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เอกสารประกอบการกรอกข้อมูลขอก าหนดเป็นส านักงานในพืน้ทีพ่เิศษ 
 

 

 
  

 1.1 ลกัษณะท่ีตั้งส ำนกังำน จ ำแนกออกเป็น 4 ประเภท คือ 
 

  ก. ส านั กงานตั้ งอ ยู่ในพื้ นที่ ราบ  หมำยถึง ส ำนักงำน ท่ีตั้ งอยู่ใน พ้ืน ท่ี ท่ีต ่ ากว่าเกณ ฑ์ควำมสูง                                    
ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำก ำหนดส ำนกังำนท่ีตั้งอยูบ่นพ้ืนท่ีพิเศษก ำหนดในแต่ละจงัหวดั 
  ข. ส านั กงานตั้ งอ ยู่บน ภู เขา  หมำยถึง ส ำนักงำน ท่ีตั้ งอยู่บน พ้ืน ท่ี ท่ี สู งตั้ งแต่ เกณ ฑ์ควำมสูง                                       
ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำก ำหนดส ำนกังำนท่ีตั้งอยูบ่นพ้ืนท่ีพิเศษก ำหนดในแต่ละจงัหวดั 
  ค. ส านักงานตั้งอยู่บนเกาะ หมำยถึง ส ำนกังำนท่ีตั้งอยู่บนพ้ืนท่ีท่ีมีน ้ ำลอ้มรอบโดยตลอด พ้ืนท่ีท่ีมีลกัษณะ
ตัดขำดตลอดปี และต้องเดินทำงสัญจรโดยทำงเรือหรือทำงอำกำศเท่ำนั้ น ไม่สำมำรถสัญจรโดยทำงถนนได ้                  
กรณีมีสะพานที่รถสัญจรได้เช่ือมกบัแผ่นดินแล้ว /  กรณีเกาะทีม่ีแพขนานยนต์ เรือเฟอร์ร่ี หรือพาหนะอ่ืนใดทีส่ามารถน ารถยนต์
ข้ามไปที่เกาะได้ โดยพิจำรณำเฉพำะพำหนะรับ-ส่งภำยในจังหวดัเดียวกันและพำหนะดังกล่ำวเป็นกำรให้บริกำร                
แก่ บุคคลทั่วไป เป็นประจ ำโดยมี เส้นทำงเดินเรือท่ีแน่นอนและอัตรำค่ ำโดยสำรท่ีแน่นอน ไม่ ถือว่าส ำนักงำน                                          
ท่ีตั้งบนพ้ืนท่ีดงักล่ำวเป็นส ำนกังำนตั้งอยูบ่นเกำะชัดเจน โดยที่ประชุมได้พิจารณาวัตถุประสงค์ของการก าหนดหลักเกณฑ ์

หมายเหตุ  : ทั้ งน้ีไม่หมำยควำมรวมถึงกรณี เป็นแพขนำนยนต์หรือพำหนะท่ีบรรทุกสัตว์หรือบรรทุกของ                             
เม่ือเสร็จภำรกิจแล้วขำกลับพำหนะท่ีบรรทุกของว่ำงจึงน ำมำใช้รับส่งเป็นคร้ังครำว  กรณี เรือขนำดเล็กท่ีชำวบ้ำน                
ต่อข้ึนมำเองและน ำมำรับจำ้งบรรทุกรถยนต์ขำ้มฝำก หรือกรณีเรือเฟอร์ร่ีรับ-ส่งขำ้มจงัหวดั เช่น เรือเฟอร์ร่ี จำกเกำะภูเก็ต 
จงัหวดัภูเก็ต รับ-ส่ง ขำ้มจงัหวดัมำยงัเกำะยำวใหญ่ จงัหวดัพงังำ หรือเรือเฟอร์ร่ีบรรทุกรถยนตห์รืออุปกรณ์ก่อสร้ำง 
เพ่ือใชใ้นกำรก่อสร้ำง 
  ง. ส านักงานตั้ งอยู่ในพื้นที่ราบบริเวณภูเขา หมำยถึง ส ำนักงำนท่ีมีลักษณะกำรเดินทำงยำกล ำบำก
เช่นเดียวกับส ำนักงำนท่ีตั้ งอยู่บนภูเขำ คือ ต้องเดินทางเข้าออกขึ้น-ลง ข้ามภูเขาที่ผ่านเกณฑ์ความสูง  (ความสูงเฉลี่ย                  
ของแต่ละจงัหวดั) ที่คณะกรรมการก าหนดแต่ส ำนกังำนตั้งอยูใ่นต ำแหน่งท่ีต ่ำกวำ่เกณฑค์วำมสูงท่ีคณะกรรมกำรก ำหนด                    
(โดยทุกเส้นทางต้องมีการเดินทางเข้าออก ขึ้น-ลง ข้ามภูเขา) หากส ำนักงำนมีเส้นทางเดินทางเลียบเชิงเขาท่ีใชส้ัญจร 
โดยไม่จ าต้องเดินทำงขึน้ลงผ่านภูเขา กรณีน้ีไม่ถือว่าเป็นส ำนกังำนท่ีตั้งอยูใ่นพ้ืนท่ีรำบบริเวณภูเขำ 
 

หมายเหต ุ กรณีส านักงานที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ราบแต่มีสภาพคล้ายเกาะ  หมำยถึง ส ำนักงำนท่ีตั้ งอยู่บนพ้ืนท่ีท่ีมีน ้ ำ                          
และภูเขำปิดลอ้ม ตอ้งเดินทำงสญัจรโดยทำงเรือหรือทำงอำกำศเท่ำนั้น ไม่สำมำรถสญัจรโดยทำงถนนได ้ ให้ส านักงาน
ดังกล่าวกรอกข้อมูลเป็นส านักงานที่ตั้งอยู่บนเกาะเป็นกรณีพิเศษ และหำกมีเส้นทำงท่ีรถยนต์สำมำรถสัญจรได้แลว้            
ไม่ถือวำ่พ้ืนท่ีดงักล่ำวเป็นพ้ืนท่ีรำบแต่มีสภำพคลำ้ยเกำะอีกต่อไป   
  

