คู่มือสำหรับประชำชน : กำรขึน้ ทะเบียนทีด่ ินเป็ นสวนป่ ำ
หน่ วยงำนทีใ่ ห้ บริกำร : กรมป่ าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
หลักเกณฑ์
การขึ้นทะเบียนที่ดินเป็ นสวนป่ าเพื่อรับความคุม้ ครองสิ ทธิ์ ในการทาไม้หวงห้ามที่ปลูก เช่นการได้รับยกเว้นค่าภาคหลวง
และการไม่อยูภ่ ายใต้บงั คับกฎเกณฑ์บางประการตามที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัติป่าไม้พุทธศักราช 2484 ผูป้ ระสงค์จะ
ขอขึ้นทะเบียนที่ดินเป็ นสวนป่ า สามารถยืน่ คาขอขึ้นทะเบียนได้ตามระเบียบกรมป่ าไม้วา่ ด้วยการขึ้นทะเบียนที่ดินเป็ น
สวนป่ าและการโอนทะเบียนสวนป่ า ซึ่งออกตามความในมาตรา 5 มาตรา 6 มาตรา 16 และมาตรา 19 แห่ง
พระราชบัญญัติสวนป่ า พ.ศ. 2535
ทั้งนี้ ชนิดไม้ที่ปลูกจะต้องเป็ นไม้หวงห้ามตามพระราชบัญญัติป่าไม้พุทธศักราช 2484 และผูข้ อขึ้นทะเบียนจะต้องเป็ นผู ้
มีกรรมสิ ทธิ์ สิ ทธิครอบครอง หรื อผูม้ ีสิทธิ์ ใช้ประโยชน์ในที่ดินประเภทหนึ่งประเภทใดดังต่อไปนี้
(1) ที่ดินที่มีโฉนดที่ดินหรื อหนังสื อรับรองการทาประโยชน์ตามประมวลกฎหมายที่ดิน (น.ส.4, น.ส.3)
(2) ที่ดินที่มีหนังสื อแสดงการทาประโยชน์น.ค.3 หรื อกสน.5
(3) ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมที่มีหลักฐานการอนุญาตการเช่าหรื อเช่า
ซื้ อ (ส.ป.ก.4-01)
(4) ที่ดินที่มีหนังสื ออนุ ญาตตามกฎหมายว่าด้วยป่ าสงวนแห่งชาติให้บุคคลเข้าไปทาการปลูกป่ าในเขตปรับปรุ งป่ าสงวน
แห่งชาติหรื อเข้าทาการปลูกสร้างสวนป่ าหรื อไม้ยนื ต้นในเขตป่ าเสื่ อมโทรม (สทก.1 ข, ป.ส.31)
(5) ที่ดินที่ได้ดาเนินการเพื่อการปลูกป่ าอยูแ่ ล้วโดยทบวงการเมืองรัฐวิสาหกิจหรื อหน่วยงานอื่นของรัฐ

