
 
 

ระเบียบกรมปาไม วาดวยการอนุญาต 
ใหทําการปลูกสรางสวนปาหรือปลูกไมยืนตนภายในเขตปาสงวนแหงชาติ 

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

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  20  แหงพระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ  พ.ศ. 2507  
ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ  (ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2528  และพระราชกฤษฎีกาโอนกรม
ปาไม กระทรวงเกษตรและสหกรณ ไปเปนกรมปาไม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมและปรับปรุง
อํานาจหนาที่และกิจการ ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง กรมปาไม และกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา 
และพันธุพืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2546  อธิบดีกรมปาไม โดยอนุมัติรัฐมนตรี   
วาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ออกระเบียบไวดังตอไปนี้ 
  ขอ 1  ระเบียบนี้เรียกวา   “ระเบียบกรมปาไม  วาดวยการอนุญาตใหทําการปลูกสรางสวนปา
หรือปลูกไมยืนตนภายในเขตปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2548”  
  ขอ 2  ระเบียบนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันที่          มกราคม  พ.ศ. 2548  เปนตนไป 
  ขอ 3  บรรดาระเบียบ ประกาศ  ขอบังคับและคําสั่งอ่ืนใดในสวนที่กําหนดไวแลวใน
ระเบียบนี้ หรือซึ่งขัดหรือแยงกับระเบียบนี้  ใหใชระเบียบนี้แทน 
  ขอ 4  ในระเบียบนี้ 
   4.1  “ปาเสื่อมโทรม”  หมายความวา   พื้นที่ปาในบริเวณปาสงวนแหงชาติทั้งหมด
หรือบางสวน มีไมมีคาที่มีลักษณะสมบูรณเหลืออยูนอย  และปานั้นยากที่จะกลับฟนคืนดีไดตามธรรมชาติ 
โดยมีลูกไมขนาดความสูงเกิน 2 เมตรขึ้นไป  ขึ้นกระจายอยูทั่วพื้นที่ไมเกินไรละ 20 ตน หรือมีไมขนาดความโต
วัดโดยรอบลําตนตรงที่สูง 130 เซนติเมตร  ต้ังแต 50-100 เซนติเมตร  ขึ้นกระจายอยูทั่วพื้นที่ไมเกินไรละ 8 ตน 
หรือมีไมขนาดความโตเกิน 100 เซนติเมตร ขึ้นไป ขึ้นกระจายอยูทั่วพื้นที่ไมเกินไรละ 2 ตน  หรือพื้นที่ปาที่มีไม
เขาหลักเกณฑทั้ง 3 ลักษณะดังกลาวเมื่อรวมกันแลวตองมีจํานวนไมเกินไรละ 16 ตน 
   4.2  “สวนปา”  หมายความวา  พื้นที่ที่ไดทําการปลูกและบํารุงรักษาพันธุไมที่มุงหวัง
การใชประโยชนจากเนื้อไมเปนหลัก 

4.3  “พืชควบ” หมายความวา  พืชที่ปลูกในสวนปาควบคูกับพันธุไมที่ปลูก 
4.4  “ไมยืนตน” หมายความวา พันธุไมขนาดใหญหรือไมที่มีผลและมีอายุยืนนาน 

สามารถนําเนื้อไมไปใชประโยชนได   
4.5 “ไมมีคา”  หมายความวา ไมที่มีชื่อตามบัญชีที่กรมปาไม  ประกาศกําหนดให 

เปนไมมีคา 
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ขอ 5  ใหอธิบดีกรมปาไม รักษาการตามระเบียบนี้ และมีอํานาจตีความ วินิจฉัย ปญหา
เกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้  คําวินิจฉัยของอธิบดีกรมปาไม  ใหเปนที่สุด 

หมวด 1 
การขออนุญาต 

  ขอ 6  ผูใดประสงคจะขออนุญาตทําการปลูกสรางสวนปาหรือปลูกไมยืนตน ภายในเขต 
ปาสงวนแหงชาติ  ใหย่ืนคําขอตอจังหวัดทองที่ที่ปานั้นต้ังอยูหรือหนวยงานที่กรมปาไมกําหนด ตามแบบ 
ป.ส. 29 ทายระเบียบนี้ พรอมดวยหลักฐานตามที่ระบุไวในแบบคําขอ 
  ในกรณีที่ขออนุญาตเกิน 100 ไร ใหแนบโครงการที่แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับวัตถุประสงค 
ระยะเวลาเริ่มงาน  เปาหมายของโครงการและคาใชจายเกี่ยวกับการลงทุนประกอบดวย 
  ผูขออนุญาตซึ่งเปนนิติบุคคล นิติบุคคลนั้นตองจดทะเบียนในประเทศไทย  และผูถือหุนสวน
นิติบุคคลนั้นตองมีสัญชาติไทย  เกินรอยละ  50 ของจํานวนผูถือหุนหรือหุนสวนนั้น  ทั้งนี้ ไมรวมถึงสวนราชการ
หรือองคการของรัฐ 
  ผูขออนุญาตซึ่งเปนบุคคลธรรมดา ตองมีสัญชาติไทยและบรรลุนิติภาวะแลว 

หมวด 2 
หลักเกณฑและวิธีการตรวจสภาพปา 

  ขอ  7 เมื่อจังหวัดหรือหนวยงานที่กรมปาไมกําหนด  ไดรับคําขออนุญาตตามขอ 6 ให
เสนอคําขอดังกลาวพรอมทั้งใหความเห็นตอผูวาราชการจังหวัด  ภายใน  7 วัน  นับจากวันที่ไดรับคําขอ
อนุญาต 

