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ผูข้ออนุญาตใชพ้ื้นที่ตาม มาตรา 13/1

สว่นราชการหรอืหน่วยงานของรฐั

สว่นราชการ
รฐัวสิาหกจิ/องคก์ารมหาชน/

หน่วยงานในก ากบัดูแลของรฐั

องคก์รปกครอง

สว่นทอ้งถิ่น

ขอใชพ้ื้นที่ป่าสงวนแหง่ชาต ิเพื่อเป็นสถานที่ปฏบิตังิานหรอืเพื่อประโยชน์อย่างอืน่ของรฐัเท่านั้น 

โดยยื่นค าขอ ณ ส านกังานทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้มจงัหวดัทอ้งที่ พรอ้มเอกสารที่เกี่ยวขอ้ง

ไฟฟ้า

ประปา

สถานที่

ปฏบิตังิาน

ถนน

เพือ่การสือ่สาร

เพือ่กจิกรรม

นนัทนาการและ

การกฬีา

เพือ่การสาธารณสุขเพือ่การ

ชลประทาน

เพือ่ขุดลอกคลอง 

ฟ้ืนฟแูหลง่น ้ า
สถานศึกษา
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เอกสารประกอบการขออนุญาต

๑. ค ำขอฯ ป.ส. ๑๗

๒. รำยละเอียดโครงกำรที่ขอเข้ำท ำประโยชน์ วัตถุประสงค์ ลักษณะกำรด ำเนินงำนของโครงกำร ผู้ได้รับประโยชน์จำก  

โครงกำร แนวทำงกำรบริหำรและกำรจัดกำรโครงกำร รำยละเอียดงบประมำณที่ได้รับ พร้อมแผนผังและแผนกำรใช้

ประโยชน์ที่ดิน

๓. รำยละเอียดสภำพป่ำเบื้องต้นที่จะขออนุญำตเข้ำท ำประโยชน์ ทั้งทำงกำยภำพและชีวภำพ***

๔. หนังสือแสดงว่ำเป็นผู้ที่ได้รับมอบอ ำนำจให้ด ำเนินกำรแทนหน่วยงำนของรัฐ

๕. แผนที่แสดงภูมิประเทศ มำตรำส่วน ๑:๕๐,๐๐๐ และแผนที่ภำพถ่ำยทำงอำกำศ มำตรำส่วนตำมควำมเหมำะสม     

พร้อมแผนที่สังเขปแสดงบริเวณพื้นที่ท่ีขอใช้ประโยชน์และพื้นที่ข้ำงเคียงที่ติดต่อกับพื้นที่ท่ีขอ 

๖. เอกสำรหลักฐำนที่แสดงผลกำรพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบจำกสภำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ป่ำนั้นตั้งอยู่ 
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เอกสารประกอบการขออนุญาต (ต่อ)

๗. กรณีโครงกำรหรือกิจกำรที่เข้ำข่ำยจะต้องจัดท ำรำยงำนกำรประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือรำยงำนผลกระทบ

สิ่งแวดล้อมเบื้องต้นหรืออื่น ๆ ให้แนบหนังสือแจ้งผลกำรพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ ส ำหรับโครงกำรหรือกิจกำร

ที่เข้ำข่ำยจะต้องจัดท ำรำยกำรข้อมูลด้ำนสิ่งแวดล้อมให้แนบรำยงำนข้อมูลดังกล่ำวด้วย 

EHIA, EIA, IEE ใช้ผลกำรพิจำรณำจำกสผ.

Environmental Accounting Report (EAR), Environmental Checklist           ส่งเล่มให้กรมป่ำไม้พิจำรณำ
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เอกสารประกอบการขออนุญาต (ต่อ)

๘. รำยงำนเหตุผลและควำมจ ำเป็นในกำรขอใช้ประโยชน์ (กรณีพื้นที่มำกกว่ำยี่สิบไร่) ซึ่งได้รับควำมเห็นชอบจำก

ปลัดกระทรวงหรือผู้บัญชำกำรเหล่ำทัพแล้วแต่กรณี

๙. บันทึกยินยอมแก้ไขปัญหำรำษฎร

๑๐. หำกเป็นพื้นที่ตำมประกำศหรือหนังสืออนุญำตเดิมของรำยอื่นที่ยังไม่สิ้นอำยุ ต้องมีหนังสือแสดงควำมยินยอมให้ใช้

พื้นที่ของผู้ใช้พื้นที่หรือผู้รับอนุญำตเดิม

๑๑. กรณีกำรขอใช้พื้นที่ที่ตำมประกำศเดิมสิ้นอำยุ ให้แนบหลักฐำนแสดงว่ำที่ผ่ำนมำผู้ใช้พื้นที่ได้ปฏิบัติตำมเงื่อนไขแนบ 

