
 

 

 

ระเบียบกรมปาไม 
วาดวยการอนุญาตใหเขาทําประโยชนหรืออยูอาศัยภายในเขตปาสงวนแหงชาติ 

พ.ศ. 2548 
--------------------- 

  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 16 แหงพระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2507  ซึ่ง
แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2528 และพระราชกฤษฎีกาโอนกรมปาไม 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ ไปเปนกรมปาไม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมและปรับปรุง
อํานาจหนาที่และกิจการ ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง กรมปาไม และกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา 
และพันธุพืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2546  อธิบดีกรมปาไมโดยอนุมัติ  
รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ออกระเบียบกําหนดหลักเกณฑ วิธีการและ
เงื่อนไข ในการอนุญาตใหเขาทําประโยชนหรืออยูอาศัยภายในเขตปาสงวนแหงชาติดังตอไปนี้ 
  ขอ 1  ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกรมปาไมวาดวยการอนุญาตใหเขาทําประโยชนหรืออยู
อาศัยภายในเขตปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2548” 
  ขอ 2  ระเบียบนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันที่          มกราคม  พ.ศ. 2548  เปนตนไป 
  ขอ 3  บรรดาประกาศ ระเบียบ ขอบังคับ และคําสั่งอ่ืนใดในสวนที่กําหนดไวแลวใน
ระเบียบนี้ หรือซึ่งขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ใหใชระเบียบนี้แทน 
  ขอ 4  ใหอธิบดีกรมปาไมรักษาการตามระเบียบนี้ และมีอํานาจตีความ วินิจฉัยปญหา
เกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ 

หมวด 1 
การขออนุญาต 

  ขอ 5 บุคคลใดมีความจําเปนและประสงคจะขออนุญาตเขาทําประโยชนหรืออยูอาศัย   
ภายในเขตปาสงวนแหงชาติ ใหย่ืนคําขอตอจังหวัดทองที่ที่ปานั้นต้ังอยูหรือหนวยงานที่กรมปาไมกําหนด  
ตามแบบ ป.ส.20 (สําหรับสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ)    หรือแบบ  ป.ส.21  (สําหรับบุคคลธรรมดาหรือนิติ
บุคคลทั่วไป)  แลวแตกรณี ทายระเบียบนี้ พรอมดวยหลักฐานตาง ๆ  ตามที่ระบุไวในแบบคําขอ และใหจัดทํา
คําชี้แจง   เกี่ยวกับเหตุผลและความจําเปนที่ตองขออนุญาตประกอบคําขอดวย 
  ในกรณีที่เปนการขออนุญาตเพื่อสรางวัดหรือสํานักสงฆ ตองใหสํานักงานพระพุทธศาสนา
แหงชาติ เปนผูขออนุญาต โดยผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติเปนผูลงนามในคําขออนุญาต 
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ในกรณีผูขออนุญาตเปนนิติบุคคลอ่ืนซึ่งไมใชสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ นิติบุคคลนั้นตอง

จดทะเบียนในประเทศไทยและผูถือหุนหรือผูเปนหุนสวนของนิติบุคคลนั้น ตองมีสัญชาติไทยเกินสองในสาม
ของจํานวนผูถือหุนหรือผูเปนหุนสวน และตองถือหุนเกินกวาครึ่งหนึ่งของจํานวนหุนทั้งหมด 
  ในกรณีผูขออนุญาตเปนบุคคลธรรมดา ตองมีสัญชาติไทยและบรรลุนิติภาวะแลว 
  ขอ 6  เมื่อจังหวัดหรือหนวยงานที่กรมปาไมกําหนดไดรับคําขออนุญาตตามขอ 5   แลวให
จัดทํารายงานพรอมทั้งความเห็นเบ้ืองตนเสนอตอผูวาราชการจังหวัดภายใน  7  วันนับต้ังแตวันที่ไดรับคําขอ 

หมวด 2 
หลักเกณฑและวิธีการตรวจสภาพปา 

  ขอ 7  เมื่อผูวาราชการจังหวัดไดรับรายงานตาม ขอ  6  แลวใหสั่งพนักงานเจาหนาที่ต้ังแต
ระดับ 5 ขึ้นไป ออกไปทําการตรวจสภาพปา ภายใน 15 วัน นับต้ังแตวันที่ผูวาราชการจังหวัดไดรับรายงาน
ตามขอ 6 
  ในกรณีที่เปนการขออนุญาตเพื่อการทําเหมืองแรในพื้นที่ที่คณะรัฐมนตรีไดมีมติกําหนด 
ชั้นคุณภาพลุมน้ําชั้นที่ 1 และชั้นที่ 2 หรือในพื้นที่ที่มีความลาดชันเกิน 35 องศา ใหผูวาราชการจังหวัดสั่ง
พนักงานเจาหนาที่ต้ังแตระดับ 7 ขึ้นไปหรือเจาหนาที่ที่ผานการฝกอบรมหลักสูตรการตรวจสอบประทานบัตร
เหมืองแรออกไปทําการตรวจสภาพปา ภายใน 15 วัน นับต้ังแตวันที่ผูวาราชการจังหวัดไดรับรายงานตามขอ 6   
และใหเจาหนาที่ดังกลาวรายงานผลเพิ่มเติมตามหัวขอรายงานการสํารวจพื้นที่ขอประทานบัตรทับพื้นที่
ปาไมที่กําหนดไวในรายงานตามแบบ ป.ส.22 ทายระเบียบนี้ดวย 
  ใหพนักงานเจาหนาที่ตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองรายงานผลการตรวจสภาพปา พรอมทั้ง
ใหความเห็นประกอบการพิจารณาสภาพปาตอผูวาราชการจังหวัด ตามแบบ ป.ส.22 ทายระเบียบนี้ ภายใน 
30 วัน นับต้ังแตวันที่ตรวจสภาพปาเสร็จ 
  เมื่อไดรับรายงานตามแบบ ป.ส.22 แลว ใหผูวาราชการจังหวัดพิจารณาและจัดทํา
ความเห็นเสนออธิบดีกรมปาไมภายใน 15 วัน นับต้ังแตวันที่ไดรับรายงานตามแบบ ป.ส.22 ในกรณีที่เปน
การขออนุญาตเพื่อการทําเหมืองแร  ใหผูวาราชการจังหวัดสงสําเนาเอกสารเรื่องราวทั้งหมดที่รายงานอธิบดี    
กรมปาไมใหพนักงานอุตสาหกรรมแรประจําทองที่ดวย 
  ขอ 8  พื้นที่ที่จะพิจารณาอนุญาตไดตองอยูในหลักเกณฑดังตอไปนี้ 
   (1) ไมเปนพื้นที่ปาซึ่งใชในการศึกษาคนควาทางวิชาการปาไม 
   (2) ไมขัดกับมาตรการการใชที่ดินในพื้นที่ลุมน้ํา มาตรการการใชประโยชนในพื้นที่
ปาชายเลนและมาตรการการใชประโยชนทรัพยากรและที่ดินปาไมในพื้นที่ปาสงวนแหงชาติ ตามที่คณะรัฐมนตรี 
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ไดมีมติไวแลว หรือผูขออนุญาตจะตองปฏิบัติตามมาตรการที่คณะรัฐมนตรีไดกําหนดไว 
   (3) ไมเปนบริเวณที่มีทิวทัศนสวยงามอันควรรักษาไว 
   (4) ไมเปนบริเวณที่ควรรักษาไวเปนแหลงที่อยูอาศัยของสัตวปา 
   (5) ไมมีปญหากับราษฎรในพื้นที่และบริเวณใกลเคียง และตองไดรับความเห็นชอบ
จากสภาตําบลหรือองคการบริหารสวนตําบลทองที่ที่ปานั้นต้ังอยู 
   (6) ตองมีไมขนาดความโตวัดโดยรอบลําตนตรงที่สูง 130 เซนติเมตร ต้ังแต  
50 –100  เซนติเมตร ขึ้นกระจายอยูทั่วพื้นที่ไมเกินไรละ 8 ตน หรือมีไมขนาดความโตเกิน 100 เซนติเมตรขึ้นไป 
ขึ้นกระจายอยูทั่วพื้นที่ไมเกินไรละ 2 ตน 
   (7) ตองมีลักษณะขนาด อาณาเขต และเนื้อที่ เหมาะสมกับกิจการตาม
วัตถปุระสงคที่ขอและแผนการใชพื้นที่ตามโครงการประกอบคําขอ 
   (8) ไมขัดกับหลักในการพิจารณาอนุญาตในกรณีตาง ๆ ตามที่กําหนดไวในหมวด 3 
ของระเบียบนี้ 

 

หมวด 3 
การอนุญาต 

  ขอ  9  การอนุญาตเกี่ยวกับการทําเหมืองแรตามกฎหมายวาดวยแร  พื้นที่ที่จะพิจารณา 
อนุญาตไดตองอยูในหลักเกณฑตามขอ 8 และใหพิจารณาอนุญาตในกรณีดังตอไปนี้ 
   (1) การอนุญาตเพื่อการทําเหมืองแร ใหพิจารณาอนุญาตในจํานวนพื้นที่ตาม
ความจําเปนและเหมาะสมแกการใชพื้นที่ตามวัตถุประสงคและโครงการที่เสนอพรอมคําขออนุญาต แตละ
คําขอไมเกิน 300 ไร และมีกําหนดระยะเวลาคราวละไมเกินสิบป 
   (2) การอนุญาตเพื่อการสรางทางขนแรออกจากเขตพื้นที่ประทานบัตร  ใหมีความ
กวางของทางไดไมเกินหกเมตร และตองสรางทางกับบํารุงรักษาทางตามมาตรการที่กรมปาไมกําหนด โดย
มีกําหนดระยะเวลาคราวละไมเกินสิบป 
    (3) การอนุญาตเพื่อกิจการอันเกี่ยวเนื่องกับการทําเหมืองแร ไดแก ที่เททิ้งมูลดิน
ทราย ที่พักคนงาน ที่กองเก็บแร ที่ต้ังโรงโมแรหรือแตงแรรวมทั้งที่เก็บเครื่องมือเครื่องใชในการทําเหมืองแร 
และอ่ืน ๆ ใหพิจารณาในพื้นที่ที่ไดรับการรับรองเปนหนังสือจากพนักงานอุตสาหกรรมแรประจําทองที่ และ
จะอนุญาตใหตามความจําเปนและเหมาะสมแกกิจการที่ขออนุญาต และมีกําหนดระยะเวลาคราวละไมเกิน
สิบป 
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ในกรณีที่มีการโอนประทานบัตรหรือรับชวงการทําเหมืองแร ผูรับโอนประทานบัตรหรือ     