 1.2 แบบค ำขอก ำหนดเป็นส ำนกังำนในพ้ืนท่ีพิเศษ ประกอบดว้ย 4 ส่วน คือ 
 

  1. ควำมยำกล ำบำกของกำรคมนำคม 
  2. ควำมขำดแคลนสำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำร หรือปัจจยัพ้ืนฐำนในกำรด ำรงชีพ 
  3. ควำมเส่ียงภยั 
  4. ควำมชุกชุมของโรคภยัไขเ้จ็บ 
 
 

1. แบบค าขอก าหนดเป็นส านักงานในพื้นทีพ่เิศษ                               (จ ำนวน 12 หนำ้) 
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 1.3 คะแนนเตม็ 120 คะแนน แบ่งเป็น 
 

  1. ควำมยำกล ำบำกของกำรคมนำคม (50 คะแนน) 
  2. ควำมขำดแคลนสำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำร หรือปัจจยัพ้ืนฐำนในกำรด ำรงชีพ (20 คะแนน) 
  3. ควำมเส่ียงภยั  (รวม 3 ขอ้) (30 คะแนน) 
 

 3.1   10  คะแนน 3.2   15  คะแนน 3.3   5  คะแนน  
   4. ควำมชุกชุมของโรคภยัไขเ้จ็บ (20 คะแนน) 
 4.1   5 คะแนน 4.2   10 คะแนน 4.3   15  คะแนน 4.4  20  คะแนน 
 

ส านักงานใดมคีะแนนรวมตั้งแต่ 50 คะแนนขึน้ไป ถือว่าเป็นส านักงานในพื้นทีพ่เิศษ 
ขำ้รำชกำร และลูกจำ้งประจ ำท่ีปฏิบติังำนประจ ำหรือลกัษณะประจ ำในส ำนักงำนนั้น จะไดรั้บเงินสวสัดิกำรส ำหรับ
กำรปฏิบติังำนประจ ำส ำนกังำนในพ้ืนท่ีพิเศษ ในอตัรำคนละ 2,000 บำท ต่อเดือน 
 

 
 
 

 1. กำรขอก ำหนดเป็นส ำนกังำนในพ้ืนท่ีพิเศษ ใหเ้บิกเป็นรำยส ำนกังำน 
 

 2. กำรพิจำรณำลกัษณะท่ีตั้งของส ำนกังำนวำ่ ส ำนกังำนตั้งอยูใ่นพ้ืนท่ีรำบ หรือบนภูเขำ ใหพิ้จำรณำดงัน้ี  
 

  2.1 ส ำนักงำนจะต้องกรอกขอ้มูลควำมสูงจำกระดับทะเลปำนกลำง ละติจูด (latitude) ลองจิจูด (longitude)               
และพิกดัของส ำนกังำน: 

   กำรหำควำมสูงจำกระดับทะเลปำนกลำงของส ำนักงำน ให้ใช้แผนที่ ภูมิประเทศ 1:50,000                                 
   ของกรมแผนทีท่หาร กองบญัชำกำรกองทพัไทย ทั้งน้ี ใหก้รอกขอ้มูลระดบัควำมสูงและพิกดัดงักล่ำว 
   ในหนำ้ 1 ของแบบค ำขอฯ 
 

  2.2 เปรียบเทียบควำมสูงจำกระดบัทะเลปำนกลำงของส ำนกังำนท่ีไดก้บัเกณฑค์วำมสูงท่ีคณะกรรมกำร          
   พิจำรณำก ำหนดส ำนักงำนท่ีตั้ งอยู่ในพ้ืนท่ีพิเศษก ำหนดในแต่ละจังหวดั ทั้ งน้ี เกณฑ์ดังกล่ำว                         
   จะจัดส่งให้กับหน่วยงำนตน้สังกัดของส ำนักงำน และคณะกรรมกำรพิจำรณำก ำหนดส ำนักงำน                   
   ท่ีตั้งอยูใ่นพ้ืนท่ีพิเศษระดบัจงัหวดัเพ่ือใชป้ระกอบกำรพิจำรณำ 
    หำกควำมสูงจำกระดบัทะเลปำนกลำงของส ำนักงำนต ่ากว่าควำมสูงท่ีคณะกรรมกำรฯ ก ำหนด      
    หมำยควำมวำ่ ส านักงานเป็นส านักงานทีต่ั้งอยู่ในพื้นทีร่าบ 
    หำกควำมสู งจำกระดับทะ เลป ำนกลำงข องส ำนักงำน เท่ ำกับห รือ สู งก ว่ าควำม สู ง                                         
     ท่ีคณะกรรมกำรฯ ก ำหนด หมำยควำมวำ่ ส านักงานเป็นส านักงานทีต่ั้งอยู่บนภูเขา 
 

 3. กำรกรอกขอ้มูลในแบบค ำขอก ำหนดเป็นส ำนกังำนในพ้ืนท่ีพิเศษ: 
 

  ข้อ 1  (ความยากล าบากของการคมนาคม) และ ข้อ 2 (ความขาดแคลนสาธารณูปโภคสาธารณูปการ 
หรือปัจจยัพ้ืนฐานในการด ารงชีพ) ใหส้ ำนกังำนกรอกตามสภาพความเป็นจริง  โดย 
  3.1 ส ำนกังำนตั้งอยูใ่นพื้นทีร่าบ กรอกขอ้มูล ข้อ ก. 1 (หนำ้ 3 – 4) และ ข้อ 2 (หนำ้ 11) 
  3.2 ส ำนกังำนตั้งอยูบ่นภูเขา กรอกขอ้มูล ข้อ ข. 1 (หนำ้ 5 – 6) และ ข้อ 2 (หนำ้ 11) 
  3.3 ส ำนกังำนตั้งอยูบ่นเกาะหรือส ำนกังำน กรอกขอ้มูล ข้อ ค. 1 (หนำ้ 7 – 8) และ ข้อ 2 (หนำ้ 11) 
   ตั้งอยูใ่นพื้นทีร่าบแต่มสีภาพคล้ายเกาะ    
  3.4 ส ำนกังำนตั้งอยูใ่นพื้นทีร่าบบริเวณภูเขา กรอกขอ้มูล ข้อ ง. 1 (หนำ้ 9 – 10) และ ข้อ 2 (หนำ้ 11) 
และน ำขอ้มูลท่ีไดม้ำสรุปกรอกในหนำ้ 1 ของแบบค ำขอฯ พร้อมรวมคะแนนท่ีไดใ้นแต่ละขอ้ 

