การเข้ าถึงและการแบ่ งปันผลประโยชน์ ตอบแทน
จากการใช้ ทรัพยากรชีวภาพในพืน้ ทีป่ ่ าอนุรักษ์
------------------โดย
นายธิติ กนกทวีฐากร

ทีป่ รึกษากฎหมาย
กรมอุทยานแห่ งชาติ สัตว์ ป่า และพันธุ์พืช
วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๓ ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

กรมอุทยานแห่ งชาติ สั ตว์ ป่า และพันธุ์พืช
วิสัยทัศน์
“ เพิ่มพื้นที่ป่าอนุรักษ์ให้ได้ร้อยละ ๒๕ ของพื้นที่ประเทศ
ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๙”
พันธกิจ
๑. อนุรักษ์ คุม้ ครอง ฟื้ นฟูทรัพยากรป่ าไม้และสัตว์ป่า
๒. วิจยั พัฒนา และให้บริ การด้านวิชาการ
๓. ส่ งเสริ มการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุล
และยัง่ ยืน
๔. บริ หารจัดการทรัพยากรป่ าไม้และสัตว์ป่าโดยการมีส่วนร่ วม

พืน้ ทีร่ ับผิดชอบ
ประเภทป่ าอนุรักษ์

จํานวน (แห่ ง)

พืน้ ที่ (ไร่ )

๑๓๑ แห่ง

๓๙,๔๗๐,๗๓๙ ไร่

๒. เขตรักษาพันธุ์สตั ว์ป่า

๕๙ แห่ง

๒๓,๑๔๒,๖๖๗ ไร่

๓. เขตห้ามล่าสัตว์ป่า

๖๘ แห่ง

๓,๕๖๕,๒๐๐ ไร่

๑๑๙ แห่ง

๙๐๙,๘๘๗ ไร่

๕. สวนพฤกษศาสตร์

๑๘ แห่ง

๒๙,๘๐๖ ไร่

๖. สวนรุ กขชาติ

๕๖ แห่ง

๒๖,๘๘๘ ไร่

๑. อุทยานแห่งชาติ

๔. วนอุทยาน

(รวม ๖๗,๑๔๕,๑๘๗ ไร่ )

หน้ าทีแ่ ละอํานาจของสํ านักวิจัยการอนุรักษ์ ป่าไม้ และพันธุ์พืช
(ก) ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง และวิจยั เพื่ออนุรักษ์ รักษา และ
ขยายพันธุ์พืช และการปรับปรุ งบํารุ งพันธุ์ไม้ป่า
(ข) ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง และวิจยั ทางกีฏวิทยาและพฤกษศาสตร์
ป่ าไม้ รวมทั้ง ระบบนิเวศวิทยาสิ่ งแวดล้อมป่ าไม้ และความหลากหลาย
ทางชีวภาพ
(ค) ถ่ายทอดเทคโนโลยี และเผยแพร่ ความรู ้ ความก้าวหน้า
ผลงานวิจยั และผลการพัฒนาไปยังหน่วยปฏิบตั ิ หน่วยงานของรัฐ
หน่วยงานเอกชน องค์กรเอกชน และประชาชนทัว่ ไป
(ง) ปฏิบตั ิงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

กฎหมายหลัก
๑. พ.ร.บ. อุทยานแห่ งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒
๑.๑ มีผลใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เป็ นต้นไป
๑.๒ หลักการและเหตุผล : เพื่อปรับปรุ งมาตรการในการสงวน อนุรักษ์
คุม้ ครอง และบํารุ งรักษาทรัพยากรธรรมชาติ เช่น พันธุ์ไม้ สัตว์ป่า
ตลอดจนทิวทัศน์ ป่ า และภูเขา ให้คงอยูใ่ นสภาพธรรมชาติเดิม
เพื่อประโยชน์ในการเป็ นแหล่งศึกษาเรี ยนรู ้ทางธรรมชาติ หรื อ
นันทนาการของประชาชน และเพื่อให้การใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพในอุทยาน
แห่งชาติเป็ นไปอย่างสมดุลและยัง่ ยืน และสอดคล้องกับความตกลง
ระหว่างประเทศ

๑.๓ การกําหนดพืน้ ทีป่ ่ าอนุรักษ์
“ อุทยานแห่ งชาติ ” หมายความว่า พื้นที่ที่มีความโดดเด่นสวยงาม
ทางธรรมชาติเป็ นพิเศษ หรื อมีความหลากหลายทางชีวภาพ ระบบนิเวศ
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่ งแวดล้อม และสัตว์ป่า หรื อพืชป่ าประจําถิ่น
ที่หายากหรื อใกล้สูญพันธุ์ หรื อโดดเด่นด้านธรณี วทิ ยา หรื อมรดกทาง
วัฒนธรรมที่สมควรสงวนหรื ออนุ รักษ์ไว้เพื่อประโยชน์ของคนในชาติ
หรื อเพื่อเป็ นแหล่งศึกษาเรี ยนรู ้ทางธรรมชาติ หรื อนันทนาการของ
ประชาชนอย่างยัง่ ยืน
“ วนอุทยาน ” หมายความว่า พื้นที่ที่มีสภาพธรรมชาติสวยงาม
เหมาะแก่การสงวนรักษาไว้ให้เป็ นแหล่งคุม้ ครองทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ งแวดล้อม หรื อเพื่อเป็ นแหล่งศึกษาเรี ยนรู ้ทางธรรมชาติ หรื อ
นันทนาการของประชาชนโดยส่ วนรวม

(ต่ อ)
“ สวนพฤกษศาสตร์ ” หมายความว่า พื้นที่ที่มีการรวบรวมพรรณไม้
โดยมีการจัดแยกพรรณไม้ออกเป็ นหมวดหมู่ตามหลักพฤกษศาสตร์ หรื อ
ตามหลักอนุกรมวิธานพืช เพื่อให้เป็ นแหล่งอนุรักษ์ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ เป็ นสถานที่ศึกษาค้นคว้าวิจยั ทางวิชาการ และใช้เป็ นสถานที่
พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน
“ สวนรุ กขชาติ ” หมายความว่า พื้นที่ที่มีการรวบรวมและอนุ รักษ์
พรรณไม้มีค่า หายาก หรื อใกล้สูญพันธุ์ซ่ ึ งมีอยูใ่ นท้องถิ่น เพื่อให้ได้รับ
ความรู ้เกี่ยวกับพันธุ์ไม้ และการพักผ่อนหย่อนใจของประชาชน

๑.๔ บทบัญญัติทหี่ ้ ามกระทําการใด ๆ ในอุทยานแห่ งชาติ วนอุทยาน
สวนพฤกษศาสตร์ หรื อสวนรุกขชาติ
(๑) ยึดถือหรื อครอบครองที่ดิน ก่อสร้าง แผ้วถาง เผาป่ า หรื อกระทํา
ด้วยประการใด ๆ ให้เสื่ อมสภาพหรื อเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่ไปจากเดิม
(๒) เก็บหา นําออกไป กระทําด้วยประการใด ๆ ให้เป็ นอันตรายหรื อ
ทําให้เสื่ อมสภาพซึ่ งไม้ ดิน หิ น กรวด ทราย แร่ ปิ โตรเลียม หรื อทรัพยากร
ธรรมชาติอื่น หรื อกระทําการอื่นใดอันส่ งผลกระทบต่อระบบนิเวศ
ความหลากหลายทางชีวภาพ และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
(๓) ล่อหรื อนําสัตว์ป่าออกไป หรื อกระทําให้เป็ นอันตรายแก่สัตว์ป่า
ด้วยประการใด ๆ

(ต่ อ)
(๔) เปลี่ยนแปลงทางนํ้าหรื อทําให้น้ าํ ในลํานํ้า ลําห้วย หนอง บึง ทะเล
ท่วมท้น เหื อดแห้ง เน่าเสี ย หรื อเป็ นพิษ
(๕) ปิ ดกั้นหรื อทําให้กีดขวางแก่ทางนํ้าหรื อทางบก
(๖) เข้าไปดําเนินกิจการใด ๆ เพื่อหาผลประโยชน์
(๗) นําเครื่ องมือสําหรับล่าสัตว์หรื อจับสัตว์ หรื ออาวุธใด ๆ เข้าไป
(๘) ยิงปื น ทําให้เกิดระเบิด หรื อจุดดอกไม้เพลิง
(๙) ทิง้ สิ่ งที่เป็ นเชื้อเพลิงซึ่ งอาจทําให้เกิดเพลิงไหม้
(๑๐) กระทําให้หลักเขตหรื อเครื่ องหมายแสดงแนวเขต เคลื่อนที่
ลบเลือน เสี ยหาย สู ญหาย หรื อไร้ประโยชน์

๑.๕ การเข้ าถึงทรัพยากรชี วภาพในเขตอุทยานแห่ งชาติ
๑. การเข้าไปเก็บหา นําออกไป กระทําด้วยประการใด ๆ
ให้เป็ นอันตราย หรื อทําให้เสื่ อมสภาพแก่ไม้ เพื่อการสํารวจ การศึกษา
การวิจยั หรื อการทดลองทางวิชาการ ให้กระทําได้โดยได้รับใบอนุญาต
จากพนักงานเจ้าหน้าที่ (มาตรา ๒๒)
๒. การเข้าไปเก็บหา นําออกไป กระทําด้วยประการใด ๆ
ให้เป็ นอันตราย หรื อทําให้เสื่ อมสภาพแก่ทรัพยากรธรรมชาติอื่น
เพือ่ การสํารวจ การศึกษา การวิจยั หรื อการทดลองทางวิชาการ
ให้กระทําได้โดยได้รับใบอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ (มาตรา ๒๒)
๓. การนําสัตว์ป่าออกไป หรื อกระทําให้เป็ นอันตรายแก่สัตว์ป่า
ด้วยประการใด ๆ เพื่อการสํารวจ การศึกษา การวิจยั หรื อการทดลอง
ทางวิชาการ ยกเว้นให้กระทําได้โดยพนักงานเจ้าหน้าที่ (มาตรา ๒๓)

(ต่ อ)
๔. การเก็บ จัดหา หรื อรวบรวมพันธุ์ไม้ พันธุ์สัตว์ รวมถึง
ความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อการศึกษาหรื อวิจยั อันเป็ นประโยชน์
ต่อการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ ให้กระทําได้โดยได้รับ
อนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ (มาตรา ๓๔)

๑.๖ การเข้ าถึงทรัพยากรชี วภาพในวนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร์
หรื อสวนรุ กขชาติ
๑. การเข้าไปเก็บหา นําออกไป กระทําด้วยประการใด ๆ
ให้เป็ นอันตราย หรื อทําให้เสื่ อมสภาพแก่ไม้ พนักงานเจ้าหน้าที่
จะอนุญาตให้กระทําก็ได้ (มาตรา ๒๗)
๒. การเข้าไปเก็บหา นําออกไป กระทําด้วยประการใด ๆ
ให้เป็ นอันตราย หรื อทําให้เสื่ อมสภาพแก่ทรัพยากรธรรมชาติอื่น
พนักงานเจ้าหน้าที่จะอนุญาตให้กระทําก็ได้ (มาตรา ๒๗)
๓. การนําสัตว์ป่าออกไป หรื อกระทําให้เป็ นอันตรายแก่สัตว์ป่า
ด้วยประการใด ๆ พนักงานเจ้าหน้าที่จะอนุญาตให้กระทําก็ได้
(มาตรา ๒๗)

