
คูม่อืส ำหรบัประชำชน : ระเบยีบกรมป่ำไม ้วำ่ดว้ยกำรอนญุำตใหเ้ขำ้ท ำประโยชนใ์นกำรศกึษำ

หรอืวจิยัทำงวชิำกำร ภำยในเขตป่ำสงวนแหง่ชำต ิพ.ศ. 2548 (ตำมมำตรำ 17) (สว่นภมูภิำค) 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : ส ำนักกำรอนุญำต กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำตแิละสิง่แวดลอ้ม  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ 17 แหง่พระรำชบญัญัตป่ิำสงวนแหง่ชำต ิพ.ศ. 2507 และพระรำชกฤษฎกีำโอนกรมป่ำไม ้

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไปเป็นกรมป่ำไม ้กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำตแิละสิง่แวดลอ้มและปรับปรุงอ ำนำจหนำ้ทีแ่ละกจิกำร 

ของกรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝ่ัง กรมป่ำไม ้และกรมอทุยำนแหง่ชำต ิสตัวป่์ำ และพันธุพ์ชื กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติ

และสิง่แวดลอ้ม พ.ศ. 2546 อธบิดกีรมป่ำไม ้โดยอนุมัตรัิฐมนตรวีำ่กำรกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำตแิละสิง่แวดลอ้ม ออกระเบยีบ

กรมป่ำไมว้ำ่ดว้ยกำรอนุญำตใหเ้ขำ้ท ำประโยชนใ์นกำรศกึษำหรอืวจัิยทำงวชิำกำร ภำยในเขตป่ำสงวนแหง่ชำต ิพ.ศ. 2548 (ตำม

มำตรำ 17) ใหอ้ธบิดกีรมป่ำไม ้รักษำกำรตำมระเบยีบนี ้และมอี ำนำจตคีวำม วนิจิฉัยปัญหำเกีย่วกับกำรปฏบิัตติำมระเบยีบนี ้ค ำ

วนิจิฉัยของอธบิดกีรมป่ำไม ้ใหเ้ป็นทีส่ดุ 

 

กำรขออนุญำตเขำ้ท ำประโยชนใ์นเขตป่ำสงวนแหง่ชำต ิเพือ่เขำ้ท ำกำรศกึษำวจัิยทำงวชิำกำร 

 

เงือ่นไข 

 

กรณี ขอยกเวน้คำ่ธรรมเนยีม กรมป่ำไมจ้ะน ำเสนอรัฐมนตรวีำ่กำรกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำตแิละสิง่แวดลอ้ม 

 

ขัน้ตอนกำรด ำเนนิงำนตำมคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลำตัง้แตเ่จำ้หนำ้ทีต่รวจสอบเอกสำรครบถว้นถกูตอ้งตำมทีร่ะบไุวใ้นคูม่อื

ประชำชนเรยีบรอ้ยแลว้ 

  
 

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
(หมำยเหต:ุ -)  
ส ำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำตแิละส ิง่แวดลอ้มจังหวดัทอ้งที ่ทีป่่ำ
นัน้ตัง้อยู ่/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงำน  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิำรวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่ำงรำชกำรก ำหนด) ตัง้แตเ่วลำ 
08:20 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 127 วนัท ำกำร 
 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

ผูป้ระกอบกำรยืน่ค ำขอพรอ้มเอกสำรทีเ่กีย่วขอ้งตอ่พนักงำน
เจำ้หนำ้ทีท่รัพยำกรธรรมชำตแิละสิง่แวดลอ้มจังหวดัทอ้งทีท่ีป่่ำ

นัน้ตัง้อยู ่ตำมแบบ ป.ส.24 เจำ้หนำ้ทีต่รวจสอบเอกสำร/รับเรือ่ง
ลงทะเบยีนรับค ำขอ (ลงรับค ำขอเมือ่เอกสำรถกูตอ้งครบถว้น) 

(หมำยเหต:ุ (กรณีพืน้ทีท่ีข่ออยูใ่นเขตจังหวดัใด ใหย้ืน่ค ำขอ
พรอ้มเอกสำร ณ ส ำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำตแิละส ิง่แวดลอ้ม
จังหวดันัน้ๆ))  

