
พืน้ท่ีป่าไม้
๑. ป่า ตามมาตรา ๔(๑) แหง่พระราชบญัญตัป่ิาไม้

พุทธศกัราช ๒๔๘๔
๒. ป่าสงวนแหง่ชาต ิตามพระราชบญัญตัป่ิาสงวน

แหง่ชาต ิพ.ศ. ๒๕๐๗



การขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ใน
พืน้ท่ีป่า ตามพระราชบญัญติัป่าไม้ 

พทุธศกัราช 2484

2



กฎกระทรวง การขออนุญาตและการ
อนุญาตท าประโยชน์ในเขตป่า พ.ศ. 

2558
ออกโดยอาศยัอ านาจตามมาตรา 54 วรรคสอง และ
มาตรา 58 วรรคหน่ึงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม
ท่ี 132 ตอนท่ี 83 ก เม่ือวนัท่ี 1 กนัยายน 2558 

การขออนุญาตเขา้ท าประโยชน์ในพ้ืนท่ีป่า ตามพระราชบญัญติัป่าไม ้พุทธศกัราช 2484 3



การขออนุญาตเขา้ท าประโยชน์ในพ้ืนท่ีป่า ตามพระราชบญัญติัป่าไม ้พุทธศกัราช 2484

❑ วตัถปุระสงคท่ี์สามารถขออนุญาตใช้พืน้ท่ี
ได้ ก าหนดไว้ ดงัน้ี (ข้อ 5)

1. เพ่ือส ารวจแร่ ท าเหมอืงแร ่สรา้งทางขนแร ่หรอืกจิการอนั
เกีย่วเนื่อง

2. เพ่ือการส ารวจปิโตรเลียม การผลติปิโตรเลยีม การเกบ็
รกัษา การขนสง่ หรอืกจิการอนัเกีย่วเนื่องกบัการส ารวจ
หรอืผลติปิโตรเลยีม ตามกฎหมายว่าดว้ยปิโตรเลยีม 

6
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❑ วตัถปุระสงคท่ี์สามารถขออนุญาตใช้พืน้ท่ี
ได้ ก าหนดไว้ ดงัน้ี (ข้อ 5) (ต่อ)

3. เพือ่การขดุ เกบ็ ซึง่ทราย ลกูรงั หรอืหนิ ทีไ่มใ่ช่การท า
เหมอืงแรห่รอืขดุหาแรร่ายย่อยหรอืการรอ่นแรต่ามกฎหมาย
ว่าดว้ยแร่

4. เพือ่การอยู่อาศยั หรอืประกอบอาชพีเกษตรกรรม

5. เพือ่การปลกูป่าหรอืการท าสวนป่า

5



การขออนุญาตเขา้ท าประโยชน์ในพ้ืนท่ีป่า ตามพระราชบญัญติัป่าไม ้พุทธศกัราช 2484

❑ วตัถปุระสงคท่ี์สามารถขออนุญาตใช้พืน้ท่ี
ได้ ก าหนดไว้ ดงัน้ี (ข้อ 5) (ต่อ)

6. เพือ่จดัเป็นทีพ่กัผอ่นหยอ่นใจ

7. เพือ่การเพาะเลีย้งหรอืขยายพนัธุส์ตัวป่์า

8. เพือ่สรา้งศาสนสถาน
9. เพ่ือการศึกษาวิจยัทางวิชาการ

10. เพือ่ประโยชน์ในทางราชการ
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❑ ผูข้ออนุญาต

- กสทช (ยืน่ค าขออนุญาตตามแบ ป.84-1)

- ยื่นค าขอ ณ ส านกัจดัการทรพัยากรป่าไมท้อ้งที่ พรอ้ม
เอกสารทีเ่กีย่วขอ้ง



เอกสารประกอบค าขออนุญาต
1. รายละเอยีดโครงการทีข่ออนุญาต พรอ้มแบบแปลน หรอืแผนผงั

โครงการหรอืกจิกรรมทีข่ออนุญาต และอื่นๆ 
2. แผนทีส่งัเขป และแผนทีร่ะวาง มาตราส่วน 1 : 50,000 แสดงจดุทีต่ ัง้ 