(ต่ อ)
๔. การเก็บ จัดหา หรื อรวบรวมพันธุ์ไม้ พันธุ์สัตว์ รวมถึง
ความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อการศึกษาหรื อวิจยั อันเป็ นประโยชน์
ต่อการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ ให้กระทําได้โดยได้รับ
อนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ (มาตรา ๓๔)

๑.๗ ค่ าธรรมเนียมใบอนุญาตดําเนินกิจกรรมใด ๆ ในเขตอุทยานแห่ งชาติ
วนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร์ หรื อสวนรุกขชาติ
(๑) รัฐมนตรี มีอาํ นาจออกกฎกระทรวงกําหนดค่าธรรมเนียมไม่เกิน
อัตราท้ายพระราชบัญญัติ ลดหรื อยกเว้นค่าธรรมเนียม (มาตรา ๕)
(๒) อัตราค่าธรรมเนียมท้ายพระราชบัญญัติ
- ใบอนุญาตเพื่อการสํารวจ การศึกษา การวิจยั หรื อการทดลอง
ทางวิชาการ ฉบับละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท (บัญชีท้ายพระราชบัญญัติ (๓))
(๓) ขณะนี้อยูร่ ะหว่างการจัดทําร่ างกฎกระทรวงกําหนดค่าธรรมเนียม

๑.๘ การแบ่ งปันผลประโยชน์ จากผลการศึกษาหรื อวิจัย
- ให้เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ
(มาตรา ๓๔ วรรคสอง)
- (ร่ าง) พ.ร.บ. ความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. .... อยูใ่ นขั้นตอน
การตรากฎหมาย โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการอนุ รักษ์และใช้
ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ (กอช.) เมื่อ ๒๔ ต.ค. ๖๒
- ขณะนี้ให้ถือปฏิบตั ิตามระเบียบคณะกรรมการอนุ รักษ์และ
ใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการในการเข้าถึงทรัพยากรชีวภาพและการได้รับผลประโยชน์ตอบแทน
จากทรัพยากรชีวภาพ พ.ศ. ๒๕๕๔ ไปพลางก่อน

๒. พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสั ตว์ ป่า พ.ศ. ๒๕๖๒
๒.๑ มีผลใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เป็ นต้นไป
๒.๒ หลักการและเหตุผล : เพือ่ ปรับปรุ งมาตรการในการสงวน อนุรักษ์
คุม้ ครอง ดูแลรักษาสัตว์ป่าและแหล่งที่อยูอ่ าศัยของสัตว์ป่า รวมทั้ง
มาตรการในการควบคุมการครอบครอง การค้า การนําเข้า ส่ งออก หรื อ
นําผ่านซึ่ งสัตว์ป่า ซากสัตว์ป่า และผลิตภัณฑ์จากซากสัตว์ป่า ตลอดจน
การเข้าถึงและใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ ให้สอดคล้อง
กับความตกลงระหว่างประเทศ

๒.๓ การกําหนดพืน้ ทีป่ ่ าอนุรักษ์
“ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ ป่า ” หมายความว่า พื้นที่ที่มีสภาพธรรมชาติ
สมควรอนุรักษ์ไว้ให้เป็ นแหล่งที่อยูอ่ าศัยของสัตว์ป่าอย่างปลอดภัย
ตลอดจนคุม้ ครองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม หรื อระบบนิเวศ
ให้คงเดิม เพื่อประโยชน์ในการอนุรักษ์และคุม้ ครองสัตว์ป่า และความ
หลากหลายทางชีวภาพ (มาตรา ๔๗)
“ เขตห้ ามล่าสั ตว์ ป่า ” หมายความว่า พื้นที่ที่สมควรอนุรักษ์ไว้
ให้เป็ นแหล่งที่อยูอ่ าศัยหรื อแหล่งหากินของสัตว์ป่า (มาตรา ๖๒)

๒.๔ บทบัญญัติทหี่ ้ ามกระทําการใด ๆ ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
- มาตรา ๕๓ ห้ามมิให้ผใู ้ ดเข้าไป เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากพนักงาน
เจ้าหน้าที่
- มาตรา ๕๔ ห้ามมิให้ผใู ้ ดล่าสัตว์ป่า เก็บหรื อทําอันตรายแก่รังของ
สัตว์ป่า หรื อล่อหรื อนําสัตว์ป่าออกไป เว้นแต่จะกระทําเพือ่ การสํารวจ
การศึกษา การวิจยั หรื อการทดลองทางวิชาการ และได้รับอนุญาตเป็ น
หนังสื อจากอธิ บดี

(ต่ อ)
- มาตรา ๕๕ ห้ามมิให้ผใู ้ ดกระทําการ ดังต่อไปนี้
(๑) กระทําให้เครื่ องหมายแสดงแนวเขต หรื อเครื่ องหมายอื่น เสี ยหาย
สู ญหาย หรื อไร้ประโยชน์
(๒) ยึดถือหรื อครอบครองที่ดิน ก่อสร้าง เผาป่ า หรื อทําด้วยประการใด
ให้เสื่ อมสภาพ หรื อเปลี่ยนแปลงสภาพธรรมชาติเดิม
(๓) เปลี่ยนแปลงทางนํ้า หรื อทําให้น้ าํ ในลํานํ้า ท่วมท้น เหื อดแห้ง
เน่าเสี ย หรื อเป็ นพิษ
(๔) ปิ ดกั้นหรื อทําให้กีดขวางแก่ทางนํ้าหรื อทางบก
(๕) เก็บหา นําออกไป หรื อทําด้วยประการใด ๆ ให้เป็ นอันตรายแก่ไม้
หรื อทรัพยากรธรรมชาติอื่น
(๖) ปลูกต้นไม้หรื อพฤกษชาติอื่น หรื อนําหรื อปล่อยสัตว์ทุกชนิ ดเข้าไป

๒.๕ บทบัญญัติทหี่ ้ ามกระทําการใด ๆ ในเขตห้ ามล่ าสั ตว์ ป่า
- มาตรา ๖๗ ห้ามมิให้ผใู ้ ดกระทําการ ดังต่อไปนี้
(๑) ล่าสัตว์ป่าชนิดหรื อประเภทที่รัฐมนตรี ประกาศกําหนด หรื อเก็บ
หรื อทําอันตรายแก่รังของสัตว์ป่านั้น
(๒) ตัด โค่น แผ้วถาง เผา ทําลายต้นไม้หรื อพฤกษชาติอื่น หรื อ
ทรัพยากรธรรมชาติใด ๆ หรื อเลี้ยงสัตว์ หรื อปล่อยสัตว์หรื อสัตว์ป่า
หรื อเปลี่ยนแปลงทางนํ้า หรื อทําให้น้ าํ ในลํานํ้าเหื อดแห้ง หรื อเป็ นพิษ

๒.๖ การเข้ าถึงทรัพยากรชี วภาพในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ ป่า
๑. ล่าสัตว์ป่า เก็บหรื อทําอันตรายแก่รังของสัตว์ป่า หรื อล่อ หรื อนํา
สัตว์ป่าออกไป เพื่อการสํารวจ การศึกษา การวิจยั หรื อการทดลองทางวิชาการ ให้กระทําได้โดยได้รับหนังสื ออนุญาตจากอธิ บดี (มาตรา ๕๔)
๒. การเข้าไปเก็บหา นําออกไป กระทําด้วยประการใด ๆ ให้เป็ น
อันตราย หรื อทําให้เสื่ อมสภาพแก่ไม้ เพื่อการสํารวจ การศึกษา การวิจยั
หรื อการทดลองทางวิชาการ พนักงานเจ้าหน้าที่อาจอนุญาตให้กระทําได้
ในบริ เวณที่กาํ หนด (มาตรา ๕๕ วรรคสอง)
๓. การเข้าไปเก็บหา นําออกไป กระทําด้วยประการใด ๆ ให้เป็ น
อันตราย หรื อทําให้เสื่ อมสภาพแก่ทรัพยากรธรรมชาติอ่ืน เพื่อการสํารวจ
การศึกษา การวิจยั หรื อการทดลองทางวิชาการ พนักงานเจ้าหน้าที่อาจ
อนุญาตให้กระทําได้ในบริ เวณที่กาํ หนด (มาตรา ๕๕ วรรคสอง)

(ต่ อ)
๔. การเก็บ จัดหา หรื อรวบรวมพันธุ์ไม้ พันธุ์สัตว์ป่า รวมถึง
ความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อการศึกษาหรื อวิจยั ให้กระทําได้
โดยได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ (มาตรา ๗๑)

๒.๗ การเข้ าถึงทรัพยากรชี วภาพในเขตห้ ามล่ าสั ตว์ ป่า
๑. ล่าสัตว์ป่าชนิดหรื อประเภทที่รัฐมนตรี ประกาศกําหนด หรื อเก็บ
หรื อทําอันตรายแก่รังของสัตว์ป่านั้น เพื่อการสํารวจ การศึกษา การวิจยั
หรื อการทดลองทางวิชาการ ให้กระทําได้โดยได้รับหนังสื ออนุญาตจาก
อธิบดี (มาตรา ๖๗)
๒. การตัด โค่น เผา หรื อทําลายต้นไม้หรื อพฤกษชาติอื่น ให้กระทํา
ได้โดยได้รับหนังสื ออนุญาตจากอธิ บดี (มาตรา ๖๗)
๓. การขุด หรื อเก็บทรัพยากรธรรมชาติใด ๆ ให้กระทําได้โดยได้รับ
หนังสื ออนุญาตจากอธิ บดี (มาตรา ๖๗)
๔. การเก็บ จัดหา หรื อรวบรวมพันธุ์ไม้ พันธุ์สัตว์ป่า รวมถึงความ
หลากหลายทางชีวภาพ เพื่อการศึกษาหรื อวิจยั ให้กระทําได้โดยได้รับ
อนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ (มาตรา ๗๑)

๒.๘ ค่ าธรรมเนียมหนังสื ออนุญาตดําเนินกิจกรรมใดๆ ในเขตรักษาพันธุ์
สั ตว์ ป่า หรื อเขตห้ ามล่ าสั ตว์ ป่า
(๑) รัฐมนตรี มีอาํ นาจออกกฎกระทรวงกําหนดค่าธรรมเนียมไม่เกิน
อัตราท้ายพระราชบัญญัติ ลดหรื อยกเว้นค่าธรรมเนียม (มาตรา ๕)
(๒) อัตราค่าธรรมเนียมท้ายพระราชบัญญัติ
- หนังสื ออนุญาตดําเนิ นกิจกรรมใด ๆ ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
หรื อในเขตห้ามล่าสัตว์ป่า ฉบับละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท (บัญชีท้ายพระราช บัญญัติ (๑๓))
(๓) ขณะนี้อยูร่ ะหว่างการจัดทําร่ างกฎกระทรวงกําหนดค่าธรรมเนียม

