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กฎกระทรวง 

การขออนุญาตและการอนุญาตทําประโยชน์ในเขตป่า 
พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕๔  วรรคสอง  มาตรา  ๕๘  วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้  
พุทธศักราช  ๒๔๘๔  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป่าไม้  (ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๑๘  และมาตรา  ๗๕  
วรรคหน่ึง  แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้  พุทธศักราช  ๒๔๘๔  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับเม่ือพ้นกําหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศ   
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

ข้อ ๒ ให้ยกเลิกกฎกระทรวง  ฉบับที่  ๑๖  (พ.ศ.  ๒๔๙๘)  ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้  
พุทธศักราช  ๒๔๘๔  ว่าด้วยการแผ้วถางป่า 

ขอ้ ๓ ในกฎกระทรวงนี้ 
“ทําประโยชน์ในเขตป่า”  หมายความว่า  การทําประโยชน์ในเขตป่า  ตามวัตถุประสงค์ 

ที่กําหนดไว้ในกฎกระทรวงนี้ 
“เกษตรกรรม”  หมายความว่า  การเพาะปลูก  การเลี้ยงสัตว์  และเกษตรกรรมอื่นตามที่

รัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา  ทั้งนี้  ไม่รวมถึงการทําสวนป่า 
“การทําสวนป่า”  หมายความว่า  การปลูกและบํารุงรักษาต้นไม้เพื่อใช้ประโยชนจ์ากเนื้อไม้เป็นหลัก 
“ศาสนสถาน”  หมายความว่า  วัดตามกฎหมายว่าด้วยคณะสงฆ์  มัสยิดตามกฎหมายว่าด้วย

การบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม  วัดบาทหลวงตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะฐานะของวัดบาทหลวงโรมันคาธอลิก  
ในกรุงสยามตามกฎหมาย  หรือสถานที่ประกอบศาสนกิจในนิกายหรือศาสนาอื่น 

“โบราณสถาน”  หมายความว่า  โบราณสถานตามกฎหมายว่าด้วยโบราณสถาน  โบราณวัตถุ  
ศิลปวัตถุ  และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 

“ใบอนุญาต”  หมายความว่า  ใบอนุญาตทําประโยชน์ในเขตป่า 
“หน่วยงานของรัฐ”  หมายความว่า  ราชการส่วนกลาง  ราชการส่วนภูมิภาค  ราชการส่วนท้องถิ่น  

รัฐวิสาหกิจ  องค์การมหาชน  และหน่วยงานอื่นของรัฐ 
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“เจ้าหน้าที่ผู้รับคําขอ”  หมายความว่า  เจ้าหน้าที่ซึ่งได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมป่าไม้ 
ให้เป็นเจ้าหน้าที่ผู้รับคําขออนุญาตทําประโยชน์ในเขตป่า 

“เจ้าหน้าที่ตรวจสภาพป่า”  หมายความว่า  เจ้าหน้าที่ซึ่งได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมป่าไม้
ให้เป็นเจ้าหน้าที่ตรวจสภาพป่าเพื่อการอนุญาตทําประโยชน์ในเขตป่า 

“หน่วยตรวจสภาพป่า”  หมายความว่า  สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้หรือหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย
จากอธิบดีกรมป่าไม้ 

ข้อ ๔ ให้อธิบดีกรมป่าไม้เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งมีอํานาจอนุญาตตามมาตรา  ๕๔ 

หมวด  ๑ 
การขออนุญาต 

 
 

ข้อ ๕ การขออนุญาตทําประโยชน์ในเขตป่า  ต้องมีวัตถุประสงค์อย่างหน่ึงอย่างใด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) เพื่อการสํารวจแร่  การทําเหมืองแร่  การขุดหาแร่รายย่อยและการร่อนแร่  การสร้างทางขนแร่

ออกจากพื้นที่ประทานบัตร  หรือกิจการอันเก่ียวเนื่องกับการทําเหมืองแร่ตามกฎหมายว่าด้วยแร่ 
(๒) เพื่อการสํารวจปิโตรเลียม  การผลิตปิโตรเลียม  การเก็บรักษา  การขนส่ง  หรือกิจการ

อันเก่ียวเนื่องกับการสํารวจหรือผลิตปิโตรเลียมตามกฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียม 
(๓) เพื่อการขุด  เก็บ  ซึ่งทราย  ลูกรัง  หรือดิน  ที่มิใช่การทําเหมืองแร่หรือการขุดหาแร่รายย่อย