2 

2. วธีิการกรอก (โปรดอ่านให้เข้าใจก่อนกรอกแบบค าขอ)                                
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  ข้อ 3  (ความเส่ียงภัย) และ ข้อ 4 (ความชุกชุมของโรคภัยไข้เจ็บ) กรอกข้อมูลในหน้ำ 1 ของแบบค ำขอฯ                   
โดยส ำนกังำนใดท่ีตั้งอยูใ่นพ้ืนท่ีท่ีไดรั้บกำรก ำหนดจำกคณะกรรมกำรพิจำรณำก ำหนดส ำนกังำนท่ีตั้งอยูใ่นพ้ืนท่ีพิเศษ
ใหเ้ป็นพ้ืนท่ีเส่ียงภยั หรือพ้ืนท่ีท่ีมีควำมชุกชุมของโรคภยัไขเ้จ็บจะไดรั้บคะแนนตำมเกณฑด์งักล่ำว ทั้งน้ี ขอ้มูลพ้ืนท่ีเส่ียงภยั
และพ้ืนท่ีท่ีมีควำมชุกชุมของโรคภยัไขเ้จ็บจะจดัส่งให้กบัหน่วยงำนตน้สังกดัส ำนกังำน และคณะกรรมกำรพิจำรณำ
ก ำหนดส ำนกังำนท่ีตั้งอยูใ่นพ้ืนท่ีพิเศษระดบัจงัหวดัเพ่ือใชป้ระกอบกำรพิจำรณำ 
 

 4. กรอกขอ้มูลตำมค ำแนะน ำ โดยท ำเคร่ืองหมำย หน้ำขอ้ท่ีก ำหนดเลือก และปฏิบติัตำมค ำแนะน ำ                    
ในกำรกรอกอยำ่งเคร่งครัด หำกกรอกขอ้มูลไม่ครบถว้น ไม่ชดัเจน หรือไม่ถูกตอ้งตรงกบัควำมเป็นจริง จะไม่อยูใ่นข่ำย
ไดรั้บกำรพิจำรณำเป็นส ำนกังำนในพ้ืนท่ีพิเศษ 
 

 5. ให้กรอกระยะทำงตำมลกัษณะถนนแต่ละแบบให้ชดัเจน ระยะทำงท่ีต ่ากว่า 1 กิโลเมตรแรกของทุกขอ้          
ไม่ต้องปัดเศษ  ให้ใช้ตัวเลขระยะทำงจริง เช่น ระยะทำงจริงของกิโลเมตรแรกได้ 0.6 กิโลเมตร ไม่ให้ปัดเศษ               
ข้ึนเป็น 1 กิโลเมตร 
ระยะทำงตั้งแต่ 1 กิโลเมตรข้ึนไป หำกมีเศษของระยะทำง เช่น ระยะทำงระหว่ำง 0 – 0.4 กิโลเมตร ปัดลง ตั้ งแต่              
0.5 กิโลเมตรปัดข้ึน 
 

 6. ใหส้ ำนกังำนจดัท ำแผนท่ีแสดงท่ีตั้งและเสน้ทำงจำกส ำนกังำนถึงท่ีวำ่กำรอ ำเภอ โดยแสดงรำยละเอียดของ
ท่ีตั้งส ำนกังำน เช่น ส ำนกังำนท่ีตั้งอยูติ่ดถนนสำยหลกั หรือถนนสำยยอ่ย ซ่ึงแยกออกจำกถนนสำยหลกัไปยงัหมู่บำ้น 
ต ำบล อ ำเภอ และเส้นทำง เช่น ทำงเดินเท้ำ ถนนล ำลอง ถนนลำดยำง หรือคอนกรีต พร้อมระบุระยะทำงของถนน                    
แต่ละประเภทใหช้ดัเจน เพื่อเป็นหลกัฐำนประกอบกำรพิจำรณำในแบบค ำขอฯ หนำ้ 12 
 

 7. ใหศึ้กษำและท ำควำมเขำ้ใจเร่ืองส านักงานตั้งอยู่บนเกาะ มีกำรปรับปรุงแกไ้ขเพ่ิมเติมในหลกัเกณฑก์ำรพิจำรณำ
ก ำหนดส ำนักงำนในพ้ืนท่ีพิเศษ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 เพื่อให้ชัดเจนและเหมำะสมยิ่งข้ึน โดยส ำนักงำน                        
ตั้งอยู่บนเกำะตอ้งเดินทำงสัญจรโดยทำงเรือหรือทำงอำกำศเท่ำนั้น ไม่สำมำรถสัญจรโดยทำงถนนได ้กรณีมีสะพาน               
ที่รถสัญจรได้เช่ือมกับแผ่นดินแล้ว /  กรณี เกาะที่มีแพขนานยนต์  เรือเฟอร์ร่ี หรือพาหนะอ่ืนใดที่สามารถน ารถยนต์                    

ข้ามไปที่เกาะได้ โดยพิจำรณำเฉพำะพำหนะรับ-ส่งภำยในจังหวดัเดียวกันและพำหนะดังกล่ำวเป็นกำรให้บริกำร                
แก่ บุคคลทั่วไป เป็นประจ ำโดยมี เส้นทำงเดินเรือท่ีแน่นอนและอัตรำค่ ำโดยสำรท่ีแน่นอน ไม่ ถือว่าส ำนักงำน                                          
ท่ีตั้งบนพ้ืนท่ีดงักล่ำวเป็นส านักงานตั้งอยู่บนเกาะ  หากเข้าเกณฑ์ให้กรอกข้อมูลข้อ  ค  หน้า  7  –  8 
 

