เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๑๙๙ ง

หน้า ๑๗
ราชกิจจานุเบกษา

๖ กันยายน ๒๕๕๙

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
เรื่อง กําหนดสถานที่ยื่นคําขอ กําหนดแบบคําขอ แบบใบอนุญาตและแบบอื่น ๆ ในการขออนุญาตและ
การอนุญาตทําประโยชน์ในเขตป่าชายเลนหรือป่าชายเลนอนุรักษ์ ตามกฎกระทรวงการขออนุญาต
และการอนุญาตทําประโยชน์ในเขตป่า
พ.ศ. ๒๕๕๘
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกอบข้อ ๔ ข้อ ๓๖ และข้อ ๓๗ แห่งกฎกระทรวงการขออนุญาต
และการอนุญาตทําประโยชน์ในเขตป่า พ.ศ. ๒๕๕๘ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจึงกําหนด
สถานที่ยื่นคําขอ และกําหนดแบบคําขอ แบบใบอนุญาตและแบบอื่น ๆ ในการขออนุญาตและการอนุญาต
ทําประโยชน์ในเขตป่าชายเลนหรือป่าชายเลนอนุรักษ์ ตามกฎกระทรวงดังกล่าว ตามแนบท้ายประกาศนี้
ดังต่อไปนี้
๑. ให้สํานักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน และสถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลน ในท้องที่
ที่ป่านั้นตั้งอยู่เป็นสถานที่ยื่นคําขออนุญาตเข้าทําประโยชน์ในเขตป่า ตามกฎกระทรวงการขออนุญาต
และการอนุญาตทําประโยชน์ในเขตป่า พ.ศ. ๒๕๕๘
๒. แบบคําขออนุญาตทําประโยชน์ในเขตป่า ตามกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาต
ทําประโยชน์ในเขตป่า พ.ศ. ๒๕๕๘ (แบบ ทช ๘๔/๐๑)
๓. แบบรายงานการตรวจสภาพป่าที่มีผู้ขออนุญาตเข้าทําประโยชน์ในเขตป่า ตามกฎกระทรวง
การขออนุญาตและการอนุญาตทําประโยชน์ในเขตป่า พ.ศ. ๒๕๕๘ (แบบ ทช ๘๔/๐๒)
๔. แบบใบอนุญาตทําประโยชน์ในเขตป่า ตามกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาต
ทําประโยชน์ในเขตป่า พ.ศ. ๒๕๕๘ (แบบ ทช ๘๔/๐๓)
ทั้งนี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
สุทธิลักษณ์ ระวิวรรณ
อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ทช 84/01
คําขออนุญาตทําประโยชน์ในเขตป่า
ตามกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตทําประโยชน์ในเขตป่า พ.ศ. 2558
เขียนที่.................................................
วันที่..........เดือน.................พ.ศ. .....................

 ส่วนราชการ/องค์กรของรัฐ
ผู้ขอ  นิติบุคคล
 บุคคลธรรมดา ชื่อ........................................................ที่อยู่เลขที่..........หมู่ที่.........ถนน.........................
ตําบล/แขวง.............................อําเภอ/เขต...............................จังหวัด....................................โทร..............................
กรณีส่วนราชการ/องค์กรของรัฐ นิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดากรณีมอบอํานาจ
โดย.............................................ตําแหน่ง....................................ที่อยู่เลขที่..........หมู่ท่.ี ........ถนน.............................
ตําบล/แขวง..............................อําเภอ/เขต...............................จังหวัด................................โทร. ..............................
ได้รับมอบหมายหรือได้รับมอบอํานาจให้เป็นผู้ลงชื่อในคําขอ

