


คณะกรรมการปรับปรุงแนวเขตท่ีดินของรัฐแบบบูรณาการ  
มาตราส่วน ๑:๔,๐๐๐ (ONE MAP) 

(รมว.ยุตธิรรม – ประธาน) 

๓. คณะอนุกรรมการปรับปรุงแผนท่ีแนวเขต
ท่ีดินของรัฐแบบบูรณาการฯ ระดับภาค ๑-๔ 

(ผอ.กอ.รมน.ภาค ๑-๔ – ประธาน) 

๕. คณะอนุกรรมการปรับปรุงแผนท่ีแนวเขต
ท่ีดินของรัฐแบบบูรณาการฯ ระดับ กทม. 

(ผู้ว่า กทม. – ประธาน) 

๔. คณะอนุกรรมการปรับปรุงแผนท่ีแนวเขต
ท่ีดินของรัฐแบบบูรณาการฯ ระดับจังหวัด 

(ผวจ. – ประธาน) 

๑. คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการปรับปรุง
แผนท่ีแนวเขตท่ีดินของรัฐแบบบูรณาการฯ 

(พลเอกนิวัตร มีนะโยธิน – ประธาน) 

๒. คณะอนุกรรมการเทคนิคการปรับปรุงแผน
ท่ีแนวเขตท่ีดินของรัฐแบบบูรณาการฯ 

(รอง ป.ทส. – ประธาน) 

๒.๑ คณะท างานก าหนดหลักเกณฑ์ฯ – รอง. ออส. 

๒.๒ คณะท างานจัดท าข้อมูลฯ – รอง อปม. 

๒.๓ คณะท างานจัดท าคู่มือฯ – ผอ.ศทส. 





๑ .  ข้ อมู ลแนว เขตที่ ดิ นของรั ฐ ในความ
รับผิดชอบของกรมป่าไม้ใน ONE MAP 

๒. หลักเกณฑ์การปรับปรุงแนวเขตที่ดินของ
รัฐแบบบูรณาการ (ONE MAP) ที่เกี่ยวข้องกับ
กรมป่าไม้ 
๓. การพิจารณาแนวเขตที่ดินของรัฐของ
หน่วยงานอื่นที่ทับซ้อนกับแนวเขตที่ดินของรัฐ
ในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ 



๑.๑ ป่าสงวนแห่งชาติ ตาม พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ 
จ านวน ๑,๒๒๑ ป่า 
       - ใช้แนวเขตป่าสงวนแห่งชาติที่ผ่านการตรวจสอบยืนยันจาก
โครงการเร่งด่วนเพื่อแก้ไขปัญหาการบุกรุกท าลายทรัพยากรป่าไม้ของ
ประเทศ (๒,๒๐๐ ล้าน) จากคณะท างานระดับท้องที่  ระดับกรม และ
ระดับกระทรวง  
       - หัวหน้าส่วนราชการมีหนังสือรับรองว่าเป็นข้อมูลแนวเขตที่ดินของ
รัฐที่มีกฎหมายรับรอง  

๑. แนวเขตท่ีดินของรฐัในความรบัผิดชอบของกรมป่าไม้

ใน ONE MAP 



๑.๒ ป่าคุ้มครอง ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองและสงวนป่า พ.ศ. ๒๔๘๑ 
จ านวน  ๒๗๗ ป่า 
       -คณะท างานฯระดับส านักถ่ายทอดแนวเขตรายงานกรมป่าไม้แล้ว ๑๗๕ ป่า  
คงเหลือยังไม่รายงาน ๑๐๒ ป่า  

สจป.ที ่
การรายงานผล(ป่า) 

หมายเหต ุ
แผน ผล 

สจป.ที่ 10 (ราชบุรี) 8 5   
สจป.ที่ 12 (นครศรีธรรมราช) 82 16   
สจป.ที่ 13 (สงขลา) 14 0   
สจป.ที่ 6 สาขานครพนม 3 2 ขาดป่าดงบังอี่ 
สจป.ที่ 10 สาขาเพชรบุรี 23 5   

