
การเข้าถึงและการแบ่งปันผลประโยชน์ตอบแทน

จากการใช้ทรัพยากรชีวภาพในพืน้ทีป่่าอนุรักษ์

-------------------

โดย

นายธิติ กนกทวฐีากร

ทีป่รึกษากฎหมาย

กรมอุทยานแห่งชาต ิสัตว์ป่า และพนัธ์ุพืช

วนัที ่๑ กนัยายน ๒๕๖๓  ณ มหาวทิยาลยัมหิดล ศาลายา



กรมอทุยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพนัธ์ุพืช

วสัิยทศัน์

“ เพิ่มพื้นท่ีป่าอนุรักษใ์หไ้ดร้้อยละ ๒๕ ของพื้นท่ีประเทศ

ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๙”

พนัธกจิ

๑.  อนุรักษ ์คุม้ครอง ฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไมแ้ละสัตวป่์า

๒. วจิยั พฒันา และใหบ้ริการดา้นวชิาการ

๓. ส่งเสริมการใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอยา่งสมดุล        

และย ัง่ยนื

๔. บริหารจดัการทรัพยากรป่าไมแ้ละสัตวป่์าโดยการมีส่วนร่วม



พืน้ทีรั่บผดิชอบ

ประเภทป่าอนุรักษ์ จํานวน (แห่ง) พืน้ที ่(ไร่)

๑. อุทยานแห่งชาติ ๑๓๑  แห่ง ๓๙,๔๗๐,๗๓๙ ไร่ 

๒. เขตรักษาพนัธ์ุสตัวป่์า ๕๙ แห่ง ๒๓,๑๔๒,๖๖๗ ไร่

๓. เขตหา้มล่าสตัวป่์า ๖๘  แห่ง ๓,๕๖๕,๒๐๐  ไร่

๔. วนอุทยาน ๑๑๙  แห่ง ๙๐๙,๘๘๗  ไร่

๕. สวนพฤกษศาสตร์ ๑๘  แห่ง ๒๙,๘๐๖  ไร่

๖. สวนรุกขชาติ ๕๖  แห่ง ๒๖,๘๘๘  ไร่

(รวม ๖๗,๑๔๕,๑๘๗ ไร่)



หน้าทีแ่ละอาํนาจของสํานักวจัิยการอนุรักษ์ป่าไม้และพนัธ์ุพืช

(ก) ศึกษา คน้ควา้ ทดลอง และวจิยัเพื่ออนุรักษ ์รักษา และ

ขยายพนัธ์ุพืช และการปรับปรุงบาํรุงพนัธ์ุไมป่้า

(ข) ศึกษา คน้ควา้ ทดลอง และวจิยัทางกีฏวทิยาและพฤกษศาสตร์

ป่าไม ้รวมทั้ง ระบบนิเวศวทิยาส่ิงแวดลอ้มป่าไม ้และความหลากหลาย

ทางชีวภาพ

(ค) ถ่ายทอดเทคโนโลย ีและเผยแพร่ความรู้ ความกา้วหนา้ 

ผลงานวจิยัและผลการพฒันาไปยงัหน่วยปฏิบติั หน่วยงานของรัฐ 

หน่วยงานเอกชน องคก์รเอกชน และประชาชนทัว่ไป

(ง) ปฏิบติังานอ่ืนท่ีไดรั้บมอบหมาย



กฎหมายหลกั

๑.   พ.ร.บ. อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒

๑.๑ มีผลใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เป็นตน้ไป

๑.๒ หลกัการและเหตุผล : เพื่อปรับปรุงมาตรการในการสงวน อนุรักษ์

คุม้ครอง และบาํรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ เช่น พนัธ์ุไม ้สัตวป่์า 

ตลอดจนทิวทศัน์ ป่า และภูเขา ใหค้งอยูใ่นสภาพธรรมชาติเดิม

เพื่อประโยชน์ในการเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ทางธรรมชาติ หรือ

นนัทนาการของประชาชน และเพื่อใหก้ารใชป้ระโยชน์จาก

ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพในอุทยาน

แห่งชาติเป็นไปอยา่งสมดุลและย ัง่ยนื และสอดคลอ้งกบัความตกลง

ระหวา่งประเทศ



๑.๓ การกาํหนดพืน้ทีป่่าอนุรักษ์

“ อุทยานแห่งชาติ ” หมายความวา่ พื้นท่ีท่ีมีความโดดเด่นสวยงาม

ทางธรรมชาติเป็นพิเศษ หรือมีความหลากหลายทางชีวภาพ ระบบนิเวศ 

ทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดลอ้ม และสัตวป่์า หรือพืชป่าประจาํถ่ิน        

ท่ีหายากหรือใกลสู้ญพนัธ์ุ หรือโดดเด่นดา้นธรณีวทิยา หรือมรดกทาง

วฒันธรรมท่ีสมควรสงวนหรืออนุรักษไ์วเ้พื่อประโยชน์ของคนในชาติ

หรือเพื่อเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ทางธรรมชาติ หรือนนัทนาการของ

ประชาชนอยา่งย ัง่ยนื

“ วนอุทยาน ” หมายความวา่ พื้นท่ีท่ีมีสภาพธรรมชาติสวยงาม

เหมาะแก่การสงวนรักษาไวใ้หเ้ป็นแหล่งคุม้ครองทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอ้ม หรือเพื่อเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ทางธรรมชาติ หรือ

นนัทนาการของประชาชนโดยส่วนรวม



(ต่อ)

“ สวนพฤกษศาสตร์ ” หมายความวา่ พื้นท่ีท่ีมีการรวบรวมพรรณไม ้

โดยมีการจดัแยกพรรณไมอ้อกเป็นหมวดหมู่ตามหลกัพฤกษศาสตร์ หรือ

ตามหลกัอนุกรมวธิานพืช เพื่อใหเ้ป็นแหล่งอนุรักษค์วามหลากหลายทาง

ชีวภาพ เป็นสถานท่ีศึกษาคน้ควา้วจิยัทางวชิาการ และใชเ้ป็นสถานท่ี

พกัผอ่นหยอ่นใจของประชาชน 

“ สวนรุกขชาติ ” หมายความวา่ พื้นท่ีท่ีมีการรวบรวมและอนุรักษ์

พรรณไมมี้ค่า หายาก หรือใกลสู้ญพนัธ์ุซ่ึงมีอยูใ่นทอ้งถ่ิน เพื่อใหไ้ดรั้บ

ความรู้เก่ียวกบัพนัธ์ุไม ้และการพกัผอ่นหยอ่นใจของประชาชน



๑.๔ บทบัญญตัิทีห้่ามกระทาํการใด ๆ ในอุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน  

สวนพฤกษศาสตร์ หรือสวนรุกขชาติ

(๑) ยดึถือหรือครอบครองท่ีดิน ก่อสร้าง แผว้ถาง เผาป่า หรือกระทาํ

ดว้ยประการใด ๆ ใหเ้ส่ือมสภาพหรือเปล่ียนแปลงสภาพพื้นท่ีไปจากเดิม 

(๒) เก็บหา นาํออกไป กระทาํดว้ยประการใด ๆ ใหเ้ป็นอนัตรายหรือ 

ทาํใหเ้ส่ือมสภาพซ่ึงไม ้ดิน หิน กรวด ทราย แร่ ปิโตรเลียม หรือทรัพยากร 

ธรรมชาติอ่ืน หรือกระทาํการอ่ืนใดอนัส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ      

ความหลากหลายทางชีวภาพ และทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม

(๓) ล่อหรือนาํสัตวป่์าออกไป หรือกระทาํใหเ้ป็นอนัตรายแก่สัตวป่์า

ดว้ยประการใด ๆ 



(ต่อ)

(๔) เปล่ียนแปลงทางนํ้าหรือทาํใหน้ํ้าในลาํนํ้า ลาํหว้ย หนอง บึง ทะเล 

ท่วมทน้ เหือดแหง้ เน่าเสีย หรือเป็นพิษ

(๕) ปิดกั้นหรือทาํใหกี้ดขวางแก่ทางนํ้าหรือทางบก

(๖) เขา้ไปดาํเนินกิจการใด ๆ เพื่อหาผลประโยชน์

(๗) นาํเคร่ืองมือสาํหรับล่าสัตวห์รือจบัสตัว ์หรืออาวธุใด ๆ เขา้ไป

(๘) ยงิปืน ทาํใหเ้กิดระเบิด หรือจุดดอกไมเ้พลิง

(๙) ทิ้งส่ิงท่ีเป็นเช้ือเพลิงซ่ึงอาจทาํใหเ้กิดเพลิงไหม้

(๑๐) กระทาํใหห้ลกัเขตหรือเคร่ืองหมายแสดงแนวเขต เคล่ือนท่ี

ลบเลือน เสียหาย สูญหาย หรือไร้ประโยชน์



๑.๕ การเข้าถึงทรัพยากรชีวภาพในเขตอุทยานแห่งชาติ

๑. การเขา้ไปเก็บหา นาํออกไป กระทาํดว้ยประการใด ๆ              

ใหเ้ป็นอนัตราย หรือทาํใหเ้ส่ือมสภาพแก่ไม ้เพื่อการสาํรวจ การศึกษา          

การวจิยั หรือการทดลองทางวชิาการ ใหก้ระทาํไดโ้ดยไดรั้บใบอนุญาต  

จากพนกังานเจา้หนา้ท่ี (มาตรา ๒๒)

๒. การเขา้ไปเก็บหา นาํออกไป กระทาํดว้ยประการใด ๆ             

ใหเ้ป็นอนัตราย หรือทาํใหเ้ส่ือมสภาพแก่ทรัพยากรธรรมชาติอ่ืน       

เพือ่การสาํรวจ การศึกษา การวจิยั หรือการทดลองทางวชิาการ

ใหก้ระทาํไดโ้ดยไดรั้บใบอนุญาตจากพนกังานเจา้หนา้ท่ี (มาตรา ๒๒)

๓. การนาํสัตวป่์าออกไป หรือกระทาํใหเ้ป็นอนัตรายแก่สัตวป่์า

ดว้ยประการใด ๆ เพื่อการสาํรวจ การศึกษา การวจิยั หรือการทดลอง 

ทางวชิาการ ยกเวน้ใหก้ระทาํไดโ้ดยพนกังานเจา้หนา้ท่ี (มาตรา ๒๓)



(ต่อ)

๔. การเก็บ จดัหา หรือรวบรวมพนัธ์ุไม ้พนัธ์ุสัตว ์รวมถึง             

ความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อการศึกษาหรือวจิยัอนัเป็นประโยชน์     

ต่อการอนุรักษค์วามหลากหลายทางชีวภาพ ใหก้ระทาํไดโ้ดยไดรั้บ

อนุญาตจากพนกังานเจา้หนา้ท่ี (มาตรา ๓๔)



๑.๖ การเข้าถึงทรัพยากรชีวภาพในวนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร์ 

หรือสวนรุกขชาติ

๑. การเขา้ไปเก็บหา นาํออกไป กระทาํดว้ยประการใด ๆ                     

ใหเ้ป็นอนัตราย หรือทาํใหเ้ส่ือมสภาพแก่ไม ้พนกังานเจา้หนา้ท่ี                   

จะอนุญาตใหก้ระทาํก็ได ้(มาตรา ๒๗)

๒. การเขา้ไปเก็บหา นาํออกไป กระทาํดว้ยประการใด ๆ                     

ใหเ้ป็นอนัตราย หรือทาํใหเ้ส่ือมสภาพแก่ทรัพยากรธรรมชาติอ่ืน      

พนกังานเจา้หนา้ท่ีจะอนุญาตใหก้ระทาํก็ได ้(มาตรา ๒๗)