 8. ให้ศึกษำและท ำควำมเขำ้ใจเร่ืองส านักงานตั้งอยู่ในพื้นที่ราบบริเวณภูเขา ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีมีกำรเพ่ิมเติมหลกัเกณฑ์
กำรพิจำรณำก ำหนดส ำนักงำนในพ้ืนท่ีพิเศษ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 เพ่ือให้ชดัเจนและเหมำะสมยิ่งข้ึน เน่ืองจำก
ส ำนกังำนดงักล่ำวมีควำมเป็นอยูย่ำกล ำบำกเช่นเดียวกบัส ำนกังำนท่ีตั้งอยูบ่นภูเขำ คือ ต้องเดินทางเข้าออกขึน้-ลง ข้ามภูเขา

ที่ผ่านเกณฑ์ความสูง  (ความสูงเฉลี่ยของแต่ละจังหวัด) ที่คณะกรรมการก าหนด แต่ส ำนกังำนตั้งอยู่ในต ำแหน่งท่ีต ่ำกว่ำ
เกณฑ์ควำมสูงท่ีคณะกรรมกำรฯ ก ำหนด (โดยทุกเส้นทางต้องมีการเดินทางเข้าออกขึ้น-ลง ข้ามภูเขา) หำกส ำนักงำน               
มีเส้นทำงเดินทำงเลียบเชิงเขำท่ีใช้สัญจรโดยไม่จ ำตอ้งเดินทำงข้ึนลงผ่ำนภูเขำ กรณีน้ีไม่ถือว่ำเป็นส ำนักงำนท่ีตั้ งอยู ่                
ในพ้ืนท่ีรำบบริเวณภูเขำ  หำกส ำนกังำนท่ีเขำ้เกณฑส์ านักงานตั้งอยู่ในพื้นทีร่าบบริเวณภูเขา  ใหก้รอกขอ้มูล  ข้อ ง.   (หน้า 9  –  10)  
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125 กม. 
65 กม. 

45 กม. 
30 กม. 

50 กม. 

 

 9. ให้ศึกษาและท าความเข้าใจเร่ืองพื้นที่โอบล้อมและเร่ืองเคร่ืองมือส่ือสาร ซ่ึงเป็นเร่ืองที่มีการปรับปรุงแก้ไข
เพิ่มเติมในหลกัเกณฑ์กำรพิจำรณำก ำหนดส ำนักงำนในพ้ืนท่ีพิเศษ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2556 เพื่อให้เกิดควำมชดัเจน
มำกข้ึน ส ำหรับหลกัเกณฑ์เร่ืองเคร่ืองมือส่ือสำรไดมี้กำรก ำหนดถอ้ยค ำให้มีควำมชัดเจนข้ึนโดยไม่ค ำนึงถึงว่ำเคร่ืองมือ
ส่ือสำรของหน่วยงำนไดรั้บกำรจดัหำมำจำกแหล่งใด ดงัน้ี 
 

 - หลกัเกณฑเ์ร่ืองพ้ืนท่ีโอบลอ้ม ของหลกัเกณฑพื์้นทีร่าบหน้าที ่4 ยกเลกิ ส ำหรับหนำ้ 6 และ 10 มีกำรแกไ้ขเป็น 
   3.   ส ำนกังำนตั้งอยูใ่นพ้ืนท่ีท่ีมีกำรเดินทำงยำกล ำบำก (เลือกเพียง 1 ขอ้) (10 คะแนน) 
 กรณีส ำนกังำนตั้งอยูใ่นพ้ืนท่ีท่ีมีเส้นทางเข้าออกได้เพียงเส้นทางเดียว และตอ้งเป็นกำรเดินทำงขึน้-ลง เข้า-ออก                   
ข้ามภูเขา (ไม่รวมถึง ส ำนกังำนท่ีเดินทางเลียบเชิงเขาโดยไม่มีกำรเดินทำงข้ึน-ลงเขำ) หากระหว่างเดินทางพบเส้นทางแยก          
ท่ีสำมำรถเดินทำงโดยรถยนตไ์ปยงัศำลำกลำงจงัหวดัหรือไปยงัจงัหวดัอ่ืนได ้ให้วัดระยะทางจากส านักงานถึงทางแยก
ดงักล่าว (โดยไม่ค านึงว่าเส้นทางแยกที่สามารถเดินทางไปยังศาลากลางจังหวดัหรือไปยังจงัหวัดอ่ืนได้จะมีระยะทางต่อไป
อกีเท่าใด) แต่หำกทำงแยกดงักล่ำว เป็นทำงแยกท่ีมำบรรจบกนัและตอ้งเดินทำงต่อโดยเส้นทำงเดียวกนัโดยไม่มีทำงเลือกอ่ืน
ให้ถือเป็นกำรเดินทำงเขำ้ออกไดเ้ส้นทำงเดียวและให้วดัระยะทำงต่อจนถึงเส้นทำงแยกท่ีสำมำรถเดินทำงโดยรถยนต์ได ้                     
โดยวดัระยะทำงท่ีใกลท่ี้สุด  
 

 - หลกัเกณฑเ์ร่ืองเคร่ืองมือส่ือสำร ในหนำ้ท่ี 11 ขอ้ 2 มีกำรแกไ้ขเป็น 
  ข้อ 2. ความขาดแคลนสาธารณูปโภค สาธารณูปการ หรือปัจจยัพื้นฐานในการด ารงชีพ (20 คะแนน) 
   โทรศัพท์ทีส่ามารถน ามาใช้ภายในส านักงาน 
  2.5 ไม่มโีทรศพัท ์โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี วทิยส่ืุอสำร จานดาวเทยีมเพ่ือการส่ือสาร   (3 คะแนน)                
   หรือเคร่ืองมือส่ือสารอ่ืนใด ไวใ้ชป้ระจ ำส ำนกังำน  

