
ระเบียบคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ   
ว่าดว้ยหลกัเกณฑ์  วธิีการ  และเงื่อนไข  การขออนญุาตและการอนญุาตให้เขา้ท าประโยชน์ 

หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๖๕ 
 

 
 

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

ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวน
แห่งชาติ  ว่าด้วยหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไข  การขออนุญาตและการอนุญาตให้เข้าท าประโยชน์
หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๖๕” 

ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ   

ว่าด้วยหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไข  การขออนุญาตและการอนุญาตให้เข้าท าประโยชน์หรืออยู่อาศยั
ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ  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 

ที่ขออนุญาตเข้าท าประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติ 
“ค าขอ”  หมายความว่า  ค าขออนุญาตเข้าท าประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติ 
“ผู้รับอนุญาต”  หมายความว่า  ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ  บุคคลธรรมดา  หรือนิติบุคคล  

ที่ได้รับอนุญาตให้เข้าท าประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติ  และให้หมายความรวมถึงบุคคล
ที่รัฐหรือหน่วยงานของรัฐจัดให้เข้าท าประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติ 

“ส านักท้องที่”  หมายความว่า  ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้  หรือส านักงานทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง  แล้วแต่กรณี 
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“หน่วยงานของรัฐ”  หมายความว่า  ส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจที่กฎหมายจัดตั้ง  หน่วยงาน 
ของรัฐสภา  ศาลยุติธรรม  ศาลปกครอง  ศาลรัฐธรรมนูญ  องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ   
และองค์กรอัยการ  องค์การมหาชน  หน่วยงานอื่นของรัฐตามที่กฎหมายก าหนด   

“ส่วนราชการ”  หมายความว่า  ราชการส่วนกลาง  ราชการส่วนภูมิภาค  และราชการส่วนท้องถิน่  
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 

“หนังสืออนุญาต”  หมายความว่า  หนังสืออนุญาตให้เข้าท าประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขต 
ป่าสงวนแห่งชาติ 

ข้อ 5 ให้ประธานกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติเป็นผู้รักษาการ  
ตามระเบียบนี้  และคณะกรรมการมีอ านาจตีความ  และวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาที่เกิดขึ้นในการบังคับใช้
ระเบียบนี้ 

หมวด  1 
การขออนญุาต 

 
 

ข้อ ๖ การขออนุญาตให้เข้าท าประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ   
ต้องมีวัตถุประสงค์อย่างหนึ่งอย่างใด  ดังต่อไปนี้ 

(1) เ พ่ือการจัดที่ดินท ากินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล  หรือตามกฎหมายว่าด้วย
คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ 

(2) เพื่อสร้างศาสนสถาน 
(3) เพื่อก่อสร้างสุสานและฌาปนสถานสาธารณะ 
(4) เพื่อการด าเนินการเกี่ยวกับการจัดการขยะ   
(5) เพื่อกิจกรรม  โครงการ  หรือการด าเนินงานพัฒนาชุมชนที่ขับเคลื่อนตามแนวพระราชด าริ

คนอยู่กับป่า   
(6) เพ่ือการผลิตปิโตรเลียม  การเก็บรักษา  การขนส่ง  และกิจกรรมอันเกี่ยวเนื่อง   

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

ประทานบัตร 
(9) เพ่ือท าการขุดเก็บ  ซึ่งกรวด  ทราย  และกิจการอันเกี่ยวเนื่องกับการขุดเก็บ  ซึ่งกรวด  ทราย 

(10) เพ่ือขุดดินลูกรัง  หรือดินที่มิใช่การท าเหมืองแร่ตามกฎหมายว่าด้วยแร่  และกิจการ 
อันเกี่ยวเนื่องกับการขุดดินลูกรัง   

(1๑) เพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  การท่องเที่ยวเกษตรวิถีชุมชน  และวนเกษตร   
(1๒) เพื่อกิจการพลังงานทดแทน 
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(1๓) เพื่อการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน 
(1๔) เพื่อกิจการโทรคมนาคม 
(15) เพ่ือการเข้าท าประโยชน์อื่น  ที่มีวัตถุประสงค์นอกเหนือจากที่ระเบียบนี้ก าหนดที่เป็นไป

เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ  สังคม  สิ่งแวดล้อม  หรือความมั่นคง  ให้เป็นอ านาจของคณะกรรมการ 
ข้อ ๗ บุคคลใดที่มีความจ าเป็นและประสงค์จะขออนุญาตเข้าท าประโยชน์หรืออยู่อาศัย

ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ  ให้ยื่นค าขอพร้อมเอกสารและหลักฐานที่ระบุไว้ตามแบบ  ป.ส.  ๒๐   
แล้วแต่กรณีท้ายระเบียบนี้ต่อจังหวัดท้องที่ที่ป่านั้นตั้งอยู่หรือหน่วยงานที่อธิบดีก าหนด  และให้จัดท า  
ค าชี้แจงเกี่ยวกับเหตุผลและความจ าเป็นที่ต้องขออนุญาตประกอบค าขอด้วย  ทั้งนี้  อาจด าเนิ นการ 
ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ 

เมื่อได้รับค าขอตามวรรคหนึ่งแล้ว  ให้เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับค าขอออกใบรับแบบค าขอให้แก่  
ผู้ยื่นค าขอไว้เป็นหลักฐาน  และด าเนินการตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของค าขอและเอกสาร
หรือหลักฐานต่าง ๆ 

ในกรณีที่ค าขอและเอกสารหรือหลักฐานไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน  ให้แจ้งผู้ยื่นค าขอทราบทันที  
ถ้าเป็นกรณีที่สามารถแก้ไขหรือเพ่ิมเติมได้ในขณะนั้นให้แจ้งให้ผู้ยื่นค าขอด าเนินการแก้ไขหรือยื่นเอกสาร
หรือหลักฐานเพ่ิมเติมให้ครบถ้วน  ถ้าเป็นกรณีที่ไม่อาจด าเนนิการในขณะนั้น  ให้เจ้าหน้าที่บันทึกความบกพรอ่ง
และรายการเอกสารหรือหลักฐานที่จะต้องยื่นเพ่ิมเติมภายในระยะเวลาที่ก าหนด  และให้ผู้ยื่นค าขอลงนาม
ไว้ในบันทึกนั้น 

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 

การขออนุญาตเพ่ือสร้างศาสนสถานทางศาสนาพุทธ  ให้ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
เป็นผู้ยื่นค าขอ 

การขออนุญาตเพ่ือสร้างศาสนสถานทางศาสนาอิสลาม  ถ้าจังหวัดใดมีมัสยิดตั้งแต่  3  แห่ง   
ให้คณะกรรมการอิสลามประจ าจังหวัดเป็นผู้ยื่นค าขอ  ส่วนจังหวัดใดมีมัสยิดน้อยกว่า  3  แห่ง   
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งมีสถานะเป็นนิติบุคคลเป็นผู้ยื่นค าขอ 

การขออนุญาตเพ่ือสร้างศาสนสถานทางศาสนาอื่นนอกเหนือจากวรรคเจ็ด  ให้บุคคลธรรมดา
หรือนิติบุคคลเป็นผู้ยื่นค าขอ   
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การขออนุญาตเพ่ือการจัดที่ดินท ากินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล  หรือตามกฎหมายว่าด้วย
คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ  ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐหรือ  
วิสาหกิจชุมชนหรือสหกรณ์  เป็นผู้ยื่นค าขอ 

การขออนุญาตเพ่ือก่อสร้างสุสานและฌาปนสถานสาธารณะ  การอนุญาตเพ่ือการด าเนินการ
เกี่ยวกับการจัดการขยะ  และเพ่ือการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ยื่นค าขอ 

การขออนุญาตเพ่ือการผลิตปิโตรเลียม  การเก็บรักษา  การขนส่ง  และกิจกรรมอันเกี่ยวเนื่อง
กับการผลิตปิโตรเลียมตามกฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียม  ให้นิติบุคคลเป็นผู้ยื่นค าขอ 

การขออนุญาตเพ่ือการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  การท่องเที่ยวเกษตรวิถีชุมชน  และวนเกษตร   
ให้หน่วยงานของรัฐ  วิสาหกิจชุมชนหรือสหกรณ์  หรือบุคคลธรรมดา  เป็นผู้ยื่นค าขอ 

การขออนุญาตเพ่ือกิจกรรม  โครงการ  หรือการด าเนินงานพัฒนาชุมชนที่ขับเคลื่อนตามแนว
พระราชด าริคนอยู่กับป่า  ให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐหรือมูลนิธิที่มี ผลการด าเนินโครงการ 
อย่างเป็นรูปธรรมและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและชุมชน  รวมทั้งสามารถฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไม้  
ได้อย่างยั่งยืน  เป็นผู้ยื่นค าขอ 

ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ได้รับการผ่อนผันตามมติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่    
๒๓  มิถุนายน  ๒๕๖๓  และมติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่  ๑๑  พฤษภาคม  ๒๕๖๔  ให้ยื่นเอกสาร  ดังนี้ 

(๑) รายละเอียดโครงการที่ขอเข้าท าประโยชน์  งบประมาณ  พร้อมแผนผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน  
(ถ้ามี)   

(๒) หนังสือแสดงว่าเป็นผู้ที่ได้รับมอบอ านาจให้ด าเนินการแทนหน่วยงานของรัฐ 
(๓) แผนที่ภาพถ่ายดาวเทียม  (Google  Earth) 
(๔) หลักฐานการแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ป่านั้นตั้งอยู่ทราบ 
(๕) กรณีโครงการหรอืกิจการที่เขา้ข่ายจะต้องจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม  

ให้แนบส าเนาหนังสือแจ้งผลการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่คณะกรรมการ
ผู้ช านาญการมีมติให้ความเห็นชอบ  แต่ส าหรับโครงการหรือกิจการที่เข้าข่ายจะต้องจัดท ารายการข้อมูล
ด้านสิ่งแวดล้อมหรือรายงานข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมให้แนบรายงานข้อมูลดังกล่าวด้วย  (ถ้ามี) 

ข้อ ๘ ผู้ยื่นค าขอต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม  ดังต่อไปนี้ 
๑) กรณีบุคคลธรรมดา   
 ก คณุสมบัติ 
  (1) มีอายุไม่ต่ ากว่ายี่สิบปีบริบูรณ์หรือบรรลุนิติภาวะตามกฎหมาย 
  (2) มีสัญชาติไทย 
 ข ลักษณะต้องห้าม 
  (๑) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
  (๒) เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 
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  (๓) เป็นผู้เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกตามกฎหมายว่าด้วย 
การป่าไม้ 

  (๔) เป็นผู้เคยปฏิบัติผิดเงื่อนไขในขั้นที่ถูกเพิกถอนการอนุญาต 
๒) กรณีนิติบุคคล   
 ผู้ยื่นค าขอเป็นนิติบุคคลอื่นซึ่งไม่ใช่ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ  นิติบุคคลนั้น 

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

 นิติบุคคลซึ่งไม่มีคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามเกณฑ์ตามวรรคหนึ่งที่ประสงค์ 
จะขออนุญาตเพื่อการผลิตปิโตรเลียม  การเก็บรักษา  การขนส่ง  และกิจกรรมอันเกี่ยวเนื่อง  กับการผลติ
ปิโตรเลียม  ตามกฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียม  ตามข้อ  ๖  (6)  และเห็นว่าการอนุญาตดังกล่าวจะก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อเศรษฐกิจของประเทศ  ให้ยื่นเรื่องต่อหน่วยงานซึ่งมีอ านาจพิจารณาอนุญาตตามกฎหมาย  
ว่าด้วยปิโตรเลียม  เพื่อยกเว้นหลักเกณฑ์ตามวรรคหนึ่งได้  ทั้งนี้  โดยอนุมัติคณะรัฐมนตรี 

หมวด  ๒ 
หลักเกณฑ ์ วธิีการ  เงือ่นไข 

 
 

ข้อ ๙ เมื่อจังหวัดหรือหน่วยงานที่อธิบดีก าหนด  ได้รับค าขอตามข้อ  ๗  แล้วให้จัดท า
รายงานพร้อมทั้งความเห็นเบื้องต้นเสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดภายในห้าวันนับตั้งแต่วันที่ได้รับค าขอและ
เอกสารหรือหลักฐานที่ถูกต้องครบถ้วน 

ข้อ 10 ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งเจ้าหน้าที่ออกไปตรวจสอบสภาพป่าร่วมกับเจ้าหน้าที่ส านัก
ท้องที่หรือหน่วยงานที่อธิบดีก าหนดภายในห้าวันนับแต่วันที่ได้รับรายงานตามข้อ  ๙  และให้เจ้าหน้าที่
ด าเนินการตรวจสอบสภาพป่าให้แล้วเสร็จภายในยี่สิบวันนับแต่วันที่ผู้ว่าราชการจังหวัดสั่ง  เว้นแต่มีเหตุ
จ าเป็นไม่อาจตรวจสอบให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาดังกล่าว  ให้ขยายระยะเวลาได้อีกไม่เกินสามสิบวัน  
พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลที่ไม่อาจด าเนินการให้แล้วเสร็จตามก าหนดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ   

ในกรณีที่เป็นการขออนุญาตเพ่ือการท าเหมืองแร่ในพ้ืนที่ที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติก าหนดชั้นคุณภาพ  
ลุ่มน้ าชั้นที่หนึ่งและชั้นที่สองหรือในพ้ืนที่ที่มีความลาดชันเกินสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์  ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประเภททั่วไปตั้งแต่ระดับอาวุโส  หรือประเภทวิชาการตั้งแต่ระดับช านาญการ  ออกไป
ร่วมท าการตรวจสภาพป่าตามวรรคหนึ่ง  และให้เจ้าหน้าที่ดังกล่าวรายงานผลเพ่ิมเติมตามหัวข้อรายงาน
การส ารวจพ้ืนที่ขอประทานบัตรทับพ้ืนที่ป่าไม้ตามแบบที่อธิบดีก าหนด 

ให้เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบสภาพป่า  รายงานผลการตรวจสภาพป่า  พร้อมความเห็นตามแบบ  
ป.ส.  22  ท้ายระเบียบนี้หรือด าเนินการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์  ต่อจังหวัดและส านักท้องที่หรือ
หน่วยงานที่อธิบดีก าหนด  แล้วแต่กรณี  และให้ผู้อ านวยการส านักท้องที่รายงานความเห็นต่อผู้ว่าราชการจังหวัด 
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับรายงาน 
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ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาให้ความเห็น  พร้อมรวบรวมเอกสารหรือหลักฐานเสนอโดยตรง
ไปยังกรมภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับเอกสารหรือหลักฐานครบถ้วน  ในกรณีที่เป็นการขออนุญาต
ตามข้อ  ๖  (๗)  ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดส่งส าเนาเอกสารเรื่องราวทั้งหมดที่รายงานอธิบดีให้เจ้าพนักงาน
อุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่ด้วย 

ข้อ ๑๑ ค าขอของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ได้รับการผ่อนผันตามมติคณะรัฐมนตรี  
เมื่อวันที่   ๒๓  มิถุนายน  ๒๕๖๓  และมติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่   ๑๑  พฤษภาคม  ๒๕๖๔   
ให้จังหวัดส่งค าขอให้ส านักท้องที่หรือหน่วยงานที่อธิบดีก าหนด  เพ่ือสั่งให้เจ้าหน้าที่ด าเนินการตรวจสอบ
สภาพป่าให้แล้วเสร็จภายในยี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับค าสั่ง  เว้นแต่มีเหตุจ าเป็นไม่อาจตรวจสอบ  
ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาดังกล่าว  ให้ขยายระยะเวลาได้อีกไม่เกินสิบห้าวัน  พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผล  
ที่ไม่อาจด าเนินการให้แล้วเสร็จตามก าหนดให้อธิบดีทราบ 