๓. การนาํสัตวป่์าออกไป หรือกระทาํใหเ้ป็นอนัตรายแก่สัตวป่์า       

ดว้ยประการใด ๆ พนกังานเจา้หนา้ท่ีจะอนุญาตใหก้ระทาํก็ได้

(มาตรา ๒๗)



(ต่อ)

๔. การเก็บ จดัหา หรือรวบรวมพนัธ์ุไม ้พนัธ์ุสัตว ์รวมถึง        

ความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อการศึกษาหรือวจิยัอนัเป็นประโยชน์      

ต่อการอนุรักษค์วามหลากหลายทางชีวภาพ ใหก้ระทาํไดโ้ดยไดรั้บ

อนุญาตจากพนกังานเจา้หนา้ท่ี (มาตรา ๓๔)



๑.๗ ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตดําเนินกจิกรรมใด ๆ ในเขตอุทยานแห่งชาติ   

วนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร์ หรือสวนรุกขชาติ

(๑) รัฐมนตรีมีอาํนาจออกกฎกระทรวงกาํหนดค่าธรรมเนียมไม่เกิน

อตัราทา้ยพระราชบญัญติั ลดหรือยกเวน้ค่าธรรมเนียม (มาตรา ๕)

(๒) อตัราค่าธรรมเนียมทา้ยพระราชบญัญติั 

- ใบอนุญาตเพื่อการสาํรวจ การศึกษา การวจิยั หรือการทดลอง

ทางวชิาการ ฉบบัละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท (บัญชีท้ายพระราชบญัญติั (๓))

(๓) ขณะน้ีอยูร่ะหวา่งการจดัทาํร่างกฎกระทรวงกาํหนดค่าธรรมเนียม



๑.๘ การแบ่งปันผลประโยชน์จากผลการศึกษาหรือวจัิย

- ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ยความหลากหลายทางชีวภาพ    

(มาตรา ๓๔ วรรคสอง)

- (ร่าง) พ.ร.บ. ความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. .... อยูใ่นขั้นตอน

การตรากฎหมาย โดยผา่นความเห็นชอบจากคณะกรรมการอนุรักษแ์ละใช้

ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ (กอช.) เม่ือ ๒๔ ต.ค. ๖๒    

- ขณะน้ีใหถื้อปฏิบติัตามระเบียบคณะกรรมการอนุรักษแ์ละ        

ใชป้ระโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ วา่ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละ

วธีิการในการเขา้ถึงทรัพยากรชีวภาพและการไดรั้บผลประโยชน์ตอบแทน

จากทรัพยากรชีวภาพ พ.ศ. ๒๕๕๔ ไปพลางก่อน



๒.   พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๖๒

๒.๑ มีผลใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เป็นตน้ไป

๒.๒ หลกัการและเหตุผล : เพือ่ปรับปรุงมาตรการในการสงวน อนุรักษ์

คุม้ครอง ดูแลรักษาสัตวป่์าและแหล่งท่ีอยูอ่าศยัของสตัวป่์า รวมทั้ง

มาตรการในการควบคุมการครอบครอง การคา้ การนาํเขา้ ส่งออก หรือ

นาํผา่นซ่ึงสัตวป่์า ซากสัตวป่์า และผลิตภณัฑจ์ากซากสตัวป่์า ตลอดจน

การเขา้ถึงและใชป้ระโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ ใหส้อดคลอ้ง 

กบัความตกลงระหวา่งประเทศ



“ เขตรักษาพนัธ์ุสัตว์ป่า ” หมายความวา่ พื้นท่ีท่ีมีสภาพธรรมชาติ

สมควรอนุรักษไ์วใ้หเ้ป็นแหล่งท่ีอยูอ่าศยัของสัตวป่์าอยา่งปลอดภยั 

ตลอดจนคุม้ครองทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม หรือระบบนิเวศ  

ใหค้งเดิม เพื่อประโยชน์ในการอนุรักษแ์ละคุม้ครองสัตวป่์า และความ

หลากหลายทางชีวภาพ (มาตรา ๔๗) 

“ เขตห้ามล่าสัตว์ป่า ” หมายความวา่ พื้นท่ีท่ีสมควรอนุรักษไ์ว ้      

ใหเ้ป็นแหล่งท่ีอยูอ่าศยัหรือแหล่งหากินของสัตวป่์า (มาตรา ๖๒)

๒.๓ การกาํหนดพืน้ทีป่่าอนุรักษ์



๒.๔ บทบัญญตัิทีห้่ามกระทาํการใด ๆ ในเขตรักษาพนัธ์ุสัตว์ป่า

- มาตรา ๕๓ หา้มมิใหผู้ใ้ดเขา้ไป เวน้แต่ไดรั้บอนุญาตจากพนกังาน 

เจา้หนา้ท่ี

- มาตรา ๕๔ หา้มมิใหผู้ใ้ดล่าสัตวป่์า เก็บหรือทาํอนัตรายแก่รังของ

สัตวป่์า หรือล่อหรือนาํสัตวป่์าออกไป เวน้แต่จะกระทาํเพือ่การสาํรวจ 

การศึกษา การวจิยั หรือการทดลองทางวชิาการ และไดรั้บอนุญาตเป็น

หนงัสือจากอธิบดี



(ต่อ)

- มาตรา ๕๕ หา้มมิใหผู้ใ้ดกระทาํการ ดงัต่อไปน้ี  

(๑) กระทาํใหเ้คร่ืองหมายแสดงแนวเขต หรือเคร่ืองหมายอ่ืน เสียหาย   

สูญหาย หรือไร้ประโยชน์   

(๒) ยดึถือหรือครอบครองท่ีดิน ก่อสร้าง เผาป่า หรือทาํดว้ยประการใด 

ใหเ้ส่ือมสภาพ หรือเปล่ียนแปลงสภาพธรรมชาติเดิม 

(๓) เปล่ียนแปลงทางนํ้า หรือทาํใหน้ํ้าในลาํนํ้า ท่วมทน้ เหือดแหง้        

เน่าเสีย หรือเป็นพิษ

(๔) ปิดกั้นหรือทาํใหกี้ดขวางแก่ทางนํ้าหรือทางบก

(๕) เก็บหา นาํออกไป หรือทาํดว้ยประการใด ๆ ใหเ้ป็นอนัตรายแก่ไม ้

หรือทรัพยากรธรรมชาติอ่ืน

(๖) ปลูกตน้ไมห้รือพฤกษชาติอ่ืน หรือนาํหรือปล่อยสัตวทุ์กชนิดเขา้ไป



๒.๕ บทบัญญตัิทีห้่ามกระทาํการใด ๆ ในเขตห้ามล่าสัตว์ป่า

- มาตรา ๖๗ หา้มมิใหผู้ใ้ดกระทาํการ ดงัต่อไปน้ี

(๑) ล่าสัตวป่์าชนิดหรือประเภทท่ีรัฐมนตรีประกาศกาํหนด หรือเก็บ

หรือทาํอนัตรายแก่รังของสัตวป่์านั้น

(๒) ตดั โค่น แผว้ถาง เผา ทาํลายตน้ไมห้รือพฤกษชาติอ่ืน หรือ

ทรัพยากรธรรมชาติใด ๆ หรือเล้ียงสัตว ์หรือปล่อยสัตวห์รือสตัวป่์า       

หรือเปล่ียนแปลงทางนํ้า หรือทาํใหน้ํ้าในลาํนํ้าเหือดแหง้ หรือเป็นพิษ



๒.๖ การเข้าถึงทรัพยากรชีวภาพในเขตรักษาพนัธ์ุสัตว์ป่า 

๑. ล่าสัตวป่์า เก็บหรือทาํอนัตรายแก่รังของสัตวป่์า หรือล่อ หรือนาํ        

สัตวป่์าออกไป เพื่อการสาํรวจ การศึกษา การวจิยั หรือการทดลองทาง-

วชิาการ ใหก้ระทาํไดโ้ดยไดรั้บหนงัสืออนุญาตจากอธิบดี (มาตรา ๕๔)

๒. การเขา้ไปเก็บหา นาํออกไป กระทาํดว้ยประการใด ๆ ใหเ้ป็น  

อนัตราย หรือทาํใหเ้ส่ือมสภาพแก่ไม ้เพื่อการสาํรวจ การศึกษา การวจิยั 

หรือการทดลองทางวชิาการ พนกังานเจา้หนา้ท่ีอาจอนุญาตใหก้ระทาํได ้ 

ในบริเวณท่ีกาํหนด (มาตรา ๕๕ วรรคสอง)

๓. การเขา้ไปเก็บหา นาํออกไป กระทาํดว้ยประการใด ๆ ใหเ้ป็น

อนัตราย หรือทาํใหเ้ส่ือมสภาพแก่ทรัพยากรธรรมชาติอ่ืน เพื่อการสาํรวจ 

การศึกษา การวจิยั หรือการทดลองทางวชิาการ พนกังานเจา้หนา้ท่ีอาจ

อนุญาตใหก้ระทาํไดใ้นบริเวณท่ีกาํหนด (มาตรา ๕๕ วรรคสอง)



(ต่อ)

๔. การเก็บ จดัหา หรือรวบรวมพนัธ์ุไม ้พนัธ์ุสัตวป่์า รวมถึง       

ความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อการศึกษาหรือวจิยั ใหก้ระทาํได ้         

โดยไดรั้บอนุญาตจากพนกังานเจา้หนา้ท่ี (มาตรา ๗๑)



๒.๗ การเข้าถึงทรัพยากรชีวภาพในเขตห้ามล่าสัตว์ป่า

๑. ล่าสัตวป่์าชนิดหรือประเภทท่ีรัฐมนตรีประกาศกาํหนด หรือเก็บ

หรือทาํอนัตรายแก่รังของสัตวป่์านั้น เพื่อการสาํรวจ การศึกษา การวจิยั   

หรือการทดลองทางวชิาการ ใหก้ระทาํไดโ้ดยไดรั้บหนงัสืออนุญาตจาก

อธิบดี (มาตรา ๖๗)

๒. การตดั โค่น เผา หรือทาํลายตน้ไมห้รือพฤกษชาติอ่ืน ใหก้ระทาํ   

ไดโ้ดยไดรั้บหนงัสืออนุญาตจากอธิบดี (มาตรา ๖๗)

๓. การขดุ หรือเก็บทรัพยากรธรรมชาติใด ๆ ใหก้ระทาํไดโ้ดยไดรั้บ

หนงัสืออนุญาตจากอธิบดี (มาตรา ๖๗)

๔. การเก็บ จดัหา หรือรวบรวมพนัธ์ุไม ้พนัธ์ุสัตวป่์า รวมถึงความ

หลากหลายทางชีวภาพ เพื่อการศึกษาหรือวจิยั ใหก้ระทาํไดโ้ดยไดรั้บ

อนุญาตจากพนกังานเจา้หนา้ท่ี (มาตรา ๗๑)



๒.๘ ค่าธรรมเนียมหนังสืออนุญาตดําเนินกจิกรรมใดๆ ในเขตรักษาพนัธ์ุ

สัตว์ป่า หรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่า

(๑) รัฐมนตรีมีอาํนาจออกกฎกระทรวงกาํหนดค่าธรรมเนียมไม่เกิน

อตัราทา้ยพระราชบญัญติั ลดหรือยกเวน้ค่าธรรมเนียม (มาตรา ๕)

(๒) อตัราค่าธรรมเนียมทา้ยพระราชบญัญติั 

- หนงัสืออนุญาตดาํเนินกิจกรรมใด ๆ ในเขตรักษาพนัธ์ุสัตวป่์า 

หรือในเขตหา้มล่าสัตวป่์า ฉบบัละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท (บัญชีท้ายพระราช -

บัญญติั (๑๓))

(๓) ขณะน้ีอยูร่ะหวา่งการจดัทาํร่างกฎกระทรวงกาํหนดค่าธรรมเนียม



๒.๙ การแบ่งปันผลประโยชน์จากผลการศึกษาหรือวจัิย

- ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ยความหลากหลายทางชีวภาพ   

(มาตรา ๗๑ วรรคสอง)

- (ร่าง) พ.ร.บ. ความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. .... อยูใ่นขั้นตอน

การตรากฎหมาย โดยผา่นความเห็นชอบจากคณะกรรมการอนุรักษแ์ละใช้

ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ (กอช.) เม่ือ ๒๔ ต.ค. ๖๒

- ขณะน้ีใหถื้อปฏิบติัตามระเบียบคณะกรรมการอนุรักษแ์ละ        

ใชป้ระโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ วา่ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละ

วธีิการในการเขา้ถึงทรัพยากรชีวภาพและการไดรั้บผลประโยชน์ตอบแทน

จากทรัพยากรชีวภาพ พ.ศ. ๒๕๕๔ ไปพลางก่อน

xxxxxxxxx



การดาํเนินงานการขออนุญาตทาํวจิัย

ในพืน้ทีดู่แลรับผิดชอบ

ของกรมอุทยานแหง่ชาต ิสัตวป่์า และพนัธุพ์ชื

วันอังคารท่ี 1 กันยายน 2563 เวลา 15:15 – 16:15 น.

