
ระเบียบคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ   
ว่าดว้ยหลกัเกณฑ์  วธิีการ  และเงื่อนไข  การขออนญุาตและการอนญุาต 

ให้ท าการปลูกสร้างสวนป่าหรือปลกูไม้ยืนตน้ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๖๕ 
 
 

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

ข้อ 1 ระเบียบนี้ เรียกว่า  “ระเบียบคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขต 
ป่าสงวนแห่งชาติ  ว่าด้วยหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไข  การขออนุญาตและการอนุญาตให้ 
ท าการปลูกสร้างสวนป่าหรือปลูกไม้ยืนต้นภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๖๕” 

ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ    

ว่าด้วยหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไข  การขออนุญาตและการอนุญาตให้ท าการปลูกสร้างสวนป่าหรือ
ปลูกไม้ยืนต้นภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

บรรดาระเบียบ  ข้อบังคับ  และค าสั่งอื่นใด  ในส่วนที่ก าหนดไว้แล้วในระเบียบนี้หรือซึ่งขัดหรือแย้ง 
กับระเบียบนี้  ให้ใช้ระเบียบนี้แทน   

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

แล้วแต่กรณี 
“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ 
“ผู้ยื่นค าขอ”  หมายความว่า  ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ  บุคคลธรรมดา  หรือนิติบุคคล 

ที่ขออนุญาตท าการปลูกสร้างสวนป่าหรือปลูกไม้ยืนต้นภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ   
“ค าขอ”  หมายความว่า  ค าขออนุญาตท าการปลูกสร้างสวนป่าหรือปลูกไม้ยืนต้นภายในเขต  

ป่าสงวนแห่งชาติ 
“ผู้รับอนุญาต”  หมายความว่า  ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ   บุคคลธรรมดา   

หรือนิติบุคคลที่ได้รบัอนญุาตให้เข้าท าการปลูกสรา้งสวนปา่หรอืปลูกไม้ยืนต้นภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ   
“ส านักท้องที่”  หมายความว่า  ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้  หรือส านักงานทรัพยากร 

ทางทะเลและชายฝั่ง  แล้วแต่กรณี 

้หนา   ๑๘

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑๑๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   พฤษภาคม   ๒๕๖๕



“หน่วยงานของรัฐ”  หมายความว่า  ส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจที่กฎหมายจัดตั้ง  หน่วยงาน 
ของรัฐสภา  ศาลยุติธรรม  ศาลปกครอง  ศาลรัฐธรรมนูญ  องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ  และองค์กรอัยการ   
องค์การมหาชน  หน่วยงานอื่นของรัฐตามที่กฎหมายก าหนด   

“ส่วนราชการ”  หมายความว่า  ราชการส่วนกลาง  ราชการส่วนภูมิภาค  และราชการส่วนท้องถิน่  
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 

“หนังสืออนุญาต”  หมายความว่า  หนังสืออนุญาตให้ท าการปลูกสร้างสวนป่าหรือปลูกไม้ยืนต้น
ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ 

“ป่าเสื่อมโทรม”  หมายความว่า   
-  กรณีป่าบก  พ้ืนที่ที่มีไม้มีค่าที่มีลักษณะสมบูรณ์เหลืออยู่น้อย  และป่านั้นยากที่จะกลับฟ้ืนคืนดี

ได้ตามธรรมชาติ  โดยมีไม้ขนาดความโตวัดโดยรอบล าต้นตรงที่สูงหนึ่งร้อยสามสิบเซนติเมตรจากพื้นดิน  
ตั้งแต่ห้าสิบถึงหนึ่งร้อยเซนติเมตร  ขึ้นกระจายอยู่ทั่วพ้ืนที่ไม่เกินไร่ละแปดต้น  หรือมีขนาดความโต 
เกินหนึ่งร้อยเซนติเมตรขึ้นไป  ขึ้นกระจายอยู่ทั่วพื้นที่ไม่เกินไร่ละสองต้น 

-  กรณีป่าชายเลน  พ้ืนที่ที่มีไม้ขนาดความสูงเกินสองเมตรขึ้นไป  ขึ้นกระจายอยู่ทั่วพ้ืนที่   
ไม่เกินไร่ละหนึ่งร้อยห้าสิบต้นหรือมีไม้ขนาดความโตวัดโดยรอบล าต้นที่สูงหนึ่งร้อยสามสิบเซนติเมตร  
จากพื้นดินส าหรับไม้ทั่วไป  หรือตรงเหนือคอรากสามสิบเซนติเมตรส าหรับไม้สกุลโกงกาง  ขนาดความโต
ตั้งแต่สิบห้าถึงห้าสิบเซนติเมตรขึ้นกระจายอยู่ทั่วพ้ืนที่ไม่เกินไร่ละห้าสิบต้น  หรือมีไม้ขนาดความโต 
เกินห้าสิบเซนติเมตรขึ้นไป  ขึ้นกระจายอยู่ทั่วพื้นที่ไม่เกินไร่ละสองต้น  หรือพ้ืนที่ป่าที่มีไม้เข้าหลักเกณฑ์ 
ดังกล่าว  เมื่อรวมกันแล้วต้องมีจ านวนไม่เกินไร่ละหนึ่งร้อยต้น 

“ปลูกสร้างสวนป่า”  หมายความว่า  พ้ืนที่ที่ได้ท าการปลูกและบ ารุงรักษาพันธุ์ไม้ที่มุ่งหวัง 
การใช้ประโยชน์จากเนื้อไม้เป็นหลัก 

“พืชควบ”  หมายความว่า  พืชที่ปลูกในสวนป่าควบคู่กับพันธุ์ไม้ที่ปลูก 
“ไม้ยืนต้น”  หมายความว่า  ต้นไม้ขนาดใหญ่ที่มีผลและมีอายุยืนนานสามารถน าเนื้อไม้ไปใช้ 

ประโยชน์ได้ 
“ไม้มีค่า”  หมายความว่า  ไม้ที่มีชื่อตามบัญชีที่อธิบดีประกาศก าหนดให้เป็นไม้มีค่า 
ข้อ 5 ให้ประธานกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติเป็นผู้รักษาการ  

ตามระเบยีบนี ้ และคณะกรรมการมีอ านาจตีความ  และวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาที่เกิดขึ้นในการบังคับใช้ระเบียบนี้ 

หมวด  1 
การขออนญุาตและการเข้าท าประโยชน์ 

 
 

ข้อ 6 บุคคลใดที่มีความจ าเป็นและประสงค์จะขออนุญาตท าการปลูกสร้างสวนป่าหรือ 
ปลูกไม้ยืนต้นภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ   ให้ยื่นค าขอพร้อมเอกสารและหลักฐานที่ระบุไว้    
ตามแบบ  ป.ส.  ๒๙  ท้ายระเบียบนี้  ต่อจังหวัดท้องที่ที่ป่านั้นตั้งอยู่หรือหน่วยงานที่อธิบดีก าหนด   
ทั้งนี้  อาจด าเนินการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ 

้หนา   ๑๙

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑๑๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   พฤษภาคม   ๒๕๖๕



เมื่อได้รับค าขอตามวรรคหนึ่งแล้ว  ให้เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับค าขอออกใบรับค าขอให้แก่ผู้ยื่นค าขอ 
ไว้เป็นหลักฐาน  และด าเนินการตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของค าขอและเอกสารหรือหลักฐานต่าง ๆ   

ในกรณีที่ค าขอและเอกสารหรือหลักฐานไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน  ให้แจ้งผู้ยื่นค าขอทราบทันที  
ถ้าเป็นกรณีที่สามารถแก้ไขหรือเพ่ิมเติมได้ในขณะนั้นให้แจ้งให้ผู้ยื่นค าขอด าเนินการแก้ไขหรือยื่นเอกสาร
หรือหลักฐานเพ่ิมเติมให้ครบถ้วน  ถ้าเป็นกรณีที่ไม่อาจด าเนินการในขณะนั้น  ให้เจ้าหน้าที่บันทึก 
ความบกพร่องและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่จะต้องยื่นเพ่ิมเติมภายในระยะเวลาที่ก าหนด  และให้ 
ผู้ยื่นค าขอลงนามไว้ในบันทึกนั้น 

