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มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตนีิ ้

(1) “ป่า”  หมายความวา่ ที่ดินที่ยงัมิได้มีบคุคลได้มาตามกฎหมายที่ดนิ  

(2) “ไม้” หมายความวา่ ไม้สักและไม้อื่นทุกชนิด ทีเ่ป็นต้น เป็นกอ เป็นเถา รวมตลอดถึง 
ไม้ที่น าเข้ามาในราชอาณาจกัร ไม้ไผ่ทกุชนิด ปาล์ม หวาย ตลอดจนราก ปุ่ ม ตอ เศษ ปลาย และก่ิงของสิง่นัน้ ๆ  
ไมว่า่จะถกูตดั ทอน เลื่อย ผ่า ถาก ขดุ หรือกระท าโดยประการอ่ืนใด   

(3) “ท าไม้” หมายความวา่ ตัด ฟัน กาน โค่น ลิด เลื่อย ผ่า ถาก ทอน ขุด ชักลากไม้ในป่า หรือน าไม้
ออกจากป่าด้วยประการใด ๆ และหมายความรวมถึงการกระท าดังกล่าว กับไม้สัก ไม้ยาง ไม้ชิงชัน ไม้เก็ดแดง ไม้อีเม่ง  
ไม้พะยงุแกลบ ไม้กระพีไ้ม้แดงจีน ไม้ขะยงุ ไม้ชิก ไม้กระซิก ไม้กระซิบ  ไม้พะยงู ไม้หมากพลตูัก๊แตน ไม้กระพีเ้ขาควาย 
ไม้เก็ดด า ไม้อีเฒา่ และ ไม้เก็ดเขาควาย ที่ขึน้อยู่ในที่ดนิที่มใิช่ป่า หรือการน าไม้ดังกล่าวออกจากที่ดนิที่ไม้นัน้ ๆ 
ขึน้อยู่ด้วย   

 พระราชบัญญัตป่ิาไม้ พทุธศักราช 2484 



“ ป่า ”       

ที่ดนิท่ียงัมิได้มีบคุคลได้มาตามกฎหมายที่ดนิ  
 

พระราชบัญญัตป่ิาไม้ พุทธศักราช 2484 



มาตรา 6   ไม้หวงห้าม มี  2 ประเภท คือ 

ประเภท ก. ไม้หวงห้ามธรรมดา ได้แก่ไม้ซึ่งการท าไม้จะต้องได้รับอนุญาต
จากพนักงานเจ้าหน้าที่หรือได้รับสัมปทานตามความในพระราชบัญญัตินี ้

ประเภท ข. ไม้หวงห้ามพิเศษ ได้แก่ไม้หายากหรือไม้ที่ควรสงวน 
ซึ่งไม่อนุญาตให้ท าไม้ เว้นแต่ รัฐมนตรีจะได้อนุญาตในกรณีพิเศษ 
 

 พระราชบัญญัตป่ิาไม้ พทุธศักราช 2484 



มาตรา 7  

• ไม้สัก ไม้ยาง ไม้ชิงชัน ไม้เก็ดแดง ไม้อีเม่ง ไม้พะยุงแกลบ ไม้กระพี้ ไม้แดงจีน ไม้ขะยุง ไม้ชิก ไม้กระซิก  
ไม้กระซิบ ไม้พะยูง ไม้หมากพลูตั๊กแตน ไม้กระพี้เขาควาย ไม้เก็ดด า ไม้อีเฒ่า และไม้เก็ดเขาควาย  
ไม่ว่าจะขึ้นอยู่ที่ใดในราชอาณาจักร เป็นไม้หวงห้ามประเภท ก. ไม้ชนิดอื่นในป่าจะให้เป็นไม้หวงห้าม
ประเภทใด ให้ก าหนดโดยพระราชกฤษฎีกา  

• การเพิ่มเติมหรือเพิกถอนชนิดไม้ หรือ เปลี่ยนแปลงประเภทไม้หวงห้ามที่ได้มีพระราชกฤษฎีกาก าหนดไว้
แล้วก็ดี หรือ จะก าหนดไม้ชนิดใดเป็นไม้หวงห้ามประเภทใด ขึ้นในท้องที่ใด นอกจากท้องที่ที่ได้มี 
พระราชกฤษฎีกาก าหนดตามความในมาตราก่อนแล้วนั้นก็ดี ให้ก าหนดโดยพระราชกฤษฎีกา 

• พระราชกฤษฎีกาซึ่งตราขึ้นตามความในวรรคหนึ่งและวรรคสอง ใหใ้ช้บังคับได้เมื่อพ้นก าหนด 90 วัน  
นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา  

 พระราชบัญญัตป่ิาไม้ พทุธศักราช 2484 



มต ิคณะรัฐมนตรี วันที่ 24 ตุลาคม 2561   

• ครม. ไฟเขียว ใช้ประโยชน์ไม้ทุกชนิดในที่ดนิกรรมสิทธ์ิ 

• ร่างพระราชบัญญัตป่ิาไม้ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. 

“ครม.เห็นชอบตามข้อสังเกตของคณะกรรมการกฤษฎีกา และให้ส่ง ร่างพ.ร.บ. 
ป่าไม้ (ฉบับที่..) พ.ศ. ....  ให้ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณา อีกครั้งหนึ่ง 
แล้วให้เสนอคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาก่อนเสนอ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ต่อไป”  

 

 



สาระส าคญั ร่าง พระราชบัญญัต ิป่าไม้ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….  

