๙๕

หนังสือตอบข้อหารือที่เกี่ยวข้องกับผู้ทาสวนป่า

๙๖
 แนวทางปฏิบัติเพิ่มเติมตามหนังสือตอบข้อหารือที่เกี่ยวข้องกับผู้ทาสวนป่า
๑. กรณีที่ดนิ กรรมสิทธิ์ ที่มชี ื่อเจ้าของที่ดินร่วมหลายคน การจะนาที่ดนิ
ไปก่อให้เกิดภาระติดพันใดๆได้ ต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของร่วมทุกคน โดยต้องมีหนังสือยินยอม
ให้นาที่ดนิ มาดาเนินการปลูกป่าและหนังสือมอบอา นาจให้เป็นผู้ย่นื คาขอเพื่อเป็น “ผูท้ าสวนป่า ” ทั้งนี้
หนังสือมอบอานาจต้องติดอากรแสตมป์ตามประมวลรัษฎากร ให้ถูกต้องด้วย
(หนังสือกรมป่าไม้ ที่ กษ ๐๗๑๐.๐๕/๓๔๒๗๑ ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๓๖)

๒. กรณีผยู้ ื่นคาขอขึน้ ทะเบียนที่ดินเป็นสวนป่า นาที่ดนิ ซึ่งมีหนังสือสัญญาจะซือ้
จะขายหรือสัญญาวางมัดจาที่ดนิ มาขอขึน้ ทะเบียนฯ นั้น ถือว่าไม่เป็นผู้มสี ิทธิในที่ดนิ ตามมาตรา ๕
แห่งพระร าชบัญญัติสวนป่า พ .ศ. ๒๕๓๕ ไม่สามารถรับขึน้ ทะเบียนที่ดินเป็นสวนป่าได้ จะต้องเป็น
สัญญาเช่า หรือสัญญาเช่าซือ้ เท่านัน้
(หนังสือกรมป่าไม้ ที่ กษ ๐๗๑๐.๐๕/๒๐๖๕๓ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๓๘)

๓. กรณีผยู้ ื่นคาขอขึน้ ทะเบียนที่ดินเป็นสวนป่านาที่ดนิ ของบุคคลอื่น โดยมีห นังสือ
ยินยอมให้ดาเนินการปลูกป่า มาขอขึน้ ทะเบียนที่ดินเป็นสวนป่า นัน้ กระทาไม่ได้ ไม่สามารถรับขึน้
ทะเบียนที่ดินเป็นสวนป่าได้ เพราะไม่เป็นผู้มกี รรมสิทธิ์ สิทธิครอบครองหรือผูม้ ีสทิ ธิใช้ประโยชน์ในที่ดิน
นั้นตามกฎหมาย
(หนังสือกองนิติการ ที่ กษ ๐๗๑๐.๐๒/๔๗๐ ลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๓๖)
(หนังสือกรมป่าไม้ ที่ กษ ๐๗๑๐.๐๕/๒๔๖๒๒ ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๓๗)

๔. กรณีผทู้ าสวนป่าซึ่งได้รับหนังสือรับรองการขึน้ ทะเบียนที่ดินเป็นสวนป่า (สป.๓)
ประสงค์จะทาสวนป่าต่อ หลังจากที่ได้ตัดฟันไม้รอบตัดฟันสุดท้ายเรียบร้อยแล้ว และ
ได้มกี ารบารุงรักษาแต่งหน่อที่แตกจากตอเดิม พร้อมทั้งปลูกเสริมให้เต็มพื้นที่ ผูท้ าสวนป่าสามารถ
ทาสวนป่าต่อได้เลย โดยไม่ต้องออกหนังสือรับรองการขึน้ ทะเบียนที่ดินเป็นสวนป่า
(สป .๓)
ฉบับใหม่อกี
(หนังสือกรมป่าไม้ ที่ กษ ๐๗๐๖/๑๔๔ ลงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๔๖)

๙๗
๕. กรณี องค์การบริหารส่วนตาบลคลองพลู จังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐ
สามารถยื่นคาขอขึน้ ทะเบียนที่ดินเป็นสวนป่า ตามพระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยใช้หลักฐาน
หนังสือรับรองการทาประโยชน์(น.ส.๓ ก.) ซึ่งมีกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิครอบครองหรือมีสทิ ธิใช้ ประโยชน์ใน
ที่ดนิ ตามมาตรา๔ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวได้แต่มีขอ้ สังเกตว่ากรณีที่องค์การบริหารส่วนตาบลยื่นคา
ขอขึน้ ทะเบียนที่ดินเป็นสวนป่าเพื่อการค้า อาจจะไม่สอดคล้องกับบทบัญญัติของ กฎหมายที่กาหนด
อานาจหน้าที่ในส่วนที่เกี่ยวข้องกั บทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะทรัพยากรป่าไม้ ซึ่งปัจจุบันสังคมทุก
ภาคส่วนให้ความสนใจและตื่นตัวต่อกระแสการอนุรักษ์เป็นอย่างยิ่ง
(หนังสือกรมป่าไม้ ที่ ทส ๑๖๐๖.๓/๑๘๙๓๑ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๑)

๙๘
(สาเนา)
ที่ กษ ๐๗๑๐.๐๕/๓๔๒๗๑

กรมป่าไม้
๖๑ ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐
๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๓๖

เรื่อง

นายสุรชาติ ปรีดานรวุฒิ ขอขึน้ ทะเบียนที่ดนิ เป็นสวนป่า

เรียน

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก

อ้างถึง หนังสือจังหวัด ที่ นย ๐๐๐๙/๑๔๗๑๖ ลงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๓๖
ตามหนังสือที่อ้างถึง จังหวัดได้ส่งเรื่อ งราวการขอและรับขึน้ ทะเบียนที่ดนิ เป็นสวนป่าราย
นายสุรชาติ ปรีดานรวุฒขิ อขึ้นทะเบียนที่ดนิ ที่มีโฉนดที่ดนิ เลขที่ ๒๐๙๙๑ เล่มที่ ๒๑๐ หน้า ๙๑ ซึ่งมีเนื้อที่ ๕๐ ไร่
๑ งาน ๙๓ ตารางวา มีผู้ถอื กรรมสิทธิ์รวม ๔ คน โดยแบ่งเป็น ๒๐,๐๘๔ ส่วน เป็นของนายสุรชาติฯ กับนางมุทิตา
เอื้ออารีย์สนิ สุข ๑๖,๐๐๐ ส่วน (๔๐ ไร่) เป็นของนางเฉียบ คนมั่น กับนายสมชาย พรรณราย ๔,๐๘๔ ส่วน (เนื้อที่
ส่วนที่เหลือ ) ในการนีน้ างมุทิตาฯ ได้รับมอบอานาจให้นายสุรชาติฯ เป็นผู้มอี านาจจัดการขอขึน้ ทะเบียนที่ดนิ ตาม
โฉนดที่ดนิ ข้างต้น จานวน ๑๖,๐๐๐ ส่วน (๔๐ ไร่ ) เป็นสวนป่า ซึ่งจังหวัดนครนายกได้อนุญาตให้ขนึ้ ทะเบียนได้
ตามที่ขอตามหนังสือรับรองการขึน้ ทะเบียนที่ดนิ เป็นสวนป่า เล่มที่ ๑ ฉบับที่ ๑ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๓๖ นัน้
กรมป่าไม้ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว ขอเรียนว่า ตามหลักกฎหมายเจ้าของรวมคนใดคนหนึ่ง
จะนาที่ดนิ ดังกล่าวไปก่อให้เกิดภาระติดพันใดๆ ก็ได้ แต่ตอ้ งได้รับความยินยอมจากเจ้าของรวมทุกคน กรณีนที้ ี่ดนิ
จานวน ๑๖,๐๐๐ ส่วน (๔๐ ไร่) ซึ่งนายสุรชาติฯ และนางมุทิตาฯ เป็นเจ้าของรวม ดังนัน้ นายสุรชาติฯ ย่อมมีสิทธิที่จะ
นาที่ดนิ ดังกล่าวไปขึน้ ทะเบียนที่ดนิ เป็นสวนป่า ตามพระราชบัญญัติสวนป่า พ .ศ.๒๕๓๕ ได้ เมื่ อได้รับความยินยอม
จากนางมุทิตาฯ แล้ว แต่โดยที่ปรากฏว่าเอกสารบางฉบับเป็นสาเนาพนักงานเจ้าหน้าที่ไม่ได้รับรองสาเนา
เอกสาร โดยเฉพาะหนังสือมอบอานาจไม่อาจทราบได้ว่ าถ่ายจากต้นฉบับจริงหรือไม่ และได้ติดอากรแสตมป์
ตามประมวลรัษฎากรถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ ฉะนั้น จึงใคร่ขอให้จังหวัดนครนายกพิจารณาตรวจสอบเอกสารต่างๆ
ว่าถูกต้องหรือไม่ และรับรองสาเนาให้ครบถ้วน แล้วส่งแจ้งยืนยันกรมป่าไม้เพิ่มเติม ดังนี้
๑. สาเนาหนังสือมอบอานาจ
๒. สาเนาทะเบียนรับคาขอขึน้ ทะเบียนที่ดนิ เป็นสวนป่า (สป.๒)
๓. สาเนาทะเบียนหนังสือรับรองการขึน้ ทะเบียนที่ดนิ เป็นสวนป่า (สป.๔)
๔. แผนที่สังเขปแสดงที่ตั้งเขตติดต่อและแนวเขตที่ดนิ ที่ขอขึน้ ทะเบียน
/ทั้งนี.้ ..