ใหผูวาราชการจังหวัดสั่งพนักงานเจาหนาที่ต้ังแตระดับ 5 ขึ้นไป  ออกไปทําการตรวจสภาพปา  
ภายใน  15 วัน นับจากวันที่จังหวัดไดรับคําขออนุญาต 
  ใหพนักงานเจาหนาที่ตามวรรคสอง  รายงานผลการตรวจสภาพปา  พรอมทั้งใหความเห็น
ประกอบการตรวจสภาพปานั้นตอจังหวัดตามแบบ  ป.ส.  30  ทายระเบียบนี้ ภายใน  30  วัน นับจากวันที่
ตรวจสภาพปาเสร็จ  
  เมื่อไดรับรายงานแบบ  ป.ส.  30 แลว  ใหผูวาราชการจังหวัด ตรวจสอบพิจารณาและทํา
ความเห็นเสนอโดยตรงไปยังกรมปาไม ภายใน 15 วัน  นับจากวันที่ไดรับรายงาน  แบบ ป.ส. 30 นั้น 
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หมวด 3 
การอนุญาตใหทําการปลูกสรางสวนปาหรือปลูกไมยืนตน 

ขอ 8 การอนุญาตใหทําการปลูกสรางสวนปาหรือปลูกไมยืนตนภายในเขตปาสงวน       
แหงชาติ ใหพิจารณาอนุญาตในจํานวนพื้นที่แตละราย ครั้งละไมเกิน  2,000 ไร โดยมีกําหนดระยะเวลาไม
เกินสามสิบป 

ขอ 9   การอนุญาตตามขอ 8  จะกระทําไดเมื่อพื้นที่ที่ขออนุญาตตอง 
9.1 ไมเปนพื้นที่ปาซึ่งใชในการศึกษาคนควาทางวิชาการปาไม 

         9.2  ไมอยูในพื้นที่ปาที่มีสภาพเปนปาตนน้ําลําธาร ชั้นที่ 1 เอ  ตามหลักเกณฑและ  
วิธีการที่ไดกําหนดชั้นคุณภาพลุมน้ํา  ตามมติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่ 28  พฤษภาคม  2528  เมื่อวันที่  21 
ตุลาคม  2529  เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2531 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2532 เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2534 
และเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ 2538  
                                   9.3  ไมมีปญหากับราษฎรในพื้นที่และบริเวณใกลเคียง และตองไดรับความ    
เห็นชอบจากสภาตําบลหรือองคการบริหารสวนตําบลทองที่ที่ปานั้นต้ังอยู 

9.4  เปนปาเสื่อมโทรมตามขอ 4.1  ในระเบียบนี้ 
  ขอ 10  การอนุญาตใหใชหนังสืออนุญาตใหทําการปลูกสรางสวนปาหรือปลูกไมยืนตน
ภายในเขตปาสงวนแหงชาติ  ตามแบบ  ป.ส. 31  ทายระเบียบนี้  หากมีเงื่อนไขที่ผูอนุญาตกําหนดใหผูรับ
อนุญาตตองปฏิบัติเพิ่มเติมใหระบุไวในหนังสืออนุญาตดวย 
  ขอ  11  ภายในพื้นที่ที่ไดรับหนังสืออนุญาตใหทําการปลูกสรางสวนปาหรือปลูกไมยืนตน
นั้น ถาปรากฏวามีไมขึ้นอยูกีดขวางการดําเนินงานตามแผนการที่ไดกําหนดไว ใหผูรับอนุญาตตัดฟนออกได
เทาที่จําเปนภายในขอบเขตตามแผนการประจําปนั้นๆ  เทานั้น 
  ขอ 12  บรรดาไมที่ไดตัดฟนลงตามขอ 11 ที่ใชประโยชนไดใหถือวายังเปนของรัฐ หาม 
มิใหทําลายหรือสุมเผาไมทิ้งเปนอันขาด  ผูรับอนุญาตจะตองรักษาไวมิใหสูญหายหรือเสียหายและใหเปน
หนาที่ของจังหวัดทองที่ปานั้นหรือหนวยงานที่กรมปาไมกําหนดตรวจทําบัญชีประทับตราตามลักษณะของไมที่
จะนําไปใชประโยชน  ยกเวนไมฟนไมตองประทับตรา  และเสนอจําหนายใหแกผูรับอนุญาตในอัตรา 
สองเทาคาภาคหลวงสําหรับไมกระยาเลยหรือไมฟน  และสามเทาคาภาคหลวงสําหรับไมสัก  ถาผูรับ
อนุญาตไมรับซื้อ ใหทําการประมูลจําหนายตามระเบียบวาดวยการพัสดุตอไป 

ขอ  13  ในบริเวณที่ทําการปลูกสรางสวนปาหรือปลูกไมยืนตนนั้น  ถาผูรับอนุญาตประสงค
จะทําการตัดสางขยายระยะไมที่ไดปลูกขึ้นเพื่อการบํารุงสวนปา  ใหกระทําไดโดยแจงใหจังหวัดทองที่หรือ
หนวยงานที่กรมปาไมกําหนดทราบกอนตัด เพื่อจังหวัดหรือหนวยงานที่กรมปาไมกําหนดจะไดสั่งเจาหนาที่
ตรวจใหตัดฟนและขายใหแกผูรับอนุญาตตามอัตราที่กรมปาไมกําหนด 

