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กรมที� ดิน

ที� ดิน
สาธารณประ โยชน์

1 .





 ที่ดินสาธารณประโยชน ์

กรมที่ดิน 

“ที่สาธารณประโยชน์” หมายถึง ที่ดินส าหรับประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน 

ไม่ว่าเป็นโดยสภาพธรรมชาติ โดยการใช้ร่วมกันของประชาชน โดยทางนิติกรรม หรือโดย 

ผลของกฎหมาย เช่น ที่ท าเลเลี้ยงสัตว์ ป่าช้าฝังและเผาศพ ห้วย หนอง ที่ชายตลิ่ง ทางหลวง 

ทะเลสาบ เป็นต้น ตามมาตรา 1304 (2) แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ถือว่าเป็น 

สาธารณสมบัติของแผ่นดินส าหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ผู้ใดจะเข้ายึดถือครอบครอง 

เพ่ือประโยชน์แต่เฉพาะตนนั้นไม่ได้เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ตามระเบียบ

และกฎหมายที่ก าหนดไว้ หากฝ่าฝืนจะมีความผิดและได้รับโทษตามประมวลกฎหมายที่ดิน 

หรือกฎหมายอื่นที่ก าหนดไว้โดยเฉพาะ 

ส่วนราชการที่มีความประสงค์จะใช้ที่สาธารณประโยชน์อย่างถาวร เช่น เป็นที่ตั้ง

อาคารส านักงาน จะต้องด าเนินการถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการถอนสภาพ การจัดข้ึนทะเบียน 

และการจัดหาผลประโยชน์ในที่ดินของรัฐ ตามประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2550 ก่อนเข้า

ด าเนินการใช้พ้ืนที่เพ่ือให้สามารถใช้พ้ืนที่ดังกล่าวได้อย่างถาวร ทั้งนี้ ที่ดินที่จะถอนสภาพได้

ต้องเ ป็นที่ อั น เ ป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินประ เภทพลเมืองใ ช้ ร่วมกัน (ที่ดิ น

สาธารณประ โยชน์ )  การถอนสภาพที่ ดิ นส าห รับพลเมือง ใ ช้ ร่วมกันนั้ นต้องตรา 

เป็นพระราชบัญญัติ แต่หากพลเมืองได้เลิกใช้ประโยชน์ในที่ดินนั้นแล้วการถอนสภาพ 

ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา โดยผู้ขอจะต้องเป็นทบวงการเมืองตามประมวลกฎหมายที่ดิน 

และบริเวณที่ดินนั้นต้องอยู่ในโซนที่ก าหนดให้ใช้ประโยชน์ในราชการ รวมทั้งไม่ขัดต่อกฎหมาย

ผังเมือง อย่างไรก็ตาม การขอถอนสภาพนั้นเป็นกระบวนการที่ ใ ช้ เวลานาน ดังนั้น 

ส่วนราชการสามารถขอใช้ประโยชน์ที่ดินสาธารณประโยชน์ ตามมาตรา 9 แห่งประมวล

กฎหมายที่ดินได้เป็นการช่ัวคราวคร้ังละไม่เกิน 5 ปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการอนุญาต ตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน 

พ.ศ. 2543 

1. กฎหมายที่เก่ียวข้อง

1.1 มาตรา 8 วรรคสอง (1) แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน 

1.2 มาตรา 9 ประมวลกฎหมายที่ดิน 

1.3 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการอนุญาต

ตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2543 

1.4 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการถอนสภาพ การจัด

ข้ึนทะเบียนและการจัดหาผลประโยชน์ในที่ดินของรัฐ ตามประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2550 

1.5 ค า ส่ังกระทรวงมหาดไทย ที่  109/2538 ลงวันที่  16 มีนาคม 2538 

เร่ือง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามความในมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน 

คู่มือการอนุมัติ อนุญาต ขอใช้พ้ืนท่ีจากส่วนราชการ (ฉบับปรับปรุง ปี พ.ศ. 2565) 3 



 

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

เ ร่ือง ทบวงการเมืองขอใช้ที่สาธารณสมบัติของแผ่นดินส าหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน 

ในเขตปฏิรูปที่ดิน 

1.7 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่ สุด ที่  มท 0511.3/ว 3312 ลงวันที่   

5 ตุลาคม 2547 เร่ือง ซักซ้อมความเข้าใจวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับทบวงการเมืองหรือส่วนราชการ 

ขอใช้ที่ดินของรัฐเพ่ือประโยชน์ในราชการ 

1.8 หนังสือกรมที่ดิน ที่ มท 0511.3/ว16851 ลงวันที่  17 มิถุนายน 2554  

เร่ือง ซักซ้อมความเข้าใจวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับทบวงการเมืองหรือส่วนราชการขอใช้ที่ดินของรัฐ 

เพ่ือประโยชน์ในราชการ 

1.9 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0511.3/ว1578 ลงวันที่ 10 เมษายน 2555 

เร่ือง ซักซ้อมความเข้าใจวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับทบวงการเมืองหรือส่วนราชการขอใช้ที่ดินของรัฐ

เพ่ือประโยชน์ในราชการ 

1.10 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0511.3/ว0688 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 

เร่ือง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการขุดลอกแหล่งน ้าสาธารณประโยชน์ที่ตื้นเขิน การขออนุญาต

ใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐตามมาตรา 9 และการขอสัมปทานตามมาตรา 12 แห่งประมวล

กฎหมายที่ดิน 

1.11 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0310.1/ว0003 ลงวันที่ 3 มกราคม 2561 

เร่ือง การซักซ้อมแนวทางและข้ันตอนการปฏิบัติในอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวกับที่ดิน

สาธารณประโยชน์ 

1.12 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0511.3/ว2297 ลงวันที่ 21 เมษายน 2564 

เร่ือง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการขออนุญาตใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐ ตามมาตรา 9  

และการขอสัมปทานตามมาตรา 12 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน 

 

 

 

 

 

2. ผู้มีอ านาจอนมุัติ 

2.1 การถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภทพลเมือง 

ใช้ร่วมกัน (ที่ดินสาธารณประโยชน์) การถอนสภาพที่ดินต้องกระท าโดยตราพระราชบัญญัติ 

หรือพระราชกฤษฎีกาแล้วแต่กรณี 

2.2 การขออนุญาตใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐเป็นการช่ัวคราวตามมาตรา 9  

แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน 

2.2.1 กรณีที่ดินที่ขอใช้เป็นที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ราษฎร 

ใช้ประโยชน์ร่วมกัน หากราษฎรในพ้ืนที่/ราษฎรที่เคยใช้ประโยชน์ร่วมกัน องค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น อ าเภอ จังหวัด ไม่ขัดข้อง ผู้ว่าราชการจังหวัดท้องที่จะอนุญาตได้ต้องได้รับ

อนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก่อน 

 

คู่มือการอนุมัติ อนุญาต ขอใช้พ้ืนท่ีจากส่วนราชการ (ฉบับปรับปรุง ปี พ.ศ. 2565) 4 

กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 



2.2.2 กรณีที่ดินที่ขอใช้เป็นที่ดินที่มิได้มีบุคคลใดมีสิทธิครอบครอง ที่เวนคืน 

ที่ทอดทิ้งไม่ท าประโยชน์ ที่รกร้างว่างเปล่า หรือที่ดินสาธารณประโยชน์ที่ราษฎรเลิกใช้ประโยชน์

ร่วมกัน และถูกถอนสภาพโดยกฎหมาย ปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม แล้วตกอยู่ในสถานะ 

ที่รกร้างว่างเปล่า เมื่อได้รับหนังสือยืนยันจาก ส.ป.ก. ว่าไม่ประสงค์จะใช้ที่ดินที่ถูกถอนสภาพ

เพ่ือการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมตลอดไป และยินยอมให้กระทรวงมหาดไทยอนุญาต 

ให้ทบวงการเมืองเข้าใช้ประโยชน์ในราชการหรือด าเนินการข้ึนทะเบียนการใช้ประโยชน์ได้ 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอนุญาตได้โดยไม่ต้องขออนุมัติจากรัฐมนตรีฯ 

3. สถานที่ย่ืนค าขอ

3.1 ในเขตกรุงเทพมหานคร 

3.1.1 เจ้าพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร หรือ 

3.1.2 เจ้าพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานครสาขา แล้วแต่กรณี 

3.2 ในเขตจังหวัดอ่ืน 

3.2.1 เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด หรือ 

3.2.2 เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสาขาแล้วแต่กรณี 

4. ข้ันตอนการขอถอนสภาพที่ดิน และข้ันตอนการขออนุมัติ/อนญุาต

4.1 การถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภทพลเมือง 

ใช้ร่วมกัน (ที่ดินสาธารณประโยชน์) 

4.1.1 ผู้ขอซ่ึงเป็นทบวงการเมืองย่ืนเร่ืองต่อผู้ว่าราชการจังหวัด หากเป็นใน

เขตกรุงเทพมหานครให้ย่ืนต่ออธิบดีกรมที่ดิน โดยที่ดินจะต้องอยู่ในบริเวณที่ก าหนด 

ความเหมาะสมใช้ประโยชน์ในราชการและไม่ขัดกฎหมายผังเมือง 

4.1.2 อ าเภอท้องที่ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสอบสวนประวัติ 

ความเป็นมาพร้อมให้ความเห็น 

4.1.3 ผู้ขอประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือจัดให้มีกระบวนการรับฟงั

ความคิดเห็นของราษฎร 

4.1.4 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน าเร่ืองเข้าสู่การพิจารณาของสภาองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 

4.1.5 ส านักงานที่ดินจังหวัดแจ้งขอความเห็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ 

เช่น ส.ป.ก. จังหวัด หน่วยงานป่าไม้พ้ืนที่ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด อ าเภอ และองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น 

4.1.6 ส านักงานที่ดินจังหวัดเสนอคณะกรรมการก ากับการใช้ที่ดินของรัฐ

ประจ าจังหวัดพิจารณาให้ความเห็น 

4.1.7 ส านักงานที่ดินจังหวัดสรุปเร่ือง พร้อมความเห็นของจังหวัดส่งให้ 

กรมที่ดินทราบ 

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

พร้อมรูปแผนที่แนบท้าย เสนอกระทรวงมหาดไทยพิจารณา 

4.1.9 ส านักกฎหมาย ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เสนอคณะกรรมการ

พิจารณาร่างกฎหมายของกระทรวงมหาดไทย 
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4.1.10 กรมที่ดินส่งเร่ืองให้ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีน าเข้าคณะรัฐมนตรี

เพ่ือพิจารณา 

4.1.11 คณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบแล้วส่งให้คณะกรรมการกฤษฎีกา

พิจาณาร่างพระราชกฤษฎีกา/พระราชบัญญัติ ถอนสภาพฯ 

4.1.12 กระบวนการออก พ.ร.ฎ./พ.ร.บ. ถอนสภาพฯ 

4.1.13 กรมที่ดินแจ้งจังหวัด ผู้ขอ และกรมธนารักษ์การขออนุญาตใช้ประโยชน์

ในที่ดินของรัฐเป็นการช่ัวคราวตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน  

คู่มือการอนุมัติ อนุญาต ขอใช้พ้ืนท่ีจากส่วนราชการ (ฉบับปรับปรุง ปี พ.ศ. 2565) 6 



 

4.2 การขออนุญาตใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐเป็นการช่ัวคราว ตามมาตรา 9  

แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน 

4.2.1 ส่วนราชการที่ มีความประสงค์ขอใ ช้ที่ ดินของรัฐ เ พ่ือประ โยชน์ 

ในราชการย่ืนค าขอ (แบบ ท.ด. 64) หรือเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด/ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด

สาขา พร้อมแผนงาน/โครงการ เหตุผลความจ าเป็น วัตถุประสงค์ วิธีด าเนินการ งบประมาณ  

แผนที่สังเขป ส าเนาแผนที่ภูมิประเทศ 1 : 50,000 แสดงที่ตั้งค่าพิกัด 

4.2.2 ส านักงานที่ดินจังหวัด/สาขา ตรวจสอบข้อเท็จจริงตามแบบ ท.ด. 66  

และออกไปชันสูตร ตามแบบ ท.ด. 67 

4.2.3 รังวัดตามหลักวิชาการ แสดงขอบเขต เนื้อที่ ลงที่หมายในระวาง  

ระวางแผนที่ภูมิประเทศ 1 : 50,000 ระบุค่าพิกัด เจ้าหน้าที่รับรองความถูกต้อง 

4.2.4 อ าเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสอบสวนประวัติความเป็นมา

ของที่ดินตามกรอบแนวทางในการด าเนินการถอนสภาพตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย  

ว่าด้วยวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการถอนสภาพ การจัดข้ึนทะเบียนและการจัดหาผลประโยชน์  

ตามประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2550 ข้อ 13 

4.2.5 ประกาศตามแบบ ท.ด. 25 ก าหนด 30 วัน 

4.2.6 จัดให้มีการประชุมราษฎรในพ้ืนที่/ราษฎรที่เคยใช้ประโยชน์ร่วมกัน 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือขอความเห็นในการขอใช้และขอถอนสภาพ หรือจัดข้ึน

ทะเบียนที่ดิน 

4.2.7 จังหวัดด า เนินการท าหนังสือขอใ ห้หน่วยงานที่ มีอ านาจหน้ าที่ 

ตามกฎหมายตรวจสอบและให้ความเห็นว่า เห็นควรอนุญาตในการขอใช้และขอถอนสภาพ 

หรือจัดข้ึนทะเบียนที่ดินดังกล่าวหรือไม่ อย่างไร 

4.2.7.1 ส านักงานพัฒนาที่ดินเขตพ้ืนที่ตรวจสอบเขตป่าไม้ถาวร 

ตามมติคณะรัฐมนตรี 

4.2.7.2 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ตรวจสอบเขตป่าสงวนแห่งชาติ 

4.2.7.3 ส านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ตรวจสอบเขตอุทยานแห่งชาติ  

หรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเขตห้ามล่าสัตว์ป่า 

4.2.7.4 สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนพ้ืนที่ตรวจสอบเขตพ้ืนที่ 

ป่าชายเลนตามมติคณะรัฐมนตรี 

4.2.7.5 หน่วยทหารในเขตพ้ืนที่ตรวจสอบว่ามีความส าคัญทาง

ยุทธศาสตร์หรือไม่ ควรอนุญาตหรือไม่ 

4.2.7.6 ส านักงานศิลปากรใน เขตพ้ืนที่ รับ ผิดชอบ ตรวจสอบ 

ว่ามีโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ หรือเป็นแหล่งโบราณคดีซ่ึงมีความส าคัญ 

ทางประวัติศาสตร์หรือไม่ 

4.2.7.7 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าขัดข้องหรือไม่ ควรอนุญาต

หรือไม่ 

4.2.7.8 ส านักงานส่ิงแวดล้อมจังหวัดหรือส านักงานส่ิงแวดล้อม 

ภาคว่าจะขัดข้องทางด้านส่ิงแวดล้อมหรือไม่ ควรอนุญาตหรือไม่  

คู่มือการอนุมัติ อนุญาต ขอใช้พ้ืนท่ีจากส่วนราชการ (ฉบับปรับปรุง ปี พ.ศ. 2565) 7 



4.2.7.9 ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดว่าขัดข้องทาง 

ด้านผังเมืองหรือไม่ 

4.2.7.10 ส านักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดว่าอยู่ในเขตพระราชกฤษฎีกา

ก าหนดเป็นเขตปฏิรูปที่ดินหรือไม่ หากอยู่จะต้องได้รับแจ้งว่าไม่ประสงค์จะใช้เพ่ือการปฏิรูป

ที่ดินตลอดไปก่อน  

4.2.7.11 อ าเภอ/จังหวัด มีความเห็นเป็นประการใด ควรอนุญาตหรือไม่ 

4.2.7.12 หน่วยราชการอื่ น  ๆ  ที่ เ กี่ ยว ข้องแล้วแต่ เ ห็นสมควร 

เช่น แขวงการทาง เป็นต้น 

4.2.8 น า เ ข้ า คณ ะกรรมก า รป ร ะ จ า จั ง หวั ด พิ จ า รณาต ามร ะ เ บี ย บ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการเกี่ยวกับการอนุญาตตามมาตรา 9 

แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2543 ข้อ 8, 9 

4.2.9 เสนอผู้ว่าราชการจังหวัดออกใบอนุญาตแล้วแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ถ้าเป็นที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ราษฎรใช้ประโยชน์ร่วมกัน ให้ส่งเร่ืองให้ 

กรมที่ดินเพ่ือเสนอรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติ ก่อนออกใบอนุญาต 

คู่มือการอนุมัติ อนุญาต ขอใช้พ้ืนท่ีจากส่วนราชการ (ฉบับปรับปรุง ปี พ.ศ. 2565) 8 



4.3 หลักเกณฑ์ผู้ขอ 

ผู้ขอมีสถานะเป็นทบวงการเมือง พร้อมแสดงเหตุผลความจ าเป็นเร่งด่วน 

ในการด าเนินการ และเหตุผลความจ าเป็นในการใช้ประโยชน์ในที่ดินเกิน 10 ไร่ 

4.4 การออกใบอนุญาต 

4.4.1 ออกใบอนุญาตได้คราวละไม่เกิน 5 ป ี

4.4.2 แบบใบอนุญาต ท.ด. 69 ให้ก าหนดเงื่อนไขไว้ด้วยว่า ผู้ขอจะต้องให้

ความร่วมมือในการด าเนินการถอนสภาพ หรือจัดข้ึนทะเบียนที่ดิน โดยใช้งบประมาณตนเอง 

ให้แล้วเสร็จก่อนครบก าหนดเวลาที่อนุญาต โดยเสียค่าตอบแทนให้แก่รัฐ ตามนัยมาตรา 7/1 

แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน 

4.4.3 ถ้าไม่ปฏิ บัติตามเงื่อนไขที่ก าหนด หรือมีผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

หรือเกิดอันตราย ความเสียหาย อย่างร้ายแรง ให้เพิกถอนใบอนุญาตได้ 

4.5 การก าหนดค่าตอบแทน 

ผู้ขอต้องเสียค่าตอบแทนเป็นรายปีให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ตามมาตรา 9/1 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน แต่ไม่ เกินไร่ละ 1,000 บาทต่อปี ตามบัญชี 

ท้ายประมวลกฎหมายที่ดิน 

5. แบบฟอร์มค าขออนญุาต

การขออนุญาตใช้ประโยชน์ ในที่ดินของรัฐเป็นการช่ัวคราวตามมาตรา 9 

แห่งประมวลกฎหมายที่ดินย่ืนค าขอตามแบบ ท.ด. 64 

6. เอกสารหลักฐาน

แผนงาน/โครงการ เหตุผลความจ าเป็น วัตถุประสงค์ วิธีการด าเนินการ 

งบประมาณ แผนที่สังเขป ส าเนาแผนที่ภูมิประเทศ มาตราส่วน 1 : 50,000 แสดงที่ตั้งค่า

พิกัด 

 

 ข้อสังเกต

ท บ ว ง ก า ร เ มื อ ง ผู้ ข อ ส า ม า ร ถ ย่ื น ค ว า ม ป ร ะ ส ง ค์ ข อ ใ ช้ แ ล ะ ข อ ถ อ น ส ภ า พ ห รื อ

จัดข้ึนทะเบียนท่ีดินไปในคราวเดียวกัน โดยในการขอความเห็นราษฎรในพ้ืนท่ี/ราษฎรท่ีเคยใช้ประโยชน์

ร่ ว ม กั น  อ งค์ ก ร ปกครอง ส่ ว น ท้ อ ง ถ่ิ น  อ า เ ภ อ  จั ง ห วั ด  แ ล ะ ห น่ ว ยง า น ร า ชก า รอื่ น  ๆ 

ท่ี เก่ียวข้อง ควรให้ความเห็นพร้อมไปในคราวเดียวกัน ว่ าไม่ ขัดข้อง เห็นควรอนุญาตในการขอใช้  

และถอนสภาพ ห รือจัด ข้ึนทะ เ บียน (แ ล้วแต่กรณี )  ท่ีส าธารณประ โยชน์  (ชื่ อที่ สาธารณะ) 

ท้ังแปลง/บางส่วน เน้ือท่ี        เ พ่ื อ ใ ห้       ( ชื่ อ ห น่ ว ย ง า น )      ใ ช้ เ ป็ น ป ร ะ โ ย ช น์ 

(ต าม วัตถุ ปร ะสงค์ ของหน่ วยง าน )   เ พ่ื อ จ ะ ไ ด้ ใ ช้ ป ร ะ กอบก า ร พิ จ า รณาก า รขอ ใ ช้ แ ล ะ

ขอถอนสภาพหรือจัดข้ึนทะเบียนท่ีดินต่อไป โดยไม่ต้องกลับไปขอความเห็นใหม่อีกคร้ัง

คู่มือการอนุมัติ อนุญาต ขอใช้พ้ืนท่ีจากส่วนราชการ (ฉบับปรับปรุง ปี พ.ศ. 2565) 9 





กรมธนา รัก ษ์
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 ที่ราชพัสดุ 

กรมธนารักษ ์

ตามเจตนารมณ์ของกฎหมายว่าด้วยที่ราชพัสดุ ได้มีจุดหมายให้ที่ราชพัสดุมีไว้หรือ

สงวนไว้เพ่ือใช้ประโยชน์ในทางราชการ ดังนั้น ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึง

สามารถขอใช้ที่ราชพัสดุเพ่ือประโยชน์ในทางราชการได้ตามความจ าเป็นและสมควร โดยเมื่อ

ครอบครองหรือใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุแล้วจะต้องมีหน้าที่ในการปกครอง ดูแล บ ารุงรักษา 

และใช้ที่ราชพัสดุให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ 

ที่เกี่ยวข้อง จึงได้จัดท าคู่มือการใช้ที่ราชพัสดุนี้ ข้ึน เพ่ือเป็นการเผยแพร่ความรู้และสร้าง 

ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การใช้ที่ราชพัสดุให้กับส่วนราชการผู้ใช้ที่ราชพัสดุได้ทราบ  

เพ่ือใช้เป็นแนวทางให้กับผู้ใช้ที่ราชพัสดุในการด าเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมาย ที่ราชพัสดุ 

โดยเฉพาะอย่างย่ิงเพ่ือให้ส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตระหนักว่าที่ราชพัสดุนั้น

มีจ ากัด ควรดูแลรักษาและหวงแหนไว้และเป็นทรัพย์สินของส่วนรวมของประเทศ  

ไม่ใช่ส่วนราชการใดส่วนราชการหนึ่งเป็นการเฉพาะเพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อทางราชการต่อไป 

1. นิยามของผู้มีสิทธิขอใช้/ผู้ใช้ที่ราชพัสดุ 

ตามกฎกระทรวงการใช้ที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2563 ได้ก าหนดค านิยามของผู้มีสิทธิ 

ขอใช้และผู้ใช้ที่ราชพัสดุไว้ดังนี้  

1 .1 “ ผู้ขอใช้ที่ราชพัสดุ” หมายความว่า ส่วนราชการหรือองค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่นที่ขอใช้ที่ราชพัสดุ 

1.2 “ผู้ใช้ที่ราชพัสดุ” หมายความว่า ส่วนราชการหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่

เป็นผู้ใช้ ปกครอง ดูแล และบ ารุงรักษาที่ราชพัสดุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      หมายเหตุ 

“ส่วนราชการ” “องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน” ตามกฎหมายเก่ียวกับท่ีราชพัสดุ หมายถึง 

1. ส่วนราชการ หมายถึง ส่วนราชการตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม  

พ.ศ. 2545 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม และหน่วยงานท่ีรับผิดชอบงานธุรการขององค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ

หรือศาลหรือองค์กรอัยการหรือรัฐสภา 

2. องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน หมายถึง องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล 

กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอื่นท่ีมีกฎหมายจัดต้ัง 
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2. กฎหมายที่เก่ียวข้อง 

2.1 พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2562 

2.2 กฎกระทรวงการใช้ที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2563 

 

 

                                       กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 

3. หลักเกณฑ์การพิจารณาอนุญาตให้ใช้ที่ราชพัสดุ 

หลักเกณฑ์การพิจารณาอนุญาตให้ใช้ที่ราชพัสดุในเขตกรุงเทพมหานครเป็นอ านาจ

ของอธิบดี ส่วนในจังหวัดอื่นนอกเหนือจากกรุงเทพมหานครเฉพาะการขอใช้ที่ราชพัสดุ  

ตามกฎกระทรวงการใช้ที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2563 ข้อ 7 (1) และ ข้อ 7 (2) เป็นอ านาจของ 

ผู้ว่าราชการจังหวัดในการพิจารณาอนุญาต 

4. การย่ืนหนังสือแสดงความประสงค์ขอใช้ที่ราชพัสดุ ให้ผู้ขอใช้ที่ราชพัสดุ
ย่ืน ณ สถานที่ดังต่อไปนี้ 

4.1 ที่ราชพัสดุตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร ให้ย่ืนต่อกรมธนารักษ์ 

4.2 ที่ราชพัสดุตั้งอยู่ในจังหวัดนอกจากกรุงเทพมหานคร ให้ย่ืนต่อส านักงาน 

ธนารักษ์พ้ืนที่ซ่ึงที่ราชพัสดุตั้งอยู่ 

5. หลักเกณฑ์การขอใช้ที่ราชพัสดุ และมาตรฐานการใช้ที่ราชพัสดุ 

  5.1 การขอใช้ที่ราชพัสดุ 

      ในการขอใช้ที่ราชพัสดุ ให้ผู้ขอใช้ที่ราชพัสดุซ่ึงประสงค์จะขอใช้ที่ราชพัสดุ 

เพ่ือประโยชน์ในทางราชการในการปฏิบัติตามหน้าที่และอ านาจย่ืนหนังสือแสดงความประสงค์

ขอใช้ที่ราชพัสดุ โดยแจ้งวัตถุประสงค์ในการขอใช้ที่ราชพัสดุ พร้อมด้วยเอกสารหรือหลักฐาน 

ที่เกี่ยวข้อง โดยสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 กรณี คือ กรณีที่ 1 ที่ราชพัสดุที่ขอใช้เป็นที่ว่าง 

และไม่อยู่ ในความครอบครองของหน่วยงานใด และกรณี ที่  2 ที่ ราชพัสดุที่ อ ยู่ ใน 

ความครอบครองของส่วนราชการ ซ่ึงกรมธนารักษ์ได้ก าหนดแนวทางในการด าเนินการไว้ 

ดังนี ้

  5.1.1 กรณีที่ราชพัสดุเป็นที่ว่างและไม่อยู่ในความครอบครองของหน่วยงานใดให้

ย่ืนค าขอใช้ต่อกรมธนารักษ์ หรือส านักงานธนารักษ์พ้ืนที่ 

  5.1.2 กรณีเป็นที่ราชพัสดุที่อยู่ในความครอบครองของส่วนราชการผู้ขอใช้ที่ราช

พัสดุจะต้องท าความตกลงกับส่วนราชการที่ครอบครองอยู่ก่อน เมื่อได้รับความยินยอมแล้ว

จึงจะย่ืนค าขอใช้ต่อกรมธนารักษ์หรือส านักงานธนารักษ์พ้ืนที่ 

5.2 หลักเกณฑ์และข้ันตอนการขอใช้ที่ราชพัสดุ 
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5.2.1 หลักฐานประกอบการขอใช้ที่ราชพัสดุ 

       ผู้ขอใช้ที่ราชพัสดุซ่ึงประสงค์จะขอใช้ที่ราชพัสดุเพ่ือประโยชน์ในทาง

ราชการในการปฏิบัติตามหน้าที่และอ านาจย่ืนหนังสือแสดงความประสงค์ขอใช้ที่ราชพัสดุ 

พร้อมด้วยเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ซ่ึงอย่างน้อยต้องประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้ 

1) แบบขอใช้ที่ราชพัสดุ (แบบ ทบ.4) โดยกรอกรายละเอียดต่างๆ  

ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ และลงนามโดยหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวง ทบวง กรม  

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้ที่ได้รับมอบอ านาจจากหัวหน้าส่วนราชการดังกล่าว 

2) รายละเอียดเกี่ยวกับโครงการที่จะขอใช้ที่ราชพัสดุ 

3) ค าขอตั้งงบประมาณหรือเอกสารการได้ รับอนุมัติงบประมาณ 

ของโครงการที่จะขอใช้ที่ราชพัสดุ  

4) แผนที่แสดงรายละเอียด 

(1) ที่ตั้งและพิกัดของที่ราชพัสดุ โดยแสดงสถานที่ส าคัญ เช่น  

ศูนย์ราชการหลักของจังหวัดหรืออ าเภอ ศาสนสถาน โบราณสถาน หรือสถานศึกษา ในระยะ

สิบกิโลเมตรจากที่ตั้งของที่ราชพัสดุ 

(2) การใช้ประโยชน์ในที่ดินที่ เ ป็นที่ราชพัสดุในปัจจุบันทั้งแปลง  

และแสดงการใช้ประโยชน์ในที่ดินบริเวณข้างเคียง 

5) แผนผังแสดงการใช้ประโยชน์ในที่ดินเฉพาะบริเวณที่ขอใช้ที่ราชพัสดุ  

โดยแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับอาคารและส่ิงปลูกสร้างที่จะปลูกสร้าง ซ่ึงมีมาตราส่วน 

ที่ถูกต้องตามหลักวิชาการและรับรองโดยสถาปนิก วิศวกร นายช่างโยธา หรือ นายช่างส ารวจ 

6) เอกสารหรือหลักฐานอื่นตามที่อธิบดีก าหนด 

ในกรณีที่ราชพัสดุอยู่ในพ้ืนที่เดียวกันกับพ้ืนที่ที่ส่วนราชการหรือ

หน่วยงานของรัฐแห่งอื่นมีหน้าที่และอ านาจดูแลรับผิดชอบ ให้ผู้ขอใช้ที่ราชพัสดุย่ืนหนังสือ

แสดงความเห็นของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐดังกล่าวเพ่ือประกอบการพิจารณาด้วย 

5.2.2 กรณีส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขอใช้ที่ราชพัสดุ 

ส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ขอใช้ที่ราชพัสดุจะขอใช้

ที่ราชพัสดุได้เฉพาะเพ่ือประโยชน์ในทางราชการในการปฏิบัติตามหน้าที่และอ านาจเท่านั้น  

โดยในการขอใช้จะต้องแจ้งเหตุผลความจ าเป็นในการขอใช้ที่ราชพัสดุนั้นให้ชัดเจน และจะต้อง

ย่ืนค าขอใช้ต่อกรมธนารักษ์ ดังนี้ 

1) กรณีที่ราชพัสดุตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร 

ให้ย่ืนค าขอใช้ที่ราชพัสดุต่อกรมธนารักษ์ โดยแนบเอกสารหลักฐาน 

ประกอบค าขอใช้ตามข้อ 5.2.1 ให้ครบถ้วน และมีข้ันตอนการด าเนินการ ดังนี้ 
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2) กรณีที่ ราชพัสดุตั้ งอ ยู่ ในจังหวัดอื่น ใ ห้ ย่ืนค าขอใ ช้ที่ ราชพัสดุ

ต่อส านักงานธนารักษ์พ้ืนที่  โดยแบ่งเป็น 2 กรณีคือ 

(1) การขอใช้ที่ราชพัสดุเป็นการช่ัวคราวในกรณีที่มีความจ าเป็นและ

เร่งด่วนเพ่ือประโยชน์ในการป้องกันหรือบรรเทาสาธารณภัย และการขอใช้ที่ราชพัสดุ 

เพ่ือก่อสร้างอาคารที่ท าการบ้านพัก กิจการสาธารณูปการ หรือกิจการสาธารณูปโภค ซ่ึงมี 

เนื้อที่ที่ ใ ช้ในการก่อสร้างและเนื้อที่ที่ขอใช้ทั้งหมดตามที่อธิบดีก าหนด ให้ ย่ืนค าขอใช้ 

ต่อส านักงานธนารักษ์พ้ืนที่ พร้อมแนบเอกสารประกอบค าขอตามข้อ 5.2.1 ให้ครบถ้วน 

โดยส านักงานธนารักษ์พ้ืนที่จะรวบรวมเอกสารหลักฐานน าเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณา

อนุญาต และมีข้ันตอนการด าเนินการ ดังนี้ 
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(2) กรณีการขอใช้ที่ราชพัสดุที่มีเนื้อที่ที่ใช้ในการก่อสร้างและเนื้อที่ 

ที่ขอใช้ทั้งหมดไม่ เ ป็นไปตามที่อธิบดีก าหนด  ผู้ขอใช้ที่ ราชพัสดุจะต้องย่ืนค าขอใช้ 

ต่อส านักงานธนารักษ์พ้ืนที่ โดยแนบเอกสารหลักฐานประกอบค าขอตามข้อ 5.2.1 ให้ครบถ้วน 

และส านักงานธนารักษ์ พ้ืนที่จะรวบรวมเอกสารหลักฐานน าเสนอผู้ว่ าราชการจังหวัด 

ให้ความยินยอมแล้วส่งเร่ืองให้กรมธนารักษ์พิจารณาอนุญาต โดยมีข้ันตอนการด าเนินการ ดังนี้ 
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5.2.3 กรณีผู้ใช้ที่ราชพัสดุเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้ที่ราชพัสดุ 

 กระบวนงานนี้ไม่รวมถึงการขอเปลี่ยนแปลงจากการใช้ในราชการมาเป็น 

การจัดหาประโยชน์ ซ่ึงการด าเนินการในลักษณะเช่นนี้ต้องส่งคืนหรือยินยอมในการน า 

ที่ราชพัสดุในความครอบครองมาจัดให้เช่า โดยต้องแจ้งให้กรมธนารักษ์เป็นผู้ด าเนินการ 

 ตามกฎกระทรวงการใช้ที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2563 ข้อ 11 วรรคสอง ก าหนดไว้ว่า 

เมื่อผู้ใช้ที่ราชพัสดุเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้ที่ราชพัสดุ ให้แจ้งและขอท าความตกลง 

กับกรมธนารักษ์ใหม่ ให้น าความ ในข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5 และข้อ 7 มาใช้บังคับแก่การขอท า 

ความตกลงเพ่ือเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้ที่ราชพัสดุตามวรรคสองด้วยโดยอนุโลม 

โดยมีข้ันตอนด าเนินการ ดังนี้ 
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5.3 เกณฑ์มาตรฐานการใช้ที่ราชพัสดุ 

 กรมธนารักษ์ได้ก าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาอนุญาตให้ส่วนราชการ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซ่ึงขอใช้ที่ราชพัสดุนั้นตามที่จ าเป็นและสมควร เพ่ือประโยชน์

ในทางราชการให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ดังนี้ 

5.3.1 การขอใช้ที่ราชพัสดุเพ่ือก่อสร้างที่ท าการ 

 หมายถึง สถานที่ท างาน เช่น อาคารที่ท าการ ห้องสมุดประชาชน  

ศูนย์การเรียนรู้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นต้น 

เกณฑ์มาตรฐานการใช้ที่ราชพัสดุ 

การขอใช้ที่ดินราชพัสดุ การขอใช้อาคารราชพัสดุ 

เนื้อที่ไม่เกิน 1 ไร่        เนื้อที่ไม่เกิน 10 ตารางเมตรต่อคน 

*** ในกรณีขอใช้เกินมาตรฐานหรือมิได้ก าหนดมาตรฐานไว้ ให้ผู้ขอใช้ 

ที่ราชพัสดุช้ีแจงเหตุผลความจ าเป็น พร้อมกับจัดท าแผนผังแสดงโครงการที่จะใช้ประโยชน์ 

ส่งให้กรมธนารักษ์เพ่ือประกอบการพิจารณาเป็นราย ๆ ไป *** 
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5.3.2 การขอใช้ที่ราชพัสดุเพ่ือก่อสร้างที่พักข้าราชการ 

 หมายถึง สถานที่ท างาน เช่น อาคารที่ท าการ ห้องสมุดประชาชน 

ศูนย์การเรียนรู้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นต้น 

ประเภท/ระดับต าแหนง่ 

เนื้อที่ที่ขอใช้ทั้งหมด (ไมเ่กิน) 

บ้านเดี่ยว 

(ตรว.) 

บ้านแฝด 

(ตรว.) 

อาคารชุด 

พักอาศัย 3 ช้ัน 

ไม่เกิน 15 ยูนิต 

(ตรว.) 

อาคารชุด 

พักอาศัย 3 ช้ัน 

ไม่เกิน 30 ยูนิต 

(ตรว.) 

1. จวนผู้ว่าราชการจังหวัด 400 

2. ประเภทบริหาร

        - ระดับต้นและ

ระดับสูง 

    ประเภทวิชาการ 

        - ระดับทรงคุณวุฒิ 

80 - - - 

3. ประเภทอ านวยการ

     - ระดับต้นและ

ระดับสูง  

    ประเภทวิชาการ 

       - ระดับเช่ียวชาญ 

    ประเภททัว่ไป  

       - ระดับทักษะพิเศษ 

65 - - - 

4. ประเภทวิชาการ

       - ร ะดับช านาญการ

พิเศษ  

    ประเภททั่วไป 

       - ระดับอาวุโส 

55 - 250 450 

5. ประเภทวิชาการ

       - ระดับช านาญการ 

    ประเภททั่วไป  

       - ระดับช านาญงาน 

45 - 250 450 

4. ประเภทวิชาการ

       - ระดับปฏิบัติการ 

   ประเภททั่วไป  

       - ระดับปฏิบัติงาน 

- 65 200 400 
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เนื้อที่ที่ ใช้ในการปลูกสร้างให้รวมพ้ืนที่ สัญจรและระยะเว้นว่างตามที่

กฎหมายก าหนด  โดยมีพ้ืนที่ ใช้สอยของอาคารส่ิงปลูกสร้างตามบัญชีราคามาตรฐาน

ส่ิงก่อสร้างของส านักงบประมาณที่ประกาศใช้ล่าสุด ณ ช่วงเวลาที่ขอใช้ 

*** ในกรณีที่ขอใช้ที่ดินราชพัสดุ เ พ่ือก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ 

ในลักษณะรูปแบบอื่นที่ไม่ได้ก าหนดมาตรฐานไว้หรือขอใช้เกินมาตรฐานก าหนด ให้ผู้ขอใช้ 

ที่ราชพัสดุรวบรวมเอกสารหลักฐานส่งให้กรมธนารักษ์พิจารณาความเหมาะสมเป็นกรณีไป *** 

5.3.3 การขอใช้ที่ราชพัสดุเพ่ือก่อสร้างกิจการสาธารณูปโภค 

กิจการสาธารณูปโภค ลักษณะการด าเนินการ 

1. ถนน -  การขยายความกว้างหรือความยาว การปรับปรุง ซ่อมแซม 

   ถนนที่มีอยู่เดิมในที่ราชพัสดุ หรือถนนในเขตคนัคลอง

ชลประทาน 

-  การตัดถนนใหม่ในที่ราชพัสดุ เช่ือมระหว่างถนนสาธารณะ

กับถนนสาธารณะ 

-  การตัดถนนใหม่ในที่ราชพัสดุ  เช่ือมระหว่างทางหรือถนน 

   ภายในที่ราชพัสดุที่มีอยู่เดิม 

2. ไฟฟา้  ประปา  โทรศัพท์

การระบายน ้า

การส่ือสาร

สถานีสูบน ้า

เข่ือนป้องกันตลิ่ง

เข่ือนป้องกันน ้าท่วม

ก าแพงกันดนิ

-  การปักเสา พาดสายไฟฟา้ หรือปรับปรุง ซ่อมแซมเสา 

หรือสายไฟฟา้ 

-  การวางหรือปรับปรุง ซ่อมแซมท่อประปา  ท่อระบายน ้า 

-  การวางหรือปรับปรุง ซ่อมแซมสายโทรศัพท์ หรือสายส่ง

ระบบการส่ือสาร 

-  การก่อสร้าง หรือปรับปรุง ซ่อมแซมสถานีสูบน ้า 

-  การก่อสร้าง หรือปรับปรุง ซ่อมแซมเข่ือนป้องกันตลิ่ง/

การก่อสร้างเข่ือนป้องกันน ้าท่วม/การก่อสร้างก าแพง 

กันดิน 

3. ระบบโครงข่ายคมนาคม

ที่ใช้ในการสัญจรไปมา

-  การก่อสร้างสะพาน ทางเช่ือมระหว่างถนนสาธารณะ 

ทางยกระดับหรือทางลอด หรืออุโมงค์ข้ามแยก 

-  การก่อสร้างสะพานคนข้าม 

-  การก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า 

-  หรือลักษณะการด าเนนิการจัดสร้างระบบโครงข่าย

การจราจรที่มีลักษณะเดยีวกัน 

อนึ่ง การขอใช้ที่ราชพัสดุเพ่ือจัดสร้างระบบโครงข่ายคมนาคมที่ใช้ใน 

การสัญจรไปมาดังกล่าว ต้องไม่เป็นการเอื้อประโยชน์ให้เอกชนรายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ 
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*** การให้ใช้ที่ราชพัสดุเพ่ือกิจการดังกล่าวข้างต้น หากที่ดินอยู่ใน 

ความครอบครองของส่วนราชการอื่น หรือเป็นพ้ืนที่ที่จัดให้เช่า จะต้องได้รับความยินยอม 

จากส่วนราชการผู้ครอบครองหรือผู้เช่าก่อนแล้วแต่กรณี และการด าเนินการจะต้องประสาน 

และตรวจสอบ รวมทั้งปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการก่อสร้างอาคาร

หรือส่ิงปลูกสร้างด้วย ในกรณีการขอใช้ที่ราชพัสดุไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนดขอให้

ส านักงานธนารักษ์พ้ืนที่พิจารณาให้ความเห็นก่อนส่งให้กรมธนารักษ์พิจารณา *** 

5.3.4 การขอใช้ที่ราชพัสดุเพ่ือจดัสร้างสาธารณูปการ 

ประเภท 
มาตรฐานการใช ้

เนื้อที่ไม่เกิน 

1. สวนสาธารณะ 10 ไร่ 

2. สนามกีฬา  ลานกีฬา 3 ไร่ 

3. การก่อสร้างศาลาที่พักริมทาง ป้อมยาม ป้อมต ารวจ

ศูนย์บริการ  ข้อมูลเพ่ือการท่องเที่ยว หรือการ

ด าเนินการในลักษณะท านองเดียวกันในที่ราชพัสดทุี่อยู่

ในเขตทางหรือเขตชลประทาน

ให้ใช้ที่ราชพัสดุจ านวนเนือ้ที่ 

ตามความจ าเป็น 

4. การติดตั้งป้ายบอกทางหรือป้ายประชาสัมพันธ์ของ

ทางราชการ ในที่ราชพัสดุที่อยู่ในเขตทางหรือเขต

ชลประทาน 

ให้ใช้ที่ราชพัสดุจ านวนเนือ้ที่ 

ตามความจ าเป็น 

*** การก าหนดเกณฑ์มาตรฐานการใช้ที่ราชพัสดุ ตามข้อ 5.3 ข้างต้น 

อาศัยอ านาจตามกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแล บ ารุงรักษา 

ใช้และจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2545 ข้อ 14 วรรคสาม (2) ที่ใช้บังคับอยู่ใน 

วันก่อนวันที่กฎกระทรวงการใช้ที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2563 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 137 

ตอนที่  98 ก เมื่อวันที่  3 ธันวาคม 2563 ให้ ใช้ บังคับได้ต่อไปเท่าที่ ไม่ ขัดหรือแย้ง 

กับกฎกระทรวงการใช้ที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2563 จนกว่าจะมีระเบียบที่ออกตามกฎกระทรวงนี้ *** 

5.4 เงื่อนไขการใช้ที่ราชพัสดุส าหรับผู้ใช้ที่ราชพัสดุ 

5.4.1 ต้องใช้ที่ราชพัสดุตามวัตถุประสงค์ที่ขอใช้ภายในระยะเวลา 3 ปี นับแต่

วันที่ท าความตกลงกับกรมธนารักษ์ 

5.4.2 ในกรณีที่มีการใช้ ร้ือถอน หรือดัดแปลงที่ราชพัสดุ หรือกระท าการใด ๆ 

อันมีผลกระทบต่อสาระส าคัญหรือสถานะของที่ราชพัสดุ โดยยังเป็นการด าเนินการตาม

วัตถุประสงค์เดิมให้ผู้ใ ช้ที่ราชพัสดุแจ้งกรมธนารักษ์ทราบเพ่ือแก้ไขรายการทะเบียน 

ที่ราชพัสดุให้ถูกต้อง 

5.4.3 ผู้ ใ ช้ที่ ราชพัสดุ ซ่ึงประสงค์จะ ร้ือถอนหรือดัดแปลงอาคารหรือ 

ส่ิงปลูกสร้างที่เป็นที่ราชพัสดุที่อาจมีผลกระทบต่อคุณค่าทางประวัติศาสตร์ ศิลปกรรม หรือ

สถาปัตยกรรมที่ควรอนุ รักษ์ของอาคารหรือส่ิงปลูกสร้าง ตามบัญชีรายช่ืออาคาร 
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หรือส่ิงปลูกสร้างที่อธิบดีก าหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการที่ราชพัสดุต้องได้รับ 

ความยินยอมจากกรมธนารักษ์หรือส านักงานธนารักษ์พ้ืนที่แล้วแต่กรณีก่อน 

5.4.4 ผู้ใช้ที่ราชพัสดุ ซ่ึงประสงค์จะร้ือถอนหรือดัดแปลงอาคารหรือ 

ส่ิงปลูกสร้างที่ เ ป็นที่ราชพัสดุที่ เ ป็นโบราณสถาน ให้ด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วย

โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 

5.4.5 การจ าหน่ายอาคารหรือส่ิงปลูกสร้างที่ ร้ือถอนการจ าหน่ายวัสดุ 

ที่ร้ือถอน หรือการจ าหน่ายต้นไม้ ดิน หรือวัสดุอื่น ๆ ที่ได้จากที่ราชพัสดุ ให้ผู้ใช้ที่ราชพัสดุ

ปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีก าหนด ทั้งนี้ ถ้ามีเงินที่ได้จากการจ าหน่ายให้น าส่งคลัง

เป็นรายได้แผ่นดินในนามของกรมธนารักษ์ 

5.4.6 ต้องดูแลและบ ารุงรักษาที่ราชพัสดุให้คงอยู่ในสภาพที่ เหมาะสม 

แก่การใช้ประโยชน์อยู่ เสมอ และระมัดระวังมิให้เกิดการบุกรุกหรือความเสียหายใด  ๆ  

แก่ที่ราชพัสดุ และให้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบสภาพที่ราชพัสดุได้ โดยเจ้าหน้าที่แจ้งเป็นหนังสือ

ให้ผู้ใช้ที่ราชพัสดุทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน    

5.4.7 ต้องจัดท ารายงานเกี่ยวกับการใช้ ปกครอง ดูแลและบ ารุงรักษา 

ที่ราชพัสดุ เสนอต่อกรมธนารักษ์ภายในเดือนกันยายนของทุกป ี

6. แบบฟอร์มค าขออนุญาต 

แบบขอใช้ที่ราชพัสดุ (แบบ ทบ.4) โดยกรอกรายละเอียดต่างๆ ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ 

และลงนามโดยหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวง ทบวง กรม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หรือผู้ที่ได้รับมอบอ านาจจากหัวหน้าส่วนราชการดังกล่าว 

7. เอกสารหลักฐานประกอบการขอใช้ที่ราชพัสดุ 

7.1 รายละเอียดเกี่ยวกับโครงการที่จะขอใช้ที่ราชพัสดุ 

7.2 ค าขอตั้งงบประมาณหรือเอกสารการได้รับอนุมัติงบประมาณของโครงการ 

ที่จะขอใช้ที่ราชพัสดุ  

7.3 แผนที่แสดงรายละเอียด 

7.4 ที่ตั้งและพิกัดของที่ราชพัสดุ โดยแสดงสถานที่ส าคัญ เช่น ศูนย์ราชการ 

หลักของจังหวัดหรืออ าเภอ ศาสนสถาน โบราณสถาน หรือสถานศึกษา ในระยะสิบกิโลเมตร

จากที่ตั้งของที่ราชพัสด ุ

7.5 การใช้ประโยชน์ ในที่ดินที่ เ ป็นที่ราชพัสดุในปัจจุ บันทั้งแปลง และแสดง 

การใช้ประโยชน์ในที่ดินบริเวณข้างเคียง 

7.6 แผนผังแสดงการใช้ประโยชน์ในที่ดินเฉพาะบริเวณที่ขอใช้ที่ราชพัสดุ โดยแสดง

รายละเอียดเกี่ยวกับอาคารและส่ิงปลูกสร้างที่จะปลูกสร้าง ซ่ึงมีมาตราส่วนที่ถูกต้อง 

ตามหลักวิชาการและรับรองโดยสถาปนิก วิศวกร นายช่างโยธา หรือ นายช่างส ารวจ 

7.7 เอกสารหรือหลักฐานอื่นตามที่อธิบดีก าหนด 
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 พ้ืนทีป่ฏิรูปทีดิ่นเพ่ือเกษตรกรรม 

ส ำนักงำนกำรปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม

“กำรปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม” ตำมพระรำชบัญญัติกำรปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม 

พ.ศ. 2518 มำตรำ 4 หมำยควำมว่ำ กำรปรับปรุงเกี่ยวกับสิทธิ และกำรถือครองในที่ดิน 

เพ่ือเกษตรกรรม รวมตลอดถึงกำรจัดที่อยู่อำศัยในที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมนั้น โดยรัฐน ำที่ดิน

ของรัฐ หรือที่ดินที่รัฐจัดซ้ือหรือเวนคืนจำกเจ้ำของที่ดิน ซ่ึงมิได้ท ำประโยชน์ในที่ดินนั้น 

ด้วยตนเอง หรือมีที่ดินเกินสิทธิตำมพระรำชบัญญัตินี้ เพ่ือจัดให้แก่เกษตรกรผู้ไม่มีที่ดิน 

ของตนเองหรือเกษตรกรที่มีที่ดินเล็กน้อยไม่เพียงพอแก่กำรครองชีพและสถำบันเกษตรกร 

ได้เช่ำซ้ือ เช่ำหรือเข้ำท ำประโยชน์ โดยรัฐให้ควำมช่วยเหลือในกำรพัฒนำอำชีพเกษตรกรรม 

กำรปรับปรุงทรัพยำกรและปัจจัยกำรผลิต ตลอดจนกำรผลิตและกำรจ ำหน่ำยให้เกิดผลดีย่ิงข้ึน 

โดยมีหน่วยงำนที่มีอ ำนำจหน้ำที่ด ำเนินกำรปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมตำมพระรำชบัญญัติ 

นี้คือ ส ำนักงำนกำรปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)  

ตำมพระรำชบัญญัติดังกล่ำว นอกจำกภำรกิจในกำรจัดที่ดินให้เกษตรกรเพ่ือใช้ใน

กำรประกอบอำชีพเกษตรกรรม ส.ป.ก. ยังมีภำรกิจหน้ำที่ในกำรช่วยเหลือพัฒนำปัจจัยต่ำง ๆ 

ที่เกี่ยวข้องกับกำรผลิตทำงกำรเกษตร และชีวิตควำมเป็นอยู่ของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน 

เพ่ือให้เกษตรกรได้ใช้ที่ดินให้เกิดประโยชน์คุ้มค่ำสูงสุด แต่เนื่องจำกกำรพัฒนำพ้ืนที่ 

โดยกำรก่อสร้ำงส่ิงสำธำรณูปโภคในเขตปฏิรูปที่ดินต้องใช้งบประมำณและควำมรู้เฉพำะทำง 

ในกำรด ำเนินกำร ส.ป.ก. จึงได้ออกระเบียบคณะกรรมกำรปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม ว่ำด้วย

กำรมอบหมำยให้เลขำธิกำรส ำนักงำนกำรปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมพิจำรณำอนุญำตกำรใช้

ที่ดินเพ่ือกิจกำรสำธำรณูปโภค และกิจกำรอื่น ๆ ในเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. 2536 เพ่ือให้ 

ส่วนรำชกำร หน่วยงำนของรัฐ รัฐวิสำหกิจ และเอกชนที่ด ำเนินกำรโดยไม่หวังผลก ำไรสำมำรถ 

ขออนุญำตใช้ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินเพ่ือด ำเนินกิจกำรสำธำรณูปโภคและกิจกำรอื่น ๆ ตำมที่

ระเบียบฯ ก ำหนดไว้ ได้แก่ 

1. กำรใช้ที่ดินเพ่ือกำรศึกษำให้ใช้ได้ดังต่อไปนี้ (ระเบียบฯ ข้อ 6)

1.1 โรงเรียนระดับอนุบำล เนื้อที่ไม่เกิน 12 ไร่ 

1.2 โรงเรียนระดับประถมศึกษำ เนื้อที่ไม่เกิน 25 ไร่ 

1.3 โรงเรียนระดับมัธยมศึกษำ เนื้อที่ไม่เกิน 50 ไร่ 

กรณีขอใช้ที่ดินส ำหรับโรงเรียนที่มีกำรสอนหลำยระดับ ให้ใช้เนื้อที่ส ำหรับ

โรงเรียนในระดับที่สูงกว่ำ สถำนที่ตั้งจะต้องอยู่ไม่ห่ำงจำกชุมชนมำกเกินไปและอยู่ในส่ิงแวดล้อม

ที่เหมำะสม 

2. กำรใช้ที่ดินเพ่ือกำรอนำมัย และสำธำรณสุข ให้ใช้ได้ดังต่อไปนี้ (ระเบียบฯ ข้อ 7)

