
ระเบียบกรมป่าไม้ 
ว่าดว้ยการออกใบแทนหนังสือรับรองการขึน้ทะเบียนทีด่ินเป็นสวนป่า   

หนังสอืรับรองการแจ้งตัดหรือโค่นไม้ทีไ่ด้มาจากการท าสวนป่า  หรือใบส าคญัรับรองการจดัการป่าไม้อย่างยั่งยืน   
พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  16  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติสวนป่า  พ.ศ.  2535  
ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสวนป่า  (ฉบับที่  2)  พ.ศ.  2558  อธิบดีกรมป่าไม้จึงวางระเบียบไว้
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ระเบียบนี้ เรียกว่า  “ระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการออกใบแทนหนังสือรับรอง 
การขึ้นทะเบียนที่ดินเป็นสวนป่า  หนังสือรับรองการแจ้งตัดหรือโค่นไม้ที่ได้มาจากการท าสวนป่า  หรือ
ใบส าคัญรับรองการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน  พ.ศ.  ๒๕๖๒” 

ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ 3 บรรดาระเบียบ  ประกาศ  ข้อบังคับ  และค าสั่งอื่นใดในส่วนที่ก าหนดไว้แล้ว 

ในระเบียบนี้หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้  ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
ข้อ 4 ในกรณีที่หนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนที่ดินเป็นสวนป่า  หนังสือรับรองการแจ้งตัด

หรือโค่นไม้ที่ได้มาจากการท าสวนป่า  หรือใบส าคัญรับรองการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนสูญหาย  ช ารุด  
หรือถูกท าลาย  ให้ผู้ท าสวนป่ายื่นค าขอรับใบแทนหนงัสือรบัรองการขึ้นทะเบยีนที่ดนิเป็นสวนป่า  หนังสอื
รับรองการแจ้งตัดหรือโค่นไม้ที่ได้มาจากการท าสวนป่า  หรือใบส าคัญรับรองการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน  
แล้วแต่กรณี  ต่อนายทะเบียนพร้อมด้วยหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบค าขอท้ายระเบียบนี้  ดังนี้ 

(1) ท้องที่กรุงเทพมหานคร  ให้ยื่น  ณ  ส านักเศรษฐกิจการป่าไม้  กรมป่าไม้ 
(2) ท้องที่จังหวัดอื่น  ให้ยื่น  ณ  ที่ว่าการอ าเภอหรือส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมแห่งท้องที่ที่สวนป่านั้นตั้งอยู่ 
อธิบดีอาจประกาศก าหนดให้ยื่นค าขอ  ณ  สถานที่อื่น  หรือโดยวิธีการอื่น  นอกเหนือจาก 

ที่ก าหนดในวรรคหนึ่งก็ได้   
ข้อ 5 เมื่อได้รับค าขอตามข้อ  4  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบค าขอให้ถูกต้องครบถ้วน  

และออกใบรับค าขอให้ผู้ท าสวนป่าไว้เป็นหลักฐาน  แล้วเสนอนายทะเบียนพิจารณาออกใบแทนหนังสือ
รับรองการขึ้นทะเบียนที่ดินเป็นสวนป่า  หนังสือรับรองการแจ้งตัดหรือโค่นไม้ที่ได้มาจากการท าสวนป่า  
หรือใบส าคัญรับรองการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน  ภายใน  7  วันนับแต่วันที่ได้รับค าขอ 

ข้อ 6 การออกใบแทนตามข้อ  5  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ใช้แบบหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียน
ที่ดินเป็นสวนป่า  หนังสือรับรองการแจ้งตัดหรือโค่นไม้ที่ได้มาจากการท าสวนป่า  หรือใบส าคัญรับรอง
การจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนโดยประทับตราค าว่า  “ใบแทน”  และเขียนข้อความว่า  “ออกแทนฉบับเดิม  

้หนา   ๑๓

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๓๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๓



เล่มที่..  ฉบับที่..  ลงวันที่  ../../....”  ด้วยหมึกสีแดง  ไว้ด้านบนของแบบดังกล่าวและให้ระบุ  วัน  เดือน  
ป ี ที่ออกใบแทน  พร้อมทั้งลงลายมือชื่อและต าแหน่งผู้ออกใบแทนก ากับไว้ด้วย 

เมื่อได้ออกใบแทนแล้ว  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่แก้ไขในทะเบียนหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียน
ที่ดินเป็นสวนป่า  หนังสือรับรองการแจ้งตัดหรือโค่นไม้ที่ได้มาจากการท าสวนป่า  หรือใบส าคัญรับรอง
การจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน  แล้วแต่กรณี  พร้อมทั้งให้ลงลายมือชื่อ  และต าแหน่งก ากับไว้ด้วย   
แล้วส่งส าเนาใบแทนหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนที่ดินเป็นสวนป่า  หนังสือรับรองการแจ้งตัดหรือโค่นไม้ 
ที่ได้มาจากการท าสวนป่า  หรือใบส าคัญรับรองการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนให้กรมป่าไม้ทราบ 

