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ระเบียบคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ
ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขออนุญาตและการอนุญาตให้ทาการปลูกสร้าง
สวนป่าหรือปลูกไม้ยนื ต้นภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๖๓
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 13/8 (3) และมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวน
แห่งชาติ พ.ศ. 2507 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2559
คณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวน
แห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขออนุญาตและการอนุญาตให้ทาการปลูกสร้างสวนป่า
หรือปลูกไม้ยืนต้นภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๓”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ ยกเลิกระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการอนุญาตให้ทาการปลูกสร้างสวนป่าหรื อ
ปลูกไม้ยืนต้นภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2548
บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ และคาสั่งอื่นใด ในส่วนที่กาหนดไว้แล้วในระเบียบนี้หรือซึ่งขัด
หรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ 4 ในระเบียบฉบับนี้
“กรม” หมายความว่า กรมป่าไม้ หรือกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง แล้วแต่กรณี
“อธิบดี” หมายความว่า อธิบดีกรมป่าไม้ หรืออธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
แล้วแต่กรณี
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวน
แห่งชาติ
“ผู้ ยื่ น ค าขอ” หมายความว่ า ส่ ว นราชการหรื อ หน่ว ยงานของรัฐ บุ ค คลธรรมดา หรือ
นิ ติบุคคลที่ขออนุ ญาตทาการปลูกสร้างสวนป่าหรือปลูกไม้ยืนต้นภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ และ
ให้หมายความรวมถึงบุคคลที่รัฐหรือหน่วยงานของรัฐจัดให้เข้าทาประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวน
แห่งชาติ
“คาขอ” หมายความว่า คาขออนุญาตทาการปลูกสร้างสวนป่าหรือปลูกไม้ยืนต้นภายใน
เขตป่าสงวนแห่งชาติ
“ผู้รับอนุ ญาต” หมายความว่า ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ บุคคลธรรมดา หรือ
นิติบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้เข้าทาการปลูกสร้างสวนป่าหรือปลูกไม้ยืนต้นภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ
และให้หมายความรวมถึงบุคคลที่รัฐหรือหน่วยงานของรัฐจัดให้เข้าทาประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขต
ป่าสงวนแห่งชาติ
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“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
“หน่ วยงานของรัฐ” หมายความว่า ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น
รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และหน่วยงานอื่นของรัฐ
“หนังสืออนุญาต” หมายความว่า หนังสืออนุญาตให้ทาการปลูกสร้างสวนป่าหรือปลูกไม้ยืนต้น
ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ
“ป่าเสื่อมโทรม” หมายความว่า
- กรณีป่าบก พื้น ที่ที่มีไ ม้มีค่าที่มีลักษณะสมบูรณ์เหลืออยู่น้อย และป่านั้นยากที่จะกลับ
ฟื้นคืนดีได้ตามธรรมชาติ โดยมีไม้ขนาดความโตวัดโดยรอบลาต้นตรงที่สูงหนึ่งร้อยสามสิบเซนติเมตร
จากพื้นดิน ตั้งแต่ห้าสิบถึงหนึ่งร้อยเซนติเมตร ขึ้นกระจายอยู่ทั่วพื้นที่ไม่เกินไร่ละแปดต้น หรือมีขนาด
ความโตเกินหนึ่งร้อยเซนติเมตรขึ้นไป ขึ้นกระจายอยู่ทั่วพื้นที่ไม่เกินไร่ละสองต้น
- กรณีป่าชายเลน พื้นที่ที่มีไม้ขนาดความสูงเกินสองเมตรขึ้นไป ขึ้นกระจายอยู่ทั่วพื้นที่ไม่เกิน
ไร่ละหนึ่งร้อยห้าสิบต้นหรือมีไม้ขนาดความโตวัดโดยรอบลาต้นที่สูงหนึ่งร้อยสามสิบเซนติเมตรจากพื้นดิน
สาหรับไม้ทั่วไป หรือตรงเหนือคอรากยี่สิบเซนติเมตรสาหรับไม้สกุลโกงกาง ขนาดความโตตั้งแต่สิบห้า
ถึงห้าสิบเซนติเมตร ขึ้นกระจายอยู่ทั่วพื้นที่ไม่เกินไร่ละห้าสิบต้น หรือมีไม้ขนาดความโตเกินห้าสิบ
เซนติเมตรขึ้นไป ขึ้นกระจายอยู่ทั่วพื้นที่ไม่เกินไร่ละสองต้น หรือพื้นที่ป่าที่มีไม้เข้าหลักเกณฑ์ดังกล่าว
เมื่อรวมกันแล้วต้องมีจานวนไม่เกินไร่ละหนึ่งร้อยต้น
“สวนป่ า ” หมายความว่ า พื้ น ที่ ที่ ไ ด้ ท าการปลู ก และบ ารุ ง รั ก ษาพั น ธุ์ ไ ม้ ที่ มุ่ ง หวั ง การใช้
ประโยชน์จากเนื้อไม้เป็นหลัก รวมถึงประโยชน์ทางอ้อมที่ได้รับจากการปลูกสร้างสวนป่าด้วย
“พืชควบ” หมายความว่า พืชที่ปลูกในสวนป่าควบคู่กับพันธุ์ไม้ที่ปลูก
“ไม้ยืนต้น” หมายความว่า ต้นไม้ขนาดใหญ่ที่มีผลและมีอายุยืนนานสามารถนาเนื้อไม้ไปใช้
ประโยชน์ได้
“ไม้มีค่า” หมายความว่า ไม้ที่มีชื่อตามบัญชีที่อธิบดีประกาศกาหนดให้เป็นไม้มีค่า
ข้อ 5 ให้ประธานกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติเป็นผู้รักษาการ
ตามระเบียบนี้ และคณะกรรมการมีอานาจตีความ และวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาที่เกิดขึ้นในการบังคับใช้
ระเบียบนี้
หมวด 1
การขออนุญาตและการเข้าทาประโยชน์
ข้อ 6 บุคคลใดที่มีความจาเป็นและประสงค์จะขออนุญาตทาการปลูกสร้างสวนป่าหรือ
ปลูกไม้ยืนต้นภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ให้ยื่นคาขอตามแบบ ป.ส. ๒๙ ท้ายระเบียบนี้ต่อจังหวัดท้องที่
ที่ป่านั้นตั้งอยู่หรือหน่วยงานที่อธิบดีกาหนด พร้อมด้วยเอกสารหรือหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบคาขอ
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ในกรณีที่ขออนุญาตเกินหนึ่งร้อยไร่ ให้แนบโครงการที่แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับวัตถุประสงค์
ระยะเวลาเริ่มงาน เป้าหมายของโครงการ และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการลงทุนประกอบด้วย
เมื่อได้รับคาขอตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับคาขอออกใบรับคาขอให้แก่ผู้ยื่นคาขอ
ไว้เป็นหลักฐาน และดาเนินการตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของคาขอและเอกสารหรือหลักฐาน
ต่าง ๆ
ในกรณีที่คาขอและเอกสารหรือหลักฐานไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน หากเห็นว่าคาขอไม่ถูกต้อง
หรือยังขาดเอกสารหรือหลัก ฐานใด 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
เอกสารหรื อหลักฐานที่จะต้องยื่นเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กาหนด และให้ผู้ยื่นคาขอลงนามไว้ใน
บันทึกนั้น
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
เจ้าหน้าที่แจ้งให้ทราบหรือตามที่ปรากฏในบันทึกที่จัดทาตามวรรคสาม ให้เจ้าหน้าที่คื นคาขอพร้อมทา
หนังสือถึงเหตุแห่งการคืนคาขอให้ทราบด้วย
ผู้ยื่นคาขอจะอุทธรณ์คาสั่งคืนคาขอตามวรรคสี่ ตามกฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติหรือ
ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองหรือจะยื่นคาขอใหม่ก็ได้ตามระยะเวลาที่กฎหมาย
กาหนด
ในกรณีที่กิจกรรมหรือโครงการใดต้ องได้รับอนุญาตหรือปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎหมายอื่น
ให้ผู้ยื่นคาขอปฏิบัติตามกฎหมายอื่นให้แล้วเสร็จก่อนยื่นคาขอ เว้นแต่กรณีที่กฎหมายอื่นกาหนดไว้ว่า
ผู้ยื่นคาขอจะต้องได้รับอนุญาตให้ใช้พื้นที่ก่อน
ข้อ ๗ ผู้ยื่นคาขอต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
๑) กรณีบุคคลธรรมดา
ก คุณสมบัติ
(1) มีอายุไม่ต่ากว่ายี่สิบปีบริบูรณ์หรือบรรลุนิติภาวะตามกฎหมาย
(2) มีสัญชาติไทย
ข ลักษณะต้องห้าม
(1) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(2) เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต
(3) เป็ น ผู้ เ คยได้ รั บ โทษจ าคุ ก โดยค าพิ พ ากษาถึ ง ที่ สุ ด ให้ จ าคุ ก ตาม
พระราชบัญญัติ
(4) เป็นผู้เคยปฏิบัติผิดเงื่อนไขในขั้นที่ถูกเพิกถอนการอนุญาต
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๒) กรณีนิติบุคคล
ผู้ยื่นคาขอเป็นนิติบุคคลอื่นซึ่งไม่ใช่ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ นิติบุคคล
นั้นต้องจดทะเบียนในประเทศไทย และผู้ถือหุ้นหรือผู้เป็นหุ้นส่วนของนิติบุคคลนั้น ต้องมีสัญชาติไทย