ในกรณีที่ผู้ยื่นค าขอไม่แก้ไขเพ่ิมเติมค าขอหรือไม่ส่งเอกสารหรือหลักฐานเพ่ิมเติมตามที่
เจ้าหน้าที่แจ้งให้ทราบหรือตามที่ปรากฏในบันทึกที่จัดท าตามวรรคสามภายในระยะเวลาที่ก าหนด   
ให้เจ้าหน้าที่คืนค าขอพร้อมท าหนังสือถึงเหตุแห่งการคืนค าขอให้ทราบด้วย 

ผู้ยื่นค าขอจะอุทธรณ์ค าสั่งคืนค าขอตามวรรคสี่   ตามกฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติหรือ  
ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองหรือจะยื่นค าขอใหม่ก็ได้ตามระยะเวลาที่กฎหมายก 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 
  (๓) เป็นผู้เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกตามกฎหมายว่าด้วย  

การป่าไม้   
  (๔) เป็นผู้เคยปฏิบัติผิดเงื่อนไขในขั้นที่ถูกเพิกถอนการอนุญาต 
๒) กรณีนิติบุคคล   
 ผู้ยื่นค าขอเป็นนิติบุคคลอื่นซึ่งไม่ใช่ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐนิติบุคคลนั้น   

ต้องจดทะเบียนในประเทศไทย  และผู้ถือหุ้นหรือผู้เป็นหุ้นส่วนของนิติบุคคลนั้น  ต้องมีสัญชาติไทย 
ไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนผู้ถือหุ้นหรือผู้เป็นหุ้นส่วน  และต้องถือหุ้นเกินกว่าครึ่งหนึ่งของจ านวนหุ้น
ทั้งหมดและผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคลต้องมีคุณสมบัติ  และไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม  1) 

้หนา   ๒๐

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑๑๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   พฤษภาคม   ๒๕๖๕



ข้อ ๘ เมื่อจังหวัดหรือหน่วยงานที่อธิบดีก าหนดไดร้ับค าขอตามข้อ  6  แล้วให้จัดท ารายงาน
พร้อมทั้งความเห็นเบื้องต้นเสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดภายในห้าวันนับตั้งแต่วันที่ได้รับค าขอและเอกสาร
หรือหลักฐานถูกต้องครบถ้วน 

หมวด  2 
วิธีการ  หลกัเกณฑ์  เงือ่นไข 

 
 

ข้อ 9 ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งเจ้าหน้าที่ออกไปตรวจสอบสภาพป่าร่วมกับเจ้าหน้าที่  
ส านักท้องที่หรือหน่วยงานที่อธิบดีก าหนดภายในห้าวันนับแต่วันที่ได้รับรายงานตามข้อ   8  และให้
เจ้าหน้าที่ด าเนินการตรวจสอบสภาพป่าให้แล้วเสร็จภายในยี่สิบวันนับแต่วันที่ ผู้ว่าราชการจังหวัดสั่ง   
เว้นแต่มีเหตุจ าเป็นไม่อาจตรวจสอบให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาดังกล่าว   ให้ขยายระยะเวลาได้อีก 
ไม่เกินสามสิบวนั  พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลที่ไม่อาจด าเนนิการให้แล้วเสร็จตามก าหนดใหผู้้วา่ราชการจงัหวดัทราบ   

ให้เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบสภาพป่า  รายงานผลการตรวจสภาพป่า  พร้อมความเห็นตามแบบ  
ป.ส.  ๓๐  ท้ายระเบียบนี้หรือด าเนินการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์   ต่อจังหวัดและส านักท้องที่หรือ
หน่วยงานที่อธิบดีก าหนด  แล้วแต่กรณี  และให้ผู้อ านวยการส านักท้องที่รายงานความเห็นต่อ 
ผู้ว่าราชการจังหวัดภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับรายงาน 

ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาให้ความเห็น  พร้อมรวบรวมเอกสารหรือหลักฐานเสนอโดยตรง
ไปยังกรมภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับเอกสารหรือหลักฐานครบถ้วน 

ข้อ 10 พ้ืนที่ที่จะพิจารณาอนุญาตได้ต้องอยู่ในหลักเกณฑ์  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ไม่เป็นพ้ืนที่ป่าซึ่งอยู่ระหว่างการใช้ศึกษาค้นคว้าทางวิชาการป่าไม้ 
(๒) ไม่ขัดกับมาตรการการใช้ที่ดินในพื้นที่ลุ่มน้ า  มาตรการการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าชายเลน  

มาตรการการใช้ประโยชน์ทรัพยากรและที่ดินป่าไม้ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ  พ้ืนที่ชุ่มน้ าระดับนานาชาติ  
ระดับชาติ  ระดับท้องถิ่น  และพ้ืนที่ชุ่มน้ าที่มีความส าคัญระหว่างประเทศ  หรือพ้ืนที่แกนกลาง   
(Core  Area)  ของพ้ืนที่สงวนชีวมณฑล  ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติไว้   หรือผู้รับอนุญาตจะต้อง 
ปฏิบัติตามมาตรการที่คณะรัฐมนตรีได้ก าหนดไว้ 

(๓) ไม่อยู่ในเขตพ้ืนที่ป่าชายเลนอนุรักษ์  พ้ืนที่คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง   
พ้ืนที่ที่จะใช้มาตรการในการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง  ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการบริหารจัดการ
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  รวมทั้งไม่อยู่ในพ้ืนที่ที่เป็นระบบนิเวศและทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่
ที่มีความส าคัญและมีความโดดเด่นควรแก่การอนุรักษ์ 

(๔) ไม่ขัดกับมาตรการที่ก าหนดในเขตพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมตามกฎกระทรวงหรือประกาศ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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(๕) ไม่เป็นพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติหรือวนอุทยานหรือสวนพฤกษศาสตร์หรือสวนรุกขชาติ    
ตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ  หรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่าหรือพ้ืนที่เตรียมการก าหนด 
เป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่าตามกฎหมายว่าด้วยสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า   

(๖) ไม่เป็นพ้ืนที่ป่าชุมชนตามกฎหมายว่าด้วยป่าชุมชน 
(๗) เป็นป่าเสื่อมโทรมตามระเบียบนี้   
(๘) ไม่เป็นพ้ืนที่แหล่งซากดึกด าบรรพ์ที่ขึ้นทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครอง   

ซากดึกด าบรรพ์ 
ข้อ ๑๑ เงื่อนไขที่แนบท้ายหนังสืออนุญาตให้ใช้ตามแบบที่ก าหนดไว้ท้ายระเบียบนี้ 

หากมีเงื่อนไขที่คณะกรรมการเห็นสมควรก าหนดให้ผู้รับอนุญาตต้องปฏิบัติเพ่ิมเติม  ให้ระบุไว้ในเงื่อนไข 
แนบท้ายหนังสืออนุญาตด้วย 

ข้อ ๑๒ เมื่อมีการอนุญาตท าการปลูกสร้างสวนป่าหรือปลูกไม้ยืนต้นภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ
ตามระเบียบนี้แล้ว  ให้มีการด าเนินการตรวจสอบและติดตามผลการปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาต 

หมวด  3 
การอนุญาต 

 
 

ข้อ 13 การอนุญาตให้ท าการปลูกสร้างสวนป่าหรือปลูกไม้ยืนต้นภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ  
ให้พิจารณาอนุญาตในจ านวนพ้ืนที่แต่ละราย  ครั้งละไม่เกินหนึ่งพันไร่  หากเกินหนึ่งพันไร่  ต้องได้รับอนุมัติ
จากคณะรัฐมนตรี  และให้มีก าหนดระยะเวลาการอนุญาตไม่เกินสามสิบปี 

กรณีผู้รับอนุญาตตามวรรคหนึ่งประสงค์จะท าไม้หรือเก็บหาของป่าให้ด าเนินการตามกฎหมาย
ว่าด้วยป่าไม้  กฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติ  หรือกฎหมายว่าด้วยสวนป่า  ตามแต่กรณี 

ข้อ ๑4 การอนุญาตให้ใช้หนังสืออนุญาตตามแบบ  ป.ส.  ๓๑ - ๑  และ  ป.ส.  ๓๑ - ๒   
ท้ายระเบียบนี้  แล้วแต่กรณี  ทั้งนี้  อาจด าเนินการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ 

