
ระเบียบคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ 
ว่าดว้ยหลกัเกณฑ์  วธิีการ  และเงื่อนไขการขออนญุาตและการอนุญาตให้ท าการปลูกสร้าง 

สวนปา่หรือปลูกไม้ยนืตน้ภายในเขตป่าสงวนแหง่ชาติ   
พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

 
 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  13/8  (3)  และมาตรา  20  แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวน
แห่งชาติ  พ.ศ.  2507  แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ  (ฉบับที่  4)  พ.ศ.  2559  
คณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ  ออกระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวน 
แห่งชาติ  ว่าด้วยหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขการขออนุญาตและการอนุญาตให้ท าการปลูกสร้างสวนป่า 
หรือปลูกไม้ยืนต้นภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๖๓” 

ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบกรมป่าไม้  ว่าด้วยการอนุญาตให้ท าการปลูกสร้างสวนป่าหรือ  

ปลูกไม้ยืนต้นภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ  พ.ศ.  2548 
บรรดาระเบียบ  ข้อบังคับ  และค าสั่งอื่นใด  ในส่วนที่ก าหนดไว้แล้วในระเบียบนี้หรือซึ่งขัด  

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

แล้วแต่กรณี 
“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวน

แห่งชาติ 
“ผู้ยื่นค าขอ”  หมายความว่า  ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ  บุคคลธรรมดา  หรือ 

นิติบุคคลที่ขออนุญาตท าการปลูกสร้างสวนป่าหรือปลูกไม้ยืนต้นภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ  และ  
ให้หมายความรวมถึงบุคคลที่รัฐหรือหน่วยงานของรัฐจัดให้เข้าท าประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวน
แห่งชาติ 

“ค าขอ”  หมายความว่า  ค าขออนุญาตท าการปลูกสร้างสวนป่าหรือปลูกไม้ยืนต้นภายใน 
เขตป่าสงวนแห่งชาติ 

“ผู้รับอนุญาต”  หมายความว่า  ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ  บุคคลธรรมดา  หรือ 
นิติบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้เข้าท าการปลูกสร้างสวนป่าหรือปลูกไม้ยืนต้นภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ  
และให้หมายความรวมถึงบุคคลที่รัฐหรือหน่วยงานของรัฐจัดให้เข้าท าประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขต 
ป่าสงวนแห่งชาติ 

้หนา   ๒๒

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๘๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   เมษายน   ๒๕๖๓



“ส านักท้องที่”  หมายความว่า  ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้  หรือส านักงานทรัพยากร 
ทางทะเลและชายฝั่ง  แล้วแต่กรณี 

“หน่วยงานของรัฐ”  หมายความว่า  ราชการส่วนกลาง  ราชการส่วนภูมิภาค  ราชการส่วนท้องถิ่น  
รัฐวิสาหกิจ  องค์การมหาชน  และหน่วยงานอื่นของรัฐ 

“หนังสืออนุญาต”  หมายความว่า  หนังสืออนุญาตให้ท าการปลูกสร้างสวนป่าหรือปลูกไม้ยืนต้น
ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ 

“ป่าเสื่อมโทรม”  หมายความว่า   
- กรณีป่าบก  พ้ืนที่ที่มีไม้มีค่าที่มีลักษณะสมบูรณ์เหลืออยู่น้อย  และป่านั้นยากที่จะกลับ 

ฟ้ืนคืนดีได้ตามธรรมชาติ  โดยมีไม้ขนาดความโตวัดโดยรอบล าต้นตรงที่สูงหนึ่งร้อยสามสิบเซนติเมตร  
จากพ้ืนดิน  ตั้งแต่ห้าสิบถึงหนึ่งร้อยเซนติเมตร  ขึ้นกระจายอยู่ทั่วพ้ืนที่ไม่เกินไร่ละแปดต้น  หรือมีขนาด
ความโตเกินหนึ่งร้อยเซนติเมตรขึ้นไป  ขึ้นกระจายอยู่ทั่วพื้นที่ไม่เกินไร่ละสองต้น 

- กรณีป่าชายเลน  พื้นที่ที่มีไม้ขนาดความสูงเกินสองเมตรขึ้นไป  ขึ้นกระจายอยู่ทั่วพื้นที่ไมเ่กนิ
ไร่ละหนึ่งร้อยห้าสิบต้นหรือมีไม้ขนาดความโตวัดโดยรอบล าต้นที่สูงหนึ่งร้อยสามสิบเซนติเมตรจากพ้ืนดิน
ส าหรับไม้ทั่วไป  หรือตรงเหนือคอรากยี่สิบเซนติเมตรส าหรับไม้สกุลโกงกาง  ขนาดความโตตั้งแต่สิบห้า
ถึงห้าสิบเซนติเมตร  ขึ้นกระจายอยู่ทั่วพ้ืนที่ไม่เกินไร่ละห้าสิบต้น  หรือมีไม้ขนาดความโตเกินห้าสิบ
เซนติเมตรขึ้นไป  ขึ้นกระจายอยู่ทั่วพ้ืนที่ไม่เกินไร่ละสองต้น  หรือพ้ืนที่ป่าที่มีไม้เข้าหลักเกณฑ์ดังกล่าว  
เมื่อรวมกันแล้วต้องมีจ านวนไม่เกินไร่ละหนึ่งร้อยต้น 

“สวนป่า”  หมายความว่า  พ้ืนที่ที่ได้ท าการปลูกและบ ารุงรักษาพันธุ์ไม้ที่มุ่งหวังการใช้
ประโยชน์จากเนื้อไม้เป็นหลัก  รวมถึงประโยชน์ทางอ้อมที่ได้รับจากการปลูกสร้างสวนป่าด้วย 

“พืชควบ”  หมายความว่า  พืชที่ปลูกในสวนป่าควบคู่กับพันธุ์ไม้ที่ปลูก 
“ไม้ยืนต้น”  หมายความว่า  ต้นไม้ขนาดใหญ่ที่มีผลและมีอายุยืนนานสามารถน าเนื้อไม้ไปใช้

ประโยชน์ได้ 
“ไม้มีค่า”  หมายความว่า  ไม้ที่มีชื่อตามบัญชีที่อธิบดีประกาศก าหนดให้เป็นไม้มีค่า 
ข้อ 5 ให้ประธานกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติเป็นผู้รักษาการ

ตามระเบียบนี้  และคณะกรรมการมีอ านาจตีความ  และวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาที่เกิดขึ้นในการบังคับใช้
ระเบียบนี้ 

หมวด  1 
การขออนญุาตและการเข้าท าประโยชน์ 

 
 

ข้อ 6 บุคคลใดที่มีความจ าเป็นและประสงค์จะขออนุญาตท าการปลูกสร้างสวนป่าหรือ 
ปลูกไม้ยืนต้นภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ  ให้ยื่นค าขอตามแบบ  ป.ส.  ๒๙  ท้ายระเบียบนี้ต่อจังหวัดท้องที่ 
ที่ป่านั้นตั้งอยู่หรือหน่วยงานที่อธิบดีก าหนด  พร้อมด้วยเอกสารหรือหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบค าขอ 

้หนา   ๒๓

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๘๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   เมษายน   ๒๕๖๓



ในกรณีที่ขออนุญาตเกินหนึ่งร้อยไร่  ให้แนบโครงการที่แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับวัตถุประสงค์  
ระยะเวลาเริ่มงาน  เป้าหมายของโครงการ  และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการลงทุนประกอบด้วย 

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

ในกรณีที่ค าขอและเอกสารหรือหลักฐานไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน  หากเห็นว่าค าขอไม่ถูกต้อง
หรือยังขาดเอกสารหรือหลักฐานใด  ให้แจ้งผู้ยื่นค าขอทราบทันที  ถ้าเป็นกรณีที่สามารถแก้ไขหรือ
เพ่ิมเติมได้ในขณะนั้นให้แจ้งให้ผู้ยื่นค าขอด าเนินการแก้ไขหรือยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพ่ิมเติม  
ให้ครบถ้วน  ถ้าเป็นกรณีที่ไม่อาจด าเนินการในขณะนั้น  ให้เจ้าหน้าที่บันทึกความบกพร่องและรายการ
เอกสารหรือหลักฐานที่จะต้องยื่นเพ่ิมเติมภายในระยะเวลาที่ก าหนด  และให้ผู้ยื่นค าขอลงนามไว้ใน  
บันทึกนั้น 

ในกรณีที่ผู้ยื่นค าขอไม่แก้ไขเพ่ิมเติมค าขอหรือไม่ส่งเอกสารหรือหลักฐานเพ่ิมเติมตามที่
เจ้าหน้าที่แจ้งให้ทราบหรือตามที่ปรากฏในบันทึกที่จัดท าตามวรรคสาม  ให้เจ้าหน้าที่คืนค าขอพร้อมท า
หนังสือถึงเหตุแห่งการคืนค าขอให้ทราบด้วย 

ผู้ยื่นค าขอจะอุทธรณ์ค าสั่งคืนค าขอตามวรรคสี่  ตามกฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติหรือ  
ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองหรือจะยื่นค าขอใหม่ก็ได้ตามระยะเวลาที่กฎหมาย
ก าหนด 

ในกรณีที่กิจกรรมหรือโครงการใดต้องได้รับอนุญาตหรือปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎหมายอื่น  
ให้ผู้ยื่นค าขอปฏิบัติตามกฎหมายอื่นให้แล้วเสร็จก่อนยื่นค าขอ  เว้นแต่กรณีที่กฎหมายอื่นก าหนดไว้ว่า  
ผู้ยื่นค าขอจะต้องได้รับอนุญาตให้ใช้พ้ืนที่ก่อน 