ไม่น้อยกว่าสองในสามของจานวนผู้ถือหุ้นหรือผู้เป็นหุ้นส่วน และต้องถือหุ้นเกินกว่าครึ่งหนึ่งของจานวน
หุ้นทั้งหมดและผู้มีอานาจลงนามแทนนิติบุคคลต้องมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม 1)
ข้อ ๘ เมื่อจังหวัดหรือหน่วยงานที่อธิบดีกาหนดได้รับคาขอตามข้อ 6 แล้วให้จัดทารายงาน
พร้อมทั้งความเห็นเบื้องต้นเสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดภายในห้าวันนับตั้งแต่วันที่ได้รับคาขอและเอกสาร
หรือหลักฐานถูกต้องครบถ้วน
ข้อ 9 การขออนุ ญ าตและการอนุ ญ าตให้ เ ข้ า ท าประโยชน์ ภ ายในเขตป่ า สงวนแห่งชาติ
ต้องมีวัตถุประสงค์เพื่อทาการปลูกสร้างสวนป่าหรือปลูกไม้ยืนต้นหรือพืชควบเท่านั้น
หมวด 2
วิธีการ หลักเกณฑ์ เงือ่ นไข
ข้อ 10 เมื่ อ ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด ได้ รั บ รายงานตามข้ อ ๘ แล้ ว ให้ สั่ ง เจ้ า หน้ า ที่ อ อกไป
ตรวจสอบสภาพป่าร่วมกับเจ้าหน้าที่สานักท้องที่หรือหน่วยงานที่อธิบดีกาหนดภายในยี่สิบห้าวันนับตั้งแต่
วันที่ผู้ว่าราชการจังหวัดสั่ง เว้นแต่มีเหตุจาเป็นไม่อาจตรวจสอบให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กาหนด
ให้ชี้แจงเหตุผลให้กรมทราบ
ให้ เจ้าหน้ าที่ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งตามวรรคหนึ่งรายงานผลการตรวจสภาพป่าพร้อมทั้ง
ให้ความเห็นประกอบการพิจารณาสภาพป่าต่อผู้ว่าราชการจังหวัดตามแบบ ป.ส. ๓๐ ท้ายระเบียบนี้
ภายในสิบห้าวัน พร้อมสาเนาแจ้งให้ผู้อานวยการสานักท้องที่ให้ความเห็นประกอบการพิจารณาต่อ
ผู้ว่าราชการจังหวัด
ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาและจัดทาความเห็นเสนออธิบดีภายในสิบห้าวันนับตั้งแต่วันที่
ได้รับเอกสารหรือหลักฐานครบถ้วน
ข้อ 11 พื้นที่ที่จะพิจารณาอนุญาตได้ต้องอยู่ในหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(๑) ไม่เป็นพื้นที่ป่าซึ่งอยู่ระหว่างการใช้ศึกษาค้นคว้าทางวิชาการป่าไม้
(๒) ไม่ขัดกับมาตรการการใช้ที่ดินในพื้นที่ลุ่มน้า มาตรการการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าชายเลน
และมาตรการการใช้ประโยชน์ทรัพยากรและที่ดินป่าไม้ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ตามที่คณะรัฐมนตรี
ได้มีมติไว้หรือผู้รับอนุญาตจะต้องปฏิบัติตามมาตรการที่คณะรัฐมนตรีได้กาหนดไว้
(3) ไม่เป็นพื้นที่ที่ประกาศให้เป็นพื้นที่ชุ่มน้าระดับนานาชาติ ระดับชาติ ระดับท้องถิ่น และ
พื้ น ที่ ชุ่ ม น้ าที่ มี ค วามส าคั ญ ระหว่ า งประเทศ หรื อ พื้ น ที่ แ กนกลาง (Core Area) ของพื้ น ที่ ส งวน
ชีวมณฑล
(4) ไม่อยู่ในเขตพื้นที่ป่าชายเลนอนุรักษ์ พื้นที่คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พื้นที่
ที่จะใช้มาตรการในการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการบริหารจัดการ
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ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รวมทั้งไม่อยู่ในพื้นที่ที่เป็นระบบนิเวศและทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่
ที่มีความสาคัญและมีความโดดเด่นควรแก่การอนุรักษ์
(5) ไม่ขัดกับมาตรการที่กาหนดในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมตามกฎกระทรวงหรือประกาศ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(6) ไม่ขัดกับมาตรการที่กฎหมายอื่นกาหนดไว้เป็นพื้นที่สงวนคุ้มครอง และอนุรักษ์
(7) เป็นป่าเสื่อมโทรมตามระเบียบนี้
(8) เป็นสวนป่าที่ปลูก บารุง ดูแล รักษา หรือใช้ประโยชน์โดยหน่วยงานของรัฐอยู่แล้ว
ข้อ 12 เงื่อนไขที่แนบท้ายหนังสืออนุญาตให้ใช้ตามแบบที่กาหนดไว้ท้ายระเบียบนี้ หากมี
เงื่อนไขที่คณะกรรมการเห็ นสมควรกาหนดให้ผู้รับอนุญาตต้องปฏิบัติเพิ่มเติม ให้ระบุไว้ในเงื่อนไข
แนบท้ายหนังสืออนุญาตด้วย
ข้อ ๑3 เมื่อมีการอนุญาตทาการปลูกสร้างสวนป่าหรือปลูกไม้ยืนต้นภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ
ตามระเบียบนี้แล้ว ให้อธิบดีพิจารณาสั่ง เจ้าหน้าที่ออกไปดาเนินการตรวจสอบและติดตามผลการปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขในการอนุญาตอย่างสม่าเสมอ
หมวด 3
เอกสารประกอบการขออนุญาตและการรับรอง
ข้อ 14 เอกสารที่ใช้ประกอบการขออนุญาต มีดังนี้
ก กรณีส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ
(1) ค าขออนุ ญ าตเข้า ท าการปลู กสร้ า งสวนป่า หรือ ปลู ก ไม้ ยื นต้ นภายในเขตป่ าสงวน
แห่งชาติตามมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(2) หนังสือแสดงว่าเป็นผู้ที่ได้รับมอบอานาจให้ดาเนินการแทนหน่วยงานของรัฐ
(3) รายละเอียดโครงการที่ขอเข้าทาประโยชน์ วัตถุประสงค์ ลักษณะการดาเนินงานของ
โครงการ ผู้ไ ด้รับประโยชน์จากโครงการ แนวทางการบริหารและการจัดการโครงการรายละเอียด
งบประมาณ พร้อมแผนผัง และแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน
(4) รายละเอียดสภาพป่าเบื้องต้นที่จะขออนุญาตเข้าทาประโยชน์ ทั้งทางกายภาพและ
ชีวภาพ
(5) แผนที่แสดงภูมิประเทศ มาตราส่วน ๑:๕๐,๐๐๐ และแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ
มาตราส่วนตามความเหมาะสม แสดงบริเวณพื้นที่ที่ขอใช้ประโยชน์และพื้นที่ข้างเคียงที่ติดต่อกับพื้นที่
ที่ขอ
(6) เอกสารหลักฐานที่แสดงผลการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากสภาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่ป่านั้นตั้งอยู่
(7) บันทึกยินยอมแก้ไขปัญหาราษฎร
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(8) กรณี โ ครงการหรื อ กิ จ การที่ เ ข้ า ข่ า ยจะต้ อ งจั ด ท ารายการข้ อ มู ล ด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม
ให้แนบรายงานข้อมูลดังกล่าวด้วย
(9) กรณีการขออนุญาตในพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตเดิมสิ้นอายุ ให้แนบผลการปฏิบัติตาม
เงื่อนไขแนบท้ายหนังสืออนุญาต
(10) หากเป็นพื้นที่อนุญาตเดิมของรายอื่นที่ยังไม่สิ้นอายุ ต้องมีหนังสือแสดงความยินยอม
ให้ใช้พื้นที่ของผู้รับอนุญาตเดิม
(11) เอกสารหรือหลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี)
ข กรณีบุคคลธรรมดา
(1) ค าขออนุ ญ าตเข้า ท าการปลู กสร้ า งสวนป่า หรือ ปลู ก ไม้ ยื นต้ นภายในเขตป่ าสงวน
แห่งชาติตามมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(2) ทะเบี ย นบ้ า น กรณี มี บุ ค คลมายื่ น ค าขอด้ ว ยตนเองให้ น าต้ น ฉบั บ จริ ง มาและ
ให้เจ้าหน้าที่ถ่ายสาเนาเองและให้ผู้ยื่นคาขอรับรองความถูกต้อง
(3) กรณี มี ก ารมอบอ านาจ ให้ แ นบหนั ง สื อ มอบอ านาจพร้ อ มเอกสารประกอบ
ผู้มอบอานาจต้องสาเนาเอกสารและรับรองสาเนามาให้พร้อม
(๔) แผนที่แสดงภูมิประเทศ มาตราส่วน ๑:๕๐,๐๐๐ และแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ
มาตราส่วนตามความเหมาะสม แสดงบริเวณพื้นที่ที่ขอใช้ประโยชน์และพื้นที่ข้ างเคียงที่ติดต่อกับพื้นที่
ที่ขอ
(๕) รายละเอียดโครงการที่ขอเข้าทาประโยชน์ วัตถุประสงค์ ลักษณะการดาเนินงานของ
โครงการ ผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการ ผลตอบแทนโครงการ ระยะเวลาคืนทุน แนวทางการบริหาร
และการจัดการโครงการ พร้อมแผนผัง และแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน
(๖) รายละเอียดสภาพป่าเบื้องต้นที่จะขออนุญาตเข้าทาประโยชน์ ทั้งทางกายภาพและ
ชีวภาพ
(๗) เอกสารหลักฐานที่แสดงผลการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากสภาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่ป่านั้นตั้งอยู่
(๘) กรณีการขออนุญาตในพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตเดิมสิ้นอายุ ให้แนบผลการปฏิบัติตาม
เงื่อนไขแนบท้ายหนังสืออนุญาต
(๙) หากเป็นพื้นที่อนุญาตเดิมของรายอื่นที่ยังไม่สิ้นอายุ ต้องมีหนังสือแสดงความยินยอม
ให้ใช้พื้นที่ของผู้รับอนุญาตเดิม
(1๐) เอกสารหรือหลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี)
ค กรณีนิติบุคคล
(1) ค าขออนุ ญ าตเข้า ท าการปลู กสร้ า งสวนป่า หรือ ปลู ก ไม้ ยื นต้ นภายในเขตป่ าสงวน
แห่งชาติตามมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
