
ปลดลอ็ค “ไม้ยนืต้น” ตัดได้ไม่ผดิกฎหมาย
- การแก้ไขกฎหมายทีเ่กีย่วกบัการปลูกไม้มค่ีา
- ระบบการจัดเกบ็ข้อมูลการปลูกไม้ (e - Tree)

ส ำนักกฎหมำย กรมป่ำไม้



นายจุมพฏ   ชอบธรรม  ผู้อ านวยการส านักกฎหมาย กรมป่าไม้

ประวตัิการศึกษา

วิทยำศำสตรบัณฑติ (วนศำสตร์)

มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ พ.ศ.2530

นิตศิำสตรบัณฑติ 

มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง พ.ศ.2546

เนตบิัณฑติไทย  พ.ศ. 2547

ส ำนักอบรมศึกษำกฎหมำยแห่งเนติบัณฑติยสภำ

นายจุมพฏ   ชอบธรรม  ผู้อ านวยการส านักกฎหมาย กรมป่าไม้

ประวตัิการศึกษา



มำตรำ 4 ในพระรำชบญัญัตนีิ ้

(1) “ป่ำ”  หมายความวา่ ท่ีดินท่ียงัมิได้มีบคุคลได้มาตามกฎหมำยที่ดนิ 

(2) “ไม้” หมายความวา่ ไม้สักและไม้อื่นทุกชนิด ท่ีเป็นต้น เป็นกอ เป็นเาำ 
รวมตลอดถึงไม้ที่น ำเข้ำมำในรำชอำณำจักร ไม้ไผ่ทกุชนิด ปาล์ม หวาย ตลอดจนราก ปุ่ ม ตอ 
เศษ ปลาย และก่ิงของสิ่งนัน้ๆ ไม่ว่าจะถกูตดั ทอน เลื่อย ผ่า ถาก ขดุ หรือกระท าโดยประการอ่ืนใด  

(3) “ท ำไม้” หมายความว่า ตัด ฟัน กำน โค่น ลิด เล่ือย ผ่ำ าำก ทอน ขุด ชักลำก
ไม้ในป่ำ หรือน ำไม้ออกจำกป่ำด้วยประการใด ๆ  และหมายความรวมถึงการกระท าดงักล่าว กบัไม้สกั 
ไม้ยาง ไม้ชิงชัน ไม้เก็ดแดง ไม้อีเม่ง ไม้พยุงแกลบ ไม้กระพี ้ไม้แดงจีน ไม้ขะยุง ไม้ชิก ไม้กระซิก 
ไม้กระซิบ ไม้พะยงู ไม้หมากพลตูัก๊แตน ไม้กระพีเ้ขาควาย ไม้เก็ดด า ไม้อีเฒ่า และ ไม้เก็ดเขาควาย 
ที่ขึน้อยู่ในที่ดนิที่มใิช่ป่ำ หรือกำรน ำไม้ดังกล่ำวออกจำกที่ดนิที่ไม้นัน้   ขึน้อยู่ด้วย  

พระราชบัญญัติป่าไม้ พทุธศักราช 2484



มำตรำ 7
• ไม้สกั ไม้ยาง ไม้ชิงชนั ไม้เก็ดแดง ไม้อีเมง่ ไม้พะยงุแกลบ ไม้กระพี ้ ไม้แดงจีน 

ไม้ขะยงุ ไม้ชิก ไม้กระซิก ไม้กระซิบ ไม้พะยงู ไม้หมากพลตูัก๊แตน ไม้กระพีเ้ขาควาย
ไม้เก็ดด า ไม้อีเฒา่ และไม้เก็ดเขาควาย ไม่ว่ำจะขึน้อยู่ที่ใดในราชอาณาจกัร 
เป็นไม้หวงห้ำมประเภท ก. ไม้ชนิดอ่ืนในป่าจะให้เป็นไม้หวงห้ามประเภทใด 
ให้ก ำหนดโดยพระรำชกฤษฎีกำ 