ให้เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบสภาพป่า  รายงานผลการตรวจสภาพป่าพร้อมความเห็นตามแบบ   
ป.ส.  ๒๒ - ๑  ท้ายระเบียบนี้หรอืด าเนินการในรูปแบบอิเล็กทรอนกิส์ก็ได้  ต่อส านักท้องที่หรอืหนว่ยงาน
ที่อธิบดีก าหนดแล้วแต่กรณี  และให้ส านักท้องที่หรือหน่วยงานที่อธิบดีก าหนดรายงานความเหน็ต่ออธบิดี
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับรายงาน 

ข้อ 1๒ พ้ืนที่ที่จะพิจารณาอนุญาตได้ต้องอยู่ในหลักเกณฑ์  ดังต่อไปนี้   
(๑) ไม่เป็นพ้ืนที่ป่าซึ่งอยู่ระหว่างการใช้ศึกษาค้นคว้าทางวิชาการป่าไม้   
(2) ไม่ขัดกับมาตรการการใช้ที่ดินในพื้นที่ลุ่มน้ า  มาตรการการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าชายเลน  

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

(๓) ไม่อยู่ในเขตพ้ืนที่ป่าชายเลนอนุรักษ์  พ้ืนที่คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง   
พ้ืนที่ที่จะใช้มาตรการในการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง  ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการบริ หาร
จัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  รวมทั้งไม่อยู่ในพ้ืนที่ที่เป็นระบบนิเวศและทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
ที่มีความส าคัญและมีความโดดเด่นควรแก่การอนุรักษ์ 

(๔) ไม่ขัดกับมาตรการที่ก าหนดในเขตพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมตามกฎกระทรวงหรือประกาศ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

(๕) ไม่เป็นพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติหรือวนอุทยานหรือสวนพฤกษศาสตร์หรือสวนรุกขชาติ   
ตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ  หรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่าหรือพ้ืนที่เตรียมการก าหนด 
เป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่าตามกฎหมายว่าด้วยสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า   

(๖) ไม่เป็นพ้ืนที่ป่าชุมชนตามกฎหมายว่าด้วยป่าชุมชน 
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(๗) กรณีป่าบก  ต้องมีไม้ขนาดความโตวัดโดยรอบล าต้นตรงที่สูงหนึ่งร้อยสามสิบเซนติเมตร  
จากพ้ืนดิน  ตั้งแต่ห้าสิบถึงหนึ่งร้อยเซนติเมตร  ขึ้นกระจายอยู่ทั่วพ้ืนที่ไม่เกิน  ไร่ละแปดต้น  หรือมีไม้
ขนาดความโต  วัดโดยรอบล าต้นตรงที่สูงหนึ่งร้อยสามสิบเซนติเมตรจากพ้ืนดิน  เกินหนึ่งร้อยเซนติเมตรขึ้นไป  
ขึ้นกระจายอยู่ทั่วพื้นที่ไม่เกินไร่ละสองต้น 

กรณีป่าชายเลน  ต้องมีไม้ขนาดความสูงเกินสองเมตรขึ้นไปขึ้นกระจายอยู่ทั่วพ้ืนที่ไม่เกินไร่ละ
หนึ่งร้อยห้าสิบต้น  หรือมีไม้ขนาดความโตวัดโดยรอบล าต้นที่สูงหนึ่งร้อยสามสิบเซนติเมตรส าหรับไม้ทั่วไป  
หรือตรงเหนือคอรากสามสิบเซนติเมตร  ส าหรับไม้สกุลโกงกาง  ขนาดความโตตั้งแต่สิบห้าถึงห้าสิบเซนติเมตร  
ขึ้นกระจายอยู่ทั่วพ้ืนที่ไม่เกินไร่ละห้าสิบต้น  หรือมีไม้ขนาดความโตเกินห้าสิบเซนติเมตรขึ้นไป  ขึ้นกระจาย
อยู่ทั่วพ้ืนที่ไม่เกินไร่ละสองต้น  หรือพ้ืนที่ป่าที่มีไม้เข้าหลักเกณฑ์ดังกล่าว  เมื่อรวมกันแล้วต้องมีจ านวน  
ไม่เกินไร่ละหนึ่งร้อยต้น 

(๘) ต้องมีลักษณะขนาด  อาณาเขต  และเนื้อที่  เหมาะสมกับกิจการตามวัตถุประสงค์ที่ขอ
และแผนการใช้พื้นที่ตามโครงการประกอบค าขอ 

(๙) ไม่เป็นพ้ืนที่แหล่งซากดึกด าบรรพ์ที่ขึ้นทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครอง 
ซากดึกด าบรรพ์ 

กรณีโครงการที่ไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ตามวรรคหนึ่ง  แต่มีวัตถุประสงค์อันก่อให้เกิดประโยชน์   
ต่อประเทศชาติและประชาชนโดยส่วนรวมในด้านเศรษฐกิจ  สังคม  ความมั่นคง  และการพัฒนาประเทศ
อย่างแท้จริง  ซึ่งมีความจ าเป็นและไม่อาจหลีกเลี่ยงไปใช้พ้ืนที่อื่นได้  และเป็นกิจกรรมที่สามารถควบคุม
ผลกระทบต่อระบบนิเวศได้  ให้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไข  และมติคณะรัฐมนตรี  
ที่ก าหนด 

ข้อ 1๓ เงื่อนไขที่แนบท้ายหนังสืออนุญาตให้ใช้ตามแบบที่ก าหนดไว้ท้ายระเบียบนี้  ในกรณีที่
คณะกรรมการเห็นสมควรก าหนดเงื่อนไขและการจัดท ากิจกรรมเพ่ือรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
ให้ผู้รับอนุญาตปฏิบัติเพิ่มเติมอีก  ให้ระบุไว้ในเงื่อนไขแนบท้ายหนังสืออนุญาตด้วย 

ข้อ ๑๔ เมื่อมีการอนุญาตให้เข้าท าประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ   
ตามระเบียบนี้แล้ว  ให้มีการด าเนินการตรวจสอบและติดตามผลการปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาต 

หมวด  ๓ 
การอนุญาต 

 
 

ข้อ 1๕ การอนุญาตเพ่ือการจัดที่ดินท ากินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล  หรือตามกฎหมาย 
ว่าด้วยคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ  ให้พิจารณาอนุญาตในจ านวนเนื้อที่แต่ละค าขอตามความจ าเป็น 
แก่การนั้น  และให้มีก าหนดระยะเวลาการอนุญาตคราวละไม่น้อยกว่าห้าปีแต่ไม่เกินสามสิบปี 

้หนา   ๑๓

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑๑๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   พฤษภาคม   ๒๕๖๕



พ้ืนที่อนุญาตตามวรรคหนึ่ง  หากเป็นโครงการที่จะพัฒนาสาธารณูปโภคพ้ืนฐานที่จ าเป็นต่อการ  
ด าเนินชีวิตของประชาชนในชุมชนให้ด าเนินการไดใ้นกรอบพื้นที่ที่ได้รบัอนุญาตโดยไม่ต้องขออนุญาตกรม  
แต่ให้ผู้รับอนุญาตแจ้งกรมเพื่อทราบ 

พ้ืนที่อนุญาตตามวรรคหนึ่ง  หากเป็นโครงการที่มีส่วนร่วมกับวิสาหกิจชุมชนหรือสหกรณ์ที่เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อการใช้พ้ืนที่  และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน  โดยความเห็นชอบคณะกรรมการ  
ให้พิจารณาอนุญาตในจ านวนเนื้อที่แต่ละค าขอตามความจ าเป็นแก่การนั้น  และให้มีก าหนดระยะเวลา
การอนุญาตคราวละไม่น้อยกว่าห้าปีแต่ไม่เกินสามสิบปี 

ข้อ 1๖ การอนุญาตเพ่ือสร้างศาสนสถาน  ให้พิจารณาอนุญาตในจ านวนเนื้อที่แต่ละค าขอ 
ไม่เกินสิบห้าไร่  และให้มีก าหนดระยะเวลาการอนุญาตคราวละไม่น้อยกว่าห้าปีแต่ไม่เกินสามสิบปี   

ท้ังนี้  หากมีความจ าเป็นต้องก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างถาวรเพ่ิมเติม  ต้องได้รับการอนุญาตจากกรมก่อน 
ข้อ 1๗ การอนุญาตเพ่ือก่อสร้างสุสานและฌาปนสถานสาธารณะ  ให้พิจารณาอนุญาตใน

จ านวนเนื้อที่แต่ละค าขอตามความจ าเป็นแก่การนั้น  และให้มีก าหนดระยะเวลาการอนุญาตคราวละ  
ไม่น้อยกว่าห้าปีแต่ไม่เกินสามสิบปี 

ข้อ 1๘ การอนุญาตเพ่ือการด าเนินการเกี่ยวกับการจัดการขยะ  ให้พิจารณาอนุญาต 
ในจ านวนเนื้อที่แต่ละค าขอตามความจ าเป็นแก่การนั้น  และให้มีก าหนดระยะเวลาการอนุญาตคราวละ  
ไม่น้อยกว่าห้าปีแต่ไม่เกินสามสิบปี 

ข้อ 1๙ การขออนุญาตเพ่ือกิจกรรม  โครงการ  หรือการด าเนินงานพัฒนาชุมชนที่ขับเคลื่อน
ตามแนวพระราชด าริคนอยู่กับป่า  ให้พิจารณาอนุญาตในจ านวนเนื้อที่แต่ละค าขอตามความจ าเป็นแก่
การนั้น  และให้มีก าหนดระยะเวลาการอนุญาตคราวละไม่น้อยกว่าห้าปีแต่ไม่เกินสามสิบปี 

ข้อ ๒๐ การอนุญาตเพ่ือการผลิตปิโตรเลียม  การเก็บรักษา  การขนส่ง  และกิจกรรม 
อันเกี่ยวเนื่องกับการผลิตปิโตรเลียมตามกฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียม  ให้พิจารณาอนุญาตในจ านวนเนื้อที่ 
แต่ละค าขอตามความจ าเป็นแก่การนั้น  และให้มีก าหนดระยะเวลาการอนุญาตคราวละไม่น้อยกว่าห้าปี  
แต่ไม่เกินสามสิบปี  และไม่เกินอายุสัมปทาน 

ข้อ 2๑ การอนุญาตเพ่ือท าเหมืองแร่  การขุดแร่รายย่อย  และการร่อนแร่ตามกฎหมาย  
ว่าด้วยแร่  ให้พิจารณาอนุญาตในจ านวนเนื้อที่ตามประทานบัตร  หรือค าขอประทานบัตรหรือค าขอ  
ต่ออายุประทานบัตร  ที่อยู่ในเขตแหล่งแร่เพ่ือการท าเหมือง  ให้มีก าหนดระยะเวลาการอนุญาตคราวละ
ไม่เกินสิบปีแต่ไม่เกินอายุประทานบัตร 

ข้อ 2๒ การอนุญาตเพ่ือกิจการอันเกี่ยวเนื่องกับการท าเหมืองแร่  และสร้างทางขนแร่ 
ออกจากเขตพ้ืนที่ประทานบัตร  ให้พิจารณาในพ้ืนที่ที่ได้รับการรับรองเป็นหนังสือจากเจ้าพนักงาน
อุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่  ว่ามีความเหมาะสมและจ าเป็นส าหรับกิจการที่ขออนุญาต  และจะพิจารณา
อนุญาตในจ านวนเนื้อที่แต่ละค าขอตามความจ าเป็นแก่การนั้น  กรณีการอนุญาตเพื่อการสร้างทางขนแร่ 
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ออกจากเขตพ้ืนที่ประทานบัตร  ให้มีความกว้างของทางได้ไม่เกินสิบเมตร  และต้องสร้างทางกับบ ารุงรักษาทาง 
ตามมาตรการที่อธิบดีก าหนด  และให้มีก าหนดระยะเวลาการอนุญาตคราวละไม่เกินสิบปี 

ข้อ 2๓ การอนุญาตเพ่ือขุดเก็บ  ซึ่งกรวด  ทราย  และกิจการอันเกี่ยวเนื่องกับการขุดเก็บ   
ซึ่งกรวด  ทราย  ต้องอยู่ห่างจากทางหลวงแผ่นดินหรือทางหลวงพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยทางหลวง  
ไม่น้อยกว่าห้าร้อยเมตร  จากจุดกึ่งกลางของทางในระยะที่ใกล้ที่สุดโดยวัดในแนวระดับ  รวมทั้งต้องไม่เป็น
บริเวณพระราชฐาน  วัด  หรือสถานที่ที่ใช้เพ่ือการประกอบศาสนกิจ  พ้ืนที่ที่อยู่ใกล้โบราณสถาน   
แหล่งโบราณคดี  แหล่งประวัติศาสตร์  หรืออุทยานประวัติศาสตร์  ตามกฎหมายว่าด้ว ยโบราณสถาน   
โบราณวัตถุ  ศิลปวัตถุ  และพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ  แหล่งมรดกโลกที่ขึ้นบัญชีแหล่งมรดกโลก  
ตามอนุสัญญาระหว่างประเทศ  พร้อมปริมาณส ารอง  โดยให้พิจารณาอนุญาตในจ านวนเนื้อที่แต่ละค าขอ 
ไม่เกินสิบไร่  และให้มีก าหนดระยะเวลาการอนุญาตคราวละไม่เกินห้าปี 

การอนุญาตดูดทราย  ต้องอยู่ในบริเวณที่จังหวัดมีประกาศก าหนดบริเวณ  (Zoning)  ให้ดูดทราย  
หากมีความจ าเป็นต้องขออนุญาตเพื่อเป็นที่พักทรายและท าทางลงดูดทราย  ให้ยกเว้นความในวรรคแรก  
กรณีต้องอยู่ห่างจากทางหลวงแผ่นดินหรือทางหลวงพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยทางหลวงไม่น้อยกว่า  
ห้าร้อยเมตร 

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

ข้อ 2๔ การอนุญาตเพ่ือขุดดินลูกรัง  หรือดินที่มิใช่การท าเหมืองแร่ตามกฎหมายว่าด้ วยแร่  
และกิจการอันเกี่ยวเนื่องกับการขุดดินลูกรังหรือดิน  ต้องอยู่ห่างจากทางหลวงแผ่นดินหรือทางหลวงพิเศษ
ตามกฎหมายว่าด้วยทางหลวงไม่น้อยกว่าห้าร้อยเมตร  จากจุดกึ่งกลางของทางในระยะที่ใกล้ที่สุด  
โดยวัดในแนวระดับ  รวมทั้งต้องไม่เป็นบริเวณพระราชฐาน  วัด  หรือสถานที่ที่ใช้เพ่ือการประกอบ
ศาสนกิจ  พ้ืนที่ที่อยู่ใกล้โบราณสถาน  แหล่งโบราณคดี  แหล่งประวัติศาสตร์  หรืออุทยานประวัติศาสตร์  
ตามกฎหมายว่าดว้ยโบราณสถาน  โบราณวัตถ ุ ศิลปวัตถ ุ และพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาต ิ แหล่งมรดกโลก 
ที่ขึ้นบัญชีแหล่งมรดกโลกตามอนุสัญญาระหว่างประเทศ  ต้องมีแบบแปลนรายการประกอบแบบแปลน  
ปากบ่อดินจะต้องห่างจากแนวเขตที่ดินของบุคคลอื่นหรือที่สาธารณะเป็นระยะไม่น้อยกว่าสองเท่า  
ของความลึกของบ่อดินที่จะขุด  และต้องมีมาตรการป้องกันการพังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสร้าง   
พร้อมปริมาณส ารอง  โดยให้พิจารณาอนุญาตในจ านวนเนื้อที่แต่ละค าขอไม่เกินสิบไร่  และให้มีก าหนด
ระยะเวลาการอนุญาตคราวละไม่เกินห้าปี 

