เลม่ ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๓๗ ง

หนา้ ๑๓
ราชกิจจานุเบกษา

๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

ระเบียบกรมป่าไม้
ว่าด้วยการออกใบแทนหนังสือรับรองการขึน้ ทะเบียนทีด่ ินเป็นสวนป่า
หนังสือรับรองการแจ้งตัดหรือโค่นไม้ทไี่ ด้มาจากการทาสวนป่า หรือใบสาคัญรับรองการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน
พ.ศ. ๒๕๖๒
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 16 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ. 2535
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสวนป่า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 อธิบดีกรมป่าไม้จึงวางระเบียบไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบี ย บนี้ เ รี ย กว่ า “ระเบี ย บกรมป่ า ไม้ ว่ า ด้ ว ยการออกใบแทนหนั ง สื อ รั บ รอง
การขึ้นทะเบียนที่ดินเป็นสวนป่า หนังสือรับรองการแจ้งตัดหรือโค่นไม้ที่ได้มาจากการทาสวนป่า หรือ
ใบสาคัญรับรองการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน พ.ศ. ๒๕๖๒”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ 3 บรรดาระเบี ย บ ประกาศ ข้ อ บั ง คั บ และค าสั่ ง อื่ น ใดในส่ ว นที่ ก าหนดไว้ แ ล้ ว
ในระเบียบนี้หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ 4 ในกรณีที่หนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนที่ดินเป็นสวนป่า หนังสือรับรองการแจ้งตัด
หรือโค่นไม้ที่ได้มาจากการทาสวนป่า หรือใบสาคัญรับรองการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนสูญหาย ชารุด
หรือถูกทาลาย ให้ผู้ทาสวนป่ายื่นคาขอรับใบแทนหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนที่ดนิ เป็นสวนป่า หนังสือ
รับรองการแจ้งตัดหรือโค่นไม้ที่ได้มาจากการทาสวนป่า หรือใบสาคัญรับรองการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน
แล้วแต่กรณี ต่อนายทะเบียนพร้อมด้วยหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบคาขอท้ายระเบียบนี้ ดังนี้
(1) ท้องที่กรุงเทพมหานคร ให้ยื่น ณ สานักเศรษฐกิจการป่าไม้ กรมป่าไม้
(2) ท้ อ งที่ จั งหวัด อื่น ให้ ยื่ น ณ ที่ ว่ าการอาเภอหรือส านักงานทรัพ ยากรธรรมชาติแ ละ
สิ่งแวดล้อมแห่งท้องที่ที่สวนป่านั้นตั้งอยู่
อธิบดีอาจประกาศกาหนดให้ยื่นคาขอ ณ สถานที่อื่น หรือโดยวิธีการอื่น นอกเหนือจาก
ที่กาหนดในวรรคหนึ่งก็ได้
ข้อ 5 เมื่อได้รับคาขอตามข้อ 4 ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคาขอให้ถูกต้องครบถ้วน
และออกใบรับคาขอให้ผู้ทาสวนป่าไว้เป็นหลักฐาน แล้วเสนอนายทะเบียนพิจารณาออกใบแทนหนังสือ
รับรองการขึ้นทะเบียนที่ดินเป็นสวนป่า หนังสือรับรองการแจ้งตัดหรือโค่นไม้ที่ได้มาจากการทาสวนป่า
หรือใบสาคัญรับรองการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน ภายใน 7 วันนับแต่วันที่ได้รับคาขอ
ข้อ 6 การออกใบแทนตามข้อ 5 ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ใช้แบบหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียน
ที่ดินเป็นสวนป่า หนังสือรับรองการแจ้งตัดหรือโค่นไม้ที่ได้มาจากการทาสวนป่า หรือใบสาคัญรับรอง
การจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนโดยประทับตราคาว่า “ใบแทน” และเขียนข้อความว่า “ออกแทนฉบับเดิม

เลม่ ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๓๗ ง

หนา้ ๑๔
ราชกิจจานุเบกษา

๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

เล่มที่.. ฉบับที่.. ลงวันที่ ../../....” ด้วยหมึกสีแดง ไว้ด้านบนของแบบดังกล่าวและให้ระบุ วัน เดือน
ปี ที่ออกใบแทน พร้อมทั้งลงลายมือชื่อและตาแหน่งผู้ออกใบแทนกากับไว้ด้วย
เมื่อได้ออกใบแทนแล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่แก้ไขในทะเบียนหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียน
ที่ดินเป็นสวนป่า หนังสือรับรองการแจ้งตัดหรือโค่นไม้ที่ได้มาจากการทาสวนป่า หรือใบสาคัญรับรอง
การจั ด การป่ า ไม้ อ ย่ า งยั่ ง ยื น แล้ ว แต่ก รณี พร้ อ มทั้ ง ให้ ล งลายมื อ ชื่ อ และต าแหน่ ง ก ากั บ ไว้ ด้ ว ย
แล้วส่งสาเนาใบแทนหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนที่ดินเป็นสวนป่า หนังสือรับรองการแจ้งตัดหรือโค่นไม้
ที่ได้มาจากการทาสวนป่า หรือใบสาคัญรับรองการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนให้กรมป่าไม้ทราบ
ข้อ 7 ให้ อ ธิ บ ดี ก รมป่ า ไม้ รัก ษาการตามระเบีย บนี้แ ละมี อานาจตีค วาม วิ นิ จ ฉั ย ปัญหา
เกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ คาวินิจฉัยของอธิบดีกรมป่าไม้ให้เป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕62
อรรถพล เจริญชันษา
อธิบดีกรมป่าไม้