ข้อ ๗ ผู้ยื่นค าขอต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม  ดังต่อไปนี้ 
  ๑) กรณีบุคคลธรรมดา 
   ก คุณสมบัติ 
    (1) มีอายุไม่ต่ ากว่ายี่สิบปีบริบูรณ์หรือบรรลุนิติภาวะตามกฎหมาย 
    (2) มีสัญชาติไทย 
   ข ลักษณะต้องห้าม 
    (1) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
    (2) เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 
    (3) เป็นผู้ เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกตาม

พระราชบัญญัติ   
    (4) เป็นผู้เคยปฏิบัติผิดเงื่อนไขในขั้นที่ถูกเพิกถอนการอนุญาต 

้หนา   ๒๔
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  ๒) กรณีนิติบุคคล   
   ผู้ยื่นค าขอเป็นนิติบุคคลอื่นซึ่งไม่ใช่ส่วนราชการหรอืหน่วยงานของรัฐ  นิติบุคคล

นั้นต้องจดทะเบียนในประเทศไทย  และผู้ถือหุ้นหรือผู้เป็นหุ้นส่วนของนิติบุคคลนั้น  ต้องมีสัญชาติไทย  
ไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนผู้ถือหุ้นหรือผู้เป็นหุ้นส่วน  และต้องถือหุ้นเกินกว่าครึ่งหนึ่งของจ านวน
หุ้นทั้งหมดและผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคลต้องมีคุณสมบัติ  และไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม  1) 

ข้อ ๘ เมื่อจังหวัดหรือหน่วยงานที่อธิบดีก าหนดได้รับค าขอตามข้อ  6  แล้วให้จัดท ารายงาน
พร้อมทั้งความเห็นเบื้องต้นเสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดภายในห้าวันนับตั้งแต่วันที่ได้รับค าขอและเอกสาร
หรือหลักฐานถูกต้องครบถ้วน 

ข้อ 9 การขออนุญาตและการอนุญาตให้เข้าท าประโยชน์ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ   
ต้องมีวัตถุประสงค์เพ่ือท าการปลูกสร้างสวนป่าหรือปลูกไม้ยืนต้นหรือพืชควบเท่านั้น 

หมวด  2 
วิธีการ  หลกัเกณฑ์  เงือ่นไข 

 
 

ข้อ  10 เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดได้รับรายงานตามข้อ  ๘  แล้ว  ให้สั่งเจ้าหน้าที่ออกไป
ตรวจสอบสภาพป่าร่วมกับเจ้าหน้าที่ส านักท้องที่หรือหน่วยงานที่อธิบดีก าหนดภายในยี่สิบห้าวันนับตั้งแต่
วันที่ผู้ว่าราชการจังหวัดสั่ง  เว้นแต่มีเหตุจ าเป็นไม่อาจตรวจสอบให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด  
ให้ชี้แจงเหตุผลให้กรมทราบ 

ให้เจ้าหน้าที่ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งตามวรรคหนึ่งรายงานผลการตรวจสภาพป่าพร้อมทั้ง   
ให้ความเห็นประกอบการพิจารณาสภาพป่าต่อผู้ว่าราชการจังหวัดตามแบบ  ป.ส.  ๓๐  ท้ายระเบียบนี้  
ภายในสิบห้าวัน  พร้อมส าเนาแจ้งให้ผู้อ านวยการส านักท้องที่ให้ความเห็นประกอบการพิจารณาต่อ  
ผู้ว่าราชการจังหวัด 

ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาและจัดท าความเห็นเสนออธิบดีภายในสิบห้าวันนับตั้งแต่วันที่
ได้รับเอกสารหรือหลักฐานครบถ้วน 

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

และมาตรการการใช้ประโยชน์ทรัพยากรและที่ดินป่าไม้ในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ  ตามที่คณะรัฐมนตรี 
ได้มีมติไว้หรือผู้รับอนุญาตจะต้องปฏิบัติตามมาตรการที่คณะรัฐมนตรีได้ก าหนดไว้ 

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

(4) ไม่อยู่ในเขตพ้ืนที่ป่าชายเลนอนุรักษ์  พ้ืนที่คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  พ้ืนที่ 
ที่จะใช้มาตรการในการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง  ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการบริหารจัดการ

้หนา   ๒๕

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๘๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   เมษายน   ๒๕๖๓



ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  รวมทั้งไม่อยู่ในพ้ืนที่ที่เป็นระบบนิเวศและทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่
ที่มีความส าคัญและมีความโดดเด่นควรแก่การอนุรักษ์ 

(5) ไม่ขัดกับมาตรการที่ก าหนดในเขตพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมตามกฎกระทรวงหรือประกาศ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

(6) ไม่ขัดกับมาตรการที่กฎหมายอื่นก าหนดไว้เป็นพ้ืนที่สงวนคุ้มครอง  และอนุรักษ์ 
(7) เป็นป่าเสื่อมโทรมตามระเบียบนี้   
(8) เป็นสวนป่าที่ปลูก  บ ารุง  ดูแล  รักษา  หรือใช้ประโยชน์โดยหน่วยงานของรัฐอยู่แล้ว   
ข้อ  12 เงื่อนไขที่แนบท้ายหนังสืออนุญาตให้ใช้ตามแบบที่ก าหนดไว้ท้ายระเบียบนี้  หากมี

เงื่อนไขที่คณะกรรมการเห็นสมควรก าหนดให้ผู้รับอนุญาตต้องปฏิบัติเพ่ิมเติม  ให้ระบุไว้ในเงื่อนไข  
แนบท้ายหนังสืออนุญาตด้วย 

ข้อ  ๑3 เมื่อมีการอนุญาตท าการปลูกสร้างสวนป่าหรือปลูกไม้ยืนต้นภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ
ตามระเบียบนี้แล้ว  ให้อธิบดีพิจารณาสั่งเจ้าหน้าที่ออกไปด าเนินการตรวจสอบและติดตามผลการปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขในการอนุญาตอย่างสม่ าเสมอ 

หมวด  3 
เอกสารประกอบการขออนญุาตและการรับรอง 

 
 

ข้อ  14 เอกสารที่ใช้ประกอบการขออนุญาต  มีดังนี้ 
ก กรณีส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ 
 (1) ค าขออนุญาตเข้าท าการปลูกสร้างสวนป่าหรือปลูกไม้ยืนต้นภายในเขตป่าสงวน

แห่งชาติตามมาตรา  20  แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ  พ.ศ.  2507  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
 (2) หนังสือแสดงว่าเป็นผู้ที่ได้รับมอบอ านาจให้ด าเนินการแทนหน่วยงานของรัฐ 
 (3) รายละเอียดโครงการที่ขอเข้าท าประโยชน์  วัตถุประสงค์  ลักษณะการด าเนินงานของ

โครงการ  ผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการ  แนวทางการบริหารและการจัดการโครงการรายละเอียด
งบประมาณ  พร้อมแผนผัง  และแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

 (4) รายละเอียดสภาพป่าเบื้องต้นที่จะขออนุญาตเข้าท าประโยชน์  ทั้งทางกายภาพและ
ชีวภาพ 

 (5) แผนที่แสดงภูมิประเทศ  มาตราส่วน  ๑:๕๐,๐๐๐  และแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ  
มาตราส่วนตามความเหมาะสม  แสดงบริเวณพ้ืนที่ที่ขอใช้ประโยชน์และพ้ืนที่ข้างเคียงที่ติดต่อกับพ้ืนที่  
ที่ขอ 

 (6) เอกสารหลักฐานที่แสดงผลการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากสภาองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นที่ป่านั้นตั้งอยู่ 

 (7) บันทึกยินยอมแก้ไขปัญหาราษฎร 

้หนา   ๒๖

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๘๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   เมษายน   ๒๕๖๓



 (8) กรณีโครงการหรือกิจการที่เข้าข่ายจะต้องจัดท ารายการข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม   
ให้แนบรายงานข้อมูลดังกล่าวด้วย 

 (9) กรณีการขออนุญาตในพ้ืนที่ที่ได้รับอนุญาตเดิมสิ้นอายุ  ให้แนบผลการปฏิบัติตาม
เงื่อนไขแนบท้ายหนังสืออนุญาต 

 (10) หากเป็นพื้นที่อนุญาตเดิมของรายอื่นที่ยังไม่สิ้นอายุ  ต้องมีหนังสือแสดงความยินยอม
ให้ใช้พ้ืนที่ของผู้รับอนุญาตเดิม 

 (11) เอกสารหรือหลักฐานอื่น ๆ  (ถ้ามี) 
ข กรณีบุคคลธรรมดา 
 (1) ค าขออนุญาตเข้าท าการปลูกสร้างสวนป่าหรือปลูกไม้ยืนต้นภายในเขตป่าสงวน

แห่งชาติตามมาตรา  20  แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ  พ.ศ.  2507  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
 (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  แสดงบริเวณพ้ืนที่ที่ขอใช้ประโยชน์และพ้ืนที่ข้ างเคียงที่ติดต่อกับพ้ืนที่ 
ที่ขอ 

 (๕) รายละเอียดโครงการที่ขอเข้าท าประโยชน์  วัตถุประสงค์  ลักษณะการด าเนินงานของ
โครงการ  ผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการ  ผลตอบแทนโครงการ  ระยะเวลาคืนทุน  แนวทางการบริหาร
และการจัดการโครงการ  พร้อมแผนผัง  และแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

 (๖) รายละเอียดสภาพป่าเบื้องต้นที่จะขออนุญาตเข้าท าประโยชน์  ทั้งทางกายภาพและ
ชีวภาพ 

 (๗) เอกสารหลักฐานที่แสดงผลการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากสภาองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นที่ป่านั้นตั้งอยู่ 

 (๘) กรณีการขออนุญาตในพ้ืนที่ที่ได้รับอนุญาตเดิมสิ้นอายุ  ให้แนบผลการปฏิบัติตาม
เงื่อนไขแนบท้ายหนังสืออนุญาต 