๒.๙ การแบ่ งปันผลประโยชน์ จากผลการศึกษาหรื อวิจัย
- ให้เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ
(มาตรา ๗๑ วรรคสอง)
- (ร่ าง) พ.ร.บ. ความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. .... อยูใ่ นขั้นตอน
การตรากฎหมาย โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการอนุ รักษ์และใช้
ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ (กอช.) เมื่อ ๒๔ ต.ค. ๖๒
- ขณะนี้ให้ถือปฏิบตั ิตามระเบียบคณะกรรมการอนุ รักษ์และ
ใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการในการเข้าถึงทรัพยากรชีวภาพและการได้รับผลประโยชน์ตอบแทน
จากทรัพยากรชีวภาพ พ.ศ. ๒๕๕๔ ไปพลางก่อน
xxxxxxxxx

การดําเนินงานการขออนุญาตทําวิจัย
ในพืน้ ทีด่ แู ลรับผิดชอบ
ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุพ์ ชื
นางสาวจิรพรรณ โสภี
ส่วนความหลากหลายทางชีวภาพ
สํานักวิจยั การอนุรกั ษ์ป่าไม้และพันธุพ์ ืช
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุพ์ ืช

วันอังคารที่ 1 กันยายน 2563 เวลา 15:15 – 16:15 น.
ห้อง 322 อาคารศูนย์การเรียนรู้มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

การดําเนินงานการขออนุญาตทําวิจัย
ในพืน้ ทีด่ ูแลรับผิดชอบ
ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุพ์ ชื
ขอบเขตการบรรยาย
1. กฎหมายทีเ่ กี่ยวกับพืน้ ทีป่ ่ าอนุรักษ์
2. หลักเกณฑ์การขออนุญาตเข้าร่วมทําการศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการในพืน้ ทีป่ ่ าอนุ รักษ์
3. การขออนุญาตเข้าร่วมศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการในพืน้ ทีป่ ่ าอนุรักษ์

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุพ์ ชื
 ภาระกิจหลักในการสงวน คุม้ ครอง และดูแลรักษาพืน้ ที่ป่าอนุรกั ษ์
 มีอาํ นาจในการบังคับใช้กฎหมายหลัก
 พ.ร.บ. อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504
   พ.ศ. 2562 (ตัง้ แต่ 25 พ.ย. 2562)
 พ.ร.บ. สงวนและคุม้ ครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535    พ.ศ. 2562 (ตัง้ แต่ 25 พ.ย. 2562)

ขอบเขตทรัพยากรธรรมชาติเพือ่ การศึกษาวิจยั

เชิงพืน้ ที่

อุทยานแห่งชาติ
วนอุทยาน
เขตรักษาพันธุส์ ัตว์ป่า สวนรุ กขชาติ
เขตห้ามล่าสัตว์ป่า
สวนพฤกษศาสตร์
พืน้ ทีเ่ ตรียมการประกาศฯ
หน่วยงานรับผิดชอบ: กรมอุทยานแห่งชาติฯ
สํานักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุพ์ ชื
สํานักอุทยานแห่งชาติ
สํานักอนุรักษ์สัตว์ป่า

เชิงชนิดพันธุ ์
• สัตว์ป่าสงวน

(ตามบัญชีแนบท้าย พ.ร.บ. สงวนและคุม้ ครองฯ พ.ศ. 2562)

• สัตว์ป่าคุ้มครอง
(ตามกฎกระทรวงฯ ที่ออกตามความใน พ.ร.บ. สงวนและคุม้ ครองฯ พ.ศ. 2562)

หน่วยงานรับผิดชอบ: กรมอุทยานแห่งชาติฯ
สํานักอนุรักษ์สัตว์ป่า

กฎระเบียบ

การเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติ

• กฎหมายหลัก (มีบทบัญญัติให้บุคคลเข้าไปศึกษาวิจัยในพืน้ ที่ป่าอนุรักษ์ได้)
 พ.ร.บ. อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562
 พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562

• ระเบียบทีอ่ อกตามความในกฎหมายหลัก (ใช้ระเบียบเดิมจนกว่าระเบียบใหม่แล้วเสร็จ)







•

ระเบียบ กปม. ว่าด้วยการปฏิบัติของ พนง.จนท. ใน ขสป. พ.ศ. 2535
ระเบียบ กปม. ว่าด้วยการปฏิบัติของ พนง.จนท. ใน ขสป. พ.ศ. 2537 (ฉบับที่ 2)
ระเบียบ กปม. ว่าด้วยการปฏิบัติของ พนง.จนท. ในเขตห้ามล่าฯ พ.ศ. 2538
ระเบียบ กษ. ว่าด้วยการอนุญาตให้ทางราชการกระทําการล่า เพาะพันธุฯ์ พ.ศ. 2540
ระเบียบ อส.ว่าด้วยการอนุญาตให้ล่าสัตว์ป่า…..ใน ขสป.เพื่อการศึกษาฯ พ.ศ. 2546
ระเบียบ อส.ว่าด้วยการปฏิบัติของ พนง.จนท. ในเขต อช. พ.ศ. 2549
หลักเกณฑ์การขออนุญาตเข้าร่วมทําการศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการในพืน้ ทีป่ ่ าอนุรักษ์

+ เงือ่ นไขประกอบการอนุญาตให้เข้าร่วมทําการศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการในพืน้ ที่ป่าอนุรักษ์
• ระเบียบอื่นๆ ทีเ่ กี่ยวข้องกับ ABS
 ระเบียบ วช. ว่าด้วยการอนุญาตให้นักวิจัยชาว ตปท. เข้ามาทําการวิจัยฯ พ.ศ. 2550
 ระเบียบ กอช. ว่าด้วยการเข้าถึงและการแบ่งปั นผลประโยชน์ฯ พ.ศ. 2554

หลักเกณฑ์การขออนุญาตเข้าร่วมทําการศึกษาหรือวิจัยวิชาการในพื้นที่ป่าอนุรักษ์
่ นไขประกอบการอนุญาตให้เข้าร่วมทําการศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการในพืน้ ที่ป่าอนุรักษ์
+ เงือ
ข้อจํากัด

“อนุบัญญัติท่เี กี่ยวข้องกับการอนุญาตให้บุคคลอื่นที่ไม่ใช่ พนจ. เข้าไปศึกษาวิจัยยังไม่แล้วเสร็จ”

แนวทางปฏิบัติ “ให้ พนจ. ดําเนินการเป็ นโครงการร่วมกัน”
มอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่เป็ นผู้ปฏิบัติการ ตามโครงการศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการ โดยมีหน้าที่กาํ กับ
ควบคุม และดูแลการดําเนินการใดๆ ในพืน้ ที่ป่าอนุรักษ์ โดยบุคคลภายนอกภายใต้โครงการดังกล่าว เป็ นผู้ให้
การสนับสนุน และการเข้าพืน้ ที่ให้เป็ นไปตามเงื่อนไขประกอบการอนุญาตฯ

กลไกการดําเนินงาน

1. ระเบียบ & หลักเกณฑ์ฯ + เงือ่ นไขฯ
2. คณะทํางานกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเข้าถึง
ทรัพยากรชีวภาพและการแบ่งปั นผลประโยชน์จากการใช้ทรัพยากรชีวภาพในพืน้ ทีป่ ่ าอนุรักษ์

หลักเกณฑ์ การขออนุญาตเข้าร่วมทําการศึกษาหรือวิจัยฯ
•

ยื่นขออนุญาตก่อนการเข้าไปดําเนินการ

อย่างน้อย 60 วัน นับตั้งแต่เอกสารครบถ้วนสมบูรณ์

่ าํ หนด (อส./ว-01, อส./ว-02, อส./ว-03 และ อส./ว-04)
• ยื่นขออนุญาตฯ ตามแบบฟอร์มทีก
• มีหัวหน้าพืน้ ทีป่ ่ าอนุรักษ์ (พนจ.) ร่วมดําเนินการในโครงการวิจัย
• หนังสือนําส่งจากสถาบันทางวิชาการ/หน่วยงานราชการ/สถาบันการศึกษา ของไทย
• หนังสือรับรองจากสถาบันทางวิชาการ/หน่วยงานราชการ/สถาบันการศึกษา ของไทย
(กรณี นักวิจัยชาวต่างชาติ และ หัวหน้าโครงการไม่ได้สังกัดหน่วยงานไทย)

• นักวิจัยชาวต่างชาติ ต้องปฏิบัติตามระเบียบ วช.ฯ พ.ศ. 2550
• หากมีการเก็บตัวอย่างสัตว์ป่าใน ขสป. ให้ยื่นคําขออนุญาตเข้าไปล่าสัตว์ป่าฯ เพิ่มเติม
• ระยะเวลาอนุญาตครั้งละไม่เกิน 2 ปี (ขอขยายเวลาได้อีก 2 ครั้ง ครั้งละ 1 ปี )
รายละเอียดการขออนุญาต และดาว์นโหลดเอกสาร

http://www.dnp.go.th/otec

หลักเกณฑ์ การขออนุญาตเข้าร่วมทําการศึกษาหรือวิจัยฯ
ขั้นตอนการพิจารณาโครงการศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการฯ
1. การคัดกรองและตรวจสอบเอกสารคําขออนุญาตฯ
และเอกสารประกอบการขออนุญาตฯ
2. คณะกรรมการพิจารณาโครงการศึกษาวิจัยทางวิชาการ
ในพืน้ ทีป่ ่ าอนุรักษ์ (ศวป.) “ด้านวิชาการ”
3. หน่วยงานส่วนกลางทีก่ าํ กับดูแลพืน้ ที่ป่าอนุรักษ์ “ด้านนโยบาย”
4. ประมวลความเห็นนําเรียนอธิบดีฯ “พิจารณา”

แผนภูมิแสดงขั้นตอนการพิจารณาการขออนุญาตเข้าร่วมทําการศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการในพื้นที่ป่าอนุรักษ์
1. นักวิจัยยื่นคําขออนุญาตฯ หรือ
วช.ส่งคําขออนุญาตฯ ของนักวิจัยชาวต่างประเทศ
2. อส. รับเอกสารขออนุญาตฯ และส่งให้ สวจ. (2 วัน)
นักวิจัยแก้ไขเอกสาร
ประกอบการขออนุญาตฯ
(15 วัน)

3. สวจ.-ฝ่ายประสานฯ
ตรวจสอบเอกสาร/ลงทะเบียน/ออกรหัสโครงการ

นักวิจัยแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
ของ คณะกรรมการ ศวป.
และ หน่วยงานส่วนกลาง
(15 วัน)

4. สวจ.-ฝ่ายประสานฯ
ประมวลเรื่องและส่งให้ คณะกรรมการ ศวป. และหน่วยงานส่วนกลาง
(สอช./สอป.) (7 วัน)

6. อธิบดีฯ พิจารณาการขออนุญาต (7 วัน)
7. สวจ. -ฝ่ายประสานฯ
แจ้งผลการพิจารณาอนุญาตให้นกั วิจัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ
(2 วัน)
ผู้ขออนุญาตฯ

หน่วยงานส่วนกลาง

หน่วยงานส่วนกลางพิจารณา
(10 วัน)
มีคําขอ
อนุญาต
ล่าสัตว์ป่าฯ

5. สวจ.-ฝ่ายประสานฯ
ประมวลความเห็นเสนออธิบดีฯ (7 วัน)