2.1 สถำนบริกำรสำธำรณสุขชุมชน เนื้อที่ไม่เกิน 3 ไร่

2.2 สถำนีอนำมัย เนื้อที่ไม่เกิน 10 ไร่

2.3 โรงพยำบำล เนื้อที่ไม่เกิน 20 ไร่
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3. กำรใช้ที่ดินเพ่ือกำรศำสนำ ให้ใช้ได้ตำมจ ำนวนเนื้อที่ไม่เกิน 15 ไร่ ส ำหรับจัดตั้ง 

ศำสนสถำนตำมประเพณีนิยมแห่งท้องถิ่น (ระเบียบฯ ข้อ 8) 

4. กำรใช้ที่ดินเพ่ือกิจกำรไฟฟำ้ ประปำ ให้ใช้ได้ตำมจ ำนวนเนื้อที่ที่จ ำเป็นแก่กำรนั้น 

(ระเบียบฯ ข้อ 9) 

5. กำรใช้ที่ดินเพ่ือสร้ำงถนน ทำงล ำเลียง ให้ใช้ได้ตำมจ ำนวนเนื้อที่ที่จ ำเป็นแก่กำรนั้น 

(ระเบียบฯ ข้อ 10) 

6. กำรใช้ที่ดินเพ่ือกำรก่อสร้ำงหรือปรับปรุงแหล่งน ้ำเพ่ือกำรประกอบเกษตรกรรม  

เช่น ขุดคู คลอง สระน ้ำ ฝำย อ่ำงเก็บน ้ำ เป็นต้น ให้ใช้ได้ตำมจ ำนวนเนื้อที่ที่จ ำเป็นแก่กำรนั้น 

(ระเบียบฯ ข้อ 11) 

7. กำรใช้ที่ดินเพ่ือจัดสร้ำงสถำนที่รำชกำรและรัฐวิสำหกิจ ให้ใช้ได้ตำมจ ำนวนเนื้อที่ 

ไม่เกิน 5 ไร่ (ระเบียบฯ ข้อ 12) 

8. กำรใช้ที่ดินเ พ่ือส่งเสริมเกษตรกรรม ให้ใช้ได้ตำมจ ำนวนเนื้อที่ที่จ ำเป็น 

และเหมำะสม (ระเบียบฯ ข้อ 13) 

9. กำรใช้ที่ดินเพ่ือสร้ำงที่ท ำกำรสหกรณ์หรือส่ิงก่อสร้ำงอื่นเพ่ือประโยชน์ของ

สหกรณ์ เช่น ยุ้ง ฉำง โกดังหรือไซโล เพ่ือเก็บรักษำผลิตผล ให้ใช้ได้ตำมจ ำนวนเนื้อที่ที่จ ำเป็น

และเหมำะสม (ระเบียบฯ ข้อ 14) 

10. กำรใช้ที่ดินเพ่ือสร้ำงสถำนที่จัดเป็นนันทนำกำร ให้ใช้ได้ตำมจ ำนวนเนื้อที่ 

ตำมที่พิจำรณำเห็นสมควร (ระเบียบฯ ข้อ 15) 

11. กำรใช้ที่ดินเพ่ือจัดสร้ำงศำลำประจ ำหมู่บ้ำน ที่อ่ำนหนังสือประจ ำหมู่ บ้ำน 

หรือห้องสมุดให้ใช้ได้ตำมจ ำนวนเนื้อที่รวมกันไม่เกิน 1 ไร่ (ระเบียบฯ ข้อ 16) 

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

หรือกำรขอใช้ที่ดินเกินจ ำนวนที่ก ำหนดไว้ ให้เสนอคณะกรรมกำรปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม

พิจำรณำตำมควำมจ ำเป็นเพ่ือกิจกำรนั้น (ระเบียบฯ ข้อ 17) 

โดยกระบวนกำรและข้ันตอนกำรขอและกำรพิจำรณำอนุญำตให้ใช้ที่ดินเพ่ือกิจกำร

สำธำรณูปโภคและกิจกำรอื่น ๆ ในเขตปฏิรูปที่ดิน รวมทั้งกฎหมำย คุณสมบัติผู้ย่ืนค ำขอ  

ผู้มีอ ำนำจในกำรพิจำรณำอนุมัติ/อนุญำต และสถำนที่ย่ืนค ำขอ สรุปได้ดังนี้ 

1. กฎหมายที่เก่ียวข้อง 

1.1 ระเบียบคณะกรรมกำรปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม ว่ำด้วยกำรมอบหมำย 

ให้เลขำธิกำรส ำนักงำนกำรปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมพิจำรณำอนุญำตกำรใช้ที่ดินเพ่ือกิจกำร

สำธำรณูปโภคและกิจกำรอื่น ๆ ในเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. 2536 

1.2 ค ำส่ังส ำนักงำนกำรปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม ที่ 855/2561 ส่ัง ณ วันที่  

13 กรกฎำคม 2561 เร่ือง กำรก ำหนดแบบและข้ันตอนแนวทำงปฏิบัติในกำรพิจำรณำ 

ค ำขออนุญำตใช้ที่ดินเพ่ือกิจกำรสำธำรณูปโภคและกิจกำรอื่น ๆ  
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กฎหมำยท่ีเก่ียวข้อง 

1.3 ประกำศคณะกรรมกำรปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม ณ วันที่ 27 มิถุนำยน 2562 

เร่ือง แนวทำงและข้ันตอนในกำรพิจำรณำกำรขอใช้ที่ดินของวัดหรือส ำนักสงฆ์ในเขตปฏิรูป

ที่ดินกรณีเนื้อที่เกินกว่ำ 15 ไร่ 

1 .4 ค ำ ส่ัง ส.ป.ก . ที่  338/2563 ส่ัง ณ วันที่  2 เมษำยน 2563 เ ร่ือง  

กำรมอบอ ำนำจให้ ผู้ว่ ำรำชกำรจังหวัดเป็นผู้พิจำรณำอนุญำตให้ใช้ที่ดินเ พ่ือกิจกำร 

สำธำรณูปโภคและกิจกำรอื่น ๆ ในเขตปฏิรูปที่ดิน กรณีกำรขอใช้ที่ดินเพ่ือก่อสร้ำงระบบประปำ 

และขุดเจำะบ่อบำดำล เนื้อที่ไม่เกิน 2 งำน 

1.5 ค ำส่ัง ส.ป.ก. ที่ 467/2563 ส่ัง ณ วันที่ 25 พฤษภำคม 2563 เร่ือง มอบอ ำนำจ 

ให้ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเป็นผู้พิจำรณำเรียกเก็บหรือยกเว้นค่ำตอบแทนกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน 

กรณีกำรขอใช้ที่ดินเพ่ือก่อสร้ำงระบบประปำและขุดเจำะบ่อบำดำลในเขตปฏิรูปที่ดิน เนื้อที่ 

ไม่เกิน 2 งำน 

1.6 ค ำส่ัง ส.ป.ก. ที่ 200/2562 ส่ัง ณ วันที่ 22 กุมภำพันธ์ 2562 เร่ือง  

กำรมอบอ ำนำจให้ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเป็นผู้พิจำรณำอนุญำตให้ใช้ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน 

ตำมบันทึกข้อตกลงร่วมมือระหว่ำง 9 หน่วยงำน 

1.7 หนังสือ ส.ป.ก. ที่ กษ 1204/ว 265 ลงวันที่ 22 กุมภำพันธ์ 2562 เร่ือง  

กำรก ำหนดแบบแนวทำงข้ันตอนปฏิบัติตำมบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือระหว่ำง 9 หน่วยงำน

ในเขตปฏิรูปที่ดิน 

1.8 มติคณะกรรมกำรปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม คร้ังที่ 1/2546 เมื่อวันที่  

7 มกรำคม 2546 และคร้ังที่ 2/2547 เมื่อวันที่ 9 กรกฎำคม 2547 

 

 

 

 

 

2. ผู้มีอ านาจอนมุัติ 

2.1 เลขำธิกำรส ำนักงำนกำรปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม (เลขำธิกำร ส.ป.ก.) หรือ 

ผู้ซ่ึงได้รับมอบอ ำนำจจำกเลขำธิกำร ส.ป.ก. โดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรปฏิรูปที่ดิน

จังหวัด มีอ ำนำจพิจำรณำอนุญำตให้ใช้ที่ดินเพ่ือกิจกำรสำธำรณูปโภคและกิจกำรอื่น ๆ ในเขต

ปฏิรูปที่ดินได้ตำมที่ระเบียบคณะกรรมกำรปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมว่ำด้วยกิจกำร

สำธำรณูปโภคฯ ก ำหนดไว้ 

2.2 คณะกรรมกำรปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม (คปก.) มีอ ำนำจพิจำรณำอนุญำต

ให้ใช้ที่ดินเพ่ือกิจกำรสำธำรณูปโภคฯ กรณีใช้ที่ดินเกินจ ำนวนที่ระเบียบคณะกรรมกำรปฏิรูป

ที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมว่ำด้วยกิจกำรสำธำรณูปโภคฯ ก ำหนด หรือกำรใช้ที่ดินเพ่ือกิจกำรอื่น

นอกจำกระเบียบดังกล่ำวข้อ 6 ถึงข้อ 16 ก ำหนดไว้ 
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2.3 คณะกรรมกำรปฏิ รูปที่ดินจังหวัด (ส.ป.ก.จังหวัด) มีอ ำนำจพิจำรณำให้ 

ควำมเห็นชอบก่อนน ำเสนอผู้มีอ ำนำจพิจำรณำอนุญำต 

3. คุณสมบัติของผู้ขออนุญาต 

ผู้ขออนุญำต หมำยถึง ส่วนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ หน่วยงำนของรัฐ หรือเอกชน 

ที่ด ำเนินกำรโดยไม่หวังผลก ำไร กรณีผู้ขออนุญำตที่มิได้มีฐำนะเป็นนิติบุคคลต้องได้รับ 

มอบอ ำนำจจำกผู้มีอ ำนำจตำมกฎหมำยซ่ึงมีหน้ำที่ดูแลรับผิดชอบในกิจกำรที่ขออนุญำต 

ส่วนรำชกำร หมำยถึง กระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนรำชกำรที่เรียกช่ืออย่ำงอื่น  

และมีฐำนะเป็นกรม และให้หมำยควำมรวมถึงจังหวัดและกลุ่มจังหวัดตำมกฎหมำยว่ำด้วย

ระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดินด้วย 

หน่วยงำนของรัฐ หมำยควำมรวมถึง 

3.1 ส่วนรำชกำร/หน่วยงำนของรัฐ 

3.2 รัฐวิสำหกิจ 

3.3 องค์กำรมหำชน 

3.4 หน่วยงำนของรัฐอื่น ๆ ตำมที่กฎหมำยก ำหนด 

 

4. สถานที่ย่ืนค าขออนุญาต 

ส ำนักงำนกำรปฏิรูปที่ดินจังหวัด (สปก. จังหวัด) 

 

 

 

      หมายเหตุ 

 1. รัฐวิสำหกิจ หมำยควำมรวมถึง  

   1.1 องค์กำรของรัฐบำลตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรจัดต้ังองค์กำรของรัฐบำล กิจกำรของรัฐ ซ่ึงมี

กฎหมำยจัดต้ังข้ึน หรือหน่วยงำนธุรกิจท่ีรัฐบำลเปน็เจ้ำของ 

     1.2 บริษัทหรือบริษัทมหำชนจ ำกัดท่ีส่วนรำชกำรหรือรัฐวิสำหกิจตำม 1.1 มีทุนรวมอยู่ด้วยเกิน

ร้อยละห้ำสิบ 

     1.3 บริษัทจ ำกัดหรือบริษัทมหำชนจ ำกัดท่ีส่วนรำชกำรและรัฐวิสำหกิจตำม 1.1 หรือ 1.2 หรือ

รัฐวิสำหกิจตำม 1.1 และ 1.2 หรือท่ีรัฐวิสำหกิจตำม 1.2 มีทุนรวมอยู่ด้วยเกินร้อยละห้ำสิบ 

 2. เอกชนท่ีด ำเนินกำรโดยไม่หวังผลก ำไร หมำยควำมรวมถึง นิติบุคคลท่ีประกอบกิจกำรท่ีเป็น 

กำรให้บริกำรกำรด้ำนสำธำรณูปโภค หรือกิจกำรอื่น ๆ ท่ีเก่ียวข้องกำรปฏิรูปท่ีดินตำมกฎหมำยว่ำด้วย 

กำรปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรมโดยไม่หวังผลก ำไร 
 

 

          ข้อสังเกต 

ท บ ว ง ก ำ ร เ มื อ ง ผู้ ข อ ส ำ ม ำ ร ถ ย่ื น ค ว ำ ม ป ร ะ ส ง ค์ ข อ ใ ช้ แ ล ะ ข อ ถ อ น ส ภ ำ พ ห รื อ 

จัดข้ึนทะเบียนท่ีดินไปในครำวเดียวกัน โดยในกำรขอควำมเห็นรำษฎรในพ้ืนท่ี/รำษฎรท่ีเคยใช้ประโยชน์

ร่ ว ม กัน  อง ค์ กรปกครอง  ส่ ว น ท้ อง ถ่ิ น  อ ำ เ ภ อ  จั ง หวั ด  แ ล ะห น่ ว ยง ำ นร ำ ชก ำ รอื่ น  ๆ  

ท่ี เก่ียวข้อง ควรให้ควำมเห็นพร้อมไปในครำวเดียวกัน ว่ ำไม่ ขัดข้อง เห็นควรอนุญำตในกำรขอใช้   

และถอนสภำพ ห รือจัด ข้ึนทะ เ บียน (แ ล้วแต่กรณี )  ท่ีส ำธำรณประ โยชน์  (ชื่ อ ท่ีสาธารณะ)  

ท้ังแปลง/บำงส่วน เน้ือท่ี        เ พ่ื อ ใ ห้       ( ชื่ อ ห น่ ว ย ง า น )      ใ ช้ เ ป็ น ป ร ะ โ ย ช น์ 

(ต าม วัตถุ ปร ะสงค์ ของหน่ วยง าน )   เ พ่ื อ จ ะ ไ ด้ ใ ช้ ป ร ะ กอบก ำ ร พิ จ ำ รณำก ำ รขอ ใ ช้ แ ล ะ 

ขอถอนสภำพหรือจัดข้ึนทะเบียนท่ีดินต่อไป โดยไม่ต้องกลับไปขอควำมเห็นใหม่อีกคร้ัง 

 

หมายเหตุ  
1. รัฐวิสำหกิจ หมำยควำมรวมถึง  

 1.1 องค์กำรของรัฐบำลตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรจัดต้ังองค์กำรของรัฐบำล กิจกำรของรัฐ 

ซ่ึงมีกฎหมำยจัดต้ังข้ึน หรือหน่วยงำนธุรกิจท่ีรัฐบำลเปน็เจ้ำของ 

 1.2 บริษัทหรือบริษัทมหำชนจ ำกัดท่ีส่วนรำชกำรหรือรัฐวิสำหกิจตำม 1.1 มีทุนรวมอยู่ด้วย

เกินร้อยละห้ำสิบ 

 1.3 บริษัทจ ำกัดหรือบริษัทมหำชนจ ำกัดท่ีส่วนรำชกำรและรัฐวิสำหกิจตำม 1.1 หรือ 1.2 

หรือ รัฐวิสำหกิจตำม 1.1 และ 1.2 หรือท่ีรัฐวิสำหกิจตำม 1.2 มีทุนรวมอยู่ด้วยเกินร้อยละห้ำสิบ 

2. เอกชนท่ีด ำเนินกำรโดยไม่หวังผลก ำไร หมำยควำมรวมถึง นิติบุคคลท่ีประกอบกิจกำรท่ีเป็น

กำรให้บริกำรด้ำนสำธำรณูปโภค หรือกิจกำรอื่น ๆ ท่ีเก่ียวข้องกำรปฏิรูปท่ีดินตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำร

ปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรมโดยไม่หวังผลก ำไร 
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5. ข้ันตอนขออนุญาต 

5.1 ผู้ที่ประสงค์จะขออนุญำตใช้ที่ดินเพ่ือกิจกำรสำธำรณูปโภคและกิจกำรอื่น ๆ  

ในเขตปฏิรูปที่ดิน ซ่ึงมีคุณสมบัติตำมที่ระเบียบฯ ก ำหนด สำมำรถย่ืนค ำขอฯ ตำมแบบที่ ส.ป.ก. 

ก ำหนดพร้อมด้วยเอกสำรหรือหลักฐำนตำมที่ระบุในค ำส่ัง ส.ป.ก. ณ ส.ป.ก.จังหวัด ที่ที่ดินตั้งอยู่ 

5.2 ส.ป.ก.จังหวัด ตรวจสอบควำมถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ของค ำขอฯ เอกสำร

หลักฐำนประกอบค ำขอฯ และคุณสมบัติของผู้ย่ืนค ำขอฯ (หำกไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วนต้องแจ้ง 

ให้ผู้ย่ืนค ำขอฯ ด ำเนินกำรแก้ไขให้ครบถ้วนถูกต้อง) และพิจำรณำควำมเห็นขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมจำกกำรประกอบกิจกำรที่ขออนุญำต 

5.3 ส.ป.ก.จังหวัด จัดส่งเอกสำรหลักฐำนเพ่ือให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องตรวจสอบ

ควำมถูกต้อง ดังนี ้

5.3.1 หลักฐำนพร้อมจัดท ำแผนที่แปลงที่ดินให้ส ำนักจัดกำรแผนที่และสำรบบ

ที่ดินเพ่ือตรวจสอบควำมถูกต้องของแนวเขตปฏิรูปที่ดิน  

5.3.2 ส ำเนำค ำขออนุญำตและแผนที่แสดงต ำแหน่งแปลงที่ดินตำมค ำขอฯ  

มำตรำส่วน 1 : 50,000 ให้ส ำนักพัฒนำพ้ืนที่ปฏิรูปที่ดินตรวจสอบพ้ืนที่ที่ขออนุญำตใช้ที่ดิน

และพิจำรณำว่ำกิจกำรที่ขออนุญำตใช้ที่ดินมีควำมเหมำะสมทำงด้ำนวิศวกรรมหรือเป็น

อุปสรรคต่อกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมหรือไม่ 

5.4 ส.ป.ก.จังหวัด ตรวจสอบค ำขอฯ และเอกสำรประกอบค ำขอฯ พร้อมด้วย 

ผลกำรตรวจสอบและพิจำรณำจำกส ำนักจัดกำรแผนที่และสำรบบที่ดิน และส ำนักพัฒนำพ้ืนที่

ปฏิรูปที่ดินหำกเห็นว่ำเอกสำรถูกต้อง ครบถ้วน ส.ป.ก.จังหวัดด ำเนินกำรเสนอควำมเห็น

ประกอบให้คณะกรรมกำรปฏิรูปที่ดินจังหวัด (คปจ.) พิจำรณำเห็นชอบ 

5.5 หำก คปจ. มีมติเห็นชอบให้ใช้ที่ดินและมติเกี่ยวกับกำรเรียกเก็บค่ำตอบแทน

กำรใช้ที่ดิน ให้ส่งค ำขอฯ และเอกสำรประกอบค ำขอฯ ให้ ส.ป.ก. พิจำรณำต่อไป 

5.6 ส.ป.ก. โดยส ำนักกฎหมำยตรวจสอบค ำขออนุญำตพร้อมเอกสำรหลักฐำน

ประกอบค ำขออนุญำต หำกมีควำมถูกต้อง ครบถ้วน ส ำนักกฎหมำยท ำควำมเห็นประกอบกำร

พิจำรณำเสนอต่อผู้มีอ ำนำจพิจำรณำอนุญำตตำมกรณีดังนี้ 

5.6.1 เลขำธิกำร ส.ป.ก. กรณีขอใช้ที่ดินเพ่ือกิจกำรสำธำรณูปโภคตำมประเภท

กิจกำรที่ก ำหนดข้อ 6 – 16 ของระเบียบคณะกรรมกำรปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม ว่ำด้วย

กำรมอบหมำยให้เลขำธิกำรส ำนักงำนกำรปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมพิจำรณำอนุญำตใช้ที่ดิน

เพ่ือกิจกำรสำธำรณูปโภคและกิจกำรอื่น ๆ ในเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. 2536 

5.6.2 คปก. กรณีขอใช้ที่ดินเพ่ือกิจกำรอื่นนอกจำกที่ก ำหนดไว้ตำมข้อ 6  

ถึงข้อ 16 หรือกำรใช้ที่ดินเกินจ ำนวนเนื้อที่ที่ก ำหนดไว้ตำมระเบียบคณะกรรมกำรปฏิรูปที่ดิน

เพ่ือเกษตรกรรม ว่ำด้วยกำรมอบหมำยให้เลขำธิกำรส ำนักงำนกำรปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม

พิจำรณำอนุญำตใช้ที่ดินเพ่ือกิจกำรสำธำรณูปโภคและกิจกำรอื่น ๆ ในเขตปฏิรูปที่ดิน  

พ.ศ. 2536  
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5.7 เมื่อผู้มีอ ำนำจในกำรพิจำรณำ (เลขำธิกำร ส.ป.ก. / คปก.) ได้ด ำเนินกำรพิจำรณำแล้ว 

ส ำนักกฎหมำยแจ้งผลกำรพิจำรณำไปยัง ส.ป.ก.จังหวัด เพ่ือจะได้แจ้งให้ผู้ขออนุญำต 

ใช้ที่ดินฯ ทรำบ 

5.7.1 กรณีได้รับอนุญำต ผู้ขออนุญำตใช้ที่ดินฯ รับหนังสืออนุญำตและ 

บันทึกรับรองกำรปฏิบัติตำมเงื่อนไขกำรได้รับอนุญำตให้ใช้ที่ดินพร้อมช ำระค่ำตอบแทน 

กำรใช้ประโยชน์ที่ดิน (หำกมี) 

5.7.2 กรณีไม่ได้รับอนุญำต 

5.7.2.1 กรณีเป็นอ ำนำจของเลขำธิกำร ส.ป.ก. ผู้ขออนุญำตใช้ที่ดินฯ 

สำมำรถย่ืนอุทธรณ์ค ำส่ังได้ภำยใน 15 วัน นับแต่วันที่ผู้ขออนุญำตใช้ที่ดินฯ รับทรำบค ำส่ัง 

และหำกไม่เห็นด้วยกับกำรพิจำรณำอุทธรณ์สำมำรถย่ืนฟอ้งต่อศำลปกครองเพ่ือเพิกถอน

ค ำส่ังดังกล่ำวได้ภำยใน 90 วัน นับแต่วันที่ที่ผู้ขออนุญำตใช้ที่ดินฯ ได้รับแจ้งผลกำรพิจำรณำ

อุทธรณ์ 

5.7.2.2 กรณีเป็นอ ำนำจของ คปก. ผู้ขออนุญำตใช้ที่ดินฯ สำมำรถ 

ย่ืนฟอ้งศำลปกครองเพ่ือเพิกถอนค ำส่ังดังกล่ำวได้ภำยใน 90 วัน นับแต่วันที่ที่ผู้ขออนุญำต 

ใช้ที่ดินฯ ได้รับแจ้งผลกำรพิจำรณำ 

5.7.3 อนึ่ง กรณีผู้รับอนุญำตหมดควำมจ ำเป็นที่จะใช้ที่ดินดังกล่ำวหรือ 

ถูกเพิกถอนกำรอนุญำตหรือระยะเวลำกำรอนุญำตส้ินสุดลง ผู้รับอนุญำตมีหน้ำที่ต้องร้ือถอน 

ส่ิงปลูกสร้ำงพร้อมทั้งปรับสภำพที่ดิน ใ ห้สำมำรถใช้ประโยชน์ เ พ่ือกำรปฏิ รูปที่ดิน 

เพ่ือเกษตรกรรมต่อไปได้ ภำยในเวลำที่ ส.ป.ก. ก ำหนดหำกเพิกเฉย ส.ป.ก. จะด ำเนินกำรเอง  

โดยผู้รับอนุญำตเป็นผู้ออกค่ำใช้จ่ำยทั้งหมด เว้นแต่ ส.ป.ก. ประสงค์จะใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน

นั้นต่อไป 
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สรุปขั้นตอนการพิจารณาอนุญาตใหใ้ช้ที่ดินเพ่ือกิจการสาธารณูปโภค 

(อ านาจการพิจารณาเป็นของเลขาธิการ ส.ป.ก.) 

ที่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน 

การด าเนินงาน 

ระยะเวลา 

การ

ด าเนินงาน 

ส่วนงาน/

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

1. กำรตรวจสอบ

เอกสำร 

1.1 ย่ืนค ำขอ 

1.2 ตรวจสอบค ำขอและ

เอกสำรประกอบค ำขอ 

1.3 ออกใบรับค ำขอ 

1 

วันท ำกำร 

ส ำนักงำน 

กำรปฏิรูปที่ดิน

จังหวัด 

2. กำรพิจำรณำ 2.1 ด ำเนินกำรตรวจสอบ

แปลงที่ดินและส ำรวจ

รังวัดแปลงที่ดิน 

ที่ขออนุญำตใช้ที่ดนิ 

2.2 ส ำนักงำนกำรปฏิรูปทีด่ิน

จังหวดัด ำเนินกำรรวบรวม

ข้อมูลเพ่ือใช้ประกอบกำร

จัดท ำวำระกำรประชุมเสนอ 

คณะกรรมกำรปฏิรูปที่ดนิ

จังหวดัพิจำรณำและ 

แจ้งผลกำรพิจำรณำของ

คณะกรรมกำรปฏิรูปที่ดนิ

จังหวดัต่อส ำนักงำน 

กำรปฏิรูปที่ดินเพ่ือ

เกษตรกรรม 

2.3 ส ำนักงำนกำรปฏิรูปทีด่ิน

เพ่ือเกษตรกรรมตรวจสอบ

แผนงำน โครงกำร  

แปลงทีด่ินกฎหมำย 

ที่เกี่ยวข้อง 

15 

วันท ำกำร 

 

 

90 

วันท ำกำร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40 

วันท ำกำร 

ส ำนักงำน 

กำรปฏิรูปที่ดิน

จังหวัด 

 

ส ำนักงำนกำร

ปฏิรูปที่ดิน

จังหวัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส ำนักงำน 

กำรปฏิรูปที่ดิน

เพ่ือเกษตรกรรม 

3. กำรลงนำม 3.1 เจ้ำหน้ำทีเ่สนอให้ผู้มีอ ำนำจ

ลงนำมและแจ้งส ำนักงำน

กำรปฏิรูปที่ดินจงัหวดั 

เพ่ือแจ้งผลกำรพิจำรณำ

ให้ผู้ย่ืนค ำขอทรำบ 

1 

วันท ำกำร 

ส ำนักงำน 

กำรปฏิรูปที่ดิน

เพ่ือเกษตรกรรม 
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สรุปขั้นตอนการพิจารณาอนุญาตใหใ้ช้ที่ดินเพ่ือกิจการอ่ืนนอกจากที่ก าหนดไว้  

ตามข้อ 6 – 16 หรือการใช้ที่ดินเกินจ านวนเนื้อที่ทีก่ าหนดไว้ตามระเบียบฯ  

(อ านาจการพิจารณาเป็นของ คปก.) 

ที่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน 

การด าเนินงาน 

ระยะเวลาการ

ด าเนินงาน 

ส่วนงาน/

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 

1. กำรตรวจสอบ

เอกสำร 

1.1 ย่ืนค ำขอ 

1.2 ตรวจสอบค ำขอและ

เอกสำรประกอบค ำขอ 

1.3 ออกใบรับค ำขอ 

1 

วันท ำกำร 

ส ำนักงำน 

กำรปฏิรูปที่ดิน

จังหวัด 

2. กำรพิจำรณำ 2.1 ด ำเนินกำรตรวจสอบ

แปลงที่ดินและส ำรวจ

รังวัดแปลงที่ดินที่ขอ

อนุญำตใช้ที่ดนิ 

2.2 ส ำนักงำนกำรปฏิรูป

ที่ดินจังหวัด

ด ำเนินกำรรวบรวม

ข้อมูลเพ่ือใช้

ประกอบกำรจัดท ำวำระ

กำรประชุมเสนอ

คณะกรรมกำรปฏิรูป

ที่ดินจังหวัดพิจำรณำ 

และแจง้ผล 

กำรพิจำรณำของ

คณะกรรมกำรปฏิรูป

ที่ดินจังหวัดต่อ

ส ำนักงำนกำรปฏิรูป

ที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม 

2.3 ส ำนักงำนกำรปฏิรูป

ที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม

ตรวจสอบแผนงำน

โครงกำร แปลงที่ดิน

กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง 

 

30 

วันท ำกำร 

 

 

60 

วันท ำกำร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40 

วันท ำกำร 

 

 

 

 

 

ส ำนักงำน 

กำรปฏิรูปที่ดิน

จังหวัด 

 

ส ำนักงำน 

กำรปฏิรูปที่ดิน

จังหวัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส ำนักงำน 

กำรปฏิรูปที่ดิน

เพ่ือเกษตรกรรม 
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ที่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน 

การด าเนินงาน 

ระยะเวลาการ

ด าเนินงาน 

ส่วนงาน/

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 

2.4 ส ำนักงำนกำรปฏิรูป

ที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม

รวบรวมเอกสำรเพ่ือ

จัดท ำระเบียบวำระ 

กำรประชุมเสนอ

คณะอนุกรรมกำร

พิจำรณำให้ควำม

ยินยอมหรืออนุญำต 

ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินใน

เขตปฏิรูปที่ดิน 

2.5 น ำผลกำรพิจำรณำ

ของคณะอนุกรรมกำร

พิจำรณำให้ควำม

ยินยอมหรืออนุญำต 

ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินใน

เขตปฏิรูปที่ดินเสนอ

ต่อคณะกรรมกำรกำร

ปฏิรูปที่ดินเพ่ือ

เกษตรกรรม 

60 

วันท ำกำร 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 

วันท ำกำร 

ส ำนักงำน 

กำรปฏิรูปที่ดิน

เพ่ือเกษตรกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

ส ำนักงำน 

กำรปฏิรูปที่ดิน

เพ่ือเกษตรกรรม 

3. กำรพิจำรณำ/

คณะกรรมกำร 

มีมต ิ

คณะกรรมกำรกำรปฏิรูป 

ที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม 

มีมติและเสนอให้ผู้มีอ ำนำจ 

ลงนำม 

1 

วันท ำกำร 

ส ำนักงำน 

กำรปฏิรูปที่ดิน

เพ่ือเกษตรกรรม 
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6. แบบฟอร์มค าขออนญุาต 

แบบค ำขอ ส.ป.ก. 4 - 29 ก. 

7. เอกสารหลักฐาน 

7.1 บันทึกรับรองกำรปฏิบัติตำมเงื่อนไขกำรได้รับอนุญำตให้ใช้ที่ดินตำมแบบที่  

ส.ป.ก. ก ำหนด (ส.ป.ก. 4 - 30 ก.) (ส.ป.ก. 4 - 30 ข.) แล้วแต่กรณี จ ำนวน 3 ฉบับ (ตัวจริง) 

เพ่ือให้ผู้ขออนุญำตได้รับทรำบเงื่อนไขและภำระหน้ำที่ภำยหลังเข้ำใช้ประโยชน์ในที่ดิน 

และให้ควำมยินยอมที่จะปฏิบัติตำมเงื่อนไขและหน้ำที่ที่ ส.ป.ก. ก ำหนด 

7.2 แผนที่ภูมิประเทศแสดงจุดที่ตั้งที่ดินแปลงที่ย่ืนค ำขออนุญำตฯ มำตรำส่วน  

1 : 50,000 โดยให้แสดงต ำแหน่งแนวเขตบริเวณที่ขอใช้ด้วยปำกกำเขียนแผนที่ให้ชัดเจน  

กรณีที่ผู้ขอย่ืนค ำขอไม่สำมำรถจัดท ำได้ให้ ส.ป.ก.จังหวัด อ ำนวยควำมสะดวกให้ 

7.3 แผนผังแสดงบริเวณและส่ิงก่อสร้ำงในที่ดิน ซ่ึงผู้ขอรับอนุญำตลงนำมก ำกับ 

ขนำด เอ 3 หรือ เอ 4 จ ำนวน 3 ฉบับ โดยแสดงให้เห็นต ำแหน่งกำรจัดวำงส่ิงปลูกสร้ำงทั้งหมด

ตำมโครงกำรด ำเนินงำนพร้อมก ำกับขนำดส่ิงปลูกสร้ำงแต่ละชนิดมำตรำส่วนย่อมำตรฐำน 

7.4 หนังสือสละสิทธิในที่ดินตำมแบบที่ ส.ป.ก. ก ำหนด (ส.ป.ก. 4 - 52) กรณี 

ที่มีกำรขออนุญำตใช้ที่ดินในแปลงที่ ส.ป.ก. ได้ด ำเนินกำรจัดที่ดินตำมระเบียบกำรจัดที่ดินแล้ว 

กล่ำวคือ เกษตรกรได้รับ ส.ป.ก. 4 - 01 หรือจัดท ำสัญญำเช่ำซ้ือที่ดินจำก ส.ป.ก. แล้ว 

7.5 หนังสือยินยอมจำกผู้ถือครองท ำประโยชน์ในที่ดิน กรณีที่ดินที่ยังไม่ได้จัดให้

เกษตรกรเข้ำท ำประโยชน์ 

7.6 กรณีกำรใช้ที่ดินเหนือพ้ืนดินหรือใต้พ้ืนดิน เช่น กำรปักเสำเพ่ือเดินสำยไฟฟำ้ 

สำยโทรศัพท์ หรือกำรวำงท่อส่งน ้ำเพ่ือกำรประปำ หรือกำรชลประทำน หำกเกษตรกรผู้ได้รับ

กำรจัดที่ดินยังสำมำรถใช้ประโยชน์ในที่ดินบริเวณที่ขอใช้ได้ และกำรใช้ที่ดินของผู้ขอใช้ 

เป็นเพียงกำรรอนสิทธิบำงส่วนให้มีหลักฐำนเป็นหนังสือยินยอมจำกเกษตรผู้ได้รับกำรจัดที่ดิน 

โดยเกษตรกรนั้นไม่ต้องสละสิทธิในที่ดิน 

7.7 แบบแปลนกำรก่อสร้ำง  

7.8 แสดงบัตรประชำชน และแสดงบัตรทะเบียนบ้ำนหรือส ำเนำบัตรข้ำรำชกำร 

ของผู้ย่ืนค ำขอ หนังสือมอบอ ำนำจ หนังสือจดทะเบียนมูลนิธิ ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน 

ของผู้มอบอ ำนำจและผู้รับมอบอ ำนำจ  

7.9 รำยละเอียด แผนงำนโครงกำร งบประมำณ ที่ได้รับอนุมัติจำกผู้มีอ ำนำจ 

ตำมกฎหมำย 

7.10 ภำพถ่ำยที่ดินปัจจุบัน และภำพถ่ำยส่ิงก่อสร้ำง  

7.11 รำยงำนกำรประชุมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือประชำคมหมู่บ้ำน 

ตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนดไว้ในระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรเป็นกรรมกำร

หมู่บ้ำน กำรปฏิบัติหน้ำที่และกำรประชุมของคณะกรรมกำรหมู่บ้ำน พ.ศ. 2551 ซ่ึงเห็นชอบ 

กำรก่อสร้ำงและรับรองว่ำจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบทำงลบแก่ประชำชนและส่ิงแวดล้อม 
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สํา นักงาน
พระ พุทธศาสนา

แ ห่งชา ติ

ที� ดินศาสนสมบั ติ
4 .





 

 ที่ดินศาสนสมบัต ิ

ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 

พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมก าหนดให้วัดมีฐานะ 

เป็นนิติบุคคลมีเจ้าอาวาสเป็นผู้แทนของวัดในกิจการทั่วไป ส าหรับวัดร้างที่ไม่มีพระภิกษุ 

อยู่อาศัยให้ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติมีหน้าที่ปกครองดูแลรักษาวัดนั้นรวมทั้ง 

ศาสนสมบัติกลางที่ซ่ึงเป็นทรัพย์สินของพระศาสนาซ่ึงมีใช่ของวัดใดวัดหนึ่ง การขอใช้ที่ดิน 

ศาสนสมบัติสามารถแบ่งได้เป็น 2 กรณี คือ การขอใช้ที่ดินวัดมีพระภิกษุอยู่จ าพรรษาและ 

การขอใช้ที่ดินศาสนสมบัติกลางและวัดร้าง หากเป็นที่ดินวัดมีพระภิกษุอยู่จ าพรรษา 

ส่วนราชการสามารถย่ืนหนังสือขอเช่าที่ดินได้ที่วัดเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินแปลงที่จะขอเช่า  

หากเป็นที่ดินศาสนสมบัติกลางหรือที่ดินวัดร้างส่วนราชการสามารถย่ืนหนังสือขอเช่าที่ดิน 

ที่จังหวัดส าหรับเขตกรุงเทพมหานครย่ืนหนังสือขอเช่าที่ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 

ทั้งนี้ ส่วนราชการที่มีความประสงค์ขอใช้ที่ดินศาสนสมบัติต้องด าเนินการจัดท าสัญญาเช่า

เช่นเดียวกับเอกชนขอเช่าที่ดิน เนื่องจากการใช้ที่ดินโดยไม่มีค่าตอบแทนไม่ชอบด้วยพระวินัย

ตามมติคณะกรรมการพิจารณางบประมาณศาสนสมบัติกลางประจ า (พศป.) คร้ังที่ 18/2534 

วันที่ 13 กันยายน 2534 และเป็นการป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการครอบครองกรรมสิทธิ์ในที่ดิน

อาจเกิดข้ึนได้จากการไม่ได้จัดท าสัญญาเช่า 

กรณีที่ดินวัดมีพระภิกษุอยู่จ าพรรษา 

1. กฎหมายที่เก่ียวข้อง 

 1.1 พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติม 

 1.2 กฎกระทรวงการดูแลรักษาและจดัการศาสนสมบัติของวัด พ.ศ. 2564 

 1.3 ระเบียบส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียม  

และเงินบ ารุงศาสนสมบัติ พ.ศ. 2556  

 1.4 มติมหาเถรสมาคม ในการประชุม คร้ังที่ 18/2549 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2549 

เ ร่ือง ปรับปรุงอัตราค่าเ ช่าที่ดินวัดร้างและศาสนสมบัติกลาง ส าหรับส่วนราชการ 

และรัฐวิสาหกิจเช่า 

 1.5 มติมหาเถรสมาคม ในการประชุม คร้ังที่ 17/2540  เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2540 

เร่ือง การปรับปรุงอัตราค่าเช่าส าหรับส่วนราชการเช่าที่ดินวัดร้าง 

 1.6 มติมหาเถรสมาคม ในการประชุม คร้ังที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 

เร่ือง ก าหนดอายุสัญญาเช่าที่วัด ที่ธรณีสงฆ์ ที่ดินศาสนสมบัติกลางและวัดร้าง ส าหรับ 

ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจเช่า 
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 1.7 มติคณะกรรมการพิจารณางบประมาณศาสนสมบัติกลางประจ า  (พศป.)  

ในการประชุม คร้ังที่ 18/2534 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2534 เร่ือง ขอใช้ที่ดินวัดสุเทพธาราม

สร้างหลุมหลบภัย จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 

 

 

 

2. ผู้มีอ านาจอนุมัติ 

มหาเถรสมาคม และได้รับความเห็นชอบจากส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  

3. สถานที่ย่ืนค าขอ 

วัดเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินแปลงที่จะขอเช่า 

4. ข้ันตอนการอนุมัต/ิอนุญาต 

 4.1 ส่วนราชการย่ืนหนังสือขอเช่าที่ดินวัด กรณีเป็นที่ดินที่ตั้งวัดต้องด าเนินการ

ขอกันที่วัดไว้ส าหรับเป็นที่จัดประโยชน์ก่อน โดยวัดรวบรวมเอกสารขอกันเขตจัดประโยชน์ 

และเอกสารการจัดให้เช่าทีด่ินมาพร้อมในคราวเดียวกัน 

 4.2 วัดรวบรวมเอกสารประกอบการพิจารณา และมีหนังสือส่งเร่ืองไปยังจังหวัด 

กรณีวัดอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ให้ส่งเร่ืองไปยังส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 

 4.3 จังหวัดตรวจสอบและรวบรวมเอกสารประกอบการพิจารณาแล้วมีหนังสือ 

ส่งเร่ืองไปยังส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 

 4.4 ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติตรวจสอบเอกสารประกอบการพิจารณา 

โดยแยกเป็น 2 กรณี ได้แก่ กรณีที่ตั้งวัด และกรณีที่ธรณีสงฆ์ 

   4.4.1 กรณีเป็นที่ตั้งวัด เจ้าหน้าที่จะลงพ้ืนที่ตรวจสอบและก าหนดแนวเขต 

การกันที่วัดไว้ส าหรับเป็นที่จัดประโยชน์ ก่อนสรุปเร่ืองการขอกันเขตจัดประโยชน์ และเร่ือง 

ขอเช่าที่ดินเพ่ือเสนอคณะกรรมการพิจารณางบประมาณศาสนสมบัติกลางประจ า (พศป.) 

พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

      4.4.2 กรณีเป็นที่ธรณีสงฆ์ ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติสรุปเร่ือง  

ขอเช่าที่ดินเพ่ือเสนอคณะกรรมการพิจารณางบประมาณศาสนสมบัติกลางประจ า (พศป.) 

พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

 4.5 ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติสรุปเร่ืองการขอกันเขตจัดประโยชน์ (ถ้ามี) 

และเร่ืองขอเช่าที่ดินเพ่ือเสนอคณะกรรมการพิจารณางบประมาณศาสนสมบัติกลางประจ า 

พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

 4.6 ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ น า เสนอคณะกรรมการพิจารณา

งบประมาณศาสนสมบัติกลางประจ า พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

 

กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 
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4.7 ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ น าเสนอมหาเถรสมาคมพิจารณาอนุมัต ิ

4.8 ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เห็นชอบตามมติมหาเถรสม าคม 

และมีหนังสือแจ้งจังหวัด 

4.9 จังหวัดมีหนังสือแจ้งไปยังวัดเพ่ือแจ้งส่วนราชการมาจัดท าสัญญาเช่า 

ตามที่ได้รับอนุมัติจากมหาเถรสมาคม 

4.10 วัดแจ้งส่วนราชการมาจัดท าสัญญาเช่าตามหลักการและเงื่อนไขในมติ 

มหาเถรสมาคม 

4.11 ส่วนราชการมาจัดท าสัญญาเช่า และน าสัญญาไปจดทะเบียนเช่าที่ส านักงานที่ดิน 

4.12 วัดแจ้งผลการจัดท าสัญญาเช่าให้จังหวดัทราบ 

4.13 จังหวัดรายงานผลการด าเนินการไปยังส านกังานพระพุทธศาสนาแหง่ชาติ

เพ่ือน าเสนอคณะกรรมการพิจารณางบประมาณศาสนสมบัติกลางประจ าเพ่ือทราบ 
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5. แบบฟอรม์ค าขออนุญาต 

- 

6. เอกสารหลักฐาน 

 6.1 กรณีการเช่าที่ดิน 

 6.1.1 หนังสือแสดงความประสงค์ขอเช่าที่ดินของส่วนราชการ โดยระบุ

รายละเอียดต่าง ๆ เช่น วัตถุประสงค์การเช่า เนื้อที่ที่ขอเช่า ระยะเวลาการเช่า เป็นต้น 

 6.1.2 เอกสารสิทธิที่ดินแปลงที่ขอเช่า โดยมีขนาดเท่าต้นฉบับ 

  6.1.3 หนังสือรับรองราคาประเมินที่ดินปีปัจจุบันออกโดยส่วนราชการ 

 6.1.4 แผนที่สังเขปแสดงต าแหน่งที่ตั้งของที่ดินที่ขอเช่า โดยระบุใกล้สถานที่

ส าคัญใดบ้าง 

 6.1.5 แผนผังแสดงส่ิงปลูกสร้างในที่ดินที่ขอเช่า โดยระบุจ านวนส่ิงปลูกสร้าง 

ความกว้าง - ยาว จ านวนช้ัน ระบุมาตราส่วนให้ชัดเจน (ส าเนามีขนาดเท่าต้นฉบับจริง) 

 6.1.6 ภาพถ่ายสถานที่ขอเช่าสภาพปัจจุบัน 

 6.1.7 ส าเนาบัตรข้าราชการ หรือส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนผู้ย่ืนหนังสือ 

ขอเช่า และหนังสือมอบอ านาจจากผู้มีอ านาจ หรือหน่วยงานต้นสังกัด 

 6.2 กรณีการขอกันเขตจัดประโยชน์ 

 6.2.1 เอกสารสิทธิที่ดินทีต่ั้งวัด  

 6.2.2 แผนผังเสนาสนะและบริเวณขอกันเขตจัดประโยชน์  

 6.2.3 รูปแบบการก่อสร้าง  

 6.2.4 แผนผังรายละเอียดการใช้ที่ดินบริเวณที่ขอกันเขตจดัประโยชน์ 

 6.2.5 แผ่นซีดีบันทึกข้อมลู (Power Point) 

กรณีที่ดินศาสนสมบัติกลางและวัดร้าง 

1. กฎหมายทีเ่ก่ียวข้อง 

 1.1 พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติม  

 1.2 กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พ.ศ. 2557 

 1.3 ระเบียบส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมและ

เงินบ ารุงศาสนสมบัติ พ.ศ. 2556 

 1.4 มติมหาเถรสมาคม ในการประชุม คร้ังที่ 13/2520 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2520 

เร่ือง การปฏิบัติกับหน่วยราชการขอใช้หรือขอเช่าที่ดินวัดร้าง 

 1.5 มติมหาเถรสมาคม ในการประชุม คร้ังที่ 18/2549 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2549 

เร่ือง ปรับปรุงอัตราค่าเช่าที่ดินวัดร้างและศาสนสมบัติกลาง ส าหรับส่วนราชการและ

รัฐวิสาหกิจเช่า  

 1.6 มติมหาเถรสมาคม ในการประชุม คร้ังที่ 17/2540 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2540 

เร่ือง การปรับปรุงอัตราค่าเช่าส าหรับส่วนราชการเช่าที่ดินวัดร้าง 
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1.7 มติมหาเถรสมาคม ในการประชุม คร้ังที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 

เร่ือง ก าหนดอายุสัญญาเช่าที่วัด ที่ธรณีสงฆ์ ที่ดินศาสนสมบัติกลางและวัดร้าง ส าหรับ 

ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจเช่า 

2. ผู้มีอ านาจอนุมัติ

ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยความเห็นชอบของมหาเถรสมาคม 

3. สถานที่ย่ืนค าขอ

ส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร) : ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 

ส่วนภูมิภาค (จังหวัดอื่น ๆ) : ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดทีท่ี่ดินตั้งอยู่ 

4. ข้ันตอนขออนมุัติ/อนุญาต

4.1 ส่วนราชการย่ืนหนังสือขอเช่าที่ดินที่จังหวัด ส าหรับกรุงเทพมหานคร 

ย่ืนหนังสือขอเช่าที่ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 

4.2 จังหวัดรวบรวมเอกสารประกอบการพิจารณาแล้วมีหนังสือไปยัง

ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 

4.3 ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติตรวจสอบเอกสารประกอบการ

พิจารณาและสรุปเร่ืองเพ่ือเสนอคณะกรรมการพิจารณางบประมาณศาสนสมบัติกลางประจ า

พิจารณา 

4.4  ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติน าเสนอคณะกรรมการงบประมาณ 

ศาสนสมบัติกลางประจ า พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

4.5 ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติน าเสนอมหาเถรสมาคมพิจารณา 

ให้ความเห็นชอบ 

4.6 ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติอนุมัติตามมติมหาเถรสมาคม 

และมีหนังสือแจ้งจังหวัด 

4.7 จังหวัดมีหนังสือแจ้งส่วนราชการมาจดัท าสัญญาเช่าตามมติมหาเถรสมาคม 

4.8 ส่วนราชการจัดท าสัญญาเช่าที่จังหวัด และน าสัญญาไปจดทะเบียนเช่า 

ที่ส านักงานที่ดิน 

4.9 จังหวัดรายงานผลการด าเนินการไปยังส านักงานพระพุทธศาสนา

แห่งชาติ เพ่ือน าเสนอคณะกรรมการพิจารณางบประมาณศาสนสมบัติกลางประจ าเพ่ือทราบ 
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กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. แบบฟอรม์ค าขออนุญาต 

 - 

6. เอกสารประกอบการพิจารณา 

 6.1 หนังสือแสดงความประสงค์ขอเช่าที่ดินของส่วนราชการ โดยระบุรายละเอียด

ต่าง ๆ เช่น วัตถุประสงค์การเช่า เนื้อที่ที่ขอเช่า ระยะเวลาการเช่า เป็นต้น 

 6.2 เอกสารสิทธิที่ดนิแปลงที่ขอเช่า โดยมีขนาดเทา่ต้นฉบับ  

 6.3 หนังสือรับรองราคาประเมินที่ดินปัจจุบันออกโดยส่วนราชการ 

 6.4 แผนที่สังเขปแสดงต าแหน่งที่ตั้งของที่ดินที่ขอเช่า โดยระบุใกล้สถานที่ส าคัญ

ใดบ้าง 
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 6.5 แผนผังแสดงส่ิงปลูกสร้างในที่ดินที่ขอเช่า โดยระบุจ านวนส่ิงปลูกสร้าง  

ความกว้าง ยาว จ านวนช้ัน ระบุมาตราส่วนให้ชัดเจน (ส าเนามีขนาดเท่าต้นฉบับจริง) 

 6.6 ภาพถ่ายสถานที่ขอเช่าสภาพปัจจุบัน 

 6.7 ส าเนาบัตรข้าราชการ หรือส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนผู้ย่ืนหนังสือขอเช่า                 

และหนังสือมอบอ านาจจากผู้มีอ านาจ หรือหน่วยงานต้นสังกัด 
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กรมทรัพยากร
ทางทะ เลและชายฝ�� ง

พื� น ที� ป� าชาย เลน 
5 .





