
บันทกึข้อความ 
ส่วนราชการ   กลุ่มบริหารสินทรัพย์ กองคลัง  โทร. ๑๒๖๐                                       

ที ่  {BookID} วันที ่  {BookDate} 

เรื่อง การขยายเวลาในการยื่นค าขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ ตามมติคณะรัฐมนตรี           
เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ 

เรียน ผู้อ านวยการกองคลัง   

ตามหนังสือกลุ่มนิติการ ส านักงานเลขานุการกรม ที่  กษ ๐๘๐๑.๐๒/๖๐๔ ลงวันที่          
๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ เรื่อง การขยายเวลาในการยื่นค าขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ในพ้ืนที่ป่าไม้ ตามมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ โดยแจ้งให้หน่วยงานในสังกัดกรมฯ ตรวจสอบพ้ืนที่ในความ
รับผิดชอบของตน ตั้งหรืออยู่ในเขตที่จะต้องยื่นค าขออนุญาตต่อกรมป่าไม้หรือไม่ หากตรวจสอบแล้วเห็นว่า   
ตั้งหรืออยู่ ในเขตป่าไม้ให้ยื่นค าขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ในพ้ืนที่ป่าไม้  ภายใน ๑๒๐ นับจากวันที่
คณะรัฐมนตรีมีมติให้ขยายระยะเวลาในการยื่นขออนุญาต (สิ้นสุดการยื่นค าขอวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๔)    
และเมื่อครบก าหนดระยะเวลา ๑๒๐ วัน นับจากวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้ขยายเวลาในการยื่นค าขออนุญาต
เข้าท าประโยชน์ในพ้ืนที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาตในครั้งนี้แล้ว ห้ามมิให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐใด   
เข้าท าประโยชน์ในพ้ืนที่ป่าไม้ ก่อนได้รับอนุญาตอีกอย่างเด็ดขาด และหากปรากฏว่ายังมีส่วนราชการ       
หรือหน่วยงานของรัฐใดฝ่าฝืนให้พิจารณาด าเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด โดยแจ้งให้ สพข. , สพด., 
ศูนย์ฯ และกลุ่มบริหารสินทรัพย์ กองคลัง ด าเนินการ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น  

กลุ่มบริหารสินทรัพย์ กองคลัง ตรวจสอบแล้วพบว่ามีบางหน่วยงานที่ยื่นค าขออนุญาตเข้าใช้
ประโยชน์ในพ้ืนที่ป่าไม้ (ที่สาธารณประโยชน์) ไม่ทันภายใน ๑๘๐ วัน ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่         
๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ (สิ้นสุดการยื่นค าขอวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๓) จ านวน ๒ หน่วยงาน ได้แก่ สพด.
ฉะเชิงเทรา และ สพด.พิจิตร (ตามเอกสารแนบ ๑) ดังนั้น เมื่อคณะรัฐมนตรีมีมติให้ขยายเวลาในการยื่นค าขอ
อนุญาตเข้าท าประโยชน์ในพ้ืนที่ป่าไม้ โดยให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐยื่นค าขออนุญาตเข้าท า
ประโยชน์ในพ้ืนที่ป่าไม้ ภายใน ๑๒๐ วัน นับแต่วันที่คณะรัฐมนตรี มีมติให้ขยาย เวลาฯ (สิ้นสุดการยื่นค าขอ
วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๔) จึงเห็นควรแจ้งให้หน่วยงานของกรมฯ ดังกล่าว ยื่นค าขออนุญาตเข้าใช้ประโยชน์     
ในพ้ืนที่ป่าไม้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด  

  อนึ่ง ตามแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ป่าไม้ตามแนวทางมติคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ ของกรมป่าไม้ ระบุไว้ว่า นอกจากนิยามตามกฎหมายแล้ว ยังมีพ้ืนที่ใดบ้างต้อง
ขออนุญาต ได้แก่ พ้ืนที่ที่ไม่มีหลักฐานการครอบครอง สปก.4 -01 หรือพ้ืนที่ส่งมอบให้ สปก. ไม่มีการกันคืน
กรมป่าไม้ สปก.ประกาศพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตการปฏิรูปที่ดินแล้ว แต่ยังไม่มีแผนงานและงบประมาณที่
จะด าเนินการ สปก.ยังไม่ได้เข้าด าเนินการปฏิรูป สปก.ต้องมีหนังสือยืนยันว่าไม่ประสงค์น าพ้ืนที่ดังกล่าวไปท า
การปฏิรูป (ตามเอกสารแนบ 2) โดยกลุ่มบริหารสินทรัพย์ กองคลัง ตรวจสอบแล้วพบว่ามีหน่วยงานกรมฯ ที่
เข้าใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ สปก. จ านวน 5 หน่วยงาน ได้แก่ สพด.แม่ฮ่องสอน, สพด.พะเยา, สพด.เชียงราย, 
สพด.อุตรดิตถ์ และ สพด.ชุมพร (ตามเอกสารแนบ 3) จึงเห็นควรแจ้งให้หน่วยงานดังกล่าว ตรวจสอบพื้นท่ีของ 

 

ตนเอง...  