 (๙) หากเป็นพื้นที่อนุญาตเดิมของรายอื่นที่ยังไม่สิ้นอายุ  ต้องมีหนังสือแสดงความยินยอม
ให้ใช้พ้ืนที่ของผู้รับอนุญาตเดิม 

 (1๐) เอกสารหรือหลักฐานอื่น ๆ  (ถ้ามี) 
ค กรณีนิติบุคคล 
 (1) ค าขออนุญาตเข้าท าการปลูกสร้างสวนป่าหรือปลูกไม้ยืนต้นภายในเขตป่าสงวน

แห่งชาติตามมาตรา  20  แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ  พ.ศ.  2507  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

้หนา   ๒๗

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๘๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   เมษายน   ๒๕๖๓



 (2) ส าเนาทะเบียนบ้านผู้แทนนิติบุคคลที่เป็นผู้ยื่นค าขอ 
 (3) ส าเนาหลักฐานการจดทะเบยีนนติิบคุคล  และหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิตบิุคคล   
 (4) กรณีมีการมอบอ านาจ  ให้แนบหนังสือมอบอ านาจพร้อมเอกสารประกอบ   

ผู้มอบอ านาจต้องส าเนาเอกสารและรับรองส าเนามาให้พร้อม   
 (๕) แผนที่แสดงภูมิประเทศ  มาตราส่วน  ๑:๕๐,๐๐๐  และแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ  

มาตราส่วนตามความเหมาะสม  พร้อมแผนที่สังเขปแสดงบริเวณพ้ืนที่ที่ขอใช้ประโยชน์และพื้นที่ข้างเคียง
ที่ติดต่อกับพ้ืนที่ที่ขอ 

 (๖) รายละเอียดโครงการที่ขอเข้าท าประโยชน์  วัตถุประสงค์  ลักษณะการด าเนินงาน  
ของโครงการ  ผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการ  ผลตอบแทนโครงการ  ระยะเวลาคืนทุน  แนวทาง  
การบริหารและการจัดการโครงการ  พร้อมแผนผัง  และแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

 (๗) รายละเอียดสภาพป่าเบื้องต้นที่จะขออนุญาตเข้าท าประโยชน์  ทั้งทางกายภาพ 
และชีวภาพ 

 (๘) เอกสารหลักฐานที่แสดงผลการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากสภาองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นที่ป่านั้นตั้งอยู่ 

 (๙) กรณีการขออนุญาตในพ้ืนที่ที่ได้รับอนุญาตเดิมสิ้นอายุ  ให้แนบผลการปฏิบัติตาม
เงื่อนไขแนบท้ายหนังสืออนุญาต 

 (1๐) หากเป็นพื้นที่อนุญาตเดิมของรายอื่นที่ยังไม่สิ้นอายุ  ต้องมีหนังสือแสดงความยินยอม
ให้ใช้พ้ืนที่ของผู้รับอนุญาตเดิม 

 (1๑) เอกสารหรือหลักฐานอื่น ๆ  (ถ้ามี) 

หมวด  4 
การอนุญาต 

 
 

ข้อ  15 การอนุญาตให้ท าการปลูกสร้างสวนป่าหรือปลูกไม้ยืนต้นภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ  
ให้พิจารณาอนุญาตในจ านวนพ้ืนที่แต่ละราย  ครั้งละไม่เกินหนึ่งพันไร่  หากเกินหนึ่งพันไร่  ต้องได้รับอนุมัติ
จากคณะรัฐมนตรี  และให้มีก าหนดระยะเวลาการอนุญาตไม่เกินสามสิบปี 

กรณีได้รับอนุญาตให้ปลูกไม้ยืนต้น  ผู้รับอนุญาตจะต้องยื่นค าขออนุญาตเก็บหาของป่าภายใน
เขตป่าสงวนแห่งชาติ  ตามความในมาตรา  15  แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ  พ.ศ.  2507  
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  หรือด าเนินการตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  ตามพระราชบัญญัติสวนป่า  พ.ศ.  2535  
และที่แก้ไขเพ่ิมเติมตามแต่กรณี 

ข้อ  ๑๖ การอนุญาตให้ใช้หนังสืออนุญาตตามแบบ  ป.ส.  ๓๑ - ๑  และป.ส.  ๓๑ - ๒   
ท้ายระเบียบนี้  แล้วแต่กรณี 

้หนา   ๒๘
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ข้อ  1๗ การขออนุญาตในพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตเดิมสิ้นอายุ  ให้ผู้รับอนุญาตเดิมมีสิทธิยื่นค าขอ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยแปดสิบวันก่อนวันที่หนังสืออนุญาตสิ้นอายุ  และต้องอยู่ในหลักเกณฑ์  
ตามข้อ  11  และให้พิจารณาผลการปฏิบัติตามเงื่อนไขของผู้รับอนุญาตว่า  ที่ผ่านมาได้มีการปฏิบัติตาม
เงื่อนไขถูกต้องครบถ้วนหรือไม่แล้วให้พิจารณาและจัดท าความเห็นเสนออธิบดีเป็นผู้พิจารณาอนุญาต 
โดยความเห็นชอบคณะกรรมการ 

กรณีผู้รับอนุญาตเดิมไม่ยื่นค าขอภายในก าหนดตามวรรคแรก  ให้ผู้ที่มีความประสงค์จะใช้
ประโยชน์ในพื้นที่ดังกล่าว  สามารถยื่นค าขอตามข้อ  6  ได้ 

ข้อ  1๘ การเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมวัตถุประสงค์  ให้ผู้รับอนุญาตยื่นค าขอตามข้อ  6  
เพื่อให้จังหวัดท้องที่หรอืหน่วยงานที่อธิบดีก าหนด  ตรวจสอบการด าเนินการของผู้รับอนญุาตวา่  ได้มีการ
ปฏิบัติตามเงื่อนไขถูกต้องครบถ้วนหรือไม่  แล้วให้พิจารณาและจัดท าความเห็นเสนออธิบดี  ให้อธิบดี  
เป็นผู้พิจารณาอนุญาต  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ  โดยให้ออกหนังสืออนุญาตฉบับใหม่ 
มีอายุเท่าที่เหลืออยู่ของหนังสืออนุญาตเดิม 

ข้อ  1๙ การเปลี่ยนชื่อผู้รับอนุญาต  ที่มีการเปลี่ยนตัวผู้รับอนุญาตในกรณีผู้ยื่นค าขอเป็น 
บุคคลธรรมดาหรือกรรมการในกรณีผู้ยื่นค าขอเป็นนิติบุคคล  ให้ผู้ยื่นค าขอยื่นค าขอตามข้อ  6  เพ่ือให้
จังหวัดท้องที่หรือหน่วยงานที่อธิบดีก าหนด  ตรวจสอบการด าเนินการของผู้รับอนุญาตว่าได้มีการปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขถูกต้องครบถ้วนหรือไม่แล้วให้พิจารณาและจัดท าความเห็นเสนออธบิดีเปน็ผู้พิจารณาอนญุาต
โดยความเห็นชอบคณะกรรมการ  โดยให้ออกหนังสืออนุญาตฉบับใหม่มีอายุเท่าที่เหลืออยู่ของหนังสือ
อนุญาตเดิม 

การเปลี่ยนชื่อผู้ รับอนุญาต  ที่ ไม่มีการเปลี่ยนตัวผู้รับอนุญาตในกรณีผู้ยื่นค าขอเป็น 
บุคคลธรรมดาหรือกรรมการในกรณีผู้ยื่นค าขอเป็นนิติบุคคลให้ผู้รับอนุญาตมีหนังสือแสดงความประสงค์ 
ขอเปลี่ยนชื่อต่อกรม  และให้กรมน าเรื่องเสนอคณะกรรมการทราบ 

ข้อ  ๒๐ การให้ เช่าหรือรับช่วงสิทธิ์แห่งหนังสืออนุญาตตามระเบียบนี้จะกระท ามิได้    
แต่ในกรณีที่ผู้รับอนุญาตถึงแก่ความตาย  และทายาทหรือผู้จัดการมรดกประสงค์จะกระท าการ 
ตามหนังสืออนุญาตนั้นต่อไป  ให้ยื่นค าขอตามข้อ  6  ภายในก าหนดเก้าสิบวัน  นับจากวันที่ผู้รับอนุญาต
ถึงแก่ความตาย  หากพ้นก าหนดนี้แล้วทายาทหรือผู้จัดการมรดกยังมิได้ยื่นค าร้องขอรับอนุญาตให้ถือว่า
สิ้นสุดการอนุญาตนั้น  เว้นแต่กรณีที่มีเหตุสุดวิสัย  อธิบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 
จะพิจารณาผ่อนผันเป็นราย ๆ  ไปก็ได้ 

กรณีนิติบุคคลเลิกกิจการให้แจ้งเจ้าหน้าที่ทราบ  เพื่อพิจารณายกเลิกการอนุญาตต่อไป 
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หมวด  4 
เบ็ดเตลด็ 

 
 

ข้อ  ๒๑ ค่าธรรมเนียมหนังสืออนุญาต  ค่าภาคหลวง  และค่าบ ารุงป่า  ให้เรียกเก็บตามอัตรา 
ที่ก าหนดไว้โดยกฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ  พ.ศ.  2507  และ 
ที่แก้ไขเพิ่มเติม 

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

ข้อ  2๒ เมื่อผู้รับอนุญาตประสงค์จะท าไม้ที่ปลูกไว้เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์  ให้ยื่นเรื่องราว   
ต่อหน่วยงานที่อธิบดีก าหนดเพ่ือออกใบอนุญาตท าไม้ให้แก่ผู้รับอนุญาตเป็นอันดับแรก  โดยให้ผู้รับ
อนุญาตช าระค่าภาคหลวง  ตามอัตราที่ก าหนดในกฎกระทรวง  หรือด าเนินการตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  
และเงื่อนไขตามพระราชบัญญัติสวนป่า  พ.ศ.  2535  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมตามแต่กรณี 

