
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ
การใช�ประโยชน�ในพื้นที่ป�าไม�

ตามแนวทางมติคณะรัฐมนตรี ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓

ส*วนอนุญาตใช�ประโยชน�พื้นที่ป�าไม�
สํานักการอนุญาต



“ป�าตามกฎหมายว*าด�วยการป�าไม�”
พระราชบัญญัติป�าไม� พุทธศักราช 2484
 มาตรา 4 (1) “ป�า” หมายความว�า ที่ดินที่ยังมิได�มีบุคคลได�มาตามกฎหมายที่ดิน

พระราชบัญญัติป�าสงวนแห*งชาติ พ.ศ.2507
มาตรา 4  “ป�า” หมายความว�า ที่ดิน รวมตลอดถึง ภูเขา ห�วย หนอง คลอง บึง บาง ลําน้ํา ทะเลสาบ 
เกาะ และที่ชายทะเลที่ยังมิได�มีบุคคลได�มาตามกฎหมาย
            “ป�าสงวนแห�งชาติ” หมายความว�า ป�าที่ได�กําหนดให�เป0นป�าสงวนแห�งชาติตามพระราชบัญญัตินี้  

พระราชบัญญตัิอุทยานแห*งชาติ พ.ศ.2504
มาตรา 4(1) “ที่ดิน” หมายความว�า พื้นที่ดินทั่วไป และให�หมายความรวมถึง ภูเขา ห�วย หนอง คลอง บึง บาง ลําน้ํา 
ทะเลสาบ เกาะ และที่ชายทะเลด�วย
          “อุทยานแห�งชาติ” หมายความว�า ที่ดินที่ได�กําหนดให�เป0นอุทยานแห�งชาติตามพระราชบัญญัตินี้  

พระราชบัญญตัิสงวนและคุ�มครองสัตว�ป�า พ.ศ.2535
“ป�าคุ�มครอง” และ “ป�าสงวน” ตามพระราชบัญญัตินี้มีสถานะเป0น “ป�าสงวนแห�งชาติ” ตามพระราชบัญญัติป�าสงวนแห�งชาติ 
พ.ศ.2507



ป�าสงวนแห*งชาติ

๑. พระราชบัญญตัปิ�าสงวนแห*งชาต ิพ.ศ. ๒๕๐๗ และที่แก�ไขเพิ่มเตมิ มาตรา ๑๓/๑ และมาตรา ๑๖
๒. ระเบียบคณะกรรมการพิจารณาการใช�ประโยชน�ในเขตป�าสงวนแห*งชาต ิว*าด�วยหลักเกณฑ� 
วิธีการ และเงื่อนไข ในการใช�พื้นทีเ่ปEนสถานที่ปฏิบตังิานหรือเพื่อประโยชน�อย*างอื่นของส*วนราชการ
หรือหน*วยงานของรัฐภายในเขตป�าสงวนแห*งชาต ิพ.ศ. ๒๕๖๓ (มาตรา ๑๓/๑)
๓. ระเบียบคณะกรรมการพิจารณาการใช�ประโยชน�ในเขตป�าสงวนแห*งชาต ิว*าด�วยหลักเกณฑ� 
วิธีการ และเงื่อนไข การขออนุญาตและการอนุญาตให�เข�าทําประโยชน�หรืออยู*อาศัยในเขตป�าสงวน
แห*งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๓ (มาตรา ๑๖)
๔. กฎกระทรวง ๑๒๒๑ (ค*าธรรมเนียมแบบพิมคําขอและค*าธรรมเนียมหนังสอือนุญาต)

1. มติคณะรัฐมนตรี 29 มกราคม 2556 (ไร*ละ 10,960 บาท)
2. กรณีพื้นที่ขอใช�ประโยชน�อยู*ในเขตจําแนกการใช�ประโยชน�ทรัพยากรและที่ดินป�าไม�ตาม
    มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 10 และ 17 มีนาคม 2535  เขตป�าเพื่อการอนุรักษ� 
    (ZoneC) ต�องดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2554 ทบทวน
    มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2537
3. มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2532“จะไม*อนุมัตใิห�ส*วนราชการหรือหน*วยงานใช�
    พื้นที่ลุ*มน้ําชั้นที่ 1A อีกไม*ว*ากรณีใด”
๔. มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๓
๕. มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม เรื่อง กําหนดโครงการ กิจการ หรือการ
ดําเนินการ ซึ่งต�องจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล�อม และหลักเกณฑ� วิธีการ และ
เงื่อนไขในการจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล�อม พ.ศ.2561  และ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 
๒๕๖๒

