
รายการ 
ข้อมูลและเอกสารหลักฐานท่ีต้องแนบประกอบ 
เร่ืองราวการขอเข้าท าประโยชน์ในเขตพ้ืนท่ีป่าไม้  

1. ค าขออนุญาต 
  แบบค าขออนุญาตซึ่งกรอกข้อความครบถ้วนถูกต้อง 
  ส าเนาทะเบียนบ้านและส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ขอ (ผู้มอบ/ผู้รับมอบอ านาจ) 
  หนังสือมอบอ านาจ 
  รายละเอียดโครงการ 
  แผนที่สังเขปและแผนที่ระวางมาตราส่วน 1: 50,000 แสดงบริเวณที่ขออนุญาต 
  แผนและผังแสดงการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ขออนุญาต 
  หลักฐานการจดทะเบียนนิติบุคคล,หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล 
  หนังสือค้ าประกันของธนาคารหรือเงินมัดจ าค่าธรรมเนียมหนังสืออนุญาตฯ 
  หลักฐานการช าระค่าธรรมเนียมแบบพิมพ์ค าขอ(กรณีพ้ืนที่ที่ขออยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ) 
  รายงานเหตุผลและความจ าเป็นในการขอใช้ประโยชน์ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากเจ้าสังกัด   
  ระดับกระทรวงหรือผู้บัญชาการเหล่าทัพ (กรณีผู้ขออนุญาตเป็นส่วนราชการหรือองค์การของรัฐ  
  ที่ขออนุญาตใช้พ้ืนที่มากกว่า 20 ไร่) 
  รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ได้ให้ความ 
  เห็นชอบในการขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ในเขตป่าท้องที่ 
  บันทึกยินยอมในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับราษฎร 

 2. การตรวจสภาพป่า 
      2.1  แบบรายงานการตรวจสภาพป่าตามระเบียบฯ ซึ่งระบุรายละเอียดข้อมูลครบถ้วนถูกต้อง 

     2.2 บันทึกการตรวจสอบข้อมูลเพ่ิมเติม ซึ่งระบุข้อมูลเกี่ยวกับ 
                   2.2.1 เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสภาพป่ามีคุณสมบัติ          ครบถ้วน            ไม่ครบถ้วน  ตามระเบียบฯ 

     2.2.2 ที่ต้ังบริเวณที่ขออนุญาต 
     อยู่   ไม่อยู่ 

ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่า.............................................ตามกฎกระทรงฉบับที่ (พ.ศ.............) 
ท้องที่ต าบล......................... อ าเภอ…………………… จังหวัด.........................................        

      เนื้อที่.........................ไร่............งาน....................ตารางวา     
ในเขตป่าที่คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่......................................ให้รักษาไว้เป็นสมบัติของชาติ 
ป่า....................................................ท้องที่ต าบล...........................อ าเภอ.............................. 
จังหวัด......................................เนื้อที่................ไร่............งาน..................ตารางวา     
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        ในเขตพ้ืนที่ป่าปิดตามประกาศกองทัพภาคที่...........(ได้รับอนุญาตจากผู้มีอ านาจแล้ว).  
        ในเขตพ้ืนที่ป่าปิดตามประกาศส านักนายกรัฐมนตรี (ได้รับอนุญาตจากผู้มีอ านาจแล้ว) 

      ในเขตพ้ืนที่ที่ได้มีพระราชกฤษฎีกาก าหนดให้เป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า  หรืออุทยานแห่งชาติ 
       พ้ืนที่ที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าทดลองทางวิชาการ 

      ในพ้ืนที่ที่มีทิวทัศน์สวยงามอันควรรักษาไว้ 
      ในพ้ืนที่ที่ควรรักษาไว้เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า  
      ในเขตป่าที่คณะรัฐมนตรีก าหนดชั้นคุณภาพลุ่มน้ า...........................................................  

