
ระเบียบคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขในการใช้พ้ืนที่เป็นสถานที่ปฏิบัติงาน  หรือเพ่ือประโยชน์อย่างอื่น 

ของสว่นราชการหรือหน่วยงานของรัฐภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ   
พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

 
 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  13/1  วรรคสาม  และมาตรา  13/8  (3)  แห่งพระราชบัญญัติ   
ป่าสงวนแห่งชาติ  พ.ศ.  2507  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ  (ฉบับที่  4)  
พ.ศ.  2559  คณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ  ออกระเบียบไว้  
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวน
แห่งชาติ  ว่าด้วยหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไข  ในการใช้พ้ืนที่เป็นสถานที่ปฏิบัติงาน   หรือ 
เพื่อประโยชน์อย่างอื่นของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๖๓” 

ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ 3 ให้ยกเลิก 
(๑) ระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการก าหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขในกา รใช้พ้ืนที ่

เป็นสถานที่ปฏิบัติงาน  หรือเพ่ือประโยชน์อย่างอื่นของส่วนราชการหรือองค์การของรัฐภายในเขต  
ป่าสงวนแห่งชาติ  พ.ศ.  2548   

(๒) ระเบียบคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ  ว่าด้วย 
การก าหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไข  ในการใช้พ้ืนที่เป็นสถานที่ปฏิบัติงาน  หรือเพ่ือประโยชน์
อย่างอื่นของส่วนราชการ  หรือองค์การของรัฐ  และการอนุญาตให้เข้าท าประโยชน์หรืออยู่อาศัยในพ้ืนที่
ป่าชายเลนที่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ  พ.ศ.  2562 

บรรดาระเบียบ  ข้อบังคับ  และค าสั่งอื่นใด  ในส่วนที่ก าหนดไว้แล้วในระเบียบนี้หรือซึ่งขัด 
หรือแย้งกับระเบียบนี้  ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 

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

แล้วแต่กรณี 
“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวน

แห่งชาติ 
“ผู้ยื่นค าขอ”  หมายความว่า  หน่วยงานของรัฐที่ขอใช้พ้ืนที่ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ 
“ค าขอ”  หมายความว่า  ค าขอใช้พ้ืนที่ของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐภายในเขต   

ป่าสงวนแห่งชาติ 
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“หน่วยงานของรัฐ”  หมายความว่า  ราชการส่วนกลาง  ราชการส่วนภูมิภาค  ราชการส่วนท้องถิ่น  
รัฐวิสาหกิจ  องค์การมหาชน  และหน่วยงานอื่นของรัฐ 

“ส านักท้องที่”  หมายความว่า  ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้  หรือส านักงานทรัพยากร 
ทางทะเลและชายฝั่ง  แล้วแต่กรณี 

“ประกาศ”  หมายความว่า  ประกาศกรมป่าไม้  เรื่อง  ก าหนดบริเวณพ้ืนที่เพ่ือใช้เป็นสถานที่
ปฏิบัติงานหรือเพื่อประโยชน์อย่างอื่นของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ  หรือประกาศกรมทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่ง  เรื่อง  ก าหนดบริเวณพ้ืนที่เพื่อใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติงานหรือเพื่อประโยชน์อย่างอื่น
ของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ 

ข้อ 5 ให้ประธานกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติเป็นผู้รักษาการ
ตามระเบียบนี้  และคณะกรรมการมีอ านาจตีความ  และวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาที่เกิดขึ้นในการบังคับใช้
ระเบียบนี้ 

หมวด  1 
การขอและการใช้พ้ืนที่ 

 
 

ข้อ 6 หน่วยงานของรัฐประสงค์จะขอใช้ พ้ืนที่บางแห่งภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ   
เป็นสถานที่ปฏิบัติงานหรือเพ่ือประโยชน์ของรัฐอย่างอื่น  ให้ยื่นค าขอตามแบบ  ป.ส.  ๑๗  ท้ายระเบียบนี้ 
ต่อจังหวัดท้องที่ที่ป่านั้นตั้งอยู่หรือหน่วยงานที่อธิบดีก าหนด  พร้อมด้วยเอกสารหรือหลักฐาน  
ตามที่ระบุไว้ในใบรับค าขอ   

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

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

ในกรณีที่ผู้ยื่นค าขอไม่แก้ไขเพ่ิมเติมค าขอหรือไม่ส่งเอกสารหรือหลักฐานเพ่ิมเติมตามที่
เจ้าหน้าที่แจ้งให้ทราบหรือตามที่ปรากฏในบันทึกที่จัดท าตามวรรคสาม  ให้เจ้าหน้าที่คืนค าขอ  
พร้อมท าหนังสือถึงเหตุแห่งการคืนค าขอให้ทราบด้วย 

ผู้ยื่นค าขอจะอุทธรณ์ค าสั่งคืนค าขอตามวรรคสี่  ตามกฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติหรือ 
ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองหรือจะยื่นค าขอใหม่ก็ได้ตามระยะเวลาที่กฎหมาย
ก าหนด 
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ในกรณีที่กิจกรรมหรือโครงการใดต้องได้รับอนุญาตหรือปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎหมายอื่น  
ให้ผู้ยื่นค าขอปฏิบัติตามกฎหมายอื่นให้แล้วเสร็จก่อนยื่นค าขอ  เว้นแต่กรณีที่กฎหมายอื่นก าหนดไว้ว่า  
ผู้ยื่นค าขอจะต้องได้รับอนุญาตให้ใช้พ้ืนที่ก่อน 

ข้อ ๗ หน่วยงานของรัฐต้องใช้พ้ืนที่ตามวัตถุประสงค์และโครงการที่ปรากฏตามประกาศ
เท่านั้น  หากมีความจ าเป็นจะด าเนินการอื่นใดนอกเหนือวัตถุประสงค์และโครงการที่ระบุไว้ในประกาศ  
หน่วยงานของรัฐต้องแจ้งให้จังหวัดท้องที่ที่ป่านั้นตั้งอยู่เพื่อทราบและให้จังหวัดพิจารณาเสนอกรมต่อไป   

หมวด  2 
หลักเกณฑ ์ วธิีการ  เงือ่นไข 

 
 

ข้อ ๘ เมื่อจังหวัดหรือหน่วยงานที่อธิบดีก าหนด  ได้รับค าขอตามข้อ  6  ให้เสนอค าขอ
ดังกล่าว  พร้อมทั้งให้ความเห็นต่อผู้ว่าราชการจังหวัดภายในห้าวันนับตั้งแต่วันที่ได้รับค าขอและเอกสาร
หรือหลักฐานถูกต้องครบถ้วน  เพ่ือให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งเจ้าหน้าที่ออกไปตรวจสอบสภาพป่าร่วมกับ
เจ้าหน้าที่ส านักท้องที่หรือหน่วยงานที่อธิบดีก าหนดภายในยี่สิบห้าวันนับตั้งแต่วันที่ผู้ว่าราชการจังหวัดสั่ง  
เว้นแต่มีเหตุจ าเป็นไม่อาจตรวจสอบให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาดังกล่าว  ให้ชี้แจงเหตุผลที่ไม่อาจ
ด าเนินการให้แล้วเสร็จตามก าหนดให้กรมทราบ 

ให้เจ้าหน้าที่ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งตามวรรคหนึ่ง  รายงานผลการตรวจสภาพป่าตามแบบ  
ป.ส.  ๑๘  ท้ายระเบียบนี้  พร้อมทั้งให้ความเห็นประกอบการตรวจสภาพป่านั้นต่อจังหวัดหรือหน่วยงาน
ที่อธิบดีก าหนดภายในสิบห้าวัน  พร้อมส าเนาแจ้งให้ผู้อ านวยการส านักท้องที่ทราบ  เพ่ือให้ความเห็น
ประกอบการพิจารณาต่อผู้ว่าราชการจังหวัด   

ให้ผูว้่าราชการจังหวดัตรวจสอบพิจารณาและท าความเหน็  พร้อมรวบรวมเอกสารหรอืหลกัฐาน
เสนอโดยตรงไปยังกรมภายในสิบห้าวันนับตั้งแต่วันที่ได้รับเอกสารหรือหลักฐานครบถ้วน   