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(2) สาเนาทะเบียนบ้านผู้แทนนิติบุคคลที่เป็นผู้ยื่นคาขอ
(3) สาเนาหลักฐานการจดทะเบียนนิติบคุ คล และหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิตบิ ุคคล
(4) กรณี มี ก ารมอบอ านาจ ให้ แ นบหนั ง สื อ มอบอ านาจพร้ อ มเอกสารประกอบ
ผู้มอบอานาจต้องสาเนาเอกสารและรับรองสาเนามาให้พร้อม
(๕) แผนที่แสดงภูมิประเทศ มาตราส่วน ๑:๕๐,๐๐๐ และแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ
มาตราส่วนตามความเหมาะสม พร้อมแผนที่สังเขปแสดงบริเวณพื้นที่ที่ขอใช้ประโยชน์และพื้นที่ข้างเคียง
ที่ติดต่อกับพื้นที่ที่ขอ
(๖) รายละเอียดโครงการที่ขอเข้าทาประโยชน์ วัตถุประสงค์ ลักษณะการดาเนินงาน
ของโครงการ ผู้ไ ด้รับประโยชน์ จากโครงการ ผลตอบแทนโครงการ ระยะเวลาคืนทุน แนวทาง
การบริหารและการจัดการโครงการ พร้อมแผนผัง และแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน
(๗) รายละเอี ยดสภาพป่าเบื้อ งต้นที่ จ ะขออนุญ าตเข้าท าประโยชน์ ทั้ ง ทางกายภาพ
และชีวภาพ
(๘) เอกสารหลักฐานที่แสดงผลการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากสภาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่ป่านั้นตั้งอยู่
(๙) กรณีการขออนุญาตในพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตเดิมสิ้นอายุ ให้แนบผลการปฏิบัติตาม
เงื่อนไขแนบท้ายหนังสืออนุญาต
(1๐) หากเป็นพื้นที่อนุญาตเดิมของรายอื่นที่ยังไม่สิ้นอายุ ต้องมีหนังสือแสดงความยินยอม
ให้ใช้พื้นที่ของผู้รับอนุญาตเดิม
(1๑) เอกสารหรือหลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี)
หมวด 4
การอนุญาต
ข้อ 15 การอนุญาตให้ทาการปลูกสร้างสวนป่าหรือปลูกไม้ยืนต้นภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ
ให้พิจารณาอนุญาตในจานวนพื้นที่แต่ละราย ครั้งละไม่เกินหนึ่งพันไร่ หากเกินหนึ่งพันไร่ ต้องได้รับอนุมัติ
จากคณะรัฐมนตรี และให้มีกาหนดระยะเวลาการอนุญาตไม่เกินสามสิบปี
กรณีได้รับอนุญาตให้ปลูกไม้ยืนต้น ผู้รับอนุญาตจะต้องยื่น คาขออนุญาตเก็บหาของป่าภายใน
เขตป่าสงวนแห่งชาติ ตามความในมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507
และที่แก้ไขเพิ่มเติม หรือดาเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ ตามพระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ. 2535
และที่แก้ไขเพิ่มเติมตามแต่กรณี
ข้อ ๑๖ การอนุ ญ าตให้ ใ ช้ ห นั ง สื อ อนุ ญ าตตามแบบ ป.ส. ๓๑ - ๑ และป.ส. ๓๑ - ๒
ท้ายระเบียบนี้ แล้วแต่กรณี
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ข้อ 1๗ การขออนุญาตในพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตเดิมสิ้นอายุ ให้ผู้รับอนุ ญาตเดิมมีสิทธิยื่นคาขอ
ล่ว งหน้ าไม่น้อยกว่าหนึ่ งร้อยแปดสิบวันก่อนวันที่หนังสืออนุญาตสิ้นอายุ และต้องอยู่ในหลักเกณฑ์
ตามข้อ 11 และให้พิจารณาผลการปฏิบัติตามเงื่อนไขของผู้รับอนุญาตว่า ที่ผ่านมาได้มีการปฏิบัติตาม
เงื่อนไขถูกต้องครบถ้วนหรือไม่แล้วให้พิจารณาและจัดทาความเห็นเสนออธิบดีเป็นผู้พิจารณาอนุญาต
โดยความเห็นชอบคณะกรรมการ
กรณีผู้รับอนุญาตเดิมไม่ยื่นคาขอภายในกาหนดตามวรรคแรก ให้ผู้ที่มีความประสงค์จะใช้
ประโยชน์ในพื้นที่ดังกล่าว สามารถยื่นคาขอตามข้อ 6 ได้
ข้อ 1๘ การเปลี่ ย นแปลงหรื อ เพิ่ ม เติมวั ต ถุป ระสงค์ ให้ ผู้ รั บ อนุ ญาตยื่ นค าขอตามข้ อ 6
เพื่อให้จังหวัดท้องที่หรือหน่วยงานที่อธิบดีกาหนด ตรวจสอบการดาเนินการของผู้รับอนุญาตว่า ได้มีการ
ปฏิบัติตามเงื่อนไขถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ แล้วให้พิจารณาและจัดทาความเห็นเสนออธิบดี ให้อธิบดี
เป็นผู้พิจารณาอนุญาต โดยความเห็น ชอบของคณะกรรมการ โดยให้ออกหนังสืออนุญาตฉบับใหม่
มีอายุเท่าที่เหลืออยู่ของหนังสืออนุญาตเดิม
ข้อ 1๙ การเปลี่ยนชื่อผู้รับอนุ ญาต ที่มีการเปลี่ยนตัวผู้รับอนุญาตในกรณีผู้ยื่นคาขอเป็น
บุคคลธรรมดาหรือกรรมการในกรณีผู้ยื่นคาขอเป็นนิติบุคคล ให้ผู้ยื่นคาขอยื่นคาขอตามข้อ 6 เพื่อให้
จังหวัดท้องที่หรือหน่วยงานที่อธิบดีกาหนด ตรวจสอบการดาเนินการของผู้รับอนุญาตว่าได้มีการปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขถูกต้องครบถ้วนหรือไม่แล้วให้พิจารณาและจัดทาความเห็นเสนออธิบดีเป็นผู้พิจารณาอนุญาต
โดยความเห็นชอบคณะกรรมการ โดยให้ออกหนังสืออนุญาตฉบั บใหม่มีอายุเท่าที่เหลืออยู่ของหนังสือ
อนุญาตเดิม
การเปลี่ ย นชื่ อ ผู้ รั บ อนุ ญ าต ที่ ไ ม่ มี ก ารเปลี่ ย นตั ว ผู้ รั บ อนุ ญ าตในกรณี ผู้ ยื่ น ค าขอเป็ น
บุคคลธรรมดาหรือกรรมการในกรณีผู้ยื่นคาขอเป็นนิติบุคคลให้ผู้รับอนุญาตมีหนังสือแสดงความประสงค์
ขอเปลี่ยนชื่อต่อกรม และให้กรมนาเรื่องเสนอคณะกรรมการทราบ
ข้อ ๒๐ การให้ เ ช่ า หรื อ รั บ ช่ ว งสิ ท ธิ์ แ ห่ ง หนั ง สื อ อนุ ญ าตตามระเบี ย บนี้ จ ะกระท ามิ ไ ด้
แต่ ใ นกรณี ที่ ผู้ รั บ อนุ ญ าตถึ ง แก่ ค วามตาย และทายาทหรื อ ผู้ จั ด การมรดกประสงค์ จ ะกระท าการ
ตามหนังสืออนุญาตนั้นต่อไป ให้ยื่นคาขอตามข้อ 6 ภายในกาหนดเก้าสิบวัน นับจากวันที่ผู้รับอนุญาต
ถึงแก่ความตาย หากพ้นกาหนดนี้แล้วทายาทหรือผู้จัดการมรดกยังมิได้ยื่นคาร้องขอรับอนุญาตให้ถือว่า
สิ้ น สุ ด การอนุ ญ าตนั้ น เว้ น แต่ ก รณี ที่ มี เ หตุ สุ ด วิ สั ย อธิ บ ดี โ ดยความเห็ น ชอบของคณะกรรมการ
จะพิจารณาผ่อนผันเป็นราย ๆ ไปก็ได้
กรณีนิติบุคคลเลิกกิจการให้แจ้งเจ้าหน้าที่ทราบ เพื่อพิจารณายกเลิกการอนุญาตต่อไป
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หมวด 4
เบ็ดเตล็ด
ข้อ ๒๑ ค่าธรรมเนียมหนังสืออนุญาต ค่าภาคหลวง และค่าบารุงป่า ให้เรียกเก็บตามอัตรา
ที่กาหนดไว้โดยกฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม
เมื่อผู้ยื่นคาขอชาระค่าธรรมเนียมภายในเวลาที่กาหนดแล้ว ให้เจ้าหน้าที่ดาเนินการออกหนังสือ
อนุญาตให้กับผู้ยื่นคาขอ หากไม่ชาระค่าธรรมเนียมภายในเวลาที่กาหนด ให้เจ้าหน้าที่แจ้งการไม่ออก
หนังสืออนุญาตให้ผู้ยื่นคาขอทราบ
ข้อ 2๒ เมื่อผู้รับอนุ ญาตประสงค์จะทาไม้ที่ปลูกไว้เพื่อนาไปใช้ประโยชน์ ให้ยื่นเรื่องราว
ต่อหน่ วยงานที่อธิบดีกาหนดเพื่อออกใบอนุญาตทาไม้ให้แก่ผู้รับอนุญาตเป็นอันดับแรก โดยให้ผู้รับ
อนุญาตชาระค่าภาคหลวง ตามอัตราที่กาหนดในกฎกระทรวง หรือดาเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขตามพระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมตามแต่กรณี
ข้อ 2๓ กรณีที่ไม่สามารถอนุญาตให้ผู้ยื่นคาขอเข้าทาประโยชน์ตามระเบียบนี้ได้ด้วยเหตุใด ๆ
ก็ดี ให้อธิบดีแจ้งเหตุผลให้ผู้ยื่นคาขอทราบโดยไม่ชักช้า พร้อมแจ้งสิทธิอุทธรณ์ให้ผู้ยื่นคาขอทราบ
ข้อ 2๔ ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ทาการปลูกสร้างสวนป่าหรือปลูกไม้ยืนต้นอยู่ก่อนแล้วให้ถือว่า
ยังคงได้รับอนุญาต และให้ถือปฏิบัติตามระเบียบนี้ต่อไปเพียงเท่ากาหนดอายุของหนังสืออนุญาตนั้น
ข้อ 2๕ ภายในพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตให้ทาการปลูกสร้างสวนป่าหรือปลูกไม้ยืนต้น ถ้าปรากฏ
ว่ามีไม้ขึ้นอยู่กีดขวางการดาเนินงานตามแผนการที่ได้กาหนดไว้ ให้ผู้รับอนุญาตจัดทาแผนทาไม้เพิ่มเติม
เท่าที่จาเป็นแล้วแจ้งแผนการทาไม้เพิ่มเติมให้คณะกรรมการทราบก่อนที่จะทาไม้ออก
ข้อ 2๖ บรรดาไม้ที่ได้ทาออกตามข้อ 24 ที่ใช้ประโยชน์ได้ ให้ถือว่ายังเป็นของรัฐ ห้ามมิให้
ทาลายหรือสุมเผาไม้ทิ้งเป็นอันขาด ผู้รับอนุญาตจะต้องรักษาไว้มิให้สูญหายหรือเสียหายและให้เป็น
หน้าที่ของจังหวัดท้องที่ป่านั้นหรือหน่วยงานที่อธิบดีกาหนด ตรวจทาบัญชีประทับตราตามลักษณะ
ของไม้ที่จะนาไปใช้ประโยชน์ ยกเว้นไม้ฟืนไม่ต้องประทับตรา และเสนอจาหน่ายให้แก่ผู้รับอนุญาต
ในอัตราสองเท่าค่าภาคหลวงสาหรับไม้กระยาเลยหรือไม้ฟืน และสามเท่าค่าภาคหลวงสาหรับไม้สัก
ถ้าผู้รับอนุญาตไม่รับซื้อให้ทาการประมูลจาหน่ายตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุต่อไป
ข้อ 2๗ บรรดาคาขอที่ได้ยื่นไว้ตามระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาต
ให้ทาการปลูกสร้างสวนป่าหรือปลูกไม้ยืนต้นภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2548 ที่ออกตามความ