  (ยกเวน้เคร่ืองมือส่ือสำรส่วนตวัของเจำ้หนำ้ท่ีฯ ท่ีช ำระค่ำใชบ้ริกำรเอง)  
                                                                             

 10. การพจิารณาพื้นทีโ่อบล้อม ให้พจิารณาตามตวัอย่างดงัต่อไปนี ้
 กรณีที่ 1 ส ำนกังำน ก. ตั้งอยูบ่นภูเขำ (เดินทำงข้ึน – ลง เขำไดเ้ส้นทำงเดียว) ระหวำ่งเดินทำงพบเส้นทำงแยกท่ี 1 
ท่ีสำมำรถเดินทำงโดยรถยนตไ์ด ้แต่เส้นทำงดงักล่ำวเป็นเส้นทำงท่ีกลบัมำบรรจบกนัและตอ้งเดินทำงต่อเส้นทำงเดียวกนั
โดยไม่สำมำรถเลือกเส้นทำงอ่ืนได ้(จุดน้ีให้ถือวำ่เป็นเส้นทำงเดียวกนัและให้วดัระยะทำงท่ีใกลท่ี้สุด) ต่อมำเดินทำง             
มำพบเส้นทำงแยกท่ี 2 ซ่ึงสำมำรถเดินทำงโดยรถยนต์ไปยงัศำลำกลำงจังหวดัหรือไปยงัจังหวดัอ่ืนได้  กรณีนี ้                   
ให้วดัระยะทางจากส านักงาน ก. ถึงเส้นทางแยกที ่2 ดงักรณีตวัอย่างที ่1 

ตวัอย่างที ่1 ส านักงาน ก.   จงัหวดั A 
 

 

                                                                           20 กม. 
            

                                          
         

                                                
                                                   
                                     

  

                                                                                          
วธีิค ำนวณ  พ้ืนท่ีโอบลอ้ม  20 กม. + 30 กม. + 45 กม.  =    95 กม. 
       จุดส้ินสุดกำรคิดระยะทำง                                                                                                        

ส านักงาน ก. 

ศาลากลาง 

อ ำเภอ ง. 

ไปจงัหวดั B * 
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(อ ำเภอ ง. เขำ้ออกไดท้ำงเดียว) 

* 

* 
* * 

* 

30 กม. 
20 กม. 

50 กม. 

 

 กรณีที่ 2 ส ำนักงำน ข. ตั้งอยู่บนท่ีรำบระหว่ำงภูเขำ (เดินทำงข้ึน – ลง เขำได้เส้นทำงเดียว) ระหว่ำงเดินทำง               
พบเส้นทำงแยกท่ีสำมำรถเดินทำงโดยรถยนต์ได้ ซ่ึงเป็นเส้นทำงท่ีแยกไปยังอ ำเภอ ง. ได้ แต่ไม่สำมำรถเดินทำง                   
ไปยงัจงัหวดัอ่ืนหรือศำลำกลำงจงัหวดัได ้(คือเป็นเส้นทำงท่ีเขำ้ออกไดเ้ส้นทำงเดียว) จุดนี้จะยังไม่ถือว่าเป็นเส้นทางแยก
ตามหลักเกณฑ์พื้นที่โอบล้อม ต่อมำเดินทำงพบเส้นทำงแยกท่ี 2 ซ่ึงสำมำรถเดินทำงโดยรถยนต์ไปยงัศำลำกลำงจงัหวดั
หรือไปยงัจงัหวดัอ่ืนได ้กรณีนี ้ให้วดัระยะทางจากส านักงาน ข. ถึงเส้นทางแยกที ่2 ดงักรณีตวัอย่างที ่2 

 

ตวัอย่างที ่2 ส านักงาน ข.   จงัหวดั B 

 
 

 
                                         
 

 
                                                             . 

 
วธีิค ำนวณ  พ้ืนท่ีโอบลอ้ม 20 กม. + 50 กม.  =    70 กม. 
 

       จุดส้ินสุดกำรคิดระยะทำง 
 
 
 
 กรณีที่ 3 ส ำนกังำน จ. ตั้งอยูบ่นภูเขำ (เดินทำงข้ึน – ลง เขำไดเ้ส้นทำงเดียว) ระหวำ่งเดินทำง           
พบเส้นทำงแยก ซ่ึงเส้นทำงแยกดงักล่ำว สำมำรถเดินทำงโดยรถยนตไ์ปยงัศำลำกลำงจงัหวดัหรือ ไปยงัจงัหวดัอ่ืน
ได ้กรณีนีใ้ห้วดัระยะทางจากส านักงาน จ. ถึงเส้นทางแยกดงักล่าว ดงักรณีตวัอย่างที ่3 
 

ตวัอย่างที ่3 ส านักงาน จ.   จงัหวดั A 

 
 
 

                                          
 
 

 
 
 
วธีิค ำนวณ  พ้ืนท่ีโอบลอ้ม =    60 กม. 
 
 

       จุดส้ินสุดกำรคิดระยะทำง 
 

 
 

ส านักงาน ข. 