  1. แก้ไขบทนิยาม “ท าไม้” หมายความว่า ตัด ฟัน กาน โค่น ลิด เลื่ อย ผ่า ถาก ทอน ขุด  
ชักลากไม้ในป่า หรือน าไม้ออกจากป่าด้วยประการใด ๆ เพื่อให้กระชับและชัดเจนยิ่งขึน้ 

  2. ก าหนดให้ไม้ทุกชนิดที่ขึน้ในที่ดนิที่มีกรรมสทิธ์ิหรือสทิธิครอบครอง ตามประมวลกฎหมายที่ดนิ
ไม่เป็นไม้หวงห้าม  

 3. ยกเลิกการก าหนดยกเว้นค่าภาคหลวงส าหรับการท าไม้ในที่ ดินที่ มี โฉนดที่ ดิน หรือ 
หนังสือรับรองการท าประโยชน์ตามประมวลกฎหมายที่ดนิของตนได้             

  4. ก าหนดเพิ่มกระบวนการในการรับรองไม้เพื่ อใช้เป็นหลักฐานยืนยันแหล่งที่มาของไม้  
โดยใช้วธีิการแจ้งเพื่อขอออกหนังสือรับรองไม้และก าหนดให้เป็นภาคสมัครใจ 

  5. ก าหนดบทเฉพาะกาลให้ไม้ 18 ชนิดที่ขึน้ในป่าให้ยงัคงเป็นไม้หวงห้าม 





10 10 

การแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 



กรมป่าไม้ 
การแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับการปลูกไม้มีค่าในที่ดินกรรมสิทธิ์  

ปัญหาอุปสรรค 
ตามมาตรา 7 ของพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ได้ก าหนดให้ ไม้สัก และไม้ยาง รวมถึงไม้ตามประกาศ 
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับท่ี 106/2557 อีก 16 รายชื่อ ไม่ว่าขึ้นอยู่ในท่ีใดในราชอาณาจักรเป็นไม้หวงห้าม  
จึงรวมถึงท่ีดินที่มีเอกสารสิทธิ์ตามประมวลกฎหมายท่ีดิน ซึ่งอยู่นอกพื้นท่ีป่า เป็นไม้หวงห้ามและต้องถูกควบคุม 
โดยพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ไม่ว่าจะท าการตัด ฟัน กาน โค่น ลิดเลื่อย  ผ่า ถาก ทอน ขุด ชักลาก  
หรือน าไม้ออกด้วยประการใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตต้องมีความผิด 

1 
จากบทบัญญัติดังกล่าวท าให้ประชาชนเจ้าของท่ีดินที่มีไม้หวงห้ามขึ้นอยู่ต้องประสบปัญหาในการใช้สอยไม้จากท่ีดินของตนเอง เนื่องจากขั้นตอนต่างๆ มีความ
ยุ่งยาก กลายเป็นผู้กระท าผิดในข้อหาท าไม้หวงห้าม ท้ังท่ีเป็นการตัดต้นไม้ที่ตนเองปลูกขึ้น 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ได้รับรองสิทธิให้บุคคลย่อมมีสิทธิ์ในทรัพย์สิน  
การควบคุมไม้ในท่ีดินของเอกชน ซึ่งมีเอกสารสิทธิ์จึงเป็นการละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนซึ่งไม่อาจกระท าได้ 

จากการท่ีรัฐมุ่งสงวนอ านาจในการควบคุมไม้หวงห้ามแต่ไม่แยกระหว่างไม้หวงห้ามในป่ากับไม้ซึ่งเป็นทรัพย์สินของประชาชน 
จึงเป็นอุปสรรคต่อการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ และท าให้ประชาชนขาดโอกาสในการประกอบอาชีพ 

ผลกระทบจากการควบคุมไม้หวงห้ามอาจไม่เป็นไปตามนโยบายรัฐบาลข้อที่ 9 การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุล  
ระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ซึ่งหากรัฐได้มีการผ่อนคลายข้อบังคับเกี่ยวกับการยกเลิกการก าหนดไม้หวงห้ามในท่ีดินของเอกชน 
กจ็ะเป็นการส่งเสริมให้มีการปลูกไม้เศรษฐกิจเพิ่มขึ้น ซึ่งเมื่อเกิดอุตสาหกรรมไม้ในชุมชนในพื้นท่ีเอกชนเพียงพอต่อความต้องการของตลาดแล้ว  
ปัญหาในการลักลอบตัดไม้ก็จะลดน้อยลง พื้นท่ีสีเขียวของประเทศก็จะเพิ่มขึ้น 

2 
3 
4 
5 



กรมป่าไม้ 
การแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับการปลูกไม้มีค่าในที่ดินกรรมสิทธิ์  

อุตสาหกรรมป่าไม้เศรษฐกิจ  

บทน า 

จากข้อมูลของกรมที่ดินพบว่าที่ดินของเอกชนซึ่งคิดเป็นสัดส่วนต่อ 
ที่ดินของรัฐ 42.74% เป็นเนื้อที่ทั้งหมด 138 ล้านไร่ พื้นที่ดังกล่าว
กว่า 70% ถูกปล่อยให้รกร้างว่างเปล่า ไม่ได้ใช้ประโยชน์หรือใช้
ประโยชน์ไม่เต็มที่ 
 

เป็นอุตสาหกรรมที่เข้าถึงชุมชนและประชาชนโดยแท้จริง  
แต่การส่งเสริมให้มีการปลูกไม้หวงห้ามในที่ดินของประชาชน  
ยังมีข้อจ ากัดท าให้ธุรกิจนี้ยังไม่เติบโตเท่าที่ควร  
 