รวม 130 28   





ชือ่ป่า ต าบล /อ าเภอ /จงัหวดั กฎหมาย 

1 ป่าโคกผาด าและป่าโคกหนองขา่ น ้าสวย   ดนิด า /เมือง /เลย 

 

พระราชกฤษฎกีา เลม่ 68  ตอนที ่69  วนัที ่

20 พฤศจกิายน 2494 

2 ป่าโคกภูบอบดิ น ้าสวย / เมือง/เลย 

 

พระราชกฤษฎกีาเลม่ 68  ตอนที ่69  วนัที ่20 

พฤศจกิายน 2494 

3 ป่าโคกใหญ ่ นาออ้   กกดู ่/ เมือง/เลย 

 

พระราชกฤษฎกีาเลม่ 69  ฉบบัพเิศษ  ตอนที ่

76  วนัที ่29 ธนัวาคม 2495 

4 ป่าภูหงษ์ เชียงคาน  / เชียงคาน/เลย 

 

พระราชกฤษฎกีาเลม่ 69  ตอนที ่77  วนัที ่30 

ธนัวาคม 2495 

5 

  

ป่าดงซ าทอง - ดงหนองไผ ่- ดงผาสาม

ยอด - ดงซ าบอน - ดงนอก - ดงหว้ยป่าน 

หนองหญา้ปลอ้ง / 

วงัสะพุง/เลย 

พระราชกฤษฎกีาเลม่ 71  ตอนที ่66  วนัที ่19 

ตลุาคม 2497 

6 ป่าภูเปือย สฐีาน / วงัสะพุง/เลย 

 

กฎกระทรวงฉบบัที ่98 (พ.ศ.2505) 

เลม่ 79  ตอนที ่64  วนัที ่17 กรกฎาคม 2505 

พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ 
มาตรา ๖ บรรดาป่าที่ เป็นป่าสงวนอยู่แล้วตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองและสงวนป่าก่อนวันที่

พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้เป็นป่าสงวนแห่งชาติตามพระราชบัญญัตินี้ 
ฯลฯ 

มาตรา ๓๖ บรรดาป่าที่เป็นป่าคุ้มครองอยู่แล้วตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองและสงวนป่าก่อนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ถือว่าเป็นป่าสงวนแห่งชาติตามพระราชบัญญัตินี้จนกว่าจะมีกฎกระทรวงออกตาม
มาตรา ๖ วรรคสอง หรือมาตรา ๗ ซึ่งต้องออกภายในห้าปี นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

 



ล าดบั สน.จทป.ที ่ ชือ่ป่าคุม้ครอง 
ทอ้งที ่

ต าบล อ าเภอ จงัหวดั 

1 7 (ขอนแกน่) ป่าดงหนั-โคกสูง ทา่มว่ง เสลภูม ิ รอ้ยเอ็ด 

2 7  สาขาอุบลฯ ป่าเขาบรรทดั โสน / ปรือใหญ ่/กนัทรอม/บกั

ดอง 

ขขุนัธ์ ศรีสะเกษ 

3 7  สาขาอุบลฯ ป่าดงดนิแดง เมือง /กระแชง/สระเยา ไพร/ 

พราน /ละลาย/รุง ซ า 

กนัทรลกัษณ์ ศรีสะเกษ 

4 9 (ชลบุร)ี ป่าเลน น ้าเชีย่ว /หว้งน ้าขาว/ 

หนองโสน/หนอง/เสม็ด 

แหลมงอบ / เมือง ตราด 

5 10 (ราชบุร)ี ป่าหนองโรงและ 

ป่าพนมทวน 

หนองโรง พนมทวน กาญจนบุรี 

6 11 (สุราษฎร์ธานี) ป่าวไิสยเหนือ วไิสยเหนือ เมือง ชุมพร 

7 11 (สุราษฎร์ธานี) ป่าบางสน บางสน ปะทวิ ชุมพร 
8 11 (สุราษฎร์ธานี) ป่าไมย้างนา ละแม หลงัสวน ชุมพร 

