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ระเบียบคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ
ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการขออนุญาตใช้พื้นที่
เพื่อโครงการจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนทีแ่ ละบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ชายขอบ
และโครงการจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ห่างไกล ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ
พ.ศ. 2561
โดยที่คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2559 เห็นชอบในหลักการโครงการ
ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ และมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2559 มอบหมายให้สานักงาน กสทช. ดาเนินการในหมู่บ้านที่เหลือเพิ่มเติมอีก
15,732 หมู่บ้าน ประกอบคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2559
มีข้อสั่งการอนุมัติให้ สานักงาน กสทช. ดาเนินการภารกิจการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐาน
โดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม (USO) โดยให้ร่วมกันกับกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ดาเนินงานให้สอดคล้องกับแผนที่ได้กาหนดไว้ ซึ่งสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580)
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาสและการสร้างความเสมอภาคทางสังคม และแผนการปฏิรูปประเทศ
สานักงาน กสทช. จึงได้ดาเนินโครงการจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ และบริการอินเตอร์เน็ต
ความเร็ว สูงในพื้น ที่ชายขอบ และโครงการจัด ให้มีบริการอินเตอร์เน็ต ความเร็วสูงในพื้นที่ห่างไกล
ซึ่งโครงการดังกล่าวมีพื้นที่ส่วนหนึ่งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 13/1 และมาตรา 13/8 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ
พ.ศ. 2507 ซึ่ ง แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ มโดยพระราชบั ญญัติป่ าสงวนแห่งชาติ (ฉบั บ ที่ 4) พ.ศ. 2559
คณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
การขออนุญาตและการอนุญาตให้เข้าทาประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ
ว่ า ด้ ว ยหลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร และเงื่ อ นไข ในการขออนุ ญ าตใช้ พื้ น ที่ เ พื่ อ โครงการจั ด ให้ มี สั ญ ญาณ
โทรศัพท์เคลื่อนที่และบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ชายขอบ และโครงการจัดให้มีบริการ
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ห่างไกล ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2561”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับเฉพาะการขออนุญาตและการอนุญาตเข้าทาประโยชน์ในเขต
พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อโครงการจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่และบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
ในพื้น ที่ชายขอบ และโครงการจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ต ความเร็วสูงในพื้นที่ห่างไกล ภายในเขต
ป่าสงวนแห่ งชาติ นั บตั้งแต่วันถัด จากวันที่ประธานคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขต
ป่าสงวนแห่งชาติได้ลงนามในระเบียบ และมีระยะเวลาให้สิ้นสุดการบังคับใช้ระเบียบนี้ภายในสองปี
ข้อ 3 ตามระเบียบฉบับนี้
“คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ
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“กรม” หมายถึง กรมป่าไม้
“อธิบดี” หมายถึง อธิบดีกรมป่าไม้
“ผู้ขอ” หมายถึง ส่ว นราชการ หรือหน่วยงานของรัฐ ที่ขอใช้พื้นที่เพื่อโครงการจัดให้มี
สัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่และบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ชายขอบ และโครงการจัดให้มี
บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ห่างไกลภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ
“คาขอ” หมายถึง คาขอใช้พื้นที่ของส่วนราชการ หรือหน่วยงานของรัฐภายในเขตป่าสงวน
แห่งชาติ
“โครงการ” หมายถึง โครงการจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่และบริการอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูงในพื้นที่ชายขอบ และโครงการจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ห่างไกล