 

 

{XXXXXXXXXXXXX}กษ ๐๘๐๓.๐๘/๖๙๖ {XXXXXXXXXXXXX}๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔



 
 

- ๒ - 

ตนเองว่าตั้งหรืออยู่ในพ้ืนที่ป่าไม้ที่จะต้องยื่นขออนุญาตต่อกรมป่าไม้หรือไม่ เพ่ือให้การเข้าใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่
ป่าไม้ถูกต้อง ทันตามก าหนด ตามมติคณะรัฐมนตรี และเมื่อด าเนินการยื่นค าขอขออนุญาตใช้ประโยชน์พ้ืนที่ 
ป่าไม้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว ขอให้หน่วยงานจัดส่งเอกสารดังนี้ 

๑. ส าเนาค าขอใช้พ้ืนที่ของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ
(ป.ส.๑๗) หรือส าเนาค าขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ในเขตป่า ตามมาตรา ๕๔ (ป.๘๔-๑) ตามแต่กรณีไป 
จ านวน ๓ ชุด พร้อมรับรองส าเนาถูกต้องทุกฉบับ 

๒. ภาพถ่ายทางอากาศ (Google earth ภาพสี) แสดงบริเวณพ้ืนที่ที่ขออนุญาตโดยสังเขป 
จ านวน ๓ ชุด  พร้อมรับรองส าเนาถูกต้องทุกฉบับแนบมาพร้อมค าขออนุญาตตามแบบในข้อ ๑ 

ทั้งนี้ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สพด.ฉะเชิงเทรา ,สพด.พิจิตร สพด.แม่ฮ่องสอน, สพด.
พะเยา, สพด.เชียงราย, สพด.อุตรดิตถ์, และ สพด.ชุมพร  จัดส่งเอกสารดังกล่าวมายัง กลุ่มบริหารสินทรัพย์ 
กองคลัง ภายในวันที่  ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เพ่ือจะได้รวบรวมแบบค าขอใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ป่าไม้     
น าเสนอกรมฯ พิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป   

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและเห็นควรแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทราบและด าเนินการต่อไป   

             

{Rank} {Signature} 

{PersonName}  
{PositionName1}  

 
 

 
 

{XXXXXXXXXXXXX}{XXXXX}

{XXXXXXXXXXXXX}
{XXXXXXXXXXXXX}(นางธนภร ฉิมพัด)

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารสินทรัพย์



ที่ กษ ๐๘๐๓.๐๘/๖๙๖ ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔

เรื่อง การขยายเวลาในการยื่นคำขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่

๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓

ความเร่งด่วน      ปกติ

การดำเนินการ

หน้า  ๑  จาก  ๓

ผู้ส่ง: กลุ่มบริหารสินทรัพย์

เรียน  ผอ.กค.

เพื่อโปรดทราบและเห็นควรแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ทราบและดำเนินการต่อไป

( ดึงกลับ วันที่ ๐๑ ก.ค. ๒๕๖๔ ๑๓:๓๑ )

( นางธนภร ฉิมพัด )

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารสินทรัพย์

๐๑ ก.ค. ๒๕๖๔ เวลา ๑๑:๕๐

กองคลัง

เลขรับ   ( ดึงกลับ )

วันที่

เวลา

ผู้ส่ง: กลุ่มบริหารสินทรัพย์

เรียน  ผอ.กค.