๙๙
-๒ทั้งนี้ เพื่อเป็นไปตามระเบียนกรมป่าไม้ ว่าด้วยการขึน้ ทะเบียนที่ดนิ เป็นสวนป่าและการโอนทะเบียน
สวนป่า พ.ศ.๒๕๓๕ หมวด ๑ ข้อ ๖, หมวด ๒ ข้อ ๗ และหมวด ๓ ข้อ ๑๑
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดาเนินการ
ขอแสดงความนับถือ
(ลงนาม) ประเสริฐ ศึกวัฒนา
(นายประเสริฐ ศึกวัฒนา)
รองอธิบดี ปฏิบัตริ าชการแทน
อธิบดีกรมป่าไม้

สาเนาถูกต้อง

(นายนิวัติ เหลืองบริสุทธิ)์
หัวหน้าฝ่ายจัดการป่าเอกชน

สานักส่งเสริมการปลูกป่า
โทร.๕๗๙-๒๖๓๕,๕๗๙-๕๕๘๘

สาเนาส่ง

-ผู้วา่ ราชการจังหวัดทุกจังหวัด (ยกเว้นจังหวัดนครนายก)
ตามหนังสือกรมป่าไม้ ที่ กษ ๐๗๑๐.๐๕/๓๔๒๗๒ ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๓๖

๑๐๐
(สาเนา)

ที่ กษ ๐๗๑๐.๐๕/๒๖๐๕๓

กรมป่าไม้
๖๑ ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐
๒๘ กันยายน ๒๕๓๘

เรื่อง

รายงานการขึ้นทะเบียนที่ดนิ เป็นสวนป่าตามพระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ.๒๕๓๕

เรียน

ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท

อ้างถึง หนังสือจังหวัดชัยนาท ที่ ชน ๐๐๐๙/๑๑๔ ลงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๓๘
ตามหนังสือที่อ้างถึง จังหวัดชัยนาทได้สง่ สาเนาเรื่องราวการขึน้ ทะเบียนที่ดิ
นเป็น สวนป่าตาม
พระราชบัญญัติสวนป่า พ .ศ.๒๕๓๕ ประกอบกับระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการขึน้ ทะเบียนที่ดนิ เป็นสวนป่าและ
การโอนทะเบียนสวนป่า พ.ศ.๒๕๓๕ ไปให้กรมป่าไม้ จานวน ๓๓ ราย ซึ่งกรมป่าไม้ได้พิจารณารายของนายกูเ้ กียรติ
แสงสวิทย์ แล้ว ปรากฏว่าที่ดนิ ที่นายกู้เกียรติฯ นามาขอขึน้ ทะเบียนที่ดนิ ที่มีหนังสือรับรองการทาประโยชน์ (น.ส.๓ก.)
ซึ่งเป็นของนางชิต โพขา ได้ทาหนังสือสัญญาจะซือ้ ขายหรือสัญญาวางมัดจา ลงวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๓๖ จะขายที่ดนิ
ตามหนังสือรับรองการทาประโยชน์ (น.ส.๓ก.) ดังกล่าวให้แก่ นายกู้เกียรติฯ และจังหวัดชัยนาทได้รับขึน้ ทะเบียนที่ดนิ
รายนี้ โดยออกหนังสือรับรองการขึน้ ทะเบียนที่ดนิ เป็นสวนป่า (สป.๓) เล่มที่ ๑ ฉบับที่ ๔๗ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม
๒๕๓๗ ให้ในนามของนายกูเ้ กียรติฯ ดังความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
กรมป่าไม้ได้พิจารณาแล้ว ขอเรียนว่าตามมาตรา ๕ แห่งพระ ราชบัญญัติสว นป่า พ.ศ.๒๕๓๕
ได้กาหนดให้ผู้มสี ิทธิยื่นคาขอขึน้ ทะเบียนที่ดนิ เป็นสวนป่า คือผู้มกี รรมสิทธิ์ สิทธิครอบครอง หรือผู้มสี ิทธิใช้ประโยชน์
ในที่ดนิ ตามมาตรา ๔ โดยเฉพาะที่ดินที่มีโฉนดที่ดนิ หรือหนังสือรับรองการทาประโยชน์ตามมาตรา ๔ (๑) เจ้าของ
ผู้มีกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิครอบครอง รวมถึงผู้เช่าหรือเช่าซือ้ ที่ดนิ ดังกล่าวเท่านัน้ ที่สทิ ธิยื่นคาขอขึน้ ทะเบียนที่ดนิ เป็น
สวนป่า กรณีนปี้ รากฏว่าที่ดนิ ที่นามาขอขึน้ ทะเบียนเป็นที่ดนิ ที่มีหนังสือรับรองการทาประโยชน์ (น.ส. ๓ ก.) ซึ่งเป็น
ของนางชิต โพขา ได้ทาหนังสือสัญญา จะซื้อขายหรือสัญญาวางมัดจา ลงวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๓๖ จะขายที่ดนิ ตาม
หนังสือรับรองการทาประโยชน์ (น.ส. ๓ ก.) ดังกล่าวให้แก่นายกู้เกียรติฯ ดังนั้นที่ดนิ ดังกล่าวจึงยังเป็นของนางชิตฯ
แม้จะมีสัญญา จะซื้อขายหรือสัญญาวางมัดจากับ นายกูเ้ กียรติฯ แล้วก็ ตาม ตราบใดที่ยังไม่ได้ไปทาหนังสือ
สัญญาและจดทะเบียนโอนที่ดนิ ตามสัญญา นายกูเ้ กียรติฯ ย่อมไม่ใช่ผู้มกี รรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง รวมทั้งไม่ใช่
ผู้เช่าหรือเช่ าซือ้ ที่ดนิ ดังกล่าว แต่อย่างใด จึงไม่มสี ิทธินาที่ดินมาขอขึ้นทะเบียนเป็นสวนป่า การขึ้นทะเบียนรายนี้
จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย

/จึง...

๑๐๑
-๒จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาเพิกถอนการขึ้นทะเบียนรายนี้ต่อไป โดยขอให้
จังหวัดชัยนาท
แนะนานายกู้เกียรติฯ ให้ไปดาเนินการทาหนังสือสัญญาและจดทะเบียนโอนที่ ดินดังกล่าว ตามสัญญา ให้ถูกต้อง
เสียก่อน หรือมิเช่นนั้นก็ให้ทาสัญญาเช่าหรือเช่าซือ้ ที่ดนิ ดังกล่าวให้ถูกต้องเสียก่อน แล้วจึงค่อยนามาขอขึ้นทะเบียน
จึงจะชอบ
ขอแสดงความนับถือ
(ลงนาม) ประเสริฐ ศึกวัฒนา
(นายประเสริฐ ศึกวัฒนา)
รองอธิบดี ปฏิบัตริ าชการแทน
อธิบดีกรมป่าไม้

สาเนาถูกต้อง

(นายนิวัติ เหลืองบริสุทธิ์)
หัวหน้าฝ่ายจัดการป่าเอกชน

สานักส่งเสริมการปลูกป่า
โทร.๕๗๙๒๖๓๕

๑๐๒
(สาเนา)
ฝ่ายกฎหมาย
โทร. ๕๗๙๕๒๖๘
ส่วนราชการ กองนิตกิ าร
๑๔ ตุลาคม ๒๕๓๖
ที่ กษ ๐๗๐๕.๐๒/๔๗๐
วันที่
การออกหนังสือรับรองการขึน้ ทะเบียนที่ดนิ เป็นสวนป่า
เรื่อง
เรียน

ผู้อานวยการสานักส่งเสริมการปลูกป่า

ตามหนังสือสานักส่งเสริมการปลูกป่า ที่ กษ ๐๗๑๐ /๓๑๕๒ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๓๖
ส่งหนังสือจังหวัดสุพรรณบุรี ที่ สพ ๐๐๐๙/๒๐๓๔๖ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๓๖ ไปให้กองนิตกิ ารพิจารณากรณี
นางจาปี หนูนุรั กษ์ เจ้าของที่ดนิ ที่มีโฉนดที่ดนิ แต่ติดจานอง ได้ทาหนังสือยินยอมให้ นายโสภณ หนูนุรักษ์ นาที่ดิน
ดังกล่าวมาขึ้นทะเบียนที่ดนิ เป็นสวนป่าเพื่อปลูกต้นสัก ว่านายโสภณฯ สามารถขอขึ้นทะเบียนที่ดนิ ดังกล่าวเป็นสวนป่า
ตามพระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้หรือไม่ นั้น
กองนิตกิ ารได้พจิ ารณาแล้ว ขอเรียนว่า ตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติสวนป่า พ .ศ. ๒๕๓๕
ได้บัญญัติผู้มีสทิ ธิยื่นคาขอขึน้ ทะเบียนที่ดนิ เป็นสวนป่าไว้ คือ ผู้มีกรรมสิทธิ์สทิ ธิครอบครอง หรือผู้มสี ิทธิใช้ประโยชน์
ในที่ดนิ ตามมาตรา ๔ ดังนัน้ กรณีเป็ นที่ดนิ ที่มีโฉนดที่ดนิ หรือหนังสือรับรองการทาประโยชน์ตามมาตรา ๔ (๑)
เจ้าของผู้มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองรวมถึงผู้เช่าหรือเช่าซือ้ ที่ดนิ ดังกล่าวเท่านัน้ ที่มสี ิทธิยื่นคาขอขึน้ ทะเบียน
ที่ดนิ เป็นสวนป่า
ตามข้อหารือ นายโสภณฯ เป็นผู้ได้รับความยินยอมให้ทาการปลู กไม้สักจากนางจาปี เจ้าของที่ดนิ
ที่มีโฉนดที่ดนิ ตามหนังสือสัญญาข้อตกลงและให้ความยินยอม ลงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๓๖ ดังนัน้ นายโสภณฯ จึงไม่ใช่
เจ้าของผู้มีกรรมสิทธิ์ในที่ดนิ ที่มีโฉนดที่ดนิ และไม่ใช่ผู้เช่าหรือเช่าซือ้ ที่ดนิ ดังกล่าว เพราะสัญญาข้อตกลงและให้
ความยินยอมไม่ใช่สัญญาเช่าหรือเช่าซือ้ นายโสภณฯ จึงไม่มสี ิทธิ นาที่ดินที่มีโฉนดที่ดนิ ดังกล่าวมาขึน้ ทะเบียนที่ดนิ
เป็นสวนป่าในนามของตนเองได้ กรณีน้คี วรแนะนาให้ นางจาปีซึ่งเป็นผู้มกี รรมสิทธิ์ในที่ดนิ เป็นผู้ขอขึ้นทะเบียนที่ดนิ ป็เ น
สวนป่าเอง หรือให้นายโสภณฯ ทาสัญญาเช่าหรือเช่าซือ้ ที่ดนิ ให้ถูกต้องตามกฎหมายก่อน จึงจะมีสทิ ธินาที่ดินดังกล่าว
มาขึน้ ทะเบียนที่ดนิ เป็นสวนป่าได้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา (แฟ้มเรื่องเดิม ๑ แฟ้ม)
(ลงนาม) ร้อยตรีบุญลี้ จันทราภาณุกร
(บุญลี้ จันทราภาณุกร)
ผู้อานวยการกองนิติการ
สาเนาถูกต้อง

(นายนิวัติ เหลืองบริสุทธิ์)
หัวหน้าฝ่ายจัดการป่าเอกชน

๑๐๓
(สาเนา)
ที่ กษ ๐๗๑๐.๐๕/๒๔๖๒๒

กรมป่าไม้
๖๑ ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐
๕ กันยายน ๒๕๓๗

