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รายงานการตรวจสภาพป่ าที่มีผูข้ ออนุ ญาตกระทาการเพือ่ ประโยชน์ในการศึกษา หรือวิจยั ทางวิชาการ
ภายในเขตป่ าสงวนแห่งชาติ ตามมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗
--------------------๑.
ชื่อผู้ขอ (ถ้ าผู้ขอเป็ นส่วนราชการหรือองค์การของรัฐ ให้ ระบุช่ อื ส่วนราชการหรือองค์การของ
รัฐนั้น ถ้ าผู้ขอเป็ นบุคคลให้ ระบุช่ อื ................................................................... อายุ ........... ปี สัญชาติ
.................. อาชีพ .......................... ภูมลิ าเนาอยู่บ้านเลขที่ ................ ซอย ................... ถนน
............................ หมู่ท่ี ....... ตาบล/แขวง...................อาเภอ/เขต ...................จังหวัด
.................................................)
๒.
ชื่อป่ า (ให้ ระบุว่าพื้นที่ท่ขี ออยู่ในเขตป่ าสงวนแห่งชาติ หรือป่ าที่คณะรัฐมนตรีมมี ติให้ รักษาไว้
เป็ นสมบัตขิ องชาติหรือป่ าที่จาแนกไว้ เพื่อการใดหรือไม่ กาหนดโดยกฎกระทรวงหรือตามกฎหมายใด ให้ คดั
สาเนาพร้ อมทั้งแผนที่ท้ายกฎกระทรวงหรือมติคณะรัฐมนตรี แล้ วแต่กรณีประกอบด้ วย)
๓.
ที่ต้งั ของพื้นที่ (ให้ ระบุว่าตั้งอยู่ในหมู่ท่ี ตาบล อาเภอ และจังหวัดใดพร้ อมกับแสดงจุดที่ต้งั
และพื้นที่ข้างเคียงในแผนที่ท้ายกฎกระทรวงที่กาหนดป่ านั้นให้ เป็ นป่ าสงวนแห่งชาติและแผนที่ระวางของกรม
แผนที่ทหาร มาตราส่วน ๑:๕๐,๐๐๐ ด้ วย)
๔.
เนื้อที่ (ให้ ระบุเป็ นไร่ งาน และตารางวา)
๕.
อาณาเขต และเขตติดต่อพื้นที่ท่ขี อ (ให้ แสดงอาณาเขตและเขตติดต่อไว้ ทุกด้ านให้ ชัดเจนว่า
ทิศไหนจดอะไร เช่น ภูเขา ลาห้ วย หรือติดต่ออะไร มีความกว้ าง ยาว ด้ านละเท่าใด และแสดงด้ วยว่าพื้นที่
ข้ างเคียงมีผ้ ใู ดเป็ นเจ้ าของหรือผู้ครอบครอง และเป็ นที่ของรัฐประเภทใด เช่น ให้ เช่า หรือละทิ้ง มีสภาพป่ า
อย่างใด)
๖.
ลักษณะภูมปิ ระเทศ (ให้ ระบุว่าเป็ นที่ราบ เนินเขา ภูเขา หรือที่ล่มุ มีความลาดชันและสูงจาก
ระดับนา้ ทะเลประมาณเท่าใด มีชนิดดินและหินประเภทใด เป็ นป่ าต้ นนา้ ลาธารหรือไม่ มีลาห้ วยอะไรไหลผ่าน
หรือไม่ ถ้ ามีไหลลงสู่ลานา้ ที่สาคัญอะไรบ้ าง เป็ นระยะทางประมาณเท่าใด)
๗.
ชนิดของป่ าและสภาพป่ า (ให้ ระบุว่าเป็ นป่ าชนิดใด มีสภาพป่ าเสื่อมโทรมหรือไม่ อย่างไร ถ้ า
เสื่อมโทรมให้ ระบุด้วยว่าเนื่องจากเหตุใด)
๘.