9 12 (นครศรีฯ) ป่านาหนองกรุด ล าพูรา หว้ยยอด ตรงั 

10 12 (นครศรีฯ)) ป่าปากสุหรา ทา่สะบา้ สเิกา ตรงั 

11 12 (นครศรีฯ) ป่าคลองหนิดาน นาไมไ้ผ ่ ทุง่สง นครศรีฯ 

12 12 (นครศรีฯ) ป่าพุดหง หนิตก รอ่นพบิูลย์ นครศรีฯ 

13 12 (นครศรีฯ) ป่าปากน ้าปากดวด เสาเภา สชิล นครศรีฯ 

14 12 (นครศรีฯ) ป่าควนกอ ทีว่งั ทุง่สง นครศรีฯ 

15 12 (นครศรีฯ) ป่าเกาะอา้ยชูดและ 

เกาะไสคางคดู 

ไชยบุร ี เมือง พทัลุง 

หมายเหตุ : ป่าคุ้มครอง ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองและสงวนป่า พ.ศ. ๒๔๘๑ ที่ยังมิได้ก าหนดเป็น
ป่าสงวนแห่งชาติ จ านวน ๓๔ ป่า  



ล าดบั สน.จทป.ที ่ ชือ่ป่าคุม้ครอง 
ทอ้งที ่

ต าบล อ าเภอ จงัหวดั 

16 12 (นครศรีฯ) ป่ายางควนทา่ตะเภา ไชยบุร ี เมือง พทัลุง 

17 12 (นครศรีฯ) ป่ายางหลุม้ปงั หารโพธิ ์ เขาไชยสน/เมือง พทัลุง 

18 12 (นครศรีฯ) ป่าหนองยาง - ไสนาว ป่าพะยอม /ปนัแต ควนขนุน พทัลุง 

19 12 (นครศรีฯ) ป่าควนบางขวน ป่าควนหมอ้  

และป่าควนพระ 

นาปะขอ/ฝาละมี ปากพยูน พทัลุง 

20 13 (สงขลา) ป่าดงเชือกชา้ง ทุง่นุ้ย เมือง สตลู 

21 3 สาขาแพร ่ ป่าหว้ยไร ่ เดน่ไชย/แมจ่ ัว๊ะ สูงเมน่ แพร ่

22 4 สาขานครสวรรค์ ป่าคลองบางประมุง นครสวรรค์ตก/

ตะเคยีนเลือ่น/บาง

ประมุง /บางมะฝ่อ 

เมือง/โกรกพระ นครสวรรค ์

23 6 สาขานครพนม ป่าสกัดอนหอ เหลา่โพนคอ้ เมือง สกลนคร 

24 9 สาขาปราจีนบุรี ป่าน ้าตกสารกิา สาลกิา /หนิต ัง้ เมือง นครนายก 

25 9 สาขาปราจีนบุรี ป่าหนองไผล่อ้ม ศรีมหาโพธิ ์ ศรีมหาโพธิ ์ ปราจีนบุรี 

26 10 สาขาเพชรบุรี ป่าคลองนางรม เกาะหลกั เมือง ประจวบครีีขนั

ธ์ 

27 10 สาขาเพชรบุรี ป่ายางวงัยาว ยางหยอ่ง ทา่ยาง เพชรบุรี 

28 10 สาขาเพชรบุรี ป่ายางขนุดา่น ทา่คอย ทา่ยาง เพชรบุรี 

29 10 สาขาเพชรบุรี ป่าไรลุ่ม่ ทา่คอย ทา่ยาง เพชรบุรี 

30 10 สาขาเพชรบุร ี ป่าเขาลอย-บา้นโรง ทา่ไมร้วก/กลดั

หลวง 

ทา่ยาง เพชรบุร ี

31 12 สาขากระบี ่ ป่าหนองตะเคยีน เขาทอง เมือง กระบี ่

32 13 สาขานราธวิาส ป่าบูกิต๊บาตดูนิินและบูกิต๊สไุหงเบตง ยะรม เบตง ยะลา 

33 13 สาขานราธวิาส ป่าบูกิต๊ปิยาและบูกิต๊ล ากาสุกา ยะรม เบตง ยะลา 

