
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
   หมายเหตุ  ขั้นตอนการปฏบิัตใินการขอใช้พ้ืนที่ 

     ขั้นตอนการปฏบิัติหลังจากที่คณะกรรมการฯพิจารณาแล้ว 

           . ขั้นตอนการปฏบิัตอิาจมกีารแก้ไขเพ่ิมเติม ตามนโยบายและสถานการณ ์

          *     ระยะเวลาตามพระราชบัญญัติวิธปีฏบิัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 

  

ตรวจควบคุม 

ส่วนราชการ 

(ผู้ขอ) 

 ย่ืนค าขอตามแบบ ป.ส.17  พร้อมช าระค่าธรรมเนียม 

ค าขออนุญาตฯ (1 บาท) 

 รายละเอยีดของโครงการ และแผนผังแสดงบริเวณที่ขอใช้

พ้ืนที่  

 แผนที่สงัเขปและแผนที่มาตราส่วน 1:50,000 แสดง

บริเวณที่ขอใช้พ้ืนที่ 

 หนังสอืมอบอ านาจให้ด าเนินการแทน 

 ส าเนาทะเบียนบ้านและส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 

(ของผู้ขอ / ผู้มอบอ านาจ) 

 หนังสอืแสดงการได้รับความเหน็ชอบจากสภาองค์การ 

บริหารส่วนต าบลหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 บันทกึยินยอมแก้ไขปัญหาราษฎร 

 อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  (1) 

 รายงานการตรวจสภาพป่าแบบ ป.ส.18  

 บันทกึการตรวจสอบเพ่ิมเติม 

 แผนที่มาตราส่วนที่เหมาะสมแสดงรายละเอยีด 

ค่าพิกดัที่อ่านได้จากเคร่ือง G.P.S. 
 แผนที่ท้ายกฎกระทรวง,แผนที่ลุ่มน า้และแผนที่ zoning
แสดงบริเวณที่ขอใช้พ้ืนที่ 

 บัญชีส ารวจนับไม้ พร้อมระบุชนิดและขนาดของไม้ 

 ภาพถ่ายสแีสดงบริเวณที่ขออนุญาตไม่น้อยกว่า 9 ภาพ 

 อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง   

รายงานผลการตรวจสอบและความเหน็ของจังหวัด + ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ประจ าท้องที่ + เอกสาร(1) 

เอกสารเพ่ิมเติมประกอบการรายงาน 

แจ้งผู้ขอปฏบิัติ/ 
ตรวจควบคุม 

ทสจ. 

ด าเนินการ/ 
ตรวจควบคุม 

ผู้ว่าราชการจังหวัด 

ภายใน 15 วัน 

เจ้าหน้าที่รายงาน 
ภายใน 30 วัน 

เจ้าหน้าที่รายงาน 

ภายใน 30 วัน 

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ 
ประจ าท้องที่ 

ตรวจสอบ 
พ้ืนที่ร่วมกนั 

 
ออกประกาศกรมป่าไม้ 
ตามแบบ ป.ส. 19 

 
(ไม่ต้องช าระค่าธรรมเนียม) 

 
ด าเนินการ 

(กรณีที่ได้รับการเหน็ชอบ) 
กรมป่าไม้ 

ภายใน 15 วัน 

 * พิจารณาและประมวลเรื่องเสนอ ภายใน 90 วัน 

คณะอนุกรรมการกล่ันกรองฯ 

เหน็ชอบ/ไม่เหน็ชอบ 

ยื่นค าขอ + (1) 

ภายใน 7 วัน 

นัดตรวจสอบ 

การขอใช้พ้ืนที่ของส่วนราชการหรือองคก์ารของรัฐ ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาต ิ(ตามมาตรา 13/1) 

คณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชนใ์นเขตป่าสงวนแห่งชาต ิ

รมว.ทส. อนุมัติ โซน C 

ติดต่อ ส่วนอนุญาตใชป้ระโยชน์พ้ืนท่ีป่าไม ้
โทร 02 5799567   
Facebook :ส่วนอนุญาตใชป้ระโยชน์พ้ืนท่ีป่าไม้
  
