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ระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ว่าด้วยการอนุญาตให้กระทาการในเขตรักษาพันธุ์สตั ว์ปา่ และเขตห้ามล่าสัตว์ปา่
ตามมาตรา 53 วรรคสาม มาตรา 54 วรรคสอง มาตรา ๕๕ วรรคสาม
มาตรา 67 วรรคสอง และมาตรา ๗๑ วรรคหนึง่
แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๖๒
พ.ศ. 2565
โดยที่เป็นการสมควรกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การขออนุญาต การอนุญาต
ให้บุคคลกระทาการตามมาตรา 53 หรือมาตรา 54 การขออนุญาต การอนุ ญาต และการควบคุม
ดูแล ให้บุคคลกระทาการตามมาตรา ๕๕ วรรคหนึ่ง (๔) (๕) หรือ (๖) ภายในเขตรักษาพันธุ์สตั ว์ปา่
และการขออนุญาตและการอนุญาตให้บุคคลกระทาการตามมาตรา 67 วรรคหนึ่ง (๑) (๒) ภายใน
เขตห้ามล่าสัตว์ป่า และการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพตามมาตรา ๗๑ วรรคหนึ่ง
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 53 วรรคสาม มาตรา 54 วรรคสอง มาตรา ๕๕ วรรคสาม
มาตรา 67 วรรคสอง และมาตรา ๗๑ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า
พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ว่าด้วย
การอนุญาตให้กระทาการในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและเขตห้ามล่าสัตว์ป่าตามมาตรา 53 วรรคสาม มาตรา 54
วรรคสอง มาตรา ๕๕ วรรคสาม มาตรา 67 วรรคสอง และมาตรา ๗๑ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ
สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. 2565”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกาหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้
“กฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้ ” หมายความว่า กฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ กฎหมาย
ว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ปา่ กฎหมายว่าด้วยป่าไม้ กฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติ กฎหมาย
ว่าด้วยสวนป่า กฎหมายว่าด้วยป่าชุมชน และกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่ง
“หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น
และให้หมายความรวมถึงรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน สถาบันทางวิชาการของรัฐ หรือหน่วยงานอื่น
ของรัฐ

เลม่ ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๑๗๑ ง

หนา้ ๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕

“สถาบันการศึกษา” หมายความว่า หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ และ
กฎหมายว่าด้วยการอุดมศึกษา ที่มีหน้าที่หรือมีวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา ไม่ว่าจะเป็นของภาครัฐ
หรือภาคเอกชน
“ภาพยนตร์” หมายความว่า การบันทึกภาพ หรือภาพและเสียงซึ่งสามารถนามาฉายให้เห็น
เป็นภาพที่เคลื่อนไหวได้อย่างต่อเนื่อง แต่ไม่รวมถึงวีดิทัศน์
“ภาพยนตร์ต่างประเทศ” หมายความว่า ภาพยนตร์ที่ใช้ภาษาต่างประเทศทั้งหมด หรือ
เป็นส่วนใหญ่ในบทภาพยนตร์ต้นฉบับสาหรับการแสดงภาพยนตร์ หรือภาพยนตร์ที่ผู้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์
มิได้มีสัญชาติไทย
“วีดิทัศน์” หมายความว่า การบันทึกภาพ หรือภาพและเสียงซึ่งสามารถนามาฉายให้เห็นเป็น
ภาพที่เคลื่อนไหวได้อย่างต่อเนื่องในลักษณะที่เป็นเกมการเล่น คาราโอเกะที่มีภาพประกอบหรือลักษณะอื่นใด
“สารคดี” หมายความว่า การบันทึกภาพ หรือภาพและเสียงซึ่งสามารถนามาฉายให้ เห็นเป็น
ภาพที่เคลื่อนไหวได้อย่างต่อเนื่องโดยเป็นเรื่องที่เรียบเรียงขึ้นจากความจริง
“ภาพ” หมายความว่า การบันทึกภาพ ซึ่งไม่สามารถนามาฉายให้เห็นเป็นภาพที่เคลื่อนไหว
ได้อย่างต่อเนื่อง
“สาธารณูปโภค” หมายความว่า บริการสาธารณะที่จัดทาเพื่ออานวยประโยชน์แก่ประชาชน
ในสิ่งอุปโภค บริโภค ที่จาเป็นต่อการดารงชีวติ เช่น ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ การคมนาคม พลังงาน
อินเตอร์เน็ต
“อธิบดี” หมายความว่า อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
“กรม” หมายความว่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ข้อ ๔ ให้อธิบดีรักษาการตามระเบียบนี้
ภาค 1
บททั่วไป
ข้อ 5 อธิบดีอาจมอบอานาจในการปฏิบัติราชการแทน ให้ผู้อานวยการสานักอนุรักษ์สัตว์ป่า
หรือผู้อานวยการสานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ หรือหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า หรือหัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่า
มีอานาจในการอนุญาต ตามระเบียบนี้
ข้อ 6 ผู้ ใ ดเข้ าไปในเขตรักษาพั นธุ์สัต ว์ป่ าตามมาตรา ๕๓ วรรคหนึ่ง เพื่ อ กระทาการ
ตามมาตรา 54 วรรคหนึ่ง ตามมาตรา ๕๕ วรรคหนึ่ง (๔) (๕) หรือ (๖) หรือเข้าไปในเขตห้าม
ล่าสัต ว์ป่าเพื่อกระทาการใดตามมาตรา ๖๗ วรรคหนึ่ง (๑) หรือ (๒) และเพื่อการใช้ประโยชน์
ความหลากหลายทางชีวภาพตามมาตรา 71 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า
พ.ศ. ๒๕๖๒ ต้องได้รับอนุญาตจากอธิบดี
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ข้อ 7 การขออนุญาตกระทาการใด ๆ ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าตามข้อ ๖ ให้กระทาได้
ภายในบริเวณพื้นที่ที่กาหนด และต้ องอยู่ในความควบคุมดูแลของพนักงานเจ้าหน้าที่ โดยไม่รบกวน
การดารงชีวิตตามธรรมชาติของสัตว์ป่าเกินสมควรและไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อเขตรักษาพันธุ์สัตว์ปา่
เฉพาะเพื่อวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้
(๑) การสารวจ การศึกษา การวิจัย หรือการทดลองทางวิชาการ
(๒) การถ่ายทาภาพยนตร์ วีดิทัศน์หรือสารคดี การถ่ายภาพ
(๓) การศึกษาธรรมชาติ
(๔) การบารุงรักษาโครงสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐาน หรือเพื่อความมั่นคงทางพลังงาน
ข้อ 8 การยื่ น ค าขออนุ ญ าตตามระเบี ย บนี้ ให้ ยื่ น ต่ อ อธิ บ ดี ณ กรมอุ ท ยานแห่ ง ชาติ
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช หรือสถานที่อื่นตามที่อธิบดีกาหนด หรืออธิบดีอาจกาหนดให้ยื่นคาขอโดยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามระเบียบปฏิบัติของกรม
การแจ้งผลการอนุญาตหรือไม่อนุญาตตามระเบียบนี้ หากผู้ขออนุญาตได้แจ้งความประสงค์
หรือยินยอมให้แจ้งผลการพิจารณาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พนั กงานเจ้าหน้าที่อาจแจ้งโดยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์แทนการแจ้งเป็นหนังสือก็ได้
ข้อ 9 กรณีที่เกิดความเสียหาย หรือสูญหายแก่ทรัพยากรธรรมชาติ หรือสาธารณสมบัติ
ของแผ่นดิน หรือทรัพย์สินของทางราชการ อันเกิดจากการกระทาหรืองดเว้นการกระทาของผู้ได้รับอนุญาต
และบริ ว าร ผู้ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าตต้ อ งรั บ ผิ ด ชอบชดใช้ ค่ า เสี ย หายให้ แ ก่ ท างราชการตามมู ล ค่ า ทั้ ง หมด
ที่ถูกทาลายสูญหาย หรือเสียหายไปนั้น
ข้อ 10 เมื่ อ มี ค าสั่ ง อนุ ญ าต ให้ ผู้ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าตช าระค่ า ธรรมเนี ย มตามที่ ก าหนดไว้ ใ น
กฎกระทรวงกาหนดค่าธรรมเนียมตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัต ว์ป่า พ.ศ. ๒๕๖๒ และ
ค่าตอบแทนตามระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ว่าด้วยการเรียกเก็บและยกเว้น
ค่าบริการหรือค่าตอบแทนและอัตราค่าบริการหรือค่าตอบแทนในการให้บริการและการอานวยความสะดวก
ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเขตห้ามล่าสัตว์ป่า ให้ครบถ้ วนก่อนที่จะเข้าไปดาเนินการในเขตรักษา
พันธุ์สัตว์ป่าหรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่า
การดาเนินการตามสิทธิที่ได้รับอนุญาตจะดาเนินการได้เมื่อชาระค่าธรรมเนียมและค่าตอบแทน
ตามวรรคหนึ่ง (ถ้ามี) ถูกต้องครบถ้วนแล้ว
ภาค ๒
การอนุญาตให้กระทาการในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ปา่
หมวด 1
ส่วนที่ 1
การอนุญาตเพื่อการสารวจ การศึกษา การวิจัย หรือการทดลองทางวิชาการ
ข้อ 11 ผู้ ข ออนุ ญ าตกระท าการเพื่ อ การส ารวจ การศึ ก ษา การวิ จั ย หรื อ การทดลอง
ทางวิชาการ ตามข้อ ๗ (๑) ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
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(1) กรณีบุคคลธรรมดา
(ก) บรรลุนิติภาวะตามกฎหมาย
(ข) ไม่ เ คยได้ รั บ โทษจ าคุ ก โดยค าพิ พ ากษาถึ ง ที่ สุ ด ให้ จ าคุ ก ในความผิ ด ตามกฎหมาย
เกี่ยวกับการป่าไม้ หรือเคยได้รับโทษจาคุกแต่พ้นโทษมาแล้วเกินห้าปี
(ค) กรณีเป็นคนต่างด้าว ต้องเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจตามกฎหมายว่าด้วย
การประกอบธุร กิจ ของคนต่า งด้า ว หรื อ หากเป็นกรณี เพื่ อ การส ารวจ การศึ กษา การวิ จั ย หรือ
การทดลองทางวิชาการ จะต้องอยู่ภายใต้บังคับของระเบียบว่าด้วยการอนุญาตให้นักวิจัยชาวต่างประเทศ
เข้ามาทาการวิจัยในประเทศไทยด้วย
(ง) มีหนังสือรับรองจากหน่วยงานของรัฐ หรือสถาบันการศึกษาของไทย
(2) กรณีนิติบุคคลซึ่งไม่ใช่หน่วยงานของรัฐ
(ก) จดทะเบียนในประเทศไทย
(ข) ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ของคนต่างด้าวโดยเฉพาะหรือเป็นส่วนใหญ่
(ค) ในกรณีที่นิติบุคคลนั้นมีผู้ถือหุ้นหรือผู้เป็นหุ้นส่วน ผู้ถือหุ้นหรือผู้เป็นหุ้นส่วนต้องมี
สัญชาติไทยไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบของจานวนผู้ถือหุ้นหรือผู้เป็นหุ้นส่วนโดยต้องถือหุ้นเกินกว่าครึ่งหนึ่ง
ของจานวนหุ้นทั้งหมด ผู้มีอานาจลงนามแทนนิติบุคคลต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม (๑)
(ง) มีวัตถุประสงค์เพื่อการสารวจ การศึกษา การวิจัย หรือการทดลองทางวิชาการ
(จ) มีหนังสือรับรองจากหน่วยงานของรัฐ หรือสถาบันการศึกษาของไทย
(๓) กรณีเป็นหน่วยงานของรัฐ ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ลงนามคาขออนุญาต
ข้อ 12 ผู้ขอรับอนุญ าตกระทาการเพื่อการสารวจ การศึกษา การวิจัย หรือการทดลอง
