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๕. การทำาไม้ในพื้นที่ป่าสงวน
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ด่วนที่สุด

ส่วนราชการ กรมป่าไม้ กองการอนุญาต โทร. ๐ ๕๗๙ ๙๕๖๗, ๐ ๒๕๖๑ ๔๒๙๒-๓ ต่อ ๒๐๗, ๒๐๘

ที่ ทส ๑๖๐๒.๔/๔๘๐       วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๔๘

เรื่อง ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการอนุญาตให้ใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ออกตามความใน

 มาตรา ๑๓ ทวิ ,๑๖, ๑๗, ๑๘ และ ๒๐  แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๐๗

เรียน รองอธิบดีกรมป่าไม้ทุกท่าน ผู้อำานวยการสำานักทุกสำานัก ผู้อำานวยการกองทุกกอง เลขานุการ 

 กรมปา่ไม ้หวัหนา้กลุม่พฒันาระบบบรหิาร หวัหนา้กลุม่ตรวจสอบภายใน หวัหนา้กลุม่กฎหมาย และ 

 หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศป่าไม้

  กรมป่าไม้ขอส่งสำาเนาหนังสือกรมป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๒.๔/๔๗๙ ลงวันที่ ๑๗ มกราคม 

๒๕๔๘ เรื่อง ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการอนุญาตให้ใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ออกตามความใน

มาตรา ๑๓ ทวิ ,๑๖, ๑๗, ๑๘ และ ๒๐  แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๐๗ (พร้อมสิ่งที่ส่ง

มาด้วย) เรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

         (ลงนาม)   ฉัตรชัย  รัตโนภาส

                 (นายฉัตรชัย  รัตโนภาส)

               อธิบดีกรมป่าไม้
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ด่วนที่สุด

ที่ ทส ๑๖๐๒.๔/๔๗๙         กรมป่าไม้

            ๖๑ ถนนพหลโยธนิ เขตจตจุกัร
            กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐

           ๑๗  มกราคม  ๒๕๔๘

เรื่อง ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการอนุญาตให้ใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ออกตามความใน 
 มาตรา ๑๓ ทวิ ,๑๖, ๑๗, ๑๘ และ ๒๐  แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๐๗ 

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย   ๑. ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการกำาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการใช้พื้นที่ 
          เปน็สถานทีป่ฏบิตังิาน หรอืเพือ่ประโยชนอ์ยา่งอืน่ของสว่นราชการหรอืองคก์ารของรฐั 
            ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๘

     ๒. ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการอนุญาตให้เข้าทำาประโยชน์หรืออยู่อาศัย ภายในเขต 
        ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๘

     ๓. ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการอนุญาตให้เข้าทำาประโยชน์ในการศึกษาหรือวิจัยทาง 
    วิชาการภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๘

      ๔.  ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการใช้ประโยชน์เกี่ยวกับเรื่องการเข้าไป การผ่าน หรือการ 
         ใช้ทางและการนำา หรือปล่อยสัตว์เลี้ยง  ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๘

   ๕. ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการอนุญาตให้ทำาการปลูกสร้างสวนป่า หรือปลูกไม้ยืนต้น 
       ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๘

    ตามที่ได้มีพระราชกฤษฎีกาโอนกรมป่าไม้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไปเป็นกรมป่าไม้
กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม และปรบัปรงุอำานาจหนา้ที ่และกจิกรรมของกรมทรพัยากรทาง
ทะเลและชายฝั่ง กรมป่าไม้ และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม พ.ศ.๒๕๔๖ ประกาศบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๖ มีผลทำาให้บรรดาอำานาจหน้าที่
ในส่วนที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำาสั่ง หรือมติของคณะรัฐมนตรี
ของส่วนราชการท่ีโอนมา โอนไปเป็นอำานาจหน้าท่ีของส่วนราชการท่ีรับโอน ตามพระราชกฤษฎีกาฯ ดังกล่าว นั้น