 

 พ้ืนทีป่่าชายเลน 
      กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ ง 

ป่าชายเลน (mangroves) คือ ระบบนิเวศที่ประกอบไปด้วยพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ 

หลายชนิด ด ารงชีวิตร่วมกันในสภาพแวดล้อมที่เป็นดินเลน น ้ากร่อย และมีน ้าทะเลท่วมถึง

อย่างสม ่าเสมอ  (อ้างอิงจากhttp://km.dmcr.go.th/th/c_11/d_661 ข้อมูลทั่วไปของ 

ป่าชายเลน ระบบฐานข้อมูลกลางและมาตรฐานข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง  

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง) 

มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 15 ธันวาคม 2530 เห็นชอบการจ าแนกเขตการใช้ประโยชน์

ที่ดินในพ้ืนที่ ป่าชายเลน ประเทศไทย โดยจ าแนกเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าชายเลน  

เป็น (1) เขตอนุรักษ์ หมายถึง พ้ืนที่ป่าชายเลนที่หวงห้ามไม่ให้มีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ นอกจาก

จะปล่ อย ใ ห้ เ ป็น ไปตามธรรมชาติ เ พ่ือ รักษา ไว้ ซ่ึ งสภาพแวดล้อมและร ะบบนิ เ วศ  

(2) เขตเศรษฐกิจ แบ่งเป็น (2.1) เศรษฐกิจ ก หมายถึง พ้ืนที่ ป่าชายเลนที่ยอมให้มี 

การใช้ประโยชน์เฉพาะในกิจการด้านป่าไม้เพ่ือผลผลิตที่สม ่าเสมอตามหลักวิชาการป่าไม้  

(2.2) เศรษฐกิจ ข หมายถึง พ้ืนที่ป่าชายเลนที่ยอมให้มีการใช้ประโยชน์ที่ดินและการพัฒนา 

ด้านอื่น ๆ  

มติคณะรัฐมนตรีวันที่  23 กรกฎาคม 2534 ให้ระงับการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ 

ป่าชายเลนโดยเด็ดขาดเพ่ือหยุดย้ังการบุกรุกที่ดินในเขตป่าไม้ชายเลน และระงับการพิจารณา 

ขออนุญาตใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ป่าชายเลนของทางราชการ 

มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 22 สิงหาคม 2543 เห็นชอบกรอบแนวทางการแก้ไขปัญหา

การจัดการพ้ืนที่ป่าชายเลน เพ่ือแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งของราษฎรที่ได้เข้าครอบครองอาศัย

พ้ืนที่ท ากินในเขตป่าชายเลนและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในกรณีการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ป่า 

ชายเลนโดยถูกต้องตามกฎหมาย อาทิ (1) ผู้ได้รับสัมปทานท าไม้ป่าชายเลนและประสงค์ 

จะด าเนินการต่อคงมีสิทธิ์ท าไม้ต่อไปจนส้ินอายุสัมปทาน (2) ผู้ได้รับสัมปทานบัตรเหมืองแร่ 

ให้พ้ืนที่ป่าชายเลนด าเนินการต่อไปจนส้ินอายุสัมปทาน (3) มอบหมายให้กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์ด าเนินการก าหนดอัตราและเรียกเก็บค่า ใช้ประโยชน์ พ้ืนที่ ในเขตป่าชายเลน  

(4) พ้ืนที่ที่มีการเพาะเลี้ยงสัตว์น ้าหลังแนวเขตป่าชายเลนที่ราษฎรบุกรุกและพ้ืนที่กรรมสิทธิ์

ของเอกชนให้กรมประมง กรมป่าไม้ และกรมควบคุมมลพิษร่วมกันดูแลและจัดให้มีระบบน ้า 

ระบบบ าบัด และระบบก าจัดของเสีย เพ่ือรักษาสภาพป่าชายเลนและคุณภาพส่ิงแวดล้อม  

(5) ให้น าพ้ืนที่ป่าชายเลนที่จ าแนกออกเป็นเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินในพ้ืนที่ป่าชายเลนตามนัย

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2530 พ้ืนที่งอกชายฝ่ังทะเลที่เกิดข้ึนใหม่ให้กรมป่าไม้

กันไว้เป็นพ้ืนที่อนุรักษ์และพ้ืนที่ฟื้ นฟูมารวมกันเป็นพ้ืนที่ฟื้ นฟูทั้งหมด และห้ามอนุญาตให้ 

ใช้ประโยชน์พ้ืนที่ป่าชายเลนทุกกรณีทั้งภาครัฐและเอกชน ยกเว้นบริเวณพ้ืนที่ที่ได้รับอนุญาต

ให้มีการใช้ประโยชน์  

 

คู่มือการอนุมัติ อนุญาต ขอใช้พ้ืนท่ีจากส่วนราชการ (ฉบับปรับปรุง ปี พ.ศ. 2565) 51 



 

มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 17 ตุลาคม 2543 เห็นชอบพิจารณาทบทวนการแก้ไข

ปัญหาการจัดการพ้ืนที่ป่าชายเลน อาทิ (1) อนุญาตให้ราษฎรที่เข้าไปอยู่อาศัยในเขตป่าชายเลน

ก่อนมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 23 กรกฎาคม 2534 โดยมิได้มีเอกสารสิทธิ์ยังคงอยู่ต่อไปได้  

แต่ไม่อนุญาตให้ท ากิน (ต้องขออนุญาตกรมป่าไม้ทุกปี และห้ามไม่ให้ออกเอกสารสิทธิ์ใด ๆ)  

(2) ท่าเทียบเรือประมง ที่ด าเนินการก่อนวันที่ 23 กรกฎาคม 2534 ให้กรมป่าไม้พิจารณา

อนุญาตให้ใช้พ้ืนที่ ในเขตป่าชายเลนคราวละไม่เกิน 2 ปี รวมกันแล้วต้องไม่เกิน 15 ปี  

(3) การจัดสรรงบประมาณในการจัดการระบบน ้าเสียให้ผู้ประกอบการออกค่าใช้จ่ายทั้งหมด

หรือส่วนหนึ่ง แล้วแต่กรณีตามความเหมาะสมเนื่องจากเป็นผู้ก่อผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม (4) 

ในเขตอนุรักษ์ห้ามมิให้อนุญาตการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ป่ายเลนในทุกรณี โดยรวมถึงพ้ืนที่ก่อสร้าง

สาธารณูปโภค สาธารณูปการเพ่ือก่อสร้างระบบบ าบัดต่าง ๆ  

ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ ง หมายความว่า ส่ิงที่มีอยู่หรือเกิดข้ึนตามธรรมชาติ 

ในบริเวณทะเลและชายฝ่ัง รวมถึงพรุชายฝ่ัง พ้ืนที่ชุ่มน ้าชายฝ่ัง คลอง คูแพรก ทะเลสาบ  

และบริเวณพ้ืนที่ปากแม่น ้าที่มีพ้ืนที่ติดต่อกับทะเลหรืออิทธิพลของน ้าทะเลเข้าถึง เช่น  

ป่าชายเลน ป่าชายหาด หาด  ที่ชายทะเล เกาะ หญ้าทะเล ปะการัง ดอนหอย พืช และสัตว์ทะเล 

หรือส่ิงที่มนุษย์สร้างข้ึน เพ่ือประโยชน์แก่ระบบนิเวศทางทะเลและชายฝ่ัง เช่น ปะการังเทียม 

แนวลดแรงคลื่น และการป้องกันการกัดเซาะชายฝ่ัง (พระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหาร

จัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง พ.ศ. 2558)  

ป่าชายเลนอนุรักษ์ หมายถึง เป็นพ้ืนที่ป่าชายเลนบริเวณใดบริเวณหนึ่งที่ได้ 

ถูกก าหนดให้เป็นพ้ืนที่เพ่ือประโยชน์ในการสงวน การอนุรักษ์ และการฟื้ นฟูพ้ืนที่ให้คงสภาพ

ธรรมชาติและมีสภาพแวดล้อมและระบบนิเวศน์ที่มีความสมบูรณ์ โดยที่พ้ืนที่ป่าชายเลนนั้นต้อง

ไม่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่า หรือไม่อยู่ใน

กรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตามประมวลกฎหมายที่ดิน (รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการนโยบาย 

และแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ังแห่งชาติเป็นผู้ก าหนดพ้ืนที่ป่าชายเลน

อนุรักษ์ ตามมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเล 

และชายฝ่ัง พ.ศ. 2558)  

พ้ืนที่คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ ง หมายถึง พ้ืนที่ที่ (1) มีทรัพยากร

ทางทะเลและชายฝ่ังอยู่ในสภาพสมบูรณ์อันสมควรสงวนไว้ให้คงอยู่ในสภาพตามธรรมชาติเดิม 

(2) เป็นถิ่นที่อยู่ของสัตว์และพืชตามสภาพทางธรรมชาติที่สมบูรณ์ (3) มีความส าคัญ 

ด้านระบบนิเวศทางทะเลและชายฝ่ังอันควรแก่การอนุรักษ์ และไม่เป็นพ้ืนที่ป่าชายเลนอนุรักษ์ 

หรือเขตที ได้ รับอนุญาตให้ท าการเพาะเลี้ยงสัตว์น ้ าตามกฎหมายว่าด้วยการประมง 

(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมโดยความเห็นชอบของ

คณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ังแห่งชาติ 

เป็นผู้ก าหนดพ้ืนที่คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง ตามมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติ

ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง พ.ศ. 2558) 
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พ้ืนที่ที่จะใช้มาตรการในการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ ง เป็นพ้ืนที่ที่ถูกก าหนดเพ่ือ 

การป้องกันปัญหาการกัดเซาะชายฝ่ัง และป้องกันความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของ

ประชาชน (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมโดยความเห็นชอบ

ของคณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ังแห่งชาติ

เป็นผู้ก าหนดพ้ืนที่คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง ตามมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติ

ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง พ.ศ. 2558) 

มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 กรณีการใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐ 

ที่มีผลกระทบโดยตรงต่อทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมของประเทศ เช่น การใช้พ้ืนที่

อุทยานแห่งชาติ พ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ พ้ืนที่ลุ่มน ้า พ้ืนที่ป่าชายเลน พ้ืนที่ป่าไม้ถาวร เป็นต้น 

ส่วนราชการเจ้าของเ ร่ืองต้องขอความเห็นชอบจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 

และ ส่ิงแวดล้อมก่อน และ ใ ห้น าความเ ห็นชอบของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 

และส่ิงแวดล้อมดังกล่าวเสนอไปยังส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีพร้อมกับเร่ืองที่จะเสนอ

คณะรัฐมนตรี 

1. กฎหมายที่เก่ียวข้อง 

1.1 พระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง  

พ.ศ. 2558 

1.2 พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 

1.2.1  กฎกระทรวง การขออนุญาตและการอนุญาตท าประโยชน์ในเขตป่า พ.ศ.2558 

1.2.2 ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง เร่ือง ก าหนดสถานที่ย่ืน 

ค าขอ ก าหนดแบบค าขอ แบบใบอนุญาตและแบบอื่น ๆ ในการขออนุญาตและการอนุญาต 

ท าประโยชน์ในเขตป่าชายเลนหรือป่าชายเลนอนุรักษ์ ตามกฎกระทรวงการขออนุญาตและ 

การอนุญาตท าประโยชน์ในเขตป่า พ.ศ. 2558  

1.3 พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 

1.3.1 ระเบียบกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง ว่าด้วยการอนุญาตให้เข้าไป

ศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการในพ้ืนที่ป่าชายเลนที่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 

1.3.2 ระเบียบคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ  

ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการใช้พ้ืนที่เป็นสถานที่ปฏิบัติงาน หรือเพ่ือประโยชน์

อย่างอื่นของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2565 

1.3.3 ระเบียบคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ  

ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขออนุญาตและการอนุญาตให้เข้าท าประโยชน์ 

หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2565 

1.34 ระเบียบคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ  

ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการอนุญาตและการอนุญาตให้ท าการปลูกสร้างสวนป่า

หรือปลูกไม้ยืนต้นภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2565 
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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 

2. ผู้มีอ ำนำจอนมุัติ

2.1 พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเล 

และชายฝ่ัง 

2.2 พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเล

และชายฝ่ังโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวน

แห่งชาติ 

3. สถำนที่ย่ืนค ำขอ

3.1 พระรำชบัญญัติป่ำไม้ พุทธศักรำช 2484 

ผู้ขอใช้พ้ืนที่สามารถย่ืนค าขอตามประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง 

เร่ือง ก าหนดสถานที่ย่ืนค าขอ ก าหนดแบบค าขอ แบบใบอนุญาตและแบบอื่น ๆ ในการขอ

อนุญาตและการอนุญาตท าประโยชน์ในเขตป่าชายเลนหรือป่าชายเลนอนุรักษ์ ตามกฎกระทรวง

การขออนุญาตและการอนุญาตท าประโยชน์ในเขตป่า พ.ศ. 2558 

3.2 พระรำชบัญญัติป่ำสงวนแห่งชำติ พ.ศ. 2507 

ผู้ขอใช้พ้ืนที่สามารถย่ืนค าขอตามแบบท้ายระเบียบต่อจังหวัดท้องที่ที่ป่านั้น

ตั้งอยู่หรือหน่วยงานที่อธิบดีก าหนด 

4. แบบฟอร์มค ำขออนญุำต

- 

5. เอกสำรหลักฐำน

5.1 แบบค าขออนุญาต 

5.2 รายละเอียดของโครงการและแผนผังแสดงบริเวณที่ขอใช้พ้ืนที่ 

5.3 แผนที่สังเขปและแผนที่มาตราส่วน 1 : 50,000 แสดงบริเวณขอใช้พ้ืนที่ 

   กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
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5.4 หนังสือมอบอ านาจให้ด าเนินการแทน 

5.5 ส าเนาทะเบียนบ้านและส าเนาบัตรประชาชน (กรณีมอบอ านาจ) 

5.6 หนังสือแสดงการได้รับความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหรือ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

5.7 บันทึกยินยอมแก้ไขปัญหาราษฎร 

5.8 อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (รายละเอียดปรากฏตามข้อ 6. ข้ันตอนขออนุมัติ/อนุญาต) 

6. ข้ันตอนขออนมุัติ/อนุญาต
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กรมป� า ไ ม้

พื� น ที� ป� า  
(ป� าสงวนแห่งชา ติและป� า
ตามพระราช บัญญัติป� า ไ ม้ )

6 .





 

 พ้ืนที่ปา่ (ปา่สงวนแห่งชาติและปา่ตามพระราชบัญญัติป่าไม้) 

กรมป่าไม้ 

นิยามความหมาย 

การขอใช้พ้ืนที่ป่านั้นสามารถแบ่งได้เป็น 2 กรณี คือ  

1.  การขอใช้พ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ 

2.  การขอใช้พ้ืนที่ป่าตามมาตรา 4 (1) แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 

และเขตป่าที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้รักษาไว้เป็นสมบัติของชาติ (ป่ามติฯ) 

กรณีป่าสงวนแห่งชาติ 

“ป่า” ตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ  พ .ศ. 2507 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

หมายถึง ที่ดิน รวมตลอดถึง ภูเขา ห้วย หนอง คลอง บึง บาง ล าน ้า ทะเลสาบ เกาะ และ     

ที่ชายทะเลที่ยังมิได้มีบุคคลได้มาตามกฎหมาย 

“ป่ าสงวนแห่งชาติ ” หมายถึง ป่าที่ ได้ก าหนดใ ห้ เ ป็น ป่าสงวนแห่งชาติ 

ตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ได้แก่ 

1. ป่าที่เป็นป่าสงวนตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองและสงวนป่าก่อนวันที่

พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 ใช้บังคับ 

2. พ้ืนที่ป่าที่รัฐมนตรีเห็นสมควรก าหนดเป็นป่าสงวนแห่งชาติเพ่ือรักษาสภาพป่าไม้ 

ของป่าหรือทรัพยากรธรรมชาติอื่น (ออกเป็นกฎกระทรวงต้องมีแผนที่แสดงแนวเขตป่า 

ที่ก าหนดเป็นป่าสงวนแห่งชาตินั้นแนบท้ายกฎกระทรวงด้วย) 

1. กฎหมาย และมติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้อง 

1.1 พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา 13/1 

มาตรา 16 และมาตรา 20    

1.2 ระเบียบคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ 

ว่าด้วยหลักเกณฑ์  วิธีการ และเงื่ อนไข ในการใช้ พ้ืนที่ เ ป็นสถานที่ปฏิ บัติงานหรือ 

เพ่ือประโยชน์อย่างอื่นของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ 

พ.ศ. 2565 (มาตรา 13/1) 

1.3 ระเบียบคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ 

ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การขออนุญาตและการอนุญาตให้เข้าท าประโยชน์ 

หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พ .ศ. 2565 (มาตรา 16) 

1.4 ระเบียบคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ 

ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การขออนุญาตและการอนุญาตให้ท าการปลูก

สร้างสวนป่าหรือปลูกไม้ยืนต้นภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2565 (มาตรา 20)  
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1.5 มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  29 มกราคม 2556 ให้จัดสรรงบประมาณ 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการปลูกป่าทดแทนเพ่ือการอนุรักษ์หรือรักษาสภาพแวดล้อมของ

พ้ืนที่ (ไร่ละ 10,960 บาท) 

1.6 กรณีพ้ืนที่ขอใช้ประโยชน์อยู่ในเขตจ าแนกการใช้ประโยชน์ทรัพยากรและที่ดินป่า

ไม้ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 10 และ 17 มีนาคม 2535 เขตป่าเพ่ือการอนุรักษ์เพ่ิมเติม 

(Zone C) ต้องด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2554 เร่ือง ทบทวน

การก าหนดประเภทและขนาดโครงการของหน่วยงานของรัฐที่ต้องเสนอรายงานการวิเคราะห์

ผลกระทบส่ิงแวดล้อม ตามมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับป่า เ พ่ือการอนุ รักษ์ เ พ่ิมเติม  

(วันที่ 13 กันยายน 2537) 

1.7 มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2537 เร่ือง ขออนุมัติในหลักการ

เกี่ยวกับการอนุญาตให้เข้าท าประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ 

1.8 มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2532 “จะไม่อนุมัติ ให้ส่วนราชการ 

หรือหน่วยงานใช้พ้ืนที่ลุ่มน ้าช้ันที่ 1A อีกไม่ว่ากรณีใด” 

1.9 มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2563 เร่ือง ขอทบทวนและยกเลิกมติ

คณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการใช้พ้ืนที่ลุ่มน ้าช้ันที่ 1 

1.10 มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 เร่ือง การเข้าท าประโยชน์ใน

พ้ืนที่ป่าไม้ และขอผ่อนผันมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2523 ในกรณีที่ปรากฏ 

ว่ายังมีส่วนราชการใดเข้าท าประโยชน์ในพ้ืนที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาต 

1.11 มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 เร่ือง ขอขยายเวลาในการย่ืนค า

ขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ในพ้ืนที่ป่าไม้ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 

1.12 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เร่ือง ก าหนดโครงการ 

กิจการ หรือการด าเนินการ ซ่ึงต้องจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม และ

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม  

พ.ศ. 2561 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 

 

  

 

กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 
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2. ผู้มีอ านาจอนุมัติ

อธิบดีกรมป่าไม้ หรือกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง แล้วแต่กรณี โดยความเห็นชอบ

ของคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ  

3. สถานที่ย่ืนค าขอ

ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจังหวัด หรือหน่วยงานที่อธิบดีก าหนด 

4. ข้ันตอนขออนุมัติ/อนุญาต

การขอใช้พ้ืนที่ ป่าภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติตามพระราชบัญญัติป่าสงวน

แห่งชาติ พ.ศ. 2507 สามารถแบ่งได้ 4 กรณี ประกอบด้วย (1) การขอใช้พ้ืนที่เป็นสถานที่

ปฏิบัติงาน หรือเพ่ือประโยชน์อย่างอื่นของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ ภายในเขต 

ป่าสงวนแห่งชาติ ตามมาตรา 13/1 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ .ศ . 2507 

(2) การขอเข้าท าประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ตามมาตรา 16 

แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 ส าหรับส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ 

(3) การขออนุญาตท าการปลูกสร้างสวนป่าหรือปลูกไม้ยืนต้นภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ 

ตามมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ .ศ. 2507 กรณี เกิน 1,000 ไร่ 

(4) การขออนุญาตท าการปลูกสร้างสวนป่าหรือปลูกไม้ยืนต้นภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ 

ตามมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 กรณี ไม่เกิน 1,000 ไร ่

4.1 การขอใช้พ้ืนที่เป็นสถานที่ปฏิบัติงาน หรือเพ่ือประโยชน์อย่างอ่ืนของ 

ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ตามมาตรา 13/1 

แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 มีขั้นตอน ดังนี้ 

4.1.1  ผู้ขออนุญาตย่ืนค าขออนุญาต (ป.ส. 17) พร้อมเอกสารแนบท้ายค าขอ 

ให้ครบถ้วนถูกต้อง ณ ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจังหวัด หรือหน่วยงาน

ที่อธิบดีก าหนด  

4.1.2  กรณีที่ค าขอและเอกสารหลักฐานครบถ้วนถูกต้อง ให้ส านักงาน

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจังหวัด หรือหน่วยงานที่อธิบดีก าหนด น าเสนอพร้อม

ความเห็นต่อผู้ว่าราชการจังหวัด 

4.1.3  ผู้ว่าราชการจังหวัดส่ังเจ้าหน้าที่ออกไปตรวจสอบสภาพป่าร่วมกับ

เจ้าหน้าที่ส านักท้องที่หรือหน่วยงานที่อธิบดีก าหนด โดยมีผู้ขออนุญาตร่วมออกตรวจสอบ

พ้ืนที่ที่ขออนุญาตด้วย 

4.1.3.1  เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบสภาพป่ารายงานผลการตรวจสภาพป่า 

พร้อมทั้งให้ความเห็นต่อจังหวัดและส านักท้องที่หรือหน่วยงานที่อธิบดีก าหนด แล้วแต่กรณี 

4.1.3.2  ผู้อ านวยการส านักท้องที่รายงานความเห็นเสนอต่อผู้ว่าราชการ

จังหวัด 

4.1.4  ผู้ว่าราชการจังหวัดตรวจสอบพิจารณาและท าความเห็น พร้อมรวบรวม

เอกสารหรือหลักฐานเสนอไปยังกรมป่าไม้หรือกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง แล้วแต่กรณี  

คู่มือการอนุมัติ อนุญาต ขอใช้พ้ืนท่ีจากส่วนราชการ (ฉบับปรับปรุง ปี พ.ศ. 2565) 63 



4.1.5  กรมป่าไม้หรือกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง แล้วแต่กรณี พิจารณา/

ประมวลเ ร่ืองเสนอคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ 

หากคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติมีมติให้กลับไปทบทวน/  

ขอข้อมูลเพ่ิมเติม ให้กรมป่าไม้หรือกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง ทวงข้อมูลเพ่ิมเติมตาม 

มติคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด 

4.1.6  เมื่อคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ

เห็นชอบแล้ว 

4.1.6.1  กรมป่าไม้หรือกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง แล้วแต่กรณี 

ด าเนินการออกประกาศตามแบบ ป.ส. 19 – 1 หรือ ป.ส. 19 – 2 และแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัด

เพ่ือด าเนินการตรวจสอบควบคุม (ให้จังหวัดแจ้งส านักท้องที่หรือหน่วยงานที่อธิบดีก าหนด

ตรวจสอบควบคุม) 

4.1.6.2  กรณีป่าโซน C กรมป่าไม้เสนอเร่ืองต่อไปยังรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเพ่ืออนุมัติก่อน เมื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอนุมัติแล้วจึงด าเนินการออกประกาศกรมป่าไม้ตามแบบ 

ป.ส. 19 - 1 และแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดเพ่ือด าเนินการตรวจสอบควบคุม (ให้จังหวัดแจ้ง

ส านักท้องทีห่รือหน่วยงานที่อธิบดีก าหนดตรวจสอบควบคุม) 

4.1.7  ผู้ว่าราชการจังหวัดแจ้งผู้ขออนุญาต/จัดท าบันทึกรับรองไว้เป็น

หลักฐานด้วยว่าจะปฏิบัติเงื่อนไขที่แนบท้ายประกาศ ก่อนส่งมอบประกาศดังกล่าวให้แก่    

ส่วนราชการหรือองค์การของรัฐผู้ได้รับอนุญาต 

**ข้อมูลเพ่ิมเติม** 

1. กรณีกิจกรรมหรือโครงการใดต้องได้รับอนุญาตหรือปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎหมายอื่น ให้ผู้ย่ืนค าขอปฏิบัติตาม

กฎหมายอื่นให้แล้วเสร็จก่อนย่ืนค าขอ เว้นแต่กรณีท่ีกฎหมายอื่นก าหนดไว้ว่าผู้ย่ืนค าขอจะต้องได้รับอนุญาตให้ใช้พ้ืนท่ีก่อน 

2. ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐต้องใช้พ้ืนท่ีตามวัตถุประสงค์และโครงการท่ีปรากฏตามประกาศเท่าน้ัน

หากมีความจ าเป็นจะด าเนินการอื่นใดนอกเหนือวัตถุประสงค์และโครงการท่ีระบุไว้ในประกาศ ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ    

ต้องแจ้งให้จังหวัดท้องท่ีท่ีป่าน้ันตั้งอยู่หรือหน่วยงานท่ีอธิบดีก าหนด เพ่ือทราบและให้จังหวัดพิจารณาเสนอกรมต่อไป 

3. ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐท่ีได้รับการผ่อนผันตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 23 มิถุนายน 2563 และ

วันท่ี 11 พฤษภาคม 2564 ให้ย่ืนเอกสารและหลักฐาน ตามข้อ 6 วรรคท้าย ของระเบียบคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์    

ในเขตป่าสงวนแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข ในการใช้พ้ืนท่ีเป็นสถานท่ีปฏิบัติงานหรือเพ่ือประโยชน์อย่างอื่น

ของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2565 

4. กรณีโครงการท่ีไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ตามข้อ 10 ของระเบียบฯ แต่มีวัตถุประสงค์อันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ

ประเทศชาติและประชาชนโดยส่วนรวมในด้านเศรษฐกิจ สังคม ความม่ันคง และการพัฒนาประเทศอย่างแท้จริง ซ่ึงมีความจ าเป็น

และไม่อาจหลีกเลี่ยงไปใช้พ้ืนท่ีอื่นได้ และเป็นกิจกรรมท่ีสามารถควบคุมผลกระทบต่อระบบนิเวศได้ ให้ด าเนินการตาม

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข และมติคณะรัฐมนตรีท่ีก าหนด 

5. เง่ือนไขท่ีแนบท้ายประกาศให้ใช้ตามแบบท่ีก าหนดไว้ท้ายระเบียบฯ น้ี ในกรณีท่ีคณะกรรมการเห็นสมควรก าหนด

เง่ือนไขและการจัดท ากิจกรรมเพ่ือรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมให้ผู้ใช้พ้ืนท่ีปฏิบัติเพ่ิมเติม ให้ระบุไว้ในเง่ือนไขแนบท้าย

ประกาศ 

6. ในการด าเนินการขอหรือพิจารณาอนุญาตใช้พ้ืนท่ี สามารถด าเนินการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ ท้ังน้ี ตามท่ี

ระเบียบฯ ก าหนด 

คู่มือการอนุมัติ อนุญาต ขอใช้พ้ืนท่ีจากส่วนราชการ (ฉบับปรับปรุง ปี พ.ศ. 2565) 64 



 

   

คู่มือการอนุมัติ อนุญาต ขอใช้พ้ืนท่ีจากส่วนราชการ (ฉบับปรับปรุง ปี พ.ศ. 2565) 65 



 

4.2 การขอเข้ าท าประโยชน์ห รืออยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ   

ตามมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ .ศ . 2507 ส าหรับส่วนราชการ 

หรือหน่วยงานของรัฐ มีขั้นตอน ดังนี้ 

4.2.1  ผู้ขออนุญาตย่ืนค าขออนุญาต (ป .ส . 20) พร้อมเอกสารแนบท้าย 

ค าขอให้ครบถ้วนถูกต้อง ณ ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจังหวัด หรือ

หน่วยงานที่อธิบดีก าหนด  

4.2.2 กรณีที่ค าขอและเอกสารหลักฐานครบถ้วนถูกต้อง ให้ส านักงาน

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจังหวัด หรือหน่วยงานที่อธิบดีก าหนด น าเสนอพร้อม

ความเห็นต่อผู้ว่าราชการจังหวัด 

4.2.3 ผู้ว่าราชการจังหวัดส่ังเจ้าหน้าที่ออกไปตรวจสอบสภาพป่าร่วมกับ

เจ้าหน้าที่ส านักท้องที่หรือหน่วยงานที่อธิบดีก าหนด โดยมีผู้ขออนุญาตร่วมออกตรวจสอบ

พ้ืนที่ที่ขออนุญาตด้วย 

4.2.3.1  เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบสภาพป่ารายงานผลการตรวจสภาพป่า 
พร้อมทั้งให้ความเห็นต่อจังหวัดและส านักท้องที่หรือหน่วยงานที่อธิบดีก าหนด แล้วแต่กรณี 

4.2.3.2 ผู้อ านวยการส านักท้องที่รายงานความเห็นเสนอต่อผู้ว่าราชการ

จังหวัด 

4.2.4 ผู้ว่าราชการจังหวัดตรวจสอบพิจารณาและท าความเห็น พร้อมรวบรวม

เอกสารหรือหลักฐานเสนอไปยังกรมป่าไม้หรือกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง แล้วแต่กรณี 

4.2.5 กรมป่าไม้หรือกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง แล้วแต่กรณี พิจารณา/

ประมวลเ ร่ืองเสนอคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ           

หากคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติมีมติให้กลับไปทบทวน/ 

ขอข้อมูลเพ่ิมเติม ให้กรมป่าไม้หรือกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง ทวงข้อมูลเพ่ิมเติมตามมติ

คณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด 

4.2.6 เมื่อคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ

เห็นชอบแล้ว  

4.2.6.1 กรมป่าไม้หรือกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง แล้วแต่กรณี      

มีหนังสือแจ้งจังหวัดด าเนินการออกหนังสืออนุญาตตามแบบ ป.ส. 23 - 1 หรือ ป.ส. 23 - 2 

ให้กับผู้รับอนุญาต และจัดท าบันทึกรับรองไว้เป็นหลักฐานว่าจะปฏิบัติตามเงื่อนไขที่แนบท้าย

หนังสืออนุญาต พร้อมทั้งด าเนินการตรวจสอบควบคุม (ให้จังหวัดแจ้งส านักท้องที่หรือ

หน่วยงานที่อธิบดีก าหนดตรวจสอบควบคุม) 

4.2.6.2 กรณีป่าโซน C กรมป่าไม้เสนอเร่ืองต่อไปยังรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเพ่ืออนุมัติก่อน เมื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอนุมัติแล้ว กรมป่าไม้มีหนังสือแจ้งจังหวัดด าเนินการออก

หนังสืออนุญาตตามแบบ ป .ส. 23 - 1 ให้กับผู้รับอนุญาต และจัดท าบันทึกรับรองไว้เป็น

หลักฐานว่าจะปฏิบัติตามเงื่อนไขที่แนบท้ายหนังสืออนุญาต พร้อมทั้งด าเนินการตรวจสอบ

ควบคุม (ให้จังหวัดแจ้งส านักท้องที่หรือหน่วยงานที่อธิบดีก าหนดตรวจสอบควบคุม) 

**ข้อมูลเพ่ิมเติม** 

  1. การขออนุญาตให้เข้าท าประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติต้องมีวัตถุประสงค์ตามข้อ 6 ของระเบียบ

คณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการขออนุญาตและการอนุญาต

ให้เข้าท าประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2565 

  2. ผู้ขออนุญาตเพ่ือด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ตามท่ีก าหนด ให้เป็นไปตามข้อ 7 ของระเบียบฯ และการอนุญาต       

เพ่ือด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ตามท่ีก าหนด ให้เป็นไปตามข้อ 15 - 35 ของระเบียบฯ 

  3. การขออนุญาตเพ่ือการท าเหมืองแร่ในพ้ืนท่ีท่ีคณะรัฐมนตรีได้มีมติก าหนดชั้นคุณภาพลุ่มน ้าชั้นท่ีหน่ึงและชั้นท่ีสอง 

หรือในพ้ืนท่ีท่ีมีความลาดชันเกินสามสิบหน้าเปอร์เซ็นต์ ให้ด าเนินการเพ่ิมเติมตามข้อ 10 ของระเบียบฯ   

คู่มือการอนุมัติ อนุญาต ขอใช้พ้ืนท่ีจากส่วนราชการ (ฉบับปรับปรุง ปี พ.ศ. 2565) 66 
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4.3 การขออนุญาตท าการปลูกสร้างสวนป่าหรือปลูกไม้ยืนต้นภายในเขต 

ป่าสงวนแห่งชาติ ตามมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ .ศ . 2507  

กรณีเกิน 1,000 ไร่ มีขั้นตอน ดังนี้ (ต้องขออนุมัติคณะรัฐมนตรี) 

4.3.1  ผู้ขออนุญาตย่ืนค าขออนุญาต (ป.ส. 29) พร้อมเอกสารแนบท้ายค าขอ 

ให้ครบถ้วนถูกต้อง ณ ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจังหวัด หรือหน่วยงาน

ที่อธิบดีก าหนด  

4.3.2 กรณีที่ค าขอและเอกสารหลักฐานครบถ้วนถูกต้อง ให้ส านักงาน

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจังหวัด หรือหน่วยงานที่อธิบดีก าหนด น าเสนอพร้อม

ความเห็นต่อผู้ว่าราชการจังหวัด 

4.3.3  ผู้ว่าราชการจังหวัดส่ังเจ้าหน้าที่ออกไปตรวจสอบสภาพป่าร่วมกับ
เจ้าหน้าที่ส านักท้องที่หรือหน่วยงานที่อธิบดีก าหนด โดยมีผู้ขออนุญาตร่วมออกตรวจสอบ

พ้ืนที่ที่ขออนุญาตด้วย  

4.3.3.1  เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบสภาพป่ารายงานผลการตรวจสภาพป่า 
พร้อมทั้งให้ความเห็นต่อจังหวัดและส านักท้องที่หรือหน่วยงานที่อธิบดีก าหนด แล้วแต่กรณี 

4.3.3.2  ผู้อ านวยการส านักท้องที่รายงานความเห็นเสนอต่อผู้ว่าราชการ
จังหวัด 

4.3.4 ผู้ว่าราชการจังหวัดตรวจสอบพิจารณาและท าความเห็น พร้อมรวบรวม

เอกสารหรือหลักฐานเสนอไปยังกรมป่าไม้หรือกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง แล้วแต่กรณี  

4.3.5 กรมป่าไม้หรือกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง แล้วแต่กรณี พิจารณา/

ประมวลเ ร่ืองเสนอคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ           

หากคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติมีมติให้กลับไปทบทวน/    

ขอข้อมูลเพ่ิมเติม ให้กรมป่าไม้หรือกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง ทวงข้อมูลเพ่ิมเติมตามมติ

คณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด 

4.3.6 เมื่อคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ

เห็นชอบแล้ว กรมป่าไม้หรือกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง แล้วแต่กรณี น าเสนอค าขอไปยัง

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เพ่ือน าเสนอคณะรัฐมนตรี

พิจารณาอนุมัติ และเมื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติแล้ว กรมป่าไม้หรือกรมทรัพยากรทางทะเล

และชายฝ่ัง ด าเนินการออกหนังสืออนุญาตตามแบบ ป .ส . 31 - 1 หรือ ป.ส. 31 - 2 และ 

แจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดเพ่ือด าเนินการตรวจสอบควบคุม (ให้จังหวัดแจ้งส านักท้องที่หรือ

หน่วยงานที่อธิบดีก าหนดตรวจสอบควบคุม) 

4.3.7 กรณีป่าโซน C กรมป่าไม้เสนอเร่ืองต่อไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเพ่ืออนุมัติใช้พ้ืนที่ป่าโซน C ก่อน เมื่อรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอนุมัติแล้วจึงน าเสนอคณะรัฐมนตรี 

พิจารณาอนุมัติ และเมื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติแล้ว กรมป่าไม้ด าเนินการออกหนังสือ

อนุญาตตามแบบ ป.ส. 31 - 1 และแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดเพ่ือด าเนินการตรวจสอบควบคุม 

(ให้จังหวัดแจ้งส านักท้องที่หรือหน่วยงานที่อธิบดีก าหนดตรวจสอบควบคุม) 

4.3.8 ผู้ว่าราชการจังหวัดแจ้งผู้ขออนุญาตและจัดท าบันทึกรับรองไว้เป็น

หลักฐานด้วยว่าจะปฏิบัติเงื่อนไขที่แนบท้ายหนังสืออนุญาต ก่อนส่งมอบหนังสืออนุญาต

ดังกล่าวให้แก่ส่วนราชการหรือองค์การของรัฐผู้ได้รับอนุญาต 
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4.4 การขออนุญาตท าการปลูกสร้างสวนป่าหรือปลูกไม้ยืนต้นภายในเขต 

ป่าสงวนแห่งชาติ ตามมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ .ศ . 2507 

กรณี ไม่เกิน 1,000 ไร่ มีขั้นตอน ดังนี้ (ไม่ต้องขออนุมัติคณะรัฐมนตรี) 

   4.4.1 ผู้ขออนุญาตย่ืนค าขออนุญาต (ป.ส. 29) พร้อมเอกสารแนบท้ายค าขอ  

ให้ครบถ้วนถูกต้อง ณ ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจังหวัด หรือหน่วยงาน

ที่อธิบดีก าหนด 

 4.4.2 กรณีที่ค าขอและเอกสารหลักฐานครบถ้วนถูกต้อง ให้ส านักงาน

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจังหวัด หรือหน่วยงานที่อธิบดีก าหนด น าเสนอพร้อม

ความเห็นต่อผู้ว่าราชการจังหวัด 

 4.4.3 ผู้ว่าราชการจังหวัดส่ังเจ้าหน้าที่ออกไปตรวจสอบสภาพป่าร่วมกับ

เจ้าหน้าที่ส านักท้องที่หรือหน่วยงานที่อธิบดีก าหนด โดยมีผู้ขออนุญาตร่วมออกตรวจสอบ

พ้ืนที่ที่ขออนุญาตด้วย  

4.4.3.1 เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบสภาพป่ารายงานผลการตรวจสภาพป่า 

พร้อมทั้งให้ความเห็นต่อจังหวัดและส านักท้องที่หรือหน่วยงานที่อธิบดีก าหนด แล้วแต่กรณี 

 4.4.3.2 ผู้อ านวยการส านักท้องที่รายงานความเห็นเสนอต่อผู้ว่าราชการ

จังหวัด 

4.4.4 ผู้ว่าราชการจังหวัดตรวจสอบพิจารณาและท าความเห็น พร้อมรวบรวม

เอกสารหรือหลักฐานเสนอไปยังกรมป่าไม้หรือกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง แล้วแต่กรณี  

4.4.5 กรมป่าไม้หรือกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง แล้วแต่กรณี พิจารณา/

ประมวลเ ร่ืองเสนอคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ 

หากคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติมีมติให้กลับไปทบทวน/   

ขอข้อมูลเพ่ิมเติม ให้กรมป่าไม้หรือกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง ทวงข้อมูลเพ่ิมเติมตามมติ

คณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด 

4.4.6 คณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ

พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว  

4.4.6.1 กรมป่าไม้หรือกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง แล้วแต่กรณี 

ด าเนินการออกหนังสืออนุญาตตามแบบ ป.ส. 31 - 1 หรือ ป.ส. 31 - 2 และแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัด

เพ่ือด าเนินการตรวจสอบควบคุม (ให้จังหวัดแจ้งส านักท้องที่หรือหน่วยงานที่อธิบดีก าหนด

ตรวจสอบควบคุม) 

4.4.6.2 กรณีป่าโซน C กรมป่าไม้เสนอเร่ืองต่อไปยังรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเพ่ืออนุมัติก่อน เมื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอนุมัติแล้วจึงด าเนินการออกหนังสืออนุญาตตามแบบ 

ป.ส. 31 - 1 และแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดเพ่ือด าเนินการตรวจสอบควบคุม (ให้จังหวัดแจ้ง

ส านักท้องทีห่รือหน่วยงานที่อธิบดีก าหนดตรวจสอบควบคุม) 

4.4.7 ผู้ว่าราชการจังหวัดแจ้งผู้ขออนุญาตและจัดท าบันทึกรับรองไว้เป็น

หลักฐานด้วยว่าจะปฏิบัติเงื่อนไขที่แนบท้ายหนังสืออนุญาต ก่อนส่งมอบหนังสืออนุญาต

ดังกล่าวให้แก่ส่วนราชการหรือองค์การของรัฐผู้ได้รับอนุญาต 

**ข้อมูลเพ่ิมเติม** 

1. การอนุญาต ให้เป็นไปตามข้อ 13 - 19 ของระเบียบคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ

ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข การขออนุญาตและการอนุญาตให้ท าการปลูกสร้างสงวนป่าหรือปลูกไม้ยืนต้นภายในเขตป่า

สงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2565
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5. แบบฟอร์มค าขออนุญาต 

5.1 กรณีขออนุญาตใช้พ้ืนที่ตามมาตรา 13/1 ให้ย่ืนค าขอตามแบบ ป.ส. 17 

5.2 กรณีขออนุญาตใช้พ้ืนที่ตามมาตรา 16 ส าหรับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 

ของรัฐให้ย่ืนค าขอตามแบบ ป.ส. 20 

5.3 กรณีขออนุญาตใช้พ้ืนที่ตามมาตรา 20 กรณีเกินและไม่เกิน 1,000 ไร่ ให้ย่ืน 

ค าขอตามแบบ ป.ส. 29 

6. เอกสารหลักฐาน 

6.1 การขอใช้พ้ืนที่เป็นสถานที่ปฏิบัติงาน หรือเพ่ือประโยชน์อย่างอ่ืนของ 

ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ตามมาตรา 13/1  

แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 มีเอกสารหลักฐาน ดังนี้ 

6.1.1  ย่ืนค าขอตามแบบ ป.ส. 17 

6.1.2  รายละเอียดโครงการที่ขอเข้าท าประโยชน์ วัตถุประสงค์ ลักษณะการ

ด าเนินงานของโครงการ ผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการ แนวทางการบริหารและการจัดการ

โครงการ รายละเอียดงบประมาณ พร้อมแบบแปลนแผนผัง และแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน  

6.1.3  แผนที่แสดงภูมิประเทศ มาตราส่วน 1 : 50,000 และแผนที่ภาพถ่าย

ทางอากาศ มาตราส่วนตามความเหมาะสม พร้อมแผนที่สังเขปแสดงบริเวณพ้ืนที่ที่ขอใช้

ประโยชน์และพ้ืนที่ข้างเคียงที่ติดต่อกับพ้ืนที่ที่ขอ  

6.1.4  หนังสือแสดงว่าเป็นผู้ที่ได้รับมอบอ านาจให้ด าเนินการแทนส่วนราชการ

หรือหน่วยงานของรัฐ  

6.1.5  หลักฐานการแจ้งให้สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ป่านั้นตั้งอยู่ทราบ  

6.1.6  กรณีโครงการหรือกิจการที่เข้าข่ายจะต้องจัดท ารายงานการประเมินผล

กระทบส่ิงแวดล้อม ให้แนบส าเนาหนังสือแจ้งผลการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อมที่คณะกรรมการผู้ช านาญการมีมติให้ความเห็นชอบ แต่ส าหรับโครงการหรือ

กิจการที่ เ ข้าข่ายจะต้องจัดท ารายการข้อมูลด้านส่ิงแวดล้อมหรือรายงานข้อมูลด้าน

ส่ิงแวดล้อม ให้แนบรายงานข้อมูลดังกล่าวด้วย  

6.1.7  กรณีพ้ืนที่ขออนุญาตต้องปฏิบัติตามมาตรการที่คณะรัฐมนตรีก าหนด 

ให้แนบผลการพิจารณาจากคณะรัฐมนตรี  

6.1.8  หากเป็นพ้ืนที่ตามประกาศหรือหนังสืออนุญาตเดิมของรายอื่นที่ยัง 

ไม่ส้ินอายุ ต้องมีหนังสือยินยอมให้ใช้พ้ืนที่ของผู้ใช้พ้ืนที่หรือผู้รับอนุญาตเดิม  

6.1.9 กรณีการขอใช้พ้ืนที่ตามประกาศเดิมส้ินอายุ ให้แนบหลักฐานแสดงว่า 

ที่ผ่านมาผู้ใช้พ้ืนที่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขแนบท้ายประกาศหรือไม่ และได้ปฏิบัติตามมาตรการ

ป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

(ถ้ามี) 

6.1.10 บันทึกยินยอมแก้ไขปัญหาราษฎร 

6.1.11 เอกสารหรือหลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) 

คู่มือการอนุมัติ อนุญาต ขอใช้พ้ืนท่ีจากส่วนราชการ (ฉบับปรับปรุง ปี พ.ศ. 2565) 72 



6.2 การขอเข้าท าประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ตามมาตรา 16 

แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ .ศ . 2507 ส าหรับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 

ของรัฐมีเอกสารหลักฐาน ดังนี้ 

6.2.1  ย่ืนค าขอ ตามแบบ ป.ส. 20 

6.2.2 รายละเอียดโครงการที่ขอเข้าท าประโยชน์ วัตถุประสงค์ ลักษณะ 

การด าเนินงานของโครงการ ผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการ แนวทางการบริหารและการจัดการ

โครงการ รายละเอียดงบประมาณ พร้อมแบบแปลนแผนผัง และแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

ส าหรับการขออนุญาตตามข้อ 6 (10) โครงการที่เสนอต้องเป็นโครงการที่พัฒนาพ้ืนที่

ให้สอดคล้องกับวิถีของชุมชน มุ่งเน้นให้เกิดการอนุรักษ์และฟื้ นฟูทรัพยากรป่าไม้ พร้อมจัดท า

แผนการก าหนดให้มีพ้ืนทีส่ีเขียว 

6.2.3 แผนที่แสดงภูมิประเทศ มาตราส่วน 1 : 50,000 และแผนที่ภาพถ่าย

ทางอากาศ มาตราส่วนตามความเหมาะสม พร้อมแผนที่สังเขปแสดงบริเวณพ้ืนที่ที่ขอใช้

ประโยชน์และพ้ืนที่ข้างเคียงที่ติดต่อกับพ้ืนที่ที่ขอ  

6.2.4 หนังสือแสดงว่าเป็นผู้ที่ได้รับมอบอ านาจให้ด าเนินการแทนส่วนราชการ

หรือหน่วยงานของรัฐ 

6.2.5 หลักฐานการแจ้งให้สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ป่านั้นตั้งอยู่ทราบ 

เว้นแต่กรณีการขออนุญาตตามข้อ 6 (2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (14) และ (15)     

ให้ใช้เอกสารหลักฐานที่แสดงผลการพิจารณาให้ความเห็นจากสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ที่ป่านั้นตั้งอยู่  

6.2.6 กรณีโครงการหรือกิจการที่เข้าข่ายจะต้องจัดท ารายงานการประเมินผล

กระทบส่ิงแวดล้อม ให้แนบส าเนาหนังสือแจ้งผลการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อมที่คณะกรรมการผู้ช านาญการมีมติให้ความเห็นชอบ แต่ส าหรับโครงการหรือ

กิจการที่ เ ข้าข่ายจะต้องจัดท ารายการข้อมูลด้านส่ิงแวดล้อมหรือรายงานข้อมูลด้าน

ส่ิงแวดล้อม ให้แนบรายงานข้อมูลดังกล่าวด้วย 

6.2.7 กรณีพ้ืนที่ขออนุญาตต้องปฏิบัติตามมาตรการที่คณะรัฐมนตรีก าหนด 

ให้แนบผลการพิจารณาจากคณะรัฐมนตรี 

6.2.8 กรณีการขออนุญาตในพ้ืนที่ที่ได้รับอนุญาตเดิมส้ินอายุการอนุญาต 

ให้แนบผลการปฏิบัติตามเงื่อนไขแนบท้ายหนังสืออนุญาต 

6.2.9 หากเป็นพ้ืนที่อนุญาตเดิมของรายอื่นที่ยังไม่ส้ินอายุ ต้องมีหนังสือ

แสดงความยินยอมให้ใช้พ้ืนที่ของผู้รับอนุญาตเดิม 

6.2.10 กรณีการขออนุญาตในพ้ืนที่ที่ได้รับอนุญาตเดิมส้ินอายุ/การเปลี่ยนแปลง

หรือเพ่ิมเติมวัตถุประสงค์ ให้แนบหลักฐานแสดงว่าที่ ผ่านมาผู้รับอนุญาตได้ปฏิบัติ

ตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบ

ผลกระทบส่ิงแวดล้อม (เฉพาะกรณีโครงการที่เข้าข่ายต้องท ารายงานการประเมินผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อม) 

คู่มือการอนุมัติ อนุญาต ขอใช้พ้ืนท่ีจากส่วนราชการ (ฉบับปรับปรุง ปี พ.ศ. 2565) 73 



6.2.11 บันทึกยินยอมแก้ไขปัญหาราษฎร 

6.2.12 เอกสารหรือหลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) 

6.3 การขออนุญาตท าการปลูกสร้างสวนป่าหรือปลูกไม้ยืนต้นภายในเขตป่า

สงวนแห่งชาติ ตามมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ .ศ. 2507 กรณี 

เกิน 1,000 ไร่ มีเอกสารหลักฐาน ดังนี้ 

6.3.1  ย่ืนค าขอ ตามแบบ ป.ส. 29 

6.3.2 กรณีมีการมอบอ านาจ ให้แนบหนังสือมอบอ านาจพร้อมเอกสารประกอบ 

โดยผู้มอบอ านาจต้องส าเนาเอกสารและรับรองส าเนามาให้พร้อม  

6.3.3 รายละเอียดโครงการที่ขอเข้าท าประโยชน์ วัตถุประสงค์ ลักษณะ 

การด าเนินงานของโครงการ ผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการ ผลตอบแทนโครงการ ระยะเวลา

คืนทุน แนวทางการบริหารและการจัดการโครงการ รายละเอียดงบประมาณ พร้อมแบบแปลน

แผนผัง และแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน รายละเอียดสภาพป่าเบ้ืองต้นที่จะขออนุญาต 

เข้าท าประโยชน์ ทั้งทางกายภาพและชีวภาพ  

6.3.4 แผนที่แสดงภูมิประเทศ มาตราส่วน 1 : 50,000 และแผนที่ภาพถ่าย

ทางอากาศ มาตราส่วนตามความเหมาะสม พร้อมแผนที่สังเขปแสดงบริเวณพ้ืนที่ที ่จะขอใช้

ประโยชน์และพ้ืนที่ข้างเคียงที่ติดต่อกับพ้ืนที่ที่ขอ  

6.3.5 หลักฐานการแจ้งให้สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ป่านั้นตั้งอยู่ทราบ 

6.3.6 กรณีพ้ืนที่ขออนุญาตต้องปฏิบัติตามมาตรการที่คณะรัฐมนตรีก าหนด 

ให้แนบผลการพิจารณาจากคณะรัฐมนตรี 

6.3.7 กรณีการขออนุญาตในพ้ืนที่เดิมของรายอื่นที่ยังไม่ส้ินอายุ ต้องมี

หนังสือแสดงความยินยอมให้ใช้พ้ืนที่ของผู้รับอนุญาตเดิม 

6.3.8 กรณีการขออนุญาตในพ้ืนที่ที่ ได้รับอนุญาตเดิมส้ินอายุ ให้แนบ 

ผลการปฏิบัติตามเงื่อนไขแนบท้ายหนังสืออนุญาต 

6.3.9 บันทึกยินยอมแก้ไขปัญหาราษฎร 

6.3.10 เอกสารหรือหลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) 

6.4 การขออนุญาตท าการปลูกสร้างสวนป่าหรือปลูกไม้ยืนต้นภายใน 

เขตป่าสงวนแห่งชาติ ตามมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ .ศ. 2507 

กรณีไมเ่กิน 1,000 ไร่ มีเอกสารหลักฐาน ดังนี้ 

 6.4.1 ย่ืนค าขอ ตามแบบ ป.ส. 29 

    6.4.2 กรณีมีการมอบอ านาจ ให้แนบหนังสือมอบอ านาจพร้อมเอกสารประกอบ 

โดยผู้มอบอ านาจต้องส าเนาเอกสารและรับรองส าเนามาให้พร้อม 

คู่มือการอนุมัติ อนุญาต ขอใช้พ้ืนท่ีจากส่วนราชการ (ฉบับปรับปรุง ปี พ.ศ. 2565)74 



 

   6.4.3 รายละเอียดโครงการที่ขอเข้าท าประโยชน์ วัตถุประสงค์ ลักษณะ 

การด าเนินงานของโครงการ ผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการ ผลตอบแทนโครงการ ระยะเวลา

คืนทุน แนวทางการบริหารและการจัดการโครงการ รายละเอียดงบประมาณ พร้อมแบบแปลน

แผนผัง และแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน รายละเอียดสภาพป่าเบ้ืองต้นที่จะขออนุญาต 

เข้าท าประโยชน์ ทั้งทางกายภาพและชีวภาพ 

        6.4.4 แผนที่แสดงภูมิประเทศ มาตราส่วน 1 : 50,000 และแผนที่ภาพถ่าย

ทางอากาศ มาตราส่วนตามความเหมาะสม พร้อมแผนที่สังเขปแสดงบริเวณพ้ืนที่ที่จะขอใช้

ประโยชน์และพ้ืนที่ข้างเคียงที่ติดต่อกับพ้ืนที่ที่ขอ 

     6.4.5 หลักฐานการแจ้งให้สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ป่านั้นตั้งอยู่ทราบ 

     6.4.6 กรณีการขออนุญาตในพ้ืนที่เดิมของรายอื่นที่ยังไม่ส้ินอายุ ต้องมี

หนังสือแสดงความยินยอมให้ใช้พ้ืนที่ของผู้รับอนุญาตเดิม 

     6.4.7 กรณีการขออนุญาตในพ้ืนที่ที่ ได้ รับอนุญาตเดิมส้ินอายุ ให้แนบ 

ผลการปฏิบัติตามเงื่อนไขแนบท้ายหนังสืออนุญาต 

     6.4.8 บันทึกยินยอมแก้ไขปัญหาราษฎร 

     6.4.9 เอกสารหรือหลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) 

 

กรณีพ้ืนที่ป่า ตามมาตรา 4 (1) แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 

“ป่า” ตามมาตรา 4 (1) แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 และที่แก้ไข

เพ่ิมเติม หมายถึง ที่ดินที่ยังมิได้มีบุคคลได้มาตามกฎหมายที่ดิน 

1. กฎหมายที่เก่ียวข้อง 

1.1 พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 มาตรา 54 

1.2 กฎกระทรวง การขออนุญาตและการอนุญาตท าประโยชน์ในเขตป่า พ.ศ. 2558 

1.3 กฎกระทรวง ฉบับที่  23 (พ .ศ . 2518) (ค่าแบบพิมพ์ค าขอ 25 สตางค์ , 

ใบอนุญาตอื่น ๆ ฉบับละ 5 บาท) 

1.4 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงวันที่  17 มีนาคม พ .ศ . 2529  

เร่ือง ก าหนดให้ผู้รับสัมปทานหรือผู้รับอนุญาตท าการบ ารุงป่าหรือปลูกสร้างสวนป่า หรือออก

ค่าใช้จ่ายเพ่ือให้พนักงานเจ้าหน้าที่ท าการบ ารุงป่าหรือปลูกสร้างสวนป่าให้แทน และก าหนด

อัตราค่าใช้จ่ายในการบ ารุงป่า หรือปลูกสร้างสวนป่า (ไร่ละ 50 บาท) 

1.5 มติคณะรัฐมนตรี 26 มกราคม 2511 หลักการขอเข้าใช้ประโยชน์ในเขตป่า 

ที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้รักษาไว้เป็นสมบัติของชาติ 
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1.6 มติคณะรัฐมนตรี 29 มกราคม 2556 ให้จัดสรรงบประมาณเพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย

ในการปลูกป่าทดแทนเพ่ือการอนุรักษ์หรือรักษาสภาพแวดล้อมของพ้ืนที่ (ไร่ละ 10,960 บาท) 

1.7 มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2532“จะไม่อนุมัติให้ส่วนราชการหรือ

หน่วยงานใช้พ้ืนที่ลุ่มน ้าช้ันที่ 1A อีกไม่ว่ากรณีใด” 

1.8 มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2563 เร่ือง ขอทบทวนและยกเลิก 

มติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการใช้พ้ืนที่ลุ่มน ้าช้ันที่ 1 

1.9 มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 เร่ือง การเข้าท าประโยชน์ 

ในพ้ืนที่ป่าไม้ และขอผ่อนผันมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2523 ในกรณีที่ปรากฏ 

ว่ายังมีส่วนราชการใดเข้าท าประโยชน์ในพ้ืนที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาต 

1.10 มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 เร่ือง ขอขยายเวลาในการ

ย่ืนค าขออนญุาตเข้าท าประโยชน์ในพ้ืนที่ป่าไม้ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 

1.11 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เร่ือง ก าหนดโครงการ 

กิจการหรือการด าเนินการ ซ่ึงต้องจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม  

และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม  

พ.ศ. 2561 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 

 

 

 

 

 

