
 
 

ค ำน ำ 

  การขอใช้พ้ืนที่ป่าไม้  ในส่วนของงานทะเบียนที่ดิน ฝ่ายกรรมสิทธ์ที่ดิน  เป็นการขอใช้พ้ืนที่ป่าสงวน
แห่งชาติ อุทยานแห่งชาติ และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ซึ่งกระบวนการขอใช้พ้ืนที่ป่าแต่ละประเภทมีระยะเวลา
ต่างกัน  ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผู้มีอ านาจอนุมัติ เช่นการขอใช้พ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ  อ านาจการอนุมัติเป็นของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ส่วนอุทยาน-แห่งชาติ และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า  
อ านาจการอนุมัติเป็นของคณะรัฐมนตรี  การจัดท าคู่มือกระบวนการการขออนุญาตใช้พ้ืนที่ก่อสร้างในเขต
ส านักงานชลประทานที่ 2 ขึ้น เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านนี้ จะได้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติ
ได้อย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์ ระเบียบและกฎหมาย ตลอดจนนโยบายและมติคณะรัฐมนตรี ดังกล่าว 

 ส่วนแผนงานหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือนี้จะเป็นประโยชน์ต่อเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเป็นอย่างมาก 
นอกจากนี้ ผู้ขอใช้ประโยชน์พ้ืนที่ป่าไม้ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ระเบียบ นโยบาย มติคณะรัฐมนตรี และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง จะได้รับความรู้ความเข้าใจ และเป็นประโยชน์จากคู่มือนี้ด้วย 
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คู่มือกำรปฏิบัตงิำน  (Work  Manual) 
กระบวนกำรกำรขออนุญำตใช้พ้ืนที่ก่อสร้ำงในเขตส ำนักงำนชลประทำนที่ 2 

 
1. วัตถุประสงค์ 

   1.1 เพ่ือจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) ใช้ในการปฏิบัติงานในเขตส านักงานชลประทานที่ 2 
ที่แสดงถึง รายละเอียด ขึ้นตอนการปฏิบัติงาน  
  1.2 เพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่อง กระบวนการการขออนุญาตใช้พ้ืนที่ก่อสร้างในเขตส านักงานชลประทานที่ 2 
 1.3 เพ่ือให้การปฏิบัติงานของกระบวนการการขออนุญาตใช้พ้ืนที่ก่อสร้างในเขตส านักงานชลประทานที่ 2 
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

2. ขอบเขต 

  การขอใช้พ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ อุทยานแห่งชาติ และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ซึ่งกระบวนการขอใช้พ้ืนที่
ป่าแต่ละประเภทมีระยะเวลาต่างกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผู้มีอ านาจอนุมัติ เช่นการขอใช้พ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ อ านาจ
การอนุมัติเป็นของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่วนอุทยาน-แห่งชาติ และเขต
รักษาพันธุ์สัตว์ป่า อ านาจการอนุมัติเป็นของคณะรัฐมนตรี  เป็นต้น 

1.คู่มือฉบับนี้ มีขอบเขตขั้นตอนการปฏิบัติงานในการขออนุญาตใช้พ้ืนที่ก่อสร้างในเขตส านักงาน
ชลประทานที่ 2 ดังนี้ 

 1.1 เจ้าของโครงการหรือผู้รับผิดชอบโครงการ จัดท าหนังสือถึงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัด ในท้องที่ที่ป่าสงวนแห่งชาติตั้งอยู่ ตามแบบค าขอ ป.ส.17 พร้อมด้วยหลักฐานตามท่ีระบุไว้ใน
แบบค าขอ 
   1.2 ผู้ขออนุญาต (ยื่นค าขอ) ตรวจสอบค าขออนุญาตพร้อมเอกสารประกอบที่ระบุไว้ในแบบค า
ขอ หากไม่ครบถ้วนแจ้งให้เจ้าของโครงการทราบโดยทันที และยื่นหนังสือต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัด 

 1.3 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด เสนอค าขอดังกล่าว พร้อมทั้งให้ความเห็นต่อ
ผู้ว่าราชการจังหวัดภายใน 7 วันนับจากวันที่ได้รับค าขอใช้พื้นที่ 

  1.4 ผู้ว่าราชการจังหวัดประสานส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ประจ าท้องที่พิจารณาสั่ง
เจ้าหน้าที่ในสังกัดตรวจสอบสภาพป่าบริเวณท่ีขออนุญาต  

  1.5 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ประจ าท้องที่ สั่งเจ้าหน้าที่ในสังกัดนัดตรวจสภาพป่า 
  1.6 ตรวจสอบพ้ืนที่ร่วมกัน 3 ฝ่าย (ผู้แทนกรมชลประทาน , ผู้แทนกรมป่าไม้ และตัวแทน

ราษฎรที่ได้รับผลกระทบ) พิจารณาในระดับพ้ืนที่รายงานผลและให้ความคิดเห็น ภายใน 30 วัน 
 1.7 ผู้ว่าราชการจังหวัดรายงานผลตรวจสอบสภาพป่าและความเห็นของจังหวัด ร่วมกับส านัก

จัดการทรัพยากรป่าไม้ประจ าท้องที่ ตามแบบ (ป.ส. 18 ) 
 1.8 กรมป่าไม้พิจารณารายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม และน าเสนอผู้มีอ านาจอนุมัติ 

พร้อมทั้งพิจารณาประมวลเรื่องราวพร้อมความเห็น เสนอกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 1.9 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พิจารณาอนุมัติ แจ้งกรมป่าไม้ให้ออก

ประกาศกรมป่าไม้ตามแบบ (ป.ส.19) 
 1.10 อธิบดีกรมป่าไม้ ออกประกาศกรมป่าไม้ตามแบบ (ป.ส.19) 
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 2. คู่มือนี้ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของส านักงานชลประทานที่ 2 และเพ่ือให้ทุกโครงการฯ
ภายในหน่วยงานส านักงานชลประทานที่ 2 ปฏิบัติเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

3. ค ำจ ำกัดควำม 

3.1  ป่ำ (forest) หมายถึง ที่ดินรวมตลอดถึงภูเขา ห้วย หนอง คลอง บึง บาง  ล าน้ า ทะเลสาบ เกาะ 
และท่ีชายทะเล ที่ยังมิได้มีบุคคลได้มาตามกฎหมาย 

3.2  ป่ำสงวนแห่งชำติ (National Forest) หมายถึง ป่าที่ได้ก าหนดให้เป็นป่าสงวนแห่งชาติ ตาม
พระราชบัญญัติ 

3.3 เขตพื้นที่ป่ำเพื่อกำรอนุรักษ์ (Zone C) หมายถึง พ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ ที่ก าหนดไว้ เพ่ือการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ดิน น้ า พันธุ์พืช และพันธุ์สัตว์ที่มีคุณค่าหายาก เพ่ือการป้องกันภัยธรรมชาติอันเกิดจากน้ า
ท่วมและการพังทลายของดิน ตลอดทั้งเพ่ือประโยชน์ในด้านการศึกษา การวิจัย นันทนาการของประชาชนและ
ความมัน่คงของชาติ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ  

1) พ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ตามกฎหมายและมติคณะรัฐมนตรี หมายถึง พ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติที่ได้ประกาศเป็น
พ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ ตามกฎหมายและมติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้องกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติไปแล้ว  

2) พ้ืนที่ป่าอนุรักษ์เพ่ิมเติม หมายถึง พ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติที่มีสภาพป่าสมบูรณ์หรือมีศักยภาพ
เหมาะสมต่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ เพ่ือรักษาไว้ซึ่งความสมดุลของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ พื้นที่ป่าสงวน
แห่งชาติที่ประกาศใช้หลัง พรบ.อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 

3.4 CHECK LIST หมายถึง รายการข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมเพ่ือประกอบการพิจารณา 
3.5 IEE (Initial Environmental Examination) หมายถึง รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น 

เป็นการตรวจสอบเบื้องต้นถึงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นจากโครงการที่เสนอ มักใช้ข้อมูลเบื้องต้นที่มีอยู่
หรือข้อมูลที่สามารถหาได้ทันที IEE เป็นการศึกษาเพ่ือให้ทราบว่าจะต้องท า EIA ต่อหรือไม่ส าหรับประเทศไทยได้
น ามาใช้ในการก าหนดให้โครงการที่คาดว่ามีผลกระทบสิ่งแวดล้อมบางประเภทที่มีขนาดเล็กหรือไม่มาก จัดท า
เป็นรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น 

3.6 EIA (Environmental Impact Assessment ) หมายถึง การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
เป็นการศึกษาเพ่ือคาดการณ์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมทั้งในทางบวก และทางลบจากการพัฒนาโครงการ

หรือกิจการที่ส าคัญ เพ่ือก าหนดมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและใช้ในการประกอบการ
ตัดสินใจพัฒนาโครงการกิจการ ผลการศึกษาจัดท าเป็นเอกสารเรียกว่ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม 

3.7 G.P.S. (Global Positioning System) หมายถึง ระบบบอกต าแหน่งบนพื้นผิวโลกโดยอาศัยการ
ค านวณระบบพิกัดกริดแบบยูที เอ็ม(Universal TransverseMercator: UTM) ทั้งหมด 60 โซนจากนาฬิกาที่ส่ง
มาจากดาวเทียมที่โคจรอยู่รอบโลก ซึ่งมีต าแหน่งที่แน่นอน ระบบนี้สามารถบอกต าแหน่ง ณ จุดที่สามารถรับ
สัญญาณได้ ทั่วโลกโดยเครื่องรับสัญญาณ GPS รุ่นใหม่ๆ จะสามารถค านวณความเร็วและทิศทาง โดยสามารถ
น ามาใช้ร่วมกับโปรแกรมแผนที่เพ่ือใช้ในการน าทางได้ 

3.8 ทสจ. คือ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด 
3.9 ป.ส. 17 หมายถึง ค าขอใช้พ้ืนที่ของส่วนราชการหรือองค์การของรัฐภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ

ตามมาตรา 13 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 
3.10 ป.ส. 18  หมายถึง รายงานการตรวจสภาพป่าที่ส่วนราชการหรือองค์การของรัฐขอใช้พ้ืนที่

ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ตามมาตรา 13 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 



3 
 

3.11 ป.ส. 19 หมายถึง ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ก าหนดบริเวณพ้ืนที่ให้ส่วนราชการหรือองค์การของ
รัฐเข้าใช้ประโยชน์ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ฉบับที่ ............./............... 
  3.12 คู่มือกำรปฏิบัติงำน (Work Manual) หมายถึง แผนที่บอกเส้นทางการท างานที่มีจุดเริ่มต้นและ
จุดสิ้นสุดของกระบวนการ โดยระบุถึงขั้นตอนและรายละเอียดต่าง ๆ ของกระบวนการ สามารถปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงาน เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานไว้ใช้อ้างอิง ไม่ให้เกิดความผิดพลาดในการ
ปฏิบัติงาน 
  3.13 กระบวนกำร (Process) หมายถึง กิจกรรมที่เชื่อมโยงกัน เพ่ือจุดมุ่งหมายในการส่งมอบผลผลิต
หรือบริการให้แก่ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกส่วนราชการ หรืออีกความหมายนัย
หนึ่ง คือ มุมมองในเชิงระบบของแนวทางการด าเนินการที่ใช้ในหมวดต่างๆ ของเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ ซึ่งจะน าไปสู่การตรวจประเมินถึงระดับความส า เร็จของการด าเนินการและการพัฒนาการของส่วน
ราชการ โดยดูจากพ้ืนฐานขององค์ประกอบในการประเมิน 4 ประการ ได้แก่ แนวทางท่ีชัดเจน 
  3.14 วัตถุประสงค์ (Objectives) หมายถึง เป็นการชี้แจงให้ผู้อ่านทราบถึงวัตถุประสงค์ในการจัดท า
คู่มือปฏิบัติงานของกระบวนนี้ขึ้นมา 

3.15 ขอบเขต (Scope) หมายถึง เป็นการชี้แจงให้ผู้อ่านทราบถึงขอบเขตของกระบวนการในคู่มือว่า
ครอบคลุมตั้งแต่ข้ันตอนใด ถึงข้ันตอนใด หน่วยงานใด กับใคร ที่ใด และเมื่อใด 

3.16 ค ำจ ำกัดควำม (Definition) หมายถึง เป็นการชี้แจงให้ผู้อ่านทราบถึงข้อความ ค าศัพท์เฉพาะที่
ส าคัญ ซึ่งอาจเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ หรือค าย่อ ที่กล่าวถึงภายใต้ระเบียบปฏิบัตินั้นๆ เพ่ือให้เป็นที่
เข้าใจทั้งผู้ปฏิบัติและผู้ใช้บริการตรงกัน 

3.17 Work Flow กระบวนกำร หมายถึง การระบุ การใช้สัญลักษณ์ต่างๆ ในการเขียนแผนผังการ
ท างาน เพ่ือให้เห็นถึงลักษณะ และความสัมพันธ์ก่อนหลังของแต่ละขั้นตอนในกระบวนการท างาน ที่จะเป็น
ประโยชน์ในการช่วยท าความเข้าใจกระบวนการท างานที่ง่ายขึ้น และแสดงให้เห็นภาพความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลที่เกี่ยวข้อง 

3.18 ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน หมายถึง การระบุ รายละเอียดงาน Work Flow กระบวนการ โดย
อธิบายวิธีการท างานหรือขั้นตอนการท างานอย่างละเอียด ว่าใคร ท าอะไร ที่ไหน อย่างไร เมื่อใด และระบุ
เอกสาร / ระเบียบ / แบบฟอร์ม / ที่ใช้ประกอบการด าเนินการนั้น รวมทั้งผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้ นตอน โดยใช้
ข้อความอธิบาย หรือตารางอธิบาย พร้อมทั้งระบุเงื่อนไขการท างานหรือเงื่อนไขความส าเร็จที่จ าเป็น (ถ้ามี) 

3.19 เอกสำรอ้ำงอิง หมายถึง การระบุเอกสารทางวิชาการ หรือบันทึก / หนังสือราชการ ที่เกี่ยวข้อง
กับการด าเนินการ ที่เป็นการชี้แจงให้ทราบถึงเอกสารอ่ืนใดที่ต้องใช้ประกอบคู่กันหรืออ้างอิงถึงกัน เพ่ื อให้การ
ปฏิบัติงานนั้นๆ สมบูรณ์ ได้แก่ ระเบียบปฏิบัติเรื่องอ่ืน พระราชบัญญัติ กฎหมาย กฎระเบียบ หรือวิธีการท างาน 
เป็นต้น 

3.20 แบบฟอร์มที่ใช้ หมายถึง การระบุรายชื่อแบบฟอร์มที่ใช้ในการด าเนินการ ที่เป็นการชี้แจงให้
ทราบถึงแบบฟอร์มต่างๆ ที่ต้องใช้ในการบันทึกข้อมูลของผู้ที่เกี่ยวข้อง ในการปฏิบัติงานของกระบวนการนั้น ๆ 
ส าหรับตัวอย่างแบบฟอร์มให้แสดงไว้ในภาคผนวก กรณีการกรอกแบบฟอร์มที่มีความยุ่งยาก ซับซ้ อนควรมี
ค าอธิบายการกรอกแบบฟอร์ม หรือจัดท าตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มไว้เพ่ิมเติมเพ่ือให้เกิดความเข้าใจยิ่งขึ้น 

4. หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ 

  4.1 รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม  
 - พิจารณาอนุมัติ แจ้งกรมป่าไม้ให้ออกประกาศกรมป่าไม้ตามแบบ (ป.ส. 19) 

4.2 กรมป่ำไม้  พิจารณารายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม  และน าเสนอผู้มีอ านาจอนุมัติ  ดังนี้  
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      - กรมป่าไม้เป็นผู้พิจารณา  CHECK  LIST   
      - กรมป่าไม้น าเสนอ  IEE ให้ สผ.  พิจารณา โดย ส านักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม(สวผ.) 

