
สรุปผลการด าเนินกิจกรรมจัดความรู ้

ประจ าปีงบประมาณ 2560 

 

 

 

ส านักการอนุญาต 

กรมป่าไม้ 



 



ระเบียบวาระการประชุม 

            เรื่อง ความรูด้้านการขออนุญาตและการอนุญาตเก็บหาของป่าในพืน้ที่ที่ได้รับอนุญาต 

ในเขตป่าสงวนแหง่ชาติ 

                                   วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น.  

                            ณ หอ้งสว่นอนุญาตไม้และของป่า ส านักการอนุญาต  

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ 

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

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องเพื่อทราบ 

   ๑.๑ ส านักการอนุญาต ได้มีค าสั่งที่ ๙/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานบริหารจัดการความรู้ในหน่วยงาน (Knowledge Management Team)  ประจ าปี

งบป ร ะมาณ พ . ศ . ๒๕๖๐  เ พื่ อ พิ จ า รณาและด า เ นิ น ก า รจั ดท า แผนคว ามรู้ ใ น อ งค์ ก ร 

ให้สอดคล้องกับนโยบายกรมป่าไม้และค ารับรองการปฎิบัติราชการ พร้อมทั้งติดตามและประเมินผลให้

เป็นไปตามแนวทางของกลุ่มพัฒนาระบบบริหารและรายงานผลความก้าวหน้าของแผนการจัดการ

ความรู ้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๑.๒ ส่วนอนุญาตไม้และของป่า ได้ด าเนินการจัดท าแผนการจัดการความรู้ 

(KM Action Plan) ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ในประเด็นยุทธศาสตร์ : ป้องกันรักษาพื้นที่ป่าที่เหลือ 

ให้คงอยู่และยั่งยืน องค์ความรู้ที่จ าเป็น (K) ความรู้ด้านการขออนุญาตและการอนุญาตเก็บหา 

ของป่าในพืน้ที่ที่ได้รับอนุญาตในเขตป่าสงวนแหง่ชาติ 

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องเพื่อพิจารณา  

การระดมความคิดของผู้ปฎิบัติงานด้านการอนุญาต ความรู้ด้านการ 

ขออนุญาตและการอนุญาตเก็บหาของป่าในพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตในเขตป่าสงวนแห่งชาติโดยมีประเด็น

ดังนี้ 

                             ๒.๑ พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๐๗ มาตรา ๑๕ , ๑๖ , ๒๐ 

                              ๒.๒  กฎกระทรวง ฉบับที่  ๑,๑๐๗ (พ.ศ. ๒๕๒๘) ออกตามความใน         

พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ ว่าด้วยการเก็บหาของป่าในเขตป่าสงวนแหง่ชาติ  

                              ๒.๓ ระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการอนุญาตเก็บหาของป่าภายในเขตป่าสงวน

แหง่ชาติ พ.ศ. ๒๕๒๙ 

                          ๒.๔ ระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยกาอนุญาตให้ท าการปลูกสร้างสวนป่าหรือปลูก

ไม้ยืนตน้ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๘ 

                               ๒.๕ กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑,๒๒๑ (พ.ศ. ๒๕๓๑) ออกตามความในพระราช 

บัญญัติ ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๐๗   
 

 



-๒- 

                             ๒.๖ กฎกระทรวงฉบับที่ ๒๖ (พ.ศ.๒๕๒๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้ 

พุทธศักราช ๒๔๘๔ ว่าด้วยการน าไม้หรอืของป่าเคลื่อนที่  

                          ๒.๗ ระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการน าไม้หรอืของป่าเคลื่อนที่ พ.ศ. ๒๕๕๒ 

          ๒.๘ หนังสือ กรมป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๒.๒/๓๗๗๔-๓๗๗๕ ลงวันที่  

๖ มีนาคม ๒๕๕๕ เรื่อง หลักเกณฑ์ในการพิจารณาหาก าลังผลิตและการอนุญาตเก็บหาของป่า 

               มตทิี่ประชุม.............................................................................................. 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 

  ........... .............................................................................................. 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



ภาพการประชุมความรู้ด้านการขออนุญาตและการอนุญาตเก็บหาของป่าในพื้นที่ที่ได้รับ

อนุญาตในเขตป่าสงวนแห่งชาติ 

วันท่ี ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. 

ณ ห้องประชุมส านักส่งเสรมิการปลูกป่า  กรมป่าไม้ 

     

  

    

  

 

 



http://new.forest.go.th/permission/ 

 

 

 

 

 

 

 

http://new.forest.go.th/permission


การเผยแพร่ข้อมูลในเว็บไซต์ของส่วนอนุญาตไม้และของป่า 

http://new.forest.go.th/goods/ 

 

 

 

 

 

  

http://new.forest.go.th/goods/


 

 



 



 



 



 



 



 



แบบฟอร์มที่ ๒ แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) 

ชื่อส่วนราชการ  :  กรมป่าไม้ หน้าที ่: ๑/๒ 

ประเด็นยุทธศาสตร์  :  ป้องกันรักษาพืน้ท่ีป่าที่เหลอืให้คงอยู่และยั่งยืน 

องค์ความรู้ที่จ าเป็น (K)  :  ความรู้ดา้นการขออนุญาตและการอนุญาตเก็บหาของป่าในพื้นท่ีท่ีได้รับอนุญาตในเขตป่าสงวนแห่งชาติ 

ตัวชี้วัด (KPI) ตามค ารับรอง  :   ระดับความส าเร็จของการให้บรกิารดา้น การขออนุญาตเก็บหาของป่าในพื้นท่ีท่ีไดร้ับอนุญาตในเขตป่าสงวนแห่งชาติ 

เป้าหมายของตัวชี้วัดตามค ารับรอง  :  ๑๗,๐๐๐ ราย 

ล าดับ 
กจิกรรมการจัดการ

ความรู้ 

ระยะ   

เวลา 
ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

กลุ่ม 

เป้าหมาย 

ผู้รับ 

ผิดชอบ 

สถานะ 

(ผล) 

หมาย

เหตุ 

๑. 

การบ่งชี้ความรู้ 

- แต่งต้ังคณะท างานบรหิาร

จัดการความรูใ้นหน่วยงาน 

- ประชุมระดมความคิดเห็น

ของผู้ปฏิบัติงานดา้นการ

อนุญาต ความรู้ดา้นการขอ

อนุญาตและการอนุญาต

เก็บหาของป่าในพื้นท่ีท่ีได้รับ

อนุญาตในเขตป่าสงวน

แห่งชาติและผู้ท่ีเกี่ยวข้อง

เพื่อก าหนดองค์ความรู้ท่ี

จ าเป็นส าหรับการน าไปใช้

ประกอบความรูด้า้นการขอ

อนุญาตและการอนุญาต

เก็บหาของป่าในพื้นท่ีท่ีได้รับ

อนุญาตในเขตป่าสงวน

แห่งชาติ 

พ.ค.

๖๐ 

 

 

 

พ.ค.

๖๐ 

 

- จ านวนองค์

ความรู้ท่ีจ าเป็น

ส าหรับ การ

น าไปใชใ้นการ

อนุญาต 

ใชป้ระโยชน์

พืน้ท่ีป่าไม้ 

 

อย่างน้อย ๒ 

องค์ความรู้ 

 

 

- เจา้หน้าท่ีส านัก

การอนุญาต 

 

 

 

ส านักการ

อนุญาต 

กรมป่าไม้ 

 

 
 

 

๒. 

การสร้างและแสวงหา

ความรู้ 

- ประชุมคณะท างานเพื่อ

แสวงหาความรู้ จาก

ภายนอกท่ีจ าเป็นส าหรับ

การน าไปใช้ประกอบการ

อนุญาตความรูด้า้นการขอ

อนุญาตและการอนุญาต

เก็บหาของป่าในพื้นท่ีท่ีได้

อนุญาตในเขตป่าสงวน

แห่งชาติ 

 

 

 

พ.ค.

๖๐   

– 

ม.ิย.

๖๐ 

 

 

 

 

-จ านวน

ความรู้ท่ี

แสวงหาจาก

ภายนอก 

 

 

 

อย่างน้อย ๒ 

องค์ความรู้ 

 

 

 

- เจา้หน้าท่ีส านัก

การอนุญาต 

 

 

 

 

ส านักการ

อนุญาต 

กรมป่าไม้ 

 

 
 

 

 

 

 แผนการจัดการความรู้ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 



 

 

ล าดับ 
กจิกรรมการจัดการ

ความรู้ 

ระยะ   

เวลา 
ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

กลุ่ม 

เป้าหมาย 

ผู้รับ 

ผิดชอบ 

สถานะ 

(ผล) 

หมาย

เหตุ 

๓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๔. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๕. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การสร้างและแสวงหา

ความรู้ 

- ประชุมคณะท างานเพื่อ

แสวงหาความรู้จาก

ภายนอกท่ีจ าเป็นส าหรับ

การน าไปสใช้ประกอบการ

อนุญาตความรูด้า้นการ

ขออนุญาตเก็บหาของป่า 

 

 

การประมวลและ

กล่ันกรองความรู้ 

 

- จัดท าข้อมูลความรู้

ประเภทต่างๆ ใหมพ่ร้อม

ปรับปรุงข้อมูลความรูเ้ดิม 

เพื่อลงในเว็บไซต์ 

 

- ผลิตคู่มือ (CD/แผ่นพับ) 

ท่ีเหมาะสมกับการ

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์แก่

ราษฎร 

 

การเข้าถึงความรู้ 

- การประชาสัมพันธ์ 

- การเปิดเว็บไซต์เพื่อ

เผยแพร่ความรู ้ด้านการ

ขออนุญาตและการ

อนุญาตท าไม้ในพืน้ท่ีท่ี

ได้รับอนุญาตในเขตป่า

สงวนแห่งชาติ 

 

- การแจกจ่ายสื่อต่างๆ 

ให้กับผู้ปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

พ.ค. 

๖๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พ.ค.๖๐ 

 

 

 

 

 

 

พ.ค.-

ส.ค.๖๐ 

 

พ.ค.๖๐ 

 

 

 

 

 

ม.ิย.๖๐ 

 

ส.ค.๖๐ 

 

 

 

-จ านวนองค์

ความรู้ใหม่ 

 

 

 

-จ านวนสื่อเพื่อ

เผยแพร่ท่ีผลติ

เสร็จเรียบร้อย

แลว้ 

 

 

-จ านวนองค์

ความรู้ใหม ่

ช่องทางของ

การประชา 

สัมพันธ์ 

 

-จ านวนครั้ง

ของการเข้า

ชมเวปไซต์ 

 

 

 

 

-จ านวนครั้งใน

การแลกเปล่ียน

ความรู้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไม่น้อยกว่า ๒ 

เรื่อง 

 

 

 

ไม่น้อยกว่า ๒

รายการ 

 

 

 

 

อย่างน้อย ๒

ช่องทาง 

 

 

 

ไม่น้อยกว่า 

๓๐๐ ครัง้ 

 

 

 

 

 

 

อย่างน้อย 

๒ ครัง้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประชาชนและ

เจา้หน้าท่ีรัฐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประชาชนและ

เจา้หน้าท่ีรัฐ 

(ท าเวียนให้จังหวัด 

และส านักจัดการ

ทรัพยากรป่าไม้ และ

บุคคลท่ีสนใจ) 

 

 

 

 

 

 

 

- เจา้หน้าท่ีส านัก

การอนุญาต 

-เจา้หน้าท่ีส านัก

จัดการทรัพยากรป่า

ไม้ท้องท่ี 

-เจา้หน้าท่ีส านัก

ทรัพยากร ธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อม

จังหวัดท้องท่ี 

 

 

ส านักการ

อนุญาต 

กรมป่าไม้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส านักการ

อนุญาต 

กรมป่าไม้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส านักการ

อนุญาต 

กรมป่าไม้ 

 

 

 

ส านักการ

อนุญาต 

กรมป่าไม้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

พระราชบัญญัติ 
ป่าสงวนแห่งชาติ 

พ.ศ. ๒๕๐๗ 
   

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ให้ไว้ ณ วันที ่๑๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๐๗ 
เป็นปีที่ ๑๙ ในรัชกาลปัจจุบัน 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ 

ให้ประกาศว่า 
 
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองและสงวนป่า 
 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคําแนะนําและยินยอม

ของสภาร่างรัฐธรรมนูญในฐานะรัฐสภา ดังต่อไปนี้ 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 

๒๕๐๗” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเป็นต้นไป 
 
มาตรา ๓  ให้ยกเลิก 
(๑) พระราชบัญญัติคุ้มครองและสงวนป่า พุทธศักราช ๒๔๘๑ 
(๒) พระราชบัญญัติคุ้มครองและสงวนป่า (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๙๖ 
(๓) พระราชบัญญัติคุ้มครองและสงวนป่า (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๔๙๗ 
บรรดากฎหมาย กฎ และข้อบังคับอ่ืน ในส่วนที่มีบัญญัติไว้แล้วในพระราชบัญญัตินี้ 

หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับบทแห่งพระราชบัญญัตินี้ ให้ใช้พระราชบัญญัตินี้แทน 
 
มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“ป่า” หมายความว่า ที่ดิน รวมตลอดถึง ภูเขา ห้วย หนอง คลอง บึง บาง ลําน้ํา 

ทะเลสาบ เกาะ และที่ชายทะเลที่ยังมิได้มีบุคคลได้มาตามกฎหมาย 
“ป่าสงวนแห่งชาติ” หมายความว่า ป่าที่ได้กําหนดให้เป็นป่าสงวนแห่งชาติตาม

พระราชบัญญัตินี้ 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๘๑/ตอนที่ ๓๘/หน้า ๒๖๓/๒๘ เมษายน ๒๕๐๗ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

“ไม้” หมายความว่า ไม้ทุกชนิดทั้งที่เป็นต้น กอ หรือเถา ไม่ว่ายังยืนต้นหรือล้มลง
แล้ว และหมายความรวมตลอดถึง ราก ปุ่ม ตอ หน่อ ก่ิง ตา หัว เหง้า เศษ ปลายหรือส่วนหนึ่งส่วนใด
ของไม้ ไม่ว่าจะถูกตัด ฟัน เลื่อย ผ่า ถาก ทอน ขุด หรือกระทําโดยวิธีการอื่นใด 

“ของป่า” หมายความว่า สิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นหรือมีอยู่ในป่า เป็นต้นว่า 
(๑) ไม้ฟืน ถ่าน เปลือกไม้ ใบไม้ ดอกไม้ เมล็ด ผลไม้ หน่อไม้ ชันไม้ และยางไม้ 
(๒) หญ้า อ้อ พง แขม ปรือ คา กก กระจูด กล้วยไม้ กูด เห็ดและพืชอื่น 
(๓) ซากสัตว์ ไข่ หนัง เขา นอ งา กราม ขนาย กระดูก ขน รังนก ครั่ง รังผึ้ง น้ําผึ้ง 

ขี้ผึ้ง และมูลค้างคาว 
(๔) ดิน หิน กรวด ทราย แร่และน้ํามัน 
“สัตว์เลี้ยง” หมายความว่า ช้าง ม้า ลา ล่อ โค กระบือ แพะ แกะ และสุกร ที่มี

เจ้าของ 
“ทําไม้” หมายความว่า ตัด ฟัน กาน โค่น ลิด เลื่อย ผ่า ถาก ทอน ขุด หรือชักลาก

ไม้ที่มีอยู่ในป่า หรือนําไม้ที่มีอยู่ในป่าออกจากป่าด้วยประการใด ๆ 
“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งต้ังให้ปฏิบัติการตาม

พระราชบัญญัตินี้ 
“อธิบดี” หมายความว่า อธิบดีกรมป่าไม้ 
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
มาตรา ๕  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และ

ให้มีอํานาจแต่งต้ังพนักงานเจ้าหน้าที่และออกกฎกระทรวงกําหนดค่าธรรมเนียม ค่าภาคหลวงและค่า
บํารุงป่าไม่เกินอัตราตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัตินี้ และกําหนดกิจการอื่นเพื่อปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 
 

หมวด ๑ 
การกําหนดป่าสงวนแห่งชาติ 

   
 

มาตรา ๖  บรรดาป่าที่เป็นป่าสงวนอยู่แล้วตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองและ
สงวนป่าก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้เป็นป่าสงวนแห่งชาติตามพระราชบัญญัตินี้ 

เมื่อรัฐมนตรีเห็นสมควรกําหนดป่าอ่ืนใดเป็นป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อรักษาสภาพป่าไม้ 
ของป่าหรือทรัพยากรธรรมชาติอ่ืน ให้กระทําได้โดยออกกฎกระทรวงซึ่งต้องมีแผนที่แสดงแนวเขตป่า
ที่กําหนดเป็นป่าสงวนแห่งชาตินั้นแนบท้ายกฎกระทรวงด้วย 

 
มาตรา ๗  การเปลี่ยนแปลงเขตหรือการเพิกถอนป่าสงวนแห่งชาติป่าใด ไม่ว่า

ทั้งหมดหรือบางส่วน ให้กระทําได้โดยออกกฎกระทรวง และเฉพาะกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง หรือเพิก
ถอนบางส่วนให้มีแผนที่แสดงแนวเขตที่เปลี่ยนแปลง หรือเพิกถอนนั้นแนบท้ายกฎกระทรวงด้วย 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

มาตรา ๘  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่จัดให้มีหลักเขตและป้ายหรือเครื่องหมายอื่นแสดง
แนวเขตป่าสงวนแห่งชาติไว้ตามสมควรเพื่อให้ประชาชนเห็นได้ว่าเป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติ 

การจัดให้มีหลักเขตและป้ายหรือเครื่องหมายอื่นตามวรรคหนึ่ง ให้รวมถึงการจัดการ
ซ่อมแซมหลักเขตและป้ายหรือเครื่องหมายอื่นที่ชํารุดเสียหายหรือสูญหายด้วย และในการดําเนินการ
ของพนักงานเจ้าหน้าที่ให้มีหนังสือแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กํานัน และผู้ใหญ่บ้านในท้องที่
ที่เขตป่าสงวนแห่งชาตินั้นต้ังอยู่เพื่อทราบแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติด้วย๒ 

 
มาตรา ๙  ให้ปิดประกาศสําเนากฎกระทรวงและแผนที่ท้ายกฎกระทรวง ตาม

มาตรา ๖ วรรคสอง หรือมาตรา ๗ ไว้ ณ ที่ทําการอําเภอหรือกิ่งอําเภอท้องที่ที่ทําการกํานันท้องที่ 
และที่เปิดเผยเห็นได้ง่ายในหมู่บ้านท้องที่นั้น 

 
มาตรา ๑๐๓  ในจังหวัดใดที่มีป่าสงวนแห่งชาติ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง 

เรียกว่า “คณะกรรมการควบคุมและรักษาป่าสงวนแห่งชาติประจําจังหวัด” ประกอบด้วย ผู้ว่า
ราชการจังหวัด เป็นประธานกรรมการ อัยการจังหวัด ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัด เกษตรและสหกรณ์จังหวัด เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด ปฏิรูปที่ดินจังหวัด ปลัด
จังหวัด ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัด นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้แทนเทศบาลแห่งท้องที่ที่
ป่าสงวนแห่งชาติต้ังอยู่จํานวนหนึ่งคน และผู้แทนองค์การบริหารส่วนตําบลแห่งท้องที่ที่ป่าสงวน
แห่งชาติต้ังอยู่จํานวนสามคน เป็นกรรมการ 

ในจังหวัดใดที่มีพ้ืนที่ซึ่งอยู่ในอํานาจหน้าที่ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ
พันธ์ุพืช ให้มีผู้แทนกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืชเป็นกรรมการเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคน และ
จังหวัดใดที่มีพ้ืนที่ซึ่งอยู่ในอํานาจหน้าที่ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ให้มีผู้แทนกรม
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเป็นกรรมการเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคน 

ให้ผู้อํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้แห่งท้องที่ที่ป่าสงวนแห่งชาติต้ังอยู่ หรือ
ผู้ที่อธิบดีมอบหมาย เป็นกรรมการและเลขานุการ 

หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกผู้แทนเทศบาลและผู้แทนองค์การบริหารส่วนตําบล
ตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด 

 
มาตรา ๑๑๔  คณะกรรมการควบคุมและรักษาป่าสงวนแห่งชาติประจําจังหวัดมี

อํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(๑) กําหนดมาตรการในการควบคุมดูแล และการส่งเสริมการปลูกป่า รวมทั้งการ

ฟ้ืนฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ให้สอดคล้องกับแนวทางที่อธิบดีกําหนด ทั้งนี้ แนวทางดังกล่าวต้อง
กําหนดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชนในพื้นที่ด้วย 

(๒) ควบคุมการปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรา ๘ และมาตรา ๙ 
(๓) ดําเนินการสอบสวนและวินิจฉัยคําร้องตามมาตรา ๑๓ 

                                                 
๒ มาตรา ๘ วรรคสอง เพิ่มโดยพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๓ มาตรา ๑๐ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๔ มาตรา ๑๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

(๔) มีหนังสือเรียกบุคคลมาให้ถ้อยคําหรือให้ส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องในการสอบสวน
ตามมาตรา ๑๓ 

(๕) มีหนังสือเรียกเจ้าพนักงานปกครองแห่งท้องที่หรือเจ้าพนักงานอื่นที่เกี่ยวข้องมา
ให้ข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาในการกําหนดมาตรการตาม (๑) 

(๖) แต่งต้ังคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่
มอบหมาย 

 
มาตรา ๑๑/๑๕  ให้นําบทบัญญัติว่าด้วยคณะกรรมการที่มีอํานาจดําเนินการ

พิจารณาทางปกครองตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช้บังคับแก่การประชุม
ของคณะกรรมการควบคุมและรักษาป่าสงวนแห่งชาติประจําจังหวัดโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๑๒๖  บุคคลใดอ้างว่ามีสิทธิหรือได้ทําประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติใดอยู่

ก่อนวันที่กฎกระทรวงกําหนดป่าสงวนแห่งชาตินั้นใช้บังคับ ให้ย่ืนคําร้องเป็นหนังสือต่อนายอําเภอ
แห่งท้องที่ภายในกําหนดหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่กฎกระทรวงนั้นใช้บังคับ ถ้าไม่ย่ืนคําร้องภายใน
กําหนดดังกล่าว ให้ถือว่าสละสิทธิหรือประโยชน์นั้น 

คําร้องดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ให้นายอําเภอแห่งท้องที่ส่งต่อไปยังคณะกรรมการ
ควบคุมและรักษาป่าสงวนแห่งชาติประจําจังหวัดที่ป่าสงวนแห่งชาตินั้นต้ังอยู่โดยไม่ชักช้า 

ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับแก่กรณีสิทธิในที่ดินที่บุคคลมีอยู่ตามประมวล
กฎหมายที่ดิน 

 
มาตรา ๑๓๗  เมื่อคณะกรรมการควบคุมและรักษาป่าสงวนแห่งชาติประจําจังหวัดได้

รับคําร้องตามมาตรา ๑๒ แล้ว ให้สอบสวนตามคําร้องนั้น ถ้าปรากฏว่าผู้ร้องได้เสียสิทธิหรือเสื่อม
ประโยชน์ ให้คณะกรรมการควบคุมและรักษาป่าสงวนแห่งชาติประจําจังหวัดพิจารณากําหนดค่า
ทดแทนให้  ทั้งนี้ ตามระเบียบที่กรมป่าไม้กําหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 

ถ้าผู้ร้องไม่พอใจในค่าทดแทนที่คณะกรรมการควบคุมและรักษาป่าสงวนแห่งชาติ
ประจําจังหวัดกําหนด ผู้ร้องมีสิทธิอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีภายในกําหนดหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคํา
วินิจฉัยของคณะกรรมการควบคุมและรักษาป่าสงวนแห่งชาติประจําจังหวัด คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้
เป็นที่สุด 

 
มาตรา ๑๓/๑๘  ในกรณีที่ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐมีความประสงค์จะใช้

พ้ืนที่บางแห่งภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติเป็นสถานที่ปฏิบัติงานหรือเพื่อประโยชน์ของรัฐอย่างอื่น ให้
อธิบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติมีอํานาจ
ประกาศกําหนดบริเวณดังกล่าวเป็นบริเวณที่ทางราชการใช้ประโยชน์ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติได้ 
และในบริเวณดังกล่าวมิให้นํามาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๖ มาใช้บังคับแก่การที่ส่วนราชการหรือ
                                                 

๕ มาตรา ๑๑/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๖ มาตรา ๑๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๗ มาตรา ๑๓ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๘ มาตรา ๑๓/๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

หน่วยงานของรัฐนั้น ๆ จําเป็นต้องกระทําเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงานเพื่อใช้ประโยชน์
ในพื้นที่นั้น 

การใช้พ้ืนที่ตามวรรคหนึ่ง ถ้าที่ดินในบริเวณที่ทางราชการใช้ประโยชน์มีแนวเขตทับ
ที่ดินซึ่งบุคคลได้รับประโยชน์ตามมาตรา ๑๔ อยู่แล้ว ให้การรับประโยชน์ในที่ดินส่วนที่เป็นบริเวณที่
ทางราชการใช้ประโยชน์นั้นสิ้นสุดลง เมื่อพ้นกําหนดสามร้อยหกสิบวันนับแต่วันที่ประกาศกําหนด
บริเวณดังกล่าวเป็นบริเวณที่ทางราชการใช้ประโยชน์ 

การใช้ พ้ืนที่ตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิ ธีการ และเงื่อนไขที่
คณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติกําหนดโดยประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา 

 
หมวด ๑/๑ 

คณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ๙ 
   

 
มาตรา ๑๓/๒๑๐  ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการพิจารณา

การใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ” ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เป็นประธานกรรมการ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง อธิบดีกรมทรัพยากร
ธรณี อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ผู้แทนกระทรวงกลาโหม ผู้แทนกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีแต่งต้ังจากผู้ซึ่งมี
ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์เป็นที่ประจักษ์ในด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จํานวนสี่คน เป็นกรรมการ 

ให้อธิบดีเป็นกรรมการและเลขานุการ 
 
มาตรา ๑๓/๓๑๑  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม 

ดังต่อไปนี้ 
(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไม่ตํ่ากว่าสามสิบห้าปีบริบูรณ์ 
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๔) ไม่เคยได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่เป็นโทษสําหรับ

ความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๕) ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 

กรรมการหรือผู้ดํารงตําแหน่งซึ่งรับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเมือง หรือ
เจ้าหน้าที่พรรคการเมือง 

 
                                                 

๙ หมวด ๑/๑ คณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ มาตรา ๑๓/๒ 
ถึงมาตรา ๑๓/๙ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๑๐ มาตรา ๑๓/๒ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๑๑ มาตรา ๑๓/๓ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

มาตรา ๑๓/๔๑๒  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียในกิจการหรือใน
ธุรกิจเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งอาจขัดหรือแย้งต่อประโยชน์ส่วนรวมหรือ
ประโยชน์ของทางราชการ 

 
มาตรา ๑๓/๕๑๓  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละสองปี 
ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่งก่อนวาระ ให้ผู้ได้รับแต่งต้ังแทน

ตําแหน่งที่ว่างอยู่ในตําแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้แต่งต้ังไว้แล้ว เว้น
แต่วาระที่เหลืออยู่ไม่ถึงเก้าสิบวันจะไม่แต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทนก็ได้ 

เมื่อครบกําหนดตามวาระในวรรคหนึ่ ง หากยังมิได้มีการแต่งต้ังกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่ ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากตําแหน่งตามวาระนั้นอยู่ในตําแหน่งเพื่อ
ดําเนินงานต่อไปจนกว่ากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับแต่งต้ังใหม่เข้ารับหน้าที่ 

 
มาตรา ๑๓/๖๑๔  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากตําแหน่งตามวาระอาจได้รับ

แต่งต้ังอีกได้ แต่จะดํารงตําแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระมิได้ 
ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่งก่อนวาระ ให้คณะกรรมการ

พิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติประกอบด้วยกรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่จนกว่าจะมี
การแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๑๓/๕ วรรคสอง 

 
มาตรา ๑๓/๗๑๕  นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้น

จากตําแหน่ง เมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) รัฐมนตรีให้ออกเพราะบกพร่องต่อหน้าที่ มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือหย่อน

ความสามารถ 
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามอย่างหนึ่งอย่างใดตามมาตรา ๑๓/๓ หรือ

มีส่วนได้เสียตามมาตรา ๑๓/๔ 
 
มาตรา ๑๓/๘๑๖  คณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติมี

อํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(๑) เสนอแนะมาตรการและแนวทางในการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติต่อ

รัฐมนตรี 
(๒) พิจารณาให้ความเห็นชอบให้ใช้พ้ืนที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติตามมาตรา ๑๓/๑ 

มาตรา ๑๖ และมาตรา ๒๐ 
                                                 

๑๒ มาตรา ๑๓/๔ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๑๓ มาตรา ๑๓/๕ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๑๔ มาตรา ๑๓/๖ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๑๕ มาตรา ๑๓/๗ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๑๖ มาตรา ๑๓/๘ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

(๓) กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการใช้พ้ืนที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ
ของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ การขออนุญาตและการอนุญาตให้เข้าทําประโยชน์หรืออยู่
อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติ และการบํารุงป่าหรือปลูกสร้างสวนป่าหรือไม้ยืนต้นในเขตป่าเสื่อม
โทรม 

(๔) เสนอแนะการกําหนดค่าตอบแทนการอนุญาตตามมาตรา ๒๐ ต่อรัฐมนตรี 
(๕) แต่งต้ังคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่

มอบหมาย 
(๖) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ หรือดําเนินการอื่นตามที่

คณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีมอบหมาย 
 
มาตรา ๑๓/๙๑๗  ให้นําบทบัญญัติมาตรา ๑๑/๑ มาใช้บังคับแก่การประชุมของ

คณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติโดยอนุโลม 
 

หมวด ๒ 
การควบคุมและรักษาป่าสงวนแห่งชาติ 

   
 

มาตรา ๑๔๑๘  ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ห้ามมิให้บุคคลใดยึดถือครอบครองทํา
ประโยชน์หรืออยู่อาศัยในที่ดิน ก่อสร้าง แผ้วถาง เผาป่า ทําไม้ เก็บหาของป่า หรือกระทําด้วย
ประการใด ๆ อันเป็นการเสื่อมเสียแก่สภาพป่าสงวนแห่งชาติ เว้นแต่ 

(๑) ทําไม้หรือเก็บหาของป่าตามมาตรา ๑๕ เข้าทําประโยชน์หรืออยู่อาศัยตาม
มาตรา ๑๖ มาตรา ๑๖ ทวิ หรือมาตรา ๑๖ ตรี กระทําการตามมาตรา ๑๗ ใช้ประโยชน์ตามมาตรา 
๑๘ หรือกระทําการตามมาตรา ๑๙ หรือมาตรา ๒๐ 

(๒) ทําไม้หวงห้ามหรือเก็บหาของป่าหวงห้ามตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ 
 
มาตรา ๑๕  การทําไม้หรือการเก็บหาของป่าในเขตป่าสงวนแห่งชาติให้กระทําได้

เมื่อได้รับใบอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือเมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ประกาศอนุญาตไว้เป็นคราว 
ๆ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติแห่งหนึ่งแห่งใดโดยเฉพาะ 

การอนุญาตให้เป็นไปตามแบบ ระเบียบและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 
มาตรา ๑๖๑๙  อธิบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์

ในเขตป่าสงวนแห่งชาติมีอํานาจอนุญาตให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดเข้าทําประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตป่า
สงวนแห่งชาติได้ ในกรณีดังต่อไปนี้ 

                                                 
๑๗ มาตรา ๑๓/๙ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๑๘ มาตรา ๑๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๒๘ 
๑๙ มาตรา ๑๖ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

(๑) การเข้าทําประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติคราวละไม่น้อยกว่าห้า
ปีแต่ไม่เกินสามสิบปี ในกรณีที่ผู้รับอนุญาตเป็นส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ จะอนุญาตโดยให้
ยกเว้นค่าธรรมเนียมทั้งหมดหรือบางส่วนตามที่เห็นสมควรก็ได้ 

(๒) การเข้าทําประโยชน์เกี่ยวกับการทําเหมืองแร่ตามกฎหมายว่าด้วยแร่คราวละไม่
เกินสิบปีโดยให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องขอรับใบอนุญาตเก็บหาของป่า และไม่ต้องเสียค่าภาคหลวงของป่า
ตามพระราชบัญญัตินี้ สําหรับแร่ ดินขาว หรือหิน แล้วแต่กรณี 

การขออนุญาตและการอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่คณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติกําหนดโดยประกาศในราช
กิจจานุเบกษา 

 
มาตรา ๑๖ ทวิ๒๐  ในกรณีที่ป่าสงวนแห่งชาติทั้งหมดหรือบางส่วนมีสภาพเป็นป่าไร่

ร้างเก่า หรือทุ่งหญ้า หรือเป็นป่าที่ไม่มีไม้มีค่าขึ้นอยู่เลย หรือมีไม้มีค่าที่มีลักษณะสมบูรณ์เหลืออยู่เป็น
ส่วนน้อย และป่านั้นยากที่จะกลับฟ้ืนคืนดีตามธรรมชาติ  ทั้งนี้ โดยมีสภาพตามหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขที่รัฐมนตรีกําหนด โดยอนุมัติคณะรัฐมนตรี ให้ถือว่าป่าสงวนแห่งชาติในบริเวณดังกล่าวเป็นป่า
เสื่อมโทรม 

ถ้าทางราชการมีความจําเป็นต้องปรับปรุงฟื้นฟูสภาพป่าเสื่อมโทรม ให้รัฐมนตรี
ประกาศกําหนดเขตป่าเสื่อมโทรมทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นเขตปรับปรุงป่าสงวนแห่งชาติ 

ในเขตปรับปรุงป่าสงวนแห่งชาติ ถ้าบุคคลใดได้เข้าทําประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขต
ดังกล่าวอยู่แล้วจนถึงวันที่ประกาศกําหนดตามวรรคสอง 

(๑) เมื่อบุคคลดังกล่าวร้องขอ และอธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายเห็นว่าบุคคลนั้น
ยังมีความจําเป็นเพื่อการครองชีพ อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายมีอํานาจอนุญาตเป็นหนังสือให้
บุคคลดังกล่าวทําประโยชน์และอยู่อาศัยต่อไปในที่ที่ได้ทําประโยชน์หรืออยู่อาศัยอยู่แล้วนั้นได้ แต่ต้อง
ไม่เกินยี่สิบไร่ต่อหนึ่งครอบครัว และมีกําหนดเวลาคราวละไม่น้อยกว่าห้าปี แต่ไม่เกินสามสิบปี  ทั้งนี้ 
โดยได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมสําหรับคราวแรก คราวต่อ ๆ ไปต้องเสียค่าธรรมเนียม 

(๒) บุคคลซึ่งได้รับอนุญาตตาม (๑) อาจขออนุญาตปลูกป่าหรือไม้ยืนต้นในที่ที่ตน
เคยทําประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตปรับปรุงป่าสงวนแห่งชาติเพิ่มเติมจากที่ได้รับอนุญาตแล้ว โดย
พิสูจน์ให้เห็นว่าตนมีความสามารถ และมีเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่จะปลูกป่า หรือไม้ยืนต้นตามที่ขอ
เพิ่มนั้นได้ อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายมีอํานาจอนุญาตเป็นหนังสือให้ปลูกป่าหรือไม้ยืนต้นได้แต่
ต้องไม่เกินสามสิบห้าไร่ต่อหนึ่งครอบครัว และมีกําหนดเวลาคราวละไม่น้อยกว่าห้าปี แต่ไม่เกิน
สามสิบปี และต้องเสียค่าธรรมเนียมตามท่ีกฎหมายกําหนดไว้ 

การได้รับอนุญาตตามวรรคสาม มิให้ถือว่าเป็นการได้มาซึ่งสิทธิในที่ดินตามประมวล
กฎหมายที่ดิน 

ให้บุคคลซึ่งได้รับอนุญาตตามวรรคสาม (๑) และ (๒) ได้รับยกเว้นค่าภาคหลวงและ
ค่าบํารุงป่า สําหรับไม้ที่ได้ปลูกขึ้นภายในที่ดินที่ได้รับอนุญาต 

                                                 
๒๐ มาตรา ๑๖ ทวิ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๒๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

บุคคลซึ่งได้รับอนุญาตต้องใช้ประโยชน์ในที่ดินตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขใน
ระเบียบที่อธิบดีกําหนด และจะให้บุคคลอ่ืนนอกจากบุคคลในครอบครัวเข้าทําประโยชน์ในที่ดิน
ดังกล่าวมิได้ 

ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับอนุญาตละทิ้งไม่ทําประโยชน์หรือไม่อยู่อาศัยในที่ดินที่ได้รับ
อนุญาตติดต่อกันเกินระยะเวลาสองปี หรือยินยอมให้บุคคลอ่ืนนอกจากบุคคลในครอบครัวเข้าทํา
ประโยชน์ หรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในระเบียบที่อธิบดีกําหนด ให้อธิบดีหรือผู้ซึ่ง
อธิบดีมอบหมายมีอํานาจเพิกถอนการอนุญาตนั้น 

 
มาตรา ๑๖ ตรี๒๑  ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับอนุญาตตามมาตรา ๑๖ ทวิ ถึงแก่ความ

ตาย ให้บุคคลในครอบครัวซึ่งอาศัยอยู่กับผู้ได้รับอนุญาตมีสิทธิอยู่อาศัยหรือทําประโยชน์ในที่ดินนั้น
ต่อไปได้ แต่ไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่ผู้ได้รับอนุญาตถึงแก่ความตาย 

ถ้าสามี ภรรยา บุตรคนหนึ่งคนใดหรือบุคคลในครอบครัวซึ่งอาศัยอยู่กับผู้ได้รับ
อนุญาตและผู้ได้รับอนุญาตได้ระบุไว้เป็นหนังสือตามแบบที่อธิบดีกําหนดให้เป็นผู้สืบสิทธิและหน้าที่
ของตนประสงค์จะอยู่อาศัยหรือทําประโยชน์ในที่ดินนั้นต่อไป ให้ย่ืนคําขออนุญาตต่ออธิบดีหรือผู้ซึ่ง
อธิบดีมอบหมาย ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่ผู้ได้รับอนุญาตถึงแก่ความตาย 

เมื่อได้ย่ืนคําขออนุญาตตามวรรคสองแล้ว ให้บุคคลตามวรรคหนึ่งอยู่อาศัยหรือทํา
ประโยชน์ต่อไปได้ตามท่ีอธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายอนุญาต 

 
มาตรา ๑๗  เพื่อประโยชน์ในการศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการ อธิบดีมีอํานาจอนุญาต

เป็นหนังสือแก่กระทรวง ทบวง กรมหรือบุคคลอ่ืนใดให้กระทําการอย่างหนึ่งอย่างใดในเขตป่าสงวน
แห่งชาติได้ ตามระเบียบที่อธิบดีกําหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรี และเมื่อรัฐมนตรีเห็นสมควรจะสั่งยกเว้น
ค่าธรรมเนียม ค่าภาคหลวงและค่าบํารุงป่าก็ได้ 

 
มาตรา ๑๘๒๒  อธิบดีมีอํานาจออกระเบียบการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ 

โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ในเรื่องดังต่อไปนี้ 
(๑) การเข้าไป การผ่านหรือการใช้ทาง 
(๒) การนําหรือปล่อยสัตว์เลี้ยงเข้าไป 
ระเบียบตามวรรคหนึ่ง จะใช้บังคับในเขตป่าสงวนแห่งชาติแห่งใดให้ประกาศ ณ 

ที่ว่าการอําเภอ ที่ทําการกํานัน และที่ทําการผู้ใหญ่บ้านในท้องที่ที่ป่าสงวนแห่งชาติแห่งนั้นต้ังอยู่ 
 