 คําขออนุญาต
ขอยื่น  คําขอต่ออายุใบอนุญาต เลขที่.................................................................................................................
 คําขอโอนใบอนุญาต เลขที่......................................................................................................................
 คําขอรับใบแทนใบอนุญาต เลขที่............................................................................................................
ต่อ...................................................................................................................................ดังมีข้อความต่อไปนี้
ข้อ 1. พื้นที่ทขี่ ออนุญาตหรือทําประโยชน์อยู่ในเขตป่าและ  อยู่ในเขตป่าที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้รักษาไว้
เป็นสมบัติของชาติ
 ไม่อยู่ในเขตป่าที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้รักษาไว้
เป็นสมบัติของชาติ
ตําบล/แขวง.............................อําเภอ/เขต...........................จังหวัด.............................เนื้อที่............ไร่............งาน.............ตารางวา
โดยมีอาณาเขต ดังนี้
ด้านทิศเหนือ
จด.............................................................วัดได้...............................................เมตร
ด้านทิศตะวันออก
จด.............................................................วัดได้...............................................เมตร
ด้านทิศใต้
จด.............................................................วัดได้...............................................เมตร
ด้านทิศตะวันตก
จด.............................................................วัดได้...............................................เมตร
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ...........................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
ข้อ 2. เพื่อ...

-2ข้อ 2. เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาคําขอ ผู้ยื่นคําขอหรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายจะเป็นผู้นําเจ้าหน้าที่ตรวจสภาพป่า
ออกใบตรวจสอบพื้นที่ ตามที่ ระบุ ในคํ าขอนี้ ตามวั น เวลา ที่ เจ้ าหน้ าที่ นั ดหมาย และจะเป็ นผู้ อํานวยความสะดวก
แก่เจ้าหน้าที่ตรวจสภาพป่า
ข้อ 3. พร้อมกับคําขอได้แนบหลักฐานต่างๆ มาด้วย ดังนี้ คือ
 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรประจําตัวตามกฎหมายกําหนด
 สําเนาทะเบียนบ้าน
 รายละเอียดของโครงการที่ขออนุญาต
 แผนที่ภูมปิ ระเทศของกรมแผนที่ทหาร มาตราส่วน 1 : 50,000 แสดงบริเวณพื้นที่ที่ขอ
อนุญาตและพืน้ ที่ข้างเคียงที่ติดต่อกับพื้นทีท่ ี่ขอ
 หนังสือแสดงว่าเป็นผู้ที่ได้รับมอบอํานาจหรือมีอํานาจให้ดาํ เนินการแทนส่วนราชการ/องค์กร
ของรัฐ นิติบุคคล หรือบุคคล
 เหตุผลความจําเป็นในการขออนุญาต กรณีที่ระบุไว้ในกฎกระทรวงว่าให้พิจารณาตาม
ความจําเป็นและเหมาะสม
 ผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เฉพาะโครงการหรือกิจการที่ต้อง
จัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 หลักฐานทีแ่ สดงว่าได้รับความเห็นชอบจากสภาตําบลหรือองค์การบริหารส่วนตําบล
 หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี).......................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
หมายเหตุ ได้รับค่าธรรมเนียมแบบพิมพ์คําขอจากผู้ที่ยื่นคําขอแล้วตามใบเสร็จรับเงินฉบับที่........เล่มที่..................
ลงวันที่...................เดือน.....................................พ.ศ. .........................

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

ลงชื่อ....................................................ผู้รับคําขอ
(..................................................)
ตําแหน่ง................................................