/ขอ 14  เมื่อผู… 



- 4 - 
 

  ขอ  14  เมื่อผูรับอนุญาตประสงคจะทําไมที่ปลูกไวเพื่อนําไปใชประโยชนใหย่ืนเรื่องราวตอ
หนวยงานที่กรมปาไมกําหนดเพื่อออกใบอนุญาตทําไมใหแกผูรับอนุญาตเปนอันดับแรกโดยใหผูรับอนุญาต
ชําระคาภาคหลวงตามอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง 
  ขอ 15 เมื่อมีการอนุญาตใหทําการปลูกสรางสวนปาหรือปลูกไมยืนตนตามระเบียบนี้แลว  
ใหผูรับอนุญาตรายงานสรุปผลการดําเนินงานตามแบบ ป.ส. 32 ทายระเบียบนี้ตอจังหวัดทองที่หรือหนวยงาน
ที่กรมปาไมกําหนด  ภายใน 60 วัน  นับจากวันที่ไดดําเนินการตามแผนปฏิบัติงานมาครบรอบปทุกปและให
จังหวัดทองที่หรือหนวยงานที่กรมปาไมกําหนดรวบรวมรายงานใหกรมปาไม  ภายใน  30 วัน  นับจากวันที่
ไดรับรายงานนั้น 
  ขอ 16  การใหเชาหรือชวงสิทธิ์แหงหนังสืออนุญาตตามระเบียบนี้จะกระทํามิได  แตใน
กรณีที่ผูรับอนุญาตถึงแกความตาย  และทายาทหรือผูจัดการมรดกประสงคจะกระทําการตามหนังสือ
อนุญาตนั้นตอไป  ใหย่ืนคํารองตอจังหวัด  ตามวิธีการที่กําหนดไวใน  ขอ 6 ภายในกําหนด  90 วัน  นับจาก
วันที่ผูรับอนุญาตถึงแกความตาย  หากพนกําหนดนี้แลวทายาทหรือ   ผูจัดการมรดกยังมิไดย่ืนคํารองขอรับ
อนุญาตใหถือวาสละสิทธิ์ในการใชพื้นที่นั้น  เวนแตกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยอธิบดีกรมปาไม จะพิจารณาผอนผัน
โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  เปนรายๆ  ไปก็ได 
  ความในวรรคหนึ่งใหใชบังคับแกผูรับอนุญาตที่เปนนิติบุคคลที่เลิกกิจการไปโดยอนุโลม 
  ขอ 17  การขออนุญาตในพื้นที่ที่ไดรับอนุญาตเดิมสิ้นอายุการอนุญาต ผูรับอนุญาตหรือผู
ขออนุญาตตองยื่นคําขออนุญาต ตามขอ 6 เพื่อใหผูวาราชการจังหวัดสั่งเจาหนาที่ออกไปทําการตรวจ
สภาพพื้นที่ใหไดขอมูลปจจุบันพรอมกับตรวจสอบการดําเนินงานของผูรับอนุญาตวา ไดมีการปฏิบัติตาม
เงื่อนไขถูกตองครบถวนหรือไม แลวใหผูวาราชการจังหวัดพิจารณาและจัดทําความเห็นเสนออธิบดีกรมปาไม 
  ในกรณีที่ไมสามารถอนุญาตใหผูขอเขาทําประโยชนไดในหมวดนี้ ดวยเหตุใด ๆ ก็ดี ให      
ผูอนุญาตแจงเหตุผลใหผูขอทราบโดยไมชักชา 

ขอ 18  ผูที่ไดรับอนุญาตใหทําการปลูกสรางสวนปาหรือปลูกไมยืนตนอยูกอนแลวใหถือวา
ยังคงไดรับอนุญาต และใหถือปฏิบัติตามระเบียบนี้ตอไป 

ขอ 19  คําขออนุญาตเขาทําการปลูกสรางสวนปาหรือปลูกไมยืนตนในเขตปาสงวนแหงชาติ 
ใดอยูในระหวางดําเนินการและยังไมแลวเสร็จในวันที่ระเบียบนี้ใชบังคับใหดําเนินการตอไป 

 
ประกาศ  ณ  วันที่               มกราคม  พ.ศ.  2548 

 
 

(นายฉัตรชัย   รัตโนภาส) 
อธิบดีกรมปาไม 

17 

(ลงนาม)   ฉัตรชัย  รัตโนภาส 



 
ป.ส. 29 

คําขออนุญาตทําการปลูกสรางสวนปาหรือปลูกไมยืนตนภายในเขตปาสงวนแหงชาติ 
ตามมาตรา  20  แหงพระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2507 

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

     วันที่……..เดือน…………………………………พ.ศ…………... 
  ขาพเจา………………………………………อายุ……….ป       สัญชาติ………………… 
อาชีพ…………………………………………………………..มีภูมิลําเนาอยูบานเลขที่……………………. 
ซอย…………………………..ถนน…………………………..หมูที่ ……….ตําบล/แขวง…………………… 
อําเภอ/เขต………………………………จังหวดั…………………………………..โทร…………….……….. 
เปนผูมีอํานาจลงชื่อแทนนิติบุคคล  ชื่อ……………………………………………………ต้ังอยูที่………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
มีเอกสารแสดงฐานะการเปนนิติบุคคลและเปนผูมีอํานาจลงชื่อแทนนิติบุคคลตามที่แนบทายคําขอนี้ 
  ขอยื่นคําขอตอ ...............................................................…………………………......... 
ดังมีขอความตอไปนี้ 
  ขอ 1 ขาพเจามีความประสงคจะขออนุญาตเพื่อ…………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
มีกําหนดเวลา………………..ป  ภายในเขตปาสงวนแหงชาติ ปา …………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………
ตําบล…………………………อําเภอ…………………………………จังหวัด……………………………… 
เนื้อที่………………………….ไร……………………งาน………………ตารางวา   โดยมีอาณาเขตดังนี้ 
  ดานทิศเหนือ  จด…………………..วัดได…………………….เมตร 
  ดานทิศตะวันออก จด…………………..วัดได…………………….เมตร 
  ดานทิศใต  จด…………………..วัดได…………………….เมตร 
  ดานทิศตะวันตก  จด…………………..วัดได…………………….เมตร 
  ขอ  2  ในการยื่นคําขอ  ขาพเจารับรองจะเปนผูนําหรือมอบใหผูแทนเปนผูนําพนักงาน    
เจาหนาที่ออกไปตรวจสภาพปาในที่ที่ขอนี้  ตามวัน  เวลาที่เจาหนาที่นัดหมาย 