เลม่ ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๘๙ ง

หนา้ ๓๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๗ เมษายน ๒๕๖๓

ในมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ให้ถือว่า
เป็นคาขอตามระเบียบนี้ และให้พิจารณาอนุญาตตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในระเบียบนี้ และกรณีที่คาขอ
ดังกล่าวมีข้อแตกต่างไปจากคาขอตามระเบียบนี้ ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับคาขอมีอานาจสั่งให้แก้ไขเพิ่มเติมหรือ
ให้ส่งหลักฐานเพิ่มเติมได้เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖3
จตุพร บุรุษพัฒน์
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
ประธานกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ

1
ใบรับคำขออนุญำตทำกำรปลูกสร้ำงสวนป่ำหรือปลูกไม้ยืนต้นภำยในเขตป่ำสงวนแห่งชำติ
ตำมมำตรำ 20 แห่งพระรำชบัญญัติป่ำสงวนแห่งชำติ พ.ศ. 2507 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
เลขที่รับ............................
วันที่รับ..............................
ชื่อผู้ยื่นคำขอ..............................................................................................................................................
เลขประจำตัวประชำชน/เลขประจำตัวผู้เสียภำษี
ใบรับคำขอนี้ ออกไว้เพื่อเป็นหลักฐำนว่ำ กรมได้รับคำขอไว้เรียบร้อยแล้ ว และจะดำเนินกำร
พิจำรณำต่อไป เมื่อได้รับหลักฐำนครบถ้วน โดยท่ำนได้ยื่นหลักฐำนไว้ ดังนี้
1. แบบคำขอ
2. กรณีมีกำรมอบอำนำจ ให้แนบหนังสือมอบอำนำจพร้อมเอกสำรประกอบ ผู้มอบอำนำจ
ต้องสำเนำเอกสำรและรับรองสำเนำมำให้พร้อม
3. สำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียน วัตถุประสงค์และผู้มีอำนำจลงชื่อแทนนิติบุคคลผู้ขอ
อนุญำตพร้อมหลักฐำนแสดงอุปกรณ์ในกำรทำงำน
4. สำเนำทะเบี ย นบ้ ำนหรือสำนักงำนที่ทำกำรของนิติบุคคล กรณี มีบุคคลมำยื่นคำขอ
ด้วยตนเองให้นำต้นฉบับจริงมำและให้เจ้ำหน้ำที่ถ่ำยสำเนำเองและให้ผู้ยื่นคำขอรับรองควำมถูกต้อง
๕. รำยละเอียดโครงกำรที่ขอเข้ำทำประโยชน์ วัตถุประสงค์ ลักษณะกำรดำเนินงำนของโครงกำร
ผู้ได้รับประโยชน์จำกโครงกำร ผลตอบแทนโครงกำร ระยะเวลำคืนทุน แนวทำงกำรบริหำรและกำรจัดกำรโครงกำร พร้อม
แบบแปลนแผนผัง และแผนกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน
๖. รำยละเอียดสภำพป่ำเบื้องต้นที่จะขออนุญำตเข้ำทำประโยชน์ ทั้งทำงกำยภำพและชีวภำพ
๗. แผนที่แสดงภูมิประเทศ มำตรำส่วน ๑:๕๐,๐๐๐ และแผนที่ภำพถ่ำยทำงอำกำศ มำตรำส่วน
ตำมควำมเหมำะสม พร้อมแผนที่สังเขปแสดงบริเวณพื้นที่ที่ขอใช้ประโยชน์และพื้นที่ข้ำงเคียงที่ติดต่อกับพื้นที่ที่ขอ
๘. เอกสำรหลักฐำนที่แสดงผลกำรพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบจำกสภำองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่ป่ำนั้นตั้งอยู่
๙. บันทึกยินยอมแก้ไขปัญหำรำษฎร
1๐. กรณีกำรขออนุญำตในพื้นที่เดิมของรำยอื่นที่ยังไม่สิ้นอำยุ ต้องมีหนังสือแสดงควำม
ยินยอมให้ใช้พื้นที่ของผู้รับอนุญำตเดิม
1๑. กรณี กำรขออนุ ญ ำตในพื้ นที่ที่ได้รับอนุญ ำตเดิมสิ้ นอำยุ ให้ แนบผลกำรปฏิบัติตำม
เงื่อนไขแนบท้ำยหนังสืออนุญำต
1๒. เอกสำรหรือหลักฐำนอื่น ๆ (ถ้ำมี)

2
เจ้ำหน้ำที่ได้ตรวจสอบหลักฐำนแล้ว ปรำกฏว่ำ
เอกสำรหลักฐำนครบถ้วนถูกต้อง จำนวน.............................แผ่น
เอกสำรหลักฐำนไม่ครบถ้วน ตำมข้อ.............................................................................
ให้ผู้ยื่นคำขอส่งเอกสำรหลักฐำนเพิ่มเติม ภำยในวันที่........................................................................เวลำทำกำร
ในกรณี ที่ ผู้ ยื่ น ค ำขอไม่ แก้ ไขเพิ่ ม เติ ม ค ำขอหรือ ไม่ ส่ งเอกสำรหรือ หลั ก ฐำนเพิ่ ม เติ ม ตำมที่ เจ้ำหน้ ำที่ ก ำหนด
ให้ดำเนินกำรตำมข้อ 6 วรรคสำม
ทั้งนี้ ได้แจ้งและมอบใบรับคำขอให้ผู้ขออนุญำตทรำบ เพื่อดำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป’
ลงชื่อ..........................................................ผู้ยื่นคำขอ

ลงชื่อ....................................................เจ้ำหน้ำที่ผู้รับคำขอ
.....................................................หน่วยงำนผู้รับคำขอ
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คำขออนุญำตทำกำรปลูกสร้ำงสวนป่ำหรือปลูกไม้ยืนต้นภำยในเขตป่ำสงวนแห่งชำติ
ตำมมำตรำ 20 แห่งพระรำชบัญญัติป่ำสงวนแห่งชำติ พ.ศ. 2507 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
---------------------------เขียนที…่ …………………………………………………
วันที่………..เดือน……………………………………พ.ศ………
ข้ำพเจ้ำ…………………………………………………………………………………….…………อำยุ……………….ปี
เลขประจำตัวประชำชน/เลขประจำตัวผู้เสียภำษี....................................................................................................
สัญชำติ………………………อำชีพ…………………………………มีภมู ิลำเนำอยู่บ้ำนเลขที่…………………..………………………..
ซอย…………………………………..ถนน……………………………..หมู่ที่ …………………….ตำบล/แขวง…………..………………..
อำเภอ/เขต………………….………………จังหวัด………………….…………………..โทร……………………….…………………………
เป็นผู้มีอำนำจลงชื่อแทนนิติบุคคล ชื่อ………………………….……………………………………ตั้งอยู่ที่……………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
มีเอกสำรแสดงฐำนะกำรเป็นนิติบุคคลและเป็นผู้มีอำนำจลงชื่อแทนนิติบุคคลตำมที่แนบท้ำยคำขอนี้
ขอยื่นคำขอต่อ ...................................................................................………………..…………………
ดังมีข้อควำมต่อไปนี้
ข้อ 1 ข้ำพเจ้ำมีควำมประสงค์จะขออนุญำตเพื่อ………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………มีกำหนดเวลำ……………..…..ปี ภำยในเขตป่ำสงวนแห่งชำติ ป่ำ …………………………………
ตำบล…………………………………อำเภอ……………………จังหวัด………………………………เนื้อที่………………………….
ไร่……………………งำน………………ตำรำงวำ โดยมีอำณำเขตดังนี้
ด้ำนทิศเหนือ
ด้ำนทิศตะวันออก
ด้ำนทิศใต้
ด้ำนทิศตะวันตก

