
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้
ตามแนวทางมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓

ส่วนอนุญาตใช้ประโยชน์พื้นท่ีป่าไม้
ส านักการอนุญาต



กรมป่าไม้

ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการขออนุญาตใช้พื้นที่ปา่ไม้

พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม

พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 และที่แก้ไขเพิ่มเติม



“ป่าตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม”้
พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484
มาตรา 4 (1) “ป่า” หมายความว่า ที่ดินที่ยังมิได้มีบุคคลได้มาตามกฎหมายที่ดิน

พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาต ิพ.ศ.2507
มาตรา 4 “ป่า” หมายความว่า ที่ดิน รวมตลอดถึง ภูเขา ห้วย หนอง คลอง บึง บาง ล้าน ้า ทะเลสาบ 
เกาะ และที่ชายทะเลที่ยังมิได้มีบุคคลได้มาตามกฎหมาย

“ป่าสงวนแห่งชาติ” หมายความว่า ป่าที่ได้ก้าหนดให้เป็นป่าสงวนแห่งชาติตามพระราชบัญญัตินี   

พระราชบญัญตัอิุทยานแหง่ชาติ พ.ศ.2504
มาตรา 4(1) “ที่ดิน” หมายความว่า พื นที่ดินทั่วไป และให้หมายความรวมถึง ภูเขา ห้วย หนอง คลอง บึง บาง ล้าน ้า 
ทะเลสาบ เกาะ และที่ชายทะเลด้วย

“อุทยานแห่งชาต”ิ หมายความว่า ที่ดินที่ได้ก้าหนดให้เป็นอุทยานแห่งชาติตามพระราชบัญญัตินี   

พระราชบญัญตัิสงวนและคุ้มครองสัตว์ปา่ พ.ศ.2535
“ป่าคุ้มครอง” และ “ป่าสงวน” ตามพระราชบัญญัตินี มีสถานะเป็น “ป่าสงวนแห่งชาต”ิ ตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ 
พ.ศ.2507



ป่าสงวนแห่งชาติ ป่า ๒๔๘๔
(ป่า ๘๔ ปกต)ิ
(ป่า ๘๔ ป่ามต)ิ

ระเบียบคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ว่าด้วย
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการใช้พื้นที่เป็นสถานที่ปฏิบัติงานหรือเพื่อประโยชน์
อย่างอื่นของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 
๒๕๖๓ (มาตรา ๑๓/๑)

กฎกระทรวง การขออนุญาตและการอนุญาตท า
ประโยชน์ในเขตป่า พ.ศ. 2558

ระเบียบคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ว่าด้วย
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การขออนุญาตและการอนุญาตให้เข้าท าประโยชน์หรือ
อยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๓ (มาตรา ๑๖)



ป่าสงวนแห่งชาติ ป่า ตามมาตรา ๔ (๑)
แห่งพรบ.ป่าไม้ ๒๔๘๔ 

นอกจากนิยามตามกฎหมายแล้ว 
ยังมีพื้นที่ใดบ้างต้องขออนุญาต

นอกจากนิยามตามกฎหมายแล้ว
ยังมีพ้ืนที่ใดบ้างต้องขอตามมาตรา ๕๔

ขอใช้พื้นที่ตามมาตรา ๕๔
ขอใช้พื้นที่ตามมาตรา ๑๓/๑, ๑๖, ๑๗, ๑๘ และ ๒๐

-ที่ดินสาธารณสมบัติของแผ่นดินส้าหรับพลเมืองใช้ร่วมกันเป็นที่
ท้าเลเลี ยงสัตว์ และทีน่สล. (ตามกฤษฎีกาตีความ เรื่องเสร็จที่ ๙๒๑/
๒๕๕๘ กระทรวงมหาดไทยเป็นผู้หารือ)

-ที่ราชพัสดุทีข่ึ้นทะเบียนแค่ตัวอาคาร แต่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนท่ีดิน  

-ที่ราชพัสดุทีข่ึ้นทะเบียนแค่ตัวอาคาร แต่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนท่ีดิน  

-พื นที่ที่ไม่มีหลักฐานการครอบครอง สปก.๔-๐๑ หรือพื นที่ส่งมอบให้
สปก. ไม่มีการกันคืนกรมป่าไม้ สปก.ประกาศพระราชกฤษฎีกา
ก าหนดเขตปฏิรูปท่ีดินแล้ว แต่ยังไม่มีแผนงานและงบประมาณท่ีจะ
ด าเนินการ ส.ป.ก.ยังไม่ได้เข้าด าเนินการปฏิรูปท่ีดิน สปก.ต้องมี
หนังสือยืนยันว่าไม่ประสงค์น้าพื นที่ดังกล่าวไปท้าการปฏิรูป (ตาม
หนังสือส้านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๙๐๑/
๑๕๒๓ ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๔)