    เพื่อให้การปฏิบัติตามอำานาจหน้าที่ของกรมป่าไม้อันเกี่ยวกับการอนุญาตให้ใช้ประโยชน์
ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องเหมาะสมกับสถานการณ์ และบทบัญญัติ
ของกฎหมายที่ได้เปลี่ยนแปลงไป อาศัยอำานาจตามความในมาตรา ๑๓ ทวิ ,๑๖, ๑๗, ๑๘ และ ๒๐   
แหง่พระราชบญัญตัปิา่สงวนแหง่ชาต ิพ.ศ.๒๕๐๗ กรมปา่ไม ้โดยความเหน็ชอบของรฐัมนตรวีา่การกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงออกระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการอนุญาตให้ใช้ประโยชน์พื้นที่ 
ป่าสงวนแห่งชาติ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำาดับที่ ๑-๕ รวม ๕ ฉบับ เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้อง

ถือเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป
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    อนึง่เพือ่เปน็การซกัซอ้มความเขา้ใจในการปฏบิตัติามระเบยีบดงักลา่วเกีย่วกบัประเดน็หนว่ย

งานผูม้อีำานาจหนา้ทีร่บัคำาขอ และตรวจสอบพจิารณาดำาเนนิการในระดบัทอ้งที ่นอกจากกำาหนดให ้“จงัหวดั” 

ซึ่งหมายถึง ผู้ว่าราชการจังหวัดแห่งท้องที่เป็นผู้ใช้อำานาจแล้ว เพื่อความเหมาะสมในเบื้องต้น กรมป่าไม้ได้

กำาหนดให้ สำานักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแห่งท้องที่ เป็น “หน่วยงานที่กรมป่าไม้กำาหนด” 

ตามความหมายในระเบียบกรมป่าไม้ทั้ง ๕ ฉบับ ดังกล่าว

   จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาสั่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบ และถือปฏิบัติต่อไป

          ขอแสดงความนับถือ

         (ลงนาม) ฉัตรชัย  รัตโนภาส

              (นายฉัตรชัย  รัตโนภาส)

             อธิบดีกรมป่าไม้

กรมป่าไม้

กองการอนุญาต

โทร. ๐ ๒๕๗๙ ๙๕๖๗
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ที่ กษ ๐๗๐๘/๓๗๑๔๔             กรมป่าไม้
                ๖๑ ถนนพหลโยธิน เขตบางเขน
                กทม. ๑๐๙๐๐
           ๑๑ ธันวาคม ๒๕๓๐

เรื่อง ระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการปฏิบัติเกี่ยวกับไม้ที่ออกจากสวนป่าที่กรมป่าไม้ปลูกสร้าง 
 โดยใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๒๕

เรียน ป่าไม้เขตทุกเขต

อ้างถึง หนังสือกรมป่าไม้ ที่ กส ๐๗๐๘/๘๐๕๙ ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๒๕

  ตามหนังสือกรมป่าไม้ ที่ กส ๐๗๐๘/๘๐๕๙ ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๒๕ ส่งสำาเนาหนังสือ 
กรมป่าไม้ ที่ กส ๐๗๐๘/๘๐๕๘ ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๒๕ พร้อมด้วยระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการ
ปฏิบัติเก่ียวกับไม้ท่ีทำาออกจากสวนป่าท่ีกรมป่าไม้ปลูกสร้างโดยใช้งบประมาณแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๒๕ ให้เขตทราบ
และยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ นั้น
  กรมป่าไม้ขอเรียนว่า เท่าที่ผ่านมายังมีป่าไม้เขตบางเขตปฏิบัติไม่ถูกตัองตามระเบียบฯ ดังกล่าว
โดยเฉพาะในเรื่องของการตัดฟันไม้ลงเพื่อการค้นคว้าทดลองทางวิชาการและการนำาไม้ไปใช้ประโยชน์ทาง
ราชการ กรมป่าไม้จึงขอเรียนซ้อมความเข้าใจในทางปฏิบัติ ดังนี้
   ๑. การตดัฟนัไมล้งเพือ่การคน้ควา้ทดลองทางวชิาการตามขอ้ ๔(๒) และตดัฟนัออกตามขอ้ ๕  
ไม่ต้องดำาเนินการตามข้อ ๖ ของระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการปฏิบัติเกี่ยวกับไม้ที่ทำาออกจากสวนป่าที่ 
กรมป่าไม้ปลูกสร้างโดยใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๒๕ ในกรณีที่ทำาการทดลองนั้นต้องนำาเนื้อไม้
ไปทำาการทดลองเช่นสวนป่าชะอำา ขอนำาไม้สนประดิพัทธ์ที่ตัดออกจากสวนป่า ไปทดลองอาบน้ำายาและ
ทดลองสร้างอาคาร เป็นต้น แต่หากการขอตัดฟันไม้ลงเพื่อจัดการสวนป่าให้เป็นแหล่งเก็บเมล็ดพันธุ์ไม้  
ไม้ที่ตัดฟันลงมิได้นำาไปใช้ประโยชน์ในการทดลองเช่นนี้ยังคงต้องดำาเนินการตามข้อ ๖ ต่อไป หรือหากมีไม้
เหลือจากการทดลองก็จะต้องปฏิบัติตามระเบียบเช่นกัน
   ๒. การนำาไมไ้ปใชป้ระโยชนใ์นทางราชการจะตอ้งมกีารดำาเนนิการตามขัน้ตอนของระเบยีบ
กรมป่าไม้ว่าด้วยการปฏิบัติเกี่ยวกับไม้ที่ทำาออกจากจากสวนป่าที่กรมป่าไม้ปลูกสร้างโดยใช้เงินงบประมาณ
แผ่นดิน พ.ศ.๒๕๒๕ ข้อ ๖(๑) และ ข้อ ๖(๒) ก่อนทุกครั้ง การขอนำาไม้ไปใช้ประโยชน์ก่อนการปฏิบัติข้างต้น 
ระเบยีบฯ มไิดร้ะบใุหเ้ขตกระทำาไดใ้นโอกาสแรก และโดยเฉพาะระเบยีบฯ นี ้กระทรวงเกษตรและสหกรณไ์ด้
ใหค้วามเหน็ชอบในการประกาศใช ้การปฏบิตัใิดๆ ทีไ่มเ่ปน็ตามขัน้ตอนของระเบยีบฯ จงึตอ้งเสนอกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติก่อน

