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คู่มือ 
การด าเนินการตามระเบียบฯ ซึ่งออกตามความในมาตรา 13 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ      

พ.ศ . 2507 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
------------------------------------------------------- 

 
  การขออนุญาตตามระเบียบฯนี้ ผู้ขออนุญาตจะต้องเป็นส่วนราชการหรือองค์การของรัฐ 
เท่านั้น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นสถานที่ปฏิบัติงานหรือเพ่ือประโยชน์ของรัฐต่าง ๆ เช่น ก่อสร้างสถานที่
ราชการ , โรงเรียน , ถนนหรือทาง , อ่างเก็บน้ า เป็นต้น  แต่หากกิจกรรมที่ขออนุญาตฯ ได้ถูกก าหนดไว้ใน
ระเบียบฯ ซึ่งออกตามความในมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม เช่น การสร้างวัด รวมตลอดถึง การจัดที่ดิน โดยส่วนราชการต่าง ๆ ให้ด าเนินการตามระเบียบฯ 
ดังกล่าว  
  การด าเนินการตามระเบียบฯ จะต้องด าเนินการ ดังนี้ 

1. ผู้ขออนุญาต 
1.1 จะต้องกรอกข้อมูลในแบบค าขออนุญาต (ปส.17)ให้ครบถ้วนถูกต้อง โดย

จ านวนเนื้อที่ที่ขออนุญาต จะต้องขอใช้พ้ืนที่ในจ านวนเนื้อที่ที่จ าเป็นต้องใช้ประโยชน์จริงเท่านั้น 
1.2 แนบเอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบค าขออนุญาต ได้แก่ 

- รายละเอียดโครงการ แบบแปลน หรือแผนผังโครงการ หรือกิจกรรมที่ขอ
อนุญาตและอ่ืน ๆ 

-  แผนที่แสดงจุดที่ต้ังบริเวณที่ขออนุญาต (แผนที่สังเขปและแผนที่ระวาง) 
      -  หนังสือมอบอ านาจ 
      -  ส าเนาทะเบียนบ้าน บัตรประจ าตัว (ผู้มอบและผู้รับมอบอ านาจ)  
     -   ความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท้องที่หรือองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น และบันทึกยินยอมแก้ไขปัญหาราษฎร หรือปัญหาใด ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นภายหลังจากที่ได้รับ
อนุญาตด้วยตนเอง  

     -  การขอใช้พ้ืนที่ที่มีวัตถุประสงค์หรือกิจกรรมการใช้ประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับ
สาขาวิชาใด จะต้องได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนว่า มีความเหมาะสมแล้ว เช่น การสร้าง
เตาเผาขยะ หรือที่ฝังกลบขยะมูลฝอย จะต้องให้กรมควบคุมมลพิษพิจารณาความเหมาะสมก่อนด้วย  

     -  กรณีการขอใช้พ้ืนที่มากกว่า 20 ไร่ ให้แนบรายงานเหตุผลและความจ าเป็นใน
การขอใช้พ้ืนที่ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากเจ้าสังกัดระดับกระทรวง  

1.3 ยื่นเร่ืองราวค าขออนุญาตพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องที่ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัดท้องที่                         
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1.4  ช าระเงินค่าธรรมเนียมแบบพิมพ์ค าขอ (ฉบับละ 1 บาท)  
1.5  น าเจ้าหน้าที่ตรวจสอบสภาพพ้ืนที่บริเวณที่ขออนุญาตตามก าหนดนัดหมาย  
1.6  ด าเนินการตามที่เจ้าหน้าที่แจ้งให้ทราบหรือทางราชการก าหนดให้ปฏิบัติหรือ

ละเว้นการปฏิบัติ 
  2. เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติ 
   2.1  ตรวจสอบค าขออนุญาตพร้อมเอกสารประกอบ หากไม่ครบถ้วนแจ้งให้ผู้ขอ
อนุญาตทราบโดยทันที 
   2.2  รายงานผู้ว่าราชการจังหวัดและประสานงานกับส านักงานป่าไม้สาขาจังหวัด
เพ่ือนัดหมายผู้ขออนุญาตท าการตรวจสอบพ้ืนที่ 

2.3  ตรวจสอบสภาพพ้ืนที่ ให้ได้รายละเอียดข้อมูลตามที่ก าหนดไว้ในแบบรายงาน
การตรวจสอบสภาพป่า (ปส.18) หากพ้ืนที่ที่ขออนุญาตเป็นพ้ืนที่ทับซ้อนหรือคาบเกี่ยวกับพ้ืนที่ที่อยู่
นอกเหนืออ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบของกรมป่าไม้  ให้ประสานงานกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องร่วม
ตรวจสอบยืนยันและให้ความเห็นประกอบการพิจารณาด้วย รวมทั้งให้จัดท าเอกสารประกอบการรายงาน 
เช่น 
        -  ลงต าแหน่งแสดงบริเวณพ้ืนที่ที่ขออนุญาตในแผนที่ท้ายกฎกระทรวง  แผนที่ 
1:50,000 แผนที่จ าแนกเขตการใช้ประโยชน์ทรัพยากรและที่ดินป่าไม้ในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ   ตามมติ
คณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่ 10 และ 17 มีนาคม 2535 แผนที่จ าแนกเขตการใช้ประโยชน์ที ่ดินในพื้นที่ป่า     
ชายเลน  แผนที่ก าหนดชั้นคุณภาพลุ่มน้ า  
             -  จัดท าแผนที่มาตราส่วนที่เหมาะสม  แสดงบริเวณที่ขออนุญาต  พร้อมลงค่าพิกัด
ทางภูมิศาสตร์ที่ได้จากเคร่ือง G.P.S.  

     -   ให้มีการถ่ายภาพสีแสดงบริเวณพ้ืนที่ที่ท าการตรวจสภาพป่า  โดยถ่ายภาพตรง
กลางแปลงที่ขออนุญาต  และกระจายออกทั้ง 8 ทิศ  รวมแล้วไม่น้อยกว่า  9  ภาพ. 

     -  ความเห็น ของเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบสภาพป่าว่า ควรอนุญาต หรือไม่ควร
อนุญาต  เนื่องจากเหตุผลใด (เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสภาพป่าจะต้องเป็นเจ้าหน้าที่ต้ังแต่ระดับ 5 ขึ้นไป) 

     -  เป็นพ้ืนที่ทับซ้อนกับพ้ืนที่ที่มีการอนุญาตให้บุคคลอ่ืนใช้พ้ืนที่ไว้อยู่ก่อนแล้ว
หรือไม ่  หรือเป็นกรณีที่ผู้ได้รับอนุญาตเดิมได้ให้ความยินยอมเป็นหนังสือแล้ว (ให้แนบหลักฐานประกอบ) 
   2.4  รายงานผลการตรวจสภาพป่า พร้อมทั้งให้ความเห็นประกอบต่อจังหวัดหรือ
หัวหน้าส านักงานป่าไม้สาขาจังหวัด ภายใน 30 วัน เพ่ือพิจารณาและท าความเห็นเสนอกรมป่าไม้ต่อไป
  3. หลักเกณฑ์ นโยบายและมติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวข้อง 

   3.1  หลักเกณฑ์ตามระเบียบฯ ก าหนดว่าพ้ืนที่ที่จะพิจารณาอนุญาตได้ จะต้องเป็น
พ้ืนที่ ดังนี้ 
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        -  ไม่เป็นพ้ืนที่ป่าซึ่งใช้ในการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการป่าไม้ 
        -  ไม่อยู่ในพ้ืนที่ก าหนดชั้นคุณภาพลุ่มน้ าชั้นที่ 1 เอ 
        -  ไม่มีปัญหากับราษฎรในพ้ืนที่และบริเวณใกล้เคียง และต้องได้รับความ
เห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท้องที่หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ป่านั้นต้ังอยู่ 

   3.2  นโยบาย 
        -  ให้หลีกเลี่ยงการใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่สวนป่าของรัฐ   
        -  ให้หลีกเลี่ยงการใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ที่ติดอยู่ในเขตพ้ืนที่ป่าเพ่ือการอนุรักษ์ 
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 10 และ 17 มีนาคม 2535 
        -  กรณี พ้ืนที่ที่ ขออนุญาตติดอยู่ ในเขตพ้ืนที่ป่าเพ่ือเศรษฐกิจ  ตามมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 10 และ 17 มีนาคม 2535 ให้ด าเนินการ ดังนี้  
    1.ให้ตรวจสอบว่าพ้ืนที่ที่ขออนุญาตเป็นพ้ืนที่ที่ได้ส่งมอบให้ส านักงานการ
ปฏิรูปที่ดินเพ่ือ เกษตรกรรม รับไปด าเนินการปฏิรูปที่ดินหรือไม่  หากเป็นพ้ืนที่ส่งมอบ  ให้ตรวจสอบด้วยว่าเป็น
พ้ืนที่ที่ไม่สมควรที่จะน าไปปฏิรูปที่ดิน  ซึ่งอยู่ในข่ายที่จะต้องกันคืนกรมป่าไม้อย่างไร หรือไม่  ให้แนบหลักฐาน
การกันคืนด้วย 
          2  กรณีเป็นพ้ืนที่ที่กรมป่าไม้มอบให้ส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม
น าไปปฏิรูปที่ ดิน และมิได้กันกลับคืนกรมป่าไม้ หากมีผู้มาขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ในที่ดินและที่ดินนั้น      
ยังไม่พ้นสภาพการเป็นป่าสงวนแห่งชาติ  ต้องได้รับหนังสือยืนยันจากส านักงานการปฏิรูปที่ ดินเพ่ื อ
เกษตรกรรม ว่าไม่ประสงค์จะน าพ้ืนที่ดังกล่าวไปด าเนินการปฏิรูปที่ดิน 
        -  ผู้ขออนุญาตจะต้องเป็นต้นสังกัดของหัวหน้าส่วนราชการ หรือจะต้องมี
หลักฐานการมอบอ านาจจากต้นสังกัดให้เป็นผู้ยื่นค าขอแทนด้วย  
        -  การพิจารณาให้ความเห็นของจังหวัด ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือผู้รักษา
ราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้ลงนามเสนอความเห็นชอบเร่ืองราวการขออนุญาตเข้าท าประโยชน์
ในเขตพ้ืนที่ป่าไม้ 
        -  ก ารพิจารณาเ ร่ือง ราวการขอใช้ พ้ืนที่ เ พ่ื อก่ อส ร้างโ รง เ รียน  ระ ดับ
ประถมศึกษา ให้พิจารณาในเนื้อที่ไม่เกิน 25 ไร่ และระดับมัธยมศึกษา เนื้อที่ไม่เกิน 50 ไร่  
        -  การพิจารณาเร่ืองราวการขอใช้พ้ืนที่เพ่ือก่อสร้างโครงการชลประทานขนาดเล็ก 
ให้จังหวัดเป็นผู้ยื่นเร่ืองราวค าขอ 

                  - การตรวจสอบและพิจารณาเร่ืองราวค าขอใช้ประโยชน์ที่ดินป่าไม้ทุกลักษณะ 
เจ้าหน้าที่ผู้ออกไปตรวจสอบสภาพป่าในคร้ังแรก ต้องใช้ดุลยพินิจโดยยึดหลักการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้
ประกอบการพิจารณาด้วย โดยไม่จ าเป็นว่าเมื่อผู้ขอยื่นค าขอมาในเนื้อที่เท่าใดแล้วต้องอนุญาตให้ในเนื้อที่
เท่านั้น หากเห็นว่าพ้ืนที่ที่ขออนุญาตบริเวณใดมีไม้ที่มีขนาดความโตต้ังแต่ 50 -100 ซม. หรือมีลูกไม้ขนาด
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เล็กขึ้นอยู่หนาแน่น ก็ไม่ควรพิจารณาอนุญาต หรือหากจะอนุญาตก็พิจารณากันพ้ืนที่บริเวณดังกล่าวออก 
โดยให้ระบุไว้ในแผนที่แสดงจุดที่ ต้ังให้ชัดเจนด้วยว่า ส่วนใดที่กันออก เนื้อที่เท่าใด เหลือพ้ืนที่ที่เห็นควร
อนุญาตได้เนื้อที่เท่าใด พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลและความจ าเป็นประกอบด้วย 
   3.3  มติคณะรัฐมนตรี 
        -  มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  26 มกราคม 2511 ข้อ 1 ก าหนดว่า บริเวณป่าที่
คณะรัฐมนตรีมีมติให้รักษาไว้เป็นสมบัติของชาติ หากทบวงการเมืองใดประสงค์ที่จะเข้าใช้ประโยชน์โดยไม่
ตัดพ้ืนที่ที่ขอใช้ประโยชน์ออก ให้เป็นอ านาจของกระทรวงเกษตร(ปัจจุบันเป็นกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม) พิจารณาอนุมัติได้โดยไม่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา 
         -  มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  8 กรกฎาคม 2523 เห็นชอบตามที่กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์เสนอ กรณีมีส่วนราชการใดเข้าท าประโยชน์ในพ้ืนที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาต ซึ่งเป็นการ
ปฏิบัติไม่ชอบด้วยกฎหมายเกี่ยวกับป่าไม้ ให้กรมป่าไม้พิจารณาด าเนินการตามกฎหมายโดยเด็ดขาด โดย
การเข้าท าประโยชน์ในพ้ืนที่ของส่วนราชการต่างๆ ทุกกรณี จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับป่าไม้ โดย
จะต้องได้รับอนุมัติให้ใช้พ้ืนที่จากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ปัจจุบันเป็นกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม) เสียก่อนจึงจะเข้าไปด าเนินการได้  
           -  มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2528  ก าหนดหลักเกณฑ์และ
วิธีการในการก าหนดชั้นคุณภาพลุ่มน้ าและข้อเสนอแนะมาตรการการใช้ที่ดินในเขตลุ่มน้ า ปิง – วัง 
           -  มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2529  ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ
ในการก าหนดชั้นคุณภาพลุ่มน้ าและข้อเสนอแนะมาตรการการใช้ที่ดินในเขตลุ่มน้ า ยม – น่าน 
        -  มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่   2  ธันวาคม  2529  ให้หลีกเลี่ ยงการสร้าง
ทางผ่านเขตพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเขตอุทยานแห่งชาติ เว้นแต่กรณีจ าเป็นอย่าง
ยิ่งที่ไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงได้ ให้ความกว้างของทาง รวมแล้วไม่เกิน 20 เมตร  
           -  มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2531  ก าหนดชั้นคุณภาพลุ่มน้ า
และข้อเสนอแนะมาตรการการใช้ที่ดินในเขตลุ่มน้ ามูลและชี 
           -  มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2532  ก าหนดชั้นคุณภาพลุ่มน้ า
ภาคใต้ และข้อเสนอแนะมาตรการการใช้ที่ดินในเขตลุ่มน้ า 
        -  มติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่  23  กรกฎาคม  2534  ให้ระงับการใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่
ป่าชายเลนโดยเด็ดขาด  โครงการที่สามารถจะด าเนินการในเขตพ้ืนที่ป่าชายเลนได้ จะต้องเป็นไปตามมติ
คณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่  22  สิงหาคม  2543  และวันที่  17  ตุลาคม  2543 
           -  มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2534  ก าหนดชั้นคุณภาพลุ่มน้ า
ภาคตะวันออก และข้อเสนอแนะมาตรการการใช้ที่ดินในเขตลุ่มน้ า 
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         -  มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 10  และ 17  มีนาคม  2535  จ าแนกเขตการใช้
ประโยชน์ทรัพยากรและที่ดินป่าไม้ เป็น 3 ประเภท ได้แก่ พ้ืนที่ป่าเพ่ือการอนุรักษ์ (โซน C) , พ้ืนที่ป่าเพ่ือ
เศรษฐกิจ (โซน E) และพ้ืนที่ป่าที่เหมาะสมต่อการเกษตรกรรม (โซน A) 
        -  มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2536 อนุมัติผ่อนผันให้ส่วนราชการที่
ด าเนินการตามโครงการพระราชด าริและโครงการเพ่ือความม่ันคง เข้าท าประโยชน์ในพ้ืนที่ป่าที่ขออนุญาตได้
เท่าที่จ าเป็นไปพลางก่อน จนกว่าจะได้รับอนุญาตตามระเบียบและกฎหมายที่ว่าด้วยป่าไม้ 
        -  มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  13 กันยายน 2537 อนุมั ติในหลักการให้
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เป็นผู้อนุญาตให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์การของรัฐ
เข้าท าประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ที่ก าหนดให้เป็นพ้ืนที่ป่าเพ่ือการอนุรักษ์เพ่ิมเติม 
เพ่ือด าเนินการตามโครงการที่มีความส าคัญของชาติอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ หรือเป็นการด าเนินการตาม
โครงการพระราชด าริ และพ้ืนที่นั้นไม่ขัดกับหลักเกณฑ์ตามระเบียบ กฎหมาย และมติคณะรัฐมนตรี อ่ืนใดที่
เกี่ยวข้องที่ได้ก าหนดทางปฏิบัติไว้แล้ว โดยให้หน่วยงานเจ้าของโครงการจัดท ารายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการตามโครงการประเภทต่างๆ ตามแนวทางปฏิบัติที่คณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติได้ก าหนดไว้ เพ่ือประกอบการพิจารณาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เป็นราย ๆ ไป (ปัจจุบันได้โอนมาเป็นของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) ก่อนที่
จะอนุมัติให้ใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ป่าเพ่ือการอนุรักษ์เพ่ิมเติม (ปรับปรุงโดยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 
พฤษภาคม 2538 และทบทวนโดยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2538) 
           -  มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2538  ก าหนดชั้นคุณภาพลุ่มน้ า
ภาคตะวันตก ภาคกลาง และลุ่มน้ าป่าสัก และการก าหนดชั้นคุณภาพลุ่มน้ าภาคเหนือและภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือส่วนอ่ืน ๆ (ลุ่มน้ าชายแดน) 
        - มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  25 มิถุนายน 2539  ให้ส่วนราชการและ
หน่วยงานของรัฐ ถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2532 (ที่ให้หลีกเลี่ยงการใช้พ้ืนที่
ลุ่มน้ า ชั้นที่ 1) โดยเคร่งครัด และให้ส ารวจ หากมีส่วนราชการหรือหน่วยงานหรือบุคคลใดเข้าใช้พ้ืนที่ลุ่มน้ า
ชั้นที่ 1 เอ โดยไม่ได้รับอนุญาตให้ด าเนินการตามกฎหมายอย่างจริงจัง 
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คู่มอื 
การด าเนินการตามระเบียบฯ ซึง่ออกตามความในมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ  

พ.ศ . 2507 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
------------------------------------------------------- 

 
  การขออนุญาตตามระเบียบฯนี้  ผู้ขออนุญาตซึ่งเป็นส่วนราชการหรือองค์การของรัฐ ต้องยื่น
ค าขอตามแบบ ป.ส. 20 หากเป็นบุคคลธรรมดา (มีสัญชาติไทยและบรรลุนิติภาวะแล้ว) หรือนิติบุคคล       
(จดทะเบียนในประเทศไทยและมีผู้ถือหุ้นหรือผู้เป็นหุ้นส่วนของนิติบุคคล ต้องมีสัญชาติไทยเกินสองในสาม
ของจ านวนผู้ถือหุ้นหรือผู้เป็นหุ้นส่วน และต้องถือหุ้นเกินกว่าคร่ึงหนึ่งของจ านวนหุ้นทั้งหมด)  ต้องยื่นค าขอ
ตามแบบ ป.ส. 21 โดยมีวัตถุประสงค์ตามที่ได้ก าหนดไว้ในระเบียบฯ ดังกล่าว 
  การด าเนินการตามระเบียบฯ จะต้องด าเนินการ ดังนี้ 

1. ผู้ขออนุญาต 
1.1 จะต้องกรอกข้อมูลในแบบค าขออนุญาต (ป.ส.20 หรือ ป.ส. 21 แล้วแต่กรณี)

ให้ครบถ้วนถูกต้อง ส าหรับกรณีการขออนุญาตเพ่ือสร้างวัดหรือส านักสงฆ์ จะต้องให้ผู้อ านวยการส านักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นผู้ลงนามในค าขออนุญาต เท่านั้น โดยจ านวนเนื้อที่ที่ขออนุญาต จะต้องขอใช้
พ้ืนที่ในจ านวนเนื้อที่ที่จ าเป็นต้องใช้ประโยชน์จริงเท่านั้น และจะต้องเป็นไปตามที่ระเบียบฯ ก าหนดไว้ 

1.2 แนบเอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบค าขออนุญาต ได้แก่ 
- ค าชี้แจง เกี่ยวกับเหตุผลและความจ าเป็นที่ต้องขออนุญาต 
- รายละเอียดโครงการ แบบแปลน หรือแผนผังโครงการ หรือกิจกรรมที่ขอ

อนุญาตและอ่ืน ๆ 
-  แผนที่แสดงจุดที่ต้ังบริเวณที่ขออนุญาต (แผนที่สังเขปและแผนที่ระวาง) 

      -  หนังสือมอบอ านาจ 
      -  ส าเนาทะเบียนบ้าน บัตรประจ าตัว (ผู้มอบและผู้รับมอบอ านาจ)  
     -   ส าเนาหลักฐานการจดทะเบียนนิติบุคคล หรือหนังสือรับรองการจดทะเบียน

นิติบุคคล  
     -  ความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท้องที่หรือองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น และบันทึกยินยอมแก้ไขปัญหาราษฎร หรือปัญหาใด ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นภายหลังจากที่ได้รับ
อนุญาตด้วยตนเอง  

     -  กรณีส่วนราชการขอใช้พ้ืนที่มากกว่า 20 ไร่ ให้แนบรายงานเหตุผลและความจ าเป็น
ในการขอใช้พ้ืนที่ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากเจ้าสังกัดระดับกระทรวง  
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     -  เงินมัดจ าค่าธรรมเนียมหนังสืออนุญาตหรือหนังสือค้ าประกันของธนาคารที่
เชื่อถือได้ ตามจ านวนเนื้อที่ที่ขออนุญาต ในอัตราเท่ากับอัตราค่าธรรมเนียมหนังสืออนุญาตตามกฎหมายว่า
ด้วยป่าสงวนแห่งชาติ 

     -  รายงานลักษณะทางธรณีวิทยาแหล่งแร่ (กรณีขออนุญาตเพ่ือการท าเหมืองแร่) 
     -  ความเห็นชอบกับรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการฯ จาก

ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (กรณีขออนุญาตเพ่ือการท าเหมืองแร่หรือ
กิจกรรมอ่ืนที่อยู่ในข่ายต้องจัดท ารายงานฯ) 

     -  หนังสือรับรองจากพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่ (กรณีขออนุญาต
เกี่ยวกับกิจการอันเกี่ยวเนื่องกับการท าเหมืองแร่) 

1.3  ยื่นเร่ืองราวค าขออนุญาตพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องที่ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัดท้องที่                         

1.4  ช าระเงินค่าธรรมเนียมแบบพิมพ์ค าขอ (ฉบับละ 1 บาท)  
1.5  น าเจ้าหน้าที่ตรวจสอบสภาพพ้ืนที่บริเวณที่ขออนุญาตตามก าหนดนัดหมาย  
1.6  ด าเนินการตามที่เจ้าหน้าที่แจ้งให้ทราบหรือทางราชการก าหนดให้ปฏิบัติหรือ

ละเว้นการปฏิบัติ 
  2. เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติ 
   2.1  ตรวจสอบค าขออนุญาตพร้อมเอกสารประกอบ หากไม่ครบถ้วนแจ้งให้ผู้ขอ
อนุญาตทราบโดยทันที 
   2.2  รายงานผู้ว่าราชการจังหวัดและประสานงานกับส านักงานป่าไม้สาขาจังหวัด-
เพ่ือนัดหมายผู้ขออนุญาตท าการตรวจสอบพ้ืนที่ 

2.3  เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบ ต้องเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ ต้ังแต่ระดับ 5 ขึ้นไป แต่ใน
กรณีการขออนุญาตเพ่ือการท าเหมืองแร่ในพ้ืนที่ที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติก าหนดชั้นคุณภาพลุ่มน้ า ชั้นที่ 1 
และชั้นที่ 2 หรือในพ้ืนที่ที่มีความลาดชันเกิน 35 องศา ต้องเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ต้ังแต่ระดับ 7 ขึ้นไปหรือ
เป็นเจ้าหน้าที่ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการตรวจสอบประทานบัตรเหมืองแร่ โดยต้องตรวจสอบสภาพ
พ้ืนที่ ให้ได้รายละเอียดข้อมูลตามที่ก าหนดไว้ในแบบรายงานการตรวจสอบสภาพป่า (ป.ส. 22) หากพ้ืนที่ที่
ขออนุญาตเป็นพ้ืนที่ทับซ้อนหรือคาบเกี่ยวกับพ้ืนที่ที่อยู่นอกเหนืออ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบของกรมป่าไม ้  
ให้ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมตรวจสอบยืนยันและให้ความเห็นประกอบการพิจารณาด้วย
รวมทั้งจัดท าเอกสารประกอบการรายงาน เช่น 

     -  จัดท าหัวข้อรายงานการส ารวจพ้ืนที่ขอประทานบัตรทับที่ป่าไม้ (กรณีขออนุญาต
ท าเหมืองแร่) ดังนี้ 
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หัวข้อรายงานการส ารวจพื้นท่ีขอประทานบัตรทับท่ีป่าไม้ 

ตอนท่ี 1 
ข้อความท่ัวไป 

 1. เร่ืองราวขอประทานบัตรท าเหมืองแร่ 
1.1 ชื่อผู้ขอ (เช่น นาย ก.) อยู่บ้านเลขที่เท่าใด ต าบล อ าเภอใด ระบุให้ชัด กรณีบริษัทหรือ

นิติบุคคลให้ระบุไว้ให้ชัดเจนว่า ผู้ใดเป็นผู้จัดการ หรือเป็นผู้รับผิดชอบ โดยให้ แนบ
หนังสือรับรองของกรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์ และหนังสือบริคณห์สนธิด้วย 
และในกรณีที่มีการมอบอ านาจให้ผู้มีอ านาจของบริษัทหรือนิติบุคคลเป็นผู้ลงลายมือชื่อ
ในหนังสือมอบอ านาจให้ถูกต้องครบถ้วน 

1.2 ค าขอประทานบัตร  ให้ระบุตามที่ฝ่ายทรัพยากรธรณีแจ้งมา  (เช่น ค าขอที่  82/2539 
เป็นต้น) 

 2. ที่ต้ังเร่ืองราวขอประทานบัตร 
2.1 ระบุชื่อป่าที่ขอประทานบัตรต้ังอยู่ ตามแผนที่จ าแนกประเภทที่ดินในท้องที่จังหวัด ซึ่ง

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบแล้ว ถ้าเป็นป่าที่มีหมายเลขด้วยก็ให้ระบุทั้งหมายเลขและชื่อป่า
พร้อมกับมติคณะรัฐมนตรีนั้นไปพร้อมกัน (เช่น ระบุป่า ก. หรือป่าหมายเลข 3 ตามมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ เดือน ปีใด หรือป่าสงวนแห่งชาติ ป่าใด ตามกฎกระทรวงฉบับที่
เท่าใด เป็นต้น) 

2.2 ระบุท้องที่ต าบล อ าเภอ จังหวัด 
2.3 พ้ืนที่ที่ขอประทานบัตรอยู่ในเขตแบ่งชั้นคุณภาพลุ่มน้ าชั้นใด ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ

วันที่ เดือน ปีใด ให้ระบุจุดที่ต้ังลงในแผนที่แสดงชั้นคุณภาพลุ่มน้ าและลงลายมือชื่อ
ก ากับด้วย 

2.4 พ้ืนที่ที่ขอประทานบัตรอยู่ในเขตจ าแนกการใช้ประโยชน์ทรัพยากรและที่ดินป่าไม้ ตาม
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 10 และ 17 มีนาคม 2535 ประเภทใด ให้ระบุจุดที่ต้ังลงใน
แผนที่แสดงเขตจ าแนกฯ และลงลายมือชื่อก ากับด้วย 

2.5 ให้จัดท าแผนที่มาตราส่วนที่เหมาะสมก ากับแสดงรายละเอียดบริเวณพ้ืนที่ขอประทาน
บัตรให้สอดคล้องกับจุดพิกัดที่ได้จากระบบ G.P.S. ในแผนที่มาตราส่วน 1 : 50,000 
และลงลายมือชื่อก ากับด้วย 

 3. เนื้อที่และอาณาเขตของที่ขอประทานบัตร 
3.1 ให้ระบุว่าที่ขอประทานบัตรมีจ านวนเนื้อที่เท่าใด (หากอยู่ในเขตป่าหลายประเภทให้

แยกเนื้อที่ของประทานบัตรแต่ละป่าให้ชัดเจน) 
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3.2 ความกว้างยาวแต่ละด้านให้ระบุเป็น “เมตร” ว่าด้านทิศไหนยาวกี่เมตร จดอะไร 
3.3 ให้แนบแผนที่ค าขอประทานบัตร แผนที่แสดงจุดที่ ต้ัง มาตราส่วน 1 : 50,000 ของกรม

แผนที่ทหาร และรายละเอียดเกี่ยวกับปริมาณ มูลค่า และค่าภาคหลวงแร่ ตามที่ฝ่าย
ทรัพยากรธรณีส่งมาแนบกับรายงานด้วย 

ตอนท่ี 2 
ข้อความเก่ียวกับสภาพป่าและชนิดไม้ 

 4. สภาพป่าในที่ขอประทานบัตรและที่ใกล้เคียง 
  4.1 สภาพป่าในที่ประทานบัตร ให้ระบุว่า 
        (ก) เป็นป่าชนิดใด เช่น เป็นป่าดงดิบหรือป่าเต็งรัง เป็นต้น 

(ข) สภาพป่าสมบูรณ์เพียงใด เคยผ่านการแผ้วถางมาก่อนหรือไม่ หรือหมดสภาพป่าแล้ว 
(ค) มีไม้และของป่าหวงห้ามชนิดใดอยู่บ้าง 
(ง) พ้ืนที่ป่าในบริเวณที่ขอประทานบัตรนั้น เป็นพืดผืนเดียวติดต่อกัน หรือเป็นหมู่เป็นหย่อม 

อย่างไร 
4.2 สถานที่อยู่ใกล้เคียงหรือติดต่อกับที่ขอประทานบัตร ให้บรรยายสภาพทั่วไปท านอง

เดียวกับข้อ 4.1 
4.3 ถ้าบริเวณที่ขอนั้นมีที่กรรมสิทธิ์อยู่เป็นบางส่วน ให้รายงานให้ชัดแจ้งว่า ที่กรรมสิทธิ์มี

เนื้อที่กี่ไร่ เป็นที่ป่ากี่ไร่ มีแนวเขตติดต่อกันอย่างไร ระบุไว้ในแผนที่ด้วย และจะต้องแนบ
ส าเนาหลักฐานการได้มาซึ่งที่ ดินกรรมสิทธิ์และหนังสือยินยอมของเจ้าของที่ ดิน 
ประกอบรายงานด้วย 

4.4 ให้ถ่ายภาพสีแสดงบริเวณพ้ืนที่ที่ขออนุญาตให้เห็นสภาพป่าหรือพ้ืนที่ทั้งสี่ด้าน รวมทั้ง
การแสดงหลักเขตด้วย (ถ้ามี) โดยไม่จ ากัดว่าจะมีภาพถ่ายเพียง 4 ด้าน เท่านั้น แต่รวม
แล้วต้องไม่น้อยกว่า 9 ภาพ และให้ใช้ภาพถ่ายตัวจริงเพ่ือประกอบการพิจารณา 

5. ลักษณะภูมิประเทศในที่ขอประทานบัตรและที่ใกล้เคียง ให้แยกบรรยายเป็น 2 ข้อ คือ ในที่ขอ     
    ประทานบัตรข้อหนึ่ง และบริเวณใกล้เคียงที่ขอประทานบัตรอีกข้อหนึ่ง โดยมีสาระส าคัญที่จะต้อง  
    ระบุ คือ   

5.1 ลักษณะพ้ืนที่บรรยายให้ชัดเจนว่า เป็นที่ราบที่เนินเขาหรือภูเขา ถ้าเป็นที่เนินเขาหรือ
ภูเขา ให้ระบุว่า มีลักษณะเป็นภูเขาโดดเด่ียว หรือเป็นเทือกเขาติดต่อกัน บริเวณที่ขอ
ประทานบัตรซึ่งไม่ใช่ที่ราบ ให้ระบุว่ามีความลาดชันกี่องศา อยู่สูงจากระดับน้ าทะเล
ประมาณเท่าใด 
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5.2 มีล าคลองหรือสายน้ าไหลผ่านพ้ืนที่ขอประทานบัตรหรือไม่ ถ้ามีล าคลองหรือสายน้ า
ไหลผ่าน ล าคลองหรือสายน้ านั้นมีน้ าไหลตลอดปีหรือแห้งในฤดูแล้ง 

ตอนท่ี 3 
ข้อความเก่ียวกับการบ ารุงรักษาป่า 

 6. การคุ้มครองและสงวน 
6.1 กรณีพ้ืนที่ที่ขออยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ให้ระบุว่าจุดที่ต้ังพ้ืนที่ที่ขออยู่ในเขตป่าสงวน

แห่งชาติ ป่าใด (ชื่อป่า) ตามกฎกระทรวงฉบับที่เท่าใด ให้ระบุจุดที่ต้ังลงในแผนที่ท้าย
กฎกระทรวง และลงลายมือชื่อก ากับด้วย 

6.2 กรณีพ้ืนที่ที่ขออยู่ในเขตป่าที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้รักษาไว้เป็นสมบัติของชาติ ให้
ตรวจสอบกับแผนที่จ าแนกประเภทที่ดิน ท้ายมติคณะรัฐมนตรี ให้เป็นที่แน่ชัดว่า อยู่ใน
เขตป่าใด (ชื่อป่า) หมายเลขอะไร (กรณีที่มีหมายเลขก ากับชื่อป่าด้วย) ต้องระบุให้ครบ 

6.3 กรณีพ้ืนที่ที่ขอไม่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติหรือป่าที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้รักษาไว้เป็น
สมบัติของชาติ (ตามข้อ 6.1 และ 6.2) ก็ให้ระบุไว้ในรายงานให้ชัดแจ้งว่า “พ้ืนที่ที่ขอไม่
อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติหรือป่าที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้รักษาไว้เป็นสมบัติของชาติ” 

6.4 ให้ระบุที่ขอประทานบัตรว่าอยู่ในเขตพ้ืนที่ดังนี้ หรือไม่ 
       - เขตอุทยานแห่งชาติ 
  - เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า 
  - เขตห้ามล่าสัตว์ป่า 
  - วนอุทยาน 
   - พ้ืนที่ป่าซึ่งใช้ในการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการป่าไม้ 
  - บริเวณที่มีทิวทัศน์สวยงามอันควรรักษาไว้ 
  - บริเวณที่ควรรักษาไว้เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า 

 - บริเวณที่มีประกาศส านักนายกรัฐมนตรีหรือประกาศของทางราชการทหาร ห้ามมิให้
บุคคลเข้าไปหรืออาศัยอยู่ หากอยู่ในบริเวณดังกล่าวได้รับอนุญาตจากผู้มีอ านาจตาม
ประกาศ (ผอ.ปค.จังหวัด) แล้วหรือไม่ ให้แนบหลักฐานการอนุญาตประกอบรายงาน
ด้วย  

 7. แผนการและโครงการ 
  7.1 ให้ระบุว่าพ้ืนที่ที่ขออยู่ในเขตป่าโครงการท าไม้ป่าใด หรือไม่ อย่างไร 

7.2 ให้ระบุว่าพ้ืนที่ที่ขออยู่ในพ้ืนที่ปลูกสร้างสวนป่าของรัฐหรืออยู่ในโครงการปลูกสร้างสวน
ป่าระยะเวลา 5 ปี หรือไม่ 
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ตอนท่ี 4 
ข้อความเก่ียวกับการท าเหมืองแร่ 

 8. ชนิดแร่และชนิดเหมืองแร่ ให้ระบุรายละเอียดไว้ในบันทึกรายงานการส ารวจ ดังนี้ 
  8.1 ชนิดแร่ (เช่น ระบุว่า เป็นแร่ดีบุก แร่ฟลูออไรท์ ฯลฯ)  

8.2 วิธีการท าเหมืองแร่ (เช่น ระบุว่า จะท าเหมืองโดยวิธีเหมืองแล่น เหมืองสูบ เหมืองเจาะงัน 
เหมืองหาบ เป็นต้น) 

8.3 รายงานว่าการท าเหมืองแร่ชนิดนั้น โดยวิธีที่ขอจะท าให้เกิดความเสียหายแก่ป่าไม้
บริเวณใกล้เคียงประการใดบ้าง 

 9. สภาพแห่งการท าเหมืองแร่ ให้ระบุว่า 
9.1 แร่ในพ้ืนที่ที่ขอนั้นเป็นทางแร่หรือลานแร่ ตามที่ทางฝ่ายทรัพยากรธรณีท้องที่แจ้งมา

หรือไม ่
9.2 มีปริมาณแร่เท่าใด มูลค่าแร่เท่าใด การท าเหมืองแร่ในบริเวณนั้นออกมาจะท าให้รัฐได้

ค่าภาคหลวงแร่เท่าใด 
9.3 บริเวณใกล้เคียงมีหมู่เหมืองหรือมีเหมืองอ่ืนเปิดการท าเหมืองหรือได้รับประทานบัตรอยู่บ้าง 

หรือไม ่
9.4 บริเวณใกล้เคียงพ้ืนที่ขอประทานบัตร มีหมู่บ้านสวน นา หรือบ้านเรือนของราษฎรอยู่ 

หรือไม ่
9.5 ให้เจ้าหน้าที่ผู้ส ารวจรายงานว่า เส้นทางที่ผู้ขอจะใช้ในการด าเนินกิจการที่มีอยู่เดิมแล้ว 

จ าเป็นจะต้องผ่านทางหรือใช้ทางภายในเขตอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า    
วนอุทยาน เขตห้ามล่าสัตว์ป่า พ้ืนที่ปลูกสร้างสวนป่าของรัฐหรือไม่ หากจ าเป็นต้องผ่านทาง
หรือใช้ทางภายในเขตพ้ืนที่ ดังกล่าว ขอให้เจ้าหน้าที่ผู้ส ารวจและผู้ขอรับอนุญาต
ประสานงานกับหัวหน้าหน่วยงานผู้รับผิดชอบดูแลพ้ืนที่ดังกล่าว เพ่ือขอรับความเห็นชอบ
ในการผ่านทางหรือใช้ทางเสียก่อน 
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ตอนท่ี 5 
รายงานเก่ียวกับค่าชดเชยป่าไม้เสียหาย 

 10. การส ารวจ 
  ให้รายงานว่าข้าราชการผู้ใด ต าแหน่งอะไร เป็นผู้ส ารวจและส ารวจโดยวิธีใด เมื่อวันที่ เดือน 
ปีใด (ในกรณีพ้ืนที่อยู่ในลุ่มน้ าชั้นที่  1 ชั้นที่ 2 หรือมีความลาดชันเกิน 35 องศา ให้ระบุคุณสมบัติของ
เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบด้วย) 
 11. ผลการส ารวจ ต้องระบุให้ครบถ้วน ดังนี้ 
  11.1 เป็นพ้ืนที่ป่าหรือที่กรรมสิทธิ์ คิดเป็นเนื้อที่อย่างละกี่ไร่ 

11.2 ให้ท าการส ารวจนับไม้หวงห้ามที่มีขนาดความโตต้ังแต่ 50 เซนติเมตร ขึ้นไป โดยวัด
รอบล าต้นตรงที่สูง 130 เซนติเมตร จากระดับพ้ืนดิน โดยตลอดเนื้อที่ประทานบัตร 
(100%) มีจ านวนกี่ต้น ปริมาตรกี่ลูกบาศก์เมตร คิดเป็นมูลค่าภาคหลวงเท่าใด (แนบ
บัญชีไม้ไปด้วย) โดยให้แยกจ านวนไม้หวงห้ามที่มีขนาดความโตต้ังแต่ 50 – 100 ซม. 
มีอยู่จ านวนกี่ต้น และที่มีขนาดความโตเกิน 100 ซม. มีจ านวนกี่ต้น (บัญชีไม้แยก
ตามประเภทป่าไว้ด้วย) 

11.3 ในการตรวจสอบให้พิจารณาใช้ดุลยพินิจ โดยยึดหลักการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้
ประกอบการพิจารณาด้วย โดยไม่จ าเป็นว่าเมื่อผู้ขอยื่นค าขอมาในเนื้อที่เท่าใดแล้ว
ต้องอนุญาตให้ในเนื้อที่เท่านั้น หากเห็นว่าพ้ืนที่ที่ขออนุญาตบริเวณใดมีไม้ที่มีขนาด
ความโตต้ังแต่ 50 -100 ซม. หรือมีลูกไม้ขนาดเล็กขึ้นอยู่หนาแน่น ก็ไม่ควรพิจารณา
อนุญาต หรือหากจะอนุญาตก็พิจารณากันพ้ืนที่บริเวณดังกล่าวออก โดยให้ระบุไว้ใน
แผนที่ค าขอประทานบัตร และแผนที่แสดงจุดที่ต้ังให้ชัดเจนด้วยว่า ส่วนใดที่กันออก 
เนื้อที่เท่าใด เหลือพ้ืนที่ที่เห็นควรอนุญาตได้เนื้อที่เท่าใด พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลและ
ความจ าเป็นประกอบรายงานด้วย 

11.4 กรณีพ้ืนที่ขอประทานบัตรมีความลาดชันเกิน 35 องศา และเป็นต้นน้ าล าธารที่ส าคัญ
ให้ผู้ตรวจสอบพิจารณาว่าการท าเหมืองแร่ในบริเวณดังกล่าว จะท าให้เกิดความ
เสียหายแก่สภาพป่า และเป็นการท าลายต้นน้ าล าธารในลุ่มน้ าประเภทใด หรือไม่ 

11.5 พ้ืนที่ที่ขอมีปัญหากับราษฎรในพ้ืนที่ และบริเวณใกล้เคียงหรือไม่ ให้บันทึกไว้เป็น
หลักฐานด้วย 

11.6 พ้ืนที่ที่ขอได้รับความเห็นชอบจากสภาต าบลหรือองค์การบริหารส่วนต าบลท้องที่
หรือไม่ ให้แนบหลักฐานประกอบรายงานด้วย 
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11.7 ให้แนบบันทึกการตรวจสอบพิจารณาของคณะกรรมการระดับจังหวัดที่ผู้ว่าราชการ
จังหวัดแต่งต้ังให้ท าการตรวจสอบตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทยประกอบ
รายงานด้วย 

11.8 กรณีการขอต่ออายุประทานบัตรและการขอต่ออายุหนังสืออนุญาตของทางฝ่ายป่าไม้ 
ให้ตรวจสอบรายงานไปด้วยว่า พ้ืนที่ได้ผ่านการท าเหมืองไปแล้วจ านวนเท่าใด เหลือ
เนื้อที่เท่าใด และในช่วงการอนุญาตคร้ังก่อน ผู้รับอนุญาตได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขใน
การอนุญาตถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ 

11.9 เป็นพ้ืนที่ทับซ้อนกับบริเวณที่ทางราชการป่าไม้เคยอนุญาตให้บุคคลอ่ืนท าประโยชน์
อยู่ก่อนแล้วหรือไม่ 

 
ตอนท่ี 6 

ความเห็นของผู้ส ารวจ 
12. ความเห็นของผู้ส ารวจ ให้ระบุว่าผู้ส ารวจเห็นควรอนุญาตหรือไม่อนุญาต เพราะเหตุผลใด โดย

ให้ผู้ส ารวจลงนามไว้เป็นหลักฐานพร้อมต าแหน่ง สังกัด หากมีการร่วมตรวจสอบมากกว่า 1 คน 
จะต้องลงนามไว้เป็นหลักฐานทุกคน 

13. ความเห็นของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดท้องที่  ให้ระบุความเห็นของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดท้องที่ว่าเห็นควรอนุญาตหรือไม่ 

      
 
 

         -  ลงต าแหน่งแสดงบริเวณพ้ืนที่ที่ขออนุญาตในแผนที่ท้ายกฎกระทรวง  แผนที่ 
1:50,000 แผนที่จ าแนกเขตการใช้ประโยชน์ทรัพยากรและที่ดินป่าไม้ในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ  ตามมติ
คณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่  10 และ 17  มีนาคม  2535   แผนที่จ าแนกเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินในพ้ืนที่ป่าชายเลน  
แผนที่ก าหนดชั้นคุณภาพลุ่มน้ า  
             -  จัดท าแผนที่มาตราส่วนที่เหมาะสม  แสดงบริเวณที่ขออนุญาต  พร้อมลงค่าพิกัด 
ทางภูมิศาสตร์ที่ได้จากเคร่ือง G.P.S.  

     -   ให้มีการถ่ายภาพสีแสดงบริเวณพ้ืนที่ที่ท าการตรวจสภาพป่า  โดยถ่ายภาพตรง
กลางแปลงที่ขออนุญาต  และกระจายออกทั้ง 8 ทิศ  รวมแล้วไม่น้อยกว่า  9  ภาพ. 

