ระเบียบกรมปาไม
วาดวยการกําหนดหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขในการใชพื้นที่
เปนสถานที่ปฏิบัติงาน หรือเพื่อประโยชนอยางอื่นของสวนราชการ
หรือองคการของรัฐ ภายในเขตปาสงวนแหงชาติ
พ.ศ. 2548
---------------------------------อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 13 ทวิ แหงพระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2507
ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2528 และพระราชกฤษฎีกาโอน
กรมปาไม กระทรวงเกษตรและสหกรณ ไปเปนกรมปาไม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมและ
ปรับปรุงอํานาจหนาที่และกิจการ ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง กรมปาไม และกรมอุทยานแหงชาติ
สัตวปา และพันธุพืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2546 อธิบดีกรมปาไม โดยอนุมัติ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ออกระเบียบกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และ
เงื่อนไขในการใชพื้นที่ของสวนราชการหรือองคการของรัฐภายในเขตปาสงวนแหงชาติ เปนสถานที่ปฏิบัติงาน
หรือเพื่อประโยชนอยางอื่นไวดังตอไปนี้
ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกรมปาไมวาดวยการกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข
ในการใชพื้นที่เปนสถานที่ปฏิบัติงาน หรือเพื่อประโยชนอยางอื่นของสวนราชการหรือองคการของรัฐ ภายใน
เขตปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2548”
ขอ 2 ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2548 เปนตนไป
ขอ 3 บรรดาระเบียบ ขอบังคับและคําสั่งอื่นใดในสวนที่กําหนดไวแลวในระเบียบนี้ หรือ
ซึ่งขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ 4 ใหอธิบดีกรมปาไม รักษาการตามระเบียบนี้ และมีอํานาจตีความ วินิจฉัยปญหา
เกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ คําวินิจฉัยของอธิบดีกรมปาไม ใหเปนที่สุด
หมวด 1
การขอใชพื้นที่
ขอ 5 สวนราชการหรือองคการของรัฐ ประสงคจะขอใชพื้นที่บางแหงภายในเขตปาสงวน
แหงชาติ เปนสถานที่ปฏิบัติงานหรือเพื่อประโยชนของรัฐอยางอื่น ใหยื่นคําขอตอจังหวัดทองที่ที่ปานั้น
ตั้งอยูหรือหนวยงานที่กรมปาไมกําหนด ตามแบบ ป.ส.17 ทายระเบียบนี้ พรอมดวยหลักฐานตามที่ระบุไว
ในแบบคําขอ
/หมวด 2....

-2หมวด 2
หลักเกณฑและวิธีการตรวจสภาพปา
ขอ 6 เมื่อจังหวัดหรือหนวยงานที่กรมปาไมกําหนด ไดรับคําขอใชพื้นที่ตามขอ 5 แลวให
เสนอคําขอดังกลาว พรอมทั้งใหความเห็นตอผูวาราชการจังหวัดภายใน 7 วัน นับจากวันที่ไดรับคําขอใชพื้นที่
ใหผูวาราชการจังหวัดสั่งพนักงานเจาหนาที่ตั้งแตระดับ 5 ขึ้นไปออกไปทําการตรวจสภาพปา
ภายใน 15 วันนับจากวันที่จังหวัดไดรับคําขอใชพื้นที่
ใหพนักงานเจาหนาที่ตามวรรคสองรายงานผลการตรวจสภาพปา พรอมทั้งใหความเห็น
ประกอบการตรวจสภาพปานั้นตอจังหวัด ตามแบบ ป.ส.18 ทายระเบียบนี้ ภายใน 30 วัน นับจากวันที่
ตรวจสภาพปาเสร็จ
เมื่อไดรับรายงาน แบบ ป.ส.18 แลวใหผูวาราชการจังหวัดตรวจสอบพิจารณาและทําความเห็น
เสนอโดยตรงไปยังกรมปาไม ภายใน 15 วัน นับจากวันที่ไดรับรายงาน แบบ ป.ส.18 นั้น
หมวด 3
การประกาศกําหนดบริเวณพื้นที่เพื่อใชเปนสถานที่ปฏิบัติงาน
หรือเพื่อประโยชนอยางอื่นของสวนราชการหรือองคการของรัฐ
ขอ 7 การพิจารณาพื้นที่ภายในเขตปาสงวนแหงชาติ เพื่อใชเปนสถานที่ปฏิบัติงานหรือ
เพื่อประโยชนของรัฐอยางอื่น ใหสวนราชการหรือองคการของรัฐเขาใชพื้นที่นั้น ใหพิจารณาจํานวนพื้นที่