• กำรเพิ่มเตมิหรือเพกิาอนชนิดไม้ หรือ เปล่ียนแปลงประเภทไม้หวงห้ำม
ท่ีได้มีพระราชกฤษฎีกาก าหนดไว้แล้วก็ดี หรือ จะก าหนดไม้ชนิดใดเป็นไม้หวง
ห้ามประเภทใด ขึน้ในท้องที่ใด นอกจากท้องที่ที่ได้มีพระราชกฤษฎีกาก าหนด
ตามความในมาตราก่อนแล้วนัน้ก็ดี ให้ก าหนดโดยพระราชกฤษฎีกา

• พระราชกฤษฎีกาซึง่ตราขึน้ตามความในวรรคหนึง่และวรรคสอง ให้ใช้บงัคบัได้
เม่ือพ้นก าหนด 90 วนั นบัแตว่นัประกาศในราชกิจจานเุบกษา 

พระราชบัญญตัิป่าไม้ พุทธศักราช 2484



มำตรำ 4 ให้ยกเลิกควำมในวรรคหน่ึงของ มำตรำ 7 

แห่งพระรำชบัญญัติป่ำไม้พุทธศักรำช 2484 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยประกำศคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ฉบับที่  106/2557 
เร่ือง แก้ไขเพิ่มเตมิกฎหมำยว่ำด้วยป่ำไม้ ลงวันที่ 21 กรกฎำคม 
พุทธศักรำช 2557 และให้ใช้ควำมต่อไปนีแ้ทน

ร่าง พระราชบัญญตัิป่าไม้ (ฉบับที ่..) พ.ศ. ...



มำตรำ 7 ไม้ชนิดใดที่ขึน้ในป่ำ จะให้เป็นไม้หวงห้ำมประเภทใด 
ให้ก ำหนดโดยพระรำชกฤษฎีกำ ส ำหรับไม้ทุกชนิดที่ขึน้ในที่ดินที่มี
กรรมสิทธ์ิหรือสิทธิครอบครอง ตำมประมวลกฎหมำยที่ดิน ไม่เป็น
ไม้หวงห้ำม หรือไม้ที่ปลูกข้ึนในที่ดินที่ได้รับอนุญาตให้ท าประโยชน์
ตามประเภทหนังสือแสดงสิทธิที่ รั ฐมนตรีประกาศก าหนด 
โดยความเหน็ชอบของคณะรัฐมนตรี ให้ถือว่าไม่เป็นไม้หวงห้าม

ร่าง พระราชบัญญตัิป่าไม้ (ฉบับที ่..) พ.ศ. ...

“กำรยกเลิกไม้หวงห้าม”



มำตรำ 5 ให้ยกเลิกมำตรำ 14 ทวิ แห่งพระรำชบัญญัติ

ป่ำไม้ พุทธศักรำช 2484 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเตมิ โดยค ำส่ังหวัหน้ำ
คณะรักษำควำมสงบแห่งชำต ิที่ 31/2559 เร่ือง กำรแก้ไขเพิ่มเตมิ
กฎหมำยว่ำด้วยป่ำไม้ ลงวันที่ 21 มิาุนำยน พุทธศักรำช 2559

ร่าง พระราชบัญญตัิป่าไม้ (ฉบับที ่..) พ.ศ. ...



(เพิ่ม) 
ส่วนที่ 2/1 กำรรับรองไม้

มำตรำ 18/1 , มำตรำ 18/2 และมำตรำ 18/3
ของหมวด 1 กำรท ำไม้และเกบ็หำของป่ำ 

แห่งพระรำชบัญญัตป่ิำไม้ พุทธศักรำช 2484

ร่าง พระราชบัญญตัิป่าไม้ (ฉบับที ่..) พ.ศ. ...



มำตรำ 18/1 เพื่อประโยชน์ในกำรจ ำแนกแหล่งที่มำของไม้
เจ้ำของไม้ที่ขึน้ในที่ดินที่ มีกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิครอบครองตำมประมวล
กฎหมำยที่ดนิ หรือเจ้ำของไม้ที่ปลูกขึน้ในที่ดนิที่ได้รับอนุญำตให้ท ำประโยชน์
ตำมประเภทหนังสือแสดงสิทธิที่ รัฐมนตรีประกำศก ำหนดโดยควำมเห็นชอบ
ของคณะรัฐมนตรีจะแจ้งพนักงำนเจ้ำหน้ำที่เพื่อขอหนังสือรับรองไม้กไ็ด้  

กำรแจ้งและกำรออกหนังสือรับรองตำมวรรคหน่ึง ให้เป็นไปตำม
ระเบียบที่อธิบดีกรมป่ำไม้ก ำหนดโดยควำมเหน็ชอบของรัฐมนตรี

ร่าง พระราชบัญญตัิป่าไม้ (ฉบับที ่..) พ.ศ. ...



