
ใบรับค ำขออนุญำตเข้ำท ำประโยชน์ในเขตป่ำ ตำมมำตรำ 54 
แห่งพระรำชบัญญัติป่ำไม้ พุทธศักรำช 2484 

เลขท่ีรับ.................... 
วันท่ีรับ..................... 

 
ช่ือผู้ขอ.........................................................  เลขประจ ำตัวประชำชน   

 
ใบรับค ำขอนี้ ออกไว้เพื่อเป็นหลักฐำนว่ำ กรมป่ำไม้ได้รับค ำขอไว้เรียบร้อยแล้ว และจะ

ด ำเนินกำรพิจำรณำต่อไป เมื่อได้รับหลักฐำนครบถ้วน โดยท่ำนได้ยื่นหลักฐำนไว้ ดังนี้  
  1. ใบค ำขออนุญำต 
  2. ใบค ำขอต่ออำยุใบอนุญำต 
  3. ใบค ำขอโอน/รับโอนใบอนุญำต 
  4. ใบค ำขอรับใบแทนใบอนุญำต 
  5. ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนหรือส ำเนำบัตรประจ ำตัวตำมกฎหมำยก ำหนด 
  6. ส ำเนำทะเบียนบ้ำน 
  7.กรณีเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสำรท่ีเกี่ยวข้องในกำรจดทะเบียนนิติบุคคล  
  8. แผนท่ีสังเขป และแผนท่ีระวำง มำตรำส่วน 1  : 50,000 แสดงจุดท่ีต้ังบริเวณท่ีขอ
อนุญำต 
  9. ร   ำยละเอียดโครงกำรท่ีขออนุญำต พร้อมแบบแปลน หรือแผนผังโครงกำร หรือกิจกรรมท่ี
ขออนุญำต และอื่นๆ (ถ้ำมี/น ำส่งภำยหลัง) 
  10.  บันทึกยินยอมแก้ไขปัญหำเกี่ยวกับรำษฎร (ถ้ำมี/น ำส่งภำยหลัง) 
  11. หนังสือมอบอ ำนำจ (ถ้ำมี) โดยติดอำกรแสตมป์ให้ถูกต้องตำมกฎหมำย 
  12. หลักฐำนท่ีแสดงผลกำรพิจำรณำให้ควำมเห็นจำกสภำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ี 
ป่ำนั้นต้ังอยู่ (ถ้ำมี/น ำส่งภำยหลัง) 
  13. เอกสำรอื่นๆ (ถ้ำมี) 
             
 

เจ้ำหน้ำท่ีได้ตรวจสอบหลักฐำนแล้ว ปรำกฏว่ำ 
  เอกสำรหลักฐำนครบถ้วนถูกต้อง จ ำนวน ............................ แผ่น 
  เอกสำรหลักฐำนไม่ครบถ้วน ตำมข้อ .....................................................................  
ให้ผู้ขออนุญำตส่งเอกสำรหลักฐำนเพิ่มเติม ภำยในวันท่ี ...................................................เวลำท ำกำร  
หำกผู้ขออนุญำตไม่ส่งเอกสำรหลักฐำนภำยในวันเวลำท่ีก ำหนดดังกล่ำว ถือว่ำค ำขออนุญำตเป็นอันยกเลิก                   
ท้ังนี้ ได้แจ้งและมอบใบรับค ำขอ ให้ผู้ขออนุญำตทรำบ เพื่อด ำเนินกำรในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 
 

ลงช่ือ..............................................................ผู้ขออนุญำต 
                                                     ลงช่ือ...................................................เจ้ำหน้ำท่ีผู้รับค ำขอ 

                                                   ...................................................หน่วยงำนผู้รับค ำขอ 
 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ป.84-1 
 

 
 
 

ค ำขออนุญำตเข้ำท ำประโยชน์ในเขตป่ำ ตำมมำตรำ 54 
แห่งพระรำชบัญญัติป่ำไม้ พุทธศักรำช 2484 

-------------------- 
      เขียนท่ี......................................................... 

                วันท่ี...........เดือน....................พ.ศ. ............. 
 