รับชวงการทําเหมืองแรจะตองยื่นคําขออนุญาตและไดรับอนุญาตใหเขาทําประโยชนหรืออยูอาศัยภายใน
เขตปาสงวนแหงชาติ ตามระเบียบนี้กอน จึงจะเขาทําเหมืองแรตอไปได 
  ขอ 10  การอนุญาตเพื่อทําการ ขุด เก็บ ซึ่งกรวด ทราย ลูกรัง หรือดิน ที่มิใชการทํา   
เหมืองแรตามกฎหมายวาดวยแร พื้นที่ที่จะพิจารณาอนุญาตไดตองอยูในหลักเกณฑตามขอ 8  และอยูหาง
จากทางหลวงไมนอยกวา 500 เมตร จากจุดกึ่งกลางของทางในระยะที่ใกลที่สุดโดยวัดในแนวระดับ รวมทั้ง
ตองไมเปนบริเวณพระราชฐาน  วัดหรือสถานที่ที่ใชเพื่อการประกอบศาสนกิจ  โบราณสถานตามกฎหมาย
วาดวยโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ โดยใหพิจารณาอนุญาตใน
จํานวนพื้นที่แตละคําขอไมเกิน 10 ไร และมีกําหนดระยะเวลาคราวละหาป 
  การดําเนินการตามวรรคกอน ผูรับอนุญาตจะตองยื่นคําขออนุญาตเก็บหาของปาภายใน
เขตปาสงวนแหงชาติ ตามความในมาตรา 15 แหงพระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2507 อีกดวย 
  ขอ 11  การอนุญาตเพื่อการอยูอาศัยหรือประกอบอาชีพเกษตรกรรม และเลี้ยงสัตว พื้นที่ที่
จะพิจารณาอนุญาตไดตองอยูในหลักเกณฑตามขอ 8 โดยใหพิจารณาอนุญาตในจํานวนพื้นที่แตละคําขอ
ตามความจําเปนและเหมาะสมแกกิจการที่ขออนุญาต  หากขออนุญาตในจํานวนพื้นที่เกิน 20 ไร ให
พิจารณาโครงการที่เสนอพรอมคําขอ ซึ่งตองแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับวัตถุประสงค ระยะเวลาเริ่มงาน เปาหมาย
ของโครงการ คาใชจายเกี่ยวกับการลงทุน รวมทั้งการใชแรงงานเกษตรในทองถิ่นนั้น ๆ และทองที่ใกลเคียง
ไมตํ่ากวารอยละ 60 ของแรงงานเกษตรที่ใชทั้งหมด โดยจัดใหราษฎรที่อยูในพื้นที่นั้นไดรับจางใชแรงงาน
เกษตรเปนอันดับแรกดวย และมีกําหนดระยะเวลาคราวละไมนอยกวาหาปแตไมเกินสามสิบป 
  ขอ 12  การอนุญาตเพื่อจัดสวนรุกขชาติ หรือวนอุทยาน หรือเพื่อการเพาะเลี้ยงหรือ
ขยายพันธุสัตวปา พื้นที่ที่จะพิจารณาอนุญาตไดตองอยูในหลักเกณฑตามขอ 8 โดยใหพิจารณาอนุญาตใน
จํานวนพื้นที่ตามโครงการที่เสนอพรอมคําขออนุญาตแตละคําขอไมเกิน 1,000 ไร และมีกําหนดระยะเวลา
คราวละไมนอยกวาหาป แตไมเกินสามสิบป 
  ขอ 13  การอนุญาตเพื่อสรางวัดหรือสํานักสงฆ พื้นที่ที่จะพิจารณาอนุญาตไดตองอยูใน
หลักเกณฑตามขอ 8 โดยใหพิจารณาอนุญาตในจํานวนพื้นที่แตละคําขอไมนอยกวา 6 ไร แตไมเกิน 15 ไร 
ตามความจําเปนและเหมาะสมของแตละทองถิ่น และมีกําหนดระยะเวลาคราวละไมนอยกวาหาป แตไม
เกินสามสิบป 
  ขอ 14  การอนุญาตใหสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจเขาทําประโยชนเพื่อวัตถุประสงคใด ๆ  
พื้นที่ที่จะพิจารณาอนุญาตไดตองอยูในหลักเกณฑตามขอ 8 โดยใหพิจารณาอนุญาตในจํานวนพื้นที่แตละ
คําขอตามความจําเปนและเหมาะสมแกกิจการนั้น และมีกําหนดระยะเวลาคราวละไมนอยกวาหาป แตไม
เกินสามสิบป 

/ขอ  15… 
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  ขอ 15  การอนุญาตกรณีอ่ืน ๆ พื้นที่ที่จะพิจารณาอนุญาตไดตองอยูในหลักเกณฑตาม   
ขอ 8 และในกรณีที่จําเปนตองใชหลักวิชาสาขาหนึ่งสาขาใดโดยเฉพาะ ตองไดรับความเห็นชอบเปนหนังสือ
จากสวนราชการที่เกี่ยวของดวย  โดยใหพิจารณาอนุญาตในจํานวนพื้นที่แตละคําขอตามความจําเปนและ
เหมาะสมแกกิจการนั้น ๆ และมีกําหนดระยะเวลาคราวละไมนอยกวาหาป แตไมเกินสามสิบป 
  ขอ 16  กรณีโครงการที่มีวัตถุประสงคอันกอใหเกิดประโยชนตอประเทศชาติและประชาชน
โดยสวนรวมในดานเศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคง และการพัฒนาประเทศอยางแทจริง ซึ่งมีความจําเปนและ
ไมอาจหลีกเลี่ยงไปใชพื้นที่อ่ืนได  และพื้นที่นั้นไมอยูในหลักเกณฑที่จะอนุญาตไดตามขอ 8  ใหพิจารณา
อนุญาตเฉพาะกรณีที่รัฐบาลมีนโยบายอนุมัติหรืออนุญาต โดยยกเวนมติคณะรัฐมนตรีที่กําหนดขอหามไวเดิม 
  ขอ 17 การอนุญาตใหใชหนังสืออนุญาตใหเขาทําประโยชนหรืออยูอาศัยภายในเขต 
ปาสงวนแหงชาติ ตามแบบ ป.ส.23 ทายระเบียบนี้ 
  ขอ 18  เงื่อนไขที่แนบทายหนังสอือนุญาตตามแบบ ป.ส.23 ใหใชตามแบบที่กําหนดไวทาย
ระเบียบนี้  ในกรณีที่ผูอนุญาตเห็นสมควรจะกําหนดเงื่อนไขใหผูรับอนุญาตปฏิบัติเพิ่มเติมอีกก็ได  ทั้งนี้ให
ระบุไวในเงื่อนไขที่แนบทายหนังสืออนุญาตดวย 

 
หมวด 4 

การขออนุญาตในพื้นที่ท่ีไดรับอนุญาตเดิมสิ้นอายุการอนุญาต, 
การเปลี่ยนตัวผูรับอนุญาต, การเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมวัตถุประสงค 

  ขอ 19  การขออนุญาตในหมวดนี้ ผูรับอนุญาตหรือผูขออนุญาตตองยื่นคําขออนุญาต ตาม
ขอ 5 เพื่อใหผูวาราชการจังหวัดสั่งเจาหนาที่ออกไปทําการตรวจสภาพพื้นที่ใหไดขอมูลปจจุบันพรอมกับ
ตรวจสอบการดําเนินงานของผูรับอนุญาตวา ไดมีการปฏิบัติตามเงื่อนไขถูกตองครบถวนหรือไม แลวใหผูวา
ราชการจังหวัดพิจารณาและจัดทําความเห็นเสนออธิบดีกรมปาไม 
  ขอ 20   ในกรณีการขออนุญาตเพื่อการทําเหมืองแรตามขอ 19  ใหกําหนดอายุหนังสือ
อนุญาตตามอายุประทานบัตรนั้นแตไมเกินสิบป 
  ในกรณีที่ไมสามารถอนุญาตใหผูขอเขาทําประโยชนไดในหมวดนี้ ดวยเหตุใด ๆ ก็ดี ให 
ผูอนุญาตแจงเหตุผลใหผูขอทราบโดยไมชักชา 

หมวด 5 
ใบแทนหนังสืออนุญาต 

  ขอ 21  ในกรณีที่หนังสืออนุญาตใหเขาทําประโยชนหรืออยูอาศัยภายในเขตปาสงวนแหงชาติ
สูญหายหรือเสียหาย ผูรับอนุญาตตองนําหลักฐานการแจงความตอพนักงานสอบสวนมายื่นตอจังหวัดทองที่ 
 

/ที่ปานั้น.. 
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ที่ปานั้นต้ังอยูหรือหนวยงานที่กรมปาไมกําหนด เพื่อใหตรวจสอบกอนนําเสนอผูอนุญาตเปนผูพิจารณา 
  ขอ 22  การอนุญาตใหออกใบแทนหนังสืออนุญาตใหเขาทําประโยชนหรืออยูอาศัยภายใน
เขตปาสงวนแหงชาติ ใหผูอนุญาตออกใบแทนหนังสืออนุญาตตามแบบหนังสืออนุญาตเดิม แตใหเขียนหรือ
ประทับคําวา “ใบแทน” ดวยอักษรสีแดงไวตอนบนหนังสืออนุญาตนั้น โดยมีขอความและเงื่อนไขถูกตอง  
ตรงกับหนังสืออนุญาตเดิมทุกประการ และใหหมายเหตุไวในใบแทนหนังสืออนุญาตดวยวา เปนใบแทน
หนังสืออนุญาตเลมที่ ฉบับที่ ลงวันที่ เดือน และป พ.ศ. ใด แลวใหผูอนุญาตลงลายมือชื่อ ตําแหนง และวัน 
เดือน ปที่ออกใบแทนไวเปนสําคัญและประทับตราประจําตําแหนงดวย (หากมี) 

 
หมวด 6 
เบ็ดเตล็ด 

  ขอ 23 คาธรรมเนียมแบบพิมพคําขอ คาธรรมเนียมหนังสืออนุญาตใหเขาทําประโยชนหรือ
อยูอาศัยภายในเขตปาสงวนแหงชาติ คาภาคหลวง และคาบํารุงปา  ใหเรียกเก็บตามอัตราที่กําหนดไวโดย
กฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2507 และฉบับที่แกไข 
  ขอ 24 เมื่อมีการอนุญาตใหเขาทําประโยชนหรืออยูอาศัยภายในเขตปาสงวนแหงชาติตาม
ระเบียบนี้แลว ใหผูวาราชการจังหวัดและหรือหนวยงานที่กรมปาไมกําหนดพิจารณาสั่งเจาหนาที่ออกไป
ดําเนินการตรวจสอบและติดตามผลการปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตอยางสม่ําเสมอ และใหเจาหนาที่
จากสวนกลางออกไปดําเนินการตรวจสอบและติดตามผลการปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตอีกทางหนึ่ง
อยางนอยปละ 1 ครั้ง 
  ขอ 25 ในกรณีที่ผูรับอนุญาตถึงแกความตาย หากทายาทหรือผูจัดการมรดกประสงคจะ
ดําเนินการตอไป ใหย่ืนคําขออนุญาต ตามขอ 5  โดยมิชักชา 
  ขอ 26 ผูที่ไดรับอนุญาตใหเขาทําประโยชนหรืออยูอาศัยอยูกอนแลวใหถือวายังคงไดรับ 
อนุญาต และใหถือปฏิบัติตามระเบียบนี้ตอไป 
  ขอ 27 คําขออนุญาตเขาทําประโยชนหรืออยูอาศัยภายในเขตปาสงวนแหงชาติใดอยูใน
ระหวางดําเนินการและยังไมแลวเสร็จในวันที่ระเบียบนี้ใชบังคับใหดําเนินการตอไป  

 
ประกาศ  ณ  วันที่               มกราคม  พ.ศ.  2548 

 
 

(นายฉัตรชัย   รัตโนภาส) 
อธิบดีกรมปาไม 
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(ลงนาม)   ฉัตรชัย  รัตโนภาส 



ป.ส.20 
คําขออนุญาตเขาทําประโยชนหรืออยูอาศัยภายในเขตปาสงวนแหงชาติ 

ตามมาตรา 16 แหงพระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ.2507 
(สําหรับสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ) 

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

วันที่……….เดือน……………………..พ.ศ……. 
  สวนราชการ/รัฐวิสาหกิจ ชื่อ………………………………………………………………… 
ต้ังอยูเลขที่…………….หมูที่………..ถนน………………………..ตําบล/แขวง…………………………….. 
อําเภอ/เขต……………………….จังหวัด……………………….โดย……………………………………….. 
ตําแหนง…………………………………………………………… 
ไดรับมอบหมายใหเปนผูลงชื่อในคําขอหนวยงานตั้งอยูเลขที่…………….ถนน……………………………... 
ตําบล…………………………………………….อําเภอ……………………………จังหวัด………………... 
โทร. ………………………………………… 
  ขอยื่นคําขอตอ..............................................................………………………………… 
ดังมีขอความตอไปนี้ 
  ขอ 1 สวนราชการ/รัฐวิสาหกิจ  ชื่อ………………………………………………………….. 
มีความประสงคจะขออนุญาตเขาทําประโยชนเพื่อ…………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
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 เพื่อประโยชนในการพิจารณาคําขออนุญาต ผูย่ืนคําขอ หรือผูแทนที่ไดรับมอบหมาย 
จะเปนผูนําพนักงานเจาหนาที่ออกไปตรวจสภาพปาในพื้นที่ที่ขอนี้ ตามวัน เวลา ที่เจาหนาที่นัดหมาย และ
จะเปนผูอํานวยความสะดวกแกพนักงานเจาหนาที่ที่ออกไปตรวจสภาพปา 
 

/ขอ 3 ... 
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  ขอ 3 เมื่อไดรับอนุญาตใหเขาทําประโยชนภายในเขตปาสงวนแหงชาติแลว สวนราชการ /
รัฐวิสาหกิจ ชื่อ…………………………………………………………………………………..จะปฏิบัติตาม 
พระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ.2507 และตามเงื่อนไขที่แนบทายหนังสืออนุญาตใหถูกตองทุกประการ 
  ขอ 4 พรอมกับคําขอนี้ ไดแนบหลักฐานตาง ๆ มาดวย ดังนี้ 
           1. สําเนาบัตรประจําตัวขาราชการหรือรัฐวิสาหกิจ 
           2. รายละเอียดของโครงการที่ขออนุญาต 
           3. แผนที่ระวางของกรมแผนที่ทหาร มาตราสวน 1 : 50,000 แสดงบริเวณพื้นที่ที่ขอ
อนุญาตและพื้นที่ขางเคียงที่ติดตอกับพื้นที่ที่ขอ 
           4. หนังสือแสดงวา เปนผูที่ไดรับมอบอํานาจใหดําเนินการแทนสวนราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
           5. รายงานเหตุผลและความจําเปนในการขอใชประโยชน (กรณีพื้นที่มากกวา 20 ไร) 
ซึ่งไดรับความเห็นชอบจากเจาสังกัดระดับกระทรวงหรือผูบัญชาการเหลาทัพแลวแตกรณี 
                                 6. หลักฐานที่แสดงวาไดรับความเห็นชอบจากสภาตําบลหรือองคการบริหารสวน
ตําบลทองที่ที่ปานั้นต้ังอยู 
           7. เอกสารอื่น ๆ ไดแก…………………………………………………………………….. 
 