2. ผู้มีอ านาจอนุญาต 

2.1 อธิบดีกรมป่าไม้ 

2.2 อธิบดีกรมป่าไม้มอบอ านาจให้ผู้อ านวยการส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ 

ที่ 1 – 13 และผู้อ านวยการส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขาเป็นผู้พิจารณาอนุญาต

เข้าท าประโยชน์ในพ้ืนที่ป่า ตามมาตรา 4 (1) แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 

เฉพาะเพ่ือวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

2.2.1 เพ่ือการส ารวจแร่และปิโตรเลียม ข้อ 13 (1)  ข้อ 14 (1) 

2.2.2 เพ่ือการขุด เก็บ ซ่ึงทรายที่มิใช่การท าเหมืองแร่หรือการขุดหาแร่ 

รายย่อยและการร่อนแร่ตามกฎหมายว่าด้วยแร่ (ตามข้อ 15) 

2.2.3 เพ่ือจัดเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ โดยหน่วยงานของรัฐ เนื้อที่ไม่เกิน  

20 ไร่ (ตามข้อ 18) 

2.2.4 เพ่ือสร้างศาสนสถาน โดยหน่วยงานของรัฐ เนื้อที่ ไม่ เกิน 15 ไร่  

(ตามข้อ 20) 

2.2.5 เพ่ือประโยชน์ในการศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการ (ตามข้อ 21)  

 

 

กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 
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2.2.6 เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐใช้ประโยชน์พ้ืนที่ในเขตป่า เนื้อที่ไม่เกิน 20 ไร่ 

(ตามข้อ 22) 

2.3 อธิบดีโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 

และส่ิงแวดล้อม ในการพิจารณาอนุญาตให้ท าประโยชน์ในเขตป่าที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้รักษา 

ไว้เป็นสมบัติของชาติ (ป่าไม้ถาวร) 

3. สถานที่ย่ืนค าขอ 

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 - 13 และส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา 

4. ข้ันตอนขออนุมัติ/อนุญาต 

กรณีพ้ืนที่ป่า ตามมาตรา 4 (1) แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 และ

เขตป่าที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้รักษาไว้เป็นสมบัติของชาติ (ป่าไม้ถาวร) มีข้ันตอน ดังนี้ 

4.1 ผู้ขออนุญาตย่ืนค าขอ ตามแบบ ป . 84 - 1 พร้อมเอกสารแนบท้ายค าขอ  

ณ ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ประจ าท้องที่ 

4.2 เจ้าหน้าที่ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที่ตรวจสอบค าขอและเอกสาร

หลักฐานจัดท ารายงานพร้อมทั้งความเห็นเบ้ืองต้นเสนอผู้ว่าราชการจังหวัด 

4.3 ผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้อ านวยการส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ประจ าท้องที่

แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ออกไปท าการตรวจสภาพป่าร่วมกัน ในการตรวจสภาพป่าให้เจ้าหน้าที่ตรวจ

สภาพป่าเป็นผู้นัดวันและเวลาที่จะตรวจสภาพป่า พร้อมทั้งแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ขออนุญาตทราบ 

และให้ผู้ขออนุญาตน าเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสภาพป่าตามวันและเวลาที่ก าหนด 

4.3.1 เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบสภาพป่ารายงานผลการตรวจสภาพป่าพร้อมทั้ง

ความเห็นต่อจังหวัด และส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที่ 

4.3.2 ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาและจัดท าความเห็นเสนอต่อผู้อ านวยการ

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที่ 

4.4 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที่ตรวจสอบพิจารณา แล้วรายงานผลตรวจ

และเสนอความเห็นของส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที่ และจังหวัดไปยังกรมป่าไม้ 

เพ่ือพิจารณา (ในกรณีที่กรมป่าไม้มอบอ านาจให้ผู้อ านวยการส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้

ท้องที่เป็นผู้พิจารณาอนุญาตผู้อ านวยการส านักจัดการทรัพยากรท้องที่ออกใบอนุญาต 

ตามแบบ ป .84 - 4 พร้อมแผนที่ และ Google Map แสดงบริเวณที่ ได้ รับอนุญาต 

ให้ผู้ขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ในเขตป่า พร้อมเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย เพ่ือให้

พนักงานเจ้าหน้าที่ท าการบ ารุงป่าหรือปลูกสร้างสวนป่าตามประกาศกระทรวงเกษตร 

และสหกรณ์ ฉบับลงวันที่  17 มีนาคม 2529 แจ้งให้ ผู้รับอนุญาตจัดสรรงบประมาณ         

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการปลูกป่าทดแทนเพ่ือการอนุรักษ์หรือรักษาสภาพแวดล้อมของพ้ืนที่  

ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2556/ตรวจควบคุม) 

4.5. กรมป่าไม้พิจารณาอนุญาตโดยแจ้งส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที่ (กรณี

การพิจารณาอนุญาตให้ท าประโยชน์ในเขตป่าที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้รักษาไว้เป็นสมบัติของชาติ

ให้อธิบดีกรมป่าไม้รายงานความเห็นต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 

และส่ิงแวดล้อมเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ)  
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4.6. ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที่ออกใบอนุญาตตามแบบ ป.ส. 84 - 3/ 

ป.ส. 84 - 4 ให้ผู้ขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ในเขตป่า พร้อมเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมและ

ค่าใช้จ่ายเพ่ือให้พนักงานเจ้าหน้าที่ท าการบ ารุงป่าหรือปลูกสร้างสวนป่าตามประกาศกระทรวง

เกษตรและสหกรณ์ ฉบับลงวันที่ 17 มีนาคม 2529 แจ้งให้ผู้รับอนุญาตจัดสรรงบประมาณ

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการปลูกป่าทดแทน เพ่ือการอนุรักษ์หรือรักษาสภาพแวดล้อมของพ้ืนที่ 

ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2556/ตรวจควบคุม 
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* หากมีความจ าเป็นไม่อาจตรวจสอบให้แล้วเสร็จภายใน

ระยะเวลา 30 วัน ให้ชี้แจงเหตุผลท่ีไม่อาจด าเนินการ 

ให้แล้วเสร็จตามก าหนด 

** การมอบอ านาจให้ผู้อ านวยการส านักจัดการทรัพยากร

ป่าไม้ท้องท่ี เป็นผู้พิจารณาการอนุญาตเข้าท าประโยชน์ 

ในเขตป่าตามมาตรา 4(1) แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้

พุทธศักราช 2484 ในวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ให้เป็นไปตาม

ค าสั่งกรมป่าไม้ท่ีเกี่ยวข้อง 

*** การพิจารณาอนุญาตให้ท าประโยชน์ในเขตป่าท่ี

คณะรัฐมนตรีมีมติให้รักษาไว้เป็นสมบัติของชาติให้อธิบดี

กรมป่าไม้รายงานความเห็นต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือพิจารณาให้

ความเห็นชอบ 

1. ย่ืนค าขอ ตามแบบ ป.84-1

2. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนหรือส าเนาบัตรประจ าตัว

ตามกฎหมายก าหนด

3. ส าเนาทะเบียนบ้าน

4. กรณีเป็นนิติบุคคลให้ย่ืนเอกสารท่ีเกี่ยวข้องในการจด

ทะเบียนนิติบุคคล

5. แผนท่ีสังเขป และแผนท่ีระวางมาตราสา่วน

1 : 50,000 แสดงจุดท่ีต้ังบริเวณท่ีขออนุญาต

6. รายละเอียดโครงการท่ีขออนุญาต พร้อมแบบแปลน

และแผนผังโครงการหรือกิจกรรมท่ีขออนุญาต และอื่นๆ

7. กรณีผู้ขอย่ืนค าขอเป็นผู้ท าการแทน ต้องมีหนังสือมอบ

อ านาจแนบท้ายค าขอโดยติดอากรแสตมให้ถูกต้องตาม

กฎหมาย

8. หลักฐานท่ีแสดงผลการพิจารณาให้ความเห็นจากสภา

องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น

9. บันทึกยินยอมแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับราษฎร

10. เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี)

 เอกสารประกอบการยื่น (1) 
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5. แบบฟอร์มค าขออนุญาต 

ย่ืนค าขอตามแบบค าขออนุญาต ป. 84 - 1  

6. เอกสารหลักฐาน 

6.1 รายละเอียดของโครงการ พร้อมแบบแปลน หรือแผนผังโครงการหรือ

กิจกรรมที่ขออนุญาต และอื่น ๆ  

6.2 แผนที่สังเขป และแผนที่มาตราส่วน 1 : 50,000 แสดงบริเวณขอใช้พ้ืนที่ 

6.3 หนังสือมอบอ านาจให้ด าเนินการแทน 

6.4 ส าเนาทะเบียนบ้านและส าเนาบัตรประชาชน  

6.5 หนังสือแสดงการได้รับความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหรือ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

6.6 บันทึกยินยอมการแก้ไขปัญหาราษฎร 

6.7 หนังสือที่แสดงว่าผู้ได้ รับอนุญาตเดิมไม่ขัดข้องที่จะให้ผู้ขอใช้พ้ืนที่ ได้     

(กรณีพ้ืนที่ทับซ้อนกัน) 

6.8. อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
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กรมอุทยานแห่งชา ติ
สัต ว์ป� า  และ พัน ธ์ุ พืช

พื� น ที� ป� าอ นุ รัก ษ์
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 พ้ืนที่ปา่อนุรักษ์ 

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 

 กรณีพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติ 

อุทยานแห่งชาติ ตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 หมายความว่า 

พ้ืนที่ที่มีความโดดเด่นสวยงามตามธรรมชาติเป็นพิเศษหรือมีความหลากหลายทางชีวภาพ 

ระบบนิเวศทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม และสัตว์ป่าหรือพืชป่าประจ าถิ่นที่หายากหรือใกล้

สูญพันธุ์ หรือโดดเด่นด้านธรณีวิทยา หรือมรดกทางวัฒนธรรมที่สมควรสงวนหรืออนุรักษ์ไว้ 

เพ่ือประโยชน์ของคนในชาติ หรือเพ่ือเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ทางธรรมชาติหรือนันทนาการ 

ของประชาชนอย่างย่ิง 

เมื่อพ้ืนที่ใดได้ถูกประกาศก าหนดให้เป็นอุทยานแห่งชาติ พ้ืนที่ดังกล่าวจึงเป็น 

สาธารณสมบัติของแผ่นดิน ซ่ึงสงวนหวงห้ามไว้เพ่ือการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 

ตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติพ.ศ. 2562 ที่มี เจตนารมณ์ เ พ่ือการคุ้มครอง

ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ ไม่ให้ถูกท าลายหรือเปลี่ยนแปลงไป เพ่ืออ านวยประโยชน์ 

ทั้งทางตรงและทางอ้อมแก่รัฐและประชาชนสืบไป 

ทั้งนี้ พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 ไม่มีบทบัญญัติอนุญาต 

ให้หน่วยงานหรือบุคคลเข้าใช้ประโยชน์ในที่ดินอันเป็นเขตอุทยานแห่งชาติ 

1. กฎหมายที่เก่ียวข้อง

1.1 พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 

 1.1.1 มาตรา 22 พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจอนุญาตให้บุคคลกระท าการ 

ตามมาตรา 19 (2) (5) (6) หรือ (7) ได้ตามลักษณะของเขตการจัดการพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติ 

ที่ก าหนดไว้ โดยให้อยู่ในความควบคุมดูแลของพนักงานเจ้าหน้าที่ ทั้งนี้ การอนุญาตดังกล่าว 

ให้กระท าได้เฉพาะเร่ืองการส ารวจ การศึกษาวิจัย หรือการทดลองทางวิชาการ การถ่ายท า

ภาพยนตร์ วีดิทัศน์ หรือสารคดี การถ่ายภาพ การศึกษาธรรมชาติ การบ ารุงรักษาโครงสร้าง

สาธารณูปโภคพ้ืนฐาน หรือเพ่ือความมั่นคงทางพลังงาน หรือการท่องเที่ยวที่เป็นประโยชน์ 

และไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่ออุทยานแห่งชาติ ต้องด าเนินการตามระเบียบที่อธิบดีก าหนด 

 1.1.2 มาตรา 23 เพ่ือประโยชน์ในการคุ้มครอง ดูแลรักษา หรือบ ารุงอุทยาน

แห่งชาติ หรือการส ารวจ การศึกษา การวิจัย หรือการทดลองทางวิชาการ หรือเพ่ืออ านวย

ความสะดวกในการทัศนาจร หรือการพักแรมเป็นการช่ัวคราว หรือเพ่ืออ านวยความปลอดภัย 

หรือให้ความรู้แก่ประชาชนโดยทั่วไปในอุทยานแห่งชาติ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจกระท าการ

ตามมาตรา 19 โดยต้องเป็นไปตามระเบียบที่อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 

ก าหนด 
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1.2 ระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ว่าด้วยการอนุญาต 

ให้กระท าการในอุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร์ และสวนรุกขชาติ ตามมาตรา 22 

วรรคสอง มาตรา 27 วรรคสาม และมาตรา 34 แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 

พ.ศ. 2564 

1.3 ระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ว่าด้วยการปฏิบัติการ 

ของพนักงานเจ้าหน้าที่ในอุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร์ และสวนรุกขชาติ 

พ.ศ. 2564 (ออกตามความในมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562) 

1.4 มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง เช่น 

1.4.1 มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2532 “จะไม่อนุมัติให้ 

ส่วนราชการหรือหน่วยงานใช้พ้ืนที่ลุ่มน ้าช้ันที่ 1A อีกไม่ว่ากรณีใด” 

  1.4.2 มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2541 เร่ือง การแก้ไขปัญหา

ที่ดินในพ้ืนที่ป่าไม้ 

1.4.3 มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2550 เร่ือง แนวทาง

พิจารณาการก่อสร้างถนนในพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติ และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า 

1.4.4 มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2563 เร่ือง ขอทบทวน 

และยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการใช้พ้ืนที่ลุ่มน ้าช้ันที่ 1 

1.5 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เร่ือง ก าหนด

โครงการ กิจการ หรือการด าเนินการซ่ึงต้องจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

1.6 แนวทางปฏิบัติตามหนังสือกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 

ด่วนที่สุด ที่ ทส 1910.503/ว 15494 ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 เร่ือง แนวทางการปฏิบัติ 

ตามระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ว่าด้วยการปฏิบัติการของพนักงาน

เจ้าหน้าที่ในอุทยานแห่งชาติ วนอุทยานสวนพฤกษศาสตร์ และสวนรุกขชาติ พ.ศ. 2564 ข้อ 7 

(1) (2) (3) (5) และ (6) 

2. ผู้มีอ ำนำจอนุมัติ

อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 

3. สถำนที่ย่ืนค ำขอ

อุทยานแห่งชาติในพ้ืนที่โดยประสานกับหัวหน้าอุทยานแห่งชาติในพ้ืนที่นั้น ๆ 

ตรวจสอบและพิจารณา 

กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 
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4. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการพิจารณาอนุมัติ/อนุญาต 

 4.1 กรณีตามระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์ พืช ว่าด้วย 

การอนุญาตให้กระท าการในอุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร์ และสวนรุกขชาติ 

ตามมาตรา 22 วรรคสอง มาตรา 27 วรรคสาม และมาตรา 34 แห่งพระราชบัญญัติอุทยาน

แห่งชาติ พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2564 (มาตรา 22) ภาค 2 หมวด 1 ส่วนที่ 4 การอนุญาต 

เพ่ือการบ ารุงรักษาโครงสร้างสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน หรือเพ่ือความมั่นคงทางพลังงาน  

โดยสรุป ต้องสอดคล้องตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 

สอดคล้องตามข้อกฎหมาย หลักเกณฑ์มติคณะรัฐมนตรี และระเบียบที่เกี่ยวข้อง เหมาะสม 

กับสภาพพ้ืนที่ สอดคล้องตามหลักวิชาการ ไม่ส่งผลกระทบหรือมีผลกระทบน้อยต่อพ้ืนที่ป่า 

สัตว์ป่า แหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า รวมถึงระบบนิเวศมีลักษณะเป็นการบ ารุงรักษาโครงสร้าง

สาธารณูปโภคพ้ืนฐาน หรือเพ่ือความมั่นคงทางพลังงานต้องเป็นกรณีที่มีส่ิงก่อสร้างอยู่แล้ว 

อันเป็นการบ ารุงรักษาส่ิงก่อสร้างเดิม หรือการก่อสร้างใหม่แทนส่ิงก่อสร้างเดิมที่ช ารุด  

หรือเพ่ือให้มีคุณภาพดีกว่าเดิม หรือเพ่ือให้กลมกลืนกับธรรมชาติและไม่เสียทัศนียภาพ 

กับสภาพแวดล้อม (รายละเอียดสามารถศึกษาได้จากระเบียบ ฯ) 

 4.2 กรณีตามระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์ พืช ว่าด้วย 

การปฏิบัติการของพนักงานเจ้าหน้าที่ในอุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร์  

และสวนรุกขชาติ พ.ศ. 2564 (มาตรา 23) โดยสรุป ต้องสอดคล้องตามเจตนารมณ์ 

ของพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 สอดคล้องตามข้อกฎหมาย หลักเกณฑ์ 

มติคณะรัฐมนตรี และระเบียบที่เกี่ยวข้อง เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ สอดคล้องตามหลักวิชาการ 

สอดคล้องกับแผนการบริหารจัดการพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติไม่ส่งผลกระทบหรือมีผลกระทบน้อย

ต่อพ้ืนที่ ป่า สัตว์ ป่า แหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า รวมถึงระบบนิเวศ เป็นประโยชน์ 

ในการคุ้มครอง ดูแลรักษา หรือบ ารุงอุทยานแห่งชาติ หรือการส ารวจ การศึกษา การวิจัย  

หรือการทดลองทางวิชาการ หรือเพ่ืออ านวยความสะดวกในการทัศนาจร หรือการพักแรม 

เป็นการช่ัวคราว หรือเพ่ืออ านวยความปลอดภัย หรือให้ความรู้แก่ประชาชนโดยทั่วไปในอุทยาน

แห่งชาติ รวมทั้งสอดคล้องกับภารกิจการด าเนินงานของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า  

และพันธุ์พืช ด้วย (รายละเอียดสามารถศึกษาได้จากระเบียบ ฯ) 
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5. ข้ันตอนการขออนุมัติ/อนุญาต 

 5.1 กรณีด าเนินการตามระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ว่าด้วย

การอนุญาตให้กระท าการในอุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร์ และสวนรุกขชาติ

ตามมาตรา 22 วรรคสอง มาตรา 27 วรรคสาม และมาตรา 34 แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2564 (มาตรา 22) ภาค 2 หมวด 1 ส่วนที่ 4 การอนุญาตเพ่ือการบ ารุงรักษา

โครงสร้างสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน หรือเพ่ือความมั่นคงทางพลังงาน  

   5.1.1 ผู้ใดประสงค์จะขออนุญาตกระท าการเพ่ือการบ ารุงรักษาโครงสร้าง

สาธารณูปโภคพ้ืนฐานหรือเพ่ือความมั่นคงทางพลังงาน ให้ย่ืนค าขออนุญาตตามแบบที่อธิบดี

ก าหนด ต่อหัวหน้าอุทยานแห่งชาติแห่งท้องที่ล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเก้าสิบวันก่อนวันประสงค์ 

เข้าด าเนินการ พร้อมด้วยเอกสารหรือหลักฐานที่ระบุไว้ในระเบียบ 

  5.1.2 การอนุญาตให้บุคคลเข้าบ ารุงรักษาโครงสร้างสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน  

หรือเพ่ือความมั่นคงทางพลังงาน จะต้องไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่ออุทยานแห่งชาติ  

และพิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่ระบุไว้ในระเบียบ 

  5.1.3 เมื่อได้รับค าขอแล้ว ให้หัวหน้าอุทยานแห่งชาติออกใบรับค าขอให้แก่ 

ผู้ย่ืนค าขอไว้เป็นหลักฐานและตรวจสอบค าขอและเอกสารหรือหลักฐานที่แนบมาพร้อม 

แบบค าขอ 

  5.1.4 กรณีที่ค าขอและเอกสารหรือหลักฐานครบถ้วน ให้หัวหน้าอุทยาน

แห่งชาติออกไปตรวจสอบสภาพพ้ืนที่ที่ขออนุญาต แล้วจัดท ารายงานพร้อมทั้งความเห็น 

เสนอต่อผู้อ านวยการส านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์แห่งท้องที่ ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับ 

ค าขอ พร้อมจัดท าเอกสารประกอบการพิจารณาของอธิบดี 

  5.1.5 เมื่อผู้อ านวยการส านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์แห่งท้องที่ได้รับรายงานแล้ว 

ให้ตรวจสอบพิจารณาและท าความเห็นเสนออธิบดีภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับรายงาน 

จากหัวหน้าอุทยานแห่งชาติ 

  5.1.6 กรณีที่ค าขอถูกต้องและเอกสารหรือหลักฐานครบถ้วน ให้อธิบดี

พิจารณาค าขออนุญาตให้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับรายงานจากผู้อ านวยการ

ส านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์แห่งท้องที่ (รายละเอียดสามารถศึกษาได้จากระเบียบฯ)  
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5.2 กรณีตามระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ  สัตว์ป่า และพันธุ์ พืช ว่าด้วย 

การปฏิบัติการของพนักงานเจ้าหน้าที่ในอุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร์ 

และสวนรุกขชาติ พ.ศ. 2564 (มาตรา 23) 

5.2.1 กรณีอุทยานแห่งชาติได้รับการประสานงานจากจังหวัดหรือหน่วยงาน 

ที่ประสงค์จะให้การสนับสนุนงบประมาณ ให้รีบส่ังเจ้าหน้าที่ออกไปตรวจสอบ โดยก าหนด

ระยะเวลาด าเนินการ ดังนี ้

   (1) หากเห็นว่าโครงการไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะด าเนินการได้ให้แจ้ง 

เป็นหนังสือโดยตรงให้หน่วยงานสนับสนุนงบประมาณทราบ ภายใน 7 วันท าการ 

   (2) หากเห็นว่าโครงการเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติ 

ตามมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 ให้ประสานงานหน่วยงาน 

ที่สนับสนุนงบประมาณเพ่ือจัดท าเอกสารตามแนวทางปฏิบัติข้างต้น เสนอผู้อ านวยการ 

ส านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ก ากับดูแล ภายใน 30 วันท าการ ทั้งนี้ หากไม่สามารถจัดท าเอกสาร

ได้ทันตามก าหนดให้แจ้งเป็นหนังสือให้หน่วยงานสนับสนุนงบประมาณทราบเป็นระยะด้วย 

5.2.2 เมื่อส านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ก ากับดูแลอุทยานแห่งชาติได้รับเร่ืองแล้ว

ให้ตรวจสอบเอกสารให้ครบถ้วนถูกต้องตามแนวทางปฏิบัติ แล้วรายงานอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ 

สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เพ่ือพิจารณาภายใน 30 วันท าการ ทั้งนี้ หากไม่สามารถพิจารณาได้ทัน

ตามก าหนดให้แจ้งเป็นหนังสือส่งให้อุทยานแห่งชาติเพ่ือแจ้งผู้สนับสนุนงบประมาณทราบ 

เป็นระยะด้วย 

5.2.3 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รับเร่ืองแล้วให้หน่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้องท าการตรวจสอบเอกสารให้ครบถ้วนถูกต้อง แล้วรายงานอธิบดีกรมอุทยาน

แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เพ่ือพิจารณา ภายใน 45 วันท าการ ทั้งนี้ หากไม่สามารถ

ด าเนินการได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด ให้แจ้งเป็นหนังสือให้ส านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ก ากับ

ดูแลอุทยานแห่งชาติทราบ เพ่ือแจ้งผู้สนับสนุนงบประมาณทราบเป็นระยะจนกว่าการพิจารณา

จะเสร็จส้ิน  

ทั้งนี้ การเสนอขอรับความเห็นชอบโครงการเพ่ือที่จะน าไปขอรับการสนับสนุน

งบประมาณจากหน่วยงาน ให้จัดส่งโครงการพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง ถึงกรมอุทยานแห่งชาติ 

สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ล่วงหน้า ภายในระยะเวลา ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

- กรณีที่จะขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการด าเนินโครงการประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2567 ให้จัดส่งโครงการพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง ถึงกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า 

และพันธุ์พืช ภายในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 

- กรณีที่จะขอรับการสนับสนุนงบประมาณเหลือจ่ายประจ าปีในการด าเนินโครงการ

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ให้จัดส่งโครงการและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ถึงกรมอุทยาน

แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ภายในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 ยกเว้นกรณีเร่งด่วน 

ให้ส่งภายในเดือน มีนาคม พ.ศ. 2566 โดยให้ถือเป็นแนวทางปฏิบัติ เ ช่นเดียวกัน 

ในปีงบประมาณต่อ ๆ ไป 

คู่มือการอนุมัติ อนุญาต ขอใช้พ้ืนท่ีจากส่วนราชการ (ฉบับปรับปรุง ปี พ.ศ. 2565)88

2



       หมายเหตุ 

* หากไม่สามารถจัดท าเอกสารได้ทันตามก าหนด ให้แจ้งเป็นหนังสือให้หน่วยงานสนับสนุนงบประมาณทราบ

เปน็ระยะด้วย 

 ** หากไม่สามารถพิจารณาได้ทันตามก าหนด ให้แจ้งเป็นหนังสือส่งให้อุทยานแห่งชาติเพ่ือแจ้งผู้สนับสนุน

งบประมาณทราบเปน็ระยะด้วย 

*** หากไม่สามารถด าเนินการได้ตามระยะเวลาท่ีก าหนด ให้แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้สนับสนุนงบประมาณทราบ 

เปน็ระยะจนกว่าการพิจารณาจะเสร็จสิ้น 
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6. แบบฟอร์มการขออนุมัติ/อนุญาต 

 6.1 ด าเนินการตามระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ว่าด้วย 

การอนุญาตให้กระท าการในอุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร์ และสวนรุกขชาติ 

ตามมาตรา 22 วรรคสอง มาตรา 27 วรรคสาม และมาตรา 34 แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2564 (มาตรา 22) ภาค 2 หมวด 1 ส่วนที่ 4 การอนุญาตเพ่ือการบ ารุงรักษา

โครงสร้างสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน หรือเพ่ือความมั่นคงทางพลังงาน ทั้งนี้ ปัจจุบันอยู่ระหว่าง

การก าหนดแบบค าขออนุญาต/ใบอนุญาต และรอกฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียมใบอนุญาต

ตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 พ.ศ. .... มีผลบังคับใช้ 

 6.2 ด าเนินการตามแนวทางปฏิบัติตามหนังสือกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า  

และพันธุ์ พืช ด่วนที่ สุด ที่  ทส 1910.503/ว 15494 ลงวันที่  27 กรกฎาคม 2565  

เร่ือง แนวทางการปฏิบัติ ตามระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ว่าด้วย 

การปฏิบัติการของพนักงานเจ้าหน้าที่ในอุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร์  

และสวนรุกขชาติ พ.ศ. 2564 ข้อ 7 (1) (2) (3) (5) และ (6)  

7. เอกสารหลักฐาน 

 7.1 ด าเนินการตามระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ว่าด้วย 

การอนุญาตให้กระท าการในอุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร์ และสวนรุกขชาติ  

ตามมาตรา 22 วรรคสอง มาตรา 27 วรรคสาม และมาตรา 34 แห่งพระราชบัญญัติอุทยาน

แห่งชาติ พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2564 (มาตรา 22) ภาค 2 หมวด 1 ส่วนที่ 4 การอนุญาต 

เพ่ือการบ ารุงรักษาโครงสร้างสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน หรือเพ่ือความมั่นคงทางพลังงาน  

 7.2 ด าเนินการตามแนวทางปฏิบัติตามหนังสือกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า  

และพันธุ์ พืช ด่วนที่ สุด ที่  ทส 1910.503/ว 15494 ลงวันที่  27 กรกฎาคม 2565  

เร่ือง แนวทางการปฏิบัติ ตามระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ  สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ว่าด้วย 

การปฏิบัติการของพนักงานเจ้าหน้าที่ในอุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร์  

และสวนรุกขชาติ พ.ศ. 2564 ข้อ 7 (1) (2) (3) (5) และ (6)  
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 กรณีเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและเขตห้ามล่าสัตว์ป่า 

“เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า” ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า  

พ.ศ. 2562 มาตรา 47 บัญญัติไว้ว่า เมื่อปรากฏว่าบริเวณพ้ืนที่ใดมีสภาพธรรมชาติสมควร

ต้องอนุรักษ์ไว้ให้เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าอย่างปลอดภัย และรักษาไว้ซ่ึงพันธุ์สัตว์ป่า 

ตลอดจนคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติและ ส่ิงแวดล้อม หรือระบบนิ เวศให้คงเดิม  

เ พ่ือประโยชน์ ในการอนุรักษ์และคุ้มครองสัตว์ป่า และความหลากหลายทางชีวภาพ  

ให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์ พืช โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ  

เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบโดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกาและให้มีแผนที่แสดง

แนวเขตนั้นด้วย บริเวณที่ก าหนดนี้เรียกว่า “เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า” 

“เขตห้ามล่าสัตว์ป่า” ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 

มาตรา 62 บัญญัติไว้ว่า บริเวณพ้ืนที่ใดที่มิได้เป็นที่ดินที่มีหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิ

ครอบครองตามประมวลกฎหมายที่ดินหรือกฎหมายอื่นของบุคคลใด เว้นแต่เป็นที่ดินของ

หน่วยงานของรัฐ สมควรอนุรักษ์ไว้ให้เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยหรือแหล่งหากินของสัตว์ป่าชนิดใด

หรือประเภทใด รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการจะก าหนดให้เป็นเขตห้ามล่า 

สัตว์ป่าชนิดหรือประเภทนั้นได้โดยท าเป็นประกาศในราชกิจจานุเบกษาและให้มีแผนที่แสดง 

แนวเขตนั้นด้วย 

1. กฎหมายที่เก่ียวข้อง 

1.1 พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 มาตรา 55 มาตรา 56 

มาตรา 67 มาตรา 116  

1.2 ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการปฏิบัติการของพนักงานเจ้าหน้าที่ในเขตรักษา

พันธุ์สัตว์ป่า พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

1 . 3  ร ะ เบียบกรมป่ า ไม้  ว่ าด้ วยก ารปฏิ บัติ ก ารของพนักงาน เจ้ าหน้ าที่ 

หรือเจ้าพนักงานอื่นใดในเขตห้ามล่าสัตว์ป่า พ.ศ. 2538  

1.4 หนังสือกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่ ทส 0909.203/4633 

ลงวันที่ 2 มีนาคม 2560 เร่ือง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการตามมาตรา 38 และมาตรา 42  

แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 

1 .5 มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  13 พฤศจิกายน 2550 เ ร่ือง แนวทาง 

การพิจารณาการก่อสร้างถนนในพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติ และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า  

1 .6 บันทึกส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เ ร่ืองเส ร็จที่  5 18/2547  

เร่ือง การก่อสร้างอาคารเรียนในเขตรักษาพันธุ์ สัตว์ป่า  

1.7 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เร่ือง ก าหนดประเภท

และขนาดของโครงการหรือกิจการซ่ึงต้องจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

และหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติและแนวทางการจัดท ารายงานวิเคราะห์ผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อม 
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2. ผู้มีอ านาจอนุมัติ 

อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 

3. สถานที่ย่ืนค าขอ 

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและเขตห้ามล่าสัตว์ป่าในพ้ืนที่ โดยให้ประสานงานกับหัวหน้า  

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและเขตห้ามล่าสัตว์ป่าในพ้ืนที่นั้น ๆ 

4. ข้ันตอนการอนุมัติ/อนุญาต 

การขออนุญาตการใช้ประโยชน์พ้ืนที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและเขตห้ามล่าสัตว์ป่า 

แบ่งเป็น 2 กรณี ดังนี ้

4.1 การขออนุญาตโดยหน่วยงานด้านอนุรักษ์สัตว์ป่า ได้แก่ เขตรักษาพันธุ์ 

สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่า ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่า สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่า สถานีวิจัย

สัตว์ป่า และศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่าในพ้ืนที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและเขตห้ามล่าสัตว์ป่า  

โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากจังหวัดหรือหน่วยงานของรัฐ ต้องเป็นไปตาม

บทบัญญัติตามมาตรา 56 และมาตรา 67 ประกอบกับมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติสงวน

และคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 โดยมีแนวทางปฏิบัติตามหนังสือกรมอุทยานแห่งชาติ  

สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่ ทส 0909.203/4633 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2560 เร่ือง ซักซ้อม

แนวทางปฏิบัติตามมาตรา 38 และมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า 

พ.ศ. 2535 โดยขอรับงบประมาณจากจังหวัดหรือหน่วยงานอื่น 

4.2 กรณีขอด าเนินการโดยหน่วยงานอ่ืน ๆ ของรัฐ ซ่ึงมิใช่พนักงานเจ้าหน้าที่ 

ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 แบ่งเป็น 2 กรณี 

4.2.1 กรณีขออนุญาตใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ต้องเป็นไป

ตามบทบัญญัติตามมาตรา 55 แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 

ซ่ึงปัจจุบันอยู่ระหว่างการออกระเบียบตามมาตราดังกล่าว เพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ 

เงื่อนไขการขออนุญาต การอนุญาต และการควบคุมดูแล จึงยังไม่สามารถพิจารณาอนุญาต

ในกรณีนี้ได้ อย่างไรก็ตาม จังหวัดหรือหน่วยงานของรัฐสามารถเป็นหน่วยงานที่ร่วมด าเนิน

โครงการกับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า หรือให้การสนับสนุนงบประมาณได้ 

4.2.2 กรณีขออนุญาตใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่า ต้องเป็นไปตาม

บทบัญญัติตามมาตรา 67 แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562  

ซ่ึงปัจจุบันอยู่ระหว่างการออกระเบียบตามมาตราดังกล่าว เพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ 

เงื่อนไขการขออนุญาต และการอนุญาตอย่างไรก็ตาม ในระหว่างรอการประกาศบังคับใช้ระเบียบ

ดังกล่าวสามารถเสนอโครงการผ่านเขตห้ามล่าสัตว์ป่า เพ่ือตรวจสอบความเหมาะสม 

 

กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 
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ของโครงการ ซ่ึงสามารถใช้แนวทางปฏิบัติตามหนังสือกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า  

และพันธุ์พืช ที่ ทส 0909.203/4633 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2560 เร่ือง ซักซ้อมแนวทาง

ปฏิบัติการตามมาตรา 38 และมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า  

พ.ศ. 2535 โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากจังหวัดหรือหน่วยงานอื่น น ามาเทียบเคียง 

ในการปฏิบัติได้ 

5. ข้ันตอนการขออนุญาต 

การขอใช้ประโยชน์พ้ืนที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและเขตห้ามล่าสัตว์ป่าของหน่วยงาน 

ด้านอนุรักษ์สัตว์ป่าต้องสอดคล้องตามมาตรา 56 และมาตรา 67 แห่งพระราชบัญญัติ 

สงวนแล ะคุ้ มครองสัตว์ ป่ า  พ.ศ. 2562 ซ่ึงปัจจุ บันอยู่ระหว่ างการออกร ะ เบี ยบ 

ตามมาตราดังกล่าว เพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการขออนุญาต การอนุญาต  

และการควบคุมดูแล ดังนั้น จึงยังคงใช้แนวทางปฏิบัติตามหนังสือกรมอุทยานแห่งชาติ  

สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่ ทส 0909.203/4633 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2560 เร่ือง ซักซ้อม

แนวทางปฏิบัติการตามมาตรา 38 และมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า 

พ.ศ. 2535 โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากจังหวัดหรือหน่วยงานอื่นไปพลางก่อน  

สรุปข้ันตอนได้ ดังนี ้

5.1 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า/เขตห้ามล่าสัตว์ป่า แล้วแต่กรณี เสนอโครงการพร้อม

ด้วยเอกสารที่เกี่ยวข้อง โดยโครงการจะต้อง 

5.1.1 เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า  

พ.ศ. 2562 และเป็นไปตามภารกิจของหน่วยงาน อีกทั้งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์พัฒนา 

กลุ่มจังหวัด/จังหวัด 

5.1.2 มีแบบแปลนส่ิงก่อสร้าง ใบประมาณการราคา (ปร.4, ปร.5) ผังบริเวณ 

พิกัดสถานที่ และภาพถ่ายสถานที่จริง พร้อมที่จะด าเนินการ 

5.2 หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่าพิจารณาตรวจสอบ

โครงการตามข้อ 5.1 ว่า 

5.2.1 มีความจ าเป็นต่อการจัดการพ้ืนที่อย่างไร 

5.2.2 มีผลกระทบต่อสัตว์ป่า แหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า และระบบนิเวศ

หรือไม่ อย่างไร หากมีผลกระทบให้จัดท ามาตรการแก้ไขผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนเสนอต่อ

ผู้อ านวยการส านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ เพ่ือประกอบการพิจารณา ภายใน 15 วันท าการ ทั้งนี้ 

หากโครงการไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะด าเนินการได้ให้แจ้งเป็นหนังสือโดยตรงให้หน่วยงาน

สนับสนุนงบประมาณทราบภายใน 7 วันท าการ 

5.3 ผู้อ านวยการส านักบริหารพ้ืนที่อนุ รักษ์ แต่งตั้งคณะกรรมการออกไป

ตรวจสอบพ้ืนที่ด าเนินโครงการ โดยคณะกรรมการมีหน้าที่ตรวจสอบโครงการว่า 

5.3.1 เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า  

พ.ศ. 2562 หรือไม่ 
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5.3.2 สอดคล้องตามมติรัฐมนตรีเกี่ยวกับพ้ืนที่ ชุ่มน ้า การก่อสร้างถนน 

ในพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ รวมถึงการอนุญาตตามกฎหมายอื่นในพ้ืนที่ทับซ้อน 

5.3.3 มีความจ าเป็นต่อการจัดการพ้ืนที่ ผลกระทบต่อสัตว์ป่า แหล่งที่อยู่

อาศัยของสัตว์ป่า และระบบนิเวศอย่างไร 

5.3.4 วิเคราะห์ผลการศึกษา วิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม/ประชาพิจารณ์ 

ความเป็นไปได้ของมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ เสนอต่อผู้อ านวยการส านักบริหาร

พ้ืนที่อนุรักษ์ เพ่ือพิจารณารายงานกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พร้อมความเห็น 

ภายใน 15 วันท าการ ส าหรับกรณีส านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์สาขาให้เพ่ิมระยะเวลาการพิจารณา

อีก 7 วันท าการ 

5.4 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โดยส านักอนุรักษ์สัตว์ป่าตรวจสอบ 

พร้อมให้ความเห็นและรายงานอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เพ่ือพิจารณา 

ภายใน 45 วันท าการ 

5.5 อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พิจารณาเห็นชอบในหลักการ 

5.6 เมื่อได้รับการสนับสนุนงบประมาณเป็นที่ชัดเจนแล้ว ให้ขออนุญาตด าเนินการ 

จากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ตามระเบียบและกฎหมายอีกคร้ังหนึ่ง 
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ทั้งนี้ เมื่อได้รับการสนับสนุนงบประมาณเป็นที่ชัดเจนแล้ว หน่วยงานเจ้าของ

โครงการจะต้องส่งเอกสารแสดงการได้รับการสนับสนุนงบประมาณ และเอกสารอื่น 

ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเสนอขออนุญาตด าเนินการจากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 

ตามระเบียบและกฎหมายอีกคร้ังหนึ่ง 

6. แบบฟอร์มค าขออนุญาต 

อยู่ระหว่างการจัดท า (แบบฟอร์มต้องสอดคล้องตามระเบียบที่ออกตาม

พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 ซ่ึงปัจจุบันอยู่ระหว่างการออกระเบียบ

ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า 

พ.ศ. 2562)  

7. เอกสารหลักฐาน 

7.1 โครงการ/รายละเอียดของกิจกรรม 

7.2 ภาพถ่ายแสดงสภาพพ้ืนที่ปัจจุบัน บริเวณที่จะด าเนินโครงการ 

7.3 แผนที่ 1 : 50,000 แสดงพิกัดและพ้ืนที่บริเวณที่จะด าเนินโครงการ 

7.4 แผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตรักษาพันธุ์ สัตว์ ป่า หรือแผนที่ 

ท้ายประกาศ ทส.ก าหนดเขตห้ามล่าสัตว์ป่า แสดงบริเวณที่จะด าเนินโครงการ 

7.5 บันทึกการตรวจสอบพ้ืนที่บริเวณที่จะด าเนินโครงการ 

7.6 แบบประเมินราคา (ปร. 4, ปร. 5) และแบบแปลนส่ิงก่อสร้าง ตามหลักเกณฑ์ 

การตรวจรับรองแบบแปลนส่ิงก่อสร้างกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม พ.ศ. 2546 แก้ไขปรับปรุง (คร้ังที่ 1) พ.ศ. 2553 

 

 

 

 

        หมายเหตุ  

แนวทางปฏิบัติตามหนังสือกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  

ที่ ทส 0909.203/4633 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2560 เร่ือง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการ

ตามมาตรา 38 และมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า  

พ.ศ. 2535 โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากจังหวัดหรือหน่วยงานอื่น 

คู่มือการอนุมัติ อนุญาต ขอใช้พ้ืนท่ีจากส่วนราชการ (ฉบับปรับปรุง ปี พ.ศ. 2565) 96 



8. หลักในการพิจารณาการขออนุญาตใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่เขตรักษาพันธ์ุ

สัตว์ป่าและเขตห้ามล่าสัตว์ป่าตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า  

พ.ศ. 2562 

8.1 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า 

ผู้ขอด าเนินการ 
ข้อ

กฎหมาย 
หลักในการพิจารณา 

รายละเอียดเพ่ือประกอบการ

พิจารณา 

พนักงาน

เจ้าหนา้ที่ตาม 

พ.ร.บ. สงวน

และคุ้มครอง

สัตว์ป่า 

พ.ศ. 2562 

มาตรา 56 (1) สอดคล้องตาม 

    เจตนารมณ์ของ 

    พระราชบัญญัติสงวน 

    และคุ้มครองสัตว์ป่า  

    พ.ศ. 2562 

(2) สอดคล้องตามข้อ 

    กฎหมาย หลักเกณฑ ์

    มติคณะรัฐมนตรี และ 

    ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

(3) เหมาะสมกับสภาพ 

    พ้ืนที่ สอดคล้องตาม 

    หลักวิชาการไม่ส่งผล 

    กระทบหรือมี 

(4) ผลกระทบน้อยต่อ 

    พ้ืนที่ป่า สัตว์ป่า  

    แหล่งที่อยู่อาศัยของ 

    สัตว์ป่า รวมถึงระบบ 

    นิเวศ 

(5) เป็นประโยชน์ในการ 

     คุ้มครอง ดูแล รักษา  

     หรือบ ารุงเขตรักษา 

     พันธุ์สัตว์ป่า หรือการ 

     ส ารวจการศึกษา  

     การวิจัย หรือการ 

     ทดลองทางวิชาการ 

     หรืออ านวยความ 

     สะดวกในการศึกษา 

     ธรรมชาติ  

(1) โครงการ/รายละเอียด 

    ของกิจกรรม 

(2) ภาพถ่ายแสดงสภาพ 

     พ้ืนที่ปัจจุบัน บริเวณ 

     ที่จะด าเนนิโครงการ 

(3) แผนที่ 1 : 50,000  

     แสดงพิกดัและพ้ืนที ่

     บริเวณที่จะด าเนิน 

     โครงการ 

(4) แผนที่ท้าย 

     พระราชกฤษฎีกาก าหนด 

     เขตรักษาพันธุ์สตัว์ปา่ 

     แสดงบริเวณที่จะด าเนิน 

     โครงการ 

(5) บันทึกการตรวจสอบ 

     พ้ืนที่บริเวณทีจ่ะด าเนิน 

     โครงการ 

(6) แบบประเมินราคา  

     (ปร. 4 ,ปร. 5) และ 

     แบบแปลนส่ิงก่อสร้าง 

     ตามหลักเกณฑ์การตรวจ 

     รับรองแบบแปลน 

     ส่ิงก่อสร้างกรมอุทยานฯ  

     กระทรวงทรัพยากร  

     ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

     พ.ศ. 2546 แก้ไข 

     ปรับปรุง (คร้ังที่ 1)  

     พ.ศ. 2553 
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ผู้ขอด าเนินการ 
ข้อ

กฎหมาย 
หลักในการพิจารณา 

รายละเอียดเพ่ือประกอบการ

พิจารณา 

     หรืออ านวย 

     ความปลอดภัย  

     หรือให้ความรู้แก ่

     ประชาชนโดยทั่วไป  

 

(7) กรณีเป็นการขอรับ 

 การสนับสนุน

งบประมาณจาก

หน่วยงานนอก  

ต้องด าเนินการตาม

แนวทางปฏิบัติ  

ตามหนังสือกรมอุทยานฯ  

ที่ ทส 0909.203/4633 

ลงวันที่ 2 มีนาคม 2560 

เร่ือง ซักซ้อมแนวทาง

ปฏิบัติการตามมาตรา 38 

และมาตรา 42 แห่ง

พระราชบัญญัติสงวน 

และคุ้มครองสัตว์ป่า  

พ.ศ. 2535 โดยขอรับ 

การสนับสนุนงบประมาณ

จากจังหวัดหรือ

หน่วยงานอื่น 

หน่วยงานอ่ืน ๆ 

ของรัฐ หรือ

บุคคลภายนอก 

มาตรา 55 (1) สอดคล้องตาม 

    เจตนารมณ์ของ 

    พระราชบัญญัติสงวน 

    และคุ้มครองสัตว์ป่า  

    พ.ศ. 2562 

(2) สอดคล้องตามข้อ 

    กฎหมาย หลักเกณฑ ์

    มติคณะรัฐมนตรี และ 

    ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

(3) เหมาะสมกับสภาพ 

    พ้ืนที่ สอดคล้องตาม 

    หลักวิชาการ 

 

 

  ปัจจุบันอยู่ระหว่างการออก

ระเบียบตามมาตรา 55  
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ผู้ขอด าเนินการ 
ข้อ

กฎหมาย 
หลักในการพิจารณา 

รายละเอียดเพ่ือประกอบการ

พิจารณา 

(4) ลักษณะของกิจกรรม 

ที่อนุญาตให้กระท าได้

ปิดกั้นหรือท าให้ 

กีดขวางแก่ทางน ้า 

หรือทางบก/เก็บหา   

น าออกไปกระท าดว้ย 

ประการใด ๆ ให้เป็น 

อันตราย หรือท าให ้

เส่ือมสภาพซ่ึงไม้  

ดิน หิน กรวด ทราย 

แร่ ปิโตรเลียม หรือ 

ทรัพยากรธรรมชาติอื่น 

หรือกระท าการใด 

อันส่งผลกระทบต่อ

ทรัพยากร ธรรมชาติ 

ส่ิงแวดล้อม ระบบ

นิเวศ หรือความ

หลากหลายทาง

ชีวภาพ/ปลูกต้นไม้

หรือพฤกษชาติอื่น ๆ 

หรือน าหรือปล่อยสัตว์

ทุกชนิดเข้าไป 

(5) เป็นไปเพ่ือประโยชน์ 

ในการส ารวจ 

การศึกษา การวิจัย 

หรือการทดลองทาง

วิชาการ การถ่ายท า

ภาพยนตร์ วดีิทัศน์

หรือสารคดี  

การถ่ายภาพ การศึกษา

ธรรมชาติ การบ ารุง 

รักษาโครงสร้าง

สาธารณูปโภคพ้ืนฐาน 

คู่มือการอนุมัติ อนุญาต ขอใช้พ้ืนท่ีจากส่วนราชการ (ฉบับปรับปรุง ปี พ.ศ. 2565) 99 



ผู้ขอด าเนินการ 
ข้อ

กฎหมาย 
หลักในการพิจารณา 

รายละเอียดเพ่ือประกอบการ

พิจารณา 

หรือเพ่ือความมัน่คง

ทางพลังงาน 

(6) ไม่รบกวนการ

ด ารงชีวิต 

ตามธรรมชาติของ 

สัตว์ป่าเกินสมควร  

และไม่ก่อให้เกิด 

ความเสียหายต่อ 

เขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่า 

สรุป 

1. สามารถด าเนินการได้โดยพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครอง

สัตว์ป่า พ.ศ. 2562 โดยได้รับอนุญาตจากอธิบดี (อาศัยอ านาจตามมาตรา 56

แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562)

2. หน่วยงานอื่น ๆ ของรัฐหรือบุคคลภายนอกไม่สามารถกระท าการได้โดยตรง เนื่องจาก

อยู่ระหว่างการออกระเบียบ แต่สามารถเป็นผู้ร่วมด าเนินการกับพนักงานเจ้าหน้าที่ของ

กรมอุทยานฯ หรือเป็นผู้สนับสนุนงบประมาณได้

8.2 เขตห้ามล่าสัตว์ป่า 

ผู้ขอ

ด าเนินการ 

ข้อ

กฎหมาย 
หลักในการพิจารณา 

รายละเอียดเพ่ือประกอบการ

พิจารณา 

พนักงาน

เจ้าหน้าทีข่อง

กรมอุทยานฯ 

หน่วยงานอ่ืนๆ

ของรัฐหรือ

บุคคล 

ภายนอก 

มาตรา 67 (1) สอดคล้องตาม

เจตนารมณ์ของ

พระราชบัญญัติสงวน 

และ คุ้มครองสัตว์ป่า  

พ.ศ. 2562 

(2) สอดคล้องตาม 

ข้อกฎหมาย 

หลักเกณฑ์  

และระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

(3) เหมาะสมกับสภาพ

พ้ืนที่ สอดคล้องตาม

หลักวิชาการ 

(1) โครงการ/รายละเอียด 

    ของกิจกรรม 

(2) ภาพถ่ายแสดงสภาพ

พ้ืนที่ปัจจุบัน บริเวณที่จะ

ด าเนินโครงการ 

(3) แผนที่ 1 : 50,000 

แสดงพิกดัและพ้ืนที่

บริเวณที่จะด าเนิน

โครงการ 

(4) แผนที่ท้ายประกาศ

กระทรวงก าหนดเขตห้าม

ล่าสัตว์ป่าแสดงบริเวณ 

ที่จะด าเนนิโครงการ 
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ผู้ขอ

ด าเนินการ 

ข้อ

กฎหมาย 
หลักในการพิจารณา 

รายละเอียดเพ่ือประกอบการ

พิจารณา 

(4) ไม่ส่งผลกระทบ หรือ 

มีผลกระทบน้อยต่อ

พ้ืนที่ป่าสัตว์ป่า  

แหล่งที่อยู่อาศัยของ

สัตว์ป่า รวมถึงระบบ

นิเวศ 

(5) เป็นประโยชน์ในการ

ส ารวจ การศึกษา  

การวิจัย หรือการ

ทดลองทางวิชาการ

หรือการคุ้มครอง

รักษาหรือช่วยเหลือ

สัตว์ป่า 

(5) บันทึกการตรวจสอบ 

     พ้ืนที่บริเวณทีจ่ะด าเนิน 

     โครงการ 

(6)  แบบประเมินราคา  

 (ปร. 4, ปร. 5) และ 

 แบบแปลนส่ิงก่อสร้าง 

 ตามหลักเกณฑก์ารตรวจ 

 รับรองแบบแปลน  

 ส่ิงก่อสร้างกรมอทุยานฯ 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2546 

แก้ไขปรับปรุง (คร้ังที ่1) 

พ.ศ. 2553 

(7) กรณีเป็นการขอรับการ 

สนับสนุนงบประมาณ 

จากหน่วยงานนอก  

ต้องด าเนินการ 

ตามแนวทางปฏิบัตติาม

หนังสือกรมอุทยานฯ  

ที่ ทส 0909.203/4633 

ลงวันที่ 2 มีนาคม 2560 

เร่ือง ซักซ้อมแนวทาง

ปฏิบัติการ ตามมาตรา 38 

และมาตรา 42 แห่ง

พระราชบัญญตัิสงวน 

และคุ้มครองสัตว์ป่า  

พ.ศ. 2535 โดยขอรับการ

สนับสนุนงบประมาณจาก

จังหวัดหรือหนว่ยงานอื่น 

สรุป พนักงานเจ้าหน้าที่ของกรมอุทยานฯ หน่วยงานอื่น ๆ ของรัฐ หรือบุคคลภายนอก 

       สามารถกระท าได้โดยได้รับอนุญาตจากอธิบดี (อาศัยอ านาจตามมาตรา  67  

       แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562) 
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กรมเ จ้ า ท่ า
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 พ้ืนที่ล่วงล ้ำล ำน ้ำ 
กรมเจ้ำท่ำ 

การใช้พ้ืนที่แม่น ้า/ตลิ่ง ซ่ึงมีความจ าเป็นต้องล่วงล ้าล าน ้านั้นต้องขออนุญาตจาก 

กรมเจ้าท่า ทั้งนี้ ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 63 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติ

การเดินเรือในน่านน ้ าไทย พระพุทธศักราช 2456 ได้นิยามไว้ว่า "ล่วงล ้ าล าแม่น ้ า "  

หมายความว่า ล่วงล ้าเข้าไปเหนือน ้า ในน ้า และใต้น ้าของแม่น ้า ล าคลอง บึง อ่างเก็บน ้า 

ทะเลสาบ อันเป็นทางสัญจรของประชาชนหรือที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกันหรือทะเลภายใน

น่านน ้าไทย หรือบนชายหาดของทะเลดังกล่าว ในการขออนุญาตปลูกสร้างส่ิงล่วงล ้าล าน ้า 