เรื่อง

ส่งรายงานการออกหนังสือรับรองการขึน้ ทะเบียนที่ดนิ เป็นสวนป่า

เรียน

ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี

อ้างถึง หนังสือจังหวัดลพบุรี ที่ ลบ ๐๐๐๙/๖๙๓๕๘ ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๓๖
ตามหนังสือที่อ้างถึง จังหวัดลพบุรีได้สง่ สาเนาเรื่องราวการขึน้ ทะเบียนที่ดนิ เป็นสวนป่าตาม
พระราชบัญญัติสวนป่ า พ.ศ.๒๕๓๕ รายนายพิทักษ์ กาพลวิภูษิต ขอขึน้ ทะเบียนที่ดนิ ที่มีหนังสือรับรองการทา
ประโยชน์ (น.ส. ๓ ก.) ซึ่งเป็นของนางสาวละมูล สุทธา จานวน ๒ แปลง โดยนายพิทักษ์ฯ ได้ทาสัญญาเช่าที่ดนิ
ดังกล่าวจากนางสาวละมูลฯ ตามสัญญาเช่า ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๓๖ จานวน ๒ ฉบับ ตามความละเอียดแจ้งแล้ว
นัน้
กรมป่าไม้พจิ ารณาแล้ว ขอเรียนว่า ตามมาตรา
๕ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติสวนป่า
พ.ศ.๒๕๓๕ ได้บัญญัติไว้ว่าในกรณีที่ผู้ย่นื คาขอเป็นผู้เช่าหรือเช่าซือ้ ที่ดนิ ที่ขอขึน้ ทะเบียนที่ดนิ เป็นสวนป่าและที่ดนิ
ดังกล่าวเป็นที่ดนิ ตามมาตรา ๔ (๑) ผู้ยื่นคาขอต้องมีหลักฐานการเช่าหรือเช่าซือ้ ที่ดนิ ดังกล่าวพร้อมทั้งหนังสือยินยอม
ของผู้มกี รรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในที่ดนิ นั้น ที่ แสดงการอนุญาตให้ทา สวนป่าได้ สาหรับในกรณีนนี้ ายพิทักษ์ฯ
ผู้ยื่นคาขอขึน้ ทะเบียนที่ดนิ เป็นสวนป่า เป็นผู้เช่าที่ดินจากนางสาวละมูลฯ ดังนี้ จึงต้องมีหลักฐานการเช่าที่ดินดังกล่าว
ซึ่งได้แก่ หนังสือสัญญาเช่า ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๓๖ จานวน ๒ ฉบับ (ยังมิได้ตดิ อากรแสตมป์ ) และต้องมีหนังสือ
ยินยอมของนางสาวละมูลฯ อนุญาตให้นายพิทักษ์ฯ นาที่ดินดังกล่าวมาทาสวนป่าได้ด้วย แต่ ตามเอกสารรายงาน
เรื่องนี้ไม่ปรากฏว่า มีหนังสือยินยอมจากนางสาวละมูลฯ แต่อย่างใด การรับขึน้ ทะเบียนที่ดนิ เป็นสวนป่ารายนี้
จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย ฉะนัน้ จึงขอให้จังหวัดลพบุรีปฏิบัตใิ ห้ถูกต้อง รวมทั้งปิดอากรแสตมป์ในสั ญญาเช่าให้ถูกต้อง
ครบถ้วนด้วย แล้วสาเนาหลักฐานส่งไปให้กรมป่าไม้เพิ่มเติมดังนี้
๑. หนังสือยินยอมของนางสาวละมูล สุทธา ที่แสดงว่าอนุญาตให้นายพิทักษ์ กาพลวิภูษิต นาที่ดิน
ดังกล่าวมาทาสวนป่าได้
๒. หนังสือแจ้งการสั่งของนายทะเบียนว่า รับหรือไม่รับขึน้ ทะเบียนเป็นสวนป่าให้ผู้ยื่นคาขอทราบ

/๓. บัตร...

๑๐๔
-๒๓. บัตรประจาตัวของนายพิทักษ์ กาพลวิภูษิต
ทั้งนีเ้ พื่อเป็นไปตามระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการขึน้ ทะเบียนที่ดนิ เป็นสวนป่าและ
การโอนทะเบียนสวนป่า พ.ศ.๒๕๓๕ หมวด ๑ ข้อ ๖, หมวด ๒ ข้อ ๙ และหมวด ๓ ข้อ ๑๑
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดาเนินการ
ขอแสดงความนับถือ
(ลงนาม) ประเสริฐ ศึกวัฒนา
(นายประเสริฐ ศึกวัฒนา)
รองอธิบดี ปฏิบัตริ าชการแทน
อธิบดีกรมป่าไม้

สาเนาถูกต้อง

(นายนิวัติ เหลืองบริสุทธิ)์
หัวหน้าฝ่ายจัดการป่าเอกชน

สานักส่งเสริมการปลูกป่า
โทร. ๕๗๙๒๖๓๕

๑๐๕
(สาเนา)
ที่ กษ ๐๗๐๖/๑๔๔

กรมป่าไม้
๖๑ ถนนพหลโยธิน จตุจักร
กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐
๙ มกราคม ๒๕๔๖

เรื่อง

หารือแนวทางปฏิบัตกิ รณีแจ้งความประสงค์ในการทาสวนป่าต่อ

เรียน

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก

อ้างถึง หนังสือจังหวัดพิษณุโลกด่วนมาก ที่ พล๐๐๑๑/๑๖๘๓๖ ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๔๕
ตามหนังสือที่อ้างถึงจังหวัดได้ขอหารือกรมป่าไม้กรณีผู้ทาสวนป่าซึ่งได้รับหนังสือรับงการขึ
รอ น้ ทะเบียน
ที่ดนิ เป็นสวนป่า(สป.๓) ประสงค์จะทาสวนป่าต่อหลังจากที่ได้ตัดฟันไม้รอบสุดท้ายเรียบร้อยแล้ว และได้มีการบารุงรักษา
แต่งหน่อที่แตกจากตอเดิม พร้อมทัปลู
้ง กเสริมให้เต็มพืน้ ที่ ว่าจะมีแนวทางปฏิบัตอิ ย่างไร ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
กรมป่าไม้ได้พิจารณาแล้ว ขอเรียนว่า ตามข้อหารือดังกล่าว ผู้ทาสวนป่าสามารถทาสวนป่าต่อได้เลย
โดยไม่ต้องออกหนังสือรับรองการขึน้ ทะเบียนที่ดนิ เป็นสวนป่า(สป.๓) ฉบับใหม่อกี ดังนัน้ จึงขอให้จังหวัดโปรดพิจารณา
ดาเนินการแจ้งให้ผู้ทาสวนป่าทราบและพิจารณาดาเนินการตามระเบียบ ข้อกฎหมายในการทาสวนป่าต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือเป็นแนวทางปฏิบัตติ อ่ ไป

สาเนาถูกต้อง

ขอแสดงความนับถือ
(ลงนาม) ถาวร ลามศรีจันทร์
(นายถาวร ลามศรีจันทร์)
นักวิชาการป่าไม้ ๙
รักษาราชการแทนรองอธิบดี
ปฏิบัตริ าชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้

(นายนิวัติ เหลืองบริสุทธิ์)
หัวหน้าฝ่ายจัดการป่าเอกชน

สานักส่งเสริมการปลูกป่า
โทร.๐ ๒๕๖๑ ๔๒๙๒-๓ ต่อ ๕๐๒
โทรสาร ๐ ๒๕๗๙ ๕๕๘๘
สาเนาส่ง

– ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดตามหนังสือกรมป่าไม้ ที่ กษ ๐๗๐๖/๑๔๕ ลงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๔๖

๑๐๖
(สาเนา)
ส่วนราชการ กรมป่าไม้ สานักส่งเสริมการปลูกป่า โทร.๐ ๒๕๖๑ ๔๒๙๒-๓ ต่อ ๕๐๒
ที่ ทส ๑๖๐๖.๓/๑๘๙๓๑
วันที่
๓ ตุลาคม ๒๕๕๑
เรื่อง ขอหารือกรณีองค์การบริหารส่วนตาบลคลองพลู อาเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี ขอขึ้นทะเบียนที่ดนิ เป็น
สวนป่า ตามพระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ. ๒๕๓๕
เรียน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี
ตามหนังสือสานักงานทรัพยากรธรรม ชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี ที่ ชบ ๐๐๑๓.๓/๒๖๖๘
ลงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑ แจ้งว่า ได้รับคาขอขึน้ ทะเบียนที่ดนิ เป็นสวนป่า (สป.๑) ขององค์การบริหารส่วนตาบล
คลองพลู อาเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี ขอขึ้นทะเบียนทีนเป็
่ดิ นสวนป่า ตามพระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยใช้
หลักฐานหนังสือรับรองการทาประโยชน์ (น.ส.๓ ก.) เลขที่ ๒๐ เล่ม ๑ ก. หน้า ๒๐ เลขที่ดนิ ๑ ตาบลคลองพลู อาเภอ
หนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี เนื้อที่จานวน ๕๔ ไร่ ๒ งาน ๓๐ ตารางวา ซึ่งองค์การบริหารส่วนตาบลคลองพลู ซื้อมาจาก
นางประพิม ชั้นศิริ เมื่อวันที่ ๑๐มกราคม ๒๕๕๑ และในที่ดนิ แปลงดังกล่าวมีการปลูกต้นสักไว้แล้ว จานวนประมาณ
๗,๐๐๐ ต้น จึงขอหารือเพื่อถือเป็นแนวทางปฏิบัตติ อ่ ไป ดังความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
กรมป่าไม้พจิ ารณาแล้ว ขอเรียนว่า
๑. ที่ดนิ ที่องค์กา รบริหารส่วนตาบลคลองพลู อาเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี ใช้ประกอบการ
ขึน้ ทะเบียนที่ดนิ เป็นสวนป่า คือ ที่ดนิ มีหลักฐานเป็นหนังสือรับ รองการทาประโยชน์ (น.ส.๓ ก.) จึงถือได้ว่าเป็นที่ดนิ
ประเภทหนึ่งประเภทใด ตามมาตรา ๔(๑) แห่งพระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ. ๒๕๓๕
๒. ตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติสวนป่า พ .ศ. ๒๕๓๕ ได้กาหนดบุคคลที่มสี ิทธิยื่นคาขอขึน้
ทะเบียนที่ดนิ เป็นสวนป่า คือ ผู้มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองหรือผู้มีสทิ ธิใช้ประโยชน์ใน
ที่ดนิ ตามมาตรา ๔
โดยมิได้มขี ้อห้ามมิให้หน่วยงานของรัฐยื่นคาขอขึ้ นทะเบียนที่ดนิ เป็นสวนป่าแต่อย่างใด ฉะนั้น หากหน่วยงานของรัฐ
มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองหรือมีสิทธิใช้ประโยชน์ในที่ดนิ ตามมาตรา ๔ จึงสามารถยื่นคาขอขึน้ ทะเบียนที่ดนิ
เป็นสวนป่าได้
๓. กรณีองค์การบริหารส่วนตาบลคลองพลู อาเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี ขึน้ ทะเบียนที่ดนิ เป็น
สวนป่า ก็ต้องยื่นคาขอขึ้นทะเบียนที่ดนิ เป็นสวนป่า ตามแบบ สป .๑ โดยใช้หลักฐานประกอบการขึน้ ทะเบียนที่ดนิ เป็น
สวนป่า ตามที่กาหนดไว้ในแบบ สป .๑ ซึ่งออกตามระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการขึน้ ทะเบียนที่ดนิ เป็นสวนป่าและ
การโอนทะเบียนสวนป่า พ.ศ. ๒๕๓๕
อนึ่ง องค์การบริหารส่วนตาบลมีอานาจหน้าในการคุ
ที่
ม้ ครอง ดูแล และบารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ภายในเขตรับผิดชอบตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ .ศ. ๒๕๓๗
กรณีที่องค์การบริหารส่วนตาบลยื่นคาขอขึน้ ทะเบี ยนที่ดิ นเป็นสวนป่ าเพื่อการค้า อาจจะไม่สอดคล้องกับบทบัญญัติ
ของกฎหมายที่กาหนดอานาจหน้าที่ใน ส่วนที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะทรัพยากรป่าไม้ ซึ่งปัจจุบัน
สังคมทุกภาคส่วนให้ความสนใจและตื่นตัวต่อกระแสการอนุรักษ์เป็นอย่างยิ่ง
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
สาเนาถูกต้อง