ข้อ 9 พ้ืนที่ที่จะประกาศ  ต้องอยู่ในหลักเกณฑ์  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ไม่เป็นพ้ืนที่ป่าซึ่งอยู่ระหว่างการใช้ศึกษาค้นคว้าทางวิชาการป่าไม้ 
(๒) ไม่ขัดกับมาตรการการใช้ที่ดินในพื้นที่ลุ่มน้ า  มาตรการการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าชายเลน  

และมาตรการการใช้ประโยชน์ทรัพยากรและที่ดินป่าไม้ในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ  ตามที่คณะรัฐมนตรี  
ได้มีมติไว้  หรือผู้รับอนุญาตจะต้องปฏิบัติตามมาตรการที่คณะรัฐมนตรีได้ก าหนดไว้ 

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

(4) ไม่อยู่ในเขตพ้ืนที่ป่าชายเลนอนุรักษ์  พ้ืนที่คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  พ้ืนที่ 
ที่จะใช้มาตรการในการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง  ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการบริหารจัดการ
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  รวมทั้งไม่อยู่ในพ้ืนที่ที่เป็นระบบนิเวศและทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่
ที่มีความส าคัญและมีความโดดเด่นควรแก่การอนุรักษ์ 
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(5) ไม่ขัดกับมาตรการที่ก าหนดในเขตพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมตามกฎกระทรวงหรือประกาศ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

(6) ไม่ขัดกับมาตรการที่กฎหมายอื่นก าหนดไว้เป็นพ้ืนที่สงวนคุ้มครอง  และอนุรักษ์   
กรณีโครงการที่ไม่อยู่ในหลักเกณฑ์แต่มีวัตถุประสงค์อันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติและ

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

ข้อ  1๐ เงื่อนไขที่แนบท้ายประกาศให้ใช้ตามแบบที่ก าหนดไว้ท้ายระเบียบนี้  ในกรณีที่
คณะกรรมการเห็นสมควรก าหนดเงื่อนไขให้ผู้ใช้พ้ืนที่ปฏิบัติเพ่ิมเติม  ให้ระบุไว้ในเงื่อนไขแนบท้ายประกาศ 

ข้อ  ๑๑ เมื่อมีการประกาศตามระเบียบนี้แล้ว  ให้อธิบดีพิจารณาสั่งเจ้าหน้าที่ออกไป
ด าเนินการตรวจสอบและติดตามผลการปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตอย่างสม่ าเสมอ 

หมวด  3 
เอกสารประกอบการขออนญุาตและการรับรอง 

 
 

ข้อ  1๒ เอกสารที่ใช้ประกอบการขออนุญาต  มีดังนี้ 
(๑) ค าขอใช้ พ้ืนที่ของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ   

ตามมาตรา  13/1  แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ  พ.ศ.  2507  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
(๒) รายละเอียดโครงการที่ขอเข้าท าประโยชน์  วัตถุประสงค์  ลั กษณะการด าเนินงาน 

ของโครงการ  ผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการ  แนวทางการบริหารและการจัดการโครงการ  รายละเอียด
งบประมาณที่ได้รับ  พร้อมแผนผังและแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

(3) รายละเอียดสภาพป่าเบื้องต้นที่จะขออนุญาตเข้าท าประโยชน์  ทั้งทางกายภาพและชีวภาพ 
(4) หนังสือแสดงว่าเป็นผู้ที่ได้รับมอบอ านาจให้ด าเนินการแทนหน่วยงานของรัฐ 
(5) แผนที่แสดงภูมิประเทศ  มาตราส่วน  ๑:๕๐,๐๐๐  และแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ   

มาตราส่วนตามความเหมาะสม  พร้อมแผนที่สังเขปแสดงบริเวณพ้ืนที่ที่ขอใช้ประโยชน์และพื้นที่ข้างเคียง
ที่ติดต่อกับพ้ืนที่ที่ขอ   

(6) เอกสารหลักฐานที่แสดงผลการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากสภาองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นที่ป่านั้นตั้งอยู่   

(7) กรณีโครงการหรือกิจการที่เข้าข่ายจะต้องจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
หรือรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นหรืออื่น ๆ   ให้แนบหนังสือแจ้งผลการพิจารณาให้ความเห็นชอบ  
ส าหรับโครงการหรือกิจการที่เข้าข่ายจะต้องจัดท ารายการข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมให้แนบรายงานข้อมูล
ดังกล่าวด้วย   
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(8) รายงานเหตุผลและความจ าเป็นในการขอใช้ประโยชน์  (กรณีพ้ืนที่มากกว่ายี่สิบไร่)   
ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากปลัดกระทรวงหรือผู้บัญชาการเหล่าทัพแล้วแต่กรณี 

(9) บันทึกยินยอมแก้ไขปัญหาราษฎร 
(10) หากเป็นพ้ืนที่ตามประกาศหรือหนังสืออนุญาตเดิมของรายอื่นที่ยังไม่สิ้นอายุ  ต้องมี

หนังสือแสดงความยินยอมให้ใช้พ้ืนที่ของผู้ใช้พ้ืนที่หรือผู้รับอนุญาตเดิม 
(11) กรณีการขอใช้พ้ืนที่ที่ตามประกาศเดิมสิ้นอายุ  ให้แนบหลักฐานแสดงว่าที่ผ่านมาผู้ใช้พ้ืนที่

ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขแนบท้ายประกาศหรือไม่  และได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม  และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม   

(12) เอกสารหรือหลักฐานอื่น ๆ  (ถ้ามี) 

หมวด  4 
การพิจารณาและการออกประกาศ 

 
 

ข้อ  1๓ การพิจารณาพ้ืนที่เพ่ือใช้เป็นสถานที่ส าหรับปฏิบัติงานหรือเพ่ือประโยชน์ของรัฐ  
อย่างอื่นให้พิจารณาจ านวนเนื้อที่แต่ละค าขอตามความจ าเป็นแก่การใช้พ้ืนที่และความเหมาะสมกับ
ศักยภาพพ้ืนที่ตามแต่ละวัตถุประสงค์และโครงการ  เมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มีลักษณะต้องห้าม  
ตามข้อ  9  ให้ออกประกาศได้ตามที่กรมเห็นสมควรหรือจนกว่าจะหมดความจ าเป็น 

ข้อ  ๑๔ ประกาศให้ใช้ตามแบบ  ป.ส.  ๑๙ - ๑  และ  ป.ส.  ๑๙ - ๒  ท้ายระเบียบนี้   
แล้วแต่กรณี 

ประกาศตามวรรคหนึ่งนั้น  ให้ส่งมอบประกาศดังกล่าวแก่หน่วยงานของรัฐผู้ใช้พ้ืนที่จ านวน   
1  ฉบับ  และให้ปิดประกาศ  ณ  ที่ว่าการอ าเภอ  ที่ท าการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ที่ท าการก านัน  
และที่ท าการผู้ใหญ่บ้านในท้องที่ที่ป่าสงวนแห่งชาตินั้นตั้งอยู่  อย่างน้อยแห่งละ  1  ฉบับ  รวมทั้ง  
ให้ประกาศในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ไปพร้อมกันด้วย 

ข้อ  ๑๕ หน่วยงานของรัฐจะขอใช้พ้ืนที่ภายในบริเวณเดียวกันกับพ้ืนที่ตามประกาศเดิมหรือ
พ้ืนที่ที่มีการอนุญาตอยู่ เดิม  ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ใช้พ้ืนที่หรือผู้รับอนุญาตเดิมและเป็นไป 
ตามหลักเกณฑ์ที่อธิบดีก าหนด 

ข้อ  ๑๖ เมื่อการขอใช้พ้ืนที่ตามประกาศเดิมสิ้นอายุ  ให้ผู้ใช้พ้ืนที่เดิมมีสิทธิยื่นค าขอล่วงหน้า  
ไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยแปดสิบวันก่อนวันที่ประกาศสิ้นอายุ  และต้องอยู่ในหลักเกณฑ์ตามข้อ  ๙   
ให้พิจารณาผลการปฏิบัติตามเงื่อนไขของผู้ใช้พ้ืนที่ว่าที่ผ่านมาได้มีการปฏิบัติตามเงื่อนไขถูกต้อง  
ครบถ้วนหรือไม่  แล้วให้พิจารณาและจัดท าความเห็นเสนออธิบดีเป็นผู้พิจารณาอนุญาตโดยความเห็นชอบ
คณะกรรมการ 