 
 

(ลงชื่อ) ….………………………………..ผูย่ืนคําขอ 
 
 
 
 

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

 
 



ป.ส.21 
คําขออนุญาตเขาทําประโยชนหรืออยูอาศัยภายในเขตปาสงวนแหงชาติ 

ตามมาตรา 16 แหงพระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ.2507 
(สําหรับบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ซึ่งไมใชสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ) 

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

วันที่……….เดือน……………………..พ.ศ……. 
  ขาพเจา………………………………………………..อายุ………..ป สัญชาติ…………… 
อาชีพ……………………………มีภูมิลําเนาอยูบานเลขที่…………….หมูที่……….ซอย………………….. 
ถนน………..…………………..ตําบล/แขวง……………………………..อําเภอ/เขต………………………
จังหวัด………………….………………….โทร…………………………………… 
เปนผูมีอํานาจลงชื่อแทนนิติบุคคล  ชื่อ…………………………………..…………………………………… 
ต้ังอยูที่….…………….…………………………….………………………………………………………… 
…………………………………………….…………………………………………………..………………. 
มีเอกสารแสดงฐานะการเปนนิติบุคคลและเปนผูมีอํานาจลงชื่อแทนนิติบุคคลตามที่แนบทายคําขอ 
  ขอยื่นคําขอตอ.......................................................................………………………… 
ดังมีขอความตอไปนี้ 
  ขอ 1 ขาพเจามีความประสงคจะขออนุญาตเขาทําประโยชนเพื่อ………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………… 
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 ในการยื่นคําขอนี้ ขาพเจารับรองจะเปนผูนําหรือมอบใหผูแทนเปนผูนําพนักงาน   
เจาหนาที่ออกไปตรวจสภาพปาในพื้นที่ที่ขอนี้ ตามวัน เวลา ที่เจาหนาที่นัดหมาย  
 
 

/ขอ 3… 
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  ขอ 3 เมื่อขาพเจาไดรับอนุญาตใหเขาทําประโยชนภายในเขตปาสงวนแหงชาติแลว 
ขาพเจารับรองจะปฏิบัติตามพระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ.2507 และตามเงื่อนไขที่แนบทายหนังสือ
อนุญาตใหถูกตองทุกประการ 
  ขอ 4 เพื่อเปนหลักฐานในการขออนุญาต ขาพเจาไดวางเงินมัดจํา  หรือไดสงมอบหนังสือ   
คํ้าประกันของธนาคารที่เชื่อถือไดพรอมคําขอนี้   ตามจํานวนเนื้อที่ที่ขออนุญาต   ในอัตราเทากับอัตรา
คาธรรมเนียมหนังสืออนุญาตตามกฎหมายวาดวยปาสงวนแหงชาติ    ไรละ………..…...บาท    รวมเปนเงิน
จํานวน…………………บาท (………………………………………….) ไวแลวในวันยื่นคําขอนี้  ตามใบเสร็จ 
รับเงิน ฉบับที่……….. เลมที่………….ลงวันที่………เดือน……………………….. พ.ศ. ……………….. 
 (หนังสือคํ้าประกันของธนาคารนั้น ใหทําตามแบบที่ธนาคารกําหนดและกรมปาไมเห็นชอบดวย) 
  ขอ 5 เมื่ออธิบดีกรมปาไมโดยอนุมัติรัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม ไดออกหนังสืออนุญาตใหขาพเจาเขาทําประโยชนหรืออยูอาศัยในเขตปาสงวนแหงชาติแลว 
ขาพเจายินยอมใหนําเงินมัดจําที่ไดวางไวตามขอ 4 มาหักกลบลบหนี้กับคาธรรมเนียมหนังสืออนุญาตนั้นได
ทันที  และเมื่อหักกลบลบหนี้กันแลว  หากเงินมัดจํายังขาดเทาใด ขาพเจาจะนํามาชําระเพิ่มจนครบถวน  
ใหเสร็จสิ้นภายในกําหนด  30  วัน  นับจากวันที่เจาหนาที่ไดแจงจํานวนเงินที่จะตองชําระใหขาพเจาทราบ 
เพื่อรับมอบหนังสืออนุญาต มิฉะนั้น ใหถือวาขาพเจาสละสิทธิ์ในการขอเขาทําประโยชนหรืออยูอาศัยภายใน
เขตปาสงวนแหงชาติตามคําขอ   กับทั้งสละสิทธิ์ที่จะขอรับเงิน มัดจําที่วางไวคืนดวย 
  ขอ 6 เงินมัดจําตามขอ 4 ไมเปนขอผูกพันวา ขาพเจาจะตองไดรับอนุญาต หากขาพเจา
ไมไดรับอนุญาตตามที่ขอ  หรือกรณีมีเงินมัดจําเหลือจายหลังจากที่หักกลบลบหนี้ตาม ขอ 5 แลว ขาพเจา
จะขอรับเงินมัดจําตามจํานวนที่ไดวางไว  หรือเฉพาะจํานวนที่เหลือจายดังกลาว แลวแตกรณีคืน  โดยไมคิด
ดอกเบี้ยหรือผลประโยชนอ่ืนใดทั้งสิ้น 
  ขอ 7 พรอมกับคําขอนี้  ขาพเจาไดแนบหลักฐานตาง ๆ มาดวย ดังนี้ 
           1. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือสําเนาบัตรประจําตัวตามกฎหมายกําหนด 
           2. สําเนาทะเบียนบาน 
           3. สําเนาหลักฐานการจดทะเบียนนิติบุคคล  หรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล 
           4. แผนที่สังเขปหรือแผนที่ระวางของกรมแผนที่ทหาร มาตราสวน 1 : 50,000 แสดง
บริเวณพื้นที่ที่ขออนุญาตและพื้นที่ติดตอขางเคียง 
           5. กรณีพื้นที่ที่ขออนุญาตมีเนื้อที่เกิน  20  ไร  ใหแนบเอกสารแสดงรายละเอียดโครงการ
ที่ขออนุญาต  พรอมแผนและผังแสดงการใชพื้นที่ 
 
          /6. หลักฐาน… 
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6. หลักฐานที่แสดงวาไดรับความเห็นชอบจากสภาตําบลหรือสภาองคการบริหาร
สวนตําบลหรือสภาเทศบาลทองที่ที่ปานั้นต้ังอยู 
           7. หนังสือมอบอํานาจ  (ถามี) 
           8. เอกสารอื่น ๆ ไดแก…………………………………………………………………….. 
 
 
 

(ลงชื่อ) ….………………………………..ผูย่ืนคําขอ 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ป.ส.22 
รายงานการตรวจสภาพปาท่ีมีผูขออนุญาตเขาทําประโยชนหรืออยูอาศัยภายในเขต 
ปาสงวนแหงชาติ ตามมาตรา 16 แหงพระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ.2507 

-------------------------------- 
  1. ชื่อผูขอ (ถาผูขอเปนสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ  ใหระบุชื่อสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจนั้น 
ถาผูขอเปนบุคคลใหระบุชื่อ…………………………………………………………………….อายุ…………...ป 
สัญชาติ………………อาชีพ……………………มีภูมิลําเนาอยูบานเลขที่…………ซอย………………………. 
ถนน………..……………..หมูที่……..ตําบล/แขวง………………………….อําเภอ/เขต………………………... 
จังหวัด……………………………………….) 
  2. ชื่อปา  (ใหระบุวาพื้นที่ที่ขออยูในเขตปาสงวนแหงชาติ หรือปาที่คณะรัฐมนตรีมีมติใหรักษา
ไวเปนสมบัติของชาติ หรือปาที่จําแนกไวเพื่อการใดหรือไม กําหนดโดยกฎกระทรวง หรือตามกฎหมายใด ใหคัด
สําเนาพรอมทั้งแผนที่ทายกฎกระทรวงหรือมติคณะรัฐมนตรีแลวแตกรณี ประกอบรายงานดวย) 
  3. ที่ต้ังของพื้นที่  (ใหระบุวาต้ังอยูในหมูที่  ตําบล  อําเภอ  และจังหวัดใด  พรอมกับลงจุดพิกัด
ดวยเครื่อง  G.P.S. แสดงบริเวณที่ขออนุญาตทุกดานในแผนที่ระวางของกรมแผนที่ทหาร มาตราสวน 1 : 50,000  
หรือแผนที่มาตราสวนที่เหมาะสมใหเห็นไดชัดเจน พรอมกับระบุหมายเลขระวางรวมทั้งแสดงจุดที่ต้ังและพื้นที่
ขางเคียงในแผนที่ทายกฎกระทรวงที่กําหนดปานั้นใหเปนปาสงวนแหงชาติ,  แผนที่แสดงการจําแนกเขตการใช
ประโยชนทรัพยากรและที่ดินปาไม,  แผนที่แสดงชั้นคุณภาพลุมน้ํา  และถาเปนปาชายเลน ใหแสดงในแผนที่การ
จําแนกเขตการใชประโยชนที่ดินในพื้นที่ปาชายเลนดวย) 
  4. เนื้อที่  (ใหระบุเปนไร งาน และตารางวา) 
  5. อาณาเขตและเขตที่ติดตอพื้นที่ที่ขอ  (ใหแสดงอาณาเขต และเขตติดตอไวทุกดานใหชัดเจน
วาทิศไหนจดอะไร เชน ภูเขา ลําหวย หรือติดตอกับอะไร มีความกวาง ยาว ดานละเทาใด และแสดงดวยวาพื้นที่
ขางเคียงมีผูใดเปนเจาของหรือผูครอบครองและเปนที่ของรัฐประเภทใด เชน ใหเชาหรือละทิ้ง มีสภาพปาอยางใด) 
  6. ลักษณะภูมิประเทศ  (ใหระบุวาเปนที่ราบ เนินเขา ภูเขา หรือที่ราบลุม มีความลาดชันและ
สูงจากระดับน้ําทะเลประมาณเทาใด มีชนิดดินและหินเปนประเภทใด มีลําหวยอะไร ไหลผานและมีน้ําไหล
ตลอดปหรือไม ถามีไหลลงสูลําน้ําที่สําคัญอะไรบางและเปนระยะทางประมาณเทาใด อยูในพื้นที่ลุมน้ําใดชั้นที่
เทาใดตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวัน เดือน และปใด และใหทําการถายภาพสีแสดงสภาพพื้นที่ที่ทําการตรวจ
สภาพปาตรงกลางแปลงที่ขออนุญาตและกระจายออกทั้ง 8 ทิศ รวมแลวไมนอยกวา 9 ภาพ ประกอบรายงาน
ดวย) 
  7. ชนิดของปาและสภาพปา  (ใหระบุวาเปนปาชนิดใด มีสภาพปาเปนอยางไร มีไมมีคาที่มี
ลักษณะสมบูรณเหลืออยูมากนอยเพียงใด และปานั้นยากที่จะกลับฟนคืนดีไดตามธรรมชาติหรือไม เคยผาน
การแผวถางมากอนหรือไม อยางไร หากหมดสภาพปาแลว ใหระบุดวยวาเนื่องมาจากสาเหตุใด) 