     - ความเห็น ของเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบสภาพป่าว่า ควรอนุญาต หรือไม่ควร
อนุญาต  เนื่องจากเหตุผลใด 
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     -  เป็นพ้ืนที่ทับซ้อนกับพ้ืนที่ที่มีการอนุญาตให้บุคคลอ่ืนใช้พ้ืนที่ไว้อยู่ก่อนแล้ว
หรือไม ่  หรือเป็นกรณีที่ผู้ได้รับอนุญาตเดิมได้ให้ความยินยอมเป็นหนังสือแล้ว (ให้แนบหลักฐานประกอบ) 

     -  การขออนุญาตในกรณีที่หนังสืออนุญาตฉบับเดิมสิ้นอายุ การเปลี่ยนตัวผู้รับ
อนุญาต ให้ตรวจสอบและแจ้งให้ทราบเป็นการเพ่ิมเติมด้วยว่า ผู้รับอนุญาตได้ด าเนินการตามวัตถุประสงค์ที่
ได้รับอนุญาตไปแล้วเป็นเนื้อที่เท่าใด ได้ด าเนินการตามเงื่อนไขที่แนบท้ายหนังสืออนุญาตครบถ้วนถูกต้อง
หรือไม่ อย่างไร โดยเฉพาะกรณีการท าเหมืองแร่ ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขเกี่ยวกับการปลูกป่าชดเชย และการถม 
หรอืกลบหลุม หรือขุมที่เกิดจากการท าเหมืองแร่ แล้วหรือไม่ อย่างไร  
   2.4  รายงานผลการตรวจสภาพป่า พร้อมทั้งให้ความเห็นประกอบต่อจังหวัดหรือ
หัวหน้าส างานป่าไม้สาขาจังหวัด ภายใน 30 วัน เพ่ือพิจารณาและท าความเห็นเสนอกรมป่าไม้ต่อไป  
  3. หลักเกณฑ์ นโยบายและมติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวข้อง 
   3.1  หลักเกณฑ์ตามระเบียบฯ ก าหนดว่าพ้ืนที่ที่จะพิจารณาอนุญาตได้ จะต้องเป็น
พ้ืนที่ ดังนี้ 
        -  ไม่เป็นพ้ืนที่ป่าซึ่งใช้ในการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการป่าไม้ 
        -  ไม่ขัดกับมาตรการการใช้ที่ดินในพ้ืนที่ลุ่มน้ า มาตรการการใช้ประโยชน์ใน
พ้ืนที่ป่าชายเลน และมาตรการการใช้ประโยชน์ทรัพยากรและที่ดินป่าไม้ในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ ตามที่
คณะรัฐมนตรีได้มีมติไว้แล้ว หรือผู้ขออนุญาตจะต้องปฏิบัติตามมาตรการที่คณะรัฐมนตรีได้ก าหนดไว้ 
        -  ไม่เป็นบริเวณที่มีทิวทัศน์สวยงามอันควรรักษาไว้ 
        -  ไม่เป็นบริเวณที่ควรรักษาไว้เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า 
        -  ไม่มีปัญหากับราษฎรในพ้ืนที่และบริเวณใกล้เคียง และต้องได้รับความ
เห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท้องที่หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ป่านั้นต้ังอยู่ 
        -  ต้องมีไม้ขนาดความโตวัดโดยรอบล าต้นตรงที่สูง 130 เซนติเมตร ต้ังแต่ 50 – 
100 เซนติเมตร ขึ้นกระจายอยู่ทั่วพ้ืนที่ไม่เกินไร่ละ 8 ต้น หรือมีไม้ขนาดความโตเกิน 100 เซนติเมตรขึ้นไป 
ขึ้นกระจายอยู่ทั่วพ้ืนที่ไม่เกินไร่ละ 2 ต้น 
        -  ต้องมีลักษณะ ขนาด อาณาเขต และเนื้อที่  เหมาะสมกับกิจกา รตาม
วัตถุประสงค์ที่ขอและแผนการใช้พ้ืนที่ตามโครงการประกอบค าขอ 
        -  การอนุญาตเพ่ือการท าเหมืองแร่ ให้พิจารณาแต่ละค าขอไม่เกิน 300 ไร่ และ
มีก าหนดระยะเวลาคราวละไม่เกิน 10 ปี 
        -  การอนุญาตเพ่ือการสร้างทางขนแร่ ให้มีความกว้างของทางไม่เกิน 6 เมตร 
และต้องสร้างทางกับบ ารุงรักษาทางตามมาตรการที่กรมป่าไม้ก าหนด โดยมีก าหนดระยะเวลาคราวละไม่
เกิน 10 ปี 
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        -  การอนุญาตเพ่ือกิจการอันเกี่ยวเนื่องกับการท าเหมืองแร่ ให้อนุญาตมีก าหนด
ระยะเวลาคราวละไม่เกิน 10 ปี 
        -  การอนุญาตเพ่ือท าการ ขุด เก็บ ซึ่งกรวด ทราย ลูกรัง หรือดิน ที่มิใช่การท า
เหมืองแร่ ตามกฎหมายว่าด้วยแร่ พ้ืนที่ที่จะพิจารณาอนุญาตได้ต้องอยู่ห่างจากทางหลวงไม่น้อยกว่า 500 เมตร 
จากจุดกึ่งกลางของทางในระยะที่ใกล้ที่สุดโดยวัดในแนวระดับ รวมทั้งต้องไม่เป็นบริเวณพระราชฐาน วัด 
หรือสถานที่ที่ใช้เพ่ือการประกอบศาสนกิจ โบราณสถาน ตามกฎหมายว่าด้วยโบราณสถาน โบราณวัตถุ 
ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ โดยให้พิจารณาอนุญาตในจ านวนพ้ืนที่แต่ละค าขอไม่เกิน 10 ไร่ 
และมีก าหนดระยะเวลาคราวละ 5 ปี ซึ่งผู้รับอนุญาตจะต้องยื่นค าขออนุญาตเก็บหาของป่า ตามความ        
ในมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 ด้วย 
         -  การอนุญาตเพ่ือการอยู่อาศัยหรือประกอบอาชีพเกษตรกรรมและเลี้ยงสัตว์ 
ในจ านวนพ้ืนที่เกิน 20 ไร่ ให้พิจารณาโครงการที่ เสนอพร้อมค าขอ ซึ่งต้องแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับ
วัตถุประสงค์ ระยะเวลาเร่ิมงาน เป้าหมายของโครงการ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการลงทุน รวมทั้งการใช้แรงงาน
เกษตรในท้องถิ่นนั้นๆ และท้องที่ใกล้เคียงไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของแรงงานเกษตรที่ใช้ทั้งหมด โดยจัดให้
ราษฎรที่อยู่ในพ้ืนที่นั้นได้รับจ้างใช้แรงงานเกษตรเป็นอันดับแรกด้วย โดยมีก าหนดระยะเวลาคราวละไม่น้อย
กว่า 5 ปี แต่ไม่เกิน 30 ปี  
        -  การอนุญาตเพ่ือท าการเกษตรกรรม ให้ก าหนดเงื่อนไขเพ่ิมเติม ให้ผู้ รับ
อนุญาต ต้องท าการปลูกไม้ดีมีค่า(ไม้เศรษฐกิจ) ในท้องถิ่นตามที่กรมป่าไม้ก าหนด ดังนี้ 

1. ในจ านวนเนื้อที่ ต้ังแต่ 16 – 50 ไร่ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของพ้ืนที่ที่
ได้รับอนุญาต 

2. ในจ านวนเนื้อที่ 51 – 100 ไร่ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของพ้ืนที่ที่ได้รับ
อนุญาต 

3.  ในจ านวนเนื้อที่มากกว่า 100 ไร่ขึ้นไป ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของพ้ืนที่
ที่ได้รับอนุญาต 

 
        -  การอนุญาตเพ่ือจัดสวนรุกขชาติ หรือวนอุทยาน หรือเพ่ือการเพาะเลี้ยงหรือ
ขยายพันธุ์สัตว์ป่า จะพิจารณาแต่ละค าขอไม่เกิน 1,000 ไร่ โดยมีก าหนดระยะเวลาคราวละไม่น้อยกว่า 5 ปี 
แต่ไม่เกิน 30 ปี 
        -  การอนุญาตเพ่ือสร้างวัดหรือส านักสงฆ์  จะพิจารณาแต่ละค าขอไม่น้อยกว่า 
6 ไร่ แต่ไม่เกิน 15 ไร่ โดยมีก าหนดระยะเวลาคราวละไม่น้อยกว่า 5 ปี แต่ไม่เกิ น 30 ปี และต้องแนบมติ
คณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาพระสงฆ์ในพ้ืนที่ป่าไม้ระดับจังหวัด ประกอบการพิจารณาด้วย  
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        -  การอนุญาตกรณีอ่ืนๆ ที่จ าเป็นต้องใช้หลักวิชาสาขาหนึ่งสาขาใดโดยเฉพาะ 
ต้องได้รับความเห็นชอบจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้องด้วย โดยมีก าหนดระยะเวลาคราวละไม่น้อยกว่า 5 ปี แต่
ไม่เกิน 30 ปี 
        -  กรณีโครงการที่มีวัตถุประสงค์อันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติและ
ประชาชนโดยส่วนรวมในด้านเศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคง และการพัฒนาประเทศอย่างแท้จริง ซึ่งมีความ
จ าเป็นและไม่อาจหลีกเลี่ยงไปใช้พ้ืนที่อ่ืนได้ และพ้ืนที่นั้นไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะอนุญาตได้ ให้พิจารณา
อนุญาตเฉพาะกรณีที่รัฐบาลมีนโยบายอนุมัติหรืออนุญาต โดยยกเว้นมติคณะรัฐมนตรีที่ก าหนดข้อห้ามไว้
เดิม 
   3.2  นโยบาย 
        -  ให้หลีกเลี่ยงการใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่สวนป่าของรัฐ   
        -  ให้หลีกเลี่ยงการใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ที่ติดอยู่ในเขตพ้ืนที่ป่าเพ่ือการอนุรักษ์ 
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 10 และ 17 มีนาคม 2535 
        -  กรณี พ้ืนที่ที่ ข ออนุญาตติดอยู่ ในเขตพ้ืนที่ป่ าเ พ่ือ เศรษฐกิ จ  ตามมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 10 และ 17 มีนาคม 2535 ให้ด าเนินการ ดังนี้  
    1.ให้ตรวจสอบว่าพ้ืนที่ที่ขออนุญาตเป็นพ้ืนที่ที่ได้ส่งมอบให้ส านักงานการ
ปฏิรูปที่ดินเพ่ือ เกษตรกรรม รับไปด าเนินการปฏิรูปที่ดินหรือไม่  หากเป็นพ้ืนที่ส่งมอบ  ให้ตรวจสอบด้วยว่าเป็น
พ้ืนที่ที่ไม่สมควรที่จะน าไปปฏิรูปที่ดิน  ซึ่งอยู่ในข่ายที่จะต้องกันคืนกรมป่าไม้อย่างไร หรือไม่  ให้แนบหลักฐาน
การกันคืนด้วย 
          2  กรณีเป็นพ้ืนที่ที่กรมป่าไม้มอบให้ส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม
น าไปปฏิรูปที่ดิน  และมิได้กันกลับคืนกรมป่าไม้  หากมีผู้มาขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ในที่ดินและที่ดินนั้นยัง
ไม่พ้นสภาพการเป็นป่าสงวนแห่งชาติ  ต้องได้รับหนังสือยืนยันจากส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม 
ว่าไมข่ัดข้องที่จะให้มีการอนุญาตให้ใช้พ้ืนที่ดังกล่าวได้ 
        - ผู้ขออนุญาตจะต้องเป็นต้นสังกัดของหัวหน้าส่วนราชการ หรือจะต้องมี
หลักฐานการมอบอ านาจจากต้นสังกัดให้เป็นผู้ยื่นค าขอแทนด้วย  
        -  การพิจารณาให้ความเห็นของจังหวัด ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือผู้รักษา
ราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้ลงนามเสนอความเห็นชอบเร่ืองราวการขออนุญาตเข้าท าประโยชน์
ในเขตพ้ืนที่ป่าไม้  
        -  การขออนุญาตเพ่ือท าการระเบิด,ย่อย,ขุด เก็บซึ่งหิน กรวด ทราย ลูกรังหรือ
ดิน และการขอประทานบัตรเหมืองแร่ ให้แนบบันทึกการตรวจสอบของคณะกรรมการระดับจังหวัดที่        
ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งต้ังให้ท าการตรวจสอบตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทยประกอบการพิจารณา
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        -  การขออนุญาตเพ่ือการท าเหมืองแร่และกิจการอันเกี่ยวข้องกับการท าเหมืองแร่ 
ต้องแนบบันทึกยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขเพ่ิมเติมประกอบการพิจารณา ดังนี้ 

“1) ต้องท าการปลูกป่าชดเชยและบ ารุงรักษาป่าที่ปลูกเพ่ิมขึ้นจากที่
ก าหนดไว้ในเงื่อนไข เป็นจ านวนพ้ืนที่สามเท่าของพ้ืนที่ที่ได้รับอนุญาต 

2) ต้องวางเงินมัดจ าหรือส่งมอบหนังสือค้ าประกันของธนาคารที่เชื่อถือได้ 
ก่อนรับมอบหนังสืออนุญาต เพ่ือเป็นหลักประกันในการแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ เกิดขึ้นจากการ
ประกอบกิจการดังกล่าวในอัตราค าขอละ 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน) หากผู้รับอนุญาตไม่สามารถ
แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมได้ ผู้รับอนุญาตยินยอมให้กรมป่าไม้ ปรับหรือเรียกร้องจากธนาคารผู้ออก
หนังสือค้ าประกันภายในวงเงินดังกล่าวทั้งหมดหรือบางส่วน แล้วแต่กรมป่าไม้เห็นสมควร” 

             - การตรวจสอบและพิจารณาเร่ืองราวค าขอประทานบัตรท าเหมืองแร่และการ
ใช้ประโยชน์ที่ดินป่าไม้ทุกลักษณะ เจ้าหน้าที่ผู้ออกไปตรวจสอบสภาพป่าในคร้ังแรก ต้องใช้ดุลยพินิจโดย
ยึดหลักการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ประกอบการพิจารณาด้วย โดยไม่จ าเป็นว่าเมื่อผู้ขอยื่นค าขอมาในเนื้อที่
เท่าใดแล้วต้องอนุญาตให้ในเนื้อที่เท่านั้น หากเห็นว่าพ้ืนที่ที่ขออนุญาตบริเวณใดมีไม้ที่มีขนาดความโตต้ังแต่ 
50 -100 ซม. หรือมีลูกไม้ขนาดเล็กขึ้นอยู่หนาแน่น ก็ไม่ควรพิจารณาอนุญาต หรือหากจะอนุญาตก็พิจารณา
กันพ้ืนที่บริเวณดังกล่าวออก โดยให้ระบุไว้ในแผนที่ค าขอประทานบัตร และแผนที่แสดงจุดที่ต้ังให้ชัดเจนด้วย
ว่า ส่วนใดที่กันออก เนื้อที่เท่าใด เหลือพ้ืนที่ที่เห็นควรอนุญาตได้เนื้อที่เท่าใด พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลและความ
จ าเป็นประกอบด้วย 
    3.3  มติคณะรัฐมนตรี 
        -  มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  26 มกราคม 2511 ข้อ 1 ก าหนดว่า บริเวณป่าที่
คณะรัฐมนตรีมีมติให้รักษาไว้เป็นสมบัติของชาติ หากทบวงการเมืองใดประสงค์ที่จะเข้าใช้ประโยชน์โดยไม่
ตัดพ้ืนที่ที่ขอใช้ประโยชน์ออก ให้เป็นอ านาจของกระทรวงเกษตร(ปัจจุบันเป็นกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม) พิจารณาอนุมัติได้โดยไม่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา     
        -  มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2512  ก าหนดว่า การอนุญาตให้
บุคคลหรือนิติบุคคลเข้าใช้ประโยชน์ในเขตป่าที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้รักษาไว้เป็นสมบัติของชาติ โดยไม่ตัด
พ้ืนที่ที่ขอใช้ประโยชน์ออกจากเขตป่าที่ได้จ าแนกไว้แล้ว ให้เป็นอ านาจของกระทรวงเกษตร(ปัจจุบันเป็น
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) พิจารณาอนุมัติได้โดยไม่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา  
         -  มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  8 กรกฎาคม 2523 เห็นชอบตามที่กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์เสนอ กรณีมีส่วนราชการใดเข้าท าประโยชน์ในพ้ืนที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาต ซึ่งเป็นการ
ปฏิบัติไม่ชอบด้วยกฎหมายเกี่ยวกับป่าไม้ ให้กรมป่าไม้พิจารณาด าเนินการตามกฎหมายโดยเด็ดขาด โดย
การเข้าท าประโยชน์ในพ้ืนที่ของส่วนราชการต่างๆ ทุกกรณี จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับป่าไม้ โดย
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จะต้องได้รับอนุมัติให้ใช้พ้ืนที่จากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์(ปัจจุบันเป็นกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม)เสียก่อนจึงจะเข้าไปด าเนินการได้  
           -  มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2528  ก าหนดหลักเกณฑ์และ
วิธีการในการก าหนดชั้นคุณภาพลุ่มน้ าและข้อเสนอแนะมาตรการการใช้ที่ดินในเขตลุ่มน้ า ปิง – วัง 
           -  มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2529  ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ
ในการก าหนดชั้นคุณภาพลุ่มน้ าและข้อเสนอแนะมาตรการการใช้ที่ดินในเขตลุ่มน้ า ยม – น่าน 
           -  มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2531  ก าหนดชั้นคุณภาพลุ่มน้ า
และข้อเสนอแนะมาตรการการใช้ที่ดินในเขตลุ่มน้ ามูลและชี 
           -  มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2532  ก าหนดชั้นคุณภาพลุ่มน้ า
ภาคใต้ และข้อเสนอแนะมาตรการการใช้ที่ดินในเขตลุ่มน้ า 
         -  มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  15 พฤษภาคม 2533 การอนุญาตให้เข้าท า
ประโยชน์ในพ้ืนที่ป่าไม้ เพ่ือการท าเหมืองแร่ เพ่ือการระเบิดและย่อยหิน เพ่ือขุดดินลูกรัง รวมทั้งกิจการอ่ืนที่
เกี่ยวข้องและเพ่ือวัตถุประสงค์อ่ืนๆ  จะพิจารณาเฉพาะค าขออนุญาตที่อยู่นอกเขตพ้ืนที่อนุรักษ์ นอกเขต
พ้ืนที่ต้นน้ าชั้นที่ 1 และนอก เขตพ้ืนที่หวงห้ามอ่ืนๆ เท่านั้น  
        -  มติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่  23  กรกฎาคม  2534  ให้ระงับการใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่
ป่าชายเลนโดยเด็ดขาด  โครงการที่สามารถจะด าเนินการในเขตพ้ืนที่ป่าชายเลนได้ จะต้องเป็นไปตามมติ
คณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่  22  สิงหาคม  2543  และวันที่  17  ตุลาคม  2543 
          -  มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2534  ก าหนดชั้นคุณภาพลุ่มน้ า
ภาคตะวันออก และข้อเสนอแนะมาตรการการใช้ที่ดินในเขตลุ่มน้ า 
         -  มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 10  และ 17  มีนาคม  2535  จ าแนกเขตการใช้
ประโยชน์ทรัพยากรและที่ดินป่าไม้ เป็น 3 ประเภท ได้แก่ พ้ืนที่ป่าเพ่ือการอนุรักษ์ (โซน C) , พ้ืนที่ป่าเพ่ือ
เศรษฐกิจ (โซน E) และพ้ืนที่ป่าที่เหมาะสมต่อการเกษตรกรรม (โซน A) 
        -  มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2536 อนุมัติผ่อนผันให้ส่วนราชการที่
ด าเนินการตามโครงการพระราชด าริและโครงการเพ่ือความม่ันคง เข้าท าประโยชน์ในพ้ืนที่ป่าที่ขออนุญาตได้
เท่าที่จ าเป็นไปพลางก่อน จนกว่าจะได้รับอนุญาตตามระเบียบและกฎหมายที่ว่าด้วยป่าไม้ 
        -  มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  13 กันยายน 2537 อนุมั ติในหลักการให้
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เป็นผู้อนุญาตให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์การของรัฐ
เข้าท าประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ที่ก าหนดให้เป็นพ้ืนที่ป่าเพ่ือการอนุรักษ์เพ่ิมเติม 
เพ่ือด าเนินการตามโครงการที่มีความส าคัญของชาติอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ หรือเป็นการด าเนินการตาม
โครงการพระราชด าริ และพ้ืนที่นั้นไม่ขัดกับหลักเกณฑ์ตามระเบียบ กฎหมาย และมติคณะรัฐมนตรีอ่ืนใดที่
เกี่ยวข้องที่ได้ก าหนดทางปฏิบัติไว้แล้ว โดยให้หน่วยงานเจ้าของโครงการจัดท ารายงานการวิเคราะห์
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ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการตามโครงการประเภทต่างๆ ตามแนวทางปฏิบัติที่คณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติได้ก าหนดไว้ เพ่ือประกอบการพิจารณาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เป็นราย ๆ ไป (ปัจจุบันได้โอนมาเป็นของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) ก่อนที่
จะอนุมัติให้ใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ป่าเพ่ือการอนุรักษ์เพ่ิมเติม (ปรับปรุงโดยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 
พฤษภาคม 2538 และทบทวนโดยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2538) 
           -  มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2538  ก าหนดชั้นคุณภาพลุ่มน้ า
ภาคตะวันตก ภาคกลาง และลุ่มน้ าป่าสัก และการก าหนดชั้นคุณภาพลุ่มน้ าภาคเหนือและภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือส่วนอ่ืน ๆ (ลุ่มน้ าชายแดน) 
        - มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  25 มิถุนายน 2539  ให้ส่วนราชการและ
หน่วยงานของรัฐ ถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2532 (ที่ให้หลีกเลี่ยงการใช้พ้ืนที่
ลุ่มน้ า ชั้นที่ 1) โดยเคร่งครัด และให้ส ารวจ หากมีส่วนราชการหรือหน่วยงานหรือบุคคลใดเข้าใช้พ้ืนที่ลุ่มน้ า
ชั้นที่ 1 เอ โดยไม่ได้รับอนุญาตให้ด าเนินการตามกฎหมายอย่างจริงจัง 
        -  มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  6 กุมภาพันธ์ 2544 เห็นชอบในหลักการการ
ก าหนดมาตรการและแนวทางแก้ไขปัญหาการขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ในเขตพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์(เฉพาะพ้ืนที่
ลุ่มน้ าชั้นที่ 1เอ) ตามที่คณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติเสนอ 
        -  มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2538 อนุมัติให้แต่งต้ังคณะกรรมการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาพระสงฆ์ในพ้ืนที่ป่าไม้ขึ้น เพ่ือก าหนดนโยบายและมาตรการในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาอุปสรรค รวมทั้งเร่ืองการปฏิบัติงานของหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง  
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คู่มอื 
การด าเนินการตามระเบียบฯ ซึง่ออกตามความในมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ             

พ.ศ . 2507 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
------------------------------------------------------- 

 
  การขออนุญาตตามระเบียบฯนี้  เป็นการขออนุญาตเพ่ือการศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการใน
ทุกสาขาวิชา โดยผู้ขออนุญาตซึ่งเป็นส่วนราชการหรือองค์การของรัฐ  หากเป็นบุคคลธรรมดา (มีสัญชาติไทย
และบรรลุนิติภาวะแล้ว) หรือนิติบุคคล (จดทะเบียนในประเทศไทยและมีผู้ถือหุ้นหรือผู้เป็นหุ้นส่วนของนิติ
บุคคล ต้องมีสัญชาติไทยเกินสองในสามของจ านวนผู้ถือหุ้นหรือผู้ เป็นหุ้นส่วน และต้องถือหุ้นเกินกว่า
คร่ึงหนึ่งของจ านวนหุ้นทั้งหมด)  ต้องยื่นค าขอตามแบบ ป.ส. 24 
  การด าเนินการตามระเบียบฯ จะต้องด าเนินการ ดังนี้ 

1. ผู้ขออนุญาต 
1.1 จะต้องกรอกข้อมูลในแบบค าขออนุญาต (ป.ส.24)ให้ครบถ้วนถูกต้อง  โดย

จ านวนเนื้อที่ที่ขออนุญาต จะต้องขอใช้พ้ืนที่ในจ านวนเนื้อที่ที่จ าเป็นต้องใช้ประโยชน์จริงเท่านั้น และจะต้อง
เป็นไปตามที่ระเบียบฯ ก าหนดไว้ 

1.2 แนบเอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบค าขออนุญาต ได้แก่ 
- ค าชี้แจง เกี่ยวกับเหตุผลและความจ าเป็นที่ต้องขออนุญาต 
- รายละเอียดโครงการ แบบแปลน หรือแผนผังโครงการ หรือกิจกรรมที่ขอ

อนุญาตและอ่ืน ๆ 
-  แผนที่แสดงจุดที่ต้ังบริเวณที่ขออนุญาต (แผนที่สังเขปและแผนที่ระวาง) 

      -  หนังสือมอบอ านาจ 
      -  ส าเนาทะเบียนบ้าน บัตรประจ าตัว (ผู้มอบและผู้รับมอบอ านาจ)  
     -  ส าเนาหลักฐานการจดทะเบียนนิติบุคคล หรือหนังสือรับรองการจดทะเบียน

นิติบุคคล  
     -  ความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท้องที่หรือองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น และบันทึกยินยอมแก้ไขปัญหาราษฎร หรือปัญหาใด ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นภายหลังจากที่ได้รับ
อนุญาตด้วยตนเอง  

     -  กรณีส่วนราชการขอใช้พ้ืนที่มากกว่า 20 ไร่ ให้แนบรายงานเหตุผลและความ
จ าเป็นในการขอใช้พ้ืนที่ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากเจ้าสังกัดระดับกระทรวง  
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     -  เงินมัดจ าค่าธรรมเนียมหนังสืออนุญาตหรือหนังสือค้ าประกันของธนาคารที่
เชื่อถือได้ ตามจ านวนเนื้อที่ที่ขออนุญาต ในอัตราเท่ากับอัตราค่าธรรมเนียมหนังสืออนุญาตตามกฎหมายว่า
ด้วยป่าสงวนแห่งชาติ 

1.3  ยื่นเร่ืองราวค าขออนุญาตพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องที่ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัดท้องที่                         

1.4  จ่ายเงินค่าธรรมเนียมแบบพิมพ์ค าขอ (ฉบับละ 1 บาท)  
1.5  น าเจ้าหน้าที่ตรวจสอบสภาพพ้ืนที่บริเวณที่ขออนุญาตตามก าหนดนัดหมาย  
1.6  ด าเนินการตามที่เจ้าหน้าที่แจ้งให้ทราบหรือทางราชการก าหนดให้ปฏิบัติหรือ

ละเว้นการปฏิบัติ 
  2. เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติ 
   2.1  ตรวจสอบค าขออนุญาตพร้อมเอกสารประกอบ หากไม่ครบถ้วนแจ้งให้ผู้ขอ
อนุญาตทราบโดยทันที 
   2.2  รายงานผู้ว่าราชการจังหวัดและประสานงานกับส านักงานป่าไม้สาขาจังหวัด
เพ่ือนัดหมายผู้ขออนุญาตท าการตรวจสอบพ้ืนที่ 

2.3  เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบ ต้องเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ต้ังแต่ระดับ 5 ขึ้นไป โดยต้อง
ตรวจสอบสภาพพ้ืนที่ ให้ได้รายละเอียดข้อมูลตามที่ก าหนดไว้ในแบบรายงานการตรวจสอบสภาพป่า (ป.ส. 25) 
หากพ้ืนที่ที่ขออนุญาตเป็นพ้ืนที่ทับซ้อนหรือคาบเกี่ยวกับพ้ืนที่ที่อยู่นอกเหนืออ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ
ของกรมป่าไม้ให้ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมตรวจสอบยืนยันและให้ความเห็นประกอบการ
พิจารณาด้วยรวมทั้งจัดท าเอกสารประกอบการรายงาน เช่น 
        -  ลงต าแหน่งแสดงบริเวณพ้ืนที่ที่ขออนุญาตในแผนที่ท้ายกฎกระทรวง  แผนที่ 
1:50,000 แผนที่จ าแนกเขตการใช้ประโยชน์ทรัพยากรและที่ดินป่าไม้ในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ  ตามมติ
คณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่  10 และ 17  มีนาคม  2535   แผนที่จ าแนกเขตการใช้ประโยชน์ที ่ดินในพื้นที่       
ป่าชายเลน  แผนที่ก าหนดชั้นคุณภาพลุ่มน้ า  
             -  จัดท าแผนที่มาตราส่วนที่เหมาะสม  แสดงบริเวณที่ขออนุญาต  พร้อมลงค่าพิกัด
ทางภูมิศาสตร์ที่ได้จากเคร่ือง G.P.S.  

     -   ให้มีการถ่ายภาพสีแสดงบริเวณพ้ืนที่ที่ท าการตรวจสภาพป่า  โดยถ่ายภาพตรง
กลางแปลงที่ขออนุญาต  และกระจายออกทั้ง 8 ทิศ  รวมแล้วไม่น้อยกว่า  9  ภาพ. 

     -  ความเห็น ของเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบสภาพป่าว่า ควรอนุญาต หรือไม่ควร
อนุญาต  เนื่องจากเหตุผลใด 

     -  เป็นพ้ืนที่ทับซ้อนกับพ้ืนที่ที่มีการอนุญาตให้บุคคลอ่ืนใช้พ้ืนที่ไว้อยู่ก่อนแล้ว
หรือไม ่  หรือเป็นกรณีที่ผู้ได้รับอนุญาตเดิมได้ให้ความยินยอมเป็นหนังสือแล้ว (ให้แนบหลักฐานประกอบ) 
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     -  การขออนุญาตในกรณีที่หนังสืออนุญาตฉบับเดิมสิ้นอายุ การเปลี่ยนตัวผู้รับ
อนุญาต ให้ตรวจสอบและแจ้งให้ทราบเป็นการเพ่ิมเติมด้วยว่า ผู้รับอนุญาตได้ด าเนินการตามวัตถุประสงค์ที่
ได้รับอนุญาตไปแล้วเป็นเนื้อที่เท่าใด ได้ด าเนินการตามเงื่อนไขที่แนบท้ายหนังสืออนุญาตครบถ้วนถูกต้อง
หรือไม่ อย่างไร  

   2.4  รายงานผลการตรวจสภาพป่า พร้อมทั้งให้ความเห็นประกอบต่อจังหวัดหรือ
หัวหน้าส านักงานป่าไม้สาขาจังหวัด ภายใน 30 วัน เพ่ือพิจารณาและท าความเห็นเสนอกรมป่าไม้ต่อไป
  3. หลักเกณฑ์ นโยบายและมติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวข้อง 
   3.1  หลักเกณฑ์ตามระเบียบฯ ก าหนดว่า การอนุญาตให้พิจารณาอนุญาตใน
จ านวนพ้ืนที่แต่ละค าขอตามความจ าเป็นและเหมาะสมแก่กิจการที่ขออนุญาตตามวัตถุประสงค์และ
โครงการที่เสนอ โดยมีก าหนดระยะเวลาตามที่พิจารณาเห็นสมควรให้การอนุญาต เว้นแต่การอนุญาตเพ่ือ
การส ารวจแร่ ให้พิจารณาอนุญาตในจ านวนพ้ืนที่แต่ละค าขอ ไม่เกิน 2,500 ไร่ และมีก าหนดระยะเวลาคราว
ละไม่เกิน 2 ปี  
   3.2  นโยบาย 
        -  ให้หลีกเลี่ยงการใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่สวนป่าของรัฐ   
        -  ให้หลีกเลี่ยงการใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ที่ติดอยู่ในเขตพ้ืนที่ป่าเพ่ือการอนุรักษ์ 
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 10 และ 17 มีนาคม 2535 
        -  กรณี พ้ืนที่ที่ ข ออนุญาตติดอยู่ ในเขตพ้ืนที่ป่ าเ พ่ือ เศรษฐกิ จ  ตามมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 10 และ 17 มีนาคม 2535 ให้ด าเนินการ ดังนี้  
    1.ให้ตรวจสอบว่าพ้ืนที่ที่ขออนุญาตเป็นพ้ืนที่ที่ได้ส่งมอบให้ส านักงานการ
ปฏิรูปที่ดินเพ่ือ เกษตรกรรม รับไปด าเนินการปฏิรูปที่ดินหรือไม่  หากเป็นพ้ืนที่ส่งมอบ  ให้ตรวจสอบด้วยว่าเป็น
พ้ืนที่ที่ไม่สมควรที่จะน าไปปฏิรูปที่ดิน  ซึ่งอยู่ในข่ายที่จะต้องกันคืนกรมป่าไม้อย่างไร หรือไม่  ให้แนบหลักฐาน
การกันคืนด้วย 
          2  กรณีเป็นพ้ืนที่ที่กรมป่าไม้มอบให้ส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม
น าไปปฏิรูปที่ดิน  และมิได้กันกลับคืนกรมป่าไม้  หากมีผู้มาขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ในที่ดินและที่ดินนั้นยัง
ไม่พ้นสภาพการเป็นป่าสงวนแห่งชาติ  ต้องได้รับหนังสือยืนยันจากส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม 
ว่าไม่ประสงค์จะน าพ้ืนที่ดังกล่าวไปด าเนินการปฏิรูปที่ดิน 
        -  ผู้ขออนุญาตจะต้องเป็นต้นสังกัดของหัวหน้าส่วนราชการ หรือจะต้องมี
หลักฐานการมอบอ านาจจากต้นสังกัดให้เป็นผู้ยื่นค าขอแทนด้วย 
        -  การพิจารณาให้ความเห็นของจังหวัด ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือผู้รักษา
ราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้ลงนามเสนอความเห็นชอบเร่ืองราวการขออนุญาตเข้าท าประโยชน์
ในเขตพ้ืนที่ป่าไม้  
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             - การตรวจสอบและพิจารณาเร่ืองราวค าขอใช้ประโยชน์ที่ดินป่าไม้ทุกลักษณะ 
เจ้าหน้าที่ผู้ออกไปตรวจสอบสภาพป่าในคร้ังแรก ต้องใช้ดุลยพินิจโดยยึดหลักการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้
ประกอบการพิจารณาด้วย โดยไม่จ าเป็นว่าเมื่อผู้ขอยื่นค าขอมาในเนื้อที่เท่าใดแล้วต้องอนุญาตให้ในเนื้อที่
เท่านั้น หากเห็นว่าพ้ืนที่ที่ขออนุญาตบริเวณใดมีไม้ที่มีขนาดความโตต้ังแต่ 50 -100 ซม. หรือมีลูกไม้ขนาด
เล็กขึ้นอยู่หนาแน่น ก็ไม่ควรพิจารณาอนุญาต หรือหากจะอนุญาตก็พิจารณากันพ้ืนที่บริเวณดังกล่าวออก 
โดยให้ระบุไว้ในแผนที่แสดงจุดที่ ต้ังให้ชัดเจนด้วยว่า ส่วนใดที่กันออก เนื้อที่เท่าใด เหลือพ้ืนที่ที่เห็นควร
อนุญาตได้เนื้อที่เท่าใด พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลและความจ าเป็นประกอบด้วย 
   3.3  มติคณะรัฐมนตรี 
        -  มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  26 มกราคม 2511 ข้อ 1 ก าหนดว่า บริเวณป่าที่
คณะรัฐมนตรีมีมติให้รักษาไว้เป็นสมบัติของชาติ หากทบวงการเมืองใดประสงค์ที่จะเข้าใช้ประโยชน์โดยไม่
ตัดพ้ืนที่ที่ขอใช้ประโยชน์ออก ให้เป็นอ านาจของกระทรวงเกษตร(ปัจจุบันเป็นกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม) พิจารณาอนุมัติได้โดยไม่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา     
        -  มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  22 เมษายน 2512 ก าหนดว่า การอนุญาตให้
บุคคลหรือนิติบุคคลเข้าใช้ประโยชน์ในเขตป่าที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้รักษาไว้เป็นสมบัติของชาติ โดยไม่ตัด
พ้ืนที่ที่ขอใช้ประโยชน์ออกจากเขตป่าที่ได้จ าแนกไว้แล้ว ให้เป็นอ านาจของกระทรวงเกษตร(ปัจจุบันเป็น
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) พิจารณาอนุมัติได้โดยไม่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา     
         -  มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  8 กรกฎาคม 2523 เห็นชอบตามที่กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์เสนอ กรณีมีส่วนราชการใดเข้าท าประโยชน์ในพ้ืนที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาต ซึ่งเป็นการ
ปฏิบัติไม่ชอบด้วยกฎหมายเกี่ยวกับป่าไม้ ให้กรมป่าไม้พิจารณาด าเนินการตามกฎหมายโดยเด็ดขาด โดย
การเข้าท าประโยชน์ในพ้ืนที่ของส่วนราชการต่างๆ ทุกกรณี จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับป่าไม้ โดย
จะต้องได้รับอนุมัติให้ใช้พ้ืนที่จากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ปัจจุบันเป็นกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม) เสียก่อนจึงจะเข้าไปด าเนินการได้  
          -  มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2528  ก าหนดหลักเกณฑ์และ
วิธีการในการก าหนดชั้นคุณภาพลุ่มน้ าและข้อเสนอแนะมาตรการการใช้ที่ดินในเขตลุ่มน้ า ปิง – วัง 
           -  มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2529  ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ
ในการก าหนดชั้นคุณภาพลุ่มน้ าและข้อเสนอแนะมาตรการการใช้ที่ดินในเขตลุ่มน้ า ยม – น่าน 
           -  มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2531  ก าหนดชั้นคุณภาพลุ่มน้ า
และข้อเสนอแนะมาตรการการใช้ที่ดินในเขตลุ่มน้ ามูลและชี 
           -  มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2532  ก าหนดชั้นคุณภาพลุ่มน้ า
ภาคใต้ และข้อเสนอแนะมาตรการการใช้ที่ดินในเขตลุ่มน้ า 
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        -  มติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่  23  กรกฎาคม  2534  ให้ระงับการใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่
ป่าชายเลนโดยเด็ดขาด  โครงการที่สามารถจะด าเนินการในเขตพ้ืนที่ป่าชายเลนได้ จะต้องเป็นไปตามมติ
คณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่  22  สิงหาคม  2543  และวันที่  17  ตุลาคม  2543 
           -  มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2534  ก าหนดชั้นคุณภาพลุ่มน้ า
ภาคตะวันออก และข้อเสนอแนะมาตรการการใช้ที่ดินในเขตลุ่มน้ า 
         -  มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 10  และ 17  มีนาคม  2535  จ าแนกเขตการใช้
ประโยชน์ทรัพยากรและที่ดินป่าไม้ เป็น 3 ประเภท ได้แก่ พ้ืนที่ป่าเพ่ือการอนุรักษ์ (โซน C) , พ้ืนที่ป่าเพ่ือ
เศรษฐกิจ (โซน E) และพ้ืนที่ป่าที่เหมาะสมต่อการเกษตรกรรม (โซน A) 
        -  มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2536 อนุมัติผ่อนผันให้ส่วนราชการที่
ด าเนินการตามโครงการพระราชด าริและโครงการเพ่ือความม่ันคง เข้าท าประโยชน์ในพ้ืนที่ป่าที่ขออนุญาตได้
เท่าที่จ าเป็นไปพลางก่อน จนกว่าจะได้รับอนุญาตตามระเบียบและกฎหมายที่ว่าด้วยป่าไม้ 
        -  มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  13 กันยายน 2 537 อนุมั ติในหลักการให้
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เป็นผู้อนุญาตให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์การของรัฐ
เข้าท าประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ที่ก าหนดให้เป็นพ้ืนที่ป่าเพ่ือการอนุรักษ์เพ่ิมเติม 
เพ่ือด าเนินการตามโครงการที่มีความส าคัญของชาติอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ หรือเป็นการด าเนินการตาม
โครงการพระราชด าริ และพ้ืนที่นั้นไม่ขัดกับหลักเกณฑ์ตามระเบียบ กฎหมาย และมติคณะรัฐมนตรีอ่ืนใดที่
เกี่ยวข้องที่ได้ก าหนดทางปฏิบัติไว้แล้ว โดยให้หน่วยงานเจ้าของโครงการจัดท ารายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการตามโครงการประเภทต่างๆ ตามแนวทางปฏิบัติที่คณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติได้ก าหนดไว้ เพ่ือประกอบการพิจารณาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เป็นราย ๆ ไป (ปัจจุบันได้โอนมาเป็นของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) ก่อนที่
จะอนุมัติให้ใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ป่าเพ่ือการอนุรักษ์เพ่ิมเติม (ปรับปรุงโดยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 
พฤษภาคม 2538 และทบทวนโดยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2538) 
           -  มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2538  ก าหนดชั้นคุณภาพลุ่มน้ า
ภาคตะวันตก ภาคกลาง และลุ่มน้ าป่าสัก และการก าหนดชั้นคุณภาพลุ่มน้ าภาคเหนือและภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือส่วนอ่ืน ๆ (ลุ่มน้ าชายแดน) 
        - มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  25 มิถุนายน 2539  ให้ส่วนราชการและ
หน่วยงานของรัฐ ถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2532 (ที่ ให้หลีกเลี่ยงการใช้พ้ืนที่
ลุ่มน้ า ชั้นที่ 1) โดยเคร่งครัด และให้ส ารวจ หากมีส่วนราชการหรือหน่วยงานหรือบุคคลใดเข้าใช้พ้ืนที่ลุ่มน้ า
ชั้นที่ 1 เอ โดยไม่ได้รับอนุญาตให้ด าเนินการตามกฎหมายอย่างจริงจัง 
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คู่มอื 
การด าเนินการตามระเบียบฯ ซึง่ออกตามความในมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ             

พ.ศ . 2507 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
------------------------------------------------------- 

 
  การขออนุญาตตามระเบียบฯนี้  เป็นการขออนุญาตเพ่ือเข้าไป หรือผ่าน หรือใช้ทาง และ
การน า หรือปล่อยสัตว์เลี้ยง เข้าไปภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ซึ่งตามระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการใช้
ประโยชน์เกี่ยวกับเร่ืองการเข้าไป การผ่าน หรือการใช้ทาง และการน า หรือปล่อยสัตว์เลี้ยง เข้าไปภายในเขต
ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2548 ก าหนดไว้ว่า 

“ทาง”  หมายความว่า ทางทุกประเภทในเขตป่าสงวนแห่งชาติ แต่ไม่รวมถึงทางตาม
กฎหมายว่าด้วยทางหลวง  

“สัตว์เลี้ยง”  หมายความว่า ช้าง ม้า ลา ล่อ โค กระบือ แพะ แกะ และสุกร ที่มีเจ้าของ  
ผู้ประสงค์จะขออนุญาตตามระเบียบฯ นี้  จะต้องยื่นค าขอตามแบบ ป.ส. 27 หากเป็นบุคคล

ธรรมดา (มีสัญชาติไทยและบรรลุนิติภาวะแล้ว) หรือนิติบุคคล (จดทะเบียนในประเทศไทยและมีผู้ถือหุ้นหรือ
ผู้เป็นหุ้นส่วนของนิติบุคคล ต้องมีสัญชาติไทยเกินสองในสามของจ านวนผู้ถือหุ้นหรือผู้เป็นหุ้นส่วน และต้อง
ถือหุ้นเกินกว่าคร่ึงหนึ่งของจ านวนหุ้นทั้งหมด)   
  การด าเนินการตามระเบียบฯ จะต้องด าเนินการ ดังนี้ 

1. ผู้ขออนุญาต 
1.1 จะต้องกรอกข้อมูลในแบบค าขออนุญาต (ป.ส.27)ให้ครบถ้วนถูกต้อง  
1.2 แนบเอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบค าขออนุญาต ได้แก่  

- ค าชี้แจง เกี่ยวกับเหตุผลและความจ าเป็นที่ต้องขออนุญาต 
- ผังแสดงแนวทางที่จะขอใช้ 

      -  หนังสือมอบอ านาจ 
      -  ส าเนาทะเบียนบ้าน บัตรประจ าตัว (ผู้มอบและผู้รับมอบอ านาจ) 
     -  ส าเนาหลักฐานการจดทะเบียนนิติบุคคล หรือหนังสือรับรองการจดทะเบียน

นิติบุคคล  
     -  รายละเอียดทะเบียนรถยนต์หรือรถแทรกเตอร์ที่จะขออนุญาต (กรณีขอผ่าน

ทาง) 
1.3  ยื่นเร่ืองราวค าขออนุญาตพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องที่ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมจังหวัดท้องที่                         
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1.4  จ่ายเงินค่าธรรมเนียมแบบพิมพ์ค าขอ (ฉบับละ 1 บาท)  
1.5  ด าเนินการตามที่เจ้าหน้าที่แจ้งให้ทราบหรือทางราชการก าหนดให้ปฏิบัติหรือ

ละเว้นการปฏิบัติ 
  2. เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติ 
   กรณีการขออนุญาตเพ่ือเข้าไป หรือผ่าน หรือใช้ทาง ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ 
   1.  ตรวจสอบว่าในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าใดที่ปรากฏว่ามีการเข้าไปใช้พ้ืนที่เพ่ือ
เป็นทางผ่าน หรือทางเข้า – ออก เป็นประจ า แล้วพิจารณาเสนอความเห็นต่อผู้ว่าราชการจังหวัด จัดให้มีการ
ควบคุมการเข้าไป หรือผ่าน หรือใช้ทางภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ โดยประกาศก าหนดแนวทางที่อนุญาต
ให้เข้าไป หรือผ่าน หรือใช้ทางได้ภายในแนวทางที่ประกาศไว้เท่านั้น แล้วให้ปิดผังแนวทางไว้ที่บ้าน
ผู้ใหญ่บ้าน ที่ท าการก านัน สภาต าบล องค์การบริหารส่วนต าบล และที่ว่าการอ าเภอแห่งท้องที่ที่ป่านั้นต้ังอยู่ 
และให้ปิดประกาศไว้ในที่ใกล้เคียงกับหลักเขตหรือป้าย หรือเคร่ืองหมายที่แสดงแนวเขตป่าสงวนแห่งชาตินั้น
ด้วย 
   2.  การใช้ทางนอกเหนือจากแนวทางที่ประกาศ จะต้องยื่นค าขออนุญาตฯตาม
ระเบียบฯ 

3.  ตรวจสอบค าขออนุญาตพร้อมเอกสารประกอบ หากไม่ครบถ้วนแจ้งให้ผู้ขอ
อนุญาตทราบโดยทันที 
   4.  เจ้าหน้าที่  ต้องพิจารณาค าขออย่างรอบคอบ โดยค านึงถึงสภาพและ
สิ่งแวดล้อมที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่การบุกรุกท าลายป่า หรือการขนส่งสิ่งของต้องห้ามที่อาจเปิด
โอกาสให้มีการหลีกเลี่ยงต่อการที่จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายเป็นประการแรก โดยอาจใช้ทางที่ขออนุญาต 
โดยสะดวกและพิจารณาถึงระยะทางที่ห่างจากแนวที่ประกาศแล้วว่ามากน้อยเพียงใด สมควรที่จะอนุญาต
หรือไม่ หากเห็นว่าสมควรอนุญาต ก็ให้ออกหนังสืออนุญาตฯ ตามแบบ ป.ส. 28 และให้ก าหนดผังแนวทาง
อนุญาตไว้ด้านหลัง โดยระบุหมายเลขทะเบียนรถยนต์หรือรถแทรกเตอร์ และวัน เวลา ที่อนุญาตให้ใช้ทางนั้น
ไว้ด้วย แต่ไม่เกินคราวละ 1 ปี หากเห็นว่าไม่สมควรอนุญาตก็ให้แจ้งให้ผู้ขออนุญาตทราบเป็นหนังสือภายใน
เจ็ดวันท าการ  
   5.  ผู้ใช้ประโยชน์ (ทั้งแนวทางที่ประกาศและแนวทางที่ต้องขออนุญาตฯ) จะต้อง
ปฏิบัติตามเงื่อนไข ต่อไปนี้ 
    (1)  ห้ามน าเคร่ืองมือหรือเคร่ืองใช้ในการตัดไม้ท าลายป่าเข้าไปด้วย เว้น
แต่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นการเฉพาะคร้ังคราว 
    (2)  ต้องเข้าไปตามเส้นทางที่ก าหนดไว้เท่านั้น 
    (3)  ห้ามกระท าด้วยประการใดๆ ให้เป็นอันตรายแก่สภาพป่า ไม้ หรือของ
ป่า หรือท าให้เสื่อมสภาพแก่ดิน หิน กรวด หรือทราย 
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   6.  รายงานผลการพิจารณา พร้อมทั้งให้ความเห็นประกอบต่อผู้บังคับบัญชาเพ่ือ
แจ้งให้กรมป่าไม้ทราบต่อไป  
   7.  การเข้าไป หรือผ่าน หรือใช้ทาง ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ส าหรับส่วน
ราชการที่เข้าไปปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตาม
ระเบียบฯ นี้ 
   กรณีการขออนุญาตเพ่ือการน า หรือปล่อยสัตว์เลี้ยง ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ  
   1.  ตรวจสอบว่าในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าใดที่ปรากฏว่า 

(1) มีบริเวณที่จะปล่อยให้สัตว์เลี้ยงเข้าไปหากินในเขตป่าสงวนแห่งชาติได้
(2)  มีบริเวณที่สมควรห้ามปล่อยสัตว์เลี้ยงเข้าไปในเขตป่าสงวนแห่งชาติ 

ให้พิจารณาเสนอความเห็นต่อผู้ว่าราชการจังหวัด จัดให้มีการควบคุมการน า 
หรือปล่อยผ่าน หรือใช้ทางภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ โดยประกาศก าหนดบริเวณที่อนุญาตให้น า หรือ
ปล่อยสัตว์เลี้ยงเข้าไปในบริเวณนั้น หรือห้ามปล่อยสัตว์เลี้ยงเข้าไปในบริเวณนั้น โดยปิดผังแสดงความหมาย
ดังกล่าวไว้ที่บ้านผู้ใหญ่บ้าน ที่ท าการก านัน สภาต าบล องค์การบริหารส่วนต าบล และที่ว่าการอ าเภอแห่ง
ท้องที่ที่ป่านั้นต้ังอยู่ และให้ปิดประกาศไว้ในที่ใกล้เคียงกับหลักเขตหรือป้าย หรือเคร่ืองหมายที่แสดงแนวเขต
ป่าสงวนแห่งชาตินั้นด้วย 
   2.  ผู้ซึ่งมีความประสงค์จะขออนุญาตน าหรือปล่อยสัตว์เลี้ยงเข้าไปในบริเวณอ่ืน ซึ่ง
มิใช่เขตห้ามปล่อยสัตว์เลี้ยงตาม (2)  จะต้องยื่นค าขออนุญาตฯตามระเบียบฯ 

3.  ตรวจสอบค าขออนุญาตพร้อมเอกสารประกอบ หากไม่ครบถ้วนแจ้งให้ผู้ขอ
อนุญาตทราบโดยทันที 
   4.  เจ้าหน้าที่ ต้องพิจารณาค าขอเช่นเดียวกับการผ่านทาง(ในข้อ4.)  
   5.  ผู้ใช้ประโยชน์  จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ต่อไปนี้ 
    (1)   ต้องน าหรือปล่อยสัตว์เลี้ยงเข้าไปในบริเวณพ้ืนที่ที่ก าหนดไว้เท่านั้น  
    (2)   ต้องมีผู้ควบคุมดูแลรักษาสัตว์อย่างใกล้ชิด 
    (3)  ห้ามน าเคร่ืองมือหรือเคร่ืองใช้ในการตัดไม้ท าลายป่าเข้าไปด้วย  
    (4)  ห้ามกระท าด้วยประการใดๆ ให้เป็นอันตรายแก่สภาพป่า ไม้ หรือของ
ป่า หรือท าให้เสื่อมสภาพแก่ดิน หิน กรวด หรือทราย 
   6.  รายงานผลการพิจารณา พร้อมทั้งให้ความเห็นประกอบต่อผู้บังคับบัญชาเพ่ือ
แจ้งให้กรมป่าไม้ทราบต่อไป  
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คู่มือ 
การด าเนินการตามความในมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ . 2507 

------------------------------------------------------- 
 

  ความในมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 บัญญัติว่า           
“เพ่ือประโยชน์ในการควบคุม ดูแล รักษาหรือบ ารุงป่าสงวนแห่งชาติ อธิบดีมีอ านาจสั่งเป็นหนังสือให้
พนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าหน้าที่ของกรมป่าไม้ กระท าการอย่างหนึ่งอย่างใดในเขตป่าสงวนแห่งชาติได้ ” 
ดังนั้น การขออนุญาตตามความในมาตรานี้ ผู้ขออนุญาตจึงต้องเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าหน้าที่ของ
กรมป่าไม้  โดยกิจกรรมที่จะด าเนินการต้องมีวัตถุประสงค์เพ่ือประโยชน์ในการควบคุม ดูแล รักษาหรือบ ารุง
ป่าสงวนแห่งชาติ เท่านั้น  
  การด าเนินการ จะต้องด าเนินการ ดังนี้ 

1. ผู้ขออนุญาต 
1.1 ต้องเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าหน้าที่ของกรมป่าไม้ โดยกิจกรรมที่จะ

ด าเนินการต้องมีวัตถุประสงค์เพ่ือประโยชน์ในการควบคุม ดูแล รักษาหรือบ ารุงป่าสงวนแห่งชาติ ส าหรับ
จ านวนเนื้อที่ที่ขออนุญาต จะต้องขอใช้พ้ืนที่ในจ านวนเนื้อที่ที่จ าเป็นต้องใช้ประโยชน์จริง เท่านั้น 

1.2  แนบเอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบการขออนุญาต ได้แก่ 
- รายละเอียดโครงการ แบบแปลน หรือแผนผัง โครงการ หรือกิจกรรมที่จะ

ด าเนินการและอ่ืน ๆ 
-  แผนที่แสดงจุดที่ต้ังบริเวณที่ขออนุญาต (แผนที่สังเขปและแผนที่ระวาง)  
-  แผนที่ท้ายกฎกระทรวงแสดงจุดที่ต้ังบริเวณที่ขออนุญาต 

1.3 ประสานงานกับส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดและ
ส านักงานป่าไม้สาขาจังหวัดท้องที่เพ่ือร่วมตรวจสอบพ้ืนที่                         
  2. เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติ 
   2.1  ตรวจสอบเอกสารประกอบการขออนุญาต หากไม่ครบถ้วนแจ้งให้ผู้ขออนุญาต
ทราบโดยทันที 
   2.2  รายงานผู้ว่าราชการจังหวัดและประสานงานกับส านักงานป่าไม้สาขาจังหวัด
เพ่ือนัดหมายผู้ขออนุญาตท าการตรวจสอบพ้ืนที่ 

2.3  ตรวจสอบสภาพพ้ืนที่ ให้ได้รายละเอียดข้อมูลตามที่ก าหนดไว้ในแบบรายงาน
การตรวจสอบสภาพป่า (ปส. 18) ท้ายระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข
ในการใช้พ้ืนที่เป็นสถานที่ปฏิบัติงานหรือเพ่ือประโยชน์อย่างอ่ืนของส่วนราชการหรือองค์การของรัฐ ภายใน
เขตป่าสงวนแห่งชาติ พ. ศ .2548 โดยอนุโลม หากพ้ืนที่ที่ขออนุญาตเป็นพ้ืนที่ทับซ้อนหรือคาบเกี่ยวกับพ้ืนที่
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ที่อยู่นอกเหนืออ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ให้ประสานงานกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง           
ร่วมตรวจสอบยืนยันและให้ความเห็นประกอบการพิจารณาด้วย รวมทั้งให้จัดท าเอกสารประกอบการรายงาน 
เช่น 
        -   ลงต าแหน่งแสดงบริเวณพ้ืนที่ที่ขออนุญาตในแผนที่ท้ายกฎกระทรวง  แผนที่ 
1:50,000 แผนที่จ าแนกเขตการใช้ประโยชน์ทรัพยากรและที่ดินป่าไม้ในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ  ตามมติ
คณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่  10 และ 17  มีนาคม  2535   แผนที่จ าแนกเขตการใช้ประโยชน์ที ่ดินในพื้นที่      
ป่าชายเลน  แผนที่ก าหนดชั้นคุณภาพลุ่มน้ า  
             -  จัดท าแผนที่มาตราส่วนที่เหมาะสม  แสดงบริเวณที่ขออนุญาต  พร้อมลงค่าพิกัด
ทางภูมิศาสตร์ที่ได้จากเคร่ือง G.P.S.  

