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ระเบียบคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ
ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการใช้พื้นที่เป็นสถานที่ปฏิบัติงาน หรือเพื่อประโยชน์อย่างอื่น
ของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๖๓
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 13/1 วรรคสาม และมาตรา 13/8 (3) แห่งพระราชบัญญัติ
ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ (ฉบับที่ 4)
พ.ศ. 2559 คณะกรรมการพิ จ ารณาการใช้ ป ระโยชน์ ใ นเขตป่ า สงวนแห่ ง ชาติ ออกระเบี ย บไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวน
แห่ ง ชาติ ว่ า ด้ ว ยหลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร และเงื่ อ นไข ในการใช้ พื้ น ที่ เ ป็ น สถานที่ ป ฏิ บั ติ ง าน หรื อ
เพื่อประโยชน์อย่างอื่นของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๓”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิก
(๑) ระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้ว ยการกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในกา รใช้พื้น ที่
เป็น สถานที่ปฏิบัติงาน หรือเพื่อประโยชน์อย่างอื่นของส่วนราชการหรือองค์การของรัฐภายในเขต
ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2548
(๒) ระเบี ย บคณะกรรมการพิ จ ารณาการใช้ ป ระโยชน์ ใ นเขตป่ า สงวนแห่ ง ชาติ ว่ า ด้ ว ย
การกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการใช้พื้นที่เป็นสถานที่ปฏิบัติงาน หรือเพื่อประโยชน์
อย่างอื่นของส่วนราชการ หรือองค์การของรัฐ และการอนุญาตให้เข้าทาประโยชน์หรืออยู่อาศัยในพื้นที่
ป่าชายเลนที่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2562
บรรดาระเบียบ ข้อ บังคับ และคาสั่งอื่นใด ในส่วนที่กาหนดไว้แล้วในระเบียบนี้หรือซึ่งขัด
หรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ 4 ในระเบียบฉบับนี้
“กรม” หมายความว่า กรมป่าไม้ หรือกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง แล้วแต่กรณี
“อธิบดี” หมายความว่า อธิบดีกรมป่าไม้ หรืออธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
แล้วแต่กรณี
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวน
แห่งชาติ
“ผู้ยื่นคาขอ” หมายความว่า หน่วยงานของรัฐที่ขอใช้พื้นที่ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ
“คาขอ” หมายความว่า คาขอใช้พื้นที่ของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐภายในเขต
ป่าสงวนแห่งชาติ
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“หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น
รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และหน่วยงานอื่นของรัฐ
“ส านั ก ท้ อ งที่ ” หมายความว่ า ส านั ก จั ด การทรัพ ยากรป่ า ไม้ หรื อ ส านั ก งานทรั พ ยากร
ทางทะเลและชายฝั่ง แล้วแต่กรณี
“ประกาศ” หมายความว่า ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง กาหนดบริเวณพื้นที่เพื่อใช้เป็นสถานที่
ปฏิบัติงานหรือเพื่อประโยชน์อย่างอื่นของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ หรือประกาศกรมทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง กาหนดบริเวณพื้นที่ เพื่อใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติงานหรือเพื่อประโยชน์อย่างอื่น
ของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ
ข้อ 5 ให้ประธานกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติเป็นผู้รักษาการ
ตามระเบียบนี้ และคณะกรรมการมีอานาจตีความ และวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาที่เกิดขึ้นในการบังคับใช้
ระเบียบนี้
หมวด 1
การขอและการใช้พื้นที่
ข้อ 6 หน่ ว ยงานของรั ฐ ประสงค์ จ ะขอใช้ พื้ น ที่ บ างแห่ ง ภายในเขตป่ า สงวนแห่ ง ชาติ
เป็นสถานที่ปฏิบัติงานหรือเพื่อประโยชน์ของรัฐอย่างอื่น ให้ยื่นคาขอตามแบบ ป.ส. ๑๗ ท้ายระเบียบนี้
ต่ อ จั ง หวั ด ท้ อ งที่ ที่ ป่ า นั้ น ตั้ ง อยู่ ห รื อ หน่ ว ยงานที่ อ ธิ บ ดี ก าหนด พร้ อ มด้ ว ยเอกสารหรื อ หลั ก ฐาน
ตามที่ระบุไว้ในใบรับคาขอ
เมื่อได้รับคาขอตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับคาขอออกใบรับคาขอให้แก่ผู้ยื่นคาขอ
ไว้เป็นหลักฐาน และดาเนินการตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของคาขอและเอกสารหรือหลักฐาน
ต่าง ๆ
ในกรณีที่คาขอและเอกสารหรือหลักฐานไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน หากเห็นว่าคาขอไม่ถูกต้อง
หรือยังขาดเอกสารหรือหลักฐานใด ให้ แจ้งผู้ยื่นคาขอทราบทันที ถ้าเป็นกรณีที่สามารถแก้ไขหรือ
เพิ่ ม เติ ม ได้ ใ นขณะนั้ น ให้ แ จ้ ง ให้ ผู้ ยื่ น ค าขอด าเนิ น การแก้ ไ ขหรื อ ยื่ น เอกสารหรื อ หลั ก ฐานเพิ่ ม เติ ม
ให้ครบถ้วน ถ้าเป็นกรณีที่ไม่อาจดาเนินการในขณะนั้น ให้เจ้าหน้าที่บันทึกความบกพร่องและรายการ
เอกสารหรือหลักฐานที่จะต้องยื่นเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กาหนด และให้ผู้ยื่นคาขอลงนามไว้ในบันทึกนั้น
ในกรณี ที่ ผู้ ยื่ น ค าขอไม่ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ค าขอหรื อ ไม่ ส่ ง เอกสารหรื อ หลั ก ฐานเพิ่ ม เติ ม ตามที่
เจ้ า หน้ า ที่ แ จ้ ง ให้ ท ราบหรื อ ตามที่ ป รากฏในบั น ทึ ก ที่ จั ด ท าตามวรรคสาม ให้ เ จ้ า หน้ า ที่ คื น ค าขอ
พร้อมทาหนังสือถึงเหตุแห่งการคืนคาขอให้ทราบด้วย
ผู้ยื่นคาขอจะอุทธรณ์คาสั่งคืนคาขอตามวรรคสี่ ตามกฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติหรือ
ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองหรือจะยื่นคาขอใหม่ก็ได้ตามระยะเวลาที่กฎหมาย
กาหนด
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ในกรณีที่กิจกรรมหรือโครงการใดต้องได้รับอนุญาตหรือปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎหมายอื่น
ให้ผู้ยื่นคาขอปฏิบัติตามกฎหมายอื่นให้แล้วเสร็จก่อนยื่นคาขอ เว้นแต่กรณีที่กฎหมายอื่นกาหนดไว้ว่า
ผู้ยื่นคาขอจะต้องได้รับอนุญาตให้ใช้พื้นที่ก่อน
ข้อ ๗ หน่วยงานของรัฐต้องใช้พื้นที่ตามวัตถุประสงค์และโครงการที่ปรากฏตามประกาศ
เท่านั้น หากมีความจาเป็นจะดาเนินการอื่ นใดนอกเหนือวัตถุประสงค์และโครงการที่ระบุไว้ในประกาศ
หน่วยงานของรัฐต้องแจ้งให้จังหวัดท้องที่ที่ป่านั้นตั้งอยู่เพื่อทราบและให้จังหวัดพิจารณาเสนอกรมต่อไป
หมวด 2
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงือ่ นไข
ข้อ ๘ เมื่อจังหวัดหรือหน่ วยงานที่อธิบดีกาหนด ได้รับคาขอตามข้ อ 6 ให้เสนอคาขอ
ดังกล่าว พร้อมทั้งให้ความเห็นต่อผู้ว่าราชการจังหวัดภายในห้าวันนับตั้งแต่วันที่ได้รับคาขอและเอกสาร
หรือหลักฐานถูกต้องครบถ้วน เพื่อให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งเจ้าหน้าที่ออกไปตรวจสอบสภาพป่าร่วมกับ
