แนวทางและขั้นตอนการขออนุญาตเขาไปทําการศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการใน
พื้นที่ปาอนุรักษ ของกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช
_________________________________________
คุณสมบัติของผูขออนุญาต
1. นักวิจัยชาวไทย
- บุคคลทั่วไป ประสงคจะขออนุญาตเขาไปในพืน้ ที่ปา อนุรักษ เพื่อทําการศึกษาหรือวิจัยทาง
วิชาการ ใหยนื่ คําขออนุญาตตามแบบฟอรม ตออธิบดีกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพ ชื
โดยให
ดําเนินการตามนัย “ระเบียบกรมปาไมวา ดวยการเขาไปศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการในพื้นที่ปา ไม พ.ศ. 2542”
และตองมีสถาบันทางวิชาการ หรือหนวยงานราชการในประเทศไทยที่เกี่ยวของกับสาขางาน ที่จะวิจัย ใหคาํ
รับรองและรวมรับผิดชอบ โครงการวิจยั นัน้ กอน
- นักเรียน นิสิต หรือนักศึกษา ประสงคจะขออนุญาตเขาไปในพื้นที่ปาอนุรักษ เพื่อ
ทําการศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการ ใหยนื่ คําขออนุญาตตามแบบฟอรม ตออธิบดีกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา
และพันธุพ ืช โดยตองใหสถาบันการศึกษาที่สงั กัดอยูใหคํารับรอง และรวมรับผิดชอบ โครงการวิจยั นัน้ กอน

2. นักวิจัยชาวตางประเทศ
ชาวตางประเทศ ประสงคจะขออนุญาตเขาไปในพืน้ ทีป่ าอนุรักษ เพื่อทําการศึกษาหรือวิจัย
ทางวิชาการ จะตองปฏิบัติตามระเบียบสภาวิจัยแหงชาติ วาดวยการอนุญาตใหนักวิจัยชาวตางประเทศเขามา
ทําการวิจยั ในประเทศไทย พ.ศ. 2525 และที่แกไขเพิม่ เติม โดยตองใหสถาบันทางวิชาการหรือหนวยงาน
ราชการในประเทศไทยที่เกีย่ วของกับสาขางานที่จะวิจัย ใหคาํ รับรองและรวมรับผิดชอบ โครงการวิจัยนัน้ กอน
แลวยื่นคําขออนุญาตตออธิบดีกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพ ืช โดยดําเนินการตามนัย “ระเบียบ
กรมปาไมวา ดวยการเขาไปศึกษาหรือวิจยั ทางวิชาการในพืน้ ที่ปา ไม พ.ศ. 2542”

การยื่นคําขออนุญาต
ผูประสงคจะขออนุญาตเขาทําการศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการในพืน้ ทีป่ าอนุรักษทุกประเภทใหจัดทํา
แบบคําขออนุญาตฯและเอกสารประกอบ ซึง่ ประกอบดวย
1. แบบคําขออนุญาตเพื่อเขาไปทําการศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการในพื้นที่ปาอนุรักษ พรอมสําเนาบัตร
ประจําตัว ตามแบบ อส/ว - 01 หรือ DNP/T – 01 (เอกสารตัวจริง 1 ชุด สําเนา 2 ชุด)
2. ประวัติผูรวมศึกษาวิจัยทุกคน พรอมสําเนาบัตรประจําตัว ตามแบบ อส/ว – 02 หรือ DNP/T – 02
(สําหรับแตละคนใชเอกสารตัวจริง 1 ชุด สําเนา 2 ชุด)
3. แบบเสนอโครงการวิจยั ฉบับสมบูรณ ซึง่ มีรายละเอียดอยางนอย ตามหัวขอในแบบ อส/ว - 03 หรือ
DNP/T – 03 (เอกสาร 7 ชุด)
4. หนังสือนําสงจากสถาบันวิชาการ หนวยงานราชการ หรือสถาบันการศึกษา ที่รับรองและรวม
รับผิดชอบ