ข้อ  2๓ กรณีที่ไม่สามารถอนุญาตให้ผู้ยื่นค าขอเข้าท าประโยชน์ตามระเบียบนี้ได้ด้วยเหตุใด ๆ  
ก็ดี  ให้อธิบดีแจ้งเหตุผลให้ผู้ยื่นค าขอทราบโดยไม่ชักช้า  พร้อมแจ้งสิทธิอุทธรณ์ให้ผู้ยื่นค าขอทราบ 

ข้อ  2๔ ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ท าการปลูกสร้างสวนป่าหรือปลูกไม้ยืนต้นอยู่ก่อนแล้วให้ถือว่า
ยังคงได้รับอนุญาต  และให้ถือปฏิบัติตามระเบียบนี้ต่อไปเพียงเท่าก าหนดอายุของหนังสืออนุญาตนั้น 

ข้อ  2๕ ภายในพ้ืนที่ที่ได้รับอนุญาตให้ท าการปลูกสร้างสวนป่าหรือปลูกไม้ยืนต้น  ถ้าปรากฏ
ว่ามีไม้ขึ้นอยู่กีดขวางการด าเนินงานตามแผนการที่ได้ก าหนดไว้  ให้ผู้รับอนุญาตจัดท าแผนท าไม้เพิ่มเติม
เท่าที่จ าเป็นแล้วแจ้งแผนการท าไม้เพิ่มเติมให้คณะกรรมการทราบก่อนที่จะท าไม้ออก   

ข้อ  2๖ บรรดาไม้ที่ได้ท าออกตามข้อ  24  ที่ใช้ประโยชน์ได้  ให้ถือว่ายังเป็นของรัฐ  ห้ามมิให้
ท าลายหรือสุมเผาไม้ทิ้งเป็นอันขาด  ผู้รับอนุญาตจะต้องรักษาไว้มิให้สูญหายหรือเสียหายและให้เป็น
หน้าที่ของจังหวัดท้องที่ป่านั้นหรือหน่วยงานที่อธิบดีก าหนด  ตรวจท าบัญชีประทับตราตามลักษณะ  
ของไม้ที่จะน าไปใช้ประโยชน์  ยกเว้นไม้ฟืนไม่ต้องประทับตรา  และเสนอจ าหน่ายให้แก่ผู้รับอนุญาต 
ในอัตราสองเท่าค่าภาคหลวงส าหรับไม้กระยาเลยหรือไม้ฟืน  และสามเท่าค่าภาคหลวงส าหรับไม้สัก   
ถ้าผู้รับอนุญาตไม่รับซื้อให้ท าการประมูลจ าหน่ายตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุต่อไป 

ข้อ  2๗ บรรดาค าขอที่ได้ยื่นไว้ตามระเบียบกรมป่าไม้  ว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาต
ให้ท าการปลูกสร้างสวนปา่หรอืปลูกไม้ยืนต้นภายในเขตปา่สงวนแห่งชาต ิ พ.ศ.  2548  ที่ออกตามความ
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ในมาตรา  20  แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๐๗  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  ให้ถือว่า 
เป็นค าขอตามระเบยีบนี ้ และให้พิจารณาอนุญาตตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดในระเบยีบนี้  และกรณีที่ค าขอ
ดังกล่าวมีข้อแตกต่างไปจากค าขอตามระเบียบนี้  ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับค าขอมีอ านาจสั่งให้แก้ไขเพิ่มเติมหรือ
ให้ส่งหลักฐานเพ่ิมเติมได้เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  30  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖3 

จตุพร  บุรุษพัฒน ์
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

ประธานกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ 
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ใบรับค ำขออนุญำตท ำกำรปลูกสร้ำงสวนป่ำหรือปลูกไม้ยืนต้นภำยในเขตป่ำสงวนแห่งชำติ 
ตำมมำตรำ 20 แห่งพระรำชบัญญัติป่ำสงวนแห่งชำติ พ.ศ. 2507 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 

 

เลขที่รับ............................ 
วันที่รับ.............................. 

 

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

ใบรับค ำขอนี้ ออกไว้เพ่ือเป็นหลักฐำนว่ำ กรมได้รับค ำขอไว้เรียบร้อยแล้ ว และจะด ำเนินกำร
พิจำรณำต่อไป เมื่อได้รับหลักฐำนครบถ้วน โดยท่ำนได้ยื่นหลักฐำนไว้ ดังนี้ 

 1. แบบค ำขอ 
 2. กรณีมีกำรมอบอ ำนำจ ให้แนบหนังสือมอบอ ำนำจพร้อมเอกสำรประกอบ ผู้มอบอ ำนำจ

ต้องส ำเนำเอกสำรและรับรองส ำเนำมำให้พร้อม 
 3. ส ำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียน วัตถุประสงค์และผู้มีอ ำนำจลงชื่อแทนนิติบุคคลผู้ขอ

อนุญำตพร้อมหลักฐำนแสดงอุปกรณ์ในกำรท ำงำน 
 4. ส ำเนำทะเบียนบ้ำนหรือส ำนักงำนที่ท ำกำรของนิติบุคคล กรณี มีบุคคลมำยื่นค ำขอ 

ด้วยตนเองให้น ำต้นฉบับจริงมำและให้เจ้ำหน้ำที่ถ่ำยส ำเนำเองและให้ผู้ยื่นค ำขอรับรองควำมถูกต้อง 
 ๕. รำยละเอียดโครงกำรที่ขอเข้ำท ำประโยชน์ วัตถุประสงค์ ลักษณะกำรด ำเนินงำนของโครงกำร 

ผู้ได้รับประโยชน์จำกโครงกำร ผลตอบแทนโครงกำร ระยะเวลำคืนทุน แนวทำงกำรบริหำรและกำรจัดกำรโครงกำร พร้อม
แบบแปลนแผนผัง และแผนกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน 

 ๖. รำยละเอียดสภำพป่ำเบื้องต้นที่จะขออนุญำตเข้ำท ำประโยชน์ ทั้งทำงกำยภำพและชีวภำพ 
 ๗. แผนที่แสดงภูมิประเทศ มำตรำส่วน ๑:๕๐,๐๐๐ และแผนที่ภำพถ่ำยทำงอำกำศ มำตรำส่วน

ตำมควำมเหมำะสม พร้อมแผนที่สังเขปแสดงบริเวณพ้ืนที่ที่ขอใช้ประโยชน์และพ้ืนที่ข้ำงเคียงที่ติดต่อกับพ้ืนที่ที่ขอ 
 ๘. เอกสำรหลักฐำนที่แสดงผลกำรพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบจำกสภำองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นท่ีป่ำนั้นตั้งอยู ่
 ๙. บันทึกยินยอมแก้ไขปัญหำรำษฎร 
 1๐. กรณีกำรขออนุญำตในพ้ืนที่เดิมของรำยอ่ืนที่ยังไม่สิ้นอำยุ ต้องมีหนังสือแสดงควำม

ยินยอมให้ใช้พ้ืนที่ของผู้รับอนุญำตเดิม 
 1๑. กรณีกำรขออนุญำตในพ้ืนที่ที่ได้รับอนุญำตเดิมสิ้นอำยุ  ให้แนบผลกำรปฏิบัติตำม

เงื่อนไขแนบท้ำยหนังสืออนุญำต 
 1๒. เอกสำรหรือหลักฐำนอ่ืน ๆ (ถ้ำมี) 
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เจ้ำหน้ำที่ได้ตรวจสอบหลักฐำนแล้ว ปรำกฏว่ำ 
   เอกสำรหลักฐำนครบถ้วนถูกต้อง จ ำนวน.............................แผ่น 
   เอกสำรหลักฐำนไม่ครบถ้วน ตำมข้อ.............................................................................  

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

   ทั้งนี้ ได้แจ้งและมอบใบรับค ำขอให้ผู้ขออนุญำตทรำบ เพ่ือด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป’ 
 
 

ลงชื่อ..........................................................ผู้ยื่นค ำขอ 

 

 

ลงชื่อ....................................................เจ้ำหน้ำที่ผู้รับค ำขอ 

.....................................................หนว่ยงำนผู้รับค ำขอ 
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ป.ส. 29 
ค ำขออนุญำตท ำกำรปลูกสร้ำงสวนป่ำหรือปลูกไม้ยืนต้นภำยในเขตป่ำสงวนแห่งชำติ 

ตำมมำตรำ 20 แห่งพระรำชบัญญัติป่ำสงวนแห่งชำติ พ.ศ. 2507 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม                                                                                                                                                                                                                                                                     
---------------------------- 

            เขียนที…่………………………………………………… 
            วันที่………..เดือน……………………………………พ.ศ……… 
  ข้ำพเจ้ำ…………………………………………………………………………………….…………อำยุ……………….ปี 
เลขประจ ำตัวประชำชน/เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี.................................................................................... ................ 
สัญชำติ………………………อำชพี…………………………………มีภมูิล ำเนำอยู่บ้ำนเลขท่ี…………………..……………………….. 
ซอย…………………………………..ถนน……………………………..หมู่ที่ …………………….ต ำบล/แขวง…………..……………….. 
อ ำเภอ/เขต………………….………………จังหวัด………………….…………………..โทร……………………….………………………… 
เป็นผู้มีอ ำนำจลงชื่อแทนนิติบุคคล ชื่อ………………………….……………………………………ตั้งอยู่ที่…………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
มีเอกสำรแสดงฐำนะกำรเป็นนิติบุคคลและเป็นผู้มีอ ำนำจลงชื่อแทนนิติบุคคลตำมที่แนบท้ำยค ำขอนี้ 

ขอยื่นค ำขอต่อ ...................................................................................………………..………………… 
ดังมีข้อควำมต่อไปนี้ 
 

ข้อ 1 ข้ำพเจ้ำมีควำมประสงค์จะขออนุญำตเพ่ือ……………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………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…………………..วัดได้…………………….เมตร 
 