มาตรา ๑๙  เพื่อประโยชน์ในการควบคุม ดูแล รักษาหรือบํารุงป่าสงวนแห่งชาติ 

อธิบดีมีอํานาจสั่งเป็นหนังสือให้พนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าหน้าที่ของกรมป่าไม้ กระทําการอย่างหนึ่ง
อย่างใดในเขตป่าสงวนแห่งชาติได้ 

 

                                                 
๒๑ มาตรา ๑๖ ตรี เพิ่มโดยพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๒๘ 
๒๒ มาตรา ๑๘ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๒๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

มาตรา ๑๙/๑๒๓  ให้อธิบดีโดยอนุมัติรัฐมนตรีมีอํานาจกําหนดอัตราและวางระเบียบ
เกี่ยวกับการเก็บค่าบริการหรือค่าตอบแทนสําหรับการที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ให้บริการหรือให้ความ
สะดวกต่าง ๆ แก่ประชาชนในเขตป่าสงวนแห่งชาติ 

ค่าบริการหรือค่าตอบแทนที่เก็บได้ตามวรรคหนึ่ง ให้เก็บรักษาไว้ใช้จ่ายในการ
บํารุงรักษาป่าสงวนแห่งชาติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีกําหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรี 

 
มาตรา ๒๐๒๔  ในกรณีที่ป่าสงวนแห่งชาติใดมีสภาพเป็นป่าเสื่อมโทรมตามมาตรา 

๑๖ ทวิ ให้อธิบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวน
แห่งชาติมีอํานาจอนุญาตเป็นหนังสือให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดทําการบํารุงป่าหรือปลูกสร้างสวนป่าหรือ
ไม้ยืนต้นในเขตป่าเสื่อมโทรมได้ภายในระยะเวลาและตามเงื่อนไขที่กําหนดในหนังสืออนุญาต โดยเสีย
ค่าตอบแทนตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด แต่ในกรณีที่จะอนุญาตให้เกินหนึ่งพันไร่ต่อราย ต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ และได้รับอนุมัติ
จากคณะรัฐมนตรี 

การขออนุญาตและการอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่คณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติกําหนดโดยประกาศในราช
กิจจานุเบกษา 

 
มาตรา ๒๑  ใบอนุญาตทําไม้หรือเก็บหาของป่า ในเขตป่าสงวนแห่งชาติตามมาตรา 

๑๕ ให้ใช้ได้ภายในระยะเวลาที่ระบุไว้ในใบอนุญาต ตามระเบียบที่อธิบดีกําหนด ซึ่งต้องไม่เกินหนึ่งปี
นับแต่วันออกใบอนุญาต 

การต่ออายุใบอนุญาตให้ เป็นไปตามแบบ ระเบียบและวิธีการที่ กําหนดใน
กฎกระทรวง 

 
มาตรา ๒๒  ในกรณีใบอนุญาตสูญหายหรือถูกทําลาย ให้ย่ืนคําขอใบแทนใบอนุญาต

ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ 
การออกใบแทนใบอนุญาต ให้เป็นไปตามแบบ ระเบียบและวิธีการที่กําหนดใน

กฎกระทรวง 
 
มาตรา ๒๓  ใบอนุญาตที่ออกให้ตามมาตรา ๑๕ จะโอนกันได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาต

จากพนักงานเจ้าหน้าที่ 
การโอนใบอนุญาตให้เป็นไปตามระเบียบและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 
มาตรา ๒๔  ผู้รับใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ ต้องจัดให้

คนงาน ผู้รับจ้างหรือผู้แทนของผู้รับใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาตมีใบคู่มือสําหรับทําการตามที่ได้รับ
อนุญาต ตามแบบ ระเบียบและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 
                                                 

๒๓ มาตรา ๑๙/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๒๔ มาตรา ๒๐ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

มาตรา ๒๕  เมื่อได้กําหนดป่าใดเป็นป่าสงวนแห่งชาติและรัฐมนตรีได้แต่งต้ัง
พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมและรักษาป่าสงวนแห่งชาตินั้นแล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอํานาจ
ดังต่อไปนี้ 

(๑) สั่งให้ผู้หนึ่งผู้ใดออกจากป่าสงวนแห่งชาติ หรือให้งดเว้นการกระทําใด ๆ ในเขต
ป่าสงวนแห่งชาติ ในกรณีที่มีข้อเท็จจริงปรากฏหรือเหตุอันควรสงสัยว่า มีการกระทําผิดตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

(๒) สั่งเป็นหนังสือให้ผู้กระทําผิดต่อพระราชบัญญัตินี้ รื้อถอน แก้ไขหรือทําประการ
อ่ืนใดแก่สิ่งที่เป็นอันตราย หรือสิ่งที่ทําให้เสื่อมสภาพในเขตป่าสงวนแห่งชาติภายในเวลาที่กําหนดให้ 

(๓) ยึด ทําลาย รื้อถอน แก้ไขหรือทําประการอื่น เมื่อผู้กระทําผิดไม่ปฏิบัติตาม (๒) 
ไม่ปรากฏตัวผู้กระทําผิดหรือรู้ตัวผู้กระทําผิดแต่หาตัวไม่พบ 

ถ้าพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดดังกล่าว และได้เสียค่าใช้จ่าย
เพื่อการนั้น ให้ผู้กระทําผิดชดใช้หรือออกค่าใช้จ่ายนั้นทั้งหมด หรือให้พนักงานเจ้าหน้าที่นําทรัพย์สินที่
ยึดไว้ได้ออกขายทอดตลาดหรือขายโดยวิธีอ่ืนตามที่เห็นสมควร เพื่อชดใช้ค่าใช้จ่ายนั้น และให้นํา
ความในมาตรา ๑๓๒๗ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาใช้บังคับแก่เงินที่ได้จากการขาย
ทรัพย์สินนั้นโดยอนุโลม 

(๔) ดําเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดที่เห็นสมควร  ทั้งนี้ เพื่อป้องกันหรือบรรเทาความ
เสียหายแก่ป่าสงวนแห่งชาติในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉิน 

 
มาตรา ๒๖  การจับกุม ปราบปรามผู้กระทําผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ให้พนักงาน

เจ้าหน้าที่เป็นพนักงานฝ่ายปกครองหรือตํารวจ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
 
มาตรา ๒๖/๑๒๕  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอํานาจยึดหรืออายัดบรรดาไม้ ของป่า 

อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ สัตว์พาหนะ ยานพาหนะ หรือเครื่องจักรกลใด ๆ ที่บุคคลได้มาหรือได้ใช้
ในการกระทําความผิดหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าได้ใช้ในการกระทําความผิด หรือเป็นอุปกรณ์ให้ได้รับ
ผลในการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ไว้เพื่อเป็นหลักฐานในการพิจารณาคดีได้จนกว่าจะมี
คําสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดีหรือจนกว่าคดีจะถึงที่สุด  ทั้งนี้ ไม่ว่าทรัพย์สินนั้นจะเป็นของผู้กระทําความผิด
หรือของผู้มีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นผู้กระทําความผิดหรือไม่ และเมื่อได้มีการฟ้องคดีให้นําความใน
มาตรา ๓๕ วรรคสองและวรรคสามมาใช้บังคับ 

ในกรณีที่มีคําสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดี ถ้าเจ้าของหรือผู้ครอบครองมิได้ร้องขอรับ
ทรัพย์สินคืนภายในกําหนดหกเดือนนับแต่วันทราบหรือถือว่าได้ทราบคําสั่งให้คืนทรัพย์สินแก่ผู้มีสิทธิ
ขอรับทรัพย์สินคืนนั้นจากเจ้าพนักงานที่มีอํานาจยึดไว้ ให้ทรัพย์สินนั้นตกเป็นของแผ่นดิน 

ในกรณีที่มีคําสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดี และไม่ปรากฏหลักฐานว่ามีบุคคลผู้เป็นเจ้าของ
ทรัพย์สินดังกล่าว ให้เริ่มนับระยะเวลาตามวรรคสองตั้งแต่วันที่มีคําสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดี 

 
มาตรา ๒๖/๒๒๖  ในกรณีทรัพย์สินที่ยึดหรืออายัดไว้ตามมาตรา ๒๖/๑ วรรคหนึ่ง 

มิได้เป็นของผู้กระทําความผิดหรือของผู้มีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นผู้กระทําความผิด ให้พนักงาน
                                                 

๒๕ มาตรา ๒๖/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๒๖ มาตรา ๒๖/๒ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

เจ้าหน้าที่โดยอนุมัติรัฐมนตรีคืนทรัพย์สินหรือเงิน แล้วแต่กรณี ให้แก่เจ้าของก่อนถึงกําหนดตาม
มาตรา ๒๖/๑ วรรคหนึ่งได้ ในกรณีดังต่อไปนี้ 

(๑) เมื่อทรัพย์สินนั้นไม่จําเป็นต้องใช้เป็นพยานหลักฐานในการพิจารณาคดีที่เป็น
เหตุให้ทรัพย์สินนั้นถูกยึดหรืออายัด หรือ 

(๒) เมื่อผู้กระทําความผิดหรือผู้มีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นผู้กระทําความผิดได้
ทรัพย์สินนั้นมาจากผู้เป็นเจ้าของโดยการกระทําความผิดทางอาญา 

 
มาตรา ๒๖/๓๒๗  ถ้าทรัพย์สินที่ยึดหรืออายัดไว้ตามมาตรา ๒๖/๑ วรรคหนึ่ง จะ

เป็นการเสี่ยงต่อความเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาจะเกินค่าของทรัพย์สิน อธิบดีอาจ
ดําเนินการ ดังต่อไปนี้ 

(๑) จัดการขายหรือจําหน่ายทรัพย์สินก่อนครบกําหนดเวลาตามมาตรา ๒๖/๑ วรรค
สอง เมื่อได้เงินเป็นสุทธิเท่าใดให้ยึดไว้แทนทรัพย์สินนั้น หรือ 

(๒) ถ้าการนําทรัพย์สินที่ยึดหรืออายัดไว้ไปใช้ประโยชน์จะเป็นการบรรเทาความ
เสียหายหรือค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาก็ให้นําทรัพย์สินนั้นไปใช้เพื่อประโยชน์ของทางราชการได้ตาม
ระเบียบที่อธิบดีกําหนด 

 
มาตรา ๒๖/๔๒๘  ผู้ใดกระทําหรือละเว้นการกระทําด้วยประการใดโดยมิชอบด้วย

กฎหมายอันเป็นการทําลายหรือเป็นเหตุให้เกิดการทําลาย หรือทําให้สูญหายหรือเสียหายแก่
ทรัพยากรธรรมชาติในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ผู้นั้นมีหน้าที่ต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายตามมูลค่าทั้งหมด
ของทรัพยากรธรรมชาติที่ถูกทําลาย สูญหาย หรือเสียหายไปนั้น 

 
มาตรา ๒๖/๕๒๙  ในการดําเนินคดีอาญาแก่ผู้ฝ่าฝืนพระราชบัญญัตินี้ เมื่อพนักงาน

อัยการยื่นฟ้องคดีอาญา ให้เรียกค่าเสียหายตามมาตรา ๒๖/๔ ไปในคราวเดียวกัน 
 
มาตรา ๒๗  เมื่อปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาต คนงาน ผู้รับจ้าง หรือ

ผู้แทนของผู้รับใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาตกระทําผิดต่อพระราชบัญญัตินี้หรือกฎกระทรวง หรือ
เงื่อนไขในใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาต ซึ่งออกตามพระราชบัญญัตินี้ อันอาจเป็นการเสียหายอย่าง
ร้ายแรง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอํานาจสั่งเป็นหนังสือให้พักใช้ใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาตได้ มี
กําหนดไม่เกินหกสิบวันนับแต่วันที่ออกคําสั่ง 

คําสั่งพักใช้ใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาตตามวรรคหนึ่ง อธิบดีมีอํานาจสั่งเพิกถอน
คําสั่งหรือเพิ่มหรือลดระยะเวลาที่สั่งพักใช้ใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาตได้ตามที่เห็นสมควร แต่ใน
กรณีที่มีคําสั่งเพิ่มระยะเวลาดังกล่าวนั้น จะเพิ่มได้ไม่เกินหนึ่งร้อยยี่สิบวัน 

 

                                                 
๒๗ มาตรา ๒๖/๓ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๒๘ มาตรา ๒๖/๔ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๒๙ มาตรา ๒๖/๕ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

มาตรา ๒๘  คําสั่งพักใช้ใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาตของพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือ
คําสั่งของอธิบดีตามมาตรา ๒๗ ผู้รับใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาตมีสิทธิอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีโดยย่ืน
อุทธรณ์ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายในกําหนดสามสิบวันนับแต่วันที่ทราบคําสั่ง 

คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้เป็นที่สุด 
 
มาตรา ๒๙  ในกรณีที่มีการสั่งพักใช้ใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาตแล้ว ถ้ารัฐมนตรี

เห็นสมควรก็ให้มีอํานาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาตนั้นได้ 
 
มาตรา ๓๐  ในกรณีมีความจําเป็นเพื่อประโยชน์แก่ราชการหรือสาธารณประโยชน์ 

หรือเมื่อปรากฏว่าได้มีการอนุญาตไปโดยมิชอบ รัฐมนตรีมีอํานาจสั่งเพิกถอนการอนุญาตรายหนึ่งราย
ใดทั้งหมดหรือบางส่วนได้ 

ในกรณีมิใช่เป็นความผิดของผู้ถูกสั่งเพิกถอนการอนุญาตให้จ่ายค่าทดแทนด้วย
จํานวนเงินอันเป็นธรรมแก่ผู้ถูกสั่งเพิกถอนการอนุญาตนั้น 

 
หมวด ๓ 

บทกําหนดโทษ 
   

 
มาตรา ๓๑๓๐  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๑๔ ต้องระวางโทษจําคุกต้ังแต่หนึ่งปีถึงสิบปี และ

ปรับต้ังแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท 
ในกรณีความผิดตามมาตรานี้ ถ้าได้กระทําเป็นเนื้อที่เกินยี่สิบห้าไร่ หรือก่อให้เกิด

ความเสียหายแก่ 
(๑) ไม้สัก ไม้ยาง ไม้สนเขา หรือไม้หวงห้ามประเภท ข. ตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ 

หรือ 
(๒) ไม้อ่ืนที่เป็นต้นหรือเป็นท่อนอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสองอย่างรวมกันเกินยี่สิบ

ต้นหรือท่อน หรือรวมปริมาตรไม้เกินสี่ลูกบาศก์เมตร หรือ 
(๓) ต้นน้ําลําธาร หรือ 
(๔) พ้ืนที่ชายฝั่ง 
ผู้กระทําความผิดต้องระวางโทษจําคุกต้ังแต่สี่ปีถึงยี่สิบปี และปรับต้ังแต่สองแสน

บาทถึงสองล้านบาท 
ในกรณีที่มีคําพิพากษาชี้ขาดว่าบุคคลใดกระทําความผิดตามมาตรานี้ ถ้าปรากฏว่า

บุคคลนั้นยึดถือหรือครอบครองที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ศาลมีอํานาจสั่งให้ผู้กระทําความผิด 
คนงาน ผู้รับจ้าง ผู้แทน และบริวารของผู้กระทําความผิดออกจากเขตป่าสงวนแห่งชาติ ตลอดจนสั่ง
ให้ผู้กระทําความผิดรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง หรือนําสิ่งใด ๆ อันก่อให้เกิดการเสื่อมเสียแก่สภาพป่าสงวน
แห่งชาติออกจากป่าสงวนแห่งชาติภายในระยะเวลาที่กําหนด 

 

                                                 
๓๐ มาตรา ๓๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

มาตรา ๓๒  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๒๔ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท 
 
มาตรา ๓๓๓๑  ผู้ใดทําให้เสียหาย ทําลาย ซึ่งหลักเขต ป้าย หรือเครื่องหมายอื่นใดที่

จัดให้มีขึ้นตามพระราชบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือ
ทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๓๓/๑๓๒  ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่อธิบดีกําหนดตามมาตรา ๑๘ หรือฝ่า

ฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคําสั่งพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งสั่งตามมาตรา ๒๕ (๑) หรือ (๒) ต้องระวางโทษจําคุก
ไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

นอกจากต้องระวางโทษตามวรรคหนึ่งแล้ว ผู้ไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่อธิบดีกําหนด
ตามมาตรา ๑๘ หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคําสั่งพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งสั่งตามมาตรา ๒๕ (๑) หรือ 
(๒) ยังต้องระวางโทษปรับอีกวันละไม่เกินห้าพันบาท จนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง 

 
มาตรา ๓๓/๒๓๓  ผู้รับใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาตผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม

เงื่อนไขในใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาต ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่ง
หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

ในกรณีที่มีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเง่ือนไขตามวรรคหนึ่ง และก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อวิถีชีวิตหรือสุขภาพอนามัยของประชาชนอย่างร้ายแรง ต้องระวางโทษจําคุกต้ังแต่หนึ่งปี
ถึงสิบปี และปรับต้ังแต่หนึ่งแสนบาทถึงหนึ่งล้านบาท 

 
มาตรา ๓๓/๓๓๔  ผู้รับใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาตผู้ใดปล่อยปละละเลยให้บุคคล

อ่ืนบุกรุก ยึดถือ ครอบครอง หรือกระทําการฝ่าฝืนมาตรา ๑๔ ในพื้นที่ที่ได้รับอนุญาต ต้องระวางโทษ
จําคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๓๔  ผู้ใดรับไว้ด้วยประการใด ซ่อนเร้น จําหน่าย หรือช่วยพาเอาไปเสีย ซึ่ง

ไม้หรือของป่าที่ตนรู้อยู่แล้วว่า เป็นไม้หรือของป่าที่มีผู้ได้มาโดยการกระทําผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 
ต้องระวางโทษเสมือนเป็นตัวการในการกระทําผิดนั้น 

 
มาตรา ๓๕๓๕  บรรดาไม้ ของป่า อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ อาวุธ สัตว์พาหนะ 

ยานพาหนะ หรือเครื่องจักรกลใด ๆ ที่บุคคลได้มาหรือได้ใช้ในการกระทําความผิด หรือมีไว้เพื่อใช้
กระทําความผิด หรือได้ใช้เป็นอุปกรณ์ให้ได้รับผลในการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ริบ
เสียทั้งสิ้น ไม่ว่าจะมีผู้ถูกลงโทษตามคําพิพากษาของศาลหรือไม่ 

                                                 
๓๑ มาตรา ๓๓ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๓๒ มาตรา ๓๓/๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๓๓ มาตรา ๓๓/๒ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๓๔ มาตรา ๓๓/๓ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๓๕ มาตรา ๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

ให้พนักงานอัยการร้องขอให้ศาลส่ังริบทรัพย์สินตามวรรคหนึ่ง และเมื่อพนักงาน
อัยการได้ร้องขอต่อศาลแล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ปิดประกาศ ณ ที่ว่าการอําเภอ ที่ทําการกํานัน ที่
ทําการผู้ใหญ่บ้าน และที่ทําการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกิดเหตุ  ทั้งนี้ ไม่ว่าในคดีดังกล่าวจะ
ปรากฏตัวบุคคลซึ่งอาจเชื่อว่าเป็นเจ้าของหรือไม่ก็ตาม ในกรณีที่ปรากฏหลักฐานว่ามีบุคคลเป็น
เจ้าของทรัพย์สินตามวรรคหนึ่ง ให้ส่งประกาศดังกล่าวทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปยังภูมิลําเนา
ของเจ้าของทรัพย์สินนั้น เพื่อให้บุคคลซึ่งอ้างว่าเป็นเจ้าของมายื่นคําขอเข้ามาในคดีก่อนมีคําพิพากษา
ของศาลชั้นต้น 

ในกรณีที่ไม่มีผู้ใดอ้างตัวเป็นเจ้าของก่อนมีคําพิพากษาของศาลชั้นต้น หรือมีเจ้าของ
แต่เจ้าของไม่สามารถพิสูจน์ให้ศาลเช่ือได้ว่าตนไม่มีโอกาสทราบหรือไม่มีเหตุอันควรสงสัยว่าจะมีการ
กระทําความผิดดังกล่าว อีกทั้งตนได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรแล้วที่จะป้องกันมิให้มีการกระทํา
ความผิดเช่นนั้นเกิดขึ้น หรือไม่สามารถพิสูจน์ให้ศาลเชื่อได้ว่าตนไม่มีโอกาสทราบ หรือไม่มีเหตุอันควร
สงสัยว่าจะมีการนําทรัพย์สินดังกล่าวไปใช้ในการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ศาลสั่งริบ
ทรัพย์สินดังกล่าวได้เมื่อพ้นกําหนดสามสิบวันนับแต่วันแรกของวันที่ปิดประกาศ ในกรณีที่ปรากฏ
หลักฐานว่ามีบุคคลเป็นเจ้าของทรัพย์สินให้นับแต่วันที่เจ้าของทรัพย์สินได้รับหรือถือว่าได้รับไปรษณีย์
ลงทะเบียนตอบรับดังกล่าวตามวรรคสอง และในกรณีนี้มิให้นํามาตรา ๓๖ แห่งประมวลกฎหมาย
อาญามาใช้บังคับ 

 
บทเฉพาะกาล 

   
 

มาตรา ๓๖  บรรดาป่าที่เป็นป่าคุ้มครองอยู่แล้วตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครอง
และสงวนป่าก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ถือว่าเป็นป่าสงวนแห่งชาติตามพระราชบัญญัตินี้
จนกว่าจะมีกฎกระทรวงออกตามมาตรา ๖ วรรคสอง หรือมาตรา ๗ ซึ่งต้องออกภายในห้าปี นับแต่
วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

 
มาตรา ๓๗  ใบอนุญาตที่ออกให้แก่บุคคลกระทําการใด ๆ ตามกฎหมายว่าด้วยการ

คุ้มครองและสงวนป่าก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ใช้ได้ต่อไปจนสิ้นอายุตามท่ีระบุไว้ใน
ใบอนุญาตนั้น 

 
มาตรา ๓๘  ภายในระยะเวลาหนึ่งปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ บรรดา

กฎกระทรวง ประกาศ ข้อกําหนด และระเบียบการต่าง ๆ ที่ได้ออกตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครอง
และสงวนป่าและใช้อยู่ในวันประกาศพระราชบัญญัตินี้ในราชกิจจานุเบกษา ให้คงใช้บังคับต่อไปเท่าที่
ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้  ทั้งนี้ จนกว่าจะมีกฎกระทรวง ประกาศ ข้อกําหนด หรือระเบียบ
การต่าง ๆ ยกเลิก หรือมีความอย่างเดียวกัน หรือขัด หรือแย้งกัน หรือกล่าวไว้เป็นอย่างอื่น 

 
 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
จอมพล ถนอม  กิตติขจร 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

นายกรัฐมนตร ี



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

บัญชีอัตราค่าธรรมเนียม ค่าภาคหลวง และค่าบํารุงป่า๓๖ 
   

 
ใบอนุญาตทําไม้  ฉบับละ  ๒๐๐ บาท 
ใบอนุญาตเก็บหาของป่า  ฉบับละ  ๕๐ บาท 
ใบคู่มือคนงาน ผู้รับจ้างหรือผู้แทนของผู้รับใบอนุญาต 
หรือหนังสืออนุญาต  ฉบับละ  ๕๐ บาท 
ใบแทนใบอนุญาต  ฉบับละ  ๕๐ บาท 
การโอนใบอนุญาต  ฉบับละ  ๑๐๐ บาท 
หนังสืออนุญาตให้บุคคลเข้าทําประโยชน์ 
หรืออยู่อาศัย  ไร่ละ  ๕,๐๐๐ บาท 
ค่าภาคหลวงไม้  ลูกบาศก์เมตรละ  ๔๐๐ บาท 
ค่าภาคหลวงของป่า  ลูกบาศก์เมตรละ  ๔๐ บาท 
ในกรณีค่าภาคหลวงของป่าที่ไม่อาจคํานวณเป็นลูกบาศก์เมตรได้ 
หรือนิยมซื้อขายกันตามมาตรฐาน นอกจากเป็นลูกบาศก์เมตร ร้อยละสิบของราคาตลาด 

 ค่าบํารุงป่า สองเท่าค่าภาคหลวงไม้ หรือค่าภาคหลวงของป่าที่ผู้รับอนุญาตต้องชําระ
เนื่องจากการทําไม้และเก็บหาของป่าจากป่าสงวนแห่งชาติ 

                                                 
๓๖ บัญชีอัตราค่าธรรมเนียม ค่าภาคหลวง และค่าบํารุงป่า แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป่า

สงวนแห่งชาติ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

หมายเหตุ  : - เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญั ติฉ บับนี้  คือ  เนื่ องจากป่ า ไม้ เป็น
ทรัพยากรธรรมชาติที่สําคัญยิ่งของชาติ และรัฐบาลได้กําหนดจุดหมายไว้ในแผนพัฒนาการเศรษฐกิจ
แห่งชาติว่า จะสงวนป่าไม้ไว้เป็นเนื้อที่ประมาณร้อยละ ๕๐ แห่งเนื้อที่ประเทศไทย คือ เป็นเนื้อที่ป่า
สงวนรวมประมาณ ๒๕๐,๐๐๐ ตารางกิโลเมตร หรือ ๑๕๖ ล้านไร่ 

บัดนี้ ปรากฏว่าป่าไม้ที่สงวน คุ้มครองไว้แล้ว และที่ยังมิได้สงวนคุ้มครองได้ถูกบุกรุก
และถูกทําลายไปเป็นจํานวนมาก แม้ป่าไม้ในบริเวณต้นน้ําลําธารก็ถูกแผ้วถางเผาทําลายไปเป็นอัน
มาก ซึ่งอาจเป็นเหตุให้เกิดความแห้งแล้ง พ้ืนดินพังทลาย ลําน้ําต้ืนเขิน หรือเกิดอุทกภัยอันเป็นผล
เสียหายแก่การเกษตรและเศรษฐกิจของประเทศอย่างร้ายแรง  ทั้งนี้ เนื่องจากกฎหมายว่าด้วยการ
คุ้มครองและสงวนป่าที่ใช้บังคับอยู่ มีวิธีการไม่รัดกุมเหมาะสมต้องเสียเวลาดําเนินการเป็นเวลานาน 
จึงจะประกาศกําหนดเป็นป่าสงวนหรือเป็นป่าคุ้มครองได้ เป็นเหตุให้บุคคลบางจําพวกฉวยโอกาส
ทําลายป่าได้กว้างขวางยิ่งขึ้น  นอกจากนั้น ได้กําหนดโทษผู้ฝ่าฝืนไว้ไม่เหมาะสมกับกาลสมัย ผู้กระทํา
ผิดไม่เข็ดหลาบเป็นช่องทางให้มีการบุกรุกทําลายป่ามากขึ้น รัฐบาลจึงเห็นเป็นการจําเป็นอันรีบด่วนที่
จะต้องดําเนินการปรับปรุงกฎหมายเรื่องนี้เสียใหม่ เพื่อให้สามารถดําเนินการคุ้มครองป้องกัน เพื่อ
รักษาไว้ซึ่งทรัพยากรธรรมชาติอันมีค่าของชาติ และเพื่อมิให้อาชีพเกษตรกรรมของประชาชนส่วน
ใหญ่และเศรษฐกิจของประเทศถูกกระทบกระเทือนจากผลของการทําลายป่า 
 
พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๒๓๗ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยท่ีบทบัญญัติในส่วนที่เกี่ยวกับ
การกําหนดโทษตามกฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติไม่เหมาะสมกับสภาวการณ์ปัจจุบัน สมควร
แก้ไขเพิ่มเติมอัตราโทษให้สูงขึ้น และโดยที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมอัตราโทษตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้
ให้สูงขึ้นด้วย สมควรแก้ไขเพิ่มเติมอัตราโทษให้สอดคล้องกัน  จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ขึ้น 
 
พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๘๓๘ 
 

มาตรา ๑๐  บทบัญญัติมาตรา ๑๖ และมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวน
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ไม่กระทบกระเทือนการอนุญาตที่บุคคล
ใดได้รับก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่รัฐบาลมีนโยบายที่จะช่วยเหลือ
ราษฎรที่มีความจําเป็นในการครองชีพสามารถเข้าทํากินในเขตป่าสงวนแห่งชาติได้โดยไม่เดือดร้อน
และโดยมีที่อยู่เป็นหลักแหล่งจึงได้แก้ไขกฎหมายให้ทางราชการมีอํานาจอนุญาตให้บุคคลเข้าทํา
ประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติได้เป็นคราว ๆ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดย
กําหนดว่าในระยะสั้นอันเป็นการช่วยเหลือชั่วคราวตามความจําเป็น อนุญาตได้คราวละไม่เกินห้าปี  
นอกจากนั้นได้แก้ไขบทบัญญัติอ่ืน ๆ ที่ยังไม่เหมาะสมกับสภาพความเป็นจริงและสะดวกแก่การ

                                                 
๓๗ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๙๖/ตอนที่ ๖๔/ฉบับพิเศษ หน้า ๑๔/๒๘ เมษายน ๒๕๒๒ 
๓๘ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๒/ตอนที่ ๑๒๔/ฉบับพิเศษ หน้า ๑/๑๑ กันยายน ๒๕๒๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

ปฏิบัติราชการ เช่น อนุญาตให้ทางราชการและองค์การของรัฐใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ
เป็นการชั่วคราวได้โดยคล่องตัวย่ิงขึ้น  จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
*พระราชกฤษฎีกาโอนกรมป่าไม้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไปเป็นกรมป่าไม้ กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และปรับปรุงอํานาจหน้าที่และกิจการของกรมทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่ ง  กรมป่าไม้  และกรมอุทยานแห่งชาติ  สัต ว์ ป่า  และพัน ธ์ุ พืช  กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๔๖๓๙ 

 
มาตรา ๑๐  โดยผลของบทบัญญัติแห่งมาตรา ๒๓๐ วรรคห้า ของรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย พระราชกฤษฎีกานี้มีผลเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมหรือยกเลิกบทบัญญัติในกฎหมาย 
ดังนี้ 

(๖) ในพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ ซึ่งถูกแก้ไขเพิ่มเติมโดยผลของ
พระราชกฤษฎีกาแก้ไขบทบัญญัติให้สอดคล้องกับการโอนอํานาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕ ให้แก้ไขคําว่า “กรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช” เป็น “กรมป่าไม้” และคําว่า “อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า 
และพันธ์ุพืช” เป็น “อธิบดีกรมป่าไม้” 

 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ เนื่องจากพระราชบัญญัติปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ และพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอํานาจหน้าที่ของ
ส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕ 
ได้กําหนดให้กรมป่าไม้เป็นส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และให้กรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืชเป็นส่วนราชการในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ทําให้เกิดปัญหาการบริหาร ทั้งในด้านนโยบาย วิชาการ บุคลากร และการบังคับใช้กฎหมาย รวมทั้ง
เป็นเหตุให้ระบบการบริหารงานและการบังคับใช้กฎหมายขาดประสิทธิภาพ  ดังนั้น เพื่อให้การ
บริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการบูรณาการตามกลุ่มภารกิจด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและนโยบายของรัฐบาล สมควรโอนกรมป่าไม้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
พร้อมทั้งบรรดากิจการ อํานาจหน้าที่ ทรัพย์สิน งบประมาณ หนี้ สิทธิ ภาระผูกพัน ข้าราชการ ลูกจ้าง 
ตําแหน่งและอัตรากําลัง ไปเป็นกรมป่าไม้ สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ
สมควรที่จะได้ปรับปรุงอํานาจหน้าที่และกิจการของกรมป่าไม้ และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ
พันธ์ุพืช รวมทั้งโอนอํานาจหน้าที่และกิจการของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ในส่วนที่เกี่ยวกับ
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง ไปเป็นของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช เพื่อให้การ
บริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ สัตว์ป่าและพันธ์ุพืชเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีขอบเขตที่
รับผิดชอบอย่างชัดเจน  นอกจากนี้ สมควรแก้ไขการใช้อํานาจของรัฐมนตรีและการใช้อํานาจหน้าที่
ตามกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมป่าไม้ และกรม
อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ให้สอดคล้องกับการดําเนินการดังกล่าวด้วย  จึงจําเป็นต้องตรา
พระราชกฤษฎีกานี้ 

                                                 
๓๙ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๐/ตอนที่ ๙๓ ก/หน้า ๖/๓๐ กันยายน ๒๕๔๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๙๔๐ 
 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป็นต้นไป 

 
มาตรา ๑๙  การประกาศกําหนดบริเวณให้ใช้พ้ืนที่ตามมาตรา ๑๓ ทวิ การอนุญาต

ตามมาตรา ๑๖ และมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ ซึ่งได้ออกให้ก่อน
วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ใช้ได้ต่อไปโดยให้ถือว่าเป็นการประกาศกําหนดบริเวณให้ใช้พ้ืนที่
และการอนุญาตตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ .ศ .  ๒๕๐๗ ซึ่ งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๒๐  ให้คณะกรรมการสําหรับป่าสงวนแห่งชาติตามพระราชบัญญัติป่าสงวน

แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ ซึ่งดํารงตําแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ปฏิบัติหน้าที่ไป
พลางก่อนจนกว่าจะได้มีการแต่งต้ังคณะกรรมการควบคุมและรักษาป่าสงวนแห่งชาติประจําจังหวัด
ตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้  ทั้งนี้ ให้
ดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

 
มาตรา ๒๑  ในวาระเริ่มแรกให้คณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่า

สงวนแห่งชาติ ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อธิบดีกรมทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่ง อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี อธิบดีกรมป่าไม้ อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า 
และพัน ธ์ุ พืช  ผู้ แทนกระทรวงกลาโหม  ผู้ แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  และผู้ แทน
กระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อนจนกว่าจะมีการแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตาม
มาตรา ๑๓/๒ แห่งพระราชบัญญั ติป่าสงวนแห่งชาติ  พ .ศ .  ๒๕๐๗  ซึ่ งแก้ ไขเพิ่ม เ ติมโดย
พระราชบัญญัตินี้  ทั้งนี้ ให้ดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้
บังคับ 

 
มาตรา ๒๒  บรรดาคําขอใช้พ้ืนที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติของส่วนราชการหรือ

องค์การของรัฐ คําขออนุญาตเข้าทําประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติ และคําขออนุญาต
ทําการปลูกสร้างสวนป่าหรือปลูกไม้ยืนต้นภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ที่ได้ ย่ืนไว้ก่อนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับและยังอยู่ในระหว่างการพิจารณา ให้ถือว่าเป็นคําขออนุญาตตาม
พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ และกรณีคําขอ
ดังกล่าวมีข้อแตกต่างในสาระสําคัญไปจากคําขออนุญาตตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 
๒๕๐๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับคําขอมีอํานาจสั่งให้แก้ไข
เพิ่มเติม หรือสั่งเรียกหลักฐานประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมได้ 

 

                                                 
๔๐ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๓/ตอนที่ ๔๖ ก/หน้า ๑๒/๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

มาตรา ๒๓  บรรดากฎกระทรวง ประกาศ ข้อกําหนด หรือระเบียบที่ออกตาม
พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 
ให้ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 
๒๕๐๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ จนกว่าจะมีกฎกระทรวง ประกาศ ข้อกําหนด หรือ
ระเบียบที่ออกตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
นี้ใช้บังคับ 

การดําเนินการออกกฎกระทรวง ประกาศ ข้อกําหนด หรือระเบียบตามวรรคหนึ่ง 
ให้ดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 
๒๕๐๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ หากไม่สามารถดําเนินการได้ ให้รัฐมนตรี
รายงานเหตุผลที่ไม่อาจดําเนินการได้ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ 

 
มาตรา ๒๔  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติป่าสงวน
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ ได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานาน ทําให้ไม่เหมาะสมกับสภาพการณ์ทางด้าน
เศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งในปัจจุบันมีการทําลายหรือเป็นเหตุให้เกิดการทําลาย 
หรือทําให้สูญหายหรือเสียหายแก่ทรัพยากรธรรมชาติในเขตป่าสงวนแห่งชาติเพิ่มมากขึ้น  ดังนั้น 
สมควรกําหนดมาตรการในการคุ้มครอง ป้องกัน และบํารุงรักษาไว้ซึ่งทรัพยากรธรรมชาติ และ
กําหนดให้มีการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างเป็นระบบและเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม โดย
กําหนดให้มีคณะกรรมการควบคุมและรักษาป่าสงวนแห่งชาติประจําจังหวัด เพื่อกําหนดมาตรการที่
จําเป็นในการควบคุมดูแล การส่งเสริมการปลูกป่า และการฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ และ
กําหนดให้มีคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อเสนอแนะมาตรการ
และแนวทางในการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ  ในการนี้ เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด ได้กําหนดให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอํานาจยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่ได้มาหรือได้ใช้ใน
การกระทําความผิดหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าได้ใช้ในการกระทําความผิด และปรับปรุงบทบัญญัติ
เกี่ยวกับบทกําหนดโทษ อัตราค่าธรรมเนียม ค่าภาคหลวง และค่าบํารุงป่า ให้สอดคล้องกับ
สภาพการณ์ในปัจจุบัน  จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 

 
 
 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

 
พรพิมล/แก้ไข 

๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ 
ปัญญา/แก้ไข 

๒๙ มิถนุายน ๒๕๕๒ 
 

อุดมการณ์/ปรับปรุง 
๑๗ มกราคม ๒๕๕๖ 

 
วิชพงษ์/ตรวจ 

๑๘ มกราคม ๒๕๕๖ 
 

วิศนี/เพิ่มเติม 
๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการอนุญาตไม้และของป่า
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กฎกระทรวง 
ฉบับที่ ๑,๑๐๗ (พ.ศ.๒๕๒๘) 

ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ 
ว่าด้วยการเก็บหาของป่าในเขตป่าสงวนแห่งชาติ

 

	 อ�ศยัอำ�น�จต�มคว�มในม�ตร�	๕	ม�ตร�	๑๕	ม�ตร�	๒๑	ม�ตร�	๒๒	ม�ตร�	๒๓	และ	ม�ตร�	๒๔ 

แห่งพระร�ชบัญญัติป่�สงวนแห่งช�ติ	พ.ศ.๒๕๐๗	รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ออกกฎกระทรวง

ไว้ดังต่อไปนี้

	 ข้อ	๑		ผู้ใดประสงค์จะขอรับใบอนุญ�ตเก็บห�ของป่�ที่มิใช่ของป่�หวงห้�ม	 ต�มกฎหม�ยว่�ด้วย 

ป่�ไม้ในเขตป่�สงวนแห่งช�ติ	ให้ยื่นคำ�ขอต�มแบบ	ป.ส.๙	ภ�ยในวันที่	๓๐	เมษ�ยน	ของแต่ละปี

	 ข้อ	๒		ก�รเก็บห�ของป่�ในเขตป่�สงวนแห่งช�ติเพื่อใช้สอยหรือบริโภคในครัวเรือนของตนในกรณี

ดังต่อไปนี้	ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องขอรับใบอนุญ�ตต�มข้อ	๑

	 	 	 (๑)	 ก�รเก็บห�หญ้�ค�	อ้อ	พง	แขม	ปรือ	กก	กระจูด	ใบพลวง

	 	 	 (๒)	 ก�รเก็บห�ผลไม้	หน่อไม้	เห็ด	หรือพืชชนิดอื่นๆ	

	 	 	 (๓)	 ก�รเก็บห�ผัก	กลอย	มัน	สมุนไพร	ร�กไม้

	 	 	 (๔)	 ก�รเก็บห�ชันไม้

	 	 	 (๕)	 ก�รเก็บห�ผลหรือฝักสะตอ	 หรือผลหรือฝักเหรียงหรือผลเนียง	 โดยไม่ทำ�อันตร�ย

หรือก�รกระทำ�ก�รใดๆ	อันเป็นอันตร�ยแก่ต้นสะตอหรือต้นเหรียงหรือต้นเนียง

	 	 	 (๖)	 ก�รเก็บห�ของป่�อื่นต�มที่อธิบดีประก�ศกำ�หนด

	 ข้อ	๓		 เม่ือได้รับคำ�ขอรับใบอนุญ�ตเก็บห�ของป่�ในเขตป่�สงวนแห่งช�ติให้พนักง�นเจ้�หน้�ท่ีทำ�ก�ร