 
   /ขอ 3 เมื่อขาพเจา… 
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ขอ 3 เมื่อขาพเจาไดรับหนังสืออนุญาตแลว  ขาพเจารับรองจะปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
ปาสงวนแหงชาติ  พ.ศ. 2507  ตามเงื่อนไขที่ระบุไวในหนังสืออนุญาตใหถูกตองทุกประการ 

  ขอ 4 พรอมกับคําขอนี้  ขาพเจาไดแนบหลักฐานตางๆ  มาดวยดังนี้ 
1. รายละเอียดของโครงการที่ขออนุญาต 
2. แผนที่สังเขปแสดงบริเวณพื้นที่ที่ขออนุญาต 
3. สําเนาหรือภาพถายหนังสือรับรองการจดทะเบียน  วัตถุประสงคและผูมีอํานาจ  

ลงชื่อแทนนิติบุคคลผูขออนุญาต  พรอมหลักฐานแสดงอุปกรณในการทํางาน 
4. สําเนาหรือภาพถายทะเบียนบานหรือสํานักงานที่ทําการของนิติบุคคล 
5. หลักฐานที่แสดงวาไดรับความเห็นชอบจากสภาตําบลหรือองคการบริหาร

สวนตําบลทองที่ที่ปานั้นต้ังอยู 
6. อ่ืนๆ ตามที่ทางราชการแจงใหนําสง …………………………………… 

 

(ลงชื่อ) …………………………………ผูขออนุญาต 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ   ไดรับคาธรรมเนียมแบบพิมพคําขอจากผูย่ืนคําขอแลว ตามใบเสร็จรับเงิน ฉบับที่...................   
                  เลมที่.................ลงวันที่ .........เดือน....................................พ.ศ. .................. 
 
      (ลงชื่อ) .............................................. ผูรับคําขอ 
       (...........................................) 
      ตําแหนง............................................. 
 



ป.ส. 30 
รายงานการตรวจสภาพปาท่ีมีผูขออนุญาตทําการปลูกสรางสวนปาหรือปลูกไมยืนตน 

ภายในเขตปาสงวนแหงชาติ   ตามมาตรา  20  แหงพระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ  พ.ศ. 2507 
------------------------------------ 

  1. ชื่อผูขอ………………………………………………..อายุ……ป  สัญชาติ………….. 
อาชีพ………………………………………….ภูมิลําเนาอยูบานเลขที่  ………..ซอย……………………… 
ถนน……………………………………หมูที่ …….ตําบล/แขวง…………………………………………….. 
อําเภอ/เขต…………………………………………………จังหวัด…………………………………………... 
  2. ชื่อปา  (ใหระบุวาพื้นที่ที่ขออยูในเขตปาสงวนแหงชาติ  หรือปาที่คณะรัฐมนตรีมีมติให
รักษาไวเปนสมบัติของชาติหรือปาที่จําแนกไวเพื่อการใดหรือไม กําหนดโดยกฎกระทรวงหรือตามกฎหมาย
ใด  ใหคัดสําเนาพรอมทั้งแผนที่ทายกฎกระทรวงหรือมติคณะรัฐมนตรี  แลวแตกรณีประกอบดวย) 
  3. ที่ต้ังของพื้นที่  (ใหระบุวาต้ังอยูในหมูที่  ตําบล  อําเภอและจังหวัดใดพรอมกับแสดงจุด
ที่ต้ังและพื้นที่ขางเคียงในแผนที่ทายกฎกระทรวงที่กําหนดปานั้นใหเปนปาสงวนแหงชาติและแผนที่ระวาง
ของกรมแผนที่ทหาร  มาตราสวน  1: 50,000  ดวย) 
  4. เนื้อที่  (ใหระบุเปนไร  งาน และตารางวา) 
  5. อาณาเขตและเขตติดตอพื้นที่ที่ขอ  (ใหแสดงอาณาเขตและเขตติดตอไวทุกดานให      
ชัดเจนวาทิศไหนจดอะไร  เชน ภูเขา  ลําหวย  หรือติดตออะไร  มีความกวาง  ยาว  ดานละเทาใด  และ
แสดงดวยวาพื้นที่ขางเคียงมีผูใดเปนเจาของหรือผูครอบครอง  และเปนที่ของรัฐประเภทใด  เชน ใหเชาหรือ
ละทิ้ง  มีสภาพปาอยางใด) 
  6. ลักษณะภูมิประเทศ  (ใหระบุวาเปนที่ราบ  เนินเขา  ภูเขา  หรือที่ลุมมีความลาดชันและ
สูงจากระดับน้ําทะเลประมาณเทาใด  มีชนิดดินและหินประเภทใด  เปนปาตนน้ําลําธารหรือไม  มีลําหวย
อะไรไหลผานหรือไม  ถามีไหลลงสูลําน้ําที่สําคัญอะไรบางเปนระยะทางประมาณเทาใด) 
  7. ชนิดของปาและสภาพปา  (ใหระบุวาเปนปาชนิดใด  มีสภาพปาเสื่อมโทรมหรือไม     
อยางไร  ถาเสื่อมโทรมใหระบุดวยวาเนื่องจากเหตุใด) 
  8. พันธุไมที่ขึ้นอยู  (ใหระบุวาการแพรพันธุเปนไปตามธรรมชาติหรือไม  ดีเลว อยางไร  
ชนิดของพันธุไมที่สําคัญและไมสําคัญมีปริมาณมากนอยเพียงใด  ใหทําการสํารวจโดยวิธีทําแปลงตัวอยาง  
แบบ Line  plot  ใหกระจายทั่วทั้งพื้นที่ไมนอยกวารอยละหาของพื้นที่ที่ขอแลวจัดทําบัญชีแสดงชนิดและ
ขนาดของไมยืนตนที่มีขนาดโตตั้งแต  50 เซนติเมตรขึ้นไป  วัดโดยรอบลําตนตรงที่สูง  1.30  เมตร  พรอม
กับแผนที่แสดงบริเวณที่นับไมดวย) 