   สมควรที่ภาครัฐจะต้องหันมาสนใจส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ  
ซึ่งเป็นวัตถุดิบพื้นฐานของอุตสาหกรรมป่าไม้ทั้งระบบ นอกจากจะเป็นการเพิ่มพ้ืนที่สีเขียว 
แล้ว ยังเป็นการลดการน าเข้าไม้จากต่างประเทศไปในตัว  
 

พื้นท่ีเอกชนถูกปล่อยให้รกร้าง  

70% 
 



กรมป่าไม้ 
การแก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 

หากมีการปรับปรุ ง
พระราชบัญญัติป่าไม้ 
พุทธศั กราช  2484  
จะท าให้… 
 

ประโยชน์ที่จะได้รับ 

ประชาชนสามารถปลูกและตัดไม้ได้โดยสะดวก ไม่กระทบสิทธิ์และไม่เพิ่มภาระให้แก่
ประชาชน 

 

 เป็นการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ท าให้ประชาชนมีรายได้เพ่ิมขึ้น เกิดธุรกิจและ
อุตสาหกรรมจากป่าปลูก 

มีไม้ไว้ใช้สอยในประเทศอย่างเพียงพอ ลดการน าเข้าไม้จากต่างประเทศ ส่งผลท าให้ 
เศรษฐกิจของประเทศดีขึ้น  

สร้างขีดความสามารถให้สามารถแข่งขันทางเศรษฐกิจด้านการส่งออกไม้ไป
ต่างประเทศได้อย่างยั่งยืน 

1 

2 

3 

4 



กรมป่าไม้ 

                            ยกเลิกไม้หวงห้ามในที่ดินเอกชน และที่ดินที่ได้รับอนุญาตให้ท าประโยชน์  
                     (พ.ร.บ.ป่าไม้ พุทธศักราช 2484 มาตรา 7)  

หลักการและสาระส าคัญ ประโยชน์ที่ได้รับ 

1. ไม้ทุกชนิดที่ขึ้นในที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตามประมวลกฎหมายที่ดิน  
ไม่เป็นไม้หวงห้าม  

1. ประชาชนมีความมั่นใจถึงสิทธิในการท าไม้ ท าให้ประชาชนสนใจปลูกต้นไม้และมีรายได้เพิ่มขึ้น  
เกิดอุตสาหกรรมป่าปลูก 
 
 

2. การท าไม้ในที่ดินดังกล่าว ไม่ต้องได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ 2. อ านวยความสะดวกให้กับประชาชน การท าไม้ แปรรูปไม้ รวมถึงการน าไม้เคลื่อนที่ ไม่ต้อง 
ขออนุญาต จากพนักงานเจ้าหน้าที่ 
 

3. การรับรองไม้เพื่อประโยชน์ในการจ าแนกแหล่งที่มาของไม้และเพื่อการค้าหรือการส่งออกไป 
นอกราชอาณาจักร  

3. ป้องกันการน าไม้ที่ลักลอบท าออกจากป่ามาสวมสิทธิว่าเป็นไม้ที่ท าออกจากที่ดินดังกล่าว และ
เพ่ือการค้าหรือการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร 
 

4. ไม้ที่มีหนังสือรับรองหรือไม้ที่มีหลักฐานแสดงว่าได้มาโดยชอบด้วยกฎหมาย สามารถมีไว้ 
ในครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายในสถานที่ที่ได้รับอนุญาต (โรงงานแปรูปไม้ โรงค้าไม้แปรรูป) 
 

4. สามารถน าไมเ้ข้าโรงงานแปรรูปไม้ โรงค้าไม้แปรรูปและเพิ่มมูลค่าของไม้ได้ 
 

5. ส่งเสริมให้ประชาชนปลูกไม้ยืนต้นมูลค่าสูงในที่ดินกรรมสิทธิ์เพื่อการออมและสร้างมูลค่า 
ทางเศรษฐกิจ เพื่อน าต้นไม้เป็นหลักประกันทางธุรกิจได้ ตาม พ.ร.บ. หลักประกันทางธุรกิจ  
พ.ศ. 2558 

 

Coming soon 

สถานะ 
เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2561 ครม.เห็นชอบตามข้อสังเกตของคณะกรรมการกฤษฎีกา และให้ส่ง ร่าง
พ.ร.บ. ป่าไม้ (ฉบับที่..) พ.ศ. ....  ให้ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณา อีกครั้งหน่ึง แล้วให้เสนอ
คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ต่อไป 



พระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ. 2535 และทีแ่ก้ไขเพิม่เติม 



พระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

- รัฐบาลมีนโยบายในการสง่เสริมให้มีการปลูกสรา้งสวนป่า เพื่อการค้าในที่ดินของรัฐและเอกชน 
ให้กว้างขวางยิ่งขึน้ 

- ส่งเสริมอาชีพให้ประชาชนมีการท าและผลิตไม้ เพื่อเป็นสินค้า 

- เพิ่มพื้นที่ป่า 

- รับรองสิทธิและประโยชน์ที่จะได้รับจากการปลกูสร้างสวนป่า 

ส านกักฎหมาย 

เจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 



ความหมายของค าว่า “สวนป่า” 

 

           “สวนป่า” หมายความว่า ที่ดินที่ได้ขึ้นทะเบียนตามมาตรา 5 เพื่อท าการปลูก และ
บ ารุงรักษาต้นไม้ตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัตินี้ 

           การปรับปรุงหรือแก้ไขชนิดของต้นไม้ตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัตินี้ ให้กระท าเป็น 
พระราชกฤษฎีกา 

ส านกักฎหมาย 

มาตรา 3  



การขึ้นทะเบียนสวนป่า 

 

มีหลักเกณฑ์ 2 ประการ  

 1. ประเภทท่ีดิน (มาตรา 4) 

  (1) โฉนดท่ีดิน (นส.4 นส.4ก นส.4ข นส.4ค นส.4ง นส.4จ) โฉนดแผนท่ี โฉนดตราจอง 
ตราจองทีต่ราว่าได้ท าประโยชน์แล้ว หนังสือรับรองการท าประโยชน์ (นส.3 นส.3ก. นส.3ข.) 