มำตรำ 18/2 ผู้ใดประสงค์จะขอหนังสือรับรองไม้ ผลิตภัณฑ์ไม้ 
และา่ำนไม้เพื่อกำรค้ำหรือกำรส่งออกไปนอกรำชอำณำจักร ให้ยื่นค ำขอ
ต่อพนักงำนเจ้ำหน้ำที่และเสียค่ำใช้จ่ำยในกำรออกหนังสือรับรองตำมที่
กรมป่ำไม้ก ำหนด

กำรขอและกำรออกหนังสือรับรอง และอัตรำค่ำใช้จ่ำยตำมวรรคหน่ึง 
ให้เป็นไปตำมระเบียบที่อธิบดีกรมป่ำไม้ก ำหนดโดยควำมเห็นชอบของ
รัฐมนตรี

ร่าง พระราชบัญญตัิป่าไม้ (ฉบับที ่..) พ.ศ. ...



มำตรำ 18/3 การออกหนังสือรับรองตาม มาตรา 18/1 
หรือมาตรา 18/2 กรมป่าไม้จะก าหนดให้สถาบันหรือองค์กร อ่ืน
ด าเนินการแทนก็ได้ ทัง้นี ้ตามหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขใน
ระเบียบท่ีอธิบดีกรมป่าไม้ก าหนด ในกำรนีใ้ห้าือว่ำพนักงำนหรือ
เจ้ำหน้ำที่ของสาำบันหรือองค์กรอื่นที่ด ำเนินกำรแทนพนักงำน
เจ้ำหน้ำที่เป็นเจ้ำพนักงำนตำมประมวลกฎหมำยอำญำเฉพำะใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัตติำมควำมในส่วนนี ้

ร่าง พระราชบัญญตัิป่าไม้ (ฉบับที ่..) พ.ศ. ...



มำตรำ 6/1 ให้ยกเลิกควำมในวรรคหน่ึงของมำตรำ 25 แห่ง
พระรำชบัญญัตป่ิำไม้พุทธศักรำช 2484 และให้ใช้ควำมต่อไปนีแ้ทน

“มำตรำ 25 ผู้ใดน ำไม้ที่มิใช่ไม้หวงห้ำมเข้ำเขตด่ำนป่ำไม้ 
ต้องเสียค่ำธรรมเนียมตำมอัตรำที่ รัฐมนตรีก ำหนด เว้นแต่เป็นกำร
น ำไปเพื่อใช้สอยส่วนตัวภำยในเขตท้องที่จังหวัดที่ ท ำไม้นั ้น หรือ
เป็นกำรน ำไม้ที่ปลูกขึน้ในที่ดินที่ ได้รับอนุญำตให้ท ำประโยชน์ตำม
ประเภทหนังสือแสดงสิทธิที่ รัฐมนตรีประกำศก ำหนดโดยควำมเห็นชอบ
ของคณะรัฐมนตรี ตำมมำตรำ 7 วรรคหน่ึงเข้ำเขตด่ำนป่ำไม้ไปใช้สอย
ส่วนตัวไม่ต้องเสียค่ำธรรมเนียม”

ร่าง พระราชบัญญตัิป่าไม้ (ฉบับที ่..) พ.ศ. ...



มำตรำ 7 ให้เพิ่มควำมต่อไปนีเ้ป็น (6) ของมำตรำ 51 
แห่งพระรำชบัญญัติป่ำไม้พุทธศักรำช 2484 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระรำชบัญญัตป่ิำไม้ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2518 

“(6) ไม้ที่มีหนังสือรับรองตำมมำตรำ 18/1 และมำตรำ 
18/2 หรือ ไม้ที่มีหลักฐำนแสดงว่ำได้มำโดยชอบด้วยกฎหมำย”

ร่าง พระราชบัญญตัิป่าไม้ (ฉบับที ่..) พ.ศ. ...



