ป.ส. 17
คําขอใชพื้นทีข่ องสวนราชการหรือองคการของรัฐภายในเขตปาสงวนแหงชาติ
ตามมาตรา 13 ทวิ แหงพระราชบัญญัติปา สงวนแหงชาติ พ.ศ. 2507
------------------------------------------------เขียนที่.............................................................
วันที่.......... เดือน ........................................ พ.ศ. .............
สวนราชการ/องคการของรัฐ ชื่อ...........................................................................................................
ตั้งอยูเลขที่.......................... ถนน.............................................. ตําบล/แขวง......................................................
อําเภอ/เขต ................................................................. จังหวัด ...........................................................................
โดย ................................................................................ ตําแหนง ....................................................................
ไดรับมอบหมายใหเปนผูลงชื่อในคําขอ มีหนวยงานตั้งอยูเลขที่ ............................. ถนน .................................
ตําบล/แขวง ................................................ อําเภอ/เขต......................................... จังหวัด ................................
โทร ..............................................................
ขอยื่นคําขอตอ ......................................................................................................................................
ดังมีขอความตอไปนี้
ขอ 1. สวนราชการ/องคการของรัฐ ชื่อ ..................................................................................................
มีความประสงคจะขอใชพนื้ ที่ เพื่อ ......................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
มีกําหนดเวลา .................... ป ภายในเขตปาสงวนแหงชาติ ปา ...........................................................................
.............................................................................................................................................................................
ตําบล............................................... อําเภอ............................................ จังหวัด .................................................
เนื้อที่ ....................... ไร .................. งาน ...................... ตารางวา โดยมีอาณาเขตดังนี้
ดานทิศเหนือ
จด...........................................................................วัดได......................เมตร
ดานทิศตะวันออก
จด...........................................................................วัดได......................เมตร
ดานทิศใต
จด...........................................................................วัดได......................เมตร
ดานทิศตะวันตก
จด...........................................................................วัดได......................เมตร
ขอ 2. เพื่อประโยชนในการพิจารณาคําขอใชพื้นที่ ผูยื่นคําขอหรือผูแทนที่ไดรับมอบหมาย จะเปน
ผูนําพนักงานเจาหนาที่ออกไปตรวจสภาพปาในพื้นที่ที่ขอ ตามวัน เวลา ที่เจาหนาทีน่ ดั หมายและจะเปนผู
อํานวยความสะดวกแกพนักงานเจาหนาทีท่ ี่ออกไปตรวจสอบสภาพปา
/ ขอ 3. เมื่อไดรับอนุมัติ.....

-2ขอ 3. เมื่อไดรับอนุมัติใหใชพื้นที่ตามที่กรมปาไม ไดประกาศกําหนดบริเวณพืน้ ที่ ใหเขาใช
ประโยชนภายในเขตปาสงวนแหงชาติแลว สวนราชการ/องคการของรัฐชื่อ.......................................................
......................................... จะปฏิบัติตามพระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2507 และตามเงื่อนไขที่ระบุ
ไวในประกาศกําหนดพื้นทีด่ งั กลาวใหถูกตองทุกประการ
ขอ 4. พรอมกับคําขอนี้ ไดแนบหลักฐานตาง ๆ มาดวยดังนี้
1. รายละเอียดของโครงการที่ขอใชประโยชน
2. แผนที่ระวางกรมแผนที่ทหาร มาตราสวน 1 : 50,000 แสดงบริเวณพื้นที่ที่ขอใชประโยชน
และพื้นที่ขางเคียงที่ติดตอกับพื้นที่ที่ขอ
3. หนังสือแสดงวา เปนผูที่ไดรับมอบอํานาจใหดําเนินการแทนสวนราชการ/องคการของรัฐ
4. รายงานเหตุผลและความจําเปนในการขอใชประโยชน(กรณีพนื้ ที่มากกวา 20 ไร) ซึ่งไดรับ
ความเห็นชอบจากเจาสังกัดระดับกระทรวงหรือผูบัญชาการเหลาทัพแลวแตกรณี
5. หลักฐานทีแ่ สดงวาไดรับความเห็นชอบจากสภาตําบลหรือองคการบริหารสวนตําบล
ทองที่ที่ปานั้นตั้งอยู
(ลงชื่อ)........................................................ ผูยื่นคําขอ