ทางวิชาการ ตามข้อ ๗ (๑) ให้ยื่นคาขออนุญาต พร้อมด้วยประวัติผู้ร่วมสารวจ ศึกษา วิจัย หรือ
ทดลองทางวิชาการ แบบเสนอโครงการสารวจ ศึกษา วิจัย หรือทดลองทางวิชาการ ฉบับสมบูรณ์
ตามแบบที่อธิบดีกาหนด
แบบเสนอโครงการสารวจ ศึกษา วิจัย หรือทดลองทางวิชาการ ฉบับสมบูรณ์ ให้จัดทาเป็น
ภาษาไทย โดยอาจมีภาษาอื่น หรือภาพ หรือตารางใด ๆ แทรกได้ และต้องมีรายละเอียด ดังนี้
(๑) ชื่อโครงการสารวจ ศึกษา วิจัย หรือทดลองทางวิชาการ
(๒) ชื่อหัวหน้าโครงการและคณะผู้ร่วมโครงการ
(๓) ชื่อหน่วยงานที่ทาการสารวจ ศึกษา วิจัย หรือทดลองทางวิชาการ (ถ้ามี)
(๔) ระยะเวลาดาเนินการ
(๕) สถานที่ดาเนินการ
(๖) หลักการและเหตุผล
(๗) วัตถุประสงค์
(๘) วิธีการดาเนินการและแผนการปฏิบัติงาน
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(๙) ผลที่คาดว่าจะได้รับ
(๑๐) งบประมาณดาเนินการ
(๑๑) แหล่งทุน
(๑๒) ชื่อและลายมือชื่อผู้ขออนุญาต หรือหัวหน้าโครงการ
ผู้ ข อรั บอนุ ญาตตามวรรคหนึ่ งที่ประสงค์จะเก็บ จั ด หา รวบรวมพั นธุ์ไม้ หรื อนาออกไป
ซึ่งพันธุ์ไม้พันธุ์สัตว์ หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของพันธุ์ไม้หรือพันธุ์สัตว์ดงั กล่าว ให้ระบุความประสงค์เพิ่มเติม
ตามแบบที่อธิบดีกาหนด
ข้อ 13 เมื่อได้รับคาขอแล้ว ให้เจ้าหน้าที่ออกใบรับคาขอให้แก่ผู้ยื่นคาขอไว้เป็นหลักฐาน
และตรวจสอบคาขอและเอกสารหรือหลักฐานที่แนบมาพร้อมแบบคาขอภายในห้าวันทาการ
กรณีที่พบว่าคาขอไม่ถูกต้อง หรือเอกสารหรือหลักฐานไม่ครบถ้วน ให้แจ้งให้ผู้ยื่นคาขอทราบ
พร้อมด้วยเหตุผลเพื่อแก้ไขคาขอให้ถูกต้องหรือจัดส่งเอกสารหรือหลักฐานให้ครบถ้วนภายในระยะเวลา
ที่กาหนด
กรณีที่ผู้ยื่นคาขอไม่แก้ไขคาขอให้ถูกต้อง หรือไม่จัดส่งเอกสารหรือหลักฐานให้ครบถ้วนภายใน
ระยะเวลาที่กาหนดในวรรคสอง ให้ถือว่าผู้ยื่นคาขอทิ้งคาขอ และให้เจ้าหน้าที่จาหน่ายเรื่องออกจากสารบบ
กรณี ผู้ ยื่ น ค าขอได้ แ ก้ ไ ขค าขอ หรื อ ส่ ง เอกสารหรื อ หลั ก ฐานแล้ ว แต่ ยั ง ไม่ ถู ก ต้ อ งหรื อ ยั ง
ไม่ครบถ้วนแล้วแต่กรณี ให้ดาเนินการตามวรรคสอง
กรณีที่คาขอและเอกสารหรือหลักฐานถูกต้องครบถ้วน ให้เจ้าหน้าที่ส่งเรื่องไปยังหน่วยงาน
ที่รับผิด ชอบดูแลพื้นที่เพื่อตรวจสอบให้ความเห็นประกอบการพิจารณาของอธิบดี ในการนี้ อธิบดี
อาจแต่งตั้งคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นประกอบการพิจารณาด้วยก็ได้
ข้อ 14 เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับความเห็นจากหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลพื้นที่และคณะกรรมการ
ซึ่งอธิบดีแต่งตั้งตามข้อ 13 วรรคห้า แล้วแต่กรณี ให้เจ้าหน้าที่ประมวลเรื่องเสนออธิบดีพิจารณา
คาขอต่อไป
ข้อ 15 เมื่ อ อธิ บ ดี พิ จ ารณาค าขอ ประมวลเรื่ อ ง และความเห็ น ของเจ้ า หน้ า ที่ เ กี่ ย วกั บ
การขออนุญาตการสารวจ การศึกษา การวิจัย หรือการทดลองทางวิชาการนั้น เห็นว่าคาขอนั้นถูกต้องและ
ไม่กระทบต่อเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าให้อธิบดีมีคาสั่งอนุญาต และให้ออกหนังสืออนุญาตตามแบบที่อธิบดี
กาหนด โดยหนังสืออนุญาตมีอายุไม่เกินสองปี
ข้อ 16 ให้ เ จ้ า หน้ า ที่ แ จ้ ง ผลการอนุ ญ าต และส่ ง หนั ง สื อ อนุ ญ าตของอธิ บ ดี ต ามข้ อ 15
ให้ผู้ขออนุญาตตามวิธีการตามข้อ 8 โดยไม่ชักช้า
ข้อ 17 กรณีผู้ขออนุ ญาตมีเหตุผลความจาเป็นที่จะขอแก้ไข เพิ่มเติม ข้อเสนอโครงการ
สารวจ ศึกษา วิจัย หรือทดลองทางวิชาการ ให้ดาเนินการตามข้อ 13 โดยอนุโลม
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ข้อ 18 กรณีที่มีคาสั่งอนุญาตให้ออกหนังสืออนุญาต และแจ้งผู้ขอรับหนังสืออนุญาตชาระ
ค่าธรรมเนียม และแจ้งคาสั่งอนุญาตต่อหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าที่มีการขอเข้าไปเพื่อการสารวจ
การศึกษา การวิจัย หรือการทดลองทางวิชาการ ทราบ
กรณีที่มีคาสั่งไม่อนุญาตให้แจ้งคาสั่งไม่อนุญาตให้ผู้ยื่นคาขอทราบ โดยไม่ชักช้า
ผู้ได้รับอนุญาตเพื่อการสารวจ การศึกษา การวิจัย หรือการทดลองทางวิชาการ ตามวรรคหนึ่ง
กรณีโ ครงการจัดทารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ต้องชาระค่าตอบแทนตามระเบียบ
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ว่าด้วยการเรียกเก็บและยกเว้นค่าบริการหรือค่าตอบแทน
และอัตราค่าบริการ หรือค่าตอบแทนในการให้บริการและการอานวยความสะดวกในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
และเขตห้ามล่าสัตว์ป่า
ส่วนที่ 2
การอนุญาตเพื่อการถ่ายทาภาพยนตร์ วีดิทัศน์หรือสารคดี การถ่ายภาพ
ข้อ ๑9 ผู้ขออนุญาตกระทาการเพื่อการถ่ายทาภาพยนตร์ วีดิทัศน์หรือสารคดี การถ่ายภาพ
ตามข้อ ๗ (๒) ต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(๑) ไม่ มี ป ระวั ติ เ คยกระท าความผิ ด หรื อ สร้ า งความเสื่ อ มเสี ย ต่ อ ภาพลั ก ษณ์ ข องกรม
หรือประเทศไทย ในช่วงระยะเวลาไม่เกินสองปี
(๒) ไม่เคยได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกในความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับ
การป่าไม้ หรือเคยได้รับโทษจาคุกแต่พ้นโทษมาแล้วเกินห้าปี
ข้อ 20 การถ่ายทาภาพยนตร์ วีดิทัศน์หรือสารคดี การถ่ายภาพ ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
ที่มีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ ต้องขออนุญาต
(๑) คณะถ่ายทาเกินห้าคน
(๒) ระยะเวลาถ่ายทาเกินหนึ่งวัน
(๓) พื้นที่ที่ใช้ในการถ่ายเป็นบริเวณที่มีความเปราะบาง หรืออาจส่งผลกระทบต่อสภาพธรรมชาติ
(๔) ลักษณะ ประเภท และจานวนของอุปกรณ์ที่ใช้ในการถ่ายทาซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อ
สภาพธรรมชาติ และสัตว์ป่า ยกเว้นการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ในการถ่ายทาไม่เกินหกชั่วโมง
(๕) มีการจัดทาฉากหรือรูปแบบการจัดแต่งสภาพพื้นที่ในการถ่ายทา
(๖) เพื่อการหาประโยชน์ทางธุรกิจการค้า
กรณีตามวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับกับการถ่ายทาที่มีวัตถุประสงค์ในการนาเสนอข่าวเพื่อเผยแพร่
และเป็น ประโยชน์ต่อสาธารณชน หรือเพื่อการศึกษาวิจัยที่ได้รับอนุญาตจากกรม หรือกรณีเข้าไป
ศึกษาธรรมชาติตามปกติในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและใช้ดูเป็นการส่วนตัว
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ข้อ 21 ผู้ ใ ดประสงค์ ข ออนุ ญ าตเพื่ อ กระท าการถ่ า ยท าภาพยนตร์ วี ดิ ทั ศ น์ ห รื อ สารคดี
การถ่ายภาพ ให้ยื่นคาขออนุญาตตามแบบที่อธิบดีกาหนด ล่วงหน้าไม่น้อยกว่าห้าวันทาการ ก่อนวันที่
ประสงค์เข้าไปในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า พร้อมด้วยรายละเอียด ดังต่อไปนี้
(๑) การถ่ายทาภาพยนตร์ วีดิทัศน์หรือสารคดี เฉพาะส่วนที่จะถ่ายทาในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
(ก) บทบรรยายเรื่องที่เป็นภาษาไทย บทภาพยนตร์ เค้าโครงเรื่อง แนวความคิด หรือ
บทสัมภาษณ์
(ข) แบบฉากหรือรูปแบบการจัดแต่งสภาพพื้นที่ในการถ่ายทา และเครื่องแต่งกายของผู้แสดง
(ค) แบบแปลนการก่อสร้างฉากประกอบการถ่ายทา
(ง) จานวนของผู้แสดงและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายทา
(จ) ยานพาหนะที่นาเข้าไปในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
(ฉ) บัญชีอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักรกลที่ใช้ในการถ่ายทา ที่นาเข้าไปในเขตรักษา
พันธุ์สัตว์ป่า
(๒) การถ่ายทาภาพนิ่ง เฉพาะส่วนที่จะถ่ายทาในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
(ก) วัตถุประสงค์ในการเผยแพร่
(ข) แบบฉากหรือรูปแบบการจัดแต่งสภาพพื้นที่ในการถ่ายทา และเครื่องแต่งกายของผู้แสดง
(ค) จานวนของผู้แสดงและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายทา
(ง) ยานพาหนะที่นาเข้าไปในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
(จ) บัญชีอุปกรณ์ที่ใช้ในการถ่ายทา ที่นาเข้าไปในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
กรณีเป็น ภาพยนตร์ วีดิทัศน์ ห รือสารคดีต่างประเทศ ต้องแนบหนังสืออนุญาตให้ถ่ายทา
ภาพยนตร์ในประเทศไทยจากกรมการท่องเที่ยวหรือคณะกรรมการที่มีอานาจหน้าที่พิจารณาอนุญาต
ซึ่งระบุผู้ได้รบั อนุญาต สถานที่ วันถ่ายทา ผู้ประสานงานการถ่ายทา และผู้ที่ได้มอบหมายให้กากับดูแล
การถ่ายทา
ข้อ 22 การถ่ายทาภาพยนตร์ วีดิทัศน์หรือสารคดีที่ต้องจัดทาฉากประกอบ ให้ผู้ขอใบอนุญาต
วางหนังสือค้าประกันจากธนาคารพาณิชย์ห รือชาระเงินทางระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเป็นหลักประกัน
ความเสียหาย สาหรับภาพยนตร์ วีดิทัศน์หรือสารคดีของไทย เรื่องละสองแสนบาท และภาพยนตร์
วีดิทัศน์ หรือสารคดีของต่างประเทศ เรื่องละสองล้านบาท ไว้ต่อผู้อนุญาต โดยยื่นพร้อมคาขออนุญาต
เว้นแต่วงเงินค้าประกันสองแสนบาท อาจวางเงินแทนหนังสือค้าประกันจากธนาคารพาณิชย์ก็ได้
การเก็ บ รั ก ษาเงิ น ตามวรรคหนึ่ ง ให้ เ ก็ บ รั ก ษาเงิ น ตามระเบี ย บกระทรวงการคลั ง ว่ า ด้ ว ย
การเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนาเงินส่งคลัง
ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้อ ง ครบถ้วน ความสมบูรณ์ และความมีอยู่จริงของหนังสือ
ค้าประกันจากธนาคารพาณิชย์ก่อนที่จะรับเป็นหลักประกันความเสียหาย
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ข้อ 23 บทบรรยายเรื่อง บทภาพยนตร์ เค้าโครงเรื่อง แบบฉากหรือรูปแบบการจัดแต่ง
สภาพพื้นที่ หรือเครื่องแต่งกายของผู้แสดง จะต้องไม่มีลักษณะที่ขัดต่อกฎหมาย ความสงบเรียบร้อย
ศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือความมั่นคงของประเทศ หรือสร้างความเสื่อมเสียต่อภาพลักษณ์ของกรม
ข้อ 24 เมื่อได้รับคาขอแล้ว ให้เจ้าหน้าที่ออกใบรับคาขอให้แก่ผู้ยื่นคาขอไว้เป็นหลักฐาน
และตรวจสอบคาขอและเอกสารหรือหลักฐานที่แนบมาพร้อมแบบคาขอ
กรณีที่พบว่าคาขอไม่ถูกต้อง หรือเอกสารหรือหลักฐานไม่ครบถ้วน ให้แจ้งให้ผู้ยื่นคาขอทราบ
พร้อมด้วยเหตุผลเพื่อแก้ไขคาขอให้ถูกต้องหรือจัดส่งเอกสารหรือหลักฐานให้ครบถ้วนภายในระยะเวลา
ที่กาหนด