อ ำเภอ ง. จงัหวดั C 

ศำลำกลำง 

ไปจงัหวดั B 

ส านักงาน จ. 
จ. 
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ศาลากลาง 
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 11. การพจิารณาระยะทางของส านักงานตั้งอยู่บนเกาะ ให้พจิารณาตามตวัอย่างดงัต่อไปนี ้  
  1.  การวดัระยะทางจากส านักงานถึงทีว่่าการอ าเภอ   แยกเป็น 2 กรณี ดงัน้ี 
   กรณีที ่1  ส ำนกังำนไม่ไดต้ั้งอยูบ่นเกำะท่ีตั้งท่ีวำ่กำรอ ำเภอ 
 ส ำนักงำนส้มตั้งอยู่บนเกำะกำร้องซ่ึงไม่ได้เป็นเกำะท่ีตั้ งท่ีว่ำกำรอ ำเภอ  กำรค ำนวณระยะทำงจำกส ำนักงำนส้ม             
ไปยงัเกำะกำเหวำ่ซ่ึงเป็นเกำะท่ีตั้งท่ีวำ่กำรอ ำเภอ ใหพ้จิำรณำ ดงัน้ี 
   1.   วดัระยะทำงจำกส านักงานส้มถงึท่าเทยีบเรือบนเกาะทีต่ั้งส านกังาน (ท่ำเทียบเรือ ก.) เน่ืองจำกระยะทำงใกล้
กวำ่เดินทำงไปยงัท่ำเทียบเรือ ข.     
   2.   วดัระยะทำงจำกท่ำเทียบเรือบนเกำะท่ีตั้งท่ีวำ่กำรอ ำเภอ (ท่ำเทียบเรือ ค.) ไปจนถึงท่ีวำ่กำรอ ำเภอ    
วธีิค านวณ    ระยะทางจากส านักงานถึงทีว่่าการอ าเภอ    =  10 กม. + 5 กม.  = 15 กม.  ดงักรณีตวัอย่างที ่1  
 

  กรณีที ่2  ส ำนกังำนตั้งอยูบ่นเกำะท่ีตั้งท่ีวำ่กำรอ ำเภอ 
 ส ำนักงำนองุ่นตั้ งอยู่บนเกำะกำเหว่ำซ่ึงเป็นเกำะท่ีตั้ งท่ีว่ำกำรอ ำเภอ  กำรค ำนวณระยะทำงจำกส ำนักงำน             
ไปยงัท่ีวำ่กำรอ ำเภอ ใหพิ้จำรณำ ดงัน้ี 
 วดัระยะทำงจำกส ำนกังำนองุ่นไปจนถึงท่ีวำ่กำรอ ำเภอ  
วธีิค านวณ    ระยะทางจากส านักงานถึงทีว่่าการอ าเภอ    =  8  กม.  ดังกรณีตวัอย่างที่ 2  
 
  

 
                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                     
  
                                                                              
 

                                          
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
  
    
 
 
 
 

ระยะทางรวม = 8 กม. 

วดัระยะทางจาก
ส านักงานถึงทีว่่าการ

อ าเภอ (8 กม.) 

ระยะทางรวม = 15 กม. 

เกาะการ้อง 

ท่าเทียบเรือ (ก)
บนเกาะ  

 

ทีว่่าการ
อ าเภอ 

1. วดัระยะทางจาก
ส านักงานถึง             

ท่าเทยีบเรือบนเกาะ 
(10 กม). 

2. วดัระยะทางจาก          
ท่าเทยีบเรือบนเกาะ

ถึงทีว่่าการอ าเภอ 
(5 กม.) 

8 กม. 

 

5 กม. 

 
 
 

 
 

 

ศาลากลาง 
จังหวดั 

ท่าเทียบเรือ    
(ข) บนเกาะ  

 

เรือ 13 
กม. 

ท่าเทียบเรือ           
(ง) บนฝ่ัง 

 

45 กม. 

 เรือ 30 
กม. 

เรือ 10 
กม. 

6 

สนง. 
ส้ม 

10 กม. 

 12 กม. 

 

เรือ 20 
กม. 

สนง. 
องุ่น 

5 กม. 

 
4 กม. 

 ท่าเทียบเรือ 
(ค.) บนเกาะ 

 เรือ 30 
กม. 

*   หมายเหตุ : กำรวดัระยะทำงเดินทำงไปท่ีวำ่กำรอ ำเภอไม่นับรวมระยะทางเดนิทางโดยเรือ 

 

 
 

กรณีตวัอย่างที ่2  

กรณีตวัอย่างที ่1  
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  2.  การวดัระยะทางที่ใช้เดนิทางโดยเรือ แยกเป็น 2 กรณี ดงัน้ี 

  กรณีที ่1  ส ำนกังำนไม่ไดต้ั้งอยูบ่นเกำะท่ีตั้งท่ีวำ่กำรอ ำเภอ  
 ส ำนักงำนส้มตั้งอยู่บนเกำะกำร้องซ่ึงไม่ไดเ้ป็นเกำะท่ีตั้งท่ีว่ำกำรอ ำเภอ จึงตอ้งเดินทำงโดยเรือเพื่อไปยงัเกำะท่ีตั้งท่ีวำ่กำร
อ ำเภอและเดินทำงขำ้มฝ่ังไปยงัศำลำกลำงจงัหวดั ดงันั้น กำรค ำนวณระยะทำงท่ีใชเ้ดินทำงโดยเรือ ตอ้งพิจำรณำ เป็น 2 ขั้นตอน ดงัน้ี 
  1. วดัระยะทำงจำกท่ำเทียบเรือบนเกำะท่ีตั้ งส ำนักงำนถึงท่ำเทียบเรือบนฝ่ังท่ีตั้ งศำลำกลำงจงัหวดั (ท่ำเทียบเรือ ก.              
ถึงท่ำเทียบเรือ ง. เน่ืองจำกเป็นเส้นทางเดนิเรือส้ันทีสุ่ด) 
  2. วดัระยะทำงจำกท่ำเทียบเรือบนเกำะท่ีตั้ งส ำนักงำนถึงท่ำเทียบเรือบนเกำะท่ีตั้ งท่ีว่ำกำรอ ำเภอ (ท่ำเทียบเรือ ก.                     
ถึงท่ำเทียบเรือ ค.) 
วธีิค านวณ     ระยะทางเดนิทางโดยเรือ   =    20 กม. + 10 กม. = 30 กม.  ดงักรณีตวัอย่างที่ 3  
 

