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เอกสารประกอบการกรอกข้ อมูลขอกาหนดเป็ นสานักงานในพืน้ ทีพ่ เิ ศษ
1. แบบคาขอกาหนดเป็ นสานักงานในพื้นทีพ่ เิ ศษ

(จำนวน 12 หน้ำ)

1.1 ลักษณะที่ต้ งั สำนักงำน จำแนกออกเป็ น 4 ประเภท คือ
ก. ส านั ก งานตั้ ง อยู่ ในพื้ น ที่ ร าบ หมำยถึ ง ส ำนั ก งำนที่ ตั้ งอยู่ ใ นพื้ นที่ ที่ ต่ า กว่ าเกณ ฑ์ ควำมสู ง
ที่คณะกรรมกำรพิจำรณำกำหนดสำนักงำนที่ต้ งั อยูบ่ นพื้นที่พิเศษกำหนดในแต่ละจังหวัด
ข. ส านั ก งานตั้ งอยู่ บนภู เขา หมำยถึ ง ส ำนั ก งำนที่ ตั้ งอยู่ บ นพื้ นที่ ที่ สู งตั้ งแต่ เกณ ฑ์ ควำมสู ง
ที่คณะกรรมกำรพิจำรณำกำหนดสำนักงำนที่ต้ งั อยูบ่ นพื้นที่พิเศษกำหนดในแต่ละจังหวัด
ค. สานักงานตั้งอยู่บนเกาะ หมำยถึง สำนักงำนที่ต้ งั อยู่บนพื้นที่ ที่มีน้ ำล้อมรอบโดยตลอด พื้นที่ที่มีลกั ษณะ
ตัด ขำดตลอดปี และต้อ งเดิ น ทำงสั ญ จรโดยทำงเรื อ หรื อ ทำงอำกำศเท่ ำนั้ น ไม่ ส ำมำรถสั ญ จรโดยทำงถนนได้
กรณีมีสะพานที่รถสัญจรได้ เชื่ อมกับแผ่นดินแล้ ว / กรณีเกาะทีม่ ีแพขนานยนต์ เรื อเฟอร์ รี่ หรื อพาหนะอื่นใดทีส่ ามารถนารถยนต์
ข้ ามไปที่เกาะได้ โดยพิจำรณำเฉพำะพำหนะรั บ -ส่ งภำยในจังหวัดเดี ยวกัน และพำหนะดังกล่ำวเป็ นกำรให้บ ริ กำร
แก่ บุ ค คลทั่ ว ไปเป็ นประจ ำโดยมี เส้ น ทำงเดิ น เรื อที่ แน่ นอนและอั ตรำค่ ำโดยสำรที่ แน่ นอน ไม่ ถื อว่ าส ำนั กงำน
ที่ต้ งั บนพื้นที่ดงั กล่ำวเป็ นสำนักงำนตั้งอยูบ่ นเกำะชัดเจน โดยที่ประชุมได้พิจารณาวัตถุประสงค์ของการกาหนดหลักเกณฑ์
หมายเหตุ : ทั้ งนี้ ไม่ ห มำยควำมรวมถึ ง กรณี เป็ นแพขนำนยนต์ ห รื อพำหนะที่ บ รรทุ ก สั ต ว์ห รื อ บรรทุ ก ของ
เมื่ อ เสร็ จ ภำรกิ จ แล้ว ขำกลับ พำหนะที่ บรรทุ กของว่ำงจึ งน ำมำใช้รั บส่ งเป็ นครั้ งครำว กรณี เรื อขนำดเล็กที่ ชำวบ้ำน
ต่อขึ้นมำเองและนำมำรับจ้ำงบรรทุกรถยนต์ขำ้ มฝำก หรื อกรณีเรื อเฟอร์ รี่รับ-ส่ งข้ำมจังหวัด เช่น เรื อเฟอร์ รี่ จำกเกำะภูเก็ต
จังหวัดภูเก็ต รับ-ส่ ง ข้ำมจังหวัดมำยังเกำะยำวใหญ่ จังหวัดพังงำ หรื อเรื อเฟอร์ รี่บรรทุกรถยนต์หรื ออุปกรณ์ก่อสร้ำง
เพื่อใช้ในกำรก่อสร้ำง
ง. ส านั ก งานตั้ ง อยู่ ในพื้ น ที่ ร าบบริ เวณภู เขา หมำยถึ ง ส ำนั ก งำนที่ มี ล ักษณะกำรเดิ นทำงยำกล ำบำก
เช่ นเดี ยวกับส ำนักงำนที่ ต้ งั อยู่บนภู เขำ คื อ ต้ องเดินทางเข้ าออกขึ้น-ลง ข้ ามภู เขาที่ผ่ านเกณฑ์ ความสู ง (ความสู งเฉลี่ย
ของแต่ ละจังหวัด) ที่คณะกรรมการกาหนดแต่สำนักงำนตั้งอยูใ่ นตำแหน่งที่ต่ำกว่ำเกณฑ์ควำมสู งที่คณะกรรมกำรกำหนด
(โดยทุกเส้ นทางต้ องมีการเดินทางเข้ าออก ขึ้น-ลง ข้ ามภูเขา) หากสำนักงำนมีเส้ นทางเดินทางเลียบเชิงเขาที่ ใช้สัญจร
โดยไม่ จาต้ องเดินทำงขึน้ ลงผ่านภูเขา กรณี น้ ีไม่ ถือว่ าเป็ นสำนักงำนที่ต้ งั อยูใ่ นพื้นที่รำบบริ เวณภูเขำ
หมายเหตุ กรณี ส านั ก งานที่ ต้ังอยู่ ในพื้ น ที่ร าบแต่ มีส ภาพคล้ ายเกาะ หมำยถึ ง ส ำนัก งำนที่ ต้ งั อยู่บ นพื้ น ที่ ที่ มี น้ ำ
และภูเขำปิ ดล้อม ต้องเดินทำงสัญจรโดยทำงเรื อหรื อทำงอำกำศเท่ำนั้น ไม่สำมำรถสัญจรโดยทำงถนนได้ ให้ สานักงาน
ดังกล่ าวกรอกข้ อมูลเป็ นสานักงานที่ต้ังอยู่บนเกาะเป็ นกรณีพิเศษ และหำกมีเส้นทำงที่ รถยนต์สำมำรถสัญจรได้แล้ว
ไม่ถือว่ำพื้นที่ดงั กล่ำวเป็ นพื้นที่รำบแต่มีสภำพคล้ำยเกำะอีกต่อไป
1.2 แบบคำขอกำหนดเป็ นสำนักงำนในพื้นที่พิเศษ ประกอบด้วย 4 ส่วน คือ
1.
2.
3.
4.

