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ระเบียบกรมป่าไม้
ว่าด้วยการอนุญาตให้เข้าไปศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการ
ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๙
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการอนุญาตให้กระทําการเพื่อประโยชน์
ในการศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗
อธิบดีกรมป่าไม้ โดยอนุมัติรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงวางระเบียบไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการอนุญาตให้เข้าไปศึกษาหรือวิจัย
ทางวิชาการในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๙”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการอนุญาตให้กระทําการเพื่อประโยชน์ในการศึกษา
หรือวิจัยทางวิชาการภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๘
ข้อ ๔ บรรดาระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับและคําสั่งอื่นใดในส่วนที่กําหนดไว้แล้วในระเบียบนี้
หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ ๕ ในระเบียบนี้
“การศึกษา” หมายความรวมถึง การเรียนรู้ในพื้นที่จริง การสํารวจแร่ การสํารวจปิโตรเลียม
การสํารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทํารายการข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมเบื้องต้น รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมสําหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งด้านคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ
“การวิจัยทางวิชาการ” หมายความว่า สํารวจ ค้นคว้า วิจัย ทดลอง วิเคราะห์ การเก็บหา
หรือการดําเนินการใด ๆ เพื่อได้มาของข้อมูลและเก็บรวบรวมตัวอย่างเพื่อค้นหาข้อเท็จจริงทางวิชาการ
ในทุกสาขาวิชา
ข้อ ๖ ให้อธิบดีกรมป่าไม้รักษาการตามระเบียบนี้ และมีอํานาจตีความ วินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับ
การปฏิบัติตามระเบียบนี้ คําวินิจฉัยของอธิบดีกรมป่าไม้ให้เป็นที่สุด
ข้อ ๗ หน่วยงานของรัฐ หรือบุคคลใดประสงค์จะขออนุญาตเข้าไปศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการ
ให้ยื่นคําขออนุญาตต่อ ผู้อํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ หรือผู้อํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้
สาขาแห่งท้องที่ โดยต้องระบุวัตถุประสงค์ แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
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การศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการ ตามแบบคําขออนุญาตท้ายระเบียบนี้ พร้อมด้วยหลักฐานตามที่ระบุไว้
ในแบบคําขอ
การขออนุญาตเข้าไปศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการ ของโครงการหรือกิจกรรมใดที่มีความประสงค์
จะขอเก็บตัวอย่างทรัพยากรธรรมชาติในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ให้ระบุรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้
(๑) จํานวนชนิด ขนาด ปริมาณ และวิธีการเก็บตัวอย่าง ตลอดจนเหตุผลและความจําเป็น
ของการเก็บตัวอย่างทรัพยากรธรรมชาติ
(๒) กําหนดวิธีการจัดการส่วนของตัวอย่างที่เหลือจากการศึกษาหรือวิจัยไว้ด้วย
หากต้องนําตัวอย่างทรัพยากรธรรมชาติออกนอกราชอาณาจักร ต้องบรรยายเหตุผล ความจําเป็น
และสถานที่ที่จะนําไปศึกษาหรือวิจัยโดยละเอียดด้วย
ข้อ ๘ ผู้ขออนุญาตต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(๑) กรณีบุคคลธรรมดา
ก. มีสัญชาติไทย
ข. มีอายุไม่ต่ํากว่ายี่สิบปีบริบูรณ์หรือบรรลุนิติภาวะตามกฎหมาย
บุคคลธรรมดา ซึ่งไม่มีคุณสมบัติหรือมีลักษณะตามหลักเกณฑ์ตาม ก. ประสงค์จะขออนุญาต
จะต้องเป็นนักวิจัยที่ได้รับการรับรองโดยสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติหรือกระทรวงการต่างประเทศ
เป็นผู้ยื่นขออนุญาตร่วมกับบุคคลผู้มีสัญชาติไทยและให้ถือว่าเป็นการยกเว้นหลักเกณฑ์ตาม ก.
(๒) กรณีผู้ขออนุญาตซึ่งเป็นนิติบุคคล นิติบุคคลนั้นต้องจดทะเบียนในประเทศไทย ในกรณี
นิติบุคคลนั้นมีผู้ถือหุ้นหรือผู้เป็นหุ้นส่วน ผู้ถือหุ้นหรือผู้เป็นหุ้นส่วนของนิติบุคคลนั้น ต้องมีสัญชาติไทย
เกินร้อยละ ๕๐ ของจํานวนผู้ถือหุ้นหรือหุ้นส่วนนั้น และผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคลต้องมีคุณสมบัติ
และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๘ (๑)
