
บันทกึข้อความ 
ส่วนราชการ  กลุ่มบริหารสินทรัพย์ กองคลัง  โทร. ๐ ๒๕๗๙ ๕๒๑๓                                       

ที ่ {BookID} วันที ่ {BookDate} 

เรื่อง   เร่งรัดให้ส่งเอกสารเพิ่มเติมตามค าขอตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ และเม่ือวันที่ 
๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ กรณีมีส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐเข้าด าเนินการในพ้ืนที่ป่าไม้ก่อนได้รับ
อนุญาต   

เรียน   ผู้อ านวยการกองคลัง   

ตามหนังสือกลุ่มบริหารสินทรัพย์ กองคลัง ที่ กษ ๐๘๐๓.๐๘/๔๘๕ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม 
๒๕๖๕ เรื่อง เร่งรัดการด าเนินการขออนุญาตค าขอตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓     
และเมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ กรณีมีส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐเข้าด าเนินการในพ้ืนที่ป่าไม้ 
ก่อนได้รับอนุญาต โดยเร่งรัดหน่วยงานในส่วนภูมิภาคด าเนินการตรวจสอบเอกสารหลักฐานการยื่นขออนุญาต
กับกรมป่าไม้ให้ครบถ้วน ภายในระยะเวลาที่ก าหนด พร้อมทั้งจัดส่งเอกสารมายังกลุ่มบริหารสินทรัพย์ กองคลัง 
ผ่านทาง Intranet ของเว็บไซต์กรมพัฒนาที่ดิน ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

กลุ่มบริหารสินทรัพย์ กองคลัง ตรวจสอบแล้วพบว่ามีหน่วยงานที่ส่งเอกสารประกอบค าขอ
อนุญาตให้กับกรมป่าไม้ไม่ครบถ้วน โดยขาดเอกสารผลการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากสภาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่ป่าไม้ตั้งอยู่ มี ๗ หน่วยงาน ได้แก่ สพข.๓, สพด.อ านาจ เจริญ, สพข.๕, กลุ่มเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด 
(สพข.๕), สพด.อุดรธานี, สพด.นครศรีธรรมราช และ สพด.พัทลุง ซึ่งได้ติดตามทวงถามมาระยะเวลาพอสมควร
แล้ว ดังนั้น จึงเห็นควรแจ้งหน่วยงานดังกล่าว เร่งรัดส่งเอกสารประกอบค าขออนุญาตใช้พ้ืนที่ป่าไม้ตามมติ
คณะรัฐมนตรีฯ มายังกลุ่มบริหารสินทรัพย์ กองคลัง ภายในวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ เพ่ือด าเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้องต่อไป  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาน าเสนอ ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาที่ดินเขต ๓, ๔, ๕, ๑๑, ๑๒ 
เพ่ือทราบ และแจ้งหน่วยงานในสังกัดด าเนินการต่อไป  

                

{Rank} {Signature} 

{PersonName}  
{PositionName1}  

 
 

 
 

 

{XXXXXXXXXXXXX}กษ ๐๘๐๓.๐๘/๗๖๓ {XXXXXXXXXXXXX}๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

{XXXXX} {XXXXXXXXXXXXX}

{XXXXXXXXXXXXX}
{XXXXXXXXXXXXX}(นางธนภร ฉิมพัด)

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารสินทรัพย์



ที่ กษ ๐๘๐๓.๐๘/๗๖๓ ลงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง เร่งรัดให้ส่งเอกสารเพิ่มเติมตามคำขอตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ และเมื่อ

วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ กรณีมีส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐเข้าดำเนินการในพื้นที่ป่าไม้ก่อน

ได้รับอนุญาต

ความเร่งด่วน      ปกติ

การดำเนินการ

หน้า  ๑  จาก  ๗

ส่งจาก: กลุ่มบริหารสินทรัพย์

ผู้ส่ง: นางธนภร ฉิมพัด

วันเวลาส่ง: ๑๐ พ.ย. ๒๕๖๕ ๑๔:๔๑

เรียน  ผอ.กค.

