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ระเบียบกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ว่าด้วยการปลูกและบารุงป่าชายเลนสาหรับองค์กรหรือบุคคลภายนอก
พ.ศ. 256๔
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ว่าด้วยการปลูก
และบารุงป่าชายเลนสาหรับองค์กรหรือบุคคลภายนอก ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558 และการแบ่งส่วนราชการ
ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อให้เป็นไปตามภารกิจในการอนุรักษ์ ฟื้นฟูป่าชายเลนอันเป็น
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่สาคัญ และส่งเสริมสนับสนุนภาคประชาชน องค์กรเอกชน รัฐวิสาหกิจ
ให้ มี ส่ ว นร่ ว มในการอนุ รั ก ษ์ พื้ น ฟู บริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรทางทะเลและชายฝั่ ง เป็ น ไปอย่ า ง
มีประสิทธิภาพ ให้ เกิด ความมั่งคั่ง สมดุล ยั่งยืน เสริมสร้างความมั่นคงทางสังคมและเศรษฐกิ จ
ของประเทศ
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
พ.ศ. ๒๕๓4 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง พ.ศ. ๒๕๖๓ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จึงวางระเบียบ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ว่าด้วยการปลูก
และบารุงป่าชายเลนสาหรับองค์กรหรือบุคคลภายนอก พ.ศ. 256๔”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ว่าด้วยการปลูกและบารุง
ป่าชายเลนสาหรับองค์กรหรือบุคคลภายนอก พ.ศ. 2562
ข้อ 4 บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ และคาสั่งอื่นใดที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบ
นี้แทน
ข้อ 5 ในระเบียบนี้
“โครงการ” หมายความว่า กิจกรรมการปลูกและบารุงป่าชายเลน
“องค์ ก รหรื อ บุ ค คลภายนอก” หมายความว่ า บุ ค คลธรรมดา นิ ติ บุ ค คล คณะบุ ค คล
หน่วยงานภาคเอกชน หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
“อธิบดี” หมายความว่า อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า พนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้พนักงาน
เจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม
การบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง
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“คาร์บอนเครดิต” หมายความว่า ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดหรือกักเก็บได้จากการดาเนิน
โครงการลดหรือกักเก็บก๊าซเรือนกระจก และได้รับการรับรองจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
(องค์การมหาชน) ซึ่งเป็นหน่วยงานกากับดูแลกลไก Thailand Voluntary Emission Reduction
Program (T-VER) โดยมีหน่วยเป็น ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (tCO2eq)
ข้อ 6 พื้นที่ที่กาหนดเป็นแปลงปลูกและบารุงป่าชายเลนสาหรับองค์กรหรือบุคคลภายนอก