  1.ข้ำพเจ้ำ.................................................................................................................................. 
    (ก) เป็นบุคคลธรรมดำ สัญชำติ.........................................อำยุ.................................ปี  
บัตรประจ ำตัวประชำชนเลขท่ี                                                          ออกให้ ณ ............................... 
อยู่บ้ำนเลขท่ี.................................ตรอก/ซอย............................ถนน.....................................หมู่ท่ี...................... 
ต ำบล/แขวง............................อ ำเภอ/เขต...............................จังหวัด...........................โทรศัพท์......................... 
   (ข) เป็นนิติบุคคล ประเภท..................................จดทะเบียนเมื่อ............................... 
ณ....................................เลขทะเบียนท่ี........................................มีส ำนักงำนต้ังอยู่เลขท่ี....................................  
อ ำเภอ/เขต....................................จังหวัด............................................โทรศัพท์.................................................. 
โดยมีอ ำนำจลงช่ือแทนนิติบุคคลผู้ขออนุญำต ช่ือ นำย/นำง/นำงสำว.................................................................. 
ช่ือสกุล.................................................สัญชำติ.......................อำยุ....................ปี บัตรประจ ำตัวประชำชนเลขท่ี                                                     
       ออกให้ ณ .................................อยู่บ้ำนเลขท่ี........................... 
ตรอก/ซอย.....................ถนน............................หมู่ท่ี.........................ต ำบล/แขวง............................................. 
อ ำเภอ/เขต.............................จังหวัด..........................................โทรศัพท์...........................................................  
  ๒. มีควำมประสงค์จะขออนุญำตเข้ำท ำประโยชน์ เพื่อ............................................................. 
..............................................................................................................................................................................
.. . .. . . .. . .. . . .. . .. . . .. . .. . . .. . .. . . .. . .. . . .. . .. . . .. . .. . . .. . .. . . .. . .. . . .. . .. . . .. . .. . . .. มี ก ำห น ด ระย ะ เวล ำ ...... . . .. . .. . .ปี  
ภำยในเขตป่ำ........................................................................................................................................................ 
ต ำบล/แขวง.......................................อ ำเภอ/เขต........................................จังหวัด............................................. 
เนื้อที่  .....................................ไร่   ........................................งำน   .....................................ตำรำงวำ 
ต่ออธิบดีกรมป่ำไม้ โดยมีอำณำเขตดังนี้ 
  ด้ำนทิศเหนือ  จด......................................วัดได้.............................เมตร 
  ด้ำนทิศตะวันออก จด......................................วัดได้.............................เมตร 
  ด้ำนทิศใต้  จด......................................วัดได้.............................เมตร 
  ด้ำนทิศตะวันตก            จด......................................วัดได้.............................เมตร 
 

๓. ข้ำพเจ้ำ... 

             

             

 

 

เลขรับที่............................................. 
วันที่................................................... 
ลงชื่อ...................................ผู้รับค ำขอ 
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  ๓. ข้ำพเจ้ำรับรองว่ำจะเป็นผู้น ำ หรือมอบอ ำนำจให้ตัวแทนเป็นผู้น ำเจ้ำหน้ำท่ีออกไป
ตรวจสอบสภำพป่ำในพื้นท่ีท่ีขอนี้ ตำมวัน เวลำ ท่ีเจ้ำหน้ำท่ีนัดหมำย 
   ๔. ข้ำพเจ้ำรับรองว่ำเมื่อได้รับอนุญำตแล้ว จะปฏิบัติตำมพระรำชบัญญัติป่ำไม้ พุทธศักรำช 
2484 และตำมเงื่อนไขแนบท้ำยใบอนุญำตให้ครบถ้วนถูกต้องทุกประกำร  
   ๕. ข้ำพเจ้ำได้แนบเอกสำรหลักฐำนท่ีเกี่ยวข้องมำด้วย ดังนี้ 

            (1) ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนหรือส ำเนำบัตรประจ ำตัวตำมกฎหมำยก ำหนด 
   (2) ส ำเนำทะเบียนบ้ำน  
    (3) กรณีเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสำรท่ีเกี่ยวข้องในกำรจดทะเบียนนิติบุคคล 
   (4) แผนท่ีสังเขป และแผนท่ีระวำง มำตรำส่วน 1 : 50,000 แสดงจุดท่ีต้ังบริเวณท่ี
ขออนุญำต 
   (5) รำยละเอียดโครงกำรท่ีขออนุญำต พร้อมแบบแปลน หรือแผนผังโครงกำร หรือ
กิจกรรมท่ีขออนุญำต และอื่นๆ (ถ้ำมี/น ำส่งภำยหลัง) 
   (6) กรณีผู้ยื่นค ำขอเป็นผู้ท ำกำรแทน ต้องมีหนังสือมอบอ ำนำจแนบท้ำยค ำขอ โดย
ติดอำกรแสตมป์ให้ถูกต้องตำมกฎหมำย 
    (7) หลักฐำนท่ีแสดงผลกำรพิจำรณำให้ควำมเห็นจำกสภำองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ท่ีป่ำนั้นต้ังอยู่ (ถ้ำมี/น ำส่งภำยหลัง) 
   (8) บันทึกยินยอมแก้ไขปัญหำเกี่ยวกับรำษฎร (ถ้ำมี/น ำส่งภำยหลัง) 
   (9) เอกสำรอื่นๆ (ถ้ำมี) 
 
            (ลงช่ือ)..........................................ผู้ขออนุญำต 
 
 
หมำยเหตุ ได้รับค่ำธรรมเนียมแบบพิมพ์ค ำขอจำกผู้ยื่ นค ำขอแล้ว ตำมใบเสร็จรับเงิน ฉบับท่ี..............                  
เล่มท่ี ................. ลงวันท่ี ...................... เดือน ......................... พ.ศ. ............................  
   
            (ลงช่ือ)..........................................ผู้รับค ำขอ 
           (.........................................) 

     ต ำแหน่ง........................................... 
 

หมำยเหตุ  ส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำนของรัฐ ท่ี ได้รับกำรผ่อนผันตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวัน ท่ี  
23 มิถุนำยน 2563 ในส่วนเอกสำรหลักฐำนประกอบค ำขออนุญำตท่ีมีข้อควำมว่ำ “(ถ้ามี/น าส่งภายหลัง)” 
ผู้ขออนุญำตสำมำรถส่งเอกสำรหลักฐำนพร้อมค ำขออนุญำต หรือน ำส่งเอกสำรหลักฐำนได้ในภำยหลังยื่นค ำขอ 
 
 