   - กรมป่าไม้น าเสนอ EIA ให้ สผ. พิจารณา โดย คณะกรรมการผู้ช านาญการพิจารณารายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คชก.) 
   - กรมป่าไม้ประมวลเรื่องราวพร้อมความเห็น  เสนอกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 4.3 ส ำนักบริหำรพื้นที่อนุรักษ์   
-  ตรวจสอบสภาพป่าร่วมกัน 3  ฝ่าย (ผู้แทนกรมชลประทาน , ผู้แทนกรมป่าไม้ และตัวแทน

ราษฎรที่ได้รับผลกระทบ) พิจารณาในระดับพื้นที่รายงานผลและให้ความคิดเห็น 

 4.4 ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด 
   -  สั่งเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการแต่งตั้ง ไปตรวจสอบสภาพป่า (15 วัน) 
   -  เจ้าหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมาย รายงานผลการตรวจสภาพป่าพร้อมความเห็น  (30 วัน) 

-  ตรวจสอบพิจารณาและท าความเห็น  (15 วัน) 

 4.5 ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด  เสนอค าขอพร้อมทั้งความเห็นให้จังหวัด  (7 วัน ) 

 4.6 ผู้ขออนุญำต (ยื่นค ำขอ) ตรวจสอบเอกสาร ตามแบบค าขอ ป.ส. 17 พร้อมด้วยหลักฐานตามที่ระบุ
ไว้ในแบบค าขอและยื่นหนังสือต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด 

 4.7 เจ้ำของโครงกำร จัดท าหนังสือถึงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ในท้องที่ท่ีป่าสงวน
แห่งชาติตั้งอยู่  พร้อมค าขอตามแบบ ป.ส. 17  เพื่อด าเนินการตามระเบียบการขออนุญาต  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

สรุปกระบวนกำรจัดท ำคูม่ือกำรขออนุญำตใช้พื้นที่ก่อสร้ำงในเขตส ำนักงำนชลประทำนที่ 2 

กระบวนการจัดท าคู่มือการขออนุญาตใช้พ้ืนที่ก่อสร้างในเขตส านักงานชลประทานที่ 2 ประกอบด้วยขั้นตอน
ส าคัญ ดังนี้ 
   1.1 เจ้าของโครงการหรือผู้รับผิดชอบโครงการ จัดท าหนังสือถึงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัด ในท้องที่ที่ป่าสงวนแห่งชาติตั้งอยู่ ตามแบบค าขอ ป.ส. 17 พร้อมด้วยหลักฐานตามที่ระบุไว้ใน
แบบค าขอ 
  1.2 ผู้ขออนุญาต (ยื่นค าขอ) ตรวจสอบค าขออนุญาตพร้อมเอกสารประกอบที่ระบุไว้ในแบบค า
ขอ หากไม่ครบถ้วนแจ้งให้เจ้าของโครงการทราบโดยทันที และยื่นหนังสือต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัด   
   1.3 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด เสนอค าขอดังกล่าวพร้อมทั้งความเห็นให้ผู้ว่า
ราชการจังหวัด ในท้องที่ที่ป่าสงวนแห่งชาติตั้งอยู่ 
   1.4 ผู้ว่าราชการจังหวัดประสานส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ประจ าท้องที่  พิจารณาสั่ง
เจ้าหน้าที่ในสังกัดตรวจสอบสภาพป่าบริเวณท่ีขออนุญาต  
   1.5 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ประจ าท้องที่ สั่งเจ้าหน้าที่ในสังกัดนัดตรวจสภาพป่า 
   1.6 ตรวจสอบพ้ืนที่ร่วมกัน 3 ฝ่าย (ผู้แทนกรมชลประทาน, ผู้แทนกรมป่าไม้ และตัวแทน
ราษฎรที่ได้รับผลกระทบ) พิจารณาในระดับพ้ืนที่รายงานผลและให้ความคิดเห็น 
  1.7 ผู้ว่าราชการจังหวัดรายงานผลตรวจสอบและความเห็นของจังหวัด ร่วมกับส านักจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้ประจ าท้องที่ ตามแบบ (ป.ส. 18) 
  1.8 กรมป่าไม้พิจารณารายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม และน าเสนอผู้มีอ านาจอนุมัติ 
พร้อมทั้งพิจารณาประมวลเรื่องราวพร้อมความเห็น เสนอกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  1.9 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พิจารณาอนุมัติ แจ้งกรมป่าไม้ให้ออก
ประกาศกรมป่าไม้ตามแบบ (ป.ส.19) 
  1.10 อธิบดีกรมป่าไม ้ออกประกาศกรมป่าไม้ตามแบบ (ป.ส.19) 
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Work Flow กระบวนกำรจัดท ำคู่มือกำรขออนุญำตใช้พ้ืนที่ก่อสร้ำงในเขตส ำนักงำนชลประทำนที่ 2 
 

ล ำดับ
ที่ 

ผังกระบวนกำร เวลำ
(วัน) 

ล ำดับ
ที่ 

ผังกระบวนกำร เวลำ
(วัน) 

 

1 

 

 

2 

 3 วัน 

 

 

7 วัน 

9  15 วัน 

 

 

3 

  

7 วัน 

 

10  30 วัน 

  

4 

 

 

5 

 

  
15 วัน 

 

 
30 วัน 

  

รวมเวลำทั้งหมด 

 

 
159 วัน 

 

6 

  
30 วัน 

   

 

 

7 

  

 
15 วัน 

  

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

7 วัน 

 

 

   

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด 

ผู้ว่าราชการจังหวัด 

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม ้
ประจ าท้องที ่

 
ตรวจสอบ 

พ้ืนท่ีร่วมกัน 
 

รายงานผลการตรวจสอบและความเห็น
ของจังหวัด + ส านักจัดการทรัพยากร   

ป่าไม้ประจ าท้องที่ (ป.ส. 18) 

กรมป่าไม ้

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ออกประกาศกรมป่าไม ้
ตามแบบ ป.ส. 19 

 เจ้าของโครงการ 

ผู้ขออนุญาต (ยื่นค าขอ) 

แจ้งผู้ขอปฏิบัต/ิ
ตรวจควบคมุ 

ด าเนินการ/
ตรวจควบคมุ 

ด าเนินการ(กรณีทีไ่ด้รับอนมุัติ) 

อนุมัติ/ไม่อนุมัติ 

พิจารณาและประมวลเรื่องเสนอ 

แจ้งเจ้าของ
โครงการทราบ 



7 
 

5.  Work Flow กระบวนกำร  
 ชื่อกระบวนกำร : การขออนุญาตใช้พื้นที่ก่อสร้างในเขตส านักงานชลประทานที่ 2 

ตัวชี้วัดผลลัพธ์กระบวนกำรขออนุญำตใช้พื้นที่ก่อสร้ำงในเขตส ำนักงำนชลประทำนที่ 2 : ร้อยละของกระบวนกำรขออนุญำตใช้พื้นที่ก่อสร้ำงในเขตส ำนักงำนชลประทำนที่ 2 
(เป้ำหมำย ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 70) 
 

ล ำดับ ผังกระบวนกำร 
ระยะเวลำ 
(หน่วย) 

รำยละเอียดงำน มำตรฐำนคุณภำพงำน ผู้รับผิดชอบ 

1. 
 
 

 

3 วัน เจ้าของโครงการ จัดท าหนังสือถึงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัด ในท้องที่ท่ีป่าสงวนแห่งชาติ
ตั้งอยู่ พร้อมเอกสารประกอบที่ระบุไว้ในแบบค าขอ 
ดังนี้  
1. แบบค าขอ ป.ส. 17 
2. รายละเอียดของโครงการ และแผนผังแสดงบริเวณ
ที่ขอใช้พื้นที่ 
3. แผนที่สังเขปและแผนที่มาตราส่วน 1: 50,000 
แสดงบริเวณท่ีขอใช้พื้นที่ 
4. หนังสือมอบอ านาจให้ด าเนินการแทนอธิบดี 
5. ส าเนาทะเบียนบ้านและส าเนาบัตรประจ าตัว
ประชาชนของผู้มอบอ านาจ / ผู้รับมอบอ านาจ 
6. หนังสือที่แสดงว่าได้รับความเห็นชอบจากสภา
ต าบล หรือองค์การบริหารส่วนต าบล 
7. บันทึกยินยอมแก้ไขปัญหาของราษฎร 
8. กรณีขอใช้พ้ืนที่เกินกว่า  20  ไร่ ต้องขอความ
เห็นชอบจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

1. การจัดท าหนังสือถูกต้องตาม
ระเบียบงานสารบรรณ  
2. ตรวจสอบ ความถูกต้องของ
เอกสาร และครบถ้วน 

เจ้าของโครงการ/ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 เจ้าของโครงการ 
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ล ำดับ ผังกระบวนกำร 
ระยะเวลำ 
(หน่วย) 

รำยละเอียดงำน มำตรฐำนคุณภำพงำน ผู้รับผิดชอบ 

 
 

2. 

  
 

7 วัน 

 
 
1. ตรวจสอบค าขออนุญาตพร้อมเอกสารประกอบที่
ระบุไว้ในแบบค าขอ หากไม่ครบถ้วนแจ้งให้เจ้าของ
โครงการทราบโดยทันที และยื่นหนังสือต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด 
2. แจ้งเจ้าของโครงการทราบความก้าวหน้า 

 
 
- มีการตรวจสอบความถูกต้องของ
งาน 
- ลงนามในหนังสือและแบบค าขอ
อนุญาตเมื่อข้อมูลครบถ้วน 
- ออกเลขหนังสือ 
 
 

 
 
ส านักงานชลประทานที่ 2 

3.  

 
 
 
 

7 วัน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด เสนอค า
ขอดังกล่าว พร้อมทั้งให้ความเห็นต่อผู้ว่าราชการ
จังหวัดภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับค าขอใช้พ้ืนที่
ป่าสงวนแห่งชาติ 

 ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัด 

4. 

 
 
 
 
 

15 วัน 
 

1. ผู้ว่าราชการจังหวัดประสานส านักจัดการทรัพยากร
ป่าไมป้ระจ าท้องที่ พิจารณาสั่งเจ้าหน้าที่ในสังกัด
ตรวจสอบสภาพป่าบริเวณท่ีขอใช้พื้นที่ 
2. เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย รายงานผลการตรวจ
สภาพป่าพร้อมความเห็น 
3. ผู้ว่าราชการจังหวัด ตรวจสอบพิจารณาและท า
ความเห็น 
4. แจ้งผู้ขออนุญาต (ผู้ยื่นค าขอ) ทราบ 

 ผู้ว่าราชการจังหวัด 

ผู้ขออนุญาต (ยื่นค าขอ) 

ผู้ว่าราชการจังหวัด 

ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวดั 
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ล ำดับ ผังกระบวนกำร 
ระยะเวลำ 
(หน่วย) 

รำยละเอียดงำน มำตรฐำนคุณภำพงำน ผู้รับผิดชอบ 

 
 

5. 
 
 
 
 
 
 

  
 

30 วัน 

 
 
1.ตรวจสอบสภาพป่าร่วมกัน 3  ฝ่าย ( ผู้แทนกรม
ชลประทาน, ผู้แทนกรมป่าไม้ และตัวแทนราษฎรที่
ได้รับผลกระทบ ) 
2. พิจารณาในระดับพ้ืนที่ 
3. รายงานผลการตรวจสอบและให้ความคิดเห็น    
ของจังหวัด 
 

  
 
ส านักจัดการทรัพยากรป่า
ไม้ประจ าท้องที่ 
 
 

6.  
 
 
 

 

15 วัน 1. เจ้าหน้าที่ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ประจ าท้องที่
ตรวจสอบสภาพป่าร่วมกัน 3  ฝ่าย ( ผู้แทนกรม
ชลประทาน, ผู้แทนกรมป่าไม้ และตัวแทนราษฎรที่
ได้รับผลกระทบ ) 
 

 ผู้แทนกรมชลประทาน 
ผู้แทนกรมป่าไม้ 
ตัวแทนราษฎรที่ได้รับ
ผลกระทบ 

7.  
 
 
 
 
 
 

15 วัน ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ประจ าท้องที่ รายงานผลการ
ตรวจสอบและความเห็นของจังหวัด + ส านักจัดการทรัพยากร
ป่าไม้ประจ าท้องที่ ให้กรมป่าไม้ ดงันี้ 
1. รายงานการตรวจสภาพป่าแบบ ป.ส. 18 
2. บันทึกตรวจสอบเพิ่มเติม 
3. แผนท่ีมาตราส่วนท่ีเหมาะสมแสดงรายละเอียด 
   ค่าพิกัดที่อ่านได้จากเครื่อง G.P.S. 
4. แผนท่ีท้ายกฎกระทรวง, แผนที่ลุ่มน้ าและแผนท่ี 
   Zoning แสดงบรเิวณที่ขอใช้พื้นที ่
5. บัญชีส ารวจนับไม้ พร้อมระบุชนิดและขนาดของไม ้
6. ภาพถ่ายสีแสดงบริเวณที่ขออนุญาตไม่น้อยกว่า 9 ภาพ 

 ส านักจัดการทรัพยากรป่า
ไม้ประจ าท้องที่ 
 

รายงานผลการตรวจสอบ
และความเห็นของจังหวัด 

+ ส านักจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้ประจ า

ท้องที ่(ป.ส. 18) 

ส านักจัดการทรัพยากรป่า
ไม้ประจ าท้องที ่

 
ตรวจสอบ 

พื้นที่ร่วมกัน 
 



10 
 

ล ำดับ ผังกระบวนกำร 
ระยะเวลำ 
(หน่วย) 

รำยละเอียดงำน มำตรฐำนคุณภำพงำน ผู้รับผิดชอบ 

 
 

8. 

 
 
 
 
 

 
 

7 วัน 

 
 
พิจารณารายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ
น าเสนอผู้มีอ านาจอนุมัติ ดังนี้  
1. กรมป่าไม้เป็นผู้พิจารณา  CHECK  LIST   
2. กรมป่าไม้น าเสนอ IEE ให้ สผ. พิจารณา โดยส านัก
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (สวผ.) 
3. กรมป่าไม้น าเสนอ EIA ให้ สผ.พิจารณา โดย
คณะกรรมการผู้ช านาญการพิจารณารายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  (คชก.) 
4. กรมป่าไม้ประมวลเรื่องราวพร้อมความเห็น เสนอ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5. กรมป่าไมด้ าเนินการ (กรณีท่ีได้รับอนุมัติ) ออก
ประกาศกรมป่าไม้ตามแบบ ป.ส. 19  
6. กรมปา่ไม้ แจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ 
 

  
 

กรมป่าไม้ 

9.  15 วัน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ด าเนินการ ดังนี้ 
1. พิจารณาอนุมัติ/ไม่อนุมัติ 
2. แจ้งกรมป่าไม้ให้ออกประกาศกรมป่าไม้ตามแบบ 
(ป.ส. 19) 
 
 
 

 กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

กรมป่าไม ้

กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
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ล ำดับ ผังกระบวนกำร 
ระยะเวลำ 
(หน่วย) 

รำยละเอียดงำน มำตรฐำนคุณภำพงำน ผู้รับผิดชอบ 

 
 

10. 

 

 

 
 

30 วัน 

 
 
กรมป่ำไม้ออกประกำศกรมป่ำไม้ตำมแบบ 
(ป.ส.19)  
1. กรมป่าไม้ แจ้งให้กรมชลประทานทราบเพ่ือ
พิจารณาด าเนินการต่อไป 
2. กรมป่าไม้ แจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ 
3. ผู้ว่าราชการจังหวัดแจ้งให้ ผู้ขออนุญาต (ยื่นค าขอ) 
รับทราบ 
4. ผู้ขออนุญาต (ยื่นค าขอ) แจ้งเจ้าของโครงทราบ 
5. ด าเนินการก่อสร้างโครงการดังกล่าวได้ 
 
 
 
 

  
 

กรมป่าไม้ ออกประกาศกรมป่าไม ้
ตามแบบ ป.ส. 19 
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6.  ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 

รำยละเอียดงำน ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน เอกสำร/ระเบียบ/แบบฟอร์มที่ใช้ ผู้รับผิดชอบ เงื่อนไขกำรปฏิบัติงำน 

1. เจ้าของโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เจ้าของโครงการหรือผู้รับผิดชอบโครงการ 
จัดท าหนังสือเรียนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัด ในท้องที่ท่ีป่า
สงวนแห่งชาติตั้งอยู่ พร้อมเอกสาร
ประกอบที่ระบุไว้ในแบบค าขอ ป.ส. 17  
 

1. หนังสือเรียนผู้อ านวยการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด 
ในท้องที่ที่ป่าสงวนแห่งชาติตั้งอยู่  
2. แบบค าขอ ป.ส. 17 
3. รายละเอียดของโครงการ และแผนผัง
แสดงบริเวณท่ีขอใช้พื้นที่ 
4. แผนที่สังเขปและแผนที่มาตราส่วน 1: 
50,000 แสดงบริเวณท่ีขอใช้พ้ืนที่ 
5. หนังสือมอบอ านาจให้ด าเนินการแทน
อธิบดี 
6. ส าเนาทะเบียนบ้านและส าเนาบัตร
ประจ าตัวประชาชนของผู้มอบอ านาจ / ผู้รับ
มอบอ านาจ 
7. หนังสือที่แสดงว่าได้รับความเห็นชอบจาก
สภาต าบล หรือองค์การบริหารส่วนต าบล 
8. บันทึกยินยอมแก้ไขปัญหาของราษฎร 
9. กรณีขอใช้พ้ืนที่เกินกว่า  20  ไร่ ต้องขอ
ความเห็นชอบจากกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ 

เจ้าของโครงการ/
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
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รำยละเอียดงำน ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน เอกสำร/ระเบียบ/แบบฟอร์มที่ใช้ ผู้รับผิดชอบ เงื่อนไขกำรปฏิบัติงำน 

2. ผู้ขออนุญาต (ยื่นค าขอ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัด 
 
 
 
 
 

1. ตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือและ
ค าขออนุญาต ป.ส. 17 พร้อมเอกสาร
ประกอบที่ระบุไว้ในแบบค าขอ หากไม่
ครบถ้วนแจ้งให้เจ้าของโครงการ/
ผู้รับผิดชอบโครงการ ทราบโดยทันที  
2. ลงนามในหนังสือเรียนผู้อ านวยการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัด  
3. ลงนามในแบบค าขอ ป.ส. 17 
4. แจ้งเจ้าของโครงการ/ผู้รับผิดชอบ
โครงการทราบความก้าวหน้า 
 
 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัด เสนอค าขอดังกล่าว พร้อมทั้งให้
ความเห็นต่อผู้ว่าราชการจังหวัดภายใน 7 
วัน นับจากวันที่ได้รับค าขอใช้พ้ืนที่ป่า
สงวนแห่งชาติ 

ระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส านักงาน
ชลประทานที่ 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

จังหวัด 
 
 
 
 

 
 

 

ตรวจสอบเอกสารต่างๆ 
ที่ระบุไว้ในแบบค าขอ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตรวจสอบเอกสารต่างๆ 
ที่ระบุไว้ในแบบค าขอ 
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รำยละเอียดงำน ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน เอกสำร/ระเบียบ/แบบฟอร์มที่ใช้ ผู้รับผิดชอบ เงื่อนไขกำรปฏิบัติงำน 

4. ผู้ว่าราชการจังหวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. ส านักจัดการทรัพยากร
ป่าไม้ประจ าท้องที่ 
 
 
 
 
 
 
 

1. ผู้ว่าราชการจังหวัดประสานส านักจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้ประจ าท้องที่ พิจารณาสั่ง
เจ้าหน้าที่ในสังกัดตรวจสอบสภาพป่า
บริเวณท่ีขอใช้พ้ืนที่ 
2. เจ้าหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมาย รายงานผล
การตรวจสภาพป่าพร้อมความเห็น 
3.ผู้ว่าราชการจังหวัด ตรวจสอบพิจารณา
และท าความเห็น 
4. แจ้งผู้ขออนุญาต (ผู้ยื่นค าขอ) ทราบ 
 
 
1.ตรวจสอบสภาพป่าร่วมกัน 3  ฝ่าย  
( ผู้แทนกรมชลประทาน, ผู้แทนกรมป่าไม้ 
และตัวแทนราษฎรที่ได้รับผลกระทบ ) 
2. พิจารณาในระดับพ้ืนที่ 
3. รายงานผลการตรวจสอบและให้ความ
คิดเห็นของจังหวัด 
 