(นายนิวัติ เหลืองบริสุทธิ)์
หัวหน้าฝ่ายจัดการป่าเอกชน

(ลงนาม) สมชัย เพียรสถาพร
(นายสมชัย เพียรสถาพร)
อธิบดีกรมป่าไม้

๑๐๗

หนังสือตอบข้อหารือที่เกี่ยวข้องกับ
ชนิดพันธุ์ไม้ที่ขอขึ้นทะเบียนสวนป่า

๑๐๘
 แนวทางปฏิบัติเพิ่มเติมตามหนังสือตอบข้อหารือที่เกี่ยวข้องกับชนิดพันธุ์ไม้
ที่ขอขึ้นทะเบียนสวนป่า
๑. กรณีสวนป่าที่มกี ารปลูกพันธุ์ไม้หลายๆชนิดผสมกันใ นพืน้ ที่ เดียวกัน จะขึน้ ทะเบียน
ที่ดนิ เป็นสวนป่าได้เฉพาะ “ไม้หวงห้าม ” เท่านั้น เช่น ในที่ดินกรรมสิทธิ์ตามประมวลกฎหมายที่ดนิ
ปลูกไม้สักและไม้มะค่าโมง กรณีปลูกคละกันไป ให้ข้นึ ทะเบียนที่ดิ นเนือ้ ที่ทั้งแปลง แต่เฉพาะไม้สัก
เท่านั้น กรณีปลูกเป็นตอนแปลง ให้รับขึ้นทะเบียนที่ดินเนื้อที่เฉพาะส่วนที่ปลูกไม้สักเท่านั้น
(หนังสือกรมป่าไม้ ที่ กษ ๐๗๑๐.๕/๓๖๐๐๕ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๓๙)

๒. กรณีที่ดนิ ที่นามาขอขึน้ ทะเบียนที่ดินเป็นสวนป่า มีไม้หวงห้ามยืนต้นตายอยู่ก่อน
แล้ว เช่น ในที่ดินกรรมสิทธิ์มไี ม้สักยืนต้นตายไม่สามารถขึ้นทะเบียนฯ ได้ และหากขึ้นทะเบียนไปแล้วก็ดี
จะไม่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายพระราชบัญญัติสวนป่า พ
.ศ. ๒๕๓๕ แต่สามารถขอ
ทาไม้หวงห้ามออกได้ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔
(หนังสือกรมป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ กษ ๐๗๑๐.๐๕/๑๘๘๗๙ ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๓๘)

๓. กรณีการพิจารณาหรือตรวจสอบว่าต้นไม้ที่มอี ยู่ในที่ดนิ เป็นต้นไม้ที่ปลูกขึ้นหรือ
เป็นต้นไม้ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ให้พิจารณาดังนี้
(๑) สังเกตความเป็นแถว เป็นแนว และขนาดความโต ความสูงของต้นไม้
ที่ค่อนข้างใกล้เคียงกัน
(๒) ระยะเวลาการได้มาของหลักฐานที่ดิน เปรียบเทียบกับความโตของต้นไม้
ทางหลักวิชาการ
(๓) หลักฐานใดๆ เช่น รูปถ่ายการปลูก หรือหนังสือรับรองการปลูกของหน่วย
ราชการที่ออกให้
(๔) พยานปากคาจากบุคคลในพืน้ ที่ เช่น กานัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าของที่ดิน
ข้างเคียง
(หนังสือกรมป่าไม้ ที่ กษ ๐๗๑๐.๕/๗๘๗ ลงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๔๑)

๑๐๙
๔. กรณีที่ดนิ ตามประมวลกฎหมายที่ดนิ มีตน้ ไม้หวงห้ามที่ขนึ้ เองตามธรรมชาติ
เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายให้พิจารณาดังนี้
(๑) กรณีมีการบารุงรักษาลูกไม้หวงห้ามขนาดเล็กในที่ดนิ ที่ขอขึน้ ทะเบียนเป็น
สวนป่าที่ ไม่สามารถนาไปใช้ประโยชน์หรือทาเป็นสินค้าได้ ให้รับขึ้นทะเบียนฯได้ โดยให้จัดทาบัญชี
รายการไม้ โดยระบุชนิด ความสูงและจานวนต้นของลูกไม้หวงห้าม พร้อมแผนผังแสดงตาแหน่ง
หมายเลขต้นของลูกไม้ ตามลาดับตัวเลขในบัญชีรายการไม้ดังกล่าว
(๒) กรณีไม้หวงห้ามที่มีขนาดโต ส ามารถนาไปใช้ประโยชน์หรือทาเป็นสินค้า
ได้ โดยไม่ได้บารุงรักษาหรือไม่จาเป็นต้องบารุงรักษาให้จัดทาบัญชีรายการไม้ โดยระบุชนิด ขนาด
ความโตที่เส้นรอบวงระดับ ๑.๓๐ เมตร ความสูง และจานวนของต้นไม้นนั้ ไว้ดว้ ย และหากประสงค์ทาไม้
หวงห้ามดังกล่าวนี้ ให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔
(หนังสือกรมป่าไม้ ที่ กษ ๐๗๑๐.๕/๗๘๗ ลงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๔๑)

๕. กรณีที่ดนิ ได้ดาเนินการปลูกป่าอยู่แล้ว ก่อนประกาศใช้พระราชบัญญัติสวนป่า
พ.ศ. ๒๕๓๕ สามารถนามาขอขึน้ ทะเบียนที่ดินเป็นสวนป่าได้ แต่คณะกรรมการกฤษฎีกาให้ขอ้ คิดเห็นไว้
ว่า “ขอให้พิจารณาให้แน่ชัดว่าเป็นไม้หวงห้ามที่ได้ปลูกขึน้ จริง มิใช่เป็นการแอบอ้างการขึ้นทะเบียนเป็น
สวนป่า เพื่อตัดฟันไม้หวงห้ามที่ขึน้ อยู่ก่อนแล้ว”
(หนังสือกรมป่าไม้ ที่ กษ ๐๗๑๐/๑๕๕๑๐ ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๓๖)
(หนังสือสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ นร๐๖๐๑/๒๐๓ ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๖)
(บันทึกสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การขึ้นทะเบียนสวนป่าสาหรับที่ดินที่มีโฉนดที่ดินหรือหนังสือ
รับรองการทาประโยชน์ที่ได้ปลูกป่าอยู่ก่อนแล้ว; กุมภาพันธ์ ๒๕๓๖)

๖. กรณีไม้ยางขนาดใหญ่ที่ขนึ้ เองตามธรรม ชาติในโฉนดที่ดนิ การทาสวนป่าจะต้อง
เป็นการปลูกและบารุงรักษาต้นไม้ ซึ่งนายทะเบียนสวนป่าจะต้องใช้ดุลยพินิจว่ามีการบารุงรักษามา
ก่อนหรือไม่ อย่างไร หากไม่สามารถพิสูจน์ได้ แต่ประสงค์ทาไม้หวงห้ามดังกล่าวนั้นออก ให้ปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔
(หนังสือกรมป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๖.๓/๙๖๖๐ ลงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๑)

๑๑๐
(สาเนา)
ที่ กษ ๐๗๑๐.๕/๓๖๐๐๕

กรมป่าไม้
๖๑ ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐
๒๗ ธันวาคม ๒๕๓๙

เรื่อง

การขึน้ ทะเบียนที่ดนิ เป็นสวนป่าในท้องที่จังหวัดพิษณุโลก

เรียน

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก

อ้างถึง ๑. หนังสือจังหวัดพิษณุโลก ที่ พล ๐๐๐๙/๔๘๗๗ ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๓๘
๒. หนังสือจังหวัดพิษณุโลก ที่ พล ๐๐๐๙/๔๙๗๒ ลงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๓๘
๓. หนังสือจังหวัดพิษณุโลก ที่ พล ๐๐๐๙/๕๐๖๖ ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๓๘
๔. หนังสือจังหวัดพิษณุโลก ที่ พล ๐๐๐๙/๒๓๑๕ ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๓๘
๕. หนังสือจังหวัดพิษณุโลก ที่ พล ๐๐๐๙/๑๐๓๗๐ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๓๘
๖. หนังสือจังหวัดพิษณุโลก ที่ พล ๐๐๐๙/๑๐๓๗๔ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๓๘
๗. หนังสือจังหวัดพิษณุโลก ที่ พล ๐๐๐๙/๒๖๗๒๑ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๓๘
ตามหนังสือที่อ้างถึง จังหวัดพิษณุโลกได้สาเนาเรื่องราวการขอขึ้นทะเบียนที่ดนิ เป็นสวนป่าตาม
พระราชบัญญัติสวนป่า พ .ศ.๒๕๓๕ และระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการขึน้ ทะเบียนที่ดนิ เป็นสวนป่า และการโอน
ทะเบียนสวนป่า พ.ศ.๒๕๓๕ ส่งไปให้กรมป่าไม้ จานวน ๗ ราย ปรากฏว่า ที่ดินที่นามาขึ้นทะเบียนเป็นสวนป่าทั้ง ๗
ราย นั้น เป็นที่ดนิ ที่มีโฉนดที่ดนิ และหนังสือรับรองการทาประโยชน์ตามประมวลกฎหมายที่ดนิ ระบุชนิดไม้ที่ปลูกคือ
ไม้สัก ไม้สะเดา ไม้ประดู่ ไม้สะเดาช้าง ไม้ยาง ไม้มะค่าโมง และไม้อ่นื ๆ
กรมป่าไม้พจิ ารณาแล้ว ขอเรียนดังนี้
๑. ตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติสวนป่า พ .ศ.๒๕๓๕ ได้บัญญัติว่า “ในพระราชบัญญัติ นี้
“สวนป่า ” หมายความว่า ที่ดินที่ได้ข้ึนทะเบียนตามมาตรา ๕ เพื่อทาการปลูกและบารุงรักษาต้นไม้ที่เป็ นไม้หวงห้าม
ตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ ......” ดังนัน้ ชนิดไม้ที่สามารถรับ ขึน้ ทะเบียนตามพระราชบัญญัตินไี้ ด้ ต้องเป็นไม้หวงห้าม
ตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้เท่านัน้
๒. ตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ ได้บัญญัติว่า “ไม้สักและไม้ยาง
ทั่วไปในราชอาณาจักรไม่วา่ จะขึ้นอยู่ที่ใดเป็นไม้หวงห้ามประเภท ก. ไม้ชนิดอื่นในป่าจะให้เป็นไม้หวงห้ามประเภทใดให้
กาหนดโดยพระราชกฤษฎีกา ” ดังนัน้ ไม้สักแล ะไม้ยางซึ่งขึน้ อยูใ่ นที่ดนิ ที่มีโฉนดที่ดนิ และหนังสือรับรองการทา
ประโยชน์ตามประมวล กฎหมายที่ดนิ ดังกล่าวข้างต้น ซึ่งอยู่ในราช อาณาจักร (ประเทศไทย ) จึงเป็นไม้หวงห้ามแ ละ
สามารถรับขึน้ ทะเบียนตามพระราช บัญญัตินไี้ ด้ ส่วนไม้สะเดา ไม้ประดู่ ไม้สะเดาช้าง ไม้มะค่าโมง และไม้อ่ื
นๆ
ซึ่งขึน้ อยูใ่ นที่ดนิ ที่มีโฉนดที่ดนิ และหนังสือรับรองการทาประโยชน์ตามประมวล กฎหมายที่ดนิ ดังกล่าวข้างต้น ซึ่ งมิได้
ขึน้ อยูใ่ นป่า จึงไม่เป็นไม้หวงห้ามและไม่สามารถรับขึน้ ทะเบียนตามพระราชบัญญัตินไี้ ด้
/ใน...