สำ�รวจห�กำ�ลังผลิตของของป่�ในเขตท่ีขออนุญ�ตต�มระเบียบท่ีอธิบดีกำ�หนดให้เสร็จส้ินภ�ยในวันท่ี	๓๐	กันย�ยน	

ของปีน้ัน

	 ข้อ	๔	ใบอนุญ�ตเก็บห�ของป่�ในเขตป่�สงวนแห่งช�ติ	ให้ใช้แบบ	ป.ส.	๑๐	ท้�ยกฎกระทรวงนี้

	 ข้อ	๕		ผู้รับอนุญ�ตเก็บห�ของป่�ในเขตป่�สงวนแห่งช�ติจะต้องปฏิบัติต�มเงื่อนไขดังต่อไปนี้

	 	 	 (๑)	 ต้องไม่กระทำ�หรือยินยอมให้ผู้แทนผู้รับอนุญ�ต	 คนง�นหรือลูกจ้�งของผู้รับอนุญ�ต

กระทำ�ก�รอย่�งหนึ่งอย่�งใดให้เป็นก�รเสื่อมเสียแก่สภ�พป่�ไม้	หรือของป่�อื่นๆ	

	 	 	 (๒)	 ตอ้งนำ�ของป�่ทีเ่กบ็ห�ไดไ้ปต�มแนวท�งและยงัทีร่ะบไุวใ้นใบอนญุ�ต	เพือ่ใหพ้นกัง�น

เจ้�หน้�ที่ตรวจวัดและคำ�นวณค่�ภ�คหลวง

	 ข้อ	๖		 ในก�รออกใบอนุญ�ต	พนักง�นเจ้�หน้�ที่โดยอนุมัติอธิบดีจะกำ�หนดเงื่อนไขใดๆ	 เป็นพิเศษ 

ให้ผู้รับอนุญ�ตปฏิบัติ	เพื่ออนุรักษ์ทรัพย�กรป่�ไม้ก็ได้

	 ข้อ	๗	 ผู้รับอนุญ�ตเก็บห�ของป่�ในเขตป่�สงวนแห่งช�ติผู้ใดประสงค์จะขอใบคู่มือคนง�นหรือ

ผู้รับจ้�ง	 และใบคู่มือของผู้แทนของผู้รับใบอนุญ�ตให้ยื่นคำ�ขอต�มแบบ	 ป.ส.๑๑	 ท้�ยกฎกระทรวงนี้	 

พร้อมด้วยหลักฐ�นต�มที่ระบุไว้ในแบบ	ป.ส.๑๑
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	 ข้อ	๘		ใบคู่มือคนง�นหรือผู้รับจ้�ง	ให้ใช้แบบ	ป.ส.๑๒	ท้�ยกฎกระทรวงนี้

	 ใบคู่มือผู้แทนของผู้รับอนุญ�ต	ให้ใช้แบบ	ป.ส.๑๓	ท้�ยกฎกระทรวงนี้

	 ข้อ	๙		ผู้รับอนุญ�ตเก็บห�ของป่�ในเขตป่�สงวนแห่งช�ติผู้ใดประสงค์จะขอต่ออ�ยุใบอนุญ�ต	 

ให้ยื่นคำ�ขอต�มแบบ	ป.ส.๑๔	ท้�ยกฎกระทรวงนี้	พร้อมด้วยหลักฐ�นต�มที่ระบุไว้ในแบบ	ป.ส.	๑๔

	 ก�รอนุญ�ตให้ต่ออ�ยุใบอนุญ�ตเก็บห�ของป่�ในเขตป่�สงวนแห่งช�ติ	 ผู้อนุญ�ตจะแสดงไว้ใน

ร�ยก�รต่ออ�ยุใบอนุญ�ตเดิมหรือจะออกใบอนุญ�ตต�มแบบใบอนุญ�ตเดิมให้ใหม่ก็ได้

	 ข้อ	๑๐		ผู้รับอนุญ�ตเก็บห�ของป่�ในเขตป่�สงวนแห่งช�ติผู้ใดประสงค์จะขอรับใบแทนใบอนุญ�ต	

ให้ยื่นคำ�ขอต�มแบบ	ป.ส.	๑๕	ท้�ยกฎกระทรวงนี้	พร้อมด้วยหลักฐ�นต�มที่ระบุไว้ในแบบ	ป.ส.	๑๕

	 ก�รอนญุ�ตคำ�ขอใบแทนใบอนญุ�ต	ใหผู้อ้นญุ�ตออกใบอนญุ�ตต�มแบบใบอนญุ�ตเดมิ	แตใ่หก้ำ�กบั

คำ�ว่�	“ใบแทน”	ไว้ที่ด้�นหน้�ด้วย

	 ข้อ	๑๑		ผู้รับอนุญ�ตเก็บห�ของป่�ในเขตป่�สงวนแห่งช�ติผู้ใดประสงค์จะขอโอนใบอนุญ�ตให้แก่ผู้อ่ืน	

ให้ยื่นคำ�ขอต�มแบบ	ป.ส.๑๖	ท้�ยกฎกระทรวงนี้	พร้อมด้วยหลักฐ�นต�มที่ระบุไว้ในแบบ	ป.ส.	๑๖

	 ก�รอนุญ�ตคำ�ขอโอนใบอนุญ�ต	 ให้ผู้อนุญ�ตหม�ยเหตุก�รโอนไว้ในใบอนุญ�ตเดิม	 พร้อมทั้งให้ 

ผู้โอนและผู้รับโอนลงล�ยมือชื่อไว้ในใบอนุญ�ตด้วย

	 ข้อ	๑๒		ก�รยื่นคำ�ขอต�มกฎกระทรวงนี้	ให้ยื่น	ณ	ที่ว่�ก�รอำ�เภอหรือที่ว่�ก�รกิ่งอำ�เภอท้องที่ที่จะ

ขออนุญ�ตเก็บห�ของป่�

	 ให้ไว้	ณ	วันที่	๑๒	กุมภ�พันธ์	พ.ศ.๒๕๒๘

	 (ลงน�ม)	ณรงค์	วงศ์วรรณ

	 (น�ยณรงค์	วงศ์วรรณ)

	 รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

	 (ร�ชกิจจ�ฯ	เล่ม	๑๐๒	ตอนที่	๔๙	ลงวันที่	๑๙	เมษ�ยน	๒๕๒๘)

หมายเหตุ : เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับน้ี คือ เน่ืองจากกฎกระทรวงฉบับท่ี ๔๕ (พ.ศ.๒๕๐๘) ออกตามความใน

พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ ซ่ึงได้กำาหนดแบบ ระเบียบ และวิธีการการขออนุญาต การขอต่ออายุใบอนุญาต

การโอนใบอนุญาต และการมีใบคู่มือคนงานเก่ียวกับเก็บหาของป่าในเขตป่าสงวนแห่งขาติ มิได้กำาหนดแนวทางการอนุญาตไว้

ชัดเจน และกำาหนดรวมกับการทำาไม้ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ สมควรปรับปรุงแบบ ระเบียบ และวิธีการเก่ียวกับการขออนุญาต  

การขอต่ออายุใบอนุญาต การโอนใบอนุญาต การขอใบแทนใบอนุญาต และการมีใบคู่มือคนงาน สำาหรับการเก็บหาของป่าในเขต

ป่าสงวนแห่งชาติให้เหมาะสมย่ิงข้ึน และกำาหนดการเก็บหาของป่าแยกออกจากการทำาไม้ จึงจำาเป็นต้องออกกฎกระทรวงฉบับน้ี
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กฎกระทรวง 
ฉบับที่ ๑,๒๒๑ (พ.ศ.๒๕๓๑) 

ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ 

 

	 อ�ศัยอำ�น�จต�มคว�มในม�ตร�	 ๕	 แห่งพระร�ชบัญญัติป่�สงวนแห่งช�ติ	 พ.ศ.๒๕๐๗	 รัฐมนตรี

ว่�ก�รกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ออกกฎกระทรวงไว้	ดังต่อไปนี้

	 ข้อ	๑		ให้ยกเลิก

	 	 	 (๑)	 กฎกระทรวง	ฉบับท่ี	๔๕	(พ.ศ.๒๕๐๘)	ออกต�มคว�มในพระร�ชบัญญัติป่�สงวนแห่งช�ติ	

พ.ศ.๒๕๐๗	

	 	 	 (๒)	 กฎกระทรวง	ฉบับท่ี	๙๘๓	(พ.ศ.๒๕๒๕)	ออกต�มคว�มในพระร�ชบัญญัติป่�สงวนแห่งช�ติ	

พ.ศ.๒๕๐๗	

	 ข้อ	๒		ค่�ธรรมเนียม	ให้กำ�หนดดังต่อไปนี้

	 	 	 (๑)	 แบบพิมพ์คำ�ขอ	ฉบับละ	๑	บ�ท

	 	 	 (๒)	 ใบอนุญ�ตทำ�ไม้หรือเก็บห�ของป่�	ฉบับละ	๒๐	บ�ท

	 (๓)	 ใบคู่มือคนง�น	 ผู้รับจ้�งหรือผู้แทนของ	 ผู้รับใบอนุญ�ตหรือหนังสืออนุญ�ต	 											

ฉบับละ	๕	บ�ท

	 	 	 (๔)	 ใบแทนใบอนุญ�ต	ฉบับละ	๕	บ�ท

	 	 	 (๕)	 ก�รโอนใบอนุญ�ต	ครั้งละ	๑๐	บ�ท

	 	 	 (๖)	 หนังสืออนุญ�ตให้บุคคลเข้�อยู่อ�ศัย	ไร่ละ	๑๕	บ�ท

	 	 	 (๗)	 หนังสืออนุญ�ตให้บุคคลเข้�ทำ�ประโยชน์

	 	 	 	 (ก)	ก�รเกษตรกรรม	ไร่ละ	๒๐	บ�ท

	 	 	 	 (ข)	ก�รปลูกป่�	ไร่ละ	๑๐	บ�ท

	 	 	 	 (ค)	ก�รปศุสัตว์	ไร่ละ	๒๐	บ�ท

	 	 	 	 (ง)	ก�รศึกษ�หรือวิจัยท�งวิช�ก�ร	ไร่ละ	๑๐	บ�ท

	 	 	 	 (จ)	ก�รเลี้ยงสัตว์น้ำ�	ไร่ละ	๑๐๐	บ�ท

	 	 	 	 (ฉ)	ก�รขุดกรวด	ทร�ย	ลูกรัง	ดินข�ว	หรือดิน	ไร่ละ	๕๐๐	บ�ท

	 	 	 	 (ช)	ก�รระเบิดและย่อยหิน	เก็บหิน	ไร่ละ	๕๐๐	บ�ท

	 	 	 	 (ซ)	ก�รทำ�เหมืองแร่	หรือก�รขุดเจ�ะปิโตรเลียม	ไร่ละ	๕๐๐	บ�ท

	 	 	 	 (ฌ)	ก�รจัดสร้�งสวนรุกขช�ติ	วนอุทย�น	อุทย�น	ไร่ละ	๑๐	บ�ท

	 	 	 	 (ญ)	ก�รสร้�งอ�ค�รเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจเพื่อก�รบริก�ร	ไร่ละ	๕๐๐	บ�ท

	 	 	 	 (ฎ)	ก�รทำ�ประโยชน์อื่นๆ	ไร่ละ	๕๐	บ�ท

	 ในก�รคำ�นวณค่�ธรรมเนียมหนังสืออนุญ�ต	 เศษของหนึ่งไร่ให้คิดต�มส่วน	 เศษของหนึ่งต�ร�งว�

ให้ปัดทิ้ง
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	 ข้อ	๓		ค่�ภ�คหลวง	ให้กำ�หนดดังต่อไปนี้

	 	 	 (๑)	 ค่�ภ�คหลวง	 สำ�หรับไม้ที่มีอยู่ต�มธรรมช�ติ	 และมิใช่ไม้หวงห้�มต�มกฎหม�ย 

ว่�ด้วยป่�ไม้

	 	 	 	 (ก)	เพื่อก�รค้�	ลูกบ�ศก์เมตรละ	๒๐	บ�ท

	 	 	 	 (ข)	เพื่อใช้สอยส่วนตัว	ลูกบ�ศก์เมตรละ	๑๐	บ�ท

	 สำ�หรับไม้ที่มีอยู่ต�มธรรมช�ติ	 และมิใช่ไม้หวงห้�มต�มกฎหม�ยว่�ด้วยป่�ไม้ที่ไม่อ�จคำ�นวณเป็น

ลูกบ�ศก์เมตรหรือที่นิยมซื้อข�ยกันต�มม�ตรฐ�นอื่นนอกจ�กเป็นลูกบ�ศก์เมตร	 ให้คิดร้อยละสิบของร�ค�

ตล�ดที่ผู้ว่�ร�ชก�รจังหวัดท้องที่ประก�ศกำ�หนด

	 	 	 (๒)	 ค่�ภ�คหลวง	 สำ�หรับไม้ที่ได้จ�กก�รปลูกสร้�งสวนป่�โดยได้รับอนุญ�ตต�มม�ตร�	

๒๐	และมิใช่ไม้หวงห้�มต�มกฎหม�ยว่�ด้วยป่�ไม้ลูกบ�ศก์เมตรละ	๕	บ�ท

	 สำ�หรับไม้ที่ได้จ�กก�รปลูกสร้�งสวนป่�โดยได้รับอนุญ�ตต�มม�ตร�	 ๒๐	 และมิใช่ไม้หวงห้�ม 

ต�มกฎหม�ยว่�ด้วยป่�ไม้ที่ไม่อ�จคำ�นวณเป็นลูกบ�ศก์เมตรหรือที่นิยมซื้อข�ยกันต�มม�ตรฐ�นอื่นนอกจ�ก

เป็นลูกบ�ศก์เมตร	ให้คิดร้อยละห้�ของร�ค�ตล�ดที่ผู้ว่�ร�ชก�รจังหวัดท้องที่ประก�ศกำ�หนด

	 	 	 (๓)	 ค่�ภ�คหลวง	สำ�หรับของป่�	ลูกบ�ศก์เมตรละ	๔	บ�ท

	 สำ�หรับของป่�	 ที่ไม่อ�จคำ�นวณเป็นลูกบ�ศก์เมตรหรือที่นิยมซื้อข�ยกันต�มม�ตรฐ�นอื่นนอกจ�ก

ลูกบ�ศก์เมตร	ให้คิดร้อยละสิบของร�ค�ตล�ดที่ผู้ว่�ร�ชก�รจังหวัดท้องที่ประก�ศกำ�หนด

	 ข้อ	๔		ค่�บำ�รุงป่�	ให้กำ�หนดดังต่อไปนี้

	 	 					(๑)		ค่�บำ�รุงป่�	สำ�หรับไม้ท่ีมีอยู่ต�มธรรมช�ติ	และมิใช่ไม้หวงห้�มต�มกฎหม�ยว่�ด้วยป่�ไม้

	 	 	 	 (ก)	ไม้ปอกระส�	ครึ่งเท่�ของค่�ภ�คหลวงต�มข้อ	๓	(๑)

	 	 	 	 (ข)	ไม้ชนิดอื่นๆ	สองเท่�ของค่�ภ�คหลวงต�มข้อ	๓	(๑)

	 	 	 (๒)	 ค่�บำ�รุงป่�	สำ�หรับไม้ที่ได้จ�กก�รปลูกสร้�งสวนป่�โดยได้รับอนุญ�ตต�มม�ตร�	๒๐	

และมิใช่ไม้หวงห้�มต�มกฎหม�ยว่�ด้วยป่�ไม้

	 	 	 	 (ก)	ไม้ปอกระส�	หนึ่งในสี่เท่�ของค่�ภ�คหลวงต�มข้อ	๓	(๒)

	 	 	 	 (ข)	ไม้ชนิดอื่นๆ	หนึ่งเท่�ของของค่�ภ�คหลวงต�มข้อ	๓	(๒)

	 	 	 (๓)	 ค่�บำ�รุงป่�	สำ�หรับของป่�

	 	 	 	 (ก)	น้ำ�ย�งพ�ร�	ครึ่งเท่�ของค่�ภ�คหลวงต�มข้อ	๓	(๓)

	 	 	 	 (ข)	ของป่�อื่นๆ	สองเท่�ของค่�ภ�คหลวงต�มข้อ	๓	(๓)

ให้ไว้	ณ	วันที่	๑๙	กรกฎ�คม	พ.ศ.๒๕๓๑

เสน�ะ	เทียนทอง

รัฐมนตรีช่วยว่�ก�รฯ	รักษ�ร�ชก�รแทน

รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

(ร�ชกิจจ�ฯ	เล่ม	๑๐๕	ตอนที่	๑๑๙	ลงวันที่	๒๕	กรกฎ�คม	๒๕๓๑)
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หมายเหตุ : เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่ในปัจจุบันได้มีการอนุญาตให้เอกชนเข้าทำาประโยชน์ใน 

ปา่สงวนแหง่ชาตเิพือ่ทำาการศกึษาวจิยัทางวชิาการ ขดุเจาะปโิตรเลยีม จดัสรา้งสวนรกุขชาต ิวนอทุยานหรอือทุยานและสรา้ง

อาคารเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจเพื่อการบริการ แต่ตามกฏกระทรวงฉบับที่ ๔๕ (พ.ศ.๒๕๐๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติ

ปา่สงวนแหง่ชาต ิพ.ศ. ๒๕๐๗ ซึง่แกไ้ขเพิม่เตมิโดยกฎกระทรวง ฉบบัที ่๙๘๓ (พ.ศ.๒๕๒๕) ออกตามความในพระราชบญัญตัิ

ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ ไม่ได้กำาหนดอัตราค่าธรรมเนียมสำาหรับการอนุญาตดังกล่าวไว้โดยชัดแจ้ง สมควรกำาหนด

อัตราค่าธรรมเนียมสำาหรับการดังกล่าวให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน และเพื่อส่งเสริมให้เอกชนปลูกสร้างสวนป่า

มากยิ่งขึ้น สมควรกำาหนดอัตราค่าภาคหลวงและค่าบำารุงป่า สำาหรับไม้ที่ได้จากการปลูกสร้างสวนป่าโดยได้รับอนุญาตตาม

มาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๐๗ ให้ต่ำากว่าอัตราค่าภาคหลวงและค่าบำารุงป่าสำาหรับไม้ที่มีอยู่ 

ตามธรรมชาติ รวมทั้งเพื่อช่วยเหลือที่ทำาไม้ปอกระสามิให้ต้องประสบภาวะการขาดทุน และเพื่อส่งเสริมให้เอกชนทำา 

สวนยางพารามากยิง่ขึน้ สมควรกำาหนดอตัราคา่บำารงุปา่สำาหรบัไมป้อกระสาและน้ำายางพาราใหต้่ำากวา่อตัราคา่บำารงุปา่สำาหรบั 

ไม้และของป่าชนิดอื่นๆ จึงจำาเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
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ระเบียบกรมป่าไม้
ว่าด้วยการอนุญาตเก็บหาของป่าภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๒๙

	 เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหระทรวง	 ฉบับที่	 ๑,๑๐๗	 (พ.ศ.	 ๒๕๒๘)	 ออกตามความใน 

พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ	พ.ศ.	๒๕๐๗	อธิบดีกรมป่าไม้	ออกระเบียบไว้ดังต่อไปนี้

	 ข้อ	๑	 ระเบียบนี้เรียกว่า	 “ระเบียบกรมป่าไม้	 ว่าด้วยการอนุญาตเก็บหาของป่าภายในเขต 

ป่าสงวนแห่งชาติ	พ.ศ.	๒๕๒๙”

	 ข้อ	๒	ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่	๔	เมษายน	๒๕๒๙	เป็นต้นไป

	 ข้อ	๓	 ระเบียบน้ีให้ใช้บังคับเฉพาะการเก็บหาของป่าท่ีมิใช่ของป่าหวงห้ามตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้

ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติเท่านั้น

	 บรรดาข้อบังคับหรือคำาสั่งอื่นใด	 ในส่วนที่กำาหนดไว้แล้วในระเบียบนี้	 หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับ

ระเบียบนี้	ให้ใช้ระเบียบนี้แทน

	 ข้อ	๔	 ให้อธิบดีกรมป่าไม้รักษาการตามระเบียบนี้	และมีอำานาจตีความ	วินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการ

ปฏิบัติตามระเบียบนี้	คำาวินิจฉัยของอธิบดีกรมป่าไม้ให้เป็นที่สุด

หมวดที่ ๑

การยื่นคำาขอ

	 ข้อ	๕	ผู้ใดประสงค์จะเก็บหาของป่าที่มิใช่ของป่าหวงห้ามตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ภายในเขต 

ป่าสงวนแห่งชาต	ิ ขอใบคู่มือคนงานหรือผู้รับจ้างและใบคู่มือแทนของผู้รับใบอนุญาต	 ขอต่ออายุใบอนุญาต	

ขอใบแทนใบอนุญาตหรือขอโอนใบอนุญาต	 ให้ยื่นคำาขอต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งอำาเภอหรือกิ่งอำาเภอ 

ท้องที่ที่ป่านั้นตั้งอยู่	 ตามแบบที่กำาหนดไว้ในกฎกระทรวง	ฉบับที่	 ๑,๑๐๗	 (พ.ศ.	๒๕๒๘)	ออกตามความใน

พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ	พ.ศ.	๒๕๐๗	พร้อมด้วยหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบคำาขอ

หมวดที่ ๒

การสำารวจหากำาลังการผลิตและการอนุญาตเก็บหาของป่า

	 ข้อ	๖	 เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับคำาขอเก็บหาของป่าตามข้อ	 ๕	 ให้ตรวจสอบว่าบริเวณที่ขอ 

เก็บหาของป่ามีของป่าชนิดใด	จำานวนมากน้อยเพียงใด	สภาพป่าเป็นอย่างไร	ได้มีการอนุญาตเก็บหาของป่า

หวงห้ามตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้หรือไม่	 หากอนุญาตแล้วจะเป็นผลดีหรือผลเสียหายแก่สภาพป่ามากน้อย

เพียงใด	ได้เคยอนุญาตให้แก่ผู้ใดมาแล้วบ้างหรือไม่	แล้วรวบรวมส่งจังหวัดพิจารณา

	 เมื่อจังหวัดได้รับรายงานแล้ว	 ให้จังหวัดทำาความเห็นประกอบและส่งเรื่องให้ป่าไม้เขตท้องที่ป่านั้น

พิจารณาเพื่อสำารวจหากำาลังผลิตของป่านั้นโดยวิธีประมาณการ	 แล้วแจ้งให้จังหวัดทราบ	 เพื่อพิจารณา

อนุญาตให้เก็บหาของป่าได้ตามความจำาเป็นและเหมาะสม	ไม่เกินกำาลังผลิตที่สำารวจได้

	 เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดได้ออกใบอนุญาตไปแล้ว	 ให้รายงานให้กรมป่าไม้ทราบภายใน	 ๓๐	 วัน 

นับแต่วันที่ออกใบอนุญาต
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หมวดที่ ๓

ใบคู่มือคนงาน

	 ข้อ	๗	เมื่อพนักงานเจ้าที่ได้รับคำาขอใบคู่มือคนงานหรือผู้รับจ้าง	 และใบคู่มือผู้แทนของผู้รับ 

ใบอนุญาต	ตามข้อ	๕	ให้ตรวจสอบพิจารณาเสนอนายอำาเภอหรือปลัดอำาเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำากิ่งอำาเภอ

ท้องที่เป็นผู้พิจารณาสั่ง	 โดยกำาหนดอายุใบคู่มือคนงานหรือผู้รับจ้างและใบคู่มือผู้แทนของผู้รับใบอนุญาต 

ไม่เกินอายุใบอนุญาตเก็บหาของป่านั้นๆ

	 ข้อ	๘	 เมื่อนายอำาเภอหรือปลัดอำาเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำากิ่งอำาเภอท้องที่ได้ออกใบคู่มือคนงานหรือ

ผู้รับจ้าง	 และใบคู่มือผู้แทนของผู้รับใบอนุญาตไปแล้ว	 ให้รายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายใน	 ๓๐	 วัน	 

นับแต่วันที่ออก

หมวดที่ ๔

การต่อใบอนุญาตเก็บหาของป่า

	 ข้อ	๙	การขอต่อใบอนุญาตเก็บหาของป่า	 ต้องยื่นคำาขอต่ออายุก่อนวันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ	 

เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับคำาขอต่ออายุใบอนุญาตเก็บหาของป่าตามข้อ	 ๕	 ให้ตรวจสอบและพิจารณา 

ความเห็นเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้พิจารณาสั่ง

	 การต่ออายุใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งให้กระทำาได้เพียงครั้งเดียว	 มีกำาหนดระยะเวลาไม่เกินอายุ 

ใบอนุญาตเดิม	 และในการต่ออายุใบอนุญาตนั้นให้ผู้สั่งอนุญาตบันทึกข้อความไว้ทั้งต้นขั้วและปลายขั้ว 

ใบอนุญาตพร้อมกับลงลายมือชื่อ	ตำาแหน่ง	และวัน	เดือน	ปี	ที่อนุญาตกำากับไว้ด้วย

	 เม่ือต่ออายุใบอนุญาตเก็บหาของป่าตามวรรคหน่ึงแล้ว	 แต่ผู้รับอนุญาตยังเก็บหาของป่าไม่แล้วเสร็จ	 

หากผู้รับอนุญาตมีความประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาตใหม่อีก	 ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด	ตรวจสอบพิจารณา

เสนอความเห็นให้อธิบดีกรมป่าไม้เป็นผู้พิจารณาสั่ง

	 ข้อ	 ๑๐	 เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดได้ต่ออายุใบอนุญาตไปแล้ว	 ให้รายงานให้กรมป่าไม้ทราบภายใน	

๓๐	วัน	นับแต่วันที่ได้ต่ออายุใบอนุญาต

หมวดที่ ๕

ใบแทนใบอนุญาต

	 ข้อ	๑๑	 เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับคำาขอใบแทนใบอนุญาต	 ตามข้อ	 ๕	 ให้ตรวจสอบก่อนว่า	 

ผู้รับอนุญาตมีหลักฐานการแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนกรณีใบอนุญาตสูญหายหรือเสียหายหรือไม่แล้ว

พิจารณาเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้พิจารณาสั่ง

	 ข้อ	๑๒	 ให้ผู้อนุญาตออกใบแทนอนุญาตตามแบบใบอนุญาตเดิมแต่ให้เขียนหรือประทับคำาว่า 

“ใบแทน”	ด้วยอักษรสีแดงไว้ตอนบนใบอนุญาตนั้น	โดยมีข้อความและเงื่อนไขถูกต้องตรงกับใบอนุญาตเดิม

ทุกประการ	 แล้วให้ผู้อนุญาตลงลายมือชื่อ	 ตำาแหน่ง	 และวัน	 เดือน	 ปี	 ที่ออกใบแทนไว้เป็นสำาคัญและ

ประทับตราประจำาตำาแหน่งด้วย	(หากมี)
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หมวดที่ ๖

การโอนใบอนุญาต

	 ข้อ	 ๑๓	 เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับคำาขอโอนใบอนุญาตตามข้อ	 ๕	 ให้ตรวจสอบพิจารณาเสนอ 

ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้พิจารณาสั่ง

	 ข้อ	 ๑๔	 การโอนใบอนุญาตให้โอนได้เฉพาะทายาทหรือผู้จัดการมรดกของผู้รับอนุญาตเท่านั้น	 

โดยให้พนักงานเจ้าหน้าที่สลักหลังการโอนไว้ในใบอนุญาตทั้งต้นขั้วและปลายขั้ว	 มีข้อความถูกต้องตรงกัน	 

แล้วให้ผู้อนุญาตลงลายมือชื่อ	 ตำาแหน่ง	 และวัน	 เดือน	 ปี	 ที่อนุญาตให้โอนไว้เป็นสำาคัญและประทับตรา

ประจำาตำาแหน่งด้วย	 (หากมี)	 กับให้ผู้โอนและผู้รับโอนลงลายมือชื่อไว้ในใบอนุญาตที่โอนทั้งต้นขั้วและ 

ปลายขั้วด้วยเมื่อได้อนุญาตให้โอนใบอนุญาตไปแล้ว	ให้รายงานให้กรมป่าไม้ทราบ	ภายใน	๓๐	วัน	นับแต่

วันที่อนุญาตให้โอนใบอนุญาต

หมวดที่ ๗

เบ็ดเตล็ด

	 ข้อ	 ๑๕	 การอนุญาตเก็บหาของป่าภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ	 ตามข้อ	 ๖	 ให้กำาหนดสถานที่รวม

ของป่า	เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจวัดคำานวณค่าภาคหลวงในบริเวณที่อนุญาตนั้น	หรือบริเวณใกล้เคียง

	 ข้อ	๑๖		 ค่าภาคหลวงของป่า	 ค่าบำารุงป่า	 ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	 ให้เรียกเก็บตามอัตราที่กำาหนดไว้ 

โดยกฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ	พ.ศ.	๒๕๐๗	

	 ข้อ	 ๑๗	การเก็บหาของป่าภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ	 เพื่อใช้สอยหรือบริโภคในครัวเรือนของตน

ที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องขออนุญาตตามที่กำาหนดไว้ในกฎกระทรวงนี้	 ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศอนุญาตไว้

เป็นคราวๆ	ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติแห่งหนึ่งแห่งใดโดยเฉพาะ

	 ประกาศ	ณ	วันที่	๔	เมษายน	พ.ศ.	๒๕๒๙	

	 (ลงนาม)			ชำานิ		บุณโยภาส

	 (นายชำานิ		บุณโยภาส)

	 อธิบดีกรมป่าไม้
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ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการอนุญาตให้ทำาการปลูกสร้างสวนป่า
หรือปลูกไม้ยืนต้น ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ

พ.ศ. ๒๕๔๘

	 อาศัยอำานาจตามความในมาตรา	๒๐	แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ	พ.ศ.	๒๕๐๗	ซึ่งแก้ไข

เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ	(ฉบับที่	๓)	พ.ศ.	๒๕๒๘	และพระราชกฤษฎีกาโอนกรมป่าไม้	

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 ไปเป็นกรมป่าไม้	 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและปรับปรุง

อำานาจหน้าที่และกิจการ	 ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	 กรมป่าไม้	 และกรมอุทยานแห่งชาติ	

สัตว์ป่าและพันธุ์พืช	กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	พ.ศ.	๒๕๔๖	อธิบดีกรมป่าไม้โดยอนุมัติ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ออกระเบียบไว้ดังต่อไปนี้

	 ข้อ	๑.	 ระเบียบนี้เรียกว่า	 “ระเบียบกรมป่าไม	้ ว่าด้วยการอนุญาตให้ทำาการปลูกสร้างสวนป่าหรือ

ปลูกไม้ยืนต้นภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ	พ.ศ.	๒๕๔๘”

	 ข้อ	๒.	ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่	๑๗	มกราคม	พ.ศ.	๒๕๔๘	เป็นต้นไป

	 ข้อ	๓.	บรรดาระเบียบ	ประกาศ	ข้อบังคับและคำาสั่งอื่นใดในส่วนที่กำาหนดไว้แล้วในระเบียบนี้	หรือ

ซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้	ให้ใช้ระเบียบนี้แทน

	 ข้อ	๔.	ในระเบียบนี้

	 	 	 ๔.๑	 “ป่าเสื่อมโทรม”	 หมายความว่า	 พื้นที่ป่าในบริเวณป่าสงวนแห่งชาติทั้งหมดหรือ 

บางส่วน	 มีไม้มีค่าที่มีลักษณะสมบูรณ์เหลืออยู่น้อย	 และป่านั้นยากที่จะกลับฟื้นคืนดีได้ตามธรรมชาติโดยมี

ลูกไม้ขนาดความสูงเกิน	๒	เมตรขึ้นไป	ขึ้นกระจายอยู่ทั่วพื้นที่ไม่เกินไร่ละ	๒๐	ต้น	หรือมีไม้ขนาดความโต 

วัดโดยรอบลำาต้นตรงท่ีสูง	๑๓๐	เซนติเมตร	ต้ังแต่	๕๐-๑๐๐	เซนติเมตร	ข้ึนกระจายอยู่ท่ัวพ้ืนท่ีไม่เกินไร่ละ	๘	ต้น	 

หรือมีไม้ขนาดความโตเกิน	๑๐๐	เซนติเมตร	ขึ้นไป	ขึ้นกระจายอยู่ทั่วพื้นที่ไม่เกินไร่ละ	๒	ต้น	หรือพื้นที่ป่า

ที่มีไม้เข้าหลักเกณฑ์ทั้ง	๓	ลักษณะดังกล่าวเมื่อรวมกันแล้วต้องมีจำานวนไม่เกินไร่ละ	๑๖	ต้น

	 	 	 ๔.๒	 “สวนป่า”	หมายความว่า	พื้นที่ที่ได้ทำาการปลูกและบำารุงรักษาพันธุ์ไม้ที่มุ่งหวังการใช้

ประโยชน์จากเนื้อไม้เป็นหลัก

	 	 	 ๔.๓	 “พืชควบ”	หมายความว่า	พืชที่ปลูกในสวนป่าควบคู่กับพันธุ์ไม้ที่ปลูก	

	 	 	 ๔.๔	 “ไม้ยืนต้น”	หมายความว่า	พันธุ์ไม้ขนาดใหญ่หรือไม้ที่มีผลและมีอายุยืนนานสามารถ

นำาเนื้อไม้ไปใช้ประโยชน์ได้

	 	 	 ๔.๕	 “ไม้มีค่า”	หมายความว่า	ไม้ท่ีมีช่ือตามบัญชีท่ีกรมป่าไม้	ประกาศกำาหนดให้เป็นไม้มีค่า

	 ข้อ	๕.	 ให้อธิบดีกรมป่าไม้	 รักษาการตามระเบียบนี้	และมีอำานาจตีความ	วินิจฉัย	ปัญหาเกี่ยวกับ

การปฏิบัติตามระเบียบนี้	คำาวินิจฉัยของอธิดีกรมป่าไม้	ให้เป็นที่สุด
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หมวด ๑

การขออนุญาต

	 ข้อ	๖.	 ผู้ใดประสงค์จะขออนุญาตทำาการปลูกสร้างสวนป่าหรือปลูกไม้ยืนต้น	 ภายในเขต 

ป่าสงวนแห่งชาติ	 ให้ยื่นคำาขอต่อจังหวัดท้องที่ที่ป่านั้นตั้งอยู่หรือหน่วยงานที่กรมป่าไม้กำาหนด	 ตามแบบ	 

ป.ส.๒๙	ท้ายระเบียบนี้	พร้อมด้วยหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบคำาขอ

	 ในกรณีที่ขออนุญาตเกิน	 ๑๐๐	 ไร่	 ให้แนบโครงการที่แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ระยะ

เวลาเริ่มงาน	เป้าหมายของโครงการและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการลงทุนประกอบด้วย

	 ผู้ขออนุญาตซึ่งเป็นนิติบุคคล	 นิติบุคคลนั้นต้องจดทะเบียนในประเทศไทย	 และผู้ถือหุ้นส่วน

นิติบุคคลนั้นต้องมีสัญชาติไทย	 เกินร้อยละ	 ๕๐	 ของจำานวนผู้ถือหุ้นหรือหุ้นส่วนนั้น	 ทั้งนี้	 ไม่รวมถึง 

ส่วนราชการหรือองค์การของรัฐ

	 ผู้ขออนุญาตซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา	ต้องมีสัญชาติไทยและบรรลุนิติภาวะแล้ว

หมวด ๒

หลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสภาพป่า

	 ข้อ	๗.	เมื่อจังหวัดหรือหน่วยงานที่กรมป่าไม้กำาหนด	ได้รับคำาขอใช้พื้นที่ตามข้อ	๖	ให้เสนอคำาขอ

ดังกล่าวพร้อมทั้งให้ความเห็นต่อผู้ว่าราชการจังหวัดภายใน	๗	วัน	นับจากวันที่ได้รับคำาขออนุญาต

	 ใหผู้ว้า่ราชการจงัหวดัสัง่พนกังานเจา้หนา้ทีต่ัง้แตร่ะดบั	๕	ขึน้ไป	ออกไปทำาการตรวจสภาพปา่ภายใน	

๑๕	วัน	นับจากวันที่จังหวัดได้รับคำาขออนุญาต

	 ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตามวรรคสอง	 รายงานผลการตรวจสภาพป่า	 พร้อมทั้งให้ความเห็นประกอบ

การตรวจสภาพป่านั้นต่อจังหวัด	 ตามแบบ	 ป.ส.๓๐	 ท้ายระเบียบนี้	 ภายใน	 ๓๐	 วัน	 นับจากวันที่ตรวจ

สภาพป่าเสร็จ

	 เมื่อได้รับรายงานแบบ	ป.ส.๓๐	แล้ว	 ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด	 ตรวจสอบพิจารณาและทำาความเห็น

เสนอโดยตรงไปยังกรมป่าไม้	ภายใน	๑๕	วัน	นับจากวันที่ได้รับรายงาน	แบบ	ป.ส.๓๐	นั้น

หมวด ๓

การอนุญาตให้ทำาการปลูกสร้างสวนป่าหรือปลูกไม้ยืนต้น

	 ข้อ	๘.	 การอนุญาตให้ทำาการปลูกสร้างสวนป่าหรือปลูกไม้ยืนต้นภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ	 

ให้พิจารณาอนุญาตในจำานวนพ้ืนท่ีแต่ละราย	คร้ังละไม่เกิน	๒,๐๐๐	ไร่	โดยมีกำาหนดระยะเวลาไม่เกินสามสิบปี

	 ข้อ	๙.	การอนุญาตตามข้อ	๘	จะกระทำาได้เมื่อพื้นที่ที่ขออนุญาตต้อง

	 	 	 ๙.๑	 ไม่เป็นพื้นที่ป่าซึ่งใช้ในการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการป่าไม้

	 	 	 ๙.๒	 ไม่อยู่ในพื้นที่ป่าที่มีสภาพเป็นป่าต้นน้ำาลำาธาร	ชั้นที่	๑	เอ	ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ

ที่ได้กำาหนดชั้นคุณภาพลุ่มน้ำา	 ตามมติคณะรัฐมนตรี	 เมื่อวันที่	 ๒๘	 พฤษภาคม	 ๒๕๒๘	 เมื่อวันที่	 ๒๑	

ตุลาคม	 ๒๕๒๙	 เมื่อวันที่	 ๑๒	 กรกฎาคม	 ๒๕๓๑	 เมื่อวันที่	 ๗	 พฤศจิกายน	 ๒๕๓๒	 เมื่อวันที่	 ๑๙	

พฤศจิกายน	๒๕๓๔	และเมื่อวันที่	๒๑	กุมภาพันธ์	๒๕๓๘

	 	 	 ๙.๓	 ไม่มีปัญหากับราษฎรในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียง	 และต้องได้รับความเห็นชอบจาก

สภาตำาบลหรือองค์การบริหารส่วนตำาบลท้องที่ที่ป่านั้นตั้งอยู่

	 	 	 ๙.๔	 เป็นป่าเสื่อมโทรมตามข้อ	๔.๑	ในระเบียบนี้
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	 ข้อ	๑๐	 การอนุญาตให้ใช้หนังสืออนุญาตให้ทำาการปลูกสร้างสวนป่าหรือปลูกไม้ยืนต้นภายในเขต 

ปา่สงวนแหง่ชาต	ิตามแบบ	ป.ส.๓๑	ทา้ยระเบยีบนี	้หากมเีงือ่นไขทีผู่อ้นญุาตกำาหนดใหผู้ร้บัอนญุาตตอ้งปฏบิตัิ

เพิ่มเติมให้ระบุไว้ในหนังสืออนุญาตด้วย

	 ข้อ	๑๑	 ภายในพื้นที่ที่ได้รับหนังสืออนุญาตให้ทำาการปลูกสร้างสวนป่าหรือปลูกไม้ยืนต้นนั้น	 