9. สิ่งแวดลอมขางเคียง  (ใหระบุวาอยูหางจากหมูบาน  วัด  สํานักสงฆ  ถนน  ฯลฯ  เปน 
ระยะทางประมาณเทาใด) 
 

/10. ประกาศ... 
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  10. ประกาศปาปด  (ใหระบุวาอยูในพื้นที่ที่กองทัพภาคหรือสํานักนายกรัฐมนตรีประกาศ
ปดปาหรือไม  ถาอยูในพื้นที่ตามประกาศดังกลาว  ไดรับอนุญาตจากผูมีอํานาจแลวหรือไม  ใหแนบ      
หลักฐานการอนุญาตประกอบดวย  (ถามี) 
  11. การอนุรักษปา  (ใหระบุวาเปนเขตอุทยานแหงชาติหรือเขตรักษาพันธุสัตวปา หรือเปน
พื้นที่ที่ใชในการศึกษาคนควาทดลองทางวิชาการหรือไม  ถามีใหแนบหลักฐานพรอมทั้งแผนที่ประกอบดวย) 
  12. อันตรายที่มีตอปานี้  (ใหระบุภัยจากธรรมชาติ  เชน  สัตว  แมลง  หรือ  จากการ
กระทําของมนุษย  มีมากนอยเพียงใด  หรือไม  หากอนุญาตแลวจะมีผลในทางระงับยับย้ังภัยที่จะเกิดขึ้นได
บางหรือไม  มากนอยเพียงใด) 
  13. การใชประโยชนในพื้นที่  (ใหระบุวาบริเวณใกลเคียงหรือแหงเดียวกับที่ขอนี้  เคยมีการ
อนุญาตหรืออนุมัติใหผูใดทําการใด  เมื่อวัน  เดือน  ปใด  เปนพื้นที่ปลูกสรางสวนปาของรัฐหรือไม  ถาเคยมี
การอนุญาตและการอนุญาตนั้นยังมีอายุอยูใหระบุวามีอยูก่ีราย  และหมดอายุเมื่อใด  ใหแสดงไวในแผนที่
ตามขอ 2 ดวย) 
  14. วัน  เดือน  ป ที่ทําการตรวจสภาพปา  (ใหระบุวัน  เดือน ป ที่เขาทําการตรวจสภาพปา
และวัน  เดือน  ป ที่ตรวจสภาพปาเสร็จสิ้น) 
  15. ความเห็นผูตรวจสภาพปา  (ใหพิจารณาวาถาอนุญาตแลวจะไดรับประโยชนอยางไร
บาง  และปาไมจะไดรับความเสียหายมากนอยเพียงใด  หรือจะไดประโยชนแกปาไมเพิ่มขึ้นอยางไร        
ควรอนุญาตหรือไม  พรอมกับแนบภาพถายสีแสดงสภาพพื้นที่ที่ทําการสํารวจทุกดานประกอบดวย) 
 
 

     (ลงชื่อ)……………………………………….ผูนําตรวจสภาพปา 
               ตําแหนง……………………………………… 
 

 

     (ลงชื่อ)……………………………………….ผูตรวจสภาพปา 
               ตําแหนง……………………………………… 
 



ป.ส. 31 
 

หนังสืออนุญาตใหทําการปลูกสรางสวนปาหรือปลูกไมยืนตนภายในเขตปาสงวนแหงชาติ 
………………………………… 

เลมที่……………………..     ที่ทําการ………………………….. 
ฉบับที่……………………   วันที่………..เดือน………………พ.ศ……………… 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 20  แหงพระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ  พ.ศ. 2507
และพระราชกฤษฎีกาโอนกรมปาไม กระทรวงเกษตรและสหกรณ ไปเปนกรมปาไม กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมและปรับปรุงอํานาจหนาที่และกิจการ ของกรมทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝง กรมปาไม และกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม พ.ศ. 2546  อธิบดีกรมปาไม โดยอนุมัติ  รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม  เมื่อวันที่ ..……...เดือน......................พ.ศ..........…... 

  อนุญาตให………………………………………….อายุ…………..ป  สัญชาติ………….. 
ภูมิลําเนาอยูบานเลขที่…………………….ซอย…………………….ถนน…………………..หมูที่………… 
ตําบล/แขวง……………………………อําเภอ/เขต………………………….   จังหวัด……………………... 
เขาทําการภายในเขตปาสงวนแหงชาติ  ปา…………………………………………………………………... 
ในทองที่ตําบล………………………….อําเภอ………………………………………จังหวัด………………. 
เพื่อ...…………………………………………………………………………………………………………..
….……………………………………………………………………………………………………………... 
เนื้อที่…………ไร …………..งาน………………ตารางวา  จนถึงวันที่……..เดือน………..พ.ศ……………. 
ตามแผนที่สังเขปทายหนังสืออนุญาตนี้โดยมีอาณาเขตดังตอไปนี้ 
  ทิศเหนือ จด………………………………วัดได…………………….เมตร 
  ทิศตะวันออก จด………………………………วัดได…………………….เมตร 
  ทิศใต  จด………………………………วัดได…………………….เมตร 
  ทิศตะวันตก จด………………………………วัดได……………………เมตร 
  ผูรับอนุญาตจะตองปฏิบัติตามเงื่อนไขที่แนบทายหนังสืออนุญาตนี้ 

      (ลงชื่อ) …………………………………..ผูอนุญาต 
                             (…………………………………) 
      ตําแหนง………………………………………. 