๑๑๑
-๒ในกรณีนี้ กรมป่าไม้จึงขอให้จังหวัดพิษณุโ ลกพิจารณาดาเนินการตรวจสอบและ ทบทวนการขึน้
ทะเบียนที่ดนิ เป็นสวนป่าของทั้ง ๗ ราย ใหม่ โดยยึดถือหลักเกณฑ์ดังนี้
๑. หากปรากฏว่า รายใดปลูกไม้สัก ไม้สะเดา ไม้ประดู่ ไม้สะเดาช้าง ไม้ยาง ไม้มะค่าโมงและไม้อ่นื ๆ
ในที่ดนิ ที่ขอขึน้ ทะเบียนเป็นสวนป่าทั่วทั้งแปลง นายทะเบียนฯ ก็อาจพิจารณา รับขึน้ ทะเบียนที่ดนิ เป็นสวนป่า
โดยถือเอาไม้สักและไม้ยางซึ่ งเป็นไม้หวงห้ามตามกฎหมาย ว่าด้วยป่าไม้เป็นสาคัญ สาหรับไม้สะเดา ไม้ประดู่
ไม้สะเดาช้าง ไม้มะค่าโมง และไม้อ่นื ๆ ซึ่งมิใช่ไม้หวงห้ามตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ แม้จะขึ้นอยู่ในที่ดนิ ที่ได้ข้ึนทะเบียน
เป็นสวนป่า ดังกล่าวแล้วก็ตาม สถานะทางกฎหมายก็ยังคงเ ป็นไม้ที่ไม่อยู่ ภายใต้บังคับของกฎหมายว่าด้วยป่าไม้
จึงสามารถตัดฟัน นาเคลื่อนที่ไปใช้ประโยชน์ได้โดยเสรี
และไม่อาจปฏิบัตติ ามหลักเกณฑ์ ที่กาหนดไว้ใน
พระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ.๒๕๓๕ ได้ คงกระทาได้เฉพาะไม้สักและไม้ยางเท่านัน้
๒. หากปรากฏว่า รายใดปลูกไม้สัก ไม้สะเดา ไม้ประดู่ ไม้สะเดาช้าง ไม้ยาง ไม้มะค่าโมงและไม้อ่นื ๆ
ในแปลงที่ดนิ ที่ขอขึน้ ทะเบียนโดยแยกกันเป็นสัดส่วน นายทะเบียนฯ ก็อาจพิจารณารับขึน้ ทะเบียนที่ดนิ เป็นสวนป่าได้
เฉพาะที่ดินส่วนที่ปลูกไม้สักและไม้ยางเท่านัน้ ที่ดนิ ส่วนที่ ปลูก ไม้สะเดา ไม้ประดู่ ไม้สะเดาช้าง ไม้มะค่าโมง และ
ไม้อ่นื ๆ ไม่อาจรับขึน้ ทะเบียนได้
อนึ่ง เมื่อจังหวัดพิษณุโลกได้ดาเนินการตรวจสอบและทบทวนการขึน้ ทะเบียนที่ดนิ เป็นสวนป่าของ
ทั้ง ๗ ราย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว โปรดแจ้งผลให้กรมป่าไม้ทราบด้วย พร้อมทั้งให้สาเนา
หลักฐานของแต่ละรายส่งไปให้กรมป่าไม้เพิ่มเติม ดังนี้
๑. ทะเบียนรับคาขอขึน้ ทะเบียนที่ดนิ เป็นสวนป่า (สป.๒)
๒. ทะเบียนหนังสือรับรองการขึน้ ทะเบียนที่ดนิ เป็นสวนป่
(สป.๔)
า (ให้ใช้ ๑ หน้า ต่อ๑ ราย)
๓. หนังสือแจ้งผลการพิจารณาสั่งรับขึน้ ทะเบียนของนายทะเบียน ที่แจ้งให้ผู้ยื่นคาขอทรา
บ
๔. เงื่อนไขแนบท้ายหนั งสือรับรอง (เฉพาะรายนายเตี้ยม ทองไหลมา นางดารณี ศรีดาเดช
นายชอบ อาจบัว และนายสนิท ยุรมาส)
๕. หนังสือรับรองการทาประโยชน์
(น.ส.๓) เล่ม ๑๒ หน้า ๑๕๕ เลขที่ ๒๗๔ (เฉพาะรายนายเตี้ยมทองไหลมา
ทั้งนีเ้ นื่องจากฉบับที่สง่ ไปให้กรมป่าไม้ไม่ชัดเจน โดยเฉพาะสารบัญจดทะเบียนไม่ทราบว่าเป็นของผู้ใด)
๖. หนังสื อยินยอมที่แสดงว่านางบุญเลี่ยม ยุรมาส ซึ่งเป็นเจ้าของรวมในที่ดนิ ยินยอมให้
นายสนิทยุรมาส ซึ่งก็เป็นเจ้าของรวมในที่ดนิ อีนหนึ
กค ่ง นาที่ดนิ มาขึ้นทะเบียนเป็นสวนป่า(เฉพาะรายนายสนิ
ได้
ทยุรมาส)
ทั้งนี้ เพื่อเป็นไปตามระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการขึน้ ทะเบียนที่ดนิ เป็นสวนป่าและการโอนทะเบียน
สวนป่า พ.ศ.๒๕๓๕ หมวด ๒ ข้อ ๗ ข้อ ๙ หมวด ๓ ข้อ ๑๐ ข้อ ๑๑ และหนังสือกรมป่าไม้ ที่ กษ ๐๗๑๐.๐๕/๓๔๒๗๒
ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน๒๕๓๖
สาเนาถูกต้อง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดาเนินการต่อไป

(นายนิวัติ เหลืองบริสุทธิ)์
หัวหน้าฝ่ายจัดการป่าเอกชน

สานักส่งเสริมการปลูกป่า
โทร. ๕๗๙๒๖๓๕
โทรสาร ๕๗๙๕๕๘๘

ขอแสดงความนับถือ
(ลงนาม)
ฉัตรชัย รัตโนภาส
(นายฉัตรชัย รัตโนภาส)
รองอธิบดี ปฏิบัตริ าชการแทน
อธิบดีกรมป่าไม้

สาเนาส่ง - ผู้วา่ ราชการจังหวัดทุกจังหวัด ตามหนังสือกรมป่าไม้ ที่ กษ ๐๗๑๐.๕/๓๖๐๐๖ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๓๙

๑๑๒
(สาเนา)
ด่วนที่สุด
ที่ กษ ๐๗๑๐.๐๕/๑๘๘๗๙

กรมป่าไม้
๖๑ ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐
๒๔ กรกฎาคม ๒๕๓๘

เรื่อง

การขอขึ้นทะเบียนที่ดนิ เป็นสวนป่า

เรียน

ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน

อ้างถึง หนังสือจังหวัดแม่ฮ่องสอน ด่วนที่สุด ที่ มส ๐๐๐๙/๗๓๓๗ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๓๘
ตามหนังสือที่อ้างถึง แจ้งว่า ห้างหุน้ ส่ วนจากัด เอส เค สวนป่าแม่สะเรียง ซึ่งเป็นผู้ทาสวนป่าตาม
หนังสือรับ รองการขึน้ ทะเบียนที่ดนิ เป็นสวนป่า (สป.๓) ของจังหวัดแม่ ฮ่องสอน เล่มที่ ๒ ฉบับที่ ๑-๑๖ ลงวันที่ ๓๑
มีนาคม ๒๕๓๘ จานวน ๑๖ สวน รวมเนื้อที่ ๑๒๙ ไร่ ๑ งาน ๖๖ ตารางวา ได้ยื่นแบบแจ้งการตัดหรือโค่นไม้ที่ได้มา
จาก การทาสวนป่า (สป.๑๒) เพื่อตัดไม้ของสวนป่าดังกล่าว ซึ่งเป็ นไม้สักยืนต้นตายแห้งมาเกือบ ๒๐ ปี เนื่องจาก
การลุกลามเผาไหม้ของไฟป่า และถูกชาวบ้านลักกาน (เจ้าของที่ดนิ แจ้งต่อเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบว่าเป็นไม้ที่บรรพบุรุษ
ของตนได้ปลูกขึน้ ไว้ทั้ง ๑๐ สวน รวม ๑๖๙ ต้น ) โดยเกรงว่าไม้สักเหล่านั้นจะพุพังหักโค่นกับ ต้น ไม้ที่ปลูกขึน้ ใหม่
เสียหายได้ จึงขอหารือกรมป่าไม้วา่ จะออกหนังสือรับรอง การแจ้งตัดหรือโค่นไม้ (สป.๑๓) ให้กับผู้ทาสวนป่ารายนี้ได้
หรือไม่ ประการใด ดังความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
กรมป่าไม้พจิ ารณาแล้ว ขอเรียนว่า ไม้ที่จะได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติสวนป่า
พ.ศ. ๒๕๓๕ จะต้องเป็นไม้ที่ได้มาจากการปลูกและหรือบารุงรักษาต้นไม้ในระหว่างที่มีการขึ้นทะเบียนที่ดนิ เป็น
สวนป่า เมือ่ ข้อเท็จจริงในกรณีน้ปี รากฏว่า ไม้สักที่แจ้งตัดหรือโค่นเป็นไม้ที่ยืนต้นตายมาก่อนการขึ้นทะเบียนที่ดนิ เป็น
สวนป่า จึงไ ม่ได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติสวนป่า พ .ศ. ๒๕๓๕ อาเภอท้องที่ไม่อาจออกหนังสือรับรอง
การแจ้งตัดหรือโค่นไม้ (สป.๑๓) ให้แก่ผู้ทาสวนป่ารายนี้ได้ การทาไม้สักดังกล่าวต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติป่าไม้
พุทธศักราช ๒๔๘๔
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติ
สาเนาถูกต้อง