มำตรำ 8 บรรดำไม้สัก ไม้ยำง ไม้ชิงชัน ไม้เก็ดแดง 
ไม้อีเม่ง ไม้พยุงแกลบ ไม้กระพี ้ไม้แดงจีน ไม้ขะยุง ไม้ซิก ไม้กระซิก 
ไม้กระซิบ ไม้พะยูง ไม้หมำกพลูตั๊กแตน ไม้กระพีเ้ขำควำย ไม้เก็ดดำ 
ไม้อีเฒ่ำ และไม้เก็ดเขำควำย ที่ขึน้ในป่ำ ให้เป็นไม้หวงห้ำม
ประเภท ก. ตำม พระรำชบัญญัติป่ำไม้ พุทธศักรำช 2484 จนกว่ำ
จะได้มีกำรตรำพระรำชกฤษฎีกำที่ออกตำมควำมในมำตรำ 7 แห่ง
พระรำชบัญญัติป่ำไม้ พุทธศักรำช 2484 ซึ่ งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระรำชบัญญัตนีิ ้

ร่าง พระราชบัญญตัิป่าไม้ (ฉบับที ่..) พ.ศ. ...



มำตรำ 8/1 กำรด ำเนินกำรออกระเบียบตำมมำตรำ 
18/1 มำตรำ 18/2 และมำตรำ 18/3 แห่งพระรำชบัญญัติป่ำไม้ 
พุทธศักรำช 2484 ซึ่ งแก้ไขเพิ่ มเติมโดยพระรำชบัญญัติ นี ้
ใ ห้ ด ำ เ นิ น ก ำ ร ใ ห้ แ ล้ ว เ ส ร็ จ ภ ำ ย ใ นห น่ึ ง ปี นั บ แ ต่ วั น ที่
พระรำชบัญญัตินีใ้ช้บังคับ หำกไม่สำมำราด ำเนินกำรได้ ให้รัฐมนตรี
รำยงำนเหตุผลที่ไม่อำจด ำเนินกำรได้ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทรำบ

ร่าง พระราชบัญญตัิป่าไม้ (ฉบับที ่..) พ.ศ. ...



• รับทรำบสรุปผลกำรประชุมคณะกรรมกำรประสำนงำน
สภำนิตบิัญญัตแิห่งชำต ิวันจันทร์ที่ 21 มกรำคม 2562 

• รับทรำบข้อสังเกตของคณะกรรมกำรประสำนงำนสภำนิติ
บัญญัตแิห่งชำต ิโดยมอบหมำยให้ประธานกรรมการประสานงาน
สภานิติบัญญัติแห่งชาติรับข้อสังเกตดังกล่าวไปประสานงานกับ
คณะกรรมาธิการวิสามัญกจิการสภานิติบัญญัติแห่งชาตต่ิอไป

คณะรัฐมนตรีได้ลงมต ิเม่ือวันที่ 22 มกรำคม 2562
เกี่ยวกับร่ำงพระรำชบัญญัตป่ิำไม้ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ...



• รับทรำบผลกำรพิจำรณำของคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญ
กิจกำรสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ เกี่ยวกับร่ำงพระรำชบัญญัติ
ป่ำไม้ (ฉบับที่  ..) พ.ศ. .... โดยไม่ขัดข้องกับกำรเสนอขอ
แ ก้ ไ ข เพิ่ ม เ ติ ม  ร่ ำ งพร ะ ร ำชบัญ ญัติ ใ น เ ร่ื อ ง นี ้ข อ ง
คณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติป่ำไม้ 
(ฉบับที่  ..) พ.ศ. .... และมอบหมำยให้ประธำนกรรมกำร
ประสำนงำนสภำนิติบัญญัติแห่งชำติไปประสำนงำนกับ
คณะกรรมำธิกำรวิสำมัญกิจกำรสภำนิตบิัญญัตแิห่งชำตต่ิอไป

คณะรัฐมนตรีได้ลงมต ิเม่ือวันที่ 22 มกรำคม 2562
เกี่ยวกับร่ำงพระรำชบัญญัตป่ิำไม้ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ...