และการร่อนแร่ตามกฎหมายว่าด้วยแร่ 
(๔) เพื่อการอยู่อาศัย  หรือประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
(๕) เพื่อการปลูกป่าหรือการทําสวนป่า 
(๖) เพื่อจัดเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ 
(๗) เพื่อการเพาะเลี้ยงหรือขยายพันธุ์สัตว์ป่า 
(๘) เพื่อสร้างศาสนสถาน 
(๙) เพื่อการศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการ 
(๑๐) เพื่อประโยชน์ในทางราชการ 
ข้อ ๖ ผู้ใดประสงค์จะขออนุญาตทําประโยชน์ในเขตป่า  ให้ย่ืนคําขออนุญาตต่ออธิบดี  

กรมป่าไม้  โดยต้องระบุวัตถุประสงค์ในการขออนุญาตให้ชัดเจน  พร้อมด้วยเอกสารหลักฐานตามท่ีระบุไว้
ในแบบคําขอ 

การขออนุญาตเพื่อสร้างวัดตามกฎหมายว่าด้วยคณะสงฆ์  ต้องย่ืนผ่านสํานักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติ  โดยผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเป็นผู้ลงนามในคําขออนุญาต 

เม่ือได้รับคําขออนุญาตตามวรรคหนึ่ง  ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับคําขอออกใบรับคําขอให้แก่ผู้ขออนุญาต
ไว้เป็นหลักฐาน 
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ข้อ ๗ ผู้ขออนุญาตต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม  ดังต่อไปนี้ 
(๑) กรณีบุคคลธรรมดา 
 (ก) มีอายุไม่ต่ํากว่าย่ีสิบปีบริบูรณ์หรือบรรลุนิติภาวะตามกฎหมาย 
 (ข) มีสัญชาติไทย 
 (ค) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
 (ง) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๒) กรณีผู้ขออนุญาตเป็นนิติบุคคลซึ่งไม่ใช่หน่วยงานของรัฐ  นิติบุคคลน้ันต้องจดทะเบียน  

ในประเทศไทย  และต้องไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ของคนต่างด้าวโดยเฉพาะหรือเป็นส่วนใหญ่ 
ในกรณีที่นิติบุคคลนั้นมีผู้ถือหุ้นหรือผู้เป็นหุ้นส่วน  ผู้ถือหุ้นหรือผู้เป็นหุ้นส่วนของนิติบุคคลนั้นต้องมีสัญชาติไทย
เกินสองในสามของจํานวนผู้ถือหุ้นหรือผู้เป็นหุ้นส่วนโดยต้องถือหุ้นเกินกว่าคร่ึงหนึ่งของจํานวนหุ้นทั้งหมด  
และผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคลต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม  (๑) 

นิติบุคคลซึ่งไม่มีคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ตาม  (๒)  ที่ประสงค์จะขออนุญาต
เพื่อการสํารวจแร่หรือการทําเหมืองแร่ตามข้อ  ๑๓  หรือเพื่อการสํารวจปิโตรเลียมหรือการผลิตปิโตรเลียม 
ตามข้อ  ๑๔  ให้ย่ืนเร่ืองต่อหน่วยงานซึ่งมีอํานาจพิจารณาอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยแร่หรือตามกฎหมาย 
ว่าด้วยปิโตรเลียม  เพื่อเสนอเร่ืองต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณายกเว้นหลักเกณฑ์ตาม  (๒)  ได้  ในกรณี
ที่เห็นว่าการอนุญาตดังกล่าวจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจของประเทศ 

ข้อ ๘ ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับคําขอตรวจสอบคําขอและเอกสารหลักฐานตามข้อ  ๖  หากเห็นว่า
เอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วนและถูกต้อง  ให้แจ้งผู้ขออนุญาตเป็นหนังสือเพื่อให้ส่งเอกสารหลักฐาน
เพิ่มเติมให้ครบถ้วนและถูกต้องภายในเวลาที่เจ้าหน้าที่ผู้รับคําขอกําหนดแต่ต้องไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน 
นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง  หากผู้ขออนุญาตไม่ส่งเอกสารหลักฐานภายในเวลาที่กําหนด  ให้ถือว่าคําขออนุญาตน้ัน  
เป็นอันยกเลิกนับแต่วันที่พ้นกําหนดระยะเวลาดังกล่าว  และให้เจ้าหน้าที่ผู้รับคําขอแจ้งเป็นหนังสือ 
ให้ผู้ขออนุญาตทราบ 