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

ข้อ 2๕ การอนุญาตเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  การท่องเที่ยวเกษตรวิถีชุมชน  และวนเกษตร  
ให้พิจารณาอนุญาตในแต่ละค าขอจ านวนเนื้อที่ไม่เกินยี่สิบไร่  และให้มีก าหนดระยะเวลาการอนุญาต
คราวละไม่น้อยกว่าห้าปี  แต่ไม่เกินสามสิบปี 
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การอนุญาตตามวรรคหนึ่งต้องปลูกต้นไม้เพ่ือรักษาระบบนิเวศป่าไม้ตามที่กรมก าหนดไม่น้อยกว่า
ร้อยละ  30  ของพื้นที่ที่ได้รับอนุญาต 

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

ข้อ 2๖ การอนุญาตเพ่ือกิจการพลังงานทดแทน  ให้พิจารณาอนุญาตในจ านวนเนื้อที่ 
แต่ละค าขอตามความจ าเป็นแก่การนั้น  เนื้อที่ที่ขอต้องรวมพ้ืนที่ถนนที่จะเข้าสู่พ้ืนที่โครงการด้วย   
และให้มีก าหนดระยะเวลาการอนุญาตคราวละไม่น้อยกว่าห้าปีแต่ไม่เกินสามสิบปี 

ข้อ 2๗ การอนุญาตเพ่ือการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน  ให้พิจารณาอนุญาตในจ านวนเนื้อที่ 
แต่ละค าขอตามความจ าเป็นแก่การนั้น  และให้มีก าหนดระยะเวลาการอนุญาตคราวละไม่น้อยกว่าห้าปี  
แต่ไม่เกินสามสิบปี 

ข้อ ๒๘ การอนุญาตเพ่ือกิจการโทรคมนาคม  ให้พิจารณาอนุญาตในจ านวนเนื้อที่แต่ละค าขอ  
ตามความจ าเป็นแก่การนั้น  และให้มีก าหนดระยะเวลาการอนุญาตคราวละไม่น้อยกว่าห้าปีแต่ไม่เกิน
สามสิบปี 

ข้อ ๒๙ การอนุญาตเพ่ือการเข้าท าประโยชน์อื่น  ที่มีวัตถุประสงค์นอกเหนือจากที่ระเบียบนี้
ก าหนดที่เป็นไปเพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจ  สังคม  สิ่งแวดล้อม  หรือความมั่นคง  โดยความเห็นชอบ
คณะกรรมการ  ให้พิจารณาอนุญาตในจ านวนเนื้อที่แต่ละค าขอตามความจ าเป็นแก่การนั้น  และให้มี
ก าหนดระยะเวลาการอนุญาตคราวละไม่น้อยกว่าห้าปีแต่ไม่เกินสามสิบปี 

ข้อ ๓๐ การอนุญาต  ให้ใช้ตามแบบ  ป.ส.  ๒๓ - ๑  และป.ส.  ๒๓ - ๒  ท้ายระเบียบนี้  
แล้วแต่กรณี  ทั้งนี้  อาจด าเนินการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ 

ข้อ ๓๑ การขออนุญาตในพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตเดิมสิ้นอายุ  ให้ผู้รับอนุญาตเดิมมีสิทธิยื่นค าขอ
ตามข้อ  ๗  ล่วงหน้าภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวันแต่ไม่น้อยกว่าเก้าสิบวัน  ก่อนวันที่
หนังสืออนุญาตสิ้นอายุ  และต้องอยู่ในหลักเกณฑ์ตามข้อ  1๒  ยกเว้นข้อ  ๑๒  (๗)  โดยให้พิจารณา 
ผลการปฏิบัติตามเงื่อนไขของผู้รับอนุญาตรายเดิมว่าที่ผ่านมาได้มีการปฏิบัติตามเงื่อนไขถูกต้องครบถ้วน
หรือไม่  แล้วให้พิจารณาและจัดท าความเห็นเสนออธิบดีเป็นผู้พิจารณาอนุญาตโดยความเห็นชอบ  
คณะกรรมการ 

ข้อ 3๒ การเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเพ่ิมเติมวัตถุประสงค์  ให้ผู้รับอนุญาตยื่นค าขอตามข้อ  ๗  
เพ่ือให้จังหวัดท้องที่หรือหน่วยงานที่อธิบดีก าหนด  สั่งเจ้าหน้าที่ออกไปท าการตรวจสภาพป่าให้ได้ข้อมูล 
ที่เป็นปัจจุบันพร้อมกับตรวจสอบการด าเนินการของผู้รับอนุญาตว่าได้มีการปฏิบัติตามเงื่อนไขถูกต้อง
ครบถ้วนหรือไม่  แล้วให้พิจารณาและจัดท าความเห็นเสนออธิบดีเป็นผู้พิจารณาอนุญาต  โดยความเห็นชอบ
คณะกรรมการ  โดยให้ออกหนังสืออนุญาตฉบับใหม่มีอายุเท่าที่เหลืออยู่ของหนังสืออนุญาตเดิม 

้หนา   ๑๖

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑๑๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   พฤษภาคม   ๒๕๖๕



ข้อ 3๓ การเปลี่ยนผู้รับอนุญาต  ให้ยื่นค าขอตามข้อ  ๗  เพ่ือให้จังหวัดท้องที่หรือหน่วยงาน 
ที่อธิบดีก าหนด  สั่งเจ้าหน้าที่ออกไปท าการตรวจสภาพพ้ืนที่ให้ได้ข้อมูลปัจจุบันพร้อมกับตรวจสอบ  
การด าเนินการของผู้ รับอนุญาตรายเดิมว่าได้มีการปฏิบัติตามเงื่อนไขถูกต้องครบถ้วนหรือไม่    
แล้วให้พิจารณาและจัดท าความเห็นเสนออธิบดีเป็นผู้พิจารณาอนุญาต  โดยความเห็นชอบคณะกรรมการ   
โดยให้ออกหนังสืออนุญาตฉบับใหม่มีอายุเท่าที่เหลืออยู่ของหนังสืออนุญาตเดิม 

ข้อ ๓๔ กรณีผู้รับอนุญาตถึงแก่กรรม  ให้ทายาทโดยธรรมเรียงตามล าดับของผู้รับอนุญาต 
มีสิทธิแจ้งความประสงค์เข้าท าประโยชน์  ภายในก าหนดเก้าสิบวันนับแต่ผู้ รับอนุญาตถึงแก่กรรม   
หากไม่แจ้งความประสงค์ภายในก าหนดโดยไม่มีเหตุอันควร  ให้ถือว่าสละสิทธิ 

ข้อ 3๕ การให้เช่าหรือรับช่วงสิทธิหนังสืออนุญาตตามระเบียบนี้จะกระท ามิได้ 

หมวด  ๔ 
เบ็ดเตลด็ 

 
 

ข้อ 3๖ ค่าธรรมเนียมหนังสืออนุญาต  ค่าภาคหลวง  และค่าบ ารุงป่า  ให้เรียกเก็บตามอัตรา 
ที่ก าหนดไว้โดยกฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ  พ.ศ.  2507   
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

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

ข้อ 3๗ กรณีที่ไม่อนุญาตให้ผู้ยื่นค าขอเข้าท าประโยชน์ตามระเบียบนี้ได้ด้วยเหตุใด ๆ  ก็ดี   
ให้อธิบดีแจ้งเหตุผลให้ผู้ยื่นค าขอทราบโดยไม่ชักช้า  พร้อมแจ้งสิทธิอุทธรณ์ให้ผู้ยื่นค าขอทราบ 

ข้อ ๓๘ หนังสืออนุญาต  ซึ่งได้ออกไว้ก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับให้ใช้ได้ต่อไป  โดยให้ถือว่า
เป็นหนังสืออนุญาตตามระเบียบนี้ 

ข้อ 3๙ บรรดาค าขอที่ได้ยื่นไว้ก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับให้ถือว่าเป็นค าขอตามระเบียบนี้  
โดยให้พิจารณาอนุญาตตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในระเบียบนี้  และกรณีที่ค าขอดังกล่าวมีข้อแตกต่าง 
ไปจากค าขอตามระเบียบนี้  ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับค าขอมีอ านาจสั่งให้แก้ไขเพ่ิมเติมหรือให้ส่งหลักฐาน  
เพิ่มเติมได้ 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  25  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖5 

จตุพร  บุรุษพัฒน ์
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

ประธานกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ 

้หนา   ๑๗

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑๑๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   พฤษภาคม   ๒๕๖๕



ใบรับคำขออนุญาตเข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ 
ตามมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 

(สำหรับส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ) 
           เลขที่รับ..................... 
           วันที่รับ..................... 

ชื่อผู้ยื่นคำขอ........................................................................................................................................... 
เลขประจำตัวประชาชน/เลขประจำตัวผู้เสียภาษ ี 

ใบรับคำขอนี้ ออกไว้เพ่ือเป็นหลักฐานว่า กรมได้รับคำขอไว้เรียบร้อยแล้ว และจะดำเนินการ
พิจารณาต่อไป เมื่อได้รับหลักฐานครบถ้วน โดยท่านได้ยื่นหลักฐานไว้ ดังนี้ 

    1. แบบคำขอ 
    2. รายละเอียดโครงการที่ขอเข้าทำประโยชน์ วัตถุประสงค์ ลักษณะการดำเนินงานของโครงการ 

ผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการ แนวทางการบริหารและการจัดการโครงการรายละเอียดงบประมาณ พร้อมแบบแปลน
แผนผัง และแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน สำหรับการขออนุญาตตามข้อ ๖ (1๐) โครงการที่เสนอต้องเป็นโครงการที่
พัฒนาพ้ืนที่ให้สอดคล้องกับวิถีของชุมชน มุ่งเน้นให้เกิดการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไม้ พร้อมจัดทำแผนการ
กำหนดให้มีพ้ืนที่สีเขียว 

๓. แผนที่แสดงภูมิประเทศ มาตราส่วน ๑:๕๐,๐๐๐ และแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ มาตราส่วน
ตามความเหมาะสม.พร้อมแผนที่สังเขปแสดงบริเวณพ้ืนที่ที่ขอใช้ประโยชน์และพ้ืนที่ข้างเคียงท่ีติดต่อกับพื้นที่ที่ขอ 

๔. หนังสือแสดงว่าเป็นผู้ที่ได้รับมอบอำนาจให้ดำเนินการแทนส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ 
๕. หลักฐานการแจ้งให้สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ป่านั้นตั้งอยู่ทราบ เว้นแต่กรณีการขออนุญาต

ตามข้อ 6 (๒) (๓) (4) (6) (7) (8) (9) (10) (๑๑) (๑๔) และ (๑๕) ให้ใช้เอกสารหลักฐานที่แสดงผลการพิจารณาให้
ความเห็นจากสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีป่านั้นตั้งอยู่ 

๖. กรณีโครงการหรือกิจการที่ เข้าข่ายจะต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม            
ให้แนบสำเนาหนังสือแจ้งผลการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่คณะกรรมการผู้ชำนาญการมีมติ        
ให้ความเห็นชอบ แต่สำหรับโครงการหรือกิจการที่เข้าข่ายจะต้องจัดทำรายการข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมหรือรายงานข้อมูล      
ด้านสิ่งแวดล้อมให้แนบรายงานขอ้มูลดังกล่าวด้วย 

         ๗. กรณ ีพ้ืนที่ขออนุญาตต้องปฏิบัติตามมาตรการที่คณะรัฐมนตรีกำหนดให้แนบผลการพิจารณา
จากคณะรัฐมนตรี   

๘. บันทึกยินยอมแก้ไขปัญหาราษฎร 
๙. กรณีการขออนุญาตในพ้ืนที่ที่ได้รับอนุญาตเดิมสิ้นอายุ ให้แนบผลการปฏิบัติตามเงื่อนไขแนบ

ท้ายหนังสืออนุญาต 
๑๐. หากเป็นพ้ืนที่อนุญาตเดิมของรายอ่ืนที่ยังไม่สิ้นอายุ ต้องมีหนังสือแสดงความยินยอมให้ใช้

พ้ืนที่ของผู้รับอนุญาตเดิม 
1๑. กรณีการขออนุญาตในพ้ืนที่ที่ได้รับอนุญาตเดิมสิ้นอายุ/การเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติม

วัตถุประสงค์ ให้แนบหลักฐานแสดงว่าที่ผ่านมาผู้รับอนุญาตได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (เฉพาะกรณีโครงการที่เข้าข่ายต้องทำรายงาน    
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม) 

 



2 

 

      ๑๒. กรณีการขออนุญาตเพ่ือการทำเหมืองแร่ ให้แนบเอกสารรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมฉบับสมบูรณ์  
                           13. เอกสารหรือหลักฐานอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
             
เจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบหลักฐานแล้ว ปรากฏว่า 

   เอกสารหลักฐานครบถ้วนถูกตอ้ง จำนวน.............................แผ่น 
   เอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน ตามข้อ......................................................... 