  เพื่อโปรดพิจารณานำเสนอ ผอ.สพข.๓, ๕, ๑๑, ๑๒

เพื่อทราบ และแจ้งหน่วยงานในสังกัดดำเนินการต่อไป

( ดึงกลับ วันที่ ๑๐ พ.ย. ๒๕๖๕ ๑๔:๔๔ )

( นางธนภร ฉิมพัด )

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารสินทรัพย์

๑๐ พ.ย. ๒๕๖๕ เวลา ๑๔:๔๑

กองคลัง

เลขรับ   ( ดึงกลับ )

วันที่

เวลา

ส่งจาก: กลุ่มบริหารสินทรัพย์

ผู้ส่ง: นางธนภร ฉิมพัด

วันเวลาส่ง: ๑๐ พ.ย. ๒๕๖๕ ๑๔:๔๙

เรียน  ผอ.กค.

  เพื่อโปรดพิจารณานำเสนอ ผอ.สพข.๓, ๔, ๕, ๑๑, ๑๒

เพื่อทราบ และแจ้งหน่วยงานในสังกัดดำเนินการต่อไป

( นางธนภร ฉิมพัด )

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารสินทรัพย์

๑๐ พ.ย. ๒๕๖๕ เวลา ๑๔:๔๘

กองคลัง

เลขรับ   ๑๓๙๘๖

วันที่ ๑๐ พ.ย. ๒๕๖๕

เวลา ๑๖:๓๐

ส่งจาก: กองคลัง

(นางกัญญาภัค ทองจันทร์)

ผู้ส่ง: นางสาวอมรา ทองบ้านบ่อ

วันเวลาส่ง: ๑๑ พ.ย. ๒๕๖๕ ๑๓:๑๒

ส่งคืนแก้ไข

( รับเรื่องคืน วันที่ ๑๑ พ.ย. ๒๕๖๕ ๑๓:๑๒ )

กลุ่มบริหารสินทรัพย์

เลขรับ   ( รับเรื่องคืน )

วันที่ ๑๑ พ.ย. ๒๕๖๕

เวลา ๑๓:๑๖

ส่งจาก: กลุ่มบริหารสินทรัพย์

ผู้ส่ง: นางธนภร ฉิมพัด

วันเวลาส่ง: ๑๑ พ.ย. ๒๕๖๕ ๑๓:๒๓

เรียน  ผอ.กค.

  เพื่อโปรดพิจารณานำเสนอ ผอ.สพข.๓, ๔, ๕, ๑๑, ๑๒

เพื่อทราบ และแจ้งหน่วยงานในสังกัดดำเนินการต่อไป

( นางธนภร ฉิมพัด )

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารสินทรัพย์

๑๑ พ.ย. ๒๕๖๕ เวลา ๑๓:๒๓

กองคลัง

เลขรับ   ๑๓๙๘๖

วันที่ ๑๑ พ.ย. ๒๕๖๕

เวลา ๑๔:๒๔

ส่งจาก: กองคลัง

ผู้ส่ง: นางสาวพัชรา ลาภตระกูล

วันเวลาส่ง: ๑๑ พ.ย. ๒๕๖๕ ๑๕:๓๖

เรียน ผอ.สพข.๓,๔,๕,๑๑ และ ๑๒

เพื่อโปรดทราบและแจ้งหน่วยงาน

ในสังกัดดำเนินการต่อไป

( นางกัญญาภัค ทองจันทร์ )

ผู้อำนวยการกองคลัง

๑๑ พ.ย. ๒๕๖๕ เวลา ๑๕:๓๑

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑๒

เลขรับ   ๔๙๔๖

วันที่ ๑๑ พ.ย. ๒๕๖๕

เวลา ๑๕:๔๕

ผู้พิมพ์ สุรเชษฐ์ กุลจรัสวิรุฬห์ (กลุ่มบริหารสินทรัพย์)