บรเิวณทีข่ออนุญาต 
3. ค าสัง่/หนงัสอืมอบอ านาจ พรอ้มส าเนาทะเบยีนบา้น และส าเนาบตัร

ประจ าตวัประชาชนหรอืส าเนาบตัรประจ าตวัตามกฎหมายก าหนด
ของผูม้อบอ านาจและผูร้บัมอบอ านาจ โดยตดิอากรแสตมป์ใหถู้กตอ้ง
ตามกฎหมาย 

(4) หลกัฐานทีแ่สดงผลการพจิารณาใหค้วามเหน็จากสภาองคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถิน่ทีป่่านัน้ตัง้อยู ่

(5) บนัทกึยนิยอมแกไ้ขปัญหาเกี่ยวกบัราษฎร
(6) เอกสารอื่นๆ (ถา้ม)ี 



ข้อ ๑๒ พื้นท่ีท่ีจะพิจารณาอนุญาตได้ต้องอยู่ใน
หลกัเกณฑ ์

ดงัต่อไปน้ี
๑. ไมเ่ป็นพืน้ทีป่่าทีม่สีภาพป่าไมส้มบรูณ์
๒. ไมเ่ป็นพืน้ทีท่ีค่วรรกัษาไวเ้ป็นแหลง่ทีอ่ยูอ่าศยัของสตัว์

ป่า
๓. ไมเ่ป็นพืน้ทีท่ีม่มีตคิณะรฐัมนตรกี าหนดหลกัเกณฑห์า้ม

ใช ้
ประโยชน์ไวเ้ป็นการเฉพาะ
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ข้อ 23 ในการพิจารณาอนุญาต ให้อธิบดีกรมป่าไม้
พิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 60 วนั นับแต่วนัท่ีได้รับ
รายงานผลการตรวจสภาพป่าตามข้อ 11 เว้นแต่มีเหตุ
จ าเป็นไม่อาจพิจารณาให้แล้วเสร็จ ภายในระยะเวลา
ดงักล่าว ให้ขยายระยะเวลาออกไปได้ไม่เกิน 30 วนั โดย
ให้อธิบดีกรมป่าไม้ แจ้งเหตุผลและความจ าเป็นในการ
ข ย า ย ร ะ ย ะ เ ว ล า เ ป็ น ห นั ง สื อ ใ ห้
ผูข้ออนุญาตทราบก่อนครบก าหนดเวลาดงักล่าว 

❑ อ ำนำจกำรอนุญำต
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การพิจารณาอนุญาตให้ท าประโยชน์ในเขตป่า ท่ี
คณะรฐัมนตรีมีมติให้รกัษาไว้เป็นสมบติัของชาติ ให้อธิบดี
กรมป่าไม้รายงานความเห็นต่อรฐัมนตรีว่าการกระทรวง
ทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เพ่ือพิจารณาให้ความ
เห็นชอบภายใน 30 วนั นับแต่วันท่ีได้รบัรายงานผลการ
ตรวจสภาพป่าตามข้อ 11 และให้อธิบดีกรมป่าไม้พิจารณา
อนุญาตภายใน 30 วนั นับแต่วนัท่ีรฐัมนตรีว่าการกระทรวง
ทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้ความเหน็ชอบ (ข้อ 2
3 วรรคสอง)

❑ อ ำนำจกำรอนุญำต (ต่อ)
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1. ตามมติ ครม. เมือ่วนัท่ี 26 มกราคม 2511

(ส่วนราชการ) 

2. ตามมติ ครม. เมือ่วนัท่ี 22 เมษายน 2512 (เอกชน)