ให้ผู้ยื่นคำขอส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม ภายในวันที่........................................................................เวลาทำการ 
ในกรณีท่ีผู้ยื่นคำขอไม่แก้ไขเพ่ิมเติมคำขอหรือไม่ส่งเอกสารหรือหลักฐานเพ่ิมเติมตามที่เจ้าหน้าที่กำหนดให้ดำเนินการ
ตามข้อ ๗ วรรคสี่ 

    ทั้งนี ้ได้แจง้และมอบใบรับคำขอให้ผู้ยื่นคำขอทราบ เพ่ือดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 
 
                                                                  ลงชื่อ.....................................................ผู้ยื่นคำขอ 

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

                                                                  ลงชื่อ.............................................เจ้าหน้าที่ผู้รับคำขอ 
           (.............................................) 
        ................................................หน่วยงานผู้รับคำขอ 
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ป.ส. 20 
คำขออนุญาตเขา้ทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ 

ตามมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
(สำหรับส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ) 

----------------------------------------- 
                                                             เขยีนที่                  
                                                             วันที่             เดือน                             พ.ศ.   
  ส่วนราชการ/หน่วยงานของรัฐ ชื่อ                             
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี           
ต้ังอยู่เลขที่           หมู่ที่               ถนน                              ตำบล/แขวง    
อำเภอ/เขต                                จังหวัด        โดย               
ตำแหนง่                        
ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ลงชื่อในคำขอหน่วยงานตั้งอยู่เลขท่ี       ถนน     
ตำบล                                อำเภอ                                    จังหวัด               
โทรศัพท์                
  ขอยื่นคำขอต่อ                      
ดังมีข้อความต่อไปนี้ 
  ข้อ 1 ส่วนราชการ/หน่วยงานของรัฐ ชื่อ                          
มีความประสงคจ์ะขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ เพ่ือ        
             
มีกำหนดเวลา         ปี ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่า       
ตำบล                               อำเภอ                             จังหวัด     
เนื้อท่ี           ไร่        งาน                ตารางวา โดยมีอาณาเขตดังนี้ 
  ด้านทิศเหนือ        จด                             วัดได้                            เมตร 
  ด้านทิศตะวันออก      จด    วัดได้                            เมตร 
  ด้านทิศใต้        จด    วัดได้                            เมตร 
  ด้านทิศตะวันตก  จด                             วดัได้                            เมตร 

  ข้อ 2 เพ่ือประโยชน์ในการพิจารณาคำขออนุญาต ผู้ยื่นคำขอ หรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมาย จะเป็นผู้นำ
เจ้าหน้าที่ออกไปตรวจสภาพป่าในพ้ืนที่ที่ขอนี้ ตามวัน เวลา ที่เจ้าหน้าที่นัดหมาย และจะเป็นผู้อำนวยความสะดวกแก่
เจ้าหน้าที่ทีอ่อกไปตรวจสภาพป่า 
 

ข้อ 3 เมื่อได้รับอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติแล้ว ส่วนราชการ/หน่วยงานของรัฐ 
ชื่อ                           จะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติ กฎหมายว่าด้วยป่าไม้ 
และตามเงื่อนไขที่แนบท้ายหนังสืออนุญาตให้ถูกต้องทุกประการ และเมื่อมีข้อสงสัยในการปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมาย 
ต้องสอบถามเจ้าหน้าที่ก่อนดำเนินการทุกครั้ง 
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ข้อ 4 พร้อมกับคำขอนี้ ได้แนบเอกสารหรือหลักฐานต่าง ๆ ดังนี้ 
4.1 รายละเอียดโครงการที่ขอเข้าทำประโยชน์ วัตถุประสงค์ ลักษณะการดำเนินงานของ

โครงการ ผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการ แนวทางการบริหารและการจัดการโครงการ รายละเอียดงบประมาณ พร้อม
แบบแปลนแผนผัง และแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน สำหรับการขออนุญาตตามข้อ ๖ (1๐) โครงการที่เสนอต้องเป็น
โครงการที่พัฒนาพ้ืนที่ให้สอดคล้องกับวิถีของชุมชน มุ่งเน้นให้เกิดการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไม้ พร้อมจัดทำ
แผนการกำหนดให้มีพ้ืนทีส่ีเขียว 

4.๒ แผนที่แสดงภูมิประเทศ มาตราส่วน ๑ :๕๐,๐๐๐ และแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ     
มาตราส่วนตามความเหมาะสม พร้อมแผนที่สังเขปแสดงบริเวณพ้ืนที่ที่ขอใช้ประโยชน์และพ้ืนที่ข้างเคียงที่ติดต่อกับ
พ้ืนทีท่ี่ขอ 

4.๓ หนังสือแสดงว่าเป็นผู้ที่ได้รับมอบอำนาจให้ดำเนินการแทนส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ 
4.๔ หลักฐานการแจ้งให้สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ป่านั้นตั้งอยู่ทราบ เว้นแต่กรณีการขอ

อนุญาตตามข้อ 6 (๒) (๓) (4) (6) (7) (8) (9) (10) (๑๑) (๑๔) และ (๑๕) ให้ใช้เอกสารหลักฐานที่แสดงผลการ
พิจารณาให้ความเห็นจากสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ป่านั้นตั้งอยู่ 

๔.๕ กรณีโครงการหรือกิจการที่เข้าข่ายจะต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม    
ให้แนบสำเนาหนังสือแจ้งผลการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่คณะกรรมการผู้ชำนาญการมีมติ        
ให้ความเห็นชอบ แต่สำหรับโครงการหรือกิจการที่เข้าข่ายจะต้องจัดทำรายการข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมหรือรายงานข้อมูล      
ด้านสิ่งแวดล้อมให้แนบรายงานขอ้มูลดังกล่าวด้วย 

๔.๖ กรณีพ้ืนที่ขออนุญาตต้องปฏิบัติตามมาตรการที่คณะรัฐมนตรีกำหนดให้แนบผลการ
พิจารณาจากคณะรัฐมนตรี  

4.๗ บันทึกยินยอมแก้ไขปญัหาราษฎร 
๔.๘ กรณีการขออนุญาตในพ้ืนที่ที่ได้รับอนุญาตเดิมสิ้นอายุการอนุญาต ให้แนบผลการปฏิบัติ

ตามเงื่อนไขแนบท้ายหนังสืออนุญาต 
๔.๙ หากเป็นพ้ืนที่อนุญาตเดิมของรายอื่นที่ยังไม่สิ้นอายุการอนุญาต ต้องมีหนังสือแสดงความ

ยินยอมให้ใช้พ้ืนที่ของผู้รับอนุญาตเดิม 

    ๔.๑๐ กรณีการขออนุญาตในพ้ืนที่ที่ได้รับอนุญาตเดิมสิ้นอายุ/การเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติม
วัตถุประสงค์ ให้แนบหลักฐานแสดงว่าที่ผ่านมาผู้รับอนุญาตได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (เฉพาะกรณีโครงการที่เข้าข่ายต้องทำรายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม) 

๔.1๑ กรณีการขออนุญาตเพ่ือการทำเหมืองแร่ ให้แนบเอกสารรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมฉบับสมบูรณ์  

4.๑2 เอกสารหรือหลักฐานอ่ืน ๆ ได้แก่       
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ทั้งนี้ ขอรับรองว่าผู้ยื่นคำขอเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามระเบียบที่กำหนดไว้ 
 
 

 

  (ลงชื่อ)      ผู้ยื่นคำขอ 
                                                                       (.......................................................) 

 

 

 

(ลงชื่อ).............................................................ผู้รับคำขอ 
         (.......................................................) 
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ใบรับคำขออนุญาตเข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ 

ตามมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
(สำหรบับุคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ซ่ึงไม่ใช่ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ) 

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

ชื่อผู้ยื่นคำขอ........................................................................................................................................... 
เลขประจำตัวประชาชน/เลขประจำตัวผู้เสียภาษ ี 

ใบรับคำขอนี้ ออกไว้เพ่ือเป็นหลักฐานว่า กรมได้รับคำขอไว้เรียบร้อยแล้ว และจะดำเนินการ
พิจารณาต่อไป เมื่อได้รับหลักฐานครบถ้วน โดยท่านได้ยื่นหลักฐานไว้ ดังนี้ 

    1. แบบคำขอ                                       
2. บัตรประชาชนกรณมีีบุคคลมายื่นคำขอด้วยตนเองหรือผู้แทนนิติบุคคลที่เป็นผู้ยื่นคำขอ 
3. สำเนาหลักฐานการจดทะเบียนนิติบุคคล และหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล 
๔. แผนที่แสดงภูมิประเทศ มาตราส่วน ๑:๕๐,๐๐๐ และแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ มาตราส่วน

ตามความเหมาะสม พร้อมแผนที่สังเขปแสดงบริเวณพ้ืนที่ที่ขออนุญาตและพ้ืนที่ข้างเคียงทีต่ิดต่อกับพ้ืนทีท่ี่ขอ 
                           ๕. รายละเอียดโครงการที่ขอเข้าทำประโยชน์ วัตถุประสงค์ ลักษณะการดำเนินงานของโครงการ 
ผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการ ผลตอบแทนโครงการ ระยะเวลาคืนทุน แนวทางการบริหารและการจัดการโครงการ 
พร้อมแบบแปลนแผนผัง และแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน สำหรับการขออนุญาตตามข้อ ๖ (1๐) โครงการที่เสนอต้อง
เป็นโครงการที่พัฒนาพ้ืนที่ให้สอดคล้องกับวิถีของชุมชน มุ่งเน้นให้เกิดการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไม้ พร้อม
จัดทำแผนการกำหนดให้มีพ้ืนที่สีเขียว 

๖. เอกสารหลักฐานที่แสดงผลการพิจารณาให้ความเห็นจากสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      
ที่ป่านั้นตั้งอยู่ ยกเว้นการขออนุญาตตามข้อ ๖ (5) ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ป่านั้น
ตั้งอยู่ทราบ 

๗. กรณีโครงการหรือกิจการที่เข้าข่ายจะต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม      
ให้แนบสำเนาหนังสือแจ้งผลการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่คณะกรรมการผู้ชำนาญการ      
มีมตใิห้ความเห็นชอบ  

        ๘. กรณีพ้ืนที่ขออนุญาตต้องปฏิบัติตามมาตรการที่คณะรัฐมนตรีกำหนดให้แนบผลการพิจารณา
จากคณะรัฐมนตรี  

๙. กรณีการขออนุญาตเพ่ือการทำเหมืองแร่ ให้แนบเอกสารรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมฉบับสมบูรณ์  

๑๐. กรณีการขออนุญาตเพ่ือกิจการอันเกี่ยวเนื่องกับการทำเหมืองแร่ และสร้างทางขนแร่           
ออกจากเขตพ้ืนที่ประทานบัตร ให้แนบหนังสือรับรองจากเจา้พนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจำท้องที ่

๑๑. กรณีการอนุญาตเพ่ือทำการ ขุด เกบ็ ซ่ึงกรวด ทราย และกิจการอันเกี่ยวเนื่องกับการขุดเก็บ 
ซ่ึงกรวด ทราย ให้แนบประกาศจังหวัดที่กำหนดบริเวณ (Zoning) ให้ดูดทรายได ้

๑๒. กรณีการขออนุญาตในพ้ืนที่ที่ได้รับอนุญาตเดิมสิ้นอายุ  ให้แนบผลการปฏิบัติตามเงื่อนไข
แนบท้ายหนังสืออนุญาต 
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1๓ . กรณีการขออนุญาตในพ้ืนที่ที่ได้รับอนุญาตเดิมสิ้นอายุ/การเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติม

วัตถุประสงค์ ให้แนบหลักฐานแสดงว่าที่ผ่านมาผู้รับอนุญาตได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (เฉพาะกรณีโครงการที่เข้าข่ายต้องทำรายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม) 

๑๔. หากเป็นพ้ืนที่อนุญาตเดิมของรายอ่ืนที่ยังไม่สิ้นอายุ ต้องมีหนังสือแสดงความยินยอมให้ใช้
พ้ืนทีข่องผู้รับอนุญาตเดิม 

๑๕. กรณีมีการมอบอำนาจ ให้แนบหนังสือมอบอำนาจพร้อมเอกสารประกอบ ผู้มอบอำนาจต้อง
สำเนาเอกสารและรับรองสำเนามาให้พร้อม  

๑๖. บันทึกยินยอมแก้ไขปัญหาราษฎร 
๑๗. เอกสารหรือหลักฐานอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

             
เจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบหลักฐานแล้ว ปรากฏว่า 

   เอกสารหลักฐานครบถ้วนถูกต้อง จำนวน.............................แผ่น 
   เอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน ตามข้อ......................................................... 

ให้ผู้ยื่นคำขอส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม ภายในวันที่........................................................................เวลาทำการ 
ในกรณีท่ีผู้ยื่นคำขอไม่แก้ไขเพ่ิมเติมคำขอหรือไม่ส่งเอกสารหรือหลักฐานเพ่ิมเติมตามที่เจ้าหน้าที่กำหนดให้ดำเนินการ
ตามข้อ ๗ วรรคสาม  

   ทั้งนี้ ได้แจ้งและมอบใบรับคำขอให้ผู้ยื่นคำขออนุญาตทราบ เพ่ือดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 
                                                                  ลงชื่อ.....................................................ผู้ยื่นคำขอ 

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

                                                                  ลงชื่อ.............................................เจ้าหน้าที่ผู้รับคำขอ 
           (.............................................) 
        ................................................หน่วยงานผู้รับคำขอ 
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ป.ส. 21 
คำขออนุญาตเข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ 

ตามมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
(สำหรับบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ซ่ึงไม่ใช่ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ) 

---------------------------------------------- 
             เขียนที ่               
                                                                           วันที่         เดือน             พ.ศ.    
  ข้าพเจ้า                                                อายุ                      ปี  
เลขประจำตัวประชาชน/เลขประจำตัวผู้เสียภาษี    สัญชาติ             
อาชีพ                        มีภมูิลำเนาอยู่บ้านเลขท่ี          หมู่ที ่         ซอย      ถนน            ตำบล/
แขวง                  อำเภอ/เขต                จังหวัด            
โทรศัพท ์                           
เป็นผู้มีอำนาจลงชื่อแทนนิติบุคคล ชื่อ                              
ตั้งอยู่ที ่                                   
                                   
มีเอกสารแสดงฐานะการเป็นนิติบุคคลและเป็นผู้มีอำนาจลงชื่อแทนนิติบุคคลตามที่แนบท้ายคำขอ  
 ขอยื่นคำขอต่อ                                          
ดังมีข้อความต่อไปนี้          
  ข้อ 1 ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะขออนุญาตเข้าทำประโยชน์เพื่อ                         
                                   
กำหนดเวลา          ปี ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่า                                 
                                  
ตำบล                 อำเภอ                                 จังหวัด                           
เนื้อที ่           ไร่           งาน                ตารางวา  โดยมีอาณาเขตดังนี้ 
 
  ด้านทิศเหนือ     จด                             วัดได้                             เมตร 
  ด้านทิศตะวันออก      จด    วัดได้                              เมตร 
  ด้านทิศใต้        จด                             วัดได้                             เมตร 
  ด้านทิศตะวันตก     จด                             วัดได้                             เมตร 

  ข้อ 2 ในการยื่นคำขอนี้ ข้าพเจ้ารับรองจะเป็นผู้นำหรือมอบให้ผู้แทนเป็นผู้นำเจ้าหน้าที่ออกไปตรวจ
สภาพป่าในพ้ืนที่ที่ขอนี้ ตามวัน เวลา ที่เจ้าหน้าที่นัดหมาย  

ข้อ 3 เมื่อข้าพเจ้าได้รับอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติแล้ว ข้าพเจ้ารับรอง
จะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติ กฎหมายว่าด้วยป่าไม้ และตามเงื่อนไขที่แนบท้ายหนังสืออนุญาตให้
ถูกต้องทุกประการ และเมื่อมีข้อสงสัยในการปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมาย ต้องสอบถามเจ้าหน้าที่ก่อนดำเนินการ 
ทุกครั้ง 
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ข้อ 4 เพ่ือเป็นหลักฐานในการขออนุญาต ข้าพเจ้าได้วางเงินมัดจำ หรือได้ส่งมอบหนังสือค้ำประกันของ

ธนาคารที่เชื่อถือได้พร้อมคำขอนี้ ตามจำนวนเนื้อที่ที่ขออนุญาต ในอัตราเท่ากับอัตราค่าธรรมเนียมหนังสืออนุญาต
ตามกฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติ ไร่ละ              บาท รวมเป็นเงิน จำนวน            บาท (                     ) 
ไว้แล้วในวันยื่นคำขอนี้ ตามใบเสร็จรับเงิน ฉบับที ่      เล่มที่       ลงวันที ่           เดือน             พ.ศ.    
(หนังสือค้ำประกันของธนาคารนั้น ให้ทำตามแบบที่ธนาคารกำหนดและกรมเห็นชอบด้วย) 

  ข้อ 5 เมื่ออธิบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ ได้ออกหนังสืออนุญาตให้ข้าพเจ้าแล้ว ข้าพเจ้า
ยินยอมให้นำเงินมัดจำที่ได้วางไว้ ตามข้อ 4 มาหักกลบลบหนี้กับค่าธรรมเนียมหนังสืออนุญาตนั้นได้ทันที และเมื่อหัก
กลบลบหนี้กันแล้ว หากเงินมัดจำยังขาดเท่าใด ข้าพเจ้าจะนำมาชำระเพ่ิมจนครบถ้วนให้เสร็จสิ้นภายในกำหนด 30 วัน 
นับจากวันที่เจ้าหน้าที่ได้แจ้งจำนวนเงินที่จะต้องชำระให้ข้าพเจ้าทราบ เพ่ือรับมอบหนังสืออนุญาต มิฉะนั้น ให้ถือว่า
ข้าพเจ้าสละสิทธิ์ในการขอเข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติตามที่ยื่นคำขอไว้ กับทั้งสละสิทธิ์ 
ที่จะขอรับเงินมัดจำที่วางไว้คืนด้วย 