วิธีกำร
1. ยืน่ คาขอขึ้นทะเบียนตามแบบสป.1 พร้อมด้วยหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบสป.1 ดังต่อไปนี้
(1) สาหรับท้องที่กรุ งเทพมหานครให้ยนื่ ต่อผูอ้ านวยการสานักส่ งเสริ มการปลูกป่ ากรมป่ าไม้เพื่อเสนอต่อนายทะเบียน
(2) สาหรับท้องที่จงั หวัดอื่นให้ยนื่ ต่อนายอาเภอท้องที่ที่สวนป่ าตั้งอยูเ่ พื่อเสนอต่อนายทะเบียน
2. พนักงานเจ้าหน้าที่เสนอนายทะเบียนเพื่อสัง่ พนักงานเจ้าหน้าที่ออกไปทาการตรวจสอบสถานที่ต้ งั และสภาพที่ดินที่ขอ
ขึ้นทะเบียนเป็ นสวนป่ าพร้อมนัดหมายผูย้ นื่ คาขอเพื่อกาหนดวันเวลาที่จะออกไปตรวจสอบแล้วให้พนักงานเจ้าหน้าที่
เสนอความเห็นให้นายทะเบียนพิจารณาสั่งรับหรื อไม่รับขึ้นทะเบียนที่ดินเป็ นสวนป่ า
3. นายทะเบียนพิจารณาและแจ้งการสั่งรับหรื อไม่รับขึ้นทะเบียนที่ดินเป็ นสวนป่ าให้ผยู ้ นื่ คาขอทราบ
เงื่อนไข
1. การแจ้งรับหรื อไม่รับขึ้นทะเบียนที่ดินเป็ นสวนป่ าให้ทาเป็ นหนังสื อและจัดส่ งให้ผยู ้ นื่ คาขอทราบทางไปรษณี ย ์
ลงทะเบียนตอบรับหรื อให้ผยู ้ นื่ คาขอลงนามรับทราบต่อท้ายสาเนาคู่ฉบับหนังสื อนั้นและให้พนักงานเจ้าหน้าที่จดแจ้ง
คาสั่งรับหรื อไม่รับขึ้นทะเบียนที่ดินเป็ นสวนป่ าไว้ในทะเบียน
2. ในกรณี ที่นายทะเบียนมีคาสั่งไม่รับขึ้นทะเบียนที่ดินเป็ นสวนป่ าให้ผยู ้ นื่ คาขอมีสิทธิ อุทธรณ์ต่อรัฐมนตรี วา่ การ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมภายในสามสิ บวันนับแต่วนั ที่ทราบคาสัง่ ดังกล่าวคาวินิจฉัยของรัฐมนตรี
ให้เป็ นที่สุด
3. ขั้นตอนการดาเนิ นงานตามคู่มือจะเริ่ มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือ
ประชาชนเรี ยบร้อยแล้ว

ช่ องทำงกำรให้ บริกำร
สถานทีใ่ ห้ บริการ
ส่ วนปลูกป่ าภาคเอกชนสานักส่ งเสริ มการปลูกป่ า
กรมป่ าไม้ อาคารเทียมคมกฤสชั้น 4 เลขที่ 61 ถนนพหลโยธิ น
แขวงลาดยาวเขตจตุจักรกทม. 10900
โทรศัพท์ 02-5799595 ต่ อ 5502
โทรสาร 02-579-5588
/ติดต่ อด้ วยตนเองณหน่ วยงาน
สถานทีใ่ ห้ บริการ
ที่ว่าการอาเภอท้ องที่ /ติดต่ อด้ วยตนเองณหน่ วยงาน

ระยะเวลาเปิ ดให้ บริ การ เปิ ดให้ บริ การวันจันทร์ ถึงวัน
ศุกร์ (ยกเว้ นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่ เวลา
08:30 - 16:30 น.

ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้ บริ การวันจันทร์ ถึงวัน
ศุกร์ (ยกเว้ นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่ เวลา
08:30 - 16:30 น.

ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่ วนงำนที่รับผิดชอบ
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำรรวม :15 วัน
ลำดับ
ขั้นตอน
1) กำรตรวจสอบเอกสำร
ผูท้ ี่ประสงค์จะขอขึ้นทะเบียนที่ดินเป็ นสวนป่ ายืน่ คาขอขึ้น
ทะเบียนที่ดินเป็ นสวนป่ า (สป.1) พร้อมเอกสารประกอบคา
ขอต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
2) กำรพิจำรณำ
เจ้าหน้าที่นดั หมายผูย้ นื่ คาขอเพื่อกาหนดวันเวลาที่จะออกไป
ตรวจสอบเจ้าหน้าที่ตรวจสอบสถานที่ต้ งั และสภาพที่ดินที่
ขอขึ้นทะเบียนเป็ นสวนป่ า
3) กำรพิจำรณำ
พนักงานเจ้าหน้าที่เสนอความเห็นให้นายทะเบียนพิจารณา
สัง่ รับหรื อไม่รับขึ้นทะเบียนที่ดินเป็ นสวนป่ า