E-mail :permission_5207@hotmail.com 

ระยะเวลารวม 337 หรือ 427 วนั 

 *ภายใน 90 วัน 

 *พิจารณาและประมวลเรื่องเสนอ ภายใน 90 วัน 

https://www.etda.or.th/app/webroot/files/1/files/L10.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   หมายเหตุ  ขั้นตอนการปฏบิัตใินการขอใช้พ้ืนที่ 

            ขั้นตอนการปฏบิัติหลังจากที่คณะกรรมการฯพิจารณาแล้ว 

ขั้นตอนการปฏบิัตอิาจมกีารแก้ไขเพ่ิมเติม ตามนโยบายและสถานการณ ์

     *      ระยะเวลาตามพระราชบัญญัติวิธปีฏบิัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 

        

   

เอกสารเพ่ิมเติมประกอบการรายงาน 

การขออนุญาตเข้าท าประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาตเิพ่ือวัตถุประสงคต่์าง ๆ 

ตามมาตรา 16 (ยกเว้นการท าเหมอืงแร่และกจิการที่เกี่ยวข้อง) 

*พิจารณาและประมวลเรื่องเสนอ ภายใน 90 วัน 

ผู้ขออนุญาต 

 ย่ืนค าขอตามแบบ ป.ส.20 หรือ ป.ส.21 (เอกชน) พร้อม

ช าระค่าธรรมเนียมแบบพิมพ์ค าขอ (1 บาท) 

 รายละเอยีดของโครงการ และแผนผังแสดงบริเวณที่ขอ

อนุญาต 

 แผนที่สงัเขปและแผนที่มาตราส่วน 1:50,000 แสดงบริเวณ

ที่ขอใช้พ้ืนที่ 

 หนังสอืมอบอ านาจให้ด าเนินการแทน 

 ส าเนาทะเบียนบ้านและส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 

(ของผู้ขอ / ผู้มอบอ านาจ) 

 หลักฐานการจดทะเบียนนิติบุคคล, หนังสอืรับรองฯ 

 หนังสอืแสดงการได้รับความเหน็ชอบจากสภาองค์การ 

บริหารส่วนต าบลหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 บันทกึยินยอมแก้ไขปัญหาราษฎร 

 หนังสอืค า้ประกนัของธนาคารหรือเงินมัดจ าค่าธรรมเนียมอื่น 

ๆ ที่เกี่ยวข้อง  (1) 

 รายงานการตรวจสภาพป่าแบบ ป.ส. 22  

 บันทกึการตรวจสอบเพ่ิมเติม 

 แผนที่มาตราส่วนที่เหมาะสมแสดงรายละเอยีด 

ค่าพิกดัที่อ่านได้จากเคร่ือง G.P.S. 
 แผนที่ท้ายกฎกระทรวง,แผนที่ลุ่มน า้และแผนที่ zoningแสดง
บริเวณที่ขอใช้พ้ืนที่ 

 บัญชีส ารวจนับไม้ พร้อมระบุชนิดและขนาดของไม้ 

 ภาพถ่ายสแีสดงบริเวณที่ขออนุญาตไม่น้อยกว่า 9 ภาพ 

 อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง   

รายงานผลการตรวจสอบและความเหน็ของจังหวัด + ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ประจ าท้องที่ + เอกสาร(1) 

แจ้งผู้ขอปฏบิัติ/ 
ตรวจควบคุม 

ทสจ. 