คณะกรรมการ ศวป. พิจารณา
(7 วัน)

ขอขยาย
เวลา

อส. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า
และพันธุ์พืช
สวจ. สํานักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้
และพันธุ์พืช
สอช. สํานักอุทยานแห่งชาติ
สอป. สํานักอนุรักษ์สัตว์ป่า
ศวป. คณะกรรมการพิจารณาโครงการ
ศึกษาวิจัยทางวิชาการในพื้นที่
ป่าอนุรักษ์
วช. สํานักงานการวิจัยแห่งชาติ
ฝ่ายประสานฯ ฝ่ายประสาน
ความร่วมมือทางวิชาการ

(5 วัน)

หน่วยงาน
พื้นที่ให้
ความเห็น

สอป. พิจารณา
คําขออนุญาต
ล่าสัตว์ป่าฯ

หน่วยงานส่วนภูมิภาค

เวลาดําเนินการพิจารณา 60 วัน นับตั้งแต่เอกสารถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์

เงือ่ นไข ประกอบการเข้าร่วมทําการศึกษาหรือวิจัยฯ
ไม่ใช่เพื่อการพาณิชย์

ผู้ได้รับอนุญาตให้เข้าไปทําการศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการต้องปฏิบัติดังนี้

เมื่อได้รับอนุญาต

เมื่อสิ้นสุดโครงการฯ

(1) แจ้งก่อนเข้าพืน้ ที่ 15 วัน ทุกครั้ง
(2) รายงานความก้าวหน้าทุก 6 เดือน + สําเนาข้อมูล
(3) การปฏิบัติตามข้อตกลงโครงการ
(4) การปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
(5) การขยายเวลา
(6) ความรับผิดชอบของหน่วยงานที่ให้การรับรอง
(7) การระงับการอนุญาตและดําเนินคดีตามกฎหมาย

(1) การแบ่งหรือส่งตัวอย่างให้ อส. / สิทธิการเป็ นเจ้าของ /
การแจ้งขอใช้ประโยชน์ / แจ้งขอเก็บรักษาตัวอย่าง
(2) final report และเอกสารวิจัยที่นาํ ไปเผยแพร่ 5 ชุด
พร้อม CD
(3) การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยี

เงือ่ นไข ประกอบการเข้าร่วมทําการศึกษาหรือวิจัยฯ
เพื่อการพาณิชย์

ผู้ได้รับอนุญาตให้เข้าไปทําการศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการต้องปฏิบัติดังนี้

เมื่อนํ าตัวอย่างทรัพยากรธรรมชาติ หรือทรัพยากรชี วภาพ หรือ ทรัพยากร
พันธุกรรม หรือผลการวิจยั ไปเพื่อผลิตเป็ นอุตสาหกรรมหรือทางการค้า หรือพิมพ์
ผลงานเพื่อจําหน่ าย ต้องได้รบั อนุญาตจาก อส. ก่อน จึงจะดําเนินการได้
และให้ถือว่าลิขสิทธ์ ิ (Copy Right) สิทธิบตั ร (Patent) ทรัพย์สินทางปัญญา
(Intellectual Property Right) และทะเบียนการค้า (Trade Mark) หรือ ทะเบียนอื่นใด
ตามกฎหมายนั ้น เป็ นสมบัติ ร่ ว มกัน กับ อส. และต้ อ งทํา ความตกลงการแบ่ ง
ผลประโยชน์ ที่จะเกิดขึน้ ภายหน้ าให้กบั อส. เป็ นกรณี ๆ ไป
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กฎหมายและระเบียบ

ข้อควรทราบก่อนยืน่ คําขอ

การยืน่ คําขอ

ตรวจสอบสถานะคําขอ

หน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง

ติดต่อเรา

4
1 การยืน่ คําขอ

2

3

ตรวจสอบสถานะคําขอ

ค้นหา

1. ขออนุญาตโครงการวิจยั
2. โครงการศึกษาวิจยั ที่อนุญาตแล้ว
และรายงาน
3. โครงการส่ง สอป./สอช.
ล็อคอิน

ขัน้ ตอนการพิจารณา

เอกสาร
การยืน่ คําขออนุญาตเข้าร่วมทําการศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการในพืน้ ที่ป่าอนุรักษ์
Check List : แบบบัญชีรายการเอกสารสําหรับการยื่นคําขออนุญาตเข้าร่วม
ทําการศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการในพืน้ ทีป่ ่ าอนุ รักษ์
คําขออนุญาตเข้าร่วมทําการศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการในพืน้ ทีป่ ่ าอนุรักษ์ (แบบ อส/ว-01)
ประวัติผู้ร่วมศึกษาวิจัย (แบบ อส/ว-02)
ข้อเสนอโครงการวิจัย (แบบ อส/ว-03)
เงือ่ นไขประกอบการเข้าไปทําการศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการในพืน้ ทีป่ ่ าอนุรักษ์ (แบบ อส/ว-04)
เอกสารอื่นๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง เช่น คําขออนุญาตล่าสัตว์ป่าฯ / หนังสือรับรองหน่วยงาน / หนังสือ
รับรองนักวิจัย / ใบอนุญาตบินอากาศยานไร้คนขับ / ใบอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ทดี่ ิน / ใบรับรอง
การใช้สัตว์ทดลองเพื่องานทางวิทยาศาสตร์ เป็ นต้น

หน่วยงานรับผิดชอบ: กรมอุทยานแห่งชาติฯ




อุทยานแห่งชาติ
เขตรักษาพันธุส์ ัตว์ป่า  สวนรุ กขชาติ
เขตห้ามล่าสัตว์ป่า  สวนพฤกษศาสตร์

สํานักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุพ์ ืช




วนอุทยาน
พืน้ ทีเ่ ตรียมการประกาศฯ อุทยานแห่งชาติ
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

สํานักอุทยานแห่งชาติ




พืน้ ทีเ่ ตรียมการประกาศฯ เขตห้ามล่าสัตว์ป่า
ศึกษาวิจัยด้านสัตว์ป่านอกพืน้ ทีป่ ่ าอนุรักษ์
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

สํานักอนุรักษ์สัตว์ป่า

 www.dnp.go.th/otec
otec.dnp@gmail.com
 0 2561 0777 ext. 1460
otec_sec@hotmail.com  0 2579 8775
ฝ่ ายประสานความร่วมมือทางวิชาการ

การดําเนินงานการขออนุญาตทําวิจัย
ในพืน้ ทีด่ แู ลรับผิดชอบ
ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุพ์ ชื
ขอบคุณสําหรับการรับฟั ง และ ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น
นางสาวจิรพรรณ โสภี
ส่วนความหลากหลายทางชีวภาพ
สํานักวิจยั การอนุรกั ษ์ป่าไม้และพันธุพ์ ืช
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุพ์ ืช

วันอังคารที่ 1 กันยายน 2563 เวลา 15:15 – 16:15 น.
ห้อง 322 อาคารศูนย์การเรียนรู้มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

1

Check List : แบบบัญชีรายการเอกสารสําหรับการยื่นคําขออนุญาตเข้าทําการศึกษา
หรือวิจัยทางวิชาการในพื้นที่ป่าอนุรักษ์
(โปรดตรวจสอบและทําเครื่องหมาย √ หน้าหัวข้อเอกสารที่ท่านได้จัดส่งให้)
1. การยื่นคําขออนุญาตเข้าทําการศึกษาหรือวิจัยฯ (กรณียื่นคําขอสําหรับโครงการใหม่)
รายการเอกสาร
√
หนังสือนําส่งคําขออนุญาตเข้าทําการศึกษาหรือวิจัยฯ
คําขออนุญาตตามแบบ อส/ว-01 สําหรับหัวหน้าโครงการ
ประวัติผู้ร่วมศึกษาวิจัยทุกคน (บุคคลภายนอกและหัวหน้าพื้นที่ป่าอนุรักษ์)
ตามแบบ อส/ว-02
ข้อเสนอโครงการวิจัยตามแบบ อส/ว-03
เงื่อนไขประกอบการเข้าไปทําการศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการในพื้นที่ป่าอนุรักษ์
ตามแบบ อส/ว-04
หนังสือรับรองนักวิจัยชาวต่างชาติ
หนังสือรับรองและร่วมรับผิดชอบโครงการ
แบบคําขออนุญาตเข้าไปล่าสัตว์ป่าฯ (หากมีการดักจับสัตว์ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า)
2. การยื่นคําขออนุญาตเข้าทําการศึกษาหรือวิจัยฯ (กรณีเพิ่มพื้นที่ศึกษาวิจัย)
รายการเอกสาร
√
หนังสือนําส่งคําขออนุญาตเข้าทําการศึกษาหรือวิจัยฯ
ประวัติผู้ร่วมศึกษาวิจัย (หัวหน้าพื้นที่ป่าอนุรักษ์คนปัจจุบัน) ตามแบบ อส/ว-02
ข้อเสนอโครงการวิจัยตามแบบ อส/ว-03
เงื่อนไขประกอบการเข้าไปทําการศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการในพื้นที่ป่าอนุรักษ์
ตามแบบ อส/ว-04
แบบคําขออนุญาตเข้าไปล่าสัตว์ป่าฯ (หากมีการดักจับสัตว์ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า)
3. การยื่นคําขออนุญาตเข้าทําการศึกษาหรือวิจัยฯ (กรณีเพิ่มนักวิจัย)
รายการเอกสาร
√
หนังสือนําส่งคําขออนุญาตเข้าทําการศึกษาหรือวิจัยฯ
ประวัติผู้ร่วมศึกษาวิจัย (ของนักวิจัยที่ขอเพิ่ม) ตามแบบ อส/ว-02
ข้อเสนอโครงการวิจัยตามแบบ อส/ว-03
เงื่อนไขประกอบการเข้าไปทําการศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการในพื้นที่ป่าอนุรักษ์
ตามแบบ อส/ว-04
หนังสือรับรองนักวิจัยชาวต่างชาติ
แบบคําขออนุญาตเข้าไปล่าสัตว์ป่าฯ (หากมีการดักจับสัตว์ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า)

คําอธิบาย
1
2
3
4
5
6
7
8
คําอธิบาย
1
3
4
5
8
คําอธิบาย
1
3
4
5
6
8
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4. การยื่นคําขออนุญาตเข้าทําการศึกษาหรือวิจัยฯ (กรณีขอขยายเวลา)
4.1 กรณีขอขยายเวลาเข้าศึกษาวิจัยภายในระยะที่ 1 (4 ปี = 2+1+1 ปี)
√

รายการเอกสาร
หนังสือนําส่งคําขออนุญาตเข้าทําการศึกษาหรือวิจัยฯ
ประวัติผู้ร่วมศึกษาวิจัย (หัวหน้าพื้นที่ป่าอนุรักษ์คนปัจจุบัน) ตามแบบ อส/ว-02
ข้อเสนอโครงการวิจัยตามแบบ อส/ว-03
เงื่อนไขประกอบการเข้าไปทําการศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการในพื้นที่ป่าอนุรักษ์
ตามแบบ อส/ว-04
แบบคําขออนุญาตเข้าไปล่าสัตว์ป่าฯ (หากมีการดักจับสัตว์ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า)
รายงานความก้าวหน้า

