
กรมชลประทาน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๗กลุ่มพิจารณาโครงการ ส านกัประทานท่ี  ๑๔

โดย
นายศุภณัฐ ปริยชาติ วศบ.โยธา M.E.(IWM).  CAS.   

ผู้อ านวยการส่วนวิศวกรรมบริหาร  ส านักชลประทานที่ 14



ส ำนักพฒันำแหล่งน ำ้ขนำดกลำง

• ก่อสร้างโครงการชลประทานขนาดกลาง

•  คือโครงการที่มีความจุ ปริมาตรน า้ น้อยกว่า 100 
ล้าน ลบ.ม.

• หรือ มีพืน้ที่เก็บกักน า้น้อยกว่า 15 ตร.กม.

• หรือมีพืน้ที่ชลประทานน้อยกว่า 80,000 ไร่

• หรือด าเนินการตามที่กรม มอบหมาย



การขออนุญาตใช้ที่ดินราชพัสดุ

มถุินำยน พ.ศ.๒๕๕๗กลุ่มพจิำรณำโครงกำร  ส่วนวศิวกรรมบริหำร



  มิถุนำยน พ.ศ.๒๕๕๗    

ความหมาย

ที่ราชพัสดุ หมายความว่า อสังหาริมทรัพย์ อันเป็นทรัพย์สินของแผ่นดินทุกชนิด เว้นแต่สาธารณสมบัติของ
แผ่นดิน ดังน้ี

1. ที่ดินรกร้างว่างเปล่าและท่ีดินซึ่งมีผู้เวนคืน
2. อสังหาริมทรัพย์ส าหรับพลเมืองใช้หรือสงวนไว้เพื่อประโยชน์ของพลเรือน

กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
1. พระราชบัญญัติท่ีราชพัสดุ พ.ศ.2518
2. กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแลและบ ารุงรักษาใช้และจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับที่

ราชพัสดุ พ.ศ. 2545 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2549) และฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2549)



ขั้นตอนการขออนุญาตใช้พื้นที่ราชพัสดุ

 1. กรมชลประทานโดย ผส.ชป.1-17 หรือ ผส.พก.ตามแบบ ทบ.๔. ยื่นค าขออนุญาต
ต่อกรมธนารักษ์ ส าหรับที่ดินเขต กทม. ส่วนในเขตจังหวัดที่ที่ราชพัสดุตั้งอยู่ ยื่นต่อธนารักษ์พื้นที่ 
โดยต้องได้รับความยินยอมจากผู้ว่าราชการจังหวัด แล้วส่งต่อให้กรมธนารักษ์เพื่อพิจารณา
อนุญาต พร้อมเอกสารดังนี้
 - รายละเอียดโครงการและเอกสารค าขอตั้งงบประมาณหรือเอกสารแสดงได้รับอนุมัติ
งบประมาณ

-แผนผังแสดงการใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุ แปลงที่ขอใช้

 



ขั้นตอนการขออนุญาตใช้ที่ดินราชพัสดุ

ทั้งแปลง และแสดงการใช้ประโยชน์บริเวณใกล้เคียง โดยจังหวัดจะพิจารณาแผนผัง
ดังกล่าว ให้เหมาะสมกับภาพภูมิประเทศและสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด

-แผนผังแสดงการใช้ประโยชน์ที่ดิน เฉพาะบริเวณที่ขอใช้ตามความเหมาะสม และมี
ทรงคุณวุฒิรับรองผัง

-แผนที่สังเขปแสดงที่ตั้งที่ราชพัสดุ และระยะห่างจากสถานท่ีส าคัญของจังหวัด เช่น ศาลา
กลาง สถานีต ารวจเป็นต้น

-หนังสือยินยอมการให้ใช้ที่ราชพัสดุของส่วนราชการที่ครอบครองใช้ประโยชน์อยู่ก่อน



  มิถุนำยน พ.ศ.๒๕๕๗    

ข้อยกเว้น

1) ขอใช้ชั่วคราวกรณีที่มีความจ าเป็นเร่งด่วน ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