     -   ให้มีการถ่ายภาพสีแสดงบริเวณพ้ืนที่ที่ท าการตรวจสภาพป่า  โดยถ่ายภาพตรง
กลางแปลงที่ขออนุญาต  และกระจายออกทั้ง 8 ทิศ  รวมแล้วไม่น้อยกว่า  9  ภาพ. 

     -  ความเห็น ของเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบสภาพป่าว่า ควรอนุญาต หรือไม่ควร
อนุญาต  เนื่องจากเหตุผลใด (เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสภาพป่าจะต้องเป็นเจ้าหน้าที่ต้ังแต่ระดับ 5 ขึ้นไป) 

     -  เป็นพ้ืนที่ทับซ้อนกับพ้ืนที่ที่มีการอนุญาตให้บุคคลอ่ืนใช้พ้ืนที่ไว้อยู่ก่อนแล้ว
หรือไม ่  หรือเป็นกรณีที่ผู้ได้รับอนุญาตเดิมได้ให้ความยินยอมเป็นหนังสือแล้ว (ให้แนบหลักฐานประกอบ) 
   2.4  รายงานผลการตรวจสภาพป่า พร้อมทั้งให้ความเห็นประกอบต่อจังหวัดหรือ
หัวหน้าส านักงานป่าไม้สาขาจังหวัด เพ่ือพิจารณาและท าความเห็นเสนอกรมป่าไม้ต่อไป 
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คู่มอื 
การด าเนินการตามระเบียบฯ ซึง่ออกตามความในมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ             

พ.ศ . 2507 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
------------------------------------------------------- 

 
  การขออนุญาตตามระเบียบฯนี้  เป็นการขออนุญาตเพ่ือท าการปลูกสร้างสวนป่าหรือปลูกไม้
ยืนต้น ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ  โดยผู้ประสงค์จะขออนุญาตต้องยื่นค าขอตามแบบ ป.ส. 29 หากเป็น
บุคคลธรรมดา (มีสัญชาติไทยและบรรลุนิติภาวะแล้ว) หรือนิติบุคคล (จดทะเบียนในประเทศไทยและมีผู้ถือหุ้น
หรือผู้เป็นหุ้นส่วนของนิติบุคคล ต้องมีสัญชาติไทยเกินสองในสามของจ านวนผู้ถือหุ้นหรือผู้เป็นหุ้นส่วน และ
ต้องถือหุ้นเกินกว่าคร่ึงหนึ่งของจ านวนหุ้นทั้งหมด)   
  ค าจ ากัดความในระเบียบฯ 
  “ป่าเสื่อมโทรม”  หมายความว่า   พ้ืนที่ป่าในบริเวณป่าสงวนแห่งชาติทั้งหมดหรือบางส่วน      
มีไม้มีค่าที่มีลักษณะสมบูรณ์เหลืออยู่น้อย  และป่านั้นยากที่จะกลับฟ้ืนคืนดีได้ตามธรรมชาติ โดยมีลูกไม้ขนาด
ความสูงเกิน 2 เมตรขึ้นไป ขึ้นกระจายอยู่ทั่วพ้ืนที่ไม่เกินไร่ละ 20 ต้น หรือมีไม้ขนาดความโตวัดโดยรอบล าต้นที่สูง 
130 เซนติเมตร  ต้ังแต่ 50-100 เซนติเมตร  ขึ้นกระจายอยู่ทั่วพ้ืนที่ไม่เกินไร่ละ 8 ต้น หรือมีไม้ขนาดความโตเกิน 
100 เซนติเมตร ขึ้นไป ขึ้นกระจายอยู่ทั่วพ้ืนที่ไม่เกินไร่ละ 2 ต้น หรือพ้ืนที่ป่าที่มีไม้เข้าหลักเกณฑ์ทั้ง 3 ลักษณะ
ดังกล่าวเมื่อรวมกันแล้วต้องมีจ านวนไม่เกินไร่ละ 16 ต้น 
  “สวนป่า”  หมายความว่า  พ้ืนที่ที่ได้ท าการปลูกและบ ารุงรักษาพันธุ์ไม้ที่มุ่งหวังการใช้
ประโยชน์จากเนื้อไม้เป็นหลัก 

“พืชควบ” หมายความว่า  พืชที่ปลูกในสวนป่าควบคู่กับพันธุ์ไม้ที่ปลูก  
“ไม้ยืนต้น” หมายความว่า พันธุ์ไม้ขนาดใหญ่หรือไม้ที่มีผลและมีอายุยืนนาน สามารถน าเนื้อไม้

ไปใช้ประโยชน์ได้   
“ไม้มีค่า”  หมายความว่า ไม้ที่มีชื่อตามบัญชีที่กรมป่าไม้  ประกาศก าหนดให้เป็นไม้มีค่า 

  การด าเนินการตามระเบียบฯ จะต้องด าเนินการ ดังนี้ 
1. ผู้ขออนุญาต 

1.1 จะต้องกรอกข้อมูลในแบบค าขออนุญาต ป.ส.29ให้ครบถ้วนถูกต้อง  โดย
จ านวนเนื้อที่ที่ขออนุญาต จะต้องขอใช้พ้ืนที่ในจ านวนเนื้อที่ที่จ าเป็นต้องใช้ประโยชน์จริงเท่านั้น และจะต้อง
เป็นไปตามที่ระเบียบฯ ก าหนดไว้ 

1.2 แนบเอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบค าขออนุญาต ได้แก่ 
- ค าชี้แจง เกี่ยวกับเหตุผลและความจ าเป็นที่ต้องขออนุญาต 
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- รายละเอียดโครงการ แบบแปลน หรือแผนผังโครงการ หรือกิจกรรมที่ขอ
อนุญาตและอ่ืน ๆ  

-  แผนที่แสดงจุดที่ต้ังบริเวณที่ขออนุญาต(แผนที่สังเขปและแผนที่ระวาง) 
      -  หนังสือมอบอ านาจ 
      -  ส าเนาทะเบียนบ้าน บัตรประจ าตัว (ผู้มอบและผู้รับมอบอ านาจ) 
     -  ส าเนาหลักฐานการจดทะเบียนนิติบุคคล หรือหนังสือรับรองการจดทะเบียน

นิติบุคคล  
     -  ความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท้องที่หรือองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น และบันทึกยินยอมแก้ไขปัญหาราษฎร หรือปัญหาใด ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นภายหลังจากที่ได้รับ
อนุญาตด้วยตนเอง  

     -  กรณีส่วนราชการขอใช้พ้ืนที่มากกว่า 20 ไร่ ให้แนบรายงานเหตุผลและความ
จ าเป็นในการขอใช้พ้ืนที่ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากเจ้าสังกัดระดับกระทรวง  

1.3  ยื่นเร่ืองราวค าขออนุญาตพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องที่ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัดท้องที่                         

1.4  จ่ายเงินค่าธรรมเนียมแบบพิมพ์ค าขอ (ฉบับละ 1 บาท)  
1.5  น าเจ้าหน้าที่ตรวจสอบสภาพพ้ืนที่บริเวณที่ขออนุญาตตามก าหนดนัดหมาย  
1.6  ด าเนินการตามที่เจ้าหน้าที่แจ้งให้ทราบหรือทางราชการก าหนดให้ปฏิบัติหรือ

ละเว้นการปฏิบัติ 
  2. เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติ 
   2.1  ตรวจสอบค าขออนุญาตพร้อมเอกสารประกอบ หากไม่ครบถ้วนแจ้งให้ผู้ขอ
อนุญาตทราบโดยทันที 
   2.2  รายงานผู้ว่าราชการจังหวัดและประสานงานกับส านักงานป่าไม้สาขาจังหวัด
เพ่ือนัดหมายผู้ขออนุญาตท าการตรวจสอบพ้ืนที่ 

2.3  เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบ ต้องเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ต้ังแต่ระดับ 5 ขึ้นไป โดยต้อง
ตรวจสอบสภาพพ้ืนที่ ให้ได้รายละเอียดข้อมูลตามที่ก าหนดไว้ในแบบรายงานการตรวจสอบสภาพป่า (ป.ส. 30) 
หากพ้ืนที่ที่ขออนุญาตเป็นพ้ืนที่ทับซ้อนหรือคาบเกี่ยวกับพ้ืนที่ที่อยู่นอกเหนืออ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ
ของกรมป่าไม้ให้ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมตรวจสอบยืนยันและให้ความเห็นประกอบการ
พิจารณาด้วย รวมทั้งจัดท าเอกสารประกอบการรายงาน เช่น 
        -   ลงต าแหน่งแสดงบริเวณพ้ืนที่ที่ขออนุญาตในแผนที่ท้ายกฎกระทรวง  แผนที่ 
1:50,000 แผนที่จ าแนกเขตการใช้ประโยชน์ทรัพยากรและที่ดินป่าไม้ในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ  ตามมติ
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คณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่  10 และ 17  มีนาคม  2535   แผนที่จ าแนกเขตการใช้ประโยชน์ที ่ดินในพื้นที่     
ป่าชายเลน  แผนที่ก าหนดชั้นคุณภาพลุ่มน้ า  
             -  จัดท าแผนที่มาตราส่วนที่เหมาะสม  แสดงบริเวณที่ขออนุญาต  พร้อมลงค่าพิกัด
ทางภูมิศาสตร์ที่ได้จากเคร่ือง G.P.S.  

     -   ให้มีการถ่ายภาพสีแสดงบริเวณพ้ืนที่ที่ท าการตรวจสภาพป่า  โดยถ่ายภาพตรง
กลางแปลงที่ขออนุญาต  และกระจายออกทั้ง 8 ทิศ  รวมแล้วไม่น้อยกว่า  9  ภาพ. 

     - ความเห็น ของเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบสภาพป่าว่า ควรอนุญาต หรือไม่ควร
อนุญาต  เนื่องจากเหตุผลใด 

     -  เป็นพ้ืนที่ทับซ้อนกับพ้ืนที่ที่มีการอนุญาตให้บุคคลอ่ืนใช้พ้ืนที่ไว้อยู่ก่อนแล้ว
หรือไม่  หรือเป็นกรณีที่ผู้ได้รับอนุญาตเดิมได้ให้ความยินยอมเป็นหนังสือแล้ว (ให้แนบหลักฐานประกอบ) 

     -  การขออนุญาตในกรณีที่หนังสืออนุญาตฉบับเดิมสิ้นอายุ ให้ตรวจสอบและ
แจ้งให้ทราบเป็นการเพ่ิมเติมด้วยว่า ผู้รับอนุญาตได้ด าเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ได้รับอนุญาตไปแล้วเป็น
เนื้อที่เท่าใด ได้ด าเนินการตามเงื่อนไขที่แนบท้ายหนังสืออนุญาตครบถ้วนถูกต้องหรือไม่ อย่างไร 

   2.4  รายงานผลการตรวจสภาพป่า พร้อมทั้งให้ความเห็นประกอบต่อจังหวัดหรือ
หัวหน้าส านักงานป่าไม้สาขาจังหวัด ภายใน 30 วัน เพ่ือพิจารณาและท าความเห็นเสนอกรมป่าไม้ต่อไป
   3. หลักเกณฑ์ นโยบายและมติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวข้อง 
   3.1  หลักเกณฑ์ตามระเบียบฯ ก าหนดว่าพ้ืนที่ที่จะพิจารณาอนุญาตได้ จะต้องเป็น
พ้ืนที่ ดังนี้ 
        -  จ านวนพ้ืนที่ที่อนุญาต แต่ละราย คร้ังละไม่เกิน 2,000 ไร่ โดยมีก าหนด
ระยะเวลาไม่เกินสามสิบปี 
        -  ไม่เป็นพ้ืนที่ป่าซึ่งใช้ในการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการป่าไม้ 
        -  ไมอ่ยู่ในพ้ืนที่ป่าที่มีสภาพเป็นป่าต้นน้ าล าธาร ชั้นที่ 1 เอ ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ได้ก าหนดชั้นคุณภาพลุ่มน้ า ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  28 พฤษภาคม 2528 เมื่อวันที่            
21 ตุลาคม 2529 เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2531 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2532 เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 
2534 และเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2538 
        -  ไม่มีปัญหากับราษฎรในพ้ืนที่และบริเวณใกล้เคียง และต้องได้รับความเห็นชอบ
จากสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท้องที่หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ป่านั้นต้ังอยู่ 
        -  ต้องเป็นพ้ืนที่ป่าเสื่อมโทรมตามระเบียบฯ นี้ 
   3.2  นโยบาย 
        -  ให้หลีกเลี่ยงการใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่สวนป่าของรัฐ   
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        -  ให้หลีกเลี่ยงการใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ที่ติดอยู่ในเขตพ้ืนที่ป่าเพ่ือการอนุรักษ์ 
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 10 และ 17 มีนาคม 2535 
        -  กรณี พ้ืนที่ที่ ข ออนุญาตติดอยู่ ในเขตพ้ืนที่ป่ าเ พ่ือ เศรษฐกิ จ  ตามมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 10 และ 17 มีนาคม 2535 ให้ด าเนินการ ดังนี้  
    1.ให้ตรวจสอบว่าพ้ืนที่ที่ขออนุญาตเป็นพ้ืนที่ที่ ได้ส่งมอบให้ส านักงาน         
การปฏิรูปที่ดินเพ่ือ เกษตรกรรม รับไปด าเนินการปฏิรูปที่ดินหรือไม่  หากเป็นพ้ืนที่ส่งมอบ  ให้ตรวจสอบด้วยว่า
เป็นพ้ืนที่ที่ไม่สมควรที่จะน าไปปฏิรูปที่ดิน  ซึ่งอยู่ในข่ายที่จะต้องกันคืนกรมป่าไม้อย่างไร หรือไม่  ให้แนบหลักฐาน
การกันคืนด้วย 
          2  กรณีเป็นพ้ืนที่ที่กรมป่าไม้มอบให้ส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม
น าไปปฏิรูปที่ดิน  และมิได้กันกลับคืนกรมป่าไม้  หากมีผู้มาขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ในที่ดินและที่ดินนั้น    
ยังไม่พ้นสภาพการเป็นป่าสงวนแห่งชาติ  ต้องได้รับหนังสือยืนยันจากส านักงานการปฏิรูปที่ ดินเพ่ือ
เกษตรกรรม ว่าไม่ประสงค์จะน าพ้ืนที่ดังกล่าวไปด าเนินการปฏิรูปที่ดิน 
        -  กรณีผู้ขออนุญาตเป็นส่วนราชการ จะต้องเป็นต้นสังกัดของหัวหน้าส่วนราชการ 
หรือจะต้องมีหลักฐานการมอบอ านาจจากต้นสังกัดให้เป็นผู้ยื่นค าขอแทนด้วย  
        -  การพิจารณาให้ความเห็นของจังหวัด ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือผู้รักษา
ราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้ลงนามเสนอความเห็นชอบเร่ืองราวการขออนุญาตเข้าท าประโยชน์
ในเขตพ้ืนที่ป่าไม้  
             -  การอนุญาตเพ่ือท าการปลูกสร้างสวนป่า ประเภทไม้โตเร็ว ในเนื้อที่ต้ังแต่ 100 
ไร่ขึ้นไป ให้ก าหนดเงื่อนไขเพ่ิมเติม ให้ผู้รับอนุญาต ต้องท าการปลูกไม้ดีมีค่า (ไม้เศรษฐกิจ) ในท้องถิ่นตามที่
กรมป่าไม้ก าหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของพ้ืนที่ที่ได้รับอนุญาต หลังจากด าเนินการปลูกสร้างสวนป่า
ประเภทไม้โตเร็วไปแล้ว เป็นเวลา 5 ปี โดยปลูกไม้ดีมีค่าปีละไม่น้อยกว่า ร้อยละ 1 ของพ้ืนที่ที่ได้รับอนุญาต 
จนครบภายในระยะเวลา 10 ปี 

                - การตรวจสอบและพิจารณาเร่ืองราวค าขอใช้ประโยชน์ที่ดินป่าไม้ทุกลักษณะ 
เจ้าหน้าที่ผู้ออกไปตรวจสอบสภาพป่าในคร้ังแรก ต้องใช้ดุลยพินิจโดยยึดหลักการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้
ประกอบการพิจารณาด้วย โดยไม่จ าเป็นว่าเมื่อผู้ขอยื่นค าขอมาในเนื้อที่เท่าใดแล้วต้องอนุญาตให้ในเนื้อที่
เท่านั้น หากเห็นว่าพ้ืนที่ที่ขออนุญาตบริเวณใดมีไม้ที่มีขนาดความโตต้ังแต่ 50 -100 ซม. หรือมีลูกไม้ขนาด
เล็กขึ้นอยู่หนาแน่น ก็ไม่ควรพิจารณาอนุญาต หรือหากจะอนุญาตก็พิจารณากันพ้ืนที่บริเวณดังกล่าวออก 
โดยให้ระบุไว้ในแผนที่แสดงจุดที่ ต้ังให้ชัดเจนด้วยว่า ส่วนใดที่กันออก เนื้อที่เท่ าใด เหลือพ้ืนที่ที่เห็นควร
อนุญาตได้เนื้อที่เท่าใด พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลและความจ าเป็นประกอบด้วย 
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3.3  มติคณะรัฐมนตรี 
        -  มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  26 มกราคม 2511 ข้อ 1 ก าหนดว่า บริเวณป่าที่
คณะรัฐมนตรีมีมติให้รักษาไว้เป็นสมบัติของชาติ หากทบวงการเมืองใดประสงค์ที่จะเข้าใช้ประโยชน์โดย     
ไม่ตัดพ้ืนที่ที่ขอใช้ประโยชน์ออก ให้เป็นอ านาจของกระทรวงเกษตร(ปัจจุบันเป็นกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม) พิจารณาอนุมัติได้โดยไม่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา     
        -  มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่   22 เมษายน 2512 ก าหนดว่า การอนุญาต        
ให้บุคคลหรือนิติบุคคลเข้าใช้ประโยชน์ในเขตป่าที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้รักษาไว้เป็นสมบัติของชาติ โดยไม่ตัด
พ้ืนที่ที่ขอใช้ประโยชน์ออกจากเขตป่าที่ได้จ าแนกไว้แล้ว ให้เป็นอ านาจของกระทรวงเกษตร(ปัจจุบันเป็น
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) พิจารณาอนุมัติได้โดยไม่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา     
         -  มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  8 กรกฎาคม 2523 เห็นชอบตามที่กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์เสนอ กรณีมีส่วนราชการใดเข้าท าประโยชน์ในพ้ืนที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาต ซึ่งเป็นการ
ปฏิบัติไม่ชอบด้วยกฎหมายเกี่ยวกับป่าไม้ ให้กรมป่าไม้พิจารณาด าเนินการตามกฎหมายโดยเด็ดขาด       
โดยการเข้าท าประโยชน์ในพ้ืนที่ของส่วนราชการต่างๆ ทุกกรณี จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับป่าไม้ 
โดยจะต้องได้รับอนุมัติให้ใช้พ้ืนที่จากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ปัจจุบันเป็นกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม) เสียก่อนจึงจะเข้าไปด าเนินการได้  
           -  มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2528  ก าหนดหลักเกณฑ์และ
วิธีการในการก าหนดชั้นคุณภาพลุ่มน้ าและข้อเสนอแนะมาตรการการใช้ที่ดินในเขตลุ่มน้ า ปิง – วัง 
           -  มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2529  ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ
ในการก าหนดชั้นคุณภาพลุ่มน้ าและข้อเสนอแนะมาตรการการใช้ที่ดินในเขตลุ่มน้ า ยม – น่าน 
           -  มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2531  ก าหนดชั้นคุณภาพลุ่มน้ า
และข้อเสนอแนะมาตรการการใช้ที่ดินในเขตลุ่มน้ ามูลและชี 
        -  มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2532 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการก าหนด
สภาพป่าเสื่อมโทรม 
           -  มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2532  ก าหนดชั้นคุณภาพลุ่มน้ าภาคใต้ 
และข้อเสนอแนะมาตรการการใช้ที่ดินในเขตลุ่มน้ า 
        -  มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2533 ให้ระงับการพิจารณาอนุญาต
ให้เข้าท าประโยชน์พ้ืนที่ป่าไม้ เพ่ือการปลูกสร้างสวนป่าภาคเอกชนไว้ชั่วคราว และให้คณะท างานที่
คณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติแต่งต้ัง ศึกษาพิจารณาหามาตรการควบคุม เพ่ือให้เกิดผลในทาง
ปฏิบัติที่สอดคล้องตามแนวนโยบายการส่งเสริมการปลูกสร้างสวนป่าภาคเอกชนต่อไป 
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        -  มติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่  23  กรกฎาคม  2534  ให้ระงับการใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่
ป่าชายเลนโดยเด็ดขาด  โครงการที่สามารถจะด าเนินการในเขตพ้ืนที่ป่าชายเลนได้ จะต้องเป็นไปตามมติ
คณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่  22  สิงหาคม  2543  และวันที่  17  ตุลาคม  2543 
           -  มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2534  ก าหนดชั้นคุณภาพลุ่มน้ า
ภาคตะวันออก และข้อเสนอแนะมาตรการการใช้ที่ดินในเขตลุ่มน้ า 
         -  มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 10  และ 17  มีนาคม  2535  จ าแนกเขตการใช้ประโยชน์
ทรัพยากรและที่ดินป่าไม้ เป็น 3 ประเภท ได้แก่ พ้ืนที่ป่าเพ่ือการอนุรักษ์ (โซน C) , พ้ืนที่ป่าเพ่ือเศรษฐกิจ (โซน E) 
และพ้ืนที่ป่าที่เหมาะสมต่อการเกษตรกรรม (โซน A) 
        -  มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  8 กันยายน  2535  การอนุมัติให้เข้าท าประโยชน์
พ้ืนที่ป่าไม้ เพ่ือการปลูกสร้างสวนป่าภาคเอกชนให้ระงับการพิจารณา เว้นแต่เป็นกรณีที่เข้าเงื่อนไขครบทั้ง 5 
ประการ ดังนี้ 
    1. เป็นการสร้างสวนป่าตามประเภทไม้ที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติสวนป่า 
พ.ศ. 2535 
    2. เป็นการด าเนินการโดยผู้เข้าครอบครองอยู่เดิมมาไม่น้อยกว่า 5 ปี โดยมี
หลักฐานยืนยันพิสูจน์ได้ 
    3. เป็นการเปลี่ยนกิจกรรมการเกษตรจากข้าว หรือพืชไร่มาเป็นวนเกษตร 
หรือสวนป่า 
    4. การด าเนินการวนเกษตรหรือสวนป่าตามข้อ 3. จะต้องมีหลักฐานที่
ตรวจสอบได้ว่า ได้เร่ิมด าเนินการในพ้ืนที่ที่จะขออนุญาตแล้วอย่างชัดเจน 
    5. ให้ขอเข้าท าประโยชน์ในพ้ืนที่ป่าได้ครอบครัวละไม่เกิน 50 ไร่  
        -  มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  14 กันยายน 2536 เห็นชอบตามมติคณะกรรมการ
รัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ ที่มีความเห็นว่า หากพิจารณายกเลิกมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2535 
อาจก่อให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์ตามมา จึงเห็นควรมอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับไป
พิจารณาก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการอนุญาตปลูกสร้างสวนป่าภาคเอกชน ให้เอ้ืออ านวย
ประโยชน์แก่เกษตรกรรายย่อยในพ้ืนที่ ตามนโยบายของรัฐบาลที่ได้แถลงต่อรัฐสภา แล้วเสนอคณะรัฐมนตรี
พิจารณาโดยยังไม่ต้องยกเลิกมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2535 ในขณะนี้ 
        -  มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2536 อนุมัติผ่อนผันให้ส่วนราชการที่
ด าเนินการตามโครงการพระราชด าริและโครงการเพ่ือความม่ันคง เข้าท าประโยชน์ในพ้ืนที่ป่าที่ขออนุญาตได้
เท่าที่จ าเป็นไปพลางก่อน จนกว่าจะได้รับอนุญาตตามระเบียบและกฎหมายที่ว่าด้วยป่าไม้ 
        -  มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  13 กันยายน 2537 อนุมั ติในหลักการให้
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เป็นผู้อนุญาตให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์การของรัฐ
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เข้าท าประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ที่ก าหนดให้เป็นพ้ืนที่ป่าเพ่ือการอนุรักษ์เพ่ิมเติม 
เพ่ือด าเนินการตามโครงการที่มีความส าคัญของชาติอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ หรือเป็นการด าเนินการตาม
โครงการพระราชด าริ และพ้ืนที่นั้นไม่ขัดกับหลักเกณฑ์ตามระเบียบ กฎหมาย และมติคณะรัฐมนตรีอ่ืนใดที่
เกี่ยวข้องที่ได้ก าหนดทางปฏิบัติไว้แล้ว โดยให้หน่วยงานเจ้าของโครงการจัดท ารายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการตามโครงการประเภทต่างๆ ตามแนวทางปฏิบัติที่คณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติได้ก าหนดไว้ เพ่ือประกอบการพิจารณาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เป็นราย ๆ ไป (ปัจจุบันได้โอนมาเป็นของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) ก่อนที่
จะอนุมัติให้ใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ป่าเพ่ือการอนุรักษ์เพ่ิมเติม (ปรับปรุงโดยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่              
9 พฤษภาคม 2538 และทบทวนโดยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2538) 
           -  มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2538  ก าหนดชั้นคุณภาพลุ่มน้ า
ภาคตะวันตก ภาคกลาง และลุ่มน้ าป่าสัก และการก าหนดชั้นคุณภาพลุ่มน้ าภาคเหนือและภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือส่วนอ่ืน ๆ (ลุ่มน้ าชายแดน) 
        - มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  25 มิถุนายน 2539  ให้ส่วนราชการและ
หน่วยงานของรัฐ ถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2532 (ที่ให้หลีกเลี่ยงการใช้พ้ืนที่
ลุ่มน้ า ชั้นที่ 1) โดยเคร่งครัด และให้ส ารวจ หากมีส่วนราชการหรือหน่วยงานหรือบุคคลใดเข้าใช้พ้ืนที่ ลุ่มน้ า
ชั้นที่ 1 เอ โดยไม่ได้รับอนุญาตให้ด าเนินการตามกฎหมายอย่างจริงจัง 
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 การขอใชพ้ื้นที่ของสว่นราชการหรือองค์การของรัฐ  ภายในเขตปา่สงวนแหง่ชาติ(ตามมาตรา 13 ทวิ)

ส่วนราชการ
(ผู้ขอ)

ผู้ว่าราชการจังหวัด

ส านักงานปา่ไม้สาขา
จังหวัด

ตรวจสอบ
พ้ืนที่ร่วมกัน

ออกประกาศกรมปา่ไม้
ตามแบบ ป.ส.19

(ไม่ต้องช าระค่าธรรมเนียม)

• ย่ืนค าขอตามแบบ ป.ส.17 พร้อมช าระค่าธรรมเนียม
ค าขออนุญาตฯ (1บาท)

• รายละเอียดของโครงการ และแผนผังแสดง
บริเวณที่ขอใชพ้ื้นที่
• แผนที่สังเขปและแผนที่มาตราส่วน 1 :50,000 แสดง
บริเวณทีข่อใชพ้ื้นที่
• หนังสือมอบอ านาจใหด้ าเนินการแทน
• ส าเนาทะเบียนบ้านและส าเนาบัตรประจ าตัว
ประชาชน(ของผู้ขอ / ผู้มอบอ านาจ)
• หนังสือแสดงการได้รับความเหน็ชอบจากสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
• บันทึกยินยอมแก้ไขปัญหาราษฎร
• อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง (1)

•รายงานการตรวจสภาพป่า แบบ ป.ส.18
• บันทึกการตรวจสอบเพ่ิมเติม
• แผนที่มาตราส่วนที่เหมาะสมแสดงรายละเอียด
ค่าพิกัดที่อ่านได้จากเคร่ือง G.P.S.
• แผนที่ท้ายกฎกระทรวง,แผนที่ลุ่มน้ าและแผนที ่
zoningแสดงบริเวณที่ขอใชพ้ื้นที่
•บัญชสี ารวจนับไม้ พร้อมระบุชนิดและขนาดของไม้
• ภาพถ่ายสีแสดงบริเวณที่ขออนุญาตไม่น้อยกว่า     
9 ภาพ
• อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง

เอกสารเพ่ิมเติมประกอบการรายงาน

รายงานผลการตรวจสอบและความเหน็ของจังหวัด+หวัหน้าส านักงานป่าไม้สาขาจังหวัด+เอกสาร(1)

กรมป่าไม้

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

หมายเหตุ                    ขั้นตอนการปฏบิัติในการขอใชพ้ื้นที่
ขั้นตอนการปฏบิัติหลังจากที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณาแล้ว

• ขั้นตอนการปฏบิัติอาจมีการแก้ไขเพ่ิมเติม ตามนโยบายและสถานการณ์         
 พ.ค. 48

นัดตรวจสอบ

เจ้าหน้าที่รายงาน

เจ้าหน้าที่รายงาน

แจ้งผู้ขอปฏบิัติ/
ตรวจควบคุม

ด าเนินการ /
ตรวจควบคุม

ตรวจควบคุม

ด าเนินการ
(กรณีที่ได้รับอนุมัติ)

อนุมัติ / ไม่อนุมัติ พิจารณาและประมวลเร่ืองเสนอ

ย่ืนค าขอ + (1)

ภายใน 15 วัน
ภายใน 30 วัน

ภายใน 30 วัน

ภายใน 15 วัน

ทสจ.

ภายใน 7 วัน
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 การขออนุญาตเข้าท าประโยชน์หรืออยู่อาศยัภายในเขตปา่สงวนแหง่ชาติเพ่ือวัตถปุระสงค์ต่างๆ 
ตามมาตรา 16 (ยกเว้นการท าเหมืองแร่และกิจการที่เกีย่วข้อง)

ผู้ขออนุญาต

ผู้ว่าราชการจังหวัด

ส านักงานปา่ไม้
สาขาจังหวัด

ตรวจสอบ
พ้ืนที่ร่วมกัน

ออกหนังสืออนุญาต
ตามแบบ ป.ส.23

เรียกเก็บค่าธรรมเนียมฯ
ตามกฎกระทรวง ฉบบัที่

1221(พ.ศ.2531)

• ย่ืนค าขอตามแบบ ป.ส.20หรือ ป.ส. 21(เอกชน)พร้อมช าระ
ค่าธรรมเนียมแบบพิมพ์ค าขอ(1บาท)
• รายละเอียดของโครงการ และแผนผังแสดง
บริเวณที่ขออนุญาต
• แผนที่สังเขปและแผนที่มาตราส่วน 1 :50,000 แสดง
บริเวณทีข่อใชพ้ื้นที่
• หนังสือมอบอ านาจใหด้ าเนินการแทน
• ส าเนาทะเบียนบ้านและส าเนาบัตรประจ าตัว
ประชาชน(ของผู้ขอ / ผู้มอบอ านาจ)
• หลักฐานการจดทะเบียนนิติบุคคล,หนังสือรับรองฯ
• หนังสือแสดงการได้รับความเหน็ชอบจากสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

• บันทึกยินยอมแก้ไขปัญหาราษฎร
• หนังสือค้ าประกันของธนาคารหรือเงินมัดจ าค่าธรรมเนียม
• อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง (1)

•รายงานการตรวจสภาพป่า แบบ ป.ส.22
• บันทึกการตรวจสอบเพ่ิมเติม
• แผนที่มาตราส่วนที่เหมาะสมแสดงรายละเอียด
ค่าพิกัดที่อ่านได้จากเคร่ือง G.P.S.
• แผนที่ท้ายกฎกระทรวง,แผนที่ลุ่มน้ าและแผนที ่
zoningแสดงบริเวณที่ขอใชพ้ื้นที่
•บัญชสี ารวจนับไม้ พร้อมระบุชนิดและขนาดของไม้
• ภาพถ่ายสีแสดงบริเวณที่ขออนุญาตไมน่้อยกว่า 9 ภาพ
• อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง

เอกสารเพ่ิมเติมประกอบการรายงาน

รายงานผลการตรวจสอบและความเหน็ของจังหวัด+หวัหน้าส านักงานป่าไม้สาขาจังหวัด+เอกสาร(1)

กรมป่าไม้

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

หมายเหตุ                    ขั้นตอนการปฏบิัติในการขอใชพ้ื้นที่
ขั้นตอนการปฏบิัติหลังจากที่กระทรวงธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณาแล้ว

• ขั้นตอนการปฏบิัติอาจมีการแก้ไขเพ่ิมเติม ตามนโยบายและสถานการณ์         
 พ.ค. 48

นัดตรวจสอบ

เจ้าหน้าที่รายงาน

เจ้าหน้าที่รายงาน

 แจ้งผู้ขอปฏบิัติ/
ตรวจควบคุม

ตรวจควบคุม

ด าเนินการ
(กรณีที่ได้รับอนุมัติ)

อนุมัติ / ไม่อนุมัติ พิจารณาและประมวลเร่ืองเสนอ

ย่ืนค าขอ + (1)

ภายใน 15 วัน ภายใน 30 วัน

ภายใน 30 วัน

ภายใน 15 วัน

ทสจ.

ภายใน 7 วัน
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 การขออนุญาตเข้าท าประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขตปา่สงวนแหง่ชาติเพ่ือการท าเหมืองแร่และกิจการที่เกี่ยวข้อง
(ตามมาตรา 16)

ผู้ขออนุญาต

ผู้ว่าราชการจังหวัด

ส านักงานปา่ไม้
สาขาจังหวัด

ตรวจสอบ
พ้ืนที่ร่วมกัน

รายงานผลการตรวจสอบและความเหน็ของจังหวัด+หวัหน้าส านักงานป่าไม้สาขาจังหวัด+เอกสาร(1)

กรมป่าไม้

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

อนุมัติ / ไม่อนุมัติ พิจารณาและประมวลเร่ืองเสนอ

ออกหนังสืออนุญาต
ตามแบบ ป.ส.23

เรียกเก็บค่าธรรมเนียมฯ
ตามกฎกระทรวง ฉบบัที่

1221(พ.ศ.2531)

• ย่ืนค าขอตามแบบ ป.ส.20 หรือ ป.ส.21(บุคคลธรรมดาหรือนิติ
บุคคล) และช าระค่าธรรมเนียมแบบพิมพ์ค าขอ(1บาท)

• รายละเอียดของโครงการ (หลักฐานฝ่ายอุตสาหกรรมแร่)
• แผนที่แสดงบริเวณที่ขออนุญาต
• หนังสือมอบอ านาจใหด้ าเนินการแทน
• ส าเนาทะเบียนบ้านและส าเนาบัตรประจ าตัว
ประชาชน(ของผู้ขอ / ผู้มอบอ านาจ)
• หลักฐานการจดทะเบียบนิติบุคคล,หนังสือรับรองฯ
• หนังสือแสดงการได้รับความเหน็ชอบจากสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

• บันทึกยินยอมแก้ไขปัญหาราษฎร
• หนังสือค้ าประกันของธนาคารหรือเงินมัดจ าค่าธรรมเนียม
•รายงานยลักษณะธรณีวิทยาแหล่งแร่ฯ
• ผลการพิจารณารายงานการวิเคราะหผ์ลกระทบสิ่งแวดล้อม
 ของโครงการ(ยกเว้นกรณีที่อยู่ในพ้ืนที่ลุ่มน้ าชัน้ที ่4 และ 5)
• หนังสือรับรองจากพนักงานอุตสาหกรรมแร่ท้องที่
• อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง (1)

•รายงานการตรวจสภาพป่า แบบ ป.ส.22
• รายงานการส ารวจพ้ืนที่ขอประทานบัตรทับที่ป่าไม้
(ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2511)
•บันทึกการตรวจสอบเพ่ิมเติม
• แผนที่มาตราส่วนที่เหมาะสมแสดงรายละเอียด
ค่าพิกัดที่อ่านได้จากเคร่ือง G.P.S.
• แผนที่ท้ายกฎกระทรวง,แผนที่ลุ่มน้ าและแผนที ่
zoningแสดงบริเวณที่ขอใชพ้ื้นที่
•บัญชสี ารวจนับไม้ พร้อมระบุชนิดและขนาดของไม้
• ภาพถ่ายสีแสดงบริเวณที่ขออนุญาตไม่น้อยกว่า  9 ภาพ
•ความเหน็คณะกรรมการระดับจังหวัดฯที ่ผวจ. แต่งต้ัง
• อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง

เอกสารเพ่ิมเติมประกอยการรายงาน

แจ้งผลการพิจารณา

ตรวจควบคุม

เจ้าหน้าที่รายงาน

นัดตรวจสอบ
ด าเนินการ / ตรวจควบคุม

แจ้งผู้ขอปฏบิัติ/
ตรวจควบคุม

ย่ืนค าขอ + (1)

หมายเหตุ                    ขั้นตอนการปฏบิัติในการขอใชพ้ื้นที่
ขั้นตอนการปฏบิัติหลังจากที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณาแล้ว

• กิจการที่เกี่ยวข้อง เชน่ โรงแต่งแร่  ที่เททิ้งมูลดินทราย ที่เก็บกองแร่  ที่เก็บกักน้ าขุ่นข้นตะกอนมูลดินทราย
• ขั้นตอนการปฏบิัติอาจมีการแก้ไขเพ่ิมเติม ตามนโยบายและสถานการณ์ 

 พ.ค. 48

ทสจ.

เจ้าหน้าที่รายงาน

ภายใน 15 วัน
ภายใน 30 วัน

ภายใน 30 วัน

ภายใน 15 วัน

ภายใน 7 วัน

กรมทรัพยากรธรณีพิจารณารายงาน
ลักษณะธรณีวิทยา
แหล่งแร่ฯ
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ผู้ขออนุญาต

ผู้ว่าราชการจังหวัด
(ทสจ)

ส านักงานปา่ไม้
สาขาจังหวัด

ตรวจสอบ
พ้ืนที่ร่วมกัน

รายงานผลการตรวจสอบและความเหน็ของจังหวัด+หวัหน้าส านักงานป่าไม้สาขาจังหวัด+เอกสาร(1)

กรมป่าไม้

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

อนุมัติ / ไม่อนุมัติ พิจารณาและประมวลเร่ืองเสนอ

แจ้งผลการอนุญาตและ
เรียกเก็บค่าธรรมเนียมฯ
ตามกฎกระทรวง ฉบบัที่

1221(พ.ศ.2531)หรือ
ยกเว้นค่าธรรมเนียม

• ย่ืนค าขอตามแบบ ป.ส.24และช าระค่าธรรมเนียมแบบพิมพ์
ค าขอ(1บาท)

• รายละเอียดของโครงการ และแผนผัง
• แผนที่แสดงบริเวณที่ขออนุญาต
• หนังสือมอบอ านาจใหด้ าเนินการแทน
• ส าเนาทะเบียนบ้านและส าเนาบัตรประจ าตัว
ประชาชน(ของผู้ขอ / ผู้มอบอ านาจ)
•หลักฐานการจดทะเบียบนิติบุคคล,หนังสือรับรองฯ
•หนังสือค้ าประกันของธนาคารหรือเงินมัดจ าค่าธรรมเนียม
ในอัตราไร่ละ 10 บาท
• หนังสือแสดงการได้รับความเหน็ชอบจากสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

• บันทึกยินยอมแก้ไขปัญหาราษฎร
• อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง (1)

•รายงานการตรวจสภาพป่า แบบ ป.ส.25
•บันทึกการตรวจสอบเพ่ิมเติม 
• แผนที่มาตราส่วนที่เหมาะสมแสดงรายละเอียด
ค่าพิกัดที่อ่านได้จากเคร่ือง G.P.S.
• แผนที่ท้ายกฎกระทรวง,แผนที่ลุ่มน้ าและแผนที ่
zoningแสดงบริเวณที่ขอใชพ้ื้นที่
•บัญชสี ารวจนับไม้ พร้อมระบุชนิดและขนาดของไม้
• ภาพถ่ายสีแสดงบริเวณที่ขออนุญาตไม่น้อยกว่า  9 ภาพ
• อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง

เอกสารเพ่ิมเติมประกอบการรายงาน
ตรวจควบคุม

เจ้าหน้าที่
รายงาน

นัดตรวจสอบ

ด าเนินการ / ตรวจควบคุม

แจ้งผู้ขอปฏบิัติ

หมายเหตุ                    ขั้นตอนการปฏบิัติในการขออนุญาต
ขั้นตอนการปฏบิัติหลังจากการพิจารณาอนุมัติ,ไม่อนุมัติ
ขั้นตอนการปฏบิัติกรณีขอยกเว้นค่าธรรมเนียม

• ขั้นตอนการปฏบิัติอาจมีการแก้ไขเพ่ิมเติม ตามนโยบายและสถานการณ์ 

 พ.ค. 48

 การขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ในการศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการภายในเขตปา่สงวนแหง่ชาติ (ตามมาตรา 17)

ย่ืนค าขอ + (1)

ออกหนังสืออนุญาต

ตามแบบ ป.ส. 26

ด าเนินการ

เจ้าหน้าที่รายงาน

อนุมัติ/ไม่อนุมัติ

ภายใน 15 วัน

ภายใน 30 วัน

ภายใน 30 วัน

ภายใน 15 วัน
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การขออนุญาตใชป้ระโยชน์เกี่ยวกับเร่ืองการเข้าไป การผ่าน หรือการใชท้างภายในเขตป่าสงวนแหง่ชาติ (ตามมาตรา 18 )

ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัด

ผู้ว่าราชการจังหวัด

ประกาศก าหนดแนวทาง
ที่อนุญาตใหเ้ข้าไป หรือผ่าน หรือใชท้างได้

1

• ใหป้ิดผังแนวทางไว้ที่บ้าน
ผู้ใหญ่บ้าน , ที่ท าการก านัน,
ที่สภาต าบลและที่ว่าการ
อ าเภอท้องที่
•ใหป้ิดประกาศไว้ในที่
ใกล้เคียงกับหลักเขตหรือป้าย
หรือเคร่ืองหมายแสดง
แนวเขตป่าสงวนแหง่ชาติ

•แผนผังแนวทาง ฯ
•ความเหน็และเหตุผลที่เสนอ
ผู้ว่าราชการจังหวัดใหป้ระกาศ
แนวทางที่อนุญาตใหเ้ข้าไป
ผ่านหรือใชท้างได้

(1)

เสนอความเหน็+ (1)

ด าเนินการ

การใชท้างนอกเหนือจากแนวทางที่ประกาศก าหนดหรือการใชท้างโดยรถยนต์

ผู้ขออนุญาต

ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัด

2

ออกหนังสืออนุญาต
ตามแบบ ป.ส.28

ไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียม

•ย่ืนค าขออนุญาตตามแบบ ป.ส.27
•ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน
•ส าเนาทะเบียนบ้าน
•หนังสือแจ้งเหตุผลความจ าเป็น
•ผังแนวทางที่ขออนุญาต
• บัญชแีสดงรายการทะเบียนรถยนต์
หรือรถแทรกเตอร์
•อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง

(1)

กรมป่าไม้

หมายเหตุ              • ทางหมายถึงทางทุกประเภท  ยกเว้นทางตามกฎหมายว่าด้วยทางหลวง
• ส่วนราชการได้รับการยกเว้นไม่ต้องขออนุญาต

ขั้นตอนการปฏบิัติในการขออนุญาต
ขั้นตอนการปฏบิัติหลังจากการพิจารณาของ ทสจ.

