
ระเบียบกรมป่าไม้ 
ว่าดว้ยการโอนทะเบียนสวนป่าและการสิ้นสดุลง 

ของหนังสอืรับรองการขึ้นทะเบียนทีด่นิเปน็สวนป่า 
พ.ศ.  2563 

 
 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบกรมป่าไม้  ว่าด้วยการโอนทะเบียนสวนป่าและการสิ้นสุดลง
ของหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนที่ดินเป็นสวนป่า  ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  19  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติสวนป่า  พ.ศ.  2535  
อธิบดีกรมป่าไม้  จึงวางระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการโอนทะเบียนสวนป่าและการสิ้นสุดลง
ของหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนที่ดินเป็นสวนป่า  พ.ศ.  2563” 

ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ 3 บรรดาระเบียบ  ข้อบังคับ  และค าสั่งอื่นใดในส่วนที่ก าหนดไว้แล้วในระเบียบนี้หรือซึ่งขัด

หรือแย้งกับระเบียบนี้  ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
ข้อ 4 การโอนทะเบียนสวนป่าให้กระท าได้ในกรณีอย่างใดอย่างหนึ่ง  ดังต่อไปนี้ 
(1) ผู้ท าสวนป่าตาย 
(2) ผู้ท าสวนป่าโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในที่ดินที่ท าสวนป่าให้แก่บุคคลอื่น 
(3) ผู้ท าสวนป่าซึ่งมีสิทธิตามสัญญาเช่าหรอืเช่าซื้อ  ในที่ดินที่ท าสวนป่าถูกเลิกสัญญาเช่าหรือเช่าซื้อ 
ข้อ 5 ผู้มีสิทธิขอรับโอนทะเบียนสวนป่า  ได้แก่  บุคคลดังต่อไปนี้ 
(1) ทายาทหรือผู้จัดการมรดกของผู้ท าสวนป่า 
(2) ผู้รับโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในที่ดิน 
(3) ผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในที่ดินที่มีการเลิกสัญญาเช่าหรือเช่าซื้อ 
ข้อ 6 ผู้มีสิทธิขอรับโอนทะเบียนสวนป่าตามข้อ  5  หากประสงค์จะท าสวนป่าต่อไป   

ให้แจ้งการขอรับโอนทะเบียนสวนป่าต่อนายทะเบียนตามแบบ  สป.6  พร้อมด้วยหลักฐานตามที่ระบุไว้
ในแบบค าขอรับโอนทะเบียนสวนป่า  ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่ผู้ท าสวนป่าตาย  หรือมีการ
โอนกรรมสิทธิ์  หรือสิทธิครอบครอง  หรือมีการเลิกสัญญาเช่า  หรือเช่าซื้อ  แล้วแต่กรณี  ดังนี้ 

(๑) กรุงเทพมหานคร  ให้ยื่น  ณ  กรมป่าไม้   
(๒) จังหวัดอื่น  ให้ยื่น  ณ  ที่ว่าการอ าเภอหรือส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แห่งท้องที่ที่สวนป่านั้นตั้งอยู่   
อธิบดีอาจประกาศก าหนดให้ยื่นค าขอ  ณ  สถานที่อื่น  หรือโดยวิธีการอื่นนอกเหนือจากที่

ก าหนดในวรรคหนึ่งก็ได้ 
ข้อ 7 เมื่อได้รับค าขอตามข้อ  6  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบค าขอให้ถูกต้อง  ครบถ้วน  

และออกใบรับค าขอให้ผู้ยื่นค าขอไว้เป็นหลักฐาน  แล้วเสนอนายทะเบียนพิจารณาโอนทะเบียนสวนป่า
ภายในสิบห้าวัน  นับแต่วันที่ได้รับค าขอ 

้หนา   ๑

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๒๑๐    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   กันยายน   ๒๕๖๓



ข้อ 8 การอนุญาตให้โอนทะเบียนสวนป่า  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ลงรายการโอนไว้ในสารบัญ
การรับโอนทะเบียนสวนป่า  โดยให้หมายเหตุการโอนไว้  และให้พนักงานเจ้าหน้าที่ลงรายการโอนไว้ 
ในทะเบียนหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนที่ดินเป็นสวนป่า   พร้อมทั้งให้นายทะเบียนลงลายมือชื่อ  
ต าแหน่ง  ก ากับไว้ด้วย  แล้วให้ส าเนาหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนที่ดินเป็นสวนป่าพร้อมสารบัญ 
การรับโอนทะเบียนสวนป่าส่งให้กรมป่าไม้ทราบ 

ข้อ 9 หนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนที่ดินเป็นสวนป่าสิ้นสุดลงในกรณี  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ผู้ท าสวนป่าไม่ประสงค์จะท าสวนป่าต่อไปและได้แจ้งเป็นหนังสือต่อพนักงานเจ้าหน้าที่   

ตามข้อ  6  แล้ว 
(๒) ผู้มีสิทธิขอรับโอนทะเบียนสวนป่าตามข้อ  5  ไม่แจ้งการขอรับโอนทะเบียนสวนป่า 

ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่  ภายในระยะเวลาที่ก าหนดตามข้อ  6 
(๓) นายทะเบียนสั่งเพิกถอนหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนที่ดินเป็นสวนป่า 
ข้อ 10 ให้อธิบดีกรมป่าไม้รักษาการตามระเบียบนี้และมีอ านาจตีความ   วินิจฉัยปัญหา

เกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้  ค าวินิจฉัยนั้นให้เป็นที่สุด 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่  31  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๖3 
อรรถพล  เจรญิชนัษา 

อธิบดีกรมป่าไม ้

้หนา   ๒

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๒๑๐    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   กันยายน   ๒๕๖๓



แบบค ำขอรับโอนทะเบียนสวนป่ำ 

เขียนที่.......................................... 
วันที่...........เดือน.........................พ.ศ. ............ 