จด…………………..วัดได้…………………….เมตร
จด…………………..วัดได้…………………….เมตร
จด…………………..วัดได้…………………….เมตร
จด…………………..วัดได้…………………….เมตร

ข้อ 2 ในกำรยื่นคำขอ ข้ำพเจ้ำรับรองจะเป็นผู้นำหรือมอบให้ผู้แทนเป็นผู้นำเจ้ำหน้ำที่ออกไป
ตรวจสภำพป่ำในที่ที่ขอนี้ ตำมวัน เวลำที่เจ้ำหน้ำที่นัดหมำย
ข้อ 3 เมื่อข้ำพเจ้ำได้รับหนังสืออนุญำตแล้ว ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำจะปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วย
ป่ำสงวนแห่งชำติ กฎหมำยว่ำด้วยป่ำไม้ ตำมเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสืออนุญำตให้ถูกต้องทุกประกำร และเมื่อมี
ข้อสงสัยในกำรปฏิบัติตำมระเบียบและกฎหมำย ต้องสอบถำมเจ้ำหน้ำที่ก่อนดำเนินกำรทุกครั้ง

4
ข้อ 4 พร้อมกับคำขอนี้ ข้ำพเจ้ำได้แนบเอกสำรหรือหลักฐำนต่ำง ๆ มำด้วย ดังนี้
4.1 กรณี มีกำรมอบอำนำจ ให้ แนบหนั งสื อมอบอำนำจพร้อมเอกสำรประกอบ ผู้มอบ
อำนำจต้องสำเนำเอกสำรและรับรองสำเนำมำให้พร้อม
4.2 สำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียน วัตถุประสงค์และผู้มีอำนำจลงชื่อแทนนิติบุคคล
ผู้ขออนุญำตพร้อมหลักฐำนแสดงอุปกรณ์ในกำรทำงำน
4.3 สำเนำทะเบียนบ้ำนหรือสำนักงำนที่ทำกำรของนิติบุคคล กรณี มีบุคคลมำยื่นคำขอ
ด้วยตนเองให้นำต้นฉบับจริงมำและให้เจ้ำหน้ำที่ถ่ำยสำเนำเองและให้ผู้ยื่นคำขอรับรองควำมถูกต้อง
4.๔ รำยละเอียดโครงกำรที่ขอเข้ำทำประโยชน์ วัตถุประสงค์ ลักษณะกำรดำเนินงำน
ของโครงกำร ผู้ได้รับประโยชน์จำกโครงกำร ผลตอบแทนโครงกำร ระยะเวลำคืนทุน แนวทำงกำรบริหำรและ
กำรจัดกำรโครงกำร พร้อมแบบแปลนแผนผัง และแผนกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน รำยละเอียดสภำพป่ำเบื้องต้นที่จะ
ขออนุญำตเข้ำทำประโยชน์ ทั้งทำงกำยภำพและชีวภำพ
4.๕ แผนที่แสดงภูมิประเทศ มำตรำส่วน ๑:๕๐,๐๐๐ และแผนที่ภำพถ่ำยทำงอำกำศ
มำตรำส่วนตำมควำมเหมำะสม พร้อมแผนที่สังเขปแสดงบริเวณพื้นที่ที่ขอใช้ประโยชน์และพื้นที่ข้ำงเคียงที่ติดต่อ
กับพื้นที่ที่ขอ
4.๖ เอกสำรหลักฐำนที่แสดงผลกำรพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบจำกสภำองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่ป่ำนั้นตั้งอยู่
4.๗ บันทึกยินยอมแก้ไขปัญหำรำษฎร
4.๘ กรณีกำรขออนุญำตในพื้นที่เดิมของรำยอื่นที่ยังไม่สิ้นอำยุ ต้องมีหนังสือแสดงควำม
ยินยอมให้ใช้พื้นที่ของผู้รับอนุญำตเดิม
4.๙ กรณีกำรขออนุญำตในพื้นที่ที่ได้รับอนุญำตเดิมสิ้นอำยุ ให้แนบผลกำรปฏิบัติตำม
เงื่อนไขแนบท้ำยหนังสืออนุญำต
4.๑๐ เอกสำรหรือหลักฐำนอื่น ๆ (ถ้ำมี) ……………………………………
ทั้งนี้ ขอรับรองว่ำผู้ยื่นคำขอเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมระเบียบที่
กำหนดไว้
(ลงชื่อ)
หมำยเหตุ

