
ระเบียบคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ 
ว่าดว้ยหลกัเกณฑ์  วธิีการ  และเงื่อนไขการขออนญุาตและการอนุญาต 

ให้เข้าท าประโยชน์หรอือยู่อาศัยในเขตปา่สงวนแห่งชาต ิ  
พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

 
 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  13/8  (3)  และมาตรา  16  วรรคสอง  แห่งพระราชบญัญตั ิ 
ป่าสงวนแห่งชาติ  พ.ศ.  2507  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ  (ฉบับที่  4)  
พ.ศ.  2559  คณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ  ออกระเบียบไว้  
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวน
แห่งชาติ  ว่าด้วยหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขการขออนุญาตและการอนุญาตให้เข้าท าประโยชน์ 
หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๖๓” 

ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก 
(๑) ระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการอนุญาตให้เข้าท าประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวน

แห่งชาติ  พ.ศ.  2548   
(๒) ระเบียบคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตปา่สงวนแหง่ชาติวา่ด้วยการก าหนด

หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไข  ในการใช้พ้ืนที่เป็นสถานที่ปฏิบัติงาน  หรือเพ่ือประโยชน์อย่างอื่นของ  
ส่วนราชการ  หรือองค์การของรัฐ  และการอนุญาตให้เข้าท าประโยชน์หรืออยู่อาศัยในพ้ืนที่ป่าชายเลน  
ที่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ  พ.ศ.  2562 

บรรดาระเบียบ  ข้อบังคับ  และค าสั่งอื่นใด  ในส่วนที่ก าหนดไว้แล้วในระเบียบนี้หรือซึ่งขัดหรือ
แย้งกับระเบียบนี้  ให้ใช้ระเบียบนี้แทน   

ข้อ 4 ในระเบียบฉบับนี้   
“กรม”  หมายความว่า  กรมป่าไม้  หรือกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  แล้วแต่กรณี 
“อธิบดี”  หมายความว่า  อธิบดีกรมป่าไม้  หรืออธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  

แล้วแต่กรณี 
“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวน

แห่งชาติ 
“ผู้ยื่นค าขอ”  หมายความว่า  ส่วนราชการ  หรือหน่วยงานของรัฐ  บุคคลธรรมดา  หรือ 

นิติบุคคลที่ขออนุญาตเข้าท าประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติ  และให้หมายความรวมถึง
บุคคลหรือนิติบุคคลที่ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ  จัดให้เข้าท าประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขต  
ป่าสงวนแห่งชาติ 
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“ค าขอ”  หมายความว่า  ค าขออนุญาตเข้าท าประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติ 
“ผู้รับอนุญาต”  หมายความว่า  ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ  บุคคลธรรมดา  หรือ 

นิติบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้เข้าท าประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติ  และให้หมายความ
รวมถึง  บุคคลที่รัฐหรือหน่วยงานของรัฐจัดให้เข้าท าประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติ 

“ส านักท้องท่ี”  หมายความว่า  ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้  หรือส านักงานทรัพยากร 
ทางทะเลและชายฝั่ง  แล้วแต่กรณี 

“หน่วยงานของรัฐ”  หมายความว่า  ราชการส่วนกลาง  ราชการส่วนภูมิภาค  ราชการส่วนท้องถิ่น  
รัฐวิสาหกิจ  องค์การมหาชน  และหน่วยงานอื่นของรัฐ 

“หนังสืออนุญาต”  หมายความว่า  หนังสืออนุญาตให้เข้าท าประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขต 
ป่าสงวนแห่งชาติ 

ข้อ 5 ให้ประธานกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติเป็นผู้รักษาการ
ตามระเบียบนี้  และคณะกรรมการมีอ านาจตีความ  และวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาที่เกิดขึ้นในการบังคับใช้
ระเบียบนี้ 

หมวด  1 
การขออนญุาต 

 
 

ข้อ 6 บุคคลใดที่มีความจ าเป็นและประสงค์จะขออนุญาตเข้าท าประโยชน์หรืออยู่อาศัย
ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ  ให้ยื่นค าขอตามแบบ  ป.ส.  ๒๐  หรือแบบ  ป.ส.  ๒๑  แล้วแต่กรณี   
ท้ายระเบียบนี้  ต่อจังหวัดท้องที่ที่ป่านั้นตั้งอยู่หรือหน่วยงานที่อธิบดีก าหนด  พร้อมด้วยเอกสารหรือ
หลักฐานตามที่ระบุไว้ในใบรับค าขอ  และให้จัดท าค าชี้แจงเกี่ยวกับเหตุผลและความจ าเป็นที่ต้อง 
ขออนุญาตประกอบค าขอด้วย 

เมื่อได้รับค าขอตามวรรคหนึ่งแล้ว  ให้เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับค าขอออกใบรับค าขอให้แก่ผู้ยื่นค าขอ  
ไว้เป็นหลักฐาน  และด าเนินการตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของค าขอและเอกสารหรือหลักฐาน
ต่าง ๆ 

ในกรณีที่ค าขอและเอกสารหรือหลักฐานไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน  หากเห็นว่าค าขอไม่ถูกต้อง
หรือยังขาดเอกสารหรือหลักฐานใด  ให้แจ้งผู้ยื่นค าขอทราบทันที  ถ้าเป็นกรณีที่สามารถแก้ไขหรือ
เพ่ิมเติมได้  ในขณะนั้นให้แจ้งให้ผู้ยื่นค าขอด าเนินการแก้ไขหรือยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพ่ิมเติม 
ให้ครบถ้วน  ถ้าเป็นกรณีที่ไม่อาจด าเนินการในขณะนั้น  ให้เจ้าหน้าที่บันทึกความบกพร่องและรายการ
เอกสารหรือหลักฐานที่จะต้องยื่นเพ่ิมเติมภายในระยะเวลาที่ก าหนด  และให้ผู้ยื่นค าขอลงนามไว้ใน  
บนัทึกนั้น 
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ในกรณีที่ผู้ยื่นค าขอไม่แก้ไขเพ่ิมเติมค าขอหรือไม่ส่งเอกสารหรือหลักฐานเพ่ิมเติมตามที่
เจ้าหน้าที่แจ้งให้ทราบหรือตามที่ปรากฏในบันทึกที่จัดท าตามวรรคสาม  ให้เจ้าหน้าที่คืนค าขอ  
พร้อมท าหนังสือถึงเหตุแห่งการคืนค าขอให้ทราบด้วย 

ผู้ยื่นค าขอจะอุทธรณ์ค าสั่งคืนค าขอตามวรรคสี่  ตามกฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติหรือ  
ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองหรือจะยื่นค าขอใหม่ก็ได้ตามระยะเวลาที่กฎหมาย
ก าหนด 

ในกรณีที่กิจกรรมหรือโครงการใดต้องได้รับอนุญาตหรือปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎหมายอื่น  
ให้ผู้ยื่นค าขอปฏิบัติตามกฎหมายอื่นให้แล้วเสร็จก่อนยื่นค าขอ  เว้นแต่กรณีที่กฎหมายอื่นก าหนดไว้ว่า  
ผู้ยื่นค าขอจะต้องได้รับอนุญาตให้ใช้พ้ืนที่ก่อน 

การขออนุญาตเพ่ือสร้างศาสนสถานและสถานที่ประกอบกิจกรรมทางศาสนาพุทธ   
ให้ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเป็นผู้ยื่นค าขอ 

การขออนุญาตเพื่อสร้างศาสนสถานและสถานที่ประกอบกิจกรรมทางศาสนาอิสลาม  จังหวัดใด
มีมัสยิดเกิน  3  แห่ง  ให้คณะกรรมการอิสลามประจ าจังหวัดเป็นผู้ยื่นค าขอ  ส่วนจังหวัดใดมีมัสยิด  
น้อยกว่า  3  แห่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งมีสถานะเป็นนิติบุคคลเป็นผู้ยื่นค าขอ 

การขออนุญาตเพ่ือสร้างศาสนสถานและสถานที่ประกอบกิจกรรมทางศาสนาอื่น  ให้หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบที่มีสถานะเป็นนิติบุคคลเป็นผู้ยื่นค าขอ   

การขออนุญาตเพ่ือการจัดที่ดินท ากินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล  หรือตามกฎหมายว่าด้วย
คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ  ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือ 
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนหรือกลุ่มสหกรณ์หรือกลุ่มราษฎรที่รวมกันเกินกว่า  ๑๐  คนขึ้นไปที่ผู้ว่าราชการ
จังหวัดหรือหน่วยงานราชการอื่นรับรอง  และต้องเป็นนิติบุคคล  เป็นผู้ยื่นค าขอ 

การขออนุญาตเพ่ือก่อสร้างสุสานและฌาปนสถานสาธารณะ  การอนุญาตเพ่ือการด าเนินการ
เกี่ยวกับการจัดการขยะ  และเพ่ือการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เป็นผู้ยื่นค าขอ 

การขออนุญาตเพ่ือกรณีโครงการที่มีวัตถุประสงค์อันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติ 
และประชาชนโดยส่วนรวมในด้านเศรษฐกิจ  สังคม  สิ่งแวดล้อม  ความมั่นคง  หรือการพัฒนาประเทศ
อย่างแท้จริง  ให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ  เป็นผู้ยื่นค าขอ 

การขออนุญาตเพ่ือการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  การท่องเที่ยวเกษตรวิถีชุมชน  และกิจกรรม  
ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม  ให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนหรือกลุ่มสหกรณ์หรือกลุ่มราษฎร 
ที่ขึ้นทะเบียนในโครงการจัดที่ดินท ากินให้ชมุชนตามนโยบายรัฐบาล  หรือโครงการอื่น ๆ  ที่คณะรัฐมนตรี
มีมติให้ใช้พ้ืนที่  หรือบุคคลธรรมดาที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือการอนุรักษ์  อันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม
และสิ่งแวดล้อม  โดยมีการประกอบอาชีพเกษตรกรรมหรือมีการอนุรักษ์เป็นพ้ืนฐาน  เป็นผู้ยื่นค าขอ 
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การขออนุญาตเพ่ือกิจกรรม  โครงการ  หรือการด าเนินงานพัฒนาชุมชนที่ขับเคลื่อนตามแนว
พระราชด าริคนอยู่กับป่า  ให้มูลนิธิหรือองค์กรภาคประชาชนที่มีผลการด าเนินโครงการอย่างเป็นรูปธรรม
และเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและชุมชน  รวมทั้ งสามารถฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไม้ได้อย่างยั่งยืน   
เป็นผู้ยื่นค าขอ  โดยให้ยื่นค าขอที่กรม 

ข้อ ๗ ผู้ยื่นค าขอต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม  ดังต่อไปนี้ 
๑) กรณีบุคคลธรรมดา   
 ก คุณสมบัติ 
  (1) มีอายุไม่ต่ ากว่ายี่สิบปีบริบูรณ์หรือบรรลุนิติภาวะตามกฎหมาย 
  (2) มีสัญชาติไทย 
 ข ลักษณะต้องห้าม 
    (๑) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
  (2) เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 
  (3) เป็นผู้เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกตามพระราชบัญญัติ   
  (4) เป็นผู้เคยปฏิบัติผิดเงื่อนไขในขั้นที่ถูกเพิกถอนการอนุญาต 
๒) กรณีนิติบุคคล     
 ผู้ยื่นค าขอเป็นนิติบุคคลอื่นซึ่งไม่ใช่ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ  นิติบุคคลนั้นต้อง  

จดทะเบียนในประเทศไทย  และผู้ถือหุ้นหรือผู้เป็นหุ้นส่วนของนิติบุคคลนั้น  ต้องมีสัญชาติไทย 
ไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนผู้ถือหุ้นหรือผู้เป็นหุ้นส่วน  และต้องถือหุ้นเกินกว่าครึ่งหนึ่งของจ านวน
หุ้นทั้งหมด  และผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคลต้องมีคุณสมบัติ  และไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม  1) 

ข้อ ๘ เมื่อจังหวัดหรือหน่วยงานที่อธิบดีก าหนด  ได้รับค าขอตามข้อ  6  แล้วให้จัดท า
รายงานพร้อมทั้งความเห็นเบื้องต้นเสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดภายในห้าวันนับตั้งแต่วันที่ได้รับค าขอ 
และเอกสารหรือหลักฐานถูกต้องครบถ้วน 

หมวด  2 
การเข้าท าประโยชนห์รืออยู่อาศัย 

 
 

ข้อ 9 การขออนุญาตและการอนุญาตให้เข้าท าประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวน
แห่งชาติ  ต้องมีวัตถุประสงค์อย่างหนึ่งอย่างใด  ดังต่อไปนี้ 

(1) เ พ่ือการจัดที่ดินท ากินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล  หรือตามกฎหมายว่าด้วย
คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ 

(2) เพื่อสร้างศาสนสถานและสถานที่ประกอบกิจกรรมทางศาสนา 
(3) เพื่อก่อสร้างสุสานและฌาปนสถานสาธารณะ 
(4) เพื่อการด าเนินการเกี่ยวกับการจัดการขยะ   

้หนา   ๑๐

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๘๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   เมษายน   ๒๕๖๓



(5) เพื่อกิจกรรม  โครงการ  หรือการด าเนินงานพัฒนาชุมชนที่ขับเคลื่อนตามแนวพระราชด าริ
คนอยู่กับป่า   

(6) กรณีโครงการที่มีวัตถุประสงค์อันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชน 
โดยส่วนรวมในด้านเศรษฐกิจ  สังคม  สิ่งแวดล้อม  ความมั่นคง  หรือการพัฒนาประเทศอย่างแท้จริง 

(7) เพื่อท าเหมืองแร่  การขุดแร่รายย่อย  และการร่อนแร่ 
(8) เพ่ือกิจการอันเกี่ยวเนื่องกับการท าเหมืองแร่  และสร้างทางขนแร่ออกจากเขตพ้ืนที่

ประทานบัตร 
(9) เพ่ือท าการขุดเก็บ  ซึ่งกรวด  ทราย  และกิจการอันเกี่ยวเนื่องกับการขุดเก็บ  ซึ่งกรวด  

ทราย 
(10) เพ่ือขุดดินลูกรัง  หรือดินที่มิใช่การท าเหมืองแร่ตามกฎหมายว่าด้วยแร่  และกิจการ  

อันเกี่ยวเนื่องกับการขุดดินลูกรัง 
(11) เพ่ือการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  การท่องเที่ยวเกษตรวิถีชุมชน  และกิจกรรมที่ก่อให้เกิด

ประโยชน์ต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม 
(12) เพื่อกิจการพลังงานทดแทน 
(13) เพื่อการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน 
(14) เพื่อกิจการโทรคมนาคม 
(15) เพ่ือการเข้าท าประโยชน์อื่น  ที่มีวัตถุประสงค์นอกเหนือจากที่ระเบียบนี้ก าหนด  ที่เป็นไป

เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ  สังคม  สิ่งแวดล้อม  หรือความมั่นคง  ให้เป็นอ านาจของคณะกรรมการ 

หมวด  3 
หลักเกณฑ ์ วธิีการ  เงือ่นไข 

 
 

ข้อ  10 เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดได้รับรายงานตามข้อ  ๘  แล้ว  ให้สั่งเจ้าหน้าที่ออกไป
ตรวจสอบสภาพป่าร่วมกับเจ้าหน้าที่ส านักท้องที่หรือหน่วยงานที่อธิบดีก าหนดภายในยี่สิบห้าวันนับตั้งแต่
วันที่ผู้ว่าราชการจังหวัดสั่ง  เว้นแต่มีเหตุจ าเป็นไม่อาจตรวจสอบให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาดังกล่าว  
ให้ชี้แจงเหตุผลที่ไม่อาจด าเนินการให้แล้วเสร็จตามก าหนดให้กรมทราบ 