ควำมยำกลำบำกของกำรคมนำคม
ควำมขำดแคลนสำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำร หรื อปั จจัยพื้นฐำนในกำรดำรงชีพ
ควำมเสี่ ยงภัย
ควำมชุกชุมของโรคภัยไข้เจ็บ
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1.3 คะแนนเต็ม 120 คะแนน แบ่งเป็ น
1. ควำมยำกลำบำกของกำรคมนำคม
2. ควำมขำดแคลนสำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำร หรื อปั จจัยพื้นฐำนในกำรดำรงชีพ
3. ควำมเสี่ ยงภัย (รวม 3 ข้อ)
3.1 10 คะแนน
3.2 15 คะแนน
3.3 5 คะแนน
4. ควำมชุกชุมของโรคภัยไข้เจ็บ
4.1 5 คะแนน
4.2 10 คะแนน
4.3 15 คะแนน
4.4 20

(50 คะแนน)
(20 คะแนน)
(30 คะแนน)
(20 คะแนน)
คะแนน

สานักงานใดมีคะแนนรวมตั้งแต่ 50 คะแนนขึน้ ไป ถือว่ าเป็ นสานักงานในพื้นทีพ่ เิ ศษ
ข้ำรำชกำร และลูกจ้ำงประจำที่ ปฏิ บตั ิงำนประจำหรื อลักษณะประจำในสำนักงำนนั้น จะได้รับเงินสวัสดิกำรสำหรับ
กำรปฏิบตั ิงำนประจำสำนักงำนในพื้นที่พิเศษ ในอัตรำคนละ 2,000 บำท ต่อเดือน
2. วิธีการกรอก (โปรดอ่ านให้ เข้ าใจก่ อนกรอกแบบคาขอ)
1. กำรขอกำหนดเป็ นสำนักงำนในพื้นที่พิเศษ ให้เบิกเป็ นรำยสำนักงำน
2. กำรพิจำรณำลักษณะที่ต้ งั ของสำนักงำนว่ำ สำนักงำนตั้งอยูใ่ นพื้นที่รำบ หรื อบนภูเขำ ให้พิจำรณำดังนี้
2.1 สำนักงำนจะต้องกรอกข้อมู ลควำมสู งจำกระดับทะเลปำนกลำง ละติ จูด (latitude) ลองจิ จูด (longitude)
และพิกดั ของสำนักงำน:
กำรหำควำมสู ง จำกระดับ ทะเลปำนกลำงของส ำนั ก งำน ให้ ใ ช้ แ ผนที่ ภู มิ ป ระเทศ 1 :50,000
ของกรมแผนทีท่ หาร กองบัญชำกำรกองทัพไทย ทั้งนี้ ให้กรอกข้อมูลระดับควำมสูงและพิกดั ดังกล่ำว
ในหน้ำ 1 ของแบบคำขอฯ
2.2 เปรี ยบเทียบควำมสู งจำกระดับทะเลปำนกลำงของสำนักงำนที่ ได้กบั เกณฑ์ควำมสู งที่คณะกรรมกำร
พิ จ ำรณำก ำหนดส ำนั ก งำนที่ ต้ ัง อยู่ใ นพื้ น ที่ พิ เศษก ำหนดในแต่ ล ะจัง หวัด ทั้ง นี้ เกณฑ์ ดัง กล่ ำ ว
จะจัดส่ งให้กับ หน่ วยงำนต้น สังกัดของส ำนักงำน และคณะกรรมกำรพิ จำรณำกำหนดส ำนักงำน
ที่ต้ งั อยูใ่ นพื้นที่พิเศษระดับจังหวัดเพื่อใช้ประกอบกำรพิจำรณำ
 หำกควำมสู งจำกระดับทะเลปำนกลำงของสำนักงำนต่ากว่ าควำมสู งที่ คณะกรรมกำรฯ กำหนด
หมำยควำมว่ำ สานักงานเป็ นสานักงานทีต่ ้งั อยู่ในพื้นทีร่ าบ
 ห ำกควำมสู งจำกระดั บ ทะเลป ำน กลำงข องส ำนั ก งำน เท่ ำกั บ ห รื อสู งกว่ าควำมสู ง
ที่คณะกรรมกำรฯ กำหนด หมำยควำมว่ำ สานักงานเป็ นสานักงานทีต่ ้งั อยู่บนภูเขา
3. กำรกรอกข้อมูลในแบบคำขอกำหนดเป็ นสำนักงำนในพื้นที่พิเศษ:
ข้ อ 1 (ความยากลาบากของการคมนาคม) และ ข้ อ 2 (ความขาดแคลนสาธารณูปโภคสาธารณูปการ
หรื อปัจจัยพื้นฐานในการดารงชีพ) ให้สำนักงำนกรอกตามสภาพความเป็ นจริง โดย
3.1 สำนักงำนตั้งอยูใ่ นพื้นทีร่ าบ
กรอกข้อมูล ข้ อ ก. 1 (หน้ำ 3 – 4) และ ข้ อ 2 (หน้ำ 11)
3.2 สำนักงำนตั้งอยูบ่ นภูเขา
กรอกข้อมูล ข้ อ ข. 1 (หน้ำ 5 – 6) และ ข้ อ 2 (หน้ำ 11)
3.3 สำนักงำนตั้งอยูบ่ นเกาะหรื อสำนักงำน
กรอกข้อมูล ข้ อ ค. 1 (หน้ำ 7 – 8) และ ข้ อ 2 (หน้ำ 11)
ตั้งอยูใ่ นพื้นทีร่ าบแต่ มสี ภาพคล้ ายเกาะ
3.4 สำนักงำนตั้งอยูใ่ นพื้นทีร่ าบบริเวณภูเขา กรอกข้อมูล ข้ อ ง. 1 (หน้ำ 9 – 10) และ ข้ อ 2 (หน้ำ 11)
และนำข้อมูลที่ได้มำสรุ ปกรอกในหน้ำ 1 ของแบบคำขอฯ พร้อมรวมคะแนนที่ได้ในแต่ละข้อ