กรณีที่ เจ้าหน้าที่ผู้ รับคําขอตรวจสอบแล้วเห็นว่าเอกสารหลักฐานครบถ้วนและถูกต้อง   
ให้ส่งสําเนาคําขอพร้อมเอกสารที่เก่ียวข้องให้หน่วยตรวจสภาพป่าภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับคําขอ
และเอกสารหลักฐานครบถ้วนและถูกต้อง  และให้หน่วยตรวจสภาพป่าจัดทํารายงานพร้อมทั้งความเห็นเบ้ืองต้น
เสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับเอกสารดังกล่าว 

หมวด  ๒ 
หลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสภาพป่า 
 

 

ข้อ ๙ การขออนุญาตทําประโยชน์ในเขตป่าในจังหวัดใด  ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนั้น  
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ออกไปทําการตรวจสภาพป่าร่วมกับเจ้าหน้าที่ตรวจสภาพป่าภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่  
ผู้ว่าราชการจังหวัดได้รับรายงานตามข้อ  ๘  วรรคสอง 
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สําหรับการขออนุญาตทําประโยชน์ในเขตป่าตามมติคณะรัฐมนตรีซึ่งเป็นพื้นที่ที่คณะรัฐมนตรี 
ได้มีมติกําหนดชั้นคุณภาพลุ่มน้ํา  ชั้นที่  ๑  หรือชั้นที่  ๒  หรือในพื้นที่ที่มีความลาดชันเกินสามสิบห้าองศา  
เพื่อการสํารวจแร่หรือการทําเหมืองแร่  หรือเพื่อการสํารวจปิโตรเลียม  หรือการผลิตปิโตรเลียม   
ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและอธิบดีกรมป่าไม้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประเภทท่ัวไปตั้งแต่ระดับอาวุโส  หรือประเภทวิชาการ
ตั้งแต่ระดับชํานาญการ  หรือเจ้าหน้าที่ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการตรวจสอบประทานบัตรเหมืองแร่  
ออกไปทําการตรวจสภาพป่าร่วมกันภายในกําหนดระยะเวลาตามวรรคหน่ึง 

ข้อ ๑๐ ในการตรวจสภาพป่า  ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสภาพป่าเป็นผู้นัดวันและเวลาท่ีจะตรวจสภาพป่า  
พร้อมทั้งแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ขออนุญาตทราบ  และให้ผู้ขออนุญาตนําเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสภาพป่าตามวัน
และเวลาที่กําหนด  หากผู้ขออนุญาตไม่นําเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสภาพป่าตามกําหนดเวลาดังกล่าว   
ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสภาพป่ากําหนดวันและเวลาในการตรวจสภาพป่าใหม่โดยแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ขออนุญาตทราบ  
หากผู้ขออนุญาตไม่นําเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสภาพป่าตามกําหนดเวลาดังกล่าวอีก  ให้ถือว่าคําขออนุญาตน้ัน
เป็นอันสิ้นผล  และให้เจ้าหน้าที่ตรวจสภาพป่าแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ขออนุญาตทราบ 

ข้อ ๑๑ ให้เจ้าหน้าที่ตามข้อ  ๙  ร่วมกันตรวจสภาพป่าให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวัน   
นับแต่วันที่เข้าตรวจสภาพป่าตามข้อ  ๑๐  เว้นแต่มีเหตุจําเป็นไม่อาจตรวจสภาพป่าให้แล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลาดังกล่าว  ให้ขยายระยะเวลาออกไปได้ไม่เกินสามสิบวัน  โดยให้แจ้งเหตุผลและความจําเป็น 
ในการขยายระยะเวลาเป็นหนังสือให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนครบกําหนดเวลาดังกล่าว 

เม่ือได้ตรวจสภาพป่าตามวรรคหนึ่งเสร็จแล้ว  ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสภาพป่ารายงานผลการตรวจสภาพป่า
ให้หน่วยตรวจสภาพป่าทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ตรวจสภาพป่าแล้วเสร็จ 

ให้หน่วยตรวจสภาพป่าพิจารณาและจัดทําความเห็นเสนอผู้ว่าราชการจังหวัด  เพื่อเสนอ
ความเห็นประกอบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับรายงานผลการตรวจสภาพป่า  ก่อนเสนออธิบดีกรมป่าไม้
เพื่อพิจารณาต่อไป 