กรณีผู้ใช้พ้ืนที่เดิมไม่ยื่นค าขอภายในก าหนดตามวรรคแรก  ให้ผู้ที่มีความประสงค์จะใช้ประโยชน์ 
พ้ืนที่ดังกล่าว  สามารถยื่นค าขอตามข้อ  6  ได้   
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ข้อ  ๑๗ การเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมวัตถุประสงค์  ให้ผู้ใช้พ้ืนที่ยื่นค าขอตามข้อ  6  เพ่ือให้
จังหวัดท้องที่หรือหน่วยงานที่อธบิดกี าหนด  ตรวจสอบการด าเนินการของผู้ใช้พ้ืนที่  แล้วให้พิจารณาและ
จัดท าความเห็นเสนออธิบดีเป็นผู้พิจารณาอนุญาตโดยความเห็นชอบคณะกรรมการ  โดยให้ออกประกาศ
ฉบับใหม่มีอายุเท่าที่เหลืออยู่ของประกาศฉบับเดิม 

ข้อ  ๑๘ กรณีมีการเปลี่ยนชื่อหน่วยงานของรัฐ  ให้ผู้ใช้พ้ืนที่มีหนังสือแสดงความประสงค์   
ขอเปลี่ยนชื่อต่อกรม  และให้กรมน าเรื่องเสนอคณะกรรมการเพ่ือโปรดทราบ  และให้ออกประกาศ  
ฉบับใหม่มีอายุเท่าที่เหลืออยู่ของประกาศฉบับเดิม 

หมวด  5 
เบ็ดเตลด็ 

 
 

ข้อ  ๑๙ ประกาศก าหนดให้ใช้พ้ืนที่ที่ออกตามความในมาตรา  13  ทวิ  แห่งพระราชบัญญัติ  
ป่าสงวนแห่งชาติ  พ.ศ.  2507  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  และมาตรา  13/1  แห่งพระราชบัญญัติ 
ป่าสงวนแห่งชาติ  (ฉบับที่  4)  พ.ศ.  2559  ที่ได้ออกประกาศก่อนระเบียบนี้ใช้บังคับให้ถือว่าเป็นประกาศ
ที่ออกตามระเบียบนี้จนกว่าจะหมดอายุตามประกาศ 

ข้อ  ๒๐ บรรดาค าขอที่ได้ยื่นไว้ตามระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการก าหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  
และเงื่อนไขในการใช้พ้ืนที่เป็นสถานที่ปฏิบัติงาน  หรือเพ่ือประโยชน์อย่างอื่นของส่วนราชการหรือ
องค์การของรัฐภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ  พ.ศ.  2548  และตามระเบียบคณะกรรมการพิจารณา 
การใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ  ว่าด้วยการก าหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไข  ในการใช้
พ้ืนที่เป็นสถานที่ปฏิบัติงาน  หรือเพ่ือประโยชน์อย่างอื่นของส่วนราชการ  หรือองค์การของรัฐ  และ 
การอนุญาตให้ เข้าท าประโยชน์หรืออยู่อาศัยในพ้ืนที่ป่าชายเลนที่อยู่ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ   
พ.ศ.  2562  ให้ถือว่าเป็นค าขอตามระเบียบนี้  และให้พิจารณาให้ใช้พ้ืนที่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด 
ในระเบียบนี้  กรณีที่ค าขอดังกล่าวมีข้อแตกต่างไปจากค าขอตามระเบียบนี้  ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับค าขอ 
มีอ านาจสั่งให้แก้ไขเพ่ิมเติมหรือให้ส่งหลักฐานเพิ่มเติมได้เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  30  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖3 

จตุพร  บุรุษพัฒน ์
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

ประธานกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ 
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1 
 

ใบรับค ำขอใช้พื้นที่ของส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำนของรัฐภำยในเขตป่ำสงวนแห่งชำติ 
ตำมมำตรำ 13/1 แห่งพระรำชบัญญัติป่ำสงวนแห่งชำติ พ.ศ. 2507 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 

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

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

ใบรับค ำขอนี้ ออกไว้เพ่ือเป็นหลักฐำนว่ำ กรมได้รับค ำขอไว้เรียบร้อยแล้ว และจะด ำเนินกำร
พิจำรณำต่อไป เมื่อได้รับหลักฐำนครบถ้วน โดยท่ำนได้ยื่นหลักฐำนไว้ ดังนี้ 

 1. แบบค ำขอ 
 2. รำยละเอียดโครงกำรที่ขอเข้ำท ำประโยชน์ วัตถุประสงค์ ลักษณะกำรด ำเนินงำนของ

โครงกำร ผู้ได้รับประโยชน์จำกโครงกำร แนวทำงกำรบริหำรและกำรจัดกำรโครงกำรรำยละเอียดงบประมำณ 
พร้อมแบบแปลนแผนผัง และแผนกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน 

 3. รำยละเอียดสภำพป่ำเบื้องตน้ที่จะขออนุญำตเข้ำท ำประโยชน์ ทั้งทำงกำยภำพและชวีภำพ 

 4. แผนที่แสดงภูมิประเทศ มำตรำส่วน ๑:๕๐,๐๐๐ และแผนที่ภำพถ่ำยทำงอำกำศ
มำตรำส่วนตำมควำมเหมำะสม พร้อมแผนที่สังเขป แสดงบริเวณพ้ืนที่ที่ขอใช้ประโยชน์และพ้ืนที่ข้ำงเคียงที่
ติดต่อกับพ้ืนที่ที่ขอ 

 5. หนังสือแสดงว่ำเป็นผู้ที่ได้รับมอบอ ำนำจให้ด ำเนินกำรแทนหน่วยงำนของรัฐ 
 6. เอกสำรหลักฐำนที่แสดงผลกำรพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบจำกสภำองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นท่ีป่ำนั้นตั้งอยู ่
 7. กรณีโครงกำรหรือกิจกำรที่เข้ำข่ำยจะต้องจัดท ำรำยงำนกำรประเมินผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม หรือรำยงำนผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นหรืออ่ืน ๆ ให้แนบหนังสือแจ้งผลกำรพิจำรณำให้ควำม
เห็นชอบ ส ำหรับโครงกำรหรือกิจกำรที่เข้ำข่ำยจะต้องจัดท ำรำยกำรข้อมูลด้ำนสิ่งแวดล้อมให้แนบรำยงำนข้อมูล
ดังกล่ำวด้วย 

 8. บันทึกยินยอมแก้ไขปัญหำรำษฎร 
 9. รำยงำนเหตุผลและควำมจ ำเป็นในกำรขอใช้ประโยชน์ (กรณีพ้ืนที่มำกกว่ำยี่สิบไร่) ซึ่ง

ได้รับควำมเห็นชอบจำกปลัดกระทรวงหรือผู้บัญชำกำรเหล่ำทัพแล้วแต่กรณี 
 10. หำกเป็นพ้ืนที่ตำมประกำศหรือหนังสืออนุญำตเดิมของรำยอ่ืนที่ยังไม่สิ้นอำยุ ต้องมี

หนังสือยินยอมให้ใช้พ้ืนที่ของผู้ใช้พ้ืนที่หรือผู้รับอนุญำตเดิม 

 ๑1. กรณีกำรขอใช้พ้ืนที่เมื่อประกำศเดิมสิ้นอำยุ ให้แนบหลักฐำนแสดงว่ำที่ผ่ำนมำผู้ใช้
พ้ืนที่ได้ปฏิบัติตำมเงื่อนไขแนบท้ำยประกำศหรือไม่ และได้ปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม และมำตรกำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

 ๑2. เอกสำรหรือหลักฐำนอ่ืน ๆ (ถ้ำมี) 
             
เจ้ำหน้ำที่ได้ตรวจสอบหลักฐำนแล้ว ปรำกฏว่ำ 

   เอกสำรหลักฐำนครบถ้วนถูกต้อง จ ำนวน.............................แผ่น 
   เอกสำรหลักฐำนไม่ครบถ้วน ตำมข้อ......................................................... 
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ให้ผู้ยื่นค ำขอส่งเอกสำรหลักฐำนเพิ่มเติม ภำยในวันที่........................................................................เวลำท ำกำร 
ในกรณีที่ผู้ยื่นค ำขอไม่แก้ไขเพ่ิมเติมค ำขอหรือไม่ส่งเอกสำรหรือหลักฐำนเพ่ิมเติมตำมที่เจ้ำหน้ำที่ก ำหนด       
ให้ด ำเนินกำรตำมข้อ 6 วรรคสำม  

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

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

                                                                 ลงชือ่..............................................เจ้ำหน้ำที่ผู้รับค ำขอ 
          (...............................................) 
        ................................................หน่วยงำนผู้รับค ำขอ 
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ป.ส. 17 
ค ำขอใช้พื้นที่ของส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำนของรัฐภำยในเขตป่ำสงวนแห่งชำติ 

ตำมมำตรำ 13/1 แห่งพระรำชบัญญัติป่ำสงวนแห่งชำติ พ.ศ. 2507 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
-------------------------------------- 

       เขียนที่ ....................................................... 
              วันที่...........เดือน...........................พ.ศ......................... 