ข้อ 7 ให้อธิบดีกรมป่าไม้รักษาการตามระเบียบนี้และมีอ านาจตีความ   วินิจฉัยปัญหา
เกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้  ค าวินิจฉัยของอธิบดีกรมป่าไม้ให้เป็นที่สุด 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  20  ธนัวาคม  พ.ศ.  ๒๕62 

อรรถพล  เจรญิชนัษา 
อธิบดีกรมป่าไม ้

้หนา   ๑๔

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๓๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๓



 

 
 

 

แบบค ำขอรับใบแทนหนังสือรับรองกำรขึ้นทะเบียนที่ดินเป็นสวนป่ำ 
หนังสือรับรองกำรแจ้งตัดหรือโค่นไม้ที่ได้มำจำกกำรท ำสวนป่ำ หรือใบส ำคัญรับรอง 

กำรจัดกำรป่ำไม้อย่ำงยั่งยืน 

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

ข้าพเจ้า……………………………………………………………………………อายุ…………………..…..ปี สัญชาติ………….………... 
เลขประจ าตัวประชาชน     
อาชีพ……………………………………..มีภูมิล าเนาอยู่บา้นเลขที่………………………………ตรอก/ซอย……………………………………. 
ถนน………………………………….…หมู่ที่……………………...ต าบล/แขวง….……………………………………….………………………….. 
อ าเภอ/เขต……………………………..จังหวัด………………………………………………………….โทร…………………………...……………. 
อีเมล...........................................................................เป็นผู้ท าสวนป่าตามหนังสือรับรองการข้ึนทะเบียนที่ดินเป็นสวนป่า
เล่มที่.......ฉบับที่.......ลงวันที่......เดือน......พ.ศ. ………. 
 ขอยื่นต่อนายทะเบียน ดังมีข้อความต่อไปนี้ 
 ข้อ 1 ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอใบแทน 

 หนังสือรับรองการข้ึนทะเบียนที่ดินเป็นสวนป่า 
 เล่มที่ ......... ฉบับที่.......... ลงวันที่ ......... เดือน .................... พ.ศ. .......... 

 หนังสือรับรองการแจ้งตัดหรือโค่นไม้ที่ได้มาจากการท าสวนป่า 
 เล่มที่ ......... ฉบับที่.......... ลงวันที่ ......... เดือน .................... พ.ศ. .......... 

 ใบส าคัญรับรองการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน 
 เล่มที่ ......... ฉบับที่.......... ลงวันที่ ......... เดือน .................... พ.ศ. .......... 
 ข้อ 2 เหตุผลที่ขอใบแทน 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………… 
 ข้อ 3 ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานต่างๆ ที่เก่ียวข้องมาดังนี้ 

 ๓.1 หลักฐานเกี่ยวกับบุคคล 
๓.1.1 บุคคลธรรมดา 
      (1) บัตรประจ าตัวประชาชน/บัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ตัวจริง) ของผู้ยื่นค าขอ 

(2) กรณีมอบอ านาจ 
      หนังสือมอบอ านาจ  
   ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน/บัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ของผู้มอบ

อ านาจพร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
      บัตรประจ าตัวประชาชน/บัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ตัวจริง) ของผู้รับ

มอบอ านาจ 
๓.1.2 นิติบุคคลที่มิใช่ทบวงการเมือง หน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ 
      ส าเนาหลักฐานการจดทะเบียนนิติบุคคลหรือหนังสือรับรองการจดทะเบียน 

นิติบุคคล 
      หนังสือมอบอ านาจ กรณีผู้รับมอบอ านาจให้ด าเนินการแทน 



 

 
 

 

  3.2 กรณีหนังสือรับรองการข้ึนทะเบียนที่ดินเปน็สวนปา่ หนังสือรับรองการแจ้งตัดหรือโค่นไม้ที่ได้มา
จากการท าสวนป่า หรือใบส าคัญรับรองการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน สูญหาย ให้น าหลักฐานการแจ้งความของสถานีต ารวจ
แห่งท้องที่ที่เอกสารนั้นสูญหายแนบมากบัค าขอด้วย 
  3.3 กรณีหนังสือรับรองการข้ึนทะเบียนที่ดินเป็นสวนป่า หนังสือรับรองการแจ้งตัดหรือโค่นไม้ที่ได้มา
จากการท าสวนป่า หรือใบส าคัญรับรองการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน ช ารุดหรือถูกท าลายบางส่วน ให้แนบเอกสารที่ช ารุด
หรือที่ถูกท าลายบางส่วนนั้นมากับค าขอด้วย 
  3.4 เอกสารหรือหลักฐานประกอบอ่ืนๆ ตามที่ทางราชการแจ้งให้น าส่ง 
  ......................................................................................................................................... 
 
 
 
 
 
 
       (ลงชื่อ) ......................................................ผู้ขอใบแทน 
               (......................................................) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมำยเหตุ         ให้ท าเครื่องหมาย  ✓  ในช่อง  หน้าข้อความที่ต้องการ 