มาตรา 13 

มาตรา 16 

กฎหมายอื่น
ที่เกี่ยวข�อง

มติคณะรัฐ
มนตรีที่
เกี่ยวข�อง



ใบรับคําขอ
มาตรา ๑๓/๑

ผู�ขอมีเพียงแค*คําขอและแผนที่ Google Map
สามารถรับคําขอได�เลย เอกสารอื่นให�ส*งตามหลงั



คําขอ
มาตรา 
๑๓/๑



ใบรับคําขอ
มาตรา ๑๖

ผู�ขอมีเพียงแค*คําขอและแผนที่ Google Map
สามารถรับคําขอได�เลย เอกสารอื่นให�ส*งตามหลงั



คําขอ
มาตรา 
๑๖





ส*วนราชการ ๓๑ หน*วยงาน ยื่นคําขอที่
ทสจ. (เอกสารแนบคําขอตามกรมแจ�ง)

(หมดเขตรับคําขอ ๑๙ ธ.ค. ๒๕๖๓)

ส*วนราชการ ๓๑ หน*วยงาน 

(ระดับกระทรวง) รวบรวม คําขอส*ง ทส.

ชุดทํางานกรมป�าไม�

กรณี Zone E,A
กรณี Zone C (เข�าข*ายจัดทํา EIA ,IEE, EC)

เสนอ
คณะอนุกรรมการฯ

เสนอ
คณะกรรมการฯ

เสนอคณะกรรมการ EC

เสนอคณะอนุกรรมการฯ

เสนอคณะกรรมการฯ

เสนอ รมว.ทส. อนุมัติ

กรณีป�าสงวน
แห*งชาติ

เมื่อตรวจสอบสภาพป�าเสร็จ จังหวัดส*งเอกสารหลกัฐานที่เกีย่วข�องมากรมป�าไม�

EIA IEE EC

ส*ง สผ.

สผ.เสนอเข�า คชก.

สผ.ส*งผลการ
พิจารณาให�ผู�ขอ

เสนอคณะกรรมการฯ

เสนอคณะอนุกรรมการฯ
เสนอ รมว.ทส. อนุมัติ



กรณี โครงการอยู*ในลุ*มน้ําชั้น ๑

เสนอคณะกรรมการ EAR 

เสนอ
คณะอนุกรรมการฯ

เสนอ
คณะกรรมการฯ

กรณี 1A กรณี 1B

เสนอ ครม.

เสนอ
คณะอนุกรรมการฯ

เสนอ
คณะกรรมการฯ

ผู�ขอต�องดําเนินการจัดทํารายงาน EAR

ผู�ขอดําเนินการเอง



กรณี Zone C แต่อยู่ในพ ื �นท ี�ลุ่มนํ �าช ั �น 1 ให้พจิารณาดังนี �

ประกาศกระทรวงฯ +
มติครม.๒๘ ม.ค. ๖๓ 

มติคณะรัฐมนตรี ๒๖ เม.ย. ๕๔ ผู�ขออนุญาตต�องทํา

ลุ*มน้ําชั้น 1 Zone C

EIA EIA EIA

EIA IEE EIA

EIA EC EIA

EAR EIA EIA 

EAR IEE IEE

EAR EC EAR

ผู�ขอสามารถ
ขอผ*อนผัน
มติครม.
๒๖ เมษายน 
๒๕๕๔ 

กรณี
๒๓ มิ.ย. ๖๓

กรณีปกติ



ป�าตามมาตรา 4 (1)

1. พระราชบัญญตัปิ�าไม� พุทธศักราช 2484 มาตรา 54
2. กฎกระทรวง การขออนุญาตและการอนุญาตทําประโยชน�ในเขตป�า พ.ศ.2558 
3. กฎกระทรวง ฉบับที่ 23 (พ.ศ.2518) 
   (ค*าแบบพิมพ�คําขอ 25 สตางค�, ใบอนุญาตอื่นๆ ฉบับละ 5 บาท)
๔. ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ� ลงวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2529 
    เรื่อง กําหนดให�ผู�รับสมัปทานหรือผู�รับอนุญาตทาํการบํารุงป�าหรือปลูก
    สร�างสวนป�าหรืออกค*าใช�จ*ายเพื่อให�พนักงานเจ�าหน�าทีท่ําการบาํรุงป�า
    หรือปลูกสร�างสวนป�าให�แทน และกําหนดอัตราค*าใช�จ*ายในการบํารุงป�า
    หรือปลูกสร�างสวนป�า (ไร*ละ 50 บาท)

