
 
 
 

ระเบียบกรมปาไม 
วาดวยการใชประโยชนเกี่ยวกับเร่ืองการเขาไป การผาน หรือการใชทาง 
และการนํา หรือปลอยสัตวเล้ียงเขาไปภายในเขตปาสงวนแหงชาติ 

พ.ศ.  2548 
----------------------- 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 18 แหงพระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2507  
ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2528  และพระราชกฤษฎีกาโอน
กรมปาไม กระทรวงเกษตรและสหกรณ ไปเปนกรมปาไม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
และปรับปรุงอํานาจหนาที่และกิจการ ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง กรมปาไม และกรมอุทยาน
แหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2546 อธิบดีกรมปาไม
ออกระเบียบไวดังตอไปนี้ 
  ขอ 1  ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกรมปาไม วาดวยการใชประโยชนเกี่ยวกับเรื่องการเขาไป 
การผาน หรือการใชทาง และการนําหรือปลอยสัตวเลี้ยงเขาไปภายในเขตปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2548” 
  ขอ 2  ระเบียบนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

ขอ 3  บรรดาขอบังคับและคําสั่งอ่ืนใดในสวนที่กําหนดไวแลวในระเบียบนี้ หรือซึ่งขัดหรือ
แยงกับระเบียบนี้ใหใชระเบียบนี้แทน  
  ขอ 4  ในระเบียบนี้ 
   “ทาง” หมายความวา ทางทุกประเภทในเขตปาสงวนแหงชาติ แตไมรวมถึงทาง 
ตามกฎหมายวาดวยทางหลวง 
   “สัตวเลี้ยง”  หมายความวา  ชาง  มา  ลา  ลอ  โค  กระบือ  แพะ  แกะ  และสุกร   
ที่มีเจาของ 
  ขอ 5  ปาสงวนแหงชาติแหงใดที่ปรากฏวามีการเขาไปใชบริเวณภายในเขตปาสงวนแหงชาติ
นั้นเปนทางผานหรือทางเขา – ออกเปนประจํา ใหจังหวัดหรือหนวยงานที่กรมปาไมกําหนดพิจารณาเสนอ
ความเห็นตอผูวาราชการจังหวัดที่ปานั้นต้ังอยู จัดใหมีการควบคุมการเขาไปหรือผาน หรือ ใชทางภายใน
เขตปาสงวนแหงชาติ โดยประกาศกําหนดแนวทางที่อนุญาตใหเขาไปหรือผาน หรือ ใชทางไดภายใน  
แนวทางที่ประกาศไวเทานั้น 
  ประกาศกําหนดแนวทางที่อนุญาตตามวรรคหนึ่ง  ใหปดผังแนวทางไวที่บานผูใหญบาน 
ที่ทําการกํานัน สภาตําบล องคการบริหารสวนตําบล และที่วาการอําเภอแหงทองที่ที่ปาสงวนแหงชาตินั้น 
ต้ังอยู และใหปดประกาศไวในที่ใกลเคียงกับหลักเขตหรือปายหรือเครื่องหมายที่แสดงแนวเขตปาสงวน 
แหงชาตินั้นดวย 

/การใชทาง...... 
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  การใชทางนอกเหนือจากแนวทางที่ประกาศตามวรรคหนึ่ง จะใชไดโดยยื่นคําขอตอ
หนวยงานที่กรมปาไมกําหนด ตามแบบ ป.ส. 27 ทายระเบียบนี้ พรอมทั้งผังแสดงแนวทางที่จะขอใช และ
แสดงเหตุ อันจําเปนที่ไมอาจใชทางตามวรรคหนึ่งได 
  ขอ 6  ผูใชประโยชนตามขอ 5 ตองปฏิบัติตามเงื่อนไขตอไปนี้ 
           (1)  หามนําเครื่องมือหรือเครื่องใชในการตัดไมทําลายปาเขาไปดวย เวนแตไดรับ
อนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่เปนการเฉพาะครั้งคราว 
           (2)  ตองเขาไปตามเสนทางที่กําหนดไวเทานั้น 
           (3)  หามกระทําดวยประการใด ๆ ใหเปนอันตรายแกสภาพปา ไม หรือของปา หรือ
ทําใหเสื่อมสภาพแกดิน หิน กรวด หรือทราย 
  ขอ 7  ใหหนวยงานที่กรมปาไมกําหนดพิจารณาคําขออยางรอบคอบโดยคํานึงถึงสภาพ
และสิ่งแวดลอมที่อาจกอใหเกิดความเสียหายแกการบุกรุกทําลายปา หรือการขนสงสิ่งของตองหามที่อาจ
เปดโอกาสใหมีการหลีกเลี่ยงตอการที่จะตองปฏิบัติตามกฎหมายเปนประการแรก โดยอาจใชทางที่ขอ
อนุญาตนั้น โดยสะดวกและพิจารณาถึงระยะทางที่หางจากแนวทางที่ประกาศแลววามากนอยเพียงใด 
สมควรที่จะอนุญาตใหเขาไปหรือผานหรือใชทางหรือไม หากเห็นวาสมควรอนุญาตใหใชแนวทางตามที่ขอ
อนุญาตได ก็ใหออกหนังสืออนุญาต ตามแบบ ป.ส. 28 ทายระเบียบนี้ และใหกําหนดผังแนวทางอนุญาต
ไวดานหลังหนังสืออนุญาตกับกําหนดระยะเวลาที่เห็นสมควรใหใชทางนั้นไวดวยแตไมเกินคราวละ 1 ป 
ทั้งนี้เพื่อประโยชนในการควบคุมดูแลรักษาปาสงวนแหงชาติ หากเห็นวาไมสมควรอนุญาตก็ใหแจงใหผูขอ
อนุญาตทราบเปนหนังสือภายในเจ็ดวันทําการ นับจากวันที่มีคําสั่ง 

