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กฎกระทรวง
การขอขึ้นทะเบียนและการออกหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนที่ดินเป็นสวนป่า
พ.ศ. 2561
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ. ๒๕๓๕
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสวนป่า (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ และมาตรา ๒๘ วรรคหนึ่ง
แห่งพระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ผู้ มี ก รรมสิ ท ธิ์ สิ ท ธิ ค รอบครอง หรื อ ผู้ มี สิ ท ธิ ใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ตามมาตรา ๔
ซึ่งประสงค์จะใช้ที่ดินนั้นทําสวนป่าเพื่อการค้า ให้ยื่นคําขอขึ้นทะเบียนที่ดินเป็นสวนป่าต่อนายทะเบียน
พร้อมด้วยเอกสารหรือหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบคําขอ และต้องระบุชนิดของพันธุ์ไม้และจํานวนไม้
ที่ทําการปลูกและบํารุงรักษาในที่ดินที่นํามาขึ้นทะเบียนเป็นสวนป่า
ในกรณีที่ผู้ยื่นคําขอขึ้นทะเบียนตามวรรคหนึ่งเป็นผู้เช่าหรือผู้เช่าซื้อที่ดินที่ขอขึ้นทะเบียนเป็นสวนป่า
และที่ดินดังกล่าวเป็นที่ดินตามมาตรา ๔ (๑) ผู้ยื่นคําขอต้องยื่นหลักฐานการเช่าหรือเช่าซื้อที่ดินดังกล่าว
พร้อมทั้งหนังสือยินยอมของผู้มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในที่ดินนั้นที่แสดงว่าอนุญาตให้ทําสวนป่าได้
ข้อ ๒ การยื่นคําขอขึ้นทะเบียนที่ดินเป็นสวนป่าตามข้อ ๑ ให้ยื่น ณ สถานที่ ดังต่อไปนี้
(๑) กรุงเทพมหานคร ให้ย่นื ณ สํานักส่งเสริมการปลูกป่า กรมป่าไม้
(๒) จังหวัดอื่น ให้ยื่น ณ ที่ว่าการอําเภอแห่งท้องที่ที่ที่ดินที่จะขอขึ้นทะเบียนนั้นตั้งอยู่
อธิบดีอาจประกาศกําหนดให้ยื่นคําขอ ณ สถานที่อื่น หรือโดยวิธีการอื่น นอกเหนือจาก
ที่กําหนดในวรรคหนึ่งก็ได้
ข้อ ๓ เมื่อได้รับคําขอขึ้นทะเบียนที่ดินเป็นสวนป่าแล้ว ให้พ นักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
ความถูกต้องและครบถ้วนของคําขอ และเอกสารหรือหลักฐานต่าง ๆ
กรณี คําขอขึ้น ทะเบี ย นหรือเอกสารหรือ หลักฐานไม่ ถูกต้ อ งหรือ ไม่ครบถ้วน ให้ แจ้งให้ ผู้ขอ
ขึ้นทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมคําขอ หรือจัดส่งเอกสารหรือหลักฐานให้ถูกต้องและครบถ้วนภายในระยะเวลา
ที่กําหนด
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ในกรณีที่ผู้ขอขึ้นทะเบียนไม่แก้ไขเพิ่มเติมคําขอหรือไม่จัดส่งเอกสารหรือหลักฐานให้ถูกต้อง
และครบถ้วนภายในระยะเวลาตามวรรคสอง ให้ถือว่าคําขอขึ้นทะเบียนนั้นเป็นอันยกเลิกนับแต่วันที่
พ้นกําหนดเวลาดังกล่าว และให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ขอขึ้นทะเบียนทราบ
ข้อ ๔ ในกรณี ที่ คํ า ขอขึ้ น ทะเบี ย นที่ ดิ น เป็ น สวนป่ า และเอกสารหรื อ หลั ก ฐานถู ก ต้ อ ง
และครบถ้วน ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ออกใบรับคําขอให้แก่ผู้ขอขึ้นทะเบียนไว้เป็นหลักฐาน และให้แจ้ง
วันและเวลาเป็นหนังสือแก่ผู้ขอขึ้นทะเบียน เพื่อทําการตรวจสอบว่าสถานที่ตั้ง สภาพที่ดิน และชนิด