ข้อ 4 ให้ประธานกรรมการเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ และคณะกรรมการมีอานาจตีความ
และวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาที่เกิดขึ้นในการบังคับใช้ระเบียบนี้
หมวด 1
การขอใช้พื้นที่
ข้อ 5 ผู้ ข อประสงค์ จ ะขอใช้ พื้ น ที่ บ างแห่ ง ภายในเขตป่ า สงวนแห่ ง ชาติ เพื่ อ โครงการ
ให้ยื่นคาขอต่ออธิบดีตามแบบท้ายระเบียบนี้ พร้อมด้วยหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบคาขอ ณ สานัก
การอนุญาต กรมป่าไม้ เมื่อได้รับคาขอพร้อมเอกสารตามกาหนดครบถ้วนแล้ว ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับคาขอ
ออกใบรับคาขอให้แก่ผู้ขอไว้เป็นหลักฐาน
หมวด 2
หลักเกณฑ์และวิธกี ารตรวจสอบสภาพป่าหรือตาแหน่งที่ตั้ง
ข้อ 6 เมื่อสานักการอนุญาต ได้รับคาขอตามข้อ 5 พร้อมเอกสารประกอบตามที่กาหนด
ครบถ้วนแล้ว ให้เสนอคาขอดังกล่าว พร้อมทั้งให้ความเห็นเบื้องต้นต่ออธิบดี ภายในเจ็ดวันเพื่อให้
สานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที่ออกไปตรวจสอบสภาพป่าหรือตาแหน่งที่ตั้งให้เสร็จสิ้นและรายงานอธิบดี
ภายในสามสิบวัน นับจากวันที่อธิบดีสั่งการ
เมื่อกรมป่าไม้ได้รับรายงาน จากสานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที่ ให้ตรวจสอบและประมวล
เรื่องราวเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ภายในสิบห้าวัน
เว้นแต่มีเหตุจาเป็นไม่อาจพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้ขยายระยะเวลาออกไป
ได้ไม่เกินสิบห้าวัน
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หมวด 3
การประกาศกาหนดบริเวณพื้นที่เพื่อโครงการ
ข้อ 7 การพิจารณาพื้นที่ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อโครงการนั้น ให้พิจารณาจานวน
พื้ น ที่ แ ต่ ล ะค าขอตามความจ าเป็ น และเหมาะสมแก่ ก ารใช้ พื้ น ที่ ตามวั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละโครงการ
ที่เสนอพร้อมคาขอและมีกาหนดระยะเวลาตามความจาเป็นที่ต้องการใช้พื้นที่นั้น เมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่า
ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 8 ก็ให้กรมออกประกาศกาหนดบริเวณดังกล่าวเป็นบริเวณพื้นที่โครงการ
ได้ตามที่กรมเห็นสมควรแต่ไม่เกินสามสิบปี
ข้อ 8 การประกาศกาหนดบริเวณพื้นที่โครงการ ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ตามข้อ 7
จะกระทาได้เมื่อพื้นที่ที่ขอใช้ต้องไม่ขัดกับมาตรการการใช้ที่ดินในพื้นที่ลุ่มน้า มาตรการการใช้ประโยชน์
ในพื้นที่ป่าชายเลน และมาตรการการใช้ประโยชน์ทรัพยากรและที่ดินป่าไม้ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ
ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติไว้แล้ว เว้นแต่มีความจาเป็นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้จะต้องปฏิบัติตามมาตรการ
ที่คณะรัฐมนตรีได้กาหนดไว้
ข้อ 9 การประกาศกาหนดบริเวณพื้นที่ให้ผู้ขอเข้าใช้ประโยชน์ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ
ให้ใช้แบบประกาศตามท้ายระเบียบนี้ หากมีเงื่อนไขที่คณะกรรมการเห็นสมควรกาหนดให้ส่วนราชการ
หรือหน่วยงานของรัฐต้องปฏิบัติเพิ่มเติม ให้ระบุไว้ในประกาศด้วย
การประกาศกาหนดบริเวณพื้นที่ให้ผู้ขอเข้าใช้ประโยชน์ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ตามวรรคหนึ่ง
นั้น ให้ส่งมอบประกาศดังกล่าวแก่ผู้ขอจานวน 1 ฉบับ และให้ปิดประกาศ ณ ที่ว่าการอาเภอ ที่ทาการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ทาการกานัน และที่ทาการผู้ใหญ่บ้านในท้องที่ที่ป่าสงวนแห่งชาตินั้นตั้งอยู่
รวมทั้งให้ลงประกาศในรูปแบบสื่ออิเล็คทรอนิกส์ของกรมป่าไม้
ข้อ 10 กรณีผู้ขอมีความจาเป็นต้องใช้พื้นที่ภายในบริเวณเดียวกันกับพื้นที่ที่มีการอนุญาต
อยู่เดิม จะต้องได้รับความยินยอมจากผู้รับอนุญาตเดิม และไม่ขัดกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ และมติ
คณะรัฐมนตรีที่ได้กาหนดไว้แล้ว
ทั้งนี้ ต้องได้รับความเห็นชอบจากอธิบดี แล้วจึงประกาศยกเลิกและประกาศให้ใช้พื้นที่ใหม่
ข้อ 11 ไม้ที่จาเป็นต้องทาออกจากพื้นที่ที่ประกาศกาหนดบริเวณพื้นที่ที่ผู้ขอเข้าใช้ประโยชน์
ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ประกาศ ณ วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖1
วิจารย์ สิมาฉายา
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
ประธานกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ

ใบรับคําขอใช้พื้นที่ เพื่อโครงการจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่และบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงใน
พื้นทีช่ ายขอบ และโครงการจัดให้มบี ริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ห่างไกล ภายในเขตป่าสงวน
แห่งชาติ ตามมาตรา 13/1 แห่งพระราชบัญญัติปา่ สงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
เลขที่รบั .......................
วันทีร่ ับ........................
ชื่อผู้ขอ........................................................... เลขประจําตัวประชาชน
ใบรับคําขอนี้ ออกไว้เพื่อเป็นหลักฐานว่า กรมป่าไม้ได้รบั คําขอไว้เรียบร้อยแล้ว และจะ
ดําเนินการพิจารณาต่อไป เมื่อได้รับหลักฐานครบถ้วน โดยผู้ขอได้ยื่นหลักฐานไว้ ดังนี้
1. แบบคําขอใช้พื้นที่
2. ภาพรวมของโครงการทีข่ อใช้ประโยชน์ พร้อมแบบแปลนแผนผัง
3. เชฟไฟล์ (shapefile) แผนทีแ่ สดงภาพรวมทั้งโครงการ
4. หนังสือแสดงว่าเป็นผูท้ ี่ได้รบั มอบอํานาจให้ดาํ เนินการแทนหน่วยงานของรัฐ
5. เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี)
เจ้าหน้าทีไ่ ด้ตรวจสอบหลักฐานแล้ว ปรากฏว่า
เอกสารหลักฐานครบถ้วนถูกต้อง จํานวน.............................แผ่น
เอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน ตามข้อ.........................................................
ให้ผ้ใู ช้พื้นที่ส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม ภายในวันที่.....................................................เวลาทําการ
หากผู้ใช้พื้นทีไ่ ม่ส่งเอกสารหลักฐานภายในวันเวลาทีก่ าํ หนดดังกล่าว ถือว่าคําขอใช้พื้นที่เป็นอันยกเลิก ทั้งนี้
ได้แจ้งและมอบใบรับคําขอให้ผ้ใู ช้พื้นที่ทราบ เพื่อดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
ลงชื่อ.....................................................ผู้ขอใช้พื้นที่
ลงชื่อ...........................................เจ้าหน้าที่ผ้รู บั คําขอ
............................................หน่วยงานผู้รับคําขอ