ให้กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
พิจำรณำก ำหนดมำตรกำรควบคุมดูแล มิให้เกิดกำรสวมสิทธิ
ไม้ที่ปลูกขึน้ในที่ดนิของรัฐประเภทต่ำง   เน่ืองจำกได้มีกำรเพิ่ม
ประเภทที่ดนิที่ได้รับอนุญำต ให้ท ำประโยชน์ตำมประเภทหนังสือ
แสดงสิทธิที่ รัฐมนตรีประกำศก ำหนดโดยควำมเห็นชอบของ
คณะรัฐมนตรี ซึ่งมีผลให้ไม้มีค่าที่ปลูกขึ้นในที่ดนิดังกล่าวเป็นไม้
ทีม่ิใช่ไม้หวงห้าม ทัง้นี ้ให้ค านึงถงึประโยชน์ของรัฐเป็นส าคัญ

คณะรัฐมนตรีได้ลงมต ิเม่ือวันที่ 22 มกรำคม 2562
เกี่ยวกับร่ำงพระรำชบัญญัตป่ิำไม้ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ...



การแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับการปลูกไม้มีค่าในที่ดินกรรมสิทธิ์ 

อุตสาหกรรมป่าไม้เศรษฐกิจ 

บทน า

จากข้อมูลของกรมที่ดินพบว่าที่ดินของเอกชน

ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนต่อที่ดินของรัฐ 42.74% เป็นเนื้อที่ทั้งหมด 138 ล้านไร่
พ้ืนท่ีดังกล่าวกว่า 70% ถูกปล่อยให้รกร้างว่างเปล่า ไม่ได้ใช้ประโยชน์
หรือใช้ประโยชน์ไม่เต็มที่

เป็นอุตสาหกรรมที่เข้าถึงชุมชนและประชาชนโดยแท้จริง 
แต่การส่งเสริมให้มีการปลูกไม้หวงห้ามในที่ดินของประชาชน 
ยังมีข้อจ ากัดท าให้ธุรกิจน้ียังไม่เติบโตเท่าที่ควร 

สมควรที่ภาครัฐจะต้องหันมาสนใจส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ 
ซึ่งเป็นวัตถุดิบพ้ืนฐานของอุตสาหกรรมป่าไม้ทั้งระบบ 
นอกจากจะเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวแล้ว ยังเป็นการลดการน าเข้าไม้จากต่างประเทศไปในตัว 

พื้นที่เอกชนถูกปล่อยให้รกร้าง

70%



การแก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484

หาก...

มีการปรับปรุง
พระราชบัญญัติป่าไม้ 

พุทธศักราช 2484

จะท าให…้

ประโยชน์ที่จะได้รับ
ประชาชนสามารถปลูกและตัดไม้ได้โดยสะดวก ไม่กระทบสิทธิ์
และไม่เพิ่มภาระให้แก่ประชาชน

เป็นการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ท าให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น 
เกิดธุรกิจและอุตสาหกรรมจากป่าปลูก

มีไม้ไว้ใช้สอยในประเทศอย่างเพียงพอ ลดการน าเข้าไม้จาก
ต่างประเทศ ส่งผลท าให้เศรษฐกิจของประเทศดีขึ้น 

สร้างขีดความสามารถให้สามารถแข่งขันทางเศรษฐกิจ
ด้านการส่งออกไม้ไปต่างประเทศได้อย่างยั่งยืน

1

2

3

4



พระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- รัฐบาลมีนโยบายในการสง่เสริมให้มีการปลูกสรา้งสวนป่า 
เพื่อการค้าในที่ดินของรฐัและเอกชนให้กว้างขวางยิ่งขึน้

- ส่งเสริมอาชีพให้ประชาชนมีการท าและผลิตไม้ เพื่อเป็นสินค้า

- เพิ่มพื้นที่ป่า

- รับรองสิทธิและประโยชน์ที่จะได้รับจากการปลกูสร้างสวนป่า

เจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม













การขึ้นทะเบียนสวนป่า

1. ประเภทท่ีดิน (มาตรา 4)
(1) โฉนดที่ดิน (นส.4 นส.4ก นส.4ข นส.4ค นส.4ง นส.4จ) โฉนดแผนที่ 
โฉนดตราจอง ตราจองที่ตราว่าได้ท าประโยชน์แล้ว หนังสือรับรองการท า
ประโยชน์ (นส.3 นส.3ก. นส.3ข.)
(2) ที่ดนิในเขตนคิมตามพระราชบัญญัติจัดที่ดนิเพื่อการครองชีพ พ.ศ. 2511