ห้อง 322 อาคารศูนยก์ารเรียนรู้มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

นางสาวจริพรรณ โสภี

สว่นความหลากหลายทางชีวภาพ

สาํนกัวิจยัการอนรุกัษป่์าไมแ้ละพนัธุพ์ืช

กรมอทุยานแห่งชาติ สตัวป่์า และพนัธุพ์ืช



การดาํเนินงานการขออนุญาตทาํวจิัย

ในพืน้ทีดู่แลรับผิดชอบ

ของกรมอุทยานแห่งชาต ิสัตวป่์า และพันธุพ์ชื

ขอบเขตการบรรยาย

1. กฎหมายทีเ่ก่ียวกับพืน้ทีป่่าอนุรักษ์

2. หลักเกณฑก์ารขออนุญาตเข้าร่วมทาํการศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการในพืน้ทีป่่าอนุรักษ์

3. การขออนุญาตเข้าร่วมศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการในพืน้ทีป่่าอนุรักษ์



กรมอุทยานแห่งชาต ิสัตวป่์า และพันธุพ์ชื

 ภาระกิจหลกัในการสงวน คุม้ครอง และดแูลรกัษาพืน้ที่ป่าอนรุกัษ์

 มีอาํนาจในการบงัคบัใชก้ฎหมายหลกั

 พ.ร.บ. อทุยานแหง่ชาติ พ.ศ. 2504  พ.ศ. 2562 (ตัง้แต ่25 พ.ย. 2562)

 พ.ร.บ. สงวนและคุม้ครองสตัวป่์า พ.ศ. 2535  พ.ศ. 2562 (ตัง้แต ่25 พ.ย. 2562)

ขอบเขตทรัพยากรธรรมชาตเิพือ่การศึกษาวิจยั

เชิงพืน้ที่
อุทยานแหง่ชาติ วนอุทยาน

เขตรักษาพันธุสั์ตวป่์า   สวนรุกขชาติ

เขตหา้มล่าสัตวป่์า สวนพฤกษศาสตร์

พืน้ทีเ่ตรียมการประกาศฯ
หน่วยงานรับผดิชอบ: กรมอทุยานแห่งชาติฯ

สาํนักวจัิยการอนุรักษป่์าไม้และพันธุพ์ชื

สาํนักอุทยานแห่งชาติ                   สาํนักอนุรักษสั์ตวป่์า

เชิงชนิดพันธุ์
• สัตวป่์าสงวน 

(ตามบญัชีแนบทา้ย พ.ร.บ. สงวนและคุม้ครองฯ พ.ศ. 2562)

• สัตวป่์าคุ้มครอง 
(ตามกฎกระทรวงฯ ท่ีออกตามความใน พ.ร.บ. สงวนและคุม้ครองฯ พ.ศ. 2562)

หน่วยงานรับผดิชอบ: กรมอทุยานแห่งชาติฯ

สาํนักอนุรักษสั์ตวป่์า



• กฎหมายหลัก (มีบทบัญญัติให้บุคคลเข้าไปศึกษาวิจัยในพืน้ท่ีป่าอนุรักษไ์ด้)

 พ.ร.บ. อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562

 พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตวป่์า พ.ศ. 2562

• ระเบียบทีอ่อกตามความในกฎหมายหลัก (ใช้ระเบียบเดิมจนกว่าระเบียบใหม่แล้วเสร็จ)

 ระเบียบ กปม. ว่าด้วยการปฏิบัติของ พนง.จนท. ใน ขสป. พ.ศ. 2535

 ระเบียบ กปม. ว่าด้วยการปฏิบัติของ พนง.จนท. ใน ขสป. พ.ศ. 2537 (ฉบับท่ี 2)

 ระเบียบ กปม. ว่าด้วยการปฏิบัติของ พนง.จนท. ในเขตห้ามล่าฯ พ.ศ. 2538

 ระเบียบ กษ. ว่าด้วยการอนุญาตให้ทางราชการกระทาํการล่า เพาะพันธุฯ์ พ.ศ. 2540

 ระเบียบ อส.ว่าด้วยการอนุญาตให้ล่าสัตวป่์า…..ใน ขสป.เพ่ือการศึกษาฯ พ.ศ. 2546 

 ระเบียบ อส.ว่าด้วยการปฏิบัติของ พนง.จนท. ในเขต อช. พ.ศ. 2549

• หลักเกณฑก์ารขออนุญาตเข้าร่วมทาํการศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการในพืน้ท่ีป่าอนุรักษ์

+ เงือ่นไขประกอบการอนุญาตให้เข้าร่วมทาํการศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการในพืน้ท่ีป่าอนุรักษ์

• ระเบียบอ่ืนๆ ทีเ่ก่ียวข้องกับ ABS
 ระเบียบ วช. ว่าด้วยการอนุญาตให้นักวิจัยชาว ตปท. เข้ามาทาํการวิจัยฯ พ.ศ. 2550

 ระเบียบ กอช. ว่าด้วยการเข้าถึงและการแบ่งปันผลประโยชนฯ์ พ.ศ. 2554

การเข้าถึงทรพัยากรธรรมชาติ กฎระเบยีบ



หลักเกณฑก์ารขออนุญาตเข้าร่วมทาํการศึกษาหรือวิจัยวิชาการในพื้นท่ีป่าอนุรักษ์

+ เงือ่นไขประกอบการอนุญาตให้เข้าร่วมทาํการศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการในพืน้ท่ีป่าอนุรักษ์

ข้อจาํกัด
“อนุบัญญัติท่ีเก่ียวข้องกับการอนุญาตให้บุคคลอ่ืนท่ีไม่ใช่ พนจ. เข้าไปศึกษาวิจัยยังไม่แล้วเสร็จ”

แนวทางปฏิบัติ “ให้ พนจ. ดาํเนินการเป็นโครงการร่วมกัน” 

มอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่เป็นผู้ปฏิบัติการ ตามโครงการศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการ โดยมีหน้าท่ีกาํกับ 

ควบคุม และดูแลการดาํเนินการใดๆ ในพืน้ท่ีป่าอนุรักษ ์ โดยบุคคลภายนอกภายใต้โครงการดังกล่าว เป็นผู้ให้

การสนับสนุน และการเข้าพืน้ท่ีให้เป็นไปตามเงื่อนไขประกอบการอนุญาตฯ

กลไกการดาํเนินงาน 1. ระเบียบ & หลักเกณฑฯ์ + เงือ่นไขฯ

2. คณะทาํงานกาํหนดหลักเกณฑแ์ละวิธีการเข้าถึง

ทรัพยากรชีวภาพและการแบ่งปันผลประโยชนจ์ากการใช้ทรัพยากรชีวภาพในพืน้ทีป่่าอนุรักษ์



การขออนุญาตเข้าร่วมทาํการศึกษาหรือวิจัยฯ

• ยื่นขออนุญาตก่อนการเข้าไปดาํเนินการ อย่างน้อย 60 วัน นับตั้งแต่เอกสารครบถ้วนสมบูรณ์

• ยื่นขออนุญาตฯ ตามแบบฟอรม์ทีก่าํหนด (อส./ว-01, อส./ว-02, อส./ว-03 และ อส./ว-04) 

• มีหัวหน้าพืน้ทีป่่าอนุรักษ ์(พนจ.) ร่วมดาํเนินการในโครงการวิจัย 

• หนังสือนําส่งจากสถาบันทางวิชาการ/หน่วยงานราชการ/สถาบันการศึกษา ของไทย

• หนังสือรับรองจากสถาบันทางวิชาการ/หน่วยงานราชการ/สถาบันการศึกษา ของไทย

(กรณี นักวิจัยชาวต่างชาติ และ หัวหน้าโครงการไม่ได้สังกัดหน่วยงานไทย)

• นักวจัิยชาวต่างชาต ิต้องปฏิบัติตามระเบียบ วช.ฯ พ.ศ. 2550

• หากมีการเก็บตัวอย่างสัตวป่์าใน ขสป. ให้ยื่นคาํขออนุญาตเข้าไปล่าสัตวป่์าฯ เพ่ิมเติม

• ระยะเวลาอนุญาตคร้ังละไม่เกิน 2 ปี (ขอขยายเวลาได้อีก 2 คร้ัง คร้ังละ 1 ปี)

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

หลักเกณฑ์



ขั้นตอนการพจิารณาโครงการศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการฯ

1. การคัดกรองและตรวจสอบเอกสารคาํขออนุญาตฯ 

และเอกสารประกอบการขออนุญาตฯ

2. คณะกรรมการพจิารณาโครงการศึกษาวิจัยทางวิชาการ

ในพืน้ทีป่่าอนุรักษ ์(ศวป.)  “ด้านวิชาการ”

3. หน่วยงานส่วนกลางทีก่าํกับดูแลพืน้ที่ป่าอนุรักษ ์ “ด้านนโยบาย”

4. ประมวลความเหน็นาํเรียนอธิบดฯี “พจิารณา”

การขออนุญาตเข้าร่วมทาํการศึกษาหรือวิจัยฯหลักเกณฑ์



1. นักวิจัยยื่นคําขออนญุาตฯ หรือ 

วช.ส่งคําขออนญุาตฯ ของนักวิจัยชาวต่างประเทศ

2. อส. รับเอกสารขออนญุาตฯ และส่งให้ สวจ.  (2 วัน)

3. สวจ.-ฝ่ายประสานฯ 

ตรวจสอบเอกสาร/ลงทะเบียน/ออกรหสัโครงการ     (5 วัน)

4. สวจ.-ฝ่ายประสานฯ

ประมวลเรื่องและส่งให้ คณะกรรมการ ศวป. และหน่วยงานส่วนกลาง 

(สอช./สอป.) (7 วัน)

5. สวจ.-ฝ่ายประสานฯ 

ประมวลความเห็นเสนออธิบดีฯ (7 วัน)

6. อธิบดีฯ พิจารณาการขออนญุาต (7 วัน)

7. สวจ. -ฝ่ายประสานฯ 

แจ้งผลการพิจารณาอนุญาตให้นกัวิจัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ  

(2 วัน)

นักวิจัยแก้ไขเอกสาร 

ประกอบการขออนญุาตฯ   

(15 วัน)

นักวิจัยแก้ไขตามข้อเสนอแนะ

ของ คณะกรรมการ ศวป. 