ข้อ 15 การขออนุญาตในพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตเดิมสิ้นอายุ  ให้ผู้รับอนุญาตเดิมมีสิทธิยื่นค าขอ  
ตามข้อ  6  ล่วงหน้าภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวันแต่ไม่น้อยกว่าเก้าสิบวัน   ก่อนวันที่
หนังสืออนุญาตสิ้นอายุ  และต้องอยู่ในหลักเกณฑ์ตามข้อ  10  ยกเว้นข้อ  ๑0  (๗)  โดยให้พิจารณา 
ผลการปฏิบัติตามเงื่อนไขของผู้รับอนุญาตว่า  ที่ผ่านมาได้มีการปฏิบัติตามเงื่อนไขถูกต้องครบถ้วน 
หรือไม่แล้วให้พิจารณาและจัดท าความเหน็เสนออธิบดีเป็นผู้พิจารณาอนุญาตโดยความเห็นชอบคณะกรรมการ 

ข้อ ๑6 การเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเพ่ิมเติมวัตถุประสงค์  ให้ผู้รับอนุญาตยื่นค าขอตามข้อ  6  
เพ่ือให้จังหวัดท้องที่หรือหน่วยงานที่อธิบดีก าหนด  สั่งเจ้าหน้าที่ออกไปท าการตรวจสภาพป่าให้ได้ข้อมูล
ปัจจุบันพร้อมกับตรวจสอบการด าเนินการของผู้รับอนุญาตว่าได้มีการปฏิบัติตามเงื่อนไขถูกต้องครบถ้วน
หรือไม่  แล้วให้พิจารณาและจัดท าความเห็นเสนออธิบดีเป็นผู้พิจารณาอนุญาต  โดยความเห็นชอบ
คณะกรรมการ  โดยให้ออกหนังสืออนุญาตฉบับใหม่มีอายุเท่าที่เหลืออยู่ของหนังสืออนุญาตเดิม   

้หนา   ๒๒
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ข้อ 17 การเปลี่ยนผู้รับอนุญาต  ให้ยื่นค าขอตามข้อ  6  เพ่ือให้จังหวัดท้องที่หรือหน่วยงาน 
ที่อธิบดีก าหนด  สั่งเจ้าหน้าที่ออกไปท าการตรวจสภาพป่าให้ได้ข้อมูลปัจจุบันพร้อมกับตรวจสอบ 
การด าเนินการของผู้รับอนุญาตรายเดิมว่าได้มีการปฏิบัติตามเงื่อนไขถูกต้องครบถ้วนหรือไม่  แล้วให้พิจารณา 
และจัดท าความเห็นเสนออธิบดีเป็นผู้พิจารณาอนุญาต  โดยความเห็นชอบคณะกรรมการ  โดยให้ออก
หนังสืออนุญาตฉบับใหม่มีอายุเท่าที่เหลืออยู่ของหนังสืออนุญาตเดิม 

ข้อ 18 กรณีผู้รับอนุญาตถึงแก่กรรม  ให้ทายาทโดยธรรมเรียงตามล าดับของผู้รับอนุญาต 
มีสิทธิแจ้งความประสงค์เข้าท าประโยชน์   ภายในก าหนดเก้าสิบวันนับแต่ผู้รับอนุญาตถึงแก่กรรม   
หากไม่แจ้งความประสงค์ภายในก าหนดโดยไม่มีเหตุอันควร  ให้ถือว่าสละสิทธิ 

ข้อ 19 การให้เช่าหรือรับช่วงสิทธิหนังสืออนุญาตตามระเบียบนี้จะกระท ามิได้ 

หมวด  ๔ 
เบ็ดเตลด็ 

 
 

ข้อ ๒0 ค่าธรรมเนียมหนังสืออนุญาต  ค่าภาคหลวง  และค่าบ ารุงป่า  ให้เรียกเก็บตามอัตรา 
ที่ก าหนดไว้โดยกฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ   พ.ศ.  2507   
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

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

ข้อ 21 กรณีที่ไม่อนุญาตให้ผู้ยื่นค าขอเข้าท าประโยชน์ตามระเบียบนี้ได้ด้วยเหตุใด ๆ  ก็ดี   
ให้อธิบดีแจ้งเหตุผลให้ผู้ยื่นค าขอทราบโดยไม่ชักช้า  พร้อมแจ้งสิทธิอุทธรณ์ให้ผู้ยื่นค าขอทราบ 

ข้อ 22 ภายในพ้ืนที่ที่ได้รับอนุญาตให้ท าการปลูกสร้างสวนป่าหรือปลูกไม้ยืนต้น  ถ้าปรากฏว่า   
มีไม้ขึ้นอยู่เดิมกีดขวางการด าเนินงานตามแผนการที่ได้ก าหนดไว้   ให้ผู้รับอนุญาต  แจ้งให้กรมทราบ   
เพื่อด าเนินการตามระเบียบ  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  ต่อไป 

ข้อ ๒3 หนังสืออนุญาต  ซึ่งได้ออกไว้ก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับให้ใช้ได้ต่อไป  โดยให้ถือว่า
เป็นหนังสืออนุญาตตามระเบียบนี้ 

ข้อ 24 บรรดาค าขอที่ได้ยื่นไว้ก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ  ให้ถือว่าเป็นค าขอตามระเบียบนี้  
โดยให้พิจารณาอนุญาตตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในระเบียบนี้   กรณีที่ค าขอดังกล่าวมีข้อแตกต่างไปจาก
ค าขอตามระเบียบนี้  ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับค าขอมีอ านาจสั่งให้แก้ไขเพ่ิมเติมหรือให้ส่งหลักฐานเพิ่มเติมได้ 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  25  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖5 

จตุพร  บุรุษพัฒน ์
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

ประธานกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ 

้หนา   ๒๓

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑๑๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   พฤษภาคม   ๒๕๖๕



ใบรบัคําขออนญุาตทาํการปลกูสร้างสวนปา่หรือปลกูไม้ยืนตน้ภายในเขตปา่สงวนแห่งชาต ิ
ตามมาตรา 20 แห่งพระราชบญัญตัปิา่สงวนแหง่ชาติ พ.ศ. 2507 และทีแ่ก้ไขเพิม่เติม 

 

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

 

ช่ือผู้ย่ืนคําขอ.......................................................................................................................................... 
เลขประจําตัวประชาชน/เลขประจําตัวผู้เสียภาษี 

ใบรับคําขอน้ี ออกไว้เพ่ือเป็นหลักฐานว่า กรมได้รับคําขอไว้เรียบร้อยแล้ว และจะดําเนินการ
พิจารณาต่อไป เมื่อได้รับหลักฐานครบถ้วน โดยท่านได้ย่ืนหลักฐานไว้ ดังน้ี 

 1. แบบคําขอ 
 2. กรณีมีการมอบอํานาจ ให้แนบหนังสือมอบอํานาจพร้อมเอกสารประกอบ ผู้มอบ

อํานาจต้องสําเนาเอกสารและรับรองสําเนามาให้พร้อม 
 3. สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน วัตถุประสงค์และผู้มีอํานาจลงช่ือแทนนิติบุคคล    

ผู้ขออนุญาตพร้อมหลักฐานแสดงอุปกรณ์ในการทํางาน 
 4. บัตรประชาชน กรณีมีบุคคลมาย่ืนคําขอด้วยตนเองหรือผู้แทนนิติบุคคล 
 ๕. รายละเอียดโครงการที่ขอเข้าทําประโยชน์ วัตถุประสงค์ ลักษณะการดําเนินงานของโครงการ  

ผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการ ผลตอบแทนโครงการ ระยะเวลาคืนทุน แนวทางการบริหารและการจัดการโครงการ 
พร้อมแบบแปลนแผนผัง และแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน  