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ข้ อ 3 (ความเสี่ ยงภั ย) และ ข้ อ 4 (ความชุ กชุ มของโรคภั ยไข้ เจ็บ) กรอกข้อมู ลในหน้ ำ 1 ของแบบค ำขอฯ
โดยสำนักงำนใดที่ต้ งั อยูใ่ นพื้นที่ที่ได้รับกำรกำหนดจำกคณะกรรมกำรพิจำรณำกำหนดสำนักงำนที่ต้ งั อยูใ่ นพื้นที่พิเศษ
ให้เป็ นพื้นที่เสี่ ยงภัย หรื อพื้นที่ที่มีควำมชุกชุมของโรคภัยไข้เจ็บจะได้รับคะแนนตำมเกณฑ์ดงั กล่ำว ทั้งนี้ ข้อมูลพื้นที่เสี่ ยงภัย
และพื้นที่ ที่มีควำมชุกชุมของโรคภัยไข้เจ็บจะจัดส่ งให้กบั หน่วยงำนต้นสังกัดสำนักงำน และคณะกรรมกำรพิจำรณำ
กำหนดสำนักงำนที่ต้ งั อยูใ่ นพื้นที่พิเศษระดับจังหวัดเพื่อใช้ประกอบกำรพิจำรณำ
4. กรอกข้อมูลตำมคำแนะนำ โดยทำเครื่ องหมำย หน้ำข้อที่ กำหนดเลือก และปฏิ บตั ิตำมคำแนะนำ
ในกำรกรอกอย่ำงเคร่ งครัด หำกกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน ไม่ชดั เจน หรื อไม่ถูกต้องตรงกับควำมเป็ นจริ ง จะไม่อยูใ่ นข่ำย
ได้รับกำรพิจำรณำเป็ นสำนักงำนในพื้นที่พิเศษ
5. ให้กรอกระยะทำงตำมลักษณะถนนแต่ละแบบให้ชดั เจน ระยะทำงที่ ต่ากว่ า 1 กิโลเมตรแรกของทุกข้อ
ไม่ ต้ อ งปั ด เศษ ให้ ใ ช้ต ัว เลขระยะทำงจริ ง เช่ น ระยะทำงจริ งของกิ โ ลเมตรแรกได้ 0.6 กิ โ ลเมตร ไม่ ให้ ปั ด เศษ
ขึ้นเป็ น 1 กิโลเมตร
ระยะทำงตั้งแต่ 1 กิ โลเมตรขึ้ นไป หำกมี เศษของระยะทำง เช่ น ระยะทำงระหว่ำง 0 – 0.4 กิ โลเมตร ปั ดลง ตั้งแต่
0.5 กิโลเมตรปั ดขึ้น
6. ให้สำนักงำนจัดทำแผนที่แสดงที่ต้ งั และเส้นทำงจำกสำนักงำนถึงที่วำ่ กำรอำเภอ โดยแสดงรำยละเอียดของ
ที่ต้ งั สำนักงำน เช่น สำนักงำนที่ต้ งั อยูต่ ิดถนนสำยหลัก หรื อถนนสำยย่อย ซึ่งแยกออกจำกถนนสำยหลักไปยังหมู่บำ้ น
ตำบล อำเภอ และเส้นทำง เช่ น ทำงเดิ นเท้ำ ถนนลำลอง ถนนลำดยำง หรื อคอนกรี ต พร้อมระบุ ระยะทำงของถนน
แต่ละประเภทให้ชดั เจน เพื่อเป็ นหลักฐำนประกอบกำรพิจำรณำในแบบคำขอฯ หน้ำ 12
7. ให้ศึกษำและทำควำมเข้ำใจเรื่ องสานักงานตั้งอยู่บนเกาะ มีกำรปรับปรุ งแก้ไขเพิ่มเติมในหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำ
ก ำหนดส ำนั กงำนในพื้ นที่ พิ เศษ ประจ ำปี งบประมำณ พ.ศ. 2558 เพื่ อให้ ชัดเจนและเหมำะสมยิ่งขึ้ น โดยส ำนั กงำน
ตั้งอยู่บนเกำะต้องเดิ นทำงสัญจรโดยทำงเรื อหรื อทำงอำกำศเท่ ำนั้น ไม่สำมำรถสัญจรโดยทำงถนนได้ กรณีมีสะพาน
ที่ รถสั ญจรได้ เชื่ อมกั บแผ่ นดิ นแล้ ว / กรณี เกาะที่ มี แพขนานยนต์ เรื อเฟอร์ รี่ หรื อพาหนะอื่ นใดที่ สามารถน ารถยนต์
ข้ ามไปที่เกาะได้ โดยพิจำรณำเฉพำะพำหนะรั บ -ส่ งภำยในจังหวัดเดี ยวกัน และพำหนะดังกล่ำวเป็ นกำรให้บ ริ กำร
แก่ บุ ค คลทั่ ว ไปเป็ นประจ ำโดยมี เส้ น ทำงเดิ น เรื อที่ แน่ นอนและอั ตรำค่ ำโดยสำรที่ แน่ นอน ไม่ ถื อว่ าส ำนั กงำน
ที่ต้ งั บนพื้นที่ดงั กล่ำวเป็ นสานักงานตั้งอยู่บนเกาะ หากเข้ าเกณฑ์ ให้ กรอกข้ อมูลข้ อ ค หน้ า 7 – 8
8. ให้ศึกษำและทำควำมเข้ำใจเรื่ องสานักงานตั้งอยู่ในพื้นที่ราบบริเวณภูเขา ซึ่งเป็ นเรื่ องที่มีกำรเพิ่มเติมหลักเกณฑ์
กำรพิจำรณำกำหนดสำนักงำนในพื้นที่ พิเศษ ประจำปี งบประมำณ พ.ศ. 2558 เพื่อให้ชดั เจนและเหมำะสมยิ่งขึ้น เนื่ องจำก
สำนักงำนดังกล่ำวมีควำมเป็ นอยูย่ ำกลำบำกเช่นเดียวกับสำนักงำนที่ต้ งั อยูบ่ นภูเขำ คือ ต้ องเดินทางเข้ าออกขึน้ -ลง ข้ ามภูเขา
ที่ผ่านเกณฑ์ ความสู ง (ความสู งเฉลี่ยของแต่ ละจังหวัด) ที่คณะกรรมการกาหนด แต่สำนักงำนตั้งอยู่ในตำแหน่ งที่ ต่ ำกว่ำ