แบบคำขอรับใบแทนหนังสือรับรองกำรขึ้นทะเบียนที่ดินเป็นสวนป่ำ
หนังสือรับรองกำรแจ้งตัดหรือโค่นไม้ที่ได้มำจำกกำรทำสวนป่ำ หรือใบสำคัญรับรอง
กำรจัดกำรป่ำไม้อย่ำงยั่งยืน
เขียนที่......................................
วันที่............เดือน.........................พ.ศ. ..........
ข้าพเจ้า……………………………………………………………………………อายุ…………………..…..ปี สัญชาติ………….………...
เลขประจาตัวประชาชน
อาชีพ……………………………………..มีภูมิลาเนาอยู่บา้ นเลขที่………………………………ตรอก/ซอย…………………………………….
ถนน………………………………….…หมู่ที่……………………...ตาบล/แขวง….……………………………………….…………………………..
อาเภอ/เขต……………………………..จังหวัด………………………………………………………….โทร…………………………...…………….
อีเมล...........................................................................เป็นผู้ทาสวนป่าตามหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนที่ดินเป็นสวนป่า
เล่มที่.......ฉบับที่.......ลงวันที่......เดือน......พ.ศ. ……….
ขอยื่นต่อนายทะเบียน ดังมีข้อความต่อไปนี้
ข้อ 1 ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอใบแทน
 หนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนที่ดินเป็นสวนป่า
เล่มที่ ......... ฉบับที่.......... ลงวันที่ ......... เดือน .................... พ.ศ. ..........
 หนังสือรับรองการแจ้งตัดหรือโค่นไม้ที่ได้มาจากการทาสวนป่า
เล่มที่ ......... ฉบับที่.......... ลงวันที่ ......... เดือน .................... พ.ศ. ..........
 ใบสาคัญรับรองการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน
เล่มที่ ......... ฉบับที่.......... ลงวันที่ ......... เดือน .................... พ.ศ. ..........
ข้อ 2 เหตุผลที่ขอใบแทน
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………
ข้อ 3 ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมาดังนี้

๓.1 หลักฐานเกี่ยวกับบุคคล
๓.1.1 บุคคลธรรมดา
(1) บัตรประจาตัวประชาชน/บัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ตัวจริง) ของผู้ยื่นคาขอ
(2) กรณีมอบอานาจ
หนังสือมอบอานาจ
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน/บัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ของผู้มอบ
อานาจพร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
บัตรประจาตัวประชาชน/บัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ตัวจริง) ของผู้รับ
มอบอานาจ
๓.1.2 นิติบุคคลที่มิใช่ทบวงการเมือง หน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ
ส าเนาหลั ก ฐานการจดทะเบี ย นนิ ติ บุ ค คลหรือ หนั งสื อ รั บ รองการจดทะเบี ย น
นิติบุคคล
หนังสือมอบอานาจ กรณีผู้รับมอบอานาจให้ดาเนินการแทน

3.2 กรณีหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนที่ดินเป็นสวนป่า หนังสือรับรองการแจ้งตัดหรือโค่นไม้ที่ได้มา
จากการทาสวนป่า หรือใบสาคัญรับรองการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน สูญหาย ให้นาหลักฐานการแจ้งความของสถานีตารวจ
แห่งท้องที่ที่เอกสารนั้นสูญหายแนบมากับคาขอด้วย
3.3 กรณีหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนที่ดินเป็นสวนป่า หนังสือรับรองการแจ้งตัดหรือโค่นไม้ที่ได้มา
จากการทาสวนป่า หรือใบสาคัญรับรองการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน ชารุดหรือถูกทาลายบางส่วน ให้แนบเอกสารที่ชารุด
หรือที่ถูกทาลายบางส่วนนั้นมากับคาขอด้วย
3.4 เอกสารหรือหลักฐานประกอบอื่นๆ ตามที่ทางราชการแจ้งให้นาส่ง
.........................................................................................................................................

(ลงชื่อ) ......................................................ผู้ขอใบแทน
(......................................................)

หมำยเหตุ

ให้ทาเครื่องหมาย ✓ ในช่อง  หน้าข้อความที่ต้องการ