ป.ส.17-1
คําขอใช้พื้นที่เพื่อโครงการจัดให้มสี ัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่และบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพืน้ ที่
ชายขอบ และโครงการจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพืน้ ที่ห่างไกล ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ
ตามมาตรา 13/1 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-------------------------------------เขียนที่.................................................
วันที่...........เดือน...........................พ.ศ..................
ส่วนราชการ/หน่วยงานของรัฐ ชื่อ...............................................................................
หมายเลขประจําตัวผู้เสียภาษี

ตั้งอยู่เลขที่.....................ถนน....................

ตําบล/แขวง.................................อําเภอ/เขต.....................................จังหวัด........................................
โดย.................................................................ตําแหน่ง........................................................................
ได้รบั มอบหมายให้เป็นผู้ลงชื่อในคําขอ มีหน่วยงานตั้งอยู่เลขที่..................ถนน....................................
ตําบล/แขวง......................................อําเภอ/เขต...........................................จังหวัด.............................
โทร..............................
ขอยื่นคําขอต่อ.............................................................................................................
ดังมีข้อความต่อไปนี้
ข้อ 1. ส่วนราชการ/หน่วยงานของรัฐ ชื่อ......................................................................
มีความประสงค์จะขอใช้พื้นที่ เพื่อ........................................................................................................
............................................................................................................................................................
มีกําหนดเวลา ............ปี ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่า......................................................................
............................................................................................................................................................
ตําบล.............................................อําเภอ...........................................จังหวัด......................................
เนื้อที่.....................ไร่...............งาน..................ตารางวา (ตามเชฟไฟล์)

ข้อ 2. เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาคําขอใช้พื้นที่ ผู้ยื่นคําขอหรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายจะเป็น
ผู้นําพนักงานเจ้าหน้าที่ออกไปตรวจสภาพป่าหรือตําแหน่งที่ต้งั ในพื้นที่ที่ขอ ตามวัน เวลา ที่เจ้าหน้าที่นัดหมาย
และจะเป็นผู้อํานวยความสะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ที่ออกไปตรวจสภาพป่าหรือตําแหน่งที่ต้งั
ข้อ 3. เมื่อได้รับความเห็นชอบให้ใช้พื้นที่ตามทีก่ รม ได้ประกาศกําหนดบริเวณพื้นที่ ให้เข้าใช้
ประโยชน์ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติแล้ว ส่วนราชการ/หน่วยงานของรัฐชื่อ...........................................................
ขอรับรองว่าจะปฏิบตั ิตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 และตามเงื่อนไขทีร่ ะบุไว้ในประกาศ
กําหนดพื้นทีด่ ังกล่าวให้ถกู ต้องทุกประการ
ข้อ 4. พร้อมกับคําขอนี้ ได้แนบหลักฐานต่าง ๆ มาด้วย ดังนี้
4.1 ภาพรวมของโครงการที่ขอใช้ประโยชน์ พร้อมแบบแปลนแผนผัง
4.2 เชฟไฟล์ (shapefile) แผนที่แสดงภาพรวมทั้งโครงการ
4.3 หนังสือแสดงว่าเป็นผูท้ ีไ่ ด้รับมอบอํานาจให้ดําเนินการแทนส่วนราชการ/หน่วยงานของรัฐ
4.4 เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี)………………………………………………………………………………….