กรณีที่ผู้ยื่นคาขอไม่แก้ไขคาขอให้ถูกต้อง หรือไม่จัดส่งเอกสารหรือหลักฐานให้ครบถ้วนภายใน
ระยะเวลาที่กาหนดในวรรคสอง ให้ถือว่าผู้ยื่นคาขอทิ้งคาขอ และให้เจ้าหน้าที่จาหน่ายเรื่องออกจากสารบบ
กรณีผู้ยื่นคาขอได้แก้ไขคาขอหรือส่งเอกสารหลักฐานแล้วแต่ยังไม่ถูกต้องหรือยังไม่ครบถ้วน
แล้วแต่กรณี ให้ดาเนินการตามวรรคสอง
ข้อ 25 กรณีที่คาขอถูกต้องและเอกสารหรือหลักฐานครบถ้วน ให้อธิบดีพิจารณาคาขอรับ
ใบอนุญาตให้แล้วเสร็จภายในห้าวันนับแต่วันที่ได้รับคาขออนุญาต
ข้อ 26 อธิบดีจะไม่อนุญาตให้ถ่ายทาภาพยนตร์ วีดิทัศน์หรือสารคดี การถ่ายภาพ ในเขต
รักษาพันธุ์สัตว์ป่า ในกรณีดังต่อไปนี้
(๑) ทาให้เสื่อมสภาพต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(๒) รบกวนสัตว์ป่าเกินสมควร หรือกระทาให้เป็นอันตรายแก่สัตว์ป่า
(๓) มีลักษณะที่ขัดต่อกฎหมาย ความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
(๔) ก่อให้เกิดความเดือดร้อนราคาญ
(๕) มีผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ
(๖) สร้างความเสื่อมเสียต่อภาพลักษณ์ของกรม หรือประเทศไทย
ข้อ 27 กรณีที่มีคาสั่งอนุญาตให้ออกหนังสืออนุญาตตามแบบที่อธิบดีกาหนด และแจ้งผู้ขอรับ
หนั ง สื อ อนุ ญ าตมาช าระค่ า ธรรมเนี ย ม และค่ า ตอบแทน และแจ้ ง ค าสั่ ง อนุ ญ าตต่ อ หั ว หน้ า เขต
รักษาพันธุ์สัตว์ป่าที่มีการขอเข้าไปถ่ายทาภาพยนตร์ วีดิทัศน์หรือสารคดี การถ่ายภาพ ทราบ
กรณีที่มีคาสั่งไม่อนุญาตให้แจ้งคาสั่งไม่อนุญาตให้ผู้ยื่นคาขอทราบ โดยไม่ชักช้า
ข้อ 28 ก่อนเริ่มการถ่ายทาภาพยนตร์ วีดิทัศน์หรือสารคดี การถ่ายภาพ ผู้ได้รับอนุญาตหรือ
คณะผู้ถ่ายทาต้องแจ้งให้หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่านั้น ๆ ทราบล่วงหน้า ไม่น้อยกว่าหนึ่งวันทาการ
ข้อ 29 ผู้ได้รับอนุญาต ต้องปฏิบัติ ดังนี้
(๑) ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามที่กาหนด
(๒) ถ่ายทาตามบทภาพยนตร์ หรือเค้าโครงเรื่อง แบบฉากหรือรูปแบบการจัดแต่งสภาพพื้นที่
ในการถ่ายทา เครื่องแต่งกายของผู้แสดง และบริเวณตามที่ได้รับอนุญาต
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(๓) ยินยอมให้พนักงานเจ้าหน้าที่ติดตามกากับดูแลและควบคุม การถ่ายทาให้เป็นไปตามที่
ได้รับอนุญาตจนกว่าจะเสร็จสิ้น และต้องปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือคาสั่งของพนักงาน
เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมโดยเคร่งครัด
(๔) ไม่กระทาการใด ๆ อันมีผลกระทบหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
(๕) ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายกับทรัพย์สินของทางราชการ
(๖) ไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนราคาญ
(๗) จัดหาเครื่องกาเนิดไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าเอง
ข้อ 30 ในการถ่ายทาภาพยนตร์ วีดิทัศน์หรือสารคดี การถ่ ายภาพ หากผู้ได้รับหนังสืออนุญาต
มีความจาเป็นต้องเปลี่ยนสถานที่ หรือเลื่อนวันการถ่ายทา หรือจาเป็นต้องแก้ไขบทที่ได้รับอนุญาตแล้ว
ให้กระทาได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่านั้น ๆ ในกรณีเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไข
จะต้องมิใช่สาระสาคัญ และการถ่ายทาภาพยนตร์ต่างประเทศ การเลื่อนวันนั้นต้องอยู่ภายในกรอบ
ระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตให้ถ่ายทาในประเทศไทย
ข้อ 31 เมื่อผู้ได้รับอนุญาตดาเนินการถ่ายทาภาพยนตร์ วีดิทัศน์หรือสารคดี การถ่ายภาพ
เสร็จสิ้นแล้ว ให้หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่ารายงานผลการกากับดูแ ลการถ่ายทาต่ออธิบดี เพื่อทราบ
ภายในสามวัน
ข้อ 32 กรณีที่มีการวางเงินหรือหนังสือค้าประกันจากธนาคารพาณิชย์เพื่อเป็นหลักประกัน
ความเสียหาย หากตรวจสอบแล้วพบว่ามีความเสียหายเกิดขึ้นกับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรือทรัพย์สิน
ของทางราชการ ให้หักเงินที่วางไว้เป็นประกันหรือเรียกจากธนาคารพาณิชย์ตามค่าแห่งความเสียหาย
ที่เกิดขึ้น
หากเงินที่วางไว้เป็นประกันหรือหนังสือค้าประกันจากธนาคารพาณิชย์ไม่เพียงพอแก่การชาระ
ค่าเสียหายให้เรียกผู้ได้รับอนุญาตชาระเงินให้ครบถ้วนตามจานวนแห่งค่าความเสียหายนั้น
หากตรวจสอบแล้วไม่พบความเสียหายให้ผู้อนุญาตคืนเงินหรือหนังสือค้าประกันจากธนาคารพาณิชย์
แล้วแต่กรณี ให้แก่ผู้ได้รับใบอนุญาตโดยเร็ว
ส่วนที่ 3
การอนุญาตเพื่อการศึกษาธรรมชาติ
ข้อ 33 การขออนุญาตเพื่อการศึกษาธรรมชาติต้องเป็นกรณีเพื่อการศึกษาเรียนรู้ทรัพยากรธรรมชาติ
โดยไม่มีการเก็บตัว อย่างจากทรัพยากรธรรมชาติไปทดลอง ค้นคว้า หรือวิจัย เพื่อประโยชน์ของ
คณะนักเรียน คณะนักศึกษา หรือกลุ่มบุคคล ที่มีความสนใจในการศึกษาธรรมชาติ
ข้อ 34 ผู้ประสงค์ขออนุญาตเพื่อการศึกษาธรรมชาติ ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
(๑) เป็นสถานศึกษาของรัฐหรือเอกชน หรือสถาบันการศึกษาในประเทศไทย
(๒) เป็นหน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
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(3) เป็นสถานศึกษา หรือสถาบันการศึกษา หรือหน่วยงานของรัฐต่างประเทศ
(4) เป็นกลุ่มบุคคลตั้งแต่สิบคนขึ้นไป
(๕) บุคคลทั่วไป
ข้อ ๓5 ผู้ ข ออนุ ญ าตตามข้ อ ๓๔ (๑) (๒) (๓) และ (๔) ต้ อ งเป็ น ผู้ อ านวยการของ
สถาบันการศึกษานั้น หรือในระดับไม่ต่ากว่าตาแหน่งคณบดี หรือเทียบเท่า หัวหน้ากลุ่มบุคคล หรือ
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ ให้หัวหน้าหน่วยงานหรือให้ผู้มีอานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น
เป็นผู้ลงนามคาขออนุญาต
ข้อ 36 ผู้ ป ระสงค์ จ ะขออนุ ญ าตตามข้ อ ๓๔ (๑) (๒) (๓) และ (๔) กระท าการ
เพื่อการศึกษาธรรมชาติ ให้ยื่นคาขออนุญาตตามแบบที่อธิบดีกาหนด ต่อหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามสิบวัน ก่อนวันเข้าไปศึกษาธรรมชาติ และต้องมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
(๑) เหตุผลความจาเป็น วัตถุประสงค์
(๒) โครงการ หรือหลักสูตรการศึกษาของสถานศึกษา หรือสถาบันการศึกษา
(๓) ระยะเวลาในการศึกษาธรรมชาติ
(๔) จานวนผู้เข้าศึกษาธรรมชาติ
(๕) พื้นที่ที่เข้าทาการศึกษาธรรมชาติ
(๖) มาตรการในการควบคุมดูแล เพื่อไม่ให้ผู้เข้าศึกษาธรรมชาติทาให้เกิดความเสียหายแก่
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
ผู้ประสงค์จะขออนุญาตตามข้อ 34 (5) ที่ประสงค์ขออนุญาตเข้าไปศึกษาธรรมชาติเฉพาะ
บริเวณพื้นที่จัดไว้สาหรับให้ประชาชนทั่วไปเข้าศึกษาธรรมชาติ ดาเนินการ ดังนี้
(1) กรณี ผู้ ข ออนุ ญ าตประสงค์ เ ข้ า ศึ ก ษาธรรมชาติ โ ดยเข้ า และออกในวั น เดี ย วให้ ยื่ น
คาขออนุญาตต่อหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ตามแบบที่อธิบดีกาหนด โดยระบุเหตุผลและระยะเวลา
ในการเข้าไปศึกษาธรรมชาติ เมื่อหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่ามีคาสั่งอนุญาตให้ผู้ขอชาระค่าบริการหรือ
ค่าตอบแทนในการเข้าไป หรือนายานพาหนะเข้าไป แล้วแต่กรณีตามระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า
และพัน ธุ์พืช ว่าด้ว ยการเรียกเก็บและยกเว้นค่าบริการหรือค่าตอบแทน และอัต ราค่าบริการหรือ
ค่าตอบแทนในการให้บริการและการอานวยความสะดวกในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและเขตห้ามล่าสัตว์ป่า
(2) กรณีผู้ขออนุญาตประสงค์เข้าศึกษาธรรมชาติในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่ามากกว่าหนึ่งวัน
ให้ยื่นคาขออนุญาตตามแบบที่อธิบดีกาหนด โดยระบุเหตุผลและระยะเวลาในการเข้าไปศึกษาธรรมชาติ
ต่อหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และให้นาความในข้อ ๓๗ ถึงข้อ ๔๖ มาใช้บังคับโดยอนุโลมแล้วแต่กรณี
ข้อ 37 เมื่อได้รับคาขอแล้ว ให้หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าออกใบรับคาขอให้แก่ผู้ยื่นคาขอ
ไว้เป็นหลักฐาน และตรวจสอบคาขอและเอกสารหรือหลักฐานที่แนบมาพร้อมแบบคาขอ
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กรณีที่พบว่าคาขอไม่ถูกต้อง หรือเอกสารหรือหลักฐานไม่ ครบถ้วน ให้แจ้งให้ผู้ยื่นคาขอทราบ
พร้อมด้วยเหตุผลเพื่อแก้ไขคาขอให้ถูกต้องหรือจัดส่งเอกสารหรือหลักฐานให้ครบถ้วนภายในระยะเวลา
ที่กาหนด
กรณีที่ผู้ยื่นคาขอไม่แก้ไขคาขอให้ถูกต้อง หรือไม่จัดส่งเอกสารหรือหลักฐานให้ครบถ้วนภายใน
ระยะเวลาที่กาหนดในวรรคสอง ให้ถือว่าผู้ยื่นคาขอทิ้งคาขอ และให้เจ้าหน้าที่จาหน่ายเรื่องออกจากสารบบ
กรณีผู้ยื่นคาขอได้แก้ไขคาขอหรือส่งเอกสารหลักฐานแล้วแต่ยังไม่ถูกต้องหรือยังไม่ครบถ้วน
แล้วแต่กรณี ให้ดาเนินการตามวรรคสอง
ข้อ 38 กรณีที่คาขอถูกต้องและเอกสารหรือหลักฐานครบถ้วน ให้หัวหน้าเขตรั กษาพันธุ์สัตว์ป่า
จั ด ท ารายงานพร้อ มทั้ งความเห็ น เสนอต่อผู้ อานวยการส านัก บริหารพื้ นที่ อนุรั กษ์ แห่งท้ องที่ภ ายใน
สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับคาขอ
ข้อ 39 เมื่อผู้อานวยการสานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์แห่งท้องที่ได้รับรายงานตามข้อ 38 แล้ว
ให้ตรวจสอบพิจารณาและทาความเห็นเสนออธิบดีภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับรายงานจากหัวหน้า
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
ข้อ 40 กรณีที่คาขอถูกต้องและเอกสารหรือหลักฐานครบถ้วน ให้อธิบดีพิจารณาคาขอรับ
ใบอนุ ญาตให้ แ ล้ว เสร็จภายในสิบห้ าวัน นับแต่วันที่ได้รับรายงานจากผู้อานวยการสานักบริหารพื้นที่
อนุรักษ์แห่งท้องที่
ข้อ 41 กรณีผู้ไ ด้รับอนุญาตมีเหตุผลความจาเป็นที่จะขอแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดในการ
ขออนุญาตเพื่อการศึกษาธรรมชาติ ให้ดาเนินการตามข้อ 37 โดยอนุโลม
ข้อ 42 การอนุญาตเพื่อกระทาการเพื่อการศึกษาธรรมชาติ ให้พิจารณา ดังนี้
(๑) โครงการ หรือหลักสูตรการศึกษาของสถานศึกษาหรือสถาบันการศึกษา
(๒) ระยะเวลาในการเข้าไปและพักค้างอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าตั้งแต่ห้าวันแต่ไม่เกินสามสิบวัน