2) ขอใช้เพ่ือก่อสร้างที่ท าการ หรือบ้านพักหรือกิจกรรมสาธารณูปโภค ตามหลักเกณฑ์ที่
กรมธนารักษ์ก าหนดผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาอนุญาต และรายงานให้ธนารักษ์พื้นที่และกรมธนารักษ์
ทราบ



  มิถุนำยน พ.ศ.๒๕๕๗    

ขั้นตอนการขออนุญาตใช้พื้นที่



การขออนุญาตใช้ที่ดินเพ่ือกิจการสาธารณูปโภคและกิจการอื่นๆ ในเขตปฏิรูปที่ดิน

มถุินำยน พ.ศ.๒๕๕๗กลุ่มพจิำรณำโครงกำร  ส่วนวศิวกรรมบริหำร



ความหมาย

เขตปฏิรูปที่ดิน หมายถึง เขตที่ดินที่พระราชกฤษฎีกาก าหนดเป็นเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรม

กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวขอ้ง

1) ระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมว่าด้วยการมอบหมายให้เลขาธิการ
ส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมพิจารณาอนุญาตการใช้ที่ดินเพื่อกิจการสาธารณูปโภคและ
กิจการ

   อื่นๆ ในเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2536
2) ค าสั่งส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ที่ 50/2549 เรื่อง การก าหนดแบบและ

ขั้นตอนแนวทางปฏิบัติ

  มิถุนำยน พ.ศ.๒๕๕๗    



ขั้นตอนการขออนุญาตในเขตปฏิรูปที่ดิน

 1. กรมชลประทานโดย ผส.ชป.1-17 หรือ ผส.พก. ยื่นค าขออนุญาตใช้ที่ดินส านัก
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนั้นๆ ในที่ที่สปก.ตั้งอยู่ พร้อมเอกสารดังนี้
 - ค าขออนุญาตใช้ที่ดินในเขต สปก.(สป.ก.๔-๒๙ก.)

-บันทึกรับรองการปฏิบัติตามเงื่อนไขการได้รับอนุญาตการใช้ที่ดิน
-แผนท่ีจุดท่ีตั้งของที่ดิน 1:50,000
-แผนผังแสดงบริเวณและสิ่งก่อสร้างในที่ดินซึ่งผู้ขออนุยาตลงชื่อก ากับขนาดเอ๓



ขั้นตอนการขออนุญาตในเขต สปก.

- บัญชีรายชื่อผู้ที่เสียสละหรือยินยอม พร้อมค าขอสละสิทธิ ตาม สปก๔-๕๒ก. 
กรณีมีการจัดท่ีแล้ว หรือหนังสือยินยอมของผู้ครอบครองที่ดิน กรณียังไม่ได้จัดที่ดิน

- กรณีส่วนราชการขอใช้พื้นที่มากกว่า 20 ไร่ ให้จัดส่ง รายงานเหตุผลและความ
จ าเป็น ซึ่งได้รับความเห็นชอบจาก  เจ้าสังกัดระดับกระทรวงแล้ว ประกอบค าขออนุญา

-แนบหนังสือมอบอ านาจให้ด าเนินการแทนอธิบดี
2.สปก.จังหวัดท าหน้าที่ตรวจสอบหลักฐาน ต้องมีความเห็นของ ผู้ปกครองท้องที่ 

ถ้าหากเนว่ามีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต้องผ่านความเห็นชอบชุมชนท้องถิ่น หรือหากต้อง
ผ่านความเห็นของหน่วยงานอื่นก็ต้องด าเนินการ



ขั้นตอนการขออนุญาตใช้ที่ดินเขต สปก.