❑ อ านาจการพิจารณาของรฐัมนตรี



รับค ำขอ พร้อมเอกสำรประกอบ
ประสำนจงัหวดัท้องที่ ร่วมตรวจสอบ
พ้ืนที่/จดัท ำเอกสำรรำยงำนกรมป่ำไม้

ย่ืนค ำขอ พร้อมเอกสำรประกอบ
ตรวจสอบข้อมูล
/เอกสาร 
/แจ้งการ
อนุญาต

ออกหนังสืออนุญาต แจ้งผู้รับ
อนุญาตให้มารับหนังสืออนุญาต 
ช าระค้าธรรมเนียม และรับทราบ
เง่ือนไข

ผูข้ออนุญาต สจป. ทอ้งท่ี กรมป่าไม้

สจป.ทอ้งท่ีผูรั้บอนุญาต

เขา้ด าเนินการในพ้ืนท่ี

เจา้หนา้ท่ีออกตรวจสอบ
การใชพ้ื้นท่ี

ขั้นตอนกำรขออนุญำตเข้ำท ำประโยชน์ในเขตป่ำ ตำมมำตรำ ๔(๑)



ค ำส่ังกรมป่ำไม้ ที่ ๕๔๙/๒๕๖๓
ลว. ๑๙ กมุภำพนัธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓

• มอบอ ำนำจให้ผู้อ ำนวยส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ที ่๑ - ๑๓ 
และผู้ท ำหน้ำทีผู่้อ ำนวยส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้สำขำท้องที ่
เป็นผู้อนุญำต (ตำมข้อ ๒๑ กฎกระทรวงว่ำด้วยกำรขออนุญำตและกำรอนุญำต
ท ำประโยชน์ในเขตป่ำ พ.ศ. ๒๕๕๘)



รับค ำขอ พร้อมเอกสำรประกอบ
ประสำนจงัหวดัท้องที่ ร่วมตรวจสอบ
พ้ืนที่/จดัท ำเอกสำรรำยงำนกรมป่ำไม้

ย่ืนค ำขอ พร้อมเอกสำรประกอบ

ตรวจสอบข้อมูล
/เอกสาร 
/เสนอคณะ กก.

ออกใบอนุญาต แจ้งผู้รับอนุญาต
ให้มารับในอนุญาต ช าระ
ค้าธรรมเนียม และรับทราบเงื่อนไข

ผูข้ออนุญาต สจป. ทอ้งท่ี กรมป่าไม้

สจป.ทอ้งท่ี ผูรั้บอนุญาต

เขา้ด าเนินการในพ้ืนท่ี

เจา้หนา้ท่ีออกตรวจสอบ
การใชพ้ื้นท่ี

ขั้นตอนกำรขออนุญำตเข้ำท ำประโยชน์ในเขต                      ป่ำตำม
มติคณะรัฐมนตรี

คณะกรรมการป่ามติรมว.ทส.กรมป่าไม้

เห็นชอบ/อนุมติั
ตรวจสอบเอกสาร/ขอ้กฎหมายแจง้ สจป.ทอ้งท่ี ออก

ใบอนุญาต/เก็บ
ค่าธรรมเนียม... 



ระเบียบกรมป่าไมว้า่ดว้ยการอนุญาตใหเ้ขา้ไปศึกษา
หรือวจิยัทางวชิาการในเขตป่าสงวนแห่งชาติ

พ.ศ. 2559



ผูข้ออนุญาต
สาํนกัจดัการทรัพยากร

ป่าไม ้สาขาทอ้งท่ี

กรมป่าไม ้

(สาํนกัการอนุญาต)

ภายใน 7 วนั

คณะกรรมการกลัน่กรองการอนุญาต

ใหเ้ขา้ไปศึกษาหรือวจิยัวชิาการในเขต

ป่าสงวนแห่งชาติ 
อธิบดีกรมป่าไม้

ภายใน 15 วนั

ภายใน 30 วนั

ขั้นตอนการขออนุญาต

ย่ืนคาํขอ



- บตัรประจาํตวัประชาชน
- สาํเนาหรือภาพถ่ายทะเบียนบา้นหรือสาํนกังานท่ีทาํการของ

นิติบุคคล

- แบบเสนอโครงการศึกษาหรือวจิยั (Research Project) 
ประกอบการอนุญาตใหเ้ขา้ไปศึกษาหรือวจิยัทางวชิาการในเขต
ป่าสงวนแห่งชาติ