 วันเวลา  ๑๔ พ.ย. ๒๕๖๕ ๑๕:๔๙







บันทกึข้อความ 
ส่วนราชการ  กลุ่มบริหารสินทรัพย์ กองคลัง  โทร. ๐ ๒๕๗๙ ๕๒๑๓                                       

ที ่ {BookID} วันที ่ {BookDate} 

เรื่อง   เร่งรัดการด าเนินการขออนุญาตค าขอตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ และเม่ือวันที่ 
๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ กรณีส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐเข้าด าเนินการในพ้ืนที่ป่าไม้ก่อนได้รับ
อนุญาต 

เรียน   ผู้อ านวยการกองคลัง   

ตามหนังสือส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ กษ ๐๒๐๑.๐๖/๔๙๑๐ ลงวันที่ 
๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เรื่อง เร่งรัดการด าเนินการขออนุญาตค าขอตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน 
๒๕๖๓ และเมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ กรณีส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐเข้าด าเนินการในพื้นที่ป่าไม้
ก่อนได้รับอนุญาต โดยแจ้งให้ส่วนราชการในสังกัดที่เข้าท าประโยชน์ในพ้ืนที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาตและได้ยื่น
ค าขออนุญาตไว้แล้ว เร่งรัดจัดส่งเอกสารหลักฐานประกอบค าขออนุญาตต่างๆ ให้ครบถ้วนตามที่กรมป่าไม้
ก าหนด โดยประสานกับส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ – ๑๓ หรือส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา 
ภายในวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ หากเกินก าหนดเวลา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (กรมป่าไม้) 
จะไม่พิจารณาค าขอดังกล่าว และจะด าเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

กลุ่มบริหารสินทรัพย์ กองคลัง ตรวจสอบแล้ว หน่วยงานในสังกัดกรมพัฒนาที่ดินที่ได้
ด าเนินการขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ในพ้ืนที่ป่าไม้ ตามค าขอมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ 
และเม่ือวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

๑. หน่วยงานที่ยื่นขออนุญาตเข้าใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ป่าไม้ (ที่ป่าสงวนแห่งชาติ, ป่าไม้ถาวร) 
มี ๑๓ หน่วยงาน (ตามเอกสารแนบ ๑) 

๒. หน่วยงานที่ ยื่นขออนุญาตเข้าใช้ประโยชน์ ในพ้ืนที่ป่าไม้  (ที่ สาธารณประโยชน์ )              
มี ๓๑ หน่วยงาน (ตามเอกสารแนบ ๒) 

ดังนั้น เห็นควรแจ้งหน่วยงานในส่วนภูมิภาคที่ด าเนินการขอใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ดังกล่าว 
ด าเนินการตรวจสอบเอกสารหลักฐานการยื่นขออนุญาตว่าถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ หากไม่ครบถ้วนขอให้เร่งรัด
จัดส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ ให้ครบถ้วนตามเงื่อนไขท่ีกรมป่าไม้ก าหนด ทั้งนี้ หากจัดส่งเอกสารค าขออนุญาตฯ 
กับกรมป่าไม้ครบถ้วนแล้ว ขอให้จัดส่งเอกสารแจ้งกลับมายัง กลุ่มบริหารสินทรัพย์ กองคลัง ผ่านทาง Intranet 
ของเว็บไซต์กรมพัฒนาที่ดิน เข้าโปรแกรมฐานข้อมูลครุภัณฑ์และสิ่งปลูกสร้าง เลือกเมนูย่อย "รายงานที่ดิน  
และสิ่งปลูกสร้าง" ภายในวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ เพ่ือรวบรวมเอกสารให้ส านักกฎหมาย สป.กษ. ทราบต่อไป   

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา เห็นควรแจ้งให้ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑ – ๑๒ ทราบ    
และแจ้งหน่วยงานในสังกัดด าเนินการต่อไป  

               

{Rank} {Signature} 

{PersonName}  
{PositionName1}  

ด่วนที่สุด 

{XXXXXXXXXXXXX}กษ ๐๘๐๓.๐๘/๔๘๕ {XXXXXXXXXXXXX}๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๕

{XXXXX} {XXXXXXXXXXXXX}

{XXXXXXXXXXXXX}
{XXXXXXXXXXXXX}(นางธนภร ฉิมพัด)