(นายนิวัติ เหลืองบริสุทธิ์)
หัวหน้าฝ่ายจัดการป่าเอกชน
สานักส่งเสริมการปลูกป่า
โทร. ๕๗๙๒๖๓๕

ขอแสดงความนับถือ
(ลงนาม) ประเสริฐ ศึกวัฒนา
(นายประเสริฐ ศึกวัฒนา)
รองอธิบดี ปฏิบัตริ าชการแทน
อธิบดีกรมป่าไม้

๑๑๓
(สาเนา)
ที่ กษ ๐๗๑๐.๕/๗๘๗

กรมป่าไม้
๖๑ ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร
กทม. ๑๐๙๐๐
๑๖ มกราคม ๒๕๔๑

เรื่อง

หารือข้อกฎหมายตามพระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ.๒๕๓๕

เรียน

เรียนผู้วา่ ราชการจังหวัดเชียงราย

อ้างถึง หนังสือจังหวัดเชียงราย ที่ ชร ๐๐๑๑/๓๒๘๓๔ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๔๐
ตามหนังสือที่อ้างถึง จังหวัดแจ้งว่ากรมป่าไม้แจ้งแนวทางปฏิบัตกิ รณีที่ดนิ มีโฉนดที่ดนิ หรือหนังสือ
รับรองการทาประโยชน์ที่ได้ปลูกป่าอยู่ก่อนแล้วสามารถขอขึน้ ทะเบียนเป็นสวนป่าได้ ซึ่งจังหวัดได้สั่งเจ้าหน้าที่ออกไ ป
ตรวจสอบแล้ว ที่ดินที่ขอขั้นทะเบียนเป็นสวนป่าบางแปลง ไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าเป็นต้นไม้ที่ปลูกขึน้ จริงหรือเป็น
ต้นไม้ที่ข้นึ เองตามธรรมชาติอยูก่ ่อน จังหวัดจึงได้หารือกรมป่าไม้ ดังนี้
๑. จะมีแนวทางการตรวจสอบต้นไม้ในพื้นที่ที่ขอขึน้ ทะเบียนเป็นสวนป่าว่าต้นไม้เป็ นไม้หวงห้าม
ที่ปลูกขึน้ จริง หรือเป็นไม้หวงห้ามขึ้นเองตามธรรมชาติอยูก่ ่อนแล้ว อย่างไร
๒. กรณีดาเนินการตามแนวทางข้อ ๑ แล้วตรวจสอบได้ว่าเป็นไม้ที่ปลูกขึน้ หรือเป็นไม้ที่ข้นึ เองตาม
ธรรมชาติอยูก่ ่อน จะรับขึน้ ทะเบียนเป็นสวนป่า อย่างไร
ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
กรมป่าไม้พจิ ารณาแล้ว กรณีตามที่หารือขอให้จังหวัดใช้ดุลพินจิ และแนวทางประกอบการวินจิ ฉัย ดังนี้
๑. ข้อ ๑
๑.๑ โฉนดที่ดนิ หรือหนังสือรับรองการทาประโยช น์ตามประมวลกฎหมายที่ดนิ ที่ใช้แน บคาขอ
ขึน้ ทะเบียนที่ดนิ เป็นสวนป่าตามพระราช บัญญัติสวนป่า พ .ศ.๒๕๓๕ ต้องออกโดยชอบด้วยกฎหมาย หากออกโดย
ไม่ชอบด้วยกฎหมายและยังไม่มีการเพิกถอน ไม่อาจใช้เป็นหลักฐานแนบคาขอขึน้ ทะเบียนที่ดนิ เป็นสวนป่าได้
๑.๒ สังเกตจากต้นไม้หวงห้ามที่ข้นึ อยู่ภายในบริเวณที่ดนิ ที่ขอขึน้ ทะเบียนเป็นสวนป่าเป็ นแถว
หรือแนว หรือขึ้นอยู่ตามขอบเขตแปลงที่ดนิ เพื่อใช้แสดงแนวเขตที่ดนิ ย่อมมีขนาดความโตเส้นรอบวงระดับ ๑.๓๐
เมตร ของพันธุ์ไม้ชนิดเดียวกันใกล้เคียงกัน
๑.๓ ที่ดนิ ที่ขอขึน้ ทะเบียนเป็นสวนป่าเป็นพืน้ ที่เกษตรกรรม อาจจะมีต้นไม้หวงห้ามที่ข้นึ เอง
ตามธรรมชาติเหลืออยูใ่ นที่ดนิ วัตถุประสงค์ของผู้มกี รรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองเหลือไว้เพื่ออาศัยร่มเงา หรือใช้
ประโยชน์จากเนือ้ ไม้ หรือประโยชน์อย่างอื่น ตาแหน่งของต้นไม้ที่เหลืออยูม่ รี ะยะห่างระหว่างต้นไม้ไม่เท่ากันตาม
ความเหมาะสมของกา รใช้ประโยชน์ ไม่เป็นแถวหรือแนว ความโตเส้นรอบวงระดับ ๑.๓๐ เมตร ของพันธุ์ไม้ชนิด
เดียวกันไม่ใกล้เคียงกัน กรณีพืชเกษตรบางชนิดต้องอาศัยร่มเงาจากต้นไม้ที่ดนิ ประเภทนี้อาจจะมีตน้ ไม้ที่ข้นึ เองตาม
ธรรมชาติกระจายทั่วไปในพื้นที่
/๑.๔ มี...

๑๑๔
-๒๑.๔ มีหลักฐานเ พื่อแสดงว่าปลูกต้นไม้หวงห้ามขึน้ จริง เช่น รูปถ่าย (ระบุ วัน เดือน ปี ) หรือ
หลักฐานการรับรองของหน่วยราชการในช่วงเวลาที่ทาการปลูก
๑.๕ ระยะเวลาการได้มาของหลักฐานแนบคาขอขึน้ ทะเบียนที่ดนิ เป็นสวนป่า เพื่อใช้เปรียบเทียบ
ค่าความโตเส้นเส้นรอบวงระดับ ๑.๓๐ เมตร ของต้นไม้หวงห้ามในที่ดนิ ตามหลักฐานดังกล่าวกับค่าความโตเส้นรอบวง
ระดับ ๑.๓๐ เมตร ของพันธุ์ไม้ชนิดเดียวกัน (ในท้องถิ่นเดียวกัน หรือสภาพภูมปิ ระเทศ อากาศ ใกล้เคียงกัน ) ที่ปลูก
จริงจากการศึกษาวิจัยทางด้านวิชาการ (หากมีข้อมูลศึกษาวิจัยทางด้านวิชาการ)
๑.๖ กรณี การตรวจสอบจาเป็นต้องทราบข้อมูลรายละเอียดจากบุคคลในพื้นที่ ให้เจ้าหน้าที่
ผู้ออกไปทาการตรวจสอบประสานกับกานัน ผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าของที่ดนิ ข้างเคียงเป็นพยานด้วย
๑.๗ (ข้อสังเกต ) หากมีการขอขึน้ ทะเบียนที่ดนิ เป็นสวนป่าเพื่อตัดฟันไม้หวงห้ ามที่ข้ึนเอง
ตามธรรมชาติ กรณีน้ไี ม่อาจขอขึ้นทะเบียนที่ดนิ เป็นสวนป่าได้ และหากประสงค์ทาไม้หวงห้ามดังกล่าวนั้นออก
ให้ปฏิบัตติ ามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔
๒. ข้อ ๒ เมื่อดาเนินการตามข้อ ๑ (๑.๑,๑.๒,๑.๓,๑.๔,๑.๕,๑.๖ และข้อ๑.๗) แล้ว ผลปรากฏว่า
๒.๑ เป็นต้นไม้หวงห้ามที่ปลูกขึน้ จริงในที่ดนิ มีโฉนดที่ดนิ หรือหนังสือรับรองการทาประโยชน์
ตามประมวลกฎหมายที่ดนิ ที่ขอขึน้ ทะเบียนเป็นสวนป่า ขอให้ปฏิบัตติ ามระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการขึน้ ทะเบียนที่ดนิ
เป็นสวนป่าและการโอนทะเบียนสวนป่า พ.ศ.๒๕๓๕ ออกตามความพระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ.๒๕๓๕
๒.๒ เป็นต้นไม้หวงห้ามที่ข้นึ เองตามธรรมชาติในที่ดนิ มีโฉนดที่ดนิ หรือหนังสือรับรองการทา
ประโยชน์ตามประมวลกฎหมายที่ดนิ ที่ขอขึน้ ทะเบียนเป็นสวนป่า และเพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของ
พระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ.๒๕๓๕
๒.๒.๑ กรณีมกี ารบารุงรักษาลูกไม้หวงห้ามขนาดเล็กในที่ดนิ ที่ขอขึน้ ทะเบียนเป็นสวนป่า
ที่ไม่สามารถนาไปใช้ประโยชน์หรือทาเป็นสินค้าได้ ขอให้ปฏิบัตติ ามข้อ ๒.๑ และจัดทาบัญชีรายการไม้โดยระบุ ชนิด
ความสูงและจานวนต้นของลูกไม้หวงห้ามในที่ดนิ ที่ขอขึ้นทะเบียนเป็นสวนป่า พร้อมแผนผังแสดงตาแหน่งหมายเลขต้น
ของลูกไม้หวงห้ามตามลาดับตัวเลขในบัญชีรายการไม้ดังกล่าว
๒.๒.๒ กรณีไม้หวงห้ามที่มีขนาดโตสามารถนาไปใช้ประโยชน์หรือทาเป็นสินค้าได้
โดยไม่ได้บารุงรักษาหรือไม่จาเป็นต้องบารุงรักษา ให้จัด ทาบัญชีรายการไม้โดยระบุชนิด ขนาดความโตเส้นรอบวง
ระดับ ๑.๓๐ เมตร ความสูงและจานวนของต้นไม้หวงห้ามนั้นไว้ด้วย และหากประสงค์ทาไม้หวงห้ามดังกล่าวนั้นออก
ให้ปฏิบัตติ ามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือเป็นแนวทางปฏิบัตติ อ่ ไป
สาเนาถูกต้อง