ต้องอยู่ในเขตป่าชายเลนตามมติคณะรัฐมนตรีหรือเป็นพื้นที่ที่มีสภาพเป็นป่าชายเลนหรือได้รับอิทธิพล
จากการขึ้นลงของน้าทะเลซึ่งเป็นป่าตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้หรือกฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติ
หรือเป็นพื้นที่ป่าชายเลนอนุรักษ์ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่งเท่านั้น
ข้อ 7 องค์ ก ร หรื อ บุ ค คลภายนอกที่ ป ระสงค์ จ ะด าเนิ น โครงการให้ ยื่ น ค าขอเข้ า ร่ ว ม
โครงการ ตามแบบ ปอ. ๑ ท้ายระเบียบนี้ พร้อมด้วยรายละเอียดโครงการ และเอกสารหลักฐาน
ที่เกี่ยวข้องต่อหน่วยงานในสังกัดกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ตั้งอยู่ในพื้นที่
การด าเนิ น โครงการตามระเบี ยบนี้ องค์ ก รหรือ บุค คลภายนอก ต้ อ งเป็ นฝ่ า ยรั บผิด ชอบ
ค่าใช้จ่ายตลอดทั้งดาเนินการปลูกและบารุงป่าชายเลน ทั้งนี้ สามารถจ้างบุคคลหรือเอกชน เพื่อดาเนิน
โครงการดังกล่าวโดยอยู่ภายใต้การดูแลและความรับผิดชอบขององค์กรหรือบุคคลภายนอก นั้น
ให้ พ นั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ ที่ รั บ ค าขอตามวรรคหนึ่ ง ด าเนิ น การเสนอผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาพิ จ ารณา
ตามลาดับชั้น
ข้อ 8 ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบโครงการที่เสนอ โดยสารวจความเหมาะสมของพื้นที่
จัดทาแผนที่และจัดทารายงานตรวจสอบสภาพป่า กรณีองค์กรหรือบุคคลภายนอก ประสงค์จะเข้าร่วม
โครงการกั บกรมทรัพ ยากรทางทะเลและชายฝั่ง ให้ รายงานการตรวจสอบสภาพป่า ที่มีผู้ขออนุญาต
เข้าร่วมโครงการกับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งสาหรับองค์กรหรือบุคคลภายนอก ตามแบบ
ปอ. ๒ ท้ายระเบียบนี้ โดยข้อมูลที่ต้องสารวจประกอบด้วย
(๑) พื้นที่ดาเนินการให้ระบุชื่อ หมู่บ้าน ตาบล อาเภอ จังหวัด ป่าสงวนแห่งชาติ หรือ
ป่าชายเลนอนุรักษ์ หรือป่าชายเลนตามมติคณะรัฐมนตรีใดให้ชัดเจน
(๒) ขอบเขตและพื้นที่ ให้แสดงรายละเอียดอาณาเขต เขตติดต่อ ขนาดพื้นที่ โดยมีแผนที่
มาตราส่วน 1 : 50,000 และ 1 : 4,000 พร้อมภาพถ่าย และแสดงรายละเอียดค่าพิกัดประกอบที่ชัดเจน
(๓) ลักษณะภูมิประเทศ ให้แสดงรายละเอียดว่าเป็นที่ราบหรือที่ลุ่ม ชนิดของดินมีความลาดชัน
ระดับความสูงจากระดับน้าทะเลและการขึ้นลงของน้าทะเล
(๔) ลักษณะภูมิอากาศ ให้แสดงรายละเอียดของอุณหภูมิ ปริมาณน้าฝน และความชื้นสัมพัทธ์
(๕) ลักษณะทางชีวภาพ ให้แสดงรายละเอียดสภาพพื้นที่ป่าชายเลน ชนิดพันธุ์ไม้ที่ขึ้นอยู่
ไม้พื้นล่าง การสืบพันธุ์ตามธรรมชาติของพันธุ์ไม้ ชนิดพันธุ์สัตว์น้า สัตว์บก
(๖) อันตรายที่จะเกิดกับพันธุ์ไม้ที่ปลูก ให้แสดงรายละเอียดความเสี่ยงจากคน สัตว์ แมลง
โรคพืช ภัยธรรมชาติ และเหตุอื่น ๆ (ถ้ามี)
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(๗) สภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ ให้ระบุถึง การใช้ประโยชน์ในพื้นที่ การอนุญาต