  (2) ท่ีดินในเขตนิคมตามพระราชบัญญัติจัดท่ีดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. 2511 

  - หนังสือแสดงการท าประโยชน์ (กสน.5) (เป็นการให้สิทธิในท่ีดินแก่สมาชิกนิคมสหกรณ์ 

  - หนังสือแสดงการท าประโยชน์ (นค.3) เป็นการให้สิทธิในท่ีดินของสมาชิกนิคมสร้างตนเอง) 

 

ส านกักฎหมาย 



การท าไม้ที่ได้มาจากการท าสวนป่า (ต่อ) 

 

  (3) ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน 

  หนังสืออนุญาตให้เข้าท าประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (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.) 

  - หนังสือสัญญาเชา่ (ส.ป.ก. 4-14ก.) (ใชก้ับท่ีดิน ส.ป.ก. กับท่ีดินเอกชนที่ ส.ป.ก. จัดซื้อมา 
ให้เกษตรกรเช่ากอ่นเข้าสู่การเชา่ซ้ือ 

  - สัญญาเชา่ซ้ือ (ส.ป.ก. 4-18ข.) ใชก้ับท่ีดินเอกชนเป็นหลักเพื่อเกษตรกรแจ้งความจ านงขอเช่าซื้อ 

 

ส านกักฎหมาย 



การท าไม้ที่ได้มาจากการท าสวนป่า (ต่อ) 

 

   (4) ที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ 

  - หนังสืออนุญาตให้ท าประโยชนแ์ละอยู่อาศัยการภายในเขตปรับปรุงปา่สงวนแห่งชาติ (ส.ท.ก. 1ก.)  
     สทก. 2ก. 

  - หนังสืออนุญาตให้ท าการปลูกปา่หรือไม้ยืนต้นภายในเขตปรับปรุงป่าสงวนแห่งชาต ิ(สทก. 1ข.) 

  - หนังสืออนุญาตให้ท าการปลูกสร้างสวนปา่หรือปลูกไม้ยืนต้นภายในเขตป่าสงวนแห่งชาต ิ(ป.ส. 31) 

         (5) ที่ดินที่ใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ให้ท าสวนป่า 

   (6) ที่ดินที่ได้ด าเนินการเพื่อปลูกป่า โดยส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 

 

ส านกักฎหมาย 



2. บัญชีต้นไม้ 
ส านกักฎหมาย 



บัญชีต้นไม้ 
ส านกักฎหมาย 



บัญชีต้นไม้ 

 

ส านกักฎหมาย 



บัญชีต้นไม้ 

 

ส านกักฎหมาย 



บัญชีต้นไม้ 
ส านกักฎหมาย 



ผู้มีสิทธิยื่นค ำขอขึ้นทะเบียน 

 

  ผู้มีสิทธิย่ืนค าขอข้ึนทะเบียน 

  (1) ผู้มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง 

  (2) ผู้มีสิทธิใช้ประโยชน์ในท่ีดิน 

  * ปัจจุบันมีกฎกระทรวงการขอข้ึนทะเบียนและการออกหนังสือรับรองการข้ึนทะเบียนท่ีดิน
เป็นสวนป่า พ.ศ. 2561 

มาตรา 5  

ส านกักฎหมาย 



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

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

กรณีท่ีดินเป็นพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติหรือพื้นที่ป่า  
- เจ้าหน้าที่ต้องไปตรวจสอบก่อนว่า มีไม้เดิมจ านวนเท่าไร  
- รายงานให้ ผวจ. หรืออธิบดีกรมป่าไม้ (กทม.) ทราบ  
- ภายใน 30 วัน 

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

สถานที่ยื่นค าขอ 

การปฏิบัต ิ

การพิจารณา 

ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนที่ดินเป็นสวนปา่ 

หมายเหตุ  เจ้าหน้าที ่ ต่างจังหวัด   จนท. ทสจ. 
  กทม.   จนท. กรมป่าไม ้

ส านกักฎหมาย 



เมื่อขึ้นทะเบียนสวนป่าแล้ว 

 

  ผู้ท าสวนป่าจัดท าบัญชีแสดงชนิดและจ านวนไม้ท่ีท าการปลูกและบ ารุงรักษา 

  ส าหรับผู้ท่ีขึ้นทะเบียนท่ีดินเป็นสวนป่าแล้ว จะต้องจัดท าบัญชีแสดงชนิดและ
จ านวนไม้ท่ีท าการปลูกและบ ารุงป่า ภายใน 180 วัน 

มาตรา 6  

ส านกักฎหมาย 



การขึ้นทะเบียนตรา 

 

  ผู้ท าสวนป่า ต้องด าเนินการ ดังน้ี 

  (1) ต้องจัดท าตราเพื่อแสดงความเป็นเจ้าของไม้ท่ีได้มาจากการท าสวนป่า  
(และต้องมีเคร่ืองหมายแสดงต่อย่อของจังหวัดนั้น เช่น จังหวัดเชียงใหม่ (ชม.) 
นครสวรรค์ (นว.) เพชรบูรณ์ (พช.)) 