  ข้อ 6 เงินมัดจำตามข้อ 4 ไม่เป็นข้อผูกพันว่า ข้าพเจ้าจะต้องได้รับอนุญาต หากข้าพเจ้าไม่ได้รับ
อนุญาตตามที่ขอ หรือกรณีมีเงินมัดจำเหลือจ่ายหลังจากที่หักกลบลบหนี้แล้ว ข้าพเจ้าจะขอรับเงินมัดจำคืนตาม
จำนวนที่ได้วางไว้เต็มจำนวนหรือเฉพาะจำนวนที่เหลือจ่ายดังกล่าวแล้วแต่กรณี โดยไม่คิดดอกเบี้ยหรือผลประโยชน์
อ่ืนใดทั้งสิ้น 

  ข้อ 7 พร้อมกับคำขอนี้ ได้แนบเอกสารหรือหลักฐานต่าง ๆ ดังนี้ 
7.1 บัตรประชาชนกรณีมีบุคคลมายื่นคำขอด้วยตนเองหรือผู้แทนนิติบุคคลที่เป็นผู้ยื่นคำขอ 
7.2 สำเนาหลักฐานการจดทะเบียนนิติบุคคล และหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล 
7.๓ แผนที่แสดงภูมิประเทศ มาตราส่วน ๑ :๕๐,๐๐๐ และแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ    

มาตราส่วนตามความเหมาะสม พร้อมแผนที่สังเขปแสดงบริเวณพ้ืนที่ที่ขออนุญาตและพ้ืนที่ข้างเคียงที่ติดต่อกับพ้ืนที่  
ที่ขอ 

7.๔ รายละเอียดโครงการที่ขอเข้าทำประโยชน์ วัตถุประสงค์ ลักษณะการดำเนินงานของ
โครงการ ผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการ ผลตอบแทนโครงการ ระยะเวลาคืนทุน แนวทางการบริหารและการจัดการ
โครงการ พร้อมแบบแปลนแผนผัง และแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน สำหรับการขออนุญาตตามข้อ ๖ (1๐) โครงการที่
เสนอต้องเป็นโครงการที่พัฒนาพ้ืนที่ให้สอดคล้องกับวิถีของชุมชน มุ่งเน้นให้เกิดการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไม้ 
พร้อมจัดทำแผนการกำหนดให้มีพ้ืนที่สีเขียว 

7.๕ เอกสารหลักฐานที่แสดงผลการพิจารณาให้ความเห็นจากสภาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่ป่านั้นตั้งอยู่ ยกเว้นการขออนุญาตตามข้อ ๖ (5) ให้กรมป่าไม้แจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ โดยให้ผู้ว่า
ราชการจังหวัดแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีป่านั้นตั้งอยู่ทราบ 

7.๖ กรณีโครงการหรือกิจการที่เข้าข่ายจะต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม       
ให้แนบสำเนาหนังสือแจ้งผลการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่คณะกรรมการผู้ชำนาญการมีมติ         
ให้ความเห็นชอบ  

๗.๗ กรณีพ้ืนที่ขออนุญาตต้องปฏิบัติตามมาตรการที่คณะรัฐมนตรีกำหนดให้แนบผลการ
พิจารณาจากคณะรัฐมนตรี  
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๗.๘ กรณีการขออนุญาตเพ่ือการทำเหมืองแร่ ให้แนบเอกสารรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมฉบับสมบูรณ์  

7.๙ กรณีการขออนุญาตเพ่ือกิจการอันเกี่ยวเนื่องกบัการทำเหมืองแร่ และสร้างทางขนแร่ออก
จากเขตพ้ืนที่ประทานบัตร ให้แนบหนังสือรับรองจากเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจำท้องที่ 

7.๑๐ กรณีการอนุญาตเพ่ือทำการ ขุด เก็บ ซึ่งกรวด ทราย และกิจการอันเกี่ยวเนื่องกับการ 
ขุดเก็บ ซึ่งกรวด ทราย ให้แนบประกาศจังหวัดที่กำหนดบริเวณ (Zoning) ให้ดูดทรายได ้

7.1๑ กรณีมีการมอบอำนาจ ให้แนบหนังสือมอบอำนาจพร้อมเอกสารประกอบผู้มอบอำนาจ
ต้องสำเนาเอกสารและรับรองสำเนามาให้พร้อม 

๗.๑๒ กรณีการขออนุญาตในพ้ืนที่ที่ได้รับอนุญาตเดิมสิ้นอายุ  ให้แนบผลการปฏิบัติตาม
เงือ่นไขแนบท้ายหนังสืออนุญาต 

    7.1๓ กรณีการขออนุญาตในพ้ืนที่ที่ได้รับอนุญาตเดิมสิ้นอายุ/การเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติม
วัตถุประสงค์ ให้แนบหลักฐานแสดงว่าที่ผ่านมาผู้รับอนุญาตได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (เฉพาะกรณีโครงการที่เข้าข่ายต้องทำรายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม) 

๗.1๔ หากเป็นพ้ืนที่อนุญาตเดิมของรายอื่นที่ยังไม่สิ้นอายุ ต้องมีหนังสือแสดงความยินยอมให้
ใช้พื้นที่ของผู้รับอนุญาตเดิม 

๗.๑๕ บันทึกยินยอมแก้ไขปัญหาราษฎร 
7.1๖ เอกสารหรอืหลักฐานอ่ืน ๆ ได้แก่      

ทั้งนี้ ขอรับรองว่าผู้ยื่นคำขอเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามระเบียบที่
กำหนดไว้ 
 

                   (ลงชื่อ)                                        ผู้ยื่นคำขอ 
(...............................................) 

 
 

 
 
 

(ลงชื่อ)..................................................ผู้รับคำขอ 
(...............................................) 
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ป.ส. 22 
รายงานการตรวจสภาพป่าที่มีผู้ขออนุญาตเข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขต 

ป่าสงวนแห่งชาติ ตามมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
------------------------------------------ 

 
1. ชื่อผู้ขอ (ถ้าผู้ขอเป็นส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ ให้ระบุชื่อส่วนราชการหรือหน่วยงานของ

รัฐนั้น ถ้าผู้ขอเป็นบุคคลให้ระบุชื่อ       อายุ     ปี สัญชาติ                   
อาชีพ                           มีภูมิลำเนาอยู่บ้านเลขที ่                     ซอย                                         
ถนน                  หมู่ที ่            ตำบล/แขวง                     อำเภอ/เขต          จังหวัด                   )        

2. วัน เดือน ปี ที่ทำการตรวจสภาพป่า (ให้ระบุวัน เดือน ปี ที่เข้าทำการตรวจสภาพป่า และวัน เดือน 
ปี ที่ตรวจสภาพป่าเสร็จสิ้น) 

  3. ชื่อป่า (ให้ระบุว่าพ้ืนที่ที่ขออยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ กำหนดโดยกฎกระทรวง หรือตามกฎหมายใด 
ให้คัดสำเนาพร้อมทั้งแผนที่ท้ายกฎกระทรวง ประกอบรายงานด้วย) 

  4. ที่ตั้งของพื้นที่ ให้ระบุว่าตั้งอยู่ในหมู่ที่ ตำบล อำเภอ และจังหวัดใด พร้อมกับระบุค่าพิกัดด้วยเครื่อง 
GPS (WGS 84) แสดงบริเวณท่ีขออนุญาตทุกด้านในแผนที่แสดงภูมิประเทศ มาตราส่วน ๑:๕๐,๐๐๐ แผนที่ภาพถ่าย
ทางอากาศ (ออร์โธสี) มาตราส่วนตามความเหมาะสม หรือแผนที่มาตราส่วนที่เหมาะสมให้เห็นได้ชัดเจน ระบุ
หมายเลขระวาง รวมทั้งแสดงจุดที่ตั้งและพ้ืนที่ข้างเคียงในแผนที่ท้ายกฎกระทรวงที่กำหนดป่านั้นให้เป็นป่าสงวน
แห่งชาติ, แผนที่แสดงการจำแนกเขตการใช้ประโยชน์ทรัพยากรและที่ดินป่าไม้, แผนที่แสดงชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ และถ้า
เป็นป่าชายเลนให้แสดงในแผนที่การจำแนกเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินในพ้ืนที่ป่าชายเลนด้วย พร้อมแนบไฟล์ดิจิทัลแผนที่
ทุกประเภทพร้อมภาพถ่ายมาด้วย) 

  5. เนื้อที ่(ให้ระบุเป็นไร่ งาน และตารางวา) 

  6. อาณาเขตและเขตติดต่อพื้นที่ที่ขอ (ให้แสดงอาณาเขต และเขตติดต่อไว้ทุกด้านให้ชัดเจนว่าทิศไหน
จดอะไร เช่น ภูเขา ลำห้วย หรือติดต่อกับอะไร มีความกว้าง ยาว ด้านละเท่าใด และแสดงด้วยว่าพ้ืนที่ข้างเคียงมีผู้ใดเป็น
เจ้าของหรือผู้ครอบครองและเป็นที่ของรัฐประเภทใด เช่น ให้เช่าหรือละทิ้ง มีสภาพป่าอย่างใด) 

  7. ลักษณะภูมิประเทศ (ให้ระบุว่าเป็นที่ราบ เนินเขา ภูเขาหรือที่ราบลุ่ม มีความลาดชัน และสูงจาก
ระดับทะเลประมาณเท่าใด มีชนิดดินและหินเป็นประเภทใด มีลำห้วยอะไรไหลผ่านและมีน้ำไหลตลอดปีหรือไม่ ถ้ามี    
ไหลลงสู่ลำน้ำที่สำคัญอะไรบ้าง และเป็นระยะทางประมาณเท่าใด อยู่ในพ้ืนที่ลุ่มน้ำตามมติคณะรัฐมนตรีและชั้นคุณภาพใด 
และให้ทำการถ่ายภาพสีแสดงสภาพพ้ืนที่ที่ทำการตรวจสภาพป่าโดยถ่ายตรงกลางแปลง และกระจายออกไปทั้ง      
8 ทิศ ไม่น้อยกว่า 9 ภาพ ประกอบรายงานด้วย) 
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8. ชนิดของป่าและสภาพป่า (ให้ระบุว่าเป็นป่าชนิดใด มีสภาพอย่างไร ถ้าเสื่อมโทรมให้ระบุด้วยว่า
เนื่องจากเหตุใด มีไม้ที่มีลักษณะสมบูรณ์เหลืออยู่มากน้อยเพียงใด และป่านั้นยากที่จะกลับฟ้ืนคืนดีได้ตามธรรมชาติ
หรือไม)่  

                8.1 ระบุชนิด/ประเภทป่า (โปรดกาเครื่องหมาย √) 
o ป่าบก ประเภทป่า........................... 
o ป่าชายเลน 
o ป่าชายหาด 
o ป่าพรุ 
o ป่าอ่ืนๆ ระบุ.................................... 

     8.2 ระบุสภาพความเสื่อมโทรมของพ้ืนที่ป่าตามข้อ 8.1 (มีสภาพป่าอย่างไร ถ้าเสื่อมโทรมให้
ระบุด้วยว่าเนื่องจากเหตุใด มีไม้ที่มีลักษณะสมบูรณ์เหลืออยู่มากน้อยเพียงใด และป่านั้นยากที่จะกลับฟื้นคืนดีได้ตาม
ธรรมชาติหรือไม ่

  9. พันธุ์ไม้ที่ขึ้นอยู่ (ให้ระบุว่าการแพร่พันธุ์เป็นไปตามธรรมชาติหรือไม่ ดีเลวอย่างไร ชนิดของ    
พันธุ์ไม้ที่สำคัญและไม่สำคัญมีปริมาณมากน้อยเพียงใด ให้ทำการสำรวจทั่วทั้งพ้ืนที่ที่ขออนุญาต หรือให้ทำการสำรวจ
โดยวิธีทำแปลงตัวอย่าง แบบ Line Plot ให้กระจายทั่วทั้งพ้ืนที่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของพ้ืนที่ที่ขอ แล้วจัดทำบัญชี
แสดงชนิดและขนาดของไม้หวงห้ามที่มีขนาดความโตตั้งแต่ 50 เซนติเมตรขึ้นไป วัดโดยรอบลำต้นตรงที่สูง 130 
เซนติเมตร  

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

  10. สิ่งแวดล้อมข้างเคียง (ให้ระบุว่าอยู่ห่างจากหมู่บ้าน วัด สำนักสงฆ์ ถนน ฯลฯ เป็นระยะทาง
ประมาณเท่าใด) 

  11. หลักเกณฑ์ด้านพื้นที ่ 
 อยู่  ไม่อยู่ พ้ืนที่ป่าซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการใช้ศึกษาคน้คว้าทางวิชาการป่าไม้ 
 อยู่  ไม่อยู่ พ้ืนที่ที่ประกาศให้เป็นพ้ืนที่ชุ่มน้ำระดับนานาชาติ ระดับชาติ ระดับท้องถิ่น และ

พ้ืนที่ชุ่มน้ำที่มคีวามสำคัญระหว่างประเทศ หรือพ้ืนที่แกนกลาง (Core Area) ของพ้ืนที่สงวนชีวมณฑล 
 อยู่  ไม่อยู่ พ้ืนที่ป่าชายเลนอนุรักษ์ พ้ืนที่คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ้ืนที่   

ที่จะใช้มาตรการในการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่ง รวมทั้งไม่อยู่ในพ้ืนที่ที่เป็นระบบนิเวศและทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่มีความสำคัญและมีความ
โดดเด่นควรแก่การอนุรักษ ์
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 อยู่  ไม่อยู่ พ้ืนที่อุทยานแห่งชาติหรือวนอุทยานหรือสวนพฤกษศาสตร์หรือสวนรุกขชาติ         
ตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ หรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่าหรือพ้ืนที่เตรียมการกำหนด
เป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่าตามกฎหมายว่าด้วยสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า 

 อยู่  ไม่อยู่ พ้ืนที่ป่าชุมชนตามกฎหมายว่าด้วยป่าชุมชน 
 อยู่  ไม่อยู่ พ้ืนที่แหล่งซากดึกดำบรรพ์ที่ขึ้นทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครอง

ซากดึกดำบรรพ์ 
 ขัด  ไม่ขัด มาตรการที่กำหนดในเขตพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมตามกฎกระทรวงหรือ

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

  12. อันตรายที่มีต่อป่านี้ (ให้ระบุภัยจากธรรมชาติ เช่น สัตว์ แมลง หรือจากการกระทำของมนุษย์        
มีมากน้อยเพียงใดหรือไม่ หากอนุญาตแล้วจะมีผลในทางระงับยับยั้งภัยที่จะเกิดขึ้นได้บ้างหรือไม่ มากน้อยเพียงใด)  