เจ้าหน้าที่สานักท้องที่หรือหน่วยงานที่อธิบดีกาหนดภายในยี่สิบห้าวันนับตั้งแต่วันที่ผู้ว่าราชการจังหวัดสั่ง
เว้นแต่มีเหตุจาเป็นไม่อาจตรวจสอบให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้ชี้แจงเหตุผลที่ไม่อาจ
ดาเนินการให้แล้วเสร็จตามกาหนดให้กรมทราบ
ให้เจ้าหน้าที่ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งตามวรรคหนึ่ง รายงานผลการตรวจสภาพป่าตามแบบ
ป.ส. ๑๘ ท้ายระเบียบนี้ พร้อมทั้งให้ความเห็นประกอบการตรวจสภาพป่านั้นต่อจังหวัดหรือหน่วยงาน
ที่อธิบดีกาหนดภายในสิบห้าวัน พร้อมสาเนาแจ้งให้ผู้อานวยการสานักท้องที่ทราบ เพื่อให้ความเห็น
ประกอบการพิจารณาต่อผู้ว่าราชการจังหวัด
ให้ผวู้ ่าราชการจังหวัดตรวจสอบพิจารณาและทาความเห็น พร้อมรวบรวมเอกสารหรือหลักฐาน
เสนอโดยตรงไปยังกรมภายในสิบห้าวันนับตั้งแต่วันที่ได้รับเอกสารหรือหลักฐานครบถ้วน
ข้อ 9 พื้นที่ที่จะประกาศ ต้องอยู่ในหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(๑) ไม่เป็นพื้นที่ป่าซึ่งอยู่ระหว่างการใช้ศึกษาค้นคว้าทางวิชาการป่าไม้
(๒) ไม่ขัดกับมาตรการการใช้ที่ดินในพื้นที่ลุ่มน้า มาตรการการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าชายเลน
และมาตรการการใช้ประโยชน์ทรัพยากรและที่ดินป่าไม้ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ตามที่คณะรัฐมนตรี
ได้มีมติไว้ หรือผู้รับอนุญาตจะต้องปฏิบัติตามมาตรการที่คณะรัฐมนตรีได้กาหนดไว้
(3) ไม่เป็นพื้นที่ที่ประกาศให้เป็นพื้นที่ชุ่มน้าระดับนานาชาติ ระดับชาติ ระดับท้องถิ่น และ
พื้นที่ชุ่มน้าที่มีความสาคัญระหว่างประเทศ หรือพื้นที่แกนกลาง (Core Area) ของพื้นที่สงวนชีวมณฑล
(4) ไม่อยู่ในเขตพื้นที่ป่าชายเลนอนุรักษ์ พื้นที่คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พื้นที่
ที่จะใช้มาตรการในการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการบริหารจัดการ
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รวมทั้งไม่อยู่ในพื้นที่ที่เป็นระบบนิเวศและทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่
ที่มีความสาคัญและมีความโดดเด่นควรแก่การอนุรักษ์

เลม่ ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๘๙ ง

หนา้ ๔
ราชกิจจานุเบกษา

๑๗ เมษายน ๒๕๖๓

(5) ไม่ขัดกับมาตรการที่กาหนดในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมตามกฎกระทรวงหรือประกาศ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(6) ไม่ขัดกับมาตรการที่กฎหมายอื่นกาหนดไว้เป็นพื้นที่สงวนคุ้มครอง และอนุรักษ์
กรณีโครงการที่ไม่อยู่ในหลักเกณฑ์แต่มีวัตถุประสงค์อันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติและ
ประชาชนโดยส่วนรวมในด้านเศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคง และการพัฒนาประเทศอย่างแท้จริง
ซึ่งมีความจาเป็นและไม่อาจหลีกเลี่ยงไปใช้พื้นที่อื่นได้ และเป็นกิจกรรมที่สามารถควบคุมผลกระทบต่อ
ระบบนิเวศได้ ให้ดาเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข และมติคณะรัฐมนตรีที่กาหนด
ข้อ 1๐ เงื่ อ นไขที่ แ นบท้ า ยประกาศให้ ใ ช้ ต ามแบบที่ ก าหนดไว้ ท้ า ยระเบี ย บนี้ ในกรณี ที่
คณะกรรมการเห็นสมควรกาหนดเงื่อนไขให้ผู้ใช้พื้นที่ปฏิบัติเพิ่มเติม ให้ระบุไว้ในเงื่อนไขแนบท้ายประกาศ
ข้อ ๑๑ เมื่ อ มี ก ารประกาศตามระเบี ย บนี้ แ ล้ ว ให้ อ ธิ บ ดี พิ จ ารณาสั่ ง เจ้ า หน้ า ที่ อ อกไป
ดาเนินการตรวจสอบและติดตามผลการปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตอย่างสม่าเสมอ
หมวด 3
เอกสารประกอบการขออนุญาตและการรับรอง
ข้อ 1๒ เอกสารที่ใช้ประกอบการขออนุญาต มีดังนี้
(๑) ค าขอใช้ พื้ น ที่ ข องส่ ว นราชการหรื อ หน่ ว ยงานของรั ฐ ภายในเขตป่ า สงวนแห่ ง ชาติ
ตามมาตรา 13/1 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(๒) รายละเอี ย ดโครงการที่ ข อเข้ า ท าประโยชน์ วั ต ถุ ป ระสงค์ ลั ก ษณะการด าเนิ น งาน
ของโครงการ ผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการ แนวทางการบริหารและการจัดการโครงการ รายละเอียด
งบประมาณที่ได้รับ พร้อมแผนผังและแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน
(3) รายละเอียดสภาพป่าเบื้องต้นที่จะขออนุญาตเข้าทาประโยชน์ ทั้งทางกายภาพและชีวภาพ
(4) หนังสือแสดงว่าเป็นผู้ที่ได้รับมอบอานาจให้ดาเนินการแทนหน่วยงานของรัฐ
(5) แผนที่ แ สดงภู มิ ป ระเทศ มาตราส่ ว น ๑:๕๐,๐๐๐ และแผนที่ ภ าพถ่ า ยทางอากาศ
มาตราส่วนตามความเหมาะสม พร้อมแผนที่สังเขปแสดงบริเวณพื้นที่ที่ขอใช้ประโยชน์และพื้นที่ข้างเคียง
ที่ติดต่อกับพื้นที่ที่ขอ
(6) เอกสารหลั ก ฐานที่ แ สดงผลการพิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบจากสภาองค์ ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่ป่านั้นตั้งอยู่
(7) กรณีโครงการหรือกิจการที่เข้าข่ายจะต้องจัดทารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
หรือรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นหรืออื่น ๆ ให้แนบหนังสือแจ้งผลการพิจารณาให้ความเห็นชอบ
สาหรับโครงการหรือกิจการที่เข้าข่ายจะต้องจัดทารายการข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมให้แนบรายงานข้อมูล
ดังกล่าวด้วย
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(8) รายงานเหตุ ผ ลและความจ าเป็ นในการขอใช้ ป ระโยชน์ (กรณี พื้ น ที่ ม ากกว่ า ยี่ สิ บ ไร่)
ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากปลัดกระทรวงหรือผู้บัญชาการเหล่าทัพแล้วแต่กรณี
(9) บันทึกยินยอมแก้ไขปัญหาราษฎร
(10) หากเป็น พื้ น ที่ ต ามประกาศหรื อหนังสื ออนุญาตเดิม ของรายอื่ นที่ยั งไม่ สิ้นอายุ ต้องมี
หนังสือแสดงความยินยอมให้ใช้พื้นที่ของผู้ใช้พื้นที่หรือผู้รับอนุญาตเดิม
(11) กรณีการขอใช้พื้นที่ที่ตามประกาศเดิมสิ้นอายุ ให้แนบหลักฐานแสดงว่าที่ผ่านมาผู้ใช้พื้นที่
ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขแนบท้ายประกาศหรือไม่ และได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(12) เอกสารหรือหลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี)
หมวด 4
การพิจารณาและการออกประกาศ
ข้อ 1๓ การพิจารณาพื้น ที่เพื่อใช้ เป็นสถานที่ สาหรับปฏิบัติงานหรือเพื่อประโยชน์ข องรั ฐ
อย่างอื่นให้พิจารณาจานวนเนื้อที่แต่ละคาขอตามความจาเป็นแก่การใช้พื้นที่และความเหมาะสมกับ
ศักยภาพพื้น ที่ต ามแต่ละวัต ถุประสงค์แ ละโครงการ เมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มีลักษณะต้องห้ า ม
ตามข้อ 9 ให้ออกประกาศได้ตามที่กรมเห็นสมควรหรือจนกว่าจะหมดความจาเป็น
ข้อ ๑๔ ประกาศให้ ใ ช้ ต ามแบบ ป.ส. ๑๙ - ๑ และ ป.ส. ๑๙ - ๒ ท้ า ยระเบี ย บนี้
แล้วแต่กรณี
ประกาศตามวรรคหนึ่งนั้น ให้ส่งมอบประกาศดังกล่าวแก่หน่วยงานของรัฐผู้ใช้พื้นที่จานวน