  (2) ไปย่ืนค าขอต่อนายทะเบียน (ผู้ว่าราชการจังหวัดแห่งท้องท่ีท่ีขึ้นทะเบียนสวนป่า) 

 

ส านกักฎหมาย 



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

- ตรวจสอบค าขอและเอกสารประกอบค าขอ 
- เสนอ ผวจ. หรืออธิบดีกรมป่าไม้ (กทม.) 

- ผวจ. หรืออธิบดีกรมป่าไม้ (กทม.) สั่งรับหรือไม่รับขึ้นทะเบียนตรา และแจ้งให้ 
ผู้ขอข้ึนทะเบียนทราบ  
- ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับค าขอ 

ขั้นตอนการข้ึนทะเบียนตรา 

สถานที่ยื่นค าขอ 

การปฏิบัต ิ

การพิจารณา 

หมายเหตุ  เจ้าหน้าที ่ ต่างจังหวัด   จนท. ทสจ. 
  กทม.   จนท. กรมป่าไม ้

ส านกักฎหมาย 



วิธีการท าไม้ที่ได้มาจากการท าสวนป่า 

 

  ก่อนตัดหรือโค่นไม้ ผู้ท าสวนป่า จะต้องแจ้งเป็นหนังสือต่อพนักงานเจ้าหน้าที ่
เพ่ือออกหนังสือรับรองการแจ้งและเมือ่แจ้งแล้วให้ผู้ท าสวนป่าด าเนินการตัดหรือโค่นไม้ (มาตรา 10) 

  เจ้าหน้าท่ี ต้องด าเนินการออกหนังสือรับรองการแจ้งโดยพลัน 

  ผู้ท าสวนป่า ต้องมีหนังสือรับรองการแจ้งไว้ท่ีสวนป่า เพ่ือแสดงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
ตลอดเวลาที่ท าการตัดหรือโค่นไม้ (มาตรา 12) 

ส านกักฎหมาย 



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

- เจ้าหน้าที่ตรวจสอบค าขอ 

- นายอ าเภอหรือผู้อ านวยการส านักส่งเสริมการปลูกป่าออกหนังสือรับรอง 
การแจ้งตัดหรือโค่น  
- ภายใน 1 วัน นับแต่วันที่ได้รับค าขอ 

ผู้ท าสวนป่าไปด าเนินการตัดหรือโค่นไม้ 

ขั้นตอนการตัดหรือโค่นไม ้

สถานที่ยื่นค าขอ 

การปฏิบัต ิ

การพิจารณา 

หมายเหตุ  เจ้าหน้าที ่ ต่างจังหวัด   จนท. ทสจ. 
  กทม.    จนท. กรมป่าไม ้

ส านกักฎหมาย 



การน าไม้เคลื่อนท่ีออกจากสวนป่า (มาตรา 13) 

 

  (1) ไม้ท่ีน าเคล่ือนท่ีจะต้องมีรอยตรา ตอก หรือประทับ หรือ 
แสดงการเป็นเจ้าของไม้ 

  (2) ต้องมีหนังสือรับรองการแจ้ง 

  (3) บัญชีแสดงรายการไม้ 

  (4) ไม่ต้องแจ้งเข้าด่านป่าไม้ 

ส านกักฎหมาย 



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

- ผวจ. หรืออธิบดีกรมป่าไม้ ลงทะเบียนเล่มบัญชีแสดงรายการไม้  
- ภายใน 1 วัน 

ผู้ท าสวนป่าน าหนังสือแสดงบัญชีรายการไม้ไปใช้ได้ 

ผู้ท าสวนป่ากรอกรายละเอียดของไม้ที่จะน าเคลื่อนที่แล้วลงนามรับรองการน าเคลื่อนที่ดว้ยตนเอง มอบให้กับผู้น าเคลื่อนที่ไปยังจุดหมายปลายทาง 

1. ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนแบบบัญชีแสดงรายการไม้ 

2. การน าไม้เคลื่อนที่ 

ผู้ท าสวนป่าส่งเอกสารการน าไม้เคลื่อนที่ ตอนที่ 2 ส่งให้จังหวัดหรือกรมป่าไม้ แล้วแต่กรณ ี

ขั้นตอนการน าไม้เคล่ือนที่ 

สถานที่ 

การปฏิบัต ิ

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

ส านกักฎหมาย 



การแปรรูปไม้ ค้าไม้ และมีไม้ไว้ในครอบครอง 

 

  ผู้ท าสวนป่า การแปรรูปไม้ ค้าไม้ มีไว้ในครอบครองและการน าเคล่ือนท่ีผ่านด่านป่าไม้  
ไม่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ (มาตรา 10) 

  ผู้รับโอน มีสิทธิค้า มีไว้ในครอบครอง หรือน าเคลื่อนท่ีผ่านด่านป่าไม้ได้  
แต่การแปรรูปไม้ เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ (มาตรา 21) 

ส านกักฎหมาย 



การตั้งโรงงานแปรรูปไม้ (มาตรา 10/1) 

 

  ผู้ท าสวนป่า มีสิทธิจะขออนุญาตใช้สถานท่ีใดเพ่ือท าการแปรรูปไม้ที่ได้มาจากการท าสวนป่า 
เมื่อได้รับอนุญาตแล้วสถานที่ใช้เพ่ือท าการแปรรูปไม้ไม่ถือว่าเป็นการตั้งโรงงานแปรรูปไม้ตาม
กฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ 