  13. การใช้ประโยชน์ในพื้นที่ (ให้ระบุว่าบริเวณใกล้เคียงหรือแห่งเดียวกับที่ขอนี้ เคยมีการประกาศ
หรืออนุญาตหรืออนุมัติให้ผู้ใดทำการใด เมื่อวัน เดือน ปีใด เป็นพ้ืนที่ปลูกสร้างสวนป่าของรัฐหรือไม่ เป็นเขตแหล่งแร่
เพ่ือการทำเหมืองตามกฎหมายว่าด้วยแร่หรือไม่ ถ้าเคยมีการอนุญาตและการอนุญาตนั้นยังมีอายุอยู่ ให้ระบุว่า มีอยู่    
กี่รายและหมดอายุเมื่อใด ให้แสดงไว้ในแผนที่ตามข้อ 4 ด้วย) 

  14. การสำรวจพื้นที่ขอประทานบัตรทับพื้นที่ป่าไม้ (หากเป็นการขออนุญาตเพ่ือวัตถุประสงค์อ่ืน      
ให้ข้ามไปข้อ 1๕ แต่ถ้าเป็นการขออนุญาตเพ่ือการทำเหมืองแร่ ให้ระบุคำขอประทานบัตร หรือประทานบัตรตามทีฝ่่ายเจ้า
พนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจำท้องที่แจ้งมา พร้อมกับระบุชนิดของแร่ วิธีการทำเหมืองแร่ มีปริมาณแร่เท่าใด      
คิดเป็นมูลค่าเท่าใด หากมีการทำเหมืองแร่ออกมาจะทำให้รัฐได้ค่าภาคหลวงแร่เท่าใด จะใช้เส้นทางใดในการดำเนิน
กิจการและจำเป็นต้องก่อสร้างเส้นทางขึ้นใหม่หรือไม่ มีไม้หวงห้าม ตามข้อ 8 จำนวนกี่ต้น ปริมาตรกี่ลูกบาศก์เมตร    
คิดเป็นค่าภาคหลวงไม้ได้เท่าใด โดยให้ทำการสำรวจทั่วทั้งพ้ืนที่ที่ขออนุญาต และหากจำเป็นต้องกันพ้ืนที่บริเวณที่ยังคง
มีต้นไม้ขึ้นอยู่หนาแน่น ให้ระบุในแผนที่คำขอประทานบัตรและแผนที่แสดงจุดที่ตั้งให้ชัดเจนด้วยว่า ส่วนที่กันออกมีเนื้อที่
เท่าใด พร้อมทัง้รายงานผลว่าที่ผ่านมามีเรื่องร้องเรียนเกิดขึ้นหรือไม่) 

  15. ความเห็นของผู้ตรวจสภาพป่า (ให้พิจารณาว่า ถ้าอนุญาตเข้าทำประโยชน์แล้ว จะได้รับประโยชน์
อย่างไรบ้าง และป่าไม้จะได้รับความเสียหายมากน้อยเพียงใด หรือจะได้ประโยชน์แก่ป่าไม้เพ่ิมขึ้นอย่างไร เป็นไปตามระเบียบ
กรมป่าไม้ที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาตใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ กฎหมาย หรือมติคณะรัฐมนตรีหรือไม่ พร้อมกับ
แนบภาพถ่ายสีแสดงพ้ืนที่ที่ทำการสำรวจ โดยถ่ายตรงกลางแปลงและกระจายออกไปทั้ง 8 ทิศ ไม่น้อยกว่า 9 ภาพประกอบ
ด้วย) 
 
     (ลงชื่อ)      ผู้นำตรวจสภาพป่า 
     ตำแหน่ง          
 
     (ลงชื่อ)     ผู้ตรวจสภาพป่า  
     ตำแหน่ง      
  

(ลงชื่อ)     ผู้ตรวจสภาพป่า  
     ตำแหน่ง      
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๑๖. ความเห็นผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที่ / ผู้อำนวยการสำนักงาน
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งท้องท่ี 

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

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

 

           (ลงชื่อ)................................................................. 
       (.............................................................) 
 ตำแหน่ง............................................................ 

 

๑๗. ความเห็นผู้ว่าราชการจังหวัด 

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

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

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

 

           (ลงชื่อ)................................................................. 
       (.............................................................) 
 ตำแหน่ง............................................................ 
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ป.ส. ๒๒ - ๑ 
รายงานการตรวจสภาพป่าที่ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ได้รับการผ่อนผันตามมติคณะรัฐมนตรี         

เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ และมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 
----------------- 

๑. ชื่อหน่วยงานผู้ขอ                                            

    สร้างเม่ือ (ปีที่ก่อสร้าง) 
 
๒. วัน เดือน ปี ท่ีทำการตรวจสภาพป่า   
 
๓. ชื่อป่า (อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่า....................................) 
 

  ๔. ที่ตั้งของพื้นที ่(ตั้งอยู่ในตำบล.... อำเภอ......... และจังหวัด............)  
                พร้อมแนบ 1) แผนที่แสดงภูมิประเทศ มาตราส่วน ๑:๕๐,๐๐๐ และแผนที่ภาพดาวเทียม 

(Google Earth) พร้อมระบุค่าพิกัด UTM พร้อมแผนผังแสดงบริเวณพ้ืนที่ที่ขอใช้ประโยชน์  
                   ๒) แผนที่แสดงการจำแนกเขตการใช้ประโยชน์ทรัพยากรและที่ดินป่าไม ้(แผนที่ Zoning)  
                 ๓) แผนที่แสดงชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ(แผนที่ลุ่มน้ำ)  

 ๔) แผนที่การจำแนกเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินในพ้ืนที่ป่าชายเลน (กรณีพ้ืนที่ ขอ
อนุญาตอยู่ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง) 

                      ๕) shape file รูปแปลงพ้ืนที่ที่ขออนุญาต พร้อมตารางค่าพิกัด (Excel) ในรูปแบบ
ไฟล์ดิจิทัล 

๕. เนื้อที ่(......... ไร่ ............... งาน ............ ตารางวา) 
 

  6. อาณาเขตและเขตติดต่อพื้นที่ที่ขอ (ให้แสดงอาณาเขตและเขตติดต่อไว้ทุกด้านให้ชัดเจนว่าทิศ
ไหนจดอะไร เช่น ภูเขา ลำห้วย หรือติดต่อกับอะไร มีความกว้าง ยาว ด้านละเท่าใด) 
 

 ๗. หลักเกณฑ์ด้านพื้นที ่ 
 อยู่  ไม่อยู่ พ้ืนที่ป่าซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการใช้ศึกษาค้นคว้าทางวิชาการป่าไม ้
 อยู่  ไม่อยู่ พ้ืนที่ที่ประกาศให้เป็นพ้ืนที่ชุ่มน้ำระดับนานาชาติ ระดับชาติ ระดับท้องถิ่น และ

พ้ืนที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระหว่างประเทศ หรือพ้ืนที่แกนกลาง (Core Area) ของพ้ืนที่สงวนชีวมณฑล 
 อยู่  ไม่อยู่ พ้ืนที่ป่าชายเลนอนุรักษ์ พ้ืนที่คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ้ืนที่ที่

จะใช้มาตรการในการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่ง รวมทั้งไม่อยู่ในพ้ืนที่ที่เป็นระบบนิเวศและทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่มีความสำคัญและมีความ
โดดเด่นควรแก่การอนุรักษ ์

 อยู่  ไม่อยู่ พ้ืนที่อุทยานแห่งชาติหรือวนอุทยานหรือสวนพฤกษศาสตร์หรือสวนรุกขชาติ         
ตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ หรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่าหรือพ้ืนที่เตรียมการกำหนด
เป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่าตามกฎหมายว่าด้วยสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า 
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 อยู่  ไม่อยู่ พ้ืนทีป่่าชุมชนตามกฎหมายว่าด้วยป่าชุมชน 
 อยู่   ไม่อยู่  พ้ืนที่แหล่งซากดึกดำบรรพ์ที่ขึ้นทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครอง         

ซากดึกดำบรรพ์ 

 ขัด  ไม่ขัด มาตรการที่กำหนดในเขตพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมตามกฎกระทรวงหรือ
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

  8. ความเห็นผู้ตรวจสภาพป่า เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาตใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่     
ป่าสงวนแห่งชาติ กฎหมาย หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้อง  
 
 
 

(ลงชื่อ)..........................................ผู้นำตรวจสภาพป่า 
       (...........................................) 
 ตำแหน่ง................................................ 
 

 

(ลงชื่อ)...........................................ผู้ตรวจสภาพป่า 
       (...........................................) 
 ตำแหน่ง................................................ 

 

(ลงชื่อ)...........................................ผู้ตรวจสภาพป่า 
       (...........................................) 
 ตำแหน่ง................................................ 
 
 

๙. ความเห็นผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องท่ี / ผู้อำนวยการสำนักงาน
ทรพัยากรทางทะเลและชายฝั่งท้องท่ี 

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

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

 

           (ลงชื่อ)................................................................. 
       (.............................................................) 
 ตำแหน่ง............................................................ 
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ป.ส. 23 – 1 

 

 

หนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ 
------------------------------------ 

เล่มที่        ที่ทำการ     
ฉบับที่       วันที ่        เดือน                  พ.ศ.   
 
 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 ซึ่งแก้ไข
เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2559 อธิบดีกรมป่าไม้ โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เมื่อวันที่    
เดือน                        พ.ศ.    
 
  อนุญาตให้                                            อายุ  ปี สัญชาติ     
มีภูมิลำเนาอยู่บ้านเลขท่ี               หมู่ที ่          ซอย   ถนน               
ตำบล/แขวง                       อำเภอ/เขต                                 จังหวัด                 
เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่า                   
                        
ในท้องที่ตำบล                             อำเภอ                         จังหวัด               
เพ่ือ                        
เนื้อที ่          ไร่        งาน           ตารางวา ตั้งแต่วันที่             เดือน                      พ.ศ.           
จนถึงวันที ่          เดือน                      พ.ศ.  ตามแผนที่พร้อมบัญชีระบุค่าพิกัดแนบท้ายหนังสือ
อนุญาตนี้ โดยมีอาณาเขตดังต่อไปนี้ 
 
  ด้านทิศเหนือ      จด                             วดัได้                               เมตร 
  ด้านทิศตะวันออก      จด    .วัดได้                                เมตร 
  ด้านทิศใต้        จด                             วดัได้                               เมตร 
  ด้านทิศตะวันตก   จด                             วดัได้                               เมตร 

ผู้รับอนุญาตจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติ กฎหมายว่าด้วยป่าไม้  และตาม
เงื่อนไขแนบท้ายหนังสืออนุญาตนี้ 

 

      (ลงชื่อ)     ผู้อนุญาต 
             (     ) 
             ตำแหน่ง      
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ป.ส. 23 – 2 
 

 
 
 
 

หนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ 
-------------------------- 

เล่มที่        ที่ทำการ     
ฉบับที่       วันที ่        เดือน                  พ.ศ.   
 
 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 ซึ่งแก้ไข
เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2559 ประกอบมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
การบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558 อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เมื่อวันที่    เดือน         พ.ศ.     

 
  อนุญาตให้                                            อายุ  ปี สัญชาติ    
มีภูมิลำเนาอยู่บ้านเลขท่ี               หมู่ที ่          ซอย   ถนน               
ตำบล/แขวง                       อำเภอ/เขต                                 จังหวัด                 
เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่า                   
                        
ในท้องที่ตำบล                             อำเภอ                         จงัหวัด                 
เพ่ือ                         
เนื้อที ่          ไร่        งาน           ตารางวา ตั้งแต่วันที่           เดือน                      พ.ศ.     
จนถึงวันที ่          เดือน                      พ.ศ.   
ตามแผนที่พร้อมบัญชีระบุค่าพิกัดแนบท้ายหนังสืออนุญาตนี้ โดยมีอาณาเขตดังต่อไปนี้ 
 
  ด้านทิศเหนือ      จด                             วดัได้                               เมตร 
  ด้านทิศตะวันออก      จด    วัดได้                                เมตร 
  ด้านทิศใต้        จด                             วดัได้                               เมตร 
  ด้านทิศตะวันตก  จด                             วดัได้                               เมตร 

ผู้รับอนุญาตจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติ กฎหมายว่าด้วยป่าไม้ และตาม
เงื่อนไขแนบท้ายหนังสืออนุญาตนี้ 

      (ลงชื่อ)     ผู้อนุญาต 
             (     ) 
             ตำแหน่ง      
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เงื่อนไขแนบท้ายหนังสืออนุญาต  
ให้ผู้รับอนุญาตเข้าทำประโยชน์เพ่ือ...................................................ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ 

ตามหนังสืออนุญาต ฉบับที่….......…เล่มที่…...…...ลงวันที่............เดือน…………..……..พ.ศ……....….. ปฏิบัติตามเงื่อนไข
ดังต่อไปนี้ 

1. ต้องไม่กระทำการหรือยินยอมให้ตัวแทน คนงาน หรือลูกจ้าง กระทำการหรือละเว้นกระทำการ 
ใด ๆ ให้เป็นการเสื่อมเสียแก่สภาพป่าไม้หรือของป่านอกเขตพ้ืนที่ที่ประกาศกำหนด หากมีการกระทำผิดกฎหมาย 
ผู้รับอนุญาตต้องรับโทษตามทีก่ฎหมายบัญญัติไว้สำหรับความผิดนั้นด้วย 

2. ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติ กฎหมายว่าด้วยป่าไม้ กฎหมายว่าด้วยการ
ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนกฎกระทรวง 
ข้อกำหนด ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือเงื่อนไข ซึ่งออกตามกฎหมายดังกล่าว ทั้งที่ใช้อยู่ในขณะนี้และที่จะ
ประกาศใช้บังคับต่อไป ซึ่งทางราชการได้แจ้งให้ทราบเพ่ือปฏิบัติแล้ว 

3. ต้องจัดทำหลักเขตหรือเครื่องหมาย เป็นการแสดงแนวเขตพ้ืนที่ที่ได้รับอนุญาตไว้ทุกด้านให้เห็น
ได้อย่างชัดเจน สำหรับกรณีพ้ืนที่ที่ไม่มีแนวเขตชัดเจน ให้ปลูกต้นไม้ชนิดพันธุ์ท้องถิ่นที่เหมาะสมเป็นแนวเขตให้
ชัดเจน และต้องจัดทำป้ายถาวร ติดไว้ใกล้เส้นทาง ณ จุดที่ผ่านเข้าพ้ืนที่ที่ได้รับอนุญาตให้เห็นได้ชัดเจน ขนาดไม่น้อย
กว่า 120 x 240 เซนติเมตร โดยระบุข้อความไว้ที่ป้ายว่า “กรม.................อนุญาตให้………………..…………เข้าทำ
ประโยชน์ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่า.....................ท้องที่ตำบล...............อำเภอ................จังหวัด................แห่งนี้
ตามกฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติแล้ว เพ่ือ........................เนื้อที่.........ไร่..........งาน..........ตารางวา ตั้งแต่วันที่
............เดือน.................พ.ศ. ...........จนถึงวันที่........เดือน..................พ.ศ. ............” ให้แล้วเสร็จภายในกำหนด  
30 วัน นับจากวันที่ได้รับหนังสืออนุญาต 

4. ต้องใช้พ้ืนที่ที่ได้รับอนุญาตเพ่ือวัตถุประสงค์หรือกิจการที่ขออนุญาตเท่านั้น จะนำไปใช้ใน
วัตถุประสงค์หรือกิจการอื่นมิได้ 