• ขั้นตอนการปฏบิัติอาจมีการแก้ไขเพ่ิมเติม ตามนโยบายและสถานการณ์                18 ม.ค. 48

แจ้งผู้ขอปฏบิัติ

ย่ืนค าขอ+ (1)

อนุญาต

ส่งส าเนา
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การขออนุญาตใชป้ระโยชน์เกี่ยวกับเร่ืองการน า  หรือปล่อยสัตว์เลี้ยวเข้าไปภายในเขตป่าสงวนแหง่ชาติ(ตามมาตรา 18)

ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัด

ผู้ว่าราชการจังหวัด

ประกาศก าหนดแนวทาง
ที่อนุญาตใหน้ า หรือปล่อยสัตว์เลี้ยงเข้าไป

หรือบริเวณที่หา้มปล่อยสัตว์เลี้ยง

1

• ใหป้ิดผังแนวทางไว้ที่บ้าน
ผู้ใหญ่บ้าน , ที่ท าการก านัน,
ที่สภาต าบลและที่ว่าการ
อ าเภอท้องที่ที่ป่านั้นต้ังอยู่
•ใหป้ิดประกาศไว้ในที่
ใกล้เคียงกับหลักเขตหรือป้าย
หรือเคร่ืองหมายแสดง
แนวเขตป่าสงวนแหง่ชาติ

•แผนผังแสดงบริเวณที่จะใหน้ าหรือ
ปล่อยสัตว์เลี้ยงเข้าไปหรือหา้มปล่อย
สัตว์เลี้ยงเข้าไป
•ความเหน็และเหตุผลที่เสนอ
ผู้ว่าราชการจังหวัดใหป้ระกาศ
แนวทางที่อนุญาตใหน้ า หรือปล่อย
สัตว์เลี้ยงเข้าไปหรือหา้มปล่อย
สัตว์เลี้ยง เข้าไป

(1)

เสนอความเหน็+ (1)

ด าเนินการ

การน าหรือปล่อยสัตว์เลี้ยงนอกเขตประกาศก าหนด

ผู้ขออนุญาต

ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัด

2

ออกหนังสืออนุญาต
ตามแบบ ป.ส.28

ไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียม

•ย่ืนค าขออนุญาตตามแบบ ป.ส.27
•ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน
•ส าเนาทะเบียนบ้าน
•หนังสือแจ้งเหตุผลความจ าเป็น
•ผังแนวทางที่ขออนุญาต
•อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง

(1)

กรมป่าไม้

หมายเหตุ                    ขั้นตอนการปฏบิัติในการขออนุญาต
ขั้นตอนการปฏบิัติหลังจากการพิจารณาของ ทสจ.

• ขั้นตอนการปฏบิัติอาจมีการแก้ไขเพ่ิมเติม ตามนโยบายและสถานการณ์
 พ.ค. 48

แจ้งผู้ขอปฏบิัติ

ย่ืนค าขอ+ (1)

อนุญาต

ส่งส าเนา
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การใชพ้ื้นที่ในเขตป่าสงวนแหง่ชาติ  โดยพนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าหน้าที่ของกรมป่าไม้ (ตามมาตรา 19)

เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้
ผู้รับผิดชอบโดยตรง

• รายละเอียดโครงการ
• รายงานการตรวจสอบสภาพป่าตามแบบ ป.ส.18
(โดยอนุโลม) โดยประสานงานกับเจ้าหน้าที่
ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด 
และส านักงานป่าไม้สาขาจังหวัดท้องที่
• แผนที่มาตราส่วนที่เหมาะสมแสดงรายละเอียด
ค่าพิกัดที่อ่านได้จากเคร่ือง G.P.S
• แผนที่ท้ายกฏกระทรวงและแผนที่มาตราส่วน
1: 50,000 แสดงบริเวณที่ขอใชพ้ื้นที่
• แผนผังแสดงบริเวณที่ขอใชพ้ื้นที่
• ภาพถ่ายแสดงบริเวณที่ขอใชพ้ื้นที่
• อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง

(1)

ผู้บังคับบัญชา
ตามสายงาน

ผู้ว่าราชการจังหวัด
(ทสจ.)

ส านักงานป่าไม้
สาขาจังหวัด

อธิบดีกรมป่าไม้
(กองการอนุญาต)

พิจารณาและ
ประมวลเร่ืองเสนอแจ้งผลการพิจารณา

แจ้งใหป้ฏบิัติหรือประสานงาน

แจ้งเพ่ือทราบ
และประสานงาน

ตรวจสอบรายงาน + (1)

แจ้งใหป้ฏบิัติ

หมายเหตุ                    ขั้นตอนการปฏบิัติก่อนใชพ้ื้นที่
ขั้นตอนการปฏบิัติหลังจากการพิจารณาของกรมป่าไม้

• ขั้นตอนการปฏบิัติอาจมีการแก้ไขเพ่ิมเติม ตามนโยบายและสถานการณ์
พ.ค. 48
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ผู้ขออนุญาต

ผู้ว่าราชการจังหวัด
(ทสจ)

ส านักงานปา่ไม้
สาขาจังหวัด

ตรวจสอบ
พ้ืนที่ร่วมกัน

รายงานผลการตรวจสอบและความเหน็ของจังหวัด+หวัหน้าส านักงานป่าไม้สาขาจังหวัด+เอกสาร(1)

กรมป่าไม้

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แจ้งการอนุญาตและ
เรียกเก็บค่าตอบแทน

ตามประกาศกระทรวงฯ

• ย่ืนค าขอตามแบบ ป.ส.29และช าระค่าธรรมเนียมแบบพิมพ์
ค าขอ(1บาท)

• รายละเอียดของโครงการ และแผนผัง
แสดงบริเวณที่ขออนุญาต
• แผนที่แสดงบริเวณที่ขออนุญาต
• หนังสือมอบอ านาจใหด้ าเนินการแทน
• ส าเนาทะเบียนบ้านและส าเนาบัตรประจ าตัว
ประชาชน(ของผู้ขอ / ผู้มอบอ านาจ)
•หลักฐานการจดทะเบียบนิติบุคคล,หนังสือรับรองฯ
• หนังสือแสดงการได้รับความเหน็ชอบจากสภาองค์การ
 บริหารส่วนต าบลหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
• บันทึกยินยอมแก้ไขปัญหาราษฎร
• อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง (1)

•รายงานการตรวจสภาพป่า แบบ ป.ส.30
•บันทึกการตรวจสอบเพ่ิมเติม 
• แผนที่มาตราส่วนที่เหมาะสมแสดงรายละเอียด
ค่าพิกัดที่อ่านได้จากเคร่ือง G.P.S.
• แผนที่ท้ายกฎกระทรวง,แผนที่ลุ่มน้ าและแผนที ่
zoningแสดงบริเวณที่ขอใชพ้ื้นที่
•บัญชสี ารวจนับไม้ พร้อมระบุชนิดและขนาดของไม้
• ภาพถ่ายสีแสดงบริเวณที่ขออนุญาตไม่น้อยกว่า  9 ภาพ
• อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง

แจ้งผู้ขอปฏบิัติ

หมายเหตุ                    ขั้นตอนการปฏบิัติในการขออนุญาต
ขั้นตอนการปฏบิัติหลังจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณาแล้ว

• ขั้นตอนการปฏบิัติอาจมีการแก้ไขเพ่ิมเติม ตามนโยบายและสถานการณ์ 

 พ.ค. 48

ย่ืนค าขอ + (1)

ออกหนังสืออนุญาต

ตามแบบ ป.ส. 31

 การขออนุญาตเข้าท าการปลูกสร้างสวนปา่หรือปลูกไม้ยืนต้น  ภายในเขตปา่สงวนแหง่ชาติ( ตามมาตรา 20 )

นัดตรวจสอบ

เจ้าหน้าที่
รายงาน

ตรวจควบคุม

เอกสารเพ่ิมเติมประกอบการรายงาน

ตรวจควบคุม

ด าเนินการ / ตรวจควบคุม เจ้าหน้าที่รายงาน

พิจารณาและประมวลเร่ืองเสนอ

คณะรัฐมนตรี
เกิน 2,000 ไร่

อนุมัติ/ไม่อนุมัติ

ด าเนินการ

ภายใน 15 วัน

ภายใน 30 วัน

ภายใน 30 วัน

ภายใน 15 วัน
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 การขออนุญาตเข้าท าประโยชน์เพ่ือการท าเหมืองแร่ และกิจการที่เกี่ยวข้อง
ในพ้ืนที่ปา่ตามพระราชบญัญัติปา่ไม้ พุทธศักราช 2484 มาตรา 4(1)

ทสจ.

ตรวจสอบ
พ้ืนที่ร่วมกัน

รายงานผลการตรวจสอบและความเหน็ของจังหวัด+หวัหน้าส านักงานป่าไม้สาขาจังหวัด+เอกสาร(1)

กรมป่าไม้

ออกใบอนุญาตแผ้วถางปา่
อายุไม่เกิน 1 ป ีและเรียก

เก็บค่าใชจ่้ายไร่ละ
1,200 บาท ตามประกาศ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ลงวันที ่2 พฤศจิกายน 2526

• ย่ืนค าขอตามแบบ ป.ส.20 หรือ ป.ส.21(บุคคลธรรมดา
หรือนิติบุคคล) โดยอนุโลม 

• รายละเอียดของโครงการ (หลักฐานฝ่ายอุตสาหกรรมแร่)
• แผนที่แสดงบริเวณที่ขออนุญาต
• หนังสือมอบอ านาจใหด้ าเนินการแทน
• ส าเนาทะเบียนบ้านและส าเนาบัตรประจ าตัว
ประชาชน(ของผู้ขอ / ผู้มอบอ านาจ)
• หลักฐานการจดทะเบียบนิติบุคคล,หนังสือรับรองฯ
• หนังสือแสดงการได้รับความเหน็ชอบจากสภาองค์การ

บริหารส่วนต าบลหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
• บันทึกยินยอมแก้ไขปัญหาราษฎร
•รายงานลักษณะธรณีวิทยาแหล่งแร่ฯ
• หนังสือรับรองจากพนักงานอุตสาหกรรมแร่ท้องที่
• อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง (1)

•รายงานการตรวจสภาพป่า แบบ ป.ส.22 (โดยอนุโลม)
• รายงานการส ารวจพ้ืนที่ขอประทานบัตรทับที่ป่าไม้
(ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2511)
•บันทึกการตรวจสอบเพ่ิมเติม
• แผนที่มาตราส่วนที่เหมาะสมแสดงรายละเอียด
ค่าพิกัดที่อ่านได้จากเคร่ือง G.P.S.
• แผนที่ลุ่มน้ าแสดงบริเวณที่ขออนุญาต
•บัญชสี ารวจนับไม้ พร้อมระบุชนิดและขนาดของไม้
• ภาพถ่ายสีแสดงบริเวณที่ขออนุญาตไม่น้อยกว่า  9 ภาพ
•ความเหน็คณะกรรมการระดับจังหวัดฯที ่ผวจ. แต่งต้ัง
• อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง

เอกสารเพ่ิมเติมประกอยการรายงาน

แจ้งผู้ขอปฏบิัติ/
ตรวจสอบควบคุม ผู้ขออนุญาต

ผู้ว่าราชการจังหวัด

ด าเนินการ / ตรวจควบคุม

ย่ืนเร่ืองราว + (1)

เจ้าหน้าที่รายงาน
ภายใน 30 วัน

หมายเหตุ                    ขั้นตอนการปฏบิัติในการขอเข้าท าประโยชน์
ขั้นตอนการปฏบิัติหลังจากที่กรมป่าไม้พิจารณาแล้ว

• ขั้นตอนการปฏบิัติอาจมีการแก้ไขเพ่ิมเติม ตามนโยบายและสถานการณ์ 

พ.ค. 48

ส านักงานปา่ไม้
สาขาจังหวัด

นัดตรวจสอบภายใน 15 วัน

เจ้าหน้าที่รายงาน
ภายใน 30 วัน

กรมทรัพยากรธรณีพิจารณารายงาน
ลักษณะธรณีวิทยา
แหล่งแร่ฯ

ภายใน 7 วัน
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 การขออนุญาตเข้าท าประโยชน์เพ่ือวัตถุประสงค์ต่างๆ ในพ้ืนที่ปา่ตามพระราชบญัญัติปา่ไม ้ พุทธศักราช 2484 มาตรา 4(1)
(ยกเว้นการท าเหมืองแร่และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง)

ตรวจสอบ
พ้ืนที่ร่วมกัน

รายงานผลการตรวจสอบและความเหน็ของจังหวัด+หวัหน้าส านักงานป่าไม้สาขาจังหวัด+เอกสาร(1)

กรมป่าไม้

ออกใบอนุญาตแผ้วถางปา่
อายุไม่เกิน 1 ป ีและเรียก

เก็บค่าใชจ่้ายไร่ละ
50 บาท ตามประกาศ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ลงวันที ่17 มีนาคม 2529

• ย่ืนค าขอตามแบบ ป.ส.17 ,ป.ส.20 หรือ ป.ส.21(บุคคล
ธรรมดาหรือนิติบุคคล) โดยอนุโลม 

• รายละเอียดของโครงการ 
• แผนที่แสดงบริเวณที่ขออนุญาต
• ส าเนาทะเบียนบ้านและส าเนาบัตรประจ าตัว
ประชาชน(ของผู้ขอ / ผู้มอบอ านาจ)
•หนังสือมอบอ านาจใหด้ าเนินการแทน
•หลักฐานการจดทะเบียบนิติบุคคล,หนังสือรับรองฯ
• หนังสือแสดงการได้รับความเหน็ชอบจากสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

• บันทึกยินยอมแก้ไขปัญหาราษฎร
• อ่ืนๆ ทีเกี่ยวข้อง (1)

•รายงานการตรวจสภาพป่า แบบ ป.ส.18 หรือ ป.ส.22
(โดยอนุโลม)
•บันทึกการตรวจสอบเพ่ิมเติม
• แผนที่มาตราส่วนที่เหมาะสมแสดงรายละเอียด
ค่าพิกัดที่อ่านได้จากเคร่ือง G.P.S.
• แผนที่ลุ่มน้ าแสดงบริเวณที่ขออนุญาต
• ภาพถ่ายสีแสดงบริเวณที่ขออนุญาตไม่น้อยกว่า  9 ภาพ
• อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง

เอกสารเพ่ิมเติมประกอยการรายงาน

แจ้งผู้ขอปฏบิัติ
ผู้ขออนุญาต

ผู้ว่าราชการจังหวัด
(ทสจ)

ด าเนินการ / ตรวจควบคุม

ย่ืนเร่ืองราว + (1)

เจ้าหน้าที่รายงาน
 ภายใน 30 วัน

หมายเหตุ                    ขั้นตอนการปฏบิัติในการขอเข้าท าประโยชน์
ขั้นตอนการปฏบิัติหลังจากที่กรมป่าไม้พิจารณาแล้ว

• ขั้นตอนการปฏบิัติอาจมีการแก้ไขเพ่ิมเติม ตามนโยบายและสถานการณ์ 

 พ.ค. 48

ส านักงานปา่ไม้
สาขาจังหวัด

นัดตรวจสอบภายใน 15 วัน

เจ้าหน้าที่รายงาน
ภายใน 30 วัน
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ระเบียบกรมป่าไม้ 
ว่าด้วยการก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการใช้พื้นท่ี 

เป็นสถานท่ีปฏิบัติงาน หรือเพื่อประโยชน์อย่างอื่นของส่วนราชการ 
หรือองค์การของรัฐ  ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ 

พ.ศ. 2548 
---------------------------------- 

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 13 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507
ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ   (ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2528  และพระราชกฤษฎีกาโอน
กรมป่าไม้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไปเป็นกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและ
ปรับปรุงอ านาจหน้าที่และกิจการ ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมป่าไม้ และกรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ .ศ. 2546  อธิบดีกรมป่าไม้ โดยอนุมัติ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ออกระเบียบก าหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และ
เงื่อนไขในการใช้พ้ืนที่ของส่วนราชการหรือองค์การของรัฐภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เป็นสถานที่ปฏิบัติงาน
หรือเพ่ือประโยชน์อย่างอ่ืนไว้ดังต่อไปนี้ 
  ข้อ 1  ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ในการใช้พ้ืนที่เป็นสถานที่ปฏิบัติงาน  หรือเพ่ือประโยชน์อย่างอ่ืนของส่วนราชการหรือองค์การของรัฐ ภายใน
เขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2548”   
  ข้อ 2  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันที่     17  มกราคม  พ.ศ. 2548  เป็นต้นไป 
  ข้อ 3  บรรดาระเบียบ  ข้อบังคับและค าสั่งอ่ืนใดในส่วนที่ก าหนดไว้แล้วในระเบียบนี้  หรือซึ่งขัด
หรือแย้งกับระเบียบนี้  ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
  ข้อ 4  ให้อธิบดีกรมป่าไม้  รักษาการตามระเบียบนี้  และมีอ านาจตีความ วินิจฉัยปัญหา
เกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ค าวินิจฉัยของอธิบดีกรมป่าไม้  ให้เป็นที่สุด 

หมวด 1 
การขอใช้พื้นท่ี 

ข้อ 5  ส่วนราชการหรือองค์การของรัฐ ประสงค์จะขอใช้พ้ืนที่บางแห่งภายในเขตป่าสงวน
แห่งชาติ  เป็นสถานที่ปฏิบัติงานหรือเพ่ือประโยชน์ของรัฐอย่างอ่ืน  ให้ยื่นค าขอต่อจังหวัดท้องที่ที่ป่านั้นต้ังอยู่
หรือหน่วยงานที่กรมป่าไม้ก าหนด  ตามแบบ ป.ส.17 ท้ายระเบียบนี้  พร้อมด้วยหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบค าขอ 
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หมวด 2 
หลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสภาพป่า 

  ข้อ 6  เมื่อจังหวัดหรือหน่วยงานที่กรมป่าไม้ก าหนด ได้รับค าขอใช้พ้ืนที่ตามข้อ 5 แล้วให้เสนอ
ค าขอดังกล่าว พร้อมทั้งให้ความเห็นต่อผู้ว่าราชการจังหวัดภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับค าขอใช้พ้ืนที่ 
  ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งพนักงานเจ้าหน้าที่ต้ังแต่ระดับ 5 ขึ้นไปออกไปท าการตรวจสภาพป่า  
ภายใน 15 วันนับจากวันที่จังหวัดได้รับค าขอใช้พ้ืนที่ 
  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตามวรรคสองรายงานผลการตรวจสภาพป่า พร้อมทั้งให้ความเห็น
ประกอบการตรวจสภาพป่านั้นต่อจังหวัด ตามแบบ ป.ส.18 ท้ายระเบียบนี้ ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ตรวจ
สภาพป่าเสร็จ     

เมื่อได้รับรายงาน  แบบ ป.ส.18 แล้วให้ผู้ว่าราชการจังหวัดตรวจสอบพิจารณาและท าความเห็น
เสนอโดยตรงไปยังกรมป่าไม้ ภายใน 15 วัน นับจากวันที่ได้รับรายงาน  แบบ ป.ส.18  นั้น 

หมวด 3 
การประกาศก าหนดบริเวณพื้นท่ีเพื่อใช้เป็นสถานท่ีปฏิบัติงาน 
หรือเพื่อประโยชน์อย่างอื่นของส่วนราชการหรือองค์การของรัฐ 

  ข้อ 7  การพิจารณาพ้ืนที่ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เพ่ือใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติงานหรือเพ่ือ
ประโยชน์ของรัฐอย่างอ่ืน  ให้ส่วนราชการหรือองค์การของรัฐเข้าใช้พ้ืนที่นั้น ให้พิจารณาจ านวนพ้ืนที่แต่ละค าขอ
ตามความจ าเป็นและเหมาะสมแก่การใช้พ้ืนที่ ตามวัตถุประสงค์และโครงการที่เสนอพร้อมค าขอ  และมี
ก าหนดระยะเวลาตามความจ าเป็นที่ต้องการใช้พ้ืนที่นั้น เมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม
ข้อ 8 ก็ให้ท าประกาศก าหนดบริเวณดังกล่าวเป็นบริเวณที่ทางราชการใช้ประโยชน์ได้ตามที่กรมป่าไม้ 
เห็นสมควรแต่ไม่เกินสามสิบปี    
  ข้อ 8  การประกาศก าหนดบริเวณพ้ืนที่ให้ส่วนราชการ หรือองค์การของรัฐเข้าใช้ประโยชน์ตาม
ข้อ 7 จะกระท าได้เมื่อพ้ืนที่ที่ขอใช้ต้อง 
                                  8.1 ไม่เป็นพ้ืนที่ป่าซึ่งใช้ในการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการป่าไม้ 
           8.2 ไม่อยู่ในพ้ืนที่ป่าที่มีสภาพเป็นป่าต้นน้ าล าธารชั้นที่ 1 เอ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่ได้ก าหนดชั้นคุณภาพลุ่มน้ าตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2528  เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 
2529 เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2531 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2532 เมื่อวันที่  19 พฤศจิกายน 2534 และเมื่อ
วันที่  21 กุมภาพันธ์  2538   

8.3  ไม่มีปัญหากับราษฎรในพ้ืนที่และบริเวณใกล้เคียง และต้องได้รับความเห็นชอบจาก
สภาต าบลหรือองค์การบริหารส่วนต าบลท้องที่ที่ป่านั้นต้ังอยู่ 
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  ข้อ 9  การประกาศก าหนดบริเวณพ้ืนที่ที่ทางราชการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ  
ให้ใช้แบบ ป.ส.19  ท้ายระเบียบนี้  หากมีเงื่อนไขที่ผู้อนุมัติก าหนดให้ส่วนราชการหรือองค์การของรัฐต้อง
ปฏิบัติเพ่ิมเติมให้ระบุไว้ในประกาศด้วย 
  การประกาศก าหนดบริเวณพ้ืนที่ที่ทางราชการใช้ประโยชน์ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ  
ตามวรรคหนึ่งนั้น  ให้ส่งมอบประกาศดังกล่าวแก่ส่วนราชการหรือองค์การของรัฐผู้ได้รับอนุมัติให้เข้าใช้
ประโยชน์จ านวน 1 ฉบับ  และให้ปิดประกาศ ณ ที่ว่าการอ าเภอหรือกิ่งอ าเภอ ที่ท าการก านัน และที่ท าการ
ผู้ใหญ่บ้านในท้องที่ที่ป่าสงวนแห่งชาตินั้นต้ังอยู่ 

 ข้อ 10  ส่วนราชการหรือองค์การของรัฐจะใช้ พ้ืนที่ภายในบริเวณเดียวกันกับพ้ืนที่ที่ได้มี
ประกาศก าหนดให้ส่วนราชการหรือองค์การของรัฐใช้พ้ืนที่ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติอยู่เดิมได้  จะต้องมี
วัตถุประสงค์ในการใช้ประโยชน์เดียวกัน และส่วนราชการหรือองค์การของรัฐที่ใช้พื้นที่เดิมให้ความ
ยินยอมแล้ว   และพ้ืนที่ดังกล่าวไม่ขัดกับหลักเกณฑ์ตามระเบียบ กฎหมาย  และมติคณะรัฐมนตรีที่ได้
ก าหนดทางปฏิบัติไว้   และจะต้องได้รับความเห็นชอบจากกรมป่าไม้ 

หมวด  4 
การท าไม้ 

  ข้อ 11  ไม้ที่จ าเป็นต้องท าออกจากพ้ืนที่ที่ประกาศก าหนดให้ส่วนราชการ หรือองค์การของ
รัฐเข้าใช้ประโยชน์ ตามที่ส่วนราชการหรือองค์การของรัฐตัดฟันรวมกองไว้ รวมทั้งไม้ยืนต้นที่จ าเป็นต้องท าออก
และได้แจ้งให้จังหวัดทราบแล้ว ให้จังหวัดหรือหน่วยงานที่กรมป่าไม้ก าหนด สั่งเจ้าหน้าที่ป่าไม้ ไม่ต่ ากว่าระดับ 5  
ออกไปด าเนินการภายใน 15 วัน  นับจากวันที่ได้รับแจ้งโดยให้ท าการตรวจประทับดวงตราหรือเคร่ืองหมาย
ตามที่อธิบดีกรมป่าไม้ ก าหนด  เลขเรียง  ปี  พ.ศ.  และจัดท าบัญชีแสดงรายละเอียดของไม้แต่ละชนิดให้
เสร็จสิ้นโดยด่วน  และแจ้งให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ด าเนินการท าไม้ออกในนามของพนักงานเจ้าหน้าที่ 
ตามมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 โดยไม่ต้องออกใบอนุญาตให้ท าไม้นั้น และ
จ าหน่ายให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 

  การท าไม้ตามวรรคหนึ่ง ไม่น ามาใช้บังคับแก่การท าไม้ในบริเวณที่ทางราชการใช้ประโยชน์
ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ  ที่มีแนวเขตทับที่ดินซึ่งบุคคลได้รับประโยชน์ตามมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติ
ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2528 
ภายในก าหนด 360 วัน นับจากวันประกาศก าหนดบริเวณดังกล่าว เป็นบริเวณที่ทางราชการใช้ประโยชน์ 

 หมวด 5 
       เบ็ดเตล็ด 

    ข้อ  12  ประกาศก าหนดให้ใช้พ้ืนที่ที่ออกตามความใน มาตรา 13 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติ    
ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ที่ได้ออกประกาศก่อนระเบียบนี้ใช้บังคับให้เป็นประกาศที่
ออกตามระเบียบนี้ 



 51 

 
ข้อ  13   ค าขออนุญาตเข้าใช้พ้ืนที่เป็นสถานที่ปฏิบัติงาน หรือเพ่ือประโยชน์อย่างอ่ืนของ

ส่วนราชการหรือองค์การของรัฐภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติใดที่อยู่ในระหว่างด าเนินการและยังไม่แล้วเสร็จ
ในวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับให้ด าเนินการต่อไป 

 
ประกาศ  ณ  วันที่    17   มกราคม  พ.ศ.  2548 

 
 

(นายฉัตรชัย   รัตโนภาส) 
อธิบดีกรมป่าไม้ 

 

 

(ลงนาม)   ฉตัรชัย  รัตโนภาส 
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ป.ส.17 
ค าขอใช้พื้นท่ีของส่วนราชการหรือองค์การของรัฐภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ 

ตามมาตรา  13 ทวิ  แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ  พ.ศ. 2507 
-------------------------------------- 

       เขียนที่ .................................................. 
              วันที่...........เดือน...........................พ.ศ..................... 

ส่วนราชการ/องค์การของรัฐ ชื่อ.................................................................................... 
ต้ังอยู่เลขที่.....................ถนน....................................ต าบล/แขวง.........................................................
อ าเภอ/เขต.....................................................จังหวัด............................................................................ 
โดย.................................................................ต าแหน่ง........................................................................ 
ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ลงชื่อในค าขอ  มีหน่วยงานต้ังอยู่เลขที่ ..................ถนน...................................... 
ต าบล/แขวง......................................อ าเภอ/เขต...........................................จังหวัด.............................. 
โทร.............................. 
  ขอยื่นค าขอต่อ.................................................................................ดังมีข้อความต่อไปนี้ 
  ข้อ 1. ส่วนราชการ/องค์การของรัฐ  ชื่อ.......................................................................... 
มีความประสงค์จะขอใช้พ้ืนที่  เพ่ือ......................................................................................................... 
มีก าหนดเวลา ............ปี  ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ  ป่า...................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
ต าบล.............................................อ าเภอ...........................................จังหวัด...................................... 
เนื้อที่.....................ไร่...............งาน..................ตารางวา  โดยมีอาณาเขตดังนี้ 
  ด้านทิศเหนือ   จด...........................................วัดได้.........................................เมตร 
  ด้านทิศตะวันออก จด...........................................วัดได้.........................................เมตร 
  ด้านทิศใต้            จด.......................................... วัดได้.........................................เมตร 
  ด้านทิศตะวันตก   จด...........................................วัดได้.........................................เมตร 
  ข้อ 2. เพ่ือประโยชน์ในการพิจารณาค าขอใช้พ้ืนที่  ผู้ยื่นค าขอหรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมาย
จะเป็นผู้น าพนักงานเจ้าหน้าที่ออกไปตรวจสภาพป่าในพ้ืนที่ที่ขอ  ตามวัน  เวลา  ที่เจ้าหน้าที่นัดหมายและจะ
เป็นผู้อ านวยความสะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ที่ออกไปตรวจสภาพป่า 

ข้อ 3. เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้พ้ืนที่ตามที่กรมป่าไม้  ได้ประกาศก าหนดบริเวณพ้ืนที่  ให้เข้าใช้
ประโยชน์ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติแล้ว ส่วนราชการ/องค์การของรัฐชื่อ.................................................. 
จะปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 และตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในประกาศก าหนดพ้ืนที่
ดังกล่าวให้ถูกต้องทุกประการ 
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  ข้อ 4. พร้อมกับค าขอนี้  ได้แนบหลักฐานต่าง ๆ  มาด้วย  ดังนี้ 

1. รายละเอียดของโครงการที่ขอใช้ประโยชน์ 
2. แผนที่ระวางกรมแผนที่ทหาร  มาตราส่วน  1:50,000  แสดงบริเวณพ้ืนที่ที่ขอใช้ 

ประโยชน์และพ้ืนที่ข้างเคียงที่ติดต่อกับพ้ืนที่ที่ขอ 
          3. หนังสือแสดงว่า  เป็นผู้ที่ได้รับมอบอ านาจให้ด าเนินการแทนส่วนราชการ /      

องค์การของรัฐ 
           4. รายงานเหตุผลและความจ าเป็นในการขอใช้ประโยชน์ (กรณีพ้ืนที่มากกว่า 20 ไร่) 
ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากเจ้าสังกัดระดับกระทรวงหรือผู้บัญชาการเหล่าทัพแล้วแต่กรณี 
             5. หลักฐานที่แสดงว่าได้รับความเห็นชอบจากสภาต าบลหรือองค์การบริหารส่วน
ต าบลท้องที่ที่ป่านั้นต้ังอยู่ 

 
 

        (ลงชื่อ) ............................................ผู้ยื่นค าขอ 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ   ได้รับค่าธรรมเนียมแบบพิมพ์ค าขอจากผู้ยื่นค าขอแล้ว ตามใบเสร็จรับเงิน ฉบับที่...................   
                  เล่มที่.................ลงวันที่ .........เดือน....................................พ.ศ. .................. 
 
      (ลงชื่อ) .............................................. ผู้รับค าขอ 
       (...........................................) 
      ต าแหน่ง............................................. 
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ป.ส.18 
รายงานการตรวจสภาพป่าท่ีส่วนราชการหรือองค์การของรัฐขอใช้พื้นท่ี 

ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ  ตามมาตรา  13 ทวิ  แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 
----------------- 

1. ชื่อผู้ขอ  (ให้ระบุชื่อส่วนราชการหรือองค์การของรัฐ) 
2. ชื่อป่า  (ให้ระบุว่าพ้ืนที่ที่ขออยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ หรือป่าที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้

รักษาไว้เป็นสมบัติของชาติ หรือป่าที่จ าแนกไว้เพ่ือการใดหรือไม่  ก าหนดโดยกฎกระทรวง  หรือตามกฎหมาย
ใด ให้คัดส าเนาพร้อมทั้งแผนที่ท้ายกฎกระทรวงหรือมติคณะรัฐมนตรี  แล้วแต่กรณี  ประกอบด้วย) 
  3. ท่ีต้ังของพื้นท่ี (ให้ระบุว่าต้ังอยู่ในหมู่ที่  ต าบล  อ าเภอและจังหวัดใด  พร้อมกับแสดงจุด
ที่ต้ังและพ้ืนที่ข้างเคียงในแผนที่ท้ายกฎกระทรวงที่ก าหนดป่านั้นให้เป็นป่าสงวนแห่งชาติ  และแผนที่ระวาง
ของกรมแผนที่ทหาร มาตราส่วน 1:50,000  ด้วย) 
  4. เน้ือท่ี  (ให้ระบุเป็นไร่  งาน  และตารางวา) 
  5. อาณาเขตและเขตติดต่อพื้นท่ีท่ีขอ  (ให้แสดงอาณาเขตและเขตติดต่อไว้ทุกด้านให้
ชัดเจนว่าทิศไหนจดอะไร  เช่น  ภูเขา  ล าห้วย  หรือติดต่อกับอะไร  มีความกว้าง  ยาว  ด้านละเท่าใด  และ
แสดงด้วยว่าพ้ืนที่ข้างเคียงมีผู้ใดเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองและเป็นที่ของรัฐประเภทใด เช่น ให้เช่าหรือละทิ้ง
มีสภาพป่าอย่างใด) 
  6. ลักษณะภูมิประเทศ  (ให้ระบุว่าเป็นที่ราบ เนินเขา  ภูเขาหรือที่ลุ่ม  มีความลาดชัน  
และสูงจากระดับน้ าทะเลประมาณเท่าใด  มีชนิดดินและหินเป็นประเภทใด  เป็นป่าต้นน้ าล าธารหรือไม่มีล า
ห้วยอะไรไหลผ่านหรือไม่  ถ้ามีไหลลงสู่ล าน้ าที่ส าคัญอะไรบ้าง  เป็นระยะทางประมาณเท่าใด) 
  7. ชนิดของป่าและสภาพป่า  (ให้ระบุว่าเป็นป่าชนิดใด  มีสภาพป่าเสื่อมโทรมหรือไม่  
อย่างไร  ถ้าเสื่อมโทรมให้ระบุด้วยว่าเนื่องจากเหตุใด) 
  8. พันธ์ุไม้ท่ีขึ้นอยู่  (ให้ระบุว่าการแพร่พันธุ์เป็นไปตามธรรมชาติหรือไม่ ดีเลวอย่างไร  
ชนิดของพันธุ์ไม้ที่ส าคัญและไม่ส าคัญมีปริมาณมากน้อยเพียงใด  ให้ท าการส ารวจโดยวิธีท าแปลงตัวอย่าง 
แบบ Line  Plot  ให้กระจายทั่วทั้งพ้ืนที่ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของพ้ืนที่ที่ขอ  แล้วจัดท าบัญชีแสดงชนิดและ
ขนาดของไม้ยืนต้นที่มีขนาดโตต้ังแต่ 50 เซนติเมตรขึ้นไปวัดโดยรอบล าต้นตรงที่สูง 1.30 เมตร พร้อมกับแผนที่
แสดงบริเวณที่นับไม้ด้วย) 
  9. สิ่งแวดล้อมข้างเคียง  (ให้ระบุว่าอยู่ห่างจากหมู่บ้าน วัด ส านักสงฆ์ ถนน ฯลฯ เป็นระยะทาง
ประมาณเท่าใด) 

10. ประกาศปิดป่า (ให้ระบุว่าอยู่ในพ้ืนที่ที่กองทัพภาคหรือส านักนายกรัฐมนตรีประกาศ
ปิดป่าหรือไม่  ถ้าอยู่ในพ้ืนที่ตามประกาศดังกล่าว  ได้รับอนุญาตจากผู้มีอ านาจแล้วหรือไม่  ให้แนบหลักฐาน    
การอนุญาตประกอบด้วย(ถ้ามี)) 
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  11. การอนุรักษ์ป่า  (ให้ระบุว่าเป็นเขตอุทยานแห่งชาติ  หรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า  หรือ
เป็นพ้ืนที่ที่ ใช้ในการศึกษาค้นคว้าทดลองทางวิชาการหรือไม่  ถ้ามีให้แนบหลักฐานพร้อมทั้งแผนที่
ประกอบด้วย) 
  12. อันตรายท่ีมีต่อป่าน้ี  (ให้ระบุภัยจากธรรมชาติ  เช่น  สัตว์  แมลงหรือจากการกระท า
ของมนุษย์  มีมากน้อยเพียงใด  หรือไม่  หากอนุญาตแล้ว  จะมีผลในทางระงับยับยั้งภัยที่จะเกิดขึ้นได้บ้าง
หรือไม่มากน้อยเพียงใด) 
  13. การใช้ประโยชน์ในพื้นท่ี (ให้ระบุว่าบริเวณใกล้เคียงหรือแห่งเดียวกับที่ขอนี้  เคยมี
การอนุญาตหรืออนุมัติให้ผู้ ใดท าการใด  เมื่อวัน  เดือน  ปีใด  เป็นพ้ืนที่ปลูกสร้างสวนป่าของรัฐหรือไม่        
ถ้าเคยมีการอนุญาตและการอนุญาตนั้นยังมีอายุอยู่ให้ระบุว่า  มีอยู่กี่รายและหมดอายุเมื่อใด  ให้แสดงไว้ใน
แผนที่ตามข้อ  2  ด้วย) 
  14. วัน  เดือน  ปี  ท่ีท าการตรวจสภาพป่า  (ให้ระบุวัน  เดือน  ปี  ที่เข้าท าการตรวจ
สภาพป่า  และวัน  เดือน  ปี  ที่ตรวจสภาพป่าเสร็จสิ้น) 
  15. ความเห็นผู้ตรวจสภาพป่า  (ให้พิจารณาว่า  ถ้าประกาศก าหนดเป็นบริเวณพ้ืนที่ให้
ส่วนราชการหรือองค์การของรัฐเข้าใช้ประโยชน์แล้ว  จะได้รับประโยชน์อย่างไรบ้าง  และป่าไม้จะได้ รับความ
เสียหายมากน้อยเพียงใด  หรือจะได้ประโยชน์แก่ป่าไม้เพ่ิมขึ้นอย่างไร  ควรประกาศก าหนดหรือไม่  พร้อมกับ
แนบภาพถ่ายสีแสดงพ้ืนที่ที่ท าการส ารวจทุกด้านประกอบด้วย) 
 

(ลงชื่อ)...........................................ผู้น าตรวจสภาพป่า 
ต าแหน่ง................................................ 

 
 

(ลงชื่อ)...........................................ผู้ตรวจสภาพป่า 
ต าแหน่ง................................................ 
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ป.ส.19 
ประกาศกรมป่าไม้ 

เรื่อง  ก าหนดบริเวณพื้นท่ีให้ส่วนราชการหรือองค์การของรัฐ  
เข้าใช้ประโยชน์ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ 

ฉบับท่ี.........../........... 
------------------------------------ 

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 13 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 
และพระราชกฤษฎีกาโอนกรมป่าไม้  กระทรวง เกษตรและสหกรณ์  ไปเป็นกรมป่าไม้  กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและปรับปรุงอ านาจหน้าที่และกิจการ ของกรมทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ง กรมป่าไม้ และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2546  อธิบดีกรมป่าไม้ โดยอนุมัติ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  เมื่อวันที่ ..……...เดือน......................พ.ศ..........…...ออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้ 

  ข้อ 1  ก าหนดให้ส่วนราชการ/องค์การของรัฐ  ชื่อ........................................................... 
ต้ังอยู่ในท้องที่ต าบล/แขวง...........................................................อ าเภอ/เขต......................................... 
จังหวัด....................................เข้าใช้ประโยชน์ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ  ป่า....................................... 
..............................................................................................ในท้องที่ต าบล........................................ 
อ าเภอ................................................จังหวัด.........................................เพ่ือ........................................ 
........................................................................................................................................................... 
เนื้อที่ ...............ไร่........งาน.........ตารางวา  ต้ังแต่วันที่.........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  เร่ือง  ก าหนดบริเวณพ้ืนที่ให้ส่วนราชการหรือองค์การของรัฐ เข้าใช้ประโยชน์ภายในเขต
ป่าสงวนแห่งชาติ  ฉบับที่               /          ลงวันที่   เดือน   พ.ศ.     
ปฏิบัติตามเงื่อนไข  ดังต่อไปนี้ 
 1. ผู้ใช้พ้ืนที่ต้องไม่ท าการหรือยินยอมให้ตัวแทน  คนงาน หรือลูกจ้าง กระท าการอย่างหนึ่ง  
อย่างใด  ให้เป็นการเสื่อมเสียแก่สภาพป่า  ไม้  หรือของป่า  นอกเขตพ้ืนที่ที่ประกาศก าหนด  หากปรากฏว่ามีการ
กระท าดังกล่าว  ให้เรียกปรับผู้ใช้พ้ืนที่  ในอัตราไร่ละ  2,000  บาท  ถ้าท าให้ต้นไม้เสียหายให้เรียกปรับในอัตรา  
ต้นละไม่เกิน 500  บาท 
 2. ผู้ใช้พ้ืนที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติ  หรือกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้
ตลอดจนกฎกระทรวง  ข้อก าหนด  ประกาศ  ระเบียบ  ข้อบังคับ  หรือเงื่อนไขซึ่งออกตามกฎหมายดังกล่าว   
ทั้งที่ใช้อยู่ในขณะนี้และที่จะประกาศใช้บังคับต่อไป 

 3. ผู้ใช้พ้ืนที่ต้องจัดท าป้ายถาวรที่มีขนาดโตไม่น้อยกว่า  60 x 120  เซนติเมตร  ติดไว้ใกล้

เส้นทาง  ณ  จุดที่ผ่านเข้าพ้ืนที่ที่ประกาศก าหนดทุกเส้นทางให้เห็นได้ชัดเจน  โดยระบุข้อความไว้ที่ป้ายว่า  
“               ได้รับอนุมัติให้ใช้พ้ืนที่แห่งนี้ตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้แล้ว”
หากผู้ใช้พ้ืนที่ไม่จัดท าป้ายให้แล้วเสร็จภายในก าหนด 180 วัน  นับจากวันที่ได้รับแจ้ง ให้เรียกปรับผู้ใช้พ้ืนที่เป็น
จ านวนเงิน 2,000  บาท 
 4. ผู้ใช้พ้ืนที่ต้องจัดท าหลักเขตหรือเคร่ืองหมายหรือปลูกต้นไม้ชนิดเดียวกันเป็นการแสดงแนว
เขตพ้ืนที่ที่ประกาศก าหนดไว้ทุกด้านให้เห็นได้อย่างชัดเจน  หากผู้ใช้พ้ืนที่ไม่จัดท าให้แล้วเสร็จ  ภายในก าหนด 
180 วัน  นับจากวันที่ได้รับแจ้ง  ให้เรียกปรับผู้ใช้พ้ืนที่เป็นจ านวนเงิน  2,000 บาท 
 5. ผู้ใช้พ้ืนที่ต้องใช้พ้ืนที่ที่ประกาศก าหนดเพ่ือกิจการที่ขอใช้เท่านั้น  จะน าไปใช้ในกิจการอ่ืนมิได้ 
 6. ผู้ใช้พ้ืนที่ต้องยินยอมให้พนักงานเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไข การใช้
พ้ืนที่ที่ประกาศก าหนดได้ทุกเวลา ในระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตกและผู้ใช้พ้ืนที่ต้องเป็นผู้น าตรวจ
หากผู้ใช้พ้ืนที่ไม่สามารถน าพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบด้วยตนเองได้ ต้องมอบอ านาจเป็นหนังสือให้ผู้หนึ่งผู้ใด  
เป็นผู้ด าเนินการแทน  โดยผู้ใช้พ้ืนที่หรือผู้รับมอบอ านาจจะต้องอ านวยความสะดวกตามควรแก่กรณีและให้
ปฏิบัติตามที่พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจได้สั่งเป็นหนังสือให้ปฏิบัติเพ่ือให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ 
 7. ผู้ใช้พ้ืนที่ต้องคอยสอดส่องตรวจตราระมัดระวังมิให้มีการบุกรุกแผ้วถางป่าในบริเวณติดต่อ
ใกล้เคียงหรือตามแนวทางเข้าออกพ้ืนที่ที่ประกาศก าหนด  ถ้ามีการกระท าอันเป็นความผิดตามกฎหมายว่าด้วย
ป่าสงวนแห่งชาติ  หรือกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้  ผู้ใช้พ้ืนที่ต้องแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ทราบทันที  
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หากพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพบว่ามีความเสียหายเกิดขึ้นโดยที่ผู้รับอนุญาตควรจะทราบ  แต่ละเลยมิได้แจ้ง
ให้ทราบ  ผู้ใช้พ้ืนที่จะต้องรับผิดชอบด้วย 
 8. เมื่อส่วนราชการ  หรือองค์การของรัฐที่ได้รับอนุมัติให้เข้าใช้ประโยชน์ตามประกาศฉบับนี้มี
ความจ าเป็นต้องท าไม้ออกจากพ้ืนที่นั้น  ให้ด าเนินการตัดฟันลงและน ารวมกองไว้ในหรือริมขอบบริเวณพ้ืนที่ที่
ประกาศก าหนด  พร้อมกับดูแลรักษาไม้ดังกล่าวให้อยู่ในที่สภาพที่ปลอดภัย  และแจ้งให้จั งหวัดท้องที่ทราบ
ภายใน 7 วัน  นับจากวันเร่ิมตัดฟันไม้นั้น  หากผู้ใช้พ้ืนที่ไม่ปฏิบัติตามนัยดังกล่าว ให้เรียกปรับ ผู้ใช้พ้ืนที่คร้ังละ 
2,000  บาท  และต้องชดใช้ค่าเสียหายตามราคาไม้ที่สูญหายไปด้วย 
 9. ผู้ใช้พ้ืนที่ต้องด าเนินการเอง ในกรณีที่จ าเป็นอาจมอบหมายผู้หนึ่งผู้ใด เป็นผู้ด าเนินการแทน
ได้  แต่ถ้าเกิดความเสียหายใด ๆ ขึ้น  ผู้ใช้พ้ืนที่ต้องรับผิดชอบในฐานะเป็นผู้ด าเนินการเองทั้งสิ้น 
 10. ในกรณีทางกรมป่าไม้ มีความจ าเป็นต้องใช้พ้ืนที่ดังกล่าวบางส่วน หรือทั้งหมด ผู้ใช้พ้ืนที่
ยินยอมให้ยกเลิกการใช้พ้ืนที่ที่ประกาศก าหนดได้ โดยไม่เรียกร้องค่าชดเชยหรือค่าเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น  
ซึ่งกรมป่าไม้จะแจ้งให้ผู้ใช้พ้ืนที่ทราบก่อนไม่น้อยกว่า 180 วัน และผู้ใช้พ้ืนที่ต้องเคลื่อนย้ายทรัพย์สินหรือ
สิ่งก่อสร้างออกจากพ้ืนที่ที่ประกาศก าหนดให้เสร็จสิ้นภายใน 90 วันนับจากวันที่กรมป่าไม้ระบุวันที่จะเข้าใช้พ้ืนที่
ดังกล่าวนั้น หากพ้นก าหนดแล้วไม่ด าเนินการหรือด าเนินการไม่เสร็จสิ้น ผู้ใช้พ้ืนที่สละสิทธิ์ในทรัพย์สินหรือ
สิ่งก่อสร้างนั้นให้เป็นของกรมป่าไม้ 
 11. เมื่อครบอายุหรือถูกเพิกถอนการให้ใช้พ้ืนที่ที่ประกาศก าหนดให้ผู้ใช้พ้ืนที่ เคลื่อนย้าย
ทรัพย์สินหรือสิ่งก่อสร้างของผู้ใช้พ้ืนที่ออกจากพ้ืนที่ที่ประกาศก าหนดให้เสร็จสิ้นภายใน 90 วันนับแต่วันที่ครบ
อายุหรือวันที่ถูกเพิกถอนการให้ใช้พ้ืนที่ หากพ้นก าหนดแล้วไม่ด าเนินการหรือด าเนินการไม่เสร็จสิ้น  ผู้ใช้พ้ืนที่
สละสิทธิ์ในทรัพย์สินหรือสิ่งก่อสร้างนั้นให้เป็นของกรมป่าไม้ 
 12. หากผู้ใช้พ้ืนที่ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้จนเกิดความเสียหายขึ้น   หรือเมื่อได้มีการ
เรียกปรับผู้ใช้พ้ืนที่ตามเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้นแล้ว ผู้ใช้พ้ืนที่ยังไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามเงื่อนไขอีก  อธิบดีกรมป่าไม้  
อาจสั่งพักการให้ใช้พ้ืนที่  หรืออธิบดีกรมป่าไม้  โดยอนุมัติรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม จะสั่งเพิกถอนการให้ใช้พ้ืนที่ที่ประกาศก าหนดให้เข้าใช้ประโยชน์ภายในเขตป่าพ้ืนที่ป่าไม้เสียก็ได้  
โดยผู้ใช้พ้ืนที่จะฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายในกรณีใด ๆ มิได้ 
 13. เงื่อนไขอ่ืน ๆ (ถ้าม)ี 

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

ว่าด้วยการอนุญาตให้เข้าท าประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ 
พ.ศ. 2548 

--------------------- 

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507  ซึ่ง
แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2528 และพระราชกฤษฎีกาโอนกรมป่าไม้ 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไปเป็นกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและปรับปรุง
อ านาจหน้าที่และกิจการ ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมป่าไม้ และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า 
และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม พ .ศ. 2546  อธิบดีกรมป่าไม้ โดยอนุมั ติ  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ออกระเบียบก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและ
เงื่อนไข ในการอนุญาตให้เข้าท าประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติดังต่อไปนี้ 
  ข้อ 1  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการอนุญาตให้เข้าท าประโยชน์หรืออยู่
อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2548” 
  ข้อ 2  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันที่    17  มกราคม  พ.ศ. 2548  เป็นต้นไป 
  ข้อ 3  บรรดาประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ และค าสั่งอ่ืนใดในส่วนที่ก าหนดไว้แล้วในระเบียบ
นี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
  ข้อ 4  ให้อธิบดีกรมป่าไม้รักษาการตามระเบียบนี้ และมีอ านาจตีความ วินิจฉัยปัญหา
เกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ 