แตละคําขอตามความจําเปนและเหมาะสมแกการใชพื้นที่ ตามวัตถุประสงคและโครงการที่เสนอพรอมคําขอ
และมี กําหนดระยะเวลาตามความจํ า เป นที่ ตองการใช พื้ นที่ นั้ น เมื่ อพิ จ ารณาแล ว เห็ น ว าไม มี ลั กษณะ
ตองหามตามขอ 8 ก็ใหทําประกาศกําหนดบริเวณดังกลาวเปนบริเวณที่ทางราชการใชประโยชนไดตามที่
กรมปาไม เห็นสมควรแตไมเกินสามสิบป
ขอ 8 การประกาศกําหนดบริเวณพื้นที่ใหสวนราชการ หรือองคการของรัฐเขาใชประโยชน
ตามขอ 7 จะกระทําไดเมื่อพื้นที่ที่ขอใชตอง
8.1 ไมเปนพื้นที่ปาซึ่งใชในการศึกษาคนควาทางวิชาการปาไม
8.2 ไมอยูในพื้นที่ปาที่มีสภาพเปนปาตนน้ําลําธารชั้นที่ 1 เอ ตามหลักเกณฑและ
วิธีการที่ไดกําหนดชั้นคุณภาพลุมน้ําตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2528 เมื่อวันที่ 21
ตุลาคม 2529 เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2531 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2532 เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน
2534และเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ 2538
8.3 ไมมีปญหากับราษฎรในพื้นที่และบริเวณใกลเคียง และตองไดรับความเห็นชอบ
จากสภาตําบลหรือองคการบริหารสวนตําบลทองที่ที่ปานั้นตั้งอยู
/ขอ 9 การประกาศ …

-3ขอ 9 การประกาศกําหนดบริเวณพื้นที่ที่ทางราชการใชประโยชนในเขตปาสงวนแหงชาติ
ใหใชแบบ ป.ส.19 ทายระเบียบนี้ หากมีเงื่อนไขที่ผูอนุมัติกําหนดใหสวนราชการหรือองคการของรัฐตอง
ปฏิบัติเพิ่มเติมใหระบุไวในประกาศดวย
การประกาศกําหนดบริเวณพื้นที่ที่ทางราชการใชประโยชนภายในเขตปาสงวนแหงชาติ
ตามวรรคหนึ่งนั้น ใหสงมอบประกาศดังกลาวแกสวนราชการหรือองคการของรัฐผูไดรับอนุมัติใหเขาใช
ประโยชนจํานวน 1 ฉบับ และใหปดประกาศ ณ ที่วาการอําเภอหรือกิ่งอําเภอ ที่ทําการกํานัน และที่ทําการ
ผูใหญบานในทองที่ที่ปาสงวนแหงชาตินั้นตั้งอยู
ขอ 10 สวนราชการหรือองคการของรัฐจะใชพื้นที่ภายในบริเวณเดียวกันกับพื้นที่ที่ไดมี
ประกาศกําหนดใหสวนราชการหรือองคการของรัฐใชพื้นที่ภายในเขตปาสงวนแหงชาติอยูเดิมได จะตองมี
วัต ถุประสงคใ นการใชป ระโยชนเ ดีย วกัน และสว นราชการหรือ องคก ารของรัฐ ที่ใ ชพื้น ที่เ ดิม ใหค วาม
ยินยอมแลว และพื้นที่ดังกลาวไมขัดกับหลักเกณฑตามระเบียบ กฎหมาย และมติคณะรั ฐมนตรีที่ไ ด
กําหนดทางปฏิบัติไว และจะตองไดรับความเห็นชอบจากกรมปาไม
หมวด 4
การทําไม
ขอ 11 ไมที่จําเปนตองทําออกจากพื้นที่ที่ประกาศกําหนดใหสวนราชการ หรือองคการ
ของรัฐเขาใชประโยชน ตามที่สวนราชการหรือองคการของรัฐตัดฟนรวมกองไว รวมทั้งไมยืนตนที่จําเปนตอง
ทําออกและไดแจงใหจังหวัดทราบแลว ใหจังหวัดหรือหนวยงานที่กรมปาไมกําหนด สั่งเจาหนาที่ปาไม
ไมต่ํากวาระดับ 5 ออกไปดําเนินการภายใน 15 วัน นับจากวันที่ไดรับแจงโดยใหทําการตรวจประทับดวงตรา
หรือเครื่องหมายตามที่อธิบดีกรมปาไม กําหนด เลขเรียง ป พ.ศ. และจัดทําบัญชีแสดงรายละเอียดของ
ไมแตล ะชนิดใหเสร็ จสิ้นโดยดวน และแจงใหองคการอุ ตสาหกรรมปาไมดําเนินการทํ าไมออกในนามของ
พนักงานเจาหนาที่ ตามมาตรา 19 แหงพระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2507 โดยไมตองออก
ใบอนุญาตใหทําไมนั้น และจําหนายใหองคการอุตสาหกรรมปาไม
การทําไมตามวรรคหนึ่ง ไมนํามาใชบังคับแกการทําไมในบริเวณที่ทางราชการใชประโยชน
ภายในเขตปาสงวนแหงชาติ ที่มีแนวเขตทับที่ดินซึ่งบุคคลไดรับประโยชนตามมาตรา 14 แหงพระราชบัญญัติ
ปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2507 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2528
ภายในกําหนด 360 วัน นับจากวันประกาศกําหนดบริเวณดังกลาว เปนบริเวณที่ทางราชการใชประโยชน
หมวด 5
เบ็ดเตล็ด
ขอ 12 ประกาศกําหนดใหใชพื้นที่ที่ออกตามความใน มาตรา 13 ทวิ แหงพระราชบัญญัติ
ปาสงวนแหงชาติ พ.ศ.2507 และที่แกไขเพิ่มเติม ที่ไดออกประกาศกอนระเบียบนี้ใชบังคับใหเปนประกาศ
ที่ออกตามระเบียบนี้
/ขอ 13 …

-4ขอ 13 คําขออนุญาตเขาใชพื้นที่เปนสถานที่ปฏิบัติงาน หรือเพื่อประโยชนอยางอื่นของ
สวนราชการหรือองคการของรัฐภายในเขตปาสงวนแหงชาติใดที่อยูในระหวางดําเนินการและยังไมแลวเสร็จ
ในวันที่ระเบียบนี้ใชบังคับใหดําเนินการตอไป
ประกาศ ณ วันที่
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(ลงนาม) ฉัตรชัย รัตโนภาส
(นายฉัตรชัย รัตโนภาส)
อธิบดีกรมปาไม

ป.ส.17
คําขอใชพื้นที่ของสวนราชการหรือองคการของรัฐภายในเขตปาสงวนแหงชาติ
ตามมาตรา 13 ทวิ แหงพระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2507
-------------------------------------เขียนที่ ..................................................
วันที่...........เดือน...........................พ.ศ.....................
สวนราชการ/องคการของรัฐ ชื่อ....................................................................................
ตั้งอยูเลขที่.....................ถนน....................................ตําบล/แขวง.........................................................
อําเภอ/เขต.....................................................จังหวัด............................................................................
โดย.................................................................ตําแหนง........................................................................
ไดรับมอบหมายใหเปนผูลงชื่อในคําขอ มีหนวยงานตั้งอยูเลขที่ ..................ถนน......................................
ตําบล/แขวง......................................อําเภอ/เขต...........................................จังหวัด..............................
โทร..............................
ขอยื่นคําขอตอ.............................................................................................................
ดังมีขอความตอไปนี้
ขอ 1. สวนราชการ/องคการของรัฐ ชื่อ..........................................................................
มีความประสงคจะขอใชพื้นที่ เพื่อ.........................................................................................................
...........................................................................................................................................................
มีกําหนดเวลา ............ป ภายในเขตปาสงวนแหงชาติ ปา......................................................................
...........................................................................................................................................................
ตําบล.............................................อําเภอ...........................................จังหวัด......................................