ถ้าปรากฏว่ามีไม้ขึ้นอยู่กีดขวางการดำาเนินงานตามแผนการที่ได้กำาหนดไว้	 ให้ผู้รับอนุญาตตัดฟันออกได้ 

เท่าที่จำาเป็นภายในขอบเขตตามแผนการประจำาปีนั้นๆ	เท่านั้น

	 ข้อ	๑๒	 บรรดาไม้ที่ได้ตัดฟันลงตามข้อ	 ๑๑	 ที่ใช้ประโยชน์ได้ให้ถือว่ายังเป็นของรัฐ	 ห้ามมิให้

ทำาลายหรือสุมเผาไม้ทิ้งเป็นอันขาด	 ผู้รับอนุญาตจะต้องรักษาไว้มิให้สูญหายหรือเสียหายและให้เป็นหน้าที่

ของจังหวัดท้องที่ป่านั้นหรือหน่วยงานที่กรมป่าไม้กำาหนดตรวจทำาบัญชีประทับตราตามลักษณะของไม้ที่จะ

นำาไปใช้ประโยชน์	 ยกเว้นไม้ฟืนไม่ต้องประทับตรา	 และเสนอจำาหน่ายให้แก่ผู้รับอนุญาตในอัตราสองเท่า 

ค่าภาคหลวงสำาหรับไม้กระยาเลยหรือไม้ฟืน	และสามเท่าค่าภาคหลวงสำาหรับไม้สัก	ถ้าผู้รับอนุญาตไม่รับซื้อ	

ให้ทำาการประมูลจำาหน่ายตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุต่อไป

	 ข้อ	๑๓	ในบริเวณที่ทำาการปลูกสร้างสวนป่าหรือปลูกไม้ยืนต้นนั้น	ถ้าผู้รับอนุญาตประสงค์จะทำาการ

ตัดสางขยายระยะไม้ที่ได้ปลูกขึ้นเพื่อการบำารุงสวนป่า	 ให้กระทำาได้โดยแจ้งให้จังหวัดท้องที่หรือหน่วยงานที่

กรมปา่ไมก้ำาหนดทราบกอ่นตดั	เพือ่จงัหวดัหรอืหนว่ยงานทีก่รมปา่ไมก้ำาหนดจะไดส้ัง่เจา้หนา้ทีต่รวจใหต้ดัฟนั

และขายให้แก่ผู้รับอนุญาตตามอัตราที่กรมป่าไม้กำาหนด

	 ข้อ	๑๔	 เม่ือผู้รับอนุญาตประสงค์จะทำาไม้ท่ีปลูกไว้เพ่ือนำาไปใช้ประโยชน์ให้ย่ืนเร่ืองราวต่อหน่วยงาน 

ที่กรมป่าไม้กำาหนดเพื่อออกใบอนุญาตทำาไม้ให้แก่ผู้รับอนุญาตเป็นอันดับแรกโดยให้ผู้รับอนุญาตชำาระ 

ค่าภาคหลวงตามอัตราที่กำาหนดในกฎกระทรวง

	 ข้อ	๑๕	 เมื่อมีการอนุญาตให้ทำาการปลูกสร้างสวนป่าหรือปลูกไม้ยืนต้นตามระเบียบนี้แล้วให้ 

ผู้รับอนุญาตรายงานสรุปผลการดำาเนินงานตามแบบ	ป.ส.๓๒	ท้ายระเบียบนี้ต่อจังหวัดท้องที่หรือหน่วยงาน

ที่กรมป่าไม้กำาหนด	ภายใน	๖๐	วัน	นับจากวันที่ได้ดำาเนินการตามแผนปฏิบัติงานมาครบรอบปีทุกปีและให้

จังหวัดท้องที่หรือหน่วยงานที่กรมป่าไม้กำาหนดรวบรวมรายงานให้กรมป่าไม้	ภายใน	๓๐	วัน	นับจากวันที่ได้

รับรายงานนั้น

	 ข้อ	๑๖	 การให้เช่าหรือช่วงสิทธิ์แห่งหนังสืออนุญาตตามระเบียบนี้จะกระทำามิได้	 แต่ในกรณีที่ 

ผู้รับอนุญาตถึงแก่ความตาย	 และทายาทหรือผู้จัดการมรดกประสงค์จะกระทำาการตามหนังสืออนุญาตน้ันต่อไป	

ให้ยื่นคำาร้องต่อจังหวัด	ตามวิธีการที่กำาหนดไว้ใน	ข้อ	๖	ภายในกำาหนด	๙๐	วัน	นับจากวันที่ผู้รับอนุญาต

ถึงแก่ความตาย	 หากพ้นกำาหนดนี้แล้วทายาทหรือ	 ผู้จัดการมรดกยังมิได้ยื่นคำาร้องขอรับอนุญาตให้ถือว่า 

สละสทิธิใ์นการใชพ้ืน้ทีน่ัน้	เวน้แตก่รณทีีม่เีหตสุดุวสิยัอธบิดกีรมปา่ไม้	จะพจิารณาผอ่นผนัโดยความเหน็ชอบ

ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	เป็นรายๆ	ไปก็ได้

	 ความในวรรคหนึ่งให้ใช้บังคับแก่ผู้รับอนุญาตที่เป็นนิติบุคคลที่เลิกกิจการไปโดยการอนุโลม

	 ข้อ	๑๗	 การอนุญาตในพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตเดิมสิ้นอายุการอนุญาต	 ผู้รับอนุญาตหรือผู้ขออนุญาต

ต้องยื่นคำาขออนุญาต	ตามข้อ	๖	เพื่อให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งเจ้าหน้าที่ออกไปทำาการตรวจสภาพพื้นที่ให้ได้ 

ข้อมูลปัจจุบันพร้อมกับตรวจสอบการดำาเนินงานของผู้รับอนุญาตว่า	 ได้มีการปฏิบัติตามเงื่อนไขถูกต้อง 

ครบถ้วนหรือไม่	แล้วให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาและจัดทำาความเห็นเสนออธิบดีกรมป่าไม้
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คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการอนุญาตไม้และของป่า

88

	 ในกรณีที่ไม่สามารถอนุญาตให้ผู้ขอเข้าทำาประโยชน์ได้ในหมวดนี้	 ด้วยเหตุใดๆ	 ก็ดี	 ให้ผู้อนุญาต

แจ้งเหตุผลให้ผู้ขอทราบโดยไม่ชักช้า

	 ข้อ	๑๘	 ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ทำาการปลูกสร้างสวนป่าหรือปลูกไม้ยืนต้นอยู่ก่อนแล้วให้ถือว่ายังคงได้

รับอนุญาต	และให้ถือปฏิบัติตามระเบียบนี้ต่อไป

	 ข้อ	๑๙	 คำาขออนุญาตเข้าทำาการปลูกสร้างสวนป่าหรือปลูกไม้ยืนต้นในเขตป่าสงวนแห่งชาติใดอยู่

ในระหว่างดำาเนินการและยังไม่แล้วเสร็จในวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับให้ดำาเนินการต่อไป

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	ประกาศ	ณ	วันที่	๑๗	มกราคม	พ.ศ.	๒๕๔๘

  

	 	 	 	 	 		(ลงนาม)			ฉัตรชัย	รัตโนภาส

	 	 	 	 	 	 	 	 (นายฉัตรชัย	รัตโนภาส)

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 						อธิบดีกรมป่าไม้	

 

2(42-168).indd   88 7/1/2010   12:59



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

กฎกระทรวง 
ฉบับที ่๒๖ (พ.ศ. ๒๕๒๘) 

ออกตามความในพระราชบัญญัติปาไม 
พุทธศักราช ๒๔๘๔ 

วาดวยการนําไมหรือของปาเคล่ือนท่ี 
--------------- 

 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๙ และมาตรา ๗๕ แหงพระราช 
บัญญัติปาไม พุทธศักราช ๒๔๘๔ และมาตรา ๕๘ แหงพระราชบัญญัติปาไม 
พุทธศักราช ๒๔๘๔ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปาไม (ฉบับที่ ๕) 
พ.ศ. ๒๕๑๘ รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณออกกฎกระทรวงไว  
ดังตอไปนี ้
  ขอ ๑  ใหยกเลิกกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๔๙๘) ออกตาม 
ความในพระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช ๒๔๘๔ วาดวยการนําไมหรือของปา 
เคล่ือนท่ี 
  ขอ ๒  ผูใดประสงคจะขอใบเบิกทางนําไมหรือของปาเคล่ือนท่ีใหย่ืน 
คําขอตามแบบทายกฎกระทรวงนี้ตอพนักงานเจาหนาที่แหงทองที่พรอมดวยเอกสาร 
หลักฐานดังตอไปนี้ 
  (๑) บัญชีรายการไมหรือของปา 
  (๒) เอกสารหลักฐานแสดงการไดมาซ่ึงไมหรือของปา ดังตอไปนี ้
  (ก) ถาเปนไมหรือของปาที่ผูรับอนุญาตทําไมตองเสียคาภาคหลวง 
ตองมีใบเสร็จรับเงินคาภาคหลวง หรือเอกสารแสดงวาไดรับอนุญาตใหผัดผอนการ 
ชําระคาภาคหลวง 
  ถาเปนไมที่ผูรับอนุญาตทําไมไดรับการยกเวนคาภาคหลวงตองมีใบ 
อนุญาตทําไมโดยไดรับการยกเวนคาภาคหลวง 
  (ข) ถาเปนไมที่ทําไดโดยไมตองรับอนุญาต ตองมีใบเสร็จรับเงินคา 
ธรรมเนียมการนําไมเขาเขตดานปาไม เวนแตนําไปเพ่ือใชสอยสวนตัวภายในเขตทองท่ี 
จังหวัดท่ีทําไมน้ัน 
  (ค) ถาเปนไมหรือของปาที่นําเขามาในราชอาณาจักร ตองมีใบเสร็จ 
รับเงินอากรขาเขาของกรมศุลกากร  ใบขนสินคาขาเขาและแบบแสดงรายการการคา 
และสําเนาหรือภาพถายเอกสารที่แสดงวาเปนไมหรือของปาที่นํามาจากตางประเทศซึ่ง 
ผานพิธีการทางศุลกากรแลวหรือหลักฐานที่แสดงวาเปนไมหรือของปาดังกลาว 
  (ง) ถาเปนไมหรือของปาที่รับซื้อจากทางราชการปาไมตองมีใบเสร็จ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

รับเงินคาขายไมหรือของปา แลวแตกรณี 
  (จ) ถาเปนไมหรือของปาที่ไดออกใบเบิกทางหรือหนังสือกํากับไม 
แปรรูปมาแลว จะแสดงใบเบิกทางหรือหนังสือกํากับไมแปรรูปดังกลาวแทนเอกสาร 
หลักฐานตาม (ก) (ข) (ค) หรอื (ง) ก็ได 
  (ฉ) เอกสารหลักฐานอ่ืนท่ีแสดงการไดมาซ่ึงไมหรือของปาตามท่ี 
อธิบดีกรมปาไมกําหนด 
  ขอ ๓  เมื่อไดรับคําขอใบเบิกทางนําไมหรือของปาเคลื่อนที่แลวให 
พนักงานเจาหนาที่แหงทองที่ตรวจสอบไมหรือของปาตามที่ระบุไวในคําขอใบเบิกทาง 
และเอกสารหลักฐานแสดงการไดมาซ่ึงไมหรือของปาดังกลาว เม่ือเห็นวาถูกตองแลว 
ใหประทับตราประจําตัวพนักงานเจาหนาที่รับรองการตรวจสอบไมหรือของปานั้นทุก 
ทอน ทุกช้ิน หากไมสามารถประทับตราไดเพราะเหตุใด ก็ใหพนักงานเจาหนาท่ีหมาย 
เหตุไวในบัญชีรายการไมหรือของปา แลวจึงออกใบเบิกทางตามแบบทายกฎกระทรวงนี้ 
  การตรวจสอบเอกสารหลักฐานแสดงการไดมาซึ่งไมหรือของปาตาม 
วรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามระเบียบที่อธิบดีกรมปาไมกําหนด 
  ใหพนักงานเจาหนาที่กําหนดอายุใบเบิกทางตามความจําเปนพอที่จะ 
นําไมหรือของปาเคล่ือนท่ีไปถึงสถานท่ีปลายทางได แตตองไมเกินสามสิบวันนับแตวัน 
ที่ออกใบเบิกทางและในการระบุวันสิ้นอายุใบเบิกทางไวในใบเบิกทาง ใหมีตัวอักษร 
กํากับตัวเลขไวดวย 
  ขอ ๔  ในการออกใบเบิกทาง ใหพนักงานเจาหนาท่ีบันทึกขอความดัง 
ตอไปนี้ลงในเอกสารหลักฐานที่นํามาแสดงตามขอ ๒ (๒) พรอมกับลงลายมือช่ือผูทํา 
บันทึก 
  (๑) ขอความวา ไดออกใบเบิกทางแลวตามใบเบิกทางเลมท่ี เลขท่ี 
และวัน เดือน ป ที่ออกใบเบิกทาง 
  (๒) จํานวนไมหรือของปาที่ไดออกใบเบิกทาง และจํานวนคงเหลือ 
หลังจากออกใบเบิกทางแลว 
  เมื่อไดออกใบเบิกทางครบจํานวนไมหรือของปาตามเอกสารหลักฐาน 
ท่ีนํามาแสดงแลว ใหขีดฆาดานหนาเอกสารหลักฐานฉบับนั้นพรอมทั้งลงลายมือชื่อผู 
ขีดฆา และวัน เดือน ป กํากับไวดวย 
  ขอ ๕  ผูใดนําไมหรือของปาเคลื่อนที่เขาเขตดานปาไมใด ตองแจงตอ 
พนักงานเจาหนาท่ีประจําดานปาไมนั้น โดยแสดงใบเบิกทางกํากับไมหรือของปา หรอื 
หนังสือกํากับไมแปรรูปที่นํามานั้น แลวแตกรณี ภายในกําหนดหาวันนับแตวันที่เขา 
เขตดานปาไม เมื่อพนักงานเจาหนาที่ไดตรวจสอบและอนุญาตเปนหนังสือใหผานดาน 
ปาไมไดแลว จึงใหนําไมหรือของปานั้นไปได 
  การแจงและการอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามแบบทายกฎ 
กระทรวงนี้ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

  ขอ ๖  ใบเบิกทางนําไมหรือของปาเคล่ือนท่ีท่ีไดออกใหแลวตามกฎ 
กระทรวง ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๔๙๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติปาไม พุทธ 
ศักราช ๒๔๘๔ วาดวยการนําไมหรือของปาเคลื่อนที่กอนวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ 
ใชคงใชไดตอไปจนกวาใบเบิกทางนั้นจะสิ้นอายุ 
  
     ใหไว ณ วันที ่๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๒๘ 
             ณรงค วงศวรรณ 
                      รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
 
+---------------------------------------------------------------
---------------------------+ 
หมายเหตุ  :- เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี ้คือ เนื่องจากหลักเกณฑ 
วิธีการ และเง่ือนไขการขออนุญาตและการอนุญาตใหมีใบเบิกทางนําไมหรือของปา 
เคล่ือนท่ี ซึ่งกําหนดไวในกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๔๙๘) ออกตามความใน 
พระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช ๒๔๘๔ วาดวยการนําไมหรือของปาเคล่ือนท่ียังไม 
เหมาะสมกับสภาวการณในปจจุบัน เปนเหตุใหมีการลักลอบนําไมหรือของปาเคลื่อนที่ 
อยูเสมอ นอกจากนั้น กฎกระทรวงดังกลาวมิไดกําหนดแบบคําขอแจงการนําไมหรือ 
ของปาเคลื่อนที่เขาเขตดานปาไม และแบบหนังสืออนุญาตใหนําไมหรือของปาเคลื่อน 
ที่ผานดานปาไมไว สมควรปรับปรุง หลักเกณฑวิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการนําไม 
หรือของปาเคล่ือนท่ีเสียใหมใหเหมาะสมย่ิงข้ึน จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี ้
 
[รก๒๕๒๘/๑๒๕/๑พ/๑๒กันยายน๒๕๒๘] 
 
 



 หนา   ๗ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๑๔๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑   ตุลาคม   ๒๕๕๒ 
 

 
 

ระเบียบกรมปาไม 
วาดวยการนําไมหรือของปาเคลื่อนที่   

พ.ศ.  ๒๕๕๒ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงระเบียบกรมปาไม  วาดวยการนําไมหรือของปาเคลื่อนที่   

พ.ศ.  ๒๕๔๕  ใหเหมาะสมและสอดคลองกับกฎกระทรวง  ฉบับที่  ๒๖  (พ.ศ.  ๒๕๒๘)  วาดวยการนําไม

หรือของปาเคลื่อนที่  และกฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมปาไม  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 

และส่ิงแวดลอม  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๓๒  แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน  

พ.ศ.  ๒๕๓๔  (และที่แกไขเพิ่มเติม)  และขอ  ๓  วรรคสองแหงกฎกระทรวงฉบับที่  ๒๖  (พ.ศ.  ๒๕๒๘)  

ออกตามความในพระราชบัญญัติปาไม  พุทธศักราช  ๒๔๘๔  วาดวยการนําไมหรือของปาเคลื่อนที่  

อธิบดีกรมปาไมจึงวางระเบียบดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา  “ระเบียบกรมปาไม  วาดวยการนําไมหรือของปาเคลื่อนที่   

พ.ศ.  ๒๕๕๒” 

ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

ขอ ๓ ใหยกเลิก 

  ๓.๑ ระเบียบกรมปาไม  วาดวยการนําไมหรือของปาเคลื่อนที่  พ.ศ.  ๒๕๓๒ 

  ๓.๒ ระเบียบกรมปาไม  วาดวยการนําไมหรือของปาเคลื่อนที่  (ฉบับที่  ๒)   

พ.ศ.  ๒๕๓๒ 

  ๓.๓ ระเบียบกรมปาไม  วาดวยการนําไมหรือของปาเคลื่อนที่  (ฉบับที่  ๓) 

พ.ศ.  ๒๕๔๕ 

  ๓.๔ ระเบียบกรมปาไม  วาดวยการนําไมหรือของปาเคลื่อนที่  (ฉบับที่  ๔) 

พ.ศ.  ๒๕๔๕ 

บรรดา  ระเบียบ  ขอบังคับและคําส่ังอื่นใดในสวนที่กําหนดไวแลวในระเบียบนี้  หรือซ่ึงขัด

หรือแยงกับระเบียบนี้  ใหใชระเบียบนี้แทน 



 หนา   ๘ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๑๔๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑   ตุลาคม   ๒๕๕๒ 
 

 
 

ขอ ๔ ในระเบียบนี้ 
  ๔.๑ ดานปาไมประเภท  ๑  หมายความวา  ดานปาไมที่ต้ังข้ึนตามพระราชบัญญัติ

ปาไม  พุทธศักราช  ๒๔๘๔  และกรมปาไมกําหนดใหมีพนักงานเจาหนาที่ปฏิบั ติงานตลอด   
๒๔  ชั่วโมง 

  ๔.๒ ดานปาไมประเภท  ๒  หมายความวา  ดานปาไมที่ต้ังข้ึนตามพระราชบัญญัติ
ปาไม  พุทธศักราช  ๒๔๘๔  และมิไดกําหนดไวใหเปนดานปาไมประเภท  ๑ 

ขอ ๕ ใหอธิบดีกรมปาไม  รักษาการตามระเบียบนี้  และมีอํานาจตีความ  วินิจฉัยปญหา
เกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้  คําวินิจฉัยของอธิบดีกรมปาไมใหถือเปนที่สุด 

หมวด  ๑ 
การออกใบเบิกทาง 

 

 

ขอ ๖ เมื่อไดรับคําขอใบเบิกทางนําไมหรือของปาเคลื่อนที่  ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง

วาดวยการนําไมหรือของปาเคลื่อนที่  ใหพนักงานเจาหนาที่ตรวจสอบคําขอ  และเอกสารประกอบ 

คําขอใหถูกตองครบถวนแลว   ลงทะเบียนตามลําดับกอนหลังในทะเบียนรับคําขอใบเบิกทาง 

ทายระเบียบนี้ 

ขอ ๗ หลักฐานที่ใชประกอบคําขอรับใบเบิกทาง  เพื่อแสดงวาเปนไมหรือของปาที่ไดมา

โดยชอบดวยกฎหมาย  ใหเปนไปตามกฎกระทรวง  วาดวยการนําไมหรือของปาเคลื่อนที่ 

สําหรับไมหรือของปาที่ซ้ือจากกรมศุลกากร  หรือซ้ือจากการขายทอดตลาด  ตามคําส่ังศาล

หรือเจาพนักงานรักษาทรัพยในคดีลมละลาย  ใหถือเอาใบเสร็จรับเงินและรายการไมหรือของปา   

เปนเอกสารหลักฐานแสดงการไดมาตามกฎกระทรวง  วาดวยการนําไมหรือของปาเคลื่อนที่ 

ขอ ๘ การออกใบเบิกทาง  พนักงานเจาหนาที่ตองตรวจสอบไมหรือของปาตามคําขอ 

ทุกราย  โดยใหปฏิบัติเปนข้ันตอนตามลําดับ  ดังนี้ 

  ๘.๑ ตรวจสอบหลักฐานที่นํามาแสดงวา   เปนเอกสารหลักฐานโดยชอบ   

ดวยกฎหมายหรือไม 

  ๘.๒ ตรวจสอบไมหรือของปา  วามี  ชนิด  จํานวน  ขนาด  ปริมาตร  รูปรอยตรา  

เลขเรียง  หรือเครื่องหมาย  ครบถวนตรงตามหลักฐานที่นํามาอางอิงหรือไม 
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  ๘.๓ เมื่อตรวจสอบไมตามขอ   ๘.๒  ถูกตองแลว  ใหประทับตราประจําตัว
พนักงานเจาหนาที่รับรองการตรวจสอบไม  นั้น  ทุกทอน  ทุกชิ้น  หากไมสามารถประทับตราได 
เพราะเหตุใด  ก็ใหพนักงานเจาหนาที่หมายเหตุไวในใบเบิกทาง  และบัญชีรายการไมดวย 

ขอ ๙ การเขียนและลงนามในใบเบิกทาง 
  ๙.๑ ใหพนักงานเจาหนาที่เปนผูเขียนใบเบิกทาง  การเขียนใบเบิกทางใหเขียน  

คร้ังเดียว  โดยใชกระดาษคารบอนรองซอนเปนคูฉบับ  ใหอานไดชัดเจน  หรือพิมพจากเครื่องพิมพ   
ในคราวเดียวกัน  โดยใหมีขอความตนข้ัวและปลายขั้วใบเบิกทางตรงกัน 

   ในกรณีจําเปนที่พนักงานเจาหนาที่ไมสามารถเขียนหรือพิมพใบเบิกทางได 
ใหขาราชการ  หรือพนักงานราชการ  หรือลูกจาง  ในสังกัดกรมปาไมที่ปฏิบัติงานอยู  ณ  ที่ทําการหรือ  
ดานปาไมแหงนั้น  เปนผูเขียนหรือพิมพแทนได  แตใหอยูในความรับผิดชอบของหัวหนาที่ทําการหรือ
ดานปาไมแหงนั้น 

  ๙.๒ ผูมีอํ านาจลงนามอนุญาตในใบเบิกทาง   ไดแก   ผู วาราชการจังหวัด  
นายอําเภอ  ปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจํากิ่งอําเภอ  หัวหนาดานปาไม  ผูที่กรมปาไมมอบหมาย   
หรือผูที่ไดรับมอบหมายแลวแตกรณี 

  ๙.๓. ใหหัวหนาสวนราชการระดับจังหวัด  หัวหนาดานปาไม  ผูที่กรมปาไม
มอบหมาย  หรือผูที่ไดรับมอบหมาย  ตรวจสอบความถูกตองตนข้ัวใบเบิกทางอยางนอย  เดือนละ  ๑  คร้ัง  
พรอมทั้งลงลายมือชื่อกํากับการตรวจสอบในตนข้ัวใบเบิกทางไวเปนหลักฐานดวย 

  ๙.๔ กรณีเขียนหรือพิมพขอความในใบเบิกทางผิดพลาด  ซ่ึงจําเปนตองแกไข   
ใหทําการขีดฆาและประทับตราแลวเขียนหรือพิมพขอความใหม  และใหผูอนุญาตลงลายมือชื่อกํากับไว  
ทุกแหง  แลวหมายเหตุในใบเบิกทางวาไดขีดฆากี่แหงดวย 

  ๙.๕ วันส้ินอายุใบเบิกทาง  ใหเขียนหรือพิมพตัวอักษรกํากับตัวเลขไวดวย 
  ๙.๖ ใหผูเขียนหรือพิมพใบเบิกทางลงลายมือชื่อที่มุมใบเบิกทางดานหนาลางซาย  

และใหเจาหนาที่ผูตรวจสอบลงลายมือชื่อกํากับบัญชีรายการไมหรือของปา  แนบทายใบเบิกทางทุกแผน 
   การลงลายมือชื่อดังกลาว  ใหวงเล็บชื่อ  ชื่อสกุลและตําแหนงไวดวย 
  ๙.๗ การเขียนบัญชีรายการไม  ในใบเบิกทางหรือหนังสือกํากับไมแปรรูปหรือ   

ก.ป.ม.  ๑๐๔  แลวแตกรณี  ตองระบุ  ชนิด  จํานวน  ปริมาตรและรูปรอยตราใหครบถวนทุกรายการ  
สําหรับเศษไมจากโรงงานแปรรูปไม  ไมฟน  ไมบาง  (วีเนียร)  หรือถาน  ใหระบุชนิดเทาที่ระบุได   
สวนชองรวมจํานวน  ปริมาตรไมหรือของปา  ใหเขียนตัวอักษรกํากับตัวเลขไวดวย   
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  ๙.๘ ผูเขียนหรือพิมพใบเบิกทางกับผูอนุญาต  ตองไมใชบุคคลเดียวกัน  เวนแต   

มีเหตุจําเปนซ่ึงไมอาจหลีกเลี่ยงได  และใหรายงานเหตุผลความจําเปนตอผูบังคับบัญชา  ในโอกาสแรก  

ที่กระทําได 

ขอ ๑๐ การใชตรายางประทับกํากับลายมือชื่อผูอนุญาตและประทับตราหลังใบเบิกทาง 

ใหใชตามตัวอยางทายระเบียบนี้ 

ขอ ๑๑ การออกใบเบิกทาง  ใหระบุผานดานปาไมประเภท  ๑  ตามเสนทางทุกดาน 

ขอ ๑๒ ใบเบิกทางแตละฉบับ  ใหใชสําหรับพาหนะลําเดียวหรือคันเดียวหรือรถพวงหรือ 

เรือพวง  โดยระบุหมายเลขทะเบียนไวใหถูกตองดวย   และใหนําไมหรือของปาเคลื่อนที่ เพียง   

คราวเดียวเทานั้น  เวนแตกรมปาไมจะไดส่ังการเปนอยางอื่น 

ขอ ๑๓ การกําหนดอายุใบเบิกทางนําไมหรือของปาเคลื่อนที่โดยทางรถยนต  สําหรับ   

ไมแปรรูปและของปาใหถือระยะทางประมาณ  ๓๐๐  กิโลเมตร  ตอ  ๒๔  ชั่วโมง  เศษของ  ๓๐๐  กิโลเมตร  

ใหคิดเพิ่มอีก  ๒๔  ชั่วโมง  สวนไมทอนใหพิจารณาถึงระยะทางใกลไกลและวิธีการขนสง  หากนํา

เคลื่อนที่ทางเรือหรือลองแพใหกําหนดอายุตามความเหมาะสม  โดยใหระบุเวลาเร่ิมตนกับเวลาสิ้นอายุ

ไวดวย 

สําหรับใบเบิกทางที่กรมปาไมส่ังการเปนอยางอื่นตามขอ  ๑๒  ใหกําหนดอายุใบเบิกทางนําไม

หรือของปาเคลื่อนที่ไดตามความจําเปน 

ขอ ๑๔ การออกใบเบิกทาง  ใหพนักงานเจาหนาที่สลักหลังหลักฐานเดิม  ตามที่กําหนด 

ในกฎกระทรวง  วาดวยการนําไมหรือของปาเคลื่อนที่  การสลักหลังตองสลักในเอกสารตนฉบับ   

ถาไมมีตนฉบับดวยเหตุใด  ใหใชใบแทนเปนหลักฐานในการออกใบเบิกทาง  หากไมมีใบแทน 

ใหบันทึกเหตุผลเสนอกรมปาไมส่ังการ 

เอกสารที่นํามาอางออกใบเบิกทาง  หากไมอาจเก็บตนฉบับไวได  ใหสําเนาเอกสารไว 

เปนหลักฐาน 

ขอ ๑๕ การออกใบเบิกทางนําไมหรือของปาเคลื่อนที่ไปนอกราชอาณาจักร  ใหระบุจุดหมาย

ปลายทางถึงดานศุลกากรดานสุดทาย 
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ขอ ๑๖ การตรวจสอบไมหรือของปาผานดาน  ใหพนักงานเจาหนาที่ปฏิบัติ  ดังนี้ 
  ๑๖.๑ เมื่อไดตรวจสอบคําขอและหลักฐานที่นํามาแสดงวาถูกตองและลงทะเบียน

รับคําขอ  ตามแบบทะเบียนรับคําขอแจงการนําไมหรือของปาเคลื่อนที่เขาเขตดานปาไม  ทายระเบียบนี้
แลวใหตรวจสอบไมหรือของปานั้น  โดยวิธีสุมตรวจแตตองไมนอยกวารอยละย่ีสิบของจํานวนไม 
หรือของปาวาตรงตามหลักฐานที่นํามาแสดงหรือไม  เมื่อเห็นวาถูกตองใหประทับตราประจําตัวและ 
ตราผานเทาที่สามารถกระทําได  แลวรายงานใหผูอนุญาตสั่งการ 

  ๑๖.๒ กรณีตรวจพบวา  เจาหนาที่ตนทางไดเรียกเก็บเงินคาธรรมเนียมหรือ  
คาภาคหลวงไมครบ  ใหเรียกเก็บใหครบและออกใบเสร็จรับเงินตามระเบียบ  แลวแจงใหเจาหนาที่   
ตนทางทราบเพื่อดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของ  หากมีเหตุสงสัยใหดําเนินการตามอํานาจหนาที่ 

หมวด  ๒ 
การออกใบเบิกทางกรณีพิเศษ 

 

 

ขอ ๑๗ การออกใบเบิกทางนําไมหรือของปาที่นําเขามาในราชอาณาจักร 
  ๑๗.๑ การออกใบเบิกทางครั้งแรกจากดานศุลกากรหรือดานตรวจศุลกากร   

ที่นําเขาใหใชหลักฐานตอไปนี้ประกอบคําขอ 
   ๑๗.๑.๑ ใบเสร็จรับเงินอากรขาเขาของกรมศุลกากร  หรือหนังสือคํ้าประกัน

ของกระทรวงการคลัง  หรือธนาคาร  หรือใบขนคลังสินคาทัณฑบน  หรือใบขนสินคาผานแดน   
หรือใบขนสินคาถายลํา  แลวแตกรณี  และ   

   ๑๗.๑.๒ ใบขนสินคาขาเขาและแบบแสดงรายการการคา  หรือเอกสารที่แสดงวา
เปนไมหรือของปาจากตางประเทศ  หรือเอกสารอื่นที่เกี่ยวของ 

   ทั้งนี้  ใหสําเนาหลักฐานดังกลาวแนบไปกับใบเบิกทางอีกชุดหนึ่งดวย 
  ๑๗.๒ ชื่อไมหรือของปา  ใหระบุชื่อทับศัพทตามหลักฐานที่นํามาแสดง  และ   

ใหหมายเหตุในใบเบิกทางวา  เปนไมหรือของปาที่นํามาจากตางประเทศ 
   ไมหรือของปาชนิดใด  เรียกชื่อตรงกับไมหรือของปาในประเทศไทย   

ใหระบุชื่อประเทศกําเนิดตอทายชนิดไมหรือของปาดวย  เชน  สักพมา  ยางลาว  ฯลฯ  
  ๑๗.๓ การออกใบเบิกทางตามขอ  ๑๗.๑  ในสวนภูมิภาค  ใหเปนอํานาจของ   

กรมปาไมที่จะพิจารณาสั่งการ 
   การตรวจสอบใหดําเนินการตามขอ  ๘  โดยอนุโลม 
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  ๑๗.๔ การออกใบเบิกทางตามขอ  ๑๗.๑  ในเขตกรุงเทพมหานคร  ใหเปนอํานาจ
หนาที่ของดานปาไมกรุงเทพ ฯ 

   การตรวจสอบใหดําเนินการตามขอ  ๘  โดยอนุโลม  หากไมอาจดําเนินการ
ไดใหปฏิบัติ  ดังนี้ 

   ๑๗.๔.๑ ตรวจสอบหลักฐานที่นํามาแสดงวา   เปนเอกสารหลักฐาน
โดยชอบดวยกฎหมายหรือไม 

   ๑๗.๔.๒ ตรวจสอบไมหรือของปา  วามี  ชนิด  จํานวน  เคร่ืองหมายตรง  
ตามหลักฐานที่นํามาแสดงหรือไม  เมื่อเห็นวาถูกตองใหออกใบเบิกทางนําเคลื่อนที่  โดยไมตอง
ประทับตราประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ 

   ๑๗.๔.๓ การออกใบเบิกทางใหระบุ   ชนิด   จํานวน   ปริมาตร   และ
เคร่ืองหมายตามหลักฐานเอกสารบัญชรีายการไมหรือของปาจากตางประเทศที่ผานพิธีการศุลกากรแลว  
โดยใชหลักฐานเอกสารดังกลาวเปนบัญชีรายการไมหรือของปาแนบทายใบเบิกทาง  และใหเจาหนาที่  
ผูตรวจสอบลงลายมือชื่อกํากับบัญชีรายการไมหรือของปาทุกแผน 

   ๑๗.๔.๔ อนุญาตใหนําเคลื่อนที่ไปไดถึงทาเรือ  หรือที่รวมไมหรือของปา  
ในเขตกรุงเทพมหานคร  ปทุมธานี  นนทบุรี  พระนครศรีอยุธยา  สมุทรปราการ  และสมุทรสาคร 

   ๑๗.๔.๕ เมื่อไมหรือของปานําเคลื่อนที่ถึงปลายทางตามขอ  ๑๗.๔.๔  แลว  
ใหพนักงานเจ าหนาที่ แหงจังหวัดทองที่ทําการตรวจวัดและคํานวณปริมาตรไมหรือของปา   
ตามระเบียบที่กรมปาไมกําหนด  แลวออกใบเบิกทางใหมใหนําเคลื่อนที่ตอไป 

ขอ ๑๘ การนําไมหรือของปาเคลื่อนที่โดยทางรถไฟ  ใหกําหนดอายุใบเบิกทาง  ตามความ

เหมาะสม  หากใบเบิกทางสิ้นอายุกอนเคลื่อนยายจากสถานีตนทาง  จะตองขอตออายุใบเบิกทางเสียกอน  

ถาส้ินอายุระหวางทางใหนําเคลื่อนที่ตอไปจนถึงสถานีปลายทางได  เมื่อจะนําเคลื่อนที่ตอไปตองขอ

ใบเบิกทางตามระเบียบนี้ 

ขอ ๑๙ การออกใบเบิกทางกํากับไมทอนเปนรายหมอน  จากหมอนไมตามใบอนุญาต 

หรือสัมปทาน  หรือหมอนไมของกลางที่ซ้ือจากทางราชการปาไม  ไปยังที่ทําการปาไมหรือดานปาไม  

แหงแรกใหจัดทําบัญชีแสดงรายการไมแนบทายใบเบิกทาง  และระบุหมายเลขทะเบียนยานพาหนะ   

ชื่อผูควบคุมยานพาหนะที่ใชในการบรรทุกไมทุกคันหรือทุกลํา  ไวใหครบถวนดวย 

การกําหนดอายุใบเบิกทาง  ใหพิจารณากําหนดไดตามความจําเปน 



 หนา   ๑๓ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๑๔๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑   ตุลาคม   ๒๕๕๒ 
 

 
 

ขอ ๒๐ การนําไมจากอู เก็บไมในลําน้ํา  หรือการนําไมจากที่รวมหมอนไมตามที่ไดรับ
อนุญาตไปยังโรงงานแปรรูปไม  ใหพนักงานเจาหนาที่ออกใบเบิกทางเปนรายแพหรือรายหมอน   
โดยระบุชื่อและทะเบียนยานพาหนะ  ตลอดทั้งผูควบคุมใหชัดเจน 

การกําหนดอายุใบเบิกทาง  ใหพิจารณากําหนดไดตามความจําเปน 
ขอ ๒๑ กรณีนําไมหรือของปาเคลื่อนที่โดยรถคันเดียวหรือเรือลําเดียว  แตมีปลายทาง 

หลายแหงใหพนักงานเจาหนาที่ออกใบเบิกทางกํากับไมหรือของปาไปยังปลายทางแตละแหง   
หามออกใบเบิกทางรวมฉบับเดียวกัน   

หมวด  ๓ 
การออกใบเบิกทางใหม 

 

 

ขอ ๒๒ การขอรับใบเบิกทางใหมแทนใบเบิกทางเดิม  กระทําไดในกรณีดังนี้ 

  ๒๒.๑ ใบเบิกทางสิ้นอายุกอนถึงจุดหมายปลายทาง  และประสงคจะนําเคลื่อนที่

ตอไป 

  ๒๒.๒ นําไมหรือของปาถึงปลายทางแลว  ประสงคจะนําเคลื่อนที่ตอไปยังที่อื่น  ๆ 

  ๒๒.๓ มีเหตุจําเปนตองเปลี่ยนยานพาหนะ  หรือเปลี่ยนเสนทาง  หรือเปลี่ยน

จุดหมายปลายทาง  หรือเปลี่ยนผูควบคุม 

  ๒๒.๔ เหตุจําเปนอยางอื่น ๆ  เชน  แบงไมหรือของปาเพื่อนําเคลื่อนที่ 

  การออกใบเบิกทางใหม  ใหปฏิบัติตามหมวด  ๑  และใหบันทึกเหตุผลความจําเปน 

ที่ตองขอใบเบิกทางใหมไวเปนหลักฐานดวย 

หมวด  ๔ 
การออกใบแทนใบเบิกทาง 

 

 

ขอ ๒๓ เมื่อใบเบิกทางสูญหาย  เสียหาย  หรือชํารุดดวยประการใด ๆ  และไมหรือของปา

ตามใบเบิกทางนั้นยังมีอยู  หากตองการใบแทนใบเบิกทาง  ใหย่ืนคําขอตามแบบทายระเบียบนี้   

ตอพนักงานเจาหนาที่ที่ออกใบเบิกทางให  พรอมหลักฐานการแจงความเรื่องใบเบิกทางสูญหาย  และ  

ใหพนักงานเจาหนาที่ผูรับคําขอปฏิบัติดังนี้ 



 หนา   ๑๔ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๑๔๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑   ตุลาคม   ๒๕๕๒ 
 

 
 

  ๒๓.๑ ใหสอบปากคําผูขอวา  ใบเบิกทางเดิมสูญหาย  เสียหาย  หรือชํารุดดวยเหตุใด  
เมื่อวัน  เดือน  ปใด  เปนใบเบิกทางฉบับที่  เลมที่  ลงวันที่  เดือน  ปใด  อนุญาตใหผูใด  กํากับไม 
หรือของปาจํานวนและปริมาตรเทาใด  เคลื่อนที่จากที่ใดไปยังที่ใด  ขณะนี้ไมหรือของปาขอรับใบแทน  
อยูในทองที่ใดและมีเหลือจํานวนเทาใด 

  ๒๓.๒ ใหพนักงานเจาหนาที่ตรวจสอบกับตนข้ัวใบเบิกทางวา  เปนจริงตามที่   
ผูขอกลาวอางหรือไม  ถาเปนจริงใหสอบถามไปยังดานปาไมระหวางทางวาไมหรือของปาเหลานั้นได  
นําผานดานปาไมแลวหรือไม  และสอบถามดานปาไมปลายทางหรือสํานักงานปาไมปลายทางวาไม 
หรือของปานั้นมีอยูจริงจํานวนเทาใด 