หมวด 1 
การขออนุญาต 

  ข้อ 5 บุคคลใดมีความจ าเป็นและประสงค์จะขออนุญาตเข้าท าประโยชน์หรืออยู่อาศัย   
ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ให้ยื่นค าขอต่อจังหวัดท้องที่ที่ป่านั้นต้ังอยู่หรือหน่วยงานที่กรมป่าไม้ก าหนด   
ตามแบบ ป.ส.20 (ส าหรับส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ)    หรือแบบ  ป.ส.21  (ส าหรับบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล
ทั่วไป)  แล้วแต่กรณี ท้ายระเบียบนี้ พร้อมด้วยหลักฐานต่าง ๆ  ตามที่ระบุไว้ในแบบค าขอ และให้จัดท าค าชี้แจง   
เกี่ยวกับเหตุผลและความจ าเป็นที่ต้องขออนุญาตประกอบค าขอด้วย 
  ในกรณีที่เป็นการขออนุญาตเพ่ือสร้างวัดหรือส านักสงฆ์ ต้องให้ส านักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติ เป็นผูข้ออนุญาต โดยผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเป็นผูล้งนามในค าขออนุญาต 
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ในกรณีผู้ขออนุญาตเป็นนิติบุคคลอ่ืนซึ่งไม่ใช่ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ นิติบุคคลนั้นต้อง

จดทะเบียนในประเทศไทยและผู้ถือหุ้นหรือผู้เป็นหุ้นส่วนของนิติบุคคลนั้น ต้องมีสัญชาติไทยเกินสองในสาม
ของจ านวนผู้ถือหุ้นหรือผู้เป็นหุ้นส่วน และต้องถือหุ้นเกินกว่าคร่ึงหนึ่งของจ านวนหุ้นทั้งหมด 
  ในกรณีผู้ขออนุญาตเป็นบุคคลธรรมดา ต้องมีสัญชาติไทยและบรรลุนิติภาวะแล้ว  
  ข้อ 6  เมื่อจังหวัดหรือหน่วยงานที่กรมป่าไม้ก าหนดได้รับค าขออนุญาตตามข้อ 5 แล้วให้
จัดท ารายงานพร้อมทั้งความเห็นเบื้องต้นเสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดภายใน  7  วันนับต้ังแต่วันที่ได้รับค าขอ 

หมวด 2 
หลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสภาพป่า 

  ข้อ 7  เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดได้รับรายงานตาม ข้อ  6  แล้วให้สั่งพนักงานเจ้าหน้าที่ต้ังแต่
ระดับ 5 ขึ้นไป ออกไปท าการตรวจสภาพป่า ภายใน 15 วัน นับต้ังแต่วันที่ผู้ว่าราชการจังหวัดได้รับรายงาน
ตามข้อ 6 
  ในกรณีที่เป็นการขออนุญาตเพ่ือการท าเหมืองแร่ในพ้ืนที่ที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติก าหนด ชั้น
คุณภาพลุ่มน้ าชั้นที่ 1 และชั้นที่  2 หรือในพ้ืนที่ที่มีความลาดชันเกิน 35 องศา ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสั่ง
พนักงานเจ้าหน้าที่ต้ังแต่ระดับ 7 ขึ้นไปหรือเจ้าหน้าที่ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการตรวจสอบประทานบัตร
เหมืองแร่ออกไปท าการตรวจสภาพป่า ภายใน 15 วัน นับต้ังแต่วันที่ผู้ว่าราชการจังหวัดได้รับรายงานตามข้อ 6   
และให้เจ้าหน้าที่ดังกล่าวรายงานผลเพ่ิมเติมตามหัวข้อรายงานการส ารวจพ้ืนที่ขอประทานบัตรทับพ้ืนที่ป่า
ไม้ที่ก าหนดไว้ในรายงานตามแบบ ป.ส.22 ท้ายระเบียบนี้ด้วย 
  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองรายงานผลการตรวจสภาพป่า พร้อมทั้งให้
ความเห็นประกอบการพิจารณาสภาพป่าต่อผู้ว่าราชการจังหวัด ตามแบบ ป .ส.22 ท้ายระเบียบนี้ ภายใน 30 
วัน นับต้ังแต่วันที่ตรวจสภาพป่าเสร็จ 
  เมื่อได้รับรายงานตามแบบ ป .ส.22 แล้ว ให้ผู้ ว่าราชการจังหวัดพิจารณาและจัดท า
ความเห็นเสนออธิบดีกรมป่าไม้ภายใน 15 วัน นับต้ังแต่วันที่ได้รับรายงานตามแบบ ป .ส.22 ในกรณีที่เป็น
การขออนุญาตเพ่ือการท าเหมืองแร่  ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดส่งส าเนาเอกสารเร่ืองราวทั้งหมดที่รายงานอธิบดี    
กรมป่าไม้ให้พนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่ด้วย 
  ข้อ 8  พ้ืนที่ที่จะพิจารณาอนุญาตได้ต้องอยู่ในหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
   (1) ไม่เป็นพ้ืนที่ป่าซึ่งใช้ในการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการป่าไม้ 
   (2) ไม่ขัดกับมาตรการการใช้ที่ดินในพ้ืนที่ลุ่มน้ า มาตรการการใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่
ป่าชายเลนและมาตรการการใช้ประโยชน์ทรัพยากรและที่ดินป่าไม้ในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ ตามที่คณะรัฐมนตรี 
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ได้มีมติไว้แล้ว หรือผู้ขออนุญาตจะต้องปฏิบัติตามมาตรการที่คณะรัฐมนตรีได้ก าหนดไว้ 
   (3) ไม่เป็นบริเวณที่มีทิวทัศน์สวยงามอันควรรักษาไว้ 
   (4) ไม่เป็นบริเวณที่ควรรักษาไว้เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า 
   (5) ไม่มีปัญหากับราษฎรในพ้ืนที่และบริเวณใกล้เคียง และต้องได้รับความเห็นชอบ
จากสภาต าบลหรือองค์การบริหารส่วนต าบลท้องที่ที่ป่านั้นต้ังอยู่ 
   (6) ต้องมีไม้ขนาดความโตวัดโดยรอบล าต้นตรงที่สูง 130 เซนติเมตร ต้ังแต่  
50 –100  เซนติเมตร ขึ้นกระจายอยู่ทั่วพ้ืนที่ไม่เกินไร่ละ 8 ต้น หรือมีไม้ขนาดความโตเกิน 100 เซนติเมตรขึ้นไป 
ขึ้นกระจายอยู่ทั่วพ้ืนที่ไม่เกินไร่ละ 2 ต้น 
   (7) ต้องมีลักษณะขนาด อาณาเขต และเนื้อที่  เหมาะสมกับกิจการตาม
วัตถุประสงค์ที่ขอและแผนการใช้พ้ืนที่ตามโครงการประกอบค าขอ 
   (8) ไม่ขัดกับหลักในการพิจารณาอนุญาตในกรณีต่าง ๆ ตามที่ก าหนดไว้ในหมวด 3 
ของระเบียบนี้ 

หมวด 3 
การอนุญาต 

  ข้อ  9  การอนุญาตเกี่ยวกับการท าเหมืองแร่ตามกฎหมายว่าด้วยแร่  พ้ืนที่ที่จะพิจารณา 
อนุญาตได้ต้องอยู่ในหลักเกณฑ์ตามข้อ 8 และให้พิจารณาอนุญาตในกรณีดังต่อไปนี้ 
   (1) การอนุญาตเพ่ือการท าเหมืองแร่ ให้พิจารณาอนุญาตในจ านวนพ้ืนที่ตามความ
จ าเป็นและเหมาะสมแก่การใช้พ้ืนที่ตามวัตถุประสงค์และโครงการที่เสนอพร้อมค าขออนุญาต แ ต่ละค าขอไม่
เกิน 300 ไร่ และมีก าหนดระยะเวลาคราวละไม่เกินสิบปี 
   (2) การอนุญาตเพ่ือการสร้างทางขนแร่ออกจากเขตพ้ืนที่ประทานบัตร ให้มีความกว้าง
ของทางได้ไม่เกินหกเมตร และต้องสร้างทางกับบ ารุงรักษาทางตามมาตรการที่กรมป่าไม้ก าหนด โดยมี
ก าหนดระยะเวลาคราวละไม่เกินสิบปี 
    (3) การอนุญาตเพ่ือกิจการอันเกี่ยวเนื่องกับการท าเหมืองแร่ ได้แก่ ที่เททิ้งมูลดิน
ทราย ที่พักคนงาน ที่กองเก็บแร่ ที่ต้ังโรงโม่แร่หรือแต่งแร่รวมทั้งที่เก็บเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการท าเหมืองแร่ 
และอ่ืน ๆ ให้พิจารณาในพ้ืนที่ที่ได้รับการรับรองเป็นหนังสือจากพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่ และจะ
อนุญาตให้ตามความจ าเป็นและเหมาะสมแก่กิจการที่ขออนุญาต และมีก าหนดระยะเวลาคราวละไม่เกินสิบ
ปี 

ในกรณีที่มีการโอนประทานบัตรหรือรับช่วงการท าเหมืองแร่ ผู้รับโอนประทานบัตรหรือ      
รับช่วงการท าเหมืองแร่จะต้องยื่นค าขออนุญาตและได้รับอนุญาตให้เข้าท าประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขต
ป่าสงวนแห่งชาติ ตามระเบียบนี้ก่อน จึงจะเข้าท าเหมืองแร่ต่อไปได้ 
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  ข้อ 10  การอนุญาตเพ่ือท าการ ขุด เก็บ ซึ่งกรวด ทราย ลูกรัง หรือดิน ที่มิใช่การท าเหมืองแร่
ตามกฎหมายว่าด้วยแร่ พ้ืนที่ที่จะพิจารณาอนุญาตได้ต้องอยู่ในหลักเกณฑ์ตามข้อ 8  และอยู่ห่างจากทาง
หลวงไม่น้อยกว่า 500 เมตร จากจุดกึ่งกลางของทางในระยะที่ใกล้ที่สุดโดยวัดในแนวระดับ รวมทั้งต้องไม่
เป็นบริเวณพระราชฐาน  วัดหรือสถานที่ที่ใช้เพ่ือการประกอบศาสนกิจ  โบราณสถานตามกฎหมายว่าด้วย
โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ โดยให้พิจารณาอนุญาตในจ านวนพ้ืนที่
แต่ละค าขอไม่เกิน 10 ไร่ และมีก าหนดระยะเวลาคราวละห้าปี 
  การด าเนินการตามวรรคก่อน ผู้รับอนุญาตจะต้องยื่นค าขออนุญาตเก็บหาของป่าภายใน
เขตป่าสงวนแห่งชาติ ตามความในมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 อีกด้วย 
  ข้อ 11  การอนุญาตเพ่ือการอยู่อาศัยหรือประกอบอาชีพเกษตรกรรม และเลี้ยงสัตว์ พ้ืนที่ที่
จะพิจารณาอนุญาตได้ต้องอยู่ในหลักเกณฑ์ตามข้อ 8  โดยให้พิจารณาอนุญาตในจ านวนพ้ืนที่แต่ละค าขอ
ตามความจ าเป็นและเหมาะสมแก่กิจการที่ขออนุญาต  หากขออนุญาตในจ านวนพ้ืนที่เกิน 20 ไร่ ให้พิจารณา
โครงการที่เสนอพร้อมค าขอ ซึ่งต้องแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ ระยะเวลาเร่ิมงาน เป้าหมายของ
โครงการ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการลงทุน รวมทั้งการใช้แรงงานเกษตรในท้องถิ่นนั้น ๆ และท้องที่ใกล้เคียงไม่ต่ า
กว่าร้อยละ 60 ของแรงงานเกษตรที่ใช้ทั้งหมด โดยจัดให้ราษฎรที่อยู่ในพ้ืนที่นั้นได้รับจ้างใช้แรงงานเกษตร
เป็นอันดับแรกด้วย และมีก าหนดระยะเวลาคราวละไม่น้อยกว่าห้าปีแต่ไม่เกินสามสิบปี 
  ข้อ 12  การอนุญาตเพ่ือจัดสวนรุกขชาติ หรือวนอุทยาน หรือเพ่ือการเพาะเลี้ยงหรือ
ขยายพันธุ์สัตว์ป่า พ้ืนที่ที่จะพิจารณาอนุญาตได้ต้องอยู่ในหลักเกณฑ์ตามข้อ 8 โดยให้พิจารณาอนุญาตใน
จ านวนพ้ืนที่ตามโครงการที่เสนอพร้อมค าขออนุญาตแต่ละค าขอไม่เกิน 1,000 ไร่ และมีก าหนดระยะเวลา
คราวละไม่น้อยกว่าห้าปี แต่ไม่เกินสามสิบปี 
  ข้อ 13  การอนุญาตเพ่ือสร้างวัดหรือส านักสงฆ์ พ้ืนที่ที่จะพิจารณาอนุญาตได้ต้องอยู่ใน
หลักเกณฑ์ตามข้อ 8 โดยให้พิจารณาอนุญาตในจ านวนพ้ืนที่แต่ละค าขอไม่น้อยกว่า 6 ไร่ แต่ไม่เกิน 15 ไร่ 
ตามความจ าเป็นและเหมาะสมของแต่ละท้องถิ่น และมีก าหนดระยะเวลาคราวละไม่น้อยกว่าห้าปี แต่ไม่เกิน
สามสิบปี 
  ข้อ 14  การอนุญาตให้ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจเข้าท าประโยชน์เพ่ือวัตถุประสงค์ใด ๆ 
พ้ืนที่ที่จะพิจารณาอนุญาตได้ต้องอยู่ในหลักเกณฑ์ตามข้อ 8 โดยให้พิจารณาอนุญาตในจ านวนพ้ืนที่แต่ละ
ค าขอตามความจ าเป็นและเหมาะสมแก่กิจการนั้น และมีก าหนดระยะเวลาคราวละไม่น้อยกว่าห้าปี แต่ไม่เกิน
สามสิบปี 
  ข้อ 15  การอนุญาตกรณีอ่ืน ๆ พ้ืนที่ที่จะพิจารณาอนุญาตได้ต้องอยู่ในหลักเกณฑ์ตามข้อ 8 
และในกรณีที่จ าเป็นต้องใช้หลักวิชาสาขาหนึ่งสาขาใดโดยเฉพาะ ต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือจาก
ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องด้วย  โดยให้พิจารณาอนุญาตในจ านวนพ้ืนที่แต่ละค าขอตามความจ าเป็นและ
เหมาะสมแก่กิจการนั้น ๆ และมีก าหนดระยะเวลาคราวละไม่น้อยกว่าห้าปี แต่ไม่เกินสามสิบปี 
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  ข้อ 16  กรณีโครงการที่มีวัตถุประสงค์อันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชน
โดยส่วนรวมในด้านเศรษฐกิจ สังคม ความม่ันคง และการพัฒนาประเทศอย่างแท้จริง ซึ่งมีความจ าเป็นและ
ไม่อาจหลีกเลี่ยงไปใช้พ้ืนที่อ่ืนได้  และพ้ืนที่นั้นไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะอนุญาตได้ตามข้อ 8  ให้พิจารณา
อนุญาตเฉพาะกรณีที่รัฐบาลมีนโยบายอนุมัติหรืออนุญาต โดยยกเว้นมติคณะรัฐมนตรีที่ก าหนดข้อห้ามไว้เดิม 
  ข้อ 17 การอนุญาตให้ใช้หนังสืออนุญาตให้เข้าท าประโยชน์หรืออยู่อา ศัยภายในเขต 
ป่าสงวนแห่งชาติ ตามแบบ ป.ส.23 ท้ายระเบียบนี้ 
  ข้อ 18  เงื่อนไขที่แนบท้ายหนังสืออนุญาตตามแบบ ป.ส.23 ให้ใช้ตามแบบที่ก าหนดไว้ท้าย
ระเบียบนี้  ในกรณีที่ผู้อนุญาตเห็นสมควรจะก าหนดเงื่อนไขให้ผู้รับอนุญาตปฏิบัติเพ่ิมเติมอีกก็ได้  ทั้งนี้ให้
ระบุไว้ในเงื่อนไขที่แนบท้ายหนังสืออนุญาตด้วย 

หมวด 4 
การขออนุญาตในพื้นท่ีท่ีได้รับอนุญาตเดิมสิ้นอายุการอนุญาต, 

การเปลี่ยนตัวผู้รับอนุญาต, การเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ 

  ข้อ 19  การขออนุญาตในหมวดนี้ ผู้รับอนุญาตหรือผู้ขออนุญาตต้องยื่นค าขออนุญาต ตาม
ข้อ 5 เพ่ือให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งเจ้าหน้าที่ออกไปท าการตรวจสภาพพ้ืนที่ให้ได้ข้อมูลปัจจุบันพร้อมกับ
ตรวจสอบการด าเนินงานของผู้รับอนุญาตว่า ได้มีการปฏิบัติตามเงื่อนไขถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ แล้วให้ผู้ว่า
ราชการจังหวัดพิจารณาและจัดท าความเห็นเสนออธิบดีกรมป่าไม้ 
  ข้อ 20 ในกรณีการขออนุญาตเพ่ือการท าเหมืองแร่ตามข้อ 19  ให้ก าหนดอายุหนังสือ
อนุญาตตามอายุประทานบัตรนั้นแต่ไม่เกินสิบปี 
  ในกรณีที่ไม่สามารถอนุญาตให้ผู้ขอเข้าท าประโยชน์ได้ในหมวดนี้ ด้วยเหตุใด ๆ ก็ดี ให้  
ผู้อนุญาตแจ้งเหตุผลให้ผู้ขอทราบโดยไม่ชักช้า 

หมวด 5 
ใบแทนหนังสืออนุญาต 

  ข้อ 21  ในกรณีที่หนังสืออนุญาตให้เข้าท าประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ
สูญหายหรือเสียหาย ผู้รับอนุญาตต้องน าหลักฐานการแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนมายื่นต่อจังหวัดท้องที่ 
ที่ป่านั้นต้ังอยู่หรือหน่วยงานที่กรมป่าไม้ก าหนด เพ่ือให้ตรวจสอบก่อนน าเสนอผู้อนุญาตเป็นผู้พิจารณา 
  ข้อ 22  การอนุญาตให้ออกใบแทนหนังสืออนุญาตให้เข้าท าประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายใน
เขตป่าสงวนแห่งชาติ ให้ผู้อนุญาตออกใบแทนหนังสืออนุญาตตามแบบหนังสืออนุญาตเดิม แต่ให้เขียนหรือ
ประทับค าว่า “ใบแทน” ด้วยอักษรสีแดงไว้ตอนบนหนังสืออนุญาตนั้น โดยมีข้อความและเงื่อนไขถูกต้อง     
ตรงกับหนังสืออนุญาตเดิมทุกประการ และให้หมายเหตุไว้ในใบแทนหนังสืออนุญาตด้วยว่า เป็นใบแทน
หนังสืออนุญาตเล่มที่ ฉบับที่ ลงวันที่ เดือน และปี พ.ศ. ใด แล้วให้ผู้อนุญาตลงลายมือชื่อ ต าแหน่ง และวัน 
เดือน ปีที่ออกใบแทนไว้เป็นส าคัญและประทับตราประจ าต าแหน่งด้วย (หากม)ี 
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หมวด 6 
เบ็ดเตล็ด 

  ข้อ 23 ค่าธรรมเนียมแบบพิมพ์ค าขอ ค่าธรรมเนียมหนังสืออนุญาตให้เข้าท าประโยชน์หรือ
อยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ค่าภาคหลวง และค่าบ ารุงป่า ให้เรียกเก็บตามอัตราที่ก าหนดไว้โดย
กฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 และฉบับที่แก้ไข 
  ข้อ 24 เมื่อมีการอนุญาตให้เข้าท าประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติตาม
ระเบียบนี้แล้ว ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและหรือหน่วยงานที่กรมป่าไม้ก าหนดพิจารณาสั่งเจ้าหน้ าที่ออกไป
ด าเนินการตรวจสอบและติดตามผลการปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตอย่างสม่ าเสมอ และให้เจ้าหน้าที่
จากส่วนกลางออกไปด าเนินการตรวจสอบและติดตามผลการปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตอีกทางหนึ่ง
อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง 
  ข้อ 25 ในกรณีที่ผู้รับอนุญาตถึงแก่ความตาย หากทายาทหรือผู้จัดการมรดกประสงค์จะ
ด าเนินการต่อไป ให้ยื่นค าขออนุญาต ตามข้อ 5  โดยมิชักช้า 
  ข้อ 26 ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้เข้าท าประโยชน์หรืออยู่อาศัยอยู่ก่อนแล้วให้ถือว่ายังคงได้รับ  
อนุญาต และให้ถือปฏิบัติตามระเบียบนี้ต่อไป 
  ข้อ 27 ค าขออนุญาตเข้าท าประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติใดอยู่ใน
ระหว่างด าเนินการและยังไม่แล้วเสร็จในวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับให้ด าเนินการต่อไป  

 
ประกาศ  ณ  วันที่               มกราคม  พ.ศ.  2548 

 
 

(นายฉัตรชัย   รัตโนภาส) 
                           อธิบดีกรมป่าไม้ 

17 

(ลงนาม)   ฉัตรชัย  รัตโนภาส 
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ป.ส.20 
ค าขออนุญาตเข้าท าประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ 

ตามมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 
(ส าหรับส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ) 

---------------------- 
 เขียนที่ ………………………………………….. 

วันที่……….เดือน……………………..พ.ศ……. 
  ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ ชื่อ………………………………………………………………… 
ต้ังอยู่เลขที่…………….หมู่ที่………..ถนน………………………..ต าบล/แขวง…………………………….. 
อ าเภอ/เขต……………………….จังหวัด……………………….โดย……………………………………….. 
ต าแหน่ง…………………………………………………………… 
ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ลงชื่อในค าขอหน่วยงานต้ังอยู่เลขที่…………….ถนน……………………………... 
ต าบล…………………………………………….อ าเภอ……………………………จังหวัด………………... 
โทร. ………………………………………… 
  ขอยื่นค าขอต่อ..............................................................………………………………… 
ดังมีข้อความต่อไปนี้ 
  ข้อ 1 ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ  ชื่อ………………………………………………………….. 
มีความประสงค์จะขออนุญาตเข้าท าประโยชน์เพ่ือ…………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
มีก าหนดเวลา………..ปี ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่า…………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
ต าบล……………………………...…อ าเภอ…….………………………จังหวัด…………………………… 
เนื้อที่…………………ไร่……………….งาน……………….ตารางวา  โดยมีอาณาเขตดังนี้ 
  ด้านทิศเหนือ       จด………………………………………….วัดได้………………เมตร 
  ด้านทิศตะวันออก     จด…………………………………………วัดได้………………เมตร 
  ด้านทิศใต้       จด………………………………………….วัดได้………………เมตร 
  ด้านทิศตะวันตก       จด………………………………………….วัดได้………………เมตร 
  ข้อ 2 เพ่ือประโยชน์ในการพิจารณาค าขออนุญาต ผู้ยื่นค าขอ หรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมาย 
จะเป็นผู้น าพนักงานเจ้าหน้าที่ออกไปตรวจสภาพป่าในพ้ืนที่ที่ขอนี้ ตามวัน เวลา ที่เจ้าหน้าที่นัดหมาย และ
จะเป็นผู้อ านวยความสะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ที่ออกไปตรวจสภาพป่า 
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  ข้อ 3 เมื่อได้รับอนุญาตให้เข้าท าประโยชน์ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติแล้ว ส่วนราชการ /
รัฐวิสาหกิจ ชื่อ…………………………………………………………………………………..จะปฏิบัติตาม 
พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 และตามเงื่อนไขที่แนบท้ายหนังสืออนุญาตให้ถูกต้องทุกประการ 
  ข้อ 4 พร้อมกับค าขอนี้ ได้แนบหลักฐานต่าง ๆ มาด้วย ดังนี้ 
           1. ส าเนาบัตรประจ าตัวข้าราชการหรือรัฐวิสาหกิจ 
           2. รายละเอียดของโครงการที่ขออนุญาต 
           3. แผนที่ระวางของกรมแผนที่ทหาร มาตราส่วน 1 : 50,000 แสดงบริเวณพ้ืนที่ที่ขอ
อนุญาตและพ้ืนที่ข้างเคียงที่ติดต่อกับพ้ืนที่ที่ขอ 
           4. หนังสือแสดงว่า เป็นผู้ที่ได้รับมอบอ านาจให้ด าเนินการแทนส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
           5. รายงานเหตุผลและความจ าเป็นในการขอใช้ประโยชน์ (กรณีพ้ืนที่มากกว่า 20 ไร่) 
ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากเจ้าสังกัดระดับกระทรวงหรือผู้บัญชาการเหล่าทัพแล้วแต่กรณี 
                                 6. หลักฐานที่แสดงว่าได้รับความเห็นชอบจากสภาต าบลหรือองค์การบริหารส่วน
ต าบลท้องที่ที่ป่านั้นต้ังอยู่ 
           7. เอกสารอ่ืน ๆ ได้แก่…………………………………………………………………….. 
 
 
 

(ลงชื่อ) ….………………………………..ผู้ยื่นค าขอ 
 
 
 
 

หมายเหตุ   ได้รับค่าธรรมเนียมแบบพิมพ์ค าขอจากผู้ยื่นค าขอแล้ว ตามใบเสร็จรับเงิน ฉบับที่...................   
                  เล่มที่.................ลงวันที่ .........เดือน....................................พ.ศ. .................. 
 
      (ลงชื่อ) .............................................. ผู้รับค าขอ 
       (...........................................) 
      ต าแหน่ง............................................. 
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ป.ส.21 

ค าขออนุญาตเข้าท าประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ 
ตามมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 

(ส าหรับบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ซ่ึงไม่ใช่ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ) 
---------------------- 

 เขียนที่ ………………………………………….. 
วันที่……….เดือน……………………..พ.ศ……. 

  ข้าพเจ้า………………………………………………..อายุ………..ปี สัญชาติ…………… 
อาชีพ……………………………มีภูมิล าเนาอยู่บ้านเลขที่…………….หมู่ที่……….ซอย………………….. 
ถนน………..…………………..ต าบล/แขวง……………………………..อ าเภอ/เขต………………………
จังหวัด………………….………………….โทร…………………………………… 
เป็นผู้มีอ านาจลงชื่อแทนนิติบุคคล  ชื่อ…………………………………..…………………………………… 
ต้ังอยู่ที่….…………….…………………………….…………………………………………………………  
…………………………………………….…………………………………………………..………………. 
มีเอกสารแสดงฐานะการเป็นนิติบุคคลและเป็นผู้มีอ านาจลงชื่อแทนนิติบุคคลตามที่แนบท้ายค าขอ  
  ขอยื่นค าขอต่อ.......................................................................………………………… 
ดังมีข้อความต่อไปนี้ 
  ข้อ 1 ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะขออนุญาตเข้าท าประโยชน์เพ่ือ………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………… 
มีก าหนดเวลา………..ปี ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่า…………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………  
ต าบล……………………………...…อ าเภอ…….………………………จังหวัด…………………………… 
เนื้อที่…………………ไร่……………….งาน……………….ตารางวา  โดยมีอาณาเขตดังนี้ 
  ด้านทิศเหนือ       จด………………………………………….วัดได้………………เมตร 
  ด้านทิศตะวันออก     จด…………………………………………วัดได้………………เมตร 
  ด้านทิศใต้       จด………………………………………….วัดได้………………เมตร 
  ด้านทิศตะวันตก       จด………………………………………….วัดได้………………เมตร 
  ข้อ 2 ในการยื่นค าขอนี้ ข้าพเจ้ารับรองจะเป็นผู้น าหรือมอบให้ผู้แทนเป็นผู้น าพนักงาน   
เจ้าหน้าที่ออกไปตรวจสภาพป่าในพ้ืนที่ที่ขอนี้ ตามวัน เวลา ที่เจ้าหน้าที่นัดหมาย  
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  ข้อ 3 เมื่อข้าพเจ้าได้รับอนุญาตให้เข้าท าประโยชน์ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติแล้ว ข้าพเจ้า
รับรองจะปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 และตามเงื่อนไขที่แนบท้ายหนังสืออนุญาต
ให้ถูกต้องทุกประการ 
  ข้อ 4 เพ่ือเป็นหลักฐานในการขออนุญาต ข้าพเจ้าได้วางเงินมัดจ า  หรือได้ส่งมอบหนังสือ   ค้ า
ประกันของธนาคารที่ เชื่อถือได้พร้อมค าขอนี้   ตามจ านวนเนื้อที่ที่ขออนุญาต   ในอัตราเท่ากับอัตรา
ค่าธรรมเนียมหนังสืออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติ    ไร่ละ………..…...บาท    รวมเป็นเงิน
จ านวน…………………บาท (………………………………………….) ไว้แล้วในวันยื่นค าขอนี้  ตามใบเสร็จ 
รับเงิน ฉบับที่……….. เล่มที่………….ลงวันที่………เดือน……………………….. พ.ศ. ……………….. 
 (หนังสือค้ าประกันของธนาคารนั้น ให้ท าตามแบบที่ธนาคารก าหนดและกรมป่าไม้เห็นชอบด้วย) 
  ข้อ 5 เมื่ออธิบดีกรมป่าไม้โดยอนุมัติรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ได้ออกหนังสืออนุญาตให้ข้าพเจ้าเข้าท าประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติแล้ว 
ข้าพเจ้ายินยอมให้น าเงินมัดจ าที่ได้วางไว้ตามข้อ 4 มาหักกลบลบหนี้กับค่าธรรมเนียมหนังสืออนุญาตนั้นได้
ทันที  และเมื่อหักกลบลบหนี้กันแล้ว  หากเงินมัดจ ายังขาดเท่าใด ข้าพเจ้าจะน ามาช าระเพ่ิมจนครบถ้วน     
ให้เสร็จสิ้นภายในก าหนด  30  วัน  นับจากวันที่เจ้าหน้าที่ได้แจ้งจ านวนเงินที่จะต้องช าระให้ข้าพเจ้าทราบ 
เพ่ือรับมอบหนังสืออนุญาต มิฉะนั้น ให้ถือว่าข้าพเจ้าสละสิทธิ์ในการขอเข้าท าประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายใน
เขตป่าสงวนแห่งชาติตามค าขอ   กับทั้งสละสิทธิ์ที่จะขอรับเงิน มัดจ าที่วางไว้คืนด้วย 
  ข้อ 6 เงินมัดจ าตามข้อ 4 ไม่เป็นข้อผูกพันว่า ข้าพเจ้าจะต้องได้รับอนุญาต หากข้าพเจ้า
ไม่ได้รับอนุญาตตามที่ขอ  หรือกรณีมีเงินมัดจ าเหลือจ่ายหลังจากที่หักกลบลบหนี้ตาม ข้อ 5 แล้ว ข้าพเจ้าจะ
ขอรับเงินมัดจ าตามจ านวนที่ได้วางไว้  หรือเฉพาะจ านวนที่เหลือจ่ายดังกล่าว แล้วแต่กรณีคืน  โดยไม่คิด
ดอกเบี้ยหรือผลประโยชน์อ่ืนใดทั้งสิ้น 
  ข้อ 7 พร้อมกับค าขอนี้  ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานต่าง ๆ มาด้วย ดังนี้ 
           1. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนหรือส าเนาบัตรประจ าตัวตามกฎหมายก าหนด 
           2. ส าเนาทะเบียนบ้าน 
           3. ส าเนาหลักฐานการจดทะเบียนนิติบุคคล  หรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล 
           4. แผนที่สังเขปหรือแผนที่ระวางของกรมแผนที่ทหาร มาตราส่วน 1 : 50,000 แสดงบริเวณ
พ้ืนที่ที่ขออนุญาตและพ้ืนที่ติดต่อข้างเคียง 
           5. กรณีพ้ืนที่ที่ขออนุญาตมีเนื้อที่เกิน  20  ไร่  ให้แนบเอกสารแสดงรายละเอียดโครงการ   
ที่ขออนุญาต  พร้อมแผนและผังแสดงการใช้พ้ืนที่ 
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6. หลักฐานที่แสดงว่าได้รับความเห็นชอบจากสภาต าบลหรือสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลหรือสภาเทศบาลท้องที่ที่ป่านั้นต้ังอยู่ 
           7. หนังสือมอบอ านาจ  (ถ้ามี) 
           8. เอกสารอ่ืน ๆ ได้แก่…………………………………………………………………….. 
 
 
 

(ลงชื่อ) ….………………………………..ผู้ยื่นค าขอ 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ   ได้รับค่าธรรมเนียมแบบพิมพ์ค าขอจากผู้ยื่นค าขอแล้ว ตามใบเสร็จรับเงิน ฉบับที่...................   
                  เล่มที่.................ลงวันที่ .........เดือน....................................พ.ศ. .................. 
 
      (ลงชื่อ) .............................................. ผู้รับค าขอ 
       (...........................................) 
      ต าแหน่ง............................................. 
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ป.ส.22 
รายงานการตรวจสภาพป่าท่ีมีผู้ขออนุญาตเข้าท าประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขต 
ป่าสงวนแห่งชาติ ตามมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 

-------------------------------- 
  1. ชื่อผู้ขอ (ถ้าผู้ขอเป็นส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ  ให้ระบุชื่อส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจนั้น 
ถ้าผู้ขอเป็นบุคคลให้ระบุชื่อ…………………………………………………………………….อายุ…………...ปี 
สัญชาติ………………อาชีพ……………………มีภูมิล าเนาอยู่บ้านเลขที่…………ซอย………………………. 
ถนน………..……………..หมู่ที่……..ต าบล/แขวง………………………….อ าเภอ/เขต………………………... 
จังหวัด……………………………………….) 
  2. ชื่อป่า  (ให้ระบุว่าพ้ืนที่ที่ขออยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ หรือป่าที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้รักษา
ไว้เป็นสมบัติของชาติ หรือป่าที่จ าแนกไว้เพ่ือการใดหรือไม่ ก าหนดโดยกฎกระทรวง หรือตามกฎหมายใด ให้คัด
ส าเนาพร้อมทั้งแผนที่ท้ายกฎกระทรวงหรือมติคณะรัฐมนตรีแล้วแต่กรณี ประกอบรายงานด้วย) 
  3. ท่ีต้ังของพื้นท่ี  (ให้ระบุว่าต้ังอยู่ในหมู่ที่  ต าบล  อ าเภอ  และจังหวัดใด  พร้อมกับลงจุดพิกัด
ด้วยเคร่ือง  G.P.S. แสดงบริเวณที่ขออนุญาตทุกด้านในแผนที่ระวางของกรมแผนที่ทหาร มาตราส่วน 1 : 50,000  
หรือแผนที่มาตราส่วนที่เหมาะสมให้เห็นได้ชัดเจน พร้อมกับระบุหมายเลขระวางรวมทั้งแสดงจุดที่ ต้ังและพ้ืนที่
ข้างเคียงในแผนที่ท้ายกฎกระทรวงที่ก าหนดป่านั้นให้เป็นป่าสงวนแห่งชาติ ,  แผนที่แสดงการจ าแนกเขตการใช้
ประโยชน์ทรัพยากรและที่ดินป่าไม้,  แผนที่แสดงชั้นคุณภาพลุ่มน้ า  และถ้าเป็นป่าชายเลน ให้แสดงในแผนที่การ
จ าแนกเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินในพ้ืนที่ป่าชายเลนด้วย) 
  4. เน้ือท่ี  (ให้ระบุเป็นไร่ งาน และตารางวา) 
  5. อาณาเขตและเขตท่ีติดต่อพื้นท่ีท่ีขอ  (ให้แสดงอาณาเขต และเขตติดต่อไว้ทุกด้านให้
ชัดเจนว่าทิศไหนจดอะไร เช่น ภูเขา ล าห้วย หรือติดต่อกับอะไร มีความกว้าง ยาว ด้านละเท่าใด และแสดงด้วยว่า
พ้ืนที่ข้างเคียงมีผู้ใดเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองและเป็นที่ของรัฐประเภทใด เช่น ให้เช่าหรือละทิ้ง มีสภาพป่าอย่าง
ใด) 
  6. ลักษณะภูมิประเทศ  (ให้ระบุว่าเป็นที่ราบ เนินเขา ภูเขา หรือที่ราบลุ่ม มีความลาดชันและ
สูงจากระดับน้ าทะเลประมาณเท่าใด มีชนิดดินและหินเป็นประเภทใด มีล าห้วยอะไร ไหลผ่านและมีน้ าไหล
ตลอดปีหรือไม่ ถ้ามีไหลลงสู่ล าน้ าที่ส าคัญอะไรบ้างและเป็นระยะทางประมาณเท่าใด อยู่ในพ้ืนที่ลุ่มน้ าใดชั้นที่
เท่าใดตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวัน เดือน และปีใด และให้ท าการถ่ายภาพสีแสดงสภาพพ้ืนที่ที่ท าการตรวจ
สภาพป่าตรงกลางแปลงที่ขออนุญาตและกระจายออกทั้ง 8 ทิศ รวมแล้วไม่น้อยกว่า 9 ภาพ ประกอบรายงาน
ด้วย) 
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  7. ชนิดของป่าและสภาพป่า  (ให้ระบุว่าเป็นป่าชนิดใด มีสภาพป่าเป็นอย่างไร มีไม้มีค่าที่มี
ลักษณะสมบูรณ์เหลืออยู่มากน้อยเพียงใด และป่านั้นยากที่จะกลับฟ้ืนคืนดีได้ตามธรรมชาติหรือไม่ เคยผ่าน
การแผ้วถางมาก่อนหรือไม่ อย่างไร หากหมดสภาพป่าแล้ว ให้ระบุด้วยว่าเนื่องมาจากสาเหตุใด) 
  8. พันธ์ุไม้ท่ีขึ้นอยู่  (ให้ระบุว่าการแพร่พันธุ์เป็นไปตามธรรมชาติหรือไม่ ดีเลวอย่างไร ชนิด
ของพันธุ์ไม้ที่ส าคัญและไม่ส าคัญมีปริมาณมากน้อยเพียงใด  ให้ท าการส ารวจทั่วทั้งพ้ืนที่ที่ขออนุญาตหรือให้
ท าการส ารวจโดยวิธีท าแปลงตัวอย่าง  แบบ  Line Plot  ให้กระจายทั่วทั้งพ้ืนที่ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของพ้ืนที่
ที่ขอ แล้วจัดท าบัญชีแสดงชนิดและขนาดของไม้หวงห้ามที่มีขนาดความโตต้ังแต่ 50 เซนติเมตร ขึ้นไป วัด
โดยรอบล าต้นตรงที่สูง 1.30 เมตร  ถ้าเป็นป่าชายเลนให้แสดงรายละเอียดจ านวนลูกไม้แต่ละชนิดที่มีขนาด
ความสูงต้ังแต่ 2 เมตรขึ้นไป และไม้ที่มีขนาดความโตต้ังแต่ 15 เซนติเมตร ขึ้นไป (การวัดขนาดความโต หากไม้
มีคอราก ให้วัดเส้นรอบวงตรงที่สูงเหนือคอรากขึ้นไป 20 เซนติเมตร  แต่ถ้าไม้ไม่มีคอราก ให้วัดเส้นรอบวง
ตรงที่สูงเหนือพ้ืนดิน 1.30 เมตร)  พร้อมกับแผนที่แสดงบริเวณที่ส ารวจนับไม้ด้วย) 
  9. สิ่งแวดล้อมข้างเคียง  (ให้ระบุว่าอยู่ห่างจากหมู่บ้าน วัด ส านักสงฆ์ ถนน ฯลฯ เป็น
ระยะทางประมาณเท่าใด) 
  10. ประกาศปิดป่า  (ให้ระบุว่าอยู่ในพ้ืนที่ที่กองทัพภาคหรือส านักนายกรัฐมนตรีประกาศ
ปิดป่าหรือไม่ ถ้าอยู่ในพ้ืนที่ตามประกาศดังกล่าว ได้รับอนุญาตจากผู้มีอ านาจแล้วหรือไม่ ให้แนบหลักฐาน
การอนุญาตประกอบรายงานด้วย) 
  11. การอนุรักษ์ป่า  (ให้ระบุว่าเป็นเขตอุทยานแห่งชาติ หรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า หรือ
พ้ืนที่ปลูกสร้างสวนป่าของรัฐ หรือเป็นพ้ืนที่ที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าทดลองทางวิชาการของกรมป่าไม้หรือ
ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชหรือไม่  ถ้าอยู่ในพ้ืนที่ดังกล่าวให้แนบหลักฐานพร้อมทั้งแผนที่
ประกอบรายงานด้วย) 
  12. อันตรายท่ีมีต่อป่าน้ี  (ให้ระบุภัยจากธรรมชาติ เช่น สัตว์ แมลง หรือจากการกระท า
ของมนุษย์  มีมากน้อยเพียงใดหรือไม่ หากอนุญาตแล้วจะมีผลในทางระงับยับยั้งภัยที่จะเกิดขึ้นได้บ้าง
หรือไม่ มากน้อยเพียงใด) 
  13. การใช้ประโยชน์ในพื้นท่ี  (ให้ระบุว่าบริเวณใกล้เคียงหรือแห่งเดียวกับที่ขอนี้ เคยมี
การอนุญาตหรืออนุมัติให้ผู้ใดท าการใด เมื่อวัน เดือน ปีใด  ถ้าเคยมีการอนุญาตและการอนุญาตนั้นยังมีอายุอยู่  
ให้ระบุว่ามีอยู่กี่รายและหมดอายุเมื่อใด ให้แสดงไว้ในแผนที่ ตามข้อ 2 ด้วย) 
  14. การส ารวจพื้นท่ีขอประทานบัตรทับพื้นท่ีป่าไม้   (หากเป็นการขออนุญาตเพ่ือ
วัตถุประสงค์อ่ืน ให้ข้ามไปข้อ 15 แต่ถ้าเป็นการขออนุญาตเพ่ือการท าเหมืองแร่ ให้ระบุค าขอประทานบัตร
หรือประทานบัตรตามที่ฝ่ายพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่แจ้งมา  พร้อมกับระบุชนิดของแร่ วิธีการ
ท าเหมืองแ ร่ มีปริมาณแร่เท่าใด คิดเป็นมูลค่าเท่าใด หากมีการท าเหมืองแ ร่ออกมาจะท าให้รัฐได้
ค่าภาคหลวงแร่เท่าใด จะใช้เส้นทางใดในการด าเนินกิจการและจ าเป็นต้องก่อสร้างเส้นทางขึ้นใหม่หรือไม่    
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มีไม้หวงห้ามตามข้อ 8 จ านวน  กี่ต้น ปริมาตรกี่ลูกบาศก์เมตร คิดเป็นค่าภาคหลวงไม้ได้เท่าใด โดยให้ท าการ
ส ารวจทั่วทั้งพ้ืนที่ที่ขออนุญาตและหากจ าเป็นต้องกันพ้ืนที่บริเวณที่ยังคงมีต้นไม้ขึ้นอยู่หนาแน่น  ให้ระบุใน
แผนที่ค าขอประทานบัตรและ แผนที่แสดงจุดที่ต้ังให้ชัดเจนด้วยว่าส่วนที่กันออกมีเนื้อที่เท่าใด) 
  15. วัน เดือน ปี ท่ีท าการตรวจสภาพป่า  (ให้ระบุวัน เดือน ปี ที่เข้าท าการตรวจสภาพป่า 
และวัน เดือน ปี ที่ตรวจสภาพป่าเสร็จสิ้น) 
  16. ความเห็นของผู้ตรวจสภาพป่า  (ให้พิจารณาว่า ถ้าอนุญาตแล้วจะได้รับประโยชน์
อย่างไรบ้าง และป่าไม้จะได้รับความเสียหายมากน้อยเพียงใด หรือจะได้ประโยชน์แก่ป่าไม้เพ่ิมขึ้นอย่างไร 
สมควรอนุญาตหรือไม่ ด้วยเหตุผลใด) 
 
 
      (ลงชื่อ) ………………………………….ผู้น าตรวจสภาพป่า 
      ต าแหน่ง…………………………………… 
 
      (ลงชื่อ)…………………………………..ผู้ตรวจสภาพป่า  
      ต าแหน่ง…………………………………… 
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ป.ส.23 
หนังสืออนุญาตให้เข้าท าประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ 

--------------------------- 

เล่มที่……….       ที่ท าการ…………………………………. 