1 ฉบับ และให้ปิดประกาศ ณ ที่ว่าการอาเภอ ที่ทาการองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ที่ทาการกานัน
และที่ทาการผู้ใหญ่บ้านในท้องที่ที่ป่าสงวนแห่งชาตินั้นตั้งอยู่ อย่างน้อยแห่งละ 1 ฉบับ รวมทั้ง
ให้ประกาศในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ไปพร้อมกันด้วย
ข้อ ๑๕ หน่วยงานของรัฐจะขอใช้พื้นที่ภายในบริเวณเดียวกันกับพื้นที่ตามประกาศเดิมหรือ
พื้ น ที่ ที่ มี ก ารอนุ ญาตอยู่ เดิม ต้ อ งได้รับความยิ นยอมจากผู้ ใ ช้พื้ นที่ หรือผู้ รับ อนุญาตเดิมและเป็น ไป
ตามหลักเกณฑ์ที่อธิบดีกาหนด
ข้อ ๑๖ เมื่อการขอใช้พื้นที่ตามประกาศเดิมสิ้นอายุ ให้ผู้ใช้พื้นที่เดิมมีสิทธิยื่นคาขอล่วงหน้า
ไม่ น้ อ ยกว่ า หนึ่ ง ร้ อ ยแปดสิ บ วั น ก่ อ นวั น ที่ ป ระกาศสิ้ น อายุ และต้ อ งอยู่ ใ นหลั ก เกณฑ์ ต ามข้ อ ๙
ให้ พิ จ ารณาผลการปฏิ บั ติ ต ามเงื่ อ นไขของผู้ ใ ช้ พื้ น ที่ ว่ า ที่ ผ่ า นมาได้ มี ก ารปฏิ บั ติ ต ามเงื่ อ นไขถู ก ต้ อ ง
ครบถ้วนหรือไม่ แล้วให้พิจารณาและจัดทาความเห็นเสนออธิบดีเป็นผู้พิจารณาอนุญาตโดยความเห็นชอบ
คณะกรรมการ
กรณีผู้ใช้พื้นที่เดิมไม่ยื่นคาขอภายในกาหนดตามวรรคแรก ให้ผู้ที่มีความประสงค์จะใช้ประโยชน์
พื้นที่ดังกล่าว สามารถยื่นคาขอตามข้อ 6 ได้
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ข้อ ๑๗ การเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ ให้ผู้ใช้พื้นที่ยื่นคาขอตามข้อ 6 เพื่อให้
จังหวัดท้องที่หรือหน่วยงานที่อธิบดีกาหนด ตรวจสอบการดาเนินการของผู้ใช้พื้นที่ แล้วให้พิจารณาและ
จัดทาความเห็นเสนออธิบดีเป็นผู้พิจารณาอนุญาตโดยความเห็นชอบคณะกรรมการ โดยให้ออกประกาศ
ฉบับใหม่มีอายุเท่าที่เหลืออยู่ของประกาศฉบับเดิม
ข้อ ๑๘ กรณีมีการเปลี่ยนชื่อหน่วยงานของรัฐ ให้ผู้ใช้พื้ นที่มีหนังสือแสดงความประสงค์
ขอเปลี่ยนชื่อต่อกรม และให้กรมนาเรื่องเสนอคณะกรรมการเพื่อโปรดทราบ และให้ออกประกาศ
ฉบับใหม่มีอายุเท่าที่เหลืออยู่ของประกาศฉบับเดิม
หมวด 5
เบ็ดเตล็ด
ข้อ ๑๙ ประกาศกาหนดให้ใช้พื้นที่ที่ออกตามความในมาตรา 13 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติ
ป่ า สงวนแห่ ง ชาติ พ.ศ. 2507 และที่ แ ก้ไ ขเพิ่ ม เติ ม และมาตรา 13/1 แห่ ง พระราชบัญญัติ
ป่าสงวนแห่งชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2559 ที่ได้ออกประกาศก่อนระเบียบนี้ใช้บังคับให้ถือว่าเป็นประกาศ
ที่ออกตามระเบียบนี้จนกว่าจะหมดอายุตามประกาศ
ข้อ ๒๐ บรรดาคาขอที่ได้ยื่นไว้ตามระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขในการใช้พื้นที่เป็น สถานที่ปฏิบัติงาน หรือเพื่อประโยชน์อย่างอื่นของส่วนราชการหรือ
องค์การของรัฐภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2548 และตามระเบียบคณะกรรมการพิจารณา
การใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ว่าด้วยการกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการใช้
พื้นที่เป็นสถานที่ปฏิบัติงาน หรือเพื่อประโยชน์อย่างอื่นของส่ว นราชการ หรือองค์การของรัฐ และ
การอนุ ญ าตให้ เ ข้ า ท าประโยชน์ ห รื อ อยู่ อ าศั ย ในพื้ น ที่ ป่ า ชายเลนที่ อ ยู่ ใ นเขตป่ า สงวนแห่ ง ชาติ
พ.ศ. 2562 ให้ถือว่าเป็นคาขอตามระเบียบนี้ และให้พิจารณาให้ใช้พื้นที่ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด
ในระเบียบนี้ กรณีที่คาขอดังกล่าวมีข้อแตกต่างไปจากคาขอตามระเบียบนี้ ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับคาขอ
มีอานาจสั่งให้แก้ไขเพิ่มเติมหรือให้ส่งหลักฐานเพิ่มเติมได้เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖3
จตุพร บุรุษพัฒน์
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
ประธานกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ

1
ใบรับคำขอใช้พื้นที่ของส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำนของรัฐภำยในเขตป่ำสงวนแห่งชำติ

ตำมมำตรำ 13/1 แห่งพระรำชบัญญัติป่ำสงวนแห่งชำติ พ.ศ. 2507 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
เลขที่รับ.....................
วันที่รับ.....................
ชื่อผู้ยื่นคำขอ...........................................................................................................................................
เลขประจำตัวประชำชน/เลขประจำตัวผู้เสียภำษี
ใบรับคำขอนี้ ออกไว้เพื่อเป็นหลักฐำนว่ำ กรมได้รับคำขอไว้เรียบร้อยแล้ว และจะดำเนินกำร
พิจำรณำต่อไป เมื่อได้รับหลักฐำนครบถ้วน โดยท่ำนได้ยื่นหลักฐำนไว้ ดังนี้
1. แบบคำขอ
2. รำยละเอียดโครงกำรที่ขอเข้ำทำประโยชน์ วัตถุประสงค์ ลักษณะกำรดำเนินงำนของ
โครงกำร ผู้ได้รับประโยชน์จำกโครงกำร แนวทำงกำรบริหำรและกำรจัดกำรโครงกำรรำยละเอียดงบประมำณ
พร้อมแบบแปลนแผนผัง และแผนกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน
3. รำยละเอียดสภำพป่ำเบื้องต้นที่จะขออนุญำตเข้ำทำประโยชน์ ทั้งทำงกำยภำพและชีวภำพ
4. แผนที่ แสดงภู มิป ระเทศ มำตรำส่ วน ๑:๕๐,๐๐๐ และแผนที่ภ ำพถ่ำยทำงอำกำศ
มำตรำส่วนตำมควำมเหมำะสม พร้อมแผนที่สังเขป แสดงบริเวณพื้นที่ที่ขอใช้ประโยชน์และพื้นที่ข้ำงเคียงที่
ติดต่อกับพื้นที่ที่ขอ
5. หนังสือแสดงว่ำเป็นผู้ที่ได้รับมอบอำนำจให้ดำเนินกำรแทนหน่วยงำนของรัฐ
6. เอกสำรหลักฐำนที่แสดงผลกำรพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบจำกสภำองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่ป่ำนั้นตั้งอยู่
7. กรณี โครงกำรหรื อ กิจ กำรที่ เข้ ำข่ ำยจะต้ อ งจั ด ท ำรำยงำนกำรประเมิ น ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม หรือรำยงำนผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นหรืออื่น ๆ ให้แนบหนังสือแจ้งผลกำรพิจำรณำให้ควำม
เห็นชอบ สำหรับโครงกำรหรือกิจกำรที่เข้ำข่ำยจะต้องจัดทำรำยกำรข้อมูลด้ำนสิ่งแวดล้อมให้แนบรำยงำนข้อมูล
ดังกล่ำวด้วย
8. บันทึกยินยอมแก้ไขปัญหำรำษฎร
9. รำยงำนเหตุผลและควำมจำเป็นในกำรขอใช้ประโยชน์ (กรณีพื้นที่มำกกว่ำ ยี่สิบไร่) ซึ่ง
ได้รับควำมเห็นชอบจำกปลัดกระทรวงหรือผู้บัญชำกำรเหล่ำทัพแล้วแต่กรณี
10. หำกเป็นพื้นที่ตำมประกำศหรือหนังสืออนุญำตเดิมของรำยอื่นที่ยั งไม่สิ้นอำยุ ต้องมี
หนังสือยินยอมให้ใช้พื้นที่ของผู้ใช้พื้นที่หรือผู้รับอนุญำตเดิม
๑1. กรณีกำรขอใช้พื้นที่ เมื่อประกำศเดิมสิ้นอำยุ ให้แนบหลักฐำนแสดงว่ำที่ผ่ำนมำผู้ใช้
พื้นที่ได้ปฏิบัติตำมเงื่อนไขแนบท้ำยประกำศหรือไม่ และได้ปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม และมำตรกำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
๑2. เอกสำรหรือหลักฐำนอื่น ๆ (ถ้ำมี)
เจ้ำหน้ำที่ได้ตรวจสอบหลักฐำนแล้ว ปรำกฏว่ำ
เอกสำรหลักฐำนครบถ้วนถูกต้อง จำนวน.............................แผ่น
เอกสำรหลักฐำนไม่ครบถ้วน ตำมข้อ.........................................................
