
บันทกึข้อความ 
ส่วนราชการ   กลุ่มบริหารสินทรัพย์ กองคลัง  โทร. ๑๒๖๐                                       

ที ่  {BookID} วันที ่  {BookDate} 

เรื่อง รายงานผลการด าเนินการยื่นค าขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ในพ้ืนที่ป่าไม้   

เรียน ผู้อ านวยการกองคลัง   

ตามที่กรมป่าไม้ได้แจ้งให้กรมพัฒนาที่ดิน ด าเนินการยื่นค าขออนุญาตการเข้าท าประโยชน์  
ในพ้ืนที่ป่าไม้ และขอผ่อนผันมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ ในกรณีที่ปรากฏว่ายังมี       
ส่วนราชการใดเข้าท าประโยชน์ในพ้ืนที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาต โดยกลุ่มบริหารสินทรัพย์ กองคลัง ตรวจสอบแล้ว 
มีหน่วยงานที่ต้องด าเนินการขอเข้าใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ป่าไม้ จ านวน ๔๔ หน่วยงาน แยกตามแบบค าขอ   
(ตามเอกสารแนบ) ดังนี้  

๑. แบบ ป.ส.๑๗ การขอใช้พ้ืนที่ของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐภายในเขตป่าสงวน
แห่งชาติ ตามมาตรา ๑๓ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๐๗ มี ๙ หน่วยงาน       

๒. แบบ ป.ส.๒๐ การขอใช้พ้ืนที่ของส่วนราชการหรือองค์กรของรัฐในเขตป่าสงวนแห่งชาติ  
ตามมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๐๗ มี ๒ หน่วยงาน 

๓. แบบ ป.๘๔-๑ การขออนุญาตเข้าท า ประโยชน์ในเขตป่า ตามมาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติ
ป่าไม้ พ.ศ.๒๔๘๔ (ป่าไม้ถาวร ) มี ๒ หน่วยงาน  

๔. แบบ ป.๘๔-๑ การขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ในเขตป่า ตามมาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติ
ป่าไม้ พ.ศ.๒๔๘๔ (ท่ีสาธารณประโยชน์ ) มี ๓๑ หน่วยงาน 

กลุ่มบริหารสินทรัพย์ กองคลัง พิจารณาแล้ว การยื่นค าขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ในพ้ืนที่ป่าไม้
ดังกล่าว หน่วยงานจะต้องจัดท าเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องในการขออนุญาตฯ ส่งให้กรมป่าไม้หรือหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด ดังนั้น จึงขอให้หน่วยงานรายงานผลการด าเนินการ        
ขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ในพ้ืนที่ป่าไม้ โดยส่งส าเนาเอกสารหลักฐานค าขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ในพ้ืนที่
ป่าไม้ และเอกสารประกอบค าขอที่ด าเนินการแล้วเสร็จ ส่งมายังกลุ่มบริหารสินทรัพย์ กองคลัง ผ่านระบบ    
e-Saraban ภายในวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ เพ่ือเก็บไว้เป็นหลักฐานต่อไป   

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา และเห็นควรแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทราบและด าเนินการต่อไป 

               

{Rank} {Signature} 

{PersonName}  
{PositionName1}  

 
 

 
 

 

{XXXXXXXXXXXXX}กษ ๐๘๐๓.๐๘/๑๒๖๓ {XXXXXXXXXXXXX}๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

{XXXXXXXXXXXXX}{XXXXX}

{XXXXXXXXXXXXX}
{XXXXXXXXXXXXX}(นางธนภร ฉิมพัด)

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารสินทรัพย์



ที่ กษ ๐๘๐๓.๐๘/๑๒๖๓ ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการยื่นคำขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้

ความเร่งด่วน      ปกติ

การดำเนินการ

หน้า  ๑  จาก  ๖๖

ส่งจาก: กลุ่มบริหารสินทรัพย์

ผู้ส่ง: นางธนภร ฉิมพัด

วันเวลาส่ง: ๑๕ พ.ย. ๒๕๖๔ ๑๕:๕๐

เรียน ผอ.กค.

เพื่อโปรดพิจารณา และเห็นควรแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ทราบและดำเนินการต่อไป

( นางธนภร ฉิมพัด )

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารสินทรัพย์

๑๕ พ.ย. ๒๕๖๔ เวลา ๑๕:๕๐

กองคลัง

เลขรับ   ๑๓๖๕๐

วันที่ ๑๖ พ.ย. ๒๕๖๔

เวลา ๑๐:๑๐

ส่งจาก: กองคลัง

ผู้ส่ง: นายปิยะพงษ์ พงลังกา

วันเวลาส่ง: ๑๖ พ.ย. ๒๕๖๔ ๑๗:๐๓

เรียน ผอ.สพข.,ผอ.สพด.

และ ผอ.ศูนย์ที่เกี่ยวข้อง

เพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

( นางสาวปวีณา นภาธาราทิพย์ )

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบงานคลัง

รักษาราชการ

แทน ผู้อำนวยการกองคลัง

๑๖ พ.ย. ๒๕๖๔ เวลา ๑๑:๔๖

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๒

เลขรับ   ๕๐๙๖

วันที่ ๑๗ พ.ย. ๒๕๖๔

เวลา ๐๘:๓๙

ส่งจาก: กองคลัง

ผู้ส่ง: นายปิยะพงษ์ พงลังกา

วันเวลาส่ง: ๑๖ พ.ย. ๒๕๖๔ ๑๗:๐๓

เรียน ผอ.สพข.,ผอ.สพด.

และ ผอ.ศูนย์ที่เกี่ยวข้อง

เพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

( นางสาวปวีณา นภาธาราทิพย์ )

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบงานคลัง

รักษาราชการ

แทน ผู้อำนวยการกองคลัง

๑๖ พ.ย. ๒๕๖๔ เวลา ๑๑:๔๖

สถานีพัฒนาที่ดินสระบุรี

เลขรับ   ๒๗๘๗

วันที่ ๑๗ พ.ย. ๒๕๖๔

เวลา ๐๙:๒๔

ส่งจาก: กองคลัง

ผู้ส่ง: นายปิยะพงษ์ พงลังกา

วันเวลาส่ง: ๑๖ พ.ย. ๒๕๖๔ ๑๗:๐๓

เรียน ผอ.สพข.,ผอ.สพด.

และ ผอ.ศูนย์ที่เกี่ยวข้อง

เพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

( นางสาวปวีณา นภาธาราทิพย์ )

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบงานคลัง

รักษาราชการ

แทน ผู้อำนวยการกองคลัง

๑๖ พ.ย. ๒๕๖๔ เวลา ๑๑:๔๖

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑๒

เลขรับ   ๔๖๑๔

วันที่ ๑๗ พ.ย. ๒๕๖๔

เวลา ๐๘:๓๔

ผู้พิมพ์ วรรณพงศ์ ชาติชนา (กลุ่มบริหารสินทรัพย์)

 วันเวลา  ๑๙ พ.ย. ๒๕๖๔ ๑๑:๔๕
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