ส่วนรำชกำร/หน่วยงำนของรัฐ ชื่อ........................................................................ .................... 
เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี................................................................................................................... ...................... 
ตั้งอยู่เลขที่..................ถนน..........................ต ำบล/แขวง............................อ ำเภอ/เขต.......................................
จังหวัด................................................................................ ..................................................................................  
โดย.......................................................... ..............ต ำแหน่ง.................................................................................. 
ได้รับมอบหมำยให้เป็นผู้ลงชื่อในค ำขอ อยู่เลขที่..........................ถนน.................................................................
ต ำบล/แขวง..........................................อ ำเภอ/เขต.................................................จังหวัด.................................. 
โทร......................................................................... ................. 
  ขอยื่นค ำขอต่อ........................................................................................................................ .. 
ดังมีข้อควำมต่อไปนี้ 
  ข้อ 1. ส่วนรำชกำร/หน่วยงำนของรัฐ ชื่อ................................................................................. 
มีควำมประสงค์จะขอใช้พ้ืนที่ เพ่ือ............................................................ ........................................................... 
............................................................................................................................. ................................................. 
มีก ำหนดเวลำ ............ปี ภำยในเขตป่ำสงวนแห่งชำติ  ป่ำ................................................................................... 
................................................................................................................. ............................................................. 
ต ำบล...............................................อ ำเภอ..................................................จังหวัด............................................. 
เนื้อท่ี.....................ไร่...............งำน..................ตำรำงวำ โดยมีอำณำเขตดังนี้ 
 

ด้ำนทิศเหนือ...............จด.........................................วัดได้......................................เมตร 
ด้ำนทศิตะวันออก........จด.........................................วัดได้......................................เมตร 
ด้ำนทิศใต้....................จด..........................................วัดได้......................................เมตร 
ด้ำนทิศตะวันตก..........จด..........................................วัดได้......................................เมตร 

 

  ข้อ 2. เพ่ือประโยชน์ในกำรพิจำรณำค ำขอใช้พ้ืนที่ ผู้ยื่นค ำขอหรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมำยจะ
เป็นผู้น ำเจ้ำหน้ำที่ออกไปตรวจสภำพป่ำในพ้ืนที่ที่ขอ ตำมวัน เวลำ ที่เจ้ำหน้ำที่นัดหมำยและจะเป็นผู้อ ำนวย
ควำมสะดวกแก่เจ้ำหน้ำที่ท่ีออกไปตรวจสภำพป่ำ 
 

ข้อ 3. เมื่อได้รับควำมเห็นชอบให้ใช้พ้ืนที่ตำมที่กรม ได้ประกำศก ำหนดบริเวณพ้ืนที่ ให้เข้ำใช้
ประโยชน์ภำยในเขตป่ำสงวนแห่งชำติแล้ว ส่วนรำชกำร/หน่วยงำนของรัฐชื่อ.............................................................
ขอรับรองว่ำจะปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยป่ำสงวนแห่งชำติ กฎหมำยว่ำด้วยป่ำไม้ และตำมเงื่อนไขที่ระบุไว้ใน
ประกำศก ำหนดพ้ืนที่ดังกล่ำวให้ถูกต้องทุกประกำร และเมื่อมีข้อสงสัยในกำรปฏิบัติตำมระเบียบและกฎหมำย 
จะต้องสอบถำมเจ้ำหน้ำที่ก่อนด ำเนินกำรทุกครั้ง 
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  ข้อ 4. พร้อมกับค ำขอนี้ ได้แนบเอกสำรหรือหลักฐำนต่ำง ๆ ดังนี้ 
     4.1 รำยละเอียดโครงกำรที่ขอเข้ำท ำประโยชน์ วัตถุประสงค์ ลักษณะกำรด ำเนินงำน

ของโครงกำร ผู้ได้รับประโยชน์จำกโครงกำร แนวทำงกำรบริหำรและกำรจัดกำรโครงกำรรำยละเอียด
งบประมำณ พร้อมแบบแปลนแผนผัง และแผนกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน 

4.2 รำยละเอียดสภำพป่ำเบื้องต้นที่จะขออนุญำตเข้ำท ำประโยชน์ ทั้งทำงกำยภำพและ
ชีวภำพ 

4.3 แผนที่แสดงภูมิประเทศ มำตรำส่วน ๑:๕๐,๐๐๐ และแผนที่ภำพถ่ำยทำงอำกำศ 
มำตรำส่วนตำมควำมเหมำะสม พร้อมแผนที่สังเขปแสดงบริเวณพ้ืนที่ที่ขอใช้ประโยชน์และพ้ืนที่ข้ำงเคียงที่
ติดต่อกับพ้ืนที่ที่ขอ  

     4.4 หนังสือแสดงว่ำเป็นผู้ที่ได้รับมอบอ ำนำจให้ด ำเนินกำรแทนหน่วยงำนของรัฐ 
      4.5 เอกสำรหลักฐำนที่แสดงผลกำรพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบจำกสภำองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นที่ป่ำนั้นตั้งอยู่  
     4.6 กรณีโครงกำรหรือกิจกำรที่เข้ำข่ำยจะต้องจัดท ำรำยงำนกำรประเมินผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม หรือรำยงำนผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นหรืออ่ืน ๆ ให้แนบหนังสือแจ้งผลกำรพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ 
ส ำหรับโครงกำรหรือกิจกำรที่เข้ำข่ำยจะต้องจัดท ำรำยกำรข้อมูลด้ำนสิ่งแวดล้อมให้แนบรำยงำนข้อมูลดังกล่ำวด้วย  

     4.7 รำยงำนเหตุผลและควำมจ ำเป็นในกำรขอใช้ประโยชน์ (กรณีพ้ืนที่มำกกว่ำยี่สิบไร่)      
ซึ่งได้รับควำมเห็นชอบจำกปลัดกระทรวงหรือผู้บัญชำกำรเหล่ำทัพแล้วแต่กรณี 

       4.8 หำกเป็นพ้ืนที่ตำมประกำศหรือหนังสืออนุญำตเดิมของรำยอ่ืนที่ยังไม่สิ้นอำยุ 
ต้องมีหนังสือยินยอมให้ใช้พื้นที่ของผู้ใช้พ้ืนที่หรือผู้รับอนุญำตเดิม 
                     4.9 กรณีกำรขอใช้พ้ืนที่ที่ตำมประกำศเดิมสิ้นอำยุ ให้แนบหลักฐำนแสดงว่ำที่ผ่ำนมำ
ผู้ใช้พ้ืนที่ได้ปฏิบัติตำมเงื่อนไขแนบท้ำยประกำศหรือไม่ และได้ปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมำตรกำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

     4.10 บันทึกยินยอมแก้ไขปัญหำรำษฎร 
     4.11 เอกสำรหรือหลักฐำนอ่ืน ๆ (ถ้ำมี)................................................................. 

 

        (ลงชื่อ) ............................................ผู้ยื่นค ำขอ 
                  (.........................................) 
 