  กรณีที ่2  ส ำนกังำนตั้งอยูบ่นเกำะท่ีตั้งท่ีวำ่กำรอ ำเภอ 
 ส ำนักงำนองุ่นตั้งอยู่บนเกำะกำเหวำ่ซ่ึงเป็นเกำะท่ีตั้งท่ีวำ่กำรอ ำเภอ  จึงไม่มีกำรเดินทำงขำ้มไปยงัเกำะท่ีตั้งท่ีว่ำกำรอ ำเภอ                 
แต่มีกำรเดินทำงขำ้มฝ่ังท่ีตั้งศำลำกลำงจงัหวดัโดยเรือ ดงันั้นกำรค ำนวณระยะทำงท่ีใชเ้ดินทำงโดยเรือ ใหพ้ิจำรณำ ดงัน้ี 
  1. ระยะทำงเดินทำงโดยเรือจำกท่ำเทียบเรือบนเกำะท่ีตั้งส ำนกังำนถึงท่ำเทียบเรือบนฝ่ังท่ีตั้งศำลำกลำงจงัหวดั 
(ท่ำเทียบเรือ ค. ถึงท่ำเทียบเรือ ง. เน่ืองจำกเป็นเส้นทางเดนิเรือส้ันทีสุ่ด) 
วธีิค านวณ    ระยะทางเดนิทางโดยเรือ   =   30  กม.  ดังกรณีตวัอย่างที ่4  
 
 
  
                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                     
  
                                                                              
 

                                          
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
  
    
 
 
 
  

ระยะทางรวม = 30 กม. 

ระยะทางรวม = 30 กม. 

7 

เกาะการ้อง 

ท่าเทียบเรือ 
(ก)บนเกาะ  

 ทีว่่าการ
อ าเภอ 

2. วดัระยะทางจาก          
ท่าเทยีบเรือบนเกาะ

ถึงทีว่่าการอ าเภอ 
(10 กม.) 

สนง. 
องุ่น 

8 กม. 

 

5 กม. 

 
 
 

 
 

 

ศาลากลาง 
จังหวดั 

ท่าเทียบเรือ    
(ข) บนเกาะ  

 

เรือ 13 
กม. ท่าเทียบเรือ           

(ง) บนฝ่ัง 

 
45 กม. 

 เรือ 30 
กม. 

สนง. 
ส้ม 

10 กม. 

 

12 กม. 

 

เรือ 30 
กม. 

ท่าเทียบเรือ 
(ค.) บนเกาะ 

 
1. ระยะทางจาก    

ท่าเทยีบเรือบนเกาะ
ถึงท่าเทยีบเรือบนฝ่ัง 

(30 กม.) 

เรือ 20 
กม. 

เรือ 10 
กม. 

1. วดัระยะทางจาก         
ท่าเทยีบเรือบนเกาะ
ถึงท่าเทยีบเรือ        
บนฝ่ัง (20 กม.) 

4 กม. 

 

*   หมายเหตุ :  กรณีมีท่ำเทียบเรือหลำยแห่งใหว้ดัระยะทำงเดินเรือท่ีสั้นท่ีสุด 

 
 

กรณีตวัอย่างที ่3 

กรณีตวัอย่างที ่4  



สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 
   

                   เกาะกาเหว่า 
  

 
  3.  การวัดระยะทางจากส านักงานถึงศาลากลางจังหวัด  เป็นกำรวดัระยะทำงจำกส ำนกังำน (ไม่รวมระยะทำง
เดินทำงโดยเรือ) จนถึงท่ำเทียบเรือบนเกำะท่ีตั้งส ำนักงำน และ วดัระยะทำงจำกท่ำเทียบเรือบนฝ่ังท่ีตั้งศำลำกลำง
จงัหวดัไปจนถึงศำลำกลำงจงัหวดัทั้งส ำนกังำนท่ีตั้งอยูบ่นเกำะท่ีตั้งท่ีวำ่กำรอ ำเภอ และส ำนกังำนท่ีไม่ไดต้ั้งอยูบ่นเกำะท่ีตั้ง
ท่ีวำ่กำรอ ำเภอ  จึงพจิำรณำ เช่นเดียวกนัทั้ง 2 กรณี ดงัน้ี 
   1.  วดัระยะทำงจำกส านักงานส้มถึงท่าเทียบเรือบนเกาะที่ตั้งส านักงาน (ท่ำเทียบเรือ ก.) เน่ืองจำกระยะทำง
ใกลก้วำ่เดินทำงไปยงัท่ำเทียบเรือ ข. และ วดัระยะทำงจำกท่ำเทียบเรือบนฝ่ังท่ีตั้งศำลำกลำงจงัหวดัไปจนถึงศำลำกลำงจงัหวดั  

วธีิค านวณ    ระยะทำงจำกส ำนกังำนถึงศำลำกลำงจงัหวดั    =  10 กม. + 45 กม.  = 55 กม.  ดงักรณีตวัอย่างที ่5  
  2. วดัระยะทำงจำกส านักงานองุ่นถึงท่าเทียบเรือบนเกาะที่ตั้งส านักงาน (ท่ำเทียบเรือ ค.) และ วดัระยะทำง
จำกท่ำเทียบเรือบนฝ่ังท่ีตั้งศำลำกลำงจงัหวดัไปจนถึงศำลำกลำงจงัหวดั  

วธีิค านวณ    ระยะทำงจำกส ำนกังำนถึงศำลำกลำงจงัหวดั    =  4 กม. + 45 กม.  = 49 กม.  ดงักรณีตวัอย่างที ่6  
 
 
 

   

 
                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                     
  
                                                                              
 

                                          
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
  
    
 
 
 
 
 
 
 

ระยะทางรวม = 55 กม. 

เกาะการ้อง 

ท่าเทียบเรือ (ก)
บนเกาะ  

 

ทีว่่าการ
อ าเภอ 

ระยะทางจาก
ส านักงานถึง             

ท่าเทยีบเรือบนเกาะ 
(10 กม). 

ระยะทางจาก
ส านักงานองุ่นถึง          
ท่าเทยีบเรือบนเกาะ 

(4 กม.) 

ระยะทางจากส านักงาน

ถึงทีว่่าการอ าเภอ 
(8 กม.) 

8 กม. 

 

 
 

 
 

 

ท่าเทียบเรือ    
(ข) บนเกาะ  

 

เรือ 13 
กม. 

ท่าเทียบเรือ           
(ง) บนฝ่ัง 

 

45 กม. 

 เรือ 30 
กม. 