34 13 สาขานราธวิาส ป่าบูกิต๊กางาแลและบูกิต๊โลโป๊ะปนัยงั ยะรม เบตง ยะลา 



๑.๓ พระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตต์หวงห้ามที่ดินในราชการกรมป่าไม้ ตาม 
พ.ร.บ.ว่าด้วยการหวงห้ามที่ดินรกร้างว่างเปล่าอันเป็นสาธารณะสมบัติของ
แผ่นดิน พุทธศักราช ๒๔๗๘ จ านวน ๔๙ พื้นที่ 
 - สถานะของที่ดินถือเป็นที่ราชพัสดุจะไปปรากฏข้อมูลในหลักเกณฑ์ข้อ ๙ 
 - คณะท างานฯระดับส านักถ่ายทอดแนวเขตรายงานกรมป่าไม้แล้ว ๔๔ ป่า  
คงเหลือยังไม่รายงาน ๕ พื้นที ่

หน่วยงาน 
การรายงานผล(พืน้ที)่ 
แผน ผล 

สจป.ที่ 12 (นครศรีธรรมราช) 3 0 
สจป.ที่ 13 (สงขลา) 2 0 

รวม 5 0 









ยกเลกิโดยประกาศคณะปฏวิตั ิฉบบัที ่๓๐๙ ลว. ๑๓ ธ.ค. ๒๕๑๕ 









คณะท างานจดัท าร่างหลกัเกณฑก์ารปรับปรุงแนวเขตท่ีดินของรัฐแบบบูรณาการ 
คณะอนุกรรมการเทคนิคปรับปรุงแผนท่ีแนวเขตท่ีดินของรัฐแบบบูรณาการ(ONE MAP) 



ป่าชายเลน 

ป่าสงวนแห่งชาต ิ

ส.ป.ก. 

เส้น ONE MAP 



หลักเกณฑ์ที่ 1 ป่าสงวนแห่งชาติทับซ้อนกับป่าไม้ถาวร 
   1.1 ป่าไม้ถาวรที่คณะรัฐมนตรีมีมติก าหนดให้เป็นพื้นที่ป่าไม้ตามแนวเขตป่าสงวน
แห่งชาติให้ใช้แนวเขตป่าสงวนแห่งชาติที่มีการประกาศตามกฎหมายเป็นหลัก (๑๕๖ ป่า) 
   1.2  ป่าสงวนแห่งชาติที่มีวัตถุประสงค์ประกาศตามแนวเขตป่าไม้ถาวรทั้งแปลง ให้ใช้
แนวเขตป่าสงวนแห่งชาติที่มีการประกาศตามกฎหมายเป็นหลัก(๑๐๒ ป่า) 
   1.3 ป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรีและป่าสงวนแห่งชาติที่ไม่มีวัตถุประสงค์ให้ใช้
แนวเขตเดียวกัน ให้ใช้แนวเขตตามพื้นที่ป่านั้นๆ 

หลักเกณฑ์ที2่ ป่าสงวนแห่งชาติทับซ้อนกับอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่า 
แนวเขตอุทยานแห่งชาติ หรือ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ซึ่งมีเจตนาใช้แนวเขตป่าสงวน
แห่งชาติ หรือเส้นแนวเขตในแผนที่มีความใกล้เคียงสอดคล้องกัน ให้ใช้แนวเขตอุทยาน
แห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า  เป็นหลัก  
ส าหรับแนวเขตที่มิได้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ข้างต้น ให้ใช้แนวเขตตามกฎหมายของแต่
ละหน่วยงาน 