 
/8.  พันธุไม… 
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  8. พันธุไมที่ขึ้นอยู  (ใหระบุวาการแพรพันธุเปนไปตามธรรมชาติหรือไม ดีเลวอยางไร ชนิด
ของพันธุไมที่สําคัญและไมสําคัญมีปริมาณมากนอยเพียงใด  ใหทําการสํารวจทั่วทั้งพื้นที่ที่ขออนุญาตหรือ
ใหทําการสํารวจโดยวิธีทําแปลงตัวอยาง  แบบ  Line Plot  ใหกระจายทั่วทั้งพื้นที่ไมนอยกวารอยละหาของ
พื้นที่ที่ขอ แลวจัดทําบัญชีแสดงชนิดและขนาดของไมหวงหามที่มีขนาดความโตตั้งแต 50 เซนติเมตร ขึ้นไป 
วัดโดยรอบลําตนตรงที่สูง 1.30 เมตร  ถาเปนปาชายเลนใหแสดงรายละเอียดจํานวนลูกไมแตละชนิดที่มี
ขนาดความสูงต้ังแต 2 เมตรขึ้นไป และไมที่มีขนาดความโตตั้งแต 15 เซนติเมตร ขึ้นไป (การวัดขนาดความโต 
หากไมมีคอราก ใหวัดเสนรอบวงตรงที่สูงเหนือคอรากขึ้นไป 20 เซนติเมตร  แตถาไมไมมีคอราก ใหวัดเสน
รอบวงตรงที่สูงเหนือพื้นดิน 1.30 เมตร)  พรอมกับแผนที่แสดงบริเวณที่สํารวจนับไมดวย) 
  9. สิ่งแวดลอมขางเคียง  (ใหระบุวาอยูหางจากหมูบาน วัด สํานักสงฆ ถนน ฯลฯ เปน
ระยะทางประมาณเทาใด) 
  10. ประกาศปดปา  (ใหระบุวาอยูในพื้นที่ที่กองทัพภาคหรือสํานักนายกรัฐมนตรีประกาศ
ปดปาหรือไม ถาอยูในพื้นที่ตามประกาศดังกลาว ไดรับอนุญาตจากผูมีอํานาจแลวหรือไม ใหแนบหลักฐาน
การอนุญาตประกอบรายงานดวย) 
  11. การอนุรักษปา  (ใหระบุวาเปนเขตอุทยานแหงชาติ หรือเขตรักษาพันธุสัตวปา หรือ
พื้นที่ปลูกสรางสวนปาของรัฐ หรือเปนพื้นที่ที่ใชในการศึกษาคนควาทดลองทางวิชาการของกรมปาไมหรือ
ของกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืชหรือไม  ถาอยูในพื้นที่ดังกลาวใหแนบหลักฐานพรอมทั้งแผนที่
ประกอบรายงานดวย) 
  12. อันตรายที่มีตอปานี้  (ใหระบุภัยจากธรรมชาติ เชน สัตว แมลง หรือจากการกระทําของ
มนุษย  มีมากนอยเพียงใดหรือไม หากอนุญาตแลวจะมีผลในทางระงับยับย้ังภัยที่จะเกิดขึ้นไดบางหรือไม 
มากนอยเพียงใด) 
  13. การใชประโยชนในพื้นที่  (ใหระบุวาบริเวณใกลเคียงหรือแหงเดียวกับที่ขอนี้ เคยมีการ
อนุญาตหรืออนุมัติใหผูใดทําการใด เมื่อวัน เดือน ปใด  ถาเคยมีการอนุญาตและการอนุญาตนั้นยังมีอายุอยู 
ใหระบุวามีอยูก่ีรายและหมดอายุเมื่อใด ใหแสดงไวในแผนที่ ตามขอ 2 ดวย) 
  14. การสํารวจพื้นที่ขอประทานบัตรทับพื้นที่ปาไม  (หากเปนการขออนุญาตเพื่อวัตถุประสงค
อ่ืน ใหขามไปขอ 15 แตถาเปนการขออนุญาตเพื่อการทําเหมืองแร ใหระบุคําขอประทานบัตรหรือประทาน
บัตรตามที่ฝายพนักงานอุตสาหกรรมแรประจําทองที่แจงมา  พรอมกับระบุชนิดของแร วิธีการทําเหมืองแร มี
ปริมาณแรเทาใด คิดเปนมูลคาเทาใด หากมีการทําเหมืองแรออกมาจะทําใหรัฐไดคาภาคหลวงแรเทาใด จะ
ใชเสนทางใดในการดําเนินกิจการและจําเปนตองกอสรางเสนทางขึ้นใหมหรือไม มีไมหวงหามตามขอ 8 
จํานวน  ก่ีตน ปริมาตรกี่ลกูบาศกเมตร คิดเปนคาภาคหลวงไมไดเทาใด โดยใหทําการสํารวจทั่วทั้งพื้นที่ที่ขอ 
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อนุญาตและหากจําเปนตองกันพื้นที่บริเวณที่ยังคงมีตนไมขึ้นอยูหนาแนน  ใหระบุในแผนที่คําขอประทานบัตร
และ แผนที่แสดงจุดที่ต้ังใหชัดเจนดวยวาสวนที่กันออกมีเนื้อที่เทาใด) 
  15. วัน เดือน ป ที่ทําการตรวจสภาพปา  (ใหระบุวัน เดือน ป ที่เขาทําการตรวจสภาพปา และ
วัน เดือน ป ที่ตรวจสภาพปาเสร็จสิ้น) 
  16. ความเห็นของผูตรวจสภาพปา  (ใหพิจารณาวา ถาอนุญาตแลวจะไดรับประโยชนอยางไร
บาง และปาไมจะไดรับความเสียหายมากนอยเพียงใด หรือจะไดประโยชนแกปาไมเพิ่มขึ้นอยางไร สมควร
อนุญาตหรือไม ดวยเหตุผลใด) 
 
 
      (ลงชื่อ) ………………………………….ผูนําตรวจสภาพปา 
      ตําแหนง…………………………………… 
 
      (ลงชื่อ)…………………………………..ผูตรวจสภาพปา  
      ตําแหนง…………………………………… 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

ป.ส.23 
หนังสืออนุญาตใหเขาทําประโยชนหรืออยูอาศัยภายในเขตปาสงวนแหงชาติ 

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

เลมที่……….       ที่ทําการ…………………………………. 

ฉบับที่………..      วันที่……….เดือน………………….พ.ศ………… 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 16 แหงพระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ   พ.ศ. 2507 และ
พระราชกฤษฎีกาโอนกรมปาไม กระทรวงเกษตรและสหกรณ ไปเปนกรมปาไม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมและปรับปรุงอํานาจหนาที่และกิจการ ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง กรมปาไม และ
กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2546  อธิบดี
กรมปาไม โดยอนุมัติ  รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  เมื่อวันที่ ..……...
เดือน......................พ.ศ..........…... 
  อนุญาตให…………..……………………………….. อายุ………. ป สัญชาติ…………….. 
มีภูมิลําเนาอยูบานเลขที่……..…….. หมูที่………. ซอย………………………… ถนน……………………... 
ตําบล/แขวง ………………………….. อําเภอ/เขต………………………….. จังหวัด…………………….…. 
เขาทําประโยชนหรืออยูอาศัยภายในเขตปาสงวนแหงชาติ ปา…………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………… 
ในทองที่ตําบล………………………..…อําเภอ………....………………จังหวัด…………………………… 
เพื่อ ……………………………………………………………………………………………………………. 
เนื้อที่….………..……ไร…..……….งาน……….….ตารางวา  จนถึงวันที่……….เดือน……………….……
พ.ศ……………….. ตามแผนที่สังเขปทายหนังสืออนุญาตนี้  โดยมีอาณาเขตดังตอไปนี้ 
  ทิศเหนือ จด………………………………………….วัดได………………เมตร 
  ทิศตะวันออก จด………………………………………….วัดได………………เมตร 
  ทิศใต  จด………………………………………….วัดได………………เมตร 
  ทิศตะวันตก จด………………………………………….วัดได………………เมตร 
  ผูรับอนุญาตจะตองปฏิบัติตามเงื่อนไขที่แนบทายหนังสืออนุญาตนี้ 
 
 
      (ลงชื่อ) ………………..……………………...ผูอนุญาต 
       (…………………………………….) 
      ตําแหนง……………………………………… 
 



เง่ือนไขแนบทายหนังสืออนุญาต 
 
  ใหผูรับอนุญาตเขาทําประโยชนเพื่อทําเหมืองแรภายในเขตปาสงวนแหงชาติ ตามหนังสือ
อนุญาต ฉบับที่……... เลมที่……….. ลงวันที่………. เดือน…………………….. พ.ศ……….. ปฏิบัติตาม
เงื่อนไขดังตอไปนี้ 
  1. ตองไมทําการหรือยินยอมใหตัวแทน คนงาน หรือลูกจางกระทําการอยางหนึ่งอยางใดให
เปนการเสื่อมเสียแกสภาพปา  ไม หรือของปา นอกเขตพื้นที่ที่ไดรับอนุญาต บริเวณพื้นที่ติดตอใกลเคียงกัน 
  2. ตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยปาสงวนแหงชาติหรือกฎหมายวาดวยการปาไม 
ตลอดจนกฎกระทรวง ขอกําหนด ประกาศ ระเบียบ ขอบังคับ หรือเงื่อนไข ซึ่งออกตามกฎหมายดังกลาวทั้ง
ที่ใชอยูในขณะนี้และที่จะประกาศใชบังคับตอไป ซึ่งทางราชการไดแจงใหทราบเพื่อปฏิบัติแลว 
  3. ตองจัดทําปายถาวรที่มีขนาดโตไมนอยกวา 60 x120 เซนติเมตร ติดไวใกลเสนทาง ณ 
จุดที่ผานเขาพื้นที่ที่ไดรับอนุญาตใหเห็นไดชัดเจน โดยระบุขอความไวที่ปายวา “…………………………… 
……………………………………………………….ไดรับอนุญาตใหใชพื้นที่แหงนี้ตามกฎหมายวาดวยการ 
ปาไมแลว”  ใหแลวเสร็จภายในกําหนด 180 วัน นับจากวันที่ไดรับหนังสืออนุญาต หากผูรับอนุญาตไม     
จัดทําปาย ใหเรียกปรับผูรับอนุญาตเปนจํานวนเงิน 2,000 บาท และอีกวันละ 100 บาท นับต้ังแตวันที่
จังหวัดแจงใหผูรับอนุญาตทราบ จนกวาจะทําเสร็จ 
  4. ตองจัดทําหลักเขตหรือเครื่องหมายหรือปลูกตนไมชนิดเดียวกันเปนการแสดงแนวเขต
พื้นที่ที่ไดรับอนุญาตไวทุกดานใหเห็นไดอยางชัดเจน ใหแลวเสร็จภายในกําหนด 180 วัน นับจากวันที่ไดรับ
หนังสืออนุญาต  หากผูรับอนุญาตไมจัดทํา ใหเรียกปรับผูรับอนุญาตเปนจํานวนเงิน 2,000 บาท  และอีก   
วันละ 100 บาท  นับต้ังแตวันที่จังหวัดแจงใหผูรับอนุญาตทราบ จนกวาจะทําเสร็จ 
  5. ตองใชพื้นที่ที่ไดรับอนุญาตเพื่อกิจการและโครงการที่ขออนุญาตเทานั้น จะนําไปใชใน
กิจการอ่ืนมิได 
  6. ตองยินยอมใหพนักงานเจาหนาที่เขาไปตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขการอนุญาตใน
พื้นที่ที่ไดรับอนุญาตไดทุกเวลา ในระหวางพระอาทิตยขึ้นถึงพระอาทิตยตก และผูรับอนุญาตจะตองเปน    
ผูนําตรวจ หากผูรับอนุญาตไมสามารถนําพนักงานเจาหนาที่ตรวจสอบดวยตนเองได ตองมอบอํานาจเปน
หนังสือใหผูหนึ่งผูใดเปนผูดําเนินการแทน โดยผูรับอนุญาตหรือผูรับมอบอํานาจจะตองอํานวยความสะดวก
ตามควรแกกรณี และใหปฏิบัติตามที่พนักงานเจาหนาที่ผูมีอํานาจไดสั่งเปนหนังสือใหปฏิบัติเพื่อใหเปนไป
ตามเงื่อนไขที่กําหนดไว 

 7. ตองคอยสอดสองตรวจตราระมัดระวังมิใหมีการบุกรุกแผวถางปาในพื้นที่ที่ไดรับ
อนุญาตและบริเวณติดตอใกลเคียง ถามีการกระทําอันเปนความผิดตามกฎหมายวาดวยปาสงวนแหงชาติ
หรือกฎหมายวาดวยการปาไม  ผูรับอนุญาตตองแจงใหพนักงานเจาหนาที่แหงทองที่ทราบทันที  หากพนักงาน 
 

/เจาหนาที่... 