สําหรับการขออนุญาตเพื่อการทําเหมืองแร่  ให้หน่วยตรวจสภาพป่าส่งสําเนาเอกสารตามวรรคสาม
ให้อุตสาหกรรมจังหวัดด้วย 

รายงานผลการตรวจสภาพป่าตามวรรคสองต้องมีข้อมูลตามที่อธิบดีกรมป่าไม้กําหนด 

หมวด  ๓ 
การอนุญาต 

 
 

ข้อ ๑๒ พื้นที่ที่จะพิจารณาอนุญาตได้ต้องอยู่ในหลักเกณฑ์  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ไม่เป็นพื้นที่ป่าที่มีสภาพป่าไม้สมบูรณ์ 
(๒) ไม่เป็นพื้นที่ที่ควรรักษาไว้เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า 
(๓) ไม่เป็นพื้นที่ที่มีมติคณะรัฐมนตรีกําหนดหลักเกณฑ์ห้ามใช้ประโยชน์ไว้เป็นการเฉพาะ 



หน้า   ๒๐ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๘๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑   กันยายน   ๒๕๕๘ 
 

  

หลักเกณฑ์ตามวรรคหน่ึงไม่ใช้บังคับแก่กรณีการอนุญาตเพื่อประโยชน์ในการศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการ
ที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพพื้นที่ป่าและการอยู่อาศัยของสัตว์ป่าตามข้อ  ๒๑ 

ข้อ ๑๓ การอนุญาตให้ใช้พื้นที่เพื่อการประกอบกิจการตามกฎหมายว่าด้วยแร่  พื้นที่ที่จะ
พิจารณาอนุญาตได้ต้องไม่เป็นเขตพระราชฐาน  ศาสนสถาน  หรือโบราณสถาน  และให้พิจารณาอนุญาตได้
ตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไข  ดังต่อไปนี้ 

(๑) การอนุญาตให้ใช้พื้นที่เพื่อการสํารวจแร่  ให้พิจารณาอนุญาตตามความจําเป็นและ
เหมาะสมได้ไม่เกินพื้นที่ที่ได้รับอาชญาบัตรผูกขาดสํารวจแร่หรืออาชญาบัตรพิเศษ  และมีกําหนด
ระยะเวลาคราวละไม่เกินห้าปี 

(๒) การอนุญาตให้ใช้พื้นที่เพื่อการทําเหมืองแร่  ให้พิจารณาอนุญาตตามความจําเป็นและ
เหมาะสมตามโครงการที่เสนอพร้อมคําขออนุญาตได้ไม่เกินสามร้อยไร่  และมีกําหนดระยะเวลา 
คราวละไม่เกินสิบปี 

(๓) การอนุญาตให้ใช้พื้นที่เพื่อการขุดหาแร่รายย่อยและการร่อนแร่  ให้พิจารณาอนุญาต 
ในจํานวนพื้นที่ตามความจําเป็นและเหมาะสม  และมีกําหนดระยะเวลาคราวละไม่เกินสองปี 

(๔) การอนุญาตให้ใช้พื้นที่เพื่อการสร้างทางขนแร่ออกจากเขตพื้นที่ประทานบัตร  ให้มีความกว้าง
ของเขตทางได้ไม่เกินแปดเมตร  และต้องสร้างทางกับบํารุงรักษาทางตามมาตรการที่กรมป่าไม้กําหนด  
และมีกําหนดระยะเวลาคราวละไม่เกินสิบปี 

(๕) การอนุญาตให้ใช้พื้นที่เพื่อกิจการอันเก่ียวเนื่องกับการทําเหมืองแร่  ได้แก่  ที่เททิ้ง   
มูลดินทราย  ที่พักคนงาน  ที่กองเก็บแร่  ที่ตั้งโรงโม่  บด  และย่อยหิน  หรือโรงแต่งแร่หรือโลหกรรม  
รวมทั้งที่เก็บเครื่องมือเคร่ืองใช้ในการทําเหมืองแร่  ตลอดจนกิจการอื่นที่เก่ียวข้องกับการทําเหมืองแร่  
ให้พิจารณาอนุญาตในจํานวนพื้นที่ตามความจําเป็นและเหมาะสมตามที่ได้รับการรับรองเป็นหนังสือ 
จากผู้มีอํานาจพิจารณาอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยแร่  และมีกําหนดระยะเวลาคราวละไม่เกินสิบปี 