ท้ำยประกำศหรือไม่ และได้ปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมำตรกำรติดตำม

ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

12. เอกสำรหรือหลักฐำนอื่น ๆ (ถ้ำมี)
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พื้นที่ที่ขออนุญาต ตอ้งอยู่ในหลกัเกณฑ ์ดงัน้ี

(๑)   ไม่เป็นพื้นที่ป่ำซึ่งอยู่ระหว่ำงกำรใช้ศึกษำค้นคว้ำทำงวิชำกำรป่ำไม้

(๒)   ไม่ขัดกับมำตรกำรกำรใช้ที่ดินในพื้นที่ลุ่มน้ ำ มำตรกำรกำรใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่ำชำยเลนและมำตรกำรกำรใช้   

ประโยชน์ทรัพยำกรและที่ดินป่ำไม้ในพื้นที่ป่ำสงวนแห่งชำติ ตำมที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติไว้ หรือผู้รับอนุญำต

จะต้องปฏิบัติตำมมำตรกำรที่คณะรัฐมนตรีได้ก ำหนดไว้

(3)   ไม่เป็นพื้นท่ีที่ประกำศให้เป็นพื้นที่ชุ่มน้ ำระดับนำนำชำติ ระดับชำติ ระดับท้องถิ่น และพื้นที่ชุ่มน้ ำที่มี

ควำมส ำคัญระหว่ำงประเทศ หรือพ้ืนที่แกนกลำง (Core Area) ของพื้นที่สงวนชีวมณฑล

(4)   ไม่อยู่ในเขตพื้นที่ป่ำชำยเลนอนุรักษ์ พื้นที่คุ้มครองทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง พื้นที่ท่ีจะใช้มำตรกำรในกำร

ป้องกันกำรกัดเซำะชำยฝั่ง ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง รวมทั้ง

ไม่อยู่ในพื้นที่ที่เป็นระบบนิเวศและทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งที่มีควำมส ำคัญและมีควำมโดดเด่นควรแก่กำรอนุรักษ์

6



(5) ไม่ขัดกับมำตรกำรที่ก ำหนดในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมตำมกฎกระทรวงหรือประกำศ
กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม

(6) ไม่ขัดกับมำตรกำรที่กฎหมำยอื่นก ำหนดไว้เป็นพื้นที่สงวนคุ้มครอง และอนุรักษ์ 

กรณีโครงกำรที่ไม่อยู่ในหลักเกณฑ์แต่มีวัตถุประสงค์อันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชำติและประชำชนโดย
ส่วนรวมในด้ำนเศรษฐกิจ สังคม ควำมมั่นคง และกำรพัฒนำประเทศอย่ำงแท้จริง ซ่ึงมีควำมจ ำเป็นและไม่อำจหลีกเลี่ยงไป
ใช้พื้นที่อื่นได้ และเป็นกิจกรรมที่สำมำรถควบคุมผลกระทบต่อระบบนิเวศได้    ให้ด ำเนินกำรตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำรและ
เงื่อนไข และมติคณะรัฐมนตรีที่ก ำหนด 

พื้นที่ที่ขออนุญาต ตอ้งอยู่ในหลกัเกณฑ ์ดงัน้ี (ต่อ)
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นโยบายที่เกี่ยวขอ้ง

- ให้หลีกเลี่ยงกำรใช้ประโยชน์ในพืน้ที่สวนป่ำของรัฐ

- ให้หลีกเลี่ยงกำรใช้ประโยชน์ในพืน้ที่ทีต่ิดอยู่ในเขตพื้นที่ป่ำเพื่อกำรอนุรกัษ์ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 10 
และ 17 มีนำคม 2535 ซึ่งจ ำแนกกำรใช้ประโยชน์พื้นที่ป่ำไม้ออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ พื้นที่ป่ำเพื่อกำร
อนุรักษ์ (Zone C) พื้นที่ป่ำเพื่อเศรษฐกจิ (Zone E) และพื้นที่ป่ำที่เหมำะสมกับกำรเกษตรกรรม (Zone A)

- กรณีอยู่ในพื้นที่ป่ำเพื่อเศรษฐกิจ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 10 และ 17 มีนำคม 2535 ให้ด ำเนินกำร
ตรวจสอบว่ำ ได้มีกำรส่งมอบให้ส ำนักงำนกำรปฏิรูปที่ดินหรือไม่ อยู่ในพื้นที่กันคืนกรมป่ำไม้หรือไม่ หำกอยู่ใน
พื้นที่ส่งมอบให้ส ำนักงำนกำรปฏิรูปที่ดนิ และยังมิได้กันคืนกรมป่ำไม้ ต้องได้รับหนังสือยืนยันว่ำ ไม่ประสงค์
จะใช้พื้นที่จำกส ำนักงำนกำรปฏิรูปที่ดิน