(๓) จานวนผู้เข้าศึกษาธรรมชาติ ต้องคานึงถึงผลกระทบและไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อ
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
(๔) พืน้ ที่ที่จัดไว้เพื่อดาเนินกิจกรรมในการศึกษาธรรมชาติ ตามวัตถุประสงค์ที่ขออนุญาตหรือ
พื้นที่ที่ไม่ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติหรือสัตว์ป่า และไม่เป็นอันตรายต่อผู้เข้าศึกษาธรรมชาติ
(๕) ต้องคานึงถึงความปลอดภัยในการจัดกิจกรรมศึกษาธรรมชาติ
ข้อ 43 กรณีที่มีคาสั่ งอนุญาต ให้ออกหนังสืออนุญาตตามแบบที่อธิบดีกาหนด และแจ้ง
ผู้ขอรับหนั งสืออนุ ญาตชาระค่าธรรมเนี ยม และแจ้งคาสั่งอนุญาตต่อหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัต ว์ป่า
ที่มีการขอเข้าไปเพื่อการศึกษาธรรมชาติ ทราบ
กรณีที่มีคาสั่งไม่อนุญาตให้แจ้งคาสั่งไม่อนุญาตให้ผู้ยื่นคาขอทราบ โดยไม่ชักช้า
ข้อ 44 ผู้ได้รับอนุญาตจะต้องชาระค่าบริการหรือค่าตอบแทนในการเข้าไป หรือนายานพาหนะ
เข้าไปในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า หรือในการเข้าพักอาศัยในบ้านพักหรือที่พักอาศัยของกรม หรือใช้พื้นที่
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ตั้งกระโจม หรือกางเต็นท์ ในที่ที่จัดไว้ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า หรือใช้บริการอื่น ๆ แล้วแต่กรณี
ตามที่กรมประกาศกาหนด
ข้อ 45 ก่ อ นเข้ า กระท าการเพื่ อ การศึ ก ษาธรรมชาติ ผู้ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าตต้ อ งแจ้ ง ให้ หั ว หน้ า
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่านั้น ๆ ทราบล่วงหน้า ไม่น้อยกว่าห้าวันทาการ เว้นแต่มีเหตุ จาเป็นอันสมควร
และต้องไม่มีผลกระทบต่อการดาเนินงานของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
ข้อ 46 ผู้ได้รับอนุญาต ต้องปฏิบัติ ดังนี้
(๑) ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามที่กาหนด
(๒) ดาเนินกิจกรรมในพื้นที่ที่ได้รับอนุญาต
(๓) จัดให้มีระบบดูแลรักษาความปลอดภัย และอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้น ตลอดช่วงระยะเวลา
การจัดกิจกรรม
(๔) จั ด ให้ มี ช่ อ งทางหรื อ ระบบการติ ด ต่ อ สื่ อ สารของผู้ ค วบคุ ม ดู แ ลกิ จ กรรมเพื่ อ การ
ประสานงานทุกระยะ
(๕) ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือคาสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมโดยเคร่งครัด
(๖) ไม่กระทาการใด ๆ อันมีผลกระทบหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
(๗) ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายกับทรัพย์สินของทางราชการ
(๘) ควบคุมดูแลผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่ให้ก่อความเดือดร้อนราคาญ
(๙) เมื่อมีเหตุภยันตรายเกิดขึ้นให้แจ้งพนักงานเจ้าหน้าที่ทันที
ส่วนที่ 4
การอนุญาตเพื่อการบารุงรักษาโครงสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐาน หรือเพื่อความมั่นคงทางพลังงาน
ข้อ ๔๗ การอนุญาตเพื่อการบารุงรักษาโครงสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐาน หรือเพื่อความมั่นคง
ทางพลังงานตามระเบียบนี้ ต้องเป็นกรณีที่มีสิ่งก่อสร้างอยู่แล้ว อันเป็นการบารุงรักษาสิ่งก่อสร้างเดิม
หรือการก่อสร้างใหม่แทนสิ่งก่อสร้างเดิมที่ชารุด หรือเพื่อให้มีคุณภาพดีกว่าเดิม หรือเพื่อให้กลมกลืน
กับธรรมชาติและไม่เสียทัศนียภาพกับสภาพแวดล้อม
ข้อ ๔๘ ผู้ ข ออนุ ญ าตเพื่ อ กระท าการเพื่ อ การบารุง รัก ษาโครงสร้ างสาธารณู ปโภคพื้ นฐาน
หรือเพื่อความมั่นคงทางพลังงาน ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
(1) เป็นหน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับสาธารณูปโภคนั้น
(๒) เป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการโทรคมนาคม
(๓) เป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์
(4) เป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเกี่ยวกับการเดินอากาศ หรือการเดินเรือ
ข้อ ๔๙ กรณีผู้ขออนุญาตเป็นหน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ ให้หัวหน้าหน่วยงานนั้น
เป็นผู้ลงนามคาขออนุญาต
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กรณีผู้ขออนุญาตเป็นนิติบุคคลที่ไม่ใช่หน่วยงานของรัฐ ให้ผู้มีอานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล
เป็นผู้ลงนามคาขออนุญาต
ข้อ ๕๐ การบารุงรักษาโครงสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐาน หรือเพื่อความมั่นคงทางพลังงาน
ที่พึงอนุญาตได้ มีดังต่อไปนี้
(๑) ถนน ทาง และสะพาน
(๒) เสาไฟฟ้าหรือสายส่งไฟฟ้า เสาโทรคมนาคม สิ่งอานวยความสะดวกในการเดินอากาศ
และการเดินเรือ
(๓) ท่าเทียบเรือ หรือสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีลักษณะเดียวกัน รวมทั้งอาคารประกอบสิ่งก่อสร้าง
(4) เขื่อน อ่างเก็บน้า ฝาย คลองส่งน้า หรือสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีลักษณะเดียวกัน รวมทั้ง
อาคารประกอบสิ่งก่อสร้าง
(5) ท่อส่งก๊าซ ท่อส่งน้า ท่อสายเคเบิ้ล
อธิบดีอาจอนุญาตให้กระทาการบารุงรักษาโครงสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐาน หรือเพื่อความมั่นคง
ทางพลั ง งานที่ ไ ม่ มี ลั ก ษณะตามที่ ก าหนดไว้ ใ นวรรคหนึ่ ง ได้ แ ล้ ว แต่ ก รณี โดยความเห็ น ชอบของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ข้อ ๕๑ ผู้ใดประสงค์จะขออนุญาตกระทาการเพื่อการบารุงรักษาโครงสร้างสาธารณูปโภค
พื้นฐาน หรือเพื่อความมั่นคงทางพลังงาน ให้ยื่นคาขออนุญาตตามแบบที่อธิบดีกาหนด ต่อหัวหน้าเขต
รักษาพันธุ์สัตว์ป่าแห่งท้องที่ล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเก้าสิบวันก่อนวันประสงค์เข้าดาเนินการ พร้อมด้ว ย
เอกสาร หรือหลักฐาน ดังต่อไปนี้
(๑) รายละเอียดแผนงานโครงการ ระบุเหตุผลความจาเป็น วัตถุประสงค์พื้นที่ดาเนินการ
วิธีดาเนินการ และระยะเวลาในการดาเนินการ
(๒) แผนผังแสดงบริเวณที่จะดาเนินการ และบริเวณใกล้เคียง พร้อมด้วยภาพถ่ายสี
(๓) แบบแปลนและรายละเอี ย ดการด าเนิ น การที่ มี ผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ วิ ศ วกรรมควบคุ ม
ตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพวิศวกรรม ในสาขาที่เกี่ยวข้องเป็นผู้รับรอง เว้นแต่เป็นโครงสร้างหรือกรณีที่
ไม่จาเป็นต้องมีผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมรับรอง
(๔) รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการในการควบคุ มไม่ให้ส่งผลกระทบ
ต่ อ ทรั พ ยากรธรรมชาติ หรื อ รายงานข้ อ มู ล ด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มและแนวทางการแก้ ไ ขลดผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมที่ต้องดาเนินการตามกฎหมายแล้วแต่กรณี
(5) ยานพาหนะ เครื่องจักรกล และเครื่องมืออุปกรณ์ที่นาเข้าไปในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
(6) หลักฐานหรือเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
กรณีมีความจาเป็นเร่งด่วนที่มีผลกระทบต่อความปลอดภัยสาธารณะให้ขออนุญาตได้โดยทันที
และให้อธิบดีพิจารณาอนุญาต โดยไม่ชักช้า

เลม่ ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๑๗๑ ง

หนา้ ๑๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕

ข้อ ๕๒ การอนุญาตให้บุคคลเข้าบารุงรักษาโครงสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐาน หรือเพื่อความ
มั่ น คงทางพลั ง งาน จะต้ อ งไม่ ก่ อ ให้ เ กิ ด ความเสี ย หายต่ อ เขตรั ก ษาพั น ธุ์ สั ต ว์ ป่ า และพิ จ ารณา
ตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(๑) ถนน ทาง และสะพาน
(ก) ต้องไม่เป็นการตัดถนน ทาง และสะพาน เพื่อเป็นทางสัญจรขึ้นใหม่
(ข) เส้นทางสาธารณะเดิมที่มีอยู่แล้วไม่ให้ขยายช่องจราจร โดยให้ปรับปรุงผิวจราจรหรือ
การชะลอความเร็วแทน
(ค) การปรับปรุงผิวจราจรและไหล่ทางให้ทาตามความจาเป็นและเหมาะสมกับสภาพพื้นที่
เพื่อความปลอดภัยในการจราจรตามหลักวิศวกรรม
(ง) การกระทาอย่างหนึ่ งอย่างใดเพื่อความปลอดภัยในการจราจรตามหลักวิศวกรรม
ให้ถือว่าเป็นการบารุงดูแลรักษาถนน ทาง และสะพาน
(จ) เมื่อมีความจาเป็น ต้องตัด ต้นไม้เพื่อการบารุงดูแลรักษาถนน ทาง และสะพาน
ต้องขออนุญาตอธิบดี ก่อนดาเนินการ
(ฉ) ต้ อ งมี ม าตรการในการควบคุ มไม่ ให้ ส่ง ผลกระทบต่อทรัพ ยากรธรรมชาติโดยรอบ
บริเวณที่ดาเนินการ
(ช) การก่อสร้างใหม่เพื่อทดแทนของเดิมที่มีสภาพชารุด ไม่สามารถใช้งานได้ให้ถือว่า
เป็นการบารุงดูแลรักษา
(ซ) หากปรากฏว่าพื้นที่ที่จะดาเนินการอยู่ในความดูแลของหน่วยงานอื่น จะต้องได้รับ
ความยินยอมจากหน่วยงานนั้น
(๒) เสาไฟฟ้าหรือสายส่งไฟฟ้า เสาโทรคมนาคม สิ่งอานวยความสะดวกในการเดินอากาศ
และการเดินเรือ
(ก) ต้องไม่เป็นการก่อสร้างเสา หรือการขยายเขตไฟฟ้า หรือสิ่งอานวยความสะดวกขึ้นใหม่
(ข) รู ป แบบของการด าเนิ น การให้ ก ลมกลื น กั บ ธรรมชาติ แ ละไม่ เ สี ย ทั ศ นี ย ภาพกั บ
สภาพแวดล้อม หรือทาให้เกิดมลภาวะแก่สิ่งแวดล้อม
(ค) ต้ อ งมี ม าตรการในการควบคุ มไม่ ให้ ส่ง ผลกระทบต่อทรัพ ยากรธรรมชาติโดยรอบ
บริเวณที่ดาเนินการ
(ง) เมื่อมีความจาเป็นต้องตัดต้นไม้ที่มีเส้นรอบวงตั้งแต่หนึ่งร้อยเซนติเมตรขึ้นไป เพื่อการ
บารุงดูแลรักษา ต้องได้รับอนุญาตจากอธิบดี ก่อนดาเนินการ
(จ) การก่อสร้างใหม่เพื่อทดแทนของเดิมที่มีสภาพชารุด ไม่สามารถใช้งานได้ ให้ถือว่า
เป็นการบารุงดูแลรักษาเพื่อให้มีคุณภาพดีกว่าเดิม และจะต้องแสดงเหตุผลความจาเป็นประกอบด้วย
(๓) ท่าเทียบเรือ หรือสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีลักษณะเดียวกัน รวมทั้งอาคารประกอบสิ่งก่อสร้าง
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(ก) หากเป็น การขุด ลอกแหล่งน้าต้องทาเท่าที่จาเป็น และไม่ส่งผลกระทบหรือสร้ า ง
ความเสียหายแก่ทรัพยากรธรรมชาติ ต้องมีขอบเขต ความกว้าง ความยาว ความลึก และปริมาณดิน หิน
กรวด ทรายที่คาดว่าจะได้จากการขุด
(ข) รู ป แบบของการด าเนิ น การให้ ก ลมกลื น กั บ ธรรมชาติ แ ละไม่ เ สี ย ทั ศ นี ย ภาพกั บ