ให้ใช้ประโยชน์ในพื้นที่ สถานะคดี การบริหารจัดการ และการดูแล ของกรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง หรือหน่วยงานของรัฐอื่น ๆ ในพื้นที่เดิม - ปัจจุบัน (ถ้ามี)
(๘) วัน เดือน ปี ที่ทาการตรวจสภาพพื้นที่ให้ระบุวัน เดือน ปี ที่เข้าทาการตรวจสภาพป่า
และวัน เดือน ปี ที่ตรวจสภาพป่าเสร็จสิ้น
(๙) ความเห็ น ของผู้ ต รวจสภาพป่ า ให้ ร ะบุว่ า สภาพพื้ น ที่ มีค วามเหมาะสมในการปลูก
และบารุงป่าชายเลนหรือไม่ อย่างไร มีอุปสรรคในการปลูกและบารุงป่าชายเลนหรือไม่ อย่างไร
และความเห็นในการปลูกและบารุงป่าชายเลนในพื้นที่ เช่น ชนิดพันธุ์ไม้ที่จะใช้ในการปลูกและบารุง
ความเหมาะสม วิธีการปลูกและบารุง แหล่งแรงงาน และแหล่งเมล็ดพันธุ์ไม้
ในการดาเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ประสานงานกับผู้นาชุมชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสม
ข้อ 9 การด าเนิ น โครงการส าหรั บ องค์ ก รหรื อ บุ ค คลภายนอก ที่ เ ข้ า ร่ ว มโครงการกั บ
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ให้อยู่ภายใต้การควบคุม กากับ ดูแล ของพนักงานเจ้าหน้าที่
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ข้อ 10 การคัดเลือกชนิดพันธุ์ไม้ที่จะปลูก ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เป็นผู้พิจารณา ดังนี้
(1) ในกรณีสภาพพื้น ที่สามารถปลูกพันธุ์ ไม้ได้หลายชนิด ให้ทาการคัด เลือกชนิดพันธุ์ไม้
ไม่น้อยกว่า 3 ชนิด ดาเนินการปลูกผสมคละกันไปตามสภาพพื้นที่และความเหมาะสม โดยพิจารณา
พันธุ์ไม้ท้องถิ่นเป็นอันดับแรก
(2) ในกรณีที่สภาพพื้นที่มีข้อจากัดในการปลูกชนิดพันธุ์ไม้ ให้พิจารณาพันธุ์ไม้ที่เหมาะสมกับ
พืน้ ที่มากที่สุด
ข้อ 1๑ การอนุ มั ติ โ ครงการ ให้ ผู้ อ านวยการศู น ย์ อ นุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากรป่ า ชายเลนหรื อ
ผู้อานวยการศูน ย์บริห ารจัด การทรัพยากรป่าชายเลนจังหวัด มีอานาจอนุมัติพื้นที่ดาเนินโครงการ
ไม่เกิน 20 ไร่ ผู้อานวยการสานักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง มีอานาจอนุมัติ พื้นที่ดาเนินโครงการ
ไม่เกิน 100 ไร่ หากพื้นที่ดาเนินโครงการเกิน 100 ไร่ หรือเป็นโครงการที่ดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ
เพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต ให้เสนออธิบดีพิจารณาอนุมัติ
กรณีโครงการที่อนุมัติโดยผู้อานวยการศูนย์หรือผู้อานวยการสานัก ให้รายงานอธิบดีทราบ
ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่อนุมัติโครงการ
ข้อ 1๒ การเตรียมพื้นที่แปลงปลูกป่า ให้ดาเนินการ ดังนี้
(1) แผ้วถางวัชพืช ปรับสภาพพื้นที่ให้เหมาะสมต่อการปลูก
(2) ให้ใช้หลักปักหมายแนวปลูกยาวไม่ตากว่
่ า 1 เมตร โดยหลักหมายแนวปลูก ต้องใช้วัสดุ
ที่มีความแข็งแรงและทนทาน ทาสีแดงที่ส่วนบนของหลักไม่น้อยกว่า 15 เซนติเมตร โดยปักหลัก
หมายแนวปลูกระยะ 1.5 x 1.5 เมตร