- ให้หลีกเลี่ยงกำรใช้ประโยชน์ในพื้นที่ที่ติดอยู่ในเขตพื้นที่ป่ำชำยเลน
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การพิจารณาพื้นที่เพื่อใช้เป็นสถานที่ส าหรับปฏิบัติงานหรือเพื่อประโยชน์ของรัฐอย่างอื่นให้
- พิจำรณำจ ำนวนเนื้อที่แต่ละค ำขอตำมควำมจ ำเป็นและควำมเหมำะสมกับศักยภำพพื้นที่ตำมแต่ละวัตถุประสงค์

และโครงกำร 

- ไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมหลักเกณฑ์ข้ำงต้น 

- ออกประกำศ (ป.ส. ๑๙)  โดยมีก ำหนดระยะเวลำ ตำมที่กรมเห็นสมควรหรือจนกว่ำจะหมดควำมจ ำเป็น
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เมื่อการขอใช้พื้นที่ตามประกาศเดิมสิ้นอายุ

- ให้ผู้ใช้พื้นที่เดิมมีสิทธิยื่นค ำขอล่วงหน้ำ ไม่น้อยกว่ำ 180 วัน ก่อนวันที่ประกำศสิ้นอำยุ 

- ต้องอยู่ในหลักเกณฑ์ดังกล่ำวข้ำงต้น 

- พิจำรณำผลกำรปฏิบัติตำมเงื่อนไขของผู้ใช้พื้นที่ว่ำที่ผ่ำนมำได้มีกำรปฏิบัติตำมเงื่อนไขถูกต้องครบถ้วนหรือไม่
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การเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมวัตถุประสงค์
- ยื่นค ำขอ

- ตรวจสอบกำรด ำเนินกำรของผู้ใช้พื้นที่ พิจำรณำและจัดท ำควำมเห็นเสนออธิบดีเป็นผู้พิจำรณำ
อนุญำตโดยควำมเห็นชอบคณะกรรมกำร 

- ออกประกำศฉบับใหม่ มีอำยุเท่ำที่เหลืออยู่ของประกำศฉบับเดิม
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กรณีมีการเปลี่ยนชื่อหน่วยงานของรัฐ
๑. ผู้ใช้พื้นที่แสดงหนังสือแสดงควำมประสงค์ขอเปลี่ยนชื่อต่อกรม 

๒. และให้กรมน ำเรื่องเสนอคณะกรรมกำรเพื่อโปรดทรำบ 

๓. ออกประกำศฉบับใหม่มีอำยุเท่ำที่เหลืออยู่ของประกำศฉบับเดิม
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ปญัหาการอนุญาตล่าชา้

- ข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำไม่ครบถ้วนถูกต้อง (ไม่ครบตำมระเบียบ นโยบำย มติคณะรัฐมนตรี แผนที่
ไม่ชัดเจน

- พื้นที่ที่ขออนุญำตอยู่ในพื้นที่ลุ่มน้ ำ ชั้นที่ 1 และ 2

- พื้นที่ที่ขออนุญำตอยู่ในพื้นที่อนุรกัษ์เพิ่มเติม (Zone C)

- พื้นที่ที่ขออนุญำตอยู่ในสวนป่ำของรัฐ
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ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และหน่วยงานอื่นของรัฐผูข้ออนุญาต

ผู้ขออนุญำต
ทสจ.

ผู้ว่ำรำชกำร
จังหวัด กรมป่ำไม้

ส ำนักจัดกำรทรัพยำกร
ป่ำไม้ท้องที่

ตรวจสอบ
ภำยใน ๒5 วัน

ตรวจสอบพื้นที่
ร่วมกัน

เจ้ำหน้ำท่ีรำยงำน
ภำยใน ๑๕ วัน

รำยงำนภำยใน 15 วัน

คณะกรรมกำรพิจำรณำกำรใช้ประโยชน์
ในเขตป่ำสงวนแห่งชำติ

กรมป่าไม ้รมว.ทส. อนุมัติโซน C

ออก 
ป.ส. 19

แจ้งผู้ขอปฏิบัติ/ตรวจสอบควบคุม

ตรวจสอบควบคุม

ภำยใน 5 วัน

หากมีเหตุจ าเป็นไม่อาจตรวจสอบใหแ้ล ้ว

เสร็จภายในระยะเวลา ๒๕ วนั ใหช้ี้แจง

เหตุผลที่ไม่อาจด าเนินการใหแ้ลว้เสร็จตาม

ก าหนดใหก้รมทราบ

ให้กลับไปทบทวน

เห็นชอบ

เสนออนุมัติโซน C

อนุมัติ

ทวงข้อมูลเพิ่มเติมตำมมติคณะกรรมกำร
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