ป.ส. 32 
รายงานสรุปผลการปลูกสรางสวนปาหรือปลูกไมยืนตน 

ตามแผนปฏิบัติงาน  ประจําป  ……………………………………ของ…………………………………. 
จังหวัด ……………………………… 

----------------------------------- 
  1. การดําเนินงาน 

      1.1  ไดปลูกพันธุไมชนิดตางๆ  จํานวน …………………ไร  มีรายละเอียดดังนี้ 

เนื้อที่  (ไร) ชนิดพันธุไมที่ปลูก ระยะปลูก 
(เมตร) 

ปลูกซอม 
(ตน) 

% รอดตาย 

     
 
 
 

   1.2  การเปลี่ยนชนิดพันธุไม  …………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………… 
     1.3  การหมายแนวเขตปา   ไดทําการหมายแนวเขตสวนปาเสร็จสิ้นแลว ปรากฏรายละเอียด
ตามแผนที่ที่แนบมาพรอมนี้ 

1.4  การบํารุงรักษาพันธุไมที่ปลูก 
                        1.4.1  การดายวัชพืช  ไดทําการดายวัชพืชในสวนปาแปลงที่…………………….. 

จํานวน…………ครั้ง   เนื้อที่ …………ไร 
            1.4.2  การพรวนดินหรือยกโคกรอบโคนตนไมหรือใสปุย ไดดําเนินการในสวนปา

แปลงที่…………จํานวน…………...ครั้ง   เนื้อที่………..…..ไร 
              1.4.3   การทําทางตรวจการ ไดดําเนินการในสวนปาแปลงที่……………………...
ระยะทาง………….เมตร 
              1.4.4  การทําแนวปองกันไฟ  ไดดําเนินการในสวนปาแปลงที่…………………….
ระยะทาง………….เมตร 

   1.5  การเตรียมกลาไม  สําหรับปลูกซอมไดเตรียมกลาไมไว…………………………….. 
จํานวน………………….  กลา 
 

 
/ 2. การบํารุงรักษา… 
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2. การบํารุงรักษาสวนเดิม  (อายุ  2 - 6  ป)  ไดทําการบํารุงรักษาสวนเดิมที่มีอายุ  2 – 6  ป  
ดังตอไปนี้ 

แปลงที่ ปลูกเมื่อ 
ป พ.ศ. 

เนื้อที่ 
(ไร) 

ชนิดพันธุไมที่ปลูก ระยะปลูก 
(เมตร) 

ปลูกซอม 
(ตน) 

      
 
 
 
 
 
 

  กิจกรรมที่ปฏิบัติในการบํารุงรักษาสวนเดิม 
สวนปาแปลงที่ ……………… ดายวัชพืช…………ครั้ง  ซอมทางตรวจการหรือแนวปองกัน………... .เมตร 

“          ------------------    “        ----------  “  “                      -------------   “
 “          ------------------    “        ----------  “  “                      -------------   “
 “          ------------------    “        ----------  “  “                      -------------   “
 “          ------------------    “        ----------  “  “                      -------------   “
 “          ------------------    “        ----------  “  “                      -------------   “
   
  3. ความเห็นของผูรับอนุญาต 
  ……………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………… 

      (ลงชื่อ) …………………………………..ผูรับอนุญาต 
                (……………………………..……) 

 
 
 

/4. ความเห็น …  
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4. ความเห็นของเจาหนาที่ 
4.1  ผูตรวจสอบมีความเห็นวา ……………………………………………………………. 

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

      (ลงชื่อ)  ………………………………………… 

       (….…………………………………..) 

      ตําแหนง……………………………………..…. 

4.2  จังหวัด.............................................. มีความเห็นวา  ……………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 

       (ลงชื่อ)…………………………………………... 

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

        ตําแหนง………………………………………… 



เง่ือนไขแนบทายหนังสืออนุญาต 

  ใหผูรับอนุญาตทําการปลูกสรางสวนปาหรือปลูกไมยืนตนภายในเขตปาสงวนแหงชาติ 
ตามหนังสืออนุญาต  ฉบับที่ ………….เลมที่………….ลงวันที่……….เดือน…………….พ.ศ………….. 
ปฏิบัติตามเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 
  1. ตองไมทําการหรือยินยอมใหตัวแทน  คนงาน  หรือลูกจาง  กระทําการอยางหนึ่งอยาง
ใด ใหเปนการเสื่อมเสียแกสภาพปาไม  หรือของปานอกเขตพื้นที่ที่ไดรับอนุญาต  หากปรากฏวามีการ
กระทําดังกลาว ใหเรียกปรับผูรับอนุญาตในอัตราไรละ  2,000  บาท  ถาทําใหตนไมเสียหายใหเรียกปรับใน
อัตราตนละไมเกิน  500  บาท 
  2. ตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยปาสงวนแหงชาติ  หรือกฎหมายวาดวยการปาไม  
ตลอดจนกฎกระทรวง  ขอกําหนด  ประกาศ  ระเบียบ  ขอบังคับหรือเงื่อนไขซึ่งออกตามกฎหมายดังกลาว
ทั้งที่ใชอยูในขณะนี้และที่จะประกาศใชบังคับตอไป 
  3. ตองจัดทําปายถาวรที่มีขนาดโตไมนอยกวา  60 x 120  เซนติเมตร  ติดไวใกลเสนทาง       
ณ  จุดที่ผานเขาพื้นที่ที่ไดรับอนุญาตทุกเสนทางใหเห็นไดชัดเจน โดยระบุขอความไวที่ปายวา “.................. 
.....................ไดรับอนุญาตใหใชพื้นที่แหงนี้ตามกฎหมายวาดวยการปาไมแลว”  หากผูรับอนุญาตไมจัดทํา
ปายใหแลวเสร็จภายในกําหนด 180 วัน  นับจากวันที่ไดรับหนังสืออนุญาต  ใหเรียกปรับผูรับอนุญาตเปน
จํานวนเงิน  2,000  บาท  และอีกวันละ  100  บาท  จนกวาจะทําเสร็จ 
  4. ตองจัดทําหลักเขตหรือเครื่องหมายหรือปลูกตนไมชนิดเดียวกันเปนการแสดงแนวเขต
พื้นที่ที่ไดรับอนุญาตไวทุกดานใหเห็นไดอยางชัดเจน  หากผูรับอนุญาตไมจัดทําใหแลวเสร็จภายในกําหนด  
180 วัน  นับจากวันที่ไดรับหนังสืออนุญาตใหเรียกปรับผูรับอนุญาต  เปนจํานวนเงิน  2,000  บาท และอีก
วันละ  100 บาท  จนกวาจะทําเสร็จ 