หลักเกณฑท์ี4่ : ป่าสงวนแหง่ชาติ อุทยานแหง่ชาติ เขตรกัษาพนัธุ์สัตว์
ป่า เขตหา้มล่าสัตว์ปา่ ทับซ้อนกับปา่ชายเลนตามมตคิณะรัฐมนตรี 
  ให้ใช้แนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่า  
เขตห้ามล่าสัตว์ป่า เป็นหลัก  
   กรณีแนวเขตป่าชายเลนฯอยู่นอกแนวเขตพื้นที่ป่าข้างต้น ให้ใช้แนว
เขตป่าชายเลนฯ 

หลักเกณฑ์ที่3 : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคุ้มครอง และพื้นที่ในความ
รับผิดชอบของกรมป่าไม้นอกเขตป่าสงวนแห่งชาติที่มีแนวเขตชัดเจน 
ทับซ้อนเขตห้ามล่าสัตว์ป่า  
  ให้ใช้แนวเขตตามกฎหมายของแต่ละหน่วยงาน 



หลักเกณฑ์ที่ 5  : ป่าสงวนแห่งชาติทับซ้อนกับเขตปฏิรูปที่ดิน พิจารณาดังน้ี 
     5.1 กรณีป่าสงวนแห่งชาติทับซ้อนกับเขตปฏิรูปที่ดิน ให้ใช้แนวเขตตามพระราชกฤษฎีกาก าหนด
เขตปฏิรูปที่ดินที่มีแผนงานด าเนินการแล้วและอยู่ในเขตพื้นที่ที่กรมป่าไม้ส่งมอบ ส.ป.ก.เป็นหลัก 
           กรณีพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตปฏิรูปที่ดินทั้งต าบล/อ าเภอ ให้ใช้แนวเขตปฏิรูปที่ดินตาม
แผนที่ที่กรมป่าไม้ส่งมอบพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติให้ ส.ป.ก. รวมทั้งพื้นที่ที่ ส.ป.ก.กันคืน(RF) ตามบันทึก
ข้อตกลงเมื่อวันที่ 14 ก.ย. 2538 
           ทั้งนี้ให้น าแนวเขตที่ได้ข้อยุติจาก “คณะท างานการแก้ไขปัญหาการทับซ้อนของพื้นที่ป่าไม้
และเขตปฏิรูปท่ีดินระดับ จว. และ กระทรวง” มาประกอบการพิจารณาด้วย 

     5.2 กรณีพื้นที่ที่ ส.ป.ก.ได้รับมอบจากการจ าแนกประเภทที่ดินออกจากป่าไม้ถาวรตามมติ
คณะรัฐมนตรีที่มีพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตปฏิรูปที่ดินที่มีรูปแผนที่แสดงแนวเขตที่ชัดเจนแล้วให้ใช้
แนวเขตปฏิรูปที่ดินเป็นหลัก  
 กรณีพื้นที่ที่ ส.ป.ก.ได้รับมอบจากการจ าแนกประเภทที่ดินออกจากป่าไม้ถาวรตามมติ
คณะรัฐมนตรีที่มีพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตปฏิรูปที่ดินทั้งต าบล/อ าเภอ ให้ใช้แนวเขตตามแผนที่
จ าแนกประเภทที่ดินที่ส่งมอบพื้นที่ให้  ส .ป.ก. เป็นหลัก พร้อมระบุรายละเอียดเกี่ยวกับมติ
คณะรัฐมนตรีให้ชัดเจน 