 * บุคคลท่ีมิใช่ผู้ท าสวนป่า เช่น ผู้รับโอนไม้ (ผู้รับโอนไม้ (ผู้ซื้อไม้)  

      ไม่อาจขออนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้ได้ 

 * ปัจจุบันมีกฎกระทรวงการขอรับใบอนุญาต และการออกใบอนุญาตให้ใช้สถานท่ีเพ่ือท า
การแปรรูปไม้ท่ีได้มาจากการท าสวนป่า พ.ศ. 2561 

ส านกักฎหมาย 



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

- ตรวจสอบค าขอและเอกสารประกอบค าขอ 
- พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบสถานท่ี และจ านวนไม้ 

- ผวจ. หรืออธิบดีกรมป่าไม้ แจ้งค าสั่งอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ใช้สถานท่ี เพื่อท าการแปรรูปไม้ ให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบ  
- ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ออกใบรับค าขอ 

หมายเหตุ  ผู้รับใบอนุญาตต้องจัดท าบัญชีไม้ เพื่อป้องกันการน าไม้ที่ไม่ใช่ไม้สวนป่าน ามาแปรรูป 

ขั้นตอนการใช้สถานท่ีเพื่อตั้งโรงงานแปรรูปไม้ 

สถานที่ยื่นค าขอ 

การปฏิบัต ิ

การพิจารณา 

หมายเหตุ  เจ้าหน้าที ่ ต่างจังหวัด   จนท. ทสจ. 
  กทม.   จนท. กรมป่าไม ้

ส านกักฎหมาย 



การเก็บหา ค้า มีไว้ในครอบครองหรือน าเคลื่อนท่ีจากสวนป่า 

 

  “ของป่า” ได้แก่ 

  (1) ไม้ รวมทั้งส่วนต่าง ๆ ของไม้ ถ่านไม้ น้ ามันไม้ ยางไม้ ตลอดจนส่ิงอื่น ๆ ที่เกิดจากไม้ 

  (2) พืชต่าง ๆ ตลอดจนส่ิงอื่น ๆ ท่ีเกิดจากพืชนั้น 

  (3) ครั่ง รวงผึ้ง น้ าผ้ึง ข้ีผ้ึง และมูลค้างคาว 

  (4) ของป่าอ่ืนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง       

ส านกักฎหมาย 



การเก็บหา ค้า มีไว้ในครอบครองหรือน าเคลื่อนท่ีจากสวนป่า 

 

  การเก็บหา ค้า มีไว้ในครอบครอง หรือน าเคล่ือนที่ ไม่ต้องขออนุญาต และไม่ต้องเสีย
ค่าภาคหลวง ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 และ พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ 
พ.ศ. 2507 เว้นแต่ อธิบดีเห็นว่าเพ่ือป้องกันมิให้เกิดความเสียหายแก่ระบบความสมดุลของป่าไม้ 
จะประกาศให้ต้องมาขอรับอนุญาตก็ได้ 

  การค้า มีไว้ในครอบครอง หรือน าเคล่ือนที่ ต้องมีหนังสือรับรองและบัญชีแสดงรายการ
ก ากับของป่าเพื่อแสดงต่อพนักงานเจ้าหน้าท่ี 

ส านกักฎหมาย 



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

- ตรวจสอบค าขอและเอกสารประกอบค าขอ 
- เสนอ ผวจ. หรืออธิบดีกรมป่าไม้ (กทม.) 

- ผวจ. หรืออธิบดีกรมป่าไม้ (กทม.) ออกหนังสือรับรองการมีของป่าเพื่อการค้า  
มีไว้ในครอบครอง หรือน าเคลื่อนที่ 

-     ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับค าขอ 

ขั้นตอนการขอหนังสือรับรองการมขีองป่าเพื่อการค้า  
มไีว้ในครอบครอง หรอืน าเคลื่อนที่ 

สถานที่ยื่นค าขอ 

การปฏิบัต ิ

การพิจารณา 

หมายเหตุ  เจ้าหน้าที ่ ต่างจังหวัด   จนท. ทสจ. 
  กทม.    จนท. กรมป่าไม้ 

ส านกักฎหมาย 



การส่งออกไม ้

 

  การส่งออกไม้ ถ้าจะต้องมีใบส าคัญรับรองการจัดการป่าไม้อย่าง
ยั่งยืน ตามความต้องการของประเทศปลายทาง ผู้ท าสวนป่าประสงค์ขอ
ใบส าคัญรับรองฯดังกล่าว ให้ยื่นค าขอต่อนายทะเบียน 

  *ปัจจุบันมีกฎกระทรวงการขอและการออกใบส าคัญรับรองการ
จัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน พ.ศ. 2561 

ส านกักฎหมาย 



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

พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบค าขอและเอกสารและออกใบรับค าขอให้แก่ผู้ขอรับใบส าคัญไว้เป็นหลักฐาน 

ผู้ขอรับใบส าคัญย่ืนค าขอต่อหน่วยงานรับรอง เพื่อนัดวันและเวลาตรวจประเมนิและน าผลตรวจประเมินส่งใหก้รมป่าไม้ 

- ผวจ. หรืออธิบดีกรมป่าไม้ แจ้งค าสั่งให้ออกหรือไม่ออกใบส าคัญให้ผู้ขอรับใบส าคัญทราบ  
- ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับค าขอ หรือภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับผลการตรวจประเมิน 

ขั้นตอนการขอและการออกใบส าคัญรับรองการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยนื 