ผู้ว่าราชการจังหวัด 

ภายใน 15 วัน 

เจ้าหน้าที่รายงาน 
ภายใน 30 วัน 

เจ้าหน้าที่รายงาน 

ภายใน 30 วัน 

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ 
ประจ าท้องที่ 

ตรวจสอบ 
พ้ืนที่ร่วมกนั 

ตรวจควบคุม 

 

ออกหนังสอือนุญาต 
ตามแบบ ป.ส. 23 

เรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมฯ 
ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 
122 (พ.ศ. 2531) 

กรมป่าไม้ 

ภายใน 15 วัน 

    คณะอนุกรรมการกล่ันกรองฯ 

เหน็ชอบ/ไม่เหน็ชอบ 

ยื่นค าขอ + (1) 

ภายใน 7 วัน 

นัดตรวจสอบ 

การขออนุญาตเข้าท าประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาตเิพ่ือวัตถุประสงคต่์าง ๆ 

ตามมาตรา 16 (ยกเว้นการท าเหมอืงแร่และกจิการที่เกี่ยวข้อง) 

     

  คณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชนใ์นเขตป่าสงวนแห่งชาต ิ

ติดต่อ ส่วนอนุญาตใชป้ระโยชน์พ้ืนท่ีป่าไม ้
โทร 02 5799567   
Facebook :ส่วนอนุญาตใชป้ระโยชน์พ้ืนท่ีป่าไม้
  
E-mail :permission_5207@hotmail.com 

*พิจารณาและประมวลเรื่องเสนอ ภายใน 90 วัน 
*ภายใน 90 วัน 

ระยะเวลารวม 367 วนั 

https://www.etda.or.th/app/webroot/files/1/files/L10.pdf


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  หมายเหตุ  ขั้นตอนการปฏบัิติในการขอใช้พ้ืนที่ 

    ขั้นตอนการปฏบิัติหลังจากที่คณะกรรมการฯพิจารณาแล้ว  

                ขั้นตอนการปฏบิัติอาจมีการแก้ไขเพ่ิมเติม ตามนโยบายและสถานการณ์ 

(กิจกรรมที่เกี่ยงข้อง เช่น โรงแต่งแร่ ที่เททิ้งมูลดินทรายที่เกบ็กองแร่ ที่เกบ็กักน า้ขุ่นข้นตะกอนมูลดินทราย) 

                                                          *         ระยะเวลาตามพระราชบัญญัติวธิปีฏบิัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 
 
 
 

ผู้ขออนุญาต 

 ยื่นค าขอตามแบบ ป.ส.20 หรือ ป.ส.21 (บุคคลธรรมดาหรือนิติ

บุคคล) และช าระค่าธรรมเนียมแบบพิมพ์ค าขอ (1 บาท) 

 รายละเอียดของโครงการ (หลักฐานฝ่ายอุตสาหกรรมแร่) 

 แผนที่แสดงบริเวณที่ขออนุญาต 

 หนังสอืมอบอ านาจให้ด าเนินการแทน 

 ส าเนาทะเบียนบ้านและส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 

(ของผู้ขอ / ผู้มอบอ านาจ) 

 หลักฐานการจดทะเบียนนิติบุคคล, หนังสอืรับรองฯ 

 หนังสอืแสดงการได้รับความเหน็ชอบจากสภาองค์การ 

บริหารส่วนต าบลหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 บันทกึยินยอมแก้ไขปัญหาราษฎร 

 หนังสอืค า้ประกันของธนาคารหรือเงินมัดจ าค่าธรรมเนียม 

 รายงานลักษณะธรณวีิทยาแหล่งแร่ฯ 

 ผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ

โครงการ (ยกเว้นกรณทีี่อยู่ในพ้ืนที่ลุ่มน า้ช้ันที่ 4 และ 5) 

 หนังสอืรับรองจากพนักงานอุตสาหกรรมแร่ท้องที่ 

 อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  (1) 

 รายงานการตรวจสภาพป่าแบบ ป.ส. 22  

 รายงานการส ารวจพ้ืนที่ขอประทานบัตรทบัที่ป่าไม้ (ตามมติ

คณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ 8 กรกฎาคม 2511) 

 บันทกึการตรวจสอบเพ่ิมเติม 

 แผนที่มาตราส่วนที่เหมาะสมแสดงรายละเอียด 

ค่าพิกัดที่อ่านได้จากเคร่ือง G.P.S. 
 แผนที่ท้ายกฎกระทรวง,แผนที่ลุ่มน า้และแผนที่ zoning แสดง