หมายเหตุ ไดรับคาธรรมเนียมแบบพิมพคําขอจากผูยื่นคําขอแลว ตามใบเสร็จรับเงิน ฉบับที่.......................
เลมที่....................... ลงวันที่............ เดือน.......................................... พ.ศ. ..................................
(ลงชื่อ).........................................................ผูรับคําขอ
(.......................................................)
ตําแหนง........................................................

ป.ส.20
คําขออนุญาตเขาทําประโยชนหรืออยูอ าศัยภายในเขตปาสงวนแหงชาติ
ตามมาตรา 16 แหงพระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ.2507
(สําหรับสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ)
---------------------เขียนที่ …………………………………………..
วันที…
่ …….เดือน……………………..พ.ศ…….
สวนราชการ/รัฐวิสาหกิจ ชื่อ…………………………………………………………………
ตั้งอยูเลขที…
่ ………….หมูท…
ี่ ……..ถนน………………………..ตําบล/แขวง……………………………..
อําเภอ/เขต……………………….จังหวัด……………………….โดย………………………………………..
ตําแหนง……………………………………………………………
ไดรับมอบหมายใหเปนผูลงชื่อในคําขอหนวยงานตั้งอยูเ ลขที…
่ ………….ถนน……………………………...
ตําบล…………………………………………….อําเภอ……………………………จังหวัด………………...
โทร. …………………………………………
ขอยื่นคําขอตอ..............................................................…………………………………
ดังมีขอความตอไปนี้
ขอ 1 สวนราชการ/รัฐวิสาหกิจ ชื่อ…………………………………………………………..
มีความประสงคจะขออนุญาตเขาทําประโยชนเพื่อ……………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
มีกําหนดเวลา………..ป ภายในเขตปาสงวนแหงชาติ ปา……………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
ตําบล……………………………...…อําเภอ…….………………………จังหวัด……………………………
เนื้อที…
่ ………………ไร……………….งาน……………….ตารางวา โดยมีอาณาเขตดังนี้
ดานทิศเหนือ
จด………………………………………….วัดได………………เมตร
ดานทิศตะวันออก จด…………………………………………วัดได………………เมตร
ดานทิศใต
จด………………………………………….วัดได………………เมตร
ดานทิศตะวันตก จด………………………………………….วัดได………………เมตร
ขอ 2 เพื่อประโยชนในการพิจารณาคําขออนุญาต ผูย ื่นคําขอ หรือผูแทนที่ไดรับมอบหมาย
จะเปนผูน ําพนักงานเจาหนาที่ออกไปตรวจสภาพปาในพื้นที่ที่ขอนี้ ตามวัน เวลา ทีเ่ จาหนาทีน่ ัดหมาย และ
จะเปนผูอาํ นวยความสะดวกแกพนักงานเจาหนาทีท่ ี่ออกไปตรวจสภาพปา