- 2 - 

 
เจาหนาที่ตรวจพบวามีความเสียหายเกิดขึ้นโดยที่ผูรับอนุญาตควรจะทราบ แตละเลยมิไดแจงใหทราบ ผูรับ
อนุญาตจะตองรับผิดชอบดวย 
  8. ตองดําเนินการเอง ในกรณีที่จําเปนอาจมอบหมายใหผูหนึ่งผูใดเปนผูดําเนินการแทนได 
แตถาเกิดความเสียหายใด ๆ ขึ้น ผูรับอนุญาตตองรับผิดชอบในฐานะเปนผูดําเนินการเองทั้งสิ้น 
  9. ตองแจงเวลาที่จะเขาทําการขุดแร  พรอมกับสงแผนที่แสดงขอบเขตที่ไดรับอนุญาต 
ประทานบัตรและบริเวณที่จะทําการขุดหาแรแตละคราว ใหจังหวัดหรือหนวยงานที่กรมปาไมกําหนดทราบ
ลวงหนากอนเปนเวลาไมนอยกวา 6 เดือน เพื่อพิจารณาเกี่ยวกับการทําไมออกจากพื้นที่ดังกลาว 
  10. ตองจัดการถม  หรือกลบหลุม  หรือขุมที่เกิดขึ้นจากการทําเหมืองแรในพื้นที่ที่ไดรับ
อนุญาตหาแรหมดแลวของแตละแนว  หรือเขตแปลงที่กําหนดใหหาแรหรือสํารวจแร โดยคํารับรองของ
พนักงานอุตสาหกรรมแรประจําทองที่ใหเปนที่ราบหรือลักษณะเหมือนเดิมพอที่จะปลูกตนไมได  เวนแต
ไดรับอนุญาตจากจังหวัดหรือหนวยงานที่กรมปาไมกําหนด ใหปรับปรุงเปนอางเก็บน้ํา  หากผูรับอนุญาต  
ไมจัดทําใหแลวเสร็จภายในกําหนด 30 วัน  นับจากวันที่ไดรับแจง ใหเรียกปรับผูรับอนุญาตในอัตราไรละ 
5,000 บาท 
  11. ตองจัดทําเขื่อนเพื่อกักเก็บมูลดินทราย และปองกันตะกอนขุนขนไมใหไหลลงลําหวย
  12. ตองทําการปลูกปาชดเชยและบํารุงรักษาปาที่ปลูกในจํานวนสามเทาของพื้นที่ที่เปด
การทําเหมืองแรตามที่จังหวัดกําหนดภายในระยะเวลาที่ไดรับอนุญาตหรือเมื่อจังหวัดแจงใหปฏิบัติ 
  ถาผูรับอนุญาตไมสามารถทําการปลูกปาชดเชยและบํารุงรักษาปาที่ปลูกตามวรรคกอนได 
ใหผูรับอนุญาตทําหนังสือชี้แจงเหตุผลความจําเปนและมอบเงินคาปลูกปาตามอัตราที่กรมปาไมกําหนดให
จังหวัดหรือหนวยงานที่กรมปาไมกําหนด เพื่อใหกรมปาไมสั่งพนักงานเจาหนาที่ทําการปลูกปาใหแทน 
  13. ตองปองกันและแกไขปญหาความเดือดรอนรําคาญ หรือความเสียหายทางสุขอนามัย
และทรัพยสินของประชาชนสวนรวม อันเกิดจากการใชพื้นที่เพื่อดําเนินกิจการของผูรับอนุญาต 

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

15. เมื่อครบอายุการอนุญาตหรือถูกเพิกถอนการอนุญาตใหผูรับอนุญาตเคลื่อนยายทรัพยสิน
หรือสิ่งกอสรางของผูรับอนุญาตออกจากพื้นที่ที่ไดรับอนุญาตใหเสร็จสิ้นภายใน 90 วันนับแตวันที่ครบอายุ 
 

/การอนุญาต... 
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การอนุญาตหรือวันที่ถูกเพิกถอนการอนุญาต หากพนกําหนดแลวไมดําเนินการหรือดําเนินการไมเสร็จสิ้น
ผูรับอนุญาตสละสิทธิ์ในทรัพยสินหรือสิ่งกอสรางนั้นใหเปนของกรมปาไม 
  16. ตองวางเงินมัดจําหรือสงมอบหนังสือคํ้าประกันของธนาคารที่เชื่อถือได  กอนรับมอบ
หนังสืออนุญาต  เพื่อเปนหลักประกันในการแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการ  
ดังกลาว  ในอัตราคําขอละ  200,000  บาท  (สองแสนบาทถวน)  หากผูรับอนุญาตไมสามารถแกไข
ผลกระทบสิ่งแวดลอมได  ผูรับอนุญาตยินยอมใหกรมปาไม ปรับหรือเรียกรองจากธนาคารผูออกหนังสือ 
คํ้าประกันภายในวงเงินดังกลาวทั้งหมด หรือบางสวน  แลวแตกรมปาไม  เห็นสมควร 
  17. หากผูรับอนุญาตไมปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดไวจนเกิดความเสียหายขึ้น หรือเมื่อได
มีการเรียกปรับผูรับอนุญาตตามเงื่อนไขดังกลาวขางตนแลว ผูรับอนุญาตยังไมปฏิบัติใหเปนไปตามเงื่อนไข
อีก อธิบดีกรมปาไมอาจสั่งพักใชหนังสืออนุญาตมีกําหนดไมเกิน 60 วัน นับจากวันที่ออกคําสั่ง แลวรายงาน
รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพื่อพิจารณาสั่งเพิกถอนหนังสืออนุญาตเสีย  
ก็ได โดยผูรับอนุญาตจะฟองรองเรียกคาเสียหายในกรณีใด ๆ มิได 
  18. ผูรับอนุญาตไดรับทราบและยินดีที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกลาวขางตนโดยเครงครัด
ทุกประการ หากไมปฏิบัติตามเงื่อนไข ผูรับอนุญาตยินยอมใหทางราชการสั่งพักใชหนังสืออนุญาต หรือเพิกถอน
หนังสืออนุญาตได โดยผูรับอนุญาตจะไมเรียกรองคาเสียหายในกรณีใด ๆ จากทางราชการทั้งทางแพงและ
อาญา 
  19. เงื่อนไขอ่ืน  (ถามี) 
 
 
      (ลงชื่อ) ……………...……………………… ผูอนุญาต 

       (…………………………………….) 

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

       (…………………………………….) 
 
 
 
 
 



เง่ือนไขแนบทายหนังสืออนุญาต 
 
  ใหผูรับอนุญาตเขาทําประโยชนเพื่อสรางทางขนแรจากพื้นที่ประทานบัตรและเพื่อกิจการ
เกี่ยวกับการทําเหมืองแรภายในเขตปาสงวนแหงชาติ ตามหนังสืออนุญาต ฉบับที่……….. เลมที่…….….. 
ลงวันที่………. เดือน…………………….. พ.ศ……….. ปฏิบัติตามเงื่อนไขดังตอไปนี้ 
  1. ตองไมทําการหรือยินยอมใหตัวแทน คนงาน หรือลูกจางกระทําการอยางหนึ่งอยางใดให
เปนการเสื่อมเสียแกสภาพปา ไมหรือของปา นอกเขตพื้นที่ที่ไดรับอนุญาต บริเวณพื้นที่ติดตอใกลเคียงกัน 
  2. ตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยปาสงวนแหงชาติหรือกฎหมายวาดวยการปาไม 
ตลอดจนกฎกระทรวง ขอกําหนด ประกาศ ระเบียบ ขอบังคับ หรือเงื่อนไข ซึ่งออกตามกฎหมายดังกลาวทั้ง
ที่ใชอยูในขณะนี้และที่จะประกาศใชบังคับตอไป ซึ่งทางราชการไดแจงใหทราบเพื่อปฏิบัติแลว 
  3. ตองจัดทําปายถาวรที่มีขนาดโตไมนอยกวา 60x120 เซนติเมตร ติดไวใกลเสนทาง ณ 
จุดที่ผานเขาพื้นที่ที่ไดรับอนุญาตใหเห็นไดชัดเจน โดยระบุขอความไวที่ปายวา “…………………………… 
……………………………………………………….ไดรับอนุญาตใหใชพื้นที่แหงนี้ตามกฎหมายวาดวยการ 
ปาไมแลว”  ใหแลวเสร็จภายในกําหนด 180 วัน นับจากวันที่ไดรับหนังสืออนุญาต หากผูรับอนุญาตไม    
จัดทําปาย ใหเรียกปรับผูรับอนุญาตเปนจํานวนเงิน 2,000 บาท และอีกวันละ 100 บาท  นับต้ังแตวันที่
จังหวัดแจงใหผูรับอนุญาตทราบ จนกวาจะทําเสร็จ 
  4. ตองจัดทําหลักเขตหรือเครื่องหมายหรือปลูกตนไมชนิดเดียวกันเปนการแสดงแนวเขต
พื้นที่ที่ไดรับอนุญาตไวทุกดานใหเห็นไดอยางชัดเจน ใหแลวเสร็จภายในกําหนด 180 วัน นับจากวันที่ไดรับ
หนังสืออนุญาต  หากผูรับอนุญาตไมจัดทํา ใหเรียกปรับผูรับอนุญาตเปนจํานวนเงิน 2,000 บาท  และอีก   
วันละ 100 บาท  นับต้ังแตวันที่จังหวัดแจงใหผูรับอนุญาตทราบ จนกวาจะทําเสร็จ 
  5. ตองใชพื้นที่ที่ไดรับอนุญาตเพื่อกิจการและโครงการที่ขออนุญาตเทานั้น จะนําไปใชใน
กิจการอ่ืนมิได 
  6. ตองยินยอมใหพนักงานเจาหนาที่เขาไปตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขการอนุญาตใน
พื้นที่ที่ไดรับอนุญาตไดทุกเวลา ในระหวางพระอาทิตยขึ้นถึงพระอาทิตยตก และผูรับอนุญาตจะตองเปน
ผูนําตรวจ หากผูรับอนุญาตไมสามารถนําพนักงานเจาหนาที่ตรวจสอบดวยตนเองได ตองมอบอํานาจเปน
หนังสือใหผูหนึ่งผูใดเปนผูดําเนินการแทน โดยผูรับอนุญาตหรือผูรับมอบอํานาจจะตองอํานวยความสะดวก 
ตามควรแกกรณี และใหปฏิบัติตามที่พนักงานเจาหนาที่ผูมีอํานาจไดสั่งเปนหนังสือใหปฏิบัติเพื่อใหเปนไป
ตามเงื่อนไขที่กําหนดไว 

7. ตองคอยสอดสองตรวจตราระมัดระวังมิใหมีการบุกรุกแผวถางปาในพื้นที่ที่ไดรับอนุญาต
และบริเวณติดตอใกลเคียง ถามีการกระทําอันเปนความผิดตามกฎหมายวาดวยปาสงวนแหงชาติหรือ
กฎหมายวาดวยการปาไม   ผูรับอนุญาตตองแจงใหพนักงานเจาหนาที่แหงทองที่ทราบทันที  หากพนักงาน 
 