เพื่อโปรดทราบและเห็นควรแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ทราบและดำเนินการต่อไป
( นางธนภร ฉิมพัด )

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารสินทรัพย์

๐๑ ก.ค. ๒๕๖๔ เวลา ๑๔:๒๖

กองคลัง

เลขรับ   ๖๘๘๓

วันที่ ๐๑ ก.ค. ๒๕๖๔

เวลา ๑๔:๔๓

ผู้ส่ง: กองคลัง

เรียน ผอ.สพด.ฉะเชิงเทรา,ผอ.สพด.พิจิตร,

ผอ.สพด.แม่ฮ่องสอน,ผอ.สพด.เชียงราย,

ผอ.สพด.อุตรดิตถ์ และ ผอ.สพด.ชุมพร

เพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

( นางกัญญาภัค ทองจันทร์ )

ผู้อำนวยการกองคลัง

๐๑ ก.ค. ๒๕๖๔ เวลา ๑๔:๕๖

สถานีพัฒนาที่ดินฉะเชิงเทรา

เลขรับ   ๑๔๕๒

วันที่ ๐๑ ก.ค. ๒๕๖๔

เวลา ๑๕:๒๔

ผู้ส่ง: กองคลัง

เรียน ผอ.สพด.ฉะเชิงเทรา,ผอ.สพด.พิจิตร,

ผอ.สพด.แม่ฮ่องสอน,ผอ.สพด.เชียงราย,

ผอ.สพด.อุตรดิตถ์ และ ผอ.สพด.ชุมพร

เพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

( นางกัญญาภัค ทองจันทร์ )

ผู้อำนวยการกองคลัง

๐๑ ก.ค. ๒๕๖๔ เวลา ๑๔:๕๖

สถานีพัฒนาที่ดินเชียงราย

เลขรับ   ๒๑๘๙

วันที่ ๐๑ ก.ค. ๒๕๖๔

เวลา ๑๕:๓๕

ผู้ส่ง: กองคลัง

เรียน ผอ.สพด.ฉะเชิงเทรา,ผอ.สพด.พิจิตร,

ผอ.สพด.แม่ฮ่องสอน,ผอ.สพด.เชียงราย,

ผอ.สพด.อุตรดิตถ์ และ ผอ.สพด.ชุมพร

เพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

( นางกัญญาภัค ทองจันทร์ )

ผู้อำนวยการกองคลัง

๐๑ ก.ค. ๒๕๖๔ เวลา ๑๔:๕๖

สถานีพัฒนาที่ดินชุมพร

เลขรับ   ๑๕๒๑

วันที่ ๐๑ ก.ค. ๒๕๖๔

เวลา ๑๕:๓๙

ผู้ส่ง: กองคลัง

เรียน ผอ.สพด.ฉะเชิงเทรา,ผอ.สพด.พิจิตร,

ผอ.สพด.แม่ฮ่องสอน,ผอ.สพด.เชียงราย,

ผอ.สพด.อุตรดิตถ์ และ ผอ.สพด.ชุมพร

เพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

( นางกัญญาภัค ทองจันทร์ )

ผู้อำนวยการกองคลัง

๐๑ ก.ค. ๒๕๖๔ เวลา ๑๔:๕๖

สถานีพัฒนาที่ดินพิจิตร

เลขรับ   ๑๖๙๙

วันที่ ๐๑ ก.ค. ๒๕๖๔

เวลา ๑๕:๒๔

ผู้พิมพ์ วรรณพงศ์ ชาติชนา (กลุ่มบริหารสินทรัพย์)

 วันเวลา  ๐๒ ก.ค. ๒๕๖๔ ๑๓:๓๑



ที่ กษ ๐๘๐๓.๐๘/๖๙๖ ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔

เรื่อง การขยายเวลาในการยื่นคำขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่

๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓

ความเร่งด่วน      ปกติ

การดำเนินการ

หน้า  ๒  จาก  ๓

ผู้ส่ง: กองคลัง

เรียน ผอ.สพด.ฉะเชิงเทรา,ผอ.สพด.พิจิตร,

ผอ.สพด.แม่ฮ่องสอน,ผอ.สพด.เชียงราย,

ผอ.สพด.อุตรดิตถ์ และ ผอ.สพด.ชุมพร

เพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

( นางกัญญาภัค ทองจันทร์ )

ผู้อำนวยการกองคลัง

๐๑ ก.ค. ๒๕๖๔ เวลา ๑๔:๕๖

สถานีพัฒนาที่ดินอุตรดิตถ์

เลขรับ   ๑๐๗๘

วันที่ ๐๒ ก.ค. ๒๕๖๔

เวลา ๐๙:๒๘

ผู้ส่ง: กองคลัง

เรียน ผอ.สพด.ฉะเชิงเทรา,ผอ.สพด.พิจิตร,

ผอ.สพด.แม่ฮ่องสอน,ผอ.สพด.เชียงราย,

ผอ.สพด.อุตรดิตถ์ และ ผอ.สพด.ชุมพร

เพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

( นางกัญญาภัค ทองจันทร์ )