สถานที่ยื่นค าขอ 

การปฏิบัต ิ

การพิจารณา 

หมายเหตุ  เจ้าหน้าที ่ ต่างจังหวัด   จนท. ทสจ. 
  กทม.   จนท. กรมป่าไม ้

ส านกักฎหมาย 



กฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติสวนป่า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 

 พระราชบัญญัติสวนป่า (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 26 

พฤษภาคม 2558 และมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ โดยพระราชบัญญัติดังกล่าว 

มบีทบัญญัตกิ าหนดให้ออกกฎกระทรวง 3 ฉบับ ได้แก่  

     1. กฎกระทรวงการขอขึ้นทะเบยีนและการออกหนังสือรับรองการขึ้นทะเบยีนที่ดินเป็นสวนป่า 

พ.ศ. 2561  

 2. กฎกระทรวงการขอและการออกใบส าคัญรับรองการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยนื พ.ศ. 2561  

 3 กฎกระทรวงการขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตให้ใช้สถานที่เพื่อท าการแปรรูปไม้ที่

ได้มาจากการท าสวนป่า พ.ศ. 2561  



สาระส าคัญ 
      

     1. กฎกระทรวงการขอขึ้นทะเบยีนและการออกหนังสือรับรองการขึ้นทะเบยีนที่ดินเป็นสวนป่า 

พ.ศ.2561  

     - ออกตามความในมาตรา 5 เพื่อเป็นการส่งเสรมิอาชพี สร้างรายได ้และส่งเสรมิการเพิ่มพืน้ที่ปา่ของประเทศ  

     - ผู้มีสทิธิขอขึน้ทะเบียน คือ ผู้มีกรรมสิทธ์ิ สิทธิครอบครอง หรือผู้มีสิทธใิชป้ระโยชน์ท่ีดินตามมาตรา 4 ซึ่ง

ประสงค์ท าสวนปา่เพ่ือการคา้ 

     - เพิ่มประเภทที่ดินที่สามารถมาขอขึ้นทะเบยีนที่ดินเป็นสวนป่าจาก 5 ประเภท เป็น 6 ประเภท 

     - เพิ่มชนิดพันธุไ์ม้ เป็น 58 ชนิด  



สรุปสาระส าคัญ (ต่อ) 

      2. กฎกระทรวงการขอและการออกใบส าคัญรับรองการจัดการป่าไม้อย่างย่ังยืน พ.ศ.2561  

      - ออกตามความในมาตรา 8/1 วรรคสอง เป็นหลักการใหม่ที่ก าหนดเพ่ิมเติม เพ่ือเพ่ิมสิทธิประโยชน์

ให้แก่ผู้ท าสวนป่าในการส่งออกไม้ไปต่างประเทศ ขยายตลาดไม้ส่งออกและเพ่ิมมูลค่าของไม้ที่ส่งออก 

      - ในกรณีที่ผู้ท าสวนป่า มีความประสงค์จะขอใบส าคัญรับรองการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน 

จากกรมป่าไม้ ตามความต้องการของประเทศปลายทาง เพ่ือประโยชน์ทางการค้า โดยเป็นไปตาม

มาตรฐานชาติ (มอก. 14061) หรือมาตรฐานสากล เช่น FSC, PEFC เป็นต้น  



สรุปสาระส าคัญ (ต่อ) 

     3 กฎกระทรวงการขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตให้ใช้สถานท่ีเพื่อท าการ 

แปรรูปไม้ท่ีได้มาจากการท าสวนป่า พ.ศ. 2561  

     - ออกตามความในมาตรา 10/1 วรรคสอง เป็นหลักการใหม่ที่ก าหนดเพ่ิมเติม เพ่ือเป็นการ

ส่งเสริมอุตสาหกรรมไม้ ให้สามารถท าธุรกิจไม้ได้อย่างต่อเนื่อง 

     - ในกรณีที่ผู้ท าสวนป่าผู้ใดประสงค์จะใช้สถานที่เพ่ือท าการแปรรปูไม้ท่ีได้มาจากการท าสวนป่า 

ให้ยื่นค าขอรับใบอนุญาตต่อนายทะเบียน ซ่ึงการใช้สถานที่เพ่ือท าการแปรรูปไม้ที่ได้มาจาก 

การท าสวนป่าดังกล่าว ไม่ถือเป็นการแปรรูปไม้ตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้  



“ไม้ยืนต้น”  
พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554  

ต้นไม้ใหญ่ ล าต้นเดี่ยว แตกกิ่งที่ระดับสูงจากโคนต้น  
และมีอายุยืนนาน 



“อสังหาริมทรัพย์”   
พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 

“ ที่ดนิและทรัพย์อันตดิอยู่กับที่ดนิมีลักษณะเป็นการถาวร
หรือประกอบเป็นอันเดียวกับ ที่ดนินัน้ และหมายความรวมถงึ

ทรัพยสิทธิอันเก่ียวกับที่ดนิหรือทรัพย์อันตดิอยู่กับที่ดนิ 
หรือประกอบเป็นอันเดียวกับที่ดนินัน้ด้วย”  



การถือครองทีด่นิในประเทศไทย 

• โครงสร้างการถือครองที่ดนิประเทศไทยมีเนือ้ที่ ทัง้หมด 321 ล้านไร่ แบ่งเป็นที่ดนิของรัฐ 183 ล้านไร่ คดิเป็น
สัดส่วน 57.26% ของเนือ้ที่ทัง้หมด ส่วนที่เหลือ138 ล้านไร่ เป็นที่ดนิของภาคเอกชน คดิเป็นสัดส่วน 42.74%  
ที่ผ่านมากรมที่ดนิออกเอกสารสิทธ์ิ (โฉนดที่ดนิ , น.ส.3 ก, น.ส.3, ใบจอง) ไปแล้วทัง้สิน้ 31.4 ล้านโฉนด 
คดิเป็นเนือ้ที่ ประมาณ 127 ล้านไร่ 