 ๖. แผนที่แสดงภูมิประเทศ มาตราส่วน ๑ :๕๐,๐๐๐ และแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ       
มาตราส่วนตามความเหมาะสม พร้อมแผนที่สังเขปแสดงบริเวณพ้ืนที่ที่ขอใช้ประโยชน์และพ้ืนที่ข้างเคียง          
ที่ติดต่อกับพ้ืนที่ที่ขอ 
                         ๗. เอกสารหลักฐานที่แสดงผลการพิจารณาให้ความเห็นจากสภาองค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่นที่ป่าน้ันต้ังอยู่ กรณีส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ขอ ให้ใช้หลักฐานการแจ้งให้สภาองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นที่ป่าน้ันต้ังอยู่ทราบ 
                         ๘. กรณีพ้ืนที่ขออนุญาตต้องปฏิบัติตามมาตรการที่คณะรัฐมนตรีกําหนดให้แนบผลการ
พิจารณาจากคณะรัฐมนตรี  

 ๙. บันทึกยินยอมแก้ไขปัญหาราษฎร 
 ๑๐. กรณีการขออนุญาตในพ้ืนที่เดิมของรายอ่ืนที่ยังไม่สิ้นอายุ ต้องมีหนังสือแสดงความ

ยินยอมให้ใช้พ้ืนที่ของผู้รับอนุญาตเดิม 
 1๑. กรณีการขออนุญาตในพ้ืนที่ที่ได้รับอนุญาตเดิมสิ้นอายุ ให้แนบผลการปฏิบัติตาม

เง่ือนไขแนบท้ายหนังสืออนุญาต 
 1๒. เอกสารหรือหลักฐานอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
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เจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบหลักฐานแล้ว ปรากฏว่า 
   เอกสารหลักฐานครบถ้วนถกูต้อง จํานวน.............................แผ่น 
   เอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน ตามข้อ............................................................................. 

ให้ผู้ย่ืนคําขอสง่เอกสารหลักฐานเพ่ิมเติม ภายในวันที่........................................................................เวลาทําการ 
ในกรณีที่ผู้ย่ืนคําขอไม่แก้ไขเพ่ิมเติมคําขอหรือไม่ส่งเอกสารหรือหลักฐานเพ่ิมเติมตามที่เจ้าหน้าที่กําหนด          
ใหดํ้าเนินการตามข้อ 6 วรรคสี่ 

   ทั้งน้ี ได้แจ้งและมอบใบรับคําขอให้ผู้ขอทราบ เพ่ือดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้องต่อไป 
 
 

ลงช่ือ..........................................................ผู้ย่ืนคําขอ 
       (.......................................................) 
 
 
ลงช่ือ...................................................เจ้าหน้าที่ผู้รับคําขอ 
      (.................................................) 

.................................................หน่วยงานผู้รับคําขอ 
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ป.ส. 29 

คําขออนญุาตทาํการปลกูสรา้งสวนป่าหรือปลกูไม้ยืนต้นภายในเขตปา่สงวนแห่งชาต ิ
ตามมาตรา 20 แห่งพระราชบญัญตัปิา่สงวนแหง่ชาติ พ.ศ. 2507 และทีแ่ก้ไขเพิม่เติม                                

---------------------------- 
            เขียนที่………………………………………………… 

            วันที…่……..เดือน…………………………พ.ศ …………….… 
  ข้าพเจ้า…………………………………………………………………………………….…………อายุ……………….
ปี เลขประจําตัวประชาชน/เลขประจําตัวผู้เสียภาษี............................................................................................. 
สัญชาติ………………………อาชีพ…………………………………มภูีมิลําเนาอยู่บ้านเลขที่…………………..……………………. 
ซอย………………………………..ถนน……………………………..หมู่ที่ …………………….ตําบล/แขวง…………..………………. 
อําเภอ/เขต………………….……………จังหวัด…………….…………………..โทรศัพท์……………………….……………………… 
เป็นผู้มีอํานาจลงช่ือแทนนิติบุคคล ช่ือ………………………….……………………………………ต้ังอยู่ที่………………………… 
…………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………… 
มีเอกสารแสดงฐานะการเป็นนิติบุคคลและเป็นผู้มีอํานาจลงช่ือแทนนิติบุคคลตามที่แนบท้ายคําขอน้ี 

ขอย่ืนคําขอต่อ ...............................................................................………………..………………… 
ดังมีข้อความต่อไปน้ี 

ข้อ 1 ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะขออนุญาตเพ่ือ…………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………
….……………………………มีกําหนดเวลา…………..…..ปี  ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่า …………………………………
ตําบล………………………อําเภอ……………………จังหวัด………………เน้ือที่……………ไร…่…………………งาน………………
ตารางวา โดยมีอาณาเขตดังน้ี 
  ด้านทิศเหนือ  จด…………………..วัดได้…………………….เมตร 
  ด้านทิศตะวันออก จด…………………..วัดได้…………………….เมตร 
  ด้านทิศใต้  จด…………………..วัดได้…………………….เมตร 
  ด้านทิศตะวันตก  จด…………………..วัดได้…………………….เมตร 

ข้อ 2 ในการยื่นคําขอ ข้าพเจ้ารับรองจะเป็นผู้นําหรือมอบให้ผู้แทนเป็นผู้นําเจ้าหน้าที่ออกไป
ตรวจสภาพป่าในที่ที่ขอน้ี ตามวัน เวลาที่เจ้าหน้าที่นัดหมาย 

ข้อ 3 เมื่อข้าพเจ้าได้รับหนังสืออนุญาตแล้ว ข้าพเจ้าขอรับรองว่าจะปฏิบัติตามกฎหมายว่า
ด้วยป่าสงวนแห่งชาติ กฎหมายว่าด้วยป่าไม้ ตามเง่ือนไขที่ระบุไว้ในหนังสืออนุญาตให้ถูกต้องทุกประการ และ
เมื่อมีข้อสงสัยในการปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมาย ต้องสอบถามเจ้าหน้าที่ก่อนดําเนินการทุกครั้ง 
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ข้อ 4 พร้อมกับคําขอน้ี ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหรือหลักฐานต่าง ๆ มาด้วย ดังน้ี 
4.1 กรณีมีการมอบอํานาจ ให้แนบหนังสือมอบอํานาจพร้อมเอกสารประกอบ ผู้มอบ

อํานาจต้องสําเนาเอกสารและรับรองสําเนามาให้พร้อม 
4.2 สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน วัตถุประสงค์และผู้มีอํานาจลงช่ือแทน      

นิติบุคคลผู้ขออนุญาตพร้อมหลักฐานแสดงอุปกรณ์ในการทํางาน 
4.3 บัตรประชาชน กรณีมีบุคคลมาย่ืนคําขอด้วยตนเองหรือผู้แทนนิติบุคคล 
4.๔ รายละเอียดโครงการที่ขอเข้าทําประโยชน์ วัตถุประสงค์ ลักษณะการดําเนินงาน

ของโครงการ ผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการ ผลตอบแทนโครงการ ระยะเวลาคืนทุน แนวทางการบริหารและ 
การจัดการโครงการ พร้อมแบบแปลนแผนผัง และแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินรายละเอียดสภาพป่าเบ้ืองต้นที่จะ
ขออนุญาตเข้าทําประโยชน์ ทั้งทางกายภาพและชีวภาพ  

4.๕ แผนท่ีแสดงภูมิประเทศ มาตราส่วน ๑:๕๐,๐๐๐ และแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ 
มาตราส่วนตามความเหมาะสม พร้อมแผนที่สังเขปแสดงบริเวณพ้ืนที่ที่ขอใช้ประโยชน์และพื้นที่ข้างเคียงที่
ติดต่อกับพ้ืนที่ที่ขอ 

4.๖ เอกสารหลักฐานที่แสดงผลการพิจารณาให้ความเห็นจากสภาองค์กรปกครอง   
ส่วนท้องถิ่นที่ป่าน้ันต้ังอยู่ กรณีส่วนราชการเป็นผู้ขอ ให้ใช้หลักฐานการแจ้งให้สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ที่ป่าน้ันต้ังอยู่ทราบ 

๔.๗ กรณีพ้ืนที่ขออนุญาตต้องปฏิบัติตามมาตรการที่คณะรัฐมนตรีกําหนดให้แนบผล
การพิจารณาจากคณะรัฐมนตรี  

4.๘ บันทึกยินยอมแก้ไขปัญหาราษฎร 
4.๙ กรณีการขออนุญาตในพ้ืนที่เดิมของรายอื่นที่ยังไม่สิ้นอายุ ต้องมีหนังสือแสดง

ความยินยอมให้ใช้พ้ืนที่ของผู้รับอนุญาตเดิม 
4.๑๐ กรณีการขออนุญาตในพ้ืนที่ที่ได้รับอนุญาตเดิมสิ้นอายุ ให้แนบผลการปฏิบัติ

ตามเง่ือนไขแนบท้ายหนังสืออนุญาต 
4.๑๑ เอกสารหรือหลักฐานอ่ืน ๆ (ถ้ามี) …………………………………… 

 
ทั้งน้ี ขอรับรองว่าผู้ย่ืนคําขอเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามระเบียบ

ที่กําหนดไว้ 
 

                   (ลงช่ือ)                                        ผู้ย่ืนคําขอ 
(.........................................) 