เกณฑ์ควำมสู งที่ คณะกรรมกำรฯ กำหนด (โดยทุกเส้ นทางต้ องมีการเดินทางเข้ าออกขึ้น-ลง ข้ ามภู เขา) หำกสำนักงำน
มีเส้นทำงเดิ นทำงเลียบเชิ งเขำที่ ใช้สัญจรโดยไม่จำต้องเดิ นทำงขึ้นลงผ่ำนภูเขำ กรณี น้ ี ไม่ถือว่ำเป็ นสำนักงำนที่ ต้ งั อยู่
ในพื้นที่รำบบริ เวณภูเขำ หำกสำนักงำนที่เข้ำเกณฑ์สานักงานตั้งอยู่ในพื้นทีร่ าบบริเวณภูเขา ให้กรอกข้อมูล ข้ อ ง. (หน้ า 9 – 10)
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9. ให้ ศึกษาและทาความเข้ าใจเรื่ องพื้นที่โอบล้ อมและเรื่ องเครื่ องมื อสื่ อสาร ซึ่ งเป็ นเรื่ องที่มีการปรั บปรุ งแก้ ไข
เพิ่มเติมในหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำกำหนดสำนักงำนในพื้นที่พิเศษ ประจำปี งบประมำณ พ.ศ. 2556 เพื่อให้เกิดควำมชัดเจน
มำกขึ้น สำหรับหลักเกณฑ์เรื่ องเครื่ องมือสื่ อสำรได้มีกำรกำหนดถ้อยคำให้มีควำมชัดเจนขึ้นโดยไม่คำนึ งถึงว่ำเครื่ องมื อ
สื่ อสำรของหน่วยงำนได้รับกำรจัดหำมำจำกแหล่งใด ดังนี้
- หลักเกณฑ์เรื่ องพื้นที่โอบล้อม ของหลักเกณฑ์พื้นทีร่ าบหน้ าที่ 4 ยกเลิก สำหรับหน้ำ 6 และ 10 มีกำรแก้ไขเป็ น
3. สำนักงำนตั้งอยูใ่ นพื้นที่ที่มีกำรเดินทำงยำกลำบำก (เลือกเพียง 1 ข้อ) (10 คะแนน)
กรณี สำนักงำนตั้งอยูใ่ นพื้นที่ ที่มีเส้ นทางเข้ าออกได้ เพียงเส้ นทางเดียว และต้องเป็ นกำรเดินทำงขึน้ -ลง เข้ า-ออก
ข้ ามภูเขา (ไม่ รวมถึง สำนักงำนที่เดินทางเลียบเชิงเขาโดยไม่มีกำรเดินทำงขึ้น-ลงเขำ) หากระหว่ างเดินทางพบเส้ นทางแยก
ที่สำมำรถเดิ นทำงโดยรถยนต์ไปยังศำลำกลำงจังหวัดหรื อไปยังจังหวัดอื่นได้ ให้ วัดระยะทางจากสานักงานถึงทางแยก
ดังกล่ าว (โดยไม่ คานึงว่ าเส้ นทางแยกที่สามารถเดินทางไปยังศาลากลางจังหวัดหรื อไปยังจังหวัดอื่นได้ จะมีระยะทางต่ อไป
อีกเท่ าใด) แต่หำกทำงแยกดังกล่ำว เป็ นทำงแยกที่มำบรรจบกันและต้องเดินทำงต่อโดยเส้นทำงเดียวกันโดยไม่มีทำงเลือกอื่น
ให้ถือเป็ นกำรเดิ นทำงเข้ำออกได้เส้นทำงเดี ยวและให้วดั ระยะทำงต่อจนถึงเส้นทำงแยกที่ สำมำรถเดิ นทำงโดยรถยนต์ได้
โดยวัดระยะทำงที่ใกล้ที่สุด
- หลักเกณฑ์เรื่ องเครื่ องมือสื่ อสำร ในหน้ำที่ 11 ข้อ 2 มีกำรแก้ไขเป็ น
ข้ อ 2. ความขาดแคลนสาธารณูปโภค สาธารณูปการ หรื อปัจจัยพื้นฐานในการดารงชีพ (20 คะแนน)
โทรศัพท์ ทสี่ ามารถนามาใช้ ภายในสานักงาน
2.5 ไม่ มโี ทรศัพท์ โทรศัพท์เคลื่อนที่ วิทยุสื่อสำร จานดาวเทียมเพื่อการสื่ อสาร
(3 คะแนน)
หรื อเครื่ องมือสื่ อสารอื่นใด ไว้ใช้ประจำสำนักงำน
(ยกเว้นเครื่ องมือสื่ อสำรส่วนตัวของเจ้ำหน้ำที่ฯ ที่ชำระค่ำใช้บริ กำรเอง)
10. การพิจารณาพื้นทีโ่ อบล้อม ให้ พจิ ารณาตามตัวอย่ างดังต่ อไปนี้
กรณีที่ 1 สำนักงำน ก. ตั้งอยูบ่ นภูเขำ (เดินทำงขึ้น – ลง เขำได้เส้นทำงเดียว) ระหว่ำงเดินทำงพบเส้นทำงแยกที่ 1
ที่สำมำรถเดินทำงโดยรถยนต์ได้ แต่เส้นทำงดังกล่ำวเป็ นเส้นทำงที่กลับมำบรรจบกันและต้องเดินทำงต่อเส้นทำงเดียวกัน
โดยไม่สำมำรถเลือกเส้นทำงอื่นได้ (จุดนี้ ให้ถือว่ำเป็ นเส้นทำงเดียวกันและให้วดั ระยะทำงที่ ใกล้ที่สุด) ต่อมำเดิ นทำง
มำพบเส้ น ทำงแยกที่ 2 ซึ่ งสำมำรถเดิ น ทำงโดยรถยนต์ไ ปยัง ศำลำกลำงจังหวัด หรื อ ไปยังจังหวัด อื่ น ได้ กรณี นี้
ให้ วดั ระยะทางจากสานักงาน ก. ถึงเส้ นทางแยกที่ 2 ดังกรณีตวั อย่ างที่ 1
ตัวอย่ างที่ 1
สานักงาน ก. จังหวัด A
สานักงาน ก.
20 กม.