ผู้มีสิทธิขออนุญาตปลูกสร้างส่ิงล่วงล ้าล าน ้า คือ ผู้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ ผู้มีสิทธิครอบครอง 

หรือผู้มีอ านาจหน้าที่ดูแลรักษาที่ดินที่ติดต่อกับล าน ้า ส าหรับลักษณะของอาคารและการล่วงล ้า

ล าน ้าที่พึงอนุญาตได้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 4 ข้อ 5 และข้อ 6 แห่งกฎกระทรวง  

ฉบับที่  63 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน ้าไทย  

พระพุทธศักราช 2456 มีดังนี้ 

1. ท่าเทียบเรือ 

2. สะพานปรับระดับและโป๊ะเทียบเรือ 

3. สะพานข้ามแม่น ้าหรือสะพานข้ามคลอง 

4. ท่อหรือสายเคเบิล 

5. เข่ือนกันน ้าเซาะ 

6. คานเรือ 

7. โรงสูบน ้า 

เจ้าท่าอาจอนุญาตให้ปลูกสร้างอาคารหรือส่ิงอื่นใดล่วงล ้าล าแม่น ้าที่ไม่มีลักษณะ  

ตามข้อก าหนดใน (1) ถึง (7) เป็นการเฉพาะรายได้ และเมื่อเจ้าท่าได้อนุญาตแล้วให้ประกาศ

ลักษณะของอาคารหรือลักษณะของการล่วงล ้าล าแม่น ้า ในราชกิจจานุเบกษาและให้ถือเป็น

หลักเกณฑ์ในการอนุญาตต่อไปได้ กรมเจ้าท่าได้ประกาศประเภทส่ิงล่วงล ้าล าน ้าเพ่ิมเติม 

ในราชกิจจานุเบกษา 5 ประเภท ได้แก่ กระชังเลี้ยงสัตว์น ้า, ท่าเทียบเรือชนิดทางลาดในแม่น ้าโขง, 

แหล่งอาศัยสัตว์น ้า (ปะการังเทียม), แพสูบน ้า และฝายน ้าล้น 

ทั้งนี้ ส่ิงล่วงล ้าล าน ้านอกจากที่ก าหนดไว้ในข้อ 4 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 63 

(พ.ศ. 2537) (1) ถึง (7) จะอนุญาตไม่ได้ เว้นแต่เป็นของทางราชการหรือรัฐวิสาหกิจและ 

ปลูกสร้างข้ึนเพ่ือประโยชน์ของทางราชการ กรมเจ้าท่าได้มีค าส่ังก าหนดลักษณะส่ิงล่วงล ้า 

ล าน ้า ประเภทแหล่งอาศัยสัตว์น ้า (ปะการังเทียม), แพสูบน ้า และฝายน ้าล้น กรณีที่ทางราชการ 

หรือรัฐวิสาหกิจ เป็นผู้ด าเนินการเพ่ือประโยชน์ของทางราชการ 
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1. กฎหมำยที่เก่ียวข้อง 

1.1 (ฆ/1) ว่าด้วยการล่วงล ้าล าแม่น ้า ในหมวดที่ 6 ข้อบังคับเบ็ดเตล็ดของภาคที่ 1 

ข้อบังคับทั่วไป แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน ้าไทย พระพุทธศักราช 2456 และที่แก้ไข

เพ่ิมเติม 

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

การเดินเรือในน่านน ้าไทย (ฉบับที่ 6) พุทธศักราช 2481 ค่าธรรมเนียมการตรวจส่ิงล่วงล ้าล าน ้า 

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

การเดินเรือในน่านน ้าไทย พระพุทธศักราช 2456 ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตส่ิงล่วงล ้าล าน ้า 

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

การเดินเรือในน่านน ้าไทย พระพุทธศักราช 2456 

1.5 ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 251/2541 เร่ือง ลักษณะของอาคารและการล่วงล ้า 

ล าน ้าที่พึงอนุญาตได ้

1.6 ค าส่ังกรมเจ้าท่า ที่ 430/2554 เร่ือง มอบหมายข้าราชการในสังกัดเป็น “เจ้าท่า”  

ตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน ้าไทย พระพุทธศักราช 2456 ในการพิจารณาอนุญาต 

ปลูกสร้างส่ิงล่วงล ้าล าน ้า 

1.7 ค าส่ังกรมเจ้าท่า ที่ 528/2554 เร่ือง มอบหมายและมอบอ านาจ “เจ้าท่า” 

ตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน ้าไทย พระพุทธศักราช 2456 ในการพิจารณาอนุญาต

ปลูกสร้างส่ิงล่วงล ้าล าน ้า (เพ่ิมเติม) 

1.8 ค าส่ังกรมเจ้าท่า ที่ 599/2559 เร่ือง มอบหมายข้าราชการสังกัดเป็น “เจ้าท่า” 

ตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน ้าไทย พระพุทธศักราช 2456 

1.9 ค าส่ังกรมเจ้าท่า ที่ 600/2559 เร่ืองแต่งตั้งคณะท างานพิจารณากลั่นกรอง 

การอนุญาตให้ปลูกสร้าง ส่ิงล่วงล ้ าล าน ้ าที่ ไม่อ ยู่ ในอ านาจของผู้อ านวยการส านัก 

ความปลอดภัยและส่ิงแวดล้อมทางน ้า ผู้อ านวยการส านักงานเจ้าท่าภูมิภาค และผู้อ านวยการ

ส านักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขา 

1.10 ค าส่ังกรมเจ้าท่า ที่ 83/2562 เร่ือง มอบหมายและมอบอ านาจ “เจ้าท่า” 

ตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน ้าไทย พระพุทธศักราช 2456 ในการพิจารณาอนุญาต

ปลูกสร้างส่ิงล่วงล ้าล าน ้า (เพ่ิมเติม)  

1.11 ค าส่ังกรมเจ้าท่า ที่ 486/2562 เร่ืองมอบหมายข้าราชการในสังกัดเป็น  

“เจ้าท่า” ตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน ้าไทย พระพุทธศักราช 2456 ในการพิจารณา

อนุญาตปลูกสร้างส่ิงล่วงล ้าล าน ้า (เพ่ิมเติม) 

1.12 กฎกระทรวงก าหนดค่าตอบแทนรายปีส าหรับผู้รับอนุญาตปลูกสร้างอาคาร

หรือส่ิงอื่นใดล่วงล ้าล าน ้า พ.ศ. 2563 
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2. ผู้มีอ ำนำจอนุมัติ 

อธิบดีหรือผู้ที่อธิบดีมอบหมาย 

3. สถำนที่ย่ืนค ำขอ 

3.1  ส านักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาในพ้ืนที่ขออนุญาตปลูกสร้างส่ิงล่วงล ้าล าน ้า 

3.2 หน่วยงานที่ได้รับมอบอ านาจ “เจ้าท่า” 

4. ข้ันตอนขออนมุัติ/อนุญำต 

4.1 เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับค าร้อง เอกสารและหลักฐานต่าง ๆ แล้ว จะท าการตรวจสอบ 

หากครบถ้วนและถูกต้องก็จะบันทึกหลักฐานรับเร่ืองไว้ด าเนินการ 

4.2 ผู้ขออนุญาตช าระค่าธรรมเนียมการตรวจสอบสถานที่ตามอัตราที่ก าหนด 

ไว้ในกฎกระทรวง ข้ึนอยู่กับประเภท ลักษณะ และขนาดของส่ิงล่วงล ้าล าน ้านั้น ๆ โดยมีอัตรา  

50 บาท โดยผู้ขออนุญาตจะต้องนัดหมายและน าเจ้าพนักงานไปตรวจยังสถานที่ที่ขออนุญาตด้วย 

4.3 เจ้าพนักงานไปตรวจสอบสถานที่ที่จะขออนุญาตปลูกสร้างส่ิงล่วงล ้าล าน ้า 

เพ่ือน าข้อมูลต่าง ๆ ทางเทคนิคการเดินเรือพร้อมแผนที่สังเขปที่มีรายละเอียดพอเพียง 

ต่อการพิจารณาอนุญาตมาจัดท ารายงานเสนอผู้อ านวยการส านักความปลอดภัย 

และส่ิงแวดล้อมทางน ้าหรือเจ้าท่าภูมิภาคหรือเจ้าท่าภูมิภาคสาขา แล้วแต่กรณีเพ่ือพิจารณา

ทบทวนและเสนอข้อคิดเห็นเพ่ิมเติมก่อนน าส่งอธิบดีกรมเจ้าท่าหรือผู้ที่อธิบดีกรมเจ้าท่า

มอบหมาย 

4.4 หากส่ิงล่วงล ้าล าน ้าที่จะขออนุญาตอยู่ในข่ายที่จะต้องท ารายงานการวิเคราะห์

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมซ่ึงต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพ

ส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ ผู้ขออนุญาตจะต้องด าเนินการดังกล่าวให้แล้วเสร็จก่อนย่ืนเอกสาร

ประกอบการขออนุญาตต่อกรมเจ้าท่า 

4.5 เ จ้ า หน้ าที่ ตรวจสอบความถูกต้ องครบถ้ วนของเอกสารหลักฐาน 

การขออนุญาตปลูกสร้างส่ิงล่วงล ้าล าน ้าและบันทึกการตรวจสอบเป็นหลักฐาน หากเอกสาร

ครบถ้วนจะลงรับเร่ืองไว้กรณีที่เอกสารไม่ครบถ้วนจะแจ้งให้ผู้ขอทราบ 

4.6 เจ้าหน้าที่เสนอให้มีการตรวจพิจารณาและจัดเก็บค่าธรรมเนียมการตรวจ

สถานที ่

4.7 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารหลักฐานและตรวจสอบสถานที่ที่จะขออนุญาต 

ปลูกสร้างส่ิงล่วงล ้าล าน ้า เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องสอดคล้องของเอกสารหลักฐาน 

กับพ้ืนที่จริงและตรวจสอบข้อมูลในทางเทคนิคในการเดินเรือภูมิศาสตร์ของทางน ้าหรืออื่น ๆ 

เพ่ือให้มีรายละเอียดพอเพียงต่อการพิจารณาอนุญาต 

กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 
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4.8 เจ้าหน้าที่พิจารณาข้อเท็จจริงจากการตรวจสอบสถานที่และเอกสารหลักฐาน 

กับหลักเกณฑ์การอนุญาตกรณีที่มีข้อมูลที่ยังไม่เพียงพอหรือขัดแย้งกับข้อเท็จจริง หรือ 

ยังไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่จะขออนุญาต เช่น การเดินเรือ ส่ิงแวดล้อม จะแจ้งให้ 

ผู้ขออนุญาตด าเนินการปรับปรุงแบบแปลนหรือส่งรายละเอียดเพ่ิมเติมตามที่กรมเจ้าท่า

ก าหนด 

4.9 เจ้าหน้าที่จัดท ารายงานข้อพิจารณาตามหลักเกณฑ์ หากเห็นว่าเป็นไปตาม

หลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ก่อนการเสนอผู้มีอ านาจพิจารณาออกใบอนุญาต ดังนี้ 

4.9.1 ลักษณะหรือสภาพของอาคารหรือส่ิงอื่นใดล่วงล ้าล าแม่น ้าต้องไม่เป็น

อันตรายต่อการเดินเรือ หรือท าใ ห้ทางน ้ า เปลี่ยนแปลงไป หรือก่อให้เกิดผลกระทบ 

ต่อส่ิงแวดล้อม 

4.9.2 อาคารหรือส่ิงอื่นใดล่วงล ้าล าแม่น ้า ที่จะอนุญาตให้ปลูกสร้างได้ต้อง 

มีลักษณะของอาคารและการล่วงล ้าที่พึงอนุญาตได้ ตามที่ก าหนดไว้ตามข้อ 2 ของคู่มือนี้ 

4.9.3 อาคารหรือส่ิงอื่นใดล่วงล ้าล าแม่น ้ าที่จะอนุญาตให้ปลูกสร้างได้  

ต้องไม่อยู่ในเขตพ้ืนที่ทีม่ีประกาศของกรมเจ้าท่าห้ามปลูกสร้างอาคารหรือส่ิงอื่นใดล่วงล ้าแม่น ้า 

ประกาศดังกล่าวต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรี 

4.9.4 การอนุญาตให้ใช้พ้ืนที่ล่วงล ้าล าแม่น ้าให้กระท าได้เพียงเท่าที่จ าเป็น 

และสมควร เฉพาะตามวัตถุประสงค์ในการใช้อาคารหรือส่ิงอื่นใดล่วงล ้าล าแม่น ้านั้น 

4.9.5 การอนุญาตให้ใช้พ้ืนที่ล่วงล ้าล าแม่น ้าต้องไม่เป็นการขัดต่อกฎหมาย 

ว่าด้วยการควบคุมอาคารหรือกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง 

4.9.6 กรณีที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง ฉบับที่ 63 

(พ.ศ. 2537) จะออกใบอนุญาตพร้อมเงื่อนไขที่ต้องปฏิบัติให้กับผู้ขออนุญาต หากเป็นกรณีที่

ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่จะอนุญาต จะแจ้งผลให้ผู้ขออนุญาตพร้อมด้วยเหตุผล  

4.9.7 เจ้าหน้าที่จะแจ้งหรือติดต่อให้ผู้ขออนุญาตมารับใบอนุญาต โดยต้อง

ช าระค่าใบอนุญาต ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบสถานที่ ตามอัตราที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวง 

ข้ึนอยู่กับประเภทลักษณะและขนาดของส่ิงล่วงล ้าล าน ้านั้น ๆ 

ผู้ รับอนุญาตต้องเ ร่ิมด าเนินการปลูกสร้างภายใน 12 เดือนนับแต่วันที่ ได้ 

รับอนุญาตถ้าผู้รับอนุญาตไม่เร่ิมด าเนินการปลูกสร้างภายในเวลาดังกล่าวให้ใบอนุญาตเป็น 

อันส้ินผล 

ในกรณีที่ ผู้ รับอนุญาตไม่อาจเ ร่ิมด าเนินการปลูกสร้างภายในก าหนดเวลา 

ตามวรรคหนึ่ง ผู้รับอนุญาตอาจย่ืนค าขอขยายระยะเวลาเร่ิมด าเนินการปลูกสร้างต่อเจ้าท่าตาม

แบบที่อธิบดีกรมเจ้าท่าก าหนดได้ 

เมื่อเจ้าท่าได้รับค าขอตามวรรคสองแล้ว ให้พิจารณาค าขอพร้อมเหตุผลในการ 

ขอขยายระยะเวลาเมื่อเห็นเป็นการสมควร ให้เจ้าท่าอนุญาตให้ขยายระยะเวลาได้คร้ังละหกเดือน 

แต่ไม่เกินสองคร้ัง 
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5. แบบฟอรม์ค ำขออนุญำต 

แบบฟอร์มค าขออนุญาตให้ปรับใช้ตามตัวอย่าง แบบ ท. 28 - 1, ท. 28 - 2 หรือ  

ท. 28 - 3 แล้วแต่กรณี ซ่ึงอย่างน้อยต้องระบุประเภทส่ิงล่วงล ้าล าน ้า วัสดุที่ใช้ปลูกสร้าง 

อุปกรณ์ที่ต้องติดตั้ง วัตถุประสงค์ในการใช้ส่ิงล่วงล ้าล าน ้า ขนาดพ้ืนที่ที่ขอท าการล่วงล ้า 

ล าน ้า ฯลฯ  

6. เอกสำรหลักฐำน 

เอกสารหลักฐานที่ต้องย่ืนประกอบค าร้องขออนุญาตปลูกสร้างส่ิงล่วงล ้าล าน ้า 

ได้แก่ 

6.1 ส าเนาทะเบียนบ้าน บัตรประจ าตัวประชาชน บัตรประจ าตัวข้าราชการ 

หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ เอกสารสิทธิ หลักฐานแสดงความเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์  สิทธิ

ครอบครอง หรือเป็นผู้มีอ านาจหน้าที่ดูแลรักษาที่ดินที่ติดกับล าน ้า 

6.2 แบบแปลนแสดงรายละเอียดของอาคาร หรือส่ิงอื่นใดที่ขออนุญาตปลูกสร้าง 

พร้อมทั้งมีผู้ประกอบวิชาชีพวิศวโยธารับรอง เว้นแต่อาคารหรือส่ิงอื่นใดที่ขออนุญาต 

จะมีขนาดเล็กและโครงสร้างท าด้วยไม้หรือวัสดุที่ไม่คงทนถาวร ไม่ต้องมีผู้ประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมรับรอง 

6.3 แผนผังบริเวณที่ขออนุญาตและบริเวณใกล้เคียง 

6.4 หนังสือของทางจังหวัดที่อาคารหรือส่ิงอื่นใดที่ขออนุญาตปลูกสร้าง 

ส่ิงล่วงล ้าล าแม่น ้าตั้งอยู่ว่าไม่เป็นอุปสรรคต่อแผนพัฒนาจังหวัด ผังเมือง และการรักษา

สภาพแวดล้อมของจังหวัด 

6.5 รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม กรณีที่ต้องท ารายงานการประเมิน 

ผลกระทบส่ิงแวดล้อมกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ 

6.6 ในกรณีที่ ผู้ ย่ืนค าขอเป็นนิติบุคคล ให้ย่ืนหนังสือรับรองการจดทะเบียน 

นิติบุคคลที่ระบุช่ือผู้มีอ านาจลงนามผูกพันนิติบุคคลด้วย 

6.7 ในกรณีที่ ผู้ย่ืนค าขอเป็นส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ  

ให้ย่ืนเอกสารตามข้อ 3 ถึง ข้อ 5 

6.8 แผนการด าเนินการปลูกสร้างส่ิงล่วงล ้าล าน ้า 
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กรมชลประทาน
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 พ้ืนทีช่ลประทาน 

กรมชลประทาน 

พ้ืนที่ของกรมชลประทานส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ราชพัสดุซ่ึงได้มาจากการเวนคืน 

และพ้ืนที่ที่ขอใช้จากส่วนราชการอื่น ผู้ที่สามารถย่ืนค าขอใช้พ้ืนที่ได้ ให้ย่ืนค าขอต่อหน่วยงาน 

ในพ้ืนที่ที่ราชพัสดุตั้งอยู่หรือที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใช้ประโยชน์ เช่น พ้ืนที่ใน

เขตโครงการส่งน ้ าและบ า รุงรักษาให้ ย่ืนค าขอกับ ผู้อ านวยการโครงการส่งน ้ าและ 

บ ารุงรักษา หรือพ้ืนที่ในเขตความรับผิดชอบของโครงการชลประทานจังหวัดให้ย่ืนค าขอ 

กับผู้อ านวยการโครงการชลประทานจังหวัด จากนั้นค าขอจะถูกส่งให้ผู้อ านวยการส านักงาน

ชลประทานในพ้ืนที่เพ่ือพิจารณาให้ความยินยอมในการใช้พ้ืนที่ก่อนส่งค าขอให้ส่วนราชการ

เจ้าของกรรมสิทธิที่ดินพิจารณาอนุญาต หากเป็นโครงการที่ไม่อยู่ในกิจการ 14 ประเภทจะต้อง

ส่งค าขอพิจารณาให้คณะกรรมการระดับกรมต่อไป 

1. กฎหมายที่เก่ียวข้อง 

1.1 พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช 2485  

1.2 ระเบียบกรมชลประทาน ว่าด้วยการขอใช้และการจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ 

ในความครอบครองของกรมชลประทาน พ.ศ. 2551  

1.3 ระเบียบกรมชลประทาน ว่าด้วยการขอใช้และการจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ 

ในความครอบครองของกรมชลประทาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 

1.4 หนังสือกรมชลประทาน ที่ สบอ 8779/2562 ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2562 

เร่ือง แนวทางการขอใช้ที่ราชพัสดุและที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใช้ประโยชน์ 

และจัดหาประโยชน์ (การจัดให้เช่า) ที่ราชพัสดุ  

1.5 ค าส่ังกรมชลประทาน ที่ ข.152/2555 เร่ือง มอบอ านาจด าเนินการกรณี

หน่วยงานของรัฐหรือบุคคลอื่นขอใช้ที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใช้ประโยชน์

นอกเหนือจากที่ราชพัสด ุ

 

 

 
 

2. ผู้มีอ านาจอนุมัติ 

ผู้อ านวยการส านักงานชลประทาน หรือคณะกรรมการระดับกรม แล้วแต่กรณี 

กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 
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3. สถานที่ย่ืนค าขอ

ส านักงานก่อสร้างโครงการชลประทาน โครงการส่งน ้าและบ ารุงรักษา โครงการ

ชลประทานจังหวัดในพ้ืนที่ที่ราชพัสดุนั้นตั้งอยู่หรือที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทาน 

ใช้ประโยชน์นั้นตั้งอยู่ 

4. ข้ันตอนขออนมุัติ/อนุญาต

4.1 กระบวนงานการขอใช้ที่ราชพัสดุในความครอบครองของกรมชลประทาน 

มีขั้นตอนดังนี ้

4.1.1 ย่ืนแบบค าร้อง (ชป. 393) พร้อมเอกสารประกอบการขออนุญาต 

แยกฐานะของผู้ขออนุญาตเป็น 3 ประเภท ได้แก่ (1) ส่วนราชการ (2) รัฐวิสาหกิจ 

(3) นิติบุคคล/บุคคลธรรมดา 

4.1.2 ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน 

4.1.2.1 กรณีส านักงานก่อสร้าง ส่งเร่ืองให้ส านักพัฒนาแหล่งน ้ า 

ขนาดกลาง/ขนาดใหญ่  พิจารณาก่อนส่งเ ร่ืองใ ห้ส านักงานชลประทานพิจารณา 

ให้ความยินยอม/ไม่ยินยอม 

4.1.2.2 กรณีโครงการชลประทาน/โครงการส่งน ้าและบ ารุงรักษา 

ส่งเร่ืองให้ส านักงานชลประทานพิจารณาให้ความยินยอม/ไม่ยินยอม  

4.1.3 ผู้อ านวยการส านักงานชลประทานพิจารณาให้ความยินยอม 

4.1.3.1 กรณีไม่ให้ความยินยอม (ไม่อนุญาต) ให้ท าหนังสือไม่อนุญาต 

โดยแจ้งเหตุผล ข้อกฎหมาย พร้อมแจ้งสิทธิการอุทธรณ์ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับ

หนังสือแจ้ง 

4.1.3.2 กรณีให้ความยินยอม (อนุญาต) ให้ท าหนังสือลงนามแทนกรม 

ถึงกรมธนารักษ์ หรือผู้ว่าราชการจังหวัด พร้อมแนบเอกสารประกอบการขออนุญาต 

และจัดท าหนังสือแจ้งผู้ขออนุญาต 

4.1.4 กรมธนารักษ์หรือผู้ว่าราชการจังหวัดที่ได้รับมอบหมายพิจารณา 

4.1.4.1 กรณีอนุญาตให้ใช้ที่ดินดังกล่าวแล้ว 

1) แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ขออนุญาตทราบ เพ่ือผู้ขออนุญาตแจ้ง

กรมด าเนินการต่อไป 

2) แจ้งผลการพิจารณาให้กรมชลประทานทราบ

4.1.4.2 กรณีไม่อนุญาตให้ใช้ที่ดินดังกล่าว จะแจ้งการไม่อนุญาตใช้ให้ 

ผู้ขออนุญาตและกรมชลประทานทราบด้วย 

4.1.5 รับหนังสือแจ้งผลการพิจารณาจากกรมธนารักษ์หรือผู้ว่าราชการจังหวัด 

หรือธนารักษ์พ้ืนที่ผู้รับมอบอ านาจ 
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4.1.5.1 กรณีไม่อนุญาต ให้ส านักงานชลประทานท าหนังสือลงนามแทน

กรมแจ้งตอบผู้ขออนุญาตให้ไปใช้สิทธิอุทธรณ์ไปยังกรมธนารักษ์โดยตรง 

4.1.5.2 กรณีอนุญาต ส่งเร่ืองให้โครงการออกหนังสืออนุญาต 

4.1.6 โครงการจัดท าหนังสืออนุญาต 4 ชุด พร้อมลงนามในหนังสืออนุญาต

ในฐานะนายช่างชลประทานซ่ึงเป็นเจ้าพนักงานผู้อนุญาต ประกอบด้วย 

4.1.6.1 ต้นฉบับเก็บไว้ที่โครงการ 

4.1.6.2 คู่ฉบับให้ผู้รับอนุญาต 

4.1.6.3 ส าเนาให้ส านักงานชลประทาน 

4.1.6.4 ส าเนาให้ฝ่ายการใช้พ้ืนที่ด้านชลประทาน 

4.1.7 ผู้ขออนุญาตลงนามในหนังสืออนุญาตในฐานะผู้รับอนุญาตแล้วจึงจะเร่ิม

ด าเนินการก่อสร้างตามแจ้งขอได้ 

4.1.8 ตรวจสอบส าเนาการออกหนังสืออนุญาต และจัดท าฐานข้อมูล 

การใช้ที่ดินเพ่ือวิเคราะห์ ติดตาม และประเมินผล 
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4.2 กรณีการขอใช้ที่ดินของรัฐประเภทอ่ืนที่กรมชลประทานขอใช้ประโยชน์  

มีขั้นตอน ดังนี้ 

4.2.1 ย่ืนแบบค าร้อง (ชป. 393) พร้อมเอกสารประกอบการขออนุญาต  

แยกฐานะของผู้ขออนุญาตเป็น 3 ประเภท ได้แก่  (1) ส่วนราชการ (2) รัฐวิสาหกิจ  

และ (3) นิติบุคคล/บุคคลธรรมดา 

4.2.2 ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน 

4.2.2.1 กรณีส านักงานก่อสร้าง ส่งเร่ืองให้ส านักพัฒนาแหล่งน ้ า 

ขนาดกลาง/ขนาดใหญ่ พิจารณาก่อนส่งเร่ืองให้ส านักงานชลประทานพิจารณาให้ความยินยอม/

ไม่ยินยอม 

4.2.2.2 กรณีโครงการชลประทาน/โครงการส่งน ้าและบ ารุงรักษา 

ส่งเร่ืองให้ส านักงานชลประทานพิจารณาให้ความยินยอม/ไม่ยินยอม 

4.2.3 ผู้อ านวยการส านักงานชลประทานพิจารณาให้ความยินยอม 

4.2.3.1 กรณีไม่ให้ความยินยอม (ไม่อนุญาต) 

ให้ท าหนังสือไม่อนุญาต โดยแจ้งเหตุผล ข้อกฎหมาย พร้อมแจ้งสิทธิ

การอุทธรณ์ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง 

4.2.3.2 กรณีให้ความยินยอม (อนุญาต)   

ให้ท าหนังสือลงนามแทนกรมถึงผู้ขออนุญาตพร้อมก าหนด

เงื่อนไข (ถ้ามี) เพ่ือให้ผู้ขออนุญาตใช้ประกอบการย่ืนขออนุญาตต่อหน่วยงานของรัฐ 

ที่เกี่ยวข้องซ่ึงที่ดินนั้นตั้งอยู่เพ่ือพิจารณา 

4.2.4 หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องซ่ึงที่ดินนั้นตั้งอยู่พิจารณา 

4.2.4.1 กรณีอนุญาตให้ใช้ที่ดินดังกล่าวแล้ว 

1) แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ขออนุญาตทราบ เพ่ือผู้ขออนุญาต

แจ้งกรมด าเนินการต่อไป 

2) แจ้งผลการพิจารณาให้กรมชลประทานทราบ 

4.2.4.2 กรณีไม่อนุญาตให้ใช้ที่ดินดังกล่าว จะแจ้งการไม่อนุญาตใช้ 

ให้ผู้ขออนุญาตและกรมชลประทานทราบด้วย 

4.2.5 รับหนังสือแจ้งผลการพิจารณาจากผู้ขออนุญาตหรือจากหน่วยงาน

ของรัฐที่เกี่ยวข้อง 

4.2.5.1 กรณีอนุญาต ส่งเร่ืองให้โครงการออกหนังสืออนุญาต 

4.2.6 โครงการจัดท าหนังสืออนุญาต 4 ชุด พร้อมลงนามในหนังสืออนุญาต 

ในฐานะนายช่างชลประทานซ่ึงเป็นเจ้าพนักงานผู้อนุญาต 

4.2.6.1 ต้นฉบับเก็บไว้ที่โครงการ 

4.2.6.2 คู่ฉบับให้ผู้รับอนุญาต 

4.2.6.3 ส าเนาให้ส านักงานชลประทาน 

4.2.6.4 ส าเนาให้ฝ่ายการใช้พ้ืนที่ด้านชลประทาน 
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4.2.7 ผู้ขออนุญาตลงนามในหนังสืออนุญาตในฐานะผู้รับอนุญาตแล้วจึงจะ

เร่ิมด าเนินการก่อสร้างตามแจ้งขอได้ 

4.2.8 ตรวจสอบส าเนาการออกหนังสืออนุญาต และจัดท าฐานข้อมูลการใช้

ที่ดินเพ่ือวิเคราะห์ ติดตาม และประเมินผล 
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5. แบบฟอรม์ค าขออนุญาต 

ผู้ขออนุญาตกรอกแบบค าร้องขอใช้ที่ดิน (แบบ ชป. 393) 

6. เอกสารหลักฐาน  

6.1 ส่วนราชการ 

6.1.1 ย่ืนค าร้องขอใช้ที่ดิน (แบบ ชป. 393) ลงนามโดยหัวหน้าส่วนราชการ 

กระทรวง ทบวง กรม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานของรัฐ องค์กรอื่นของรัฐ 

หรือผู้รับมอบอ านาจ (มีหนังสือมอบอ านาจ) 

6.1.2 แผนที่แสดงจุดที่ขออนุญาต แบบแปลน แผนผังที่แสดงรูปตัดตรง

บริเวณที่ขออนุญาต (ขนาด A1) พร้อมรายการค านวณที่มีวิศวกรซ่ึงเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคุมตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 ลงนามรับรอง โดยใช้เฉพาะงาน

ตามประเภทและขนาดของงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามสาขาที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวง

ก าหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรม และวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2550 และหนังสือรับรอง

ของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  

6.1.3 ส าเนาหนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ผู้ควบคุม 

การก่อสร้าง (ลงนามรับรองส าเนา) โดยใช้เฉพาะงานตามประเภทและขนาดของงานวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคุมตามสาขาที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวงก าหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรม และ

วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2550 และหนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม (ระหว่างท าการก่อสร้างส่ิงปลูกสร้างใบอนุญาตต้องไม่หมดอายุ) 

6.1.4 ส าเนาเอกสารการรับฟงัความเห็นของประชาชนและชุมชน พร้อมส าเนา

ประจ าตัวประชาชน (ลงนามรับรองส าเนา)  

6.1.5 เอกสารการได้รับอนุมัติงบประมาณหรือค าขอตั้งงบประมาณของ

โครงการที่ประสงค์จะใช้ที่ราชพัสดุ (กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ใช้เอกสารหลักฐาน

แผนงานโครงการที่ ผ่านการพิจารณาหรือได้ รับการอนุมัติจากสภาองค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่นนั้น ๆ แล้ว) 

6.1.6 การออกหนังสืออนุญาตหรือหนังสือยินยอมให้ร้ือถอนส่ิงปลูกสร้างเดิม

จากเจ้าของ (ถ้ามี) 

6.2 รัฐวิสาหกิจ 

6.2.1 ย่ืนค าร้องขอใช้ที่ดิน (แบบ ชป. 393) ลงนามโดยผู้บริหารรัฐวิสาหกิจ 

หรือผู้ได้รับมอบอ านาจ (มีหนังสือมอบอ านาจพร้อมทั้งติดอากรแสตมป์ 30 บาท) 

6.2.2 แผนที่แสดงจุดที่ขออนุญาต แบบแปลน แผนผังที่แสดงรูปตัดตรง

บริเวณที่ขออนุญาต (ขนาด A1) พร้อมรายการค านวณที่มีวิศวกรซ่ึงเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคุมตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 ลงนามรับรอง โดยใช้เฉพาะงาน

ตามประเภทและขนาดของงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามสาขาที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวง

ก าหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2550 และหนังสือรับรอง

ของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
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6.2.3 ส าเนาหนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ผู้ควบคุม 

การก่อสร้าง (ลงนามรับรองส าเนา) โดยใช้เฉพาะงานตามประเภทและขนาดของงานวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคุมตามสาขาที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวงก าหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรม 

และวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2550 และหนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม (ระหว่างท าการก่อสร้างส่ิงปลูกสร้างใบอนุญาตต้องไม่หมดอายุ) 

6.2.4 ส าเนาเอกสารการรับฟงัความเห็นของประชาชนและชุมชน พร้อมส าเนา

ประจ าตัวประชาชน (ลงนามรับรองส าเนา)  

6.2.5 เอกสารการได้รับอนุมัติงบประมาณหรือค าขอตั้งงบประมาณของ

โครงการที่ประสงค์จะใช้ที่ราชพัสดุ  

6.2.6 การออกหนังสืออนุญาตหรือหนังสือยินยอมให้ร้ือถอนส่ิงปลูกสร้าง

เดิมจากเจ้าของ (ถ้ามี) 

6.3 นิติบุคคล/บุคคลธรรมดา 

6.3.1 ย่ืนค าร้องขอใช้ที่ดิน (แบบ ชป. 393) 

6.3.2 ต้นฉบับหนังสือรับรองนิติบุคคลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวง

พาณิชย์ รับรองไม่เกิน 6 เดือน หรือส าเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมลงนาม

รับรองโดยกรรมการผู้มีอ านาจและประทับตราส าคัญของนิติบุคคลนั้น หรือโดยหุ้นส่วน

ผู้จัดการผู้มีอ านาจ หรือหนังสือรับรองนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์   

6.3.3 ส าเนาบัตรประชาชน ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ขออนุญาต (เจ้าหน้าที่ 

ผู้รับค าร้องเป็นผู้จัดท าส าเนาและให้ผู้ขออนุญาตลงนามรับรองส าเนา) 

6.3.4 ถ้ามีการมอบอ านาจต้องท าเป็นหนังสือมอบอ านาจ ติดอากรแสตมป์ 30 บาท 

พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ส าเนาทะเบียนบ้าน ของผู้มอบอ านาจและของผู้รับ 

มอบอ านาจ (เจ้าหน้าที่ผู้รับค าร้องเป็นผู้จัดท าส าเนาและให้ผู้ขออนุญาตลงนามรับรองส าเนา)  

6.3.5 หากเป็นบริษัท ห้างหุ้นส่วน ผู้มีสิทธิลงนามในหนังสือมอบอ านาจจะต้อง

เป็นกรรมการหรือหุ้นส่วนผู้จัดการผู้ที่มีอ านาจตามหนังสือของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

กระทรวงพาณิชย์ (ลงนามรับรองส าเนา) 

6.3.6 แผนที่แสดงจุดที่ขออนุญาต แบบแปลน แผนผังที่แสดงรูปตัดตรงบริเวณ

ที่ขออนุญาต (ขนาด A1) พร้อมรายการค านวณที่มีวิศวกรซ่ึงเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุมตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 ลงนามรับรอง โดยใช้เฉพาะงานตามประเภท 

และขนาดของงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามสาขาที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวงก าหนดสาขา

วิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2550 และหนังสือรับรองของผู้ประกอบ

วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม   

6.3.7 ส าเนาหนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ผู้ควบคุม

การก่อสร้าง (ลงนามรับรองส าเนา) โดยใช้เฉพาะงานตามประเภทและขนาดของงานวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคุมตามสาขาที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวงก าหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมและ

วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2550 และหนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม (ระหว่างท าการก่อสร้างส่ิงปลูกสร้างใบอนุญาตฯ ต้องไม่หมดอายุ) 
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6.3.8 ส าเนาเอกสารการรับฟงัความเห็นของประชาชนและชุมชน พร้อมส าเนา

ประจ าตัวประชาชน (ลงนามรับรองส าเนา) 

6.3.9 ส าเนาโฉนดที่ดินของผู้ขออนุญาต ณ บริเวณก่อสร้าง (ลงนามรับรองส าเนา)  

6.3.10 กรณีที่ดินของผู้ขออนุญาต ตามข้อ 6.3.9 มีบุคคลหลายบุคคล 

เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รวมดังปรากฏรายละเอียดในโฉนดที่ดินที่แนบ เจ้าของกรรมสิทธิ์ 

รวมทั้งหมดจะต้องลงนามในฐานะผู้ขออนุญาตตามแบบฟอร์มขออนุญาต ใช้ที่ราชพัสดุ  

(ชป. 393) ทุกราย หรือมอบอ านาจให้บุคคลใดกระท าการแทน โดยต้องท าเป็นหนังสือ 

มอบอ านาจ ติดอากรแสตมป์ 30 บาท พร้อมส าเนาบัตรประชาชน ส าเนาทะเบียนบ้าน  

ของผู้มอบอ านาจและของผู้รับมอบอ านาจ (ลงนามรับรองส าเนา) 

6.3.11 กรณีที่ดินของผู้ขออนุญาตติดภาระจ านอง ต้องมีหนังสือยินยอม 

จากผู้รับจ านอง 

6.3.12 หนังสือยินยอมจากเจ้าของที่ดินบริเวณข้างเคียงที่ก่อสร้าง 
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กรมพัฒนาสังคมและส วัสดิการ

พื� น ที� นิคมส ร้ างตนเอง

10 .





 

 พ้ืนที่นิคมสร้างตนเอง 

กรมพัฒนาสงัคมและสวัสดิการ 

1. กฎหมายที่เก่ียวข้อง 

1.1 พระราชบัญญัติจัดที่ดินเพ่ือการครองชีพ พ.ศ. 2511 

1.2 ระเบียบกรมประชาสงเคราะห์ ว่าด้วยการอนญุาตให้ใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตนคิม

สร้างตนเอง พ.ศ. 2534 

1.3 ระเบียบกรมประชาสงเคราะห์ ว่าด้วยการท าไม้ แร่ และทรัพยากรธรรมชาติอื่น 

ในนิคมสร้างตนเอง พ.ศ. 2537  

1.4 ระเบียบกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ว่าด้วยการท าไม้ แร่ และทรัพยากร- 

ธรรมชาติอื่นในนิคมสร้างตนเอง (ฉบับ 2) พ.ศ. 2554 

1.5 ระเบียบกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ว่าด้วยการท าไม้ แร่ และทรัพยากร- 

ธรรมชาติอื่นในนิคมสร้างตนเอง (ฉบับ 3) พ.ศ. 2559 

 

 

 

2. ผู้มีอ านาจอนุมัติ 

การอนุญาตให้หน่วยงานใดที่ประสงค์จะขอใช้ที่สงวนเพ่ือกิจการนิคม ก าหนดให้

อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ หรือผู้ซ่ึงอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

มอบหมายเป็นผู้อนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินในเขตนิคมสร้างตนเอง ตามมาตรา 15  

แห่งพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพ่ือการครองชีพ พ.ศ. 2511 บัญญัติไว้ว่า ห้ามมิให้ผู้ใดเข้าไปหา

ประโยชน์ ยึดถือ ครอบครอง ปลูกสร้าง ก่อสร้าง แผ้วถาง เผาป่า หรือท าด้วยประการใด ๆ 

อันเป็นการท าลายหรือท าให้เส่ือมสภาพที่ดินหรือท าให้เป็นอันตรายแก่ทรัพยากรธรรมชาติ 

ในที่ดินภายในเขตของนิคม เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากอธิบดี 

3. สถานที่ย่ืนค าขอ 

3.1 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เลขที่ 1034 ถนนกรุงเกษม แขวงคลอง 

มหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100 โทร. 0-2659-6399 หรือ 0-2659-6117 

3.2 นิคมสร้างตนเองในท้องที่ที่ขออนุญาตใช้ที่ดิน 

 

 

 

กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 
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หน่วยงาน/ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท ์

นิคมสร้างตนเองกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ ์

ที่อยู่ : หมู่ 4 ต าบลนิคมห้วยผ้ึง อ าเภอห้วยผ้ึง  

จังหวัดกาฬสินธุ์ 46240  

0 4386 9039 

นิคมสร้างตนเองล าปาว จังหวัดกาฬสินธุ ์

ที่อยู่ : 9 หมู่ 7 ต าบลนิคม อ าเภอสหัสขันธ์ จังหวดักาฬสินธุ์ 46140  0 4387 1288 

นิคมสร้างตนเองทุ่งโพธิท์ะเล จังหวัดก าแพงเพชร 

ที่อยู่ : 3 หมู่ที่ 12 ต าบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล อ าเภอเมืองก าแพงเพชร 

จังหวัดก าแพงเพชร 62000  

0 5502 0396 

นิคมสร้างตนเองเขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

ที่อยู่ : 204 หมู่ 9 ต าบลโคกสูง อ าเภออุบลรัตน์  

จังหวัดขอนแก่น 40250  

0 4342 1250 

นิคมสร้างตนเองเขื่อนภูมิพล จังหวัดเชียงใหม ่

ที่อยู่ : 98 หมู่3 ต าบลท่าเดื่อ อ าเภอดอยเต่า  

จังหวัดเชียงใหม่ 50260  

0 5346 9098 

นิคมสร้างตนเองพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 

ที่อยู่ : 111 หมู่ที่ 1 ต าบลนคิมสร้างตนเอง อ าเภอพิมาย  

จังหวัดนครราชสีมา 30110  

0 4496 5404 

นิคมสร้างตนเองล าตะคอง จังหวัดนครราชสีมา 

ที่อยู่ : เลขที่ 227 หมู่ 11 ต าบลหนองสาหร่าย อ าเภอปากช่อง 

จังหวัดนครราชสีมา 30130 

0 4430 0776 

นิคมสร้างตนเองตากฟา้ จังหวัดนครสวรรค์ 

ที่อยู่ : 61 หมู่ 1 ถ.พหลโยธิน ต าบลตากฟา้ อ าเภอตากฟา้  

จังหวัดนครสวรรค์ 60190  

0 5624 1384 

นิคมสร้างตนเองศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส 

ที่อยู่ : หมู่ที่ 1 ต าบลกาหลง อ าเภอศรีสาคร จังหวัดนราธวิาส 96210  0 7370 9102 

นิคมสร้างตนเองสุคิริน จังหวัดนราธวิาส 

ที่อยู่ : หมู่ที่ 6 ต าบลมาโมง อ าเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส 96190  0 7365 6068 

นิคมสร้างตนเองบา้นกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ 

ที่อยู่ : 195 หมู่ที่ 12 ต าบลปราสาท อ าเภอบ้านกรวด  

จังหวัดบุรีรัมย์ 31180  

0 4467 9000 ,  

0 4467 9608 

นิคมสร้างตนเองจังหวดัประจวบคีรีขันธ์ 

ที่อยู่ : 207 หมู่ที่ 7 ต าบลอ่าวน้อย อ าเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์  

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77210  

0 3260 0863-4 

นิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตาน ี

ที่อยู่ : 85 หมู่ที่ 9 ต าบลโคกโพธิ์ อ าเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี 

94120  

0 7371 9788 
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หน่วยงาน/ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท ์

นิคมสร้างตนเองท้ายเหมือง จังหวัดพังงา 

ที่อยู่ : 1 หมู่ที่ 11 ต าบลทุ่งมะพร้าว อ าเภอท้ายเหมอืง จังหวัดพังงา 

82120  

0 7645 3649 

นิคมสร้างตนเองควนขนนุ จังหวัดพัทลุง 

ที่อยู่ : 300 หมู่ที1่ ต าบลลานข่อย อ าเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 

93110  

0 7460 0710 

นิคมสร้างตนเองทุ่งสาน จังหวัดพิษณุโลก 

ที่อยู่ : 351 หมู่ 4 ต าบลทับยายเชียง อ าเภอพรหมพิราม  

จังหวัดพิษณุโลก 65150  

0 5500 9521 

นิคมสร้างตนเองบางระก า จังหวัดพิษณุโลก 

ที่อยู่ : หมู่ 17 ต าบลหนองกุลา อ าเภอบางระก า  

จังหวัดพิษณุโลก 65140  

0 5590 6147 

นิคมสร้างตนเองค าสร้อย จังหวัดมุกดาหาร 

ที่อยู่ : 130 หมู่ 5 ต าบลนิคมค าสร้อย อ าเภอนิคมค าสร้อย  

จังหวัดมุกดาหาร 49130 

0 4268 1077 

นิคมสร้างตนเองธารโต จังหวัดยะลา 

ที่อยู่ : 253 หมู่ 1 ต าบลธารโต อ าเภอธารโต จังหวดัยะลา 95150 07329 7017 

นิคมสร้างตนเองเบตง จังหวัดยะลา 

ที่อยู่ : บ้านอัยเยอร์ควีน หมู่ที่ 8 ต าบลอัยเยอร์เวง อ าเภอเบตง 

จังหวัดยะลา 95110  

0 7329 9583 

นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ จังหวัดยะลา 

ที่อยู่ : หมู่ที่ 6 ต าบลตลิง่ชัน อ าเภอบันนังสตา จงัหวัดยะลา 95130  0 7326 1512 

นิคมสร้างตนเองปากจั่น จังหวัดระนอง 

ที่อยู่ : 9 หมู่ที่ 10 ต าบลจ.ป.ร. อ าเภอกระบุรี จังหวัดระนอง 85110 0 7788 0636 

นิคมสร้างตนเองจังหวดัระยอง 

ที่อยู่ : 253 ม.1 ต าบลนิคมพัฒนา อ าเภอนิคมพัฒนา  

จังหวัดระยอง 21180  

0 3863 6105 

นิคมสร้างตนเองจังหวดัลพบุรี 

ที่อยู่ : 132/1 หมู่ที่ 6 ต าบลพัฒนานิคม อ าเภอพัฒนานิคม  

จังหวัดลพบุรี 15140  

0 3649 1478 

นิคมสร้างตนเองก่ิวลม จังหวัดล าปาง 

ที่อยู่ : 139/1 หมู่ 1 ต าบลนิคมพัฒนา อ าเภอเมอืงล าปาง  

จังหวัดล าปาง 52000  

0 5482 5588-9 

นิคมสร้างตนเองล าน า้อูน จังหวัดสกลนคร 

ที่อยู่ : 50 หมู่ที่ 5 ต าบลหนองปลิง อ าเภอนิคมน า้อูน  

จังหวัดสกลนคร 47270  

0 4278 9017 
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หน่วยงาน/ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท ์

นิคมสร้างตนเองเทพา จังหวัดสงขลา 

ที่อยู่ : 183 หมู่ที่ 3 ต าบลท่าม่วง อ าเภอเทพา  

จังหวัดสงขลา 90260  

0 7480 0378 

นิคมสร้างตนเองรัตภูมิ จังหวัดสงขลา 

ที่อยู่ : หมู่ที่ 11 ต าบลก าแพงเพชร อ าเภอรัตภมูิ  

จังหวัดสงขลา 90180  

0 7458 4114 

นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ จังหวัดสตูล 

ที่อยู่ : หมู่ที่ 7 ต าบลควนกาหลง อ าเภอควนกาหลง  

จังหวัดสตลู 91130  

0 7475 2001 

นิคมสร้างตนเองคลองน ้าใส จังหวัดสระแก้ว 

ที่อยู่ : 146 หมู่ที่ 8 ต าบลเมืองไผ่ อ าเภออรญัประเทศ  

จังหวัดสระแกว้ 27120  

0 3726 4040 

นิคมสร้างตนเองพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี 

ที่อยู่ : 163/6 ต าบลธารเกษม อ าเภอพระพุทธบาท  

จังหวัดสระบุรี 18120  

0 3626 6663-4 

นิคมสร้างตนเองกระเสียว จังหวัดสุพรรณบุรี 

ที่อยู่ : 69 หมู่ที่ 3 ต าบลนิคมกระเสียว อ าเภอด่านช้าง  

จังหวัดสุพรรณบุรี 72180   

0 3559 5575 

นิคมสร้างตนเองขุนทะเล จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี

ที่อยู่ : 3 หมู่ที่ 1 ต าบลขุนทะเล อ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี  

จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 

0 7735 5082 

นิคมสร้างตนเองพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ที่อยู่ : หมู่ 5 ต าบลไทรขงึ อ าเภอพระเเสง จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 

84210  

0 7795 0040 

นิคมสร้างตนเองปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 

ที่อยู่ : ถนนโชคชัย-เดชอุดม กม.131-132 หมู่ที่ 5 ต าบลปรือ อ าเภอ

ปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 32140  

0 4414 6019 

นิคมสร้างตนเองเล้ียงไหมจังหวัดสุรินทร์ ในพระบรมราชานุเคราะห ์

ที่อยู่ : 144 หมู่ 13 ต าบลกาบเชิง อ าเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ 

32210  

0 4455 9037 

นิคมสร้างตนเองโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 

ที่อยู่ : 222 หมู่ที่ 13 ต าบลโพนแพง อ าเภอรัตนวาปี  

จังหวัดหนองคาย 43120  

0 4201 9009-10 

นิคมสร้างตนเองโนนสัง จังหวัดหนองบัวล าภ ู

ที่อยู่ : หมู่ 1 ต าบลนิคมพัฒนา อ าเภอโนนสัง  

จังหวัดหนองบวัล าภู 39140  

0 4200 2037, 

0 4200 2040 
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หน่วยงาน/ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท ์

นิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 

ที่อยู่ : 205 หมู่ 10 ต าบลนิคมสงเคราะห์ อ าเภอเมืองอุดรธานี 

จังหวัดอดุรธานี 41000  

0 4223 7095 

นิคมสร้างตนเองห้วยหลวง จังหวัดอุดรธาน ี

ที่อยู่ : หมู่ 1 ต าบลเมืองเพีย อ าเภอกุดจับ จงัหวดัอุดรธานี 41250  0 4221 9740 

นิคมสร้างตนเองล าน า้นา่น จังหวัดอตุรดิตถ ์

ที่อยู่ : 100 หมู่ที่ 5 ต าบลผาเลือด อ าเภอท่าปลา จังหวัดอตุรดติถ์ 

53190  

0 5547 9905 

นิคมสร้างตนเองล าโดมน้อย จังหวัดอุบลราชธานี 

ที่อยู่ : เลขที่ 1 หมู่ 1 ต าบลนิคมสร้างตนเองล าโดมน้อย  

อ าเภอสิรินธร จังหวดัอุบลราชธานี 34350  

0 4525 1775 

นิคมสร้างตนเองล าโดมใหญ่ จังหวัดอุบลราชธาน ี

ที่อยู่ : 214 หมู่ที่ 13 ต าบลโพนงาม อ าเภอเดชอดุม  

จังหวัดอุบลราชธานี 34160  

0 4587 2053 

 

4. ข้ันตอนขออนุมัติ/อนุญาต 

4.1 หน่วยงานใดประสงค์จะใช้ที่ดินสงวนเพ่ือจัดตั้งส านักงานหรือใช้ในกิจการ 

ที่ได้รับมอบหมายตามอ านาจหน้าที่ ให้เสนอต้นสังกัดระดับกรมฯ หรือเทียบเท่ากรมฯ ของ

หน่วยงานนั้นท าเร่ืองขออนุญาตใช้ที่ดินโดยตรงกับกรมฯ และขณะเดียวกันก็ประสานงานกับ

นิคมฯ ท้องที่ตรวจสภาพพ้ืนที่ พร้อมรายละเอียดหลักฐานประกอบด้วย 

4.1.1 แบบค าร้อง       

4.1.2 โครงการ จ านวนเนื้อที่ กิจกรรมใช้ประโยชน์ที่ดิน งบประมาณ แผนการ

ด าเนินงาน (ระบุระยะเวลา) ให้ชัดเจน 

4.1.3 แผนที่แนวเขตนิคมที่ระบุบริเวณที่ขออนุญาต อัตราส่วน 1 : 25,000 

และผังที่ดิน อัตราส่วน 1 : 4,000 - 1 : 5,000 เป็นหลัก หรือรายการค านวณการรังวัดที่ดิน

โดยเคร่ืองไมโครคอมพิวเตอร์ที่ระบุรูปแปลงใหญ่และบริเวณที่ขออนุญาตและผังการใช้

ประโยชน์ที่ดิน 

4.1.4 ภาพถ่ายพ้ืนที่บริเวณที่ขออนุญาตและพ้ืนที่บริเวณข้างเคียง 

4.1.5 จัดท าผังที่ดินพอสังเขปแสดงต าแหน่งที่ตั้งแปลงที่ดิน โดยให้ระบุ 

ทางเข้า - ออก ให้ชัดเจนและจัดท าแผนที่รูปแปลงที่ดินโดยให้มีการลงหลัก ปักเขต โยงยึดหมุด

หลักเขตแปลงที่ดินที่ขออนุญาต 

4.2 ให้นิคมสร้างตนเอง พิจารณา ตรวจสอบหลักฐาน พ้ืนที่และเสนอความเห็น 

ของนิคมฯ ที่เห็นสมควรอนุญาต 
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4.3 เงื่อนไขการใช้ที่ดินสงวนเพ่ือตั้งหน่วยงานราชการอื่น 

4.3.1 เพ่ือตั้งส านักงาน 

4.3.1.1 ให้จัดท าบันทึกข้อตกลงการอนุญาตให้ใช้ที่ แบบ 1 

4.3.1.2 ระยะเวลาการใช้ประโยชน์ ไม่มีก าหนดระยะเวลา หรือจนกว่า 

จะหมดความจ าเป็น 

4.3.1.3 ยกเว้นการเรียกเก็บเงินค่าบ ารุงกิจการนิคม โดยไม่มีกรรมสิทธิ์

ในที่ดิน และห้ามน าที่ดินที่ได้รับอนุญาตไปข้ึนทะเบียนเป็นที่ราชพัสดุ หรือขอออกหนังสือส าคัญ

ส าหรับที่หลวงแต่อย่างใด เว้นแต่สภาพของนิคมสร้างตนเองแห่งนี้ส้ินสุดลงแล้วเท่านั้น 

4.3.1.4 นับตั้งแต่วันที่ท าบันทึกข้อตกลง หากไม่ด าเนินการใช้ประโยชน์ 

ในที่ดินภายในระยะเวลา 1 ปี ให้บันทึกข้อตกลงเป็นอันส้ินสุดลง ต้องส่งคืนที่ดินให้นิคมฯ  

ในสภาพที่เรียบร้อยทันท ี

4.3.2 เพ่ือใช้ในกิจกรรมที่ได้รับมอบหมายตามอ านาจหน้าที่ 

4.3.2.1 ให้จัดท าบันทึกข้อตกลงการอนุญาตให้ใช้ที่ แบบ 2 

4.3.2.2 ระยะเวลาการใช้ประโยชน์ คราวละไม่เกิน 3 ปี 

4.3.2.3 ยกเว้นการเรียกเก็บเงินค่ าบ ารุงกิจการนิคม โดยไม่มี

กรรมสิทธิ์ในที่ดิน และห้ามน าที่ดินที่ได้รับอนุญาตไปข้ึนทะเบียนเป็นที่ราชพัสดุ หรือขอออก

หนังสือส าคัญส าหรับที่หลวงแต่อย่างใด เว้นแต่สภาพของนิคมสร้างตนเองแห่งนี้ส้ินสุดลง

แล้วเท่านั้น 

4.3.2.4 นับตั้งแต่วันที่ท าบันทึกข้อตกลง หากไม่ด าเนินการใช้ประโยชน์ 

ในที่ดินภายในระยะเวลา 1 ปี ให้บันทึกข้อตกลงเป็นอันส้ินสุดลง ต้องส่งคืนที่ดินให้นิคมฯ  

ในสภาพที่เรียบร้อยทันท ี

4.3.3 เพ่ือใช้ในกิจการที่ได้รับมอบหมายตามอ านาจหน้าที่ (ในเชิงพาณิชย์) 

4.3.3.1 ให้จัดท าสัญญาอนุญาตให้ใช้ที่ดินตามแบบที่ก าหนดไว้ส าหรับ 

เพ่ือกิจการนั้น ๆ 

4.3.3.2 ระยะเวลาการใช้ประโยชน์ คราวละไม่เกิน 3 ปี 

4.3.3.3 คิดค่าบ ารุงกิจการนิคมตามที่ก าหนดไว้ส าหรับกิจการนั้น ๆ  
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5. แบบฟอร์มค าขออนุญาต 

- 

6. เอกสารหลักฐาน 

6.1 แบบค าร้อง  

6.2 รายละเอียดโครงการในการขอใช้ประโยชน์ที่ดินโดยละเอียด เช่น งบประมาณ   

ในการด าเนินการ จ านวนเนื้อที่ ระยะเวลาในการด าเนินการ ฯลฯ  

6.3 แบบแปลนอาคารที่ปลูกสร้าง (กรณีถ้ามีการปลูกสร้างข้ึนอาคารใหม่) 

6.4 แผนผังที่ดินบริเวณที่ขออนุญาต 

6.5 หนังสือมอบอ านาจ 

หมายเหตุ : สามารถขอแบบค าร้องได้ที่นิคมฯ ในพ้ืนที่ 
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กรมศิลปากร

พื� น ที� โบราณสถาน

1 1 .