-2ขอ 3 เมื่อไดรับอนุญาตใหเขาทําประโยชนภายในเขตปาสงวนแหงชาติแลว สวนราชการ /
รัฐวิสาหกิจ ชื่อ…………………………………………………………………………………..จะปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ.2507 และตามเงื่อนไขที่แนบทายหนังสืออนุญาตใหถูกตองทุกประการ
ขอ 4 พรอมกับคําขอนี้ ไดแนบหลักฐานตาง ๆ มาดวย ดังนี้
1. สําเนาบัตรประจําตัวขาราชการหรือรัฐวิสาหกิจ
2. รายละเอียดของโครงการที่ขออนุญาต
3. แผนที่ระวางของกรมแผนที่ทหาร มาตราสวน 1 : 50,000 แสดงบริเวณพื้นที่ที่ขอ
อนุญาตและพื้นที่ขางเคียงที่ติดตอกับพื้นที่ที่ขอ
4. หนังสือแสดงวา เปนผูที่ไดรับมอบอํานาจใหดําเนินการแทนสวนราชการ/รัฐวิสาหกิจ
5. รายงานเหตุผลและความจําเปนในการขอใชประโยชน (กรณีพื้นที่มากกวา 20 ไร)
ซึ่งไดรับความเห็นชอบจากเจาสังกัดระดับกระทรวงหรือผูบัญชาการเหลาทัพแลวแตกรณี
6. หลักฐานที่แสดงวาไดรับความเห็นชอบจากสภาตําบลหรือองคการบริหารสวน
ตําบลทองที่ที่ปานั้นตั้งอยู
7. เอกสารอืน่ ๆ ไดแก……………………………………………………………………..

(ลงชือ่ ) ….………………………………..ผูยื่นคําขอ

หมายเหตุ ไดรับคาธรรมเนียมแบบพิมพคําขอจากผูย ื่นคําขอแลว ตามใบเสร็จรับเงิน ฉบับที.่ ..................
เลมที.่ ................ลงวันที่ .........เดือน....................................พ.ศ. ..................
(ลงชื่อ) .............................................. ผูรับคําขอ
(...........................................)
ตําแหนง.............................................

ป.ส.21
คําขออนุญาตเขาทําประโยชนหรืออยูอ าศัยภายในเขตปาสงวนแหงชาติ
ตามมาตรา 16 แหงพระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ.2507
(สําหรับบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ซึ่งไมใชสว นราชการหรือรัฐวิสาหกิจ)
---------------------เขียนที่ …………………………………………..
วันที…
่ …….เดือน……………………..พ.ศ…….
ขาพเจา………………………………………………..อายุ………..ป สัญชาติ……………
อาชีพ……………………………มีภูมิลําเนาอยูบา นเลขที่…………….หมูท…
่ี …….ซอย…………………..
ถนน………..…………………..ตําบล/แขวง……………………………..อําเภอ/เขต………………………
จังหวัด………………….………………….โทร……………………………………
เปนผูมีอํานาจลงชื่อแทนนิตบิ ุคคล ชื่อ…………………………………..……………………………………
ตั้งอยูท…
ี่ .…………….…………………………….…………………………………………………………
…………………………………………….…………………………………………………..……………….
มีเอกสารแสดงฐานะการเปนนิติบุคคลและเปนผูมีอาํ นาจลงชื่อแทนนิติบุคคลตามทีแ่ นบทายคําขอ
ขอยื่นคําขอตอ.......................................................................…………………………
ดังมีขอความตอไปนี้
ขอ 1 ขาพเจามีความประสงคจะขออนุญาตเขาทําประโยชนเพื่อ…………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………
มีกําหนดเวลา………..ป ภายในเขตปาสงวนแหงชาติ ปา……………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
ตําบล……………………………...…อําเภอ…….………………………จังหวัด……………………………
เนื้อที…
่ ………………ไร……………….งาน……………….ตารางวา โดยมีอาณาเขตดังนี้
ดานทิศเหนือ
จด………………………………………….วัดได………………เมตร
ดานทิศตะวันออก จด…………………………………………วัดได………………เมตร
ดานทิศใต
จด………………………………………….วัดได………………เมตร
ดานทิศตะวันตก จด………………………………………….วัดได………………เมตร
ขอ 2 ในการยืน่ คําขอนี้ ขาพเจารับรองจะเปนผูนาํ หรือมอบใหผูแทนเปนผูนาํ พนักงาน
เจาหนาที่ออกไปตรวจสภาพปาในพื้นที่ที่ขอนี้ ตามวัน เวลา ที่เจาหนาที่นัดหมาย