ศาลากลาง
125 กม.

*

45 กม.

30 กม.

50 กม.

65 กม.
อำเภอ ง.

วิธีคำนวณ พื้นที่โอบล้อม 20 กม. + 30 กม. + 45 กม. = 95 กม.
จุดสิ้นสุดกำรคิดระยะทำง

*

ไปจังหวัด B
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กรณี ที่ 2 สำนักงำน ข. ตั้งอยู่บนที่ รำบระหว่ำงภูเขำ (เดิ นทำงขึ้ น – ลง เขำได้เส้นทำงเดี ยว) ระหว่ำงเดิ นทำง
พบเส้ นทำงแยกที่ สำมำรถเดิ น ทำงโดยรถยนต์ ได้ ซึ่ งเป็ นเส้ น ทำงที่ แยกไปยังอ ำเภอ ง. ได้ แต่ ไม่ ส ำมำรถเดิ น ทำง
ไปยังจังหวัดอื่นหรื อศำลำกลำงจังหวัดได้ (คือเป็ นเส้นทำงที่ เข้ำออกได้เส้นทำงเดี ยว) จุดนี้จะยังไม่ ถือว่ าเป็ นเส้ นทางแยก
ตามหลักเกณฑ์ พื้นที่โอบล้ อม ต่อมำเดิ นทำงพบเส้นทำงแยกที่ 2 ซึ่ งสำมำรถเดิ นทำงโดยรถยนต์ไปยังศำลำกลำงจังหวัด
หรื อไปยังจังหวัดอื่นได้ กรณีนี้ ให้ วดั ระยะทางจากสานักงาน ข. ถึงเส้ นทางแยกที่ 2 ดังกรณีตวั อย่ างที่ 2
ตัวอย่ างที่ 2

สานักงาน ข. จังหวัด B
สานักงาน ข.

อำเภอ ง.

20 กม.

30 กม.

จังหวัด C

(อำเภอ ง. เข้ำออกได้ทำงเดียว)
วิธีคำนวณ

*

50 .กม.

พื้นที่โอบล้อม 20 กม. + 50 กม. = 70 กม.

*
ศำลำกลำง

จุดสิ้นสุดกำรคิดระยะทำง

กรณีที่ 3 สำนักงำน จ. ตั้งอยูบ่ นภูเขำ (เดินทำงขึ้น – ลง เขำได้เส้นทำงเดียว) ระหว่ำงเดินทำง
พบเส้นทำงแยก ซึ่ งเส้นทำงแยกดังกล่ำว สำมำรถเดินทำงโดยรถยนต์ไปยังศำลำกลำงจังหวัดหรื อ ไปยังจังหวัดอื่น
ได้ กรณีนีใ้ ห้ วดั ระยะทางจากสานักงาน จ. ถึงเส้ นทางแยกดังกล่ าว ดังกรณีตวั อย่ างที่ 3
ตัวอย่ างที่ 3

สานักงาน จ. จังหวัด A

*

ศาลากลาง
วิธีคำนวณ

*

พื้นที่โอบล้อม

จุดสิ้นสุดกำรคิดระยะทำง

= 60 กม.