และ หน่วยงานสว่นกลาง  

(15 วัน)

มีคําขอ

อนุญ
าต

ล่าสัตว์ป่าฯ

เวลาดําเนินการพิจารณา 60 วัน นับตั้งแต่เอกสารถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์

อส. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า 

     และพันธุ์พืช

สวจ. สํานักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้

       และพันธุ์พืช

สอช. สํานักอุทยานแห่งชาติ

สอป. สํานักอนุรักษ์สัตว์ป่า

ศวป. คณะกรรมการพิจารณาโครงการ

       ศึกษาวิจัยทางวิชาการในพื้นที่

       ป่าอนุรักษ์ 

วช. สํานักงานการวิจัยแห่งชาติ

ฝ่ายประสานฯ ฝ่ายประสาน

     ความร่วมมือทางวิชาการ

ผู้ขออนญุาตฯ หน่วยงานสว่นกลาง หน่วยงานสว่นภูมิภาค

คณะกรรมการ ศวป. พิจารณา    

(7 วัน)

หน่วยงานสว่นกลางพิจารณา    

(10 วัน)

สอป. พิจารณา

คําขออนญุาต

ล่าสัตว์ป่าฯ  

แผนภูมิแสดงขั้นตอนการพิจารณาการขออนุญาตเข้าร่วมทําการศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการในพื้นที่ป่าอนุรักษ์

หน่วยงาน

พื้นที่ให้

ความเห็น

ขอขยาย

เวลา



ประกอบการเข้าร่วมทาํการศึกษาหรือวิจัยฯ

เม่ือได้รับอนุญาต

(1) แจ้งก่อนเข้าพืน้ท่ี 15 วัน ทุกคร้ัง

(2) รายงานความก้าวหน้าทุก 6 เดือน + สาํเนาข้อมูล

(3) การปฏิบัติตามข้อตกลงโครงการ

(4) การปฏิบัติตามกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง ฯลฯ

(5) การขยายเวลา

(6) ความรับผิดชอบของหน่วยงานท่ีให้การรับรอง

(7) การระงับการอนุญาตและดาํเนินคดีตามกฎหมาย

ไม่ใช่เพื่อการพาณิชย์ ผู้ได้รับอนุญาตให้เข้าไปทาํการศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการต้องปฏิบัติดังน้ี

เม่ือสิ้นสุดโครงการฯ

(1) การแบ่งหรือส่งตัวอย่างให้ อส. / สิทธิการเป็นเจ้าของ / 

การแจ้งขอใช้ประโยชน ์/ แจ้งขอเก็บรักษาตัวอย่าง

(2) final report และเอกสารวิจัยท่ีนาํไปเผยแพร่ 5 ชุด 

พร้อม CD

(3) การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยี

เงือ่นไข



เม่ือนําตวัอย่างทรพัยากรธรรมชาติ หรือทรพัยากรชีวภาพ หรือทรพัยากร

พนัธกุรรม หรือผลการวิจยั ไปเพ่ือผลิตเป็นอตุสาหกรรมหรือทางการค้า หรือพิมพ์

ผลงานเพ่ือจาํหน่าย ต้องได้รบัอนุญาตจาก อส. ก่อน จึงจะดาํเนินการได้

และให้ถือว่าลิขสิทธ์ิ (Copy Right) สิทธิบตัร (Patent) ทรพัยสิ์นทางปัญญา 

(Intellectual Property Right) และทะเบียนการค้า (Trade Mark) หรือ ทะเบียนอ่ืนใด

ตามกฎหมายนั้นเป็นสมบติัร่วมกนักบั อส. และต้องทําความตกลงการแบ่ง

ผลประโยชน์ท่ีจะเกิดขึน้ภายหน้าให้กบั อส. เป็นกรณีๆ ไป

เพื่อการพาณิชย ์ ผู้ได้รับอนุญาตให้เข้าไปทาํการศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการต้องปฏิบัติดังน้ี

ประกอบการเข้าร่วมทาํการศึกษาหรือวิจัยฯเงือ่นไข



http://www.dnp.go.th/otec
กฎหมายและระเบยีบ ข้อควรทราบก่อนยืน่คาํขอ การยืน่คาํขอ ตรวจสอบสถานะคาํขอ หน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง ติดต่อเรา



1 การยืน่คาํขอ

2

4

3



ตรวจสอบสถานะคาํขอ

1. ขออนญุาตโครงการวิจยั

2. โครงการศกึษาวิจยัที่อนญุาตแลว้

และรายงาน

3. โครงการสง่ สอป./สอช.

ลอ็คอิน

ขัน้ตอนการพิจารณา
คน้หา



Check List : แบบบัญชีรายการเอกสารสาํหรับการย่ืนคาํขออนุญาตเข้าร่วม

ทาํการศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการในพืน้ทีป่่าอนุรักษ์

คาํขออนุญาตเข้าร่วมทาํการศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการในพืน้ทีป่่าอนุรักษ ์(แบบ อส/ว-01)

ประวัติผู้ร่วมศึกษาวิจัย (แบบ อส/ว-02)

ข้อเสนอโครงการวิจัย (แบบ อส/ว-03)

เงือ่นไขประกอบการเข้าไปทาํการศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการในพืน้ทีป่่าอนุรักษ์ (แบบ อส/ว-04)

เอกสารอ่ืนๆ ทีเ่ก่ียวข้อง เช่น คาํขออนุญาตล่าสัตวป่์าฯ / หนังสือรับรองหน่วยงาน / หนังสือ

รับรองนักวิจัย / ใบอนุญาตบินอากาศยานไร้คนขับ / ใบอนุญาตใหใ้ช้ประโยชนท์ีด่ิน / ใบรับรอง

การใช้สัตวท์ดลองเพื่องานทางวิทยาศาสตร์ เป็นต้น

การยืน่คาํขออนุญาตเข้าร่วมทาํการศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการในพืน้ที่ป่าอนุรักษ์

เอกสาร



 อุทยานแห่งชาติ

 เขตรักษาพันธุสั์ตวป่์า  สวนรุกขชาติ

 เขตห้ามล่าสัตวป่์า    สวนพฤกษศาสตร์

สาํนักวิจัยการอนุรักษป่์าไม้และพนัธุพ์ืช

 วนอุทยาน

 พืน้ทีเ่ตรียมการประกาศฯ อุทยานแห่งชาติ

 การประเมนิผลกระทบสิ่งแวดล้อม

สาํนักอุทยานแหง่ชาติ 

 พืน้ทีเ่ตรียมการประกาศฯ เขตห้ามล่าสัตวป่์า

 ศึกษาวจัิยด้านสัตวป่์านอกพืน้ทีป่่าอนุรักษ์

 การประเมนิผลกระทบสิ่งแวดล้อม

สาํนักอนุรักษสั์ตวป่์า

หน่วยงานรับผิดชอบ: กรมอทุยานแหง่ชาติฯ

 www.dnp.go.th/otec

 0 2561 0777 ext. 1460

 0 2579 8775

ฝ่ายประสานความร่วมมือทางวิชาการ

otec.dnp@gmail.com

otec_sec@hotmail.com



การดาํเนินงานการขออนุญาตทาํวจิัย

ในพืน้ทีดู่แลรับผิดชอบ

ของกรมอุทยานแหง่ชาต ิสัตวป่์า และพนัธุพ์ชื

ขอบคุณสาํหรับการรับฟัง และ ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเหน็

นางสาวจริพรรณ โสภี

สว่นความหลากหลายทางชีวภาพ

สาํนกัวิจยัการอนรุกัษป่์าไมแ้ละพนัธุพ์ืช

กรมอทุยานแห่งชาติ สตัวป่์า และพนัธุพ์ืช

วันอังคารท่ี 1 กันยายน 2563 เวลา 15:15 – 16:15 น.

ห้อง 322 อาคารศูนยก์ารเรียนรู้มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา



1 

@28 พฤษภาคม 2558 
 

Check List : แบบบัญชีรายการเอกสารสําหรับการย่ืนคําขออนุญาตเข้าทําการศึกษา
หรือวิจัยทางวิชาการในพ้ืนท่ีป่าอนุรักษ์ 

(โปรดตรวจสอบและทําเครื่องหมาย √ หน้าหัวข้อเอกสารท่ีท่านได้จัดส่งให้) 
 

1. การย่ืนคําขออนุญาตเข้าทําการศึกษาหรือวิจัยฯ (กรณีย่ืนคําขอสําหรับโครงการใหม่) 

√√√√ รายการเอกสาร คําอธิบาย 
 หนังสือนําส่งคําขออนุญาตเข้าทําการศึกษาหรือวิจัยฯ  1 
 คําขออนุญาตตามแบบ อส/ว-01 สําหรับหัวหน้าโครงการ 2 
 ประวัติผู้ร่วมศึกษาวิจัยทุกคน (บุคคลภายนอกและหัวหน้าพ้ืนท่ีป่าอนุรักษ์)  

ตามแบบ อส/ว-02 
3 

 ข้อเสนอโครงการวิจัยตามแบบ อส/ว-03  4 
 เง่ือนไขประกอบการเข้าไปทําการศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการในพ้ืนท่ีป่าอนุรักษ์  

ตามแบบ อส/ว-04 
5 

 หนังสือรับรองนักวิจัยชาวต่างชาติ 6 
 หนังสือรับรองและร่วมรับผิดชอบโครงการ 7 
 แบบคําขออนุญาตเข้าไปล่าสัตว์ป่าฯ (หากมีการดักจับสัตว์ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า) 8 
 

2. การย่ืนคําขออนุญาตเข้าทําการศึกษาหรือวิจัยฯ (กรณีเพ่ิมพ้ืนท่ีศึกษาวิจัย) 

√√√√ รายการเอกสาร คําอธิบาย 
 หนังสือนําส่งคําขออนุญาตเข้าทําการศึกษาหรือวิจัยฯ  1 
 ประวัติผู้ร่วมศึกษาวิจัย (หัวหน้าพ้ืนท่ีป่าอนุรักษ์คนปัจจุบัน) ตามแบบ อส/ว-02 3 
 ข้อเสนอโครงการวิจัยตามแบบ อส/ว-03 4 
 เง่ือนไขประกอบการเข้าไปทําการศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการในพ้ืนท่ีป่าอนุรักษ์  

ตามแบบ อส/ว-04 
5 

 แบบคําขออนุญาตเข้าไปล่าสัตว์ป่าฯ (หากมีการดักจับสัตว์ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า) 8 

3. การย่ืนคําขออนุญาตเข้าทําการศึกษาหรือวิจัยฯ (กรณีเพ่ิมนักวิจัย) 

√√√√ รายการเอกสาร คําอธิบาย 
 หนังสือนําส่งคําขออนุญาตเข้าทําการศึกษาหรือวิจัยฯ  1 
 ประวัติผู้ร่วมศึกษาวิจัย (ของนักวิจัยท่ีขอเพ่ิม) ตามแบบ อส/ว-02 3 
 ข้อเสนอโครงการวิจัยตามแบบ อส/ว-03  4 
 เง่ือนไขประกอบการเข้าไปทําการศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการในพ้ืนท่ีป่าอนุรักษ์  

ตามแบบ อส/ว-04 
5 

 หนังสือรับรองนักวิจัยชาวต่างชาติ 6 
 แบบคําขออนุญาตเข้าไปล่าสัตว์ป่าฯ (หากมีการดักจับสัตว์ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า) 8 
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4. การย่ืนคําขออนุญาตเข้าทําการศึกษาหรือวิจัยฯ (กรณีขอขยายเวลา) 
4.1 กรณีขอขยายเวลาเข้าศึกษาวิจัยภายในระยะท่ี 1 (4 ปี = 2+1+1 ปี) 