     5.3 กรณีขอบเขตพื้นที่กันคืนกรมป่าไม้ตามแผนที่ตรวจสอบสภาพป่า 
(RF) ตามบันทึกข้อตกลงระหว่างกรมป่าไม้ และ ส.ป.ก. คลาดเคลื่อน 
พิจารณา ดังนี ้
 5.3.1 กรณีต าแหน่งพื้นที่กันคืนกรมป่าไม้ตามแผนที่ตรวจสอบ
สภาพป่า (RF) คลาดเคลื่อนไม่ตรงกับข้อเท็จจริงในพื้นที่ หากพื้นที่ยังมีสภาพ
เป็นป่าให้ปรับเส้นแนวเขตตามข้อเท็จจริง 
 5.3.2 กรณีต าแหน่งพื้นที่กันคืนกรมป่าไม้ตามแผนที่ตรวจสอบ
สภาพป่า (RF) ในบันทึกข้อตกลงซึ่งปัจจุบันสภาพป่าได้หมดไป ให้ยึด
เส้นแนวเขตตามต าแหน่ง RF เดิม 



 ต.ย.หลกัเกณฑท่ี์ ๕.๓.๑ : แผนทีข่อบเขตพืน้ที ่ส.ป.ก. กนัคนืใหก้รมป่าไม ้(RF) ตามบนัทกึขอ้ตกลง เมือ่ พ.ศ. 
๒๕๓๘ มคีวามคลาดเคลือ่นไมต่รงตามสภาพภมูปิระเทศจรงิในพืน้ที ่(จ.ศรสีะเกษ) 

พืน้ที่ ส.ป.ก. ป่าบ้านหนองม่วง 



พ้ืนท่ีกนัคืน 

กรมป่าไม ้

   (RF/5) 

 ต.ย.หลกัเกณฑท่ี์ ๕.๓.๒   :   RF ตามบนัทึกข้อตกลง ปัจจบุนัไม่มีสภาพป่า (จ.หนองบวัล าภ)ู 

พ้ืนท่ี ส.ป.ก. ป่าหนองเรอื (E) 

พ้ืนท่ี ส.ป.ก. 
พ้ืนท่ี ส.ป.ก. 



หลักเกณฑ์ที่ 7 : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคุ้มครอง และพื้นที่ในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้
นอกเขตป่าสงวนแห่งชาติที่มีแนวเขตชัดเจน อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และ
เขตห้ามล่าสัตว์ป่า ทับซ้อนกับนิคมสร้างตนเอง หรือนิคมสหกรณ์ พิจารณาดังนี้ 
       7.1 กรณีนิคมสร้างตนเอง นิคมสหกรณ์ ที่มีแนวเขตตามกฎหมายบังคับก่อนการก าหนด
แนวเขตป่าไม้ข้างต้น ให้ใช้เขตนิคมสร้างตนเอง หรือเขตนิคมสหกรณ์ที่ไม่มีสภาพป่าเป็นหลัก 
โดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับแผนที่ที่มีสภาพป่าให้ชัดเจน 
    ข้อมูลพื้นที่มีสภาพป่าให้ใช้ผลการอ่าน แปล ตีความจากภาพถ่ายดาวเทียม พ.ศ. 
2557-2558 ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบข้อเท็จจริงในสภาพ
ภูมิประเทศ 
       7.2 กรณีนิคมสร้างตนเอง นิคมสหกรณ์ ที่มีแนวเขตตามกฎหมายบังคับภายหลังการ
ก าหนดแนวเขตป่าไม้ข้างต้น ให้ใช้แนวเขตป่าไม้ข้างต้นเป็นหลัก 

  

  



ตย.หลกัเกณฑท่ี์ ๗.๑ : นิคมสหกรณพ์นม ทบัซอ้นป่าสงวนแห่งชาติ และพ้ืนท่ีทบัซอ้นบางสว่น

มีสภาพป่าตามผลการอ่าน แปล ตีความภาพถ่ายดาวเทียม ของ ทส. 

