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ระเบียบกรมป่าไม้
ว่าด้วยการกาหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการ ในการตรวจสอบที่ดนิ ที่มหี นังสืออนุญาต
ตามกฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติ หรือกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ทขี่ อขึ้นทะเบียนทีด่ ินเป็นสวนป่า
พ.ศ. ๒๕๖๒
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสวนป่า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 อธิบดีกรมป่าไม้ โดยความเห็นชอบของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการกาหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการ
ในการตรวจสอบที่ดินที่มีหนังสืออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติ หรือกฎหมายว่าด้วยป่าไม้
ที่ขอขึ้นทะเบียนที่ดินเป็นสวนป่า พ.ศ. 2562”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ ย กเลิ ก ระเบี ย บกรมป่ า ไม้ ว่ า ด้ ว ยการก าหนดหลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร เงื่ อ นไข
การตรวจสอบ รายงานและดาเนินการ สาหรับที่ดินที่มีหนังสืออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยป่าสงวน
แห่งชาติให้บุคคลเข้าทาการปลูกป่าในเขตปรับปรุงป่าสงวนแห่งชาติ หรือเข้าทาการปลูกสร้างสวนป่า
หรือไม้ยืนต้นในเขตป่าเสื่อมโทรมที่ขอขึ้นทะเบียนที่ดินเป็นสวนป่า พ.ศ. ๒๕๓๕
ข้อ ๔ บรรดาระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ และคาสั่งอื่นใดที่กาหนดไว้แล้วในระเบียบนี้
หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ ๕ เมื่ อ ได้ รั บ ค าขอขึ้ น ทะเบี ย นที่ ดิ น เป็ น สวนป่ า และที่ ดิ น นั้ น มี ห นั ง สื อ อนุ ญ าต
ตามกฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติให้บุคคลเข้าทาประโยชน์และอยู่อาศัย หรือปลูกป่าหรือไม้ยืนต้น
ภายในเขตปรับปรุงป่าสงวนแห่งชาติ หรือทาการบารุงป่าหรือปลูกสร้างสวนป่าหรือไม้ยืนต้นในเขต
ป่ า เสื่ อ มโทรม และที่ ดิ น ที่ มี ใ บอนุ ญ าตตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยป่ า ไม้ ใ ห้ ท าสวนป่ า ให้ น ายทะเบี ย น
สั่งพนักงานเจ้าหน้าที่ออกไปตรวจสอบภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่รับคาขอ
ข้อ ๖ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตามข้อ ๕ ทาการตรวจสอบเกี่ยวกับสถานที่ตั้ง สภาพที่ดิน
ชนิด ขนาด ปริมาณ และจานวนของไม้หรือของป่า ตลอดจนรายละเอียดของที่ดินที่ขอขึ้นทะเบียน
เป็น สวนป่าตามแบบท้ายระเบียบนี้ แล้วรายงานผลการตรวจสอบพร้อมความเห็นต่อนายทะเบียน
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับคาสั่งจากนายทะเบียน
ข้อ ๗ การตรวจสอบไม้ แ ละของป่ า ตามข้ อ ๖ ที่ มี อ ยู่ เ ดิ ม ตามธรรมชาติ ให้ พ นั ก งาน
เจ้าหน้าที่ดาเนินการ ดังนี้
(1) ทาการสารวจตรวจวัดและจัดทาบัญชีไม้ที่มีขนาดความโตวัดโดยรอบลาต้นที่ระดับความสูง
130 เซนติเมตร ตั้งแต่ 50 เซนติเมตรขึน้ ไป แสดงชนิด ขนาด จานวน พร้อมทั้งจัดทาแผนที่แสดง
ตาแหน่งที่ไม้ยืนต้นขึ้นอยู่
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(2) สารวจหากาลังผลิตไม้ฟืน หรือไม้เผาถ่าน
(3) สารวจชนิดและจานวนของป่าที่ทาเป็นสินค้าได้
ข้อ ๘ เมื่อนายทะเบียนได้รับรายงานผลการตรวจสอบตามข้อ 6 ให้นายทะเบียนสั่งให้
ผู้ยื่นคาขอดาเนินการทาไม้ฟืน และเก็บหาของป่าที่ทาเป็นสินค้าได้รวมกองไว้ริมแปลงที่ได้รับอนุญาต
เมื่อดาเนินการเสร็จสิ้นแล้วให้แจ้งนายทะเบียนทราบ เพื่อสั่งให้พนักงานเจ้าหน้าที่เข้ามาจัดการ
เกี่ยวกับไม้ฟืนและของป่าตามข้อ 9
ข้อ 9 เมื่อนายทะเบียนได้รับแจ้งตามข้อ 8 แล้ว ให้สั่งพนักงานเจ้าหน้าที่ ออกไปตรวจสอบ
และจัดทาบัญชีไม้และของป่าดังกล่าวด้วย