ข้อ ๑๔ การอนุญาตให้ใช้พื้นที่เพื่อการประกอบกิจการตามกฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียม  
พื้นที่ที่จะพิจารณาอนุญาตได้ต้องไม่เป็นเขตพระราชฐาน  ศาสนสถาน  หรือโบราณสถาน  และ 
ให้พจิารณาอนุญาตได้ตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไข  ดังต่อไปนี้ 

(๑) การอนุญาตให้ใช้พื้นที่เพื่อการสํารวจปิโตรเลียม  ให้พิจารณาอนุญาตตามความจําเป็น
และเหมาะสมได้ไม่เกินพื้นที่ที่ได้รับสัมปทาน  และมีกําหนดระยะเวลาตามที่ได้รับสัมปทานแต่ไม่เกินเก้าปี 

(๒) การอนุญาตให้ใช้พื้นที่เพื่อการผลิตปิโตรเลียม  ให้พิจารณาอนุญาตตามความจําเป็นและ
เหมาะสมได้ไม่เกินพื้นที่ที่ได้รับสัมปทาน  และมีกําหนดระยะเวลาคราวละไม่เกินสิบปี 

(๓) การอนุญาตให้ใช้พื้นที่เพื่อการเก็บรักษา  การขนส่ง  หรือกิจการอันเก่ียวเนื่องกับ 
การสํารวจหรือผลิตปิโตรเลียม  ให้พิจารณาอนุญาตในจํานวนพื้นที่ตามความจําเป็นและเหมาะสม 
ตามที่ได้รับการรับรองเป็นหนังสือจากผู้มีอํานาจพิจารณาอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียม   
และมีกําหนดระยะเวลาคราวละไม่เกินสิบปี 



หน้า   ๒๑ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๘๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑   กันยายน   ๒๕๕๘ 
 

  

ข้อ ๑๕ การอนุญาตให้ใช้พื้นที่เพื่อทําการขุด  เก็บ  ซึ่งทราย  ลูกรัง  หรือดินที่มิใช่การทําเหมืองแร่
หรือการขุดหาแร่รายย่อยและการร่อนแร่ตามกฎหมายว่าด้วยแร่  พื้นที่ที่จะพิจารณาอนุญาตได้ 
ต้องไม่เป็นเขตพระราชฐาน  ศาสนสถาน  หรือโบราณสถาน  และต้องมีระยะห่างจากทางหลวงแผ่นดิน 
หรือทางหลวงพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยทางหลวง  ไม่น้อยกว่าห้าร้อยเมตร  จากจุดก่ึงกลางของเขตทาง  
โดยให้พิจารณาอนุญาตในจํานวนพื้นที่ตามความจําเป็นและเหมาะสมได้ไม่เกินสิบไร่  และมีกําหนด
ระยะเวลาคราวละไม่เกินห้าปี 

ข้อ ๑๖ การอนุญาตให้ใช้พื้นที่ เพื่อการอยู่อาศัย  หรือประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
ให้พิจารณาอนุญาตในจํานวนพื้นที่ตามความจําเป็นและเหมาะสมแก่กิจการที่ขออนุญาต  และมีกําหนด
ระยะเวลาคราวละไม่เกินสิบปี 

ข้อ ๑๗ การอนุญาตให้ใช้พื้นที่เพื่อการปลูกป่าหรือการทําสวนป่า  ให้พิจารณาอนุญาต 
ในจํานวนพื้นที่ตามความจําเป็นและเหมาะสมแก่กิจการที่ขออนุญาต  และมีกําหนดระยะเวลาคราวละ 
ไม่เกินสามสิบปี 

ข้อ ๑๘ การอนุญาตให้ใช้พื้นที่เพื่อจัดเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ  ให้พิจารณาอนุญาตในจํานวน
พื้นที่ตามความจําเป็นและเหมาะสมได้ไม่เกินห้าร้อยไร่  และมีกําหนดระยะเวลาคราวละไม่เกินสิบปี   
เว้นแต่กรณีการอนุญาตให้หน่วยงานของรัฐดําเนินการให้พิจารณาตามหลักเกณฑ์  ตามข้อ  ๒๒ 

ข้อ ๑๙ การอนุญาตให้ใช้พื้นที่เพื่อการเพาะเลี้ยงหรือขยายพันธุ์สัตว์ป่า  ให้พิจารณาอนุญาต
ในจํานวนพื้นที่ตามความจําเป็นและเหมาะสมได้ไม่เกินหนึ่งพันไร่  และมีกําหนดระยะเวลาคราวละไม่เกินสิบปี 