- แผนท่ีสงัเขปแสดงบริเวณพ้ืนท่ีท่ีขออนุญาต

เอกสารประกอบคาํขอ



- แผนทีภ่าพถ่ายทางอากาศแสดงบรเิวณทีข่ออนุญาต พรอ้มคา่พกิดั

- แผนทีร่ะวางมาตราสว่น 1:50,000 แสดงบรเิวณทีข่ออนุญาต พรอ้มลงคา่

พกิดัทางภมูศิาสตรท์ีไ่ดจ้ากเครือ่ง G.P.S.

- ภาพถ่ายสแีสดงบรเิวณพืน้ทีท่ีข่ออนุญาต จาํนวนไมน้่อยกวา่ 10 ภาพ

- หนงัสอืแสดงวา่ เป็นผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมายใหด้าํเนินการแทนสว่นราชการ 

หรอืองคก์ารของรฐัหรอืสาํเนาหรอืภาพถ่ายหนงัสอืรบัรองการจดทะเบยีน

วตัถุประสงคแ์ละผูม้อีาํนาจ ลงชือ่แทนนิตบิุคคลผูข้ออนุญาต พรอ้มหลกัฐาน

แสดงอุปกรณ์ในการทาํงาน



-หลกัฐานท่ีแสดงผลการพิจารณาให้ความเห็นจากสภาองค์กรปกครอง

สว่นท้องถ่ินแหง่ท้องท่ีท่ีป่านัน้ตัง้อยู ่(กรณีการสํารวจแร่และปิโตรเลียม)

- บนัทกึยินยอมในการแก้ไขปัญหาเก่ียวกบัราษฎร 

(กรณีการสํารวจแร่และปิโตรเลียม)

- กรณีเป็นนิติบคุคลให้นําเอกสารท่ีเก่ียวข้องในการจดทะเบียนนิติบคุคล



กรมป่าไม้ ได้มีหนังสือ ที่ ทส 1602.3/22237-8 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 

2559

เร่ือง ซกัซอ้มแนวทางปฏิบติัตามระเบียบกรมป่าไม ้วา่ดว้ยการอนุญาตใหเ้ขา้ไปศึกษาหรือ 

วจิยัทางวชิาการในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2559

แจง้สาํนกัจดัการทรัพยากรป่าไมท่ี้ 1-13 สาํนกัจดัการทรัพยากรป่าไมส้าขาทุกสาขา และ

หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง พิจารณาสัง่พนกังานเจา้หนา้ท่ีใหถื้อเป็นแนวทางปฏิบติัตามมติท่ี

ประชุมคณะกรรมการฯ



ขอใหส้าํนกัจดัการทรัพยากรป่าไมท้อ้งท่ี ปฏิบติั ดงัน้ี

1) ใหใ้ชแ้บบคาํขอ และแนบเอกสารตามท่ีกาํหนดไวใ้นระเบียบฯ

2) จดัทาํแผนท่ี 1:50,000 พร้อมลงค่าพิกดัทางภูมิศาสตร์ท่ีได ้          

จากเคร่ือง G.P.S.