คําอธิบาย
1
3
4
5
8
จํานวน 3 ฉบับ

4.2 กรณีโครงการศึกษาวิจัยครบระยะที่ 1 แล้ว (4 ปี) และต้องการศึกษาต่อในระยะที่ 2
รายการเอกสาร
คําอธิบาย
√
หนังสือนําส่งคําขออนุญาตเข้าทําการศึกษาหรือวิจัยฯ
1
คําขออนุญาตตามแบบ อส/ว-01 สําหรับหัวหน้าโครงการ
2
ประวัติผู้ร่วมศึกษาวิจัย (บุคคลภายนอกและหัวหน้าพื้นที่ป่าอนุรักษ์คนปัจจุบัน)
3
ตามแบบ อส/ว-02
ข้อเสนอโครงการวิจัยตามแบบ อส/ว-03
4
เงื่อนไขประกอบการเข้าไปทําการศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการในพื้นที่ป่าอนุรักษ์
5
ตามแบบ อส/ว-04
แบบคําขออนุญาตเข้าไปล่าสัตว์ป่าฯ (หากมีการดักจับสัตว์ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า)
8
รายงานความก้าวหน้า
จํานวน 3 ฉบับ
5. ขอส่งรายงานความก้าวหน้า
√

รายการเอกสาร
หนังสือนําส่ง
รายงานความก้าวหน้า

6. ขอส่งรายงานผลการศึกษาหรือวิจัยฉบับสมบูรณ์
รายการเอกสาร
√
หนังสือนําส่ง
รายงานผลการศึกษาหรือวิจัยฉบับสมบูรณ์
แผ่นบันทึกข้อมูล CD
เอกสารเผยแพร่ในวารสาร (ถ้ามี)

คําอธิบาย
9
จํานวน 3 ฉบับ
คําอธิบาย
9
จํานวน 5 เล่ม
จํานวน 1 แผ่น
จํานวน 5 ฉบับ
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คําอธิบาย
1. หนังสือนําส่งคําขออนุญาต (เข้าทําการศึกษาหรือวิจัยฯ/เพิ่มพื้นที่ศึกษาวิจัย/เพิ่มนักวิจัย/ขยายเวลา) จาก
หน่วยงานราชการไทยหรือสถาบันทางวิชาการของรัฐ (กรณีสถาบันการศึกษา ผู้ลงนามต้องเป็นระดับคณบดี
ขึ้นไป)
กรณีมีเฉพาะนักวิจัยชาวไทยในโครงการ จัดทําหนังสือนําส่ง พร้อมเอกสารประกอบคําขออนุญาตฯ ไปยัง
“อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช”
กรณีมีนักวิจัยชาวต่างชาติในโครงการ จัดทําหนังสือนําส่ง พร้อมเอกสารประกอบคําขออนุญาตฯ ไปยัง
“เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ” (เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบสภาวิจัยแห่งชาติว่าด้วยการอนุญาตให้
นักวิจัยชาวต่างประเทศเข้ามาทําการวิจัยในประเทศไทย พ.ศ. 2550) ทั้งนี้ วช. มีเอกสารสําหรับนักวิจัยที่
ต้องยื่นต่อ วช. อีกชุดหนึ่ง สามารถดาวน์โหลดและสอบถามได้ที่…
เว็บไซต์ www.nrct.go.th, www.nrct-foreignresearcher.org
อีเมล์: webmaster@nrct-foreignresearcher.org
โทรศัพท์: +66 2940 6369, +66 2579 2690
จากนั้น วช. จะรวบรวมชุดเอกสาร พร้อมจัดทําหนังสือนําส่ง ไปยัง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
กรณีเพิ่มพื้นที่ศึกษาวิจัย/เพิ่มนักวิจัย/ขยายเวลา ให้ระบุเหตุผลความจําเป็นด้วย
กรณีต้องการศึกษาต่อในระยะที่ 2 (ขอขยายเวลาครบ 4 ปี แล้ว) ให้ระบุชื่อโครงการวิจัยเป็นเรื่องเดิม และ
เพิ่มคําว่า “ระยะที่ 2” ต่อท้าย โดยระบุเหตุผลการขอศึกษาต่อในระยะที่ 2 ด้วย
โปรดตรวจสอบ ชื่อโครงการวิจัยและระยะเวลาเข้าศึกษาวิจัย ในหนังสือนําส่ง แบบ อส/ว-01 และแบบ อส/ว-03
จะต้องตรงกัน
2. แบบคํ า ขออนุ ญ าตเพื่ อ เข้ า ไปทํ า การศึ ก ษาหรื อ วิ จั ย ทางวิ ช าการในพื้ น ที่ ป่ า อนุ รั ก ษ์ “สํ า หรั บ หั ว หน้ า
โครงการฯ” ตามแบบ อส/ว-01 พร้อมสําเนาเอกสารระบุตัวตน ซึ่งลงลายมือจริง 1 ฉบับ และสําเนา 2 ฉบับ
กรณีหัวหน้าโครงการฯ เป็นชาวไทย ใช้สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรที่หน่วยงานราชการออกให้
กรณีหัวหน้าโครงการฯ เป็นชาวต่างประเทศ ใช้สําเนาหนังสือเดินทาง
หากนักวิจัยมีผู้ประสานงานหรือผู้จัดเตรียมเอกสาร สามารถระบุผู้ประสานฯ โดยเขียนชื่อ/เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่/
อีเมล์ ในท้ายแบบ อส/ว-01 ทั้งนี้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จะแจ้งแก้ไขเอกสารทางโทรศัพท์ให้ได้
โดยตรงกับผู้ประสานงาน ก่อนการแจ้งอย่างเป็นทางการด้วยหนังสือราชการ
3. ประวัติผู้ร่วมศึกษาวิจัยทุกคนตามแบบ อส/ว-02 พร้อมสําเนาเอกสารระบุตัวตน ซึ่งลงลายมือจริง 1 ฉบับ
และสําเนา 2 ฉบับ
กรณีบุคคลภายนอกเป็นชาวไทย ใช้สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรที่หน่วยงานราชการออกให้
กรณีบุคคลภายนอกเป็นชาวต่างประเทศ ใช้สําเนาหนังสือเดินทาง
กรณีหัวหน้าพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ใช้สําเนาบัตรข้าราชการเท่านั้น และต้องเป็นหัวหน้าพื้นที่ป่าอนุรักษ์คนปัจจุบัน
กรณีขอขยายเวลา หากหัวหน้าพื้นที่ป่าอนุรักษ์ไม่ใช่คนเดิม ขอให้ส่งแบบ อส/ว-02 ของหัวหน้าฯ คนปัจจุบันด้วย
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คําอธิบาย (ต่อ)
ทั้งนี้ กรมอุทยานแห่งชาติฯ สามารถขอแบบ อส/ว-02 ของหัวหน้าพื้นที่ป่าอนุรักษ์ให้ได้ โดยแจ้งความ
ประสงค์ ม าในหนั ง สื อ นํ า ส่ ง และขอให้ นั ก วิ จั ย ประสานงานเบื้ อ งต้ น กั บ หั ว หน้ า ฯ ให้ ท ราบก่ อ น อนึ่ ง
ระยะเวลาที่ใช้ในการขอเอกสารดังกล่าวอาจไม่สามารถกําหนดเวลาที่แน่นอนได้
โปรดตรวจสอบ การลงนามในแบบ อส/ว-02 ให้ครบทุกท่านทั้งหัวหน้าโครงการและผู้ร่วมโครงการ
4. ข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ตามแบบ อส/ว-03
กรณีโครงการที่ยื่นคําขอสําหรับโครงการใหม่ จัดทําจํานวน 7 ชุด
กรณีขอเพิ่มพื้นที่ ขอให้ยื่นแบบ อส/ว-03 ฉบับเดิมที่ได้รับการอนุญาตไปแล้ว โดยปรับแก้และเพิ่มเติมใน
ส่วน(1) ชื่อหัวหน้าพื้นที่ป่าอนุรักษ์คนปัจจุบัน และ (2) พื้นที่อนุรักษ์ที่ต้องการเพิ่ม จัดทําจํานวน 3 ชุด
กรณีขอเพิ่มนักวิจัย ขอให้ยื่นแบบ อส/ว-03 ฉบับเดิมที่ได้รับการอนุญาตไปแล้ว โดยเพิ่มเติมในส่วนรายชื่อ
ของนักวิจัยที่ต้องการเพิ่ม พร้อมระบุสังกัด จัดทําจํานวน 3 ชุด
กรณีขอขยายเวลา ขอให้ยื่นแบบ อส/ว-03 ฉบับเดิมที่ได้รับการอนุญาตไปแล้ว โดยปรับแก้ในส่วน (1)
ระยะเวลาที่ขอเข้าศึกษาวิจัย และ (2) ชื่อหัวหน้าพื้นที่ป่าอนุรักษ์คนปัจจุบัน จัดทําจํานวน 3 ชุด
กรณีต้องการศึกษาต่อในระยะที่ 2 (ขอขยายเวลาครบ 4 ปี แล้ว) ขอให้ยื่นแบบ อส/ว-03 ฉบับเดิมที่ได้รับ
การอนุญาตไปแล้ว โดยปรับแก้ในส่วน (1) ชื่อโครงการวิจัยเป็นเรื่องเดิม และเพิ่ม “ระยะที่ 2” ต่อท้าย (2)
ระยะเวลาที่ขอเข้าศึกษาวิจัยในระยะ 2 และ (3) ชื่อหัวหน้าพื้นที่ป่าอนุรักษ์คนปัจจุบัน จัดทําจํานวน 7 ชุด
ทุกกรณี (เพิ่มพื้นที่/เพิ่มนักวิจัย/ขยายเวลา/ศึกษาต่อในระยะที่ 2) หากมีการศึกษาในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
และมีการจับสัตว์-ดักสัตว์-ถูกรังสัตว์ (มีการยื่นแบบคําขออนุญาตล่าสัตว์ป่าฯ) จัดทําจํานวน 15 ชุด
และท้ายแบบ อส/ว-03 จะต้องมีการลงลายมือชื่อของนักวิจัยทุกท่าน
ภาษาในการเขียนแบบ อส/ว-03 หากเป็นภาษาอังกฤษ ขอให้จัดทําภาษาไทยมาด้วย
โปรดตรวจสอบ ชื่อโครงการวิจัยและระยะเวลาเข้าศึกษาวิจัย ในหนังสือนําส่ง และแบบ อส/ว-03 จะต้องตรงกัน
5. เงื่อนไขประกอบการอนุญาตให้เข้าร่วมทําการศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ตามแบบ อส/ว-04
โปรดตรวจสอบให้เป็นแบบฟอร์มปัจจุบัน ใช้ฉบับลงวันที่ 10 ตุลาคม 2556 โดยมี (1) หัวหน้าโครงการวิจัย
และ (2) หัวหน้าหน่วยงานราชการไทยหรือสถาบันทางวิชาการของรัฐ ที่เป็นผู้รับรองหรือเป็นต้นสังกัด
หัวหน้าโครงการ เป็นผู้ลงนาม
กรณีเพิ่มพื้นที่/เพิ่มนักวิจัย/ขยายเวลา หาก อส/ว-04 ฉบับที่ได้รับอนุญาตไปแล้วนั้น ไม่เป็นแบบฟอร์ม
ปัจจุบัน ต้องยื่นแบบ อส/ว-04 ไปเพิ่มเติม
กรณีต้องการศึกษาต่อในระยะที่ 2 (ขอขยายเวลาครบ 4 ปี แล้ว) ต้องยื่นเข้าไปใหม่
6. กรณี ที่ ผู้ ขออนุ ญ าตหรื อผู้ ร่ ว มวิ จั ย เป็ น ชาวต่ า งชาติ ต้ องมี ห นั งสื อรั บ รอง “นั กวิ จั ย ชาวต่ า งชาติ ” จาก
หน่วยงานราชการไทยหรือสถาบันทางวิชาการของรัฐ (กรณีสถาบันการศึกษา ผู้ลงนามต้องเป็นระดับ
คณบดีขึ้นไป) เพื่อให้เป็นผู้ควบคุมดูแล ให้ผู้ดําเนินการศึกษาวิจัยปฏิบัติตามระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า
และพันธุ์พืช ตามระยะ เวลาที่กําหนด โดยจัดทําเป็นภาษาไทย
@28 พฤษภาคม 2558
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คําอธิบาย (ต่อ)
7. กรณีที่ผู้ขออนุญาต (หัวหน้าโครงการฯ) มีหนังสือนําส่งคําขออนุญาตฯ จาก (1) หน่วยงาน/องค์กรของ
ตนเอง ซึ่งมิได้เป็นหน่วยงานของรัฐ หรือ (2) หน่วยงานของตนไม่ได้ตั้งอยู่ในประเทศไทย ต้องมีหนังสือ
“รับรองและร่วมรับผิดชอบโครงการ” จากหน่วยงานราชการไทยหรือสถาบันทางวิชาการของรัฐ (กรณี
สถาบันการศึกษา ผู้ลงนามต้องเป็นระดับคณบดีขึ้นไป) เพื่อให้เป็นผู้ควบคุมดูแล ให้หน่วยงานที่ยื่นคําขอและ
ผู้ดําเนินการศึกษาวิจัยปฏิบัติตามระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ตามระยะเวลาที่กําหนด
โดยจัดทําเป็นภาษาไทย
8. กรณีที่ดําเนินการในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและมีการดักจับสัตว์ป่า-รังสัตว์ เพื่อเก็บตัวอย่าง ในแบบคําขอ
อนุญาตล่าสัตว์ป่าฯ หัวหน้าหน่วยงานราชการไทยหรือสถาบันทางวิชาการของรัฐจะต้องเป็นผู้ขอ/ลงนาม
(กรณีสถาบันการศึกษา ผู้ลงนามต้องเป็นระดับคณบดีขึ้นไป) โดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการจับสัตว์
ชื่อ/ชนิดสัตว์ จํานวนที่เก็บ เครื่องมือ/อุปกรณ์ที่ใช้จับสัตว์ เป็นต้น
กรณีขอเพิ่มพื้นที่ ขอให้ยื่นคําขออนุญาตล่าสัตว์ป่าฯ เข้าไปใหม่โดยเพิ่มรายชื่อพื้นที่ และชื่อหัวหน้าพื้นที่ป่า
อนุรักษ์
กรณีขอเพิ่มนักวิจัย ขอให้ยื่นคําขออนุญาตล่าสัตว์ป่าฯ เข้าไปใหม่โดยเพิ่มรายชื่อนักวิจัย
กรณีขอขยายเวลาเข้าศึกษาวิจัย ต้องดูว่าระยะเวลาที่ขอขยายนี้ ยังอยู่ในช่วงระยะเวลาที่ระบุในแบบคําขอ
อนุญาตล่าสัตว์ป่าฯ ฉบับเดิมหรือไม่ ถ้าระยะเวลาที่ขอขยายล่วงเลยมาแล้ว ให้ยื่นคําขออนุญาตล่าสัตว์ป่าฯ
เข้าไปใหม่
9. หนังสือนําส่ง เรียน อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โดยหัวหน้าโครงการวิจัยลงนามใน
หนังสือด้วยตัวเองได้