 

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

(ลงชื่อ)......................................ผู้รับค ำขอ 
(.........................................) 
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ป.ส. 18 
รำยงำนกำรตรวจสภำพป่ำที่ส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำนของรัฐขอใช้พื้นที่ภำยในเขตป่ำสงวนแห่งชำติ 

ตำมมำตรำ 13/1 แห่งพระรำชบัญญัติป่ำสงวนแห่งชำติ พ.ศ. 2507 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
----------------- 

๑. ชื่อหน่วยงำนผู้ขอ  

๒. วัน เดือน ปี ท่ีท ำกำรตรวจสภำพป่ำ (ให้ระบุวัน เดือน ปี ที่เข้ำท ำกำรตรวจสภำพป่ำ 
และวัน เดือน ปี ที่ตรวจสภำพป่ำเสร็จสิ้น) 

๓. ชื่อป่ำ (ให้ระบุว่ำพ้ืนที่ที่ขออยู่ในเขตป่ำสงวนแห่งชำติ ก ำหนดโดยกฎกระทรวง หรือตำม
กฎหมำยใด ให้คัดส ำเนำพร้อมทั้งแผนที่ท้ำยกฎกระทรวง ประกอบด้วย) 

  ๔. ที่ตั้งของพื้นที่ ให้ระบุว่ำตั้งอยู่ในหมู่ที่ ต ำบล อ ำเภอ และจังหวัดใด พร้อมกับระบุค่ำพิกัด
ด้วยเครื่อง GPS (WGS 84) แสดงบริเวณท่ีประกำศทุกด้ำนในแผนที่แสดงภูมิประเทศ มำตรำส่วน ๑:๕๐,๐๐๐ 
แผนที่ภำพถ่ำยทำงอำกำศ (ออร์โธสี) มำตรำส่วนตำมควำมเหมำะสม ให้เห็นได้ชัดเจน ระบุหมำยเลขระวำง 
รวมทั้งแสดงจุดที่ตั้งและพ้ืนที่ข้ำงเคียงในแผนที่ท้ำยกฎกระทรวงที่ก ำหนดป่ำนั้นให้เป็นป่ำสงวนแห่งชำติ,  
แผนที่แสดงกำรจ ำแนกเขตกำรใช้ประโยชน์ทรัพยำกรและที่ดินป่ำไม้, แผนที่แสดงชั้นคุณภำพลุ่มน้ ำ และ     
ถ้ำเป็นป่ำชำยเลนให้แสดงในแผนที่กำรจ ำแนกเขตกำรใช้ประโยชน์ที่ดินในพ้ืนที่ป่ำชำยเลนด้วย พร้อมแนบไฟล์
ดิจิทัลแผนที่ทุกประเภทพร้อมภำพถ่ำยมำด้วย)   

๕. เนื้อที ่(ให้ระบุเป็นไร่ งำน และตำรำงวำ) 

  6. อำณำเขตและเขตติดต่อพื้นที่ที่ขอ (ให้แสดงอำณำเขตและเขตติดต่อไว้ทุกด้ำนให้ชัดเจน
ว่ำทิศไหนจดอะไร เช่น ภูเขำ ล ำห้วย หรือติดต่อกับอะไร มีควำมกว้ำง ยำว ด้ำนละเท่ำใด และแสดงด้วยว่ำ
พ้ืนที่ข้ำงเคียงมีผู้ใดเป็นเจ้ำของหรือผู้ครอบครองและเป็นที่ของรัฐประเภทใด เช่น ให้เช่ำหรือละทิ้งมีสภำพป่ำ
อย่ำงใด) 

  7. ลักษณะภูมิประเทศ (ให้ระบุว่ำเป็นที่รำบ เนินเขำ ภูเขำหรือที่ลุ่ม มีควำมลำดชัน และสูง
จำกระดับทะเลประมำณเท่ำใด มีชนิดดินและหินเป็นประเภทใด อยู่ในพ้ืนที่ลุ่มน้ ำตำมมติคณะรัฐมนตรีและ 
ชั้นคุณภำพใด มีล ำห้วยอะไรไหลผ่ำนหรือไม่ ถ้ำมี ไหลลงสู่ล ำน้ ำที่ส ำคัญอะไรบ้ำง เป็นระยะทำงประมำณเท่ำใด) 

8. ชนิดของป่ำและสภำพป่ำ (ให้ระบุว่ำเป็นป่ำชนิดใด มีสภำพอย่ำงไร ถ้ำเสื่อมโทรมให้ระบุ
ด้วยว่ำเนื่องจำกเหตุใด)  

                8.1 ระบุชนิด/ประเภทป่ำ (โปรดกำเครื่องหมำย √) 
o ป่ำบก ประเภทป่ำ........................... 
o ป่ำชำยเลน 
o ป่ำชำยหำด 
o ป่ำพรุ 
o ป่ำอ่ืนๆ ระบุ.................................... 

     8.2 ระบุสภำพควำมเสื่อมโทรมของพ้ืนที่ป่ำตำมข้อ 8.1 
o เสื่อมโทรมโดยคิดเป็นร้อยละ.............................ของพ้ืนที่ป่ำที่ขออนุญำต 
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    9. พันธุ์ไม้ที่ขึ้นอยู่ (ให้ระบุว่ำกำรแพร่พันธุ์เป็นไปตำมธรรมชำติหรือไม่ ดีเลวอย่ำงไร ชนิด
ของพันธุ์ไม้ที่ส ำคัญและไม่ส ำคัญมีปริมำณมำกน้อยเพียงใด ให้ท ำกำรส ำรวจทั่วทั้งพ้ืนที่ที่ขออนุญำต หรือให้ท ำ
กำรส ำรวจโดยวิธีท ำแปลงตัวอย่ำง แบบ Line Plot Survey กระจำยทั่วทั้งพ้ืนที่ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 5 ของพ้ืนที่ที่ขอ 
แล้วจัดท ำบัญชีแสดงชนิดและขนำดของไม้ยืนต้นที่มีขนำดควำมโตตั้งแต่ 50 เซนติเมตรขึ้นไปวัดโดยรอบล ำต้น
ตรงที่สูง 1.30 เมตร พร้อมกับแผนที่แสดงบริเวณท่ีนับไม้ด้วย) 

กรณีป่ำชำยเลน ให้ท ำกำรส ำรวจโดยวิธีท ำแปลงตัวอย่ำง แบบ Line Plot Survey วำง
แนวตั้งฉำกกับชำยฝั่งให้กระจำยทั่วทั้งพ้ืนที่ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 5 ของพ้ืนที่ที่ขอ กรณีพ้ืนที่ไม่มำกกว่ำ 5 ไร่ ให้
ท ำกำรส ำรวจทั่วทั้งพ้ืนที่แต่ละแนววำงแปลงขนำด 10 x 10 เมตร ต่อเนื่องไปจนสุดพ้ืนที่ แล้วจัดท ำบัญชีแสดง
ชนิด จ ำนวนและขนำดของไม้ยืนต้น (Tree) ทุกชนิดที่มีควำมโตตั้งแต่ 15 เซนติเมตรขึ้นไป โดยวัดรอบล ำต้นตรงที่
สูง 1.30 เมตร ส ำหรับไม้สกุลโกงกำงให้วัดเหนือคอรำก 20 เซนติเมตร ทั้งนี้ ให้ระบุชนิด จ ำนวน ของไม้หนุ่ม 
(Sapling) กล้ำไม้ (Seedling) และบันทึกชนิดของไม้พ้ืนล่ำงและไม้อิงอำศัยที่พบไว้ในบัญชี พร้อมกับแผนที่
แสดงแนวท ำกำรส ำรวจระบุพิกัด GPS  แปลงแรกและแปลงสุดท้ำยของแต่ละแนวด้วย 

10. สิ่งแวดล้อมข้ำงเคียง  (ให้ระบุว่ำอยู่ห่ำงจำกหมู่บ้ำน วัด ส ำนักสงฆ์ ถนน ฯลฯ เป็น
ระยะทำงประมำณเท่ำใด) 

 11. กำรอนุรักษ์ป่ำ (ให้ระบุว่ำเป็นเขตอุทยำนแห่งชำติ วนอุทยำน หรือเขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำ   
เขตห้ำมล่ำสัตว์ป่ำ หรือเป็นพ้ืนที่เตรียมกำรประกำศอุทยำนแห่งชำติหรือเขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำ  หรือพ้ืนที่     
ปลูกสร้ำงสวนป่ำของรัฐหรือไม่ ไม่เป็นพื้นที่ป่ำซึ่งอยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินกำรใช้ศึกษำค้นคว้ำทำงวิชำกำรป่ำไม้        
ไม่เป็นพ้ืนที่ที่ประกำศให้เป็นพ้ืนที่ชุ่มน้ ำระดับนำนำชำติ ระดับชำติ ระดับท้องถิ่น และพ้ืนที่ชุ่มน้ ำที่มี
ควำมส ำคัญระหว่ำงประเทศ หรือพ้ืนที่แกนกลำง (Core Area) ของพ้ืนที่สงวนชีวมณฑล ไม่อยู่ในเขตพ้ืนที่    
ป่ำชำยเลนอนุรักษ์ พ้ืนที่คุ้มครองทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง พ้ืนที่ที่จะใช้มำตรกำรในกำรป้องกันกำรกัด
เซำะชำยฝั่ง ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง รวมทั้งไม่อยู่  
ในพ้ืนที่ที่เป็นระบบนิเวศและทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งที่มีควำมส ำคัญและมีควำมโดดเด่นควรแก่กำร
อนุรักษ์ ไม่ขัดกับมำตรกำรที่ก ำหนดในเขตพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมตำมกฎกระทรวงหรือประกำศกระทรวง
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม)  