  ๒๓.๓ เมื่อพนักงานเจาหนาที่พิจารณาแลวเห็นวา  เปนความจริงตามที่ผูรองขอ
กลาวอางก็ใหออกใบแทนใบเบิกทางได  โดยใหเขียนดวยหมึกสีแดงบนใบเบิกทางวา  “ใบแทน”  พรอม
หมายเหตุไวดานบนขวาวา  “แทนใบเบิกทางฉบับที่  เลมที่  วันที่  เดือน  ป”  แลวใหผูอนุญาตลงลายมือชื่อ
กํากับไวเปนหลักฐาน  สําหรับขอความและเงื่อนไขอื่น ๆ  ใหเขียนตรงกันกับใบเบิกทางเดิมดวย   
แลวใหพนักงานเจาหนาที่ผูอนุญาตออกใบแทน   ลงลายมือชื่อและประทับตราประจําตําแหนงไว   
เปนสําคัญ  พรอมเรียกเก็บคาธรรมเนียมตามระเบียบ 

ในกรณีที่ไมหรือของปาเหลืออยูไมครบจํานวน   ใหพนักงานเจาหนาที่หมายเหตุดวย 
หมึกสีแดงในใบเบิกทางวา  มีไมหรือของปาเหลืออยูเทาใด  ถาเปนไมทอนตองระบุไวในบัญชีดวยวา  
เหลือไมทอนใด  ชนิดใด  ใหละเอียดชัดเจน  และหามใชใบแทนนี้กํากับไมหรือของปานําเคลื่อนที่   
หากประสงคจะนําเคลื่อนที่ตองขอรับใบเบิกทางใหม  โดยอางใบแทนใบเบิกทางเปนหลักฐาน 

เมื่อไดออกใบแทนใบเบิกทางแลว  ใบเบิกทางเดิมเปนอันใชไมไดและใหประกาศยกเลิก 

หมวด  ๕ 
การตออายุใบเบิกทาง 

 

 

ขอ ๒๔ การตออายุใบเบิกทาง  จะมีไดในกรณีดังนี้ 
  ๒๔.๑ ใบเบิกทางนําไมหรือของปาเคลื่อนที่โดยทางรถไฟ  ส้ินอายุกอนเคลื่อนยาย

จากสถานีตนทาง 
  ๒๔.๒ ใบเบิกทางนําไมทอนเคลื่อนที่เปนรายหมอน  ที่ไมสามารถนําเคลื่อนที่ 

ไปหมดภายในกําหนดอายุใบเบิกทาง  โดยมีเหตุผลอันสมควร 
  การตออายุใบเบิกทางในกรณีอื่นใหขออนุมัติอธิบดีกรมปาไมเปนราย ๆ  ไป 



 หนา   ๑๕ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๑๔๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑   ตุลาคม   ๒๕๕๒ 
 

 
 

ขอ ๒๕ การขอตออายุใบเบิกทางจะตองย่ืนคําขอ  ณ  ที่ทําการออกใบเบิกทาง  กอนที่
ใบเบิกทางจะสิ้นอายุ  เวนขอ  ๒๔.๑  ใหขอหลังจากใบเบิกทางสิ้นอายุได  โดยใหพนักงานเจาหนาที่
ปฏิบัติ  ดังนี้ 

  ๒๕.๑ ตรวจสอบคําขอและเหตุผลความจําเปน  พรอมดวยหลักฐานใบเบิกทางเดิม
แลวตรวจสอบไมหรือของปาวา  มีอยูจริงหรือไม 

  ๒๕.๒ การตออายุใบเบิกทาง  ใหบันทึกลงในตนข้ัวและปลายข้ัวใบเบิกทาง 
ดวยหมึกสีแดงที่มุมบนดานซายวา  “ตออายุใบเบิกทางใหถึงวันที่………….เดือน………..…….พ.ศ.  ……….”  
แลวใหผูอนุญาตลงลายมือชื่อประทับตราประจําตําแหนงไวเปนสําคัญ 

  ๒๕.๓ ใหตออายุใบเบิกทางไดเพียงคร้ังเดียว  โดยกําหนดอายุไมเกินระยะเวลา 
ตามใบเบิกทางเดิม  และเมื่อรวมเวลาทั้ง  ๒  คร้ังแลว  จะตองไมเกินเวลาที่กําหนดในกฎกระทรวง 

หมวด  ๖ 
การทําการลวงเวลา 

 

 

ขอ ๒๖ การทําการลวงเวลาตามระเบียบนี้   หมายถึง  การปฏิบั ติราชการซึ่งมิใช วัน   
เวลาราชการปกติ 

ขอ ๒๗ การเรียกเก็บเงินคาทําการลวงเวลา  จากผูขอใหทําการลวงเวลา  ใหเรียกเก็บภายใน
เง่ือนไขดังตอไปนี้ 

  ๒๗.๑ การตรวจสอบตามขอ  ๓๒.๓ 
  ๒๗.๒ การตรวจสอบเพื่อออกใบเบิกทาง 
  ๒๗.๓ การตรวจสอบเพื่ออนุญาตใหผานดานปาไม 
  ๒๗.๔ การตรวจสอบเพื่อแจงเขาเขตดานปาไม 
ขอ ๒๘ การเรียกเก็บคาทําการลวงเวลา  ใหถือเอาความสมัครใจของผูขอ  โดยใหย่ืนคําขอ

ตามแบบทายระเบียบนี้  และใหแจงจํานวนเงินคาทําการลวงเวลาใหผูขอชําระใหเสร็จส้ิน  แลวออก
ใบเสร็จรับเงินใหตามระเบียบ 

ขอ ๒๙ อัตราคาทําการลวงเวลา  ใหคิดตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
ขอ ๓๐ การจายเงินคาทําการลวงเวลาใหแกพนักงานเจาหนาที่ผูปฏิบัติ  และการนําลงบัญชี

เปนเงินผลประโยชนของแผนดิน  ใหปฏิบัติตามระเบียบของกระทรวงการคลัง 



 หนา   ๑๖ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๑๔๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑   ตุลาคม   ๒๕๕๒ 
 

 
 

หมวด  ๗ 
การออกใบเบิกทางโดยอางหลักฐานหนังสือกํากับไมแปรรูป 

 

 

ขอ ๓๑ การใชหนังสือกํากับไมแปรรูปเปนหลักฐานในการออกใบเบิกทางนําไมแปรรูป
เคลื่อนที่ใหถือปฏิบัติ  ดังนี้ 

  ๓๑.๑ การออกใบเบิกทางไมแปรรูป  จากโรงงานแปรรูปไมหรือโรงคาไมแปรรูป
โดยอางหลักฐานหนังสือกํากับไมแปรรูป  ใหเก็บสําเนาหนังสือกํากับไมแปรรูปแนบคําขอใบเบิกทาง 
ไวเปนหลักฐาน  แลวใหแนบหนังสือกํากับไมแปรรูปไปกับใบเบิกทาง 

  ๓๑.๒ การออกใบเบิกทางใหบุคคลผูรับโอนหรือซ้ือไมแปรรูป  ที่มีหนังสือกํากับ
ไมแปรรูปเปนหลักฐาน  เพื่อนําเคลื่อนที่ตอไป  ใหเก็บหนังสือกํากับไมแปรรูปแนบคําขอใบเบิกทาง 
ไวเปนหลักฐาน  แลวใหคัดหรือสําเนารายการไมแปรรูปทายหนังสือกํากับไมแปรรูปเปนบัญชีรายการไม
แนบทายใบเบิกทาง 

  ๓๑.๓ การออกใบเบิกทางใหม   ใหพนักงาน เจ าหนาที่ผู ออกใบเบิกทาง   
เก็บใบเบิกทางเดิมพรอมหนังสือกํากับไมแปรรูปที่แนบมากับใบเบิกทาง  แนบคําขอใบเบิกทางไวเปน
หลักฐาน  แลวใหคัดหรือสําเนารายการไมทายหนังสือกํากับไมแปรรูป  เปนบัญชีรายการไมแนบทาย
ใบเบิกทางที่ออกใหม 

หมวด  ๘ 
อํานาจหนาที่ของพนักงานเจาหนาที่ประจําดานปาไม 

 

 

ขอ ๓๒ อํานาจหนาที่ของพนักงานเจาหนาที่ประจําดานปาไม  มีดังนี้ 
  ๓๒.๑ ตรวจสอบควบคุมไมหรือของปา  ระหวางการนําเคลื่อนที่  ภายในเขต 

ดานปาไม  ที่ตนประจําอยู 
  ๓๒.๒ สืบสวน   จับกุม   ผูกระทําผิดภายในเขตดานปาไม   ตลอดจนติดตาม   

จับกุมผูกระทําผิดที่หลบหนีไปนอกเขตดานปาไม  เพื่อใหไดตัวมาดําเนินคดีตามกฎหมาย 
  ๓๒.๓ เรียกเก็บคาภาคหลวง  คาขาย  คาธรรมเนียมเพิ่มเติม  สําหรับไมหรือของปา

ที่ไดมาโดยชอบดวยกฎหมาย  ในกรณีที่พนักงานเจาหนาที่ตนทางเรียกเก็บไมถูกตองหรือไมครบถวน 
  ๓๒.๔ ทําการลวงเวลา  ตามความในหมวด  ๖  ของระเบียบนี้ 



 หนา   ๑๗ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๑๔๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑   ตุลาคม   ๒๕๕๒ 
 

 
 

  ๓๒.๕ การลงนามในเอกสารราชการของดานปาไม  ใหเปนอํานาจของหัวหนาดาน
ปาไมนั้น ๆ  หรือผูรักษาราชการแทน  หรือผูที่ไดรับมอบหมายจากหัวหนาดานปาไม 

   ในกรณีทําการลวงเวลา  ใหพนักงานเจาหนาที่ผู เปนหัวหนาเวร  หรือ 
ผูอาวุโสตามลําดับแลวแตกรณี  ลงนามแทนหัวหนาดานปาไมได  แลวใหนําเสนอหัวหนาดานปาไมทราบ
ในโอกาสแรกที่กระทําได 

  ๓๒.๖ ใหหัวหนาดานปาไมตรวจสอบความถูกตองตนข้ัวใบเบิกทางอยางนอย
เดือนละ  ๑  คร้ัง  พรอมทั้งลงลายมือชื่อกํากับการตรวจสอบในตนข้ัวใบเบิกทางไวเปนหลักฐาน 

  ๓๒.๗ ไมหรือของปาที่อยูในเขตดานปาไมประเภท  ๑  ใหเปนอํานาจหนาที่ 
ของพนักงานเจาหนาที่ประจําดานปาไมนั้น  เปนผูออกใบเบิกทาง 

   ในเขตกรุงเทพมหานคร   การออกใบเบิกทาง   ให เปนอํานาจหนาที่ 
ของหัวหนาดานปาไมกรุงเทพ ฯ  หรือผูที่ไดรับมอบหมาย 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๙  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

สมชัย  เพียรสถาพร 
อธิบดีกรมปาไม 
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ทะเบียนรับแจงความ.......................................................... ประจําเดือน.................................................. พ.ศ. .............
เลขที่ วัน เดือน ป ชื่อผูถือใบเบิกทาง ที่ทําการออก ชนิดไมหรือ จํานวน ปริมาตร ที่ทําการออก จะนําไปที่ใด พนักงาน สั่งผาน ผูสั่งผาน ลายมือชื่อผูรับ หมายเหตุ

ใบเบิกทาง ฉบับที่ เลมที่ วัน เดือน ป ของปา ม.3 ใบเสร็จ ฉบับที่ เลมที่ วัน เดือน ป ผูตรวจสอบ ชนิด จํานวน ปริมาตร ม.3 วันที่ ใบเบิกทางคืน

คําอธิบาย

1. ชื่อผูถือใบเบิกทาง - ใหระบุชื่อผูรับอนุญาตหรือชื่อทางการคา หรือชื่อทางพาณิชย

2. ที่ทําการออกใบเสร็จ - คือที่ทําการที่ออกเอกสารหลักฐานแสดงการไดมาซึ่งไมหรือของปาที่นํามาใชอางออกใบเบิกทาง

3. จะนําไปที่ใด - คือสถานที่หมายปลายทาง ระบุใหชัดเจนวา เลขที่ ถนน หมูที่ ตําบล อําเภอ จังหวัดใด

4. ผูสั่งผาน - ใหผูอนุญาตในใบเบิกทางลงลายมือชื่อในชองผูสั่งผาน

5. หมายเหตุ - ใหระบุหมายเลขทะเบียนรถยนต ที่จะนําไมหรือของปาเคลื่อนที่ไปในชองหมายเหตุ

นําเคลื่อนที่มาใบเสร็จคาภาคหลวงใบเบิกทาง



แบบทะเบียนรับคําขอแจงการนําไมหรือของปาเคลื่อนที่เขาเขตดานปาไม ทายระเบียบขอ 16.1

ทะเบียนรับแจงความ.......................................................... ประจําเดือน.................................................. พ.ศ. .............
เลขที่ วัน เดือน ป ชื่อผูถือใบเบิกทาง ที่ทําการออก ชนิดไมหรือ จํานวน ปริมาตร ที่ทําการออก จะนําไปที่ใด พนักงาน สั่งผาน ผูสั่งผาน ลายมือชื่อผูรับ หมายเหตุ

ใบเบิกทาง ฉบับที่ เลมที่ วัน เดือน ป ของปา ม.3 ใบเสร็จ ฉบับที่ เลมที่ วัน เดือน ป ผูตรวจสอบ ชนิด จํานวน ปริมาตร ม.3 วันที่ ใบเบิกทางคืน

คําอธิบาย

1. เลขที่ คือเลขที่ที่รับคําขอฯ เรียงตามลําดับกอนหลังจนถึงสิ้นป พ.ศ. แลวขึ้นเลขที่ 1 ในป พ.ศ. ใหม

2. วัน เดือน ป - วัน เดือน ป ที่รับคําขอฯ

3. ชื่อผูถือใบเบิกทาง - ใหระบุชื่อผูรับอนุญาตตามใบเบิกทาง

4. ที่ทําการออกใบเบิกทาง - คือที่ทําการที่ออกใบเบิกทางฉบับที่มายื่นคําขอฯ

5. ที่ทําการออกใบเสร็จ - คือที่ทําการที่ออกเอกสารหลักฐานแสดงการไดมาซึ่งไมหรือของปาที่นํามาใชอางออกใบเบิกทาง

6. จะนําไปที่ใด - คือสถานที่หมายปลายทาง ระบุใหชัดเจนวา เลขที่ ถนน หมูที่ ตําบล อําเภอ จังหวัดใด

7. หมายเหตุ - ใหระบุหมายเลขทะเบียนรถยนต ที่จะนําไมหรือของปาเคลื่อนที่ไปในชองหมายเหตุ

ใบเบิกทาง ใบเสร็จคาภาคหลวง นําเคลื่อนที่มา



แบบทายระเบียบขอ 10 
แบบตรายางตางๆ สาํหรบัใชในการออกใบเบิกทางและตรวจสอบการนําไมหรือของปาเคลื่อนที ่

 
1.  

ดานปาไม…………………………… 

วันที่…………………..เวลา…………..น. 

รับคําขอตามทะเบียนลําดับที่…………… 

 

ใชประทับที่คําขอ การแจงการนําไมหรือของปาเคลื่อนที่เขาเขตดานปาไมและคําขอ

ใบเบิกทางนําไมหรือของปาเคลื่อนที่ 

 

 

2.    

ทะเบียนลําดับที่……………………วันที่………………….. 

   ดานปาไม……………………………………….          พนกังานเจาหนาที่ หมายถึง                  

          ตรวจสอบถูกตองแลว        เ จ าหน าที่ ผู ต ร วจสอบ

  

  ใชตรา…………………………………………………….. 

  จํานวน……………แผน/ทอน ปริมาตร……………….ม.3 

  เมื่อวันที…่…………………… เวลา ………………..…น. 

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

                                                       พนักงานเจาหนาที่ 

     

 

1) ใชประทับที่ดานหลังคําขอ แสดงการตรวจสอบตามคําขอการแจงการนําไมหรือ      

ของปาเคลื่อนที่เขาเขตดานปาไม และคําขอใบเบิกทางนําไมหรือของปาเคลื่อนที่  

กอนเสนอผูมีอํานาจพิจารณาอนุญาต 

2) ใชประทับที่ใบเบิกทางหรือหนังสือกํากับไมแปรรูป ที่นํามาขออนุญาตผานดานปาไม

หรือแจงเขาเขตดานปาไม กอนเสนอผูมีอํานาจพิจารณาอนุญาต 

 

 

 

 

 

 



3. 

  ดานปาไม…………………………………………… 

  อนุญาตใหเขาเขตดานหรือผานดานตามหนังสือ 

  อนุญาต เลมที่…………………….เลขที่…………… 

   ลงวันที่………………………….. 

         …………………….……………………. 

            ผูอนุญาต 

   

ใชประทับที่ใบเบิกทาง ในกรณีแจงเขาเขตดานปาไม หากผานดานปาไมใหระบุ เลมที่  

เลขที่ วัน เดือน ป ของหนังสืออนุญาตใหผานดานปาไม 

 

4.    

บัญชีรายการไมหรือของปาแนบทายใบเบิกทาง 

  ของดานปาไม……………………………………… 

  เลมที่…………………………เลขที่……………….            พนักงานเจาหนาที่ หมายถึง 

   ลงวันที่………………………………  เจาหนาที่ผูตรวจสอบ 

        …………………………………………….. 

               พนักงานเจาหนาที่ 

 
  ใชประทับที่บัญชีรายการไมหรือของปาแนบทายใบเบิกทางทุกแผน 

 

5.   

คร้ังที่……………………ออกใบเบิกทางใหม 

  เลมที่…………..………….เลขที่….………………… 

  ลงวันที่………………………………………………   

  จํานวนและปริมาตร…………………………………..    พนักงานเจาหนาที่ หมายถึง 

  คงเหลือจํานวนและปริมาตร………………………..     เจาหนาที่ผูตรวจสอบ 

          ………………………………………… 

               พนักงานเจาหนาที่ 

 

  ใชประทับที่ใบเบิกทางหรือหนังสือกํากับไมแปรรูปเดิม ที่นํามาขอใบเบิกทางใหม 

 

 

 



 

6.                ตราประทับเมื่อมีการขีดฆาแกไขใบเบิกทางทุกแหง 

             

ใบเบิกทางฉบับนี้มีการขีดฆา …………..(…………..) แหง 

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

 

ใชประทับที่ใบเบิกทาง ระบุจํานวนแหงที่มีการขีดฆาแกไข สําหรับในวงเล็บใหเขียนระบุ

จํานวนแหงที่ขีดฆาเปนตัวอักษร 

 

 

7. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                        ใชประทับที่รอยตอใบเบิกทางทุกฉบับ ทั้ง 3 ดวง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        

8. 

  

 “การนําไมหรือของปาเคลื่อนที่ตามใบเบิกทางฉบับนี้ ตองหยุดใหดานปาไม………………. 

 ……………………….…………..….ตรวจสอบอนุญาตใหผานดานเสียกอน และเมื่อนําไม 

หรือของปาเคลื่อนที่ถึงปลายทางตามใบเบิกทางที่อยูในเขตดานปาไม ไมวาจะเปนดานปาไม

ประเภท 1 หรือประเภท 2 ก็ตาม ผูนําเคลื่อนที่จะตองแจงพนักงานเจาหนาที่ประจําดานนั้น 

ตรวจสอบตามกฎหมายในโอกาสแรกที่สามารถจะกระทําไดดวย สวนดานปาไมที่มิไดระบุไว

ในใบเบิกทางฉบับนี้อนุญาตใหผานดานไดทุกเวลา หากนําเคลื่อนที่ไปไมถึงจุดหมาย

ปลายทางที่ระบุไวในใบเบิกทางดวยเหตุใดก็ตาม ตองหยุดแจงใหดานปาไมสุดทายที่ต้ังอยู

กอนถึงจุดหยุดการนําเคลื่อนที่ตรวจสอบกอนดวย” 

        (ลงชื่อ)…………………………………………ผูอนุญาต 

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

 
ใชประทบัที่ดานหลงัใบเบกิทาง โดยระบุดานปาไมประเภท 1 ที่จะผานดานตรงชองวาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
แนบทายระเบียบ ขอ 10 

แบบตรายาง ประทับกํากับลายมือชื่อผูอนุญาตและประทับตราหลังใบเบิกทาง 
 

9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวอยาง ตราของดานปาไมกรุงเทพฯ 

 

 

 การใชตราประทับกํากับลายมือชื่อผูอนุญาตใบเบิกทาง กรณีที่จังหวัดเปนผูออกใบเบิกทาง            

ใหประทับตราของจังหวัดนั้นๆ ทับลายมือชื่อผูอนุญาตในใบเบิกทางทุกครั้ง เวนแตในกรณีที่จําเปนก็ใหใช

ตราของที่ทําการหรือดานปาไมที่ทําขึ้นได โดยใหใชตราวงกลม มีขนาดเสนผาศูนยกลาง(วงกลมรอบนอก) 

ไมเกิน 6 เซนติเมตร มีรูปรอยตราของกรมปาไมอยูภายในวงกลมรอบใน สวนวงกลมรอบนอกใหระบุชื่อของ 

ที่ทําการหรือดานปาไมเจาของตรานั้น โดยกําหนดจุดลับไวดวย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

แบบทายระเบียบ  ขอ 23 
คําขอใบแทนใบเบิกทาง 

 

                                  เขียนที่……............………………                        

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

 ขาพเจา…....................…...……………..…………อายุ…..…….ป  เชื้อชาติ..................... 

สัญชาติ.………..ภูมิลําเนาอยูที่……..……………………เลขที่…………………..……..หมูที่…....………... 

ตําบล….....……………………….อําเภอ….........…………………..จังหวัด…...............………………… 

ทําคําขอยื่นตอ………………………………………………………………………………………………...... 

มีขอความดังตอไปนี้ 

  ขอ 1  ตามที่พนักงานเจาหนาที่ไดออกใบเบิกทาง ใหแกขาพเจา 

เพื่อใชกํากับไมหรือของปา ………………………..….จํานวน………………..….ปริมาตร….….………….. 

ลูกบาศกเมตร นําเคลื่อนที่จากที่……………………..…..ตําบล………..……….อําเภอ…………………….. 

จังหวัด………………….…..ไปยังที่……………………..ตําบล………..………..อําเภอ…………….…….. 

จังหวัด……………………………..ตามใบเบิกทางของที่ทําการปาไม………………………………………. 

เลขที่………………..เลมที่…………………..ลงวันที่…….…..เดือน………….....……..พ.ศ………….นั้น  

บัดนี้ใบเบิกทางดังกลาวไดเปนอันตราย โดย………………………………………..…………………............ 

หรือสูญหายไปโดย…………………………….……..ณ  ที่…………………………ตําบล………………….. 

อําเภอ…………………จังหวัด………………..…..เมื่อวันที่…………เดือน……………..…พ.ศ……..……. 

ขณะนี้ไมหรือของปาดังกลาวอยูในทองที่ตําบล……….…….…………อําเภอ………….……….....……

จังหวัด……………………..…. 

  ขอ 2  ขาพเจามีความประสงคขอรับใบแทนใบเบิกทางทีเ่ปนอันตราย 

หรือสูญหายไปตามขอ 1 เพือ่ประโยชน………………………………………………………………………. 

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

 

 

       ลายมือชื่อ…………………………………………ผูขอรับใบแทน 

       ลายมือชื่อ…………………………………………พยาน 

       ลายมือชื่อ………………….………………………พยาน 

 

 

 

 



-2- 

 

ความเห็นเจาหนาที…่…………………………………………………………………………………………. 

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

……………………………………………..……………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………..………………………

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

 

        ลายมือชื่อ………………………………………. 

              ตําแหนง…………………………….. 

 

 

คําสั่ง……………………………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………………………..………………………

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

 

        ลายมือชื่อ……………………..……..…………. 

              ตําแหนง………………….………….. 

 

เก็บเงินคาธรรมเนียมแลว เปนเงิน ……………………………………บาท…………………………..สตางค 

ตามใบเสร็จรับเงิน ฉบับที…่…………เลมที…่…………..วันที…่………เดือน………………….พ.ศ…….…. 

 

ลายมือชื่อ…..………..…………………ผูรับเงิน 

 

 

ไดรับใบแทนใบเบิกทางไปแลวแตวันที…่………….เดือน……………………………….พ.ศ……………. 

 

        ลายมือชื่อ……………………..……..…………. 

 

 

 

 

 

 



 

แนบทายระเบียบ ขอ 28 
คําขอทําการลวงเวลา 

 

เขียนที…่………………………………… 

วันที…่……เดือน………………….พ.ศ…………….. 

 ขาพเจา………………………………….นามที่ใชในการพาณิชย………………………….. 

อายุ…………….ป ภูมิลําเนาอยูที่…………………………………ตําบล…………………………………… 

อําเภอ…………………….…จังหวัด………………..…………………………… ทําคําขอยื่นตอพนักงาน 

เจาหนาที่……………………………………………..มีขอความดังตอไปนี้ 

 ขอ 1 ขาพเจามีความประสงคขอรับพนักงานเจาหนาที่ปาไม  ตรวจสอบไมหรือของปา 

………………………………จํานวน………………………..ปริมาตร………………………ลูกบาศกเมตร 

ณ ที่ …………………….ตําบล…………………………..อําเภอ………………………………………..... 

จังหวัด……………………………..นอกเวลาราชการตามปกติในวันที่………เดือน………….…………... 

พ.ศ………….ต้ังแตเวลา……………………….น. เพื่อ…………….......……………………...………….. 

 ขอ 2 ไมหรือของปาที่ขาพเจาขอใหทาํการตรวจสอบลวงเวลา ตามความในขอ 1 นั้น 

ขาพเจายินยอมชาํระคาลวงเวลาใหแกทางราชการตามระเบียบ 

 ขอ 3 ขาพเจาไดวางเงินมัดจําคาทําการลวงเวลาไวแลว เปนเงิน ……………...บาท 

……..….สตางค  (……………………………….…………………………….) หรือจะนาํเงินมาชําระ

ใหเสร็จส้ินภายในวันที่…………………เดือน……………………พ.ศ………… 

        (ลงชื่อ)…...……...............……….……ผูยื่นคําขอ 

คําสั่ง………………………………………………………………………………………………………

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

        ลายมือชื่อ………………………………..… 

                                         ตําแหนง…............…………………….. 
 

 เก็บเงินคาทาํการลวงเวลาแลว เปนเงิน…………..….บาท……………………สตางค 

ตามใบเสร็จรับเงิน ฉบับที่……………เลมที่…………….วันที่………เดือน………………พ.ศ………. 

 

          (ลงชื่อ)…...............…..……….………..ผูรับเงิน

                   ตําแหนง………………………………….. 

 

 













ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ระดบัความส าเร็จของการทบทวน

วสิยัทศัน ์คา่นยิม ยทุธศาสตร ์และ

แผนปฏบิตัริาชการของกรมป่าไม้

สผส. LD1 + SP1

1.1 จัดท ำคูม่อืหรอืแนวทำงปฏบิตัทิีแ่สดงขัน้ตอน/

กจิกรรม กรอบระยะเวลำ และขอ้มลูและ

สำรสนเทศทีจ่ ำเป็นในกำรก ำหนดวสิยัทัศน ์

คำ่นยิม ยทุธศำสตร ์และแผนปฏบิตัริำชกำร

ของกรมป่ำไม ้

สผส. กพร. ระดบัที ่1

1.2 แจง้เวยีนคูม่อืหรอืแนวทำงปฏบิตัฯิ ให ้

หน่วยงำนภำยในกรมป่ำไมพ้จิำรณำ รวบรวม

ขอ้คดิเห็น เพือ่น ำมำปรับปรงุแกไ้ข

สผส. ทกุส ำนัก/กลุม่ ระดบัที ่2

1.3 น ำเสนอคูม่อืหรอืแนวปฏบิตัฯิ ใหผู้บ้รหิำร

เห็นชอบ และแจง้เวยีนคูม่อื/แนวปฏบิตัฯิ ให ้

หน่วยงำนภำยในกรมป่ำไมท้รำบ เพือ่ใชเ้ป็น

แนวทำงในกำรจัดท ำแผนยทุธศำสตรทั์ง้ใน

ระดบัองคก์ำรและระดบัหน่วยงำน

สผส. ทกุส ำนัก/กลุม่ ระดบัที ่3

1.4 จัดประชมุผูบ้รหิำรทกุระดบั เพือ่ทบทวน

วสิยัทัศน ์คำ่นยิม ยทุธศำสตร ์และแผนปฏบิตั ิ

รำชกำรของกรมป่ำไม ้

สผส. ผูบ้รหิำรทกุระดบั ระดบัที ่4

1.5 จัดท ำสรปุผลกำรทบทวน ปรับปรงุ วสิยัทัศน ์

คำ่นยิม ยทุธศำสตร ์และแผนปฏบิตัริำชกำร

ของกรมป่ำไม ้และสือ่สำรใหบ้คุลำกรในกรมป่ำ

ไมท้รำบ

สผส. ทกุส ำนัก/กลุม่ ระดบัที ่5

ผูท้ ีเ่ก ีย่วขอ้ง

แผนพฒันาองคก์ารกรมป่าไมป้ระจ าปี พ.ศ. 2560 

ตวัชีว้ดักจิกรรม
ผูร้บั

ผดิชอบหลกั

ปี 2560

(PMQA : หมวดที ่1 - หมวดที ่6)

กจิกรรม/ข ัน้ตอน

หมวดทีเ่ก ีย่วขอ้ง

กจิกรรมที ่1 การทบทวนวสิยัทศัน ์คา่นยิม 

ยทุธศาสตร ์และแผนปฏบิตัริาชการกรมป่าไม้

1



ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ผูท้ ีเ่ก ีย่วขอ้ง

แผนพฒันาองคก์ารกรมป่าไมป้ระจ าปี พ.ศ. 2560 

ตวัชีว้ดักจิกรรม
ผูร้บั

ผดิชอบหลกั

ปี 2560

(PMQA : หมวดที ่1 - หมวดที ่6)

กจิกรรม/ข ัน้ตอน

หมวดทีเ่ก ีย่วขอ้ง

รอ้ยละของบคุลากรกรมป่าไมท้ ีร่บัรู ้

และเขา้ใจทศิทางองคก์าร

สผส. LD1 + SP3

รอ้ยละการด าเนนิการตามแผนการ

สรา้งความรูค้วามเขา้ใจแกป่ระชาชน

สบก.

2.1 จัดท ำแผนกำรสือ่สำรทศิทำงองคก์ำร 

ประกอบดว้ย วสิยัทัศน ์พันธกจิ แผน

ยทุธศำสตรแ์ละนโยบำยทีส่ ำคญัของผูบ้รหิำร

สผส. + สบก.

2.2 น ำเสนอแผนกำรสือ่สำรทศิทำงองคก์ำรและ

แผนสรำ้งควำมรับรูค้วำมเขำ้ใจแกป่ระชำชนให ้

ผูบ้รหิำรทรำบและเห็นชอบด ำเนนิกำร

สผส.+สบก.

2.3 ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งน ำแผนไปปฏบิตั ิ สผส. ทกุส ำนัก/กลุม่

2.4 สรปุและรำยงำนผลกำรด ำเนนิงำน ประกอบดว้ย

2.4.1 แผนกำรสือ่สำรทศิทำงองคก์ำร สผส.

2.4.2 สรำ้งควำมรับรูค้วำมเขำ้ใจแกป่ระชำชน สบก.

2.5 ส ำรวจกำรรับรูแ้ละเขำ้ใจทศิทำงองคก์ำรของ

บคุลำกรกรมป่ำไม ้วเิครำะห ์สรปุผล และ

รำยงำนผูบ้รหิำรทรำบและพจิำรณำ

กพร.

กจิกรรมที ่2 การจดัท าแผนการสือ่สารทศิทาง

องคก์าร และแผนสรา้งความรบัรูค้วามเขา้ใจแก่

ประชาชน
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ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ผูท้ ีเ่ก ีย่วขอ้ง

แผนพฒันาองคก์ารกรมป่าไมป้ระจ าปี พ.ศ. 2560 

ตวัชีว้ดักจิกรรม
ผูร้บั

ผดิชอบหลกั

ปี 2560

(PMQA : หมวดที ่1 - หมวดที ่6)

กจิกรรม/ข ัน้ตอน

หมวดทีเ่ก ีย่วขอ้ง

ระดบัความส าเร็จของการจดัท าระบบ

บรหิารความเสีย่งของกรมป่าไม้

สผส. คณะกรรมการ/

คณะท างาน

LD2 + LD5 + 

SP1+SP3

3.1 จัดประชมุคณะกรรมกำร/คณะท ำงำน เพือ่

ด ำเนนิกำร ดงันี้

สผส. คณะกรรมกำร/

คณะท ำงำน

3.1.1 ก ำหนดแนวทำงในกำรศกึษำและระบุ

ควำมเสีย่ง

3.1.2 ก ำหนดมำตรกำรและวธิกีำรในกำรรองรับ

และป้องกันควำมเสีย่งทีอ่ำจเกดิขึน้

3.1.3 จัดท ำแผนกำรจัดกำรควำมเสีย่งพรอ้มทัง้

มอบหมำยผูรั้บผดิชอบ

3.2 น ำเสนอแผนใหผู้บ้รหิำรเห็นชอบและแจง้เวยีน

หน่วยงำนภำยในกรมป่ำไมท้รำบ

สผส.

3.3 ตดิตำมประเมนิผลกำรด ำเนนิกำรตำมแผน

จัดกำรควำมเสีย่ง

สผส. ควรมกีำรประชมุ

คณะกรรมกำรเพือ่

ตดิตำมผลกำร

ด ำเนนิงำนอยำ่งนอ้ย 1 

ครัง้

3.4 สรปุผลพรอ้มขอ้เสนอแนะรำยงำนอธบิด ี        

กรมป่ำไมเ้พือ่ทรำบและพจิำรณำ

สผส. คณะกรรมกำร/คณะ

ท ำงำนฯ

กจิกรรมที ่3 การจดัการความเสีย่ง

3



ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ผูท้ ีเ่ก ีย่วขอ้ง

แผนพฒันาองคก์ารกรมป่าไมป้ระจ าปี พ.ศ. 2560 

ตวัชีว้ดักจิกรรม
ผูร้บั

ผดิชอบหลกั

ปี 2560

(PMQA : หมวดที ่1 - หมวดที ่6)

กจิกรรม/ข ัน้ตอน

หมวดทีเ่ก ีย่วขอ้ง

รอ้ยละความส าเร็จในการด าเนนิการ

ตามแผนสง่เสรมิพฤตกิรรมตาม

คา่นยิม จรรยาขา้ราชการ และหลกั

ธรรมาภบิาล

สบก. กพร. LD2

4.1 จัดประชมุผูท้ีเ่กีย่วขอ้งเพือ่ก ำหนดพฤตกิรรม 

และตวัชีว้ดัทีส่ะทอ้นถงึคำ่นยิม จรรยำขำ้รำชกำร

 และหลกัธรรมำภบิำลของกรมป่ำไม ้

สบก. คณะกรรมกำร/

คณะท ำงำน

4.1.1 ก ำหนดพฤตกิรรมทีพ่งึประสงคแ์ละ

ตวัชีว้ดัตำมคำ่นยิม จรรยำขำ้รำชกำร และหลกั

ธรรมำภบิำลของกรมป่ำไม ้

4.1.2 คดัเลอืกคำ่นยิม จรรยำขำ้รำชกำร และ

หลกัธรรมำภบิำล เพือ่น ำมำจัดท ำแผนสง่เสรมิ

กำรประพฤตปิฏบิตัฯิ

4.1.3 จัดท ำแผนกำรสง่เสรมิกำรประพฤตปิฏบิตั ิ

ตำมคำ่นยิม จรรยำขำ้รำชกำร และหลกัธรรมำ  

ภบิำลของกรมป่ำไม ้

4.2 น ำเสนอแผนใหผู้บ้รหิำรเห็นชอบและแจง้เวยีน

หน่วยงำนภำยในกรมป่ำไมท้รำบ และปฏบิตั ิ

สบก. ทกุหน่วยงำน

4.3 ตดิตำมประเมนิผลกำรด ำเนนิกำรตำมแผน

แผนกำรสง่เสรมิกำรประพฤตปิฏบิตัติำมคำ่นยิม 

จรรยำขำ้รำชกำร และหลกัธรรมำภบิำลของกรม

ป่ำไม ้

สบก.

4.4 ส ำรวจควำมเชือ่มัน่ตอ่ภำพลกัษณ์องคก์ำรของ

กรมป่ำไมจ้ำกผูรั้บบรกิำรและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี

กพร. ทกุหน่วยงำน

กจิกรรมที ่4 การสง่เสรมิพฤตกิรรมตามคา่นยิม 

จรรยาขา้ราชการและหลกัธรรมาภบิาลแก่

บคุลากรกรมป่าไม้
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ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ผูท้ ีเ่ก ีย่วขอ้ง

แผนพฒันาองคก์ารกรมป่าไมป้ระจ าปี พ.ศ. 2560 

ตวัชีว้ดักจิกรรม
ผูร้บั

ผดิชอบหลกั

ปี 2560

(PMQA : หมวดที ่1 - หมวดที ่6)

กจิกรรม/ข ัน้ตอน

หมวดทีเ่ก ีย่วขอ้ง

ระดบัความส าเร็จของการจดัท า

มาตรการลดผลกระทบทางลบตาม

ภารกจิหลกัของกรมป่าไม้

ทกุหนว่ยงาน

ตามพนัธกจิ

หลกั

LD5

5.1 จัดประชมุผูแ้ทนของทกุหน่วยงำนตำมพันธกจิ

หลกั เพือ่ใหค้วำมรูใ้นกำรวเิครำะหผ์ลกระทบ

ทำงลบจำกกำรปฏบิตังิำน

กพร. + สผส. ทกุหน่วยงำนตำม

พันธกจิหลกั

5.2 วเิครำะหก์ระบวนกำรท ำงำน วเิครำะหผ์ูม้สีว่นได ้

สว่นเสยีและวเิครำะหปั์จจัยทีส่ง่ผลกระทบทำง

ลบตอ่สงัคม

ทกุหน่วยงำน

ตำมพันธกจิหลกั

5.3 จัดท ำมำตรกำรลดผลกระทบทำงลบอันเกดิจำก

กำรด ำเนนิกำรตำมภำรกจิของหน่วยงำน

กพร.

5.4 จัดท ำ (รำ่ง) คูม่อืมำตรกำรป้องกันและลดผล 

กระทบทำงลบจำกกำรปฏบิตังิำนของกรมป่ำไม ้

 และแจง้เวยีนใหท้กุหน่วยงำนภำยในกรมป่ำไม ้

ทรำบและพจิำรณำ

กพร.

5.5 น ำเสนอใหผู้บ้รหิำรกรมป่ำไมเ้ห็นชอบและแจง้

เวยีนหน่วยงำนภำยในกรมป่ำไมท้รำบและน ำไป

ปฏบิตั ิ

กพร. ทกุหน่วยงำนตำม

พันธกจิหลกั

กจิกรรมที ่5 การจดัการผลกระทบทางลบ
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ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ผูท้ ีเ่ก ีย่วขอ้ง

แผนพฒันาองคก์ารกรมป่าไมป้ระจ าปี พ.ศ. 2560 

ตวัชีว้ดักจิกรรม
ผูร้บั

ผดิชอบหลกั

ปี 2560

(PMQA : หมวดที ่1 - หมวดที ่6)

กจิกรรม/ข ัน้ตอน

หมวดทีเ่ก ีย่วขอ้ง

6.1) ระดบัการใชป้ระโยชนจ์าก

ขอ้มลูสรปุผลการตดิตามและ

ประเมนิผลการด าเนนิงานของ     

กรมป่าไม้

สผส. SP4 + IT1

6.2) ระดบัความส าเร็จของการ

ผลกัดนัการจดัท าค ารบัรองการ

ปฏบิตัริาชการของกรมป่าไม้

กพร.