(ลงชื่อ) ............................................ผู้ยื่นคําขอ

ป.ส. 18-1
รายงานผลการตรวจสอบตําแหน่งที่ตงั้ โครงการจัดให้มสี ัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่และบริการ
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นทีช่ ายขอบ และโครงการจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
ในพื้นที่ห่างไกล ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติตามมาตรา 13/1 แห่งพระราชบัญญัตปิ ่าสงวนแห่งชาติ
พ.ศ. 2507 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
----------------1. ชื่อผู้ขอ
2. วัน เดือน ปี ที่ทําการตรวจสอบตําแหน่งที่ตั้ง (ให้ระบุวนั เดือน ปี ที่เข้าทําการ
ตรวจสอบตําแหน่งทีต่ ้งั และวัน เดือน ปี ที่ตรวจสอบตําแหน่งทีต่ ้งั เสร็จสิ้น)
3. จังหวัด/ชื่อป่า/เนื้อที่/ค่าพิกัด (ให้ระบุว่าพื้นที่ที่ขออยู่ในเขตจังหวัด ตําบล อําเภอ/ เขตป่า
สงวนแห่งชาติที่กําหนดโดยกฎกระทรวง/ จํานวนเนื้อที่ / ค่าพิกัด โดยให้จัดทําเป็นตารางบัญชีแนบท้ายรายงาน)
4. การใช้ประโยชน์ในพื้นที่ (ให้ระบุว่าบริเวณใกล้เคียงหรือแห่งเดียวกับที่ขอนี้ เคยมีการ
อนุญาตหรืออนุมัติให้ผู้ใดทําการใด เมื่อวัน เดือน ปีใด เป็นพื้นที่ปลูกสร้างสวนป่าของรัฐหรือไม่ ถ้าเคยมีการ
อนุญาตและการอนุญาตนั้นยังมีอายุอยู่ให้ระบุว่า มีอยู่กี่รายและหมดอายุเมื่อใด ให้แสดงไว้ในแผนที่ตามข้อ 2 ด้วย)
5. ความเห็ นผู้ ตรวจสอบตําแหน่งที่ ตั้ ง (ตรวจสอบและยืนยันว่าค่ าพิ กั ดที่ กรมป่ าไม้ ส่งไปให้
ตรวจสอบนั้น มีตําแหน่งที่ถูกต้องตรงกับจุดพื้นที่ที่จะดําเนินโครงการฯ และพิจารณาว่า ถ้าประกาศกําหนดเป็น
บริเวณพื้นที่ให้สํานักงาน กสทช. เข้าใช้ประโยชน์แล้ว ชุมชนจะได้รับประโยชน์อย่างไรบ้าง และป่าไม้จะได้รับความ
เสียหายมากน้อยเพียงใด หรือจะได้ประโยชน์แก่ป่าไม้เพิ่มขึ้นอย่างไร ควรประกาศกําหนดหรือไม่ พร้อมกับแนบ
ภาพถ่ายสีแสดงพื้นที่ที่ทําการสํารวจ ไม่น้อยกว่า 5 ภาพประกอบด้วย)
(ลงชื่อ)......................................ผู้นําตรวจสอบตําแหน่งที่ต้งั
ตําแหน่ง................................................
(ลงชื่อ).....................................ผู้ตรวจสอบตําแหน่งทีต่ ้ัง
ตําแหน่ง................................................

ป.ส. 19-1

ประกาศกรมป่าไม้
เรื่อง กําหนดบริเวณพื้นที่ให้สํานักงาน กสทช. เพือ่ ดําเนินการตามโครงการจัดให้มสี ัญญาณ
โทรศัพท์เคลือ่ นที่และบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นทีช่ ายขอบ และโครงการจัดให้มีบริการ
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ห่างไกล ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ
ฉบับที่.........../...........
-----------------------------------อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 13/1 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญั ติป่าสงวนแห่งชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2559 อธิบดีกรมป่าไม้ โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เมื่อวันที่..………………………………...
เดือน...........................................พ.ศ..........…...ออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 กําหนดให้ส่วนราชการ/หน่วยงานของรัฐ ชื่อ.................................................................
ตั้งอยู่ในท้องที่ตําบล/แขวง...........................................................อําเภอ/เขต..................................................
รายละเอียดตามบัญชีแสดง
จังหวัด....................................เข้าใช้ประโยชน์ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่า.................................................
รายชื่อจังหวัด/รายชื่อป่า/
..............................................................................................ในท้องที่ตําบล..................................................
ค่าพิกัด ที่แนบท้ายประกาศนี้
อําเภอ................................................จังหวัด.........................................เพื่อ.................................................
......................................................................................................................................................................
เนื้อที่ ...............ไร่............งาน..............ตารางวา ตั้งแต่วันที่..................เดือน.........................พ.ศ..................
จนถึงวันที่...........เดือน.................................พ.ศ. ......................ตามแผนที่พร้อมบัญชีระบุค่าพิกัดแนบท้าย
ประกาศนี้
ข้อ 2 ผู้ใช้พื้นที่จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่แนบท้ายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่...........เดือน................................พ.ศ....................
(ลงชื่อ)..........................................
(.....................................)
อธิบดีกรมป่าไม้