 ขอ 8  การใชทางในเขตปาสงวนแหงชาติแหงใด โดยรถยนตทุกชนิดหรือรถแทรกเตอรนั้น 
จะตองยื่นคําขอตอหนวยงานที่กรมปาไมกําหนด ตามแบบ ป.ส. 27 ทายระเบียบนี้ พรอมทั้งแสดงเขตที่
ตองขอใชทาง และระบุวัน เวลา ที่จะขอใชทาง กับระบุหมายเลขทะเบียนรถยนตหรือรถแทรกเตอรดวย 

ใหหนวยงานที่กรมปาไมกําหนดตามวรรคหนึ่ง ออกหนังสืออนุญาตตามแบบ ป.ส. 28 
ทายระเบียบนี้ โดยระบุหมายเลขทะเบียนรถยนตหรือรถแทรกเตอร และวัน เวลา ที่อนุญาตใหใชทางได
ตามที่เห็นสมควรไวเปนเงื่อนไขพึงปฏิบัติในหนังสืออนุญาตใหใชทางดวย 
  ในกรณีที่จําเปนตองใชรถยนตหรือรถแทรกเตอรที่ไมถูกตองตามหมายเลขทะเบียน      
รถยนตหรือรถแทรกเตอรที่ระบุไวในหนังสืออนุญาตนั้น ตองแจงขอเปลี่ยนเปนการชั่วคราวใหหนวยงานที่
กรมปาไมกําหนดทราบโดยดวนกอนใช เมื่อหนวยงานที่กรมปาไมกําหนดพิจารณาแลวเห็นสมควร
อนุญาตใหบันทึกหมายเลขทะเบียนที่เปลี่ยนชั่วคราวไวหลังใบอนุญาตนั้น พรอมทั้งระยะเวลาที่เปลี่ยน  
ชั่วคราวไวดวย 
 

/ขอ 9 ..... 
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  ขอ 9  ปาสงวนแหงชาติปาใดปรากฏวา 
            (1)  มีบริเวณที่จะปลอยใหสัตวเลี้ยงเขาไปหากินในเขตปาสงวนแหงชาติได 