ในกรณีที่เป็นการขออนุญาตเพ่ือการท าเหมืองแร่ในพ้ืนที่ที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติก าหนด   
ชั้นคุณภาพลุ่มน้ าชั้นที่หนึ่งและชั้นที่สองหรือในพื้นที่ที่มีความลาดชันเกินสามสิบห้าองศา  ให้ผู้ว่าราชการ
จังหวัดแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประเภททั่วไปตั้งแต่ระดับอาวุโส  หรือประเภทวิชาการตั้งแต่ระดับช านาญการ  
ออกไปร่วมท าการตรวจสภาพป่าตามวรรคหนึ่ง  และให้เจ้าหน้าที่ดังกล่าวรายงานผลเพ่ิมเติมตาม  
หัวข้อรายงานการส ารวจพ้ืนที่ขอประทานบัตรทับพ้ืนที่ป่าไม้ตามแบบที่อธิบดีก าหนด 

ให้เจ้าหน้าที่ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้ งตามวรรคหนึ่ง  รายงานผลการตรวจสภาพป่า   
พร้อมทั้งให้ความเห็นประกอบการพิจารณาสภาพป่าต่อผู้ว่าราชการจังหวัดตามแบบ  ป.ส.  ๒๒   

้หนา   ๑๑

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๘๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   เมษายน   ๒๕๖๓



ท้ายระเบียบนี้ภายในสิบห้าวัน  พร้อมส าเนาแจ้งให้ผู้อ านวยการส านักท้องที่ให้ความเห็นประกอบการ
พิจารณาต่อผู้ว่าราชการจังหวัด 

ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาและจัดท าความเห็นเสนออธิบดีภายในสิบห้าวันนับตั้งแต่วันที่
ได้รับเอกสารหรือหลักฐานครบถ้วน  ในกรณีที่เป็นการขออนุญาตเพ่ือการท าเหมืองแร่  ให้ผู้ว่าราชการ
จังหวัดส่งส าเนาเอกสารเรื่องราวทั้งหมดที่รายงานอธิบดีให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่ด้วย 

ข้อ  11 พ้ืนที่ที่จะพิจารณาอนุญาตได้ต้องอยู่ในหลักเกณฑ์  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ไม่เป็นพ้ืนที่ป่าซึ่งอยู่ระหว่างการใช้ศึกษาค้นคว้าทางวิชาการป่าไม้   
(2) ไม่ขัดกับมาตรการการใช้ที่ดินในพื้นที่ลุ่มน้ า  มาตรการการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าชายเลน  

และมาตรการการใช้ประโยชน์ทรัพยากรและที่ดินป่าไม้ในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ  ตามที่คณะรัฐมนตรี  
ได้มีมติไว้  หรือผู้รับอนุญาตจะต้องปฏิบัติตามมาตรการที่คณะรัฐมนตรีได้ก าหนดไว้ 

(3) ไม่เป็นพ้ืนที่ที่ประกาศให้เป็นพื้นที่ชุ่มน้ าระดับนานาชาติ  ระดับชาติ  ระดับท้องถิ่น   และ
พ้ืนที่ชุ่มน้ าที่มีความส าคัญระหว่างประเทศ  หรือพ้ืนที่แกนกลาง  (Core  Area)  ของพ้ืนที่สงวน 
ชีวมณฑล 

(4) ไม่อยู่ในเขตพ้ืนที่ป่าชายเลนอนุรักษ์  พ้ืนที่คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  พ้ืนที่  
ที่จะใช้มาตรการในการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง  ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการบริหารจัดการ
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  รวมทั้งไม่อยู่ในพ้ืนที่ที่เป็นระบบนิเวศและทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่
ที่มีความส าคัญและมีความโดดเด่นควรแก่การอนุรักษ์ 

(5) ไม่ขัดกับมาตรการที่ก าหนดในเขตพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมตามกฎกระทรวงหรือประกาศ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

(6) ไม่ขัดกับมาตรการที่กฎหมายอื่นก าหนดไว้เป็นพ้ืนที่สงวน  คุ้มครองและอนุรักษ์ 
(7) กรณีป่าบก  ต้องมีไม้ขนาดความโตวัดโดยรอบล าต้นตรงที่สูงหนึ่งร้อยสามสิบเซนติเมตร

จากพื้นดิน  ตั้งแต่หา้สิบถงึหนึ่งรอ้ยเซนตเิมตร  ขึ้นกระจายอยู่ทั่วพื้นที่ไม่เกินไร่ละแปดตน้  หรือมีไม้ขนาด
ความโตวัดโดยรอบล าต้นตรงที่สูงหนึ่งร้อยสามสิบเซนติเมตรจากพื้นดิน  เกินหนึ่งร้อยเซนติเมตรขึ้นไป   
ขึ้นกระจายอยู่ทั่วพื้นที่ไม่เกินไร่ละสองต้น 

กรณีป่าชายเลน  มีไม้ขนาดความสูงเกินสองเมตรขึ้นไปขึ้นกระจายอยู่ ทั่วพ้ืนที่ไม่เกินไร่ละ   
หนึ่งร้อยห้าสิบต้น  หรือมีไม้ขนาดความโตวัดโดยรอบล าต้นที่สูงหนึ่งร้อยสามสิบเซนติเมตรส าหรับ  
ไม้ทั่วไป  หรือตรงเหนือคอรากเซนติเมตร  ส าหรับไม้สกุลโกงกาง  ขนาดความโตตั้งแต่สิบห้าถึงห้าสิบ
เซนติเมตร  ขึ้นกระจายอยู่ทั่วพ้ืนที่ไม่เกินไร่ละห้าสิบต้น  หรือมีไม้ขนาดความโตเกินห้าสิบเซนติเมตร 
ขึ้นไป  ขึ้นกระจายอยู่ทั่ว พ้ืนที่ ไม่ เกินไร่ละสองต้น  หรือพ้ืนที่ป่าที่มี ไม้เข้าหลักเกณฑ์ดังกล่าว   
เมื่อรวมกันแล้วต้องมีจ านวนไม่เกินไร่ละหนึ่งร้อยต้น 

(8) ต้องมีลักษณะขนาด  อาณาเขต  และเนื้อที่  เหมาะสมกับกิจการตามวัตถุประสงค์ที่ขอ  
และแผนการใช้พื้นที่ตามโครงการประกอบค าขอ 

้หนา   ๑๒

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๘๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   เมษายน   ๒๕๖๓



กรณีโครงการที่ไม่อยู่ในหลักเกณฑ์แต่มีวัตถุประสงค์อันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติและ
ประชาชนโดยส่วนรวมในด้านเศรษฐกิจ  สังคม  ความมั่นคง  หรือการพัฒนาประเทศอย่างแท้จริง   
ซึ่งมีความจ าเป็นและไม่อาจหลีกเลี่ยงไปใช้พ้ืนที่อื่นได้  และเป็นกิจกรรมที่สามารถควบคุมผลกระทบต่อ
ระบบนิเวศได้  ให้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไข  และมติคณะรัฐมนตรีที่ก าหนด 

ข้อ  12 เงื่อนไขที่แนบท้ายหนังสืออนุญาตให้ใช้ตามแบบที่ก าหนดไว้ท้ายระเบียบนี้  ในกรณีที่
คณะกรรมการเห็นสมควรก าหนดเงื่อนไขให้ผู้รับอนุญาตปฏิบัติเพิ่มเติมอีก  ให้ระบุไว้ในเงื่อนไขแนบท้าย
หนังสืออนุญาตด้วย 

ข้อ  ๑3 เมื่อมีการอนุญาตให้เข้าท าประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ 
ตามระเบียบนี้แล้ว  ให้อธิบดีพิจารณาสั่งเจ้าหน้าที่ออกไปด าเนินการตรวจสอบและติดตามผลการปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขในการอนุญาตอย่างสม่ าเสมอ 

หมวด  4 
เอกสารประกอบการขออนญุาตและการรับรอง 

 
 

ข้อ  14 เอกสารที่ใช้ประกอบการขออนุญาต  มีดังนี้ 
ก กรณีส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ 
 (1) ค าขออนุญาตเข้าท าประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติตามมาตรา  16  

แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ  พ.ศ.  2507  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  (ส าหรับส่วนราชการหรือ
หน่วยงานของรัฐ)   

 (2) หนังสือแสดงว่าเป็นผู้ที่ได้รับมอบอ านาจให้ด าเนินการแทนหน่วยงานของรัฐ 
 (3) รายละเอียดโครงการที่ขอเข้าท าประโยชน์  วัตถุประสงค์  ลักษณะการด าเนินงานของ

โครงการ  ผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการ  แนวทางการบริหารและการจัดการโครงการรายละเอียด
งบประมาณ  พร้อมแผนผัง  และแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน  ส าหรับการขออนุญาตตามข้อ  9  (11)  
โครงการที่เสนอต้องเป็นโครงการที่พัฒนาพ้ืนที่ให้สอดคล้องกับวิถีของชุมชน  มุ่งเน้นให้เกิดการอนุรักษ์
และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้   

 (4) รายละเอียดสภาพป่าเบื้องต้นที่จะขออนุญาตเข้าท าประโยชน์  ทั้งทางกายภาพและ
ชีวภาพ 

 (5) แผนที่แสดงภูมิประเทศ  มาตราส่วน  ๑:๕๐,๐๐๐  และแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ  
มาตราส่วนตามความเหมาะสม  พร้อมแผนที่สังเขปแสดงบริเวณพ้ืนที่ที่ขอใช้ประโยชน์และพื้นที่ข้างเคียง
ที่ติดต่อกับพ้ืนที่ที่ขอ 

 (6) เอกสารหลักฐานที่แสดงผลการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากสภาองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นที่ป่านั้นตั้งอยู่  ยกเว้นการขออนุญาตตามข้อ  9  (5)  ให้กรมป่าไม้แจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ  
โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ป่านั้นตั้งอยู่ทราบ 

้หนา   ๑๓

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๘๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   เมษายน   ๒๕๖๓



 (7) กรณีโครงการหรือกิจการที่เข้าข่ายจะต้องจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม  หรือรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นหรอือื่น ๆ  ให้แนบหนังสือแจ้งผลการพิจารณาให้
ความเห็นชอบ  ส าหรับโครงการหรือกิจการที่เข้าข่ายจะต้องจัดท ารายการข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม  
ให้แนบรายงานข้อมูลดังกล่าวด้วย 

 (8) บันทึกยินยอมแก้ไขปัญหาราษฎร 
 (9) รายงานเหตุผลและความจ าเป็นในการขอใช้ประโยชน์  (กรณีเนื้อที่มากกว่ายี่สิบไร่)  

ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากปลัดกระทรวงหรือผู้บัญชาการเหล่าทัพแล้วแต่กรณี 
 (10) กรณีการขออนุญาตในพ้ืนที่ที่ได้รับอนุญาตเดิมสิ้นอายุ  ให้แนบผลการปฏิบัติตาม

เงื่อนไขแนบท้ายหนังสืออนุญาต 
 (11) หากเป็นพื้นที่อนุญาตเดิมของรายอื่นที่ยังไม่สิ้นอายุ  ต้องมีหนังสือแสดงความยินยอม

ให้ใช้พ้ืนที่ของผู้รับอนุญาตเดิม 
 (12) กรณีการขออนุญาตในพ้ืนที่ที่ได้รับอนุญาตเดิมสิ้นอายุ  ให้แนบหลักฐานแสดงว่า 

ที่ผ่านมาผู้รับอนุญาตได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  และมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  (เฉพาะกรณีโครงการที่เข้าข่ายต้องท ารายงานการประเมิน 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น  และรายการข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม) 

 (13) เอกสารหรือหลักฐานอื่น ๆ  (ถ้ามี) 
ข กรณีบุคคลธรรมดา 
 (1) ค าขออนุญาตเข้าท าประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติตามมาตรา  16  

แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ  พ.ศ.  2507  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  (ส าหรับบุคคลธรรมดาหรือ  
นิติบุคคล  ซึ่งไม่ใช่ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ) 

 (2) ทะเบียนบ้าน  กรณี  มีบุคคลมายื่นค าขอด้วยตนเองให้น าต้นฉบับจริงมาและ 
ให้เจ้าหน้าที่ถ่ายส าเนาเองและให้ผู้ยื่นค าขอรับรองความถูกต้อง 

 (3) กรณีมีการมอบอ านาจ  ให้แนบหนังสือมอบอ านาจพร้อมเอกสารประกอบ   
ผู้มอบอ านาจต้องส าเนาเอกสารและรับรองส าเนามาให้พร้อม 

 (๔) แผนที่แสดงภูมิประเทศ  มาตราส่วน  ๑:๕๐,๐๐๐  และแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ  
มาตราส่วนตามความเหมาะสม  พร้อมแผนที่สังเขป  แสดงบริเวณพ้ืนที่ที่ขออนุญาตและพ้ืนที่ข้างเคียง  
ที่ติดต่อกับพ้ืนที่ที่ขอ 

 (๕) รายละเอียดโครงการที่ขอเข้าท าประโยชน์  วัตถุประสงค์  ลักษณะการด าเนินงาน  
ของโครงการ  ผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการ  ผลตอบแทนโครงการ  ระยะเวลาคืนทุน  แนวทาง  
การบริหารและการจัดการโครงการ  พร้อมแผนผัง  และแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน  ส าหรับการขออนุญาต 
ตามข้อ  9  (11)  โครงการที่เสนอต้องเป็นโครงการที่พัฒนาพ้ืนที่ให้สอดคล้องกับวิถีของชุมชน   
มุ่งเน้นให้เกิดการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้   

้หนา   ๑๔

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๘๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   เมษายน   ๒๕๖๓



 (๖) รายละเอียดสภาพป่าเบื้องต้นที่จะขออนุญาตเข้าท าประโยชน์  ทั้งทางกายภาพและ
ชีวภาพ 

 (๗) เอกสารหลักฐานที่แสดงผลการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากสภาองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นที่ป่านั้นตั้งอยู่  ยกเว้นการขออนุญาตตามข้อ  9  (5)  ให้กรมป่าไม้แจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ  
โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ป่านั้นตั้งอยู่ทราบ 

 (๘) กรณีโครงการหรือกิจการที่เข้าข่ายจะต้องจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม  หรือรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นหรืออื่น ๆ  ให้แนบรายงานฉบับสมบูรณ์และ
หนังสือแจ้งผลการพิจารณาให้ความเห็นชอบ  ส าหรับโครงการหรือกิจการที่เข้าข่ายที่จะต้องจัดท า
รายงานข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมให้แนบข้อมูลดังกล่าวด้วย 

 (๙) บันทึกยินยอมแก้ไขปัญหาราษฎร 
 (1๐) กรณีการขออนุญาตเพื่อการท าเหมืองแร่  ให้แนบเอกสาร  ดังนี้ 
  (1๐.1) รายงานลักษณะธรณีวิทยาแหล่งแร่ 
  (1๐.2) แผนผังโครงการท าเหมือง 
 (1๑) กรณีการขออนุญาตเพ่ือกิจการอันเกี่ยวเนื่องกับการท าเหมืองแร่และสร้างทางขนแร่

ออกจากเขตพ้ืนที่ประทานบัตร  ให้แนบหนังสือรับรองจากเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่ 
 (1๒) กรณีการขออนุญาตเพ่ือท าการขุดเก็บ  ซึ่งกรวด  ทราย  และกิจการอันเกี่ยวเนื่องกับ

การขุดเก็บ  ซึ่งกรวด  ทราย  ให้แนบประกาศจังหวัดที่ก าหนดบริเวณให้ดูดทรายได้ 
 (1๓) กรณีการขออนุญาตในพ้ืนที่ที่ได้รับอนุญาตเดิมสิ้นอายุ  ให้แนบผลการปฏิบัติตาม

เงื่อนไขแนบท้ายหนังสืออนุญาต 
 (1๔) กรณีการขออนุญาตในพ้ืนที่ที่ได้รับอนุญาตเดิมสิ้นอายุ/การเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติม

วัตถุประสงค์  ให้แนบหลักฐานแสดงว่าที่ผ่านมาผู้รับอนุญาตได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 (1๕) หากเป็นพื้นที่อนุญาตเดิมของรายอื่นที่ยังไม่สิ้นอายุ  ต้องมีหนังสือแสดงความยินยอม
ให้ใช้พ้ืนที่ของผู้รับอนุญาตเดิม 

 (1๖) เอกสารหรือหลักฐานอื่น ๆ  (ถ้ามี) 
ค กรณีนิติบุคคล 
 (1) ค าขออนุญาตเข้าท าประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติตามมาตรา  16  

แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ  พ.ศ.  2507  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  (ส าหรับบุคคลธรรมดาหรือ  
นิติบุคคล  ซึ่งไม่ใช่ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ) 

 (2) ส าเนาทะเบียนบ้านผู้แทนนิติบุคคลที่เป็นผู้ยื่นค าขอ 
 (3) ส าเนาหลักฐานการจดทะเบยีนนติิบคุคล  และหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิตบิุคคล 

้หนา   ๑๕

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๘๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   เมษายน   ๒๕๖๓



 (4) กรณีมีการมอบอ านาจ  ให้แนบหนังสือมอบอ านาจพร้อมเอกสารประกอบ   
ผู้มอบอ านาจต้องส าเนาเอกสารและรับรองส าเนามาให้พร้อม 

 (๕) แผนที่แสดงภูมิประเทศ  มาตราส่วน  ๑:๕๐,๐๐๐  และแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ  
มาตราส่วนตามความเหมาะสม  พร้อมแผนที่สังเขป  แสดงบริเวณพ้ืนที่ที่ขออนุญาตและพ้ืนที่ข้างเคียง  
ที่ติดต่อกับพ้ืนที่ที่ขอ 

 (๖) รายละเอียดโครงการที่ขอเข้าท าประโยชน์  วัตถุประสงค์  ลักษณะการด าเนินงานของ
โครงการ  ผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการ  ผลตอบแทนโครงการ  ระยะเวลาคืนทุน  แนวทางการบริหาร
และการจัดการโครงการ  พร้อมแผนผังและแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน  ส าหรับการขออนุญาตตามข้อ  9  (11)  
โครงการที่เสนอต้องเป็นโครงการที่พัฒนาพ้ืนที่ให้สอดคล้องกับวิถีของชุมชน  มุ่งเน้นให้เกิดการอนุรักษ์
และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ 

 (๗) รายละเอียดสภาพป่าเบื้องต้นที่จะขออนุญาตเข้าท าประโยชน์  ทั้งทางกายภาพและ
ชีวภาพ 

 (๘) เอกสารหลักฐานที่แสดงผลการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากสภาองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นที่ป่านั้นตั้งอยู่  ยกเว้นการขออนุญาตตามข้อ  9  (5)  ให้กรมป่าไม้แจ้งให้  ผู้ว่ าราชการ
จังหวัดทราบ  โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ป่านั้นตั้งอยู่ทราบ 

 (๙) กรณีโครงการหรือกิจการที่เข้าข่ายจะต้องจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม  หรือรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นหรืออื่น ๆ  ให้แนบรายงานฉบับสมบูรณ์และ
หนังสือแจ้งผลการพิจารณาให้ความเห็นชอบ  ส าหรับโครงการหรือกิจการที่เข้าข่ายที่จะต้องจัดท า
รายงานข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมให้แนบข้อมูลดังกล่าวด้วย 

 (1๐) บันทึกยินยอมแก้ไขปัญหาราษฎร 
 (1๑) กรณีการขออนุญาตเพื่อการท าเหมืองแร่  ให้แนบเอกสาร  ดังนี้ 
  (1๑.1) รายงานลักษณะธรณีวิทยาแหล่งแร่ 
  (1๑.2) แผนผังโครงการท าเหมือง 
 (1๒) กรณีการขออนุญาตเพ่ือกิจการอันเกี่ยวเนื่องกับการท าเหมืองแร่และสร้างทางขนแร่

ออกจากเขตพ้ืนที่ประทานบัตร  ให้แนบหนังสือรับรองจากเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่ 
 (1๓) กรณีการขออนุญาตเพ่ือท าการขุดเก็บ  ซึ่งกรวด  ทราย  และกิจการอันเกี่ยวเนื่องกับ

การขุดเก็บ  ซึ่งกรวด  ทราย  ให้แนบประกาศจังหวัดที่ก าหนดบริเวณให้ดูดทรายได้ 
 (1๔) กรณีการขออนุญาตในพ้ืนที่ที่ได้รับอนุญาตเดิมสิ้นอายุ  ให้แนบผลการปฏิบัติตาม

เงื่อนไขแนบท้ายหนังสืออนุญาต 
 (1๕) กรณีการขออนุญาตในพ้ืนที่ที่ได้รับอนุญาตเดิมสิ้นอายุ/การเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติม

วัตถุประสงค์  ให้แนบหลักฐานแสดงว่าที่ผ่านมาผู้รับอนุญาตได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

้หนา   ๑๖

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๘๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   เมษายน   ๒๕๖๓



 (1๖) หากเป็นพื้นที่อนุญาตเดิมของรายอื่นที่ยังไม่สิ้นอายุ  ต้องมีหนังสือแสดงความยินยอม
ให้ใช้พ้ืนที่ของผู้รับอนุญาตเดิม 

 (1๗) เอกสารหรือหลักฐานอื่น ๆ  (ถ้ามี) 
หมวด  5 

การอนุญาต 
 
 

ข้อ  15 การอนุญาตเพ่ือการจัดที่ดินท ากินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล  หรือตามกฎหมาย  
ว่าด้วยคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ  พ้ืนที่ที่จะพิจารณาอนุญาตได้ต้องอยู่ในหลักเกณฑ์ 
ตามข้อ  ๑1  โดยให้พิจารณาอนุญาตในจ านวนเนื้อที่แต่ละค าขอตามความจ าเป็นและเหมาะสมแก่
กิจการนั้น  และให้มีก าหนดระยะเวลาการอนุญาตคราวละไม่น้อยกว่าห้าปี  แต่ไม่เกินสามสิบปี 

ข้อ  16 การอนุญาตเพ่ือสร้างศาสนสถานและสถานที่ประกอบกิจกรรมทางศาสนา  พ้ืนที่ 
ที่จะพิจารณาอนุญาตได้ต้องอยู่ในหลักเกณฑ์ตามข้อ  11  โดยให้พิจารณาอนุญาตในจ านวนเนื้อที่  
แต่ละค าขอไม่น้อยกว่าหกไร่แต่ไม่เกินสิบห้าไร่  และให้มีก าหนดระยะเวลาการอนุญาตคราวละ 
ไม่น้อยกว่าห้าปีแต่ไม่เกินสามสิบปี 

ทั้งนี้  หากมีความจ าเป็นต้องก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างถาวรเพ่ิมเติม  ต้องได้รับการอนุญาตจากกรมก่อน 
ข้อ  17 การอนุญาตเพื่อก่อสร้างสุสานและฌาปนสถานสาธารณะ  พื้นที่ที่จะพิจารณาอนุญาต

ได้ต้องอยู่ในหลักเกณฑ์ตามข้อ  11  โดยให้พิจารณาอนุญาตในจ านวนเนื้อที่แต่ละค าขอตามความจ าเปน็
และเหมาะสมแก่กิจการที่ขออนุญาต  และให้มีก าหนดระยะเวลาการอนุญาตคราวละไม่น้อยกว่าห้าปี  
แต่ไม่เกินสามสิบปี 

ข้อ  18 การอนุญาตเพื่อการด าเนินการเกี่ยวกับการจัดการขยะ  พ้ืนที่ที่จะพิจารณาอนุญาตได้
ต้องอยู่ในหลักเกณฑ์ตามข้อ  11  โดยให้พิจารณาอนุญาตในจ านวนเนื้อที่แต่ละค าขอตามความจ าเป็น
และเหมาะสมแก่กิจการที่ขออนุญาต  และให้มีก าหนดระยะเวลาการอนุญาตคราวละไม่น้อยกว่าห้าปี  
แต่ไม่เกินสามสิบปี 

ข้อ  19 การขออนุญาตเพ่ือกิจกรรม  โครงการ  หรือการด าเนินงานพัฒนาชุมชนที่ขับเคลื่อน
ตามแนวพระราชด าริคนอยู่กับป่า  พ้ืนที่ที่จะพิจารณาอนุญาตได้ต้องอยู่ในหลักเกณฑ์ตามข้อ  11   
โดยให้พิจารณาอนุญาตในจ านวนเนื้อที่แต่ละค าขอตามความจ าเป็นและเหมาะสมแก่กิจการที่ขออนุญาต  
และให้มีก าหนดระยะเวลาการอนุญาตคราวละไม่น้อยกว่าห้าปีแต่ไม่เกินสามสิบปี 

ข้อ  20 การอนุญาตกรณีโครงการที่มีวัตถุประสงค์อันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติและ
ประชาชนโดยส่วนรวมในด้านเศรษฐกิจ  สังคม  สิ่งแวดล้อม  ความมั่นคง  หรือการพัฒนาประเทศ  
อย่างแท้จริงพ้ืนที่ที่จะพิจารณาอนุญาตได้ต้องอยู่ในหลักเกณฑ์ตามข้อ  11  โดยให้พิจารณาอนุญาต 
ในจ านวนเนื้อที่แต่ละค าขอตามความจ าเป็นและเหมาะสมแก่กิจการที่ขออนุญาต  และให้มีก าหนด
ระยะเวลาการอนุญาตคราวละไม่น้อยกว่าห้าปีแต่ไม่เกินสามสิบปี 

้หนา   ๑๗

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๘๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   เมษายน   ๒๕๖๓



ข้อ  21 การอนุญาตเพ่ือท าเหมืองแร่  การขุดแร่รายย่อยและการร่อนแร่  ตามกฎหมาย   
ว่าด้วยแร่  พ้ืนที่ที่จะพิจารณาอนุญาตได้ต้องอยู่ในหลักเกณฑ์ตามข้อ  11  โดยให้พิจารณาอนุญาต  
ในจ านวนเนื้อที่ตามประทานบัตร  หรือค าขอประทานบัตรหรือค าขอต่ออายุประทานบัตร  ที่อยู่ใน 
เขตแหล่งแร่เพ่ือการท าเหมือง  ให้มีก าหนดระยะเวลาการอนุญาตคราวละไม่เกินสิบปีแต่ไม่เกิน 
อายุประทานบัตร 

ข้อ  22 การอนุญาตเพื่อกิจการอันเกีย่วเนื่องกับการท าเหมอืงแร ่ และสร้างทางขนแรอ่อกจาก
เขตพ้ืนที่ประทานบัตร  พ้ืนที่ที่จะพิจารณาอนุญาตได้ต้องอยู่ในหลักเกณฑ์ตามข้อ  11  โดยให้พิจารณา  
ในพ้ืนที่ที่ได้รับการรับรองเป็นหนังสือจากเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่ว่า  มีความเหมาะสม
และจ าเป็นส าหรับกิจการที่ขออนุญาต  และจะอนุญาตให้ตามความจ าเป็นและเหมาะสมแก่กิจการ  
ที่ขออนุญาต  กรณีการอนุญาตเพ่ือการสร้างทางขนแร่ออกจากเขตพ้ืนที่ประทานบัตร  ให้มีความกว้าง
ของทางได้ไม่เกินสิบเมตร  และต้องสร้างทางกับบ ารุงรักษาทางตามมาตรการที่อธิบดีก าหนด  และให้มี
ก าหนดระยะเวลาการอนุญาตคราวละไม่เกินสิบปี   

ข้อ  23 การอนุญาตเพ่ือขุดเก็บ  ซึ่งกรวด  ทราย  และกิจการอันเกี่ยวเนื่องกับการขุดเก็บ   
ซึ่งกรวด  ทราย  พ้ืนที่ที่จะพิจารณาอนุญาตได้ต้องอยู่ในหลักเกณฑ์ตามข้อ  11  และต้องอยู่ห่างจาก 
ทางหลวงแผ่นดินหรือทางหลวงพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยทางหลวงไม่น้อยกว่าห้าร้อยเมตร   
จากจุดกึ่งกลางของทาง  ในระยะที่ใกล้ที่สุดโดยวัดในแนวระดับ  รวมทั้งต้องไม่เป็นบริเวณพระราชฐาน  
วัด  หรือสถานที่ที่ ใช้ เพ่ือการประกอบศาสนกิจ  พ้ืนที่ที่อยู่ใกล้โบราณสถาน  แหล่งโบราณคดี   
แหล่งประวัติศาสตร์  หรืออุทยานประวัติศาสตร์  ตามกฎหมายว่าด้วยโบราณสถาน  โบราณวัตถุ  
ศิลปวัตถุ  และพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ  แหล่งมรดกโลกที่ขึ้นบญัชีแหล่งมรดกโลกตามอนุสัญญาระหวา่ง
ประเทศ  โดยให้พิจารณาอนุญาตในจ านวนเนื้อที่แต่ละค าขอไม่เกินสิบไร่  และให้มีก าหนดระยะเวลา 
การอนุญาตคราวละไม่เกินห้าปี 

การอนุญาตดูดทราย  ต้องอยู่ในบริเวณที่จังหวัดมีประกาศก าหนดบริเวณ  (Zoning)   
ให้ดูดทราย  หากมีความจ าเป็นต้องขออนุญาตเพ่ือเป็นที่พักทรายและท าทางลงดูดทราย  ให้ยกเว้น 
ความในวรรคแรก  กรณีต้องอยู่ห่างจากทางหลวงแผ่นดินหรือทางหลวงพิเศษตามกฎหมายว่าด้วย  
ทางหลวงไม่น้อยกว่าห้าร้อยเมตร 

การด าเนินการตามวรรคก่อน  ผู้รับอนุญาตจะต้องยื่นค าขออนุญาตเก็บหาของป่าภายในเขต  
ป่าสงวนแห่งชาติ  ตามความในมาตรา  15  แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ  พ.ศ.  2507  ด้วย 

ข้อ  24 การอนุญาตเพ่ือขุดดินลูกรัง  หรือดินที่มิใช่การท าเหมืองแร่ตามกฎหมายว่าด้วยแร่  
และกิจการอันเกี่ยวเนื่องกับการขุดดินลูกรังหรือดิน  พ้ืนที่ที่จะพิจารณาอนุญาตได้ต้องอยู่ในหลักเกณฑ์
ตามข้อ  11  และต้องอยู่ห่างจากทางหลวงแผ่นดินหรือทางหลวงพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยทางหลวง 
ไม่น้อยกว่าห้าร้อยเมตร  จากจุดกึ่งกลางของทางในระยะที่ใกล้ที่สุดโดยวัดในแนวระดับ  รวมทั้งต้องไม่เป็น
บริเวณพระราชฐาน  วัด  หรือสถานที่ที่ใช้เพ่ือการประกอบศาสนกิจ  พ้ืนที่ที่อยู่ใกล้โบราณสถาน   

้หนา   ๑๘

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๘๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   เมษายน   ๒๕๖๓



แหล่งโบราณคดี  แหล่งประวัติศาสตร์  หรืออุทยานประวัติศาสตร์  ตามกฎหมายว่าด้วยโบราณสถาน  
โบราณวัตถุ  ศิลปวัตถุ  และพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ  แหล่งมรดกโลกที่ขึ้นบัญชีแหล่งมรดกโลก  
ตามอนุสัญญาระหวา่งประเทศ  ต้องมีแบบแปลนรายการประกอบแบบแปลน  ปากบ่อดินจะตอ้งห่างจาก
แนวเขตที่ดินของบุคคลอื่นหรือที่สาธารณะเป็นระยะไม่น้อยกว่าสองเท่าของความลึกของบ่อดินที่จะขุด  
และต้องมีมาตรการป้องกันการพังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสร้าง  โดยให้พิจารณาอนุญาตในจ านวนเนือ้ที่
แต่ละค าขอไม่เกินสิบไร่  และให้มีก าหนดระยะเวลาการอนุญาตคราวละไม่เกินห้าปี 

การด าเนินการตามวรรคหนึ่ง  ผู้รับอนุญาตจะต้องยื่นค าขออนุญาตเก็บหาของป่าภายในเขต 
ป่าสงวนแห่งชาติ  ตามความในมาตรา  15  แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ  พ.ศ.  2507  ด้วย 