                               ชั้นที่.............................ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่.................................................. 
      ในพ้ืนที่ปลูกสร้างสวนป่าโครงการระยะเวลา  5  ปี 

        ในพ้ืนที่ปลูกสร้างสวนป่าของรัฐ (สวนป่า............แปลงปี............) 
        2.2.3 ลักษณะภูมิประเทศ 

  เป็นที่ลาดชันประมาณ             องศา              เป็นที่ราบเชิงเขา  ที่ราบ หรือที่ราบลุ่ม 
  เป็นเนินเขา        
  ไม่มีล าห้วยไหลผ่าน    มีล าห้วยไหลผ่าน (มีน้ าไหลตลอดปีหรือไม่) 
  ความสูงจากระดับน้ าทะเลประมาณ  ชนิดดินเป็นดิน     
             เมตร (รทก.)                        ชนิดหินเป็นหิน                                                         

      2.2.4 ชนิดของป่าและสภาพป่า 
  ชนิดป่าเป็นป่า                    

 สภาพป่า            
             
ท าการส ารวจนับไม้ทั่วพ้ืนที่ที่ขอ (กรณีการขอท าเหมืองแร่ต้องท าการส ารวจนับไม้ 100%) 
ท าการส ารวจนับไม้โดยวิธีท าแปลงตัวอย่างแบบ   Line  Piot  กระจายทั่วพ้ืนที่คิดเป็นร้อยละ
...............................ของพ้ืนที่ที่ขอ 

  มีไม้ขนาดความโตวัดโดยรอบล าต้นตรงที่สูง  130  เซนติเมตร  ต้ังแต่  50  เซนติเมตร  ขึ้นไป 
                       ขึ้นอยู่ดังนี้ 
   ไม้ขนาดความโตต้ังแต่ 50 - 100  เซนติเมตร        จ านวน                       ต้น 
   ปริมาตร................................ลบ.ม.     เฉลี่ย             ต้น/ไร่ 
   ไม้ขนาดความโตเกิน 100  เซนติเมตรขึ้นไป           จ านวน            ต้น 
   ปริมาตร................................ลบ.ม.      เฉลี่ย          ต้น/ไร่ 
  เป็นป่าเสื่อมโทรมตามมติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่  9  พฤษภาคม  2532 
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      2.2.5  เกี่ยวกับปัญหาการใช้พ้ืนที่ 
       (การเข้าใช้พ้ืนที่มีปัญหากับราษฎรในพ้ืนที่หรือไม่ อย่างไร)    

             
             
             
                                                                                                                                              

 2.2.6  เกี่ยวกับเหตุผลและความจ าเป็นในการขอใช้พ้ืนที่ 
                                         ผู้ขออนุญาตได้ชี้แจงเหตุผลและความจ าเป็นในการขออนุญาต  ดังนี้   
              
             
             
                                

  2.2.7  เกี่ยวกับการตรวจสอบเขตการใช้ประโยชน์ทรัพยากรและที่ดินป่าไม้ ในพ้ืนที่ป่าสงวน 
แห่งชาติ  ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ความเห็นชอบ  เมื่อวันที่  10  และ  17  มีนาคม  2535 
          บริเวณที่ขอใช้พ้ืนที่ติดอยู่ในเขตพ้ืนที่ป่าเพ่ือเศรษฐกิจ ที่ได้ 
                                       ส่งมอบ ให้ส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม  ซึ่งได้    