ผู้ยื่นคำขอ

ได้รับค่ำธรรมเนียมแบบพิมพ์คำขอจำกผู้ยื่นคำขอแล้ว ตำมใบเสร็จรับเงิน ฉบับที่.............
เล่มที่...................ลงวันที่.................เดือน....................................พ.ศ. .............................
(ลงชื่อ).............................................ผู้รับคำขอ
(.........................................)
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รำยงำนกำรตรวจสภำพป่ำที่มีผู้ขออนุญำตทำกำรปลูกสร้ำงสวนป่ำหรือปลูกไม้ยืนต้น
ภำยในเขตป่ำสงวนแห่งชำติ ตำมมำตรำ 20 แห่งพระรำชบัญญัติป่ำสงวนแห่งชำติ พ.ศ. 2507
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-----------------------------------1. ชื่อผู้ขอ………………………………………………………..อำยุ……………ปี สัญชำติ………………………
อำชีพ………………………………………………….ภูมิลำเนำอยู่บ้ำนเลขที่………………..ซอย……………………………………….
ถนน……………………………………………หมู่ท…ี่ ………….ตำบล/แขวง…………………………………………………………………
อำเภอ/เขต…………………………………………………จังหวัด……………………………………………………………………………….
2. วัน เดือน ปี ที่ทำกำรตรวจสภำพป่ำ (ให้ระบุวัน เดือน ปี ที่เข้ำทำกำรตรวจสภำพป่ำและ
วัน เดือน ปี ที่ตรวจสภำพป่ำเสร็จสิ้น)
๓. ชื่อป่ำ (ให้ระบุว่ำพื้นที่ที่ขออยู่ในเขตป่ำสงวนแห่งชำติ กำหนดโดยกฎกระทรวงหรือตำม
กฎหมำยใด ให้คัดสำเนำพร้อมทั้งแผนที่ท้ำยกฎกระทรวงประกอบด้วย)
๔. ที่ตั้งของพื้นที่ (ให้ระบุว่ำตั้งอยู่ในหมู่ที่ ตำบล อำเภอ และจังหวัดใด พร้อมกับระบุค่ำพิกัดด้วย
เครื่อง GPS (WGS 84) แสดงบริเวณที่ขออนุญำตทุกด้ำนในแผนที่แสดงภูมิประเทศ มำตรำส่วน ๑:๕๐,๐๐๐
แผนที่ภำพถ่ำยทำงอำกำศ (ออร์โธสี) มำตรำส่วนตำมควำมเหมำะสม หรือแผนที่มำตรำส่วนที่เหมำะสมให้เห็นได้
ชัดเจน ระบุหมำยเลขระวำง รวมทั้งแสดงจุดที่ตั้งและพื้นที่ข้ำงเคียงในแผนที่ท้ำยกฎกระทรวงที่กำหนดป่ำนั้นให้
เป็นป่ำสงวนแห่งชำติ, แผนที่แสดงกำรจำแนกเขตกำรใช้ประโยชน์ทรัพยำกรและที่ดินป่ำไม้, แผนที่แ สดงชั้น
คุณภำพลุ่มน้ำ และถ้ำเป็นป่ำชำยเลนให้แสดงในแผนที่กำรจำแนกเขตกำรใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ป่ำชำยเลน
ด้วย พร้อมแนบไฟล์ดิจิทัลแผนที่ทุกประเภทพร้อมภำพถ่ำยมำด้วย)
๕. เนื้อที่ (ให้ระบุเป็นไร่ งำน และตำรำงวำ)
๖. อำณำเขตและเขตติดต่อพื้นที่ที่ขอ (ให้แสดงอำณำเขตและเขตติดต่อไว้ทุกด้ำนให้ชัดเจน
ว่ำทิศไหนจดอะไร เช่น ภูเขำ ลำห้วย หรือติดต่ออะไร มีควำมกว้ำง ยำว ด้ำนละเท่ำใด และแสดงด้วยว่ำพื้นที่
ข้ำงเคียงมีผู้ใดเป็นเจ้ำของหรือผู้ครอบครอง และเป็นที่ของรัฐประเภทใด เช่น ให้เช่ำหรือละทิ้ง มีสภำพป่ำอย่ำงใด)
๗. ลักษณะภูมิประเทศ (ให้ระบุว่ำเป็นที่รำบ เนินเขำ ภูเขำ หรือที่ลุ่มมีควำมลำดชันและสูงจำก
ระดับน้ำทะเลประมำณเท่ำใด มีชนิดดินและหินประเภทใด อยู่ในพื้นที่ลุ่มน้ำตำมมติคณะรัฐมนตรีและชั้นคุณภำพ
ใด มีลำห้วยอะไรไหลผ่ำนหรือไม่ ถ้ำมีไหลลงสู่ลำน้ำที่สำคัญอะไรบ้ำงเป็นระยะทำงประมำณเท่ำใด)
๘. ชนิดของป่ำและสภำพป่ำ (ให้ระบุว่ำเป็นป่ำชนิดใด มีสภำพป่ำเสื่อมโทรมหรือไม่ อย่ำงไร
ถ้ำเสื่อมโทรมให้ระบุด้วยว่ำเนื่องจำกเหตุใด)
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8.1 ระบุชนิด/ประเภทป่ำ (โปรดกำเครื่องหมำย √)
o ป่ำบก ประเภทป่ำ...........................
o ป่ำชำยเลน
o ป่ำชำยหำด
o ป่ำพรุ
o ป่ำอื่น ๆ ระบุ....................................
8.2 ระบุสภำพควำมเสื่อมโทรมของพื้นที่ป่ำตำมข้อ ๘.1
o เสื่อมโทรมโดยคิดเป็นร้อยละ.............................ของพื้นที่ป่ำที่ขออนุญำต
หมำยเหตุ : หลักเกณฑ์กำรกำหนดป่ำเสื่อมโทรมและป่ำชำยเลนเสื่อมโทรม
๙. พันธุ์ไม้ที่ขึ้นอยู่ (ให้ระบุว่ำกำรแพร่พันธุ์เป็นไปตำมธรรมชำติหรือไม่ ดีเลว อย่ำงไร ชนิดของพันธุ์
ไม้ที่สำคัญและไม่สำคัญมีปริมำณมำกน้อยเพียงใด ให้ทำกำรสำรวจทั่วทั้งพื้นที่ที่ขออนุญำต หรือให้ทำกำรสำรวจโดยวิธี
ทำแปลงตัวอย่ำง แบบ Line plot Survey กระจำยทั่วทั้งพื้นที่ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 5 ของพื้นที่ที่ขอแล้วจัดทำบัญชีแสดง
ชนิดและขนำดของไม้ยืนต้นที่มีขนำดควำมโตตั้งแต่ 50 เซนติเมตรขึ้นไป วัดโดยรอบลำต้นตรงที่สูง 130 เซนติเมตร
พร้อมกับแผนที่แสดงบริเวณที่นับไม้ด้วย)
กรณีป่ำชำยเลน ให้ทำกำรสำรวจโดยวิธีทำแปลงตัวอย่ำง แบบ Line Plot Survey วำงแนวตั้งฉำกกับ
ชำยฝั่งให้กระจำยทั่วทั้งพื้นที่ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 5 ของพื้นที่ที่ขอ กรณีพื้นที่ไม่มำกกว่ำ 5 ไร่ ให้ทำกำรสำรวจทั่วทั้ง
พื้นที่แต่ละแนววำงแปลงขนำด 10 x 10 เมตร ต่อเนื่องไปจนสุดพื้นที่ แล้วจัดทำบัญชีแสดงชนิด จำนวนและขนำดของ
ไม้ยืนต้น (Tree) ทุกชนิดที่มีควำมโตตั้งแต่ 15 เซนติเมตรขึ้นไป โดยวัดรอบลำต้นตรงที่สูง 130 เซนติเมตร สำหรับไม้
สกุลโกงกำงให้วัดเหนือคอรำก 20 เซนติเมตร ทั้งนี้ ให้ระบุชนิด จำนวน ของไม้หนุ่ม (Sapling) กล้ำไม้ (Seedling) และ
บันทึกชนิดของไม้พื้นล่ำงและไม้อิงอำศัยที่พบไว้ในบัญชี พร้อมกับแผนที่แสดงแนวทำกำรสำรวจระบุพิกัด GPS แปลง
แรกและแปลงสุดท้ำยของแต่ละแนวด้วย
๑๐. สิ่งแวดล้อมข้ำงเคียง (ให้ระบุว่ำอยู่ห่ำงจำกหมู่บ้ำน วัด สำนักสงฆ์ ถนน ฯลฯ เป็นระยะทำง
ประมำณเท่ำใด)
1๑. กำรอนุ รัก ษ์ ป่ำ (ให้ ระบุ ว่ำเป็ นเขตอุ ทยำนแห่ งชำติ วนอุทยำน หรื อเขตรักษำพันธุ์สั ตว์ป่ ำ
เขตห้ำมล่ำสัตว์ป่ำ หรือเป็นพื้นที่เตรียมกำรประกำศอุทยำนแห่งชำติหรือเขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำ หรือพื้นที่ปลูกสร้ำงสวนป่ำ
ของรัฐหรือไม่ไม่เป็นพื้นที่ป่ำซึ่งอยู่ระหว่ำงกำรดำเนินกำรใช้ศึกษำค้นคว้ำทำงวิชำกำรป่ำไม้ ไม่เป็นพื้นที่ที่ประกำศให้
เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำระดับนำนำชำติ ระดับชำติ ระดับท้องถิ่น และพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีควำมสำคัญระหว่ำงประเทศ หรือ
พื้น ที่แกนกลำง (Core Area) ของพื้ น ที่ ส งวนชีว มณฑล ไม่อยู่ในเขตพื้น ที่ป่ ำชำยเลนอนุ รักษ์ พื้ นที่ คุ้มครอง
ทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง พื้นที่ที่จะใช้มำตรกำรในกำรป้องกันกำรกัดเซำะชำยฝั่ง ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำร
ส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งรวมทั้งไม่อยู่ในพื้นที่ที่เป็นระบบนิเวศและทรัพยำกร
ทำงทะเลและชำยฝั่งที่มีควำมสำคัญและมีควำมโดดเด่นควรแก่กำรอนุรักษ์ไม่ขัดกั บมำตรกำรที่กำหนดในเขต
พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมตำมกฎกระทรวงหรือประกำศกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม)
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12. อันตรำยที่มีต่อป่ำนี้ (ให้ระบุภัยจำกธรรมชำติ เช่น สัตว์ แมลง หรือ จำกกำรกระทำของ
มนุ ษ ย์ มี มำกน้ อยเพี ย งใด หรือ ไม่ หำกอนุ ญ ำตแล้ วจะมี ผ ลในทำงระงับ ยับ ยั้งภั ยที่ จะเกิ ดขึ้น ได้บ้ ำงหรือ ไม่
มำกน้อยเพียงใด)
13. กำรใช้ประโยชน์ในพื้นที่ (ให้ระบุว่ำบริเวณใกล้เคียงหรือแห่งเดียวกับที่ขอนี้ เคยมีกำรประกำศ
หรืออนุญำตหรืออนุมัติให้ผู้ใดทำกำรใด เมื่อวัน เดือน ปีใด เป็นพื้นที่ปลูกสร้ำงสวนป่ำของรัฐ เขตแหล่งแร่เพื่อกำรทำ
เหมืองตำมกฎหมำยว่ำด้วยแร่ พื้นที่แหล่งซำกดึกดำบรรพ์ที่อยู่ภำยใต้บังคับกฎหมำยว่ำด้วยกำรคุ้มครองซำกดึกดำบรรพ์
หรือไม่ ถ้ำเคยมีกำรอนุญำตและกำรอนุญำตนั้นยังมีอำยุอยู่ให้ระบุว่ำ มีอยู่กี่รำยและหมดอำยุเมื่อใด ให้แสดงไว้ในแผนที่
ตำมข้อ 4 ด้วย)
14. ควำมเห็นผู้ตรวจสภำพป่ำ (ให้พิจำรณำว่ำ ถ้ำอนุญำตแล้วจะได้รับประโยชน์อย่ำงไรบ้ำง
และป่ำไม้จะได้รับควำมเสียหำยมำกน้อยเพียงใด หรือจะได้ประโยชน์แก่ป่ำไม้เพิ่มขึ้นอย่ำงไร เป็นไปตำมระเบียบ
กรมป่ำไม้ที่เกี่ยวข้องกับกำรอนุญำตใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่ำสงวนแห่งชำติ กฎหมำย หรือมติคณะรัฐมนตรีหรือไม่ พร้อม
กับแนบภำพถ่ ำยสี แสดงพื้ นที่ ที่ ทำกำรส ำรวจโดยถ่ำยตรงกลำงแปลงและกระจำยออกไปทั้ ง 8 ทิ ศ ไม่ น้ อยกว่ ำ 9
ภำพประกอบด้วย)

(ลงชื่อ)……………………………………….ผู้นำตรวจสภำพป่ำ
ตำแหน่ง……………………………………
(ลงชื่อ)……………………………………….ผู้ตรวจสภำพป่ำ
ตำแหน่ง………………………………………
(ลงชื่อ)……………………………………….ผู้ตรวจสภำพป่ำ
ตำแหน่ง………………………………………
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ป.ส. 31 - 1
หนังสืออนุญำตให้ทำกำรปลูกสร้ำงสวนป่ำหรือปลูกไม้ยืนต้นภำยในเขตป่ำสงวนแห่งชำติ
-----------------------------เล่มที…่ ……………
ฉบับที…่ …………

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

อำศัยอำนำจตำมควำมในมำตรำ 20 แห่งพระรำชบัญญัติป่ำสงวนแห่งชำติ พ.ศ. 2507 ซึ่งแก้ไข
เพิ่ มเติมโดยพระรำชบั ญญั ติป่ ำสงวนแห่ งชำติ (ฉบั บที่ 4) พ.ศ. 2559 อธิบดีกรมป่ำไม้โดยควำมเห็ นชอบของ
คณะกรรมกำรพิจำรณำกำรใช้ประโยชน์ในเขตป่ำสงวนแห่งชำติ เมื่อวันที่..…….เดือน...............พ.ศ.........
อนุญำตให้………………………………………….อำยุ…………..ปี สัญชำติ………………………………….……
ภูมิลำเนำอยู่บ้ำนเลขที่…………………….ซอย…………………….ถนน…………………..หมู่ท…ี่ ………………………………..……
ตำบล/แขวง……………………………อำเภอ/เขต………………………….จังหวัด…………………….........................................
เข้ำทำกำรภำยในเขตป่ำสงวนแห่งชำติ ป่ำ…………………………………………………………………....................................
ในท้องที่ตำบล………………………….อำเภอ………………………………………จังหวัด…………………………………………………
เพื่อ.…………………………………………………………………………………………………………..….………………………………………
เนื้อที่…………ไร่ …………..งำน………………ตำรำงวำ ตั้งแต่วันที่............เดือน......................พ.ศ………………………….
จนถึงวัน ที่ ……..เดือน……………...พ.ศ……………. ตำมแผนที่พร้อมบัญ ชีระบุ ค่ำพิกัดแนบท้ ำยหนังสื ออนุญ ำตนี้
โดยมีอำณำเขตดังต่อไปนี้
ทิศเหนือ
ทิศตะวันออก
ทิศใต้
ทิศตะวันตก

จด………………………………วัดได้…………………….เมตร
จด………………………………วัดได้…………………….เมตร
จด………………………………วัดได้…………………….เมตร
จด………………………………วัดได้…………………….เมตร

ผู้รับอนุญำตจะต้องปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยป่ำสงวนแห่งชำติ กฎหมำยว่ำด้วยป่ำไม้ และ
ตำมเงื่อนไขแนบท้ำยหนังสืออนุญำตนี้
(ลงชื่อ) …………………………………………..ผู้อนุญำต
(…………………………………………)
ตำแหน่ง…………………………………..……….
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ป.ส. 31 - 2
หนังสืออนุญำตให้ทำกำรปลูกสร้ำงสวนป่ำหรือปลูกไม้ยืนต้นภำยในเขตป่ำสงวนแห่งชำติ
-----------------------------เล่มที…่ ……………………..
ฉบับที่……………………..