ของพั น ธุ์ไม้และจํานวนไม้ที่ ทํ าการปลูกและบํ ารุงรักษาในที่ ดิน ดังกล่าวตรงกับ ที่ ระบุ ในคําขอหรือไม่
แล้วให้พนักงานเจ้าหน้าที่รายงานผลการตรวจสอบต่อนายทะเบียนภายในสิบวันนับแต่วันที่พนักงานเจ้าหน้าที่
ได้รับคําขอ
ในกรณีที่ที่ดินที่ขอขึ้นทะเบียนเป็นสวนป่าเป็นที่ดินตามมาตรา ๔ (๔) หรือ (๕) ให้นายทะเบียน
สั่งพนักงานเจ้าหน้าที่ออกไปดําเนินการตามที่บัญ ญั ติไว้ในมาตรา ๗ แล้วรายงานผลการตรวจสอบ
ต่อนายทะเบียนภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับคําสั่ง
ข้อ ๕ ให้นายทะเบียนพิจารณาและแจ้งการสั่งรับหรือไม่รับขึ้นทะเบียนที่ดินเป็นสวนป่า
ให้ ผู้ข อขึ้น ทะเบี ยนทราบภายในสิบ ห้ าวัน นั บ แต่ วัน ที่ ได้ รับ คําขอหรือ ได้รับ รายงานผลการตรวจสอบ
ตามข้อ ๔ แล้วแต่กรณี
ในการรับขึ้นทะเบียนที่ดินเป็นสวนป่า ต้องปรากฏหลักฐานว่าที่ดินที่ขอขึ้นทะเบียนเป็นที่ดิน
ตามที่ บั ญ ญั ติ ไว้ ในมาตรา ๔ และชนิ ด ของพั น ธุ์ ไม้ ที่ นํ า มาปลู ก และบํ า รุ งรั ก ษาในที่ ดิ น อยู่ ในพื้ น ที่
ตามที่กําหนดในบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้
ในกรณีที่นายทะเบียนเห็นควรรับขึ้นทะเบียนที่ดินเป็นสวนป่า ให้ออกหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียน
ที่ดินเป็นสวนป่าให้แก่ผู้ขอขึ้นทะเบียน และในกรณีมีคําสั่งไม่รับขึ้นทะเบียนที่ดินเป็นสวนป่า ให้ผู้ขอขึ้นทะเบียน
มีสิทธิอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ทราบคําสั่งดังกล่าว คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้เป็นที่สุด
การแจ้ ง รั บ หรื อ ไม่ รั บ ขึ้ น ทะเบี ย นตามวรรคหนึ่ ง ให้ ผู้ ข อขึ้ น ทะเบี ย นลงนามรั บ ทราบ
ต่อท้ายสําเนาคู่ฉบับหนังสือ หรือจัดส่งให้ผู้ขอขึ้นทะเบียนทราบทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ
ข้อ ๖ เมื่อที่ดินได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสวนป่าแล้ว ให้ผู้ทําสวนป่ามีหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) จั ด ทํ า บั ญ ชี แ สดงชนิ ด ของพั น ธุ์ ไ ม้ แ ละจํ า นวนไม้ ที่ ไ ด้ ทํ า การปลู ก และบํ า รุ ง รั ก ษา
ตามระเบียบที่อธิบดีกําหนด
(๒) จัดทําป้ายชื่อและหลักเขตหรือเครื่องหมายแสดงแนวเขตที่ดินที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นสวนป่า
ตามรูปแบบและวิธีการที่ อธิบดีกําหนดให้ แล้วเสร็จภายในสามสิบ วันนั บแต่วันที่ ได้รับ หนังสือ รับ รอง
การขึ้นทะเบียนที่ดินเป็นสวนป่า
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(๓) ยินยอมให้พนักงานเจ้าหน้าที่เข้าไปเก็บหาข้อมูลทางวิชาการและตรวจสอบการปฏิบัติ
ตามเงื่อ นไขได้ ทั้ งนี้ ให้ ผู้ ทํ า สวนป่ า เป็ น ผู้ นํ าตรวจ หากไม่ ส ามารถนํ า ตรวจได้ ต้ อ งมอบอํ านาจ
เป็นหนังสือให้ผู้หนึ่งผู้ใดเป็นผู้ดําเนินการแทน โดยผู้ทําสวนป่าหรือผู้รับมอบอํานาจต้องอํานวยความสะดวก
ตามสมควรแก่กรณี
ข้อ ๗ ผู้ทําสวนป่าผู้ใดประสงค์จะเปลี่ยนแปลงชนิดของพันธุ์ไม้หรือจํานวนไม้ที่ทําการปลูก