หมายเหตุ
***สามารถดาวน์โหลดเอกสารและติดตามสถานะโครงการวิจัยได้ที่ www.dnp.go.th/otec
***ที่อยู่ ฝ่ายประสานความร่วมมือทางวิชาการฯ สํานักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช
กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช อาคารกริต สามะพุทธิ (ตึกญี่ปุ่น) ห้อง 221/1
เลขที่ 61 ถ. พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
***Email: otec_sec@hotmail.com โทร. 0 2561 0777 ต่อ 1460 โทรสาร 0 2579 8775
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Clear Data

แบบ อส/ว – 01

แบบคําขออนุ ญาต
เพือ่ เข้าไปทําการศึกษาหรือวิจยั ทางวิชาการในพื้ นทีป่ ่ าอนุ รกั ษ์

วันที่

เขียนที่
เดือน

รูปถ่ายหน้าตรง
1 ” x 1.5 ”

พ.ศ.

เรือ่ ง ขออนุญาตเข้ าไปทําการศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการในพื้นที่ป่าอนุรักษ์
เรียน อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุพ์ ืช
ด้วยข้าพเจ้าชื่อ (ภาษาไทย)
(ภาษาอังกฤษ)
เชื้ อชาติ
สัญชาติ
สถานทีเ่ กิด (อําเภอ/จังหวัด)
บัตรประจํ าตัวประชาชน / บัตรประจํ าตัวข้าราชการ เลขที่
วุฒิการศึกษาสูงสุด
สาขาวิจยั ทีช่ ํานาญ
จากสถาบันการศึกษา
สถานทีท่ ํางานและทีอ่ ยู่

อายุ

ปี

ทีอ่ ยู่ปัจจุบนั
โทรศัพท์

มือถือ
หัวหน้ าโครงการ/ผู้ประสานงาน

โทรสาร

อีเมล์

หัวหน้ าโครงการ/ผู้ประสานงาน

ข้าพเจ้า พร้อมด้วยคณะวิจยั รวม
คน ดังมีรายชื่อ ต่อไปนี้
(ชื่อ และ สถาบันทีส่ งั กัด)
1)
คํานํ าหน้ าชื�อ (ตําแหน่ งวิชาการ) ชื�อ-นามสกุล
หน่ วยงาน/สถาบันที�สงั กัด
2)
3)
4)
5)

6)
7)
8)
9)
10)
*มากกว่า 10 ท่าน ให้เพิม่ เติมรายชื่อในแผ่นสุดท้าย
และมีพนักงานเจ้าหน้าที่จากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุพ์ ืช ร่วมดําเนินงานในโครงการวิจยั
รวม
คน ดังมีรายชื่อ ต่อไปนี้ (ชื่อ และ หน่วยงานที่สงั กัด)
� ที�ป่าอนุ รกั ษ์ )
หน่ วยงานที�สงั กัด (หัวหน้ าพืน
ชื�อ- นามสกุล
1)
2)
ชื�อ- นามสกุล
หน่ วยงานที�สงั กัด (สํานั ก...............ที�สงั กัด)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
*มากกว่า 10 ท่าน ให้เพิม่ เติมรายชื่อในแผ่นสุดท้าย
มีความประสงค์จะขออนุ ญาตเข้าไปทําการศึกษาวิจยั เรื่อง

ระบุให้ตรงกันในหนั งสือนํ าส่งเอกสาร

ข้อเสนอโครงการวิจัย (กรณี ย�ืนข้อเสนอโครงการฉบับภาษาอังกฤษ ตรวจสอบชื�อภาษาอังกฤษด้วย)

โดย
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

เก็บตัวอย่าง /

ไม่เก็บตัวอย่าง ในเขตพื้ นที่ป่าอนุ รกั ษ์ ดังต่อไปนี้

ระบุชนิ ดทรัพยากรฯ ที�เก็บ

ตั้งแต่วนั ที่ XX เดือน
พ.ศ. XX
โดยมีแหล่งทุนวิจยั จาก

XX

พ.ศ.

เป็ นระยะเวลา

ถึงวันที่

XX
2

ปี

XX
-

เดือน

XX

เดือน
-

วัน

อนึง่ หากข้าพเจ้าและคณะได้รบั อนุ ญาตให้เข้าไปดําเนินการดังกล่าวข้างต้นได้ ข้าพเจ้า
และคณะจะปฏิบตั ิตามระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ เงื่อนไข กฎกระทรวง และกฎหมายว่าด้วยการป่ าไม้
และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเชื่อฟั งคําสัง่ ของพนักงานเจ้าหน้าที่ผูม้ ีหน้าที่ควบคุม ดู แล และรับผิดชอบ
ในพื้ นที่ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุพ์ ืช โดยเคร่งครัด
จึ งเรียนมาเพือ่ โปรดพิจารณาอนุ ญาต พร้อมนี้ ได้แนบรายละเอียดข้อเสนอโครงการ
ศึกษาวิจยั ฉบับสมบู รณ์ และเอกสารที่เกี่ยวข้องมาเพือ่ ประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว
ขอแสดงความนับถือ
(ลงนาม)

ลงลายมือจริงอย่างน้ อย 1 ฉบับ
(
)
หัวหน้าโครงการวิจยั

หมายเหตุ

เอกสารทั้งหมด สําหรับการพิจารณา ประกอบด้วย
1. แบบคําขออนุ ญาตฯ พร้อมสําเนาบัตรประจํ าตัวประชาชนหรือบัตรประจํ าตัวข้าราชการ (3 ชุด)
2. ข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (7 ชุด)

สําหรับเจ้าหน้าที่
รหัสโครงการวิจยั

3. รายละเอียดประวัติผูร้ ่วมศึกษาวิจัย ตามแบบ อส/ว-2 (3 ชุด)

(รายชื่อเพิม่ เติม)

เพิม่ เติมรายชือ่ คณะวิจยั

คน ดังมีรายชื่อ ต่อไปนี้

(ชื่อ และ สถาบันทีส่ งั กัด)
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

เพิม่ เติมพนักงานเจ้าหน้าที่จากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุพ์ ืช ร่วมดําเนินงานในโครงการวิจยั
คน ดังมีรายชื่อ ต่อไปนี้ (ชื่อ และ หน่วยงานที่สงั กัด)
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

Clear Data

แบบ อส/ว – 02

ประวัติผูร้ ่วมศึกษาวิจยั

รูปถ่ายหน้าตรง
1 ” x 1.5 ”

ด้วยข้าพเจ้าชื่อ (ภาษาไทย)
(ภาษาอังกฤษ)
เชื้ อชาติ
สัญชาติ
สถานทีเ่ กิด (อําเภอ/จังหวัด)
บัตรประจํ าตัวประชาชน / บัตรประจํ าตัวข้าราชการ เลขที่
วุฒิการศึกษาสูงสุด
สาขาวิจยั ทีช่ ํานาญ
จากสถาบันการศึกษา
สถานทีท่ ํางานและทีอ่ ยู่

อายุ

ปี

ทีอ่ ยู่ปัจจุบนั
โทรศัพท์
โทรสาร
ร่วมดําเนินงานในโครงการศึกษาวิจยั เรือ่ ง

อีเมล์

(ลงนาม) ลงลายมือจริงอย่างน้ อย 1 ฉบับ
(
)
ผูร้ ่วมศึกษาวิจยั
(ลงนาม)