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป
           ขอแสดงความนับถือ

          (ลงนาม)    ผ่อง เล่งอี้

             (นายผ่อง เล่งอี้)

             รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
กองบำารุง                  อธิบดีกรมป่าไม้

โทร ๐-๒๕๗๙-๑๑๕๑ ต่อ ๒๓๙
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บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ   กองบำารุง กรมป่าไม้ โทร. ๕๗๙๑๑๕๑ต่อ ๒๓๙

ที่ กษ ๐๗๐๘/๓๗๑๔๕         วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๓๐

เรื่อง ระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการปฏิบัติเกี่ยวกับไม้ที่ทำาออกจากสวนป่าที่กรมป่าไม้ปลูกสร้าง

 โดยใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๒๕

เรียน รองอธิบดีกรมป่าไม้ทั้ง ๓ ท่าน ผู้อำานวยการกองทุกกอง ผู้ตรวจการป่าไม้ทั้ง ๔ ท่าน

  กรมป่าไม้ขอส่งสำาเนาหนังสือ ที่ กษ ๐๗๐๘/๓๗๑๔๔ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๓๐ 

เรื่อง ระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการปฏิบัติเกี่ยวกับไม้ที่ทำาออกจากสวนป่าที่กรมป่าไม้ปลูกสร้างโดยใช้เงิน 

งบประมาณแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๒๕ มาเรียนเพื่อโปรดทราบ ทั้งนี้ เป็นการต่อเนื่องหนังสือกรมป่าไม้ 

ที่ กส ๐๗๐๘/๘๐๕๙ ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๒๕

     

           (ลงนาม)    ผ่อง เล่งอี้

              (นายผ่อง เล่งอี้)

               รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

               อธิบดีกรมป่าไม้
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บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรมป่าไม้ สำานักส่งเสริมการปลูกป่า โทร. ๐ ๒๕๖๑๔๒๙๒-๓ ต่อ ๕๐๒

ที่ ทส ๑๖๐๖.๓/๑๐๗๔๘      วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๐

เรื่อง การอนุญาตทำาไม้ที่ปลูกขึ้นตามโครงการส่งเสริมการปลูกป่าในพื้นที่เกษตรได้รับสิทธิทำากิน (สทก.)

เรียน ผู้อำานวยการสำานักทุกสำานัก ผู้อำานวยการกองการอนุญาต ผู้อำานวยการกลุ่มนิติกร

 กรมป่าไม้ขอส่งสำาเนาหนังสือกรมป่าไม้ ที่ ทส ๑๖๐๖.๓/๑๐๗๔๗ ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๐ 

เร่ือง การอนุญาตทำาไม้ท่ีปลูกข้ึนตามโครงการส่งเสริมการปลูกป่าในพ้ืนท่ีเกษตรกรได้รับสิทธิทำากิน (สทก.)  