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ให้ผู้ยื่นคำขอส่งเอกสำรหลักฐำนเพิ่มเติม ภำยในวันที่........................................................................เวลำทำกำร
ในกรณี ที่ ผู้ยื่ น คำขอไม่แก้ไขเพิ่มเติมคำขอหรือไม่ส่งเอกสำรหรือหลั กฐำนเพิ่มเติมตำมที่เจ้ำหน้ำที่กำหนด
ให้ดำเนินกำรตำมข้อ 6 วรรคสำม
ทั้งนี้ ได้แจ้งและมอบใบรับคำขอให้ผู้ยื่นคำขอทรำบ เพื่อดำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
ลงชื่อ.....................................................ผู้ยื่นคำขอ
(.................................................)

ลงชือ่ ..............................................เจ้ำหน้ำที่ผู้รับคำขอ
(...............................................)
................................................หน่วยงำนผู้รับคำขอ
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ป.ส. 17
คำขอใช้พื้นที่ของส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำนของรัฐภำยในเขตป่ำสงวนแห่งชำติ
ตำมมำตรำ 13/1 แห่งพระรำชบัญญัติป่ำสงวนแห่งชำติ พ.ศ. 2507 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-------------------------------------เขียนที่ .......................................................
วันที่...........เดือน...........................พ.ศ.........................
ส่วนรำชกำร/หน่วยงำนของรัฐ ชื่อ............................................................................................
เลขประจำตัวผู้เสียภำษี.........................................................................................................................................
ตั้งอยู่เลขที่..................ถนน..........................ตำบล/แขวง............................อำเภอ/เขต.......................................
จังหวัด..................................................................................................................................................................
โดย........................................................................ตำแหน่ง..................................................................................
ได้รับมอบหมำยให้เป็นผู้ลงชื่อในคำขอ อยู่เลขที่..........................ถนน.................................................................
ตำบล/แขวง..........................................อำเภอ/เขต.................................................จังหวัด..................................
โทร..........................................................................................
ขอยื่นคำขอต่อ..........................................................................................................................
ดังมีข้อควำมต่อไปนี้
ข้อ 1. ส่วนรำชกำร/หน่วยงำนของรัฐ ชื่อ.................................................................................
มีควำมประสงค์จะขอใช้พื้นที่ เพื่อ.......................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
มีกำหนดเวลำ ............ปี ภำยในเขตป่ำสงวนแห่งชำติ ป่ำ...................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ตำบล...............................................อำเภอ..................................................จังหวัด.............................................
เนื้อที่.....................ไร่...............งำน..................ตำรำงวำ โดยมีอำณำเขตดังนี้
ด้ำนทิศเหนือ...............จด.........................................วัดได้......................................เมตร
ด้ำนทิศตะวันออก........จด.........................................วัดได้......................................เมตร
ด้ำนทิศใต้....................จด..........................................วัดได้......................................เมตร
ด้ำนทิศตะวันตก..........จด..........................................วัดได้......................................เมตร
ข้อ 2. เพื่อประโยชน์ในกำรพิจำรณำคำขอใช้พื้นที่ ผู้ยื่นคำขอหรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมำยจะ
เป็นผู้นำเจ้ำหน้ำที่ออกไปตรวจสภำพป่ำในพื้นที่ที่ขอ ตำมวัน เวลำ ที่เจ้ำหน้ำที่นัดหมำยและจะเป็นผู้อำนวย
ควำมสะดวกแก่เจ้ำหน้ำที่ที่ออกไปตรวจสภำพป่ำ
ข้อ 3. เมื่อได้รับควำมเห็นชอบให้ใช้พื้นที่ตำมที่กรม ได้ประกำศกำหนดบริเวณพื้นที่ ให้เข้ำใช้
ประโยชน์ภำยในเขตป่ำสงวนแห่งชำติแล้ว ส่วนรำชกำร/หน่วยงำนของรัฐชื่อ.............................................................
ขอรับรองว่ำจะปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยป่ำสงวนแห่งชำติ กฎหมำยว่ำด้วยป่ำไม้ และตำมเงื่อนไขที่ระบุไว้ใน
ประกำศกำหนดพื้นที่ดังกล่ำวให้ถูกต้องทุกประกำร และเมื่อมีข้อสงสัยในกำรปฏิบัติตำมระเบียบและกฎหมำย
จะต้องสอบถำมเจ้ำหน้ำที่ก่อนดำเนินกำรทุกครั้ง
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ข้อ 4. พร้อมกับคำขอนี้ ได้แนบเอกสำรหรือหลักฐำนต่ำง ๆ ดังนี้
4.1 รำยละเอียดโครงกำรที่ขอเข้ำทำประโยชน์ วัตถุประสงค์ ลักษณะกำรดำเนินงำน
ของโครงกำร ผู้ ได้ รั บ ประโยชน์ จ ำกโครงกำร แนวทำงกำรบริห ำรและกำรจั ด กำรโครงกำรรำยละเอี ย ด
งบประมำณ พร้อมแบบแปลนแผนผัง และแผนกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน
4.2 รำยละเอียดสภำพป่ำเบื้องต้นที่จะขออนุญำตเข้ำทำประโยชน์ ทั้งทำงกำยภำพและ
ชีวภำพ
4.3 แผนที่แสดงภูมิประเทศ มำตรำส่วน ๑:๕๐,๐๐๐ และแผนที่ภำพถ่ำยทำงอำกำศ
มำตรำส่วนตำมควำมเหมำะสม พร้อมแผนที่สังเขปแสดงบริเวณพื้นที่ที่ขอใช้ประโยชน์และพื้นที่ข้ำงเคียงที่
ติดต่อกับพื้นที่ที่ขอ
4.4 หนังสือแสดงว่ำเป็นผู้ที่ได้รับมอบอำนำจให้ดำเนินกำรแทนหน่วยงำนของรัฐ
4.5 เอกสำรหลักฐำนที่แสดงผลกำรพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบจำกสภำองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่ป่ำนั้นตั้งอยู่
4.6 กรณี โครงกำรหรือกิ จกำรที่ เข้ ำข่ ำยจะต้ องจั ดท ำรำยงำนกำรประเมิ นผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม หรือรำยงำนผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นหรืออื่น ๆ ให้แนบหนังสือแจ้งผลกำรพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ
สำหรับโครงกำรหรือกิจกำรที่เข้ำข่ำยจะต้องจัดทำรำยกำรข้อมูลด้ำนสิ่งแวดล้อมให้แนบรำยงำนข้อมูลดังกล่ำวด้วย
4.7 รำยงำนเหตุผลและควำมจำเป็นในกำรขอใช้ประโยชน์ (กรณีพื้นที่มำกกว่ำยี่สิ บไร่)
ซึ่งได้รับควำมเห็นชอบจำกปลัดกระทรวงหรือผู้บัญชำกำรเหล่ำทัพแล้วแต่กรณี
4.8 หำกเป็น พื้นที่ตำมประกำศหรือหนังสืออนุญำตเดิมของรำยอื่นที่ยังไม่สิ้นอำยุ
ต้องมีหนังสือยินยอมให้ใช้พื้นที่ของผู้ใช้พื้นที่หรือผู้รับอนุญำตเดิม
4.9 กรณีกำรขอใช้พื้นที่ที่ตำมประกำศเดิมสิ้นอำยุ ให้แนบหลักฐำนแสดงว่ำที่ผ่ำนมำ
ผู้ ใช้ พื้ น ที่ ได้ ป ฏิ บั ติ ต ำมเงื่อ นไขแนบท้ ำยประกำศหรือ ไม่ และได้ ป ฏิ บั ติ ต ำมมำตรกำรป้ อ งกั น และแก้ ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมำตรกำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.10 บันทึกยินยอมแก้ไขปัญหำรำษฎร
4.11 เอกสำรหรือหลักฐำนอื่น ๆ (ถ้ำมี).................................................................