เรือ 10 
กม. 

*   หมายเหตุ : กำรวดัระยะทำงเดินทำงไปศำลำกลำงจงัหวดัไม่นับรวมระยะทางเดนิทางโดยเรือ 

 

 
 

ระยะทางรวม = 49 กม. 

สนง. 
ส้ม 

10 กม. 

 12 กม. 

 

เรือ 20 
กม. 

สนง. 
องุ่น 

4 กม. 

 ท่าเทียบเรือ 
(ค.) บนเกาะ 

 เรือ 30 
กม. 
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ศาลากลาง 
จังหวดั 

กรณตีัวอย่างที่ 5  

กรณตีัวอย่างที่ 6  



สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 
   

 
 12.  การพจิารณาทีต่ั้งส านักงาน ให้พจิารณาตามตวัอย่างดงัต่อไปนี ้
กำรพิจำรณำท่ีตั้งส ำนกังำน ใหพิ้จำรณำจำกเกณฑค์วำมสูงท่ีคณะกรรมกำรก ำหนดในแต่ละจงัหวดั โดยพิจำรณำดงัน้ี 
 ส ำนักงำนท่ีตั้ งอยู่ใน พื้นที่ ราบ  หมำยถึง ส ำนักงำน ท่ีตั้ งอ ยู่ในพื้นที่ที่ต ่ าก ว่าเกณฑ์ความสูง                         
ทีค่ณะกรรมการก าหนด  
 ส ำนักงำน ท่ีตั้ งอยู่บน ภู เข า หมำยถึง ส ำนักงำนที่ ตั้ งอ ยู่ ใน พื้ นที่ที่ สู งตั้ งแ ต่ เกณ ฑ์ความ สูง                           
ทีค่ณะกรรมการก าหนด  
 ส ำนักงำนท่ีตั้ งอยู่ในพื้นที่ราบบริเวณภูเขา หมำยถึง ส ำนักงำนมีลักษณะการเดินทางยากล าบาก
เช่นเดียวกับส านักงานที่ตั้งอยู่บนภูเขา คือ ต้องเดินทางเข้าออกขึ้น-ลง ข้ามภูเขาที่ผ่านเกณฑ์ความสูง  (ความสูงเฉลี่ย                  
ของแต่ละจงัหวดั) ที่คณะกรรมการก าหนดแต่ส ำนกังำนตั้งอยูใ่นต ำแหน่งท่ีต ่ำกวำ่เกณฑค์วำมสูงท่ีคณะกรรมกำรก ำหนด                    
(โดยทุกเส้นทางต้องมีการเดินทางเข้าออก ขึ้น-ลง ข้ามภูเขา) หากส ำนักงำนมีเส้นทางเดินทางเลียบเชิงเขาท่ีใชส้ัญจร 
โดยไม่จ ำตอ้งเดินทำงข้ึนลงผำ่นภูเขำ กรณีน้ีไม่ถือว่าเป็นส านักงานทีต่ั้งอยู่ในพื้นทีร่าบบริเวณภูเขา 
 
 

ตัวอย่าง 
 
 

 
 

                                                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 

  

สรุป    ส านักงาน B และ ส านักงาน D (จงัหวดั ก.) ถือเป็นส านักงานทีต่ั้งอยู่บนภูเขา  
 ส านักงาน  A ส านักงาน C (จังหวดั ก.) และส านักงาน  G (จังหวดั ข.) ถือเป็นส านักงานที่ตั้ งอยู่ในพื้นที ่            
ราบบริเวณภูเขา เน่ืองจำก ส านักงาน A และส านักงาน C ตอ้งเดินทำงข้ึน-ลง ขำ้มภูเขำเช่นเดียวกบัส ำนักงำนท่ีตั้งอยู ่                 
บนภูเขำ ส ำหรับส านักงาน G กำรเดินทำงข้ึนลงขำ้มภูเขำ กำรเดินทำงไม่ผ่ำนส ำนักงำนท่ีมีเกณฑ์ควำมสูงระดบัภูเขำ                 
แต่เสน้ทำงท่ีใชเ้ดินทำงมีลกัษณะกำรเดินทำงเช่นเดียวกบัส ำนกังำนท่ีตั้งอยูบ่นภูเขำและกำรเดินทำงผำ่นเกณฑค์วำมสูง
ระดบัภูเขำตำมท่ีคณะกรรมกำรก ำหนด       
 ส ำหรับส านักงาน  E และ ส านักงาน F ถือเป็นส ำนกังำนตั้งอยูใ่นพื้นทีร่าบ เน่ืองจำกส านักงาน E ตั้งอยูใ่นพ้ืนท่ี
รำบช่วงทำงลำดลงเขำและเดินทำงต่อไปยงัพ้ืนรำบ ส ำหรับส ำนกังำน F กำรเดินทำงเลียบเชิงเขำกำรเดินทำงไม่ตอ้ง
เดินทำงข้ึน-ลงผ่ำนควำมสูงระดบัภูเขำ ดงันั้น ส านักงานทั้งสองแห่งจงึไม่เข้าหลกัเกณฑ์ส านักงานทีต่ั้งอยู่ในพื้นทีร่าบ
บริเวณภูเขา  

 

 

 

ส านักงาน A 

ส านักงาน B 

ส านักงาน C ส ำนกังำนท่ีตั้งอยูใ่น
พืน้ที่ราบ 
บริเวณภูเขา 

ถือเป็น ส ำนกังำน 
ตั้งอยูใ่นพื้นที่ราบ 

 
เกณฑ์ความสูง  
(ความสูงเฉลี่ยของแต่ละจังหวัด)                    
 

ที่คณะกรรมการก าหนด 
 

ถือเป็น ส ำนกังำน  
ท่ีตั้งอยูใ่นพืน้ที่ราบ

บริเวณภูเขา 

 
 

ส านักงาน G ส านักงาน E 

ส านักงาน D 

ส านักงาน F 
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ส านักงาน E  
ส านักงาน A 

จงัหวดั ก. 

จงัหวดั ข. 