สภาพแวดล้อม หรือทาให้เกิดมลภาวะแก่สิ่งแวดล้อม
(ค) ต้ อ งมี ม าตรการในการควบคุ มไม่ ให้ ส่ง ผลกระทบต่อทรัพ ยากรธรรมชาติโดยรอบ
บริเวณที่ดาเนินการ
(ง) หากปรากฏว่าพื้นที่ที่จะดาเนินการอยู่ในความดูแลของหน่วยงานอื่น จะต้องได้รับ
ความยินยอมจากหน่วยงานนั้น
(4) เขื่อน อ่างเก็บน้า ฝาย คลองส่งน้า หรือสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีลักษณะเดียวกัน รวมทั้ง
อาคารประกอบสิ่งก่อสร้าง
(ก) หากเป็น การขุด ลอกแหล่งน้าต้องทาเท่าที่จาเป็น และไม่ส่งผลกระทบหรือสร้ า ง
ความเสียหายแก่ทรัพยากรธรรมชาติ ต้องมีขอบเขต ความกว้าง ความยาว ความลึก และปริมาณดิน หิน
กรวด ทรายที่คาดว่าจะได้จากการขุด
(ข) รูปแบบของการบารุงรักษา หรือการก่อสร้าง
(ค) ต้ อ งมี ม าตรการในการควบคุ มไม่ ให้ ส่ง ผลกระทบต่อทรัพ ยากรธรรมชาติโดยรอบ
บริเวณที่ดาเนินการ
(ง) หากปรากฏว่าพื้นที่ที่จะดาเนินการอยู่ในความดูแลของหน่วยงานอื่น จะต้องได้รับ
ความยินยอมจากหน่วยงานนั้น
(5) ท่อส่งก๊าซ ท่อส่งน้า สายเคเบิล
(ก) การวางท่ อ หรื อ สายเคเบิ ล ต้ อ งฝั ง ท่ อ หรื อ สายเคเบิ ล ให้ เ ป็ น ไปตามมาตรฐาน
ความปลอดภัยทางวิศวกรรม
(ข) รูปแบบของการดาเนินการให้กลมกลืนกับธรรมชาติและไม่เสียทัศนียภาพ หรือทาให้
เกิดมลภาวะแก่สิ่งแวดล้อม หรือส่งผลกระทบต่อสัตว์ป่าหรือสิ่งมีชีวิตในน้า
(ค) การเปลี่ ย นแปลงขนาดท่ อ หรื อ สายเคเบิ ล ตามความจ าเป็ น และเป็ น ไปตาม
หลักวิศวกรรมให้ถือว่าเป็นการบารุงดูแลรักษา
(ง) หากปรากฏว่าพื้นที่ที่จะดาเนินการอยู่ในความดูแลของหน่วยงานอื่น จะต้องได้รั บ
ความยินยอมจากหน่วยงานนั้น
บรรดาการขออนุ ญ าตบ ารุ งรั ก ษาโครงสร้ า งสาธารณู ป โภคพื้ น ฐาน หรื อ เพื่ อ ความมั่ น คง
ทางพลั ง งานตามส่ว นนี้ หากมี กฎหมายอื่น บัญญัติ ว่าจะต้อ งได้รั บอนุญาตก่อ นจึง จะดาเนินการได้
ผู้ขออนุญาตจะต้องได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นแล้ว
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ข้อ ๕๓ เมื่อได้รับคาขอแล้ว ให้หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าออกใบรับคาขอให้แก่ผู้ยื่นคาขอ
ไว้เป็นหลักฐาน และตรวจสอบคาขอและเอกสารหรือหลักฐานที่แนบมาพร้อมแบบคาขอ
กรณีที่พบว่าคาขอไม่ถูกต้อง หรือเอกสารหรือหลักฐานไม่ครบถ้วน ให้แจ้งให้ผู้ยื่นคาขอทราบ
พร้อมด้วยเหตุผลเพื่อแก้ไขคาขอให้ถูกต้องหรือจัดส่งเอกสารหรือหลักฐานให้ครบถ้วนภายในระยะเวลา
ที่กาหนด
กรณีที่ผู้ยื่นคาขอไม่แก้ไขคาขอให้ถูกต้อง หรือไม่จัดส่งเอกสารหรือหลักฐานให้ครบถ้วนภายใน
ระยะเวลาที่กาหนดในวรรคสอง ให้ถือว่าผู้ยื่นคาขอทิ้งคาขอ และให้เจ้าหน้าที่จาหน่ายเรื่องออกจากสารบบ
กรณีผู้ยื่นคาขอได้แก้ไขคาขอหรือส่งเอกสารหลักฐานแล้วแต่ยังไม่ถูกต้องหรือยังไม่ครบถ้วน
แล้วแต่กรณี ให้ดาเนินการตามวรรคสอง
ข้อ ๕๔ กรณีที่คาขอและเอกสารหรือหลักฐานครบถ้วน ให้หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
ออกไปตรวจสอบสภาพพื้นที่ที่ขออนุญาต แล้วจัดทารายงานพร้อมทั้งความเห็นเสนอต่อผู้อานวยการ
สานั กบริห ารพื้น ที่อนุ รักษ์แ ห่ งท้องที่ ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับคาขอ พร้อมจัด ทาเอกสาร
ประกอบการพิจารณา ดังต่อไปนี้
(๑) รายงานการตรวจสอบสภาพพื้นที่บริเวณที่จะดาเนินการตามโครงการ พร้อมด้วยภาพถ่ายสี
(๒) ระบุบริเวณที่จะมีการดาเนินการลงในแผนที่มาตราส่วน ๑ : ๕๐,๐๐๐ และแผนที่
ท้ายพระราชกฤษฎีกา แสดงรายละเอียดและค่าพิกัดให้ชัดเจน
(๓) เอกสารหลักฐานอื่น ๆ ที่เห็นสมควร
ข้อ ๕๕ เมื่อผู้อานวยการสานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์แห่งท้องที่ได้รับรายงานตามข้อ 5๔ แล้ว
ให้ ต รวจสอบพิ จ ารณาและท าความเห็ น เสนออธิ บ ดี ภ ายในสิ บ ห้ า วั น นั บ แต่ วั น ที่ ไ ด้ รั บ รายงาน
จากหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
ข้อ ๕๖ กรณี ผู้ ไ ด้ รับอนุ ญาตมี เหตุผ ลความจ าเป็น ที่จ ะขอแก้ ไขเพิ่ มเติมข้ อเสนอโครงการ
เพื่อการบารุงรักษาโครงสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐาน หรือเพื่อความมั่นคงทางพลังงาน ให้ดาเนินการ
ตามข้อ 5๑ โดยอนุโลม
ข้อ ๕๗ กรณีที่คาขอถูกต้องและเอกสารหรือหลักฐานครบถ้วน ให้อธิบดีพิจารณาคาขออนุญาต
ให้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับรายงานจากผู้อานวยการสานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์แห่งท้องที่
กรณีที่มีคาสั่งอนุญาตให้ออกหนังสืออนุญาตตามแบบที่อธิบดีกาหนด และแจ้งผู้ขอรับหนังสือ
อนุญาตมาชาระค่าธรรมเนียม และแจ้งคาสั่งอนุญาตต่อหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าที่มีการขอเข้าไป
ดาเนินการบารุงรักษาโครงสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐาน หรือเพื่อความมั่นคงทางพลังงาน ทราบ
กรณีที่มีคาสั่งไม่อนุญาตให้แจ้งคาสั่งไม่อนุญาตให้ผู้ยื่นคาขอทราบ โดยไม่ชักช้า
การบารุงรักษาโครงสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐาน หรือเพื่อความมั่นคงทางพลังงาน ที่อาจมี
ผลกระทบต่อทรัพ ยากรธรรมชาติ อธิ บ ดีอาจเรี ยกให้ผู้ข ออนุ ญาตวางเงิ น หรื อ หนังสื อค้าประกัน
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จากธนาคารพาณิช ย์ ไ ด้ ตามจ านวนที่ เ ห็นสมควร โดยการเก็ บรั กษาเงิ น หรื อ หนัง สื อค้ าประกัน
จากธนาคารพาณิชย์ ให้นาข้อ 22 วรรคสอง และวรรคสาม มาใช้บังคับ
ข้อ ๕๘ อธิบดีอาจวางข้อกาหนดในหนังสืออนุญาตเพิ่มเติมได้ตามที่เห็นว่าเหมาะสมและ
จาเป็น เพื่อป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม หรือประโยชน์ในการคุ้มครอง ดูแล รักษาเขตรักษา
พันธุ์สัตว์ป่า
ข้อ ๕๙ ก่อนเข้ากระทาการบารุงรักษาโครงสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐาน หรือเพื่อความมั่นคง
ทางพลังงาน ผู้ได้รับอนุญาตต้องแจ้งให้หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่านั้น ๆ ทราบล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า
ห้าวันทาการ เว้นแต่เป็นกรณีเร่งด่วนที่ได้รับอนุญาตจากอธิบดีตามข้อ 5๑ วรรคสองแล้ว ให้แจ้ง
หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแห่งนั้นทราบและเข้าดาเนินการได้ทันที
ข้อ ๖๐ ผู้ได้รับอนุญาตต้องดาเนินการตามขอบเขตที่ได้รบั อนุญาตเท่านั้น และต้องดาเนินการ
ให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กาหนด รวมทั้งต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกาหนด และ
เงื่อนไขใด ๆ ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๖๒ และกฎหมายอื่น
ให้ถูกต้องทุกประการ รวมถึงปฏิบัติตามคาแนะนาของพนักงานเจ้าหน้าที่โดยเคร่งครัด
ข้อ ๖๑ ผู้ได้รับอนุญาตต้องอานวยความสะดวกให้พนักงานเจ้าหน้าที่ในการเข้าไปตรวจสอบ
ระหว่างการดาเนินการ และต้องดาเนินการให้เป็นไปตามแบบแปลน แผนผัง และรายละเอียดที่ได้รับ
อนุญาต
ข้อ ๖๒ ในการด าเนิ น การบ ารุ ง รั ก ษาที่ มี ค วามจ าเป็ น ต้ อ งเปิ ด หน้ า ดิ น หรื อ โดยสภาพ
มีผลกระทบต่อธรรมชาติ เมื่อดาเนินการแล้วเสร็จ ผู้ได้รับอนุญาตต้องดาเนินการกาจัดขยะ เศษวัสดุ
ที่ เ กิ ด จากการด าเนิ น การให้ เ รี ย บร้ อ ย และท าการฟื้ น ฟู ส ภาพธรรมชาติ ใ ห้ ก ลั บ สู่ ส ภาพเดิ ม หรื อ
ให้ใกล้เคียงกับสภาพเดิมมากที่สุด
ข้อ ๖๓ การจัดการไม้ ดิน หิ น กรวด ทราย หรือทรัพยากรธรรมชาติอย่างอื่นที่มีมูลค่า
อันเกิดจากการเข้ากระทาการบารุงรักษาโครงสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐาน หรือเพื่อความมั่นคงทางพลังงาน
ต้องดาเนินการ ดังต่อไปนี้
(๑) หากผู้ได้รับอนุญาตมีความจาเป็นต้องตัดต้นไม้ที่กีดขวางหรือเป็นอุปสรรคต่อการดาเนินการ
เพื่ อ ให้ เ ป็ น ไปตามแผนงานการบ ารุ ง รั ก ษาโครงสร้ า งสาธารณู ป โภคพื้ น ฐาน หรื อ เพื่ อ ความมั่ น คง
ทางพลังงาน ให้แจ้งหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทราบ เพื่อตรวจสอบและทาการสารวจไม้เพื่อขออนุมัติตัด
หรือบั่น ทอนไม้ ย้ายไม้ หรือขุด ล้อมย้ายต้นไม้ ต่ออธิบดีก่ อน โดยให้ปฏิบัติต ามระเบียบว่าด้ ว ย
การปฏิบัติการของพนักงานเจ้าหน้าที่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและเขตห้ามล่าสัตว์ป่า ทั้งนี้ เมื่อได้รับ
การอนุมัติจากอธิบดีแล้ว ผู้ได้รับอนุญาตมีหน้าที่สนับสนุนการดาเนินการของหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
ในการตัด บั่นทอน และขนย้ายไม้นั้น ไปเก็บรักษาไว้ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าที่กาหนด
(๒) กรณีการขุดลอกอ่างเก็บน้า หรือการขุดลอกทางน้า ดิน หิน กรวด ทรายที่ขุด หรือ
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างอื่นที่มีมูลค่าที่ได้จากการขุดลอกให้อยู่ในความดูแลของกรม และให้นาไปใช้ประโยชน์
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ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า หรือนาไปใช้เพื่อประโยชน์สาธารณะหรือเพื่อประโยชน์ของทางราชการ
โดยอาจใช้วิธีการบริหารจัดการ ดังนี้
(ก) กรณี ดิ น หิ น กรวด ทราย ที่ ขุ ด มี ป ริมาณไม่ เกิ น 100,000 ลู ก บาศก์เมตร
ให้เป็นอานาจของอธิบดีในการพิจารณา
(ข) กรณีดิ น หิ น กรวด ทราย ที่ขุด มีปริมาณมากกว่า 100,000 ลูกบาศก์เมตร
ให้อธิบดีแต่งตั้งบุคคลผู้มีความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการปกครอง ด้านเศรษฐศาสตร์ หรือหน่วยงาน
ของรัฐที่เกี่ยวข้อง เป็นคณะกรรมการพิจารณา
ข้อ ๖๔ เมื่อดาเนินการแล้วเสร็จผู้ได้รับอนุญาตต้องแจ้งให้หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทราบ
เพื่อดาเนินการตรวจสอบความเรียบร้อยของสภาพพื้นที่ที่ดาเนินการ ผู้ได้รับอนุญาตจะต้องอยู่เพื่อชี้แจง
และตอบข้อซักถามในขณะที่หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าตรวจสอบความเรียบร้อยดังกล่าวด้วย
ข้อ ๖๕ การคืนเงินหรือหนังสือค้าประกันจากธนาคารพาณิชย์ ให้นาความในข้อ 32 วรรคสาม
มาใช้บังคับ
ส่วนที่ ๕
การขออนุญาตเพื่อกิจการอืน่
ข้อ ๖๖ ผู้ ใ ดประสงค์ จ ะขออนุ ญ าตกระทาการในเขตรัก ษาพั น ธุ์สั ต ว์ ป่ านอกจากประเภท