ข้อ  25 การอนุญาตเพ่ือการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  การท่องเที่ยวเกษตรวิถีชุมชน  และกิจกรรม 
ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม  พ้ืนที่ที่จะพิจารณาอนุญาตได้ต้องอยู่ในหลักเกณฑ์ 
ตามข้อ  ๑1  และเป็นพ้ืนที่โครงการจัดที่ดินท ากินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล  หรือโครงการอื่น ๆ   
ที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้ใช้พ้ืนที่  โดยให้พิจารณาอนุญาตในแต่ละค าขอจ านวนเนื้อที่ไม่เกินยี่ สิบไร่  
โครงการที่เสนอพร้อมค าขอต้องเป็นโครงการที่พัฒนาพ้ืนที่ให้สอดคล้องกับวิถีของชุมชน  มุ่งเน้นให้เกิด
การอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไม้  พร้อมจัดท าแผนการก าหนดให้มีพ้ืนที่สีเขียวตามที่กรมก าหนด  
และให้มีก าหนดระยะเวลาการอนุญาตคราวละไม่น้อยกว่าห้าปีแต่ไม่เกินสามสิบปี 

ข้อ  26 การอนุญาตเพ่ือกิจการพลังงานทดแทน  พ้ืนที่ที่จะพิจารณาอนุญาตได้ต้องอยู่ใน
หลักเกณฑ์ตามข้อ  ๑1  โดยให้พิจารณาอนุญาตในจ านวนเนื้อที่แต่ละค าขอตามความจ าเป็นและ
เหมาะสมแก่กิจการนั้น  เนื้อที่ที่ขอต้องรวมพ้ืนที่ถนนที่จะเข้าสู่พ้ืนที่โครงการด้วย  และให้มีก าหนด
ระยะเวลาการอนุญาตคราวละไม่น้อยกว่าห้าปีแต่ไม่เกินสามสิบปี 

ข้อ  27 การอนุญาตเพ่ือการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน  พ้ืนที่ที่จะพิจารณาอนุญาตได้ต้องอยู่ใน
หลักเกณฑ์ตามข้อ  ๑1  โดยให้พิจารณาอนุญาตในจ านวนเนื้อที่แต่ละค าขอตามความจ าเป็น 
และเหมาะสมแก่กิจการนั้น  และให้มีก าหนดระยะเวลาการอนุญาตคราวละไม่น้อยกว่าห้าปีแต่ไม่เกิน
สามสิบปี 

ข้อ  28 การอนุญาตเพ่ือกิจการโทรคมนาคม  พ้ืนที่ที่จะพิจารณาอนุญาตได้ต้องอยู่ใน
หลักเกณฑ์ตามข้อ  ๑1  โดยให้พิจารณาอนุญาตในจ านวนเนื้อที่แต่ละค าขอตามความจ าเป็นและ
เหมาะสมแก่กิจการนั้น  และให้มีก าหนดระยะเวลาการอนุญาตคราวละไม่น้อยกว่าห้าปีแต่ไม่เกิน 
สามสิบปี 

ข้อ  29 การอนุญาต  ให้ใช้ตามแบบ  ป.ส.  ๒๓ - ๑  และป.ส.  ๒๓ - ๒  ท้ายระเบียบนี้  
แล้วแต่กรณี 

ข้อ  30 การขออนุญาตในพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตเดิมสิ้นอายุ  ให้ผู้รับอนุญาตเดิมมีสิทธิยื่นค าขอ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยแปดสิบวันก่อนวันที่หนังสืออนุญาตสิ้นอายุ  และต้องอยู่ในหลักเกณฑ์  
ตามข้อ  11  ให้พิจารณาผลการปฏิบัติตามเงื่อนไขของผู้รับอนุญาตว่าที่ผ่านมาได้มีการปฏิบัติตาม

้หนา   ๑๙

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๘๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   เมษายน   ๒๕๖๓



เงื่อนไขถูกต้องครบถ้วนหรือไม่  แล้วให้พิจารณาและจัดท าความเห็นเสนออธิบดีเป็นผู้ พิจารณาอนุญาต
โดยความเห็นชอบคณะกรรมการ 

กรณีผู้รับอนุญาตเดิมไม่ยื่นค าขอภายในก าหนดตามวรรคแรก  ให้ผู้ที่มีความประสงค์จะใช้
ประโยชน์ในพื้นที่ดังกล่าว  สามารถยื่นค าขอตามข้อ  6  ได้   

ข้อ  31 การเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมวัตถุประสงค์  ให้ผู้รับอนุญาตยื่นค าขอตามข้อ  6  
เพ่ือให้จังหวัดท้องที่หรือหน่วยงานที่อธิบดีก าหนด  ตรวจสอบการด าเนินการของผู้รับอนุญาตว่า   
ได้มีการปฏิบัติตามเงื่อนไขถูกต้องครบถ้วนหรือไม่  แล้วให้พิจารณาและจัดท าความเห็นเสนออธิบดี  
เป็นผู้พิจารณาอนุญาต  โดยความเห็นชอบคณะกรรมการ  โดยให้ออกหนังสืออนุญาตฉบับใหม่มีอายุ
เท่าที่เหลืออยู่ของหนังสืออนุญาตเดิม 

ข้อ  32 การเปลี่ยนชื่อผู้รับอนญุาต  ที่มีการเปลี่ยนตัวผู้รับอนุญาตในกรณผีู้ยื่นค าขอเปน็บคุคล
ธรรมดาหรือกรรมการในกรณีผู้ยื่นค าขอเป็นนิติบุคคล  ให้ยื่นค าขอตามข้อ  6  เพ่ือให้จังหวัดท้องที่หรือ
หน่วยงานที่อธิบดีก าหนด  ตรวจสอบการด าเนินการของผู้รับอนุญาตวา่ไดม้ีการปฏิบัติตามเงื่อนไขถูกตอ้ง
ครบถ้วนหรือไม่  แล้วให้พิจารณาและจัดท าความเห็นเสนออธิบดีเป็นผู้พิจารณาอนุญาต  โดยความเห็นชอบ
คณะกรรมการ  โดยให้ออกหนังสืออนุญาตฉบับใหม่มีอายุเท่าที่เหลืออยู่ของหนังสืออนุญาตเดิม 

การเปลี่ยนชื่อผู้รับอนุญาต  ที่ไม่มีการเปลี่ยนตัวผู้รับอนุญาตในกรณีผู้ยื่นค าขอเป็นบุคคล
ธรรมดาหรือกรรมการในกรณีผู้ยื่นค าขอเป็นนิติบุคคล  ให้ผู้รับอนุญาตมีหนังสือแสดงความประสงค์  
ขอเปลี่ยนชื่อต่อกรม  และให้กรมน าเรื่องเสนอคณะกรรมการเพื่อโปรดทราบ 

ข้อ  33 การให้เช่าหรือรับช่วงสิทธิ์หนังสืออนุญาตตามระเบียบนี้จะกระท ามิได้  แต่ในกรณี 
ที่ผู้รับอนุญาตถึงแก่ความตาย  และทายาทหรือผู้จัดการมรดกประสงค์จะกระท าการตามหนังสืออนุญาต
นั้นต่อไป  ให้ยื่นค าขอตามข้อ  6  ภายในก าหนดเก้าสิบวัน  นับจากวันที่ผู้รับอนุญาตถึงแก่ความตาย  
หากพ้นก าหนดนี้แล้วทายาทหรือผู้จัดการมรดกยังมิได้ยื่นค าร้องขอรับอนุญาตให้ถือว่าสิ้นสุดการอนุญาตนั้น  
เว้นแต่กรณีที่มีเหตุสุดวิสัย  อธิบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการจะพิจารณาผ่อนผันเป็นราย ๆ  
ไปก็ได้ 

กรณีนิติบุคคลที่เลิกกิจการให้แจ้งเจ้าหน้าที่ทราบ  เพื่อพิจารณายกเลิกการอนุญาตต่อไป 

หมวด  6 
เบ็ดเตลด็ 

 
 

ข้อ  34 ค่าธรรมเนียมหนังสืออนุญาต  ค่าภาคหลวง  และค่าบ ารุงป่า  ให้เรียกเก็บตามอัตรา 
ที่ก าหนดไว้โดยกฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ  พ.ศ.  2507   
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

้หนา   ๒๐

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๘๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   เมษายน   ๒๕๖๓



เมื่อผู้ยื่นค าขอช าระค่าธรรมเนยีมภายในเวลาที่ก าหนดแล้ว  ให้เจ้าหน้าที่ด าเนินการออกหนงัสอื
อนุญาตให้กับผู้ยื่นค าขอ  หากไม่ช าระค่าธรรมเนียมภายในเวลาที่ก าหนด  ให้เจ้าหน้าที่แจ้งการไม่ออก
หนังสืออนุญาตให้ผู้ยื่นค าขอทราบ 

ข้อ  3๕ ในกรณีที่ไม่สามารถอนุญาตให้ผู้ยื่นค าขอเข้าท าประโยชน์ตามระเบียบนี้ได้ด้วยเหตุใด  ๆ ก็ดี  
ให้อธิบดีแจ้งเหตุผลให้ผู้ยื่นค าขอทราบโดยไม่ชักช้า  พร้อมแจ้งสิทธิอุทธรณ์ให้ผู้ยื่นค าขอทราบ 

ข้อ  3๖ ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้เข้าท าประโยชน์หรืออยู่อาศัยอยู่ก่อนแล้ว  ให้ถือว่ายังคงได้รับ
อนุญาต  และให้ถือปฏิบัติตามระเบียบนี้ต่อไปเพียงเท่าก าหนดอายุของหนังสืออนุญาตนั้น 

ข้อ  3๗ บรรดาค าขอที่ได้ยื่นไว้ตามระเบียบกรมป่าไม้  ว่าด้วยการอนุญาตให้เข้าท าประโยชน์
หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ   พ.ศ.  ๒๕๔๘  ที่ออกตามความในมาตรา  16   
แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๐๗  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  ให้ถือว่าเป็นค าขอ 
ตามระเบียบนี้  และให้พิจารณาอนุญาตตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในระเบียบนี้  และกรณีที่ค าขอ 
มีข้อแตกต่างไปจากค าขอตามระเบียบนี้  ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับค าขอมีอ านาจสั่งให้แก้ไขเพ่ิมเติมหรือ 
ให้ส่งหลักฐานเพ่ิมเติมได้เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  30  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖3 

จตุพร  บุรุษพัฒน ์
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

ประธานกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ 

้หนา   ๒๑

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๘๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   เมษายน   ๒๕๖๓
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ใบรับค ำขออนุญำตเข้ำท ำประโยชน์หรืออยู่อำศัยภำยในเขตป่ำสงวนแห่งชำติ 
ตำมมำตรำ 16 แห่งพระรำชบัญญัติป่ำสงวนแห่งชำติ พ.ศ. 2507 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 

(ส ำหรับส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำนของรัฐ) 
           เลขที่รับ..................... 
           วันที่รับ..................... 

ชื่อผู้ยื่นค ำขอ........................................................................................................................................... 
เลขประจ ำตัวประชำชน/เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี  

ใบรับค ำขอนี้ ออกไว้เพ่ือเป็นหลักฐำนว่ำ กรมได้รับค ำขอไว้เรียบร้อยแล้ว และจะด ำเนินกำร
พิจำรณำต่อไป เมื่อได้รับหลักฐำนครบถ้วน โดยท่ำนได้ยื่นหลักฐำนไว้ ดังนี้ 

    1. แบบค ำขอ 
    2. รำยละเอียดโครงกำรที่ขอเข้ำท ำประโยชน์ วัตถุประสงค์ ลักษณะกำรด ำเนินงำนของ

โครงกำร ผู้ได้รับประโยชน์จำกโครงกำร แนวทำงกำรบริหำรและกำรจัดกำรโครงกำรรำยละเอียดงบประมำณ 
พร้อมแบบแปลนแผนผัง และแผนกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน  ส ำหรับกำรขออนุญำตตำมข้อ 9 (11) โครงกำรที่
เสนอต้องเป็นโครงกำรที่พัฒนำพ้ืนที่ให้สอดคล้องกับวิถีของชุมชน มุ่งเน้นให้เกิดกำรอนุรักษ์และฟ้ืนฟู
ทรัพยำกรป่ำไม ้

3. รำยละเอียดสภำพป่ำเบื้องต้นที่จะขออนุญำตเข้ำท ำประโยชน์ ทั้งทำงกำยภำพและ
ชีวภำพ 

4. แผนที่แสดงภูมิประเทศ มำตรำส่วน ๑:๕๐,๐๐๐ และแผนที่ภำพถ่ำยทำงอำกำศ 
มำตรำส่วนตำมควำมเหมำะสม.พร้อมแผนที่สังเขปแสดงบริเวณพ้ืนที่ที่ขอใช้ประโยชน์และพ้ืนที่ข้ำงเคียงที่
ติดต่อกับพ้ืนที่ทีข่อ 

5. หนังสือแสดงว่ำเป็นผู้ที่ได้รับมอบอ ำนำจให้ด ำเนินกำรแทนหน่วยงำนของรัฐ 
6. เอกสำรหลักฐำนที่แสดงผลกำรพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบจำกสภำองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นที่ป่ำนั้นตั้งอยู่ ยกเว้นกำรขออนุญำตตำมข้อ 9 (5) ให้กรมป่ำไม้แจ้งให้ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดทรำบ โดยให้
ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีป่ำนั้นตั้งอยู่ทรำบ 

7. กรณี โครงกำรหรือกิจกำรที่ เข้ำข่ำยจะต้องจัดท ำรำยงำนกำรประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม หรือรำยงำนผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นหรืออ่ืน ๆ ให้แนบหนังสือแจ้งผลกำรพิจำรณำให้ควำม
เห็นชอบ ส ำหรับโครงกำรหรือกิจกำรที่เข้ำข่ำยจะต้องจัดท ำรำยกำรข้อมูลด้ำนสิ่งแวดล้อมให้แนบรำยงำนข้อมูล
ดังกล่ำวด้วย  

8. บันทึกยินยอมแก้ไขปัญหำรำษฎร 
9. รำยงำนเหตุผลและควำมจ ำเป็นในกำรขอใช้ประโยชน์ (กรณีเนื้อที่มำกกว่ำยี่สิบไร่) ซึ่งได้รับ

ควำมเห็นชอบจำกปลัดกระทรวงหรือผู้บัญชำกำรเหล่ำทัพแล้วแต่กรณ ี
10. กรณีกำรขออนุญำตในพ้ืนที่ที่ได้รับอนุญำตเดิมสิ้นอำยุ  ให้แนบผลกำรปฏิบัติตำม

เงื่อนไขแนบท้ำยหนังสืออนุญำต 
11. หำกเป็นพ้ืนที่อนุญำตเดิมของรำยอ่ืนที่ยังไม่สิ้นอำยุ ต้องมีหนังสือแสดงควำมยินยอม

ให้ใช้พื้นที่ของผู้รับอนุญำตเดิม 
12. กรณีกำรขออนุญำตในพ้ืนที่ที่ได้รับอนุญำตเดิมสิ้นอำยุ ให้แนบหลักฐำนแสดงว่ำที่

ผ่ำนมำผู้รับอนุญำตได้ปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมำตรกำรติดตำม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (เฉพำะกรณีโครงกำรที่เข้ำข่ำยต้องท ำรำยงำนกำรประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม, รำยงำนผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น และรำยกำรข้อมูลด้ำนสิ่งแวดล้อม) 
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13. เอกสำรหรือหลักฐำนอ่ืน ๆ (ถ้ำมี) 
             
เจ้ำหน้ำที่ได้ตรวจสอบหลักฐำนแล้ว ปรำกฏว่ำ 

   เอกสำรหลักฐำนครบถ้วนถูกต้อง จ ำนวน.............................แผ่น 
   เอกสำรหลักฐำนไม่ครบถ้วน ตำมข้อ......................................................... 