 
 
 
 

รายงานผลการตรวจสภาพป่าพร้อม
ความเห็น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานผลการตรวจสอบสภาพป่าและให้
ความคิดเห็นของจังหวัด 

ผู้ว่าราชการจังหวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส านักจัดการทรัพยากร
ป่าไม้ประจ าท้องที่ 
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รำยละเอียดงำน ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน เอกสำร/ระเบียบ/แบบฟอร์มที่ใช้ ผู้รับผิดชอบ เงื่อนไขกำรปฏิบัติงำน 

6. ตรวจสอบพื้นท่ีร่วมกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. รายงานผลการตรวจสอบ
และความเห็นของจังหวัด
ร่วมกับส านักจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้ประจ า
ท้องที่ 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. เจ้าหน้าที่ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้
ประจ าท้องที่ตรวจสภาพป่าร่วมกัน 3  ฝ่าย  
( ผู้แทนกรมชลประทาน, ผู้แทนกรมป่าไม้ 
และตัวแทนราษฎรที่ได้รับผลกระทบ ) 
 
 
 
 
 
 
ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ประจ าท้องที่ 
รายงานผลการตรวจสอบและความเห็นของ
จังหวัด + ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้
ประจ าท้องที่ ให้กรมป่าไม้ ดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. รายงานการตรวจสภาพป่าแบบ ป.ส.18 
2. บันทึกตรวจสอบเพิ่มเติม 
3. แผนที่มาตราส่วนที่เหมาะสมแสดง
รายละเอียดค่าพิกัดท่ีอ่านได้จากเครื่อง 
G.P.S. 
4. แผนที่ท้ายกฎกระทรวง, แผนที่ลุ่มน้ า
และแผนที่ Zoning แสดงบริเวณท่ีขอใช้
พ้ืนที่ 
5. บัญชีส ารวจนับไม้ พร้อมระบุชนิดและ
ขนาดของไม้ 
6. ภาพถ่ายสีแสดงบริเวณท่ีขออนุญาตไม่
น้อยกว่า 9 ภาพ 

ผู้แทนกรมชลประทาน 
ผู้แทนกรมป่าไม้ 
ตัวแทนราษฎรที่ได้รับ
ผลกระทบ 

 
 
 
 
 
 

ส านักจัดการทรัพยากร
ป่าไม้ประจ าท้องที่ 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

ในการตรวจสภาพป่า 
เจ้าของโครงการ/
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
จะต้องดูแลเรื่อง 
ค่าใช้จ่ายต่างๆ ทั้งหมด
ตลอดจนยานพาหนะ
ในการเข้าไปตรวจพื้นที่
ดังกล่าว 
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รำยละเอียดงำน ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน เอกสำร/ระเบียบ/แบบฟอร์มที่ใช้ ผู้รับผิดชอบ เงื่อนไขกำรปฏิบัติงำน 

8. กรมป่าไม้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พิจารณารายงานการศึกษาผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม และน าเสนอผู้มีอ านาจอนุมัติ 
ดังนี้  
1. กรมป่าไม้เป็นผู้พิจารณา  CHECK  LIST   
2. กรมป่าไม้น าเสนอ IEE ให้ สผ. พิจารณา 
โดยส านักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
(สวผ.) 
3. กรมป่าไม้น าเสนอ EIA ให้ สผ.พิจารณา 
โดยคณะกรรมการผู้ช านาญการพิจารณา
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
(คชก.) 
4. กรมป่าไม้ประมวลเรื่องราวพร้อม
ความเห็น เสนอกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5. กรมป่าไม้ด าเนินการ (กรณีท่ีได้รับ
อนุมัติ) ออกประกาศกรมป่าไม้ตามแบบ 
ป.ส. 19  
6. กรมป่าไม้ แจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

กรมป่าไม้ 
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รำยละเอียดงำน ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน เอกสำร/ระเบียบ/แบบฟอร์มที่ใช้ ผู้รับผิดชอบ เงื่อนไขกำรปฏิบัติงำน 

9. กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 
 
 
 
10. ออกประกาศกรมป่าไม้ 
ตามแบบ ป.ส. 19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมด าเนินการ ดังนี้ 
1. พิจารณาอนุมัติ/ไม่อนุมัติ 
2. แจ้งกรมป่าไม้ให้ออกประกาศกรมป่าไม้
ตามแบบ (ป.ส. 19) 
 
 
กรมป่าไม้ออกประกาศกรมป่าไม้ตามแบบ 
(ป.ส.19)  
1. กรมป่าไม้ แจ้งให้กรมชลประทานทราบ
เพ่ือพิจารณาด าเนินการต่อไป 
2. กรมป่าไม้ แจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ 
3. ผู้ว่าราชการจังหวัดแจ้งให้ ผู้ขออนุญาต 
(ยื่นค าขอ) รับทราบ 
4. ผู้ขออนุญาต (ยื่นค าขอ) แจ้งเจ้าของ
โครงทราบ 
5. ด าเนินการก่อสร้างโครงการดังกล่าวได้ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

แบบฟอร์ม ป.ส. 19 ประกาศกรมป่าไม้ 
เรื่อง ก าหนดบริเวณพ้ืนที่ให้ส่วนราชการ
หรือองค์การของรัฐเข้าใช้ประโยชน์ภายใน
เขตป่าสงวนแห่งชาติ ฉบับที่ 
............./.............. 
 
 
 

กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 
 
 
 
 

กรมป่าไม้ 
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7.  ระบบติดตำมประเมินผล 
   

กระบวนกำร มำตรฐำนคุณภำพงำน วิธีกำรติดตำมประเมินผล ตัวช้ีวัดกระบวนกำรในจุดวิกฤต 
ผู้ติดตำม/
ประเมินผล 

1. เจ้าของโครงการ 
 
 
 
 
 
 
2. ผู้ขออนุญาต (ยื่นค าขอ) 
 
 
 
 
3. ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัด 
 
 
 
 
 
 

สามารถจัดท าหนังสือเรียน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน
ท้องที่ป่าสงวนแห่งชาติ ถูกต้องตาม
แบบฟอร์ม 

 - ติดตามประเมินผล ความถูกต้อง
ของหนังสือ 
 - ตรวจสอบมีการแก้ไขหรือไม่ 
 - ระยะเวลา 
 

ระยะเวลาในการติดต่อ
ประสานงานภายใน 3 วัน 

ผผง.ชป.2, 
ตป.ชป.2 
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กระบวนกำร มำตรฐำนคุณภำพงำน วิธีกำรติดตำมประเมินผล ตัวช้ีวัดกระบวนกำรในจุดวิกฤต ผู้ติดตำม/
ประเมินผล 

4. ผู้ว่าราชการจังหวัด 
 
 
 
 
5. ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้
ประจ าท้องที่ 
 
 
 
 
 
6. ตรวจสอบพื้นท่ีร่วมกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

สามารถจัดท ารายงานผลการตรวจสอบ
และให้ความเห็นได้ 
 
 
 
 
 
มีผู้ร่วมตรวจสอบพื้นท่ีร่วมกันทั้ง 3 ฝ่าย 
คือ ผู้แทนกรมชลประทาน, ผู้แทนกรม
ป่าไม้ และตัวแทนราษฎรที่ได้รับ
ผลกระทบ ครบถ้วน 

 
 
 
 
 

ประสานส านักจัดการทรัพยากรประจ า
ท้องที่ในการติดตามความก้าวหน้า
จัดท ารายงานผลตรวจสอบและให้
ความเห็น 
 
 
 
ประเมินจากผู้แทนเข้าร่วมตรวจสอบ
ครบถ้วน พร้อมจัดท ารายละเอียดการ
ตรวจ ครบถ้วน 

 
 
 
 
 

ระยะเวลาในการจัดท ารายงาน
ต้องแล้วเสร็จภายใน 30 วัน หลัง
กระบวนการที ่4 
 
 
 
 
ระยะเวลาในการตรวจสอบต้อง
แล้วเสร็จภายใน 15 วัน หลัง
กระบวนการที่ 5 

 
 
 
 
 

ผผง.ชป.2 
 
 
 
 
 

 
ผผง.ชป.2 
ตป.ชป.2 
เจ้าของงาน 
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กระบวนกำร มำตรฐำนคุณภำพงำน วิธีกำรติดตำมประเมินผล ตัวช้ีวัดกระบวนกำรในจุดวิกฤต ผู้ติดตำม/
ประเมินผล 

7. รายงานผลการตรวจสอบและ
ความเห็นของจังหวัดร่วมกับ
ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้
ประจ าท้องที่ 
 
 
 
8. กรมป่าไม้ 
 
 
 
 
9. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
 
 
 
10. ออกประกาศกรมป่าไม้ ตาม
แบบ ป.ส. 19 
 
 

สามารถจัดท ารายงานผลการตรวจสอบ
และความเห็นของจังหวัดร่วมกับส านัก
จัดการทรัพยากรป่าไม้ประจ าท้องที่ ได้ 
 
 
 
 
กรมป่าไม้สามารถพิจารณารายงาน
ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตาม
เอกสารรายงานได้ 
 
 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม สามารถพิจารณาอนุมัติ/ไม่
อนุมัติ ตามเอกสารได้ 
 
 
กรมป่าไม้สามารถออกประกาศ กรมป่า
ไม้ตามแบบ (ป.ส. 19) ได้ 

ติดตามความก้าวหน้าผลการจัดท า
รายงานผลการตรวจสอบร่วมกับส านัก
จัดการทรัพยากรป่าไม้ประจ าท้องที่ได้ 
 
 
 
 
ติดตามความก้าวหน้าการพิจารณา
รายงานศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ของกรมป่าไม้ได้ 
 
 
ติดตามความก้าวหน้าของการพิจารณา
อนุมัติ/ไม่อนุมัติ ของกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ได้ 
 
- ติดตามความก้าวหน้ากับกรมป่าไม้ใน
การออกประกาศ 

ระยะเวลาการจัดท ารายงานผล
การตรวจสอบภายใน 15 วัน 
หลังกระบวนการที่ 7 
 
 
 
 
ระยะเวลาการพิจารณารายงาน
การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ของกรมป่าไม้ ภายใน 7 วัน หลัง
กระบวนการที่ 7 
 
ระยะเวลาการพิจารณารายงาน 
ภายใน 15 วัน หลังกระบวนการ
ที่ 8 
 
 
ระยะเวลาการด าเนินการภายใน 
30 วัน จากกระบวนการที่ 9 

ผผง.ชป.2 
ตป.ชป.2 
เจ้าของ
โครงการ 

 
 
 

ผผง.ชป.2 
ตป.ชป.2 
เจ้าของ
โครงการ 

 
ผผง.ชป.2 
ตป.ชป.2 
เจ้าของ
โครงการ 

 
ผผง.ชป.2 
ตป.ชป.2 
เจ้าของ
โครงการ 
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8.      เอกสำรอ้ำงอิง 
   -  พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 

-  พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2559 
   -  ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการใช้พ้ืนที่เป็น
สถานที่ปฏิบัติงาน หรือเพ่ือประโยชน์อย่างอ่ืนของส่วนราชการหรือองค์การของรัฐ ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ 
พ.ศ. 2548 
   -  ค าสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 151 / 2555 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2555 เรื่อง มอบอ านาจ
ในการด าเนินการขอใช้ที่ดินของรัฐทุกประเภท 

-  มติคณะรัฐมนตร ีเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2536 อนุมัติผ่อนผันการเข้าท าประโยชน์ไปพลางก่อน 
-  หนังสือกรมป่าไม้ ที่ กษ 0705(3)/ว 13659 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2530 
   เรื่อง การขอเข้าท าประโยชน์ในพื้นท่ีป่าไม้ (กรณีพ้ืนที่มากกว่า 20 ไร่) 
-  บันทึกงานทะเบียนที่ดิน ฝ่ายกรรมสิทธิ์ที่ดิน ที่ 49/52 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2552 
   (กรณีพ้ืนที่มากกว่า 20 ไร่) 
-  หนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0205/15426 ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2536 
   เรื่อง ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2528 
-  หนังสือกรมป่าไม้ ที่ ทส. 1602.3/14727 ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2552  

9.    แบบฟอร์มที่ใช้ 
   -  แบบฟอร์ม ป.ส. 17 ค าขอใช้พื้นที่ของส่วนราชการหรือองค์การของรัฐภายในเขตป่าสงวน
แห่งชาติ ตามมาตรา 13 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 
   -  แบบฟอร์ม ป.ส. 18 รายงานการตรวจสภาพป่าที่ส่วนราชการหรือองค์การของรัฐขอใช้พ้ืนที่ 
ภายในเขตป่าสวนแห่งชาติ ตามมาตรา 13 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 
   -  แบบฟอร์ม ป.ส. 19 ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ก าหนดบริเวณพ้ืนที่ให้ส่วนราชการหรือ
องค์การของรัฐเข้าใช้ประโยชน์ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ฉบับที่ ............./.............. 
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ภำคผนวก 

เอกสารหมายเลข 1    
  -  พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 

-  พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2559 
   -  ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการใช้พ้ืนที่เป็น
สถานที่ปฏิบัติงาน หรือเพ่ือประโยชน์อย่างอ่ืนของส่วนราชการหรือองค์การของรัฐ ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ 
พ.ศ. 2548 
   -  ค าสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 151 / 2555 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2555 เรื่อง มอบอ านาจ
ในการด าเนินการขอใช้ที่ดินของรัฐทุกประเภท 

-  มติคณะรัฐมนตร ีเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2536 อนุมัติผ่อนผันการเข้าท าประโยชน์ไปพลางก่อน 
-  หนังสือกรมป่าไม้ ที่ กษ 0705(3)/ว 13659 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2530 
   เรื่อง การขอเข้าท าประโยชน์ในพื้นท่ีป่าไม้ (กรณีพ้ืนที่มากกว่า 20 ไร่) 
-  บันทึกงานทะเบียนที่ดิน ฝ่ายกรรมสิทธิ์ที่ดิน ที่ 49/52 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2552 
   (กรณีพ้ืนที่มากกว่า 20 ไร่) 
-  หนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0205/15426 ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2536 
   เรื่อง ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2528 
-  หนังสือกรมป่าไม้ ที่ ทส. 1602.3/14727 ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2552  

เอกสารหมายเลข 2    
 -  แบบฟอร์ม ป.ส. 17 ค าขอใช้พื้นที่ของส่วนราชการหรือองค์การของรัฐภายในเขตป่าสงวน

แห่งชาติ ตามมาตรา 13 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 
  -  แบบฟอร์ม ป.ส. 18 รายงานการตรวจสภาพป่าที่ส่วนราชการหรือองค์การของรัฐขอใช้พ้ืนที่ 

ภายในเขตป่าสวนแห่งชาติ ตามมาตรา 13 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 
  -  แบบฟอร์ม ป.ส. 19 ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ก าหนดบริเวณพ้ืนที่ให้ส่วนราชการหรือ

องค์การของรัฐเข้าใช้ประโยชน์ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ฉบับที่ ............./.............. 
 



พระราชบญัญตั ิ
ป่าสงวนแห่งชาต ิ
พ.ศ. ๒๕๐๗ 

-------------- 
ภมิูพลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไ้ว ้ณ วนัท่ี ๑๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๐๗ 
เป็นปีท่ี ๑๙ ในรชักาลปัจจุบนั 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภมิูพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา้ฯ ให้

ประกาศวา่ 
โดยท่ีเป็นการสมควรปรบัปรุงกฎหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองและสงวนป่า  
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ใหต้ราพระราชบญัญติัข้ึนไว ้โดยคาํแนะนําและยนิยอมของ

สภาร่างรฐัธรรมนูญในฐานะรฐัสภา ดงัต่อไปน้ี 
มาตรา ๑ พระราชบญัญติัน้ีเรียกวา่ “พระราชบญัญติัป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๐๗“  
มาตรา ๒ พระราชบญัญติัน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัถดัจากวนัประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เป็นตน้ไป 
มาตรา ๓ ใหย้กเลิก 
(๑) พระราชบญัญติัคุม้ครองและสงวนป่า พุทธศกัราช ๒๔๘๑ 
(๒) พระราชบญัญติัคุม้ครองและสงวนป่า (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๔๙๖  
(๓) พระราชบญัญติัคุม้ครองและสงวนป่า (ฉบบัท่ี ๓) พ.ศ. ๒๔๙๗  
บรรดากฎหมาย กฎ และขอ้บงัคบัอ่ืน ในส่วนท่ีมีบญัญติัไวแ้ลว้ในพระราชบญัญติัน้ี หรือซ่ึง

ขดัหรือแยง้กบับทแห่งพระราชบญัญติัน้ี ใหใ้ชพ้ระราชบญัญติัน้ีแทน 
มาตรา ๔ ในพระราชบญัญติัน้ี 
“ป่า” หมายความวา่ ท่ีดินรวมตลอดถึง ภเูขา หว้ย หนอง คลอง บึง บาง ลาํน้ํา ทะเลสาบ 

เกาะ และท่ีชายทะเลท่ียงัมิไดมี้บุคคลไดม้าตามกฎหมาย 

“ป่าสงวนแห่งชาติ” หมายความวา่ ป่าท่ีไดก้าํหนดใหเ้ป็นป่าสงวนแห่งชาติตาม
พระราชบญัญติัน้ี  

“ไม”้ หมายความวา่ ไมทุ้กชนิดทั้งท่ีเป็นตน้ กอ หรือเถา ไมว่า่ยงัยนืตน้หรือลม้ลงแลว้ และ
หมายความรวมตลอดถึง ราก ปุ่ม ตอ หน่อ ก่ิง ตา หวั เหงา้ เศษ ปลายหรือส่วนหน่ึงส่วนใดของไม ้ไมว่า่