บริเวณที่ขอใช้พ้ืนที่ 

 บัญชีส ารวจนับไม้ พร้อมระบุชนิดและขนาดของไม้ 

 ภาพถ่ายสแีสดงบริเวณที่ขออนุญาตไม่น้อยกว่า 9 ภาพ 

 ความเหน็คณะกรรมการระดับจังหวัดฯ ที่ ผวจ. แต่งตั้ง 

 อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง   

รายงานผลการตรวจสอบและความเหน็ของจังหวัด + ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ประจ าท้องที่ + เอกสาร(1) 

เอกสารเพ่ิมเติมประกอบการรายงาน 

แจ้งผู้ขอปฏบิัติ/ 
ตรวจควบคุม 

ทสจ. 

ผู้ว่าราชการจังหวัด 

ภายใน 15 วัน 

เจ้าหน้าที่รายงาน 
ภายใน 30 วัน 

เจ้าหน้าที่รายงาน 

ภายใน 30 วัน 

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ 
ประจ าท้องที่ 

ตรวจสอบ 
พ้ืนที่ร่วมกนั 

ตรวจควบคุม 

 

ออกหนังสอือนุญาต 
ตามแบบ ป.ส. 23 

เรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมฯ 
ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 
122 (พ.ศ. 2531) 

แจ้งผลการพิจารณา กรมป่าไม้ 

ภายใน 15 วัน 

คณะอนุกรรมการกล่ันกรองฯ 

เหน็ชอบ/ไม่เหน็ชอบ 

ยื่นค าขอ + (1) 

ภายใน 7 วัน 

นัดตรวจสอบ 

การขออนุญาตเข้าท าประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาตเิพ่ือการท าเหมอืงแร่และ

กจิการที่เกี่ยวข้อง (ตามมาตรา 16 ) 

กรมทรัพยากรธรณี 
พิจารณารายงาน 
ลักษณะธรณีวิทยา 

แหล่งแร่ฯ 
* พิจารณาและประมวลเร่ืองเสนอ ภายใน 90 วัน 

ด าเนินการ / ตรวจควบคุม 

คณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ 

*ภายใน 90 วัน 

*ภายใน 90 วัน 
* พิจารณาและประมวลเร่ืองเสนอ ภายใน 90 วัน 

ระยะเวลารวม 457 วนั 

ติดต่อ ส่วนอนุญาตใชป้ระโยชน์พ้ืนท่ีป่าไม ้
โทร 02 5799567   
Facebook :ส่วนอนุญาตใชป้ระโยชน์พ้ืนท่ีป่าไม้
  
E-mail :permission_5207@hotmail.com 

https://www.etda.or.th/app/webroot/files/1/files/L10.pdf


 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   หมายเหตุ  ขั้นตอนการปฏบิัตใินการขอใช้พ้ืนที่ 

     ขั้นตอนการปฏบิัติหลังจากที่คณะกรรมการฯพิจารณาแล้ว 

           . ขั้นตอนการปฏบิัตอิาจมกีารแก้ไขเพ่ิมเติม ตามนโยบายและสถานการณ ์

     *     ระยะเวลาตามพระราชบัญญัติวิธปีฏบิัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 

 
       

  

ผู้ขออนุญาต 

 ย่ืนค าขอตามแบบ ป.ส.29 และช าระค่าธรรมเนียมแบบพิมพ์

ค าขอ (1 บาท) 

 รายละเอยีดของโครงการ และแผนผังแสดงบริเวณที่ขอ

อนุญาต 

 แผนที่แสดงบริเวณที่ขออนุญาต 

 หนังสอืมอบอ านาจให้ด าเนินการแทน 

 ส าเนาทะเบียนบ้านและส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 

(ของผู้ขอ / ผู้มอบอ านาจ) 