  12. อันตรำยที่มีต่อป่ำนี้ (ให้ระบุภัยจำกธรรมชำติ เช่น สัตว์ แมลงหรือจำกกำรกระท ำของ
มนุษย์ มีมำกน้อยเพียงใด หรือไม่ หำกประกำศแล้ว จะมีผลในทำงระงับยับยั้งภัยที่จะเกิดขึ้นได้บ้ำงหรือไม่มำก
น้อยเพียงใด) 

  13. กำรใช้ประโยชน์ในพื้นที่ (ให้ระบุว่ำบริเวณใกล้เคียงหรือแห่งเดียวกับที่ขอนี้ เคยมีกำร
ประกำศหรืออนุญำตหรืออนุมัติให้ผู้ใดท ำกำรใด เมื่อวัน เดือน ปีใด เป็นพ้ืนที่ปลูกสร้ำงสวนป่ำของรัฐ         
เขตแหล่งแร่เพ่ือกำรท ำเหมืองตำมกฎหมำยว่ำด้วยแร่ พื้นที่แหล่งซำกดึกด ำบรรพ์ที่อยู่ภำยใต้บังคับกฎหมำยว่ำ
ด้วยกำรคุ้มครองซำกดึกด ำบรรพ์หรือไม่ ถ้ำเคยมีกำรอนุญำตและกำรอนุญำตนั้นยังมีอำยุอยู่ให้ระบุว่ำ มีอยู่กี่
รำยและหมดอำยุเมื่อใด ให้แสดงไว้ในแผนที่ตำมข้อ 4 ด้วย) 

  14. ควำมเห็นผู้ตรวจสภำพป่ำ (ให้พิจำรณำว่ำ ถ้ำประกำศก ำหนดเป็นบริเวณพ้ืนที่ให้ส่วน
รำชกำรหรือหน่วยงำนของรัฐเข้ำใช้ประโยชน์แล้ว จะได้รับประโยชน์อย่ำงไรบ้ำง และป่ำไม้จะได้รับควำม
เสียหำยมำกน้อยเพียงใด หรือจะได้ประโยชน์แก่ป่ำไม้เพ่ิมข้ึนอย่ำงไร เป็นไปตำมระเบียบกรมป่ำไม้ที่เกี่ยวข้อง
กับกำรอนุญำตใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ป่ำสงวนแห่งชำติ กฎหมำย หรือมติคณะรัฐมนตรีหรือไม่  พร้อมกับแนบ
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ภำพถ่ำยสีแสดงพ้ืนที่ที่ท ำกำรส ำรวจ โดยถ่ำยตรงกลำงแปลงและกระจำยออกไปทั้ง 8 ทิศ ไม่น้อยกว่ำ 9 
ภำพประกอบด้วย) 
 
 

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

 
(ลงชื่อ)...........................................ผู้ตรวจสภำพป่ำ 
       (...........................................) 
 ต ำแหน่ง................................................ 

 

(ลงชื่อ)...........................................ผู้ตรวจสภำพป่ำ 
       (...........................................) 
 ต ำแหน่ง................................................ 
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ป.ส. 19 - 1 
                                                             

 
 
 
 

 
                                                     ประกำศกรมป่ำไม้ 

เรื่อง  ก ำหนดบริเวณพื้นที่ให้ส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำนของรัฐ 
เข้ำใช้ประโยชน์ภำยในเขตป่ำสงวนแห่งชำติ 

ฉบับท่ี.........../........... 
------------------------------------ 

  อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ 13/1 แห่งพระรำชบัญญัติป่ำสงวนแห่งชำติ พ.ศ. 2507 
ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระรำชบัญญัติป่ำสงวนแห่งชำติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2559  อธิบดีกรมป่ำไม้ โดยควำม
เห็นชอบของคณะกรรมกำรพิจำรณำกำรใช้ประโยชน์ในเขตป่ำสงวนแห่งชำติ เมื่อวันที่..………………………………
เดือน....................พ.ศ....................…...ออกประกำศไว้ดังต่อไปนี้ 
  ข้อ 1 ก ำหนดให้ส่วนรำชกำร/หน่วยงำนของรัฐ ชื่อ.................................................................
ตั้งอยู่ในท้องที่ต ำบล/แขวง...........................................................อ ำเภอ/เขต................................................ ......
จังหวัด....................................เข้ำใช้ประโยชน์ภำยในเขตป่ำสงวนแห่งชำติ ป่ำ.................................................... 
ในท้องที่ต ำบล..................................................................อ ำเภอ................................................จังหวัด...............
เพ่ือ.......................................................................................................................................................................  
เนื้อท่ี ...............ไร่............งำน..............ตำรำงวำ ตั้งแต่วันที่..................เดือน.........................พ.ศ.......................
จนถึงวันที่.....................เดือน..................................พ.ศ. .........................ตำมแผนที่พร้อมบัญชีระบุค่ำพิกัด
แนบท้ำยประกำศนี ้โดยมีอำณำเขตดังต่อไปนี้ 
  ทิศเหนือ   จด...........................................วัดได้........................................เมตร 
  ทิศตะวันออก    จด...........................................วัดได้........................................เมตร 
  ทิศใต ้              จด.......................................... วัดได้........................................เมตร 
  ทิศตะวันตก      จด...........................................วัดได้........................................เมตร 
 

  ข้อ 2 ส่วนรำชกำร/หน่วยงำนของรัฐที่ได้รับควำมเห็นชอบให้เข้ำใช้พ้ืนที่ภำยในเขตป่ำสงวน
แห่งชำติตำมข้อ 1 จะต้องปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขแนบท้ำยประกำศนี้ 
 

                     ประกำศ  ณ  วันที่...........เดือน................................พ.ศ................ 
       (ลงชื่อ).................................................... 

      (............................................) 
            อธิบดีกรมป่ำไม้ 
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    ป.ส. 19 - 2 

        
 

 
 

 

ประกำศกรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง 
เรื่อง  ก ำหนดบริเวณพื้นที่ให้ส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำนของรัฐ 

เข้ำใช้ประโยชน์ภำยในเขตป่ำสงวนแห่งชำติ 
ฉบับท่ี.........../........... 

------------------------------------ 
อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ 13/1 แห่งพระรำชบัญญัติป่ำสงวนแห่งชำติ พ.ศ. 2507 

ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระรำชบัญญัติป่ำสงวนแห่งชำติ (ฉบับที่  4) พ.ศ. 2559 ประกอบมำตรำ 19 แห่ง
พระรำชบัญญัติส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง พ.ศ. 2558 อธิบดีกรมทรัพยำกร
ทำงทะเลและชำยฝั่ง โดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรพิจำรณำกำรใช้ประโยชน์ในเขตป่ำสงวนแห่งชำติ 
เมือ่วันที่..……………………เดือน...................................พ.ศ.............................…...ออกประกำศไว้ดังต่อไปนี้ 
  ข้อ 1 ก ำหนดให้ส่วนรำชกำร/หน่วยงำนของรัฐ ชื่อ.................................................................. 
ตั้งอยู่ในท้องที่ต ำบล/แขวง...........................................................อ ำเภอ/เขต...................................................... 
จังหวัด...........................................เข้ำใช้ประโยชน์ภำยในเขตป่ำสงวนแห่งชำติ ป่ำ............................................. 
..............................................................................................ในท้องที่ต ำบล......................................................... 
อ ำเภอ................................................จังหวัด.........................................เพ่ือ........................................................ 
เนื้อท่ี ...............ไร่............งำน..............ตำรำงวำ ตั้งแต่วันที่..................เดือน............................พ.ศ....................
จนถึงวันที่.................เดือน................................พ.ศ. .........................ตำมแผนที่พร้อมบัญชีระบุค่ำพิกัดแนบ
ท้ำยประกำศนี้ โดยมีอำณำเขตดังต่อไปนี้ 
  ทิศเหนือ   จด...........................................วัดได้........................................เมตร 
  ทิศตะวันออก    จด...........................................วัดได้........................................เมตร 
  ทิศใต้               จด...........................................วัดได้........................................เมตร 
  ทิศตะวันตก      จด...........................................วัดได้........................................เมตร 
 

  ข้อ 2 ส่วนรำชกำร/หน่วยงำนของรัฐที่ได้รับควำมเห็นชอบให้เข้ำใช้พ้ืนที่ภำยในเขตป่ำสงวน
แห่งชำติตำมข้อ 1 จะต้องปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขแนบท้ำยประกำศนี้ 
 

ประกำศ  ณ  วันที่...........เดือน................................พ.ศ.................... 
 