ให้ผู้ยื่นค ำขอส่งเอกสำรหลักฐำนเพิ่มเติม ภำยในวันที่........................................................................เวลำท ำกำร 
ในกรณีที่ผู้ยื่นค ำขอไม่แก้ไขเพ่ิมเติมค ำขอหรือไม่ส่งเอกสำรหรือหลักฐำนเพ่ิมเติมตำมที่เจ้ำหน้ำที่ก ำหนด       
ให้ด ำเนินกำรตำมข้อ 6 วรรคสำม  

    ทั้งนี้ ได้แจ้งและมอบใบรับค ำขอให้ผู้ยื่นค ำขออนุญำตทรำบ เพื่อด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ต่อไป 
 
 
                                                                  ลงชื่อ.....................................................ผู้ยื่นค ำขอ 

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

                                                                  ลงชื่อ.............................................เจ้ำหน้ำที่ผู้รับค ำขอ 
           (.............................................) 
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ป.ส. 20 
ค ำขออนุญำตเข้ำท ำประโยชน์หรืออยู่อำศัยภำยในเขตป่ำสงวนแห่งชำติ 

ตำมมำตรำ 16 แห่งพระรำชบัญญัติป่ำสงวนแห่งชำติ พ.ศ. 2507 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
(ส ำหรับส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำนของรัฐ) 

----------------------------------------- 
                                                             เขียนที่                  
                                                             วันที่             เดือน                             พ.ศ.  
  ส่วนรำชกำร/หน่วยงำนของรัฐ ชื่อ                             
เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี           
ตั้งอยู่เลขที่           หมู่ที่               ถนน                              ต ำบล/แขวง    
อ ำเภอ/เขต                                จังหวัด        โดย               
ต ำแหน่ง                        
ได้รับมอบหมำยให้เป็นผู้ลงชื่อในค ำขอหน่วยงำนตั้งอยู่เลขท่ี       ถนน     
ต ำบล                                อ ำเภอ                                    จังหวัด               
โทร.                
  ขอยื่นค ำขอต่อ                     
ดังมีข้อควำมต่อไปนี้ 
  ข้อ 1 ส่วนรำชกำร/หน่วยงำนของรัฐ ชื่อ                          
มีควำมประสงค์จะขออนุญำตเข้ำท ำประโยชน์ เพ่ือ        
             
มีก ำหนดเวลำ         ปี ภำยในเขตป่ำสงวนแห่งชำติ ป่ำ      
             
ต ำบล                               อ ำเภอ                             จังหวัด     
เนื้อท่ี           ไร่        งำน                ตำรำงวำ โดยมีอำณำเขตดังนี้ 
  ด้ำนทิศเหนือ        จด                             วัดได้                            เมตร 
  ด้ำนทิศตะวันออก      จด    วัดได้                            เมตร 
  ด้ำนทิศใต้        จด    วัดได้                            เมตร 
  ด้ำนทิศตะวันตก  จด                             วดัได้                            เมตร 
 
  ข้อ 2 เพ่ือประโยชน์ในกำรพิจำรณำค ำขออนุญำต ผู้ยื่นค ำขอ หรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมำย  
จะเป็นผู้น ำเจ้ำหน้ำที่ออกไปตรวจสภำพป่ำในพ้ืนที่ที่ขอนี้ ตำมวัน เวลำ ที่เจ้ำหน้ำที่นัดหมำย และจะเป็น  
ผู้อ ำนวยควำมสะดวกแก่เจ้ำหน้ำที่ที่ออกไปตรวจสภำพป่ำ 
 

ข้อ 3 เมื่อได้รับอนุญำตให้เข้ำท ำประโยชน์ภำยในเขตป่ำสงวนแห่งชำติแล้ว ส่วนรำชกำร/  
หน่วยงำนของรัฐ ชื่อ                                                                               จะปฏิบั ติตำม
กฎหมำยว่ำด้วยป่ำสงวนแห่งชำติ กฎหมำยว่ำด้วยป่ำไม้ และตำมเงื่อนไขท่ีแนบท้ำยหนังสืออนุญำตให้ถูกต้อง 
ทุกประกำร และเมื่อมีข้อสงสัยในกำรปฏิบัติตำมระเบียบและกฎหมำย ต้องสอบถำมเจ้ำหน้ำที่ก่อนด ำเนินกำร
ทุกครั้ง 
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  ข้อ 4 พร้อมกับค ำขอนี้ ได้แนบเอกสำรหรือหลักฐำนต่ำง ๆ ดังนี้ 
4.1 รำยละเอียดโครงกำรที่ขอเข้ำท ำประโยชน์ วัตถุประสงค์ ลักษณะกำรด ำเนินงำน

ของโครงกำร ผู้ได้รับประโยชน์จำกโครงกำร แนวทำงกำรบริหำรและกำรจัดกำรโครงกำร  รำยละเอียด
งบประมำณ พร้อมแบบแปลนแผนผัง และแผนกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน ส ำหรับกำรขออนุญำตตำมข้อ 9 (11) 
โครงกำรที่เสนอต้องเป็นโครงกำรที่พัฒนำพ้ืนที่ให้สอดคล้องกับวิถีของชุมชน มุ่งเน้นให้เกิดกำรอนุรักษ์และ
ฟ้ืนฟูทรัพยำกรป่ำไม้  

4.2 รำยละเอียดสภำพป่ำเบื้องต้นที่จะขออนุญำตเข้ำท ำประโยชน์ ทั้งทำงกำยภำพ
และชีวภำพ 
          4.3 แผนที่แสดงภูมิประเทศ มำตรำส่วน ๑:๕๐,๐๐๐ และแผนที่ภำพถ่ำยทำงอำกำศ 
มำตรำส่วนตำมควำมเหมำะสม พร้อมแผนที่สังเขปแสดงบริเวณพ้ืนที่ที่ขอใช้ประโยชน์และพ้ืนที่ข้ำงเคียงที่
ติดต่อกับพ้ืนที่ที่ขอ 
           4.4 หนังสือแสดงว่ำเป็นผู้ที่ได้รับมอบอ ำนำจให้ด ำเนินกำรแทนหน่วยงำนของรัฐ 

 4.5 เอกสำรหลักฐำนที่แสดงผลกำรพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบจำกสภำองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ป่ำนั้นตั้งอยู่ ยกเว้นกำรขออนุญำตตำมข้อ 9 (5) ให้กรมป่ำไม้แจ้งให้ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด
ทรำบ โดยให้ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีป่ำนั้นตั้งอยู่ทรำบ 
                            4.6 กรณีโครงกำรหรือกิจกำรที่ เข้ำข่ำยจะต้องจัดท ำรำยงำนกำรประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม หรือรำยงำนผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นหรืออ่ืน ๆ ให้แนบหนังสือแจ้งผลกำรพิจำรณำให้     
ควำมเห็นชอบ ส ำหรับโครงกำรหรือกิจกำรที่เข้ำข่ำยจะต้องจัดท ำรำยกำรข้อมูลด้ำนสิ่งแวดล้อมให้แนบรำยงำน
ข้อมูลดังกล่ำวด้วย  
                             4.7 บันทึกยินยอมแก้ไขปัญหำรำษฎร 
                             4.8 รำยงำนเหตุผลและควำมจ ำเป็นในกำรขอใช้ประโยชน์ (กรณีเนื้อที่มำกกว่ำยี่สิบไร่)   
ซึ่งได้รับควำมเห็นชอบจำกปลัดกระทรวงหรือผู้บัญชำกำรเหล่ำทัพแล้วแต่กรณี 

๔.9 กรณีกำรขออนุญำตในพ้ืนที่ที่ได้รับอนุญำตเดิมสิ้นอำยุกำรอนุญำต ให้แนบผลกำร
ปฏิบัติตำมเงื่อนไขแนบท้ำยหนังสืออนุญำต 

     ๔.10 หำกเป็นพ้ืนที่อนุญำตเดิมของรำยอ่ืนที่ยังไม่สิ้นอำยุกำรอนุญำต ต้องมีหนังสือ
แสดงควำมยินยอมให้ใช้พื้นท่ีของผู้รับอนุญำตเดิม 

     ๔.๑1 กรณีกำรขออนุญำตในพ้ืนที่ที่ได้รับอนุญำตเดิมสิ้นอำยุ ให้แนบหลักฐำนแสดงว่ำ
ที่ผ่ำนมำผู้รับอนุญำตได้ปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมำตรกำรติดตำม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (เฉพำะกรณีโครงกำรที่เข้ำข่ำยต้องท ำรำยงำนกำรประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม, รำยงำนผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น และรำยกำรข้อมูลด้ำนสิ่งแวดล้อม) 
          4.๑2 เอกสำรหรือหลักฐำนอ่ืน ๆ ได้แก่       

ทั้งนี้ ขอรับรองว่ำผู้ยื่นค ำขอเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมระเบียบ
ที่ก ำหนดไว้ 
 

  (ลงชื่อ)      ผู้ยื่นค ำขอ 
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หมำยเหตุ ได้รับค่ำธรรมเนียมแบบพิมพ์ค ำขอจำกผู้ยื่นค ำขอแล้ว ตำมใบเสร็จรับเงิน ฉบับที่............. 
  เล่มที่...................ลงวันที่.................เดือน....................................พ.ศ. ............................. 
 

(ลงชื่อ)......................................ผู้รับค ำขอ 
                                                                                      (......................................) 
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ใบค ำขออนุญำตเข้ำท ำประโยชน์หรืออยู่อำศัยภำยในเขตป่ำสงวนแห่งชำติ 
ตำมมำตรำ 16 แห่งพระรำชบัญญัติป่ำสงวนแห่งชำติ พ.ศ. 2507 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 

 (ส ำหรับบุคลธรรมดำหรือนิติบุคคล ซ่ึงไม่ใช่ส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำนของรัฐ) 
           เลขที่รับ..................... 
           วันที่รับ..................... 

ชื่อผู้ยื่นค ำขอ........................................................................................................................................... 
เลขประจ ำตัวประชำชน/เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี  

ใบรับค ำขอนี้ ออกไว้เพ่ือเป็นหลักฐำนว่ำ กรมได้รับค ำขอไว้เรียบร้อยแล้ว และจะด ำเนินกำร
พิจำรณำต่อไป เมื่อได้รับหลักฐำนครบถ้วน โดยท่ำนได้ยื่นหลักฐำนไว้ ดังนี้ 

    1. แบบค ำขอ                                       
2. ส ำเนำทะเบียนบ้ำน กรณี มีบุคคลมำยื่นค ำขอด้วยตนเองให้น ำต้นฉบับจริงมำและให้

เจ้ำหน้ำที่ถ่ำยส ำเนำเองและให้ผู้ยื่นค ำขอรับรองควำมถูกต้อง 
3. ส ำเนำหลักฐำนกำรจดทะเบียนนิติบุคคล และหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคล 
๔. แผนที่แสดงภูมิประเทศ มำตรำส่วน ๑:๕๐,๐๐๐ และแผนที่ภำพถ่ำยทำงอำกำศ มำตรำส่วน

ตำมควำมเหมำะสม พร้อมแผนที่สังเขปแสดงบริเวณพ้ืนที่ที่ขออนุญำตและพ้ืนที่ข้ำงเคียงทีต่ิดต่อกับพ้ืนที่ที่ขอ 
๕. รำยละเอียดโครงกำรที่ขอเข้ำท ำประโยชน์ วัตถุประสงค์ ลักษณะกำรด ำเนินงำนของ

โครงกำร ผู้ได้รับประโยชน์จำกโครงกำร ผลตอบแทนโครงกำร ระยะเวลำคืนทุน แนวทำงกำรบริหำรและ   
กำรจัดกำรโครงกำร พร้อมแบบแปลนแผนผัง และแผนกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน ส ำหรับกำรขออนุญำตตำมข้อ 9 
(11) โครงกำรที่เสนอต้องเป็นโครงกำรที่พัฒนำพ้ืนที่ให้สอดคล้องกับวิถีของชุมชน มุ่งเน้นให้เกิดกำรอนุรักษ์
และฟ้ืนฟูทรัพยำกรป่ำไม้  

๖. รำยละเอียดสภำพป่ำเบื้องต้นที่จะขออนุญำตเข้ำท ำประโยชน์ ทั้ งทำงกำยภำพและ
ชีวภำพ 

๗. เอกสำรหลักฐำนที่แสดงผลกำรพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบจำกสภำองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่ป่ำนั้นตั้งอยู่ ยกเว้นกำรขออนุญำตตำมข้อ 9 (5) ให้กรมป่ำไม้แจ้งให้ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดทรำบ โดยให้
ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีป่ำนั้นตั้งอยู่ทรำบ 

๘. กรณีโครงกำรหรือกิจกำรที่เข้ำข่ำยจะต้องจัดท ำรำยงำนกำรประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม หรือรำยงำนผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นหรืออ่ืน ๆ ให้แนบรำยงำนฉบับสมบูรณ์และหนังสือแจ้ง
ผลกำรพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ ส ำหรับโครงกำรหรือกิจกำรที่เข้ำข่ำยที่จะต้องจัดท ำรำยงำนข้อมูลด้ำนสิ่งแวดล้อม
ให้แนบข้อมูลดังกล่ำวด้วย 

๙. กรณีกำรขออนุญำตเพื่อกำรท ำเหมืองแร่ ให้แนบเอกสำร ดังนี้ 
รำยงำนลักษณะธรณีวิทยำแหล่งแร่ 
แผนผังโครงกำรท ำเหมือง 

1๐. กรณีกำรขออนุญำตเพ่ือกิจกำรอันเกี่ยวเนื่องกับกำรท ำเหมืองแร่ และสร้ำงทำงขนแร่           
ออกจำกเขตพ้ืนที่ประทำนบัตร ให้แนบหนังสือรับรองจำกเจ้ำพนักงำนอุตสำหกรรมแร่ประจ ำท้องที่ 

๑๑. กรณีกำรอนุญำตเพ่ือท ำกำร ขุด เก็บ ซึ่งกรวด ทรำย และกิจกำรอันเกี่ยวเนื่องกับ
กำรขุดเก็บ ซึ่งกรวด ทรำย ให้แนบประกำศจังหวัดที่ก ำหนดบริเวณ (Zoning) ให้ดูดทรำยได้ 

๑๒. กรณีกำรขออนุญำตในพ้ืนที่ที่ได้รับอนุญำตเดิมสิ้นอำยุ  ให้แนบผลกำรปฏิบัติตำม
เงื่อนไขแนบท้ำยหนังสืออนุญำต 
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1๓. กรณีกำรขออนุญำตในพ้ืนที่ที่ได้รับอนุญำตเดิมสิ้นอำยุ/กำรเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติม
วัตถุประสงค์ ให้แนบหลักฐำนแสดงว่ำที่ผ่ำนมำผู้รับอนุญำตได้ปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม และมำตรกำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

๑๔. หำกเป็นพื้นที่อนุญำตเดิมของรำยอ่ืนที่ยังไม่สิ้นอำยุ ต้องมีหนังสือแสดงควำมยินยอม
ให้ใช้พื้นที่ของผู้รับอนุญำตเดิม 

๑๕. กรณีมีกำรมอบอ ำนำจ ให้แนบหนังสือมอบอ ำนำจพร้อมเอกสำรประกอบ ผู้มอบอ ำนำจ
ต้องส ำเนำเอกสำรและรับรองส ำเนำมำให้พร้อม  

๑๖. เอกสำรหรือหลักฐำนอ่ืน ๆ (ถ้ำมี) 
             
เจ้ำหน้ำที่ได้ตรวจสอบหลักฐำนแล้ว ปรำกฏว่ำ 

   เอกสำรหลักฐำนครบถ้วนถูกต้อง จ ำนวน.............................แผ่น 
   เอกสำรหลักฐำนไม่ครบถ้วน ตำมข้อ......................................................... 