ลงลายมือจริงอย่างน้ อย 1 ฉบับ
(

หมายเหตุ

หัวหน้าโครงการวิจยั

)

เอกสารทั้งหมด สําหรับการพิจารณา ประกอบด้วย
1. แบบประวัติฯ พร้อมสําเนาบัตรประจํ าตัวประชาชนหรือบัตรประจํ าตัวข้าราชการ (3 ชุด)
2. กรณีเป็ นพนักงานเจ้าหน้าที่ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุพ์ ืช ให้ใช้สําเนาบัตร
ประจํ าตัวข้าราชการ พร้อมระบุตําแหน่งและหน่วยงานที่ปฏิบตั ิดว้ ย

สําหรับเจ้าหน้าที่
รหัสโครงการวิจยั

แบบ อส/ว – 03

แบบเสนอโครงการศึก ษาวิจ ัย ฉบับ สมบูร ณ์
ผู้ขออนุญาต ต้ องยืนแบบเสนอโครงการวิจยั ฉบับสมบูรณ์ ซึง ประกอบด้ วยรายละเอียดตามหัวข้ อ ดังนี (
1. ชื#อ โครงการศึก ษาวิจ ัย
* ให้ ระบุชือโครงการศึกษาวิจยั ทังภาษาไทยและภาษาอั
(
งกฤษ
ชื�อต้องตรงกันกับหนั งสือนํ าส่งเอกสาร แบบ อส/ว-01

2. ชื#อ หัวหน้ าโครงการและคณะผู้ร่ วมวิจ ัย
* ให้ ระบุชือหัวหน้ าโครงการและผู้ร่วมโครงการทุกคน รวมถึงหัวหน้ าหน่วยงานพื (นทีอนุรักษ์ ทีเข้ าไป
ทําการศึกษา พร้ อมทังระบุ
( ตําแหน่งและสถานทีทํางาน
� ที�ป่าอนุ รกั ษ์
ชื�อตรงกันกับแบบ อส/ว-01 และตรวจสอบการสะกดชื�อให้ถูกต้อง โดยระบุช�ือทุกท่านที�เข้าดําเนิ นการในพืน

3. ชื#อ หน่ วยงานที#ท าํ การศึก ษาวิจ ัย (ถ้ ามี)
* - ให้ ระบุหน่วยงานทีทําการศึกษาวิจยั
- ให้ ระบุชือหน่วยงานทีร่วมโครงการศึกษาวิจยั
4. ชื#อ สถาบัน ทางวิช าการ หน่ วยงานราชการ หรื อ สถาบัน การศึก ษา ในประเทศไทยที#รั บ รองและ
ร่ วมรับ ผิด ชอบโครงการศึก ษาวิจ ัย
* กรณีทีผ้ ขู ออนุญาตเป็ นชาวต่างประเทศ หรื อบุคคลทัว ไป หรื อองค์กรเอกชน ให้ ระบุชือสถาบันทาง
วิชาการ หน่วยงานราชการ หรื อสถาบันการศึกษาในประเทศไทย ซึง จะเป็ นผู้ควบคุมดูแล ให้ ผ้ ดู ําเนินการ
ศึกษาวิจยั ปฏิบตั ิตามระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ตามระยะเวลาทีกําหนด
5. ระยะเวลาดําเนิน การตลอดโครงการ
* ให้ ระบุระยะเวลาในการดําเนินการศึกษาวิจยั ตังแต่
( ต้นจนสิ (นสุดโครงการ และตารางเวลาทีจะ
เข้ าไปศึกษาวิจยั ในพื (นทีป่าอนุรักษ์ ในกรณีทีขออนุญาตเข้ าไปศึกษาวิจยั ในพื (นทีหลายแห่ง จะต้ องระบุ
ช่วงเวลาทีขอเข้ าพื (นทีแต่ละแห่งด้ วย ทังนี
( ( กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช สงวนสิทธิ:ทีจะ
พิจารณาระยะเวลาทีเข้ าไปศึกษาวิจยั ในพื (นทีป่าอนุรักษ์ ตามความเหมาะสม

1.ระบุให้ตรงกันในหนั งสือนํ าส่งเอกสาร แบบ อส/ว-01
2.กรณี ขอขยายเวลา ให้ ใช้ข้อเสนอโครงการฉบับที� ได้รบั อนุ ญาต โดยคงระยะเวลาขอครัง� แรกไว้ และเพิ�มเติมระยะเวลาที�ขอขยาย

6. สถานที#ด ําเนิน การ
* ให้ ระบุชือพื (นทีป่าอนุรักษ์ ทีขออนุญาตเข้ าดําเนินการศึกษาวิจยั ทังหมด
(
ซึง อยู่ภายใต้ ความ
รับผิดชอบของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สตั ว์ป่า และเขต
ห้ ามล่าสัตว์ป่า ทีประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ ว) โดยระบุบริ เวณทีเข้ าไปทําการศึกษาให้ ชดั เจน เพือ
สะดวกต่อการควบคุมของพนักงานเจ้ าหน้ าที
� ที�ป่าอนุ รกั ษ์ ให้ชัดเจน
ระบุชื�อพืน

@ 8 August 2012

7. หลัก การและเหตุผ ล
* ให้ ชี (แจงหลักการและเหตุผลในการศึกษาวิจยั โดยละเอียด
8. วัต ถุป ระสงค์ ข องโครงการวิจ ัย
* ให้ ระบุวตั ถุประสงค์ทีสําคัญเป็ นข้ อ ๆ
9. วิธ ีก ารดําเนิน การและแผนการปฏิบ ัต ิงาน
* ให้ บรรยายวิธีการและขันตอนการศึ
(
กษาวิจยั ตารางเวลาดําเนินการ ตลอดจนขอบเขตและ
สถานทีทําการศึกษาวิจยั ในการดําเนินการโครงการศึกษาวิจยั โดยละเอียด หากผู้ขออนุญาตประสงค์จะขอ
เก็บตัวอย่างทรัพยากรธรรมชาติ จะต้ องมีรายละเอียดเพิมเติมดังนี (
(1) ให้ ระบุจํานวน ชนิด ขนาด ปริ มาณ และวิธีการเก็บตัวอย่างให้ ชดั เจน
(2) ให้ ระบุเหตุผลความจําเป็ นในการจัดเก็บตัวอย่าง
(3) หากประสงค์จะนําตัวอย่างออกนอกประเทศต้ องระบุเหตุผลความจําเป็ น และสถานทีทีจะนําไป
ศึกษาวิจยั โดยละเอียด
(4) ให้ ระบุวิธีการจัดการกับส่วนหรื อซากของตัวอย่างทีเสร็ จสิ (น หรื อเหลือจากการศึกษาวิจยั หากมี
โครงการหรื อกิจกรรมย่อยภายใต้ ชือโครงการศึกษาวิจยั ทีเสนอ ต้ องแยกอธิบายวิธีการและสถานที
ตลอดจนขันตอนการดํ
(
าเนินการโดยละเอียด เสมือนหนึงเป็ นโครงการเอกเทศในแต่ละโครงการ ทังนี
( ( กรม
อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช สงวนสิทธิ:ทีจะพิจารณาจํานวนตัวอย่างทีขอเก็บตามความเหมาะสม
(5) กรณีทําการศึกษาหรื อวิจยั โดยใช้ แบบสอบถาม ให้ แนบบบสอบถาม มาเพือประกอบการพิจารณา (จํานวน 3
ชุด)
(6) กรณีทีมีการเดินสํารวจ ให้ แนบแผนทีบริ เวณทีจะเข้ าไปสํารวจ พร้ อมคําอธิบายในข้ อเสนอโครงการวิจยั
10. ผลที#ค าดว่ าจะได้ ร ับ
* ให้ ระบุประโยชน์ ทีจะคาดว่าจะได้ รับจากการดําเนินการโครงการศึกษาวิจยั นี (
11. งบประมาณดําเนิน การ
* ให้ แจ้ งรายละเอียดงบประมาณตามหมวดรายจ่ายแยกแต่ละกิจกรรม/โครงการ เป็ นรายปี จน
เสร็ จสิ (นโครงการ
12. แหล่ งทุน วิจ ัย
* ให้ ระบุแหล่งทุนวิจยั เพือใช้ ในการดําเนินการศึกษาวิจยั ในครัง( นี ( และแจ้ งสถานภาพ เพือให้ ทราบว่าได้ รับ
การอนุมัตเิ งินทุนแล้ วหรื อไม่ ประการใด
@ 8 August 2012

13. ชื#อ และลายมือ ชื#อ ของนัก วิจ ัยทุก คนที#ร่ วมโครงการท้ ายข้ อ เสนอโครงการวิจ ยั
* สําหรับกรณีทีทําการวิจยั ในเขตรักษาพันธุ์สตั ว์ป่า และมีการดักจับสัตว์ เก็บ หรื อทําอันตรายแก่
รังของสัตว์ป่า ทังนี
( ( เพือเป็ นไปตามระเบียบอส. ว่าด้ วยการอนุญาตให้ ลา่ สัตว์ป่า เก็บ หรื อทําอันตรายแก่รัง
ของสัตว์ป่าในเขตรักษาพันธุ์สตั ว์ป่า เพือการศึกษาวิจยั ทางวิชาการ พ.ศ. 2546 ข้ อ 7(6)
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า + ดักจับสัตว์/กระทบรังสัตว์
� ที�อื�นๆ (อุทยานแห่งชาติ/เขตห้ามล่าสัตว์ป่า) ไม่ตอ้ งให้หัวหน้ าพืน
� ที�อื�นๆ ลงนามแนบท้าย
หากโครงการดําเนิ นงานในพืน

@ 8 August 2012

1. หัวหน้ าโครงการชาวไทย + ผู้รว่ มโครงการชาวต่างประเทศ.....แบบ อส/ว-04 หรือ DNP/T-04
2. หัวหน้ าโครงการชาวต่างประเทศ......แบบ DNP/T-04