-2ขอ 3 เมื่อขาพเจาไดรับอนุญาตใหเขาทําประโยชนภายในเขตปาสงวนแหงชาติแลว ขาพเจา
รับรองจะปฏิบัติตามพระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ.2507 และตามเงื่อนไขที่แนบทายหนังสืออนุญาต
ใหถูกตองทุกประการ
ขอ 4 เพื่อเปนหลักฐานในการขออนุญาต ขาพเจาไดวางเงินมัดจํา หรือไดสงมอบหนังสือ ค้ํา
ประกั น ของธนาคารที่ เ ชื่ อ ถื อ ได พ ร อ มคํ า ขอนี้ ตามจํ า นวนเนื้ อ ที่ ที่ ข ออนุ ญ าต ในอั ต ราเท า กั บ อั ต รา
คาธรรมเนียมหนังสืออนุญาตตามกฎหมายวาดวยปาสงวนแหงชาติ ไรละ………..…...บาท รวมเปนเงิน
จํานวน…………………บาท (………………………………………….) ไวแลวในวันยื่นคําขอนี้ ตามใบเสร็จ
รับเงิน ฉบับที่……….. เลมที่………….ลงวันที่………เดือน……………………….. พ.ศ. ………………..
(หนังสือค้ําประกันของธนาคารนั้น ใหทําตามแบบที่ธนาคารกําหนดและกรมปาไมเห็นชอบดวย)
ขอ 5 เมื่ออธิบดีกรมปาไมโดยอนุมัติรัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม ไดออกหนังสืออนุญาตใหขาพเจาเขาทําประโยชนหรืออยูอาศัยในเขตปาสงวนแหงชาติแลว
ขาพเจายินยอมใหนําเงินมัดจําที่ไดวางไวตามขอ 4 มาหักกลบลบหนี้กับคาธรรมเนียมหนังสืออนุญาตนั้นได
ทันที และเมื่อหักกลบลบหนี้กันแลว หากเงินมัดจํายังขาดเทาใด ขาพเจาจะนํามาชําระเพิ่มจนครบถวน ให
เสร็จสิ้นภายในกําหนด 30 วัน นับจากวันที่เจาหนาที่ไดแจงจํานวนเงินที่จะตองชําระใหขาพเจาทราบ เพื่อ
รับมอบหนังสืออนุญาต มิฉะนั้น ใหถือวาขาพเจาสละสิทธิ์ในการขอเขาทําประโยชนหรืออยูอาศัยภายในเขตปา
สงวนแหงชาติตามคําขอ กับทั้งสละสิทธิ์ที่จะขอรับเงิน มัดจําที่วางไวคืนดวย
ขอ 6 เงินมัดจําตามขอ 4 ไมเปนขอผูกพันวา ขาพเจาจะตองไดรับอนุญาต หากขาพเจา
ไมไดรับอนุญาตตามที่ขอ หรือกรณีมีเงินมัดจําเหลือจายหลังจากที่หักกลบลบหนี้ตาม ขอ 5 แลว ขาพเจาจะ
ขอรับเงินมัดจําตามจํานวนที่ไดวางไว หรือเฉพาะจํานวนที่เหลือจายดังกลาว แลวแตกรณีคืน โดยไมคิด
ดอกเบี้ยหรือผลประโยชนอื่นใดทั้งสิ้น
ขอ 7 พรอมกับคําขอนี้ ขาพเจาไดแนบหลักฐานตาง ๆ มาดวย ดังนี้
1. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือสําเนาบัตรประจําตัวตามกฎหมายกําหนด
2. สําเนาทะเบียนบาน
3. สําเนาหลักฐานการจดทะเบียนนิติบุคคล หรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
4. แผนที่สังเขปหรือแผนที่ระวางของกรมแผนที่ทหาร มาตราสวน 1 : 50,000 แสดงบริเวณ
พื้นที่ที่ขออนุญาตและพื้นที่ติดตอขางเคียง
5. กรณีพื้นที่ที่ขออนุญาตมีเนื้อที่เกิน 20 ไร ใหแนบเอกสารแสดงรายละเอียดโครงการที่
ขออนุญาต พรอมแผนและผังแสดงการใชพื้นที่

-36. หลักฐานที่แสดงวาไดรับความเห็นชอบจากสภาตําบลหรือสภาองคการบริหารสวน
ตําบลหรือสภาเทศบาลทองที่ที่ปานั้นตั้งอยู
7. หนังสือมอบอํานาจ (ถามี)
8. เอกสารอืน่ ๆ ไดแก……………………………………………………………………..