เลม่ ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๑๖๑ ง

ที่สมบูรณ์

หนา้ ๒๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔

ข้อ 1๓ การปลูกป่าชายเลนให้ ใช้กล้าเพาะชา ซึ่งมีอายุไม่น้อยกว่า 3 เดือน หรือฝักพันธุ์ไม้

ข้อ 1๔ การบารุงแปลงปลูกป่าชายเลน ให้ดาเนินการภายใต้การควบคุม กากับ ดูแ ล
ของพนักงานเจ้าหน้าที่ ดังนี้
(1) ให้ทาการแผ้วถางวัชพืชภายหลังการปลูกไม่น้อยกว่าปีละ 2 ครั้ง และกาจัดศัตรูพืชอื่น
ตามความจาเป็น ด้วยวิธีการเหมาะสม เพื่อให้กล้าไม้แข็งแรง และมีอัตราการรอดตายสูง
(2) ตรวจนับอัตราการรอดตาย และให้ปลูกทดแทนต้นที่ตาย หรือคาดว่าจะตายโดยทันที
ภายหลังจากทาการแผ้วถางวัชพืช หรือกาจัดศัตรูพืชอื่นแล้ว
ข้อ 1๕ การรังวัดและหมายแนวเขต
(1) ให้รังวัดและจัดทาแผนที่ขนาดมาตราส่วน 1 : 50,000 และ 1 : 4,000 พร้อมภาพถ่าย
และรายละเอียดค่าพิกัด
(2) การหมายแนวเขตแปลงปลูก ให้ ใ ช้ ห ลั ก เขตคอนกรี ต เสริ มเหล็ กขนาด 4 x 4 นิ้ ว
ยาวอย่างน้อย 1 เมตร เหนือพื้นดินโดยรอบแปลงปลูกฐานหลักเขต เป็นแบบฐานแผ่ โดยระบุปี
และเนื้อที่ไว้ที่หลักเขต เพื่อเป็นหลักฐานในการตรวจสอบ
(3) ให้จัดทาป้ายข้อมูลการดาเนินโครงการพอสังเขป โดยมีพื้นป้ายสีขาว ข้อความสีเข้มระบุ
ชื่อองค์กรหรือบุคคลภายนอกที่เข้าร่วมโครงการ หน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบพื้นที่แปลงปลูกปีที่ปลูก
และจานวนเนือ้ ที่แปลงปลูกป่า แสดงไว้ในบริเวณพื้นที่แปลงปลูกป่าชายเลน (ตามตัวอย่างท้ายข้อ 15)
ป้ายดังกล่าว ให้มีขนาด 1.20 × 2.40 เมตร ติดตั้งโดยให้มีความสูงจากระดับพื้นดิน
ถึงขอบล่างของป้ายไม่ต่ากว่า ๑.๕ เมตร โดยติด ตั้งกับเสาคอนกรีต เสริมเหล็ก จานวน ๒ ต้น
ขนาดเสาไม่น้อยกว่า ๓ x ๓ นิ้ว ความยาวให้เป็นไปตามความเหมาะสมของสภาพพื้นที่ ซึ่งเมื่อ
ทาการติดตั้งแล้วต้องมีความมั่นคง แข็งแรง ปลอดภัย

ดวงตรา / สัญลักษณ์
หน่วยงานเครื่องหมาย
การค้า ขององค์กรหรือ
บุคคลภายนอก (ถ้ามี)
ภายนอก (ถ้ามี)
โครงการปลูกป่าชายเลน
ดาเนินการปลูกและบารุงโดย
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่ ร่วมกับ (องค์กรหรือบุคคลภายนอกที่เข้าร่วมโครงการ)
ปลูกเมื่อ ปี พ.ศ
เนื้อที่
ไร่
หมูท่ ่ี
ตาบล
อาเภอ
จังหวัด
.
ชื่อหน่วยงาน (ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ หรือ ศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนจังหวัด)
สานักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่ ที่ .
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หมายเลขโทรศัพท์