มาเพื่อทราบและดำาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

           (ลงนาม)  สมศักดิ์ เนติรังษีวัชรา

            (นายสมศักดิ์ เนติรังษีวัชรา)

           รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

           อธิบดีกรมป่าไม้
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ที่ ทส ๑๖๐๖.๓/๑๐๗๔๗            กรมป่าไม้

                ๖๑ ถนนพหลโยธิน เขตจตุจัตร

                           กรุงเทพมหานคร ๑๐๙๐๐

           ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๐

เรื่อง การอนุญาตทำาไม้ที่ปลูกขึ้นตามโครงการส่งเสริมปลูกป่าในพื้นที่เกษตรได้รับสิทธิทำากิน (สทก.)

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

 ด้วยกรมป่าไม้ ได้จัดให้มีการส่งเสริมให้ประชาชนปลูกป่าในที่ดินมีหนังสือรับรองสิทธิ 

ทำากินในเขตป่าสงวนแห่งชาติตามโครงการส่งเสริมการปลูกป่าในพื้นที่เกษตรได้รับสิทธิทำากิน (สทก.)  

ดังน้ัน เพ่ือให้การอนุญาตทำาไม้ตามโครงการดังกล่าวเป็นไปโดยเรียบร้อยจึงขอให้จังหวัดพิจารณาดำาเนินการ ตาม

หนังสือกรมป่าไม้ ด่วน ที่ ทส ๑๖๐๒.๓/๑๖๘๒๘ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๔๙ เรื่อง ซ้อมความเข้าใจการขอ

อนุญาตทำาไม้ในพ้ืนท่ีท่ีมีหนังสืออนุญาตให้เข้าทำาประโยชน์และอยู่อาศัยในเขตปรับปรุงป่าสงวนแห่งชาติ

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาแจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติต่อไป

     

        ขอแสดงความนับถือ

 (ลงนาม) สมศักดิ์ เนติรังษีวัชรา

        (นายสมศักดิ์ เนติรังษีวัชรา)

        รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

         อธิบดีกรมป่าไม้

สำานักส่งเสริมการปลูกป่า

โทร. ๐ ๒๕๖๑ ๔๒๙๒ – ๓ ต่อ ๕๐๒

โทรสาร. ๐ ๒๕๗๙ ๕๕๘๘
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ด่วน

ที่ ทส ๑๖๐๒.๓/๑๖๘๒๘             กรมป่าไม้

                 ๖๑ ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร

                  กทม. ๑๐๙๐๐

           ๒๙ ธันวาคม ๒๕๔๙

เรื่อง ซ้อมความเข้าใจการขออนุญาตทำาไม้ในพื้นที่ที่มีหนังสืออนุญาตให้เข้าทำาประโยชน์และ

 อยู่อาศัยภายในเขตปรับปรุงป่าสงวนแห่งชาติ

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดลำาปาง

อ้างถึง ๑. หนังสือจังหวัดลำาปาง ที่ ลป ๐๐๑๓/๙๓๔๖ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๔๘

 ๒. หนังสือจังหวัดลำาปาง ที่ ลป ๐๐๑๓/๑๙๖๗๙ ลงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๔๘

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑-๒ จังหวัดลำาปางได้ขอให้กรมป่าไม้พิจารณากรณี ราษฎร ๓ ราย 

คือ นายมี คิดดี นางอารีย์ ด่านตระกูล และนายศรีจันทร์ เบญญพรประเสริฐ ขออนุญาตทำาไม้หวงห้ามซึ่ง

ปลูกขึ้นตามโครงการส่งเสริมเกษตรกรปลูกป่า ในพื้นที่ที่มีหนังสืออนุญาตให้เข้าทำาประโยชน์และอยู่อาศัย

ภายในเขตปรับปรุงป่าสงวนแห่งชาติ ตามแบบ สทก. ๒ ก และขอให้แจ้งผลการพิจารณาให้จังหวัดทราบ

ด้วยความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

 กรมป่าไม้ พิจารณาแล้ว ขอเรียนว่า

 ๑. กรณีหนังสืออนุญาตให้เข้าทำาประโยชน์และอยู่อาศัยภายในเขตปรับปรุงป่าสงวนแห่งชาติ ตามแบบ สทก. 