ขอควรทราบในการยื่นขออนุญาต
เพื่อใหเปนไปตามระเบียบกรมปาไมวาดวยการเขาไปศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการในพืน้ ที่ปา ไม พ.ศ.
2542 ผูขออนุญาตตองปฏิบัติดังนี้
- แบบคําขออนุญาตฯ พรอมเอกสารประกอบอื่น ๆ ตองยื่นตออธิบดีกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และ
พันธุพ ืช กอนเริ่มดําเนินการไมนอยกวา 60 วัน
- สําหรับเอกสารในขอ 1 และ 2 ตองระบุการติดตอกลับที่ชัดเจน (ทีอ่ ยู อีเมล และเบอรโทรศัพท และ
โทรสาร) กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพ ชื จะไมรับพิจารณาขอเสนอโครงการวิจยั ที่ไมมีสถาบัน
วิชาการ หนวยงานราชการ หรือสถาบันการศึกษารับรอง
- แบบเสนอโครงการวิจยั ทีข่ ออนุญาต ตองมีพนักงานเจาหนาที่ของกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา
และพันธุพ ืช เขารวมดําเนินการดวย
- แบบเสนอโครงการวิจยั เปนภาษาอังกฤษตองยืน่ พรอมคําแปลเปนภาษาไทย
ยื่นเอกสารทัง้ หมด ที่ ฝายสารบรรณ สวนอํานวยการ สํานักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา
และพันธุพ ืช โทร. 0 2579 4304 หรือสงทางไปรษณีย ที่
อธิบดีกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพ ืช
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

ขั้นตอนการพิจารณาการขออนุญาตเขาไปศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการในพื้นที่ปาอนุรักษ
(ประกอบแผนภูมิการพิจารณาการขออนุญาต)
1. ผูประสงคจะขออนุญาตเขาไปศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการในพื้นที่ปาอนุรักษ ที่กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช
รับผิดชอบ กํากับ ดูแลอยู ใหยื่นเอกสารตาง ๆ ดังนี้
1.1 แบบคําขออนุญาตเพื่อเขาไปทําการศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการในพื้นที่ปาอนุรักษ (แบบ อส/ว-01 หรือ DNP/T01) พรอมสําเนาบัตรประจําตัว (เอกสาร 3 ชุด)
1.2 ประวัติผูรวมศึกษาวิจัยทุกคน (แบบ อส/ว-02 หรือ DNP/T-02) พรอมสําเนาบัตรประจําตัว (เอกสาร 3 ชุด ตอ
คน)
1.3 แบบเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ (แบบ อส/ว-03) หรือ DNP/T-03 (จํานวน 7 ชุด)
1.4 หนังสือนําสงจากสถาบันวิชาการ หนวยงานราชการ หรือสถาบันการศึกษาที่สังกัด ใหการรับรองและรวม
รับผิดชอบ ยื่นตออธิบดีกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช
2. หนวยงานรับหนังสือของกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช สงเอกสารแบบคําขออนุญาตฯ และเอกสารประกอบ
ทั้งหมด ใหสํานักงานคณะกรรมการที่ปรึกษาดานวิชาการ (กปว.)
3. สํานักงาน กปว. ตรวจสอบเอกสารแบบคําขออนุญาตและเอกสารประกอบตามที่ระเบียบฯ กําหนด ในความถูกตองสมบูรณ
3.1 กรณีไมสมบูรณ สํานักงาน กปว. จะประสานกับผูขออนุญาตฯ ใหพิจารณาแกไขเพิ่มเติม และจัดหาเอกสารให
ครบถวนสมบูรณ สงกลับคืนมาที่สํานักงาน กปว. เมื่อแกไขสมบูรณแลว ดําเนินการตามขอ 3.2
3.2 กรณีสมบูรณ จะทําเรื่องแจงเวียนใหคณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการศึกษาวิจัยทางวิชาการในพื้นที่ปาไม
(ศวป.) พิจารณาใหความเห็นตอการอนุญาต
4. คณะอนุกรรมการ ศวป. พิจารณาเสนอความเห็นการอนุญาต แลวแจงคืนสํานักงาน กปว.
4.1 กรณีมีขอสังเกตหรือเงื่อนไขเพิ่มเติม สํานักงาน กปว. จะประสานกับผูขออนุญาตฯ ใหพิจารณาแกไขเพิ่มเติม
และสงคําชี้แจงแจงกลับมาที่สํานักงาน กปว. เมื่อแกไขสมบูรณแลว ดําเนินการตามขอ 4.2
4.2 กรณีพิจารณาเสนอความเห็นการอนุญาตแลว สํานักงาน กปว. ประมวลความเห็นของ คณะอนุกรรมการ ศวป.
และจัดทําเอกสาร เสนอตออธิบดีกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช เพื่อพิจารณา
5. อธิบดีกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช พิจารณาการขออนุญาต เพื่อลงนามในเอกสารการขออนุญาต กรณีมีขอ
แกไข สํานักงาน กปว. จะทําการแกไขเอกสารจนสมบูรณ แลวเสนอ อธิบดีกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช เพื่อ
พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง
6. สํานักงาน กปว. จัดทําเอกสารแจงผลการพิจารณาการขออนุญาต สงใหผูขออนุญาตทราบทางไปรษณีย
7. สํานักงาน กปว. สําเนาเอกสารการพิจารณาการขออนุญาตและเรื่องเดิมทั้งหมด สงใหหนวยงานตน สังกัด (สวนกลาง) และ
หนวยงานในพื้นที่ทราบ