(นายนิวัติ เหลืองบริสุทธิ)์
หัวหน้าฝ่ายจัดการป่าเอกชน

ขอแสดงความนับถือ
(ลงนาม) สถิตย์ สวินทร
(นายสถิตย์ สวินทร)
อธิบดีกรมป่าไม้

สานักส่งเสริมการปลูกป่า
โทร.๕๗๙๘๔๔๑
โทรสาร ๕๗๙๕๕๘๘
สาเนาส่ง- ผู้วา่ ราชการจังหวัดทุกจังหวัด ตามหนังสือกรมป่าไม้ ที่ กษ ๐๗๑๐.๕/๗๘๙ ลงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๔๑

๑๑๕
(สาเนา)
ที่ กษ ๐๗๑๐/๑๕๕๑๐

กรมป่าไม้
๖๑ ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐
๑๔ มิถุนายน ๒๕๓๖

เรื่อง

หารือข้อกฎหมายตามพระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ.๒๕๓๕

เรียน

ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี

อ้างถึง หนังสือจังหวัดปัตตานี ที่ ปน ๐๐๐๙/๒๘๕๙๑ ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๓๕
ตามหนังสือที่อ้างถึง ได้หารือไปยังกรมป่าไม้วา่ ที่ดนิ ที่มีโฉน ดที่ดนิ หรือหนังสือรับรองการทา
ประโยชน์ตามประมวลกฎหมายที่ดนิ ที่ได้ดาเนินการเพื่อการปลูกป่าอยู่แล้ว จะขอขึน้ ทะเบียนที่ดนิ เป็นสวนป่าได้
หรือไม่ นั้น
กรมป่าไม้ ขอเรียนว่า ในเรื่องนี้กรมป่าไม้ได้หารือไปทางสานักงานคณะกรรมการ กฤษฎีกา และ
ได้รับหนังสือตอบ ที่ นร ๐๖๐๑/๒๐๓ ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๖ ว่าที่ดินที่มีโฉนดที่ดนิ หรือ หนังสือรับรองการทา
ประโยชน์ ที่ได้ปลูกป่าอยู่ก่อนแล้ว สามารถขอขึ้นทะเบียนสวนป่าได้ ตามมาตรา ๔ (๑) ประกอบกับมาตรา ๕ แห่ง
พระราชบัญญัติสวนป่าฯ ได้ แต่ขอให้ตรวจสอบและพิจารณาให้แน่ชัดว่าเป็นไม้ห วงห้ามที่ปลูกขึน้ จริง มิใช่เป็นกา ร
แอบอ้างการขึน้ ทะเบียนเป็นสวนป่าเพื่อตัดฟันไม้หวงห้ามที่ข้นึ อยู่ก่อนแล้ว
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

สาเนาถูกต้อง

ขอแสดงความนับถือ
(ลงนาม) ผ่อง เล่งอี้
(นายผ่อง เล่งอี)้
อธิบดีกรมป่าไม้

(นายนิวัติ เหลืองบริสุทธิ์)
หัวหน้าฝ่ายจัดการป่าเอกชน

สานักส่งเสริมการปลูกป่า
โทร.๕๗๙-๒๖๓๕, ๕๗๙-๕๕๘๘
สาเนาส่ง - ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด (ยกเว้นจังหวัดปัตตานี) ตามหนังสือกรมป่าไม้ ที่ กษ ๐๗๑๐/๑๕๕๑๑
ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๓๖

๑๑๖
(สาเนา)
ที่ นร ๐๖๐๑/๒๐๓

สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ท่าช้างวังหน้า กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐
๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๖

เรื่อง

หารือปัญหาข้อกฎหมายตามพระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ. ๒๕๓๕

เรียน

อธิบดีกรมป่าไม้

อ้างถึง (๑) สาเนาหนังสือกรมป่าไม้ ที่ กษ ๐๗๐๗.๐๒/๑๒๐๒ ลงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๓๖
(๒) หนังสือสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๖๐๑/ป ๑๐๓๑
ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๖
สิ่งที่สง่ มาด้วย

บันทึก เรื่อง การขึ้นทะเบียนสวนป่าสาหรับที่ดนิ ที่มีโฉนดที่ดนิ หรือหนังสือรับรองการทาประโยชน์
ที่ได้ปลูกป่าอยู่ก่อนแล้ว

ตามหนังสือของกรมป่าไม้ที่อ้างถึง (๑) ได้ขอให้คณะกรรมการกฤษฎีกาให้ความเห็นในปัญหาเรื่อง
ที่ดนิ ที่มีโฉนดที่ดนิ หรือหนังสือรับรองการทาประโยชน์ตามประมวลกฎหมายที่ดนิ ที่ได้ดาเนินการปลูกป่าอยู่แล้ว จะขอ
ขึน้ ทะเบียนสวนป่าตามพระราชบัญญัติสวนป่า พ .ศ.๒๕๓๕ ได้หรือไม่ และสานักง านคณะกรรมการกฤษฎีกาได้มี
หนังสือที่อ้างถึง (๒) ขอให้จัดส่งผู้แทนไปชีแ้ จงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับปัญหาดังกล่าว ดังความแจ้งอยู่แล้ว นั้น
บัดนี้ คณะกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการร่างกฎหมาย คณะที่ ๘) ได้พิจารณาปัญหาดังกล่าว
ข้างต้นแล้ว เห็นว่า ที่ดนิ ที่มีโฉนดที่ดนิ หรือหนังสือรับรองการทาประโยชน์ที่ได้ปลู กป่าอยู่ก่อนแล้ว สามารถขอขึน้
ทะเบียน สวนป่าได้ตามมาตรา ๔ (๑) ประกอบกับมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติสวนป่าฯ ได้ แต่มขี ้อสังเกตว่า
อาจเป็นช่องทาง ให้มีการขอขึน้ ทะเบียนสวนป่าเพื่อทาการตัดฟันไม้หวงห้ามที่ข้นึ อยู่ก่อนแล้ว หรือเป็นช่องทางให้ผู้ ที่
ปลูกป่าทดแทนไม้ ที่ตัดตามข้อกาหนดในสัมปทานการทาไม้อาจขอขึ้นทะเบียนสวนป่าเพื่อตัดฟันไม้ดังกล่าวตาม
พระราชบัญญัติสวนป่าฯ ได้
รายละเอียดของความเห็นปรากฏตามบันทึกที่ได้เสนอมาพร้อมหนังสือนี้ อนึ่ง สานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาได้แจ้งผลการพิจารณาไปยังสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อทราบตามระเบียบด้วยแล้ว
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
สาเนาถูกต้อง

(นายนิวัติ เหลืองบริสุทธิ)์
หัวหน้าฝ่ายจัดการป่าเอกชน

ขอแสดงความนับถือ
(ลงนาม) อักขราทร จุฬารัตน
(นายอักขราทร จุฬารัตน)
รองเลขาธิการฯ
ปฏิบัตริ าชการแทน เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา

สานักงานเลขานุการกรม
โทร. ๒๒๒๐๒๐๖-๙
โทรสาร ๒๒๔๑๔๐๑, ๒๒๖๓๖๑๑-๒

๑๑๗
(สาเนา)
บันทึก
เรื่อง การขึน้ ทะเบียนสวนป่าสาหรับที่ดนิ ที่มีโฉนดที่ดนิ หรือหนังสือรับรองการทาประโยชน์
ที่ได้ปลูกป่าอยู่ก่อนแล้ว
-----------------------กรมป่าไม้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีหนังสือ ที่ กษ
๐๗๐๗ .๐๒/๑๒๐๒ ลงวันที่ ๑๕
มกราคม ๒๕๓๖ ถึงสานักงานคณะกรรมการ กฤษฎีกา ความว่า ด้วยจังหวัดปัตตานีได้มี หนังสือ ที่ ปน ๐๐๐๙/
๒๘๕๙๑ ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๓๕ หารือกรมป่าไม้วา่ ที่ดินที่มีโฉนดที่ดนิ หรือหนังสือรับรองการทาประโยชน์
ตามประมวลกฎหมายที่ดนิ ที่ได้ดาเนินการเพื่อการปลูกป่าอยู่แล้ว จะขอขึน้ ทะเบียนเป็นสวนป่าตามระเบี ยบกรมป่าไม้
ว่าด้วยการขึน้ ทะเบียนที่ดนิ เป็นสวนป่าและการโอนทะเบียนสวนป่า พ.ศ.๒๕๓๕ ได้หรือไม่
กรมป่าไม้ขอเรียนว่า ตามข้อ ๕(๑) ของระเบียบกรมป่าไม้ดังกล่าวมี
-------------------------------------------------------------------------------(๑)

ข้อ ๕ ที่ดนิ จะขอขึ้นทะเบียนเป็นสวนป่า ต้องเป็นที่ดนิ ประเภทใดประเภทหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(๑) ที่ดนิ ที่มีโฉนดที่ดนิ หรือหนังสือรับรองการทาประโยชน์ ตามประมวลกฎหมายที่ดนิ
(๒) ที่ดนิ ที่มีหนังสือของทางราชการรับรองว่า ที่ดินดังก ล่าวอยูใ่ นระยะเวลาที่อาจ ขอรับโฉนดที่ดนิ หรือ
หนังสือรับ รองการทาประโยชน์ตามประม วลกฎหมายที่ดนิ ได้ เนื่องจาก ได้มีการครอบครองและเข้าทากินในที่ดิน
ดังกล่าวตามกฎหมายว่าด้วยการจัดรูปที่ดนิ เพื่อเกษตรกรรม หรือตามกฎหมายว่าด้วยการจัดที่ดนิ เพื่อการครองชีพ
ไว้แล้ว
(๓) ที่ดนิ ในเขตปฏิรูปที่ดนิ ตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิรู ปที่ดนิ เพื่อเกษตรกรรม ที่มีหลักฐานการอนุญาต
การเช่า หรือเช่าซือ้
(๔) ที่ดนิ ที่มีหนังสืออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยป่าสง วนแห่งชาติให้บุคคลเข้าไป ทาการปลูกป่าในเขต
ปรับปรุงป่าสงวนแห่งชาติ หรือเข้าทาการปลูกสร้างสวนป่า หรือไม้ยืนต้นในเขตป่าเสื่อมโทรม

(มีตอ่ หน้าถัดไป)