เนื้อที่.....................ไร...............งาน..................ตารางวา โดยมีอาณาเขตดังนี้
ดานทิศเหนือ จด...........................................วัดได.........................................เมตร
ดานทิศตะวันออก จด...........................................วัดได.........................................เมตร
ดานทิศใต
จด.......................................... วัดได.........................................เมตร
ดานทิศตะวันตก จด...........................................วัดได.........................................เมตร
ขอ 2. เพื่อประโยชนในการพิจารณาคําขอใชพื้นที่ ผูยื่นคําขอหรือผูแทนที่ไดรับมอบหมาย
จะเปนผูนําพนักงานเจาหนาที่ออกไปตรวจสภาพปาในพื้นที่ที่ขอ ตามวัน เวลา ที่เจาหนาที่นัดหมายและ
จะเปนผูอํานวยความสะดวกแกพนักงานเจาหนาที่ที่ออกไปตรวจสภาพปา
ขอ 3. เมื่อไดรับอนุมัติใหใชพื้นที่ตามที่กรมปาไม ไดประกาศกําหนดบริเวณพื้นที่ ใหเขา
ใชประโยชนภายในเขตปาสงวนแหงชาติแลว สวนราชการ/องคการของรัฐชื่อ..................................................
จะปฏิบัติตามพระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2507 และตามเงื่อนไขที่ระบุไวในประกาศกําหนด
พื้นที่ดังกลาวใหถูกตองทุกประการ
/ ขอ 4 พรอม...

-2ขอ 4. พรอมกับคําขอนี้ ไดแนบหลักฐานตาง ๆ มาดวย ดังนี้
1. รายละเอียดของโครงการที่ขอใชประโยชน
2. แผนที่ระวางกรมแผนที่ทหาร มาตราสวน 1:50,000 แสดงบริเวณพื้นที่ที่ขอใช
ประโยชนและพื้นที่ขางเคียงที่ติดตอกับพื้นที่ที่ขอ
3. หนั ง สือแสดงว า เปนผู ที่ ไ ดรับมอบอํ านาจให ดํา เนินการแทนส วนราชการ/
องคการของรัฐ
4. รายงานเหตุผลและความจําเปนในการขอใชประโยชน (กรณีพื้นที่มากกวา 20 ไร)
ซึ่งไดรับความเห็นชอบจากเจาสังกัดระดับกระทรวงหรือผูบัญชาการเหลาทัพแลวแตกรณี
5. หลักฐานที่แสดงวาไดรับความเห็นชอบจากสภาตําบลหรือองคการบริหารสวน
ตําบลทองที่ที่ปานั้นตั้งอยู

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

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

ป.ส.18
รายงานการตรวจสภาพปาที่สวนราชการหรือองคการของรัฐขอใชพื้นที่
ภายในเขตปาสงวนแหงชาติ ตามมาตรา 13 ทวิ แหงพระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2507
----------------1. ชื่อผูขอ (ใหระบุชื่อสวนราชการหรือองคการของรัฐ)
2. ชื่อปา (ใหระบุวาพื้นที่ที่ขออยูในเขตปาสงวนแหงชาติ หรือปาที่คณะรัฐมนตรีมีมติให
รักษาไว เป นสมบัติของชาติ หรื อปาที่จําแนกไว เพื่อการใดหรื อไม กํ าหนดโดยกฎกระทรวง หรือตาม
กฎหมายใด ใหคัดสําเนาพรอมทั้งแผนที่ทายกฎกระทรวงหรือมติคณะรัฐมนตรี แลวแตกรณี ประกอบดวย)
3. ที่ตั้งของพื้นที่ (ใหระบุวาตั้งอยูในหมูที่ ตําบล อําเภอและจังหวัดใด พรอมกับแสดง
จุดที่ตั้งและพื้นที่ขางเคียงในแผนที่ทายกฎกระทรวงที่กําหนดปานั้นใหเปนปาสงวนแหงชาติ และแผนที่
ระวางของกรมแผนที่ทหาร มาตราสวน 1:50,000 ดวย)
4. เนื้อที่ (ใหระบุเปนไร งาน และตารางวา)