- หนังสือแสดงการท าประโยชน์ (กสน.5) (เป็นการให้สิทธิในที่ดินแก่สมาชิก
นคิมสหกรณ์

- หนังสือแสดงการท าประโยชน์ (นค.3) เป็นการให้สิทธิในที่ดินของสมาชิก
นคิมสร้างตนเอง)

การขึ้นทะเบียนสวนป่า



(3) ที่ดินในเขตปฏิรูปท่ีดิน

หนังสืออนุญาตให้เข้าท าประโยชน์ในเขตปฏิรูปท่ีดิน (ส.ป.ก. 4-01,
ส.ป.ก. 4-01ก,ส.ป.ก. 4-01ข. , ส.ป.ก. 4-01ค. , ส.ป.ก. 4-01ง.)

- หนังสือสัญญาเช่า (ส.ป.ก. 4-14ก.) (ใช้กับท่ีดิน ส.ป.ก. กับที่ดิน
เอกชนท่ี ส.ป.ก. จัดซ้ือมาให้เกษตรกรเช่าก่อนเข้าสู่การเช่าซื้อ

- สัญญาเช่าซ้ือ (ส.ป.ก. 4-18ข.) ใช้กับท่ีดินเอกชนเป็นหลักเพ่ือ
เกษตรกรแจ้งความจ านงขอเช่าซื้อ

การท าไม้ที่ได้มาจากการท าสวนป่า (ต่อ)



(4) ที่ดนิในเขตป่าสงวนแห่งชาติ
- หนังสืออนุญาตให้ท าประโยชน์และอยู่อาศัยการภายในเขตปรับปรุง

ป่าสงวนแห่งชาต ิ(ส.ท.ก. 1ก.) 
สทก. 2ก.

- หนังสืออนุญาตให้ท าการปลูกป่าหรือไม้ยืนต้นภายในเขตปรับปรุง
ปา่สงวนแห่งชาต ิ(สทก. 1ข.)

- หนังสืออนุญาตให้ท าการปลูกสร้างสวนป่าหรือปลูกไม้ยืนต้นภายใน
เขตปา่สงวนแห่งชาต ิ(ป.ส. 31)

(5) ที่ดนิที่ใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ให้ท าสวนป่า
(6) ที่ดนิท่ีได้ด าเนนิการเพื่อปลูกป่า โดยส่วนราชการ รัฐวสิาหกิจ 

หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

การท าไม้ที่ได้มาจากการท าสวนป่า (ต่อ)



- อ าเภอที่สวนป่าตั้งอยู่ (ต่างจังหวัด)
- ส านักส่งเสริมการปลูกป่า กรมป่าไม้ (กทม.)

- เจ้าหน้าทีต่รวจสอบค าขอ
- นัดตรวจสอบท่ีดินและชนิดพันธุ์ไม้
- รายงาน ผวจ. หรืออธิบดีกรมป่าไม้ 
(กทม.) ทราบ 
- ภายใน 10 วัน นับแต่วันที่ได้รับค าขอ

กรณีท่ีดินเป็นพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติหรือพื้นที่
ป่า 
- เจ้าหน้าที่ต้องไปตรวจสอบก่อนว่า มีไม้เดิม
จ านวนเท่าไร 
- รายงานให้ ผวจ. หรืออธิบดีกรมป่าไม้ (กทม.) 
ทราบ 
- ภายใน 30 วัน

- ผวจ. หรืออธิบดีกรมป่าไม้ (กทม.) สั่งรับหรือไม่รับขึ้นทะเบียน และแจ้งให้ผู้ขอขึ้นทะเบียนทราบ 
- ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับค าขอ

สถานที่ยื่นค าขอ

การปฏิบัติ

การพิจารณา

ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนที่ดินเป็นสวนป่า

หมายเหตุ เจ้าหน้าที่ ต่างจังหวัด  จนท. ทสจ.
กทม.  จนท. กรมป่าไม้



ระบบกำรจัดเกบ็ข้อมูลกำรปลูกต้นไม้ (e-Tree)



