านวยการส�านักงานชลประทานในพ้ืนที่

เพื่อพิจารณาให้ความยินยอมในการใช้พื้นที่กอนสงค�าขอให้สวนราชการเจ้าของกรรมสิทธิที่ดิน

พิจารณาอนุญาต	 หากเป็นโครงการท่ีไมอยูในกิจการ	 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	

เร่ือง	 แนวทางการขอใช้ท่ีราชพัสดุและท่ีดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใช้ประโยชนและ

จัดหาประโยชน	(การจัดให้เชา)	ที่ราชพัสดุ	

1.5	 ค�าสั่งกรมชลประทาน	 ท่ี	 ข.152/2555	 เร่ือง	 มอบอ�านาจด�าเนินการกรณี

หนวยงานของรฐัหรอืบุคคลอืน่ขอใช้ท่ีดนิของรฐัประเภทอืน่ท่ีกรมชลประทานใช้ประโยชนนอกเหนือ

จากที่ราชพัสดุ	

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
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2.	 ผู้มีอ�ำนำจอนุมัติ
ผู้อ�านวยการส�านักงานชลประทาน	หรือคณะกรรมการระดับกรม	แล้วแตกรณี

3.	 สถำนที่ยื่นค�ำขอ
ส�านักงานกอสร้างโครงการชลประทาน	 โครงการสงน�้าและบ�ารุงรักษา	 โครงการ

ชลประทานจังหวัดในพื้นท่ีท่ีท่ีราชพัสดุนั้นตั้งอยูหรือที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทาน	

ใช้ประโยชนนั้น	ตั้งอยู

4.	 ขั้นตอนขออนุมัติ/อนุญำต
4.1	 กระบวนงานการขอใช้ที่ราชพัสดุในความครอบครองของกรมชลประทาน		

มีขั้นตอนดังนี้

4.1.1	 ยื่นแบบค�าร้อง	 (ชป.	 393)	 พร้อมเอกสารประกอบการขออนุญาต		

แยกฐานะของผู้ขออนุญาตเป็น	3	ประเภท	ได้แก	(1)	สวนราชการ	(2)	รัฐวิสาหกิจ	(3)	นิติบุคคล/

บุคคลธรรมดา

4.1.2		 ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน	

4.1.2.1	 กรณีส�านักงานกอสร้าง	 สงเรื่องให้ส�านักพัฒนาแหลงน�้า	

ขนาดกลาง/ขนาดใหญ	 พิจารณากอนสงเรื่องให้ส�านักงานชลประทานพิจารณาให้ความยินยอม/

ไมยินยอม

4.1.2.2	 กรณีโครงการชลประทาน/โครงการสงน�้าและบ�ารุงรักษา		

สงเรื่องให้ส�านักงานชลประทานพิจารณาให้ความยินยอม/ไมยินยอม	

4.1.3	 ผู้อ�านวยการส�านักงานชลประทานพิจารณาให้ความยินยอม

4.1.3.1	 กรณีไมให้ความยนิยอม	(ไมอนญุาต)	ให้ท�าหนงัสอืไมอนญุาต	

โดยแจ้งเหตุผล	ข้อกฎหมาย	พรอ้มแจ้งสิทธกิารอุทธรณภายใน	15	วนั	นบัแตวนัทีไ่ดร้บัหนงัสอืแจ้ง

4.1.3.2	 กรณีให้ความยนิยอม	(อนญุาต)	ให้ท�าหนงัสือลงนามแทนกรม	

ถึงกรมธนารักษ	 หรือผู้วาราชการจังหวัด	 พร้อมแนบเอกสารประกอบการขออนุญาต	 และจัดท�า

หนังสือแจ้งผู้ขออนุญาต

4.1.4	 กรมธนารักษหรือผู้วาราชการจังหวัดที่ได้รับมอบหมายพิจารณา

4.1.4.1	 กรณีอนุญาตให้ใช้ที่ดินดังกลาวแล้ว

1)	 แจ้งผลการพิจารณาให้ผู ้ขออนุญาตทราบ	 เพ่ือผู ้ขอ

อนุญาตแจ้งกรมด�าเนินการตอไป

2)	 แจ้งผลการพิจารณาให้กรมชลประทานทราบ

4.1.4.2	 กรณีไมอนุญาตให้ใช้ที่ดินดังกลาว	 จะแจ้งการไมอนุญาตใช้

ให้ผู้ขออนุญาตและกรมชลประทานทราบด้วย
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4.1.5	 รับหนังสือแจ้งผลการพิจารณาจากกรมธนารักษหรือผู้วาราชการ

จังหวัด	หรือธนารักษพื้นที่ผู้รับมอบอ�านาจ

4.1.5.1	 กรณีไมอนุญาต	 ให้ส�านักงานชลประทานท�าหนังสือลงนาม

แทนกรมแจ้งตอบผู้ขออนุญาตให้ไปใช้สิทธิอุทธรณไปยังกรมธนารักษโดยตรง

4.1.5.2	 กรณีอนุญาต	สงเรื่องให้โครงการออกหนังสืออนุญาต

4.1.6	 โครงการจัดท�าหนังสืออนุญาต	4	ชุด	พร้อมลงนามในหนังสืออนุญาต

ในฐานะนายชางชลประทานซึ่งเป็นเจ้าพนักงานผู้อนุญาต	ประกอบด้วย

4.1.6.1	 ต้นฉบับเก็บไว้ที่โครงการ

4.1.6.2	 คูฉบับให้ผู้รับอนุญาต

4.1.6.3		 ส�าเนาให้ส�านักงานชลประทาน

4.1.6.4		 ส�าเนาให้ฝ่ายการใช้พื้นที่ด้านชลประทาน

4.1.7	 ผู้ขออนุญาตลงนามในหนังสืออนุญาตในฐานะผู้รับอนุญาตแล้วจึงจะ

เริ่มด�าเนินการกอสร้างตามแจ้งขอได้

4.1.8	 ตรวจสอบส�าเนาการออกหนังสืออนุญาต	และจัดท�าฐานข้อมูลการใช้

ที่ดินเพื่อวิเคราะห	ติดตาม	และประเมินผล
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4.2	 กรณีการขอใช้ที่ดินของรัฐประเภทอื่นท่ีกรมชลประทานขอใช้ประโยชน	์ 

มีขั้นตอน	ดังนี้

4.2.1	 ยื่นแบบค�าร้อง	 (ชป.	 393)	 พร้อมเอกสารประกอบการขออนุญาต		

แยกฐานะของผูข้ออนญุาตเป็น	3	ประเภท	ได้แก	(1)	สวนราชการ	(2)	รัฐวิสาหกจิ	และ	(3)	นติิบคุคล/

บุคคลธรรมดา
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4.2.2	 ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
4.2.2.1	 กรณีส�านักงานกอสร้าง	 สงเรื่องให้ส�านักพัฒนาแหลงน�้า	

ขนาดกลาง/ขนาดใหญ	 พิจารณากอนสงเรื่องให้ส�านักงานชลประทานพิจารณาให้ความยินยอม/
ไมยินยอม

4.2.2.2	 กรณีโครงการชลประทาน/โครงการสงน�้าและบ�ารุงรักษา		
สงเรื่องให้ส�านักงานชลประทานพิจารณาให้ความยินยอม/ไมยินยอม

4.2.3	 ผู้อ�านวยการส�านักงานชลประทานพิจารณาให้ความยินยอม
4.2.3.1	 กรณีไมให้ความยินยอม	(ไมอนุญาต)	

1)	 ให้ท�าหนังสือไมอนุญาต	 โดยแจ้งเหตุผล	 ข้อกฎหมาย	
พร้อมแจ้งสิทธิการอุทธรณภายใน	15	วัน	นับแตวันที่ได้รับหนังสือแจ้ง

4.2.3.2	 กรณีให้ความยินยอม	(อนุญาต)	
1)	 ให้ท�าหนังสือลงนามแทนกรมถึงผู ้ขออนุญาตพร้อม

ก�าหนดเงื่อนไข	 (ถ้ามี)	 เพื่อให้ผู้ขออนุญาตใช้ประกอบการยื่นขออนุญาตตอหนวยงานของรัฐ	
ที่เกี่ยวข้องซึ่งที่ดินนั้นตั้งอยูเพื่อพิจารณา

4.2.4	 หนวยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องซึ่งที่ดินนั้นตั้งอยูพิจารณา
4.2.4.1	 กรณีอนุญาตให้ใช้ที่ดินดังกลาวแล้ว

1)	 แจ้งผลการพิจารณาให้ผู ้ขออนุญาตทราบ	 เพ่ือผู ้ขอ
อนุญาตแจ้งกรมด�าเนินการตอไป

2)	 แจ้งผลการพิจารณาให้กรมชลประทานทราบ
4.2.4.2	 กรณีไมอนุญาตให้ใช้ที่ดินดังกลาว	 จะแจ้งการไมอนุญาตใช้

ให้ผู้ขออนุญาตและกรมชลประทานทราบด้วย
4.2.5	 รบัหนงัสอืแจ้งผลการพิจารณาจากผู้ขออนุญาตหรือจากหนวยงานของรัฐ	

ที่เกี่ยวข้อง
4.2.5.1	 กรณีอนุญาต	สงเรื่องให้โครงการออกหนังสืออนุญาต

4.2.6	 โครงการจัดท�าหนังสืออนุญาต	4	ชุด	พร้อมลงนามในหนังสืออนุญาต
ในฐานะนายชางชลประทานซึ่งเป็นเจ้าพนักงานผู้อนุญาต

4.2.6.1	 ต้นฉบับเก็บไว้ที่โครงการ
4.2.6.2	 คูฉบับให้ผู้รับอนุญาต
4.2.6.3	 ส�าเนาให้ส�านักงานชลประทาน
4.2.6.4	 ส�าเนาให้ฝ่ายการใช้พื้นที่ด้านชลประทาน

4.2.7	 ผูข้ออนญุาตลงนามในหนงัสอือนญุาตในฐานะผูร้บัอนญุาตแล้วจึงจะเริม่	
ด�าเนินการกอสร้างตามแจ้งขอได้

4.2.8	 ตรวจสอบส�าเนาการออกหนังสืออนุญาต	และจัดท�าฐานข้อมูลการใช้

ที่ดินเพื่อวิเคราะห	ติดตาม	และประเมินผล
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5.	 แบบฟอร์มค�ำขออนุญำต
ผู้ขออนุญาตกรอกแบบค�าร้องขอใช้ที่ดิน	(แบบ	ชป.	393)

6.	 เอกสำรหลักฐำน
6.1	 สวนราชการ

6.1.1	 ยื่นค�าร้องขอใช้ที่ดิน	(แบบ	ชป.	393)	ลงนามโดยหัวหน้าสวนราชการ	

กระทรวง	 ทบวง	 กรม	 องคกรปกครองสวนท้องถิ่น	 หนวยงานของรัฐ	 องคกรอื่นของรัฐ	 หรือ	

ผู้รับมอบอ�านาจ	(มีหนังสือมอบอ�านาจ)

6.1.2	 แผนที่แสดงจุดที่ขออนุญาต	 แบบแปลน	 แผนผังที่แสดงรูปตัดตรง

บรเิวณทีข่ออนญุาต	(ขนาด	A1)	พร้อมรายการค�านวณ	ทีม่วีศิวกรซึง่เป็นผูป้ระกอบวชิาชีพวศิวกรรม

ควบคุมตามพระราชบัญญัติวิศวกร	พ.ศ.	2542	ลงนามรับรอง	โดยใช้เฉพาะงานตามประเภทและ

ขนาดของงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามสาขาที่ก�าหนดไว้ในกฎกระทรวงก�าหนดสาขาวิชาชีพ

วิศวกรรม	 และวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม	 พ.ศ.	 2550	 และหนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคุม	

6.1.3	 ส�าเนาหนังสือรบัรองของผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุ	ผูค้วบคมุ

การกอสร้าง	 (ลงนามรับรองส�าเนา)	 โดยใช้เฉพาะงานตามประเภทและขนาดของงานวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคุมตามสาขาท่ีก�าหนดไว้ในกฎกระทรวงก�าหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรม	 และวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคุม	พ.ศ.	2550	และหนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม	(ระหวาง

ท�าการกอสร้างสิ่งปลูกสร้างใบอนุญาตต้องไมหมดอายุ)

6.1.4	 ส�าเนาเอกสารการรับฟ ังความเห็นของประชาชนและชุมชน		

พร้อมส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชน	(ลงนามรับรองส�าเนา)	

6.1.5	 เอกสารการได้รับอนุมัติงบประมาณหรือค�าขอตั้งงบประมาณของ

โครงการทีป่ระสงคจะใช้ทีร่าชพสัด	ุ(กรณีองคกรปกครองสวนท้องถิน่ให้ใช้เอกสารหลกัฐานแผนงาน

โครงการที่ผานการพิจารณาหรือได้รับการอนุมัติจากสภาองคกรปกครองสวนท้องถิ่นนั้น	ๆ	แล้ว)

6.1.6	 การออกหนงัสอือนญุาตหรือหนงัสอืยินยอมให้รือ้ถอนสิง่ปลกูสร้างเดมิ

จากเจ้าของ	(ถ้ามี)

6.2	 รัฐวิสาหกิจ

6.2.1	 ยื่นค�าร้องขอใช้ที่ดิน	(แบบ	ชป.	393)	ลงนามโดยผู้บริหารรัฐวิสาหกิจ	

หรอืผูไ้ด้รบัมอบอ�านาจ	(มหีนงัสอืมอบอ�านาจพร้อมทัง้ตดิอากรแสตมป์	30	บาท)
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6.2.2	 แผนที่แสดงจุดที่ขออนุญาต	 แบบแปลน	 แผนผังที่แสดงรูปตัดตรง

บรเิวณทีข่ออนญุาต	(ขนาด	A1)	พร้อมรายการค�านวณท่ีมวีศิวกรซ่ึงเป็นผู้ประกอบวชิาชพีวศิวกรรม

ควบคุมตามพระราชบัญญัติวิศวกร	พ.ศ.	2542	ลงนามรับรอง	โดยใช้เฉพาะงานตามประเภทและ

ขนาดของงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามสาขาที่ก�าหนดไว้ในกฎกระทรวงก�าหนดสาขาวิชาชีพ

วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม	 พ.ศ.	 2550	 และหนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคุม

6.2.3	 ส�าเนาหนังสือรบัรองของผูป้ระกอบวชิาชีพวศิวกรรมควบคมุ	ผูค้วบคมุ

การกอสร้าง	 (ลงนามรับรองส�าเนา)	 โดยใช้เฉพาะงานตามประเภทและขนาดของงานวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคุมตามสาขาที่ก�าหนดไว้ในกฎกระทรวงก�าหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคุม	พ.ศ.	2550	และหนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม	(ระหวาง

ท�าการกอสร้างสิ่งปลูกสร้างใบอนุญาตต้องไมหมดอายุ)

6.2.4	 ส�าเนาเอกสารการรับฟ ังความเห็นของประชาชนและชุมชน		

พร้อมส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชน	(ลงนามรับรองส�าเนา)	

6.2.5	 เอกสารการได้รับอนุมัติงบประมาณหรือค�าขอตั้งงบประมาณของ

โครงการที่ประสงคจะใช้ที่ราชพัสดุ	

6.2.6	 การออกหนงัสอือนญุาตหรือหนงัสอืยินยอมให้รือ้ถอนสิง่ปลกูสร้างเดมิ

จากเจ้าของ	(ถ้ามี)

6.3	 นิติบุคคล/บุคคลธรรมดา

6.3.1	 ยื่นค�าร้องขอใช้ที่ดิน	(แบบ	ชป.	393)

6.3.2	 ต้นฉบับหนงัสอืรบัรองนติิบคุคลของกรมพฒันาธรุกจิการค้า	กระทรวง

พาณิชย	 รับรองไมเกิน	6	 เดือน	หรือส�าเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลดังกลาว	พร้อมลงนามรับรอง	

โดยกรรมการผูม้อี�านาจและประทับตราส�าคญัของนติิบคุคลนัน้	หรอืโดยหุน้สวนผูจ้ดัการผูม้อี�านาจ	

หรือหนังสือรับรองนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส	

6.3.3	 ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชน	 ส�าเนาทะเบียนบ้านของผู้ขออนุญาต	

(เจ้าหน้าที่ผู้รับค�าร้องเป็นผู้จัดท�าส�าเนาและให้ผู้ขออนุญาตลงนามรับรองส�าเนา)

6.3.4	 ถ้ามีการมอบอ�านาจต้องท�าเป็นหนังสือมอบอ�านาจ	 ติดอากรแสตมป์		

30	บาท	พร้อมส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชน	ส�าเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบอ�านาจและของผู้รับ

มอบอ�านาจ	(เจ้าหน้าที่ผู้รับค�าร้องเป็นผู้จัดท�าส�าเนาและให้ผู้ขออนุญาตลงนามรับรองส�าเนา)	
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6.3.5	 หากเป็นบริษัท	 ห้างหุ้นสวน	 ผู้มีสิทธิลงนามในหนังสือมอบอ�านาจ	

จะต้องเป็นกรรมการหรือหุ้นสวนผู้จัดการผู้ที่มีอ�านาจตามหนังสือของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า	

กระทรวงพาณิชย	(ลงนามรับรองส�าเนา)

6.3.6	 แผนที่แสดงจุดที่ขออนุญาต	 แบบแปลน	 แผนผังที่แสดงรูปตัดตรง

บรเิวณทีข่ออนญุาต	(ขนาด	A1)	พร้อมรายการค�านวณท่ีมวีศิวกรซ่ึงเป็นผู้ประกอบวชิาชพีวศิวกรรม

ควบคุมตามพระราชบัญญัติวิศวกร	 พ.ศ.	 2542	 ลงนามรับรอง	 โดยใช้เฉพาะงานตามประเภท	

และขนาดของงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามสาขาที่ก�าหนดไว้ในกฎกระทรวงก�าหนด	

สาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม	 พ.ศ.	 2550	 และหนังสือรับรองของ	

ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม		

6.3.7	 ส�าเนาหนังสือรบัรองของผูป้ระกอบวชิาชีพวศิวกรรมควบคมุ	ผูค้วบคมุ

การกอสร้าง	 (ลงนามรับรองส�าเนา)	 โดยใช้เฉพาะงานตามประเภทและขนาดของงานวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคุมตามสาขาที่ก�าหนดไว้ในกฎกระทรวงก�าหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคุม	พ.ศ.	2550	และหนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม	(ระหวาง

ท�าการกอสร้างสิ่งปลูกสร้างใบอนุญาตฯ	ต้องไมหมดอายุ)

6.3.8	 ส�าเนาเอกสารการรับฟ ังความเห็นของประชาชนและชุมชน		

พร้อมส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชน	(ลงนามรับรองส�าเนา)

6.3.9	 ส�าเนาโฉนดที่ดินของผู้ขออนุญาต	ณ	บริเวณกอสร้าง	(ลงนามรับรอง

ส�าเนา)	

6.3.10	 กรณีที่ดินของผู ้ขออนุญาต	 ตามข้อ	 6.3.9	 มีบุคคลหลายบุคคล	

เป็นเจ้าของกรรมสทิธิร์วมดงัปรากฏรายละเอียดในโฉนดทีด่นิทีแ่นบ	เจ้าของกรรมสทิธิร์วมทัง้หมด	

จะต้องลงนามในฐานะผู้ขออนุญาตตามแบบฟอรมขออนุญาต	 ใช้ที่ราชพัสดุ	 (ชป.	 393)	 ทุกราย	

หรือมอบอ�านาจให้บุคคลใดกระท�าการแทน	 โดยต้องท�าเป็นหนังสือมอบอ�านาจ	 ติดอากรแสตมป์		

30	บาท	พร้อมส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชน	ส�าเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบอ�านาจและของผู้รับ

มอบอ�านาจ	(ลงนามรับรองส�าเนา)

6.3.11	 กรณีท่ีดินของผู้ขออนุญาตติดภาระจ�านอง	 ต้องมีหนังสือยินยอม	

จากผู้รับจ�านอง

6.3.12	 หนังสือยินยอมจากเจ้าของที่ดินบริเวณข้างเคียงที่กอสร้าง
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พ้ืนที่ล่วงล�้ำล�ำน�้ำ

กรมเจ้าท่า

การใช้พื้นที่แมน�้า/ตลิ่งซ่ึงมีความจ�าเป็นต้องลวงล�้าล�าน�้านั้นต้องขออนุญาตจาก

กรมเจ้าทา	 ท้ังนี้	 ตามกฎกระทรวงฉบับที่	 63	 (พ.ศ.	 2537)	 ออกตามความในพระราชบัญญัติ

การเดินเรือในนานน�้าไทย	พระพุทธศักราช	2456	ได้นิยามไว้วา	“ลวงล�้าล�าแมน�้า”	หมายความวา	

ลวงล�า้เข้าไปเหนอืน�า้	ในน�า้	และใต้น�า้ของแมน�า้	ล�าคลอง	บงึ	อางเกบ็น�า้	ทะเลสาบ	อนัเป็นทางสัญจร

ของประชาชนหรือที่ประชาชนใช้ประโยชนรวมกันหรือทะเลภายในนานน�้าไทย	 หรือบนชายหาด

ของทะเลดงักลาว	ในการขออนญุาตปลกูสร้างสิง่ลวงล�า้ล�าน�า้ผูม้สีทิธิขออนญุาตปลกูสร้างส่ิงลวงล�า้

ล�าน�้า	คือ	ผู้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์	ผู้มีสิทธิครอบครอง	หรือผู้มีอ�านาจหน้าที่ดูแลรักษาที่ดินที่ติดตอ

กับล�าน�้า	 ส�าหรับลักษณะของอาคารและการลวงล�้าล�าน�้าท่ีพึงอนุญาตได้เป็นไปตามท่ีก�าหนดไว้

ในข้อ	4	ข้อ	5	และข้อ	6	แหงกฎกระทรวง	ฉบบัที	่63	(พ.ศ.	2537)	ออกตามความในพระราชบญัญติั

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	และเมือ่เจ้าทาได้อนญุาตแล้วให้ประกาศลักษณะ

ของอาคารหรือลักษณะของการลวงล�้าล�าแมน�้า	 ในราชกิจจานุเบกษาและให้ถือเป็นหลักเกณฑ

ในการอนญุาตตอไปได้	กรมเจ้าทาได้ประกาศประเภทส่ิงลวงล�า้ล�าน�า้เพ่ิมเติมในราชกจิจานเุบกษา	

5	 ประเภท	 ได้แก	 กระชังเลี้ยงสัตวน�้า	 ทาเทียบเรือชนิดทางลาดในแมน�้าโขง	 แหลงอาศัยสัตวน�้า	

(ปะการังเทียม)	แพสูบน�้า	และฝายน�้าล้น

ทั้งนี้	 สิ่งลวงล�้าล�าน�้านอกจากท่ีก�าหนดไว้ในข้อ	 4	 แหงกฎกระทรวง	 ฉบับท่ี	 63	

(พ.ศ.	2537)	(1)	ถงึ	(7)	จะอนญุาตไมได้	เว้นแตเป็นของทางราชการหรือรัฐวิสาหกจิและปลูกสร้างขึน้

เพื่อประโยชน ของทางราชการ	 กรมเจ ้าท าได ้มีค�าสั่ งก�าหนดลักษณะสิ่ งล วงล�้ าล�าน�้ า	
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ประเภทแหลงอาศยัสตัวน�า้	(ปะการงัเทยีม),	แพสบูน�า้,	ฝายน�า้ล้น	กรณทีีท่างราชการหรอืรฐัวสิาหกจิ		