 

 พ้ืนทีโ่บราณสถาน 
กรมศิลปากร 

1. กฎหมายที่เก่ียวข้อง  
1.1 พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถาน

แห่งชาติ พ.ศ. 2504 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ 

และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 มาตรา 7 ทวิ และมาตรา 10 

1.2 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา 4 

วรรคหนึ่ง 

1.3 ประกาศกรมศิลปากร เ ร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการย่ืนเ ร่ืองราวเ พ่ือ 

ขออนุญาตปลูกสร้ างอาคารภายในเขตโบราณสถาน เกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา  

ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ ์พ.ศ. 2540 

1.4 ระเบียบกรมศิลปากร ว่าด้วยการอนุรักษ์โบราณสถาน พ.ศ. 2528 

1.5 ระเบียบกรมศิลปากร ว่าด้วยการขออนุญาตปลูกสร้างอาคารในเขต

โบราณสถานอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย และอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย พ.ศ. 2552 

 

2. ผู้มีอ านาจอนมุัติ 

อธิบดีกรมศิลปากร 

3. สถานที่ย่ืนค าขอ  
ผู้ประสงค์จะปลูกสร้างอาคารหรือด าเนินการใด ๆ ในเขตโบราณสถาน ให้ย่ืน

หนังสือหรือแบบค าขออนุญาต ณ สถานที่ ดังต่อไปนี้ 

3.1 กรมศิลปากร 

3.2 กองโบราณคดี 

3.3 ส านักศิลปากรที่ 1 - 12 

3.4 อุทยานประวัติศาสตร์ 

 

 

 

 

 
กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 
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หน่วยงาน/ที่อยู่ เวลาท าการ 

กรมศิลปากร 

ที่อยู่ : 1 ถนนหน้าพระธาตุ  

แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร 

กรุงเทพมหานคร 10200 

เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถงึ วันศุกร์  

(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการ

ก าหนด)  

ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น.  

(มีพักเที่ยง) 

กองโบราณคดี 

ที่อยู่ : 81/1 ถนนศรีอยุธยา แขวงวชิระ  

เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 

เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถงึ วันศุกร์ 

(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการ

ก าหนด)  

ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น.  

(มีพักเที่ยง) 

ส านักศิลปากรที่ 1 ราชบุรี 

ที่อยู่ : 162 ถนนไกรเพชร ต าบลหน้าเมือง  

อ าเภอเมืองราชบุรี จังหวดัราชบุรี 70000 

พ้ืนที่รับผิดชอบ : จังหวัดราชบุรี เพชรบุรี 

ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม 

และสมุทรปราการ ยกเว้นเขตอุทยาน

ประวัติศาสตร์พระนครคีรี 

เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถงึ วันศุกร์  

(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการ

ก าหนด)  

ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น.  

(มีพักเที่ยง) 

ส านักศิลปากรที่ 2 สุพรรณบุรี 

ที่อยู่ : 17/1 ถนนมาลัยแมน ต าบลร้ัวใหญ ่

อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 

72000  

พ้ืนที่รับผิดชอบ : จังหวัดสุพรรณบุรี 

กาญจนบุรี นครปฐม นนทบุรี และปทุมธาน ี

ยกเว้นเขตอทุยานประวัตศิาสตร์เมืองสิงห์ 

เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถงึ วันศุกร์  

(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการ

ก าหนด)  

ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น.  

(มีพักเที่ยง) 

ส านักศิลปากรที่ 3 พระนครศรีอยุธยา 

ที่อยู่ : ถนนอู่ทอง ต าบลประตูชัย  

อ าเภอพระนครศรีอยุธยา  

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000  

พ้ืนที่รับผิดชอบ : จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

นครนายก สระบุรี อ่างทอง และสิงห์บุรี 

เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถงึ วันศุกร์  

(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการ

ก าหนด)  

ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น.  

(มีพักเที่ยง) 

ส านักศิลปากรที่ 4 ลพบรีุ 

ที่อยู่ : ถนนพระยาก าจัด ต าบลท่าหิน  

อ าเภอเมืองลพบุรี จังหวดัลพบุรี 15000 

พ้ืนที่รับผิดชอบ : จังหวัดลพบุรี ชัยนาท 

นครสวรรค์ เพชรบูรณ์ และอุทัยธาน ี

ยกเว้นเขตอทุยานประวัตศิาสตร์ศรีเทพ 

 

เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถงึ วันศุกร์  

(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการ

ก าหนด)  

ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น.  

(มีพักเที่ยง) 
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หน่วยงาน/ที่อยู่ เวลาท าการ 

ส านักศิลปากรที่ 5 ปราจีนบุรี 

ที่อยู่ : ถนนปราจีนอนุสรณ์ ต าบลหน้าเมอืง 

อ าเภอเมืองปราจีนบุรี จงัหวัดปราจีนบุรี 

25000 

พ้ืนที่รับผิดชอบ : จังหวัดปราจีนบุรี สระแก้ว 

ฉะเชิงเทรา ชลบุรี จันทบุรี ระยอง และตราด 

เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถงึ วันศุกร์  

(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการ

ก าหนด)  

ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. 

(มีพักเที่ยง) 

ส านักศิลปากรที่ 6 สุโขทัย 

ที่อยู่ : 216 หมู่ 3 ถนนสายเมืองเก่า  

ต าบลเมืองเก่า อ าเภอเมอืงสุโขทัย  

จังหวดัสุโขทัย 64210 

พ้ืนที่รับผิดชอบ : จังหวดัสุโขทัย ตาก 

ก าแพงเพชร พิจิตร พิษณุโลก และอตุรดติถ์  

ยกเว้นเขตอทุยานประวัตศิาสตร์สุโขทัย 

อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย และอุทยาน

ประวัติศาสตร์ก าแพงเพชร 

เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถงึ วันศุกร์  

(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการ

ก าหนด)  

ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น.  

(มีพักเที่ยง) 

ส านักศิลปากรที่ 7 เชียงใหม่  

ที่อยู่ : 451 ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์  

ต าบลช้างเผือก อ าเภอเมอืงเชียงใหม่ 

จังหวัดเชียงใหม่ 50300 

พ้ืนที่รับผิดชอบ : จังหวัดเชียงใหม่ 

เชียงราย ล าพูน ล าปาง แม่ฮ่องสอน พะเยา 

แพร่ และน่าน 

เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถงึ วันศุกร์  

(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการ

ก าหนด)  

ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น.  

(มีพักเที่ยง) 

ส านักศิลปากรที่ 8 ขอนแก่น  

ที่อยู่ : 193 หมู่ 13 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง 

ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองขอนแก่น  

จังหวัดขอนแก่น 40000  

พ้ืนที่รับผิดชอบ : จังหวัดขอนแก่น เลย 

หนองคาย หนองบัวล าภ ูอุดรธานี บึงกาฬ 

และสกลนคร ยกเว้นเขตอุทยาน

ประวัติศาสตร์ภูพระบาท 

 

 

 

 

 

 

 

เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถงึ วันศุกร์  

(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการ

ก าหนด)  

ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น.  

(มีพักเที่ยง) 
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หน่วยงาน/ที่อยู่ เวลาท าการ 

ส านักศิลปากรที่ 9 อุบลราชธานี  

ที่อยู่ : 78 หมู่ 10 ซอยสีห์พนม ถนนเลี่ยง

เมือง ต าบลแจระแม อ าเภอเมือง 

อุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000  

พ้ืนที่รับผิดชอบ : จังหวัดอุบลราชานี 

มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอ็ด อ านาจเจริญ 

กาฬสินธุ์ และนครพนม 

เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถงึ วันศุกร์  

(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการ

ก าหนด)  

ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น.  

(มีพักเที่ยง) 

ส านักศิลปากรที่ 10 นครราชสีมา  

ที่อยู่ : 274 หมู่ 17 ถนนพิมาย-ชุมพวง 

ต าบลในเมือง อ าเภอพิมาย  

จังหวัดนครราชสีมา 30110  

พ้ืนที่รับผิดชอบ : จังหวัดนครราชสีมา 

ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ มหาสารคาม และ 

ศรีสะเกษ ยกเว้นเขตอทุยานประวัติศาสตร์ 

พิมาย และอุทยานประวตัศิาสตร์พนมรุ้ง 

และโบราณสถานปราสาทเมืองต ่า 

เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถงึ วันศุกร์  

(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการ

ก าหนด)  

ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น.  

(มีพักเที่ยง) 

ส านักศิลปากรที่ 11 สงขลา  

ที่อยู่ : 733 หมู่ 2 ถนนส่ีแยกธนบดี  

ต าบลพะวง อ าเภอเมืองสงขลา  

จังหวัดสงขลา 90100  

พ้ืนที่รับผิดชอบ : จังหวัดสงขลา สตูล 

ปัตตานี ยะลา นราธวิาส พัทลุง และตรัง 

เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถงึ วันศุกร์  

(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการ

ก าหนด)  

ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น.  

(มีพักเที่ยง) 

ส านักศิลปากรที่ 12 นครศรีธรรมราช  

ที่อยู่ : 328 ถนนราชด าเนิน อ าเภอเมอืง

นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 

80000  

พ้ืนที่รับผิดชอบ : จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ชุมพร สุราษฎร์ธานี ภูเกต็ ระนอง พังงา 

และกระบ่ี 

เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถงึ วันศุกร์  

(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการ

ก าหนด)  

ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น.  

(มีพักเที่ยง) 

อุทยานประวัติศาสตร์เมอืงสิงห์ 

ที่อยู่ : ต าบลสิงห์ อ าเภอไทรโยค  

จังหวัดกาญจนบุรี 71150 

พ้ืนที่รับผิดชอบ : เขตอุทยานประวัติศาสตร์

เมืองสิงห์ 

 

 

 

เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถงึ วันศุกร์  

(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการ

ก าหนด)  

ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น.  

(มีพักเที่ยง) 
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หน่วยงาน/ที่อยู่ เวลาท าการ 

อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา 

ที่อยู่ : 196 หมู่ 4 ถนนคลองท่อ  

ต าบลประตูชัย อ าเภอพระนครศรีอยุธยา 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000 

พ้ืนที่รับผิดชอบ : เขตอุทยานประวัติศาสตร์

พระนครศรีอยุธยา 

เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถงึ วันศุกร์  

(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการ

ก าหนด)  

ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น.  

(มีพักเที่ยง) 

อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ 

ที่อยู่ : ต าบลศรีเทพ อ าเภอศรีเทพ  

จังหวัดเพชรบูรณ์ 67170  

พ้ืนที่รับผิดชอบ : เขตอุทยานประวัติศาสตร์

ศรีเทพ 

เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถงึ วันศุกร์  

(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการ

ก าหนด)  

ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น.  

(มีพักเที่ยง) 

อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย 

ที่อยู่ : 498/12 ต าบลเมอืงเก่า  

อ าเภอเมืองเก่า  

จังหวัดสุโขทัย 64210 

พ้ืนที่รับผิดชอบ : เขตอุทยานประวัติศาสตร์

สุโขทัย 

เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถงึ วันศุกร์  

(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการ

ก าหนด)  

ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น.  

(มีพักเที่ยง) 

อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย 

ที่อยู่ : ต าบลศรีสัชนาลัย อ าเภอศรีสัชนาลัย  

จังหวัดสุโขทัย 64190 

พ้ืนที่รับผิดชอบ : เขตอุทยานประวัติศาสตร์

ศรีสัชนาลัย 

เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถงึ วันศุกร์  

(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการ

ก าหนด)  

ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น.  

(มีพักเที่ยง) 

อุทยานประวัติศาสตร์ก าแพงเพชร 

ที่อยู่ : ต าบลหนองปลิง อ าเภอเมือง

ก าแพงเพชร  

จังหวัดก าแพงเพชร 62000 

พ้ืนที่รับผิดชอบ : เขตอทุยานประวัตศิาสตร์

ก าแพงเพชร 

เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถงึ วันศุกร์  

(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการ

ก าหนด)  

ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น.  

(มีพักเที่ยง) 

อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท 

ที่อยู่ : 194 หมู่ 6 ต าบลเมืองพาน  

อ าเภอบ้านผือ จังหวัดอดุรธานี 41160 

พ้ืนที่รับผิดชอบ : เขตอุทยานประวัติศาสตร์ 

ภูพระบาท 

 

 

 

เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถงึ วันศุกร์  

(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการ

ก าหนด)  

ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น.  

(มีพักเที่ยง)  
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หน่วยงาน/ที่อยู่ เวลาท าการ 

อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย 

ที่อยู่ : ต าบลในเมือง อ าเภอพิมาย  

จังหวดันครราชสีมา 30110  

พ้ืนที่รับผิดชอบ : เขตอุทยาน

ประวัติศาสตร์พิมาย 

เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถงึ วันศุกร์ 

(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการ

ก าหนด)  

ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น.  

(มีพักเที่ยง) 

อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง 

ที่อยู่ : ตู้ ปณ.3 ปท.นางรอง อ าเภอนางรอง 

จังหวัดบุรีรัมย์ 31110 

พ้ืนที่รับผิดชอบ : เขตอุทยานประวัติศาสตร์

พนมรุ้ง และโบราณสถานปราสาทเมืองต ่า 

เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถงึ วันศุกร์  

(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการ

ก าหนด)  

ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น.  

(มีพักเที่ยง) 

4. ข้ันตอนขออนมุัติ/อนุญาต  
4.1 ห้ามมิให้ผู้ใดปลูกสร้างอาคารตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการก่อสร้าง

อาคาร1 ภายในเขตโบราณสถาน รวมทั้งห้ามมิให้บุคคลใดซ่อมแซม แก้ไข เปลี่ยนแปลง  

ร้ือถอน ต่อเติม ท าลาย เคลื่อนย้ายโบราณสถานหรือส่วนต่าง ๆ ของโบราณสถาน  

หรือขุดค้นส่ิงใด ๆ ภายในบริเวณโบราณสถาน ไม่ว่าโบราณสถานนั้นจะได้ประกาศข้ึนทะเบียน

แล้วหรือไม่ เว้นแต่จะกระท าตามค าส่ังของอธิบดีกรมศิลปากรหรือได้รับอนุญาตเป็นหนังสือ 

จากอธิบดีกรมศิลปากร โดยหากประสงค์จะด าเนินการดังกล่าวจะต้องย่ืนค าขออนุญาต 

ก่อนวันด าเนินการ 

4.2 ผู้ประสงค์จะปลูกสร้างอาคารหรือด าเนินการใด ๆ ในเขตโบราณสถาน  

ให้ย่ืนหนังสือหรือแบบค าขออนุญาต ณ สถานที่ ดังต่อไปนี้ 

4.2.1 กรมศิลปากร 

4.2.2 กองโบราณคดี 

4.2.3 ส านักศิลปากรที่ 1 - 12 

4.2.4 อุทยานประวัติศาสตร์ 

                                           
1 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

  มาตรา 4 ในพระราชบัญญัติน้ี  

   “อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน โรง ร้าน แพ คลังสินค้า ส านักงาน และ สิ่งท่ีสร้างขึ้นอย่างอื่นซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ 

    และหมายความรวมถึง  

  (1) อัฒจันทร์หรือสิ่งท่ีสร้างขึ้นอย่างอื่นเพ่ือใช้เป็นท่ีชุมนุมของประชาชน  

  (2) เขื่อน สะพาน อุโมงค์ทางหรือท่อระบายน ้า อู่เรือ คานเรือ ท่าน ้า ท่าจอดเรือ ร้ัวก าแพง หรือประตูท่ีสร้างขึ้นติดต่อหรือใกล้เคียงกับ 

       ท่ีสาธารณะหรือสิ่งท่ีสร้างขึ้นให้บุคคลท่ัวไปใช้สอย  

  (3) ป้ายหรือสิ่งท่ีสร้างขึ้นส าหรับติดหรือต้ังป้าย  

       (ก) ท่ีติดหรือต้ังไว้เหนือท่ีสาธารณะและมีขนาดเกินหน่ึงตารางเมตร หรือมี น ้าหนักรวมท้ังโครงสร้างเกินสิบกิโลกรัม  

       (ข) ท่ีติดหรือต้ังไว้ในระยะห่างจากท่ีสาธารณะซึ่งเม่ือวัดในทางราบแล้ว ระยะห่างจากท่ีสาธารณะมีน้อยกว่าความสูงของป้ายน้ัน 

           เม่ือวัดจากพ้ืนดิน และมีขนาดหรือมีน ้าหนัก เกินกว่าท่ีก าหนดในกฎกระทรวง  

  (4) พ้ืนท่ีหรือสิ่งท่ีสร้างขึ้นเพ่ือใช้เป็นท่ีจอดรถ ท่ีกลับรถ และทางเข้าออกของรถ ส าหรับอาคารท่ีก าหนดตามมาตรา 8 (9)  

  (5) สิ่งท่ีสร้างขึ้นอย่างอื่นตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
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4.3 ผู้ขออนุญาตปลูกสร้างอาคารหรือด าเนินการใด ๆ ในเขตโบราณสถาน 

สามารถตรวจสอบสถานที่ตั้งของโบราณสถานได้จากเว็บไซต์ระบบภูมิสารสนเทศแหล่งมรดก

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

4.4 ผู้ขออนุญาตต้องน าเอกสารดังต่อไปนี้มาย่ืนในวันที่มาย่ืนค าขอตามสถานที่

ดังกล่าวมาในข้อ 4.2 พร้อมกับหนังสือ/แบบค าขออนุญาต 

4.4.1 บัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐฉบับจริง 

ส าหรับใช้แสดงต่อเจ้าหน้าที่เพ่ือยืนยันตัวตนและตรวจสอบจากระบบ 

4.4.2 ในกรณีผู้ขออนุญาตเป็นพระสงฆ์ ให้น าใบสุทธิประจ าตัวพระสงฆ์ 

ฉบับจริงมาใช้แสดงต่อเจ้าหน้าที่เพ่ือยืนยันตัวตนและตรวจสอบจากระบบ 

4.4.3 ในกรณีผู้ขออนุญาตเป็นนิติบุคคล ให้น าหนังสือรับรองนิติบุคคล 

ฉบับจริงมาใช้แสดงต่อเจ้าหน้าที่เพ่ือยืนยันตัวตนและตรวจสอบจากระบบ 

4.4.4 หนังสือมอบอ านาจ/มอบฉันทะ ให้กระท าแทนฉบับจริง (ถ้ามี) โดยใน

กรณีนี้ผู้รับมอบอ านาจต้องน าส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ

ของผู้มอบอ านาจ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง จ านวน 1 ฉบับ มาใช้ประกอบการมอบอ านาจ/

มอบฉันทะด้วย 

4.4.5 ส า เนารูปแบบรายการอาคารที่จะปลูกสร้างในเขตโบราณสถาน  

พร้อมด้วยแผนที่แสดงต าแหน่งของส่ิงปลูกสร้างที่ขออนุญาต และภาพถ่ายสภาพพ้ืนที่

ปัจจุบัน จ านวน 2 ชุด 

4.4.6 หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในที่ดินฉบับจริง ส าหรับ 

ใช้แสดงต่อเจ้าหน้าที่เพ่ือยืนยันตัวตนและตรวจสอบจากระบบ  

4.4.7 หนังสืออนุญาตหรือหนังสือรับรองให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินบริเวณที่ 

ขออนุญาตจากเจ้าของที่ดินหรือส่วนราชการ จ านวน 2 ฉบับ ในกรณีที่ผู้ขออนุญาตมิได้เป็น

เจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดิน 

4.4.8 หลักฐานแสดงการรับรองมีส่ิงปลูกสร้างเดิม ส าหรับกรณีที่ประสงค์ 

จะขออนุญาตปลูกสร้างอาคารทดแทนอาคารหลังเดิม จ านวน 1 ฉบับ 

4.5 ในส่วนของข้ันตอนการอนุญาต มีข้ันตอนการด าเนินการดังนี้ 

4.5.1 เจ้าหน้าที่ ผู้รับเร่ืองจะตรวจสอบเอกสารที่ ย่ืนพร้อมหนังสือ/ค าขอ

อนุญาต โดยจะใช้เวลาตรวจสอบ 1 วัน 

4.5.2 เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจะด าเนินการตรวจสอบรายละเอียดและสภาพ

ของโบราณสถานที่เป็นสถานที่ที่จะขออนุญาตปลูกสร้างอาคารหรือด าเนินการใด ๆ โดยจะ

ตรวจสอบข้อมูลจากหน่วยงานท้องถิ่น เอกสารสิทธิในที่ดิน รูปแบบของอาคารที่จะขออนุญาต

ปลูกสร้าง โดยในกรณีที่ไม่มีความยุ่งยากซับซ้อนอาจใช้การตรวจสอบโดยใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศเข้าช่วย เช่น การตรวจสอบจากแผนที่ออนไลน์ เป็นต้น ซ่ึงข้ันตอนดังกล่าวจะใช้เวลา

ด าเนินการประมาณ 7 วันท าการ 
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4.5.3 ในการพิจารณาอนุญาตหรือไม่อนุญาต กรมศิลปากรจะพิจารณา 

โดยยึดถือหลักเกณฑ์ตามระเบียบกรมศิลปากร ว่าด้วยการอนุรักษ์โบราณสถาน พ.ศ. 2528  

แต่หากเป็นการขออนุญาตในเขตโบราณสถานพระนครศรีอยุธยา หรือเขตโบราณสถานอุทยาน

ประวัติศาสตร์สุโขทัย และเขตโบราณสถานอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยจะต้องพิจารณา

ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในประกาศกรมศิลปากร เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการย่ืนเร่ืองราว 

เพ่ือขออนุญาตปลูกสร้างอาคารภายในเขตโบราณสถานเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา ลงวันที่ 

19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2540 หรือระเบียบกรมศิลปากร ว่าด้วยการขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร

ในเขตโบราณสถานอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย และอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย  

พ.ศ. 2552 แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ เนื่องจากทั้งโบราณสถานพระนครศรีอยุธยา รวมทั้งอุทยาน

ประวัติศาสตร์สุโขทัยและอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย ได้รับการประกาศข้ึนบัญชี 

เป็นมรดกโลก ซ่ึงจ าเป็นต้องมีการควบคุมและบริหารจัดการพ้ืนที่ เ ข้มงวดมากกว่า

โบราณสถานอื่น ๆ ที่อยู่ในความดูแลของกรมศิลปากร ทั้งนี้ เพ่ือให้เป็นไปตามพันธกรณี 

ในอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองมรดกโลกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติ พ.ศ. 2515 

(UNESCO Convention concerning the protection of the world cultural and 

natural heritage, 1972) 

4.5.4 เมื่อหน่วยงานตรวจสอบรายละเอียดครบถ้วนเสร็จส้ินแล้ว จะน าเสนอ

อธิบดีกรมศิลปากรพิจารณาอนุญาตหรือไม่อนุญาตโดยอาศัยอ านาจตามความ 

ในพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ  

พ.ศ. 2504 แก้ไขเพ่ิมเติม โดยพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ  

และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 พร้อมทั้งลงนามในหนังสืออนุญาต/

หนังสือไม่อนุญาต 

4.5.5 ในกรณีที่อธิบดีกรมศิลปากรมีค าส่ังไม่อนุญาตให้ปลูกสร้างอาคารหรือ

ด าเนินการใด ๆ ในเขตโบราณสถาน เนื่องจากค าส่ังของอธิบดีกรมศิลปากรถือเป็นค าส่ังทาง

ปกครอง ในหนังสือแจ้งค าส่ังไม่อนุญาตจะระบุให้ผู้ขออนุญาตสามารถใช้สิทธิอุทธรณ์ค าส่ัง 

ไม่อนุญาตของอธิบดีกรมศิลปากรตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองด้วย 

โดยจะต้องอุทธรณ์ต่ออธิบดีกรมศิลปากรผู้ท าค าส่ังทางปกครองภายใน 15 วันนับแต่ 

วันที่ได้รับแจ้งหรือรับทราบค าส่ังไม่อนุญาต 
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5. แบบฟอร์มค าขออนญุาต 

แบบค าขออนุญาตปลูกสร้างอาคารในเขตโบราณสถาน 

6. เอกสารหลักฐาน  
6.1 บัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐฉบับจริง ส าหรับ 

ใช้แสดงต่อเจ้าหน้าที่เพ่ือยืนยันตัวตนและตรวจสอบจากระบบ 

6.2 ในกรณีผู้ขออนุญาตเป็นพระสงฆ์ ให้น าใบสุทธิประจ าตัวพระสงฆ์ฉบับจริง 

มาใช้แสดงต่อเจ้าหน้าที่เพ่ือยืนยันตัวตนและตรวจสอบจากระบบ 

6.3 ในกรณีผู้ขออนุญาตเป็นนิติบุคคล ให้น าหนังสือรับรองนิติบุคคลฉบับจริง 

มาใช้แสดงต่อเจ้าหน้าที่เพ่ือยืนยันตัวตนและตรวจสอบจากระบบ 

6.4 หนังสือมอบอ านาจ/มอบฉันทะให้กระท าแทนฉบับจริง (ถ้ามี) โดยในกรณีนี้ 

ผู้รับมอบอ านาจต้องน าส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

ของผู้มอบอ านาจ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง จ านวน 1 ฉบับ มาใช้ประกอบการมอบอ านาจ/ 

มอบฉันทะด้วย 

6.5 ส าเนารูปแบบรายการอาคารที่จะปลูกสร้างในเขตโบราณสถาน พร้อมด้วย 

แผนที่แสดงต าแหน่งของส่ิงปลูกสร้างที่ขออนุญาต และภาพถ่ายภาพพ้ืนที่ ปัจจุบัน  

จ านวน 2 ชุด 

6.6 หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในที่ดินฉบับจริง ส าหรับใช้แสดง

ต่อเจ้าหน้าที่เพ่ือยืนยันตัวตนและตรวจสอบจากระบบ  

6.7 หนังสืออนุญาตหรือหนังสือรับรองให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินบริเวณที่ขออนุญาต 

จากเจ้าของที่ดินหรือส่วนราชการ จ านวน 2 ฉบับ ในกรณีที่ ผู้ขออนุญาตมิได้เป็นเจ้าของหรือ 

ผู้ครอบครองที่ดิน 

6.8 หลักฐานแสดงการรับรองมี ส่ิงปลูกสร้างเดิม ส าหรับกรณีที่ประสงค์ 

จะขออนุญาตปลูกสร้างอาคารทดแทนอาคารหลังเดิม จ านวน 1 ฉบับ 
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 พ้ืนทีน่ิคมสหกรณ ์

                                                                     กรมส่งเสริมสหกรณ์ 

 “นิคมสหกรณ์” จัดตั้งข้ึนโดยพระราชกฤษฎีกา ตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติ 

จัดที่ดินเพ่ือการครองชีพ พ.ศ. 2511 หรือตามกฎหมายอื่น ซ่ึงให้รัฐบาลมีอ านาจจัดที่ดิน 

ของรัฐ เพ่ือให้ประชาชนได้มีที่ตั้งเคหะสถานและประกอบอาชีพเป็นหลักแหล่งในที่ดินนั้น  

โดยจัดตั้งเป็นนิคมตามพระราชบัญญัตินี้ การจัดตั้งนิคมสหกรณ์ในท้องที่ใด ให้กระท าเป็น

พระราชกฤษฎีกาและให้มีแผนที่ก าหนดแนวเขตที่ดินของนิคมไว้ท้ายพระราชกฤษฎีกานั้น 

กิจกรรมการขออนุญาตใช้ที่ดินภายในเขตนิคมสหกรณ์ ได้แก่ 

1) การใช้ที่ดินเพ่ือการอยู่อาศัย 

 2) การใช้ที่ดินเพ่ือการเกษตร 

   3) การใช้ที่ดินเพ่ือการค้าและพาณิชย์ 

  4) การใช้ที่ดินเพ่ือการอตุสาหกรรม 

  5) การใช้ที่ดินเพ่ือกิจการสาธารณประโยชน์อันก่อให้เกิดรายได้ ไดแ้ก ่

 (1) กิจการโทรคมนาคม เช่น โทรศัพท์ ประปา 

(2) การใช้ที่ดินเพ่ือกิจการไฟฟา้ หรือพลังงาน 

 (3) กิจการอื่น ๆ 

 6) การใช้ที่ดินเพ่ือกิจการสาธารณประโยชน์อันไม่ก่อให้เกิดรายได้ ไดแ้ก ่

 (1) การใช้ที่ดินเพ่ือสร้างสถานที่ราชการ และรัฐวิสาหกิจ 

 (2) การใช้ที่ดินเพ่ือการศึกษา 

 (3) การใช้ที่ดินเพ่ือกิจการอนามัย และสาธารณสุข 

 (4) การใช้ที่ดินเพ่ือการศาสนา 

 (5) การใช้ที่ดินเพ่ือสร้างถนน การคมนาคม 

 (6) การใช้ที่ดินเพ่ือก่อสร้าง หรือปรับปรุงแหล่งน ้า เพ่ือการอุปโภคบริโภค  

หรือประกอบอาชีพทางการเกษตรกรรม 

 (7) การใช้ที่ดินเพ่ือจัดสร้างศาลาประจ าหมู่บ้าน หรือกิจการเพ่ือชุมชน 

 (8) การใช้ที่ดินของสถาบันเกษตรกร เพ่ือเป็นทีต่ั้งส านักงาน หรือการด าเนนิการ

อันเกี่ยวข้องกับกิจการของสถาบันเกษตรกรนั้น ๆ 

 (9) การใช้ที่ดินเพ่ือส่งเสริมเกษตรกรรม 

(10) กิจกรรมอื่น ๆ 

ผู้มีสิทธิย่ืนค าขออนุญาตใช้ที่ดินภายในเขตนิคมสหกรณ์ ได้แก ่

     1) บุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลต้องมีสญัชาติไทย 

     2) หน่วยงานราชการ คือ กระทรวง ทบวง กรม และองค์กรต่าง ๆ แห่งราชการ

บริหารส่วนท้องถิ่น และองค์กรของรัฐบาล 

  3) นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย 
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ก าหนดกรอบการเวลาอนุญาต ได้แก ่

1) หน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจเพ่ือเป็นส านักงานปฏิบัติงานหรือมีส่ิงปลูกสร้าง 

ที่มั่นคงถาวร ก าหนดเวลาไม่เกิน 30 ปี 

2) การขออนุญาตใช้ที่ดินของเอกชนหรือบุคคลทั่วไปก าหนดเวลาไมเ่กิน 5 ปี 

      1. ระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

1.1 พระราชบัญญัติจัดทีด่ินเพ่ือการครองชีพ พ.ศ. 2511 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

มาตรา 9 สมาชิกนิคมจะต้องใช้ที่ดินที่ได้รับอนุญาตให้เข้าท าประโยชน์ตามมาตรา 8 

เฉพาะเพ่ือท าการเกษตรตามระเบียบที่อธิบดีก าหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรี ถ้าจะท าการอย่างอื่นด้วย

ต้องได้รับอนุญาตจากอธิบดี  

มาตรา 14 ให้อธิบดีมีอ านาจปฏิ บัติการในที่ดินภายในเขตของนิคมเกี่ยวกับ 

ไม้หวงห้าม แร่ หรือทรัพยากรธรรมชาติอื่น เพ่ือให้ได้มาซ่ึงผลประโยชน์เป็นเงินหรือทรัพย์สิน

อย่างอื่นส าหรับบ ารุงส่งเสริมกิจกรรมและการจัดท าส่ิงก่อสร้างอันเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม

ของนิคมได้ โดยปฏิบัติการตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น 

มาตรา 15 ห้ามมิให้ผู้ใดเข้าไปหาประโยชน์ ยึดถือ ครอบครอง ปลูกสร้าง ก่อสร้าง 

แผ้วถาง เผาป่า หรือท าด้วยประการใด ๆ อันเป็นการท าลายหรือท าให้เส่ือมสภาพที่ดิน 

หรือท าให้เป็นอันตรายแก่ทรัพยากรธรรมชาติในที่ดินภายในเขตของนิคมเว้นแต่ได้รับอนุญาต

จากอธิบดี สมาชิกนิคมจะกระท าการตามวรรคหนึ่งได้โดยไม่ต้องเสียเงิน ค่าบ ารุงตาม 

มาตรา 16 เฉพาะในที่ดินที่ตนได้รับมอบให้เข้าท าประโยชน์ เท่านั้น 

 มาตรา 16 ในการอนุญาตตามมาตรา 15 ให้อธิบดีมีอ านาจเรียกเก็บเงินค่าบ ารุง

ตามจ านวนที่อธิบดีก าหนดโดยสมควรแก่กิจการนั้น 

 มาตรา 41   ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 15 วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งเดือน 

หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ ทั้งนี้ ไม่กระทบกระทั่งถึงความผิดที่กระท าตาม

กฎหมายว่าด้วยป่าไม้ หรือตามกฎหมายว่าด้วยการท าเหมืองแร่ 

1.2 ระเบียบกรมส่งเสริมสหกรณ์ ว่าด้วยการบริหารจัดการนิคมสหกรณ์ พ.ศ. 2561 

และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

 ข้อ 32 ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ นิติบุคคล หรือบุคคลใดประสงค์จะขออนุญาต 

ใช้ประโยชน์หรือกระท าการอื่นใดภายในพ้ืนที่นิคมสหกรณ์ เพ่ือวัตถุประสงค์หนึ่งวัตถุประสงค์ใด 

ให้ย่ืนค าขอต่อผู้อ านวยการนิคมสหกรณ์ตามแบบที่ก าหนดท้ายระเบียบนี้ รายงานสหกรณ์

จังหวัดเพ่ือน าเสนออธิบดี เพ่ือพิจารณาค าขออนุญาต 

 การขออนุญาตตามวรรคหนึ่ง ต้องไม่ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม ชุมชน 

ประเพณีวัฒนธรรม อาชีพการเกษตร และอื่น ๆ 

 ผู้ขออนุญาตต้องมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ 

   (1) นิติบุคคลตามที่กฎหมายก าหนด 

   (2)นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทยและผู้ถือหุ้นหรือผู้เป็นหุ้นส่วนต้องเป็น 

ผู้มีสัญชาติไทย 

   (3) บุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลต้องมีสัญชาติไทยและบรรลุนิติภาวะ  
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   ในกรณีดังต่อไปนี้ไม่อยู่ภายใต้บังคับของวรรคสาม ได้แก่ การขออนุญาตสร้างวัด 

ส านักสงฆ์หรือสถานประกอบพิธีกรรมทางศาสนาต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือ 

จากส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กรมการศาสนาหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบ พร้อมกับ

ย่ืนค าขอตามความในวรรคแรก โดยผู้ ย่ืนค าขออนุญาตต้องมิ ใ ช่พระหรือนักบวช 

ตามแต่ละศาสนา และต้องมีภูมิล าเนาอยู่ในประเทศไทย 

 ข้อ 33 การพิจารณาอนุญาต ให้มีคณะกรรมการพิจารณาการอนุญาตให้ใช้

ประโยชน์ในที่ดินในเขตนิคมสหกรณ์ ดังนี้ 

   (1) คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการใช้ประโยชน์ในที่ดินในเขตนิคมสหกรณ์

ระดับจังหวัด ประกอบด้วย สหกรณ์จังหวัดที่รับผิดชอบในพ้ืนที่นั้น ๆ เป็นประธานกรรมการ 

และกรรมการอื่น ซ่ึงอธิบดีแต่งตั้ง อีกไม่เกิน 4 คน เพ่ือพิจารณากลั่นกรองเสนอความเห็น

ต่อคณะกรรมการพิจารณาการอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินนอกเหนือจากการท าการเกษตร

ระดับกรม 

  (2) เมื่อกองได้รับรายงานตาม (1) ให้มีคณะกรรมการพิจารณาการอนุญาตให้ใช้

ประโยชน์ในที่ดินในเขตนิคมสหกรณ์ระดับกรม ประกอบด้วย รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

ที่ได้รับมอบหมายเป็นประธานกรรมการและกรรมการอื่นซ่ึงอธิบดีแต่งตั้งอีกไม่เกิน 8 คน  

มีหน้าที่พิจารณากลั่นกรองเสนอความเห็นต่ออธิบดี 

 เมื่ออธิบดีได้อนุญาตแล้ว ผู้อ านวยการกองด าเนินการตามข้อ 38 รวมทั้ง 

แจ้งผลการอนุญาตเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้ประโยชน์ในที่ดินนอกเหนือจากการท า

การเกษตรต่อผู้ขออนุญาต 

 ข้อ 35 การอนุญาตให้สมาชิกหรือบุคคลภายนอกใช้ประโยชน์ในที่ดินภายในพ้ืนที่

นิคมสหกรณ์ ในกรณีปกติก าหนดให้อนุญาตไม่เกินคราวละ 5 ปี เว้นแต่มีเหตุจ าเป็นอันสมควร 

อธิบดีอาจพิจารณาอนุญาตให้ใช้เกินกว่า 5 ปี ก็ได้ แต่ไม่เกินคราวละ 30 ปี 

    ข้อ 37 อัตราค่าบ ารุงนิคมสหกรณ์ การใช้ที่ดินและการใช้ทรัพยากร ให้เป็นไป 

ตามประกาศของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

1.3 ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เร่ืองอัตราค่าบ ารุงนิคมสหกรณ์ ฉบับลงวันที่  

18 กันยายน 2562 

     ข้อ 1 อัตราค่าบ ารุงนิคมสหกรณ์ส าหรับการหาประโยชน์จากทรัพยากรหรือกระท า

การอื่นใดภายในพ้ืนที่นิคมสหกรณ์คิดอัตราค่าบ ารุงนิคมสหกรณ์โดยใช้ราคาประเมินที่ดินของ

กรมธนารักษ์ในขณะท าการขออนุญาตใช้ประโยชน์ในที่ดินในเขตนิคมสหกรณ์และยึดราคา

ประเมินที่ดินที่มีราคาน้อยที่สุดในเขตต าบลนั้น ๆ ที่ที่ดินตั้งอยู่ ดังนี้ 

(1) เพ่ืออยู่อาศัยไม่เกิน 5 ไร่ ราคาประเมินที่ดินที่มีราคาประเมินไม่เกินไร่ละ 

1,000,000 บาท คิดค่าบ ารุงนิคมสหกรณ์ในอัตราร้อยละ 1 ต่อไร่ ต่อปี หากราคาประเมินที่ดิน 

มีราคาประเมิน มากกว่าไร่ละ 1,000,000 บาท คิดค่าบ ารุงนิคมสหกรณ์ในอัตราร้อยละ 3  

ต่อไร่ ต่อป ี

(2) เพ่ือการเกษตรไม่เกิน 20 ไร่ คิดค่าบ ารุงนิคมสหกรณ์ในอัตราร้อยละ 3 ต่อไร่ 

ต่อปี และมากกว่า 20 ไร่ คิดอัตราร้อยละ 5 ต่อไร่ ต่อปี 

(3) เพ่ืออุตสาหกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับการเกษตร คิดค่าบ ารุงนิคมสหกรณ์ในอัตรา

ร้อยละ 5 ต่อไร่ ต่อป ี
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(4) เพ่ือการค้าและการพาณิชย์ของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน  

และสมาชิกนิคมสหกรณ์คิดค่าบ ารุงนิคมสหกรณ์ในอัตราร้อยละ 5 ต่อไร่ ต่อปี 

(5) เพ่ือการค้าและการพาณิชย์ไม่เกิน 20 ไร่ คิดค่าบ ารุงนิคมสหกรณ์ในอัตรา 

ร้อยละ 10 ต่อไร่ ต่อปี และมากกว่า 20 ไร่ คิดอัตราร้อยละ 15 ต่อไร่ ต่อปี 

(6) เพ่ือการอุตสาหกรรมไม่เกิน 20 ไร่ คิดค่าบ ารุงนิคมสหกรณ์ในอัตราร้อยละ 10 

ต่อไร่ ต่อปี และมากกว่า 20 ไร่ คิดอัตราร้อยละ 15 ต่อไร่ ต่อปี 

(7) เพ่ือกิจการสาธารณประโยชน์อันก่อให้เกิดรายได้คิดค่าบ ารุงนิคมสหกรณ์ 

ในอัตราร้อยละ 5 ต่อไร่ ต่อปี 

วรรคสาม กิจการสาธารณประโยชน์อันไม่ก่อให้เกิดรายได้ให้ยกเว้นการเก็บเงิน 

ค่าบ ารุงนิคมสหกรณ์ส าหรับผู้เข้าหาประโยชน์ภายในพ้ืนที่นิคมสหกรณ์ที่เป็นวัด โรงเรียน 

สถานที่ราชการ รัฐวิสาหกิจ นิติบุคคล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สหกรณ์ในเขตนิคม

สหกรณ์ซ่ึงก่อให้เกิดประโยชน์แก่นิคมสหกรณ์ และประโยชน์ส่วนรวมของสมาชิกนิคมสหกรณ์ 

และประชาชนทั่วไป 

 

 

 

2. ผู้มีอ านาจอนุมัติ/อนุญาต      

อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นผู้มีอ านาจในการอนุญาตให้บุคคล นิติบุคคล 

ที่จดทะเบียนในประเทศไทย และหน่วยงานของรัฐที่ประสงค์ขออนุญาตใช้ประโยชน์ในที่ดิน 

ในเขตนิคมสหกรณ์ ตามมาตรา 9 มาตรา 14 และมาตรา 15  แห่งพระราชบัญญัติจัดที่ดิน 

เพ่ือการครองชีพ พ.ศ. 2511 

3. สถานที่ย่ืนค าขอ  

หน่วยงานใดประสงค์ขอใช้ที่ดินในเขตนิคมสหกรณ์เพ่ือวัตถุประสงค์ใด หากเป็น

หน่วยงานของรัฐให้ต้นสังกัดระดับกรมฯ หรือเทียบเท่ากรมฯ หรือมอบหมายให้บุคลากร 

ในสังกัดของหน่วยงานย่ืนเร่ืองขออนุญาตใช้ที่ดินในเขตนิคมสหกรณ์ กับนิคมสหกรณ์ 

ที่ที่ดินตั้งอยู่ ตามที่ก าหนดไว้ตามข้อ 32 ของระเบียบกรมส่งเสริมสหกรณ์ ว่าด้วยการบริหาร

จัดการนิคมสหกรณ์ พ.ศ. 2561 จ านวน 36 แห่ง 

       4. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการพิจารณาอนุมัติ/อนุญาต 

กิจการที่ขอใช้ที่ดินในเขตนิคมสหกรณ์ค านึงถึงประโยชน์ของนิคมสหกรณ์สมาชิก 

นิคมสหกรณ์ และประโยชน์ของส่วนรวม ยุทธศาสตร์ของประเทศ และตามภารกิจของหน่วยงาน

ของรัฐต้องไม่ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม ชุมชน ประเพณี วัฒนธรรม อาชีพเกษตรและอื่น ๆ  
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กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 



 

5. ข้ันตอนการขออนุมัติ/อนุญาต 

5.1 ผู้ขออนุญาตตามข้อ 32 ตามระเบียบกรมสหกรณ์ ว่าด้วยการบริหารจัดการ 

นิคมสหกรณ์ พ.ศ. 2561 ย่ืนค าขอใช้ที่ดินในเขตนิคมสหกรณ์ ประกอบด้วย แบบค าขออนุญาต

ตามระเบียบกรมสหกรณ์ ว่าด้วยการบริหารจัดการนิคมสหกรณ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562  

และเอกสารประกอบเกี่ยวกับการขอใช้ที่ดินในเขตนิคมสหกรณ์ ตามแต่กรณี 

5.2 นิคมสหกรณ์ตรวจสอบค าขอและเอกสารหลักฐานประกอบค าขอใช้ที่ดิน 

5.3 นิคมสหกรณ์ตรวจสอบพ้ืนที่ ระวางที่ดิน และวิเคราะห์การขอใช้ที่ดิน 

5.4 เสนอความเห็นสหกรณ์จังหวัด 

5.5 เสนอคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการใช้ประโยชน์ ในที่ดินในเขต 

นิคมสหกรณ์ ระดับจังหวัด 

5.6 นิคมสหกรณ์รวบรวมค าขอและเอกสารประกอบค าขอ และความเห็นของ

คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการใช้ประโยชน์ในที่ดินในเขตนิคมสหกรณ์ ระดับจังหวัด  

เสนอสหกรณ์จังหวัด เพ่ือให้ความเห็นในการขออนุญาต และเสนอกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

5.7 กรมส่งเสริมสหกรณ์รับค าขอและเอกสารประกอบค าขอ และกองพัฒนาระบบ

สนับสนุนการสหกรณ์ ด าเนินการพิจารณา และวิเคราะห์ ตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

5.8 เสนอคณะกรรมการพิจารณาการอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินในเขต 

นิคมสหกรณ์ ระดับกรม เพ่ือพิจารณากลั่นกรองการขออนุญาต 

5.9 เสนออธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์เพ่ือพิจารณาอนุญาต/ไม่อนุญาต 

5.10 ส่งคืนค าอนุญาตให้จังหวัดเพ่ือแจ้งให้นิคมสหกรณ์แจ้งผู้ขออนุญาตต่อไป 

ประกอบด้วย 1) หนังสือแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัด 2) หนังสือแจ้งผู้ขออนุญาต และ 3) หนังสือ

สัญญาการอนุญาตให้ใช้ที่ดินในเขตนิคมสหกรณ์ 

5.11 ให้นิคมสหกรณ์ส่งหนังสืออนุญาต/ไม่อนุญาตให้ผู้ขออนุญาตต่อไป ทั้งนี้กรณี 

มีการเก็บเงินค่าบ ารุงนิคมสหกรณ์ ให้นิคมสหกรณ์แจ้งผู้ขออนุญาต และจ่ายกับนิคมสหกรณ์

ในวันที่รับหนังสือสัญญาอนุญาตฯ 

5.12 ติดตามการใช้ที่ดินให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ขอใช้ และการขอต่อการอนุญาต

ใช้ที่ดิน ให้แจ้งก่อนครบก าหนด ภายใน 90 วัน 

 *** กรอบเวลาการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการ

พิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ระยะเวลาในการด าเนินการขอใช้ที่ดินในเขตนิคม

สหกรณ์ รวม : 159 วันท าการ *** 
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6. แบบฟอร์มการขออนุมัติ/อนุญาต 

ตามระเบียบกรมส่งเสริมสหกรณ์ ว่าด้วยการบริหารจัดการนิคมสหกรณ์ (ฉบับที่ 2) 

พ.ศ. 2562 ข้อ 5 ให้ใช้แบบค าขออนุญาตใช้ประโยชน์ในที่ดินตามมาตรา 15 ได้แก่ 

1) ส าหรับบุคคลธรรมดา ใช้แบบ กส. 1/1 กส.2/1 และ กส.3/1 

2) ส าหรับนิติบุคคลซ่ึงไม่ใช่ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ ใช้แบบ กส. 1/2 กส.2/1  

กส.2/2 และ กส.3/2 

3) ส าหรับส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ ใช้แบบ กส. 1/3 กส. 2/3 และ กส.3/3 

7. เอกสาร/หลักฐานประกอบการพิจารณา 

 ส าหรับบุคคลธรรมดา หลักฐานต่าง ๆ ดังนี้ 

1) ค าขออนุญาตใช้ที่ดินภายในเขตนิคมสหกรณ์ (ส าหรับบุคคลธรรมดา) แบบ กส.1/1 

กส.2/1 และ กส.3/1 

2) รายละเอียดของแผนงานหรือโครงการที่ขออนุญาต 

 3) แผนที่สังเขปแสดงบริเวณพ้ืนที่ที่ขออนุญาต 

 4) แผนผังส่ิงก่อสร้างโดยสังเขป แสดงส่ิงก่อสร้างต่างๆ ในบริเวณพ้ืนที่ที่ขออนุญาต

พร้อมระบุจ านวนเนื้อที่ของส่ิงก่อสร้าง 

 5) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาทะเบียนบ้าน 

6) หนังสือมอบอ านาจติดอากรแสตมป์ครบถ้วน (ถ้ามี) 

    7) ราคาประเมินที่ดินจากกรมธนารักษ์ขณะท าการขออนุญาตใช้ที่ดินในเขตนิคมสหกรณ์ 

 8) หลักฐานการประเมินผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม ต่อชุมชน ประเพณีวัฒนธรรม  

อาชีพทางการเกษตร และอื่น ๆ 

9) ภาพถ่ายสภาพพ้ืนที่จริงที่ขออนุญาต หรือส่ิงก่อสร้าง และภาพถ่ายพ้ืนที่ข้างเคียง 

  10) อื่น ๆ ตามวัตถุประสงค์ที่ขออนุญาตใช้ที่ดิน  

ส าหรับนิติบุคคลซึ่งไม่ใช่ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ หลักฐานต่าง ๆ ดังนี ้

1) ค าขออนุญาตใช้ที ่ด ินภายในเขตนิคมสหกรณ์ (ส าหรับนิติบ ุคคลซึ ่งไม่ใ ช่ 

ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ) แบบ กส. 1/2 กส.2/1 กส.2/2 และ กส.3/2 

2) รายละเอียดของแผนงานหรือโครงการที่ขออนุญาต 

3) แผนที่สังเขปแสดงบริเวณพ้ืนที่ที่ขออนุญาต 

4) แผนผังส่ิงก่อสร้างโดยสังเขป แสดงส่ิงก่อสร้างต่างๆ ในบริเวณพ้ืนที่ที่ขออนุญาต

พร้อมระบุจ านวนเนื้อที่ของส่ิงก่อสร้าง 

5) หนังสือบริคณฑ์สนธิ ที่เป็นนิติบุคคล 

6) ใบส าคัญแสดงการจดทะเบียนหุ้นส่วนจ ากัด 

7) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาทะเบียนบ้าน 

8) หนังสือมอบอ านาจติดอากรแสตมป์ครบถ้วน (ถ้ามี) 

9) ราคาประเมินที่ดินจากกรมธนารักษ์ขณะท าการขออนุญาตใช้ที่ดินในเขตนิคมสหกรณ์  

 10) หลักฐานการประเมินผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม ต่อชุมชน ประเพณีวัฒนธรรม  

อาชีพทางการเกษตร และอื่น ๆ 

11) ภาพถ่ายสภาพพ้ืนที่จริงที่ขออนุญาต หรือส่ิงก่อสร้าง และภาพถ่ายพ้ืนที่ข้างเคียง 
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12) รายงานการประชุม ที่ลงมติในการขอใช้ประโยชน์ในที่ดินในเขตนิคมสหกรณ์ 

(ถ้ามี) กรณีสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน เป็นต้น 

13) อื่น ๆ ตามวัตถุประสงค์ที่ขออนุญาตใช้ที่ดิน 

  ส าหรับส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ หลักฐานตา่ง ๆ ดังนี ้

1) ค าขออนุญาตใช้ที่ดินภายในเขตนิคมสหกรณ์ (ส าหรับส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ) 

แบบ กส. 1/3 กส. 2/3 และ กส.3/3 

2) รายละเอียดของแผนงานหรือโครงการที่ขออนญุาต 

3) แผนที่สังเขปแสดงบริเวณพ้ืนที่ที่ขออนญุาต 

  4) แผนผังส่ิงก่อสร้างโดยสังเขป แสดงส่ิงก่อสร้างต่างๆ ในบริเวณพ้ืนที่ที่ขอ

อนุญาตพร้อมระบุจ านวนเนื้อที่ของส่ิงก่อสร้าง 

  5) หนังสือแสดงว่าเป็นผู้ที่ได้รับมอบอ านาจให้ด าเนินการแทนส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ 

  6) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอ านาจลงช่ือแทน 

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ 

  7) รายงานการประชุมให้มีวาระการขออนุญาตใช้ที่ดิน และมติให้ขอใช้ที่ดินในเขต 

นิคมสหกรณ์ พร้อมรับรองส าเนา (ถ้ามี) 

 8) ภาพถ่ายสภาพพ้ืนที่จริงที่ขออนุญาต หรือส่ิงก่อสร้าง และภาพถ่ายพ้ืนที่ข้างเคียง 

 9) รายงานการประชุม ที่ลงมติในการขอใช้ประโยชน์ในที่ดินในเขตนิคมสหกรณ์ (ถ้ามี) 

กรณีองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น เป็นต้น 

10) อื่น ๆ ตามวตัถุประสงค์ที่ขออนุญาตใช้ที่ดิน 

 *** กรณีเพ่ือตั้งศาสนสถาน ต้องมีหนังสือรับรองความเห็นชอบเป็นหนังสือ 

จากส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กรมการศาสนาหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบ (ผู้ย่ืนค าขอ

อนุญาตต้องให้คณะกรรมการของวัด หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เห็นชอบในการให้ย่ืนค าขอ) *** 
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 พ้ืนทีก่ารรถไฟแห่งประเทศไทย 
การรถไฟแห่งประเทศไทย 

การรถไฟแห่งประเทศไทยก าหนดให้ส่วนราชการสามารถขอใช้พ้ืนที่ได้ส าหรับ 

การสร้างถนน คู คลอง ปรับภูมิทัศน์ลานกีฬา คลองส่งน ้าเพ่ือการเกษตร มีรายละเอียด 

และข้ันตอนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

1. กฎหมายที่เก่ียวข้อง 

1.1 พระราชบัญญัติการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2494 

1.2 อนุมัติหลักการในการอนุญาตให้หน่วยงานราชการและหน่วยงานของรัฐใช้ที่ดิน 

ของการรถไฟฯ โดยรวก.2 รักษาการในต าแหน่ง ผวก. ลงวันที่ 2 เมษายน 2550 ท้ายหนังสือ 

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

1.3 อนุมัติค่าธรรมเนียมการใช้สิทธิเหนือพ้ืนดิน โดย ผวก. ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2563

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

1.4 หลักเกณฑ์การพิจารณาลดทางตัดผ่านและอนุญาตเฉพาะรายระหว่าง 

ทางรถไฟกับทางรถยนต์ พ.ศ.2559 

 

2. ผู้มีอ านาจอนมุัติ 

ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย 

3. สถานที่ย่ืนค าขอ 

การรถไฟแห่งประเทศไทย ส าหรับส่วนกลาง หรือเขตและแขวงบ ารุงทาง 

ในส่วนภูมิภาคตามตารางหน่วยงานรับผิดชอบของการรถไฟแห่งประเทศไทย 

  

 
กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 
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ช่ือ

หน่วยงาน 
ช่ือหน่วยงาน ตัวย่อ ช่ือหน่วยงาน ตัวย่อ 

เบอร์

โทรศัพท์ 

ศูนย ์

บ ารุงทาง 

ภาคกลาง 

กองบ ารุงทาง 

เขตกรุงเทพ 

0 2220 4470 

  

วบข. 