ที่กาหนดไว้ในส่วนที่ ๑ ถึงส่วนที่ ๔ ให้ยื่นคาขออนุญาตตามแบบที่อธิบดีกาหนด อธิบดีอาจแต่งตั้ง
คณะกรรมการเพื่อพิจารณาคาขออนุญาตและเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาอนุญาต
ในกรณีที่อธิบดีอนุญาตตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้คิดค่าธรรมเนียมและค่าตอบแทนหนังสืออนุญาต
โดยเที ย บเคี ย งกั บ หลั ก เกณฑ์ ใ นการก าหนดอั ต ราค่ า ธรรมเนี ย มและค่ า ตอบแทนตามที่ ก าหนด
ในกฎกระทรวงค่าธรรมเนียมตามประเภทกิจการ ระยะเวลาที่อนุญาต ขนาด และจานวนอุปกรณ์
ตามระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัต ว์ป่า และพันธุ์พืช ว่าด้วยการเรียกเก็บและยกเว้นค่าบริการ
หรือค่าตอบแทน และอัตราค่าบริการหรือค่าตอบแทนในการให้บ ริการและการอานวยความสะดวก
ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่าที่ใกล้เคียงที่สุด
หมวด 2
การขยายหรือต่ออายุหนังสืออนุญาต
ข้อ
(1)
(2)
ข้อ

๖๗ ผู้ได้รับอนุญาตตามหมวด 1 ให้แบ่งการอนุญาตเป็น 2 ชนิด
การอนุญาตชนิดที่หนึ่ง เป็นการอนุญาตครั้งเดียวแล้วจบสิ้น
การอนุญาตชนิดที่สอง มีกาหนดระยะเวลาดาเนินการจนกิจกรรมนั้นจบสิ้น หรือสิ้นสุด
๖๘ ผู้ได้รับอนุญาตตามหมวด 1 ให้ถือว่าสิ้นผลของการอนุญาต ดังต่อไปนี้
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(1) การอนุ ญาตชนิ ด ที่ห นึ่ ง ถ้าได้รับอนุ ญาตแล้ว เมื่อได้เข้าไปในเขตรักษาพันธุ์สัต ว์ ป่ า
ตามสิทธิการอนุญาตแล้ว หรือไม่ได้ใช้สิทธิการอนุญาต หรือล่วงพ้นระยะเวลาที่ได้รับอนุญาต
(2) การอนุ ญาตชนิ ด ที่ สอง ถ้ า ได้รับอนุญาตแล้ว เมื่ อ ได้เข้า ไปในเขตรัก ษาพันธุ์สัต ว์ป่า
ตามสิทธิการอนุญาตแล้ว หรือได้มี การส่งมอบคืนพื้นที่ หรือสิ้นสุดการดาเนินกิจกรรม หรือสิ้นสุด
ระยะเวลาการขยายสิทธิการอนุญาต หรือถูกเพิกถอนการอนุญาต
ข้อ ๖๙ ผู้ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าตที่ ประสงค์จ ะขยายระยะเวลาการอนุญ าตกระท าการในเขตรักษา
พัน ธุ์สัต ว์ป่า จะต้องยื่น คาขอเพื่อขอขยายก่อนระยะเวลาการอนุญาตเดิ มสิ้น สุด พร้อมทั้งเหตุผ ล
และความจาเป็น ดังต่อไปนี้
(1) ส่วนที่ 1 การอนุญาตเพื่อการสารวจ การศึกษา การวิจัย หรือการทดลองทางวิชาการ
กาหนดให้ขอขยายการอนุญาตก่อนหนังสืออนุญาตเดิมสิ้นอายุไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
(2) ส่ว นที่ 2 การอนุญาตเพื่อการถ่ายทาภาพยนตร์ วีดิทัศน์หรือสารคดี การถ่ายภาพ
กาหนดให้ขอขยายการอนุญาตก่อนหนังสืออนุญาตเดิมสิ้นอายุไม่น้อยกว่าหนึ่งวัน
(3) ส่วนที่ 3 การอนุญาตเพื่อการศึกษาธรรมชาติกาหนดให้ขอขยายระยะเวลาการอนุญาต
ก่อนหนังสืออนุญาตเดิมสิ้นอายุไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน
(4) ส่วนที่ 4 การอนุญาตเพื่อการบารุงรักษาโครงสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐาน หรือเพื่อความมั่นคง
ทางพลั ง งานก าหนดให้ ขอขยายการอนุ ญ าตก่อ นหนัง สื ออนุ ญาตเดิม สิ้ นอายุ ไ ม่ น้อ ยกว่ าสี่ สิบห้าวัน
เว้นแต่มีเหตุสุดวิสัย หรือเหตุผลความจาเป็นอันสมควร
หมวด 3
การออกหนังสืออนุญาตใหม่
ข้อ ๗๐ ในกรณี ห นั ง สื อ อนุ ญ าตช ารุ ด เสี ย หายในสาระส าคั ญ สู ญ หาย หรื อ ถู ก ท าลาย
ไม่ว่ากรณีใด ๆ จนไม่สามารถอ่านสาระสาคัญได้ ให้ผู้ได้รับอนุญาตยื่นหนังสือขอรับหนังสืออนุญาตใหม่
พร้อมระบุวัตถุประสงค์ในการขอรับหนังสืออนุญาตใหม่ต่อเจ้าหน้าที่ และส่งคืนหนังสืออนุญาตเดิม
สาหรับกรณีหนังสืออนุญาตชารุด หรือยื่นหลักฐานการแจ้งความกรณีสูญหายหรือถูกทาลาย
ข้อ ๗๑ เมื่อผู้อนุญาตตรวจสอบแล้วพบว่า ผู้ยื่นหนังสือขอรับหนังสืออนุญาตใหม่เป็นผู้ได้รับ
หนังสืออนุญาต และหนังสืออนุญาตชารุดเสียหายในสาระสาคัญ สูญหาย หรือถูกทาลายจริง ให้ออก
หนังสืออนุญาตใหม่ให้แก่ผู้ยื่นคาขอภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับคาขอ
การออกหนั งสืออนุ ญาตใหม่ต ามวรรคหนึ่ง ให้ใช้แบบหนังสืออนุญาตเดิม โดยเขียนหรือ
ประทับตราคาว่า “หนังสือแทน” ด้วยหมึกสีแดงไว้ด้านบนของหนังสืออนุญาต และให้ระบุวัน เดือน ปี
ที่ออกหนังสืออนุญาตใหม่ พร้อมทั้งลงลายมือชื่อผู้ออกหนังสืออนุญาตใหม่กากับไว้ด้วย
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หมวด 4
การควบคุมดูแล
ข้อ ๗๒ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอานาจในการควบคุมดูแลในการอนุญาตให้กระทาการในเขต
รักษาพันธุ์สัตว์ป่าตามหมวด 1 ส่วนที่ 1 ตามข้อ ๗๓ (3) ส่วนที่ 2 ตามข้อ ๗๓ (4) ส่วนที่ 3
ตามข้อ ๗๓ (5) และส่วนที่ 4 ตามข้อ ๗๓ (6)
ข้อ ๗๓ ผู้ขออนุญาตหมวด 1 ส่วนที่ 1 ส่วนที่ 2 ส่วนที่ 3 และส่วนที่ 4 จะต้องแจ้ง
เจ้าหน้าที่ก่อนเข้าไปตามระยะเวลาที่กาหนด และให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอานาจหน้าที่ควบคุมดูแ ล
ดังต่อไปนี้
(1) ตรวจสอบยานพาหนะ ทรัพย์สิน อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักรกล หรือสิ่งที่ส่อในทาง
ที่ก่อให้เกิดการกระทาผิดเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า ก่อนที่ผู้ได้รับอนุญาต
และบริวารจะเข้าไปดาเนินกิจกรรมที่ได้รับอนุญาตในเขตรักษาพันธุ์ สัต ว์ป่า หากพบสิ่งที่ส่อในทาง
ที่ก่อให้เกิดการกระทาผิด ให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งผู้รับอนุญาตห้ามนาทรัพย์สิน อุปกรณ์ เครื่องมือ
สิ่งนั้น ๆ เข้าไปในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบสภาพธรรมชาติและพื้นที่
ที่จะดาเนินการ ก่อนที่ผู้ได้รับอนุญาตจะเข้าไปดาเนินกิจกรรม
(2) ผู้ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าตและบริ ว ารในการเข้ า ไปด าเนิน กิ จ กรรมเฉพาะที่ ไ ด้รั บ อนุญ าตในเขต
รักษาพันธุ์สัตว์ป่า และไม่ให้เกิดความเสียหายหรือเป็นอันตรายต่อสภาพทรัพยากรธรรมชาติ หรือเป็น
การรบกวนหรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนราคาญแก่สัตว์ป่าหรือผู้อื่น หรือฝ่าฝืนต่อกฎหมายว่าด้วยการสงวน
และคุ้มครองสัตว์ป่า รวมทั้งดาเนินการตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาต
อย่างสม่าเสมอ
กรณีผู้ได้รับใบอนุญาตหรือบริวารกระทาการอื่นใดนอกจากที่ได้รับอนุญาต หรือกระทาการใด ๆ
ทาให้เกิดความเสียหายหรือเป็นอันตรายต่อสภาพทรัพยากรธรรมชาติในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า หรือ
เป็ น การรบกวนหรื อ ก่ อ ให้ เ กิ ด ความเดื อ ดร้ อ นร าคาญแก่ สั ต ว์ ป่ า หรื อ ผู้ อื่ น หรื อ เกิ ด ความเสี ย หาย
กั บ ทรั พ ย์ สิ น ของทางราชการ หรื อ กระท าการฝ่ า ฝื น หรื อ ไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามกฎหมายว่ า ด้ ว ยการ สงวน
และคุ้มครองสัตว์ป่า หรือไม่ปฏิบัติตามคาสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ชอบด้วยกฎหมาย ให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่มีอานาจสั่งห้ามมิให้ผู้นั้นกระทาการดังกล่าวต่อไปได้ และดาเนินการตามมาตรา ๘๑ และ
มาตรา ๘๒ (๑) (๒) (๓) แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่ า พ.ศ. ๒๕๖๒ แล้วรายงาน
ผู้อนุญาต
ให้ผู้อนุญาตพิจารณาดาเนินการกับผู้ได้รับหนังสืออนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องแก่ผู้ได้รับ
อนุญาต หรือยกเลิกหนังสืออนุญาต โดยไม่คืนค่าธรรมเนียมการอนุญาต แล้วแต่กรณี
(3) การเข้าไปดาเนินการเพื่อการสารวจ การศึกษา การวิจัย หรือการทดลองทางวิชาการ
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(ก) ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ แผนงาน วิธีการ ระยะเวลา จานวนและขนาดพื้นที่
ตามโครงการสารวจ ศึกษา วิจัย หรือทดลองทางวิชาการ ที่ได้รับอนุญาต
(ข) ให้ผู้ได้รับอนุญาตแสดงตนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ทั้งก่อนและหลังเข้าไปดาเนินการ
(ค) กรณีมีการเก็บตัวอย่างทรัพยากรธรรมชาติ มีการสร้างสาธารณูปโภคที่เกี่ยวข้อง
มี ก ารน าอุ ป กรณ์ เ ครื่ อ งมื อ เข้ า ไปใช้ หรื อ มี ก ารใช้ ส ารเคมี ให้ พ นั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ ต รวจสอบก่ อ น
การดาเนินการแล้วแต่กรณี
(ง) หากผู้ได้รับอนุญาตไม่ปฏิบัติตามโครงการสารวจ ศึกษา วิจัย หรือทดลองทางวิชาการ
ที่ได้รับอนุญาต และเงื่อนไขที่กาหนดไว้ เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุม ดูแล ได้แจ้งเตือนผู้ได้รับ
อนุ ญาตและบริวารแล้ว ผู้ไ ด้รับอนุ ญาตและบริวารยังฝ่าฝืน ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุม ดูแล
ดาเนินการตามข้อ ๗๓ (2)
(4) การเข้าไปดาเนินการเพื่อการถ่ายทาภาพยนตร์ วีดิทัศน์หรือสารคดี การถ่ายภาพ
(ก) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กาหนด
(ข) ให้อธิบดีมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ ควบคุม กากับดูแล การถ่ายทาภาพยนตร์
วีดิทัศน์หรือสารคดี การถ่ายภาพ จนกว่าจะเสร็จสิ้น
(ค) การถ่ายทาตามบทภาพยนตร์ หรือเค้าโครงเรื่อง แบบฉากหรือรูปแบบการจัดแต่ง
สภาพพื้นที่ในการถ่ายทา เครื่องแต่งกายของผู้แสดง และบริเวณตามที่ได้รับอนุญาต
(ง) การใช้สถานที่ในการถ่ายทาภาพยนตร์ วีดิทัศน์หรือสารคดี การถ่ายภาพ ให้เป็นไป
ด้วยความเหมาะสม และไม่ทาให้เกิดความเดือดร้อนหรือราคาญ
กรณีที่มีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอานาจสั่งระงับการถ่ายทา
หรือห้ามมิให้ผู้นั้นกระทาการดังกล่าวต่อไป
(5) การเข้าไปดาเนินกิจกรรมเพื่อการศึกษาธรรมชาติ
(ก) ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามที่กาหนด
(ข) ให้เป็นไปตามแผนการจัดกิจกรรม ระยะเวลา และพื้นที่ที่ได้รับอนุญาต
(ค) ควบคุมจานวนผู้เข้าศึกษาธรรมชาติ ให้เป็นไปตามจานวนที่ได้รับอนุญาต
(ง) ควบคุมดูแลรักษาความปลอดภัย ตลอดช่วงระยะเวลาการจัดกิจกรรม
(จ) ตรวจสัมภาระขาออกของผู้ศึกษาธรรมชาติไม่ให้นาทรัพยากรธรรมชาติออกไปจาก
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
(ฉ) กรณีเข้าไปศึกษาธรรมชาติในพื้นที่สงวนหวงห้าม ให้มีเจ้าหน้าที่ในการกากับ ควบคุม
ดูแลอย่างเข้มงวด