 
 
 

(ลงช่ือ).............................................ผู้รับคําขอ 
(.........................................) 
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ป.ส. 30 

รายงานการตรวจสภาพปา่ที่มีผู้ขออนญุาตทาํการปลกูสร้างสวนป่าหรือปลกูไม้ยืนตน้                      
ภายในเขตปา่สงวนแห่งชาต ิตามมาตรา 20 แหง่พระราชบญัญตัปิา่สงวนแห่งชาต ิพ.ศ. 2507  

และทีแ่ก้ไขเพิม่เติม 
------------------------------------ 

 

1. ชื่อผูข้อ………………………………………………………..อายุ……………ปี สัญชาติ……………………… 

อาชีพ………………………………………………….ภูมิลําเนาอยู่บ้านเลขที่………………..ซอย……………………………………… 

ถนน……………………………………………หมู่ที่…………….ตําบล/แขวง……………………………………………………………… 

อําเภอ/เขต………………………………………………จังหวัด………………………………………………………………………………. 

2. วัน เดือน ปี ที่ทําการตรวจสภาพปา่ (ให้ระบุวัน เดือน ปี ที่เข้าทําการตรวจสภาพป่าและ
วัน เดือน ปี ที่ตรวจสภาพป่าเสร็จสิ้น) 

๓. ชื่อป่า (ให้ระบุว่าพ้ืนที่ที่ขออยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ กําหนดโดยกฎกระทรวงหรือตาม
กฎหมายใด ให้คัดสําเนาพร้อมทั้งแผนที่ท้ายกฎกระทรวงประกอบด้วย) 

๔. ที่ตั้งของพื้นที่ (ให้ระบุว่าต้ังอยู่ในหมู่ที่ ตําบล อําเภอ และจังหวัดใด พร้อมกับระบุค่าพิกัด
ด้วยเครื่อง GPS (WGS 84) แสดงบริเวณที่ขออนุญาตทุกด้านในแผนที่แสดงภูมิประเทศ มาตราส่วน          
๑:๕๐,๐๐๐ แผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ (ออร์โธสี) มาตราส่วนตามความเหมาะสม หรือแผนที่มาตราส่วนที่
เหมาะสมให้เห็นได้ชัดเจน ระบุหมายเลขระวาง รวมทั้งแสดงจุดที่ ต้ังและพ้ืนที่ข้างเคียงในแผนที่ท้าย
กฎกระทรวงที่กําหนดป่าน้ันให้เป็นป่าสงวนแห่งชาติ, แผนที่แสดงการจําแนกเขตการใช้ประโยชน์ทรัพยากร
และที่ดินป่าไม้, แผนท่ีแสดงช้ันคุณภาพลุ่มนํ้า และถ้าเป็นป่าชายเลนให้แสดงในแผนที่การจําแนกเขตการใช้
ประโยชน์ที่ดินในพ้ืนที่ป่าชายเลนด้วย พร้อมแนบไฟล์ดิจิทัลแผนที่ทุกประเภทพร้อมภาพถ่ายมาด้วย)  

๕. เนื้อที่ (ให้ระบุเป็นไร่ งาน และตารางวา) 

  ๖. อาณาเขตและเขตติดต่อพื้นที่ที่ขอ (ให้แสดงอาณาเขตและเขตติดต่อไว้ทุกด้านให้ชัดเจน    
ว่าทิศไหนจดอะไร เช่น ภูเขา ลําห้วย หรือติดต่ออะไร มีความกว้าง ยาว ด้านละเท่าใด และแสดงด้วยว่าพ้ืนที่
ข้างเคียงมีผู้ใดเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครอง และเป็นที่ของรัฐประเภทใด เช่น ให้เช่าหรือละทิ้ง มีสภาพป่าอย่าง
ใด) 

  ๗. ลักษณะภูมิประเทศ (ให้ระบุว่าเป็นที่ราบ เนินเขา ภูเขา หรือที่ลุ่มมีความลาดชันและ     
สูงจากระดับนํ้าทะเลประมาณเท่าใด มีชนิดดินและหินประเภทใด อยู่ในพ้ืนที่ลุ่มนํ้าตามมติคณะรัฐมนตรีและ    
ช้ันคุณภาพใด มีลําห้วยอะไรไหลผ่านหรือไม่ ถ้ามีไหลลงสู่ลํานํ้าที่สําคัญอะไรบ้างเป็นระยะทางประมาณเท่าใด) 
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๘. ชนิดของป่าและสภาพป่า (ให้ระบุว่าเป็นป่าชนิดใด มีสภาพป่าเสื่อมโทรมหรือไม่ อย่างไร 
ถ้าเสื่อมโทรมให้ระบุด้วยว่าเน่ืองจากเหตุใด มีไม้ที่มีลักษณะสมบูรณ์เหลืออยู่มากน้อยเพียงใด และป่าน้ันยากที่
จะกลับฟ้ืนคืนดีได้ตามธรรมชาติหรือไม่) 

                8.1 ระบุชนิด/ประเภทป่า (โปรดกาเคร่ืองหมาย √) 

o ป่าบก ประเภทป่า........................... 
o ป่าชายเลน 
o ป่าชายหาด 
o ป่าพรุ 
o ป่าอ่ืน ๆ ระบุ.................................... 

     8.2 ระบุสภาพความเสื่อมโทรมของพื้นที่ป่าตามข้อ ๘.1 (มีสภาพป่าอย่างไร ถ้าเสื่อม
โทรมให้ระบุด้วยว่าเน่ืองจากเหตุใด มีไม้ที่มีลักษณะสมบูรณ์เหลืออยู่มากน้อยเพียงใด และป่าน้ันยากที่จะกลับ
ฟ้ืนคืนดีได้ตามธรรมชาติหรือไม่) 

๙. พันธุ์ไม้ที่ขึ้นอยู่ (ให้ระบุว่าการแพร่พันธ์ุเป็นไปตามธรรมชาติหรือไม่ ดีเลว อย่างไร ชนิดของ
พันธ์ุไม้ที่สําคัญและไม่สําคัญมีปริมาณมากน้อยเพียงใด ให้ทําการสํารวจทั่วทั้งพ้ืนที่ที่ขออนุญาต หรือให้ทําการสํารวจ
โดยวิธีทําแปลงตัวอย่าง แบบ Line plot Survey กระจายทั่วทั้งพ้ืนที่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของพ้ืนที่ที่ขอแล้วจัดทํา
บัญชีแสดงชนิดและขนาดของไม้ยืนต้นที่มีขนาดความโตต้ังแต่ 50 เซนติเมตรขึ้นไป วัดโดยรอบลําต้นตรงที่สูง 130 
เซนติเมตร พร้อมกับแผนที่แสดงบริเวณที่นับไม้ด้วย) 