ทช 84/02
รายงานการตรวจสภาพป่าที่มีผู้ขออนุญาตเข้าทําประโยชน์ในเขตป่า
ตามกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตทําประโยชน์ในเขตป่า พ.ศ. 2558
1. ชื่อผู้ขอ (ถ้าผู้ขอเป็นส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ ให้ระบุชื่อส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจนั้น
ถ้าผู้ขอเป็นบุคคลธรรมดาให้ระบุชื่อ......................................................................อายุ............................................ปี
สัญชาติ....................อาชีพ.......................................มีภูมิลําเนาอยู่บ้านเลขที่...........ซอย............................................
ถนน...............................หมู่ที่.................ตําบล/แขวง..............................อําเภอ/เขต..................................................
จังหวัด........................................................)
2. ประเภทของป่า (ให้ระบุว่าพื้นที่ที่ขออยู่ในเขตป่า หรือป่าที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้รักษาไว้เป็น
สมบัติของชาติ หรือป่าที่จําแนกไว้เพื่อการใดหรือไม่ กําหนดโดยกฎกระทรวงหรือตามกฎหมายใด ให้คัดสําเนา
พร้อมทั้งแผนที่ท้ายกฎกระทรวงหรือมติคณะรัฐมนตรีแล้วแต่กรณี ประกอบรายงานด้วย)
3. ที่ตั้งของพื้นที่ (ให้ระบุว่าตั้งอยู่ในหมู่ที่ ตําบล อําเภอ และจังหวัดใด พร้อมกับลงจุดพิกัดด้วย
เครื่อง G.P.S. แสดงบริเวณที่ขออนุญาตทุกด้านในแผนที่ระวางของกรมแผนที่ทหาร มาตราส่วน 1 : 50,000
หรือแผนที่มาตราส่วนที่เหมาะสมให้เ ห็นได้ชัดเจน แผนที่แสดงการจําแนกเขตการใช้ประโยชน์ทรัพยากรและ
ที่ดินป่าไม้ แผนที่แสดงชั้นคุณภาพลุ่มน้ํา และถ้าเป็นป่าชายเลนให้แสดงแผนที่การจําแนกเขตการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ในพื้นที่ป่าชายเลนด้วย)
4. เนื้อที่ (ให้ระบุเป็นไร่ งาน และตารางวา)
5. อาณาเขตและเขตที่ติดต่อพื้นที่ที่ขอ (ให้แสดงอาณาเขต และเขตติดต่อไว้ทุกด้านให้ชัดเจน
ว่าทิศไหนจดอะไร เช่น ภูเขา ลําห้วย หรือติดต่อกับอะไร มีความกว้าง ยาว ด้านละเท่าใด และแสดงด้วยว่าพื้นที่
ข้างเคียงมีผู้ใดเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองและเป็นที่ของรัฐประเภทใด เช่น ให้เช่าหรือละทิ้ง มีสภาพป่าอย่างใด)
6. ลักษณะภูมิประเทศ (ให้ระบุว่าเป็นที่ราบ เนินเขา ภูเขา หรือที่ราบลุ่ม มีความลาดชันและสูง
จากระดับน้ําทะเลประมาณเท่าใด มีชนิดดินและหินเป็นประเภทใด มีลําห้วยอะไรไหลผ่านและมีน้ําไหลตลอดปี
หรือไม่ ถ้ามีไหลลงสู่ลําน้ําที่สําคัญอะไรบ้างและเป็นระยะทางประมาณเท่าใด อยู่ในพื้นที่ลุ่มน้ําใด ชั้นที่เท่าใด
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวัน เดือน และปีใด และให้ทําการถ่ายภาพสีแสดงสภาพพื้นที่ที่ทําการตรวจสภาพป่า
ตรงกลางแปลงที่ขออนุญาตและกระจายออกทั้ง 8 ทิศ รวมแล้วไม่น้อยกว่า 9 ภาพ ประกอบรายงานด้วย)
7. ชนิ ด ของป่ า และสภาพป่ า (ให้ ร ะบุ ว่ า เป็ น ป่ า ชนิ ด ใด มี ส ภาพป่ า เป็ น อย่ า งไร มี ไ ม้ มี ค่ า
ที่มีลักษณะสมบูรณ์เหลืออยู่มากน้อยเพียงใด และป่านั้นยากที่จะกลับฟื้นคืนดีได้ตามธรรมชาติหรือไม่ เคยผ่านการ
แผ้วถางมาก่อนหรือไม่ อย่างไร หากหมดสภาพป่าแล้ว ให้ระบุด้วยว่าเนื่องมาจากสาเหตุใด)
8. พันธุ์ไม้ที่ขึ้นอยู่ (ให้ระบุว่าการแพร่พันธุ์เป็นไปตามธรรมชาติหรือไม่ ดีเลวอย่างไร ชนิดของ
พันธุ์ไม้ที่สําคัญและไม่สําคัญมีปริมาณมากน้อยเพียงใด ให้ทําการสํารวจทั่วทั้งพื้นที่ที่ขออนุญาต (กรณีทําเหมืองแร่
100%) หรือให้ทําการสํารวจโดยวิธีทําแปลงตัวอย่าง แบบ Line Plot ให้กระจายทั่วทั้งพื้นที่ไม่น้อยกว่าร้อยละห้า
ของพื้นที่ที่ขอ แล้วจัดทําบัญชีแสดงชนิดและขนาดของไม้ ให้แสดงรายละเอียดจํานวนลูกไม้แต่ละชนิดที่มีขนาด
ความสู งตั้ ง แต่ 2 เมตร ขึ้ นไป และไม้ ที่มี ข นาดความโต ตั้ งแต่ 15 เซนติ เ มตร ขึ้ น ไป (การวั ด ขนาดความโต
หากไม้มีคอรากให้วัดเส้นรอบวงตรงที่สูงเหนือคอรากขึ้นไป 20 เซนติเมตร แต่ถ้าไม่มีคอรากให้วัดเส้นรอบวงตรงที่
สูงเหนือพื้นดิน 1.30 เมตร) พร้อมกับแผนที่แสดงบริเวณที่สํารวจนับไม้ด้วย)
9. สิ่งแวดล้อมข้างเคียง...