ฉบับที่………..      วันที่……….เดือน………………….พ.ศ………… 
  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ   พ.ศ. 2507 และ
พระราชกฤษฎีกาโอนกรมป่าไม้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไปเป็นกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมและปรับปรุงอ านาจหน้าที่และกิจการ ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมป่าไม้ และ
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2546 อธิบดีกรมป่าไม้ 
โดยอนุมัติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ ..……...เดือน......................
พ.ศ..........…... 
  อนุญาตให้…………..……………………………….. อายุ………. ปี สัญชาติ…………….. 
มีภูมิล าเนาอยู่บ้านเลขที่……..…….. หมู่ที่………. ซอย………………………… ถนน……………………... 
ต าบล/แขวง ………………………….. อ าเภอ/เขต………………………….. จังหวัด…………………….…. 
เข้าท าประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่า…………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………… 
ในท้องที่ต าบล………………………..…อ าเภอ………....………………จังหวัด…………………………… 
เพ่ือ ……………………………………………………………………………………………………………. 
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 
       (…………………………………….)  
      ต าแหน่ง……………………………………… 
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เงื่อนไขแนบท้ายหนังสืออนุญาต 
  ให้ผู้รับอนุญาตเข้าท าประโยชน์เพ่ือท าเหมืองแร่ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ตามหนังสือ
อนุญาต ฉบับที่……... เล่มที่……….. ลงวันที่………. เดือน…………………….. พ.ศ……….. ปฏิบัติตาม
เงื่อนไขดังต่อไปนี้ 
  1. ต้องไม่ท าการหรือยินยอมให้ตัวแทน คนงาน หรือลูกจ้างกระท าการอย่างหนึ่งอย่างใด   
ให้เป็นการเสื่อมเสียแก่สภาพป่า  ไม้ หรือของป่า นอกเขตพ้ืนที่ที่ได้รับอนุญาต บริเวณพ้ืนที่ติดต่อใกล้เคียงกัน 
  2. ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติหรือกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ 
ตลอดจนกฎกระทรวง ข้อก าหนด ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือเงื่อนไข ซึ่งออกตามกฎหมายดังกล่าวทั้งที่
ใช้อยู่ในขณะนี้และที่จะประกาศใช้บังคับต่อไป ซึ่งทางราชการได้แจ้งให้ทราบเพ่ือปฏิบัติแล้ว 

  3. ต้องจัดท าป้ายถาวรที่มีขนาดโตไม่น้อยกว่า 60 x120 เซนติเมตร ติดไว้ใกล้เส้นทาง ณ 

จุดที่ผ่านเข้าพ้ืนที่ที่ได้รับอนุญาตให้เห็นได้ชัดเจน โดยระบุข้อความไว้ที่ป้ายว่า “…………………………… 
……………………………………………………….ได้รับอนุญาตให้ใช้พ้ืนที่แห่งนี้ตามกฎหมายว่าด้วยการ 
ป่าไม้แล้ว”  ให้แล้วเสร็จภายในก าหนด 180 วัน นับจากวันที่ได้รับหนังสืออนุญาต หากผู้รับอนุญาตไม่     
จัดท าป้าย ให้เรียกปรับผู้รับอนุญาตเป็นจ านวนเงิน 2,000 บาท และอีกวันละ 100 บาท นับต้ังแต่วันที่
จังหวัดแจ้งให้ผู้รับอนุญาตทราบ จนกว่าจะท าเสร็จ 
  4. ต้องจัดท าหลักเขตหรือเคร่ืองหมายหรือปลูกต้นไม้ชนิดเดียวกันเป็นการแสดงแนวเขต
พ้ืนที่ที่ได้รับอนุญาตไว้ทุกด้านให้เห็นได้อย่างชัดเจน ให้แล้วเสร็จภายในก าหนด 180 วัน นับจากวันที่ได้รับ
หนังสืออนุญาต  หากผู้รับอนุญาตไม่จัดท า ให้เรียกปรับผู้รับอนุญาตเป็นจ านวนเงิน 2,000 บาท และอีกวันละ 
100 บาท  นับต้ังแต่วันที่จังหวัดแจ้งให้ผู้รับอนุญาตทราบ จนกว่าจะท าเสร็จ 
  5. ต้องใช้พ้ืนที่ที่ได้รับอนุญาตเพ่ือกิจการและโครงการที่ขออนุญาตเท่านั้น จะน าไปใช้ใน
กิจการอ่ืนมิได้ 
  6. ต้องยินยอมให้พนักงานเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขการอนุญาตใน
พ้ืนที่ที่ได้รับอนุญาตได้ทุกเวลา ในระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก และผู้รับอนุญาตจะต้องเป็น    
ผู้น าตรวจ หากผู้รับอนุญาตไม่สามารถน าพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบด้วยตนเองได้ ต้องมอบอ านาจเป็น
หนังสือให้ผู้หนึ่งผู้ใดเป็นผู้ด าเนินการแทน โดยผู้รับอนุญาตหรือผู้รับมอบอ านาจจะต้องอ านวยความสะดวก
ตามควรแก่กรณี และให้ปฏิบัติตามที่พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจได้สั่งเป็นหนังสือให้ปฏิบัติเพ่ือให้เป็นไป
ตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ 

 7. ต้องคอยสอดส่องตรวจตราระมัดระวังมิให้มีการบุกรุกแผ้วถางป่าในพ้ืนที่ที่ได้รับอนุญาต
และบริเวณติดต่อใกล้เคียง ถ้ามีการกระท าอันเป็นความผิดตามกฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติหรือ
กฎหมายว่าด้วยการป่าไม้  ผู้รับอนุญาตต้องแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ทราบทันที  หากพนักงาน 
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เจ้าหน้าที่ตรวจพบว่ามีความเสียหายเกิดขึ้นโดยที่ผู้ รับอนุญาตควรจะทราบ แต่ละเลยมิได้แจ้งให้ทราบ              
ผู้รับอนุญาตจะต้องรับผิดชอบด้วย 
  8. ต้องด าเนินการเอง ในกรณีที่จ าเป็นอาจมอบหมายให้ผู้หนึ่งผู้ใดเป็นผู้ด าเนินการแทนได้ 
แต่ถ้าเกิดความเสียหายใด ๆ ขึ้น ผู้รับอนุญาตต้องรับผิดชอบในฐานะเป็นผู้ด าเนินการเองทั้งสิ้น 
  9. ต้องแจ้งเวลาที่จะเข้าท าการขุดแร่  พร้อมกับส่งแผนที่ แสดงขอบเขตที่ได้รับอนุญาต 
ประทานบัตรและบริเวณที่จะท าการขุดหาแร่แต่ละคราว ให้จังหวัดหรือหน่วยงานที่กรมป่าไม้ก าหนดทราบ
ล่วงหน้าก่อนเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพ่ือพิจารณาเกี่ยวกับการท าไม้ออกจากพ้ืนที่ดังกล่าว 
  10. ต้องจัดการถม  หรือกลบหลุม  หรือขุมที่เกิดขึ้นจากการท าเหมืองแร่ในพ้ืนที่ที่ได้รับ
อนุญาตหาแร่หมดแล้วของแต่ละแนว  หรือเขตแปลงที่ก าหนดให้หาแร่หรือส ารวจแร่ โดยค ารับรองของ
พนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่ให้เป็นที่ราบหรือลักษณะเหมือนเดิมพอที่จะปลูกต้นไม้ได้ เว้นแต่ได้รับ
อนุญาตจากจังหวัดหรือหน่วยงานที่กรมป่าไม้ก าหนด ให้ปรับปรุงเป็นอ่างเก็บน้ า หากผู้รับอนุญาต ไม่จัดท า
ให้แล้วเสร็จภายในก าหนด 30 วัน  นับจากวันที่ได้รับแจ้ง ให้เรียกปรับผู้รับอนุญาตในอัตราไร่ละ 5,000 บาท 
  11. ต้องจัดท าเขื่อนเพ่ือกักเก็บมูลดินทราย และป้องกันตะกอนขุ่นข้นไม่ให้ไหลลงล าห้วย
  12. ต้องท าการปลูกป่าชดเชยและบ ารุงรักษาป่าที่ปลูกในจ านวนสามเท่าของพ้ืนที่ที่เปิดการ
ท าเหมืองแร่ตามที่จังหวัดก าหนดภายในระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตหรือเมื่อจังหวัดแจ้งให้ปฏิบัติ 
  ถ้าผู้รับอนุญาตไม่สามารถท าการปลูกป่าชดเชยและบ ารุงรักษาป่าที่ปลูกตามวรรคก่อนได้ 
ให้ผู้รับอนุญาตท าหนังสือชี้แจงเหตุผลความจ าเป็นและมอบเงินค่าปลูกป่าตามอัตราที่กรมป่าไม้ก าหนดให้
จังหวัดหรือหน่วยงานที่กรมป่าไม้ก าหนด เพ่ือให้กรมป่าไม้สั่งพนักงานเจ้าหน้าที่ท าการปลูกป่าให้แทน 
  13. ต้องป้องกันและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนร าคาญ หรือความเสียหายทางสุขอนามัย
และทรัพย์สินของประชาชนส่วนรวม อันเกิดจากการใช้พ้ืนที่เพ่ือด าเนินกิจการของผู้รับอนุญาต 

 14. ในกรณีทางกรมป่าไม้ มีความจ าเป็นต้องใช้พ้ืนที่ดังกล่าวบางส่วน หรือทั้งหมด ผู้รับอนุญาต
ยินยอมให้ยกเลิกการอนุญาตได้ โดยไม่เรียกร้องค่าชดเชยหรือค่าเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น ซึ่งกรมป่าไม้จะแจ้งให้
ผู้รับอนุญาตทราบก่อนไม่น้อยกว่า 180 วัน และผู้รับอนุญาตต้องเคลื่อนย้ายทรัพย์สินหรือสิ่งก่อสร้างออกจาก
พ้ืนที่ที่ได้รับอนุญาตให้เสร็จสิ้นภายใน 90 วันนับจากวันที่กรมป่าไม้ระบุวันที่จะเข้าใช้พ้ืนที่ ดังกล่าวนั้น     
หากพ้นก าหนดแล้วไม่ด าเนินการห รือด าเนินการไม่เส ร็จสิ้น ผู้ รับอนุญาตสละสิทธิ์ในทรัพย์สินหรือ               
สิ่ง ก่อสร้างนั้นให้เป็นของกรมป่าไม้ 

15. เมื่อครบอายุการอนุญาตหรือถูกเพิกถอนการอนุญาตให้ผู้รับอนุญาตเคลื่อนย้ายทรัพย์สิน
หรือสิ่งก่อสร้างของผู้รับอนุญาตออกจากพ้ืนที่ที่ได้รับอนุญาตให้เสร็จสิ้นภายใน 90 วันนับแต่วันที่ครบอายุ 
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การอนุญาตหรือวันที่ถูกเพิกถอนการอนุญาต หากพ้นก าหนดแล้วไม่ด าเนินการหรือด าเนินการไม่เสร็จสิ้น
ผู้รับอนุญาตสละสิทธิ์ในทรัพย์สินหรือสิ่งก่อสร้างนั้นให้เป็นของกรมป่าไม้ 
  16. ต้องวางเงินมัดจ าหรือส่งมอบหนังสือค้ าประกันของธนาคารที่เชื่อถือได้  ก่อนรับมอบ
หนังสืออนุญาต  เพ่ือเป็นหลักประกันในการแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการ  
ดังกล่าว  ในอัตราค าขอละ  200,000  บาท  (สองแสนบาทถ้วน)  หากผู้รับอนุญาตไม่สามารถแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมได้  ผู้ รับอนุญาตยินยอมให้กรมป่าไม้ ปรับหรือเรียกร้องจากธนาคารผู้ออกหนังสือ 
ค้ าประกันภายในวงเงินดังกล่าวทั้งหมด หรือบางส่วน  แล้วแต่กรมป่าไม้  เห็นสมควร 
  17. หากผู้รับอนุญาตไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้จนเกิดความเสียหายขึ้น หรือเมื่อได้มี
การเรียกปรับผู้รับอนุญาตตามเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้นแล้ว ผู้รับอนุญาตยังไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามเงื่อนไขอีก 
อธิบดีกรมป่าไม้อาจสั่งพักใช้หนังสืออนุญาตมีก าหนดไม่เกิน 60 วัน นับจากวันที่ออกค าสั่ง แล้วรายงาน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือพิจารณาสั่งเพิกถอนหนังสืออนุญาตเสียก็ได้ 
โดยผู้รับอนุญาตจะฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายในกรณีใด ๆ มิได้ 
  18. ผู้รับอนุญาตได้รับทราบและยินดีที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้นโดยเคร่งครัด
ทุกประการ หากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข ผู้รับอนุญาตยินยอมให้ทางราชการสั่งพักใช้หนังสืออนุญาต หรือเพิกถอน
หนังสืออนุญาตได้ โดยผู้รับอนุญาตจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายในกรณีใด ๆ จากทางราชการทั้งทางแพ่งและ
อาญา 
  19. เงื่อนไขอ่ืน  (ถ้าม)ี 
 
 
      (ลงชื่อ) ……………...……………………… ผู้อนุญาต 

       (…………………………………….)  

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

       (…………………………………….)  
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เงื่อนไขแนบท้ายหนังสืออนุญาต 
  ให้ผู้รับอนุญาตเข้าท าประโยชน์เพ่ือสร้างทางขนแร่จากพ้ืนที่ประทานบัตรและเพ่ือกิจการ
เกี่ยวกับการท าเหมืองแร่ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ตามหนังสืออนุญาต ฉบับที่……….. เล่มที่…….….. 
ลงวันที่………. เดือน…………………….. พ.ศ……….. ปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 
  1. ต้องไม่ท าการหรือยินยอมให้ตัวแทน คนงาน หรือลูกจ้างกระท าการอย่างหนึ่งอย่างใด   
ให้เป็นการเสื่อมเสียแก่สภาพป่า ไม้หรือของป่า นอกเขตพ้ืนที่ที่ได้รับอนุญาต บริเวณพ้ืนที่ติดต่อใกล้เคียงกัน 
  2. ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติหรือกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ 
ตลอดจนกฎกระทรวง ข้อก าหนด ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือเงื่อนไข ซึ่งออกตามกฎหมายดังกล่าวทั้งที่
ใช้อยู่ในขณะนี้และที่จะประกาศใช้บังคับต่อไป ซึ่งทางราชการได้แจ้งให้ทราบเพ่ือปฏิบัติแล้ว 

  3. ต้องจัดท าป้ายถาวรที่มีขนาดโตไม่น้อยกว่า 60x120 เซนติเมตร ติดไว้ใกล้เส้นทาง ณ   

จุดที่ผ่านเข้าพ้ืนที่ที่ได้รับอนุญาตให้เห็นได้ชัดเจน โดยระบุข้อความไว้ที่ป้ายว่า “…………………………… 
………………………………………………………. ได้รับอนุญาตให้ใช้พ้ืนที่แห่งนี้ตามกฎหมายว่าด้วยการ 
ป่าไม้แล้ว”  ให้แล้วเสร็จภายในก าหนด 180 วัน นับจากวันที่ได้รับหนังสืออนุญาต หากผู้รับอนุญาตไม่    
จัดท าป้าย ให้เรียกปรับผู้รับอนุญาตเป็นจ านวนเงิน 2,000 บาท และอีกวันละ 100 บาท นับต้ังแต่วันที่
จังหวัดแจ้งให้ผู้รับอนุญาตทราบ จนกว่าจะท าเสร็จ 
  4. ต้องจัดท าหลักเขตหรือเคร่ืองหมายหรือปลูกต้นไม้ชนิดเดียวกันเป็นการแสดงแนวเขต
พ้ืนที่ที่ได้รับอนุญาตไว้ทุกด้านให้เห็นได้อย่างชัดเจน ให้แล้วเสร็จภายในก าหนด 180 วัน นับจากวันที่ได้รับ
หนังสืออนุญาต  หากผู้รับอนุญาตไม่จัดท า ให้เรียกปรับผู้รับอนุญาตเป็นจ านวนเงิน 2,000 บาท และอีกวันละ 
100 บาท  นับต้ังแต่วันที่จังหวัดแจ้งให้ผู้รับอนุญาตทราบ จนกว่าจะท าเสร็จ 
  5. ต้องใช้พ้ืนที่ที่ได้รับอนุญาตเพ่ือกิจการและโครงการที่ขออนุญาตเท่านั้น จะน าไปใช้ใน
กิจการอ่ืนมิได้ 
  6. ต้องยินยอมให้พนักงานเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขการอนุญาตใน
พ้ืนที่ที่ได้รับอนุญาตได้ทุกเวลา ในระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก และผู้รับอนุญาตจะต้องเป็นผู้น า
ตรวจ หากผู้รับอนุญาตไม่สามารถน าพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบด้วยตนเองได้ ต้องมอบอ านาจเป็นหนังสือ
ให้ผู้หนึ่งผู้ใดเป็นผู้ด าเนินการแทน โดยผู้รับอนุญาตหรือผู้รับมอบอ านาจจะต้องอ านวยความสะดวก 
ตามควรแก่กรณี และให้ปฏิบัติตามที่พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจได้สั่งเป็นหนังสือให้ปฏิบัติเพ่ือให้เป็นไป
ตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ 

7. ต้องคอยสอดส่องตรวจตราระมัดระวังมิให้มีการบุกรุกแผ้วถางป่าในพ้ืนที่ที่ได้รับอนุญาต
และบริเวณติดต่อใกล้เคียง ถ้ามีการกระท าอันเป็นความผิดตามกฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติหรือ
กฎหมายว่าด้วยการป่าไม้   ผู้รับอนุญาตต้องแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ทราบทันที หากพนักงาน 
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เจ้าหน้าที่ตรวจพบว่ามีความเสียหายเกิดขึ้นโดยที่ผู้รับอนุญาตควรจะทราบ แต่ละเลยมิได้แจ้งให้ทราบ ผู้รับอนุญาต
จะต้องรับผิดชอบด้วย 
  8. ต้องด าเนินการเอง ในกรณีที่จ าเป็นอาจมอบหมายให้ผู้หนึ่งผู้ใดเป็นผู้ด าเนินการแทนได้ 
แต่ถ้าเกิดความเสียหายใด ๆ ขึ้น ผู้รับอนุญาตต้องรับผิดชอบในฐานะเป็นผู้ด าเนินการเองทั้งสิ้น 
  9. ต้องท าการปลูกป่าชดเชยและบ ารุงรักษาป่าที่ปลูกในจ านวนสามเท่าของพ้ืนที่ที่ได้รับ
อนุญาตตามที่จังหวัดก าหนด  ภายในระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตหรือเมื่อจังหวัดแจ้งให้ปฏิบัติ 
  ถ้าผู้รับอนุญาตไม่สามารถท าการปลูกป่าชดเชยและบ ารุงรักษาป่าที่ปลูกตามวรรคก่อนได้ 
ให้ผู้รับอนุญาตท าหนังสือชี้แจงเหตุผลความจ าเป็นและมอบเงินค่าปลูกป่าตามอัตราที่กรมป่าไม้ก าหนดให้
จังหวัดหรือหน่วยงานที่กรมป่าไม้ก าหนด เพ่ือให้กรมป่าไม้สั่งพนักงานเจ้าหน้าที่ท าการปลูกป่าให้แทน 
  10. ต้องป้องกันและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนร าคาญ หรือความเสียหายทางสุขอนามัย
และทรัพย์สินของประชาชนส่วนรวม อันเกิดจากการใช้พ้ืนที่เพ่ือด าเนินกิจการของผู้รับอนุญาต 

11. ในกรณีทางกรมป่าไม้ มีความจ าเป็นต้องใช้พ้ืนที่ดังกล่าวบางส่วน หรือทั้งหมด ผู้รับ
อนุญาตยินยอมให้ยกเลิกการอนุญาตได้ โดยไม่เรียกร้องค่าชดเชยหรือค่าเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น ซึ่งกรมป่าไม้
จะแจ้งให้ผู้รับอนุญาตทราบก่อนไม่น้อยกว่า 180 วัน และผู้รับอนุญาตต้องเคลื่อนย้ายทรัพย์สินหรือสิ่งก่อสร้าง
ออกจากพ้ืนที่ที่ได้รับอนุญาตให้เสร็จสิ้นภายใน 90 วันนับจากวันที่กรมป่าไม้ระบุวันที่จะเข้าใช้พ้ืนที่ดังกล่าว
นั้น หากพ้นก าหนดแล้วไม่ด าเนินการหรือด าเนินการไม่เสร็จสิ้น ผู้รับอนุญาตสละสิทธิ์ในทรัพย์สินหรือสิ่งก่อสร้าง
นั้นให้เป็นของกรมป่าไม้ 

12. เมื่อครบอายุการอนุญาตหรือถูกเพิกถอนการอนุญาตให้ผู้รับอนุญาตเคลื่อนย้ายทรัพย์สิน
หรือสิ่งก่อสร้างของผู้รับอนุญาตออกจากพ้ืนที่ที่ได้รับอนุญาตให้เสร็จสิ้นภายใน 90 วันนับแต่วันที่ครบอายุ
การอนุญาตหรือวันที่ถูกเพิกถอนการอนุญาต หากพ้นก าหนดแล้วไม่ด าเนินการหรือด าเนินการไม่เสร็จสิ้น   
ผู้รับอนุญาตสละสิทธิ์ในทรัพย์สินหรือสิ่งก่อสร้างนั้นให้เป็นของกรมป่าไม้ 
  13. ต้องวางเงินมัดจ า หรือส่งมอบหนังสือค้ าประกันของธนาคารที่เชื่อถือได้ ก่อนรับมอบ
หนังสืออนุญาต เพ่ือเป็นหลักประกันในการแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการ   
ดังกล่าว  ในอัตราค าขอละ  200,000 บาท  (สองแสนบาทถ้วน)  หากผู้รับอนุญาตไม่สามารถแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมได้  ผู้ รับอนุญาตยินยอมให้กรมป่าไม้  ปรับหรือเรียกร้องจากธนาคารผู้ออกหนังสือค้ าประกัน
ภายในวงเงินดังกล่าวทั้งหมดหรือบางส่วน แล้วแต่กรมป่าไม้ เห็นสมควร   
  14. หากผู้รับอนุญาตไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้จนเกิดความเสียหายขึ้น หรือเมื่อได้มี
การเรียกปรับผู้รับอนุญาตตามเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้นแล้ว ผู้รับอนุญาตยังไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามเงื่ อนไขอีก 
อธิบดีกรมป่าไม้อาจสั่งพักใช้หนังสืออนุญาตมีก าหนดไม่เกิน 60 วัน นับจากวันที่ออกค าสั่ง แล้วรายงาน 
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รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือพิจารณาสั่งเพิกถอนหนังสืออนุญาตเสียก็ ได้ 
โดยผู้รับอนุญาตจะฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายในกรณีใด ๆ มิได้ 
  15. ผู้รับอนุญาตได้รับทราบและยินดีที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้นโดยเคร่งครัด
ทุกประการ หากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข ผู้รับอนุญาตยินยอมให้ทางราชการสั่งพักใช้หนังสืออนุญาต หรือเพิกถอน
หนังสืออนุญาตได้ โดยผู้รับอนุญาตจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายในกรณีใด ๆ จากทางราชการทั้งทางแพ่งและ
อาญา 
  16. เงื่อนไขอ่ืน  (ถ้าม)ี 
 
 
      (ลงชื่อ) ……………...…………………… ผู้อนุญาต 

       (……………………………….….) 

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

       (…………………………………..) 
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เงื่อนไขแนบท้ายหนังสืออนุญาต 
 
  ให้ผู้รับอนุญาตเข้าท าประโยชน์เพ่ือท าการ ขุด เก็บ ซึ่ง กรวด ทราย ลูกรัง หรือดิน  ที่มิใช่
การท าเหมืองแร่ ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ   ตามหนังสืออนุญาต  ฉบับที่………….. เล่มที่……….…..  
ลงวันที่………. เดือน…………………….. พ.ศ. ……….. ปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 
  1. ต้องไม่ท าการหรือยินยอมให้ตัวแทน คนงาน หรือลูกจ้างกระท าการอย่างหนึ่งอย่างใดให้
เป็นการเสื่อมเสียแก่สภาพป่า ไม้หรือของป่า นอกเขตพ้ืนที่ที่ได้รับอนุญาต บริเวณพ้ืนที่ติดต่อใกล้เคียงกัน 
  2. ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติหรือกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ ตลอดจน
กฎกระทรวง ข้อก าหนด ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือเงื่อนไข ซึ่งออกตามกฎหมายดังกล่าวทั้งที่ใช้อยู่ใน
ขณะนี้และที่จะประกาศใช้บังคับต่อไป ซึ่งทางราชการได้แจ้งให้ทราบเพ่ือปฏิบัติแล้ว 

  3. ต้องจัดท าป้ายถาวรที่มีขนาดโตไม่น้อยกว่า 60x120 เซนติเมตร ติดไว้ใกล้เส้นทาง ณ จุด

ที่ผ่านเข้าพ้ืนที่ที่ได้รับอนุญาตให้เห็นได้ชัดเจน โดยระบุข้อความไว้ที่ป้ายว่า “…………………………… 
……………………………………………………….ได้รับอนุญาตให้ใช้พ้ืนที่แห่งนี้ตามกฎหมายว่าด้วยการ 
ป่าไม้แล้ว”  ให้แล้วเสร็จภายในก าหนด 180 วัน นับจากวันที่ได้รับหนังสืออนุญาต หากผู้รับอนุญาตไม่    
จัดท าป้าย ให้เรียกปรับผู้รับอนุญาตเป็นจ านวนเงิน 2,000 บาท และอีกวันละ 100 บาท  นับต้ังแต่วันที่
จังหวัดแจ้งให้ผู้รับอนุญาตทราบ จนกว่าจะท าเสร็จ 
  4. ต้องจัดท าหลักเขตหรือเคร่ืองหมายหรือปลูกต้นไม้ชนิดเดียวกันเป็นการแสดงแนวเขต
พ้ืนที่ที่ได้รับอนุญาตไว้ทุกด้านให้เห็นได้อย่างชัดเจน ให้แล้วเสร็จภายในก าหนด 180 วัน นับจากวันที่ได้รับ
หนังสืออนุญาต  หากผู้รับอนุญาตไม่จัดท า ให้เรียกปรับผู้รับอนุญาตเป็นจ านวนเงิน 2,000 บาท และอีกวันละ 
100 บาท  นับต้ังแต่วันที่จังหวัดแจ้งให้ผู้รับอนุญาตทราบ จนกว่าจะท าเสร็จ 
  5. ต้องใช้พ้ืนที่ที่ได้รับอนุญาตเพ่ือกิจการและโครงการที่ขออนุญาตเท่านั้น จะน าไปใช้ใน
กิจการอ่ืนมิได้ 
  6. ต้องยินยอมให้พนักงานเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขการอนุญาตใน
พ้ืนที่ที่ได้รับอนุญาตได้ทุกเวลา ในระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก และผู้รับอนุญาตจะต้องเป็นผู้น า
ตรวจ หากผู้รับอนุญาตไม่สามารถน าพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบด้วยตนเองได้ ต้องมอบอ านาจเป็นหนังสือ
ให้ผู้หนึ่งผู้ใดเป็นผู้ด าเนินการแทน โดยผู้รับอนุญาตหรือผู้รับมอบอ านาจจะต้องอ านวยความสะดวกตามควร
แก่กรณี และให้ปฏิบัติตามที่พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจได้สั่งเป็นหนังสือให้ปฏิบัติเพ่ือให้เป็นไปตาม
เงื่อนไขที่ก าหนดไว้ 

 7. ต้องคอยสอดส่องตรวจตราระมัดระวังมิให้มีการบุกรุกแผ้วถางป่าในพ้ืนที่ที่ได้รับอนุญาต
และบริเวณติดต่อใกล้เคียง ถ้ามีการกระท าอันเป็นความผิดตามกฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติ 
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หรือกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้  ผู้รับอนุญาตต้องแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ทราบทันที หาก
พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจพบว่ามีความเสียหายเกิดขึ้นโดยที่ผู้รับอนุญาตควรจะทราบ แต่ละเลยมิได้แจ้งให้
ทราบ ผู้รับอนุญาตจะต้องรับผิดชอบด้วย 
  8. ต้องด าเนินการเอง ในกรณีที่จ าเป็นอาจมอบหมายให้ผู้หนึ่งผู้ใดเป็นผู้ด าเนินการแทนได้ 
แต่ถ้าเกิดความเสียหายใด ๆ ขึ้น ผู้รับอนุญาตต้องรับผิดชอบในฐานะเป็นผู้ด าเนินการเองทั้งสิ้น 
  9. ต้องท าการปลูกป่าชดเชยและบ ารุงรักษาป่าที่ปลูกในจ านวนพ้ืนที่เท่ากับพ้ืนที่ที่ ได้รับ
อนุญาตตามที่จังหวัดก าหนด ภายในระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตหรือเมื่อจังหวัดแจ้งให้ปฏิบัติ 
  ถ้าผู้รับอนุญาตไม่สามารถท าการปลูกป่าชดเชยและบ ารุงรักษาป่าที่ปลูกตามวรรคก่อนได้ 
ให้ผู้รับอนุญาตท าหนังสือชี้แจงเหตุผลความจ าเป็นและมอบเงินค่าปลูกป่าตามอัตราที่กรมป่าไม้ก าหนดให้
จังหวัดหรือหน่วยงานที่กรมป่าไม้ก าหนด เพ่ือให้กรมป่าไม้สั่งพนักงานเจ้าหน้าที่ท าการปลูกป่าให้แทน 
  10. ต้องป้องกันและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนร าคาญ หรือความเสียหายทางสุขอนามัย
และทรัพย์สินของประชาชนส่วนรวม อันเกิดจากการใช้พ้ืนที่เพ่ือด าเนินกิจการของผู้รับอนุญาต 

11. ในกรณีทางกรมป่าไม้ มีความจ าเป็นต้องใช้พ้ืนที่ดังกล่าวบางส่วน หรือทั้งหมด ผู้รับ
อนุญาตยินยอมให้ยกเลิกการอนุญาตได้ โดยไม่เรียกร้องค่าชดเชยหรือค่าเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น ซึ่งกรมป่าไม้
จะแจ้งให้ผู้รับอนุญาตทราบก่อนไม่น้อยกว่า 180 วัน และผู้รับอนุญาตต้องเคลื่อนย้ายทรัพย์สินหรือสิ่งก่อสร้าง
ออกจากพ้ืนที่ที่ได้รับอนุญาตให้เสร็จสิ้นภายใน 90 วันนับจากวันที่กรมป่าไม้ระบุวันที่จะเข้าใช้พ้ืนที่ดังกล่าว
นั้น หากพ้นก าหนดแล้วไม่ด าเนินการหรือด าเนินการไม่เสร็จสิ้น ผู้ รับอนุญาตสละสิทธิ์ในทรัพย์สินหรือ          
สิ่งก่อสร้างนั้นให้เป็นของกรมป่าไม้ 

12. เมื่อครบอายุการอนุญาตหรือถูกเพิกถอนการอนุญาตให้ผู้รับอนุญาตเคลื่อนย้ายทรัพย์สิน
หรือสิ่งก่อสร้างของผู้รับอนุญาตออกจากพ้ืนที่ที่ได้รับอนุญาตให้เสร็จสิ้นภายใน 90 วันนับแต่วันที่ครบอายุ
การอนุญาตหรือวันที่ถูกเพิกถอนการอนุญาต หากพ้นก าหนดแล้วไม่ด าเนินการหรือด าเนินการไม่เสร็จสิ้น   
ผู้รับอนุญาตสละสิทธิ์ในทรัพย์สินหรือสิ่งก่อสร้างนั้นให้เป็นของกรมป่าไม้ 
  13. หากผู้รับอนุญาตไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้จนเกิดความเสียหายขึ้น หรือเมื่อได้มี
การเรียกปรับผู้รับอนุญาตตามเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้นแล้ว ผู้รับอนุญาตยังไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามเงื่อนไขอีก 
อธิบดีกรมป่าไม้อาจสั่งพักใช้หนังสืออนุญาตมีก าหนดไม่เกิน 60 วัน นับจากวันที่ออกค าสั่ง แล้วรายงาน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือพิจารณาสั่งเพิกถอนหนังสืออนุญาตเสียก็ได้ 
โดยผู้รับอนุญาตจะฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายในกรณีใด ๆ มิได้ 
  14. ผู้รับอนุญาตได้รับทราบและยินดีที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้นโดยเคร่งครัด
ทุกประการ หากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข ผู้รับอนุญาตยินยอมให้ทางราชการสั่งพักใช้หนังสืออนุญาต หรือ  
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เพิกถอนหนังสืออนุญาตได้ โดยผู้รับอนุญาตจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายในกรณีใด ๆ จากทางราชการทั้งทาง
แพ่งและอาญา 
  15. เงื่อนไขอ่ืน  (ถ้าม)ี 
 
 
      (ลงชื่อ) ……………...…………………… ผู้อนุญาต 

       (………………………………….) 

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

       (………………………………….) 
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เงื่อนไขแนบท้ายหนังสืออนุญาต 
  ให้ผู้รับอนุญาตเข้าท าประโยชน์หรืออยู่อาศัย  เพ่ือ………………………………………… 
………………………………………………………….. ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ   ตามหนังสืออนุญาต  
ฉบับที่…….. เล่มที่…….. ลงวันที่……. เดือน……………….. พ.ศ……….. ปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 

  1. ต้องไม่ท าการหรือยินยอมให้ตัวแทน คนงาน หรือลูกจ้างกระท าการอย่างหนึ่งอย่างใดให้
เป็นการเสื่อมเสียแก่สภาพป่า ไม้หรือของป่า นอกเขตพ้ืนที่ที่ได้รับอนุญาต บริเวณพ้ืนที่ติดต่อใกล้เคียงกัน 
  2. ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติหรือกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ 
ตลอดจนกฎกระทรวง ข้อก าหนด ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือเงื่อนไข ซึ่งออกตามกฎหมายดังกล่าวทั้งที่
ใช้อยู่ในขณะนี้และที่จะประกาศใช้บังคับต่อไป ซึ่งทางราชการได้แจ้งให้ทราบเพ่ือปฏิบัติแล้ว 

  3. ต้องจัดท าป้ายถาวรที่มีขนาดโตไม่น้อยกว่า 60x120 เซนติเมตร ติดไว้ใกล้เส้นทาง ณ จุด

ที่ผ่านเข้าพ้ืนที่ที่ได้รับอนุญาตให้เห็นได้ชัดเจน โดยระบุข้อความไว้ที่ป้ายว่า “…………………………... 
……………………………………………………“ ได้รับอนุญาตให้ใช้พ้ืนที่แห่งนี้ตามกฎหมายว่าด้วยการ
ป่าไม้แล้ว”  ให้แล้วเสร็จภายในก าหนด 180 วัน นับจากวันที่ได้รับหนังสืออนุญาต หากผู้รับอนุญาตไม่    
จัดท าป้าย ให้เรียกปรับผู้รับอนุญาตเป็นจ านวนเงิน 2,000 บาท และอีกวันละ 100 บาท  นับต้ังแต่วันที่
จังหวัดแจ้งให้ผู้รับอนุญาตทราบ จนกว่าจะท าเสร็จ 
  4. ต้องจัดท าหลักเขตหรือเคร่ืองหมายหรือปลูกต้นไม้ชนิดเดียวกันเป็นการแสดงแนวเขต
พ้ืนที่ที่ได้รับอนุญาตไว้ทุกด้านให้เห็นได้อย่างชัดเจน ให้แล้วเสร็จภายในก าหนด 180 วัน นับจากวันที่ได้รับ
หนังสืออนุญาต  หากผู้รับอนุญาตไม่จัดท า ให้เรียกปรับผู้รับอนุญาตเป็นจ านวนเงิน 2,000 บาท  และอีก   
วันละ 100 บาท  นับต้ังแต่วันที่จังหวัดแจ้งให้ผู้รับอนุญาตทราบ จนกว่าจะท าเสร็จ 
  5. ต้องใช้พ้ืนที่ที่ได้รับอนุญาตเพ่ือกิจการและโครงการที่ขออนุญาตเท่านั้น จะน าไปใช้ใน
กิจการอ่ืนมิได้ 
  6. ต้องยินยอมให้พนักงานเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขการอนุญาตใน
พ้ืนที่ที่ได้รับอนุญาตได้ทุกเวลา ในระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก และผู้รับอนุญาตจะต้องเป็นผู้น า
ตรวจ หากผู้รับอนุญาตไม่สามารถน าพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบด้วยตนเองได้ ต้องมอบอ านาจเป็นหนังสือ
ให้ผู้หนึ่งผู้ใดเป็นผู้ด าเนินการแทน โดยผู้รับอนุญาตหรือผู้รับมอบอ านาจจะต้องอ านวยความสะดวก 
ตามควรแก่กรณี และให้ปฏิบัติตามที่พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจได้สั่งเป็นหนังสือให้ปฏิบัติเพ่ือให้เป็นไป
ตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ 
  7. ต้องคอยสอดส่องตรวจตราระมัดระวังมิให้มีการบุกรุกแผ้วถางป่าในพ้ืนที่ที่ได้รับอนุญาต
และบริเวณติดต่อใกล้เคียง ถ้ามีการกระท าอันเป็นความผิดตามกฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติ  
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หรือกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้  ผู้ รับอนุญาตต้องแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ทราบทันที  หาก
พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจพบว่ามีความเสียหายเกิดขึ้นโดยที่ผู้รับอนุญาตควรจะทราบ แต่ละเลยมิได้แจ้งให้
ทราบ ผู้รับอนุญาตจะต้องรับผิดชอบด้วย 
  8. ต้องด าเนินการเอง ในกรณีที่จ าเป็นอาจมอบหมายให้ผู้หนึ่งผู้ใดเป็นผู้ด าเนินการแทนได้ 
แต่ถ้าเกิดความเสียหายใด ๆ ขึ้น ผู้รับอนุญาตต้องรับผิดชอบในฐานะเป็นผู้ด าเนินการเองทั้งสิ้น 
  9. ต้องท าการปลูกต้นไม้ชนิดดีมีค่าในพื้นที ่ที ่ได้รับอนุญาตที่พอจะปลูกได้ ในอัตรา
จ านวน  2  ต้นต่อหนึ่งไร่  หรือในอัตราร้อยละ  10  ของจ านวนเนื้อที่ที่ได้รับอนุญาต และต้องดูแลบ ารุงรักษา
ให้เจริญเติบโตอย่างดี  ทั้งนี้  ต้นไม้ที่ปลูกจะเป็นของรัฐ 
  ถ้าผู้รับอนุญาตไม่สามารถท าการปลูกต้นไม้และบ ารุงรักษาต้นไม้ที่ปลูกตามวรรคก่อนได้ 
ให้ผู้รับอนุญาตท าหนังสือชี้แจงเหตุผลความจ าเป็นและมอบเงินค่าปลูกป่าตามอัตราที่กรมป่าไม้ก าหนดให้
จังหวัดหรือหน่วยงานที่กรมป่าไม้ก าหนด เพ่ือให้กรมป่าไม้สั่งพนักงานเจ้าหน้าที่ท าการปลูกป่าให้แทน 
  10. ต้องป้องกันและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนร าคาญ หรือความเสียหายทางสุขอนามัย
และทรัพย์สินของประชาชนส่วนรวม อันเกิดจากการใช้พ้ืนที่เพ่ือด าเนินกิจการของผู้รับอนุญาต 

11. ในกรณีทางกรมป่าไม้ มีความจ าเป็นต้องใช้พ้ืนที่ดังกล่าวบางส่วน หรือทั้งหมด ผู้รับ
อนุญาตยินยอมให้ยกเลิกการอนุญาตได้ โดยไม่เรียกร้องค่าชดเชยหรือค่าเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น ซึ่งกรมป่าไม้
จะแจ้งให้ผู้รับอนุญาตทราบก่อนไม่น้อยกว่า 180 วัน และผู้รับอนุญาตต้องเคลื่อนย้ายทรัพย์สินหรือสิ่ง        
ก่อสร้างออกจากพ้ืนที่ที่ได้รับอนุญาตให้เสร็จสิ้นภายใน 90 วันนับจากวันที่กรมป่าไม้ระบุวันที่จะเข้าใช้พ้ืนที่
ดังกล่าวนั้น หากพ้นก าหนดแล้วไม่ด าเนินการหรือด าเนินการไม่เสร็จสิ้น ผู้รับอนุญาตสละสิทธิ์ในทรัพย์สิน
หรือสิ่งก่อสร้างนั้นให้เป็นของกรมป่าไม้ 

12. เมื่อครบอายุการอนุญาตหรือถูกเพิกถอนการอนุญาตให้ผู้รับอนุญาตเคลื่อนย้ายทรัพย์สิน
หรือสิ่งก่อสร้างของผู้รับอนุญาตออกจากพ้ืนที่ที่ได้รับอนุญาตให้เสร็จสิ้นภายใน 90 วันนับแต่วันที่ครบอายุ
การอนุญาตหรือวันที่ถูกเพิกถอนการอนุญาต หากพ้นก าหนดแล้วไม่ด าเนินการหรือด าเนินการไม่เสร็จสิ้น   
ผู้รับอนุญาตสละสิทธิ์ในทรัพย์สินหรือสิ่งก่อสร้างนั้นให้เป็นของกรมป่าไม้ 
  13. หากผู้รับอนุญาตไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้จนเกิดความเสียหายขึ้น หรือเมื่อได้มี
การเรียกปรับผู้รับอนุญาตตามเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้นแล้ว ผู้รับอนุญาตยังไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามเงื่อนไขอีก
อธิบดีกรมป่าไม้อาจสั่งพักใช้หนังสืออนุญาตมีก าหนดไม่เกิน 60 วัน นับจากวันที่ออกค าสั่ง แล้วรายงาน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือพิจารณาสั่งเพิกถอนหนังสืออนุญาตเสียก็ได้ 
โดยผู้รับอนุญาตจะฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายในกรณีใด ๆ มิได้ 
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  14. ผู้รับอนุญาตได้รับทราบและยินดีที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้นโดยเคร่งครัด
ทุกประการ หากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข ผู้รับอนุญาตยินยอมให้ทางราชการสั่งพักใช้หนังสืออนุญาต หรือเพิกถอน
หนังสืออนุญาตได้ โดยผู้รับอนุญาตจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายในกรณีใด ๆ จากทางราชการทั้งทางแพ่งและ
อาญา 
  15. เงื่อนไขอ่ืน  (ถ้าม)ี 
 
 
      (ลงชื่อ) ……………...…………………… ผู้อนุญาต 

       (………………………………….) 

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

       (………………………………….) 
 
 
หมายเหตุ         ในกรณีที่ได้รับอนุญาตให้เข้าท าประโยชน์หรืออยู่อาศัยเพ่ือประกอบอาชีพเกษตรกรรมและ 
  เลี้ยงสัตว์ ซึ่งเป็นรายใหญ่ ให้ผู้รับอนุญาตปฏิบัติตามเงื่อนไขเพ่ิมเติมอีก 1 ข้อ  ดังนี้  คือ 
  “ในกรณีที่ภายหลังได้พบแร่หรือทรัพยากรอ่ืนที่รัฐเห็นว่าจ าเป็นต้องท าออกอยู่ในพ้ืนที่ที่ 
  ได้รับอนุญาตนั้น ทางราชการขอสงวนสิทธิ์ที่จะน าแร่หรือทรัพยากรนั้นออกมาใช้เพ่ือ 

ประโยชน์ของรัฐได้” 
 

------------------------------ 
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เงื่อนไขแนบท้ายหนังสืออนุญาต 
 
  ให้ผู้รับอนุญาตเข้าท าประโยชน์เพ่ือจัดสวนรุกขชาติหรือวนอุทยาน  หรือเพ่ือการเพาะเลี้ยง
หรือขยายพันธุ์สัตว์ป่า  ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ   ตามหนังสืออนุญาต  ฉบับที่………... เล่มที่…….….. 
ลงวันที่………. เดือน……………….. พ.ศ. ……….. ปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 

  1. ต้องไม่ท าการหรือยินยอมให้ตัวแทน คนงาน หรือลูกจ้างกระท าการอย่างหนึ่งอย่างใดให้
เป็นการเสื่อมเสียแก่สภาพป่า ไม้หรือของป่า นอกเขตพ้ืนที่ที่ได้รับอนุญาต บริเวณพ้ืนที่ติดต่อใกล้เคียงกัน 
  2. ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติหรือกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ 
ตลอดจนกฎกระทรวง ข้อก าหนด ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือเงื่อนไข ซึ่งออกตามกฎหมายดังกล่าวทั้งที่
ใช้อยู่ในขณะนี้และที่จะประกาศใช้บังคับต่อไป ซึ่งทางราชการได้แจ้งให้ทราบเพ่ือปฏิบัติแล้ว 
  3. ต้องจัดท าป้ายถาวรที่มีขนาดโตไม่น้อยกว่า 60x120 เซนติเมตร ติดไว้ใกล้เส้นทาง ณ จุด
ที่ผ่านเข้าพ้ืนที่ที่ได้รับอนุญาตให้เห็นได้ชัดเจน โดยระบุข้อความไว้ที่ป้ายว่า “…………………………… 
……………………………………………………ได้รับอนุญาตให้ใช้พ้ืนที่แห่งนี้ตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้แล้ว”  
ให้แล้วเสร็จภายในก าหนด 180 วัน นับจากวันที่ได้รับหนังสืออนุญาต หากผู้รับอนุญาตไม่จัดท าป้าย ให้เรียกปรับ
ผู้รับอนุญาตเป็นจ านวนเงิน 2,000 บาท และอีกวันละ 100 บาท นับต้ังแต่วันที่จังหวัดแจ้งให้ผู้รับอนุญาตทราบ 
จนกว่าจะท าเสร็จ 
  4. ต้องจัดท าหลักเขตหรือเคร่ืองหมายหรือปลูกต้นไม้ชนิดเดียวกันเป็นการแสดงแนวเขต
พ้ืนที่ที่ได้รับอนุญาตไว้ทุกด้านให้เห็นได้อย่างชัดเจน ให้แล้วเสร็จภายในก าหนด 180 วัน นับจากวันที่ได้รับ
หนังสืออนุญาต หากผู้รับอนุญาตไม่จัดท า ให้เรียกปรับผู้รับอนุญาตเป็นจ านวนเงิน 2,000 บาท และอีกวันละ 
100 บาท  นับต้ังแต่วันที่จังหวัดแจ้งให้ผู้รับอนุญาตทราบ จนกว่าจะท าเสร็จ 
  5. ต้องใช้พ้ืนที่ที่ได้รับอนุญาตเพ่ือกิจการและโครงการที่ขออนุญาตเท่านั้น จะน าไปใช้ใน
กิจการอ่ืนมิได้ 
  6. ต้องยินยอมให้พนักงานเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขการอนุญาตใน
พ้ืนที่ที่ได้รับอนุญาตได้ทุกเวลา ในระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก และผู้รับอนุญาตจะต้องเป็น      
ผู้น าตรวจ หากผู้รับอนุญาตไม่สามารถน าพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบด้วยตนเองได้ ต้องมอบอ านาจเป็น
หนังสือให้ผู้หนึ่งผู้ใดเป็นผู้ด าเนินการแทน โดยผู้รับอนุญาตหรือผู้รับมอบอ านาจจะต้องอ านวยความสะดวก
ตามควรแก่กรณี และให้ปฏิบัติตามที่พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจได้สั่งเป็นหนังสือให้ปฏิบัติเพ่ือให้เป็นไป
ตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ 
  7. ต้องคอยสอดส่องตรวจตราระมัดระวังมิให้มีการบุกรุกแผ้วถางป่าในพ้ืนที่ที่ได้รับอนุญาต
และบริเวณติดต่อใกล้เคียง ถ้ามีการกระท าอันเป็นความผิดตามกฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติ  
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หรือกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้  ผู้ รับอนุญาตต้องแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ทราบทันที  หาก
พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจพบว่ามีความเสียหายเกิดขึ้นโดยที่ผู้รับอนุญาตควรจะทราบ แต่ละเลยมิได้แจ้งให้
ทราบ ผู้รับอนุญาตจะต้องรับผิดชอบด้วย 
  8. ต้องด าเนินการเอง ในกรณีที่จ าเป็นอาจมอบหมายให้ผู้หนึ่งผู้ใดเป็นผู้ด าเนินการแทนได้ 
แต่ถ้าเกิดความเสียหายใด ๆ ขึ้น ผู้รับอนุญาตต้องรับผิดชอบในฐานะเป็นผู้ด าเนินการเองทั้งสิ้น 
  9. ในกรณีที่ภายหลังได้พบแร่หรือทรัพยากรอ่ืนที่รัฐเห็นว่าจ าเป็นต้องท าออกอยู่ในพ้ืนที่
ได้รับอนุญาตนั้น ทางราชการขอสงวนสิทธิ์ที่จะน าแร่หรือทรัพยากรนั้น ออกมาใช้เพ่ือประโยชน์ของรัฐได้ 
  10. ต้องไม่ท าให้ป่าเสียหายหรือเปลี่ยนสภาพไปจากเดิม   เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจาก
พนักงานเจ้าหน้าที่ หากปรากฏว่ามีการกระท าดังกล่าวก่อนที่จะได้ รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่         
ให้เรียกปรับผู้รับอนุญาตในอัตราไร่ละ 2,000 บาท ถ้าท าให้ต้นไม้เสียหาย ให้เรียกปรับในอัตราต้นละไม่เกิน 
500 บาท 
  11. ต้องท าการปลูกต้นไม้ชนิดดีมีค่าในพ้ืนที่ที่ได้รับอนุญาตที่พอจะปลูกได้ ในอัตราจ านวน 
2 ต้นต่อหนึ่งไร่ หรือในอัตราร้อยละ 10 ของจ านวนเนื้อที่ที่ได้รับอนุญาต และต้องดูแล บ ารุงรักษาให้
เจริญเติบโตอย่างดี ทั้งนี้ ต้นไม้ที่ปลูกจะเป็นของรัฐ 
  ถ้าผู้รับอนุญาตไม่สามารถท าการปลูกต้นไม้และบ ารุงรักษาต้นไม้ที่ปลูกตามวรรคก่อนได้ 
ให้ผู้รับอนุญาตท าหนังสือชี้แจงเหตุผลความจ าเป็นและมอบเงินค่าปลูกป่าตามอัตราที่กรมป่าไม้ ก าหนดให้
จังหวัดหรือหน่วยงานที่กรมป่าไม้ก าหนด เพ่ือให้กรมป่าไม้สั่งพนักงานเจ้าหน้าที่ท าการปลูกป่าให้แทน 
  12. ต้องป้องกันและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนร าคาญ หรือความเสียหายทางสุขอนามัย
และทรัพย์สินของประชาชนส่วนรวม อันเกิดจากการใช้พ้ืนที่เพ่ือด าเนินกิจการของผู้รับอนุญาต 

13. ในกรณีทางกรมป่าไม้ มีความจ าเป็นต้องใช้พ้ืนที่ดังกล่าวบางส่วน หรือทั้งหมด ผู้รับ
อนุญาตยินยอมให้ยกเลิกการอนุญาตได้ โดยไม่เรียกร้องค่าชดเชยหรือค่าเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น  ซึ่งกรมป่าไม้
จะแจ้งให้ผู้รับอนุญาตทราบก่อนไม่น้อยกว่า 180 วัน และผู้ รับอนุญาตต้องเคลื่อนย้ายทรัพย์สินหรือ             
สิ่งก่อสร้างออกจากพ้ืนที่ที่ได้รับอนุญาตให้เสร็จสิ้นภายใน 90 วันนับจากวันที่กรมป่าไม้ระบุวันที่จะเข้าใช้
พ้ืนที่ดังกล่าวนั้น หากพ้นก าหนดแล้วไม่ด าเนินการหรือด าเนินการไม่เสร็จสิ้น ผู้รับอนุญาตสละสิทธิ์ในทรัพย์สิน
หรือสิ่งก่อสร้างนั้นให้เป็นของกรมป่าไม้ 

14. เมื่อครบอายุการอนุญาตหรือถูกเพิกถอนการอนุญาตให้ผู้รับอนุญาตเคลื่อนย้ายทรัพย์สิน
หรือสิ่งก่อสร้างของผู้รับอนุญาตออกจากพ้ืนที่ที่ ได้รับอนุญาตให้เสร็จสิ้นภายใน 90 วัน  นับแต่วันที่ครบอายุ
การอนุญาตหรือวันที่ถูกเพิกถอนการอนุญาต    หากพ้นก าหนดแล้วไม่ด าเนินการหรือด าเนินการไม่เสร็จสิ้น  
ผู้รับอนุญาตสละสิทธิ์ในทรัพย์สินหรือสิ่งก่อสร้างนั้นให้เป็นของกรมป่าไม้ 
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  15. หากผู้รับอนุญาตไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้จนเกิดความเสียหายขึ้น หรือเมื่อได้มี
การเรียกปรับผู้รับอนุญาตตามเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้นแล้ว ผู้รับอนุญาตยังไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามเงื่อนไข อีก 
อธิบดีกรมป่าไม้อาจสั่งพักใช้หนังสืออนุญาตมีก าหนดไม่เกิน 60 วันนับจากวันที่ออกค าสั่ง แล้วรายงาน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือพิจารณาสั่งเพิกถอนหนังสืออนุญาตเสียก็ได้   
โดยผู้รับอนุญาตจะฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายในกรณีใด ๆ มิได้ 
  16. ผู้รับอนุญาตได้รับทราบและยินดีที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้นโดยเคร่งครัด
ทุกประการ หากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข ผู้รับอนุญาตยินยอมให้ทางราชการสั่งพักใช้หนังสืออนุญาต หรือเพิกถอน
หนังสืออนุญาตได้ โดยผู้รับอนุญาตจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายในกรณีใด ๆ จากทางราชการทั้งทางแพ่งและ
อาญา 
  17. เงื่อนไขอ่ืน  (ถ้าม)ี 
 
 
      (ลงชื่อ) ……………...…………………..ผู้อนุญาต 

  (…………………………….….) 