พันธุไ์ ม้ ท่ขี ้ นึ อยู่ (ให้ ระบุว่าการแพร่พันธุเ์ ป็ นไปตามธรรมชาติหรือไม่ ดีเลวอย่างไร ชนิดของ
พันธุไ์ ม้ ท่สี าคัญและไม่สาคัญมีปริมาณมากน้ อยเพียงใด ให้ ทาการสารวจโดยวิธที าแปลงตัวอย่างแบบ Line
Plot ให้ กระจายทั่วทั้งพื้นที่ไม่น้อยกว่าร้ อยละห้ าของพื้นที่ท่ขี อแล้ วจัดทาบัญชีแสดงชนิดและขนาดของไม้ ยืนต้ น
ที่มขี นาดโตตั้งแต่ ๕๐ เซนติเมตรขึ้นไป วัดโดยรอบลาต้ นตรงที่สงู ๑.๓๐ เมตร พร้ อมกับแผนที่แสดงบริเวณที่
นับไม้ ด้วย)
๙.
สิ่งแวดล้ อมข้ างเคียง (ให้ ระบุว่าอยู่ห่างจากหมู่บ้าน วัด สานักสงฆ์ ถนน ฯลฯ เป็ นระยะทาง
ประมาณเท่าใด)
/๑๐. ประกาศ...

๑๐. ประกาศป่ าปิ ด (ให้ ระบุว่าอยู่ในพื้นที่ ที่กองทัพภาคหรือสานักนายกรัฐมนตรีประกาศปิ ดป่ า
หรือไม่ ถ้ าอยู่ในพื้นที่ตามประกาศดังกล่าว ได้ รับอนุญาตจากผู้มอี านาจแล้ วหรือไม่ ให้ แนบหลักฐานการ
อนุญาตประกอบด้ วย (ถ้ ามี)
๑๑.
การอนุรักษ์ป่า (ให้ ระบุว่าเป็ นเขตอุทยานแห่งชาติหรือเขตรักษาพันธุส์ ตั ว์ป่า หรือเป็ นพื้นที่ท่ี
ใช้ ในการศึกษาค้ นคว้ าทดลองทางวิชาการหรือไม่ ถ้ ามีให้ แนบหลักฐานพร้ อมทั้งแผนที่ประกอบด้ วย)
๑๒.
อันตรายที่มตี ่อป่ านี้ (ให้ ระบุภัยจากธรรมชาติ เช่น สัตว์ แมลง หรือจากการกระทาของ
มนุษย์ มีมากน้ อยเพียงใด หรือไม่ หากอนุญาตแล้ วจะมีผลในทางระงับยับยั้งภัยที่จะเกิดขึ้นได้ บ้างหรือไม่ มาก
น้ อยเพียงใด)
๑๓.
การใช้ ประโยชน์ในพื้นที่ (ให้ ระบุว่าบริเวณใกล้ เคียงหรือแห่งเดียวกับที่ขอนี้ เคยมีการ
อนุญาตหรืออนุมตั ใิ ห้ ผ้ ใู ดทาการใด เมื่อวัน เดือน ปี ใด เป็ นพื้นที่ปลูกสร้ างสวนป่ าของรัฐหรือไม่ ถ้ าเคยมีการ
อนุญาตและการอนุญาตนั้นยังมีอายุอยู่ให้ ระบุว่ามีอยู่ก่รี าย และหมดอายุเมื่อใด ให้ แสดงไว้ ในแผนที่ตามข้ อ ๒
ด้ วย)
๑๔.
วัน เดือน ปี ที่ทาการตรวจสภาพป่ า (ให้ ระบุวัน เดือน ปี ที่เข้ าทาการตรวจสภาพป่ า และวัน
เดือน ปี ที่ตรวจสภาพป่ าเสร็จสิ้น)
๑๕.
ความเห็นผู้ตรวจสภาพป่ า (ให้ พิจารณาว่าถ้ าอนุญาตแล้ วจะได้ รับประโยชน์อย่างไรบ้ าง และ
ป่ าไม้ จะได้ รับความเสียหายมากน้ อยเพียงใด หรือจะได้ ประโยชน์แก่ป่าไม้ เพิ่มขึ้นอย่างไร ควรอนุญาตหรือไม่
พร้ อมกับแนบภาพถ่ายสีแสดงสภาพพื้นที่ท่ที าการสารวจทุกด้ านประกอบด้ วย)
(ลงชื่อ).............................ผู้นาตรวจสภาพป่ า
ตาแหน่ง ....................................
(ลงชื่อ) ...............................ผู้ตรวจสภาพป่ า
ตาแหน่ง ....................................