 3 สปก.จังหวัดน าเรื่องการขอใช้ที่ดิน เสนอ คณะกรรมการปฏิรูปที่จังหวัด (คปจ.) 
เพื่อขอความเห็นชอบ และส่งเรื่องต่อ สปก.ส่วนกลาง
 4 เมื่อ สปก.ส่วนกลางอนุญาต พร้อมออกหนังสืออนุญาตให้ใช้ที่ดินเขตปฏิรูป
(สปก๔-๓๑ ก.) ส่งให้ สปก.จังหวัดมอบผู้ขอใช้ต่อไป



ขั้นตอนการขออนุญาต

  มิถุนำยน พ.ศ.๒๕๕๗    



ปัญหาและข้อเสนอแนะ

แนวทางการแก้ไขปัญหา ผู้ถือครองที่ดินในเขต ส.ป.ก. ที่ถูกเขตชลประทานซึ่งไม่สามารถ
ติดตามตัว หรือกระท าผิดเงื่อนไข

1) กรณีเกษตรกรผู้ได้รับหนังสืออนุญาตให้เข้าท าประโยชน์ ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.4 - 01) 
ไปแล้ว ต่อมามีเหตุจ าเป็นจะต้องเพิกถอนสิทธิการอนุญาตให้เข้าท าประโยชน์

2) การขอหนังสือที่แสดงว่าได้รับความเห็นชอบจากสภาต าบล หรือองค์การบริหารส่วนต าบล
เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่กรมป่าไมก้ าหนด

3) การขอความเห็นชอบจากสภาต าบล หรือองค์การบริหารส่วนต าบลท้องที่ที่ป่านั้นตั้งอยู่ตาม
ระเบียบกรมป่าไม ้พ.ศ. 2548 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมในพื้นที่ และโครงการ
จะต้องไม่มีปัญหากับราษฎรในบริเวณใกล้เคียง

  มิถุนำยน พ.ศ.๒๕๕๗    



การแก้ไขปัญหาดังกล่าวมีแนวทางในการด าเนินการดังนี้

1) การสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมต้องด าเนินการอย่างจริงจังทุกข้ันตอน

2) การก าหนดราคาค่าทดแทนทรัพย์สิน ควรแต่งตั้งผู้ได้รับผลกระทบเข้ามาร่วมด้วย 

3) การด าเนินการในพื้นที่จะไม่ประสบความส าเร็จ หากไม่ได้รับความร่วมมือจากก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 
นักการเมืองส่วนท้องถิ่น หรือแกนน าในพื้นที่

  มิถุนำยน พ.ศ.๒๕๕๗    



การขออนุญาตใช้พื้นที่เขตป่าสงวนแห่งชาติ

มถุินำยน พ.ศ.๒๕๕๗กลุ่มพจิำรณำโครงกำร  ส่วนวศิวกรรมบริหำร



ความหมาย

ป่า หมายถึง ที่ดินรวมตลอดถึงภูเขา ห้วย หนอง คลอง บึง บาง ล าน้ า ทะเลสาบ เกาะ และที่
ชายทะเล ที่ยังมิได้มีบุคคลได้มาตามกฎหมาย

ป่าสงวนแห่งชาติ หมายความว่า ป่าที่ได้ก าหนดให้เป็นป่าสงวนแห่งชาติ ตามพระราชบัญญัติ

กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวขอ้ง

1) พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507
2) กฎกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

  มิถุนำยน พ.ศ.๒๕๕๗    



ขั้นตอนการขออนุญาตเข้าท าประโยชน์       ภายในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ

 1. กรมชลประทานโดย ผส.ชป.1-17 หรือ ผส.พก. ยื่นค าขออนุญาตต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนั้นๆ ในท้องที่ที่ป่าสงวนแห่งชาติตั้งอยู่ พร้อม
เอกสารดังนี้
 - รายละเอียดโครงการและแผนผัง

  ตามแผนที่ 1:50,000
- หนังสือที่แสดงว่าได้รับความเห็นชอบจากสภาต าบล หรือ อบต.ท้องที่ที่ป่านั้น

ตั้งอยู่
 



ขั้นตอนการขออนุญาตเข้าท าประโยชน์       ภายในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ

- กรณีป่าโซน (C) จะต้องแนบรายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยแบ่ง
ตามงบประมาณ ดังนี้CHECK LIST วงเงินต่ ากว่า 50 ล้านบาท
          IEE วงเงินต้ังแต่ 50 – 200 ล้านบาท
          EIA วงเงินมากกว่า 200 ล้านบาท
   -กรณีส่วนราชการขอใช้พื้นที่มากกว่า 20 ไร่ ให้จัดส่ง รายงานเหตุผลและความ
จ าเป็น ซึ่งได้รับความเห็นชอบจาก เจ้าสังกัดระดับกระทรวงแล้ว ประกอบค าขออนุญาต

-แนบหนังสือมอบอ านาจให้ด าเนินการแทนอธิบดี



ขั้นตอนการขออนุญาตเข้าท าประโยชน์       ภายในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ

 2. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด เสนอค าขอพร้อมให้ความเห็นต่อผู้ว่า
ราชการจังหวัด และส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ภายใน 7 วัน
 3. ผู้ว่าราชการจังหวัด และส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้สั่งเจ้าหน้าที่ตั้งแต่ระดับ 5 
ขึ้นไป ตรวจสอบสภาพป่าภายใน 15 วัน และรายงานผลพร้อมความเห็น ภายใน 30 วัน เมื่อ
ได้รับรายงานแล้วให้ผู้ว่าราชการจังหวัดตรวจสอบและท าความเห็นโดยตรงไปยังกรมป่าไม้
ภายใน 15 วัน



ขั้นตอนการขออนุญาตเข้าท าประโยชน์       ภายในพื้นที่ป่าสงวนแหง่ชาติ

 4. ส านักบริหารจัดการในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ด าเนินการ ตรวจสภาพป่าร่วมกัน ๓ 
ฝ่าย พิจจารณาในระดับท้องที่ รายผลและให้ความเห็นชอบ

5.กรมป่าไม้พิจารณารายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมCHECK LIST ส่วน
IEEให้ สผ.โดยส านักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส่วนEIA ส่งให้ สผ.โดย คณะกรรมการ
ช านาญการผู้พิจารณา(คชก. )  เมื่อผ่านแล้วแต่กรณีกรมป่าไม้ะน าเสนอผู้มีอ านาจอนุมัติ



6. เมื่อผ่านการพิจารณาของผู้มีอ านาจอนุมัติแล้ว    กรมป่าไม้ประมวลเร่ืองราวพร้อม
ความเห็นเสนอกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณา
 7. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณาอนุมัติ และแจ้งให้กรมป่าไม้
ออกประกาศ
 8. กรมป่าไม้ออกประกาศกรมป่าไม้ตามแบบ ป.ส.19 พร้อมแจ้งผู้ขอเข้าท าประโยชน์



การขออนุญาตด าเนินการใดๆ ในเขตทางหลวง

มถุินำยน พ.ศ.๒๕๕๗กลุ่มพจิำรณำโครงกำร  ส่วนวศิวกรรมบริหำร



ความหมาย

ทางหลวง หมายถึง ทางหรือถนน ซึ่งจัดไว้เพ่ือประโยชน์ในการจราจรสาธารณะทางบกว่าใน
ระดับพื้นดิน ใต้หรือเหนือพื้นดิน หรือใต้หรือเหนืออสังหาริมทรัพย์อย่างอื่น

กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง

1) พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.2535 มาตรา 37      

2) พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535 มาตรา 55 

3) พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2549 มาตรา 48   

4) พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2549 มาตรา 56

  มิถุนำยน พ.ศ.๒๕๕๗    



ขั้นตอนการขออนุญาตกระท าการใดๆในเขตทางหลวง

 1. กรมชลประทานโดย ผส.ชป.1-17 หรือ ผส.พก. ยื่นค าขออนุญาตด าเนินการใดๆ
ในเขตทางหลวงต่อผู้อ านวยการส านักทางหลวงผ่านนายช่างแขวงการทางที่รับผิดชอบ ตาม
แบบฟอร์มมาตรา๔๘และ๕๖ พร้อมเอกสารดังนี้
 - รายละเอียดโครงการใช้ประประโยชน์ในเขตทางหลวง

- แนบหนังสือมอบอ านาจให้ด าเนินการแทนอธิบดี
-แบบก่อสร้าง รูปตัด รายละเอียดของสิ่งก่อสร้าง สามรถอ้างอิงหลักฐานของทาง