เป็นผู้ด�าเนินการเพื่อประโยชนของทางราชการ

1.	 กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
1.1	 (ฆ/1)	วาด้วยการลวงล�้าล�าแมน�้า	ในหมวดที่	6	ข้อบังคับเบ็ดเตล็ดของภาคที่	1	

ข้อบังคับทั่วไป	แหงพระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน�้าไทย	พระพุทธศักราช	2456	และที่แก้ไข

เพิ่มเติม

1.2	 กฎกระทรวง	 ฉบับท่ี	 19	 (พ.ศ.	 2510)	 ออกตามความในพระราชบัญญัติ	

การเดินเรือในนานน�้าไทย	(ฉบับที่	6)	พุทธศักราช	2481	คาธรรมเนียมการตรวจสิ่งลวงล�้าล�าน�้า

1.3		 กฎกระทรวง	 ฉบับท่ี	 55	 (พ.ศ.	 2534)	 ออกตามความในพระราชบัญญัติ	

การเดินเรือในนานน�้าไทย	พระพุทธศักราช	2456	คาธรรมเนียมใบอนุญาตสิ่งลวงล�้าล�าน�้า

1.4		 กฎกระทรวง	 ฉบับท่ี	 63	 (พ.ศ.	 2537)	 ออกตามความในพระราชบัญญัติ	

การเดินเรือในนานน�้าไทย	พระพุทธศักราช	2456

1.5	 ประกาศกรมเจ้าทา	 ที่	 251/2541	 เร่ือง	 ลักษณะของอาคารและการลวงล�้า	

ล�าแมน�้าที่พึงอนุญาตได้

1.6	 ค�าสัง่กรมเจ้าทา	ที	่430/2554	เรือ่ง	มอบหมายข้าราชการในสงักดัเป็น	“เจ้าทา”	

ตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน�้าไทย	 พระพุทธศักราช	 2456	 ในการพิจารณาอนุญาต	

ปลูกสร้างสิ่งลวงล�้าล�าน�้า

1.7	 ค�าสั่งกรมเจ้าทา	 ที่	 528/2554	 เร่ือง	 มอบหมายและมอบอ�านาจ	 “เจ้าทา”	

ตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน�้าไทย	 พระพุทธศักราช	 2456	 ในการพิจารณาอนุญาต	

ปลูกสร้างสิ่งลวงล�้าล�าน�้า	(เพิ่มเติม)

1.8	 ค�าสั่งกรมเจ้าทา	ที่	599/2559	เรื่อง	มอบหมายข้าราชการสังกัดเป็น	“เจ้าทา”	

ตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน�้าไทย	พระพุทธศักราช	2456

1.9	 ค�าสั่งกรมเจ้าทา	 ท่ี	 600/2559	 เรื่องแตงตั้งคณะท�างานพิจารณากลั่นกรอง	

การอนุญาตให้ปลูกสร้างสิ่งลวงล�้าล�าน�้าที่ไมอยูในอ�านาจของผู้อ�านวยการส�านักความปลอดภัย	

และสิ่งแวดล้อมทางน�้า	 ผู้อ�านวยการส�านักงานเจ้าทาภูมิภาค	 และผู้อ�านวยการส�านักงานเจ้าทา

ภูมิภาคสาขา

1.10	 ค�าสั่งกรมเจ้าทา	 ที่	 83/2562	 เรื่อง	 มอบหมายและมอบอ�านาจ	 “เจ้าทา”	

ตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน�้าไทย	 พระพุทธศักราช	 2456	 ในการพิจารณาอนุญาต	

ปลูกสร้างสิ่งลวงล�้าล�าน�้า	(เพิ่มเติม)	
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1.11	 ค�าสัง่กรมเจ้าทา	ที	่486/2562	เรือ่งมอบหมายข้าราชการในสงักดัเป็น	“เจ้าทา”	

ตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน�้าไทย	 พระพุทธศักราช	 2456	 ในการพิจารณาอนุญาต	

ปลูกสร้างสิ่งลวงล�้าล�าน�้า	(เพิ่มเติม)

1.12	 กฎกระทรวงก�าหนดคาตอบแทนรายปีส�าหรับผู้รับอนุญาตปลูกสร้างอาคาร	

หรือสิ่งอื่นใดลวงล�้าล�าน�้า	พ.ศ.	2563

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

2.	 ผู้มีอ�ำนำจอนุมัติ
อธิบดีหรือผู้ที่อธิบดีมอบหมาย

3.	 สถำนที่ยื่นค�ำขอ
3.1	 ส�านักงานเจ้าทาภูมิภาคสาขาในพื้นที่ขออนุญาตปลูกสร้างสิ่งลวงล�้าล�าน�้า

3.2		 หนวยงานที่ได้รับมอบอ�านาจ	“เจ้าทา”

4.	 ขั้นตอนขออนุมัติ/อนุญำต
4.1	 เมือ่เจ้าหน้าทีไ่ด้รบัค�าร้อง	เอกสารและหลักฐานตาง	ๆ 	แล้ว	จะท�าการตรวจสอบ	

หากครบถ้วนและถูกต้องก็จะบันทึกหลักฐานรับเรื่องไว้ด�าเนินการ

4.2	 ผู้ขออนุญาตช�าระคาธรรมเนียมการตรวจสอบสถานท่ีตามอัตราที่ก�าหนดไว้	

ในกฎกระทรวง	ขึน้อยูกบัประเภท	ลกัษณะ	และขนาดของส่ิงลวงล�า้ล�าน�า้นัน้	ๆ 	โดยมอีตัรา	50	บาท	

โดยผู้ขออนุญาตจะต้องนัดหมายและน�าเจ้าพนักงานไปตรวจยังสถานที่ที่ขออนุญาตด้วย

4.3	 เจ้าพนักงานไปตรวจสอบสถานที่ที่จะขออนุญาตปลูกสร้างสิ่งลวงล�้าล�าน�้า	

เพื่อน�าข้อมูลตาง	 ๆ	 ทางเทคนิคการเดินเรือพร้อมแผนที่สังเขปที่มีรายละเอียดพอเพียงตอการ

พิจารณาอนุญาตมาจัดท�ารายงานเสนอผู้อ�านวยการส�านักความปลอดภัยและส่ิงแวดล้อมทางน�้า

หรือเจ้าทาภูมิภาคหรือเจ้าทาภูมิภาคสาขา	 แล้วแตกรณีเพื่อพิจารณาทบทวนและเสนอข้อคิดเห็น

เพิ่มเติมกอนน�าสงอธิบดีกรมเจ้าทาหรือผู้ที่อธิบดีกรมเจ้าทามอบหมาย

4.4	 หากสิง่ลวงล�า้ล�าน�า้ท่ีจะขออนญุาตอยูในขายทีจ่ะต้องท�ารายงานการวเิคราะห

ผลกระทบตอสิ่งแวดล้อมซึ่งต้องปฏิบัติตามกฎหมายวาด้วยการสงเสริมและรักษาคุณภาพ	

สิ่งแวดล้อมแหงชาติ	 ผู้ขออนุญาตจะต้องด�าเนินการดังกลาวให้แล้วเสร็จกอนยื่นเอกสารประกอบ	

การขออนุญาตตอกรมเจ้าทา
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4.5	 เจ้าหน้าทีต่รวจสอบความถกูต้องครบถ้วนของเอกสารหลกัฐานการขออนญุาต

ปลกูสร้างสิง่ลวงล�า้ล�าน�า้และบันทึกการตรวจสอบเป็นหลกัฐาน	หากเอกสารครบถ้วนจะลงรบัเรือ่งไว้	

กรณีที่เอกสารไมครบถ้วนจะแจ้งให้ผู้ขอทราบ

4.6	 เจ้าหน้าท่ีเสนอให้มีการตรวจพิจารณาและจัดเก็บคาธรรมเนียมการตรวจ	

สถานที่

4.7	 เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบเอกสารหลักฐานและตรวจสอบสถานที่ที่จะขออนุญาต	

ปลูกสร้างสิ่งลวงล�้าล�าน�้า	 เพื่อตรวจสอบความถูกต้องสอดคล้องของเอกสารหลักฐานกับพื้นที่จริง	

และตรวจสอบข้อมูลในทางเทคนิคในการเดินเรือภูมิศาสตรของทางน�้าหรืออื่น	 ๆ	 เพื่อให้ม	ี

รายละเอียดพอเพียงตอการพิจารณาอนุญาต

4.8	 เจ ้าหน้าท่ีพิจารณาข้อเท็จจริงจากการตรวจสอบสถานที่และเอกสาร	

หลักฐานกับหลักเกณฑการอนุญาตกรณีที่มีข้อมูลที่ยังไมเพียงพอหรือขัดแย้งกับข้อเท็จจริง	 หรือ

ยังไมสอดคล้องกับหลักเกณฑที่จะขออนุญาต	เชน	การเดินเรือ	สิ่งแวดล้อม	จะแจ้งให้ผู้ขออนุญาต

ด�าเนินการปรับปรุงแบบแปลนหรือสงรายละเอียดเพิ่มเติมตามที่กรมเจ้าทาก�าหนด

4.9	 เจ้าหน้าที่จัดท�ารายงานข้อพิจารณาตามหลักเกณฑ	 หากเห็นวาเป็นไปตาม	

หลักเกณฑที่ก�าหนดไว้กอนการเสนอผู้มีอ�านาจพิจารณาออกใบอนุญาต	ดังนี้

4.9.1	 ลักษณะหรือสภาพของอาคารหรือสิ่งอื่นใดลวงล�้าล�าแมน�้าต้องไมเป็น

อันตรายตอการเดินเรือ	หรือท�าให้ทางน�้าเปลี่ยนแปลงไป	หรือกอให้เกิดผลกระทบตอสิ่งแวดล้อม

4.9.2	 อาคารหรือสิ่งอื่นใดลวงล�้าล�าแมน�้า	ที่จะอนุญาตให้ปลูกสร้างได้ต้องมี

ลักษณะของอาคารและการลวงล�้าที่พึงอนุญาตได้	ตามที่ก�าหนดไว้ตามข้อ	2	ของคูมือนี้

4.9.3	 อาคารหรือสิ่งอ่ืนใดลวงล�้าล�าแมน�้าที่จะอนุญาตให้ปลูกสร้างได้		

ต้องไมอยูในเขตพื้นท่ีท่ีมีประกาศของกรมเจ้าทาห้ามปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดลวงล�้าแมน�้า	

ประกาศดังกลาวต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรี

4.9.4	 การอนุญาตให้ใช้พ้ืนที่ลวงล�้าล�าแมน�้าให้กระท�าได้เพียงเทาที่จ�าเป็น

และสมควร	เฉพาะตามวัตถุประสงคในการใช้อาคารหรือสิ่งอื่นใดลวงล�้าล�าแมน�้านั้น

4.9.5	 การอนุญาตให้ใช้พ้ืนที่ลวงล�้าล�าแมน�้าต้องไมเป็นการขัดตอกฎหมาย	

วาด้วยการควบคุมอาคารหรือกฎหมายวาด้วยการผังเมือง
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4.9.6	 กรณีที่เป็นไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่ก�าหนดในกฎกระทรวง		

ฉบับที่	63	(พ.ศ.	2537)	จะออกใบอนุญาตพร้อมเงื่อนไขที่ต้องปฏิบัติให้กับผู้ขออนุญาต	หากเป็น

กรณีทีไ่มเป็นไปตามหลกัเกณฑและวธิกีารทีจ่ะอนญุาต	จะแจ้งผลให้ผู้ขออนญุาตพร้อมด้วยเหตุผล	

4.9.7	 เจ้าหน้าที่จะแจ้งหรือติดตอให้ผู้ขออนุญาตมารับใบอนุญาต	 โดยต้อง

ช�าระคาใบอนญุาต	คาธรรมเนียมการตรวจสอบสถานที	่ตามอตัราทีก่�าหนดไว้ในกฎกระทรวง	ขึน้อยู	

กับประเภทลักษณะและขนาดของสิ่งลวงล�้าล�าน�้านั้น	ๆ

ผู ้รับอนุญาตต้องเร่ิมด�าเนินการปลูกสร้างภายใน	 12	 เดือนนับแตวันท่ี	

ได้รับอนุญาตถ้าผู้รับอนุญาตไมเริ่มด�าเนินการปลูกสร้างภายในเวลาดังกลาวให้ใบอนุญาตเป็นอัน	

สิ้นผล

ในกรณีที่ผู ้รับอนุญาตไมอาจเริ่มด�าเนินการปลูกสร้างภายในก�าหนดเวลา	

ตามวรรคหนึง่	ผูร้บัอนุญาตอาจยืน่ค�าขอขยายระยะเวลาเริม่ด�าเนนิการปลกูสร้างตอเจ้าทาตามแบบ	

ที่อธิบดีกรมเจ้าทาก�าหนดได้

เมือ่เจ้าทาได้รบัค�าขอตามวรรคสองแล้ว	ให้พิจารณาค�าขอพร้อมเหตุผลในการ

ขอขยายระยะเวลาเมื่อเห็นเป็นการสมควร	 ให้เจ้าทาอนุญาตให้ขยายระยะเวลาได้ครั้งละหกเดือน

แตไมเกินสองครั้ง
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5.	 แบบฟอร์มค�ำขออนุญำต
แบบฟอรมค�าขออนุญาตให้ปรับใช้ตามตัวอยาง	แบบ	ท.	28	-	1,	ท.	28	–	2	หรือ		

ท.	28	-	3	แล้วแตกรณี	ซึ่งอยางน้อยต้องระบุประเภทสิ่งลวงล�้าล�าน�้า	วัสดุที่ใช้ปลูกสร้าง	อุปกรณที่

ต้องติดตั้ง	วัตถุประสงคในการใช้สิ่งลวงล�้าล�าน�้า	ขนาดพื้นที่ที่ขอท�าการลวงล�้าล�าน�้า	ฯลฯ	

6.	 เอกสำรหลักฐำน
เอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นประกอบค�าร้องขออนุญาตปลูกสร้างสิ่งลวงล�้าล�าน�้า	ได้แก

6.1	 ส�าเนาทะเบียนบ้าน	 บัตรประจ�าตัวประชาชน	 บัตรประจ�าตัวข้าราชการหรือ	

เจ้าหน้าที่ของรัฐ	 เอกสารสิทธิ	 หลักฐานแสดงความเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์	 สิทธิครอบครอง	 หรือ	

เป็นผู้มีอ�านาจหน้าที่ดูแลรักษาที่ดินที่ติดกับล�าน�้า

6.2	 แบบแปลนแสดงรายละเอียดของอาคาร	 หรือสิ่งอื่นใดที่ขออนุญาตปลูกสร้าง	

พร้อมทัง้มผีูป้ระกอบวชิาชพีวศิวโยธารบัรอง	เว้นแตอาคารหรอืสิง่อืน่ใดทีข่ออนญุาตจะมขีนาดเลก็

และโครงสร้างท�าด้วยไม้หรือวัสดุที่ไมคงทนถาวร	ไมต้องมีผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมรับรอง

6.3	 แผนผังบริเวณที่ขออนุญาตและบริเวณใกล้เคียง

6.4	 หนังสือของทางจังหวัดที่อาคารหรือส่ิงอื่นใดที่ขออนุญาตปลูกสร้างส่ิงลวงล�้า

ล�าแมน�้าตั้งอยูวาไมเป็นอุปสรรคตอแผนพัฒนาจังหวัด	 ผังเมือง	 และการรักษาสภาพแวดล้อมของ

จังหวัด

6.5	 รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิง่แวดล้อม	กรณทีีต้่องท�ารายงานการประเมนิ

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	กฎหมายวาด้วยการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแหงชาติ

6.6	 ในกรณท่ีีผูย้ืน่ค�าขอเป็นนติิบคุคล	ให้ยืน่หนงัสือรับรองการจดทะเบยีนนติิบคุคล

ที่ระบุชื่อผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันนิติบุคคลด้วย

6.7	 ในกรณีที่ผู้ยื่นค�าขอเป็นสวนราชการ	รัฐวิสาหกิจ	หรือหนวยงานของรัฐ	ให้ยื่น

เอกสารตามข้อ	3	ถึง	ข้อ	5

6.8	 แผนการด�าเนินการปลูกสร้างสิ่งลวงล�้าล�าน�้า

คู่มือการอนุมัติ	อนุญาตขอใช้พื้นที่จากสวนราชการ 125



ว่างขาว
126





ว่างขาว
128



พ้ืนที่นิคมสร้ำงตนเอง

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

หรอืท�าให้เป็นอนัตรายแกทรพัยากรธรรมชาตใินทีดิ่นภายในเขตของนคิม	เว้นแตได้รับอนญุาตจาก

อธิบดี

1.3	 ระเบยีบกรมประชาสงเคราะห	วาด้วยการท�าไม้	แร	และทรัพยากรธรรมชาตอิืน่

ในนิคมสร้างตนเอง	 พ.ศ.	 2537	 ข้อ	 40	 ผู้ขออนุญาตใช้ประโยชนที่ดินสงวนของนิคมจะต้องยื่น

หลักฐานประกอบค�าขออนุญาต	ได้แก	โครงการ	แผนการด�าเนินงาน	และแผนผังการใช้ประโยชน

ที่ดิน	

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

2.	 ผู้มีอ�ำนำจอนุมัติ
ในการอนุญาตให้หนวยงานใดท่ีประสงคจะขอใช้ท่ีสงวนเพ่ือกิจการนิคม	 ก�าหนดให้

อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการเป็นผู้อนุญาตให้ใช้ประโยชนในที่ดินในเขตนิคมสร้างตนเอง	

ตามมาตรา	 15	 แหงพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ	 พ.ศ.	 2511	 บัญญัติไว้ว า

ห้ามมิให้ผู้ใดเข้าไปหาประโยชน	 ยึดถือ	 ครอบครอง	 ปลูกสร้าง	 กนสร้าง	 แผ้วถาง	 เผาป่า	 หรือ

ท�าด้วยประการใด	 ๆ	 อันเป็นการท�าลายหรือท�าให้เสื่อมสภาพที่ดินหรือท�าให้เป็นอันตราย

แกทรัพยากรธรรมชาติในที่ดินภายในเขตของนิคม	เว้นแตได้รับอนุญาตจากอธิบดี

3.	 สถำนที่ยื่นค�ำขอ
หนวยงานใดประสงคจะใช้ท่ีดินสงวนเพื่อจัดตั้งส�านักงานหรือใช้ในกิจการที่ได้รับ

มอบหมายตามอ�านาจหน้าที่	ให้เสนอต้นสังกัดระดับกรมฯ	หรือเทียบเทากรมฯ	ของหนวยงานนั้น

ท�าเรื่องขออนุญาตใช้ที่ดินโดยตรงกับกรมฯ	และขณะเดียวกันก็ประสานงานกับนิคมฯ	ท้องที่ตรวจ

สภาพพื้นที่
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4.	 ขั้นตอนขออนุมัติ/อนุญำต
4.1	 หนวยงานใดประสงคจะใช้ที่ดินสงวนเพ่ือจัดตั้งส�านักงานหรือใช้ในกิจการที่ได้

รบัมอบหมายตามอ�านาจหน้าที	่ให้เสนอต้นสงักดัระดบักรมฯ	หรอืเทยีบเทากรมฯ	ของหนวยงานนัน้	

ท�าเรื่องขออนุญาตใช้ที่ดินโดยตรงกับกรมฯ	 และขณะเดียวกันก็ประสานงานกับนิคมฯ	 ท้องที่	

ตรวจสภาพพื้นที่	พร้อมรายละเอียดหลักฐานประกอบด้วย

4.1.1	 แบบค�าร้อง		

4.1.2		 โครงการ	จ�านวนเนือ้ที	่กจิกรรมใช้ประโยชนทีดิ่น	งบประมาณ	แผนการ

ด�าเนินงาน	(ระบุระยะเวลา)	ให้ชัดเจน

4.1.3		 แผนที่แนวเขตนิคมที่ระบุบริเวณที่ขออนุญาต	อัตราสวน	1	:	25,000	

และผังที่ดิน	อัตราสวน	1	:	4,000	–	1	:	5,000	เป็นหลัก	หรือรายการค�านวณการรังวัดที่ดินโดย

เครื่องไมโครคอมพิวเตอรที่ระบุรูปแปลงใหญและบริเวณที่ขออนุญาตและผังการใช้ประโยชนที่ดิน

4.1.4	 ภาพถายพื้นที่บริเวณที่ขออนุญาตและพื้นที่บริเวณข้างเคียง

4.1.5	 จัดท�าผังท่ีดินพอสังเขปแสดงต�าแหนงที่ตั้งแปลงที่ดิน	 โดยให้ระบุ

ทางเข้า	 -	 ออก	 ให้ชัดเจนและจัดท�าแผนท่ีรูปแปลงที่ดินโดยให้มีการลงหลัก	 ปักเขต	 โยงยึดหมุด	

หลักเขตแปลงที่ดินที่ขออนุญาต

4.2	 ให้นคิมสร้างตนเอง	พจิารณา	ตรวจสอบหลักฐาน	พ้ืนท่ีและเสนอความเหน็ของ

นิคมฯ	ที่เห็นสมควรอนุญาต

4.3	 เงื่อนไขการใช้ที่ดินสงวนเพื่อตั้งหนวยงานราชการอื่น

4.3.1	 เพื่อตั้งส�านักงาน

4.3.1.1	 ให้จัดท�าบันทึกข้อตกลงการอนุญาตให้ใช้ที่	แบบ	1

4.3.1.2	 ระยะเวลาการใช้ประโยชน	 ไมมีก�าหนดระยะเวลา	 หรือ

จนกวาจะหมดความจ�าเป็น

4.3.1.3		 ยกเว้นการเรียกเก็บเงินคาบ�ารุงกิจการนิคม	 โดยไมมี

กรรมสิทธิใ์นทีด่นิ	และห้ามน�าท่ีดนิท่ีได้รบัอนุญาตไปขึน้ทะเบยีนเป็นทีร่าชพสัด	ุหรอืขอออกหนงัสอื

ส�าคัญส�าหรับที่หลวงแตอยางใด	เว้นแตสภาพของนิคมสร้างตนเองแหงนี้สิ้นสุดลงแล้วเทานั้น

4.3.1.4	 นับต้ังแตวันที่ท�าบันทึกข้อตกลง	 หากไมด�าเนินการใช้

ประโยชนในทีด่นิภายในระยะเวลา	1	ปี	ให้บันทกึข้อตกลงเป็นอันสิน้สดุลง	ต้องสงคนืทีด่นิให้นคิมฯ	

ในสภาพที่เรียบร้อยทันที
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4.3.2	 เพื่อใช้ในกิจกรรมที่ได้รับมอบหมายตามอ�านาจหน้าที่

4.3.2.1	 ให้จัดท�าบันทึกข้อตกลงการอนุญาตให้ใช้ที่	แบบ	2

4.3.2.2		 ระยะเวลาการใช้ประโยชน	คราวละไมเกิน	3	ปี

4.3.2.3		 ยกเว้นการเรียกเก็บเงินคาบ�ารุงกิจการนิคม	 โดยไมมี

กรรมสิทธิใ์นทีด่นิ	และห้ามน�าท่ีดนิท่ีได้รบัอนุญาตไปขึน้ทะเบยีนเป็นทีร่าชพสัด	ุหรอืขอออกหนงัสอื

ส�าคัญส�าหรับที่หลวงแตอยางใด	เว้นแตสภาพของนิคมสร้างตนเองแหงนี้สิ้นสุดลงแล้วเทานั้น