6.1 จัดท ำแนวทำงกำรคดัเลอืก และรวบรวมตวัชีว้ดั

ทีส่ ำคญัของกรมป่ำไม ้เพือ่ตดิตำมและ

ประเมนิผลกำรด ำเนนิงำนโดยรวมของกรมป่ำไม ้

สผส. + กพร.

6.2 จัดท ำระบบกำรตดิตำมและประเมนิผลทีม่ี

ประสทิธภิำพ มตีวัชีว้ดักำรตดิตำมและ

ประเมนิผลทีช่ดัเจน

สผส. + กพร.

6.3 จัดท ำสรปุผลกำรตดิตำมและประเมนิผล

ควำมส ำเร็จของแผนยทุธศำสตรแ์ละแผนปฏบิตั ิ

งำน พรอ้มขอ้เสนอแนะเพือ่น ำไปใชใ้นกำร

ทบทวนและปรับปรงุแผนยทุธศำสตรแ์ละ

แผนกำรปฏบิตังิำนใหม้คีวำมเหมำะสม

สผส. + กพร.

6.4 ส ำรวจและแปลผลกำรส ำรวจกำรใชป้ระโยชน์

จำกขอ้มลูสรปุผลกำรตดิตำมและประเมนิผล

กำรด ำเนนิงำนของกรมป่ำไม ้

สผส.

มค.-กพ. 61

กจิกรรมที ่6 การจดัท าระบบการก ากบัและตดิตาม

ความส าเร็จและประสทิธผิลของการด าเนนิการ

ตามแผนยทุธศาสตรแ์ละแผนปฏบิตังิาน
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ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ผูท้ ีเ่ก ีย่วขอ้ง

แผนพฒันาองคก์ารกรมป่าไมป้ระจ าปี พ.ศ. 2560 

ตวัชีว้ดักจิกรรม
ผูร้บั

ผดิชอบหลกั

ปี 2560

(PMQA : หมวดที ่1 - หมวดที ่6)

กจิกรรม/ข ัน้ตอน

หมวดทีเ่ก ีย่วขอ้ง

รอ้ยละความพงึพอใจของผูร้บับรกิาร

และผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีของกรมป่าไม้

กพร. หนว่ยงานที่

เก ีย่วขอ้ง

CS1 - CS3

7.1 วเิครำะหแ์ละจ ำแนกกลุม่ผูรั้บบรกิำรและผูม้สีว่น

ไดส้ว่นเสยีของกรมป่ำไม ้

กพร. สบก. (สปชพ.)

7.2 จัดประชมุเชงิปฏบิตักิำรเพือ่พัฒนำกระบวนกำร

วดัควำมพงึพอใจของผูรั้บบรกิำรและผูม้สีว่นได ้

สว่นเสยีของกรมป่ำไม ้

กพร.

7.3 ด ำเนนิกำรส ำรวจควำมพงึพอใจของผูรั้บบรกิำร

และผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีของกรมป่ำไม ้

กพร. ทกุส ำนัก/กลุม่

7.4 วเิครำะหผ์ลส ำรวจควำมคำดหวงั ควำมพงึพอใจ

 และไมพ่งึพอใจของผูรั้บบรกิำรและผูม้สีว่นได ้

สว่นเสยีของกรมป่ำไม ้

กพร.

7.5 สรปุแนวทำงกำรปรับปรงุคณุภำพกำรปฏบิตังิำน

ของกรมป่ำไมเ้สนอผูบ้รหิำรพจิำรณำ และแจง้

เวยีนหน่วยงำนทีเ่กีย่วขอ้งทรำบเพือ่น ำไปใช ้

เป็นแนวทำงในกำรปรับปรงุคณุภำพกำร

ปฏบิตังิำนของกรมป่ำไม ้

กพร.

กจิกรรมที ่7 การส ารวจความคาดหวงั ความพงึ

พอใจ และไมพ่งึพอใจของผูร้บับรกิารและผูม้สีว่น

ไดส้ว่นเสยีของกรมป่าไม้
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ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ผูท้ ีเ่ก ีย่วขอ้ง

แผนพฒันาองคก์ารกรมป่าไมป้ระจ าปี พ.ศ. 2560 

ตวัชีว้ดักจิกรรม
ผูร้บั

ผดิชอบหลกั

ปี 2560

(PMQA : หมวดที ่1 - หมวดที ่6)

กจิกรรม/ข ัน้ตอน

หมวดทีเ่ก ีย่วขอ้ง

ระดบัความส าเร็จของการด าเนนิการ

จดัการขอ้รอ้งเรยีนของผูร้บับรกิาร

และผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี

สผส. ทกุส านกั/กลุม่ CS5

8.1 ก ำหนดชอ่งทำงกำรรับขอ้รอ้งเรยีนทัง้จำก

ภำยในและภำยนอก รวมทัง้มกีำรก ำหนด

มำตรฐำนกำรแกไ้ขปัญหำขอ้รอ้งเรยีน โดยแบง่

ตำมควำมเหมำะสมของประเภทขอ้รอ้งเรยีน

สผส.  ทกุส ำนัก/กลุม่ ระดบัที ่1

8.2 มกีำรสือ่สำรมำตรฐำนกำรจัดกำรขอ้รอ้งเรยีนให ้

ประชำชนผูรั้บบรกิำร ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี และผูท้ี่

เกีย่วขอ้งทรำบอยำ่งนอ้ย 5 ชอ่งทำง

สผส.   ทกุส ำนัก/กลุม่ ระดบัที ่2

8.3 มกีำรจัดเก็บสถติขิอ้รอ้งเรยีนและขอ้มลูผลกำร

แกไ้ขปัญหำขอ้รอ้งเรยีนอยำ่งครบถว้น สมบรูณ์

และเปรยีบเทยีบใหเ้ห็นถงึแนวโนม้กำรเกดิขอ้

รอ้งเรยีนในแตล่ะดำ้น

สผส. ทกุส ำนัก/กลุม่ ระดบัที ่3

8.4 จัดท ำรำยงำนสถติขิอ้รอ้งเรยีน และขอ้มลูผล

กำรแกไ้ขปัญหำขอ้รอ้งเรยีนใหผู้บ้รหิำรและ

หน่วยงำนทีเ่กีย่วขอ้งทรำบ เพือ่ใชเ้ป็นแนวทำง

ในกำรปรับปรงุกระบวนงำนของหน่วยงำน

สผส. ทกุส ำนัก/กลุม่ ระดบัที ่4

8.5 จัดท ำ Best Practice เกีย่วกับกำรจัดกำรขอ้

รอ้งเรยีนในกรณีตำ่งๆ เพือ่ใหห้น่วยงำนอืน่ๆ ใช ้

เป็นแนวทำงในกำรปรับปรงุกระบวนงำนเพือ่

ป้องกันกำรเกดิขอ้รอ้งเรยีนซ ้ำ

สผส. ทกุส ำนัก/กลุม่ ระดบัที ่5

กจิกรรมที ่8 การจดัการขอ้รอ้งเรยีน
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ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ผูท้ ีเ่ก ีย่วขอ้ง

แผนพฒันาองคก์ารกรมป่าไมป้ระจ าปี พ.ศ. 2560 

ตวัชีว้ดักจิกรรม
ผูร้บั

ผดิชอบหลกั

ปี 2560

(PMQA : หมวดที ่1 - หมวดที ่6)

กจิกรรม/ข ัน้ตอน

หมวดทีเ่ก ีย่วขอ้ง

ระดบัความส าเร็จของรอ้ยละเฉลีย่

ถว่งน า้หนกัในการบรรลผุลสมัฤทธิ์

ของการด าเนนิการตามแผนจดัการ

ความรู ้

สบก. คณะกรรมการ/

คณะท างาน

IT3

9.1 ประชมุคณะกรรมกำร/ คณะท ำงำนจัดกำรควำมรู ้

 เพือ่ด ำเนนิกำร ดงันี้

สบก. คณะกรรมกำร / 

คณะท ำงำน

9.1.1 ก ำหนดแนวทำงและวธิกีำรคดัเลอืกองค์

ควำมรูท้ีจ่ ำเป็นและเป็นประโยชนต์อ่กรมป่ำไม ้

และวธิกีำรปฏบิตัทิีเ่ป็นเลศิ (Best Practice) 

ของกรมป่ำไม ้

9.1.2 ก ำหนดแนวทำง/ แผนงำนในกำรแบง่ปัน

และถำ่ยทอดองคค์วำมรูท้ีม่อียู่

9.2 ก ำหนดแผนงำนสง่เสรมิใหก้ำรแลกเปลีย่นเรยีนรู ้

เป็นวฒันธรรมองคก์ำรของกรมป่ำไม ้

สบก. คณะกรรมกำร / 

คณะท ำงำน

9.3 ตดิตำมและประเมนิผลกำรด ำเนนิงำนจัดกำร

ควำมรูต้ำมแผนงำนทีก่ ำหนด

สบก. คณะกรรมกำร / 

คณะท ำงำน

9.4 ประชมุคณะท ำงำน คณะกรรมกำรจัดกำรควำมรู ้

เพือ่ตดิตำม/สรปุ/ปรับปรงุผลกำรด ำเนนิงำน

สบก. คณะกรรมกำร / 

คณะท ำงำน

กจิกรรมที ่9 การจดัการความรู ้(KM)
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ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ผูท้ ีเ่ก ีย่วขอ้ง

แผนพฒันาองคก์ารกรมป่าไมป้ระจ าปี พ.ศ. 2560 

ตวัชีว้ดักจิกรรม
ผูร้บั

ผดิชอบหลกั

ปี 2560

(PMQA : หมวดที ่1 - หมวดที ่6)

กจิกรรม/ข ัน้ตอน

หมวดทีเ่ก ีย่วขอ้ง

10.1) ระดบัความพงึพอใจของ

บคุลากรภายนอกทีม่ตีอ่การใชง้าน

ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศของกรม

ป่าไม้

สผส. IT4

10.2) ระดบัความพงึพอใจของ

บคุลากรภายในทีม่ตีอ่การใชง้าน

ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศของกรม

ป่าไม้

10.1 จัดท ำแบบส ำรวจควำมพงึพอใจ สผส.

10.2 ส ำรวจควำมพงึพอใจของผูรั้บบรกิำรและผูม้สีว่น

ไดส้ว่นเสยีทัง้ภำยในและภำยนอกองคก์ำรตอ่

กำรใชง้ำนระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศของกรม

ป่ำไม ้

สผส.

10.3 วเิครำะหผ์ลส ำรวจควำมพงึพอใจฯ สผส.

10.4 สรปุผลส ำรวจควำมพงึพอใจฯ และน ำเสนอแนว

ทำงกำรปรับปรงุคณุภำพระบบเทคโนโลยี

สำรสนเทศของกรมป่ำไม ้

สผส.

กจิกรรมที ่10 การส ารวจความพงึพอใจของ

ผูร้บับรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีตอ่การใชง้าน

ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศของกรมป่าไม้
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ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ผูท้ ีเ่ก ีย่วขอ้ง

แผนพฒันาองคก์ารกรมป่าไมป้ระจ าปี พ.ศ. 2560 

ตวัชีว้ดักจิกรรม
ผูร้บั

ผดิชอบหลกั

ปี 2560

(PMQA : หมวดที ่1 - หมวดที ่6)

กจิกรรม/ข ัน้ตอน

หมวดทีเ่ก ีย่วขอ้ง

11.1) ระดบัความส าเร็จของรอ้ยละ

เฉลีย่ถว่งน า้หนกัในการบรรลตุวัชีว้ดั

แผนงาน/โครงการตามแผนกลยทุธ์

การบรหิารทรพัยากรบคุคลประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2560

สบก. (สว่น

การเจา้หนา้ที)่

คณะท างานฯ/

คณะกรรมการ

HR1

11.2) ระดบัความส าเร็จของรอ้ยละ

เฉลีย่ถว่งน า้หนกัในการบรรลตุวัชีว้ดั

แผนงาน/โครงการตามยทุธศาสตร์

การพฒันาบคุลากรประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2560

สบก. (สว่น

ฝึกอบรม)

11.1 ทบทวนแผนกลยทุธก์ำรบรหิำรทรัพยำกรบคุคล

และแผนยทุธศำสตรก์ำรพัฒนำบคุลำกร

สบก.  ควรมกีำรจัดประชมุ

คณะกรรมกำร/

คณะท ำงำน

11.2 จัดท ำสรปุผลกำรทบทวน ปรับปรงุ แผนกลยทุธ์

กำรบรหิำรทรัพยำกรบคุคลและแผนยทุธศำสตร์

กำรพัฒนำบคุลำกรแจง้ใหบ้คุลำกรในกรมป่ำไม ้

ทรำบ

สบก.

11.3 ด ำเนนิกำรตำมแผนกลยทุธก์ำรบรหิำร

ทรัพยำกรบคุคลและแผนยทุธศำสตรก์ำรพัฒนำ

บคุลำกร

สบก.

11.4 ตดิตำม สรปุ ประเมนิผลกำรด ำเนนิงำนตำมแผน

กลยทุธ ์ประจ ำปี พ.ศ.2560

สบก.

กจิกรรมที ่11 การตดิตามผลการด าเนนิงานตาม

แผนกลยทุธก์ารบรหิารทรพัยากรบคุคล และแผน

ยทุธศาสตรก์ารพฒันาบคุลากร
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ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ผูท้ ีเ่ก ีย่วขอ้ง

แผนพฒันาองคก์ารกรมป่าไมป้ระจ าปี พ.ศ. 2560 

ตวัชีว้ดักจิกรรม
ผูร้บั

ผดิชอบหลกั

ปี 2560

(PMQA : หมวดที ่1 - หมวดที ่6)

กจิกรรม/ข ัน้ตอน

หมวดทีเ่ก ีย่วขอ้ง

รอ้ยละความส าเร็จของการ

ด าเนนิการตามแผนการสรา้งความ

ผกูพนัของบคุลากรประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2560

สบก. HR2 + HR3

12.1 ส ำรวจปัจจัยเสรมิสรำ้งควำมผกูพันของบคุลำกร สบก.  

12.2 ประมวลและวเิครำะหปั์จจัยเสรมิสรำ้งควำม

ผกูพันของบคุลำกร

สบก.

12.3 ประชมุคณะท ำงำนเพือ่ก ำหนดและจัดท ำแผน

ควำมผกูพันของบคุลำกร

สบก. คณะท ำงำน

12.4 น ำเสนอแผนใหผู้บ้รหิำรพจิำรณำเห็นชอบและ

แจง้เวยีนใหห้น่วยงำนภำยในกรมป่ำไมท้รำบ

สบก.

12.5 ด ำเนนิกำรตำมแผนกำรสรำ้งควำมผกูพัน

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2560

สบก.

12.6 ตดิตำม สรปุ ประเมนิผลกำรด ำเนนิงำนตำม

แผนกำรสรำ้งควำมผกูพันฯ ประจ ำปี พ.ศ.2560

สบก.

ระดบัความส าเร็จของคา่เฉลีย่ถว่ง

น า้หนกัในการด าเนนิการตาม

มาตรฐาน/ตวับง่ชีค้ณุภาพการ

ฝึกอบรมทีก่ าหนด

สบก. HR4

13.1 ทบทวนคูม่อืกำรจัดท ำระบบกำรประกันคณุภำพ

กำรฝึกอบรม

สบก.

13.2 ตดิตำมผลกำรด ำเนนิงำนตำมคูม่อืกำรประกัน

คณุภำพกำรฝึกอบรม

สบก.

13.3 ประชมุคณะท ำงำนเพือ่สรปุและประเมนิผลตำม

มำตรฐำน/ตวับง่ชีค้ณุภำพกำรฝึกอบรมทีก่ ำหนด

สบก.

กจิกรรมที ่12 การสรา้งความผกูพนัของบคุลากร

กจิกรรมที ่13 การจดัท าระบบการประเมนิ

ประสทิธผิลและประสทิธภิาพของระบบการเรยีนรู ้

และการพฒันาของบคุลากรกรมป่าไม้
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ค ำอธิบำยตัวชี้วัดรำยกิจกรรม 

แผนพัฒนำองค์กำรกรมป่ำไม้ประจ ำปี พ.ศ. 2560 

(PMQA : หมวดที่ 1 – หมวดที่ 6) 

************************************************ 

กิจกรรมที่ 1 การทบทวนวิสัยทัศน ์ค่านิยม ยุทธศาสตร ์และแผนปฏิบัติราชการของกรมป่าไม้ 

ตัวชี้วัดกิจกรรม ระดับความส าเร็จของการทบทวนวิสัยทัศน ์ค่านิยม แผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติ

ราชการของกรมป่าไม้ (ผูร้ับผิดชอบ ส านักแผนงานและสารสนเทศ) 

ค ำอธิบำย :   

 1. วิสัยทัศน์ หมายถึง สภาพที่ส่วนราชการต้องการเป็นในอนาคต วิสัยทัศน์อธิบายถึง

ทิศทางที่ส่วนราชการจะมุ่งไป สิ่งที่ส่วนราชการต้องการเป็นหรือภาพลักษณ์ที่ส่วนราชการต้องการใน

อนาคต วิสัยทัศน์ที่ดี ควรมีความชัดเจน สามารถน าไปปฏิบัติได้เป็นภาพเชิงบวกที่สะท้อนให้เห็นถึง

ความเป็นเลิศขององค์การ ท้าทายความรู้ความสามารถ ค านึงถึงผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

และสอดคล้องกับแนวโน้มในอนาคต 

 2. การวางแผนยุทธศาสตร์  คือ การวิเคราะห์และก าหนดแนวทางที่ดีที่สุดภายใต้

สภาพแวดล้อมต่างๆ เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ที่ต้องการ โดยจะต้องศึกษาข้อมูล สภาพแวดล้อมทั้งภายใน

และภายนอกอย่างรอบด้าน รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตมาประกอบการ

พิจารณาในการก าหนดยุทธศาสตร์ 

 3. คู่มือ / แนวทางในการก าหนดวิสัยทัศน์ ค่านิยม ยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติ ราชการ 

จะต้องประกอบด้วย กิจกรรม ขั้นตอน กรอบระยะเวลา ผูร้ับผดิชอบ และข้อมูลสารสนเทศที่จ าเป็น 

 4. ข้อมูลและสารสนเทศที่จ าเป็นส าหรับใช้ในการก าหนดวิสัยทัศน์ ค่านิยม ยุทธศาสตร์ 

และแผนปฏิบัติราชการ อย่างนอ้ยประกอบด้วย  

  4.1 ลักษณะส าคัญขององค์การ 

  4.2 ความตอ้งการของผูร้ับบริการและผูม้ีสว่นได้ส่วนเสีย 

  4.3 จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ภัยคุกคาม ความเสี่ยง และทิศทางในอนาคตของส่วนราชการ 

  4.4 ผลการด าเนินงานของส่วนราชการ เช่น รายงานสรุปการติดตามและประเมินผล

การปฏิบัติราชการ ผลการด าเนินงานตามตัวชีว้ัดผลการปฏิบัติราชการ และตัวชีว้ัดกระบวนการ เป็นต้น 

 5. ลักษณะข้อมูลและสารสนเทศที่น ามาใช้ต้องมีความครอบคลุม ถูกต้อง และทันสมัย              

มีความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในปัจจุบันและการเปลี่ยนแปลงในอนาคตที่อาจเกิดขึ้น 
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เกณฑ์กำรให้คะแนน :  โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้ 
 

เกณฑ์กำรให้คะแนน 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

1 2 3 4 5 
 

โดยที่ 

ระดับ 1 : จัดท าคู่มือหรือแนวทางปฏิบัติที่แสดงขั้นตอน/กิจกรรม กรอบระยะเวลา และข้อมูลและ

สารสนเทศที่จ าเป็นในการก าหนดวสิัยทัศน ์ค่านิยม ยุทธศาสตร ์และแผนปฏิบัติราชการของกรมป่าไม ้

ระดับ 2 : แจ้งเวียนคู่มือหรือแนวทางปฏิบัติฯ ให้หน่วยงานภายในกรมป่าไม้พิจารณา รวบรวม

ข้อคิดเห็น เพื่อน ามาปรับปรุงแก้ไข 

ระดับ 3  : น าเสนอคู่มือหรือแนวปฏิบัติฯ ให้ผู้บริหารเห็นชอบ และแจ้งเวียนคู่มือ/แนวปฏิบัติฯ ให้หน่วยงาน

ภายในกรมป่าไม้ทราบ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ทั้งในระดับองค์การและระดับหน่วยงาน 

ระดับ 4  : จัดประชุมผู้บริหารทุกระดับ เพื่อทบทวนวิสัยทัศน์ ค่านิยม ยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติราชการของ

กรมป่าไม้ 

ระดับ 5  : จัดท าสรุปผลการทบทวน ปรับปรุง วิสัยทัศน์ ค่านิยม ยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติราชการ

ของกรมป่าไม้ และสือ่สารให้บุคลากรในกรมป่าไม้ทราบ 

************************************************************************************* 

 

กิจกรรมที่ 2 การจัดท าแผนการสื่อสารทิศทางองค์การ และแผนสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่

ประชาชน แบ่งออกเป็น 2 ตัวชีว้ัด คือ 

  2.1  ร้อยละของบุคลากรกรมป่าไม้ที่รับรู้และเขา้ใจทิศทางองค์การ  

(ผูร้ับผิดชอบ ส านักแผนงานและสารสนเทศ)  

 2.2 ร้อยละการด าเนินการตามแผนการสร้างความรู ้ความเข้าใจแก่ประชาชน  

 (ผูร้ับผิดชอบ ส านักบริหารกลาง) 

ตัวชี้วัดกิจกรรม : 2.1 ร้อยละของบุคลากรกรมป่าไม้ที่รับรู้และเข้าใจทิศทางองค์การ 

ค ำอธิบำย :  1. ทิศทางขององค์การ หมายถึง วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม วัฒนธรรม ประเด็น

ยุทธศาสตร ์เป้าประสงค์ที่ครอบคลุมผู้รับบริการและผูม้ีสว่นได้ส่วนเสีย 

 2. บุคลากร หมายถึง ข้าราชการ ลูกจา้งประจ า พนักงานราชการ  

 3. หน่วยงาน หมายถึง หน่วยงานทั้ งที่ปรากฏในกฎกระทรวงและไม่ปรากฏใน

กฎกระทรวงระดับส านัก/กอง/กลุ่ม หรอืที่เรยีกชื่อเป็นอย่างอื่นในระดับเดียวกัน รวมถึงสาขาด้วย 

 4. เป็นการวัดร้อยละของบุคลากรที่เข้าใจทิศทางขององค์การ โดยให้มีการก าหนดทิศทาง

ขององค์การ และมีการสื่อสารให้บุคลากรภายในหนว่ยงานทราบ   
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 5. พิจารณาจากจ านวนบุคลากรที่เข้าใจทิศทางขององค์การ เปรียบเทียบกับจ านวน

บุคลากรทั้งหมดของแตล่ะหน่วยงาน 

สูตรกำรค ำนวณ : 

จ านวนบุคลากรที่รับรู้และเข้าใจทิศทางองค์การ  x  100 

จ านวนบุคลากรทั้งหมด 

 

เกณฑ์กำรให้คะแนน :   

เกณฑ์กำรให้คะแนน 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

ร้อยละ 60 ร้อยละ 65 ร้อยละ 70 ร้อยละ 75 ร้อยละ 80 
 

เงื่อนไขตัวชี้วัด  : 1. ส านักแผนงานและสารสนเทศเป็นผู้ด าเนินการจัดท าแผนสื่อสารตามกิจกรรมที่

ก าหนด โดยต้องมหีลักฐานเชงิประจักษ์วา่มีการจัดท าแผนสื่อสาร และน าแผนไปปฏิบัติอย่างชัดเจน 

 2.  กลุ่มพัฒนาระบบบริหารเป็นหน่วยงานกลางในการส ารวจการรับรู้และเข้าใจ

ทิศทางองค์การของบุคลากรกรมป่าไม้  

ตัวชี้วัดกิจกรรม : 2.2 ร้อยละการด าเนินการตามแผนการสร้างความรูค้วามเข้าใจแก่ประชาชน 

ค ำอธิบำย : เป็นการวัดความส าเร็จของการด าเนินการให้บรรลุเป้าหมายตามแผนการสร้างความรับรู้ 

ความเข้าใจแก่ประชาชน 

เกณฑ์กำรให้คะแนน :   

เกณฑ์กำรให้คะแนน 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 85 ร้อยละ 90 ร้อยละ 95 ร้อยละ 100 
 

เงื่อนไขตัวชี้วัด  : 1. ส านักบริหารกลางต้องจัดท าแผนการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน โดย

รายละเอียดของแผนต้องมีการก าหนดหัวข้อและประเด็นส าคัญของเรื่องที่จะสื่อสาร วัตถุประสงค์ 

กลุ่มเป้าหมาย ประเภทของสื่อที่ใช้ในการสื่อสาร ความถี่ที่ใช้ในการสื่อสาร  และกรอบระยะเวลาที่

ชัดเจน พร้อมน าเสนอผูบ้ริหารให้ความเห็นชอบ 

 2. เงื่อนไขอื่นๆ ให้เป็นไปตามตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการตามมาตรการ

ปรับปรุงประสทิธิภาพในการปฏิบัติราชการ (มาตรา 44) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  

 
************************************************************************************* 
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กิจกรรมที่ 3 การจัดการความเสี่ยง 

ตัวชี้วัดกิจกรรม : ระดับความส าเร็จของการจัดท าระบบบริหารความเสี่ยงของกรมป่าไม้  

 (ผูร้ับผิดชอบ ส านักแผนงานและสารสนเทศ) 

ค ำอธิบำย :  1.  ความเสี่ยง คือ เหตุการณ์ /การกระท าใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่ไม่

แนน่อน  และจะส่งผลกระทบหรอืสร้างความเสียหาย (ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) หรือก่อให้เกิด

ความล้มเหลว หรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการ 6 ปี (พ.ศ. 2559-2564)   

ของกรมป่าไม้ 

 2. การบริหารความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัยและ

ควบคุมกิจกรรมรวมทั้งกระบวนการการด าเนินการตา่งๆ เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่จะท าให้เกิด

ความเสียหาย เพื่อให้ระดับของความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่สามารถ

ยอมรับได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างเป็นระบบ โดยค านึงถึงการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติ

ราชการ 6 ปี (พ.ศ. 2559-2564) ของส่วนราชการเป็นส าคัญ 

 3. หน่วยงานหมายถึง หน่วยงานทั้งที่ปรากฏในกฎกระทรวงและไม่ปรากฏใน

กฎกระทรวง ระดับส านัก/กอง/กลุ่ม/สาขา หรือที่เรียกชื่อเป็นอย่างอื่นในระดับเดียวกัน รวมถึงสาขา

ดว้ย 

 4. บุคลากร  หมายถึง  ข้าราชการ ลูกจา้งประจ า พนักงานราชการ 
 

เกณฑ์กำรให้คะแนน :  โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้ 

เกณฑ์กำรให้คะแนน 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

1 2 3 4 5 
 

โดยที่ 

ระดับ 1 : มีคณะท างานบริหารความเสี่ยงของส านักแผนงานและสารสนเทศ โดยมีผู้อ านวยการส านัก

แผนงานและสารสนเทศ และตัวแทนจากทุกส่วนในสังกัดร่วมเป็นคณะท างาน 

ระดับ 2 : วิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหาย และจัดล าดับความส าคัญ

ของปัจจัยเสี่ยง 

ระดับ 3  : จัดท าแผนบริหารความเสี่ยงประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 แล้วเสร็จ และแจ้งเวียนให้ทุก

หน่วยงานภายในกรมป่าไม้ทราบภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 เพื่อด าเนินการแก้ไข ลด หรือ

ป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม  

ระดับ 4  : ส านักแผนงานและสารสนเทศติดตามผลการด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2560 ใหแ้ล้วเสร็จครบถ้วนทุกกิจกรรมที่ก าหนด 
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ระดับ 5  : จัดท าสรุปผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และ 

มีการก าหนดแนวทาง/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยง ส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

เสนอต่ออธิบดีกรมป่าไม้เพื่อทราบและพิจารณา และแจ้งเวียนผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

ใหห้น่วยงานภายในกรมป่าไม้ทราบ 
 

************************************************************************************* 

กิจกรรมที่ 4 การส่งเสริมพฤติกรรมตามค่านิยม จรรยาข้าราชการ และหลักธรรมาภบิาลแก่บุคลากรกรมป่าไม้  

ตัวชี้วัดกิจกรรม : ร้อยละความส าเร็จในการด าเนินการตามแผนส่งเสริมพฤติกรรมตามค่านิยม 

จรรยาข้าราชการ และหลักธรรมาภิบาล (ผูร้ับผิดชอบ ส านักบริหารกลาง) 

ค ำอธิบำย : วัดความส าเร็จของการด าเนินการส่งเสริมพฤติกรรมตามค่านิยม จรรยาข้าราชการ และ

ธรรมาภิบาลแก่บุคคลากรกรมป่าไม้ โดยพิจารณาร้อยละความส าเร็จจากผลการด าเนินงานที่ปฏิบัติได้

จรงิตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่ก าหนดในปีงบประมาณปัจจุบัน 

สูตรกำรค ำนวณ : 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการแล้วเสร็จ  x  100 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่ก าหนดในปีงบประมาณปัจจุบัน 

เกณฑ์กำรให้คะแนน :   

เกณฑ์กำรให้คะแนน 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 85 ร้อยละ 90 ร้อยละ 95 ร้อยละ 100 
 

เงื่อนไขตัวชี้วัด  : 1. ส านักบริหารกลางเป็นหน่วยงานหลักในการด าเนินการจัดท าแผนส่งเสริมการ

ประพฤติปฏิบัติตามค่านิยม จรรยาข้าราชการ และธรรมาภิบาลของกรมป่าไม้  

 2. กลุ่มพัฒนาระบบบริหารเป็นหน่วยงานกลางในการส ารวจความเชื่อมั่นและ

ภาพลักษณ์องค์การของกรมป่าไม้จากผู้รับบริการและผู้มีสว่นได้ส่วนเสีย  
 

************************************************************************************* 

 

กิจกรรมที่ 5 การจัดการผลกระทบทางลบ 

ตัวชี้วัดกิจกรรม : ระดับความส าเร็จของการจัดท ามาตรการลดผลกระทบทางลบตามภารกิจหลักของกรมป่าไม้   

(ผูร้ับผิดชอบ ทุกหน่วยงานตามพันธกิจหลัก) 
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ค ำอธิบำย :  1. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 8 (3) 

ระบุว่าก่อนเริ่มด าเนินการส่วนราชการต้องจัดให้มีการวิเคราะห์ผลดีผลเสียให้ครบทุกด้าน ก าหนด

ขั้นตอนการท างานที่โปร่งใส มีกลไกตรวจสอบการด าเนินการในแต่ละขั้นตอน ในกรณีใดที่มีผลกระทบ

ต่อประชาชน ส่วนราชการต้องด าเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และชี้แจงท าความเข้าใจ

เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงประโยชน์ที่ส่วนรว่มจะได้รับจากภารกิจนั้น 

 2. เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน ฉบับที่ 2 LD 5 ส่วนราชการมี

วิธีการและมาตรการในการจัดการผลกระทบทางลบที่เกิดขึ้นต่อสังคมและมีการเตรียมการเชิงรุกมี

กระบวนการตัววัด และเป้าประสงค์ที่ส าคัญในการด าเนินการ 

เกณฑ์กำรให้คะแนน :  โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้ 

 

เกณฑ์กำรให้คะแนน 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

1 2 3 4 5 
 

 

โดยที่ 

ระดับ 1 : จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ความรู้เรื่องการวิเคราะห์และจัดท ามาตรการลดผลกระทบ            

ทางลบกับผูแ้ทนทุกหน่วยงานตามพันธกิจหลักของกรมป่าไม้ 

ระดับ 2 : ทุกหน่วยงานตามพันธกิจหลักด าเนินการวิเคราะห์กระบวนการท างาน วิเคราะห์ผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียและวิเคราะหป์ัจจัยที่สง่ผลกระทบทางลบต่อสังคมตามแบบฟอร์มที่ก าหนด 

ระดับ 3  : ทุกหน่วยงานจัดท ามาตรการลดผลกระทบทางลบอันเกิดจากการด าเนินการตามภารกิจ

ของหน่วยงานตามแบบฟอร์มที่ก าหนด 

ระดับ 4  : - ทุกหน่วยงานจัดส่งข้อมูลให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหารภายในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560                

ตามแบบฟอร์มที่ก าหนด 

  - กลุ่มพัฒนาระบบบริหารรวบรวม ตรวจสอบ และจัดท า (ร่าง) คู่มือมาตรการป้องกันและ             

ลดผลกระทบทางลบจากการปฏิบัติงานของกรมป่าไม้ และแจ้งเวียนให้ทุกหน่วยงานภายในกรมป่าไม้

ทราบและพิจารณา 

ระดับ 5  : จัดท าคู่มือมาตรการป้องกันและลดผลกระทบทางลบจากการปฏิบัติงานของกรมป่าไม้                    

ฉบับสมบูรณ์น าเสนอให้ผู้บริหารกรมป่าไม้เห็นชอบและแจ้งเวียนหน่วยงานภายในกรมป่าไม้ทราบและ

น าไปปฏิบัติ 
 

************************************************************************************* 
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กิจกรรมที่  6 การจัดท าระบบการก ากับและติดตามการด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์และ

แผนปฏิบัติงาน แบ่งออกเป็น 2 ตัวช้ีวัด คือ 

 6.1 ระดับการใชป้ระโยชน์จากข้อมูลสรุปผลการติดตามและประเมินผล  

  การด าเนินงานของกรมป่าไม้ (ผูร้ับผิดชอบ ส านักแผนงานและสารสนเทศ) 

  6.2 ระดับความส าเร็จของการผลักดันการจัดท าค ารับรองการปฏิบัติ  

   ราชการของกรมป่าไม้ (ผูร้ับผิดชอบ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร) 

ตัวชี้วัดกิจกรรม : 6.1 ระดับการใช้ประโยชน์จากข้อมูลสรุปผลการติดตามและประเมินผลการ

ด าเนนิงานของกรมป่าไม้     

ค ำอธิบำย :  

 1. เป็นการส ารวจระดับการใช้ประโยชน์จากข้อมูลสรุปผลการติดตามและประเมินผลการ

ด าเนนิงานของกรมป่าไม้ 

 2. กลุ่มเป้าหมายในการส ารวจ คือ ผู้น าองค์กรและผู้บริหารของกรมป่าไม้ที่ใช้ประโยชน์จาก

ข้อมูลสรุปผลการติดตามและประเมินผลการด าเนนิงานของกรมป่าไม้  

 3. ค านิยาม 

  3.1 “ผูน้ าองค์กร” หมายถึง อธิบดีกรมป่าไม้ 

  3.2 “ผูบ้ริหาร” หมายถึง รองอธิบดีกรมป่าไม ้ผูต้รวจราชการราชการกรมป่าไม้ 

ผูอ้ านวยการส านัก/กลุ่มในส่วนกลาง ผู้อ านวยการส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ และผู้อ านวยการส านัก

จัดการทรัพยากรป่าไม้สาขา 

 4. การส ารวจการใช้ประโยชน์จากข้อมูลสรุปผลการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน

ของกรมป่าไม้ ก าหนดระดับคะแนนการใชป้ระโยชน์ไว้ จ านวน 5 ระดับ คอื 0 1 2 3 และ 4 โดยก าหนด

ความหมายของระดับการใชป้ระโยชน์ไว้ ดังนี้ 
 

กำรใช้ประโยชน์ ระดับคะแนน ระดับกำรใช้ประโยชน์ 

ไม่ได้ใช้ประโยชน์ 0 ไม่ได้ใช้ประโยชน์ 

ใช้ประโยชน์ 

1 ใช้ประโยชน์นอ้ยที่สุด 

2 ใช้ประโยชน์นอ้ย 

3 ใช้ประโยชน์มาก 

4 ใช้ประโยชน์มากที่สุด 

 

5. การแปลผลการส ารวจการใช้ประโยชน์จากข้อมูลสรุปผลการติดตามและประเมินผลการ

ด าเนนิงานของกรมป่าไม้ จะพิจารณาจาก 

ค่าคะแนนเฉลี่ยของการใชป้ระโยชน์ (จากคะแนนเต็ม 4.00) ดังนี้ 
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 ช่วงคะแนนเฉลี่ย 0   หมายถึง “ไม่ได้ใช้ประโยชน์” 

  > 0 - 1.50 หมายถึง “ใช้ประโยชน์นอ้ยที่สุด” 

  1.51 - 2.50 หมายถึง “ใช้ประโยชน์นอ้ย” 

  2.51 - 3.50 หมายถึง “ใช้ประโยชน์มาก” 

  3.51 - 4.00 หมายถึง “ใช้ประโยชน์มากที่สุด” 

ตำรำงกำรค ำนวณ : 

กลุ่มเป้ำหมำย 

(i) 

น้ ำหนัก 

(Wi) 

คะแนนที่ได้ 

(SM i) 

คะแนนเฉลี่ยถ่วง

น้ ำหนัก 

(Wi x SM i) 

ผูน้ าองค์กร 0.50 SM1 W1 x SM 1 

ผูบ้ริหาร 0.50 SM2 W2 x SM 2 

รวม 1.00 คะแนนรวม ∑ (Wi x SM i) 

โดยที่ : 

 W  = น้ าหนักความส าคัญที่ให้แต่ละกลุ่มเป้าหมาย และผลรวมของน้ าหนักของทุก

กลุ่มเป้าหมายเท่ากับ 1.00 
 

 SM = ค่าคะแนนที่ได้ 

 i = ล าดับที่ของกลุ่มเป้าหมาย 

เกณฑ์กำรให้คะแนน :   
 

เกณฑ์กำรให้คะแนน 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

∑ (Wi x SM i) 

≥ 1.00 – 1.49 

∑ (Wi x SM i) 

≥ 1.50 – 1.99 

∑ (Wi x SM i) 

≥ 2.00 – 2.49 

∑ (Wi x SM i) 

≥ 2.50 – 2.99 

∑ (Wi x SM i) 

≥ 3.00 – 4.00 
 

ตัวชี้วัดกิจกรรม : 6.2 ระดับความส าเร็จของการผลักดันการจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการของ

กรมป่าไม้    

ค ำอธิบำย :  

พิจารณาจากการจัดท ารายงาน และผลคะแนนจากการรายงานผลการปฏิบัติราชการตาม       

ค ารับรองการปฏิบัติราชการของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

เกณฑ์กำรให้คะแนน :   โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้ 

เกณฑ์กำรให้คะแนน 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

1 2 3 4 5 
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โดยที่ 

ระดับ 1 : ประชุมคณะท างานพัฒนาระบบราชการเพื่อด าเนินการติดตามการจัดท าค ารับรองการ

 ปฏิบัติราชการ 

  - ทบทวนผลงานในปีที่ผา่นมา เพื่อน ามาปรับปรุงในปีตอ่ไป 

  - ชีแ้จงการด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ระดับ 2 : จัดท าร่างตัวชี้วัด 

- ด าเนนิการก าหนดตัวชี้วัดประจ าปี 

- จัดท าร่างตัวชี้วัด เพื่อส่งให้กระทรวงฯ 

- จัดส่งตัวชี้วัดและรายละเอียดตัวชีว้ัด (KPI Template) ให้หนว่ยงานรับผดิชอบด าเนินการ 

- เผยแพร่ตัวชี้วัดและรายละเอียดตัวชีว้ัด (KPI Template) บนเว็บไซต์ 
ระดับ 3  : ด าเนินการให้ค าปรึกษาแนะน าด้านการพัฒนาระบบราชการ และการประเมินผลการ

 ปฏิบัติราชการ 

- ให้ค าปรึกษา/ความรูค้วามเข้าใจด้านการพัฒนาระบบราชการ 

- หนว่ยงานรับผดิชอบด าเนนิการตามตัวชีว้ัดที่เกี่ยวข้อง 

ระดับ 4 : รายงานผลค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รอบ 5 เดือน/10 เดือน/12 เดือน) เสนอผู้บริหาร