5. ต้องยินยอมให้พนักงานเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขการอนุญาตในพ้ืนที่ที่
ได้รับอนุญาตได้ในวันและเวลาราชการ และผู้รับอนุญาตต้องเป็นผู้นำตรวจ หากผู้รับอนุญาตไม่สามารถนำพนักงาน
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบด้วยตนเองได้ ต้องมอบอำนาจเป็นหนังสือให้ผู้หนึ่งผู้ใดเป็นผู้ดำเนินการแทน โดยผู้รับอนุญาตหรือ
ผู้รับมอบอำนาจจะต้องอำนวยความสะดวกตามควรแก่กรณี  และให้ปฏิบัติตามที่พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจได้สั่ง
เป็นหนังสือให้ปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามเง่ือนไขที่กำหนดไว้ 

6. ต้องคอยสอดส่องตรวจตราระมัดระวังมิให้มีการบุกรุกในพ้ืนที่ที่ได้รับอนุญาต ถ้ามีการกระทำอันเป็น
ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติ กฎหมายว่าด้วยป่าไม้ หรือกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ผู้รับอนุญาตต้องแจ้งให้
พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบทันที หากพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจพบว่ามีความเสียหายเกิดขึ้นโดยที่ผู้รับอนุญาตควรจะทราบ       
แต่ละเลยมิได้แจ้งให้ทราบ ผู้รับอนุญาตจะต้องรับผิดชอบด้วย และต้องมีการดำเนินการฟ้ืนฟู ดูแล บำรุงรักษาพ้ืนที่ให้
กลับคืนมาดังเดิมให้มากที่สุด 

กรณี ถ้ามีการกระทำอันเป็นความผิดตามกฎหมายข้างต้น ให้ผู้รับอนุญาตแจ้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม
กฎหมายพร้อมหลักฐานยืนยันการแจ้งที่ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษรหรือวิธีการอ่ืนใด และหากพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจพบว่า
มีความเสียหายเกิดขึน้โดยทีผู่้รับอนุญาตควรจะทราบ แต่ละเลยมิได้แจ้งให้ทราบ ผู้รับอนุญาตจะต้องรับผิดชอบด้วย 
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7. ต้องดำเนินการเอง ในกรณีที่จำเป็นอาจมอบหมายให้ผู้หนึ่งผู้ใดเป็นผู้ดำเนินการแทนได้ แต่ถ้าเกิด
ความเสียหายใด ๆ ขึน้ ผู้รับอนุญาตต้องรับผิดชอบในฐานะเป็นผู้ดำเนินการเองทั้งสิ้น 

8. ในกรณีที่ผู้รับอนุญาต มีความประสงค์จะทำไม้ออกจากพ้ืนที่ที่ได้รับอนุญาต ให้ดำเนินการตาม
ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

9. ในกรณีที่กรมมีความจำเป็นต้องใช้พ้ืนที่ดังกล่าวบางส่วน หรือทั้งหมด ผู้รับอนุญาตต้องยินยอม   
ให้ยกเลิกการอนุญาตได้โดยไม่เรียกร้องค่าชดเชยหรือค่าเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น ซึ่งกรมจะแจ้งให้ผู้รับอนุญาตทราบก่อน 
ไม่น้อยกว่า 180 วัน และผู้รับอนุญาตต้องเคลื่อนย้ายทรัพย์สินหรือสิ่งก่อสร้างออกจากพ้ืนที่ที่ได้รับอนุญาตให้เสร็จสิ้น
ภายใน 90 วัน นับจากวันที่กรมระบุวันที่จะเข้าใช้พื้นที่ดังกล่าวนั้น หรือมอบให้กรมดูแลต่อไป 

10. เมื่ อครบกำหนดอายุการอนุญาตตามหนั งสืออนุญาตหรือถูกเพิ กถอนการการอนุญาต  
ให้ผู้รับอนุญาตเคลื่อนย้ายทรัพย์สินหรือสิ่งก่อสร้างของผู้รับอนุญาตออกจากพ้ืนที่ที่ที่ได้รับอนุญาตให้เสร็จสิ้นภายใน 
90 วัน นับจากวันที่ครบอายุหรือวันที่ถูกเพิกถอนการอนุญาต 

11. หากผู้รับอนุญาตไม่ดำเนินการตามวัตถุประสงค์นับแต่วันที่ได้รับอนุญาตเกินกว่า 3 ปี จะถือว่า
ไม่ประสงค์ที่จะใช้ประโยชน์อีกต่อไป ทั้งนี้ หากยังมีความจำเป็นที่จะใช้อยู่ขอให้ชี้แจงเหตุผลด้วย 

12. ต้องรายงานผลการปฏิบัติตามเงื่อนไข ภายใน ๑๘๐ วัน นับจากวันที่ ได้รับหนังสืออนุญาต  
หากไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จ ผู้รับอนุญาตต้องทำหนังสือชี้แจงเหตุผลความจำเป็น และให้ขยายระยะเวลา
ออกไปอีก ๑๘๐ วัน หลังจากนั้นให้รายงานผลการปฏิบัติตามเงื่อนไขเป็นประจำทุกปีในตลอดระยะเวลาที่ได้รับอนุญาต 

 ๑3. หากเกิดปัญหาการร้องเรียนอันเกี่ยวเนื่องจากกิจการที่ได้รับอนุญาต ผู้รับอนุญาตต้องดำเนินการ
แก้ไขปัญหาในทันทีและแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบ หากพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพบว่ามีเหตุอันเชื่อได้ว่า
ก่อให้เกิดผลกระทบและความเสียหายอย่างร้ายแรง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่พักใช้ใบอนุญาตตามระเบียบและกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 

๑4. หากในภายหลังที่ ได้รับหนังสืออนุญาต ตรวจสอบพบว่าการที่ ได้รับอนุญาตที่ผ่านมา             
มีการปกปิดข้อมูล ข้อเท็จจริงหรือใช้เอกสารเท็จหรือปลอมในการประกอบการพิจารณาที่เป็นเท็จถือเป็นข้อ
สาระสำคัญให้มีผลยกเลิกการอนุญาตและให้ผู้รับอนุญาตหยุดการดำเนินการในพ้ืนที่ที่ได้รับอนุญาตนี้ทันทีนับตั้งแต่
วันที่พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจพบ และให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งผลการยกเลิกการอนุญาตดังกล่าวให้ผู้ได้รับอนุญาต
ทราบเป็นหนังสือต่อไป โดยผู้รับอนุญาตไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ จากทางราชการ ไม่ว่าสิทธิที่ได้จากการ
อนุญาตที่ผ่านมา รวมถึงสิทธิที่ผู้รับอนุญาตจะได้ในอนาคตตามระยะเวลาที่เหลืออยู่ตามหนังสืออนุญาต รวมถึงต้อง
รับผิดชอบในการชำระค่าธรรมเนียมหรือค่าปลูกป่าชดเชยหรือค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่ต้องจ่ายให้กรมแล้วแต่กรณีให้แล้ว
เสร็จ 

15. กรมหรือหน่วยงานที่อธิบดีกำหนด ออกไปตรวจสอบการดำเนินการตามเงื่อนไขแล้วพบว่าผู้รับ
อนุญาตไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขอันอาจเป็นการเสียหายอย่างร้ายแรง อาจถูกพนักงานเจ้าหน้าที่สั่งพักใช้หนังสืออนุญาต
หรือเพิกถอนหนังสืออนุญาต และไม่พิจารณาการอนุญาตในครั้งต่อไป 

1๖. ผู้รับอนุญาตต้องให้ความร่วมมอืกับชุมชนโดยรอบพ้ืนที่ตามสมควรแก่กรณี บำรุงดูแลรักษาสภาพป่า 
ป้องกันและควบคุมไฟป่าในบริเวณท่ีได้รับอนุญาต และบริเวณติดต่อใกล้เคียงตามความเหมาะสม 
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๑๗. ผู้รับอนุญาตต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เสนอไว้ในรายการข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมหรือรายงานข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม    
อย่างเคร่งครัด (สำหรับกรณีส่วนราชการขอใช้พื้นที่ในเขตป่าอนุรักษ์เพ่ิมเติม Zone C และลุ่มน้ำชั้น ๑) 

๑๘. ผู้รับอนุญาตต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งคณะกรรมการ
ผู้ชำนาญการ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบในการประชุมครั้งที่..................เมื่อวันที่.......................อย่างเคร่งครัด  

๑๙. ผู้รับอนุญาตต้องจัดสรรงบประมาณ เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการปลูกป่าทดแทนเพ่ือการอนุรักษ์
หรือรักษาสภาพแวดล้อมของพ้ืนที่ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๖ หรืองบอ่ืน ๆ  

 ๒๐. ต้องทำการปลูกป่าชดเชยและบำรุงรักษาป่าที่ปลูกในจำนวนเท่ากับพ้ืนที่ที่ได้รับอนุญาตทันทีที่ได้รับ
หนังสืออนุญาต  
            ทั้งนี้ ถ้าผู้รับอนุญาตไม่สามารถทำการปลูกป่าชดเชยและบำรุงรักษาป่าที่ปลูกตามวรรคแรกได้   
ให้ผู้รับอนุญาตทำหนังสือชี้แจงเหตุผลความจำเป็นและมอบเงินค่าปลูกป่าชดเชยและบำรุงรักษาป่าในจำนวนพ้ืนที่ที่
อธิบดีกำหนด เพ่ือให้กรมป่าไม้ สั่งพนักงานเจ้าหน้าที่ทำการปลูกป่าชดเชยและบำรุงรักษาป่าที่ปลูกให้แทน แต่กรณีที่
ผู้รับอนุญาตไม่สามารถมอบเงินเต็มจำนวนได้ในปีแรกให้แบ่งจ่ายชำระเงินค่าปลูกป่าชดเชยและบำรุงรักษาป่าเป็น
จำนวนเงินไม่น้อยกว่า 25% ของค่าปลูกป่าชดเชยและบำรุงรักษาป่าที่ต้องชำระ ส่วนจำนวนเงินที่เหลือให้ชำระให้
เสร็จสิ้นในปีถัดไปแต่ต้องไม่เกิน 5 ปีแรกหลังจากได้รับหนังสืออนุญาต  

๒๑. ต้องทำการปลูกป่าชดเชยและบำรุงรักษาป่าที่ปลูกในจำนวน 3 เท่าของพ้ืนที่ทีไ่ด้รับอนุญาต  
       ทั้งนี้ ถ้าผู้รับอนุญาตไม่สามารถทำการปลูกป่าชดเชยและบำรุงรักษาป่าที่ปลูกตามวรรคแรกได้    

ให้ผู้รับอนุญาตทำหนังสือชี้แจงเหตุผลความจำเป็นและมอบเงินค่าปลูกป่าชดเชยและบำรุงรักษาป่าในจำนวน 3 เท่าของ
พ้ืนที่ที่ได้รับอนุญาตทันที เพ่ือให้กรมป่าไม้สั่งพนักงานเจ้าหน้าที่ทำการปลูกป่าชดเชยและบำรุงรักษาป่าที่ปลูกให้แทน 
แต่กรณีที่ผู้รับอนุญาตไม่สามารถมอบเงินเต็มจำนวนได้ในปีแรกให้แบ่งจ่ายชำระเงินค่าปลูกป่าชดเชยและบำรุงรักษา
ป่าเป็นจำนวนเงินไม่น้อยกว่า 25% ของค่าปลูกป่าชดเชยและบำรุงรักษาป่าที่ต้องชำระ ส่วนจำนวนเงินที่เหลือ      
ให้ชำระให้เสร็จสิ้นในปีถัดไปแต่ต้องไม่เกิน 5 ปีแรกหลังจากได้รับหนังสืออนุญาต  

๒๒. ให้ผู้รับอนุญาตปฏิบัติตามกระบวนการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนของคณะอนุกรรมการจัดที่ดิน
ภายใต้คณะกรรมการ นโยบายที่ดินแห่งชาติกำหนด จำนวน 5 ข้อ 

(1) หลักเกณฑ์การจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน การจัดระเบียบ การใช้ประโยชน์ 
(2) ประเภทของผู้ที่ได้รับการจัดที่ดิน 
(3) คุณสมบัติของผู้ที่ได้รับการจัดที่ดิน 
(4) แนวทางการดำเนินการ 

   (5) ข้อกำหนดการใช้ที่ดินของผู้ที่ได้รับการจัดที่ดิน 

 ๒๓. พ้ืนที่ที่ผู้รับอนุญาตจัดให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ จะต้องมิให้มีการกระทำผิดเงื่อนไขใด ๆ อย่าง
เด็ดขาด หากมีกรณีกระทำผิดเงื่อนไขใด ๆ อันอาจเกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง ให้ผู้รับอนุญาตยกเลิกการเข้าร่วม
โครงการของผู้เข้าร่วมโครงการรายนั้น  
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 ๒๔. ผู้รับอนุญาตต้องกำหนดมาตรการให้ผู้ที่เข้าร่วมโครงการต้องร่วมดูแลรักษาป่าและป้องกัน     
ไฟป่า เพ่ือมิให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและพ้ืนที่ข้างเคียง  

๒๕. ไม่อนุญาตให้มีสิ่งปลูกสร้างถาวรเพ่ิมเติมในพ้ืนที่ที่ขออนุญาต หรือหากผู้รับอนุญาตประสงค์   
จะมีสิ่งปลูกสร้างถาวรเพิ่มเติม ต้องขออนุญาตกรมก่อน  

๒๖. ผู้รับอนุญาตจะต้องช่วยพนักงานเจ้าหน้าที่อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า ตลอดทั้งช่วย
บำรุง รักษาป่า และช่วยงานด้านป่าไม้อ่ืน ๆ เช่นการประชาสัมพันธ์เรื่องป่าไม้ตามโอกาสอันสมควรด้วย  

๒๗. ผู้รับอนุญาตต้องช่วยฟื้นฟูป่าที่เสียหายให้กลับคืนสู่สภาพธรรมชาติและสมบูรณ์  

๒๘. ผู้รับอนุญาตบำรุง ดูแล รักษาป่าบริเวณที่ได้รับอนุญาต บริเวณพ้ืนที่ข้างเคียงโดยรอบพ้ืนที่ได้รับอนุญาต  

๒๙. ผู้รับอนุญาตจะต้องช่วยเผยแพรค่วามรู้ความเข้าใจเรื่องธรรมะและเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ให้แกพุ่ทธศาสนิกชนทัว่ไปให้ได้รับทราบ  

 ๓๐. ต้องวางเงินมัดจำหรือส่งมอบหนังสือค้ำประกันของธนาคารที่เชื่อถือได้ ก่อนรับมอบหนังสืออนุญาต 
เพ่ือเป็นหลักประกันในการแก้ไขผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการดังกล่าว ในอัตราคำขอละ 200,000 บาท 
(สองแสนบาทถ้วน) หากผู้รับอนุญาตไม่สามารถแก้ไขผลกระทบได้ ผู้รับอนุญาตยินยอมให้กรมปรับหรือเรียกร้องจาก
ธนาคารผู้ออกหนังสือค้ำประกันภายในวงเงินดังกล่าวทั้งหมดหรือบางส่วน แล้วแต่กรมเห็นสมควร  

 ๓๑. ผู้รับอนุญาตตอ้งจัดให้มีระบบสเปรย์น้ำติดต้ังที่โรงแต่งแร่ทีส่ามารถใช้งานได้อย่างสม่ำเสมอ  

 ๓๒. ผู้รับอนุญาตต้องจัดให้มีรถบรรทุกฉีดพรมน้ำหรือระบบฉีดน้ำอัตโนมัติ บริเวณถนนหรือพ้ืนที่ว่าง  

 ๓๓. ผู้รับอนุญาตต้องดำเนินการปลูกไม้ยืนต้นประจำถิ่น ไม้โตเร็ว พืชคลุมดิน ในบริเวณพ้ืนที่ว่าง 
หรือตามแนวเส้นทางขนส่งแร่ ในบริเวณพ้ืนที่ที่ได้รับอนุญาต  

