
คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรขออนญุำตเขำ้ท ำประโยชน ์ในเขตป่ำตำมมำตรำ 4(1) แหง่

พระรำชบญัญตัป่ิำไม ้พทุธศกัรำช 2484 เพือ่วตัถปุระสงคต์ำ่งๆ (ในเขตกรงุเทพมหำนคร) 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : ส ำนักกำรอนุญำต กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำตแิละสิง่แวดลอ้ม  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ 13 ทว ิ16 17 และ 20 แหง่พระรำชบญัญัตป่ิำสงวนแหง่ชำต ิพ.ศ. 2507 และพระรำชกฤษฎกีำ

โอนกรมป่ำไม ้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไปเป็นกรมป่ำไม ้กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำตแิละสิง่แวดลอ้ม และปรับปรุง อ ำนำจ

หนำ้ทีแ่ละกจิกำร ของกรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝ่ัง กรมป่ำไม ้และกรมอทุยำนแหง่ชำต ิสตัวป่์ำและพันธุพ์ชื กระทรวง

ทรัพยำกรธรรมชำตแิละสิง่แวดลอ้ม พ.ศ. 2546 โดยอนุโลมใหอ้ธบิดกีรมป่ำไม ้รักษำกำรตำมระเบยีบนี ้และมอี ำนำจตคีวำม 

วนิจิฉัยปัญหำเกีย่วกับกำรปฏบิัตติำมระเบยีบนี ้ค ำวนิจิฉัยของอธบิดกีรมป่ำไม ้ใหเ้ป็นทีส่ดุ 

 

กำรขออนุญำตเขำ้ท ำประโยชนใ์นเขตป่ำตำมมำตรำ 4(1) แหง่พระรำชบญัญัตป่ิำไมพุ้ทธศักรำช 2484 เพือ่วตัถปุระสงคต์ำ่งๆ 

(ในเขตกรุงเทพมหำนคร) 

 

ขัน้ตอนกำรด ำเนนิงำนตำมคูม่อื จะเริม่นับระยะเวลำตัง้แตเ่จำ้หนำ้ทีต่รวจสอบเอกสำรครบถว้นถกูตอ้ง ตำมทีร่ะบไุวใ้นคูม่อื

ประชำชนเรยีบรอ้ยแลว้ 

  
 

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

(หมำยเหต:ุ -)  
สว่นอนุญำตใชป้ระโยชนพ์ืน้ทีป่่ำไม ้ส ำนักกำรอนุญำต กรมป่ำไม ้
อำคำรเทยีมคมกฤส ชัน้ 1 เลขที ่61 ถนนพหลโยธนิ แขวง
ลำดยำว เขตจตจุักร  กทม. 10900 โทรศพัท ์0 2561 4292-3 

ตอ่ 5207 และ 5208/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงำน  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิำรวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่ำงรำชกำรก ำหนด) ตัง้แตเ่วลำ 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 67 วนัท ำกำร 
 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 
ผูป้ระกอบกำรยืน่เรือ่งรำวค ำขอตำมแบบ ป.ส.17 ป.ส.20 หรอื 

ป.ส.21 ป.ส.24 และ ป.ส. 27 โดยอนุโลม เจำ้หนำ้ทีต่รวจสอบ
เอกสำรประกอบค ำขอ/รับเรือ่งลงทะเบยีนรับค ำขอ (ลงรับค ำขอ

เมือ่เอกสำรถกูตอ้งครบถว้น) 
(หมำยเหต:ุ -)  

1 วนัท ำกำร ส ำนักกำรอนุญำต 
 

2) กำรพจิำรณำ 

เจำ้หนำ้ทีด่ ำเนนิกำรตรวจสอบสภำพป่ำทีข่ออนุญำต 
(หมำยเหต:ุ (นัดหมำยผูข้อฯเพือ่ร่วมตรวจสอบ ภำยใน 7 วนั ))  

14 วนัท ำกำร ส ำนักกำรอนุญำต 

 

3) กำรพจิำรณำ 

เจำ้หนำ้ทีร่ำยงำนผลกำรตรวจสอบสภำพป่ำตำมแบบป.ส.18  
ป.ส.22 ป.ส.25 หรอืป.ส.30 (โดยอนุโลม) ใหอ้ธบิดกีรมป่ำไม ้