เลม่ ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๑๖๑ ง

หนา้ ๒๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔

ข้อ 1๖ กิจกรรมในการบารุงแปลงปลูกป่า ปีที่ 2 ถึงปีที่ 6
(1) ทาการซ่อมแนวเขตรอบแปลงบารุงป่าให้ชัดเจน
(2) แผ้วถางวัชพืช ปีละ 2 ครั้ง และกาจัดศัตรูพืชอื่น ๆ ตามความจาเป็นและเหมาะสม
(3) ให้ทาการตรวจนับอัตราการรอดตาย หลังจากที่ทาการแผ้วถางวัชพืช หรือกาจัดศัตรูพืชอื่น
และให้ทาการปลูกซ่อมทดแทนโดยทันที สาหรับแปลงปลูกป่าหรือแปลงบารุงป่า ให้มีอัตราการรอดตาย
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ข้อ ๑๗ องค์กรหรือบุคคลภายนอกที่เข้าร่วมโครงการ จะต้องดาเนินการบารุงรักษาแปลง
ปลูกป่าชายเลนปีที่ 2 ถึงปีที่ 6 ด้วย
ข้อ ๑8 องค์กรหรือบุคคลภายนอกที่เข้าร่วมโครงการ มีความประสงค์จะดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ
เพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต ให้ จัด ทารายละเอียดโครงการและยื่นขอจดทะเบียนกับองค์การ
บริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) โดยต้องมีระยะเวลาดาเนินการไม่น้อยกว่า 10 ปี
ข้อ ๑๙ ในกรณีองค์กรหรือบุคคลภายนอกไม่สามารถดาเนินการบารุงรักษาแปลงปลูกป่าชายเลน
และกิจกรรมต่าง ๆ ตามระยะเวลาที่กาหนดไว้ในข้อ ๑๗ และข้อ ๑๘ ให้แจ้งเหตุขัดข้องเป็นหนังสือ
ไปยังกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยให้ถือว่าเป็นการยุติการดาเนินโครงการ
ในกรณีองค์กรหรือบุคคลภายนอกไม่ดาเนินการแจ้งเหตุขัดข้องเป็นหนังสือให้ทราบตามวรรคหนึ่ง
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจะมีหนังสือสอบถามไปยังองค์กรหรือบุคคลภายนอกดังกล่าว และให้
องค์กรหรือบุคคลภายนอกนั้น แจ้งตอบกลับมาเป็นหนังสือภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือ
หากไม่แจ้งตอบกลับมาภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าเป็นการยุติการดาเนินโครงการ
อนึ่ง หากเป็นการยุติการโครงการตามข้อ ๑๘ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจะมีหนังสือ
แจ้งไปยังองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) เพื่อดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ต่อไป
ข้อ ๒๐ การปลูกหรือบารุงรักษาแปลงปลูกป่าในพื้นที่พิเศษ เช่น นาเกลือ เลนงอก ที่งอก
หลังแนวป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง พื้นที่รื้อถอน พื้นที่ป่าเชิงทรง สันดอนกลางป่าชายเลน พื้นที่พรุ
หรื อ พื้ น ที่ อื่ น ใด ให้ เ สนอแนวทางในการด าเนิ น การ เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง ระบบนิ เ วศให้ เ หมาะสมต่ อ
การเจริญเติบโตของพันธุ์พืช ตามหลักวิชาการ ทั้งในส่วนของการเตรียมพื้นที่ การเตรียมกล้าไม้ การปลูก
และการบารุงแปลงปลูกป่า รวมทั้งจานวนเงินงบประมาณที่เหมาะสมตามสภาพของพื้นที่ ให้อธิบดี
ทราบก่อนดาเนินการ
ข้อ 2๑ ให้ พ นั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบพื้ น ที่ ด าเนิ น โครงการ แจ้ ง ให้ อ งค์ ก รหรื อ
บุคคลภายนอกที่เข้าร่วมโครงการ ทราบว่า การเข้าร่วมดาเนินการตามโครงการนี้ ไม่ทาให้ผู้เข้าร่วม
โครงการมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในที่ดินและต้นไม้ที่ปลูกแต่อย่างใด แต่สามารถตรวจสอบ ดูแล
และบารุงป่าชายเลนในโครงการนี้ได้ตามความเหมาะสม ภายใต้การควบคุม กากับ ดูแลของพนักงาน
เจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