√√√√ รายการเอกสาร คําอธิบาย 
 หนังสือนําส่งคําขออนุญาตเข้าทําการศึกษาหรือวิจัยฯ  1 
 ประวัติผู้ร่วมศึกษาวิจัย (หัวหน้าพ้ืนท่ีป่าอนุรักษ์คนปัจจุบัน) ตามแบบ อส/ว-02 3 
 ข้อเสนอโครงการวิจัยตามแบบ อส/ว-03 4 
 เง่ือนไขประกอบการเข้าไปทําการศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการในพ้ืนท่ีป่าอนุรักษ์  

ตามแบบ อส/ว-04 
5 

 แบบคําขออนุญาตเข้าไปล่าสัตว์ป่าฯ (หากมีการดักจับสัตว์ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า) 8 
 รายงานความก้าวหน้า จํานวน 3 ฉบับ 
 

4.2 กรณีโครงการศึกษาวิจัยครบระยะท่ี 1 แล้ว (4 ปี) และต้องการศึกษาต่อในระยะท่ี 2 

√√√√ รายการเอกสาร คําอธิบาย 
 หนังสือนําส่งคําขออนุญาตเข้าทําการศึกษาหรือวิจัยฯ 1 
 คําขออนุญาตตามแบบ อส/ว-01 สําหรับหัวหน้าโครงการ 2 
 ประวัติผู้ร่วมศึกษาวิจัย (บุคคลภายนอกและหัวหน้าพ้ืนท่ีป่าอนุรักษ์คนปัจจุบัน) 

ตามแบบ อส/ว-02 
3 

 ข้อเสนอโครงการวิจัยตามแบบ อส/ว-03 4 
 เง่ือนไขประกอบการเข้าไปทําการศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการในพ้ืนท่ีป่าอนุรักษ์  

ตามแบบ อส/ว-04 
5 

 แบบคําขออนุญาตเข้าไปล่าสัตว์ป่าฯ (หากมีการดักจับสัตว์ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า) 8 
 รายงานความก้าวหน้า จํานวน 3 ฉบับ 
 

5. ขอส่งรายงานความก้าวหน้า 

√√√√ รายการเอกสาร คําอธิบาย 
 หนังสือนําส่ง  9 
 รายงานความก้าวหน้า จํานวน 3 ฉบับ 
 

6. ขอส่งรายงานผลการศึกษาหรือวิจัยฉบับสมบูรณ์ 

√√√√ รายการเอกสาร คําอธิบาย 
 หนังสือนําส่ง  9 
 รายงานผลการศึกษาหรือวิจัยฉบับสมบูรณ์ จํานวน 5 เล่ม 
 แผ่นบันทึกข้อมูล CD จํานวน 1 แผ่น 
 เอกสารเผยแพร่ในวารสาร (ถ้ามี) จํานวน 5 ฉบับ 
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คําอธิบาย  
1.  หนังสือนําส่งคําขออนุญาต (เข้าทําการศึกษาหรือวิจัยฯ/เพ่ิมพ้ืนท่ีศึกษาวิจัย/เพ่ิมนักวิจัย/ขยายเวลา) จาก

หน่วยงานราชการไทยหรือสถาบันทางวิชาการของรัฐ (กรณีสถาบันการศึกษา ผู้ลงนามต้องเป็นระดับคณบดี
ข้ึนไป) 

    กรณีมีเฉพาะนักวิจัยชาวไทยในโครงการ จัดทําหนังสือนําส่ง พร้อมเอกสารประกอบคําขออนุญาตฯ ไปยัง 
“อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช” 

    กรณีมีนักวิจัยชาวต่างชาติในโครงการ จัดทําหนังสือนําส่ง พร้อมเอกสารประกอบคําขออนุญาตฯ ไปยัง 
“เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ” (เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบสภาวิจัยแห่งชาติว่าด้วยการอนุญาตให้
นักวิจัยชาวต่างประเทศเข้ามาทําการวิจัยในประเทศไทย พ.ศ. 2550) ท้ังนี้ วช. มีเอกสารสําหรับนักวิจัยท่ี
ต้องยื่นต่อ วช. อีกชุดหนึ่ง สามารถดาวน์โหลดและสอบถามได้ท่ี… 

เว็บไซต์ www.nrct.go.th, www.nrct-foreignresearcher.org   
                      อีเมล:์ webmaster@nrct-foreignresearcher.org 
                      โทรศัพท์: +66 2940 6369, +66 2579 2690 
    จากนั้น วช. จะรวบรวมชดุเอกสาร พร้อมจัดทําหนังสือนําส่ง ไปยัง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 

กรณีเพ่ิมพ้ืนท่ีศึกษาวิจัย/เพ่ิมนักวิจัย/ขยายเวลา ให้ระบุเหตุผลความจําเป็นด้วย 

กรณีต้องการศึกษาต่อในระยะท่ี 2 (ขอขยายเวลาครบ 4 ปี แล้ว) ให้ระบุชื่อโครงการวิจัยเป็นเรื่องเดิม และ
เพ่ิมคําว่า “ระยะท่ี 2” ต่อท้าย โดยระบุเหตุผลการขอศึกษาต่อในระยะท่ี 2 ด้วย 

โปรดตรวจสอบ ชื่อโครงการวิจัยและระยะเวลาเข้าศึกษาวิจัย ในหนังสือนําส่ง แบบ อส/ว-01 และแบบ อส/ว-03 
จะต้องตรงกัน 

2. แบบคําขออนุญาตเพ่ือเข้าไปทําการศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการในพ้ืนท่ีป่าอนุรักษ์ “สําหรับหัวหน้า
โครงการฯ” ตามแบบ อส/ว-01 พร้อมสําเนาเอกสารระบุตัวตน ซ่ึงลงลายมือจริง 1 ฉบับ และสําเนา 2 ฉบับ  
กรณีหัวหน้าโครงการฯ เป็นชาวไทย ใช้สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรท่ีหน่วยงานราชการออกให้  
กรณีหัวหน้าโครงการฯ เป็นชาวต่างประเทศ ใช้สําเนาหนังสือเดินทาง  
หากนักวิจัยมีผู้ประสานงานหรือผู้จัดเตรียมเอกสาร สามารถระบุผู้ประสานฯ โดยเขียนชื่อ/เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนท่ี/
อีเมล์ ในท้ายแบบ อส/ว-01 ท้ังนี้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จะแจ้งแก้ไขเอกสารทางโทรศัพท์ให้ได้
โดยตรงกับผู้ประสานงาน ก่อนการแจ้งอย่างเป็นทางการด้วยหนังสือราชการ 

3. ประวัติผู้ร่วมศึกษาวิจัยทุกคนตามแบบ อส/ว-02 พร้อมสําเนาเอกสารระบุตัวตน ซ่ึงลงลายมือจริง 1 ฉบับ 
และสําเนา 2 ฉบับ 
กรณีบุคคลภายนอกเป็นชาวไทย ใช้สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรท่ีหน่วยงานราชการออกให้  
กรณีบุคคลภายนอกเป็นชาวต่างประเทศ ใช้สําเนาหนังสือเดินทาง  
กรณีหัวหน้าพ้ืนท่ีป่าอนุรักษ์ ใช้สําเนาบัตรข้าราชการเท่านั้น และต้องเป็นหัวหน้าพ้ืนท่ีป่าอนุรักษ์คนปัจจุบัน 
กรณีขอขยายเวลา หากหัวหน้าพ้ืนท่ีป่าอนุรักษ์ไม่ใช่คนเดิม ขอให้ส่งแบบ อส/ว-02 ของหัวหน้าฯ คนปัจจุบันด้วย 



4 
 

@28 พฤษภาคม 2558 
 

คําอธิบาย (ต่อ)  
ท้ังนี้ กรมอุทยานแห่งชาติฯ สามารถขอแบบ อส/ว-02 ของหัวหน้าพ้ืนท่ีป่าอนุรักษ์ให้ได้ โดยแจ้งความ
ประสงค์มาในหนังสือนําส่ง และขอให้นักวิจัยประสานงานเบ้ืองต้นกับหัวหน้าฯ ให้ทราบก่อน อนึ่ง 
ระยะเวลาท่ีใช้ในการขอเอกสารดังกล่าวอาจไม่สามารถกําหนดเวลาท่ีแน่นอนได้ 
โปรดตรวจสอบ การลงนามในแบบ อส/ว-02  ให้ครบทุกท่านท้ังหัวหน้าโครงการและผู้ร่วมโครงการ  

 
4. ข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ตามแบบ อส/ว-03  

กรณีโครงการท่ียื่นคําขอสําหรับโครงการใหม่ จัดทําจํานวน 7 ชุด 
กรณีขอเพ่ิมพ้ืนท่ี ขอให้ยื่นแบบ อส/ว-03 ฉบับเดิมท่ีได้รับการอนุญาตไปแล้ว โดยปรับแก้และเพ่ิมเติมใน
ส่วน(1) ชื่อหัวหน้าพ้ืนท่ีป่าอนุรักษ์คนปัจจุบัน และ (2) พ้ืนท่ีอนุรักษ์ท่ีต้องการเพ่ิม จัดทําจํานวน 3 ชุด 
กรณีขอเพ่ิมนักวิจัย ขอให้ยื่นแบบ อส/ว-03 ฉบับเดิมท่ีได้รับการอนุญาตไปแล้ว โดยเพ่ิมเติมในส่วนรายชื่อ
ของนักวิจัยท่ีต้องการเพ่ิม พร้อมระบุสังกัด จัดทําจํานวน 3 ชุด 
กรณีขอขยายเวลา ขอให้ยื่นแบบ อส/ว-03 ฉบับเดิมท่ีได้รับการอนุญาตไปแล้ว โดยปรับแก้ในส่วน (1) 
ระยะเวลาท่ีขอเข้าศึกษาวิจัย และ (2) ชื่อหัวหน้าพ้ืนท่ีป่าอนุรักษ์คนปัจจุบัน จัดทําจํานวน 3 ชุด 
กรณีต้องการศึกษาต่อในระยะท่ี 2 (ขอขยายเวลาครบ 4 ปี แล้ว) ขอให้ยื่นแบบ อส/ว-03 ฉบับเดิมท่ีได้รับ
การอนุญาตไปแล้ว โดยปรับแก้ในส่วน (1) ชื่อโครงการวิจัยเป็นเรื่องเดิม และเพ่ิม “ระยะท่ี 2” ต่อท้าย (2) 
ระยะเวลาท่ีขอเข้าศึกษาวิจัยในระยะ 2  และ (3) ชื่อหัวหน้าพ้ืนท่ีป่าอนุรักษ์คนปัจจุบัน จัดทําจํานวน 7 ชุด 
ทุกกรณี (เพ่ิมพ้ืนท่ี/เพ่ิมนักวิจัย/ขยายเวลา/ศึกษาต่อในระยะท่ี 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. เง่ือนไขประกอบการอนุญาตให้เข้าร่วมทําการศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการในพ้ืนท่ีป่าอนุรักษ์ตามแบบ อส/ว-04 
โปรดตรวจสอบให้เป็นแบบฟอร์มปัจจุบัน ใช้ฉบับลงวันท่ี 10 ตุลาคม 2556 โดยมี (1) หัวหน้าโครงการวิจัย 
และ (2) หัวหน้าหน่วยงานราชการไทยหรือสถาบันทางวิชาการของรัฐ ท่ีเป็นผู้รับรองหรือเป็นต้นสังกัด
หัวหน้าโครงการ เป็นผู้ลงนาม  
กรณีเพ่ิมพ้ืนท่ี/เพ่ิมนักวิจัย/ขยายเวลา หาก อส/ว-04 ฉบับท่ีได้รับอนุญาตไปแล้วนั้น ไม่เป็นแบบฟอร์ม
ปัจจุบัน ต้องยื่นแบบ อส/ว-04 ไปเพ่ิมเติม 
กรณีต้องการศึกษาต่อในระยะท่ี 2 (ขอขยายเวลาครบ 4 ปี แล้ว) ต้องยื่นเข้าไปใหม่ 