-29. สิ่งแวดล้อมข้างเคียง (ให้ระบุว่าอยู่ห่างจากหมู่บ้าน วัด สํานักสงฆ์ ถนน ฯลฯ เป็นระยะทาง
ประมาณเท่าใด)
10. ประกาศปิดป่า (ให้ระบุว่าอยู่ในพื้นที่ที่กองทัพภาคหรือสํานักนายกรัฐมนตรีประกาศปิดป่า
หรือไม่ ถ้าอยู่ในพื้นที่ตามประกาศดังกล่าว ได้รับอนุญาตจากผู้มีอํานาจแล้วหรือไม่ ให้แนบหลักฐานการอนุญาต
ประกอบรายงานด้วย)
11. การอนุรักษ์ป่า (ให้ระบุว่าเป็นเขตอุทยานแห่งชาติ หรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรือพื้นที่
ปลู ก สร้ า งสวนป่ า ของรั ฐ หรื อ เป็ น พื้ น ที่ ที่ ใ ช้ ใ นการศึ ก ษาค้ น คว้ า ทดลองทางวิ ช าการของกรมป่ า ไม้ ห รื อ ของ
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชหรือไม่ ถ้าอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวให้แนบหลักฐานพร้อมทั้งแผนที่ประกอบ
รายงานด้วย)
12. อันตรายที่มีต่อป่านี้ (ให้ระบุภัยจากธรรมชาติ เช่น สัตว์ แมลง หรือจากการกระทําของมนุษย์
มีมากน้อยเพียงใดหรือไม่ หากอนุญาตแล้วจะมีผลในทางระงับยับยั้งภัยที่จะเกิดขึ้นได้บ้างหรือไม่ มากน้อยเพียงใด)
13. การใช้ประโยชน์ในพื้นที่ (ให้ระบุว่าบริเวณใกล้เคียงหรือแห่งเดียวกับที่ขอนี้เคยมีการอนุญาต
หรืออนุมัติให้ผู้ใดทําการใด เมื่อวัน เดือน ปีใด ถ้าเคยมีการอนุญาตและการอนุญาตนั้นยังมีอายุอยู่ ให้ระบุว่ามีอยู่
กี่รายและหมดอายุเมื่อใด ให้แสดงไว้ในแผนที่ ตามข้อ 2 ด้วย)
14. การสํารวจพื้นที่ขอประทานบัตรทับพื้นที่ป่าไม้ (หากเป็นการขออนุญาตเพื่อวัตถุประสงค์อื่น
ให้ข้ามไปข้อ 15 แต่ถ้าเป็นการขออนุญาตเพื่อการทําเหมืองแร่ ให้ระบุคําขอประทานบัตรหรือประทานบัตรตามที่
ฝ่ายพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่แจ้งมา พร้อมกับระบุชนิดของแร่ วิธีการทําเหมืองแร่ มีปริมาณแร่เท่าใด
คิดเป็นมูลค่าเท่าใด หากมีการทําเหมืองแร่ออกมาจะทําให้รัฐได้ค่าภาคหลวงแร่เท่าใด จะใช้เส้นทางใดในการดําเนิน
กิจการและจําเป็นต้องก่อสร้างเส้นทางขึ้นใหม่หรือไม่ มีไม้หวงห้ามตามข้อ 8 จํานวนกี่ต้น ปริมาตรกี่ลูกบาศก์เมตร
คิดเป็นค่าภาคหลวงไม้ได้เท่าใด โดยให้ทําการสํารวจทั่วทั้งพื้นที่ที่ขออนุญาตและหากจําเป็นต้องกันพื้นที่บริเวณที่
ยังคงมีต้นไม้ขึ้นอยู่หนาแน่น ให้ระบุในแผนที่คําขอประทานบัตรและแผนที่แสดงจุดที่ตั้งให้ชัดเจนด้วยว่าส่วนที่กัน
ออกมีเนื้อที่เท่าใด)
15. วัน เดือน ปี ที่ทําการตรวจสภาพป่า (ให้ระบุวัน เดือน ปี ที่เข้าทําการตรวจสภาพป่าและ
วัน เดือน ปี ที่ตรวจสภาพป่าเสร็จสิ้น)
16. ความเห็นของผู้ตรวจสภาพป่า (ให้พิจารณาว่า ถ้าอนุญาตแล้วจะได้รับประโยชน์อย่างไร
บ้างและป่าไม้จะได้รับความเสียหายมากน้อยเพียงใด หรือจะได้ประโยชน์แก่ป่าไม้เพิ่มขึ้นอย่างไร สมควรอนุญาต
หรือไม่ ด้วยเหตุผลใด)

