การขอใช้ พ้ ืนที่ของส่วนราชการหรือองค์การของรัฐ ภายในเขตป่ าสงวนแห่งชาติ (ตามมาตรา 13/1)
 ยื่นคาขอตามแบบ ป.ส.17 พร้ อมชาระค่าธรรมเนียม
คาขออนุญาตฯ (1 บาท)
 รายละเอียดของโครงการ และแผนผังแสดงบริเวณที่ขอใช้
พื้นที่
 แผนที่สงั เขปและแผนที่มาตราส่วน 1:50,000 แสดง
บริเวณที่ขอใช้ พ้ ืนที่
 หนังสือมอบอานาจให้ ดาเนินการแทน
 สาเนาทะเบียนบ้ านและสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
(ของผู้ขอ / ผู้มอบอานาจ)
 หนังสือแสดงการได้ รับความเห็นชอบจากสภาองค์การ
บริหารส่วนตาบลหรือองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น
 บันทึกยินยอมแก้ ไขปัญหาราษฎร
 อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ อง
(1)

ส่วนราชการ
(ผู้ขอ)
แจ้ งผู้ขอปฏิบัติ/
ตรวจควบคุม

ยื่นคาขอ + (1)

ทสจ.
ภายใน 7 วัน

ดาเนินการ/
ตรวจควบคุม

ผู้ว่าราชการจังหวัด

นัดตรวจสอบ

เจ้ าหน้ าที่รายงาน
ภายใน 30 วัน

ภายใน 15 วัน

 รายงานการตรวจสภาพป่ าแบบ ป.ส.18
 บันทึกการตรวจสอบเพิ่มเติม
 แผนที่มาตราส่วนที่เหมาะสมแสดงรายละเอียด
ค่าพิกดั ที่อ่านได้ จากเครื่อง G.P.S.
 แผนที่ท้ายกฎกระทรวง,แผนที่ลุ่มนา้ และแผนที่ zoning
แสดงบริเวณที่ขอใช้ พ้ ืนที่
 บัญชีสารวจนับไม้ พร้ อมระบุชนิดและขนาดของไม้
 ภาพถ่ายสีแสดงบริเวณที่ขออนุญาตไม่น้อยกว่า 9 ภาพ
 อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ อง

เจ้ าหน้ าที่รายงาน
ภายใน 30 วัน

ตรวจสอบ
พื้นที่ร่วมกัน

สานักจัดการทรัพยากรป่ าไม้
ประจาท้องที่

ตรวจควบคุม

ออกประกาศกรมป่ าไม้
ตามแบบ ป.ส. 19

เอกสารเพิ่มเติมประกอบการรายงาน
รายงานผลการตรวจสอบและความเห็นของจังหวัด + สานักจัดการทรัพยากรป่ าไม้ ประจาท้องที่ + เอกสาร(1)

ภายใน 15 วัน

(ไม่ต้องชาระค่าธรรมเนียม)

ดาเนินการ
(กรณีท่ไี ด้ รับการเห็นชอบ)

รมว.ทส. อนุมัติ โซน C

กรมป่ าไม้

เห็นชอบ/ไม่เห็นชอบ

* พิจารณาและประมวลเรื่องเสนอ ภายใน 90 วัน

คณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯ
*ภายใน 90 วัน

*พิจารณาและประมวลเรื่องเสนอ ภายใน 90 วัน

คณะกรรมการพิจารณาการใช้ ประโยชน์ในเขตป่ าสงวนแห่งชาติ
หมายเหตุ

ขั้นตอนการปฏิบัตใิ นการขอใช้ พ้ ืนที่
ขั้นตอนการปฏิบัติหลังจากที่คณะกรรมการฯพิจารณาแล้ ว
. ขั้นตอนการปฏิบัตอิ าจมีการแก้ ไขเพิ่มเติม ตามนโยบายและสถานการณ์
* ระยะเวลาตามพระราชบัญญัติวิธปี ฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙

ระยะเวลารวม 337 หรือ 427 วัน

ติดต่อ ส่วนอนุญาตใช้ประโยชน์พ้นื ที่ป่าไม้
โทร 02 5799567
Facebook :ส่วนอนุ ญาตใช้ประโยชน์พ้ืนที่ป่าไม้
E-mail :permission_5207@hotmail.com