จะถกูตดั ฟัน เล่ือย ผ่า ถาก ทอน ขุด หรือกระทาํโดยวธีิการอ่ืนใด 
“ของป่า” หมายความวา่ ส่ิงต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนหรือมีอยูใ่นป่า เป็นตน้วา่  
(๑) ไมฟื้น ถ่าน เปลือกไม ้ใบไม ้ดอกไม ้เมล็ด ผลไม ้หน่อไม ้ชนัไม ้และยางไม ้ 
(๒) หญา้ ออ้ พง แขม ปรือ คา กก กระจดู กลว้ยไม ้กดู เห็ด และพืชอ่ืน  
(๓) ซากสตัว ์ไข่ หนัง เขา นอ งา กราม ขนาย กระดกู ขน รงันก ครัง่ รงัผ้ึง น้ําผ้ึงและมลู

คา้งคาว  
(๔) ดิน หิน กรวด ทราย แร่และน้ํามนั 
“สตัวเ์ล้ียง” หมายความวา่ ชา้ง มา้ ลา ล่อ โค กระบือ แพะ แกะ และสุกร ท่ีมีเจา้ของ  



“ทาํไม”้ หมายความวา่ ตดั ฟัน กาน โค่น ลิด เล่ือย ผ่า ถาก ทอน ขุด หรือชกัลากไมท่ี้มี

อยูใ่นป่า หรือนําไมท่ี้มีอยูใ่นป่าออกจากป่าดว้ยประการใด ๆ  
"พนักงานเจา้หนา้ท่ี" หมายความวา่ ผูซ่ึ้งรฐัมนตรีแต่งตั้งใหป้ฎิบติัการตามพระราชบญัญติั

น้ี 
“อธิบดี” หมายความวา่ อธิบดีกรมป่าไม ้
“รฐัมนตรี” หมายความวา่ รฐัมนตรีผูร้กัษาการตามพระราชบญัญติัน้ี 
มาตรา ๕ ใหร้ฐัมนตรีวา่การกระทรวงเกษตรรกัษาการตามพระราชบญัญติัน้ีและใหมี้

อาํนาจแต่งตั้งพนักงานเจา้หนา้ท่ีและออกกฎกระทรวงกาํหนดค่าธรรมเนียม ค่าภาคหลวง และค่าบาํรุงป่า
ไมไ้มเ่กินอตัราตามบญัชีทา้ยพระราชบญัญติัน้ี และกาํหนดกิจการอ่ืนเพ่ือปฎิบติัการตามพระราชบญัญติัน้ี 

กฎกระทรวงน้ัน เม่ือไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้ใหใ้ชบ้งัคบัได ้
 

หมวด ๑ 
การกาํหนดป่าสงวนแห่งชาต ิ

มาตรา ๖ บรรดาป่าท่ีเป็นป่าสงวนอยูแ่ลว้ตามกฎหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองและสงวนป่า
ก่อนวนัท่ีพระราชบญัญติัน้ีใชบ้งัคบั ใหเ้ป็นป่าสงวนแหง่ชาติตามพระราชบญัญติัน้ีเม่ือรฐัมนตรี เห็นสมควร
กาํหนดป่าอ่ืนใดเป็นป่าสงวนแห่งชาติ เพ่ือรกัษาสภาพป่าไม ้ของป่า หรือทรพัยากรธรรมชาติอ่ืน ให้
กระทาํไดโ้ดยออกกฎกระทรวงซ่ึงตอ้งมีแผนท่ีแสดงแนวเขตป่าท่ีกาํหนดเป็นป่าสงวนแห่งชาติน้ันแนบทา้ย

กฎกระทรวงดว้ย  
มาตรา ๗ การเปล่ียนแปลงเขตหรือการเพิกถอนป่าสงวนแห่งชาติ ไมว่า่ทั้งหมดหรือ

บางส่วน ใหก้ระทาํไดโ้ดยออกกฎกระทรวง และเฉพาะกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงหรือเพิกถอนบางส่วนใหมี้
แผนท่ีแสดงแนวเขตท่ีเปล่ียนแปลง หรือเพิกถอนน้ันแนบทา้ยกฎกระทรวงดว้ย  

มาตรา ๘ ใหพ้นักงานเจา้หนา้ท่ีจดัใหมี้หลกัเขตและป้ายหรือเคร่ืองหมายอ่ืนแสดงแนวเขต
ป่าสงวนแห่งชาติไวต้ามสมควร เพ่ือใหป้ระชาชนเห็นไดว้า่เป็นเขตป่าสงวนแหง่ชาติ  

มาตรา ๙ ใหปิ้ดประกาศสาํเนากฎกระทรวง และแผนท่ีทา้ยกฎกระทรวงตามมาตรา ๖ 
วรรคสอง หรือมาตรา ๗ ไว ้ณ ท่ีทาํการอาํเภอหรือก่ิงอาํเภอทอ้งท่ีท่ีทาํการ กาํนันทอ้งท่ี และท่ีเปิดเผยเห็น

ไดง่้ายในหมูบ่า้นทอ้งท่ีน้ัน  
มาตรา ๑๐ เม่ือไดก้าํหนดป่าใดเป็นป่าสงวนแห่งชาติแลว้ ใหมี้กรรมการสาํหรบัป่าสงวน

แห่งชาติน้ันคณะหน่ึง ประกอบดว้ยผูแ้ทนกรมป่าไม ้ผูแ้ทนกรมการปกครอง ผูแ้ทนกรมท่ีดินและกรรมการ
อ่ืนอีกสองคน ซ่ึงรฐัมนตรีแต่งตั้งใหค้ณะกรรมการดงักล่าวมีอาํนาจหนา้ท่ีดงัต่อไปน้ี  

(๑) ควบคุมใหก้ารเป็นไปตามมาตรา ๘ และมาตรา ๙  
(๒) ดาํเนินการสอบสวนและวนิิจฉยัคาํรอ้งตามมาตรา ๑๓  
(๓) มีหนังสือเรียกบุคคลมาใหถ้อ้ยคาํ หรือใหส่้งเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งในการสอบสวนตาม

มาตรา ๑๓  
(๔) ตั้งอนุกรรมการเพ่ือพิจารณาหรือปฏิบติัการอยา่งหน่ึงอยา่งใด ตามท่ีคณะกรรมการ

มอบหมาย 
มาตรา ๑๑ การประชุมคณะกรรมการ ตอ้งมีกรรมการประชุมไมต่ํา่กวา่ก่ึงจาํนวนของ

กรรมการทั้งหมดจงึเป็นองคป์ระชุม และใหค้ณะกรรมการเลือกกรรมการคนหน่ึงเป็นประธานแห่งท่ี



ประชุม การวนิิจฉยัช้ีขาดของท่ีประชุมใหถื้อเสียงขา้งมาก กรรมการคนหน่ึงใหมี้เสียงหน่ึงในการลงคะแนน 
ถา้คะแนนเสียงเท่ากนัใหป้ระธานแห่งท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด  

มาตรา ๑๒ บุคคลใดอา้งวา่มีสิทธิหรือไดท้าํประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติใดอยูก่่อน
วนัท่ีกฎกระทรวงกาํหนดป่าสงวนแห่งชาติน้ันใชบ้งัคบัใหย้ืน่คาํรอ้งเป็นหนังสือต่อนายอาํเภอหรือ

ปลดัอาํเภอผูเ้ป็นหวัหนา้ประจาํก่ิงอาํเภอทอ้งท่ีภายในกาํหนดเกา้สิบวนั นับแต่วนัทีกฎกระทรวงน้ันใช้
บงัคบั ถา้ไมย่ืน่คาํรอ้งภายในกาํหนดดงักล่าว ใหถื้อวา่สละสิทธิหรือประโยชน์น้ัน  

คาํรอ้งดงักล่าวในวรรคหน่ึง ใหน้ายอาํเภอหรือปลดัอาํเภอผูเ้ป็นหวัหนา้ประจาํก่ิงอาํเภอ
ทอ้งท่ีส่งต่อไปยงัคณะกรรมการสาํหรบัป่าสงวนแห่งชาติน้ันโดยไมช่กัชา้  

ความในวรรคหน่ึง มิใหใ้ชบ้งัคบัแก่กรณีสิทธิในท่ีดินท่ีบุคคลมีอยูต่ามประมวลกฎหมาย
ท่ีดิน  

มาตรา ๑๓ เม่ือคณะกรรมการสาํหรบัป่าสงวนแห่งชาติไดร้บัคาํรอ้งตามมาตรา ๑๒ แลว้ 
ใหส้อบสวนตามคาํรอ้งน้ัน ถา้ปรากฏวา่ผูร้อ้งไดเ้สียสิทธิหรือเส่ือมเสียประโยชน์ ใหค้ณะกรรมการ
พิจารณากาํหนดค่าทดแทนใหต้ามท่ีเห็นสมควร ถา้ผูร้อ้ง ไมพ่อใจในค่าทดแทนท่ีคณะกรรมการสาํหรบัป่า
สงวนแห่งชาติกาํหนด ผูร้อ้งมีสิทธิอุทธรณต่์อรฐัมนตรีภายในกาํหนดสามสิบวนั นับแต่วนัท่ีไดร้บัแจง้คาํ
วนิิจฉยัของคณะกรรมการ คาํวนิิจฉยัของรฐัมนตรีใหเ้ป็นท่ีสุด  

มาตรา ๑๓
(๑) ทว ิในกรณีท่ีส่วนราชการและองคก์ารของรฐั มีความประสงคจ์ะใชพ้ื้นท่ีบาง

แห่งภายในเขตป่าสงวนแหง่ชาติเป็นสถานท่ีปฏิบติังาน หรือเพ่ือประโยชน์ของรฐัอยา่งอ่ืน ใหอ้ธิบดีโดย
อนุมติัรฐัมนตรีมีอาํนาจประกาศกาํหนดบริเวณดงักล่าวเป็นบริเวณท่ีทางราชการใชป้ระโยชน์ภายในเขตป่า

สงวนแห่งชาติไดแ้ละในบริเวณดงักล่าวมิใหนํ้ามาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๖ มาใชบ้งัคบัแก่การท่ีส่วน

ราชการหรือองคก์ารน้ัน ๆ จาํเป็นตอ้งกระทาํเพ่ือใหบ้รรลุวตัถุประสงคใ์นการปฏิบติังานเพ่ือใชป้ระโยชน์
ในพ้ืนท่ีน้ัน  

การใชพ้ื้นท่ีตามวรรคหน่ึง ถา้ท่ีดินในบริเวณท่ีทางราชการใชป้ระโยชน์มีแนวเขตทบัท่ีดิน
ซ่ึงบุคคลไดร้บัประโยชน์ตามมาตรา ๑๔ อยูแ่ลว้ ใหก้ารรบัประโยชน์ในท่ีดินส่วนท่ีเป็นบริเวณท่ีทาง
ราชการใชป้ระโยชน์น้ันส้ินสุดลง เม่ือพน้กาํหนดสามรอ้ยหกสิบวนั นับแต่วนัท่ีประกาศกาํหนดบริเวณ
ดงักล่าวเป็นบริเวณท่ีทางราชการใชป้ระโยชน์  

การใชพ้ื้นท่ีตามวรรคหน่ึง ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์วธีิการ และเง่ือนไขท่ีอธิบดีกาํหนด 

โดยอนุมติัรฐัมนตรี 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
(๑) มาตรา ๑๖ ทว ิเพ่ิมเติมโดย มาตรา ๓ แห่ง พ.ร.บ. ป่าสงวนแห่งชาติ (ฉบบัท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๒๘ 



หมวด ๒ 
การควบคมุและรกัษาป่าสงวนแห่งชาต ิ

มาตรา ๑๔
(๒) ในเขตป่าสงวนแห่งชาติหา้มมิใหบุ้คคลใดยดึถือครอบครองทาํประโยชน์หรือ

อยูอ่าศยัในท่ีดินก่อสรา้ง แผว้ถาง เผาป่า ทาํไม ้เก็บหาของป่าหรือกระทาํดว้ยประการใด ๆ อนัเป็นการ
เส่ือมเสียแก่สภาพป่าสงวนแห่งชาติเวน้แต่  

(๑) ทาํไมห้รือเก็บหาของป่า ตามมาตรา ๑๕ เขา้ทาํประโยชน์หรืออยูอ่าศยัตามมาตรา 

๑๖ มาตรา ๑๖ ทว ิหรือมาตรา ๑๖ ตรี กระทาํการตามมาตรา ๑๗ ใชป้ระโยชน์ตามมาตรา ๑๘ หรือ
กระทาํการตามมาตรา ๑๗ หรือมาตรา ๒๐  

(๒) ทาํไมห้วงหา้มหรือเก็บหาของป่าหวงหา้มตามกฎหมายวา่ดว้ยป่าไม ้ 
มาตรา ๑๕ การทาํไมห้รือเก็บหาของป่าในเขตป่าสงวนแห่งชาติใหก้ระทาํไดเ้ม่ือไดร้บั

ใบอนุญาตจากพนักงานเจา้หนา้ท่ี หรือเม่ือพนักงานเจา้หนา้ท่ีไดป้ระกาศอนุญาตไวเ้ป็นคราว ๆ ในเขตป่า
สงวนแห่งชาติแห่งหน่ึงแห่งใดโดยเฉพาะการอนุญาตใหเ้ป็นไปตามแบบ ระเบียบและวธีิการท่ีกาํหนดใน
กฎกระทรวง 

มาตรา ๑๖
(๓) อธิบดีโดยอนุมติัรฐัมนตรีมีอาํนาจอนุญาตใหบุ้คคลหน่ึงบุคคลใดเขา้ทาํ

ประโยชน์หรืออยูอ่าศยัในเขตป่าสงวนแห่งชาติได ้ในกรณีดงัต่อไปน้ี  
(๑) การเขา้ทาํประโยชน์หรืออยูอ่าศยัในเขตป่าสงวนแห่งชาติคราวละไมน่อ้ยกวา่หา้ปีแต่

ไมเ่กินสามสิบปี ในกรณีท่ีผูไ้ดร้บัอนุญาตเป็นส่วนราชการหรือรฐัวสิาหกิจ ตามกฎหมายวา่ดว้ยวธีิการ
งบประมาณ จะอนุญาตโดยใหย้กเวน้ค่าธรรมเนียมทั้งหมดหรือบางส่วนตามท่ีเห็นสมควรก็ได ้(๒) การเขา้
ทาํประโยชน์เก่ียวกบัการทาํเหมืองแร่ตามกฎหมายวา่ดว้ยแร่คราวละไมเ่กินสิบปี โดยใหไ้ดร้บัยกเวน้ไมต่อ้ง
ขอรบัใบอนุญาตเก็บหาของป่าและไมต่อ้งเสียค่าภาคหลวงของป่าตามพระราชบญัญติัน้ี สาํหรบัแร่ ดินขาว 
หรือหินแลว้แต่กรณี  

การขออนุญาตและการอนุญาตตามวรรคหน่ึง ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑว์ิธีการและเง่ือนไข

ท่ีอธิบดีกาํหนด โดยอนุมติัรฐัมนตรี  

มาตรา ๑๖ ทวิ ในกรณีท่ีป่าสงวนแห่งชาติทั้งหมดหรือบางส่วนมีสภาพเป็นป่าไร่รา้งเก่า 

หรือทุ่งหญา้ หรือเป็นป่าท่ีไม่มีไมมี้ค่าข้ึนอยู่เลย หรือมีไมมี้ค่าท่ีมีลกัษณะสมบรูณเ์หลืออยูเ่ป็นส่วนน้อย 
และป่าน้ันยากท่ีจะกลับฟ้ืนคืนดีตามธรรมชาติ ทั้งน้ีโดยมีสภาพตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไข 
ท่ีรฐัมนตรีกาํหนด โดยอนุมติัคณะรฐัมนตรีใหถื้อวา่ป่าสงวนแห่งชาติในบริเวณดงักล่าวเป็นป่าเส่ือมโทรม  

ถา้ทางราชการมีความจาํเป็นตอ้งปรบัปรุงฟ้ืนฟสูภาพป่าเส่ือมโทรม ใหร้ฐัมนตรีประกาศ
กาํหนดเขตป่าเส่ือมโทรมทั้งหมด หรือบางส่วนเป็นเขตปรบัปรุงป่าสงวนแห่งชาติในเขตปรบัปรุงป่าสงวน
แห่งชาติ ถา้บุคคลใดไดเ้ขา้ทําประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตดังกล่าวอยู่แลว้จนถึงวันท่ีประกาศ 
กาํหนดตามวรรคสอง  

(๑) เม่ือบุคคลดงักล่าวรอ้งขอ และอธิบดีหรือผูซ่ึ้งอธิบดีมอบหมายเห็นว่าบุคคลน้ันยงัมี

ความจาํเป็นเพ่ือการครองชีพ อธิบดีหรือผูซ่ึ้งอธิบดีมอบหมายมีอาํนาจอนุญาตเป็นหนังสือ ใหบุ้คคล

ดงักล่าวทาํประโยชน์และอยูอ่าศยัต่อไปในท่ีท่ีไดท้าํประโยชน์หรือยูอ่าศยัอยูแ่ลว้น้ันได ้ แต่ตอ้งไม่เกินยี่สิบ
ไร่ต่อหน่ึงครอบครวัและมีกาํหนดเวลาคราวละไมน่อ้ยกวา่หา้ปีแต่ไมเ่กินสามสิบปี ทั้งน้ี โดยไดร้บักายกเวน้

ค่าธรรมเนียมสาํหรบัคราวแรก คราวต่อ ๆ ไปตอ้งเสียค่าธรรมเนียม  



(๒) บุคคลซ่ึงไดร้บัอนุญาตตาม (๑) อาจขออนุญาตปลกูป่าหรือไมย้ืนตน้ในท่ีท่ีตนเคยทาํ
ประโยชน์หรือยู่อาศัยในเขตปรับปรุงป่าสงวนแห่งชาติ เ พ่ิมเ ติมจากท่ีได้รับอนุญาตแล้วโดย 
พิสจูน์ใหเ้ห็นวา่ตนมีความสามารถ และมีเคร่ืองมือหรืออุปกรณท่ี์จะปลกูป่าหรือไมย้ืนตน้ตามท่ีขอเพ่ิมน้ัน
ได ้ อธิบดีหรือผูซ่ึ้งอธิบดีมอบหมายมีอาํนาจอนุญาตเป็นหนังสือใหป้ลกูป่าหรือไมย้ืนตน้ได ้ แต่ตอ้งไม่เกิน
สามสิบหา้ไร่ต่อหน่ึงครอบครวั และมีกาํหนดเวลาคราวละไม่น้อยกวา่หา้ปี แต่ไม่เกินสามสิบปีและตอ้งเสีย
ค่าธรรมเนียมตามท่ีกฎหมายกาํหนดไว ้ 