ข้อ ๙ เมื่ อ เจ้ า หน้ า ที่ ต รวจสอบคํ า ขอตามข้ อ ๗ แล้ ว เห็ น ว่ า เอกสารหลั ก ฐานครบถ้ ว น
และถูกต้องแล้วส่งเรื่องให้กรมป่าไม้ ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับคําขอ
ข้อ ๑๐ หลักเกณฑ์และระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาต มีดังต่อไปนี้
(๑) การอนุญาตเพื่อประโยชน์ในการศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการ ให้พิจารณาอนุญาตในจํานวนพื้นที่
แต่ละคําขอตามความจําเป็นและเหมาะสมแก่กิจการที่ขออนุญาตตามวัตถุประสงค์และโครงการที่เสนอ
พร้อมคําขออนุญาต และมีกําหนดระยะเวลาตามที่พิจารณาเห็นสมควรให้การอนุญาต
(๒) การอนุ ญ าตเพื่ อ ประโยชน์ ใ นการสํ า รวจแร่ ให้ พิ จ ารณาอนุ ญ าตได้ ไ ม่ เ กิ น พื้ น ที่ ที่ ไ ด้ รั บ
อาชญาบัตรผูกขาดสํารวจแร่หรืออาชญาบัตรพิเศษ และมีกําหนดระยะเวลาไม่เกินห้าปี ตามความจําเป็น
และเหมาะสมตามหลักวิชาการ
(๓) การอนุญาตเพื่อประโยชน์ในการสํารวจปิโตรเลียม ให้พิจารณาอนุญาตตามความจําเป็น
และเหมาะสมได้ไม่เกินพื้นที่ที่รับสัมปทาน และมีกําหนดระยะเวลาไม่เกินสิบปี
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ข้อ ๑๑ ให้มีคณะกรรมการกลั่นกรองการอนุญาตให้เข้าไปศึกษาหรือวิจัยวิชาการในเขตป่าสงวน
แห่งชาติ โดยให้อธิบดีกรมป่าไม้แต่งตั้งข้าราชการในสังกัดกรมป่าไม้ จํานวน ๕ คน โดยให้มีหน้าที่
ดังต่อไปนี้
(๑) พิจารณา ตรวจสอบโครงการหรือกิจกรรมศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการที่ขออนุญาตดําเนินการ
ในเขตป่าสงวนแห่งชาติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม ซึ่งต้องไม่ก่อให้เกิด
ความเสียหายต่อระบบนิเวศ รวมถึงชุมชนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ประกาศ
และข้อบังคับที่กรมป่าไม้กําหนด
(๒) เสนอความเห็นต่ออธิบดีกรมป่าไม้พิจารณาภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่คณะกรรมการได้รับเรื่อง
(๓) ปฏิบัติภารกิจอื่น ๆ ตามที่อธิบดีกรมป่าไม้มอบหมาย
ข้อ ๑๒ เมื่อได้รับความเห็นจากคณะกรรมการกลั่นกรองการอนุญาตให้เข้าไปศึกษาหรือวิจัย
วิชาการในเขตป่าสงวนแห่งชาติให้อธิบดีกรมป่าไม้พิจารณาอนุญาตให้แล้วเสร็จภายในเวลาไม่เกินสามสิบวัน
ทั้งนี้ อาจกําหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมให้ผู้รับอนุญาตปฏิบัติด้วยก็ได้
ข้อ ๑๓ ผู้ได้รับอนุญาตให้เข้าไปศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ต้องปฏิบัติ
ดังต่อไปนี้
(๑) ต้องแจ้งเป็นหนังสือให้อธิบดีกรมป่าไม้ทราบก่อนเข้าไปดําเนินการในพื้นที่ อย่างน้อย ๑๕ วัน
(๒) ผู้ได้รับอนุญาตต้องปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ แผนงาน และวิธีการ ที่ระบุไว้ในโครงการ
หรือกิจกรรมที่ศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการที่ขออนุญาตไว้เท่านั้น
(๓) ผู้ได้รับอนุญาตต้องดําเนินการตามคําแนะนําของพนักงานเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ โดยเคร่งครัด
(๔) ผู้ได้รับอนุญาตต้องปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
อย่างเคร่งครัด ตลอดจนต้องปฏิบัติตามระเบียบ ข้อกําหนด ประกาศ คําสั่ง วิธีการ และเงื่อนไข
ที่กําหนดไว้ในหนังสืออนุญาต และต้องปฏิบัติตามคําสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ของกรมป่าไม้ ซึ่งสั่งการ
ตามอํานาจหน้าที่โดยชอบด้วยกฎหมาย
(๕) เมื่อดําเนินการแล้วเสร็จ ให้ส่งรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น รายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมสําหรับโครงการ
หรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ
และสุขภาพหรือรายงานผลการศึกษาหรือวิจัยฉบับสมบูรณ์ พร้อมผลการพิจารณาจากผู้มีอํานาจให้กรมป่าไม้
(๖) ผู้ได้รับอนุญาตให้เข้าไปศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการ หรือเก็บตัวอย่างทรัพยากรธรรมชาติ
แล้วนําผลการศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการ หรือตัวอย่างไปจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual
Property) เช่น ลิขสิทธิ์ (Copyright) สิทธิบัตร (Patent) เครื่องหมายการค้า (Trademark) การให้
ความคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ (Protection of New Varieties of Plant) เป็นต้น หรือทะเบียนอื่นใด
ตามกฎหมาย เพื่อผลิต เป็นอุตสาหกรรมหรือทางการค้าหรือ พิ มพ์ผลงานเพื่อ จําหน่าย หรือ นําไปใช้

เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๒๐๘ ง

หน้า ๔
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ กันยายน ๒๕๕๙

ในการดําเนินการด้านการลดก๊าซเรือนกระจก หรือดําเนินการด้านอื่นใด ต้องได้รับอนุญาตจากกรมป่าไม้ก่อน
และให้ถือว่าทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึงสิทธิประโยชน์จากการดําเนินการด้านการลดก๊าซเรือนกระจก
หรือดําเนินการด้านอื่นใด เป็นสมบัติร่วมกันกับกรมป่าไม้และต้องทําความตกลงการแบ่งปันผลประโยชน์
ที่เกิดขึ้นให้กับกรมป่าไม้
(๗) เมื่อผู้ได้รับอนุญาตฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คําสั่ง
หรือทําให้เกิดความเสียหายหรือเป็นอันตรายต่อพื้นที่ป่าไม้และสภาพแวดล้อม หรือทรัพยากรธรรมชาติอื่น ๆ
อธิบดีกรมป่าไม้อาจระงับการอนุญาตและดําเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ข้อ ๑๔ ในกรณีที่ห นังสือ อนุญ าตชํา รุด สูญหาย หรือ ถูกทํ าลาย ให้ผู้รับ อนุญ าตยื่น คําขอ
หนังสือแทนหนังสืออนุญาตต่ออธิบดีกรมป่าไม้ โดยส่งคืนหนังสืออนุญาตเดิมที่ชํารุดหรือยื่นหลักฐาน
แจ้งความกรณีสูญหายหรือถูกทําลาย เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและเสนออธิบดีกรมป่าไม้พิจารณา
ออกหนังสือแทนหนังสืออนุญาตต่อไป
การออกหนังสือแทนหนังสืออนุญาตตามวรรคหนึ่ง ให้ใช้แบบหนังสืออนุญาตเดิม โดยเขียน
หรือประทับตราคําว่า “ใบแทน” ด้วยหมึกสีแดงด้านบน และให้ระบุวัน เดือน ปีที่ออกหนังสือแทน
หนังสืออนุญาต พร้อมทั้งลงลายมือชื่อผู้ออกหนังสือแทนหนังสืออนุญาตไว้ด้วย
ให้อธิบดีกรมป่าไม้พิจารณาออกหนังสือแทนหนังสืออนุญาตฉบับเดิมที่ชํารุด สูญหาย หรือถูกทําลาย
ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้รับคําขอ
ข้อ ๑๕ หนังสืออนุญาตตามระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการอนุญาตให้กระทําการเพื่อประโยชน์
ในการศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๘ ให้ใช้ได้จนกว่าหนังสืออนุญาตนั้น
จะสิ้นอายุ
ข้อ ๑๖ บรรดาคําขออนุญาตที่ได้ยื่นไว้ตามระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการอนุญาตให้กระทําการ
เพื่อประโยชน์ในการศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๘ ให้ถือว่าเป็น
คําขออนุญาตตามระเบียบนี้ และให้พิจารณาอนุญาตตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในระเบียบนี้ และกรณีที่
คําขออนุญาตดังกล่าวมีข้อแตกต่างไปจากคําขออนุญาตตามระเบียบนี้ ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับคําขอมีอํานาจ
สั่งให้แก้ไขเพิ่มเติมหรือให้ส่งหลักฐานเพิ่มเติมได้ตามความจําเป็นเพื่อให้การเป็นไปตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
ชลธิศ สุรัสวดี
อธิบดีกรมป่าไม้

คําขออนุญาตให้เข้าไปศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการ
ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ตามมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๐๗
--------------เขียนที่ ..........................................
วันที.่ .........เดือน.......................... พ.ศ. ...............