การขออนุญาตเข้ าทาประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่ าสงวนแห่งชาติเพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ
ตามมาตรา 16 (ยกเว้ นการทาเหมืองแร่และกิจการที่เกี่ยวข้ อง)
 ยื่นคาขอตามแบบ ป.ส.20 หรือ ป.ส.21 (เอกชน) พร้ อม
ชาระค่าธรรมเนียมแบบพิมพ์คาขอ (1 บาท)
 รายละเอียดของโครงการ และแผนผังแสดงบริเวณที่ขอ
อนุญาต
 แผนที่สงั เขปและแผนที่มาตราส่วน 1:50,000 แสดงบริเวณ
ที่ขอใช้ พ้ ืนที่
 หนังสือมอบอานาจให้ ดาเนินการแทน
 สาเนาทะเบียนบ้ านและสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
(ของผู้ขอ / ผู้มอบอานาจ)
 หลักฐานการจดทะเบียนนิติบุคคล, หนังสือรับรองฯ
 หนังสือแสดงการได้ รับความเห็นชอบจากสภาองค์การ
บริหารส่วนตาบลหรือองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น
 บันทึกยินยอมแก้ ไขปัญหาราษฎร
 หนังสือคา้ ประกันของธนาคารหรือเงินมัดจาค่าธรรมเนียมอื่น
ๆ ที่เกี่ยวข้ อง
(1)
 รายงานการตรวจสภาพป่ าแบบ ป.ส. 22
 บันทึกการตรวจสอบเพิ่มเติม
 แผนที่มาตราส่วนที่เหมาะสมแสดงรายละเอียด
ค่าพิกดั ที่อ่านได้ จากเครื่อง G.P.S.
 แผนที่ท้ายกฎกระทรวง,แผนที่ลุ่มนา้ และแผนที่ zoningแสดง
บริเวณที่ขอใช้ พ้ ืนที่
 บัญชีสารวจนับไม้ พร้ อมระบุชนิดและขนาดของไม้
 ภาพถ่ายสีแสดงบริเวณที่ขออนุญาตไม่น้อยกว่า 9 ภาพ
 อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ อง

ผู้ขออนุญาต
แจ้ งผู้ขอปฏิบัติ/
ตรวจควบคุม
ออกหนังสืออนุญาต
ตามแบบ ป.ส. 23
เรียกเก็บค่าธรรมเนียมฯ
ตามกฎกระทรวง ฉบับที่
122 (พ.ศ. 2531)

ยื่นคาขอ + (1)

ทสจ.
ภายใน 7 วัน

ผู้ว่าราชการจังหวัด
นัดตรวจสอบ
ภายใน 15 วัน

เจ้ าหน้ าที่รายงาน
ภายใน 30 วัน

เจ้ าหน้ าที่รายงาน
ภายใน 30 วัน

ตรวจสอบ
พื้นที่ร่วมกัน

สานักจัดการทรัพยากรป่ าไม้
ประจาท้องที่

ตรวจควบคุม

เอกสารเพิ่มเติมประกอบการรายงาน
รายงานผลการตรวจสอบและความเห็นของจังหวัด + สานักจัดการทรัพยากรป่ าไม้ ประจาท้องที่ + เอกสาร(1)

ภายใน 15 วัน

กรมป่ าไม้
*พิจารณาและประมวลเรื่องเสนอ ภายใน 90 วัน

เห็นชอบ/ไม่เห็นชอบ

คณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯ
*ภายใน 90 วัน

*พิจารณาและประมวลเรื่องเสนอ ภายใน 90 วัน

คณะกรรมการพิจารณาการใช้ ประโยชน์ในเขตป่ าสงวนแห่งชาติ
หมายเหตุ

*

ขั้นตอนการปฏิบัตใิ นการขอใช้ พ้ ืนที่
ขั้นตอนการปฏิบัติหลังจากที่คณะกรรมการฯพิจารณาแล้ ว
ขั้นตอนการปฏิบัตอิ าจมีการแก้ ไขเพิ่มเติม ตามนโยบายและสถานการณ์
ระยะเวลาตามพระราชบัญญัติวิธปี ฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙

ระยะเวลารวม 367 วัน

ติดต่อ ส่วนอนุญาตใช้ประโยชน์พ้นื ที่ป่าไม้
โทร 02 5799567
Facebook :ส่วนอนุ ญาตใช้ประโยชน์พ้ืนที่ป่าไม้
E-mail :permission_5207@hotmail.com

การขออนุญาตเข้ าทาประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่ าสงวนแห่งชาติเพื่อการทาเหมืองแร่และ
กิจการที่เกี่ยวข้ อง (ตามมาตรา 16 )
แจ้ งผู้ขอปฏิบัติ/
ตรวจควบคุม