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารสินทรัพย์



ที่ กษ ๐๘๐๓.๐๘/๔๘๕ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง เร่งรัดการดำเนินการขออนุญาตคำขอตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ และเมื่อวัน

ที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ กรณีส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐเข้าดำเนินการในพื้นที่ป่าไม้ก่อนได้

รับอนุญาต

ความเร่งด่วน      ด่วนที่สุด

การดำเนินการ

หน้า  ๑  จาก  ๓๔

ส่งจาก: กลุ่มบริหารสินทรัพย์

ผู้ส่ง: นางธนภร ฉิมพัด

วันเวลาส่ง: ๑๖ ส.ค. ๒๕๖๕ ๑๔:๕๒

เรียน  ผอ.กค.

  เพื่อโปรดพิจารณา และเห็นควรแจ้งให้ สพข.๑-๑๒

ทราบ และแจ้งหน่วยงานในสังกัดดำเนินการต่อไป

( นางธนภร ฉิมพัด )

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารสินทรัพย์

๑๖ ส.ค. ๒๕๖๕ เวลา ๑๔:๕๒

กองคลัง

เลขรับ

วันที่ ๑๗ ส.ค. ๒๕๖๕

เวลา ๐๙:๔๓

ส่งจาก: กองคลัง

(นางกัญญาภัค ทองจันทร์)

ผู้ส่ง: นางสาวพัชรา ลาภตระกูล

วันเวลาส่ง: ๑๗ ส.ค. ๒๕๖๕ ๐๙:๔๓

ส่งคืนแก้ไข

( รับเรื่องคืน วันที่ ๑๗ ส.ค. ๒๕๖๕ ๐๙:๔๓ )

กลุ่มบริหารสินทรัพย์

เลขรับ   ( รับเรื่องคืน )

วันที่ ๑๗ ส.ค. ๒๕๖๕

เวลา ๑๐:๐๘

ส่งจาก: กลุ่มบริหารสินทรัพย์

ผู้ส่ง: นางธนภร ฉิมพัด

วันเวลาส่ง: ๑๗ ส.ค. ๒๕๖๕ ๑๑:๔๒

เรียน  ผอ.กค.

  เพื่อโปรดพิจารณา

เห็นควรแจ้งให้สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑ - ๑๒

และแจ้งหน่วยงานในสังกัดดำเนินการต่อไป

( ดึงกลับ วันที่ ๑๗ ส.ค. ๒๕๖๕ ๑๔:๐๔ )

( นางธนภร ฉิมพัด )

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารสินทรัพย์

๑๗ ส.ค. ๒๕๖๕ เวลา ๑๑:๔๒

กองคลัง

เลขรับ   ( ดึงกลับ )

วันที่

เวลา

ส่งจาก: กลุ่มบริหารสินทรัพย์

ผู้ส่ง: นางธนภร ฉิมพัด

วันเวลาส่ง: ๑๗ ส.ค. ๒๕๖๕ ๑๔:๑๒

เรียน  ผอ.กค.

  เพื่อโปรดพิจารณา เห็นควรแจ้งให้ สพข.๑-๑๒ ทราบ

และแจ้งหน่วยงานในสังกัดดำเนินการต่อไป

( นางธนภร ฉิมพัด )

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารสินทรัพย์

๑๗ ส.ค. ๒๕๖๕ เวลา ๑๔:๑๑

กองคลัง

เลขรับ   ๑๐๒๑๕

วันที่ ๑๗ ส.ค. ๒๕๖๕

เวลา ๑๕:๒๖

ส่งจาก: กองคลัง

ผู้ส่ง: นางสาวพัชรา ลาภตระกูล

วันเวลาส่ง: ๑๘ ส.ค. ๒๕๖๕ ๐๙:๒๑

เรียน ผอ.สพข.๑-๑๒

เพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการและแจ้งหน่วยงาน

ในสังกัดที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

( นางกัญญาภัค ทองจันทร์ )

ผู้อำนวยการกองคลัง

๑๘ ส.ค. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙:๒๐

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๕

เลขรับ   ๖๑๐๓

วันที่ ๑๘ ส.ค. ๒๕๖๕

เวลา ๑๐:๒๘

ผู้พิมพ์ สุรเชษฐ์ กุลจรัสวิรุฬห์ (กลุ่มบริหารสินทรัพย์)