การไดร้บัอนุญาตตามวรรคสาม มิใหถื้อว่าเป็นการไดม้าซ่ึงสิทธิในท่ีดินตามประมวล

กฎหมายท่ีดิน ใหบุ้คคลซ่ึงไดร้บัอนุญาตตามวรรคสาม (๑) และ (๒) ไดร้บัยกเวน้ค่าภาคหลวงและค่า

บาํรุงป่า สาํหรบัไมท่ี้ไดป้ลกูข้ึนภายในท่ีดินท่ีไดร้บัอนุญาต  
บุคคลซ่ึงไดร้ับอนุญาตตอ้งใชป้ระโยชน์ในท่ีดินตามหลักเกณฑแ์ละเง่ือนไขในระเบียบท่ี

อธิบดีกาํหนด และจะใหบุ้คคลอ่ืนนอกจากบุคคลในครอบครวัเขา้ทาํประโยชน์ในท่ีดินดงักล่าวมิได ้ 
ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดร้บัอนุญาตละท้ิงไม่ทําประโยชน์ หรือไม่อยู่อาศัยในท่ีดินท่ีไดร้บั

อนุญาตติดต่อกนัเกินระยะเวลาสองปี หรือยนิยอมใหบุ้คคลอ่ืนนอกจากบุคคลในครอบครวัเขา้ทาํประโยชน์ 
หรือไม่ปฏิบติัตามหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขในระเบียบท่ีอธิบดีกาํหนด ใหอ้ธิบดีหรือผูซ่ึ้งอธิบดีมอบหมายมี
อาํนาจเพิกถอนการอนุญาตน้ัน  

มาตรา ๑๖ ตรี ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดร้บัอนุญาตตามมาตรา ๑๖ ทวิ ถึงแก่ความตาย ให้

บุคคลในครอบครวัซ่ึงอาศยัอยูก่บัผูไ้ดร้บัอนุญาตมีสิทธิอยูอ่าศยัหรือทาํประโยชน์ในท่ีดินน้ันต่อไปได ้แต่ไม่
เกินหน่ึงรอ้ยแปดสิบวนั นับแต่วนัท่ีผูไ้ดร้บัอนุญาตถึงแก่ความตายถา้สามี ภรรยา บุตรคนหน่ึงคนใดหรือ
บุคคลในครอบครวัซ่ึงอาศยัอยูก่บัผูไ้ดร้บัอนุญาต และผูไ้ดร้บัอนุญาตไดร้ะบุไวเ้ป็นหนังสือตามแบบท่ีอธิบดี
กํ า ห น ด ใ ห้ เ ป็ น ผู ้ สื บ สิ ท ธิ แ ล ะ หน้ า ท่ี ข อ ง ต นป ร ะ ส ง ค์ จ ะ อ ยู่ อ า ศั ย ห รื อ ทํ า ป ร ะ โ ย ช น์ ใ น 
ท่ีดินน้ันต่อไปใหย้ืน่คาํขออนุญาตต่ออธิบดี หรือผูซ่ึ้งอธิบดีมอบหมายภายในหน่ึงรอ้ยแปดสิบวนันับแต่วนัท่ี
ผูไ้ดร้บัอนุญาตถึงแก่ความตาย  

เม่ือไดย้ื่นคําขออนุญาตตามวรรคสองแลว้ ใหบุ้คคลตามวรรคหน่ึงอยู่อาศัยหรือทํา

ประโยชน์ต่อไปไดต้ามท่ีอธิบดีหรือผูซ่ึ้งอธิบดีมอบหมายอนุญาต  
มาตรา ๑๗ เพ่ือประโยชน์ในการศึกษาหรือวิจยัทางวิชาการ อธิบดีมีอาํนาจอนุญาตเป็น

หนังสือแก่กระทรวง ทบวง กรมหรือบุคคลอ่ืนใดใหก้ระทาํการอยา่งหน่ึงอยา่งใดในเขตป่าสงวนแห่งชาติได ้
ตามระเบียบท่ีอธิบดีกาํหนดโดยอนุมติัรัฐมนตรีและเมื่อรัฐมนตรีเห็นสมควรจะสัง่ยกเวน้ค่าธรรมเนียม 
ค่าภาคหลวง และค่าบาํรุงป่าก็ได ้ 

มาตรา ๑๘
(๔) อธิบดีมีอาํนาจออกระเบียบการใชป้ระโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ โดย

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ในเร่ืองดงัต่อไปน้ี  
(๑) การเขา้ไป การผ่านหรือการใชท้าง  
(๒) การนําหรือปล่อยสตัวเ์ล้ียงเขา้ไป  
ระเบียบตามวรรคหน่ึงจะใชบ้งัคบัในเขตป่าสงวนแห่งชาติแห่งใด ใหป้ระกาศ ณ ท่ีว่าการ

อาํเภอ ท่ีทาํการกาํนัน และท่ีทาํการผูใ้หญ่บา้นในทอ้งท่ีท่ีป่าสงวนแห่งชาติแห่งน้ันตั้งอยู ่ 
มาตรา ๑๙ เพ่ือประโยชน์ในการควบคุม ดูแล รกัษาหรือบาํรุงป่าสงวนแห่งชาติ อธิบดีมี

อาํนาจสัง่เป็นหนังสือใหพ้นักงานเจา้หนา้ท่ีหรือเจา้หนา้ท่ีของกรมป่าไมก้ระทาํการอยา่งหน่ึงอยา่งใดในเขต

ป่าสงวนแห่งชาติได ้ 



มาตรา ๒๐
(๕) ในกรณีป่าสงวนแห่งชาติแห่งใดมีสภาพเป็นป่าเส่ือมโทรมตามมาตรา ๑๖ 

ทวิ ใหอ้ธิบดีโดยอนุมติัรฐัมนตรีมีอาํนาจอนุญาตเป็นหนังสือใหบุ้คคลหน่ึงบุคคลใดทาํการบาํรุงป่าหรือ

ปลูกสรา้งสวนป่า หรือไมย้ืนตน้ในเขตป่าเส่ือมโทรมไดภ้ายในระยะเวลาและตามเง่ือนไขท่ีกาํหนดใน

หนังสืออนุญาต แต่ในกรณีท่ีจะอนุญาตใหเ้กิน ๒,๐๐๐ ไร่ ตอ้งไดร้บัอนุมติัจากคณะรฐัมนตรี 
รัฐมนตรีอาจกาํหนด ใหผู้ร้ับอนุญาตเสียค่าตอบแทนใหแ้ก่รัฐบาลไดต้ามจาํนวนท่ี

เห็นสมควรโดยประกาศของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์ 
มาตรา ๒๑ ใบอนุญาตทาํไมห้รือเก็บหาของป่า ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ตามมาตรา ๑๕ 

ใหใ้ชไ้ดภ้ายในระยะเวลาท่ีระบุไวใ้นใบอนุญาต ตามระเบียบท่ีอธิบดีกาํหนดซ่ึงตอ้งไม่เกินหน่ึงปีนับแต่วนั
ออกใบอนุญาต  

การต่ออายุใบอนุญาต ใหเ้ป็นไปตามแบบ ระเบียบและวธีิการท่ีกาํหนดในกฎกระทรวง  
มาตรา ๒๒ ในกรณีใบอนุญาตสญูหายหรือถูกทาํลาย ใหย้ื่นคาํขอใบแทนใบอนุญาตต่อ

พนักงานเจา้หนา้ท่ี  
การออกใบแทนใบอนุญาต ให้เป็นไปตามแบบ ระเบียบและวิธีการท่ีกําหนดใน

กฎกระทรวง  
มาตรา ๒๓ ใบอนุญาตท่ีออกใหต้ามมาตรา ๑๕ จะโอนกนัไดต่้อเม่ือไดร้บัอนุญาตจาก

พนักงานเจา้หนา้ท่ี  
การโอนใบอนุญาต ใหเ้ป็นไปตามระเบียบและวธีิการท่ีกาํหนดในกฎกระทรวง  
มาตรา ๒๔ ผูร้บัใบอนุญาต หรือหนังสืออนุญาตตามพระราชบญัญติัน้ีตอ้งจดัใหค้นงาน 

ผูร้บัจา้งหรือผูแ้ทนของผูร้บัใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาตมีใบคู่มือสาํหรบัทาํการตามท่ีไดร้บัอนุญาตตาม

แบบ ระเบียบและวธีิการท่ีกาํหนดในกฎกระทรวง  
มาตรา ๒๕ เม่ือไดก้าํหนดป่าใดเป็นป่าสงวนแห่งชาติ และรฐัมนตรีไดแ้ต่งตั้งพนักงาน

เจา้หนา้ท่ีผูค้วบคุมและรกัษาป่าสงวนแห่งชาติน้ันแลว้ ใหพ้นักงานเจา้หนา้ท่ีมีอาํนาจดงัต่อไปน้ี  
(๑) สัง่ใหผู้ห้น่ึงผูใ้ดออกจากป่าสงวนแห่งชาติ หรือใหง้ดเวน้การกระทาํใด ๆ ในเขตป่า

สงวนแห่งชาติ ในกรณีท่ีมีขอ้เท็จจริงปรากฏหรือเหตุอนัควรสงสยัวา่มีการกระทาํผิดตามพระราชบญัญติัน้ี  
(๒) สัง่เป็นหนังสือใหผู้ก้ระทาํผิดต่อพระราชบญัญติัน้ี ร้ือถอนแกไ้ขหรือทาํประการอ่ืนใด

แก่ส่ิงท่ีเป็นอนัตราย หรือส่ิงท่ีทาํใหเ้ส่ือมสภาพในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ภายในเวลาท่ีกาํหนดให ้ 
(๓) ยึด ทาํลาย ร้ือถอน แกไ้ขหรือทาํประการอ่ืน เม่ือผูก้ระทาํผิดไม่ปฏิบติัตาม (๒) ไม่

ปรากฏตวัผูก้ระทาํผิดหรือรูต้วัผูก้ระทาํผิดแต่หาตวัไมพ่บ  
ถา้พนักงานเจา้หน้าท่ีไดป้ฏิบติัการอย่างหน่ึงอยา่งใดดงักล่าวและไดเ้สียค่าใชจ้่ายเพื่อการ

น้ัน ใหผู้ก้ระทาํผิดชดใชห้รือออกค่าใชจ้า่ยน้ันทั้งหมด หรือใหพ้นักงานเจา้หน้าท่ีนําทรพัยสิ์นท่ียึดไวไ้ดอ้อก
ขายทอดตลาดหรือขายโดยวธีิอ่ืนตามท่ีเห็นสมควรเพ่ือชดใชค่้าใชจ้า่ยน้ัน และใหนํ้าความในมาตรา ๑๓๒๗ 
แห่งประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชยม์าใชบ้งัคบัแก่เงินท่ีไดจ้ากการขายทรพัยสิ์นน้ันโดยอนุโลม  

(๔) ดาํเนินการอยา่งหน่ึงอยา่งใดท่ีเห็นสมควร ทั้งน้ีเพ่ือป้องกนัหรือบรรเทาความเสียหาย
แก่ป่าสงวนแห่งชาติในกรณีท่ีมีเหตุฉุกเฉิน  

มาตรา ๒๖ การจบักุม ปราบปรามผูก้ระทาํผิดตามพระราชบญัญติัน้ีใหพ้นักงานเจา้หน้าท่ี
เป็นพนักงานฝ่ายปกครองหรือตาํรวจ ตามประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความอาญา  



มาตรา ๒๗ เม่ือปรากฏวา่ผูร้บัใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาต คนงานผูร้บัจา้งหรือผูแ้ทน
ของผูร้บัใบอนุญาต หรือหนังสืออนุญาตกระทาํผิดต่อพระราชบญัญติัน้ีหรือกฎกระทรวง หรือเง่ือนไขใน

ใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาต ซ่ึงออกตามพระราชบญัญติัน้ี อนัอาจเป็นการเสียหายอย่างรา้ยแรง ให้

พนักงานเจา้หนา้ท่ีมีอาํนาจสัง่เป็นหนังสือใหพ้กัใชใ้บอนุญาตหรือหนังสืออนุญาตได ้มีกาํหนดไมเ่กินหกสิบ
วนั นับแต่วนัท่ีออกคาํสัง่  

คาํสัง่พกัใชใ้บอนุญาตหรือหนังสืออนุญาตตามวรรคหน่ึง อธิบดีมีอาํนาจสัง่เพิกถอนคาํสัง่
หรือเพ่ิมหรือลดระยะเวลาท่ีสัง่พกัใชใ้บอนุญาตหรือหนังสืออนุญาตไดต้ามท่ีเห็นสมควร แต่ในกรณีท่ีมี

คาํสัง่เพ่ิมระยะเวลาดงักล่าวน้ันจะเพ่ิมไดไ้มเ่กินหน่ึงรอ้ยยีสิ่บวนั  
มาตรา ๒๘ คาํสัง่พกัใชใ้บอนุญาตหรือหนังสืออนุญาตของพนักงานเจา้หน้าท่ีหรือคาํสัง่

ของอธิบดีตามมาตรา ๒๗ ผูร้บัใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาตมีสิทธิอุทธรณต่์อรฐัมนตรี โดยยื่นอุทธรณ์
ต่อพนักงานเจา้หนา้ท่ีภายในกาํหนดสามสิบวนันับแต่วนัท่ีทราบคาํสัง่ คาํวนิิจฉยัของรฐัมนตรีใหเ้ป็นท่ีสุด  

มาตรา ๒๙ ในกรณีท่ีมีการสัง่พกัใชใ้บอนุญาต หรือหนังสืออนุญาตแลว้ถา้รัฐมนตรี

เห็นสมควรก็ใหมี้อาํนาจสัง่เพิกถอนใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาตน้ันได ้ 
มาตรา ๒๐ ในกรณีมีความจาํเป็นเพ่ือประโยชน์แก่ราชการ หรือสาธารณะประโยชน์ หรือ

เม่ือปรากฏว่าไดมี้การอนุญาตไปโดยมิชอบ รฐัมนตรีมีอาํนาจสัง่เพิกถอนการอนุญาตรายหน่ึงรายใด

ทั้งหมดหรือบางส่วนได ้ ในกรณีมิใช่เป็นความผิดของผูถู้กสัง่เพิกถอนการอนุญาต ใหจ้่ายค่าทดแทนดว้ย
จาํนวนเงินอนัเป็นธรรมแก่ผูถ้กูสัง่เพิกถอนการอนุญาตน้ัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
(๒) มาตรา ๑๔ ถกูยกเลิกตามความในมาตรา ๔ แห่ง พ.ร.บ. ป่าสงวนแห่งชาติ (ฉบบั ๓) พ.ศ. ๒๕๒๘ 

และใชข้อ้ความน้ีแทน  
(๓) มาตรา ๑๖ ถกูยกเลิกตามความในมาตรา ๕ แห่ง พ.ร.บ. ป่าสงวนแห่งชาติ (ฉบบัท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๒๘ 

และใชข้อ้ความน้ีแทน  
(๔) มาตรา ๑๘ ถกูยกเลิกตามความในมาตรา ๗ แห่ง พ.ร.บ. ป่าสงวนแห่งชาติ (ฉบบัท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๒๘ 

และใชข้อ้ความน้ีแทน  
(๕) มาตรา ๒๐ ถกูยกเลิกตามความในมาตรา ๘ แห่ง พ.ร.บ. ป่าสงวนแห่งชาติ (ฉบบัท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๒๘ 

และใชข้อ้ความน้ีแทน  



หมวด ๓ 
บทกาํหนดโทษ 

มาตรา ๓๑
(๖) ผูใ้ดฝ่าฝืนมาตรา ๑๔ ตอ้งระวางโทษจาํคุกตั้งแต่หกเดือนถึงหา้ปี และ

ปรบัตั้งแต่หา้พนับาทถึงหา้หม่ืนบาท  
ในกรณีความผิดตามมาตราน้ี ถา้ไดก้ระทาํเป็นเน้ือท่ีเกินยีสิ่บหา้ไร่ หรือก่อใหเ้กิดความ

เสียหายแก่  
(๑) ไมส้กั ไมย้าง ไมส้นเขาหรือไมห้วงหา้มประเภท ข. ตามกฎหมายวา่ดว้ยป่าไม ้หรือ  
(๒) ไมอ่ื้นท่ีเป็นตน้หรือเป็นท่อนอยา่งใดอยา่งหน่ึงหรือทั้งสองอยา่งรวมกนัเกินยีสิ่บตน้

หรือท่อน หรือรวมปริมาตรไมเ้กินส่ีลกูบาศกเ์มตร หรือ  
(๓) ตน้น้ําลาํธาร  
ผูก้ระทาํความผิดตอ้งระวางโทษจาํคุกตั้งแต่สองปีถึงสิบหา้ปี และปรบัตั้งแต่สองหม่ืนบาท

ถึงหน่ึงแสนหา้หม่ืนบาท  
ในกรณีท่ีมีคาํพิพากษาช้ีขาดวา่ บุคคลใดกระทาํความผิดตามมาตราน้ีถา้ปรากฎวา่บุคคล

น้ันยดึถือหรือครอบครองท่ีดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ศาลมีอาํนาจสัง่ใหผู้ก้ระทาํผิด คนงาน ผูร้บัจา้ง 
ผูแ้ทนและบริวารของผูก้ระทาํผิดออกจากเขตป่าสงวนแห่งชาติได ้ 

มาตรา ๓๒ ผูใ้ดฝ่าฝืนมาตรา ๒๔ ตอ้งระวางโทษปรบัไมเ่กินหน่ึงพนับาท  
มาตรา ๓๓

(๗) ผูใ้ดทาํใหเ้สียหาย ทาํลายซ่ึงหลกัเขต ป้าย หรือเคร่ืองหมายอ่ืนใดท่ีจดัใหมี้
ข้ึนตามพระราชบญัญติัน้ี ตอ้งระวางโทษจาํคุกไมเ่กินสามปี หรือปรบัไมเ่กินสามหม่ืนบาท หรือทั้งจาํทั้ง