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

  (………………………………...) 
 
 
หมายเหตุ         

 - ในกรณีที่ได้รับอนุญาตให้เข้าท าประโยชน์เพ่ือการเพาะเลี้ยง  หรือขยายพันธุ์สัตว์ป่า 
ให้ผู้รับอนุญาตปฏิบัติตามเงื่อนไขเพ่ิมเติมอีก  2  ข้อ  ดังนี้  คือ 
  1. ต้องรายงานผลการด าเนินงานให้กรมป่าไม้ทราบเป็นประจ าทุกปี โดยให้นับวันที่ 31  
ธันวาคม เป็นวันสิ้นปี ของแต่ละปี 
  2. ต้องจัดท าบัญชีแสดงการเพ่ิมขึ้น หรือลดลงของจ านวน และชนิดของสัตว์ป่าที่ท าการ
เพาะเลี้ยงหรือขยายพันธุ์ 
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ระเบียบกรมป่าไม้ 
ว่าด้วยการอนุญาตให้กระท าการเพื่อประโยชน์ในการศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการ 

ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ   
พ.ศ.  2548 

------------------------------------- 
  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ  พ.ศ. 2507  และ
พระราชกฤษฎีกาโอนกรมป่าไม้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไปเป็นกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมและปรับปรุงอ านาจหน้าที่และกิจการ ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมป่าไม้ และ       
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2546  อธิบดีกรมป่าไม้ 
โดยอนุมัติรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ออกระเบียบ ไว้ดังต่อไปนี้ 
  ข้อ 1 ระเบียบนี้ เ รียกว่า “ระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการอนุญาตให้กระท าการเพ่ือ
ประโยชน์ในการศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการ ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2548” 
  ข้อ 2  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันที่    17   มกราคม  พ.ศ. 2548  เป็นต้นไป 
  ข้อ 3 บรรดาระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับและค าสั่ง อ่ืนใดในส่วนที่ก าหนดไว้แล้วใน
ระเบียบนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
  ข้อ 4 การศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการในระเบียบนี้  ให้หมายความรวมถึงการศึกษาหรือ
วิจัยทางวิชาการในทุกสาขาวิชา 
  ข้อ 5 ให้อธิบดีกรมป่าไม้ รักษาการตามระเบียบนี้ และมีอ านาจตีความ วินิจฉัยปัญหา
เกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้  ค าวินิจฉัยของอธิบดีกรมป่าไม้  ให้เป็นที่สุด 

หมวด 1 
การขออนุญาต 

  ข้อ 6 กระทรวง ทบวง กรม หรือบุคคลใดประสงค์จะขออนุญาตเข้าท าการในเขตป่าสงวน
แห่งชาติเพ่ือประโยชน์ในการศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการ  ให้ยื่นค าขอต่อจังหวัดท้องที่ที่ป่านั้นต้ังอยู่หรือ
หน่วยงานที่กรมป่าไม้ก าหนด ตามแบบ ป.ส.24   ท้ายระเบียบนี้ พร้อมด้วยหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบค า
ขอ 
  ผู้ขออนุญาตซึ่งเป็นนิติบุคคล นิติบุคคลนั้นต้องจดทะเบียนในประเทศไทยและผู้ถือหุ้นส่วน
ของนิติบุคคลนั้น ต้องมีสัญชาติไทยเกินร้อยละ 50 ของจ านวนผู้ถือหุ้น หรือหุ้นส่วนนั้น ทั้งนี้ไม่รวมถึง       
ส่วนราชการหรือองค์การของรัฐ 
  ผู้ขออนุญาตซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา ต้องมีสัญชาติไทยและบรรลุนิติภาวะแล้ว 
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หมวด 2 
หลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสภาพป่า 

  ข้อ 7  เมื่อจังหวัดหรือหน่วยงานที่กรมป่าไม้ก าหนดได้รับค าขออนุญาตตามข้อ 6  แล้วให้
ส่งค าขอพร้อมทั้งให้ความเห็นต่อผู้ว่าราชการจังหวัดภายใน 15 วัน  นับจากวันที่ได้รับค าขออนุญาต 
  ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งพนักงานเจ้าหน้าที่ต้ังแต่ระดับ 5 ขึ้นไป  ออกไปท าการตรวจสภาพป่า 
ภายใน 15 วัน  นับจากวันที่ได้รับค าขออนุญาต 
  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตามวรรคสอง รายงานผลการตรวจสภาพป่าพร้อมทั้งให้ความเห็น
ประกอบการตรวจสภาพป่านั้นต่อจังหวัด ตามแบบ ป.ส.25 ท้ายระเบียบนี้ ภายใน 30 วันนับจากวันที่ตรวจ
สภาพป่าเสร็จ  
  เมื่อ ได้รับรายงาน แบบ ป.ส.25 แล้ว ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ตรวจสอบพิจารณาและท า
ความเห็นเสนอโดยตรงไปยังกรมป่าไม้ภายใน 15 วัน นับจากวันที่ได้รับรายงานแบบ ป.ส.25 

หมวด 3 
การอนุญาตเพื่อประโยชน์ในการศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการ 

  ข้อ 8 การอนุญาตเพ่ือประโยชน์ในการศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการ ให้พิจารณาอนุญาต
ในจ านวนพ้ืนที่แต่ละค าขอตามความจ าเป็นและเหมาะสมแก่กิจการที่ขออนุญาตตามวัตถุประสงค์และ
โครงการที่เสนอพร้อมค าขออนุญาต และมีก าหนดระยะเวลาตามที่พิจารณาเห็นสมควรให้การอนุญาตเว้น
แต่การอนุญาตเพ่ือการส ารวจแร่ ให้พิจารณาอนุญาตในจ านวนพ้ืนที่แต่ละค าขอ  ไม่เกิน 2,500 ไร่ และมี
ก าหนดระยะเวลาคราวละไม่เกินสองปี 
   โครงการที่ เสนอพร้อมค าขออนุญาต ต้องแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
การศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการของผู้ขออนุญาต 
   ข้อ 9 การอนุญาตให้ใช้หนังสืออนุญาตให้กระท าการเพ่ือประโยชน์ในการศึกษา หรือวิจัย
ทางวิชาการภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ตามแบบ ป .ส.26 ท้ายระเบียบนี้ หากมีเงื่อนไขที่ผู้อนุญาต
ก าหนดให้ผู้รับอนุญาตต้องปฏิบัติเพ่ิมเติม ให้ระบุไว้ในหนังสืออนุญาตด้วย 
         

หมวด  4 
เบ็ดเตล็ด 

  ข้อ 10  ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้กระท าการเพ่ือประโยชน์ในการศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการอยู่ก่อน
แล้วให้ถือว่ายังคงได้รับอนุญาต และให้ถือปฏิบัติตามระเบียบนี้ต่อไป 
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  ข้อ 11   ค าขออนุญาตเข้าใช้พ้ืนที่กระท าการเพ่ือประโยชน์ในการศึกษาหรือวิจัยทาง  
วิชาการ ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ใดที่อยู่ในระหว่างด าเนินการและยังไม่แล้วเสร็จในวันที่ระเบียบนี้ใช้
บังคับให้ด าเนินการต่อไปตามแนวทางปฏิบัติเดิม จนกว่าจะแล้วเสร็จหรือจนกว่าจะด าเนินการได้ตามระเบียบนี้ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่               มกราคม  พ.ศ.  2548 

 
 

                        (นายฉัตรชัย   รัตโนภาส) 
                            อธิบดีกรมป่าไม้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17 

(ลงนาม)   ฉัตรชัย  รัตโนภาส 
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ป.ส.24 
ค าขออนุญาตเข้ากระท าการเพ่ือประโยชน์ในการศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการ  

ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 
--------------- 

เขียนที่ .......................................... 
วันที่..........เดือน.......................... พ.ศ. ............... 

  ข้าพเจ้า...................................................ต าแหน่ง............................................... 
อายุ..........ปี สัญชาติ....................อาชีพ.........................................มีหน่วยงานหรือภูมิล าเนาต้ังอยู่ 
เลขที่..............ซอย.................................ถนน....................................................หมู่ที่.................. 
ต าบล/แขวง..................................อ าเภอ/เขต..................................จังหวัด................................... 
โทร......................................... 
ได้รับมอบหมายจากส่วนราชการหรือองค์การของรัฐ  ชื่อ.................................................................. 
เป็นผู้มีอ านาจลงชื่อแทนนิติบุคคล ชื่อ.............................................................มีเอกสารแสดงฐานะ 
การเป็นนิติบุคคลและเป็นผู้มีอ านาจลงชื่อแทนนิติบุคคลตามที่แนบท้ายค าขอนี้ 
  ขอยื่นค าขอต่อ…………………………………………………ดังมีข้อความต่อไปนี้ 
  ข้อ 1  ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะขอใช้พ้ืนที่กระท าการ............................................ 
................................................................................................................................................... 
เพ่ือประโยชน์ในการศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการ มีก าหนดเวลา ..........ปี ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ 
ป่า...........................................................................................................................................… 
ต าบล.......................................อ าเภอ.................................จังหวัด.........................................…. 
เนื้อที่........................ไร่....................งาน..................ตารางวา โดยมีอาณาเขตดังนี้ 
  ด้านทิศเหนือ     จด....................................................วัดได้.....................เมตร 
  ด้านทิศตะวันออก   จด....................................................วัดได้.....................เมตร 
  ด้านทิศใต้     จด....................................................วัดได้.....................เมตร 
  ด้านทิศตะวันตก     จด....................................................วัดได้.....................เมตร 
  ข้อ 2 ในการยื่นค าขอนี้ ข้าพเจ้ารับรองจะเป็นผู้น า หรือมอบให้ผู้แทนเป็นผู้น าพนักงาน
เจ้าหน้าที่ออกไปตรวจสภาพป่าในที่ที่ขอนี้ ตามวัน เวลา ที่เจ้าหน้าที่นัดหมาย 
  ข้อ 3 เมื่อข้าพเจ้าได้รับอนุญาตให้กระท าการเพ่ือประโยชน์ในการศึกษา หรือวิจัยทาง
วิชาการภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติแล้ว ข้าพเจ้ารับรองจะปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ .ศ. 
2507 และตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสืออนุญาตให้ถูกต้องทุกประการ 
  ข้อ 4 เพ่ือเป็นหลักฐานในการขออนุญาต ข้าพเจ้าได้วางเงินมัดจ า หรือได้ส่งมอบหนังสือ 
ค้ าประกันของธนาคารที่ เชื่อถือได้พร้อมค าขอนี้   ตามจ านวนเนื้อที่ที่ขออนุญาต  ในอัตราเท่า กับ อัตรา
ค่าธรรมเนียมหนังสืออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติ ไร่ละ ...................บาท รวมเป็นเงิน
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จ านวน ...................บาท (...............................................................) ไว้แล้วในวันยื่นค าขอนี้  ตาม
ใบ 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 . ......... 
(หนังสือค้ าประกันของธนาคารนั้น ให้ท าตามแบบที่ธนาคารก าหนดและกรมป่าไม้ เห็นชอบด้วย) 
  ข้อ 5 เมื่ออธิบดีกรมป่าไม้โดยอนุมัติรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ได้ออกหนังสืออนุญาตให้ข้าพเจ้าเข้ากระท าการเพ่ือประโยชน์ในการศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการ
ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติแล้ว  ข้าพเจ้ายินยอมให้น าเงินที่ได้วางไว้ตามข้อ 4 มาหักกลบลบหนี้กับ
ค่าธรรมเนียมหนังสืออนุญาตนั้นได้ทันที  และเมื่อหักกลบลบหนี้กันแล้ว  หากเงินมัดจ ายังขาดเท่าใด ข้าพเจ้า
จะน ามาช าระเพ่ิมจนครบถ้วน ให้เสร็จสิ้นภายในก าหนด 30 วัน นับจากวันที่เจ้าหน้าที่ได้แจ้งจ านวนเงินที่
จะต้องช าระให้ข้าพเจ้าทราบเพ่ือรับมอบหนังสืออนุญาต มิฉะนั้น ให้ถือว่าข้าพเจ้าสละสิทธิ์ในการขอเข้า
กระท าการเพ่ือประโยชน์ในการศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติตามค าขอ กับทั้งสละ
สิทธิ์ที่จะขอรับเงินมัดจ าที่วางไว้คืนด้วย 
  ข้อ 6 เงินมัดจ าตามข้อ 4 ไม่เป็นข้อผูกพันว่าข้าพเจ้าจะต้องได้รับอนุญาต หากข้าพเจ้า
ไม่ได้รับอนุญาตตามที่ขอ หรือกรณีมีเงินมัดจ าเหลือจ่ายหลังจากที่หักกลบลบหนี้ตาม ข้อ 5 แล้ว ข้าพเจ้าจะ
ขอรับเงินมัดจ าตามจ านวนที่ได้วางไว้หรือเฉพาะจ านวนที่ เหลือจ่ายดังกล่าวแล้วแต่กรณี คืนโดยไม่คิด  
ดอกเบี้ยหรือผลประโยชน์อ่ืนใดทั้งสิ้น 
  ข้อ 7 พร้อมกับค าขอนี้ ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานต่างๆ มาด้วย ดังนี้ 

1. รายละเอียดของโครงการที่ขออนุญาต 
2. แผนที่สังเขปแสดงบริเวณพ้ืนที่ที่ขออนุญาต 
3. หนังสือแสดงว่า เป็นผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ด าเนินการแทนส่วนราชการ หรือ

องค์การของรัฐหรือส าเนาหรือภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนวัตถุประสงค์และผู้มีอ านาจลงชื่อแทนนิติ
บุคคลผู้ขออนุญาต พร้อมหลักฐานแสดงอุปกรณ์ในการท างาน 

4. ส าเนาหรือภาพถ่ายทะเบียนบ้านหรือส านักงานที่ท าการของนิติบุคคล 
5. หลักฐานที่แสดงว่าได้รับความเห็นชอบจากสภาต าบลหรือองค์การบริหารส่วน

ต าบลท้องที่ที่ป่านั้นต้ังอยู่ 
6. อ่ืน ๆ ตามที่ทางราชการแจ้งให้น าส่ง........................................................  

 
   (ลงชื่อ) . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . .ผู้ขออนุญาต 

 
หมายเหตุ   ได้รับค่าธรรมเนียมแบบพิมพ์ค าขอจากผู้ยื่นค าขอแล้ว ตามใบเสร็จรับเงิน ฉบับที่.............   
                  เล่มที่.................ลงวันที่ .........เดือน....................................พ.ศ. .................. 
      (ลงชื่อ) .............................................. ผู้รับค าขอ 
       (...........................................) 
      ต าแหน่ง............................................. 
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ป.ส.25 

รายงานการตรวจสภาพป่าท่ีมีผู้ขออนุญาตกระท าการเพื่อประโยชน์ในการศึกษา 
หรือวิจัยทางวิชาการ ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ 

ตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 
----------------------------- 

  1. ชื่อผู้ขอ (ถ้าผู้ขอเป็นส่วนราชการหรือองค์การของรัฐ ให้ระบุชื่อส่วนราชการหรือองค์การ
ของรัฐนั้น ถ้าผู้ขอเป็นบุคคลให้ระบุชื่อ .............................................................................อายุ.............ปี 
สัญชาติ.............อาชีพ..................................มีภูมิล าเนาอยู่บ้านเลขที่ .................ซอย ...........................
ถนน ........................................หมู่ ที่ ............ต าบ ล /แ ข ว ง ..................................................................
อ าเภอ/เขต................................................จังหวัด...................................................) 
  2. ชื่อป่า (ให้ระบุว่าพ้ืนที่ที่ขออยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ หรือป่าที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้รักษา
ไว้เป็นสมบัติของชาติ หรือป่าที่จ าแนกไว้เพ่ือการใดหรือไม่ ก าหนดโดยกฎกระทรวงหรือตามกฎหมายใด ให้
คัดส าเนาพร้อมทั้งแผนที่ท้ายกฎกระทรวงหรือมติคณะรัฐมนตรี แล้วแต่กรณี ประกอบด้วย) 
  3. ท่ีต้ังของพื้นท่ี (ให้ระบุว่าต้ังอยู่ในหมู่ที่  ต าบล อ าเภอและจังหวัดใด พร้อมกับแสดง 
จุดที่ต้ัง และพ้ืนที่ข้างเคียงในแผนที่ท้ายกฎกระทรวงที่ก าหนดป่านั้นให้เป็นป่าสงวนแห่งชาติ และแผนที่ระวาง
ของกรมแผนที่ทหาร มาตราส่วน 1:50,000 ด้วย) 
  4. เน้ือท่ี (ให้ระบุเป็นไร่ งาน และตารางวา) 
  5. อาณาเขตและเขตติดต่อพื้นท่ีท่ีขอ (ให้แสดงอาณาเขต และเขตติดต่อไว้ทุกด้านให้ 
ชัดเจนว่าทิศไหนจดอะไร เช่น ภูเขา ล าห้วย หรือติดต่อกับอะไร มีความกว้าง ยาว ด้านละเท่าใด และแสดง
ด้วยว่าพ้ืนที่ข้างเคียงมีผู้ใดเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองและเป็นที่ของรัฐประเภทใด เช่น ให้เช่าหรือละทิ้ง     
มีสภาพป่าอย่างใด) 
  6. ลักษณะภูมิประเทศ (ให้ระบุว่าเป็นที่ราบ เนินเขา ภูเขา หรือที่ลุ่ม มีความลาดชันและ
สูงจากระดับน้ าทะเลประมาณเท่าใด มีชนิดดินและหินเป็นประเภทใด เป็นป่าต้นน้ าล าธารหรือไม่ มีล าห้วย
อะไรไหลผ่านหรือไม่ ถ้ามีไหลลงสู่ล าน้ าที่ส าคัญอะไรบ้าง เป็นระยะทางประมาณเท่าใด) 
  7. ชนิดของป่าและสภาพป่า (ให้ระบุว่าเป็นป่าชนิดใด มีสภาพป่าเสื่อมโทรมหรือไม่ 
อย่างไร ถ้าเสื่อมโทรมให้ระบุด้วยว่า เนื่องจากเหตุใด) 
  8. พันธ์ุไม้ท่ีขึ้นอยู่ (ให้ระบุว่าการแพร่พันธุ์ เป็นไปตามธรรมชาติหรือไม่ ดีเลวอย่างไร 
ชนิดของพันธุ์ไม้ที่ส าคัญและไม่ส าคัญ มีปริมาณมากน้อยเพียงใด ให้ท าการส ารวจโดยวิธีท าแปลงตัวอย่าง
แบบ Line Plot ให้กระจายทั่วทั้งพ้ืนที่ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของพ้ืนที่ที่ขอ แล้วจัดท าบัญชีแสดงชนิดและขนาด
ของไม้ยืนต้นที่มีขนาดความโตต้ังแต่ 50 เซนติเมตรขึ้นไป วัดโดยรอบล าต้นตรงที่สูง 1.30 เมตร พร้อมกับ
แผนที่แสดงบริเวณที่นับไม้ด้วย) 
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  9. สิ่งแวดล้อมข้างเคียง (ให้ระบุว่าอยู่ห่างจากหมู่บ้าน วัด ส านักสงฆ์ ถนน ฯลฯ เป็น
ระยะทางประมาณเท่าใด) 
  10. ประกาศปิดป่า (ให้ระบุว่าอยู่ในพ้ืนที่ที่กองทัพภาค หรือส านักนายกรัฐมนตรีประกาศ
ปิดป่าหรือไม่ ถ้าอยู่ในพ้ืนที่ตามประกาศดังกล่าว ได้รับอนุญาตจากผู้มีอ านาจแล้วหรือไม่ ให้แนบหลักฐาน
การอนุญาตประกอบด้วย (ถ้ามี) 
  11. การอนุรักษ์ป่า (ให้ระบุว่าเป็นเขตอุทยานแห่งชาติ หรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า หรือเป็น
พ้ืนที่ที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าทดลองทางวิชาการของหน่วยงานใดแล้วหรือไม่ ถ้ามีให้แนบหลักฐานพร้อมทั้ ง
แผนที่ประกอบด้วย) 
  12. อันตรายท่ีมีต่อป่าน้ี (ให้ระบุภัยจากธรรมชาติ เช่น สัตว์ แมลง หรือจากการกระท า
ของมนุษย์ มีมากน้อยเพียงใดหรือไม่ หากอนุญาตแล้วจะมีผลในทางระงับยับยั้งภัยที่จะเกิดขึ้นได้บ้างหรือไม่ 
มากน้อยเพียงใด) 
  13. การใช้ประโยชน์ในพื้นท่ี (ให้ระบุว่าบริเวณใกล้เคียง หรือแห่งเดียวกับที่ขอนี้ เคยมี
การอนุญาตหรืออนุมัติให้ผู้ใด ท าการใด เมื่อวัน เดือน ปีใด เป็นพ้ืนที่ปลูกสร้างสวนป่าของรัฐหรือไม่ ถ้าเคยมี
การอนุญาตและการอนุญาตนั้นยังมีอายุอยู่ให้ระบุว่ามีอยู่กี่รายและหมดอายุเมื่อใด ให้แสดงไว้ในแผนที่ตาม
ข้อ 2 ด้วย) 
  14. วัน เดือน ปี ท่ีท าการตรวจสภาพป่า (ให้ระบุวัน เดือน ปี ที่เข้าท าการตรวจสภาพป่า
และวัน เดือน ปี ที่ตรวจสภาพป่าเสร็จสิ้น) 
  15. ความเห็นผู้ตรวจสภาพป่า (ให้พิจารณาว่าถ้าอนุญาตแล้วจะได้รับประโยชน์อย่างไร
บ้าง และป่าไม้จะได้รับความเสียหายมากน้อยเพียงใด หรือจะได้ประโยชน์แก่ป่าไม้เพ่ิมขึ้นอย่างไร ควร
อนุญาตหรือไม่ พร้อมกับแนบภาพถ่ายสีแสดงสภาพพ้ืนที่ที่ท าการส ารวจทุกด้านประกอบด้วย) 

 
 

(ลงชื่อ)................................................ผู้น าตรวจสภาพป่า 
ต าแหน่ง................................................... 
 
 
(ลงชื่อ)................................................ผู้ตรวจสภาพป่า 
ต าแหน่ง................................................... 
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ป.ส.26 
 

หนังสืออนุญาตให้กระท าการเพื่อประโยชน์ในการศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการ 
ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ 

---------------------- 
เล่มที่..................     ที่ท าการ. . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . .. . . . . . .. . . . . . .. . . . . . 
ฉบับที่.................    วันที่. . . . .. . . . .. . . .เดือน. . . . . . .. . . . .. . . . .. . . . .. . .พ.ศ. . . . . . . . . 
  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 และ
พระราชกฤษฎีกาโอนกรมป่าไม้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไปเป็นกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมและปรับปรุงอ านาจหน้าที่และกิจการ ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมป่าไม้ และ
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2546  อธิบดี
กรมป่าไม้ โดยอนุมัติรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เมื่อวันที่ ..……...เดือน
...............................พ.ศ..........…... 
  อนุญาตให้...................................................อายุ.............ปี สัญชาติ..................... 
มีภูมิล าเนาอยู่บ้านเลขที่ ..............ซอย...........................ถนน...............................หมู่ที่.................. 
ต าบล/แขวง.......................................อ าเภอ/เขต..................................จังหวัด.............................. 
กระท าการ.................................................................................................................................... 
......................................เพ่ือประโยชน์ในการศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ 
ป่า.............................................................................................................................................. 
ในท้องที่ต าบล...................................อ าเภอ....................................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 
                               (...........................................) 
                                                                    ต าแหน่ง.................................................. 
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เงื่อนไขแนบท้ายหนังสืออนุญาต 

 ให้ผู้รับอนุญาตกระท าการ................................................................................ 
......................................เพ่ือประโยชน์ในการศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ 
ตามหนังสืออนุญาต ฉบับที่...............เล่มที่...............ลงวันที่.............เดือน....................พ.ศ......... 
ปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 

  1. ต้องไม่ท าการหรือยินยอมให้ตัวแทน คนงาน หรือลูกจ้าง กระท าการอย่างหนึ่งอย่างใดให้
เป็นการเสื่อมเสียแก่สภาพป่าไม้ หรือของป่า นอกเขตพ้ืนที่ที่ได้รับอนุญาต หากปรากฏว่ามีการกระท า
ดังกล่าวให้เรียกปรับผู้รับอนุญาตในอัตราไร่ละ 2,000 บาท ถ้าท าให้ต้นไม้เสียหายให้เรียกปรับในอัตราต้นละ
ไม่เกิน 500 บาท 
  2. ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติ หรือกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ 
ตลอดจนกฎกระทรวง ข้อก าหนด ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือเงื่อนไข ซึ่งออกตามกฎหมายดังกล่าว ทั้งที่
ใช้อยู่ในขณะนี้ และที่จะประกาศใช้บังคับต่อไป 
  3. ต้องจัดท าป้ายถาวรที่มีขนาดโตไม่น้อยกว่า  60 X 120  เซนติเมตร  ติดไว้ใกล้เส้นทาง   
ณ จุดที่ผ่านเข้าพ้ืนที่ที่ ได้ รับอนุญาตให้ เห็นได้ชัดเจน โดยระบุข้อความไว้ที่ป้ายว่า“.......................................................................                           
ได้รับอนุญาตให้ใช้พ้ืนที่แห่งนี้ตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้แล้ว” หากผู้รับอนุญาตไม่จัดท าป้ายให้แล้วเสร็จ 
ภายในก าหนด 180 วัน  นับจากวันที่ได้รับหนังสืออนุญาต ให้เรียกปรับผู้รับอนุญาตเป็นจ านวนเงิน 2,000 บาท  
และอีกวันละ 100 บาท  จนกว่าจะท าเสร็จ 
  4. ต้องจัดท าหลักเขต หรือเคร่ืองหมาย หรือปลูกต้นไม้ชนิดเดียวกันเป็นการแสดงแนวเขต
พ้ืนที่ที่ได้รับอนุญาตไว้ทุกด้านให้เห็นได้อย่างชัดเจน หากผู้รับอนุญาตไม่จัดท าให้แล้วเสร็จ ภายในก าหนด 
180 วัน นับจากวันที่ได้รับหนังสืออนุญาต ให้เรียกปรับผู้รับอนุญาตเป็นจ านวนเงิน 2,000 บาท และอีกวันละ 
100 บาท จนกว่าจะท าเสร็จ 
  5. ต้องใช้พ้ืนที่ที่ได้รับอนุญาตเพ่ือกิจการที่ขออนุญาตเท่านั้น จะน าไปใช้ในกิจการอ่ืนมิได้ 
  6. ต้องยินยอมให้พนักงานเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขการอนุญาตใน
พ้ืนที่ที่ได้รับอนุญาตได้ทุกเวลาในระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก และผู้รับอนุญาตจะต้องเป็นผู้น า
ตรวจ หากผู้รับอนุญาตไม่สามารถน าพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบด้วยตนเองได้ ต้องมอบอ านาจเป็นหนังสือ
ให้ผู้หนึ่งผู้ใดเป็นผู้ด าเนินการแทน โดยผู้รับอนุญาตหรือผู้รับมอบอ านาจจะต้องอ านวยความสะดวกตามควร
แก่กรณี และให้ปฏิบัติตามที่พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจได้สั่งเป็นหนังสือให้ปฏิบัติเพ่ือให้เป็นไปตาม
เงื่อนไขที่ก าหนดไว้ 
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  7. ต้องคอยสอดส่องตรวจตราระมัดระวัง มิให้มีการบุกรุกแผ้วถางป่าในบริเวณติดต่อ
ใกล้เคียงหรือตามแนวทางเข้าออกพ้ืนที่ที่ได้รับอนุญาต ถ้ามีการกระท าอันเป็นความผิดตามกฎหมายว่าด้วย 
ป่าสงวนแห่งชาติหรือกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ ผู้รับอนุญาตต้องแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ทราบ
ทันที หากพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจพบว่า มีความเสียหายเกิดขึ้นโดยที่ผู้รับอนุญาตควรจะทราบแต่ละเลยมิได้
แจ้งให้ทราบ ผู้รับอนุญาตจะต้องรับผิดชอบด้วย 
  8. ต้องด าเนินการเอง ในกรณีที่จ าเป็นอาจมอบหมายผู้หนึ่งผู้ใดเป็นผู้ด าเนินการแทนได้ แต่
ถ้าเกิดความเสียหายใดๆ ขึ้น ผู้รับอนุญาตต้องรับผิดชอบในฐานะเป็นผู้ด าเนินการเองทั้งสิ้น 

9. ในกรณีทางกรมป่าไม้ มีความจ าเป็นต้องใช้พ้ืนที่ ดังกล่าวบางส่วน หรือทั้งหมด  
ผู้รับอนุญาตยินยอมให้ยกเลิกการอนุญาตได้ โดยไม่เรียกร้องค่าชดเชยหรือค่าเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น ซึ่งกรมป่าไม้
จะแจ้งให้ผู้รับอนุญาตทราบก่อนไม่น้อยกว่า 180 วัน และผู้รับอนุญาตต้องเคลื่อนย้ายทรัพย์สินหรือสิ่งก่อสร้าง
ออกจากพ้ืนที่ที่ได้รับอนุญาตให้เสร็จสิ้นภายใน 90 วันนับจากวันที่กรมป่าไม้ระบุวันที่จะเข้าใช้พ้ืนที่ดังกล่าว
นั้น หากพ้นก าหนดแล้วไม่ด าเนินการหรือด าเนินการไม่เสร็จสิ้น ผู้ รับอนุญาตสละสิทธิ์ในทรัพย์สินหรือ
สิ่งก่อสร้างนั้นให้เป็นของกรมป่าไม้ 

10. เมื่อครบอายุการอนุญาตหรือถูกเพิกถอนการอนุญาตให้ผู้ รับอนุญาตเคลื่อนย้าย
ทรัพย์สินหรือสิ่งก่อสร้างของผู้รับอนุญาตออกจากพ้ืนที่ที่ได้รับอนุญาตให้เสร็จสิ้นภายใน 90 วันนับแต่วันที่
ครบอายุการอนุญาตหรือวันที่ถูกเพิกถอนการอนุญาต หากพ้นก าหนดแล้วไม่ด าเนินการหรือด าเนินการไม่
เสร็จสิ้น ผู้รับอนุญาตสละสิทธิ์ในทรัพย์สินหรือสิ่งก่อสร้างนั้นให้เป็นของกรมป่าไม้ 
  11. หากผู้รับอนุญาตไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้จนเกิดความเสียหายขึ้น หรือเมื่อได้มี
การเรียกปรับผู้รับอนุญาตตามเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้นแล้ว ผู้รับอนุญาตยังไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามเงื่อนไขอีก 
อธิบดีกรมป่าไม้อาจสั่งพักใช้หนังสืออนุญาตมีก าหนดไม่เกิน 60 สิบวันนับจากวันที่ออกค าสั่ง หรืออธิบดีกรมป่าไม้
โดยอนุมัติรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จะสั่งเพิกถอนหนังสืออนุญาตเสีย     
ก็ได้ โดยผู้รับอนุญาตจะฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายในกรณีใด ๆ มิได้ 
 
 
         (ลงชื่อ)..........................................ผูอ้นญุาต 
       (..........................................) 
                             อธิบดีกรมป่าไม้ 
 
         (ลงชื่อ).........................................ผูรั้บอนญุาต 
        (........................................) 

 



 99 

เงื่อนไขแนบท้ายหนังสืออนุญาต 

  ให้ผู้รับอนุญาตเข้าท าประโยชน์เพ่ือการส ารวจแร่ ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ตามหนังสือ
อนุญาต ฉบับที่ ............เล่มที่................ลงวันที่...............เดือน...........................................พ.ศ.............. 
ปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 

  1. ต้องไม่ท าการหรือยินยอมให้ตัวแทน คนงาน หรือลูกจ้าง กระท าการอย่างหนึ่งอย่างใด 
ให้เป็นการเสื่อมเสียแก่สภาพป่าไม้  หรือของป่า นอกเขตพ้ืนที่ที่ได้รับอนุญาต หากปรากฏว่ามีการกระท า 
ดังกล่าวให้เรียกปรับผู้รับอนุญาต ในอัตราไร่ละ 2,000 บาท ถ้าท าให้ต้นไม้เสียหาย ให้เรียกปรับในอัตราต้นละ
ไม่เกิน 500 บาท 
  2. ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติ หรือกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ 
ตลอดจนกฎกระทรวง ข้อก าหนด ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือเงื่อนไข ซึ่งออกตามกฎหมายดังกล่าว ทั้งที่
ใช้อยู่ในขณะนี้ และที่จะประกาศใช้บังคับต่อไป 
  3. ต้องใช้พ้ืนที่ที่ได้รับอนุญาตเพ่ือการส ารวจแร่เท่านั้น จะน าไปใช้ในกิจการอ่ืนมิได้ 
  4. ห้ามมิให้ผู้ รับอนุญาตตัดฟันต้นไม้ในพ้ืนที่ที่ ไ ด้ รับอนุญาต  เ ว้นแต่เฉพาะต้นที่ 
กีดขวางต่อการส ารวจแร่โดยไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ และต้องได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ หาก
ปรากฏว่ามีการกระท าดังกล่าวเกิดขึ้น นอกจากต้องถูกด าเนินคดีตามกฎหมายแล้ว จะต้องเรียกปรับผู้รับ
อนุญาตในอัตราต้นละไม่เกิน 500 บาท ด้วย 
  5. หากผู้รับอนุญาตไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้จนเกิดความเสียหายขึ้น หรือเมื่อได้มี
การเรียกปรับผู้รับอนุญาตตามเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้นแล้ว ผู้รับอนุญาตยังไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามเงื่อนไขอีก 
อธิบดีกรมป่าไม้ อาจสั่งพักใช้หนังสืออนุญาตมีก าหนดไม่เกิน 60 วัน นับจากวันที่ออกค าสั่ง หรืออธิบดีกรมป่าไม้
โดยอนุมัติรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จะสั่งเพิกถอนหนังสืออนุญาตเสียก็ได้ 
โดยผู้รับอนุญาตจะฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายในกรณีใดๆ มิได้ 
 
         (ลงชื่อ)..........................................ผูอ้นญุาต 
       (..........................................) 
                             อธิบดีกรมป่าไม้ 
 
         (ลงชื่อ).........................................ผูรั้บอนญุาต 
        (........................................) 
 
 



 100 

ระเบียบกรมป่าไม้ 
ว่าด้วยการใช้ประโยชน์เก่ียวกับเรื่องการเข้าไป การผ่าน หรือการใช้ทาง 
และการน า หรือปล่อยสัตว์เลี้ยงเข้าไปภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ 

พ.ศ.  2548 
----------------------- 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507  ซึ่ง
แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2528  และพระราชกฤษฎีกาโอนกรมป่า
ไม้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไปเป็นกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและปรับปรุง
อ านาจหน้าที่และกิจการ ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมป่าไม้ และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า 
และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ .ศ. 2546 อธิบดีกรมป่าไม้ออกระเบียบไว้
ดังต่อไปนี้ 
  ข้อ 1  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการใช้ประโยชน์เกี่ยวกับเร่ืองการเข้าไป 
การผ่าน หรือการใช้ทาง และการน าหรือปล่อยสัตว์เลี้ยงเข้าไปภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2548” 
  ข้อ 2  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป  

ข้อ 3  บรรดาข้อบังคับและค าสั่งอ่ืนใดในส่วนที่ก าหนดไว้แล้วในระเบียบนี้ หรือซึ่งขัดหรือ
แย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน  
  ข้อ 4  ในระเบียบนี้ 
   “ทาง” หมายความว่า ทางทุกประเภทในเขตป่าสงวนแห่งชาติ แต่ไม่รวมถึงทาง 
ตามกฎหมายว่าด้วยทางหลวง 
   “สัตว์เลี้ยง”  หมายความว่า  ช้าง  ม้า  ลา  ล่อ  โค  กระบือ  แพะ  แกะ  และสุกร   
ที่มีเจ้าของ 
  ข้อ 5  ป่าสงวนแห่งชาติแห่งใดที่ปรากฏว่ามีการเข้าไปใช้บริเวณภายในเขตป่าสงวนแห่งชาตินั้น
เป็นทางผ่านหรือทางเข้า – ออกเป็นประจ า ให้จังหวัดหรือหน่วยงานที่กรมป่าไม้ก าหนดพิจารณาเสนอ
ความเห็นต่อผู้ว่าราชการจังหวัดที่ป่านั้นต้ังอยู่ จัดให้มีการควบคุมการเข้าไปหรือผ่าน หรือ ใช้ทางภายในเขต
ป่าสงวนแห่งชาติ โดยประกาศก าหนดแนวทางที่อนุญาตให้เข้าไปหรือผ่าน หรือ ใช้ทางได้ภายใน  แนวทางที่
ประกาศไว้เท่านั้น 
  ประกาศก าหนดแนวทางที่อนุญาตตามวรรคหนึ่ง  ให้ปิดผังแนวทางไว้ที่บ้านผู้ใหญ่บ้าน      
ที่ท าการก านัน สภาต าบล องค์การบริหารส่วนต าบล และที่ว่าการอ าเภอแห่งท้องที่ที่ป่าสงวนแห่งชาติน้ัน 
ตั้งอยู่ และให้ปิดประกาศไว้ในที่ใกล้เคียงกับหลักเขตหรือป้ายหรือเครื่องหมายที่แสดงแนวเขตป่าสงวน  
แห่งชาติน้ันด้วย 
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  การใช้ทางนอกเหนือจากแนวทางที่ประกาศตามวรรคหนึ่ง จะใช้ได้โดยยื่นค าขอต่อหน่วยงานที่
กรมป่าไม้ก าหนด ตามแบบ ป.ส. 27 ท้ายระเบียบนี้ พร้อมทั้งผังแสดงแนวทางที่จะขอใช้ และแสดงเหตุอันจ าเป็น   
ที่ไม่อาจใช้ทางตามวรรคหนึ่งได้ 
  ข้อ 6  ผู้ใช้ประโยชน์ตามข้อ 5 ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขต่อไปนี้ 
           (1)  ห้ามน าเคร่ืองมือหรือเคร่ืองใช้ในการตัดไม้ท าลายป่าเข้าไปด้วย เว้นแต่ได้รับ
อนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นการเฉพาะคร้ังคราว 
           (2)  ต้องเข้าไปตามเส้นทางที่ก าหนดไว้เท่านั้น 
           (3) ห้ามกระท าด้วยประการใด ๆ ให้เป็นอันตรายแก่สภาพป่า ไม้ หรือของป่า หรือท าให้
เสื่อมสภาพแก่ดิน หิน กรวด หรือทราย 
  ข้อ 7  ให้หน่วยงานที่กรมป่าไม้ก าหนดพิจารณาค าขออย่างรอบคอบโดยค านึงถึงสภาพและ
สิ่งแวดล้อมที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่การบุกรุกท าลายป่า หรือการขนส่งสิ่งของต้องห้ามที่อาจเปิด
โอกาสให้มีการหลีกเลี่ยงต่อการที่จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายเป็นประการแรก โดยอาจใช้ทางที่ขออนุญาต
นั้น โดยสะดวกและพิจารณาถึงระยะทางที่ห่างจากแนวทางที่ประกาศแล้วว่ามากน้อยเพียงใด สมควรที่จะ
อนุญาตให้เข้าไปหรือผ่านหรือใช้ทางหรือไม่ หากเห็นว่าสมควรอนุญาตให้ใช้แนวทางตามที่ขออนุญาตได้ ก็
ให้ออกหนังสืออนุญาต ตามแบบ ป .ส. 28 ท้ายระเบียบนี้ และให้ก าหนดผังแนวทางอนุญาตไว้ด้านหลัง
หนังสืออนุญาตกับก าหนดระยะเวลาที่ เห็นสมควรให้ใช้ทางนั้นไว้ด้วยแต่ไม่เกินคราวละ 1 ปี ทั้งนี้เ พ่ือ
ประโยชน์ในการควบคุมดูแลรักษาป่าสงวนแห่งชาติ หากเห็นว่าไม่สมควรอนุญาตก็ให้แจ้งให้ผู้ขออนุญาต
ทราบเป็นหนังสือภายในเจ็ดวันท าการ นับจากวันที่มีค าสั่ง 

 ข้อ 8  การใช้ทางในเขตป่าสงวนแห่งชาติแห่งใด โดยรถยนต์ทุกชนิดหรือรถแทรกเตอร์นั้ น 
จะต้องยื่นค าขอต่อหน่วยงานที่กรมป่าไม้ก าหนด ตามแบบ ป.ส. 27 ท้ายระเบียบนี้ พร้อมทั้งแสดงเขตที่ต้อง
ขอใช้ทาง และระบุวัน เวลา ที่จะขอใช้ทาง กับระบุหมายเลขทะเบียนรถยนต์หรือรถแทรกเตอร์ด้วย  

ให้หน่วยงานที่กรมป่าไม้ก าหนดตามวรรคหนึ่ง ออกหนังสืออนุญาตตามแบบ ป .ส. 28 ท้าย
ระเบียบนี้ โดยระบุหมายเลขทะเบียนรถยนต์หรือรถแทรกเตอร์ และวัน เวลา ที่อนุญาตให้ใช้ทางได้ตามที่
เห็นสมควรไว้เป็นเงื่อนไขพึงปฏิบัติในหนังสืออนุญาตให้ใช้ทางด้วย 
  ในกรณีที่จ าเป็นต้องใช้รถยนต์หรือรถแทรกเตอร์ที่ไม่ถูกต้องตามหมายเลขทะเบียน      
รถยนต์หรือรถแทรกเตอร์ที่ระบุไว้ในหนังสืออนุญาตนั้น ต้องแจ้งขอเปลี่ยนเป็นการชั่วคราวให้หน่วยงานที่
กรมป่าไม้ก าหนดทราบโดยด่วนก่อนใช้ เมื่อหน่วยงานที่กรมป่าไม้ก าหนดพิจารณาแล้วเห็นสมควรอนุญาต
ให้บันทึกหมายเลขทะเบียนที่เปลี่ยนชั่วคราวไว้หลังใบอนุญาตนั้น พร้อมทั้งระยะเวลาที่เปลี่ยนชั่วคราวไว้ด้วย 
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ข้อ 9  ป่าสงวนแห่งชาติป่าใดปรากฏว่า 

            (1)  มีบริเวณที่จะปล่อยให้สัตว์เลี้ยงเข้าไปหากินในเขตป่าสงวนแห่งชาติได้ 
           (2)  มีบริเวณที่สมควรห้ามปล่อยสัตว์เลี้ยงเข้าไปในเขตป่าสงวนแห่งชาติ 

  ให้หน่วยงานที่กรมป่าไม้ก าหนดพิจารณาเสนอความเห็นต่อผู้ ว่าราชการจังหวัดที่ป่านั้น
ต้ังอยู่จัดให้มีการควบคุมการน าหรือปล่อยสัตว์เลี้ยงเข้าไปในเขตป่าสงวนแห่งชาติโดยประกาศก าหนด
บริเวณที่อนุญาตให้น าหรือปล่อยสัตว์เลี้ยงเข้าไปในบริเวณนั้น หรือห้ามปล่อยสัตว์เลี้ยงเข้าไปในบริเวณนั้น  
โดยปิดผังแสดงความหมายดังกล่าวไว้ที่บ้านผู้ใหญ่บ้าน ที่ท าการก านัน ที่สภาต าบล องค์การบริหารส่วนต าบล 
และที่ว่าการอ าเภอแห่งท้องที่ที่ป่าสงวนแห่งชาตินั้นต้ังอยู่ และให้ปิดประกาศไว้ในที่ใกล้เคียงกับหลักเขตหรือ
ป้ายหรือเคร่ืองหมายที่แสดงแนวเขตป่าสงวนแห่งชาตินั้นด้วย 
  ในกรณีจ าเป็นที่ไม่อาจน าหรือปล่อยสัตว์เลี้ยงเข้าไปในบริเวณที่มีประกาศอนุญาตตาม (1) 
ให้ผู้ซึ่งมีความประสงค์จะขออนุญาตน าหรือปล่อยสัตว์เลี้ยงเข้าไปในบริเวณอ่ืน ซึ่งมิใช่เขตห้ามปล่อยสัตว์
เลี้ยงตาม (2) ยื่นค าขอต่อหน่วยงานที่กรมป่าไม้ก าหนดตามแบบ ป .ส. 27 ท้ายระเบียบนี้ พร้อมทั้งผังแสดง
บริเวณที่จะขอใช้และแสดงเหตุอันจ าเป็นที่ไม่อาจปล่อยสัตว์เลี้ยงในบริเวณที่มีประกาศอนุญาตและให้        
น าความในข้อ 7 มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
  ข้อ 10  ผู้ใช้ประโยชน์ตามข้อ 9 ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 
   (1)  ต้องน าหรือปล่อยสัตว์เลี้ยงเข้าไปในบริเวณพ้ืนที่ที่ก าหนดไว้เท่านั้น 
   (2)  ต้องมีผู้ควบคุมดูแลสัตว์นั้นอย่างใกล้ชิด 
   (3)  ห้ามน าเคร่ืองมือหรือเคร่ืองใช้ในการตัดไม้ท าลายป่าเข้าไปด้วย 
   (4)  ห้ามกระท าด้วยประการใด ๆ ให้เป็นอันตรายแก่สภาพป่า ไม้ หรือ ของป่า หรือ
ท าให้เสื่อมสภาพแก่ดิน หิน กรวด หรือทราย 
  ข้อ 11  การเข้าไป การผ่าน หรือการใช้ทางภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ส าหรับส่วนราชการ      
ที่เข้าไปปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามระเบียบนี้ 
  ข้อ 12  ในหนังสืออนุญาตให้เข้าไปหรือผ่านหรือใช้ทางหรือน าหรือปล่อยสัตว์เลี้ยงเข้าไป
ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ตามระเบียบนี้ ต้องระบุค าเตือนไว้ท้ายหนังสืออนุญาตเป็นข้อความแสดงว่า 
หากผู้รับอนุญาตไม่ปฏิบัติตามระเบียบนี้หรือเงื่อนไขการอนุญาต อาจได้รับโทษตามประมวลกฎหมายอาญา
หรือกฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติ แล้วแต่กรณี 
  ข้อ 13   ค าขออนุญาตเข้าให้เข้าไปหรือผ่านหรือใช้ทางหรือน าหรือปล่อยสัตว์เลี้ยงเข้าไป
ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติใด ที่อยู่ในระหว่างด าเนินการและยังไม่แล้วเสร็จในวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับให้
ด าเนินการต่อไปตามแนวทางปฏิบัติเดิม จนกว่าจะแล้วเสร็จหรือจนกว่าจะด าเนินการได้ตามระเบียบนี้ 
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  ข้อ 14  ให้อธิบดีกรมป่าไม้รักษาการตามระเบียบนี้ และมีอ านาจตีความ วินิจฉัย ปัญหา
เกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ค าวินิจฉัยของอธิบดีกรมป่าไม้ให้เป็นที่สุด 

 
ประกาศ  ณ  วันที่     17     มกราคม  พ.ศ.  2548 

 
 

(นายฉัตรชัย   รัตโนภาส) 
อธิบดีกรมป่าไม้ 

 
 

 

(ลงนาม)   ฉัตรชัย  รัตโนภาส 
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ป.ส. 27 
ค าขออนุญาตเข้าไปหรือผ่านหรือใช้ทางหรือน าหรือปล่อยสัตว์เลี้ยงเข้าไปภายใน 

เขตป่าสงวนแห่งชาติ 
ตามมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 

        เขียนที่……..……………..…………............ 
               วันที่……….เดือน………………….พ.ศ…...………….. 
            ข้าพเจ้า……………………………………อายุ……….ปีสัญชาติ………..…...................