พ้ืนที่ทับซอ้นที่มสีภาพป่าตามผลการอ่านแปลภาพถา่ย
ของ ทส.จะต้องสง่คืนกลับใหก้รมป่าไม้ 

ป่า ส. ป่าคลองสก และป่าคลองพนม 
กฎกระทรวงฉบับที ่800 

(พ.ศ.2521)  

นิคมสหกรณ์พนม 
นิคมสหกรณ์พนม 

ป่า ส.ป่าคลองสก 
 และป่าคลองพนม 

กฎกระทรวงฉบับที ่800(
พ.ศ.2521)  

จงัหวดัสรุาษฎรธ์าน ี



หลักเกณฑ์ที่ 9 : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคุ้มครอง และพื้นที่ในความรับผิดชอบ
ของกรมป่าไม้นอกเขตป่าสงวนแห่งชาติที่มีแนวเขตชัดเจน อุทยานแห่งชาติ 
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเขตห้ามล่าสัตว์ป่า  ทับซ้อนกับที่ราชพัสดุ 
พิจารณาดังนี้  
     9.1 กรณีแนวเขตพื้นที่ป่าไม้ข้างต้นทับซ้อนในลักษณะคาบเกี่ยวหรือมีเจตนา
ให้เป็นแนวเขตเดียวกันให้ใช้แนวเขตที่ราชพัสดุ ที่มีการออกหนังสือส าคัญตาม
ประมวลกฎหมายที่ดินไว้แล้วเป็น 
 กรณีนอกเหนือจากนี้ ให้ใช้แนวเขตตามกฎหมายของแต่ละหน่วยงาน 
     9.2 กรณีแนวเขตพื้นที่ป่าไม้ข้างต้นทับซ้อนกับที่ราชพัสดุที่ยังไม่มีการออก
หนังสือส าคัญตามประมวลกฎหมายที่ดิน ให้ใช้แนวเขตพื้นที่ตามกฎหมายของแต่
ละหน่วยงาน 

  



หลักเกณฑ์ที่10 ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคุ้มครอง และพื้นที่ในความรับผิดชอบ
ของกรมป่าไม้นอกเขตป่าสงวนแห่งชาติที่มีแนวเขตชัดเจน อุทยานแห่งชาติ 
เ ขต รั กษาพั น ธุ์ สั ต ว์ ป่ า  และ เขตห้ ามล่ า  สั ต ว์ ป่ า  ทั บซ้ อนกั บที่
สาธารณประโยชน์ที่มีการออกหนังสือส าคัญส าหรับที่หลวง (น.ส.ล.) ไว้แล้ว 
พิจารณา ดังนี้ 
 กรณีแนวเขตพื้นที่ป่าไม้ข้างต้นทับซ้อนในลักษณะคาบเกี่ยวหรือมี
เจตนาให้เป็นแนวเขตเดียวกันกับแนวเขตที่สาธารณประโยชน์ที่มีการออก 
น.ส.ล. ไว้แล้ว ให้ใช้แนวเขต น.ส.ล. ที่มีพื้นที่ใหญ่กว่าเป็นหลัก พื้นที่ทับ
ซ้อนส่วนอื่นให้ใช้แนวเขตตามกฎหมายของแต่ละหน่วยงาน 