สานักงาน จ.
60จ.กม.
ไปจังหวัด B
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11. การพิจารณาระยะทางของสานักงานตั้งอยู่บนเกาะ ให้ พจิ ารณาตามตัวอย่ างดังต่ อไปนี้
1. การวัดระยะทางจากสานักงานถึงทีว่ ่ าการอาเภอ แยกเป็ น 2 กรณี ดังนี้
กรณีที่ 1 สำนักงำนไม่ได้ต้ งั อยูบ่ นเกำะที่ต้ งั ที่วำ่ กำรอำเภอ
สำนักงำนส้มตั้งอยู่บนเกำะกำร้องซึ่ งไม่ได้เป็ นเกำะที่ ต้ งั ที่ ว่ำกำรอำเภอ กำรคำนวณระยะทำงจำกสำนักงำนส้ม
ไปยังเกำะกำเหว่ำซึ่งเป็ นเกำะที่ต้ งั ที่วำ่ กำรอำเภอ ให้พจิ ำรณำ ดังนี้
1. วัดระยะทำงจำกสานักงานส้ มถึงท่ าเทียบเรื อบนเกาะทีต่ ้งั สานักงาน (ท่ำเทียบเรื อ ก.) เนื่องจำกระยะทำงใกล้
กว่ำเดินทำงไปยังท่ำเทียบเรื อ ข.
2. วัดระยะทำงจำกท่ำเทียบเรื อบนเกำะที่ต้ งั ที่วำ่ กำรอำเภอ (ท่ำเทียบเรื อ ค.) ไปจนถึงที่วำ่ กำรอำเภอ
วิธีคานวณ ระยะทางจากสานักงานถึงทีว่ ่ าการอาเภอ = 10 กม. + 5 กม. = 15 กม. ดังกรณีตวั อย่ างที่ 1
กรณีที่ 2 สำนักงำนตั้งอยูบ่ นเกำะที่ต้ งั ที่วำ่ กำรอำเภอ
ส ำนักงำนองุ่ นตั้งอยู่บนเกำะกำเหว่ำซึ่ งเป็ นเกำะที่ ต้ งั ที่ ว่ำกำรอ ำเภอ กำรค ำนวณระยะทำงจำกส ำนักงำน
ไปยังที่วำ่ กำรอำเภอ ให้พิจำรณำ ดังนี้
วัดระยะทำงจำกสำนักงำนองุ่นไปจนถึงที่วำ่ กำรอำเภอ
วิธีคานวณ ระยะทางจากสานักงานถึงทีว่ ่ าการอาเภอ = 8 กม. ดังกรณีตวั อย่ างที่ 2
กรณีตวั อย่ างที่ 1
1. วัดระยะทางจาก
สานักงานถึง
ท่ าเทียบเรื อบนเกาะ
(10 กม).

ระยะทางรวม = 15 กม.
เกาะการ้ อง

2. วัดระยะทางจาก
ท่ าเทียบเรื อบนเกาะ
ถึงทีว่ ่ าการอาเภอ

ท่ าเทียบเรื อ
(ข) บนเกาะ

สนง.
ส้ ม

(5 กม.)

10 กม.
12 กม.

ท่ าเทียบเรื อ
(ง) บนฝั่ง

เรื อ 13
กม.

ท่ าเทียบเรื อ (ก)
บนเกาะ

เรื อ 10
กม.

45 กม.
ศาลากลาง
จังหวัด

เรื อ 20
กม.

เกาะกาเหว่ า

เรื อ 30
กม.

ท่ าเทียบเรื อ
(ค.) บนเกาะ

เรื อ 30
กม.

5 กม.
4 กม.

ทีว่ ่ าการ
อาเภอ

8 กม.

สนง.
องุ่น
วัดระยะทางจาก
สานักงานถึงทีว่ ่ าการ

อาเภอ (8 กม.)

ระยะทางรวม = 8 กม.
* หมายเหตุ : กำรวัดระยะทำงเดินทำงไปที่วำ่ กำรอำเภอไม่ นับรวมระยะทางเดินทางโดยเรื อ

กรณีตวั อย่ างที่ 2
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2. การวัดระยะทางที่ใช้ เดินทางโดยเรื อ แยกเป็ น 2 กรณี ดังนี้
กรณีที่ 1 สำนักงำนไม่ได้ต้ งั อยูบ่ นเกำะที่ต้ งั ที่วำ่ กำรอำเภอ
สำนักงำนส้มตั้งอยู่บนเกำะกำร้องซึ่ งไม่ได้เป็ นเกำะที่ ต้ งั ที่ว่ำกำรอำเภอ จึ งต้องเดิ นทำงโดยเรื อเพื่อไปยังเกำะที่ ต้ งั ที่ วำ่ กำร
อำเภอและเดินทำงข้ำมฝั่งไปยังศำลำกลำงจังหวัด ดังนั้น กำรคำนวณระยะทำงที่ใช้เดินทำงโดยเรื อ ต้องพิจำรณำ เป็ น 2 ขั้นตอน ดังนี้
1. วัดระยะทำงจำกท่ ำเที ยบเรื อบนเกำะที่ ต้ งั ส ำนักงำนถึ งท่ ำเที ยบเรื อบนฝั่ งที่ ต้ งั ศำลำกลำงจังหวัด (ท่ ำเที ยบเรื อ ก.
ถึงท่ำเทียบเรื อ ง. เนื่องจำกเป็ นเส้ นทางเดินเรื อสั้นทีส่ ุ ด)
2. วัดระยะทำงจำกท่ ำเที ยบเรื อบนเกำะที่ ต้ งั ส ำนักงำนถึ งท่ ำเที ยบเรื อบนเกำะที่ ต้ งั ที่ ว่ำกำรอ ำเภอ (ท่ ำเที ยบเรื อ ก.
ถึงท่ำเทียบเรื อ ค.)
วิธีคานวณ ระยะทางเดินทางโดยเรื อ = 20 กม. + 10 กม. = 30 กม. ดังกรณีตวั อย่ างที่ 3
กรณีที่ 2 สำนักงำนตั้งอยูบ่ นเกำะที่ต้ งั ที่วำ่ กำรอำเภอ
สำนักงำนองุ่นตั้งอยู่บนเกำะกำเหว่ำซึ่ งเป็ นเกำะที่ ต้ งั ที่ วำ่ กำรอำเภอ จึ งไม่มีกำรเดิ นทำงข้ำมไปยังเกำะที่ ต้ งั ที่ ว่ำกำรอำเภอ
แต่มีกำรเดินทำงข้ำมฝั่งที่ต้ งั ศำลำกลำงจังหวัดโดยเรื อ ดังนั้นกำรคำนวณระยะทำงที่ใช้เดินทำงโดยเรื อ ให้พิจำรณำ ดังนี้
1. ระยะทำงเดินทำงโดยเรื อจำกท่ำเทียบเรื อบนเกำะที่ต้ งั สำนักงำนถึงท่ำเทียบเรื อบนฝั่งที่ต้ งั ศำลำกลำงจังหวัด
(ท่ำเทียบเรื อ ค. ถึงท่ำเทียบเรื อ ง. เนื่องจำกเป็ นเส้ นทางเดินเรื อสั้นทีส่ ุ ด)
วิธีคานวณ ระยะทางเดินทางโดยเรื อ = 30 กม. ดังกรณีตวั อย่ างที่ 4
กรณีตวั อย่ างที่ 3
ระยะทางรวม = 30 กม.
เกาะการ้ อง
1. วัดระยะทางจาก
ท่ าเทียบเรื อบนเกาะ
ถึงท่ าเทียบเรื อ
บนฝั่ง (20 กม.)