ปรบั  
มาตรา ๓๓ ทว ิผูใ้ดไมป่ฏิบติัตามระเบียบท่ีอธิบดีกาํหนดตามมาตรา ๑๘ หรือขดัคาํสัง่

พนักงานเจา้หนา้ท่ีซ่ึงสัง่ตามมาตรา ๒๕ (๑) หรือ (๒) ตอ้งระวางโทษจาํคุกไมเ่กินหกเดือน หรือปรบัไม่

เกินหา้พนับาท หรือทั้งจาํทั้งปรบั  
มาตรา ๓๔ ผูใ้ดรบัไวด้ว้ยประการใด ซ่อนเรน้ จาํหน่วย หรือช่วยพาเอาไปเสียซ่ึงไมห้รือ

ของป่าท่ีตนรูอ้ยูแ่ลว้วา่ เป็นไมห้รือของป่าท่ีผูไ้ดม้าโดยการกระทาํผิดตามพระราชบญัญติัน้ี ตอ้งระวางโทษ
เสมือนเป็นตวัการในการกระทาํผิดน้ัน  

มาตรา ๓๕ บรรดาไม ้ของป่า เคร่ืองมือ เคร่ืองใช ้อาวุธ สตัวพ์าหนะ ยานพาหนะ หรือ
เคร่ืองจกัรกลใด ๆ ซ่ึงบุคคลใช ้หรือไดม้าโดยการกระทาํผิดตามพระราชบญัญติัน้ีใหริ้บเสียทั้งส้ินโดยไม่
คาํนึงวา่เป็นของผูก้ระทาํผิด และมีผูถ้กูลงโทษตามคาํพิพากษาของศาลหรือไม ่ 
 
 
 
 

 
(๖) มาตรา ๓๑ ถกูยกเลิกตามความในมาตรา ๓ แห่ง พ.ร.บ. ป่าสงวนแห่งชาติ (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๒๒ 

และใชข้อ้ความน้ีแทน  
(๗) มาตรา ๓๓ ถกูยกเลิกตามความในมาตรา ๔ แห่ง พ.ร.บ. ป่าสงวนแห่งชาติ (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๒๒ 

และใชข้อ้ความน้ีแทน  



บทเฉพาะกาล 
มาตรา ๓๖ บรรดาป่าท่ีเป็นป่าคุม้ครองอยูแ่ลว้ตามกฎหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองและสงวน

ป่า ก่อนวนัท่ีพระราชบญัญติัน้ีใชบ้งัคบั ใหถื้อวา่เป็นป่าสงวนแห่งชาติตามพระราชบญัญติัน้ี จนกวา่จะมี

กฎกระทรวงออตามมาตรา ๖ วรรคสอง หรือมาตรา ๗ ซ่ึงตอ้งออกภายในหา้ปี นับแต่วนัท่ีพระราชบญัญติั
น้ีใชบ้งัคบั 

มาตรา ๓๗ ใบอนุญาตท่ีออกใหแ้ก่บุคคลกระทาํการใด ๆ ตามกฎหมายวา่ดว้ยการ
คุม้ครองและสงวนป่าก่อนวนัท่ีพระราชบญัญติัน้ีใชบ้งัคบั ใหใ้ชไ้ดต่้อไปจนส้ินอายุตามท่ีระบุไวใ้น
ใบอนุญาตน้ัน 

มาตรา ๓๘ ภายในระยะเวลาหน่ึงปี นับแต่วนัท่ีพระราชบญัญติัน้ีใชบ้งัคบับรรดา
กฎกระทรวง ประกาศ ขอ้กาํหนด และระเบียบการต่าง ๆ ท่ีไดอ้อกตามกฎหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองและ

สงวนป่า และใชอ้ยูใ่นวนัประกาศพระราชบญัญติัน้ีในราชกิจจานุเบกษา ใหค้งใชบ้งัคบัต่อไปเท่าท่ีไมข่ดั
หรือแยง้กบัพระราชบญัญติัน้ี ทั้งน้ีจนกวา่จะมีกฎกระทรวงประกาศขอ้กาํหนดหรือระเบียบการต่าง ๆ 
ยกเลิกหรือมีความอยา่งเดียวกนั หรือขดั หรือแยง้กนั หรือกล่าวไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน 
 

ผูร้บัสนองพระบรมราชโองการ 
   จอมพล ถนอม กิตติขจร 

                  นายกรฐัมนตรี 



หน้า   ๑๒ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนที่   ๔๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   พฤษภาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

	
 
 
 
 
 

พระราชบัญญัติ 
ป่าสงวนแห่งชาติ  (ฉบับที่  ๔) 

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร. 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๙  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

เป็นปีที่  ๗๑  ในรัชกาลปัจจุบัน 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช   มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ   
ให้ประกาศว่า 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติ 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคําแนะนําและยินยอมของ 

สภานิติบัญญัติแห่งชาต ิ ดังต่อไปนี้ 
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า  “พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ  (ฉบับที่  ๔)  

พ.ศ.  ๒๕๕๙” 
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เป็นต้นไป 
มาตรา ๓ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสองของมาตรา  ๘  แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ  

พ.ศ.  ๒๕๐๗ 
“การจัดให้มีหลักเขตและป้ายหรือเครื่องหมายอื่นตามวรรคหนึ่ง  ให้รวมถึงการจัดการซ่อมแซม

หลักเขตและป้ายหรือเคร่ืองหมายอื่นที่ชํารุดเสียหายหรือสูญหายด้วย  และในการดําเนินการของพนักงาน
เจ้าหน้าที่ให้มีหนังสือแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  กํานัน  และผู้ใหญ่บ้านในท้องที่ที่เขตป่าสงวนแห่งชาตินั้น
ตั้งอยู่เพื่อทราบแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติด้วย” 



หน้า   ๑๓ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนที่   ๔๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   พฤษภาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

มาตรา ๔ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๑๐  และมาตรา  ๑๑  แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ  
พ.ศ.  ๒๕๐๗  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๑๐ ในจังหวัดใดที่มีป่าสงวนแห่งชาติ  ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง  เรียกว่า  
“คณะกรรมการควบคุมและรักษาป่าสงวนแห่งชาติประจําจังหวัด”  ประกอบด้วย  ผู้ว่าราชการจังหวัด  
เป็นประธานกรรมการ  อัยการจังหวัด  ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด  
เกษตรและสหกรณ์จังหวัด  เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด  ปฏิรูปที่ดินจังหวัด  ปลัดจังหวัด  ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัด  
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ผู้แทนเทศบาลแห่งท้องที่ที่ป่าสงวนแห่งชาติตั้งอยู่จํานวนหน่ึงคน   
และผู้แทนองค์การบริหารส่วนตําบลแห่งท้องที่ที่ป่าสงวนแห่งชาติตั้งอยู่จํานวนสามคน  เป็นกรรมการ 

ในจังหวัดใดที่มีพื้นที่ซึ่งอยู่ในอํานาจหน้าที่ของกรมอุทยานแห่งชาติ  สัตว์ป่า  และพันธุ์พืช   
ให้มีผู้แทนกรมอุทยานแห่งชาติ  สัตว์ป่า  และพันธุ์พืชเป็นกรรมการเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคนและจังหวัดใดที่มีพื้นที่
ซึ่งอยู่ในอํานาจหน้าที่ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งให้มีผู้แทนกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง
เป็นกรรมการเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคน 

ให้ผู้อํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้แห่งท้องที่ที่ป่าสงวนแห่งชาติตั้งอยู่หรือผู้ที่อธิบดี
มอบหมายเป็นกรรมการและเลขานุการ 

หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกผู้แทนเทศบาลและผู้แทนองค์การบริหารส่วนตําบลตามวรรคหนึ่ง  
ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด   

มาตรา ๑๑ คณะกรรมการควบคุมและรักษาป่าสงวนแห่งชาติประจําจังหวัดมีอํานาจหน้าที่  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) กําหนดมาตรการในการควบคุมดูแล  และการส่งเสริมการปลูกป่า  รวมทั้งการฟื้นฟู 
สภาพป่าสงวนแห่งชาติ  ให้สอดคล้องกับแนวทางที่อธิบดีกําหนด  ทั้งนี้  แนวทางดังกล่าวต้องกําหนดเก่ียวกับ
การมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชนในพื้นที่ด้วย 

(๒) ควบคุมการปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรา  ๘  และมาตรา  ๙ 
(๓) ดําเนินการสอบสวนและวินิจฉัยคําร้องตามมาตรา  ๑๓ 
(๔) มีหนังสือเรียกบุคคลมาให้ถ้อยคําหรือให้ส่งเอกสารที่เก่ียวข้องในการสอบสวนตามมาตรา  ๑๓ 
(๕) มีหนังสือเรียกเจ้าพนักงานปกครองแห่งท้องที่หรือเจ้าพนักงานอื่นที่เก่ียวข้องมาให้ข้อมูล

เพื่อประกอบการพิจารณาในการกําหนดมาตรการตาม  (๑) 
(๖) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการอย่างหน่ึงอย่างใดตามที่มอบหมาย” 
มาตรา ๕ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา  ๑๑/๑  แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ  

พ.ศ.  ๒๕๐๗ 



หน้า   ๑๔ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนที่   ๔๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   พฤษภาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

“มาตรา ๑๑/๑ ให้นําบทบัญญัติว่าด้วยคณะกรรมการท่ีมีอํานาจดําเนินการพิจารณาทางปกครอง
ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช้บังคับแก่การประชุมของคณะกรรมการควบคุม
และรักษาป่าสงวนแห่งชาติประจําจังหวัดโดยอนุโลม” 

มาตรา ๖ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๑๒  และมาตรา  ๑๓  แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาต ิ 
พ.ศ.  ๒๕๐๗  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๑๒ บุคคลใดอ้างว่ามีสิทธิหรือได้ทําประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติใดอยู่ก่อน
วันที่กฎกระทรวงกําหนดป่าสงวนแห่งชาตินั้นใช้บังคับ  ให้ย่ืนคําร้องเป็นหนังสือต่อนายอําเภอแห่งท้องที่
ภายในกําหนดหน่ึงร้อยย่ีสิบวันนับแต่วันที่กฎกระทรวงนั้นใช้บังคับ  ถ้าไม่ย่ืนคําร้องภายในกําหนดดังกล่าว  
ให้ถือว่าสละสิทธิหรือประโยชน์นั้น 

คําร้องดังกล่าวในวรรคหน่ึง  ให้นายอําเภอแห่งท้องที่ส่งต่อไปยังคณะกรรมการควบคุมและรักษา
ป่าสงวนแห่งชาติประจําจังหวัดที่ป่าสงวนแห่งชาตินั้นตั้งอยู่โดยไม่ชักช้า 

ความในวรรคหน่ึงมิให้ใช้บังคับแก่กรณีสิทธิในที่ดินที่บุคคลมีอยู่ตามประมวลกฎหมายที่ดิน 
มาตรา ๑๓ เม่ือคณะกรรมการควบคุมและรักษาป่าสงวนแห่งชาติประจําจังหวัดได้รับคําร้อง

ตามมาตรา  ๑๒  แล้ว  ให้สอบสวนตามคําร้องนั้น  ถ้าปรากฏว่าผู้ร้องได้เสียสิทธิหรือเสื่อมประโยชน์   
ให้คณะกรรมการควบคุมและรักษาป่าสงวนแห่งชาติประจําจังหวัดพิจารณากําหนดค่าทดแทนให้  ทั้งนี้  
ตามระเบียบที่กรมป่าไม้กําหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 

ถ้าผู้ร้องไม่พอใจในค่าทดแทนที่คณะกรรมการควบคุมและรักษาป่าสงวนแห่งชาติประจําจังหวัดกําหนด  
ผู้ร้องมีสิทธิอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีภายในกําหนดหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคําวินิจฉัยของคณะกรรมการ
ควบคุมและรักษาป่าสงวนแห่งชาติประจําจังหวัด  คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้เป็นที่สุด” 

มาตรา ๗ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๑๓  ทวิ  แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ  
พ.ศ.  ๒๕๐๗  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๒๘  และให้ใช้
ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๑๓/๑ ในกรณีที่ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐมีความประสงค์จะใช้พื้นที่บางแห่ง
ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติเป็นสถานที่ปฏิบัติงานหรือเพื่อประโยชน์ของรัฐอย่างอื่น  ให้อธิบดี 
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติมีอํานาจประกาศกําหนด
บริเวณดังกล่าวเป็นบริเวณที่ทางราชการใช้ประโยชน์ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติได้  และในบริเวณดังกล่าว 
มิให้นํามาตรา  ๑๔  และมาตรา  ๑๖  มาใช้บังคับแก่การท่ีส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐนั้น ๆ  จําเป็นต้อง
กระทําเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงานเพื่อใช้ประโยชน์ในพื้นที่นั้น 



หน้า   ๑๕ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนที่   ๔๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   พฤษภาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

การใช้พื้นที่ตามวรรคหนึ่ง  ถ้าที่ดินในบริเวณท่ีทางราชการใช้ประโยชน์มีแนวเขตทับที่ดินซึ่งบุคคล
ได้รับประโยชน์ตามมาตรา  ๑๔  อยู่แล้ว  ให้การรับประโยชน์ในที่ดินส่วนที่เป็นบริเวณที่ทางราชการใช้ประโยชน์นั้น
สิ้นสุดลงเม่ือพ้นกําหนดสามร้อยหกสิบวันนับแต่วันที่ประกาศกําหนดบริเวณดังกล่าวเป็นบริเวณที่ทางราชการ
ใช้ประโยชน์ 

การใช้พื้นที่ตามวรรคหน่ึง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่คณะกรรมการพิจารณา
การใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา” 

มาตรา ๘ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นหมวด  ๑/๑  คณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์
ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ  มาตรา  ๑๓/๒  มาตรา  ๑๓/๓  มาตรา  ๑๓/๔  มาตรา  ๑๓/๕  มาตรา  ๑๓/๖  
มาตรา  ๑๓/๗  มาตรา  ๑๓/๘  และมาตรา  ๑๓/๙  แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๐๗   

“หมวด  ๑/๑ 
คณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ 

 
 

มาตรา ๑๓/๒ ให้มีคณะกรรมการคณะหน่ึงเรียกว่า  “คณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์
ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ”  ประกอบด้วย  ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  เป็นประธาน
กรรมการ  อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี  อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ  
สัตว์ป่า  และพันธุ์พืช  ผู้แทนกระทรวงกลาโหม  ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย  
และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้ซึ่งมีความรู้  ความสามารถ   ความเชี่ยวชาญ 
และประสบการณ์เป็นที่ประจักษ์ในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  จํานวนสี่คน   
เป็นกรรมการ 

ให้อธิบดีเป็นกรรมการและเลขานุการ 
มาตรา ๑๓/๓ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลกัษณะต้องห้าม  ดังต่อไปนี้ 
(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไม่ต่ํากว่าสามสิบห้าปีบริบูรณ์ 
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย  คนไร้ความสามารถ  หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๔) ไม่เคยได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก  เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิด 

ที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๕) ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง  สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  กรรมการ

หรือผู้ดํารงตําแหน่งซึ่งรับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง  ที่ปรึกษาพรรคการเมือง  หรือเจ้าหน้าที่
พรรคการเมือง 



หน้า   ๑๖ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนที่   ๔๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   พฤษภาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

มาตรา ๑๓/๔ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียในกิจการหรือในธุรกิจเก่ียวกับ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งอาจขัดหรือแย้งต่อประโยชน์ส่วนรวมหรือประโยชน์ของทางราชการ 

มาตรา ๑๓/๕ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละสองปี 
ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่งก่อนวาระ  ให้ผู้ได้รับแต่งตั้งแทนตําแหน่งที่ว่าง 

อยู่ในตําแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้แต่งตั้งไว้แล้ว  เว้นแต่วาระที่เหลืออยู่
ไม่ถึงเก้าสิบวันจะไม่แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทนก็ได้ 

เม่ือครบกําหนดตามวาระในวรรคหนึ่ง  หากยังมิได้มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่  
ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากตําแหน่งตามวาระนั้นอยู่ในตําแหน่งเพื่อดําเนินงานต่อไปจนกว่ากรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่ 

มาตรา ๑๓/๖ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากตําแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้   
แต่จะดํารงตําแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระมิได้ 

ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่งก่อนวาระ  ให้คณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์
ในเขตป่าสงวนแห่งชาติประกอบด้วยกรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่จนกว่าจะมีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ตามมาตรา  ๑๓/๕  วรรคสอง 

มาตรา ๑๓/๗ นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่งเม่ือ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) รัฐมนตรีให้ออกเพราะบกพร่องต่อหน้าที่  มีความประพฤติเสื่อมเสีย  หรือหย่อนความสามารถ 
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามอย่างหน่ึงอย่างใดตามมาตรา  ๑๓/๓  หรือมีส่วนได้เสีย

ตามมาตรา  ๑๓/๔ 
มาตรา ๑๓/๘ คณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติมีอํานาจหน้าที่  

ดังต่อไปนี้ 
(๑) เสนอแนะมาตรการและแนวทางในการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติต่อรัฐมนตรี 
(๒) พิจารณาให้ความเห็นชอบให้ใช้พื้นที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติตามมาตรา  ๑๓/๑  มาตรา  ๑๖  

และมาตรา  ๒๐   
(๓) กําหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขในการใช้พื้นที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติของส่วนราชการ

หรือหน่วยงานของรัฐ  การขออนุญาตและการอนุญาตให้เข้าทําประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติ  
และการบํารุงป่าหรือปลูกสร้างสวนป่าหรือไม้ยืนต้นในเขตป่าเสื่อมโทรม 

(๔) เสนอแนะการกําหนดค่าตอบแทนการอนุญาตตามมาตรา  ๒๐  ต่อรัฐมนตรี 



หน้า   ๑๗ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนที่   ๔๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   พฤษภาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

(๕) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการอย่างหน่ึงอย่างใดตามที่มอบหมาย 
(๖) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้  หรือดําเนินการอื่นตามที่คณะรัฐมนตรี