หลักเกณฑ์ที่ 12 กรณีมีปัญหาไม่สามารถตกลงแนวเขตกันได้ 

คณะอนุกรรมการฯระดับจังหวัด หรอื กทม.สรปุเรือ่งพรอ้มรายละเอยีดทีเ่กีย่วขอ้ง 

คณะอนุกรรมการฯระดับภาคพจิารณา 

คณะอนุกรรมการขับเคลือ่นพจิารณา 

คณะกรรมการปรับปรงุแผนทีแ่นวเขตทีด่นิของรัฐแบบบรูณาการพจิารณา 

หลักเกณฑ์ที่13 :  
     ๑๓.๑ ให้คณะอนุกรรมการระดับจังหวัดรวบรวมข้อมูลระวางแผนที่ของกรมที่ดินที่มีการรับรอง แนว
เขต ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าไม้ถาวร  ป่าชายเลน อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่า
ไว้เป็นข้อมูลเบื้องต้น ส าหรับใช้ในการด าเนินการภายหลัง 
     ๑๓.๒ ให้คณะท างานการแก้ไขปัญหาการทับซ้อนของพื้นท่ีป่าไม้และเขตปฏิรูปท่ีดิน ระหว่าง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวบรวมข้อมูลผล
การด าเนินงานท่ีได้ข้อยุติจากคณะท างานฯ ส่งให้คณะกรรมการปรับปรุงแผนท่ีแนวเขตท่ีดินของรัฐ
แบบบูรณาการ มาตราส่วน 1 : 4000 (One Map) เพื่อประกอบการพิจารณาต่อไป  



ประภเททีด่นิของรฐั ความเขม้ขน้ 

ในการเฝ้าระวงั 

สิง่ทีต่อ้งตรวจสอบ 

๑. แนวเขตป่าไมถ้าวร 

ตามมต ิค.ร.ม.  

น้อย เป็นแนวเขตตามมต ิค.ร.ม.คร ัง้ลา่สุด 

๒. แนวเขตอุทยาน

แหง่ชาต ิ/ 

เขตรกัษาพนัธุ์สตัว์ป่า / 

เขตหา้มลา่สตัว์ป่า : 

 

ปานกลาง  กรณีพื้นทีท่บัซอ้นสถานะของแตล่ะพื้นทีย่งัคงอยู่

ดว้ยกนัเหมือนเดมิ  

 กรณีการอา้งแนวเขตนอกสุด (เสน้ One Map) ที่

คาบเกีย่วกนัจะตอ้งใชแ้นวเขตป่าอนุรกัษ์นัน้ ตอ้ง

ตรวจสอบวา่เสน้ตามกฎหมายวา่เจตนาใหเ้ป็นเสน้

เดยีวกนัหรือไม ่มเิชน่นั่นอาจท าใหพ้ื้นทีป่่าเสน้นอก

สุดหายไป 

๓. แนวเขต ส.ป.ก. 

  

เขม้ขน้ - กรณีเป็นพื้นทีท่ีป่่าสงวนแหง่ชาตทิีก่รมป่าไมส้ง่มอบ

ตอ้งตรวจสอบโดยใชแ้ผนทีส่ง่มอบประกอบแผนทีก่นั

พื้นทีค่นืกรมป่าไม ้

-กรณีเป็นพื้นทีซ่ึง่จ าแนกออกจากป่าไมถ้าวรมอบให ้

ส.ป.ก. ตอ้งตรวจสอบจากแผนทีจ่ าแนกประเภททีด่นิ

ของกรมพฒันาทีด่นิ 



ประภเททีด่นิของรฐั ความเขม้ขน้ 

ในการเฝ้าระวงั 

สิง่ทีต่อ้งตรวจสอบ 

๔. แนวเขตนิคมสรา้ง

ตนเอง / นิคมสหกรณ์  

เขม้ขน้ 

 

 กรณีเป็นพื้นที่ซึ่งจ าแนกออกจากป่าไม้ถาวรต้อง

ตรวจสอบจากแผนที่จ าแนกประเภทที่ดินของกรม

พฒันาทีด่นิ 

 กรณีการอ้างแนวเขตตามกฎหมายก่อนหลงั ให้

ตรวจสอบเขตป่าคุ้มครองและที่ดินหวงห้ามใน

ราชการกรมป่าไมด้ว้ย 



ตวัอยา่งแผนทีจ่ าแนกประเภททีด่นิอ าเภอปากชอ่ง จังหวัดนครราชสมีา 
ซึง่มอบใหส้ว่นราชการตา่งๆไปด าเนนิการตามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 