 และส านักงาน ก.พ.ร. พร้อมทั้งสรุปข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาการด าเนินงานในปีตอ่ไป 

- รายงานคะแนนผลการปฏิบัติราชการ รอบ 5 เดือน /10 เดือน/12 เดือน เข้าระบบใน

เว็บไซต์ของส านักงาน ก.พ.ร. ทันตามก าหนดเวลา 

- รวบรวมและรายงานผลการปฏิบัติราชการ ตามค ารับรองการปฏิบัติราชการกรมป่าไม้ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบ 5 เดือน รอบ10 เดือน และรอบ 12 เดือน เสร็จ

ทันตามก าหนดเวลา 

- เสนอรายงานผลการปฏิบัติราชการ ตามค ารับรองฯ เสนอผู้บริหารให้ความเห็นชอบ 

และส่งให้ส านักงาน ก.พ.ร. ตามเวลาที่ก าหนด 

- สรุปพร้อมข้อเสนอแนะ เพื่อพัฒนาการด าเนินงานในปีต่อไป และน าเสนอผู้บริหารให้

ความเห็นชอบเพื่อการผลักดันการปฏิบัติราชการตามค ารับรองฯ ในปีตอ่ไป 
ระดับ 5  : พิจารณาจากผลคะแนนการรายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติ

 ราชการของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โดยแบ่งเกณฑก์ารให้คะแนนดังนี้ 

คะแนน 0.33 0.33 0.34 

ผลคะแนนการปฏิบัติราชการ

ตามค ารับรองฯ กรมป่าไม้ 

1.00-2.25 2.26-3.50 3.51 ขึน้ไป 

 

 

************************************************************************************* 



10 
 

กิจกรรมที่ 7 การส ารวจความคาดหวัง ความพึงพอใจ และไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียของกรมป่าไม้ (ผูร้ับผิดชอบ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร) 

ตัวชี้วัดกิจกรรม : ร้อยละความพึงพอใจของผูร้ับบริการและผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียของกรมป่าไม้ 

ค ำอธิบำย :  1. เป็นการประเมนิความพงึพอใจของผู้รับบริการและผู้มีสว่นได้ส่วนเสีย 

 2. ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหมายถึง ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุก

กลุ่มที่ก าหนดไว้ในลักษณะส าคัญขององค์การ 

 3. ผลการส ารวจความพึงพอใจ ใหเ้ลือกกลุ่มตัวอย่างที่เป็นไปตามหลักสถิติตามระเบียบวิธีวิจัย 

 4. การส ารวจความพึงพอใจควรครอบคลุม ผลผลิต บริการ และกระบวนการท างานที่

ส าคัญตามพันธกิจที่ก าหนดไว้ในลักษณะส าคัญขององค์การ 

 

เกณฑ์กำรให้คะแนน :   

เกณฑ์กำรให้คะแนน 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

ร้อยละ 65 ร้อยละ 70 ร้อยละ 75 ร้อยละ 80 ร้อยละ 85 

   
************************************************************************************* 

 

กิจกรรมที่ 8 การจัดการข้อรอ้งเรียน  

ตัวชี้วัดกิจกรรม : ระดับความส าเร็จของการด าเนินการจัดการข้อร้องเรียนของผู้รับบริการและผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสีย (ผูร้ับผิดชอบ ส านักแผนงานและสารสนเทศ) 

ค ำอธิบำย :  1. แนวปฏิบัติที่ดีด้านการจัดการข้อร้องเรียน ต้องมีการด าเนินการดังต่อไปนี้ 

  1.1 ก าหนดช่องทางและวธิีการรับฟังขอ้ร้องเรียนที่เหมาะสมกับกลุ่มผู้รับบริการและ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้งก าหนดวิธีการและระยะเวลาแล้วเสร็จในการจัดการกับข้อร้องเรียนต่างๆ 

รวมทั้งก าหนดผูร้ับผิดชอบและมอบอ านาจในการจัดการขอ้ร้องเรียน 

  1.2 ก าหนดให้มีระบบการรายงานการจัดการข้อร้องเรียนกับผู้บังคับบัญชาและ

ผู้รับบริการเพื่อรับทราบความพึงพอใจและข้อเสนอแนะในการจัดการข้อร้องเรียน และปรับปรุงการ

ให้บริการ 

  1.3 ด าเนินการตอบกลับข้อร้องเรียนในทกุกรณี โดยมีแบบฟอร์มมาตรฐานในการตอบกลับ และ

มีการเก็บสถิตขิ้อรอ้งเรียนและการตอบกลับ เพื่อประโยชน์ในการประเมินผลการด าเนินการ และน าข้อ

ร้องเรียนมาปรับปรุงระบบงานให้เหมาะสม  

  1.4 มีการตดิตามคุณภาพการให้บริการดา้นกระบวนการจัดการข้อร้องเรียน 
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 2. พิจารณาจากระดับความส าเร็จของการจัดการข้อร้องเรียนที่ได้ด าเนินการตาม

ขั้นตอน (Milestone) แบ่งเกณฑก์ารให้คะแนนเป็น ๕ ระดับ 

เกณฑ์กำรให้คะแนน :   

เกณฑ์กำรให้คะแนน 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

1 2 3 4 5 
 

โดยที่ 

ระดับ 1 : ก าหนดช่องทางการรับข้อร้องเรียนทั้งจากภายในและภายนอก รวมทั้งมีการก าหนดมาตรฐาน

การแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน โดยแบ่งตามความเหมาะสมของประเภทข้อร้องเรียน 

ระดับ 2 : ก าหนดช่องทางการสื่อสารมาตรฐานการจัดการข้อร้องเรียนให้ประชาชนผู้รับบริการ                

ผูม้ีสว่นได้ส่วนเสีย และผูท้ี่เกี่ยวข้องทราบอย่างนอ้ย 5 ช่องทาง 

ระดับ 3  : จัดเก็บสถิติข้อร้องเรียนและข้อมูลผลการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนอย่างครบถ้วน สมบูรณ์ และ

เปรียบเทียบให้เห็นถึงแนวโน้มการเกิดข้อรอ้งเรียนในแต่ละด้าน 

ระดับ 4  : จัดท ารายงานสถิติข้อร้องเรียน และข้อมูลผลการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนให้ผู้บริหารและ

หนว่ยงานที่เกี่ยวข้องทราบ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงกระบวนงานของหน่วยงาน 

ระดับ 5  : จัดท า Best Practice เกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนในกรณีต่างๆ เพื่อให้หน่วยงานอื่นๆ ใช้เป็น

แนวทางในการปรับปรุงกระบวนงานเพื่อป้องกันการเกิดข้อร้องเรียนซ้ า 
 

************************************************************************************* 

กิจกรรมที่ 9  การจัดการความรู ้(KM) 

ตัวชี้วัดกิจกรรม : ระดับความส าเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักในการบรรลุผลสัมฤทธิ์ของการ

ด าเนนิการตามแผนจัดการความรู ้(ผูร้ับผิดชอบ ส านักบริหารกลาง) 

ค ำอธิบำย :  1. แผนการจัดการความรู้  หมายถึง แผนที่สนับสนุนการด าเนินงานตามประเด็น

ยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ หรือ องค์ความรู้ที่จ าเป็นและเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน ตลอดจน

วิธีการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practice)  

  2. ผลสัมฤทธิ์ หมายถึง กิจกรรมที่เกิดจากการท างานได้ผลผลิต (Outputs) ตามเป้าหมาย   

และเกิดผลลัพธ์ (Outcome) ตรงตามวัตถุประสงค์ของการจัดการความรู้ ท าให้องค์ความรู้ที่ก าหนด

สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริงหรอืเป็นที่พึงพอใจ 

  3. ด าเนินการคัดเลือกองค์ความรู้ที่จ าเป็นในประเด็นยุทธศาสตร์อย่างน้อยประเด็น

ยุทธศาสตร์ละ 1 องค์ความรู้ มาจัดท าเป็นแผนการจัดการความรู้ โดยมีรายละเอียดกิจกรรมการ

จัดการความรู้ต่างๆ พร้อมทั้งระบุตัวชี้วัด และเป้าหมายของแต่ละกิจกรรม ตลอดจนระบุ ระยะเวลา 

และผูร้ับผิดชอบ และน าแผนการจัดการความรู้ดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติให้บรรลุผลส าเร็จตอ่ไป 
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 ตัวอย่ำง 

 องค์ความรูท้ี่จ าเป็น : พัฒนาคุณภาพการบริการด้านที่พักและโรงแรมใหไ้ด้มาตรฐาน 

 ผลสัมฤทธิ์ขององค์ความรู้ที่จ าเป็น : เครือข่ายผู้ประกอบการภาครัฐ/ เอกชนด้านการ

ท่องเที่ยวที่เข้ารับการอบรมสามารถน าองค์ความรู้ที่ได้รับไปขยายผลต่อให้กับบุคลากรในองค์การได้

น าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนหรอืนักท่องเที่ยวได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

 ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมาย สามารถน าแนวทางในการด าเนินการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ตารางการค านวณ : 

ตัวชี้วัดผลสัมฤทธ์ิ 

(i) 

น้ ำหนัก 

(Wi) 

คะแนนท่ีได ้

(SMi) 

คะแนนเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนัก 

(Wi x SMi) 

ตัวชีว้ัดที่ 1 0.XX SM1 W1 x SM1 

ตัวชีว้ัดที่ 2 0.XX SM2 W2 x SM2 

ตัวชีว้ัดที่ 3 0.XX SM3 W3 x SM3 

ตัวชีว้ัดที่ i 0.XX SMi Wi x SMi 

รวม 1.00 คะแนนรวม  (Wi x SMi) 

โดยที่ : 

 W = น  าหนักความส าคัญที่ใหแ้ต่ละเป้าหมายผลผลิตและผลรวมของน  าหนักของทุกเป้าหมายการผลิตเท่ากับ 1 

 SM = ค่าคะแนนที่ได้ 

 i = ล าดับที่ของตัวชี วัดกิจกรรม/ โครงการ 

เกณฑ์กำรให้คะแนน :   

เกณฑ์กำรให้คะแนน 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

 (Wi x SMi) = 1  (Wi x SMi) = 2  (Wi x SMi) = 3  (Wi x SMi) = 4  (Wi x SMi) = 5 
 

 

************************************************************************************* 

 

กิจกรรมที่ 10  การส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการใช้งานระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศของกรมป่าไม้ แบ่งออกเป็น 2 ตัวชีว้ัด คือ 

 10.1 ระดับความพึงพอใจของบุคลากรภายนอกที่มีต่อการใช้งานระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศของกรมป่าไม้ (ผูร้ับผิดชอบ ส านักแผนงานและสารสนเทศ) 

 10.2 ระดับความพึงพอใจของบุคลากรภายในที่มีต่อการใช้งานระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศของกรมป่าไม้ (ผูร้ับผิดชอบ ส านักแผนงานและสารสนเทศ) 
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ตัวชี้วัดกิจกรรม :  10.1 ระดับความพึงพอใจของบุคลากรภายนอกที่มตี่อการใช้งานระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศของกรมป่าไม้ 

ค ำอธิบำย :  บุคลากรภายนอก หมายถึง ผู้รับบริการและผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียที่ไม่ได้ปฏิบัติงานในสังกัด

กรมป่าไม้ 

เกณฑ์กำรให้คะแนน :   

เกณฑ์กำรให้คะแนน 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

คะแนนรวม  

≥ 1.00-1.99 

คะแนนรวม  

≥ 2.00-2.99 

คะแนนรวม  

≥ 3.00-3.99 

คะแนนรวม  

≥ 4.00-4.99 

คะแนนรวม  

5.00 
 

ตัวชี้วัดกิจกรรม :  10.2 ระดับความพึงพอใจของบุคลากรภายในที่มีต่อการใช้งานระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศของกรมป่าไม้ 

ค ำอธิบำย :  บุคลากรภายใน หมายถึง ผูร้ับบริการและผูม้ีสว่นได้ส่วนเสียที่ปฏิบัติงานในสังกัดกรมป่าไม้ 

เกณฑ์กำรให้คะแนน :   

เกณฑ์กำรให้คะแนน 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

คะแนนรวม  

≥ 1.00-1.99 

คะแนนรวม  

≥ 2.00-2.99 

คะแนนรวม  

≥ 3.00-3.99 

คะแนนรวม  

≥ 4.00-4.99 

คะแนนรวม  

5.00 
 

 

************************************************************************************* 

กิจกรรมที่ 11 ติดตามผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล และแผน

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาบุคลากร แบ่งออกเป็น 2 ตัวชีว้ัด คือ 

 11.1 ระดับความส าเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักในการบรรลุตัวชี้วัดแผนงาน/

โครงการตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  

(ผูร้ับผิดชอบ ส านักบริหารกลาง ส่วนการเจา้หนา้ที่) 

 11.2 ระดับความส าเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักในการบรรลุตัวชี้วัดแผนงาน/

โครงการตามยุทธศาสตรก์ารพัฒนาบุคลากรประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  

(ผูร้ับผิดชอบ ส านักบริหารกลาง ส่วนฝึกอบรม) 
 

ตัวชี้วัดกิจกรรม : 11.1 ระดับความส าเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักในการบรรลุตัวชี้วัดแผนงาน/

โครงการตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
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ค ำอธิบำย : 1. วัดความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ส่วนราชการ

ก าหนดไว้ โดยพิจารณาจากร้อยละเฉลี่ยถ่วงน  าหนักจากผลการด าเนินงานตามตัวชี วัดแผนงาน/

โครงการ/กิจกรรมที่ก าหนดไว้ในแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 2. แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลควรมีการก าหนดเป้าหมายที่สะท้อนถึง

ผลผลิตและผลลัพธ์จากการด าเนินงานตามแผนงานที่ชัดเจน 

ตารางการค านวณ : 
 

ตัวชี้วัดกจิกรรม/โครงกำร

ตำมแผนปฏิบัติรำชกำร 

(i) 

น้ ำหนัก 

(Wi) 

คะแนนท่ีได ้

(SMi) 

คะแนนเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนัก 

(Wi x SMi) 

ตัวชีว้ัดที่ 1 0.XX SM1 W1 x SM1 

ตัวชีว้ัดที่ 2 0.XX SM2 W2 x SM2 

ตัวชีว้ัดที่ 3 0.XX SM3 W3 x SM3 

ตัวชีว้ัดที่ i 0.XX SMi Wi x SMi 

รวม 1.00 คะแนนรวม  (Wi x SMi) 

โดยที่ : 

 W = น  าหนักความส าคัญที่ใหแ้ต่ละเป้าหมายผลผลิตและผลรวมของน  าหนักของทุกเป้าหมายการผลิตเท่ากับ 1 

 SM = ค่าคะแนนที่ได้ 

 i = ล าดับที่ของตัวชี วัดกิจกรรม/ โครงการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560 

เกณฑ์กำรให้คะแนน :   

เกณฑ์กำรให้คะแนน 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

 (Wi x SMi) = 1  (Wi x SMi) = 2  (Wi x SMi) = 3  (Wi x SMi) = 4  (Wi x SMi) = 5 

 

ตัวชี้วัดกิจกรรม : 11.2 ระดับความส าเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักในการบรรลุตัวชี้วัดแผนงาน/

โครงการตามยุทธศาสตรก์ารพัฒนาบุคลากรประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ค ำอธิบำย : 1. วัดความส าเร็จของการด าเนนิงานตามแผนการพัฒนาบุคลากรที่สว่นราชการก าหนดไว้ 

โดยพิจารณาจากร้อยละเฉลี่ยถ่วงน  าหนักจากผลการด าเนินงานตามตัวชี วัดแผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม ที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตรก์ารพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 2. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรควรมีการก าหนดเป้าหมายที่สะท้อนถึงผลผลิต

และผลลัพธ์จากการด าเนินงานตามแผนงานที่ชัดเจน 
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ตารางการค านวณ : 
 

ตัวชี้วัดกจิกรรม/โครงกำร

ตำมแผนปฏิบัติรำชกำร 

(i) 

น้ ำหนัก 

(Wi) 

คะแนนท่ีได ้

(SMi) 

คะแนนเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนัก 

(Wi x SMi) 

ตัวชีว้ัดที่ 1 0.XX SM1 W1 x SM1 

ตัวชีว้ัดที่ 2 0.XX SM2 W2 x SM2 

ตัวชีว้ัดที่ 3 0.XX SM3 W3 x SM3 

ตัวชีว้ัดที่ i 0.XX SMi Wi x SMi 

รวม 1.00 คะแนนรวม  (Wi x SMi) 

โดยที่ : 

 W = น  าหนักความส าคัญที่ใหแ้ต่ละเป้าหมายผลผลิตและผลรวมของน  าหนักของทุกเป้าหมายการผลิตเท่ากับ 1 

 SM = ค่าคะแนนที่ได้ 

 i = ล าดับที่ของตัวชี วัดกิจกรรม/ โครงการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560 

 

เกณฑ์กำรให้คะแนน :   

เกณฑ์กำรให้คะแนน 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

 (Wi x SMi) = 1  (Wi x SMi) = 2  (Wi x SMi) = 3  (Wi x SMi) = 4  (Wi x SMi) = 5 
 

 

************************************************************************************* 

 

กิจกรรมที่ 12 การสร้างความผูกพันของบุคลากร 

ตัวชี้วัดกิจกรรม : ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการตามแผนการสร้างความผูกพันของบุคลากร

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ผูร้ับผิดชอบ ส านักบริหารกลาง) 

ค ำอธิบำย : 1. วัดความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนการสร้างความผูกพันที่ส่วนราชการก าหนดไว้ 

โดยพิจารณาจากร้อยละค่าเฉลี่ยจากผลการด าเนินงานที่ปฏิบัติได้จริงตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

ของสว่นราชการเปรียบเทียบกับแผนงาน/โครงการของกิจกรรมทั งหมด 

 2. แผนการสร้างความสัมพันธ์ของบุคลากรมีการก าหนดเป้าหมายที่สะท้อนถึงผลผลิต

และผลลัพธ์จากการด าเนินงานตามแผนงานที่ชัดเจน 
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เกณฑ์กำรให้คะแนน :   

เกณฑ์กำรให้คะแนน 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

ร้อยละ 60 ร้อยละ 70 ร้อยละ 80 ร้อยละ 90 ร้อยละ 100 
 

 

************************************************************************************* 

 

กิจกรรมที่ 13  การจัดท าระบบการประเมินประสทิธิผลและประสิทธิภาพของระบบการเรียนรู้และการ

พัฒนาของบุคลากรกรมป่าไม้ 

ตัวชี้วัดกิจกรรม : ระดับความส าเร็จของค่าเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักในการด าเนินการตามมาตรฐาน/ตัวบ่งชี้

คุณภาพการฝึกอบรมที่ก าหนด (ผูร้ับผิดชอบ ส านักบริหารกลาง) 

ค ำอธิบำย : วัดความส าเร็จของการด าเนินงานตามมาตรฐาน/ ตัวบ่งชี คุณภาพการฝึกอบรมที่ก าหนดไว้ใน

คู่มอืการประกันคุณภาพการฝึกอบรมของกรมป่าไม้ 
 

ตารางการค านวณ : 

มำตรฐำน/ตัวชี้วัดท่ีก ำหนด 

(i) 

น้ ำหนัก 

(Wi) 

คะแนนท่ีได ้

(SMi) 

คะแนนเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนัก 

(Wi x SMi) 

มาตรฐาน/ตัวชีว้ัดที่ 1 0.XX SM1 W1 x SM1 

มาตรฐาน/ตัวชีว้ัดที่ 2 0.XX SM2 W2 x SM2 

มาตรฐาน/ตัวชีว้ัดที่ i 0.XX SMi Wi x SMi 

รวม 1.00 คะแนนรวม  (Wi x SMi) 

โดยที่ :  W = น  าหนักความส าคัญที่ให้แต่ละเป้าหมายผลผลิตและผลรวมของน  าหนักของทุกเป้าหมาย

การผลิตเท่ากับ 1 

 SM = ค่าคะแนนที่ได้ 

 i = ล าดับที่ของกิจกรรม/ โครงการที่รับผดิชอบ 

เกณฑ์การให้คะแนน : 

เกณฑ์กำรให้คะแนน 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

คะแนนรวม  

≥ 1.00-1.99 

คะแนนรวม  

≥ 2.00-2.99 

คะแนนรวม  

≥ 3.00-3.99 

คะแนนรวม  

≥ 4.00-4.99 

คะแนนรวม  

5.00 
 

 

************************************************************************************* 
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กิจกรรมที่ 14 การวิเคราะหก์ระบวนการและจัดท าขอ้ก าหนดที่ส าคัญ 

ตัวชี้วัดกิจกรรม : ระดับความส าเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักในการบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดของ

กระบวนการที่ส าคัญ (ทุกหน่วยงานตามพันธกิจหลัก) 

ค ำอธิบำย :  วัดผลส าเร็จของตัววัดหรอืตัวชี้วัดที่ส าคัญของกระบวนการสร้างคุณค่าและกระบวนการ

สนับสนุนที่ส าคัญ 

ตารางการค านวณ : 
 

ตัวชี้วัดท่ีส ำคัญของ

กระบวนกำร 

(i) 

น้ ำหนัก 

(Wi) 

คะแนนท่ีได ้

(SMi) 

คะแนนเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนัก 

(Wi x SMi) 

ตัวชีว้ัดที่ 1 0.XX SM1 W1 x SM1 

ตัวชีว้ัดที่ 2 0.XX SM2 W2 x SM2 

ตัวชีว้ัดที่ 3 0.XX SM3 W3 x SM3 

ตัวชีว้ัดที่ i 0.XX SMi Wi x SMi 

รวม 1.00 คะแนนรวม  (Wi x SMi) 

โดยที่ : 

 W = น  าหนักความส าคัญที่ใหแ้ต่ละเป้าหมายผลผลิตและผลรวมของน  าหนักของทุกเป้าหมายการผลิตเท่ากับ 1 

 SM = ค่าคะแนนที่ได้ 

 i = ล าดับที่ของตัวชี วัดที่ส าคัญของกระบวนการ 

เกณฑ์กำรให้คะแนน :   

เกณฑ์กำรให้คะแนน 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

 (Wi x SMi) = 1  (Wi x SMi) = 2  (Wi x SMi) = 3  (Wi x SMi) = 4  (Wi x SMi) = 5 
 

 

************************************************************************************* 

กิจกรรมที่ 15 การเตรียมความพร้อมตอ่ภัยพิบัติหรอืภาวะฉุกเฉินเพื่อความต่อเนื่องของการปฏิบัติงาน 

ตัวชี้วัดกิจกรรม : ระดับความส าเร็จในการด าเนินการเตรียมความพร้อมต่อภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉิน

ของกรมป่าไม ้(ผูร้ับผิดชอบ ส านักบริหารกลาง) 

ค ำอธิบำย :  1. ภัยพิบัติ หมายถึง เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นจากธรรมชาติ หรอื เกิดจากการกระท าของ

มนุษย์ที่อาจเกิดขึ้นปัจจุบันทันด่วนหรอืค่อยๆ เกิด มีผลต่อชุมชนหรอืประเทศชาติ 
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 2. สถานการณ์ฉุกเฉิน หมายถึง สถานการณ์ฉุกเฉินที่เป็นภัยต่อความมั่นคงของรัฐ

กระทบกระเทือนต่อความสงบของประชาชน รวมไปถึงภัยธรรมชาติที่กระทบต่อสาธารณชน ซึ่งจะ

ควบคุมตั้งแต่การกบฏ จลาจล เกิดภัยธรรมชาติ รวมทั้งเหตุการณค์วามไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ 

จนกระทั่งเกิดสถานการณส์งคราม 

เกณฑ์กำรให้คะแนน :  โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้ 

เกณฑ์กำรให้คะแนน 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

1 2 3 4 5 
 

โดยที่ 

ระดับ 1 : จัดประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อวิเคราะห์ประเภทของภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉิน เพื่อน ามาจัดท าแผน

รองรับภาวะฉุกเฉินหรือภัยพิบัติ 

ระดับ 2 : จัดท าแผนรองรับภาวะฉุกเฉินหรอืภัยพิบัติอย่างนอ้ย 2 แผน 

ระดับ 3  : น าเสนอแผนให้ผู้บริหารเห็นชอบและแจ้งเวียนหน่วยงานภายในกรมป่าไม้ทราบ 

ระดับ 4  : ฝกึซ้อมแผนรองรับภาวะฉุกเฉินหรอืภัยพิบัติตามแนวทางที่ก าหนด 

ระดับ 5  : สรุปผลการซักซ้อมแผนรองรับภาวะฉุกเฉินหรือภัยพิบัติ และน าเสนอแนวทางการปรับปรุง

แผนให้มคีวามเหมาะสม และทันสมัย 
 

************************************************************************************* 

 

 



  

 
 
 

นโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดี 
ของกรมปาไม 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 







ใบลงนามรบัทราบของผูปฏิบัติงาน 
 

กรมปาไม 

สํานัก/กลุม..................................... 
 

 
1. ขาพเจาไดเอกสารเกี่ยวกับนโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดี ฉบับน้ีแลว 

2. ขาพเจาไดอาน และมีความเขาใจเกี่ยวกับนโยบายและแนวทางปฏิบัติเปนอยางดี พรอมทั้งมุงมั่นที่
จะนําแนวทางปฏิบตัภิายใตนโยบายการกาํกบัดูแลองคการที่ดีดานตางๆ ซึ่งระบุไว ไปยึดถือปฏิบัติ หรือนําไป
กาํหนดเปนมาตรการ/โครงการตางๆ เพื่อสงเสริมใหการปฏิบัติงานของกรมปาไมมธีรรมาภิบาลตอไป 
 
 

(ลงช่ือ) .................................................                                            

        (.................................................)                                      

                          ตําแหนง................................................ 

                                                              วันที่..............เดือน......................... พ.ศ. ............. 
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1 

หมวดที่ 1 

บททั่วไป 

1.1   ขอมูลองคการ 

 กรมปาไม มีภารกิจเกี่ยวกับการอนุรักษ สงวน คุมครอง ฟนฟู ดูแลรักษา สงเสริม ทํานุบํารุงปาไม และการ
ดําเนินการเกีย่วกบัการปาไม การทาํไม การเกบ็หาของปา การใชประโยชนในที่ ดินปาไม และการอื่นเกี่ยวกับปาและ
อุตสาหกรรมปาไม ใหเปนไปตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวของ ดวยกลยุทธเสริมสราง  ความรวมมือของประชาชน
เปนหลัก เพื่อเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจของประเทศ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และมีภารกิจอื่นตามที่
กฎหมายกาํหนดใหเปนอาํนาจหนาทีข่องกรมปาไม 

 วิสัยทัศน 
 บริหารจัดการทรัพยากรปาไมใหมั่นคงและย่ังยืน 

 พันธกิจ 
1.   ปองกันและรักษาพื้นที่ปาไมใหคงอยู 
2.   บริหารจัดการที่ดินปาไมอยางเปนระบบและเปนธรรม 
3.   เพิ่มและฟนฟูพื้นที่ปาไมในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม 
4.   บรหิารจดัการทรพัยากรปาไมโดยการมสีวนรวม 
5.   วิจัยและพัฒนาการปาไมเพื่อการใชประโยชนอยางย่ังยืน 
6.   เสริมสรางขีดความสามารถเชิงรุกขององคกร ระบบ กลไก และขอมูลในการบริหารจัดการรวมทั้ง              

การบังคับใชกฎหมายใหมีประสิทธิภาพ 
 

คานิยมหลักขององคการ (Core Values) 
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  1.  ปฏิบัติงานอยางชาญฉลาด (Intellectual)  หมายถึง มีทัศนคติเชิงบวกและมีความคิด
สรางสรรคในการปฏิบัติงาน สามารถแกไขปญหาและประเมินสถานการณในการปฏิบัติงานลวงหนาไดอยาง
เหมาะสม  
  2.  ปฏิบัติงานเชิงรุก (Activeness) หมายถึง การปฏิบัติงานอยางเต็มความสามารถใหสําเร็จตาม
เปาหมาย มีความกระตือรือรนที่จะเรียนรูและพัฒนาตนเองอยางสม่ําเสมอ 
  3.  มีจิตบริการ (Service Mind) หมายถึง มีความเต็มใจในการใหบริการและมุงมั่นพัฒนางาน
บริการเพื่ออํานวยความสะดวกใหกับประชาชนทุกคนดวยความเสมอภาค โปรงใส และเปนธรรม 
  4.  มีความรับผิดชอบ (Responsibility) หมายถึง ปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบตอตนเอง           
ตอสังคม รบัผดิชอบตอผลการกระทาํของตน และรับผิดชอบตอผลกระทบที่มีตอประชาชน 
  5.  ซื่อสัตยและจงรักภักดี (Faithfulness) หมายถึง การปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตย สุจริต และ
ยึดมั่นในสิ่งที่ถูกตอง 
  6.  การมีสวนรวม (Democracy) : สงเสริมการปฏิบัติงานแบบมีสวนรวม ในทุกกระบวนการของ
ทุกภาคสวน (Stakeholder engagement) รวมคิด รวมทํา รวมตรวจสอบและมอบอํานาจการตัดสินใจ 
(Empowerment) 

 โครงสรางองคการ 
 ตามกฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมปาไม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม พ.ศ. 2551 
ใหแบงสวนราชการกรมปาไม ดังตอไปน้ี 

1. สาํนักบรหิารกลาง  

2. สํานักจัดการที่ดินปาไม 

3. สํานักจัดการปาชุมชน 

4. สํานักปองกันรักษาปาและควบคุมไฟปา 

5. สํานักแผนงานและสารสนเทศ 

6. สํานักวิจัยและพัฒนาการปาไม 

7. สํานักสงเสริมการปลูกปา 

 8. สํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 1 - 13  

9. กองการอนุญาต (สาํนักการอนุญาต) 

10. กลุมพัฒนาระบบบริหาร 

11. กลุมตรวจสอบภายใน 

12. กลุมนิติการ (สาํนักกฎหมาย) 
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หนวยงานที่อธิบดีกรมปาไมต้ังข้ึนโดยอํานาจบริหาร ดังตอไปน้ี 

 1. สาํนักจดัการทรพัยากรปาไมสาขา 10 สาขา  

 2.  สํานักโครงการพระราชดําริและกจิการพเิศษ 

 3.   กลุมงานคุมครองจริยธรรมกรมปาไม 

 

รูปท่ี 1  โครงสรางองคการตามอํานาจการบริหารงาน 
 

1.2  หลกัธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ประกอบดวย 4 หลักการสําคัญ และ 1 หลักการยอย 
ดังน้ี 
 1.2.1  การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม (New Public Management) ประกอบดวย 
 1) หลักประสิทธิภาพ (Efficiency)   : ในการปฏิบัติราชการตองใชทรัพยากรอยางประหยัด                
เกิดผลิตภาพที่คุมคาตอการลงทุนและบังเกิดประโยชนสูงสุดตอสวนรวม ทั้งนี้ ตองมีการลดขั้นตอนและ
ระยะเวลาในการปฏิบัติงานเพื่ออํานวยความสะดวก และลดภาระคาใชจาย ตลอดจนยกเลิกภารกิจที่ลาสมัย
และไมมีความจําเปน 
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 2) หลักประสิทธิผล (Effectiveness) : ในการปฏิบัติราชการตองมีวิสัยทัศนเชิงยุทธศาสตร        
เพื่อตอบสนองความตองการของประชาชนและผูมีสวนไดสวนเสียทุกฝายปฏิบัติหนาที่ตามพันธกิจ    
ใหบรรลุวัตถุประสงคขององคการ มีการวางเปาหมายการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและอยูในระดับที่ตอบสนอง ตอความ
คาดหวังของประชาชนสรางกระบวนการปฏิบัติงานอยางเปนระบบและมีมาตรฐาน มกีารจดัการความเสี่ยงและ
มุงเนนผลการปฏิบัติงานเปนเลิศ รวมถึงมีการติดตามประเมินผล และพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานใหดีขึ้น
อยางตอเน่ือง 
 3) หลกัการตอบสนอง (Responsiveness) : ในการปฏิบัติราชการตองสามารถใหบริการไดอยางมี
คุณภาพ สามารถดําเนินการแลวเสรจ็ภายในระยะเวลาทีก่าํหนด สรางความเช่ือมั่นไววางใจ รวมถึงตอบสนอง
ตามความคาดหวัง/ความตองการของประชาชน ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียที่มีความหลากหลายและ                  
มคีวามแตกตางกนัไดอยางเหมาะสม 

 1.2.2  คานิยมประชาธิปไตย (Democratic Value) ประกอบดวย 

 4) หลักภาระรับผิดชอบ/สามารถตรวจสอบได (Accountability) : ในการปฏิบัติราชการตอง
สามารถตอบคําถามและชี้แจงไดเมื่อมีขอสงสัย รวมทั้งตองมีการจัดวางระบบการรายงานความกาวหนาและ
ผลสมัฤทธ์ิตามเปาหมาย ที่กําหนดไวตอสาธารณะเพื่อประโยชนในการตรวจสอบและการใหคุณใหโทษตลอดจนมี
การจัดเตรียมระบบการแกไขหรือบรรเทาปญหาและผลกระทบใด ๆ ทีอ่าจจะเกดิข้ึน 

 5) หลักความโปรงใส (Transparency) : ในการปฏิบัติราชการตองปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตยสุจริต 
ตรงไปตรงมา รวมทั้งตองมีการเปดเผยขอมูลขาวสารที่จําเปนและเช่ือถือไดใหประชาชนไดรับทราบอยางสม่ําเสมอ 
ตลอดจนวางระบบใหการเขาถึงขอมูลขาวสารดังกลาวเปนไปโดยงาย 

 6) หลักนิติธรรม (Rule of Law) : ในการปฏิบัติราชการตองใชอํานาจของกฎหมาย กฎระเบียบ 
ขอบังคับในการปฏิบัติงานอยางเครงครัด ดวยความเปนธรรมไมเลือกปฏิบัติ และคํานึงถึงสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชนและผูมีสวนไดสวนเสียฝายตางๆ 

 7)  หลักความเสมอภาค (Equity) : ในการปฏิบัติราชการตองใหบริการอยางเทาเทียมกัน ไมมี
การแบงแยกดานชายหญิง ถ่ินกําเนิด เช้ือชาติ ภาษา เพศ อายุ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล 
ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเช่ือทางศาสนา การศึกษาอบรมและอื่น ๆ อีกทั้งยังตองคํานึงถึงโอกาสความ
เทาเทียมกันของการเขาถึงบริการสาธารณะของ กลุมบุคคลผูดอยโอกาสในสังคมดวย 

 1.2.3  ประชารัฐ (Participatory State) ประกอบดวย 

 8) หลักการมีสวนรวม/การพยายามแสวงหาฉันทามติ (Participation/Consensus 
Oriented) : ในการปฏิบัติราชการตองรับฟงความคิดเหน็ของประชาชน รวมทั้งเปดใหประชาชนมีสวนรวมในการ
รับรู เรียนรู ทําความเขาใจ รวมแสดงทัศนะ รวมเสนอปญหา/ประเด็นที่สําคัญที่เกี่ยวของรวมคิดแกไขปญหา
รวมในกระบวนการตัดสนิใจและการดําเนินงาน และรวมตรวจสอบผลการปฏิบัติงานทั้งน้ี ตองมคีวามพยายามใน
การแสวงหาฉันทามติหรือขอตกลงรวมกันระหวางกลุมผูมีสวนไดสวนเสียที่เกี่ยวของ โดยเฉพาะกลุมที่ไดรับผลกระทบ
โดยตรงจะตองไมมีขอคัดคานที่หาขอยุติไมไดในประเด็นที่สําคัญ 
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 9) หลกัการกระจายอํานาจ (Decentralization) : ในการปฏิบตัริาชการควรมกีารมอบอาํนาจ 
และกระจายความรบัผดิชอบในการตัดสนิใจ และการดําเนินการใหแกผูปฏิบัติงานในระดับตาง  ๆไดอยางเหมาะสม รวมทั้ง
มกีารโอนถายบทบาทและภารกจิใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินหรือภาคสวนอื่นๆ ในสังคม 

 1.2.4  ความรับผิดชอบทางการบริหาร (Administrative Responsibility) ประกอบดวย 

 10) หลักคุณธรรม/จริยธรรม (Morality/ Ethics) : ในการปฏิบัติราชการตองมีจิตสํานึกความ
รับผิดชอบในการปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปอยางมีศีลธรรม คุณธรรม และตรงตามความคาดหวังของสังคม รวมทั้ง
ยึดมั่นในคานิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรมสําหรับผูดํารงตําแหนงทางการเมืองและเจาหนาที่ของรัฐประมวล
จริยธรรมขาราชการพลเรือน และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.3  หลักการในการจัดทํานโยบายการกํากับดูแลองคการท่ีดี 

 การจัดทํานโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดีของกรมปาไม นับเปนการสนองตอบตอแนวคิดธรรมาภิบาล   
โดยมีภาพรวมดังน้ี 

 1.  การกําหนดใหมีการจัดทํานโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดีนี้ ถือเปนสวนหนึ่งของการ                
นําหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีหรือธรรมาภิบาลเขามาประยุกตใชในการเปลี ่ยนแปลงระบบ               
การบริหารราชการแผนดินของไทย อันเปนไปตามเจตนารมณที่ปรากฏอยางชัดเจนในมาตรา 3/1                 
แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งแกไขเพ่ิมเติม โดยพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มุงเนนใหสวนราชการใชวิธีการบริหารกิจการ
บานเมอืงทีด่มีาเปนแนวทางในการปฏิบตัริาชการ กลาวคือ 

  

หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี, สํานักงาน ก.พ.ร., 
http://www.opdc.go.th/content.php?menu_id=5&content_id=2442, 2555 

 

http://www.opdc.go.th/content.php?menu_id=5&content_id=2442�
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 “การบริหารราชการเพือ่ประโยชนสุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ความมี
ประสิทธิภาพ ความคุมคาในเชิงภารกิจแหงรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิก
หนวยงานที่ไมจําเปน การกระจายภารกิจและทรัพยากรใหแกทองถ่ิน การกระจายอํานาจตัดสนิใจ การอํานวย
ความสะดวก และการตอบสนองความตองการของประชาชน ทั้งน้ี โดยมีผูรับผิดชอบตอผลงาน การจัดสรร
งบประมาณและการบรรจุแตงต้ังบุคคลเขาดํารงตําแหนง หรือปฏิบัติหนาที่ ตองคํานึงถึงหลักการตามวรรคหน่ึง 

  ในการปฏิบัติหนาที่ของสวนราชการตองใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี โดยเฉพาะอยางย่ิง
ใหคํานึงถึงความรับผิดชอบของผูปฏิบัติงาน การมีสวนรวมของประชาชน การเปดเผยขอมูล การติดตาม
ตรวจสอบและประเมนิผลการปฏิบตังิาน ทัง้น้ี ตามความเหมาะสมของภารกจิ 

  เพือ่ประโยชนในการดําเนินการใหเปนไปตามมาตราน้ี จะตราพระราชกฤษฎีกากาํหนดหลกัเกณฑ 
และวิธีการในการปฏิบัติราชการและการสั่งการใหสวนราชการและขาราชการปฏิบัติก็ได” 

 2.  ประกาศนโยบายรัฐบาลประยุทธ จันทรโอชา    
  นโยบายขอที ่10 มุงเนนการสงเสริมการบริหารราชการแผนดินที่มีธรรมาภิบาล และการปองกัน
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ปรับปรุงระบบราชการในดานองคกรหรือหนวยงานภาครัฐ 
ทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาค และทองถ่ิน ทบทวนการจัดโครงสรางหนวยงานภาครัฐที่มีอํานาจหนาที่ ปรับปรุง
วิธีปฏิบั ติราชการใหทันสมัย แกไขกฎระเบียบใหโปรงใส ชัดเจน สามารถบริการประชาชนไดอยาง                      
มีประสิทธิภาพและเปนธรรม ยึดหลักการบริหารกิจการบานเมืองทีดี่ การบริหารจัดการภาครัฐแบบใหม               
การตอบสนองความตองการของประชาชนในฐานะทีเ่ปนศูนยกลาง และการอาํนวยความสะดวกแกผูใชบริการ
เพื่อสรางความเช่ือมั่นวางใจในระบบราชการ... 