๒ ก ครบกำาหนดระยะเวลาการอนญุาตเเลว้ หากราษฎรประสงคจ์ะขอตอ่หนงัสอือนญุาต ใหจ้งัหวดัแจง้ราษฎร

ดำาเนินการประสานกับศูนย์ปฏิบัติการที่ดินป่าไม้ท้องที่นั้นๆ เพื่อดำาเนินการต่อหนังสืออนุญาตให้ต่อไป

 ๒. กรณีการทำาไม้ในพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตให้เข้าทำาประโยชน์เเละอยู่อาศัยภายในเขตปรับปรุง 

ป่าสงวนแห่งชาติ ตามแบบ สทก. ๒ก หากราษฎรประสงค์จะทำาไม้ที่ปลูกขึ้น สามารถดำาเนินได้ ดังนี้

   ๒.๑) การอนุญาตทำาไม้หวงห้ามสามารถดำาเนินการได้ตามมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติ

ป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ ประกอบกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๔ (พ.ศ.๒๕๑๘) ว่าด้วยการทำาไม้หวงห้าม 

โดยส่งเรื่องให้ กรมป่าไม้พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนการอนุญาต

   ๒.๒)  การอนุญาตทำาไม้ท่ีมิใช่ไม้หวงห้าม สามารถดำาเนินการได้ตาม มาตรา ๑๕  

แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๐๗ ประกอบกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑,๑๐๖ (พ.ศ.๒๕๒๘)  

ว่าด้วยการทำาไม้ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ และระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการขออนุญาตทำาไม้ในเขต 

ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๒๙ โดยส่งเรื่องให้กรมป่าไม้พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนการอนุญาต

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบเเละพิจารณา

         ขอเเสดงความนับถือ

กองการอนุญาต (ลงนาม)  วิชัย แหลมวิไล

โทร. ๐ ๒๕๖๑ ๔๒๙๒ – ๓ ต่อ ๒๐๖          (นายวิชัย แหลมวิไล)

โทรสาร. ๐ ๒๕๗๙ ๕๗๘๖           อธิบดีกรมป่าไม้
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ด่วน

ที่ ทส ๑๖๐๒.๓/๑๖๘๒๙             กรมป่าไม้

                 ๖๑ ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร

                 กทม. ๑๐๙๐๐

            ๒๙ ธันวาคม ๒๕๔๙

เรื่อง ซ้อมความเข้าใจการขออนุญาตทำาไม้ในพื้นที่ที่มีหนังสืออนุญาตให้เข้าทำาประโยชน์และอยู่อาศัย 

 ภายในเขตปรับปรุงป่าสงวนแห่งชาติ

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด (ยกเว้นจังหวัดลำาปาง)

สิ่งที่ส่งมาด้วย    สำาเนาหนังสือกรมป่าไม้ ที่ ทส ๑๖๐๒.๓/๑๖๘๒๘ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๔๙

 กรมป่าไม้ขอส่งสำาเนาหนังสือกรมป่าไม้ ที่ ทส. ๑๖๐๒.๓/๑๖๘๒๘ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๔๙  

เรื่อง ซ้อมความเข้าใจการขออนุญาตทำาไม้ในพื้นที่ที่มีหนังสืออนุญาตให้เข้าทำาประโยชน์และอยู่อาศัยภายใน

เขตปรับปรุงป่าสงวนแห่งชาติ เรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาสั่งเจ้าหน้าที่ถือเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป

          ขอเเสดงความนับถือ

  (ลงนาม)  วิชัย แหลมวิไล

           (นายวิชัย แหลมวิไล)

           อธิบดีกรมป่าไม้

กองการอนุญาต

โทร. ๐ ๒๕๖๑ ๔๒๙๒ – ๓ ต่อ ๒๐๖

โทรสาร. ๐ ๒๕๗๙ ๕๗๘๖
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บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายสิทธิทำาประโยชน์ สำานักงาน สทก.