5. อาณาเขตและเขตติดตอพื้นที่ที่ขอ (ใหแสดงอาณาเขตและเขตติดตอไวทุกดานให
ชัดเจนวาทิศไหนจดอะไร เชน ภูเขา ลําหวย หรือติดตอกับอะไร มีความกวาง ยาว ดานละเทาใด และ
แสดงดวยวาพื้นที่ขางเคียงมีผูใดเปนเจาของหรือผูครอบครองและเปนที่ของรัฐประเภทใด เชน ใหเชาหรือ
ละทิ้งมีสภาพปาอยางใด)
6. ลักษณะภูมิประเทศ (ใหระบุวาเปนที่ราบ เนินเขา ภูเขาหรือที่ลุม มีความลาดชัน
และสูงจากระดับน้ําทะเลประมาณเทาใด มีชนิดดินและหินเปนประเภทใด เปนปาตนน้ําลําธารหรือไม
มีลําหวยอะไรไหลผานหรือไม ถามีไหลลงสูลําน้ําที่สําคัญอะไรบาง เปนระยะทางประมาณเทาใด)
7. ชนิดของปาและสภาพปา (ใหระบุวาเปนปาชนิดใด มีสภาพปาเสื่อมโทรมหรือไม
อยางไร ถาเสื่อมโทรมใหระบุดวยวาเนื่องจากเหตุใด)
8. พันธุไมที่ขึ้นอยู (ใหระบุวาการแพรพันธุเปนไปตามธรรมชาติหรือไม ดีเลวอยางไร
ชนิดของพันธุไมที่สําคัญและไมสําคัญมีปริมาณมากนอยเพียงใด ใหทําการสํารวจโดยวิธีทําแปลงตัวอยาง
แบบ Line Plot ใหกระจายทั่วทั้งพื้นที่ไมนอยกวารอยละหาของพื้นที่ที่ขอ แลวจัดทําบัญชีแสดงชนิดและ
ขนาดของไมยืนตนที่มีขนาดโตตั้งแต 50 เซนติเมตรขึ้นไปวัดโดยรอบลําตนตรงที่สูง 1.30 เมตร พรอมกับ
แผนที่แสดงบริเวณที่นับไมดวย)
9. สิ่งแวดลอมขางเคียง (ใหระบุวาอยูหางจากหมูบาน วัด สํานักสงฆ ถนน ฯลฯ เปน
ระยะทางประมาณเทาใด)
10. ประกาศปดปา (ใหระบุวาอยูในพื้นที่ที่กองทัพภาคหรือสํานักนายกรัฐมนตรีประกาศ
ปดปาหรือไม ถาอยูในพื้นที่ตามประกาศดังกลาว ไดรับอนุญาตจากผูมีอํานาจแลวหรือไม ใหแนบ
หลักฐานการอนุญาตประกอบดวย(ถามี))

/11. การอนุรักษ ...

-211. การอนุรักษปา (ใหระบุวาเปนเขตอุทยานแหงชาติ หรือเขตรักษาพันธุสัตวปา หรือ
เป น พื้ น ที่ ที่ ใ ช ใ นการศึ ก ษาค น คว า ทดลองทางวิ ช าการหรื อ ไม ถ า มี ใ ห แ นบหลั ก ฐานพร อ มทั้ ง แผนที่
ประกอบดวย)
12. อันตรายที่มีตอปานี้ (ใหระบุภัยจากธรรมชาติ เชน สัตว แมลงหรือจากการกระทํา
ของมนุษย มีมากนอยเพียงใด หรือไม หากอนุญาตแลว จะมีผลในทางระงับยับยั้งภัยที่จะเกิดขึ้นไดบาง
หรือไมมากนอยเพียงใด)
13. การใชประโยชนในพื้นที่ (ใหระบุวาบริเวณใกลเคียงหรือแหงเดียวกับที่ขอนี้ เคยมี
การอนุญาตหรืออนุมัติใหผูใดทําการใด เมื่อวัน เดือน ปใด เปนพื้นที่ปลูกสรางสวนปาของรัฐหรือไม
ถาเคยมีการอนุญาตและการอนุญาตนั้นยังมีอายุอยูใหระบุวา มีอยูกี่รายและหมดอายุเมื่อใด ใหแสดงไว
ในแผนที่ตามขอ 2 ดวย)
14. วัน เดือน ป ที่ทําการตรวจสภาพปา (ใหระบุวัน เดือน ป ที่เขาทําการตรวจ
สภาพปา และวัน เดือน ป ที่ตรวจสภาพปาเสร็จสิ้น)
15. ความเห็นผูตรวจสภาพปา (ใหพิจารณาวา ถาประกาศกําหนดเปนบริเวณพื้นที่ให
สวนราชการหรือองคการของรัฐเขาใชประโยชนแลว จะไดรับประโยชนอยางไรบาง และปาไมจะไดรับ
ความเสียหายมากนอยเพียงใด หรือจะไดประโยชนแกปาไมเพิ่มขึ้นอยางไร ควรประกาศกําหนดหรือไม
พรอมกับแนบภาพถายสีแสดงพื้นที่ที่ทําการสํารวจทุกดานประกอบดวย)
(ลงชื่อ)...........................................ผูนําตรวจสภาพปา
ตําแหนง................................................