เลม่ ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๑๖๑ ง

หนา้ ๒๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔

ข้อ ๒๒ เมื่อการดาเนินโครงการแล้วเสร็จ ให้องค์กรหรือบุคคลภายนอกที่เข้าร่วมโครงการ
แจ้ ง ผลการด าเนิ น โครงการให้ พ นั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบทราบ และให้ พ นั ก งานเจ้ า หน้ า ที่
ผู้รับผิด ชอบจัด ทารายงานผลการปฏิบัติงานการปลูกป่าชายเลนสาหรับองค์กรหรือบุคคลภายนอก
ตามแบบ ปอ. ๓ และรายงานผลการปฏิบัติงานการบารุงแปลงปลูกป่าชายเลน อายุ ๒ - ๖ ปี
ตามแบบ ปอ. ๔ แนบท้ายระเบียบนี้ พร้อมแผนที่ขนาดมาตราส่วน 1 : 50,000 และ 1 : 4,000
โดยให้ระบุรายละเอียดค่าพิกัดและภาพถ่ายสี จัดเก็บไว้ที่หน่วยงาน จานวน 1 ชุด และให้รายงาน
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ในรูปแบบเอกสารและแผ่นบันทึกข้อมูลที่มี shape file และ
ไฟล์ภาพถ่ายสี ภายในวันที่ 15 ตุลาคม ของทุกปี หรือภายใน 15 วัน หลังจากเสร็จสิ้นโครงการ
อนึ่ง เมื่อได้ดาเนินการรายงานตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้ดาเนินการบันทึกข้อมูลการรายงาน
ลงในระบบโปรแกรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ ตามที่อธิบดีกาหนด
ข้อ 2๓ กรณีการแบ่งปันคาร์บอนเครดิตโครงการ ให้กาหนดในสัดส่วนร้อยละ 90 สาหรับองค์กร
หรือบุคคลภายนอกที่เข้าร่วมโครงการ และร้อยละ 10 สาหรับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
หรือตามที่ตกลงกัน โดยจะต้ องกาหนดสัดส่วนสาหรับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๑๐
ข้อ 2๔ อธิบดีเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอานาจตีความวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับ
การปฏิบัติตามระเบียบนี้ คาวินิจฉัยของอธิบดีให้ถือเป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. ๒๕64
โสภณ ทองดี
อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

แบบ ปอ. 1
คําขอเข้าร่วมกิจกรรมปลูกและบํารุงป่าชายเลนกับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
สําหรับองค์กรหรือบุคคลภายนอก
เขียนที่
วันที่
ข้าพเจ้า
อาชีพ
ซอย
ถนน
อําเภอ/เขต
จังหวัด
เป็นผู้มีอํานาจลงนามแทนองค์กร ชื่อ
ตั้งอยู่ที่

เดือน

อายุ
มีภูมิลําเนาอยู่บ้านเลขที่
หมู่ที่
ตําบล/แขวง
โทร

พ.ศ.
ปี สัญชาติ

มีเอกสารแสดงฐานะการเป็นองค์กรและเป็นผู้มีอํานาจลงนามแทนองค์กรตามที่แนบท้ายคําขอนี้
ขอยื่นคําขอ
ดังมีข้อความต่อไปนี้
ข้อ 1 ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะขอเข้าร่วมกิจกรรมปลูกและบํารุงป่าชายเลนกับกรมทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่ง ภายในเขตป่าชายเลนตามมติคณะรัฐมนตรี

ชื่อป่า
อําเภอ
เนื้อที่

ไร่
งาน
ด้านทิศเหนือ
จด
ด้านทิศตะวันออก
จด
ด้านทิศใต้
จด
ด้านทิศตะวันตก
จด

ตําบล
จังหวัด
ตารางวา โดยมีอาณาเขต ดังนี้
วัดได้
วัดได้
วัดได้
วัดได้

เมตร
เมตร
เมตร
เมตร

ข้อ 2 ในการยื่นคําขอ ข้าพเจ้ารับรองจะเป็นผู้นําหรือมอบให้ผู้แทนเป็นผู้นําพนักงานเจ้าหน้าที่
ออกไปตรวจสภาพป่าในพื้นที่ขอนี้ ตามวัน เวลา ที่เจ้าหน้าที่นัดหมาย
ข้ อ 3 ในการเข้ าร่ วมกิ จกรรม ปลู กและบํ ารุ งป่ าชายเลน ข้ าพเจ้ ายิ นยอมปฏิ บั ติ ตามระเบียบ
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ว่าด้วยการปลูกและบํารุงป่าชายเลน สําหรับองค์กรหรือบุคคลภายนอก พ.ศ. 256๔
ข้อ 4 พร้อมกับคําขอนี้ ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานต่าง ๆ มาด้วย ดังนี้
1. รายละเอียดของโครงการที่ขออนุญาตเข้าร่วมกิจกรรม
2. แผนที่สังเขปแสดงบริเวณพื้นที่ขออนุญาต
3. สําเนาหรือภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียน วัตถุประสงค์ และผู้มีอํานาจลงนามแทน
องค์กร