4.3.2.4	 นับต้ังแตวันที่ท�าบันทึกข้อตกลง	 หากไมด�าเนินการใช้

ประโยชนในทีด่นิภายในระยะเวลา	1	ปี	ให้บันทกึข้อตกลงเป็นอันสิน้สดุลง	ต้องสงคนืท่ีดนิให้นคิมฯ	

ในสภาพที่เรียบร้อยทันที

4.3.3	 เพื่อใช้ในกิจการที่ได้รับมอบหมายตามอ�านาจหน้าที่	(ในเชิงพาณิชย)

4.3.3.1	 ให้จดัท�าสัญญาอนุญาตให้ใช้ท่ีดินตามแบบท่ีก�าหนดไว้ส�าหรับ

เพื่อกิจการนั้น	ๆ

4.3.3.2	 ระยะเวลาการใช้ประโยชน	คราวละไมเกิน	3	ปี

4.3.3.3	 คิดคาบ�ารุงกิจการนิคมตามที่ก�าหนดไว้ส�าหรับกิจการนั้น	ๆ	
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5.	 แบบฟอร์มค�ำขออนุญำต
-

6.	 เอกสำรหลักฐำน
6.1	 แบบค�าร้อง	

6.2		 รายละเอียดโครงการในการขอใช้ประโยชนที่ดินโดยละเอียด	เชน	งบประมาณ	

ในการด�าเนินการ	จ�านวนเนื้อที่	ระยะเวลาในการด�าเนินการ	ฯลฯ	

6.3		 แบบแปลนอาคารที่ปลูกสร้าง	(กรณีถ้ามีการปลูกสร้างขึ้นอาคารใหม)

6.4		 แผนผังที่ดินบริเวณที่ขออนุญาต

6.5		 แบบราคาประเมินที่ดิน	(กรณีในเชิงพาณิชย)

หมายเหตุ	:	สามารถขอแบบค�าร้องได้ที่นิคมฯ	ในพื้นที่
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พ้ืนที่โบรำณสถำน

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	 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม	 มาตรา	 4	

วรรคหนึง่

1.3	 ประกาศกรมศิลปากร	เรื่อง	หลักเกณฑและวิธีการยื่นเรื่องราวเพื่อขออนุญาต

ปลูกสร้างอาคารภายในเขตโบราณสถานเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา	 ลงวันที่	 19	 กุมภาพันธ	

พ.ศ.	2540

1.4		 ระเบียบกรมศิลปากร	วาด้วยการอนุรักษโบราณสถาน	พ.ศ.	2528

1.5		 ระเบยีบกรมศลิปากร	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
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หน่วยงาน/ที่อยู่ เวลาท�าการ

กรมศิลปากร
ที่อยู:	1	ถนนหน้าพระธาตุ	แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร	กรุงเทพมหานคร	10200

เปิดให้บริการวันจันทร	ถึง	วันศุกร	
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก�าหนด)	
ตั้งแตเวลา	08.30	-	16.30	น.	(มีพักเที่ยง)

กองโบราณคดี
ที่อยู:	81/1	ถนนศรีอยุธยา	แขวงวชิระ	เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร	10300

เปิดให้บริการวันจันทร	ถึง	วันศุกร	
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก�าหนด)	
ตั้งแตเวลา	08.30	-	16.30	น.	(มีพักเที่ยง)

ส�านักศิลปากรที่	1	ราชบุรี
ที่อยู:	162	ถนนไกรเพชร	ต�าบลหน้าเมือง	
อ�าเภอเมืองราชบุรี	จังหวัดราชบุรี	70000
พื้นที่รับผิดชอบ:	จังหวัดราชบุรี	เพชรบุรี	ประจวบคีรีขันธ	
สมุทรสาคร	สมุทรสงคราม	และสมุทรปราการ
ยกเว้นเขตอุทยานประวัติศาสตรพระนครคีรี

เปิดให้บริการวันจันทร	ถึง	วันศุกร	
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก�าหนด)	
ตั้งแตเวลา	08.30	-	16.30	น.	(มีพักเที่ยง)

ส�านักศิลปากรที่	2	สุพรรณบุรี
ที่อยู:	17/1	ถนนมาลัยแมน	ต�าบลรั้วใหญ	
อ�าเภอเมืองสุพรรณบุรี	จังหวัดสุพรรณบุรี	72000	
พื้นที่รับผิดชอบ:	จังหวัดสุพรรณบุรี	กาญจนบุรี	นครปฐม	
นนทบรุ	ีและปทมุธานี	ยกเว้นเขตอุทยานประวตัศิาสตรเมืองสงิห

เปิดให้บริการวันจันทร	ถึง	วันศุกร	
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก�าหนด)	
ตั้งแตเวลา	08.30	-	16.30	น.	(มีพักเที่ยง)

ส�านักศิลปากรที่	3	พระนครศรีอยุธยา
ที่อยู:	ถนนอูทอง	ต�าบลประตูชัย	อ�าเภอพระนครศรอียธุยา	
จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา	13000	
พื้นที่รับผิดชอบ:	จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	นครนายก	สระบุรี	
อางทอง	และสิงหบุรี

เปิดให้บริการวันจันทร	ถึง	วันศุกร	
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก�าหนด)	
ตั้งแตเวลา	08.30	-	16.30	น.	(มีพักเที่ยง)

ส�านักศิลปากรที่	4	ลพบุรี
ที่อยู:	ถนนพระยาก�าจัด	ต�าบลทาหิน	อ�าเภอเมืองลพบุรี	
จังหวัดลพบุรี	15000
พื้นที่รับผิดชอบ:	จังหวัดลพบุรี	ชัยนาท	นครสวรรค	เพชรบูรณ	
และอุทัยธานี	ยกเว้นเขตอุทยานประวัติศาสตรศรีเทพ

เปิดให้บริการวันจันทร	ถึง	วันศุกร	
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก�าหนด)	
ตั้งแตเวลา	08.30	-	16.30	น.	(มีพักเที่ยง)

ส�านักศิลปากรที่	5	ปราจีนบุรี
ที่อยู:	ถนนปราจีนอนุสรณ	ต�าบลหน้าเมือง	
อ�าเภอเมืองปราจีนบุรี	จังหวัดปราจีนบุรี	25000
พื้นที่รับผิดชอบ:	จังหวัดปราจีนบุรี	สระแก้ว	ฉะเชิงเทรา	
ชลบุรี	จันทบุรี	ระยอง	และตราด

เปิดให้บริการวันจันทร	ถึง	วันศุกร	
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก�าหนด)	
ตั้งแตเวลา	08.30	-	16.30	น.	(มีพักเที่ยง)

ส�านักศิลปากรที่	6	สุโขทัย
ที่อยู:	216	หมู	3	ถนนสายเมืองเกา	ต�าบลเมืองเกา	
อำเภอเมืองสุโขทัย	จังหวัดสุโขทัย	64210
พื้นที่รับผิดชอบ:	จังหวัดสุโขทัย	ตาก	ก�าแพงเพชร	พิจิตร	
พิษณุโลก	และอุตรดิตถ	
ยกเว้นเขตอุทยานประวัติศาสตรสุโขทัย	อุทยานประวัติศาสตร
ศรีสัชนาลัย	และอุทยานประวัติศาสตรก�าแพงเพชร

เปิดให้บริการวันจันทร	ถึง	วันศุกร	
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก�าหนด)	
ตั้งแตเวลา	08.30	-	16.30	น.	(มีพักเที่ยง)
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หน่วยงาน/ที่อยู่ เวลาท�าการ

ส�านักศิลปากรที่	7	เชียงใหม่	
ที่อยู:	451	ถนนซุปเปอรไฮเวย	ต�าบลช้างเผือก	
อ�าเภอเมืองเชียงใหม	จังหวัดเชียงใหม	50300
พื้นที่รับผิดชอบ:	จังหวัดเชียงใหม	เชียงราย	ล�าพูน	ล�าปาง	
แมฮองสอน	พะเยา	แพร	และนาน

เปิดให้บริการวันจันทร	ถึง	วันศุกร	
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก�าหนด)	
ตั้งแตเวลา	08.30	-	16.30	น.	(มีพักเที่ยง)

ส�านักศิลปากรที่	8	ขอนแก่น	
ที่อยู:	193	หมู	13	ถนนกสิกรทุงสร้าง	
ต�าบลในเมือง	อ�าเภอเมืองขอนแกน	
จังหวัดขอนแกน	40000	
พื้นที่รับผิดชอบ:	จังหวัดขอนแกน	เลย	หนองคาย	
หนองบัวล�าภู	อุดรธานี	บึงกาฬ	และสกลนคร
ยกเว้นเขตอุทยานประวัติศาสตรภูพระบาท

เปิดให้บริการวันจันทร	ถึง	วันศุกร	
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก�าหนด)	
ตั้งแตเวลา	08.30	-	16.30	น.	(มีพักเที่ยง)

ส�านักศิลปากรที่	9	อุบลราชธานี	
ที่อยู:	78	หมู	10	ซอยสีหพนม	ถนนเลี่ยงเมือง	ต�าบลแจระแม	
อ�าเภอเมืองอุบลราชธานี	
จังหวัดอุบลราชธานี	34000	
พื้นที่รับผิดชอบ:	จังหวัดอุบลราชธานี	มุกดาหาร	ยโสธร	
ร้อยเอ็ด	อ�านาจเจรญิ	กาฬสนิธุ	และนครพนม

เปิดให้บริการวันจันทร	ถึง	วันศุกร	
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก�าหนด)	
ตั้งแตเวลา	08.30	-	16.30	น.	(มีพักเที่ยง)

ส�านักศิลปากรที่	10	นครราชสีมา	
ที่อยู:	274	หมู	17	ถนนพิมาย-ชุมพวง	ต�าบลในเมือง	
อ�าเภอพิมาย	จังหวัดนครราชสีมา	30110	
พื้นที่รับผิดชอบ:	จังหวัดนครราชสีมา	ชัยภูมิ	บุรีรัมย	สุรินทร	
มหาสารคาม	และศรีสะเกษ
ยกเว้นเขตอุทยานประวัติศาสตรพิมาย	และอุทยาน
ประวัติศาสตรพนมรุ้งและโบราณสถานปราสาทเมืองต�่า

เปิดให้บริการวันจันทร	ถึง	วันศุกร	
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก�าหนด)	
ตั้งแตเวลา	08.30	-	16.30	น.	(มีพักเที่ยง)

ส�านักศิลปากรที่	11	สงขลา	
ที่อยู:	733	หมู	2	ถนนสี่แยกธนบดี	ต�าบลพะวง	
อ�าเภอเมืองสงขลา	จังหวัดสงขลา	90100	
พื้นที่รับผิดชอบ:	จังหวัดสงขลา	สตูล	ปัตตานี	ยะลา	นราธิวาส	
พัทลุง	และตรัง

เปิดให้บริการวันจันทร	ถึง	วันศุกร	
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก�าหนด)	
ตั้งแตเวลา	08.30	-	16.30	น.	(มีพักเที่ยง)

ส�านักศิลปากรที่	12	นครศรีธรรมราช	
ที่อยู:	328	ถนนราชด�าเนิน	อ�าเภอเมืองนครศรีธรรมราช	
จังหวัดนครศรีธรรมราช	80000	
พื้นที่รับผิดชอบ:	จังหวัดนครศรีธรรมราช	ชุมพร		
สุราษฎรธานี	ภูเก็ต	ระนอง	พังงา	และกระบี่

เปิดให้บริการวันจันทร	ถึง	วันศุกร	
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก�าหนด)	
ตั้งแตเวลา	08.30	-	16.30	น.	(มีพักเที่ยง)

อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์
ที่อยู:	ต�าบลสิงห	อ�าเภอไทรโยค	
จังหวัดกาญจนบุรี	71150
พื้นที่รับผิดชอบ:	เขตอุทยานประวัติศาสตรเมืองสิงห

เปิดให้บริการวันจันทร	ถึง	วันศุกร	
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก�าหนด)	
ตั้งแตเวลา	08.30	-	16.30	น.	(มีพักเที่ยง)
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หน่วยงาน/ที่อยู่ เวลาท�าการ

อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา
ที่อยู:	196	หมู	4	ถนนคลองทอ	ต�าบลประตูชัย	
อ�าเภอพระนครศรีอยุธยา	
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	13000
พื้นที่รับผิดชอบ:	เขตอุทยานประวัติศาสตรพระนครศรีอยุธยา

เปิดให้บริการวันจันทร	ถึง	วันศุกร	
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก�าหนด)	
ตั้งแตเวลา	08.30	-	16.30	น.	(มีพักเที่ยง)

อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ
ที่อยู:	ต�าบลศรีเทพ	อ�าเภอศรีเทพ	
จังหวัดเพชรบูรณ	67170	
พื้นที่รับผิดชอบ:	เขตอุทยานประวัติศาสตรศรีเทพ

เปิดให้บริการวันจันทร	ถึง	วันศุกร	
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก�าหนด)	
ตั้งแตเวลา	08.30	-	16.30	น.	(มีพักเที่ยง)

อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
ที่อยู:	498/12	ต�าบลเมืองเกา	อ�าเภอเมืองเกา
จังหวัดสุโขทัย	64210
พื้นที่รับผิดชอบ:	เขตอุทยานประวัติศาสตรสุโขทัย

เปิดให้บริการวันจันทร	ถึง	วันศุกร	
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก�าหนด)	
ตั้งแตเวลา	08.30	-	16.30	น.	(มีพักเที่ยง)

อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย
ที่อยู:	ต�าบลศรีสัชนาลัย	อ�าเภอศรีสัชนาลัย	
จังหวัดสุโขทัย	64190
พื้นที่รับผิดชอบ:	เขตอุทยานประวัติศาสตรศรีสัชนาลัย

เปิดให้บริการวันจันทร	ถึง	วันศุกร	
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก�าหนด)	
ตั้งแตเวลา	08.30	-	16.30	น.	(มีพักเที่ยง)

อุทยานประวัติศาสตร์ก�าแพงเพชร
ที่อยู:	ต�าบลหนองปลิง	อ�าเภอเมืองก�าแพงเพชร	
จังหวัดก�าแพงเพชร	62000
พื้นที่รับผิดชอบ:	เขตอุทยานประวัติศาสตรก�าแพงเพชร

เปิดให้บริการวันจันทร	ถึง	วันศุกร	
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก�าหนด)	
ตั้งแตเวลา	08.30	-	16.30	น.	(มีพักเที่ยง)

อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท
ที่อยู:	194	หมู	6	ต�าบลเมืองพาน	อ�าเภอบ้านผือ
จังหวัดอุดรธานี	41160
พืน้ท่ีรบัผิดชอบ:	เขตอทุยานประวตัศิาสตรภพูระบาท

เปิดให้บริการวันจันทร	ถึง	วันศุกร	
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก�าหนด)	
ตั้งแตเวลา	08.30	-	16.30	น.	(มีพักเที่ยง)

อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย
ที่อยู:	ต�าบลในเมือง	อ�าเภอพิมาย	
จังหวัดนครราชสีมา	30110	
พื้นที่รับผิดชอบ:	เขตอุทยานประวัติศาสตรพิมาย

เปิดให้บริการวันจันทร	ถึง	วันศุกร	(ยกเว้นวันหยุด
ที่ทางราชการก�าหนด)	
ตั้งแตเวลา	08.30	-	16.30	น.	(มีพักเที่ยง)

อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
ที่อยู:	ตู้	ปณ.3	ปท.นางรอง	อ�าเภอนางรอง	
จังหวัดบุรีรัมย	3111
พื้นที่รับผิดชอบ:	เขตอุทยานประวัติศาสตรพนมรุ้ง	
และโบราณสถานปราสาทเมืองต�่า

เปิดให้บริการวันจันทร	ถึง	วันศุกร	
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก�าหนด)	
ตั้งแตเวลา	08.30	-	16.30	น.	(มีพักเที่ยง)
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4.	 ขั้นตอนขออนุมัติ/อนุญำต
4.1	 ห้ามมใิห้ผูใ้ดปลกูสร้างอาคารตามกฎหมายวาด้วยการควบคมุการกอสร้างอาคาร1	

ภายในเขตโบราณสถาน	 รวมทั้งห้ามมิให้บุคคลใดซอมแซม	 แก้ไข	 เปล่ียนแปลง	 ร้ือถอน		

ตอเตมิ	ท�าลาย	เคลือ่นย้ายโบราณสถานหรอืสวนตาง	ๆ 	ของโบราณสถาน	หรือขุดค้นส่ิงใด	ๆ 	ภายใน

บริเวณโบราณสถาน	ไมวาโบราณสถานนั้นจะได้ประกาศขึ้นทะเบียนแล้วหรือไม	เว้นแตจะกระท�า

ตามค�าสั่งของอธิบดีกรมศิลปากรหรือได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากอธิบดีกรมศิลปากร	 โดยหาก

ประสงคจะด�าเนินการดังกลาวจะต้องยื่นค�าขออนุญาตกอนวันด�าเนินการ

4.2	 ผู้ประสงคจะปลูกสร้างอาคารหรือด�าเนินการใด	ๆ	ในเขตโบราณสถาน	ให้ยื่น

หนังสือหรือแบบค�าขออนุญาต	ณ	สถานที่	ดังตอไปนี้

4.2.1	 กรมศิลปากร

4.2.2		 กองโบราณคดี

4.2.3		 ส�านักศิลปากรที่	1	-	12

4.2.4		 อุทยานประวัติศาสตร

1	พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร	พ.ศ.	2522	และที่แก้ไขเพิ่มเติม

มาตรา	4	ในพระราชบัญญัตินี้	

	 “อาคาร”	หมายความวา	ตึก	บ้าน	เรือน	โรง	ร้าน	แพ	คลังสินค้า	ส�านักงาน	และ	สิ่งที่สร้างขึ้นอยางอื่นซึ่งบุคคลอาจเข้าอยูหรือ

เข้าใช้สอยได้และหมายความรวมถึง	

		 (1)	 อัฒจันทรหรือสิ่งที่สร้างขึ้นอยางอื่นเพื่อใช้เป็นที่ชุมนุมของประชาชน	

		 (2)	 เข่ือน	 สะพาน	 อุโมงคทางหรือทอระบายน�้า	 อูเรือ	 คานเรือ	 ทาน�้า	 ทาจอดเรือ	 รั้วก�าแพง	 หรือประตูที่สร้างขึ้นติดตอหรือ	

ใกล้เคียงกับที่สาธารณะหรือสิ่งที่สร้างขึ้นให้บุคคลทั่วไปใช้สอย	

		 (3)	 ป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นส�าหรับติดหรือตั้งป้าย	

		 	 (ก)	 ที่ติดหรือตั้งไว้เหนือที่สาธารณะและมีขนาดเกินหนึ่งตารางเมตร	หรือมีน�้าหนักรวมทั้งโครงสร้างเกินสิบกิโลกรัม	

		 		 (ข)		 ท่ีติดหรือตั้งไว้ในระยะหางจากท่ีสาธารณะซ่ึงเมื่อวัดในทางราบแล้ว	 ระยะหางจากที่สาธารณะมีน้อยกวาความสูงของ

ป้ายนั้นเมื่อวัดจากพื้นดิน	และมีขนาดหรือมีน�้าหนักเกินกวาที่ก�าหนดในกฎกระทรวง	

		 (4)	 พื้นที่หรือสิ่งที่สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่จอดรถ	ที่กลับรถ	และทางเข้าออกของรถ	ส�าหรับอาคารที่ก�าหนดตามมาตรา	8	(9)	

		 (5)	 สิ่งที่สร้างขึ้นอยางอื่นตามที่ก�าหนดในกฎกระทรวง
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4.3	 ผู ้ขออนุญาตปลูกสร้างอาคารหรือด�าเนินการใด	 ๆ	 ในเขตโบราณสถาน	

สามารถตรวจสอบสถานท่ีตั้งของโบราณสถานได้จากเว็บไซตระบบภูมิสารสนเทศแหลงมรดกทาง	

ศิลปวัฒนธรรมทางวัฒนธรรมของกรมศิลปากร	http://www.gis.finearts.go.th

4.4	 ผู้ขออนุญาตต้องน�าเอกสารดังตอไปนี้มายื่นในวันที่มายื่นค�าขอตามสถานที่	

ดังกลาวมาในข้อ	4.2	พร้อมกับหนังสือ/แบบค�าขออนุญาต

4.4.1	 บตัรประจ�าตวัประชาชน	หรือบตัรประจ�าตัวเจ้าหน้าทีข่องรฐัฉบบัจริง	

ส�าหรับใช้แสดงตอเจ้าหน้าที่เพื่อยืนยันตัวตนและตรวจสอบจากระบบ

4.4.2		 ในกรณีผู้ขออนุญาตเป็นพระสงฆ	 ให้น�าใบสุทธิประจ�าตัวพระสงฆ	

ฉบับจริงมาใช้แสดงตอเจ้าหน้าที่เพื่อยืนยันตัวตนและตรวจสอบจากระบบ

4.4.3		 ในกรณีผู ้ขออนุญาตเป็นนิติบุคคล	 ให้น�าหนังสือรับรองนิติบุคคล	

ฉบับจริงมาใช้แสดงตอเจ้าหน้าที่เพื่อยืนยันตัวตนและตรวจสอบจากระบบ

4.4.4	 หนังสือมอบอ�านาจ/มอบฉันทะให้กระท�าแทนฉบับจริง	 (ถ้ามี)		

โดยในกรณีนีผู้ร้บัมอบอ�านาจต้องน�าส�าเนาบตัรประจ�าตวัประชาชนหรอืบตัรประจ�าตวัเจ้าหน้าท่ีของ	

รัฐของผู้มอบอ�านาจ	พร้อมรับรองส�าเนาถูกต้อง	จ�านวน	1	ฉบับ	มาใช้ประกอบการมอบอ�านาจ/

มอบฉันทะด้วย

4.4.5	 ส�าเนารูปแบบรายการอาคารที่จะปลูกสร้างในเขตโบราณสถาน		

พร้อมด้วยแผนท่ีแสดงต�าแหนงของสิง่ปลกูสร้างทีข่ออนญุาต	และภาพถายสภาพพืน้ทีปั่จจุบนั	จ�านวน		

2	ชุด

4.4.6	 หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในท่ีดินฉบับจริง	 ส�าหรับ

ใช้แสดงตอเจ้าหน้าที่เพื่อยืนยันตัวตนและตรวจสอบจากระบบ	

4.4.7	 หนังสืออนุญาตหรือหนังสือรับรองให้ใช้ประโยชนในท่ีดินบริเวณท่ีขอ

อนุญาตจากเจ้าของที่ดินหรือสวนราชการ	จ�านวน	2	ฉบับ	 ในกรณีที่ผู้ขออนุญาตมิได้เป็นเจ้าของ

หรือผู้ครอบครองที่ดิน

4.4.8	 หลักฐานแสดงการรับรองมีส่ิงปลูกสร้างเดิม	 ส�าหรับกรณีท่ีประสงค	

จะขออนุญาตปลูกสร้างอาคารทดแทนอาคารหลังเดิม	จ�านวน	1	ฉบับ

4.5	 ในสวนของขั้นตอนการอนุญาต	มีขั้นตอนการด�าเนินการดังนี้

4.5.1	 เจ้าหน้าที่ผู ้รับเรื่องจะตรวจสอบเอกสารที่ยื่นพร้อมหนังสือ/ค�าขอ

อนุญาต	โดยจะใช้เวลาตรวจสอบ	1	วัน

4.5.2	 เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจะด�าเนินการตรวจสอบรายละเอียด