กันพ้ืนที่ กลับคืนกรมป่าไม้ ตาม........................................................... 
                                              ไม่ ไ ด้กั น พ้ืนที่ ก ลับ คืนกรมป่ า ไม้  ซึ่ ง ส านั ก งา นการป ฏิ รูปที่ ดินจั งห วั ด
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . ได้ยืนยันว่าจะไม่น า พ้ืนที่ ดังกล่าวไปด าเนินการปฏิรูปที่ ดินแล้ว ตามหนังสือ ที่
................................................................................................................................................................ 
                                      ไม่ได้ส่งมอบ  ให้ส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม 
          บริเวณที่ขอใช้พ้ืนที่ติดอยู่ในเขตพ้ืนที่ป่าที่เหมาะสมต่อการเกษตร  ซึ่งส านักงานการปฏิรูป
ที่ดินจังหวัด............................................ได้ยืนยันว่าจะไม่น าพ้ืนที่ดังกล่าวไปด าเนินการปฏิรูปที่ดินแล้ว ตาม
หนังสือ ที่.............................................................................................................................................  
   บริเวณที่ขอใช้พ้ืนที่อยู่นอกเขตจ าแนกการใช้ประโยชน์ทรัพยากรและที่ดินป่าไม้ 
   บริเวณที่ขอใช้ พ้ืนที่ ติดอยู่ ในเขตพ้ืนที่ป่าเ พ่ือการอนุรักษ์  ผู้ขออนุญาต(เฉพาะ           
ส่วนราชการ)ได้จัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามแนวทางปฏิบัติที่คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติก าหนดไว้แล้ว พร้อมทั้งได้จัดส่งเอกสารและหลักฐานที่แสดงว่า โครงการที่ขออนุญาตมีความส าคัญ     
ต่อเศรษฐกิจและความมั่นคงของชาติอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้หรือเป็นการด าเนินการตามโครงการพระราชด าริ     
ตาม............................................................................................................................................................. 
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       2.2.8 เอกสารประกอบรายงานการตรวจสภาพป่า 
       ส าเนาพร้อมทั้งแผนที่ท้ายกฎกระทรวงซึ่งระบุจุดที่ต้ังพ้ืนที่ที่ตรวจสภาพป่า 
     ส าเนามติคณะรัฐมนตรีที่ให้จ าแนกเป็นป่าเพ่ือรักษาไว้เป็นสมบัติของชาติ 
      แผนที่ระวางของกรมแผนที่ทหาร มาตราส่วน 1 : 50,000 ซึ่งระบุจุดที่ต้ังพ้ืนที่ที่ตรวจสภาพป่า 
     แผนที่แสดงการจ าแนกเขตการใช้ประโยชน์ทรัพยากรและที่ดินป่าไม้ ระบุจุดที่ต้ังพ้ืนที่ที่ตรวจ
สภาพป่า 
     แผนที่แสดงชั้นคุณภาพลุ่มน้ า ระบุจุดที่ต้ังพ้ืนที่ที่ตรวจสภาพป่า 
     แผนที่การจ าแนกเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินในพ้ืนที่ป่าชายเลน ระบุจุดที่ต้ังพ้ืนที่ที่ตรวจสภาพป่า 
     แผนที่มาตราส่วนที่เหมาะสม ลงจุดพิกัดด้วยเคร่ือง  G.P.S. 
     แผนที่แสดงบริเวณที่ท าการส ารวจนับไม้ 
     บัญชีแสดงชนิดและขนาดของไม้ที่มีขนาดความโตต้ังแต่ 50 ซม. ขึ้นไป 

   ภาพถ่ายสีแสดงสภาพพ้ืนที่ที่ท าการตรวจสภาพป่าตรงกลางแปลงที่ขออนุญาตและกระจายออก
ทั้ง 8 ทิศ รวมแล้วไม่น้อยกว่า 9 ภาพ 

3. สรุปผลการตรวจสอบและความเห็น 
พ้ืนที่ที่ขออนุญาต           อยู่               ไม่อยู่          ในหลักเกณฑ์ตามระเบียบฯ 
              ขัด               ไม่ขัด          มาตรการการใช้พ้ืนที่ตามมติคณะรัฐมนตรี     

เมื่อวันที่............................................................................................................................................................ 
ความเห็น 
เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสภาพป่า มีความเห็นว่า ............................................................................. 
หัวหน้าส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด มีความเห็นว่า ......................... 
ผู้ว่าราชการจังหวัด มีความเห็นว่า ........................................................................................ 
ผู้อ านวยการส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที่ มีความเห็นว่า...............................................  

   4. เอกสารหลักฐานเพ่ิมเติม 
  4.1 กรณีการขออนุญาตเพ่ือการท าเหมืองแร่ 
  รายงานหัวข้อประทานบัตรทับที่ป่าไม้ ซึ่งระบุรายละเอียดข้อมูลครบถ้วนถูกต้อง 

รายงานลักษณะธรณีวิทยาแหล่งแร่  
บันทึกการใช้เส้นทาง  
บันทึกยินยอมการปฏิบัติตามเงื่อนไขเพ่ิมเติม(ปลูกป่า 3 เท่าและวางเงินค้ าประกันแก้ไขสิ่งแวดล้อม)  
บันทึกการตรวจสอบของคณะกรรมการระดับจังหวัดที่ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งต้ังฯ ตามนโยบายของ
กระทรวงมหาดไทย  
ความเห็นชอบของคณะกรรมการผู้ช านาญการฯ (E.I.A.) 