ข้อ 2 ในกำรยื่นค ำขอ ข้ำพเจ้ำรับรองจะเป็นผู้น ำหรือมอบให้ผู้แทนเป็นผู้น ำเจ้ำหน้ำที่ออกไป
ตรวจสภำพป่ำในที่ที่ขอนี้ ตำมวัน เวลำที่เจ้ำหน้ำที่นัดหมำย 

 
ข้อ 3 เมื่อข้ำพเจ้ำได้รับหนังสืออนุญำตแล้ว ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำจะปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วย

ป่ำสงวนแห่งชำติ กฎหมำยว่ำด้วยป่ำไม้ ตำมเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสืออนุญำตให้ถูกต้องทุกประกำร และเมื่อมี
ข้อสงสัยในกำรปฏิบัติตำมระเบียบและกฎหมำย ต้องสอบถำมเจ้ำหน้ำที่ก่อนด ำเนินกำรทุกครั้ง 
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ข้อ 4 พร้อมกับค ำขอนี้ ข้ำพเจ้ำได้แนบเอกสำรหรือหลักฐำนต่ำง ๆ มำด้วย ดังนี้ 
4.1 กรณีมีกำรมอบอ ำนำจ ให้แนบหนังสือมอบอ ำนำจพร้อมเอกสำรประกอบ ผู้มอบ

อ ำนำจต้องส ำเนำเอกสำรและรับรองส ำเนำมำให้พร้อม 
4.2 ส ำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียน วัตถุประสงค์และผู้มีอ ำนำจลงชื่อแทนนิติบุคคล

ผู้ขออนุญำตพร้อมหลักฐำนแสดงอุปกรณ์ในกำรท ำงำน 
4.3 ส ำเนำทะเบียนบ้ำนหรือส ำนักงำนที่ท ำกำรของนิติบุคคล กรณี มีบุคคลมำยื่นค ำขอ

ด้วยตนเองให้น ำต้นฉบับจริงมำและให้เจ้ำหน้ำที่ถ่ำยส ำเนำเองและให้ผู้ยื่นค ำขอรับรองควำมถูกต้อง 
4.๔ รำยละเอียดโครงกำรที่ขอเข้ำท ำประโยชน์ วัตถุประสงค์ ลักษณะกำรด ำเนินงำน

ของโครงกำร ผู้ได้รับประโยชน์จำกโครงกำร ผลตอบแทนโครงกำร ระยะเวลำคืนทุน แนวทำงกำรบริหำรและ 
กำรจัดกำรโครงกำร พร้อมแบบแปลนแผนผัง และแผนกำรใช้ประโยชน์ที่ดินรำยละเอียดสภำพป่ำเบื้องต้นที่จะ
ขออนุญำตเข้ำท ำประโยชน์ ทั้งทำงกำยภำพและชีวภำพ 

4.๕ แผนที่แสดงภูมิประเทศ มำตรำส่วน ๑:๕๐,๐๐๐ และแผนที่ภำพถ่ำยทำงอำกำศ 
มำตรำส่วนตำมควำมเหมำะสม พร้อมแผนที่สังเขปแสดงบริเวณพ้ืนที่ที่ขอใช้ประโยชน์และพ้ืนที่ข้ำงเคียงที่ติดต่อ
กับพ้ืนที่ที่ขอ 

4.๖ เอกสำรหลักฐำนที่แสดงผลกำรพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบจำกสภำองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นท่ีป่ำนั้นตั้งอยู่ 

4.๗ บันทึกยินยอมแก้ไขปัญหำรำษฎร 
4.๘ กรณีกำรขออนุญำตในพ้ืนที่เดิมของรำยอ่ืนที่ยังไม่สิ้นอำยุ ต้องมีหนังสือแสดงควำม

ยินยอมให้ใช้พ้ืนที่ของผู้รับอนุญำตเดิม 
4.๙ กรณีกำรขออนุญำตในพ้ืนที่ที่ได้รับอนุญำตเดิมสิ้นอำยุ  ให้แนบผลกำรปฏิบัติตำม

เงื่อนไขแนบท้ำยหนังสืออนุญำต 
4.๑๐ เอกสำรหรือหลักฐำนอ่ืน ๆ (ถ้ำมี) …………………………………… 

ทั้งนี้ ขอรับรองว่ำผู้ยื่นค ำขอเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมระเบียบที่
ก ำหนดไว้ 

 
 

                   (ลงชื่อ)                                        ผู้ยื่นค ำขอ 
 

หมำยเหตุ  ได้รับค่ำธรรมเนียมแบบพิมพ์ค ำขอจำกผู้ยื่นค ำขอแล้ว ตำมใบเสร็จรับเงิน ฉบับที่............. 
  เล่มที่...................ลงวันที่.................เดือน....................................พ.ศ. ............................ . 
 
 

(ลงชื่อ).............................................ผู้รับค ำขอ 
(.........................................) 
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ป.ส. 30 
 

รำยงำนกำรตรวจสภำพป่ำที่มีผู้ขออนุญำตท ำกำรปลูกสร้ำงสวนป่ำหรือปลูกไม้ยืนต้น                      
ภำยในเขตป่ำสงวนแห่งชำติ ตำมมำตรำ 20 แห่งพระรำชบัญญัติป่ำสงวนแห่งชำติ พ.ศ. 2507  

และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
------------------------------------ 

 
1. ชื่อผู้ขอ………………………………………………………..อำยุ……………ปี สัญชำติ……………………… 

อำชีพ………………………………………………….ภูมิล ำเนำอยู่บ้ำนเลขท่ี………………..ซอย………………………………………. 
ถนน……………………………………………หมู่ที…่………….ต ำบล/แขวง………………………………………………………………… 
อ ำเภอ/เขต…………………………………………………จังหวัด………………………………………………………………………………. 
 

2. วัน เดือน ปี ที่ท ำกำรตรวจสภำพป่ำ (ให้ระบุวัน เดือน ปี ที่เข้ำท ำกำรตรวจสภำพป่ำและ
วัน เดือน ปี ที่ตรวจสภำพป่ำเสร็จสิ้น) 

 
๓. ชื่อป่ำ (ให้ระบุว่ำพ้ืนที่ที่ขออยู่ในเขตป่ำสงวนแห่งชำติ ก ำหนดโดยกฎกระทรวงหรือตำม

กฎหมำยใด ให้คัดส ำเนำพร้อมทั้งแผนที่ท้ำยกฎกระทรวงประกอบด้วย) 
 

๔. ที่ตั้งของพ้ืนที่ (ให้ระบุว่ำตั้งอยู่ในหมู่ที่ ต ำบล อ ำเภอ และจังหวัดใด พร้อมกับระบุค่ำพิกัดด้วย
เครื่อง GPS (WGS 84) แสดงบริเวณที่ขออนุญำตทุกด้ำนในแผนที่แสดงภูมิประเทศ มำตรำส่วน ๑:๕๐,๐๐๐ 
แผนที่ภำพถ่ำยทำงอำกำศ (ออร์โธสี) มำตรำส่วนตำมควำมเหมำะสม หรือแผนที่มำตรำส่วนที่เหมำะสมให้เห็นได้
ชัดเจน ระบุหมำยเลขระวำง รวมทั้งแสดงจุดที่ตั้งและพ้ืนที่ข้ำงเคียงในแผนที่ท้ำยกฎกระทรวงที่ก ำหนดป่ำนั้นให้
เป็นป่ำสงวนแห่งชำติ, แผนที่แสดงกำรจ ำแนกเขตกำรใช้ประโยชน์ทรัพยำกรและที่ดินป่ำไม้, แผนที่แสดงชั้น
คุณภำพลุ่มน้ ำ และถ้ำเป็นป่ำชำยเลนให้แสดงในแผนที่กำรจ ำแนกเขตกำรใช้ประโยชน์ที่ดินในพ้ืนที่ป่ำชำยเลน
ด้วย พร้อมแนบไฟล์ดิจิทัลแผนที่ทุกประเภทพร้อมภำพถ่ำยมำด้วย)  
 

๕. เนื้อที ่(ให้ระบุเป็นไร่ งำน และตำรำงวำ) 
 

  ๖. อำณำเขตและเขตติดต่อพื้นที่ที่ขอ (ให้แสดงอำณำเขตและเขตติดต่อไว้ทุกด้ำนให้ชัดเจน    
ว่ำทิศไหนจดอะไร เช่น ภูเขำ ล ำห้วย หรือติดต่ออะไร มีควำมกว้ำง ยำว ด้ำนละเท่ำใด และแสดงด้วยว่ำพ้ืนที่
ข้ำงเคียงมีผู้ใดเป็นเจ้ำของหรือผู้ครอบครอง และเป็นที่ของรัฐประเภทใด เช่น ให้เช่ำหรือละทิ้ง มีสภำพป่ำอย่ำงใด) 
 
  ๗. ลักษณะภูมิประเทศ (ให้ระบุว่ำเป็นที่รำบ เนินเขำ ภูเขำ หรือที่ลุ่มมีควำมลำดชันและสูงจำก
ระดับน้ ำทะเลประมำณเท่ำใด มีชนิดดินและหินประเภทใด อยู่ในพ้ืนที่ลุ่มน้ ำตำมมติคณะรัฐมนตรีและชั้นคุณภำพ
ใด มีล ำห้วยอะไรไหลผ่ำนหรือไม่ ถ้ำมีไหลลงสู่ล ำน้ ำที่ส ำคัญอะไรบ้ำงเป็นระยะทำงประมำณเท่ำใด) 

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 ป่ำอ่ืน ๆ ระบุ.................................... 