 3.  ยทุธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทย พ.ศ. 2556 - พ.ศ. 2561   
  วิสยัทศันของการพฒันาระบบราชการ “ระบบราชการไทย มุงเนนพฒันาการทาํงาน เพือ่ประชาชน และ
รกัษาผลประโยชนของประเทศชาติภายใตหลกัธรรมาภิบาลของการบรหิารกจิการบานเมอืงทีด่ ียกระดับขีดสมรรถนะ
ไปสูความเปนเลิศบูรณาการและเพิ่มประสิทธิภาพของงานภาครัฐ ประสานการทํางานกับทุกภาคสวน สรางความ
โปรงใส ตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ ใหเปนที่นาเช่ือมั่นศรัทธาของประชาชน”  

1.4  วัตถุประสงคในการจัดทํานโยบายการกํากับดูแลองคการท่ีดี 
 เพื ่อใหการปฏิบัติงานของกรมปาไมมีผลในทางปฏิบัติอยางแทจริง และเกิดประโยชนกับทุกฝาย       
การจัดทํานโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดีจึงไดยึดหลักการที่สําคัญเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค ดังตอไปน้ี 
   1) เพื่อเปนนโยบายและแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนสําหรับสงเสริมธรรมาภิบาลใหเกิดขึ้นใน
หนวยงานและสามารถนําไปปฏิบตัแิละติดตามผลไดอยางเปนรูปธรรม 

   2) เพื่อใชเปนแนวทางตรวจสอบการปฏิบตังิานตามหลักธรรมาภิบาล ทั้งนี้ เพื่อมิใหเกิดการ
แสวงหาผลประโยชนสวนตน อันจะทําใหเกิดความสูญเสียตอรัฐ สังคม สิง่แวดลอม องคการ ผู รับบริการ        
ผูมีสวนไดสวนเสีย และผูปฏิบัติงานภายในกรมปาไม 
   3) เพื่อสรางการยอมรับ ความนาเชื่อถือ ความไววางใจ ความมั่นใจและศรัทธาใหเกิดข้ึน          
กับผูรับบริการ ผูมีสวนไดสวนเสีย และประชาชนทัว่ไป 
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หมวดที่ 2 

นโยบายการกาํกบัดแูลองคการที่ดีของกรมปาไม 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

นโยบายการกํากับดูแลองคการท่ีดีของกรมปาไม 

 เพื่อใหการปฏิบัติราชการของกรมปาไมมีระบบการบริหารจัดการที่ดี มีความชัดเจน โปรงใสมี
คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ทําใหประชาชนเกิดความมั่นใจศรัทธา และไววางใจ เปนที่ยอมรับ
ของทุกฝายที ่เกี ่ยวของ กรมปาไมไดจัดทํานโยบายการกํากับดูแลองคการที ่ดีขึ ้น โดยยึดหลักคุณธรรม 
จริยธรรม และธรรมาภิบาล เปนพื้นฐานในการกําหนดมาตรการ นโยบายหลัก และแนวทางในการปฏิบัติ
ตามนโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดี 4 ดาน ไดแก  (1) ดานรัฐ สังคม และสิ่งแวดลอม (2) ดานผูรับบริการ   
และผูมีสวนไดสวนเสีย (3) ดานองคการ และ (4) ดานผูปฏิบัติงาน ดังนี้   

 
 

 
 

 

นโยบายหลัก ใหความรวมมือสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล และสงเสริมการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบตอสงัคม 
ชุมชน และสิง่แวดลอม 

แนวทางปฏิบตัิ 
 1.1 จดัทาํมาตรการลดผลกระทบทางลบตอสังคม 
 1.2 กาํหนดมาตรการและแนวทางในการประหยัดทรพัยากรใหหนวยงานถือปฏิบัติ 
 

 
 

 

นโยบายหลัก ปฏิบัติตอผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียอยางเสมอภาค มีมาตรฐาน ถูกตอง รวดเร็ว    
เปนธรรมและมีระบบการใหขอมูลสารสนเทศที่ทันสมัยเช่ือถือได และตรงตามความตองการ  

แนวทางปฏิบตัิ 
 2.1 พฒันาการใหบริการของกรมปาไม  
 2.2 ปรับปรุงฐานขอมูลใหทันสมัย เช่ือถือได และตรงตามความตองการความคาดหวังของ
ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 
 
 
 
 
 

 

1. นโยบายดานรัฐ สังคมและสิ่งแวดลอม 

2. นโยบายดานผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 
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นโยบายหลัก สงเสริมการปลูกฝงจริยธรรมและคุณธรรมในองคการ มีการตรวจสอบและประเมินผลที่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีระบบบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน 

แนวทางปฏิบตัิ 
 3.1 ปลูกฝงจริยธรรมและคุณธรรมในองคการ เพื่อใหเปนองคการที่ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล 
 3.2 พฒันาและปรบัปรงุกลไกการกาํกบัดูแล ติดตาม และประเมนิผลการปฏิบตัริาชการ 
 3.3 พฒันาระบบการบรหิารความเสีย่ง ระบบการควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายใน 
 
 

 
 

 

นโยบายหลัก  สงเสริมกระบวนการจัดการความรู เสริมสรางขีดสมรรถนะของบุคลากร และมุงสงเสริมให
ผูปฏิบัติงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี และเกิดแรงจูงใจในการทํางาน 

แนวทางปฏิบตัิ 
 4.1 ถายทอดและแลกเปลี่ยนองคความรู 
 4.2 พฒันาบคุลากร เพือ่ใหบคุลากรมคีวามรู ความสามารถในการปฏิบตังิาน 
 4.3 เสริมสรางความผกูพนั และแรงจงูใจในการปฏิบตัิงานของบุคลากร 

 
 
 

3. นโยบายดานองคการ 

4. นโยบายดานผูปฏิบัติงาน 



 

 
 

นโยบายการกํากับดูแลองคการท่ีดีของกรมปาไม 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 
นโยบายดานรัฐ สังคม และส่ิงแวดลอม 

นโยบายหลัก : ใหความรวมมือสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล และสงเสริมการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบตอสังคม ชุมชน และส่ิงแวดลอม 

แนวทางปฏิบัต ิ หลักธรรมาภบิาล มาตรการ/โครงการ ตัวช้ีวัด 
เกณฑการใหคะแนน หนวยงานที่

รับผิดชอบ 1 2 3 4 5 
1.1 จัดทํา
มาตรการลด
ผลกระทบทาง
ลบตอสังคม 

หลักประสิทธิภาพ 
หลักภาระรับผิดชอบ 

1. ใหทุกหนวยงานที่มีภารกิจ (1) ดานวิจัย
และพัฒนาการปาไม (2) ดานการจัดการปา
ชุมชน (3) ดานปองกันรักษาปาและควบคุม
ไฟปา (4) ดานการอนุญาต (5) ดานสงเสริม
การปลูกปา และ (6) ดานจัดการที่ดิน 
วิเคราะหการดําเนินงานและจัดทํามาตรการ
ลดผลกระทบทางลบที่เกิดขึ้นจากงานตาม
ภารกิจ 
2. จัดสงผลการวิเคราะหและจัดทาํมาตรการ
ลดผลกระทบทางลบใหกลุมพัฒนาระบบ
บริหารภายในระยะเวลาที่กําหนด เพ่ือจัดทํา
เปนคูมือมาตรการปองกันและลดผลกระทบ
ทางลบจากการปฏิบัติงานของกรมปาไม 
3. ทุกหนวยงานที่ปฏิบัติภารกิจตามขอ 1. 
ดําเนินการเผยแพรแนวทางการจัดการลด
ผลกระทบทางลบใหผูที่เก่ียวของทราบอยาง
นอย 2 ชองทาง เชน การสอนงาน การ
ประชุมชี้แจง และการเผยแพรผานทาง
เว็บไซตของหนวยงาน เปนตน 

ระดับความสําเร็จ
ของการจัดทาํ
มาตรการลด
ผลกระทบทางลบ
ของสํานัก/กลุม 

คดัเลือกกิจกรรม
ที่สําคัญในแตละ
ภารกิจที่กําหนด
ทั้ง 6 ดาน 

เขียนแผนผัง
ขั้นตอนการทํางาน
ตามรายกิจกรรม
และกําหนดผูมีสวน
ไดสวนเสีย รวมทัง้
ผลผลิต/ผลลัพธ
ของแตละขั้นตอน 
(แบบฟอรมที่ 1) 

วิเคราะหผูมีสวนได
สวนเสีย เพ่ือหา
ความสําคัญและ
ความมีอิทธิพลของ
ผูมีสวนไดสวนเสีย
แตละกลุม  
(แบบฟอรมที่ 2) 

ประเมินผลกระทบ
ทางลบตอสังคม 
(แบบฟอรมที่ 3) 

จัดทํามาตรการลด
ผลกระทบทางลบที่
เกิดขึ้น (แบบฟอรม
ที่ 3) และจัดสง
ขอมูลใหกลุมพัฒนา
ระบบบริหารทราบ
ภายในระยะเวลาที่
กําหนด (กรณีสงมา
หลังเวลาที่กําหนด
หักคะแนน 0.5 
คะแนน) 

ทุกสํานัก/กลุมที่
รับผิดชอบงานดาน
วิจัยและพัฒนาการ
ปาไม ดานการจัดการ
ปาชุมชน ดานปองกัน
รักษาปาและควบคุม
ไฟปา ดานการ
อนุญาต ดานสงเสริม
การปลูกปา และงาน
ดานจัดการทีด่ิน 
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นโยบายการกํากับดูแลองคการท่ีดีของกรมปาไม 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 
นโยบายดานรัฐ สังคม และส่ิงแวดลอม (ตอ) 

นโยบายหลัก : ใหความรวมมือสนับสนุนนโยบายของรฐับาล และสงเสริมการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบตอสังคม ชุมชน และส่ิงแวดลอม 

แนวทางปฏิบัต ิ หลักธรรมาภบิาล มาตรการ/โครงการ ตัวช้ีวัด 
เกณฑการใหคะแนน หนวยงานที่

รับผิดชอบ 1 2 3 4 5 
1.2 กําหนด
มาตรการและ
แนวทางในการ
ประหยดั
ทรัพยากรให
หนวยงานถือ
ปฏิบตัิ 

หลักประสิทธภิาพ 
 

1. ทุกหนวยงานมีการกําหนดมาตรการ
ประหยดักระดาษและประกาศใหบุคลากรใน
หนวยงานทราบและปฏิบัต ิ
2. ใหทุกหนวยงานในสังกัดกรมปาไมนํา
หลักการ 3R (Reuse – Reduce – 
Recycle) มาใชเปนกรอบแนวทางในการ
ประหยดักระดาษ 
3. การนํานวัตกรรมมาใชเพ่ือประหยัด
กระดาษ เชน การแจงเวียนรายงานการ
ประชุมระดับสํานักผานเว็บไซต หรือ การสง 
e-mail เพ่ือทดแทนการแจงเวียนเปน
หนังสือ เปนตน 

รอยละของจํานวน
กระดาษที่ลดลงเมื่อ
เทียบกับ
ปงบประมาณ  
พ.ศ. 2559 

ลดลงรอยละ 1 ลดลงรอยละ 2 ลดลงรอยละ 3 ลดลงรอยละ 4 ลดลงรอยละ 5 ทุกสํานัก/ กลุม 

 
หมายเหต ุ: วิธีการคํานวณ 

    จํานวนกระดาษที่ใชป 2560 – จํานวนกระดาษที่ใชในป 2559      X  100 

               จํานวนกระดาษทีใ่ชในป 2559 
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นโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดีของกรมป่าไม้ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 
นโยบายด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

นโยบายหลัก : ปฏิบัติต่อผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเสมอภาค มีมาตรฐาน ถูกต้อง รวดเร็ว เป็นธรรม และมีระบบการให้ข้อมูลสารสนเทศท่ีทันสมัยเช่ือถือได้และตรงตามความต้องการ 

แนวทางปฏิบัต ิ หลักธรรมาภิบาล มาตรการ/โครงการ ตัวชี้วัด 
เกณฑ์การให้คะแนน หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 1 2 3 4 5 
2.1 พัฒนาการ
ให้บริการของ
กรมป่าไม้ 

หลักการตอบสนอง 
หลักความโปร่งใส 

หลักความเสมอภาค 
 

1. ผู้บริหารสนับสนุนให้น าเทคนิคการ
บริการด้วยใจไปใช้เป็นแนวทางในการ
พัฒนาสมรรถนะด้านการให้บริการของ
บุคลากรในหน่วยงาน 
2. เผยแพร่ และชีแ้จง ท าความเข้าใจให้
บุคลากรในหน่วยงานปฏิบัติตามเทคนิคการ
บริการด้วยใจ  
3. น าเทคนิคการให้บริการด้วยใจไปใช้เป็น
กรอบในการประเมินสมรรถนะหลกัของ
ข้าราชการ และพนักงานราชการด้านการ
บริการ (Service Mind)   

ระดับความส าเร็จ
ในการพัฒนาผู้ท า
หน้าที่รับผิดชอบใน
การให้บริการ 

ผู้บริหารในส านัก/
กลุ่มให้ความ 
ส าคัญในการ
ให้บริการด้วยใจ 
(Service Mind) 
เช่น มีการประกาศ
เป็นนโยบายของ
หน่วยงาน หรือ 
สนับสนุนให้
บุคลากรพัฒนา
สมรรถนะด้านการ
ให้บริการ เป็นต้น 
รวมทั้ง ก าหนด
เป็นกรอบในการ
ประเมินสมรรถนะ
หลักของ
ข้าราชการ และ
พนักงานราชการ
ด้านการให้บริการ  
(Service Mind) 

ผู้บริหารสนับสนุน
ให้น าเทคนิคการ
บริการด้วยใจไปใช้
เป็นแนวทางในการ
พัฒนาสมรรถนะ
ด้านการให้บริการ
ของบุคลากรใน
หน่วยงาน (กลุ่ม
พัฒนาระบบบริหาร 
แจ้งเวียนตาม
หนังสือที่ ทส 
1600.9/167 ลง
วันที่ 23 มีนาคม 
2560 เร่ือง ขอส่ง
เอกสาร “เทคนิค
การให้บริการด้วย
ใจ Service Mind) 

เผยแพร่ และชีแ้จง 
ท าความเข้าใจให้
บุคลากรใน
หน่วยงานปฏิบัติ
ตามเทคนิคการ
บริการด้วยใจ 

มีการทดสอบ
ความรู้ความเข้าใจ
ในการให้บริการ
ตามเทคนิคการ
บริหารด้วยใจ อาจ
ท าได้โดยการสังเกต /
การท าแบบทดสอบ  

- บุคลากรมีผลการ
ประเมินสมรรถนะ
หลักด้านการ
ให้บริการตามที่
ส านักงาน ก.พ. 
ก าหนด  
- ไม่มีข้อร้องเรียน
จากผู้รับบริการ ใน
ด้านการให้บริการ  
 

ทุกส านัก/ กลุ่ม 

 

11 



 

นโยบายการกํากับดูแลองคการท่ีดีของกรมปาไม 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 
นโยบายดานผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย (ตอ) 

นโยบายหลัก : ปฏิบัติตอผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียอยางเสมอภาค มีมาตรฐาน รวดเร็ว เปนธรรม และมีระบบการใหขอมูลสารสนเทศที่ทันสมัยเช่ือถือไดและตรงตามความตองการ 

แนวทางปฏิบัต ิ หลักธรรมาภบิาล มาตรการ/โครงการ ตัวช้ีวัด 
เกณฑการใหคะแนน หนวยงานที่

รับผิดชอบ 1 2 3 4 5 
2.2 ปรับปรุง
ฐานขอมูลให
ทันสมัยเชื่อถือได 
และตรงตาม
ความตองการ
ความคาดหวัง
ของผูรับบริการ
และผูมีสวนได
สวนเสีย 

หลักประสิทธผิล 
 

1. จัดทําแผนแมบทและแผนปฏิบัติการ
เทคโนโลยสีารสนเทศ 
2. ดําเนินการตามแผนฯ ไมนอยกวา 
รอยละ 80  
 

ระดับความสําเร็จ
ในการบริหาร
จัดการสารสนเทศ 

จัดทําแผนแมบท
และแผนปฏิบัติ
การเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

แผนแมบท
เทคโนโลยี
สารสนเทศ และ
แผนปฏิบัติการ
เทคโนโลยี
สารสนเทศมี
รายละเอียด/
องคประกอบตาม
หมายเหต ุ 

- มรีะบบ MIS หรือ 
EIS ที่สอดคลองกับ
ความตองการของ
ผูบริหาร  
- มีระบบ
สารสนเทศที่
สนับสนุนระบบการ
บริหารทรัพยากร
บุคคล 
- มีระบบ
สารสนเทศที่ชวย
อํานวยความ
สะดวกกับ
ผูรับบริการ/
ประชาชนทั่วไป 

มีผลการปฏิบัติงาน
ตามแผนปฏิบัติการ
เทคโนโลยี
สารสนเทศไมนอย
กวารอยละ 80 

- บุคลากรภายนอก
มีความพึงพอใจตอ
การใชงานระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศของกรม
ปาไมไมนอยกวา
รอยละ 80 
- บุคลากรภายใน
กรมปาไมมีความพึง
พอใจตอการใชงาน
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศของกรม
ปาไมไมนอยกวา
รอยละ 80 

สํานักแผนงานและ
สารสนเทศ 

 
หมายเหตุ : รายละเอียด/องคประกอบของแผนแมบทประกอบดวย (1) ตอบสนองตอความตองการขององคการและยุทธศาสตร (2) สอดคลองกับแผนปฏบิัติราชการ 4 ป และแผนปฏบิัติ
การประจาํป (3) ตอบสนองตอนโยบายสําคัญ เชน Thailand 4.0 / Ease of Doing Business (4) แผนงานโครงการมีการจดักลุม/ลําดับความสําคัญ (5) มีตัวช้ีวัดที่แสดงความสําเร็จ 
(Output) และตัวช้ีวัดสะทอนผลลัพธทีค่าดหวัง (Outcome)  
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นโยบายการกํากับดูแลองคการท่ีดีของกรมปาไม 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 
นโยบายดานองคการ 

นโยบายหลัก : สงเสริมการปลูกฝงจริยธรรมและคุณธรรมในองคการ มีการตรวจสอบและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีระบบบริหารความเส่ียง การควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน 

แนวทางปฏิบัต ิ หลักธรรมาภบิาล มาตรการ/โครงการ ตัวช้ีวัด 
เกณฑการใหคะแนน หนวยงานที่

รับผิดชอบ 1 2 3 4 5 
3.1 ปลูกผัง
จริยธรรมและ
คณุธรรมใน
องคการ เพ่ือให
เปนองคการที่
ปฏิบัติงานตาม
หลักธรรมาภิบาล 

หลักความโปรงใส 
หลักคณุธรรม/

จริยธรรม 
 

 1. กลุมงานคุมครองจริยธรรมกําหนด
พฤติกรรมที่พึงประสงคและตัวชีว้ัดที่สะทอน
จรรยาขาราชการของกรมปาไม 
2. กลุมงานคุมครองจริยธรรมจัดทําแนวทาง
สงเสริมจรรยาขาราชการกรมปาไม แจง
เวียนใหทุกสํานัก/กลุมทราบและนําไป
ปฏิบัติ 
 

ระดับความสําเร็จ
ของการสงเสริม
จรรยาขาราชการ
ของกรมปาไม 

- กลุมงานคุมครอง
จรยิธรรม กรมปาไม

- 

กําหนดพฤติกรรมทีพ่ึง
ประสงคและตัวช้ีวัดที่
สะทอนจรรยา
ขาราชการของกรมปา
ไม รวมทั้งจัดทํา
แนวทางสงเสริมจรรยา
ขาราชการกรมปาไม 
แจงเวียนใหทุกสํานัก/
กลุมทราบและนําไป
ปฏิบัต ิ

ทุกสาํนัก/กลุม

ทุกสํานัก/กลุม
ดําเนินการตาม
แนวทางสงเสริม
จรรยาขาราชการ
กรมปาไมไมนอย
กวารอยละ 60 

ช้ีแจง
ใหบุคลากรทราบถึง
พฤติกรรมทีพ่ึงประสงค
และตัวช้ีวัดที่สะทอน
จรรยาขาราชการของ
กรมปาไม และแนวทาง
การดําเนินงานให
บุคลากรในสงักัดทราบ 

ทุกสํานัก/กลุม
ดําเนินการตาม
แนวทางสงเสริม
จรรยาขาราชการ
กรมปาไมไมนอย
กวารอยละ 70 

ทุกสํานัก/กลุม
ดําเนินการตาม
แนวทางสงเสริม
จรรยาขาราชการ
กรมปาไมไมนอย
กวารอยละ 80 

ทุกสํานัก/กลุม
ดําเนินการตาม
แนวทางสงเสริม
จรรยาขาราชการ
กรมปาไมไมนอย
กวารอยละ 90 

ทุกสํานัก/กลุม 

หมายเหตุ : การดาํเนนิงานระดับที่ 1

 
 สํานกับริหารกลางตองดาํเนนิงานทัง้ 2 สวน  สวนสํานักกลุมดําเนินการสวนที่ 2  
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นโยบายการกํากับดูแลองคการท่ีดีของกรมปาไม 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 
นโยบายดานองคการ (ตอ) 

นโยบายหลัก : สงเสริมการปลูกฝงจริยธรรมและคุณธรรมในองคการ มีการตรวจสอบและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีระบบบริหารความเส่ียง การควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน 

แนวทางปฏิบัต ิ หลักธรรมาภบิาล มาตรการ/โครงการ ตัวช้ีวัด 
เกณฑการใหคะแนน หนวยงานที่

รับผิดชอบ 1 2 3 4 5 
3.2 พัฒนาและ
ปรับปรุงกลไก
การกํากับดแูล 
ติดตามและ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ 

หลักประสิทธผิล 
หลักภาระรับผิดชอบ 

 
 

กําหนดตัวชี้วัดกระบวนการ และ
ดําเนินการถายทอดตัวชี้วดั คา
เปาหมายที่สําคัญไปสูระดับหนวยงาน
และระดับบุคคล 

ระดับความสําเร็จ
ของการดําเนินการ
ถายทอดตัวชี้วดั  
คาเปาหมายจาก
ระดับองคกรสู
ระดับสํานัก/กลุม 
และสูบุคคล 

- วเิคราะหบทบาท 
หนาที่และภารกิจของ
สํานัก/กลุมที่สนับสนุน
ตอเปาประสงคและ
ตัวชี้วัด 
ในระดับองคกร 
- บทบาท หนาทีแ่ละ
ภารกิจที่เปนงาน
ประจําของสํานัก/กลุม  

- กําหนด
เปาประสงคและ
ตัวชี้วัดระดับ
สํานัก/กลุม 
- จัดทําเลมคาํ
รับรองการปฏิบัติ
ราชการระดบั
สํานัก/กลุม 

- วเิคราะหบทบาท 
หนาที่ของบุคคล ที่
สนับสนุนตอ 
เปาประสงคและ
ตัวชี้วัดของ
ผูบังคับบัญชา 
- วเิคราะหบทบาท
หนาที่ของบุคคล
ตามภารกิจงานที่
รับผิดชอบ 
(Job Description) 
และงานที่ไดรับ
มอบหมายพิเศษ 

กําหนดเปาประสงค
และตัวชี้วดัระดับ
บุคคล 

กําหนดแผนการ
ติดตามประเมินผล
การปฏิบัติงาน และ
ดําเนินการตาม
แผนการติดตามได
ครบถวน 

ทุกสํานัก/กลุม 
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นโยบายการกํากับดูแลองคการท่ีดีของกรมปาไม 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 
นโยบายดานองคการ (ตอ) 

นโยบายหลัก : สงเสริมการปลูกฝงจริยธรรมและคุณธรรมในองคการ มีการตรวจสอบและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีระบบบริหารความเส่ียง การควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน 

แนวทางปฏิบัต ิ หลักธรรมาภบิาล มาตรการ/โครงการ ตัวช้ีวัด 
เกณฑการใหคะแนน หนวยงานที่

รับผิดชอบ 1 2 3 4 5 
3.3 พัฒนาระบบ
การบริหารความ
เส่ียง ระบบการ
ควบคุมภายใน
และระบบการ
ตรวจสอบภายใน 

หลักความโปรงใส 
 
 

การจัดทาํระบบการตรวจสอบภายในที่
ครบถวนและมีประสิทธิภาพ 

ระดับความสําเร็จ
ของการตรวจสอบ
ภายใน 

- มีการจัดทําแผนการ
ตรวจสอบระยะยาว
และแผนการตรวจสอบ
ประจําป โดยมีการ
วิเคราะหและประเมิน
ความเส่ียงประกอบการ
จัดทําแผนการ
ตรวจสอบ และ
นําเสนอแผนการ
ตรวจสอบประจําป ให
อธิบดีกรมปาไมให
ความเห็นชอบ 
- มีการจัดทํากฎบัตร
การตรวจสอบภายในที่
มีการกําหนด
วัตถุประสงคสายการ
บังคับบัญชา อํานาจ
หนาที่ และความ
รับผิดชอบของกลุม
ตรวจสอบภายใน 

- มีการแจงผูรับ
ตรวจใหทราบถงึ
กิจกรรม
วัตถุประสงค 
ขอบเขต และวัน
เวลาที่จะ
ดําเนินการ
ตรวจสอบ 
- ดําเนินการตาม
แผนการตรวจสอบ
ประจําปครบถวน
รอยละ 100 

มีการรายงานผล
การตรวจสอบให
อธิบดีกรมปาไม
ทราบอยางนอย 6 
คร้ัง/ป หรือตาม
ความจําเปน 

- นําเสนอรายงาน
ผลการตรวจสอบ
ตอกรมบัญชีกลาง/
คตป. ตามที่ไดรับ
การประสานงาน
ทันตามระยะเวลาที่
กําหนด 
- มีกระบวนการ
ติดตามการ
ปฏิบัติงานตาม
ขอสังเกตจาก
กรมบัญชีกลาง/ 
ค.ต.ป. และจัดทํา
รายงานเสนออธิบดี
กรมปาไมอยางเปน
ทางการ 

- รายงานผลการ
ตรวจสอบที่
นําเสนอตอ
กรมบัญชีกลาง/   
ค.ต.ป. สามารถ
ผานการตรวจสอบ
โดยไมมีขอสังเกต 
 

กลุมตรวจสอบภายใน 
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นโยบายการกํากับดูแลองคการท่ีดีของกรมปาไม 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 
นโยบายดานผูปฏิบัติงาน 

นโยบายหลัก : สงเสรมิกระบวนการจัดการความรู เสริมสรางขีดสมรรถนะของบุคลากร และมุงสงเสริมใหผูปฏิบัติงานมีคุณภาพชีวิตที่ดีและเกิดแรงจูงใจในการทํางาน 

แนวทางปฏิบัต ิ หลักธรรมาภบิาล มาตรการ/โครงการ ตัวช้ีวัด 
เกณฑการใหคะแนน หนวยงานที่

รับผิดชอบ 1 2 3 4 5 
4.1 ถายทอด
และแลกเปล่ียน
องคความรู 

ประสิทธผิล 
ประสิทธิภาพ 

หลักการมีสวนรวม 
 

1. ใหทุกสํานักกลุมกําหนดกิจกรรมที่
สงเสริมการแลกเปล่ียนเรียนรู  
2. จัดทําแผนสงเสริมการแลกเปล่ียนเรียนรู
และประกาศเปนแนวทางใหหนวยงาน
ปฏิบัติ 
3. ตัวอยางการกําหนดกิจกรรมสงเสริมการ
แลกเปล่ียนเรียนรู  เชน
3.1 การทําการทบทวนหลังการปฏิบัติงาน 
(AAR) เพ่ือเปนการทบทวนวิธีการทํางาน ทั้ง
ดานความสําเร็จและปญหาที่เกิดขึ้น ทั้งนี ้
ไมใชเพ่ือคนหาคนที่ทํางานผิดพลาด ไมใช
การกลาวโทษใครทัง้ส้ิน แตเปนการทบทวน
เพ่ือแลกเปล่ียนประสบการณการทํางาน 
เพ่ือแกปญหาที่เกิดขึ้นไมใหเกิดขึ้นอีก ใน
ขณะเดียวกันก็คงไวซ่ึงวธิีการที่ดีอยูแลว   

  

3.2 การสรางบรรยากาศใหเกิดการเรียนรู 
โดยการจัดกิจกรรมใหทกุคนเสนอแนะแนวทาง
ปรับปรุงการทาํงาน  
3.3 การจัดกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู
แนวทางปฏิบัติทีด่ี เปนตน 

ระดบัความสําเร็จ
ของการดําเนินการ
ตามแผนสงเสริม
การแลกเปล่ียน
เรียนรู 

แตงตัง้
คณะทํางาน
จัดการความรูใน
ระดับสํานัก/กลุม 

จัดประชุมเพ่ือ
กําหนดกิจกรรมที่
สงเสริมการ
แลกเปล่ียนเรียนรู  
 

จัดทําแผนสงเสริม
การแลกเปล่ียน
เรียนรูและประกาศ
เปนแนวทางให
หนวยงานปฏิบัติ 
 

หนวยงาน
ดําเนินการตาม
แผนการ
แลกเปล่ียนเรียนรู
ครบถวน 

จัดประชุมเพ่ือ
สรุปผลการ
ดําเนินการ
แลกเปล่ียนเรียนรู 
โดยระบุประโยชนที่
ไดรับ และแนวทาง
ในการปรับปรุงเพ่ือ
ดําเนินการในป
ตอไป และทํา
รายงานสรุปการ
ประชุมเปนลาย
ลักษณอักษรแจง
เวียนใหบุคลากรใน
หนวยงานทราบ 

ทุกสํานัก/กลุม 
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นโยบายการกํากับดูแลองคการท่ีดีของกรมปาไม 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 
นโยบายดานผูปฏิบัติงาน (ตอ) 

นโยบายหลัก : สงเสริมกระบวนการจัดการความรู เสริมสรางขีดสมรรถนะของบุคลากร และมุงสงเสริมใหผูปฏิบัติงานมีคุณภาพชีวิตที่ดีและเกิดแรงจูงใจในการทาํงาน 

แนวทางปฏิบัต ิ หลักธรรมาภบิาล มาตรการ/โครงการ ตัวช้ีวัด 
เกณฑการใหคะแนน หนวยงานที่

รับผิดชอบ 1 2 3 4 5 
4.2 พัฒนา
บุคลากร เพ่ือให
บุคลากรมีความรู 
ความสามารถใน
การปฏิบัติงาน 

ประสิทธผิล 
ประสิทธิภาพ 

หลักการมีสวนรวม 
 

มีการสงเสริม และสนับสนุนการพัฒนา
ศกัยภาพของบุคลากรทกุระดับใหมี
ความสามารถเหมาะสมกับตําแหนง โดย
หนวยงานจะตองมีการกําหนดแผนการ
พัฒนาบุคลากรในหนวยงานที่ชดัเจน เชน 
กิจกรรมพ่ีสอนนอง การหมุนเวียนสับเปล่ียน
งาน (Job Rotation) การจัดสงบุคลากรเพ่ือ
เขารับการพัฒนาความรูความสามารถ การ
กําหนดใหบุคลากรอบรม e-learning ที่
เหมาะสมตามสายงาน เปนตน 

รอยละของ
บุคลากรที่ไดรับการ
พัฒนาศกัยภาพ 

รอยละ 80 รอยละ 85 รอยละ 90  รอยละ 95 รอยละ 100 ทุกสํานัก/กลุม 

4.3 เสริมสราง
ความผูกพัน และ
แรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานของ
บุคลากร 

ประสิทธผิล 
ประสิทธิภาพ 

 

1. สํารวจความผาสุกและความผูกพันของ
บุคลากร (Employee Engage Survey)  
2. คนหาปจจัยสนับสนุนการสรางความ
ผูกพันขององคการ 
3. จัดทําแผนสรางความผูกพันขององคการ 

รอยละความสําเร็จ
ของการดําเนินการ
ตามแผนสรางความ
ผูกพันของบุคลากร 

รอยละ 60 รอยละ 70 รอยละ 80 รอยละ 90 รอยละ 100 สํานักบริหารกลาง 

 
 
 

17 



 

18 

หมวดที่ 3 
การสงเสริมและผลักดันการปฏบิัติตามนโยบายการกาํกบัดแูลองคการที่ด ี

ของกรมปาไม 

เพื่อใหการปฏิบัติงานมีผลดีตามนโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดีของกรมปาไม จงึกาํหนดหลกัปฏิบติั
ที่สําคัญดังน้ี 

1) สื่อสารใหบุคลากรทุกคนไดรับทราบและมีความเขาใจเกี่ยวกับนโยบายการกํากับดูแล
องคการที่ดีอยางทั่วถึง 

2) จัดระบบบริหารธรรมาภิบาลที่มีประสิทธิภาพเพื่อใหทุกคนมั่นใจวาบุคลากรและองคการ
จะปฏิบัติตนตามแนวทางการปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดีฉบับนี้อยางเครงครัด โดยจะถือ
เสมือนวาเปนขอปฏิบัติขององคการขอหน่ึง ที่บุคลากรทุกระดับตองทําความเขาใจ ยึดมั่น และปฏิบัติใหถูกตอง
ในการทํางานประจําวัน และไมมีบุคคลใดที่จะมีสิทธิ หรืออนุญาตใหบุคลากรของกรมปาไมคนใด กระทาํการใด
ที่ขัดตอนโยบายฉบับน้ี 

3) คาดหวังใหบคุลากรทกุคนมกีารรายงานโดยสจุรติถึงการปฏิบตัิงานที่ขัดหรือสงสัยวาจะขัด
ตอหลกัการตางๆ ในมาตรการฉบับน้ีตอผูบังคับบัญชาโดยตรง หรือในกรณีที่ไมอาจรายงานตอผูบังคับบัญชาได 
อาจขอคําปรกึษาจากผูบริหารระดับสูง หรือคณะทํางานฯ โดยขอมูลที่ใหนั้นใหถือปฏิบัติเปนขอมูลลับ ทั้งนี้ 
ผูบังคับบัญชาเองมีหนาที่ในการสอดสองดูแล และใหคําแนะนําผูใตบังคับบัญชาตามลําดับชั้นใหปฏิบัติให
สอดคลองกบัแนวทางปฏิบตัติามนโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดีฉบับน้ี 

4) นโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดีฉบับน้ี จะไดรับการพิจารณาปรับปรุงใหเปนปจจุบันทุกป 
5) กาํหนดแนวทางการวัดและประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดี

ตามตัวช้ีวัดที่กําหนดไวตอไปอยางเปนระบบ รวมทั้งมีการประเมินตนเองอยางสม่ําเสมอ 
6) หากผูใดมีขอสงสัยเกี่ยวกับความหมาย แนวทางปฏิบัติ หรือตองการคําแนะนําเกี่ยวกับ

นโยบายการกํากับดูแลองคการที ่ดีฉบับนี ้ สามารถติดตอหรือสอบถามไดที ่ กลุมพัฒนาระบบบริหาร          
โทร 02 561 4292-3 ตอ 5240, 5048 
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ภาคผนวก 1 
 

เกณฑการใหคะแนนตัวช้ีวัด 
ระดับความสําเร็จของคาเฉล่ียถวงน้ําหนักในการดําเนินกจิกรรม/

โครงการตามนโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดี 
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เกณฑการใหคะแนนตัวชี้วัดระดับความสําเร็จของคาเฉลี่ยถวงนํ้าหนักในการดําเนินกิจกรรม/โครงการตาม
นโยบายการกํากับดูแลองคการท่ีดี 

 

ตารางการคาํนวณ 
 

ตัวชี้วัดท่ีรับผิดชอบ  
(i) 

นํ้าหนัก 
(Wi) 

คะแนนท่ีได 
(SMi) 

คะแนนเฉลี่ยถวงนํ้าหนัก 
(Wi X SMi) 

1 ……………………………………….. W1 SM1 (W1 X SM1) 
2 ……………………………………….. W2 SM2 (W2 X SM2) 
3 ……………………………………….. W3 SM3 (W3 X SM3) 
 ……………………………………..….. Wi SMi (Wi X SMi) 

นํ้าหนักรวม Σ Wi = 1.00 คาคะแนนของ 
ตัวชี้วัดน้ีเทากับ 

Σ(Wi X SMi) 

ผลรวมคะแนนเฉลี่ยถวงน้ําหนัก เทากับ  

 
โดยท่ี : 
 W = นํ้าหนักความสําคัญที่ใหแตละเปาหมายผลผลิตและผลรวมของน้ําหนักของทุกเปาหมายการ
ผลิตเทากับ 1 
 SM = คาคะแนนทีไ่ด 
 i = ลําดับที่ของกิจกรรม/ โครงการที่รับผิดชอบ 

เกณฑการใหคะแนน  
 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 
1 Σ(Wi X SMi) = 1 
2 Σ(Wi X SMi) = 2 
3 Σ(Wi X SMi) = 3 
4 Σ(Wi X SMi) = 4 
5 Σ(Wi X SMi) = 5 
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ภาคผนวก 2 
แนวทางการถายทอดตัวชี้วัดคาเปาหมายจากระดบัองคการ 

สูระดับสาํนัก/กลุม และลงสูบุคคล 
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แนวทางการถายทอดตัวชี้วัดคาเปาหมายจากระดับองคการ 
สูระดับสํานัก/กลุม และลงสูบุคคล 
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ภาคผนวก 3 
แบบรายงานมาตรการ/โครงการและตัวชี้วัดตามนโยบายการกํากับ
ดูแลองคการที่ดีของกรมปาไม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 
 

แบบรายงานมาตรการ/โครงการและตัวชี้วัดตามนโยบายการกํากับดูแลองคการท่ีดีของกรมปาไม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 

หนวยงาน................................................................................... 
ขอมูล ณ วันที่ ........... เดือน .........................  พ.ศ. ................. 

มาตรการ/โครงการ.............................................................................................................................................................................................................  
   
ผลการดําเนินงาน 

1. ผลการดําเนินงานโครงการ 
 

กิจกรรม/ขั้นตอน 
เปาหมาย 
(หนวยนับ) 

ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ผลการดําเนินงาน คําอธิบายรายละเอียด/
เอกสาร/หลกัฐาน 

หนวยงาน
รับผิดชอบ ผล ชวงเวลาดําเนินการ 

       

       

       

       

 
หมายเหตุ : ขอใหสาํเนาหลักฐานการดาํเนนิงานทีเ่ปนเอกสาร / รูปภาพ ลงในแผน CD   
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2. ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด   รอบ    �   10 เดือน (1 ตุลาคม 59 – 31 กรกฎาคม 60)    �   12  เดือน  (1 ตุลาคม 59 – 30 กันยายน 60)     

ตัวชี้วัด 
 (i) 

นํ้าหนัก 
(Wi) 

คะแนนท่ีได  
(SMi) 

คะแนนถวงนํ้าหนัก 
(Wi X SMi) 

RM1……………....................................... W1 SM1 W1 X SM1 

RM2……………...................................... W2 SM2 W1 X SM2 

. . . . 

RMi …………………………………………….. Wi SMi Wi X SMi 

 Σ Wi = 1 ผลรวมคะแนนถวงนํ้าหนัก Σ(Wi X SMi) 

ผลรวมคะแนนเฉลี่ยถวงนํ้าหนัก Σ(Wi X SMi) 

Σ Wi  
 
คําอธิบาย :  
 

 
ผูรายงาน............................................................ 

(...........................................................) 
ตําแหนง.............................................................  
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จัดทาํโดย 
 

 
  
 

พฤษภาคม 2560 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


