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คู่มือ
การดาเนินการตามระเบียบฯ ซึ่งออกตามความในมาตรา 13 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ
พ.ศ . 2507 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
------------------------------------------------------การขออนุญาตตามระเบีย บฯนี้ ผู้ข ออนุญาตจะต้องเป็นส่วนราชการหรือองค์ก ารของรั ฐ
เท่านั้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสถานที่ปฏิบัติงานหรือเพื่อประโยชน์ข องรัฐต่าง ๆ เช่น ก่อสร้างสถานที่
ราชการ , โรงเรียน , ถนนหรือทาง , อ่างเก็บน้า เป็นต้น แต่หากกิจกรรมที่ข ออนุญาตฯ ได้ถูก กาหนดไว้ใน
ระเบีย บฯ ซึ่ง ออกตามความในมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติ ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 และที่แ ก้ไ ข
เพิ่มเติม เช่น การสร้างวัด รวมตลอดถึง การจัดที่ดิน โดยส่วนราชการต่าง ๆ ให้ดาเนินการตามระเบีย บฯ
ดังกล่าว
การดาเนินการตามระเบียบฯ จะต้องดาเนินการ ดังนี้
1. ผู้ขออนุญ าต
1.1 จะต้อ งกรอกข้อ มูลในแบบค าขออนุ ญาต (ปส.17)ให้ครบถ้ ว นถู ก ต้ อง โดย
จานวนเนื้อที่ที่ขออนุญาต จะต้องขอใช้พื้นที่ในจานวนเนื้อที่ที่จาเป็นต้องใช้ประโยชน์จริงเท่านั้น
1.2 แนบเอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบคาขออนุญาต ได้แก่
- รายละเอีย ดโครงการ แบบแปลน หรือแผนผั งโครงการ หรือ กิจกรรมที่ข อ
อนุญาตและอื่น ๆ
- แผนที่แสดงจุดที่ตั้งบริเวณที่ขออนุญาต (แผนที่สังเขปและแผนที่ระวาง)
- หนังสือมอบอานาจ
- สาเนาทะเบียนบ้าน บัตรประจาตัว (ผู้มอบและผู้รับมอบอานาจ)
- ความเห็นชอบของสภาองค์ก ารบริหารส่วนตาบลท้องที่ หรือองค์ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และบันทึก ยินยอมแก้ไขปัญหาราษฎร หรือปัญ หาใด ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นภายหลังจากที่ได้รับ
อนุญาตด้วยตนเอง
- การขอใช้พื้นที่ที่มีวัตถุประสงค์หรือกิจกรรมการใช้ประโยชน์ที่เกี่ย วข้องกับ
สาขาวิชาใด จะต้องได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ย วข้องก่อนว่า มีความเหมาะสมแล้ว เช่น การสร้าง
เตาเผาขยะ หรือที่ฝังกลบขยะมูลฝอย จะต้องให้กรมควบคุมมลพิษพิจารณาความเหมาะสมก่อนด้วย
- กรณีการขอใช้พื้นที่มากกว่า 20 ไร่ ให้แนบรายงานเหตุผลและความจาเป็นใน
การขอใช้พื้นที่ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากเจ้าสังกัดระดับกระทรวง
1.3 ยื่นเรื่องราวคาขออนุญาตพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องที่สานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัดท้องที่
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1.4 ชาระเงินค่าธรรมเนียมแบบพิมพ์คาขอ (ฉบับละ 1 บาท)
1.5 นาเจ้าหน้าที่ตรวจสอบสภาพพื้นที่บริเวณที่ขออนุญาตตามกาหนดนัดหมาย
1.6 ดาเนินการตามที่เจ้าหน้าที่แจ้งให้ทราบหรือทางราชการกาหนดให้ปฏิบัติหรือ
ละเว้นการปฏิบัติ
2. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ
2.1 ตรวจสอบคาขออนุญาตพร้อมเอกสารประกอบ หากไม่ครบถ้วนแจ้งให้ผู้ข อ
อนุญาตทราบโดยทันที
2.2 รายงานผู้ว่าราชการจังหวัดและประสานงานกับสานัก งานป่าไม้สาขาจังหวัด
เพื่อนัดหมายผู้ขออนุญาตทาการตรวจสอบพื้นที่
2.3 ตรวจสอบสภาพพื้นที่ ให้ได้รายละเอียดข้อมูลตามที่กาหนดไว้ในแบบรายงาน
การตรวจสอบสภาพป่ า (ปส.18) หากพื้ น ที่ที่ ข ออนุ ญาตเป็ นพื้ น ที่ ทั บซ้ อ นหรือ คาบเกี่ ย วกั บพื้ น ที่ ที่ อ ยู่
นอกเหนื อ อานาจหน้ า ที่ค วามรั บ ผิด ชอบของกรมป่า ไม้ ให้ ป ระสานงานกับ หน่ วยงานที่ เ กี่ย วข้ อ งร่ ว ม
ตรวจสอบยืนยันและให้ความเห็นประกอบการพิจารณาด้วย รวมทั้ง ให้จัดทาเอกสารประกอบการรายงาน
เช่น
- ลงต าแหน่งแสดงบริ เวณพื้นที่ที่ขออนุ ญาตในแผนที่ท้ ายกฎกระทรวง แผนที่
1:50,000 แผนที่จ าแนกเขตการใช้ ป ระโยชน์ท รัพยากรและที่ดิน ป่าไม้ ในพื้น ที่ป่าสงวนแห่งชาติ ตามมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวัน ที่ 10 และ 17 มีน าคม 2535 แผนที่จาแนกเขตการใช้ป ระโยชน์ที่ดิน ในพื้น ที่ป่า
ชายเลน แผนที่กาหนดชั้น คุณภาพลุ่มน้า
- จัดทาแผนที่มาตราส่วนที่เหมาะสม แสดงบริเวณที่ขออนุญาต พร้อมลงค่าพิกัด
ทางภูมิศาสตร์ที่ได้จากเครื่อง G.P.S.
- ให้มีการถ่ายภาพสีแสดงบริเวณพื้นที่ที่ทาการตรวจสภาพป่า โดยถ่ายภาพตรง
กลางแปลงที่ขออนุญาต และกระจายออกทั้ง 8 ทิศ รวมแล้วไม่น้อยกว่า 9 ภาพ.
- ความเห็ น ของเจ้ าหน้ าที่ ผู้ตรวจสอบสภาพป่ าว่ า ควรอนุ ญ าต หรื อไม่ค วร
อนุญาต เนื่องจากเหตุผลใด (เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสภาพป่าจะต้องเป็นเจ้าหน้าที่ตั้งแต่ระดับ 5 ขึ้นไป)
- เป็นพื้นที่ทับ ซ้อนกับพื้นที่ที่มีก ารอนุญาตให้บุคคลอื่นใช้พื้นที่ไว้อยู่ก่อนแล้ว
หรือไม่ หรือเป็นกรณีที่ผู้ได้รับอนุญาตเดิมได้ให้ความยินยอมเป็นหนังสือแล้ว (ให้แนบหลักฐานประกอบ)
2.4 รายงานผลการตรวจสภาพป่า พร้อมทั้งให้ความเห็นประกอบต่อจังหวัด หรือ
หัวหน้าสานัก งานป่าไม้สาขาจั งหวัด ภายใน 30 วัน เพื่อพิ จารณาและทาความเห็นเสนอกรมป่าไม้ต่อไป
3. หลักเกณฑ์ นโยบายและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง
3.1 หลักเกณฑ์ตามระเบียบฯ กาหนดว่าพื้นที่ที่จะพิจารณาอนุญาตได้ จะต้องเป็น
พื้นที่ ดังนี้
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- ไม่เป็นพื้นที่ป่าซึ่งใช้ในการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการป่าไม้
- ไม่อยู่ในพื้นที่กาหนดชั้นคุณภาพลุ่มน้าชั้นที่ 1 เอ
- ไม่ มี ปั ญหากั บ ราษฎรในพื้น ที่ แ ละบริเ วณใกล้เ คี ย ง และต้ อ งได้ รั บ ความ
เห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตาบลท้องที่หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ป่านั้นตั้งอยู่
3.2 นโยบาย
- ให้หลีกเลี่ยงการใช้ประโยชน์ในพื้นที่สวนป่าของรัฐ
- ให้หลีก เลี่ย งการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ที่ติดอยู่ในเขตพื้นที่ป่าเพื่อการอนุรัก ษ์
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 10 และ 17 มีนาคม 2535
- กรณี พื้ น ที่ ที่ ข ออนุ ญ าตติ ด อยู่ ใ นเขตพื้ น ที่ ป่ า เพื่ อ เศรษฐกิ จ ตามมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 10 และ 17 มีนาคม 2535 ให้ดาเนินการ ดังนี้
1.ให้ตรวจสอบว่าพื้นที่ที่ ขออนุ ญาตเป็นพื้นที่ที่ได้ ส่งมอบให้ส านั กงานการ
ปฏิรูปที่ดินเพื่อ เกษตรกรรม รับไปดาเนินการปฏิรูปที่ดินหรือไม่ หากเป็นพื้นที่ส่งมอบ ให้ตรวจสอบด้วยว่าเป็น
พื้นที่ที่ไม่สมควรที่จะนาไปปฏิรูปที่ดิน ซึ่งอยู่ในข่ายที่จะต้องกันคืนกรมป่าไม้อย่างไร หรือไม่ ให้แ นบหลัก ฐาน
การกันคืนด้วย
2 กรณีเป็นพื้นที่ที่กรมป่าไม้มอบให้สานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
นาไปปฏิ รูปที่ ดิน และมิได้กันกลั บคืนกรมป่าไม้ หากมีผู้มาขออนุ ญาตเข้าทาประโยชน์ในที่ดิ นและที่ดิ นนั้ น
ยั งไม่ พ้ นสภาพการเป็ น ป่ า สงวนแห่ ง ชาติ ต้ อ งได้ รั บ หนั ง สื อ ยื น ยั น จากส านั ก งานการปฏิ รู ป ที่ ดิ น เพื่ อ
เกษตรกรรม ว่าไม่ประสงค์จะนาพื้นที่ดังกล่าวไปดาเนินการปฏิรูปที่ดิน
- ผู้ข ออนุญาตจะต้อ งเป็น ต้นสั งกั ดของหั วหน้ าส่ วนราชการ หรือจะต้ องมี
หลักฐานการมอบอานาจจากต้นสังกัดให้เป็นผู้ยื่นคาขอแทนด้วย
- การพิจ ารณาให้ค วามเห็น ของจัง หวั ด ให้ ผู้ว่า ราชการจัง หวัด หรือ ผู้รั ก ษา
ราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้ลงนามเสนอความเห็นชอบเรื่องราวการขออนุญาตเข้าทาประโยชน์
ในเขตพื้นที่ป่าไม้
- การพิ จ ารณาเรื่ อ งราวการข อใช้ พื้ น ที่ เ พื่ อ ก่ อ สร้ า งโรงเรี ย น ระดั บ
ประถมศึกษา ให้พิจารณาในเนื้อที่ไม่เกิน 25 ไร่ และระดับ มัธยมศึกษา เนื้อที่ไม่เกิน 50 ไร่
- การพิจารณาเรื่องราวการขอใช้พื้นที่เพื่อก่อสร้างโครงการชลประทานขนาดเล็ก
ให้จังหวัดเป็นผู้ยื่นเรื่องราวคาขอ
- การตรวจสอบและพิจารณาเรื่องราวคาขอใช้ประโยชน์ที่ดินป่าไม้ทุก ลัก ษณะ
เจ้าหน้าที่ผู้ออกไปตรวจสอบสภาพป่าในครั้งแรก ต้องใช้ดุลยพินิจโดยยึดหลัก การอนุรัก ษ์ทรัพยากรป่าไม้
ประกอบการพิจารณาด้วย โดยไม่จาเป็นว่าเมื่อผู้ข อยื่นคาขอมาในเนื้อที่เท่าใดแล้วต้องอนุญาตให้ในเนื้อที่
เท่านั้น หากเห็นว่าพื้นที่ที่ขออนุญาตบริเวณใดมีไม้ที่มีข นาดความโตตั้งแต่ 50 -100 ซม. หรือมีลูก ไม้ข นาด
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เล็กขึ้นอยู่หนาแน่น ก็ไม่ควรพิจารณาอนุญาต หรือหากจะอนุญาตก็พิจารณากันพื้นที่บริเวณดังกล่าวออก
โดยให้ ระบุไว้ ในแผนที่แ สดงจุดที่ ตั้งให้ชั ดเจนด้วยว่า ส่วนใดที่กัน ออก เนื้อที่เ ท่าใด เหลือ พื้นที่ที่เ ห็นควร
อนุญาตได้เนื้อที่เท่าใด พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลและความจาเป็นประกอบด้วย
3.3 มติคณะรัฐมนตรี
- มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2511 ข้อ 1 กาหนดว่า บริเวณป่าที่
คณะรัฐมนตรีมีมติให้รักษาไว้เป็นสมบัติของชาติ หากทบวงการเมืองใดประสงค์ที่จะเข้าใช้ประโยชน์โดยไม่
ตัดพื้นที่ที่ขอใช้ประโยชน์ออก ให้เป็นอานาจของกระทรวงเกษตร(ปัจจุบันเป็นกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม) พิจารณาอนุมัติได้โดยไม่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา
- มติ ค ณะรั ฐมนตรี เมื่ อ วัน ที่ 8 กรกฎาคม 2523 เห็น ชอบตามที่ ก ระทรวง
เกษตรและสหกรณ์เสนอ กรณีมีส่วนราชการใดเข้าทาประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาต ซึ่งเป็นการ
ปฏิบัติไม่ชอบด้วยกฎหมายเกี่ยวกับป่าไม้ ให้ก รมป่าไม้พิจารณาดาเนินการตามกฎหมายโดยเด็ดขาด โดย
การเข้าทาประโยชน์ในพื้นที่ของส่วนราชการต่างๆ ทุก กรณี จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ย วกับป่าไม้ โดย
จะต้องได้รับอนุมัติให้ใช้พื้นที่จากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ปัจจุบันเป็นกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติแ ละ
สิ่งแวดล้อม) เสียก่อนจึงจะเข้าไปดาเนินการได้
- มติ คณะรัฐมนตรี เมื่ อวัน ที่ 28 พฤษภาคม 2528 กาหนดหลัก เกณฑ์แ ละ
วิธีการในการกาหนดชั้นคุณภาพลุ่มน้าและข้อเสนอแนะมาตรการการใช้ที่ดิ นในเขตลุ่มน้า ปิง – วัง
- มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2529 กาหนดหลัก เกณฑ์แ ละวิธีก าร
ในการกาหนดชั้นคุณภาพลุ่มน้าและข้อเสนอแนะมาตรการการใช้ที่ดินในเขตลุ่มน้า ยม – น่าน
- มติ ค ณะรั ฐ มนตรี เมื่ อ วั น ที่ 2 ธั น วาคม 2529 ให้ ห ลี ก เลี่ ยงการสร้ า ง
ทางผ่านเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเขตอุทยานแห่งชาติ เว้นแต่ก รณีจาเป็นอย่าง
ยิ่งที่ไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงได้ ให้ความกว้างของทาง รวมแล้วไม่เกิน 20 เมตร
- มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2531 กาหนดชั้นคุณภาพลุ่มน้ า
และข้อเสนอแนะมาตรการการใช้ที่ดินในเขตลุ่มน้ามูลและชี
- มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 พฤศจิก ายน 2532 กาหนดชั้นคุณภาพลุ่มน้า
ภาคใต้ และข้อเสนอแนะมาตรการการใช้ที่ดินในเขตลุ่มน้า
- มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2534 ให้ระงับการใช้ประโยชน์ในพื้นที่
ป่าชายเลนโดยเด็ดขาด โครงการที่สามารถจะดาเนินการในเขตพื้นที่ป่าชายเลนได้ จะต้องเป็นไปตามมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2543 และวันที่ 17 ตุลาคม 2543
- มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 19 พฤศจิก ายน 2534 กาหนดชั้นคุณภาพลุ่มน้า
ภาคตะวันออก และข้อเสนอแนะมาตรการการใช้ที่ดินในเขตลุ่มน้า

5

- มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 10 และ 17 มีนาคม 2535 จาแนกเขตการใช้
ประโยชน์ทรัพยากรและที่ดินป่าไม้ เป็น 3 ประเภท ได้แ ก่ พื้นที่ป่าเพื่อการอนุรัก ษ์ (โซน C) , พื้นที่ป่าเพื่ อ
เศรษฐกิจ (โซน E) และพื้นที่ป่าที่เหมาะสมต่อการเกษตรกรรม (โซน A)
- มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2536 อนุมัติผ่อนผันให้ส่วนราชการที่
ดาเนินการตามโครงการพระราชดาริและโครงการเพื่อความมั่นคง เข้าทาประโยชน์ในพื้นที่ป่าที่ข ออนุญาตได้
เท่าที่จาเป็นไปพลางก่อน จนกว่าจะได้รับอนุญาตตามระเบียบและกฎหมายที่ว่าด้วยป่าไม้
- มติ ค ณะรั ฐ มนตรี เมื่ อ วั น ที่ 13 กั น ยายน 2537 อนุ มั ติ ใ นหลั ก การให้
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นผู้อนุญาตให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์ก ารของรัฐ
เข้าทาประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ที่กาหนดให้เป็นพื้นที่ป่าเพื่อการอนุรัก ษ์เพิ่มเติม
เพื่อ ดาเนิน การตามโครงการที่ มีค วามสาคัญของชาติอย่ างหลีก เลี่ ย งไม่ไ ด้ หรือ เป็ นการด าเนินการตาม
โครงการพระราชดาริ และพื้นที่นั้นไม่ขัดกับหลักเกณฑ์ตามระเบีย บ กฎหมาย และมติคณะรัฐมนตรี อื่นใดที่
เกี่ ย วข้ องที่ ได้ ก าหนดทางปฏิ บัติ ไ ว้แ ล้ว โดยให้ ห น่ว ยงานเจ้ า ของโครงการจั ดท ารายงานการวิเ คราะห์
ผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อมของโครงการตามโครงการประเภทต่า งๆ ตามแนวทางปฏิ บั ติ ที่ ค ณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติได้กาหนดไว้ เพื่อประกอบการพิจารณาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เป็นราย ๆ ไป (ปัจจุบันได้โอนมาเป็นของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) ก่อนที่
จะอนุมั ติใ ห้ใ ช้ป ระโยชน์ ในพื้น ที่ป่ าเพื่ อการอนุ รัก ษ์เ พิ่ม เติ ม (ปรับ ปรุง โดยมติค ณะรัฐ มนตรี เมื่อ วัน ที่ 9
พฤษภาคม 2538 และทบทวนโดยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2538)
- มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2538 กาหนดชั้นคุณภาพลุ่มน้า
ภาคตะวั น ตก ภาคกลาง และลุ่ ม น้ าป่ า สั ก และการก าหนดชั้ น คุ ณ ภาพลุ่ ม น้ าภาคเหนื อ และภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือส่วนอื่น ๆ (ลุ่มน้าชายแดน)
- มติ ค ณะรั ฐ มนตรี เมื่ อ วั น ที่ 25 มิ ถุ น ายน 2539 ให้ ส่ ว นราชการและ
หน่วยงานของรัฐ ถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2532 (ที่ให้หลีก เลี่ย งการใช้พื้นที่
ลุ่มน้า ชั้นที่ 1) โดยเคร่งครัด และให้สารวจ หากมีส่วนราชการหรือหน่วยงานหรือบุคคลใดเข้าใช้พื้นที่ลุ่มน้า
ชั้นที่ 1 เอ โดยไม่ได้รับอนุญ าตให้ดาเนินการตามกฎหมายอย่างจริงจัง
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คู่มอื
การดาเนินการตามระเบียบฯ ซึง่ ออกตามความในมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ
พ.ศ . 2507 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
------------------------------------------------------การขออนุญาตตามระเบียบฯนี้ ผู้ขออนุญาตซึ่งเป็นส่วนราชการหรือองค์ก ารของรัฐ ต้องยื่น
คาขอตามแบบ ป.ส. 20 หากเป็ นบุค คลธรรมดา (มีสั ญชาติไทยและบรรลุนิ ติภาวะแล้ว) หรื อนิติ บุคคล
(จดทะเบียนในประเทศไทยและมีผู้ถือหุ้นหรือผู้เป็นหุ้นส่วนของนิติบุคคล ต้องมีสัญชาติไทยเกิน สองในสาม
ของจานวนผู้ถือหุ้นหรือผู้เป็นหุ้นส่วน และต้องถือหุ้นเกินกว่าครึ่งหนึ่งของจานวนหุ้นทั้งหมด) ต้องยื่นคาขอ
ตามแบบ ป.ส. 21 โดยมีวัตถุประสงค์ตามที่ได้กาหนดไว้ในระเบียบฯ ดังกล่าว
การดาเนินการตามระเบียบฯ จะต้องดาเนินการ ดังนี้
1. ผู้ขออนุญาต
1.1 จะต้องกรอกข้อมูลในแบบคาขออนุญาต (ป.ส.20 หรือ ป.ส. 21 แล้วแต่ก รณี)
ให้ครบถ้วนถูกต้อง สาหรับกรณีการขออนุญาตเพื่อสร้างวัดหรือสานัก สงฆ์ จะต้องให้ผู้อานวยการสานัก งาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นผู้ลงนามในคาขออนุญาต เท่านั้น โดยจานวนเนื้อที่ที่ข ออนุญาต จะต้องขอใช้
พื้นที่ในจานวนเนื้อที่ที่จาเป็นต้องใช้ประโยชน์จริงเท่านั้น และจะต้องเป็นไปตามที่ระเบียบฯ กาหนดไว้
1.2 แนบเอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบคาขออนุญาต ได้แก่
- คาชี้แจง เกี่ยวกับเหตุผลและความจาเป็นที่ต้องขออนุญาต
- รายละเอีย ดโครงการ แบบแปลน หรือแผนผั งโครงการ หรือ กิจกรรมที่ข อ
อนุญาตและอื่น ๆ
- แผนที่แสดงจุดที่ตั้งบริเวณที่ขออนุญาต (แผนที่สังเขปและแผนที่ระวาง)
- หนังสือมอบอานาจ
- สาเนาทะเบียนบ้าน บัตรประจาตัว (ผู้มอบและผู้รับมอบอานาจ)
- สาเนาหลักฐานการจดทะเบียนนิติบุคคล หรือหนังสือรับรองการจดทะเบีย น
นิติบุคคล
- ความเห็นชอบของสภาองค์ก ารบริหารส่วนตาบลท้องที่ หรือองค์ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และบันทึก ยินยอมแก้ไขปัญหาราษฎร หรือปัญหาใด ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นภายหลังจากที่ได้รับ
อนุญาตด้วยตนเอง
- กรณีส่วนราชการขอใช้พื้นที่มากกว่า 20 ไร่ ให้แนบรายงานเหตุผลและความจาเป็น
ในการขอใช้พื้นที่ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากเจ้าสังกัดระดับกระทรวง
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- เงินมัดจาค่าธรรมเนีย มหนังสืออนุญาตหรือหนังสือค้าประกันของธนาคารที่
เชื่อถือได้ ตามจานวนเนื้อที่ที่ขออนุญาต ในอัตราเท่ากับอัตราค่าธรรมเนีย มหนังสืออนุญาตตามกฎหมายว่า
ด้วยป่าสงวนแห่งชาติ
- รายงานลักษณะทางธรณีวิทยาแหล่งแร่ (กรณีขออนุญาตเพื่อการทาเหมืองแร่)
- ความเห็นชอบกับรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการฯ จาก
สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติแ ละสิ่งแวดล้อม (กรณีข ออนุญาตเพื่อการทาเหมืองแร่หรือ
กิจกรรมอื่นที่อยู่ในข่ายต้องจัดทารายงานฯ)
- หนังสือรับรองจากพนัก งานอุตสาหกรรมแร่ประจาท้องที่ (กรณีข ออนุญาต
เกี่ยวกับกิจการอันเกี่ยวเนื่องกับการทาเหมืองแร่)
1.3 ยื่นเรื่องราวคาขออนุญาตพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องที่สานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัดท้องที่
1.4 ชาระเงินค่าธรรมเนียมแบบพิมพ์คาขอ (ฉบับละ 1 บาท)
1.5 นาเจ้าหน้าที่ตรวจสอบสภาพพื้นที่บริเวณที่ขออนุญาตตามกาหนดนัดหมาย
1.6 ดาเนินการตามที่เจ้าหน้าที่แจ้งให้ทราบหรือทางราชการกาหนดให้ปฏิบัติหรือ
ละเว้นการปฏิบัติ
2. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ
2.1 ตรวจสอบคาขออนุญาตพร้อมเอกสารประกอบ หากไม่ครบถ้วนแจ้งให้ผู้ข อ
อนุญาตทราบโดยทันที
2.2 รายงานผู้ว่าราชการจังหวัดและประสานงานกับสานัก งานป่าไม้สาขาจังหวัด เพื่อนัดหมายผู้ขออนุญาตทาการตรวจสอบพื้นที่
2.3 เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบ ต้องเป็นพนัก งานเจ้าหน้าที่ ตั้งแต่ระดับ 5 ขึ้นไป แต่ใน
กรณีก ารขออนุญาตเพื่อการทาเหมืองแร่ในพื้นที่ที่คณะรัฐมนตรีได้มี มติกาหนดชั้นคุณภาพลุ่มน้า ชั้นที่ 1
และชั้นที่ 2 หรือในพื้นที่ที่มีความลาดชันเกิน 35 องศา ต้องเป็นพนัก งานเจ้าหน้าที่ตั้งแต่ระดับ 7 ขึ้นไปหรือ
เป็นเจ้าหน้าที่ที่ผ่านการฝึ ก อบรมหลัก สูตรการตรวจสอบประทานบัตรเหมืองแร่ โดยต้องตรวจสอบสภาพ
พื้นที่ ให้ได้รายละเอียดข้อมูลตามที่กาหนดไว้ในแบบรายงานการตรวจสอบสภาพป่า (ป.ส. 22) หากพื้นที่ที่
ขออนุญาตเป็นพื้นที่ทับซ้อนหรือคาบเกี่ยวกับพื้นที่ที่อยู่นอกเหนืออานาจหน้าที่ความรับผิดชอบของกรมป่า ไม้
ให้ประสานงานกับ หน่วยงานที่เกี่ย วข้องร่วมตรวจสอบยืนยันและให้ความเห็นประกอบการพิจารณาด้วย
รวมทั้งจัดทาเอกสารประกอบการรายงาน เช่น
- จัดทาหัวข้อรายงานการสารวจพื้นที่ขอประทานบัตรทับที่ป่าไม้ (กรณีขออนุญาต
ทาเหมืองแร่) ดังนี้
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หัวข้อรายงานการส ารวจพื้ นที่ขอประทานบัตรทับที่ป่าไม้
ตอนที่ 1
ข้อความทั่วไป
1. เรื่องราวขอประทานบัตรทาเหมืองแร่
1.1 ชื่อผู้ขอ (เช่น นาย ก.) อยู่บ้านเลขที่เท่าใด ตาบล อาเภอใด ระบุให้ชัด กรณีบริษัทหรือ
นิติบุค คลให้ระบุไว้ ให้ชัด เจนว่า ผู้ใดเป็น ผู้จัดการ หรือ เป็น ผู้รับผิ ดชอบ โดยให้ แ นบ
หนังสือรับรองของกรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์ และหนังสือบริคณห์สนธิด้วย
และในกรณีที่มีการมอบอานาจให้ผู้มีอานาจของบริษัทหรือนิติบุคคลเป็นผู้ลงลายมือชื่อ
ในหนังสือมอบอานาจให้ถูกต้องครบถ้วน
1.2 คาขอประทานบัตร ให้ระบุตามที่ฝ่ายทรัพยากรธรณีแ จ้งมา (เช่น คาขอที่ 82/2539
เป็นต้น)
2. ที่ตั้งเรื่องราวขอประทานบัตร
2.1 ระบุชื่อป่าที่ขอประทานบัตรตั้งอยู่ ตามแผนที่จาแนกประเภทที่ดินในท้องที่จังหวัด ซึ่ง
คณะรัฐมนตรีเห็นชอบแล้ว ถ้าเป็นป่าที่มีหมายเลขด้วยก็ให้ระบุทั้งหมายเลขและชื่อป่า
พร้อมกับมติคณะรัฐมนตรีนั้นไปพร้อมกัน (เช่น ระบุป่า ก. หรือป่าหมายเลข 3 ตามมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ เดือน ปีใด หรือป่าสงวนแห่งชาติ ป่าใด ตามกฎกระทรวงฉบับที่
เท่าใด เป็นต้น)
2.2 ระบุท้องที่ตาบล อาเภอ จังหวัด
2.3 พื้นที่ที่ขอประทานบัตรอยู่ในเขตแบ่งชั้นคุณภาพลุ่มน้าชั้นใด ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่ อ
วันที่ เดือน ปีใด ให้ระบุจุดที่ตั้งลงในแผนที่แ สดงชั้นคุณภาพลุ่มน้าและลงลายมือชื่อ
กากับด้วย
2.4 พื้นที่ที่ขอประทานบัตรอยู่ในเขตจาแนกการใช้ประโยชน์ทรัพยากรและที่ดินป่าไม้ ตาม
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 10 และ 17 มีนาคม 2535 ประเภทใด ให้ระบุจุดที่ตั้งลงใน
แผนที่แสดงเขตจาแนกฯ และลงลายมือชื่อกากับด้วย
2.5 ให้จัดทาแผนที่มาตราส่วนที่เหมาะสมกากับแสดงรายละเอีย ดบริเวณพื้นที่ข อประทาน
บัตรให้สอดคล้องกับจุดพิกั ดที่ได้จากระบบ G.P.S. ในแผนที่มาตราส่วน 1 : 50,000
และลงลายมือชื่อกากับด้วย
3. เนื้อที่และอาณาเขตของที่ขอประทานบัตร
3.1 ให้ระบุว่าที่ข อประทานบัตรมีจานวนเนื้อที่เท่าใด (หากอยู่ในเขตป่าหลายประเภทให้
แยกเนื้อที่ของประทานบัตรแต่ละป่าให้ชัดเจน)

9

3.2 ความกว้างยาวแต่ละด้านให้ระบุเป็น “เมตร” ว่าด้านทิศไหนยาวกี่เมตร จดอะไร
3.3 ให้แนบแผนที่คาขอประทานบัตร แผนที่แสดงจุดที่ ตั้ง มาตราส่วน 1 : 50,000 ของกรม
แผนที่ทหาร และรายละเอีย ดเกี่ย วกับปริมาณ มูลค่า และค่าภาคหลวงแร่ ตามที่ฝ่าย
ทรัพยากรธรณีส่งมาแนบกับรายงานด้วย
ตอนที่ 2
ข้อความเกี่ยวกับสภาพป่าและชนิดไม้
4. สภาพป่าในที่ขอประทานบัตรและที่ใกล้เคียง
4.1 สภาพป่าในที่ประทานบัตร ให้ระบุว่า
(ก) เป็นป่าชนิดใด เช่น เป็นป่าดงดิบหรือป่าเต็งรัง เป็นต้น
(ข) สภาพป่าสมบูรณ์เพียงใด เคยผ่านการแผ้วถางมาก่อนหรือไม่ หรือหมดสภาพป่าแล้ว
(ค) มีไม้และของป่าหวงห้ามชนิดใดอยู่บ้าง
(ง) พื้นที่ป่าในบริเวณที่ขอประทานบัตรนั้น เป็นพืดผืนเดียวติดต่อกัน หรือเป็นหมู่เป็นหย่อม
อย่างไร
4.2 สถานที่อยู่ใ กล้เคี ย งหรื อติดต่ อกับที่ ข อประทานบัตร ให้บรรยายสภาพทั่วไปทานอง
เดียวกับข้อ 4.1
4.3 ถ้าบริเวณที่ขอนั้นมีที่กรรมสิทธิ์อยู่เป็นบางส่วน ให้รายงานให้ชัดแจ้งว่า ที่ก รรมสิทธิ์มี
เนื้อที่กี่ไร่ เป็นที่ป่ากี่ไร่ มีแนวเขตติดต่อกันอย่างไร ระบุไว้ในแผนที่ด้วย และจะต้องแนบ
ส าเนาหลั ก ฐานการได้ ม าซึ่ ง ที่ ดิ น กรรมสิ ท ธิ์ แ ละหนั ง สื อ ยิ น ยอมของเจ้ า ของที่ ดิ น
ประกอบรายงานด้วย
4.4 ให้ถ่ายภาพสีแสดงบริเวณพื้นที่ที่ขออนุญาตให้เห็นสภาพป่าหรือพื้นที่ทั้งสี่ด้าน รวมทั้ง
การแสดงหลักเขตด้วย (ถ้ามี) โดยไม่จากัดว่าจะมีภาพถ่ายเพียง 4 ด้าน เท่านั้น แต่รวม
แล้วต้องไม่น้อยกว่า 9 ภาพ และให้ใช้ภาพถ่ายตัวจริงเพื่อประกอบการพิจารณา
5. ลักษณะภูมิประเทศในที่ขอประทานบัตรและที่ใกล้เคียง ให้แยกบรรยายเป็น 2 ข้อ คือ ในที่ขอ
ประทานบัตรข้อหนึ่ง และบริเวณใกล้เคียงที่ขอประทานบัตรอีกข้อหนึ่ง โดยมีสาระสาคัญที่จะต้อง
ระบุ คือ
5.1 ลักษณะพื้นที่บรรยายให้ชัดเจนว่า เป็นที่ราบที่เนินเขาหรือภูเขา ถ้าเป็นที่เนินเขาหรือ
ภูเขา ให้ระบุว่า มีลักษณะเป็นภูเขาโดดเดี่ยว หรือเป็นเทือกเขาติดต่อกัน บริเวณที่ข อ
ประทานบัตรซึ่งไม่ใช่ที่ราบ ให้ระบุว่ามีความลาดชันกี่องศา อยู่สูงจากระดับน้าทะเล
ประมาณเท่าใด
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5.2 มีลาคลองหรือสายน้าไหลผ่านพื้นที่ข อประทานบัตรหรือไม่ ถ้ามีลาคลองหรือสายน้า
ไหลผ่าน ลาคลองหรือสายน้านั้นมีน้าไหลตลอดปีหรือแห้งในฤดูแล้ง
ตอนที่ 3
ข้อความเกี่ยวกับการบารุงรักษาป่า
6. การคุ้มครองและสงวน
6.1 กรณีพื้นที่ที่ขออยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ให้ระบุว่าจุดที่ตั้งพื้นที่ที่ข ออยู่ในเขตป่าสงวน
แห่งชาติ ป่าใด (ชื่อป่า) ตามกฎกระทรวงฉบับที่เท่าใด ให้ระบุจุดที่ตั้งลงในแผนที่ท้าย
กฎกระทรวง และลงลายมือชื่อกากับด้วย
6.2 กรณี พื้น ที่ ที่ข ออยู่ ใ นเขตป่ าที่ คณะรัฐ มนตรีมี ม ติใ ห้รั ก ษาไว้เ ป็น สมบั ติ ข องชาติ ให้
ตรวจสอบกับแผนที่จาแนกประเภทที่ดิน ท้ายมติคณะรัฐมนตรี ให้เป็นที่แ น่ชัดว่า อยู่ใน
เขตป่าใด (ชื่อป่า) หมายเลขอะไร (กรณีที่มีหมายเลขกากับชื่อป่าด้วย) ต้องระบุให้ครบ
6.3 กรณีพื้นที่ที่ขอไม่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติหรือป่าที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้รัก ษาไว้เป็น
สมบัติของชาติ (ตามข้อ 6.1 และ 6.2) ก็ให้ระบุไว้ในรายงานให้ชัดแจ้งว่า “พื้นที่ที่ข อไม่
อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติหรือป่าที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้รักษาไว้เป็นสมบัติของชาติ ”
6.4 ให้ระบุที่ขอประทานบัตรว่าอยู่ในเขตพื้นที่ดังนี้ หรือไม่
- เขตอุทยานแห่งชาติ
- เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
- เขตห้ามล่าสัตว์ป่า
- วนอุทยาน
- พื้นที่ป่าซึ่งใช้ในการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการป่าไม้
- บริเวณที่มีทิวทัศน์สวยงามอันควรรักษาไว้
- บริเวณที่ควรรักษาไว้เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า
- บริเวณที่มีประกาศสานักนายกรัฐมนตรีหรือประกาศของทางราชการทหาร ห้ามมิให้
บุคคลเข้าไปหรืออาศัยอยู่ หากอยู่ในบริเวณดังกล่าวได้รับอนุญาตจากผู้มีอานาจตาม
ประกาศ (ผอ.ปค.จังหวัด) แล้วหรือไม่ ให้แนบหลักฐานการอนุญาตประกอบรายงาน
ด้วย
7. แผนการและโครงการ
7.1 ให้ระบุว่าพื้นที่ที่ขออยู่ในเขตป่าโครงการทาไม้ป่าใด หรือไม่ อย่างไร
7.2 ให้ระบุว่าพื้นที่ที่ขออยู่ในพื้นที่ปลูกสร้างสวนป่าของรัฐหรืออยู่ในโครงการปลูก สร้างสวน
ป่าระยะเวลา 5 ปี หรือไม่
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ตอนที่ 4
ข้อความเกี่ยวกับการทาเหมืองแร่
8. ชนิดแร่และชนิดเหมืองแร่ ให้ระบุรายละเอียดไว้ในบันทึก รายงานการสารวจ ดังนี้
8.1 ชนิดแร่ (เช่น ระบุว่า เป็นแร่ดีบุก แร่ฟลูออไรท์ ฯลฯ)
8.2 วิธีการทาเหมืองแร่ (เช่น ระบุว่า จะทาเหมืองโดยวิธีเหมืองแล่น เหมืองสูบ เหมืองเจาะงัน
เหมืองหาบ เป็นต้น)
8.3 รายงานว่าการทาเหมือ งแร่ช นิดนั้ น โดยวิ ธีที่ข อจะทาให้เกิ ดความเสีย หายแก่ป่าไม้
บริเวณใกล้เคียงประการใดบ้าง
9. สภาพแห่งการทาเหมืองแร่ ให้ระบุว่า
9.1 แร่ในพื้นที่ที่ข อนั้นเป็นทางแร่หรือลานแร่ ตามที่ทางฝ่ายทรัพยากรธรณีท้องที่แ จ้งมา
หรือไม่
9.2 มีปริมาณแร่เท่าใด มูลค่าแร่เท่าใด การทาเหมืองแร่ ในบริเวณนั้นออกมาจะทาให้รัฐได้
ค่าภาคหลวงแร่เท่าใด
9.3 บริเวณใกล้เคียงมีหมู่เหมืองหรือมีเหมืองอื่นเปิดการทาเหมืองหรือได้รับประทานบัตรอยู่บ้าง
หรือไม่
9.4 บริเวณใกล้เคียงพื้นที่ข อประทานบัตร มีหมู่บ้านสวน นา หรือบ้านเรือนของราษฎรอยู่
หรือไม่
9.5 ให้เจ้าหน้าที่ผู้สารวจรายงานว่า เส้นทางที่ผู้ขอจะใช้ในการดาเนินกิจการที่มีอยู่เดิมแล้ว
จาเป็นจะต้องผ่านทางหรือใช้ทางภายในเขตอุทยานแห่งชาติ เขตรัก ษาพันธุ์สัตว์ป่ า
วนอุทยาน เขตห้ามล่าสัตว์ป่า พื้นที่ปลูกสร้างสวนป่าของรัฐหรือไม่ หากจาเป็นต้องผ่านทาง
หรื อ ใช้ ท างภายในเขตพื้ น ที่ ดั งกล่ า ว ขอให้ เ จ้ า หน้า ที่ ผู้ ส ารวจและผู้ ข อรั บ อนุ ญ าต
ประสานงานกับหัวหน้าหน่วยงานผู้รับผิดชอบดูแลพื้นที่ดังกล่าว เพื่อขอรับความเห็นชอบ
ในการผ่านทางหรือใช้ทางเสียก่อน
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ตอนที่ 5
รายงานเกี่ยวกับค่าชดเชยป่าไม้เสียหาย
10. การสารวจ
ให้รายงานว่าข้าราชการผู้ใด ตาแหน่งอะไร เป็นผู้สารวจและสารวจโดยวิธีใด เมื่อวันที่ เดือน
ปีใ ด (ในกรณีพื้ น ที่อ ยู่ใ นลุ่ม น้าชั้ นที่ 1 ชั้ น ที่ 2 หรือ มีค วามลาดชัน เกิ น 35 องศา ให้ ร ะบุ คุณ สมบั ติข อง
เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบด้วย)
11. ผลการสารวจ ต้องระบุให้ครบถ้วน ดังนี้
11.1 เป็นพื้นที่ป่าหรือที่กรรมสิทธิ์ คิดเป็นเนื้อที่อย่างละกี่ไร่
11.2 ให้ทาการสารวจนับไม้หวงห้ามที่มีข นาดความโตตั้งแต่ 50 เซนติเมตร ขึ้นไป โดยวัด
รอบลาต้นตรงที่สูง 130 เซนติเมตร จากระดับพื้นดิน โดยตลอดเนื้อที่ประทานบัตร
(100%) มีจานวนกี่ต้น ปริมาตรกี่ลูกบาศก์เมตร คิดเป็นมูลค่าภาคหลวงเท่าใด (แนบ
บัญชีไม้ไปด้วย) โดยให้แยกจานวนไม้หวงห้ามที่มีขนาดความโตตั้งแต่ 50 – 100 ซม.
มีอยู่จานวนกี่ต้น และที่มีข นาดความโตเกิน 100 ซม. มีจานวนกี่ต้น (บัญชีไม้แ ยก
ตามประเภทป่าไว้ด้วย)
11.3 ในการตรวจสอบให้พิ จารณาใช้ ดุลยพินิจ โดยยึดหลัก การอนุ รัก ษ์ ทรัพยากรป่าไม้
ประกอบการพิจารณาด้วย โดยไม่จาเป็นว่าเมื่อผู้ข อยื่นคาขอมาในเนื้อที่เท่าใดแล้ว
ต้องอนุญาตให้ในเนื้อที่เท่านั้น หากเห็นว่าพื้นที่ที่ข ออนุญาตบริเวณใดมีไม้ที่มีข นาด
ความโตตั้งแต่ 50 -100 ซม. หรือมีลูก ไม้ข นาดเล็ก ขึ้นอยู่หนาแน่น ก็ไม่ควรพิจารณา
อนุญาต หรือหากจะอนุญาตก็พิจารณากันพื้นที่บริเวณดังกล่าวออก โดยให้ระบุไว้ใน
แผนที่คาขอประทานบัตร และแผนที่แสดงจุดที่ตั้งให้ชัดเจนด้วยว่า ส่วนใดที่กันออก
เนื้อที่เท่าใด เหลือพื้นที่ที่เห็นควรอนุญาตได้เนื้อที่เท่าใด พร้อมทั้งชี้แ จงเหตุผลและ
ความจาเป็นประกอบรายงานด้วย
11.4 กรณีพื้นที่ขอประทานบัตรมีความลาดชันเกิน 35 องศา และเป็นต้นน้าลาธารที่สาคัญ
ให้ผู้ ตรวจสอบพิ จารณาว่าการท าเหมือ งแร่ ในบริเ วณดั งกล่าว จะทาให้เ กิดความ
เสียหายแก่สภาพป่า และเป็นการทาลายต้นน้าลาธารในลุ่มน้าประเภทใด หรือไม่
11.5 พื้นที่ที่ ข อมีปั ญหากับ ราษฎรในพื้ นที่ และบริเ วณใกล้เคีย งหรือไม่ ให้ บันทึก ไว้เป็ น
หลักฐานด้วย
11.6 พื้ นที่ที่ ข อได้รั บ ความเห็น ชอบจากสภาตาบลหรือ องค์ ก ารบริ หารส่ว นตาบลท้ องที่
หรือไม่ ให้แนบหลักฐานประกอบรายงานด้วย
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11.7 ให้แนบบันทึก การตรวจสอบพิจารณาของคณะกรรมการระดับจังหวัดที่ผู้ว่าราชการ
จังหวัดแต่งตั้ งให้ทาการตรวจสอบตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทยประกอบ
รายงานด้วย
11.8 กรณีการขอต่ออายุประทานบัตรและการขอต่ออายุหนังสืออนุญาตของทางฝ่ายป่าไม้
ให้ตรวจสอบรายงานไปด้วยว่า พื้นที่ได้ผ่านการทาเหมืองไปแล้วจานวนเท่าใด เหลือ
เนื้อที่เท่าใด และในช่วงการอนุญาตครั้ งก่อน ผู้รับอนุญาตได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขใน
การอนุญาตถูกต้องครบถ้วนหรือไม่
11.9 เป็นพื้นที่ทับซ้อนกับบริเวณที่ทางราชการป่าไม้เคยอนุญาตให้บุคคลอื่นทาประโยชน์
อยู่ก่อนแล้วหรือไม่
ตอนที่ 6
ความเห็นของผู้สารวจ
12. ความเห็นของผู้สารวจ ให้ระบุว่าผู้สารวจเห็นควรอนุญ าตหรือไม่อนุญาต เพราะเหตุผลใด โดย
ให้ผู้สารวจลงนามไว้เป็นหลักฐานพร้อมตาแหน่ง สังกัด หากมีก ารร่วมตรวจสอบมากกว่า 1 คน
จะต้องลงนามไว้เป็นหลักฐานทุกคน
13. ความเห็ น ของทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มจั ง หวั ด ท้ อ งที่ ให้ ร ะบุ ค วามเห็ น ของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดท้องที่ว่าเห็นควรอนุญาตหรือไม่