/เจาหนาที่... 
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เจาหนาที่ตรวจพบวามีความเสียหายเกิดขึ้นโดยที่ผูรับอนุญาตควรจะทราบ แตละเลยมิไดแจงใหทราบ ผูรับ
อนุญาตจะตองรับผิดชอบดวย 
  8. ตองดําเนินการเอง ในกรณีที่จําเปนอาจมอบหมายใหผูหนึ่งผูใดเปนผูดําเนินการแทนได 
แตถาเกิดความเสียหายใด ๆ ขึ้น ผูรับอนุญาตตองรับผิดชอบในฐานะเปนผูดําเนินการเองทั้งสิ้น 
  9. ตองทําการปลูกปาชดเชยและบํารุงรักษาปาที่ปลูกในจํานวนสามเทาของพื้นที่ที่ไดรับ
อนุญาตตามที่จังหวัดกําหนด  ภายในระยะเวลาที่ไดรับอนุญาตหรือเมื่อจังหวัดแจงใหปฏิบัติ 
  ถาผูรับอนุญาตไมสามารถทําการปลูกปาชดเชยและบํารุงรักษาปาที่ปลูกตามวรรคกอนได 
ใหผูรับอนุญาตทําหนังสือชี้แจงเหตุผลความจําเปนและมอบเงินคาปลูกปาตามอัตราที่กรมปาไมกําหนดให
จังหวัดหรือหนวยงานที่กรมปาไมกําหนด เพื่อใหกรมปาไมสั่งพนักงานเจาหนาที่ทําการปลูกปาใหแทน 
  10. ตองปองกันและแกไขปญหาความเดือดรอนรําคาญ หรือความเสียหายทางสุขอนามัย
และทรัพยสินของประชาชนสวนรวม อันเกิดจากการใชพื้นที่เพื่อดําเนินกิจการของผูรับอนุญาต 

11. ในกรณีทางกรมปาไม มีความจําเปนตองใชพื้นที่ดังกลาวบางสวน หรือทั้งหมด ผูรับ
อนุญาตยินยอมใหยกเลิกการอนุญาตได โดยไมเรียกรองคาชดเชยหรือคาเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น ซึ่งกรมปาไม
จะแจงใหผูรับอนุญาตทราบกอนไมนอยกวา 180 วัน และผูรับอนุญาตตองเคลื่อนยายทรัพยสินหรือสิ่งกอสราง
ออกจากพื้นที่ที่ไดรับอนุญาตใหเสร็จสิ้นภายใน 90 วันนับจากวันที่กรมปาไมระบุวันที่จะเขาใชพื้นที่ดังกลาว
นั้น หากพนกําหนดแลวไมดําเนินการหรือดําเนินการไมเสร็จสิ้น ผูรับอนุญาตสละสิทธิ์ในทรัพยสินหรือสิ่งกอสราง
นั้นใหเปนของกรมปาไม 

12. เมื่อครบอายุการอนุญาตหรือถูกเพิกถอนการอนุญาตใหผูรับอนุญาตเคลื่อนยายทรัพยสิน
หรือสิ่งกอสรางของผูรับอนุญาตออกจากพื้นที่ที่ไดรับอนุญาตใหเสร็จสิ้นภายใน 90 วันนับแตวันที่ครบอายุ
การอนุญาตหรือวันที่ถูกเพิกถอนการอนุญาต หากพนกําหนดแลวไมดําเนินการหรือดําเนินการไมเสร็จสิ้น   
ผูรับอนุญาตสละสิทธิ์ในทรัพยสินหรือสิ่งกอสรางนั้นใหเปนของกรมปาไม 
  13. ตองวางเงินมัดจํา หรือสงมอบหนังสือคํ้าประกันของธนาคารที่เชื่อถือได กอนรับมอบ
หนังสืออนุญาต เพื่อเปนหลักประกันในการแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการ   
ดังกลาว  ในอัตราคําขอละ  200,000 บาท  (สองแสนบาทถวน)  หากผูรับอนุญาตไมสามารถแกไข
ผลกระทบสิ่งแวดลอมได  ผูรับอนุญาตยินยอมใหกรมปาไม  ปรับหรือเรียกรองจากธนาคารผูออกหนังสือ          
คํ้าประกันภายในวงเงินดังกลาวทั้งหมดหรือบางสวน แลวแตกรมปาไม เห็นสมควร   
  14. หากผูรับอนุญาตไมปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดไวจนเกิดความเสียหายขึ้น หรือเมื่อได
มีการเรียกปรับผูรับอนุญาตตามเงื่อนไขดังกลาวขางตนแลว ผูรับอนุญาตยังไมปฏิบัติใหเปนไปตามเงื่อนไข
อีก อธิบดีกรมปาไมอาจสั่งพักใชหนังสืออนุญาตมีกําหนดไมเกิน 60 วัน นับจากวันที่ออกคําสั่ง แลวรายงาน 
 

/รัฐมนตรี... 
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รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพื่อพิจารณาสั่งเพิกถอนหนังสืออนุญาตเสียก็ได 
โดยผูรับอนุญาตจะฟองรองเรียกคาเสียหายในกรณีใด ๆ มิได 
  15. ผูรับอนุญาตไดรับทราบและยินดีที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกลาวขางตนโดยเครงครัด
ทุกประการ หากไมปฏิบัติตามเงื่อนไข ผูรับอนุญาตยินยอมใหทางราชการสั่งพักใชหนังสืออนุญาต หรือเพิกถอน
หนังสืออนุญาตได โดยผูรับอนุญาตจะไมเรียกรองคาเสียหายในกรณีใด ๆ จากทางราชการทั้งทางแพงและ
อาญา 
  16. เงื่อนไขอ่ืน  (ถามี) 
 
 
      (ลงชื่อ) ……………...…………………… ผูอนุญาต 

       (……………………………….….) 

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

       (…………………………………..) 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เง่ือนไขแนบทายหนังสืออนุญาต 
 
  ใหผูรับอนุญาตเขาทําประโยชนเพื่อทําการ ขุด เก็บ ซึ่ง กรวด ทราย ลูกรัง หรือดิน  ที่มิใช
การทําเหมืองแร ภายในเขตปาสงวนแหงชาติ   ตามหนังสืออนุญาต  ฉบับที่………….. เลมที่……….….. 
ลงวันที่………. เดือน…………………….. พ.ศ. ……….. ปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังตอไปนี้ 
  1. ตองไมทําการหรือยินยอมใหตัวแทน คนงาน หรือลูกจางกระทําการอยางหนึ่งอยางใดให
เปนการเสื่อมเสียแกสภาพปา ไมหรือของปา นอกเขตพื้นที่ที่ไดรับอนุญาต บริเวณพื้นที่ติดตอใกลเคียงกัน 
  2. ตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยปาสงวนแหงชาติหรือกฎหมายวาดวยการปาไม ตลอดจน
กฎกระทรวง ขอกําหนด ประกาศ ระเบียบ ขอบังคับ หรือเงื่อนไข ซึ่งออกตามกฎหมายดังกลาวทั้งที่ใชอยูใน
ขณะนี้และที่จะประกาศใชบังคับตอไป ซึ่งทางราชการไดแจงใหทราบเพื่อปฏิบัติแลว 
  3. ตองจัดทําปายถาวรที่มีขนาดโตไมนอยกวา 60x120 เซนติเมตร ติดไวใกลเสนทาง ณ 
จุดที่ผานเขาพื้นที่ที่ไดรับอนุญาตใหเห็นไดชัดเจน โดยระบุขอความไวที่ปายวา “…………………………… 
……………………………………………………….ไดรับอนุญาตใหใชพื้นที่แหงนี้ตามกฎหมายวาดวยการ 
ปาไมแลว”  ใหแลวเสร็จภายในกําหนด 180 วัน นับจากวันที่ไดรับหนังสืออนุญาต หากผูรับอนุญาตไม    
จัดทําปาย ใหเรียกปรับผูรับอนุญาตเปนจํานวนเงิน 2,000 บาท และอีกวันละ 100 บาท  นับต้ังแตวันที่
จังหวัดแจงใหผูรับอนุญาตทราบ จนกวาจะทําเสร็จ 
  4. ตองจัดทําหลักเขตหรือเครื่องหมายหรือปลูกตนไมชนิดเดียวกันเปนการแสดงแนวเขต
พื้นที่ที่ไดรับอนุญาตไวทุกดานใหเห็นไดอยางชัดเจน ใหแลวเสร็จภายในกําหนด 180 วัน นับจากวันที่ไดรับ
หนังสืออนุญาต  หากผูรับอนุญาตไมจัดทํา ใหเรียกปรับผูรับอนุญาตเปนจํานวนเงิน 2,000 บาท  และอีก   
วันละ 100 บาท  นับต้ังแตวันที่จังหวัดแจงใหผูรับอนุญาตทราบ จนกวาจะทําเสร็จ 
  5. ตองใชพื้นที่ที่ไดรับอนุญาตเพื่อกิจการและโครงการที่ขออนุญาตเทานั้น จะนําไปใชใน
กิจการอ่ืนมิได 
  6. ตองยินยอมใหพนักงานเจาหนาที่เขาไปตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขการอนุญาตใน
พื้นที่ที่ไดรับอนุญาตไดทุกเวลา ในระหวางพระอาทิตยขึ้นถึงพระอาทิตยตก และผูรับอนุญาตจะตองเปน
ผูนําตรวจ หากผูรับอนุญาตไมสามารถนําพนักงานเจาหนาที่ตรวจสอบดวยตนเองได ตองมอบอํานาจเปน
หนังสือใหผูหนึ่งผูใดเปนผูดําเนินการแทน โดยผูรับอนุญาตหรือผูรับมอบอํานาจจะตองอํานวยความสะดวก 
ตามควรแกกรณี และใหปฏิบัติตามที่พนักงานเจาหนาที่ผูมีอํานาจไดสั่งเปนหนังสือใหปฏิบัติเพื่อใหเปนไป
ตามเงื่อนไขที่กําหนดไว 

 7. ตองคอยสอดสองตรวจตราระมัดระวังมิใหมีการบุกรุกแผวถางปาในพื้นที่ที่ไดรับ
อนุญาตและบริเวณติดตอใกลเคียง ถามีการกระทําอันเปนความผิดตามกฎหมายวาดวยปาสงวนแหงชาติ 
 

/หรือกฎหมาย... 
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หรือกฎหมายวาดวยการปาไม  ผูรับอนุญาตตองแจงใหพนักงานเจาหนาที่แหงทองที่ทราบทันที หาก
พนักงานเจาหนาที่ตรวจพบวามีความเสียหายเกิดขึ้นโดยที่ผูรับอนุญาตควรจะทราบ แตละเลยมิไดแจงให
ทราบ ผูรับอนุญาตจะตองรับผิดชอบดวย 
  8. ตองดําเนินการเอง ในกรณีที่จําเปนอาจมอบหมายใหผูหนึ่งผูใดเปนผูดําเนินการแทนได 
แตถาเกิดความเสียหายใด ๆ ขึ้น ผูรับอนุญาตตองรับผิดชอบในฐานะเปนผูดําเนินการเองทั้งสิ้น 
  9. ตองทําการปลูกปาชดเชยและบํารุงรักษาปาที่ปลูกในจํานวนพื้นที่เทากับพื้นที่ที่ไดรับ
อนุญาตตามที่จังหวัดกําหนด  ภายในระยะเวลาที่ไดรับอนุญาตหรือเมื่อจังหวัดแจงใหปฏิบัติ 
  ถาผูรับอนุญาตไมสามารถทําการปลูกปาชดเชยและบํารุงรักษาปาที่ปลูกตามวรรคกอนได 
ใหผูรับอนุญาตทําหนังสือชี้แจงเหตุผลความจําเปนและมอบเงินคาปลูกปาตามอัตราที่กรมปาไมกําหนดให
จังหวัดหรือหนวยงานที่กรมปาไมกําหนด เพื่อใหกรมปาไมสั่งพนักงานเจาหนาที่ทําการปลูกปาใหแทน 
  10. ตองปองกันและแกไขปญหาความเดือดรอนรําคาญ หรือความเสียหายทางสุขอนามัย
และทรัพยสินของประชาชนสวนรวม อันเกิดจากการใชพื้นที่เพื่อดําเนินกิจการของผูรับอนุญาต 

11. ในกรณีทางกรมปาไม มีความจําเปนตองใชพื้นที่ดังกลาวบางสวน หรือทั้งหมด ผูรับ
อนุญาตยินยอมใหยกเลิกการอนุญาตได โดยไมเรียกรองคาชดเชยหรือคาเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น ซึ่งกรมปาไม
จะแจงใหผูรับอนุญาตทราบกอนไมนอยกวา 180 วัน และผูรับอนุญาตตองเคลื่อนยายทรัพยสินหรือสิ่งกอสราง
ออกจากพื้นที่ที่ไดรับอนุญาตใหเสร็จสิ้นภายใน 90 วันนับจากวันที่กรมปาไมระบุวันที่จะเขาใชพื้นที่ดังกลาว
นั้น หากพนกําหนดแลวไมดําเนินการหรือดําเนินการไมเสร็จสิ้น ผูรับอนุญาตสละสิทธิ์ในทรัพยสินหรือ          
สิ่งกอสรางนั้นใหเปนของกรมปาไม 