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

ป.ส.19
ประกาศกรมปาไม
เรื่อง กําหนดบริเวณพื้นที่ใหสวนราชการหรือองคการของรัฐ
เขาใชประโยชนภายในเขตปาสงวนแหงชาติ
ฉบับที่.........../...........
-----------------------------------อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 13 ทวิ แหงพระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2507
และพระราชกฤษฎี ก าโอนกรมป า ไม กระทรวงเกษตรและสหกรณ ไปเป น กรมป า ไม กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมและปรับปรุงอํานาจหนาที่และกิจการ ของกรมทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝ ง กรมป าไม และกรมอุ ทยานแห ง ชาติ สั ต ว ป า และพั น ธุ พื ช กระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดลอม พ.ศ. 2546 อธิบดีกรมปาไม โดยอนุมัติ รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม เมื่อวันที่ ..……...เดือน......................พ.ศ..........…...ออกประกาศไวดังตอไปนี้
ขอ 1 กําหนดใหสวนราชการ/องคการของรัฐ ชื่อ...........................................................
ตั้งอยูในทองที่ตําบล/แขวง...........................................................อําเภอ/เขต.........................................
จังหวัด....................................เขาใชประโยชนภายในเขตปาสงวนแหงชาติ ปา.......................................
..............................................................................................ในทองที่ตําบล........................................
อําเภอ................................................จังหวัด.........................................เพื่อ........................................
...........................................................................................................................................................
เนื้อที่ ...............ไร............งาน..............ตารางวา ตั้งแตวันที่..................เดือน........................................
พ.ศ....................จนถึงวันที่...........เดือน.................................พ.ศ. .......................ตามแผนที่สังเขปทาย
ประกาศนี้ โดยมีอาณาเขตดังตอไปนี้
ทิศเหนือ
จด...........................................วัดได.........................................เมตร
ทิศตะวันออก จด...........................................วัดได.........................................เมตร
ทิศใต
จด.......................................... วัดได.........................................เมตร
ทิศตะวันตก
จด...........................................วัดได.........................................เมตร
ขอ 2 สวนราชการ/องคการของรัฐที่ไดรับอนุมัติ ใหเขาใชประโยชนภายในเขตปาสงวน
แหงชาติตามขอ 1 จะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่แนบทายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่...........เดือน................................พ.ศ....................
(ลงชื่อ)..........................................
(.....................................)
อธิบดีกรมปาไม

เงื่อนไขแนบทายประกาศกรมปาไม
ใหสวนราชการหรือองคการของรัฐ ที่ไดรับอนุมัติใหเขาใชประโยชนภายในเขตปาสงวนแหงชาติ
ตามประกาศกรมปาไม เรื่อง กําหนดบริเวณพื้นที่ใหสวนราชการหรือองคการของรัฐ เขาใชประโยชนภายในเขต
/
ลงวันที่
เดือน
พ.ศ.