1. มติคณะรัฐมนตรี 26 ม.ค. 2511 (กรณีป�ามติ)
2. มติคณะรัฐมนตรี 29 มกราคม 2556 (ไร*ละ 10,960 บาท)
3. มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2532“จะไม*อนุมัตใิห�ส*วนราชการหรือหน*วยงานใช�
    พื้นที่ลุ*มน้ําชั้นที่ 1A อีกไม*ว*ากรณีใด”
๔. มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2532“จะไม*อนุมัตใิห�ส*วนราชการหรือหน*วยงานใช�
    พื้นที่ลุ*มน้ําชั้นที่ 1A อีกไม*ว*ากรณีใด”
๕. มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๓
๖. มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓

มติคณะรัฐ
มนตรีที่
เกี่ยวข�อง

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม เรื่อง กําหนดโครงการ กิจการ หรือการ
ดําเนินการ ซึ่งต�องจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล�อม และหลักเกณฑ� วิธีการ และ
เงื่อนไขในการจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล�อม พ.ศ.2561 และ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 
๒๕๖๒

กฎหมายอื่น
ที่เกี่ยวข�อง

ป�าไม�ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรีที่มี
มติให�รักษาไว�เปEนสมบัตรของชาติ 

(ป�ามติ)



ใบรับคําขอป�า ๘๔
กรณีป�า ๒๔๘๔

ผู�ขอมีเพียงแค*คําขอและแผนที่ Google Map
สามารถรับคําขอได�เลย เอกสารอื่นให�ส*งตามหลัง

ทั้งนี้ ขั้นตอนที่ สจป. รายงานกรมป�าไม� 
เอกสารต�องครบถ�วนตามระเบียบแล�วเท*านั้น



คําขอ
ป�า ๘๔

กรณีป�า ๒๔๘๔



ส*วนราชการ ๓๑ หน*วยงาน ยื่นคําขอที่
สจป. (เอกสารแนบคําขอตามกรมแจ�ง)

(หมดเขตรับคําขอ ๑๙ ธ.ค. ๒๕๖๓)

ส*วนราชการ ๓๑ หน*วยงาน 
(ระดับกระทรวง) รวบรวม คําขอส*ง ทส.

ชุดทํางานกรมป�าไม�

ป�า ๒๔๘๒
(อํานาจ อปม.)

ป�า ๒๔๘๔
(ป�ามติฯ) อํานาจ รมว.ทส.

เสนอ อปม. 
เพื่อเห็นชอบ

เสนอคณะกรรมการฯ ป�ามติ

เสนอ รมว. ทส.

กรณีป�า ๒๔๘๔

เมื่อตรวจสอบสภาพป�าเสร็จ สจป.ท�องที่ส*งเอกสารหลกัฐานที่เกีย่วข�องมากรมป�าไม�



กรณี โครงการอยู*ในลุ*มน้ําชั้น ๑

เสนอคณะกรรมการ EAR 

กรณี 1A กรณี 1B

เสนอ ครม.