และสภาพของโบราณสถานที่เป็นสถานที่ที่จะขออนุญาตปลูกสร้างอาคารหรือด�าเนินการใด	 ๆ		

โดยจะตรวจสอบข้อมลูจากหนวยงานท้องถิน่	เอกสารสทิธใินทีดิ่น	รปูแบบของอาคารทีจ่ะขออนญุาต	
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ปลูกสร้าง	 โดยในกรณีที่ไมมีความยุงยากซับซ้อนอาจใช้การตรวจสอบโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

เข้าชวย	 เชน	 การตรวจสอบจากแผนท่ีออนไลน	 เป็นต้น	 ซึ่งขั้นตอนดังกลาวจะใช้เวลาด�าเนินการ

ประมาณ	7	วันท�าการ

4.5.3	 ในการพิจารณาอนุญาตหรือไมอนุญาต	 กรมศิลปากรจะพิจารณา

โดยยึดถือหลักเกณฑตามระเบียบกรมศิลปากร	 วาด้วยการอนุรักษโบราณสถาน	 พ.ศ.	 2528		

แตหากเป็นการขออนุญาตในเขตโบราณสถานพระนครศรีอยุธยา	 หรือเขตโบราณสถานอุทยาน

ประวัติศาสตรสุโขทัยและเขตโบราณสถานอุทยานประวัติศาสตรศรีสัชนาลัย	จะต้องพิจารณาตาม

หลกัเกณฑทีก่�าหนดในประกาศกรมศลิปากร	เรือ่ง	หลกัเกณฑและวธิกีารยืน่เรือ่งราวเพือ่ขออนญุาต

ปลูกสร้างอาคารภายในเขตโบราณสถานเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา	 ลงวันที่	 19	 กุมภาพันธ		

พ.ศ.	2540	หรือระเบียบกรมศิลปากร	วาด้วยการขออนุญาตปลูกสร้างอาคารในเขตโบราณสถาน

อุทยานประวัติศาสตรสุโขทัย	และอุทยานประวัติศาสตรศรีสัชนาลัย	พ.ศ.	2552	แล้วแตกรณี	ทั้งนี้	

เน่ืองจากทั้งโบราณสถานพระนครศรีอยุธยา	 รวมทั้งอุทยานประวัติศาสตรสุโขทัยและอุทยาน

ประวัติศาสตรศรีสัชนาลัย	 ได้รับการประกาศขึ้นบัญชีเป็นมรดกโลก	 ซ่ึงจ�าเป็นต้องมีการควบคุม

และบรหิารจดัการพืน้ทีเ่ข้มงวดมากกวาโบราณสถานอืน่	ๆ 	ท่ีอยูในความดูแลของกรมศลิปากร	ท้ังนี้	

เพื่อให้เป็นไปตามพันธกรณีในอนุสัญญาวาด้วยการคุ ้มครองมรดกโลกทางวัฒนธรรมและ	

ทางธรรมชาติ	พ.ศ.	2515	(UNESCO	Convention	concerning	the	protection	of	the	world	

cultural	and	natural	heritage,	1972)

4.5.4	 เมือ่หนวยงานตรวจสอบรายละเอยีดครบถ้วนเสรจ็สิน้แล้ว	จะน�าเสนอ

อธิบดีกรมศิลปากรพิจารณาอนุญาตหรือไมอนุญาตโดยอาศัยอ�านาจตามความในพระราชบัญญัติ

โบราณสถาน	โบราณวัตถุ	ศิลปวัตถุ	และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ	พ.ศ.	2504	แก้ไขเพิ่มเติมโดย

พระราชบัญญัติโบราณสถาน	 โบราณวัตถุ	 ศิลปวัตถุ	 และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ	 (ฉบับที่	 2)		

พ.ศ.	2535	พร้อมทั้งลงนามในหนังสืออนุญาต/หนังสือไมอนุญาต

4.5.5	 ในกรณีท่ีอธบิดกีรมศลิปากรมคี�าสัง่ไมอนญุาตให้ปลกูสร้างอาคารหรือ

ด�าเนนิการใด	ๆ 	ในเขตโบราณสถาน	เนือ่งจากค�าส่ังของอธบิดีกรมศลิปากรถอืเป็นค�าส่ังทางปกครอง	

ในหนังสือแจ้งค�าสั่งไมอนุญาตจะระบุให้ผู้ขออนุญาตสามารถใช้สิทธิอุทธรณค�าสั่งไมอนุญาตของ

อธิบดีกรมศิลปากรตามกฎหมายวาด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองด้วย	 โดยจะต้องอุทธรณตอ

อธิบดีกรมศิลปากรผู้ท�าค�าสั่งทางปกครองภายใน	15	 วัน	นับแตวันที่ได้รับแจ้งหรือรับทราบค�าสั่ง

ไมอนุญาต
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5.	 แบบฟอร์มค�ำขออนุญำต
แบบค�าขออนุญาตปลูกสร้างอาคารในเขตโบราณสถาน

6.	 เอกสำรหลักฐำน
6.1	 บัตรประจ�าตัวประชาชน	หรือบัตรประจ�าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐฉบับจริง	ส�าหรับ

ใช้แสดงตอเจ้าหน้าที่เพื่อยืนยันตัวตนและตรวจสอบจากระบบ

6.2	 ในกรณีผู้ขออนุญาตเป็นพระสงฆ	 ให้น�าใบสุทธิประจ�าตัวพระสงฆฉบับจริงมา

ใช้แสดงตอเจ้าหน้าที่เพื่อยืนยันตัวตนและตรวจสอบจากระบบ

6.3		 ในกรณผีูข้ออนญุาตเป็นนติิบคุคล	ให้น�าหนงัสือรับรองนติิบคุคลฉบบัจริงมาใช้

แสดงตอเจ้าหน้าที่เพื่อยืนยันตัวตนและตรวจสอบจากระบบ

6.4		 หนังสือมอบอ�านาจ/มอบฉันทะให้กระท�าแทนฉบับจริง	 (ถ้ามี)	 โดยในกรณีนี้	

ผูร้บัมอบอ�านาจต้องน�าส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชนหรือบตัรประจ�าตวัเจ้าหน้าทีข่องรฐัของผูม้อบ

อ�านาจ	พร้อมรับรองส�าเนาถูกต้อง	จ�านวน	1	ฉบับ	มาใช้ประกอบการมอบอ�านาจ/มอบฉันทะด้วย

6.5	 ส�าเนารูปแบบรายการอาคารที่จะปลูกสร้างในเขตโบราณสถาน	 พร้อมด้วย

แผนที่แสดงต�าแหนงของสิ่งปลูกสร้างที่ขออนุญาต	และภาพถายภาพพื้นที่ปัจจุบัน	จ�านวน	2	ชุด

6.6	 หนังสือแสดงกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิครอบครองในที่ดินฉบับจริง	 ส�าหรับใช้แสดง

ตอเจ้าหน้าที่เพื่อยืนยันตัวตนและตรวจสอบจากระบบ	

6.7	 หนังสืออนุญาตหรือหนังสือรับรองให้ใช้ประโยชนในที่ดินบริเวณที่ขออนุญาต	

จากเจ้าของท่ีดินหรือสวนราชการ	 จ�านวน	 2	 ฉบับ	 ในกรณีที่ผู ้ขออนุญาตมิได้เป็นเจ้าของ	

หรือผู้ครอบครองที่ดิน

6.8	 หลักฐานแสดงการรับรองมีส่ิงปลูกสร้างเดิม	 ส�าหรับกรณีท่ีประสงคจะขอ

อนุญาตปลูกสร้างอาคารทดแทนอาคารหลังเดิม	จ�านวน	1	ฉบับ
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พ้ืนที่กำรรถไฟแห่งประเทศไทย	

การรถไฟแห่งประเทศไทย

การรถไฟแหงประเทศไทยก�าหนดให้สวนราชการสามารถขอใช้พื้นท่ีได้ส�าหรับ

การสร้างถนน	 คู	 คลอง	 ปรับภูมิทัศนลานกีฬา	 คลองสงน�้าเพื่อการเกษตร	 มีรายละเอียด

และขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง	ดังนี้

1.	 กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
1.1	 พระราชบัญญัติการรถไฟแหงประเทศไทย	พ.ศ.	2494

1.2		 อนุมัติหลักการในการอนุญาตให้หนวยงานราชการและหนวยงานของรัฐ

ใช้ทีด่นิของการรถไฟฯ	โดย	รวก.2	รกัษาการในต�าแหนง	ผวก.	ลงวนัท่ี	2	เมษายน	2550	ท้ายหนงัสือ

ฝ่ายบริหารทรัพยสินเลขที่	บส./พส.2/038/2550	ลงวันที่	23	มีนาคม	2550

1.3	 อนมุตัคิาธรรมเนยีมการใช้สทิธเิหนอืพืน้ดนิ	โดย	ผวก.	ลงวนัที	่16	กรกฎาคม	2563

ท้ายหนังสือฝ่ายบริหารทรัพยสินเลขที่	รฟ.บส.1000/1222/2563	ลงวันที่	9	กรกฎาคม	2563

1.4	 หลกัเกณฑการพจิารณาลดทางตดัผานและอนญุาตเฉพาะรายระหวางทางรถไฟ

กับทางรถยนต	พ.ศ.	2559

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

2.	 ผู้มีอ�ำนำจอนุมัติ
ผู้วาการรถไฟแหงประเทศไทย

3.	 สถำนที่ยื่นค�ำขอ
การรถไฟแหงประเทศไทย	 ส�าหรับสวนกลาง	 หรือเขตและแขวงบ�ารุงทางในสวน

ภูมิภาคตามตารางหนวยงานรับผิดชอบของการรถไฟแหงประเทศไทย
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ศูนยบ�ารุงทางภาคกลาง

ศูนยบ�ารุงทางภาคเหนือ

กองบ�ารุงทางเขต

กรุงเทพ

08	9080	5205

กองบ�ารุงทางเขต

ฉะเชิงเทรา

08	4674	0099

กองบ�ารุงทางเขต

หัวหิน

08	4000	0383

กองบ�ารุงทางเขต

นครสวรรค

08	6620	6086

	

วบข.กท.

	

วบข.ฉท.

วบข.หห.

	

วบข.นว.

แขวงบ�ารุงทาง

กรุงเทพ

แขวงบ�ารุงทาง

บางซื่อ

แขวงบ�ารุงทาง

นครปฐม

แขวงบ�ารุงทาง

ฉะเชิงเทรา

แขวงบ�ารุงทาง

ปราจีน

แขวงบ�ารุงทาง

วัฒนานคร

แขวงบ�ารุงทาง

ศรีราชา

แขวงบ�ารุงทาง

กาญจนบุรี

แขวงบ�ารุงทาง

เพชรบุรี

แขวงบ�ารุงทาง

วังกพง

แขวงบ�ารุงทาง

อยุธยา

แขวงบ�ารุงทาง

ลพบุรี

แขวงบ�ารุงทาง

นครสวรรค

แขวงบ�ารุงทาง

พิษณุโลก

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

ชื่อหน่วยงาน ชื่อหน่วยงาน ตัวย่อ ตัวย่อชื่อหน่วยงาน
เบอร์

โทรศัพท์
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ศูนยบ�ารุงทางภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ

	

	

	

ศูนยบ�ารุงทางภาคใต้

กองบ�ารุงทางเขต

ล�าปาง

08	9435	7700

กองบ�ารุงทางเขต

สุรินทร

08	9053	3768

กองบ�ารุงทางเขต

ขอนแกน

08	1346	7650

กองบ�ารุงทางเขต

ทุงสง

08	9036	7942

วบข.ลป.

วบข.สร.

วบข.ขอ.

วบข.ทส.

แขวงบ�ารุงทาง

อุตรดิตถ

แขวงบ�ารุงทาง

เดนชัย

แขวงบ�ารุงทาง

ล�าปาง

แขวงบ�ารุงทาง

ล�าพูน

แขวงบ�ารุงทาง

แกงคอย

แขวงบ�ารุงทาง

นครราชสีมา

แขวงบ�ารุงทาง

ล�าปลายมาศ

แขวงบ�ารุงทาง

ศรีสะเกษ

แขวงบ�ารุงทาง

ล�านารายณ

แขวงบ�ารุงทาง

บัวใหญ

แขวงบ�ารุงทาง

ขอนแกน

แขวงบ�ารุงทาง

อุดรธานี

แขวงบ�ารุงทาง

บ้านกรูด

แขวงบ�ารุงทาง

ชุมพร

สบท.

อด.

สบท.

ดช.

สบท.

ลป.

สบท.

ลพ.

สบท.

กค.

สบท.

รส.

สบท.

ล�า.

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

ชื่อหน่วยงาน ชื่อหน่วยงาน ตัวย่อ ตัวย่อชื่อหน่วยงาน
เบอร์

โทรศัพท์
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4.	 แบบฟอร์มค�ำขออนุญำต
-

5.	 เอกสำรหลักฐำน
-	

ศูนยอาคารและสถานที่

กองบ�ารุงทางเขต

หาดใหญ

08	1335	2129

	

กองบ�ารุงอาคาร

สถานที่กรุงเทพ

08	1944	6210

วบข.หใ.

กบข.กท.

แขวงบ�ารุงทาง

บ้านส้อง

แขวงบ�ารุงทาง

ทุงสง

แขวงบ�ารุงทาง

เขาชุมทอง

แขวงบ�ารุงทาง

หาดใหญ

แขวงบ�ารุงทาง

เทพา

แขวงบ�ารุงทาง

ตันหยงมัส

ง า น ส ถ า น ท่ี

กรุงเทพ

งานสถานที่

บางซื่อ

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

ชื่อหน่วยงาน ชื่อหน่วยงาน ตัวย่อ ตัวย่อชื่อหน่วยงาน
เบอร์

โทรศัพท์
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6.	ขั้นตอนกำรขออนุมัติ/อนุญำต
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ว่างขาว
156



กำรขออนุญำตขุดเจำะ
น�้ำบำดำลและกำรใช้น�้ำบำดำล

กรมทรัพยากรน�้าบาดาล

1.	 กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
1.1	 พระราชบัญญัติน�้าบาดาล	 พ.ศ.	 2520	 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ

น�า้บาดาล	(ฉบบัที	่2)	พ.ศ.	2535	และพระราชบญัญติัน�า้บาดาล	(ฉบบัที	่3)	พ.ศ.	2546	(มาตรา	16)

1.2		 กฎกระทรวงก�าหนดประเภทการใช้น�้าบาดาลและการขอใบอนุญาตและ

การออกใบอนุญาตเกี่ยวกับการประกอบกิจการน�้าบาดาล	พ.ศ.	2556	(ข้อ	8	(2))

1.3	 ระเบียบกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 วาด้วยหลักเกณฑ	

วธีิการ	และเงือ่นไขในการพจิารณาออกใบอนญุาตและตออายใุบอนญุาตประกอบกจิการน�า้บาดาล	

พ.ศ.	2560

1.4	 ค�าสั่งกรมทรัพยากรน�้าบาดาล	ที่	11/2560	ลงวันที่	1	กุมภาพันธ	พ.ศ.	2560	

เรือ่ง	แตงต้ังพนักงานน�า้บาดาลประจ�าท้องที	่และมอบหมายให้เป็นผู้ออกใบอนญุาตและมอบอ�านาจ

ให้ปฏิบตัริาชการแทนอธบิดกีรมทรพัยากรน�า้บาดาล	(ส�านกังานทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม

จังหวัด)

1.5	 ค�าสั่งกรมทรัพยากรน�้าบาดาล	ที่	12/2560	ลงวันที่	1	กุมภาพันธ	พ.ศ.	2560	

เรือ่ง	แตงต้ังพนักงานน�า้บาดาลประจ�าท้องที	่และมอบหมายให้เป็นผู้ออกใบอนญุาตและมอบอ�านาจ

ให้ปฏิบตัริาชการแทนอธบิดกีรมทรพัยากรน�า้บาดาล	(ส�านกังานทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม

จังหวัดเชียงใหม	จังหวัดขอนแกน	และจังหวัดนครราชสีมา)

1.6	 ค�าสั่งกรมทรัพยากรน�้าบาดาล	ที่	13/2560	ลงวันที่	1	กุมภาพันธ	พ.ศ.	2560	

เรือ่ง	แตงต้ังพนักงานน�า้บาดาลประจ�าท้องที	่และมอบหมายให้เป็นผู้ออกใบอนญุาตและมอบอ�านาจ

ให้ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน�้าบาดาล	(ส�านักควบคุมกิจการน�้าบาดาล)

1.7	 ค�าสั่งกรมทรัพยากรน�้าบาดาล	ที่	14/2560	ลงวันที่	1	กุมภาพันธ	พ.ศ.	2560	

เรือ่ง	แตงต้ังพนักงานน�า้บาดาลประจ�าท้องที	่และมอบหมายให้เป็นผู้ออกใบอนญุาตและมอบอ�านาจ

ให้ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน�้าบาดาล	(องคกรปกครองสวนท้องถิ่น)

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
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2.	 ผู้มีอ�ำนำจอนุมัติ
อธิบดีกรมทรัพยากรน�้าบาดาล	 หรือผู้ซึ่งอธิบดีกรมทรัพยากรน�้าบาดาลมอบหมาย	

ตามมาตรา	16	แหงพระราชบญัญตันิ�า้บาดาล	พ.ศ.	2520	และทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิซ่ึงอธบิดกีรมทรพัยากร

น�้าบาดาลได้มอบหมาย	ดังนี้

2.1	 ในเขตน�้าบาดาลกรุงเทพมหานคร	 มอบหมายให้ผู้อ�านวยการส�านักควบคุม

กิจการน�้าบาดาลเป็นผู้ออกใบอนุญาต

2.2	 ในเขตน�้าบาดาลจังหวัดอื่น	 มอบหมายให้ผู้อ�านวยการส�านักงานทรัพยากร	

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด	 เป็นผู้ออกใบอนุญาต	 ยกเว้น	 3	 จังหวัด	 ถายโอนภารกิจ	 ได้แก	

จังหวัดขอนแกน	 จังหวัดเชียงใหม	 และจังหวัดนครราชสีมา	 ได้มอบหมายให้นายกเทศบาล	 หรือ

นายกองคการบรหิารสวนต�าบล	เป็นผูอ้อกใบอนญุาตตามขนาดบอและปรมิาณน�า้บาดาลทีก่�าหนด

3.	 สถำนที่ยื่นค�ำขอ
3.1	 กรุงเทพมหานครให้ยื่นค�าขอท่ีส�านักควบคุมกิจการน�้าบาดาล	 กรมทรัพยากร

น�้าบาดาล

3.2	 จังหวัดขอนแกน	เชียงใหม	และนครราชสีมา	ให้ยื่นค�าขอที่ส�านักงานองคการ

บริหารสวนต�าบล	(อบต.)	หรือเทศบาลที่อยูในพื้นที่

3.3	 พื้นที่จังหวัดอื่น	ๆ 	ให้ยื่นค�าขอที่ส�านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จังหวัดนั้น	
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4.	 ขั้นตอนขออนุมัติ/อนุญำต
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5.	 แบบฟอร์มค�ำขออนุญำต		
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6.	 เอกสำรหลักฐำน
6.1	 หนังสือแสดงสิทธิ์ในที่ดิน

6.2	 หนังสือมอบอ�านาจและส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชนของผู้มอบอ�านาจ		

(กรณีผู้ขอรับอนุญาตไมมายื่นด้วยตนเอง	พร้อมติดอากรแสตมป์	30	บาท)

6.3		 หนังสือใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน	(กรณีโรงงานอุตสาหกรรม)

6.4		 หนังสือรับรองนิติบุคคล	(กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตฯ	เป็นนิติบุคคล)
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ว่างขาว
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กำรจัดท�ำรำยงำนกำรประเมิน
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ส�านักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ตามพระราชบัญญตัสิงเสรมิและรกัษาคณุภาพสิง่แวดล้อมแหงชาติ	(ฉบบัที	่2)	พ.ศ.	2561

ก�าหนดค�านิยาม	 “การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม”	 หมายความวา	 กระบวนการศึกษาและ

ประเมินผลที่อาจเกิดข้ึนจากการด�าเนินโครงการหรือกิจการหรือการด�าเนินการใดของรัฐหรือที่รัฐ

จะอนุญาตให้มกีารด�าเนนิการทีอ่าจมีผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติ	คณุภาพส่ิงแวดล้อม	สุขภาพ	

อนามัย	 คุณภาพชีวิต	 หรือสวนได้เสียอื่นใดของประชาชนหรือชุมชน	 ทั้งทางตรงและทางอ้อม	

โดยผานกระบวนการการมีสวนรวมของประชาชน	 เพ่ือก�าหนดมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบ

ดังกลาว	ผลการศึกษา	เรียกวา	รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

การจดัท�ารายงานการประเมนิผลกระทบสิง่แวดล้อม	ก�าหนดไว้ตามประเภทและขนาด	

ของโครงการ	ซึง่ต้องพจิารณาด�าเนนิการตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม	

เร่ือง	 ก�าหนดโครงการ	 กิจการ	 หรือการด�าเนินการ	 ซึ่งต้องจัดท�ารายงานการประเมินผลกระทบ

สิง่แวดล้อม	จ�านวน	35	ประเภทโครงการ	และโครงการซ่ึงต้องจดัท�ารายงานการประเมนิผลกระทบ

สิ่งแวดล้อมส�าหรับโครงการ	กิจการ	หรือการด�าเนินการที่อาจมีผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติ	

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	 สุขภาพ	 อนามัย	 คุณภาพชีวิต	 ของประชาชนในชุมชนอยางรุนแรง	

จ�านวน	12	ประเภทโครงการ	

นอกจากนี	้ยงัมกีารจดัท�ารายงานการประเมินผลกระทบสิง่แวดล้อมในพืน้ทีท่ีไ่ด้มกีาร

ประกาศเป็นพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม	ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	

เรื่อง	 ก�าหนดพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม	 ซึ่งก�าหนดประเภทและขนาดของโครงการ

หรือกิจการที่ต้องจัดท�ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและรายงานผลกระทบ

สิ่งแวดล้อมเบื้องต้น	รวมทั้งมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับป่าอนุรักษเพิ่มเติม	(วันที่	13	กันยายน	2537)	

และกลไกการด�าเนินงานด้านการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดล้อมของโครงการตาง	 ๆ	 ตามมติ

คณะรัฐมนตรี	เมื่อวันที่	26	เมษายน	2554	

รายงานการประเมนิผลกระทบสิง่แวดล้อม	แบงได้เป็น	3	รูปแบบ	ได้แก1

1.	 รายงานผลกระทบสิง่แวดล้อมเบือ้งต้น	(Initial	Environmental	Examination	:	IEE)

2.	 รายงานการประเมนิผลกระทบสิง่แวดล้อม	(Environmental	Impact		Assessment	:	EIA)

๑	กองวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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3.	 รายงานการประเมนิผลกระทบส่ิงแวดล้อม	ส�าหรับโครงการ	กจิการหรือการด�าเนินการ	

ที่อาจมีผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติ	 คุณภาพสิ่งแวดล้อม	 สุขภาพ	 อนามัย	 คุณภาพชีวิต		

ของประชาชนในชมุชนอยางรนุแรง	(Environmental	and	Health	Impact	Assessment	:	EHIA)

1.	 กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
1.1	 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	เรื่อง	ก�าหนดโครงการ	