เงื่อนไขแนบท้ายประกาศกรมป่าไม้
ให้

ที่ได้รับอนุญาตให้เข้าใช้ประโยชน์ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ตามประกาศกรมป่าไม้

เรื่อง กําหนดบริเวณพื้นที่ให้
ฉบับที่

/

หรือหน่วยงานของรัฐ เข้าใช้ประโยชน์ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ
ลงวันที่

เดือน

พ.ศ.

ปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

1. ต้องไม่สั่งการหรือยินยอมให้บุคคลหนึ่ง บุคคลใด กระทําการหรือละเว้นกระทําการใดๆ ให้เป็นการ
เสื่อมเสียแก่สภาพป่าไม้หรือของป่า หากมีการกระทําผิด ผู้ใช้พื้นที่ต้องรับโทษตามที่บัญญัติไว้สําหรับความผิดนั้นๆ ด้วย
2. ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติ กฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ตลอดจนกฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ข้อกําหนด หรือเงื่อนไข ซึ่งออกตามกฎหมายดังกล่าว ทั้ งที่ ใช้อยู่
ในขณะนี้และที่จะประกาศใช้บังคับต่อไป ซึ่งทางราชการได้แจ้งให้ทราบเพื่อปฏิบัติแล้ว
3. ต้องยินยอมให้พนักงานเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไข การใช้พื้นที่ที่ประกาศ
กําหนดได้ ทุ กเวลา ในระหว่างพระอาทิ ตย์ ข้ึนถึ งพระอาทิ ตย์ ตก และผู้ ใช้พื้ นที่ต้ องเป็นผู้นําตรวจ หากผู้ ใช้พื้ นที่
ไม่สามารถนําพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบด้วยตนเองได้ ต้องมอบอํานาจเป็นหนังสือให้ผู้หนึ่งผู้ใดเป็นผู้ดําเนินการ
แทน โดยผู้ใช้พื้นที่หรือผู้รับมอบอํานาจจะต้องอํานวยความสะดวกตามควรแก่กรณีและให้ปฏิบัติตามที่พนักงาน
เจ้าหน้าที่ผ้มู ีอํานาจได้สั่งเป็นหนังสือให้ปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กําหนดไว้
4. ผู้ใช้พื้นที่ต้องคอยสอดส่องตรวจตราระมัดระวังมิให้มีการบุกรุกในพื้นที่ที่ได้รับอนุญาต ถ้ามีการ
กระทําอันเป็นความผิดตามกฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติ หรือกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ หรือกฎหมายว่าด้วย
การส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ผู้ใช้พื้นที่ต้องแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบทันที
หากพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจพบว่ามีความเสียหายเกิดขึ้นโดยที่ผ้ใู ช้พื้นที่ควรจะทราบ แต่ละเลยมิได้แจ้งให้ทราบ ผู้ใช้
พื้นที่จะต้องรับผิดชอบด้วย และต้องมีการจ่ายค่าฟื้นฟู ดูแล บํารุงรักษาพื้นที่ให้กลับคืนมาดังเดิมให้มากที่สุด
5. ต้องดําเนินการเอง ในกรณีที่จําเป็นอาจมอบหมายให้ผ้หู นึ่งผู้ใดเป็นผู้ดําเนินการแทนได้ แต่ถ้าเกิด
ความเสียหายใดๆขึ้น ผู้ใช้พื้นที่ต้องรับผิดชอบในฐานะเป็นผู้ดําเนินการเองทั้งสิ้น
6. ในกรณีกรมป่าไม้มีความจําเป็นต้องใช้พื้นที่ดังกล่าวบางส่วน หรือทั้งหมด ผู้ใช้พื้นที่ยินยอมให้
ยกเลิกการใช้พื้นที่ที่ประกาศกําหนดได้โดยไม่เรียกร้องค่าชดเชยหรือค่าเสียหายใดๆทั้งสิ้น ซึ่งกรมป่าไม้จะแจ้งให้ผู้ใช้
พื้นที่ทราบก่อนไม่น้อยกว่า 180 วัน และผู้ใช้พื้นที่ตอ้ งเคลื่อนย้ายทรัพย์สินหรือสิ่งก่อสร้างออกจากพื้นที่ที่ประกาศ
กําหนดให้เสร็จสิ้นภายใน 90 วันนับจากวันที่กรมป่าไม้ระบุวันที่จะเข้าใช้พื้นที่ดังกล่าวนั้น หากพ้นกําหนดแล้ว
ไม่ดําเนินการหรือดําเนินการไม่เสร็จสิ้น ให้ถือว่าผู้ใช้พื้นที่ยินยอมยกทรัพย์สินหรือสิ่งก่อสร้างนั้นให้เป็นของกรมป่าไม้