และบํ ารุงรักษาในที่ ดิน ที่ ได้นํ ามาขึ้น ทะเบี ยนเป็ น สวนป่ า ให้ ยื่น คําขอต่อ นายทะเบี ยน ณ สถานที่
ที่กําหนดตามข้อ ๒ พร้อมด้วยเอกสารหรือหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบคําขอ
ข้อ ๘ การพิจารณาอนุญาตให้เปลี่ยนแปลงชนิดของพันธุ์ไม้ที่ทําการปลูกและบํารุงรักษา
ในที่ดินที่ได้นํามาขึ้นทะเบียนเป็นสวนป่า ต้องปรากฏว่าชนิดของพันธุ์ไม้นั้นเป็นชนิดที่เหมาะสมกับ
การทําสวนป่าในพื้นที่ที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นสวนป่าตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้
ให้ นํ า ความในข้ อ ๔ และข้ อ ๕ มาใช้ บั ง คั บ แก่ ก ารขอเปลี่ ย นแปลงชนิ ด ของพั น ธุ์ ไ ม้
หรื อ จํ า นวนไม้ ที่ ทํ า การปลู ก และบํ า รุ ง รั ก ษาในที่ ดิ น ที่ ได้ นํ า มาขึ้ น ทะเบี ย นเป็ น สวนป่ า โดยอนุ โลม
และเมื่อได้ตรวจสอบตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในวรรคหนึ่งแล้ว ให้นายทะเบียนแจ้งผลการพิจารณา
ให้ผู้ยื่นคําขอทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับคําขอ
เมื่อนายทะเบียนมีคําสั่งอนุญาตให้เปลี่ยนแปลงชนิดของพันธุ์ไม้หรือจํานวนไม้ที่ทําการปลูก
และบํารุงรักษาในที่ดินที่ได้นํามาขึ้นทะเบียนเป็นสวนป่าแล้ว ให้ผู้ทําสวนป่าแก้ไขบัญชีแสดงชนิดของพันธุ์ไม้
และจํานวนไม้ให้ถูกต้องตรงตามที่ได้รับอนุญาต ทั้งนี้ ตามระเบียบที่อธิบดีกําหนด
ข้อ ๙ เมื่ อ นายทะเบี ย นได้ อ อกหนั ง สื อ รั บ รองการขึ้ น ทะเบี ย นตามข้ อ ๕ วรรคสาม
หรืออนุญาตให้เปลี่ยนแปลงชนิดของพันธุ์ไม้หรือจํานวนไม้ตามข้อ ๘ วรรคสามแล้ว ให้รายงานกรมป่าไม้ทราบ
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีกําหนด
ข้อ ๑๐ คําขอขึ้นทะเบียนที่ดินเป็นสวนป่า หนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนที่ดินเป็นสวนป่า
และคํ า ขอเปลี่ ย นแปลงชนิ ด ของพั น ธุ์ ไ ม้ ห รื อ จํ า นวนไม้ ที่ ทํ า การปลู ก และบํ า รุ ง รั ก ษาในที่ ดิ น ที่ ไ ด้
นํามาขึ้นทะเบียนเป็นสวนป่า ให้เป็นไปตามแบบที่อธิบดีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ข้อ ๑๑ บรรดาคําขอขึ้นทะเบียนที่ดินเป็นสวนป่าที่ได้ยื่นไว้ก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ
ให้ถือว่าเป็นคําขอขึ้นทะเบียนที่ดินเป็นสวนป่าตามกฎกระทรวงนี้ และให้พิจารณาอนุญาตตามหลักเกณฑ์
ที่กําหนดในกฎกระทรวงนี้ ในกรณีที่คําขอขึ้นทะเบียนดังกล่าวมีข้อแตกต่างไปจากคําขอขึ้นทะเบียน
ตามกฎกระทรวงนี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับคําขอมีอํานาจสั่งให้แก้ไขเพิ่มเติมหรือให้จัดส่งเอกสาร
หรือหลักฐานเพิ่มเติมได้ตามความจําเป็นเพื่อให้การเป็นไปตามกฎกระทรวงนี้
ให้ไว้ ณ วันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

บัญชีรายชื่อชนิดของพันธุ์ไม้ที่เหมาะสมในการทําสวนป่าแต่ละพื้นที่
ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

ชื่อสามัญ/ชื่อพืน้ เมือง – ชื่อพฤกษศาสตร์
สัก Tectona grandis L.f.