ข้อ ๒๐ การอนุญาตให้ใช้พื้นที่เพื่อสร้างศาสนสถาน  ให้พิจารณาอนุญาตในจํานวนพื้นที่ได้  
ไม่เกินสิบห้าไร่  ตามความจําเป็นและเหมาะสมของแต่ละท้องถิ่น  และมีกําหนดระยะเวลาคราวละไม่เกิน
สามสิบปี 

ข้อ ๒๑ การอนุญาตให้ใช้พื้นที่เพื่อประโยชน์ในการศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการท่ีไม่ส่งผล
กระทบต่อสภาพพ้ืนที่ป่าและการอยู่อาศัยของสัตว์ป่า  ให้พิจารณาอนุญาตในจํานวนพื้นที่ตามความจําเป็น
และเหมาะสม  และมีกําหนดระยะเวลาคราวละไม่เกินสองปี 

ข้อ ๒๒ การอนุญาตให้หน่วยงานของรัฐใช้ประโยชน์พื้นที่ในเขตป่า  ให้พิจารณาอนุญาต   
ในจํานวนพื้นที่ตามความจําเป็นและเหมาะสมแก่กิจการที่ขออนุญาต 

ข้อ ๒๓ ในการพิจารณาอนุญาต  ให้อธิบดีกรมป่าไม้พิจารณาให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน
นับแต่วันที่ได้รับรายงานผลการตรวจสภาพป่าตามข้อ  ๑๑  เว้นแต่มีเหตุจําเป็นไม่อาจพิจารณาให้แล้วเสร็จ
ภายในระยะเวลาดังกล่าว  ให้ขยายระยะเวลาออกไปได้ไม่เกินสามสิบวัน  โดยให้อธิบดีกรมป่าไม้ 
แจ้งเหตุผลและความจําเป็นในการขยายระยะเวลาเป็นหนังสือให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนครบกําหนดเวลาดังกล่าว 

การพิจารณาอนุญาตให้ทําประโยชน์ในเขตป่าที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้รักษาไว้เป็นสมบัติของชาติ  
ให้อธิบดีกรมป่าไม้รายงานความเห็นต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับรายงานผลการตรวจสภาพป่าตามข้อ  ๑๑  
และให้อธิบดีกรมป่าไม้พิจารณาอนุญาตภายในสามสิบวัน  นับแต่วันที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากร  
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ความเห็นชอบ 



หน้า   ๒๒ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๘๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑   กันยายน   ๒๕๕๘ 
 

  

การอนุญาตสําหรับโครงการหรือกิจการที่ต้องจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
การพิจารณาอนุญาตจะกระทําได้ต่อเม่ือได้รับทราบผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมแล้ว 

หมวด  ๔ 
การทําไม้และการนําเคลื่อนที่ 

 
 

ข้อ ๒๔ การทําประโยชน์ในเขตป่าที่ได้รับอนุญาต  หากมีกรณีที่จําเป็นต้องทําไม้และ 
นําเคลื่อนที่ออกจากพื้นที่ที่ได้รับอนุญาต  ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตแจ้งเป็นหนังสือต่อหน่วยตรวจสภาพป่า   
เพื่อแจ้งให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ดําเนินการทําไม้และนําเคลื่อนที่ออกตามระเบียบที่กรมป่าไม้กําหนด 

หมวด  ๕ 
การต่ออายุใบอนุญาต 

 
 

ข้อ ๒๕ ผู้ได้รับใบอนุญาตผู้ใดประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาต  ให้ย่ืนคําขอต่ออธิบดี   
กรมป่าไม้  พร้อมด้วยเอกสารหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบคําขอก่อนใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ 

ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับคําขอออกใบรับรองคําขอต่ออายุใบอนุญาตให้แก่ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาต 
ไว้เป็นหลักฐาน 

เม่ือผู้ได้รับใบอนุญาตได้ย่ืนคําขอต่ออายุใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง  ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตทําประโยชน์
ตามที่ได้รับอนุญาตต่อไปได้จนกว่าจะมีคําสั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต 

ข้อ ๒๖ ในการต่ออายุใบอนุญาต  หากผู้ย่ืนคําขอมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม 
ตามข้อ  ๗  ปฏิบัติตามเง่ือนไขที่กําหนดไว้ในใบอนุญาต  และไม่มีการกระทําความผิดตามกฎหมาย 
ว่าด้วยป่าไม้ในระหว่างระยะเวลาที่ได้รับใบอนุญาต  ให้อธิบดีกรมป่าไม้พิจารณาอนุญาต  โดยนําบทบัญญัติ  
ตามข้อ  ๘  และข้อ  ๒๓  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ในการพิจารณาต่ออายุใบอนุญาตตามข้อ  ๑๓  และข้อ  ๑๔  นอกจากหลักเกณฑ์ที่บัญญัติไว้
ในวรรคหน่ึง  ให้นําบทบัญญัติในหมวด  ๒  ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสภาพป่า  มาใช้บังคับด้วย 