7. เมื่อครบกําหนดอนุญาตตามประกาศฉบับนี้หรือถูกเพิกถอนการให้ใช้พื้นที่ที่ประกาศกําหนดให้
ผู้ใช้พื้นที่เคลื่อนย้ายทรัพย์สินหรือสิ่งก่อสร้างของผู้ใช้พื้นที่ออกจากพื้นที่ที่ประกาศกําหนดให้เสร็จสิ้นภายใน 90 วัน
นับแต่วันที่ครบอายุหรือวันที่ถูกเพิกถอนการให้ใช้พื้นที่ หากพ้นกําหนดแล้วไม่ดําเนินการหรือดําเนินการไม่เสร็จสิ้น
ผู้ใช้พื้นที่สละสิทธิ์ในทรัพย์สินหรือสิ่งก่อสร้างนั้นให้เป็นของกรมป่าไม้
8. ผู้ใช้พื้นที่ต้องชําระค่าปลูกป่าทดแทน ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2556 ตาม
จํานวนเนื้อที่ที่ได้รับอนุญาต
9. ต้ องรายงานผลการปฏิ บั ติ ตามเงื่อนไข ภายใน ๑๘๐ วัน นับจากวันที่ ได้ รับประกาศ หากไม่
สามารถดําเนินการให้แล้วเสร็จ ผู้ใช้พื้นที่ต้องทําหนังสือชี้แจงเหตุผลความจําเป็น และให้ขยายระยะเวลาออกไปอีก
๑๘๐ วัน หลังจากนั้นให้รายงานผลการปฏิบัติตามเงื่อนไขเป็นประจําทุกปี ในตลอดระยะเวลาที่ได้รับอนุญาต
10. หากผู้ใช้พื้นที่ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดไว้จนเกิดความเสียหายขึ้น และผู้ใช้พื้นที่ยังไม่
ปฏิบัติให้เป็นไปตามเงื่อนไขอีก อธิบดีอาจสั่งพักการให้ใช้พื้นที่ หรืออธิบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ จะสั่ง
เพิกถอนการให้ใช้พื้นที่ที่ประกาศกําหนดให้เข้าใช้ประโยชน์ภายในเขตพื้นที่ป่าไม้เสียก็ได้ โดยผู้ใช้พื้นที่จะฟ้องร้อง
เรียกค่าเสียหายในกรณีใดๆมิได้
11. เงื่อนไขอื่น ๆ (ถ้ามี)

(ลงชื่อ) ……………...……………………… ผู้อนุญาต
(……………………….…………….)
อธิบดีกรมป่าไม้

(ลงชื่อ) ……………………...………….. ผู้ใช้พื้นที่
(………………………….……….)