กรณีป่าชายเลน ให้ทําการสํารวจโดยวิธีทําแปลงตัวอย่าง แบบ Line Plot Survey วางแนวต้ังฉาก
กับชายฝั่งให้กระจายทั่วทั้งพ้ืนที่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของพ้ืนที่ที่ขอ กรณีพ้ืนที่ไม่มากกว่า 5 ไร่ ให้ทําการสํารวจ    
ทั่วทั้งพ้ืนที่แต่ละแนววางแปลงขนาด 10 x 10 เมตร ต่อเน่ืองไปจนสุดพ้ืนที่ แล้วจัดทําบัญชีแสดงชนิด จํานวนและ
ขนาดของไม้ยืนต้น (Tree) ทุกชนิดที่มีความโตต้ังแต่ 15 เซนติเมตรขึ้นไป โดยวัดรอบลําต้นตรงที่สูง 130 เซนติเมตร 
สําหรับไม้สกุลโกงกางให้วัดเหนือคอราก ๓0 เซนติเมตร ทั้งน้ี ให้ระบุชนิด จํานวน ของไม้หนุ่ม (Sapling) กล้าไม้ 
(Seedling) และบันทึกชนิดของไม้พ้ืนล่างและไม้อิงอาศัยที่พบไว้ในบัญชี พร้อมกับแผนที่แสดงแนวทําการสํารวจระบุ
พิกัด GPS แปลงแรกและแปลงสุดท้ายของแต่ละแนวด้วย 

๑๐. สิ่งแวดล้อมข้างเคียง (ให้ระบุว่าอยู่ห่างจากหมู่บ้าน วัด สํานักสงฆ์ ถนน ฯลฯ เป็น
ระยะทางประมาณเท่าใด) 

  11. หลักเกณฑ์ด้านพ้ืนที่  
 อยู่  ไม่อยู่ พ้ืนที่ป่าซึ่งอยู่ระหว่างการดําเนินการใช้ศึกษาค้นคว้าทางวิชาการป่าไม้ 
 อยู่  ไม่อยู่ พ้ืนที่ที่ประกาศให้เป็นพ้ืนที่ ชุ่มนํ้าระดับนานาชาติ ระดับชาติ ระดับ

ท้องถิ่น และพ้ืนที่ชุ่มนํ้าที่มีความสําคัญระหว่างประเทศ หรือพ้ืนที่แกนกลาง (Core Area) ของพ้ืนที่สงวนชีวมณฑล 
 อยู่  ไม่อยู่ พ้ืนที่ป่าชายเลนอนุรักษ์ พ้ืนที่คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 

พ้ืนที่ที่จะใช้มาตรการในการป้องกันการกัดเซาะชายฝ่ัง ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากร
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ทางทะเลและชายฝั่ง รวมทั้งไม่อยู่ในพ้ืนที่ที่เป็นระบบนิเวศและทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่มีความสําคัญและมี
ความโดดเด่นควรแก่การอนุรักษ์ 

 อยู่  ไม่อยู่ พ้ืนที่อุทยานแห่งชาติหรือวนอุทยานหรือสวนพฤกษศาสตร์หรือสวนรุกขชาติ
ตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ หรือเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าหรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่าหรือพ้ืนที่เตรียมการกําหนด
เป็นเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าหรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่าตามกฎหมายว่าด้วยสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า  

 อยู่  ไม่อยู่ พ้ืนที่ป่าชุมชนตามกฎหมายว่าด้วยป่าชุมชน 
 อยู่  ไม่อยู่ พ้ืนที่แหล่งซากดึกดําบรรพ์ที่ขึ้นทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครอง

ซากดึกดําบรรพ์ 
 ขัด  ไม่ขัด มาตรการที่กําหนดในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมตามกฎกระทรวง

หรือประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  12. อันตรายที่มีต่อป่านี้ (ให้ระบุภัยจากธรรมชาติ เช่น สัตว์ แมลง หรือ จากการกระทํา
ของมนุษย์ มีมากน้อยเพียงใด หรือไม่ หากอนุญาตแล้วจะมีผลในทางระงับยับย้ังภัยที่จะเกิดขึ้นได้บ้างหรือไม่  
มากน้อยเพียงใด) 

  13. การใช้ประโยชน์ในพื้นที่ (ให้ระบุว่าบริเวณใกล้เคียงหรือแห่งเดียวกับที่ขอน้ี เคยมีการ
ประกาศหรืออนุญาตหรืออนุมัติให้ผู้ใดทําการใด เมื่อวัน เดือน ปีใด เป็นพ้ืนที่ปลูกสร้างสวนป่าของรัฐ เขตแหล่งแร่เพ่ือ
การทําเหมืองตามกฎหมายว่าด้วยแร่ พ้ืนที่แหล่งซากดึกดําบรรพ์ที่อยู่ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองซาก  
ดึกดําบรรพ์หรือไม่ ถ้าเคยมีการอนุญาตและการอนุญาตน้ันยังมีอายุอยู่ให้ระบุว่า มีอยู่ก่ีรายและหมดอายุเมื่อใด      
ให้แสดงไว้ในแผนที่ตามข้อ 4 ด้วย) 

  14. ความเห็นผู้ตรวจสภาพป่า (ให้พิจารณาว่า ถ้าอนุญาตแล้วจะได้รับประโยชน์อย่างไรบ้าง 
และป่าไม้จะได้รับความเสียหายมากน้อยเพียงใด หรือจะได้ประโยชน์แก่ป่าไม้เพ่ิมขึ้นอย่างไร เป็นไปตามระเบียบ   
กรมป่าไม้ที่เก่ียวข้องกับการอนุญาตใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ กฎหมาย หรือมติคณะรัฐมนตรีหรือไม่ 
พร้อมกับแนบภาพถ่ายสีแสดงพ้ืนที่ที่ทําการสํารวจโดยถ่ายตรงกลางแปลงและกระจายออกไปทั้ง 8 ทิศ ไม่น้อยกว่า 9 
ภาพประกอบด้วย) 

     (ลงช่ือ)……………………………………….ผู้นําตรวจสภาพป่า 

               ตําแหน่ง…………………………………… 

     (ลงช่ือ)……………………………………….ผู้ตรวจสภาพป่า 

               ตําแหน่ง……………………………………… 

(ลงช่ือ)……………………………………….ผู้ตรวจสภาพป่า 

               ตําแหน่ง……………………………………… 
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๑๕. ความเห็นผู้อํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที่ / ผู้อํานวยการสํานักงาน
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งท้องที ่

       ......................................................................................................................................... 

.............................................................................................................................................................................. 

           (ลงช่ือ)................................................................. 

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

 ตําแหน่ง............................................................ 

 

 

๑๖. ความเหน็ผู้ว่าราชการจังหวัด 

       ......................................................................................................................................... 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

           (ลงช่ือ)................................................................. 

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

 ตําแหน่ง............................................................ 
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ป.ส. 31 – 1 
 

 
 
 

หนังสืออนุญาตให้ทําการปลูกสร้างสวนป่าหรือปลูกไม้ยืนต้นภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ 
------------------------------ 

 
เล่มที่………………               ที่ทําการ…………………….………….. 
ฉบับที่……………                  วันที่………..เดือน………………พ.ศ…………..…… 
 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 ซึ่ง
แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2559 อธิบดีกรมป่าไม้โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ  เมื่อวันที่..…….เดือน...............พ.ศ......... 

  อนุญาตให้………………………………………….อายุ…………..ปี  สัญชาติ………………………………….… 
ภูมิลําเนาอยู่บ้านเลขที่…………………….ซอย…………………….ถนน…………………..หมู่ที่…………………………………..… 
ตําบล/แขวง……………………………อําเภอ/เขต………………………….จังหวัด……………………...................................... 
เข้าทําการภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่า……………………………………………………………….................................... 
ในท้องที่ตําบล………………………….อําเภอ………………………………………จังหวัด……………………………………………… 
เพ่ือ.…………………………………………………………………………………………………………..….…………………………………… 
เน้ือที่…………ไร่ …………..งาน……………ตารางวา ต้ังแต่วันที่............เดือน......................พ.ศ………………………….
จนถึงวันที่……..เดือน……………...พ.ศ……………. ตามแผนที่พร้อมบัญชีระบุค่าพิกัดแนบท้ายหนังสืออนุญาตน้ี  
โดยมีอาณาเขตดังต่อไปน้ี 
  ทิศเหนือ จด………………………………วัดได้…………………….เมตร 
  ทิศตะวันออก จด………………………………วัดได้…………………….เมตร 
  ทิศใต้  จด………………………………วัดได้…………………….เมตร 
  ทิศตะวันตก จด………………………………วัดได้…………………….เมตร 
   

ผู้รับอนุญาตจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติ กฎหมายว่าด้วยป่าไม้ และ
ตามเง่ือนไขแนบท้ายหนังสืออนุญาตนี้ 
 