ระยะเวลำ
30 นาที

ส่ วนที่รับผิดชอบ
สานักส่ งเสริ มการปลูก
ป่ า

3 วัน

สานักส่ งเสริ มการปลูก
ป่ า

7 วัน

สานักส่ งเสริ มการปลูก
ป่ า

ลำดับ
ขั้นตอน
4) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ
นายทะเบียนพิจารณาและแจ้งการสั่งรับหรื อไม่รับขึ้น
ทะเบียนที่ดินเป็ นสวนป่ าโดยทาเป็ นหนังสื อและจัดส่ งให้ผู ้
ยืน่ คาขอทราบทางไปรษณี ยล์ งทะเบียนตอบรับหรื อให้ผยู้ นื่
คาขอลงนามรับทราบต่อท้ายสาเนาคู่ฉบับหนังสื อนั้น

ระยะเวลำ
4 วัน

ส่ วนที่รับผิดชอบ
สานักส่ งเสริ มการปลูก
ป่ า

รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ
ลำดับ
ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิม่ เติม (ถ้ ำมี)
1) บัตรประจำตัวประชำชน
ฉบับจริง0ฉบับ
สำเนำ1ฉบับ
หมำยเหตุ2) สำเนำทะเบียนบ้ ำน
ฉบับจริง0ฉบับ
สำเนำ1ฉบับ
หมำยเหตุ3) คำขอขึน้ ทะเบียนทีด่ ินเป็ นสวนป่ ำ (สป.1)
ฉบับจริง1ฉบับ
สำเนำ0ฉบับ
หมำยเหตุ4) หนังสื อแสดงกรรมสิ ทธิ์สิทธิครอบครองหรือหลักฐำนกำรมีสิทธิใช้
ประโยชน์ ในทีด่ ิน
ฉบับจริง0ฉบับ
สำเนำ1ฉบับ
หมำยเหตุ5) หลักฐำนกำรเช่ ำหรือเช่ ำซื้อที่ดินและหนังสื อยินยอมของผู้มี
กรรมสิ ทธิ์หรือสิ ทธิครอบครองในทีด่ ินนั้นทีแ่ สดงว่ ำอนุญำตให้ ทำ

หน่ วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
กรมการปกครอง

กรมการปกครอง

กรมป่ าไม้

กรมที่ดิน

กรมที่ดิน

ลำดับ

6)

ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิม่ เติม (ถ้ ำมี)
สวนป่ ำได้
ฉบับจริง0ฉบับ
สำเนำ1ฉบับ
หมำยเหตุแผนทีส่ ั งเขปแสดงทีต่ ้งั เขตติดต่ อและแนวเขตทีด่ ินที่ขอขึน้ ทะเบียน
ฉบับจริง1ฉบับ
สำเนำ0ฉบับ
หมำยเหตุ-

หน่ วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร

-

ค่ ำธรรมเนียม
ลำดับ

รำยละเอียดค่ ำธรรมเนียม
ไม่ มีข้อมูลค่ าธรรมเนียม

ค่ ำธรรมเนียม (บำท / ร้ อยละ)

ช่ องทำงกำรร้ องเรียน แนะนำบริกำร
ลำดับ
ช่ องทำงกำรร้ องเรียน / แนะนำบริกำร
1) ส่ วนปลูกป่ าภาคเอกชนสานักส่ งเสริ มการปลูกป่ ากรมป่ าไม้อาคารเทียมคมกฤสชั้น 1 เลขที่ 61 ถนน
พหลโยธินแขวงลาดยาวเขตจตุจกั รกรุ งเทพฯโทรศัพท์ 02-561-4292-3 ต่อ 5502 โทรสาร 02-579-5588 หรื อ
สายด่วนกรมป่ าไม้ศูนย์บริ การประชาชนกรมป่ าไม้โทรศัพท์ 1310 กด 3 หรื อเว็บไซต์
http://web1.forest.go.th/rfd_app/e-petition/rfd/Green_call/
แบบฟอร์ ม ตัวอย่ ำงและคู่มือกำรกรอก
ลำดับ
1) คาขอขึ้นทะเบียนที่ดินเป็ นสวนป่ า (สป.1)
หมำยเหตุ
-

ชื่อแบบฟอร์ ม