1 วนัท ำกำร ส ำนักงำนปลดักระทรวง

ทรัพยำกรธรรมชำตแิละ
สิง่แวดลอ้ม 

 

2) กำรตรวจสอบเอกสำร 

ส ำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำตแิละสิง่แวดลอ้มจังหวดั ตรวจสอบ
เรือ่งรำวค ำขอฯและเอกสำรประกอบกำรอนุญำต เสนอผูว้ำ่

รำชกำรจังหวดั 
(หมำยเหต:ุ -)  

7 วนัท ำกำร ส ำนักงำนปลดักระทรวง

ทรัพยำกรธรรมชำตแิละ
สิง่แวดลอ้ม 

 

3) กำรตรวจสอบเอกสำร 

เจำ้หนำ้ทีส่ ำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำตแิละสิง่แวดลอ้มจังหวดั 
และเจำ้หนำ้ทีส่ ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไมท้อ้งที ่ร่วมตรวจสอบ

สภำพป่ำ โดยยดึหลักกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรป่ำไม ้

15 วนัท ำกำร - 

 



ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

(หมำยเหต:ุ (โดยส ำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำตแิละส ิง่แวดลอ้ม
จังหวดั และส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไมท้อ้งที ่(ทัง้นี้
ผูป้ระกอบกำร/ผูข้อฯตอ้งยืน่ท ำกำรนัดหมำยภำยใน 7 วนัท ำ
กำร)))  

4) กำรตรวจสอบเอกสำร 

เจำ้หนำ้ทีร่ำยงำนผลกำรตรวจสอบสภำพป่ำ ตำมแบบ ป.ส.25 

ใหผู้ว้ำ่รำชกำรจังหวดั และผูอ้ ำนวยกำรส ำนักจัดกำรทรัพยำกร
ป่ำไมท้อ้งที ่

(หมำยเหต:ุ (โดยส ำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำตแิละส ิง่แวดลอ้ม
จังหวดั และส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไมท้อ้งที)่)  

30 วนัท ำกำร - 

 

5) กำรพจิำรณำ 

ผูว้ำ่รำชกำรจังหวัด และผูอ้ ำนวยกำรส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำ
ไมท้อ้งที ่ตรวจสอบพจิำรณำรำยงำนป.ส.25และเสนอควำมเห็น

ไปยังกรมป่ำไม ้
(หมำยเหต:ุ (โดยส ำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำตแิละส ิง่แวดลอ้ม
จังหวดั และส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไมท้อ้งที)่)  

15 วนัท ำกำร - 

 

6) กำรตรวจสอบเอกสำร 
เจำ้หนำ้ทีต่รวจสอบเอกสำรหลักฐำนตำมระเบยีบฯและ

หลกัเกณฑต์ลอดจนมตคิณะรัฐมนตรแีละนโยบำยทีเ่กีย่วขอ้ง 

(หมำยเหต:ุ (หำกไมค่รบถว้นถกูตอ้งจะด ำเนนิกำรสง่แจง้ใหส้ง่
เอกสำรหลักฐำนภำยใน 7 วนัท ำกำรหลงัจำกไดรั้บหนังสอืแจง้ 
หำกไม่ด ำเนนิกำร กรมป่ำไมจ้ะด ำเนนิกำรสง่เรือ่งรำวค ำขอคนื
จังหวดัทอ้งที)่)  

7 วนัท ำกำร ส ำนักกำรอนุญำต 
 

7) กำรพจิำรณำ 

เจำ้หนำ้ทีป่ระมวลเรือ่ง เสนออธบิดกีรมป่ำไม ้
(หมำยเหต:ุ (ตอ้งผำ่นกำรพจิำรณำของ 
คณะกรรมกำรวชิำกำรพจิำรณำกำรขออนุญำตใชป้ระโยชนพ์ืน้ที่
ป่ำไมก้อ่น (คณะกรรมกำรพจิำรณำภำยใน 30 วนัท ำกำร) 
))  

45 วนัท ำกำร ส ำนักกำรอนุญำต 

 

8) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมมีต ิ
อธบิดกีรมป่ำไมล้งนำมอนุญำตตำมแบบป.ส.26และแจง้ผูข้อฯ 