- ลงต าแหน่งแสดงบริ เวณพื้นที่ที่ขออนุ ญาตในแผนที่ท้ ายกฎกระทรวง แผนที่
1:50,000 แผนที่จ าแนกเขตการใช้ ป ระโยชน์ท รัพยากรและที่ดิน ป่าไม้ ในพื้น ที่ป่าสงวนแห่งชาติ ตามมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 10 และ 17 มีนาคม 2535 แผนที่จาแนกเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ป่าชายเลน
แผนที่กาหนดชั้น คุณภาพลุ่มน้า
- จัดทาแผนที่มาตราส่วนที่เหมาะสม แสดงบริเวณที่ขออนุญาต พร้อมลงค่าพิกัด
ทางภูมิศาสตร์ที่ได้จากเครื่อง G.P.S.
- ให้มีการถ่ายภาพสีแสดงบริเวณพื้นที่ที่ทาการตรวจสภาพป่า โดยถ่ายภาพตรง
กลางแปลงที่ขออนุญาต และกระจายออกทั้ง 8 ทิศ รวมแล้วไม่น้อยกว่า 9 ภาพ.
- ความเห็ น ของเจ้ าหน้ าที่ ผู้ ตรวจสอบสภาพป่ า ว่ า ควรอนุญ าต หรื อ ไม่ ค วร
อนุญาต เนื่องจากเหตุผลใด
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- เป็นพื้นที่ทับ ซ้อนกับพื้นที่ที่มีก ารอนุญาตให้บุคคลอื่นใช้พื้นที่ไว้อยู่ก่อนแล้ว
หรือไม่ หรือเป็นกรณีที่ผู้ได้รับอนุญาตเดิมได้ให้ความยินยอมเป็นหนังสือแล้ว (ให้แนบหลักฐานประกอบ)
- การขออนุญาตในกรณีที่หนังสืออนุญาตฉบับเดิมสิ้นอายุ การเปลี่ย นตัวผู้รับ
อนุญาต ให้ตรวจสอบและแจ้งให้ทราบเป็นการเพิ่มเติมด้วยว่า ผู้รับอนุญาตได้ดาเนินการตามวัตถุประสงค์ที่
ได้รับอนุญาตไปแล้วเป็นเนื้อที่เท่าใด ได้ดาเนินการตามเงื่อนไขที่แ นบท้ายหนังสืออนุญาตครบถ้วนถูก ต้อง
หรือไม่ อย่างไร โดยเฉพาะกรณีการทาเหมืองแร่ ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขเกี่ยวกับการปลูกป่าชดเชย และการถม
หรือกลบหลุม หรือขุมที่เกิดจากการทาเหมืองแร่ แล้วหรือไม่ อย่างไร
2.4 รายงานผลการตรวจสภาพป่า พร้อมทั้งให้ความเห็นประกอบต่อจังหวัด หรือ
หัวหน้าสางานป่าไม้สาขาจังหวัด ภายใน 30 วัน เพื่อพิจารณาและทาความเห็นเสนอกรมป่าไม้ต่อไป
3. หลักเกณฑ์ นโยบายและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง
3.1 หลักเกณฑ์ตามระเบียบฯ กาหนดว่าพื้นที่ที่จะพิจารณาอนุญาตได้ จะต้องเป็น
พื้นที่ ดังนี้
- ไม่เป็นพื้นที่ป่าซึ่งใช้ในการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการป่าไม้
- ไม่ขั ดกับมาตรการการใช้ที่ดิน ในพื้น ที่ลุ่มน้ า มาตรการการใช้ ประโยชน์ใ น
พื้นที่ป่าชายเลน และมาตรการการใช้ประโยชน์ทรัพยากรและที่ดินป่าไม้ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ตามที่
คณะรัฐมนตรีได้มีมติไว้แล้ว หรือผู้ขออนุญาตจะต้องปฏิบัติตามมาตรการที่คณะรัฐมนตรีได้กาหนดไว้
- ไม่เป็นบริเวณที่มีทิวทัศน์สวยงามอันควรรักษาไว้
- ไม่เป็นบริเวณที่ควรรักษาไว้เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า
- ไม่ มี ปั ญหากั บ ราษฎรในพื้น ที่ แ ละบริเ วณใกล้เ คี ย ง และต้ อ งได้ รั บ ความ
เห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตาบลท้องที่หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ป่านั้นตั้งอยู่
- ต้องมีไม้ขนาดความโตวัดโดยรอบลาต้นตรงที่สูง 130 เซนติเมตร ตั้งแต่ 50 –
100 เซนติเมตร ขึ้นกระจายอยู่ทั่วพื้นที่ไม่เกินไร่ละ 8 ต้น หรือมีไม้ข นาดความโตเกิน 100 เซนติเมตรขึ้นไป
ขึ้นกระจายอยู่ทั่วพื้นที่ไม่เกินไร่ละ 2 ต้น
- ต้ อ งมี ลั ก ษณะ ขนาด อาณาเขต และเนื้ อ ที่ เหมาะสมกั บ กิ จ การตาม
วัตถุประสงค์ที่ขอและแผนการใช้พื้นที่ตามโครงการประกอบคาขอ
- การอนุญาตเพื่อการทาเหมืองแร่ ให้พิจารณาแต่ละคาขอไม่เกิน 300 ไร่ และ
มีกาหนดระยะเวลาคราวละไม่เกิน 10 ปี
- การอนุญาตเพื่อการสร้างทางขนแร่ ให้มีความกว้างของทางไม่เกิน 6 เมตร
และต้องสร้างทางกับบารุงรัก ษาทางตามมาตรการที่ก รมป่าไม้กาหนด โดยมีกาหนดระยะเวลาคราวละไม่
เกิน 10 ปี
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- การอนุญาตเพื่อกิจการอันเกี่ยวเนื่องกับการทาเหมืองแร่ ให้อนุญาตมีกาหนด
ระยะเวลาคราวละไม่เกิน 10 ปี
- การอนุญาตเพื่อทาการ ขุด เก็บ ซึ่งกรวด ทราย ลู ก รัง หรือดิน ที่มิใช่ก ารทา
เหมืองแร่ ตามกฎหมายว่าด้วยแร่ พื้นที่ที่จะพิจารณาอนุญาตได้ต้องอยู่ห่างจากทางหลวงไม่น้อยกว่า 500 เมตร
จากจุดกึ่งกลางของทางในระยะที่ใกล้ที่สุดโดยวัดในแนวระดับ รวมทั้งต้องไม่เป็นบริเวณพระราชฐาน วัด
หรือสถานที่ที่ใช้เพื่อการประกอบศาสนกิจ โบราณสถาน ตามกฎหมายว่าด้วยโบราณสถาน โบราณวัต ถุ
ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ โดยให้พิจารณาอนุญาตในจานวนพื้นที่แ ต่ละคาขอไม่เกิน 10 ไร่
และมี ก าหนดระยะเวลาคราวละ 5 ปี ซึ่ง ผู้รับอนุญาตจะต้อ งยื่น คาขออนุญาตเก็บ หาของป่า ตามความ
ในมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 ด้วย
- การอนุญาตเพื่อการอยู่อาศัย หรือประกอบอาชีพเกษตรกรรมและเลี้ย งสัตว์
ในจ านวนพื้ น ที่เ กิ น 20 ไร่ ให้ พิจ ารณาโครงการที่ เสนอพร้ อมค าขอ ซึ่ง ต้ องแสดงรายละเอี ย ดเกี่ย วกั บ
วัตถุประสงค์ ระยะเวลาเริ่มงาน เป้าหมายของโครงการ ค่าใช้จ่ายเกี่ย วกับการลงทุน รวมทั้งการใช้แ รงงาน
เกษตรในท้องถิ่นนั้นๆ และท้องที่ใกล้เคีย งไม่ต่ากว่าร้อยละ 60 ของแรงงานเกษตรที่ใช้ทั้งหมด โดยจัดให้
ราษฎรที่อยู่ในพื้นที่นั้นได้รับจ้างใช้แรงงานเกษตรเป็นอันดับแรกด้วย โดยมีกาหนดระยะเวลาคราวละไม่น้อย
กว่า 5 ปี แต่ไม่เกิน 30 ปี
- การอนุญ าตเพื่ อท าการเกษตรกรรม ให้ก าหนดเงื่ อนไขเพิ่ มเติม ให้ผู้ รั บ
อนุญาต ต้องทาการปลูกไม้ดีมีค่า(ไม้เศรษฐกิจ) ในท้องถิ่นตามที่กรมป่าไม้กาหนด ดังนี้
1. ในจานวนเนื้อที่ ตั้งแต่ 16 – 50 ไร่ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของพื้นที่ ที่
ได้รับอนุญาต
2. ในจานวนเนื้อที่ 51 – 100 ไร่ ไม่น้อยกว่าร้อ ยละ 20 ของพื้นที่ที่ได้รั บ
อนุญาต
3. ในจานวนเนื้อที่มากกว่า 100 ไร่ขึ้นไป ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของพื้นที่
ที่ได้รับอนุญาต
- การอนุญาตเพื่อจัดสวนรุก ขชาติ หรือวนอุทยาน หรือเพื่อการเพาะเลี้ย งหรือ
ขยายพันธุ์สัตว์ป่า จะพิจารณาแต่ละคาขอไม่เกิน 1,000 ไร่ โดยมีกาหนดระยะเวลาคราวละไม่น้อยกว่า 5 ปี
แต่ไม่เกิน 30 ปี
- การอนุญาตเพื่อสร้างวัดหรือสานัก สงฆ์ จะพิจารณาแต่ละคาขอไม่น้อยกว่า
6 ไร่ แต่ไม่เ กิน 15 ไร่ โดยมีก าหนดระยะเวลาคราวละไม่น้อยกว่ า 5 ปี แต่ไม่ เกิ น 30 ปี และต้องแนบมติ
คณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาพระสงฆ์ในพื้นที่ป่าไม้ระดับจังหวัด ประกอบการพิจารณาด้วย
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- การอนุญาตกรณีอื่นๆ ที่จาเป็นต้องใช้หลัก วิชาสาขาหนึ่งสาขาใดโดยเฉพาะ
ต้องได้รับความเห็นชอบจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้องด้วย โดยมีกาหนดระยะเวลาคราวละไม่น้อยกว่า 5 ปี แต่
ไม่เกิน 30 ปี
- กรณีโครงการที่ มีวัต ถุประสงค์อัน ก่อให้เกิ ดประโยชน์ต่ อประเทศชาติแ ละ
ประชาชนโดยส่วนรวมในด้านเศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคง และการพัฒนาประเทศอย่างแท้จริง ซึ่งมีความ
จาเป็นและไม่อาจหลีก เลี่ย งไปใช้พื้นที่อื่นได้ และพื้ นที่นั้นไม่อยู่ในหลัก เกณฑ์ที่จะอนุญาตได้ ให้พิจารณา
อนุญาตเฉพาะกรณีที่รัฐบาลมีนโยบายอนุมัติหรืออนุญาต โดยยกเว้นมติคณะรัฐมนตรีที่กาหนดข้อห้ามไว้
เดิม
3.2 นโยบาย
- ให้หลีกเลี่ยงการใช้ประโยชน์ในพื้นที่สวนป่าของรัฐ
- ให้หลีก เลี่ย งการใช้ป ระโยชน์ในพื้นที่ที่ติดอยู่ในเขตพื้นที่ป่าเพื่อการอนุรัก ษ์
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 10 และ 17 มีนาคม 2535
- กรณี พื้ น ที่ ที่ ข ออนุ ญ าตติ ด อยู่ ใ นเขตพื้ น ที่ ป่ า เพื่ อ เศรษฐกิ จ ตามมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 10 และ 17 มีนาคม 2535 ให้ดาเนินการ ดังนี้
1.ให้ตรวจสอบว่าพื้นที่ที่ ขออนุ ญาตเป็นพื้นที่ที่ได้ ส่งมอบให้ส านักงานการ
ปฏิรูปที่ดินเพื่อ เกษตรกรรม รับไปดาเนินการปฏิรูปที่ดินหรือไม่ หากเป็นพื้นที่ส่งมอบ ให้ตรวจสอบด้วยว่าเป็น
พื้นที่ที่ไม่สมควรที่จะนาไปปฏิรูปที่ดิน ซึ่งอยู่ในข่ายที่จะต้องกันคืนกรมป่าไม้อย่างไร หรือไม่ ให้แ นบหลัก ฐาน
การกันคืนด้วย
2 กรณีเป็นพื้นที่ที่กรมป่าไม้มอบให้สานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
นาไปปฏิรูปที่ดิน และมิได้กันกลับคืนกรมป่าไม้ หากมีผู้มาขออนุญาตเข้าทาประโยชน์ในที่ดินและที่ดินนั้นยัง
ไม่พ้นสภาพการเป็นป่าสงวนแห่งชาติ ต้องได้รับหนังสือยืนยันจากสานัก งานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ว่าไม่ขัดข้องที่จะให้มีการอนุญาตให้ใช้พื้นที่ดังกล่าวได้
- ผู้ข ออนุญ าตจะต้ อ งเป็ น ต้น สั ง กัด ของหั ว หน้า ส่ ว นราชการ หรื อ จะต้ อ งมี
หลักฐานการมอบอานาจจากต้นสังกัดให้เป็นผู้ยื่นคาขอแทนด้วย
- การพิจ ารณาให้ค วามเห็น ของจัง หวั ด ให้ ผู้ว่า ราชการจัง หวัด หรือ ผู้รั ก ษา
ราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้ลงนามเสนอความเห็นชอบเรื่องราวการขออนุญาตเข้าทาประโยชน์
ในเขตพื้นที่ป่าไม้
- การขออนุญาตเพื่อทาการระเบิด,ย่อย,ขุด เก็บซึ่งหิน กรวด ทราย ลูก รังหรือ
ดิน และการขอประทานบั ตรเหมื อ งแร่ ให้ แ นบบั นทึ ก การตรวจสอบของคณะกรรมการระดับ จั งหวั ด ที่
ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งให้ทาการตรวจสอบตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทยประกอบการพิจารณา
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- การขออนุญาตเพื่อการทาเหมืองแร่และกิจการอันเกี่ยวข้องกับการทาเหมืองแร่
ต้องแนบบันทึกยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขเพิ่มเติมประกอบการพิจารณา ดังนี้
“1) ต้ อ งท าการปลู ก ป่ า ชดเชยและบ ารุ ง รั ก ษาป่ า ที่ป ลู ก เพิ่ ม ขึ้ น จากที่
กาหนดไว้ในเงื่อนไข เป็นจานวนพื้นที่สามเท่าของพื้นที่ที่ได้รับอนุญาต
2) ต้องวางเงินมัดจาหรือส่งมอบหนังสือค้าประกั นของธนาคารที่เชื่อถือได้
ก่อ นรั บ มอบหนั ง สือ อนุญ าต เพื่ อ เป็ น หลั ก ประกัน ในการแก้ไ ขผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ มที่ เ กิด ขึ้ นจากการ
ประกอบกิจการดังกล่าวในอัตราคาขอละ 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน) หากผู้รับอนุญาตไม่สามารถ
แก้ ไขผลกระทบสิ่ง แวดล้อ มได้ ผู้รั บ อนุ ญาตยิน ยอมให้ ก รมป่ าไม้ ปรั บหรื อเรี ย กร้ องจากธนาคารผู้อ อก
หนังสือค้าประกันภายในวงเงินดังกล่าวทั้งหมดหรือบางส่วน แล้วแต่กรมป่าไม้เห็นสมควร”
- การตรวจสอบและพิจารณาเรื่องราวคาขอประทานบัตรทาเหมืองแร่แ ละการ
ใช้ประโยชน์ที่ดินป่าไม้ทุก ลัก ษณะ เจ้าหน้าที่ผู้ออกไปตรวจสอบสภาพป่าในครั้งแรก ต้องใช้ดุลยพินิจโดย
ยึดหลักการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ประกอบการพิจารณาด้วย โดยไม่จาเป็นว่าเมื่อผู้ข อยื่นคาขอมาในเนื้อที่
เท่าใดแล้วต้องอนุญาตให้ในเนื้อที่เท่านั้น หากเห็นว่าพื้นที่ที่ขออนุญาตบริเวณใดมีไม้ที่มีข นาดความโตตั้งแต่
50 -100 ซม. หรือมีลูกไม้ขนาดเล็กขึ้นอยู่หนาแน่น ก็ไม่ควรพิจารณาอนุญาต หรือหากจะอนุญาตก็พิจารณา
กันพื้นที่บริเวณดังกล่าวออก โดยให้ระบุไว้ในแผนที่คาขอประทานบัตร และแผนที่แสดงจุดที่ตั้งให้ชัดเจนด้วย
ว่า ส่วนใดที่กันออก เนื้อที่เท่าใด เหลือพื้นที่ที่เห็นควรอนุญาตได้เนื้อที่เท่าใด พร้อมทั้งชี้แ จงเหตุผลและความ
จาเป็นประกอบด้วย
3.3 มติคณะรัฐมนตรี
- มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2511 ข้อ 1 กาหนดว่า บริเวณป่าที่
คณะรัฐมนตรีมีมติให้รักษาไว้เป็นสมบัติของชาติ หากทบวงการเมืองใดประสงค์ที่จะเข้าใช้ประโยชน์โดยไม่
ตัดพื้นที่ที่ขอใช้ประโยชน์ออก ให้เป็นอานาจของกระทรวงเกษตร(ปัจจุบันเป็นกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม) พิจารณาอนุมัติได้โดยไม่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา
- มติ คณะรั ฐมนตรี เมื่อวั นที่ 22 เมษายน 2512 กาหนดว่า การอนุญ าตให้
บุคคลหรือนิติบุคคลเข้าใช้ประโยชน์ในเขตป่าที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้รัก ษาไว้เป็นสมบัติข องชาติ โดยไม่ตัด
พื้นที่ที่ข อใช้ป ระโยชน์ออกจากเขตป่าที่ได้จาแนกไว้แ ล้ว ให้เป็นอานาจของกระทรวงเกษตร(ปัจจุบันเป็ น
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) พิจารณาอนุมัติได้โดยไม่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา
- มติ ค ณะรั ฐมนตรี เมื่ อ วัน ที่ 8 กรกฎาคม 2523 เห็น ชอบตามที่ ก ระทรวง
เกษตรและสหกรณ์เสนอ กรณีมีส่วนราชการใดเข้าทาประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาต ซึ่งเป็นการ
ปฏิบัติไม่ชอบด้วยกฎหมายเกี่ยวกับป่าไม้ ให้ก รมป่าไม้พิจารณาดาเนินการตามกฎหมายโดยเด็ดขาด โดย
การเข้าทาประโยชน์ในพื้นที่ของส่วนราชการต่างๆ ทุก กรณี จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ย วกับป่าไม้ โดย
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จะต้องได้รับอนุมัติให้ใช้พื้นที่จากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ปัจจุบันเป็นกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติแ ละ
สิ่งแวดล้อม)เสียก่อนจึงจะเข้าไปดาเนินการได้
- มติ คณะรัฐมนตรี เมื่ อวัน ที่ 28 พฤษภาคม 2528 กาหนดหลัก เกณฑ์แ ละ
วิธีการในการกาหนดชั้นคุณภาพลุ่มน้าและข้อเสนอแนะมาตรการการใช้ที่ดินในเขตลุ่มน้า ปิง – วัง
- มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2529 กาหนดหลัก เกณฑ์แ ละวิธีก าร
ในการกาหนดชั้นคุณภาพลุ่มน้าและข้อเสนอแนะมาตรการการใช้ที่ดินในเขตลุ่มน้า ยม – น่าน
- มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2531 กาหนดชั้นคุณภาพลุ่มน้ า
และข้อเสนอแนะมาตรการการใช้ที่ดินในเขตลุ่มน้ามูลและชี
- มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 พฤศจิก ายน 2532 กาหนดชั้นคุณภาพลุ่มน้า
ภาคใต้ และข้อเสนอแนะมาตรการการใช้ที่ดินในเขตลุ่มน้า
- มติ ค ณะรั ฐ มนตรี เมื่ อ วั น ที่ 15 พฤษภาคม 2533 การอนุ ญ าตให้ เ ข้ า ท า
ประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ เพื่อการทาเหมืองแร่ เพื่อการระเบิดและย่อยหิน เพื่อขุดดินลูก รัง รวมทั้งกิจการอื่นที่
เกี่ยวข้องและเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ จะพิจารณาเฉพาะคาขออนุญาตที่อยู่ นอกเขตพื้นที่อนุรัก ษ์ นอกเขต
พื้นที่ต้นน้าชั้นที่ 1 และนอก เขตพื้นที่หวงห้ามอื่นๆ เท่านั้น
- มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2534 ให้ระงับการใช้ประโยชน์ในพื้นที่
ป่าชายเลนโดยเด็ดขาด โครงการที่ สามารถจะดาเนินการในเขตพื้นที่ป่าชายเลนได้ จะต้องเป็นไปตามมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2543 และวันที่ 17 ตุลาคม 2543
- มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 19 พฤศจิก ายน 2534 กาหนดชั้นคุณภาพลุ่มน้า
ภาคตะวันออก และข้อเสนอแนะมาตรการการใช้ที่ดินในเขตลุ่มน้า
- มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 10 และ 17 มีนาคม 2535 จาแนกเขตการใช้
ประโยชน์ทรัพยากรและที่ดินป่าไม้ เป็น 3 ประเภท ได้แ ก่ พื้นที่ป่าเพื่อการอนุรัก ษ์ (โซน C) , พื้นที่ป่าเพื่อ
เศรษฐกิจ (โซน E) และพื้นที่ป่าที่เหมาะสมต่อการเกษตรกรรม (โซน A)
- มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2536 อนุมัติผ่อนผันให้ส่วนราชการที่
ดาเนินการตามโครงการพระราชดาริและโครงการเพื่อความมั่นคง เข้าทาประโยชน์ในพื้นที่ป่าที่ข ออนุญาตได้
เท่าที่จาเป็นไปพลางก่อน จนกว่าจะได้รับอนุญาตตามระเบียบและกฎหมายที่ว่า ด้วยป่าไม้
- มติ ค ณะรั ฐ มนตรี เมื่ อ วั น ที่ 13 กั น ยายน 2537 อนุ มั ติ ใ นหลั ก การให้
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นผู้อนุญาตให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์ก ารของรัฐ
เข้าทาประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ที่กาหนดให้เป็นพื้นที่ป่าเพื่ อการอนุรัก ษ์เพิ่มเติม
เพื่อ ดาเนิน การตามโครงการที่ มีค วามสาคัญของชาติอย่ างหลีก เลี่ ย งไม่ไ ด้ หรือ เป็ นการด าเนินการตาม
โครงการพระราชดาริ และพื้นที่นั้นไม่ขัดกับหลักเกณฑ์ตามระเบีย บ กฎหมาย และมติคณะรัฐมนตรีอื่นใดที่
เกี่ ย วข้ องที่ ได้ ก าหนดทางปฏิ บัติ ไ ว้แ ล้ว โดยให้ ห น่ว ยงานเจ้ า ของโครงการจั ดท ารายงานการวิเ คราะห์
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ผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อมของโครงการตามโครงการประเภทต่า งๆ ตามแนวทางปฏิ บั ติ ที่ ค ณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติได้กาหนดไว้ เพื่อประกอบการพิจารณาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เป็นราย ๆ ไป (ปัจจุบันได้โอนมาเป็นของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) ก่อนที่
จะอนุมั ติใ ห้ใ ช้ป ระโยชน์ ในพื้น ที่ป่ าเพื่ อการอนุ รัก ษ์เ พิ่ม เติ ม (ปรับ ปรุง โดยมติค ณะรัฐ มนตรี เมื่อ วัน ที่ 9
พฤษภาคม 2538 และทบทวนโดยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2538)
- มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวั นที่ 21 กุมภาพันธ์ 2538 กาหนดชั้นคุณภาพลุ่มน้า
ภาคตะวั น ตก ภาคกลาง และลุ่ ม น้ าป่ า สั ก และการก าหนดชั้ น คุ ณ ภาพลุ่ ม น้ าภาคเหนื อ และภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือส่วนอื่น ๆ (ลุ่มน้าชายแดน)
- มติ ค ณะรั ฐ มนตรี เมื่ อ วั น ที่ 25 มิ ถุ น ายน 2539 ให้ ส่ ว นราชการและ
หน่วยงานของรัฐ ถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2532 (ที่ให้หลีก เลี่ย งการใช้พื้นที่
ลุ่มน้า ชั้นที่ 1) โดยเคร่งครัด และให้สารวจ หากมีส่วนราชการหรือหน่วยงานหรือบุคคลใดเข้าใช้พื้นที่ลุ่มน้า
ชั้นที่ 1 เอ โดยไม่ได้รับอนุญ าตให้ดาเนินการตามกฎหมายอย่างจริงจัง
- มติค ณะรั ฐ มนตรี เมื่ อ วัน ที่ 6 กุ มภาพัน ธ์ 2544 เห็ นชอบในหลัก การการ
กาหนดมาตรการและแนวทางแก้ไขปัญหาการขออนุญาตเข้าทาประโยชน์ในเขตพื้นที่ป่าอนุรัก ษ์( เฉพาะพื้นที่
ลุ่มน้าชั้นที่ 1เอ) ตามที่คณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติเสนอ
- มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2538 อนุมัติให้แ ต่งตั้งคณะกรรมการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาพระสงฆ์ในพื้นที่ป่าไม้ขึ้น เพื่อกาหนดนโยบายและมาตรการในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาอุปสรรค รวมทั้งเรื่องการปฏิบัติงานของหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง
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คู่มอื
การดาเนินการตามระเบียบฯ ซึง่ ออกตามความในมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ
พ.ศ . 2507 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
------------------------------------------------------การขออนุญาตตามระเบียบฯนี้ เป็นการขออนุญาตเพื่อการศึก ษาหรือวิจัย ทางวิชาการใน
ทุกสาขาวิชา โดยผู้ขออนุญาตซึ่งเป็นส่วนราชการหรือองค์การของรัฐ หากเป็นบุคคลธรรมดา (มีสัญชาติไทย
และบรรลุนิติภาวะแล้ว) หรือนิติบุคคล (จดทะเบีย นในประเทศไทยและมีผู้ถือหุ้นหรือผู้เป็นหุ้นส่วนของนิติ
บุคคล ต้อ งมี สัญชาติ ไทยเกินสองในสามของจ านวนผู้ถื อหุ้น หรื อผู้ เป็ นหุ้ นส่ว น และต้ องถื อหุ้ นเกิน กว่ า
ครึ่งหนึ่งของจานวนหุ้นทั้งหมด) ต้องยื่นคาขอตามแบบ ป.ส. 24
การดาเนินการตามระเบียบฯ จะต้องดาเนินการ ดังนี้
1. ผู้ขออนุญ าต
1.1 จะต้องกรอกข้อ มูลในแบบคาขออนุญ าต (ป.ส.24)ให้ค รบถ้วนถูก ต้อง โดย
จานวนเนื้อที่ที่ขออนุญาต จะต้องขอใช้พื้นที่ในจานวนเนื้อที่ที่จาเป็นต้องใช้ประโยชน์จริงเท่านั้น และจะต้อง
เป็นไปตามที่ระเบียบฯ กาหนดไว้
1.2 แนบเอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบคาขออนุญาต ได้แก่
- คาชี้แจง เกี่ยวกับเหตุผลและความจาเป็นที่ต้องขออนุญาต
- รายละเอีย ดโครงการ แบบแปลน หรือแผนผั งโครงการ หรือ กิจกรรมที่ข อ
อนุญาตและอื่น ๆ
- แผนที่แสดงจุดที่ตั้งบริเวณที่ขออนุญาต (แผนที่สังเขปและแผนที่ระวาง)
- หนังสือมอบอานาจ
- สาเนาทะเบียนบ้าน บัตรประจาตัว (ผู้มอบและผู้รับมอบอานาจ)
- สาเนาหลักฐานการจดทะเบียนนิติบุคคล หรือหนังสือรับรองการจดทะเบีย น
นิติบุคคล
- ความเห็นชอบของสภาองค์ก ารบริหารส่วนตาบลท้องที่ หรือองค์ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และบันทึก ยินยอมแก้ไขปัญหาราษฎร หรือปัญหาใด ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นภายหลังจากที่ได้รับ
อนุญาตด้วยตนเอง
- กรณีส่วนราชการขอใช้พื้นที่มากกว่า 20 ไร่ ให้แ นบรายงานเหตุผลและความ
จาเป็นในการขอใช้พื้นที่ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากเจ้าสังกัดระดับกระทรวง
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- เงินมัดจาค่าธรรมเนีย มหนังสืออนุญาตหรือหนังสือค้าประกันของธนาคารที่
เชื่อถือได้ ตามจานวนเนื้อที่ที่ขออนุญาต ในอัตราเท่ากับอัตราค่าธรรมเนีย มหนังสืออนุญาตตามกฎหมายว่า
ด้วยป่าสงวนแห่งชาติ
1.3 ยื่นเรื่องราวคาขออนุญาตพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องที่สานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัดท้องที่
1.4 จ่ายเงินค่าธรรมเนียมแบบพิมพ์คาขอ (ฉบับละ 1 บาท)
1.5 นาเจ้าหน้าที่ตรวจสอบสภาพพื้นที่บริเวณที่ขออนุญาตตามกาหนดนัดหมาย
1.6 ดาเนินการตามที่เจ้าหน้าที่แจ้งให้ทราบหรือทางราชการกาหนดให้ป ฏิบัติหรือ
ละเว้นการปฏิบัติ
2. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ
2.1 ตรวจสอบคาขออนุญาตพร้อมเอกสารประกอบ หากไม่ครบถ้วนแจ้งให้ผู้ข อ
อนุญาตทราบโดยทันที
2.2 รายงานผู้ว่าราชการจังหวัดและประสานงานกับสานัก งานป่าไม้สาขาจังหวัด
เพื่อนัดหมายผู้ขออนุญาตทาการตรวจสอบพื้นที่
2.3 เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบ ต้องเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตั้งแต่ระดับ 5 ขึ้นไป โดยต้อง
ตรวจสอบสภาพพื้นที่ ให้ได้รายละเอียดข้อมูลตามที่กาหนดไว้ในแบบรายงานการตรวจสอบสภาพป่า (ป.ส. 25)
หากพื้นที่ที่ขออนุญาตเป็นพื้นที่ทับซ้อนหรือคาบเกี่ย วกับพื้นที่ที่อยู่นอกเหนืออานาจหน้าที่ความรับผิดชอบ
ของกรมป่าไม้ให้ป ระสานงานกับ หน่วยงานที่เกี่ย วข้องร่วมตรวจสอบยืนยันและให้ความเห็นประกอบการ
พิจารณาด้วยรวมทั้งจัดทาเอกสารประกอบการรายงาน เช่น
- ลงต าแหน่งแสดงบริ เวณพื้น ที่ที่ขออนุ ญาตในแผนที่ท้ ายกฎกระทรวง แผนที่
1:50,000 แผนที่จ าแนกเขตการใช้ ป ระโยชน์ท รัพยากรและที่ดิน ป่าไม้ ในพื้น ที่ป่าสงวนแห่งชาติ ตามมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 10 และ 17 มีน าคม 2535 แผนที่จาแนกเขตการใช้ป ระโยชน์ที่ดิน ในพื้น ที่
ป่าชายเลน แผนที่กาหนดชั้นคุณภาพลุ่มน้า
- จัดทาแผนที่มาตราส่วนที่เหมาะสม แสดงบริเวณที่ขออนุญาต พร้อมลงค่าพิกัด
ทางภูมิศาสตร์ที่ได้จากเครื่อง G.P.S.
- ให้มีการถ่ายภาพสีแสดงบริเวณพื้นที่ที่ทาการตรวจสภาพป่า โดยถ่ายภาพตรง
กลางแปลงที่ขออนุญาต และกระจายออกทั้ง 8 ทิศ รวมแล้วไม่น้อยกว่า 9 ภาพ.
- ความเห็ น ของเจ้ าหน้ าที่ ผู้ตรวจสอบสภาพป่ าว่ า ควรอนุ ญ าต หรื อไม่ค วร
อนุญาต เนื่องจากเหตุผลใด
- เป็นพื้นที่ทับ ซ้อนกับพื้นที่ที่มีก ารอนุญาตให้บุคคลอื่นใช้พื้นที่ไว้อยู่ก่อนแล้ว
หรือไม่ หรือเป็นกรณีที่ผู้ได้รับอนุญาตเดิมได้ให้ความยินยอมเป็นหนังสือแล้ว (ให้แนบหลักฐานประกอบ)
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- การขออนุญาตในกรณีที่หนังสืออนุญาตฉบับเดิมสิ้นอายุ การเปลี่ย นตัวผู้รับ
อนุญาต ให้ตรวจสอบและแจ้งให้ทราบเป็นการเพิ่มเติมด้วยว่า ผู้รับอนุญาตได้ดาเนินการตามวัตถุประสงค์ที่
ได้รับอนุญาตไปแล้วเป็นเนื้อที่เท่าใด ได้ดาเนินการตามเงื่อนไขที่แ นบท้ายหนังสืออนุญาตครบถ้วนถูก ต้อง
หรือไม่ อย่างไร
2.4 รายงานผลการตรวจสภาพป่า พร้อมทั้งให้ความเห็นประกอบต่อจังหวัด หรือ
หัวหน้าสานัก งานป่าไม้สาขาจั งหวัด ภายใน 30 วัน เพื่อพิ จารณาและทาความเห็นเสนอกรมป่าไม้ต่อ ไป
3. หลักเกณฑ์ นโยบายและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง
3.1 หลัก เกณฑ์ต ามระเบี ย บฯ ก าหนดว่า การอนุญ าตให้ พิจ ารณาอนุญ าตใน
จานวนพื้ นที่ แ ต่ล ะคาขอตามความจ าเป็ น และเหมาะสมแก่ กิ จการที่ ข ออนุ ญ าตตามวั ตถุ ป ระสงค์ แ ละ
โครงการที่เสนอ โดยมีกาหนดระยะเวลาตามที่พิจารณาเห็นสมควรให้ก ารอนุญาต เว้นแต่ก ารอนุญาตเพื่อ
การสารวจแร่ ให้พิจารณาอนุญาตในจานวนพื้นที่แต่ละคาขอ ไม่เกิน 2,500 ไร่ และมีกาหนดระยะเวลาคราว
ละไม่เกิน 2 ปี
3.2 นโยบาย
- ให้หลีกเลี่ยงการใช้ประโยชน์ในพื้นที่สวนป่าของรัฐ
- ให้หลีก เลี่ย งการใช้ประโยชน์ ในพื้นที่ที่ติดอยู่ในเขตพื้นที่ป่าเพื่อการอนุรัก ษ์
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 10 และ 17 มีนาคม 2535
- กรณี พื้ น ที่ ที่ ข ออนุ ญ าตติ ด อยู่ ใ นเขตพื้ น ที่ ป่ า เพื่ อ เศรษฐกิ จ ตามมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 10 และ 17 มีนาคม 2535 ให้ดาเนินการ ดังนี้
1.ให้ตรวจสอบว่าพื้นที่ที่ ขออนุ ญาตเป็นพื้นที่ที่ได้ ส่งมอบให้ส านักงานการ
ปฏิรูปที่ดินเพื่อ เกษตรกรรม รับไปดาเนินการปฏิรูปที่ดินหรือไม่ หากเป็นพื้นที่ส่งมอบ ให้ตรวจสอบด้วยว่าเป็น
พื้นที่ที่ไม่สมควรที่จะนาไปปฏิรูปที่ดิน ซึ่งอยู่ในข่ายที่จะต้องกันคืนกรมป่าไม้อย่างไร หรือไม่ ให้แ นบหลัก ฐาน
การกันคืนด้วย
2 กรณีเป็นพื้นที่ที่กรมป่าไม้มอบให้สานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
นาไปปฏิรูปที่ดิน และมิได้กันกลับคืนกรมป่าไม้ หากมีผู้มาขออนุญาตเข้าทาประโยชน์ในที่ดินและที่ดินนั้นยัง
ไม่พ้นสภาพการเป็นป่าสงวนแห่งชาติ ต้องได้รับหนังสือยืนยันจากสานัก งานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ว่าไม่ประสงค์จะนาพื้นที่ดังกล่าวไปดาเนินการปฏิรูปที่ดิน
- ผู้ข ออนุญาตจะต้อ งเป็น ต้นสั งกั ดของหั วหน้ าส่ วนราชการ หรือจะต้ องมี
หลักฐานการมอบอานาจจากต้นสังกัดให้เป็นผู้ยื่นคาขอแทนด้วย
- การพิจ ารณาให้ค วามเห็น ของจัง หวั ด ให้ ผู้ว่า ราชการจัง หวัด หรือ ผู้รั ก ษา
ราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้ลงนามเสนอความเห็นชอบเรื่องราวการขออนุญาตเข้าทาประโยชน์
ในเขตพื้นที่ป่าไม้
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- การตรวจสอบและพิจารณาเรื่องราวคาขอใช้ประโยชน์ที่ดินป่าไม้ทุก ลัก ษณะ
เจ้าหน้าที่ผู้ออกไปตรวจสอบสภาพป่าในครั้งแรก ต้องใช้ดุลยพินิจโดยยึดหลัก การอนุรัก ษ์ทรัพยากรป่าไม้
ประกอบการพิจารณาด้วย โดยไม่จาเป็นว่าเมื่อผู้ข อยื่นคาขอมาในเนื้อที่เท่าใดแล้วต้องอนุญาตให้ในเนื้อที่
เท่านั้น หากเห็นว่าพื้นที่ที่ขออนุญาตบริเวณใดมีไม้ที่มี ข นาดความโตตั้งแต่ 50 -100 ซม. หรือมีลูก ไม้ข นาด
เล็กขึ้นอยู่หนาแน่น ก็ไม่ควรพิจารณาอนุญาต หรือหากจะอนุญาตก็พิจารณากันพื้นที่บริเวณดังกล่าวออก
โดยให้ ระบุไว้ ในแผนที่แ สดงจุดที่ ตั้งให้ชั ดเจนด้วยว่า ส่วนใดที่กัน ออก เนื้อที่เ ท่าใด เหลือ พื้นที่ที่เ ห็นควร
อนุญาตได้เนื้อที่เท่าใด พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลและความจาเป็นประกอบด้วย
3.3 มติคณะรัฐมนตรี
- มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2511 ข้อ 1 กาหนดว่า บริเวณป่าที่
คณะรัฐมนตรีมีมติให้รักษาไว้เป็นสมบัติของชาติ หากทบวงการเมืองใดประสงค์ที่จะเข้าใช้ประโยชน์โดยไม่
ตัดพื้นที่ที่ขอใช้ประโยชน์ออก ให้เป็นอานาจของกระทรวงเกษตร(ปัจจุบันเป็นกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม) พิจารณาอนุมัติได้โดยไม่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา
- มติ คณะรั ฐมนตรี เมื่อวั นที่ 22 เมษายน 2512 กาหนดว่า การอนุญ าตให้
บุคคลหรือนิติบุคคลเข้าใช้ประโยชน์ในเขตป่าที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้รัก ษาไว้เป็นสมบัติข องชาติ โดยไม่ตัด
พื้นที่ที่ข อใช้ป ระโยชน์ออกจากเขตป่าที่ได้จาแนกไว้แ ล้ว ให้เป็นอานาจของกระทรวงเกษตร(ปัจจุบันเป็ น
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) พิจารณาอนุมัติได้โดยไม่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี พิจารณา
- มติ ค ณะรั ฐมนตรี เมื่ อ วัน ที่ 8 กรกฎาคม 2523 เห็น ชอบตามที่ ก ระทรวง
เกษตรและสหกรณ์เสนอ กรณีมีส่วนราชการใดเข้าทาประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาต ซึ่งเป็นการ
ปฏิบัติไม่ชอบด้วยกฎหมายเกี่ยวกับป่าไม้ ให้ก รมป่าไม้พิจารณาดาเนินการตามกฎหมายโดยเด็ดขาด โดย
การเข้าทาประโยชน์ในพื้นที่ของส่วนราชการต่างๆ ทุก กรณี จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ย วกับป่าไม้ โดย
จะต้องได้รับอนุมัติให้ใช้พื้นที่จากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ปัจจุบันเป็นกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติแ ละ
สิ่งแวดล้อม) เสียก่อนจึงจะเข้าไปดาเนินการได้
- มติ คณะรัฐมนตรี เมื่ อวัน ที่ 28 พฤษภาคม 2528 กาหนดหลัก เกณฑ์แ ละ
วิธีการในการกาหนดชั้นคุณภาพลุ่มน้าและข้อเสนอแนะมาตรการการใช้ที่ดินในเขตลุ่มน้า ปิง – วัง
- มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2529 กาหนดหลัก เกณฑ์แ ละวิธีก าร
ในการกาหนดชั้นคุณภาพลุ่มน้าและข้อเสนอแนะมาตรการการใช้ที่ดินในเขตลุ่มน้า ยม – น่าน
- มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2531 กาหนดชั้นคุณภาพลุ่มน้ า
และข้อเสนอแนะมาตรการการใช้ที่ดินในเขตลุ่มน้ามูลและชี
- มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 พฤศจิก ายน 2532 กาหนดชั้นคุณภาพลุ่มน้า
ภาคใต้ และข้อเสนอแนะมาตรการการใช้ที่ดินในเขตลุ่มน้า
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- มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2534 ให้ระงับการใช้ประโยชน์ในพื้นที่
ป่าชายเลนโดยเด็ดขาด โครงการที่สามารถจะดาเนินการในเขตพื้นที่ป่าชายเลนได้ จะต้องเป็นไปตามมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2543 และวันที่ 17 ตุลาคม 2543
- มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 19 พฤศจิก ายน 2534 กาหนดชั้นคุณภาพลุ่มน้า
ภาคตะวันออก และข้อเสนอแนะมาตรการการใช้ที่ดินในเขตลุ่มน้า
- มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 10 และ 17 มีนาคม 2535 จาแนกเขตการใช้
ประโยชน์ทรัพยากรและที่ดินป่าไม้ เป็น 3 ประเภท ได้แ ก่ พื้นที่ป่าเพื่อการอนุรัก ษ์ (โซน C) , พื้นที่ป่าเพื่อ
เศรษฐกิจ (โซน E) และพื้นที่ป่าที่เหมาะสมต่อการเกษตรกรรม (โซน A)
- มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2536 อนุมัติผ่อนผันให้ส่วนราชการที่
ดาเนินการตามโครงการพระราชดาริและโครงการเพื่อความมั่นคง เข้าทาประโยชน์ในพื้นที่ป่าที่ข ออนุญาตได้
เท่าที่จาเป็นไปพลางก่อน จนกว่าจะได้รับอนุญาตตามระเบียบและกฎหมายที่ว่าด้วยป่าไม้
- มติ ค ณะรั ฐ มนตรี เมื่ อ วั น ที่ 13 กั น ยายน 2 537 อนุ มั ติ ใ นหลั ก การให้
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นผู้อนุญาตให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์ก ารของรัฐ
เข้าทาประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ที่กาหนดให้เป็นพื้นที่ป่าเพื่อการอนุรัก ษ์เพิ่มเติม
เพื่อ ดาเนิน การตามโครงการที่ มีค วามสาคัญ ของชาติอย่ างหลีก เลี่ ย งไม่ไ ด้ หรือ เป็ นการด าเนินการตาม
โครงการพระราชดาริ และพื้นที่นั้นไม่ขัดกับหลักเกณฑ์ตามระเบีย บ กฎหมาย และมติคณะรัฐมนตรีอื่นใดที่
เกี่ ย วข้ องที่ ได้ ก าหนดทางปฏิ บัติ ไ ว้แ ล้ว โดยให้ ห น่ว ยงานเจ้ า ของโครงการจั ดท ารายงานการวิเ คราะห์
ผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อมของโครงการตามโครงการประเภทต่า งๆ ตามแนวทางปฏิ บั ติ ที่ ค ณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติได้กาหนดไว้ เพื่อประกอบการพิจารณาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เป็นราย ๆ ไป (ปัจจุบันได้โอนมาเป็นของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) ก่อนที่
จะอนุมั ติใ ห้ใ ช้ป ระโยชน์ ในพื้น ที่ป่ าเพื่ อการอนุ รัก ษ์เ พิ่ม เติ ม (ปรับ ปรุง โดยมติค ณะรัฐ มนตรี เมื่อ วัน ที่ 9
พฤษภาคม 2538 และทบทวนโดยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2538)
- มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2538 กาหนดชั้นคุณภาพลุ่มน้า
ภาคตะวั น ตก ภาคกลาง และลุ่ ม น้ าป่ า สั ก และการก าหนดชั้ น คุ ณ ภาพลุ่ ม น้ าภาคเหนื อ และภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือส่วนอื่น ๆ (ลุ่มน้าชายแดน)
- มติ ค ณะรั ฐ มนตรี เมื่ อ วั น ที่ 25 มิ ถุ น ายน 2539 ให้ ส่ ว นราชการและ
หน่วยงานของรัฐ ถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2532 (ที่ ให้หลีก เลี่ย งการใช้พื้นที่
ลุ่มน้า ชั้นที่ 1) โดยเคร่งครัด และให้สารวจ หากมีส่วนราชการหรือหน่วยงานหรือบุคคลใดเข้าใช้พื้นที่ลุ่มน้า
ชั้นที่ 1 เอ โดยไม่ได้รับอนุญ าตให้ดาเนินการตามกฎหมายอย่างจริงจัง
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คู่มอื
การดาเนินการตามระเบียบฯ ซึง่ ออกตามความในมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ
พ.ศ . 2507 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
------------------------------------------------------การขออนุญาตตามระเบีย บฯนี้ เป็นการขออนุญาตเพื่อเข้าไป หรือผ่าน หรือใช้ทาง และ
การนา หรือปล่อยสัตว์เลี้ย ง เข้าไปภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ซึ่งตามระเบีย บกรมป่า ไม้ ว่าด้วยการใช้
ประโยชน์เกี่ยวกับเรื่องการเข้าไป การผ่าน หรือการใช้ทาง และการนา หรือปล่อยสัตว์เลี้ย ง เข้าไปภายในเขต
ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2548 กาหนดไว้ว่า
“ทาง” หมายความว่ า ทางทุ ก ประเภทในเขตป่ าสงวนแห่ ง ชาติ แต่ไ ม่ ร วมถึ ง ทางตาม
กฎหมายว่าด้วยทางหลวง
“สัตว์เลี้ยง” หมายความว่า ช้าง ม้า ลา ล่อ โค กระบือ แพะ แกะ และสุกร ที่มีเจ้าของ
ผู้ประสงค์จะขออนุญาตตามระเบียบฯ นี้ จะต้องยื่นคาขอตามแบบ ป.ส. 27 หากเป็นบุคคล
ธรรมดา (มีสัญชาติไทยและบรรลุนิติภาวะแล้ว) หรือนิติบุคคล (จดทะเบียนในประเทศไทยและมีผู้ถือหุ้นหรือ
ผู้เป็นหุ้นส่วนของนิติบุคคล ต้องมีสัญชาติไทยเกินสองในสามของจานวนผู้ถือหุ้นหรือผู้เป็นหุ้นส่วน และต้อง
ถือหุ้นเกินกว่าครึ่งหนึ่งของจานวนหุ้นทั้งหมด)
การดาเนินการตามระเบียบฯ จะต้องดาเนินการ ดังนี้
1. ผู้ขออนุญ าต
1.1 จะต้องกรอกข้อมูลในแบบคาขออนุญาต (ป.ส.27)ให้ครบถ้วนถูกต้อง
1.2 แนบเอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบคาขออนุญาต ได้แก่
- คาชี้แจง เกี่ยวกับเหตุผลและความจาเป็นที่ต้องขออนุญาต
- ผังแสดงแนวทางที่จะขอใช้
- หนังสือมอบอานาจ
- สาเนาทะเบียนบ้าน บัตรประจาตัว (ผู้มอบและผู้รับมอบอานาจ)
- สาเนาหลักฐานการจดทะเบียนนิติบุคคล หรือหนังสือรับรองการจดทะเบีย น
นิติบุคคล
- รายละเอียดทะเบียนรถยนต์หรือรถแทรกเตอร์ที่จะขออนุญาต (กรณีข อผ่าน
ทาง)
1.3 ยื่นเรื่องราวคาขออนุญาตพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องที่สานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัดท้องที่
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1.4 จ่ายเงินค่าธรรมเนียมแบบพิมพ์คาขอ (ฉบับละ 1 บาท)
1.5 ดาเนินการตามที่เจ้าหน้าที่แจ้งให้ทราบหรือทางราชการกาหนดให้ปฏิบัติหรือ
ละเว้นการปฏิบัติ
2. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ
กรณีการขออนุญาตเพื่อเข้าไป หรือผ่าน หรือใช้ทาง ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ
1. ตรวจสอบว่าในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าใดที่ปรากฏว่ามีก ารเข้าไปใช้พื้นที่เพื่อ
เป็นทางผ่าน หรือทางเข้า – ออก เป็นประจา แล้วพิจารณาเสนอความเห็นต่อผู้ว่าราชการจังหวัด จัดให้มีก าร
ควบคุมการเข้าไป หรือผ่าน หรือใช้ทางภายในเขตป่าสงวนแห่ งชาติ โดยประกาศกาหนดแนวทางที่อนุญาต
ให้ เ ข้ า ไป หรื อผ่ า น หรื อ ใช้ ทางได้ ภ ายในแนวทางที่ ป ระกาศไว้ เ ท่ า นั้ น แล้ ว ให้ ปิ ด ผั ง แนวทางไว้ ที่ บ้ า น
ผู้ใหญ่บ้าน ที่ทาการกานัน สภาตาบล องค์การบริหารส่วนตาบล และที่ว่าการอาเภอแห่งท้องที่ที่ป่านั้นตั้งอยู่
และให้ปิดประกาศไว้ในที่ใกล้เคียงกับหลักเขตหรือป้าย หรือเครื่องหมายที่แสดงแนวเขตป่าสงวนแห่งชาตินั้น
ด้วย
2. การใช้ ทางนอกเหนือจากแนวทางที่ป ระกาศ จะต้ องยื่น คาขออนุญาตฯตาม
ระเบียบฯ
3. ตรวจสอบคาขออนุญาตพร้อ มเอกสารประกอบ หากไม่ ครบถ้ วนแจ้ง ให้ผู้ข อ
อนุญาตทราบโดยทันที
4. เจ้ า หน้ า ที่ ต้ อ งพิ จ ารณาค าขออย่ า งรอบคอบ โดยค านึ ง ถึ ง สภาพและ
สิ่งแวดล้อมที่อาจก่อให้เกิดความเสีย หายแก่ก ารบุก รุก ทาลายป่า หรือการขนส่งสิ่งของต้องห้ามที่อาจเปิด
โอกาสให้มีการหลีกเลี่ยงต่อการที่จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายเป็นประการแรก โดยอาจใช้ทางที่ข ออนุญาต
โดยสะดวกและพิจารณาถึงระยะทางที่ห่างจากแนวที่ประกาศแล้วว่ามากน้อยเพีย งใด สมควรที่จะอนุญาต
หรือไม่ หากเห็นว่าสมควรอนุญาต ก็ให้ออกหนังสืออนุญาตฯ ตามแบบ ป.ส. 28 และให้กาหนดผังแนวทาง
อนุญาตไว้ด้านหลัง โดยระบุหมายเลขทะเบียนรถยนต์หรือรถแทรกเตอร์ และวัน เวลา ที่อนุญาตให้ใช้ทางนั้น
ไว้ด้วย แต่ไม่เกินคราวละ 1 ปี หากเห็นว่าไม่สมควรอนุญาตก็ให้แจ้งให้ผู้ข ออนุญาตทราบเป็นหนังสือภายใน
เจ็ดวันทาการ
5. ผู้ใช้ประโยชน์ (ทั้งแนวทางที่ประกาศและแนวทางที่ต้องขออนุญาตฯ) จะต้อง
ปฏิบัติตามเงื่อนไข ต่อไปนี้
(1) ห้ามนาเครื่องมือหรือเครื่องใช้ในการตัดไม้ ทาลายป่าเข้าไปด้วย เว้น
แต่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นการเฉพาะครั้งคราว
(2) ต้องเข้าไปตามเส้นทางที่กาหนดไว้เท่านั้น
(3) ห้ามกระทาด้วยประการใดๆ ให้เป็นอันตรายแก่สภาพป่า ไม้ หรือของ
ป่า หรือทาให้เสื่อมสภาพแก่ดิน หิน กรวด หรือทราย
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6. รายงานผลการพิจารณา พร้อมทั้งให้ความเห็นประกอบต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อ
แจ้งให้กรมป่าไม้ทราบต่อไป
7. การเข้า ไป หรื อ ผ่า น หรือ ใช้ท าง ภายในเขตป่ าสงวนแห่ ง ชาติ ส าหรั บส่ ว น
ราชการที่เข้าไปปฏิบัติร าชการตามอานาจหน้า ที่ที่ได้รับ มอบหมายให้ได้ รับการยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตาม
ระเบียบฯ นี้
กรณีการขออนุญาตเพื่อการนา หรือปล่อยสัตว์เลี้ยง ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ
1. ตรวจสอบว่าในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าใดที่ปรากฏว่า
(1) มีบริเวณที่จะปล่อยให้สัตว์เลี้ยงเข้าไปหากินในเขตป่าสงวนแห่งชาติได้
(2) มีบริเวณที่สมควรห้ามปล่อยสัตว์เลี้ยงเข้าไปในเขตป่าสงวนแห่งชาติ
ให้พิจารณาเสนอความเห็นต่อผู้ว่าราชการจังหวัด จัดให้มีก ารควบคุมการนา
หรือปล่อยผ่าน หรือใช้ทางภายในเขตป่าสงวนแห่ง ชาติ โดยประกาศกาหนดบริเวณที่อนุญาตให้นา หรื อ
ปล่อยสัตว์เลี้ยงเข้าไปในบริเวณนั้น หรือห้ามปล่อยสัตว์เลี้ยงเข้าไปในบริเวณนั้น โดยปิดผังแสดงความหมาย
ดังกล่าวไว้ที่บ้านผู้ใหญ่บ้าน ที่ทาการก านัน สภาตาบล องค์ก ารบริหารส่วนตาบล และที่ว่าการอาเภอแห่ง
ท้องที่ที่ป่านั้นตั้งอยู่ และให้ปิดประกาศไว้ในที่ใกล้เคียงกับหลักเขตหรือป้าย หรือเครื่องหมายที่แ สดงแนวเขต
ป่าสงวนแห่งชาตินั้นด้วย
2. ผู้ซึ่งมีความประสงค์จะขออนุญาตนาหรือปล่อยสัตว์เลี้ยงเข้าไปในบริเวณอื่น ซึ่ง
มิใช่เขตห้ามปล่อยสัตว์เลี้ยงตาม (2) จะต้องยื่นคาขออนุญาตฯตามระเบียบฯ
3. ตรวจสอบคาขออนุญาตพร้อ มเอกสารประกอบ หากไม่ ครบถ้ วนแจ้ง ให้ผู้ข อ
อนุญาตทราบโดยทันที
4. เจ้าหน้าที่ ต้องพิจารณาคาขอเช่นเดียวกับการผ่านทาง(ในข้อ4.)
5. ผู้ใช้ประโยชน์ จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ต่อไปนี้
(1) ต้องนาหรือปล่อยสัตว์เลี้ยงเข้าไปในบริเวณพื้นที่ที่กาหนดไว้เท่านั้น
(2) ต้องมีผู้ควบคุมดูแลรักษาสัตว์อย่างใกล้ชิด
(3) ห้ามนาเครื่องมือหรือเครื่องใช้ในการตัดไม้ทาลายป่าเข้าไปด้วย
(4) ห้ามกระทาด้วยประการใดๆ ให้เป็นอันตรายแก่สภาพป่า ไม้ หรือของ
ป่า หรือทาให้เสื่อมสภาพแก่ดิน หิน กรวด หรือทราย
6. รายงานผลการพิจารณา พร้อมทั้งให้ความเห็นประกอบต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อ
แจ้งให้กรมป่าไม้ทราบต่อไป
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คู่มือ
การดาเนินการตามความในมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ . 2507
------------------------------------------------------ความในมาตรา 19 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ป่ า สงวนแห่ ง ชาติ พ.ศ. 2507 บั ญ ญั ติ ว่ า
“เพื่ อประโยชน์ใ นการควบคุม ดูแ ล รัก ษาหรือ บารุ งป่ าสงวนแห่ งชาติ อธิ บดี มีอ านาจสั่ งเป็ นหนัง สือ ให้
พนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าหน้าที่ข องกรมป่าไม้ กระทาการอย่างหนึ่งอย่างใดในเขตป่าสงวนแห่งชาติได้ ”
ดังนั้น การขออนุญาตตามความในมาตรานี้ ผู้ข ออนุญาตจึงต้องเป็นพนัก งานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าหน้าที่ข อง
กรมป่าไม้ โดยกิจกรรมที่จะดาเนินการต้องมีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ในการควบคุม ดูแ ล รัก ษาหรือบารุง
ป่าสงวนแห่งชาติ เท่านั้น
การดาเนินการ จะต้องดาเนินการ ดังนี้
1. ผู้ขออนุญ าต
1.1 ต้ องเป็ นพนัก งานเจ้า หน้ าที่ หรื อเจ้า หน้ าที่ ข องกรมป่า ไม้ โดยกิจ กรรมที่จ ะ
ดาเนินการต้องมีวัตถุ ป ระสงค์เพื่อประโยชน์ในการควบคุม ดูแ ล รัก ษาหรือบารุงป่าสงวนแห่งชาติ สาหรับ
จานวนเนื้อที่ที่ขออนุญาต จะต้องขอใช้พื้นที่ในจานวนเนื้อที่ที่จาเป็นต้องใช้ประโยชน์จริง เท่านั้น
1.2 แนบเอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบการขออนุญาต ได้แก่
- รายละเอีย ดโครงการ แบบแปลน หรื อแผนผัง โครงการ หรือ กิจกรรมที่ จ ะ
ดาเนินการและอื่น ๆ
- แผนที่แสดงจุดที่ตั้งบริเวณที่ขออนุญาต (แผนที่สังเขปและแผนที่ระวาง)
- แผนที่ท้ายกฎกระทรวงแสดงจุดที่ตั้งบริเวณที่ขออนุญาต
1.3 ประสานงานกั บสานัก งานทรัพ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ง แวดล้อ มจัง หวัด และ
สานักงานป่าไม้สาขาจังหวัดท้องที่เพื่อร่วมตรวจสอบพื้นที่
2. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ
2.1 ตรวจสอบเอกสารประกอบการขออนุญาต หากไม่ครบถ้วนแจ้งให้ผู้ข ออนุญาต
ทราบโดยทันที
2.2 รายงานผู้ว่าราชการจังหวัดและประสานงานกับสานัก งานป่าไม้สาขาจังหวัด
เพื่อนัดหมายผู้ขออนุญาตทาการตรวจสอบพื้นที่
2.3 ตรวจสอบสภาพพื้นที่ ให้ได้รายละเอียดข้อมูลตามที่กาหนดไว้ในแบบรายงาน
การตรวจสอบสภาพป่า (ปส. 18) ท้ายระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการกาหนดหลัก เกณฑ์ วิธีก ารและเงื่อนไข
ในการใช้พื้นที่เป็นสถานที่ปฏิบัติงานหรือเพื่อประโยชน์อย่างอื่นของส่วนราชการหรือองค์ก ารของรัฐ ภายใน
เขตป่าสงวนแห่งชาติ พ. ศ .2548 โดยอนุโลม หากพื้นที่ที่ขออนุญาตเป็นพื้นที่ทับซ้อนหรือคาบเกี่ย วกับพื้นที่
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ที่อ ยู่ น อกเหนื อ อ านาจหน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบของกรมป่ า ไม้ ใ ห้ ป ระสานงานกั บ หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
ร่วมตรวจสอบยืนยันและให้ความเห็นประกอบการพิจารณาด้วย รวมทั้งให้จัดทาเอกสารประกอบการรายงาน
เช่น
- ลงตาแหน่งแสดงบริเวณพื้นที่ที่ขออนุญาตในแผนที่ท้ายกฎกระทรวง แผนที่
1:50,000 แผนที่จ าแนกเขตการใช้ ป ระโยชน์ท รัพยากรและที่ดิน ป่าไม้ ในพื้น ที่ป่าสงวนแห่งชาติ ตามมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 10 และ 17 มีน าคม 2535 แผนที่จาแนกเขตการใช้ป ระโยชน์ที่ดิน ในพื้น ที่
ป่าชายเลน แผนที่กาหนดชั้น คุณภาพลุ่มน้า
- จัดทาแผนที่มาตราส่วนที่เหมาะสม แสดงบริเวณที่ขออนุญาต พร้อมลงค่าพิกัด
ทางภูมิศาสตร์ที่ได้จากเครื่อง G.P.S.
- ให้มีการถ่ายภาพสีแสดงบริเวณพื้นที่ที่ทาการตรวจสภาพป่า โดยถ่ายภาพตรง
กลางแปลงที่ขออนุญาต และกระจายออกทั้ง 8 ทิศ รวมแล้วไม่น้อยกว่า 9 ภาพ.
- ความเห็ น ของเจ้ าหน้ าที่ ผู้ตรวจสอบสภาพป่ าว่ า ควรอนุ ญ าต หรื อไม่ค วร
อนุญาต เนื่องจากเหตุผลใด (เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสภาพป่าจะต้องเป็นเจ้าหน้าที่ตั้งแต่ระดับ 5 ขึ้นไป)
- เป็นพื้นที่ทับ ซ้อนกับพื้นที่ที่มีก ารอนุญาตให้บุคคลอื่นใช้พื้นที่ไว้อยู่ก่อนแล้ว
หรือไม่ หรือเป็นกรณีที่ผู้ได้รับอนุญาตเดิมได้ให้ความยินยอมเป็นหนังสือแล้ว (ให้แนบหลักฐานประกอบ)
2.4 รายงานผลการตรวจสภาพป่า พร้อมทั้งให้ความเห็นประกอบต่อจังหวัดหรือ
หัวหน้าสานักงานป่าไม้สาขาจังหวัด เพื่อพิจารณาและทาความเห็นเสนอกรมป่าไม้ต่อไป
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คู่มอื
การดาเนินการตามระเบียบฯ ซึง่ ออกตามความในมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ
พ.ศ . 2507 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
------------------------------------------------------การขออนุญาตตามระเบียบฯนี้ เป็นการขออนุญาตเพื่อทาการปลูกสร้างสวนป่าหรือปลูก ไม้
ยืนต้น ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ โดยผู้ประสงค์จะขออนุญาตต้องยื่นคาขอตามแบบ ป.ส. 29 หากเป็น
บุคคลธรรมดา (มีสัญชาติไทยและบรรลุนิติภาวะแล้ว) หรือนิติบุคคล (จดทะเบียนในประเทศไทยและมีผู้ถือหุ้น
หรือผู้เป็นหุ้นส่วนของนิติบุคคล ต้องมีสัญชาติไทยเกินสองในสามของจานวนผู้ถือหุ้นหรือผู้เป็นหุ้นส่วน และ
ต้องถือหุ้นเกินกว่าครึ่งหนึ่งของจานวนหุ้นทั้งหมด)
คาจากัดความในระเบียบฯ
“ป่าเสื่อมโทรม” หมายความว่า พื้นที่ป่าในบริเวณป่าสงวนแห่งชาติทั้งหมดหรือบางส่วน
มีไม้มีค่าที่มีลักษณะสมบูรณ์เหลืออยู่น้อย และป่านั้นยากที่จะกลับฟื้นคืนดีได้ตามธรรมชาติ โดยมีลูกไม้ขนาด
ความสูงเกิน 2 เมตรขึ้นไป ขึ้นกระจายอยู่ทั่วพื้นที่ไม่เกินไร่ละ 20 ต้น หรือมีไม้ขนาดความโตวัดโดยรอบลาต้นที่สูง
130 เซนติเมตร ตั้งแต่ 50-100 เซนติเมตร ขึ้นกระจายอยู่ทั่วพื้นที่ไม่เกินไร่ละ 8 ต้น หรือมีไม้ขนาดความโตเกิน
100 เซนติเมตร ขึ้นไป ขึ้นกระจายอยู่ทั่วพื้นที่ไม่เกินไร่ละ 2 ต้น หรือพื้นที่ป่าที่มีไม้เข้าหลักเกณฑ์ทั้ง 3 ลักษณะ
ดังกล่าวเมื่อรวมกันแล้วต้องมีจานวนไม่เกินไร่ละ 16 ต้น
“สวนป่า” หมายความว่ า พื้นที่ ที่ ได้ ท าการปลู ก และบ ารุ งรั กษาพันธุ์ ไม้ที่ มุ่ ง หวั ง การใช้
ประโยชน์จากเนื้อไม้เป็นหลัก
“พืชควบ” หมายความว่า พืชที่ปลูกในสวนป่าควบคู่กับพันธุ์ไม้ที่ปลูก
“ไม้ยืนต้น” หมายความว่า พันธุ์ไม้ขนาดใหญ่หรือไม้ที่มีผลและมีอายุยืนนาน สามารถนาเนื้อไม้
ไปใช้ประโยชน์ได้
“ไม้มีค่า” หมายความว่า ไม้ที่มีชื่อตามบัญชีที่กรมป่าไม้ ประกาศกาหนดให้เป็นไม้มีค่า
การดาเนินการตามระเบียบฯ จะต้องดาเนินการ ดังนี้
1. ผู้ขออนุญ าต
1.1 จะต้ องกรอกข้อ มูล ในแบบคาขออนุ ญาต ป.ส.29ให้ค รบถ้ว นถู ก ต้ อง โดย
จานวนเนื้อที่ที่ขออนุญาต จะต้องขอใช้พื้นที่ในจานวนเนื้อที่ที่จาเป็นต้องใช้ประโยชน์จริงเท่านั้น และจะต้อง
เป็นไปตามที่ระเบียบฯ กาหนดไว้
1.2 แนบเอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบคาขออนุญาต ได้แก่
- คาชี้แจง เกี่ยวกับเหตุผลและความจาเป็นที่ต้องขออนุญาต
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- รายละเอีย ดโครงการ แบบแปลน หรือแผนผั งโครงการ หรือ กิจกรรมที่ข อ
อนุญาตและอื่น ๆ
- แผนที่แสดงจุดที่ตั้งบริเวณที่ขออนุญาต(แผนที่สังเขปและแผนที่ระวาง)
- หนังสือมอบอานาจ
- สาเนาทะเบียนบ้าน บัตรประจาตัว (ผู้มอบและผู้รับมอบอานาจ)
- สาเนาหลักฐานการจดทะเบียนนิติบุคคล หรือหนังสือรับรองการจดทะเบีย น
นิติบุคคล
- ความเห็นชอบของสภาองค์ก ารบริหารส่วนตาบลท้องที่ หรือองค์ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และบันทึก ยินยอมแก้ไขปัญหาราษฎร หรือปัญหาใด ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นภายหลังจาก ที่ได้รับ
อนุญาตด้วยตนเอง
- กรณีส่วนราชการขอใช้พื้นที่มากกว่า 20 ไร่ ให้แ นบรายงานเหตุผลและความ
จาเป็นในการขอใช้พื้นที่ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากเจ้าสังกัดระดับกระทรวง
1.3 ยื่นเรื่องราวคาขออนุญาตพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องที่สานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัดท้องที่
1.4 จ่ายเงินค่าธรรมเนียมแบบพิมพ์คาขอ (ฉบับละ 1 บาท)
1.5 นาเจ้าหน้าที่ตรวจสอบสภาพพื้นที่บริเวณที่ขออนุญาตตามกาหนดนัดหมาย
1.6 ดาเนินการตามที่เจ้าหน้าที่แจ้งให้ทราบหรือทางราชการกาหนดให้ปฏิบัติหรือ
ละเว้นการปฏิบัติ
2. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ
2.1 ตรวจสอบคาขออนุญาตพร้อมเอกสารประกอบ หากไม่ครบถ้วนแจ้งให้ผู้ข อ
อนุญาตทราบโดยทันที
2.2 รายงานผู้ว่าราชการจังหวัดและประสานงานกับสานัก งานป่าไม้สาขาจังหวัด
เพื่อนัดหมายผู้ขออนุญาตทาการตรวจสอบพื้นที่
2.3 เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบ ต้องเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตั้งแต่ระดับ 5 ขึ้นไป โดยต้อง
ตรวจสอบสภาพพื้นที่ ให้ได้รายละเอียดข้อมูลตามที่กาหนดไว้ในแบบรายงานการตรวจสอบสภาพป่า (ป.ส. 30)
หากพื้นที่ที่ขออนุญาตเป็นพื้นที่ทับซ้อนหรือคาบเกี่ย วกับพื้นที่ที่อยู่นอกเหนืออานาจหน้าที่ความรับผิดชอบ
ของกรมป่าไม้ให้ป ระสานงานกับ หน่วยงานที่เกี่ย วข้องร่วมตรวจสอบยืนยันและให้ความเห็นประกอบการ
พิจารณาด้วย รวมทั้งจัดทาเอกสารประกอบการรายงาน เช่น
- ลงตาแหน่งแสดงบริ เวณพื้นที่ที่ขออนุญาตในแผนที่ท้ายกฎกระทรวง แผนที่
1:50,000 แผนที่จ าแนกเขตการใช้ ป ระโยชน์ ท รัพยากรและที่ดิน ป่าไม้ ในพื้น ที่ป่าสงวนแห่งชาติ ตามมติ
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คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 10 และ 17 มีน าคม 2535 แผนที่จาแนกเขตการใช้ป ระโยชน์ที่ดิน ในพื้น ที่
ป่าชายเลน แผนที่กาหนดชั้น คุณภาพลุ่มน้า
- จัดทาแผนที่มาตราส่วนที่เหมาะสม แสดงบริเวณที่ ขออนุญาต พร้อมลงค่าพิกัด
ทางภูมิศาสตร์ที่ได้จากเครื่อง G.P.S.
- ให้มีการถ่ายภาพสีแสดงบริเวณพื้นที่ที่ทาการตรวจสภาพป่า โดยถ่ายภาพตรง
กลางแปลงที่ขออนุญาต และกระจายออกทั้ง 8 ทิศ รวมแล้วไม่น้อยกว่า 9 ภาพ.
- ความเห็ น ของเจ้ าหน้ าที่ ผู้ ตรวจสอบสภาพป่ าว่ า ควรอนุญ าต หรื อ ไม่ ค วร
อนุญาต เนื่องจากเหตุผลใด
- เป็นพื้นที่ทับ ซ้อนกับพื้นที่ที่มีก ารอนุญาตให้บุคคลอื่นใช้พื้นที่ไว้อยู่ก่อนแล้ว
หรือไม่ หรือเป็นกรณีที่ผู้ได้รับอนุญาตเดิมได้ให้ความยินยอมเป็นหนังสือแล้ว (ให้แนบหลักฐานประกอบ)
- การขออนุญ าตในกรณีที่หนังสืออนุญาตฉบับเดิมสิ้นอายุ ให้ตรวจสอบและ
แจ้งให้ทราบเป็นการเพิ่มเติมด้วยว่า ผู้รับอนุญาตได้ดาเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ได้รับอนุญาตไปแล้วเป็น
เนื้อที่เท่าใด ได้ดาเนินการตามเงื่อนไขที่แนบท้ายหนังสืออนุญาตครบถ้วนถูกต้องหรือไม่ อย่างไร
2.4 รายงานผลการตรวจสภาพป่า พร้อมทั้งให้ความเห็นประกอบต่อจังหวัด หรือ
หัวหน้าสานัก งานป่าไม้สาขาจั งหวัด ภายใน 30 วัน เพื่อพิ จารณาและทาความเห็นเสนอกรมป่าไม้ต่อไป
3. หลักเกณฑ์ นโยบายและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง
3.1 หลักเกณฑ์ตามระเบียบฯ กาหนดว่าพื้นที่ที่จะพิจารณาอนุญาตได้ จะต้องเป็น
พื้นที่ ดังนี้
- จ านวนพื้ น ที่ที่ อ นุ ญาต แต่ ละราย ครั้ง ละไม่ เ กิน 2,000 ไร่ โดยมี กาหนด
ระยะเวลาไม่เกินสามสิบปี
- ไม่เป็นพื้นที่ป่าซึ่งใช้ในการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการป่าไม้
- ไม่อยู่ในพื้นที่ป่าที่มีสภาพเป็นป่าต้นน้าลาธาร ชั้นที่ 1 เอ ตามหลัก เกณฑ์แ ละ
วิ ธี ก ารที่ ไ ด้ ก าหนดชั้ น คุ ณ ภาพลุ่ ม น้ า ตามมติ ค ณะรั ฐ มนตรี เมื่ อ วั น ที่ 28 พฤษภาคม 2528 เมื่ อ วั น ที่
21 ตุลาคม 2529 เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2531 เมื่ อวันที่ 7 พฤศจิก ายน 2532 เมื่อวันที่ 19 พฤศจิก ายน
2534 และเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2538
- ไม่มีปัญหากับราษฎรในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียง และต้องได้รับความเห็นชอบ
จากสภาองค์การบริหารส่วนตาบลท้องที่หรือองค์ก รปกครองส่วนท้องถิ่นที่ป่านั้นตั้งอยู่
- ต้องเป็นพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมตามระเบียบฯ นี้
3.2 นโยบาย
- ให้หลีกเลี่ยงการใช้ประโยชน์ในพื้นที่สวนป่าของรัฐ
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- ให้หลีก เลี่ย งการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ที่ติดอยู่ในเขตพื้นที่ป่าเพื่อการอนุรัก ษ์
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 10 และ 17 มีนาคม 2535
- กรณี พื้ น ที่ ที่ ข ออนุ ญ าตติ ด อยู่ ใ นเขตพื้ น ที่ ป่ า เ พื่ อ เศรษฐกิ จ ตามมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 10 และ 17 มีนาคม 2535 ให้ดาเนินการ ดังนี้
1.ให้ ตรวจสอบว่ าพื้ นที่ ที่ ข ออนุ ญาตเป็ น พื้ นที่ ที่ ได้ ส่ ง มอบให้ ส านั ก งาน
การปฏิรูปที่ดินเพื่อ เกษตรกรรม รับไปดาเนินการปฏิรูปที่ดินหรือไม่ หากเป็นพื้นที่ส่งมอบ ให้ ตรวจสอบด้วยว่า
เป็นพื้นที่ที่ไม่สมควรที่จะนาไปปฏิรูปที่ดิน ซึ่งอยู่ในข่ายที่จะต้องกันคืนกรมป่าไม้อย่างไร หรือไม่ ให้แนบหลักฐาน
การกันคืนด้วย
2 กรณีเป็นพื้นที่ที่กรมป่าไม้มอบให้สานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
นาไปปฏิรูป ที่ดิน และมิได้กันกลั บคืนกรมป่ าไม้ หากมีผู้มาขออนุญาตเข้าทาประโยชน์ในที่ดินและที่ดินนั้ น
ยั งไม่ พ้ นสภาพการเป็ น ป่ า สงวนแห่ ง ชาติ ต้ อ งได้ รั บ หนั ง สื อ ยื น ยั น จากส านั ก งานการปฏิ รู ป ที่ ดิ น เพื่ อ
เกษตรกรรม ว่าไม่ประสงค์จะนาพื้นที่ดังกล่าวไปดาเนินการปฏิรูปที่ดิน
- กรณีผู้ขออนุญาตเป็นส่วนราชการ จะต้องเป็นต้นสังกัดของหัวหน้าส่วนราชการ
หรือจะต้องมีหลักฐานการมอบอานาจจากต้นสังกัดให้เป็นผู้ยื่นคาขอแทนด้วย
- การพิจ ารณาให้ค วามเห็น ของจัง หวั ด ให้ ผู้ว่า ราชการจัง หวัด หรือ ผู้รั ก ษา
ราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้ลงนามเสนอความเห็นชอบเรื่องราวการขออนุญาตเข้าทาประโยชน์
ในเขตพื้นที่ป่าไม้
- การอนุญาตเพื่อทาการปลูกสร้างสวนป่า ประเภทไม้โตเร็ว ในเนื้อที่ตั้งแต่ 100
ไร่ขึ้นไป ให้กาหนดเงื่อนไขเพิ่มเติม ให้ผู้รับอนุญาต ต้องทาการปลูกไม้ดีมีค่า (ไม้เศรษฐกิจ) ในท้องถิ่นตามที่
กรมป่าไม้ก าหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของพื้นที่ ที่ได้รับอนุญาต หลังจากด าเนินการปลู ก สร้างสวนป่ า
ประเภทไม้โตเร็วไปแล้ว เป็นเวลา 5 ปี โดยปลูกไม้ดีมีค่าปีละไม่น้อยกว่า ร้อยละ 1 ของพื้นที่ที่ได้รับอนุญาต
จนครบภายในระยะเวลา 10 ปี
- การตรวจสอบและพิจารณาเรื่ องราวคาขอใช้ประโยชน์ที่ดินป่าไม้ทุก ลัก ษณะ
เจ้าหน้าที่ผู้ออกไปตรวจสอบสภาพป่าในครั้งแรก ต้องใช้ดุลยพินิจโดยยึดหลัก การอนุรัก ษ์ทรัพยากรป่าไม้
ประกอบการพิจารณาด้วย โดยไม่จาเป็นว่าเมื่อผู้ข อยื่นคาขอมาในเนื้อที่เท่าใดแล้วต้องอนุญาตให้ในเนื้อที่
เท่านั้น หากเห็นว่าพื้นที่ที่ขออนุญาตบริเวณใดมีไม้ที่มีข นาดความโตตั้งแต่ 50 -100 ซม. หรือมีลูก ไม้ข นาด
เล็กขึ้นอยู่หนาแน่น ก็ไม่ควรพิจารณาอนุญาต หรือหากจะอนุญาตก็พิจารณากันพื้นที่บริเวณดังกล่าวออก
โดยให้ ระบุไว้ ในแผนที่แ สดงจุดที่ ตั้งให้ชั ดเจนด้วยว่า ส่วนใดที่กัน ออก เนื้อที่เ ท่ าใด เหลือ พื้นที่ที่เ ห็นควร
อนุญาตได้เนื้อที่เท่าใด พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลและความจาเป็นประกอบด้วย