(ลงชือ่ ) ….………………………………..ผูยื่นคําขอ

หมายเหตุ ไดรับคาธรรมเนียมแบบพิมพคําขอจากผูย ื่นคําขอแลว ตามใบเสร็จรับเงิน ฉบับที.่ ..................
เลมที.่ ................ลงวันที่ .........เดือน....................................พ.ศ. ..................
(ลงชื่อ) .............................................. ผูรับคําขอ
(...........................................)
ตําแหนง.............................................

ป.ส. 27
คําขออนุญาตเขาไปหรือผานหรือใชทางหรือนําหรือปลอยสัตวเลี้ยงเขาไปภายใน
เขตปาสงวนแหงชาติ
ตามมาตรา 18 แหงพระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2507
เขียนที…
่ …..……………..…………...
วันที…
่ …….เดือน………………….พ.ศ…...…………..
ขาพเจา……………………………………อายุ……….ป สัญชาติ………..……..
อาชีพ…………………………………………….,มีภูมิลําเนาอยูบ านเลขที…
่ .…………………….
…………. ซอย/ถนน/ทาง……………………………………หมูท…
ี่ …….
ตําบล………………………………..……
อําเภอ………………………จังหวัด…………………….ขอยื่นคําขอตอ................................………… ดัง
มีขอความตอไปนี้
ขาพเจามีความประสงคจะขอรับอนุญาตนํารถยนตหรือรถแทรกเตอรหมายเลข
ทะเบียน………………ชนิด…………………….จํานวน…………….จากปาสงวนแหงชาติ
ปา…….……………
ทองที่ตําบล………………..………อําเภอ…………………………….จังหวัด…………………………..โดย
ใชทางตามแนวทาง……………………………………………………………………………………..
ถึง……………………………………… ตําบล……………….….……อําเภอ…..……………..…………
จังหวัด………………………..ตั้งแตวนั ที…
่ ……เดือน……………………พ.ศ…………จนถึงวันที…
่ ……
เดือน……………...พ.ศ……………..โดยมีระยะเวลาไมเกินหนึ่งปนบั แตวันที่จะไดรับอนุญาตเปนตนไป
ขาพเจามีความประสงค จะขอรับอนุญาตนําหรือปลอยสัตวเลีย้ งชนิด…………..………
จํานวน……………….ตัว เขาไปภายในเขตปาสงวนแหงชาติ ปา…………………………………..……..
ทองที่ตําบล………………………….อําเภอ…………………………..จังหวัด……………………..…….
ภายในเนื้อที…
่ …………….ไร……….……..งาน………………………..ตารางวา ซึ่งมิไดอยูในเขตหาม
ปลอยสัตวเลี้ยง ตามประกาศของ………………………………………………………..ลงวันที…
่ ……...
เดือน….…..………...พ.ศ………...โดยขอนําหรือปลอยสัตวเลี้ยงตั้งแตวันที…
่ ….…เดือน………………
พ.ศ…..………จนถึงวันที…
่ …..เดือน……………..………..พ.ศ…………..โดยมีระยะเวลาไมเกินหนึง่ ป นับ
แตวันที่จะไดรับอนุญาตเปนตนไป
ขาพเจารับรองวาจะปฏิบัตติ ามกฎหมายและระเบียบของทางราชการทุกประการ
(ลงชื่อ)………………………………….ผูยื่นคําขอ