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

          อธิบดีกรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง 
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เงื่อนไขแนบท้ำยประกำศกรม.............................. 
   ให้ส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำนของรัฐ ที่ได้เข้ำใช้ประโยชน์ภำยในเขตป่ำสงวนแห่งชำติ 
ตำมประกำศกรม.................................................................................. เรื่อง ก ำหนดบริเวณพ้ืนที่ให้ส่วนรำชกำร
หรือหน่วยงำนของรัฐ เข้ำใช้ประโยชน์ภำยในเขตป่ำสงวนแห่งชำติ  ฉบับที่…………………/………………..…........ 
ลงวันที่............................................ เดือน.....................................พ.ศ………………….………. ปฏิบัติตำมเงื่อนไข 
ดังต่อไปนี้  

           1. ต้องไม่กระท ำกำรหรือยินยอมให้ตัวแทน คนงำน หรือลูกจ้ำง กระท ำกำรหรือ   
ละเว้นกระท ำกำรใด ๆ ให้เป็นกำรเสื่อมเสียแก่สภำพป่ำไม้หรือของป่ำนอกเขตพ้ืนที่ที่ประกำศก ำหนด        
หำกมีกำรกระท ำผิดกฎหมำย ผู้ใช้พ้ืนที่ต้องรับโทษตำมท่ีกฎหมำยบัญญัติไว้ส ำหรับควำมผิดนั้นด้วย 

            2. ต้องปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยป่ำสงวนแห่งชำติ กฎหมำยว่ำด้วยป่ำไม้ กฎหมำย
ว่ำด้วยกำรส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง และกฎหมำยอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจน
กฎกระทรวง ข้อก ำหนด ประกำศ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือเงื่อนไข ซึ่งออกตำมกฎหมำยดังกล่ำว ทั้งที่ใช้อยู่ใน
ขณะนี้และที่จะประกำศใช้บังคับต่อไป ซึ่งทำงรำชกำรได้แจ้งให้ทรำบเพ่ือปฏิบัติแล้ว 

           3. ต้องจัดท ำหลักเขตหรือเครื่องหมำย เป็นกำรแสดงแนวเขตพ้ืนที่ที่ ได้ประกำศ 
ไว้ทุกด้ำนให้เห็นได้อย่ำงชัดเจน ส ำหรับกรณีพ้ืนที่ที่ไม่มีแนวเขตชัดเจน ให้ปลูกต้นไม้ชนิดพันธุ์ท้องถิ่น 
ที่เหมำะสมเป็นแนวเขตให้ชัดเจน และต้องจัดท ำป้ำยถำวร ติดไว้ใกล้เส้ นทำง ณ จุดที่ผ่ำนเข้ำพ้ืนที่ที่ ได้
ประกำศให้เห็นได้ชัดเจน ขนำดไม่น้อยกว่ำ 120x240 เซนติเมตร โดยระบุข้อควำมไว้ที่ป้ำยว่ำ  “กรม.................
อนุญำตให้………………………..…………เข้ำใช้ประโยชน์ภำยในเขตป่ำสงวนแห่งชำติ ป่ำ............................... ท้องที่
ต ำบล.............อ ำเภอ..................จังหวัด......................แห่งนี้ตำมกฎหมำยว่ำด้วยป่ำสงวนแห่งชำติแล้ว                 
เพ่ือ.............................. ....เนื้อที่.........ไร่..........งำน..........ตำรำงวำ ตั้งแต่วันที่......เดือน.....พ.ศ. ....... เป็นต้นไป 
(จนถึงวันที่........เดือน.......พ.ศ. ............)”  ให้แล้วเสร็จภำยในก ำหนด 30 วัน นับจำกวันที่ได้รับประกำศ 

   4. ต้องใช้พ้ืนที่ตำมประกำศและเป็นไปตำมวัตถุประสงค์หรือกิจกำรที่ขอใช้เท่ำนั้น    
จะน ำไปใช้ในวัตถุประสงค์หรือกิจกำรอ่ืนมิได้ 
            หำกมีควำมประสงค์จะก่อสร้ำงสิ่งปลูกสร้ำงถำวร หรือมีแผนจะด ำเนินกิจกำรใด ๆ 
เพ่ิมเติมในพ้ืนที่ทีป่ระกำศ ต้องแจ้งเป็นลำยลักษณ์อักษรให้กรมทรำบ และให้อธิบดีให้ควำมเห็นชอบก่อน 

             5. ต้องยินยอมให้เจ้ำหน้ำที่เข้ำไปตรวจสอบกำรปฏิบัติตำมเงื่อนไขกำรใช้พ้ืนที่ที่
ประกำศได้ในวัน และเวลำรำชกำร และผู้ใช้พ้ืนที่ต้องเป็นผู้น ำตรวจ หำกผู้ใช้พ้ืนที่ไม่สำมำรถน ำเจ้ำหน้ำที่
ตรวจสอบด้วยตนเองได้ ต้องมอบอ ำนำจเป็นหนังสือให้ผู้หนึ่งผู้ใดเป็นผู้ด ำเนินกำรแทน โดยผู้ใช้พ้ืนที่หรือผู้รับ
มอบอ ำนำจจะต้องอ ำนวยควำมสะดวกตำมควรแก่กรณี  และให้ปฏิบัติตำมที่เจ้ำหน้ำที่ผู้มีอ ำนำจได้สั่งเป็น
หนังสือให้ปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตำมเง่ือนไขที่ก ำหนดไว้ 

   6. ต้องคอยสอดส่องตรวจตรำระมัดระวังมิให้มีกำรบุกรุกในพ้ืนที่ที่ประกำศ ถ้ำมีกำร
กระท ำอันเป็นควำมผิดตำมกฎหมำยว่ำด้วยป่ำสงวนแห่งชำติ กฎหมำยว่ำด้วยป่ำไม้ หรือกฎหมำยอื่นที่เก่ียวข้อง 
ผู้ใช้พ้ืนที่ต้องแจ้งให้เจ้ำหน้ำที่ทรำบทันที หำกเจ้ำหน้ำที่ตรวจพบว่ำมีควำมเสียหำยเกิดขึ้นโดยที่ผู้ใช้พ้ืนที่ควรจะ
ทรำบ แต่ละเลยมิได้แจ้งให้ทรำบ ผู้ใช้พ้ืนที่จะต้องรับผิดชอบด้วย และต้องมีกำรด ำเนินกำรฟ้ืนฟู ดูแล 
บ ำรุงรักษำพ้ืนที่ให้กลับคืนมำดงัเดิมให้มำกท่ีสุด 
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                     กรณี ถ้ำมีกำรกระท ำอันเป็นควำมผิดตำมกฎหมำยข้ำงต้น ให้ผู้ใช้พ้ืนที่แจ้งเจ้ำหน้ำที่
ตำมกฎหมำยพร้อมหลักฐำนยืนยันกำรแจ้งที่ชัดเจนเป็นลำยลักษณ์อักษรหรือวิธีกำรอื่นใด และหำกเจ้ำหน้ำที่
ตรวจพบว่ำมีควำมเสียหำยเกิดขึ้นโดยที่ผู้ใช้ พ้ืนที่ควรจะทรำบ แต่ละเลยมิได้แจ้งให้ทรำบ ผู้ใช้พ้ืนที่จะต้อง
รับผิดชอบด้วย 