ให้ผู้ยื่นค ำขอส่งเอกสำรหลักฐำนเพิ่มเติม ภำยในวันที่........................................................................เวลำท ำกำร 
ในกรณีที่ผู้ยื่นค ำขอไม่แก้ไขเพ่ิมเติมค ำขอหรือไม่ส่งเอกสำรหรือหลักฐำนเพ่ิมเติมตำมที่เจ้ำหน้ำที่ก ำหนด       
ให้ด ำเนินกำรตำมข้อ 6 วรรคสำม  

   ทั้งนี้ ได้แจ้งและมอบใบรับค ำขอให้ผู้ยื่นค ำขออนุญำตทรำบ เพ่ือด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 
                                                                  ลงชื่อ.....................................................ผู้ยื่นค ำขอ 

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

                                                                  ลงชื่อ.............................................เจ้ำหน้ำที่ผู้รับค ำขอ 
           (.............................................) 
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ป.ส. 21 
ค ำขออนุญำตเข้ำท ำประโยชน์หรืออยู่อำศัยภำยในเขตป่ำสงวนแห่งชำติ 

ตำมมำตรำ 16 แห่งพระรำชบัญญัติป่ำสงวนแห่งชำติ พ.ศ. 2507 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
(ส ำหรับบุคคลธรรมดำหรือนิติบุคคล ซ่ึงไม่ใช่ส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำนของรัฐ) 

---------------------------------------------- 
             เขียนที ่               
                                                                           วันที่         เดือน             พ.ศ.  
  ข้ำพเจ้ำ                                                อำยุ               ปี  
เลขประจ ำตัวประชำชน/เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี    สัญชำติ   
          อำชีพ                        มีภูมิล ำเนำอยู่บ้ำนเลขที่          หมู่ที ่         ซอย      ถนน     
       ต ำบล/แขวง                  อ ำเภอ/เขต                
จังหวัด            โทร.                            
เป็นผู้มีอ ำนำจลงชื่อแทนนิติบุคคล ชื่อ                              
ตั้งอยู่ที ่                                   
                                   
มีเอกสำรแสดงฐำนะกำรเป็นนิติบุคคลและเป็นผู้มีอ ำนำจลงชื่อแทนนิติบุคคลตำมที่แนบท้ำยค ำขอ 
  ขอยื่นค ำขอต่อ                                          
ดังมีข้อควำมต่อไปนี้          
  ข้อ 1 ข้ำพเจ้ำมีควำมประสงค์จะขออนุญำตเข้ำท ำประโยชน์เพื่อ                         
                                   
ก ำหนดเวลำ          ปี ภำยในเขตป่ำสงวนแห่งชำติ ป่ำ                                 
                                  
ต ำบล                 อ ำเภอ                                 จังหวัด                           
เนื้อท่ี            ไร่           งำน                ตำรำงวำ  โดยมีอำณำเขตดังนี้ 
 
  ด้ำนทิศเหนือ     จด                             วัดได้                             เมตร 
  ด้ำนทิศตะวันออก      จด    วัดได้                              เมตร 
  ด้ำนทิศใต้        จด                             วัดได้                             เมตร 
  ด้ำนทิศตะวันตก     จด                             วัดได้                             เมตร 
 
  ข้อ 2 ในกำรยื่นค ำขอนี้ ข้ำพเจ้ำรับรองจะเป็นผู้น ำหรือมอบให้ผู้แทนเป็นผู้น ำเจ้ำหน้ำที่
ออกไปตรวจสภำพป่ำในพ้ืนที่ที่ขอนี้ ตำมวัน เวลำ ที่เจ้ำหน้ำที่นัดหมำย  
 

ข้อ 3 เมื่อข้ำพเจ้ำได้รับอนุญำตให้เข้ำท ำประโยชน์ภำยในเขตป่ำสงวนแห่งชำติแล้ว ข้ำพเจ้ำ
รับรองจะปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยป่ำสงวนแห่งชำติ กฎหมำยว่ำด้วยป่ำไม้ และตำมเงื่อนไขที่แนบท้ำยหนังสือ
อนุญำตให้ถูกต้องทุกประกำร และเมื่อมีข้อสงสัยในกำรปฏิบัติตำมระเบียบและกฎหมำย ต้องสอบถำมเจ้ำหน้ำที่
ก่อนด ำเนินกำรทุกครั้ง 
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ข้อ 4 เพ่ือเป็นหลักฐำนในกำรขออนุญำต ข้ำพเจ้ำได้วำงเงินมัดจ ำ หรือได้ส่งมอบหนังสือค้ ำ
ประกันของธนำคำรที่เชื่อถือได้พร้อมค ำขอนี้ ตำมจ ำนวนเนื้อที่ที่ขออนุญำต ในอัตรำเท่ำกับอัตรำค่ำธรรมเนียม
หนังสืออนุญำตตำมกฎหมำยว่ำด้วยป่ำสงวนแห่งชำติ  ไร่ละ              บำท รวมเป็นเงิน จ ำนวน            
บำท (                     ) ไว้แล้วในวันยื่นค ำขอนี้ ตำมใบเสร็จรับเงิน  ฉบับที่       เล่มที่        ลงวันที่            
เดือน                            พ.ศ.    (หนังสือค้ ำประกันของธนำคำรนั้น ให้ท ำตำมแบบที่ธนำคำร
ก ำหนดและกรมเห็นชอบด้วย) 

 
  ข้อ 5 เมื่ออธิบดีโดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำร ได้ออกหนังสืออนุญำตให้ข้ำพเจ้ำแล้ว 
ข้ำพเจ้ำยินยอมให้น ำเงินมัดจ ำที่ได้วำงไว้ ตำมข้อ 4 มำหักกลบลบหนี้กับค่ำธรรมเนียมหนังสืออนุญำตนั้นได้ทันที 
และเมื่อหักกลบลบหนี้กันแล้ว หำกเงินมัดจ ำยังขำดเท่ำใด ข้ำพเจ้ำจะน ำมำช ำระเพ่ิมจนครบถ้วนให้เสร็จสิ้นภำยใน
ก ำหนด 30 วัน นับจำกวันที่เจ้ำหน้ำที่ได้แจ้งจ ำนวนเงินที่จะต้องช ำระให้ข้ำพเจ้ำทรำบ เพ่ือรับมอบหนังสือ
อนุญำต มิฉะนั้น ให้ถือว่ำข้ำพเจ้ำสละสิทธิ์ในกำรขอเข้ำท ำประโยชน์หรืออยู่อำศัยภำยในเขตป่ำสงวนแห่งชำติ
ตำมที่ยื่นค ำขอไว้ กับทั้งสละสิทธิ์ที่จะขอรับเงินมัดจ ำที่วำงไว้คืนด้วย 
 
  ข้อ 6 เงินมัดจ ำตำมข้อ 4 ไม่เป็นข้อผูกพันว่ำ ข้ำพเจ้ำจะต้องได้รับอนุญำต หำกข้ำพเจ้ำไม่ได้
รับอนุญำตตำมที่ขอ หรือกรณีมีเงินมัดจ ำเหลือจ่ำยหลังจำกที่หักกลบลบหนี้แล้ว ข้ำพเจ้ำจะขอรับเงินมัดจ ำคืน
ตำมจ ำนวนที่ได้วำงไว้เต็มจ ำนวนหรือเฉพำะจ ำนวนที่เหลือจ่ำยดังกล่ำวแล้วแต่กรณี โดยไม่คิดดอกเบี้ยหรือ
ผลประโยชน์อื่นใดท้ังสิ้น 
 
  ข้อ 7 พร้อมกับค ำขอนี้ ได้แนบเอกสำรหรือหลักฐำนต่ำง ๆ ดังนี้ 

7.1 ส ำเนำทะเบียนบ้ำน กรณี มีบุคคลมำยื่นค ำขอด้วยตนเองให้น ำต้นฉบับจริงมำและ
ให้เจ้ำหน้ำที่ถ่ำยส ำเนำเองและให้ผู้ยื่นค ำขอรับรองควำมถูกต้อง 

7.2 ส ำเนำหลักฐำนกำรจดทะเบียนนิติบุคคล และหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติ
บุคคล 

7.๓ แผนที่แสดงภูมิประเทศ มำตรำส่วน ๑:๕๐,๐๐๐ และแผนที่ภำพถ่ำยทำงอำกำศ 
มำตรำส่วนตำมควำมเหมำะสม พร้อมแผนที่สังเขปแสดงบริเวณพ้ืนที่ที่ขออนุญำตและพ้ืนที่ข้ำงเคียงที่ติดต่อ
กับพ้ืนที่ที่ขอ 

7.๔ รำยละเอียดโครงกำรที่ขอเข้ำท ำประโยชน์ วัตถุประสงค์ ลักษณะกำรด ำเนินงำน
ของโครงกำร ผู้ได้รับประโยชน์จำกโครงกำร ผลตอบแทนโครงกำร ระยะเวลำคืนทุน แนวทำงกำรบริหำรและ
กำรจัดกำรโครงกำร พร้อมแบบแปลนแผนผัง และแผนกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน ส ำหรับกำรขออนุญำตตำมข้อ 9 
(11) โครงกำรที่เสนอต้องเป็นโครงกำรที่พัฒนำพ้ืนที่ให้สอดคล้องกับวิถีของชุมชน มุ่งเน้นให้เกิดกำรอนุรักษ์
และฟ้ืนฟูทรัพยำกรป่ำไม้  

7.๕ รำยละเอียดสภำพป่ำเบื้องต้นที่จะขออนุญำตเข้ำท ำประโยชน์ ทั้งทำงกำยภำพ
และชีวภำพ 

7.๖ เอกสำรหลักฐำนที่แสดงผลกำรพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบจำกสภำองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ป่ำนั้นตั้งอยู่ ยกเว้นกำรขออนุญำตตำมข้อ 9 (5) ให้กรมป่ำไม้แจ้งให้ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด
ทรำบ โดยให้ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีป่ำนั้นตั้งอยู่ทรำบ 
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7.๗ กรณีโครงกำรหรือกิจกำรที่เข้ำข่ำยจะต้องจัดท ำรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม หรือรำยงำนผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นหรืออ่ืน ๆ ให้แนบรำยงำนฉบับสมบูรณ์และหนังสือแจ้ง
ผลกำรพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบด้วย 

๗.๘ กรณีกำรขออนุญำตเพือ่กำรท ำเหมืองแร่ ให้แนบเอกสำร ดังนี้ 
ก. รำยงำนลักษณะธรณีวิทยำแหล่งแร่ 
ข. แผนผังโครงกำรท ำเหมือง 

7.๙ กรณีกำรขออนุญำตเพ่ือกิจกำรอันเกี่ยวเนื่องกับกำรท ำเหมืองแร่ และสร้ำงทำงขน
แร่ออกจำกเขตพ้ืนที่ประทำนบัตร ให้แนบหนังสือรับรองจำกเจ้ำพนักงำนอุตสำหกรรมแร่ประจ ำท้องที ่

7.1๐ กรณีกำรอนุญำตเพ่ือท ำกำร ขุด เก็บ ซึ่งกรวด ทรำย และกิจกำรอันเกี่ยวเนื่อง
กับกำรขุดเก็บ ซึ่งกรวด ทรำย ให้แนบประกำศจังหวัดที่ก ำหนดบริเวณ (Zoning) ให้ดูดทรำยได้ 

7.1๑ กรณีมีกำรมอบอ ำนำจ ให้แนบหนังสือมอบอ ำนำจพร้อมเอกสำรประกอบ         
ผู้มอบอ ำนำจต้องส ำเนำเอกสำรและรับรองส ำเนำมำให้พร้อม 

๗.๑๒ กรณีกำรขออนุญำตในพ้ืนที่ที่ได้รับอนุญำตเดิมสิ้นอำยุ  ให้แนบผลกำรปฏิบัติ
ตำมเงื่อนไขแนบท้ำยหนังสืออนุญำต 

7.1๓ กรณีกำรขออนุญำตในพ้ืนที่ที่ได้รับอนุญำตเดิมสิ้นอำยุ/กำรเปลี่ยนแปลงหรือ
เพ่ิมเติมวัตถุประสงค์ ให้แนบหลักฐำนแสดงว่ำที่ผ่ำนมำผู้รับอนุญำตได้ปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมำตรกำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

                            ๗.1๔ หำกเป็นพ้ืนที่อนุญำตเดิมของรำยอ่ืนที่ยังไม่สิ้นอำยุ ต้องมีหนังสือแสดงควำม
ยินยอมให้ใช้พ้ืนที่ของผู้รับอนุญำตเดิม 

7.1๕ เอกสำรหรือหลักฐำนอ่ืน ๆ ได้แก่      

ทั้งนี้ ขอรับรองว่ำผู้ยื่นค ำขอเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมระเบียบ
ที่ก ำหนดไว้ 
 

                   (ลงชื่อ)                                        ผู้ยื่นค ำขอ 
 
 
 
หมำยเหตุ ได้รับค่ำธรรมเนียมแบบพิมพ์ค ำขอจำกผู้ยื่นค ำขอแล้ว ตำมใบเสร็จรับเงิน ฉบับที่............. 
  เล่มที่...................ลงวันที่.................เดือน...................... ..............พ.ศ. ............................. 
 

(ลงชื่อ)......................................ผู้รับค ำขอ 
(.........................................) 
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ป.ส. 22 
รำยงำนกำรตรวจสภำพป่ำที่มีผู้ขออนุญำตเข้ำท ำประโยชน์หรืออยู่อำศัยภำยในเขต 

ป่ำสงวนแห่งชำติ ตำมมำตรำ 16 แห่งพระรำชบัญญัติป่ำสงวนแห่งชำติ พ.ศ. 2507 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
------------------------------------------ 

 
1. ชื่อผู้ขอ (ถ้ำผู้ขอเป็นส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำนของรัฐ ให้ระบุชื่อส่วนรำชกำรหรือ

หน่วยงำนของรัฐนั้น ถ้ำผู้ขอเป็นบุคคลให้ระบุชื่อ                    อำยุ     ป ี
สัญชำติ                  อำชีพ                           มีภู มิล ำเนำอยู่บ้ ำนเลขที่                       ซอย                
                       ถนน                  หมู่ที่              ต ำบล/แขวง                     อ ำเภอ/เขต          
จังหวัด                   )        
 

2. วัน เดือน ปี ที่ท ำกำรตรวจสภำพป่ำ (ให้ระบุวัน เดือน ปี ที่เข้ำท ำกำรตรวจสภำพป่ำ และ
วัน เดือน ปี ที่ตรวจสภำพป่ำเสร็จสิ้น) 
 
  3. ชื่อป่ำ (ให้ระบุว่ำพ้ืนที่ที่ขออยู่ในเขตป่ำสงวนแห่งชำติ ก ำหนดโดยกฎกระทรวง หรือตำม
กฎหมำยใด ให้คัดส ำเนำพร้อมทั้งแผนที่ท้ำยกฎกระทรวง ประกอบรำยงำนด้วย) 
 
  4. ที่ตั้งของพื้นที่ ให้ระบุว่ำตั้งอยู่ในหมู่ที่ ต ำบล อ ำเภอ และจังหวัดใด พร้อมกับระบุค่ำพิกัด
ด้วยเครื่อง GPS (WGS 84) แสดงบริเวณที่ขออนุญำตทุกด้ำนในแผนที่แสดงภูมิประเทศ มำตรำส่วน ๑ :

๕๐,๐๐๐ แผนที่ภำพถ่ำยทำงอำกำศ (ออร์โธสี) มำตรำส่วนตำมควำมเหมำะสม หรือแผนที่มำตรำส่วนที่
เหมำะสมให้ เห็นได้ชัดเจน ระบุหมำยเลขระวำง รวมทั้งแสดงจุดที่ตั้งและพ้ืนที่ข้ำงเคียงในแผนที่ท้ำย
กฎกระทรวงที่ก ำหนดป่ำนั้นให้เป็นป่ำสงวนแห่งชำติ, แผนที่แสดงกำรจ ำแนกเขตกำรใช้ประโยชน์ทรัพยำกร
และที่ดินป่ำไม้, แผนที่แสดงชั้นคุณภำพลุ่มน้ ำ และถ้ำเป็นป่ำชำยเลนให้แสดงในแผนที่กำรจ ำแนกเขตกำรใช้
ประโยชน์ที่ดินในพ้ืนที่ป่ำชำยเลนด้วย พร้อมแนบไฟล์ดิจิทัลแผนที่ทุกประเภทพร้อมภำพถ่ำยมำด้วย) 
 
  5. เนื้อที ่(ให้ระบุเป็นไร่ งำน และตำรำงวำ) 
 
  6. อำณำเขตและเขตติดต่อพื้นที่ที่ขอ (ให้แสดงอำณำเขต และเขตติดต่อไว้ทุกด้ำนให้ชัดเจนว่ำ
ทิศไหนจดอะไร เช่น ภูเขำ ล ำห้วย หรือติดต่อกับอะไร มีควำมกว้ำง ยำว ด้ำนละเท่ำใด และแสดงด้วยว่ำพ้ืนที่
ข้ำงเคียงมีผู้ใดเป็นเจ้ำของหรือผู้ครอบครองและเป็นที่ของรัฐประเภทใด เช่น ให้เช่ำหรือละทิ้ง มีสภำพป่ำอย่ำงใด) 
 
  7. ลักษณะภูมิประเทศ (ให้ระบุว่ำเป็นที่รำบ เนินเขำ ภูเขำหรือที่รำบลุ่ม มีควำมลำดชัน 
และ สูงจำกระดับทะเลประมำณเท่ำใด มีชนิดดินและหินเป็นประเภทใด มีล ำห้วยอะไรไหลผ่ำนและมีน้ ำไหล
ตลอดปีหรือไม่ ถ้ำมีไหลลงสู่ล ำน้ ำที่ส ำคัญอะไรบ้ำง และเป็นระยะทำงประมำณเท่ำใด อยู่ในพ้ืนที่ลุ่มน้ ำตำมมติ
คณะรัฐมนตรีและชั้นคุณภำพใด และให้ท ำกำรถ่ำยภำพสีแสดงสภำพพ้ืนที่ที่ท ำกำรตรวจสภำพป่ำโดยถ่ำยตรง
กลำงแปลง และกระจำยออกไปทั้ง 8 ทิศ ไม่น้อยกว่ำ 9 ภำพ ประกอบรำยงำนด้วย) 
 

8. ชนิดของป่ำและสภำพป่ำ (ให้ระบุว่ำเป็นป่ำชนิดใด มีสภำพป่ำเสื่อมโทรมหรือไม่ อย่ำงไร 
ถ้ำเสื่อมโทรมให้ระบุด้วยว่ำเนื่องจำกเหตุใด)  
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                8.1 ระบุชนิด/ประเภทป่ำ (โปรดกำเครื่องหมำย √) 
o ป่ำบก ประเภทป่ำ........................... 
o ป่ำชำยเลน 
o ป่ำชำยหำด 
o ป่ำพรุ 
o ป่ำอ่ืนๆ ระบุ.................................... 