อาชีพ……………………………มีภูมิล าเนาอยู่บ้านเลขที่….……………………. ซอย/ถนน/...................
ทาง……………………………หมู่ที่...........ต าบล…………………………..อ าเภอ……………………….
จังหวัด…………………….ขอยื่นค าขอต่อ................................……ดังมีข้อความต่อไปนี้ 
             ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะขอรับอนุญาตน ารถยนต์หรือรถแทรกเตอร์หมายเลข
ทะเบียน………………......ชนิด………….จ านวน………….จากป่าสงวนแห่งชาติป่า…….……………..
ท้องที่ต าบล………………..………อ าเภอ…………………………….จังหวัด……………โดยใช้ทางตาม
แนวทาง……………………………………………………………ถึง………………………………………  
ต าบล……………….….……อ าเภอ…..……………..…………จังหวัด………………………. ......ต้ังแต่
วันที่………เดือน……………………พ.ศ…………จนถึงวันที่………เดือน……………...พ.ศ……………
โดยมีระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่จะได้รับอนุญาตเป็นต้นไป  
             ข้าพเจ้ามีความประสงค์ จะขอรับอนุญาตน าหรือปล่อยสัตว์เลี้ยงชนิด…………..……… 
จ านวน……………….ตัว เข้าไปภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่า…………………………………..…….. 
ท้องที่ต าบล………………………….อ าเภอ…………………………..จังหวัด……………………..……. 
ภายในเนื้อที่……………….ไร่……….……..งาน………………………..ตารางวา  ซึ่งมิได้อยู่ในเขตห้าม
ปล่อยสัตว์เลี้ยง ตามประกาศของ………………………………………………………..ลงวันที่………...
เดือน….…..………...พ.ศ………...โดยขอน าหรือปล่อยสัตว์เลี้ยงต้ังแต่วันที่…….…เดือน………………
พ.ศ…..………จนถึงวันที่……..เดือน……………..………..พ.ศ…………..โดยมีระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปี   
นับแต่วันที่จะได้รับอนุญาตเป็นต้นไป 
  ข้าพเจ้ารับรองว่าจะปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการทุกประการ  
 
      (ลงชื่อ)………………………………….ผู้ยื่นค าขอ 
ค าเตือน  ผู้ขออนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข และไม่ฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติ  
หมายเหตุ ข้อความใดไม่ต้องการให้ขีดฆ่า 
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ป.ส. 28 
หนังสืออนุญาตให้เข้าไปหรือผ่านหรือใช้ทางหรือน าหรือปล่อยสัตว์เลี้ยงเข้าไป 

ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ 

เล่มที่…………..           ที่ท าการ…………….…………….………
ฉบับที่…………     วันที่………..เดือน……………………พ.ศ…………. 
  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 และ
พระราชกฤษฎีกาโอนกรมป่าไม้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไปเป็นกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมและปรับปรุงอ านาจหน้าที่และกิจการ  ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  กรมป่าไม้ 
และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2546  
อธิบดีกรมป่าไม้อนุญาตให้……………………..…….… …อายุ………..ปี   สัญชาติ………………..มี
ภูมิล าเนาอยู่บ้านเลขที่………..…………ซอย/ถนน/ทาง……………………ต าบล……………………...…
อ าเภอ…………………..จังหวัด………….…………….เพ่ือน ารถยนต์หมายเลขทะเบียน …………………
หรือรถแทรกเตอร์หมายเลขทะเบียน ......................เข้าไปหรือผ่านหรือใช้ทาง  โดยบรรทุก………………… 
ชนิด……………………………..……………จ านวน………………………………… จากป่าสงวนแห่งชาติ
ป่า..........................................................ท้องที่ต าบล……………………อ าเภอ…………………………..
จังหวัด........................................ไปตามแนวทาง................................ .ถึง………………………..……… 
ต าบล………………………….….อ าเภอ…………………………..จังหวัด………….…………….……. 
ได้จนถึงวันที่………..เดือน……………….พ.ศ…………… เพ่ือน าหรือปล่อยสัตว์เลี้ยงชนิด……………. 
……………..…………….……….….……จ านวน…………….…ตัว  เข้าไปภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ 
ป่า…...…………..…………….…………….…………………..…………….…………….…………  
ท้องที่ต าบล………………………….….อ าเภอ……………...………..จังหวัด………………….……….. 
ได้ต้ังแต่วันที่……….เดือน…………………...พ.ศ………..จนถึงวันที่……….….เดือน…………..……... 
พ.ศ……………โดยห้ามมิให้น าหรือปล่อยสัตว์เลี้ยงชนิดอ่ืนเข้าไปในบริเวณดังกล่าวและห้ามมิให้น าหรือ
ปล่อยสัตว์เลี้ยงเข้าไปในเขตห้ามปล่อยสัตว์เลี้ยง 
 

              (ลงชื่อ)……..………………………….….ผู้อนุญาต 
            (…………..………………..………) 
      ต าแหน่ง……………………………….. 

ค าเตือน     ผู้ฝ่าฝืนอาจได้รับโทษลหุโทษตามประมวลกฎหมายอาญา หรือตามกฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติ 
หมายเหตุ  ข้อความใดไม่ต้องการให้ขีดฆ่า 
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ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการอนุญาต 
ให้ท าการปลูกสร้างสวนป่าหรือปลูกไม้ยืนต้นภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ 

พ.ศ. 2548 
-------------------------------------- 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ  พ.ศ. 2507 ซึ่ง
แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ (ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2528  และพระราชกฤษฎีกาโอนกรมป่าไม้ 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไปเป็นกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและปรับปรุง
อ านาจหน้าที่และกิจการ ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมป่าไม้ และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า 
และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2546  อธิบดีกรมป่าไม้ โดยอนุมัติรัฐมนตรี   
ว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ออกระเบียบไว้ดังต่อไปนี้ 
  ข้อ 1  ระเบียบนี้เรียกว่า   “ระเบียบกรมป่าไม้  ว่าด้วยการอนุญาตให้ท าการปลูกสร้างสวนป่า
หรือปลูกไม้ยืนต้นภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2548”  
  ข้อ 2  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันที่    17  มกราคม  พ.ศ. 2548  เป็นต้นไป 
  ข้อ 3  บรรดาระเบียบ ประกาศ  ข้อบังคับและค าสั่งอ่ืนใดในส่วนที่ก าหนดไว้แล้วในระเบียบ
นี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้  ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
  ข้อ 4  ในระเบียบนี้ 
   4.1  “ป่าเสื่อมโทรม”  หมายความว่า  พ้ืนที่ป่าในบริเวณป่าสงวนแห่งชาติทั้งหมดหรือ
บางส่วน มีไม้มีค่าที่มีลักษณะสมบูรณ์เหลืออยู่น้อย  และป่านั้นยากที่จะกลับฟ้ืนคืนดีได้ตามธรรมชาติ โดยมี
ลูกไม้ขนาดความสูงเกิน 2 เมตรขึ้นไป  ขึ้นกระจายอยู่ทั่วพ้ืนที่ไม่เกินไร่ละ 20 ต้น หรือมีไม้ขนาดความโตวัด
โดยรอบล าต้นตรงที่สูง 130 เซนติเมตร  ต้ังแต่ 50-100 เซนติเมตร  ขึ้นกระจายอยู่ทั่วพ้ืนที่ไม่เกินไร่ละ 8 ต้น หรือ
มีไม้ขนาดความโตเกิน 100 เซนติเมตร ขึ้นไป ขึ้นกระจายอยู่ทั่วพ้ืนที่ไม่เกินไร่ละ 2 ต้น หรือพ้ืนที่ป่าที่มีไม้เข้า
หลักเกณฑ์ทั้ง 3 ลักษณะดังกล่าวเมื่อรวมกันแล้วต้องมีจ านวนไม่เกินไร่ละ 16 ต้น 
   4.2  “สวนป่า”  หมายความว่า  พ้ืนที่ที่ได้ท าการปลูกและบ ารุงรักษาพันธุ์ไม้ที่มุ่งหวัง
การใช้ประโยชน์จากเนื้อไม้เป็นหลัก 

4.3  “พืชควบ” หมายความว่า  พืชที่ปลูกในสวนป่าควบคู่กับพันธุ์ไม้ที่ปลูก 
4.4  “ไม้ยืนต้น” หมายความว่า พันธุ์ไม้ขนาดใหญ่หรือไม้ที่มีผลและมีอายุยืนนาน 

สามารถน าเนื้อไม้ไปใช้ประโยชน์ได้   
4.5 “ไม้มีค่า”  หมายความว่า ไม้ที่มีชื่อตามบัญชีที่กรมป่าไม้  ประกาศก าหนดให้ 

เป็นไม้มีค่า 
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ข้อ 5  ให้อธิบดีกรมป่าไม้ รักษาการตามระเบียบนี้ และมีอ านาจตีความ วินิจฉัย ปัญหา

เกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้  ค าวินิจฉัยของอธิบดีกรมป่าไม้  ให้เป็นที่สุด 

หมวด 1 
การขออนุญาต 

  ข้อ 6  ผู้ใดประสงค์จะขออนุญาตท าการปลูกสร้างสวนป่าหรือปลูกไม้ยืนต้น ภายในเขต    
ป่าสงวนแห่งชาติ  ให้ยื่นค าขอต่อจังหวัดท้องที่ที่ป่านั้นต้ังอยู่หรือหน่วยงานที่กรมป่าไม้ก าหนด ตามแบบ 
ป.ส. 29 ท้ายระเบียบนี้ พร้อมด้วยหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบค าขอ 
  ในกรณีที่ขออนุญาตเกิน 100 ไร่ ให้แนบโครงการที่แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ 
ระยะเวลาเร่ิมงาน  เป้าหมายของโครงการและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการลงทุนประกอบด้วย  
  ผู้ขออนุญาตซึ่งเป็นนิติบุคคล นิติบุคคลนั้นต้องจดทะเบียนในประเทศไทย  และผู้ถือหุ้นส่วน
นิติบุคคลนั้นต้องมีสัญชาติไทย  เกินร้อยละ  50 ของจ านวนผู้ถือหุ้นหรือหุ้นส่วนนั้น  ทั้งนี้ ไม่รวมถึงส่วนราชการ
หรือองค์การของรัฐ 
  ผู้ขออนุญาตซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา ต้องมีสัญชาติไทยและบรรลุนิติภาวะแล้ว  

หมวด 2 
หลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสภาพป่า 

  ข้อ  7 เมื่อจังหวัดหรือหน่วยงานที่กรมป่าไม้ก าหนด  ได้รับค าขออนุญาตตามข้อ 6 ให้เสนอค าขอ
ดังกล่าวพร้อมทั้งให้ความเห็นต่อผู้ว่าราชการจังหวัด  ภายใน  7 วัน  นับจากวันที่ได้รับค าขออนุญาต 

ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งพนักงานเจ้าหน้าที่ต้ังแต่ระดับ 5 ขึ้นไป  ออกไปท าการตรวจสภาพป่า  
ภายใน  15 วัน นับจากวันที่จังหวัดได้รับค าขออนุญาต 
  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตามวรรคสอง  รายงานผลการตรวจสภาพป่า พร้อมทั้งให้ความเห็น
ประกอบการตรวจสภาพป่านั้นต่อจังหวัดตามแบบ ป.ส. 30 ท้ายระเบียบนี้ ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ตรวจ
สภาพป่าเสร็จ  
  เมื่อได้รับรายงานแบบ  ป .ส.30 แล้ว ให้ผู้ ว่าราชการจังหวัด ตรวจสอบพิจารณาและ          
ท าความเห็นเสนอโดยตรงไปยังกรมป่าไม้ ภายใน 15 วัน  นับจากวันที่ได้รับรายงาน แบบ ป.ส. 30 นั้น 
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หมวด 3 
การอนุญาตให้ท าการปลูกสร้างสวนป่าหรือปลูกไม้ยืนต้น 

ข้อ 8 การอนุญาตให้ท าการปลูกสร้างสวนป่าหรือปลูกไม้ยืนต้นภายในเ ขตป่าสงวน       
แห่งชาติ ให้พิจารณาอนุญาตในจ านวนพ้ืนที่แต่ละราย คร้ังละไม่เกิน  2,000 ไร่ โดยมีก าหนดระยะเวลาไม่เกิน
สามสิบปี 

ข้อ 9   การอนุญาตตามข้อ 8  จะกระท าได้เมื่อพ้ืนที่ที่ขออนุญาตต้อง 
9.1 ไม่เป็นพ้ืนที่ป่าซึ่งใช้ในการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการป่าไม้ 

         9.2  ไม่อยู่ในพ้ืนที่ป่าที่มีสภาพเป็นป่าต้นน้ าล าธาร ชั้นที่ 1 เอ ตามหลักเกณฑ์และ 
วิธีการที่ได้ก าหนดชั้นคุณภาพลุ่มน้ า ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28  พฤษภาคม  2528  เมื่อวันที่ 21 
ตุลาคม  2529  เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2531 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2532 เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2534 
และเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2538  
                                   9.3  ไม่มีปัญหากับราษฎรในพ้ืนที่และบริเวณใกล้เคียง และต้องได้รับความ    
เห็นชอบจากสภาต าบลหรือองค์การบริหารส่วนต าบลท้องที่ที่ป่านั้นต้ังอยู่ 

9.4  เป็นป่าเสื่อมโทรมตามข้อ 4.1  ในระเบียบนี้ 
  ข้อ 10  การอนุญาตให้ใช้หนังสืออนุญาตให้ท าการปลูกสร้างสวนป่าหรือปลูกไม้ยืนต้น
ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ  ตามแบบ  ป .ส. 31  ท้ายระเบียบนี้  หากมีเงื่อนไขที่ผู้อนุญาตก าหนดให้ผู้รับ
อนุญาตต้องปฏิบัติเพ่ิมเติมให้ระบุไว้ในหนังสืออนุญาตด้วย 
  ข้อ  11  ภายในพ้ืนที่ที่ได้รับหนังสืออนุญาตให้ท าการปลูกสร้างสวนป่าหรือปลูกไม้ยืนต้นนั้น 
ถ้าปรากฏว่ามีไม้ขึ้นอยู่กีดขวางการด าเนินงานตามแผนการที่ได้ก าหนดไว้ ให้ผู้รับอนุญาตตัดฟันออกได้เท่าที่
จ าเป็นภายในขอบเขตตามแผนการประจ าปีนั้นๆ  เท่านั้น 
  ข้อ 12  บรรดาไม้ที่ได้ตัดฟันลงตามข้อ 11 ที่ใช้ประโยชน์ได้ให้ถือว่ายังเป็นของรัฐ ห้าม 
มิให้ท าลายหรือสุมเผาไม้ทิ้งเป็นอันขาด  ผู้รับอนุญาตจะต้องรักษาไว้มิให้สูญหายหรือเสียหายและให้เป็น
หน้าที่ของจังหวัดท้องที่ป่านั้นหรือหน่วยงานที่กรมป่าไม้ก าหนดตรวจท าบัญชีประทับตราตามลักษณะของไม้ที่
จะน าไปใช้ประโยชน์  ยกเว้นไม้ฟืนไม่ต้องประทับตรา  และเสนอจ าหน่ายให้แก่ผู้ รับอนุญาตในอัตรา  
สองเท่าค่าภาคหลวงส าหรับไม้กระยาเลยหรือไม้ฟืน  และสามเท่าค่าภาคหลวงส าหรับไม้สัก ถ้าผู้รับอนุญาต
ไม่รับซื้อ ให้ท าการประมูลจ าหน่ายตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุต่อไป 

ข้อ  13  ในบริเวณที่ท าการปลูกสร้างสวนป่าหรือปลูกไม้ยืนต้นนั้น  ถ้าผู้รับอนุญาตประสงค์จะ
ท าการตัดสางขยายระยะไม้ที่ได้ปลูกขึ้นเพ่ือการบ ารุงสวนป่า  ให้กระท าได้โดยแจ้งให้จังหวัดท้องที่หรือ
หน่วยงานที่กรมป่าไม้ก าหนดทราบก่อนตัด เพ่ือจังหวัดหรือหน่วยงานที่กรมป่าไม้ก าหนดจะได้สั่งเจ้าหน้าที่
ตรวจให้ตัดฟันและขายให้แก่ผู้รับอนุญาตตามอัตราที่กรมป่าไม้ก าหนด 
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  ข้อ  14  เมื่อผู้รับอนุญาตประสงค์จะท าไม้ที่ปลูกไว้เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ให้ยื่นเร่ืองราวต่อ
หน่วยงานที่กรมป่าไม้ก าหนดเพ่ือออกใบอนุญาตท าไม้ให้แก่ผู้รับอนุญาตเป็นอันดับแรกโดยให้ผู้รับอนุญาต
ช าระค่าภาคหลวงตามอัตราที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
  ข้อ 15 เมื่อมีการอนุญาตให้ท าการปลูกสร้างสวนป่าหรือปลูกไม้ยืนต้นตามระเบียบนี้แล้ว  
ให้ผู้รับอนุญาตรายงานสรุปผลการด าเนินงานตามแบบ ป.ส. 32 ท้ายระเบียบนี้ต่อจังหวัดท้องที่หรือหน่วยงานที่
กรมป่าไม้ก าหนด  ภายใน 60 วัน  นับจากวันที่ได้ด าเนินการตามแผนปฏิบัติงานมาครบรอบปีทุกปีและให้
จังหวัดท้องที่หรือหน่วยงานที่กรมป่าไม้ก าหนดรวบรวมรายงานให้กรมป่าไม้  ภายใน  30 วัน  นับจากวันที่
ได้รับรายงานนั้น 
  ข้อ 16  การให้เช่าหรือช่วงสิทธิ์แห่งหนังสืออนุญาตตามระเบียบนี้จะกระท ามิได้  แต่ในกรณี
ที่ผู้รับอนุญาตถึงแก่ความตาย  และทายาทหรือผู้จัดการมรดกประสงค์จะกระท าการตามหนังสืออนุญาตนั้น
ต่อไป  ให้ยื่นค าร้องต่อจังหวัด  ตามวิธีการที่ก าหนดไว้ใน  ข้อ 6 ภายในก าหนด  90 วัน  นับจากวันที่ผู้รับ
อนุญาตถึงแก่ความตาย  หากพ้นก าหนดนี้แล้วทายาทหรือ   ผู้จัดการมรดกยังมิได้ยื่นค าร้องขอรับอนุญาตให้
ถือว่าสละสิทธิ์ในการใช้พ้ืนที่นั้น  เว้นแต่กรณีที่มีเหตุสุดวิสัยอธิบดีกรมป่าไม้ จะพิจารณาผ่อนผันโดยความ
เห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เป็นรายๆ  ไปก็ได้ 
  ความในวรรคหนึ่งให้ใช้บังคับแก่ผู้รับอนุญาตที่เป็นนิติบุคคลที่เลิกกิจการไปโดยอนุโลม 
  ข้อ 17  การขออนุญาตในพ้ืนที่ที่ได้รับอนุญาตเดิมสิ้นอายุการอนุญาต  ผู้รับอนุญาตหรือผู้
ขออนุญาตต้องยื่นค าขออนุญาต ตามข้อ 6 เพ่ือให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งเจ้าหน้าที่ออกไปท าการตรวจสภาพ
พ้ืนที่ให้ได้ข้อมูลปัจจุบันพร้อมกับตรวจสอบการด าเนินงานของผู้รับอนุญาตว่า ได้มีการปฏิบัติตามเงื่อนไข
ถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ แล้วให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาและจัดท าความเห็นเสนออธิบดีกรมป่าไม้ 
  ในกรณีที่ไม่สามารถอนุญาตให้ผู้ขอเข้าท าประโยชน์ได้ในหมวดนี้ ด้วยเหตุใด ๆ ก็ดี ให้      
ผู้อนุญาตแจ้งเหตุผลให้ผู้ขอทราบโดยไม่ชักช้า 

ข้อ 18  ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ท าการปลูกสร้างสวนป่าหรือปลูกไม้ยืนต้นอยู่ก่อนแล้วให้ถือว่า
ยังคงได้รับอนุญาต และให้ถือปฏิบัติตามระเบียบนี้ต่อไป 

ข้อ 19  ค าขออนุญาตเข้าท าการปลูกสร้างสวนป่าหรือปลูกไม้ยืนต้นในเขตป่าสงวนแห่งชาติ 
ใดอยู่ในระหว่างด าเนินการและยังไม่แล้วเสร็จในวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับให้ด าเนินการต่อไป  

 
ประกาศ  ณ  วันที่               มกราคม  พ.ศ.  2548 

 
 

(นายฉัตรชัย   รัตโนภาส) 
อธิบดีกรมป่าไม้ 

17 

(ลงนาม)   ฉัตรชัย  รัตโนภาส 
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ป.ส. 29 

ค าขออนุญาตท าการปลูกสร้างสวนป่าหรือปลูกไม้ยืนต้นภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ 
ตามมาตรา  20  แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 

-------------------------------------- 
     เขียนที่…………………………………………………... 

     วันที่……..เดือน…………………………………พ.ศ…………... 
  ข้าพเจ้า………………………………………อายุ……….ปี       สัญชาติ………………… 
อาชีพ…………………………………………………………..มีภูมิล าเนาอยู่บ้านเลขที่……………………. 
ซอย…………………………..ถนน…………………………..หมู่ที่ ……….ต าบล/แขวง…………………… 
อ าเภอ/เขต………………………………จังหวัด…………………………………..โทร…………….……….. 
เป็นผู้มีอ านาจลงชื่อแทนนิติบุคคล  ชื่อ……………………………………………………ต้ังอยู่ที่………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
มีเอกสารแสดงฐานะการเป็นนิติบุคคลและเป็นผู้มีอ านาจลงชื่อแทนนิติบุคคลตามที่แนบท้ายค าขอนี้  
  ขอยื่นค าขอต่อ ...............................................................…………………………......... 
ดังมีข้อความต่อไปนี้ 
  ข้อ 1 ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะขออนุญาตเพ่ือ…………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
มีก าหนดเวลา………………..ปี  ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่า …………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………
ต าบล…………………………อ าเภอ…………………………………จังหวัด……………………………… 
เนื้อที่………………………….ไร่……………………งาน………………ตารางวา   โดยมีอาณาเขตดังนี้ 
  ด้านทิศเหนือ  จด…………………..วัดได้…………………….เมตร 
  ด้านทิศตะวันออก จด…………………..วัดได้…………………….เมตร 
  ด้านทิศใต้  จด…………………..วัดได้…………………….เมตร 
  ด้านทิศตะวันตก  จด…………………..วัดได้…………………….เมตร 
  ข้อ  2  ในการยื่นค าขอ  ข้าพเจ้ารับรองจะเป็นผู้น าหรือมอบให้ผู้แทนเป็นผู้น าพนักงาน    
เจ้าหน้าที่ออกไปตรวจสภาพป่าในที่ที่ขอนี้  ตามวัน  เวลาที่เจ้าหน้าที่นัดหมาย 
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ข้อ 3 เมื่อข้าพเจ้าได้รับหนังสืออนุญาตแล้ว  ข้าพเจ้ารับรองจะปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
ป่าสงวนแห่งชาติ  พ.ศ. 2507  ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสืออนุญาตให้ถูกต้องทุกประการ 

  ข้อ 4 พร้อมกับค าขอนี้  ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานต่างๆ  มาด้วยดังนี้ 
1. รายละเอียดของโครงการที่ขออนุญาต 
2. แผนที่สังเขปแสดงบริเวณพ้ืนที่ที่ขออนุญาต 
3. ส าเนาหรือภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียน  วัตถุประสงค์และผู้มีอ านาจ  

ลงชื่อแทนนิติบุคคลผู้ขออนุญาต  พร้อมหลักฐานแสดงอุปกรณ์ในการท างาน 
4. ส าเนาหรือภาพถ่ายทะเบียนบ้านหรือส านักงานที่ท าการของนิติบุคคล 
5. หลักฐานที่แสดงว่าได้รับความเห็นชอบจากสภาต าบลหรือองค์การบริหารส่วน

ต าบลท้องที่ที่ป่านั้นต้ังอยู่ 
6. อ่ืนๆ ตามที่ทางราชการแจ้งให้น าส่ง …………………………………… 

 

(ลงชื่อ) …………………………………ผู้ขออนุญาต 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ   ได้รับค่าธรรมเนียมแบบพิมพ์ค าขอจากผู้ยื่นค าขอแล้ว ตามใบเสร็จรับเงิน ฉบับที่...................   
                  เล่มที่.................ลงวันที่ .........เดือน....................................พ.ศ. .................. 
 
      (ลงชื่อ) .............................................. ผู้รับค าขอ 
       (...........................................) 
      ต าแหน่ง............................................. 
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ป.ส. 30 

รายงานการตรวจสภาพป่าท่ีมีผู้ขออนุญาตท าการปลูกสร้างสวนป่าหรือปลูกไม้ยืนต้น 
ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ   ตามมาตรา  20  แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ  พ.ศ. 2507 

------------------------------------ 
  1. ชื่อผู้ขอ………………………………………………..อายุ……ปี  สัญชาติ………….. 
อาชีพ………………………………………….ภูมิล าเนาอยู่บ้านเลขที่  ………..ซอย……………………… 
ถนน……………………………………หมู่ที่ …….ต าบล/แขวง…………………………………………….. 
อ าเภอ/เขต…………………………………………………จังหวัด…………………………………………... 
  2. ชื่อป่า  (ให้ระบุว่าพ้ืนที่ที่ขออยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ  หรือป่าที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้
รักษาไว้เป็นสมบัติของชาติหรือป่าที่จ าแนกไว้เพ่ือการใดหรือไม่ ก าหนดโดยกฎกระทรวงหรือตามกฎหมายใด  
ให้คัดส าเนาพร้อมทั้งแผนที่ท้ายกฎกระทรวงหรือมติคณะรัฐมนตรี  แล้วแต่กรณีประกอบด้วย) 
  3. ท่ีต้ังของพื้นท่ี  (ให้ระบุว่าต้ังอยู่ในหมู่ที่  ต าบล  อ าเภอและจังหวัดใดพร้อมกับแสดงจุด
ที่ต้ังและพ้ืนที่ข้างเคียงในแผนที่ท้ายกฎกระทรวงที่ก าหนดป่านั้นให้เป็นป่าสงวนแห่งชาติและแผนที่ระวาง
ของกรมแผนที่ทหาร  มาตราส่วน  1: 50,000  ด้วย) 
  4. เน้ือท่ี  (ให้ระบุเป็นไร่  งาน และตารางวา) 
  5. อาณาเขตและเขตติดต่อพื้นท่ีท่ีขอ  (ให้แสดงอาณาเขตและเขตติดต่อไว้ทุกด้านให้      
ชัดเจนว่าทิศไหนจดอะไร  เช่น ภูเขา  ล าห้วย  หรือติดต่ออะไร  มีความกว้าง  ยาว  ด้านละเท่าใด  และแสดง
ด้วยว่าพ้ืนที่ข้างเคียงมีผู้ใดเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครอง  และเป็นที่ของรัฐประเภทใด  เช่น ให้เช่าหรือละทิ้ง  
มีสภาพป่าอย่างใด) 
  6. ลักษณะภูมิประเทศ  (ให้ระบุว่าเป็นที่ราบ  เนินเขา  ภูเขา  หรือที่ลุ่มมีความลาดชันและ
สูงจากระดับน้ าทะเลประมาณเท่าใด  มีชนิดดินและหินประเภทใด  เป็นป่าต้นน้ าล าธารหรือไม่  มีล าห้วย
อะไรไหลผ่านหรือไม่  ถ้ามีไหลลงสู่ล าน้ าที่ส าคัญอะไรบ้างเป็นระยะทางประมาณเท่าใด) 
  7. ชนิดของป่าและสภาพป่า  (ให้ระบุว่าเป็นป่าชนิดใด  มีสภาพป่าเสื่อมโทรมหรือไม่     
อย่างไร  ถ้าเสื่อมโทรมให้ระบุด้วยว่าเนื่องจากเหตุใด) 
  8. พันธ์ุไม้ท่ีขึ้นอยู่  (ให้ระบุว่าการแพร่พันธุ์เป็นไปตามธรรมชาติหรือไม่  ดีเลว อย่างไร  
ชนิดของพันธุ์ไม้ที่ส าคัญและไม่ส าคัญมีปริมาณมากน้อยเพียงใด  ให้ท าการส ารวจโดยวิธีท าแปลงตัวอย่าง  
แบบ Line  plot  ให้กระจายทั่วทั้งพ้ืนที่ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของพ้ืนที่ที่ขอแล้วจัดท าบัญชีแสดงชนิดและ
ขนาดของไม้ยืนต้นที่มีขนาดโตต้ังแต่  50 เซนติเมตรขึ้นไป  วัดโดยรอบล าต้นตรงที่สูง  1.30  เมตร  พร้อมกับ
แผนที่แสดงบริเวณที่นับไม้ด้วย) 

9. สิ่งแวดล้อมข้างเคียง  (ให้ระบุว่าอยู่ห่างจากหมู่บ้าน  วัด  ส านักสงฆ์  ถนน  ฯลฯ  เป็น 
ระยะทางประมาณเท่าใด) 
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  10. ประกาศป่าปิด  (ให้ระบุว่าอยู่ในพ้ืนที่ที่กองทัพภาคหรือส านักนายกรัฐมนตรีประกาศ
ปิดป่าหรือไม่  ถ้าอยู่ในพ้ืนที่ตามประกาศดังกล่าว  ได้รับอนุญาตจากผู้มีอ านาจแล้วหรือไม่  ให้แนบ      
หลักฐานการอนุญาตประกอบด้วย  (ถ้ามี) 
  11. การอนุรักษ์ป่า  (ให้ระบุว่าเป็นเขตอุทยานแห่งชาติหรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า หรือเป็น
พ้ืนที่ที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าทดลองทางวิชาการหรือไม่  ถ้ามีให้แนบหลักฐานพร้อมทั้งแผนที่ประกอบด้วย) 
  12. อันตรายท่ีมีต่อป่าน้ี  (ให้ระบุภัยจากธรรมชาติ  เช่น  สัตว์  แมลง  หรือ  จากการ
กระท าของมนุษย์  มีมากน้อยเพียงใด  หรือไม่  หากอนุญาตแล้วจะมีผลในทางระงับยับยั้งภัยที่จะเกิดขึ้นได้
บ้างหรือไม่  มากน้อยเพียงใด) 
  13. การใช้ประโยชน์ในพื้นท่ี  (ให้ระบุว่าบริเวณใกล้เคียงหรือแห่งเดียวกับที่ขอนี้  เคยมี
การอนุญาตหรืออนุมัติให้ผู้ใดท าการใด  เมื่อวัน  เดือน  ปีใด  เป็นพ้ืนที่ปลูกสร้างสวนป่าของรัฐหรือไม่  ถ้า
เคยมีการอนุญาตและการอนุญาตนั้นยังมีอายุอยู่ให้ระบุว่ามีอยู่กี่ราย  และหมดอายุเมื่อใด  ให้แสดงไว้ใน
แผนที่ตามข้อ 2 ด้วย) 
  14. วัน  เดือน  ปี ท่ีท าการตรวจสภาพป่า  (ให้ระบุวัน  เดือน ปี ที่เข้าท าการตรวจสภาพ
ป่าและวัน  เดือน  ปี ที่ตรวจสภาพป่าเสร็จสิ้น) 
  15. ความเห็นผู้ตรวจสภาพป่า  (ให้พิจารณาว่าถ้าอนุญาตแล้วจะได้รับประโยชน์อย่างไรบ้าง  
และป่าไม้จะได้รับความเสียหายมากน้อยเพียงใด  หรือจะได้ประโยชน์แก่ป่าไม้เพ่ิมขึ้นอย่างไร ควรอนุญาต
หรือไม่  พร้อมกับแนบภาพถ่ายสีแสดงสภาพพ้ืนที่ที่ท าการส ารวจทุกด้านประกอบด้วย) 
 
 

     (ลงชื่อ)……………………………………….ผู้น าตรวจสภาพป่า 
               ต าแหน่ง……………………………………… 
 

 

     (ลงชื่อ)……………………………………….ผู้ตรวจสภาพป่า 
               ต าแหน่ง……………………………………… 
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ป.ส. 31 

หนังสืออนุญาตให้ท าการปลูกสร้างสวนป่าหรือปลูกไม้ยืนต้นภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ 
………………………………… 

เล่มที่……………………..     ที่ท าการ………………………….. 
ฉบับที่……………………   วันที่………..เดือน………………พ.ศ……………… 
  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 20  แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ  พ.ศ. 2507และ
พระราชกฤษฎีกาโอนกรมป่าไม้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไปเป็นกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมและปรับปรุงอ านาจหน้าที่และกิจการ ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมป่าไม้ และ
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ .ศ. 2546  อธิบดี
กรมป่าไม้ โดยอนุมัติ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เมื่อวันที่ ..……...เดือน
......................พ.ศ..........…... 

  อนุญาตให้………………………………………….อายุ…………..ปี  สัญชาติ………….. 
ภูมิล าเนาอยู่บ้านเลขที่…………………….ซอย…………………….ถนน…………………..หมู่ที่………… 
ต าบล/แขวง……………………………อ าเภอ/เขต………………………….   จังหวัด……………………... 
เข้าท าการภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ  ป่า…………………………………………………………………... 
ในท้องที่ต าบล………………………….อ าเภอ………………………………………จังหวัด………………. 
เพ่ือ
...…………………………………………………………………………………………………………..….…
…………………………………………………………………………………………………………... 
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 
                             (…………………………………) 
      ต าแหน่ง………………………………………. 
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ป.ส. 32 

รายงานสรุปผลการปลูกสร้างสวนป่าหรือปลูกไม้ยืนต้น 
ตามแผนปฏิบัติงาน  ประจ าปี  ……………………………………ของ…………………………………. 

จังหวัด ……………………………… 
----------------------------------- 

  1. การด าเนินงาน 

      1.1  ได้ปลูกพันธุ์ไม้ชนิดต่างๆ  จ านวน …………………ไร่  มีรายละเอียดดังนี้ 

เนื้อที่  (ไร่) 
ชนิดพันธ์ุไม้ท่ี

ปลูก 
ระยะปลูก 

(เมตร) 
ปลูกซ่อม 

(ต้น) 
% รอดตาย 

     
 
 
 

   1.2  การเปลี่ยนชนิดพันธุ์ไม้  …………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………… 
     1.3  การหมายแนวเขตป่า   ได้ท าการหมายแนวเขตสวนป่าเสร็จสิ้นแล้ว ปรากฏรายละเอียด
ตามแผนที่ที่แนบมาพร้อมนี้ 

1.4  การบ ารุงรักษาพันธุ์ไม้ที่ปลูก 
                        1.4.1  การดายวัชพืช  ได้ท าการดายวัชพืชในสวนป่าแปลงที่…………………….. 

จ านวน…………คร้ัง   เนื้อที่ …………ไร่ 
            1.4.2  การพรวนดินหรือยกโคกรอบโคนต้นไม้หรือใส่ปุ๋ย ได้ด าเนินการในสวนป่า

แปลงที…่………จ านวน…………...คร้ัง   เนื้อที่………..…..ไร่ 
              1.4.3   การท าทางตรวจการ ได้ด าเนินการในสวนป่าแปลงที่……………………...
ระยะทาง………….เมตร 
              1.4.4  การท าแนวป้องกันไฟ  ได้ด าเนินการในสวนป่าแปลงที่…………………….
ระยะทาง………….เมตร 

   1.5  การเตรียมกล้าไม้  ส าหรับปลูกซ่อมได้เตรียมกล้าไม้ไว้…………………………….. 
จ านวน………………….  กล้า 
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2. การบ ารุงรักษาสวนเดิม  (อายุ  2 - 6  ปี)  ได้ท าการบ ารุงรักษาสวนเดิมที่มีอายุ  2 – 6  ปี  
ดังต่อไปนี้ 

แปลงท่ี 
ปลูกเมื่อ 
ปี พ.ศ. 

เนื้อที่ 
(ไร่) 

ชนิดพันธุ์ไม้ที่ปลูก 
ระยะปลูก 

(เมตร) 
ปลูกซ่อม 

(ต้น) 
      

 
 
 
 
 
 

  กิจกรรมที่ปฏิบัติในการบ ารุงรักษาสวนเดิม 
สวนป่าแปลงที่ ……………… ดายวัชพืช…………คร้ัง  ซ่อมทางตรวจการหรือแนวป้องกัน………... .เมตร 

“          ------------------    “        ----------  “  “                      -------------   “
 “          ------------------    “        ----------  “  “                      -------------   “
 “          ------------------    “        ----------  “  “                      -------------   “ 
  3. ความเห็นของผู้รับอนุญาต 
  ……………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………… 

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

4. ความเห็นของเจ้าหน้าที่ 
4.1  ผู้ตรวจสอบมีความเห็นว่า ……………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 

      (ลงชื่อ)  ………………………………………… 

       (….…………………………………..) 

      ต าแหน่ง……………………………………..…. 
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4.2  จังหวัด.............................................. มีความเห็นว่า  ……………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 

       (ลงชื่อ)…………………………………………... 

                  (….………..…………………………....)  

        ต าแหน่ง………………………………………… 
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เงื่อนไขแนบท้ายหนังสืออนุญาต 

  ให้ผู้รับอนุญาตท าการปลูกสร้างสวนป่าหรือปลูกไม้ยืนต้นภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ 
ตามหนังสืออนุญาต  ฉบับที่ ………….เล่มที่………….ลงวันที่……….เดือน…………….พ.ศ………….. 
ปฏิบัติตามเงื่อนไข  ดังต่อไปนี้ 
  1. ต้องไม่ท าการหรือยินยอมให้ตัวแทน  คนงาน  หรือลูกจ้าง  กระท าการอย่างหนึ่งอย่างใด 
ให้เป็นการเสื่อมเสียแก่สภาพป่าไม้  หรือของป่านอกเขตพ้ืนที่ที่ได้รับอนุญาต  หากปรากฏว่ามีการกระท า
ดังกล่าว ให้เรียกปรับผู้รับอนุญาตในอัตราไร่ละ  2,000  บาท  ถ้าท าให้ต้นไม้เสียหายให้เรียกปรับในอัตราต้น
ละไม่เกิน  500  บาท 
  2. ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติ หรือกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้  
ตลอดจนกฎกระทรวง  ข้อก าหนด  ประกาศ  ระเบียบ  ข้อบังคับหรือเงื่อนไขซึ่งออกตามกฎหมายดังกล่าวทั้ง
ที่ใช้อยู่ในขณะนี้และที่จะประกาศใช้บังคับต่อไป 
  3. ต้องจัดท าป้ายถาวรที่มีขนาดโตไม่น้อยกว่า 60 x 120 เซนติเมตร ติดไว้ใกล้เส้นทาง       
ณ  จุดที่ผ่านเข้าพ้ืนที่ที่ได้รับอนุญาตทุกเส้นทางให้เห็นได้ชัดเจน โดยระบุข้อความไว้ที่ป้ายว่า “............................
ได้รับอนุญาตให้ใช้พ้ืนที่แห่งนี้ตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้แล้ว” หากผู้รับอนุญาตไม่จัดท าป้ายให้แล้วเสร็จ
ภายในก าหนด 180 วัน  นับจากวันที่ได้รับหนังสืออนุญาต  ให้เรียกปรับผู้รับอนุญาตเป็นจ านวนเงิน  2,000  บาท  
และอีกวันละ 100 บาท  จนกว่าจะท าเสร็จ 
  4. ต้องจัดท าหลักเขตหรือเคร่ืองหมายหรือปลูกต้นไม้ชนิดเดียวกันเป็นการแสดงแนวเขต
พ้ืนที่ที่ได้รับอนุญาตไว้ทุกด้านให้เห็นได้อย่างชัดเจน  หากผู้รับอนุญาตไม่จัดท าให้แล้วเสร็จภายในก าหนด  
180 วัน  นับจากวันที่ได้รับหนังสืออนุญาตให้เรียกปรับผู้รับอนุญาต  เป็นจ านวนเงิน  2,000  บาท และอีกวันละ  
100 บาท  จนกว่าจะท าเสร็จ 

5. ต้องใช้พ้ืนที่ที่ได้รับอนุญาตเพ่ือกิจการที่ขออนุญาตเท่านั้น  จะน าไปใช้ในกิจการอ่ืนมิได้ 
6. ต้องยินยอมให้พนักงานเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไข การอนุญาต  

ในพ้ืนที่ที่ได้รับอนุญาตได้ทุกเวลา  ในระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก  และผู้รับอนุญาตจะต้องเป็น
ผู้น าตรวจ  หากผู้รับอนุญาตไม่สามารถน าพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบด้วยตนเองได้  ต้องมอบอ านาจเป็น
หนังสือให้ผู้หนึ่งผู้ใดเป็นผู้ด าเนินการแทน  โดยผู้รับอนุญาตหรือผู้รับมอบอ านาจจะต้องอ านวยความสะดวก
ตามควรแก่กรณี  และให้ปฏิบัติตามที่พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจได้สั่งเป็นหนังสือให้ปฏิบัติเพ่ือให้เป็นไป
ตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ 
  7. ต้องคอยสอดส่องตรวจตราระมัดระวังมิให้มีการบุกรุกแผ้วถางป่าในบริเวณติดต่อ      
ใกล้เคียงหรือตามแนวทางเข้าออกพ้ืนที่ที่ได้รับอนุญาต  ถ้ามีการกระท าอันเป็นความผิดตามกฎหมาย       
ว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติ  หรือกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้  ผู้รับอนุญาตต้องแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ 
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ทราบทันที หากพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจพบว่ามีความเสียหายเกิดขึ้นโดยที่ผู้ รับอนุญาตควรจะทราบแต่
ละเลยมิได้แจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบ  ผู้รับอนุญาตจะต้องรับผิดชอบด้วย 
  8. ต้องด าเนินการเอง  ในกรณีที่จ าเป็นอาจมอบหมายให้ผู้หนึ่งผู้ใดเป็นผู้ด าเนินการแทนได้ 
แต่ถ้าเกิดความเสียหายใดๆ  ขึ้น  ผู้รับอนุญาตต้องรับผิดชอบในฐานะเป็นผู้ด าเนินการเองทั้งสิ้น 
  9. กรณีที่ภายหลังได้พบแร่หรือทรัพยากรอ่ืนอยู่ในพ้ืนที่ที่ได้รับอนุญาตนั้น ทางราชการขอ
สงวนสิทธิ์ที่จะน าแร่หรือทรัพยากรนั้นออกมาใช้ที่รัฐเห็นว่าจ าเป็นต้องท าออก  เพ่ือประโยชน์ของรัฐได้ 
  10. ต้องจัดท าเส้นทางเพ่ือสะดวกในการตรวจสวนป่าที่ผู้รับอนุญาตได้ปลูกไว้ 
  11. ต้องเสนอแผนปฏิบัติงานประจ าปีต่อจังหวัดท้องที่หรือหน่วยงานที่กรมป่าไม้ก าหนด
เพ่ือขอรับความเห็นชอบก่อนถึงก าหนดการด าเนินงานอย่างน้อย 6 เดือน 
  12. ต้องปลูกต้นไม้ยืนต้นตามที่ระบุไว้ในหนังสืออนุญาตหรือต้นไม้ยืนต้นตามที่ก าหนดไว้ 
  13. ต้องท าการบ ารุงสวนป่าด้วยการก าจัดวัชพืชเพ่ือช่วยการเจริญเติบโตของต้นไม้  ที่ปลูก
อย่างน้อยปีละสองคร้ัง รวมทั้งป้องกันไฟ ป้องกันสัตว์  ก าจัดแมลงและโรคพืชที่เป็นอันตรายต่อต้นไม้ที่ปลูก
ไว้ด้วย 
  14. พืชควบที่จะท าการปลูกพร้อมกับการปลูกสร้างสวนป่าหรือปลูกไม้ยืนต้นตาม
แผนปฏิบัติงานประจ าปีต้องเป็นพืชที่ไม่มีอันตรายต่อต้นไม้ที่ปลูก 
  15. ต้องรายงานสรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจ าปีตามแบบ  ป .ส. 32     
ให้จังหวัดท้องที่หรือหน่วยงานที่กรมป่าไม้ก าหนดทราบภายใน  60 วัน นับจากวันที่ได้ด าเนินการตาม
แผนปฏิบัติงานมาครบรอบปีของทุกปี 

16. ต้องจัดให้มีคนอยู่ประจ ารับผิดชอบในเขตพ้ืนที่ที่ได้รับอนุญาต และปฏิบัติตามค าแนะน า
ของพนักงานเจ้าหน้าที่ 
  17. ต้องไม่ตัดต้นไม้ที่ปลูกขึ้นก่อนได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ 
  18. ต้องท าการปลูกสร้างสวนป่าหรือปลูกไม้ยืนต้นตามชนิดพันธุ์ไม้ที่ได้รับอนุญาต       
ภายในก าหนด 2 ปี  นับจากวันที่ได้รับหนังสืออนุญาต 

 19. ในกรณีทางกรมป่าไม้ มีความจ าเป็นต้องใช้พ้ืนที่ดังกล่าวบางส่วน หรือทั้งหมด ผู้รับ
อนุญาตยินยอมให้ยกเลิกการอนุญาตได้ โดยไม่เรียกร้องค่าชดเชยหรือค่าเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น ซึ่งกรมป่าไม้
จะแจ้งให้ผู้รับอนุญาตทราบก่อนไม่น้อยกว่า 180 วัน และผู้รับอนุญาตต้องเคลื่อนย้ายทรัพย์สินหรือสิ่งก่อสร้าง
ออกจากพ้ืนที่ที่ได้รับอนุญาตให้เสร็จสิ้นภายใน 90 วันนับจากวันที่กรมป่าไม้ระบุวันที่จะเข้าใช้พ้ืนที่ดังกล่าว
นั้น หากพ้นก าหนดแล้วไม่ด าเนินการหรือด าเนินการไม่เสร็จสิ้น ผู้รับอนุญาตสละสิทธิ์ในทรัพย์สินหรือสิ่ง 
ก่อสร้างนั้นให้เป็นของกรมป่าไม้ 
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20. เมื่อครบอายุการอนุญาตหรือถูกเพิกถอนการอนุญาตให้ผู้รับอนุญาตเคลื่อนย้ายทรัพย์สิน

หรือสิ่งก่อสร้างของผู้รับอนุญาตออกจากพ้ืนที่ที่ได้รับอนุญาตให้เสร็จสิ้นภายใน 90 วันนับแต่วันที่ครบอายุ
การอนุญาตหรือวันที่ถูกเพิกถอนการอนุญาต หากพ้นก าหนดแล้วไม่ด าเนินการหรือด าเนินการไม่เสร็จสิ้น   
ผู้รับอนุญาตสละสิทธิ์ในทรัพย์สินหรือสิ่งก่อสร้างนั้นให้เป็นของกรมป่าไม ้

21. ในกรณีที่ผู้รับอนุญาตประสงค์จะท าไม้ที่ปลูกออกจากพ้ืนที่ที่ได้รับอนุญาตจะต้อง
ด าเนินการขออนุญาตก่อนครบก าหนดอายุการอนุญาต และจะต้องท าไม้ออกให้เสร็จสิ้นภายใน 90 วัน นับ
แต่วันที่ครบอายุการอนุญาต หากพ้นก าหนดแล้ว ให้บรรดาไม้หรือไม้ยืนต้นที่ผู้รับอนุญาตปลูกขึ้นเป็นของรัฐ 
  22. หากผู้รับอนุญาตไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้จนเกิดความเสียหายขึ้น หรือเมื่อได้มี
การเรียกปรับผู้รับอนุญาตตามเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้นแล้ว ผู้รับอนุญาตยังไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตาม เงื่อนไขอีก 
อธิบดีกรมป่าไม้อาจสั่งพักใช้หนังสืออนุญาตมีก าหนดไม่เกิน 60 วันนับจากวันที่ออกค าสั่ง หรืออธิบดีกรมป่าไม้  
โดยอนุมัติรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จะสั่งเพิกถอนหนังสืออนุญาตเสียก็ได้ 
โดยผู้รับอนุญาตจะฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายในกรณีใดๆ  มิได้ 
  23. เงื่อนไขอ่ืน  (ถ้าม)ี 
 
       

(ลงชื่อ)…………………………………..ผู้อนุญาต 

                 (…………………..……………..) 

                              อธิบดีกรมป่าไม้ 
 

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

                 (..………………………………..) 
 
 
 
 
 
 
 

 