เสนอ อปม./เสนอคณะ
กรรมการฯ ป�ามติ 

แล�วแต*กรณี

ผู�ขอต�องดําเนินการจัดทํารายงาน EAR

ผู�ขอดําเนินการเอง

เสนอ อปม./เสนอคณะ
กรรมการฯ ป�ามติ 

แล�วแต*กรณี



EIA IEE Environmental Checklist

1. โครงการเขื่อนเก็บกักน้ําหรืออ�างเก็บกักน้ําที่มีพื้นทีโ่ครงการ  
    อยู�ในพื้นที่ป�าอนุรักษ>เพิ่มเตมิตัง้แต� ๕๐๐ ไร� ขึ้นไป (พื้นที่    
    ชลประทาน 80,000 ไร�ขึ้นไป)
2. โครงการโรงไฟฟDาพลังน้ําประเภทเขื่อนเก็บกักน้ํามีอ�างเก็บ
    น้ํา และประเภทฝายน้ําล�นไม�มีอ�างเก็บน้ํา ที่มีกําลังการผลิต
    ๑๐ เมกะวัตต> ขึ้นไป
3. โครงการก�อสร�างสายส�งไฟฟDาแรงสูงที่ก�อสร�างจากโรงไฟฟDา
    ซึ่งอยู�ในข�ายทีต่�องเสนอรายงานตามมาตรา 46 แห�ง
    พระราชบัญญัตสิ�งเสริมและรกัษาคุณภาพสิ่งแวดล�อม
    แห�งชาติ พ.ศ.2535 ที่ผ�านพื้นที่ป�าอนุรักษ> ให�เสนอไป
    พร�อมกับรายงานของโรงไฟฟDานั้น
4. โครงการสํารวจปLโตรเลียมโดยวิธีวัดความไหวสะเทือนตาม 
    กฎหมายว�าด�วยการปLโตรเลียม
5. โครงการที่เข�าข�ายโรงงานจําพวกที ่3 ตามกฎหมายว�าด�วย
    โรงงาน
6 ตามเอกสารท�ายประกาศ 3 จํานวน 35 โครงการ (ประกาศ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม ลงวันที่ 19 
พฤศจิกายน พ.ศ.2561 เรื่อง กําหนดโครงการ กิจการ หรือ
การดําเนินการ ซึ่งต�องจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล�อม และหลักเกณฑ> วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดทํา
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล�อม พ.ศ.2561) 

1. โครงการเขื่อนเก็บกักน้ําหรืออ�างเก็บกักน้ําที่มีพื้นทีโ่ครงการ  
    อยู�ในพื้นที่ป�าอนุรักษ>เพิ่มเตมิตัง้แต� ๕๐ – ๕๐๐ ไร�
2. โครงการโรงไฟฟDาพลังน้ําประเภทเขื่อนเก็บกักน้ํามีอ�างเก็บ
    น้ํา และประเภทฝายน้ําล�นไม�มีอ�างเก็บน้ํา ที่มีกําลังการผลิต
    ตั้งแต� ๒๐๐ กิโลวัตต>ขึ้นไป แต�ไม�ถึง ๑๐ เมกะวัตต>
3. โครงการก�อสร�างสายส�งไฟฟDาแรงสูงหรอืขยายแรงดนัไฟฟDา
    เฉพาะกรณทีี่มีการขยายพื้นที่รศัมีความปลอดภัยของแนว
    สายส�ง (right of way) ที่ผ�านพื้นที่ป�าอนุรักษ>เพิ่มเตมิ
4. โครงการก�อสร�างหรอืขยายถนน และโครงการก�อสร�างคัน
    ทางใหม�เพิ่มจากคันทางเดมิทีม่ีอยู�แล�วที่ผ�านพื้นที่ป�าอนุรกัษ>
    เพิ่มเติม
5. โครงการก�อสร�างท�อลําเลียงต�าง ๆ หรือระบบชลประทานที่
    ผ�านพื้นที่ป�าอนุรักษ>เพิ่มเตมิ ตั้งแต� ๕ กม.ขึ้นไป
6. โครงการสํารวจแร�ตามกฎหมายว�าด�วยแร�
7. โครงการทําเหมืองแร�ตามกฎหมายว�าด�วยแร� เฉพาะกรณกีาร
    ขอต�ออายุประทานบัตร
8. โครงการที่เข�าข�ายโรงงานจําพวกที ่๒ ตามกฎหมายว�าด�วย
    โรงงาน
9. สนามบินน้ํา ทุกขนาด

- โครงการที่ ไม�เข�าข�ายในการจัดทํา EIAและ IEE ให�จัดทํา
รายการข�อมูลด�านสิ่งแวดล�อม พร�อมมาตรการปDองกันและแก�ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล�อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
สิ่งแวดล�อม

ผู�ขอเปEนผู�จัดทํา เสนอสผ. พิจารณานําเสนอคชก.ด�านต*างๆ 
เพื่อให�ความเห็นชอบ

ผู�ขอเปEนผู�จัดทํา เสนอสผ. พิจารณานําเสนอคชก.ด�านต*างๆ 
เพื่อให�ความเห็นชอบ

ผู�ขอเปEนผู�จัดทํา เสนอกรมป�าไม� พิจารณาให�ความ
เห็นชอบ



ขอบคุณค่ะ