(ลงชื่อ) ............................................ผู้ยื่นคำขอ
(.........................................)
หมำยเหตุ

ได้รับค่ำธรรมเนียมแบบพิมพ์คำขอจำกผู้ยื่นคำขอแล้ว ตำมใบเสร็จรับเงิน ฉบับที่.............
เล่มที่...................ลงวันที่.................เดือน....................................พ.ศ. .............................
(ลงชื่อ)......................................ผู้รับคำขอ
(.........................................)

5

ป.ส. 18
รำยงำนกำรตรวจสภำพป่ำที่ส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำนของรัฐขอใช้พื้นที่ภำยในเขตป่ำสงวนแห่งชำติ
ตำมมำตรำ 13/1 แห่งพระรำชบัญญัติป่ำสงวนแห่งชำติ พ.ศ. 2507 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
----------------๑. ชื่อหน่วยงำนผู้ขอ
๒. วัน เดือน ปี ที่ทำกำรตรวจสภำพป่ำ (ให้ระบุวัน เดือน ปี ที่เข้ำทำกำรตรวจสภำพป่ำ
และวัน เดือน ปี ที่ตรวจสภำพป่ำเสร็จสิ้น)
๓. ชื่อป่ำ (ให้ระบุว่ำพื้นที่ที่ขออยู่ในเขตป่ำสงวนแห่งชำติ กำหนดโดยกฎกระทรวง หรือตำม
กฎหมำยใด ให้คัดสำเนำพร้อมทั้งแผนที่ท้ำยกฎกระทรวง ประกอบด้วย)
๔. ที่ตั้งของพื้นที่ ให้ระบุว่ำตั้งอยู่ในหมู่ที่ ตำบล อำเภอ และจังหวัดใด พร้อมกับระบุค่ำพิกัด
ด้วยเครื่อง GPS (WGS 84) แสดงบริเวณที่ประกำศทุกด้ำนในแผนที่แสดงภูมิประเทศ มำตรำส่วน ๑:๕๐,๐๐๐
แผนที่ภำพถ่ำยทำงอำกำศ (ออร์โธสี) มำตรำส่วนตำมควำมเหมำะสม ให้เห็นได้ชัดเจน ระบุหมำยเลขระวำง
รวมทั้งแสดงจุดที่ตั้งและพื้ น ที่ข้ำงเคีย งในแผนที่ท้ำยกฎกระทรวงที่กำหนดป่ำนั้นให้ เป็นป่ำสงวนแห่ งชำติ,
แผนที่แสดงกำรจำแนกเขตกำรใช้ป ระโยชน์ทรัพยำกรและที่ดินป่ำไม้, แผนที่แสดงชั้นคุณ ภำพลุ่มน้ำ และ
ถ้ำเป็นป่ำชำยเลนให้แสดงในแผนที่กำรจำแนกเขตกำรใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ป่ำชำยเลนด้วย พร้อมแนบไฟล์
ดิจิทัลแผนที่ทุกประเภทพร้อมภำพถ่ำยมำด้วย)
๕. เนื้อที่ (ให้ระบุเป็นไร่ งำน และตำรำงวำ)
6. อำณำเขตและเขตติดต่อพื้นที่ที่ขอ (ให้แสดงอำณำเขตและเขตติดต่อไว้ทุกด้ำนให้ชัดเจน
ว่ำทิศไหนจดอะไร เช่น ภูเขำ ลำห้วย หรือติดต่อกับอะไร มีควำมกว้ำง ยำว ด้ำนละเท่ำใด และแสดงด้วยว่ำ
พื้นที่ข้ำงเคียงมีผู้ใดเป็นเจ้ำของหรือผู้ครอบครองและเป็นที่ของรัฐประเภทใด เช่น ให้เช่ำหรือละทิ้งมีสภำพป่ำ
อย่ำงใด)
7. ลักษณะภูมิประเทศ (ให้ระบุว่ำเป็นที่รำบ เนินเขำ ภูเขำหรือที่ลุ่ม มีควำมลำดชัน และสูง
จำกระดับทะเลประมำณเท่ำใด มีชนิดดินและหินเป็นประเภทใด อยู่ในพื้นที่ลุ่มน้ำตำมมติคณะรัฐมนตรีและ
ชั้นคุณภำพใด มีลำห้วยอะไรไหลผ่ำนหรือไม่ ถ้ำมี ไหลลงสู่ลำน้ำที่สำคัญอะไรบ้ำง เป็นระยะทำงประมำณเท่ำใด)
8. ชนิดของป่ำและสภำพป่ำ (ให้ระบุว่ำเป็นป่ำชนิดใด มีสภำพอย่ำงไร ถ้ำเสื่อมโทรมให้ระบุ
ด้วยว่ำเนื่องจำกเหตุใด)
8.1 ระบุชนิด/ประเภทป่ำ (โปรดกำเครื่องหมำย √)
o ป่ำบก ประเภทป่ำ...........................
o ป่ำชำยเลน
o ป่ำชำยหำด
o ป่ำพรุ
o ป่ำอื่นๆ ระบุ....................................
8.2 ระบุสภำพควำมเสื่อมโทรมของพื้นที่ป่ำตำมข้อ 8.1
o เสื่อมโทรมโดยคิดเป็นร้อยละ.............................ของพื้นที่ป่ำที่ขออนุญำต
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9. พันธุ์ไม้ที่ขึ้นอยู่ (ให้ระบุว่ำกำรแพร่พันธุ์เป็นไปตำมธรรมชำติหรือไม่ ดีเลวอย่ำงไร ชนิด
ของพันธุ์ไม้ที่สำคัญและไม่สำคัญมีปริมำณมำกน้อยเพียงใด ให้ทำกำรสำรวจทั่วทั้งพื้นที่ ที่ขออนุญำต หรือให้ทำ
กำรสำรวจโดยวิธีทำแปลงตัวอย่ำง แบบ Line Plot Survey กระจำยทั่วทั้งพื้นที่ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 5 ของพื้นที่ที่ขอ
แล้วจัดทำบัญชีแสดงชนิดและขนำดของไม้ยืนต้นที่มีขนำดควำมโตตั้งแต่ 50 เซนติเมตรขึ้นไปวัดโดยรอบลำต้น
ตรงที่สูง 1.30 เมตร พร้อมกับแผนที่แสดงบริเวณที่นับไม้ด้วย)
กรณี ป่ ำชำยเลน ให้ ท ำกำรส ำรวจโดยวิ ธี ท ำแปลงตั ว อย่ ำง แบบ Line Plot Survey วำง
แนวตั้งฉำกกับชำยฝั่งให้กระจำยทั่วทั้งพื้นที่ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 5 ของพื้นที่ที่ขอ กรณีพื้นที่ไม่มำกกว่ำ 5 ไร่ ให้
ทำกำรสำรวจทั่วทั้งพื้นที่แต่ละแนววำงแปลงขนำด 10 x 10 เมตร ต่อเนื่องไปจนสุดพื้นที่ แล้วจัดทำบัญชีแสดง
ชนิด จำนวนและขนำดของไม้ยืนต้น (Tree) ทุกชนิดที่มีควำมโตตั้งแต่ 15 เซนติเมตรขึ้นไป โดยวัดรอบลำต้นตรงที่
สูง 1.30 เมตร ส ำหรับไม้สกุลโกงกำงให้วัดเหนื อคอรำก 20 เซนติเมตร ทั้งนี้ ให้ระบุชนิด จำนวน ของไม้หนุ่ ม
(Sapling) กล้ำไม้ (Seedling) และบั นทึกชนิดของไม้พื้นล่ำงและไม้อิงอำศัยที่พบไว้ในบัญชี พร้อมกับแผนที่
แสดงแนวทำกำรสำรวจระบุพิกัด GPS แปลงแรกและแปลงสุดท้ำยของแต่ละแนวด้วย
10. สิ่ งแวดล้อมข้ ำงเคี ยง (ให้ ระบุ ว่ ำอยู่ ห่ ำงจำกหมู่ บ้ ำน วัด ส ำนั ก สงฆ์ ถนน ฯลฯ เป็ น
ระยะทำงประมำณเท่ำใด)
11. กำรอนุรักษ์ป่ำ (ให้ระบุว่ำเป็นเขตอุทยำนแห่งชำติ วนอุทยำน หรือเขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำ
เขตห้ำมล่ ำสั ตว์ป่ำ หรือเป็ นพื้น ที่เตรียมกำรประกำศอุทยำนแห่ งชำติหรือเขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำ หรือพื้นที่
ปลู กสร้ำงสวนป่ ำของรัฐ หรือไม่ ไม่เป็ นพื้นที่ป่ำซึ่งอยู่ระหว่ำงกำรดำเนิ นกำรใช้ศึกษำค้นคว้ำทำงวิชำกำรป่ำไม้
ไม่ เป็ น พื้ น ที่ ที่ ป ระกำศให้ เป็ น พื้ น ที่ ชุ่ ม น้ ำระดั บ นำนำชำติ ระดั บ ชำติ ระดั บ ท้ อ งถิ่ น และพื้ น ที่ ชุ่ ม น้ ำที่ มี
ควำมสำคัญระหว่ำงประเทศ หรื อพื้นที่แกนกลำง (Core Area) ของพื้นที่สงวนชีวมณฑล ไม่อยู่ในเขตพื้นที่
ป่ำชำยเลนอนุรักษ์ พื้นที่คุ้มครองทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง พื้นที่ที่จะใช้มำตรกำรในกำรป้องกันกำรกัด
เซำะชำยฝั่ง ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง รวมทั้งไม่อยู่
ในพื้นที่ที่เป็นระบบนิเวศและทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งที่มีควำมสำคัญและมีควำมโดดเด่นควรแก่กำร
อนุรักษ์ ไม่ขัดกับมำตรกำรที่กำหนดในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมตำมกฎกระทรวงหรือประกำศกระทรวง
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม)
12. อันตรำยที่มีต่อป่ำนี้ (ให้ระบุภัยจำกธรรมชำติ เช่น สัตว์ แมลงหรือจำกกำรกระทำของ