34

3.3 มติคณะรัฐมนตรี
- มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2511 ข้อ 1 กาหนดว่า บริเวณป่าที่
คณะรัฐมนตรีมีมติให้รัก ษาไว้เป็นสมบัติข องชาติ หากทบวงการเมืองใดประสงค์ที่จะเข้าใช้ประโยชน์โดย
ไม่ตัดพื้นที่ที่ขอใช้ประโยชน์ออก ให้เป็นอานาจของกระทรวงเกษตร(ปัจจุบันเป็นกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม) พิจารณาอนุมัติได้โดยไม่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา
- มติ ค ณะรั ฐ มนตรี เมื่ อ วั น ที่ 22 เมษายน 2512 ก าหนดว่ า การอนุ ญ าต
ให้บุคคลหรือนิติบุคคลเข้าใช้ประโยชน์ในเขตป่าที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้รักษาไว้เป็นสมบัติข องชาติ โดยไม่ตัด
พื้นที่ที่ข อใช้ป ระโยชน์ออกจากเขตป่าที่ได้จาแนกไว้แ ล้ว ให้เป็นอานาจของกระทรวงเกษตร(ปัจจุบันเป็ น
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) พิจารณาอนุมัติได้โดยไม่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา
- มติ ค ณะรั ฐมนตรี เมื่ อ วัน ที่ 8 กรกฎาคม 2523 เห็น ชอบตามที่ ก ระทรวง
เกษตรและสหกรณ์เสนอ กรณีมีส่วนราชการใดเข้าทาประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาต ซึ่งเป็นการ
ปฏิบั ติไ ม่ช อบด้ว ยกฎหมายเกี่ย วกั บ ป่ าไม้ ให้ ก รมป่ าไม้พิ จารณาด าเนิน การตามกฎหมายโดยเด็ด ขาด
โดยการเข้าทาประโยชน์ในพื้นที่ข องส่วนราชการต่างๆ ทุก กรณี จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ย วกับป่าไม้
โดยจะต้องได้รับอนุมัติให้ใช้พื้นที่จากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ปัจจุบันเป็นกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม) เสียก่อนจึงจะเข้าไปดาเนินการได้
- มติ คณะรัฐมนตรี เมื่ อวัน ที่ 28 พฤษภาคม 2528 กาหนดหลัก เกณฑ์แ ละ
วิธีการในการกาหนดชั้นคุณภาพลุ่มน้าและข้อเสนอแนะมาตรการการใช้ที่ดินในเขตลุ่มน้า ปิง – วัง
- มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2529 กาหนดหลัก เกณฑ์แ ละวิธีก าร
ในการกาหนดชั้นคุณภาพลุ่มน้าและข้อเสนอแนะมาตรการการใช้ที่ดินในเขตลุ่มน้า ยม – น่าน
- มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2531 กาหนดชั้นคุณภาพลุ่มน้ า
และข้อเสนอแนะมาตรการการใช้ที่ดินในเขตลุ่มน้ามูลและชี
- มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2532 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการกาหนด
สภาพป่าเสื่อมโทรม
- มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2532 กาหนดชั้นคุณภาพลุ่มน้าภาคใต้
และข้อเสนอแนะมาตรการการใช้ที่ดินในเขตลุ่มน้า
- มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2533 ให้ระงับการพิจารณาอนุญาต
ให้ เ ข้ า ทาประโยชน์ พื้ นที่ ป่ า ไม้ เพื่ อ การปลู ก สร้ า งสวนป่ า ภาคเอกชนไว้ ชั่ว คราว และให้ ค ณะทางานที่
คณะกรรมการนโยบายป่า ไม้แ ห่ งชาติแ ต่ง ตั้ง ศึก ษาพิจารณาหามาตรการควบคุม เพื่อให้เกิ ดผลในทาง
ปฏิบัติที่สอดคล้องตามแนวนโยบายการส่งเสริมการปลูกสร้างสวนป่าภาคเอกชนต่อไป
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- มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2534 ให้ระงับการใช้ประโยชน์ในพื้นที่
ป่าชายเลนโดยเด็ดขาด โครงการที่สามารถจะดาเนินการในเขตพื้นที่ป่าชายเลนได้ จะต้องเป็นไปตามมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2543 และวันที่ 17 ตุลาคม 2543
- มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 19 พฤศจิก ายน 2534 กาหนดชั้นคุณภาพลุ่มน้า
ภาคตะวันออก และข้อเสนอแนะมาตรการการใช้ที่ดินในเขตลุ่มน้า
- มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 10 และ 17 มีนาคม 2535 จาแนกเขตการใช้ประโยชน์
ทรัพยากรและที่ดินป่าไม้ เป็น 3 ประเภท ได้แก่ พื้นที่ป่าเพื่อการอนุรักษ์ (โซน C) , พื้นที่ป่าเพื่อเศรษฐกิจ (โซน E)
และพื้นที่ป่าที่เหมาะสมต่อการเกษตรกรรม (โซน A)
- มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2535 การอนุมัติให้เข้าทาประโยชน์
พื้นที่ป่าไม้ เพื่อการปลูกสร้างสวนป่าภาคเอกชนให้ระงับการพิจารณา เว้นแต่เป็นกรณีที่เข้าเงื่อนไขครบทั้ง 5
ประการ ดังนี้
1. เป็นการสร้างสวนป่าตามประเภทไม้ที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัติสวนป่า
พ.ศ. 2535
2. เป็นการดาเนินการโดยผู้เข้าครอบครองอยู่เดิมมาไม่น้อยกว่า 5 ปี โดยมี
หลักฐานยืนยันพิสูจน์ได้
3. เป็นการเปลี่ยนกิจกรรมการเกษตรจากข้าว หรือพืชไร่มาเป็นวนเกษตร
หรือสวนป่า
4. การดาเนิ นการวนเกษตรหรื อสวนป่ าตามข้ อ 3. จะต้องมีห ลัก ฐานที่
ตรวจสอบได้ว่า ได้เริ่มดาเนินการในพื้นที่ที่จะขออนุญาตแล้วอย่างชัดเจน
5. ให้ขอเข้าทาประโยชน์ในพื้นที่ป่าได้ครอบครัวละไม่เกิน 50 ไร่
- มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2536 เห็นชอบตามมติคณะกรรมการ
รัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ ที่มีความเห็นว่า หากพิจารณายกเลิก มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2535
อาจก่อ ให้ เกิ ด การวิ พ ากษ์ วิ จารณ์ ตามมา จึ งเห็ น ควรมอบหมายให้ ก ระทรวงเกษตรและสหกรณ์รั บ ไป
พิจารณากาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการอนุญาตปลูก สร้างสวนป่าภาคเอกชน ให้เอื้ออานวย
ประโยชน์แก่เกษตรกรรายย่อยในพื้นที่ ตามนโยบายของรัฐบาลที่ได้แถลงต่อรัฐสภา แล้วเสนอคณะรัฐมนตรี
พิจารณาโดยยังไม่ต้องยกเลิกมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2535 ในขณะนี้
- มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2536 อนุมัติผ่อนผันให้ส่วนราชการที่
ดาเนินการตามโครงการพระราชดาริและโครงการเพื่อความมั่นคง เข้าทาประโยชน์ในพื้นที่ป่าที่ข ออนุญาตได้
เท่าที่จาเป็นไปพลางก่อน จนกว่าจะได้รับอนุญาตตามระเบียบและกฎหมายที่ว่าด้วยป่าไม้
- มติ ค ณะรั ฐ มนตรี เมื่ อ วั น ที่ 13 กั น ยายน 2537 อนุ มั ติ ใ นหลั ก การให้
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นผู้อนุญาตให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์ก ารของรัฐ
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เข้าทาประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ที่กาหนดให้เป็นพื้นที่ป่าเพื่อการอนุรัก ษ์เพิ่มเติม
เพื่อ ดาเนิน การตามโครงการที่ มีค วามสาคัญของชาติอย่ างหลีก เลี่ ย งไม่ไ ด้ หรือ เป็ นการด าเนินการตาม
โครงการพระราชดาริ และพื้นที่นั้นไม่ขัดกับหลักเกณฑ์ตามระเบีย บ กฎหมาย และมติคณะรัฐมนตรีอื่นใดที่
เกี่ ย วข้ องที่ ได้ ก าหนดทางปฏิ บัติ ไ ว้แ ล้ว โดยให้ ห น่ว ยงานเจ้ า ของโครงการจั ดท ารายงานการวิเ คราะห์
ผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อมของโครงการตามโครงการประเภทต่า งๆ ตามแนวทางปฏิ บั ติ ที่ ค ณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติได้กาหนดไว้ เพื่อประกอบการพิจารณาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เป็นราย ๆ ไป (ปัจจุบันได้โอนมาเป็นของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) ก่อนที่
จะอนุ มั ติ ใ ห้ใ ช้ ป ระโยชน์ ใ นพื้ น ที่ ป่ าเพื่ อ การอนุ รั ก ษ์ เ พิ่ ม เติ ม (ปรั บ ปรุ ง โดยมติค ณะรั ฐ มนตรี เมื่ อ วั น ที่
9 พฤษภาคม 2538 และทบทวนโดยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2538)
- มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2538 กาหนดชั้นคุณภาพลุ่มน้า
ภาคตะวั น ตก ภาคกลาง และลุ่ ม น้ าป่ า สั ก และการก าหนดชั้ น คุ ณ ภาพลุ่ ม น้ าภาคเหนื อ และภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือส่วนอื่น ๆ (ลุ่มน้าชายแดน)
- มติ ค ณะรั ฐ มนตรี เมื่ อ วั น ที่ 25 มิ ถุ น ายน 2539 ให้ ส่ ว นราชการและ
หน่วยงานของรัฐ ถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2532 (ที่ให้หลีก เลี่ย งการใช้พื้นที่
ลุ่มน้า ชั้นที่ 1) โดยเคร่งครัด และให้สารวจ หากมีส่วนราชการหรือหน่วยงานหรือบุคคลใดเข้าใช้พื้นที่ ลุ่มน้า
ชั้นที่ 1 เอ โดยไม่ได้รับอนุญ าตให้ดาเนินการตามกฎหมายอย่างจริงจัง
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การขอใช้พื้นที่ของส่วนราชการหรือองค์การของรัฐ ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ(ตามมาตรา 13 ทวิ)
• ยื่นคาขอตามแบบ ป.ส.17 พร้อมชาระค่าธรรมเนียม
คาขออนุญาตฯ (1บาท)
• รายละเอียดของโครงการ และแผนผังแสดง
บริเวณที่ขอใช้พื้นที่
• แผนที่สังเขปและแผนที่มาตราส่วน 1 :50,000 แสดง
บริเวณทีข่ อใช้พื้นที่
• หนังสือมอบอานาจให้ดาเนินการแทน
• สาเนาทะเบียนบ้านและสาเนาบัตรประจาตัว
ประชาชน(ของผู้ขอ / ผู้มอบอานาจ)
• หนังสือแสดงการได้รับความเห็นชอบจากสภาองค์การ
บริหารส่วนตาบลหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
• บันทึกยินยอมแก้ไขปัญหาราษฎร
• อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (1)

ส่วนราชการ
(ผู้ขอ)
ยื่นคาขอ + (1)

แจ้งผู้ขอปฏิบัต/ิ
ตรวจควบคุม

ทสจ.
ภายใน 7 วัน

ดาเนินการ /
ตรวจควบคุม

ผู้ว่าราชการจังหวัด
นัดตรวจสอบ
ภายใน 15 วัน

สานักงานป่าไม้สาขา
จังหวัด

เจ้าหน้าที่รายงาน
ภายใน 30 วัน

เจ้าหน้าที่รายงาน
ภายใน 30 วัน

•รายงานการตรวจสภาพป่า แบบ ป.ส.18
• บันทึกการตรวจสอบเพิ่มเติม
• แผนที่มาตราส่วนที่เหมาะสมแสดงรายละเอียด
ค่าพิกัดที่อ่านได้จากเครื่อง G.P.S.
• แผนที่ท้ายกฎกระทรวง,แผนที่ลุ่มน้าและแผนที่
zoningแสดงบริเวณที่ขอใช้พื้นที่
•บัญชีสารวจนับไม้ พร้อมระบุชนิดและขนาดของไม้
• ภาพถ่ายสีแสดงบริเวณที่ขออนุญาตไม่น้อยกว่า
9 ภาพ
• อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
เอกสารเพิ่มเติมประกอบการรายงาน

ตรวจสอบ
พื้นที่ร่วมกัน

ตรวจควบคุม

ออกประกาศกรมป่าไม้
ตามแบบ ป.ส.19
(ไม่ต้องชาระค่าธรรมเนียม)

รายงานผลการตรวจสอบและความเห็นของจังหวัด+หัวหน้าสานักงานป่าไม้สาขาจังหวัด+เอกสาร(1)
ภายใน 15 วัน
ดาเนินการ
(กรณีที่ได้รับอนุมัต)ิ

กรมป่าไม้

อนุมัติ / ไม่อนุมัติ

พิจารณาและประมวลเรื่องเสนอ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

หมายเหตุ

ขั้นตอนการปฏิบัติในการขอใช้พื้นที่
ขั้นตอนการปฏิบัติหลังจากที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณาแล้ว
• ขั้นตอนการปฏิบัติอาจมีการแก้ไขเพิ่มเติม ตามนโยบายและสถานการณ์
พ.ค. 48
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การขออนุญาตเข้าทาประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติเ พื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ
ตามมาตรา 16 (ยกเว้นการทาเหมืองแร่และกิจการที่เกีย่ วข้อง)
• ยื่นคาขอตามแบบ ป.ส.20หรือ ป.ส. 21(เอกชน)พร้อมชาระ
ค่าธรรมเนียมแบบพิมพ์คาขอ(1บาท)
• รายละเอียดของโครงการ และแผนผังแสดง
บริเวณที่ขออนุญาต
• แผนที่สังเขปและแผนที่มาตราส่วน 1 :50,000 แสดง
บริเวณทีข่ อใช้พื้นที่
• หนังสือมอบอานาจให้ดาเนินการแทน
• สาเนาทะเบียนบ้านและสาเนาบัตรประจาตัว
ประชาชน(ของผู้ขอ / ผู้มอบอานาจ)
• หลักฐานการจดทะเบียนนิติบุคคล,หนังสือรับรองฯ
• หนังสือแสดงการได้รับความเห็นชอบจากสภาองค์การ
บริหารส่วนตาบลหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
• บันทึกยินยอมแก้ไขปัญหาราษฎร
• หนังสือค้าประกันของธนาคารหรือเงินมัดจาค่าธรรมเนียม
• อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (1)

ผู้ขออนุญาต
แจ้งผู้ขอปฏิบัต/ิ
ตรวจควบคุม

ยื่นคาขอ + (1)

ทสจ.

ออกหนังสืออนุญาต
ตามแบบ ป.ส.23
เรียกเก็บค่าธรรมเนียมฯ
ตามกฎกระทรวง ฉบับที่
1221(พ.ศ.2531)

ภายใน 7 วัน

ผู้ว่าราชการจังหวัด
นัดตรวจสอบ
ภายใน 15 วัน

สานักงานป่าไม้
สาขาจังหวัด

เจ้าหน้าที่รายงาน
ภายใน 30 วัน

เจ้าหน้าที่รายงาน
ภายใน 30 วัน

ตรวจสอบ
พื้นที่ร่วมกัน

•รายงานการตรวจสภาพป่า แบบ ป.ส.22
• บันทึกการตรวจสอบเพิ่มเติม
• แผนที่มาตราส่วนที่เหมาะสมแสดงรายละเอียด
ค่าพิกัดที่อ่านได้จากเครื่อง G.P.S.
• แผนที่ท้ายกฎกระทรวง,แผนที่ลุ่มน้าและแผนที่
zoningแสดงบริเวณที่ขอใช้พื้นที่
•บัญชีสารวจนับไม้ พร้อมระบุชนิดและขนาดของไม้
• ภาพถ่ายสีแสดงบริเวณที่ขออนุญาตไม่น้อยกว่า 9 ภาพ
• อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ตรวจควบคุม

เอกสารเพิ่มเติมประกอบการรายงาน
รายงานผลการตรวจสอบและความเห็นของจังหวัด+หัวหน้าสานักงานป่าไม้สาขาจังหวัด+เอกสาร(1)
ภายใน 15 วัน

ดาเนินการ
(กรณีที่ได้รับอนุมัต)ิ

กรมป่าไม้

อนุมัติ / ไม่อนุมัติ

พิจารณาและประมวลเรื่องเสนอ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

หมายเหตุ

ขั้นตอนการปฏิบัติในการขอใช้พื้นที่
ขั้นตอนการปฏิบัติหลังจากที่กระทรวงธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณาแล้ว
• ขั้นตอนการปฏิบัติอาจมีการแก้ไขเพิ่มเติม ตามนโยบายและสถานการณ์
พ.ค. 48

39
การขออนุญาตเข้าทาประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติเพื่อการทาเหมืองแร่และกิจการที่เกี่ยวข้อง
(ตามมาตรา 16)

แจ้งผู้ขอปฏิบัต/ิ
ตรวจควบคุม

ผู้ขออนุญาต
ยื่นคาขอ + (1)

ทสจ.
ออกหนังสืออนุญาต
ตามแบบ ป.ส.23
เรียกเก็บค่าธรรมเนียมฯ
ตามกฎกระทรวง ฉบับที่
1221(พ.ศ.2531)

ภายใน 7 วัน

ผู้ว่าราชการจังหวัด

เจ้าหน้าที่รายงาน
ภายใน 30 วัน
ดาเนินการ / ตรวจควบคุม
นัดตรวจสอบ ภายใน 15 วัน

สานักงานป่าไม้
สาขาจังหวัด

เจ้าหน้าที่รายงาน
ภายใน 30 วัน ตรวจสอบ

พื้นที่ร่วมกัน

ตรวจควบคุม

• ยื่นคาขอตามแบบ ป.ส.20 หรือ ป.ส.21(บุคคลธรรมดาหรือนิติ
บุคคล) และชาระค่าธรรมเนียมแบบพิมพ์คาขอ(1บาท)
• รายละเอียดของโครงการ (หลักฐานฝ่ายอุตสาหกรรมแร่)
• แผนที่แสดงบริเวณที่ขออนุญาต
• หนังสือมอบอานาจให้ดาเนินการแทน
• สาเนาทะเบียนบ้านและสาเนาบัตรประจาตัว
ประชาชน(ของผู้ขอ / ผู้มอบอานาจ)
• หลักฐานการจดทะเบียบนิติบุคคล,หนังสือรับรองฯ
• หนังสือแสดงการได้รับความเห็นชอบจากสภาองค์การ
บริหารส่วนตาบลหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
• บันทึกยินยอมแก้ไขปัญหาราษฎร
• หนังสือค้าประกันของธนาคารหรือเงินมัดจาค่าธรรมเนียม
•รายงานยลักษณะธรณีวิทยาแหล่งแร่ฯ
• ผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ของโครงการ(ยกเว้นกรณีที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มน้าชัน้ ที่ 4 และ 5)
• หนังสือรับรองจากพนักงานอุตสาหกรรมแร่ท้องที่
• อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (1)
•รายงานการตรวจสภาพป่า แบบ ป.ส.22
• รายงานการสารวจพื้นที่ขอประทานบัตรทับที่ป่าไม้
(ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2511)
•บันทึกการตรวจสอบเพิ่มเติม
• แผนที่มาตราส่วนที่เหมาะสมแสดงรายละเอียด
ค่าพิกัดที่อ่านได้จากเครื่อง G.P.S.
• แผนที่ท้ายกฎกระทรวง,แผนที่ลุ่มน้าและแผนที่
zoningแสดงบริเวณที่ขอใช้พื้นที่
•บัญชีสารวจนับไม้ พร้อมระบุชนิดและขนาดของไม้
• ภาพถ่ายสีแสดงบริเวณที่ขออนุญาตไม่น้อยกว่า 9 ภาพ
•ความเห็นคณะกรรมการระดับจังหวัดฯที่ ผวจ. แต่งตั้ง
• อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
เอกสารเพิ่มเติมประกอยการรายงาน

รายงานผลการตรวจสอบและความเห็นของจังหวัด+หัวหน้าสานักงานป่าไม้สาขาจังหวัด+เอกสาร(1)
ภายใน 15 วัน
แจ้งผลการพิจารณา

กรมป่าไม้
อนุมัติ / ไม่อนุมัติ

พิจารณารายงาน
ลักษณะธรณีวิทยา
แหล่งแร่ฯ
พิจารณาและประมวลเรื่องเสนอ

กรมทรัพยากรธรณี

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หมายเหตุ

ขั้นตอนการปฏิบัติในการขอใช้พื้นที่
ขั้นตอนการปฏิบัติหลังจากที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณาแล้ว
• กิจการที่เกี่ยวข้อง เช่น โรงแต่งแร่ ที่เททิ้งมูลดินทราย ที่เก็บกองแร่ ที่เก็บกักน้าขุ่นข้นตะกอนมูลดินทราย
• ขั้นตอนการปฏิบัติอาจมีการแก้ไขเพิ่มเติม ตามนโยบายและสถานการณ์
พ.ค. 48

40

การขออนุญาตเข้าทาประโยชน์ในการศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ (ตามมาตรา 17)

แจ้งผู้ขอปฏิบัติ

แจ้งผลการอนุญาตและ
เรียกเก็บค่าธรรมเนียมฯ
ตามกฎกระทรวง ฉบับที่
1221(พ.ศ.2531)หรือ
ยกเว้นค่าธรรมเนียม

ผู้ขออนุญาต

ยื่นคาขอ + (1)

ผู้ว่าราชการจังหวัด
(ทสจ)
เจ้าหน้าที่รายงาน
ภายใน 30 วัน

ดาเนินการ / ตรวจควบคุม
นัดตรวจสอบ
ภายใน 15 วัน

สานักงานป่าไม้
สาขาจังหวัด

ตรวจสอบ
เจ้าหน้าที่
พื้นที่ร่วมกัน
รายงาน
ภายใน 30 วัน

• ยื่นคาขอตามแบบ ป.ส.24และชาระค่าธรรมเนียมแบบพิมพ์
คาขอ(1บาท)
• รายละเอียดของโครงการ และแผนผัง
• แผนที่แสดงบริเวณที่ขออนุญาต
• หนังสือมอบอานาจให้ดาเนินการแทน
• สาเนาทะเบียนบ้านและสาเนาบัตรประจาตัว
ประชาชน(ของผู้ขอ / ผู้มอบอานาจ)
•หลักฐานการจดทะเบียบนิติบุคคล,หนังสือรับรองฯ
•หนังสือค้าประกันของธนาคารหรือเงินมัดจาค่าธรรมเนียม
ในอัตราไร่ละ 10 บาท
• หนังสือแสดงการได้รับความเห็นชอบจากสภาองค์การ
บริหารส่วนตาบลหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
• บันทึกยินยอมแก้ไขปัญหาราษฎร
• อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (1)
•รายงานการตรวจสภาพป่า แบบ ป.ส.25
•บันทึกการตรวจสอบเพิ่มเติม
• แผนที่มาตราส่วนที่เหมาะสมแสดงรายละเอียด
ค่าพิกัดที่อ่านได้จากเครื่อง G.P.S.
• แผนที่ท้ายกฎกระทรวง,แผนที่ลุ่มน้าและแผนที่
zoningแสดงบริเวณที่ขอใช้พื้นที่
•บัญชีสารวจนับไม้ พร้อมระบุชนิดและขนาดของไม้
• ภาพถ่ายสีแสดงบริเวณที่ขออนุญาตไม่น้อยกว่า 9 ภาพ
• อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ตรวจควบคุม
เอกสารเพิ่มเติมประกอบการรายงาน
รายงานผลการตรวจสอบและความเห็นของจังหวัด+หัวหน้าสานักงานป่าไม้สาขาจังหวัด+เอกสาร(1)
ออกหนังสืออนุญาต
ตามแบบ ป.ส. 26

ภายใน 15 วัน

ดาเนินการ
อนุมัต/ิ ไม่อนุมัติ

กรมป่าไม้
อนุมัติ / ไม่อนุมัติ

พิจารณาและประมวลเรื่องเสนอ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

หมายเหตุ

ขั้นตอนการปฏิบัติในการขออนุญาต
ขั้นตอนการปฏิบัตหิ ลังจากการพิจารณาอนุมัต,ิ ไม่อนุมัติ
ขั้นตอนการปฏิบัติกรณีขอยกเว้นค่าธรรมเนียม
• ขั้นตอนการปฏิบัติอาจมีการแก้ไขเพิ่มเติม ตามนโยบายและสถานการณ์
พ.ค. 48

41

การขออนุญาตใช้ประโยชน์เกี่ยวกับเรื่องการเข้าไป การผ่าน หรือการใช้ทางภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ (ตามมาตรา 18 )
สานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัด

1

เสนอความเห็น+ (1)

• ให้ปิดผังแนวทางไว้ที่บ้าน
ผู้ใหญ่บ้าน , ที่ทาการกานัน,
ที่สภาตาบลและที่ว่าการ
อาเภอท้องที่
•ให้ปิดประกาศไว้ในที่
ใกล้เคียงกับหลักเขตหรือป้าย
หรือเครื่องหมายแสดง
แนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ

ผู้ว่าราชการจังหวัด

•แผนผังแนวทาง ฯ
•ความเห็นและเหตุผลที่เสนอ
ผู้ว่าราชการจังหวัดให้ประกาศ
แนวทางที่อนุญาตให้เข้าไป
ผ่านหรือใช้ทางได้
(1)

ดาเนินการ
ประกาศกาหนดแนวทาง
ที่อนุญาตให้เข้าไป หรือผ่าน หรือใช้ทางได้

การใช้ทางนอกเหนือจากแนวทางที่ประกาศกาหนดหรือการใช้ทางโดยรถยนต์
2

แจ้งผู้ขอปฏิบัติ

ผู้ขออนุญาต
ยื่นคาขอ+ (1)

ออกหนังสืออนุญาต
ตามแบบ ป.ส.28
ไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียม

อนุญาต

สานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัด

ส่งสาเนา

หมายเหตุ

•ยื่นคาขออนุญาตตามแบบ ป.ส.27
•สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
•สาเนาทะเบียนบ้าน
•หนังสือแจ้งเหตุผลความจาเป็น
•ผังแนวทางที่ขออนุญาต
• บัญชีแสดงรายการทะเบียนรถยนต์
หรือรถแทรกเตอร์
•อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(1)

กรมป่าไม้

• ทางหมายถึงทางทุกประเภท ยกเว้นทางตามกฎหมายว่าด้วยทางหลวง
• ส่วนราชการได้รับการยกเว้นไม่ต้องขออนุญาต
ขั้นตอนการปฏิบัติในการขออนุญาต
ขั้นตอนการปฏิบัติหลังจากการพิจารณาของ ทสจ.
• ขั้นตอนการปฏิบัติอาจมีการแก้ไขเพิ่มเติม ตามนโยบายและสถานการณ์

18 ม.ค. 48

42

การขออนุญาตใช้ประโยชน์เกี่ยวกับเรื่องการนา หรือปล่อยสัตว์เลี้ยวเข้าไปภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ(ตามมาตรา 18)
สานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัด

1

เสนอความเห็น+ (1)

• ให้ปิดผังแนวทางไว้ที่บ้าน
ผู้ใหญ่บ้าน , ที่ทาการกานัน,
ที่สภาตาบลและที่ว่าการ
อาเภอท้องที่ที่ป่านั้นตั้งอยู่
•ให้ปิดประกาศไว้ในที่
ใกล้เคียงกับหลักเขตหรือป้าย
หรือเครื่องหมายแสดง
แนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ

ผู้ว่าราชการจังหวัด
ดาเนินการ

•แผนผังแสดงบริเวณที่จะให้นาหรือ
ปล่อยสัตว์เลี้ยงเข้าไปหรือห้ามปล่อย
สัตว์เลี้ยงเข้าไป
•ความเห็นและเหตุผลที่เสนอ
ผู้ว่าราชการจังหวัดให้ประกาศ
แนวทางที่อนุญาตให้นา หรือปล่อย
สัตว์เลี้ยงเข้าไปหรือห้ามปล่อย
สัตว์เลี้ยง เข้าไป
(1)

ประกาศกาหนดแนวทาง
ที่อนุญาตให้นา หรือปล่อยสัตว์เลี้ยงเข้าไป
หรือบริเวณที่หา้ มปล่อยสัตว์เลี้ยง

การนาหรือปล่อยสัตว์เลี้ยงนอกเขตประกาศกาหนด
2

แจ้งผู้ขอปฏิบัติ

ผู้ขออนุญาต
ยื่นคาขอ+ (1)

ออกหนังสืออนุญาต
ตามแบบ ป.ส.28
ไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียม

อนุญาต

สานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัด

ส่งสาเนา

หมายเหตุ

•ยื่นคาขออนุญาตตามแบบ ป.ส.27
•สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
•สาเนาทะเบียนบ้าน
•หนังสือแจ้งเหตุผลความจาเป็น
•ผังแนวทางที่ขออนุญาต
•อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(1)

กรมป่าไม้

ขั้นตอนการปฏิบัติในการขออนุญาต
ขั้นตอนการปฏิบัติหลังจากการพิจารณาของ ทสจ.
• ขั้นตอนการปฏิบัติอาจมีการแก้ไขเพิ่มเติม ตามนโยบายและสถานการณ์
พ.ค. 48
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การใช้พื้นที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ โดยพนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าหน้าที่ของกรมป่าไม้ (ตามมาตรา 19)

• รายละเอียดโครงการ
• รายงานการตรวจสอบสภาพป่าตามแบบ ป.ส.18
(โดยอนุโลม) โดยประสานงานกับเจ้าหน้าที่
สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
และสานักงานป่าไม้สาขาจังหวัดท้องที่
• แผนที่มาตราส่วนที่เหมาะสมแสดงรายละเอียด
ค่าพิกัดที่อ่านได้จากเครื่อง G.P.S
• แผนที่ท้ายกฏกระทรวงและแผนที่มาตราส่วน
1: 50,000 แสดงบริเวณที่ขอใช้พื้นที่
• แผนผังแสดงบริเวณที่ขอใช้พื้นที่
• ภาพถ่ายแสดงบริเวณที่ขอใช้พื้นที่
• อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(1)

เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้
ผู้รับผิดชอบโดยตรง

แจ้งเพื่อทราบ
และประสานงาน

ตรวจสอบรายงาน + (1)
แจ้งให้ปฏิบัติ

ผู้บังคับบัญชา
ตามสายงาน
พิจารณาและ
ประมวลเรื่องเสนอ

แจ้งผลการพิจารณา

ผู้ว่าราชการจังหวัด
(ทสจ.)