แบบ อส/ว-04

แบบเงื่อนไขประกอบการอนุญาตให้เข้าร่วมทําการศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการในพื้นที่ป่าอนุรักษ์
1. ผู้ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าตให้ เ ข้ า ร่ ว มทํา การศึ ก ษาหรื อ วิ จั ย ทางวิ ช าการในพื้ น ที่ ป่ า อนุ รั ก ษ์
ต้องปฏิบัติดังนี้
(1) ต้องแจ้งเป็นหนังสือให้อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชทราบ
ก่อนเข้าไปดําเนินการในพื้นที่อย่างน้อย 15 วัน และให้แจ้งพนักงานเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ทราบก่อนจึงเข้าไป
ดําเนินการได้
(2) ต้องรายงานความก้าวหน้าของการศึกษาหรือวิจัยตามแบบที่กําหนด ให้กรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จํานวน 3 ชุด พร้อมสําเนาข้อมูลดิบทุกๆ 6 เดือน พร้อมทั้งสรุปผลงานสะสม
ตั้งแต่เริ่มโครงการมาด้วย
(3) กรณีที่มีการเก็บตัวอย่างเพื่อการศึกษาหรือวิจัย จะต้องจัดส่งตัวอย่างมาเก็บรักษา
ไว้ที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช หรื อเก็บในสถานที่ที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
เห็นชอบ ทั้งนี้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ขอสงวนสิทธิการเป็นเจ้าของในตัวอย่างนั้นๆ การนําตัวอย่าง
หรือตัวอย่างหัวเชื้อ (Culture of Isolates) ไปใช้ประโยชน์จะต้องได้รับอนุญาตจากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า
และพันธุ์พืชก่อน
(4) เมื่อสิ้นสุดโครงการศึกษาหรือวิจัย ให้ส่งรายงานผลการศึกษาหรือวิจัยฉบับสมบูรณ์
และเอกสารที่ นํา ไปเผยแพร่ ใ นวารสารต่ า งๆ จํา นวนอย่ า งละ 5 ชุ ด พร้ อ มแผ่ น บั น ทึ ก ข้ อ มู ล 1 ชุ ด
ให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชด้วย ทั้งนี้ ให้ถือว่าผลงานดังกล่าวเป็นสิทธิร่วมกันของผู้ได้รับอนุญาต
ให้เข้าร่วมศึกษาหรือวิจัยและกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
(5) ต้ อ งปฏิ บั ติ ต ามวั ต ถุ ป ระสงค์ แผนงาน วิ ธี ก าร และเงื่ อ นไขที่ ร ะบุ ไ ว้ ใ น
ข้อตกลงของโครงการศึกษาหรือวิจัยที่กําหนดไว้เท่านั้น
(6) ต้ อ งปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายเกี่ ย วกั บ การป่ า ไม้ และกฎหมายอื่น ที่เ กี่ย วข้อ ง
อย่างเคร่งครัด ตลอดจนต้องปฏิบัติตามระเบียบ ข้อกําหนด ประกาศ คําสั่ง วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดไว้ใน
หนังสืออนุญาต และต้องปฏิบัติตามคําสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ ซึ่งสั่งการตามอํานาจหน้าที่โดยชอบด้วยกฎหมาย
อย่างเคร่งครัด
(7) ต้ อ งนํา ผลการศึ ก ษาหรื อ วิ จั ย มานํา เสนอในการประชุ ม /สั ม มนา/ฝึ ก อบรม
ที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จัดขึ้น อย่างน้อย 1 ครั้ง เพื่อถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีจาก
การดําเนินงานศึกษาหรือวิจัยให้เจ้าหน้าที่และสาธารณชนนําไปใช้ประโยชน์ในการคุ้มครองรักษาทรัพยากร
ต่อไป
(8) กรณีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คําสั่ง หรือ
ส่อพฤติกรรมที่อาจจะเป็นภัยต่อสังคมหรือความมั่นคงของประเทศ หรือทําให้เกิดความเสียหาย หรือเป็นอันตราย
ต่อสภาพแวดล้อม ต่อชนิดพันธุ์และต่อพันธุกรรมแห่งพืช สัตว์ จุลินทรีย์ หรือทรัพยากรธรรมชาติอื่น ๆ
อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช อาจระงับการอนุญาต และดําเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(9) ในกรณี มี ค วามจํา เป็ น ต้ อ งขยายเวลาทํา การศึ ก ษาหรื อ วิ จั ย ให้ ยื่ น หนั ง สื อ
ขอต่ออายุโครงการต่ออธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ก่อนสิ้นสุดโครงการ ไม่น้อยกว่า 30 วัน
พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลความจําเป็น และให้แนบรายงานความก้าวหน้าของผลการศึกษาหรือวิจัยที่ทํามาแล้วเป็น
ภาษาไทย จํานวน 5 ชุด มาพร้อมหนังสือขอต่ออายุโครงการด้วย
(10) ในกรณี . ..
@ 10 ตุลาคม 2556

-2(10) ในกรณี ผู ้ ไ ด้ ร ั บ อนุ ญ าตให้ ร ่ ว มศึ ก ษาหรื อ วิ จ ั ย ไม่ ป ฏิ บ ั ติ ต ามเงื ่ อ นไขนี้
สถาบันทางวิชาการหรือหน่วยงานราชการในประเทศไทยที่รับรองและร่วมรับผิดชอบโครงการ ต้องรับผิดชอบ
ให้มีการปฏิบัติตามเงื่อนไขนี้
2. กรณีที่ผู้ได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมทําการศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการในพื้นที่ป่าอนุรักษ์
ประสงค์จะนําผลการศึกษาหรือวิจัยไปจดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญา (ลิขสิทธิ์ (Copy
Right) หรือทะเบียนสิทธิบัตร (Patent) หรือเครื่องหมายการค้า (Trade Mark) หรือทะเบียนตามกฎหมายอื่น)
เพื่อผลิตเป็นอุตสาหกรรมหรือทางการค้า หรือพิมพ์ผลงานเพื่อจําหน่าย ต้องได้รับอนุญาตจากกรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ป่า และพันธุ์พืชก่อนจึงจะดําเนินการได้ และให้ถือว่า ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า และสิทธิ
ตามกฎหมายอื่นนั้น เป็นสมบัติร่วมกันกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และต้องทําความตกลง
การแบ่งปันผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นในภายหน้าให้กับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นกรณี ๆ ไป
ข้าพเจ้าได้อ่า นและเข้าใจข้อความในเงื่อนไขนี้โ ดยละเอีย ดตลอดแล้ว จึงได้ล งลายมือ
ชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ)

.
(

ตําแหน่ง

ผู้อนุญาต

)

อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ลงลายมือจริง

(ลงชื่อ)

.

(
ตําแหน่ง

ผู้ได้รับอนุญาตให้เข้าร่วม
)

ศึกษาหรือวิจัย

หัวหน้าโครงการ
ลงลายมือจริงของหัวหน้ าหน่ วยงาน

(ลงชื่อ)
(

.

สถาบัน/หน่วยงาน

)

ที่ให้การรับรองโครงการ

ตําแหน่ง*

หมายเหตุ: * หัวหน้ าหน่วยราชการไทยหรื อสถาบันทางวิชาการของรัฐ (กรณีสถาบันการศึกษา อย่างน้ อยในระดับคณบดีขึ (นไป)

@ 10 ตุลาคม 2556

คําขออนุญาตเข้ าไปล่ าสั ตว์ ป่า เก็บหรื อทําอันตรายแก่ รังของสั ตว์ ป่า
ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ ป่า เพื#อการศึกษาหรื อวิจัย ทางวิชาการ
___________________
เขียนที
วันที
ด้วยข้าพเจ้า
รหัสไปรษณี ย ์
พร้อมด้วยคณะรวม

ชื�อ-นามสกุล หัวหน้ าหน่ วยงาน

เลขหมายโทรศัพท์
คน ประกอบด้วย

ทีอยู่
เลขหมายโทรสาร

ชื�อหัวหน้ าโครงการ และผู้รว่ มโครงการทุกคน

ชื�อหัวหน้ าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
� ที�อื�นด้วย (อุทยานแห่งชาติ/เขตห้ามล่าสัตว์ป่า) ไม่ตอ้ งระบุช�ือหัวหน้ าพืน
� ที�อื�นๆ
หากโครงการดําเนิ นงานในพืน

มีความประสงค์ขออนุญาต
ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
โดยวิธี
ตั*งแต่วนั ที ระบุตรงกันกับข้อเสนอโครงการ

ถึงวันที

อนึ ง หากข้า พเจ้า ได้รั บ อนุ ญ าตให้ ดาํ เนิ นการดัง กล่ า วข้า งต้นแล้ว จะปฏิ บ ตั ิ ตามระเบี ย บ
กฎกระทรวง พระราชบัญญัติสงวนและคุม้ ครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535 และคําสังการของพนักงานเจ้าหน้าทีประจํา
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโดยเคร่ งครัด
จึงเรี ยนมาเพือโปรดพิจารณาอนุ ญาต พร้อมนี* ได้แนบรายละเอียดของโครงการ 15 ชุ ด มาเพือ
ประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

ลายมือชือ* หัวหน้ าหน่ วยงาน
(

*หัวหน้าหน่วยราชการไทยหรื อสถาบันทางวิชาการของรัฐ (กรณี สถาบันการศึกษา อย่างน้อยในระดับคณบดีข* ึนไป)

ผูย้ นื คําขอ
)

ตัวอย่าง (1)
(หนังสือรับรองและร่วมรับผิดชอบโครงการ)
กรณีหน่วยงานของหัวหน้าโครงการไม่ใช่
หน่วยงานของรัฐหรือไม่ได้ตั้งอยู่ในประเทศไทย

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ สํานักอุทยานแห่งชาติ ส่วน............................... โทร. 0 2561 0777 ต่อ .............
ที่ ทส ............./.......
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2556
เรือ่ ง ขอให้การรับรองและร่วมรับผิดชอบโครงการศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการในพื้นทีป่ ่าอนุรักษ์
เรียน อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ตามที่......................(หน่วยงาน/องค์กร)......................มีความประสงค์จะเข้าดําเนินการศึกษา
หรือวิจัยทางวิชาการในพื้นทีป่ ่าอนุรักษ์ เรื่อง “....................................................................................................
.....................................................” ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ โดยมี นาย/นางสาวดร./...................................
เป็นหัวหน้าโครงการ ภายใต้ความร่วมมือกับสํานักอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช นั้น
ในการนี้ สํานักอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จึงขอให้การรับรอง
หน่วยงานและร่วมรับผิดชอบการศึกษาหรือวิจัยตามโครงการดังกล่าว โดยมี นาย/นางสาว/ดร./.......................
ตําแหน่ง..................................................สังกัดส่วน............................................................สํานักอุทยานแห่งชาติ
เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ และให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช อย่างเคร่งครัด
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
------------------------------------(...............................................)
ผู้อํานวยการสํานักอุทยานแห่งชาติ

ตัวอย่าง (2)
(หนังสือรับรองและร่วมรับผิดชอบโครงการ)
กรณีหน่วยงานของหัวหน้าโครงการไม่ใช่
หน่วยงานของรัฐหรือไม่ได้ตั้งอยู่ในประเทศไทย

ที่ ศธ ......................./....................

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
1 พฤศจิกายน 2555

เรื่อง ขอให้การรับรองและร่วมรับผิดชอบโครงการศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการในพื้นที่ปา่ อนุรักษ์
เรียน อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ตามที่........................(หน่วยงาน/องค์กร)....................มีความประสงค์จะเข้าดําเนินการศึกษา
หรือวิจัยทางวิชาการในพื้นทีป่ ่าอนุรักษ์ เรื่อง “....................................................................................................
.................................................” ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ โดยมี นาย/นางสาว/ดร./.....................................
เป็นหัวหน้าโครงการ ภายใต้ความร่วมมือกับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นั้น
ในการนี้ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงขอให้การรับรองหน่วยงานและร่วม
รับผิดชอบการศึกษาหรือวิจัยตามโครงการดังกล่าว โดยมอบหมาย ผศ.ดร.....................................................
คณะวิทยาศาสตร์ เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ และให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ
พันธุ์พืช อย่างเคร่งครัด
ขอแสดงความนับถือ
.............................................
(...........................................)
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติราชการแทน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์
โทรศัพท์ ...............................
โทรสาร ...............................