 หลักฐานการจดทะเบียนนิติบุคคล, หนังสอืรับรองฯ 

 หนังสอืแสดงการได้รับความเหน็ชอบจากสภาองค์การ 

บริหารส่วนต าบลหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 บันทกึยินยอมแก้ไขปัญหาราษฎร 

 อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  (1) 

 รายงานการตรวจสภาพป่าแบบ ป.ส. 30 
 บันทกึการตรวจสอบเพ่ิมเติม 

 แผนที่มาตราส่วนที่เหมาะสมแสดงรายละเอียด 

ค่าพิกัดที่อ่านได้จากเคร่ือง G.P.S. 
 แผนที่ท้ายกฎกระทรวง,แผนที่ลุ่มน า้และแผนที่ zoning แสดง

บริเวณที่ขอใช้พ้ืนที่ 

 บัญชีส ารวจนับไม้ พร้อมระบุชนิดและขนาดของไม้ 

 ภาพถ่ายสแีสดงบริเวณที่ขออนุญาตไม่น้อยกว่า 9 ภาพ 

 อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง   

รายงานผลการตรวจสอบและความเหน็ของจังหวัด + ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ประจ าท้องที่ + เอกสาร(1) 

เอกสารเพ่ิมเติมประกอยการรายงาน 

แจ้งผู้ขอปฏบิัติ 

เจ้าหน้าที่ 
รายงาน 

ภายใน 30 วัน 

เจ้าหน้าที่รายงาน 

ภายใน 30 วัน 

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ 
ประจ าท้องที่ 

ตรวจสอบ 
พ้ืนที่ร่วมกนั 

ตรวจควบคุม 

 
แจ้งการอนุญาตและ 

เรียกเกบ็ค่าตอบแทน 
ตามประกาศกระทรวงฯ 

กรมป่าไม้ 

ภายใน 15 วัน 

คณะอนุกรรมการกล่ันกรองฯ 

เหน็ชอบ/ไม่เหน็ชอบ 

ยื่นค าขอ + (1) 

ภายใน 15 วัน 

นัดตรวจสอบ 

การขออนุญาตเข้าท าการปลูกสร้างสวนป่าหรือปลูกไม้ยืนต้น ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาต ิ 

(ตามมาตรา 20) 

*พิจารณาและประมวลเร่ืองเสนอ ภายใน 90 วัน 

ด าเนินการ / ตรวจควบคุม 

ด าเนินการ 

 
ออกหนังสอือนุญาต 
ตามแบบ ป.ส. 31 

ผู้ว่าราชการจังหวัด 
(ทสจ.) 

คณะรัฐมนตรี 

เกนิ 1,000 ไร่ 
 

คณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ 

ติดต่อ ส่วนอนุญาตใชป้ระโยชน์พ้ืนท่ีป่าไม ้
โทร 02 5799567   
Facebook :ส่วนอนุญาตใชป้ระโยชน์พ้ืนท่ีป่าไม้
  
E-mail :permission_5207@hotmail.com 

ระยะเวลารวม 360 วนั หรือ 450 วนั 

*พิจารณาและประมวลเร่ืองเสนอ ภายใน 90 วัน * ภายใน 90 วัน 

* ภายใน 90 วัน 

https://www.etda.or.th/app/webroot/files/1/files/L10.pdf


 

           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  หมายเหตุ  ขั้นตอนการปฏบิัตใินการขอใช้พ้ืนที่ 

    ขั้นตอนการปฏบิัติหลังจากที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณาแล้ว 

    ขั้นตอนการปฏบิัตอิาจมกีารแก้ไขเพ่ิมเติม ตามนโยบายและสถานการณ์ 

    *     ระยะเวลาตามพระราชบัญญัติวิธปีฏบิัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 

 

            

 

 

 

 

การขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ในเขตพ้ืนที่ป่าที่คณะรัฐมนตรีมมีตใิห้รักษาไว้เป็นสมบตัขิองชาต ิ