ที่ กษ ๐๗๑๕/๒๑๔๕๙       วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๓๑

เรื่อง หารือทางปฏิบัติเกี่ยวกับการตัดฟันไม้ ในพื้นที่ที่ได้รับหนังสืออนุญาต สทก.๑

เรียน รองอธิบดีกรมป่าไม้ทุกท่าน ผู้อำานวยการกองทุกกอง ผู้ตรวจการป่าไม้ทุกภาค เลขานุการกรมป่าไม้ 

 หัวหน้าสำานักงาน ศปป. หัวหน้าสำานักงาน สอส. หัวหน้าสำานักงานเงินทุนหมุนเวียนค้นคว้า 

 ทดลองเก่ียวกับป่าสน หัวหน้าสำานักงานส่งเสริมการปลูกป่าภาคเอกชน และหัวหน้าสำานักงานช่วยเหลือ 

  ราษฎรให้มีสิทธิทำากิน

    กรมป่าไม้ขอส่งสำาเนาหนังสือกรมป่าไม้ ที่ กษ ๐๗๑๕/ว. ๒๑๔๕๖ ลงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๓๑ 

เร่ือง หารือทางปฏิบัติเก่ียวกับการตัดฟันไม้ในพ้ืนท่ีท่ีได้รับหนังสืออนุญาต สทก.๑ เรียนมาเพ่ือโปรดทราบ

            (ลงนาม)   ไพโรจน์ สุวรรณกร

              (นายไพโรจน์ สุวรรณกร) 

            รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

            อธิบดีกรมป่าไม้

5(217-232).indd   230 7/1/2010   13:11



231
คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการอนุญาตไม้และของป่า

ที่ กษ ๐๗๑๕/ว.๒๑๔๕๖            กรมป่าไม้

                 ๖๑ ถนนพหลโยธิน เขตบางเขน

                กทม. ๑๐๙๐๐

          ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๓๑

เรื่อง หารือทางปฏิบัติเกี่ยวกับการตัดฟันไม้ ในบริเวณพื้นที่ที่ได้รับหนังสืออนุญาต สทก.๑

เรียน ป่าไม้เขตศรีราชา

อ้างถึง หนังสือป่าไม้เขตศรีราชา ที่ กษ ๐๗๑๔ (ศช) /๑๖๐๗ ลงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๓๑

  ตามหนงัสอืทีอ่า้งถงึ หารอืเกีย่วกบัการตดัฟนัไมแ้ละเกบ็เกีย่วพชืผลในพืน้ทีท่ีไ่ดร้บัหนงัสอือนญุาต 

สทก.๑ รวม ๒ ข้อ คือ

  ๑.  ตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๐๗ “ของป่า” ข้อ(๒) หญ้า 

อ้อ พง แขม ปรือ กก กระจูด กล้วยไม้ กูด เห็ด และพืชอื่นๆ คำาว่าพืชหมายถึง ต้นอ้อย ต้นมันสำาปะหลัง 

ข้าวโพด ข้าว ฯลฯ หรือไม่ และการตัดต้นอ้อย ขุดมันสำาปะหลัง ฯลฯ ในพื้นที่ที่ได้รับหนังสืออนุญาต 

สทก.๑ จะต้องขออนุญาตต่อพนักงานเจ้าหน้าที่หรือไม่

  ๒. ไม้ยูคาลิปตัส ไม้ยางพารา ที่เกิดขึ้นก่อนที่ราษฏรจะได้รับหนังสืออนุญาต สทก.๑ ก็ดี 

หรือราษฎรผู้รับหนังสืออนุญาต สทก.๑ ได้ทำาการปลูกไม้ยางพารา หรือไม้ยูคาลิปตัสไว้ก็ดี เมื่อจะทำาไม้ 

ยางพาราหรือไม้ยูคาลิปตัส จะต้องขอรับอนุญาตต่อพนักงานเจ้าหน้าที่หรือไม่ นั้น

  กรมป่าไม้ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว ขอเรียนว่า

   ๑. บทนิยาม “ของป่า” ตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๐๗ กำาหนด

ให้ ของป่า หมายความว่า สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นหรือมีอยู่ในป่าเป็นต้นว่า 

   (๑) ไม้ฟืน ถ่าน เปลือกไม้ ใบไม้ ดอกไม้ เมล็ด ผลไม้ หน่อไม้ ชันไม้ และยางไม้ 

   (๒) หญ้า อ้อ พง แขม ปรือ คา กก กระจูด กล้วยไม้ กูด เห็ด และพืชอื่น

   (๓) ซากสัตว์ ไข่ หนัง เขา นอ งา กราม ขนาย กระดูก ขน รังนก ครั่ง รังผึ้ง และ 

    มูลค้างคาว

   (๔) ดิน หิน กรวด ทราย แร่ และน้ำามัน

กรณีที่ราษฎร ได้ปลูกพืชล้มลุก เช่น มันสำาปะหลัง อ้อย ข้าวโพด ฯ ในพื้นที่ที่ได้รับหนังสืออนุญาต 