สานักงานป่าไม้
สาขาจังหวัด

อธิบดีกรมป่าไม้
(กองการอนุญาต)

แจ้งให้ปฏิบัติหรือประสานงาน

หมายเหตุ

ขั้นตอนการปฏิบัติก่อนใช้พื้นที่
ขั้นตอนการปฏิบัติหลังจากการพิจารณาของกรมป่าไม้
• ขั้นตอนการปฏิบัติอาจมีการแก้ไขเพิ่มเติม ตามนโยบายและสถานการณ์
พ.ค. 48
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การขออนุญาตเข้าทาการปลูกสร้างสวนป่าหรือปลูกไม้ยืนต้น ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ( ตามมาตรา 20 )

แจ้งผู้ขอปฏิบัติ

ผู้ขออนุญาต
ตรวจควบคุม

แจ้งการอนุญาตและ
เรียกเก็บค่าตอบแทน
ตามประกาศกระทรวงฯ

ยื่นคาขอ + (1)

ผู้ว่าราชการจังหวัด
(ทสจ)

ดาเนินการ / ตรวจควบคุม
นัดตรวจสอบ
ภายใน 15 วัน

สานักงานป่าไม้
สาขาจังหวัด

เจ้าหน้าที่รายงาน
ภายใน 30 วัน

เจ้าหน้าที่ ตรวจสอบ
รายงาน พื้นที่ร่วมกัน
ภายใน 30 วัน

ตรวจควบคุม

• ยื่นคาขอตามแบบ ป.ส.29และชาระค่าธรรมเนียมแบบพิมพ์
คาขอ(1บาท)
• รายละเอียดของโครงการ และแผนผัง
แสดงบริเวณที่ขออนุญาต
• แผนที่แสดงบริเวณที่ขออนุญาต
• หนังสือมอบอานาจให้ดาเนินการแทน
• สาเนาทะเบียนบ้านและสาเนาบัตรประจาตัว
ประชาชน(ของผู้ขอ / ผู้มอบอานาจ)
•หลักฐานการจดทะเบียบนิติบุคคล,หนังสือรับรองฯ
• หนังสือแสดงการได้รับความเห็นชอบจากสภาองค์การ
บริหารส่วนตาบลหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
• บันทึกยินยอมแก้ไขปัญหาราษฎร
• อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (1)
•รายงานการตรวจสภาพป่า แบบ ป.ส.30
•บันทึกการตรวจสอบเพิ่มเติม
• แผนที่มาตราส่วนที่เหมาะสมแสดงรายละเอียด
ค่าพิกัดที่อ่านได้จากเครื่อง G.P.S.
• แผนที่ท้ายกฎกระทรวง,แผนที่ลุ่มน้าและแผนที่
zoningแสดงบริเวณที่ขอใช้พื้นที่
•บัญชีสารวจนับไม้ พร้อมระบุชนิดและขนาดของไม้
• ภาพถ่ายสีแสดงบริเวณที่ขออนุญาตไม่น้อยกว่า 9 ภาพ
• อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
เอกสารเพิ่มเติมประกอบการรายงาน

รายงานผลการตรวจสอบและความเห็นของจังหวัด+หัวหน้าสานักงานป่าไม้สาขาจังหวัด+เอกสาร(1)
ออกหนังสืออนุญาต

ภายใน 15 วัน

ดาเนินการ

กรมป่าไม้

ตามแบบ ป.ส. 31
อนุมัต/ิ ไม่อนุมัติ

พิจารณาและประมวลเรื่องเสนอ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

หมายเหตุ

เกิน 2,000 ไร่

ขั้นตอนการปฏิบัติในการขออนุญาต
ขั้นตอนการปฏิบัติหลังจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณาแล้ว
• ขั้นตอนการปฏิบัติอาจมีการแก้ไขเพิ่มเติม ตามนโยบายและสถานการณ์
พ.ค. 48

คณะรัฐมนตรี
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การขออนุญาตเข้าทาประโยชน์เพื่อการทาเหมืองแร่ และกิจการที่เกี่ยวข้อง
ในพื้นที่ปา่ ตามพระราชบัญญัติปา่ ไม้ พุทธศักราช 2484 มาตรา 4(1)
แจ้งผู้ขอปฏิบัต/ิ
ตรวจสอบควบคุม

ผู้ขออนุญาต

ยื่นเรื่องราว + (1)

ทสจ.
ออกใบอนุญาตแผ้วถางป่า
อายุไม่เกิน 1 ปี และเรียก
เก็บค่าใช้จ่ายไร่ละ
1,200 บาท ตามประกาศ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2526

ภายใน 7 วัน

ผู้ว่าราชการจังหวัด
เจ้าหน้าที่รายงาน
ภายใน 30 วัน

สานักงานป่าไม้
สาขาจังหวัด

นัดตรวจสอบภายใน 15 วัน
เจ้าหน้าที่รายงาน
ภายใน 30 วัน

ตรวจสอบ
พื้นที่ร่วมกัน

• ยื่นคาขอตามแบบ ป.ส.20 หรือ ป.ส.21(บุคคลธรรมดา
หรือนิติบุคคล) โดยอนุโลม
• รายละเอียดของโครงการ (หลักฐานฝ่ายอุตสาหกรรมแร่)
• แผนที่แสดงบริเวณที่ขออนุญาต
• หนังสือมอบอานาจให้ดาเนินการแทน
• สาเนาทะเบียนบ้านและสาเนาบัตรประจาตัว
ประชาชน(ของผู้ขอ / ผู้มอบอานาจ)
• หลักฐานการจดทะเบียบนิติบุคคล,หนังสือรับรองฯ
• หนังสือแสดงการได้รับความเห็นชอบจากสภาองค์การ
บริหารส่วนตาบลหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
• บันทึกยินยอมแก้ไขปัญหาราษฎร
•รายงานลักษณะธรณีวิทยาแหล่งแร่ฯ
• หนังสือรับรองจากพนักงานอุตสาหกรรมแร่ท้องที่
• อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (1)

•รายงานการตรวจสภาพป่า แบบ ป.ส.22 (โดยอนุโลม)
• รายงานการสารวจพื้นที่ขอประทานบัตรทับที่ป่าไม้
(ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2511)
•บันทึกการตรวจสอบเพิ่มเติม
• แผนที่มาตราส่วนที่เหมาะสมแสดงรายละเอียด
ค่าพิกัดที่อ่านได้จากเครื่อง G.P.S.
• แผนที่ลุ่มน้าแสดงบริเวณที่ขออนุญาต
•บัญชีสารวจนับไม้ พร้อมระบุชนิดและขนาดของไม้
• ภาพถ่ายสีแสดงบริเวณที่ขออนุญาตไม่น้อยกว่า 9 ภาพ
•ความเห็นคณะกรรมการระดับจังหวัดฯที่ ผวจ. แต่งตั้ง
• อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
เอกสารเพิ่มเติมประกอยการรายงาน

รายงานผลการตรวจสอบและความเห็นของจังหวัด+หัวหน้าสานักงานป่าไม้สาขาจังหวัด+เอกสาร(1)

ดาเนินการ / ตรวจควบคุม

หมายเหตุ

กรมป่าไม้

พิจารณารายงาน
ลักษณะธรณีวิทยา
แหล่งแร่ฯ

ขั้นตอนการปฏิบัติในการขอเข้าทาประโยชน์
ขั้นตอนการปฏิบัติหลังจากที่กรมป่าไม้พิจารณาแล้ว
• ขั้นตอนการปฏิบัติอาจมีการแก้ไขเพิ่มเติม ตามนโยบายและสถานการณ์
พ.ค. 48

กรมทรัพยากรธรณี
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การขออนุญาตเข้าทาประโยชน์เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ ในพื้นที่ปา่ ตามพระราชบัญญัติปา่ ไม้ พุทธศักราช 2484 มาตรา 4(1)
(ยกเว้นการทาเหมืองแร่และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง)
แจ้งผู้ขอปฏิบัติ
ผู้ขออนุญาต
ยื่นเรื่องราว + (1)

ออกใบอนุญาตแผ้วถางป่า
อายุไม่เกิน 1 ปี และเรียก
เก็บค่าใช้จ่ายไร่ละ
50 บาท ตามประกาศ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ลงวันที่ 17 มีนาคม 2529

ผู้ว่าราชการจังหวัด
(ทสจ)

•รายงานการตรวจสภาพป่า แบบ ป.ส.18 หรือ ป.ส.22
(โดยอนุโลม)
•บันทึกการตรวจสอบเพิ่มเติม
• แผนที่มาตราส่วนที่เหมาะสมแสดงรายละเอียด
ค่าพิกัดที่อ่านได้จากเครื่อง G.P.S.
• แผนที่ลุ่มน้าแสดงบริเวณที่ขออนุญาต
• ภาพถ่ายสีแสดงบริเวณที่ขออนุญาตไม่น้อยกว่า 9 ภาพ
• อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
เอกสารเพิ่มเติมประกอยการรายงาน

เจ้าหน้าที่รายงาน
ภายใน 30 วัน

สานักงานป่าไม้
สาขาจังหวัด

นัดตรวจสอบภายใน 15 วัน
เจ้าหน้าที่รายงาน
ภายใน 30 วัน

• ยื่นคาขอตามแบบ ป.ส.17 ,ป.ส.20 หรือ ป.ส.21(บุคคล
ธรรมดาหรือนิติบุคคล) โดยอนุโลม
• รายละเอียดของโครงการ
• แผนที่แสดงบริเวณที่ขออนุญาต
• สาเนาทะเบียนบ้านและสาเนาบัตรประจาตัว
ประชาชน(ของผู้ขอ / ผู้มอบอานาจ)
•หนังสือมอบอานาจให้ดาเนินการแทน
•หลักฐานการจดทะเบียบนิติบุคคล,หนังสือรับรองฯ
• หนังสือแสดงการได้รับความเห็นชอบจากสภาองค์การ
บริหารส่วนตาบลหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
• บันทึกยินยอมแก้ไขปัญหาราษฎร
• อื่นๆ ทีเกี่ยวข้อง (1)

ตรวจสอบ
พื้นที่ร่วมกัน

รายงานผลการตรวจสอบและความเห็นของจังหวัด+หัวหน้าสานักงานป่าไม้สาขาจังหวัด+เอกสาร(1)

ดาเนินการ / ตรวจควบคุม

หมายเหตุ

กรมป่าไม้

ขั้นตอนการปฏิบัติในการขอเข้าทาประโยชน์
ขั้นตอนการปฏิบัติหลังจากที่กรมป่าไม้พิจารณาแล้ว
• ขั้นตอนการปฏิบัติอาจมีการแก้ไขเพิ่มเติม ตามนโยบายและสถานการณ์
พ.ค. 48
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ภาคผนวก

48

ระเบียบกรมป่าไม้
ว่าด้วยการกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการใช้พื้นที่
เป็นสถานที่ปฏิบัติง าน หรือเพื่อประโยชน์อย่างอื่นของส่วนราชการ
หรือองค์การของรัฐ ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ
พ.ศ. 2548
---------------------------------อาศัย อานาจตามความในมาตรา 13 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2528 และพระราชกฤษฎีกาโอน
กรมป่าไม้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไปเป็นกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและ
ปรับปรุงอานาจหน้าที่และกิจการ ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมป่าไม้ และกรมอุทยานแห่ง ชาติ
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2546 อธิบดีกรมป่าไม้ โดยอนุมัติ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ออกระเบียบกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขในการใช้พื้นที่ของส่วนราชการหรือองค์การของรัฐภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เป็นสถานที่ปฏิบัติงาน
หรือเพื่อประโยชน์อย่างอื่นไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ในการใช้พื้นที่เป็นสถานที่ปฏิบัติงาน หรือเพื่อประโยชน์อย่างอื่นของส่วนราชการหรือองค์ก ารของรั ฐ ภายใน
เขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2548”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2548 เป็นต้นไป
ข้อ 3 บรรดาระเบียบ ข้อบังคับและคาสั่งอื่นใดในส่ วนที่กาหนดไว้แล้วในระเบียบนี้ หรือซึ่งขัด
หรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ 4 ให้อธิบดีกรมป่าไม้ รักษาการตามระเบียบนี้ และมีอานาจตีความ วินิจฉัยปัญหา
เกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ คาวินิจฉัยของอธิบดีกรมป่าไม้ ให้เป็นที่สุด
หมวด 1
การขอใช้พื้นที่
ข้อ 5 ส่วนราชการหรือองค์ก ารของรัฐ ประสงค์จะขอใช้พื้นที่บางแห่งภายในเขตป่า สงวน
แห่งชาติ เป็นสถานที่ปฏิบัติงานหรือเพื่อประโยชน์ของรัฐอย่างอื่น ให้ยื่นคาขอต่อจังหวัดท้องที่ที่ป่านั้นตั้งอยู่
หรือหน่วยงานที่กรมป่าไม้กาหนด ตามแบบ ป.ส.17 ท้ายระเบียบนี้ พร้อมด้วยหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบคาขอ
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หมวด 2
หลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสภาพป่า
ข้อ 6 เมื่อจังหวัดหรือหน่วยงานที่กรมป่าไม้กาหนด ได้รับคาขอใช้พื้นที่ตามข้อ 5 แล้วให้เสนอ
คาขอดังกล่าว พร้อมทั้งให้ความเห็นต่อผู้ว่าราชการจังหวัดภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับคาขอใช้พื้นที่
ให้ผู้ว่าราชการจั งหวัดสั่งพนักงานเจ้าหน้าที่ตั้งแต่ ระดับ 5 ขึ้นไปออกไปทาการตรวจสภาพป่ า
ภายใน 15 วันนับจากวันที่จังหวัดได้รับคาขอใช้พื้นที่
ให้พนัก งานเจ้าหน้าที่ต ามวรรคสองรายงานผลการตรวจสภาพป่า พร้อมทั้งให้ความเห็ น
ประกอบการตรวจสภาพป่านั้นต่อจังหวัด ตามแบบ ป.ส.18 ท้ายระเบีย บนี้ ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ตรวจ
สภาพป่าเสร็จ
เมื่อได้รับรายงาน แบบ ป.ส.18 แล้วให้ผู้ว่าราชการจังหวัดตรวจสอบพิจารณาและทาความเห็น
เสนอโดยตรงไปยังกรมป่าไม้ ภายใน 15 วัน นับจากวันที่ได้รับรายงาน แบบ ป.ส.18 นั้น
หมวด 3
การประกาศกาหนดบริเวณพื้นที่เพื่อใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติงาน
หรือเพื่อประโยชน์อย่างอื่นของส่วนราชการหรือองค์การของรัฐ
ข้อ 7 การพิจารณาพื้นที่ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติงานหรือ เพื่อ
ประโยชน์ของรัฐอย่างอื่น ให้ส่วนราชการหรือองค์การของรัฐเข้าใช้พื้นที่นั้น ให้พิจารณาจานวนพื้นที่แต่ละคาขอ
ตามความจาเป็นและเหมาะสมแก่ก ารใช้พื้นที่ ตามวัตถุป ระสงค์แ ละโครงการที่เสนอพร้อมคาขอ และมี
กาหนดระยะเวลาตามความจาเป็นที่ต้องการใช้พื้นที่นั้น เมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มีลัก ษณะต้องห้ามตาม
ข้อ 8 ก็ใ ห้ทาประกาศก าหนดบริ เวณดัง กล่ าวเป็นบริเ วณที่ ทางราชการใช้ประโยชน์ ได้ ตามที่ก รมป่ าไม้
เห็นสมควรแต่ไม่เกินสามสิบปี
ข้อ 8 การประกาศก าหนดบริเวณพื้นที่ให้ส่วนราชการ หรือองค์การของรัฐเข้าใช้ประโยชน์ ตาม
ข้อ 7 จะกระทาได้เมื่อพื้นที่ที่ขอใช้ต้อง
8.1 ไม่เป็นพื้นที่ป่าซึ่งใช้ในการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการป่าไม้
8.2 ไม่อยู่ในพื้นที่ป่าที่มีสภาพเป็นป่าต้นน้าลาธารชั้นที่ 1 เอ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่ได้ก าหนดชั้น คุณภาพลุ่มน้าตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2528 เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม
2529 เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2531 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิก ายน 2532 เมื่อวันที่ 19 พฤศจิก ายน 2534 และเมื่อ
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2538
8.3 ไม่มีปัญหากับราษฎรในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียง และต้องได้รับความเห็นชอบจาก
สภาตาบลหรือองค์การบริหารส่วนตาบลท้องที่ที่ป่านั้นตั้งอยู่
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ข้อ 9 การประกาศกาหนดบริเวณพื้นที่ที่ทางราชการใช้ประโยชน์ในเขตป่ าสงวนแห่งชาติ
ให้ใช้แบบ ป.ส.19 ท้ายระเบีย บนี้ หากมีเงื่อนไขที่ผู้อนุมัติกาหนดให้ส่วนราชการหรือองค์ก ารของรัฐต้อง
ปฏิบัติเพิ่มเติมให้ระบุไว้ในประกาศด้วย
การประกาศก าหนดบริเวณพื้ นที่ที่ทางราชการใช้ ประโยชน์ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ
ตามวรรคหนึ่งนั้ น ให้ ส่งมอบประกาศดังกล่า วแก่ส่ว นราชการหรือ องค์ก ารของรัฐ ผู้ได้รับ อนุมัติใ ห้เข้าใช้
ประโยชน์จานวน 1 ฉบับ และให้ปิดประกาศ ณ ที่ว่าการอาเภอหรือกิ่งอาเภอ ที่ทาการกานัน และที่ทาการ
ผู้ใหญ่บ้านในท้องที่ที่ป่าสงวนแห่งชาตินั้นตั้งอยู่
ข้อ 10 ส่วนราชการหรือองค์ก ารของรัฐจะใช้ พื้นที่ภายในบริเวณเดีย วกันกับพื้นที่ที่ได้มี
ประกาศกาหนดให้ส่วนราชการหรือองค์ก ารของรัฐใช้พื้นที่ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติอยู่เดิมได้ จะต้องมี
วัตถุป ระสงค์ใ นการใช้ป ระโยชน์เ ดีย วกัน และส่ว นราชการหรือ องค์ก ารของรัฐ ที่ใ ช้พื้น ที่เ ดิม ให้ค วาม
ยินยอมแล้ ว และพื้น ที่ดัง กล่า วไม่ ขัดกั บหลั ก เกณฑ์ต ามระเบี ย บ กฎหมาย และมติคณะรัฐ มนตรีที่ไ ด้
กาหนดทางปฏิบัติไว้ และจะต้องได้รับความเห็นชอบจากกรมป่าไม้
หมวด 4
การทาไม้
ข้อ 11 ไม้ที่จาเป็นต้องทาออกจากพื้นที่ที่ประกาศกาหนดให้ส่วนราชการ หรือองค์ก ารของ
รัฐเข้าใช้ประโยชน์ ตามที่ส่วนราชการหรือองค์การของรัฐตัดฟันรวมกองไว้ รวมทั้งไม้ยืนต้นที่จาเป็นต้องทาออก
และได้แจ้งให้จังหวัดทราบแล้ว ให้จังหวัดหรือหน่วยงานที่กรมป่าไม้กาหนด สั่งเจ้าหน้าที่ป่าไม้ ไม่ต่ากว่าระดับ 5
ออกไปดาเนินการภายใน 15 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งโดยให้ทาการตรวจประทับดวงตราหรือเครื่องหมาย
ตามที่อธิบดีกรมป่าไม้ ก าหนด เลขเรีย ง ปี พ.ศ. และจัดทาบัญชีแ สดงรายละเอีย ดของไม้แ ต่ละชนิดให้
เสร็จสิ้ นโดยด่วน และแจ้งให้ องค์ก ารอุตสาหกรรมป่ าไม้ดาเนินการทาไม้ออกในนามของพนักงานเจ้ าหน้าที่
ตามมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 โดยไม่ต้องออกใบอนุญาตให้ทาไม้นั้น และ
จาหน่ายให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
การท าไม้ ตามวรรคหนึ่ ง ไม่ นามาใช้ บังคั บแก่ การท าไม้ ในบริเวณที่ทางราชการใช้ ประโยชน์
ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ที่มีแนวเขตทับที่ดินซึ่งบุคคลได้รับประโยชน์ตามมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติ
ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2528
ภายในกาหนด 360 วัน นับจากวันประกาศกาหนดบริเวณดังกล่าว เป็นบริเวณที่ทางราชการใช้ประโยชน์
หมวด 5
เบ็ดเตล็ด
ข้อ 12 ประกาศก าหนดให้ใช้พื้นที่ที่ออกตามความใน มาตรา 13 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติ
ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ที่ได้ออกประกาศก่อนระเบียบนี้ใช้บังคับให้เป็นประกาศที่
ออกตามระเบียบนี้
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ข้อ 13 คาขออนุญาตเข้าใช้พื้นที่เป็นสถานที่ปฏิบัติงาน หรือเพื่อประโยชน์อย่างอื่นของ
ส่วนราชการหรือองค์การของรัฐภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติใดที่อยู่ในระหว่างดาเนินการและยังไม่แ ล้วเสร็จ
ในวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับให้ดาเนินการต่อไป
ประกาศ ณ วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2548
(ลงนาม) ฉัตรชัย รัตโนภาส
(นายฉัตรชัย รัตโนภาส)
อธิบดีกรมป่าไม้
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ป.ส.17
คาขอใช้พื้นที่ของส่วนราชการหรือองค์การของรัฐภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ
ตามมาตรา 13 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507
-------------------------------------เขียนที่ ..................................................
วันที่...........เดือน...........................พ.ศ.....................
ส่วนราชการ/องค์การของรัฐ ชื่อ....................................................................................
ตั้งอยู่เลขที่.....................ถนน....................................ตาบล/แขวง.........................................................
อาเภอ/เขต.....................................................จังหวัด............................................................................
โดย.................................................................ตาแหน่ง........................................................................
ได้รับ มอบหมายให้เป็นผู้ลงชื่อในคาขอ มีหน่วยงานตั้งอยู่เลขที่ ..................ถนน......................................
ตาบล/แขวง......................................อาเภอ/เขต...........................................จังหวัด..............................
โทร..............................
ขอยื่นคาขอต่อ.................................................................................ดังมีข้อความต่อไปนี้
ข้อ 1. ส่วนราชการ/องค์การของรัฐ ชื่อ..........................................................................
มีความประสงค์จะขอใช้พื้นที่ เพื่อ .........................................................................................................
มีกาหนดเวลา ............ปี ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่า ......................................................................
...........................................................................................................................................................
ตาบล.............................................อาเภอ...........................................จังหวัด......................................
เนื้อที่.....................ไร่...............งาน..................ตารางวา โดยมีอาณาเขตดังนี้
ด้านทิศเหนือ จด...........................................วัดได้.........................................เมตร
ด้านทิศตะวันออก จด...........................................วัดได้.........................................เมตร
ด้านทิศใต้
จด.......................................... วัดได้.........................................เมตร
ด้านทิศตะวันตก จด...........................................วัดได้.........................................เมตร
ข้อ 2. เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาคาขอใช้พื้นที่ ผู้ยื่นคาขอหรือผู้ แ ทนที่ได้รับมอบหมาย
จะเป็นผู้นาพนักงานเจ้าหน้าที่ออกไปตรวจสภาพป่าในพื้นที่ที่ขอ ตามวัน เวลา ที่เจ้าหน้าที่นัดหมายและจะ
เป็นผู้อานวยความสะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ที่ออกไปตรวจสภาพป่า
ข้อ 3. เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้พื้นที่ตามที่กรมป่าไม้ ได้ประกาศกาหนดบริเวณพื้นที่ ให้เข้าใช้
ประโยชน์ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติแล้ว ส่วนราชการ/องค์การของรัฐชื่อ..................................................
จะปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 และตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในประกาศกาหนดพื้นที่
ดังกล่าวให้ถูก ต้องทุกประการ

53

ข้อ 4. พร้อมกับ คาขอนี้ ได้แนบหลักฐานต่าง ๆ มาด้วย ดังนี้
1. รายละเอีย ดของโครงการที่ขอใช้ประโยชน์
2. แผนที่ระวางกรมแผนที่ทหาร มาตราส่วน 1:50,000 แสดงบริเวณพื้นที่ที่ขอใช้
ประโยชน์และพื้นที่ข้างเคียงที่ติดต่อกับ พื้นที่ที่ขอ
3. หนั ง สื อ แสดงว่ า เป็ น ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ มอบอ านาจให้ ดาเนิ น การแทนส่ ว นราชการ /
องค์การของรัฐ
4. รายงานเหตุผลและความจาเป็นในการขอใช้ประโยชน์ (กรณีพื้นที่มากกว่า 20 ไร่)
ซึ่งได้รับ ความเห็นชอบจากเจ้าสังกัดระดับกระทรวงหรือผู้บัญชาการเหล่าทัพแล้วแต่กรณี
5. หลักฐานที่แสดงว่าได้รับความเห็นชอบจากสภาตาบลหรือองค์การบริหารส่วน
ตาบลท้องที่ที่ป่านั้นตั้งอยู่

(ลงชื่อ) ............................................ผู้ยื่นคาขอ

หมายเหตุ ได้รับค่าธรรมเนียมแบบพิมพ์คาขอจากผู้ยื่นคาขอแล้ว ตามใบเสร็จรับเงิ น ฉบับที่...................
เล่มที่.................ลงวันที่ .........เดือน....................................พ.ศ. ..................
(ลงชื่อ) .............................................. ผู้รับคาขอ
(...........................................)
ตาแหน่ง .............................................
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ป.ส.18
รายงานการตรวจสภาพป่าที่ส่วนราชการหรือองค์การของรัฐขอใช้พื้นที่
ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ตามมาตรา 13 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507
----------------1. ชื่อผู้ขอ (ให้ระบุชื่อส่วนราชการหรือองค์การของรัฐ )
2. ชื่อป่า (ให้ระบุว่าพื้นที่ที่ข ออยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ หรือป่าที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้
รักษาไว้เป็นสมบัติของชาติ หรือป่าที่จาแนกไว้เพื่อการใดหรือไม่ กาหนดโดยกฎกระทรวง หรือตามกฎหมาย
ใด ให้คัดสาเนาพร้อมทั้งแผนที่ท้ายกฎกระทรวงหรือมติคณะรัฐมนตรี แล้วแต่กรณี ประกอบด้วย)
3. ที่ตั้งของพื้นที่ (ให้ระบุว่าตั้งอยู่ในหมู่ที่ ตาบล อาเภอและจังหวัดใด พร้อมกับแสดงจุด
ที่ตั้งและพื้นที่ข้างเคียงในแผนที่ท้ายกฎกระทรวงที่กาหนดป่านั้นให้เป็นป่าสงวนแห่งชาติ และแผนที่ระวาง
ของกรมแผนที่ทหาร มาตราส่วน 1:50,000 ด้วย)
4. เนื้อที่ (ให้ระบุเป็นไร่ งาน และตารางวา)
5. อาณาเขตและเขตติดต่อพื้นที่ที่ขอ (ให้แ สดงอาณาเขตและเขตติดต่อไว้ทุก ด้านให้
ชัดเจนว่าทิศไหนจดอะไร เช่น ภูเขา ลาห้วย หรือติดต่อกับอะไร มีความกว้าง ยาว ด้านละเท่าใด และ
แสดงด้วยว่าพื้นที่ข้างเคียงมีผู้ใดเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองและเป็นที่ของรัฐประเภทใด เช่น ให้เช่าหรือละทิ้ง
มีสภาพป่าอย่างใด)
6. ลักษณะภูมิประเทศ (ให้ระบุว่าเป็นที่ราบ เนินเขา ภูเขาหรือที่ลุ่ม มีความลาดชัน
และสูงจากระดับน้าทะเลประมาณเท่าใด มีชนิดดินและหินเป็นประเภทใด เป็นป่าต้นน้าลาธารหรือไม่ มีลา
ห้วยอะไรไหลผ่านหรือไม่ ถ้ามีไหลลงสู่ลาน้าที่สาคัญอะไรบ้าง เป็นระยะทางประมาณเท่าใด)
7. ชนิดของป่าและสภาพป่า (ให้ระบุว่าเป็นป่าชนิดใด มีสภาพป่าเสื่อมโทรมหรือไม่
อย่างไร ถ้าเสื่อมโทรมให้ระบุด้วยว่าเนื่องจากเหตุใด)
8. พันธุ์ไม้ที่ขึ้นอยู่ (ให้ระบุว่าการแพร่พันธุ์เป็นไปตามธรรมชาติหรื อไม่ ดีเลวอย่างไร
ชนิดของพันธุ์ไม้ที่สาคัญและไม่สาคัญมีปริมาณมากน้อยเพีย งใด ให้ทาการสารวจโดยวิธีทาแปลงตัวอย่าง
แบบ Line Plot ให้กระจายทั่วทั้งพื้นที่ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของพื้นที่ที่ข อ แล้วจัดทาบัญชีแ สดงชนิดและ
ขนาดของไม้ยืนต้นที่มีขนาดโตตั้งแต่ 50 เซนติเมตรขึ้นไปวัดโดยรอบลาต้นตรงที่สูง 1.30 เมตร พร้อมกับแผนที่
แสดงบริเวณที่นับไม้ด้วย)
9. สิ่งแวดล้อมข้างเคียง (ให้ระบุว่าอยู่ห่างจากหมู่บ้าน วัด สานักสงฆ์ ถนน ฯลฯ เป็นระยะทาง
ประมาณเท่าใด)
10. ประกาศปิดป่า (ให้ระบุว่าอยู่ในพื้นที่ที่ก องทัพภาคหรือสานัก นายกรัฐมนตรีประกาศ
ปิดป่าหรือไม่ ถ้าอยู่ในพื้นที่ตามประกาศดังกล่าว ได้รับอนุญาตจากผู้ มีอานาจแล้วหรือไม่ ให้แนบหลักฐาน
การอนุญาตประกอบด้วย(ถ้ามี))
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11. การอนุรักษ์ป่า (ให้ระบุว่าเป็นเขตอุทยานแห่งชาติ หรือเขตรัก ษาพันธุ์สัตว์ป่า หรือ
เป็ น พื้ น ที่ ที่ ใ ช้ ใ นการศึ ก ษาค้ น คว้ า ทดลองทางวิ ช าการหรื อ ไม่ ถ้ า มี ใ ห้ แ นบหลั ก ฐานพร้ อ มทั้ ง แผนที่
ประกอบด้วย)
12. อันตรายที่มีต่อป่านี้ (ให้ระบุภัยจากธรรมชาติ เช่น สัตว์ แมลงหรือจากการกระทา
ของมนุษย์ มีมากน้อยเพียงใด หรือไม่ หากอนุญาตแล้ว จะมีผลในทางระงับยับยั้งภัย ที่จะเกิดขึ้นได้บ้าง
หรือไม่มากน้อยเพียงใด)
13. การใช้ประโยชน์ในพื้นที่ (ให้ระบุว่าบริเวณใกล้เคีย งหรือแห่งเดีย วกับที่ข อนี้ เคยมี
การอนุ ญาตหรืออนุ มัติให้ผู้ ใดทาการใด เมื่อวัน เดือ น ปีใด เป็ นพื้นที่ ปลู ก สร้างสวนป่าของรัฐ หรือไม่
ถ้าเคยมีการอนุญาตและการอนุญาตนั้นยังมีอายุอยู่ให้ระบุว่า มีอยู่กี่รายและหมดอายุเมื่อใด ให้แ สดงไว้ใน
แผนที่ตามข้อ 2 ด้วย)
14. วัน เดือน ปี ที่ทาการตรวจสภาพป่า (ให้ระบุวัน เดือน ปี ที่เข้าทาการตรวจ
สภาพป่า และวัน เดือน ปี ที่ตรวจสภาพป่าเสร็จสิ้น)
15. ความเห็นผู้ตรวจสภาพป่า (ให้พิจารณาว่า ถ้าประกาศกาหนดเป็นบริเวณพื้นที่ให้
ส่วนราชการหรือองค์การของรัฐเข้าใช้ประโยชน์แล้ว จะได้รับประโยชน์อย่างไรบ้าง และป่าไม้จะได้ รับความ
เสียหายมากน้อยเพียงใด หรือจะได้ประโยชน์แก่ป่าไม้เพิ่มขึ้นอย่างไร ควรประกาศกาหนดหรือไม่ พร้อมกับ
แนบภาพถ่ายสีแสดงพื้นที่ที่ทาการสารวจทุกด้านประกอบด้วย)
(ลงชื่อ)...........................................ผู้นาตรวจสภาพป่า
ตาแหน่ง ................................................