 ๓๔. ผู้รับอนุญาตต้องจัดให้มีระบบระบายน้ำ และบ่อตักตะกอนก่อนระบายน้ำออกสู่แหล่งน้ำสาธารณะ
ภายนอกพ้ืนที่ที่ได้รับอนุญาต  

๓๕. ผู้รับอนุญาตต้องดำเนินการเป็นไปตามคู่มือแนวทางลดผลกระทบสิ่ งแวดล้อมจากการขุด ตัก 
และดูดทราย ที่ได้จัดทำไว้สำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการ และประชาชนทั่วไปได้ใช้เป็น
แนวทางในการจัดการกิจกรรมขุด ตัก และดูดทราย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548  

 ๓๖. ห้ามมิให้มีการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างในบริเวณลำน้ำและพ้ืนที่ ใกล้เคียง อันที่จะเป็นการรบกวน
ต่อระบบนิเวศแหล่งน้ำในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ  

 ๓๗. ผู้รับอนุญาตจะต้องยื่นคำขออนุญาตเก็บหาของป่าภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ตามความใน
มาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507  

 ๓๘. ในระหว่างการขุดดิน ตองมีการระบายน้ำบนพ้ืนดินบริเวณขอบบอดิน ไม่ใหน้ำท่วมขังและตอง 
ไม่ใชพ้ืนที่บริเวณขอบบอดินเป็นที่กองดินหรือวัสดุอ่ืนใดในลักษณะที่อาจทำใหเกิดการพังทลายของดิน หรืออาจเป็น
อันตรายกับสิ่งปลูกสรางในบริเวณนั้น  
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 ๓๙. จัดทำแผนและสรุปผลการตรวจสอบเสถียรภาพบ่อให้มีความมั่นคงปลอดภั ยในระหว่างการ
ประกอบกิจการ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยให้วิศวกรควบคุมเป็นผู้รับรองความปลอดภัย ทั้งนี้ หากมีการพังทลายของ
ขอบบ่อที่อาจกระทบต่อพ้ืนที่ใกล้เคียงให้หยุดดำเนินการในบริเวณดังกล่าว และทำการถมดินหรือวิธีการอ่ืนเพ่ิมเติม
เพ่ือให้มีความปลอดภัย  
  ๔๐. การขุดดินในบริเวณที่ติดกับที่สาธารณะหรือในที่สาธารณะ ตองจัดใหมีสิ่งกันตกหรือราวกั้นที่มี
ความมั่นคงแข็งแรงรอบบริเวณนั้น รวมทั้งติดตั้งไฟฟาใหมีแสงสวางเพียงพอหรือไฟสัญญาณเตือนอันตรายจำนวน
พอสมควรในระหว่างเวลาพระอาทิตยตกถึงพระอาทิตยขึ้นตลอดระยะเวลาทำการขุดดิน 

              ในกรณีการขุดดินตามวรรคหนึ่งในพ้ืนที่ที่ไม่มีไฟฟาใหแสงสว่าง ตองทาสีสิ่งกันตกหรือราวกั้น
ด้วยสีสะท้อนแสงที่มองเห็นได้อย่างชัดเจน  

 ๔๑. ตองติดตั้งป้ายสีสะท้อนแสงเตือนอันตรายขนาดกว้างไม่นอยกวา 50 เซนติเมตร และยาวไม่น้อย
กว่า 1 เมตร ทำด้วยวัสดุถาวร โดยติดตั้งไวทุกระยะไม่เกิน 40 เมตร รอบบอดินในตำแหนงที่เห็นได้ง่ายตลอด
ระยะเวลาทำการขุดดิน  

  ๔๒. ในการขุดดิน ถ้าพบโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ซากดึกดำบรรพ์ หรือแร่ที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจหรือ
ทางการศึกษาในด้านธรณีวิทยา ให้ผู้รับอนุญาตหยุดการขุดดินในบริเวณนั้นไว้ก่อน จะต้องรายงานและขอความร่วมมือ
จากสำนักงานศิลปากรท้องที่ หรือกรมทรัพยากรธรณีแล้วแต่กรณี เข้าไปดำเนินการตรวจสอบ และหากพิสูจน์แล้ว
พบว่า เป็นแหล่งที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์โบราณคดี หรือซากดึกดำบรรพ์ที่มีคุณค่า ผู้รับอนุญาตต้องปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขของหน่วยงานที่เก่ียวข้อง   

  ๔๓. ใช้ผ้าใบปิดคลุมกระบะรถบรรทุกให้มิดชิดก่อนขนส่งออกนอกพ้ืนที่และควบคุมความเร็ว
รถบรรทุกท่ีวิ่งผ่านชุมชนไม่เกิน 25 กิโลเมตร/ชั่วโมง ในช่วงถนนลูกรัง  

๔๔. ผู้รับอนุญาตต้องก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างที่กลมกลืนกับสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับวิถีชุมชน  

๔๕. ต้องดูแลรักษาสภาพป่า ห้ามตัดและต้องมีการปลูกต้นไม้ตามแผนการกำหนดให้มีพ้ืนที่สีเขียว
อย่างเคร่งครัด หากตรวจพบว่ามีพ้ืนที่สีเขียวลดลงนับจากวันที่ได้รับอนุญาต ให้กรมสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการ
อนุญาต  

๔๖. ต้องมีการจัดการห้องน้ำห้องสุขา และการจัดการขยะมูลฝอยให้ถูกหลักสุขาภิบาล  

๔๗. ในพ้ืนทีท่ี่ได้รับอนุญาตให้ใช้วัสดุทดแทนจากธรรมชาติแทนพลาสติก  

๔๘. ในการอนุญาตปีที่ 5 – 10 ให้ผู้รับอนุญาตเสนอแผนงานการดำเนินการติดตั้งกังหันลมผลิตไฟฟ้า     
ให้กรมทราบด้วย  

๔๙. กำหนดให้พ้ืนที่ระยะห่างจากโคนเสากังหันลม 1.2 เท่า ของผลรวมของความสูงเสากังหันบวก
กับรัศมีใบพัด เป็นขอบเขตความรับผิดชอบของโครงการในกรณีกังหันลมล้มหรืออุบัติเหตุจากกังหันลมของโครงการ 
ในพ้ืนที่ระยะ 1.2 เท่าของผลรวมของความสูงเสากังหันลมบวกกับรัศมีใบพัด ผู้รับอนุญาตมีหน้าที่รับผิดชอบต่อความ
เสียหายเสมือนกับพ้ืนที่โครงการซึ่งหมายความถึงความเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติ ชีวิต ทรัพย์สินประกอบด้วยต้นไม้ 
สัตว์ป่า คน และทรัพย์สิน อันเป็นผลกระทบจากอุบัติเหตุกังหันลมที่    พิสูจน์ได้ โดยผู้รับอนุญาตจะไม่เข้ากระทำ
การใดในพื้นที่ขอบเขตความรับผิดชอบของโครงการนอกเหนือจากพ้ืนที่ที่ได้รับอนุญาต และผู้รับอนุญาตมีหน้าที่ช่วย
ดูแลสอดส่องตรวจตราระวังมิให้มีการบุกรุกในระยะพ้ืนที่ดังกล่าวด้วย  
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๕๐. ให้ผู้รับอนุญาตจัดตั้งจุดสกัดตามแนวถนนที่ได้รับอนุญาตเพ่ือช่วยสอดส่องตรวจตราระวังมิให้มี
การบุกรุกป่าตามความในมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา 
๙ แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2559  

๕๑. ให้ผู้รับอนุญาตเข้าทำประโยชน์เป็นไปเพ่ือการอนุรักษ์ตามวัตถุประสงค์  
๕๒. ให้ผู้รับอนุญาตดำเนินการตามแผนผังการใช้พ้ืนที่อย่างเคร่งครัด และให้มีมาตรการติดตาม

ตรวจสอบได ้ 
๕๓. ต้องเปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าใช้พ้ืนที่ที่ได้รับอนุญาตเพ่ือประโยชน์ในการพักผ่อนหย่อนใจ และ

เรียกเก็บค่าบำรุงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ให้รายงานการเก็บค่าบำรุงให้กรมป่าไม้ทราบด้วย  

๕๔. ให้ดำเนินการสร้างสิ่งก่อสร้างในพ้ืนที่ได้ไม่เกิน 30% ของพ้ืนที่ และดำเนินการปลูกต้นไม้   
อย่างน้อย 70% ของพ้ืนที ่ 

๕๕. หา้มตัดต้นไม้ที่ข้ึนอยู่เดิมและต้นไม้ที่ปลูกจะต้องเป็นของรัฐ  

๕๖. ให้สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที่ออกไปดำเนินการตรวจสอบเงื่อนไขจำนวน ๓ เดือนต่อ
ครั้ง หากพบว่าผู้รับอนุญาตไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข ให้มีผลยกเลิกการอนุญาตและให้ผู้รับอนุญาตหยุดการดำเนินการใน
พ้ืนที่ที่ได้รับอนุญาตนี้ทันท ี 

๕๗. ในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ให้ผู้รับอนุญาตจ้างแรงงานภายในท้องถิ่นไม่น้อยกว่าร้อยละ 60  

 ๕๘. กรณีผู้รับอนุญาตฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขในหนังสืออนุญาต หรือปล่อยปละละเลยให้
บุคคลอ่ืนบุกรุก ยึดถือ ครอบครอง หรือกระทำการฝ่าฝืนมาตรา 14 ในพื้นที่ที่ได้รับอนุญาต จะมีความผิดตามมาตรา 
33/2 และ 33/3 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

๕๙. ผู้รับอนุญาตได้รับทราบและยินดีที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้นโดยเคร่งครัดทุกประการ 
หากฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข ผู้รับอนุญาตยินยอมให้ทางราชการสั่งพักใช้หนังสืออนุญาต หรือเพิกถอนหนังสือ
อนุญาตได้ โดยผู้รับอนุญาตจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายไม่ว่ากรณีใด ๆ จากทางราชการทั้งทางแพ่งและอาญา 

๖๐. เงื่อนไขอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

 

       (ลงชื่อ) …………………….……………… ผู้อนุญาต 

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

       (ลงชื่อ) …………………….………….… ผูร้ับอนุญาต 

                (…………………………………) 
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๑. การอนุญาตเพ่ือการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล หรือตามกฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการนโยบายที่ดิน
แห่งชาติ ให้ปฏิบัติตามข้อ ๑ – ๑๗, ๒๒ - ๒๔ และ ๕๘ – ๖๐ 

๒. การอนุญาตเพ่ือสร้างศาสนสถาน  
    -ศาสนาพุทธหรือผู้ขอที่เป็นส่วนราชการ ให้ปฏิบัติตามข้อ ๑ – ๑๗, ๑๙, ๒๕ – ๒๙ และ ๕๘ – ๖๐ 
    -ผู้ขอทีเ่ป็นเอกชน ให้ปฏิบัติตามข้อ ๑ – ๑๖, ๒๐, ๒๕ - ๒๘ และ ๕๘ – ๖๐ 
๓. การอนุญาตเพ่ือก่อสร้างสุสานและฌาปนสถานสาธารณะ การอนุญาตเพ่ือการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการขยะ 

การอนุญาตเพ่ือการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน ให้ปฏิบัติตามข้อ ๑ - ๑๗, ๑๙ และ ๕๘ – ๖๐ 

๔. การอนุญาตเพ่ือกิจกรรม โครงการ หรือการดำเนินงานพัฒนาชุมชนที่ขับเคลื่อนตามแนวพระราชดำริคนอยู่กับป่า  
- กรณีผู้ขอเป็นหน่วยงานของรัฐ ให้ปฏิบัติตามข้อ ๑ - ๑๗, ๑๙ และ ๕๘ – ๖๐ 

- กรณีผู้ขอเป็นเอกชน ให้ปฏิบัติตามข้อ ๑ – ๑๖, ๒๐ และ ๕๘ – ๖๐ 
๕. การอนุญาตเพ่ือการผลิตปิโตรเลียม การเก็บรักษา การขนส่ง และกิจกรรมอันเกี่ยวเนื่อง กับการผลิตปิโตรเลียม

ตามกฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียม ให้ปฏิบัติตามข้อ ๑ – ๑๖, ๑๘, ๒๐, และ ๕๘ – ๖๐ 
๖. การอนุญาตเพ่ือทำเหมืองแร่ การขุดแร่รายย่อย และการร่อนแร่ ให้ปฏิบัติตามข้อ ๑ – ๑๖, ๑๘, ๒๑, ๓๐ และ ๕๘ 

– ๖๐ 

๗. การอนุญาตเพ่ือกิจการอันเกี่ยวเนื่องกับการทำเหมืองแร่ และสร้างทางขนแร่ออกจากเขตพ้ืนที่ประทานบัตร      
ให้ปฏิบัติตามข้อ ๑ – ๑๖, ๒๑, ๓๐ - ๓๔ และ ๕๘ – ๖๐ 

๘. การอนุญาตเพ่ือทำการขุดเก็บ ซึ่งกรวด ทราย และกิจการอันเกี่ยวเนื่องกับการขุดเก็บ ซึ่งกรวด ทราย ให้ปฏิบัติ
ตามข้อ ๑ – ๑๖, ๒๐, ๓๕ - ๓๗ และ ๕๘ – ๖๐ 

๙. การอนุญาตเพ่ือการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การท่องเที่ยวเกษตรวิถีชุมชน และวนเกษตร 
     - กรณผีู้ขอเป็นหน่วยงานของรัฐ ให้ปฏิบัติตามข้อ ๑ - ๑๗, ๑๙, ๔๔ - ๔๗ และ ๕๘ – ๖๐ 

     - กรณีผู้ขอเป็นเอกชน ให้ปฏิบัติตามข้อ ๑ – ๑๖, ๒๐, ๔๔ - ๔๗ และ ๕๘ – ๖๐ 
๑๐. การอนุญาตเพ่ือกิจการพลังงานทดแทน 
      - กรณผีู้ขอเป็นหน่วยงานของรัฐ ให้ปฏิบัติตามข้อ ๑ - ๑๗, ๑๙ และ ๕๘ – ๖๐ 
      - กรณีผู้ขอเป็นเอกชน ให้ปฏิบัติตามข้อ ๑ – ๑๖, ๒๐ และ ๕๘ – ๖๐ 
      - กรณีผู้ขอเป็นเอกชน (กิจกรรมพลังงานลม) ให้ปฏิบัติตามข้อ ๑ – ๑๖, ๒๐, ๔๘ - ๕๐ และ ๕๘ – ๖๐ 
๑๑. การอนุญาตเพ่ือกิจการโทรคมนาคม  
      - กรณผีู้ขอเป็นหน่วยงานของรัฐ ให้ปฏิบัติตามข้อ ๑ - ๑๗, ๑๙ และ ๕๘ – ๖๐ 
      - กรณีผู้ขอเป็นเอกชน ให้ปฏิบัติตามข้อ ๑ – ๑๖, ๒๐ และ ๕๘ – ๖๐ 
๑๒. การอนุญาตเพ่ือการเข้าทำประโยชน์อ่ืน ที่มีวัตถุประสงค์นอกเหนือจากที่ระเบียบนี้กำหนดที่เป็นไปเพ่ือการพัฒนา

เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม หรือความม่ันคง ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการ ให้ปฏิบัติตามข้อ ๑ – ๑๖, ๒๐,     
๕๑ - ๖๐ 

 