ข้าพเจ้า………………………………………………………………………….………อายุ…………..ป ีสัญชาติ……….………... 
เลขประจ าตัวประชาชน     
อาชีพ……………………………………..มีภูมิล าเนาอยู่บ้านเลขที่……………………….ซอย…………….………………..………...…. 
ถนน………………………………….…หมู่ที…่……………………..ต าบล/แขวง….………………………………………………………….. 
อ าเภอ/เขต……………………………..จังหวัด………………………..………………โทร…………………….……………...………………. 
เป็นผู้มีอ านาจลงชื่อแทนนิติบุคคลหรือได้รับมอบอ านาจจากนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา 
ชื่อ……..……………………………………………………..…….มีภูมิล าเนาอยู่ท่ี……………..……..ซอย……………………………….… 
ถนน…………………………………..…หมู่ที…่………..…….ต าบล/แขวง………………………………….………………………………… 
อ าเภอ/เขต…………………………..จังหวัด………………………………………….โทร...……………………………..……..…………….. 
มีเอกสารแสดงฐานะการเป็นนิติบุคคลและผู้มีอ านาจลงชื่อแทนนิติบุคคลหรือผู้รับมอบอ านาจจากนิติบุคคล   
หรือบุคคลธรรมดาแนบท้ายหนังสือนี้  
  ขอยื่นค าขอต่อนายทะเบียน………………………………………………………………… ดังนี้ 
  1. มีความประสงค์จะขอรับโอนทะเบียนสวนป่าของ.......................................................... ......... 
ตามหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนที่ดินเป็นสวนป่า เล่มที่...............ฉบับที่................ลงวันที่.................................. 
เดือน..........................พ.ศ..........ซึ่งตั้งอยู่ที่ ต าบล...............................อ าเภอ....................................... ................... 
จังหวัด...........................................................เนื้อท่ี...............ไร่...... .............งาน...................ตารางวา..................... 
เพ่ือท าสวนป่าต่อไป ในฐานะเป็น 

 (1) ทายาทของผู้ท าสวนป่า 
 (2) ผู้จัดการมรดกของผู้ท าสวนป่า 
 (3) ผู้รับโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในที่ดิน 
 (4) ผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในที่ดินที่มีการเลิกสัญญาเช่าหรือเช่าซื้อ 

  2. พร้อมนี้ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานต่างๆ มาด้วย คือ 
  2.1 หนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนที่ดินเป็นสวนป่า 
   2.2 หลักฐานเกี่ยวกับบุคคล 

  2.2.1 บุคคลธรรมดา 
        (1) บัตรประจ าตัวประชาชน/บัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ตัวจริง) 

       (2) กรณีการมอบอ านาจให้ด าเนินการแทน 
         (ก) หนังสือมอบอ านาจ 

      (ข) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน /ส าเนาบัตรประจ าตัว
เจ้าหน้าที่ของรัฐ ของผู้มอบอ านาจพร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 

       (ค) บัตรประจ าตัวประชาชน/บัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ  
ของผู้รับมอบอ านาจ (ตัวจริง) 
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          2.2.2 นิติบุคคล ที่มิใช่หน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ 
     (1) หลักฐานการจดทะเบียนนิติบุคคลหรือหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล 
      (2) หนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับบริษัทจ ากัดที่จดทะเบียนไว้ 
      (3) กรณีการมอบอ านาจให้ด าเนินการแทนให้แนบหนังสือมอบอ านาจ 
และส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน/ส าเนาบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ของผู้มอบอ านาจพร้อมรับรองส าเนา
ถูกต้องและบัตรประจ าตัวประชาชน/บัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ของผู้รับมอบอ านาจ 

 2.3 หนังสือแสดงความยินยอมของทายาทคนอ่ืนๆ ซึ่งยินยอมให้ทายาทผู้ขอรับโอน
ด าเนินการท าสวนป่าต่อไป 

 2.4 ส าเนาค าสั่งศาลแต่งตั้งผู้จัดการมรดกของผู้ท าสวนป่า 
 2.5 หลักฐานการโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองที่ดินที่ท าสวนป่า และหลักฐาน 

การโอนกรรมสิทธ์ในไม้ท่ีปลูกเป็นสวนป่า  
 2.6 หลักฐานการถือกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองที่ดินที่มีการเลิกสัญญาเช่าหรือ เช่าซื้อ

และหลักฐานการเลิกสัญญาเช่าหรือเช่าซื้อ และหลักฐานการโอนกรรมสิทธ์ในไม้ที่ปลูกเป็นสวนป่า 
 2.7 เอกสารหรือหลักฐานประกอบอื่นๆ ตามท่ีทางราชการแจ้งให้น าส่ง 
......................................................................................................... ............................................ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

   
      (ลายมือชื่อ)..........................................ผู้ขอรับโอน  
           (.........................................) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมำยเหตุ (1) ให้ท าเครื่องหมาย  ✓  ลงในช่อง        ที่ต้องการ 
  (2) ให้ขีดฆ่าข้อความที่ไม่ต้องการออก 
 