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

หมำยเหตุ : หลักเกณฑ์กำรก ำหนดป่ำเสื่อมโทรมและป่ำชำยเลนเสื่อมโทรม  
 

๙. พันธุ์ไม้ที่ข้ึนอยู่ (ให้ระบุว่ำกำรแพร่พันธุ์เป็นไปตำมธรรมชำติหรือไม่ ดีเลว อย่ำงไร ชนิดของพันธุ์
ไม้ที่ส ำคัญและไม่ส ำคัญมีปริมำณมำกน้อยเพียงใด ให้ท ำกำรส ำรวจทั่วทั้งพ้ืนที่ที่ขออนุญำต หรือให้ท ำกำรส ำรวจโดยวิธี
ท ำแปลงตัวอย่ำง แบบ Line plot Survey กระจำยทั่วทั้งพ้ืนที่ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 5 ของพ้ืนที่ที่ขอแล้วจัดท ำบัญชีแสดง
ชนิดและขนำดของไม้ยืนต้นที่มีขนำดควำมโตตั้งแต่ 50 เซนติเมตรขึ้นไป วัดโดยรอบล ำต้นตรงที่สูง 130 เซนติเมตร 
พร้อมกับแผนที่แสดงบริเวณที่นับไม้ด้วย) 

กรณีป่ำชำยเลน ให้ท ำกำรส ำรวจโดยวิธีท ำแปลงตัวอย่ำง แบบ Line Plot Survey วำงแนวตั้งฉำกกับ
ชำยฝั่งให้กระจำยทั่วทั้งพ้ืนที่ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 5 ของพ้ืนที่ที่ขอ กรณีพ้ืนที่ไม่มำกกว่ำ 5 ไร่ ให้ท ำกำรส ำรวจทั่วทั้ง
พ้ืนที่แต่ละแนววำงแปลงขนำด 10 x 10 เมตร ต่อเนื่องไปจนสุดพ้ืนที่ แล้วจัดท ำบัญชีแสดงชนิด จ ำนวนและขนำดของ
ไม้ยืนต้น (Tree) ทุกชนิดที่มีควำมโตตั้งแต่ 15 เซนติเมตรขึ้นไป โดยวัดรอบล ำต้นตรงที่สูง 130 เซนติเมตร ส ำหรับไม้
สกุลโกงกำงให้วัดเหนือคอรำก 20 เซนติเมตร ทั้งนี้ ให้ระบุชนิด จ ำนวน ของไม้หนุ่ม (Sapling) กล้ำไม้ (Seedling) และ
บันทึกชนิดของไม้พ้ืนล่ำงและไม้อิงอำศัยที่พบไว้ในบัญชี พร้อมกับแผนที่แสดงแนวท ำกำรส ำรวจระบุพิกัด GPS แปลง
แรกและแปลงสุดท้ำยของแต่ละแนวด้วย 

 
๑๐. สิ่งแวดล้อมข้ำงเคียง (ให้ระบุว่ำอยู่ห่ำงจำกหมู่บ้ำน วัด ส ำนักสงฆ์ ถนน ฯลฯ เป็นระยะทำง

ประมำณเท่ำใด) 
 

  1๑. กำรอนุรักษ์ป่ำ(ให้ระบุว่ำเป็นเขตอุทยำนแห่งชำติ วนอุทยำน หรือเขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำ  
เขตห้ำมล่ำสัตว์ป่ำ หรือเป็นพ้ืนที่เตรียมกำรประกำศอุทยำนแห่งชำติหรือเขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำ หรือพ้ืนที่ปลูกสร้ำงสวนป่ำ
ของรัฐหรือไม่ไม่เป็นพ้ืนที่ป่ำซึ่งอยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินกำรใช้ศึกษำค้นคว้ำทำงวิชำกำรป่ำไม้ ไม่เป็นพ้ืนที่ที่ประกำศให้
เป็นพ้ืนที่ชุ่มน้ ำระดับนำนำชำติ ระดับชำติ ระดับท้องถิ่น และพ้ืนที่ชุ่มน้ ำที่มีควำมส ำคัญระหว่ำงประเทศ หรือ
พ้ืนที่แกนกลำง (Core Area) ของพ้ืนที่สงวนชีวมณฑล ไม่อยู่ในเขตพ้ืนที่ป่ำชำยเลนอนุรักษ์ พ้ืนที่คุ้มครอง
ทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง พื้นที่ที่จะใช้มำตรกำรในกำรป้องกันกำรกัดเซำะชำยฝั่ง ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำร
ส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งรวมทั้งไม่อยู่ในพ้ืนที่ที่เป็นระบบนิเวศและทรัพยำกร
ทำงทะเลและชำยฝั่งที่มีควำมส ำคัญและมีควำมโดดเด่นควรแก่กำรอนุรักษ์ไม่ขัดกับมำตรกำรที่ก ำหนดในเขต
พ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมตำมกฎกระทรวงหรือประกำศกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม) 
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  12. อันตรำยที่มีต่อป่ำนี้ (ให้ระบุภัยจำกธรรมชำติ เช่น สัตว์ แมลง หรือ จำกกำรกระท ำของ
มนุษย์ มีมำกน้อยเพียงใด หรือไม่ หำกอนุญำตแล้วจะมีผลในทำงระงับยับยั้งภัยที่ จะเกิดขึ้นได้บ้ำงหรือไม่  
มำกน้อยเพียงใด) 
 
  13. กำรใช้ประโยชน์ในพื้นที่ (ให้ระบุว่ำบริเวณใกล้เคียงหรือแห่งเดียวกับที่ขอนี้ เคยมีกำรประกำศ
หรืออนุญำตหรืออนุมัติให้ผู้ใดท ำกำรใด เมื่อวัน เดือน ปีใด เป็นพ้ืนที่ปลูกสร้ำงสวนป่ำของรัฐ เขตแหล่งแร่เพ่ือกำรท ำ
เหมืองตำมกฎหมำยว่ำด้วยแร่ พ้ืนที่แหล่งซำกดึกด ำบรรพ์ที่อยู่ภำยใต้บังคับกฎหมำยว่ำด้วยกำรคุ้มครองซำกดึกด ำบรรพ์
หรือไม่ ถ้ำเคยมีกำรอนุญำตและกำรอนุญำตนั้นยังมีอำยุอยู่ให้ระบุว่ำ มีอยู่กี่รำยและหมดอำยุเมื่อใด ให้แสดงไว้ในแผนที่
ตำมข้อ 4 ด้วย) 
 
  14. ควำมเห็นผู้ตรวจสภำพป่ำ (ให้พิจำรณำว่ำ ถ้ำอนุญำตแล้วจะได้รับประโยชน์อย่ำงไรบ้ำง 
และป่ำไม้จะได้รับควำมเสียหำยมำกน้อยเพียงใด หรือจะได้ประโยชน์แก่ป่ำไม้เพ่ิมขึ้นอย่ำงไร เป็นไปตำมระเบียบ   
กรมป่ำไม้ที่เกี่ยวข้องกับกำรอนุญำตใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ป่ำสงวนแห่งชำติ กฎหมำย หรือมติคณะรัฐมนตรีหรือไม่ พร้อม
กับแนบภำพถ่ำยสีแสดงพ้ืนที่ที่ท ำกำรส ำรวจโดยถ่ำยตรงกลำงแปลงและกระจำยออกไปทั้ง 8 ทิศ ไม่น้อยกว่ำ 9 
ภำพประกอบด้วย) 

 

     (ลงชื่อ)……………………………………….ผู้น ำตรวจสภำพป่ำ 
               ต ำแหน่ง…………………………………… 
 
 
     (ลงชื่อ)……………………………………….ผู้ตรวจสภำพป่ำ 
               ต ำแหน่ง……………………………………… 
 
 

(ลงชื่อ)……………………………………….ผู้ตรวจสภำพป่ำ 
               ต ำแหน่ง……………………………………… 
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ป.ส. 31 - 1 

 
หนังสืออนุญำตให้ท ำกำรปลูกสร้ำงสวนป่ำหรือปลูกไม้ยืนต้นภำยในเขตป่ำสงวนแห่งชำติ 

------------------------------ 
 
เล่มที…่……………               ที่ท ำกำร…………………….………….. 
ฉบับที…่…………                  วันที่………..เดือน………………พ.ศ…………..……… 
 
  อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ 20 แห่งพระรำชบัญญัติป่ำสงวนแห่งชำติ พ.ศ. 2507 ซึ่งแก้ไข
เพ่ิมเติมโดยพระรำชบัญญัติป่ำสงวนแห่งชำติ  (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2559 อธิบดีกรมป่ำไม้โดยควำมเห็นชอบของ
คณะกรรมกำรพิจำรณำกำรใช้ประโยชน์ในเขตป่ำสงวนแห่งชำติ  เมื่อวันที่..…….เดือน...............พ.ศ......... 
  อนุญำตให้………………………………………….อำยุ…………..ปี  สญัชำติ………………………………….…… 
ภูมิล ำเนำอยู่บ้ำนเลขที่…………………….ซอย…………………….ถนน…………………..หมู่ที…่………………………………..…… 
ต ำบล/แขวง……………………………อ ำเภอ/เขต………………………….จังหวัด……………………......................................... 
เข้ำท ำกำรภำยในเขตป่ำสงวนแห่งชำติ ป่ำ………………………………………………………………….................................... 
ในท้องที่ต ำบล………………………….อ ำเภอ………………………………………จังหวัด………………………………………………… 
เพ่ือ.…………………………………………………………………………………………………………..….……………………………………… 
เนื้อที่…………ไร่ …………..งำน………………ตำรำงวำ ตั้งแต่วันที่............เดือน......................พ.ศ………………………….
จนถึงวันที่……..เดือน……………...พ.ศ……………. ตำมแผนที่พร้อมบัญชีระบุค่ำพิกัดแนบท้ำยหนังสืออนุญำตนี้  
โดยมีอำณำเขตดังต่อไปนี้ 
 
  ทิศเหนือ จด………………………………วัดได้…………………….เมตร 
  ทิศตะวันออก จด………………………………วัดได้…………………….เมตร 
  ทิศใต้  จด………………………………วัดได้…………………….เมตร 
  ทิศตะวันตก จด………………………………วัดได้…………………….เมตร 
   

ผู้รับอนุญำตจะต้องปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยป่ำสงวนแห่งชำติ กฎหมำยว่ำด้วยป่ำไม้ และ
ตำมเงื่อนไขแนบท้ำยหนังสืออนุญำตนี้ 
 
 
      (ลงชื่อ) …………………………………………..ผู้อนุญำต 
                         (…………………………………………) 
      ต ำแหน่ง…………………………………..………. 
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ป.ส. 31 - 2 

 
หนังสืออนุญำตให้ท ำกำรปลูกสร้ำงสวนป่ำหรือปลูกไม้ยืนต้นภำยในเขตป่ำสงวนแห่งชำติ 

------------------------------ 
 
เล่มที…่……………………..         ที่ท ำกำร…………………………………………… 
ฉบับที่……………………..                วันที.่......เดือน...............พ.ศ. ……….…………. 
 

อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ 16แห่งพระรำชบัญญัติป่ำสงวนแห่งชำติ พ.ศ. 2507 ซึ่งแก้ไข
เพ่ิมเติมโดยพระรำชบัญญัติป่ำสงวนแห่งชำติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2559 ประกอบมำตรำ 19 แห่งพระรำชบัญญัติ
ส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง พ.ศ. 2558 อธิบดีกรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง 
โดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรพิจำรณำกำรใช้ประโยชน์ในเขตป่ำสงวนแห่งชำติ เมื่อวันที่ .....................
เดือน.........................พ.ศ. …………………  

  อนุญำตให้………………………………………….อำยุ…………..ปี  สญัชำติ……………………………………… 
ภูมิล ำเนำอยู่บ้ำนเลขที่…………………….ซอย…………………….ถนน…………………..หมู่ที…่…………………………………… 
ต ำบล/แขวง……………………………อ ำเภอ/เขต………………………….จังหวัด……………………......................................... 
เข้ำท ำกำรภำยในเขตป่ำสงวนแห่งชำติ  ป่ำ…………………………………………………………………................................... 
ในท้องที่ต ำบล………………………….อ ำเภอ………………………………………จังหวัด………………………………………………… 
เพ่ือ.…………………………………………………………………………………………………………..….……………………………………… 
เนื้อที่…………ไร่ …………..งำน………………ตำรำงวำ ตั้งแต่วันที่............เดือน......................พ.ศ………………………….
จนถึงวันที่……..เดือน……………...พ.ศ……………. ตำมแผนที่พร้อมบัญชีระบุค่ำพิกัดแนบท้ำยหนังสืออนุญำตนี้  
โดยมีอำณำเขตดังต่อไปนี้ 

  ทิศเหนือ จด………………………………วัดได้…………………….เมตร 
  ทิศตะวันออก จด………………………………วัดได้…………………….เมตร 
  ทิศใต้  จด………………………………วัดได้…………………….เมตร 
  ทิศตะวันตก จด………………………………วัดได้……………………เมตร 
   

ผู้รับอนุญำตจะต้องปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยป่ำสงวนแห่งชำติ กฎหมำยว่ำด้วยป่ำไม้ และ
ตำมเงื่อนไขแนบท้ำยหนังสืออนุญำตนี้ 
 
 
      (ลงชื่อ)     ผู้อนุญำต 
               (            ) 
      ต ำแหน่ง      
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เงื่อนไขแนบท้ำยหนังสืออนุญำต 

 ให้ผู้รับอนุญำตท ำกำรปลูกสร้ำงสวนป่ำหรือปลูกไม้ยืนต้นภำยในเขตป่ำสงวนแห่งชำติตำม
หนังสืออนุญำต ฉบับที่…………. เล่มที่…………. ลงวันที่………. เดือน…………….พ.ศ………….. ปฏิบัติตำมเงื่อนไข 
ดังต่อไปนี้ 

 1. ต้องไม่กระท ำกำรหรือยินยอมให้ตัวแทน คนงำน หรือลูกจ้ำง กระท ำกำรหรือละเว้นกระท ำ
กำรใด ๆ ให้เป็นกำรเสื่อมเสียแก่สภำพป่ำไม้หรือของป่ำนอกเขตพ้ืนที่ได้รับอนุญำต หำกมีกำรกระท ำผิดกฎหมำย   
ผู้รับอนุญำตต้องรับโทษตำมที่กฎหมำยบัญญัติไว้ส ำหรับควำมผิดนั้นด้วย 

 2. ต้องปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยป่ำสงวนแห่งชำติ กฎหมำยว่ำด้วยป่ำไม้ กฎหมำยว่ำด้วยกำร
ส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง และกฎหมำย อ่ืนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนกฎกระทรวง 
ข้อก ำหนด ประกำศ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือเงื่อนไข ซึ่งออกตำมกฎหมำยดังกล่ำว ทั้งที่ใช้อยู่ในขณะนี้และที่จะ
ประกำศใช้บังคับต่อไป ซึ่งทำงรำชกำรได้แจ้งให้ทรำบเพ่ือปฏิบัติแล้ว 

 3. ต้องจัดท ำหลักเขตหรือเครื่องหมำยเป็นกำรแสดงแนวเขตพ้ืนที่ที่ได้รับอนุญำตไว้ทุกด้ำนให้
เห็นได้อย่ำงชัดเจน ส ำหรับกรณีพ้ืนที่ที่ไม่มีแนวเขตชัดเจน ให้ปลูกต้นไม้ชนิดพันธุ์ท้องถิ่นที่เหมำะสมเป็นแนวเขต
ให้ชัดเจน และต้องจัดท ำป้ำยถำวร ติดไว้ใกล้เส้นทำง ณ จุดที่ผ่ำนเข้ำพ้ืนที่ที่ได้รับอนุญำตให้เห็นได้ชัดเจนขนำด
ไม่น้อยกว่ำ 120 x 240 เซนติเมตร โดยระบุข้อควำมไว้ที่ป้ำยว่ำ “กรม.................อนุญำตให้………………………..………… 
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. ต้องใช้พ้ืนที่ที่ ได้รับอนุญำตเพ่ือวัตถุประสงค์หรือกิจกำรที่ขออนุญำตเท่ำนั้น จะน ำไปใช้ใน
วัตถุประสงค์หรือกิจกำรอ่ืนมิได้ 

5. ต้องยินยอมให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่เข้ำไปตรวจสอบกำรปฏิบัติตำมเงื่อนไขกำรอนุญำตในพ้ืนที่ที่
ได้รับอนุญำตได้ในวันและเวลำรำชกำร และผู้รับอนุญำตต้องเป็นผู้น ำตรวจ หำกผู้รับอนุญำตไม่สำมำรถน ำพนักงำน
เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบด้วยตนเองได้ ต้องมอบอ ำนำจเป็นหนังสือให้ผู้หนึ่งผู้ใดเป็นผู้ด ำเนินกำรแทน โดยผู้รับอนุญำตหรือ
ผู้รับมอบอ ำนำจจะต้องอ ำนวยควำมสะดวกตำมควรแก่กรณีและให้ปฏิบัติตำมที่พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ผู้มีอ ำนำจได้สั่งเป็น
หนังสือให้ปฏิบัติเพ่ือให้เป็นไปตำมเงื่อนไขที่ก ำหนดไว้ 

6. ต้องคอยสอดส่องตรวจตรำระมัดระวังมิให้มีกำรบุกรุกในพ้ืนที่ที่ได้รับอนุญำต ถ้ำมีกำรกระท ำอัน
เป็นควำมผิดตำมกฎหมำยว่ำด้วยป่ำสงวนแห่งชำติ กฎหมำยว่ำด้วยป่ำไม้ หรือกฎหมำยอ่ืนที่เกี่ยวข้องผู้รับอนุญำตต้อง
แจ้งให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ทรำบทันทีหำกพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตรวจพบว่ำมีควำมเสียหำยเกิดขึ้นโดยที่ผู้รับอนุญำตควรจะ
ทรำบ แต่ละเลยมิได้แจ้งให้ทรำบ ผู้รับอนุญำตจะต้องรับผิดชอบด้วย และต้องมีกำรด ำเนินกำรฟ้ืนฟู ดูแล บ ำรุงรักษำ
พ้ืนที่ให้กลับคืนมำดังเดิมให้มำกที่สุด 

 กรณี ถ้ำมีกำรกระท ำอันเป็นควำมผิดตำมกฎหมำยข้ำงต้น ให้ผู้รับอนุญำตแจ้งพนักงำน
เจ้ำหน้ำที่ตำมกฎหมำยพร้อมหลักฐำนยืนยันกำรแจ้งที่ชัดเจนเป็นลำยลักษณ์อักษรหรือวิธีกำรอ่ืนใด และหำก
พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตรวจพบว่ำมีควำมเสียหำยเกิดขึ้นโดยที่ผู้รับอนุญำตควรจะทรำบ แต่ละเลยมิได้แจ้งให้ทรำบ 
ผู้รับอนุญำตจะต้องรับผิดชอบด้วย 
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 7. ต้องด ำเนินกำรเอง ในกรณีที่จ ำเป็นอำจมอบหมำยให้ผู้หนึ่งผู้ใดเป็นผู้ด ำเนินกำรแทนได้ 

แต่ถ้ำเกิดควำมเสียหำยใด ๆ ขึน้ ผู้ใช้พ้ืนทีต่้องรับผิดชอบในฐำนะเป็นผู้ด ำเนินกำรเองทั้งสิ้น 

 8. ต้องจัดท ำเส้นทำงเพ่ือสะดวกในกำรตรวจสอบของพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ 

 9. ต้องไม่ตัดต้นไม้ที่ปลูกข้ึน ก่อนได้รับอนุญำตจำกพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ 