ท่ าเทียบเรื อ
(ง) บนฝั่ง
45 กม.

ท่ าเทียบเรื อ
(ข) บนเกาะ

สนง.
ส้ ม

10 กม.

ท่ าเทียบเรื อ
(ก)บนเกาะ

2. วัดระยะทางจาก
ท่ าเทียบเรื อบนเกาะ
ถึงทีว่ ่ าการอาเภอ

(10 กม.)

12 กม.

เกาะกาเหว่ า

เรื อ 13
กม.
เรื อ 10
กม.

เรื อ 20
กม.

เรื อ 30
กม.

ท่ าเทียบเรื อ
(ค.) บนเกาะ
1. ระยะทางจาก
ท่ าเทียบเรื อบนเกาะ
ถึงท่ าเทียบเรื อบนฝั่ง

ระยะทางรวม = 30 กม.
กรณีตวั อย่ างที่ 4
* หมายเหตุ : กรณี มีท่ำเทียบเรื อหลำยแห่งให้วดั ระยะทำงเดินเรื อที่ส้ นั ที่สุด

8 กม.

4 กม.

เรื อ 30
กม.

ศาลากลาง
จังหวัด

5 กม.

ทีว่ ่ าการ
อาเภอ

(30 กม.)

สนง.
องุ่น
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3. การวัดระยะทางจากสานักงานถึงศาลากลางจังหวัด เป็ นกำรวัดระยะทำงจำกสำนักงำน (ไม่รวมระยะทำง
เดิ นทำงโดยเรื อ) จนถึงท่ ำเที ยบเรื อบนเกำะที่ ต้ งั สำนักงำน และ วัดระยะทำงจำกท่ ำเที ยบเรื อบนฝั่ งที่ ต้ งั ศำลำกลำง
จังหวัดไปจนถึงศำลำกลำงจังหวัดทั้งสำนักงำนที่ต้ งั อยูบ่ นเกำะที่ต้ งั ที่วำ่ กำรอำเภอ และสำนักงำนที่ไม่ได้ต้ งั อยูบ่ นเกำะที่ต้ งั
ที่วำ่ กำรอำเภอ จึงพิจำรณำ เช่นเดียวกันทั้ง 2 กรณี ดังนี้
1. วัดระยะทำงจำกสานักงานส้ มถึงท่ าเทียบเรื อบนเกาะที่ต้งั สานักงาน (ท่ำเทียบเรื อ ก.) เนื่ องจำกระยะทำง
ใกล้กว่ำเดินทำงไปยังท่ำเทียบเรื อ ข. และ วัดระยะทำงจำกท่ำเทียบเรื อบนฝั่งที่ต้ งั ศำลำกลำงจังหวัดไปจนถึงศำลำกลำงจังหวัด
วิธีคานวณ ระยะทำงจำกสำนักงำนถึงศำลำกลำงจังหวัด = 10 กม. + 45 กม. = 55 กม. ดังกรณีตวั อย่ างที่ 5
2. วัดระยะทำงจำกสานักงานองุ่นถึงท่ าเทียบเรื อบนเกาะที่ต้งั สานักงาน (ท่ำเทียบเรื อ ค.) และ วัดระยะทำง
จำกท่ำเทียบเรื อบนฝั่งที่ต้ งั ศำลำกลำงจังหวัดไปจนถึงศำลำกลำงจังหวัด
วิธีคานวณ ระยะทำงจำกสำนักงำนถึงศำลำกลำงจังหวัด = 4 กม. + 45 กม. = 49 กม. ดังกรณีตวั อย่ างที่ 6
กรณีตัวอย่างที่ 5

ระยะทางรวม = 55 กม.
ระยะทางจาก
สานักงานถึง
ท่ าเทียบเรื อบนเกาะ
(10 กม).

เกาะการ้ อง

ระยะทางจาก
สานักงานองุ่นถึง
ท่ าเทียบเรื อบนเกาะ

ท่ าเทียบเรื อ
(ข) บนเกาะ

สนง.
ส้ ม

(4 กม.)

10 กม.
12 กม.

ท่ าเทียบเรื อ
(ง) บนฝั่ง

เรื อ 13
กม.

ท่ าเทียบเรื อ (ก)
บนเกาะ

ทีว่ ่ าการ
อาเภอ

เรื อ 10
กม.