     8.2 ระบุสภำพควำมเสื่อมโทรมของพ้ืนที่ป่ำตำมข้อ ๘.1 
o เสื่อมโทรมโดยคิดเป็นร้อยละ.............................ของพ้ืนที่ป่ำที่ขออนุญำต 

หมำยเหตุ : หลักเกณฑ์กำรก ำหนดป่ำเสื่อมโทรมและป่ำชำยเลนเสื่อมโทรม 
 
  9. พันธุ์ไม้ที่ขึ้นอยู่ (ให้ระบุว่ำกำรแพร่พันธุ์เป็นไปตำมธรรมชำติหรือไม่ ดีเลวอย่ำงไร ชนิด
ของพันธุ์ไม้ที่ส ำคัญและไม่ส ำคัญมีปริมำณมำกน้อยเพียงใด ให้ท ำกำรส ำรวจทั่วทั้งพ้ืนที่ที่ขออนุญำต หรือให้ท ำ
กำรส ำรวจโดยวิธีท ำแปลงตัวอย่ำง แบบ Line Plot ให้กระจำยทั่วทั้งพ้ืนที่ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 5 ของพ้ืนที่ที่ขอ 
แล้วจัดท ำบัญชีแสดงชนิดและขนำดของไม้หวงห้ำมที่มีขนำดควำมโตตั้งแต่ 50 เซนติเมตรขึ้นไป วัดโดยรอบ
ล ำต้นตรงที่สูง 130 เซนติเมตร  

กรณีป่ำชำยเลน ให้ท ำกำรส ำรวจโดยวิธีท ำแปลงตัวอย่ำง แบบ Line Plot Survey    วำง
แนวตั้งฉำกกับชำยฝั่งให้กระจำยทั่วทั้งพ้ืนที่ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 5 ของพ้ืนที่ที่ขอ กรณีพ้ืนที่ไม่มำกกว่ำ 5 ไร่ ให้
ท ำกำรส ำรวจทั่วทั้งพ้ืนที่แต่ละแนววำงแปลงขนำด 10 x 10 เมตร ต่อเนื่องไปจนสุดพ้ืนที่ แล้วจัดท ำบัญชี
แสดงชนิด จ ำนวนและขนำดของไม้ยืนต้น (Tree) ทุกชนิดที่มีควำมโตตั้งแต่ 15 เซนติเมตรขึ้นไป โดยวัดรอบ
ล ำต้นตรงที่สูง 130 เซนติเมตร ส ำหรับไม้สกุลโกงกำงให้วัดเหนือคอรำก 20 เซนติเมตร ทั้งนี้ ให้ระบุชนิด 
จ ำนวน ของไม้หนุ่ม (Sapling) กล้ำไม้ (Seedling) และบันทึกชนิดของไม้พ้ืนล่ำงและไม้อิงอำศัยที่พบไว้ใน
บัญชี พร้อมกับแผนที่แสดงแนวท ำกำรส ำรวจระบุพิกัด GPS  แปลงแรกและแปลงสุดท้ำยของแต่ละแนวด้วย 
 
  10. สิ่งแวดล้อมข้ำงเคียง (ให้ระบุว่ำอยู่ห่ำงจำกหมู่บ้ำน วัด ส ำนักสงฆ์ ถนน ฯลฯ เป็น
ระยะทำงประมำณเท่ำใด) 
 
  11. กำรอนุรักษ์ป่ำ (ให้ระบุว่ำเป็นเขตอุทยำนแห่งชำติ วนอุทยำน หรือเขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำ             
เขตห้ำมล่ำสัตว์ป่ำ หรือเป็นพ้ืนที่เตรียมกำรประกำศอุทยำนแห่งชำติหรือเขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำ หรือพ้ืนที่ปลูกสร้ำง
สวนป่ำของรัฐหรือไม่ ไม่เป็นพ้ืนที่ป่ำซึ่งอยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินกำรใช้ศึกษำค้นคว้ำทำงวิชำกำรป่ำไม้ ไม่เป็นพ้ืนที่ที่
ประกำศให้เป็นพ้ืนที่ชุ่มน้ ำระดับนำนำชำติ ระดับชำติ ระดับท้องถิ่น และพ้ืนที่ชุ่มน้ ำที่มีควำมส ำคัญระหว่ำง
ประเทศ หรือพ้ืนที่แกนกลำง (Core Area) ของพ้ืนที่สงวนชีวมณฑล ไม่อยู่ในเขตพ้ืนที่ป่ำชำยเลนอนุรักษ์ พื้นที่
คุ้มครองทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง พ้ืนที่ที่จะใช้มำตรกำรในกำรป้องกันกำรกัดเซำะชำยฝั่ง ตำมกฎหมำย
ว่ำด้วยกำรส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง รวมทั้งไม่อยู่ในพ้ืนที่ที่เป็นระบบนิเวศและ
ทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งที่มีควำมส ำคัญและมีควำมโดดเด่นควรแก่กำรอนุรักษ์  ไม่ขัดกับมำตรกำรที่
ก ำหนดในเขตพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมตำมกฎกระทรวงหรือประกำศกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม) 
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  12. อันตรำยท่ีมีต่อป่ำนี้ (ให้ระบุภัยจำกธรรมชำติ เช่น สัตว์ แมลง หรือจำกกำรกระท ำของ
มนุษย์ มีมำกน้อยเพียงใดหรือไม่ หำกอนุญำตแล้วจะมีผลในทำงระงับยับยั้งภัยที่จะเกิดขึ้นได้บ้ำงหรือไม่ มำกน้อย
เพียงใด)  
 
  13. กำรใช้ประโยชน์ในพื้นที่ (ให้ระบุว่ำบริเวณใกล้เคียงหรือแห่งเดียวกับที่ขอนี้ เคยมีกำร
ประกำศหรืออนุญำตหรืออนุมัติให้ผู้ ใดท ำกำรใด เมื่อวัน เดือน ปีใด เป็นพ้ืนที่ปลูกสร้ำงสวนป่ำของรัฐ  
เขตแหล่งแร่เพ่ือกำรท ำเหมืองตำมกฎหมำยว่ำด้วยแร่ พ้ืนที่แหล่งซำกดึกด ำบรรพ์ที่อยู่ภำยใต้บังคับกฎหมำยว่ำ
ด้วยกำรคุ้มครองซำกดึกด ำบรรพ์หรือไม่ ถ้ำเคยมีกำรอนุญำตและกำรอนุญำตนั้นยังมีอำยุอยู่ให้ระบุว่ำ มีอยู่กี่รำย
และหมดอำยุเมื่อใด ให้แสดงไว้ในแผนที่ตำมข้อ 4 ด้วย) 
 
  14. กำรส ำรวจพื้นที่ขอประทำนบัตรทับพื้นที่ป่ำไม้  (หำกเป็นกำรขออนุญำตเพ่ือวัตถุ     
ประสงค์อ่ืน ให้ข้ำมไปข้อ 14 แต่ถ้ำเป็นกำรขออนุญำตเพ่ือกำรท ำเหมืองแร่ ให้ระบุค ำขอประทำนบัตร หรือ   
ประทำนบัตรตำมท่ีฝ่ำยเจ้ำพนักงำนอุตสำหกรรมแร่ประจ ำท้องที่แจ้งมำ พร้อมกับระบุชนิดของแร่ วิธีกำร      
ท ำเหมืองแร่ มีปริมำณแร่เท่ำใด คิดเป็นมูลค่ำเท่ำใด หำกมีกำรท ำเหมืองแร่ออกมำจะท ำให้รัฐได้ค่ำภำคหลวง
แร่เท่ำใด จะใช้เส้นทำงใดในกำรด ำเนินกิจกำรและจ ำเป็นต้องก่อสร้ำงเส้นทำงขึ้นใหม่หรือไม่ มีไม้หวงห้ำม   
ตำมข้อ 8 จ ำนวนกี่ต้น ปริมำตรกี่ลูกบำศก์เมตร คิดเป็นค่ำภำคหลวงไม้ได้เท่ำใด โดยให้ท ำกำรส ำรวจทั่วทั้งพ้ืนที่
ที่ขออนุญำต และหำกจ ำเป็นต้องกันพื้นที่บริเวณที่ยังคงมีต้นไม้ขึ้นอยู่หนำแน่น ให้ระบุในแผนที่ค ำขอประทำน
บัตรและแผนที่แสดงจุดที่ตั้งให้ชัดเจนด้วยว่ำ ส่วนที่กันออกมีเนื้อที่เท่ำใด พร้อมทั้งรำยงำนผลว่ำที่ผ่ำนมำมีเรื่อง
ร้องเรียนเกิดขึ้นหรือไม่) 
 
  15. ควำมเห็นของผู้ตรวจสภำพป่ำ (ให้พิจำรณำว่ำ ถ้ำอนุญำตเข้ำท ำประโยชน์แล้ว จะได้รับ
ประโยชน์อย่ำงไรบ้ำง และป่ำไม้จะได้รับควำมเสียหำยมำกน้อยเพียงใด หรือจะได้ประโยชน์แก่ป่ำไม้เพ่ิมขึ้นอย่ำงไร 
เป็นไปตำมระเบียบกรมป่ำไม้ที่ เกี่ยวข้องกับกำรอนุญำตใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ป่ำสงวนแห่งชำติ กฎหมำย หรือ 
มติคณะรัฐมนตรีหรือไม่ พร้อมกับแนบภำพถ่ำยสีแสดงพ้ืนที่ที่ท ำกำรส ำรวจ โดยถ่ำยตรงกลำงแปลงและกระจำยออกไป 
ทั้ง 8 ทิศ ไม่น้อยกว่ำ 9 ภำพประกอบด้วย) 
 
     (ลงชื่อ)      ผู้น ำตรวจสภำพป่ำ 
     ต ำแหน่ง          
 
     (ลงชื่อ)     ผู้ตรวจสภำพป่ำ  
     ต ำแหน่ง      
  

(ลงชื่อ)     ผู้ตรวจสภำพป่ำ  
     ต ำแหน่ง      
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ป.ส. 23 - 1 

หนังสืออนุญำตให้เข้ำท ำประโยชน์หรืออยู่อำศัยภำยในเขตป่ำสงวนแห่งชำติ 
------------- 

เล่มที่        ที่ท ำกำร     
ฉบับที่       วันที ่        เดือน                  พ.ศ.   
 
 

อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ 16 แห่งพระรำชบัญญัติป่ำสงวนแห่งชำติ พ.ศ. 2507 ซึ่ง
แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระรำชบัญญัติป่ำสงวนแห่งชำติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2559 อธิบดีกรมป่ำไม้โดยควำมเห็นชอบ
ของคณะกรรมกำรพิจำรณำกำรใช้ประโยชน์ในเขตป่ำสงวนแห่งชำติ เมื่อวันที่    
เดือน                        พ.ศ.    
 
  อนุญำตให้                                            อำยุ  ปี สัญชำติ    
มีภูมิล ำเนำอยู่บ้ำนเลขท่ี               หมู่ที ่          ซอย   ถนน              
ต ำบล/แขวง                       อ ำเภอ/เขต                                 จังหวัด                
เข้ำท ำประโยชน์หรืออยู่อำศัยภำยในเขตป่ำสงวนแห่งชำติ ป่ำ                  
                       
ในท้องที่ต ำบล                             อ ำเภอ                         จังหวัด              
เพ่ือ                       
เนื้อท่ี           ไร่        งำน           ตำรำงวำ ตั้งแต่วันที่             เดือน                      พ.ศ.  
         จนถึงวันที ่          เดอืน                      พ.ศ.  ตำมแผนที่พร้อมบัญชีระบุค่ำ
พิกัดแนบท้ำยหนังสืออนุญำตนี้ โดยมีอำณำเขตดังต่อไปนี้ 
 
  ด้ำนทิศเหนือ      จด                             วดัได้                               เมตร 
  ด้ำนทิศตะวันออก      จด    .วัดได้                                เมตร 
  ด้ำนทิศใต้        จด                             วดัได้                               เมตร 
  ด้ำนทิศตะวันตก   จด                             วดัได้                               เมตร 

ผู้รับอนุญำตจะต้องปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยป่ำสงวนแห่งชำติ กฎหมำยว่ำด้วยป่ำไม้ และ
ตำมเงื่อนไขแนบท้ำยหนังสืออนุญำตนี้ 

 
 
 
      (ลงชื่อ)     ผู้อนุญำต 
             (     ) 
             ต ำแหน่ง      
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ป.ส. 23 - 2 
หนังสืออนุญำตให้เข้ำท ำประโยชน์หรืออยู่อำศัยภำยในเขตป่ำสงวนแห่งชำติ 

------------- 
เล่มที่        ที่ท ำกำร     
ฉบับที่       วันที ่        เดือน                  พ.ศ.   
 
 

อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ 16 แห่งพระรำชบัญญัติป่ำสงวนแห่งชำติ พ .ศ. 2507        
ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระรำชบัญญัติป่ำสงวนแห่งชำติ  (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2559 ประกอบมำตรำ 19 แห่ง
พระรำชบัญญัติส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง พ.ศ. 2558 อธิบดีกรมทรัพยำกร
ทำงทะเลและชำยฝั่ง โดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรพิจำรณำกำรใช้ประโยชน์ในเขตป่ำสงวนแห่งชำติ 
เมื่อวันที่    เดือน         พ.ศ.      