ป.ส. 29
คําขออนุญาตทําการปลูกสรางสวนปาหรือปลูกไมยืนตนภายในเขตปาสงวนแหงชาติ
ตามมาตรา 20 แหงพระราชบัญญัติปา สงวนแหงชาติ พ.ศ. 2507
-------------------------------------เขียนที…
่ ………………………………………………...
วันที…
่ …..เดือน…………………………………พ.ศ…………...
ขาพเจา………………………………………อายุ……….ป สัญชาติ…………………
อาชีพ…………………………………………………………..มีภูมิลําเนาอยูบ านเลขที…
่ ………………….
ซอย…………………………..ถนน…………………………..หมูที่ ……….ตําบล/แขวง……………………
อําเภอ/เขต………………………………จังหวัด…………………………………..โทร…………….………..
เปนผูมีอํานาจลงชื่อแทนนิตบิ ุคคล ชื่อ……………………………………………………ตั้งอยูท…
ี่ ………..
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
มีเอกสารแสดงฐานะการเปนนิติบุคคลและเปนผูมีอาํ นาจลงชื่อแทนนิติบุคคลตามทีแ่ นบทายคําขอนี้
ขอยื่นคําขอตอ ...............................................................………………………….........
ดังมีขอความตอไปนี้
ขอ 1 ขาพเจามีความประสงคจะขออนุญาตเพื่อ……………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
มีกําหนดเวลา………………..ป ภายในเขตปาสงวนแหงชาติ ปา ………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………
ตําบล…………………………อําเภอ…………………………………จังหวัด………………………………
เนื้อที…
่ ……………………….ไร……………………งาน………………ตารางวา โดยมีอาณาเขตดังนี้
ดานทิศเหนือ
จด…………………..วัดได…………………….เมตร
ดานทิศตะวันออก
จด…………………..วัดได…………………….เมตร
ดานทิศใต
จด…………………..วัดได…………………….เมตร
ดานทิศตะวันตก
จด…………………..วัดได…………………….เมตร
ขอ 2 ในการยื่นคําขอ ขาพเจารับรองจะเปนผูน ําหรือมอบใหผูแทนเปนผูนาํ พนักงาน
เจาหนาที่ออกไปตรวจสภาพปาในที่ที่ขอนี้ ตามวัน เวลาที่เจาหนาที่นดั หมาย

-2ขอ 3 เมื่อขาพเจาไดรับหนังสืออนุญาตแลว ขาพเจารับรองจะปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
ปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2507 ตามเงื่อนไขที่ระบุไวในหนังสืออนุญาตใหถูกตองทุกประการ

ขอ 4 พรอมกับคําขอนี้ ขาพเจาไดแนบหลักฐานตางๆ มาดวยดังนี้
1. รายละเอียดของโครงการที่ขออนุญาต
2. แผนที่สังเขปแสดงบริเวณพื้นที่ที่ขออนุญาต
3. สําเนาหรือภาพถายหนังสือรับรองการจดทะเบียน วัตถุประสงคและผูมีอํานาจ
ลงชื่อแทนนิติบุคคลผูขออนุญาต พรอมหลักฐานแสดงอุปกรณในการทํางาน
4. สําเนาหรือภาพถายทะเบียนบานหรือสํานักงานที่ทําการของนิติบุคคล
5. หลักฐานที่แสดงวาไดรับความเห็นชอบจากสภาตําบลหรือองคการบริหารสวน
ตําบลทองที่ที่ปานั้นตั้งอยู
6. อื่นๆ ตามที่ทางราชการแจงใหนําสง ……………………………………

(ลงชื่อ) …………………………………ผูขออนุญาต

หมายเหตุ ไดรับคาธรรมเนียมแบบพิมพคําขอจากผูย ื่นคําขอแลว ตามใบเสร็จรับเงิน ฉบับที.่ ..................
เลมที.่ ................ลงวันที่ .........เดือน....................................พ.ศ. ..................
(ลงชื่อ) .............................................. ผูรับคําขอ
(...........................................)
ตําแหนง.............................................