 ยื่นคาขอตามแบบ ป.ส.20 หรือ ป.ส.21 (บุคคลธรรมดาหรือนิติ
บุคคล) และชาระค่าธรรมเนียมแบบพิมพ์คาขอ (1 บาท)
 รายละเอียดของโครงการ (หลักฐานฝ่ ายอุตสาหกรรมแร่)
 แผนที่แสดงบริเวณที่ขออนุญาต
 หนังสือมอบอานาจให้ ดาเนินการแทน
 สาเนาทะเบียนบ้ านและสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
(ของผู้ขอ / ผู้มอบอานาจ)
 หลักฐานการจดทะเบียนนิติบุคคล, หนังสือรับรองฯ
 หนังสือแสดงการได้ รับความเห็นชอบจากสภาองค์การ
บริหารส่วนตาบลหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 บันทึกยินยอมแก้ ไขปัญหาราษฎร
 หนังสือคา้ ประกันของธนาคารหรือเงินมัดจาค่าธรรมเนียม
 รายงานลักษณะธรณีวิทยาแหล่งแร่ฯ
 ผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้ อมของ
โครงการ (ยกเว้ นกรณีท่อี ยู่ในพื้นที่ลุ่มนา้ ชั้นที่ 4 และ 5)
 หนังสือรับรองจากพนักงานอุตสาหกรรมแร่ท้องที่
 อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ อง
(1)

ผู้ขออนุญาต
ยื่นคาขอ + (1)

ทสจ.

ออกหนังสืออนุญาต
ตามแบบ ป.ส. 23
เรียกเก็บค่าธรรมเนียมฯ
ตามกฎกระทรวง ฉบับที่
122 (พ.ศ. 2531)

ภายใน 7 วัน

ผู้ว่าราชการจังหวัด
เจ้ าหน้ าที่รายงาน
ภายใน 15 วัน ภายใน 30 วัน

ดาเนินการ / ตรวจควบคุม
นัดตรวจสอบ

สานักจัดการทรัพยากรป่ าไม้
ประจาท้องที่

เจ้ าหน้ าที่รายงาน
ภายใน 30 วัน

 รายงานการตรวจสภาพป่ าแบบ ป.ส. 22
 รายงานการสารวจพื้นที่ขอประทานบัตรทับที่ป่าไม้ (ตามมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2511)
 บันทึกการตรวจสอบเพิ่มเติม
 แผนที่มาตราส่วนที่เหมาะสมแสดงรายละเอียด
ค่าพิกัดที่อ่านได้ จากเครื่อง G.P.S.
 แผนที่ท้ายกฎกระทรวง,แผนที่ลุ่มนา้ และแผนที่ zoning แสดง
บริเวณที่ขอใช้ พ้ ืนที่
 บัญชีสารวจนับไม้ พร้ อมระบุชนิดและขนาดของไม้
 ภาพถ่ายสีแสดงบริเวณที่ขออนุญาตไม่น้อยกว่า 9 ภาพ
 ความเห็นคณะกรรมการระดับจังหวัดฯ ที่ ผวจ. แต่งตั้ง
 อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ อง

ตรวจสอบ
พื้นที่ร่วมกัน

ตรวจควบคุม

เอกสารเพิ่มเติมประกอบการรายงาน
รายงานผลการตรวจสอบและความเห็นของจังหวัด + สานักจัดการทรัพยากรป่ าไม้ ประจาท้องที่ + เอกสาร(1)

ภายใน 15 วัน

กรมป่ าไม้

แจ้ งผลการพิจารณา
เห็นชอบ/ไม่เห็นชอบ

พิจารณารายงาน
กรมทรัพยากรธรณี
ลักษณะธรณีวิทยา
แหล่งแร่ฯ
* พิจารณาและประมวลเรื่องเสนอ ภายใน 90 วัน

*ภายใน 90 วัน

คณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯ
*ภายใน 90 วัน
* พิจารณาและประมวลเรื่องเสนอ ภายใน 90 วัน

คณะกรรมการพิจารณาการใช้ ประโยชน์ในเขตป่ าสงวนแห่งชาติ
หมายเหตุ

ขั้นตอนการปฏิบัติในการขอใช้ พ้ ืนที่

ขั้นตอนการปฏิบัติหลังจากที่คณะกรรมการฯพิจารณาแล้ ว
ขั้นตอนการปฏิบัติอาจมีการแก้ ไขเพิ่มเติม ตามนโยบายและสถานการณ์
(กิจกรรมที่เกี่ยงข้ อง เช่น โรงแต่งแร่ ที่เททิ้งมูลดินทรายที่เก็บกองแร่ ที่เก็บกักนา้ ขุ่นข้ นตะกอนมูลดินทราย)