12. เมื่อครบอายุการอนุญาตหรือถูกเพิกถอนการอนุญาตใหผูรับอนุญาตเคลื่อนยายทรัพยสิน
หรือสิ่งกอสรางของผูรับอนุญาตออกจากพื้นที่ที่ไดรับอนุญาตใหเสร็จสิ้นภายใน 90 วันนับแตวันที่ครบอายุ
การอนุญาตหรือวันที่ถูกเพิกถอนการอนุญาต หากพนกําหนดแลวไมดําเนินการหรือดําเนินการไมเสร็จสิ้น   
ผูรับอนุญาตสละสิทธิ์ในทรัพยสินหรือสิ่งกอสรางนั้นใหเปนของกรมปาไม 
  13. หากผูรับอนุญาตไมปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดไวจนเกิดความเสียหายขึ้น หรือเมื่อได
มีการเรียกปรับผูรับอนุญาตตามเงื่อนไขดังกลาวขางตนแลว ผูรับอนุญาตยังไมปฏิบัติใหเปนไปตามเงื่อนไข
อีก อธิบดีกรมปาไมอาจสั่งพักใชหนังสืออนุญาตมีกําหนดไมเกิน 60 วัน นับจากวันที่ออกคําสั่ง แลวรายงาน
รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพื่อพิจารณาสั่งเพิกถอนหนังสืออนุญาตเสีย   
ก็ได โดยผูรับอนุญาตจะฟองรองเรียกคาเสียหายในกรณีใด ๆ มิได 
  14. ผูรับอนุญาตไดรับทราบและยินดีที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกลาวขางตนโดยเครงครัด
ทุกประการ หากไมปฏิบัติตามเงื่อนไข ผูรับอนุญาตยินยอมใหทางราชการสั่งพักใชหนังสืออนุญาต หรือ 
 

/เพิกถอน... 
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เพิกถอนหนังสืออนุญาตได โดยผูรับอนุญาตจะไมเรียกรองคาเสียหายในกรณีใด ๆ จากทางราชการทั้งทาง
แพงและอาญา 
  15. เงื่อนไขอ่ืน  (ถามี) 
 
 
      (ลงชื่อ) ……………...…………………… ผูอนุญาต 

       (………………………………….) 

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

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



เง่ือนไขแนบทายหนังสืออนุญาต 
 

  ใหผูรับอนุญาตเขาทําประโยชนหรืออยูอาศัย  เพื่อ………………………………………… 
………………………………………………………….. ภายในเขตปาสงวนแหงชาติ   ตามหนังสืออนุญาต  
ฉบับที่…….. เลมที่…….. ลงวันที่……. เดือน……………….. พ.ศ……….. ปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังตอไปนี้ 

  1. ตองไมทําการหรือยินยอมใหตัวแทน คนงาน หรือลูกจางกระทําการอยางหนึ่งอยางใดให
เปนการเสื่อมเสียแกสภาพปา ไมหรือของปา นอกเขตพื้นที่ที่ไดรับอนุญาต บริเวณพื้นที่ติดตอใกลเคียงกัน 
  2. ตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยปาสงวนแหงชาติหรือกฎหมายวาดวยการปาไม 
ตลอดจนกฎกระทรวง ขอกําหนด ประกาศ ระเบียบ ขอบังคับ หรือเงื่อนไข ซึ่งออกตามกฎหมายดังกลาวทั้ง
ที่ใชอยูในขณะนี้และที่จะประกาศใชบังคับตอไป ซึ่งทางราชการไดแจงใหทราบเพื่อปฏิบัติแลว 
  3. ตองจัดทําปายถาวรที่มีขนาดโตไมนอยกวา 60x120 เซนติเมตร ติดไวใกลเสนทาง ณ 
จุดที่ผานเขาพื้นที่ที่ไดรับอนุญาตใหเห็นไดชัดเจน โดยระบุขอความไวที่ปายวา “…………………………... 
……………………………………………………“ ไดรับอนุญาตใหใชพื้นที่แหงนี้ตามกฎหมายวาดวยการ
ปาไมแลว”  ใหแลวเสร็จภายในกําหนด 180 วัน นับจากวันที่ไดรับหนังสืออนุญาต หากผูรับอนุญาตไม    
จัดทําปาย ใหเรียกปรับผูรับอนุญาตเปนจํานวนเงิน 2,000 บาท และอีกวันละ 100 บาท  นับต้ังแตวันที่
จังหวัดแจงใหผูรับอนุญาตทราบ จนกวาจะทําเสร็จ 
  4. ตองจัดทําหลักเขตหรือเครื่องหมายหรือปลูกตนไมชนิดเดียวกันเปนการแสดงแนวเขต
พื้นที่ที่ไดรับอนุญาตไวทุกดานใหเห็นไดอยางชัดเจน ใหแลวเสร็จภายในกําหนด 180 วัน นับจากวันที่ไดรับ
หนังสืออนุญาต  หากผูรับอนุญาตไมจัดทํา ใหเรียกปรับผูรับอนุญาตเปนจํานวนเงิน 2,000 บาท  และอีก   
วันละ 100 บาท  นับต้ังแตวันที่จังหวัดแจงใหผูรับอนุญาตทราบ จนกวาจะทําเสร็จ 
  5. ตองใชพื้นที่ที่ไดรับอนุญาตเพื่อกิจการและโครงการที่ขออนุญาตเทานั้น จะนําไปใชใน
กิจการอ่ืนมิได 
  6. ตองยินยอมใหพนักงานเจาหนาที่เขาไปตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขการอนุญาตใน
พื้นที่ที่ไดรับอนุญาตไดทุกเวลา ในระหวางพระอาทิตยขึ้นถึงพระอาทิตยตก และผูรับอนุญาตจะตองเปน
ผูนําตรวจ หากผูรับอนุญาตไมสามารถนําพนักงานเจาหนาที่ตรวจสอบดวยตนเองได ตองมอบอํานาจเปน
หนังสือใหผูหนึ่งผูใดเปนผูดําเนินการแทน โดยผูรับอนุญาตหรือผูรับมอบอํานาจจะตองอํานวยความสะดวก 
ตามควรแกกรณี และใหปฏิบัติตามที่พนักงานเจาหนาที่ผูมีอํานาจไดสั่งเปนหนังสือใหปฏิบัติเพื่อใหเปนไป
ตามเงื่อนไขที่กําหนดไว 
  7. ตองคอยสอดสองตรวจตราระมัดระวังมิใหมีการบุกรุกแผวถางปาในพื้นที่ที่ไดรับ
อนุญาตและบริเวณติดตอใกลเคียง ถามีการกระทําอันเปนความผิดตามกฎหมายวาดวยปาสงวนแหงชาติ 
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หรือกฎหมายวาดวยการปาไม  ผูรับอนุญาตตองแจงใหพนักงานเจาหนาที่แหงทองที่ทราบทันที  หาก
พนักงานเจาหนาที่ตรวจพบวามีความเสียหายเกิดขึ้นโดยที่ผูรับอนุญาตควรจะทราบ แตละเลยมิไดแจงให
ทราบ ผูรับอนุญาตจะตองรับผิดชอบดวย 
  8. ตองดําเนินการเอง ในกรณีที่จําเปนอาจมอบหมายใหผูหนึ่งผูใดเปนผูดําเนินการแทนได 
แตถาเกิดความเสียหายใด ๆ ขึ้น ผูรับอนุญาตตองรับผิดชอบในฐานะเปนผูดําเนินการเองทั้งสิ้น 
  9. ตองทําการปลูกตนไมชนิดดีมีคาในพื้นที่ที่ไดรับอนุญาตที่พอจะปลูกได ในอัตรา
จํานวน  2  ตนตอหนึ่งไร  หรือในอัตรารอยละ  10  ของจํานวนเนื้อที่ที่ไดรับอนุญาต และตองดูแล
บํารุงรักษาใหเจริญเติบโตอยางดี  ทั้งนี้  ตนไมที่ปลูกจะเปนของรัฐ 
  ถาผูรับอนุญาตไมสามารถทําการปลูกตนไมและบํารุงรักษาตนไมที่ปลูกตามวรรคกอนได 
ใหผูรับอนุญาตทําหนังสือชี้แจงเหตุผลความจําเปนและมอบเงินคาปลูกปาตามอัตราที่กรมปาไมกําหนดให
จังหวัดหรือหนวยงานที่กรมปาไมกําหนด เพื่อใหกรมปาไมสั่งพนักงานเจาหนาที่ทําการปลูกปาใหแทน 
  10. ตองปองกันและแกไขปญหาความเดือดรอนรําคาญ หรือความเสียหายทางสุขอนามัย
และทรัพยสินของประชาชนสวนรวม อันเกิดจากการใชพื้นที่เพื่อดําเนินกิจการของผูรับอนุญาต 

11. ในกรณีทางกรมปาไม มีความจําเปนตองใชพื้นที่ดังกลาวบางสวน หรือทั้งหมด ผูรับ
อนุญาตยินยอมใหยกเลิกการอนุญาตได โดยไมเรียกรองคาชดเชยหรือคาเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น ซึ่งกรมปาไม
จะแจงใหผูรับอนุญาตทราบกอนไมนอยกวา 180 วัน และผูรับอนุญาตตองเคลื่อนยายทรัพยสินหรือสิ่ง       
กอสรางออกจากพื้นที่ที่ไดรับอนุญาตใหเสร็จสิ้นภายใน 90 วันนับจากวันที่กรมปาไมระบุวันที่จะเขาใชพื้นที่
ดังกลาวนั้น หากพนกําหนดแลวไมดําเนินการหรือดําเนินการไมเสร็จสิ้น ผูรับอนุญาตสละสิทธิ์ในทรัพยสิน
หรือสิ่งกอสรางนั้นใหเปนของกรมปาไม 

12. เมื่อครบอายุการอนุญาตหรือถูกเพิกถอนการอนุญาตใหผูรับอนุญาตเคลื่อนยายทรัพยสิน
หรือสิ่งกอสรางของผูรับอนุญาตออกจากพื้นที่ที่ไดรับอนุญาตใหเสร็จสิ้นภายใน 90 วันนับแตวันที่ครบอายุ
การอนุญาตหรือวันที่ถูกเพิกถอนการอนุญาต หากพนกําหนดแลวไมดําเนินการหรือดําเนินการไมเสร็จสิ้น   
ผูรับอนุญาตสละสิทธิ์ในทรัพยสินหรือสิ่งกอสรางนั้นใหเปนของกรมปาไม 
  13. หากผูรับอนุญาตไมปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดไวจนเกิดความเสียหายขึ้น หรือเมื่อได
มีการเรียกปรับผูรับอนุญาตตามเงื่อนไขดังกลาวขางตนแลว ผูรับอนุญาตยังไมปฏิบัติใหเปนไปตามเงื่อนไขอีก
อธิบดีกรมปาไมอาจสั่งพักใชหนังสืออนุญาตมีกําหนดไมเกิน 60 วัน นับจากวันที่ออกคําสั่ง แลวรายงาน
รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพื่อพิจารณาสั่งเพิกถอนหนังสืออนุญาตเสียก็ได 
โดยผูรับอนุญาตจะฟองรองเรียกคาเสียหายในกรณีใด ๆ มิได 
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  14. ผูรับอนุญาตไดรับทราบและยินดีที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกลาวขางตนโดยเครงครัด
ทุกประการ หากไมปฏิบัติตามเงื่อนไข ผูรับอนุญาตยินยอมใหทางราชการสั่งพักใชหนังสืออนุญาต หรือเพิกถอน
หนังสืออนุญาตได โดยผูรับอนุญาตจะไมเรียกรองคาเสียหายในกรณีใด ๆ จากทางราชการทั้งทางแพงและ
อาญา 
  15. เงื่อนไขอ่ืน  (ถามี) 
 
 
      (ลงชื่อ) ……………...…………………… ผูอนุญาต 

       (………………………………….) 