ข้าพเจ้า.....................................................ตําแหน่ง...................................................
อายุ..........ปี สัญชาติ....................อาชีพ.........................................มีหน่วยงานหรือภูมิลําเนาตั้งอยู่
เลขที่..............ซอย...............................ถนน..................................................หมู่ที.่ .............................
ตําบล/แขวง.................................อําเภอ/เขต.................................จังหวัด............................................
โทร..................................................................
ได้รบั มอบหมายจากส่วนราชการหรือองค์การของรัฐ ชื่อ..................................................................
เป็นผู้มีอํานาจลงชื่อแทนนิติบุคคล ชื่อ.............................................................มีเอกสารแสดงฐานะ
การเป็นนิติบคุ คลและเป็นผู้มีอํานาจลงชื่อแทนนิติบุคคลตามทีแ่ นบท้ายคําขอนี้
ขอยื่นคําขอต่อ…………………………………………………ดังมีข้อความต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะขอใช้พื้นทีก่ ระทําการ............................................
...................................................................................................................................................
เพื่อประโยชน์ในการศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการ มีกําหนดเวลา ..........ปี ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ
ป่า....................................................................................................................................................…
ตามโครงการ.......................................................................................................................................
ตําบล.......................................อําเภอ.................................จังหวัด.................................................….
เนื้อที.่ .......................ไร่....................งาน..................ตารางวา
ข้อ ๒ เมื่อข้าพเจ้าได้รับอนุญาตให้เข้าไปศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการภายในเขตป่าสงวน
แห่งชาติแล้ว ข้าพเจ้ารับรองจะปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ และตาม
เงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสืออนุญาตให้ถูกต้องทุกประการ
ข้อ ๓ เมื่อข้าพเจ้าได้รับอนุญาตให้เข้าไปศึกษาหรือวิจยั ทางวิชาการภายในเขตป่าสงวน
แห่งชาติแล้ว ข้าพเจ้าจะไม่ทําการหรือยินยอมให้ตัวแทน คนงาน หรือลูกจ้าง กระทําการอย่างหนึ่งอย่าง
ใดให้เป็นการเสื่อมเสียแก่สภาพป่าไม้ หรือของป่า นอกเขตพื้นที่ทไี่ ด้รับอนุญาต
ข้อ ๔ พร้อมกับคําขอนี้ ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานต่างๆ มาด้วย ดังนี้
1. บัตรประจําตัวประชาชน
2. สําเนาหรือภาพถ่ายทะเบียนบ้านหรือสํานักงานที่ทําการของนิติบุคคล
3. รายละเอียดของโครงการที่ขออนุญาต