หรือนายกรัฐมนตรีมอบหมาย 
มาตรา ๑๓/๙ ให้นําบทบัญญัติมาตรา  ๑๑/๑  มาใช้บังคับแก่การประชุมของคณะกรรมการ

พิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติโดยอนุโลม” 
มาตรา ๙ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๑๖  แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๐๗  

ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๒๘  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“มาตรา ๑๖ อธิบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ใน 

เขตป่าสงวนแห่งชาติมีอํานาจอนุญาตให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดเข้าทําประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติได้  
ในกรณีดังต่อไปนี้ 

(๑) การเข้าทําประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติคราวละไม่น้อยกว่าห้าปีแต่ไม่เกิน
สามสิบปี  ในกรณีที่ผู้รับอนุญาตเป็นส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ  จะอนุญาตโดยให้ยกเว้นค่าธรรมเนียม
ทั้งหมดหรือบางส่วนตามที่เห็นสมควรก็ได้ 

(๒) การเข้าทําประโยชน์เก่ียวกับการทําเหมืองแร่ตามกฎหมายว่าด้วยแร่คราวละไม่เกินสิบปี
โดยให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องขอรับใบอนุญาตเก็บหาของป่าและไม่ต้องเสียค่าภาคหลวงของป่าตามพระราชบัญญัตินี้  
สําหรับแร่  ดินขาว  หรือหิน  แล้วแต่กรณี 

การขออนุญาตและการอนุญาตตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไข 
ที่คณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา” 

มาตรา ๑๐ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา  ๑๙/๑  แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ  
พ.ศ.  ๒๕๐๗ 

“มาตรา ๑๙/๑ ให้อธิบดีโดยอนุมัติรัฐมนตรีมีอํานาจกําหนดอัตราและวางระเบียบเก่ียวกับ 
การเก็บค่าบริการหรือค่าตอบแทนสําหรับการที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ให้บริการหรือให้ความสะดวกต่าง ๆ  
แก่ประชาชนในเขตป่าสงวนแห่งชาติ 

ค่าบริการหรือค่าตอบแทนที่เก็บได้ตามวรรคหนึ่งให้เก็บรักษาไว้ใช้จ่ายในการบํารุงรักษา 
ป่าสงวนแห่งชาติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีกําหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรี” 

มาตรา ๑๑ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๒๐  แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๐๗  
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๒๘  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๒๐ ในกรณีที่ป่าสงวนแห่งชาติใดมีสภาพเป็นป่าเสื่อมโทรมตามมาตรา  ๑๖  ทวิ  
ให้อธิบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติมีอํานาจอนุญาต



หน้า   ๑๘ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนที่   ๔๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   พฤษภาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

เป็นหนังสือให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดทําการบํารุงป่าหรือปลูกสร้างสวนป่าหรือไม้ยืนต้นในเขตป่าเสื่อมโทรมได้
ภายในระยะเวลาและตามเง่ือนไขที่กําหนดในหนังสืออนุญาต  โดยเสียค่าตอบแทนตามที่รัฐมนตรี 
ประกาศกําหนด  แต่ในกรณีที่จะอนุญาตให้เกินหนึ่งพันไร่ต่อราย  ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
พิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติและได้รับอนุมัตจิากคณะรัฐมนตรี 

การขออนุญาตและการอนุญาตตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไข 
ที่คณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา” 

มาตรา ๑๒ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา  ๒๖/๑  มาตรา  ๒๖/๒  มาตรา  ๒๖/๓  
มาตรา  ๒๖/๔  และมาตรา  ๒๖/๕  แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๐๗ 

“มาตรา ๒๖/๑ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอํานาจยึดหรืออายัดบรรดาไม้  ของป่า  อุปกรณ์  เคร่ืองมือ  
เคร่ืองใช้  สัตว์พาหนะ  ยานพาหนะ  หรือเคร่ืองจักรกลใด ๆ  ที่บุคคลได้มาหรือได้ใช้ในการกระทําความผิด  
หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าได้ใช้ในการกระทําความผิด  หรือเป็นอุปกรณ์ให้ได้รับผลในการกระทําความผิด
ตามพระราชบัญญัตินี้  ไว้เพื่อเป็นหลักฐานในการพิจารณาคดีได้จนกว่าจะมีคําสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดี 
หรือจนกว่าคดีจะถึงที่สุด  ทั้งนี้  ไม่ว่าทรัพย์สินนั้นจะเป็นของผู้กระทําความผิดหรือของผู้มีเหตุอันควรสงสัยว่า
เป็นผู้กระทําความผิดหรือไม่  และเม่ือได้มีการฟ้องคดีให้นําความในมาตรา  ๓๕  วรรคสองและวรรคสาม   
มาใช้บังคับ 

ในกรณีที่มีคําสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดี  ถ้าเจ้าของหรือผู้ครอบครองมิได้ร้องขอรับทรัพย์สินคืน 
ภายในกําหนดหกเดือนนับแต่วันทราบหรือถือว่าได้ทราบคําสั่งให้คืนทรัพย์สินแก่ผู้มีสิทธิขอรับทรัพย์สินคืนนั้น
จากเจ้าพนักงานที่มีอํานาจยึดไว้  ให้ทรัพย์สินนั้นตกเป็นของแผ่นดิน 

ในกรณีที่มีคําสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดี  และไม่ปรากฏหลักฐานว่ามีบุคคลผู้เป็นเจ้าของทรัพย์สินดังกล่าว  
ให้เร่ิมนับระยะเวลาตามวรรคสอง  ตั้งแต่วันที่มีคําสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดี 

มาตรา ๒๖/๒ ในกรณีทรัพย์สินที่ยึดหรืออายัดไว้ตามมาตรา  ๒๖/๑  วรรคหน่ึง  มิได้เป็นของ
ผู้กระทําความผิด  หรือของผู้มีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นผู้กระทําความผิด  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่โดยอนุมัติ
รัฐมนตรีคืนทรัพย์สินหรือเงิน  แล้วแต่กรณี  ให้แก่เจ้าของก่อนถึงกําหนดตามมาตรา  ๒๖/๑  วรรคหน่ึงได้  
ในกรณีดังต่อไปนี้ 

(๑) เม่ือทรัพย์สินนั้นไม่จําเป็นต้องใช้เป็นพยานหลักฐานในการพิจารณาคดีที่เป็นเหตุให้ทรัพย์สินนั้น
ถูกยึดหรืออายัด  หรือ 

(๒) เมื่อผู้กระทําความผิดหรือผู้มีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นผู้กระทําความผิดได้ทรัพย์สินนั้น 
มาจากผู้เป็นเจ้าของโดยการกระทําความผิดทางอาญา 

มาตรา ๒๖/๓ ถ้าทรัพย์สินที่ยึดหรืออายัดไว้ตามมาตรา  ๒๖/๑  วรรคหน่ึง  จะเป็นการเสี่ยง
ต่อความเสียหาย  หรือค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาจะเกินค่าของทรัพย์สิน  อธิบดีอาจดําเนินการดังต่อไปนี้ 
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(๑) จัดการขายหรือจําหน่ายทรัพย์สินก่อนครบกําหนดเวลาตามมาตรา  ๒๖/๑  วรรคสอง  
เม่ือได้เงินเป็นสุทธิเท่าใดให้ยึดไว้แทนทรัพย์สินนั้น  หรือ 

(๒) ถ้าการนําทรัพย์สินที่ยึดหรืออายัดไว้ไปใช้ประโยชน์จะเป็นการบรรเทาความเสียหาย 
หรือค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาก็ให้นําทรัพย์สินนั้นไปใช้เพื่อประโยชน์ของทางราชการได้ตามระเบียบ 
ที่อธิบดีกําหนด 

มาตรา ๒๖/๔ ผู้ใดกระทําหรือละเว้นการกระทําด้วยประการใดโดยมิชอบด้วยกฎหมาย 
อันเป็นการทําลายหรือเป็นเหตุให้เกิดการทําลายหรือทําให้สูญหายหรือเสียหายแก่ทรัพยากรธรรมชาติ 
ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ  ผู้นั้นมีหน้าที่ต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายตามมูลค่าทั้งหมดของทรัพยากรธรรมชาติ
ที่ถูกทําลาย  สูญหาย  หรือเสียหายไปนั้น 

มาตรา ๒๖/๕ ในการดําเนินคดีอาญาแก่ผู้ฝ่าฝืนพระราชบัญญัตินี้  เม่ือพนักงานอัยการย่ืนฟ้อง
คดีอาญาให้เรียกค่าเสียหายตามมาตรา  ๒๖/๔  ไปในคราวเดียวกัน” 

มาตรา ๑๓ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๓๑  แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๐๗  
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๒๒  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๓๑ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา  ๑๔  ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปีและปรับตั้งแต่
สองหม่ืนบาทถึงสองแสนบาท 

ในกรณีความผิดตามมาตรานี้  ถ้าได้กระทําเป็นเนื้อที่เกินย่ีสิบห้าไร่หรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่ 
(๑) ไม้สัก  ไม้ยาง  ไม้สนเขา  หรือไม้หวงห้ามประเภท  ข.  ตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้  หรือ 
(๒) ไม้อื่นที่เป็นต้นหรือเป็นท่อนอย่างใดอย่างหน่ึง  หรือทั้งสองอย่างรวมกันเกินย่ีสิบต้นหรือท่อน  

หรือรวมปริมาตรไม้เกินสี่ลูกบาศก์เมตร  หรือ 
(๓) ต้นน้ําลําธาร  หรือ 
(๔) พื้นที่ชายฝั่ง 
ผู้กระทําความผิดต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่สี่ปีถึงย่ีสิบปี  และปรับตั้งแต่สองแสนบาทถึงสองล้านบาท 
ในกรณีที่มีคําพิพากษาชี้ขาดว่าบุคคลใดกระทําความผิดตามมาตรานี้  ถ้าปรากฏว่าบุคคลนั้นยึดถือ

หรือครอบครองที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ  ศาลมีอํานาจสั่งให้ผู้กระทําความผิด  คนงาน  ผู้รับจ้าง  ผู้แทน  
และบริวารของผู้กระทําความผิดออกจากเขตป่าสงวนแห่งชาติ  ตลอดจนสั่งให้ผู้กระทําความผิดร้ือถอน 
สิ่งปลูกสร้างหรือนําสิ่งใด ๆ  อันก่อให้เกิดการเสื่อมเสียแก่สภาพป่าสงวนแห่งชาติออกจากป่าสงวนแห่งชาติ
ภายในระยะเวลาที่กําหนด” 

มาตรา ๑๔ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๓๓  แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๐๗  
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๒๒  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
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“มาตรา ๓๓ ผู้ใดทําให้เสียหาย  ทําลาย  ซึ่งหลักเขต  ป้าย  หรือเคร่ืองหมายอื่นใดที่จัดให้มีขึ้น
ตามพระราชบัญญัตินี้  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามปี  หรือปรับไม่เกินหกหม่ืนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ” 

มาตรา ๑๕ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๓๓  ทวิ  แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ   
พ.ศ.  ๒๕๐๗  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๒๘  และให้ใช้ความ
ต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๓๓/๑ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่อธิบดีกําหนดตามมาตรา  ๑๘  หรือฝ่าฝืนหรือ 
ไม่ปฏิบัติตามคําสั่งพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งสั่งตามมาตรา  ๒๕  (๑)  หรือ  (๒)  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน  
หรือปรับไม่เกินหนึ่งหม่ืนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ   

นอกจากต้องระวางโทษตามวรรคหน่ึงแล้ว  ผู้ไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่อธิบดีกําหนดตามมาตรา  ๑๘  
หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคําสั่งพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งสั่งตามมาตรา  ๒๕  (๑)  หรือ  (๒)  ยังต้องระวางโทษ
ปรับอีกวันละไม่เกินห้าพันบาทจนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง” 

มาตรา ๑๖ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา  ๓๓/๒  และมาตรา  ๓๓/๓  แห่งพระราชบัญญัติ
ป่าสงวนแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๐๗ 

“มาตรา ๓๓/๒ ผู้ รับใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาตผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเง่ือนไข 
ในใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาต  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน  หรือปรับไม่เกินหนึ่งหม่ืนบาท  
หรือทั้งจําทั้งปรับ 

ในกรณีที่มีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเง่ือนไขตามวรรคหน่ึง  และก่อให้เกิดผลกระทบต่อวิถีชีวิต
หรือสุขภาพอนามัยของประชาชนอย่างร้ายแรง  ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี  และปรับตั้งแต่
หนึ่งแสนบาทถึงหนึ่งล้านบาท 

มาตรา ๓๓/๓ ผู้รับใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาตผู้ใดปล่อยปละละเลยให้บุคคลอื่นบุกรุก  
ยึดถือ  ครอบครอง  หรือกระทําการฝ่าฝืนมาตรา  ๑๔  ในพื้นที่ที่ได้รับอนุญาต  ต้องระวางโทษจําคุก 
ไม่เกินหกเดือน  หรือปรับไม่เกินหนึ่งหม่ืนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ” 

มาตรา ๑๗ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๓๕  แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๐๗  
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๓๕ บรรดาไม้  ของป่า  อุปกรณ์  เคร่ืองมือ  เคร่ืองใช้  อาวุธ  สัตว์พาหนะ  ยานพาหนะ  
หรือเคร่ืองจักรกลใด  ๆ  ที่บุคคลได้มาหรือได้ใช้ในการกระทําความผิด  หรือมีไว้เพื่อใช้กระทําความผิด  
หรือได้ใช้เป็นอุปกรณ์ให้ได้รับผลในการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้  ให้ริบเสียทั้งสิ้นไม่ว่าจะมี 
ผู้ถูกลงโทษตามคําพิพากษาของศาลหรือไม่ 

ให้พนักงานอัยการร้องขอให้ศาลส่ังริบทรัพย์สินตามวรรคหน่ึง  และเม่ือพนักงานอัยการได้ร้องขอ
ต่อศาลแล้ว  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ปิดประกาศ  ณ  ที่ว่าการอําเภอ  ที่ทําการกํานัน  ที่ทําการผู้ใหญ่บ้าน  
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และที่ทําการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกิดเหตุ  ทั้งนี้  ไม่ว่าในคดีดังกล่าวจะปรากฏตัวบุคคลซึ่งอาจเชื่อว่า
เป็นเจ้าของหรือไม่ก็ตาม  ในกรณีที่ปรากฏหลักฐานว่ามีบุคคลเป็นเจ้าของทรัพย์สินตามวรรคหน่ึง  ให้ส่ง
ประกาศดังกล่าวทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปยังภูมิลําเนาของเจ้าของทรัพย์สินนั้น  เพื่อให้บุคคล 
ซึ่งอ้างว่าเป็นเจ้าของมาย่ืนคําขอเข้ามาในคดีก่อนมีคําพิพากษาของศาลชั้นต้น 

ในกรณีที่ไม่มีผู้ใดอ้างตัวเป็นเจ้าของก่อนมีคําพิพากษาของศาลชั้นต้น  หรือมีเจ้าของแต่เจ้าของ
ไม่สามารถพิสูจน์ให้ศาลเชื่อได้ว่าตนไม่มีโอกาสทราบหรือไม่มีเหตุอันควรสงสัยว่าจะมีการกระทําความผิด
ดังกล่าว  อีกทั้งตนได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรแล้วที่จะป้องกันมิให้มีการกระทําความผิดเช่นนั้นเกิดขึ้น  
หรือไม่สามารถพิสูจน์ให้ศาลเชื่อได้ว่าตนไม่มีโอกาสทราบ  หรือไม่มีเหตุอันควรสงสัยว่าจะมีการนําทรัพย์สิน
ดังกล่าวไปใช้ในการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้  ให้ศาลส่ังริบทรัพย์สินดังกล่าวได้เม่ือพ้นกําหนด
สามสิบวันนับแต่วันแรกของวันที่ปิดประกาศ  ในกรณีที่ปรากฏหลักฐานว่ามีบุคคลเป็นเจ้าของทรัพย์สิน 
ให้นับแต่วันที่เจ้าของทรัพย์สินได้รับหรือถือว่าได้รับไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับดังกล่าวตามวรรคสอง  
และในกรณีนี้มิให้นํามาตรา  ๓๖  แห่งประมวลกฎหมายอาญามาใช้บังคับ” 

มาตรา ๑๘ ให้ ยกเลิ กบัญชี อั ตราค่ าธรรมเนี ยม   ค่ าภาคหลวง   และค่ าบํ า รุ งป่ า   
ท้ายพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๐๗  และให้ใช้บัญชีอัตราค่าธรรมเนียม  ค่าภาคหลวง   
และค่าบํารุงป่าท้ายพระราชบัญญัตินี้แทน 

มาตรา ๑๙ การประกาศกําหนดบริเวณให้ใช้พื้นที่ตามมาตรา  ๑๓  ทวิ  การอนุญาต 
ตามมาตรา  ๑๖  และมาตรา  ๒๐  แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๐๗  ซึ่งได้ออกให้
ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ให้ใช้ได้ต่อไปโดยให้ถือว่าเป็นการประกาศกําหนดบริเวณให้ใช้พื้นที่
และการอนุญาตตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๐๗  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๒๐ ให้คณะกรรมการสําหรับป่าสงวนแห่งชาติตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ  
พ.ศ.  ๒๕๐๗  ซึ่งดํารงตําแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อน
จนกว่าจะได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมและรักษาป่าสงวนแห่งชาติประจําจังหวัดตามพระราชบัญญัติ
ป่าสงวนแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๐๗  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้  ทั้งนี้  ให้ดําเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

มาตรา ๒๑ ในวาระเริ่มแรกให้คณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ  
ประกอบด้วย  ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  
อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี  อธิบดีกรมป่าไม้  อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ  สัตว์ป่า  และพันธุ์พืช  ผู้แทน
กระทรวงกลาโหม  ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  และผู้แทนกระทรวงมหาดไทย  ปฏิบัติหน้าที่ 
ไปพลางก่อนจนกว่าจะมีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา  ๑๓/๒  แห่งพระราชบัญญัติ 



หน้า   ๒๒ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนที่   ๔๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   พฤษภาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

ป่าสงวนแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๐๗  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้  ทั้งนี้  ให้ดําเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