ข้อ 10 ผู้ขออนุญาตมีหน้าที่ต้องสงวนรักษาไม้ ตามบัญชีไม้ที่พนักงานเจ้าหน้าที่จัดทาขึ้น
ตามข้อ 7 (1) ให้คงอยู่ตลอดไป สาหรับไม้ฟืนและของป่าตามข้อ 7 (2) และ (3) ให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่ดาเนินการจาหน่ายโดยวิธีการขายทอดตลาด
ข้อ 11 ให้อธิบดีกรมป่าไม้รักษาการตามระเบียบนี้ และมีอานาจตีความวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับ
การปฏิบัติตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕62
อรรถพล เจริญชันษา
อธิบดีกรมป่าไม้

แบบรายงานการตรวจสอบที่ดินทีม่ ีหนังสืออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติ
หรือกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ที่ขอขึ้นทะเบียนที่ดินเป็นสวนป่า พ.ศ. 2562
1. ชื่อผู้ขอขึ้นทะเบียนที่ดินเป็นสวนป่า (ให้ระบุชื่อและที่อยู่ของบุคคลหรือนิติบุคคลผู้ขอขึ้นทะเบียน
กรณีนิติบุคคลเป็นผู้ขอให้ระบุชื่อผู้มีอำนำจกระทำกำรแทนนิติบุคคลนั้นด้วย)
2. ชื่อป่า (ให้ระบุว่ำที่ดินที่ขอขึ้นทะเบียนอยู่ในเขตป่ำสงวนแห่งชำติใด กำหนดโดยกฎกระทรวงใด
และให้คัดสำเนำพร้อมทั้งแผนที่ท้ำยกฎกระทรวงประกอบด้วย)
3. รายละเอียดหนังสืออนุญาตให้ทาการปลูกป่า (ให้ระบุที่ดินที่ขอขึ้นทะเบียนว่ำมีหนังสืออนุญำต
เล่มที่ ฉบับที่ และลงวันที่ใด)
4. ที่ตั้งของที่ดิน (ให้ระบุว่ำตั้งอยู่ในหมู่ที่ ตำบล อำเภอ และจังหวัดใด พร้อมทั้งให้แสดงจุดที่ตั้งใน
แผนที่ท้ำยกฎกระทรวงและแผนที่ระวำงของกรมแผนที่ทหำรมำตรำส่วน 1 : 50,000 และแผนที่ภำพถ่ำย
ทำงอำกำศมำตรำส่วน 1:4,000 ด้วย
5. เนื้อที่ (ให้ระบุเป็นไร่ งำน และตำรำงวำ)
6. อาณาเขตและเขตติด ต่อ พื้น ที่ที่ข อ (ให้แ สดงอำณำเขตและเขตติด ต่อ ไว้ทุก ด้ำ นให้ช ัด เจน
ว่ำทิศไหนจดอะไร เช่น ภูเขำ ลำห้วย หรือติดต่อกับอะไร มีควำมกว้ำง ยำว ด้ำนละเท่ำใด และให้แสดงด้วยว่ำ
พื้นที่ข้ำงเคียงมีผู้ใดเป็นเจ้ำของหรือผู้ครอบครอง หรือเป็นของรัฐประเภทใด มีสภำพป่ำอย่ำงใด)
7. ลักษณะภูมิประเทศ (ให้ระบุว่ำเป็นที่รำบ เนินเขำ หรือภูเขำ มีชนิดดินและหินเป็นประเภทใดเป็น
ป่ำต้นน้ำลำธำรหรือไม่ มีลำห้วยอะไรไหลผ่ำนหรือไม่ ถ้ำมีไหลลงสู่ลำน้ำที่สำคัญอะไรบ้ำง)
8. พันธุ์ไม้และของป่าที่ขึ้นอยู่ (ให้ระบุผลกำรตรวจสอบไม้และของป่ำตำมระเบียบฯ ข้อ 7)
9. ชนิดป่าและสภาพป่า (ให้ระบุว่ำเป็นป่ำชนิดใด มีสภำพพื้นที่ในปัจจุบันเป็นอย่ำงไร)
10. สิ่งแวดล้อมข้างเคียง (ให้ระบุว่ำอยู่ห่ำงจำกหมู่บ้ำน วัด สำนักสงฆ์ ถนน ฯลฯ เป็นระยะทำง
ประมำณเท่ำใด)
11. อันตรายที่มีต่อป่านี้ (ให้ระบุภัยจำกธรรมชำติ เช่น สัตว์ แมลง หรือจำกกำรกระทำของมนุษย์
มีมำกน้อยเพียงใดหรือไม่)

๒
12. วัน เดือน ปี ที่ทาการตรวจสอบสภาพที่ดิน (ให้ระบุวัน เดือน ปี ที่เข้ำทำกำรตรวจสอบสภำพ
ที่ดินและวัน เดือน ปี ที่ตรวจสอบสภำพที่ดินเสร็จสิ้น)
13. ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพที่ดิน
(ให้พิจำรณำว่ำ หำกรับขึ้นทะเบียนที่ดินเป็นสวนป่ำแล้วจะมีผลดี หรือผลเสียอย่ำงไร ในด้ำน
เศรษฐกิจ สัง คม อนุรัก ษ์แ ละสิ่ง แวดล้อ มอย่ำ งไร ควรรับ ขึ้น ทะเบีย นหรือ ไม่ พร้อ มกับ แนบภำพถ่ำ ยสี
แสดงสภำพพื้นที่ที่ทำกำรตรวจสอบทุกด้ำนประกอบด้วย)
(ลงชื่อ)..............................................ผู้นำตรวจสอบสภำพที่ดิน
(............................................)
(ลงชื่อ)...........................................ผู้ตรวจสอบสภำพที่ดิน
(............................................)
ตำแหน่ง................................................
(ลงชื่อ)............................................ผู้ตรวจสอบสภำพที่ดิน
(.............................................)
ตำแหน่ง.............................................