-๒4. แผนที่สังเขปแสดงบริเวณพื้นที่ที่ขออนุญาต
5. แผนที่ สั ง เขป แผนที่ ภ าพถ่ า ยทางอากาศและแผนที่ ร ะวางมาตราส่ ว น
๑: ๕๐,๐๐๐ แสดงบริเวณที่ขออนุญาต
6. หนังสือแสดงว่า เป็นผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ดําเนินการแทนส่วนราชการ หรือ
องค์การของรัฐหรือสําเนาหรือภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนวัตถุประสงค์และผู้มีอํานาจลงชื่อ
แทนนิติบุคคลผู้ขออนุญาต พร้อมหลักฐานแสดงอุปกรณ์ในการทํางาน
7. กรณีเป็นนิติบุคคลให้นําเอกสารที่เกี่ยวข้องในการจดทะเบียนนิติบุคคล

(ลงชื่อ)......................................ผู้ขออนุญาต
หมายเหตุ ได้รับค่าธรรมเนียมแบบพิมพ์คําขอจากผู้ยื่นคําขอแล้ว ตามใบเสร็จรับเงิน ฉบับที่.............
เล่มที่.................ลงวันที่ .........เดือน....................................พ.ศ. ..................
(ลงชื่อ) .............................................. ผู้รับคําขอ
(...........................................)
ตําแหน่ง.............................................

คําขออนุญาตให้เข้าไปศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการ
ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ตามมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๐๗
กรณีการสํารวจแร่และปิโตรเลียม
--------------เขียนที่ ..........................................
วันที.่ .........เดือน.......................... พ.ศ. ...............
ข้าพเจ้า.....................................................ตําแหน่ง...................................................
อายุ..........ปี สัญชาติ....................อาชีพ.........................................มีหน่วยงานหรือภูมิลําเนาตั้งอยู่
เลขที่..............ซอย...............................ถนน..................................................หมู่ที.่ .............................
ตําบล/แขวง.................................อําเภอ/เขต.................................จังหวัด............................................
โทร..................................................................
ได้รบั มอบหมายจากส่วนราชการหรือองค์การของรัฐ ชื่อ..................................................................
เป็นผู้มีอํานาจลงชื่อแทนนิติบุคคล ชือ่ .............................................................มีเอกสารแสดงฐานะ
การเป็นนิติบคุ คลและเป็นผู้มีอํานาจลงชื่อแทนนิติบุคคลตามทีแ่ นบท้ายคําขอนี้
ขอยื่นคําขอต่อ…………………………………………………ดังมีข้อความต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะขอใช้พื้นทีก่ ระทําการ............................................
...................................................................................................................................................
เพื่อประโยชน์ในการศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการ มีกําหนดเวลา ..........ปี ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ
ป่า....................................................................................................................................................…
ตําบล.......................................อําเภอ.................................จังหวัด.................................................….
เนื้อที.่ .......................ไร่....................งาน..................ตารางวา โดยมีอาณาเขตดังนี้
ด้านทิศเหนือ
จด....................................................วัดได้.....................เมตร
ด้านทิศตะวันออก จด....................................................วัดได้.....................เมตร
ด้านทิศใต้
จด....................................................วัดได้.....................เมตร
ด้านทิศตะวันตก จด....................................................วัดได้.....................เมตร
ข้อ ๒ ในการยื่นคําขอนี้ ข้าพเจ้ารับรองจะเป็นผู้นํา หรือมอบให้ผ้แู ทนเป็นผู้นําพนักงานเจ้าหน้าที่
ออกไปตรวจสภาพป่าในทีท่ ี่ขอนี้ ตามวัน เวลา ที่เจ้าหน้าทีน่ ัดหมาย
ข้อ ๓ เมื่อข้าพเจ้าได้รับอนุญาตให้เข้าไปศึกษาหรือวิจยั ทางวิชาการภายในเขตป่าสงวน
แห่งชาติแล้ว ข้าพเจ้ารับรองจะปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ และตาม
เงือ่ นไขที่ระบุไว้ในหนังสืออนุญาตให้ถกู ต้องทุกประการ