(ลงชื่อ)...........................................ผู้ตรวจสภาพป่า
ตาแหน่ง ................................................
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ป.ส.19
ประกาศกรมป่าไม้
เรื่อง กาหนดบริเวณพื้นที่ให้ส่วนราชการหรือองค์การของรัฐ
เข้าใช้ประโยชน์ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ
ฉบับที่.........../...........
-----------------------------------อาศัยอานาจตามความในมาตรา 13 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507
และพระราชกฤษฎี ก าโอนกรมป่ า ไม้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไปเป็ น กรมป่ า ไม้ กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและปรับปรุงอานาจหน้าที่แ ละกิจการ ของกรมทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ ง กรมป่ า ไม้ และกรมอุ ท ยานแห่ ง ชาติ สั ต ว์ ป่า และพั น ธุ์ พื ช กระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2546 อธิบ ดีก รมป่าไม้ โดยอนุมัติ รั ฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติแ ละ
สิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ ..……...เดือน......................พ.ศ..........…...ออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 กาหนดให้ส่วนราชการ/องค์การของรัฐ ชื่อ...........................................................
ตั้งอยู่ในท้องที่ตาบล/แขวง...........................................................อาเภอ/เขต.........................................
จังหวัด....................................เข้าใช้ประโยชน์ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่า .......................................
..............................................................................................ในท้องที่ตาบล........................................
อาเภอ................................................จังหวัด.........................................เพื่อ........................................
...........................................................................................................................................................
เนื้อที่ ...............ไร่........งาน.........ตารางวา ตั้งแต่วันที่ .........เดือน....................................พ.ศ...............
จนถึงวันที่.......เดือน....................พ.ศ...............ตามแผนที่สังเขปท้ายประกาศนี้ โดยมีอาณาเขตดังต่อไปนี้
ทิศเหนือ
จด...........................................วัดได้.........................................เมตร
ทิศตะวันออก จด...........................................วัดได้.........................................เมตร
ทิศใต้
จด.......................................... วัดได้.........................................เมตร
ทิศตะวันตก
จด...........................................วัดได้.........................................เมตร
ข้อ 2 ส่วนราชการ/องค์การของรัฐที่ได้รับอนุมัติ ให้เข้าใช้ประโยชน์ภายในเขตป่าสงวน
แห่งชาติตามข้อ 1 จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่แนบท้ายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ...........เดือน................................พ.ศ....................
(ลงชื่อ)..........................................
(.....................................)
อธิบดีกรมป่าไม้
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เงื่อนไขแนบท้ายประกาศกรมป่าไม้
ให้ส่วนราชการหรือองค์การของรัฐ ที่ได้รับอนุมัติให้เข้าใช้ประโยชน์ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ
ตามประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง กาหนดบริเวณพื้นที่ให้ส่วนราชการหรือองค์การของรัฐ เข้าใช้ประโยชน์ภายในเขต
ป่าสงวนแห่งชาติ ฉบับที่
/
ลงวันที่
เดือน
พ.ศ.
ปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
1. ผู้ใช้พื้นที่ต้องไม่ทาการหรือยินยอมให้ตัวแทน คนงาน หรือลูก จ้าง กระทาการอย่างหนึ่ง
อย่างใด ให้เป็นการเสื่อมเสียแก่สภาพป่า ไม้ หรือของป่า นอกเขตพื้นที่ที่ประกาศกาหนด หากปรากฏว่ามีก าร
กระทาดังกล่าว ให้เรียกปรับผู้ใช้พื้นที่ ในอัตราไร่ละ 2,000 บาท ถ้าทาให้ต้นไม้เสีย หายให้เรีย กปรับในอัตรา
ต้นละไม่เกิน 500 บาท
2. ผู้ใช้ พื้นที่ ต้องปฏิบัติ ตามกฎหมายว่ าด้วยป่าสงวนแห่งชาติ หรือกฎหมายว่าด้วยการป่า ไม้
ตลอดจนกฎกระทรวง ข้อก าหนด ประกาศ ระเบีย บ ข้อบั งคับ หรือเงื่อ นไขซึ่งออกตามกฎหม ายดังกล่า ว
ทั้งที่ใช้อยู่ในขณะนี้และที่จะประกาศใช้บังคับต่อไป
3. ผู้ใช้พื้นที่ต้องจัดทาป้ายถาวรที่มีข นาดโตไม่น้อยกว่า 60 x 120 เซนติเมตร ติดไว้ใกล้
เส้นทาง ณ จุด ที่ผ่า นเข้ าพื้น ที่ที่ป ระกาศก าหนดทุก เส้น ทางให้เ ห็นได้ชัด เจน โดยระบุข้ อความไว้ที่ป้ ายว่ า
“
ได้รับอนุมัติให้ใช้พื้นที่แห่งนี้ตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้แ ล้ว ”
หากผู้ใช้พื้นที่ไม่จัดทาป้ายให้แล้วเสร็จภายในกาหนด 180 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้ง ให้เรีย กปรับผู้ใช้พื้นที่เป็น
จานวนเงิน 2,000 บาท
4. ผู้ใช้พื้นที่ต้องจัดทาหลักเขตหรือเครื่องหมายหรือปลูก ต้นไม้ชนิดเดีย วกันเป็นการแสดงแนว
เขตพื้นที่ที่ประกาศกาหนดไว้ทุกด้านให้เห็นได้อย่างชัดเจน หากผู้ใช้พื้นที่ไม่จัดทาให้แ ล้วเสร็จ ภายในกาหนด
180 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้ง ให้เรียกปรับผู้ใช้พื้นที่เป็นจานวนเงิน 2,000 บาท
5. ผู้ใช้พื้นที่ต้องใช้พื้นที่ที่ประกาศกาหนดเพื่อกิจการที่ขอใช้เท่านั้น จะนาไปใช้ในกิจการอื่นมิได้
6. ผู้ใช้พื้นที่ต้องยินยอมให้พนัก งานเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไข การใช้
พื้นที่ที่ประกาศกาหนดได้ทุก เวลา ในระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตกและผู้ใช้พื้นที่ต้อ งเป็นผู้นาตรวจ
หากผู้ใช้พื้นที่ไม่สามารถนาพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบด้วยตนเองได้ ต้องมอบอานาจเป็นหนังสือให้ผู้หนึ่งผู้ใด
เป็นผู้ดาเนินการแทน โดยผู้ใ ช้พื้นที่หรือผู้รับ มอบอานาจจะต้ องอานวยความสะดวกตามควรแก่ก รณีแ ละให้
ปฏิบัติตามที่พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีอานาจได้สั่งเป็นหนังสือให้ป ฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้
7. ผู้ใช้พื้นที่ต้องคอยสอดส่องตรวจตราระมัดระวังมิให้มีก ารบุก รุก แผ้วถางป่าในบริเวณติดต่อ
ใกล้เคียงหรือตามแนวทางเข้าออกพื้นที่ที่ประกาศกาหนด ถ้ามีก ารกระทาอันเป็นความผิดตามกฎหมายว่าด้วย
ป่าสงวนแห่งชาติ หรือกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ ผู้ใช้พื้นที่ต้องแจ้งให้พนัก งานเจ้าหน้าที่แ ห่งท้องที่ทราบทันที
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หากพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพบว่ามีความเสียหายเกิดขึ้นโดยที่ผู้รับอนุญาตควรจะทราบ แต่ละเลยมิได้แ จ้ง
ให้ทราบ ผู้ใช้พื้นที่จะต้องรับผิดชอบด้วย
8. เมื่อส่วนราชการ หรือองค์การของรัฐที่ได้รับอนุมัติให้เข้าใช้ประโยชน์ตามประกาศฉบับนี้มี
ความจาเป็นต้องทาไม้ออกจากพื้นที่นั้น ให้ดาเนินการตัดฟันลงและนารวมกองไว้ในหรือริมขอบบริเวณพื้นที่ที่
ประกาศก าหนด พร้ อมกับ ดูแ ลรั ก ษาไม้ดัง กล่าวให้อ ยู่ในที่สภาพที่ปลอดภัย และแจ้ง ให้จั งหวัด ท้องที่ทราบ
ภายใน 7 วัน นับจากวันเริ่มตัดฟันไม้นั้น หากผู้ใช้พื้นที่ไม่ปฏิบัติตามนัย ดังกล่าว ให้เรีย กปรับ ผู้ใช้พื้นที่ครั้งละ
2,000 บาท และต้องชดใช้ค่าเสียหายตามราคาไม้ที่สูญหายไปด้วย
9. ผู้ใช้พื้นที่ต้องดาเนินการเอง ในกรณีที่จาเป็นอาจมอบหมายผู้หนึ่งผู้ใด เป็นผู้ดาเนินการแทน
ได้ แต่ถ้าเกิดความเสียหายใด ๆ ขึ้น ผู้ใช้พื้นที่ต้องรับผิดชอบในฐานะเป็นผู้ดาเนินการเองทั้งสิ้น
10. ในกรณีทางกรมป่าไม้ มีความจาเป็นต้องใช้พื้นที่ดังกล่าวบางส่วน หรือทั้งหมด ผู้ใช้พื้นที่
ยิ น ยอมให้ ย กเลิ ก การใช้ พื้ น ที่ ที่ ป ระกาศก าหนดได้ โดยไม่ เ รี ย กร้ อ งค่ า ชดเชยหรื อ ค่ า เสี ย หายใดๆ ทั้ ง สิ้ น
ซึ่งกรมป่า ไม้จ ะแจ้ง ให้ ผู้ใช้ พื้น ที่ท ราบก่อ นไม่น้ อยกว่า 180 วัน และผู้ ใช้ พื้น ที่ต้ องเคลื่ อนย้า ยทรั พย์ สิน หรื อ
สิ่งก่อสร้างออกจากพื้นที่ที่ประกาศกาหนดให้เสร็จสิ้นภายใน 90 วันนับจากวันที่กรมป่าไม้ระบุวัน ที่จะเข้าใช้พื้นที่
ดังกล่า วนั้น หากพ้ นก าหนดแล้ วไม่ด าเนิน การหรือดาเนินการไม่เ สร็จสิ้ น ผู้ใ ช้พื้นที่ สละสิ ทธิ์ในทรัพย์ สินหรื อ
สิ่งก่อสร้างนั้นให้เป็นของกรมป่าไม้
11. เมื่อครบอายุ หรื อถู ก เพิ ก ถอนการให้ใ ช้พื้ นที่ที่ ประกาศก าหนดให้ผู้ ใช้พื้ นที่ เคลื่ อนย้า ย
ทรัพย์สินหรือสิ่งก่อสร้างของผู้ใช้พื้นที่ออกจากพื้นที่ที่ประกาศกาหนดให้เสร็จสิ้นภายใน 90 วันนับแต่วันที่ครบ
อายุหรือวันที่ถูกเพิกถอนการให้ใช้พื้นที่ หากพ้นกาหนดแล้วไม่ดาเนินการหรือดาเนินการไม่เสร็จสิ้น ผู้ใช้พื้นที่
สละสิทธิ์ในทรัพย์สินหรือสิ่งก่อสร้างนั้นให้เป็นของกรมป่าไม้
12. หากผู้ใช้พื้นที่ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้จนเกิดความเสีย หายขึ้น หรือเมื่อได้มีก าร
เรียกปรับผู้ใช้พื้นที่ตามเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้นแล้ว ผู้ใช้พื้นที่ยังไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามเงื่อนไขอีก อธิบดีกรมป่าไม้
อาจสั่ งพัก การให้ ใช้พื้น ที่ หรืออธิ บ ดีก รมป่าไม้ โดยอนุ มัติรัฐ มนตรี ว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติแ ละ
สิ่งแวดล้อม จะสั่งเพิกถอนการให้ใช้พื้นที่ที่ประกาศกาหนดให้เข้าใช้ประโยชน์ภายในเขตป่าพื้นที่ป่าไม้เสีย ก็ได้
โดยผู้ใช้พื้นที่จะฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายในกรณีใด ๆ มิได้
13. เงื่อนไขอื่น ๆ (ถ้ามี)
(ลงชื่อ)...............................................ผู้อนุญาต
(............................................)
อธิบดีกรมป่าไม้
(ลงชื่อ)...............................................ผู้รับอนุญาต
(…........................................)
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ระเบียบกรมป่าไม้
ว่าด้วยการอนุญาตให้เข้าทาประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ
พ.ศ. 2548
--------------------อาศัยอานาจตามความในมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 ซึ่ง
แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบั ญญัติป่าสงวนแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2528 และพระราชกฤษฎีกาโอนกรมป่าไม้
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไปเป็นกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติแ ละสิ่งแวดล้อมและปรับปรุง
อานาจหน้าที่และกิจการ ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมป่าไม้ และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ ป่า
และพั น ธุ์ พื ช กระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ งแวดล้ อ ม พ.ศ. 2546 อธิ บ ดี ก รมป่ า ไม้ โดยอนุ มั ติ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติแ ละสิ่งแวดล้อม ออกระเบีย บกาหนดหลัก เกณฑ์ วิธีก ารและ
เงื่อนไข ในการอนุญาตให้เข้าทาประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการอนุญาตให้เข้าทาประโยชน์หรืออยู่
อาศัย ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2548”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2548 เป็นต้นไป
ข้อ 3 บรรดาประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ และคาสั่งอื่นใดในส่วนที่กาหนดไว้แ ล้วในระเบีย บ
นี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ 4 ให้อธิบ ดีก รมป่าไม้รัก ษาการตามระเบี ย บนี้ และมีอ านาจตีความ วินิจฉัย ปัญหา
เกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้
หมวด 1
การขออนุญ าต
ข้อ 5 บุค คลใดมีความจ าเป็ นและประสงค์ จะขออนุญ าตเข้าท าประโยชน์หรื ออยู่ อาศั ย
ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ให้ยื่นคาขอต่อจังหวัดท้องที่ที่ป่านั้นตั้งอยู่หรือหน่วยงานที่ก รมป่าไม้กาหนด
ตามแบบ ป.ส.20 (สาหรับส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ) หรือแบบ ป.ส.21 (สาหรับบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล
ทั่วไป) แล้วแต่กรณี ท้ายระเบียบนี้ พร้อมด้วยหลักฐานต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในแบบคาขอ และให้จัดทาคาชี้แ จง
เกี่ยวกับเหตุผลและความจาเป็นที่ต้องขออนุญาตประกอบคาขอด้วย
ในกรณีที่เป็นการขออนุญาตเพื่อสร้างวัดหรือสานักสงฆ์ ต้องให้สานักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติ เป็นผูข้ ออนุญาต โดยผู้อานวยการสานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเป็นผูล้ งนามในคาขออนุญาต
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ในกรณีผู้ขออนุญาตเป็นนิติบุคคลอื่นซึ่งไม่ใช่ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ นิติบุคคลนั้นต้อง
จดทะเบียนในประเทศไทยและผู้ถือหุ้นหรือผู้เป็นหุ้นส่วนของนิติบุคคลนั้น ต้องมีสัญชาติไทยเกินสองในสาม
ของจานวนผู้ถือหุ้นหรือผู้เป็นหุ้นส่วน และต้องถือหุ้นเกินกว่าครึ่งหนึ่งของจานวนหุ้นทั้งหมด
ในกรณีผู้ขออนุญ าตเป็นบุคคลธรรมดา ต้องมีสัญชาติไทยและบรรลุนิติภาวะแล้ว
ข้อ 6 เมื่อจังหวัดหรือหน่วยงานที่ก รมป่าไม้กาหนดได้รับคาขออนุญาตตามข้อ 5 แล้วให้
จัดทารายงานพร้อมทั้งความเห็นเบื้องต้นเสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดภายใน 7 วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับคาขอ
หมวด 2
หลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสภาพป่า
ข้อ 7 เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดได้รับรายงานตาม ข้อ 6 แล้วให้สั่งพนัก งานเจ้าหน้าที่ตั้งแต่
ระดับ 5 ขึ้นไป ออกไปทาการตรวจสภาพป่ า ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ว่าราชการจังหวัดได้รับรายงาน
ตามข้อ 6
ในกรณีที่เป็นการขออนุญาตเพื่อการทาเหมืองแร่ในพื้นที่ที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติกาหนด ชั้น
คุณภาพลุ่มน้าชั้นที่ 1 และชั้นที่ 2 หรือในพื้นที่ที่ มีความลาดชั นเกิน 35 องศา ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สั่ ง
พนักงานเจ้าหน้าที่ตั้งแต่ระดับ 7 ขึ้นไปหรือเจ้าหน้าที่ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการตรวจสอบประทานบัตร
เหมืองแร่ออกไปทาการตรวจสภาพป่า ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ว่าราชการจังหวัดได้รับรายงานตามข้อ 6
และให้เจ้าหน้าที่ดังกล่าวรายงานผลเพิ่มเติมตามหัวข้อ รายงานการสารวจพื้นที่ข อประทานบัตรทับพื้นที่ป่า
ไม้ที่กาหนดไว้ในรายงานตามแบบ ป.ส.22 ท้ายระเบียบนี้ด้วย
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองรายงานผลการตรวจสภาพป่า พร้อมทั้งให้
ความเห็นประกอบการพิจารณาสภาพป่าต่อผู้ว่าราชการจังหวัด ตามแบบ ป.ส.22 ท้ายระเบีย บนี้ ภายใน 30
วัน นับตั้งแต่วันที่ตรวจสภาพป่าเสร็จ
เมื่ อ ได้ รั บ รายงานตามแบบ ป.ส.22 แล้ ว ให้ ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด พิ จ ารณาและจั ด ท า
ความเห็นเสนออธิบ ดีก รมป่าไม้ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับรายงานตามแบบ ป.ส.22 ในกรณีที่เป็น
การขออนุญาตเพื่อการทาเหมืองแร่ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดส่งสาเนาเอกสารเรื่องราวทั้งหมดที่รายงานอธิบดี
กรมป่าไม้ให้พนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจาท้องที่ด้วย
ข้อ 8 พื้นที่ที่จะพิจารณาอนุญาตได้ต้องอยู่ในหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
(1) ไม่เป็นพื้นที่ป่าซึ่งใช้ในการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการป่าไม้
(2) ไม่ขัดกับมาตรการการใช้ที่ดินในพื้นที่ลุ่มน้า มาตรการการใช้ประโยชน์ในพื้นที่
ป่าชายเลนและมาตรการการใช้ประโยชน์ทรัพยากรและที่ดินป่าไม้ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ตามที่คณะรัฐมนตรี
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ได้มีมติไว้แล้ว หรือผู้ขออนุญาตจะต้องปฏิบัติตามมาตรการที่คณะรัฐมนตรีได้กาหนดไว้
(3) ไม่เป็นบริเวณที่มีทิวทัศน์สวยงามอันควรรักษาไว้
(4) ไม่เป็นบริเวณที่ควรรักษาไว้เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า
(5) ไม่มีปัญหากับราษฎรในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียง และต้องได้รับความเห็น ชอบ
จากสภาตาบลหรือองค์การบริหารส่วนตาบลท้องที่ที่ป่านั้นตั้งอยู่
(6) ต้อ งมี ไม้ ข นาดความโตวั ดโดยรอบล าต้ น ตรงที่ สู ง 130 เซนติเ มตร ตั้ ง แต่
50 –100 เซนติเมตร ขึ้นกระจายอยู่ทั่วพื้นที่ไม่เกินไร่ละ 8 ต้น หรือมีไม้ขนาดความโตเกิน 100 เซนติเมตรขึ้นไป
ขึ้นกระจายอยู่ทั่วพื้นที่ไม่เกินไร่ละ 2 ต้น
(7) ต้ อ งมี ลั ก ษณะขนาด อาณาเขต และเนื้ อ ที่ เหมาะสมกั บ กิ จ การตาม
วัตถุประสงค์ที่ขอและแผนการใช้พื้นที่ตามโครงการประกอบคาขอ
(8) ไม่ขัดกับหลักในการพิจารณาอนุญาตในกรณีต่าง ๆ ตามที่กาหนดไว้ในหมวด 3
ของระเบียบนี้
หมวด 3
การอนุญาต
ข้อ 9 การอนุญาตเกี่ยวกับการทาเหมืองแร่ตามกฎหมายว่าด้วยแร่ พื้นที่ที่จะพิจารณา
อนุญาตได้ต้องอยู่ในหลักเกณฑ์ตามข้อ 8 และให้พิจารณาอนุญาตในกรณีดังต่อไปนี้
(1) การอนุญาตเพื่อการทาเหมืองแร่ ให้พิจารณาอนุญาตในจานวนพื้นที่ตามความ
จาเป็นและเหมาะสมแก่การใช้พื้นที่ตามวัตถุประสงค์และโครงการที่เสนอพร้อมคาขออนุญาต แต่ละคาขอไม่
เกิน 300 ไร่ และมีกาหนดระยะเวลาคราวละไม่เกินสิบปี
(2) การอนุญาตเพื่อการสร้างทางขนแร่ออกจากเขตพื้นที่ประทานบัตร ให้มีความกว้าง
ของทางได้ไม่เ กินหกเมตร และต้องสร้างทางกับบารุงรัก ษาทางตามมาตรการที่ก รมป่าไม้กาหนด โดยมี
กาหนดระยะเวลาคราวละไม่เกินสิบปี
(3) การอนุญาตเพื่อกิจการอันเกี่ย วเนื่องกับการทาเหมืองแร่ ได้แ ก่ ที่เททิ้งมูลดิน
ทราย ที่พักคนงาน ที่กองเก็บแร่ ที่ตั้งโรงโม่แ ร่หรือแต่งแร่รวมทั้งที่เก็บเครื่องมือเครื่องใช้ในการทาเหมืองแร่
และอื่น ๆ ให้พิจารณาในพื้นที่ที่ได้รับการรับรองเป็นหนังสือจากพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจาท้องที่ และจะ
อนุญาตให้ตามความจาเป็นและเหมาะสมแก่กิจการที่ขออนุญาต และมีกาหนดระยะเวลาคราวละไม่เกินสิบ
ปี
ในกรณีที่ มีก ารโอนประทานบั ตรหรือรั บช่ว งการทาเหมื องแร่ ผู้รับ โอนประทานบัตรหรื อ
รับช่วงการทาเหมืองแร่จะต้องยื่นคาขออนุญาตและได้รับอนุญาตให้เข้าทาประโยชน์หรืออยู่อาศัย ภายในเขต
ป่าสงวนแห่งชาติ ตามระเบียบนี้ก่อน จึงจะเข้าทาเหมืองแร่ต่อไปได้
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ข้อ 10 การอนุญาตเพื่อทาการ ขุด เก็บ ซึ่งกรวด ทราย ลูกรัง หรือดิน ที่มิใช่ก ารทาเหมืองแร่
ตามกฎหมายว่าด้วยแร่ พื้นที่ที่จะพิจารณาอนุญาตได้ต้องอยู่ใ นหลัก เกณฑ์ตามข้อ 8 และอยู่ห่างจากทาง
หลวงไม่น้อยกว่า 500 เมตร จากจุดกึ่งกลางของทางในระยะที่ใกล้ที่สุดโดยวัดในแนวระดับ รวมทั้งต้องไม่
เป็นบริเวณพระราชฐาน วัดหรือสถานที่ที่ใช้เพื่อการประกอบศาสนกิจ โบราณสถานตามกฎหมายว่าด้วย
โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิ พิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ โดยให้พิจารณาอนุญาตในจานวนพื้นที่
แต่ละคาขอไม่เกิน 10 ไร่ และมีกาหนดระยะเวลาคราวละห้าปี
การดาเนินการตามวรรคก่อน ผู้รับอนุญาตจะต้องยื่นคาขออนุญาตเก็บหาของป่าภายใน
เขตป่าสงวนแห่งชาติ ตามความในมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 อีกด้วย
ข้อ 11 การอนุญาตเพื่อการอยู่อาศัยหรือประกอบอาชีพเกษตรกรรม และเลี้ย งสัตว์ พื้นที่ที่
จะพิจารณาอนุญาตได้ต้องอยู่ในหลัก เกณฑ์ตามข้อ 8 โดยให้พิจารณาอนุญาตในจานวนพื้นที่แ ต่ละคาขอ
ตามความจาเป็นและเหมาะสมแก่กิจการที่ขออนุญาต หากขออนุญาตในจานวนพื้ นที่เกิน 20 ไร่ ให้ พิจารณา
โครงการที่เสนอพร้อมคาขอ ซึ่งต้องแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ ระยะเวลาเริ่มงาน เป้า หมายของ
โครงการ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการลงทุน รวมทั้งการใช้แรงงานเกษตรในท้องถิ่นนั้น ๆ และท้องที่ใกล้เคีย งไม่ต่า
กว่าร้อยละ 60 ของแรงงานเกษตรที่ใ ช้ทั้งหมด โดยจัดให้ราษฎรที่อยู่ในพื้นที่นั้นได้รับจ้างใช้แ รงงานเกษตร
เป็นอันดับแรกด้วย และมีกาหนดระยะเวลาคราวละไม่น้อยกว่าห้าปีแต่ไม่เกินสามสิบปี
ข้อ 12 การอนุญ าตเพื่อ จัด สวนรุ ก ขชาติ หรือ วนอุ ทยาน หรือ เพื่ อ การเพาะเลี้ ย งหรื อ
ขยายพันธุ์สัตว์ป่า พื้นที่ที่จะพิจารณาอนุญาตได้ต้องอยู่ในหลัก เกณฑ์ตามข้อ 8 โดยให้พิจารณาอนุญาตใน
จานวนพื้นที่ตามโครงการที่เสนอพร้อมคาขออนุญาตแต่ละคาขอไม่เกิน 1,000 ไร่ และมีกาหนดระยะเวลา
คราวละไม่น้อยกว่าห้าปี แต่ไม่เกินสามสิบปี
ข้อ 13 การอนุญาตเพื่อสร้างวัดหรือสานัก สงฆ์ พื้นที่ที่จะพิจารณาอนุญาตได้ต้องอยู่ใน
หลักเกณฑ์ตามข้อ 8 โดยให้พิจารณาอนุญาตในจานวนพื้นที่แ ต่ละคาขอไม่น้อยกว่า 6 ไร่ แต่ไม่เกิน 15 ไร่
ตามความจาเป็นและเหมาะสมของแต่ละท้องถิ่น และมีกาหนดระยะเวลาคราวละไม่น้อยกว่าห้าปี แต่ไม่เกิน
สามสิบปี
ข้อ 14 การอนุญาตให้ส่วนราชการหรือรั ฐวิสาหกิจเข้าทาประโยชน์เพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ
พื้นที่ที่จะพิจารณาอนุญาตได้ต้องอยู่ในหลัก เกณฑ์ตามข้อ 8 โดยให้พิจารณาอนุญาตในจานวนพื้นที่แ ต่ละ
คาขอตามความจาเป็นและเหมาะสมแก่กิจการนั้น และมีกาหนดระยะเวลาคราวละไม่น้อยกว่าห้าปี แต่ไม่เกิน
สามสิบปี
ข้อ 15 การอนุญาตกรณีอื่น ๆ พื้นที่ที่จะพิจารณาอนุญาตได้ต้องอยู่ในหลัก เกณฑ์ตามข้อ 8
และในกรณีที่จาเป็นต้องใช้หลักวิชาสาขาหนึ่งสาขาใดโดยเฉพาะ ต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือจาก
ส่วนราชการที่เ กี่ย วข้อ งด้ว ย โดยให้พิจ ารณาอนุญาตในจานวนพื้น ที่แ ต่ ละคาขอตามความจาเป็น และ
เหมาะสมแก่กิจการนั้น ๆ และมีกาหนดระยะเวลาคราวละไม่น้อยกว่าห้าปี แต่ไม่เกินสามสิบปี
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ข้อ 16 กรณีโครงการที่มีวัตถุประสงค์อันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติแ ละประชาชน
โดยส่วนรวมในด้านเศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคง และการพัฒนาประเทศอย่างแท้จริง ซึ่งมีความจาเป็นและ
ไม่อาจหลีก เลี่ย งไปใช้พื้นที่อื่นได้ และพื้นที่นั้นไม่อยู่ในหลัก เกณฑ์ที่จะอนุญาตได้ตามข้อ 8 ให้พิจารณา
อนุญาตเฉพาะกรณีที่รัฐบาลมีนโยบายอนุมัติหรืออนุญาต โดยยกเว้นมติคณะรัฐมนตรีที่ก าหนดข้อห้ามไว้ เดิม
ข้อ 17 การอนุ ญ าตให้ ใ ช้ห นั งสื อ อนุญ าตให้ เ ข้ าท าประโยชน์ ห รือ อยู่อ าศั ย ภายในเขต
ป่าสงวนแห่งชาติ ตามแบบ ป.ส.23 ท้ายระเบียบนี้
ข้อ 18 เงื่อนไขที่แนบท้ายหนังสืออนุญาตตามแบบ ป.ส.23 ให้ใช้ตามแบบที่กาหนดไว้ท้าย
ระเบียบนี้ ในกรณีที่ผู้อนุญาตเห็นสมควรจะกาหนดเงื่อนไขให้ผู้รับอนุญาตปฏิบัติเพิ่มเติมอีก ก็ได้ ทั้งนี้ให้
ระบุไว้ในเงื่อนไขที่แนบท้ายหนังสืออนุญาตด้วย
หมวด 4
การขออนุญ าตในพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตเดิมสิ้นอายุการอนุญาต,
การเปลี่ยนตัวผู้รับอนุญาต, การเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมวัตถุประสงค์
ข้อ 19 การขออนุญาตในหมวดนี้ ผู้รับอนุญาตหรือผู้ข ออนุญาตต้องยื่นคาขออนุญาต ตาม
ข้อ 5 เพื่อให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งเจ้าหน้าที่ออกไปทาการตรวจสภาพพื้นที่ให้ได้ข้อมูลปัจจุบันพร้อมกับ
ตรวจสอบการดาเนินงานของผู้รับอนุญาตว่า ได้มีการปฏิบัติตามเงื่อนไขถูก ต้องครบถ้วนหรือไม่ แล้วให้ผู้ว่า
ราชการจังหวัดพิจารณาและจัดทาความเห็นเสนออธิบดีกรมป่าไม้
ข้อ 20 ในกรณี ก ารขออนุญ าตเพื่อ การทาเหมื องแร่ต ามข้ อ 19 ให้ก าหนดอายุ ห นัง สื อ
อนุญาตตามอายุประทานบัตรนั้นแต่ไม่เกินสิบปี
ในกรณีที่ไม่ สามารถอนุญาตให้ผู้ ข อเข้ าทาประโยชน์ ได้ในหมวดนี้ ด้ วยเหตุใด ๆ ก็ ดี ให้
ผู้อนุญาตแจ้งเหตุผลให้ผู้ขอทราบโดยไม่ชักช้า
หมวด 5
ใบแทนหนังสืออนุญ าต
ข้อ 21 ในกรณีที่หนังสืออนุญาตให้เข้าทาประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ
สูญหายหรือเสียหาย ผู้รับอนุญาตต้องนาหลักฐานการแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนมายื่นต่อจังหวัดท้องที่
ที่ป่านั้นตั้งอยู่หรือหน่วยงานที่กรมป่าไม้กาหนด เพื่อให้ตรวจสอบก่อนนาเสนอผู้ อนุญาตเป็นผู้พิจารณา
ข้อ 22 การอนุญาตให้ออกใบแทนหนังสืออนุญาตให้เข้าทาประโยชน์หรืออยู่อาศัย ภายใน
เขตป่าสงวนแห่งชาติ ให้ผู้อนุญาตออกใบแทนหนังสืออนุญาตตามแบบหนังสืออนุญาตเดิม แต่ให้เขีย นหรือ
ประทับ คาว่า “ใบแทน” ด้วยอัก ษรสีแ ดงไว้ตอนบนหนังสืออนุญาตนั้น โดยมีข้อความและเงื่อนไขถูก ต้อง
ตรงกับ หนังสืออนุญาตเดิมทุก ประการ และให้หมายเหตุไว้ในใบแทนหนังสืออนุญาตด้วยว่า เป็นใบแทน
หนังสืออนุญาตเล่มที่ ฉบับที่ ลงวันที่ เดือน และปี พ.ศ. ใด แล้วให้ผู้อนุญาตลงลายมือชื่อ ตาแหน่ง และวัน
เดือน ปีที่ออกใบแทนไว้เป็นสาคัญและประทับตราประจาตาแหน่งด้วย (หากมี)
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หมวด 6
เบ็ดเตล็ด
ข้อ 23 ค่าธรรมเนียมแบบพิมพ์คาขอ ค่าธรรมเนีย มหนังสืออนุญาตให้เข้าทาประโยชน์หรือ
อยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่ง ชาติ ค่าภาคหลวง และค่าบารุงป่า ให้เรีย กเก็บตามอัตราที่กาหนดไว้โดย
กฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 และฉบับที่แก้ไข
ข้อ 24 เมื่อมีการอนุญาตให้เข้าทาประโยชน์หรืออยู่อาศัย ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติตาม
ระเบีย บนี้แ ล้ว ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและหรือหน่วยงานที่ก รมป่าไม้กาหนดพิจารณาสั่งเจ้าหน้ าที่ออกไป
ดาเนินการตรวจสอบและติดตามผลการปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตอย่างสม่าเสมอ และให้เจ้าหน้าที่
จากส่วนกลางออกไปดาเนินการตรวจสอบและติดตามผลการปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตอีก ทางหนึ่ง
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
ข้อ 25 ในกรณีที่ผู้รับ อนุญาตถึงแก่ความตาย หากทายาทหรือผู้จัดการมรดกประสงค์จะ
ดาเนินการต่อไป ให้ยื่นคาขออนุญาต ตามข้อ 5 โดยมิชักช้า
ข้อ 26 ผู้ที่ได้รับ อนุญาตให้เข้าทาประโยชน์หรืออยู่อาศัย อยู่ก่อนแล้วให้ถือว่ายังคงได้รับ
อนุญาต และให้ถือปฏิบัติตามระเบียบนี้ต่อไป
ข้อ 27 คาขออนุญาตเข้าทาประโยชน์หรืออยู่ อาศัย ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติใดอยู่ใน
ระหว่างดาเนินการและยังไม่แล้วเสร็จในวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับให้ดาเนินการต่อไป
ประกาศ ณ วันที่

17

มกราคม พ.ศ. 2548

(ลงนาม) ฉัตรชัย รัตโนภาส
(นายฉัตรชัย รัตโนภาส)
อธิบดีกรมป่าไม้
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ป.ส.20
คาขออนุญ าตเข้าทาประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ
ตามมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507
(สาหรับส่วนราชการหรือรัฐวิส าหกิจ)
---------------------เขียนที่ …………………………………………..
วันที่……….เดือน……………………..พ.ศ…….
ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ ชื่อ…………………………………………………………………
ตั้งอยู่เลขที่…………….หมู่ที่………..ถนน………………………..ตาบล/แขวง……………………………..
อาเภอ/เขต……………………….จังหวัด……………………….โดย………………………………………..
ตาแหน่ง ……………………………………………………………
ได้รับ มอบหมายให้เป็นผู้ลงชื่อในคาขอหน่วยงานตั้งอยู่เลขที่ …………….ถนน……………………………...
ตาบล…………………………………………….อาเภอ……………………………จังหวัด………………...
โทร. …………………………………………
ขอยื่นคาขอต่อ..............................................................…………………………………
ดังมีข้อความต่อไปนี้
ข้อ 1 ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ ชื่อ…………………………………………………………..
มีความประสงค์จะขออนุญ าตเข้าทาประโยชน์เพื่อ ……………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
มีกาหนดเวลา………..ปี ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่า ……………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
ตาบล……………………………...…อาเภอ…….………………………จังหวัด……………………………
เนื้อที่…………………ไร่……………….งาน……………….ตารางวา โดยมีอาณาเขตดังนี้
ด้านทิศเหนือ
จด………………………………………….วัดได้………………เมตร
ด้านทิศตะวันออก จด…………………………………………วัดได้………………เมตร
ด้านทิศใต้
จด………………………………………….วัดได้………………เมตร
ด้านทิศตะวันตก จด………………………………………….วัดได้………………เมตร
ข้อ 2 เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาคาขออนุญาต ผู้ยื่นคาขอ หรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมาย
จะเป็นผู้นาพนักงานเจ้าหน้าที่ออกไปตรวจสภาพป่าในพื้นที่ที่ข อนี้ ตามวัน เวลา ที่เจ้าหน้าที่นัดหมาย และ
จะเป็นผู้อานวยความสะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ที่ออกไปตรวจสภาพป่า
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ข้อ 3 เมื่อได้รับอนุญาตให้เข้าทาประโยชน์ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติแ ล้ว ส่วนราชการ /
รัฐวิส าหกิจ ชื่อ…………………………………………………………………………………..จะปฏิบั ติตาม
พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 และตามเงื่อนไขที่แนบท้ายหนังสืออนุญาตให้ถูกต้องทุกประการ
ข้อ 4 พร้อมกับคาขอนี้ ได้แนบหลักฐานต่าง ๆ มาด้วย ดังนี้
1. สาเนาบัตรประจาตัวข้าราชการหรือรัฐวิสาหกิจ
2. รายละเอียดของโครงการที่ขออนุญาต
3. แผนที่ ระวางของกรมแผนที่ทหาร มาตราส่ วน 1 : 50,000 แสดงบริ เวณพื้ นที่ ที่ ข อ
อนุญาตและพื้นที่ข้างเคียงที่ติดต่อกับพื้นที่ที่ขอ
4. หนังสือแสดงว่า เป็นผู้ที่ได้รับมอบอานาจให้ดาเนินการแทนส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ
5. รายงานเหตุผลและความจาเป็นในการขอใช้ประโยชน์ (กรณีพื้นที่มากกว่า 20 ไร่)
ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากเจ้าสังกัดระดับกระทรวงหรือผู้บัญชาการเหล่าทัพแล้วแต่กรณี
6. หลัก ฐานที่ แ สดงว่าได้รับความเห็นชอบจากสภาตาบลหรื อองค์ ก ารบริหารส่ว น
ตาบลท้องที่ที่ป่านั้นตั้งอยู่
7. เอกสารอื่น ๆ ได้แก่……………………………………………………………………..

(ลงชื่อ) ….………………………………..ผู้ยื่นคาขอ

หมายเหตุ ได้รับค่าธรรมเนียมแบบพิมพ์คาขอจากผู้ยื่นคาขอแล้ว ตามใบเสร็จรับเงิน ฉบับที่ ...................
เล่มที่.................ลงวันที่ .........เดือน....................................พ.ศ. ..................
(ลงชื่อ) .............................................. ผู้รับคาขอ
(...........................................)
ตาแหน่ง .............................................
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ป.ส.21
คาขออนุญ าตเข้าทาประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ
ตามมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507
(สาหรับบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ซึ่งไม่ใช่ส่วนราชการหรือรัฐวิส าหกิจ )
---------------------เขียนที่ …………………………………………..
วันที่……….เดือน……………………..พ.ศ…….
ข้าพเจ้า………………………………………………..อายุ………..ปี สัญชาติ……………
อาชีพ……………………………มีภูมิลาเนาอยู่บ้านเลขที่ …………….หมู่ที่……….ซอย…………………..
ถนน………..…………………..ตาบล/แขวง……………………………..อาเภอ/เขต………………………
จังหวัด………………….………………….โทร……………………………………
เป็นผู้มีอานาจลงชื่อแทนนิติบุคคล ชื่อ …………………………………..……………………………………
ตั้งอยู่ที่….…………….…………………………….…………………………………………………………
…………………………………………….…………………………………………………..……………….
มีเอกสารแสดงฐานะการเป็นนิติบุคคลและเป็นผู้มีอานาจลงชื่อแทนนิติบุคคลตามที่แนบท้ายคาขอ
ขอยื่นคาขอต่อ.......................................................................…………………………
ดังมีข้อความต่อไปนี้
ข้อ 1 ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะขออนุญาตเข้าทาประโยชน์เพื่อ …………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………
มีกาหนดเวลา………..ปี ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่า ……………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
ตาบล……………………………...…อาเภอ…….………………………จังหวัด……………………………
เนื้อที่…………………ไร่……………….งาน……………….ตารางวา โดยมีอาณาเขตดังนี้
ด้านทิศเหนือ
จด………………………………………….วัดได้………………เมตร
ด้านทิศตะวันออก จด…………………………………………วัดได้………………เมตร
ด้านทิศใต้
จด………………………………………….วัดได้………………เมตร
ด้านทิศตะวันตก จด………………………………………….วัดได้………………เมตร
ข้อ 2 ในการยื่นคาขอนี้ ข้าพเจ้ารับรองจะเป็นผู้นาหรือมอบให้ผู้แทนเป็นผู้นาพนักงาน
เจ้าหน้าที่ออกไปตรวจสภาพป่าในพื้นที่ที่ข อนี้ ตามวัน เวลา ที่เจ้าหน้าที่นัดหมาย
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ข้อ 3 เมื่อข้าพเจ้าได้รับอนุญาตให้เข้าทาประโยชน์ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติแ ล้ว ข้าพเจ้า
รับรองจะปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 และตามเงื่อนไขที่แนบท้ายหนังสืออนุญาต
ให้ถูกต้องทุกประการ
ข้อ 4 เพื่อเป็นหลักฐานในการขออนุญาต ข้าพเจ้าได้วางเงินมัดจา หรือได้ส่งมอบหนังสือ ค้า
ประกั น ของธนาคารที่ เชื่ อ ถื อ ได้ พ ร้ อ มค าขอนี้ ตามจ านวนเนื้ อ ที่ที่ ข ออนุญ าต ในอั ตราเท่ ากั บ อั ต รา
ค่าธรรมเนียมหนังสืออนุญาตตามกฎหมายว่ าด้วยป่ าสงวนแห่งชาติ ไร่ละ………..…...บาท รวมเป็นเงิ น
จานวน…………………บาท (………………………………………….) ไว้ แล้ วในวันยื่นค าขอนี้ ตามใบเสร็ จ
รับเงิน ฉบับที่……….. เล่มที่………….ลงวันที่………เดือน……………………….. พ.ศ. ………………..
(หนังสือค้าประกันของธนาคารนั้น ให้ทาตามแบบที่ธนาคารกาหนดและกรมป่าไม้เห็นชอบด้วย)
ข้อ 5 เมื่ ออธิบ ดี ก รมป่ าไม้โ ดยอนุ มัติ รัฐมนตรีว่ าการกระทรวงทรั พยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่ง แวดล้อม ได้ออกหนังสื ออนุญาตให้ข้าพเจ้าเข้าท าประโยชน์หรืออยู่อาศัย ในเขตป่าสงวนแห่งชาติแ ล้ ว
ข้าพเจ้ายินยอมให้นาเงินมัดจาที่ได้วางไว้ตามข้อ 4 มาหักกลบลบหนี้กับค่าธรรมเนีย มหนังสืออนุญาตนั้นได้
ทันที และเมื่อหัก กลบลบหนี้กันแล้ว หากเงินมัดจายังขาดเท่าใด ข้าพเจ้าจะนามาชาระเพิ่มจนครบถ้วน
ให้เสร็จสิ้นภายในกาหนด 30 วัน นับ จากวันที่เจ้าหน้าที่ได้แ จ้งจานวนเงินที่จะต้องชาระให้ข้าพเจ้าทราบ
เพื่อรับมอบหนังสืออนุญาต มิฉะนั้น ให้ถือว่าข้าพเจ้าสละสิทธิ์ในการขอเข้าทาประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายใน
เขตป่าสงวนแห่งชาติตามคาขอ กับทั้งสละสิทธิ์ที่จะขอรับเงิน มัดจาที่วางไว้คืนด้วย
ข้อ 6 เงินมัดจาตามข้อ 4 ไม่เป็นข้อผูก พันว่า ข้าพเจ้าจะต้องได้รับอนุญาต หากข้าพเจ้า
ไม่ได้รับอนุญาตตามที่ขอ หรือกรณีมีเงินมัดจาเหลือจ่ายหลังจากที่หักกลบลบหนี้ตาม ข้อ 5 แล้ว ข้าพเจ้าจะ
ขอรับเงินมัดจาตามจานวนที่ได้วางไว้ หรือเฉพาะจานวนที่เหลือจ่ายดังกล่าว แล้วแต่ก รณีคืน โดยไม่คิด
ดอกเบี้ยหรือผลประโยชน์อื่นใดทั้งสิ้น
ข้อ 7 พร้อมกับคาขอนี้ ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานต่าง ๆ มาด้วย ดังนี้
1. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนหรือสาเนาบัตรประจาตัวตามกฎหมายกาหนด
2. สาเนาทะเบียนบ้าน
3. สาเนาหลักฐานการจดทะเบียนนิติบุคคล หรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
4. แผนที่สังเขปหรือแผนที่ระวางของกรมแผนที่ทหาร มาตราส่วน 1 : 50,000 แสดงบริเวณ
พื้นที่ที่ขออนุญาตและพื้นที่ติดต่อข้างเคียง
5. กรณีพื้นที่ที่ขออนุญาตมีเนื้อที่เกิน 20 ไร่ ให้แนบเอกสารแสดงรายละเอียดโครงการ
ที่ขออนุญาต พร้อมแผนและผังแสดงการใช้พื้นที่
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6. หลักฐานที่แสดงว่าได้รับความเห็นชอบจากสภาตาบลหรือสภาองค์ก ารบริหารส่วน
ตาบลหรือสภาเทศบาลท้องที่ที่ป่านั้นตั้งอยู่
7. หนังสือมอบอานาจ (ถ้ามี)
8. เอกสารอื่น ๆ ได้แก่……………………………………………………………………..

(ลงชื่อ) ….………………………………..ผู้ยื่นคาขอ

หมายเหตุ ได้รับค่าธรรมเนียมแบบพิมพ์คาขอจากผู้ยื่นคาขอแล้ว ตามใบเสร็จรับเงิน ฉบับที่...................
เล่มที่.................ลงวันที่ .........เดือน....................................พ.ศ. ..................
(ลงชื่อ) .............................................. ผู้รับคาขอ
(...........................................)
ตาแหน่ง .............................................
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ป.ส.22
รายงานการตรวจสภาพป่าที่มีผู้ขออนุญาตเข้าทาประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขต
ป่าสงวนแห่งชาติ ตามมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507
-------------------------------1. ชื่อผู้ขอ (ถ้าผู้ขอเป็นส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ ให้ระบุชื่อส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจนั้น
ถ้าผู้ขอเป็นบุคคลให้ระบุชื่อ…………………………………………………………………….อายุ…………...ปี
สัญชาติ………………อาชีพ……………………มีภูมิลาเนาอยู่บ้านเลขที่…………ซอย……………………….
ถนน………..……………..หมู่ที่……..ตาบล/แขวง………………………….อาเภอ/เขต………………………...
จังหวัด……………………………………….)
2. ชื่อป่า (ให้ระบุว่าพื้นที่ที่ขออยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ หรือป่าที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้รักษา
ไว้เป็นสมบัติของชาติ หรือป่าที่จาแนกไว้ เพื่อการใดหรือไม่ กาหนดโดยกฎกระทรวง หรือตามกฎหมายใด ให้คัด
สาเนาพร้อมทั้งแผนที่ท้ายกฎกระทรวงหรือมติคณะรัฐมนตรีแล้วแต่กรณี ประกอบรายงานด้วย)
3. ที่ตั้งของพื้นที่ (ให้ระบุว่าตั้งอยู่ในหมู่ที่ ตาบล อาเภอ และจังหวัดใด พร้อมกับลงจุดพิกัด
ด้วยเครื่อง G.P.S. แสดงบริเวณที่ขออนุญาตทุกด้านในแผนที่ระวางของกรมแผนที่ทหาร มาตราส่วน 1 : 50,000
หรือแผนที่มาตราส่วนที่ เหมาะสมให้เห็นได้ชั ดเจน พร้ อมกับระบุหมายเลขระวางรวมทั้ งแสดงจุดที่ ตั้งและพื้นที่
ข้างเคียงในแผนที่ท้ายกฎกระทรวงที่ก าหนดป่านั้นให้เป็นป่าสงวนแห่งชาติ , แผนที่แสดงการจาแนกเขตการใช้
ประโยชน์ทรัพยากรและที่ดินป่าไม้, แผนที่แสดงชั้นคุณภาพลุ่มน้า และถ้าเป็นป่าชายเลน ให้แสดงในแผนที่การ
จาแนกเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ป่าชายเลนด้วย)
4. เนื้อที่ (ให้ระบุเป็นไร่ งาน และตารางวา)
5. อาณาเขตและเขตที่ ติดต่ อพื้ นที่ ที่ขอ (ให้ แสดงอาณาเขต และเขตติ ดต่ อไว้ ทุก ด้านให้
ชัดเจนว่าทิศไหนจดอะไร เช่น ภูเขา ลาห้วย หรือติดต่อกับอะไร มีความกว้าง ยาว ด้านละเท่าใด และแสดงด้วยว่า
พื้นที่ข้างเคียงมีผู้ใดเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองและเป็นที่ของรัฐประเภทใด เช่น ให้เช่าหรือละทิ้ง มีสภาพป่ าอย่าง
ใด)
6. ลักษณะภูมิประเทศ (ให้ระบุว่าเป็นที่ราบ เนินเขา ภูเขา หรือที่ราบลุ่ม มีความลาดชันและ
สูงจากระดับน้ าทะเลประมาณเท่ าใด มีชนิ ดดินและหินเป็ นประเภทใด มีลาห้วยอะไร ไหลผ่านและมีน้ าไหล
ตลอดปีหรือไม่ ถ้ามีไหลลงสู่ลาน้าที่สาคัญอะไรบ้างและเป็นระยะทางประมาณเท่าใด อยู่ในพื้นที่ลุ่มน้าใดชั้นที่
เท่าใดตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวั น เดื อน และปีใด และให้ท าการถ่ายภาพสีแ สดงสภาพพื้ นที่ที่ท าการตรวจ
สภาพป่าตรงกลางแปลงที่ขออนุญาตและกระจายออกทั้ง 8 ทิศ รวมแล้วไม่น้อยกว่า 9 ภาพ ประกอบรายงาน
ด้วย)

71

7. ชนิดของป่าและสภาพป่า (ให้ระบุว่าเป็นป่าชนิดใด มีสภาพป่าเป็นอย่างไร มีไม้มีค่าที่มี
ลักษณะสมบูรณ์เหลืออยู่มากน้อยเพียงใด และป่านั้นยากที่จะกลับฟื้นคืนดีได้ตามธรรมชาติหรือไม่ เคยผ่าน
การแผ้วถางมาก่อนหรือไม่ อย่างไร หากหมดสภาพป่าแล้ว ให้ระบุด้วยว่าเนื่องมาจากสาเหตุใด)
8. พันธุ์ไม้ที่ขึ้นอยู่ (ให้ระบุว่าการแพร่พันธุ์เป็นไปตามธรรมชาติหรือไม่ ดีเลวอย่างไร ชนิด
ของพันธุ์ไม้ที่สาคัญและไม่สาคัญมีปริมาณมากน้อยเพียงใด ให้ทาการสารวจทั่วทั้งพื้นที่ที่ข ออนุญาตหรือให้
ทาการสารวจโดยวิธีทาแปลงตัวอย่าง แบบ Line Plot ให้กระจายทั่วทั้งพื้นที่ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของพื้นที่
ที่ขอ แล้วจัดทาบัญชีแสดงชนิดและขนาดของไม้หวงห้ามที่มีข นาดความโตตั้งแต่ 50 เซนติเมตร ขึ้นไป วัด
โดยรอบลาต้นตรงที่สูง 1.30 เมตร ถ้าเป็นป่าชายเลนให้แ สดงรายละเอีย ดจานวนลูก ไม้แ ต่ละชนิดที่มี ขนาด
ความสูงตั้งแต่ 2 เมตรขึ้นไป และไม้ที่มีขนาดความโตตั้งแต่ 15 เซนติเมตร ขึ้นไป (การวัดขนาดความโต หากไม้
มีคอราก ให้วัดเส้นรอบวงตรงที่สูงเหนือคอรากขึ้นไป 20 เซนติเมตร แต่ถ้าไม้ไม่มีคอราก ให้วัดเส้นรอบวง
ตรงที่สูงเหนือพื้นดิน 1.30 เมตร) พร้อมกับแผนที่แสดงบริเวณที่สารวจนับไม้ด้วย)
9. สิ่ ง แวดล้อมข้างเคี ยง (ให้ ระบุ ว่ าอยู่ ห่างจากหมู่ บ้ าน วัด สานั กสงฆ์ ถนน ฯลฯ เป็ น
ระยะทางประมาณเท่าใด)
10. ประกาศปิดป่า (ให้ระบุว่าอยู่ในพื้นที่ที่ก องทัพภาคหรือสานัก นายกรัฐมนตรีประกาศ
ปิดป่าหรือไม่ ถ้าอยู่ในพื้นที่ตามประกาศดังกล่าว ได้รับอนุญาตจากผู้มีอานาจแล้วหรือไม่ ให้แ นบหลัก ฐาน
การอนุญาตประกอบรายงานด้วย)
11. การอนุรักษ์ป่า (ให้ระบุว่าเป็นเขตอุทยานแห่งชาติ หรือเขตรัก ษาพันธุ์สัตว์ป่า หรือ
พื้นที่ปลูกสร้างสวนป่าของรัฐ หรือเป็นพื้นที่ที่ใช้ในการศึก ษาค้นคว้าทดลองทางวิชาการของกรมป่าไม้หรือ
ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชหรือไม่ ถ้าอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวให้แ นบหลัก ฐานพร้อมทั้งแผนที่
ประกอบรายงานด้วย)
12. อันตรายที่มีต่อป่านี้ (ให้ระบุภัย จากธรรมชาติ เช่น สัตว์ แมลง หรือจากการกระทา
ของมนุษ ย์ มีม ากน้อยเพีย งใดหรือไม่ หากอนุญาตแล้วจะมีผลในทางระงับยับยั้ งภัย ที่จ ะเกิดขึ้ นได้ บ้า ง
หรือไม่ มากน้อยเพียงใด)
13. การใช้ประโยชน์ในพื้นที่ (ให้ระบุว่าบริเวณใกล้เคีย งหรือแห่งเดีย วกับที่ข อนี้ เคยมี
การอนุญาตหรืออนุมัติให้ผู้ใดทาการใด เมื่อวัน เดือน ปีใด ถ้าเคยมีการอนุญาตและการอนุญาตนั้นยังมีอายุอยู่
ให้ระบุว่ามีอยู่กี่รายและหมดอายุเมื่อใด ให้แสดงไว้ในแผนที่ ตามข้อ 2 ด้วย)
14. การส ารวจพื้ น ที่ ขอประทานบั ตรทั บพื้ น ที่ ป่ า ไม้ (หากเป็ น การขออนุ ญาตเพื่ อ
วัตถุประสงค์อื่น ให้ข้ามไปข้อ 15 แต่ถ้าเป็นการขออนุญาตเพื่อการทาเหมืองแร่ ให้ระบุคาขอประทานบัตร
หรือประทานบัตรตามที่ฝ่ายพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจาท้องที่แ จ้งมา พร้อมกับระบุชนิดของแร่ วิธีก าร
ท าเหมื อ งแร่ มี ป ริ ม าณแร่ เ ท่ า ใด คิ ด เป็ น มู ล ค่ า เท่ า ใด หากมี ก ารท าเหมื อ งแร่ อ อกมาจะท าให้ รั ฐ ได้
ค่าภาคหลวงแร่เท่าใด จะใช้เส้นทางใดในการดาเนินกิจการและจาเป็นต้องก่อสร้างเส้นทางขึ้นใหม่หรือไม่
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มีไม้หวงห้ามตามข้อ 8 จานวน กี่ต้น ปริมาตรกี่ลูกบาศก์เมตร คิดเป็นค่าภาคหลวงไม้ได้เท่าใด โดยให้ทาการ
สารวจทั่วทั้งพื้นที่ที่ข ออนุญาตและหากจาเป็นต้องกันพื้นที่บริเวณที่ยังคงมีต้นไม้ขึ้นอยู่ หนาแน่น ให้ระบุใน
แผนที่คาขอประทานบัตรและ แผนที่แสดงจุดที่ตั้งให้ชัดเจนด้วยว่าส่วนที่กันออกมีเนื้ อที่เท่าใด)
15. วัน เดือน ปี ที่ทาการตรวจสภาพป่า (ให้ระบุวัน เดือน ปี ที่เข้าทาการตรวจสภาพป่า
และวัน เดือน ปี ที่ตรวจสภาพป่าเสร็จสิ้น)
16. ความเห็ นของผู้ ตรวจสภาพป่ า (ให้ พิจารณาว่ า ถ้ าอนุญาตแล้วจะได้ รั บประโยชน์
อย่างไรบ้ าง และป่าไม้ จะได้รั บความเสีย หายมากน้อยเพี ยงใด หรือจะได้ ประโยชน์ แก่ ป่าไม้ เพิ่ มขึ้ นอย่างไร
สมควรอนุญาตหรือไม่ ด้วยเหตุผลใด)

(ลงชื่อ) ………………………………….ผู้นาตรวจสภาพป่า
ตาแหน่ง……………………………………
(ลงชื่อ)…………………………………..ผู้ตรวจสภาพป่า
ตาแหน่ง……………………………………
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ป.ส.23
หนังสืออนุญาตให้เข้าทาประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ
--------------------------เล่มที่……….

ที่ทาการ………………………………….

ฉบับที่………..