(ช) ควบคุมไม่ให้มีการทิ้งขยะในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัต ว์ป่า โดยจะต้องนากลับไปทิ้ง
หรือทิ้งในพื้นที่ที่กาหนด
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(ซ) ควบคุมไม่ให้ก่อเหตุราคาญ อันทาให้เกิดแสง เสียง คลื่นเสียง หรือกลิ่น ซึ่งรบกวน
ต่อสัตว์ป่าและผู้อื่น
(ฌ) กากับดูแลการใช้อุปกรณ์ไม่ให้รบกวนต่อสัตว์ป่าหรือพืชพรรณ
(6) การเข้าไปดาเนินการบารุงรักษาโครงสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐาน หรือเพื่อความมั่นคง
ทางพลังงาน
(ก) เมื่อมีการอนุญาตให้เข้าไปดาเนินการบารุงรักษาโครงสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐาน หรือ
เพื่อความมั่นคงทางพลังงานแล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดาเนินการตรวจสอบและติดตามผลการปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขในการอนุญาตอย่างสม่าเสมอ
(ข) ตรวจสอบ ควบคุม ดูแล ให้ผู้ได้รับอนุญาตดาเนินการตามขอบเขตที่ได้รับอนุญาต
และดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กาหนด
(ค) ในกรณีที่เล็งเห็นผลว่าการดาเนินการจะเกิดความเสียหายแก่ทรัพยากรธรรมชาติ
หรือมีความจาเป็นเพื่อประโยชน์ทางราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่สามารถแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ได้รับ
อนุ ญ าตหยุ ด กระท าการเป็ น การชั่ ว คราวก่ อ นจนกว่ า จะได้ รั บ การตรวจสอบยื น ยั น ว่ า ไม่ ก่ อ ให้ เ กิ ด
ความเสียหายแก่ทรัพยากรธรรมชาติ หรือทางราชการแล้ว
(ง) เมื่อผู้ได้รับอนุญาตดาเนินการแล้วเสร็จ หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัต ว์ป่าต้องควบคุม
ดูแล ให้ผู้ได้รับอนุญาตดาเนินการฟื้นฟูสภาพธรรมชาติให้กลับสู่สภาพเดิมให้มากที่สุด
(จ) หากผู้ได้รับอนุญาตไม่ดาเนินการให้พื้นที่กลับสู่สภาพเดิมตาม (ง) ให้หัวหน้าเขต
รักษาพัน ธุ์สัต ว์ป่า แก้ไ ขหรือทาประการอื่นใดตามสมควร เพื่อบรรเทาความเสียหายแก่เขตรักษา
พันธุ์สัตว์ป่า โดยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการดาเนินการให้เรียกเก็บจากผู้ได้รับอนุญาต
(ฉ) เมื่อผู้ไ ด้รับอนุญาตดาเนินการแล้วเสร็จให้หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัต ว์ป่า รายงาน
ให้กรมทราบภายในสิบห้าวันทาการ
(ช) สั่งให้เคลื่อนย้ายทรัพยากร ไม้ ของป่า ดิน หิน กรวด ทราย ที่ถูกทาลายหรือ
ทาให้เสียหายจากการบารุงรักษาโครงสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐาน หรือเพื่อความมั่นคงทางพลังงาน
ไปไว้ในบริเวณเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ที่หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่ากาหนด
สาหรับบรรดาทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ของผู้ได้รับอนุญาตและขยะที่เกิดขึน้ จากการบารุงรักษา
โครงสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐาน หรือเพื่อความมั่นคงทางพลังงาน ให้ผู้ได้รับอนุญาตเคลื่อนย้ายออกไป
จากเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
(ซ) กรณีบารุงรักษาส่วนที่ไม่ใช่สาระสาคัญซึ่งได้รับอนุญาตไว้แล้ว ไม่ต้องขออนุญาตใหม่
ให้ แ จ้งหั ว หน้ าเขตรักษาพัน ธุ์สัต ว์ป่าตรวจสอบ พิจารณาให้ความเห็นชอบ และหัวหน้าเขตรักษา
พันธุ์สัตว์ป่าควบคุม กากับ ดูแลการดาเนินการนั้น
(ฌ) กรณีการบารุงรักษาทางน้าที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานอื่น ให้หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ
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ข้อ ๗๔ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบทรัพย์สิน อุปกรณ์ เครื่องมือ หรือสิ่งที่ส่อในทาง
ที่ก่อให้เกิดการกระทาผิดกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้ ก่อนที่ผู้ได้รับอนุญาตและบริวารจะออกจากพื้นที่
เขตรั ก ษาพั น ธุ์ สั ต ว์ ป่ า เนื่ อ งจากเสร็ จ สิ้ น การด าเนิ น กิ จ กรรม หรื อ หนั ง สื อ อนุ ญ าตสิ้ น อายุ หรื อ
ไม่ประสงค์จะดาเนินกิจกรรมหรือประกอบกิจการที่ได้รับอนุญาตต่อไป หากพบสิ่งที่ได้ใช้ หรือมีไว้
เพื่อใช้ในการกระทาความผิด หรือได้มาโดยได้กระทาความผิด ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดาเนินการกับ
ผู้ได้รับหนังสืออนุญาตและบริวารดังกล่าวตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง แล้วรายงานผู้อนุญาต
ข้อ ๗๕ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบสภาพทรัพยากรธรรมชาติและพื้นที่ที่ดาเนินกิจกรรม
หรือประกอบกิจการ หลังจากที่ผู้ได้รับอนุญาตดาเนินกิจกรรมเสร็จสิ้น หรือหนังสืออนุญาตสิ้นอายุ
หรือไม่ประสงค์จะดาเนิ นกิจกรรมหรือประกอบกิจการที่ได้รับอนุญาตต่อไป หากพบว่ามีการกระทา
ที่ฝ่าฝืนพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่สภาพ
ทรัพยากรธรรมชาติ หรือเกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินของทางราชการ หรือมีสิ่งก่อสร้างขึ้นใหม่ หรือ
มีสิ่งอื่นใดในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าผิดไปจากสภาพเดิม ให้รายงานอธิบดีเพื่อทราบ และดาเนินการต่อไป
ตามกฎหมายและระเบียบนี้
ให้ผู้อนุญาตมีอานาจสั่งให้ผู้ได้รับอนุญาตรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ทางราชการ หรือ
ทาลายหรือรื้อถอนสิ่งนั้น ๆ ออกไปให้พ้นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า หรือทาให้สิ่งนั้น ๆ กลับคืนสู่สภาพเดิม
แล้วแต่กรณี และพิจารณาดาเนินการกับผู้ได้รับหนังสืออนุญาตดังกล่าวตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ภาค 3
การอนุญาตให้กระทาการในเขตห้ามล่าสัตว์ป่า
ข้อ ๗๖ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการอนุญาต การขยายและการต่ออายุหนังสืออนุญาต
การออกหนังสืออนุญาตใหม่ และการควบคุมดูแลให้กระทาการในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าตามมาตรา ๖๗
(๑) และ (2) แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 ให้นาความในภาค ๒
หมวด ๑ ส่วนที่ ๑ การอนุญาตเพื่อการสารวจ ศึ กษา วิจัย หรือทดลองทางวิชาการ ส่วนที่ ๕
การขออนุญาตเพื่อกิจการอื่นหมวด ๒ การขยายและการต่ออายุหนังสืออนุญาต หมวด ๓ การออก
หนังสืออนุญาตใหม่ และหมวด ๔ การควบคุมดูแล มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ ๗๗ การถ่ายทาภาพยนตร์ วีดิทัศน์หรือสารคดี การถ่ายภาพ ในเขตห้ามล่าสัต ว์ป่า
ที่ มี ลั ก ษณะอย่ า งหนึ่ ง อย่ า งใด หรื อ ต้ อ งกระท าการอย่ า งใดที่ ต้ อ งห้ า มตามมาตรา ๖๗ (๒)
แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๔๖๒ ต้องขออนุญาต ดังนี้
(1) พื้นที่ถ่ายทาอาจส่งผลกระทบต่อสัตว์ป่าหรือรังของสัตว์ป่าและสภาพธรรมชาติ
(2) พื้นที่ถ่ายทาอยู่ในบริเวณพื้นที่หวงห้ามเฉพาะที่กาหนดไว้ตามแผนการอนุรักษ์และคุม้ ครอง
พื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่า
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(3) ลักษณะ ประเภท และจานวนของอุปกรณ์ที่ใช้ในการถ่ายทาอาจส่งผลกระทบต่อสภาพ
ธรรมชาติและสัตว์ป่า
(4) มีการจัดทาฉากที่ต้องจัดแต่งสภาพพื้นที่ ตัดแต่งต้นไม้หรือพฤกษชาติอื่น ในการถ่ายทา
(5) เพื่อการหาประโยชน์ทางธุรกิจการค้า
กรณีตามวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับกับการถ่ายทาที่มีวัตถุประสงค์ในการนาเสนอข่าวเพื่อเผยแพร่
และเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน หรือเพื่อการศึกษาวิจัยที่ได้รับอนุญาตจากกรม หรือกรณีเข้าไปศึ กษา
ธรรมชาติตามปกติในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าและใช้ดูเป็นการส่วนตัว
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการอนุญาตและการควบคุมดูแลให้นาความในภาค ๒ หมวด ๑
ส่ว นที่ ๒ ข้อ ๑๙ ข้อ ๒๑ ถึงข้อ ๓๒ หมวดที่ ๒ หมวดที่ ๓ และหมวดที่ ๔ มาใช้บังคับ
โดยอนุโลม
ข้อ ๗๘ การบารุงรักษาสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน หรือเพื่อความมั่นคงทางพลังงาน ภายใน
เขตห้ า มล่ า สั ต ว์ ป่ า ที่ ก ระท าการอย่ า งหนึ่ ง อย่ า งใดที่ ต้ อ งห้ า มตามมาตรา ๖๗ วรรคหนึ่ ง (๒)
แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๖๒ ต้องขออนุญาต
การบารุงรักษาสาธารณูปโภคขั้ นพื้นฐาน หรือเพื่อความมั่นคงทางพลังงานตามวรรคหนึ่ง
ต้องไม่เกิดผลต่อระบบนิเวศของสัตว์ป่าอย่างรุนแรงในเขตห้ามล่าสัตว์ป่านั้น ให้พิจารณาตามหลักเกณฑ์
ดังต่อไปนี้
(1) ถนน ทาง และสะพาน
(ก) เป็นเส้นทางสาธารณะเดิมที่มีอยู่แล้ว
(ข) เมื่อมีความจาเป็นต้องตัดต้นไม้ที่มีเส้นรอบวงตั้งแต่หนึ่งร้อยเซนติเมตรขึ้นไปต้องได้รับอนุญาต
จากอธิบดีก่อนดาเนินการ
(ค) ต้องมีมาตรการในการควบคุม โดยรอบบริเวณที่ดาเนินการ
(ง) หากปรากฏว่าพื้นที่ที่จะดาเนินการอยู่ในความดูแลของหน่วยงานอื่น จะต้องได้รับ
ความยินยอมจากหน่วยงานนั้น
(๒) เสาไฟฟ้าหรือสายส่งไฟฟ้า เสาโทรคมนาคม สิ่งอานวยความสะดวกในการเดินอากาศ
หรือการเดินเรือ
(ก) ต้องไม่เป็นการก่อสร้างขึ้นใหม่
(ข) รู ป แบบของการด าเนิ น การให้ ก ลมกลื น กั บ ธรรมชาติ แ ละไม่ เ สี ย ทั ศ นี ย ภาพ
กับสภาพแวดล้อม หรือทาให้เกิดมลภาวะแก่สิ่งแวดล้อม
(ค) ต้องมีมาตรการในการควบคุมโดยรอบบริเวณที่ดาเนินการ
(ง) เมื่อมีความจาเป็นต้องตัดต้นไม้ที่มีเส้นรอบวงตั้งแต่หนึ่งร้อยเซนติเมตรขึ้นไป เพื่อการ
บารุงดูแลรักษา ต้องได้รับอนุญาตจากอธิบดีก่อนดาเนินการ
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(จ) หากปรากฏว่าพื้นที่ที่จะดาเนินการอยู่ในความดูแลของหน่วยงานอื่น จะต้องได้รับ
ความยินยอมจากหน่วยงานนั้น
(๓) ท่าเทียบเรือ หรือสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีลักษณะเดียวกัน รวมทั้งอาคารประกอบสิ่งก่อสร้าง
(ก) ต้องมีขอบเขต ความกว้าง ความยาว ความลึก และปริมาณดิน หิน กรวด ทราย
ทีค่ าดว่าจะได้จากการขุด
(ข) รู ป แบบของการด าเนิ น การให้ ก ลมกลื น กั บ ธรรมชาติ แ ละไม่ เ สี ย ทั ศ นี ย ภาพกั บ
สภาพแวดล้อม หรือทาให้เกิดมลภาวะแก่สิ่งแวดล้อม
(ค) ต้องมีมาตรการในการควบคุมโดยรอบบริเวณที่ดาเนินการ