กท. 

  

แขวงบ ารุงทางกรุงเทพ 
สบท. 

กท. 

0 2220 

4457 

แขวงบ ารุงทางบางซ่ือ 
สบท. 

บซ. 

08 3155 

7934  

แขวงบ ารุงทาง

นครปฐม 

สบท. 

คฐ. 

0 3427 

2212 

กองบ ารุงทาง 

เขตฉะเชิงเทรา 

09 3495 3514 

 

วบข.

ฉท. 

แขวงบ ารุงทาง

ฉะเชิงเทรา 

สบท.

ฉท. 

09 2630 

9000 

แขวงบ ารุงทางปราจีน 
สบท. 

ปจ. 

0 3721 

1357 

แขวงบ ารุงทาง 

วัฒนานคร 

สบท. 

วค. 

08 1862 

0174/  

0 3726 

1217 

แขวงบ ารุงทาง 

ศรีราชา 

สบท.

ศช. 

09 2402 

5858 /  

0 3832 

3897 

กองบ ารุงทาง 

เขตหัวหิน 

0 3251 1076 

  

วบข. 

หห. 

  

แขวงบ ารุงทาง

กาญจนบุรี 

สบท. 

กญ. 

0 3451 

2994 

แขวงบ ารุงทางเพชรบุรี 
สบท.

พบ. 

0 3242 

7107 

แขวงบ ารุงทาง 

วังก์พง 

สบท. 

วพ. 

0 3282 

5829 

ศูนย ์

บ ารุงทาง

ภาคเหนือ 

 
 
 
 

กองบ ารุงทาง 

เขตนครสวรรค ์

0 5632 6782 

วบข. 

นว. 

แขวงบ ารุงทางอยุธยา 
สบท. 

อย. 

0 3522 

4661 

แขวงบ ารุงทางลพบุรี 
สบท.

ลบ. 

0 3641 

2408 

แขวงบ ารุงทาง

นครสวรรค์ 

สบท. 

นว. 

0 5638 

6650 

แขวงบ ารุงทาง

พิษณุโลก 

 

สบท.

พล. 

0 5525 

1440 
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ช่ือ

หน่วยงาน 
ช่ือหน่วยงาน ตัวย่อ ช่ือหน่วยงาน ตัวย่อ 

เบอร์

โทรศัพท์ 

กองบ ารุงทาง 

เขตล าปาง 

0 5422 5086 

วบข. 

ลป. 

แขวงบ ารุงทาง

อุตรดิตถ์ 

สบท.

อด. 

0 5544 

2487 

แขวงบ ารุงทางเด่นชัย 
สบท. 

ดช. 

0 5461 

3212 

แขวงบ ารุงทางล าปาง 
สบท. 

ลป. 

0 5421 

8147 

แขวงบ ารุงทางล าพูน 
สบท.

ลพ. 

0 5352 

5680 

  

  

  

ศูนย์บ ารุง

ทางภาค

ตะวันออก 

เฉียงเหนือ 

  

  

  

กองบ ารุงทาง 

เขตสุรินทร ์

06 3464 7041 

วบข.

สร. 

แขวงบ ารุงทาง 

แก่งคอย 

สบท. 

กค. 

06 5787 

9262 

แขวงบ ารุงทาง

นครราชสีมา 

สบท.

รส. 

09 6416 

3565 

แขวงบ ารุงทาง 

ล าปลายมาศ 

สบท.

ล า. 

09 3535 

3534 

แขวงบ ารุงทาง 

ศรีสะเกษ 

สบท.

เก. 

08 1877 

5258 

กองบ ารุงทาง 

เขตขอนแก่น 

08 1346 7650 

 

วบข.

ขอ. 

แขวงบ ารุงทาง 

ล านารายณ์ 

สบท.

ลา. 

06 4235 

9245 

แขวงบ ารุงทาง 

บัวใหญ่ 

สบท. 

วญ. 

08 1268 

1437 

แขวงบ ารุงทาง

ขอนแก่น 

สบท.

ขอ. 

08 1592 

7931 

แขวงบ ารุงทาง 

อุดรธานี 

สบท.

รด. 

08 4028 

4769 

ศูนย ์

บ ารุงทาง

ภาคใต้ 

 

กองบ ารุงทาง 

เขตทุ่งสง 

0 7541 1218 

 

วบข. 

ทส. 

แขวงบ ารุงทาง 

บ้านกรูด 

สบท.

กร. 

0 3269 

5005 

 

แขวงบ ารุงทางชุมพร 
สบท. 

ชพ. 

0 7750 

3098 

แขวงบ ารุงทางบ้าน

ส้อง 

สบท.

สอ. 

0 7736 

1849 

แขวงบ ารุงทาง 

ทุ่งสง 

สบท. 

ทส. 

0 7542 

3379  
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ช่ือ

หน่วยงาน 
ช่ือหน่วยงาน ตัวย่อ ช่ือหน่วยงาน ตัวย่อ 

เบอร์

โทรศัพท์ 

 

กองบ ารุงทาง 

เขตหาดใหญ ่

0 7424 4362 

วบข. 

หใ. 

แขวงบ ารุงทาง 

เขาชุมทอง 

สบท. 

ชท. 

0 7544 

9054 

แขวงบ ารุงทาง

หาดใหญ่ 

สบท. 

หใ. 

0 7424 

4174 

แขวงบ ารุงทางเทพา 
สบท.

เท. 

0 7437 

6349 

แขวงบ ารุงทางตันหยง

มัส 

สบท.

ยม. 

0 7367 

1286 

ศูนย์อาคาร

และสถานที ่

กองบ ารุงอาคาร

สถานที่กรุงเทพ 

0 2220 4463 

กบข. 

กท. 

งานสถานที่กรุงเทพ 
สสถ. 

กท. 

0 2220 

4464 

งานสถานที่ 

บางซ่ือ 

สสถ. 

บซ. 

0 2621 

8701 ต่อ 

821 5572 

 

4. แบบฟอร์มค าขออนญุาต 

- 

5. เอกสารหลักฐาน 

- 
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6. ข้ันตอนการขออนุมัติ/อนุญาต 

 

  

หมายเหต ุ - “กรณีขออนุญาตก่อสร้างทางตัดผ่านทางรถไฟให้ปฏิบัติตามขั้นตอนในหลักเกณฑ์ การพิจารณา 

  ลดทางตัดผ่านและอนุญาตเฉพาะรายระหว่างทางรถไฟกับรถยนต์ พ.ศ. 2559 หรือฉบับล่าสุด” 

   - “ค่าธรรมเนียม 47,500 บาท เป็นอัตราท่ีใช้อยู่ ณ ปัจจุบัน อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคต” 

เสนอ รวพ.  

คู่มือการอนุมัติ อนุญาต ขอใช้พ้ืนท่ีจากส่วนราชการ (ฉบับปรับปรุง ปี พ.ศ. 2565) 159 
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กรมทรัพยากรนํ�าบาดาล

การขออนุญาตขุดเจา ะ
นํ�าบาดาลและ

การ ใ ช้ นํ�าบาดาล

14 .





 

 การขออนญุาตขุดเจาะน ้าบาดาลและการใชน้ ้าบาดาล 
กรมทรัพยากรน ้าบาดาล 

1. กฎหมายที่เก่ียวข้อง 

1.1 พระราชบัญญัติน ้าบาดาล พ.ศ. 2520 ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ 

น ้าบาดาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติน ้าบาดาล (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2546 

(มาตรา 16) 

1.2 ค าส่ังกรมทรัพยากรน ้าบาดาล ที่ 103/2554 ลงวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2554 

เร่ือง แต่งตั้งพนักงานน ้าบาดาลประจ าท้องที่ (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 

1.3 ค าส่ังกรมทรัพยากรน ้าบาดาล ที่ 104/2554 ลงวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2554 

เร่ือง มอบหมายให้เป็นผู้ออกใบอนุญาตแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน ้าบาดาล (องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น) 

1.4 ค าส่ังกรมทรัพยากรน ้าบาดาล ที่ 105/2554 ลงวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2554 

เร่ือง มอบหมายให้ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน ้าบาดาล (องค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น) 

1.5 กฎกระทรวงก าหนดประเภทการใช้น ้าบาดาลและการขอใบอนุญาตและ 

การออกใบอนุญาตเกี่ยวกับการประกอบกิจการน ้าบาดาล พ.ศ. 2556 

1.6 ระเบียบกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ว่าด้วยหลักเกณฑ์ 

วิธีการ และเงื่อนไขในการพิจารณาออกใบอนุญาตและต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการน ้าบาดาล 

พ.ศ. 2560 

1.7 ค าส่ังกรมทรัพยากรน ้าบาดาล ที่ 11/2560 ลงวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2560 

เร่ือง แต่งตั้งพนักงานน ้าบาดาลประจ าท้องที่ และมอบหมายให้เป็นผู้ออกใบอนุญาตและ 

มอบอ านาจให้ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน ้าบาดาล (ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อมจังหวัด) 

1.8 ค าส่ังกรมทรัพยากรน ้าบาดาล ที่ 12/2560 ลงวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2560 

เร่ือง แต่งตั้งพนักงานน ้าบาดาลประจ าท้องที่ และมอบหมายให้เป็นผู้ออกใบอนุญาตและ 

มอบอ า น าจ ให้ ปฏิ บั ติ ร า ชการแทนอธิ บดี ก รมท รัพยากรน ้ า บ าด าล  (ส า นั กง าน

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดขอนแก่น และจังหวัด

นครราชสีมา) 

1.9 ค าส่ังกรมทรัพยากรน ้าบาดาล ที่ 13/2560 ลงวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2560 

เร่ือง แต่งตั้งพนักงานน ้าบาดาลประจ าท้องที่ และมอบหมายให้เป็นผู้ออกใบอนุญาตและ 

มอบอ านาจให้ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน ้าบาดาล (ส านักควบคุมกิจการ 

น ้าบาดาล) 
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1.10 ค าส่ังกรมทรัพยากรน ้าบาดาล ที่ 14/2560 ลงวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2560 

เร่ือง แก้ไขค าสั่งแต่งตั ้งพนักงานน ้าบาดาลประจ าท้องที ่ และมอบหมายให้เป็นผู้ออก

ใบอนุญาต และมอบอ านาจให้ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน ้าบาดาล (องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น) 

 

 

 

กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 

2. ผู้มีอ านาจอนุมัติ 

อธิบดีกรมทรัพยากรน ้าบาดาล หรือผู้ซ่ึงอธิบดีกรมทรัพยากรน ้าบาดาลมอบหมาย  

ตามมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติน ้าบาดาล พ.ศ. 2520 ซ่ึงอธิบดีกรมทรัพยากรน ้าบาดาล

ได้มอบหมาย ดังนี ้

2.1 ในเขตน ้าบาดาลกรุงเทพมหานคร มอบหมายให้ผู้อ านวยการส านักควบคุม

กิจการน ้าบาดาลเป็นผู้ออกใบอนุญาต 

2.2 ในเขตน ้าบาดาลจังหวัดอื่น มอบหมายให้ผู้อ านวยการส านักงานทรัพยากร 

ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจังหวัด เป็นผู้ออกใบอนุญาต ยกเว้น 3 จังหวัด ถ่ายโอนภารกิจ 

ได้แก่  จังหวัดขอนแก่น จังหวัดเ ชียงใหม่  และจังหวัดนครราชสีมา ได้มอบหมาย 

ใ ห้ น ายก เทศมนตรี ห รื อน ายกองค์ ก า รบริ ห า รส่ วนต าบล เป็ น ผู้ ออก ใบอนุญาต 

ตามขนาดบ่อน ้าบาดาลและปริมาณน ้าบาดาลที่ก าหนด 

3. สถานที่ย่ืนค าขอ 

3.1 กรุงเทพมหานครให้ย่ืนค าขอที่ส านักควบคุมกิจการน ้าบาดาล กรมทรัพยากร 

น ้าบาดาล 

3.2 จังหวัดขอนแก่น จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดนครราชสีมา ให้ย่ืนค าขอ 

ที่ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) หรือเทศบาลที่อยู่ในพ้ืนที่ 

3.3 พ้ืนที่จังหวัดอื่น ๆ ให้ย่ืนค าขอที่ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

จังหวัดนั้น 
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4. ข้ันตอนขออนุมัติ/อนุญาต 

 

  

2 ช่ัวโมง 
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5. แบบฟอร์มค าขออนุญาต 
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6. เอกสารหลักฐาน 

6.1 ส าเนาหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิครอบครองในที่ดินหรือหนังสือ

ยินยอมให้ใช้ที่ดิน 

6.2 หนังสือมอบอ านาจและส าเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอ านาจ (กรณีผู้ขอรับ

อนุญาตไม่มาย่ืนด้วยตนเอง พร้อมติดอากรแสตมป์ 30 บาท) 

6.3 หนังสือใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (กรณีโรงงานอุตสาหกรรม) 

6.4 หนังสือรับรองนิติบุคคล (กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตฯ เป็นนิติบุคคล)  

 

คู่มือการอนุมัติ อนุญาต ขอใช้พ้ืนท่ีจากส่วนราชการ (ฉบับปรับปรุง ปี พ.ศ. 2565) 168 



สํา นักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชา ติ

และ สิ� งแวดล้อม

การ จัดทํารายงาน
การประ เ มินผลกระทบ

สิ� งแวดล้อม

15 .





 
 

 การจัดท ารายงานการประเมนิผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) 

พ.ศ. 2561 ก าหนดค านิยาม “การประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม” หมายความว่ า  

กระบวนการศึกษาและประเมินผลที่อาจเกิดข้ึนจากการด าเนินโครงการหรือกิจการ 

หรือการด าเนินการใดของรัฐหรือที่ รัฐจะอนุญาตให้มีการด าเนินการที่อาจมีผลกระทบ 

ต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพส่ิงแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต หรือส่วนได้เสีย 

อื่นใดของประชาชนหรือชุมชน ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยผ่านกระบวนการการมีส่วนร่วม 

ของประชาชน เพ่ือก าหนดมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบดังกล่าว ผลการศึกษา เรียกว่า 

รายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

การจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม ก าหนดไว้ตามประเภทและขนาด 

ของโครงการ ซ่ึงต้องพิจารณาด าเนินการตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 

และส่ิงแวดล้อม เร่ือง ก าหนดโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการ ซ่ึงต้องจัดท ารายงาน 

การประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม จ านวน 35 ประเภทโครงการ และโครงการซ่ึงต้องจัดท า

รายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมส าหรับโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการที่อาจมี

ผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพส่ิงแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต  

ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง จ านวน 12 ประเภทโครงการ  

นอกจากนี้ ยังมีการจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมในพ้ืนที่ที่ได้มี

การประกาศเป็นพ้ืนที่คุ้มครองส่ิงแวดล้อม ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 

และส่ิงแวดล้อม เร่ือง ก าหนดพ้ืนที่และมาตรการคุ้มครองส่ิงแวดล้อม ซ่ึงก าหนดประเภท 

และขนาดของโครงการหรือกิจการที่ต้องจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมและ

รายงานการผลกระทบส่ิงแวดล้อมเบ้ืองต้น รวมทั้งมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับป่าอนุรักษ์เพ่ิมเติม 

(วันที่ 13 กันยายน 2537) และกลไกการด าเนินงานด้านการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

ของโครงการต่าง ๆ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2554  

รายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม แบ่งได้เป็น 3 รูปแบบ ได้แก่1 

1. รายงานผลกระทบส่ิงแวดล้อมเบ้ืองต้น (Initial Environmental Examination : 

IEE) 

2. รายงานการประ เมิ นผลกระทบ ส่ิงแวดล้ อม (Environmental Impact    

Assessment : EIA) 

3. รายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม ส าหรับโครงการ กิจการหรือ 

การด าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพส่ิงแวดล้อม สุขภาพ อนามัย 

คุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง (Environmental and Health Impact 

Assessment : EHIA)  

                                           
1 กองวเิคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม,2561 
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1. กฎหมายที่เก่ียวข้อง 

1.1 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

1.1.1 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เร่ือง ก าหนด

โครงการ กิจการ หรือการด าเนินการ ซ่ึงต้องจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

ประกาศ ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 

1.1.2 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เร่ือง ก าหนด

โครงการ กิจการ หรือการด าเนินการ ซ่ึงต้องจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม  

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

1.1.3 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เร่ือง ก าหนด

โครงการ กิจการ หรือการด าเนินการ ซ่ึงต้องจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม  

(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564 ประกาศ ณ วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2564 

1.1.4 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เร่ือง ก าหนด

โครงการ กิจการ หรือการด าเนินการ ซ่ึงต้องจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม  

(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2564 

1.1.5 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เร่ือง ก าหนด

โครงการ กิจการ หรือการด าเนินการ ซ่ึงต้องจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม  

(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2565 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 

1.1.6 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เร่ือง ก าหนด

โครงการ กิจการ หรือการด าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพ

ส่ิงแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง ซ่ึงต้องจัดท า

รายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดท า

รายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม ประกาศ ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 

1.1.7 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เร่ือง ก าหนด

โครงการ กิจการ หรือการด าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพ

ส่ิงแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง ซ่ึงต้องจัดท า

รายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดท า

รายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ฉบับที่  2) พ.ศ. 2562 ประกาศ ณ วันที่   

28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 
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1.1.8 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และ ส่ิงแวดล้ อม เ ร่ื อง  

ขยายระยะเวลาการใช้บังคับประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เร่ือง  

ก าหนดเขตพ้ืนที่และมาตรการคุ้มครองส่ิงแวดล้อม ในบริเวณท้องที่ต าบลตลิ่งงาม ต าบลบ่อผุด  

ต าบลมะเร็ต ต าบลแม่น ้า ต าบลหน้าเมือง ต าบลอ่างทอง ต าบลลิปะน้อย อ าเภอเกาะสมุย  

และต าบลเกาะพะงัน ต าบลบ้านใต้ ต าบลเกาะเต่า อ าเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี  

พ.ศ. 2557 

1.1.9 ประกาศกระทรวงท รัพยากรธรรมชาติ และ ส่ิงแวดล้อม เ ร่ือง  

ขยายระยะเวลาการใช้บังคับประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เร่ือง ก าหนด

เขตพ้ืนที่และมาตรการคุ้มครองส่ิงแวดล้อม ในท้องที่อ าเภออ่าวลึก อ าเภอเมืองกระบ่ี  

อ าเภอเหนือคลอง อ าเภอคลองท่อม และอ าเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบ่ี พ.ศ. 2559 

1.1.10 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และ ส่ิงแวดล้ อม เ ร่ือง  

ขยายระยะเวลาการใช้บังคับประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เร่ือง ก าหนด

เขตพ้ืนที่และมาตรการคุ้มครองส่ิงแวดล้อม ในท้องที่อ าเภอคุระบุ รี อ าเภอตะกั่วป่า  

อ าเภอท้ายเหมือง อ าเภอทับปุด อ าเภอเมืองพังงา อ าเภอตะกั่วทุ่ง และอ าเภอเกาะยาว  

จังหวัดพังงา พ.ศ. 2559 

1.1.11 ประกาศกระทรวงท รัพยากรธรรมชาติ และ ส่ิงแวดล้ อม เ ร่ื อง  

ก าหนดเขตพ้ืนที่และมาตรการคุ้มครองส่ิงแวดล้อม ในท้องที่อ าเภอคุระบุรี อ าเภอตะกั่วป่า 

อ าเภอท้ายเหมือง อ าเภอทับปุด อ าเภอเมืองพังงา อ าเภอตะกั่วทุ่ง และอ าเภอเกาะยาว  

จังหวัดพังงา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 

1.1.12 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และ ส่ิงแวดล้อม เ ร่ื อง  

ก าหนดเขตพ้ืนที่และมาตรการคุ้มครองส่ิงแวดล้อมในบริเวณพ้ืนที่จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2560 

1.1.13 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ แ ละ ส่ิงแวดล้อม เ ร่ื อง  

ก าหนดเขตพ้ืนที่และมาตรการคุ้มครองส่ิงแวดล้อม ในบริเวณพ้ืนที่จังหวัดภูเก็ต (ฉบับที่ 2) 

พ.ศ. 2563 

1.1.14 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และ ส่ิงแวดล้ อม เ ร่ื อง  

ก าหนดเขตพ้ืนที่และมาตรการคุ้มครองส่ิงแวดล้อม ในบริเวณพ้ืนที่ อ าเภอบางละมุง และ 

อ าเภอสตัหีบ จังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2563 

1.1.15 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และ ส่ิงแวดล้อม เ ร่ื อง  

ก าหนดเขตพ้ืนที่และมาตรการคุ้มครองส่ิงแวดล้อม ในบริเวณพ้ืนที่อ าเภอบ้านแหลม  

อ าเภอเมืองเพชรบุรี อ าเภอท่ายาง และอ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี อ าเภอหัวหิน และ 

อ าเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. 2561 

     1.2 กฎกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

     1.2.1 กฎกระทรวงก าหนดพ้ืนที่ต าบลวัดเกต ต าบลหนองหอย อ าเภอเมือง

เชียงใหม่ ต าบลหนองผ้ึง ต าบลยางเนิ้ง และต าบลสารภี อ าเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่  

และในท้องที่ต าบลอุโมงค์ อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน พ.ศ. 2558 
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  1 .2 .2 กฎกระทรวงก าหนดพ้ืนที่ต าบลพระธาตุผาแดง ต าบลแม่ตาว  

และต าบลแม่กุ อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก เป็นพ้ืนที่คุ้มครองส่ิงแวดล้อม 

 1.3 ประกาศส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  

  1.3.1 ประกาศส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

เร่ือง แนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อม พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 8 มกราคม 2562 

  1.3.2 ประกาศส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

เร่ือง แนวทางการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม ด้านสุขภาพ ลงวันที่ 12 เมษายน 2565 

  1.3.3 ประกาศส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

เร่ือง แนวทางการจัดส่งรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม ลงวันที่ 5 เมษายน 2565 

 

 
กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 

2. ผู้พิจารณารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

2.1 การพิจารณารายงาน EIA/EHIA กรณีการด าเนินโครงการหรือกิจการหรือ 

การด าเนินการของเอกชนที่ต้องได้รับอนุญาตตามกฎหมาย หรือหน่วยงานของรัฐที่ไม่ต้อง

ขอรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี หรือไม่ต้องได้รับอนุญาตตามกฎหมาย 

คณะกรรมการผู้ช านาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

(คชก.) ซ่ึงเป็นคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ เป็นผู้พิจารณา 

ให้ความเห็นชอบหรือไม่ให้ความเห็นชอบ และก าหนดให้เจ้าหน้าที่ซ่ึงมีอ านาจอนุญาตตามกฎหมาย

น ามาตรการตามที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมไปก าหนดเป็นเงื่อนไข 

ในการส่ังอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาต โดยให้ถือว่าเป็นเงื่อนไขที่ก าหนดตามกฎหมายในเร่ือง

นั้นด้วย 

2.2 การพิจารณารายงาน EIA/EHIA การด าเนินโครงการหรือกิจการหรือ 

การด าเนินการของหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานของรัฐด าเนินการร่วมกับเอกชนที่ต้อง

เสนอขอรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี 

2.2.1 คณะกรรมการผู้ช านาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อม ซ่ึงเป็นคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ  

เป็นผู้พิจารณาให้ความเห็น และเสนอต่อคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ  

2.2.2 คณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ เป็นผู้พิจารณา โดยมีความเห็น

ของคณะกรรมการผู้ช านาญการฯ ประกอบการพิจารณา และเสนอความเห็นประกอบการ

พิจารณาของคณะรัฐมนตรี 

2.2.3 คณะรัฐมนตรี 
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3. สถานที่ย่ืนรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

3.1 ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม หรือหน่วยงาน

ของรัฐ ตามที่คณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่แทน  

3.2 กรณีโครงการเอกชนที่ต้องได้ รับอนุญาตตามกฎหมาย ให้ ย่ืนรายงาน 

การประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมต่อหน่วยงานอนุญาตในกิจการอันเป็นสาระส าคัญ 

ส าหรับการด าเนินโครงการหรือกิจการหรือการด าเนินการนั้นเพ่ิมเติมด้วย 

ที ่อ ยู ่ของส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อม 

เลขที่ 118/1 อาคารทิปโก้ 2 ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 

4. ข้ันตอนการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม  

4.1 การพิจารณารายงาน EIA/EHIA กรณีการด าเนินโครงการหรือกิจการหรือการ

ด าเนินการของเอกชนที่ต้องได้รับอนุญาตตามกฎหมาย หรือหน่วยงานของรัฐที่ไม่ต้อง

ขอรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี หรือไม่ต้องได้รับอนุญาตตามกฎหมาย 

4.1.1 ผู้ด าเนินการหรือผู้ขออนุญาต ศึกษาและจัดท ารายงาน EIA หรือ EHIA  

ในข้ันการขออนุญาตตามกฎหมาย 

4.1.2 เสนอรายงานให้หน่วยงานตาม ข้อ 3  

4.1.3 เจ้าหน้าที่ผู้พิจารณารายงาน ตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้วน  

ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนด  

4.1.3.1 รายงานถูกต้อง/ข้อมูลครบถ้วน ด าเนินการต่อ  

4.1.3.2 รายงานไม่ถูกต้อง/ข้อมูลไม่ครบถ้วน แจ้งผู้ด าเนินการหรือ 

ผู้ขออนุญาตทราบภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับรายงาน 

4.1.3.3 เจ้าหน้าที่ผู้พิจารณารายงาน พิจารณาเสนอความเห็นเบ้ืองต้น

เกี่ยวกับรายงานภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับรายงาน 

4.1.4 คณะกรรมการผู้ช านาญการฯ พิจารณารายงานภายใน 45 วัน นับแต่วันที่

ได้รับรายงาน และส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเป็นผู้แจ้ง 

ผลการพิจารณาโดยแบ่งเป็น 2 กรณี คือ 

4.1.4.1 ให้ความเห็นชอบ เจ้าหน้าที่ ซ่ึงมีอ านาจอนุญาต น ามาตรการ 

ที่ก าหนดในรายงานไปเป็นเงื่อนไขในการอนุญาต ส่วนการเห็นชอบกรณีโครงการที่อาจ 

มีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพส่ิงแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิตของ

ประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง (EHIA) หน่วยงานของรัฐผู้รับผิดชอบโครงการหรือหน่วยงาน

ของรัฐ ผู้อนุญาตโครงการ จัดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนฯ ตามมาตรา 58  

ของรัฐธรรมนูญฯ 

4.1.4.2 ไม่ให้ความเห็นชอบ  

1) แจ้งให้ผู้ด าเนินการ/ผู้ขออนุญาต แก้ไข เพ่ิมเติม หรือจัดท า

รายงานใหม ่

2) ผู้ด าเนินการ/ผู้ขออนุญาต แก้ไข เพ่ิมเติม หรือจัดท ารายงานใหม่ 

และเสนอรายงานฉบับแก้ไขภายใน 180 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งผลการพิจารณา 
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3) กรณีผู้ด าเนินการ/ผู้ขออนุญาต ไม่แก้ไข เพ่ิมเติม หรือจัดท า

รายงานใหม่ และเสนอภายใน 180 วัน ตามที่ก าหนด ให้ถือว่าจบกระบวนการพิจารณารายงาน 

4.1.5 คณะกรรมการผู้ช านาญการฯ พิจารณารายงาน 30 วัน  นับแต่วันที่ 

ได้รับรายงาน 

4.1.5.1 ให้ความเห็นชอบ เจ้าหน้าที่ ซ่ึงมีอ านาจอนุญาต น ามาตรการ 

ที่ก าหนดในรายงานไปเป็นเงื่อนไขในการอนุญาต  

กรณีโครงการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพ

ส่ิงแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง (EHIA) 

ผู้ด าเนินการ/ผู้ขออนุญาต ต้องจัดให้มีการรับฟงัความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชน

และชุมชนที่เกี่ยวข้อง ตามมาตรา 58 ของรัฐธรรมนูญฯ 

4.1.5.2 ไม่ ให้ความเห็นชอบ ถือว่าจบกระบวนการพิจารณารายงาน  

โดยผู้ด าเนินการ/ผู้ขออนุญาต สามารถพิจารณาด าเนินการ ดังนี้ 

1) มีสิทธิน าคดีไปสู่ศาลปกครอง ภายใน 90 วัน หรือ 

2) สามารถเสนอรายงานเข้าสู่กระบวนการพิจารณารายงานใหม่ 
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4.2 ขั้นตอนการพิจารณารายงาน EIA/EHIA กรณีการด าเนินโครงการหรือกิจการ

หรือการด าเนินการของหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานของรัฐด าเนินการร่วมกับเอกชน  

ที่ต้องเสนอขอรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี 

4.2.1 ผู้ด าเนินการหรือผู้ขออนุญาต ศึกษาและจัดท ารายงาน EIA หรือ EHIA 

ในข้ันจัดท ารายงานตั้งแต่ในระยะท าการศึกษาความเหมาะสมของโครงการ 

4.2.2 เสนอรายงานให้หน่วยงานตามข้อ 3 

4.2.3 เจ้าหน้าที่ผู้พิจารณารายงาน ตรวจสอบความถูกต้อง และความครบถ้วน 

ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนด 

4.2.4 คณะกรรมการผู้ช านาญการฯ พิจารณารายงาน และส านักงานนโยบาย 

และแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเป็นผู้แจ้งผลการพิจารณา โดยแบ่งเป็น 2 กรณี คือ 

4.2.4.1 ข้อมูลเพียงพอ แจ้งผู้ด าเนินการหรือผู้ขออนุญาต และ

ด าเนินการจัดท าเล่มรายงานตามที่ก าหนด พร้อมด้วยเอกสารต่าง ๆ เสนอคณะกรรมการ

ส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ  

4.2.4.2 ข้อมูล ไม่ เ พียงพอ แจ้ง ผู้ด า เนินการหรือ ผู้ขออนุญาต  

แก้ไขเพ่ิมเติม หรือจัดท ารายงานใหม่ และเสนอรายงานเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการ

ผู้ช านาญการฯ อีกคร้ัง 

4.2.5 เจ้าหน้าที่ผู้พิจารณารายงาน สรุปความเห็นคณะกรรมการผู้ช านาญการฯ 

เสนอต่อคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ  

4.2.6 คณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ พิจารณารายงาน 

4.2.6.1 เ ห็ นชอบ  เ สนอความ เห็ นปร ะกอบการ พิจ า รณาของ

คณะรัฐมนตรี 

4.2.6.2 ไม่ เห็นชอบ ผู้ด า เนินการหรือ ผู้ขออนุญาตด า เนินการ 

ตามความเห็นของคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ 

4.2.7 คณะรัฐมนตรี พิจารณา ตามความเห็นประกอบการพิจารณา 

ของคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ โดยคณะรัฐมนตรีอาจขอให้บุคคลหรือสถาบันใด 

ซ่ึงมีความช านาญหรือเช่ียวชาญเกี่ยวกับการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมท าการศึกษาและ

เสนอรายงานหรือความเห็นเพ่ือประกอบการพิจารณาด้วยก็ได้ 

กรณีโครงการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพส่ิงแวดล้อม 

สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง (EHIA) ผู้ด าเนินการ/ 

ผู้ขออนุญาต ต้องจัดให้มีการรับฟงัความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนและชุมชน 

ที่เกี่ยวข้อง ตามมาตรา 58 ของรัฐธรรมนูญฯ   
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5. สาระส าคัญในรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

 5 . 1  ร ายงานผลกระทบ ส่ิงแวด ล้อม เบื้ องต้ น  ( Initial Environmental 

Examination : IEE) 2  (ต้นฉบับ 1 ฉบับ ส าเนาอย่างน้อย 5 ฉบับ และรายงานในรูปแบบไฟล์

อิเล็กทรอนิกส์)  

5.1.1 บทน า 

5.1.2 รายละเอียดโครงการ 

5.1.3 สภาพส่ิงแวดล้อมปัจจุบัน 

5.1.4 การประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

5.1.5 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตาม

ตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

5.1.6 ส่วนประกอบท้ายรายงาน 

5.1.7 เอกสารประกอบการเสนอรายงาน  

1) แบบรายการแสดงผลกระทบส่ิงแวดล้อมที่ส าคัญ มาตรการป้องกัน

และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม ตาม

แบบ สผ.1 

2) ปกหน้าและปกในของรายงานผลกระทบส่ิงแวดล้อมเบ้ืองต้น  

ตามแบบ สผ.2 

3) หนังสือรับรองการจัดท ารายงานผลกระทบส่ิงแวดล้อมเบ้ืองต้น  

ตามแบบ สผ.3 

4) บัญชีรายช่ือผู้จัดท ารายงานผลกระทบส่ิงแวดล้อมเบ้ืองต้น  

ตามแบบ สผ.4 

5) แบบแสดงรายละเอียดการเสนอรายงานผลกระทบส่ิงแวดล้อมเบ้ืองต้น 

ตามแบบ สผ.5 

6) ส าเนาใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อม 

 

 

 

 

                                           
2 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เร่ือง ก าหนดโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการ ซึ่งต้องจัดท ารายงานการ

ประเ มินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิ ธีการ และเ ง่ือนไขในการจัดท ารายงานการประเ มินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

ประกาศ ณ วันท่ี 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม และ ประกาศส านักงานโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

เร่ือง แนวทางการจัดส่งรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ลงวันท่ี 5 เมษายน 2565 
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5.2 รายงานการประ เมินผลกระทบ ส่ิงแวดล้อม  (Environmental Impact 

Assessment : EIA) 3 

5.2.1 รายงานฉบับหลัก (ต้นฉบับ 1 ฉบับ ส าเนาอย่างน้อย 5 ฉบับ และรายงาน 

ในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์) 

1) บทน า 

2) รายละเอียดโครงการ 

3) สภาพส่ิงแวดล้อมปัจจุบัน 

4) การประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

5) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตาม

ตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

6) ส่วนประกอบท้ายรายงาน 

5.2.2 รายงานฉบับย่อ (ต้นฉบับ 1 ฉบับ และรายงานในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์)  

เฉพาะกรณีการด าเนินโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการ ของหน่วยงานของรัฐ หรือ

หน่วยงานของรัฐด าเนินการร่วมกับเอกชน  

1) บทน า 

2) รายละเอียดโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการโดยสังเขป 

3) ตารางสรุปผลกระทบส่ิงแวดล้อมที่ส าคัญ พร้อมมาตรการป้องกัน 

และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

  5.2.3 เอกสารประกอบการเสนอรายงาน 

 1) แบบรายงานแสดงผลกระทบส่ิงแวดล้อมที่ส าคัญ มาตรการป้องกันและ

แก้ ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม  

ตามแบบ สผ.1 

 2) ปกหน้าและปกในของรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม  

ตามแบบ สผ.6 

 3) หนังสือรับรองการจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม  

ตามแบบ สผ.7 

 4) บัญชีรายช่ือผู้จัดท ารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม  

ตามแบบ สผ.8 

 5) แบบแสดงรายละเอียดการเสนอรายงานการประเมินผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อม ตามแบบ สผ.9 

 6) ส าเนาใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อม 

 

                                           
3 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เร่ือง ก าหนดโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการ ซึ่งต้องจัดท ารายงานการ

ประเ มินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิ ธีการ และเ ง่ือนไขในการจัดท ารายงานการประเ มินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

ประกาศ ณ วันท่ี 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม และ ประกาศส านักงานโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

เร่ือง แนวทางการจัดส่งรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ลงวันท่ี 5 เมษายน 2565 
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5.3 รายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม ส าหรับโครงการ กิจการหรือ 

การด าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพส่ิงแวดล้อม สุขภาพ 

อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง (Environmental and Health 

Impact Assessment : EHIA) 4 

      5.3.1 รายงานฉบับหลัก (ต้นฉบับ 1 ฉบับ ส าเนาอย่างน้อย 5 ฉบับ และรายงาน 

ในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์) 

1) บทน า 

2) รายละเอียดโครงการ 

3) สภาพส่ิงแวดล้อมปัจจุบัน 

4) การประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

5) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการ

ติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

6) ส่วนประกอบท้ายรายงาน 

 5.3.2 รายงานฉบับย่อ (ต้นฉบับ 1 ฉบับ และรายงานในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์)

เฉพาะกรณีการด าเนินโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการ ของหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงาน

ของรัฐด าเนินการร่วมกับเอกชน  

1) บทน า 

2) รายละเอียดโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการโดยสังเขป 

3) ตารางสรุปผลกระทบส่ิงแวดล้อมที่ส าคัญ พร้อมมาตรการป้องกันและ

แก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

5.3.3 เอกสารประกอบการเสนอรายงาน 

1) แบบรายการแสดงผลกระทบส่ิงแวดล้อมที่ส าคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไข 

ผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม ตามแบบ สผร.1 

2) ปกหน้าและปกในของรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม  

ตามแบบ สผร.2 

3) หนังสือรับรองการจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม  

ตามแบบ สผร.3 

4) บัญชีรายช่ือผู้จัดท ารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม  

ตามแบบ สผร.4 

5) แบบแสดงรายละเอียดการเสนอรายงานการประเมินผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อม ตามแบบ สผร.5 

6) ส าเนาใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อม 

                                           
4 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เรื่อง ก าหนดโครงการกิจการ หรือการด าเนินการท่ีอาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ  

คุณภาพส่ิงแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง ซ่ึงต้องจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม และหลักเกณฑ์ 

วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม ประกาศ ณ วันท่ี 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม และ ประกาศส านักงาน

นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เรื่อง แนวทางการจัดส่งรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม ลงวันท่ี 5 เมษายน 2565 
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สํา นักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

แนวทางการ ดํา เ นินงาน
ศูน ย์ราชการ
ร ะ ดับ จังห วัด

16 .





 
 

 

 แนวทางการด าเนินงานศูนย์ราชการระดับจังหวัด 

ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

1. ความเป็นมา  
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2535 เห็นชอบหลักการและแนวทาง 

การด าเนินงานจัดวางผังแม่บทศูนย์ราชการส่วนภูมิภาค เพ่ือให้ทุกจังหวัดและหน่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทางประกอบการด าเนินงานเร่ืองศูนย์ราชการ ต่อมาในปี 2539  

ได้ก าหนดระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการอ านวยการจัดระบบศูนย์ราชการ พ.ศ. 2539 

ระเบียบฯ ดังกล่าวนี้ก าหนดข้ึนเพ่ือให้การพิจารณา และการด าเนินงานเกี่ยวกับการจัดระบบ

ศูนย์ราชการทั้งในระดับชาติ ระดับจังหวัด และเฉพาะโครงการ สามารถด าเนินการได้ 

อย่างมีเอกภาพ และเป็นระบบไม่ซ ้าซ้อนโดยมีคณะกรรมการอ านวยการจัดระบบศูนย์ราชการ (กศร.) 

ประกอบด้วยนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรี ซ่ึงนายกรัฐมนตรีมอบหมาย 

เป็นประธานกรรมการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นรองประธานกรรมการ  

ปลัดส านักนายกรัฐมนตรี ปลัดกระทรวงกลาโหม ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวง

คมนาคม ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ผู้อ านวยการส านักงบประมาณผู้อ านวยการส านักงานทรัพย์สิน 

ส่วนพระมหากษัตริย์ อธิบดีกรมธนารักษ์ อธิบดีกรมที่ดิน และผู้ทรงคุณวุฒิอีกไม่เกินห้าคน 

ซ่ึงประธานกรรมการแต่งตั้งเป็นกรรมการ   

ให้เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ปัจจุบัน 

เรียกว่า เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ) เป็นกรรมการและเลขานุการ 

และให้เลขาธิการส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม อธิบดี 

กรมโยธาธิการและผังเมือง และเจ้าหน้าที่ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ 

และสังคมแห่งชาติ (ปัจจุบัน เรียกว่า ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ) 

ที่ได้รับมอบหมายเป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ โดยจัดตั้งส านักงานคณะกรรมการ

อ านวยการจัดระบบศูนย์ราชการ (สศร.) เป็นหน่วยงานภายในส านักงานคณะกรรมการ

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ปัจจุบัน เรียกว่า ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ 

และสังคมแห่งชาติ) ท าหน้าที่เป็นส านักงานเลขานุการของ กศร. เพ่ือให้สอดคล้องกับระเบียบ

ส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการอ านวยการจัดระบบศูนย์ราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 

ในปี 2548 ได้มีการแก้ ไขเ พ่ิมเติมระ เ บียบส านักนายกรัฐมนตรีว่ าด้วย 

การอ านวยการจัดระบบศูนย์ราชการ พ.ศ. 2539 ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติปรับปรุง

กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 โดยได้ก าหนดระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย 

การอ านวยการจัดระบบศูนย์ราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 ซ่ึงระเบียบฯ ดังกล่าวได้ปรับปรุง

องค์ประกอบของคณะกรรมการฯ และอ านาจหน้าที่ของ กศร. 
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ปัจจุบันการด าเนินงานเร่ืองศูนย์ราชการระดับจังหวัดจึงอยู่ภายใต้ระเบียบ 

ส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการอ านวยการจัดระบบศูนย์ราชการ พ.ศ. 2539 และระเบียบ

ส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการอ านวยการจัดระบบศูนย์ราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548              

กศร. ได้มีค าส่ังเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2553 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการภายใต้ 

กศร. จ านวน 2 คณะ คือ (1) คณะอนุกรรมการพิจารณาสถานที่ท างานของหน่วยราชการ 

ในเขตกรุงเทพมหานครและเมืองหลัก มีส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เป็นฝ่ายเลขานุการ รับผิดชอบ 

ในการพิจารณาการจัดท าแผนการใช้ที่ดินและการจัดท าผังแม่บทศูนย์ราชการในเขต

กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และเมืองหลัก 32 จังหวัด ดังนี ้

ภาคกลาง 
กรุงเทพมหานคร นนทบุรี  ปทุมธานี  สมุทรปราการ  สมุทรสาคร นครปฐม  

กาญจนบุรี ฉะเชิงเทรา เพชรบุรี ราชบุรี สระบุรี   

ภาคตะวันออก ชลบุรี ระยอง 

ภาคใต้ กระบ่ี นครศรีธรรมราช พังงา ภูเก็ต สงขลา สุราษฎร์ธานี 

ภาคเหนือ เชียงราย เชียงใหม่ ล าปาง พิษณุโลก นครสวรรค์ 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ขอนแก่น  นครราชสีมา อุดรธานี มุกดาหาร  ร้อยเอ็ด  สกลนคร สุรินทร์ 

อุบลราชธานี 

และ (2) คณะอนุกรรมการจัดวางผังแม่บทศูนย์ราชการส่วนภูมิภาค มีส านักนโยบายและแผน 

ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นฝ่ายเลขานุการ รับผิดชอบการด าเนินการใน 45 จังหวัด 

ได้แก่ 

ภาคกลาง 
ปราจีนบุรี สมุทรสงคราม สระแก้ว สุพรรณบุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา 

ก าแพงเพชร ลพบุรี สิงห์บุรี ชัยนาท นครนายก ประจวบคีรีขันธ์ 

ภาคตะวันออก จันทบุรี ตราด 

ภาคใต้ ชุมพร ตรัง ปตัตานี สตูล ระนอง นราธิวาส พัทลุง ยะลา  

ภาคเหนือ 
น่าน ตาก พิจิตร แพร่ แม่ฮ่องสอน อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์ ล าพูน อุทัยธานี สุโขทัย 

พะเยา  

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
หนองบัวล าภู อ านาจเจริญ บุรีรัมย์ กาฬสินธ์ุ มหาสารคาม ยโสธร ศรีสะเกษ 

หนองคาย เลย ชัยภูมิ นครพนม บึงกาฬ 

2. วัตถุประสงค์ในการก าหนดแนวทางการด าเนินงานศูนย์ราชการ 

ระดับจังหวัด 

เพ่ือให้การด าเนินงานเร่ืองศูนย์ราชการสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุ บัน 

และสภาพปัญหา รวมทั้ งสอดคล้ องกั บ ข้อกฎหมาย  แล ะแนวน โยบายของ รั ฐ 

ที่ปรับเปลี่ยนไป กระทรวงมหาดไทยร่วมกับส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ 

และส่ิงแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ประกอบด้วย ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กรมโยธาธิการ 

คู่มือการอนุมัติ อนุญาต ขอใช้พ้ืนท่ีจากส่วนราชการ (ฉบับปรับปรุง ปี พ.ศ. 2565) 186 



 
 

 

 

และผังเมือง และกรมธนารักษ์ จึงได้ก าหนดแนวทางการด าเนินงานศูนย์ราชการระดับจังหวัด 

โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี ้

2.1 เพ่ือให้คณะอนุกรรมการภายใต้ กศร. จังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

มีแนวทางการด าเนินงานเร่ืองศูนย์ราชการเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

2.2 เ พ่ือ ใ ห้ ศูนย์ราชการระดับจังหวัดเ ป็นศูนย์กลางการบริหารราชการ 

ที่มีประสิทธิภาพของจังหวัด 

2.3 เพ่ือให้ที่ตั้งศูนย์ราชการจังหวัดมีความเหมาะสม สง่างาม มีเอกลักษณ์ 

ของแต่ละท้องถิ่น และมีความสอดคล้องกับผังเมืองรวมตามศักยภาพของพ้ืนที่ 

และเป็นไปในทิศทางที่จังหวัดต้องการโดยให้ศูนย์ราชการจังหวัดเป็นตัวน าในการพัฒนาเมือง

เพ่ือลดความแออัดในชุมชนเมืองแล้วกระจายความเจริญไปยังพ้ืนที่ ใหม่ตามทิศทาง 

การพัฒนาเมือง โดยให้มีการศึกษาแผนการใช้ที่ดินและจัดวางผังแม่บทศูนย์ราชการ 

ควบคู่กันไปด้วย              

2.4 เพ่ือให้การใช้งบประมาณและการใช้ที่ดินของรัฐเป็นไปอย่างประหยัด  

และเกิดประโยชน์สูงสุด 

2.5 เพ่ือให้การด าเนินงานศูนย์ราชการส่วนภูมิภาคได้ค านึงถึงการรักษาคุณภาพ

ส่ิงแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และศิลปกรรม 

3. แนวทางการด าเนนิงานศูนย์ราชการระดับจังหวัด  
3.1 นิยามศูนย์ราชการ  

ตามระเบียบคณะกรรมการอ านวยการจัดระบบศูนย์ราชการว่าด้วยการบริหาร

ศูนย์ราชการ (ฉบับที่  2 )  พ .ศ .  2546 ก าหนดใ ห้ ศูน ย์ราชการ หมายถึง สถานที่ 

ซ่ึงคณะกรรมการอ านวยการจัดระบบศูนย์ราชการ ก าหนดให้เป็นที่ตั้งของหน่วยงานราชการ 

ซ่ึงประกอบด้วยอาคารที่ท าการของหน่วยราชการส่วนกลาง และราชการส่วนภูมิภาค 

ที่เป็นหน่วยงานบริหาร หน่วยงานบริการ หรือหน่วยงานปฏิบัติการด้วย รวมทั้งบริเวณที่ตั้ง

บ้านพักข้าราชการ และให้หมายความรวมถึงพ้ืนที่และอาคารที่อยู่ในบริเวณเกี่ยวเนื่อง 

หรือเช่ือมโยงกับสถานที่ดังกล่าว ตามที่คณะกรรมการอ านวยการจัดระบบศูนย์ราชการก าหนด 

ทั้งนี้ ไม่รวมถึงอาคารที่ท าการของหน่วยราชการในสังกัดกระทรวงกลาโหม หน่วยราชการ

สังกัดส านักงานต ารวจแห่งชาติและโรงเรียนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการตลอดจน

สถาบันการศึกษาต่าง ๆ ไม่ว่าจะอยู่ในก ากับหรือสังกัดส่วนราชการใดก็ตาม 

ในกรณีที่มีหน่วยงานประสงค์จะใช้พ้ืนที่ภายในศูนย์ราชการแต่ไม่เป็นไปตาม

นิยามในข้างต้น รวมถึงหน่วยราชการในสังกัดกระทรวงกลาโหม ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

และสถาบันการศึกษา ให้จังหวัดด าเนินการขอยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบใน 2 ข้ันตอน ได้แก่ 

3.1.1 ให้จังหวัดเสนอเร่ืองดังกล่าวต่ออธิบดีกรมธนารักษ์ ตามระเบียบ

คณะกรรมการอ านวยการจัดระบบศูนย์ ราชการ  ว่ าด้วยการบริหารศูนย์ ราชการ 

คู่มือการอนุมัติ อนุญาต ขอใช้พ้ืนท่ีจากส่วนราชการ (ฉบับปรับปรุง ปี พ.ศ. 2565) 187 



 
 

 

พ.ศ. 2542 ข้อ 6 ที่ก าหนดให้ในกรณีที่มี ปัญหาหรือไม่อาจปฏิบัติตามระ เบียบนี้ ได้ 

หรือในกรณีที่ไม่มีก าหนดไว้ในระเบียบนี้ ให้อธิบดีกรมธนารักษ์เป็นผู้วินิจฉัยช้ีขาด 