 5 

หนังสือรับรองจากพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่(กรณีการขออนุญาตเพ่ือกิจการเกี่ยวเนื่อง
กับการท าเหมืองแร่) 
เอกสารหลักฐานที่แสดงว่า ผู้รับอนุญาตเดิมไม่ขัดข้องที่จะให้ผู้ขออนุญาตใช้พ้ืนที่ได้ หรือหลักฐาน
การอนุญาตให้เช่าช่วงหรือรับโอนประทานบัตรเหมืองแร่ (ถ้ามี) 
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมภายหลังการท าเหมืองแร่ (Post Evaluation) กรณีการขอ
ต่ออายุหนังสืออนุญาตฯ เพ่ือการท าเหมืองแร่ ในพ้ืนที่ลุ่มน้ าชั้นที่ 1 
บันทึกการตรวจสอบเพ่ิมเติมว่า ผู้รับอนุญาตได้ด าเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ได้รับอนุญาตไปแล้ว
เป็นพ้ืนที่เท่าใด ตลอดระยะเวลาที่ได้รับอนุญาต ผู้รับอนุญาตได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาต
ครบถ้วนถกูต้องหรือไม่ (โดยเฉพาะเงื่อนไขเกีย่วกับการปลูกป่าชดเชยและเงื่อนไขเกีย่วกบัการกลบหลุม
หรือขุมเหมือง) ได้มีการกระท าผิดระเบียบ กฎหมาย จนถูกด าเนินคดีหรือไม่ อย่างไร 
ความเห็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (กรณีการขออนุญาตที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานอ่ืน) 
4.2 กรณีการขออนุญาตเพ่ือวัตถุประสงค์อ่ืน ๆ 
มติคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาพระสงฆ์ในพ้ืนที่ป่าไม้ระดับจังหวัด (กรณีขอสร้างวัด) 
ความเห็นชอบของคณะกรรมการผู้ช านาญการฯ (กรณีการขออนุญาตซึ่งต้องด าเนินการตาม      
พรบ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535) 
บันทึกการตรวจสอบของคณะกรรมการระดับจังหวัดที่ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งต้ังฯ ตามนโยบายของ
กระทรวงมหาดไทย (กรณีขอ  ขุด เก็บซึ่งหิน กรวด ทราย ลูกรังหรือดิน) 
เอกสารหลักฐานที่แสดงว่า ผู้รับอนุญาตเดิมไม่ขัดข้องที่จะให้ผู้ขออนุญาตใช้พ้ืนที่ได้ 
ความเห็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (กรณีการขออนุญาตที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานอ่ืน) 

                          บันทึกเหตุผลและความจ าเป็นที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงการใช้พ้ืนที่สวนป่าพร้อมรับรองการจ่าย 
                          ค่าเสียหายชดเชย 
                          บันทึกการตรวจสอบเพ่ิมเติมว่า ผู้รับอนุญาตได้ด าเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ได้รับอนุญาตไปแล้ว 
                          เป็นพ้ืนที่เท่าใด ตลอดระยะเวลาที่ได้รับอนุญาต ผู้รับอนุญาตได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาต 
                          ครบถ้วนถูกต้องหรือไม่ (โดยเฉพาะเงื่อนไขเกี่ยวกับการปลูกป่าชดเชย) ได้มีการกระท าผิดระเบียบ  
                          กฎหมาย จนถูกด าเนินคดีหรือไม่ อย่างไร (กรณีขอต่ออายุ) 

 
 
สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ ส่วนอนุญาตใช้ประโยชน์พ้ืนที่ป่าไม้ ส านักการอนุญาต กรมป่าไม้ 
โทร./ โทรสาร 0 2579 9567 หรือ  โทร. 0 2561 4292  ต่อ  5208 