-๒ข้อ ๔ เพื่อเป็นหลักฐานในการขออนุญาต ข้าพเจ้าได้วางเงินมัดจํา หรือได้ส่งมอบ
หนังสือ ค้ําประกันของธนาคารที่เชื่อถือได้พร้อมคําขอนี้ ตามจํานวนเนื้อที่ที่ขออนุญาต ในอัตราเท่ากับ
อัตราค่าธรรมเนียมหนังสืออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติ ไร่ละ...................บาท
รวมเป็นเงินจํานวน .............................บาท (..................................................................) ไว้แล้ว
ในวันยื่นคําขอนี้ ตามใบเสร็จรับเงิน ฉบับที่............เล่มที่..............ลงวันที่............เดือน.............พ.ศ.......
(หนังสือค้ําประกันของธนาคารนั้น ให้ทําตามแบบที่ธนาคารกําหนดและกรมป่าไม้ เห็นชอบด้วย)
ข้อ ๕ เมื่ออธิบดีกรมป่าไม้ ได้ออกหนังสืออนุญาตให้ข้าพเจ้าเข้าไปศึกษาหรือวิจัยทาง
วิชาการภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติแล้ว ข้าพเจ้ายินยอมให้นําเงินที่ได้วางไว้ตามข้อ ๔ มาหักกลบลบ
หนี้กับค่าธรรมเนียมหนังสืออนุญาตนั้นได้ทันที และเมื่อหักกลบลบหนี้กันแล้ว หากเงินมัดจํายังขาด
เท่าใด ข้าพเจ้าจะนํามาชําระเพิ่มจนครบถ้วน ให้เสร็จสิ้นภายในกําหนด ๓๐ วัน นับจากวันที่เจ้าหน้าที่
ได้แจ้งจํานวนเงินที่จะต้องชําระให้ข้าพเจ้าทราบเพื่อรับมอบหนังสืออนุญาต มิฉะนั้น ให้ถือว่าข้าพเจ้า
สละสิทธิ์ในการขอเข้ากระทําการเพื่อประโยชน์ในการศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการภายในเขตป่าสงวน
แห่งชาติตามคําขอ กับทั้งสละสิทธิ์ที่จะขอรับเงินมัดจําที่วางไว้คืนด้วย
ข้อ ๖ เงินมัดจําตามข้อ ๔ ไม่เป็นข้อผูกพันว่าข้าพเจ้าจะต้องได้รับอนุญาต หากข้าพเจ้า
ไม่ได้ รับอนุญาตตามที่ขอ หรือกรณี มีเงินมัดจําเหลือจ่ ายหลังจากที่หักกลบลบหนี้ตาม ข้ อ ๕ แล้ว
ข้าพเจ้าจะขอรับเงินมัดจําตามจํานวนที่ได้วางไว้หรือเฉพาะจํานวนที่เหลือจ่ายดังกล่าวแล้วแต่กรณี คืน
โดยไม่คิดดอกเบี้ยหรือผลประโยชน์อื่นใดทั้งสิ้น
ข้อ ๗ พร้อมกับคําขอนี้ ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานต่างๆ มาด้วย ดังนี้
1. บัตรประจําตัวประชาชน
2. สําเนาหรือภาพถ่ายทะเบียนบ้านหรือสํานักงานที่ทําการของนิติบุคคล
3. รายละเอียดของโครงการที่ขออนุญาต
4. แผนที่สังเขปแสดงบริเวณพื้นที่ที่ขออนุญาต
5. แผนที่สังเขปและแผนที่ระวางมาตราส่วน ๑: ๕๐,๐๐๐ แสดงบริเวณที่ขอ
อนุญาต
6. หนังสือแสดงว่า เป็นผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ดําเนินการแทนส่วนราชการ หรือ
องค์การของรัฐหรือสําเนาหรือภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนวัตถุประสงค์และผู้มีอํานาจลงชื่อ
แทนนิติบุคคลผู้ขออนุญาต พร้อมหลักฐานแสดงอุปกรณ์ในการทํางาน
7. หลักฐานที่แสดงผลการพิจารณาให้ความเห็นจากสภาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นแห่งท้องที่ที่ป่านั้นตั้งอยู่
8. บันทึกยินยอมในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับราษฎร
9. กรณีเป็นนิติบุคคลให้นําเอกสารที่เกี่ยวข้องในการจดทะเบียนนิติบุคคล