หลวง เอสารท้ังหมด ๕ ชุด



ขั้นตอนการขออนุญาตกระท าการใดๆในเขตทางหลวง

2.แขวงการทางรับค าขอและตรวจสอบเอกสาร นายช่าง
แขวงการทางพิจารณาเสนอผู้อ านวยการส านักทางหลวง

3.เจ้าหน้าที่ / รอง ส านักตรวจสอบ เสนอ ผู้อ านวยการส านักทางหลวง
4.ผู้อ านวยการส านัก พิจารณาอนุญาต
5.นายช่างแขวงลงนสมในหนังสืออนุญาต
6.แจ้งหนังือให้ผู้ขออนุญาต



ความหมาย

ทางหลวงชนบท หมายถึง ทางหลวงที่กรมทางหลวงชนบทเป็นผู้ด าเนินการก่อสร้างขยาย 
บูรณะและบ ารุงรักษา และได้ลงทะเบียนไว้เป็นทางหลวงชนบท ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การลงทะเบียนเป็นทางหลวงชนบท ทางหลวงเทศบาลและทางหลวง สุขาภิบาล

กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง

1) พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.2535 มาตรา 37
2) พระราชบัญญตัิทางหลวง พ.ศ.2535 มาตรา 43
3) พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.2549 มาตรา 47
4) พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.2549 มาตรา 48

  มิถุนำยน พ.ศ.๒๕๕๗    



ขั้นตอนการขออนุญาตกระท าการใดๆในเขตทางหลวงชนบท

 1. กรมชลประทานโดย ผส.ชป.1-17 หรือ ผส.พก. ยื่นค าขออนุญาตด าเนินการ
ใดๆในเขตทางหลวงชนบทต่อผู้ว่าราชการจังหวัดนั้น พร้อมเอกสารดังนี้
 - รายละเอียดโครงการใช้ประประโยชน์ในเขตทางหลวงชนบท

- แนบหนังสือมอบอ านาจให้ด าเนินการแทนอธิบดี
-แบบแปลน แบบขออนุญาต รายละเอียดของสิ่งก่อสร้าง โดยแสดงรายละเอียดผัง

บริเวณต าแหน่ง ข้ันตอนการด าเนินการ เอกสารท้ังหมด ๕ ชุด



2.ส านักงานทางหลวงชนบทประจ าจังหวัดรับค าขอ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร 
โดยนัดหมายผู้ขออนุญาต จดท ารายงานเสนอต่อผู้วาราชการจังหวัด

3.ผู้ว่าราชการจังหวัด พิจารณาอนุญาต
4.ส านักงานทางหลวงชนบทแจ้งหนังสือให้ผู้ขออนุญาต

ขั้นตอนการขออนุญาตกระท าการใดๆในเขตทางหลวงชนบท



ขั้นตอนการขออนุญาตกระท าการใดๆในเขตทางของกรมทางหลวงชนบท

  มิถุนำยน พ.ศ.๒๕๕๗    



การร้องขอท าสิ่งล่วงล้ าล าน้ า กรมเจ้าท่า

มถุินำยน พ.ศ.๒๕๕๗กลุ่มพจิำรณำโครงกำร  ส่วนวศิวกรรมบริหำร



ความหมาย

การล่วงล้ าล าแม่น้ า หมายถึง ล่วงล้ าเข้าไป เหนือน้ า ในน้ า และใต้น้ า ของแม่น้ าล าคลอง บึง 
อ่างเก็บน้ า  ทะเลสาบ อันเป็นทางสัญจรของประชาชนหรือที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน หรือทะเล
ภายในน่านน้ าไทย หรือบนชายหาดของทะเล

กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวขอ้ง

1) พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าไทย พ.ศ. 2456 มาตรา 117 
2) กฎกระทรวงคมนาคม ฉบบัที่ 63 (พ.ศ.2537)