พจิำรณำแจง้ไมข่ัดขอ้ง 
(หมำยเหต:ุ (ตอ้งผำ่นกำรพจิำรณำของ 
คณะกรรมกำรวชิำกำรพจิำรณำกำรขออนุญำตใชป้ระโยชนพ์ืน้ที่
ป่ำไมก้อ่น 
))  

45 วนัท ำกำร ส ำนักกำรอนุญำต 

 

4) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมมีต ิ

อธบิดกีรมป่ำไมพ้จิำรณำแจง้ใหค้วำมเห็นไมข่ดัขอ้ง และออกใบ
แผว้ถำงป่ำใหผู้ข้อฯ 

7 วนัท ำกำร กรมป่ำไม ้

 



ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

(หมำยเหต:ุ -)  
 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 

 

บตัรประจ ำตวัประชำชน 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ- 

กรมกำรปกครอง 

2) 

 

ส ำเนำทะเบยีนบำ้น 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ- 

กรมกำรปกครอง 

3) 

 

กรณีเป็นนติบิุคคล ใหน้ ำเอกสำรทีเ่กีย่วขอ้งในกำรจดทะเบยีนนติ ิ

บุคคลมำประกอบกำรพจิำรณำ 
ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 

ส ำเนำ 1 ชดุ 
หมำยเหต ุ- 

กรมพัฒนำธรุกจิกำรคำ้ 

4) 

 

แบบค ำขออนุญำตซึง่กรอกขอ้ควำมครบถว้นถกูตอ้ง แบบ ป.ส. 

17 ป.ส.  20 หรอื ป.ส. 21 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ- 

กรมป่ำไม ้

5) 

 

หลกัฐำนกำรช ำระคำ่ธรรมเนยีมแบบพมิพค์ ำขอ 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ- 

ส ำนักกำรอนุญำต 

6) 
 

รำยละเอยีดโครงกำร และแผนและผงัแสดงกำรใชป้ระโยชนท์ีด่นิ
ทีข่อ  อนุญำต 

ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
ส ำเนำ 0 ชดุ 

หมำยเหต ุ- 

- 

7) 
 

แผนทีส่งัเขปและแผนทีร่ะวำงมำตรำสว่น 1: 50,000 แสดงบรเิวณ
ทีอ่นุญำต 

ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 

ส ำเนำ 0 ชดุ 
หมำยเหต ุ- 

ส ำนักกำรอนุญำต 

8) 
 

หนงัสอืมอบอ ำนำจใหด้ ำเนนิกำรแทน 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 

ส ำเนำ 0 ชดุ 

หมำยเหต ุ- 

- 

9) 

 

บนัทกึยนิยอมในกำรแกไ้ขปัญหำเกีย่วกบัรำษฎร 

ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 

ส ำเนำ 0 ชดุ 
หมำยเหต ุ- 

- 

10) 

 

หนงัสอืค ำ้ประกนัของธนำคำรหรอืเงนิมดัจ ำ 

ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 
ส ำเนำ 1 ชดุ 

หมำยเหต ุ- 

- 

11) 

 

รำยงำนกำรประชุมสภำองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลหรอืองคก์ร  

ปกครองสว่นทอ้งถิน่ ทีไ่ดใ้หค้วำมเห็นชอบในกำรขออนุญำตเขำ้

ท ำ  ประโยชนใ์นเขตป่ำทอ้งที ่
ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 

กรมสง่เสรมิกำรปกครองทอ้งถิน่ 



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

ส ำเนำ 1 ชดุ 

หมำยเหต ุ- 

12) 

 

ควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรผูช้ ำนำญกำรฯ 

ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
ส ำเนำ 0 ชดุ 

หมำยเหต ุ(กรณีกำรขอฯซึง่ตอ้งด ำเนนิกำรตำม พ.ร.บ. สง่เสรมิและ

รักษำคณุภำพสิง่แวดลอ้ม พ.ศ. 2535) 

- 

13) 

 

หนงัสอืรบัรองจำกพนกังำนอุตสำหกรรมแรป่ระจ ำทอ้งที(่กรณีขอฯ

เกีย่วกบักจิกำรอนัเนือ่งมำจำกกำรท ำเหมอืงแร่) 

ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
ส ำเนำ 0 ชดุ 

หมำยเหต ุ- 

กรมทรัพยำกรธรณี 

14) 

 

หลกัฐำนทีแ่สดงวำ่ผูไ้ดร้บัอนุญำตเดมิไมข่ดัขอ้งทีจ่ะใหผู้ข้อฯใช้

พืน้ทีไ่ด ้

ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
ส ำเนำ 0 ชดุ 

หมำยเหต ุ(กรณีพืน้ทีข่ออนุญำตทับซอ้นกนั) 

- 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) คำ่ธรรมเนยีมตำมกฎกระทรวง ฉบบัที ่1221 (คำ่แบบฟอรม์ค ำขอ
ฯ) และหลงัจำกไดร้บัอนุญำตแล้ว กำรช ำระค่ำใช้จ่ำยอื่นๆให้

เป็นไปตำมกฎกระทรวง ฉบบัที ่1221 
(หมำยเหต:ุ 

(file:///C:/Users/Administrator/Downloads/%E0%B8%81%E0%B
8%8E%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%

E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%89%E0%B8

%9A%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B5%
E0%B9%88%20%201221(%E0%B8%9E.%E0%B8%A8.2531).p

df))  

 คำ่ธรรมเนยีม 1 บำท 
  

 

 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) สำมำรถตดิตอ่เพือ่รอ้งเรยีนไดท้ี ่ สว่นอนุญำตใชป้ระโยชนพ์ืน้ทีป่่ำไม ้ส ำนักกำรอนุญำต กรมป่ำไม ้อำคำร  เทยีม
คมกฤส ชัน้ 1 เลขที ่61 ถนนพหลโยธนิ แขวงลำดยำว เขตจตจัุกร กรุงเทพฯ  โทรศพัท ์0 2561 4292 3 ตอ่ 

5207 และ 5208 โทรสำร 0 2579 956 7 

(หมำยเหต:ุ -)  
2) ศนูยบ์รกิำรประชำชน ส ำนักปลัดส ำนักนำยกรัมมนตร ี

(หมำยเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300 / สำยดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 

เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  
3) ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนกำรทจุรติในภำครัม 

(หมำยเหต:ุ (ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรทจุรติในภำครัม (ส ำนักงำน ป.ป.ท.) 

- 99 หมู ่4 อำคำรซอฟตแ์วรป์ำรค์ ชัน้ 2 ถนนแจง้วัฒนะ ต ำบลคลองเกลอื อ ำเภอปำกเกร็ด จังหวดันนทบรุ ี11120 
- สำยดว่น 1206 / โทรศพัท ์0 2502 6670-80 ตอ่ 1900 , 1904- 7 / โทรสำร 0 2502 6132 

- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 
 

ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนส ำหรับนักลงทนุตำ่งชำต ิ(The Anti-Corruption Operation center) 
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email : 

Fad.pacc@gmail.com))  
 

แบบฟอรม์ ตวัอยำ่งและคูม่อืกำรกรอก 



ล ำดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1) แบบฟอรม์ค ำขอใชพ้ืน้ทีแ่บบ ป.ส.17 

(หมำยเหต:ุ -)  
2) แบบฟอรม์ค ำขอใชพ้ืน้ทีแ่บบ ป.ส. 20 

(หมำยเหต:ุ -)  
3) แบบฟอรม์ค ำขอใชพ้ืน้ทีแ่บบ ป.ส. 21 

(หมำยเหต:ุ -)  
4) แบบฟอรม์ค ำขอใชพ้ืน้ทีแ่บบ ป.ส. 24 

(หมำยเหต:ุ -)  
5) แบบฟอรม์ค ำขอใชพ้ืน้ทีแ่บบ ป.ส. 29 

(หมำยเหต:ุ -)  
 

หมำยเหตุ 

- 
 

 

เอกสำรฉบบันีด้ำวนโ์หลดจำกเว็บไซตศ์นูยร์วมขอ้มลูกำรตดิตอ่รำชกำร 

www.info.go.th 

วนัทีคู่ม่อืมผีลบงัคบัใช:้ 15/09/2558 

http://www.info.go.th/