ข้อ ๒๗ การอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต  ให้กระทําโดยวิธีสลักหลังใบอนุญาตเดิมหรือ 
จะออกใบอนุญาตให้ใหม่ก็ได้  โดยระบุคําว่า  “ต่ออายุ”  กํากับไว้ดว้ย 

หมวด  ๖ 
การโอนใบอนุญาต 

 
 

ข้อ ๒๘ ผู้ใดประสงค์จะขอรับโอนใบอนุญาต  ให้ย่ืนคําขอต่ออธิบดีกรมป่าไม้  พร้อมด้วย
เอกสารหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบคําขอ 



หน้า   ๒๓ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๘๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑   กันยายน   ๒๕๕๘ 
 

  

ข้อ ๒๙ ในกรณีที่ผู้ได้รับใบอนุญาตตาย  ให้ทายาทหรือผู้จัดการมรดกของบุคคลดังกล่าว
สามารถทําประโยชน์ในเขตป่าต่อไปได้ไม่เกินเก้าสิบวันนับแต่วันที่ผู้ได้รับใบอนุญาตตาย  และหากทายาท
หรือผู้จัดการมรดกของบุคคลดังกล่าวประสงค์จะทําประโยชน์ตามวัตถุประสงค์เดิมที่ได้รับอนุญาตไว้
ต่อไปแทนผู้ได้รับใบอนุญาต  ให้ย่ืนคําขอตามข้อ  ๒๘  ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ผู้ได้รับใบอนุญาตตาย  
หากไม่ย่ืนคําขอภายในกําหนดเวลาดังกล่าว  ให้ถือว่าใบอนุญาตน้ันสิ้นสุดลง 

ข้อ ๓๐ ผู้ขอรับโอนใบอนุญาตต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ  ๗ 
ข้อ ๓๑ เม่ือเจ้าหน้าที่ผู้รับคําขอได้รับคําขอรับโอนใบอนุญาต  ให้ส่งสําเนาคําขอพร้อมเอกสาร 

ที่เก่ียวข้องให้หน่วยตรวจสภาพป่าภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับคําขอและเอกสารหลักฐานครบถ้วนถูกต้อง 
ให้หน่วยตรวจสภาพป่าพิจารณาและจัดทําความเห็นภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับเอกสาร

ตามวรรคหน่ึง  เสนอผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อให้ความเห็นประกอบก่อนเสนออธิบดีกรมป่าไม้พิจารณาต่อไป 
ข้อ ๓๒ ให้นําบทบัญญัติในข้อ  ๘  วรรคหน่ึง  และข้อ  ๒๓  วรรคหน่ึง  มาใช้บังคับแก่ 

การพิจารณาโอนใบอนุญาตโดยอนุโลม 
ข้อ ๓๓ ให้ผู้รับโอนใบอนุญาตรับโอนไปซึ่งสิทธิ  หน้าที่  และความรับผิดชอบของผู้ได้รับ

ใบอนุญาตเดิม 

หมวด  ๗ 
ใบแทนใบอนุญาต 

 
 

ข้อ ๓๔ ในกรณีที่ใบอนุญาตชํารุด  สูญหาย  หรือถูกทําลาย  ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตย่ืนคําขอ  
รับใบแทนใบอนุญาตต่ออธิบดีกรมป่าไม้  โดยให้ส่งคืนใบอนุญาตฉบับเดิมที่ชํารุดหรือย่ืนหลักฐาน 
การแจ้งความกรณีสูญหายหรือถูกทําลาย  เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและเสนอให้อธิบดีกรมป่าไม้พิจารณา 
ออกใบแทนใบอนุญาตต่อไป 

การออกใบแทนใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง  ให้ใช้แบบใบอนุญาตเดิม  โดยเขียนหรือประทับตรา
คําว่า  “ใบแทน”  ด้วยหมึกสีแดงไว้ด้านบนของใบอนุญาต  และให้ระบุวัน  เดือน  ปีที่ออกใบแทน
ใบอนุญาต  พร้อมทั้งลงลายมือชื่อผู้ออกใบแทนใบอนุญาตกํากับไว้ด้วย 