   7. ต้องด ำเนินกำรเอง ในกรณีที่จ ำเป็นอำจมอบหมำยให้ผู้หนึ่งผู้ใดเป็นผู้ด ำเนินกำร
แทนได้แต่ถ้ำเกิดควำมเสียหำยใด ๆ ขึน้ ผู้ใช้พ้ืนทีต่้องรับผิดชอบในฐำนะเป็นผู้ด ำเนินกำรเองทั้งสิ้น 

           8. ในกรณีที่กรมมีควำมจ ำเป็นต้องใช้พ้ืนที่ดังกล่ำวบำงส่วน หรือทั้งหมด ผู้ใช้พ้ืนที่
ต้องยินยอมให้ยกเลิกกำรใช้พ้ืนที่ที่ประกำศได้โดยไม่เรียกร้องค่ำชดเชยหรือค่ำเสียหำยใด ๆ ทั้งสิ้น ซึ่งกรม
จะแจ้งให้ผู้ใช้พ้ืนที่ทรำบก่อนไม่น้อยกว่ำ 180 วัน และผู้ใช้พ้ืนที่ต้องเคลื่อนย้ำยทรัพย์สินหรือสิ่งก่อสร้ำงออก
จำกพ้ืนที่ที่ประกำศให้เสร็จสิ้นภำยใน 90 วัน นับจำกวันที่กรมระบุวันที่จะเข้ำใช้พื้นที่ดังกล่ำวนั้น หรือมอบให้
กรมดูแลต่อไป 

          9. เมื่อครบก ำหนดอำยุกำรให้ใช้พ้ืนที่ตำมประกำศฉบับนี้หรือถูกยกเลิกกำรให้ใช้
พ้ืนที่ที่ประกำศ ให้ผู้ใช้พ้ืนที่เคลื่อนย้ำยทรัพย์สินหรือสิ่งก่อสร้ำงของผู้ใช้พ้ืนที่ออกจำกพ้ืนที่ที่ประกำศให้เสร็จ
สิ้นภำยใน 90 วัน นับแต่วันที่ครบอำยุหรือวันที่ถูกยกเลิกกำรให้ใช้พื้นที่  

           10. หำกผู้ใช้พ้ืนที่ไม่ด ำเนินกำรตำมวัตถุประสงค์นับแต่วันที่ได้ประกำศเกินกว่ำ    
3 ปี จะถือว่ำไม่ประสงค์ที่จะใช้ประโยชน์อีกต่อไป ทั้งนี้ หำกยังมีควำมจ ำเป็นที่จะใช้อยู่ขอให้ชี้แจงเหตุผลด้วย  

   11. ต้องรำยงำนผลกำรปฏิบัติตำมเงื่อนไข ภำยใน ๑๘๐ วัน นับจำกวันที่ได้รับ
ประกำศ หำกไม่สำมำรถด ำเนินกำรให้แล้วเสร็จ ผู้ ใช้พ้ืนที่ต้องท ำหนังสือชี้แจงเหตุผลควำมจ ำเป็น และ        
ให้ขยำยระยะเวลำออกไปอีก ๑๘๐ วัน หลังจำกนั้นให้รำยงำนผลกำรปฏิบัติตำมเงื่อนไขเป็นประจ ำทุกปี          
ในตลอดระยะเวลำทีใ่ช้พื้นที่ 

            12. ให้ผู้ใช้พ้ืนที่จัดสรรงบประมำณ เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรปลูกป่ำทดแทนเพ่ือ    
กำรอนุรักษ์หรือรักษำสภำพแวดล้อมของพ้ืนที่ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ มกรำคม ๒๕๕๖ หรืองบอ่ืน ๆ 

   ๑3. กรณีกำรด ำเนินกำรตำมโครงกำรที่ ใช้พ้ืนที่ไม่เต็มจ ำนวนพ้ืนที่ที่ให้ใช้ หรือ      
เมื่อได้ตรวจสอบแล้วเห็นว่ำ มีพ้ืนที่ที่ไม่จ ำเป็นต้องใช้ประโยชน์อีกต่อไป ผู้ใช้พ้ืนที่ต้องคืนพ้ืนที่ดังกล่ำวให้    
กรมทันท ี

   ๑4. หำกเกิดปัญหำกำรร้องเรียนอันเกี่ยวเนื่องจำกวัตถุประสงค์หรือกิจกำรที่ให้ใช้
พ้ืนที่ ผู้ใช้พ้ืนที่ต้องด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำในทันที และหำกตรวจสอบพบว่ำมีเหตุอันเชื่อได้ว่ำก่อให้เกิด
ผลกระทบและควำมเสียหำยอย่ำงร้ำยแรง ให้พักใช้กำรใช้พื้นท่ีตำมระเบียบและกฎหมำยที่เก่ียวข้อง  

   ๑5. ผู้ใช้พ้ืนที่ควรให้ควำมร่วมมือกับชุมชนโดยรอบพ้ืนที่ตำมสมควรแก่กรณี บ ำรุง
ดูแลรักษำสภำพป่ำ ป้องกันและควบคุมไฟป่ำในบริเวณที่ได้ประกำศ และบริเวณติดต่อใกล้เคียงตำมควำม
เหมำะสม 

   16. ผู้ใช้พ้ืนที่ต้องมีแผนกำรใช้ประโยชน์ส ำหรับเป็นพ้ืนที่สีเขียวในพ้ืนที่ที่มีศักยภำพ
ที่สำมำรถด ำเนินกำรได้ หรือตำมควำมเหมำะสม และจะต้องดูแลรักษำและมีกำรปลูกป่ำเพ่ิมให้เหมำะสมตำม
ศักยภำพของพ้ืนที่ที่ให้ใช้ 
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   ๑๗. ให้ผู้ใช้พ้ืนที่มีกำรจัดกำรระบบน้ ำทิ้ง น้ ำเสีย ขยะ สิ่งปฏิกูล ให้มีระบบคัดแยก
ขยะและจัดกำรขยะให้ถูกหลักสุขำภิบำล 

๑8. ผู้ใช้พ้ืนที่ต้องปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ
มำตรกำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ก ำหนดไว้ในรำยงำนกำรประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม / 
รำยงำนผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น / รำยกำรข้อมูลด้ำนสิ่งแวดล้อม อย่ำงเคร่งครัด (ส ำหรับกรณีส่วน
รำชกำรขอใช้พื้นที่ในเขตป่ำอนุรักษ์เพ่ิมเติม (Zone C)) 

19. หำกกรมหรือหน่วยงำนที่อธิบดีก ำหนด ออกไปตรวจสอบกำรด ำเนินกำรตำม
เงื่อนไข แล้วพบว่ำผู้ใช้พ้ืนที่ไม่ปฏิบัติตำมเงื่อนไขอันอำจเป็นกำรเสียหำยอย่ำงร้ำยแรง ขอสงวนสิทธิที่จะระงับ
กำรอนุญำต และไม่พิจำรณำกำรอนุญำตในครั้งต่อไป 

            20. หำกผู้ใช้พ้ืนที่ไม่ปฏิบัติตำมเงื่อนไขในประกำศจนเกิดควำมเสียหำยขึ้น และเมื่อ
เจ้ำหน้ำที่แจ้งให้ผู้ใช้พ้ืนที่ทรำบและปฏิบัติตำมเงื่อนไขแล้วยังไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตำมเงื่อนไขตำมเวลำที่เจ้ำหน้ำที่
ก ำหนด อธิบดีอำจสั่งพักกำรให้ใช้พ้ืนที่หรืออธิบดีโดยคณะกรรมกำรพิจำรณำกำรใช้ประโยชน์ในเขตป่ำสงวน
แห่งชำติ สั่งยกเลิกกำรให้ใช้พ้ืนที่ที่ประกำศให้เข้ำใช้ประโยชน์ภำยในเขตพ้ืนที่เสียก็ได้  โดยผู้ใช้พ้ืนที่จะ
ฟ้องร้องเรียกค่ำเสียหำยในกรณีใด ๆ มิได้ 

           21. เงื่อนไขอ่ืน ๆ (ถ้ำมี) 

 

(ลงชื่อ)............................................ผู้อนุญำต 
                                         (..............................................) 
                                            อธิบดีกรม.................... 
 

       (ลงชื่อ)............................................ผู้ใช้พ้ืนที ่
                            (.........................................) 