           (2)  มีบริเวณที่สมควรหามปลอยสัตวเลี้ยงเขาไปในเขตปาสงวนแหงชาติ 
  ใหหนวยงานที่กรมปาไมกําหนดพิจารณาเสนอความเห็นตอผูวาราชการจังหวัดที่ปานั้น
ต้ังอยูจัดใหมีการควบคุมการนําหรือปลอยสัตวเลี้ยงเขาไปในเขตปาสงวนแหงชาติโดยประกาศกําหนด
บริเวณที่อนุญาตใหนําหรือปลอยสัตวเลี้ยงเขาไปในบริเวณนั้น หรือหามปลอยสัตวเลี้ยงเขาไปในบริเวณนั้น 
โดยปดผังแสดงความหมายดังกลาวไวที่บานผูใหญบาน ที่ทําการกํานัน ที่สภาตําบล องคการบริหาร   
สวนตําบล และที่วาการอําเภอแหงทองที่ที่ปาสงวนแหงชาตินั้นต้ังอยู และใหปดประกาศไวในที่ใกลเคียง
กับหลักเขตหรือปายหรือเครื่องหมายที่แสดงแนวเขตปาสงวนแหงชาตินั้นดวย 
  ในกรณีจําเปนที่ไมอาจนําหรือปลอยสัตวเลี้ยงเขาไปในบริเวณที่มีประกาศอนุญาตตาม 
(1) ใหผูซึ่งมีความประสงคจะขออนุญาตนําหรือปลอยสัตวเลี้ยงเขาไปในบริเวณอ่ืน ซึ่งมิใชเขตหามปลอย
สัตวเลี้ยงตาม (2) ย่ืนคําขอตอหนวยงานที่กรมปาไมกําหนดตามแบบ ป.ส. 27 ทายระเบียบนี้ พรอมทั้งผัง
แสดงบริเวณที่จะขอใชและแสดงเหตุอันจําเปนที่ไมอาจปลอยสัตวเลี้ยงในบริเวณที่มีประกาศอนุญาตและ
ใหนําความในขอ 7 มาใชบังคับโดยอนุโลม 
  ขอ 10  ผูใชประโยชนตามขอ 9 ตองปฏิบัติตามเงื่อนไขดังตอไปนี้ 
   (1)  ตองนําหรือปลอยสัตวเลี้ยงเขาไปในบริเวณพื้นที่ที่กําหนดไวเทานั้น 
   (2)  ตองมีผูควบคุมดูแลสัตวนั้นอยางใกลชิด 
   (3)  หามนําเครื่องมือหรือเครื่องใชในการตัดไมทําลายปาเขาไปดวย 
   (4)  หามกระทําดวยประการใด ๆ ใหเปนอันตรายแกสภาพปา ไม หรือ ของปา 
หรือทําใหเสื่อมสภาพแกดิน หิน กรวด หรือทราย 
  ขอ 11  การเขาไป การผาน หรือการใชทางภายในเขตปาสงวนแหงชาติ สําหรับสวน     
ราชการที่เขาไปปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่ที่ไดรับมอบหมายใหไดรับการยกเวนไมตองปฏิบัติตาม
ระเบียบนี้ 
  ขอ 12  ในหนังสืออนุญาตใหเขาไปหรือผานหรือใชทางหรือนําหรือปลอยสัตวเลี้ยงเขาไป
ภายในเขตปาสงวนแหงชาติ ตามระเบียบนี้ ตองระบุคําเตือนไวทายหนังสืออนุญาตเปนขอความแสดงวา 
หากผูรับอนุญาตไมปฏิบัติตามระเบียบนี้หรือเงื่อนไขการอนุญาต อาจไดรับโทษตามประมวลกฎหมาย
อาญาหรือกฎหมายวาดวยปาสงวนแหงชาติ แลวแตกรณี 
 

/ขอ 13...... 
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  ขอ 13   คําขออนุญาตเขาใหเขาไปหรือผานหรือใชทางหรือนําหรือปลอยสัตวเลี้ยงเขาไป 
ภายในเขตปาสงวนแหงชาติใด ที่อยูในระหวางดําเนินการและยังไมแลวเสร็จในวันที่ระเบียบนี้ใชบังคับให
ดําเนินการตอไปตามแนวทางปฏิบติเดิม จนกวาจะแลวเสร็จหรือจนกวาจะดําเนินการไดตามระเบียบนี้ 

  ขอ 14  ใหอธิบดีกรมปาไมรักษาการตามระเบียบนี้ และมีอํานาจตีความ วินิจฉัย ปญหา
เกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ คําวินิจฉัยของอธิบดีกรมปาไมใหเปนที่สุด 

 
ประกาศ  ณ  วันที่             มกราคม  พ.ศ.  2548 

 
 

(นายฉัตรชัย   รัตโนภาส) 
อธิบดีกรมปาไม 
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(ลงนาม)   ฉัตรชัย  รัตโนภาส 
 



ป.ส. 27 
คําขออนุญาตเขาไปหรือผานหรือใชทางหรือนําหรือปลอยสัตวเล้ียงเขาไปภายใน 

เขตปาสงวนแหงชาติ 
ตามมาตรา 18 แหงพระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2507 

      เขียนที่……..……………..…………... 
    วันที่……….เดือน………………….พ.ศ…...………….. 
            ขาพเจา……………………………………อายุ……….ป  สัญชาติ………..……..อาชีพ