-๓๑๐.หลักฐานที่แสดงว่าผู้ได้รับอนุญาตเดิมไม่ขัดข้องที่จะให้ผ้ขู อฯใช้พื้นที่ได้

(ลงชื่อ)......................................ผู้ขออนุญาต
หมายเหตุ ได้รับค่าธรรมเนียมแบบพิมพ์คําขอจากผู้ยื่นคําขอแล้ว ตามใบเสร็จรับเงิน ฉบับที่.............
เล่มที่.................ลงวันที่ .........เดือน....................................พ.ศ. ..................
(ลงชื่อ) .............................................. ผู้รับคําขอ
(...........................................)
ตําแหน่ง.............................................

หนังสืออนุญาตให้เข้าไปศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการ ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ
---------------------เล่มที.่ .................
ฉบับที.่ ................

ที่ทําการ............................................
วันที.่ ..............เดือน.........................พ.ศ.........

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗
อธิ บ ดี ก ร ม ป่ าไ ม้ อ นุ ญาต ให้ .....................................................อายุ .............ปี สั ญชาติ ..............
มีภูมิลําเนาอยู่บ้านเลขที่ ..............ซอย...........................ถนน.................................หมู่ที่..................
ตําบล/แขวง.......................................อําเภอ/เขต..................................จังหวัด.................................
กระทําการ........................................................................................................................................
.................................เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการศึ ก ษาหรื อ วิ จั ย ทางวิ ช าการภายในเขตป่ า สงวนแห่ ง ชาติ
ป่ า ......................................................................................................................................................
ในท้องที่ตําบล...................................อําเภอ....................................จังหวัด...................................
เนื้อที่................ไร่............งาน............ตารางวา จนถึงวันที่............เดือน.................พ.ศ...............
ตามแผนที่สังเขปท้ายหนังสืออนุญาตนี้ โดยมีอาณาเขตดังต่อไปนี้
ทิศเหนือ
จด..................................................วัดได้.....................เมตร
ทิศตะวันออก
จด..................................................วัดได้.....................เมตร
ทิศใต้
จด..................................................วัดได้.....................เมตร
ทิศตะวันตก
จด..................................................วัดได้.....................เมตร
ผู้รับอนุญาตจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่แนบท้ายหนังสืออนุญาตนี้

(ลงชื่อ)............................................ผู้อนุญาต
(...........................................)
ตําแหน่ง................................................

แบบเสนอโครงการศึกษาหรือวิจยั (Research Project)
ประกอบการอนุญาตให้เข้าไปศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการในเขตป่าสงวนแห่งชาติ
-----------------------------------ชื่อโครงการวิจัย (ภาษาไทย)
(ภาษาอังกฤษ)
ชื่อแผนงานวิจัย (ภาษาไทย) (กรณีเป็นโครงการศึกษาหรือวิจัยภายใต้แผนงานวิจัย)
(ภาษาอังกฤษ)
ส่วน ก : ลักษณะโครงการศึกษาหรือวิจัย
โครงการศึกษาหรือวิจัยใหม่
โครงการศึกษาหรือวิจัยต่อเนื่องระยะเวลา
รหัสโครงการ (หากมี)

.