กจิการ	หรอืการด�าเนนิการ	ซึง่ต้องจดัท�ารายงานการประเมนิผลกระทบส่ิงแวดล้อม	และหลักเกณฑ	

วิธีการ	และเงื่อนไขในการจัดท�ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ประกาศ	ณ	วันที่	19	

พฤศจิกายน	พ.ศ.	2561

1.2	 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	เรื่อง	ก�าหนดโครงการ	

กจิการ	หรอืการด�าเนนิการ	ซึง่ต้องจดัท�ารายงานการประเมนิผลกระทบส่ิงแวดล้อม	และหลักเกณฑ	

วิธีการ	และเงื่อนไขในการจัดท�ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม	(ฉบับที่	2)	พ.ศ.	2562	

ประกาศ	ณ	วันที่	28	พฤศจิกายน	พ.ศ.	2562

1.3	 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	เรื่อง	ก�าหนดโครงการ	

กจิการ	หรอืการด�าเนนิการ	ซึง่ต้องจดัท�ารายงานการประเมนิผลกระทบส่ิงแวดล้อม	และหลักเกณฑ	

วิธีการ	และเงื่อนไขในการจัดท�ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม	(ฉบับที่	3)	พ.ศ.	2564	

ประกาศ	ณ	วันที่	18	พฤศจิกายน	พ.ศ.	2564

1.4	 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	เรื่อง	ก�าหนดโครงการ	

กิจการ	หรือการด�าเนินการที่อาจมีผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติ	คุณภาพสิ่งแวดล้อม	สุขภาพ	

อนามัย	คณุภาพชวีติ	ของประชาชนในชมุชนอยางรุนแรง	ซ่ึงต้องจัดท�ารายงานการประเมนิผลกระทบ	

สิ่งแวดล้อม	 และหลักเกณฑ	 วิธีการ	 และเงื่อนไขในการจัดท�ารายงานการประเมินผลกระทบ	

สิ่งแวดล้อม	ประกาศ	ณ	วันที่	19	พฤศจิกายน	พ.ศ.	2561

1.5	 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	เรื่อง	ก�าหนดโครงการ	

กิจการ	หรือการด�าเนินการที่อาจมีผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติ	คุณภาพสิ่งแวดล้อม	สุขภาพ	

อนามยั	คณุภาพชวิีต	ของประชาชนในชมุชนอยางรนุแรงซ่ึงต้องจดัท�ารายงานการประเมนิผลกระทบ	

สิ่งแวดล้อม	 และหลักเกณฑ	 วิธีการ	 และเงื่อนไขในการจัดท�ารายงานการประเมินผลกระทบ	

สิ่งแวดล้อม	(ฉบับที่	2)	พ.ศ.	2562	ประกาศ	ณ	วันที่	28	พฤศจิกายน	พ.ศ.	2562

1.6	 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 เรื่อง	 ขยายระยะเวลา

การใช้บังคับประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 เรื่อง	 ก�าหนดเขตพ้ืนที่และ

มาตรการคุม้ครองสิง่แวดล้อม	ในบรเิวณท้องทีต่�าบลตลิง่งาม	ต�าบลบอผดุ	ต�าบลมะเรต็	ต�าบลแมน�า้	

ต�าบลหน้าเมอืง	ต�าบลอางทอง	ต�าบลลปิะน้อย	อ�าเภอเกาะสมยุ	และต�าบลเกาะพะงนั	ต�าบลบ้านใต้		

ต�าบลเกาะเตา	อ�าเภอเกาะพะงัน	จังหวัดสุราษฎรธานี	พ.ศ.	2557
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1.7	 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 เรื่อง	 ขยายระยะเวลา

การใช้บังคับประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 เรื่อง	 ก�าหนดเขตพ้ืนที่และ

มาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม	ในท้องที่อ�าเภออาวลึก	อ�าเภอเมืองกระบี่	อ�าเภอเหนือคลอง	อ�าเภอ

คลองทอม	และอ�าเภอเกาะลันตา	จังหวัดกระบี่	พ.ศ.	2559

1.8	 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 เรื่อง	 ขยายระยะเวลา

การใช้บังคับประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 เรื่อง	 ก�าหนดเขตพ้ืนที่และ

มาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม	 ในท้องที่อ�าเภอคุระบุรี	 อ�าเภอตะกั่วป่า	 อ�าเภอท้ายเหมือง	 อ�าเภอ

ทับปุด	อ�าเภอเมืองพังงา	อ�าเภอตะกั่วทุง	และอ�าเภอเกาะยาว	จังหวัดพังงา	พ.ศ.	2559

1.9	 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	เรื่อง	ก�าหนดเขตพื้นที่

และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม	 ในท้องที่อ�าเภอคุระบุรี	 อ�าเภอตะกั่วป่า	 อ�าเภอท้ายเหมือง		

อ�าเภอทบัปดุ	อ�าเภอเมอืงพงังา	อ�าเภอตะกัว่ทุง	และอ�าเภอเกาะยาว	จงัหวดัพงังา	(ฉบบัที	่2)	พ.ศ.	2563

1.10	 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	เรื่อง	ก�าหนดเขตพื้นที่

และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม	ในบริเวณพื้นที่จังหวัดภูเก็ต	พ.ศ.	2560

1.11	 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	เรื่อง	ก�าหนดเขตพื้นที่

และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม	ในบริเวณพื้นที่จังหวัดภูเก็ต	(ฉบับที่	2)	พ.ศ.	2563

1.12	 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	เรื่อง	ก�าหนดเขตพื้นที่

และมาตรการคุม้ครองสิง่แวดล้อม	ในบรเิวณพืน้ที	่อ�าเภอบางละมุง	และอ�าเภอสตัหบี	จงัหวดัชลบรุี	

พ.ศ.	2563

1.13	 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	เรื่อง	ก�าหนดเขตพื้นที่	

และมาตรการคุ ้มครองสิ่งแวดล้อม	 ในบริเวณพ้ืนท่ีอ�าเภอบ้านแหลม	 อ�าเภอเมืองเพชรบุรี		

อ�าเภอทายาง	 และอ�าเภอชะอ�า	 จังหวัดเพชรบุรี	 อ�าเภอหัวหิน	 และอ�าเภอปราณบุรี	 จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ	พ.ศ.	2553

1.14	 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	เรื่อง	ก�าหนดเขตพื้นที่

และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม	 ในท้องท่ีต�าบลวัดเกต	 ต�าบลหนองหอย	 อ�าเภอเมืองเชียงใหม	

ต�าบลหนองผึ้ง	ต�าบลยางเนิ้ง	และต�าบลสารภี	อ�าเภอสารภี	จังหวัดเชียงใหม	และในท้องที่ต�าบล

อุโมงค	อ�าเภอเมืองล�าพูน	จังหวัดล�าพูน	พ.ศ.	2558

	

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
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2.	 ผู้พิจำรณำรำยงำนกำรประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2.1	 การพิจารณารายงาน	EIA/EHIA	กรณีการด�าเนินโครงการหรือกิจการหรือ 

การด�าเนนิการของเอกชนทีต้่องได้รบัอนญุาตตามกฎหมาย	หรอืหน่วยงานของรฐัทีไ่ม่ต้องขอรบั

ความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี	หรือไม่ต้องได้รับอนุญาตตามกฎหมาย

คณะกรรมการผูช้�านาญการพิจารณารายงานการประเมนิผลกระทบสิง่แวดล้อม	

(คชก.)	 ซึ่งเป็นคณะกรรมการท่ีแตงตั้งโดยคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแหงชาติ	 เป็นผู้พิจารณา	

ให้ความเหน็ชอบหรอืไมให้ความเหน็ชอบ	และก�าหนดให้เจ้าหน้าท่ีซ่ึงมอี�านาจอนญุาตตามกฎหมาย

น�ามาตรการตามที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมไปก�าหนดเป็นเง่ือนไข	

ในการสัง่อนญุาตหรอืตออายใุบอนญุาต	โดยให้ถอืวาเป็นเงือ่นไขทีก่�าหนดตามกฎหมายในเรือ่งนัน้ด้วย

2.2	 การพิจารณารายงาน	 EIA/EHIA	 การด�าเนินโครงการหรือกิจการหรือ 

การด�าเนินการ	 ของหน่วยงานของรัฐ	 หรือหน่วยงานของรัฐด�าเนินการร่วมกับเอกชน	 ที่ต้อง

เสนอขอรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี

2.2.1	 คณะกรรมการผู้ช�านาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม	ซึ่งเป็นคณะกรรมการที่แตงตั้งโดยคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแหงชาติ	 เป็นผู้พิจารณา

ให้ความเห็น	และเสนอตอคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแหงชาติ	

2.2.2	 คณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแหงชาต	ิเป็นผูพ้จิารณา	โดยมคีวามเห็นของ

คณะกรรมการผูช้�านาญการฯ	ประกอบการพจิารณา	และเสนอความเหน็ประกอบการพิจารณาของ

คณะรัฐมนตรี

2.2.3	 คณะรัฐมนตรี

3.	 สถำนที่ยื่นรำยงำนกำรประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.1	 ส�านกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม	หรือหนวยงาน

ของรัฐ	ตามที่คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแหงชาติมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่แทน	

3.2	 ส�าหรับกรณีโครงการเอกชนที่ต้องได้รับอนุญาตตามกฎหมาย	 ให้ยื่นรายงาน

การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตอหนวยงานอนุญาตในกิจการอันเป็นสาระส�าคัญส�าหรับ	

การด�าเนินโครงการหรือกิจการหรือการด�าเนินการนั้นเพิ่มเติมด้วย

4.	 ขั้นตอนกำรพิจำรณำรำยงำนกำรประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม	
4.1	 การพิจารณารายงาน	EIA/EHIA	กรณีการด�าเนินโครงการหรือกิจการหรือ 

การด�าเนินการของเอกชนทีต้่องได้รับอนญุาตตามกฎหมาย	หรอืหน่วยงานของรฐั	ทีไ่ม่ต้องขอรับ

ความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี	หรือไม่ต้องได้รับอนุญาตตามกฎหมาย

4.1.1	ผู้ด�าเนินการหรือผู้ขออนุญาต	ศึกษาและจัดท�ารายงาน	EIA	หรือ	EHIA		

ในขั้นการขออนุญาตตามกฎหมาย
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4.1.2	 เสนอรายงานให้หนวยงานตาม	ข้อ	3	

4.1.3		 เจ้าหน้าที่ผู ้พิจารณารายงาน	 ตรวจสอบความถูกต้องและความ	

ครบถ้วน	ตามหลักเกณฑ	วิธีการ	และเงื่อนไขที่ก�าหนด	

4.1.3.1	 รายงานถูกต้อง/ข้อมูลครบถ้วน	ด�าเนินการตอ	

4.1.3.2	 รายงานไมถูกต้อง/ข้อมูลไมครบถ้วน	 แจ้งผู้ด�าเนินการหรือ	

ผู้ขออนุญาตทราบภายใน	15	วัน	นับแตวันที่ได้รับรายงาน

4.1.3.3	 เจ้าหน้าทีผู่พ้จิารณารายงาน	พจิารณาเสนอความเหน็เบือ้งต้น	

เกี่ยวกับรายงานภายใน	30	วัน	นับแตวันที่ได้รับรายงาน

4.1.4	 คณะกรรมการผู้ช�านาญการฯ	พิจารณารายงานภายใน	45	วัน	นับแต	

วันท่ีได้รับรายงาน	 และส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็น	

ผู้แจ้งผลการพิจารณาโดยแบงเป็น	2	กรณี	คือ

4.1.4.1	 ให้ความเห็นชอบ	เจ้าหน้าทีซ่ึ่งมอี�านาจอนญุาต	น�ามาตรการ

ทีก่�าหนดในรายงานไปเป็นเงือ่นไขในการอนญุาต	สวนการเหน็ชอบกรณโีครงการทีอ่าจมีผลกระทบ

ตอทรัพยากรธรรมชาติ	คุณภาพสิ่งแวดล้อม	สุขภาพ	อนามัย	คุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน

อยางรนุแรง	(EHIA)	หนวยงานของรฐัผูรั้บผดิชอบโครงการหรอืหนวยงานของรฐัผูอ้นญุาตโครงการ	

จัดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนฯ	ตามมาตรา	58	ของรัฐธรรมนูญฯ

4.1.4.2	 ไมให้ความเห็นชอบ	

1)	 แจ้งให้ผู ้ด�าเนินการ/ผู ้ขออนุญาต	 แก้ไข	 เพ่ิมเติม		

หรือจัดท�ารายงานใหม

2)	 ผู้ด�าเนินการ/ผู้ขออนุญาต	 แก้ไข	 เพิ่มเติม	 หรือจัดท�า

รายงานใหม	และเสนอรายงานฉบับแก้ไขภายใน	180	วัน	นับแตวันที่ได้รับแจ้งผลการพิจารณา

3)	 กรณีผู้ด�าเนินการ/ผู้ขออนุญาต	 ไมแก้ไข	 เพิ่มเติม	 หรือ	

จดัท�ารายงานใหม	และเสนอภายใน	180	วนั	ตามทีก่�าหนด	ให้ถอืวาจบกระบวนการพจิารณารายงาน

4.1.5	 คณะกรรมการผู้ช�านาญการฯ	พิจารณารายงาน	30	วัน	นับแตวันที่ได้

รับรายงาน

4.1.5.1	 ให้ความเห็นชอบ	เจ้าหน้าทีซ่ึ่งมอี�านาจอนญุาต	น�ามาตรการ

ที่ก�าหนดในรายงานไปเป็นเงื่อนไขในการอนุญาต	

กรณีโครงการที่อาจมีผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติ	 คุณภาพ	

สิง่แวดล้อม	สขุภาพ	อนามยั	คณุภาพชวีติ	ของประชาชนในชมุชนอยางรนุแรง	(EHIA)	ผูด้�าเนนิการ/		

ผู ้ขออนุญาต	 ต้องจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีสวนได้เสียและประชาชนและชุมชน	

ที่เกี่ยวข้อง	ตามมาตรา	58	ของรัฐธรรมนูญฯ
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4.1.5.2	 ไมให้ความเห็นชอบ	ถือวาจบกระบวนการพิจารณารายงาน	

โดยผู้ด�าเนินการ/ผู้ขออนุญาต	สามารถพิจารณาด�าเนินการ	ดังนี้

1)	 มีสิทธิน�าคดีไปสูศาลปกครอง	ภายใน	90	วัน	หรือ

2)	 สามารถเสนอรายงานเข้าสูกระบวนการพิจารณารายงานใหม
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4.2	 ขัน้ตอนการพิจารณารายงาน	EIA/EHIA	กรณกีารด�าเนนิโครงการหรอืกิจการ

หรอืการด�าเนนิการของหน่วยงานของรฐั	หรอืหน่วยงานของรฐัด�าเนนิการร่วมกบัเอกชน	ทีต้่อง

เสนอขอรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี

4.2.1	 ผูด้�าเนนิการหรอืผูข้ออนญุาต	ศกึษาและจดัท�ารายงาน	EIA	หรอื	EHIA	

ในขั้นจัดท�ารายงานตั้งแตในระยะท�าการศึกษาความเหมาะสมของโครงการ

4.2.2		 เสนอรายงานให้หนวยงานตามข้อ	3

4.2.3	 เจ้าหน้าทีผู้่พจิารณารายงาน	ตรวจสอบความถูกต้อง	และความครบถ้วน	

ตามหลักเกณฑ	วิธีการ	และเงื่อนไขที่ก�าหนด

4.2.4	 คณะกรรมการผูช้�านาญการฯ	พจิารณารายงาน	และส�านกังานนโยบาย

และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นผู้แจ้งผลการพิจารณาโดยแบงเป็น	2	กรณี	คือ

4.2.4.1	 ข้อมลูเพยีงพอ	แจ้งผูด้�าเนนิการหรอืผูข้ออนญุาต	และด�าเนนิการ	

จัดท�าเลมรายงานตามที่ก�าหนด	พร้อมด้วยเอกสารตาง	ๆ 	เสนอคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแหงชาติ	

4.2.4.2	 ข้อมูลไมเพียงพอ	 แจ้งผู้ด�าเนินการหรือผู้ขออนุญาต	 แก้ไข		

เพิม่เตมิ	หรอืจดัท�ารายงานใหม	และเสนอรายงานเข้าสูการพจิารณาของคณะกรรมการผูช้�านาญการฯ	

อีกครั้ง

4.2.5	 เจ้าหน้าทีผู่พ้จิารณารายงาน	สรปุความเห็นคณะกรรมการผูช้�านาญการฯ		

เสนอตอคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแหงชาติ	

4.2.6	 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแหงชาติ	พิจารณารายงาน

4.2.6.1	 เห็นชอบ	 เสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของ	

คณะรัฐมนตรี

4.2.6.2	 ไมเห็นชอบ	 ผู ้ด�าเนินการหรือผู ้ขออนุญาตด�าเนินการ	

ตามความเห็นของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแหงชาติ

4.2.7	 คณะรัฐมนตรีพิจารณา	 ตามความเห็นประกอบการพิจารณาของ	

คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแหงชาติ	 โดยคณะรัฐมนตรีอาจขอให้บุคคลหรือสถาบันใดซึ่งมีความ

ช�านาญหรือเช่ียวชาญเกี่ยวกับการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมท�าการศึกษาและเสนอรายงาน

หรือความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยก็ได้

กรณีโครงการที่อาจมีผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติ	คุณภาพสิ่งแวดล้อม	สุขภาพ	

อนามัย	 คุณภาพชีวิต	 ของประชาชนในชุมชนอยางรุนแรง	 (EHIA)	 ผู้ด�าเนินการ/ผู้ขออนุญาต		

ต้องจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู ้มีสวนได้เสียและประชาชนและชุมชนที่เกี่ยวข้อง		

ตามมาตรา	58	ของรัฐธรรมนูญฯ		
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5.	 สำระส�ำคัญในรำยงำนกำรประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม2 
5.1	 รายงานผลกระทบสิง่แวดล้อมเบือ้งต้น	(Initial	Environmental	Examination	

:	IEE)	(ต้นฉบับ	1	ฉบับ	ส�าเนาอยางน้อย	14	ฉบับ)
5.1.1		 บทน�า
5.1.2		 รายละเอียดโครงการ
5.1.3		 สภาพสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน
5.1.4		 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
5.1.5		 มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดล้อม	และมาตรการตดิตาม

ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
5.1.6		 สวนประกอบท้ายรายงาน
5.1.7		 เอกสารประกอบการเสนอรายงาน	

1)	 แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ส�าคัญ	 มาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	 และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม		
ตามแบบ	สผ.	1

2)	 ปกหน้าและปกในของรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบ้ืองต้น		
ตามแบบ	สผ.	2

3)	 หนังสือรับรองการจัดท�ารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น	
ตามแบบ	สผ.	3

4)	 บัญชีรายชื่อผู ้จัดท�ารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น		
ตามแบบ	สผ.	4

5)	 แบบแสดงรายละเอียดการเสนอรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม
เบื้องต้น	ตามแบบ	สผ.	5

6)	 ส�าเนาใบอนญุาตเป็นผูม้สีทิธจิดัท�ารายงานการประเมนิผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม

5.2	 รายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม	 (Environmental	 Impact		
Assessment	:	EIA)

5.2.1	 รายงานฉบับหลัก	(ต้นฉบับ	1	ฉบับ	ส�าเนาอยางน้อย	14	ฉบับ)	
1)	 บทน�า
2)		 รายละเอียดโครงการ
3)		 สภาพสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน
4)		 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

	 2	ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	เรื่อง	ก�าหนดโครงการ	กิจการ	หรือการด�าเนินการ	ซึ่งต้องจัดท�ารายงาน

การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม	 และหลักเกณฑ	 วิธีการ	 และเง่ือนไขในการจัดท�ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม	

ประกาศ	ณ	วันที่	19	พฤศจิกายน	พ.ศ.	2561
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5)	 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	และมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

6)	 สวนประกอบท้ายรายงาน
5.2.2	 รายงานฉบับยอ	 (ต้นฉบับ	 1	 ฉบับ)	 เฉพาะกรณีการด�าเนินโครงการ	

กิจการ	หรือการด�าเนินการของหนวยงานของรัฐ	หรือหนวยงานของรัฐด�าเนินการรวมกับเอกชน	
1)	 บทน�า
2)	 รายละเอียดโครงการ	กิจการ	หรือการด�าเนินการโดยสังเขป
3)	 ตารางสรปุผลกระทบสิง่แวดล้อมทีส่�าคญั	พร้อมมาตรการป้องกัน

และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
5.2.3	 เอกสารประกอบการเสนอรายงาน

1)	 แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ส�าคัญ	 มาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	 และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม		
ตามแบบ	สผ.	1

2)	 ปกหน้าและปกในของรายงานการประเมนิผลกระทบสิง่แวดล้อม	
ตามแบบ	สผ.	6

3)	 หนังสือรับรองการจัดท�ารายงานการประเมินผลกระทบ	
สิ่งแวดล้อม	ตามแบบ	สผ.	7

4)	 บัญชีรายชื่อผู้จัดท�ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม	
ตามแบบ	สผ.	8

5)	 แบบแสดงรายละเอียดการเสนอรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม	ตามแบบ	สผ.	9

6)	 ส�าเนาใบอนุญาตเป็นผูม้สีทิธจิดัท�ารายงานการประเมนิผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม

5.3	 รายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม	 ส�าหรับโครงการ	 กิจการหรือการ
ด�าเนนิการทีอ่าจมผีลกระทบตอทรพัยากรธรรมชาติ	คณุภาพส่ิงแวดล้อม	สุขภาพ	อนามยั	คณุภาพชวีติ		
ของประชาชนในชุมชนอยางรนุแรง	(Environmental	and	Health	Impact	Assessment	:	EHIA)3

5.3.1	 รายงานฉบับหลัก	(ต้นฉบับ	1	ฉบับ	ส�าเนาอยางน้อย	14	ฉบับ)
1)	 บทน�า
2)	 รายละเอียดโครงการ

	 3	ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	เรื่อง	ก�าหนดโครงการกิจการ	หรือการด�าเนินการที่อาจมีผลกระทบตอ
ทรัพยากรธรรมชาติ	คุณภาพสิ่งแวดล้อม	สุขภาพ	อนามัย	คุณภาพชีวิต	ของประชาชนในชุมชนอยางรุนแรง	ซึ่งต้องจัดท�ารายงาน	
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม	 และหลักเกณฑ	 วิธีการ	 และเงื่อนไขในการจัดท�ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม	
ประกาศ	ณ	วันที่	19	พฤศจิกายน	พ.ศ.	2561
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3)	 สภาพสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน
4)		 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
5)		 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	และมาตรการ

ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
6)		 สวนประกอบท้ายรายงาน

5.3.2	 รายงานฉบับยอ	 (ต้นฉบับ	 1	 ฉบับ)	 เฉพาะกรณีการด�าเนินโครงการ	

กิจการ	หรือการด�าเนินการ	ของหนวยงานของรัฐ	หรือหนวยงานของรัฐด�าเนินการรวมกับเอกชน	
1)	 บทน�า
2)		 รายละเอียดโครงการ	กิจการ	หรือการด�าเนินการโดยสังเขป
3)		 ตารางสรปุผลกระทบสิง่แวดล้อมทีส่�าคญั	พร้อมมาตรการป้องกัน

และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

5.3.3	 เอกสารประกอบการเสนอรายงาน
1)	 แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ส�าคัญ	 มาตรการ

ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	 และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม		
ตามแบบ	สผร.	1

2)	 ปกหน้าและปกในของรายงานการประเมนิผลกระทบสิง่แวดล้อม	
ตามแบบ	สผร.	2

3)		 หนังสือรับรองการจัดท�ารายงานการประเมินผลกระทบ	
สิ่งแวดล้อม	ตามแบบ	สผร.	3

4)	 บัญชีรายชื่อผู้จัดท�ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม		
ตามแบบ	สผร.	4

5)	 แบบแสดงรายละเอียดการเสนอรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม	ตามแบบ	สผร.	5

6)	 ส�าเนาใบอนุญาตเป็นผูม้สีทิธจิดัท�ารายงานการประเมนิผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม
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แนวทำงกำรด�ำเนินงำน
ศูนย์รำชกำรระดับจังหวัด

ส�านกังานปลดักระทรวงมหาดไทย

1.	 ควำมเป็นมำ
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่	 1	 ธันวาคม	 2535	 เห็นชอบหลักการและแนวทาง

การด�าเนนิงานจดัวางผงัแมบทศนูยราชการสวนภมูภิาค	เพ่ือให้ทกุจงัหวดัและหนวยงานท่ีเกีย่วข้อง

ใช้เป็นแนวทางประกอบการด�าเนินงานเรื่องศูนยราชการ	 ตอมาในปี	 2539	 ได้ก�าหนดระเบียบ

ส�านักนายกรัฐมนตรีวาด้วยการอ�านวยการจัดระบบศูนยราชการ	พ.ศ.	2539	ระเบียบฯ	ดังกลาวนี้

ก�าหนดขึน้เพือ่ให้การพจิารณาและการด�าเนนิงานเกีย่วกับการจดัระบบศนูยราชการทัง้ในระดบัชาติ	

ระดับจังหวัด	และเฉพาะโครงการ	สามารถด�าเนินการได้อยางมีเอกภาพ	และเป็นระบบไมซ�้าซ้อน	

โดยมีคณะกรรมการอ�านวยการจัดระบบศูนยราชการ	 (กศร.)	 ประกอบด้วยนายกรัฐมนตรีหรือ

รองนายกรัฐมนตร	ีซึง่นายกรฐัมนตรมีอบหมายเป็นประธานกรรมการ	รฐัมนตรวีาการกระทรวงมหาดไทย

เป็นรองประธานกรรมการ	 ปลัดส�านักนายกรัฐมนตรี	 ปลัดกระทรวงกลาโหม	 ปลัดกระทรวง

การคลัง	ปลัดกระทรวงคมนาคม	ปลัดกระทรวงมหาดไทย	ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม	 เลขาธิการนายกรัฐมนตรี	 ผู้อ�านวยการส�านักงบประมาณ	 ผู้อ�านวยการส�านักงาน

ทรพัยสินสวนพระมหากษตัรยิ	อธบิดกีรมธนารกัษ	อธบิดกีรมทีด่นิ	และผูท้รงคณุวุฒอิกีไมเกนิห้าคน	

ซึ่งประธานกรรมการแตงตั้งเป็นกรรมการ		

ให้เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ	 (ปัจจุบัน	

เรียกวา	 เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ)	 เป็นกรรมการและเลขานุการ	

และให้เลขาธกิารส�านกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม	อธบิดีกรมโยธาธิการ

และผังเมือง	 และเจ้าหน้าที่ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ	

(ปัจจุบัน	 เรียกวา	 ส�านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ)	 ที่ได้รับมอบหมายเป็น

กรรมการและผูช้วยเลขานกุาร	โดยจดัตัง้ส�านกังานคณะกรรมการอ�านวยการจดัระบบศนูยราชการ	

(สศร.)	เป็นหนวยงานภายในส�านักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแหงชาต	ิ(ปัจจบุนั	

เรียกวา	 ส�านักงานสภาพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแหงชาต)ิ	 ท�าหน้าทีเ่ป็นส�านกังานเลขานกุาร

ของ	กศร.	เพือ่ให้สอดคล้องกบัระเบียบส�านกันายกรฐัมนตรวีาด้วยการอ�านวยการจดัระบบศนูยราชการ	

(ฉบบัท่ี	2)	พ.ศ.	2548

ในปี	2548	ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีวาด้วยการอ�านวยการ	

จัดระบบศูนยราชการ	 พ.ศ.	 2539	 ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง	
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ทบวง	 กรม	 พ.ศ.	 2545	 โดยได้ก�าหนดระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรี	 วาด้วยการอ�านวยการ	
จัดระบบศูนยราชการ	 (ฉบับที่	 2)	 พ.ศ.	 2548	 ซึ่งระเบียบฯ	 ดังกลาวได้ปรับปรุงองคประกอบ	
ของคณะกรรมการฯ	และอ�านาจหน้าที่ของ	กศร.

ปัจจบัุนการด�าเนนิงานเรือ่งศนูยราชการระดับจงัหวดัจงึอยูภายใต้ระเบยีบส�านกันายก
รฐัมนตรีวาด้วยการอ�านวยการจดัระบบศนูยราชการ	 พ.ศ.	 2539	 และระเบยีบส�านกันายกรัฐมนตรี	
วาด้วยการอ�านวยการจดัระบบศนูยราชการ	(ฉบบัที	่2)	พ.ศ.	2548	

กศร.	 ได้มคี�าสัง่เมือ่วนัที	่ 15	กรกฎาคม	2553	แตงต้ังคณะอนกุรรมการภายใต้	 กศร.	
จ�านวน	 2	 คณะ	 คือ	 (1)	คณะอนุกรรมการพิจารณาสถานที่ท�างานของหน่วยราชการในเขต
กรงุเทพมหานครและเมอืงหลัก	มสี�านกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม	
กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม	 เป็นฝ่ายเลขานกุาร	 รบัผดิชอบในการพจิารณาการ
จดัท�าแผนการใช้ทีด่นิและการจดัท�าผงัแมบทศนูยราชการ	 ในเขตกรงุเทพมหานคร	ปรมิณฑล	และ	
เมอืงหลกั	32	จงัหวดั	ได้แก

ภาคกลาง
กรงุเทพมหานคร	นนทบรุ	ีปทุมธาน	ีสมุทรปราการ	สมุทรสาคร	

นครปฐม	กาญจนบุรี	ฉะเชิงเทรา	เพชรบุรี	ราชบุรี	สระบุรี	

ภาคตะวันออก ชลบุร	ีระยอง

ภาคใต้ กระบี่	นครศรีธรรมราช	พังงา	ภูเก็ต	สงขลา	สุราษฎรธานี

ภาคเหนือ เชียงราย	เชยีงใหม	ล�าปาง	พษิณโุลก	นครสวรรค

ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือ
ขอนแกน	นครราชสมีา	อดุรธานี	มกุดาหาร	ร้อยเอด็	สกลนคร	

สุรินทร	อุบลราชธานี

และ	 (2)	คณะอนกุรรมการจัดวางผงัแม่บทศนูย์ราชการส่วนภมูภิาค	 มสี�านกันโยบายและแผน	

ส�านกังานปลดักระทรวงมหาดไทย	เป็นฝ่ายเลขานกุาร	รบัผดิชอบการด�าเนนิการใน	45	จงัหวดั	ได้แก

ภาคกลาง

ปราจีนบุรี	 สมุทรสงคราม	 สระแก้ว	 สุพรรณบุรี	 อางทอง	

พระนครศรีอยุธยา	 ก�าแพงเพชร	 ลพบุรี	 สิงหบุรี	 ชัยนาท	

นครนายก	ประจวบคีรีขันธ

ภาคตะวันออก จันทบุรี	ตราด

ภาคใต้ ชุมพร	ตรัง	ปัตตานี	สตูล	ระนอง	นราธิวาส	พัทลุง	ยะลา	

ภาคเหนือ
นาน	ตาก	พจิติร	แพร	แมฮองสอน	อตุรดติถ	เพชรบรูณ	ล�าพนู	

อุทัยธานี	สุโขทัย	พะเยา	

ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือ
หนองบัวล�าภู	 อ�านาจเจริญ	 บุรีรัมย	 กาฬสินธุ	 มหาสารคาม	

ยโสธร	ศรีสะเกษ	หนองคาย	เลย	ชัยภูมิ	นครพนม	บึงกาฬ
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2.	 วัตถุประสงค์ในกำรก�ำหนดแนวทำงกำรด�ำเนินงำนศูนย์รำชกำร 
ระดับจังหวัด

เพือ่ให้การด�าเนนิงานเรือ่งศนูยราชการสอดคล้องกับสถานการณปัจจบุนัและสภาพปัญหา	

รวมทั้งสอดคล้องกับข้อกฎหมาย	 และแนวนโยบายของรัฐท่ีปรับเปล่ียนไป	 กระทรวงมหาดไทย	

รวมกบัส�านกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม	กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม	และหนวยงานที่เกี่ยวข้อง	ประกอบด้วย	ส�านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติ	กรมโยธาธิการและผังเมือง	และกรมธนารักษ	จึงได้ก�าหนดแนวทางการด�าเนินงาน

ศูนยราชการระดับจังหวัด	โดยมีวัตถุประสงค	ดังนี้

2.1	 เพื่อให้คณะอนุกรรมการภายใต้	 กศร.	 จังหวัด	 และหนวยงานที่เกี่ยวข้อง		

มีแนวทางการด�าเนินงานเรื่องศูนยราชการเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

2.2		 เพื่อให้ศูนยราชการระดับจังหวัดเป็นศูนยกลางการบริหารราชการท่ีมี

ประสิทธิภาพของจังหวัด

2.3		 เพือ่ให้ทีต่ัง้ศนูยราชการจงัหวดัมคีวามเหมาะสม	สงางาม	มเีอกลกัษณของแตละ

ท้องถิน่	และมีความสอดคล้องกบัผงัเมอืงรวมตามศกัยภาพของพืน้ที	่และเป็นไปในทศิทางทีจ่งัหวดั

ต้องการโดยให้ศูนยราชการจังหวัดเป็นตัวน�าในการพัฒนาเมือง	 เพ่ือลดความแออัดในชุมชนเมือง

แล้วกระจายความเจริญไปยังพื้นที่ใหมตามทิศทางการพัฒนาเมือง	 โดยให้มีการศึกษาแผนการใช้

ที่ดินและจัดวางผังแมบทศูนยราชการควบคูกันไปด้วย	

2.4	 เพือ่ให้การใช้งบประมาณและการใช้ทีดิ่นของรฐัเป็นไปอยางประหยดั	และเกดิ

ประโยชนสูงสุด

2.5		 เพ่ือให้การด�าเนินงานศูนยราชการสวนภูมิภาคได้ค�านึงถึงการรักษาคุณภาพ	

สิ่งแวดล้อม	ทรัพยากรธรรมชาติ	และศิลปกรรม

3.	 แนวทำงกำรด�ำเนินงำนศูนย์รำชกำรระดับจังหวัด
3.1	 นิยามศูนย์ราชการ	

ตามระเบียบคณะกรรมการอ�านวยการจัดระบบศูนยราชการ	 วาด้วยการบริหาร

ศูนยราชการ	 (ฉบับที่	 2)	พ.ศ.	 2546	ก�าหนดให้ศูนยราชการ	หมายถึง	 สถานที่ซึ่งคณะกรรมการ

อ�านวยการจัดระบบศูนยราชการ	 ก�าหนดให้เป็นที่ตั้งของหนวยงานราชการ	 ซึ่งประกอบด้วย	

อาคารที่ท�าการของหนวยราชการสวนกลาง	 และราชการสวนภูมิภาค	 ที่เป็นหนวยงานบริหาร	

หนวยงานบริการ	 หรือหนวยงานปฏิบัติการด้วย	 รวมทั้งบริเวณที่ต้ังบ้านพักข้าราชการ	 และให้

หมายความรวมถึงพื้นท่ีและอาคารท่ีอยูในบริเวณเก่ียวเนื่องหรือเชื่อมโยงกับสถานที่ดังกลาว		

ตามที่คณะกรรมการอ�านวยการจัดระบบศูนยราชการก�าหนด	ทั้งนี้	 ไมรวมถึงอาคารท่ีท�าการของ
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หนวยราชการในสงักดักระทรวงกลาโหม	หนวยราชการสงักดัส�านกังานต�ารวจแหงชาต	ิและโรงเรยีน

ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการตลอดจนสถาบันการศึกษาตาง	 ๆ	 ไมวาจะอยูในก�ากับหรือสังกัด	

สวนราชการใดก็ตาม

ในกรณีท่ีมีหนวยงานประสงคจะใช้พ้ืนที่ภายในศูนยราชการ	 แตไมเป็นไปตามนิยาม

ในข้างต้น	รวมถึงหนวยราชการในสังกัดกระทรวงกลาโหม	ส�านักงานต�ารวจแหงชาติ	และสถาบัน

การศึกษาให้จังหวัดด�าเนินการขอยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบใน	2	ขั้นตอน	ได้แก

3.1.1	 ให้จังหวัดเสนอเรื่องดังกลาวตออธิบดีกรมธนารักษ	 ตามระเบียบ

คณะกรรมการอ�านวยการจัดระบบศูนยราชการ	 วาด้วยการบริหารศูนยราชการ	 พ.ศ.	 2542		

ข้อ	6	ทีก่�าหนดให้ในกรณทีีม่ปัีญหาหรอืไมอาจปฏบิติัตามระเบยีบนีไ้ด้	หรือในกรณทีีไ่มมกี�าหนดไว้

ในระเบียบนี้	ให้อธิบดีกรมธนารักษเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด

3.1.2	 ให้จังหวัดเสนอเรื่องตอคณะอนุกรรมการพิจารณาสถานที่ท�างาน

ของหนวยราชการในเขตกรุงเทพมหานครและเมืองหลักหรือคณะอนุกรรมการจัดวางผังแมบท	

ศูนยราชการสวนภูมิภาค	แล้วแตกรณี

3.2	 องค์ประกอบของศูนย์ราชการจังหวัด	ประกอบด้วย

3.2.1	 ศูนยบริหาร	 หรือศูนยราชการหลัก	 หมายถึง	 พ้ืนท่ีส�าหรับรวมกลุม

อาคารด้านบริหาร	 ไว้ในบริเวณเดียวกัน	 ประกอบด้วย	 สวนราชการตาง	 ๆ	 ที่มีลักษณะงานหลัก

เป็นงานบริหาร	 โดยมีอาคารศาลากลาง	 จังหวัด	 อาคารศาลจังหวัด	 อาคารส�านักงานอัยการ		

อาคารอเนกประสงค	(หอประชมุ)	อาคารเกบ็พสัดเุป็นสวนประกอบ	ส�าหรบัจงัหวดัทีม่พีืน้ทีม่ากเพยีงพอ	

ก็ให้มีสวนราชการอื่นหรือหนวยงานอื่น	ๆ 	ของรัฐเข้ามาอยูในศูนยบริหาร	หรือศูนยราชการหลักได้

ตามความเหมาะสม

3.2.2	 ศูนยปฏิบัติการ	หรือศูนยราชการรอง	หมายถึง	พื้นที่ส�าหรับรวมกลุม

อาคารของหนวยงาน	ที่มีลักษณะงานหลักเป็นงานปฏิบัติการ	หรืองานบริการประชาชน	ซึ่งแตละ

หนวยงานใช้พื้นที่จ�านวนมาก	

3.2.3	 ศูนยบ้านพักข้าราชการ	 หมายถึง	 พื้นที่อันเป็นที่ตั้งของศูนยรวมหรือ

ที่รวมของอาคารพักอาศัยและอาคารประกอบของศูนยบ้านพักข้าราชการ	และพื้นที่นันทนาการ		

โดยมีระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการรวมกัน	

3.2.4	 อนึ่ง	 ในแตละจังหวัดอาจมีศูนยปฏิบัติการหรือศูนยราชการรอง		

และศนูยบ้านพกัข้าราชการ	มากกวา	1	แหง	ตามความจ�าเป็นและความเหมาะสม	ทัง้นี	้ขึน้อยูกบัขนาด	

ของพื้นที่ที่จัดหาได้	และการรวมกลุมของหนวยราชการที่มีอยูเดิม
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3.3	 การเลือกพื้นที่ตั้งศูนย์ราชการ

3.3.1	 จังหวัดพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการจัดวางผังแมบทศูนยราชการ

ระดับจังหวัดโดยมีผู้วาราชการจังหวัดเป็นประธานกรรมการ	 หัวหน้าหนวยราชการที่เกี่ยวข้อง

เป็นกรรมการ	 และหัวหน้าส�านักงานจังหวัดเป็นกรรมการและเลขานุการ	 โดยมีรางองคประกอบ		

และหน้าที่ความรับผิดชอบที่เสนอแนะปรากฏตามภาคผนวก	ก

3.3.2		 หลักเกณฑการเลือกพื้นที่บริเวณศาลากลางจังหวัดเดิมเป็นศูนย

ราชการ

3.3.2.1	 มีศักยภาพในการขยายตอเติม	 โดยการส�ารวจสภาพอาคาร

ศาลากลางจังหวัดปัจจบัุน	ในกรณีท่ีสามารถด�าเนนิการปรบัปรงุตอเตมิใช้เป็นศนูยราชการได้ภายใต้	

เงือ่นไขมีพืน้ทีบ่รเิวณรอบอาคารศาลากลางจงัหวัดมากพอ	และไมอยูในบรเิวณอนรุกัษโบราณสถาน

3.3.2.2	 สอดคล้องกับความต้องการของผู้แทนประชาชนในทกุระดับ	

และผูแ้ทนชมุชนในพืน้ที	่โดยต้องเป็นไปตามหลกัวชิาการในสวนทีเ่กีย่วข้องกบัการใช้ประโยชนทีด่นิ	

การจัดระบบการจราจร	และการจัดภูมิทัศน

3.3.2.3		 ให้คณะกรรมการจัดวางผังแมบทศูนยราชการระดับจังหวัด	

มีอ�านาจหน้าที่ในการพิจารณาความเหมาะสมของที่ดินในเบื้องต้น

3.3.3	 หลักเกณฑการเลือกพื้นที่ตั้งศูนยราชการจังหวัดในพื้นที่แหงใหม

3.3.3.1	 กรณพีืน้ท่ีบริเวณศาลากลางจังหวดัเดิมไมสามารถขยายหรือ

ตอเตมิได้ให้พจิารณาคดัเลอืกพืน้ทีต่ัง้ศนูยราชการในพ้ืนท่ีแหงใหม	โดยมหีลักเกณฑในการพิจารณา

เลือกที่ตั้ง	ดังนี้

1)	 ท�าเลท่ีตั้งควรสอดคล้องกับผังเมืองรวม	 และสอดคล้อง

กบัทิศทางการพฒันาเมอืง	รวมท้ังค�านึงถึงความเหมาะสมของลกัษณะการใช้ประโยชนทีด่นิปัจจบุนั	

และกฎหมายที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย

2)	 ขนาดของท่ีดิน	ควรมเีนือ้ท่ีไมต�า่กวา	70	ไร	หรือมจี�านวน

พื้นที่ที่เพียงพอ	เพื่อเป็นพื้นที่ส�าหรับอาคารศาลากลาง	อาคารประกอบอื่น	ๆ	อาคารที่ท�าการของ

หนวยงานอืน่ทีจ่�าเป็น	พืน้ทีน่นัทนาการ	พืน้ส�ารองส�าหรับอนาคต	และพ้ืนท่ีสีเขยีว	ทีต้่องมีอยางน้อย	

ร้อยละ	30	จากพื้นที่ทั้งหมด
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3)	 พื้นที่ตั้งศูนยราชการจังหวัดในพื้นที่แหงใหมไมควรหาง

จากศนูยราชการเดมิเกนิ	10	กโิลเมตร	มกีารคมนาคมสะดวก	และมกีารวางแผนระบบขนสงมวลชน

รองรับการเดินทาง	 รวมท้ังต้องค�านึงถึงความเพียงพอ	 และความพร้อมของระบบสาธารณูปโภค	

สาธารณูปการ	อาทิ	ระบบน�้าประปา	ระบบสื่อสาร	

4)	 ค�านึงถึงการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม	 และการอนุรักษ

ทรพัยากรธรรมชาต	ิเชน	ไมควรอยูในบรเิวณทีม่มีลภาวะ	หลีกเล่ียงการตัดไม้ท�าลายป่า	และโบราณสถาน		

แหลงอารยธรรม	 แหลงประวัติศาสตร	 พื้นที่ชุมน�้า	 และหลีกเลี่ยงการใช้ประโยชนบริเวณพื้นที	่

ลาดชันเชิงเขา	เป็นต้น	รวมทั้งให้ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการเชิงนโยบายด้านการจัดการพื้นที่สีเขียว

ชุมชนเมืองอยางยั่งยืน

5)	 หลักการประหยัดงบประมาณ	 ควรพิจารณาเลือกที่ดิน

ของรฐัเป็นล�าดบัแรกกอน	อาททิีร่าชพสัด	ุและทีส่าธารณประโยชน	โดยต้องมกีารตรวจสอบประเภท	

และสถานะการใช้ที่ดินให้เป็นปัจจุบัน	กรณีหากไมมีที่ดินที่เหมาะสมอาจพิจารณาที่ดินบริจาคของ

เอกชนหรอืพจิารณาจดัซือ้ทีด่นิซึง่ต้องไมอยูในเงือ่นไขใด	ๆ 	รวมทัง้ต้องเป็นไปตามระเบยีบกระทรวง

การคลงั	วาด้วยการรบัเงนิหรอืทรพัยสนิทีม่ผีูบ้ริจาคให้ทางราชการ	พ.ศ.	2526	และกฎหมายอืน่	ๆ 	

ที่เกี่ยวข้องด้วย

3.3.3.2	 หลักความสอดคล้องกับความต้องการของจังหวัด	 โดย

ต้องเป็นไปตามหลักวิชาการในสวนท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชนที่ดิน	 การจัดระบบการจราจร		

และการจัดภูมิทัศนด้วย

3.3.3.3	 ก�าหนดแผนการใช้ประโยชนอาคารศาลากลางจังหวัด	

หลังเดิมให้ชัดเจนตามแนวทาง	ดังนี้

1)	 มีอายุการใช้งานมานาน	(มากกวา	30	ปี)	

(1)	 มี โครงสร ้าง ท่ีมั่นคงแข็งแรง	 มีความเป ็นมา	

ทางประวตัศิาสตรท่ียาวนาน	มรีปูแบบท่ีเป็นเอกลกัษณ	สงางาม	สมควรทีจ่ะอนรุกัษไว้เป็นโบราณสถาน	

พิพิธภัณฑ	หรือใช้เป็นห้องสมุด	หรืออื่น	ๆ	ตามที่จะเห็นสมควร

(2)	 โครงสร้างไมมั่นคงแข็งแรง	 ไมมีความโดดเดน	

ทางประวัติศาสตรหรือศิลปวัฒนธรรม	 ไมควรใช้สถานท่ีเพื่อท�าประโยชนอื่นใด	 อาจจะรื้อถอน	

เพื่อปรับการใช้ประโยชนที่ดินใหม

2)	 มีอายุการใช้งานไมนานมาก	 เห็นควรให้หนวยงานอื่น	

เข้าใช้ประโยชน	เนื่องจากมีความจ�าเป็นของการใช้สถานที่ท�างาน	พิจารณาจากองคประกอบ	ดังนี้