 
  อนุญำตให้                                            อำยุ  ปี สัญชำติ   
มีภูมิล ำเนำอยู่บ้ำนเลขท่ี               หมู่ที ่          ซอย   ถนน              
ต ำบล/แขวง                       อ ำเภอ/เขต                                 จังหวัด                
เข้ำท ำประโยชน์หรืออยู่อำศัยภำยในเขตป่ำสงวนแห่งชำติ ป่ำ                  
                       
ในท้องที่ต ำบล                             อ ำเภอ                         จังหวัด                
เพ่ือ                        
เนื้อท่ี           ไร่        งำน           ตำรำงวำ ตั้งแต่วันที่           เดือน                      พ.ศ.    
จนถึงวันที ่          เดือน                      พ.ศ.   
ตำมแผนที่พร้อมบัญชีระบุค่ำพิกัดแนบท้ำยหนังสืออนุญำตนี้ โดยมีอำณำเขตดังต่อไปนี้ 
 
  ด้ำนทิศเหนือ      จด                             วดัได้                               เมตร 
  ด้ำนทิศตะวันออก      จด    วัดได้                                เมตร 
  ด้ำนทิศใต้        จด                             วดัได้                               เมตร 
  ด้ำนทิศตะวันตก  จด                             วดัได้                               เมตร 

ผู้รับอนุญำตจะต้องปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยป่ำสงวนแห่งชำติ กฎหมำยว่ำด้วยป่ำไม้ และ
ตำมเงื่อนไขแนบท้ำยหนังสืออนุญำตนี้ 

 
 
      (ลงชื่อ)     ผู้อนุญำต 
             (     ) 
             ต ำแหน่ง      
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เงื่อนไขแนบท้ำยหนังสืออนุญำต 
ให้ผู้รับอนุญำตเข้ำท ำประโยชน์เพ่ือ...................................................ภำยในเขตป่ำสงวน

แห่งชำติ ตำมหนังสืออนุญำต ฉบับที่….......…เล่มที่…...…...ลงวันที่............เดือน…………..……..พ.ศ……....….. 
ปฏิบัติตำมเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 

1. ต้องไม่กระท ำกำรหรือยินยอมให้ตัวแทน คนงำน หรือลูกจ้ำง กระท ำกำรหรือละเว้น
กระท ำกำรใด ๆ ให้เป็นกำรเสื่อมเสียแก่สภำพป่ำไม้หรือของป่ำนอกเขตพ้ืนที่ที่ประกำศก ำหนด หำกมีกำร
กระท ำผิดกฎหมำย ผู้รับอนุญำตต้องรับโทษตำมท่ีกฎหมำยบัญญัติไว้ส ำหรับควำมผิดนั้นด้วย 

2. ต้องปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยป่ำสงวนแห่งชำติ กฎหมำยว่ำด้วยป่ำไม้ กฎหมำยว่ำด้วย
กำรส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง และกฎหมำย อ่ืนที่ เกี่ยวข้อง ตลอดจน
กฎกระทรวง ข้อก ำหนด ประกำศ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือเงื่อนไข ซึ่งออกตำมกฎหมำยดังกล่ำว ทั้งที่ใช้อยู่ใน
ขณะนี้และทีจ่ะประกำศใช้บังคับต่อไป ซึ่งทำงรำชกำรได้แจ้งให้ทรำบเพ่ือปฏิบัติแล้ว 

3. ต้องจัดท ำหลักเขตหรือเครื่องหมำย เป็นกำรแสดงแนวเขตพ้ืนที่ที่ได้รับอนุญำตไว้ทุกด้ำน
ให้เห็นได้อย่ำงชัดเจน ส ำหรับกรณีพ้ืนที่ที่ไม่มีแนวเขตชัดเจน ให้ปลูกต้นไม้ชนิดพันธุ์ท้องถิ่นที่เหมำะสมเป็น
แนวเขตให้ชัดเจน และต้องจัดท ำป้ำยถำวร ติดไว้ใกล้เส้นทำง ณ จุดที่ผ่ำนเข้ำพ้ืนที่ที่ได้รับอนุญำตให้เห็นได้
ชัดเจน ขนำดไม่น้อยกว่ำ 120 x 240 เซนติเมตร โดยระบุข้อควำมไว้ที่ป้ำยว่ำ “กรม.................อนุญำต
ให้………………..…………เข้ำท ำประโยชน์ภำยในเขตป่ำสงวนแห่งชำติ ป่ำ.....................ท้องที่ต ำบล...............
อ ำเภอ................จังหวัด................แห่งนี้ตำมกฎหมำยว่ำด้วยป่ำสงวนแห่งชำติแล้ว เพ่ือ........................เนื้อที่
.........ไร่..........งำน..........ตำรำงวำ ตั้งแต่วันที่.... ........เดือน.................พ.ศ. ...........จนถึงวันที่........เดือน
..................พ.ศ. ............” ให้แล้วเสร็จภำยในก ำหนด 30 วัน นับจำกวันที่ได้รับหนังสืออนุญำต 

4. ต้องใช้พ้ืนที่ที่ได้รับอนุญำตเพ่ือวัตถุประสงค์หรือกิจกำรที่ขออนุญำตเท่ำนั้น จะน ำไปใช้ใน
วัตถุประสงค์หรือกิจกำรอื่นมิได้ 

5. ต้องยินยอมให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่เข้ำไปตรวจสอบกำรปฏิบัติตำมเงื่อนไขกำรอนุญำตใน
พ้ืนที่ที่ได้รับอนุญำตได้ในวันและเวลำรำชกำร และผู้รับอนุญำตต้องเป็นผู้น ำตรวจ หำกผู้รับอนุญำตไม่สำมำรถ
น ำพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบด้วยตนเองได้ ต้องมอบอ ำนำจเป็นหนังสือให้ผู้หนึ่งผู้ใดเป็นผู้ด ำเนินกำรแทน 
โดยผู้รับอนุญำตหรือผู้รับมอบอ ำนำจจะต้องอ ำนวยควำมสะดวกตำมควรแก่กรณี และให้ปฏิบัติตำมที่พนักงำน
เจ้ำหน้ำที่ผู้มีอ ำนำจได้สั่งเป็นหนังสือให้ปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตำมเงื่อนไขที่ก ำหนดไว้ 

6. ต้องคอยสอดส่องตรวจตรำระมัดระวังมิให้มีกำรบุกรุกในพ้ืนที่ที่ได้รับอนุญำต ถ้ำมีกำรกระท ำ
อันเป็นควำมผิดตำมกฎหมำยว่ำด้วยป่ำสงวนแห่งชำติ กฎหมำยว่ำด้วยป่ำไม้ หรือกฎหมำยอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ผู้รับอนุญำต
ต้องแจ้งให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ทรำบทันที หำกพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตรวจพบว่ำมีควำมเสียหำยเกิดขึ้นโดยที่ผู้รับอนุญำต
ควรจะทรำบ แต่ละเลยมิได้แจ้งให้ทรำบ ผู้รับอนุญำตจะต้องรับผิดชอบด้วย และต้องมีกำรด ำเนินกำรฟ้ืนฟู ดูแล 
บ ำรุงรักษำพ้ืนที่ให้กลับคืนมำดังเดิมให้มำกที่สุด 

กรณี ถ้ำมีกำรกระท ำอันเป็นควำมผิดตำมกฎหมำยข้ำงต้น ให้ผู้รับอนุญำตแจ้งพนักงำนเจ้ำหน้ำที่
ตำมกฎหมำยพร้อมหลักฐำนยืนยันกำรแจ้งที่ชัดเจนเป็นลำยลักษณ์อักษรหรือวิธีกำรอ่ืนใด และหำกพนักงำนเจ้ำหน้ำที่
ตรวจพบว่ำมีควำมเสียหำยเกิดขึ้นโดยที่ผู้รับอนุญำตควรจะทรำบ แต่ละเลยมิได้แจ้งให้ทรำบ ผู้รับอนุญำตจะต้อง
รับผิดชอบด้วย 

7. ต้องด ำเนินกำรเอง ในกรณีที่จ ำเป็นอำจมอบหมำยให้ผู้หนึ่ งผู้ใดเป็นผู้ด ำเนินกำรแทนได้ 
แต่ถ้ำเกิดควำมเสียหำยใด ๆ ขึน้ ผู้รับอนุญำตต้องรับผิดชอบในฐำนะเป็นผู้ด ำเนินกำรเองทั้งสิ้น 
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8. ในกรณีที่ผู้รับอนุญำต มีควำมประสงค์จะท ำไม้ออกจำกพ้ืนที่ที่ได้รับอนุญำต ให้ด ำเนินกำร
ตำมระเบียบและกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง 

9. ในกรณีที่กรมมีควำมจ ำเป็นต้องใช้พ้ืนที่ดังกล่ำวบำงส่วน หรือทั้งหมด ผู้รับอนุญำตต้อง
ยินยอมให้ยกเลิกกำรอนุญำตได้โดยไม่เรียกร้องค่ำชดเชยหรือค่ำเสียหำยใด ๆ ทั้งสิ้น ซึ่งกรมจะแจ้งให้ผู้รับ
อนุญำตทรำบก่อน ไม่น้อยกว่ำ 180 วัน และผู้รับอนุญำตต้องเคลื่อนย้ำยทรัพย์สินหรือสิ่งก่อสร้ำงออกจำก
พ้ืนทีท่ี่ได้รับอนุญำตให้เสร็จสิ้นภำยใน 90 วัน นับจำกวันที่กรมระบุวันที่จะเข้ำใช้พื้นที่ดังกล่ำวนั้น หรือมอบให้
กรมดูแลต่อไป 

10. เมื่อครบก ำหนดอำยุกำรอนุญำตตำมหนังสืออนุญำตหรือถูกเพิกถอนกำรกำรอนุญำต  
ให้ผู้รับอนุญำตเคลื่อนย้ำยทรัพย์สินหรือสิ่งก่อสร้ำงของผู้รับอนุญำตออกจำกพ้ืนที่ที่ที่ได้รับอนุญำตให้เสร็จสิ้น
ภำยใน 90 วัน นับจำกวันที่ครบอำยุหรือวันที่ถูกเพิกถอนกำรอนุญำต 

11. หำกผู้รับอนุญำตไม่ด ำเนินกำรตำมวัตถุประสงค์นับแต่วันที่ได้รับอนุญำตเกินกว่ำ 3 ปี 
จะถือว่ำไม่ประสงค์ที่จะใช้ประโยชน์อีกต่อไป ทั้งนี้ หำกยังมีควำมจ ำเป็นที่จะใช้อยู่ขอให้ชี้แจงเหตุผลด้วย 

12. ต้องรำยงำนผลกำรปฏิบัติตำมเงื่อนไข ภำยใน ๑๘๐ วัน นับจำกวันที่ได้รับหนังสือ
อนุญำต หำกไม่สำมำรถด ำเนินกำรให้แล้วเสร็จ ผู้รับอนุญำตต้องท ำหนังสือชี้แจงเหตุผลควำมจ ำเป็น และ    
ให้ขยำยระยะเวลำออกไปอีก ๑๘๐ วัน หลังจำกนั้นให้รำยงำนผลกำรปฏิบัติตำมเงื่อนไขเป็นประจ ำทุกปี         
ในตลอดระยะเวลำที่ได้รับอนุญำต 

 ๑3. หำกเกิดปัญหำกำรร้องเรียนอันเกี่ยวเนื่องจำกกิจกำรที่ได้รับอนุญำต ผู้รับอนุญำตต้อง
ด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำในทันทีและแจ้งให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ทรำบ หำกพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบพบว่ำมี
เหตุอันเชื่อได้ว่ำก่อให้เกิดผลกระทบและควำมเสียหำยอย่ำงร้ำยแรง ให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่พักใช้ใบอนุญำตตำม
ระเบียบและกฎหมำยที่เก่ียวข้อง 

๑4. หำกในภำยหลังที่ได้รับหนังสืออนุญำต ตรวจสอบพบว่ำกำรที่ได้รับอนุญำตที่ผ่ำนมำ    
มีกำรปกปิดข้อมูล ข้อเท็จจริงหรือใช้เอกสำรเท็จหรือปลอมในกำรประกอบกำรพิจำรณำที่เป็นเท็จถือเป็น     
ข้อสำระส ำคัญ ให้มีผลยกเลิกกำรอนุญำตและให้ผู้รับอนุญำตหยุดกำรด ำเนินกำรในพ้ืนที่ที่ได้รับอนุญำตนี้ทันที
นับตั้งแต่วันที่พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตรวจพบ และให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่แจ้งผลกำรยกเลิกกำรอนุญำตดังกล่ำว     
ให้ผู้ได้รับอนุญำตทรำบเป็นหนังสือต่อไป โดยผู้รับอนุญำตไม่มีสิทธิเรียกร้องค่ำเสียหำยใด ๆ จำกทำงรำชกำร 
ไม่ว่ำสิทธิที่ได้จำกกำรอนุญำตที่ผ่ำนมำ รวมถึงสิทธิที่ผู้รับอนุญำตจะได้ในอนำคตตำมระยะเวลำที่เหลืออยู่ตำม
หนังสืออนุญำต รวมถึงต้องรับผิดชอบในกำรช ำระค่ำธรรมเนียมหรือค่ำปลูกป่ำชดเชยหรือค่ำใช้จ่ำยอ่ืน ๆ ที่
ต้องจ่ำยให้กรมแล้วแต่กรณีให้แล้วเสร็จ 

15. กรมหรือหน่วยงำนที่อธิบดีก ำหนด ออกไปตรวจสอบกำรด ำเนินกำรตำมเงื่อนไขแล้ว
พบว่ำผู้รับอนุญำตไม่ปฏิบัติตำมเงื่อนไขอันอำจเป็นกำรเสียหำยอย่ำงร้ำยแรง อำจถูกพนักงำนเจ้ำหน้ำที่สั่งพัก
ใช้หนังสืออนุญำตหรือเพิกถอนหนังสืออนุญำต และไม่พิจำรณำกำรอนุญำตในครั้งต่อไป 

๑๖. กำรให้เช่ำหรือรับช่วงสิทธิ์หนังสืออนุญำตตำมระเบียบนี้จะกระท ำมิได้ แต่ในกรณีที่ผู้รับ
อนุญำตถึงแก่ควำมตำย และทำยำทหรือผู้จัดกำรมรดกประสงค์จะกระท ำกำรตำมหนังสื ออนุญำตนั้นต่อไป  
ให้ยื่นค ำขอตำมข้อ 6 ภำยในก ำหนด 90 วัน นับจำกวันที่ผู้รับอนุญำตถึงแก่ควำมตำย หำกพ้นก ำหนดนี้แล้ว
ทำยำทหรือผู้จัดกำรมรดกยังมิได้ยื่นค ำร้องขอรับอนุญำตให้ถือว่ำสิ้นสุดกำรอนุญำตนั้น เว้นแต่กรณีที่มีเหตุ
สุดวิสัย อธิบดีโดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรจะพิจำรณำผ่อนผันเป็นรำย ๆ ไปก็ได้ 
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กรณีนิติบุคคลที่เลิกกิจกำรให้แจ้งพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ทรำบ เพ่ือพิจำรณำยกเลิกกำรอนุญำต
ต่อไป 

1๗. ผู้รับอนุญำตต้องให้ควำมร่วมมือกับชุมชนโดยรอบพ้ืนที่ตำมสมควรแก่กรณี บ ำรุงดูแลรักษำ
สภำพป่ำ ป้องกันและควบคุมไฟป่ำในบริเวณท่ีได้รับอนุญำต และบริเวณติดต่อใกล้เคียงตำมควำมเหมำะสม 

18. ผู้รับอนุญำตต้องมีแผนกำรใช้ประโยชน์พื้นที่ส ำหรับเป็นพื้นที่สีเขียวในพ้ืนที่ที่มีศักยภำพ
ที่สำมำรถด ำเนินกำรได้ หรือตำมควำมเหมำะสม และจะต้องดูแลรักษำและมีกำรปลูกป่ำเพ่ิมให้เหมำะสมตำม
ศักยภำพของพ้ืนที่ที่ให้ใช้ 

 19. กรณีผู้รับอนุญำตฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติตำมเงื่อนไขในหนังสืออนุญำต หรือปล่อยปละ
ละเลยให้บุคคลอ่ืนบุกรุก ยึดถือ ครอบครอง หรือกระท ำกำรฝ่ำฝืนมำตรำ 14 ในพ้ืนที่ที่ได้รับอนุญำต  
จะมีควำมผิดตำมมำตรำ 33/2 และ 33/3 แห่งพระรำชบัญญัติป่ำสงวนแห่งชำติ พ.ศ. 2507 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม 

20. ผู้รับอนุญำตได้รับทรำบและยินดีที่จะปฏิบัติตำมเงื่อนไขดังกล่ำวข้ำงต้นโดยเคร่งครัด 
ทุกประกำร หำกฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติตำมเงื่อนไข ผู้รับอนุญำตยินยอมให้ทำงรำชกำรสั่งพักใช้หนังสืออนุญำต 
หรือเพิกถอนหนังสืออนุญำตได้ โดยผู้รับอนุญำตจะไม่เรียกร้องค่ำเสียหำยไม่ว่ำกรณีใด ๆ จำกทำงรำชกำร 
ทั้งทำงแพ่งและอำญำ 

๒1. เงื่อนไขอ่ืน ๆ (ถ้ำมี) 

 

 

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

                                               (……………………………………)  
                                                    อธิบดีกรม...............  

 
 

       (ลงชื่อ) …………………….………….… ผูร้ับอนุญำต 

                (…………………………………) 

 

 

 

 

 

 

 