* พิจารณาและประมวลเรื่องเสนอ ภายใน 90 วัน 

ผู้ขออนุญาต 

 ยื่นค าขอตามแบบ ป.ส.20 หรือ ป.84-1 พร้อมช าระค่าธรรมเนียม

แบบพิมพ์ค าขอ (.25 บาท) 

 รายละเอยีดของโครงการที่ขออนุญาต  พร้อมแบบแปลน หรือแผนผงั

โครงการหรือกจิกรรมที่ขออนุญาต และอืน่ๆ 

 แผนที่สงัเขป และแผนที่ระวาง มาตราส่วน 1:50,000 แสดงบริเวณที่

ขอใช้พ้ืนที่ 

 หนังสอืมอบอ านาจให้ด าเนินการแทน 

 ส าเนาทะเบียนบ้านและส าเนาบัตรประจ าตวัประชาชน 

(ของผู้ขอ / ผู้มอบอ านาจ) 

 หลักฐานการจดทะเบียนนิตบิุคคล, หนังสอืรับรองฯ 

 หลักฐานที่แสดงผลการให้ความเหน็จากสภาองคก์ร 

ปกครองส่วนท้องถิ่น 

 บันทกึยินยอมแก้ไขปัญหาราษฎร 

 เอกสารอืน่ๆ (ถ้ามี)     (1) 

 รายงานการตรวจสภาพป่าแบบ ป.84-2  

 บันทกึการตรวจสอบเพิ่มเตมิ 

 แผนที่มาตราส่วนที่เหมาะสมแสดงรายละเอยีด 

ค่าพิกดัที่อ่านได้จากเคร่ือง G.P.S. 
 แผนที่ท้ายกฎกระทรวง,แผนที่ลุ่มน า้และแผนที่ zoningแสดงบริเวณที่

ขอใช้พ้ืนที ่

 บัญชีส ารวจนับไม้ พร้อมระบุชนิดและขนาดของไม้ 

 ภาพถ่ายสแีสดงบริเวณที่ขออนุญาตไม่น้อยกว่า 9 ภาพ 

 อืน่ ๆ ที่เกี่ยวข้อง   

รายงานผลการตรวจสอบ+ความเหน็ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ประจ าท้องที่ +ความเหน็จังหวัด + เอกสาร(1) 

แจ้งผู้ขอปฏบิัติ/ 
ตรวจควบคุม 

ผู้ว่าราชการจังหวัด 

ภายใน 15 วัน 

เจ้าหน้าที่รายงาน 
ภายใน 30 วัน 

ตรวจควบคุม 

 

ออกใบอนุญาต 
ตามแบบ ป.84-3 

เรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมฯ 
 

ด าเนินการ 
(กรณทีี่ได้รับอนุมัติ) 

กรมป่าไม้ 

เหน็ชอบ/ไม่เหน็ชอบ 

ยื่นค าขอ + (1) 

ภายใน 7 วัน ส่ง

ค าขอ ความเหน็  

 

 

นัดตรวจสอบ 

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที ่

รัฐมนตรีว่าการกระทรวง 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 

ตรวจสอบพ้ืนที่ร่วมกนั 

ส่งรายงานให้ผู้ว่าฯ 

ให้ความเหน็ 

ติดต่อ ส่วนอนุญาตใชป้ระโยชน์พ้ืนท่ีป่าไม ้
โทร 02 5799567   
Facebook :ส่วนอนุญาตใชป้ระโยชน์พ้ืนท่ีป่าไม้
  
E-mail :permission_5207@hotmail.com 

ภายใน 15 วัน 

* ภายใน 90 วัน 

ระยะเวลารวม 337 วนั  

* ภายใน 90 วัน 

https://www.etda.or.th/app/webroot/files/1/files/L10.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   หมายเหตุ  ขั้นตอนการปฏบิัตใินการขอใช้พ้ืนที่ 