3) จดัทาํแผนท่ีภาพถ่ายทางอากาศ พร้อมค่าพิกดั

4) จดัทาํแผนท่ีสงัเขปแสดงบริเวณพ้ืนท่ีท่ีขออนุญาต

5) แนบภาพถ่ายสีแสดงบริเวณพ้ืนท่ีท่ีขออนุญาต จาํนวนไม่นอ้ยกวา่ 

10 ภาพ

6) ใชแ้บบเสนอโครงการศึกษาหรือวิจยั (Research Project) 

ประกอบการอนุญาตใหเ้ขา้ไปศึกษาหรือวิจยัทางวิชาการในเขตป่าสงวน

แห่งชาติ ตามแบบท่ีกาํหนดไวใ้นระเบียบฯ



หลกัเกณฑแ์ละระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาต

1. การอนุญาตเพ่ือประโยชน์ในการศึกษาหรือวจิยัทางวชิาการ 

ให้พจิารณาอนุญาตในจาํนวนพืน้ทีแ่ต่ละคาํขอตามความจาํเป็น

และเหมาะสมแก่กจิการทีข่ออนุญาตตามวตัถุประสงค์และ

โครงการทีเ่สนอพร้อมคาํขออนุญาต และมกีาํหนดระยะเวลา

ตามทีพ่จิารณาเห็นสมควรให้การอนุญาต



2. การอนุญาตเพ่ือประโยชนใ์นการสาํรวจแร่ ใหพิ้จารณาอนุญาตได้

ไม่เกินพ้ืนท่ีท่ีไดรั้บอาชญาบตัรผกูขาดสาํรวจแร่หรืออาชญาบตัร

พิเศษ และมีกาํหนดระยะเวลาไม่เกินหา้ปี ตามความจาํเป็นและ

เหมาะสมตามหลกัวิชาการ

3. การอนุญาตเพ่ือประโยชนใ์นการสาํรวจปิโตรเลียม ใหพิ้จารณา

อนุญาตตามความจาํเป็นและเหมาะสมไดไ้ม่เกินพ้ืนท่ีท่ีรับ

สมัปทาน และมีกาํหนดระยะเวลาไม่เกินสิบปี



คณะกรรมการกลัน่กรองการอนุญาต
ใหเ้ขา้ไปศึกษาหรือวจิยัวชิาการ

ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ
(ขอ้ ๑๑)



1. ผูอ้าํนวยการสาํนกัการอนุญาต ประธานกรรมการ

2. ผูแ้ทนสาํนกัวจิยัและพฒันาการป่าไม้ กรรมการ

3. ผูแ้ทนสาํนกัจดัการท่ีดินป่าไม้ กรรมการ

4. ผูแ้ทนสาํนกัส่งเสริมการปลูกป่า กรรมการ

5. ผูแ้ทนสาํนกักฎหมาย กรรมการ

6. ผูอ้าํนวยการส่วนคณะกรรมการพิจารณาการใช ้            เลขานุการ

ประโยชนใ์นเขตป่าสงวนแห่งชาติ สาํนกัการอนุญาต

7. หวัหนา้ฝ่ายจดัประชุม ส่วนคณะกรรมการพิจารณาการใช้

ประโยชนใ์นเขตป่าสงวนแห่งชาติสาํนกัการอนุญาต ผูช่้วยเลขานุการ

องค์ประกอบ



1. พิจารณา ตรวจสอบโครงการหรือกิจกรรมศึกษาหรือวจิยั
ทางวชิาการท่ีขออนุญาตดาํเนินการในเขตป่าสงวนแห่งชาติใหเ้ป็นไป
ตามหลกัเกณฑ ์วธีิการ และเทคโนโลยท่ีีเหมาะสม ซ่ึงตอ้ง
ไม่ก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อระบบนิเวศ รวมถึงชุมชนทอ้งถ่ิน
ท่ีเก่ียวขอ้งใหเ้ป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ประกาศ และขอ้บงัคบั
ท่ีกรมป่าไมก้าํหนด

อาํนาจหน้าที่



2. เสนอความเห็นต่ออธิบดีกรมป่าไมพิ้จารณาภายในสิบหา้วนั

นบัแต่วนัท่ีคณะกรรมการไดรั้บเร่ือง

3. ปฏิบติัภารกิจอ่ืนๆ ตามท่ีอธิบดีกรมป่าไมม้อบหมาย 
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