6. กรณีที่ผู้ขออนุญาตหรือผู้ร่วมวิจัยเป็นชาวต่างชาติ ต้องมีหนังสือรับรอง “นักวิจัยชาวต่างชาติ” จาก
หน่วยงานราชการไทยหรือสถาบันทางวิชาการของรัฐ (กรณีสถาบันการศึกษา ผู้ลงนามต้องเป็นระดับ
คณบดีข้ึนไป) เพ่ือให้เป็นผู้ควบคุมดูแล ให้ผู้ดําเนินการศึกษาวิจัยปฏิบัติตามระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า 
และพันธุ์พืช ตามระยะ  เวลาท่ีกําหนด โดยจัดทําเป็นภาษาไทย 



5 
 

@28 พฤษภาคม 2558 
 

คําอธิบาย (ต่อ) 
 
7. กรณีท่ีผู้ขออนุญาต (หัวหน้าโครงการฯ) มีหนังสือนําส่งคําขออนุญาตฯ จาก (1) หน่วยงาน/องค์กรของ

ตนเอง ซ่ึงมิได้เป็นหน่วยงานของรัฐ หรือ (2) หน่วยงานของตนไม่ได้ต้ังอยู่ในประเทศไทย ต้องมีหนังสือ 
“รับรองและร่วมรับผิดชอบโครงการ” จากหน่วยงานราชการไทยหรือสถาบันทางวิชาการของรัฐ (กรณี
สถาบันการศึกษา ผู้ลงนามต้องเป็นระดับคณบดีข้ึนไป) เพ่ือให้เป็นผู้ควบคุมดูแล ให้หน่วยงานท่ียื่นคําขอและ
ผู้ดําเนินการศึกษาวิจัยปฏิบัติตามระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ตามระยะเวลาท่ีกําหนด 
โดยจัดทําเป็นภาษาไทย 

 
8.  กรณีท่ีดําเนินการในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและมีการดักจับสัตว์ป่า-รังสัตว์ เพ่ือเก็บตัวอย่าง ในแบบคําขอ

อนุญาตล่าสัตว์ป่าฯ หัวหน้าหน่วยงานราชการไทยหรือสถาบันทางวิชาการของรัฐจะต้องเป็นผู้ขอ/ลงนาม 
(กรณีสถาบันการศึกษา ผู้ลงนามต้องเป็นระดับคณบดีข้ึนไป) โดยระบุรายละเอียดเก่ียวกับวิธีการจับสัตว์ 
ชื่อ/ชนิดสัตว์ จํานวนท่ีเก็บ เครื่องมือ/อุปกรณ์ท่ีใช้จับสัตว์ เป็นต้น 

 กรณีขอเพ่ิมพ้ืนท่ี ขอให้ยื่นคําขออนุญาตล่าสัตว์ป่าฯ เข้าไปใหม่โดยเพ่ิมรายชื่อพ้ืนท่ี และชื่อหัวหน้าพ้ืนท่ีป่า
อนุรักษ์  
กรณีขอเพ่ิมนักวิจัย ขอให้ยื่นคําขออนุญาตล่าสัตว์ป่าฯ เข้าไปใหม่โดยเพ่ิมรายชื่อนักวิจัย 
กรณีขอขยายเวลาเข้าศึกษาวิจัย ต้องดูว่าระยะเวลาท่ีขอขยายนี้ ยังอยู่ในช่วงระยะเวลาท่ีระบุในแบบคําขอ
อนุญาตล่าสัตว์ป่าฯ ฉบับเดิมหรือไม่ ถ้าระยะเวลาท่ีขอขยายล่วงเลยมาแล้ว ให้ยื่นคําขออนุญาตล่าสัตว์ป่าฯ 
เข้าไปใหม่ 
 

9. หนังสือนําส่ง เรียน อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โดยหัวหน้าโครงการวิจัยลงนามใน
หนังสือด้วยตัวเองได้ 

 
 
 
 
 
หมายเหตุ 
***สามารถดาวน์โหลดเอกสารและติดตามสถานะโครงการวิจัยได้ท่ี   www.dnp.go.th/otec 
***ท่ีอยู่ ฝ่ายประสานความร่วมมือทางวิชาการฯ สํานักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช  
    กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช อาคารกริต สามะพุทธิ (ตึกญ่ีปุ่น) ห้อง 221/1  

เลขท่ี 61 ถ. พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
***Email: otec_sec@hotmail.com     โทร. 0 2561 0777 ต่อ 1460  โทรสาร 0 2579 8775 



แบบ อส/ว – 01 

         แบบคําขออนุญาต 
เพือ่เขา้ไปทําการศึกษาหรือวิจยัทางวิชาการในพื้ นทีป่่าอนุรกัษ ์

  เขียนที ่
วนัที ่ เดือน พ.ศ. 

เรือ่ง ขออนุญาตเข้าไปทาํการศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการในพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ 

เรียน อธบิดีกรมอุทยานแห่งชาติ  สตัว์ป่า  และพันธุพื์ช 

ดว้ยขา้พเจา้ชื่อ (ภาษาไทย) 
(ภาษาองักฤษ)  
เช้ือชาติ  สญัชาติ  อายุ ปี

สถานทีเ่กิด (อําเภอ/จงัหวดั)  
บตัรประจําตวัประชาชน / บตัรประจําตวัขา้ราชการ เลขที ่

วุฒิการศึกษาสูงสุด สาขาวิจยัทีชํ่านาญ 

จากสถาบนัการศึกษา 
สถานทีทํ่างานและทีอ่ยู่ 

ทีอ่ยู่ปัจจุบนั

โทรศพัท ์ โทรสาร อีเมล ์

 ขา้พเจา้ พรอ้มดว้ยคณะวิจยั รวม คน  ดงัมีรายชื่อ  ต่อไปนี้  
(ชื่อ และ สถาบนัทีส่งักดั)  
1)  
2) 

3) 

4) 

5) 

รูปถา่ยหนา้ตรง 

1 ”  x  1.5 ” 

มือถือ 

หัวหน้าโครงการ/ผู้ประสานงาน

คํานําหน้าชื�อ (ตําแหน่งวชิาการ)   ชื�อ-นามสกุล          หน่วยงาน/สถาบันที�สงักัด

หัวหน้าโครงการ/ผู้ประสานงาน



6) 

7) 

8) 

9) 

10) 

*มากกว่า 10 ท่าน ใหเ้พิม่เติมรายช่ือในแผ่นสุดทา้ย

และมีพนกังานเจา้หนา้ท่ีจากกรมอุทยานแห่งชาติ  สตัวป่์า  และพนัธุพื์ช  ร่วมดําเนินงานในโครงการวิจยั

รวม  คน  ดงัมีรายช่ือ  ต่อไปนี้   (ช่ือ และ หน่วยงานท่ีสงักดั) 

1)  
2) 

3) 

4) 

5) 

6) 

7) 

8) 

9) 

10) 

*มากกว่า 10 ท่าน ใหเ้พิม่เติมรายช่ือในแผ่นสุดทา้ย

มีความประสงคจ์ะขออนุญาตเขา้ไปทําการศึกษาวิจยั  เร่ือง 

โดย     เก็บตวัอย่าง /       ไม่เก็บตวัอย่าง  ในเขตพ้ืนท่ีป่าอนุรกัษ ์ ดงัต่อไปนี้  

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 
6) 

7) 

8) 

9) 

10)

ชื�อ- นามสกุล                       หน่วยงานที�สงักัด (สาํนัก...............ที�สงักัด)

ชื�อ- นามสกุล                   หน่วยงานที�สงักัด (หัวหน้าพื�นที�ป่าอนุรกัษ์)

ระบุให้ตรงกันในหนังสอืนําสง่เอกสาร

ข้อเสนอโครงการวจัิย (กรณียื�นข้อเสนอโครงการฉบับภาษาอังกฤษ ตรวจสอบชื�อภาษาอังกฤษด้วย)

ระบุชนิดทรพัยากรฯ ที�เก็บ



อนึง่  หากขา้พเจา้และคณะไดร้บัอนุญาตใหเ้ขา้ไปดําเนินการดงักล่าวขา้งตน้ได ้ ขา้พเจา้

และคณะจะปฏิบติัตามระเบียบ  ขอ้บงัคบั  ประกาศ  เงื่อนไข  กฎกระทรวง  และกฎหมายว่าดว้ยการป่าไม ้ 
และกฎหมายอ่ืนท่ีเกี่ยวขอ้ง  ตลอดจนเช่ือฟังคําสัง่ของพนกังานเจา้หนา้ท่ีผูมี้หนา้ท่ีควบคุม ดูแล และรบัผิดชอบ

ในพ้ืนท่ีของกรมอุทยานแห่งชาติ  สตัวป่์า  และพนัธุพื์ช  โดยเคร่งครดั 

 จึงเรียนมาเพือ่โปรดพิจารณาอนุญาต  พรอ้มนี้ ไดแ้นบรายละเอียดขอ้เสนอโครงการ

ศึกษาวิจยัฉบบัสมบูรณ ์และเอกสารท่ีเกี่ยวขอ้งมาเพือ่ประกอบการพิจารณาดว้ยแลว้ 

ขอแสดงความนบัถือ 

(ลงนาม) 
(                      ) 
หวัหนา้โครงการวิจยั 

หมายเหตุ เอกสารทั้งหมด สําหรบัการพิจารณา  ประกอบดว้ย 

1. แบบคําขออนุญาตฯ พรอ้มสําเนาบตัรประจําตวัประชาชนหรือบตัรประจําตวัขา้ราชการ (3 ชุด) สําหรบัเจา้หนา้ท่ี 

2. ขอ้เสนอโครงการวิจัยฉบบัสมบูรณ ์  (7 ชุด) รหสัโครงการวิจยั 

3. รายละเอียดประวติัผูร่้วมศึกษาวิจัย ตามแบบ อส/ว-2   (3 ชุด)

(รายช่ือเพิม่เติม) 

ตั้งแต่วนัท่ี เดือน พ.ศ. ถึงวนัท่ี เดือน 
พ.ศ.  เป็นระยะเวลา ปี เดือน วนั 

โดยมีแหล่งทุนวิจยัจาก 

XX XX XX XX XX

XX 2 - -

ลงลายมือจรงิอย่างน้อย 1 ฉบับ



เพิม่เติมรายชือ่คณะวิจยั คน  ดงัมีรายชื่อ  ต่อไปนี้  
(ชื่อ และ สถาบนัทีส่งักดั) 
1) 

2) 

3) 

4) 

5) 
6) 

7) 

8) 

9) 

10) 

เพิม่เติมพนกังานเจา้หนา้ท่ีจากกรมอุทยานแห่งชาติ  สตัวป่์า  และพนัธุพื์ช  ร่วมดําเนนิงานในโครงการวิจยั

คน  ดงัมีรายช่ือ  ต่อไปนี้   (ช่ือ และ หน่วยงานท่ีสงักดั) 

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

6) 

7) 

8) 

9) 

10)



แบบ อส/ว – 02 

 ประวติัผูร่้วมศึกษาวิจยั 

ดว้ยขา้พเจา้ชื่อ (ภาษาไทย) 
(ภาษาองักฤษ)    

เช้ือชาติ       สญัชาติ    อายุ ปี

สถานทีเ่กิด (อําเภอ/จงัหวดั)     

บตัรประจําตวัประชาชน / บตัรประจําตวัขา้ราชการ เลขที ่

วุฒิการศึกษาสูงสุด สาขาวิจยัทีชํ่านาญ 

จากสถาบนัการศึกษา 
สถานทีทํ่างานและทีอ่ยู่ 

ทีอ่ยู่ปัจจุบนั

โทรศพัท ์       โทรสาร อีเมล ์

ร่วมดําเนินงานในโครงการศึกษาวิจยั เรือ่ง 

(ลงนาม) 
(  ) 