ระบบการจดัเกบ็ข้อมูลการปลูกต้นไม้ (e-Tree)

• ระบบอเิลก็ทรอนิกส์ ที่กรมป่ำไม้ท ำขึน้มำเพื่อให้ประชำชน
ผู้ปลูกต้นไม้ในเป็นเคร่ืองมือในกำรจัดเกบ็ข้อมูลต้นไม้ที่ปลูก

• ผู้ใช้ระบบ จะสำมำราปร๊ินเอกสำร “ใบลงทะเบียนต้นไม้ในที่ดนิ
กรรมสทิธ์ิได้ทันทีเม่ือด ำเนินกำรกรอกข้อมูลครบา้วนตำมที่ก ำหนด

• เจ้ำหน้ำที่สำมำราตรวจสอบ ใช้ข้อมูลกำรลงทะเบียนต้นไม้ 
เพื่อกำรส่งเสริมชุมชนไม้มีค่ำ ตำมวัตาุประสงค์ต่อไป



แผนทีแ่สดงทีต่ั้งแปลง

ข้อมูลส่วนบุคคลจะน ามาจาก
ขั้นตอนการขอใช้ระบบ 
RFD Single Window

ข้อมูลแปลงที่ดนิ 
พกิดั และที่ตั้ง

ข้อมูลต้นไม้ทีป่ลูก

ช่ือเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ 
เมื่อมีการรับทราบการลงทะเบียน



e-Tree



การลงทะเบียนต้นไม้ผ่าน 2 ช่องทาง

1. เวบ็ไซต ์http://nsw.forest.go.th

2. แอปพลิเคชัน่สมาร์ทโฟน
โดยใชไ้ดท้ั้งระบบ  IOS และ Android

http://nsw.forest.go.th/


ข้อมูลทีค่วรเตรียมก่อนใช้ระบบ e-Tree

1. ข้อมูลส่วนตัว เช่น  ช่ือ- ที่อยู่   เบอร์โทรศัพท์  อีเมล์ 

2. รูปภำพต้นไม้  (ต้องเป็นไฟล์นำมสกุล .png , .jpg เท่ำนัน้) 
ข้อแนะน ำ ควรมีรูปเจ้ำของยืนคู่กับต้นไม้อย่ำงน้อย 1 รูป

3. เอกสำรแนบประกอบกำรลงทะเบยีนต้นไม้ 

(ต้องเป็นไฟล์นำมสกุล .png , .jpg , .pdf เท่ำนัน้) 

3.1  บัตรประจ ำตัวประชำชน (ต้องเป็นนำมสกุลไฟล์ .pdf)

3.2  ไฟล์เอกสำรประเภทที่ดนิ  เช่น โฉนดที่ดนิ , 
นส.4 (นำมสกุลไฟล์ .pdf) 

3.3  หนังสือสัญญำ กรณีที่ต้นไม้หรือที่ดนิ มีกำรท ำสัญญำ (นำมสกุลไฟล์ .pdf)