ที่ทำกำร……………………………………………
วันที.่ ......เดือน...............พ.ศ. ……….………….

อำศัยอำนำจตำมควำมในมำตรำ 16แห่งพระรำชบัญญัติป่ำสงวนแห่งชำติ พ.ศ. 2507 ซึ่งแก้ไข
เพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติป่ำสงวนแห่งชำติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2559 ประกอบมำตรำ 19 แห่งพระรำชบัญญัติ
ส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง พ.ศ. 2558 อธิบดีกรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง
โดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรพิจำรณำกำรใช้ประโยชน์ในเขตป่ำสงวนแห่งชำติ เมื่อวันที่ .....................
เดือน.........................พ.ศ. …………………
อนุญำตให้………………………………………….อำยุ…………..ปี สัญชำติ………………………………………
ภูมิลำเนำอยู่บ้ำนเลขที่…………………….ซอย…………………….ถนน…………………..หมู่ท…ี่ ……………………………………
ตำบล/แขวง……………………………อำเภอ/เขต………………………….จังหวัด…………………….........................................
เข้ำทำกำรภำยในเขตป่ำสงวนแห่งชำติ ป่ำ…………………………………………………………………...................................
ในท้องที่ตำบล………………………….อำเภอ………………………………………จังหวัด…………………………………………………
เพื่อ.…………………………………………………………………………………………………………..….………………………………………
เนื้อที่…………ไร่ …………..งำน………………ตำรำงวำ ตั้งแต่วันที่............เดือน......................พ.ศ………………………….
จนถึงวัน ที่ ……..เดือน……………...พ.ศ……………. ตำมแผนที่พร้อมบัญ ชีระบุ ค่ำพิกัดแนบท้ ำยหนังสื ออนุญ ำตนี้
โดยมีอำณำเขตดังต่อไปนี้
ทิศเหนือ
ทิศตะวันออก
ทิศใต้
ทิศตะวันตก

จด………………………………วัดได้…………………….เมตร
จด………………………………วัดได้…………………….เมตร
จด………………………………วัดได้…………………….เมตร
จด………………………………วัดได้……………………เมตร

ผู้รับอนุญำตจะต้องปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยป่ำสงวนแห่งชำติ กฎหมำยว่ำด้วยป่ำไม้ และ
ตำมเงื่อนไขแนบท้ำยหนังสืออนุญำตนี้
(ลงชื่อ)
(
ตำแหน่ง