ผูร่้วมศึกษาวิจยั 

(ลงนาม) 
(            ) 

หวัหนา้โครงการวิจยั 

หมายเหตุ เอกสารทั้งหมด สําหรบัการพิจารณา  ประกอบดว้ย 

1. แบบประวติัฯ พรอ้มสําเนาบตัรประจําตวัประชาชนหรือบตัรประจําตวัขา้ราชการ  (3 ชุด) สําหรบัเจา้หนา้ท่ี 
2. กรณีเป็นพนกังานเจา้หนา้ที่ของกรมอุทยานแห่งชาติ สตัวป่์า และพนัธุพื์ช  ใหใ้ชส้ําเนาบตัร

ประจําตวัขา้ราชการ พรอ้มระบุตําแหน่งและหน่วยงานที่ปฏิบติัดว้ย
รหสัโครงการวิจยั 

รูปถา่ยหนา้ตรง 

1 ”  x  1.5 ” 

ลงลายมือจรงิอย่างน้อย 1 ฉบับ

ลงลายมือจรงิอย่างน้อย 1 ฉบับ



@ 8 August 2012 

แบบ อส/ว – 03 

แบบเสนอโครงการศกึษาวจิัยฉบับสมบูรณ์ 
ผู้ขออนญุาต ต้องยื�นแบบเสนอโครงการวิจยัฉบบัสมบูรณ์  ซึ�งประกอบด้วยรายละเอียดตามหวัข้อ ดงันี ( 

1. ชื#อโครงการศึกษาวจิัย
* ให้ระบุชื�อโครงการศกึษาวิจยัทั (งภาษาไทยและภาษาองักฤษ

2. ชื#อห ัวหน้าโครงการและคณะผู้ ร่วมวจิัย
* ให้ระบุชื�อหวัหน้าโครงการและผู้ ร่วมโครงการทกุคน รวมถงึหวัหน้าหน่วยงานพื (นที�อนรัุกษ์ที�เข้าไป

ทําการศกึษา พร้อมทั (งระบตํุาแหน่งและสถานที�ทํางาน

3. ชื#อหน่วยงานที#ทาํการศึกษาวจิัย (ถ้ามี)
* - ให้ระบุหน่วยงานที�ทําการศกึษาวิจยั

- ให้ระบุชื�อหน่วยงานที�ร่วมโครงการศกึษาวิจยั

4. ชื#อสถาบันทางวชิาการ  หน่วยงานราชการ  หรือสถาบันการศึกษา ในประเทศไทยที#รับรองและ
ร่วมรับผิดชอบโครงการศึกษาวิจัย

* กรณีที�ผู้ขออนญุาตเป็นชาวต่างประเทศ หรือบุคคลทั�วไป หรือองค์กรเอกชน ให้ระบุชื�อสถาบนัทาง
วิชาการ  หน่วยงานราชการ  หรือสถาบนัการศึกษาในประเทศไทย ซึ�งจะเป็นผู้ควบคมุดแูล  ให้ผู้ ดําเนินการ
ศกึษาวิจยัปฏิบติัตามระเบียบกรมอทุยานแห่งชาติ สตัว์ป่า และพนัธุ์พืช ตามระยะเวลาที�กําหนด

5. ระยะเวลาดาํเนินการตลอดโครงการ
* ให้ระบุระยะเวลาในการดําเนินการศกึษาวิจยัตั (งแต่ต้นจนสิ (นสดุโครงการ  และตารางเวลาที�จะ

เข้าไปศกึษาวิจยัในพื (นที�ป่าอนรัุกษ์   ในกรณีที�ขออนญุาตเข้าไปศกึษาวิจยัในพื (นที�หลายแหง่  จะต้องระบุ
ช่วงเวลาที�ขอเข้าพื (นที�แต่ละแหง่ด้วย  ทั (งนี ( กรมอทุยานแหง่ชาติ สตัว์ป่า และพนัธุ์พืช สงวนสทิธิ:ที�จะ
พิจารณาระยะเวลาที�เข้าไปศกึษาวิจยัในพื (นที�ป่าอนรัุกษ์ตามความเหมาะสม

6. สถานที#ด ําเนินการ
* ให้ระบุชื�อพื (นที�ป่าอนรัุกษ์ที�ขออนญุาตเข้าดําเนินการศกึษาวิจยัทั (งหมด  ซึ�งอยู่ภายใต้ความ

รับผิดชอบของกรมอทุยานแหง่ชาต ิสตัว์ป่า และพนัธุ์พืช (อทุยานแห่งชาติ เขตรักษาพนัธุ์สตัว์ป่า และเขต
ห้ามลา่สตัว์ป่า ที�ประกาศในราชกิจจานเุบกษาแล้ว) โดยระบบุริเวณที�เข้าไปทําการศกึษาให้ชดัเจน เพื�อ
สะดวกต่อการควบคมุของพนกังานเจ้าหน้าที�

ชื�อตอ้งตรงกันกับหนังสือนําส่งเอกสาร   แบบ อส/ว-01

ชื�อตรงกันกับแบบ อส/ว-01  และตรวจสอบการสะกดชื�อให้ถูกตอ้ง   โดยระบุชื�อทุกท่านที�เข้าดาํเนินการในพื �นที�ป่าอนุรกัษ์

1.ระบุให้ตรงกันในหนังสือนําส่งเอกสาร   แบบ อส/ว-01
2.กรณีขอขยายเวลา ให้ ใช้ข้อเสนอโครงการฉบับที� ไดร้บัอนุญาต โดยคงระยะเวลาขอครั �งแรกไว ้และเพิ�มเตมิระยะเวลาที�ขอขยาย  

ระบุชื�อพื �นที�ป่าอนุรกัษ์ ให้ชัดเจน
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7. หลักการและเหตุผล
* ให้ชี (แจงหลกัการและเหตผุลในการศกึษาวิจยัโดยละเอียด

8. วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย
* ให้ระบุวตัถปุระสงค์ที�สําคญัเป็นข้อ ๆ

9. วธิ ีการดําเนินการและแผนการปฏบิัติงาน
* ให้บรรยายวธีิการและขั (นตอนการศกึษาวิจยั ตารางเวลาดําเนินการ  ตลอดจนขอบเขตและ

สถานที�ทําการศกึษาวิจยัในการดําเนินการโครงการศกึษาวิจยัโดยละเอียด หากผู้ขออนญุาตประสงค์จะขอ
เก็บตวัอย่างทรัพยากรธรรมชาติ  จะต้องมีรายละเอียดเพิ�มเตมิดงันี (
 (1)  ให้ระบุจํานวน ชนิด ขนาด ปริมาณ และวิธีการเก็บตวัอย่างให้ชดัเจน
 (2)  ให้ระบุเหตผุลความจําเป็นในการจดัเก็บตวัอย่าง
 (3)  หากประสงค์จะนําตวัอยา่งออกนอกประเทศต้องระบุเหตผุลความจําเป็น และสถานที�ที�จะนําไป
ศกึษาวิจยัโดยละเอียด
  (4)  ให้ระบุวิธีการจดัการกบัสว่นหรือซากของตวัอยา่งที�เสร็จสิ (น หรือเหลือจากการศกึษาวิจยั  หากมี
โครงการหรือกิจกรรมย่อยภายใต้ชื�อโครงการศกึษาวิจยัที�เสนอ ต้องแยกอธิบายวิธีการและสถานที� 
ตลอดจนขั (นตอนการดําเนินการโดยละเอียด เสมือนหนึ�งเป็นโครงการเอกเทศในแต่ละโครงการ  ทั (งนี (  กรม
อทุยานแห่งชาติ สตัว์ป่า และพนัธุ์พืช สงวนสทิธิ:ที�จะพิจารณาจํานวนตวัอย่างที�ขอเก็บตามความเหมาะสม
 (5) กรณีทําการศกึษาหรือวิจยัโดยใช้แบบสอบถาม ให้แนบบบสอบถาม มาเพื�อประกอบการพิจารณา (จํานวน 3 
ชดุ) 
(6) กรณีที�มีการเดนิสํารวจ ให้แนบแผนที�บริเวณที�จะเข้าไปสํารวจ พร้อมคําอธิบายในข้อเสนอโครงการวิจยั 

10. ผลที#คาดว่าจะได้รับ
* ให้ระบุประโยชน์ที�จะคาดว่าจะได้รับจากการดําเนินการโครงการศึกษาวิจยันี (

11. งบประมาณดาํเนินการ
* ให้แจ้งรายละเอียดงบประมาณตามหมวดรายจ่ายแยกแต่ละกิจกรรม/โครงการ เป็นรายปี จน

เสร็จสิ (นโครงการ

12. แหล่งท ุนวจิัย
* ให้ระบุแหลง่ทนุวิจยัเพื�อใช้ในการดําเนินการศกึษาวิจยัในครั (งนี ( และแจ้งสถานภาพ เพื�อให้ทราบวา่ได้รับ

การอนมุัตเิงินทนุแล้วหรือไม่ ประการใด
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13. ชื#อ และลายมือชื#อของนักวิจัยทกุคนที#ร่วมโครงการท้ายข้อเสนอโครงการวิจยั
* สําหรับกรณีที�ทําการวจิยัในเขตรักษาพนัธุ์สตัว์ป่า และมีการดกัจบัสตัว์ เก็บ หรือทําอนัตรายแก่

รังของสตัว์ป่า ทั (งนี ( เพื�อเป็นไปตามระเบียบอส. ว่าด้วยการอนญุาตให้ลา่สตัว์ป่า เก็บ หรือทําอนัตรายแก่รัง
ของสตัว์ป่าในเขตรักษาพนัธุ์สตัว์ป่า เพื�อการศึกษาวิจยัทางวิชาการ พ.ศ. 2546  ข้อ 7(6)

เขตรกัษาพันธุ์สัตวป่์า + ดกัจับสัตว/์กระทบรงัสัตว์
หากโครงการดาํเนินงานในพื �นที�อื�นๆ (อุทยานแห่งชาต/ิเขตห้ามล่าสัตวป่์า) ไม่ตอ้งให้หัวหน้าพื �นที�อื�นๆ ลงนามแนบท้าย

User
Highlight



แบบเงื่อนไขประกอบการอนุญาตให้เข้าร่วมทําการศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการในพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ 

1. ผู้ได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมทําการศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการในพื้นที่ป่าอนุรักษ์
ต้องปฏิบัติดังนี้ 

(1) ต้องแจ้งเป็นหนังสือให้อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชทราบ
ก่อนเข้าไปดําเนินการในพ้ืนท่ีอย่างน้อย 15 วัน และให้แจ้งพนักงานเจ้าหน้าท่ีในพ้ืนท่ีทราบก่อนจึงเข้าไป
ดําเนินการได้ 

(2) ต้องรายงานความก้าวหน้าของการศึกษาหรือวิจัยตามแบบท่ีกําหนด ให้กรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จํานวน 3 ชุด พร้อมสําเนาข้อมูลดิบทุกๆ 6 เดือน พร้อมท้ังสรุปผลงานสะสม
ต้ังแต่เริ่มโครงการมาด้วย 

(3) กรณีท่ีมีการเก็บตัวอย่างเพ่ือการศึกษาหรือวิจัย จะต้องจัดส่งตัวอย่างมาเก็บรักษา
ไว้ท่ีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช หรือเก็บในสถานท่ีท่ีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
เห็นชอบ ท้ังนี้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ขอสงวนสิทธิการเป็นเจ้าของในตัวอย่างนั้น  ๆการนําตัวอย่าง
หรือตัวอย่างหัวเชื้อ (Culture of Isolates) ไปใช้ประโยชน์จะต้องได้รับอนุญาตจากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า 
และพันธุ์พืชก่อน 