3.4 ชนิดขนำด ควำมสูง ปีที่ปลูก  พกัิดต้นไม้

ไมมี้ค่า ตน้ท่ี 1

สกั



กรมป่าไม้  
เลขประจ าตวัผู้เสียภาษี 0994000159897

เลขทีโ่ฉนด 181

ต้นกนัเกรา  ปี 2559
ขนาดความโต 0.12 เมตร
ความสูง 3.00 เมตร
13.848690
100.580164

ต้นพะยูง  ปี 2558
ขนาดความโต 0.17 เมตร
ความสูง 4.00 เมตร
13.848971
100.580626

ข้อมูลทีจ่ะต้องเตรียมไว้เพือ่ลงทะเบียนต้นไม้



การเช่ือมโยงระบบงานกรมป่าไม้  RFD Single Window



#การลงทะเบียน ใช้งานระบบ e-Tree 
http://new.forest.go.th/cert/

http://new.forest.go.th/cert/


https://nsw.forest.go.th/rfdportal/Home.aspx



ส่วนประกอบของระบบ e-Tree

การลงทะเบยีน

• ขอใชง้านระบบ e-
Tree

• ลงทะเบียนตน้ไม ้ดว้ย
ขอ้มูลท่ีเตรียมไวใ้ห้

การตรวจสอบ

• เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบ
ขอ้มูล

• คน้หาตน้ไมท่ี้
ลงทะเบียนเพ่ือ
ตรวจสอบความ
ถูกตอ้งของขอ้มูล

การใช้ประโยชน์

• ด าเนินการปรับแก้
ขอ้มูล

• จดัเกบ็ และใช้
ประโยชน์ขอ้มูล

• ตดั
• ขนยา้ย



การตรวจสอบข้อมูลต้นไม้ในระบบ e-Tree

การติดตามต้นไม้ในระบบ e-Tree 
ที่ได้ลงทะเบียนต้นไม้แล้ว เจ้าหน้าที่
กรมป่าไม้สามารถจะตรวจสอบข้อมูล
ได้ตลอด และถ้าข้อมูลไม่สมบูรณ์  

(ขาดภาพต้นไม้ และข้อมูลบางส่วนไม่ตรง) 
เจ้าหน้าที่กจ็ะแจ้งผู้ลงทะเบียนปรับแก้ได้ตลอด



ประโยชน์จากระบบ e-Tree

ข้อมูลต้นไม้ในระบบ e-Tree
เช่น ชนิดไม้ ขนาดความโต ความสูง 
พิกัดที่ตั้งต้นไม้ รูปต้นไม้ ผู้ลงทะเบียน
ต้นไม้ จะสามารถปรับเปลี่ยนรูปภาพ
และข้อมูลได้ และระบบจะก าหนด
รหัสประจ าต้นไม้ให้ทุกต้นด้วย



วตัถุประสงค์ของระบบ e-Tree

เพิ่มพื้นที่ป่าไม้เศรษฐกิจ

ทราบแหล่งที่มาของต้นไม้

ขอใช้ประโยชน์ผ่านระบบ

สร้างรายได้ให้เกษตรกร

ได้ใบรับรองไม้เพื่อส่งออกไปต่างประเทศ



ไม่มีต้นไม้ให้ตัด 
ถ้ายังไม่ได้รับรู้
จากเจ้าหน้าที่



• ให้หน่วยป้องกันและพัฒนำป่ำไม้ เลือกผู้ปลูกที่ลงทะเบียนไว้ 
และจะขอตัดต้นไม้

• ท ำกำรแจ้งขอตดั โดยให้หน่วยป้องกันระดบัอ ำเภอ 
อนุมัตทิ ำเอกสำรกำรตดั 

แจ้งตัดจากระบบ



• ใหห้น่วยป้องกนัและพฒันาป่าไม ้เลือกผูป้ลูกท่ีลงทะเบียนไว ้
และขอตดัตน้ไมแ้ลว้ ใหข้ออนุญาตเคล่ือนยา้ย

• ท าการแจง้ขอเคล่ือนยา้ย โดยใหห้น่วยป้องกนัระดบัอ าเภอ 
อนุมติัท าเอกสารการเคล่ือนยา้ย 

แจ้งเคลือ่นย้ายจากระบบ



แอปพลิเคช่ันสมำร์ทโฟน “E-tree” 



แอปพลิเคช่ันสมำร์ทโฟน
“E-tree” 



แอปพลิเคช่ันสมำร์ทโฟน “E-tree” 



การขึน้ทะเบียนทีด่ินสวนป่า@ระบบจัดเกบ็ข้อมูลการปลูกไม้

1. หัวเร่ืองค าขอ
2. ทีต่ั้งสวนป่าและผู้เป็นเจ้าของ
3. ชนิดไม้และหลกัฐานทีเ่กีย่วข้อง
4. ตัวอย่าง  เอกสารค าขอ
5. ใบรับค าขอขึน้ทะเบียนทีด่นิเป็นสวนป่า

ข้อมูลค าขอขึน้ทะเบียนทีด่ินสวนป่า



การขึน้ทะเบียนทีด่ินสวนป่า@ระบบจัดเกบ็ข้อมูลการปลูกไม้







พระรำชบัญญัตว่ิำด้วยกำรกระท ำควำมผิด
เกี่ยวกับคอมพวิเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐



ขอบคุณข้อมูลจาก