ผู้อนุญำต
)
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เงื่อนไขแนบท้ำยหนังสืออนุญำต
ให้ผู้ รับอนุญ ำตทำกำรปลู กสร้ำงสวนป่ำหรือปลูกไม้ยืนต้นภำยในเขตป่ำสงวนแห่ งชำติตำม
หนั งสืออนุ ญำต ฉบั บที่ …………. เล่มที่ …………. ลงวันที่ ………. เดือน…………….พ.ศ………….. ปฏิบัติตำมเงื่อนไข
ดังต่อไปนี้
1. ต้องไม่กระทำกำรหรือยินยอมให้ตัวแทน คนงำน หรือลูกจ้ำง กระทำกำรหรือละเว้นกระทำ
กำรใด ๆ ให้เป็นกำรเสื่อมเสียแก่สภำพป่ำไม้หรือของป่ำนอกเขตพื้นที่ได้รับอนุญำต หำกมีกำรกระทำผิดกฎหมำย
ผู้รับอนุญำตต้องรับโทษตำมที่กฎหมำยบัญญัติไว้สำหรับควำมผิดนั้นด้วย
2. ต้องปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยป่ำสงวนแห่งชำติ กฎหมำยว่ำด้วยป่ำไม้ กฎหมำยว่ำด้วยกำร
ส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง และกฎหมำยอื่น ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนกฎกระทรวง
ข้อกำหนด ประกำศ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือเงื่อนไข ซึ่งออกตำมกฎหมำยดังกล่ำว ทั้งที่ใช้อยู่ในขณะนี้และที่จะ
ประกำศใช้บังคับต่อไป ซึ่งทำงรำชกำรได้แจ้งให้ทรำบเพื่อปฏิบัติแล้ว
3. ต้องจัดทำหลักเขตหรือเครื่องหมำยเป็นกำรแสดงแนวเขตพื้นที่ที่ได้รับอนุญำตไว้ทุกด้ำนให้
เห็นได้อย่ำงชัดเจน สำหรับกรณีพื้นที่ที่ไม่มีแนวเขตชัดเจน ให้ปลูกต้นไม้ชนิดพันธุ์ท้องถิ่นที่เหมำะสมเป็นแนวเขต
ให้ชัดเจน และต้องจัดทำป้ำยถำวร ติดไว้ใกล้เส้นทำง ณ จุดที่ ผ่ำนเข้ำพื้นที่ที่ได้รับอนุญำตให้เห็นได้ชัดเจนขนำด
ไม่น้อยกว่ำ 120 x 240 เซนติเมตร โดยระบุข้อควำมไว้ที่ป้ำยว่ำ “กรม.................อนุญำตให้………………………..…………
เข้ำทำประโยชน์ภำยในเขตป่ำสงวนแห่งชำติ ป่ำ............ ท้องที่ตำบล........อำเภอ........จังหวัด......................
แห่งนี้ตำมกฎหมำยว่ำด้วยป่ำสงวนแห่งชำติ แล้ว เพื่อ......................................เนื้อที่.........ไร่..........งำน..........
ตำรำงวำ ตั้งแต่วันที่......เดือน.....พ.ศ. .......จนถึงวันที่........เดือน.......พ.ศ. ........................” ให้แล้วเสร็จภำยในกำหนด
30 วัน นับจำกวันที่ได้รับหนังสืออนุญำต
4. ต้ องใช้ พื้ นที่ ที่ ได้ รั บอนุ ญำตเพื่ อวั ตถุ ประสงค์ หรือกิ จกำรที่ ขออนุ ญำตเท่ ำนั้ น จะน ำไปใช้ ใน
วัตถุประสงค์หรือกิจกำรอื่นมิได้
5. ต้องยินยอมให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่เข้ำไปตรวจสอบกำรปฏิบัติตำมเงื่อนไขกำรอนุญำตในพื้นที่ที่
ได้รับอนุญำตได้ในวันและเวลำรำชกำร และผู้รับอนุญำตต้องเป็นผู้นำตรวจ หำกผู้รับอนุญำตไม่สำมำรถนำพนักงำน
เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบด้วยตนเองได้ ต้องมอบอำนำจเป็นหนังสือให้ผู้หนึ่งผู้ใดเป็นผู้ดำเนินกำรแทน โดยผู้รับอนุญำตหรือ
ผู้รับมอบอำนำจจะต้องอำนวยควำมสะดวกตำมควรแก่กรณีและให้ปฏิบัติตำมที่พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ผู้มีอำนำจได้สั่งเป็น
หนังสือให้ปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตำมเงื่อนไขที่กำหนดไว้
6. ต้องคอยสอดส่องตรวจตรำระมัดระวังมิให้มีกำรบุกรุกในพื้นที่ที่ได้รับอนุญำต ถ้ำมีกำรกระทำอัน
เป็นควำมผิดตำมกฎหมำยว่ำด้วยป่ำสงวนแห่งชำติ กฎหมำยว่ำด้วยป่ำไม้ หรือกฎหมำยอื่นที่เกี่ยวข้องผู้รับอนุญำตต้อง
แจ้งให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ทรำบทันทีหำกพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตรวจพบว่ำมีควำมเสียหำยเกิดขึ้นโดยที่ผู้รับอนุญำตควรจะ
ทรำบ แต่ละเลยมิได้แจ้งให้ทรำบ ผู้รับอนุญำตจะต้องรับผิดชอบด้วย และต้องมีกำรดำเนินกำรฟื้นฟู ดูแล บำรุงรักษำ
พื้นที่ให้กลับคืนมำดังเดิมให้มำกที่สุด
กรณี ถ้ ำ มี ก ำรกระท ำอั น เป็ น ควำมผิ ด ตำมกฎหมำยข้ ำ งต้ น ให้ ผู้ รับ อนุ ญ ำตแจ้ ง พนั ก งำน
เจ้ำหน้ำที่ตำมกฎหมำยพร้อมหลักฐำนยืนยันกำรแจ้งที่ชัดเจนเป็นลำยลักษณ์อักษรหรือวิธีกำรอื่นใด และหำก
พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตรวจพบว่ำมีควำมเสียหำยเกิดขึ้นโดยที่ ผู้รับอนุญำตควรจะทรำบ แต่ละเลยมิได้แจ้งให้ทรำบ
ผู้รับอนุญำตจะต้องรับผิดชอบด้วย
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7. ต้องดำเนิ น กำรเอง ในกรณี ที่จำเป็นอำจมอบหมำยให้ผู้ ห นึ่งผู้ใดเป็นผู้ดำเนินกำรแทนได้
แต่ถ้ำเกิดควำมเสียหำยใด ๆ ขึน้ ผู้ใช้พื้นทีต่ ้องรับผิดชอบในฐำนะเป็นผู้ดำเนินกำรเองทั้งสิ้น
8. ต้องจัดทำเส้นทำงเพื่อสะดวกในกำรตรวจสอบของพนักงำนเจ้ำหน้ำที่
9. ต้องไม่ตัดต้นไม้ที่ปลูกขึ้น ก่อนได้รับอนุญำตจำกพนักงำนเจ้ำหน้ำที่
๑๐. ต้ อ งได้ รั บ อนุ ญ ำตเก็ บ หำของป่ ำ ภำยในเขตป่ ำสงวนแห่ งชำติ ตำมควำมในมำตรำ 15
แห่งพระรำชบัญญัติป่ำสงวนแห่งชำติ พ.ศ. 2507 ก่อนเข้ำดำเนินกำรในพื้นที่
๑๑. หำกผู้รับอนุ ญำตไม่ดำเนินกำรตำมวัตถุประสงค์นับแต่วันที่ได้รับอนุญำตเกินกว่ำ 3 ปี
จะถือว่ำไม่ประสงค์ที่จะใช้ประโยชน์อีกต่อไป ทั้งนี้ หำกยังมีควำมจำเป็นที่จะใช้อยู่ขอให้ชี้แจงเหตุผลด้วย
12. ในกรณีที่กรมมีควำมจำเป็นต้องใช้พื้นที่ดังกล่ำวบำงส่วน หรือทั้งหมด ผู้รับอนุญำตต้อง
ยิน ยอมให้ ย กเลิกกำรอนุ ญ ำตได้โดยไม่เรียกร้องค่ำชดเชยหรือค่ำเสี ยหำยใด ๆ ทั้งสิ้ น ซึ่งกรมจะแจ้งให้ ผู้รับ
อนุญำตทรำบก่อนไม่น้อยกว่ำ 180 วัน และผู้รับอนุญำตต้องเคลื่อนย้ำยทรัพย์สินหรือสิ่งก่อสร้ำงออกจำกพื้นที่
ที่ได้รับอนุญำตให้เสร็จสิ้นภำยใน 90 วันนับจำกวันที่กรมระบุวันที่จะเข้ำใช้พื้นที่ดังกล่ำวนั้นหรือมอบให้กรมดูแล
ต่อไป
1๓. เมื่อครบกำหนดอำยุกำรอนุญ ำตตำมหนังสื ออนุญ ำตหรือถูกเพิ กถอนกำรกำรอนุญ ำต
ให้ผู้รับอนุญำตเคลื่อนย้ำยทรัพย์สินหรือสิ่งก่อสร้ำงของผู้รับอนุญำตออกจำกพื้นที่ที่ที่ได้รับอนุญำตให้เสร็จสิ้น
ภำยใน 90 วันนับแต่วันที่ครบอำยุหรือวันที่ถูกเพิกถอนกำรอนุญำต
1๔. ในกรณีที่ผู้รับอนุญำตประสงค์จะทำไม้ที่ปลูกออกจำกพื้นที่ที่ได้รับอนุญำตจะต้องดำเนินกำร
ขออนุญำตก่อนครบกำหนดอำยุกำรอนุญำต และจะต้องทำไม้ออกให้เสร็จสิ้นภำยใน 90 วัน นับแต่วันที่ครบ
อำยุกำรอนุญำต หำกพ้นกำหนดแล้ว ให้บรรดำไม้หรือไม้ยืนต้นที่ผู้รับอนุญำตปลูกขึ้นเป็นของรัฐ
15. ต้องรำยงำนผลกำรปฏิ บั ติตำมเงื่อนไข ภำยใน ๑๘๐ วัน นั บจำกวันที่ได้รับหนั งสื ออนุญำต
หำกไม่สำมำรถดำเนินกำรให้แล้วเสร็จ ผู้รับอนุญำตต้องทำหนังสือชี้แจงเหตุผลควำมจำเป็น และให้ขยำยระยะเวลำ
ออกไปอีก ๑๘๐ วัน หลังจำกนั้นให้รำยงำนผลกำรปฏิบัติตำมเงื่อนไขเป็นประจำทุกปี ในตลอดระยะเวลำที่ได้รับอนุญำต
๑๖. หำกเกิ ดปั ญหำกำรร้ องเรียนอั นเกี่ยวเนื่ องจำกกิจกำรที่ ได้รับอนุ ญำต ผู้ รั บอนุ ญำตต้ อ ง
ดำเนินกำรแก้ไขปัญหำในทันทีและแจ้งให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ทรำบ หำกพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบพบว่ำมีเหตุ
อันเชื่อได้ว่ำก่อให้ เกิดผลกระทบและควำมเสียหำยอย่ำงร้ำยแรง ให้ พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ พักใช้ใบอนุญำตตำม
ระเบียบและกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
๑7. หำกในภำยหลังที่ได้รับหนังสืออนุญำต ตรวจสอบพบว่ำกำรที่ได้รับอนุญำตที่ผ่ำนมำมีกำร
ปกปิ ด ข้ อ มู ล ข้ อ เท็ จ จริ ง หรื อ ใช้ เอกสำรเท็ จ หรื อ ปลอมในกำรประกอบกำรพิ จ ำรณำที่ เป็ น เท็ จ ถื อ เป็ น
ข้อสำระสำคัญ ให้มีผลยกเลิกกำรอนุญำตและให้ผู้รับอนุญำตหยุดกำรดำเนินกำรในพื้นที่ที่ได้รับอนุญำตนี้ทันที
นับ ตั้งแต่วันที่พนักงำนเจ้ำหน้ ำที่ตรวจพบ และให้ พนักงำนเจ้ำหน้ำที่แจ้งผลกำรยกเลิกกำรอนุญ ำตดังกล่ำว
ให้ผู้ได้รับอนุญำตทรำบเป็นหนังสือต่อไป โดยผู้รับอนุญำตไม่มีสิทธิเรียกร้องค่ำเสียหำยใด ๆ จำกทำงรำชกำร
ไม่ว่ำสิทธิที่ได้จ ำกกำรอนุญ ำตที่ผ่ ำนมำ รวมถึงสิ ทธิที่ผู้ รับอนุญ ำตจะได้ในอนำคตตำมระยะเวลำที่เหลืออยู่
ตำมหนังสืออนุญำต รวมถึงต้องรับผิดชอบในกำรชำระค่ำธรรมเนียมหรือค่ำปลูกป่ำชดเชยหรือค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ
ที่ต้องจ่ำยให้กรมแล้วแต่กรณีให้แล้วเสร็จ
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๑8. ผู้รับ อนุ ญ ำตต้องให้ ควำมร่วมมือกับชุมชนโดยรอบพื้นที่ตำมสมควรแก่กรณี บำรุงดูแล
รักษำสภำพป่ำป้องกันและควบคุมไฟป่ำในบริเวณที่ได้รับอนุญำต และบริเวณติดต่อใกล้เคียงตำมควำมเหมำะสม
๑9. ผู้ รับอนุ ญ ำตต้องบ ำรุงดูแลรักษำสภำพป่ำในบริเวณที่ได้รับอนุญำต และบริเวณติดต่อ
ใกล้เคียง ให้มีสภำพป่ำคงเดิม
20. กรมหรือหน่วยงำนที่อธิบดีกำหนด ออกไปตรวจสอบกำรดำเนินกำรตำมเงื่อนไขแล้วพบว่ำ
ผู้รับ อนุ ญ ำตไม่ป ฏิบั ติตำมเงื่อนไขอัน อำจเป็ นกำรเสี ยหำยอย่ำงร้ำยแรง อำจถูกพนักงำนเจ้ำหน้ำที่สั่ งพักใช้
หนังสืออนุญำตหรือเพิกถอนหนังสืออนุญำต และไม่พิจำรณำกำรอนุญำตในครั้งต่อไป
๒๑. กำรให้เช่ำหรือรับช่วงสิทธิ์หนังสืออนุญำตตำมระเบียบนี้จะกระทำมิได้ แต่ในกรณีที่ผู้รับ
อนุ ญำตถึงแก่ควำมตำย และทำยำทหรือผู้ จัดกำรมรดกประสงค์จะกระทำกำรตำมหนังสืออนุญ ำตนั้นต่อไป
ให้ยื่นคำขอตำมข้อ 6 ภำยในกำหนดเก้ำสิบวัน นับจำกวันที่ผู้รับอนุญำตถึงแก่ควำมตำย หำกพ้นกำหนดนี้แล้ว
ทำยำทหรือผู้ จัดกำรมรดกยังมิได้ยื่น คำร้องขอรับอนุญำตให้ ถือว่ำ สิ้ นสุ ดกำรอนุญำตนั้น เว้นแต่กรณี ที่มีเหตุ
สุดวิสัย อธิบดีโดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรจะพิจำรณำผ่อนผันเป็นรำย ๆ ไปก็ได้
กรณีนิติบุคคลที่เลิกกิจกำรให้แจ้ง พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ทรำบ เพื่อพิจำรณำยกเลิกกำรอนุญำต
ต่อไป
2๒. กรณีผู้รับอนุญำตฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติตำมเงื่อนไขในหนังสืออนุญำต หรือปล่อยปละละเลย
ให้บุคคลอื่นบุกรุก ยึดถือ ครอบครอง หรือกระทำกำรฝ่ำฝืนมำตรำ 14 ในพื้นที่ที่ได้รับอนุญำต จะมีควำมผิดตำม
มำตรำ 33/2 และ 33/3 แห่งพระรำชบัญญัติป่ำสงวนแห่งชำติ พ.ศ. 2507 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2๓. ผู้ รับ อนุ ญ ำตได้รับ ทรำบและยินดีที่จะปฏิบัติตำมเงื่อนไขดังกล่ ำวข้ำงต้นโดยเคร่งครัด
ทุกประกำร หำกฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติตำมเงื่อนไข ผู้รับอนุญำตยินยอมให้ทำงรำชกำรสั่งพักใช้หนังสืออนุญำต
หรือเพิกถอนหนั งสื ออนุ ญ ำตได้ โดยผู้รั บ อนุ ญ ำตจะไม่เรียกร้องค่ำเสียหำยไม่ว่ำกรณี ใด ๆ จำกทำงรำชกำร
ทั้งทำงแพ่งและอำญำ
2๔. เงื่อนไขอื่น ๆ (ถ้ำมี)

(ลงชื่อ) ……………...……………………… ผู้อนุญำต
(……………………….…………….)
อธิบดีกรม................

(ลงชื่อ) ……………………...…………..ผู้รับอนุญำต
(…………………………………….)