แผนภูมิขั้นตอนการขออนุญาตฯ
(1)
ผูขออนุญาตฯ

กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช

(3.1/4.1/6)

(2)

สํานักงานคณะกรรมการที่ปรึกษาดานวิชาการ

(3.2)

คณะอนุกรรมการ ศวป.

- หนวยงานตนสังกัด (สวนกลาง)
-หนวยงานในพื้นที่

(7)

(4.2/5)

อธิบดีกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช

การดําเนินการของผูขออนุญาตหลังจากไดรับอนุญาต
1. โครงการศึกษาวิจัยที่ไดรับพิจารณาอนุญาต กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช จะมอบหมายให
พนักงานเจาหนาที่ของกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพ ืช ที่รว มดําเนินการวิจัยในโครงการดังกลาว
เปนผูดําเนินการวิจัยในพืน้ ทีป่ าอนุรักษที่ขออนุญาต และเปนผูกาํ กับดูแลใหคณะผูวิจัยปฏิบัติตามกฎ และ
ระเบียบตาง ๆ ที่เกี่ยวของ โดยเครงครัด
2. ในการเขาดําเนินการศึกษาวิจัยในพื้นที่ปาอนุรักษที่ไดรับอนุญาต คณะผูวิจัยตองประสานกับพนักงาน
เจาหนาทีท่ ี่ไดรับมอบหมายในขอ 1 และใหแจงเปนลายลักษณอักษรใหกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุ
พืช และหนวยงานในพื้นที่ทราบกอนเขาดําเนินการในพืน้ ที่ไมนอยกวา 15 วัน
3. การเก็บตัวอยาง จะตองอยูในการกํากับ ดูแล และควบคุม ของพนักงานเจาหนาที่ของหนวยงานในพืน้ ทีท่ ี่
ไดรับอนุญาตและพนักงานเจาหนาทีท่ ี่ไดรับมอบหมายใน ขอ 1
4. ในการเก็บตัวอยางในแตละครั้ง ผูข ออนุญาตตองแบงตัวอยางชนิดเดียวกัน และเหลือตัวอยางหัวเชือ้
(culture of isolates) ที่เก็บไดใหกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพชื จํานวน 1 ชุด ทุกครั้ง ในกรณีที่มี
เพียงตัวอยางเดียว กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ขอสงวนสิทธิ์เปนเจาของรวมในตัวอยางนัน้
5. ผูขออนุญาตตองจัดทํารายงานความกาวหนาของโครงการศึกษาวิจยั ที่ไดรับอนุญาตทุก ๆ 6 เดือน (จํานวน
3 ชุด พรอมแผนบันทึกขอมูล) และรายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ (จํานวน 5 ชุด พรอมแผนบันทึกขอมูล)
เมื่อสิ้นสุดโครงการฯ แลว สงใหกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพ ืช