• ข้อมูลของมูลนิธิสถาบันที่ดินแห่งประเทศไทย ระบุ ว่า “เอกสารสิทธิที่กรมที่ดินออกไปทัง้หมด 127 ล้านไร่  
กว่า 90% ไปกระจุกตัวอยู่ กับกลุ่มคนเพียง 10% ของ ประชากรทัง้ประเทศ หรือประมาณ 6 ล้านคน และ 
ที่น่าสนใจคือ ที่ดินที่ไปตกอยู่ ในมือคนกลุ่มนี ้กว่า 70 % ถูกปล่อยทิง้ไว้ให้รกร้างว่างเปล่า ไม่ได้ใช้ประโยชน์ 
หรือใช้ประโยชน์ไม่เต็มที่  และมีส่วนหน่ึงถือครองที่ดินไว้เพื่อเก็งก าไร” ชีใ้ห้เห็นว่าการใช้ประโยชน์จากที่ดิน 
ของเมืองไทยยังขาดประสิทธิภาพที่ดินส่วนใหญ่เกือบ 60% เป็นที่ดินของรัฐ ถูกเก็บไว้ใช้ประโยชน์ของทาง
ราชการ และที่ดินส่วนที่ เหลืออีกเกือบ 40% เป็นของภาคเอกชน แต่ที่ดินส่วนใหญ่ ไม่ได้ใช้ประโยชน์เท่าที่ควร 
ขณะที่คนอีกกลุ่มไม่มีที่ดนิท ากิน 

• สาเหตุส าคัญที่ท าให้โครงสร้างการใช้ประโยชน์จากที่ดินประเทศไทยมีอาการบิดเบือน ส่วนใหญ่เกิดจาก
โครงสร้าง ภาษีที่เกบ็จากการถือครองทรัพย์สินไปสนับสนุนให้เกดิกจิกรรมเหล่านี ้

 



ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์  มาตรา 719 
   จ านองไม่ครอบถึงโรงเรือนทีป่ลูกสร้าง 
    ภายหลงัวนัจ านอง  

“ จ านองที่ดินไม่ครอบไปถึงเรือนโรงอันผู้จ านองปลูกสร้างลงในที่ดิน
ภายหลังวันจ านอง เว้นแต่จะมีข้อความกล่าวไว้โดยเฉพาะในสัญญาว่า
ให้ครอบไปถึง แต่กระนัน้ก็ดี ผู้รับจ านองจะให้ขายเรือนโรงนัน้รวมไป
กับที่ดินด้วยก็ได้ แต่ผู้รับจ านองอาจใช้บุริมสิทธิของตนได้เพียงแก่
ราคาที่ดนิเท่านัน้” 
 



“ จ านองเรือนโรงหรือส่ิงปลูกสร้างอย่างอ่ืนซึ่งได้ท าขึน้ไว้บนดินหรือ 
ใต้ดินในที่ดินอันเป็นของคนอื่นเขานัน้ย่อมไม่ครอบไปถึงที่ดินนัน้ด้วย  
ฉันใดกลับกันก็ฉันนัน้” 

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์   มาตรา 720 
จ านองโรงเรือนที่ปลูกในที่ดนิของผู้อ่ืน 
ไม่ครอบถึงที่ดิน  



คือ  ระบบจัดเกบ็ข้อมูลการปลูกต้นไม้ เพื่อสร้างแหล่งที่มาของไม้  
และจัดเกบ็จ านวนสต๊อกไม้  ระบบลงทะเบียนต้นไม้  

ยังมีบริการการขอใช้ประโยชน์ไม้  
ได้แก่ การขาย  การตัด และการเคล่ือนที่ไม้  
เพื่อใช้ในการรับรองไม้และส่งออกไม้ได้  

ระบบการจัดเกบ็ข้อมูลการปลูกไม้   ( e – Tree ) 



การลงทะเบียน e – Tree เป็นการลงทะเบียนต้นไม้ในระบบ  e – Tree  
จะได้รับการรับรองสามารถน าไปอ้างองิความถูกต้องตามกฎหมายได้  

เป็นระบบที่มีองค์ประกอบ 3 ส่วน คือ  

 1. การลงทะเบียนต้นไม้  

  2. การใช้ประโยชน์ต้นไม้และการน าไม้เคล่ือนที่ 

  3. รับรองไม้และส่งออกไม้ไปต่างประเทศ 

    

การลงทะเบียน   ( e – Tree ) 



ขัน้ตอนการลงทะเบียนและการขอใช้งานระบบ e - Tree 

1. การลงทะเบียนใช้งาน 
2. การลงทะเบียนต้นไม้ 
3. การแจ้งตัดไม้ 

ส านักรับรองการป่าไม้  กรมป่าไม้ 

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


สามารถลงทะเบียนต้นไม้ ผ่าน  2  ช่องทาง คือ  
 1. เวบ็ไซต ์http://nsw.forest.go.th 
  2. แอปพลิเคชัน่สมาร์ทโฟน  
     โดยใชไ้ดท้ั้งระบบ ios และ android 

การใช้งานโปรแกรมระบบ ( e – Tree ) 

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


ช่องทางที่ 1 เวบ็ไซต์  http://nsw.forest.go.th 

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


ช่องทางที่ 2 

แอปพลิเคช่ันสมาร์ทโฟน  