45 กม.
ศาลากลาง
จังหวัด

เกาะกาเหว่ า

เรื อ 20
กม.

เรื อ 30
กม.

ท่ าเทียบเรื อ
(ค.) บนเกาะ

เรื อ 30
กม.

ระยะทางรวม = 49 กม.
กรณีตัวอย่างที่ 6

* หมายเหตุ : กำรวัดระยะทำงเดินทำงไปศำลำกลำงจังหวัดไม่ นับรวมระยะทางเดินทางโดยเรื อ

4 กม.

8 กม.

สนง.
องุ่น
ระยะทางจากสานักงาน
ถึงทีว่ ่ าการอาเภอ

(8 กม.)
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12. การพิจารณาทีต่ ้งั สานักงาน ให้ พจิ ารณาตามตัวอย่ างดังต่ อไปนี้
กำรพิจำรณำที่ต้ งั สำนักงำน ให้พิจำรณำจำกเกณฑ์ควำมสูงที่คณะกรรมกำรกำหนดในแต่ละจังหวัด โดยพิจำรณำดังนี้
ส ำนั ก งำนที่ ต้ ั งอยู่ ใ นพื้ น ที่ ร าบ หมำยถึ ง ส ำนั ก งำนที่ ต้ั ง อยู่ ในพื้ น ที่ ที่ ต่ า กว่ า เกณฑ์ ความสู ง
ทีค่ ณะกรรมการกาหนด
ส ำนั ก งำนที่ ตั้ งอยู่ บ นภู เขา หมำยถึ ง ส ำนั ก งำนที่ ต้ั งอยู่ ในพื้ นที่ ที่ สู งตั้ งแต่ เกณ ฑ์ ความสู ง
ทีค่ ณะกรรมการกาหนด
ส ำนั ก งำนที่ ต้ ัง อยู่ใ นพื้ น ที่ ร าบบริ เวณภู เขา หมำยถึ ง ส ำนั ก งำนมี ลั กษณะการเดิ นทางยากล าบาก
เช่ นเดียวกับส านั กงานที่ต้ังอยู่ บนภู เขา คื อ ต้ องเดินทางเข้ าออกขึ้น-ลง ข้ ามภู เขาที่ผ่ านเกณฑ์ ความสู ง (ความสู งเฉลี่ย
ของแต่ ละจังหวัด) ที่คณะกรรมการกาหนดแต่สำนักงำนตั้งอยูใ่ นตำแหน่งที่ต่ำกว่ำเกณฑ์ควำมสู งที่คณะกรรมกำรกำหนด
(โดยทุกเส้ นทางต้ องมีการเดินทางเข้ าออก ขึ้น-ลง ข้ ามภูเขา) หากสำนักงำนมีเส้ นทางเดินทางเลียบเชิงเขาที่ ใช้สัญจร
โดยไม่จำต้องเดินทำงขึ้นลงผ่ำนภูเขำ กรณี น้ ีไม่ ถือว่ าเป็ นสานักงานทีต่ ้งั อยู่ในพื้นทีร่ าบบริเวณภูเขา

ตัวอย่าง

เกณฑ์ความสูง
(ความสูงเฉลี่ยของแต่ละจังหวัด)
ที่คณะกรรมการกาหนด

สานักงาน B

จังหวัด ก.

สานักงาน D

สานักงาน E

สานักงาน F
สานักงาน C

สานักงาน A

สำนักงำนที่ต้ งั อยูใ่ น

พืน้ ที่ราบ
บริ เวณภูเขา
ถือเป็ น สำนักงำน
ตั้งอยูใ่ นพื้นที่ราบ

สานักงาน G

จังหวัด ข.
ถือเป็ น สำนักงำน
ที่ต้ งั อยูใ่ นพืน
้ ที่ราบ
บริ เวณภูเขา

สรุป สานักงาน B และ สานักงาน D (จังหวัด ก.) ถือเป็ นสานักงานทีต่ ้งั อยู่บนภูเขา
ส านั ก งาน A ส านั ก งาน C (จัง หวัด ก.) และส านั ก งาน G (จัง หวัด ข.) ถื อ เป็ นส านั ก งานที่ ต้ั งอยู่ ในพื้ นที่
ราบบริเวณภูเขา เนื่ องจำก สานักงาน A และสานักงาน C ต้องเดินทำงขึ้น-ลง ข้ำมภูเขำเช่นเดียวกับสำนักงำนที่ต้ งั อยู่
บนภูเขำ สำหรับสานักงาน G กำรเดินทำงขึ้นลงข้ำมภูเขำ กำรเดินทำงไม่ผ่ำนสำนักงำนที่มีเกณฑ์ควำมสู งระดับภูเขำ
แต่เส้นทำงที่ใช้เดินทำงมีลกั ษณะกำรเดินทำงเช่นเดียวกับสำนักงำนที่ต้ งั อยูบ่ นภูเขำและกำรเดินทำงผ่ำนเกณฑ์ควำมสูง
ระดับภูเขำตำมที่คณะกรรมกำรกำหนด
สำหรับสานักงาน E และ สานักงาน F ถือเป็ นสำนักงำนตั้งอยูใ่ นพื้นทีร่ าบ เนื่องจำกสานักงาน E ตั้งอยูใ่ นพื้นที่
รำบช่วงทำงลำดลงเขำและเดินทำงต่อไปยังพื้นรำบ สำหรับสำนักงำน F กำรเดินทำงเลียบเชิ งเขำกำรเดิ นทำงไม่ตอ้ ง
เดินทำงขึ้น-ลงผ่ำนควำมสูงระดับภูเขำ ดังนั้น สานักงานทั้งสองแห่ งจึงไม่ เข้ าหลักเกณฑ์ สานักงานทีต่ ้งั อยู่ในพื้นทีร่ าบ
บริเวณภูเขา