ขั้นตอนการปฏบิัติหลังจากที่กรมป่าไม้พิจารณาแล้ว 

     ขั้นตอนการปฏบิัตอิาจมกีารแก้ไขเพ่ิมเติม ตามนโยบายและสถานการ

      *        ระยะเวลาตามพระราชบญัญัติวิธปีฏบิัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 

 

 

 

 

ผู้ขออนุญาต 

 ยื่นค าขอตามแบบ ป.ส.20 หรือ ป.84-1 พร้อมช าระค่าธรรมเนียม

แบบพิมพ์ค าขอ (.25 บาท) 

 รายละเอยีดของโครงการที่ขออนุญาต  พร้อมแบบแปลน หรือแผนผงั

โครงการหรือกจิกรรมที่ขออนุญาต และอืน่ๆ 

 แผนที่สงัเขป และแผนที่ระวาง มาตราส่วน 1:50,000 แสดงบริเวณที่

ขอใช้พ้ืนที่ 

 หนังสอืมอบอ านาจให้ด าเนินการแทน 

 ส าเนาทะเบียนบ้านและส าเนาบัตรประจ าตวัประชาชน 

(ของผู้ขอ / ผู้มอบอ านาจ) 

 หลักฐานการจดทะเบียนนิตบิุคคล, หนังสอืรับรองฯ 

 หลักฐานที่แสดงผลการให้ความเหน็จากสภาองคก์ร 

ปกครองส่วนท้องถิ่น 

 บันทกึยินยอมแก้ไขปัญหาราษฎร 

 เอกสารอืน่ๆ (ถ้ามี)     (1) 

 รายงานการตรวจสภาพป่าแบบ ป.84-2  

 บันทกึการตรวจสอบเพิ่มเตมิ 

 แผนที่มาตราส่วนที่เหมาะสมแสดงรายละเอยีด 

ค่าพิกดัที่อ่านได้จากเคร่ือง G.P.S. 
 แผนที่ท้ายกฎกระทรวง,แผนที่ลุ่มน า้และแผนที่ zoningแสดงบริเวณที่

ขอใช้พ้ืนที ่

 บัญชีส ารวจนับไม้ พร้อมระบุชนิดและขนาดของไม้ 

 ภาพถ่ายสแีสดงบริเวณที่ขออนุญาตไม่น้อยกว่า 9 ภาพ 

 อืน่ ๆ ที่เกี่ยวข้อง   

รายงานผลการตรวจสอบ+ความเหน็ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ประจ าท้องที่ +ความเหน็จังหวัด + เอกสาร(1) 

แจ้งผู้ขอปฏบิัติ/ 
ตรวจควบคุม 

ผู้ว่าราชการจังหวัด 

ภายใน 15 วัน 

เจ้าหน้าที่รายงาน 
ภายใน 30 วัน 

ตรวจควบคุม 

 

ออกใบอนุญาต 
ตามแบบ ป.84-3 

เรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมฯ 
 

ด าเนินการ 
(กรณทีี่ได้รับอนุมัติ) 

กรมป่าไม้ 

เหน็ชอบ/ไม่เหน็ชอบ 

ยื่นค าขอ + (1) 

ภายใน 7 วัน ส่ง

ค าขอ ความเหน็  

 

 

นัดตรวจสอบ 

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที ่

ตรวจสอบพ้ืนที่ร่วมกนั 

ส่งรายงานให้ผู้ว่าฯ 

ให้ความเหน็ 

การขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ในเขตพ้ืนที่ป่าไม้ตามพระราชบญัญัตป่ิาไม้ พุทธศักราช 2484 

ติดต่อ ส่วนอนุญาตใชป้ระโยชน์พ้ืนท่ีป่าไม ้
โทร 02 5799567   
Facebook :ส่วนอนุญาตใชป้ระโยชน์พ้ืนท่ีป่าไม้
  
E-mail :permission_5207@hotmail.com 

ระยะเวลารวม 187 วนั  

ภายใน 15 วัน * พิจารณาและประมวลเรื่องเสนอ ภายใน 90 วัน 

https://www.etda.or.th/app/webroot/files/1/files/L10.pdf