 ๑๐. ต้องได้รับอนุญำตเก็บหำของป่ำภำยในเขตป่ำสงวนแห่งชำติ ตำมควำมในมำตรำ 15  
แห่งพระรำชบัญญัติป่ำสงวนแห่งชำติ พ.ศ. 2507 ก่อนเข้ำด ำเนินกำรในพ้ืนที่ 

 ๑๑. หำกผู้รับอนุญำตไม่ด ำเนินกำรตำมวัตถุประสงค์นับแต่วันที่ได้รับอนุญำตเกินกว่ำ 3 ปี  
จะถือว่ำไม่ประสงค์ที่จะใช้ประโยชน์อีกต่อไป ทั้งนี้ หำกยังมีควำมจ ำเป็นที่จะใช้อยู่ขอให้ชี้แจงเหตุผลด้วย 

 12. ในกรณีที่กรมมีควำมจ ำเป็นต้องใช้พ้ืนที่ดังกล่ำวบำงส่วน หรือทั้งหมด ผู้รับอนุญำตต้อง
ยินยอมให้ยกเลิกกำรอนุญำตได้โดยไม่เรียกร้องค่ำชดเชยหรือค่ำเสียหำยใด ๆ ทั้งสิ้น ซึ่งกรมจะแจ้งให้ผู้รับ
อนุญำตทรำบก่อนไม่น้อยกว่ำ 180 วัน และผู้รับอนุญำตต้องเคลื่อนย้ำยทรัพย์สินหรือสิ่งก่อสร้ำงออกจำกพ้ืนที่
ที่ได้รับอนุญำตให้เสร็จสิ้นภำยใน 90 วันนับจำกวันที่กรมระบุวันที่จะเข้ำใช้พื้นที่ดังกล่ำวนั้นหรือมอบให้กรมดูแล
ต่อไป 

 1๓. เมื่อครบก ำหนดอำยุกำรอนุญำตตำมหนังสืออนุญำตหรือถูกเพิกถอนกำรกำรอนุญำต  
ให้ผู้รับอนุญำตเคลื่อนย้ำยทรัพย์สินหรือสิ่งก่อสร้ำงของผู้รับอนุญำตออกจำกพ้ืนที่ที่ที่ได้รับอนุญำตให้เสร็จสิ้น
ภำยใน 90 วันนับแต่วันที่ครบอำยุหรือวันที่ถูกเพิกถอนกำรอนุญำต 

 1๔. ในกรณีที่ผู้รับอนุญำตประสงค์จะท ำไม้ที่ปลูกออกจำกพ้ืนที่ที่ได้รับอนุญำตจะต้องด ำเนินกำร
ขออนุญำตก่อนครบก ำหนดอำยุกำรอนุญำต และจะต้องท ำไม้ออกให้เสร็จสิ้นภำยใน 90 วัน นับแต่วันที่ครบ
อำยุกำรอนุญำต หำกพ้นก ำหนดแล้ว ให้บรรดำไม้หรือไม้ยืนต้นที่ผู้รับอนุญำตปลูกข้ึนเป็นของรัฐ 

 15. ต้องรำยงำนผลกำรปฏิบัติตำมเงื่อนไข ภำยใน ๑๘๐ วัน นับจำกวันที่ได้รับหนังสืออนุญำต    
หำกไม่สำมำรถด ำเนินกำรให้แล้วเสร็จ ผู้รับอนุญำตต้องท ำหนังสือชี้แจงเหตุผลควำมจ ำเป็น และให้ขยำยระยะเวลำ
ออกไปอีก ๑๘๐ วัน หลังจำกนั้นให้รำยงำนผลกำรปฏิบัติตำมเงื่อนไขเป็นประจ ำทุกปี ในตลอดระยะเวลำที่ได้รับอนุญำต 

 ๑๖. หำกเกิดปัญหำกำรร้องเรียนอันเกี่ยวเนื่องจำกกิจกำรที่ได้รับอนุญำต ผู้รับอนุญำตต้อง
ด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำในทันทีและแจ้งให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ทรำบ หำกพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบพบว่ำมีเหตุ
อันเชื่อได้ว่ำก่อให้เกิดผลกระทบและควำมเสียหำยอย่ำงร้ำยแรง ให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่พักใช้ใบอนุญำตตำม
ระเบียบและกฎหมำยที่เก่ียวข้อง 

๑7. หำกในภำยหลังที่ได้รับหนังสืออนุญำต ตรวจสอบพบว่ำกำรที่ได้รับอนุญำตที่ผ่ำนมำมีกำร
ปกปิดข้อมูล ข้อเท็จจริงหรือใช้ เอกสำรเท็จหรือปลอมในกำรประกอบกำรพิจำรณำที่ เป็นเท็จถือเป็น               
ข้อสำระส ำคัญ ให้มีผลยกเลิกกำรอนุญำตและให้ผู้รับอนุญำตหยุดกำรด ำเนินกำรในพ้ืนที่ที่ได้รับอนุญำตนี้ทันที
นับตั้งแต่วันที่พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตรวจพบ และให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่แจ้งผลกำรยกเลิกกำรอนุญำตดังกล่ำว     
ให้ผู้ได้รับอนุญำตทรำบเป็นหนังสือต่อไป โดยผู้รับอนุญำตไม่มีสิทธิเรียกร้องค่ำเสียหำยใด ๆ จำกทำงรำชกำร     
ไม่ว่ำสิทธิที่ได้จำกกำรอนุญำตที่ผ่ำนมำ รวมถึงสิทธิที่ผู้รับอนุญำตจะได้ในอนำคตตำมระยะเวลำที่เหลืออยู่      
ตำมหนังสืออนุญำต รวมถึงต้องรับผิดชอบในกำรช ำระค่ำธรรมเนียมหรือค่ำปลูกป่ำชดเชยหรือค่ำใช้จ่ำยอ่ืน ๆ     
ที่ต้องจ่ำยให้กรมแล้วแต่กรณีให้แล้วเสร็จ 
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๑8. ผู้รับอนุญำตต้องให้ควำมร่วมมือกับชุมชนโดยรอบพ้ืนที่ตำมสมควรแก่กรณีบ ำรุงดูแล
รักษำสภำพป่ำป้องกันและควบคุมไฟป่ำในบริเวณท่ีได้รับอนุญำต และบริเวณติดต่อใกล้เคียงตำมควำมเหมำะสม 

 ๑9. ผู้รับอนุญำตต้องบ ำรุงดูแลรักษำสภำพป่ำในบริเวณที่ได้รับอนุญำต และบริเวณติดต่อ
ใกล้เคียง ให้มีสภำพป่ำคงเดิม 

20. กรมหรือหน่วยงำนที่อธิบดีก ำหนด ออกไปตรวจสอบกำรด ำเนินกำรตำมเงื่อนไขแล้วพบว่ำ
ผู้รับอนุญำตไม่ปฏิบัติตำมเงื่อนไขอันอำจเป็นกำรเสียหำยอย่ำงร้ำยแรง อำจถูกพนักงำนเจ้ำหน้ำที่สั่งพักใช้
หนังสืออนุญำตหรือเพิกถอนหนังสืออนุญำต และไม่พิจำรณำกำรอนุญำตในครั้งต่อไป 

๒๑. กำรให้เช่ำหรือรับช่วงสิทธิ์หนังสืออนุญำตตำมระเบียบนี้จะกระท ำมิได้ แต่ในกรณีที่ผู้รับ
อนุญำตถึงแก่ควำมตำย และทำยำทหรือผู้จัดกำรมรดกประสงค์จะกระท ำกำรตำมหนังสืออนุญำตนั้นต่อไป  
ให้ยื่นค ำขอตำมข้อ 6 ภำยในก ำหนดเก้ำสิบวัน นับจำกวันที่ผู้รับอนุญำตถึงแก่ควำมตำย หำกพ้นก ำหนดนี้แล้ว
ทำยำทหรือผู้จัดกำรมรดกยังมิได้ยื่นค ำร้องขอรับอนุญำตให้ถือว่ำสิ้นสุดกำรอนุญำตนั้น เว้นแต่กรณีที่มีเหตุ
สุดวิสัย อธิบดีโดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรจะพิจำรณำผ่อนผันเป็นรำย ๆ ไปก็ได ้

กรณีนิติบุคคลที่เลิกกิจกำรให้แจ้งพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ทรำบ เพ่ือพิจำรณำยกเลิกกำรอนุญำต
ต่อไป 

 2๒. กรณีผู้รับอนุญำตฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติตำมเงื่อนไขในหนังสืออนุญำต หรือปล่อยปละละเลย
ให้บุคคลอ่ืนบุกรุก ยึดถือ ครอบครอง หรือกระท ำกำรฝ่ำฝืนมำตรำ 14 ในพ้ืนที่ที่ได้รับอนุญำต จะมีควำมผิดตำม
มำตรำ 33/2 และ 33/3 แห่งพระรำชบัญญัติป่ำสงวนแห่งชำติ พ.ศ. 2507 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

 2๓. ผู้รับอนุญำตได้รับทรำบและยินดีที่จะปฏิบัติตำมเงื่อนไขดังกล่ำวข้ำงต้นโดยเคร่งครัด 
ทุกประกำร หำกฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติตำมเงื่อนไข ผู้รับอนุญำตยินยอมให้ทำงรำชกำรสั่งพักใช้หนังสืออนุญำต 
หรือเพิกถอนหนังสืออนุญำตได้ โดยผู้รับอนุญำตจะไม่เรียกร้องค่ำเสียหำยไม่ว่ำกรณีใด ๆ จำกทำงรำชกำร 
ทั้งทำงแพ่งและอำญำ 

 2๔. เงื่อนไขอ่ืน ๆ (ถ้ำมี) 
 

 
 
 

(ลงชื่อ) ……………...……………………… ผู้อนุญำต 

   (……………………….…………….) 

   อธิบดีกรม................ 

 

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

   (…………………………………….) 
 