(ง) หากปรากฏว่าพื้นที่ที่จะดาเนินการอยู่ในความดูแลของหน่วยงานอื่น จะต้องได้รับ
ความยินยอมจากหน่วยงานนั้น
(4) เขื่อน อ่างเก็บน้า ฝาย คลองส่งน้า ประปา หรือสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีลักษณะเดียวกัน
รวมทั้งอาคารประกอบสิ่งก่อสร้าง
(ก) ต้องมีขอบเขต ความกว้าง ความยาว ความลึก และปริมาณดิน หิน กรวด ทราย
ที่คาดว่าจะได้จากการขุด
(ข) ต้องมีมาตรการในการควบคุมโดยรอบบริเวณที่ดาเนินการ
(ค) หากปรากฏว่าพื้นที่ที่จะดาเนินการอยู่ในความดูแลของหน่วยงานอื่น จะต้องได้รับ
ความยินยอมจากหน่วยงานนั้น
(5) ท่อส่งก๊าซ ท่อส่งน้า ท่อสายเคเบิ้ล
(ก) ต้องฝังท่อหรือสายเคเบิลให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยทางวิศวกรรม
(ข) รูปแบบของการดาเนินการให้กลมกลืนกับธรรมชาติและไม่เสียทัศนียภาพ หรือทาให้
เกิดมลภาวะแก่สิ่งแวดล้อม หรือส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศของสัตว์ป่า
(ค) ต้องมีมาตรการในการควบคุมโดยรอบบริเวณที่ดาเนินการ
(ง) หากปรากฏว่าพื้นที่ที่จะดาเนินการอยู่ในความดูแลของหน่วยงานอื่น จะต้องได้รับ
ความยินยอมจากหน่วยงานนั้น
(๖) อื่น ๆ ที่มิได้กาหนดไว้ตาม (๑) ถึง (๕) แล้วแต่กรณี ต้องไม่ส่งผลกระทบต่อชนิด
และประเภทของสัตว์ป่า และระบบนิเวศของสัตว์ป่าอย่างรุนแรง
หลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร และเงื่ อ นไขการอนุ ญาตและการควบคุม ดูแ ลให้น าความในภาค ๒
การอนุญาตให้กระทาการในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า หมวด ๑ ส่วนที่ ๔ ข้อ ๔๗ ข้อ ๔๘ ข้อ ๕๑
ข้อ ๕๓ ถึงข้อ ๖๓ (๑) หมวด ๒ การขยายหรือต่ออายุหนังสืออนุญาต หมวด ๓ การออกหนังสือ
อนุญาตใหม่ และหมวด ๔ การควบคุมดูแล มาใช้บังคับโดยอนุโลม เว้นแต่ข้อ 63 (2) ในการ
ขุดลอกอ่างเก็บน้า บึง คลองส่งน้า เพื่อมิให้เกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศของสัตว์ป่า ให้หน่วยงานของรัฐ
หรือรัฐวิสาหกิจที่จะทาการบารุงรักษาโครงสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐาน หรือเพื่อความมั่นคงทางพลังงาน
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ขอความเห็นชอบจากอธิบดีก่อนดาเนินการ อธิบดีอาจวางข้อกาหนดหรือเงื่อนไขประกอบความเห็นชอบ
ดังกล่าวได้
ข้อ ๗๙ การก่อสร้างหรือการบารุงรักษาสถานที่ใช้ปฏิ บัติงานของหน่ว ยงานของรัฐ หรือ
รัฐวิสาหกิจที่มีภารกิจและใช้ประโยชน์อยู่เดิมในพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่านั้น ที่ต้องกระทาการอย่างหนึ่ง
อย่างใดที่ต้องห้ามตามมาตรา ๖๗ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า
พ.ศ. ๒๕๖2 ต้องขออนุญาต
การดาเนินการตามวรรคหนึ่ง ต้องไม่เกิดผลต่อระบบนิเวศของสัตว์ป่าอย่างรุนแรง ในเขต
ห้ามล่าสัตว์ป่านั้น
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการอนุญาตและการควบคุมดูแล ดาเนินการ ดังนี้
(1) ผู้ขออนุ ญาตยื่น คาขออนุ ญาตตามแบบที่อธิบดีกาหนด ต่อหัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่ า
แห่ ง ท้ อ งที่ ไ ม่ น้ อ ยกว่ า เก้ า สิ บ วั น ก่ อ นวั น ประสงค์ เ ข้ า ด าเนิ น การ พร้ อ มด้ ว ยเอกสารหรื อ หลั ก ฐาน
ดังต่อไปนี้
(ก) รายละเอี ย ดแผนงานโครงการ ระบุ เ หตุ ผ ลความจ าเป็ น วั ต ถุ ป ระสงค์ พื้ น ที่
ดาเนินการวิธีดาเนินการ และระยะเวลาในการดาเนินการ
(ข) แผนผังแสดงบริเวณที่จะดาเนินการ และบริเวณใกล้เคียง พร้อมด้วยภาพถ่ายสี
(ค) แบบแปลนและรายละเอียดการดาเนินการซึ่งมีความกลมกลืนกับสภาพธรรมชาติ
ของเขตห้ามล่าสัตว์ป่าที่ได้รับความเห็นชอบจากอธิบดี ในกรณีอธิบดีมีความเห็นเป็นอย่างอื่น ให้อธิบดี
มีความเห็นให้ปรับปรุงแบบแปลนได้
(ง) หลักฐานหรือเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
เพื่ อ ประโยชน์ ต่อ การจัด การระบบนิเ วศของสัต ว์ป่าหากหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ
ที่มีโครงการปลูกป่าต้องได้รับความเห็นชอบจากอธิบดี
(2) ในการรับคาขอ การตรวจสอบคาขอ ให้นาความตามภาค ๒ หมวด ๑ ส่วนที่ ๔
ข้อ ๕๓ ข้อ ๕๔ ข้อ ๕๕ และข้อ ๕๖ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
(3) กรณีที่คาขอถูกต้องและเอกสารหรือหลักฐานครบถ้วน ให้อธิบดีพิจารณาคาขอรับหนังสือ
อนุญาตให้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับรายงานจากผู้อานวยการสานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์
แห่งท้องที่
กรณีที่มีคาสั่งอนุญาตให้ออกหนังสืออนุญาตตามแบบที่อธิบดีกาหนด และแจ้งผู้ขอรับหนังสือ
อนุ ญาตมาชาระค่าธรรมเนียม และแจ้งคาสั่งอนุญาตต่อหัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าที่มีการขอเข้าไป
ดาเนินการตามวรรคหนึ่งทราบ
กรณีที่มีคาสั่งไม่อนุญาตให้แจ้งคาสั่งไม่อนุญาตให้ผู้ยื่นคาขอทราบ โดยไม่ชักช้า
(4) หากผู้ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าตมี ค วามจ าเป็ น ต้ อ งตั ด ต้ น ไม้ ที่ กี ด ขวางหรื อ เป็ น อุ ป สรรคต่ อ
การดาเนิ นการ ให้ แจ้งหั วหน้าเขตห้ ามล่าสัตว์ป่าทราบ เพื่อตรวจสอบและทาการสารวจไม้เพื่อขออนุมัติ
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ตัด หรือบั่นทอนไม้ ย้ายไม้ หรือขุดล้อมย้ายต้นไม้ ต่ออธิ บดีก่อน โดยให้ปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วย
การปฏิบัติการของพนักงานเจ้าหน้าที่ในเขตห้ามล่าสัตว์ป่า ทั้งนี้ เมื่อได้รับการอนุมัติจากอธิบดีแล้ว
ผู้ได้รับอนุญาตมีหน้าที่สนับสนุนการดาเนินการของหัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าในการตัด บั่นทอน และ
ขนย้ายไม้นั้น ไปเก็บรักษาไว้ในที่ที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่ากาหนด
ในกรณีตามวรรคหนึ่ง มิให้ใช้บังคับหากเป็นไม้ที่หน่วยงานของรัฐนั้นเป็นผู้ปลูกเองหรือไม้
ที่ไม่อยู่ในบัญชีไม้หวงห้าม
(5) ในการขยายหรือต่อหนังสืออนุญาต และการควบคุมดูแลให้นาความในภาค ๒ หมวด ๒
การขยายหรือ ต่อ หนั ง สื ออนุ ญาต และหมวด ๔ การควบคุม ดูแล ข้ อ ๗๓ (๑) (๒) ข้ อ ๗๔
มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ ๘๐ กรณีเขตห้ามล่าสัตว์ป่าประกาศครอบคลุมบริเวณสถานที่ที่ใช้เพื่อสาธารณประโยชน์
หรือประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน หน่วยงานของรัฐและประชาชนยังคงมีสิทธิใช้ในพื้นที่เขตห้ามล่า
สัตว์ป่านั้นได้ตามแผนการอนุรักษ์และคุ้มครองพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่า หรืออธิบดีอาจออกเป็นประกาศ
อนุญาตไว้เป็นคราว ๆ
ข้อ ๘๑ ในพื้นที่เขตหวงห้ามเฉพาะที่กาหนดไว้ในแผนการอนุรักษ์และคุม้ ครองพื้นที่เขตห้ามล่า
สัตว์ป่านั้น ห้ามมิให้ผู้ใดเข้าไปโดยมิได้รับอนุญาตจากอธิบดี
ภาค ๔
การใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ
ข้อ ๘๒ ผู้ขอรับอนุญาตเพื่อการสารวจ ศึกษา วิจัย หรือทดลองทางวิชาการในเขตรักษา
พันธุ์สัตว์ป่าและเขตห้ามล่าสัตว์ป่า หากประสงค์จะเก็บ จัดหาหรือรวบรวมพันธุ์ไม้พันธุ์สัตว์ป่า หรือ
ส่วนหนึ่งส่วนใดของพันธุ์ไม้หรือพันธุ์สัตว์ป่าดังกล่าว รวมถึงความหลากหลายทางชีวภาพในเขตรักษา
พันธุ์สัตว์ป่าและเขตห้ามล่าสัตว์ป่า เพื่อการศึกษาหรือวิจัย ตามมาตรา ๗๑ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ
สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้ระบุความประสงค์เพิ่มเติมตามแบบที่อธิบดีกาหนดในแบบ
เสนอโครงการสารวจ ศึกษา วิจัย หรือทดลองทางวิชาการ ในภาค ๒ การอนุญาตให้กระทาการ
ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหมวด ๑ ส่วนที่ ๑ ข้อ ๑๒
ข้อ ๘๓ การพิจารณาคาขออนุญาตในการเก็บ จัดหาหรือรวบรวมพันธุ์ไม้พันธุ์สัตว์ป่าหรือ
ส่ ว นหนึ่ ง ส่ ว นใดของพั น ธุ์ ไ ม้ ห รื อ พั น ธุ์ สั ต ว์ ป่ า ดัง กล่ า ว รวมถึ ง ความหลากหลายทางชี ว ภาพในเขต
รักษาพันธุ์สัตว์ป่าและเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเพื่อการศึกษาหรือวิจัย ให้อธิบดีพิจารณา ดังนี้
(1) ในกรณี ที่ โ ครงการดั ง กล่ า วไม่ ก่ อ ให้ เ กิ ด ความเสี ย หายต่ อ เขตรั ก ษาพั น ธุ์ สั ต ว์ ป่ า และ
เขตห้ามล่าสัตว์ป่า ให้อธิบดีพิจารณาอนุญาตได้

เลม่ ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๑๗๑ ง
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(2) ในกรณีที่โครงการดังกล่าวก่อ หรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
และเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบางส่วน อธิบดีอาจพิจารณาอนุญาตเฉพาะส่วนที่ไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย
ต่อเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและเขตห้ามล่าสัตว์ป่าก็ได้
(3) ในกรณีที่โครงการที่มีการเก็บ จัดหา รวบรวมพันธุ์ไม้ หรือนาออกไปซึ่งพันธุ์ไม้พันธุ์สัตว์
หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของพันธุ์ไม้หรือพันธุ์สัตว์ดังกล่าว รวมถึงทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพ
ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและเขตห้ามล่าสัตว์ป่า อธิบดีพิจารณาแล้วอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อเขต
รักษาพันธุ์สัตว์ป่าและเขตห้ามล่าสัตว์ป่าอันเป็นสาระสาคัญของโครงการ ให้อธิบดีมีคาสั่งไม่อนุญาต
ตามคาขอนั้น
บทเฉพาะกาล
ข้อ ๘๔ บรรดาคาขอรับหนังสืออนุญาต และคาขอรับหนังสืออนุญาตใหม่ที่ได้ยื่นไว้ก่อนวันที่
ระเบียบนี้ใช้บังคับ และยังอยู่ระหว่างการพิจารณา ให้ถือว่าเป็นคาขอตามระเบียบนี้ และให้พิจารณา
ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในระเบียบนี้
ในกรณีที่คาขอที่ยื่นตามวรรคหนึ่งและเอกสารหรือหลักฐานที่ยื่นพร้อมคาขอดังกล่าวแตกต่าง
ไปจากที่กาหนดในระเบียบนี้ ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับคาขอมีอานาจสั่งให้แก้ไขเพิ่มเติมคาขอหรือให้ส่งเอกสาร
หรือหลักฐานเพิ่มเติมได้ตามความจาเป็นเพื่อให้การพิจารณาเป็นไปตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕65
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