เพือ่ช ำระคำ่ธรรมเนยีม 

(หมำยเหต:ุ -)  

7 วนัท ำกำร ส ำนักกำรอนุญำต 
 

 

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) 
 

แบบค ำขออนุญำตซึง่กรอกขอ้ควำมครบถว้นถกูตอ้ง แบบ ป.ส. 
24 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ- 

ส ำนักงำนปลดักระทรวง
ทรัพยำกรธรรมชำตแิละสิง่แวดลอ้ม 

4) 
 

หลกัฐำนกำรช ำระคำ่ธรรมเนยีมแบบพมิพค์ ำขอ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 

ส ำนักงำนปลดักระทรวง
ทรัพยำกรธรรมชำตแิละสิง่แวดลอ้ม 



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

หมำยเหต ุ- 

5) 
 

รำยละเอยีดโครงกำร และแผนและผงัแสดงกำรใชป้ระโยชนท์ีด่นิ
ทีข่อ  อนุญำต 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ- 

- 

6) 
 

แผนทีส่งัเขปและแผนทีร่ะวำงมำตรำสว่น 1: 50,000 แสดงบรเิวณ
ที ่ ขออนุญำต 

ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 

ส ำเนำ 0 ชดุ 
หมำยเหต ุ- 

ส ำนักงำนปลดักระทรวง
ทรัพยำกรธรรมชำตแิละสิง่แวดลอ้ม 

7) 
 

หนงัสอืมอบอ ำนำจใหด้ ำเนนิกำรแทน 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ- 

- 

8) 

 

บนัทกึยนิยอมในกำรแกไ้ขปัญหำเกีย่วกบัรำษฎร 

ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 

ส ำเนำ 0 ชดุ 
หมำยเหต ุ- 

- 

9) 
 

กรณีเป็นนติบิุคคลใหน้ ำเอกสำรทีเ่กีย่วขอ้งในกำรจดทะเบยีนนติ ิ
บุคคลมำประกอบกำรพจิำรณำ 

ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 

ส ำเนำ 1 ชดุ 
หมำยเหต ุ- 

กรมพัฒนำธรุกจิกำรคำ้ 

10) 

 

หนงัสอืค ำ้ประกนัของธนำคำรหรอืเงนิมดัจ ำ 

ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
ส ำเนำ 0 ชดุ 

หมำยเหต ุ- 

- 

11) 

 

รำยงำนกำรประชุมสภำองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลหรอืองคก์ร  

ปกครองสว่นทอ้งถิน่ ทีไ่ดใ้หค้วำมเห็นชอบในกำรขออนุญำตเขำ้

ท ำ  ประโยชนใ์นเขตป่ำทอ้งที ่
ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 

ส ำเนำ 1 ชดุ 
หมำยเหต ุ- 

กรมสง่เสรมิกำรปกครองทอ้งถิน่ 

12) 

 

หลกัฐำนทีแ่สดงวำ่ผูไ้ดร้บัอนุญำตเดมิไมข่ดัขอ้งทีจ่ะใหผู้ข้อฯใช้

พืน้ทีไ่ด ้
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 

ส ำเนำ 0 ชดุ 

หมำยเหต ุ- 

- 

 

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%

 คำ่ธรรมเนยีม 1 บำท 

  
 



ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

E0%B9%88%20%201221(%E0%B8%9E.%E0%B8%A8.2531).p

df))  
 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) ส ำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำตแิละสิง่แวดลอ้มจังหวดัทอ้งที ่
(หมำยเหต:ุ -)  

2) ศนูยบ์รกิำรประชำชน ส ำนักปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตร ี
(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) ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนกำรทจุรติในภำครัฐ 

(หมำยเหต:ุ (ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรทจุรติในภำครัฐ (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. 24 
(หมำยเหต:ุ -)  

 

หมำยเหตุ 

- 
 

 

เอกสำรฉบบันีด้ำวนโ์หลดจำกเว็บไซตศ์นูยร์วมขอ้มลูกำรตดิตอ่รำชกำร 

www.info.go.th 

วนัทีคู่ม่อืมผีลบงัคบัใช:้ 13/10/2558 

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