ปาสงวนแหงชาติ ฉบับที่
ปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังตอไปนี้
1. ผูใชพื้นที่ตองไมทําการหรือยินยอมใหตัวแทน คนงาน หรือลูกจาง กระทําการอยางหนึ่ง
อยางใด ใหเปนการเสื่อมเสียแกสภาพปา ไม หรือของปา นอกเขตพื้นที่ที่ประกาศกําหนด หากปรากฏวามี
การกระทําดังกลาว ใหเรียกปรับผูใชพื้นที่ ในอัตราไรละ 2,000 บาท ถาทําใหตนไมเสียหายใหเรียกปรับใน
อัตรา ตนละไมเกิน 500 บาท
2. ผูใชพื้นที่ตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยปาสงวนแหงชาติ หรือกฎหมายวาดวยการปาไม
ตลอดจนกฎกระทรวง ขอกําหนด ประกาศ ระเบียบ ขอบังคับ หรือเงื่อนไขซึ่งออกตามกฎหมายดังกลาว
ทั้งที่ใชอยูในขณะนี้และที่จะประกาศใชบังคับตอไป
3. ผูใชพื้นที่ตองจัดทําปายถาวรที่มีขนาดโตไมนอยกวา 60 x 120 เซนติเมตร ติดไวใกล
เส นทาง ณ จุ ดที่ ผ านเข าพื้ นที่ที่ ประกาศกําหนดทุ กเสนทางให เห็ นได ชั ดเจน โดยระบุ ข อความไว ที่ ปายว า
“
ไดรับอนุมัติใหใชพื้นที่แหงนี้ตามกฎหมายวาดวยการปาไมแลว”
หากผูใชพื้นที่ไมจัดทําปายใหแลวเสร็จภายในกําหนด 180 วัน นับจากวันที่ไดรับแจง ใหเรียกปรับผูใชพื้นที่เปน
จํานวนเงิน 2,000 บาท
4. ผูใชพื้นที่ตองจัดทําหลักเขตหรือเครื่องหมายหรือปลูกตนไมชนิดเดียวกันเปนการแสดงแนว
เขตพื้นที่ที่ประกาศกําหนดไวทุกดานใหเห็นไดอยางชัดเจน หากผูใชพื้นที่ไมจัดทําใหแลวเสร็จ ภายในกําหนด
180 วัน นับจากวันที่ไดรับแจง ใหเรียกปรับผูใชพื้นที่เปนจํานวนเงิน 2,000 บาท
5. ผูใชพื้นที่ตองใชพื้นที่ที่ประกาศกําหนดเพื่อกิจการที่ขอใชเทานั้น จะนําไปใชในกิจการอื่น
มิได
6. ผูใชพื้นที่ตองยินยอมใหพนักงานเจาหนาที่เขาไปตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไข การใช
พื้นที่ที่ประกาศกําหนดไดทุกเวลา ในระหวางพระอาทิตยขึ้นถึงพระอาทิตยตกและผูใชพื้นที่ตองเปนผูนําตรวจ
หากผูใชพื้นที่ไมสามารถนําพนักงานเจาหนาที่ตรวจสอบดวยตนเองได ตองมอบอํานาจเปนหนังสือใหผูหนึ่งผูใด
เปนผูดําเนินการแทน โดยผูใชพื้นที่หรือผูรับมอบอํานาจจะตองอํานวยความสะดวกตามควรแกกรณีและให
ปฏิบัติตามที่พนักงานเจาหนาที่ผูมีอํานาจไดสั่งเปนหนังสือใหปฏิบัติเพื่อใหเปนไปตามเงื่อนไขที่กําหนดไว
7. ผูใชพื้นที่ตองคอยสอดสองตรวจตราระมัดระวังมิใหมีการบุกรุกแผวถางปาในบริเวณติดตอ
ใกลเคียงหรือตามแนวทางเขาออกพื้นที่ที่ประกาศกําหนด ถามีการกระทําอันเปนความผิดตามกฎหมายวาดวย
ปาสงวนแหงชาติ หรือกฎหมายวาดวยการปาไม ผูใชพื้นที่ตองแจงใหพนักงานเจาหนาที่แหงทองที่ทราบทันที
หากพนักงานเจาหนาที่ตรวจสอบพบวามีความเสียหายเกิดขึ้นโดยที่ผูรับอนุญาตควรจะทราบ แตละเลยมิได
แจงใหทราบ ผูใชพื้นที่จะตองรับผิดชอบดวย
/8.เมื่อสวนราชการ.....