  มิถุนำยน พ.ศ.๒๕๕๗    



ขั้นตอนการขอท าสิ่งล่วงล้ าล าน้ า กรมเจ้าท่า

 1. กรมชลประทานโดย ผส.ชป.1-17 หรือ ผส.พก. ยื่นค าขออนุญาตสิ่งล่วงล้ าล า
น้ า ตามแบบฟอร์ม ข๑ หรือต าร้องการขุดลอกล่องน้ า ทางเดินเรือ หรือค าร้องขอท าสิ่ง
ล่วงล้ าล าน้ าต่อกรมเจ้าท่า  พร้อมเอกสารดังนี้
 - ส าเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้านผู้ขออนุญาต

- หนังสือมอบอ านาจ ส าเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้านผู้ขอรับมอบอ านาจ 



ขั้นตอนการขอท าสิ่งล่วงล้ าล าน้ า กรมเจ้าท่า

 -ผังบริเวณที่ขออนุญาต และบริเวณใกล้เคียงโดยสังเขป แสดงรายละเอียดความลึก
ของล าน้ า หรือหน้าที่ดินที่ติดกับขอบฝั่ง ขนาดของสิ่งที่ขออนุญาต โดยประมาณระยะห่างจาก
ขอบฝั่งขอสิ่งที่ขออนุญาต สถานท่ีส าคัญที่ใกล้เคียง และระยะห่างโดยประมาณ

-แบบแปลน รายละเอียดของสิ่งก่อสร้างที่สร้างล่วงล้ าล าน้ าพร้อมใบประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมโยธา



ขั้นตอนการขอท าสิ่งล่วงล้ าล าน้ า กรมเจ้าท่า

 2.หนังสือของจังหวัดที่ อาคารนั้นตั้งอยู่ รับรองว่าไม่เป็นอุปสรรคต่อแผนพ ฒนา
จังหวัด
 3.รายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

4.รายละเอียดบริเวณที่ทิ้งวัสดุได้ พร้อมหนังสือยินยอมให้กองวัสดุขุดลอกได้จาก
เจ้าของที่ดิน

5.ส านักงานขนส่งทางน้ าประจ าจังหวัดรับค าขอ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร 
ด าเนินการดังน้ี
          - โดยให้ผู้ขออนุญาตเสียค่าธรรมเนียการตรวจสอบและ
นัดหมายตรวจสถานที่



ขั้นตอนการขอท าสิ่งล่วงล้ าล าน้ า กรมเจ้าท่า

 -ท ารายงานการตรวจ
6ส่งเร่ืองให้คณะกรรมการกลั่นกรองสิ่งล่วงล้ าล าน้ าพิจารณา
7.น าเรื่องเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองสิ่งล่วงล้ าล าน้ ากระทรวงคมนาคม 

พิจารณา
8.กรมเจ้าท่าอนุญาต พร้อมก าหนดเงื่อนไขท้ายใบ อนุญาต
9. ส านักงานขนส่งทางน้ าประจ าจังหวัด แจ้งผู้ขอรับอนุญาตทราบ



ขั้นตอนการขออนุญาตปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ าล าน้ า

  มิถุนำยน พ.ศ.๒๕๕๗    



การขออนุญาตใช้พื้นที่อทุยานแห่งชาติ

มถุินำยน พ.ศ.๒๕๕๗กลุ่มพจิำรณำโครงกำร  ส่วนวศิวกรรมบริหำร



ความหมาย

     ที่ดิน หมายถึง พื้นที่ดินทั่วไปและให้หมายความรวมถึง ภูเขา ห้วย หนอง คลอง บึง ล าน้ า ทะเลสาบ 
และที่ชายทะเล           
     อุทยานแห่งชาติ หมายความว่า ที่ดินที่ได้ก าหนดให้เป็นอุทยานแห่งชาติตามพระราชบัญญัติ

กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวขอ้ง

1) พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504
2) กฎกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

  มิถุนำยน พ.ศ.๒๕๕๗    



ขั้นตอนการขออนุญาตใชพื้นที่อุทยานชาติ

 1.ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ ขออนุญาตเข้าส ารวจ ค้นคว้า หรือศึกษาวิจัยใน
พื้นที่อุทยานแห่งชาติ

2. ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ ยื่นค าขอใช้พื้นที่ ตามแบบฟอร์ม ป.ส.๑๗ และ
จัดท ารายงานการตรวจสภาพป่าตามมาตรา ๑๓ทวิ แห่งพรบ. ป่าสงวนแห่งชาติ แบบป.ส.
๑๘และถ้าต้องส่งรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามมติครมปี๓๗ ให้ด าเนินการยื่นต่อส านัก
บริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ท้องที่

3. ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท้องที่ ตรวจสอบและพิจารณาความจ าเป็นแล้ว
รายงานให้กรมอุทยานฯ พร้อมความเห็น
 



ขั้นตอนการขออนุญาตใช้พื้นที่อุทยานแห่งชาติ

4.เมื่อกรมอุทยานฯ พิจารณาแล้วเป็นโครงการที่มีความส าคัญและหลีกเลี่ยงไม่ได้ 
ต้องด าเนินการกันพื้นที่ดังกล่าวออกขากเขตอุทยาน น าเสนอคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติ
ให้ความเห็น

5. คณะกรรมการอุทยานแห่งชาติ น าเสนอ รมต.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเพื่อให้ความเห็นชอบด้วย

6.กษ.ต้องน าเสนอครม. ตามความเห็นของรมต.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 



ขั้นตอนการขออนุญาตใช้พื้นที่อุทยานแห่งชาติ

 7. กรมอุทยานฯจัดท าแผนที่ท้ายร่างพระราชกฤษฏีกาเพิกถอนพื้นที่ ส่งให้หัวหน้า
อุทยานยืนยันอีกครั้ง หลังจากนั้นส่ง
ร่างพระราชกฤษฏีกา ให้ครม.ให้ความเห็นชอบหลักการ 

8.เลขาครม.ส่งเร่ืองให้ส านักงานคณะกรรมการกฤษฏีกา
พิจารณาตรวจสอบความถูกต้อง และเชิญหน่วยเกี่ยวข้องชี้แจงรายละเอียด

9. เลขาครม.สั่งพิมพ์ 5250ชุด น าเสนอครม.เห็นชอบ 
พระราชกฤษฏีกา เลขาครม.ทูลเกล้าฯเพ่ือลงพระปรมาภิไธย เป็นกฏหมายต่อไป



ขั้นตอนการปฏิบัตงิาน

  มิถุนำยน พ.ศ.๒๕๕๗    



ปัญหาและข้อเสนอแนะ

1) รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม อยู่ในความรับผิดชอบของส านักบริหารโครงการส่วน
ใหญ่ด าเนินการโดยการว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา  รายงานส่วนใหญ่ไม่เป็นปัจจุบันและไม่เป็นที่ยอมรับ
ของหน่วยงานที่ตรวจสอบ มีแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังนี้

(1) การจัดท าแผน MTEF ของกรมชลประทาน
(2) การแต่งตั้ง คณะกรรมการก ากับเพื่อพิจารณารายงานของบริษัทที่ปรึกษา
(3) หน่วยงานก่อสร้างควรเป็นผู้ประสานงาน ระหว่างหน่วยงานผู้ตรวจสอบและบริษัทที่

ปรึกษา
2) การขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ในพื้นที่มีขั้นตอนมาก และไม่ได้ก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จไว้ใน
กระบวนงาน ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

  มิถุนำยน พ.ศ.๒๕๕๗    



3) ในการปฏิบัติราชการที่เกี่ยวข้องกับการบริการประชาชน หรือติดต่อประสานงานระหว่าง
ส่วนราชการด้วยกัน ให้ส่วนราชการก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานแต่ละงานและประกาศให้
ประชาชนและข้าราชการทราบเป็นการทั่วไป ส่วนราชการใดมิได้ก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของ
งานใด และ ก.พ.ร. พิจารณาเห็นว่างานนั้นมีลักษณะที่สามารถก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จได้ 

4) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยมาตรา 57 วรรค 1 เรื่องกระบวนการมีส่วนร่วมจะต้องมี
หลักฐานเป็นเอกสารจึงท าเป็นรูปเล่มที่สมบูรณ์ประกอบการพิจารณา

  มิถุนำยน พ.ศ.๒๕๕๗    

ปัญหาและข้อเสนอแนะ



การขออนุญาตใช้พื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า

มถุินำยน พ.ศ.๒๕๕๗กลุ่มพจิำรณำโครงกำร  ส่วนวศิวกรรมบริหำร



ควำมหมำย

สัตว์ป่า หมายถึง สัตว์ทุกชนิดไม่ว่าสัตว์บก สัตว์น้ า สัตว์ปีก แมลง หรือแมงซึ่งโดยสภาพ
ธรรมชาติย่อมเกิด และด ารงชีวิตอยู่ในป่า หรือในน้ า

สัตว์ป่าสงวน หมายความว่า สัตว์ป่าที่หายากตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัตินี้ และตามที่จะ
ก าหนดโดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกา

สัตว์ป่าคุ้มครอง หมายความว่า สัตว์ป่าตามที่กฎกระทรวงก าหนด ให้เป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง

กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง

1) พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535
  2) กฎกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

  มิถุนำยน พ.ศ.๒๕๕๗    



ขั้นตอนการขออนุญาตใช้พื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า

 1.ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ ขออนุญาตเข้าส ารวจ ค้นคว้า หรือศึกษาวิจัยในพื้นที่
เจตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า

2. ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ ยื่นค าขอใช้พื้นที่ ตามแบบฟอร์ม ป.ส.๑๗ และจัดท า
รายงานการตรวจสภาพป่าตามมาตรา ๑๓ทวิ แห่งพรบ. ป่าสงวนแห่งชาติ แบบป.ส.๑๘และถ้า
ต้องส่งรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามมติครม.ป่าอนุรักษ์เพิ่มเติมปี๓๗ ให้ด าเนินการยื่นต่อ
ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท้องที่

3. ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท้องที่ ตรวจสอบและพิจารณาความจ าเป็นแล้วรายงาน
ให้กรมอุทยานฯ พร้อมความเห็น
 



ขั้นตอนการขออนุญาตใช้พื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า

4.เมื่อกรมอุทยานฯ พิจารณาแล้วเป็นโครงการที่มีความส าคัญและหลีกเลี่ยงไม่ได้ 
ต้องด าเนินการกันพื้นที่ดังกล่าวออกจากเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่า น าเสนอคณะกรรมการ
สงวนและคุมครองสัตว์ป่าให้ความเห็นชอบในการเพิกถอน

5.  คณะกรรมการสงวนและคุมครองสัตว์ป่ าน า เสนอ รมต .กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้ความเห็นชอบด้วย

6.กษ.ต้องน าเสนอครม. ตามความเห็นของรมต.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 



ขั้นตอนการขออนุญาตใช้พื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า

 7. กรมอุทยานฯจัดท าแผนที่ท้ายร่างพระราชกฤษฏีกาเพิกถอนพื้นที่ ส่งให้หัวหน้า
อุทยานยืนยันอีกครั้ง หลังจากนั้นส่ง
ร่างพระราชกฤษฏีกา ให้ครม.ให้ความเห็นชอบหลักการ 

8.เลขาครม.ส่งเร่ืองให้ส านักงานคณะกรรมการกฤษฏีกา
พิจารณาตรวจสอบความถูกต้อง และเชิญหน่วยเกี่ยวข้องชี้แจงรายละเอียด

9. เลขาครม.สั่งพิมพ์ 5250ชุด น าเสนอครม.เห็นชอบ 
พระราชกฤษฏีกา เลขาครม.ทูลเกล้าฯเพื่อลงพระปรมาภิไธย เป็นกฏหมายต่อไป



ขั้นตอนการขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ภายในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า

  มิถุนำยน พ.ศ.๒๕๕๗    



กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กลุ่มพิจารณาโครงการ  ส านักชลประทานที่ ๑๔   มิถุนำยน พ.ศ.๒๕๕๕    