มนุษย์ มีมำกน้อยเพียงใด หรือไม่ หำกประกำศแล้ว จะมีผลในทำงระงับยับยั้งภัยที่จะเกิดขึ้นได้บ้ำงหรือไม่มำก
น้อยเพียงใด)
13. กำรใช้ประโยชน์ในพื้นที่ (ให้ระบุว่ำบริเวณใกล้เคียงหรือแห่งเดียวกับที่ขอนี้ เคยมีกำร
ประกำศหรื อ อนุ ญ ำตหรื อ อนุ มั ติ ให้ ผู้ ใดท ำกำรใด เมื่ อ วั น เดื อ น ปี ใด เป็ น พื้ น ที่ ป ลู ก สร้ำ งสวนป่ ำของรั ฐ
เขตแหล่งแร่เพื่อกำรทำเหมืองตำมกฎหมำยว่ำด้วยแร่ พื้นที่แหล่งซำกดึกดำบรรพ์ที่อยู่ภำยใต้บังคับกฎหมำยว่ำ
ด้วยกำรคุ้มครองซำกดึกดำบรรพ์ หรือไม่ ถ้ำเคยมีกำรอนุญำตและกำรอนุญำตนั้นยังมีอำยุอยู่ให้ระบุว่ำ มีอยู่กี่
รำยและหมดอำยุเมื่อใด ให้แสดงไว้ในแผนที่ตำมข้อ 4 ด้วย)
14. ควำมเห็นผู้ตรวจสภำพป่ำ (ให้พิจำรณำว่ำ ถ้ำประกำศกำหนดเป็นบริเวณพื้นที่ให้ส่วน
รำชกำรหรือหน่วยงำนของรัฐเข้ำใช้ป ระโยชน์แล้ว จะได้รับประโยชน์อย่ำงไรบ้ำง และป่ำไม้จะได้รับควำม
เสียหำยมำกน้อยเพียงใด หรือจะได้ประโยชน์แก่ป่ำไม้เพิ่มขึ้นอย่ำงไร เป็นไปตำมระเบียบกรมป่ำไม้ที่เกี่ยวข้อง
กับกำรอนุญำตใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่ำสงวนแห่งชำติ กฎหมำย หรือมติคณะรัฐมนตรีหรือไม่ พร้อมกับแนบ
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ภำพถ่ำยสีแสดงพื้ นที่ที่ทำกำรสำรวจ โดยถ่ำยตรงกลำงแปลงและกระจำยออกไปทั้ง 8 ทิศ ไม่น้อยกว่ำ 9
ภำพประกอบด้วย)
(ลงชื่อ)..........................................ผู้นำตรวจสภำพป่ำ
(...........................................)
ตำแหน่ง................................................
(ลงชื่อ)...........................................ผู้ตรวจสภำพป่ำ
(...........................................)
ตำแหน่ง................................................
(ลงชื่อ)...........................................ผู้ตรวจสภำพป่ำ
(...........................................)
ตำแหน่ง................................................
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ป.ส. 19 - 1

ประกำศกรมป่ำไม้
เรื่อง กำหนดบริเวณพื้นที่ให้ส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำนของรัฐ
เข้ำใช้ประโยชน์ภำยในเขตป่ำสงวนแห่งชำติ
ฉบับที่.........../...........
-----------------------------------อำศัยอำนำจตำมควำมในมำตรำ 13/1 แห่งพระรำชบัญญัติป่ำสงวนแห่งชำติ พ.ศ. 2507
ซึ่งแก้ไขเพิ่ มเติมโดยพระรำชบั ญญั ติป่ ำสงวนแห่ งชำติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2559 อธิบ ดีกรมป่ ำไม้ โดยควำม
เห็นชอบของคณะกรรมกำรพิจำรณำกำรใช้ประโยชน์ในเขตป่ำสงวนแห่งชำติ เมื่ อวันที่..………………………………
เดือน....................พ.ศ....................…...ออกประกำศไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 กำหนดให้ส่วนรำชกำร/หน่วยงำนของรัฐ ชื่อ.................................................................
ตั้งอยู่ในท้องที่ตำบล/แขวง...........................................................อำเภอ/เขต......................................................
จังหวัด....................................เข้ำใช้ประโยชน์ภำยในเขตป่ำสงวนแห่งชำติ ป่ำ....................................................
ในท้องที่ตำบล..................................................................อำเภอ................................................จังหวัด...............
เพื่อ.......................................................................................................................................................................
เนื้อที่ ...............ไร่............งำน..............ตำรำงวำ ตั้งแต่วันที่..................เดือน.........................พ.ศ.......................
จนถึงวัน ที่ .....................เดือน..................................พ.ศ. .........................ตำมแผนที่พร้อมบัญ ชีระบุค่ำพิกัด
แนบท้ำยประกำศนี้ โดยมีอำณำเขตดังต่อไปนี้
ทิศเหนือ
จด...........................................วัดได้........................................เมตร
ทิศตะวันออก จด...........................................วัดได้........................................เมตร
ทิศใต้
จด.......................................... วัดได้........................................เมตร
ทิศตะวันตก
จด...........................................วัดได้........................................เมตร
ข้อ 2 ส่วนรำชกำร/หน่วยงำนของรัฐที่ ได้รับควำมเห็นชอบให้เข้ำใช้พื้นที่ภำยในเขตป่ำสงวน
แห่งชำติตำมข้อ 1 จะต้องปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขแนบท้ำยประกำศนี้
ประกำศ ณ วันที่...........เดือน................................พ.ศ................
(ลงชื่อ)....................................................
(............................................)
อธิบดีกรมป่ำไม้
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ป.ส. 19 - 2

ประกำศกรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง
เรื่อง กำหนดบริเวณพื้นที่ให้ส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำนของรัฐ
เข้ำใช้ประโยชน์ภำยในเขตป่ำสงวนแห่งชำติ
ฉบับที่.........../...........
-----------------------------------อำศัยอำนำจตำมควำมในมำตรำ 13/1 แห่งพระรำชบัญญัติป่ำสงวนแห่งชำติ พ.ศ. 2507
ซึ่ ง แก้ ไขเพิ่ มเติ มโดยพระรำชบั ญ ญั ติ ป่ ำสงวนแห่ งชำติ (ฉบั บที่ 4) พ.ศ. 2559 ประกอบมำตรำ 19 แห่ ง
พระรำชบัญญัติส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง พ.ศ. 2558 อธิบดีกรมทรัพยำกร
ทำงทะเลและชำยฝั่ง โดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรพิจำรณำกำรใช้ประโยชน์ในเขตป่ำสงวนแห่งชำติ
เมือ่ วันที่..……………………เดือน...................................พ.ศ.............................…...ออกประกำศไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 กำหนดให้ส่วนรำชกำร/หน่วยงำนของรัฐ ชื่อ..................................................................