วันที่……….เดือน………………….พ.ศ…………
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 และ
พระราชกฤษฎีกาโอนกรมป่าไม้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไปเป็นกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมและปรับปรุงอานาจหน้าที่และกิจการ ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมป่าไม้ และ
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2546 อธิบดีกรมป่าไม้
โดยอนุมัติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ ..……...เดือน......................
พ.ศ..........…...
อนุญาตให้…………..……………………………….. อายุ………. ปี สัญชาติ……………..
มีภูมิลาเนาอยู่บ้านเลขที่……..…….. หมู่ที่………. ซอย………………………… ถนน……………………...
ตาบล/แขวง ………………………….. อาเภอ/เขต………………………….. จังหวัด…………………….….
เข้าทาประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่า ………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………
ในท้องที่ตาบล………………………..…อาเภอ………....………………จังหวัด……………………………
เพื่อ …………………………………………………………………………………………………………….
เนื้อที่….………..……ไร่…..……….งาน……….….ตารางวา จนถึงวันที่ ……….เดือน……………….……
พ.ศ……………….. ตามแผนที่สังเขปท้ายหนังสืออนุญาตนี้ โดยมีอาณาเขตดังต่อไปนี้
ทิศเหนือ
จด………………………………………….วัดได้………………เมตร
ทิศตะวันออก จด………………………………………….วัดได้………………เมตร
ทิศใต้
จด………………………………………….วัดได้………………เมตร
ทิศตะวันตก จด………………………………………….วัดได้………………เมตร
ผู้รับอนุญาตจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่แนบท้ายหนังสืออนุญาตนี้

(ลงชื่อ) ………………..……………………...ผู้อนุญาต
(…………………………………….)
ตาแหน่ง ………………………………………
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เงื่อนไขแนบท้ายหนังสืออนุญาต
ให้ผู้รับอนุญ าตเข้าทาประโยชน์เพื่อทาเหมืองแร่ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ตามหนังสือ
อนุญาต ฉบับที่……... เล่มที่……….. ลงวันที่………. เดือน…………………….. พ.ศ……….. ปฏิบัติตาม
เงื่อนไขดังต่อไปนี้
1. ต้องไม่ทาการหรือยินยอมให้ตัวแทน คนงาน หรือลูก จ้างกระทาการอย่างหนึ่งอย่างใด
ให้เป็นการเสื่อมเสียแก่สภาพป่า ไม้ หรือของป่า นอกเขตพื้นที่ที่ได้รับอนุญาต บริเวณพื้นที่ติดต่อใกล้เคียงกัน
2. ต้ อ งปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายว่ า ด้ ว ยป่ า สงวนแห่ ง ชาติ ห รื อ กฎหมายว่ า ด้ ว ยการป่ า ไม้
ตลอดจนกฎกระทรวง ข้อกาหนด ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือเงื่อนไข ซึ่งออกตามกฎหมายดังกล่าวทั้งที่
ใช้อยู่ในขณะนี้และที่จะประกาศใช้บังคับต่อไป ซึ่งทางราชการได้แจ้งให้ทราบเพื่อปฏิบัติแล้ว
3. ต้องจัดทาป้ายถาวรที่มีข นาดโตไม่น้อยกว่า 60 x120 เซนติเมตร ติดไว้ใกล้เส้นทาง ณ
จุดที่ผ่านเข้าพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตให้เห็นได้ชัดเจน โดยระบุข้อความไว้ที่ป้ายว่า “……………………………
……………………………………………………….ได้รับอนุญาตให้ใช้พื้นที่แห่งนี้ตามกฎหมายว่าด้วยการ
ป่าไม้แ ล้ว” ให้แ ล้วเสร็จภายในก าหนด 180 วัน นับจากวันที่ได้รับหนังสืออนุญาต หากผู้รับอนุญาตไม่
จัดทาป้าย ให้เรีย กปรับ ผู้รั บ อนุญาตเป็นจานวนเงิน 2,000 บาท และอีก วั นละ 100 บาท นับ ตั้งแต่วัน ที่
จังหวัดแจ้งให้ผู้รับอนุญาตทราบ จนกว่าจะทาเสร็จ
4. ต้องจัดทาหลัก เขตหรือเครื่องหมายหรือปลูก ต้นไม้ชนิดเดีย วกันเป็นการแสดงแนวเขต
พื้นที่ที่ได้รับอนุญาตไว้ทุกด้านให้เห็นได้อย่างชัดเจน ให้แ ล้วเสร็จภายในกาหนด 180 วัน นับจากวันที่ได้รับ
หนังสืออนุญาต หากผู้รับอนุญาตไม่จัดทา ให้เรียกปรับผู้รับอนุญาตเป็นจานวนเงิน 2,000 บาท และอีกวันละ
100 บาท นับตั้งแต่วันที่จังหวัดแจ้งให้ผู้รับอนุญาตทราบ จนกว่าจะทาเสร็จ
5. ต้องใช้พื้นที่ที่ได้รับ อนุญาตเพื่อกิจการและโครงการที่ข ออนุญาตเท่านั้น จะนาไปใช้ใน
กิจการอื่นมิได้
6. ต้องยินยอมให้พนักงานเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขการอนุญาตใน
พื้นที่ที่ได้รับ อนุญาตได้ทุก เวลา ในระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิ ตย์ตก และผู้รับอนุญาตจะต้องเป็ น
ผู้นาตรวจ หากผู้รับอนุญาตไม่สามารถนาพนัก งานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบด้วยตนเองได้ ต้องมอบอานาจเป็น
หนังสือให้ผู้หนึ่งผู้ใดเป็นผู้ดาเนินการแทน โดยผู้รับอนุญาตหรือผู้รับมอบอานาจจะต้องอานวยความสะดวก
ตามควรแก่กรณี และให้ปฏิบัติตามที่พนัก งานเจ้าหน้าที่ผู้มีอานาจได้สั่งเป็นหนังสือให้ปฏิบัติเพื่อให้เป็นไป
ตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้
7. ต้องคอยสอดส่องตรวจตราระมัดระวังมิให้มีการบุกรุก แผ้วถางป่าในพื้นที่ที่ได้รับอนุญาต
และบริ เวณติด ต่อใกล้ เคี ย ง ถ้า มีก ารกระทาอั นเป็น ความผิด ตามกฎหมายว่าด้ วยป่า สงวนแห่งชาติ หรื อ
กฎหมายว่าด้วยการป่ าไม้ ผู้รั บอนุญาตต้ องแจ้ งให้ พนั กงานเจ้าหน้าที่แ ห่งท้องที่ทราบทันที หากพนัก งาน
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เจ้ าหน้ าที่ ตรวจพบว่ ามี ความเสี ย หายเกิ ดขึ้ นโดยที่ ผู้ รั บอนุ ญาตควรจะทราบ แต่ ละเลยมิ ได้ แ จ้ งให้ ทราบ
ผู้รับอนุญาตจะต้องรับผิดชอบด้วย
8. ต้องดาเนินการเอง ในกรณีที่จาเป็นอาจมอบหมายให้ผู้หนึ่งผู้ใดเป็นผู้ดาเนินการแทนได้
แต่ถ้าเกิดความเสียหายใด ๆ ขึ้น ผู้รับอนุญาตต้องรับผิดชอบในฐานะเป็นผู้ดาเนินการเองทั้งสิ้น
9. ต้ องแจ้ง เวลาที่จะเข้าทาการขุด แร่ พร้อมกั บส่งแผนที่ แ สดงขอบเขตที่ ได้รับ อนุญาต
ประทานบัตรและบริเวณที่จะทาการขุดหาแร่แ ต่ละคราว ให้จังหวัดหรือหน่วยงานที่ก รมป่าไม้กาหนดทราบ
ล่วงหน้าก่อนเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพื่อพิจารณาเกี่ยวกับการทาไม้ออกจากพื้นที่ดังกล่าว
10. ต้ องจัดการถม หรือกลบหลุม หรื อขุมที่เกิดขึ้ น จากการทาเหมืองแร่ใ นพื้นที่ที่ได้รั บ
อนุญาตหาแร่หมดแล้วของแต่ ละแนว หรือเขตแปลงที่กาหนดให้หาแร่หรือ สารวจแร่ โดยค ารับ รองของ
พนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจาท้องที่ให้เป็นที่ราบหรือลักษณะเหมือนเดิมพอที่จะปลูก ต้นไม้ได้ เว้นแต่ได้รับ
อนุญาตจากจังหวัดหรือหน่วยงานที่กรมป่าไม้กาหนด ให้ปรับปรุงเป็นอ่างเก็บน้า หากผู้รับอนุญาต ไม่จัดทา
ให้แล้วเสร็จภายในกาหนด 30 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้ง ให้เรียกปรับผู้รับอนุญาตในอัตราไร่ละ 5,000 บาท
11. ต้องจัดทาเขื่อนเพื่อกัก เก็บมูลดินทราย และป้องกันตะกอนขุ่นข้นไม่ให้ไหลลงลาห้วย
12. ต้องทาการปลูกป่าชดเชยและบารุงรักษาป่าที่ปลูกในจานวนสามเท่าของพื้นที่ที่เปิดการ
ทาเหมืองแร่ตามที่จังหวัดกาหนดภายในระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตหรือเมื่อจังหวัดแจ้งให้ปฏิบัติ
ถ้าผู้รับอนุญาตไม่สามารถทาการปลูกป่าชดเชยและบารุงรัก ษาป่าที่ปลูก ตามวรรคก่อนได้
ให้ผู้รับอนุญาตทาหนังสือชี้แจงเหตุผลความจาเป็นและมอบเงินค่าปลูก ป่าตามอัตราที่ก รมป่าไม้กาหนดให้
จังหวัดหรือหน่วยงานที่กรมป่าไม้กาหนด เพื่อให้กรมป่าไม้สั่งพนักงานเจ้าหน้าที่ทาการปลูกป่าให้แทน
13. ต้องป้องกันและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนราคาญ หรือความเสีย หายทางสุข อนามัย
และทรัพย์สินของประชาชนส่วนรวม อันเกิดจากการใช้พื้นที่เพื่อดาเนินกิจการของผู้รับอนุญาต
14. ในกรณีทางกรมป่าไม้ มีความจาเป็นต้องใช้พื้นที่ดังกล่าวบางส่วน หรือทั้งหมด ผู้รับอนุญาต
ยินยอมให้ยกเลิกการอนุญาตได้ โดยไม่เรียกร้องค่าชดเชยหรือค่าเสีย หายใดๆ ทั้งสิ้น ซึ่งกรมป่าไม้จะแจ้งให้
ผู้รับอนุญาตทราบก่อนไม่น้อยกว่า 180 วัน และผู้รับอนุญาตต้องเคลื่อนย้ายทรัพย์สินหรือสิ่งก่อสร้างออกจาก
พื้นที่ที่ ได้รับ อนุญาตให้ เสร็จ สิ้นภายใน 90 วันนั บจากวันที่ ก รมป่ าไม้ร ะบุวัน ที่จะเข้าใช้พื้นที่ ดังกล่ าวนั้ น
หากพ้ น ก าหนดแล้ ว ไม่ ด าเนิ น การหรื อ ด าเนิ น การไม่ เ สร็ จ สิ้ น ผู้ รั บ อนุ ญ าตสละสิ ท ธิ์ ใ นทรั พ ย์ สิ น หรื อ
สิ่ง ก่อสร้างนั้นให้เป็นของกรมป่าไม้
15. เมื่อครบอายุการอนุญาตหรือถูกเพิกถอนการอนุญาตให้ผู้รับอนุญาตเคลื่อนย้ายทรัพย์ สิน
หรือสิ่งก่อสร้างของผู้รับ อนุญาตออกจากพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตให้เสร็จสิ้นภายใน 90 วันนับแต่วันที่ครบอายุ
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การอนุญาตหรือวันที่ถูก เพิก ถอนการอนุญาต หากพ้นกาหนดแล้วไม่ดาเนินการหรือดาเนินการไม่เสร็จสิ้น
ผู้รับอนุญาตสละสิทธิ์ในทรัพย์สินหรือสิ่งก่อสร้างนั้นให้เป็นของกรมป่าไม้
16. ต้องวางเงินมัดจาหรือส่งมอบหนังสือค้าประกัน ของธนาคารที่เชื่อถือได้ ก่อนรับมอบ
หนังสืออนุญาต เพื่อเป็นหลัก ประกันในการแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการ
ดังกล่าว ในอัต ราค าขอละ 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้ วน) หากผู้รั บอนุ ญาตไม่ส ามารถแก้ไ ข
ผลกระทบสิ่ งแวดล้อมได้ ผู้ รั บอนุ ญาตยิ นยอมให้ ก รมป่ าไม้ ปรั บหรือเรี ยกร้ องจากธนาคารผู้ ออกหนั งสื อ
ค้าประกันภายในวงเงินดังกล่าวทั้งหมด หรือบางส่วน แล้วแต่กรมป่าไม้ เห็นสมควร
17. หากผู้รับอนุญาตไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้จนเกิดความเสีย หายขึ้น หรือเมื่อได้มี
การเรียกปรับผู้รับอนุญาตตามเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้นแล้ว ผู้รับอนุญาตยังไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามเงื่อนไขอีก
อธิบ ดีก รมป่าไม้อาจสั่งพัก ใช้หนังสืออนุญาตมีกาหนดไม่เกิน 60 วัน นับจากวันที่ออกคาสั่ง แล้วรายงาน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อพิจารณาสั่งเพิกถอนหนังสืออนุญาตเสียก็ได้
โดยผู้รับอนุญาตจะฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายในกรณีใด ๆ มิได้
18. ผู้รับอนุญาตได้รับทราบและยินดีที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้นโดยเคร่งครัด
ทุกประการ หากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข ผู้รับอนุญาตยินยอมให้ทางราชการสั่งพักใช้หนังสืออนุญาต หรือเพิก ถอน
หนังสืออนุญาตได้ โดยผู้รับอนุญาตจะไม่เรียกร้องค่าเสีย หายในกรณีใด ๆ จากทางราชการทั้งทางแพ่งและ
อาญา
19. เงื่อนไขอื่น (ถ้ามี)

(ลงชื่อ) ……………...……………………… ผู้อนุญาต
(…………………………………….)
อธิบดีกรมป่าไม้
(ลงชื่อ) ………………………………….. ผู้รับอนุญาต
(…………………………………….)
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เงื่อนไขแนบท้ายหนังสืออนุญาต
ให้ผู้รับอนุญาตเข้าทาประโยชน์เพื่อสร้างทางขนแร่จากพื้นที่ประทานบัตรและเพื่อกิจการ
เกี่ยวกับการทาเหมืองแร่ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ตามหนังสืออนุญาต ฉบับที่ ……….. เล่มที่ …….…..
ลงวันที่………. เดือน…………………….. พ.ศ……….. ปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้
1. ต้องไม่ทาการหรือยินยอมให้ตัวแทน คนงาน หรือลูก จ้างกระทาการอย่างหนึ่งอย่างใด
ให้เป็นการเสื่อมเสียแก่สภาพป่า ไม้หรือของป่า นอกเขตพื้นที่ที่ได้รับอนุญาต บริเวณพื้นที่ติดต่อใกล้เคียงกัน
2. ต้ อ งปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายว่ า ด้ ว ยป่ า สงวนแห่ ง ชาติ ห รื อ กฎหมายว่ า ด้ ว ยการป่ า ไม้
ตลอดจนกฎกระทรวง ข้อกาหนด ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือเงื่อนไข ซึ่งออกตามกฎหมายดังกล่าวทั้งที่
ใช้อยู่ในขณะนี้และที่จะประกาศใช้บังคับต่อไป ซึ่งทางราชการได้แจ้งให้ทราบเพื่อปฏิบัติแล้ว
3. ต้องจัดทาป้ายถาวรที่มีขนาดโตไม่น้อยกว่า 60x120 เซนติเมตร ติดไว้ใกล้เส้นทาง ณ
จุดที่ผ่านเข้าพื้นที่ที่ได้รับ อนุญาตให้เห็นได้ชัดเจน โดยระบุข้อความไว้ที่ป้ายว่า “……………………………
………………………………………………………. ได้รับอนุญาตให้ใช้พื้นที่แห่งนี้ตามกฎหมายว่าด้วยการ
ป่าไม้แ ล้ว” ให้แ ล้วเสร็จภายในก าหนด 180 วัน นับจากวันที่ได้รับหนังสืออนุญาต หากผู้รับอนุญาตไม่
จัดทาป้าย ให้เรีย กปรับ ผู้รั บ อนุญาตเป็นจานวนเงิน 2,000 บาท และอีก วั นละ 100 บาท นับ ตั้งแต่วัน ที่
จังหวัดแจ้งให้ผู้รับอนุญาตทราบ จนกว่าจะทาเสร็จ
4. ต้องจัดทาหลัก เขตหรือเครื่องหมายหรือปลูก ต้นไม้ชนิดเดีย วกันเป็นการแสดงแนวเขต
พื้นที่ที่ได้รับอนุญาตไว้ทุกด้านให้เห็นได้อย่างชัดเจน ให้แ ล้วเสร็จภายในกาหนด 180 วัน นับจากวันที่ได้รับ
หนังสืออนุญาต หากผู้รับอนุญาตไม่จัดทา ให้เรียกปรับผู้รับอนุญาตเป็นจานวนเงิน 2,000 บาท และอีกวันละ
100 บาท นับตั้งแต่วันที่จังหวัดแจ้งให้ผู้รับอนุญาตทราบ จนกว่าจะทาเสร็จ
5. ต้องใช้พื้นที่ที่ได้รับ อนุญาตเพื่อกิจการและโครงการที่ข ออนุญาตเท่านั้น จะนาไปใช้ใน
กิจการอื่นมิได้
6. ต้องยินยอมให้พนักงานเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขการอนุญ าตใน
พื้นที่ที่ได้รับอนุญาตได้ทุกเวลา ในระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก และผู้รับอนุญาตจะต้องเป็นผู้นา
ตรวจ หากผู้รับอนุญาตไม่สามารถนาพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบด้วยตนเองได้ ต้องมอบอานาจเป็นหนังสือ
ให้ผู้หนึ่งผู้ใดเป็นผู้ดาเนินการแทน โดยผู้รับอนุญาตหรือผู้รับมอบอานาจจะต้องอานวยความสะดวก
ตามควรแก่กรณี และให้ปฏิบัติตามที่พนัก งานเจ้าหน้าที่ผู้มีอานาจได้สั่งเป็นหนังสือให้ปฏิบัติเพื่อให้เป็นไป
ตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้
7. ต้องคอยสอดส่องตรวจตราระมัดระวังมิให้มีการบุก รุก แผ้วถางป่าในพื้นที่ที่ได้รับอนุญาต
และบริเ วณติดต่ อใกล้เ คีย ง ถ้ ามีก ารกระทาอั นเป็นความผิด ตามกฎหมายว่ าด้ว ยป่า สงวนแห่ง ชาติ หรื อ
กฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ ผู้รับอนุญาตต้องแจ้งให้พนัก งานเจ้าหน้าที่แ ห่งท้องที่ทราบทันที หากพนัก งาน
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เจ้าหน้าที่ตรวจพบว่ามีความเสียหายเกิดขึ้นโดยที่ผู้รับอนุญาตควรจะทราบ แต่ละเลยมิได้แจ้งให้ทราบ ผู้รับอนุญาต
จะต้องรับผิดชอบด้วย
8. ต้องดาเนินการเอง ในกรณีที่จาเป็นอาจมอบหมายให้ผู้หนึ่งผู้ใดเป็นผู้ดาเนินการแทนได้
แต่ถ้าเกิดความเสียหายใด ๆ ขึ้น ผู้รับอนุญาตต้องรับผิดชอบในฐานะเป็นผู้ดาเนินการเองทั้งสิ้น
9. ต้องทาการปลูก ป่าชดเชยและบารุงรัก ษาป่าที่ปลูก ในจานวนสามเท่าของพื้นที่ที่ได้รับ
อนุญาตตามที่จังหวัดกาหนด ภายในระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตหรือเมื่อจังหวัดแจ้งให้ป ฏิบัติ
ถ้าผู้รับอนุญาตไม่สามารถทาการปลูกป่าชดเชยและบารุงรัก ษาป่าที่ปลูก ตามวรรคก่อนได้
ให้ผู้รับอนุญาตทาหนังสือชี้แจงเหตุผลความจาเป็ นและมอบเงินค่าปลูก ป่าตามอัตราที่ก รมป่าไม้กาหนดให้
จังหวัดหรือหน่วยงานที่กรมป่าไม้กาหนด เพื่อให้กรมป่าไม้สั่งพนักงานเจ้าหน้าที่ทาการปลูกป่าให้แทน
10. ต้องป้องกันและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนราคาญ หรือความเสีย หายทางสุข อนามัย
และทรัพย์สินของประชาชนส่วนรวม อันเกิดจากการใช้พื้นที่เพื่อดาเนินกิจการของผู้รับอนุญาต
11. ในกรณีทางกรมป่าไม้ มีความจาเป็นต้องใช้พื้นที่ดังกล่าวบางส่วน หรือทั้งหมด ผู้รับ
อนุญาตยินยอมให้ยกเลิกการอนุญาตได้ โดยไม่เรีย กร้องค่าชดเชยหรือค่าเสีย หายใดๆ ทั้งสิ้น ซึ่งกรมป่าไม้
จะแจ้งให้ผู้รับอนุญาตทราบก่อนไม่น้อยกว่า 180 วัน และผู้รับอนุญาตต้องเคลื่อนย้ายทรัพย์สินหรือสิ่งก่อสร้าง
ออกจากพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตให้เสร็จสิ้นภายใน 90 วันนับจากวันที่ก รมป่าไม้ระบุวันที่จะเข้าใช้พื้นที่ดังกล่าว
นั้น หากพ้นกาหนดแล้วไม่ดาเนินการหรือดาเนินการไม่เสร็จสิ้น ผู้รับอนุญาตสละสิทธิ์ในทรัพย์สินหรือสิ่งก่อสร้าง
นั้นให้เป็นของกรมป่าไม้
12. เมื่อครบอายุการอนุญาตหรือถูกเพิกถอนการอนุญาตให้ผู้รับอนุญาตเคลื่อนย้ายทรัพย์ สิน
หรือสิ่งก่อสร้างของผู้รับ อนุญาตออกจากพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตให้เสร็จสิ้นภายใน 90 วันนับแต่วันที่ครบอายุ
การอนุญาตหรือวันที่ถูก เพิก ถอนการอนุญาต หากพ้นกาหนดแล้วไม่ดาเนินการหรือดาเนินการไม่เสร็จสิ้น
ผู้รับอนุญาตสละสิทธิ์ในทรัพย์สินหรือสิ่งก่อสร้างนั้นให้เป็นของกรมป่าไม้
13. ต้องวางเงินมัดจา หรือส่งมอบหนังสือค้าประกันของธนาคารที่เชื่อถือได้ ก่อนรับมอบ
หนังสืออนุญาต เพื่อเป็นหลัก ประกันในการแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการ
ดังกล่าว ในอัตราคาขอละ 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน) หากผู้รับอนุญาตไม่สามารถแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมได้ ผู้ รับ อนุญาตยิ นยอมให้ กรมป่ าไม้ ปรับหรือเรีย กร้ องจากธนาคารผู้ ออกหนั งสื อ ค้าประกั น
ภายในวงเงินดังกล่าวทั้งหมดหรือบางส่วน แล้วแต่กรมป่าไม้ เห็นสมควร
14. หากผู้รับอนุญาตไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้จนเกิดความเสีย หายขึ้น หรือเมื่อได้มี
การเรียกปรับผู้รับอนุญาตตามเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้นแล้ว ผู้รับอนุญาตยังไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามเงื่ อนไขอีก
อธิบ ดีก รมป่าไม้อาจสั่งพัก ใช้หนังสืออนุญาตมีกาหนดไม่เกิน 60 วัน นับจากวันที่ออกคาสั่ง แล้วรายงาน
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รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อพิจารณาสั่งเพิกถอนหนังสืออนุญาตเสียก็ ได้
โดยผู้รับอนุญาตจะฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายในกรณีใด ๆ มิได้
15. ผู้รับอนุญาตได้รับทราบและยินดีที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้นโดยเคร่งครัด
ทุกประการ หากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข ผู้รับอนุญาตยินยอมให้ทางราชการสั่งพักใช้หนังสืออนุญาต หรือเพิก ถอน
หนังสืออนุญาตได้ โดยผู้รับอนุญาตจะไม่เรียกร้องค่าเสีย หายในกรณีใด ๆ จากทางราชการทั้งทางแพ่งและ
อาญา
16. เงื่อนไขอื่น (ถ้ามี)

(ลงชื่อ) ……………...…………………… ผู้อนุญาต
(……………………………….….)
อธิบดีกรมป่าไม้
(ลงชื่อ) ………………………………….....ผู้รับอนุญาต
(…………………………………..)
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เงื่อนไขแนบท้ายหนังสืออนุญาต
ให้ผู้รับอนุญ าตเข้าทาประโยชน์เพื่อทาการ ขุด เก็บ ซึ่ง กรวด ทราย ลูกรัง หรือดิน ที่มิใช่
การทาเหมืองแร่ ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ตามหนังสืออนุญาต ฉบับที่ ………….. เล่มที่……….…..
ลงวันที่………. เดือน…………………….. พ.ศ. ……….. ปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
1. ต้องไม่ทาการหรือยินยอมให้ตัวแทน คนงาน หรือลูกจ้างกระทาการอย่างหนึ่งอย่างใดให้
เป็นการเสื่อมเสียแก่สภาพป่า ไม้หรือของป่า นอกเขตพื้นที่ที่ได้รับอนุญาต บริเวณพื้นที่ติดต่อใกล้เคียงกัน
2. ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่ งชาติหรือกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ ตลอดจน
กฎกระทรวง ข้อกาหนด ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือเงื่อนไข ซึ่งออกตามกฎหมายดังกล่าวทั้งที่ใช้อยู่ใน
ขณะนี้และที่จะประกาศใช้บังคับต่อไป ซึ่งทางราชการได้แจ้งให้ทราบเพื่อปฏิบัติแล้ว
3. ต้องจัดทาป้ายถาวรที่มีขนาดโตไม่น้อยกว่า 60x120 เซนติเมตร ติดไว้ใกล้เส้นทาง ณ จุด
ที่ผ่านเข้าพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตให้เห็นได้ชัดเจน โดยระบุข้อความไว้ที่ป้ายว่า “……………………………
……………………………………………………….ได้รับอนุญาตให้ใช้พื้นที่แห่งนี้ตามกฎหมายว่าด้วยการ
ป่าไม้แ ล้ว” ให้แ ล้วเสร็จภายในก าหนด 180 วัน นับ จากวันที่ได้รับหนังสืออนุญาต หากผู้รับอนุญาตไม่
จัดทาป้าย ให้เรีย กปรับ ผู้รับ อนุญาตเป็นจานวนเงิน 2,000 บาท และอีก วันละ 100 บาท นับตั้งแต่วัน ที่
จังหวัดแจ้งให้ผู้รับอนุญาตทราบ จนกว่าจะทาเสร็จ
4. ต้องจัดทาหลัก เขตหรือเครื่องหมายหรือปลูก ต้นไม้ชนิดเดีย วกันเป็นการแสดงแนวเขต
พื้นที่ที่ได้รับอนุญาตไว้ทุกด้านให้เห็นได้อย่างชัดเจน ให้แ ล้วเสร็จภายในกาหนด 180 วัน นับจากวันที่ได้รับ
หนังสืออนุญาต หากผู้รับอนุญาตไม่จัดทา ให้เรียกปรับผู้รับอนุญาตเป็นจานวนเงิน 2,000 บาท และอีกวันละ
100 บาท นับตั้งแต่วันที่จังหวัดแจ้งให้ผู้รับอนุญาตทราบ จนกว่าจะทาเสร็จ
5. ต้องใช้พื้นที่ที่ได้รับ อนุญาตเพื่อกิจการและโครงการที่ข ออนุญาตเท่านั้น จะนาไปใช้ใน
กิจการอื่นมิได้
6. ต้องยินยอมให้พนักงานเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขการอนุญาตใน
พื้นที่ที่ได้รับอนุญาตได้ทุกเวลา ในระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก และผู้รับอนุญาตจะต้องเป็นผู้นา
ตรวจ หากผู้รับอนุญาตไม่สามารถนาพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบด้วยตนเองได้ ต้องมอบอานาจเป็นหนังสือ
ให้ผู้หนึ่งผู้ใดเป็นผู้ดาเนินการแทน โดยผู้รับอนุญาตหรือผู้รับมอบอานาจจะต้องอานวยความสะดวกตามควร
แก่ก รณี และให้ป ฏิบั ติตามที่พ นัก งานเจ้า หน้า ที่ผู้มี อานาจได้สั่ งเป็ นหนังสื อให้ ปฏิบั ติเ พื่อให้เป็ นไปตาม
เงื่อนไขที่กาหนดไว้
7. ต้องคอยสอดส่องตรวจตราระมัดระวังมิให้มีการบุกรุก แผ้วถางป่าในพื้นที่ที่ได้รับอนุญาต
และบริ เ วณติ ด ต่ อ ใกล้ เ คี ย ง ถ้ า มี ก ารกระท าอั น เป็ น ความผิ ด ตามกฎ หมายว่ า ด้ ว ยป่ า สงวนแห่ ง ชาติ
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หรื อกฎหมายว่ า ด้ว ยการป่า ไม้ ผู้รั บ อนุ ญาตต้อ งแจ้ ง ให้ พ นัก งานเจ้า หน้ า ที่แ ห่ งท้ อ งที่ ท ราบทัน ที หาก
พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจพบว่ามีความเสีย หายเกิดขึ้นโดยที่ผู้รับอนุญาตควรจะทราบ แต่ละเลยมิได้แ จ้งให้
ทราบ ผู้รับอนุญาตจะต้องรับผิดชอบด้วย
8. ต้องดาเนินการเอง ในกรณีที่จาเป็นอาจมอบหมายให้ผู้หนึ่งผู้ใดเป็นผู้ดาเนินการแทนได้
แต่ถ้าเกิดความเสียหายใด ๆ ขึ้น ผู้รับอนุญาตต้องรับผิดชอบในฐานะเป็นผู้ดาเนินการเองทั้งสิ้น
9. ต้องทาการปลูก ป่าชดเชยและบารุงรัก ษาป่าที่ปลูก ในจานวนพื้นที่เท่ากับพื้นที่ที่ ได้รับ
อนุญาตตามที่จังหวัดกาหนด ภายในระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตหรือเมื่อจังหวัดแจ้งให้ป ฏิบัติ
ถ้าผู้รับอนุญาตไม่สามารถทาการปลูกป่าชดเชยและบารุงรัก ษาป่าที่ปลูก ตามวรรคก่อนได้
ให้ผู้รับอนุญาตทาหนังสือชี้แจงเหตุผลความจาเป็นและมอบเงินค่าปลูก ป่าตามอัตราที่ก รมป่าไม้ กาหนดให้
จังหวัดหรือหน่วยงานที่กรมป่าไม้กาหนด เพื่อให้กรมป่าไม้สั่งพนักงานเจ้าหน้าที่ทาการปลูกป่าให้แทน
10. ต้องป้องกันและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนราคาญ หรือความเสีย หายทางสุข อนามัย
และทรัพย์สินของประชาชนส่วนรวม อันเกิดจากการใช้พื้นที่เพื่อดาเนินกิจการของผู้รั บอนุญาต
11. ในกรณีทางกรมป่าไม้ มีความจาเป็นต้องใช้พื้นที่ดังกล่าวบางส่วน หรือทั้งหมด ผู้รับ
อนุญาตยินยอมให้ยกเลิกการอนุญาตได้ โดยไม่เรีย กร้องค่าชดเชยหรือค่าเสีย หายใดๆ ทั้งสิ้น ซึ่งกรมป่าไม้
จะแจ้งให้ผู้รับอนุญาตทราบก่อนไม่น้อยกว่า 180 วัน และผู้รับอนุญาตต้องเคลื่อนย้ายทรัพย์สินหรือสิ่งก่อสร้าง
ออกจากพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตให้เสร็จสิ้นภายใน 90 วันนับจากวันที่ก รมป่าไม้ระบุวันที่จะเข้าใช้พื้นที่ดังกล่าว
นั้น หากพ้น ก าหนดแล้ว ไม่ด าเนินการหรือ ดาเนิน การไม่ เสร็ จสิ้น ผู้ รับอนุญ าตสละสิ ทธิ์ ในทรัพ ย์สิน หรื อ
สิ่งก่อสร้างนั้นให้เป็นของกรมป่าไม้
12. เมื่อครบอายุการอนุญาตหรือถูกเพิกถอนการอนุญาตให้ผู้รับอนุญาตเคลื่อนย้ายทรัพย์ สิน
หรือสิ่งก่อสร้างของผู้รับ อนุญาตออกจากพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตให้เสร็จสิ้นภายใน 90 วันนับแต่วันที่ครบอายุ
การอนุญาตหรือวันที่ถูก เพิก ถอนการอนุญาต หากพ้ นกาหนดแล้วไม่ดาเนินการหรือดาเนินการไม่เสร็จสิ้น
ผู้รับอนุญาตสละสิทธิ์ในทรัพย์สินหรือสิ่งก่อสร้างนั้นให้เป็นของกรมป่าไม้
13. หากผู้รับอนุญาตไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้จนเกิดความเสีย หายขึ้น หรือเมื่อได้มี
การเรียกปรับผู้รับอนุญาตตามเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้นแล้ว ผู้รับอนุญาตยังไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามเงื่อนไขอีก
อธิบ ดีก รมป่าไม้อาจสั่งพัก ใช้หนังสืออนุญาตมีกาหนดไม่เกิน 60 วัน นับจากวันที่ออกคาสั่ง แล้วรายงาน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อพิจารณาสั่งเพิกถอนหนังสืออนุญาตเสียก็ได้
โดยผู้รับอนุญาตจะฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายในกรณีใด ๆ มิได้
14. ผู้รับอนุญาตได้รับทราบและยินดีที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้นโดยเคร่งครัด
ทุก ประการ หากไม่ป ฏิบัติตามเงื่อนไข ผู้รับอนุ ญาตยินยอมให้ทางราชการสั่งพัก ใช้ห นังสืออนุ ญาต หรื อ
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เพิกถอนหนังสืออนุญาตได้ โดยผู้รับอนุญาตจะไม่เรีย กร้องค่าเสีย หายในกรณีใด ๆ จากทางราชการทั้งทาง
แพ่งและอาญา
15. เงื่อนไขอื่น (ถ้ามี)

(ลงชื่อ) ……………...…………………… ผู้อนุญาต
(………………………………….)
อธิบดีกรมป่าไม้
(ลงชื่อ) …………………………………....ผู้รับอนุญาต
(………………………………….)
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เงื่อนไขแนบท้ายหนังสืออนุญาต
ให้ผู้รับอนุญ าตเข้าทาประโยชน์หรืออยู่อาศัย เพื่อ …………………………………………
………………………………………………………….. ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ตามหนังสืออนุญาต
ฉบับที่…….. เล่มที่…….. ลงวันที่……. เดือน……………….. พ.ศ……….. ปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
1. ต้องไม่ทาการหรือยินยอมให้ตัวแทน คนงาน หรือลูกจ้างกระทาการอย่างหนึ่งอย่างใดให้
เป็นการเสื่อมเสียแก่สภาพป่า ไม้หรือของป่า นอกเขตพื้นที่ที่ได้รับอนุญาต บริเวณพื้นที่ติดต่อใกล้เคียงกัน
2. ต้ อ งปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายว่ า ด้ ว ยป่ า สงวนแห่ ง ชาติ ห รื อ กฎหมายว่ า ด้ ว ยการป่ า ไม้
ตลอดจนกฎกระทรวง ข้อกาหนด ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือเงื่อนไข ซึ่งออกตามกฎหมายดังกล่าวทั้งที่
ใช้อยู่ในขณะนี้และที่จะประกาศใช้บังคับต่อไป ซึ่งทางราชการได้แจ้งให้ทราบเพื่อปฏิบัติแล้ว
3. ต้องจัดทาป้ายถาวรที่มีขนาดโตไม่น้อยกว่า 60x120 เซนติเมตร ติดไว้ใกล้เส้นทาง ณ จุด
ที่ผ่า นเข้ าพื้ นที่ที่ ได้ รับ อนุญ าตให้เห็ นได้ชัด เจน โดยระบุ ข้อความไว้ ที่ป้ ายว่ า “…………………………...
……………………………………………………“ ได้รับอนุญาตให้ใช้พื้นที่แ ห่งนี้ตามกฎหมายว่าด้วยการ
ป่าไม้แ ล้ว” ให้แ ล้วเสร็จภายในก าหนด 180 วัน นับจากวันที่ได้รับหนังสืออนุญาต หากผู้รับอนุญาตไม่
จัดทาป้าย ให้เรีย กปรับ ผู้รับ อนุญาตเป็นจานวนเงิน 2,000 บาท และอีก วันละ 100 บาท นับตั้งแต่วัน ที่
จังหวัดแจ้งให้ผู้รับอนุญาตทราบ จนกว่าจะทาเสร็จ
4. ต้องจัดทาหลัก เขตหรือเครื่องหมายหรือปลูก ต้นไม้ชนิดเดีย วกันเป็นการแสดงแนวเขต
พื้นที่ที่ได้รับอนุญาตไว้ทุกด้านให้เห็นได้อย่างชัดเจน ให้แ ล้วเสร็จภายในกาหนด 180 วัน นับจากวันที่ได้รับ
หนังสืออนุญ าต หากผู้รับ อนุญาตไม่จัดทา ให้เรีย กปรับผู้รับอนุญาตเป็นจานวนเงิน 2,000 บาท และอีก
วันละ 100 บาท นับตั้งแต่วันที่จังหวัดแจ้งให้ผู้รับอนุญาตทราบ จนกว่าจะทาเสร็จ
5. ต้องใช้พื้นที่ที่ได้รับ อนุญาตเพื่อกิจการและโครงการที่ข ออนุญาตเท่านั้น จะนาไปใช้ใน
กิจการอื่นมิได้
6. ต้องยินยอมให้พนักงานเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขการอนุญาตใน
พื้นที่ที่ได้รับอนุญาตได้ทุกเวลา ในระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก และผู้รับอนุญาตจะต้องเป็นผู้นา
ตรวจ หากผู้รับอนุญาตไม่สามารถนาพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบด้วยตนเองได้ ต้องมอบอานาจเป็นหนังสือ
ให้ผู้หนึ่งผู้ใดเป็นผู้ดาเนินการแทน โดยผู้รับอนุญาตหรือผู้รับมอบอานาจจะต้องอานวยความสะดวก
ตามควรแก่กรณี และให้ปฏิบัติตามที่พนัก งานเจ้าหน้าที่ผู้มีอานาจได้สั่งเป็นหนังสือให้ปฏิบัติเพื่อให้เป็นไป
ตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้
7. ต้องคอยสอดส่องตรวจตราระมัดระวังมิให้มีการบุกรุก แผ้วถางป่าในพื้นที่ที่ได้รับอนุญาต
และบริ เ วณติ ด ต่ อ ใกล้ เ คี ย ง ถ้ า มี ก ารกระท าอั น เป็ น ความผิ ด ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยป่ า สงวนแห่ ง ชาติ
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หรื อกฎหมายว่ าด้ วยการป่ าไม้ ผู้ รับ อนุ ญาตต้ องแจ้ง ให้ พนั ก งานเจ้ าหน้า ที่แ ห่ง ท้อ งที่ ทราบทัน ที หาก
พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจพบว่ามีความเสีย หายเกิดขึ้นโดยที่ผู้รับอนุญาตควรจะทราบ แต่ละเลยมิได้แ จ้งให้
ทราบ ผู้รับอนุญาตจะต้องรับผิดชอบด้วย
8. ต้องดาเนินการเอง ในกรณีที่จาเป็นอาจมอบหมายให้ผู้หนึ่งผู้ใดเป็นผู้ดาเนินการแทนได้
แต่ถ้าเกิดความเสียหายใด ๆ ขึ้น ผู้รับอนุญาตต้องรับผิดชอบในฐานะเป็นผู้ดาเนินการเองทั้งสิ้น
9. ต้อ งทาการปลูก ต้น ไม้ช นิด ดีมีค่า ในพื้น ที ่ ที่ไ ด้รับ อนุญ าตที่พ อจะปลูก ได้ ในอัต รา
จานวน 2 ต้นต่อหนึ่งไร่ หรือในอัตราร้อยละ 10 ของจานวนเนื้อที่ที่ได้รับอนุญาต และต้องดูแ ลบารุงรัก ษา
ให้เจริญเติบโตอย่างดี ทั้งนี้ ต้นไม้ที่ปลูกจะเป็นของรัฐ
ถ้าผู้รับอนุญาตไม่สามารถทาการปลูก ต้นไม้แ ละบารุงรัก ษาต้นไม้ ที่ปลูก ตามวรรคก่อนได้
ให้ผู้รับอนุญาตทาหนังสือชี้แจงเหตุผลความจาเป็นและมอบเงินค่าปลูก ป่าตามอัตราที่ก รมป่าไม้กาหนดให้
จังหวัดหรือหน่วยงานที่กรมป่าไม้กาหนด เพื่อให้กรมป่าไม้สั่งพนักงานเจ้าหน้าที่ทาการปลูกป่าให้แทน
10. ต้องป้องกันและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนราคาญ หรือความเสีย หายทางสุข อนามัย
และทรัพย์สินของประชาชนส่วนรวม อันเกิดจากการใช้พื้นที่เพื่อดาเนินกิจการของผู้รับอนุญาต
11. ในกรณีทางกรมป่าไม้ มีความจาเป็นต้องใช้พื้นที่ดังกล่าวบางส่วน หรือทั้งหมด ผู้รับ
อนุญาตยินยอมให้ยกเลิกการอนุญาตได้ โดยไม่เรีย กร้องค่าชดเชยหรือค่าเสีย หายใดๆ ทั้งสิ้น ซึ่งกรมป่าไม้
จะแจ้ง ให้ผู้รับ อนุญาตทราบก่อนไม่ น้อยกว่า 180 วัน และผู้รั บอนุญ าตต้องเคลื่อนย้ายทรัพย์สิน หรือสิ่ ง
ก่อสร้างออกจากพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตให้เสร็จสิ้นภายใน 90 วันนับจากวันที่ก รมป่าไม้ระบุวันที่จะเข้าใช้พื้นที่
ดังกล่าวนั้น หากพ้นกาหนดแล้วไม่ดาเนินการหรือดาเนินการไม่เสร็จสิ้น ผู้รับอนุญาตสละสิทธิ์ในทรัพย์สิน
หรือสิ่งก่อสร้างนั้นให้เป็นของกรมป่าไม้
12. เมื่อครบอายุการอนุญาตหรือถูกเพิกถอนการอนุญาตให้ผู้รับอนุญาตเคลื่อนย้ายทรัพย์ สิน
หรือสิ่งก่อสร้างของผู้รับ อนุญาตออกจากพื้ นที่ที่ได้รับอนุญาตให้เสร็จสิ้นภายใน 90 วันนับแต่วันที่ครบอายุ
การอนุญาตหรือวันที่ถูก เพิก ถอนการอนุญาต หากพ้นกาหนดแล้วไม่ดาเนินการหรือดาเนินการไม่เสร็จสิ้น
ผู้รับอนุญาตสละสิทธิ์ในทรัพย์สินหรือสิ่งก่อสร้างนั้นให้เป็นของกรมป่าไม้
13. หากผู้รับอนุญาตไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้จนเกิดความเสีย หายขึ้น หรือเมื่อได้ มี
การเรียกปรับผู้รับอนุญาตตามเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้นแล้ว ผู้รับอนุญาตยังไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามเงื่อนไขอี ก
อธิบ ดีก รมป่าไม้อาจสั่งพัก ใช้หนังสืออนุญาตมีกาหนดไม่เกิน 60 วัน นับจากวันที่ออกคาสั่ง แล้วรายงาน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อพิจารณาสั่งเพิกถอนหนังสืออนุญาตเสียก็ได้
โดยผู้รับอนุญาตจะฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายในกรณีใด ๆ มิได้
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14. ผู้รับอนุญาตได้รับทราบและยินดีที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้นโดยเคร่งครัด
ทุกประการ หากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข ผู้รับอนุญาตยินยอมให้ทางราชการสั่งพักใช้หนังสืออนุญาต หรือเพิก ถอน
หนังสืออนุญาตได้ โดยผู้รับอนุญาตจะไม่เรียกร้องค่าเสีย หายในกรณีใด ๆ จากทางราชการทั้งทางแพ่งและ
อาญา
15. เงื่อนไขอื่น (ถ้ามี)

(ลงชื่อ) ……………...…………………… ผู้อนุญาต
(………………………………….)
อธิบดีกรมป่าไม้
(ลงชื่อ) ………………………………….....ผู้รับอนุญาต
(………………………………….)

หมายเหตุ

ในกรณีที่ได้รับอนุญาตให้เข้าทาประโยชน์หรืออยู่อาศัยเพื่อประกอบอาชีพเกษตรกรรมและ
เลี้ยงสัตว์ ซึ่งเป็นรายใหญ่ ให้ผู้รับอนุญาตปฏิบัติตามเงื่อนไขเพิ่มเติมอีก 1 ข้อ ดังนี้ คือ
“ในกรณีที่ภายหลังได้พบแร่หรือทรัพยากรอื่นที่รัฐเห็นว่าจาเป็นต้องทาออกอยู่ในพื้นที่ที่
ได้รับ อนุญาตนั้น ทางราชการขอสงวนสิทธิ์ที่จะนาแร่หรือทรัพยากรนั้นออกมาใช้เพื่อ
ประโยชน์ของรัฐได้”
------------------------------
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เงื่อนไขแนบท้ายหนังสืออนุญาต
ให้ผู้รับอนุญ าตเข้าทาประโยชน์เพื่อจัดสวนรุกขชาติหรือวนอุทยาน หรือเพื่อการเพาะเลี้ยง
หรือขยายพันธุ์สัตว์ป่า ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ตามหนังสืออนุญาต ฉบับที่ ………... เล่มที่…….…..
ลงวันที่………. เดือน……………….. พ.ศ. ……….. ปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
1. ต้องไม่ทาการหรือยินยอมให้ตัวแทน คนงาน หรือลูกจ้างกระทาการอย่างหนึ่งอย่างใดให้
เป็นการเสื่อมเสียแก่สภาพป่า ไม้หรือของป่า นอกเขตพื้นที่ที่ได้รับอนุญาต บริเวณพื้นที่ติดต่อใกล้ เคียงกัน
2. ต้ อ งปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายว่ า ด้ ว ยป่ า สงวนแห่ ง ชาติ ห รื อ กฎหมายว่ า ด้ ว ยการป่ า ไม้
ตลอดจนกฎกระทรวง ข้อกาหนด ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือเงื่อนไข ซึ่งออกตามกฎหมายดังกล่าวทั้งที่
ใช้อยู่ในขณะนี้และที่จะประกาศใช้บังคับต่อไป ซึ่งทางราชการได้แจ้งให้ทราบเพื่อปฏิ บัติแล้ว
3. ต้องจัดทาป้ายถาวรที่มีขนาดโตไม่น้อยกว่า 60x120 เซนติเมตร ติดไว้ใกล้เส้นทาง ณ จุด
ที่ผ่านเข้าพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตให้เห็นได้ชัดเจน โดยระบุข้อความไว้ที่ป้ายว่า “……………………………
……………………………………………………ได้รับอนุญาตให้ใช้พื้นที่แห่งนี้ตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้แล้ว”
ให้แล้วเสร็จภายในกาหนด 180 วัน นับจากวันที่ได้รับหนังสืออนุญาต หากผู้รับอนุญาตไม่จัดทาป้าย ให้เรียกปรับ
ผู้รับอนุญาตเป็นจานวนเงิน 2,000 บาท และอีกวันละ 100 บาท นับตั้งแต่วันที่จังหวัดแจ้งให้ผู้รับอนุญาตทราบ
จนกว่าจะทาเสร็จ
4. ต้องจัดทาหลัก เขตหรือเครื่องหมายหรือปลูก ต้นไม้ชนิดเดีย วกันเป็นการแสดงแนวเขต
พื้นที่ที่ได้รับอนุญาตไว้ทุกด้านให้เห็นได้อย่างชัดเจน ให้แ ล้วเสร็จภายในกาหนด 180 วัน นับจากวันที่ได้รับ
หนังสืออนุญาต หากผู้รับอนุญาตไม่จัดทา ให้เรียกปรับผู้รับอนุญาตเป็นจานวนเงิน 2,000 บาท และอีกวันละ
100 บาท นับตั้งแต่วันที่จังหวัดแจ้งให้ผู้รับอนุญาตทราบ จนกว่าจะทาเสร็จ
5. ต้องใช้พื้นที่ที่ได้รับ อนุญาตเพื่อกิจการและโครงการที่ข ออนุญาตเท่านั้น จะนาไปใช้ใน
กิจการอื่นมิได้
6. ต้องยินยอมให้พนักงานเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขการอนุญาตใน
พื้นที่ที่ได้รับ อนุญาตได้ทุก เวลา ในระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิ ตย์ตก และผู้รับอนุญาตจะต้องเป็ น
ผู้นาตรวจ หากผู้รับอนุญาตไม่สามารถนาพนัก งานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบด้วยตนเองได้ ต้องมอบอานาจเป็น
หนังสือให้ผู้หนึ่งผู้ใดเป็นผู้ดาเนินการแทน โดยผู้รับอนุญาตหรื อผู้รับมอบอานาจจะต้องอานวยความสะดวก
ตามควรแก่กรณี และให้ปฏิบัติตามที่พนัก งานเจ้าหน้าที่ผู้มีอานาจได้สั่งเป็นหนังสือให้ปฏิบัติเพื่อให้เป็นไป
ตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้
7. ต้องคอยสอดส่องตรวจตราระมัดระวังมิให้มีการบุกรุก แผ้วถางป่าในพื้นที่ที่ได้รับอนุญาต
และบริ เ วณติ ด ต่ อ ใกล้ เ คี ย ง ถ้ า มี ก ารกระท าอั น เป็ น ความผิ ด ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยป่ า สงวนแห่ ง ชาติ
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หรื อกฎหมายว่ าด้ วยการป่ าไม้ ผู้ รับ อนุ ญาตต้ องแจ้ง ให้ พนั ก งานเจ้ าหน้า ที่แ ห่ง ท้อ งที่ ทราบทัน ที หาก
พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจพบว่ามีความเสีย หายเกิดขึ้นโดยที่ผู้รับอนุญาตควรจะทราบ แต่ละเลยมิได้แ จ้งให้
ทราบ ผู้รับอนุญาตจะต้องรับผิดชอบด้วย
8. ต้องดาเนินการเอง ในกรณีที่จาเป็นอาจมอบหมายให้ผู้หนึ่งผู้ใดเป็นผู้ดาเนินการแทนได้
แต่ถ้าเกิดความเสียหายใด ๆ ขึ้น ผู้รับอนุญาตต้องรับผิดชอบในฐานะเป็นผู้ดาเนินการเองทั้งสิ้น
9. ในกรณีที่ภายหลังได้พบแร่หรื อทรัพยากรอื่นที่รัฐเห็นว่าจาเป็นต้องทาออกอยู่ในพื้น ที่
ได้รับอนุญาตนั้น ทางราชการขอสงวนสิทธิ์ที่จะนาแร่หรือทรัพยากรนั้น ออกมาใช้เพื่อประโยชน์ของรัฐได้
10. ต้องไม่ท าให้ป่าเสีย หายหรื อเปลี่ย นสภาพไปจากเดิม เว้นแต่ จะได้รับอนุญาตจาก
พนั ก งานเจ้ าหน้า ที่ หากปรากฏว่ ามี ก ารกระท าดั งกล่า วก่ อนที่ จะได้ รับ อนุ ญาตจากพนัก งานเจ้า หน้ า ที่
ให้เรียกปรับผู้รับอนุญาตในอัตราไร่ละ 2,000 บาท ถ้าทาให้ต้นไม้เสีย หาย ให้เรีย กปรับในอัตราต้นละไม่เกิน
500 บาท
11. ต้องทาการปลูกต้นไม้ชนิดดีมีค่าในพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตที่พอจะปลูก ได้ ในอัตราจานวน
2 ต้น ต่อ หนึ่ งไร่ หรือ ในอั ตราร้ อยละ 10 ของจานวนเนื้ อที่ที่ ได้ รับ อนุ ญาต และต้องดูแ ล บารุ งรั ก ษาให้
เจริญเติบโตอย่างดี ทั้งนี้ ต้นไม้ที่ปลูกจะเป็นของรัฐ
ถ้าผู้รับอนุญาตไม่สามารถทาการปลูก ต้นไม้แ ละบารุงรัก ษาต้นไม้ที่ปลูก ตามวรรคก่อนได้
ให้ผู้รับอนุญาตทาหนังสือชี้แจงเหตุผลความจาเป็นและมอบเงินค่าปลูก ป่าตามอัตราที่ก รมป่าไม้ กาหนดให้
จังหวัดหรือหน่วยงานที่กรมป่าไม้กาหนด เพื่อให้กรมป่าไม้สั่งพนักงานเจ้าหน้าที่ทาการปลูกป่าให้แทน
12. ต้องป้องกันและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนราคาญ หรือความเสีย หายทางสุข อนามัย
และทรัพย์สินของประชาชนส่วนรวม อันเกิดจากการใช้พื้นที่เพื่อดาเนินกิจการของผู้รับอนุญาต
13. ในกรณีทางกรมป่าไม้ มีความจาเป็นต้องใช้พื้นที่ดังกล่าวบางส่วน หรือทั้งหมด ผู้รับ
อนุญาตยินยอมให้ยกเลิกการอนุญาตได้ โดยไม่เรีย กร้องค่าชดเชยหรือค่าเสีย หายใดๆ ทั้งสิ้น ซึ่งกรมป่าไม้
จะแจ้ง ให้ ผู้รั บ อนุ ญ าตทราบก่ อ นไม่ น้ อยกว่า 180 วัน และผู้ รับ อนุ ญาตต้ องเคลื่ อ นย้า ยทรั พ ย์ สิน หรื อ
สิ่งก่อสร้างออกจากพื้นที่ที่ได้รับ อนุญาตให้เสร็จสิ้นภายใน 90 วันนับจากวันที่ก รมป่าไม้ระบุวันที่จะเข้าใช้
พื้นที่ดังกล่าวนั้น หากพ้นกาหนดแล้วไม่ดาเนินการหรือดาเนินการไม่เสร็จสิ้น ผู้รับอนุญาตสละสิทธิ์ในทรัพย์สิน
หรือสิ่งก่อสร้างนั้นให้เป็นของกรมป่าไม้
14. เมื่อครบอายุการอนุญาตหรือถูกเพิกถอนการอนุญาตให้ผู้รับอนุญาตเคลื่อนย้ายทรัพย์ สิน
หรือสิ่งก่อสร้างของผู้รับ อนุญาตออกจากพื้นที่ที่ ได้รับอนุญาตให้เสร็จสิ้นภายใน 90 วัน นับแต่วันที่ครบอายุ
การอนุญ าตหรือวันที่ถูกเพิกถอนการอนุญาต หากพ้นกาหนดแล้วไม่ดาเนินการหรือดาเนินการไม่เสร็จสิ้น
ผู้รับอนุญาตสละสิทธิ์ในทรัพย์สินหรือสิ่งก่อสร้างนั้นให้เป็นของกรมป่าไม้

88

15. หากผู้รับอนุญาตไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้จนเกิดความเสีย หายขึ้น หรือเมื่อได้มี
การเรียกปรับผู้รับอนุญาตตามเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้นแล้ว ผู้รับอนุญาตยังไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามเงื่อนไขอีก
อธิบ ดีก รมป่าไม้ อาจสั่ งพั กใช้หนังสืออนุ ญาตมี กาหนดไม่เกิน 60 วัน นับ จากวั นที่ ออกค าสั่ ง แล้ วรายงาน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อพิจารณาสั่งเพิกถอนหนังสืออนุญาตเสียก็ได้
โดยผู้รับอนุญาตจะฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายในกรณีใด ๆ มิได้
16. ผู้รับอนุญาตได้รับทราบและยินดีที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้นโดยเคร่งครัด
ทุกประการ หากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข ผู้รับอนุญาตยินยอมให้ทางราชการสั่งพักใช้หนังสืออนุญาต หรือเพิก ถอน
หนังสืออนุญาตได้ โดยผู้รับอนุญาตจะไม่เรียกร้องค่าเสีย หายในกรณีใด ๆ จากทางราชการทั้งทางแพ่งและ
อาญา
17. เงื่อนไขอื่น (ถ้ามี)

(ลงชื่อ) ……………...…………………..ผู้อนุญาต
(…………………………….….)
อธิบดีกรมป่าไม้
(ลงชื่อ) …………………………………..ผู้รับอนุญาต
(………………………………...)