3.1.2 ให้จังหวัดเสนอเร่ืองต่อคณะอนุกรรมการพิจารณาสถานที่ท างานของ

หน่วยราชการในเขตกรุงเทพมหานครและเมืองหลักหรือคณะอนุกรรมการจัดวางผังแม่บท

ศูนย์ราชการส่วนภูมิภาค แล้วแต่กรณี 

3.2 องค์ประกอบของศูนย์ราชการจังหวัด ประกอบด้วย 

3.2.1 ศูนย์บริหารหรือศูนย์ราชการหลัก หมายถึง พ้ืนที่ส าหรับรวมกลุ่มอาคาร

ด้านบริหารไว้ในบริเวณเดียวกัน ประกอบด้วย ส่วนราชการต่าง ๆ ที่มีลักษณะงานหลัก 

เป็นงานบริหาร โดยมีอาคารศาลากลางจังหวัด อาคารศาลจังหวัด อาคารส านักงานอัยการ 

อาคารเอนกประสงค์ (หอประชุม) อาคารเก็บพัสดุเป็นส่วนประกอบ ส าหรับจังหวัดที่มีพ้ืนที่ 

มากเพียงพอก็ให้มีส่วนราชการอื่นหรือหน่วยงานอื่น ๆ ของรัฐเข้ามาอยู่ ในศูนย์บริหาร  

หรือศูนย์ราชการหลักได้ตามความเหมาะสม 

3.2.2 ศูนย์ปฏิบัติการหรือศูนย์ราชการรอง หมายถึง พ้ืนที่ส าหรับรวมกลุ่ม

อาคารของหน่วยงาน ที่มีลักษณะงานหลักเป็นงานปฏิบัติการ หรืองานบริการประชาชน 

ซ่ึงแต่ละหน่วยงานใช้พ้ืนที่จ านวนมาก  

3.2.3 ศูนย์บ้านพักข้าราชการ หมายถึง พ้ืนที่อันเป็นที่ตั้งของศูนย์รวม 

หรือที่รวมของอาคารพักอาศัยและอาคารประกอบของศูนย์บ้านพักข้าราชการ และพ้ืนที่

นันทนาการ โดยมีระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการร่วมกัน   

3.2.4 อนึ่ง ในแต่ละจังหวัดอาจมีศูนย์ปฏิบัติการหรือศูนย์ราชการรอง  

และศูนย์บ้านพักข้าราชการ มากกว่า 1 แห่ง ตามความจ าเป็นและความเหมาะสม ทั้งนี้  

ข้ึนอยู่กับขนาดของพ้ืนที่ที่จัดหาได้ และการรวมกลุ่มของหน่วยราชการที่มีอยู่เดิม 

3.3 การเลือกพ้ืนที่ตั้งศูนย์ราชการ 

3.3.1 จังหวัดพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางผังแม่บทศูนย์ราชการ

ระดับจังหวัดโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานกรรมการ หัวหน้าหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง

เป็นกรรมการ และหัวหน้ าส านักงานจังหวัด เป็นกรรมการและ เลขานุการ โดยมี 

ร่างองค์ประกอบ และหน้าที่ความรับผิดชอบที่เสนอแนะปรากฏตามภาคผนวก ก 

3.3.2 หลั ก เ กณฑ์ ก า ร เ ลื อ ก พ้ื น ที่ บ ริ เ วณศ าล ากล า งจั ง ห วั ด เ ดิ ม 

เป็นศูนย์ราชการ 

3.3.2.1 มีศักยภาพในการขยายต่อเติม โดยการส ารวจสภาพอาคาร

ศาลากลางจังหวัดปัจจุบัน  ในกรณีที่ สามารถด า เนินการปรับปรุงต่อ เติม ใ ช้ เ ป็น 

ศูนย์ราชการได้ภายใต้ เงื่อนไขมี พ้ืนที่บริ เวณรอบอาคารศาลากลางจังหวัดมากพอ  

และไม่อยู่ในบริเวณอนุรักษ์โบราณสถาน 

3.3.2.2 สอดคล้ อ ง กั บ ค ว า มต้ อ ง ก า ร ข อ ง ผู้ แ ท นป ร ะ ช า ช น 

ในทุกระดับ และผู้แทนชุมชนในพ้ืนที่ โดยต้องเป็นไปตามหลักวิชาการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ 

การใช้ประโยชน์ที่ดิน การจัดระบบการจราจร และการจัดภูมิทัศน์ 
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3.3.2.3 ให้คณะกรรมการจัดวางผังแม่บทศูนย์ราชการระดับจังหวัด  

มีอ านาจหน้าที่ในการพิจารณาความเหมาะสมของที่ดินในเบ้ืองต้น 

3.3.3 หลักเกณฑ์การเลือกพ้ืนที่ตั้งศูนย์ราชการจังหวัดในพ้ืนที่แห่งใหม่ 

3.3.3.1 กรณี พ้ืนที่บริ เวณศาลากลางจังหวัดเดิมไม่สามารถขยาย 

หรือต่อเติมได้ให้พิจารณาคัดเลือกพ้ืนที่ตั้งศูนย์ราชการในพ้ืนที่แห่งใหม่ โดยมีหลักเกณฑ์ 

ในการพิจารณาเลือกทีต่ั้ง ดังนี้ 

1) ท าเลที่ตั้งควรสอดคล้องกับผังเมืองรวมและสอดคล้อง 

กับทิศทางการพัฒนาเมือง รวมทั้งค านึงถึงความเหมาะสมของลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดิน

ปัจจุบัน และกฎหมายที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย 

2) ขนาดของที่ดิน ควรมีเนื้อที่ไม่ต ่ากว่า 70 ไร่ หรือมีจ านวน

พ้ืนที่ที่เพียงพอ เพ่ือเป็นพ้ืนที่ส าหรับอาคารศาลากลาง อาคารประกอบอื่น ๆ อาคารที่ท าการ

ของหน่วยงานอื่นที่จ าเป็น พ้ืนที่นันทนาการ พ้ืนที่ส ารองส าหรับอนาคต และพ้ืนที่สีเขียว 

ที่ต้องมีอย่างน้อยร้อยละ 30 จากพ้ืนที่ทั้งหมด 

3) พ้ืนที่ตั้งศูนย์ราชการจังหวัดในพ้ืนที่แห่งใหม่ไม่ควรห่างจาก

ศูนย์ราชการเดิมเกิน 10 กิโลเมตร มีการคมนาคมสะดวกและมีการวางแผนระบบขนส่งมวลชน

รองรับการเดินทาง รวมทั้งต้องค านึงถึงความเพียงพอ และความพร้อมของระบบ

สาธารณูปโภค สาธารณูปการ อาทิ ระบบน ้าประปา ระบบส่ือสาร  

4) ค านึงถึงการรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม และการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติ เช่น ไม่ควรอยู่ในบริเวณที่มีมลภาวะ หลีกเลี่ยงการตัดไม้ท าลายป่า  

และโบราณสถาน แหล่งอารยธรรม แหล่งประวัติศาสตร์ พ้ืนที่ ชุ่มน ้า และหลีกเลี่ยง 

การใช้ประโยชน์บริเวณพ้ืนที่ลาดชันเชิงเขา เป็นต้น รวมทั้งให้ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการ 

เชิงนโยบายด้านการจัดการพ้ืนที่สีเขียวชุมชนเมืองอย่างย่ังยืน 

5) หลักการประหยัดงบประมาณ ควรพิจารณาเลือกที่ดิน 

ของรัฐเป็นล าดับแรกก่อน อาทิที่ราชพัสดุ และที่สาธารณประโยชน์ โดยต้องมีการตรวจสอบ

ประเภท และสถานะการใช้ที่ดินให้เป็นปัจจุบัน กรณีหากไม่มีที่ดินที่เหมาะสมอาจพิจารณาที่ดิน

บริจาคของเอกชนหรือพิจารณาจัดซ้ือที่ดินซ่ึงต้องไม่อยู่ในเงื่อนไขใด ๆ รวมทั้งต้องเป็นไป

ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการรับเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้ทางราชการ  

พ.ศ. 2526 และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย 

3.3.3.2 หลักความสอดคล้องกับความต้องการของจังหวัด โดยต้อง

เป็นไปตามหลักวิชาการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์ที่ดิน การจัดระบบการจราจร  

และการจัดภูมิทัศน์ด้วย 

3.3.3.3 ก าหนดแผนการใช้ประโยชน์อาคารศาลากลางจังหวัดหลังเดิม

ให้ชัดเจนตามแนวทาง ดังนี้ 
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1) มีอายุการใช้งานมานาน (มากกว่า 30 ปี)        

(1) มี โ ค ร ง ส ร้ า ง ที่ มั่ น ค ง แ ข็ ง แ ร ง  มี ค ว า ม เ ป็ น ม า 

ทางประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน มีรูปแบบที่เป็นเอกลักษณ์ สง่างาม สมควรที่จะอนุรักษ์ไว้เป็น

โบราณสถาน พิพิธภัณฑ์ หรือใช้เป็นห้องสมุด หรืออื่น ๆ ตามที่จะเห็นสมควร 

(2) โครงสร้างไม่มั่นคงแข็งแรง ไม่มีความโดดเด่นทาง

ประวัติศาสตร์หรือศิลปวัฒนธรรม ไม่ควรใช้สถานที่เพ่ือท าประโยชน์อื่นใด อาจจะร้ือถอน 

เพ่ือปรับการใช้ประโยชน์ที่ดินใหม่ 

2) มีอายุการใช้งานไม่นานมาก เห็นควรให้หน่วยงานอื่ น 

เข้าใช้ประโยชน์ เนื่องจากมีความจ าเป็นของการใช้สถานที่ท างาน พิจารณาจากองค์ประกอบ ดังนี้ 

(1) หน่ วยงานที่ มี ลั กษณะงานที่ ป ร ะสานสอดคล้ อง 

กับหน่วยงานในศูนย์ราชการ โดยให้ความส าคัญกับงานบริหาร และงานบริการประชาชน 

(2) หน่วยงานมากกว่าหนึ่งหน่วยงานมาอยู่รวมกันควรเป็น

หน่วยงานในกลุ่มงานเดียวกัน หรือสังกัดกระทรวงเดียวกัน 

(3) ให้ความส าคัญกับหน่วยงานสังกัดการบริหารราชการ

ส่วนภูมิภาคเป็นล าดับแรก 

3) พิจารณาตามความจ าเป็นของแต่ละจังหวัด โดยมีปัจจัย

ของท าเลที่ตั้ง สภาพแวดล้อม สภาพทางสังคม หรือความต้องการของพ้ืนที่ 

4) กรณีการปรับปรุงและการย้ายหน่วยงานออกจากอาคาร 

ศาลากลางหลังเดิมให้จังหวัดก าหนดแผนงานในการน าอาคารและสถานที่ ไปใช้ประโยชน์ 

เพ่ือการอื่น ๆ อาทิ  ปรับปรุงเป็นพิพิธภัณฑ์ ให้ ชัดเจน ประกอบการจัดท าผังแม่บท 

ศูนย์ราชการด้วย 

3.4 การจัดท าแผนการใช้ที่ดินและการจัดวางผังแม่บทศูนย์ราชการจังหวัด 

3.4.1 จังหวัดที่ อ ยู่ ในความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการจัดวาง 

ผังแม่บทศูนย์ราชการส่วนภูมิภาคให้จังหวัดด าเนินการศึกษาและจัดท าแผนการใช้ที่ดิน 

และจัดวางผังแม่บทศูนย์ราชการจังหวัด โดยมีส านักสถาปัตยกรรม ส านักผังเมืองรวม  

กรมโยธาธิการและผังเมือง และส านักนโยบายและแผน ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

ร่วมกับจังหวัด ท าหน้าที่เป็นหน่วยงานก ากับการศึกษา และคณะกรรมการจัดวางผังแม่บท

ศูนย์ราชการระดับจังหวัด เป็นผู้พิจารณาความเห็นชอบในเบ้ืองต้นก่อนที่จะให้เสนอ

คณะอนุกรรมการจัดวางผังแม่บทศูนย์ราชการส่วนภูมิภาค คณะกรรมการอ านวยการ 

จัดระบบศูนย์ราชการและคณะรัฐมนตรีพิจารณาตามข้ันตอน 

3.4.2 จังหวัดที่อยู่ในความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการพิจารณาสถานที่

ท างานของหน่วยราชการในเขตกรุงเทพมหานครและเมืองหลักให้จังหวัดด าเนินการศึกษา

จัดท าแผนการใช้ที่ดินและจัดวางผังแม่บทศูนย์ราชการระดับจังหวัด โดยมีส านักงานนโยบาย
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และแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะในการด าเนินการ

ร่วมกับจังหวัด และคณะกรรมการจัดวางผังแม่บทศูนย์ราชการระดับจังหวัด เป็นผู้พิจารณา

ให้ความเห็นชอบในเบ้ืองต้นก่อนที่จะเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณาสถานที่ท างาน 

ของหน่วยราชการในเขตกรุงเทพมหานครและเมืองหลัก คณะกรรมการอ านวยการจัดระบบ

ศูนย์ราชการ และคณะรัฐมนตรีพิจารณาตามข้ันตอน (ข้ันตอนการจัดท าแผนการใช้ที่ดิน 

ของหน่วยราชการ ผังแม่บทศูนย์ราชการและแผนปฏิบัติการตามผังแม่บทศูนย์ราชการ 

และการปรับปรุงแผนการใช้ที่ดินของหน่วยราชการและผังแม่บทศูนย์ราชการ ปรากฏตาม

ภาคผนวก ข) 

ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน ที่ตั้งของหน่วยงาน ให้ระบุ

เหตุผลการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจน พร้อมมีแผนภาพประกอบ 

3.4.3 การจัดหน่วยราชการเข้าใช้ประโยชน์พ้ืนที่บนอาคารศาลากลางจังหวัด 

มีแนวทางการพิจารณา ดังนี้  

3.4.3.1 หน่วยราชการส่วนภูมิภาคที่มีลักษณะงานหลักเป็นงานบริหาร 

3.4.3.2 หน่วยราชการที่เป็นตัวแทนของกระทรวงทุกกระทรวง  

3.4.3.3 หน่วยราชการที่มีแผนถ่ายโอนภารกิจส่วนใหญ่ให้กับองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นการจัดให้อยู่บนอาคารศาลากลางจังหวัดต้องสอดคล้องกับแผนการ 

ถ่ายโอนภารกิจของหน่วยงานนั้น ๆ ซ่ึงต้องแสดงถึงภารกิจของหน่วยงานที่ยังคงอยู่  

3.4.3.4 หน่วยราชการที่ต้องใช้สถานที่ท างาน มีเคร่ืองมือเคร่ืองจักรกล 

หรือต้องใช้บริเวณ/พ้ืนที่ขณะปฏิบัติงานมากเป็นพิเศษ อาทิ ส านักงานขนส่งจังหวัด 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด อาจมีที่ตั้งที่กระจายตัวตามส่วนต่าง ๆ ของเมืองที่เหมาะสม 

หรือหากจังหวัดได้มีศูนย์ราชการรองหรือศูนย์ปฏิบัติการ อาจย้ายหน่วยงานในพ้ืนที่ดังกล่าว

ตามความเหมาะสม หรือในกรณีที่ศูนย์ราชการหลักมีพ้ืนที่มากเพียงพอ อาจจัดบริเวณ 

ที่เหมาะสมส าหรับหน่วยงานลักษณะดังกล่าวได้ และหน่วยราชการส่วนภูมิภาคที่มีส านักงาน 

อยู่ในบริเวณศูนย์ราชการใกล้เคียงกับอาคารศาลากลางจังหวัดอยู่แล้ว อาจจะพิจารณายกเว้น

ไม่ต้องเข้ามาอยู่รวมภายในอาคารศาลากลางจังหวัดได้ และหากอาคารหมดสภาพอายุ 

การใช้งาน ควรก าหนดแผนการย้ายหน่วยราชการที่เห็นว่ามีความจ าเป็นและเหมาะสมที่จะเข้ามา

รวมอยู่ภายในอาคารศาลากลางจังหวัด 

3.4.3.5 หน่วยงานของรัฐที่คณะกรรมการบริหารศูนย์ราชการระดับ

จังหวัดจะพิจารณาเห็นสมควร  

3.4.4 การจัดวางผังแม่บทศูนย์ราชการหลัก 

3.4.4.1 จัดวางผังบริเวณศูนย์ราชการที่ก่อสร้างใหม่ หรือปรับปรุง 

ในพ้ืนที่เดิมให้ค านึงถึงความสง่างาม การอ านวยความสะดวกในการใช้งานแก่ข้าราชการ 

และประชาชนที่มาติดต่อ 
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3.4.4.2 การออกแบบระบบการสัญจรภายในศูนย์ราชการ ให้ค านึงถึง

ความสะดวกในการเช่ือมต่อกับระบบการขนส่งมวลชนจากภายนอก การใช้จักรยาน  

และทางเท้า เพ่ือลดการใช้พลังงานและมลพิษ 

3.4.4.3 การจัดวางผังบริเวณศูนย์ราชการที่ก่อสร้างใหม่ที่ ไม่มี 

การใช้ประโยชน์อยู่เดิม และไม่มี ข้อจ ากัดในขนาดที่ดินในการก่อสร้าง หรือปรับปรุง 

ในพ้ืนที่ เดิม ต้องมีพ้ืนที่ สีเขียวอย่างน้อยร้อยละ 30 - 50 ของแปลงที่ดิน และพ้ืนที่ 

สี เขียวดังกล่ าว ต้องช่วยส่ง เสริมสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของศูนย์ ราชการ 

ให้สง่างามและมีสภาพแวดล้อมที่ดี (สัดส่วนพ้ืนที่สีเขียวตามแผนปฏิบัติการเชิงนโยบาย  

ด้านการจัดการพ้ืนที่ สีเ ขียวชุมชนเมืองอย่างย่ังยืน โดยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 

10 กรกฎาคม 2550) 

3.4.4.4 การออกแบบระบบสาธารณูปโภคภายในศูนย์ ราชการ  

ควรค านึงถึงการน าทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่ด้วย เช่น ระบบระบายน ้าฝน ระบบบ าบัด 

น ้าเสีย ที่สามารถน าน ้าที่บ าบัดแล้วมาใช้ประโยชน์ เช่น รดน ้ากับพ้ืนที่ สีเขียว หรือเป็น

องค์ประกอบในการสร้างภูมิทัศน์ของศูนย์ราชการได้ 

3.4.4.5 การก่อสร้างอาคาร ควรจะต้องเป็นอาคารรวม ยกเว้นกรณี 

ที่มีความจ าเป็นของหน่วยงาน ร้ัวกั้นบริเวณโดยรอบศูนย์ราชการเป็นร้ัวรวม ไม่ควรมีร้ัว

แบ่งแยกหน่วยงาน หากจ าเป็นต้องมีควรเป็นร้ัวที่มีลักษณะเตี้ยหรือใช้แนวต้นไม้ และเสาธง

ควรมีเพียงเสาธงเดียว 

3.4.4.6 การจัดวางผังบริเวณที่ตั้งอาคารส านักงานแต่ละหน่วยงาน 

ต้องยึดหลักประหยัดตามความจ าเป็นของการใช้พ้ืนที่มีความสอดคล้องกลมกลืนกัน  

และมีบริเวณพ้ืนที่ใช้สอยร่วมกัน เช่น เส้นทางสัญจรภายในบริเวณศูนย์ราชการ บริเวณ 

ลานจอดรถ พ้ืนที่นันทนาการ พ้ืนที่สีเขียวตามความเหมาะสม  

3.4.5 การจัดวางผังแม่บทศูนย์ปฏิบัติการ หรือศูนย์ราชการรอง พิจารณา

ตามความจ าเป็น ความต้องการ และความพร้อมของแต่ละจังหวัดในแต่ละจังหวัด สามารถ 

มีศูนย์ปฏิบัติการหรือศูนย์ราชการรอง ได้มากกว่า 1 แห่งข้ึนอยู่กับจ านวนหน่วยงานที่จะต้อง

รวมกลุ่มอยู่ในบริเวณเดียวกัน และขนาดของพ้ืนที่ที่จัดหาได้ 

3.4.6 ศูนย์บ้านพักข้าราชการ หรือกลุ่มบ้านพักข้าราชการ 

3.4.6.1 ให้มีศูนย์บ้านพักข้าราชการ หรือกลุ่มบ้านพักข้าราชการเฉพาะ

จังหวัดที่มีความจ าเป็น เหมาะสม และสอดคล้องกับความต้องการอย่างแท้จริง 

3.4.6.2 การจัดองค์ประกอบศูนย์บ้านพัก หรือกลุ่มบ้านพัก 

1) ข้าราชการทั้งหมดควรอยู่รวมกันเป็นลักษณะอาคารชุด 

และทุกส่วนราชการใช้ร่วมกัน โดยพิจารณาแบ่งพ้ืนที่ ใ ช้สอยตามต าแหน่งและระดับ 

ของข้าราชการ โดยส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้จัดตั้งงบประมาณส าหรับ 

การก่อสร้างส่วนการบริหาร การดูแลรักษาเป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการอ านวยการจัดระบบ

ศูนย์ราชการว่าด้วยการบริหารศูนย์ราชการ พ.ศ. 2542 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2546  
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2) ให้มีพ้ืนที่นันทนาการ ระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

ใช้ประโยชน์ร่วมกัน 

3.4.6.3 ให้น าบ้านพักข้าราชการที่มีอยู่เดิมที่สามารถใช้งานได้มา

ปรับปรุงใช้เป็นส่วนหนึ่งแทนการก่อสร้างใหม ่

3.4.7 การด าเนินการก่อสร้างอาคารที่ท าการภายในศูนย์ราชการ ให้ปฏิบัติ 

ตามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะอย่างย่ิงกฎหมายควบคุม

อาคาร กฎหมายผังเมือง และกฎหมายส่ิงแวดล้อม 

3.4.8 ก าหนดกรอบระยะเวลาในแผนปฏิบัติการตามผังแม่บทศูนย์ราชการจังหวัด

เป็นระยะส้ัน และระยะยาวให้ชัดเจน โดยแผนการด าเนินงานการพัฒนาผังแม่บท ให้มีแผนงาน

โครงการเพ่ือขับเคลื่อนภายใต้แผนแม่บท โดยมีระยะเวลา กิจกรรม กรอบวงเงินลงทุน 

ในการด าเนินการเพ่ือประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ 

3.4.9 การทบทวนแผนการใช้ที่ดิน กรณีที่แผนการใช้ที่ดินผ่านความเห็นชอบจาก

คณะรัฐมนตรีเป็นระยะเวลานานแล้ว และต่อมามีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

และกิจกรรมของหน่วยงานราชการที่แจ้งความประสงค์เข้าใช้ พ้ืนที่ ในบริเวณพ้ืนที่ตั้ง 

ศูนย์ราชการแห่งใหม่ ให้จังหวัดตรวจสอบ ทบทวนแผนการใช้ที่ดิน และช้ีแจงรายละเอียด 

การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ประกอบการจัดท าผังแม่บทศูนย์ราชการด้วย 

3.5 การออกแบบอาคาร 

3.5.1 รูปแบบอาคารควรจะต้องมีรูปแบบที่สะท้อนถึงสถาปัตยกรรมไทย 

สถาปัตยกรรมท้องถิ่น มีความสง่างาม และสอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่ตั้งและบริเวณโดยรอบ 

รวมทั้งอาคารที่เป็นองค์ประกอบของอาคารศาลากลางจังหวัด และอาคารของหน่วยงาน 

ที่จ าเป็นต้องมีอาคารเป็นเอกเทศ จะต้องมีรูปแบบอาคารที่กลมกลืนกับอาคารศาลากลาง

จังหวัด นอกจากนี้ ขนาดของพ้ืนที่ต้องค านึงถึงความต้องการใช้พ้ืนที่ของส่วนราชการ 

ตามความจ าเป็นอย่างแท้จริง และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการใช้ที่ราชพัสดุของกรมธนารักษ์ 

(ค าส่ังกรมธนารักษ์ ที่  455/2558 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2558) เร่ืองการก าหนด 

เกณฑ์มาตรฐานการใช้ที่ราชพัสดุ มาตรฐานการใช้พ้ืนที่ต่อคนโดยให้ออกแบบอาคาร  

และศูนย์บ้านพักข้าราชการหรือกลุ่มบ้านพักข้าราชการ โดยค านึงถึงมาตรฐานขนาดพ้ืนที่ 

ตามบัญชีราคามาตรฐานการออกแบบอาคารที่ท าการ อาคารที่อยู่อาศัยรวมและบ้านพัก 

รวมทั้ งบัญชีราคามาตรฐานส่ิงก่อสร้ างของส านักงบประมาณ (มติคณะรัฐมนตรี 

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559) 

3.5.2 ยึดหลักการประหยัด อาคารศูนย์ราชการในส่วนภูมิภาคไม่ควร 

มีขนาดใหญ่เกินความจ าเป็น ค านึงถึงการประหยัดพลังงานเป็นหลัก มีรูปแบบที่สามารถ 

ต่อเติมเพ่ือรองรับการขยายตัวในอนาคตได้ 

3.5.3 กรณีการต่ อ เติมศาลากลางจั งหวัด  ให้ค านึ งความ เหมา ะสม 

ทางสถาปัตยกรรมและความสง่างาม 
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3.5.4 การติดตั้งส่ือสัญญาณ เสาสัญญาณโทรทัศน์ ควรติดตั้งไว้เป็น 

เสารวมและเดินสายสัญญาณฝังไว้ในตัวอาคารเพ่ือความเป็นระเบียบเรียบร้อย    

3.6 แนวทางการบริหารศูนย์ราชการจังหวัด 

แนวทางการบริหารศูนย์ราชการจังหวัด ให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการ

อ านวยการจัดระบบศูนย์ราชการว่าด้วยการบริหารศูนย์ราชการ พ.ศ.2542 และฉบับที่ 2  

พ.ศ.2546 ระ เ บียบนี้ ใ ช้ บังคับเฉพาะ พ้ืนที่ที่ เ ป็นศูนย์ราชการที่ เกิด ข้ึนตามระเบียบ 

ส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการอ านวยการจัดระบบศูนย์ราชการ พ.ศ.2539 และฉบับที่ 2  

พ.ศ. 2548 

ในทางปฏิบัติจังหวัดที่ประกาศเป็นศูนย์ราชการจังหวัดโดยผังแม่บท 

ศูนย์ราชการจังหวัดได้ ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการอ านวยการจัดระบบ 

ศูนย์ราชการ และคณะรัฐมนตรีแล้ว การบริหารศูนย์ราชการจังหวัดให้ถือปฏิบัติ 

ตามระเบียบคณะกรรมการอ านวยการจัดระบบศูนย์ ราชการฯ โดยให้ด า เนิ นการ 

ในรูปของคณะกรรมการบริหารศูนย์ราชการระดับจังหวัด ประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัด 

ที่ ศูนย์ราชการตั้งอ ยู่ เ ป็นประธานกรรมการ ผู้แทนจากหน่วยงานที่ เ ข้ า ใ ช้ประโยชน์ 

ในศูนย์ราชการที่ ผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นสมควรอีกไม่น้อยกว่า 5 คน เป็นกรรมการ 

ธนารักษ์พ้ืนที่เป็นกรรมการและเลขานุการให้คณะกรรมการมีอ านาจหน้าที่ก าหนดนโยบาย 

หลักเกณฑ์ และระเ บียบปฏิ บัติ ในการจัดการเกี่ยวกับศูนย์ราชการ และก ากับ ดูแล 

ใ ห้ หน่ วยราชการ ใ ช้ปร ะ โยชน์ ใน ศูน ย์ ร าชการตาม ผังแม่บท  ( ร่ างค า ส่ั งแต่ งตั้ ง 

คณะกรรมการบริหารศูนย์ราชการจังหวัด ปรากฏตามภาคผนวก ง) 

ระเบียบคณะกรรมการอ านวยการจัดระบบศูนย์ราชการว่าด้วยการบริหาร 

ศูนย์ราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2546 ให้กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหาร 

ศูนย์ราชการระดับจังหวัด มีหน้าที่ในการก ากับดูแลให้หน่วยราชการต่าง ๆ ที่เข้าใช้ประโยชน์ 

ในศูนย์ราชการมีหน้าที่ดูแลและบ ารุงรักษาพ้ืนที่ใช้สอยในส่วนที่ได้รับการจัดสรรให้ รวมทั้ง

จะต้องรับภาระค่าใช้จ่ายที่เป็นปกติ ส่วนการจัดตั้งงบประมาณเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้ 

ให้เป็นหน้าที่ของส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

(1) การปรับปรุงซ่อมแซมและบ ารุงรักษาศูนย์ราชการจังหวัด 

(2) การรักษาความปลอดภัยและรักษาความสะอาด 

(3) ค่าสาธารณูปโภคส่วนกลาง 

(4) ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 

3.7 การก ากับ ดูแลการใช้ประโยชน์ในศูนย์ราชการจังหวัด 

การก ากับ ดูแลการใช้ประโยชน์ในศูนย์ราชการจังหวัด ให้คณะกรรมการบริหาร

ศูนย์ราชการระดับจังหวัดพิจารณาการจัดสรรพ้ืนที่บนอาคารศาลากลางจังหวัดให้หน่วยราชการ

ต่าง ๆ เข้าใช้พ้ืนที่ ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงการใช้พ้ืนที่ของแต่ละหน่วยงานบนอาคาร 

ศาลากลางจังหวัดได้ตามความจ าเป็นและเหมาะสม ส าหรับกรณีหน่วยราชการขอใช้ที่ดิน 

ในบริเวณศูนย์ราชการเพ่ือเป็นที่ตั้งส านักงาน มีแนวทางด าเนินการใน 2 กรณี ดังนี้ 
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กรณีที่  1 การขอใช้ที่ดินราชพัสดุที่ เ ป็นไปตามที่ก าหนดไว้ ในผังแม่บท 

ศูนย์ราชการ หากคณะกรรมการบริหารศูนย์ราชการระดับจังหวัดตรวจสอบแล้วเห็นว่าเป็นไป

ตามที่ก าหนดไว้ ในผังแม่บทศูนย์ราชการ สามารถด าเนินการได้โดยไม่ต้องเสนอขอ 

ความ เห็นชอบจากคณะอนุกรรมการ พิจารณาสถานที่ ท างานของหน่วยราชการ 

ในเขตกรุงเทพมหานครและเมืองหลัก หรือคณะอนุกรรมการจัดวางผังแม่บทศูนย์ราชการ 

ส่วนภูมิภาค คณะกรรมการอ านวยการจัดระบบศูนย์ราชการ (กศร.) และคณะรัฐมนตรี 

กรณีที่ 2 การขอใช้ที่ดินราชพัสดุที่ไม่เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในผังแม่บท 

ศูนย์ราชการหากคณะกรรมการบริหารศูนย์ราชการระดับจังหวัด พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

ในการปรับผังแม่บทศูนย์ราชการในเบ้ืองต้น แล้วให้น าเสนอคณะอนุกรรมการฯ พิจารณา

สถานที่ท างานของหน่วยราชการในเขตกรุงเทพมหานครและเมืองหลัก หรือคณะอนุกรรมการฯ 

จัดวางผังแม่บทศูนย์ราชการส่วนภูมิภาค พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

ทั้งนี้ เมื่อหน่วยราชการผู้ขอใช้ที่ดินทั้ง 2 กรณี ได้รับความเห็นชอบให้ใช้พ้ืนที่

ในบริเวณศูนย์ราชการเรียบร้อยแล้ว หากพ้ืนที่ดังกล่าวเป็นที่ราชพัสดุ ซ่ึงส านักงาน

ปลัดกระทรวงมหาดไทยครอบครองใช้ประโยชน์อยู่ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน

ปลัดกระทรวงมหาดไทยก่อนที่จะย่ืนค าขอใช้ที่ราชพัสดุต่อส านักงานธนารักษ์พ้ืนที่ตามระเบียบ

และกฎหมายเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ 

3.8 การบริหารการจัดการศูนย์ราชการจังหวัด 

การบริหารจัดการศูนย์ราชการ ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการ

อ านวยการจัดระบบ ศูนย์ราชการ ว่าด้วยการบริหารศูนย์ราชการ พ.ศ. 2542 และฉบับที่ 2 

พ.ศ. 2546 โดยมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังนี้ 

3.8.1 เปิดโอกาสให้จังหวัดสามารถหารายได้จากการขออนุญาตใช้ประโยชน์

อาคารอเนกประสงค์ (หอประชุม) อาคารในศูนย์ราชการ เพ่ือน ารายได้มาใช้ในการบริหารจัดการ

ดูแลรักษาศูนย์ราชการ 

3.8.2 จัดท าแผนปฏิบัติการย้ายหน่วยงานและการใช้ประโยชน์ในตัวอาคาร 

โดยระบุหน่วยงานรับผิดชอบ อัตราก าลัง ประมาณการวงเงิน และการคืนหรือขอใช้ 

พ้ืนที่ราชพัสดุให้ชัดเจน 

3.8.3 การบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการหรือศูนย์ราชการรอง ให้แต่ละ 

ส่วนราชการดูแลอาคารส านักงานของตนเอง ส าหรับพ้ืนที่และทรัพย์สินส่วนกลาง 

ที่มิได้เป็นของส่วนราชการใดโดยเฉพาะให้ถือปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการอ านวยการ

จัดระบบศูนย์ราชการว่าด้วยการบริหารศูนย์ราชการ พ.ศ. 2542 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2546 

3.8.4 การควบคุมการใช้พ้ืนที่บริเวณโดยรอบศูนย์ราชการจังหวัด เพ่ือให้เกิด

ความสง่างามเป็นระเบียบ ให้กรมโยธาธิการและผังเมืองจัดท าผังและมาตรการควบคุม 

การใช้พ้ืนที่บริเวณโดยรอบ และบริเวณเกี่ยวเนื่องหรือเช่ือมโยงกับศูนย์ราชการ 
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3.9 กระบวนการติดตามและตรวจสอบการด าเนินงาน  

ให้คณะกรรมการบริหารศูนย์ราชการจังหวัด ก าหนดกระบวนการติดตาม 

และตรวจสอบการด าเนินงานจัดระบบศูนย์ราชการในระดับจังหวัดภายหลังผังแม่บท 

ศูนย์ราชการจังหวัดได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแล้ว เพ่ือให้มีการก ากับดูแล 

การด าเนินงานให้เป็นไปตามผังแม่บท 

 (ร่าง) คณะกรรมการจัดวางผังแม่บทศูนย์ราชการระดับจังหวัด .... 

1. องค์ประกอบ 

(1)  ผู้ว่าราชการจังหวัด ประธานกรรมการ 

(2)  รองผู้ว่าราชการจังหวัดที่ได้รับมอบหมาย รองประธานกรรมการ 

(3)  ปลัดจังหวัด                                               กรรมการ 

(4)  อัยการจังหวัด กรรมการ    

(5)  คลังจังหวดั กรรมการ 

(6)  เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด                              กรรมการ   

(7)  โยธาธิการและผังเมอืงจังหวัด                            กรรมการ   

(8)  ผอ.ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจังหวัด  กรรมการ 

(9)  ขนส่งจังหวัด กรรมการ 

(10) อุตสาหกรรมจังหวัด กรรมการ 

(11) พลังงานจังหวัด  กรรมการ 

(12) ท้องถิ่นจังหวัด กรรมการ 

(13) ธนารักษ์พ้ืนที่   กรรมการ 

(14) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด กรรมการ 

(15) ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

     (ผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นสมควรแต่งตั้งไม่เกิน 3 คน) 

(16) หัวหน้าส านักงานจังหวัด     กรรมการ 

                                                                          และเลขานุการ 

(17) เจ้าหน้าที่ส านักงานธนารักษ์พ้ืนที ่ กรรมการ 

                                                                   และผู้ช่วยเลขานุการ 

(18) เจ้าหน้าที่ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด  กรรมการ 

                                                                   และผู้ช่วยเลขานุการ 
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2. หน้าที่ความรับผิดชอบ 

2. 1 ศึกษาส ารวจและวิ เคราะ ห์ ข้อมูลสภาพปัญหาความต้องการพ้ืนที่ 

ของหน่วยงานเพ่ือการจัดตั้งศูนย์ราชการจังหวัด (ศูนย์บริหารหรือศูนย์ราชการหลัก  

ศูนย์ปฏิบัติการหรือศูนย์ราชการรอง ศูนย์บ้านพักหรือกลุ่มบ้านพัก) 

2.2 พิจารณาความเหมาะสมของที่ดิ นเ พ่ือจัดตั้ งศูนย์ราชการจังหวัด  

(ศูนย์บริหารหรือศูนย์ราชการหลัก ศูนย์ปฏิบัติการหรือศูนย์ราชการรอง  ศูนย์บ้านพัก 

หรือกลุ่มบ้านพัก) 

2.3 จัดท าฐานข้อมูล ประกอบด้วย 

(1) การใช้ที่ดินภายในบริเวณศูนย์ราชการหลัก/ศูนย์ราชการรอง และการใช้

พ้ืนที่ในอาคารรวมทุกแห่ง โดยให้ครอบคลุมข้อมูลของจ านวนที่ดินและพ้ืนที่ในอาคารรวม

ทั้งหมด ส่วนที่ใช้ไปแล้วและส่วนที่คงเหลือซ่ึงสามารถใช้เพ่ือเป็นสถานที่ปฏิบัติงานได้  

(2) พ้ืนที่สีเขียว/พ้ืนที่นันทนาการ/พ้ืนที่ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

(3) ความต้องการเข้าใช้พ้ืนที่ของหน่วยงานราชการในปัจจุบันและหน่วยงาน

ที่คาดว่าจะเกิดข้ึนใหม่และจ าเป็นต้องเข้าใช้พ้ืนที่ในศูนย์ราชการ 

(4) ความต้องการเข้าอยู่บ้านพักในศูนย์ราชการ 

2.4 จัดให้มีการวางแผนการใช้ที่ดินและการจัดวางผังแม่บทศูนย์ราชการ 

ของจังหวัดบนพ้ืนฐานสภาพความจ าเป็นการใช้พ้ืนที่ของหน่วยงานให้สอดคล้องกับแนวทาง 

การวางผังแม่บทศูนย์ราชการจังหวัดที่ได้ก าหนดไว้ 

2.5 พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการใช้ที่ดิน ข้ันต้น ความเหมาะสม 

ของพ้ืนที่ เ พ่ือการจัดสร้างศูนย์ราชการจ ังหว ัด  และผังแม ่บทศูนย์ราชการจ ังหว ัด  

ผังบริเวณ (ทั้งศูนย์บริหารหรือศูนย์ราชการหลัก ศูนย์ปฏิบัติการหรือศูนย์ราชการรอง  

ศูนย์บ้านพักหรือกลุ่มบ้านพัก) 

2.6 พิจารณาให้ความเห็นชอบเบ้ืองต้น ในการขอเปลี่ยนแปลงการใช้พ้ืนที่ 

ของหน่วยงานในผังแม่บทศูนย์ราชการจังหวัด และการปรับปรุงผังแม่บทศูนย์ราชการจังหวัด 

2.7  พิจารณาให้ความเห็นชอบเบ้ืองต้นพ้ืนที่ตั้งศูนย์ราชการระดับอ าเภอ  

และผังแม่บทศูนย์ราชการระดับอ าเภอ 

2.8 เชิญส่วนราชการ หน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูล หรือข้อคิดเห็น

ได้ตามที่เห็นสมควร 

2.9 เสนอผลการพิจารณาต่อคณะอนุกรรมการพิจารณาสถานที ่ท างาน 

ของหน่วยราชการในเขตกรุงเทพมหานครและเมืองหลัก หรือคณะอนุกรรมการจัดวาง 

ผังแม่บทศูนย์ราชการส่วนภูมิภาค 
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รายละเอียดแผนการใช้ที่ดินของหน่วยราชการ และผังแม่บทศูนย์ราชการ 

1. แผนการใช้ที่ดินของหน่วยราชการ ประกอบด้วย 

1.1 วิเคราะห์ความเป็นเอกลักษณ์และความโดดเด่นของจังหวัดและก าหนด 

ทิศทางการจัดระบบศูนย์ราชการที่ ส่ง เสริมและสนับสนุนต่อความเ ป็นเอกลักษณ์ 

หรือความโดดเด่นของพ้ืนที่ 

1.2 วิเคราะห์สถานการณ์การใช้ที่ดินของหน่วยงาน 

1.2.1 รวบรวมข้อมูลหน่วยงานราชการในจังหวัดทั้งหมด สภาพการถือครอง

ที่ดิน สรุปความเหมาะสมและความจ าเป็นต้องใช้พ้ืนที่ของแต่ละหน่วยงาน (แสดงข้อมูล  

และแผนที่แสดงที่ตั้ง) 

1.2.2 จัดกลุ่มประเภทหน่วยงานเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในการรวมกลุ่ม

หน่วยงานตามภารกิจ ด้านบริหาร ด้านบริการ ด้านปฏิบัติการ และบ้านพัก 

1.2.3 ก าหนดจ านวนศูนย์ราชการและหน่วยงานภายในศูนย์ตามความเหมาะสม

และสอดคล้องกับทิศทางและศักยภาพการพัฒนาของจังหวัดที่ ส่งเสริมและสนับสนุน 

ต่อความเป็นเอกลักษณ์หรือความโดดเด่นของพ้ืนที่ 

1.2.4 ก าหนดกิจกรรมต่าง ๆ ในศูนย์ราชการ เพ่ือให้เกิดการพัฒนา 

ที่มีสภาพเหมาะสมแก่การจัดตั้งศูนย์ราชการทั้งในแง่ชุมชน เศรษฐกิจ สังคมและส่ิงแวดล้อม 

1 .3 การวิ เคราะห์และคัดเลือกพ้ืนที่ที่ เหมาะสมส าหรับเป็นศูนย์ราชการ 

ส าหรับหน่วยงานบริหาร หน่วยงานบริการ หน่วยงานปฏิบัติการ รวมถึงบ้านพักของ

ข้าราชการ 

1.4 การก าหนดแผนงานเชิงนโยบาย ส าหรับหน่วยงานของรัฐ ทั้งที่ เป็น

หน่วยงานบริหาร หน่วยงานบริการ หน่วยงานปฏิบัติการ รวมถึงบ้านพักของข้าราชการ 

ประกอบด้วย 

1.4.1 แผนการใช้ที่ดิน ประกอบด้วย แผนการใช้ที่ดินที่ครอบคลุมทั้งในส่วน

ของหน่วยงานของรัฐในจังหวัดที่จะมีที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ร่วมกัน และหน่วยงานที่มีที่ดินอยู่แล้ว 

ซ่ึงมีความเหมาะสมในการอยู่อย่างเป็นเอกเทศ (แผนที่รายช่ือและที่ตั้งหน่วยงาน) 

กรณีหน่วยงานที่มีที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ร่วมกัน อาจแยกออกเป็น 

1) ศูนย์บริหาร มีหน่วยงานที่อยู่ในอาคารศาลากลางกี่หน่วยงาน 

อะไรบ้าง มีเจ้าหน้าที่กี่คน กรณีที่มีงานบริการร่วมอยู่ด้วย ประมาณการประชาชนที่จะเข้ามา 

ใช้บริการกี่คนต่อวัน เ พ่ือการคาดการณ์ปริมาณขยะ น ้ า เ สีย และปฏิกูลที่จะเกิดข้ึน 

ในอาคาร/วัน ที่จอดรถที่เพียงพอ 

2) ศูนย์บริการมีหน่วยงานอะไรบ้าง มีจ านวนเจ้าหน้าที่ และคาดการณ์

ประชาชนที่ เข้ามาใช้บริการ เพ่ือการเตรียมระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ ที่จอดรถเพียงพอ  

รวมถึงพ้ืนที่รอรับบริการรองรับ  

3) ศูนย์ปฏิบัติการ มีหน่วยงานอะไรบ้าง 

4) ศูนย์บ้านพัก มีความต้องการมากน้อยแค่ไหน  
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1 .4 .2 แผนการคมนาคมที่ เช่ือมภายในศูนย์ราชการ และที่ เช่ือมระหว่าง 

ศูนย์และชุมชน 

1.4.3 แผนการรองรับด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

1) ระบบไฟฟา้ น ้าประปาโทรศัพท์ การระบายน ้า 

2) ระบบบ าบัดน ้าเสีย (ควรพิจารณาระบบในการน าน ้าที่ผ่านการบ าบัด

แล้วมาใช้ใหม่ อาทิ การรดน ้าในพ้ืนที่สวนสาธารณะ หรือบริเวณที่มีต้นไม้เพ่ือการจัดภูมิทัศน์) 

3) ระบบก าจัดขยะ และส่ิงปฏิกูล 

1.4.4 แผนงานด้านภูมิทัศน์และส่ิงแวดล้อม 

1.4.5 แผนงานด้านความปลอดภัย 

1.4.6 แผนงานด าเนินการศึกษาออกแบบ ก่อสร้าง และที่เกี่ยวข้อง 

2. ผังแม่บทศูนย์ราชการ ประกอบด้วย 

2.1 การออกแบบและจัดท าผังภูมิทัศน์ที่ส่งเสริมความโดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์

ที่สอดคล้องกับลักษณะของพ้ืนที่ของแต่ละศูนย์ราชการ 

2.2 การออกแบบและจัดท าผังอาคารที่ส่งเสริมความโดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์ 

ที่สอดคล้องกับลกัษณะของพ้ืนที่ของแต่ละศูนย์ราชการ 

2.3 การออกแบบและจัดท าผังเส้นทางคมนาคมและระบบสาธารณูปโภคภายใน 

แต่ละศูนย์ราชการ 

2.4 เสนอแนะแผนงานหรือโครงการคมนาคมที่เช่ือมโยงระหว่างศูนย์ราชการ  

และระหว่างศูนย์ราชการกับชุมชนหลักของจังหวัด 

2.5 เสนอแนะวิธีการด าเนินโครงการและงานบริหารศูนย์ราชการหรือโครงการ 

ที่เกี่ยวข้อง อาทิ ให้มีการพัฒนาในแนวดิ่งเป็นอาคารขนาดใหญ่ ใช้ส าหรับการพาณิชย์ 

ที่อ านวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้มาติดต่อ เช่น ธนาคาร ร้านอาหาร ร้านถ่ายรูป  

ร้านถ่ายเอกสาร เป็นต้น ส าหรับการด าเนินงานก่อสร้างและ/หรืองานด้านการบริหารจัดการ

พ้ืนที่ สามารถก าหนดให้หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเป็นเจ้าภาพด าเนินการ เช่น บริษัท 

ธนารักษ์บริหารสินทรัพย์ หรือการให้เอกชนร่วมลงทุน (PPP) 

2.6 เสนอแนะงบประมาณ ของโครงการต่าง ๆ ตามข้อ 2.1 ถึง ข้อ 2.4 
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(ร่าง) คณะกรรมการบริหารศูนย์ราชการจังหวัด 

ตามระเบียบคณะกรรมการอ านวยการจัดระบบศูนย์ราชการ  ว่าด้วยการบริหาร 

ศูนย์ราชการ พ.ศ. 2542 ข้อ 7 ก าหนดให้มี “คณะกรรมการบริหารศูนย์ราชการระดับจังหวัด” 

ประกอบด้วยผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานกรรมการ ผู้แทนจากหน่วยงานที่เข้าใช้ประโยชน์

ในศูนย์ราชการที่ ผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นสมควรอีกไม่น้อยกว่า 5 คน เป็นกรรมการ 

และธนารักษ์ พ้ืนที่ เ ป็นกรรมการและเลขานุการ ทั้งนี้  จังหวัดอาจพิจารณาแต่งตั้ง 

คณะกรรมการฯ โดยมีองค์ประกอบ และอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

1. องค์ประกอบ 

(1)  ผู้ว่าราชการจังหวัด                            ประธานกรรมการ 

(2)  รองผู้ว่าราชการจังหวัดที่ได้รับมอบหมาย รองประธานกรรมการ 

(3)  ปลัดจังหวัด                                                กรรมการ 

(4)  อัยการจังหวัด กรรมการ 

(5)  คลังจังหวดั กรรมการ 

(6)  แรงงานจังหวัด                           กรรมการ 

(7)  เจ้าพนักงานที่ดนิจังหวัด                              กรรมการ 

(8)  โยธาธิการและผังเมอืงจังหวัด                             กรรมการ 

(9)  ผอ.ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจังหวัด  กรรมการ 

(10) พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนษุย์จังหวัด กรรมการ 

(11)  ขนส่งจังหวัด กรรมการ 

(12) อุตสาหกรรมจังหวดั กรรมการ 

(13) วัฒนธรรมจังหวัด กรรมการ 

(14) พลังงานจังหวดั กรรมการ 

(15) ท้องถิ่นจังหวัด กรรมการ 

(16) หัวหน้าส านักงานจังหวัด กรรมการ 

(17) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด กรรมการ 

(18) ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

     (ผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นสมควรแต่งตั้งไม่เกิน 3 คน) 

(19) ธนารักษ์พ้ืนที ่ กรรมการ 

                                                     และเลขานุการ 

(20) ผู้อ านวยการกลุ่มงานอ านวยการ ส านักงานจังหวัด กรรมการ 

                                                                                          และผู้ช่วยเลขานุการ 

(21) เจ้าหน้าที่ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด กรรมการ 

                                                                                             และผู้ช่วยเลขานุการ 
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2. อ านาจหน้าที่ 

2.1 ก าหนดนโยบายการจัดการเกี่ยวกับศูนย์ราชการ 

2.2 ก าหนดหลักเกณฑ์ และระเบียบปฏิบัติในการด าเนินงานจัดการภายใน 

ศูนย์ราชการ เช่น การพิจารณาหาผู้บริหารศูนย์ราชการ ก าหนดวงเงินทดรองราชการ  

ระเบียบการรับจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การจัดท าบัญชี การจัดท าบัญชีควบคุมทรัพย์สิน

ส่วนกลาง การพัสดุ เป็นต้น 

2.3 ก ากับ ดูแล ให้หน่วยราชการใช้ประโยชน์ในศูนย์ราชการตามผังแม่บท 

แปลนอาคาร และรายละเอียดประกอบแบบแปลนของศูนย์ราชการนั้น ๆ 

2.4 พิจารณากรณีที่หน่วยราชการจ าเป็นจะต้องเปลี่ยนแปลง หรือมีปัญหา 

ในการเข้าใช้ประโยชน์ในศูนย์ราชการ เพ่ือน าเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณาสถานที่ท างาน

ของหน่วยราชการในเขตกรุงเทพมหานครและเมืองหลัก หรือคณะอนุกรรมการจัดวาง 

ผังแม่บทศูนย์ราชการส่วนภูมิภาค และคณะกรรมการอ านวยการจัดระบบศูนย์ราชการ

พิจารณาต่อไป 

2.5 พิจารณาจัดสรรบ้านพักให้ข้าราชการเข้าพักอาศัยในศูนย์บ้านพักข้าราชการ 

2.6 พิจารณายกเลิกสิทธิการเข้ าพักอาศัยในศูนย์บ้ านพักข้ าราชการ 

ของข้าราชการที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบนี้ 

2.7 ก าหนดค่าเสียหายกรณีข้าราชการท าให้ทรัพย์สินส่วนกลางภายใน 

ศูนย์ราชการเสียหาย 

2.8 อาจแต่งตั้งบุคคล หรือคณะบุคคล หรือคณะอนุกรรมการเพ่ือรับผิดชอบใน

การจัดการและด าเนินการในศูนย์ราชการ 

2.9 เสนอผลการพิจารณาต่อคณะอนุกรรมการพิจารณาสถานที่ท างาน 

ของหน่วยราชการในเขตกรุงเทพมหานครและเมืองหลัก หรือคณะอนุกรรมการจัดวางผังแม่บท

ศูนย์ราชการส่วนภูมิภาค 

2.10 ปฏิบัติงานอื่น ตามที่คณะกรรมการอ านวยการจัดระบบศูนย์ราชการ 

คณะอนุกรรมการพิจารณาสถานที่ท างานของหน่วยราชการในเขตกรุงเทพมหานคร 

และเมืองหลัก หรือคณะอนุกรรมการจัดวางผังแม่บทศูนย์ราชการส่วนภูมิภาคมอบหมาย 
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Organizer
ที�ปรึกษา
นายสุทธิพงษ์   จุลเจริญ    
       

นายชยาวุธ   จันทร       
        

นายชัยวัฒน์   ชื�นโกสุม     
       

นายอรรษิษฐ์   สัมพันธรัตน์    
    

นายนิรัตน์   พงษ์สิทธิถาวร  

นายทรงกลด   สว่างวงศ์  
       

นายกฤษณะ   พินิจ

นายศักดาวุธ  ศักดิเศรษฐ์   
                 

นายสันติ   วงศ์จิระสวัสดิ�   
             

นางสาวฉัตติมา   สถาพรจิตรกุล
 

นางลักขณา   ไวประเสริฐวงศ์ 

นางสุนทรินทร์   เด่นจักรวาฬ  

นายนภัทรพล   วาณิชเสนี 

นางสาวอาทิตยา   ช่วยชู  

นายวิษณุ   เมืองแก้ว 

นางสาวจริยา   บัวคงสระ

นางสาวภัทรวดี   ใยน้อย  

รองผูว้า่ราชการจงัหวดัเพชรบรูณ์
ชว่ยราชการสํานกังานปลดักระทรวงมหาดไทย

ผู้อํานวยการสํานักพัฒนาและส่งเสริม
การบริหารราชการจังหวัด สป.

ผู้เชี�ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาและส่งเสริม
การบริหารราชการจังหวัด สป.

ผู้อํานวยการกลุ่มงานส่งเสริม
การบริหารราชการจังหวัด สบจ.สป

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ สบจ.สป.

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ สบจ.สป.

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ สบจ.สป.

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สบจ.สป.

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สบจ.สป.

เจ้าหน้าที�สนับสนุนงานมหาดไทย สบจ.สป.

เจ้าหน้าที�สนับสนุนงานมหาดไทย สบจ.สป.

เจ้าหน้าที�สนับสนุนงานมหาดไทย สบจ.สป.

คณะผู้จัดทํา

ปลัดกระทรวงมหาดไทย

รองปลัดกระทรวงมหาดไทย

รองปลัดกระทรวงมหาดไทย

รองปลัดกระทรวงมหาดไทย

รองปลัดกระทรวงมหาดไทย
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