…………………………………………….,มีภูมิลําเนาอยูบานเลขที่….…………………….  …………. 
ซอย/ถนน/ทาง……………………………………หมูที่……….ตําบล………………………………..…… 
อําเภอ………………………จังหวัด…………………….ขอยื่นคําขอตอ................................………… 
ดังมีขอความตอไปนี้ 
             ขาพเจามีความประสงคจะขอรับอนุญาตนํารถยนตหรือรถแทรกเตอรหมายเลขทะเบียน
………………ชนิด…………………….จํานวน…………….จากปาสงวนแหงชาติ ปา…….…………… 
ทองที่ตําบล………………..………อําเภอ…………………………….จังหวัด…………………………..
โดยใชทางตามแนวทาง……………………………………………………………………………………..
ถึง………………………………………  ตําบล……………….….……อําเภอ…..……………..…………
จังหวัด………………………..ต้ังแตวันที่………เดือน……………………พ.ศ…………จนถึงวันที่………
เดือน……………...พ.ศ……………..โดยมีระยะเวลาไมเกินหนึ่งปนับแตวันที่จะไดรับอนุญาตเปนตนไป 
             ขาพเจามีความประสงค จะขอรับอนุญาตนําหรือปลอยสัตวเลี้ยงชนิด…………..……… 
จํานวน……………….ตัว เขาไปภายในเขตปาสงวนแหงชาติ ปา…………………………………..…….. 
ทองที่ตําบล………………………….อําเภอ…………………………..จังหวัด……………………..……. 
ภายในเนื้อที่……………….ไร……….……..งาน………………………..ตารางวา  ซึ่งมิไดอยูในเขตหาม
ปลอยสัตวเลี้ยง ตามประกาศของ………………………………………………………..ลงวันที่………...
เดือน….…..………...พ.ศ………...โดยขอนําหรือปลอยสัตวเลี้ยงต้ังแตวันที่…….…เดือน………………
พ.ศ…..………จนถึงวันที่……..เดือน……………..………..พ.ศ…………..โดยมีระยะเวลาไมเกินหนึ่งป 
นับแตวันที่จะไดรับอนุญาตเปนตนไป 
  ขาพเจารับรองวาจะปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการทุกประการ 
 
      (ลงชื่อ)………………………………….ผูย่ืนคําขอ 
คําเตือน  ผูขออนุญาตตองปฏิบัติตามเงื่อนไข และไมฝาฝนกฎหมายวาดวยปาสงวนแหงชาติ 
หมายเหตุ ขอความใดไมตองการใหขีดฆา 



 
ป.ส. 28 

 
หนังสืออนุญาตใหเขาไปหรือผานหรือใชทางหรือนําหรือปลอยสัตวเล้ียงเขาไป 

ภายในเขตปาสงวนแหงชาติ 

เลมที่…………..           ที่ทําการ…………….…………………
ฉบับที่…………     วันที่………..เดือน……………………พ.ศ…………. 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 18 แหงพระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2507 
และพระราชกฤษฎีกาโอนกรมปาไม กระทรวงเกษตรและสหกรณ ไปเปนกรมปาไม  กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมและปรับปรุงอํานาจหนาที่และกิจการ ของกรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝง กรมปาไม และกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดลอม พ.ศ. 2546  อธิบดีกรมปาไมอนุญาตให……………………..…….… …อายุ………..ป   
สัญชาติ………………..มีภูมิลําเนาอยูบานเลขที่………..…………ซอย/ถนน/ทาง……………………
ตําบล…………………………...…อําเภอ…………………………..จังหวัด………….…………….……. 
เพื่อนํารถยนตหมายเลขทะเบียน …………………หรือรถแทรกเตอรหมายเลขทะเบียน ......................
เขาไปหรือผานหรือใชทาง  โดยบรรทุก……………………………ชนิด……………………………………
จํานวน………………………………… จากปาสงวนแหงชาติปา..........................................................
ทองที่ตําบล…………………………อําเภอ…………………………..จังหวัด........................................
ไปตามแนวทาง................................ .ถึง………………………..…………….…………….……........... 
ตําบล………………………….….อําเภอ…………………………..จังหวัด………….…………….……. 
ไดจนถึงวันที่………..เดือน……………….พ.ศ…………… เพื่อนําหรือปลอยสตัวเลี้ยงชนิด……………. 
……………..…………….……….….……จํานวน…………….…ตัว  เขาไปภายในเขตปาสงวนแหงชาติ 
ปา…...…………..…………….…………….…………………..…………….…………….………… 
ทองที่ตําบล………………………….….อําเภอ……………...………..จังหวัด………………….……….. 
ไดต้ังแตวันที่……….เดือน…………………...พ.ศ………..จนถึงวันที่……….….เดือน…………..……... 
พ.ศ……………โดยหามมิใหนําหรือปลอยสัตวเลี้ยงชนิดอ่ืนเขาไปในบริเวณดังกลาวและหามมิใหนําหรือ
ปลอยสัตวเลี้ยงเขาไปในเขตหามปลอยสัตวเลี้ยง 
 
              (ลงชื่อ)……..………………………….….ผูอนุญาต 
            (…………..………………..………) 
      ตําแหนง……………………………….. 

คําเตือน ผูฝาฝนอาจไดรับโทษลหุโทษตามประมวลกฎหมายอาญา หรือตามกฎหมายวาดวย    
ปาสงวนแหงชาติ 

หมายเหตุ ขอความใดไมตองการใหขีดฆา 