.

.

.

ปี ปีนเ้ี ป็นปีที่

ส่วน ข : องค์ประกอบในการจัดทําโครงการศึกษาหรือวิจัย
๑. ผู้รับผิดชอบ (คณะผู้วิจัย บทบาทของนักวิจัยแต่ละคนตามสัดส่วนการศึกษาหรือวิจัย และ
เวลาที่ใช้ศึกษาหรือวิจัย) และหน่วยงาน ประกอบด้วย หน่วยงานหลักและหน่วยงานสนับสนุน
๒. ประเภทการศึกษาหรือวิจัย
๓. สาขาวิชาการและกลุ่มวิชาที่ทําการศึกษาหรือวิจัย
๔. คําสําคัญของโครงการศึกษาหรือวิจัย
๕. ความสําคัญและที่มาของปัญหาที่ทําการศึกษาหรือวิจัย
๖. วัตถุประสงค์ของโครงการศึกษาหรือวิจัย
๗. ขอบเขตของโครงการศึกษาหรือวิจัย
๘. ทฤษฎี สมมุติฐาน (ถ้ามี) และกรอบแนวความคิดของโครงการศึกษาหรือวิจัย
๙. การทบทวนวรรณกรรม/สารสนเทศ ที่เกี่ยวข้อง
๑๐. เอกสารอ้างอิงของโครงการศึกษาหรือวิจัย
๑๑. ประโยชน์ทีค่ าดว่าจะได้รบั เช่น ด้านวิชาการ ด้านนโยบาย ด้านเศรษฐกิจ/พาณิชย์ อุตสาหกรรม
ด้านสังคมและชุมชน รวมถึงการเผยแพร่ในวารสาร จดสิทธิบัตร ฯลฯ และหน่วยงานที่นําผลการศึกษา
หรือวิจัยไปใช้ประโยชน์
๑๒. แผนการถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือผลการศึกษาหรือวิจัยสู่กลุ่มเป้าหมาย
๑๓. วิธีการดําเนินการศึกษาหรือวิจัย และสถานที่เก็บข้อมูล
๑๔. ระยะเวลาทําการศึกษาหรือวิจัย และแผนการดําเนินงานตลอดโครงการศึกษาหรือวิจัย
(ให้ระบุข้นั ตอนอย่างละเอียด)

๑๕. ปัจจัยที่เอื้อต่อการศึกษาหรือวิจัย (อุปกรณ์การศึกษาหรือวิจัย โครงสร้างพื้นฐาน ฯลฯ)
๑๖. งบประมาณของโครงการศึกษาหรือวิจัย
๑๖.๑ รายละเอียดงบประมาณการศึกษาหรือวิจัย จําแนกตามงบประเภทต่าง ๆ
๑๖.๒ รายละเอียดงบประมาณการศึกษาหรือวิจัย จําแนกตามงบประเภทต่าง ๆ ที่เสนอ
ขอในแต่ละปี (กรณีเป็นโครงการศึกษาหรือวิจัยที่มีระยะเวลาดําเนินการมากกว่า ๑ ปี)
๑๗. ผลสําเร็จและความคุ้มค่าของการศึกษาหรือวิจัยที่คาดว่าจะได้รับ
๑๘. คําชี้แจงอื่น ๆ (ถ้ามี)

(ลายเซ็น)
(

(ลายเซ็น)
(

(ลายเซ็น)
(
(ลายเซ็น)
(

(ลายเซ็น)
(

(ลายเซ็น)
(

หัวหน้าโครงการ
)

ผู้ร่วมโครงการ
)

ผู้ร่วมโครงการ
)
ผู้ร่วมโครงการ
)

ที่ปรึกษาโครงการ
)

ที่ปรึกษาโครงการ
)