 วันเวลา  ๑๔ พ.ย. ๒๕๖๕ ๑๕:๔๘



 เอกสารแนบ 1

ล ำดับ สังกัด หน่วยงำน
1 สพข.3 สถำนีพัฒนำท่ีดินชัยภูมิ
2 สพข.5 หน่วยงำนย่อย
3 สพข.6 สถำนีพัฒนำท่ีดินแม่ฮ่องสอน 
4 สพข.7 สถำนีพัฒนำท่ีดินแพร่
5 สถำนีพัฒนำท่ีดินพะเยำ
6 สถำนีพัฒนำท่ีดินเชียงรำย
7 สพข.8 สถำนีพัฒนำท่ีดินเลย
8 สถำนีพัฒนำท่ีดินเพชรบูรณ์
9 สพข.10 ศูนย์ปฏิบัติกำรโครงกำรจัดกำรพัฒนำทีดิ่น ตำมพระรำชประสงค์หนองพลับ - กลัดหลวง

10 ศูนย์ปฏิบัติกำรจัดกำรทีดิ่นชัยพัฒนำ - แม่ฟ้ำหลวง
11 สพข.11 สถำนีพัฒนำท่ีดินกระบี่
12 สถำนีพัฒนำท่ีดินพังงำ
13 สถำนีพัฒนำท่ีดินชุมพร

ท่ีป่ำสงวนแห่งชำติ และป่ำไม้ถำวร



  เอกสารแนบ 2

ล ำดับ สังกัด หน่วยงำน
1 สพข.1 สถำนีพัฒนำทีดิ่นสิงห์บุรี
2 สถำนีพัฒนำทีดิ่นชัยนำท
3 สถำนีพัฒนำทีดิ่นสุพรรณบุรี
4 สพข.2 ส ำนักงำนพัฒนำทีดิ่นเขต 2
5 สถำนีพัฒนำทีดิ่นตรำด
6 สถำนีพัฒนำทีดิ่นฉะเชิงเทรำ
7 สถำนีพัฒนำทีดิ่นปรำจีนบุรี
8 สพข.3 ส ำนักงำนพัฒนำทีดิ่นเขต 3 
9 สถำนีพัฒนำทีดิ่นบุรีรัมย์

10 สถำนีพัฒนำทีดิ่นสุรินทร์
11 สพข.4 สถำนีพัฒนำทีดิ่นอ ำนำจเจริญ
12 สถำนีพัฒนำทีดิ่นมุกดำหำร
13 สพข.5 ส ำนักงำนพัฒนำทีดิ่นเขต 5
14 สถำนีพัฒนำทีดิ่นขอนแก่น
15 สถำนีพัฒนำทีดิ่นหนองบัวล ำภู
16 สถำนีพัฒนำทีดิ่นอุดรธำนี
17 สถำนีพัฒนำทีดิ่นมหำสำรคำม
18 สถำนีพัฒนำทีดิ่นกำฬสินธุ์
19 สถำนีพัฒนำทีดิ่นบึงกำฬ
20 สพข.7 สถำนีพัฒนำทีดิ่นน่ำน
21 สพข.8 สถำนีพัฒนำทีดิ่นพิษณุโลก
22 สถำนีพัฒนำทีดิ่นพิจิตร
23 สพข.9 สถำนีพัฒนำทีดิ่นอุทัยธำนี
24 สถำนีพัฒนำทีดิ่นสุโขทัย
25 สพข.11  สถำนีพัฒนำทีดิ่นนครศรีธรรมรำช
26 สถำนีพัฒนำทีดิ่นระนอง
27 สพข.12 สถำนีพัฒนำทีดิ่นสงขลำ
28 สถำนีพัฒนำทีดิ่นพัทลุง
29 สถำนีพัฒนำทีดิ่นตรัง
30 สถำนีพัฒนำทีดิ่นนรำธิวำส
31 สถำนีพัฒนำทีดิ่นปัตตำนี

ท่ีสำธำรณประโยชน์