*

ระยะเวลาตามพระราชบัญญัติวธิ ปี ฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙

ระยะเวลารวม 457 วัน

ติดต่อ ส่วนอนุญาตใช้ประโยชน์พ้นื ที่ป่าไม้
โทร 02 5799567
Facebook :ส่วนอนุ ญาตใช้ประโยชน์พ้ืนที่ป่าไม้
E-mail :permission_5207@hotmail.com

การขออนุญาตเข้ าทาการปลูกสร้ างสวนป่ าหรือปลูกไม้ ยืนต้ น ภายในเขตป่ าสงวนแห่ งชาติ
(ตามมาตรา 20)
แจ้ งผู้ขอปฏิบัติ

ผู้ขออนุญาต
ยื่นคาขอ + (1)

แจ้ งการอนุญาตและ
เรียกเก็บค่าตอบแทน
ตามประกาศกระทรวงฯ

ผู้ว่าราชการจังหวัด
(ทสจ.)

ดาเนินการ / ตรวจควบคุม

เจ้ าหน้ าที่รายงาน
ภายใน 30 วัน

นัดตรวจสอบ
ภายใน 15 วัน

สานักจัดการทรัพยากรป่ าไม้
ประจาท้องที่

เจ้ าหน้ าที่ ตรวจสอบ
รายงาน พื้นที่ร่วมกัน
ภายใน 30 วัน

 ยื่นคาขอตามแบบ ป.ส.29 และชาระค่าธรรมเนียมแบบพิมพ์
คาขอ (1 บาท)
 รายละเอียดของโครงการ และแผนผังแสดงบริเวณที่ขอ
อนุญาต
 แผนที่แสดงบริเวณที่ขออนุญาต
 หนังสือมอบอานาจให้ ดาเนินการแทน
 สาเนาทะเบียนบ้ านและสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
(ของผู้ขอ / ผู้มอบอานาจ)
 หลักฐานการจดทะเบียนนิติบุคคล, หนังสือรับรองฯ
 หนังสือแสดงการได้ รับความเห็นชอบจากสภาองค์การ
บริหารส่วนตาบลหรือองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น
 บันทึกยินยอมแก้ ไขปัญหาราษฎร
 อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ อง
(1)
 รายงานการตรวจสภาพป่ าแบบ ป.ส. 30
 บันทึกการตรวจสอบเพิ่มเติม
 แผนที่มาตราส่วนที่เหมาะสมแสดงรายละเอียด
ค่าพิกัดที่อ่านได้ จากเครื่อง G.P.S.
 แผนที่ท้ายกฎกระทรวง,แผนที่ลุ่มนา้ และแผนที่ zoning แสดง
บริเวณที่ขอใช้ พ้ ืนที่
 บัญชีสารวจนับไม้ พร้ อมระบุชนิดและขนาดของไม้
 ภาพถ่ายสีแสดงบริเวณที่ขออนุญาตไม่น้อยกว่า 9 ภาพ
 อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ อง

ตรวจควบคุม

เอกสารเพิ่มเติมประกอยการรายงาน
รายงานผลการตรวจสอบและความเห็นของจังหวัด + สานักจัดการทรัพยากรป่ าไม้ ประจาท้องที่ + เอกสาร(1)

ออกหนังสืออนุญาต
ตามแบบ ป.ส. 31

ภายใน 15 วัน
ดาเนินการ

กรมป่ าไม้

เห็นชอบ/ไม่เห็นชอบ

*พิจารณาและประมวลเรื่องเสนอ ภายใน 90 วัน

คณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯ
* ภายใน 90 วัน

*พิจารณาและประมวลเรื่องเสนอ ภายใน 90 วัน
เกิน 1,000 ไร่
คณะรัฐมนตรี
คณะกรรมการพิจารณาการใช้ ประโยชน์ในเขตป่ าสงวนแห่งชาติ
* ภายใน 90 วัน

หมายเหตุ

ขั้นตอนการปฏิบัตใิ นการขอใช้ พ้ ืนที่
ขั้นตอนการปฏิบัติหลังจากที่คณะกรรมการฯพิจารณาแล้ ว
. ขั้นตอนการปฏิบัตอิ าจมีการแก้ ไขเพิ่มเติม ตามนโยบายและสถานการณ์
* ระยะเวลาตามพระราชบัญญัติวิธปี ฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙

ระยะเวลารวม 360 วัน หรื อ 450 วัน

ติดต่อ ส่วนอนุญาตใช้ประโยชน์พ้นื ที่ป่าไม้
โทร 02 5799567
Facebook :ส่วนอนุ ญาตใช้ประโยชน์พ้ืนที่ป่าไม้
E-mail :permission_5207@hotmail.com

การขออนุญาตเข้ าทาประโยชน์ในเขตพื้นที่ป่าที่คณะรัฐมนตรีมมี ติให้ รักษาไว้ เป็ นสมบัตขิ องชาติ
 ยื่นคาขอตามแบบ ป.ส.20 หรือ ป.84-1 พร้ อมชาระค่าธรรมเนียม
แบบพิมพ์คาขอ (.25 บาท)
 รายละเอียดของโครงการที่ขออนุญาต พร้ อมแบบแปลน หรือแผนผัง
โครงการหรือกิจกรรมที่ขออนุญาต และอืน่ ๆ
แจ้ งผู้ขอปฏิบัติ/

แผนที่สงั เขป และแผนที่ระวาง มาตราส่วน 1:50,000 แสดงบริเวณที่
ยื่นคาขอ + (1)
ตรวจควบคุม
ขอใช้ พ้ นื ที่

หนังสือมอบอานาจให้ ดาเนินการแทน
สานักจัดการทรัพยากรป่ าไม้ ท้องที่
ออกใบอนุญาต
 สาเนาทะเบียนบ้ านและสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
ตรวจควบคุม
ส่งรายงานให้ ผู้ว่าฯ
(ของผู้ขอ / ผู้มอบอานาจ)
ตามแบบ ป.84-3
ภายใน 7 วัน ส่ง
ให้ ความเห็น
เรียกเก็บค่าธรรมเนียมฯ

คาขอ ความเห็น หลักฐานการจดทะเบียนนิตบิ ุคคล, หนังสือรับรองฯ
 หลักฐานที่แสดงผลการให้ ความเห็นจากสภาองค์กร
ปกครองส่วนท้ องถิ่น
ผู้ว่าราชการจังหวัด
 บันทึกยินยอมแก้ ไขปั ญหาราษฎร

ผู้ขออนุญาต

นัดตรวจสอบ  เอกสารอืน่ ๆ (ถ้ ามี)
ภายใน 15 วัน

เจ้ าหน้ าที่รายงาน
ภายใน 30 วัน

ตรวจสอบพื้นที่ร่วมกัน

(1)

 รายงานการตรวจสภาพป่ าแบบ ป.84-2
 บันทึกการตรวจสอบเพิ่มเติม
 แผนที่มาตราส่วนที่เหมาะสมแสดงรายละเอียด
ค่าพิกดั ที่อ่านได้ จากเครื่อง G.P.S.
 แผนที่ท้ายกฎกระทรวง,แผนที่ล่มุ นา้ และแผนที่ zoningแสดงบริเวณที่
ขอใช้ พ้ นื ที่
 บัญชีสารวจนับไม้ พร้ อมระบุชนิดและขนาดของไม้
 ภาพถ่ายสีแสดงบริเวณที่ขออนุญาตไม่น้อยกว่า 9 ภาพ

 อืน่ ๆ ที่เกี่ยวข้ อง

รายงานผลการตรวจสอบ+ความเห็นสานักจัดการทรัพยากรป่ าไม้ ประจาท้องที่ +ความเห็นจังหวัด + เอกสาร(1)

* ภายใน 90 วัน
ภายใน 15 วัน

กรมป่ าไม้
ดาเนินการ
(กรณีท่ไี ด้ รับอนุมัติ)
เห็นชอบ/ไม่เห็นชอบ

* ภายใน 90 วัน

หมายเหตุ

*

* พิจารณาและประมวลเรื่องเสนอ ภายใน 90 วัน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม

ขั้นตอนการปฏิบัตใิ นการขอใช้ พ้ ืนที่
ขั้นตอนการปฏิบัติหลังจากที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อมพิจารณาแล้ ว
ขั้นตอนการปฏิบัตอิ าจมีการแก้ ไขเพิ่มเติม ตามนโยบายและสถานการณ์
ระยะเวลาตามพระราชบัญญัติวิธปี ฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙

ระยะเวลารวม 337 วัน

ติดต่อ ส่วนอนุญาตใช้ประโยชน์พ้นื ที่ป่าไม้
โทร 02 5799567
Facebook :ส่วนอนุ ญาตใช้ประโยชน์พ้ืนที่ป่าไม้
E-mail :permission_5207@hotmail.com

การขออนุญาตเข้ าทาประโยชน์ในเขตพื้นที่ป่าไม้ ตามพระราชบัญญัตปิ ่ าไม้ พุทธศักราช 2484
 ยื่นคาขอตามแบบ ป.ส.20 หรือ ป.84-1 พร้ อมชาระค่าธรรมเนียม
แบบพิมพ์คาขอ (.25 บาท)
ผู้ขออนุญาต
 รายละเอียดของโครงการที่ขออนุญาต พร้ อมแบบแปลน หรือแผนผัง
โครงการหรือกิจกรรมที่ขออนุญาต และอืน่ ๆ
แจ้ งผู้ขอปฏิบัติ/

แผนที่สงั เขป และแผนที่ระวาง มาตราส่วน 1:50,000 แสดงบริเวณที่
ยื่นคาขอ + (1)
ตรวจควบคุม
ขอใช้ พ้ นื ที่

หนังสือมอบอานาจให้ ดาเนินการแทน
สานักจัดการทรัพยากรป่ าไม้ ท้องที่
ออกใบอนุญาต
 สาเนาทะเบียนบ้ านและสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
ตรวจควบคุม
ส่งรายงานให้ ผู้ว่าฯ
(ของผู้ขอ / ผู้มอบอานาจ)
ตามแบบ ป.84-3
ภายใน 7 วัน ส่ง
ให้ ความเห็น
เรียกเก็บค่าธรรมเนียมฯ

คาขอ ความเห็น หลักฐานการจดทะเบียนนิตบิ ุคคล, หนังสือรับรองฯ
 หลักฐานที่แสดงผลการให้ ความเห็นจากสภาองค์กร
ปกครองส่วนท้ องถิ่น
ผู้ว่าราชการจังหวัด
 บันทึกยินยอมแก้ ไขปั ญหาราษฎร
นัดตรวจสอบ  เอกสารอืน่ ๆ (ถ้ ามี)
ภายใน 15 วัน

เจ้ าหน้ าที่รายงาน
ภายใน 30 วัน

ตรวจสอบพื้นที่ร่วมกัน

(1)

 รายงานการตรวจสภาพป่ าแบบ ป.84-2
 บันทึกการตรวจสอบเพิ่มเติม
 แผนที่มาตราส่วนที่เหมาะสมแสดงรายละเอียด
ค่าพิกดั ที่อ่านได้ จากเครื่อง G.P.S.
 แผนที่ท้ายกฎกระทรวง,แผนที่ล่มุ นา้ และแผนที่ zoningแสดงบริเวณที่
ขอใช้ พ้ นื ที่
 บัญชีสารวจนับไม้ พร้ อมระบุชนิดและขนาดของไม้
 ภาพถ่ายสีแสดงบริเวณที่ขออนุญาตไม่น้อยกว่า 9 ภาพ

 อืน่ ๆ ที่เกี่ยวข้ อง

รายงานผลการตรวจสอบ+ความเห็นสานักจัดการทรัพยากรป่ าไม้ ประจาท้องที่ +ความเห็นจังหวัด + เอกสาร(1)

* พิจารณาและประมวลเรื่องเสนอ ภายใน 90 วัน

ภายใน 15 วัน
ดาเนินการ
(กรณีท่ไี ด้ รับอนุมัติ)
เห็นชอบ/ไม่เห็นชอบ

กรมป่ าไม้

หมายเหตุ

*

ขั้นตอนการปฏิบัตใิ นการขอใช้ พ้ ืนที่
ขั้นตอนการปฏิบัติหลังจากที่กรมป่ าไม้ พิจารณาแล้ ว
ขั้นตอนการปฏิบัตอิ าจมีการแก้ ไขเพิ่มเติม ตามนโยบายและสถานการ
ระยะเวลาตามพระราชบัญญัติวิธปี ฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙

ระยะเวลารวม 187 วัน

ติดต่อ ส่วนอนุญาตใช้ประโยชน์พ้นื ที่ป่าไม้
โทร 02 5799567
Facebook :ส่วนอนุ ญาตใช้ประโยชน์พ้ืนที่ป่าไม้
E-mail :permission_5207@hotmail.com