ตั้งอยู่ในท้องที่ตำบล/แขวง...........................................................อำเภอ/เขต......................................................
จังหวัด...........................................เข้ำใช้ประโยชน์ภำยในเขตป่ำสงวนแห่งชำติ ป่ำ.............................................
..............................................................................................ในท้องที่ตำบล.........................................................
อำเภอ................................................จังหวัด.........................................เพื่อ........................................................
เนื้อที่ ...............ไร่............งำน..............ตำรำงวำ ตั้งแต่วันที่..................เดือน............................พ.ศ....................
จนถึงวันที่.................เดือน................................พ.ศ. .........................ตำมแผนที่พร้อมบัญชีระบุค่ำพิกัดแนบ
ท้ำยประกำศนี้ โดยมีอำณำเขตดังต่อไปนี้
ทิศเหนือ
จด...........................................วัดได้........................................เมตร
ทิศตะวันออก จด...........................................วัดได้........................................เมตร
ทิศใต้
จด...........................................วัดได้........................................เมตร
ทิศตะวันตก
จด...........................................วัดได้........................................เมตร
ข้อ 2 ส่วนรำชกำร/หน่วยงำนของรัฐที่ ได้รับควำมเห็นชอบให้เข้ำใช้พื้นที่ภำยในเขตป่ำสงวน
แห่งชำติตำมข้อ 1 จะต้องปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขแนบท้ำยประกำศนี้
ประกำศ ณ วันที่...........เดือน................................พ.ศ....................
(ลงชื่อ)..............................................
(.....................................)
อธิบดีกรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง
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เงื่อนไขแนบท้ำยประกำศกรม..............................
ให้ส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำนของรัฐ ที่ได้เข้ำใช้ประโยชน์ภำยในเขตป่ำสงวนแห่งชำติ
ตำมประกำศกรม..................................................................................เรื่อง กำหนดบริเวณพื้นที่ให้ส่วนรำชกำร
หรือหน่วยงำนของรัฐ เข้ำใช้ประโยชน์ภำยในเขตป่ำสงวนแห่งชำติ ฉบับที่ …………………/………………..…........
ลงวันที่............................................เดือน.....................................พ.ศ………………….………. ปฏิบัติตำมเงื่อนไข
ดังต่อไปนี้
1. ต้องไม่ กระทำกำรหรือยินยอมให้ ตัวแทน คนงำน หรือลูกจ้ำง กระทำกำรหรือ
ละเว้น กระท ำกำรใด ๆ ให้ เป็ น กำรเสื่ อ มเสี ยแก่ ส ภำพป่ ำไม้ ห รือ ของป่ ำนอกเขตพื้ น ที่ ที่ ป ระกำศก ำหนด
หำกมีกำรกระทำผิดกฎหมำย ผู้ใช้พื้นที่ต้องรับโทษตำมที่กฎหมำยบัญญัติไว้สำหรับควำมผิดนั้นด้วย
2. ต้องปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยป่ำสงวนแห่งชำติ กฎหมำยว่ำด้วยป่ำไม้ กฎหมำย
ว่ำด้วยกำรส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง และกฎหมำยอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจน
กฎกระทรวง ข้อกำหนด ประกำศ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือเงื่อนไข ซึ่งออกตำมกฎหมำยดังกล่ำว ทั้งที่ใช้อยู่ใน
ขณะนี้และที่จะประกำศใช้บังคับต่อไป ซึ่งทำงรำชกำรได้แจ้งให้ทรำบเพื่อปฏิบัติแล้ว
3. ต้องจัดทำหลั กเขตหรือเครื่องหมำย เป็นกำรแสดงแนวเขตพื้ นที่ที่ ได้ ประกำศ
ไว้ ทุ ก ด้ำนให้ เห็ น ได้ อย่ ำงชั ด เจน ส ำหรั บ กรณี พื้ น ที่ ที่ ไม่ มีแ นวเขตชั ด เจน ให้ ป ลู ก ต้ น ไม้ ช นิ ดพั น ธุ์ท้ องถิ่ น
ที่เหมำะสมเป็ น แนวเขตให้ ชัดเจน และต้อ งจัดท ำป้ ำยถำวร ติด ไว้ใกล้ เส้ นทำง ณ จุดที่ ผ่ ำนเข้ำพื้ นที่ ที่ ได้
ประกำศให้เห็นได้ชัดเจน ขนำดไม่น้อยกว่ำ 120x240 เซนติเมตร โดยระบุข้อควำมไว้ที่ป้ำยว่ำ “กรม.................
อนุญำตให้………………………..…………เข้ำใช้ประโยชน์ภำยในเขตป่ำสงวนแห่งชำติ ป่ำ............................... ท้องที่
ตำบล.............อำเภอ..................จั งหวัด......................แห่ งนี้ ต ำมกฎหมำยว่ำด้ ว ยป่ ำสงวนแห่ งชำติ แล้ ว
เพื่อ..................................เนื้อที่.........ไร่..........งำน..........ตำรำงวำ ตั้งแต่วันที่......เดือน.....พ.ศ. .......เป็นต้นไป
(จนถึงวันที่........เดือน.......พ.ศ. ............)” ให้แล้วเสร็จภำยในกำหนด 30 วัน นับจำกวันที่ได้รับประกำศ
4. ต้องใช้ พื้ นที่ ตำมประกำศและเป็ นไปตำมวัตถุประสงค์ หรือกิ จกำรที่ ขอใช้ เท่ ำนั้ น
จะนำไปใช้ในวัตถุประสงค์หรือกิจกำรอื่นมิได้
หำกมีควำมประสงค์จะก่อสร้ำงสิ่งปลูกสร้ำงถำวร หรือมีแผนจะดำเนินกิจกำรใด ๆ
เพิ่มเติมในพื้นที่ทปี่ ระกำศ ต้องแจ้งเป็นลำยลักษณ์อักษรให้กรมทรำบ และให้อธิบดีให้ควำมเห็นชอบก่อน
5. ต้องยิน ยอมให้ เจ้ำหน้ำที่เข้ำไปตรวจสอบกำรปฏิบัติตำมเงื่อนไขกำรใช้พื้นที่ที่
ประกำศได้ในวัน และเวลำรำชกำร และผู้ใช้พื้นที่ต้องเป็นผู้นำตรวจ หำกผู้ใช้พื้นที่ไม่สำมำรถนำเจ้ำหน้ำที่
ตรวจสอบด้วยตนเองได้ ต้องมอบอำนำจเป็นหนังสือให้ผู้หนึ่งผู้ใดเป็นผู้ดำเนินกำรแทน โดยผู้ใช้พื้นที่หรือผู้รับ
มอบอำนำจจะต้องอำนวยควำมสะดวกตำมควรแก่กรณี และให้ปฏิบัติ ตำมที่เจ้ำหน้ำที่ผู้มีอำนำจได้สั่งเป็น
หนังสือให้ปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตำมเงื่อนไขที่กำหนดไว้