สทก.๑ โดยที่พืชล้มลุกดังกล่าวก็เป็นสิ่งที่ราษฎรปลูกขึ้นเอง มิได้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นหรือมีอยู่ในป่าจึงมิใช่ของ

ป่าตาม พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๐๗ มาตรา ๔

  ๒.  กรณีที่ราษฎรได้ปลูกต้นยางพาราไว้ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ที่ได้รับหนังสืออนุญาต 

สทก.๑แล้วก็ตาม เมื่อราษฎรจะกรีดยางพาราจะต้องขออนุญาต ตามกฎกระทรวงฉบับที่ ๑,๑๐๗ (พ.ศ.
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คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการอนุญาตไม้และของป่า

๒๕๒๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๐๗ ว่าด้วยการเก็บหาของป่าในเขต 

ปา่สงวนแหง่ชาต ิและระเบยีบกรมปา่ไมว้า่ดว้ยการอนญุาตเกบ็หาของปา่ในเขตปา่สงวนแหง่ชาต ิพ.ศ.๒๕๒๙ 

เน่ืองจากน้ำายางพาราเป็นของป่าตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๐๗ และพระราชบัญญัติป่าไม้ 

พุทธศักราช ๒๔๘๔ ด้วย ซึ่งตามมาตรา ๑๖ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๐๗  

ได้เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๒๘ มิได้บัญญัติให้ราษฎรที่ได้รับ

หนังสืออนุญาต สทก. ได้รับการยกเว้นให้มีสิทธิทำาไม้หรือเก็บหาของป่าในเขตป่าสงวนแห่งชาติ โดยไม่ต้อง

ได้รับอนุญาตตามกฏหมายแต่ประการใด

  ๓.  กรณีที่ราษฎรได้ปลูกไม้ยางพาราและไม้ยูคาลิปตัส ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ไม่ว่าจะเป็นไม้ 

ที่ได้ปลูกก่อนหรือหลังได้รับหนังสืออนุญาต สทก.๑ ก็ตาม ไม้ที่ปลูกขึ้นย่อมเป็นไม้ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ 

ตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๐๗ และพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ เมื่อจะทำา

ไม้ยางพาราและยูคาลิปตัส ซึ่งไม่ใช่ไม้หวงห้ามตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ ออกจากที่ดิน

ดังกล่าว ก็จะต้องขออนุญาต ตามกฏกระทรวงฉบับที่ ๑,๑๐๖ (พ.ศ.๒๕๒๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติ

ปา่สงวนแหง่ชาต ิพ.ศ.๒๕๐๗ วา่ดว้ยการอนญุาตทำาไมใ้นเขตปา่สงวนแหง่ชาต ิและระเบยีบกรมปา่ไมว้า่ดว้ย

การอนุญาตทำาไม้ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๒๙

  ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับหนังสืออนุญาต สทก. ตามมาตรา ๑๖ ทวิ วรรคสาม (๑) และ(๒) จะ

ได้รับการยกเว้นค่าภาคหลวง และค่าบำารุงป่า สำาหรับไม้ที่ได้ปลูกขึ้นภายในที่ดินที่ได้รับอนุญาตตามความ 

ในมาตรา ๑๖ ทว ิวรรคหา้ แหง่พระราชบญัญตัปิา่สงวนแหง่ชาต ิพ.ศ.๒๕๐๗ ไดเ้พิม่เตมิโดยพระราชบญัญตัิ

ป่าสงวนแห่งชาติ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๒๘ 

  จงึเรยีนมาเพือ่โปรดทราบ และถอืเปน็แนวทางปฏบิตัติอ่ไป พรอ้มทัง้แจง้ใหร้าษฎรผูไ้ดร้บัหนงัสอื

อนุญาต สทก.๑ ทราบ และปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฏหมายต่อไป

              ขอแสดงความนับถือ

            (ลงนาม)  ไพโรจน์ สุวรรณกร

             (นายไพโรจน์ สุวรรณกร) 

           รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

           อธิบดีกรมป่าไม้

สำานักงาน สทก.

โทร. ๕๗๙-๕๔๑๔
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