(1)	 หนวยงานท่ีมีลักษณะงานที่ประสานสอดคล้องกับ

หนวยงานในศูนยราชการ	โดยให้ความส�าคัญกับงานบริหาร	และงานบริการประชาชน
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(2)	 หนวยงานมากกวาหนึ่งหนวยงานมาอยู รวมกัน		

ควรเป็นหนวยงานในกลุมงานเดียวกัน	หรือสังกัดกระทรวงเดียวกัน

(3)	 ให้ความส�าคัญกับหนวยงานสงักดัการบรหิารราชการ

สวนภูมิภาคเป็นล�าดับแรก

3)	 พิจารณาตามความจ�าเป็นของแตละจังหวัด	โดยมีปัจจัย

ของท�าเลที่ตั้ง	สภาพแวดล้อม	สภาพทางสังคม	หรือความต้องการของพื้นที่

4)		กรณกีารปรบัปรงุและการย้ายหนวยงานออกจากอาคาร

ศาลากลางหลังเดิมให้จังหวัดก�าหนดแผนงานในการน�าอาคารและสถานที่ไปใช้ประโยชนเพื่อการ	

อื่น	ๆ	อาทิ	ปรับปรุงเป็นพิพิธภัณฑให้ชัดเจน	ประกอบการจัดท�าผังแมบทศูนยราชการด้วย

3.4	 การจัดท�าแผนการใช้ที่ดินและการจัดวางผังแม่บทศูนย์ราชการจังหวัด

3.4.1	 จังหวัดที่อยูในความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการจัดวางผังแมบท

ศนูยราชการสวนภมูภิาคให้จงัหวดัด�าเนนิการศึกษาและจัดท�าแผนการใช้ทีดิ่นและจัดวางผังแมบท

ศูนยราชการจังหวัด	 โดยมีส�านักสถาปัตยกรรม	 ส�านักผังเมืองรวม	 กรมโยธาธิการและผังเมือง		

และส�านกันโยบายและแผน	ส�านกังานปลดักระทรวงมหาดไทย	รวมกบัจังหวดั	ท�าหน้าทีเ่ป็นหนวยงาน	

ก�ากับการศึกษา	 และคณะกรรมการจัดวางผังแมบทศูนยราชการระดับจังหวัด	 เป็นผู้พิจารณา	

ความเห็นชอบในเบื้องต้นกอนที่จะให้เสนอคณะอนุกรรมการจัดวางผังแมบทศูนยราชการ	

สวนภมูภิาค	คณะกรรมการอ�านวยการจดัระบบศนูยราชการ	และคณะรฐัมนตรพีจิารณาตามขัน้ตอน

3.4.2	 จังหวัดท่ีอยู ในความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการพิจารณา	

สถานทีท่�างานของหนวยราชการในเขตกรงุเทพมหานครและเมอืงหลักให้จังหวดัด�าเนินการศกึษาจัดท�า	

แผนการใช้ที่ดินและจัดวางผังแมบทศูนยราชการระดับจังหวัด	 โดยมีส�านักงานนโยบายและแผน

ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม	ให้ความเหน็และข้อเสนอแนะในการด�าเนนิการรวมกบัจงัหวดั	

และคณะกรรมการจัดวางผังแมบทศูนยราชการระดับจังหวัด	 เป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบ	

ในเบื้องต้นกอนท่ีจะเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณาสถานท่ีท�างานของหนวยราชการในเขต

กรุงเทพมหานครและเมอืงหลกั	คณะกรรมการอ�านวยการจดัระบบศนูยราชการ	และคณะรฐัมนตรี

พิจารณาตามขั้นตอน	(ขั้นตอนการจัดท�าแผนการใช้ที่ดินของหนวยราชการ	ผังแมบทศูนยราชการ

และแผนปฏบิตักิารตามผงัแมบทศนูยราชการ	และการปรับปรุงแผนการใช้ทีดิ่นของหนวยราชการ

และผังแมบทศูนยราชการ	ปรากฏตามภาคผนวก	ข)	ทั้งนี้	หากมีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน

ที่ดิน	ที่ตั้งของหนวยงาน	ให้ระบุเหตุผลการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจน	พร้อมมีแผนภาพประกอบ
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3.4.3	 การจดัหนวยราชการเข้าใช้ประโยชนพ้ืนทีบ่นอาคารศาลากลางจงัหวดั	

มีแนวทางการพิจารณา	ดังนี้	

3.4.3.1	 หนวยราชการสวนภูมิภาคท่ีมีลักษณะงานหลักเป็นงาน

บริหาร	

3.4.3.2		 หนวยราชการที่เป็นตัวแทนของกระทรวงทุกกระทรวง	

3.4.3.3		 หนวยราชการทีม่แีผนถายโอนภารกจิสวนใหญให้กบัองคกร

ปกครองสวนท้องถิ่น	 การจัดให้อยูบนอาคารศาลากลางจังหวัดต้องสอดคล้องกับแผนการถายโอน

ภารกิจของหนวยงานนั้น	ๆ	ซึ่งต้องแสดงถึงภารกิจของหนวยงานที่ยังคงอยู	

3.4.3.4	 หนวยราชการทีต้่องใช้สถานทีท่�างาน	มเีครือ่งมอื	เครือ่งจกัรกล	

หรือต้องใช้บริเวณ/พื้นท่ีขณะปฏิบัติงานมากเป็นพิเศษ	 อาทิ	 ส�านักงานขนสงจังหวัด	 ส�านักงาน

สาธารณสุขจังหวัด	อาจมีที่ตั้งที่กระจายตัวตามสวนตาง	ๆ	ของเมืองที่เหมาะสม	หรือหากจังหวัด

ได้มีศูนยราชการรองหรือศูนยปฏิบัติการ	 อาจย้ายหนวยงานในพื้นที่ดังกลาวตามความเหมาะสม		

หรือในกรณีที่ศูนยราชการหลักมีพื้นที่มากเพียงพอ	 อาจจัดบริเวณท่ีเหมาะสมส�าหรับหนวยงาน

ลกัษณะดงักลาวได้	และหนวยราชการสวนภมูภิาคท่ีมสี�านักงานอยูในบริเวณศนูยราชการใกล้เคยีงกบั

อาคารศาลากลางจงัหวดัอยูแล้ว	อาจจะพจิารณายกเว้นไมต้องเข้ามาอยูรวมภายในอาคารศาลากลาง	

จังหวัดได้	 และหากอาคารหมดสภาพอายุการใช้งาน	 ควรก�าหนดแผนการย้ายหนวยราชการ	

ที่เห็นวามีความจ�าเป็นและเหมาะสมที่จะเข้ามารวมอยูภายในอาคารศาลากลางจังหวัด

3.4.3.5	 หนวยงานของรัฐที่คณะกรรมการบริหารศูนยราชการระดับ

จังหวัดจะพิจารณาเห็นสมควร	

3.4.4	 การจัดวางผังแมบทศูนยราชการหลัก

3.4.4.1	 จัดวางผังบริเวณศูนยราชการท่ีกอสร้างใหม	 หรือปรับปรุง	

ในพื้นที่เดิมให้ค�านึงถึงความสงางาม	 การอ�านวยความสะดวกในการใช้งานแกข้าราชการและ

ประชาชนที่มาติดตอ

3.4.4.2	 การออกแบบระบบการสัญจรภายในศูนยราชการ	 ให้ค�านึง

ถงึความสะดวกในการเช่ือมตอกับระบบการขนสงมวลชนจากภายนอก	การใช้จกัรยาน	และทางเท้า	

เพื่อลดการใช้พลังงานและมลพิษ

3.4.4.3	 การจัดวางผังบริเวณศูนยราชการที่ก อสร้างใหมท่ีไมมี

การใช้ประโยชนอยูเดิม	 และไมมีข้อจ�ากัดในขนาดที่ดินในการกอสร้าง	 หรือปรับปรุงในพื้นที่เดิม		

ต้องมีพื้นที่สีเขียวอยางน้อยร้อยละ	 30	 -	 50	 ของแปลงที่ดิน	 และพ้ืนที่สีเขียวดังกลาว	 ต้องชวย	

สงเสริมสภาพแวดล้อมและภูมิทัศนของศูนยราชการให้สงางามและมีสภาพแวดล้อมที่ดี	 (สัดสวน

พื้นที่สีเขียวตามแผนปฏิบัติการเชิงนโยบาย	 ด้านการจัดการพื้นที่สีเขียวชุมชนเมืองอยางยั่งยืน		

โดยมติคณะรัฐมนตรี	เมื่อวันที่	10	กรกฎาคม	2550)
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3.4.4.4	 การออกแบบระบบสาธารณูปโภคภายในศูนยราชการ		

ควรค�านึงถึงการน�าทรัพยากรกลับมาใช้ใหมด้วย	 เชน	 ระบบระบายน�้าฝน	 ระบบบ�าบัดน�้าเสีย		

ทีส่ามารถน�าน�า้ทีบ่�าบดัแล้วมาใช้ประโยชน	เชน	รดน�า้กบัพืน้ทีส่เีขยีว	หรอืเป็นองคประกอบในการ

สร้างภูมิทัศนของศูนยราชการได้

3.4.4.5	 การกอสร้างอาคาร	ควรจะต้องเป็นอาคารรวม	ยกเว้นกรณี

ที่มีความจ�าเป็นของหนวยงาน	 รั้วกั้นบริเวณโดยรอบศูนยราชการเป็นรั้วรวม	 ไมควรมีรั้วแบงแยก

หนวยงาน	 หากจ�าเป็นต้องมีควรเป็นรั้วที่มีลักษณะเตี้ยหรือใช้แนวต้นไม้	 และเสาธงควรมีเพียง	

เสาธงเดียว

3.4.4.6	 การจัดวางผังบริเวณที่ตั้งอาคารส�านักงาน	 แตละหนวยงาน	

ต้องยึดหลักประหยัดตามความจ�าเป็นของการใช้พื้นที่	 มีความสอดคล้องกลมกลืนกัน	 และ	

มีบริเวณพื้นที่ใช้สอยรวมกัน	 เชน	 เส้นทางสัญจรภายในบริเวณศูนยราชการ	 บริเวณลานจอดรถ		

พื้นที่นันทนาการ	พื้นที่สีเขียวตามความเหมาะสม	

3.4.5	 การจัดวางผังแมบทศูนยปฏิบัติการ	 หรือศูนยราชการรอง	 พิจารณา

ตามความจ�าเป็น	 ความต้องการ	 และความพร้อมของแตละจังหวัด	 ในแตละจังหวัดสามารถม	ี

ศนูยปฏิบตักิารหรอืศนูยราชการรอง	ได้มากกวา	1	แหง	ขึน้อยูกบัจ�านวนหนวยงานทีจ่ะต้องรวมกลุม	

อยูในบริเวณเดียวกัน	และขนาดของพื้นที่ที่จัดหาได้

3.4.6	 ศูนยบ้านพักข้าราชการ	หรือกลุมบ้านพักข้าราชการ

3.4.6.1	 ให้มีศูนยบ้านพักข้าราชการ	 หรือกลุมบ้านพักข้าราชการ

เฉพาะจังหวัดที่มีความจ�าเป็น	เหมาะสม	และสอดคล้องกับความต้องการอยางแท้จริง

3.4.6.2	 การจัดองคประกอบศูนยบ้านพัก	หรือกลุมบ้านพัก

1)	 ข้าราชการทั้งหมดควรอยูรวมกันเป็นลักษณะอาคารชุด	

และทกุสวนราชการใช้รวมกนั	โดยพจิารณาแบงพ้ืนทีใ่ช้สอยตามต�าแหนงและระดับของข้าราชการ	

โดยส�านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้จัดต้ังงบประมาณส�าหรับการกอสร้างสวนการบริหาร	

การดแูลรกัษาเป็นไปตามระเบยีบคณะกรรมการอ�านวยการจดัระบบศนูยราชการวาด้วยการบรหิาร

ศูนยราชการ	พ.ศ.	2542	และฉบับที่	2	พ.ศ.	2546	

2)	 ใ ห ้ มี พื้ น ที่ นั น ทน าก า ร 	 ร ะบบส า ธ า รณู ป โ ภค		

และสาธารณูปการใช้ประโยชนรวมกัน

3.4.6.3	 ให้น�าบ้านพักข้าราชการที่มีอยูเดิมที่สามารถใช้งานได้มา

ปรับปรุงใช้เป็นสวนหนึ่งแทนการกอสร้างใหม
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3.4.7	 การด�าเนินการกอสร้างอาคารที่ท�าการภายในศูนยราชการ	 ให้ปฏิบัติ

ตามกฎหมาย	 และระเบียบที่เกี่ยวข้องอยางเครงครัด	 โดยเฉพาะอยางยิ่งกฎหมายควบคุมอาคาร	

กฎหมายผังเมือง	และกฎหมายสิ่งแวดล้อม

3.4.8	 ก�าหนดกรอบระยะเวลาในแผนปฏิบัติการตามผังแมบทศูนยราชการ

จังหวัดเป็นระยะสั้น	 และระยะยาวให้ชัดเจน	 โดยแผนการด�าเนินงานการพัฒนาผังแมบท	 ให้มี	

แผนงานโครงการเพื่อขับเคลื่อนภายใต้แผนแมบท	 โดยมีระยะเวลา	 กิจกรรม	 กรอบวงเงินลงทุน	

ในการด�าเนินการเพื่อประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ

3.4.9	 การทบทวนแผนการใช้ท่ีดิน	กรณท่ีีแผนการใช้ท่ีดินผานความเหน็ชอบ	

จากคณะรัฐมนตรีเป็นระยะเวลานานแล้ว	 และตอมามีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชนที่ดิน	

และกิจกรรมของหนวยงานราชการที่แจ้งความประสงคเข้าใช้พื้นที่ในบริเวณพื้นที่ตั้งศูนยราชการ

แหงใหม	ให้จงัหวดัตรวจสอบ	ทบทวนแผนการใช้ทีด่นิ	และชีแ้จงรายละเอยีดการเปล่ียนแปลงตาง	ๆ 	

ประกอบการจัดท�าผังแมบทศูนยราชการด้วย

3.5	 การออกแบบอาคาร

3.5.1	 รูปแบบอาคารควรจะต้องมีรูปแบบที่สะท้อนถึงสถาปัตยกรรมไทย	

สถาปัตยกรรมท้องถิ่น	 มีความสงางาม	 และสอดคล้องกับสภาพพ้ืนท่ีตั้งและบริเวณโดยรอบ		

รวมท้ังอาคารที่เป็นองคประกอบของอาคารศาลากลางจังหวัด	 และอาคารของหนวยงานท่ีจ�าเป็น

ต้องมอีาคารเป็นเอกเทศ	จะต้องมรีปูแบบอาคารทีก่ลมกลนืกบัอาคารศาลากลางจงัหวัด	นอกจากน้ี		

ขนาดของพื้นที่ต้องค�านึงถึงความต้องการใช้พื้นท่ีของสวนราชการตามความจ�าเป็นอยางแท้จริง		

และเป็นไปตามเกณฑมาตรฐานการใช้ทีร่าชพสัดขุองกรมธนารกัษ	(ค�าสัง่กรมธนารกัษ	ที	่455/2558		

ลงวันที่	24	กรกฎาคม	2558)	เรื่อง	การก�าหนดเกณฑมาตรฐานการใช้ที่ราชพัสดุ	มาตรฐานการใช้	

พื้นที่ตอคนโดยให้ออกแบบอาคาร	 และศูนยบ้านพักข้าราชการ	 หรือกลุมบ้านพักข้าราชการ		

โดยค�านึงถึงมาตรฐานขนาดพื้นที่ตามบัญชีราคามาตรฐานการออกแบบอาคารที่ท�าการ	 อาคาร	

ที่อยู อาศัยรวม	 และบ้านพัก	 รวมทั้งบัญชีราคามาตรฐานส่ิงกอสร้างของส�านักงบประมาณ		

(มตคิณะรฐัมนตร	ีเมื่อวันที่	5	เมษายน	2559)

3.5.2	 ยดึหลกัการประหยดั	อาคารศนูยราชการในสวนภมูภิาคไมควรมขีนาดใหญ	

เกินความจ�าเป็น	 ค�านึงถึงการประหยัดพลังงานเป็นหลัก	 มีรูปแบบที่สามารถตอเติมเพื่อรองรับ	

การขยายตัวในอนาคตได้

3.5.3	 กรณีการตอเติมศาลากลางจังหวัด	 ให้ค�านึงถึงความเหมาะสม	

ทางสถาปัตยกรรมและความสงางาม

3.5.4	 การติดตั้งสื่อสัญญาณ	เสาสัญญาณโทรทัศน	ควรติดตั้งไว้เป็นเสารวม

และเดินสายสัญญาณฝังไว้ในตัวอาคารเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย	
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3.6	 แนวทางการบริหารศูนย์ราชการจังหวัด

แนวทางการบริหารศูนยราชการจังหวัด	ให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการ

อ�านวยการจัดระบบศูนยราชการ	 วาด้วยการบริหารศูนยราชการ	 พ.ศ.	 2542	 และฉบับที่	 2		

พ.ศ.	 2546	 ระเบียบนี้ใช้บังคับ	 เฉพาะพื้นท่ีที่เป็นศูนยราชการที่เกิดข้ึนตามระเบียบส�านักนายก

รัฐมนตรี	วาด้วยการอ�านวยการจัดระบบศูนยราชการ	พ.ศ.	2539	และฉบับที่	2	พ.ศ.	2548	

ในทางปฏิบัติจังหวัดที่ประกาศเป็นศูนยราชการจังหวัดโดยผังแมบท	

ศูนยราชการจงัหวดัได้ผานความเหน็ชอบจากคณะกรรมการอ�านวยการจดัระบบศนูยราชการ	และ

คณะรฐัมนตรแีล้ว	การบรหิารศนูยราชการจงัหวดัให้ถอืปฏบิตัติามระเบยีบคณะกรรมการอ�านวยการ	

จดัระบบศนูยราชการฯ	โดยให้ด�าเนินการในรปูของคณะกรรมการบรหิารศนูยราชการระดับจงัหวดั	

ประกอบด้วย	ผู้วาราชการจังหวัดที่ศูนยราชการตั้งอยูเป็นประธานกรรมการ	ผู้แทนจากหนวยงาน	

ทีเ่ข้าใช้ประโยชนในศนูยราชการท่ีผู้วาราชการจงัหวดัเห็นสมควรอกีไมน้อยกวา	5	คน	เป็นกรรมการ	

ธนารักษพื้นที่เป็นกรรมการและเลขานุการ	 ให้คณะกรรมการมีอ�านาจหน้าที่ก�าหนดนโยบาย		

หลกัเกณฑ	และระเบยีบปฏบิตัใินการจดัการเก่ียวกับศนูยราชการ	และก�ากบั	ดูแล	ให้หนวยราชการ

ใช้ประโยชนในศนูยราชการตามผงัแมบท	(รางค�าส่ังแตงต้ังคณะกรรมการบริหารศนูยราชการจังหวดั	

ปรากฏตามภาคผนวก	ง)

	 ระเบียบคณะกรรมการอ�านวยการจัดระบบศูนยราชการ	 วาด้วยการบริหาร	

ศูนยราชการ	(ฉบับที่	2)	พ.ศ.	2546	ให้กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารศูนยราชการ

ระดับจังหวัด	 มีหน้าท่ีในการก�ากับดูแลให้หนวยราชการตาง	 ๆ	 ที่เข้าใช้ประโยชนในศูนยราชการ

มหีน้าทีด่แูลและบ�ารงุรกัษาพืน้ทีใ่ช้สอยในสวนทีไ่ด้รับการจัดสรรให้	รวมทัง้จะต้องรับภาระคาใช้จาย	

ที่เป็นปกติ	 สวนการจัดตั้งงบประมาณเพ่ือเป็นคาใช้จายดังตอไปนี้ให้เป็นหน้าท่ีของส�านักงาน	

ปลัดกระทรวงมหาดไทย

(1)		การปรับปรุงซอมแซมและบ�ารุงรักษาศูนยราชการจังหวัด

(2)		การรักษาความปลอดภัยและรักษาความสะอาด

(3)		คาสาธารณูปโภคสวนกลาง

(4)		คาใช้จายอื่น	ๆ

3.7	 การก�ากับ	ดูแลการใช้ประโยชน์ในศูนย์ราชการจังหวัด

การก�ากบั	ดแูลการใช้ประโยชนในศนูยราชการจังหวดั	ให้คณะกรรมการบรหิาร

ศนูยราชการระดับจงัหวดัพจิารณาการจดัสรรพืน้ทีบ่นอาคารศาลากลางจังหวดัให้หนวยราชการตาง	ๆ 		

เข้าใช้พื้นที่	 ปรับปรุง	 เปลี่ยนแปลงการใช้พื้นที่ของแตละหนวยงานบนอาคารศาลากลางจังหวัดได้	

ตามความจ�าเป็นและเหมาะสม	 ส�าหรับกรณีหนวยราชการขอใช้ท่ีดินในบริเวณศูนยราชการ	

เพื่อเป็นที่ตั้งส�านักงาน	มีแนวทางด�าเนินการใน	2	กรณี	ดังนี้
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กรณีที่	 1	 การขอใช้ที่ดินราชพัสดุที่เป็นไปตามท่ีก�าหนดไว้ในผังแมบท	

ศูนยราชการ	 หากคณะกรรมการบริหารศูนยราชการระดับจังหวัดตรวจสอบแล้วเห็นวาเป็นไป

ตามที่ก�าหนดไว้ในผังแมบทศูนยราชการ	 สามารถด�าเนินการได้โดยไมต้องเสนอขอความเห็นชอบ	

จากคณะอนกุรรมการพจิารณาสถานทีท่�างานของหนวยราชการในเขตกรุงเทพมหานครและเมืองหลัก	

หรอืคณะอนกุรรมการจดัวางผงัแมบทศูนยราชการสวนภมูภิาค	คณะกรรมการอ�านวยการจดัระบบ

ศูนยราชการ	(กศร.)	และคณะรัฐมนตรี

กรณีที่	 2	 การขอใช้ที่ดินราชพัสดุที่ไมเป็นไปตามที่ก�าหนดไว้ในผังแมบท	

ศูนยราชการหากคณะกรรมการบริหารศูนยราชการระดับจังหวัดพิจารณาให้ความเห็นชอบในการ

ปรับผังแมบทศูนยราชการในเบื้องต้นแล้ว	ให้น�าเสนอคณะอนุกรรมการฯ	พิจารณาสถานที่ท�างาน

ของหนวยราชการในเขตกรุงเทพมหานครและเมืองหลัก	หรือคณะอนุกรรมการฯ	จัดวางผังแมบท

ศูนยราชการสวนภูมิภาค	พิจารณาให้ความเห็นชอบ

ทั้งนี้	เมื่อหนวยราชการผู้ขอใช้ที่ดินทั้ง	2	กรณี	ได้รับความเห็นชอบให้ใช้พื้นที่

ในบริเวณศูนยราชการเรียบร้อยแล้ว	 หากพื้นที่ดังกลาวเป็นที่ราชพัสดุซ่ึงส�านักงานปลัดกระทรวง

มหาดไทยครอบครองใช้ประโยชนอยู	 จะต้องได้รับความเห็นชอบจากส�านักงานปลัดกระทรวง

มหาดไทยกอนที่จะยื่นค�าขอใช้ที่ราชพัสดุตอส�านักงานธนารักษพ้ืนที่ตามระเบียบและกฎหมาย

เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ

3.8	 การบริหารการจัดการศูนย์ราชการจังหวัด

การบริหารจดัการศนูยราชการ	ให้ถอืปฏบิติัตามระเบยีบคณะกรรมการอ�านวยการ	

จัดระบบ	 ศูนยราชการ	 วาด้วยการบริหารศูนยราชการ	 พ.ศ.	 2542	 และฉบับที่	 2	 พ.ศ.	 2546		

โดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม	ดังนี้

3.8.1	 เปิดโอกาสให้จงัหวดัสามารถหารายได้จากการขออนญุาตใช้ประโยชน

อาคารอเนกประสงค	(หอประชุม)	อาคารในศูนยราชการ	เพื่อน�ารายได้มาใช้ในการบริหารจัดการ

ดูแลรักษาศูนยราชการ

3.8.2	 จัดท�าแผนปฏิบัติการย้ายหนวยงานและการใช้ประโยชนในตัวอาคาร	

โดยระบุหนวยงานรับผิดชอบ	อัตราก�าลัง	ประมาณการวงเงิน	และการคืนหรือขอใช้พื้นที่ราชพัสดุ

ให้ชัดเจน

3.8.3	 การบริหารจัดการศูนยปฏิบัติการหรือศูนยราชการรอง	 ให้แตละ	

สวนราชการดูแลอาคารส�านักงานของตนเอง	 ส�าหรับพื้นที่และทรัพยสินสวนกลางที่มิได้เป็นของ

สวนราชการใดโดยเฉพาะให้ถอืปฏบัิติตามระเบยีบคณะกรรมการอ�านวยการจดัระบบศนูยราชการ

วาด้วยการบริหารศูนยราชการ	พ.ศ.	2542	และฉบับที่	2	พ.ศ.	2546
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3.8.4	 การควบคมุการใช้พืน้ทีบ่รเิวณโดยรอบศนูยราชการจงัหวดั	เพือ่ให้เกิด

ความสงางามเป็นระเบยีบ	ให้กรมโยธาธกิารและผังเมอืงจัดท�าผังและมาตรการควบคมุการใช้พ้ืนที่

บริเวณโดยรอบ	และบริเวณเกี่ยวเนื่องหรือเชื่อมโยงกับศูนยราชการ

3.9	 กระบวนการติดตามและตรวจสอบการด�าเนินงาน	

ให้คณะกรรมการบริหารศูนยราชการจังหวัด	 ก�าหนดกระบวนการติดตาม	

และตรวจสอบการด�าเนินงานจัดระบบศูนยราชการในระดับจังหวัดภายหลังผังแมบทศูนยราชการ

จังหวัดได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแล้ว	เพื่อให้มีการก�ากับดูแลการด�าเนินงานให้เป็นไป

ตามผังแมบท
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1.	 องค์ประกอบ
(1)	 ผู้วาราชการจังหวัด	 ประธานกรรมการ

(2)		 รองผู้วาราชการจังหวัดที่ได้รับมอบหมาย	 รองประธานกรรมการ

(3)		 ปลัดจังหวัด		 กรรมการ

(4)	 อัยการจังหวัด	 กรรมการ	

(5)		 คลังจังหวัด	 กรรมการ

(6)		 เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด		 กรรมการ	

(7)		 โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด		 กรรมการ	

(8)		 ผู้อ�านวยการส�านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด		 กรรมการ

(9)		 ขนสงจังหวัด	 กรรมการ

(10)	 อุตสาหกรรมจังหวัด	 กรรมการ

(11)		พลังงานจังหวัด		 กรรมการ

(12)		ท้องถิ่นจังหวัด	 กรรมการ

(13)		ธนารักษพื้นที่		 กรรมการ

(14)		นายกองคการบริหารสวนจังหวัด	 กรรมการ

(15)		ผู้ทรงคุณวุฒิ	 กรรมการ

		 (ผู้วาราชการจังหวัดเห็นสมควรแตงตั้งไมเกิน	3	คน)

(16)		หัวหน้าส�านักงานจังหวัด		 กรรมการและเลขานุการ

(17)		เจ้าหน้าที่ส�านักงานธนารักษพื้นที่	 กรรมการและผู้ชวยเลขานุการ

(18)		เจ้าหน้าที่ส�านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด	กรรมการและผู้ชวยเลขานุการ

2.	 หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ
2.1	 ศึกษาส�ารวจและวิเคราะหข้อมูลสภาพปัญหาความต้องการพ้ืนที่ของหนวยงาน

เพื่อการจัดตั้งศูนยราชการจังหวัด	 (ศูนยบริหารหรือศูนยราชการหลัก	 ศูนยปฏิบัติการหรือ

ศูนยราชการรอง	ศูนยบ้านพักหรือกลุมบ้านพัก)

2.2	 พจิารณาความเหมาะสมของทีด่นิเพือ่จดัตัง้ศนูยราชการจงัหวดั	(ศนูยบรหิารหรอื

ศูนยราชการหลัก	ศูนยปฏิบัติการหรือศูนยราชการรอง	ศูนยบ้านพักหรือกลุมบ้านพัก)

(1)	 ผู้วาราชการจังหวัด	 ประธานกรรมการ

(ร่ำง)	คณะกรรมกำรจัดวำงผังแม่บท
ศูนย์รำชกำรระดับจังหวัด	....
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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	 พจิารณาให้ความเหน็ชอบเบือ้งต้นพืน้ทีต่ัง้ศนูยราชการระดบัอ�าเภอ	และผงัแมบท

ศูนยราชการระดับอ�าเภอ

2.8	 เชิญสวนราชการ	 หนวยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูลหรือข้อคิดเห็นได้

ตามที่เห็นสมควร

2.9	 เสนอผลการพิจารณาตอคณะอนุกรรมการพิจารณาสถานที่ท�างานของ

หนวยราชการในเขตกรุงเทพมหานครและเมืองหลัก	 หรือคณะอนุกรรมการจัดวางผังแมบท

ศูนยราชการสวนภูมิภาค
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ขั้นตอนกำรจัดท�ำแผนกำรใช้ที่ดินของหน่วยรำชกำร
ผังแม่บทศูนย์รำชกำร	และแผนกำรปฏิบัติกำรตำมผังแม่บทศูนย์รำชกำร

ขั้นตอนของคณะอนุกรรมการจัดวางผังแม่บท

ศูนย์ราชการส่วนภูมิภาค

จังหวัด	+	คณะกรรมการจัดวางผังแม่บทระดับจังหวัด	(45	จังหวัด)

l	 รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการจัดท�าแผนการใช้ประโยชนท่ีดินของหนวยราชการและ	

ผังแมบทศูนยราชการ

l	 ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะตอแผนการใช้ที่ดินของหนวยราชการ

1)	 จังหวัด/หน่วยราชการที่เกี่ยวข้องน�าไปเป็นกรอบแนวทางในการด�าเนินการตามแนวทาง

ของแผนการใช้ที่ดินของหนวยราชการและผังแมบทศูนยราชการฯ

2)	 จังหวัดแตงตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์ราชการระดับจังหวัด

คณะอนุกรรมการจัดวางผังแม่บทศูนย์ราชการส่วนภูมิภาค
พจิารณาให้ความเหน็และข้อเสนอแนะตอแผนการใช้ท่ีดนิของหนวยราชการและผังแมบทศนูยราชการ

คณะกรรมการอ�านวยการจัดระบบศูนย์ราชการ	(กศร.)

พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการใช้ที่ดินของหนวยราชการและผังแมบทศูนยราชการ

และแผนปฏิบัติการตามผังแมบท

คณะรัฐมนตรี

พิจารณาให้ความเห็นชอบ
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1)	 จังหวัด/หน่วยราชการที่เกี่ยวข้องน�าไปเป็นกรอบแนวทางในการด�าเนินการตามแนวทาง

	 ของแผนการใช้ที่ดินของหนวยราชการและผังแมบทศูนยราชการฯ

2)	 จังหวัดแตงตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์ราชการระดับจังหวัด

จังหวัด	+	คณะกรรมการจัดวางผังแม่บทระดับจังหวัด	(32	จังหวัด)

l	 รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการจัดท�าแผนการใช้ประโยชนที่ดินของหนวยราชการ

l	 ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะตอแผนการใช้ที่ดินของหนวยราชการ

ขั้นตอนของคณะอนุกรรมกำรพิจำรณำสถำนที่ท�ำงำนของหน่วยรำชกำร
ในเขตกรุงเทพมหำนครและเมืองหลัก*

คณะอนุกรรมการพิจารณาสถานที่ท�างานของหน่วยราชการ

ในเขตกรุงเทพมหานครและเมืองหลัก

พิจารณาให้ความเห็นและข้อเสนอแนะตอแผนการใช้ที่ดินของหนวยราชการ

คณะอนุกรรมการพิจารณาสถานที่ท�างานของหน่วยราชการ

ในเขตกรุงเทพมหานครและเมืองหลัก

พิจารณาให้ความเห็นและข้อเสนอแนะตอผังแมบทศูนยราชการและแผนปฏิบัติการ

คณะกรรมการอ�านวยการจัดระบบศูนย์ราชการ	(กศร.)	

พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการใช้ที่ดินของหนวยราชการ	

ผังแมบทศูนยราชการฯ	และแผนปฏิบัติการ

คณะรัฐมนตรี	พิจารณาให้ความเห็นชอบ

จังหวัด	+	คณะกรรมการจัดวางผังแม่บทระดับจังหวัด	(32	จังหวัด)

l	 จัดท�าผังแมบทศูนยราชการและแผนปฏิบัติการตามแผนการใช้ที่ดิน

l	 ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะตอผังแมบทศูนยราชการและแผนปฏิบัติการ

*	ตามมติคณะอนุกรรมการฯ	ครั้งที่	1/2562	เมื่อวันที่	22	ก.ค.	2562
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ขั้นตอนกำรปรับปรุงแผนกำรใช้ที่ดินของหน่วยรำชกำร
ผังแม่บทศูนย์รำชกำร

คณะกรรมการจัดวางผังแม่บทศูนย์ราชการระดับจังหวัด

(กรณีที่แผนการใช้ที่ดินฯ	ผานความเห็นชอบจาก	ครม.	แล้ว)

หรือ

คณะกรรมการบริหารศูนย์ราชการจังหวัด

(กรณีที่ผังแมบทศูนยราชการฯ	ผานความเห็นชอบจาก	ครม.	แล้ว)

มอบหมายหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง	(เชน	ส�านักงานจังหวัด	ส�านักงานโยธาธิการ

และผังเมืองจังหวัด	ส�านักงานธนารักษพื้นที่	เป็นต้น)

จัดท�าแผนการใช้ที่ดินฯ	และผังแม่บทศูนย์ราชการฯ	(ฉบับปรับปรุง)

โดยด�าเนินการปรับปรุงข้อมูลของหนวยราชการให้เป็นปัจจุบัน	ระบุ	ที่ตั้ง/รายชื่อ/	

สภาพปัญหา/ข้อเสนอแผนการใช้ที่ดินและผังแมบทศูนยราชการ

คณะอนุกรรมการจัดวางผังแม่บทศูนย์ราชการส่วนภูมิภาค

หรือ

คณะอนุกรรมการพิจารณาสถานที่ท�างานของหน่วยราชการในเขต

กรุงเทพมหานครและเมืองหลัก
พจิารณาให้ความเหน็ชอบแผนการใช้ทีดิ่นและผังแมบทศนูยราชการ	(ฉบบัปรับปรุง)

	คณะกรรมการอ�านวยการจัดระบบศูนย์ราชการ

พิจารณาให้ความเห็นชอบ

	คณะรัฐมนตรี

พิจารณาให้ความเห็นชอบ
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1.	 แผนการใช้ที่ดินของหน่วยราชการ	ประกอบด้วย
1.1	 วเิคราะหความเป็นเอกลกัษณและความโดดเดนของจังหวดัและก�าหนดทิศทาง

การจัดระบบศนูยราชการท่ีสงเสรมิและสนบัสนนุตอความเป็นเอกลกัษณหรอืความโดดเดนของพืน้ที่
1.2		 วิเคราะหสถานการณการใช้ที่ดินของหนวยงาน

1.2.1	 รวบรวมข้อมลูหนวยงานราชการในจงัหวดัทัง้หมด	สภาพการถอืครอง
ทีด่นิ	สรปุความเหมาะสมและความจ�าเป็นต้องใช้พืน้ท่ีของแตละหนวยงาน	(แสดงข้อมลู	และแผนที่
แสดงที่ตั้ง)

1.2.2		 จัดกลุมประเภทหนวยงานเพือ่พจิารณาความเหมาะสมในการรวมกลุม
หนวยงานตามภารกิจ	ด้านบริหาร	ด้านบริการ	ด้านปฏิบัติการ	และบ้านพัก

1.2.3		 ก�าหนดจ�านวนศนูยราชการและหนวยงานภายในศนูยตามความเหมาะสม
และสอดคล้องกับทิศทางและศักยภาพการพัฒนาของจังหวัดที่สงเสริมและสนับสนุนตอความเป็น
เอกลักษณหรือความโดดเดนของพื้นที่

1.2.4		 ก�าหนดกจิกรรมตาง	ๆ 	ในศนูยราชการ	เพ่ือให้เกดิการพัฒนาท่ีมสีภาพ
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
สวนของหนวยงานของรัฐในจังหวัดที่จะมีที่ต้ังอยูในพ้ืนท่ีรวมกัน	 และหนวยงานท่ีมีท่ีดินอยูแล้ว
ซึ่งมีความเหมาะสมในการอยูอยางเป็นเอกเทศ	(แผนที่รายชื่อและที่ตั้งหนวยงาน)

กรณีหนวยงานที่มีที่ตั้งอยูในพื้นที่รวมกัน	อาจแยกออกเป็น
1)	 ศูนยบริหาร	 มีหนวยงานที่อยูในอาคารศาลากลางกี่หนวยงาน	

อะไรบ้าง	 มีเจ้าหน้าที่กี่คน	 กรณีที่มีงานบริการรวมอยูด้วย	 ประมาณการประชาชนที่จะเข้ามาใช้
บริการก่ีคนตอวัน	 เพื่อการคาดการณปริมาณขยะ	 น�้าเสีย	 และปฏิกูลที่จะเกิดขึ้นในอาคาร/วัน	
ที่จอดรถที่เพียงพอ

2)	 ศูนยบริการมีหนวยงานอะไรบ้าง	 มีจ�านวนเจ้าหน้าที่	 และ
คาดการณประชาชนทีเ่ข้ามาใช้บรกิาร	เพือ่การเตรียมระบบสาธารณปูโภคตาง	ๆ 	ทีจ่อดรถเพยีงพอ	
รวมถึงพื้นที่รอรับบริการรองรับ	

1.	 แผนการใช้ที่ดินของหน่วยราชการ	ประกอบด้วย
1.1	 วเิคราะหความเป็นเอกลกัษณและความโดดเดนของจังหวดัและก�าหนดทิศทาง

รำยละเอียดแผนกำรใช้ที่ดิน
ของหน่วยรำชกำร	และผังแม่บท
ศูนย์รำชกำร
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3)	 ศูนยปฏิบัติการ	มีหนวยงานอะไรบ้าง

4)	 ศูนยบ้านพัก	มีความต้องการมากน้อยแคไหน

1.4.2	 แผนการคมนาคมทีเ่ชือ่มภายในศนูยราชการ	และทีเ่ชือ่มระหวางศูนย

และชุมชน

1.4.3		 แผนการรองรับด้านสาธารณูปโภค	สาธารณูปการ

1)	 ระบบไฟฟ้า	น�้าประปา	โทรศัพท	การระบายน�้า

2)		 ระบบบ�าบัดน�้าเสีย	 (ควรพิจารณาระบบในการน�าน�้าที่ผานการ

บ�าบดัแล้วมาใช้ใหม	อาทิ	การรดน�า้ในพืน้ท่ีสวนสาธารณะ	หรอืบรเิวณทีมี่ต้นไม้เพือ่การจดัภมูทิศัน)

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�าผังภูมิทัศนท่ีสงเสริมความโดดเดนและเป็นเอกลักษณ

ที่สอดคล้องกับลักษณะของพื้นที่ของแตละศูนยราชการ

2.2	 การออกแบบและจัดท�าผังอาคารที่สงเสริมความโดดเดนและเป็นเอกลักษณ

ที่สอดคล้องกับลักษณะของพื้นที่ของแตละศูนยราชการ

2.3	 การออกแบบและจัดท�าผังเส้นทางคมนาคมและระบบสาธารณูปโภคภายใน

แตละศูนยราชการ

2.4	 เสนอแนะแผนงานหรือโครงการคมนาคมท่ีเชื่อมโยงระหวางศูนยราชการ	

และระหวางศูนยราชการกับชุมชนหลักของจังหวัด

2.5	 เสนอแนะวิธีการด�าเนินโครงการและงานบริหารศูนยราชการหรือโครงการ

ที่เก่ียวข้อง	 อาทิ	 ให้มีการพัฒนาในแนวดิ่งเป็นอาคารขนาดใหญ	 ใช้ส�าหรับการพาณิชยท่ีอ�านวย

ความสะดวกแกประชาชนผู้มาติดตอ	 เชน	 ธนาคาร	 ร้านอาหาร	 ร้านถายรูป	 ร้านถายเอกสาร	

เป็นต้น	ส�าหรบัการด�าเนินงานกอสร้างและ/หรอืงานด้านการบรหิารจดัการพืน้ที	่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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ตามระเบียบคณะกรรมการอ�านวยการจัดระบบศูนยราชการ	 วาด้วยการบริหาร
ศูนยราชการ	 พ.ศ.	 2542	 ข้อ	 7	 ก�าหนดให้มี	 “คณะกรรมการบริหารศูนยราชการระดับจังหวัด”	
ประกอบด้วยผู้วาราชการจังหวัด	 เป็นประธานกรรมการ	 ผู้แทนจากหนวยงานที่เข้าใช้ประโยชน
ในศูนยราชการที่ผู้วาราชการจังหวัดเห็นสมควรอีกไมน้อยกวา	5	คน	เป็นกรรมการ	และธนารักษ
พื้นที่เป็นกรรมการและเลขานุการ	 ทั้งน้ี	 จังหวัดอาจพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการฯ	 โดยมี
องคประกอบ	และอ�านาจหน้าที่	ดังตอไปนี้

1.	 องค์ประกอบ
(1)	 ผู้วาราชการจังหวัด		 ประธานกรรมการ
(2)		 รองผู้วาราชการจังหวัดที่ได้รับมอบหมาย	 รองประธานกรรมการ
(3)		 ปลัดจังหวัด		 กรรมการ
(4)		 อัยการจังหวัด	 กรรมการ	
(5)		 คลังจังหวัด	 กรรมการ
(6)		 แรงงานจังหวัด		 กรรมการ
(7)		 เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด		 กรรมการ	
(8)		 โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด		 กรรมการ	
(9)		 ผู้อ�านวยการส�านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด		 กรรมการ
(10)		พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด	 กรรมการ
(11)		ขนสงจังหวัด	 กรรมการ
(12)		อุตสาหกรรมจังหวัด	 กรรมการ
(13)		วัฒนธรรมจังหวัด	 กรรมการ
(14)		พลังงานจังหวัด	 กรรมการ
(15)		ท้องถิ่นจังหวัด	 กรรมการ
(16)		หัวหน้าส�านักงานจังหวัด	 กรรมการ
(17)		นายกองคการบริหารสวนจังหวัด	 กรรมการ
(18)		ผู้ทรงคุณวุฒิ	 กรรมการ
		 (ผู้วาราชการจังหวัดเห็นสมควรแตงตั้งไมเกิน	3	คน)
(19)		ธนารักษพื้นที่	 กรรมการและเลขานุการ
(20)		ผูอ้�านวยการกลุมงานอ�านวยการ	ส�านกังานจงัหวดั	 กรรมการและผูช้วยเลขานกุาร
(21)	 เจ้าหน้าทีส่�านกังานโยธาธกิารและผงัเมอืงจงัหวดั	 กรรมการและผูช้วยเลขานกุาร

ตามระเบียบคณะกรรมการอ�านวยการจัดระบบศูนยราชการ	 วาด้วยการบริหาร
ศูนยราชการ	 พ.ศ.	 2542	 ข้อ	 7	 ก�าหนดให้มี	 “คณะกรรมการบริหารศูนยราชการระดับจังหวัด”	

(ร่ำง)	คณะกรรมกำร
บริหำรศูนย์รำชกำรจังหวัด
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2.	 อ�ำนำจหน้ำที่
2.1	 ก�าหนดนโยบายการจัดการเกี่ยวกับศูนยราชการ

2.2		 ก�าหนดหลักเกณฑ	 และระเบียบปฏิบัติในการด�าเนินงานจัดการภายใน

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�าเป็นจะต้องเปล่ียนแปลง	 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	 อาจแตงตั้งบุคคล	 หรือคณะบุคคล	 หรือคณะอนุกรรมการเพื่อรับผิดชอบ

ในการจัดการและด�าเนินการในศูนยราชการ

2.9	 เสนอผลการพิจารณาตอคณะอนุกรรมการพิจารณาสถานที่ท�างานของ

หนวยราชการในเขตกรุงเทพมหานครและเมืองหลัก	 หรือคณะอนุกรรมการจัดวางผังแมบทศูนย

ราชการสวนภูมิภาค

2.10	ปฏิบัติงานอื่น	 ตามที่คณะกรรมการอ�านวยการจัดระบบศูนย ราชการ	

คณะอนุกรรมการพิจารณาสถานที่ท�างานของหนวยราชการในเขตกรุงเทพมหานครและเมืองหลัก	

หรือคณะอนุกรรมการจัดวางผังแมบทศูนยราชการสวนภูมิภาค	มอบหมาย
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ที่ปรึกษำ
นายฉัตรชัย	พรหมเลิศ	 ปลัดกระทรวงมหาดไทย

นายชยาวุธ	จันทร	 รองปลัดกระทรวงมหาดไทย

นายสมคิด	จันทมฤก	 รองปลัดกระทรวงมหาดไทย

นายอรรษิษฐ	สัมพันธรัตน	 รองปลัดกระทรวงมหาดไทย

นายนิรัตน	พงษสิทธิถาวร	 รองปลัดกระทรวงมหาดไทย

คณะผู้จัดท�ำ
นายทรงกลด	สวางวงศ	 รองผู้วาราชการจังหวัดกาฬสินธุ

	 ชวยราชการส�านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

นายชัยรัตน	แก้วเพียงเพ็ญ	 ผู้อ�านวยการส�านักพัฒนาและสงเสริมการบริหาร

	 ราชการจังหวัด	สป.

นายสยาม	อินทรสกุล	 ผู้อ�านวยการกลุมงานสงเสริมการบริหารราชการ

	 จังหวัด	สบจ.สป.

นางสาวฉัตติมา	สถาพรจิตรกุล	 นักวิเคราะหนโยบายและแผนช�านาญการพิเศษ	สบจ.สป.

นางสาวพิชฎา	เจริญฤทธิ์		 นักวิเคราะหนโยบายและแผนช�านาญการ	สบจ.สป.

นางลักขณา	ไวประเสริฐวงศ	 นักวิเคราะหนโยบายและแผนช�านาญการ	สบจ.สป.

นางสุนทรินทร	เดนจักรวาฬ	 นักวิเคราะหนโยบายและแผนช�านาญการ	สบจ.สป.

นายนภัทรพล	วาณิชเสนี	 นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ	สบจ.สป.

นายวิษณุ	เมืองแก้ว	 เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานมหาดไทย	สบจ.สป.

นางสาวจริยา	บัวคงสระ	 เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานมหาดไทย	สบจ.สป.

นางสาวธิดารัตน	บุญกลั่น	 เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานมหาดไทย	สบจ.สป.