-๒4. สําเนาหรือภาพถ่ายทะเบียนบ้านหรือสํานักงานที่ทําการขององค์กร
5. อื่น ๆ ตามที่ทางราชการแจ้งให้นําส่ง……………………………………………………………………
(ลงชื่อ)
ผู้ยื่นคําขอ
(..........................................................)
ตําแหน่ง
(ลงชื่อ)
ผู้อนุมัติ
(...........................................................)

แบบ ปอ. 2
รายงานการตรวจสอบสภาพป่าที่มผี ู้ขออนุญาตเข้าร่วมกิจกรรมปลูกและบํารุงป่าชายเลน
กับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สําหรับองค์กรหรือบุคคลภายนอก
1. ชื่อผู้ขอ
อาชีพ
ซอย
อําเภอ/เขต

ถนน
จังหวัด

อายุ
มีภูมิลําเนาอยู่บ้านเลขที่
หมู่ที่
ตําบล/แขวง
.

ปี สัญชาติ

๒. พื้นที่ดําเนินการ
3. ขอบเขตและพื้นที่
4. ลักษณะภูมปิ ระเทศ
5. ลักษณะภูมอิ ากาศ
6. ลักษณะทางชีวภาพ
7. อันตรายที่จะเกิดกับพันธุ์ไม้ที่ปลูก และความเห็นในการป้องกันภัย
๘. สภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่
๙. วัน เดือน ปี ที่ทําการตรวจสภาพพื้นที่
๑๐. ความเห็นของผู้ตรวจสภาพป่า

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

แบบ ปอ. 3
รายงานผลการปฏิบตั งิ านการปลูกป่าชายเลน
สําหรับองค์กรหรือบุคคลภายนอก
ชื่อแผนงาน/โครงการ
พืน้ ทีด่ าํ เนินการ
แหล่งที่มางบประมาณ
จํานวนงบประมาณ
หน่วยงานผูด้ าํ เนินโครงการ

เนื้อที่

ไร่

รายงานผลการปลูกป่าชายเลน
1. การคัดเลือกชนิดพันธุ์ไม้ที่จะใช้ปลูก
1.1
จํานวน
1.2
จํานวน
1.3
จํานวน
1.4
จํานวน

กล้า
กล้า
กล้า
กล้า

2. อัตราการรอดตายของกล้าไม้ ร้อยละ.......................................
3. การเตรียมพื้นที่ พร้อมภาพถ่ายสี ไม่น้อยกว่า 2 ภาพ
รูปภาพ

รูปภาพ

การเตรียมพื้นที่

การเตรียมพื้นที่

4. การปลูก พร้อมภาพถ่ายสีไม่น้อยกว่า 2 ภาพ
รูปภาพ

รูปภาพ

การปลูก

การปลูก

5. การบํารุงรักษา พร้อมภาพถ่ายสีไม่น้อยกว่า 2 ภาพ
รูปภาพ

รูปภาพ

การบํารุงรักษา

การบํารุงรักษา

-26. การหมายแนวเขตแปลงปลูกป่าชายเลน พร้อมป้าย และภาพถ่ายสี ไม่น้อยกว่า 3 ภาพ

รูปภาพ ป้าย

รูปภาพ

รูปภาพ

การหมายแนวเขตแปลงปลูก

การหมายแนวเขตแปลงปลูก

7. การรังวัดหมายแนวเขต และแผนที่แสดงแปลงปลูกป่าพร้อมพิกัด
แผนที่รงั วัดแปลงปลูกป่าชายเลนพร้อมพิกดั
ท้องที่ ...............................................................................
.................................................................................

แผนที่ มาตราส่วน (ตามความเหมาะสม)

เครื่องหมายแผนที่
แนวเขตรังวัด
(ลงชื่อ)
(
ตําแหน่ง

)
.