6. ต้องคอยสอดส่องตรวจตรำระมัดระวังมิให้มีกำรบุกรุกในพื้นที่ที่ ประกำศ ถ้ำมีกำร
กระทำอันเป็นควำมผิดตำมกฎหมำยว่ำด้วยป่ำสงวนแห่งชำติ กฎหมำยว่ำด้วยป่ำไม้ หรือกฎหมำยอื่นที่เกี่ยวข้อง
ผู้ใช้พื้นที่ต้องแจ้งให้เจ้ำหน้ำที่ทรำบทันที หำกเจ้ำหน้ำที่ตรวจพบว่ำมีควำมเสียหำยเกิดขึ้นโดยที่ผู้ใช้ พื้นที่ควรจะ
ทรำบ แต่ ล ะเลยมิ ได้ แจ้ งให้ ท รำบ ผู้ ใช้ พื้ น ที่ จ ะต้ องรับ ผิ ด ชอบด้ว ย และต้อ งมี กำรด ำเนิ น กำรฟื้ น ฟู ดู แ ล
บำรุงรักษำพื้นที่ให้กลับคืนมำดังเดิมให้มำกที่สุด
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กรณี ถ้ำมีกำรกระทำอันเป็นควำมผิดตำมกฎหมำยข้ำงต้น ให้ผู้ใช้พื้นที่แจ้งเจ้ำหน้ำที่
ตำมกฎหมำยพร้อมหลักฐำนยืนยันกำรแจ้งที่ชัดเจนเป็นลำยลักษณ์อักษรหรือวิธีกำรอื่นใด และหำกเจ้ำหน้ำที่
ตรวจพบว่ำมีควำมเสียหำยเกิดขึ้นโดยที่ผู้ใช้ พื้นที่ควรจะทรำบ แต่ละเลยมิได้แจ้งให้ทรำบ ผู้ใช้พื้นที่จะต้อง
รับผิดชอบด้วย
7. ต้องดำเนินกำรเอง ในกรณีที่จำเป็นอำจมอบหมำยให้ผู้หนึ่งผู้ใดเป็นผู้ดำเนินกำร
แทนได้แต่ถ้ำเกิดควำมเสียหำยใด ๆ ขึน้ ผู้ใช้พื้นทีต่ ้องรับผิดชอบในฐำนะเป็นผู้ดำเนินกำรเองทั้งสิ้น
8. ในกรณีที่กรมมีควำมจำเป็นต้องใช้พื้นที่ดังกล่ำวบำงส่วน หรือทั้งหมด ผู้ใช้พื้นที่
ต้องยินยอมให้ยกเลิกกำรใช้พื้นที่ที่ประกำศได้โดยไม่เรียกร้องค่ ำชดเชยหรือค่ำเสียหำยใด ๆ ทั้งสิ้น ซึ่งกรม
จะแจ้งให้ผู้ใช้พื้นที่ทรำบก่อนไม่น้อยกว่ำ 180 วัน และผู้ใช้พื้นที่ต้องเคลื่อนย้ำยทรัพย์สินหรือสิ่งก่อสร้ำงออก
จำกพื้นที่ที่ประกำศให้เสร็จสิ้นภำยใน 90 วัน นับจำกวันที่กรมระบุวันที่จะเข้ำใช้พื้นที่ดังกล่ำวนั้น หรือมอบให้
กรมดูแลต่อไป
9. เมื่อครบกำหนดอำยุกำรให้ใช้พื้นที่ตำมประกำศฉบับนี้ หรือถูกยกเลิกกำรให้ใช้
พื้นที่ที่ประกำศ ให้ผู้ใช้พื้นที่เคลื่อนย้ำยทรัพย์สินหรือสิ่งก่อสร้ำงของผู้ใช้พื้นที่ออกจำกพื้นที่ที่ประกำศให้เสร็จ
สิ้นภำยใน 90 วัน นับแต่วันที่ครบอำยุหรือวันที่ถูกยกเลิกกำรให้ใช้พื้นที่
10. หำกผู้ใช้พื้นที่ไม่ดำเนินกำรตำมวัตถุประสงค์นับแต่วันที่ได้ ป ระกำศเกินกว่ำ
3 ปี จะถือว่ำไม่ประสงค์ที่จะใช้ประโยชน์อีกต่อไป ทั้งนี้ หำกยังมีควำมจำเป็นที่จะใช้อยู่ขอให้ชี้แจงเหตุผลด้วย
11. ต้องรำยงำนผลกำรปฏิบัติตำมเงื่อนไข ภำยใน ๑๘๐ วัน นับจำกวันที่ได้รับ
ประกำศ หำกไม่ส ำมำรถดำเนิ น กำรให้ แล้ ว เสร็จ ผู้ ใช้พื้ น ที่ ต้อ งทำหนังสื อ ชี้แจงเหตุผ ลควำมจำเป็น และ
ให้ ขยำยระยะเวลำออกไปอีก ๑๘๐ วัน หลั งจำกนั้นให้ รำยงำนผลกำรปฏิบัติตำมเงื่อนไขเป็นประจำทุกปี
ในตลอดระยะเวลำทีใ่ ช้พื้นที่
12. ให้ ผู้ ใช้ พื้ นที่ จัดสรรงบประมำณ เพื่ อเป็ นค่ ำใช้จ่ ำยในกำรปลู กป่ ำทดแทนเพื่ อ
กำรอนุรักษ์หรือรักษำสภำพแวดล้อมของพื้นที่ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ มกรำคม ๒๕๕๖ หรืองบอื่น ๆ
๑3. กรณี กำรดำเนิ นกำรตำมโครงกำรที่ ใช้พื้ น ที่ ไม่เต็ มจำนวนพื้ น ที่ ที่ ให้ ใช้ หรือ
เมื่อได้ตรวจสอบแล้วเห็ นว่ำ มีพื้นที่ที่ไม่จำเป็นต้องใช้ประโยชน์อี กต่อไป ผู้ใช้พื้นที่ต้องคืนพื้นที่ดังกล่ำวให้
กรมทันที
๑4. หำกเกิดปั ญหำกำรร้องเรียนอันเกี่ยวเนื่องจำกวัตถุประสงค์หรือกิจกำรที่ ให้ใช้
พื้นที่ ผู้ ใช้ พื้ นที่ ต้องดำเนิ น กำรแก้ไขปั ญ หำในทั นที และหำกตรวจสอบพบว่ำมีเหตุอัน เชื่อได้ว่ำก่อให้ เกิ ด
ผลกระทบและควำมเสียหำยอย่ำงร้ำยแรง ให้พักใช้กำรใช้พื้นที่ตำมระเบียบและกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
๑5. ผู้ใช้พื้นที่ควรให้ควำมร่วมมือกับชุมชนโดยรอบพื้นที่ตำมสมควรแก่กรณี บำรุง
ดูแลรักษำสภำพป่ำ ป้องกันและควบคุมไฟป่ำในบริเวณที่ได้ ประกำศ และบริเวณติดต่อใกล้เคียงตำมควำม
เหมำะสม
16. ผู้ใช้พื้นที่ต้องมีแผนกำรใช้ประโยชน์สำหรับเป็นพื้นที่สีเขียวในพื้นที่ที่มีศักยภำพ
ที่สำมำรถดำเนินกำรได้ หรือตำมควำมเหมำะสม และจะต้องดูแลรักษำและมีกำรปลูกป่ำเพิ่มให้เหมำะสมตำม
ศักยภำพของพื้นที่ที่ให้ใช้
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๑๗. ให้ผู้ใช้พื้นที่มีกำรจัดกำรระบบน้ำทิ้ง น้ำเสีย ขยะ สิ่งปฏิกูล ให้มีระบบคัดแยก
ขยะและจัดกำรขยะให้ถูกหลักสุขำภิบำล
๑8. ผู้ใช้พื้นที่ต้องปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ
มำตรกำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่กำหนดไว้ในรำยงำนกำรประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม /
รำยงำนผลกระทบสิ่ งแวดล้ อมเบื้ อ งต้น / รำยกำรข้อมูล ด้ำนสิ่งแวดล้อม อย่ำงเคร่งครัด (สำหรับกรณีส่ วน
รำชกำรขอใช้พื้นที่ในเขตป่ำอนุรักษ์เพิ่มเติม (Zone C))
19. หำกกรมหรือหน่วยงำนที่อธิบดีกำหนด ออกไปตรวจสอบกำรดำเนินกำรตำม
เงื่อนไข แล้วพบว่ำผู้ใช้พื้นที่ไม่ปฏิบัติตำมเงื่อนไขอันอำจเป็นกำรเสียหำยอย่ำงร้ำยแรง ขอสงวนสิทธิที่จะระงับ
กำรอนุญำต และไม่พิจำรณำกำรอนุญำตในครั้งต่อไป
20. หำกผู้ใช้พื้นที่ไม่ปฏิบัติตำมเงื่อนไขในประกำศจนเกิดควำมเสียหำยขึ้น และเมื่อ
เจ้ำหน้ำที่แจ้งให้ผู้ใช้พื้นที่ทรำบและปฏิบัติตำมเงื่อนไขแล้วยังไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตำมเงื่อนไขตำมเวลำที่เจ้ำหน้ำที่
กำหนด อธิบดีอำจสั่งพักกำรให้ใช้พื้นที่หรืออธิบดีโดยคณะกรรมกำรพิจำรณำกำรใช้ประโยชน์ในเขตป่ำสงวน
แห่ งชำติ สั่ งยกเลิ ก กำรให้ ใช้พื้ น ที่ ที่ป ระกำศให้ เข้ำใช้ป ระโยชน์ ภ ำยในเขตพื้ น ที่เสี ยก็ได้ โดยผู้ ใช้พื้ น ที่จ ะ
ฟ้องร้องเรียกค่ำเสียหำยในกรณีใด ๆ มิได้
21. เงื่อนไขอื่น ๆ (ถ้ำมี)
(ลงชื่อ)............................................ผู้อนุญำต
(..............................................)
อธิบดีกรม....................
(ลงชื่อ)............................................ผู้ใช้พื้นที่
(.........................................)