(4) เม่ือสิ้นสุดโครงการศึกษาหรือวิจัย ให้ส่งรายงานผลการศึกษาหรือวิจัยฉบับสมบูรณ์
และเอกสารที่นําไปเผยแพร่ในวารสารต่างๆ จํานวนอย่างละ 5 ชุด พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล 1 ชุด 
ให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชด้วย ท้ังนี้ ให้ถือว่าผลงานดังกล่าวเป็นสิทธิร่วมกันของผู้ได้รับอนุญาต
ให้เข้าร่วมศึกษาหรือวิจัยและกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  

(5) ต้องปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ แผนงาน วิธีการ และเงื่อนไขที่ระบุไว้ใน
ข้อตกลงของโครงการศึกษาหรือวิจัยท่ีกําหนดไว้เท่านั้น 

(6) ต้องปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
อย่างเคร่งครัด ตลอดจนต้องปฏิบัติตามระเบียบ ข้อกําหนด ประกาศ คําสั่ง วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกําหนดไว้ใน
หนังสืออนุญาต และต้องปฏิบัติตามคําสั่งของพนักงานเจ้าหน้าท่ี ซ่ึงสั่งการตามอํานาจหน้าท่ีโดยชอบด้วยกฎหมาย
อย่างเคร่งครัด 

(7) ต้องนําผลการศึกษาหรือวิจัยมานําเสนอในการประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรม 
ท่ีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จัดข้ึน อย่างน้อย 1 ครั้ง เพ่ือถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีจาก
การดําเนินงานศึกษาหรือวิจัยให้เจ้าหน้าท่ีและสาธารณชนนําไปใช้ประโยชน์ในการคุ้มครองรักษาทรัพยากร
ต่อไป 

(8) กรณีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คําสั่ง หรือ
ส่อพฤติกรรมท่ีอาจจะเป็นภัยต่อสังคมหรือความม่ันคงของประเทศ หรือทําให้เกิดความเสียหาย หรือเป็นอันตราย
ต่อสภาพแวดล้อม ต่อชนิดพันธุ์และต่อพันธุกรรมแห่งพืช สัตว์ จุลินทรีย์ หรือทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆ 
อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช อาจระงับการอนุญาต และดําเนินการตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 

(9) ในกรณีมีความจําเป็นต้องขยายเวลาทําการศึกษาหรือวิจัย ให้ยื่นหนังสือ
ขอต่ออายุโครงการต่ออธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ก่อนสิ้นสุดโครงการ ไม่น้อยกว่า 30 วัน 
พร้อมท้ังชี้แจงเหตุผลความจําเป็น และให้แนบรายงานความก้าวหน้าของผลการศึกษาหรือวิจัยท่ีทํามาแล้วเป็น
ภาษาไทย จํานวน 5 ชุด มาพร้อมหนังสือขอต่ออายุโครงการด้วย 

(10) ในกรณี... 

แบบ อส/ว-04 

@ 10 ตุลาคม 2556 

1. หัวหน้าโครงการชาวไทย + ผู้รว่มโครงการชาวตา่งประเทศ.....แบบ อส/ว-04 หรอื DNP/T-04
2. หัวหน้าโครงการชาวตา่งประเทศ......แบบ DNP/T-04
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(10) ในกรณีผู ้ได้รับอนุญาตให้ร่วมศึกษาหรือวิจัยไม่ปฏิบัติตามเ งื่อนไขนี้ 
สถาบันทางวิชาการหรือหน่วยงานราชการในประเทศไทยท่ีรับรองและร่วมรับผิดชอบโครงการ ต้องรับผิดชอบ
ให้มีการปฏิบัติตามเง่ือนไขนี้ 

2. กรณีท่ีผู้ได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมทําการศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการในพ้ืนท่ีป่าอนุรักษ์
ประสงค์จะนําผลการศึกษาหรือวิจัยไปจดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญา (ลิขสิทธิ์ (Copy 
Right) หรือทะเบียนสิทธิบัตร (Patent) หรือเครื่องหมายการค้า (Trade Mark) หรือทะเบียนตามกฎหมายอ่ืน) 
เพ่ือผลิตเป็นอุตสาหกรรมหรือทางการค้า หรือพิมพ์ผลงานเพ่ือจําหน่าย ต้องได้รับอนุญาตจากกรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ป่า และพันธุ์พืชก่อนจึงจะดําเนินการได้ และให้ถือว่า ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า และสิทธิ
ตามกฎหมายอ่ืนนั้น เป็นสมบัติร่วมกันกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และต้องทําความตกลง
การแบ่งปันผลประโยชน์ท่ีจะเกิดข้ึนในภายหน้าให้กับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นกรณี ๆ ไป  

ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อความในเงื่อนไขนี้โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือ
ชื่อไว้เป็นหลักฐาน 

(ลงชื่อ)  . ผู้อนุญาต 

   (                                           ) 

ตําแหน่ง อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 

(ลงชื่อ)  . ผู้ได้รับอนุญาตให้เข้าร่วม 

(  ) ศึกษาหรือวิจัย 

ตําแหน่ง หัวหน้าโครงการ 

(ลงชื่อ)  . สถาบัน/หน่วยงาน 

 (  ) ท่ีให้การรับรองโครงการ 

ตําแหน่ง* 

หมายเหต:ุ *  หวัหน้าหนว่ยราชการไทยหรือสถาบนัทางวชิาการของรัฐ (กรณีสถาบนัการศกึษา อยา่งน้อยในระดบัคณบดีขึ (นไป) 

@ 10 ตุลาคม 2556 

ลงลายมือจรงิ

ลงลายมือจรงิของหัวหน้าหน่วยงาน



คําขออนุญาตเข้าไปล่าสัตว์ป่า เก็บหรือทาํอันตรายแก่รังของสัตว์ป่า 

ในเขตรักษาพนัธ์ุสัตว์ป่า เพื#อการศึกษาหรือวจิัยทางวชิาการ 

___________________ 

เขียนที� 
วนัที� 

ดว้ยขา้พเจา้ ที�อยู ่

รหสัไปรษณีย ์  เลขหมายโทรศพัท ์ เลขหมายโทรสาร 
พร้อมดว้ยคณะรวม คน ประกอบดว้ย 

มีความประสงคข์ออนุญาต 
ในเขตรักษาพนัธ์ุสัตวป่์า  
โดยวธีิ  
ตั*งแต่วนัที� ถึงวนัที� 

อนึ� ง หากข้าพเจ้าได้รับอนุญาตให้ดาํเนินการดังกล่าวข้างต้นแล้ว  จะปฏิบติัตามระเบียบ
กฎกระทรวง  พระราชบญัญติัสงวนและคุม้ครองสัตวป่์า พ.ศ.2535  และคาํสั�งการของพนกังานเจา้หนา้ที�ประจาํ
เขตรักษาพนัธ์ุสัตวป่์าโดยเคร่งครัด 

จึงเรียนมาเพื�อโปรดพิจารณาอนุญาต  พร้อมนี* ไดแ้นบรายละเอียดของโครงการ 15 ชุด มาเพื�อ
ประกอบการพิจารณาดว้ยแลว้ 

 ลายมือชื�อ*  ผูย้ื�นคาํขอ 
 ( ) 

*หวัหนา้หน่วยราชการไทยหรือสถาบนัทางวชิาการของรัฐ (กรณีสถาบนัการศึกษา อยา่งนอ้ยในระดบัคณบดีขึ*นไป)

หัวหน้าหน่วยงาน

ชื�อหัวหน้าโครงการ และผู้รว่มโครงการทุกคน 

ชื�อ-นามสกุล หัวหน้าหน่วยงาน

ชื�อหัวหน้าเขตรกัษาพันธุ์สัตวป่์า

ระบุตรงกันกับข้อเสนอโครงการ

หากโครงการดาํเนินงานในพื �นที�อื�นดว้ย (อุทยานแห่งชาต/ิเขตห้ามล่าสัตวป่์า) ไม่ตอ้งระบุชื�อหัวหน้าพื �นที�อื�นๆ



บนัทกึขอ้ความบนัทกึขอ้ความบนัทกึขอ้ความบนัทกึขอ้ความ    
สว่นราชการสว่นราชการสว่นราชการสว่นราชการ  สํานักอุทยานแห่งชาติ ส่วน............................... โทร. 0 2561 0777  ต่อ ............. 
ที่ที่ที่ที่    ทส ............./.......                                               วนัที่วนัที่วนัที่วนัที ่    1  พฤศจิกายน 2556 
เรือ่งเรือ่งเรือ่งเรือ่ง  ขอให้การรับรองและร่วมรับผิดชอบโครงการศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการในพื้นทีป่่าอนุรักษ์ 

เรียน  อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช   

 ตามที่......................(หน่วยงาน/องค์กร)......................มีความประสงค์จะเข้าดําเนินการศึกษา
หรือวิจัยทางวิชาการในพื้นท่ีป่าอนุรักษ์ เรื่อง “.................................................................................................... 
.....................................................” ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ โดยมี นาย/นางสาวดร./...................................
เป็นหัวหน้าโครงการ ภายใต้ความร่วมมือกับสํานักอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช นั้น 

 ในการน้ี สํานักอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จึงขอให้การรับรอง
หน่วยงานและร่วมรับผิดชอบการศึกษาหรือวิจัยตามโครงการดังกล่าว โดยมี นาย/นางสาว/ดร./.......................
ตําแหน่ง..................................................สังกัดส่วน............................................................สํานักอุทยานแห่งชาติ 
เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ และให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช อย่างเคร่งครัด 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 
 
 ------------------------------------- 
 (...............................................) 
 ผู้อํานวยการสาํนักอุทยานแห่งชาต ิ
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวอย่าง (1) 

(หนังสือรับรองและร่วมรับผิดชอบโครงการ) 
กรณีหน่วยงานของหัวหน้าโครงการไม่ใช่

หน่วยงานของรัฐหรือไม่ได้ตั้งอยู่ในประเทศไทย 



 
 
 
  
ที่ ศธ ......................./.................... มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 เลขท่ี 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว 
 เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 

 1 พฤศจิกายน 2555 

เร่ือง  ขอให้การรับรองและร่วมรับผิดชอบโครงการศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการในพื้นที่ปา่อนุรักษ์ 

เรียน  อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 

 ตามที่........................(หน่วยงาน/องค์กร)....................มีความประสงค์จะเข้าดําเนินการศึกษา
หรือวิจัยทางวิชาการในพื้นท่ีป่าอนุรักษ์ เรื่อง “.................................................................................................... 
.................................................” ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ โดยมี นาย/นางสาว/ดร./.....................................
เป็นหัวหน้าโครงการ ภายใต้ความร่วมมือกับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นั้น 

 ในการน้ี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงขอให้การรับรองหน่วยงานและร่วม
รับผิดชอบการศึกษาหรือวิจัยตามโครงการดังกล่าว โดยมอบหมาย ผศ.ดร.....................................................
คณะวิทยาศาสตร์ เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ และให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ
พันธุ์พืช อย่างเคร่งครัด 

  ขอแสดงความนับถือ 
 
 
  ............................................. 
  (...........................................) 
                                               คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติราชการแทน 
   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
คณะวิทยาศาสตร์ 
โทรศัพท์ ............................... 
โทรสาร  ............................... 

 

ตัวอย่าง (2) 

(หนังสือรับรองและร่วมรับผิดชอบโครงการ) 
กรณีหน่วยงานของหัวหน้าโครงการไม่ใช่

หน่วยงานของรัฐหรือไม่ได้ตั้งอยู่ในประเทศไทย    
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