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

       (………………………………….) 
 
 
หมายเหตุ         ในกรณีที่ไดรับอนุญาตใหเขาทําประโยชนหรืออยูอาศัยเพื่อประกอบอาชีพเกษตรกรรมและ 
  เลี้ยงสัตว ซึ่งเปนรายใหญ ใหผูรับอนุญาตปฏิบัติตามเงื่อนไขเพิ่มเติมอีก 1 ขอ  ดังนี้  คือ 
  “ในกรณีที่ภายหลังไดพบแรหรือทรัพยากรอื่นที่รัฐเห็นวาจําเปนตองทําออกอยูในพื้นที่ที่ 
  ไดรับอนุญาตนั้น    ทางราชการขอสงวนสิทธิ์ที่จะนําแรหรือทรัพยากรนั้นออกมาใชเพื่อ 

ประโยชนของรัฐได” 
 

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

 
 
 
 

 



เง่ือนไขแนบทายหนังสืออนุญาต 
 
  ใหผูรับอนุญาตเขาทําประโยชนเพื่อจัดสวนรุกขชาติหรือวนอุทยาน  หรือเพื่อการเพาะเลี้ยง
หรือขยายพันธุสัตวปา  ภายในเขตปาสงวนแหงชาติ   ตามหนังสืออนุญาต  ฉบับที่………... เลมที่…….….. 
ลงวันที่………. เดือน……………….. พ.ศ. ……….. ปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังตอไปนี้ 

  1. ตองไมทําการหรือยินยอมใหตัวแทน คนงาน หรือลูกจางกระทําการอยางหนึ่งอยางใดให
เปนการเสื่อมเสียแกสภาพปา ไมหรือของปา นอกเขตพื้นที่ที่ไดรับอนุญาต บริเวณพื้นที่ติดตอใกลเคียงกัน 
  2. ตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยปาสงวนแหงชาติหรือกฎหมายวาดวยการปาไม 
ตลอดจนกฎกระทรวง ขอกําหนด ประกาศ ระเบียบ ขอบังคับ หรือเงื่อนไข ซึ่งออกตามกฎหมายดังกลาวทั้ง
ที่ใชอยูในขณะนี้และที่จะประกาศใชบังคับตอไป ซึ่งทางราชการไดแจงใหทราบเพื่อปฏิบัติแลว 
  3. ตองจัดทําปายถาวรที่มีขนาดโตไมนอยกวา 60x120 เซนติเมตร ติดไวใกลเสนทาง ณ 
จุดที่ผานเขาพื้นที่ที่ไดรับอนุญาตใหเห็นไดชัดเจน โดยระบุขอความไวที่ปายวา “…………………………… 
……………………………………………………….ไดรับอนุญาตใหใชพื้นที่แหงนี้ตามกฎหมายวาดวยการ 
ปาไมแลว”  ใหแลวเสร็จภายในกําหนด 180 วัน นับจากวันที่ไดรับหนังสืออนุญาต หากผูรับอนุญาตไม    
จัดทําปาย ใหเรียกปรับผูรับอนุญาตเปนจํานวนเงิน 2,000 บาท และอีกวันละ 100 บาท  นับต้ังแตวันที่
จังหวัดแจงใหผูรับอนุญาตทราบ จนกวาจะทําเสร็จ 
  4. ตองจัดทําหลักเขตหรือเครื่องหมายหรือปลูกตนไมชนิดเดียวกันเปนการแสดงแนวเขต
พื้นที่ที่ไดรับอนุญาตไวทุกดานใหเห็นไดอยางชัดเจน ใหแลวเสร็จภายในกําหนด 180 วัน นับจากวันที่ไดรับ
หนังสืออนุญาต  หากผูรับอนุญาตไมจัดทํา ใหเรียกปรับผูรับอนุญาตเปนจํานวนเงิน 2,000 บาท  และอีก   
วันละ 100 บาท  นับต้ังแตวันที่จังหวัดแจงใหผูรับอนุญาตทราบ จนกวาจะทําเสร็จ 
  5. ตองใชพื้นที่ที่ไดรับอนุญาตเพื่อกิจการและโครงการที่ขออนุญาตเทานั้น จะนําไปใชใน
กิจการอ่ืนมิได 
  6. ตองยินยอมใหพนักงานเจาหนาที่เขาไปตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขการอนุญาตใน
พื้นที่ที่ไดรับอนุญาตไดทุกเวลา ในระหวางพระอาทิตยขึ้นถึงพระอาทิตยตก และผูรับอนุญาตจะตองเปน      
ผูนําตรวจ หากผูรับอนุญาตไมสามารถนําพนักงานเจาหนาที่ตรวจสอบดวยตนเองได ตองมอบอํานาจเปน
หนังสือใหผูหนึ่งผูใดเปนผูดําเนินการแทน โดยผูรับอนุญาตหรือผูรับมอบอํานาจจะตองอํานวยความสะดวก 
ตามควรแกกรณี และใหปฏิบัติตามที่พนักงานเจาหนาที่ผูมีอํานาจไดสั่งเปนหนังสือใหปฏิบัติเพื่อใหเปนไป
ตามเงื่อนไขที่กําหนดไว 
  7. ตองคอยสอดสองตรวจตราระมัดระวังมิใหมีการบุกรุกแผวถางปาในพื้นที่ที่ไดรับ
อนุญาตและบริเวณติดตอใกลเคียง ถามีการกระทําอันเปนความผิดตามกฎหมายวาดวยปาสงวนแหงชาติ 
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หรือกฎหมายวาดวยการปาไม  ผูรับอนุญาตตองแจงใหพนักงานเจาหนาที่แหงทองที่ทราบทันที  หาก
พนักงานเจาหนาที่ตรวจพบวามีความเสียหายเกิดขึ้นโดยที่ผูรับอนุญาตควรจะทราบ แตละเลยมิไดแจงให
ทราบ ผูรับอนุญาตจะตองรับผิดชอบดวย 
  8. ตองดําเนินการเอง ในกรณีที่จําเปนอาจมอบหมายใหผูหนึ่งผูใดเปนผูดําเนินการแทนได 
แตถาเกิดความเสียหายใด ๆ ขึ้น ผูรับอนุญาตตองรับผิดชอบในฐานะเปนผูดําเนินการเองทั้งสิ้น 
  9. ในกรณีที่ภายหลังไดพบแรหรือทรัพยากรอื่นที่รัฐเห็นวาจําเปนตองทําออกอยูในพื้นที่
ไดรับอนุญาตนั้น ทางราชการขอสงวนสิทธิ์ที่จะนําแรหรือทรัพยากรนั้น ออกมาใชเพื่อประโยชนของรัฐได 
  10. ตองไมทําใหปาเสียหายหรือเปลี่ยนสภาพไปจากเดิม   เวนแตจะไดรับอนุญาตจาก
พนักงานเจาหนาที่ หากปรากฏวามีการกระทําดังกลาวกอนที่จะไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่  ให
เรียกปรับผูรับอนุญาตในอัตราไรละ 2,000 บาท ถาทําใหตนไมเสียหาย ใหเรียกปรับในอัตราตนละไมเกิน 
500 บาท 
  11. ตองทําการปลูกตนไมชนิดดีมีคาในพื้นที่ที่ไดรับอนุญาตที่พอจะปลูกได ในอัตรา
จํานวน 2 ตนตอหนึ่งไร หรือในอัตรารอยละ 10 ของจํานวนเนื้อที่ที่ไดรับอนุญาต และตองดูแล บํารุงรักษา
ใหเจริญเติบโตอยางดี ทั้งนี้ ตนไมที่ปลูกจะเปนของรัฐ 
  ถาผูรับอนุญาตไมสามารถทําการปลูกตนไมและบํารุงรักษาตนไมที่ปลูกตามวรรคกอนได 
ใหผูรับอนุญาตทําหนังสือชี้แจงเหตุผลความจําเปนและมอบเงินคาปลูกปาตามอัตราที่กรมปาไม กําหนดให
จังหวัดหรือหนวยงานที่กรมปาไมกําหนด เพื่อใหกรมปาไมสั่งพนักงานเจาหนาที่ทําการปลูกปาใหแทน 
  12. ตองปองกันและแกไขปญหาความเดือดรอนรําคาญ หรือความเสียหายทางสุขอนามัย
และทรัพยสินของประชาชนสวนรวม อันเกิดจากการใชพื้นที่เพื่อดําเนินกิจการของผูรับอนุญาต 

13. ในกรณีทางกรมปาไม มีความจําเปนตองใชพื้นที่ดังกลาวบางสวน หรือทั้งหมด ผูรับ
อนุญาตยินยอมใหยกเลิกการอนุญาตได โดยไมเรียกรองคาชดเชยหรือคาเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น ซึ่งกรมปาไม
จะแจงใหผูรับอนุญาตทราบกอนไมนอยกวา 180 วัน และผูรับอนุญาตตองเคลื่อนยายทรัพยสินหรือสิ่ง       
กอสรางออกจากพื้นที่ที่ไดรับอนุญาตใหเสร็จสิ้นภายใน 90 วันนับจากวันที่กรมปาไมระบุวันที่จะเขาใชพื้นที่
ดังกลาวนั้น หากพนกําหนดแลวไมดําเนินการหรือดําเนินการไมเสร็จสิ้น ผูรับอนุญาตสละสิทธิ์ในทรัพยสินหรือ
สิ่งกอสรางนั้นใหเปนของกรมปาไม 

14. เมื่อครบอายุการอนุญาตหรือถูกเพิกถอนการอนุญาตใหผูรับอนุญาตเคลื่อนยายทรัพยสิน
หรือสิ่งกอสรางของผูรับอนุญาตออกจากพื้นที่ที่ไดรับอนุญาตใหเสร็จสิ้นภายใน 90 วันนับแตวันที่ครบอายุ
การอนุญาตหรือวันที่ถูกเพิกถอนการอนุญาต  หากพนกําหนดแลวไมดําเนินการหรือดําเนินการไมเสร็จสิ้น
ผูรับอนุญาตสละสิทธิ์ในทรัพยสินหรือสิ่งกอสรางนั้นใหเปนของกรมปาไม 
 

/15. หากผูรับ... 
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  15. หากผูรับอนุญาตไมปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดไวจนเกิดความเสียหายขึ้น หรือเมื่อได
มีการเรียกปรับผูรับอนุญาตตามเงื่อนไขดังกลาวขางตนแลว ผูรับอนุญาตยังไมปฏิบัติใหเปนไปตามเงื่อนไข
อีก อธิบดีกรมปาไมอาจสั่งพักใชหนังสืออนุญาตมีกําหนดไมเกิน 60 วันนับจากวันที่ออกคําสั่ง  แลวรายงาน
รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพื่อพิจารณาสั่งเพิกถอนหนังสืออนุญาตเสีย  
ก็ได โดยผูรับอนุญาตจะฟองรองเรียกคาเสียหายในกรณีใด ๆ มิได 
  16. ผูรับอนุญาตไดรับทราบและยินดีที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกลาวขางตนโดยเครงครัด
ทุกประการ หากไมปฏิบัติตามเงื่อนไข ผูรับอนุญาตยินยอมใหทางราชการสั่งพักใชหนังสืออนุญาต หรือเพิกถอน
หนังสืออนุญาตได โดยผูรับอนุญาตจะไมเรียกรองคาเสียหายในกรณีใด ๆ จากทางราชการทั้งทางแพงและ
อาญา 
  17. เงื่อนไขอ่ืน  (ถามี) 
 
 
      (ลงชื่อ) ……………...…………………..ผูอนุญาต 

  (…………………………….….) 

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

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

 - ในกรณีที่ไดรับอนุญาตใหเขาทําประโยชนเพื่อการเพาะเลี้ยง  หรือขยายพันธุสัตวปา 
ใหผูรับอนุญาตปฏิบัติตามเงื่อนไขเพิ่มเติมอีก  2  ขอ  ดังนี้  คือ 
  1. ตองรายงานผลการดําเนินงานใหกรมปาไมทราบเปนประจําทุกป  โดยใหนับวันที่  31  
ธันวาคม  เปนวันสิ้นป  ของแตละป 
  2. ตองจัดทําบัญชีแสดงการเพิ่มขึ้น  หรือลดลงของจํานวน  และชนิดของสัตวปาที่ทําการ
เพาะเลี้ยงหรือขยายพันธุ 
 