หมายเหตุ
- ในกรณีที่ได้รับอนุญาตให้เข้าทาประโยชน์เพื่อการเพาะเลี้ยง หรือขยายพันธุ์สัตว์ป่า
ให้ผู้รับอนุญ าตปฏิบัติตามเงื่อนไขเพิ่มเติม อีก 2 ข้อ ดังนี้ คือ
1. ต้อ งรายงานผลการดาเนิ นงานให้ กรมป่ าไม้ทราบเป็นประจ าทุ กปี โดยให้ นับวันที่ 31
ธันวาคม เป็นวันสิ้นปี ของแต่ละปี
2. ต้องจัดทาบัญชีแ สดงการเพิ่มขึ้น หรือลดลงของจานวน และชนิดของสัตว์ป่าที่ทาการ
เพาะเลี้ยงหรือขยายพันธุ์
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ระเบียบกรมป่าไม้
ว่าด้วยการอนุญาตให้กระทาการเพื่อประโยชน์ในการศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการ
ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ
พ.ศ. 2548
------------------------------------อาศัยอานาจตามความในมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 และ
พระราชกฤษฎีกาโอนกรมป่าไม้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไปเป็นกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติแ ละ
สิ่งแวดล้อมและปรับ ปรุ งอานาจหน้ าที่แ ละกิจการ ของกรมทรั พยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมป่าไม้ และ
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2546 อธิบดีกรมป่าไม้
โดยอนุมัติรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ออกระเบียบ ไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบี ย บนี้ เ รี ย กว่ า “ระเบี ย บกรมป่ า ไม้ ว่ า ด้ ว ยการอนุ ญ าตให้ ก ระท าการเพื่ อ
ประโยชน์ในการศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการ ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2548”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2548 เป็นต้นไป
ข้อ 3 บรรดาระเบี ย บ ประกาศ ข้อ บั ง คั บ และค าสั่ ง อื่ นใดในส่ วนที่ ก าหนดไว้ แ ล้ ว ใน
ระเบียบนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ 4 การศึกษาหรือวิจัย ทางวิชาการในระเบีย บนี้ ให้หมายความรวมถึงการศึก ษาหรือ
วิจัยทางวิชาการในทุกสาขาวิชา
ข้อ 5 ให้อธิบดีกรมป่าไม้ รัก ษาการตามระเบีย บนี้ และมีอานาจตีความ วินิจฉัย ปัญหา
เกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ คาวินิจฉัยของอธิบดีกรมป่าไม้ ให้เป็นที่สุด
หมวด 1
การขออนุญ าต
ข้อ 6 กระทรวง ทบวง กรม หรือบุคคลใดประสงค์จะขออนุญาตเข้าทาการในเขตป่าสงวน
แห่งชาติเพื่อ ประโยชน์ในการศึก ษาหรื อวิจัย ทางวิช าการ ให้ยื่ นคาขอต่อจัง หวัดท้องที่ที่ป่ านั้นตั้งอยู่หรื อ
หน่วยงานที่กรมป่าไม้กาหนด ตามแบบ ป.ส.24 ท้ายระเบียบนี้ พร้อมด้วยหลัก ฐานตามที่ระบุไว้ในแบบคา
ขอ
ผู้ขออนุญาตซึ่งเป็นนิติบุคคล นิติบุคคลนั้นต้องจดทะเบีย นในประเทศไทยและผู้ถือหุ้นส่วน
ของนิ ติบุ คคลนั้ น ต้ องมีสั ญชาติ ไทยเกิ นร้ อยละ 50 ของจานวนผู้ ถือ หุ้ น หรื อหุ้ นส่ วนนั้ น ทั้ง นี้ไ ม่ร วมถึ ง
ส่วนราชการหรือองค์การของรัฐ
ผู้ขออนุญาตซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา ต้องมีสัญชาติไทยและบรรลุนิติภาวะแล้ว
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หมวด 2
หลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสภาพป่า
ข้อ 7 เมื่อจังหวัดหรือหน่วยงานที่กรมป่าไม้กาหนดได้รับคาขออนุญาตตามข้อ 6 แล้วให้
ส่งคาขอพร้อมทั้งให้ความเห็นต่อผู้ว่าราชการจังหวัดภายใน 15 วัน นับจากวันที่ได้รับคาขออนุญาต
ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งพนักงานเจ้าหน้าที่ตั้งแต่ระดับ 5 ขึ้นไป ออกไปทาการตรวจสภาพป่า
ภายใน 15 วัน นับจากวันที่ได้รับคาขออนุญาต
ให้พนัก งานเจ้าหน้าที่ต ามวรรคสอง รายงานผลการตรวจสภาพป่ าพร้อมทั้งให้ความเห็ น
ประกอบการตรวจสภาพป่านั้นต่อจังหวัด ตามแบบ ป.ส.25 ท้ายระเบี ย บนี้ ภายใน 30 วันนับจากวันที่ตรวจ
สภาพป่าเสร็จ
เมื่อ ได้ รับ รายงาน แบบ ป.ส.25 แล้ ว ให้ผู้ว่ าราชการจังหวัด ตรวจสอบพิจารณาและท า
ความเห็นเสนอโดยตรงไปยังกรมป่าไม้ภายใน 15 วัน นับจากวันที่ได้รับรายงานแบบ ป.ส.25
หมวด 3
การอนุญาตเพื่อประโยชน์ในการศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการ
ข้อ 8 การอนุญาตเพื่อประโยชน์ในการศึก ษาหรือวิจัย ทางวิชาการ ให้พิจารณาอนุญาต
ในจานวนพื้นที่แ ต่ละคาขอตามความจาเป็นและเหมาะสมแก่กิ จการที่ ข ออนุญาตตามวั ตถุประสงค์แ ละ
โครงการที่เสนอพร้อมคาขออนุญาต และมีกาหนดระยะเวลาตามที่พิจารณาเห็น สมควรให้ก ารอนุญาตเว้น
แต่การอนุญ าตเพื่อการสารวจแร่ ให้พิจารณาอนุญาตในจานวนพื้นที่แ ต่ละคาขอ ไม่เกิน 2,500 ไร่ และมี
กาหนดระยะเวลาคราวละไม่เกินสองปี
โครงการที่ เสนอพร้อมคาขออนุญาต ต้องแสดงรายละเอีย ดเกี่ย วกับกิ จกรรมที่เกี่ยวข้ องกั บ
การศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการของผู้ขออนุญาต
ข้อ 9 การอนุญาตให้ใช้หนังสืออนุญาตให้กระทาการเพื่อประโยชน์ในการศึก ษา หรือวิจัย
ทางวิช าการภายในเขตป่า สงวนแห่ง ชาติ ตามแบบ ป.ส.26 ท้ า ยระเบี ย บนี้ หากมี เ งื่อ นไขที่ ผู้ อนุ ญ าต
กาหนดให้ผู้รับอนุญาตต้องปฏิบัติเพิ่มเติม ให้ระบุไว้ในหนังสืออนุญาตด้วย
หมวด 4
เบ็ดเตล็ด
ข้อ 10 ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้กระทาการเพื่อประโยชน์ในการศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการอยู่ก่อน
แล้วให้ถือว่ายังคงได้รับอนุญาต และให้ถือปฏิบัติตามระเบียบนี้ต่อไป
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ข้อ 11 คาขออนุ ญ าตเข้ า ใช้ พื้ น ที่ก ระทาการเพื่ อ ประโยชน์ ใ นการศึก ษาหรื อ วิ จัย ทาง
วิชาการ ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ใดที่อยู่ในระหว่างดาเนินการและยังไม่ แล้วเสร็จในวันที่ระเบียบนี้ใช้
บังคับให้ดาเนินการต่อไปตามแนวทางปฏิบั ติเดิม จนกว่าจะแล้วเสร็จหรือจนกว่าจะดาเนินการได้ตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่

17

มกราคม พ.ศ. 2548

(ลงนาม) ฉัตรชัย รัตโนภาส
(นายฉัตรชัย รัตโนภาส)
อธิบดีก รมป่าไม้
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ป.ส.24
คาขออนุญาตเข้ากระทาการเพื่อประโยชน์ในการศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการ
ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507
--------------เขียนที่ ..........................................
วันที่..........เดือน.......................... พ.ศ. ...............
ข้าพเจ้า...................................................ตาแหน่ง...............................................
อายุ..........ปี สัญชาติ....................อาชีพ.........................................มีหน่วยงานหรือภูมิลาเนาตั้งอยู่
เลขที่..............ซอย.................................ถนน....................................................หมู่ที่..................
ตาบล/แขวง..................................อาเภอ/เขต..................................จังหวัด...................................
โทร.........................................
ได้รับมอบหมายจากส่วนราชการหรือองค์ก ารของรัฐ ชื่อ..................................................................
เป็นผู้มีอานาจลงชื่อแทนนิติบุคคล ชื่อ.............................................................มีเอกสารแสดงฐานะ
การเป็นนิติบุคคลและเป็นผู้มีอานาจลงชื่อแทนนิติบุคคลตามที่แนบท้ายคาขอนี้
ขอยื่นคาขอต่อ…………………………………………………ดังมีข้อความต่อไปนี้
ข้อ 1 ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะขอใช้พื้นที่กระทาการ............................................
...................................................................................................................................................
เพื่อประโยชน์ในการศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการ มีกาหนดเวลา ..........ปี ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ
ป่า...........................................................................................................................................…
ตาบล.......................................อาเภอ.................................จังหวัด.........................................….
เนื้อที่........................ไร่....................งาน..................ตารางวา โดยมีอาณาเขตดังนี้
ด้านทิศเหนือ
จด....................................................วัดได้.....................เมตร
ด้านทิศตะวันออก จด....................................................วัดได้.....................เมตร
ด้านทิศใต้
จด....................................................วัดได้.....................เมตร
ด้านทิศตะวันตก จด....................................................วัดได้.....................เมตร
ข้อ 2 ในการยื่นคาขอนี้ ข้าพเจ้ารับรองจะเป็นผู้นา หรือมอบให้ผู้แ ทนเป็นผู้นาพนัก งาน
เจ้าหน้าที่ออกไปตรวจสภาพป่าในที่ที่ขอนี้ ตามวัน เวลา ที่เจ้าหน้าที่นัดหมาย
ข้อ 3 เมื่อข้าพเจ้าได้รับอนุญาตให้ก ระทาการเพื่อประโยชน์ในการศึก ษา หรือวิจัย ทาง
วิชาการภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติแล้ว ข้าพเจ้ารับรองจะปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.
2507 และตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสืออนุญาตให้ถูกต้องทุกประการ
ข้อ 4 เพื่อเป็นหลักฐานในการขออนุญาต ข้าพเจ้าได้วางเงินมัดจา หรือได้ส่งมอบหนังสือ
ค้ าประกั นของธนาคารที่ เชื่ อถื อได้ พร้ อ มค าขอนี้ ตามจ านวนเนื้ อที่ ที่ ข ออนุ ญ าต ในอั ตราเท่ า กั บ อั ต รา
ค่าธรรมเนีย มหนั งสืออนุญ าตตามกฎหมายว่าด้วยป่ าสงวนแห่งชาติ ไร่ละ...................บาท รวมเป็นเงิ น
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จ านวน ...................บาท (...............................................................) ไว้ แ ล้ ว ในวั น ยื่ น ค าขอนี้ ตาม
ใ บ เ ส ร็ จ รั บ เ งิ น ฉ บั บ ที่ .................เ ล่ ม ที่ ................ล ง วั น ที่ ........เ ดื อ น .................พ .ศ . .........
(หนังสือค้าประกันของธนาคารนั้น ให้ทาตามแบบที่ธนาคารกาหนดและกรมป่าไม้ เห็นชอบด้วย)
ข้อ 5 เมื่ออธิบ ดี ก รมป่าไม้ โดยอนุมัติ รัฐมนตรีว่ าการกระทรวงทรัพ ยากรธรรมชาติแ ละ
สิ่งแวดล้อม ได้ออกหนังสืออนุญาตให้ข้าพเจ้าเข้ากระทาการเพื่อประโยชน์ในการศึก ษาหรือวิจัย ทางวิชาการ
ภายในเขตป่ าสงวนแห่ งชาติ แ ล้ ว ข้ าพเจ้ ายิ นยอมให้ น าเงิ นที่ ได้ ว างไว้ ตามข้ อ 4 มาหั ก กลบลบหนี้ กั บ
ค่าธรรมเนียมหนังสืออนุญาตนั้นได้ทันที และเมื่อหักกลบลบหนี้กันแล้ว หากเงินมัดจายัง ขาดเท่าใด ข้าพเจ้า
จะนามาชาระเพิ่มจนครบถ้วน ให้เสร็จสิ้นภายในกาหนด 30 วัน นับจากวันที่เจ้าหน้าที่ได้แ จ้งจานวนเงินที่
จะต้องชาระให้ข้าพเจ้าทราบเพื่อรับ มอบหนังสืออนุญาต มิฉะนั้น ให้ถือว่าข้าพเจ้าสละสิทธิ์ในการขอเข้า
กระทาการเพื่อประโยชน์ในการศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติตามคาขอ กับทั้งสละ
สิทธิ์ที่จะขอรับเงินมัดจาที่วางไว้คืนด้วย
ข้อ 6 เงินมัดจาตามข้อ 4 ไม่เป็นข้อผูก พันว่าข้าพเจ้าจะต้องได้รับอนุญาต หากข้าพเจ้า
ไม่ได้รับอนุญาตตามที่ขอ หรือกรณีมีเงินมัดจาเหลือจ่ายหลังจากที่หักกลบลบหนี้ตาม ข้อ 5 แล้ว ข้าพเจ้าจะ
ขอรั บ เงิ นมั ดจาตามจานวนที่ไ ด้ว างไว้ห รือเฉพาะจ านวนที่ เหลื อจ่ ายดั ง กล่าวแล้ วแต่ ก รณี คื นโดยไม่คิ ด
ดอกเบี้ยหรือผลประโยชน์อื่นใดทั้งสิ้น
ข้อ 7 พร้อมกับคาขอนี้ ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานต่างๆ มาด้วย ดังนี้
1. รายละเอียดของโครงการที่ขออนุญาต
2. แผนที่สังเขปแสดงบริเวณพื้นที่ที่ขออนุญาต
3. หนั ง สื อ แสดงว่ า เป็ น ผู้ ที่ ได้ รั บ มอบหมายให้ด าเนิ น การแทนส่ว นราชการ หรื อ
องค์การของรัฐหรือสาเนาหรือภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนวัตถุประสงค์และผู้มีอานาจลงชื่อ แทนนิติ
บุคคลผู้ขออนุญาต พร้อมหลักฐานแสดงอุปกรณ์ในการทางาน
4. สาเนาหรือภาพถ่ายทะเบียนบ้านหรือสานักงานที่ทาการของนิติบุคคล
5. หลัก ฐานที่แ สดงว่า ได้รั บความเห็ น ชอบจากสภาตาบลหรือองค์ ก ารบริ หารส่ว น
ตาบลท้องที่ที่ป่านั้นตั้งอยู่
6. อื่น ๆ ตามที่ทางราชการแจ้งให้นาส่ง........................................................
(ลงชื่อ)......................................ผู้ขออนุญาต
หมายเหตุ ได้รับค่าธรรมเนียมแบบพิมพ์คาขอจากผู้ยื่นคาขอแล้ว ตามใบเสร็จรับเงิน ฉบับที่ .............
เล่มที่.................ลงวันที่ .........เดือน....................................พ.ศ. ..................
(ลงชื่อ) .............................................. ผู้รับคาขอ
(...........................................)
ตาแหน่ง.............................................
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ป.ส.25
รายงานการตรวจสภาพป่าที่มีผู้ขออนุญ าตกระทาการเพื่อประโยชน์ในการศึกษา
หรือวิจัยทางวิชาการ ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ
ตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507
----------------------------1. ชื่อผู้ขอ (ถ้าผู้ขอเป็นส่วนราชการหรือองค์การของรัฐ ให้ระบุชื่อส่วนราชการหรือองค์ก าร
ของรัฐนั้น ถ้าผู้ข อเป็นบุคคลให้ระบุชื่อ .............................................................................อายุ .............ปี
สัญ ชาติ.............อาชีพ ..................................มีภู มิ ลาเนาอยู่ บ้า นเลขที่ .................ซอย...........................
ถ น น ........................................ห มู่ ที่ ............ต า บ ล /แ ข ว ง ..................................................................
อาเภอ/เขต................................................จังหวัด...................................................)
2. ชื่อป่า (ให้ระบุว่าพื้นที่ที่ขออยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ หรือป่าที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้รัก ษา
ไว้เป็นสมบัติของชาติ หรือป่าที่จาแนกไว้เพื่อการใดหรือไม่ กาหนดโดยกฎกระทรวงหรือตามกฎหมายใด ให้
คัดสาเนาพร้อมทั้งแผนที่ท้ายกฎกระทรวงหรือมติคณะรัฐมนตรี แล้วแต่กรณี ประกอบด้วย)
3. ที่ตั้ ง ของพื้ นที่ (ให้ ระบุว่ าตั้ งอยู่ ในหมู่ที่ ต าบล อ าเภอและจั งหวั ดใด พร้ อมกั บแสดง
จุดที่ตั้ง และพื้นที่ข้างเคียงในแผนที่ท้ายกฎกระทรวงที่กาหนดป่านั้นให้เป็นป่าสงวนแห่งชาติ และแผนที่ร ะวาง
ของกรมแผนที่ทหาร มาตราส่วน 1:50,000 ด้วย)
4. เนื้อที่ (ให้ระบุเป็นไร่ งาน และตารางวา)
5. อาณาเขตและเขตติดต่อพื้นที่ที่ขอ (ให้แ สดงอาณาเขต และเขตติดต่อไว้ทุก ด้านให้
ชัดเจนว่าทิศไหนจดอะไร เช่น ภูเขา ลาห้วย หรือติดต่อกับอะไร มีความกว้าง ยาว ด้านละเท่าใด และแสดง
ด้วยว่าพื้นที่ข้างเคียงมีผู้ใดเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองและเป็นที่ข องรัฐประเภทใด เช่น ให้เช่าหรือละทิ้ง
มีสภาพป่าอย่างใด)
6. ลักษณะภูมิประเทศ (ให้ระบุว่าเป็นที่ราบ เนินเขา ภูเขา หรือที่ลุ่ม มีความลาดชันและ
สูงจากระดับน้าทะเลประมาณเท่าใด มีชนิดดินและหินเป็นประเภทใด เป็นป่าต้นน้าลาธารหรือไม่ มีลาห้วย
อะไรไหลผ่านหรือไม่ ถ้ามีไหลลงสู่ลาน้าที่สาคัญอะไรบ้าง เป็นระยะทางประมาณเท่าใด)
7. ชนิ ดของป่ าและสภาพป่ า (ให้ระบุว่ าเป็ นป่า ชนิด ใด มีสภาพป่าเสื่อมโทรมหรื อไม่
อย่างไร ถ้าเสื่อมโทรมให้ระบุด้วยว่า เนื่องจากเหตุใด)
8. พันธุ์ ไม้ที่ ขึ้นอยู่ (ให้ระบุว่า การแพร่ พันธุ์ เป็น ไปตามธรรมชาติ หรือ ไม่ ดีเลวอย่ างไร
ชนิดของพันธุ์ไม้ที่สาคัญและไม่สาคัญ มีปริมาณมากน้อยเพีย งใด ให้ทาการสารวจโดยวิธีทาแปลงตัวอย่าง
แบบ Line Plot ให้กระจายทั่วทั้งพื้นที่ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของพื้นที่ที่ขอ แล้วจัดทาบัญชีแสดงชนิดและขนาด
ของไม้ยืนต้นที่มีข นาดความโตตั้งแต่ 50 เซนติเมตรขึ้นไป วัดโดยรอบลาต้นตรงที่สูง 1.30 เมตร พร้อมกับ
แผนที่แสดงบริเวณที่นับไม้ด้วย)
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9. สิ่ง แวดล้อมข้างเคียง (ให้ ระบุว่าอยู่ห่างจากหมู่บ้าน วัด สานัก สงฆ์ ถนน ฯลฯ เป็ น
ระยะทางประมาณเท่าใด)
10. ประกาศปิดป่า (ให้ระบุว่าอยู่ในพื้นที่ที่ก องทัพภาค หรือสานัก นายกรัฐมนตรีประกาศ
ปิดป่าหรือไม่ ถ้าอยู่ในพื้นที่ตามประกาศดังกล่าว ได้รั บอนุญาตจากผู้มีอานาจแล้วหรือไม่ ให้แ นบหลัก ฐาน
การอนุญาตประกอบด้วย (ถ้ามี)
11. การอนุรักษ์ป่า (ให้ระบุว่าเป็นเขตอุทยานแห่งชาติ หรือเขตรัก ษาพันธุ์สัตว์ป่า หรือเป็น
พื้นที่ที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าทดลองทางวิชาการของหน่วยงานใดแล้วหรือไม่ ถ้ามีให้แ นบหลัก ฐานพร้อมทั้ ง
แผนที่ประกอบด้วย)
12. อันตรายที่มีต่อป่านี้ (ให้ระบุภัย จากธรรมชาติ เช่น สัตว์ แมลง หรือจากการกระทา
ของมนุษย์ มีมากน้อยเพียงใดหรือไม่ หากอนุญาตแล้วจะมีผลในทางระงับยับยั้งภัยที่จะเกิดขึ้นได้บ้างหรือไม่
มากน้อยเพียงใด)
13. การใช้ประโยชน์ในพื้นที่ (ให้ระบุว่าบริเวณใกล้เคีย ง หรือแห่งเดีย วกับที่ข อนี้ เคยมี
การอนุญาตหรืออนุมัติให้ผู้ใด ทาการใด เมื่อวัน เดือน ปีใด เป็นพื้นที่ปลูกสร้างสวนป่าของรัฐหรือไม่ ถ้าเคยมี
การอนุญาตและการอนุญาตนั้นยังมีอายุอยู่ให้ระบุว่ามีอยู่กี่รายและหมดอายุเมื่อใด ให้แ สดงไว้ในแผนที่ตาม
ข้อ 2 ด้วย)
14. วัน เดื อน ปี ที่ทาการตรวจสภาพป่า (ให้ระบุวั น เดือน ปี ที่เข้าท าการตรวจสภาพป่ า
และวัน เดือน ปี ที่ตรวจสภาพป่าเสร็จสิ้น)
15. ความเห็นผู้ตรวจสภาพป่า (ให้พิจารณาว่าถ้าอนุญาตแล้วจะได้รับประโยชน์อย่างไร
บ้าง และป่าไม้ จะได้รับ ความเสีย หายมากน้ อยเพี ย งใด หรือจะได้ป ระโยชน์ แ ก่ป่า ไม้เ พิ่มขึ้ น อย่างไร ควร
อนุญาตหรือไม่ พร้อมกับแนบภาพถ่ายสีแสดงสภาพพื้นที่ที่ทาการสารวจทุกด้านประกอบด้วย)

(ลงชื่อ)................................................ผู้นาตรวจสภาพป่า
ตาแหน่ง...................................................

(ลงชื่อ)................................................ผู้ตรวจสภาพป่า
ตาแหน่ง...................................................
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ป.ส.26
หนังสืออนุญาตให้กระทาการเพื่อประโยชน์ในการศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการ
ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ
---------------------เล่มที่..................
ที่ทาการ............................................
ฉบับที่.................
วันที่. .............เดือน.........................พ.ศ.........
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 และ
พระราชกฤษฎีกาโอนกรมป่าไม้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไปเป็นกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมและปรับปรุงอานาจหน้าที่และกิจการ ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมป่าไม้ และ
กรมอุทยานแห่ง ชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติแ ละสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2546 อธิบดี
กรมป่าไม้ โดยอนุมัติรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรั พยากรธรรมชาติแ ละสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ ..……...เดือ น
...............................พ.ศ..........…...
อนุญาตให้...................................................อายุ.............ปี สัญชาติ.....................
มีภูมิลาเนาอยู่บ้านเลขที่ ..............ซอย...........................ถนน...............................หมู่ที่..................
ตาบล/แขวง.......................................อาเภอ/เขต..................................จังหวัด..............................
กระทาการ....................................................................................................................................
......................................เพื่อประโยชน์ในการศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ
ป่า..............................................................................................................................................
ในท้องที่ตาบล...................................อาเภอ....................................จังหวัด...............................
เนื้อที่................ไร่............งาน............ตารางวา จนถึงวันที่............เดือน.................พ.ศ...............
ตามแผนที่สังเขปท้ายหนังสืออนุญาตนี้ โดยมีอาณาเขตดังต่อไปนี้
ทิศเหนือ
จด..................................................วัดได้.....................เมตร
ทิศตะวันออก
จด..................................................วัดได้.....................เมตร
ทิศใต้
จด..................................................วัดได้.....................เมตร
ทิศตะวันตก
จด..................................................วัดได้.....................เมตร
ผู้รับอนุญาตจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่แนบท้ายหนังสืออนุญาตนี้
(ลงชื่อ)............................................ผู้อนุญาต
(...........................................)
ตาแหน่ง..................................................
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เงื่อนไขแนบท้ายหนังสืออนุญาต
ให้ผู้รับอนุญาตกระทาการ................................................................................
......................................เพื่อประโยชน์ในการศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ
ตามหนังสืออนุญาต ฉบับที่...............เล่มที่...............ลงวันที่.............เดือน....................พ.ศ.........
ปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้
1. ต้องไม่ทาการหรือยินยอมให้ตัวแทน คนงาน หรือลูกจ้าง กระทาการอย่างหนึ่งอย่างใดให้
เป็น การเสื่ อมเสีย แก่ส ภาพป่า ไม้ หรื อของป่ า นอกเขตพื้น ที่ที่ไ ด้รั บอนุ ญาต หากปรากฏว่ามี ก ารกระท า
ดังกล่าวให้เรียกปรับผู้รับอนุญาตในอัตราไร่ละ 2,000 บาท ถ้าทาให้ต้นไม้เสียหายให้เรีย กปรับในอัตราต้นละ
ไม่เกิน 500 บาท
2. ต้ อ งปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายว่ า ด้ ว ยป่ า สงวนแห่ ง ชาติ หรื อ กฎหมายว่า ด้ ว ยการป่ า ไม้
ตลอดจนกฎกระทรวง ข้อกาหนด ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือเงื่อนไข ซึ่งออกตามกฎหมายดังกล่าว ทั้งที่
ใช้อยู่ในขณะนี้ และที่จะประกาศใช้บังคับต่อไป
3. ต้องจัดทาป้ายถาวรที่มีข นาดโตไม่น้อยกว่า 60 X 120 เซนติเมตร ติดไว้ใกล้เส้นทาง
ณ จุ ดที่ ผ่ านเข้ าพื้ นที่ ที่ ได้ รั บอนุ ญาตให้ เห็ นได้ ชั ดเจน โดยระบุ ข้ อความไว้ ที่ ป้ ายว่ า“....................................
ได้รับอนุญาตให้ใช้พื้นที่แห่งนี้ตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้แล้ว” หากผู้รับอนุญาตไม่จัดทาป้ายให้แ ล้วเสร็จ
ภายในกาหนด 180 วัน นับจากวันที่ได้รับหนังสืออนุญาต ให้เรียกปรับผู้รับอนุ ญาตเป็นจานวนเงิน 2,000 บาท
และอีกวันละ 100 บาท จนกว่าจะทาเสร็จ
4. ต้องจัดทาหลักเขต หรือเครื่องหมาย หรือปลูก ต้นไม้ชนิดเดีย วกันเป็นการแสดงแนวเขต
พื้นที่ที่ได้รับอนุญาตไว้ทุกด้านให้เห็นได้อย่างชัดเจน หากผู้รับอนุญาตไม่จัดทาให้แ ล้วเสร็จ ภายในกาหนด
180 วัน นับจากวันที่ได้รับหนังสืออนุญาต ให้เรียกปรับผู้รับอนุญาตเป็นจานวนเงิน 2,000 บาท และอีก วันละ
100 บาท จนกว่าจะทาเสร็จ
5. ต้องใช้พื้นที่ที่ได้รับอนุญาตเพื่อกิจการที่ขออนุญาตเท่านั้น จะนาไปใช้ในกิจการอื่นมิได้
6. ต้องยินยอมให้พนักงานเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขการอนุญาตใน
พื้นที่ที่ได้รับอนุญาตได้ทุกเวลาในระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก และผู้รับอนุญาตจะต้องเป็นผู้นา
ตรวจ หากผู้รับอนุญาตไม่สามารถนาพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบด้วยตนเองได้ ต้องมอบอานาจเป็นหนังสือ
ให้ผู้หนึ่งผู้ใดเป็นผู้ดาเนินการแทน โดยผู้รับอนุญาตหรือผู้รับมอบอานาจจะต้องอานวยความสะดวกตามควร
แก่ก รณี และให้ป ฏิบั ติตามที่พ นัก งานเจ้า หน้า ที่ผู้มี อานาจได้สั่ งเป็ นหนังสื อให้ ปฏิบั ติเ พื่อให้เป็ นไปตาม
เงื่อนไขที่กาหนดไว้
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7. ต้ องคอยสอดส่อ งตรวจตราระมั ดระวั ง มิใ ห้มี ก ารบุก รุก แผ้ วถางป่า ในบริ เวณติ ดต่ อ
ใกล้เคียงหรือตามแนวทางเข้าออกพื้นที่ที่ได้รับอนุญาต ถ้ามีการกระทาอันเป็นความผิดตามกฎหมายว่าด้วย
ป่าสงวนแห่งชาติหรือกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ ผู้รับอนุญาตต้องแจ้งให้พนัก งานเจ้าหน้าที่แ ห่งท้องที่ทราบ
ทันที หากพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจพบว่า มีความเสียหายเกิดขึ้นโดยที่ผู้รับอนุญาตควรจะทราบแต่ละเลยมิได้
แจ้งให้ทราบ ผู้รับอนุญาตจะต้องรับผิดชอบด้วย
8. ต้องดาเนินการเอง ในกรณีที่จาเป็นอาจมอบหมายผู้หนึ่งผู้ใดเป็นผู้ดาเนินการแทนได้ แต่
ถ้าเกิดความเสียหายใดๆ ขึ้น ผู้รับอนุญาตต้องรับผิดชอบในฐานะเป็นผู้ดาเนินการเองทั้งสิ้น
9. ในกรณี ท างกรมป่ า ไม้ มี ค วามจ าเป็ น ต้ อ งใช้ พื้ น ที่ ดั ง กล่ า วบางส่ ว น หรื อ ทั้ ง หมด
ผู้รับอนุญาตยินยอมให้ยกเลิกการอนุญาตได้ โดยไม่เรียกร้องค่าชดเชยหรือค่าเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น ซึ่งกรมป่าไม้
จะแจ้งให้ผู้รับอนุญาตทราบก่อนไม่น้อยกว่า 180 วัน และผู้รับอนุญาตต้องเคลื่อนย้ ายทรัพย์สินหรือสิ่งก่อสร้าง
ออกจากพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตให้เสร็จสิ้นภายใน 90 วันนับจากวันที่ก รมป่าไม้ระบุวันที่จะเข้าใช้พื้นที่ดังกล่าว
นั้น หากพ้น ก าหนดแล้ว ไม่ด าเนินการหรือ ดาเนิน การไม่ เสร็ จสิ้น ผู้ รับอนุญ าตสละสิ ทธิ์ ในทรัพ ย์สิน หรื อ
สิ่งก่อสร้างนั้นให้เป็นของกรมป่าไม้
10. เมื่ อครบอายุก ารอนุ ญ าตหรื อถู ก เพิ ก ถอนการอนุญ าตให้ ผู้ รับ อนุญ าตเคลื่ อนย้ า ย
ทรัพย์สินหรือสิ่งก่อสร้างของผู้รับอนุญาตออกจากพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตให้เสร็จสิ้นภายใน 90 วันนับแต่วันที่
ครบอายุการอนุญาตหรือวันที่ถูก เพิก ถอนการอนุญาต หากพ้นกาหนดแล้วไม่ดาเนิ นการหรือดาเนินการไม่
เสร็จสิ้น ผู้รับอนุญาตสละสิทธิ์ในทรัพย์สินหรือสิ่งก่อสร้างนั้นให้เป็นของกรมป่าไม้
11. หากผู้รับอนุญาตไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้จนเกิดความเสีย หายขึ้น หรือเมื่อได้มี
การเรียกปรับผู้รับอนุญาตตามเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้นแล้ว ผู้รับอนุญ าตยังไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามเงื่อนไขอีก
อธิบดีกรมป่าไม้อาจสั่งพักใช้หนังสืออนุญาตมีกาหนดไม่เกิน 60 สิบวันนับจากวันที่ออกคาสั่ง หรืออธิบดีกรมป่าไม้
โดยอนุมัติรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติแ ละสิ่งแวดล้อม จะสั่งเพิก ถอนหนังสืออนุญาตเสีย
ก็ได้ โดยผู้รับอนุญาตจะฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายในกรณีใด ๆ มิได้

(ลงชื่อ)..........................................ผูอ้ นุญาต
(..........................................)
อธิบดีกรมป่าไม้
(ลงชื่อ).........................................ผูร้ บั อนุญาต
(........................................)
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เงื่อนไขแนบท้ายหนังสืออนุญาต
ให้ผู้รับอนุญาตเข้าทาประโยชน์เพื่อการสารวจแร่ ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ตามหนังสือ
อนุญาต ฉบับ ที่ ............เล่มที่................ลงวันที่...............เดือน...........................................พ.ศ..............
ปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้
1. ต้องไม่ทาการหรือยินยอมให้ตัวแทน คนงาน หรือลูก จ้าง กระทาการอย่างหนึ่งอย่างใด
ให้เป็นการเสื่อมเสียแก่สภาพป่าไม้ หรือของป่า นอกเขตพื้นที่ที่ได้รั บอนุญาต หากปรากฏว่ามีก ารกระทา
ดังกล่าวให้เรียกปรับผู้รับอนุญาต ในอัตราไร่ละ 2,000 บาท ถ้าทาให้ต้นไม้เสียหาย ให้เรียกปรับในอัตราต้นละ
ไม่เกิน 500 บาท
2. ต้ อ งปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายว่ า ด้ ว ยป่ า สงวนแห่ ง ชาติ หรื อ กฎหมายว่า ด้ ว ยการป่ า ไม้
ตลอดจนกฎกระทรวง ข้อกาหนด ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือเงื่อนไข ซึ่งออกตามกฎหมายดังกล่าว ทั้งที่
ใช้อยู่ในขณะนี้ และที่จะประกาศใช้บังคับต่อไป
3. ต้องใช้พื้นที่ที่ได้รับอนุญาตเพื่อการสารวจแร่เท่านั้น จะนาไปใช้ในกิจการอื่นมิได้
4. ห้ า มมิ ใ ห้ ผู้ รั บ อนุ ญ าตตั ด ฟั น ต้ น ไม้ ใ นพื้ น ที่ ที่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าต เว้ น แต่ เ ฉพาะต้ น ที่
กีดขวางต่อการสารวจแร่โดยไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ และต้องได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ หาก
ปรากฏว่ามีการกระทาดังกล่าวเกิดขึ้น นอกจากต้องถูก ดาเนินคดีตามกฎหมายแล้ว จะต้องเรีย กปรับผู้รับ
อนุญาตในอัตราต้นละไม่เกิน 500 บาท ด้วย
5. หากผู้รับอนุญาตไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้จนเกิดความเสีย หายขึ้น หรือเมื่อได้มี
การเรียกปรับผู้รับอนุญาตตามเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้นแล้ว ผู้รับอนุญาตยังไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามเงื่อนไขอีก
อธิบดีกรมป่าไม้ อาจสั่งพักใช้หนังสืออนุญาตมีกาหนดไม่เกิน 60 วัน นับจากวันที่ออกคาสั่ง หรืออธิบดีกรมป่าไม้
โดยอนุมัติรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จะสั่งเพิกถอนหนังสืออนุญาตเสียก็ได้
โดยผู้รับอนุญาตจะฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายในกรณีใดๆ มิได้
(ลงชื่อ)..........................................ผูอ้ นุญาต
(..........................................)
อธิบดีกรมป่าไม้
(ลงชื่อ).........................................ผูร้ บั อนุญาต
(........................................)
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ระเบียบกรมป่าไม้
ว่าด้วยการใช้ประโยชน์เกี่ยวกับเรื่องการเข้าไป การผ่าน หรือการใช้ทาง
และการนา หรือปล่อยสัตว์เลี้ยงเข้าไปภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ
พ.ศ. 2548
----------------------อาศัยอานาจตามความในมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 ซึ่ง
แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2528 และพระราชกฤษฎีก าโอนกรมป่า
ไม้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไปเป็นกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติแ ละสิ่งแวดล้อมและปรับปรุง
อานาจหน้าที่และกิจการ ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมป่าไม้ และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า
และพันธุ์ พืช กระทรวงทรั พยากรธรรมชาติแ ละสิ่ง แวดล้อ ม พ.ศ. 2546 อธิ บดี ก รมป่าไม้ออกระเบีย บไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการใช้ประโยชน์เกี่ยวกับเรื่องการเข้าไป
การผ่าน หรือการใช้ทาง และการนาหรือปล่อยสัตว์เลี้ยงเข้าไปภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2548”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ 3 บรรดาข้อบังคับ และคาสั่งอื่นใดในส่วนที่กาหนดไว้แ ล้วในระเบีย บนี้ หรือซึ่งขัดหรือ
แย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ 4 ในระเบียบนี้
“ทาง” หมายความว่า ทางทุก ประเภทในเขตป่าสงวนแห่งชาติ แต่ไม่รวมถึงทาง
ตามกฎหมายว่าด้วยทางหลวง
“สัตว์ เลี้ ยง” หมายความว่า ช้ าง ม้า ลา ล่อ โค กระบือ แพะ แกะ และสุก ร
ที่มีเจ้าของ
ข้อ 5 ป่าสงวนแห่งชาติแห่งใดที่ปรากฏว่ามีการเข้าไปใช้บริเวณภายในเขตป่าสงวนแห่งชาตินั้น
เป็นทางผ่านหรือทางเข้า – ออกเป็น ประจ า ให้จั งหวัด หรือหน่ วยงานที่ก รมป่าไม้ก าหนดพิจารณาเสนอ
ความเห็นต่อผู้ว่าราชการจังหวัดที่ป่านั้นตั้งอยู่ จัดให้มีการควบคุมการเข้าไปหรือผ่าน หรือ ใช้ทางภายในเขต
ป่าสงวนแห่งชาติ โดยประกาศกาหนดแนวทางที่อนุญาตให้เข้าไปหรือผ่ าน หรือ ใช้ทางได้ภายใน แนวทางที่
ประกาศไว้เท่านั้น
ประกาศก าหนดแนวทางที่อนุญาตตามวรรคหนึ่ง ให้ปิดผังแนวทางไว้ที่บ้านผู้ใหญ่บ้า น
ที่ทาการกานัน สภาตาบล องค์การบริห ารส่ว นตาบล และที่ว่า การอาเภอแห่งท้องที่ที่ป่า สงวนแห่งชาตินั้น
ตั้งอยู่ และให้ปิ ด ประกาศไว้ใ นที่ใกล้ เคียงกั บหลักเขตหรือป้ า ยหรือ เครื่องหมายที่ แ สดงแนวเขตป่า สงวน
แห่งชาตินั้นด้วย
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การใช้ทางนอกเหนือจากแนวทางที่ประกาศตามวรรคหนึ่ง จะใช้ได้โดยยื่นคาขอต่อหน่วยงานที่
กรมป่าไม้กาหนด ตามแบบ ป.ส. 27 ท้ายระเบียบนี้ พร้อมทั้งผังแสดงแนวทางที่จะขอใช้ และแสดงเหตุอันจาเป็น
ที่ไม่อาจใช้ทางตามวรรคหนึ่งได้
ข้อ 6 ผู้ใช้ประโยชน์ตามข้อ 5 ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขต่อไปนี้
(1) ห้ามนาเครื่ องมือหรือเครื่องใช้ในการตัดไม้ท าลายป่าเข้าไปด้วย เว้นแต่ได้รั บ
อนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นการเฉพาะครั้งคราว
(2) ต้องเข้าไปตามเส้นทางที่กาหนดไว้เท่านั้น
(3) ห้ามกระทาด้วยประการใด ๆ ให้เป็นอันตรายแก่สภาพป่า ไม้ หรือของป่า หรือทาให้
เสื่อมสภาพแก่ดิน หิน กรวด หรือทราย
ข้อ 7 ให้หน่วยงานที่กรมป่าไม้กาหนดพิจารณาคาขออย่างรอบคอบโดยคานึงถึงสภาพและ
สิ่งแวดล้อมที่อาจก่อให้เกิดความเสีย หายแก่ก ารบุก รุก ทาลายป่า หรือการขนส่งสิ่งของต้องห้ามที่อาจเปิด
โอกาสให้มีการหลีกเลี่ยงต่อการที่จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายเป็นประการแรก โดยอาจใช้ทางที่ข ออนุญาต
นั้น โดยสะดวกและพิจารณาถึงระยะทางที่ห่างจากแนวทางที่ประกาศแล้วว่ามากน้อยเพีย งใด สมควรที่จะ
อนุญาตให้เข้าไปหรือผ่านหรือใช้ทางหรือไม่ หากเห็นว่าสมควรอนุญาตให้ใช้แ นวทางตามที่ข ออนุญาตได้ ก็
ให้ออกหนังสืออนุญาต ตามแบบ ป.ส. 28 ท้ายระเบีย บนี้ และให้กาหนดผังแนวทางอนุญาตไว้ด้านหลัง
หนั งสื ออนุญ าตกั บ ก าหนดระยะเวลาที่ เ ห็น สมควรให้ ใช้ ทางนั้ นไว้ ด้ว ยแต่ไ ม่เ กิ นคราวละ 1 ปี ทั้ง นี้เ พื่ อ
ประโยชน์ในการควบคุมดูแลรักษาป่าสงวนแห่งชาติ หากเห็นว่าไม่สมควรอนุญาตก็ให้แ จ้งให้ผู้ข ออนุญาต
ทราบเป็นหนังสือภายในเจ็ดวันทาการ นับจากวันที่มีคาสั่ง
ข้อ 8 การใช้ทางในเขตป่าสงวนแห่งชาติแ ห่งใด โดยรถยนต์ทุก ชนิดหรือรถแทรกเตอร์นั้ น
จะต้องยื่นคาขอต่อหน่วยงานที่กรมป่าไม้กาหนด ตามแบบ ป.ส. 27 ท้ายระเบีย บนี้ พร้อมทั้งแสดงเขตที่ต้อง
ขอใช้ทาง และระบุวัน เวลา ที่จะขอใช้ทาง กับระบุหมายเลขทะเบียนรถยนต์หรือรถแทรกเตอร์ด้วย
ให้หน่วยงานที่กรมป่าไม้กาหนดตามวรรคหนึ่ง ออกหนังสืออนุญาตตามแบบ ป.ส. 28 ท้าย
ระเบียบนี้ โดยระบุหมายเลขทะเบีย นรถยนต์หรือรถแทรกเตอร์ และวัน เวลา ที่อนุญาตให้ใช้ทางได้ตามที่
เห็นสมควรไว้เป็นเงื่อนไขพึงปฏิบัติในหนังสืออนุญาตให้ใช้ทางด้วย
ในกรณี ที่ จ าเป็ น ต้ อ งใช้ ร ถยนต์ ห รื อ รถแทรกเตอร์ ที่ ไ ม่ ถู ก ต้ อ งตามหมายเลขทะเบี ย น
รถยนต์หรือรถแทรกเตอร์ที่ระบุไว้ในหนังสืออนุญาตนั้น ต้องแจ้งขอเปลี่ย นเป็นการชั่วคราวให้หน่วยงานที่
กรมป่าไม้กาหนดทราบโดยด่วนก่อนใช้ เมื่อหน่วยงานที่ก รมป่าไม้กาหนดพิจารณาแล้วเห็นสมควรอนุญาต
ให้บันทึกหมายเลขทะเบียนที่เปลี่ยนชั่วคราวไว้หลังใบอนุญาตนั้น พร้อมทั้งระยะเวลาที่เปลี่ยนชั่วคราวไว้ด้วย
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ข้อ 9 ป่าสงวนแห่งชาติป่าใดปรากฏว่า
(1) มีบริเวณที่จะปล่อยให้สัตว์เลี้ยงเข้าไปหากินในเขตป่าสงวนแห่งชาติได้
(2) มีบริเวณที่สมควรห้ามปล่อยสัตว์เลี้ยงเข้าไปในเขตป่าสงวนแห่งชาติ
ให้หน่วยงานที่ก รมป่าไม้ก าหนดพิจ ารณาเสนอความเห็นต่อผู้ ว่าราชการจังหวั ดที่ป่านั้ น
ตั้งอยู่ จัดให้ มีก ารควบคุมการนาหรือ ปล่อยสัตว์ เลี้ย งเข้าไปในเขตป่ าสงวนแห่ งชาติโดยประกาศก าหนด
บริเวณที่ อนุญาตให้นาหรือปล่อยสัตว์เลี้ ยงเข้าไปในบริเวณนั้น หรือห้ ามปล่อยสัตว์เลี้ ยงเข้าไปในบริเวณนั้ น
โดยปิดผังแสดงความหมายดังกล่าวไว้ที่บ้านผู้ใหญ่บ้าน ที่ทาการกานัน ที่สภาตาบล องค์การบริหารส่วนตาบล
และที่ว่าการอาเภอแห่งท้องที่ที่ป่าสงวนแห่งชาตินั้นตั้งอยู่ และให้ปิดประกาศไว้ในที่ใกล้เคียงกับหลัก เขตหรือ
ป้ายหรือเครื่องหมายที่แสดงแนวเขตป่าสงวนแห่งชาตินั้นด้วย
ในกรณีจาเป็นที่ไม่อาจนาหรือปล่อยสัตว์เลี้ยงเข้าไปในบริเวณที่มีประกาศอนุญาตตาม (1)
ให้ผู้ซึ่งมีความประสงค์จะขออนุญาตนาหรือปล่อยสัตว์เลี้ย งเข้าไปในบริเวณอื่น ซึ่งมิใช่เขตห้ามปล่อยสัตว์
เลี้ยงตาม (2) ยื่นคาขอต่อหน่วยงานที่กรมป่าไม้กาหนดตามแบบ ป.ส. 27 ท้ายระเบีย บนี้ พร้อมทั้ งผังแสดง
บริเวณที่จะขอใช้แ ละแสดงเหตุอันจ าเป็นที่ ไม่อาจปล่อยสั ตว์เลี้ย งในบริ เวณที่มี ประกาศอนุญาตและให้
นาความในข้อ 7 มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ 10 ผู้ใช้ประโยชน์ตามข้อ 9 ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้
(1) ต้องนาหรือปล่อยสัตว์เลี้ยงเข้าไปในบริเวณพื้นที่ที่กาหนดไว้เท่านั้น
(2) ต้องมีผู้ควบคุมดูแลสัตว์นั้นอย่างใกล้ชิด
(3) ห้ามนาเครื่องมือหรือเครื่องใช้ในการตัดไม้ทาลายป่าเข้าไปด้วย
(4) ห้ามกระทาด้วยประการใด ๆ ให้เป็นอันตรายแก่สภาพป่า ไม้ หรือ ของป่า หรือ
ทาให้เสื่อมสภาพแก่ดิน หิน กรวด หรือทราย
ข้อ 11 การเข้าไป การผ่าน หรือการใช้ทางภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ สาหรับส่วนราชการ
ที่เข้าไปปฏิบัติราชการตามอานาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามระเบียบนี้
ข้อ 12 ในหนังสืออนุญาตให้เข้าไปหรือผ่านหรือใช้ทางหรือนาหรือ ปล่อยสัตว์เลี้ย งเข้าไป
ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ตามระเบีย บนี้ ต้องระบุคาเตือนไว้ท้ายหนังสืออนุญาตเป็นข้อความแสดงว่า
หากผู้รับอนุญาตไม่ปฏิบัติตามระเบียบนี้หรือเงื่อนไขการอนุญาต อาจได้รับโทษตามประมวลกฎหมายอาญา
หรือกฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติ แล้วแต่กรณี
ข้อ 13 คาขออนุญาตเข้าให้เข้าไปหรือผ่านหรือใช้ทางหรือนาหรือปล่อยสัตว์เลี้ย งเข้าไป
ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติใด ที่อยู่ในระหว่างดาเนินการและยังไม่แ ล้วเสร็จในวันที่ระเบีย บนี้ใช้บังคับให้
ดาเนินการต่อไปตามแนวทางปฏิบัติเดิม จนกว่าจะแล้วเสร็จหรือจนกว่าจะดาเนินการได้ตามระเบียบนี้
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ข้อ 14 ให้อธิบ ดีก รมป่าไม้รัก ษาการตามระเบีย บนี้ และมีอานาจตีความ วินิจฉัย ปัญหา
เกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ คาวินิจฉัยของอธิบดีกรมป่าไม้ให้เป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2548
(ลงนาม) ฉัตรชัย รัตโนภาส
(นายฉัตรชัย รัตโนภาส)
อธิบดีกรมป่าไม้
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ป.ส. 27
คาขออนุญ าตเข้าไปหรือผ่านหรือใช้ทางหรือนาหรือปล่อยสัตว์เลี้ยงเข้าไปภายใน
เขตป่าสงวนแห่งชาติ
ตามมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507
เขียนที่……..……………..…………............
วันที่……….เดือน………………….พ.ศ…...…………..
ข้าพเจ้า……………………………………อายุ……….ปีสัญชาติ………..…...................
อาชีพ……………………………มีภูมิลาเนาอยู่บ้านเลขที่ ….……………………. ซอย/ถนน/...................
ทาง……………………………หมู่ที่...........ตาบล…………………………..อาเภอ……………………….
จังหวัด…………………….ขอยื่นคาขอต่อ................................……ดังมีข้อความต่อไปนี้
ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะขอรับอนุญาตนารถยนต์หรือรถแทรกเตอร์หมายเลข
ทะเบียน………………......ชนิด………….จานวน………….จากป่าสงวนแห่งชาติป่า…….……………..
ท้องที่ตาบล………………..………อาเภอ…………………………….จังหวัด……………โดยใช้ทางตาม
แนวทาง……………………………………………………………ถึง………………………………………
ตาบล……………….….……อาเภอ…..……………..…………จังหวัด………………………. ......ตั้งแต่
วันที่………เดือน……………………พ.ศ…………จนถึงวันที่………เดือน……………...พ.ศ……………
โดยมีระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่จะได้รับอนุญาตเป็นต้นไป
ข้าพเจ้ามีความประสงค์ จะขอรับอนุญาตนาหรือปล่อยสัตว์เลี้ยงชนิด …………..………
จานวน……………….ตัว เข้าไปภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่า …………………………………..……..
ท้องที่ตาบล………………………….อาเภอ…………………………..จังหวัด……………………..…….
ภายในเนื้อที่ ……………….ไร่……….……..งาน………………………..ตารางวา ซึ่งมิได้อยู่ในเขตห้าม
ปล่อยสัตว์เลี้ยง ตามประกาศของ………………………………………………………..ลงวันที่………...
เดือน….…..………...พ.ศ………...โดยขอนาหรือปล่อยสัตว์เลี้ยงตั้งแต่วันที่ …….…เดือน………………
พ.ศ…..………จนถึงวันที่……..เดือน……………..………..พ.ศ…………..โดยมีระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปี
นับแต่วันที่จะได้รับอนุญ าตเป็นต้นไป
ข้าพเจ้ารับ รองว่าจะปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการทุกประการ

คาเตือน
หมายเหตุ

(ลงชื่อ)………………………………….ผู้ยื่นคาขอ
ผู้ขออนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข และไม่ฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติ
ข้อความใดไม่ต้องการให้ขีดฆ่า
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ป.ส. 28
หนังสืออนุญาตให้เข้าไปหรือผ่านหรือใช้ทางหรือนาหรือปล่อยสัตว์เลี้ยงเข้าไป
ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ
เล่มที่…………..
ฉบับที่…………

ที่ทาการ…………….…………….………
วันที่………..เดือน……………………พ.ศ………….
อาศัย อานาจตามความในมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 และ
พระราชกฤษฎีกาโอนกรมป่าไม้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไปเป็นกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมและปรับปรุงอานาจหน้าที่และกิจการ ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมป่าไม้
และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2546
อธิบดีกรมป่าไม้อนุญาตให้ ……………………..…….… …อายุ………..ปี สัญชาติ………………..มี
ภูมิลาเนาอยู่บ้านเลขที่ ………..…………ซอย/ถนน/ทาง……………………ตาบล……………………...…
อาเภอ…………………..จังหวัด………….…………….เพื่อนารถยนต์หมายเลขทะเบียน …………………
หรือรถแทรกเตอร์หมายเลขทะเบียน ......................เข้าไปหรือผ่านหรือใช้ทาง โดยบรรทุก …………………
ชนิด……………………………..……………จานวน………………………………… จากป่าสงวนแห่งชาติ
ป่า..........................................................ท้องที่ตาบล……………………อาเภอ…………………………..
จังหวัด........................................ไปตามแนวทาง................................ .ถึง………………………..………
ตาบล………………………….….อาเภอ…………………………..จังหวัด………….…………….…….
ได้จนถึงวันที่ ………..เดือน……………….พ.ศ…………… เพื่อนาหรือปล่อยสัตว์เลี้ยงชนิด …………….
……………..…………….……….….……จานวน…………….…ตัว เข้าไปภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ
ป่า…...…………..…………….…………….…………………..…………….…………….…………
ท้องที่ตาบล………………………….….อาเภอ……………...………..จังหวัด………………….………..
ได้ตั้งแต่วันที่ ……….เดือน…………………...พ.ศ………..จนถึงวันที่……….….เดือน…………..……...
พ.ศ……………โดยห้ามมิให้นาหรือปล่อยสัตว์เลี้ยงชนิดอื่นเข้าไปในบริเวณดังกล่าวและห้ามมิให้นาหรือ
ปล่อยสัตว์เลี้ยงเข้าไปในเขตห้ามปล่อยสัตว์เลี้ยง
(ลงชื่อ)……..………………………….….ผู้อนุญาต
(…………..………………..………)
ตาแหน่ง ………………………………..
คาเตือน ผู้ฝ่าฝืนอาจได้รับโทษลหุโทษตามประมวลกฎหมายอาญา หรือตามกฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติ
หมายเหตุ ข้อความใดไม่ต้องการให้ขีดฆ่า
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ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการอนุญ าต
ให้ทาการปลูกสร้างสวนป่าหรือปลูกไม้ยืนต้นภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ
พ.ศ. 2548
-------------------------------------อาศัยอานาจตามความในมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 ซึ่ง
แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2528 และพระราชกฤษฎีกาโอนกรมป่าไม้
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไปเป็นกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติแ ละสิ่งแวดล้อมและปรับปรุง
อานาจหน้าที่และกิจการ ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมป่าไม้ และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า
และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติแ ละสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2546 อธิบดีก รมป่าไม้ โดยอนุมัติรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ออกระเบียบไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการอนุญาตให้ทาการปลูกสร้างสวนป่า
หรือปลูกไม้ยืนต้นภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2548”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2548 เป็นต้นไป
ข้อ 3 บรรดาระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับและคาสั่งอื่นใดในส่วนที่กาหนดไว้แ ล้วในระเบีย บ
นี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ 4 ในระเบียบนี้
4.1 “ป่าเสื่อมโทรม” หมายความว่า พื้นที่ป่าในบริเวณป่าสงวนแห่งชาติทั้งหมดหรือ
บางส่วน มีไม้มีค่าที่มีลักษณะสมบูรณ์เหลืออยู่ น้อย และป่านั้นยากที่จะกลับฟื้นคืนดีได้ตามธรรมชาติ โดยมี
ลูกไม้ ขนาดความสูงเกิน 2 เมตรขึ้นไป ขึ้นกระจายอยู่ทั่ วพื้นที่ ไม่เกิ นไร่ ละ 20 ต้น หรือมีไม้ ขนาดความโตวั ด
โดยรอบลาต้นตรงที่สูง 130 เซนติเมตร ตั้งแต่ 50-100 เซนติเมตร ขึ้นกระจายอยู่ทั่วพื้นที่ไม่เกินไร่ละ 8 ต้น หรือ
มีไม้ขนาดความโตเกิน 100 เซนติเมตร ขึ้นไป ขึ้นกระจายอยู่ทั่วพื้นที่ไม่เกินไร่ละ 2 ต้น หรือพื้นที่ป่าที่มีไม้เข้า
หลักเกณฑ์ทั้ง 3 ลักษณะดังกล่าวเมื่อรวมกันแล้วต้องมีจานวนไม่เกินไร่ละ 16 ต้น
4.2 “สวนป่า” หมายความว่า พื้นที่ที่ได้ทาการปลูกและบารุงรักษาพันธุ์ไม้ที่มุ่งหวัง
การใช้ประโยชน์จากเนื้อไม้เป็นหลัก
4.3 “พืชควบ” หมายความว่า พืชที่ปลูกในสวนป่าควบคู่กับพันธุ์ไม้ที่ปลูก
4.4 “ไม้ยืนต้น” หมายความว่า พันธุ์ไม้ขนาดใหญ่หรือไม้ที่มีผลและมีอายุยืนนาน
สามารถนาเนื้อไม้ไปใช้ประโยชน์ได้
4.5 “ไม้มีค่า” หมายความว่า ไม้ที่มีชื่อตามบัญชีที่กรมป่าไม้ ประกาศกาหนดให้
เป็นไม้มีค่า
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ข้อ 5 ให้อธิบ ดีก รมป่าไม้ รัก ษาการตามระเบีย บนี้ และมีอานาจตีความ วินิจฉัย ปัญหา
เกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ คาวินิจฉัยของอธิบดีกรมป่าไม้ ให้เป็นที่สุด
หมวด 1
การขออนุญ าต
ข้อ 6 ผู้ใดประสงค์จะขออนุญาตทาการปลูก สร้างสวนป่าหรือปลูก ไม้ยืนต้น ภายในเขต
ป่าสงวนแห่งชาติ ให้ยื่นคาขอต่อจังหวัดท้องที่ที่ป่านั้นตั้งอยู่หรือหน่วยงานที่ก รมป่าไม้กาหนด ตามแบบ
ป.ส. 29 ท้ายระเบียบนี้ พร้อมด้วยหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบคาขอ
ในกรณีที่ขออนุญาตเกิน 100 ไร่ ให้แนบโครงการที่แ สดงรายละเอีย ดเกี่ย วกับวัตถุประสงค์
ระยะเวลาเริ่มงาน เป้าหมายของโครงการและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการลงทุนประกอบด้วย
ผู้ขออนุญาตซึ่งเป็นนิติบุคคล นิติบุคคลนั้นต้องจดทะเบียนในประเทศไทย และผู้ถือหุ้น ส่วน
นิติบุคคลนั้นต้องมีสัญชาติไทย เกินร้อยละ 50 ของจานวนผู้ถือหุ้นหรือหุ้นส่วนนั้น ทั้งนี้ ไม่รวมถึงส่วนราชการ
หรือองค์การของรัฐ
ผู้ขออนุญาตซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา ต้องมีสัญชาติไทยและบรรลุนิติภาวะแล้ว
หมวด 2
หลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสภาพป่า
ข้อ 7 เมื่อจังหวัดหรือหน่วยงานที่กรมป่าไม้กาหนด ได้รับคาขออนุญาตตามข้อ 6 ให้เสนอคาขอ
ดังกล่าวพร้อมทั้งให้ความเห็นต่อผู้ว่าราชการจังหวัด ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับคาขออนุญาต
ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งพนักงานเจ้าหน้าที่ตั้งแต่ระดับ 5 ขึ้นไป ออกไปทาการตรวจสภาพป่า
ภายใน 15 วัน นับจากวันที่จังหวัดได้รับคาขออนุญาต
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตามวรรคสอง รายงานผลการตรวจสภาพป่า พร้อมทั้งให้ความเห็น
ประกอบการตรวจสภาพป่านั้นต่อจังหวัดตามแบบ ป.ส. 30 ท้ายระเบีย บนี้ ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ตรวจ
สภาพป่าเสร็จ
เมื่ อ ได้รั บ รายงานแบบ ป.ส.30 แล้ ว ให้ ผู้ ว่ าราชการจั งหวั ด ตรวจสอบพิจ ารณาและ
ทาความเห็นเสนอโดยตรงไปยังกรมป่าไม้ ภายใน 15 วัน นับจากวันที่ได้รับรายงาน แบบ ป.ส. 30 นั้น
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หมวด 3
การอนุญาตให้ทาการปลูกสร้างสวนป่าหรือปลูกไม้ยืนต้น
ข้อ 8 การอนุ ญ าตให้ ท าการปลู ก สร้ างสวนป่ าหรื อ ปลู ก ไม้ ยื น ต้ น ภายในเ ขตป่ า สงวน
แห่งชาติ ให้พิจารณาอนุญาตในจานวนพื้นที่แต่ละราย ครั้งละไม่เกิน 2,000 ไร่ โดยมีกาหนดระยะเวลาไม่เกิน
สามสิบปี
ข้อ 9 การอนุญาตตามข้อ 8 จะกระทาได้เมื่อพื้นที่ที่ขออนุญาตต้อง
9.1 ไม่เป็นพื้นที่ป่าซึ่งใช้ในการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการป่าไม้
9.2 ไม่อยู่ในพื้นที่ป่าที่มีสภาพเป็นป่าต้นน้าลาธาร ชั้นที่ 1 เอ ตามหลัก เกณฑ์แ ละ
วิธีก ารที่ได้ก าหนดชั้นคุณภาพลุ่มน้า ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2528 เมื่อวันที่ 21
ตุลาคม 2529 เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2531 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิก ายน 2532 เมื่อวันที่ 19 พฤศจิก ายน 2534
และเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2538
9.3 ไม่ มี ปั ญ หากั บ ราษฎรในพื้น ที่ แ ละบริ เ วณใกล้ เ คี ย ง และต้ อ งได้ รั บ ความ
เห็นชอบจากสภาตาบลหรือองค์การบริหารส่วนตาบลท้องที่ที่ป่านั้นตั้งอยู่
9.4 เป็นป่าเสื่อมโทรมตามข้อ 4.1 ในระเบียบนี้
ข้อ 10 การอนุ ญาตให้ใช้หนังสือ อนุญาตให้ทาการปลูก สร้างสวนป่า หรือปลูก ไม้ยืนต้ น
ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ตามแบบ ป.ส. 31 ท้ายระเบีย บนี้ หากมีเงื่อนไขที่ผู้อนุญาตกาหนดให้ผู้รับ
อนุญาตต้องปฏิบัติเพิ่มเติมให้ระบุไว้ในหนังสืออนุญาตด้วย
ข้อ 11 ภายในพื้นที่ที่ได้รับหนังสืออนุญาตให้ทาการปลูกสร้างสวนป่าหรือปลูก ไม้ยืนต้นนั้น
ถ้าปรากฏว่ามีไม้ขึ้นอยู่กีดขวางการดาเนินงานตามแผนการที่ได้กาหนดไว้ ให้ผู้รับอนุญาตตัดฟันออกได้เท่าที่
จาเป็นภายในขอบเขตตามแผนการประจาปีนั้นๆ เท่านั้น
ข้อ 12 บรรดาไม้ที่ได้ตัดฟันลงตามข้อ 11 ที่ใช้ประโยชน์ได้ให้ถือว่ายังเป็นของรัฐ ห้า ม
มิให้ทาลายหรือสุมเผาไม้ทิ้งเป็นอันขาด ผู้รับอนุญาตจะต้องรัก ษาไว้มิให้สูญหายหรือเสีย หายและให้เป็น
หน้าที่ของจังหวัดท้องที่ป่านั้นหรือหน่วยงานที่กรมป่าไม้กาหนดตรวจทาบัญชีประทับตราตามลักษณะของไม้ที่
จะนาไปใช้ ป ระโยชน์ ยกเว้ น ไม้ ฟื นไม่ ต้อ งประทับ ตรา และเสนอจาหน่า ยให้ แ ก่ ผู้ รับ อนุญ าตในอัต รา
สองเท่าค่าภาคหลวงสาหรับไม้กระยาเลยหรือไม้ฟืน และสามเท่าค่าภาคหลวงสาหรับไม้สัก ถ้าผู้รับอนุญาต
ไม่รับซื้อ ให้ทาการประมูลจาหน่ายตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุ ต่อไป
ข้อ 13 ในบริเวณที่ทาการปลูกสร้างสวนป่าหรือปลูกไม้ยืนต้นนั้น ถ้าผู้รับอนุญาตประสงค์ จะ
ทาการตัด สางขยายระยะไม้ ที่ ได้ ป ลูก ขึ้ นเพื่ อการบารุงสวนป่า ให้ ก ระท าได้ โดยแจ้ง ให้จัง หวัด ท้องที่หรื อ
หน่วยงานที่กรมป่าไม้กาหนดทราบก่อนตัด เพื่อจังหวัดหรือหน่วยงานที่ก รมป่ าไม้กาหนดจะได้สั่งเจ้าหน้าที่
ตรวจให้ตัดฟันและขายให้แก่ผู้รับอนุญาตตามอัตราที่กรมป่าไม้กาหนด
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ข้อ 14 เมื่อผู้รับอนุญาตประสงค์จะทาไม้ที่ปลูก ไว้เพื่อนาไปใช้ประโยชน์ให้ยื่นเรื่องราวต่อ
หน่วยงานที่กรมป่าไม้กาหนดเพื่อออกใบอนุญาตทาไม้ให้แ ก่ผู้รับอนุญาตเป็นอัน ดับแรกโดยให้ผู้รับอนุญาต
ชาระค่าภาคหลวงตามอัตราที่กาหนดในกฎกระทรวง
ข้อ 15 เมื่อมีการอนุญาตให้ทาการปลูกสร้างสวนป่าหรือปลูก ไม้ยืนต้นตามระเบียบนี้แล้ว
ให้ผู้รับอนุญาตรายงานสรุปผลการดาเนินงานตามแบบ ป.ส. 32 ท้ายระเบียบนี้ต่อจังหวัดท้องที่หรือหน่วยงานที่
กรมป่าไม้กาหนด ภายใน 60 วัน นับจากวันที่ได้ดาเนินการตามแผนปฏิบัติงานมาครบรอบปีทุกปีและให้
จังหวัดท้องที่หรือหน่วยงานที่กรมป่าไม้กาหนดรวบรวมรายงานให้กรมป่าไม้ ภายใน 30 วัน นับจากวันที่
ได้รับ รายงานนั้น
ข้อ 16 การให้เช่าหรือช่วงสิทธิ์แห่งหนังสืออนุญาตตามระเบียบนี้จะกระทามิได้ แต่ในกรณี
ที่ผู้รับอนุญาตถึงแก่ความตาย และทายาทหรือผู้จัดการมรดกประสงค์จะกระทาการตามหนังสืออนุญาตนั้น
ต่อไป ให้ยื่นคาร้องต่อจังหวัด ตามวิธีก ารที่กาหนดไว้ใน ข้อ 6 ภายในกาหนด 90 วัน นับจากวันที่ผู้รับ
อนุญาตถึงแก่ความตาย หากพ้นกาหนดนี้แล้วทายาทหรือ ผู้จัดการมรดกยังมิได้ยื่นคาร้องขอรับอนุญาตให้
ถือว่าสละสิทธิ์ในการใช้พื้นที่นั้น เว้นแต่กรณีที่มีเหตุสุดวิสัย อธิบดีก รมป่าไม้ จะพิจารณาผ่อนผันโดยความ
เห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นรายๆ ไปก็ได้
ความในวรรคหนึ่งให้ใช้บังคับแก่ผู้รับอนุญาตที่เป็นนิติบุคคลที่เลิกกิจการไปโดยอนุโลม
ข้อ 17 การขออนุญ าตในพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตเดิมสิ้นอายุก ารอนุญาต ผู้รับอนุญาตหรือผู้
ขออนุญาตต้องยื่นคาขออนุญาต ตามข้อ 6 เพื่อให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งเจ้าหน้าที่ออกไปทาการตรวจสภาพ
พื้นที่ให้ได้ข้อมูลปัจจุบันพร้อมกับตรวจสอบการดาเนินงานของผู้รับอนุญาตว่า ได้มีก ารปฏิบัติตามเงื่อนไข
ถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ แล้วให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาและจัดทาความเห็นเสนออธิบดีกรมป่าไม้
ในกรณีที่ไม่สามารถอนุญาตให้ผู้ขอเข้าทาประโยชน์ได้ในหมวดนี้ ด้วยเหตุใด ๆ ก็ดี ให้
ผู้อนุญาตแจ้งเหตุผลให้ผู้ขอทราบโดยไม่ชักช้า
ข้อ 18 ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ทาการปลูกสร้างสวนป่าหรือปลูก ไม้ยืนต้นอยู่ก่อนแล้วให้ถือว่า
ยังคงได้รับอนุญาต และให้ถือปฏิบัติตามระเบียบนี้ต่อไป
ข้อ 19 คาขออนุญาตเข้าทาการปลูกสร้างสวนป่าหรือปลู กไม้ยืนต้นในเขตป่าสงวนแห่งชาติ
ใดอยู่ในระหว่างดาเนินการและยังไม่แล้วเสร็จในวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับให้ดาเนินการต่อไป
ประกาศ ณ วันที่

17

มกราคม พ.ศ. 2548

(ลงนาม) ฉัตรชัย รัตโนภาส
(นายฉัตรชัย รัตโนภาส)
อธิบดีกรมป่าไม้
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ป.ส. 29
คาขออนุญ าตทาการปลูกสร้างสวนป่าหรือปลูกไม้ยืนต้นภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ
ตามมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507
-------------------------------------เขียนที่…………………………………………………...
วันที่……..เดือน…………………………………พ.ศ…………...
ข้าพเจ้า………………………………………อายุ……….ปี สัญชาติ…………………
อาชีพ…………………………………………………………..มีภูมิลาเนาอยู่บ้านเลขที่ …………………….
ซอย…………………………..ถนน…………………………..หมู่ที่ ……….ตาบล/แขวง……………………
อาเภอ/เขต………………………………จังหวัด…………………………………..โทร…………….………..
เป็นผู้มีอานาจลงชื่อแทนนิติบุคคล ชื่อ ……………………………………………………ตั้งอยู่ที่…………..
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
มีเอกสารแสดงฐานะการเป็นนิติบุคคลและเป็นผู้มีอานาจลงชื่อแทนนิติบุคคลตามที่แนบท้ายคาขอนี้
ขอยื่นคาขอต่อ ...............................................................………………………….........
ดังมีข้อความต่อไปนี้
ข้อ 1 ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะขออนุญาตเพื่อ ……………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
มีกาหนดเวลา………………..ปี ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่า ………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………
ตาบล…………………………อาเภอ…………………………………จังหวัด………………………………
เนื้อที่………………………….ไร่……………………งาน………………ตารางวา โดยมีอาณาเขตดังนี้
ด้านทิศเหนือ
จด…………………..วัดได้…………………….เมตร
ด้านทิศตะวันออก
จด…………………..วัดได้…………………….เมตร
ด้านทิศใต้
จด…………………..วัดได้…………………….เมตร
ด้านทิศตะวันตก
จด…………………..วัดได้…………………….เมตร
ข้อ 2 ในการยื่นคาขอ ข้าพเจ้ารับรองจะเป็นผู้นาหรือมอบให้ผู้แทนเป็นผู้นาพนักงาน
เจ้าหน้าที่ออกไปตรวจสภาพป่าในที่ที่ขอนี้ ตามวัน เวลาที่เจ้าหน้าที่นัดหมาย
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ข้อ 3 เมื่อข้าพเจ้าได้รับหนังสืออนุญาตแล้ว ข้าพเจ้ารับรองจะปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสืออนุญาตให้ถูกต้องทุกประการ
ข้อ 4 พร้อมกับคาขอนี้ ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานต่างๆ มาด้วยดังนี้
1. รายละเอียดของโครงการที่ขออนุญาต
2. แผนที่สังเขปแสดงบริเวณพื้นที่ที่ขออนุญาต
3. สาเนาหรือภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียน วัตถุประสงค์และผู้มีอานาจ
ลงชื่อแทนนิติบุคคลผู้ขออนุญาต พร้อมหลักฐานแสดงอุปกรณ์ในการทางาน
4. สาเนาหรือภาพถ่ายทะเบียนบ้านหรือสานักงานที่ทาการของนิติบุคคล
5. หลักฐานที่แสดงว่าได้รับความเห็นชอบจากสภาตาบลหรือองค์ก ารบริหารส่วน
ตาบลท้องที่ที่ป่านั้นตั้งอยู่
6. อื่นๆ ตามที่ทางราชการแจ้งให้นาส่ง ……………………………………

(ลงชื่อ) …………………………………ผู้ขออนุญาต

หมายเหตุ ได้รับค่าธรรมเนียมแบบพิมพ์คาขอจากผู้ยื่นคาขอแล้ว ตามใบเสร็จรับเงิน ฉบับที่...................
เล่มที่.................ลงวันที่ .........เดือน....................................พ.ศ. ..................
(ลงชื่อ) .............................................. ผู้รับคาขอ
(...........................................)
ตาแหน่ง .............................................
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ป.ส. 30
รายงานการตรวจสภาพป่าที่มีผู้ขออนุญ าตทาการปลูกสร้างสวนป่าหรือปลูกไม้ยืนต้น
ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ตามมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507
-----------------------------------1. ชื่อผู้ขอ………………………………………………..อายุ……ปี สัญชาติ…………..
อาชีพ………………………………………….ภูมิลาเนาอยู่บ้านเลขที่ ………..ซอย………………………
ถนน……………………………………หมู่ที่ …….ตาบล/แขวง……………………………………………..
อาเภอ/เขต…………………………………………………จังหวัด…………………………………………...
2. ชื่อป่า (ให้ระบุว่าพื้นที่ที่ข ออยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ หรือป่าที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้
รักษาไว้เป็นสมบัติของชาติหรือป่าที่จาแนกไว้เพื่อการใดหรือไม่ กาหนดโดยกฎกระทรวงหรือตามกฎหมายใด
ให้คัดสาเนาพร้อมทั้งแผนที่ท้ายกฎกระทรวงหรือมติคณะรัฐมนตรี แล้วแต่กรณีประกอบด้วย)
3. ที่ตั้งของพื้นที่ (ให้ระบุว่าตั้งอยู่ในหมู่ที่ ตาบล อาเภอและจังหวัดใดพร้อมกับแสดงจุด
ที่ตั้งและพื้นที่ข้างเคียงในแผนที่ท้ายกฎกระทรวงที่กาหนดป่านั้นให้เป็นป่าสงวนแห่งชาติแ ละแผนที่ระวาง
ของกรมแผนที่ทหาร มาตราส่วน 1: 50,000 ด้วย)
4. เนื้อที่ (ให้ระบุเป็นไร่ งาน และตารางวา)
5. อาณาเขตและเขตติดต่อพื้นที่ที่ขอ (ให้แ สดงอาณาเขตและเขตติดต่อไว้ทุก ด้านให้
ชัดเจนว่าทิศไหนจดอะไร เช่น ภูเขา ลาห้วย หรือติดต่ออะไร มีความกว้าง ยาว ด้านละเท่าใด และแสดง
ด้วยว่าพื้นที่ข้างเคียงมีผู้ใดเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครอง และเป็นที่ข องรัฐประเภทใด เช่น ให้เช่าหรือละทิ้ง
มีสภาพป่าอย่างใด)
6. ลักษณะภูมิประเทศ (ให้ระบุว่าเป็นที่ราบ เนินเขา ภูเขา หรือที่ลุ่มมีความลาดชันและ
สูงจากระดับน้าทะเลประมาณเท่าใด มีชนิดดินและหินประเภทใด เป็นป่าต้นน้าลาธารหรือไม่ มีลาห้วย
อะไรไหลผ่านหรือไม่ ถ้ามีไหลลงสู่ลาน้าที่สาคัญอะไรบ้างเป็นระยะทางประมาณเท่าใด)
7. ชนิดของป่าและสภาพป่า (ให้ระบุว่าเป็นป่าชนิดใด มีสภาพป่าเสื่อมโทรมหรือไม่
อย่างไร ถ้าเสื่อมโทรมให้ระบุด้วยว่าเนื่องจากเหตุใด)
8. พันธุ์ไม้ที่ขึ้นอยู่ (ให้ระบุว่าการแพร่พันธุ์เป็นไปตามธรรมชาติหรือไม่ ดีเลว อย่างไร
ชนิดของพันธุ์ไม้ที่สาคัญและไม่สาคัญมีปริมาณมากน้อยเพีย งใด ให้ทาการสารวจโดยวิธีทาแปลงตัวอย่าง
แบบ Line plot ให้ก ระจายทั่วทั้งพื้นที่ไม่น้อยกว่าร้อยละห้า ของพื้นที่ที่ข อแล้วจัดทาบัญชีแ สดงชนิดและ
ขนาดของไม้ยืนต้นที่มีขนาดโตตั้งแต่ 50 เซนติเมตรขึ้นไป วัดโดยรอบลาต้นตรงที่สูง 1.30 เมตร พร้อมกับ
แผนที่แสดงบริเวณที่นับไม้ด้วย)
9. สิ่งแวดล้อมข้างเคียง (ให้ระบุว่าอยู่ห่างจากหมู่บ้าน วัด สานักสงฆ์ ถนน ฯลฯ เป็น
ระยะทางประมาณเท่าใด)
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10. ประกาศป่าปิด (ให้ระบุว่าอยู่ในพื้นที่ที่ก องทัพภาคหรือสานัก นายกรัฐมนตรีประกาศ
ปิด ป่ า หรื อ ไม่ ถ้ า อยู่ ใ นพื้น ที่ ต ามประกาศดั งกล่ า ว ได้ รับ อนุ ญาตจากผู้ มี อ านาจแล้ ว หรื อไม่ ให้ แ นบ
หลักฐานการอนุญาตประกอบด้วย (ถ้ามี)
11. การอนุรักษ์ป่า (ให้ระบุว่าเป็นเขตอุทยานแห่งชาติหรือเขตรัก ษาพันธุ์สัตว์ป่า หรือเป็น
พื้นที่ที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าทดลองทางวิชาการหรือไม่ ถ้ามีให้แนบหลักฐานพร้อมทั้งแผนที่ประกอบด้วย)
12. อันตรายที่มีต่อป่านี้ (ให้ระบุภัย จากธรรมชาติ เช่น สัตว์ แมลง หรือ จากการ
กระทาของมนุษย์ มีมากน้อยเพียงใด หรือไม่ หากอนุญาตแล้วจะมีผลในทางระงับยับยั้งภัย ที่จะเกิดขึ้นได้
บ้างหรือไม่ มากน้อยเพียงใด)
13. การใช้ประโยชน์ในพื้นที่ (ให้ระบุว่าบริเวณใกล้เคีย งหรือแห่งเดีย วกับที่ข อนี้ เคยมี
การอนุญาตหรืออนุมัติให้ผู้ใดทาการใด เมื่อวัน เดือน ปีใด เป็นพื้นที่ปลูก สร้างสวนป่าของรัฐหรือไม่ ถ้า
เคยมีการอนุญาตและการอนุญ าตนั้นยังมีอายุอยู่ให้ระบุว่ามีอยู่กี่ราย และหมดอายุเมื่อใด ให้แ สดงไว้ใน
แผนที่ตามข้อ 2 ด้วย)
14. วัน เดือน ปี ที่ทาการตรวจสภาพป่า (ให้ระบุวัน เดือน ปี ที่เข้าทาการตรวจสภาพ
ป่าและวัน เดือน ปี ที่ตรวจสภาพป่าเสร็จสิ้น )
15. ความเห็นผู้ตรวจสภาพป่า (ให้พิจารณาว่าถ้าอนุญาตแล้วจะได้รับประโยชน์อย่างไรบ้าง
และป่าไม้จะได้รับความเสียหายมากน้อยเพียงใด หรือจะได้ประโยชน์แ ก่ป่าไม้เพิ่มขึ้นอย่างไร ควรอนุญาต
หรือไม่ พร้อมกับแนบภาพถ่ายสีแสดงสภาพพื้นที่ที่ทาการสารวจทุกด้านประกอบด้วย)

(ลงชื่อ)……………………………………….ผู้นาตรวจสภาพป่า
ตาแหน่ง ………………………………………

(ลงชื่อ)……………………………………….ผู้ตรวจสภาพป่า
ตาแหน่ง ………………………………………
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ป.ส. 31
หนังสืออนุญาตให้ทาการปลูกสร้างสวนป่าหรือปลูกไม้ยืนต้นภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ
…………………………………
เล่มที่……………………..
ที่ทาการ…………………………..
ฉบับที่……………………
วันที่………..เดือน………………พ.ศ………………
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507และ
พระราชกฤษฎีกาโอนกรมป่าไม้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไปเป็นกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมและปรับปรุงอานาจหน้าที่และกิจการ ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมป่าไม้ และ
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติแ ละสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2546 อธิบดี
กรมป่าไม้ โดยอนุมัติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติแ ละสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ ..……...เดือน
......................พ.ศ..........…...
อนุญาตให้………………………………………….อายุ…………..ปี สัญชาติ…………..
ภูมิลาเนาอยู่บ้านเลขที่ …………………….ซอย…………………….ถนน…………………..หมู่ที่…………
ตาบล/แขวง……………………………อาเภอ/เขต…………………………. จังหวัด……………………...
เข้าทาการภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่า …………………………………………………………………...
ในท้องที่ตาบล………………………….อาเภอ………………………………………จังหวัด……………….
เพื่อ
...…………………………………………………………………………………………………………..….…
…………………………………………………………………………………………………………...
เนื้อที่…………ไร่ …………..งาน………………ตารางวา จนถึงวันที่ ……..เดือน………..พ.ศ…………….
ตามแผนที่สังเขปท้ายหนังสืออนุญาตนี้โดยมีอาณาเขตดังต่อไปนี้
ทิศเหนือ
จด………………………………วัดได้…………………….เมตร
ทิศตะวันออก จด………………………………วัดได้…………………….เมตร
ทิศใต้
จด………………………………วัดได้…………………….เมตร
ทิศตะวันตก จด………………………………วัดได้……………………เมตร
ผู้รับอนุญาตจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่แนบท้ายหนังสืออนุญาตนี้
(ลงชื่อ) …………………………………..ผู้อนุญาต
(…………………………………)
ตาแหน่ง ……………………………………….
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ป.ส. 32
รายงานสรุปผลการปลูกสร้างสวนป่าหรือปลูกไม้ยืนต้น
ตามแผนปฏิบัติงาน ประจาปี ……………………………………ของ………………………………….
จังหวัด ………………………………
----------------------------------1. การดาเนินงาน
1.1 ได้ปลูกพันธุ์ไม้ชนิดต่างๆ จานวน …………………ไร่ มีรายละเอียดดังนี้
เนื้อที่ (ไร่)

ชนิดพันธุ์ไม้ที่
ปลูก

ระยะปลูก
(เมตร)

ปลูกซ่อม
(ต้น)

% รอดตาย

1.2 การเปลี่ยนชนิดพันธุ์ไม้ ……………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………
1.3 การหมายแนวเขตป่า ได้ทาการหมายแนวเขตสวนป่าเสร็จสิ้นแล้ว ปรากฏรายละเอีย ด
ตามแผนที่ที่แนบมาพร้อมนี้
1.4 การบารุงรักษาพันธุ์ไม้ที่ปลูก
1.4.1 การดายวัชพืช ได้ทาการดายวัชพืชในสวนป่าแปลงที่ ……………………..
จานวน…………ครั้ง เนื้อที่ …………ไร่
1.4.2 การพรวนดินหรือยกโคกรอบโคนต้นไม้หรือใส่ปุ๋ย ได้ดาเนินการในสวนป่า
แปลงที…
่ ………จานวน…………...ครั้ง เนื้อที่ ………..…..ไร่
1.4.3 การทาทางตรวจการ ได้ดาเนินการในสวนป่าแปลงที่ ……………………...
ระยะทาง………….เมตร
1.4.4 การทาแนวป้องกันไฟ ได้ดาเนินการในสวนป่าแปลงที่…………………….
ระยะทาง………….เมตร
1.5 การเตรียมกล้าไม้ สาหรับปลูกซ่อมได้เตรียมกล้าไม้ไว้ ……………………………..
จานวน…………………. กล้า
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2. การบารุงรักษาสวนเดิม (อายุ 2 - 6 ปี) ได้ทาการบารุงรักษาสวนเดิมที่มีอายุ 2 – 6 ปี
ดังต่อไปนี้
แปลงที่

ปลูกเมื่อ
ปี พ.ศ.

เนื้อที่
(ไร่)

ชนิดพันธุ์ไม้ที่ปลูก

ระยะปลูก
(เมตร)

ปลูกซ่อม
(ต้น)

กิจกรรมที่ปฏิบัติในการบารุงรักษาสวนเดิม
สวนป่าแปลงที่ ……………… ดายวัชพืช …………ครั้ง ซ่อมทางตรวจการหรือแนวป้องกัน………... .เมตร
“
------------------ “ ---------- “
“
------------- “
“
------------------ “ ---------- “
“
------------- “
“
------------------ “ ---------- “
“
------------- “
3. ความเห็นของผู้รับอนุญาต
…………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………
(ลงชื่อ) …………………………………..ผู้รับอนุญาต
(……………………………..……)
4. ความเห็นของเจ้าหน้าที่
4.1 ผู้ตรวจสอบมีความเห็นว่า …………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
(ลงชื่อ) …………………………………………
(….…………………………………..)
ตาแหน่ง ……………………………………..….
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4.2 จังหวัด.............................................. มีความเห็นว่า ………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
(ลงชื่อ)…………………………………………...
(….………..…………………………....)
ตาแหน่ง …………………………………………
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เงื่อนไขแนบท้ายหนังสืออนุญาต
ให้ผู้รับอนุญาตทาการปลูกสร้างสวนป่าหรือปลูกไม้ยืนต้นภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ
ตามหนังสืออนุญาต ฉบับที่ ………….เล่มที่………….ลงวันที่……….เดือน…………….พ.ศ…………..
ปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
1. ต้องไม่ทาการหรือยินยอมให้ตัวแทน คนงาน หรือลูกจ้าง กระทาการอย่างหนึ่งอย่างใด
ให้เป็นการเสื่อมเสียแก่สภาพป่าไม้ หรือของป่านอกเขตพื้นที่ที่ได้รับอนุญาต หากปรากฏว่ามีก ารกระทา
ดังกล่าว ให้เรียกปรับผู้รับอนุญาตในอัตราไร่ละ 2,000 บาท ถ้าทาให้ต้นไม้เสียหายให้เรีย กปรับในอัตราต้น
ละไม่เกิน 500 บาท
2. ต้ อ งปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายว่ า ด้ ว ยป่ า สงวนแห่ ง ชาติ หรื อ กฎหมายว่า ด้ ว ยการป่ า ไม้
ตลอดจนกฎกระทรวง ข้อกาหนด ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับหรือเงื่อนไขซึ่งออกตามกฎหมายดังกล่าวทั้ง
ที่ใช้อยู่ในขณะนี้และที่จะประกาศใช้บังคับต่อไป
3. ต้องจัดทาป้ายถาวรที่มีข นาดโตไม่น้อยกว่า 60 x 120 เซนติเมตร ติดไว้ใกล้เส้ นทาง
ณ จุดที่ผ่านเข้าพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตทุกเส้นทางให้เห็นได้ชัดเจน โดยระบุข้อความไว้ที่ป้ายว่า “............................
ได้รับอนุญาตให้ใช้พื้นที่แห่งนี้ตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้แล้ว” หากผู้รับอนุญาตไม่จัดทาป้ายให้แ ล้วเสร็จ
ภายในกาหนด 180 วัน นับจากวันที่ได้รับหนังสืออนุญาต ให้เรียกปรับผู้รับอนุญาตเป็นจานวนเงิน 2,000 บาท
และอีกวันละ 100 บาท จนกว่าจะทาเสร็จ
4. ต้องจัดทาหลัก เขตหรือเครื่องหมายหรือปลูก ต้นไม้ชนิดเดีย วกันเป็นการแสดงแนวเขต
พื้นที่ที่ได้รับอนุญาตไว้ทุกด้านให้เห็นได้อย่างชัดเจน หากผู้รับอนุญาตไม่จัดทาให้แ ล้วเสร็จภายในกาหนด
180 วัน นับจากวันที่ได้รับหนังสืออนุญาตให้เรียกปรับผู้รับอนุญาต เป็นจานวนเงิน 2,000 บาท และอีกวันละ
100 บาท จนกว่าจะทาเสร็จ
5. ต้องใช้พื้นที่ที่ได้รับอนุญาตเพื่อกิจการที่ขออนุญาตเท่านั้น จะนาไปใช้ในกิจการอื่นมิได้
6. ต้องยินยอมให้พนักงานเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไข การอนุญาต
ในพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตได้ทุกเวลา ในระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก และผู้รับอนุญาตจะต้องเป็น
ผู้นาตรวจ หากผู้รับอนุญาตไม่สามารถนาพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบด้ว ยตนเองได้ ต้องมอบอานาจเป็น
หนังสือให้ผู้หนึ่งผู้ใดเป็นผู้ดาเนินการแทน โดยผู้รับอนุญาตหรือผู้รับมอบอานาจจะต้องอานวยความสะดวก
ตามควรแก่กรณี และให้ปฏิบัติตามที่พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีอานาจได้สั่งเป็นหนังสือให้ปฏิบัติเพื่อให้เป็นไป
ตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้
7. ต้อ งคอยสอดส่ องตรวจตราระมัด ระวั งมิ ใ ห้มี ก ารบุก รุ ก แผ้ วถางป่ าในบริ เวณติด ต่ อ
ใกล้ เคี ย งหรือ ตามแนวทางเข้าออกพื้นที่ ที่ไ ด้รับ อนุ ญาต ถ้ามี ก ารกระท าอัน เป็ นความผิดตามกฎหมาย
ว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติ หรือกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ ผู้รับอนุญาตต้องแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่
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ทราบทัน ที หากพนัก งานเจ้าหน้าที่ ตรวจพบว่ามีความเสีย หายเกิดขึ้ นโดยที่ผู้ รับอนุญาตควรจะทราบแต่
ละเลยมิได้แจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบ ผู้รับอนุญาตจะต้องรับผิดชอบด้วย
8. ต้องดาเนินการเอง ในกรณีที่จาเป็นอาจมอบหมายให้ ผู้หนึ่งผู้ใดเป็น ผู้ดาเนินการแทนได้
แต่ถ้าเกิดความเสียหายใดๆ ขึ้น ผู้รับอนุญาตต้องรับผิดชอบในฐานะเป็นผู้ดาเนินการเองทั้งสิ้น
9. กรณีที่ภายหลังได้พบแร่หรือทรัพยากรอื่นอยู่ในพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตนั้น ทางราชการขอ
สงวนสิทธิ์ที่จะนาแร่หรือทรัพยากรนั้นออกมาใช้ที่รัฐเห็นว่าจาเป็นต้องทาออก เพื่อประโยชน์ของรัฐได้
10. ต้องจัดทาเส้นทางเพื่อสะดวกในการตรวจสวนป่าที่ผู้รับอนุญาตได้ปลูกไว้
11. ต้องเสนอแผนปฏิบัติงานประจาปีต่อจังหวัดท้องที่หรือหน่วยงานที่ก รมป่าไม้กาหนด
เพื่อขอรับความเห็นชอบก่อนถึงกาหนดการดาเนินงานอย่างน้อย 6 เดือน
12. ต้องปลูกต้นไม้ยืนต้นตามที่ระบุไว้ในหนังสืออนุญาตหรือต้นไม้ยืนต้นตามที่กาหนดไว้
13. ต้องทาการบารุงสวนป่าด้วยการกาจัดวัชพืชเพื่อช่วยการเจริญเติบโตของต้นไม้ ที่ปลูก
อย่างน้อยปีละสองครั้ง รวมทั้งป้องกันไฟ ป้องกันสัตว์ กาจัดแมลงและโรคพืชที่เป็นอันตรายต่อต้ นไม้ที่ปลูก
ไว้ด้วย
14. พื ช ควบที่ จ ะท าการปลู ก พร้ อ มกั บ การปลู ก สร้ า งสวนป่ า หรื อ ปลู ก ไม้ ยื น ต้ น ตาม
แผนปฏิบัติงานประจาปีต้องเป็นพืชที่ไม่มีอันตรายต่อต้นไม้ที่ปลูก
15. ต้องรายงานสรุป ผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจาปีตามแบบ ป.ส. 32
ให้ จัง หวั ดท้ องที่ห รือ หน่ วยงานที่ ก รมป่ าไม้ก าหนดทราบภายใน 60 วัน นั บจากวัน ที่ไ ด้ด าเนิน การตาม
แผนปฏิบัติงานมาครบรอบปีของทุกปี
16. ต้องจัดให้มีคนอยู่ประจารับผิดชอบในเขตพื้นที่ที่ได้รับอนุญาต และปฏิบัติตามคาแนะนา
ของพนักงานเจ้าหน้าที่
17. ต้องไม่ตัดต้นไม้ที่ปลูกขึ้นก่อนได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่
18. ต้ อ งท าการปลู ก สร้ า งสวนป่ า หรื อปลู ก ไม้ ยื น ต้ น ตามชนิ ด พั น ธุ์ ไ ม้ ที่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าต
ภายในกาหนด 2 ปี นับจากวันที่ได้รับหนังสืออนุญาต
19. ในกรณีทางกรมป่าไม้ มีความจาเป็นต้องใช้พื้นที่ดังกล่าวบางส่วน หรือทั้งหมด ผู้รับ
อนุญาตยินยอมให้ยกเลิกการอนุญาตได้ โดยไม่เรีย กร้องค่าชดเชยหรือค่าเสีย หายใดๆ ทั้งสิ้น ซึ่งกรมป่าไม้
จะแจ้งให้ผู้รับอนุญาตทราบก่อนไม่น้อยกว่า 180 วัน และผู้รับอนุญาตต้องเคลื่อนย้ายทรัพย์สินหรือสิ่งก่อสร้าง
ออกจากพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตให้เสร็จสิ้นภายใน 90 วันนับจากวันที่ก รมป่าไม้ ระบุวันที่จะเข้าใช้พื้นที่ดังกล่าว
นั้น หากพ้นก าหนดแล้วไม่ดาเนินการหรือดาเนินการไม่เสร็จสิ้น ผู้รับอนุญาตสละสิทธิ์ในทรัพย์สินหรือสิ่ง
ก่อสร้างนั้นให้เป็นของกรมป่าไม้
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20. เมื่อครบอายุการอนุญาตหรือถูกเพิกถอนการอนุญาตให้ผู้รับอนุญาตเคลื่อนย้ายทรัพย์ สิน
หรือสิ่งก่อสร้างของผู้รับอนุญาตออกจากพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตให้เสร็จสิ้นภายใน 90 วันนับแต่วันที่ครบอายุ
การอนุญาตหรือวันที่ถูก เพิก ถอนการอนุญาต หากพ้นกาหนดแล้วไม่ดาเนินการหรือดาเนินการไม่เสร็จสิ้น
ผู้รับอนุญาตสละสิทธิ์ในทรัพย์สินหรือสิ่งก่อสร้างนั้นให้เป็นของกรมป่ าไม้
21. ในกรณี ที่ผู้รั บ อนุญาตประสงค์ จะท าไม้ ที่ป ลูก ออกจากพื้น ที่ที่ไ ด้รั บอนุ ญาตจะต้อ ง
ดาเนินการขออนุญาตก่อนครบกาหนดอายุการอนุญาต และจะต้องทาไม้ออกให้เสร็จสิ้นภายใน 90 วัน นับ
แต่วันที่ครบอายุการอนุญาต หากพ้นกาหนดแล้ว ให้บรรดาไม้หรือไม้ยืนต้นที่ผู้รับอนุญาตปลูกขึ้นเป็นของรัฐ
22. หากผู้รับอนุญาตไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้จนเกิดความเสีย หายขึ้น หรือเมื่อได้มี
การเรียกปรับผู้รับอนุญาตตามเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้นแล้ว ผู้รับอนุญาตยังไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตาม เงื่อนไขอีก
อธิบดีกรมป่าไม้อาจสั่งพักใช้หนังสืออนุญาตมีกาหนดไม่เกิน 60 วันนับจากวันที่ออกคาสั่ง หรืออธิบดีกรมป่าไม้
โดยอนุมัติรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จะสั่งเพิกถอนหนังสืออนุญาตเสียก็ได้
โดยผู้รับอนุญาตจะฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายในกรณีใดๆ มิได้
23. เงื่อนไขอื่น (ถ้ามี)

(ลงชื่อ)…………………………………..ผู้อนุญาต
(…………………..……………..)
อธิบดีกรมป่าไม้

(ลงชื่อ)………………………………….ผู้รับอนุญาต
(..………………………………..)