ผู้อำนวยการกองคลัง

๐๑ ก.ค. ๒๕๖๔ เวลา ๑๔:๕๖

สถานีพัฒนาที่ดินแม่ฮ่องสอน

เลขรับ   ๑๓๑๗

วันที่ ๐๑ ก.ค. ๒๕๖๔

เวลา ๑๕:๕๘

ผู้ส่ง: สถานีพัฒนาที่ดินพิจิตร

ทราบ /มอบ ธุรการ และอมินตรา ดำเนินการ

( ค้างส่ง )
( นายวัลลพ พงษ์ราศรี )

ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินพิจิตร

๐๑ ก.ค. ๒๕๖๔ เวลา ๑๕:๓๓

ผู้ส่ง: สถานีพัฒนาที่ดินแม่ฮ่องสอน

โปรดทราบ เห็นควรมอบฝ่ายบริหารดำเนินการต่อไป

- ทราบ

-โปรดดำเนินการต่อไป

( ค้างส่ง )

( นายวิโรจน์ บรรเจิดฤทธิ์ )

ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินแม่ฮ่องสอน

๐๒ ก.ค. ๒๕๖๔ เวลา ๑๐:๔๘

ผู้ส่ง: สถานีพัฒนาที่ดินฉะเชิงเทรา

ฝ่ายบริหารฯ/งานแผน (คุณดรุณี) ดำเนินการ

( นายสาคร เหมือนตา )

ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินฉะเชิงเทรา

๐๑ ก.ค. ๒๕๖๔ เวลา ๑๕:๕๑

นางสาวดรุณี แก้วคำ

เลขรับ   ( รอรับ )

วันที่

เวลา

ผู้ส่ง: สถานีพัฒนาที่ดินเชียงราย

- เห็นควรแจ้ง ฝ่ายบริหาร พิจารณาดำเนินการต่อไป

-ดำเนินการตามเสนอ
( นายสนอง คำสองสี )

ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินเชียงราย

๐๒ ก.ค. ๒๕๖๔ เวลา ๐๖:๔๓

นายชณัฐนันท์ ปินตาคำ

เลขรับ   ( รอรับ )

วันที่

เวลา

ผู้พิมพ์ วรรณพงศ์ ชาติชนา (กลุ่มบริหารสินทรัพย์)

 วันเวลา  ๐๒ ก.ค. ๒๕๖๔ ๑๓:๓๑



ที่ กษ ๐๘๐๓.๐๘/๖๙๖ ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔

เรื่อง การขยายเวลาในการยื่นคำขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่

๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓

ความเร่งด่วน      ปกติ

การดำเนินการ

หน้า  ๓  จาก  ๓

ผู้ส่ง: สถานีพัฒนาที่ดินอุตรดิตถ์

ทราบ

( ปิดเรื่อง วันที่ ๐๒ ก.ค. ๒๕๖๔ ๐๙:๓๑ )

( นายวิชัย ทองขาว )

ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินอุตรดิตถ์

ผู้ส่ง: สถานีพัฒนาที่ดินชุมพร

-เห็นควรแจ้งฝ่ายบริหาร ดำเนินการ ภายในวันที่ ๓๐

ก.ค.๖๔
( นายวิเชียร พรหมทอง )

ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินชุมพร

๐๑ ก.ค. ๒๕๖๔ เวลา ๒๐:๑๗

นางสาวประไพศาล ถิ่นไทย

เลขรับ   ( รอรับ )

วันที่

เวลา

ผู้พิมพ์ วรรณพงศ์ ชาติชนา (กลุ่มบริหารสินทรัพย์)

 วันเวลา  ๐๒ ก.ค. ๒๕๖๔ ๑๓:๓๑



เอกสารแนบ 1

1 สถานีพัฒนาที�ดินฉะเชิงเทรา 1 58-3-28 เดิมแจ้งเป็นที�ราชพัสดุ

2 สถานีพัฒนาที�ดินพิจิตร 1 73-0-0

รวม 2 แปลง

หน่วยงานกรมพัฒนาที�ดิน

ที�สาธารณประโยชน์

หน่วยงานที�ยื�นคําขออนุญาตเข้าทําประโยชน์ในพื�นที�ป่าไม้ แต่ยื�นไม่ทันตามมติ ครม. 23 ม.ิย. 2563 ( สิ�นสุด 19 ธ.ค.63 )  

มี 2 หน่วยงาน ดังนี�

ลําดับ หน่วยงาน
จํานวน

 (แปลง)

เนื�อที�ของ

หน่วยงาน

   (ไร่-งาน-ตรว.)

หมายเหตุ



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)
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