5. ตองใชพื้นที่ที่ไดรับอนุญาตเพื่อกิจการที่ขออนุญาตเทานั้น  จะนําไปใชในกิจการอ่ืนมิได 
6. ตองยินยอมใหพนักงานเจาหนาที่เขาไปตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไข การอนุญาต 

ในพื้นที่ที่ไดรับอนุญาตไดทุกเวลา  ในระหวางพระอาทิตยขึ้นถึงพระอาทิตยตก  และผูรับอนุญาตจะตอง
เปนผูนําตรวจ  หากผูรับอนุญาตไมสามารถนําพนักงานเจาหนาที่ตรวจสอบดวยตนเองได  ตองมอบอํานาจ
เปนหนังสือใหผูหนึ่งผูใดเปนผูดําเนินการแทน  โดยผูรับอนุญาตหรือผูรับมอบอํานาจจะตองอํานวยความ
สะดวกตามควรแกกรณี  และใหปฏิบัติตามที่พนักงานเจาหนาที่ผูมีอํานาจไดสั่งเปนหนังสือใหปฏิบัติเพื่อให
เปนไปตามเงื่อนไขที่กําหนดไว 
  7. ตองคอยสอดสองตรวจตราระมัดระวังมิใหมีการบุกรุกแผวถางปาในบริเวณติดตอ      
ใกลเคียงหรือตามแนวทางเขาออกพื้นที่ที่ไดรับอนุญาต  ถามีการกระทําอันเปนความผิดตามกฎหมาย       
วาดวยปาสงวนแหงชาติ  หรือกฎหมายวาดวยการปาไม  ผูรับอนุญาตตองแจงใหพนักงานเจาหนาที่แหงทองที่ 
 

/ทราบทันที… 
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ทราบทันที หากพนักงานเจาหนาที่ตรวจพบวามีความเสียหายเกิดขึ้นโดยที่ผูรับอนุญาตควรจะทราบแต
ละเลยมิไดแจงใหพนักงานเจาหนาที่ทราบ  ผูรับอนุญาตจะตองรับผิดชอบดวย 
  8. ตองดําเนินการเอง  ในกรณีที่จําเปนอาจมอบหมายใหผูหนึ่งผูใดเปนผูดําเนินการแทนได 
แตถาเกิดความเสียหายใดๆ  ขึ้น  ผูรับอนุญาตตองรับผิดชอบในฐานะเปนผูดําเนินการเองทั้งสิ้น 
  9. กรณีที่ภายหลังไดพบแรหรือทรัพยากรอื่นอยูในพื้นที่ที่ไดรับอนุญาตนั้น ทางราชการขอ
สงวนสิทธิ์ที่จะนําแรหรือทรัพยากรนั้นออกมาใชที่รัฐเห็นวาจําเปนตองทําออก  เพื่อประโยชนของรัฐได 
  10. ตองจัดทําเสนทางเพื่อสะดวกในการตรวจสวนปาที่ผูรับอนุญาตไดปลูกไว 
  11. ตองเสนอแผนปฏิบัติงานประจําปตอจังหวัดทองที่หรือหนวยงานที่กรมปาไมกําหนด
เพื่อขอรับความเห็นชอบกอนถึงกําหนดการดําเนินงานอยางนอย 6 เดือน 
  12. ตองปลูกตนไมยืนตนตามที่ระบุไวในหนังสืออนุญาตหรือตนไมยืนตนตามที่กําหนดไว 
  13. ตองทําการบํารุงสวนปาดวยการกําจัดวัชพืชเพื่อชวยการเจริญเติบโตของตนไม ที่ปลูก
อยางนอยปละสองครั้ง  รวมทั้งปองกันไฟ  ปองกันสัตว  กําจัดแมลงและโรคพืชที่เปนอันตรายตอตนไมที่
ปลูกไวดวย 
  14. พืชควบที่จะทําการปลูกพรอมกับการปลูกสรางสวนปาหรือปลูกไมยืนตนตาม
แผนปฏิบัติงานประจําปตองเปนพืชที่ไมมีอันตรายตอตนไมที่ปลูก 
  15. ตองรายงานสรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจําปตามแบบ  ป.ส. 32  ให
จังหวัดทองที่หรือหนวยงานที่กรมปาไมกําหนดทราบภายใน  60  วันนับจากวันที่ไดดําเนินการตาม
แผนปฏิบัติงานมาครบรอบปของทุกป 