ป่าสงวนแห่งชาติ ป่า ตามมาตรา ๔ (๑)
แห่งพรบ.ป่าไม้ ๒๔๘๔ 

พื้นที่ใดบ้างทีไ่ม่ต้องขออนุญาต พื้นที่ใดบ้างทีไ่ม่ต้องขออนุญาต

ขอใช้พื้นที่ตามมาตรา ๕๔
ขอใช้พื้นที่ตามมาตรา ๑๓/๑, ๑๖, ๑๗, ๑๘ และ ๒๐

-การขุดลอกคลองที่เป็นการบ้ารุงรักษาแหล่งน ้าสาธารณะประโยชน์ 
เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนที่เกิดจากภัยแล้งและน ้าท่วม ที่ไม่
ส่งผลให้ทรัพยากรธรรมชาติที่อยู่ในป่าได้รับความเสียหาย 
เสื่อมสภาพหรือหมดสิ นไป (ตามกฤษฎีกาตีความ เรื่องเสร็จที่ ๙๒๑/
๒๕๕๘ กระทรวงมหาดไทยเป็นผู้หารือ)

-ที่ราชพัสดุทีข่ึ้นทะเบียนท้ังตัวอาคารและตัวท่ีดิน  

- พื นที่ที่มีหลักฐานการครอบครอง สปก.๔-๐๑ หรือพื นที่ส่งมอบให้
สปก. ไม่มีการกันคืนกรมป่าไม้ สปก .ประกาศพระราชกฤษฎีกา
ก าหนดเขตปฏิรูปท่ีดินแล้ว มีแผนงานและงบประมาณท่ีจะ
ด าเนินการ ส.ป.ก. เข้าด าเนินการปฏิรูปท่ีดินแล้ว (ตามหนังสือ
ส้านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๙๐๑/๑๕๒๓    
ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๔)

-ที่นิคมสหกรณ์ ที่มีการออก กสน. ๓

-ที่ราชพัสดุทีข่ึ้นทะเบียนท้ังตัวอาคารและตัวท่ีดิน  

-ที่นิคมสหกรณ์ ที่มีการออก กสน. ๓



มาตรการแก้ไขปัญหากรณีที่ส่วนราชการหรือองค์การของรัฐ เข้า
ท าประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาต รวม ๕ ข้อ

๑. ผ่อนผันให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐใช้พื นที่ต่อไป โดยให้ด้าเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบและกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ ซึ่งได้ยื่น
ค้าขออนุญาตไว้แล้ว หรือยื่นค้าขออนุญาตเข้าท้าประโยชน์ภายใน ๑๘๐ วัน นับตั งแต่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ

๒. ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ ซึ่งต้องจัดท้ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการประเภทต่าง ๆ ตามแนวทาง
ปฏิบัติที่คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาตไิด้ก้าหนดไว้ ให้ถูกต้องตามระเบียบและกฎหมายต่อไป

๓. หากปรากฏว่ายังมีส่วนราชการหรือองค์การของรัฐใด เข้าท้าประโยชน์ในพื นที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาตอีก ซึ่งเป็นการปฏิบัติไม่ชอบด้วย
กฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ ให้กรมป่าไม้จะพิจารณาด้าเนินการตามกฎหมายโดยเคร่งครัด

๔. มิให้ส่วนราชการทุกหน่วยงานจัดสรรงบประมาณให้แก่โครงการที่ด้าเนินการในพื นที่ป่าไม้ที่ยังไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้พื นที่ป่าไม้ 
๕. ในกรณีฉุกเฉินและมีความจ้าเป็นในการปรับปรุงและซ่อมแซม เพื่อแก้ไขความเดือดร้อนของราษฎร ให้สามารถด้าเนินการไปพลาง

ก่อนได้ และแจ้งให้กรมป่าไม้ทราบภายหลัง เช่น กรณีเกิดเส้นทางหรือถนน ที่ยังไม่ได้รับอนุญาต ถูกน ้าไหลบ่า ท้าให้ทางขาด ประชาชนจ้านว น
มากได้รับความเดือดร้อน ซึ่งต้องเป็นกรณีฉุกเฉิน และจ้าเป็นจริง ๆ