พะยูง Dalbergia cochinchinensis Pierre
ชิงชัน Dalbergia oliveri Gamble ex Prain
กระซิก Dalbergia parviflora Roxb.
กระพี้เขาควาย Dalbergia cultrata Graham ex Benth.
สาธร Millettia leucantha Kurz var. buteoides (Gagnep.) P. K. Loc
แดง Xylia xylocarpa (Roxb.) W. Theob. var. kerrii (Craib & Hutch.) I. C. Nielsen
ประดู่ป่า Pterocarpus macrocarpus Kurz
ประดู่บ้าน Pterocarpus indicus Willd.
มะค่าโมง Afzelia xylocarpa (Kurz) Craib
มะค่าแต้ Sindora siamensis Teijsm. ex Miq. var. siamensis
เคี่ยม Cotylelobium lanceolatum Craib
เคี่ยมคะนอง Shorea henryana Pierre
เต็ง Shorea obtusa Wall. ex Blume
รัง Shorea siamensis Miq.
พะยอม Shorea roxburghii G. Don
ตะเคียนทอง Hopea odorata Roxb.
ตะเคียนหิน Hopea ferrea Laness.

ภาคกลางและ
ภาคตะวันออก
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ลําดับที่
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

ชื่อสามัญ/ชื่อพืน้ เมือง – ชื่อพฤกษศาสตร์
ตะเคียนชันตาแมว Neobalanocarpus heimii (King) P. S. Ashton
ไม้สกุลยาง Dipterocarpus spp.
สะเดา Azadirachta indica A. Juss.
สะเดาเทียม Azadirachta excelsa (Jack) Jacobs
ตะกู Neolamarckia cadamba (Roxb.) Bosser
ยมหิน Chukrasia tabularis A. Juss.
ยมหอม Toona ciliata M. Roem.
นางพญาเสือโคร่ง Prunus cerasoides D. Don
นนทรี Peltophorum pterocarpum (DC.) Backer ex K. Heyne
สัตบรรณ Alstonia scholaris (L.) R. Br.
ตีนเป็ดทะเล Cerbera odollam Gaertn.
พฤกษ์ Albizia lebbeck (L.) Benth.
ปีบ Millingtonia hortensis L. f.
ตะแบกนา Lagerstroemia floribunda Jack
เสลา Lagerstroemia loudonii Teijsm. & Binn.
อินทนิลน้ํา Lagerstroemia speciosa (L.) Pers.
ตะแบกเลือด Terminalia mucronata Craib & Hutch.
นากบุด Mesua nervosa Planch. & Triana
ไม้สกุลจําปี - จําปา Magnolia spp.
แคนา Dolichandrone serrulata (Wall. ex DC.) Seem.
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ลําดับที่
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58


ชื่อสามัญ/ชื่อพืน้ เมือง – ชื่อพฤกษศาสตร์
กัลปพฤกษ์ Cassia bakeriana Craib
ราชพฤกษ์ Cassia fistula L.
สุพรรณิการ์ Cochlospermum regium (Schrank) Pilg.
เหลืองปรีดียาธร Roseodendron donnell-smithii (Rose) Miranda
มะหาด Artocarpus lacucha Roxb. ex Buch.-Ham.
มะขามป้อม Phyllanthus emblica L.
หว้า Syzygium cumini (L.) Skeels
จามจุรี Albizia saman (Jacq.) Merr.
พลับพลา Microcos tomentosa Sm.
กันเกรา Fagraea fragrans Roxb.
กะทังใบใหญ่ Litsea grandis (Nees) Hook. f.
หลุมพอ Intsia palembanica Miq.
กฤษณา Aquilaria crassna Pierre ex Lecomte
ไม้หอม Aquilaria malaccensis Lam.
เทพทาโร Cinnamomum parthenoxylon (Jack) Meisn.
ฝาง Caesalpinia sappan L.
ไผ่ทุกชนิด
ไม้สกุลมะม่วง Mangifera spp.
ไม้สกุลทุเรียน Durio spp.
มะขาม Tamarindus indica L.
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