(ลงชื่อ)................................................ผู้นําตรวจสภาพป่า
ตําแหน่ง..............................................
(ลงชื่อ).................................................ผู้ตรวจสภาพป่า
ตําแหน่ง...............................................

ทช 84/03
ใบอนุญาตทําประโยชน์ในเขตป่า
ตามกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตทําประโยชน์ในเขตป่า พ.ศ. 2558
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ใบอนุญาต เลขที่.........................พุทธศักราช........................
วันที่..........เดือน.................พ.ศ. .......................
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง พ.ศ. 2558 และมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 อธิบดีกรมทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่ง
อนุญาตให้........................................................................ที่อยู่เลขที่................ซอย.......................................
ถนน...........................หมู่ที่........ตําบล/แขวง...........................อําเภอ/เขต.........................จังหวัด..............................
เข้าทําประโยชน์ในเขตป่า เพือ่ .....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
ในท้องที่ตําบล.......................................อําเภอ...........................................จังหวัด......................................................
เนื้อที่...................ไร่...................งาน..................ตารางวา จนถึงวันที่...............เดือน.........................พ.ศ. .................
ตามแผนที่สังเขปท้ายใบอนุญาตนี้ โดยมีอาณาเขต ดังต่อไปนี้
ทิศเหนือ
จด.............................................................วัดได้...............................................เมตร
จด.............................................................วัดได้...............................................เมตร
ทิศตะวันออก
ทิศใต้
จด.............................................................วัดได้...............................................เมตร
ทิศตะวันตก
จด.............................................................วัดได้...............................................เมตร
ผู้รับอนุญาตจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่แนบท้ายใบอนุญาตนี้

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

แผนที่สังเขปแนบท้ายใบอนุญาต
ให้เข้าทําประโยชน์ในเขตป่าตามกฎกระทรวงการขออนุญาต
และการอนุญาตทําประโยชน์ในเขตป่า พ.ศ. 2558 เลขที่..................พุทธศักราช..................

ลงชื่อ....................................................ผู้รับอนุญาต
(..................................................)
ตําแหน่ง..............................................

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