 
      (ลงช่ือ) …………………………………………..ผู้อนุญาต 
                         (…………………………………………) 
      ตําแหน่ง…………………………………..……… 



10 

 

ป.ส. 31 – 2 
 
 

 
 

หนังสืออนญุาตใหท้าํการปลกูสร้างสวนปา่หรือปลกูไม้ยืนต้นภายในเขตปา่สงวนแหง่ชาต ิ
------------------------------ 

 
เล่มที่………………………..         ที่ทําการ……………………………………… 
ฉบับที…่…………………..                วันที.่......เดือน...............พ.ศ. ……….……… 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 ซึ่ง
แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2559 ประกอบมาตรา 19 แห่ง
พระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558 อธิบดีกรมทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่ง โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ 
เมื่อวันที่.....................เดือน.........................พ.ศ. ………………  
  อนุญาตให้………………………………………….อายุ…………..ปี  สัญชาติ…………………………………… 
ภูมิลําเนาอยู่บ้านเลขที่…………………….ซอย…………………….ถนน…………………..หมู่ที่…………………………………… 
ตําบล/แขวง……………………………อําเภอ/เขต………………………….จังหวัด……………………..................................... 
เข้าทําการภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ  ป่า………………………………………………………………................................... 
ในท้องที่ตําบล………………………….อําเภอ………………………………………จังหวัด……………………………………………… 
เพ่ือ.…………………………………………………………………………………………………………..….…………………………………… 
เน้ือที่…………ไร่ …………..งาน……………ตารางวา ต้ังแต่วันที่............เดือน......................พ.ศ………………………….
จนถึงวันที่……..เดือน……………...พ.ศ……………. ตามแผนที่พร้อมบัญชีระบุค่าพิกัดแนบท้ายหนังสืออนุญาตน้ี  
โดยมีอาณาเขตดังต่อไปน้ี 
  ทิศเหนือ จด………………………………วัดได้…………………….เมตร 
  ทิศตะวันออก จด………………………………วัดได้…………………….เมตร 
  ทิศใต้  จด………………………………วัดได้…………………….เมตร 
  ทิศตะวันตก จด………………………………วัดได้……………………เมตร 

ผู้รับอนุญาตจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติ กฎหมายว่าด้วยป่าไม้ และ
ตามเง่ือนไขแนบท้ายหนังสืออนุญาตนี้ 
      (ลงช่ือ)     ผู้อนุญาต 
               (            ) 
      ตําแหน่ง      
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เงื่อนไขแนบทา้ยหนังสืออนญุาต 
 ให้ผู้รับอนุญาตทําการปลูกสร้างสวนป่าหรือปลูกไม้ยืนต้นภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติตาม

หนังสืออนุญาต ฉบับที่…………. เล่มที่…………. ลงวันที่………. เดือน…………….พ.ศ………….. ปฏิบัติตามเง่ือนไข 
ดังต่อไปน้ี 

 1. ต้องไม่กระทําการหรือยินยอมให้ตัวแทน คนงาน หรือลูกจ้าง กระทําการหรือละเว้นกระทํา
การใด ๆ ให้เป็นการเสื่อมเสยีแก่สภาพป่าไม้หรือของป่านอกเขตพ้ืนที่ได้รับอนุญาต หากมีการกระทําผิดกฎหมาย   
ผู้รับอนุญาตต้องรับโทษตามที่กฎหมายบัญญัติไว้สําหรับความผิดน้ันด้วย 

 2. ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติ กฎหมายว่าด้วยป่าไม้ กฎหมายว่าด้วย
การส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง และกฎหมายอ่ืนที่ เก่ียวข้อง ตลอดจน
กฎกระทรวง ข้อกําหนด ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือเง่ือนไข ซึ่งออกตามกฎหมายดังกล่าว ทั้งที่ใช้อยู่ใน
ขณะนี้และที่จะประกาศใช้บังคับต่อไป ซึ่งทางราชการได้แจ้งให้ทราบเพ่ือปฏิบัติแล้ว 

 3. ต้องจัดทําหลักเขตหรือเคร่ืองหมายเป็นการแสดงแนวเขตพ้ืนที่ที่ได้รับอนุญาตไว้ทุกด้านให้
เห็นได้อย่างชัดเจน สําหรับกรณีพ้ืนที่ที่ไม่มีแนวเขตชัดเจน ให้ปลูกต้นไม้ชนิดพันธ์ุท้องถิ่นที่เหมาะสมเป็นแนว
เขตให้ชัดเจน และต้องจัดทําป้ายถาวร ติดไว้ใกล้เส้นทาง ณ จุดที่ผ่านเข้าพ้ืนที่ที่ได้รับอนุญาตให้เห็นได้ชัดเจน
ขนาดไม่น้อยกว่า 120 x 240 เซนติเมตร โดยระบุข้อความไว้ที่ป้ายว่า “กรม........................................................อนุญาต
ให้………………………..…………เข้าทําประโยชน์ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่า............ ท้องที่ตําบล............
อําเภอ........จังหวัด......................แห่งน้ีตามกฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติแล้ว เพ่ือ......................................
เน้ือที่.........ไร่..........งาน..........ตารางวา ต้ังแต่วันที่......เดือน.....พ.ศ. .......จนถึงวันที่........เดือน.......พ.ศ. 
........................” ให้แล้วเสร็จภายในกําหนด 30 วัน นับจากวันที่ได้รับหนังสืออนุญาต 

 4. ต้องใช้พ้ืนที่ที่ได้รับอนุญาตเพ่ือวัตถุประสงค์หรือกิจการที่ขออนุญาตเท่าน้ัน จะนําไปใช้ใน
วัตถุประสงค์หรือกิจการอ่ืนมิได้ 

5. ต้องยินยอมให้พนักงานเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบการปฏิบัติตามเง่ือนไขการอนุญาตในพ้ืนที่ที่
ได้รับอนุญาตได้ในวันและเวลาราชการ และผู้รับอนุญาตต้องเป็นผู้นําตรวจ หากผู้รับอนุญาตไม่สามารถนําพนักงาน
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบด้วยตนเองได้ ต้องมอบอํานาจเป็นหนังสือให้ผู้หน่ึงผู้ใดเป็นผู้ดําเนินการแทน โดยผู้รับอนุญาตหรือ
ผู้รับมอบอํานาจจะต้องอํานวยความสะดวกตามควรแก่กรณีและให้ปฏิบัติตามท่ีพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีอํานาจได้สั่งเป็น
หนังสือให้ปฏิบัติเพ่ือให้เป็นไปตามเง่ือนไขที่กําหนดไว้ 

6. ต้องคอยสอดส่องตรวจตราระมัดระวังมิให้มีการบุกรุกในพ้ืนที่ที่ได้รับอนุญาต ถ้ามีการกระทําอัน
เป็นความผิดตามกฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติ กฎหมายว่าด้วยป่าไม้ หรือกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้องผู้รับอนุญาต
ต้องแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบทันทีหากพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจพบว่ามีความเสียหายเกิดขึ้นโดยที่ผู้รับอนุญาต
ควรจะทราบ แต่ละเลยมิได้แจ้งให้ทราบ ผู้รับอนุญาตจะต้องรับผิดชอบด้วย และต้องมีการดําเนินการฟ้ืนฟู ดูแล 
บํารุงรักษาพ้ืนที่ให้กลับคืนมาดังเดิมให้มากที่สุด 
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 กรณี ถ้ามีการกระทําอันเป็นความผิดตามกฎหมายข้างต้น ให้ผู้รับอนุญาตแจ้งพนักงาน
เจ้าหน้าที่ตามกฎหมายพร้อมหลักฐานยืนยันการแจ้งที่ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษรหรือวิธีการอื่นใด และหาก
พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจพบว่ามีความเสียหายเกิดขึ้นโดยที่ผู้รับอนุญาตควรจะทราบ แต่ละเลยมิได้แจ้งให้ทราบ 
ผู้รบัอนุญาตจะต้องรับผิดชอบด้วย 