ข้อ ๓๕ ให้อธิบดีกรมป่าไม้พิจารณาออกใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวัน  นับแต่วันที่   
ได้รับคําขอตามข้อ  ๓๖ 

หมวด  ๘ 
เบ็ดเตล็ด 

 
 

ข้อ ๓๖ การย่ืนคําขออนุญาต  คําขอต่ออายุใบอนุญาต  คําขอโอนใบอนุญาต  และคําขอรับ  
ใบแทนใบอนุญาต  ให้ย่ืน  ณ  หน่วยตรวจสภาพป่าหรือสถานที่ที่อธิบดีกรมป่าไม้กําหนดโดยประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษา 



หน้า   ๒๔ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๘๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑   กันยายน   ๒๕๕๘ 
 

  

ข้อ ๓๗ คําขออนุญาต  ใบอนุญาต  คําขอต่ออายุใบอนุญาต  คําขอโอนใบอนุญาต  และคําขอ  
รับใบแทนใบอนุญาต  ให้เป็นไปตามแบบที่อธิบดีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ข้อ ๓๘ ค่าธรรมเนียมแบบพิมพ์ คําขอ   ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต   ค่าธรรมเนียม 
การต่ออายุใบอนุญาต  ค่าธรรมเนียมการโอนใบอนุญาต  และค่าธรรมเนียมใบแทนใบอนุญาตให้เรียกเก็บ
ตามอัตราที่กําหนดไว้ในกฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้  พุทธศักราช  ๒๔๘๔ 

ข้อ ๓๙ ผู้ ได้ รับใบอนุญาตต้องชําระเงินอันเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่ 
ไปทําการบํารุงป่าหรือปลูกสร้างสวนป่าตามอัตราที่ รัฐมนตรีประกาศกําหนด  ตามจํานวนพื้นที่ 
ที่ได้รับอนุญาตในวันที่มารับใบอนุญาต 

บทเฉพาะกาล 
 

 

ข้อ ๔๐ บรรดาใบอนุญาตตามกฎกระทรวง  ฉบับที่  ๑๖  (พ.ศ.  ๒๔๙๘)  ออกตามความ 
ในพระราชบัญญัติป่าไม้  พุทธศักราช  ๒๔๘๔  ว่าด้วยการแผ้วถางป่า  ให้ใช้ได้ต่อไปจนกว่าใบอนุญาต
นั้นจะสิ้นอายุ 

ข้อ ๔๑ บรรดาคําขออนุญาตที่ได้ย่ืนไว้ตามกฎกระทรวง  ฉบับที่  ๑๖  (พ.ศ.  ๒๔๙๘)   
ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้  พุทธศักราช  ๒๔๘๔  ว่าด้วยการแผ้วถางป่า  ให้ถือว่าเป็นคําขออนุญาต
ทําประโยชน์ในเขตป่าตามกฎกระทรวงนี้  และให้พิจารณาอนุญาตตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในกฎกระทรวงน้ี  
และกรณีที่คําขออนุญาตดังกล่าวมีข้อแตกต่างไปจากคําขออนุญาตตามกฎกระทรวงน้ี  ให้เจ้าหน้าที่ 
ผู้รับคําขอมีอํานาจสั่งให้แก้ไขเพิ่มเติมหรือให้ส่งหลักฐานเพิ่มเติมได้ตามความจําเป็นเพื่อให้การเป็นไป 
ตามกฎกระทรวงนี้ 

 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๐  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

พลเอก  ดาว์พงษ์  รัตนสุวรรณ   
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 
 
 
 
 
 
 
 



หน้า   ๒๕ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๘๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑   กันยายน   ๒๕๕๘ 
 

  

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับน้ี  คือ  โดยที่หลักเกณฑ์และเง่ือนไขในการขออนุญาต
และการอนุญาตให้บุคคลทําประโยชน์ในเขตป่าตามกฎกระทรวง  ฉบับที่  ๑๖  (พ.ศ.  ๒๔๙๘)  ออกตามความใน
พระราชบัญญัติป่าไม้  พุทธศักราช  ๒๔๘๔  ว่าด้วยการแผ้วถางป่า  ใช้บังคับมาเป็นเวลานานและขาดความชัดเจน
รวมท้ังไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน  สมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์และเง่ือนไขดังกล่าวเสียใหม่ 
ให้เหมาะสมและชัดเจนย่ิงขึ้น  จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 