-3แผนทีแ่ ปลงปลูกป่าชายเลน
ท้องที่.....................................................................................
.....................................................................................

แผนที่ มาตราส่วน 1 : 50,000

เครื่องหมายแผนที่
แปลงปลูกป่าชายเลน
(ลงชื่อ)
(
ตําแหน่ง

)
.

แผนทีแ่ ปลงปลูกป่าชายเลน
ท้องที่.....................................................................................
.....................................................................................

แผนที่ มาตราส่วน 1 : 4,000

เครื่องหมายแผนที่
แปลงปลูกป่าชายเลน
(ลงชื่อ)
(
ตําแหน่ง

)
.

-48. ภาพถ่ ายสี แสดงสภาพแปลงก่ อนและหลั งปลู กพร้ อมพิ กั ด ณ จุ ดถ่ ายภาพ (สํ าหรั บติ ดตามผล
ในปีถัดไป) ไม่น้อยกว่า 4 รูป

ภาพถ่าย

ภาพถ่าย

ก่อนปลูกป่าชายเลน 1

ก่อนปลูกป่าชายเลน 2

พิกัดจุดถ่ายภาพ

พิกัดจุดถ่ายภาพ

ภาพถ่าย

ภาพถ่าย

ก่อนปลูกป่าชายเลน 3

ก่อนปลูกป่าชายเลน 4

พิกัดจุดถ่ายภาพ

พิกัดจุดถ่ายภาพ

ภาพถ่าย

ภาพถ่าย

หลังปลูกป่าชายเลน 1

หลังปลูกป่าชายเลน 2

พิกัดจุดถ่ายภาพ

พิกัดจุดถ่ายภาพ

ภาพถ่าย

ภาพถ่าย

หลังปลูกป่าชายเลน 3

หลังปลูกป่าชายเลน 4

พิกัดจุดถ่ายภาพ

พิกัดจุดถ่ายภาพ
(ลงชื่อ)
(
ตําแหน่ง

)
.

แบบ ปอ. 4
รายงานผลการปฏิบตั งิ านการบํารุงแปลงปลูกป่าชายเลนปีที่ 2 ถึงปีที่ 6
สําหรับองค์กรหรือบุคคลภายนอก
ชื่อแผนงาน/โครงการ
พืน้ ทีด่ าํ เนินการ
แหล่งที่มางบประมาณ
จํานวนงบประมาณ
หน่วยงานผูด้ าํ เนินโครงการ

เนื้อที่

ไร่

รายงานผลการบํารุงแปลงป่าชายเลนปีที่ .
1. การซ่อมแซมแนวเขตรอบแปลง พร้อมภาพถ่ายสี ไม่นอ้ ยกว่า 2 ภาพ
2. การแผ้วถางวัชพืช พร้อมภาพถ่ายสี ไม่น้อยกว่า 2 ภาพ
3. การปลูกซ่อม พร้อมภาพถ่ายสี ไม่น้อยกว่า 2 ภาพ
4. ภาพถ่ายสีแสดงสภาพแปลงหลังการบํารุง พร้อมพิกัด ณ จุดเดิมที่มกี ารถ่ายภาพ (สําหรับติดตามผล
ในปีถัดไป) ไม่น้อยกว่า 4 รูป

ภาพถ่ายแสดงสภาพแปลง
หลังการบํารุง ณ จุดถ่ายภาพเดิม 1

พิกัดจุดถ่ายภาพ
ภาพถ่ายแสดงสภาพแปลง
หลังการบํารุง ณ จุดถ่ายภาพเดิม 3

พิกัดจุดถ่ายภาพ

ภาพถ่ายแสดงสภาพแปลง
หลังการบํารุง ณ จุดถ่ายภาพเดิม 2

พิกัดจุดถ่ายภาพ
ภาพถ่ายแสดงสภาพแปลง
หลังการบํารุง ณ จุดถ่ายภาพเดิม 4

พิกัดจุดถ่ายภาพ
ลงชื่อ
(
ตําแหน่ง

)
.