 7. ต้องดําเนินการเอง ในกรณีที่จําเป็นอาจมอบหมายให้ผู้หน่ึงผู้ใดเป็นผู้ดําเนินการแทนได้ 
แต่ถ้าเกิดความเสียหายใด ๆ ขึ้น ผู้ใช้พ้ืนที่ต้องรับผิดชอบในฐานะเป็นผู้ดําเนินการเองทั้งสิ้น 

 8. ต้องจัดทําเส้นทางเพ่ือสะดวกในการตรวจสอบของพนักงานเจ้าหน้าที่ 

 9. ต้องไม่ตัดต้นไม้ที่ปลูกขึ้น ก่อนได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ 

 ๑๐. ต้องได้รับอนุญาตเก็บหาของป่าภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ตามความในมาตรา 15  
แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 ก่อนเข้าดําเนินการในพ้ืนที่ 

 ๑๑. หากผู้รับอนุญาตไม่ดําเนินการตามวัตถุประสงค์นับแต่วันที่ได้รับอนุญาตเกินกว่า 3 ปี  
จะถือว่าไม่ประสงค์ที่จะใช้ประโยชน์อีกต่อไป ทั้งน้ี หากยังมีความจําเป็นที่จะใช้อยู่ขอให้ช้ีแจงเหตุผลด้วย 

 12. ในกรณีที่กรมมีความจําเป็นต้องใช้พ้ืนที่ดังกล่าวบางส่วน หรือทั้งหมด ผู้รับอนุญาตต้อง
ยินยอมให้ยกเลิกการอนุญาตได้โดยไม่เรียกร้องค่าชดเชยหรือค่าเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น ซึ่งกรมจะแจ้งให้ผู้รับ
อนุญาตทราบก่อนไม่น้อยกว่า 180 วัน และผู้รับอนุญาตต้องเคลื่อนย้ายทรัพย์สินหรือสิ่งก่อสร้างออกจาก
พ้ืนที่ที่ได้รับอนุญาตให้เสร็จสิ้นภายใน 90 วันนับจากวันที่กรมระบุวันที่จะเข้าใช้พ้ืนที่ดังกล่าวน้ันหรือมอบให้
กรมดูแลต่อไป 

 1๓. เมื่อครบกําหนดอายุการอนุญาตตามหนังสืออนุญาตหรือถูกเพิกถอนการการอนุญาต  
ให้ผู้รับอนุญาตเคลื่อนย้ายทรัพย์สินหรือสิ่งก่อสร้างของผู้รับอนุญาตออกจากพ้ืนที่ที่ที่ได้รับอนุญาตให้เสร็จสิ้น
ภายใน 90 วันนับแต่วันที่ครบอายุหรือวันที่ถูกเพิกถอนการอนุญาต 

 1๔. ในกรณีที่ผู้รับอนุญาตประสงค์จะทําไม้ที่ปลูกออกจากพ้ืนที่ที่ได้รับอนุญาตจะต้องดําเนินการ
ขออนุญาตก่อนครบกําหนดอายุการอนุญาต และจะต้องทําไม้ออกให้เสร็จสิ้นภายใน 90 วัน นับแต่วันที่ครบ
อายุการอนุญาต หากพ้นกําหนดแล้ว ให้บรรดาไม้หรือไม้ยืนต้นที่ผู้รับอนุญาตปลูกขึ้นเป็นของรัฐ 

 15. ต้องรายงานผลการปฏิบัติตามเง่ือนไข ภายใน ๑๘๐ วัน นับจากวันที่ได้รับหนังสืออนุญาต    
หากไม่สามารถดําเนินการให้แล้วเสร็จ ผู้รับอนุญาตต้องทําหนังสือช้ีแจงเหตุผลความจําเป็น และให้ขยายระยะเวลา
ออกไปอีก ๑๘๐ วัน หลังจากน้ันให้รายงานผลการปฏิบัติตามเง่ือนไขเป็นประจําทุกปี ในตลอดระยะเวลาที่ได้รับ
อนุญาต 

 ๑๖. หากเกิดปัญหาการร้องเรียนอันเก่ียวเน่ืองจากกิจการที่ได้รับอนุญาต ผู้รับอนุญาตต้อง
ดําเนินการแก้ไขปัญหาในทันทีและแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบ หากพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพบว่ามี
เหตุอันเช่ือได้ว่าก่อให้เกิดผลกระทบและความเสียหายอย่างร้ายแรง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่พักใช้ใบอนุญาตตาม
ระเบียบและกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
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๑7. หากในภายหลังที่ได้รับหนังสืออนุญาต ตรวจสอบพบว่าการที่ได้รับอนุญาตที่ผ่านมามี
การปกปิดข้อมูล ข้อเท็จจริงหรือใช้เอกสารเท็จหรือปลอมในการประกอบการพิจารณาที่เป็นเท็จถือเป็น               
ข้อสาระสําคัญ ให้มีผลยกเลิกการอนุญาตและให้ผู้รับอนุญาตหยุดการดําเนินการในพ้ืนที่ที่ได้รับอนุญาตน้ีทันที
นับต้ังแต่วันที่พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจพบ และให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งผลการยกเลิกการอนุญาตดังกล่าว     
ให้ผู้รับอนุญาตทราบเป็นหนังสือต่อไป โดยผู้รับอนุญาตไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ จากทางราชการ     
ไม่ว่าสิทธิที่ได้จากการอนุญาตที่ผ่านมา รวมถึงสิทธิที่ผู้รับอนุญาตจะได้ในอนาคตตามระยะเวลาที่เหลืออยู่      
ตามหนังสืออนุญาต รวมถึงต้องรับผิดชอบในการชําระค่าธรรมเนียมหรือค่าปลูกป่าชดเชยหรือค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ     
ที่ต้องจ่ายให้กรมแล้วแต่กรณีให้แล้วเสร็จ 

๑8. ผู้รับอนุญาตต้องให้ความร่วมมือกับชุมชนโดยรอบพ้ืนที่ตามสมควรแก่กรณีบํารุงดูแล
รักษาสภาพป่าป้องกันและควบคุมไฟป่าในบริเวณที่ได้รับอนุญาต และบริเวณติดต่อใกล้เคียงตามความ
เหมาะสม 

 ๑9. ผู้รับอนุญาตต้องบํารุงดูแลรักษาสภาพป่าในบริเวณที่ได้รับอนุญาต และบริเวณติดต่อ
ใกล้เคียง ให้มีสภาพป่าคงเดิม 

20. กรมหรือหน่วยงานที่อธิบดีกําหนด ออกไปตรวจสอบการดําเนินการตามเง่ือนไขแล้ว
พบว่าผู้รับอนุญาตไม่ปฏิบัติตามเง่ือนไขอันอาจเป็นการเสียหายอย่างร้ายแรง อาจถูกพนักงานเจ้าหน้าที่สั่งพัก
ใช้หนังสืออนุญาตหรือเพิกถอนหนังสืออนุญาต และไม่พิจารณาการอนุญาตในครั้งต่อไป 

 2๑. กรณีผู้รับอนุญาตฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเง่ือนไขในหนังสืออนุญาต หรือปล่อยปละ
ละเลยให้บุคคลอ่ืนบุกรุก ยึดถือ ครอบครอง หรือกระทําการฝ่าฝืนมาตรา 14 ในพ้ืนที่ที่ได้รับอนุญาต จะมี
ความผิดตามมาตรา 33/2 และ 33/3 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม 

 2๒. ผู้รับอนุญาตได้รับทราบและยินดีที่จะปฏิบัติตามเง่ือนไขดังกล่าวข้างต้นโดยเคร่งครัด 
ทุกประการ หากฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเง่ือนไข ผู้รับอนุญาตยินยอมให้ทางราชการสั่งพักใช้หนังสืออนุญาต 
หรือเพิกถอนหนังสืออนุญาตได้ โดยผู้รับอนุญาตจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายไม่ว่ากรณีใด ๆ จากทางราชการ 
ทั้งทางแพ่งและอาญา 

 2๓. เง่ือนไขอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

(ลงช่ือ) ……………...……………………… ผู้อนุญาต 

   (……………………….…………….) 

   อธิบดีกรม................ 

 
(ลงช่ือ) ……………………...…………..ผู้รับอนุญาต 

   (…………………………………….) 