ป่าสงวนแห่งชาติ ป่า ๒๔๘๔
มาตรา ๑๓/๑

มาตรา ๑๖

มาตรา ๒๐

มาตรา ๑๗

ไม่เสียค่าธรรมเนียมประกาศ ปส.๑๙

ช าระค่าปลูกป่าทดแทนตามมติ ๒๙ ม.ค. ๕๖ ไร่ละ ๑๐,๙๖๐ บาท 

ค่าธรรมเนียมหนังสืออนุญาตตามกฎกระทรวง ๑๒๒๑

ช าระค่าปลูกป่าทดแทนตามมติ ๒๙ ม.ค. ๕๖ ไร่ละ ๑๐,๙๖๐ บาท 
(เฉพาะกรณีส่วนราชการ)
ช าระค่าปลูกป่าชดเชยตามเงื่อนไข ไร่ละ ๑๐,๙๖๐ บาท (ต้อง
คูณกี่เท่าแล้วแต่เงื่อนไข) (๑๐,๙๖๐*จ านวนเท่า*จ านวนเนื้อที่ที่ได้รับอนุญาต

ค่าธรรมเนียมหนังสืออนุญาตตามกฎกระทรวง ๑๒๒๑

ค่าธรรมเนียมหนังสืออนุญาตตามกฎกระทรวง ๑๒๒๑

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องก าหนดอัตราค่าตอบแทน
ให้ผู้รับอนุญาตท าการปลูกสร้างสวนป่าหรือปลูกไม้ยืนต้นต้องช าระให้แก่รัฐบาล

๑. กฎกระทรวง ฉบับที่ 23 (พ.ศ.2518) 

๒. ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงวันที่  
17 มีนาคม พ.ศ.2529 เรื่อง ก าหนดให้ผู้รับ
สัมปทานหรือผู้รับอนุญาตท าการบ ารุงป่าหรือ
ปลูกสร้างสวนป่าหรืออกค่าใช้จ่ายเพื่อให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่ท าการบ ารุงป่าหรือปลูกสร้างสวนป่าให้
แทน และก าหนดอัตราค่าใช้จ่ายในการบ ารุงป่า
หรือปลูกสร้างสวนป่า

๓. ช าระค่าปลูกป่าทดแทนตามมติ ๒๙ ม.ค. ๕๖ 
ไร่ละ ๑๐,๙๖๐ บาท (เฉพาะกรณีส่วนราชการ)

(๑๐,๙๖๐ * จ านวนเนื้อที่ท่ีได้รับอนุญาต)

(๑๐,๙๖๐ * จ านวนเนื้อที่ที่ได้รับอนุญาต)

(๑๐,๙๖๐ * จ านวนเนื้อที่ที่ได้รับอนุญาต)



ป่าสงวนแห่งชาติ

๑. พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๑๓/๑ และมาตรา ๑๖
๒. ระเบียบคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไข ในการใช้พ้ืนที่เป็นสถานที่ปฏิบตัิงานหรือเพ่ือประโยชน์อย่างอื่นของส่วนราชการ
หรือหน่วยงานของรัฐภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๓ (มาตรา ๑๓/๑)
๓. ระเบียบคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไข การขออนุญาตและการอนุญาตให้เข้าท าประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวน
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๓ (มาตรา ๑๖)
๔. กฎกระทรวง ๑๒๒๑ (ค่าธรรมเนียมแบบพิมค าขอและค่าธรรมเนียมหนงัสอือนุญาต)

1. มติคณะรัฐมนตรี 29 มกราคม 2556 (ไร่ละ 10,960 บาท)
2. กรณีพ้ืนที่ขอใช้ประโยชน์อยู่ในเขตจ าแนกการใช้ประโยชน์ทรัพยากรและที่ดินป่าไม้ตาม

มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 10 และ 17 มีนาคม 2535  เขตป่าเพ่ือการอนุรักษ์ 
(ZoneC) ต้องด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2554 ทบทวน
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2537

3. มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2532“จะไม่อนุมัติให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานใช้
พื้นที่ลุ่มน้ าช้ันที่ 1A อีกไม่ว่ากรณีใด”

๔. มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๓
๕. มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดโครงการ กิจการ หรือการ
ด าเนินการ ซึ่งต้องจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขในการจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม พ .ศ.2561 และ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 
๒๕๖๒

มาตรา 13/๑ 

มาตรา 16

กฎหมายอื่น
ที่เกี่ยวข้อง

มติคณะรัฐ
มนตรีที่
เกี่ยวข้อง

* ส่วนราชการที่จะขออนุญาตต้องมี
สถานะเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย

* ส่วนราชการที่จะขออนุญาตต้องมี
สถานะเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย

ยื่นค าขอที่ ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดท้องที่ที่ป่านั้นตั้งอยู่



ป่าตามมาตรา 4 (1)

1. พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 มาตรา 54
2. กฎกระทรวง การขออนุญาตและการอนุญาตท าประโยชน์ในเขตป่า พ.ศ.2558
3. กฎกระทรวง ฉบับที่ 23 (พ.ศ.2518) 

(ค่าแบบพิมพ์ค าขอ 25 สตางค์, ใบอนุญาตอื่นๆ ฉบับละ 5 บาท)
๔. ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2529

เร่ือง ก าหนดให้ผู้รับสัมปทานหรือผู้รับอนุญาตท าการบ ารุงปา่หรือปลกู
สร้างสวนป่าหรืออกค่าใช้จ่ายเพ่ือให้พนักงานเจ้าหนา้ที่ท าการบ ารุงป่า
หรือปลูกสร้างสวนป่าให้แทน และก าหนดอัตราค่าใช้จ่ายในการบ ารุงป่า
หรือปลูกสร้างสวนป่า (ไร่ละ 50 บาท)

1. มติคณะรัฐมนตรี 26 ม.ค. 2511 (กรณีป่ามติ)
2. มติคณะรัฐมนตรี 29 มกราคม 2556 (ไร่ละ 10,960 บาท)
3. มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2532“จะไม่อนุมัติให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานใช้

พื้นที่ลุ่มน้ าช้ันที่ 1A อีกไม่ว่ากรณีใด”
๔. มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2532“จะไม่อนุมัติให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานใช้

พื้นที่ลุ่มน้ าช้ันที่ 1A อีกไม่ว่ากรณีใด”
๕. มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๓
๖. มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓

มติคณะรัฐ
มนตรีที่
เกี่ยวข้อง

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดโครงการ กิจการ หรือการ
ด าเนินการ ซึ่งต้องจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขในการจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม พ .ศ.2561 และ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 
๒๕๖๒

กฎหมายอื่น
ที่เกี่ยวข้อง

ป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรีที่มี
มติให้รักษาไว้เป็นสมบัตรของชาติ 

(ป่ามติ)

ยื่นค าขอที่ ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที่ที่ป่านั้นตั้งอยู่ หรือศูนย์ป่าไม้จังหวัด



มาตรา 13
แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 





พื้นที่เป้าหมายเพื่อด าเนินการขออนุญาต
มาตรา 13/1

แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507

อาคารส านักงาน สิ่งก่อสร้างต่าง ๆ แปลงทดลอง แปลงวิจัย 
ของศูนย์ฯ/สถานีฯ

ขอบเขตส านักงาน 
ตัวอาคาร สิ่งก่อสร้าง แปลง

ทดลอง แปลงวิจัย



มาตรา 16
แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 





พื้นที่เป้าหมายเพื่อด าเนินการขออนุญาต
มาตรา 16

แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507

แปลงผลไม้ แปลงผักพืชผลการเกษตร แปลงที่ดินท ากินของ
เกษตรกร



มาตรา 19
แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 















ตัวอย่างโครงการหลวง
แนวทางการด าเนินโครงการร่วมในพืน้ทีท่ีไ่ด้รับการอนุญาต

(ได้รับประกาศกรมป่าไม้แล้ว)
หน่วยงานร่วมจัดท าโครงการ ระบุต าแหน่ง แบบแปลน อืน่ ๆ 

ขอความเหน็ชอบ หรือแจ้งคณะท างานสนับสนุนศูนยพ์ฒันา/สถานีโครงการหลวงระดับอ าเภอ

ขออนุญาตพืน้ทีท่ีจ่ัดท าโครงการ พร้อมเอกสารทีเ่กีย่วข้อง กับส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ทอ้งที ่และแจ้ง
ทางมูลนิธิโครงการหลวงอกีทางหน่ึง

ส านักจัดการทรัพยากรทอ้งทีพ่จิารณา เป็นไปตามหลักเกณฑ ์ส่ังเจ้าหน้าทีป่่าไม้ก ากับ ควบคุม พร้อมแนบ
ประกาศกรมป่าไม้ และอนุญาตใหด้ าเนินโครงการ



กรณีท่ีนสล.
หนังสือกรมป่าไม้ ที่ ทส ๑๖๐๙.๒/ว ๑๓๐๖๕ ลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๘

และให้ด าเนินการตามกฎษฎีกาตีความเรื่องเสร็จที่ 920/2558 ให้ย่ืนขอตามมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484
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