-28. เมื่อสวนราชการ หรือองคการของรัฐที่ไดรับอนุมัติใหเขาใชประโยชนตามประกาศฉบับนี้มี
ความจําเปนตองทําไมออกจากพื้นที่นั้น ใหดําเนินการตัดฟนลงและนํารวมกองไวในหรือริมขอบบริเวณพื้นที่ที่
ประกาศกําหนด พรอมกับดูแลรักษาไมดังกลาวใหอยูในที่สภาพที่ปลอดภัย และแจงใหจังหวัดทองที่ทราบ
ภายใน 7 วัน นับจากวันเริ่มตัดฟนไมนั้น หากผูใชพื้นที่ไมปฏิบัติตามนัยดังกลาว ใหเรียกปรับ ผูใชพื้นที่ครั้งละ
2,000 บาท และตองชดใชคาเสียหายตามราคาไมที่สูญหายไปดวย
9. ผูใชพื้นที่ตองดําเนินการเอง ในกรณีที่จําเปนอาจมอบหมายผูหนึ่งผูใด เปนผูดําเนินการ
แทนได แตถาเกิดความเสียหายใด ๆ ขึ้น ผูใชพื้นที่ตองรับผิดชอบในฐานะเปนผูดําเนินการเองทั้งสิ้น
10. ในกรณีทางกรมปาไม มีความจําเปนตองใชพื้นที่ดังกลาวบางสวน หรือทั้งหมด ผูใชพื้นที่
ยิ น ยอมให ย กเลิ ก การใช พื้ น ที่ ที่ ป ระกาศกํ า หนดได โดยไม เ รี ย กร อ งค า ชดเชยหรื อ ค า เสี ย หายใดๆ ทั้ ง สิ้ น
ซึ่งกรมปาไมจะแจงใหผูใชพื้นที่ทราบกอนไมนอยกวา 180 วัน และผูใชพื้นที่ตองเคลื่อนยายทรัพยสินหรือ
สิ่งกอสรางออกจากพื้นที่ที่ประกาศกําหนดใหเสร็จสิ้นภายใน 90 วันนับจากวันที่กรมปาไมระบุวันที่จะเขาใช
พื้นที่ดังกลาวนั้น หากพนกําหนดแลวไมดําเนินการหรือดําเนินการไมเสร็จสิ้น ผูใชพื้นที่สละสิทธิ์ในทรัพยสินหรือ
สิ่งกอสรางนั้นใหเปนของกรมปาไม
11. เมื่อครบอายุหรือถูกเพิกถอนการใหใชพื้นที่ที่ประกาศกําหนดใหผูใชพื้นที่เคลื่อนยาย
ทรัพยสินหรือสิ่งกอสรางของผูใชพื้นที่ออกจากพื้นที่ที่ประกาศกําหนดใหเสร็จสิ้นภายใน 90 วันนับแตวันที่ครบ
อายุหรือวันที่ถูกเพิกถอนการใหใชพื้นที่ หากพนกําหนดแลวไมดําเนินการหรือดําเนินการไมเสร็จสิ้น ผูใชพื้นที่
สละสิทธิ์ในทรัพยสินหรือสิ่งกอสรางนั้นใหเปนของกรมปาไม
12. หากผูใชพื้นที่ไมปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดไวจนเกิดความเสียหายขึ้น หรือเมื่อไดมีการ
เรียกปรับผูใชพื้นที่ตามเงื่อนไขดังกลาวขางตนแลว ผูใชพื้นที่ยังไมปฏิบัติใหเปนไปตามเงื่อนไขอีก อธิบดีกรมปาไม
อาจสั่งพักการใหใชพื้นที่ หรืออธิบดีกรมปาไม โดยอนุมัติรัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม จะสั่งเพิกถอนการใหใชพื้นที่ที่ประกาศกําหนดใหเขาใชประโยชนภายในเขตปาพื้นที่ปาไมเสียก็ได
โดยผูใชพื้นที่จะฟองรองเรียกคาเสียหายในกรณีใด ๆ มิได
13. เงื่อนไขอื่น ๆ (ถามี)
(ลงชื่อ)...............................................ผูอนุญาต
(............................................)
อธิบดีกรมปาไม
(ลงชื่อ)...............................................ผูรับอนุญาต
(…........................................)