16. ตองจัดใหมีคนอยูประจํารับผิดชอบในเขตพื้นที่ที่ไดรับอนุญาต  และปฏิบัติตามคําแนะนํา
ของพนักงานเจาหนาที่ 
  17. ตองไมตัดตนไมที่ปลูกขึ้นกอนไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่ 
  18. ตองทําการปลูกสรางสวนปาหรือปลูกไมยืนตนตามชนิดพันธุไมที่ไดรับอนุญาต       
ภายในกําหนด 2 ป  นับจากวันที่ไดรับหนังสืออนุญาต 

 19. ในกรณีทางกรมปาไม มีความจําเปนตองใชพื้นที่ดังกลาวบางสวน หรือทั้งหมด ผูรับ
อนุญาตยินยอมใหยกเลิกการอนุญาตได โดยไมเรียกรองคาชดเชยหรือคาเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น ซึ่งกรมปาไม
จะแจงใหผูรับอนุญาตทราบกอนไมนอยกวา 180 วัน และผูรับอนุญาตตองเคลื่อนยายทรัพยสินหรือสิ่งกอสราง
ออกจากพื้นที่ที่ไดรับอนุญาตใหเสร็จสิ้นภายใน 90 วันนับจากวันที่กรมปาไมระบุวันที่จะเขาใชพื้นที่ดังกลาว
นั้น หากพนกําหนดแลวไมดําเนินการหรือดําเนินการไมเสร็จสิ้น ผูรับอนุญาตสละสิทธิ์ในทรัพยสินหรือสิ่ง 
กอสรางนั้นใหเปนของกรมปาไม 

/20.  เมื่อครบ… 
 



- 3 - 
 

20. เมื่อครบอายุการอนุญาตหรือถูกเพิกถอนการอนุญาตใหผูรับอนุญาตเคลื่อนยายทรัพยสิน
หรือสิ่งกอสรางของผูรับอนุญาตออกจากพื้นที่ที่ไดรับอนุญาตใหเสร็จสิ้นภายใน 90 วันนับแตวันที่ครบอายุ
การอนุญาตหรือวันที่ถูกเพิกถอนการอนุญาต หากพนกําหนดแลวไมดําเนินการหรือดําเนินการไมเสร็จสิ้น   
ผูรับอนุญาตสละสิทธิ์ในทรัพยสินหรือสิ่งกอสรางนั้นใหเปนของกรมปาไม 

21. ในกรณีที่ผูรับอนุญาตประสงคจะทําไมที่ปลูกออกจากพื้นที่ที่ไดรับอนุญาตจะตอง
ดําเนินการขออนุญาตกอนครบกําหนดอายุการอนุญาต และจะตองทําไมออกใหเสร็จสิ้นภายใน 90 วัน   
นับแตวันที่ครบอายุการอนุญาต หากพนกําหนดแลว ใหบรรดาไมหรือไมยืนตนที่ผูรับอนุญาตปลูกขึ้นเปน
ของรัฐ 
  22. หากผูรับอนุญาตไมปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดไวจนเกิดความเสียหายขึ้น หรือเมื่อได
มีการเรียกปรับผูรับอนุญาตตามเงื่อนไขดังกลาวขางตนแลว ผูรับอนุญาตยังไมปฏิบัติใหเปนไปตาม เงื่อนไข
อีก อธิบดีกรมปาไมอาจสั่งพักใชหนังสืออนุญาตมีกําหนดไมเกิน 60 วันนับจากวันที่ออกคําสั่ง  หรืออธิบดี
กรมปาไม  โดยอนุมัติรัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จะสั่งเพิกถอนหนังสือ
อนุญาตเสียก็ได โดยผูรับอนุญาตจะฟองรองเรียกคาเสียหายในกรณีใดๆ  มิได 
  23. เงื่อนไขอ่ืน  (ถามี) 
 
       

(ลงชื่อ)…………………………………..ผูอนุญาต 

                 (…………………..……………..) 

                            อธิบดีกรมปาไม 
 

      (ลงชื่อ)………………………………….ผูรับอนุญาต 

                 (..………………………………..) 



 
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

เร่ือง  กําหนดอัตราคาตอบแทนใหผูรับอนุญาตทําการปลูกสราง 
สวนปา  หรือปลูกไมยืนตน  ตองชําระใหแกรัฐบาล 

--------------------------------- 
 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  20  วรรคสอง   แหงพระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ 
พ.ศ. 2507 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2528 และพระราช
กฤษฎีกาโอนกรมปาไม กระทรวงเกษตรและสหกรณไปเปนกรมปาไม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม และปรับปรุงอํานาจหนาที่ และกิจการของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง กรมปาไม และ
กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2546  
รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ออกประกาศไว ดังตอไปนี้ 

  ขอ1  ใหผูรับอนุญาตตามมาตรา  20  วรรคหนึ่ง ซึ่งทําการปลูกสรางสวนปาหรือปลูกไม 
ยืนตนภายในเขตปาสงวนแหงชาติ  เสียคาตอบแทนใหแกรัฐบาล ดังนี้ 

1.1 เมื่อไดรับการอนุญาตในครั้งแรกใหชําระอัตรา  100  บาท  ตอไรตอป 
1.2 เมื่อไดรับการตออายุหนังสืออนุญาตใหชําระอัตรา  200  บาท  ตอไรตอป 

ขอ 2  ประกาศนี้มิใหใชบังคับแก 
2.1 การอนุญาตใหผูรับสัมปทานทําการปลูกสรางสวนปาตามเงื่อนไขสัมปทาน 

ทําไม 
 2.2  การอนุญาตและการตออายุหนังสืออนุญาต  ตามมาตรา  20  วรรคหนึ่ง       

ซึ่งไดรับกอนหรือในวันที่ประกาศนี้ใชบังคับ 

ขอ 3  ประกาศนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันที่   พ.ศ.                เปนตนไป 

    

ประกาศ  ณ วันที่...........เดือน........................พ.ศ.  ………       

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

                รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 
 