มาตรา ๒๒ บรรดาคําขอใช้พื้นที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติของส่วนราชการหรือองค์การของรัฐ  
คําขออนุญาตเข้าทําประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติ  และคําขออนุญาตทําการปลูกสร้างสวนป่า 
หรือปลูกไม้ยืนต้นภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ  ที่ได้ย่ืนไว้ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับและยังอยู่ใน
ระหว่างการพิจารณา  ให้ถือว่าเป็นคําขออนุญาตตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๐๗   
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้  และกรณีคําขอดังกล่าวมีข้อแตกต่างในสาระสําคัญไปจากคําขออนุญาต
ตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๐๗  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้  ให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่ผู้รับคําขอมีอํานาจสั่งให้แก้ไขเพิ่มเติมหรือสั่งเรียกหลักฐานประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมได้ 

มาตรา ๒๓ บรรดากฎกระทรวง  ประกาศ  ข้อกําหนด  หรือระเบียบที่ออกตามพระราชบัญญัติ
ป่าสงวนแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๐๗  ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ให้ยังคงใช้บังคับ
ได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๐๗  ซึ่งแก้ไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้จนกว่าจะมีกฎกระทรวง  ประกาศ  ข้อกําหนด  หรือระเบียบที่ออกตามพระราชบัญญัติ
ป่าสงวนแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๐๗  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ   

การดําเนินการออกกฎกระทรวง  ประกาศ  ข้อกําหนด  หรือระเบียบตามวรรคหน่ึงให้ดําเนินการ 
ให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๐๗   
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  หากไม่สามารถดําเนินการได้ให้รัฐมนตรีรายงานเหตุผล 
ที่ไม่อาจดําเนินการได้ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ 

มาตรา ๒๔ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรักษาการ 
ตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 

นายกรัฐมนตรี 
 
 
 
 
 
 



 
บัญชีอัตราค่าธรรมเนียม  ค่าภาคหลวง  และค่าบํารุงป่า 

 
 

 ใบอนุญาตทําไม้ ฉบับละ ๒๐๐   บาท 
 ใบอนุญาตเก็บหาของป่า ฉบับละ ๕๐   บาท 
 ใบคู่มือคนงาน ผู้รับจ้างหรือผู้แทนของผู้รับใบอนุญาต 
 หรือหนังสืออนุญาต ฉบับละ ๕๐   บาท 
 ใบแทนใบอนุญาต ฉบับละ ๕๐   บาท 
 การโอนใบอนุญาต ฉบับละ ๑๐๐   บาท 
 หนังสืออนุญาตให้บคุคลเข้าทําประโยชน์ 
 หรืออยู่อาศัย     ไร่ละ ๕,๐๐๐  บาท 
 ค่าภาคหลวงไม้  ลูกบาศก์เมตรละ     ๔๐๐   บาท 
 ค่าภาคหลวงของป่า ลูกบาศก์เมตรละ  ๔๐   บาท 
 ในกรณีค่าภาคหลวงของป่าท่ีไม่อาจคํานวณเป็นลูกบาศก์เมตรได้ 
 หรือนิยมซื้อขายกันตามมาตรฐาน  นอกจากเป็นลูกบาศก์เมตร  ร้อยละสิบของราคาตลาด 
 ค่าบํารุงป่า  สองเท่าค่าภาคหลวงไม้  หรือค่าภาคหลวงของป่าท่ีผู้ รับอนุญาตต้องชําระ 
เนื่องจากการทําไม้และเก็บหาของป่าจากป่าสงวนแห่งชาติ 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับน้ี  คือ  โดยที่พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๐๗ 
ได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานาน  ทําให้ไม่เหมาะสมกับสภาพการณ์ทางด้านเศรษฐกิจและสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไป  
รวมท้ังในปัจจุบันมีการทําลายหรือเป็นเหตุให้เกิดการทําลายหรือทําให้สูญหายหรือเสียหายแก่ทรัพยากรธรรมชาติ
ในเขตป่าสงวนแห่งชาติเพ่ิมมากขึ้น  ดังน้ัน  สมควรกําหนดมาตรการในการคุ้มครอง  ป้องกัน  และบํารุงรักษาไว้
ซึ่งทรัพยากรธรรมชาติและกําหนดให้มีการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างเป็นระบบและเกิดประโยชน์
ต่อส่วนรวม  โดยกําหนดให้มีคณะกรรมการควบคุมและรักษาป่าสงวนแห่งชาติประจําจังหวัด  เพ่ือกําหนดมาตรการ
ที่จําเป็นในการควบคุม  ดูแล  การส่งเสริมการปลูกป่า  และการฟ้ืนฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ  และกําหนดให้มี
คณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ  เพ่ือเสนอแนะมาตรการและแนวทางในการใช้ประโยชน์
ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ  ในการน้ีเพ่ือให้การบังคับใช้กฎหมายเกิดประสิทธิภาพสูงสุด  ได้กําหนดให้พนักงานเจ้าหน้าที่
มีอํานาจยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่ได้มาหรือได้ใช้ในการกระทําความผิด  หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าได้ใช้ในการกระทํา
ความผิด  และปรับปรุงบทบัญญัติเก่ียวกับบทกําหนดโทษ  อัตราค่าธรรมเนียม  ค่าภาคหลวง  และค่าบํารุงป่า 
ให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน  จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัติน้ี 













          สําเนา  
         

       
ที่  นร  0205 / 15426     สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตร ี
       ทําเนียบรัฐบาล  กท  10300 
 

6 ตุลาคม  2536 
 

เรื่อง  ขอทบทวนมตคิณะรัฐมนตร ี เมื่อวันที่ 10 กันยายน  2528 
 

เรียน  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 

อ้างถึง  หนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนมาก ที่ นร 0205 / 8906 
  ลงวันที่  25 มิถุนายน  2536 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สําเนาหนังสือกระทรวงกลาโหม  ด่วนทีสุ่ด  ที ่กห 0203 / 1478 
     ลงวันที่  7 กันยายน 2536 
  2. สําเนาหนังสือกระทรวงคมนาคม ด่วนทีสุ่ด  ที ่คค 0211 / 7538 
     ลงวันที่  21 กรกฎาคม 2536 
  3. สําเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่ มท 0205 / 27229 
     ลงวันที่  13 สิงหาคม 2536 
 

  ตามท่ีแจ้งมาว่าได้ขอให้กระทรวงกลาโหม กระทรวงคมนาคม และกระทรวงมหาดไทย 
พิจารณาเสนอความเห็นเกี่ยวกับเรื่อง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 
10 กันยายน 2528 ในส่วนที่เกี่ยวกับการผ่อนผันให้ส่วนราชการที่ดําเนินการตามโครงการพระราชดําริ 
และโครงการเพื่อความมั่นคง เข้าทําประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ที่ขออนุญาตเท่าที่จําเป็นไปพลางก่อน จนกว่า 
จะได้รับอนุญาตจากกรมป่าไม้  นั้น 
 

  กระทรวงกลาโหม กระทรวงคมนาคม และกระทรวงมหาดไทยได้เสนอความเห็น 
มาเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีแล้วความละเอียดปรากฏตามสําเนาหนังสือที่ได้ส่งมาพร้อมนี้ 
 

  คณะกรรมการรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นควรอนุมัติให้ปรับปรุงแกไ้ข 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2528 ในส่วนที่เกี่ยวกับการผ่อนผันให้ส่วนราชการที่ดําเนินการ 
ตามโครงการพระราชดําริและโครงการเพื่อความมั่นคง เขา้ทําประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ที่ขออนุญาตเท่าที่ 
จําเป็นไปพลางก่อน จนกว่าจะได้รับอนุญาตจากกรมป่าไม้ เป็นดังนี้ 
                               /1. ... 
 



- 2 - 
 
  1. อนุมัติผ่อนผันให้ส่วนราชการที่ดําเนินการตามโครงการพระราชดําริ  เข้าทําประโยชน์ 
ในพื้นที่ป่าที่ขออนุญาตได้เท่าที่จําเป็นไปพลางก่อน จนกว่าจะได้รับอนุญาตตามระเบียบและกฎหมายที่ว่าด้วย 
ป่าไม้ 
  2. อนุมัติผ่อนผันให้ส่วนราชการที่ดําเนินการตามโครงการเพื่อความมั่นคง  เข้าทําประโยชน์ 
ในพื้นที่ป่าที่ขออนุญาตได้เท่าที่จําเป็นไปพลางก่อน จนกว่าจะได้รับอนุญาตตามระเบียบและกฎหมายที่ว่าด้วย 
ป่าไม้ เฉพาะในกรณีเร่งด่วน ฉุกเฉิน และจาํเป็นอย่างแท้จริงเท่านั้น 
  3. ใหส้่วนราชการตาม 1 และ 2 ย่ืนคําขออนุญาตเข้าทําประโยชน์ในพื้นที่ป่าโดยเร่งด่วน 
ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้เข้าทําประโยชน์ในพื้นที่ และให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งรัดพิจารณา 
การขออนุญาตเข้าทําประโยชน์ในพื้นที่ป่าของส่วนราชการดังกล่าวให้เสร็จสิ้นภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ 
ได้รับคําขออนุญาต 
 

  คณะรัฐมนตรีได้ลงมติเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2536 อนุมติัตามมติคณะกรรมการรัฐมนตรี 
ฝ่ายเศรษฐกิจ 
 

  จึงเรียนยืนยันมา ได้แจ้งให้สว่นราชการที่เกี่ยวข้องตามบัญชีแนบท้ายทราบด้วยแล้ว 
       

ขอแสดงความนับถือ 
 

      (ลงชื่อ)     วิษณุ  เครืองาม 
 

                (นายวิษณุ  เครืองาม) 
  สําเนาถูกต้อง            เลขาธกิารคณะรัฐมนตรี 
 

       (ลงชื่อ)     สมภพ  อุ่นใจ 
 

       (นายสมภพ  อุ่นใจ) 
       เจ้าพนักงานป่าไม้ 4 
 
 กองประมวลและติดตามผลมติคณะรัฐมนตรี 
 โทร.  2827193 
 โทรสาร   2824045 
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     ลงวันที่  13 สิงหาคม 2536 
 

  ตามท่ีแจ้งมาว่าได้ขอให้กระทรวงกลาโหม กระทรวงคมนาคม และกระทรวงมหาดไทย 
พิจารณาเสนอความเห็นเกี่ยวกับเรื่อง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 
10 กันยายน 2528 ในส่วนที่เกี่ยวกับการผ่อนผันให้ส่วนราชการที่ดําเนินการตามโครงการพระราชดําริ 
และโครงการเพื่อความมั่นคง เข้าทําประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ที่ขออนุญาตเท่าที่จําเป็นไปพลางก่อน จนกว่า 
จะได้รับอนุญาตจากกรมป่าไม้  นั้น 
 

  กระทรวงกลาโหม กระทรวงคมนาคม และกระทรวงมหาดไทยได้เสนอความเห็น 
มาเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีแล้วความละเอียดปรากฏตามสําเนาหนังสือที่ได้ส่งมาพร้อมนี้ 
 

  คณะกรรมการรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นควรอนุมัติให้ปรับปรุงแกไ้ข 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2528 ในส่วนที่เกี่ยวกับการผ่อนผันให้ส่วนราชการที่ดําเนินการ 
ตามโครงการพระราชดําริและโครงการเพื่อความมั่นคง เขา้ทําประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ที่ขออนุญาตเท่าที่ 
จําเป็นไปพลางก่อน จนกว่าจะได้รับอนุญาตจากกรมป่าไม้ เป็นดังนี้ 
                               /1. ... 
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  1. อนุมัติผ่อนผันให้ส่วนราชการที่ดําเนินการตามโครงการพระราชดําริ  เข้าทําประโยชน์ 
ในพื้นที่ป่าที่ขออนุญาตได้เท่าที่จําเป็นไปพลางก่อน จนกว่าจะได้รับอนุญาตตามระเบียบและกฎหมายที่ว่าด้วย 
ป่าไม้ 
  2. อนุมัติผ่อนผันให้ส่วนราชการที่ดําเนินการตามโครงการเพื่อความมั่นคง  เข้าทําประโยชน์ 
ในพื้นที่ป่าที่ขออนุญาตได้เท่าที่จําเป็นไปพลางก่อน จนกว่าจะได้รับอนุญาตตามระเบียบและกฎหมายที่ว่าด้วย 
ป่าไม้ เฉพาะในกรณีเร่งด่วน ฉุกเฉิน และจาํเป็นอย่างแท้จริงเท่านั้น 
  3. ใหส้่วนราชการตาม 1 และ 2 ย่ืนคําขออนุญาตเข้าทําประโยชน์ในพื้นที่ป่าโดยเร่งด่วน 
ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้เข้าทําประโยชน์ในพื้นที่ และให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งรัดพิจารณา 
การขออนุญาตเข้าทําประโยชน์ในพื้นที่ป่าของส่วนราชการดังกล่าวให้เสร็จสิ้นภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ 
ได้รับคําขออนุญาต 
 

  คณะรัฐมนตรีได้ลงมติเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2536 อนุมติัตามมติคณะกรรมการรัฐมนตรี 
ฝ่ายเศรษฐกิจ 
 

  จึงเรียนยืนยันมา ได้แจ้งให้สว่นราชการที่เกี่ยวข้องตามบัญชีแนบท้ายทราบด้วยแล้ว 
       

ขอแสดงความนับถือ 
 

      (ลงชื่อ)     วิษณุ  เครืองาม 
 

                (นายวิษณุ  เครืองาม) 
  สําเนาถูกต้อง            เลขาธกิารคณะรัฐมนตรี 
 

       (ลงชื่อ)     สมภพ  อุ่นใจ 
 

       (นายสมภพ  อุ่นใจ) 
       เจ้าพนักงานป่าไม้ 4 
 
 กองประมวลและติดตามผลมติคณะรัฐมนตรี 
 โทร.  2827193 
 โทรสาร   2824045 

 
 
 







ป.ส.17 
ค าขอใช้พื้นท่ีของส่วนราชการหรือองค์การของรัฐภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ 

ตามมาตรา  13 ทวิ  แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ  พ.ศ. 2507 
-------------------------------------- 

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

ส่วนราชการ/องค์การของรัฐ ชื่อ.................................................................................... 
ต้ังอยู่เลขที่.....................ถนน....................................ต าบล/แขวง.........................................................
อ าเภอ/เขต.....................................................จังหวัด............................................................................ 
โดย.................................................................ต าแหน่ง........................................................................ 
ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ลงชื่อในค าขอ  มีหน่วยงานต้ังอยู่เลขที่ ..................ถนน...................................... 
ต าบล/แขวง......................................อ าเภอ/เขต...........................................จังหวัด.............................. 
โทร.............................. 
  ขอยื่นค าขอต่อ.................................................................................ดังมีข้อความ
ต่อไปนี้ 
  ข้อ 1. ส่วนราชการ/องค์การของรัฐ  ชื่อ.......................................................................... 
มีความประสงค์จะขอใช้พ้ืนที่  เพ่ือ......................................................................................................... 
มีก าหนดเวลา ............ปี  ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ  ป่า...................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
ต าบล.............................................อ าเภอ...........................................จังหวัด...................................... 
เนื้อที่.....................ไร่...............งาน..................ตารางวา  โดยมีอาณาเขตดังนี้ 
  ด้านทิศเหนือ   จด...........................................วัดได้.........................................เมตร 
  ด้านทิศตะวันออก จด...........................................วัดได้........................................เมตร 
  ด้านทิศใต้            จด.......................................... วัดได้.........................................เมตร 
  ด้านทิศตะวันตก   จด...........................................วัดได้........................................เมตร 
  ข้อ 2. เพ่ือประโยชน์ในการพิจารณาค าขอใช้พ้ืนที่  ผู้ยื่นค าขอหรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมาย
จะเป็นผู้น าพนักงานเจ้าหน้าที่ออกไปตรวจสภาพป่าในพ้ืนที่ที่ขอ  ตามวัน  เวลา  ที่เจ้าหน้าที่นัดหมายและ
จะเป็นผู้อ านวยความสะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ที่ออกไปตรวจสภาพป่า 

ข้อ 3. เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้พ้ืนที่ตามที่กรมป่าไม้  ได้ประกาศก าหนดบริเวณพ้ืนที่  ให้เข้า
ใช้ประโยชน์ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติแล้ว ส่วนราชการ/องค์การของรัฐชื่อ.................................................. 
จะปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 และตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในประกาศก าหนด
พ้ืนที่ดังกล่าวให้ถูกต้องทุกประการ 
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  ข้อ 4. พร้อมกับค าขอนี้  ได้แนบหลักฐานต่าง ๆ  มาด้วย  ดังนี้ 
1. รายละเอียดของโครงการที่ขอใช้ประโยชน์ 
2. แผนที่ระวางกรมแผนที่ทหาร  มาตราส่วน  1:50,000  แสดงบริเวณพ้ืนที่ที่ขอใช้ 

ประโยชน์และพ้ืนที่ข้างเคียงที่ติดต่อกับพ้ืนที่ที่ขอ 
          3. หนังสือแสดงว่า  เป็นผู้ที่ได้รับมอบอ านาจให้ด าเนินการแทนส่วนราชการ /      

องค์การของรัฐ 
           4. รายงานเหตุผลและความจ าเป็นในการขอใช้ประโยชน์ (กรณีพ้ืนที่มากกว่า 20 ไร่) 
ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากเจ้าสังกัดระดับกระทรวงหรือผู้บัญชาการเหล่าทัพแล้วแต่กรณี 
             5. หลักฐานที่แสดงว่าได้รับความเห็นชอบจากสภาต าบลหรือองค์การบริหารส่วน
ต าบลท้องที่ที่ป่านั้นต้ังอยู่ 

 
 

        (ลงชื่อ) ............................................ผู้ยื่นค าขอ 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ   ได้รับค่าธรรมเนียมแบบพิมพ์ค าขอจากผู้ยื่นค าขอแล้ว ตามใบเสร็จรับเงิน ฉบับที่...................   
                  เล่มที่.................ลงวันที่ .........เดือน....................................พ.ศ. .................. 
 
      (ลงชื่อ) .............................................. ผู้รับค าขอ 
       (...........................................) 
      ต าแหน่ง............................................. 
 


