๑๑๘

-๒ข้อความตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๔ (๒) แห่งพระราชบัญญัติสวนป่า พ .ศ.๒๕๓๕ โดยเฉพาะใน (๕) ที่ดนิ ที่ได้
ดาเนินการเพื่อการปลูกป่าอยู่แล้วโดยทบวงการเมืองรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ จึงมีปัญหาว่าที่ดนิ ที่มี
โฉนดที่ดนิ หรื อหนังสือรับรอง การทาประโยชน์ตามประมวลกฎหมาย ที่ดนิ ตามมาตรา ๔ (๑) ที่ได้ดาเนินการเพื่อ
การปลูกป่าอยู่แล้ว จะขอขึ้นทะเบียนสวนป่าตามระเบียบกรมป่าไม้ดังกล่าวได้หรือไม่ ซึ่งในการพิจารณามีความเห็น
แยกเป็นสองฝ่ายดังนี้
-------------------------------------------------------------------------------(ต่อจากเชิงอรรถที่ ๑)
(๕) ที่ดนิ ที่ได้ดาเนินการเพื่อการปลูกป่าอยู่แล้วโดยทบวงการเมืองรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
(๒)
มาตรา ๔ ที่ดนิ ที่จะขอขึน้ ทะเบียนเป็นสวนป่าตามพระราชบัญญัตินตี้ อ้ งเป็นที่ดนิ ประเภ ทหนึ่งประเภทใด
ดังต่อไปนี้
(๑) ที่ดนิ ที่มีโฉนดที่ดนิ หรือหนังสือรับรองการทาประโยชน์ตามประมวลกฎหมายที่ดนิ
(๒) ที่ดนิ ที่ มหี นังสือของทางราชการรับรองว่า ที่ดนิ ดังกล่าวอยู่ในระยะเวลาที่อาจ ขอรับโฉนดที่ดนิ
หรือหนังสือรับรองการทาประโยชน์ตามประมวลกฎหมายที่ดนิ ได้ เนื่องจากได้มีการครอบครองและเข้าทากินในที่ดิน
ดังกล่าวตามกฎหมายว่าด้วยการจัดรูปที่ดนิ เพื่อเกษตรกรรม หรือตามกฎหมายว่าด้วยการจัดที่ดนิ เพื่อการครองชีพไว้
แล้ว
(๓) ที่ดนิ ในเขตปฏิรูปที่ดนิ ตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดนิ เพื่อเกษ
ตรกรรมที่ มีหลักฐาน
การอนุญาต การเช่าหรือเช่าซือ้
(๔) ที่ดนิ ที่มีหนังสืออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยป่า สงวนแห่งชาติให้บุคคลเข้าทา การปลูกป่า
ในเขตปรับปรุงป่าสงวนแห่งชาติ หรือเข้าทาการปลูกสร้างสวนป่าหรือไม้ยนื ต้นในเขตป่าเสื่อมโทรม
(๕) ที่ดนิ ที่ได้ดาเนินการเพื่ อการปลูกป่าอยู่แล้วโดย ทบวงการเมืองรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่น
ของรัฐ

๑๑๙
-๓ฝ่ายที่หนึ่ง เห็นว่าเมื่อพิจารณาตามพระราชบั ญญัติสวนป่า พ .ศ.๒๕๓๕ มาตรา ๔ มาตรา ๕(๓)
ประกอบกับนิยามศัพท์ในมาตรา ๓(๔) คาว่า “สวนป่า ” และ “ต้นไม้ ” แล้วจะเห็นว่ าที่ดินประเภทหนึ่งประเภทใด
ตามมาตรา ๔ ที่นามาขึ้นทะเบียน เป็นสวนป่า ผู้ขอขึน้ ทะเบียน ต้องมีเจตนาเพื่อทาการปลูกและบารุงรักษาต้นไม้ ซึ่ง
เป็นไม้หวงห้ามตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ เพื่อการค้า ไม่วา่ ต้นไม้นนั้ จะขึ้นอยู่ก่อนแล้วหรือจะปลูกขึน้ ใหม่ เ มื่อได้ข้ึน
ทะเบียนที่ดนิ เป็นสวนป่าแล้ว ดังนัน้ ที่ดนิ ที่มีโฉนดที่ดนิ หรือหนังสือรับรองการทาประโยชน์ตามประมวลกฎหมายที่ดนิ
ที่ได้ดาเนินการเพื่อการปลูกป่าที่เป็นไม้หวงห้ามตามกฎหมายว่ าด้วยป่าไม้อยู่แล้ว หากผู้ มีสิทธิในที่ดนิ ประสงค์จะทา
สวนป่าเพื่อการค้าก็อาจขอขึ้นทะเบียนที่ดนิ เป็นสวนป่าตามระเบียบกรมป่าไม้ดังกล่าวได้
-------------------------------------------------------------------------------(๓)

มาตรา ๕ ผู้มีกรรมสิทธิ์ สิทธิครอบครอง หรือผู้มี สิทธิใช้ประโยชน์ในที่ดนิ ตาม มาตรา ๔ ประสงค์จะใช้
ที่ดนิ นั้นทาสวนป่าเพื่อการค้า ให้ยื่นคาขอขึ้นทะเบียนต่อนายทะเบียนตามระเบียบที่อธิบดีกาหนด และเมื่อได้ยื่นคาขอ
ขึน้ ทะเบียนแล้ว ผู้ยื่นคาขออาจดาเนินการไปก่อนได้จนกว่านายทะเบียนจะสั่งรับหรือไม่รับขึน้ ทะเบียนเป็นสวนป่าตาม
มาตรา ๖
ในกรณีที่ผู้ย่นื คาขอเป็นผู้เช่าหรือผู้เช่ าซือ้ ที่ดนิ ที่ขอขึ้ นทะเบียนที่ดนิ เป็นสวนป่า และที่ดนิ ดังกล่าวเป็นที่ดนิ
ตามมาตรา ๔ (๑) ผู้ยื่นคาขอต้องมีหลักฐานการเช่าหรือเช่าซือ้ ที่ดนิ ดังกล่าว พร้อมทั้งหนังสือยินยอมของผู้มี
กรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในที่ดนิ นั้น ที่แสดงว่าอนุญาตให้ทาสวนป่าได้
(๔)
มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้
“สวนป่า ” หมายความว่า ที่ดินที่ได้ข้ึนทะเบียนตามมาตรา ๕ เพื่อทาการปลูกและบารุงรักษาต้นไม้ที่เป็น
ไม้หวงห้ามตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้
“ต้นไม้ ” หมายความว่า ต้นไม้ที่ข้นึ อยู่แล้วหรือปลูกขึน้ เพื่อใช้ประโยชน์จากเนือ้ ไม้ และหมายความรวมถึง
ต้นไม้ที่ข้นึ อยู่แล้วหรือปลูกขึน้ เพื่อประโยชน์อย่างอื่นแต่อาจใช้ประโยชน์จากเนือ้ ไม้ได้ดว้ ย
ฯลฯ
ฯลฯ

๑๒๐
-๔ฝ่ายที่สอง เห็นว่าเมื่อพิจารณาตามมาตรา ๔ (๕) ประกอบมาตรา ๗(๕) แห่งพระราชบัญญัติสวน
ป่า พ.ศ.๒๕๓๕ ทาให้เห็นเจตนารมณ์ของกฎหมายได้วา่ ที่ดินที่จะนามาขึ้นทะเบียน เป็นสวนป่าได้ตอ้ งเป็นที่ดนิ ที่ผู้ขอ
ขึน้ ทะเบียนมีเจตนาเพื่อทา การปลูกและบารุงรักษาต้นไม้ที่ เป็นไม้หวงห้ามตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้เพื่อการค้า
ภายหลังที่ไ ด้รับขึน้ ทะเบียนที่ดนิ เป็น สวนป่าแล้ว ดังนัน้ ที่ดนิ ที่มีโฉนดที่ดนิ หรื อหนังสือรับรองการทาประโยชน์ตาม
ประมวลกฎหมายที่ดนิ ที่ได้ดาเนินการเพื่อการปลูกป่าอยู่แล้ว จึงไม่อาจนา มาขึน้ ทะเบียนเป็นสวนป่าตาม ระเบียบ
กรมป่าไม้ดังกล่าวได้ เว้นแต่ที่ดนิ ตามมาตรา ๔ (๕) เท่านัน้ ที่อาจนามาขึน้ ทะเบียนเป็นสวนป่าได้
-------------------------------------------------------------------------------(๕)

มาตรา ๗ ก่อนรับขึน้ ทะเบียนที่ดนิ เป็นสวนป่า ตามมาตรา ๖ หากที่ดินที่ขอขึน้ ทะเบียนเป็นที่ดนิ ตาม
มาตรา ๔ (๔) ให้นายทะเบียนสั่งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ออกไปตรวจสอบและทารายงานเกี่ยวกับสถานที่ตั้ ง สภาพที่ดนิ
ชนิด ขนาด ปริมาณ และจานวนของไม้ ตลอดจนรายละเอียดของที่ดนิ ที่ขอขึน้ ทะเบียนเป็นสวนป่า และในกรณีที่เป็น
ไม้หวงห้ามตามกฎหมาย ว่าด้วยป่าไม้ หรือไม้ที่การทาไม้ตอ้ งได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติ
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่จด แจ้งในรายงานดังกล่าว ให้แจ้งชัดตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีกาหนดโดยความ
เห็นชอบของรัฐมนตรี ทั้งนีใ้ ห้รายงานผลการตรวจสอบต่อนายทะเบียนภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับคาสั่ง
เมื่อได้รับรายงานผลการตรวจสอบตามวรรคหนึ่ง ให้นายทะเบียนสั่งให้ผู้ย่นื คาขอ เก็บหาของป่า แผ้วถางป่า
ตัดโค่น เก็บริบ สุมเผา ทาลาย หรือสงวนไว้ซึ่งไม้หรือของป่า ดังกล่าว โดยผู้ยื่นคาขอเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายในการ
ดาเนินการดังกล่าว ทัง้ นี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ที่อธิบดีกาหนด โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรี
ไม้และของป่าที่ได้มาตามวรรคสอง ให้ตกเป็นของแผ่นดิน

๑๒๑
-๕เพื่อให้การปฏิบัตเิ ป็นไปโดยถูกต้องตามเจตนารมณ์
ของกฎหมายว่าด้วยสวนป่า จึงขอให้
คณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาวินิจฉัยปัญหาดังกล่าว
คณะกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการร่วมกฎหมาย คณะ ที่ ๘) ได้พิจารณาปัญหาที่ กรมป่าไม้หารือ
ประกอบกับคาชี้แจงของผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (สานักงานปลัด กระทรวง และกรมป่าไม้ ) แล้ว เห็นว่า
การขึน้ ทะเบียนที่ดนิ ประเภทใดเป็นสวนป่ามิได้ข้นึ อยู่กับระเบียบกรมป่าไม้วา่ ด้วยการขึน้ ทะเบียนที่ดนิ เป็นสวน ป่าหรือ
การโอนทะเบียนสวนป่า พ.ศ.๒๕๓๕ แต่ขนึ้ อยูก่ ับบทบัญญัติในพระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ.๒๕๓๕ เป็นสาคัญ ความ
ใน ข้อ ๕ ของระเบียบดังกล่าวเป็นการลอกข้อความมาจากบทบัญญัติของมาตรา ๔ แห่งพระราช บัญญัตสิ วนป่าฯ
โดยตรง ซึ่งที่ดนิ ที่มีโฉนดที่ดนิ หรือมีหนังสือรับรองการทาประโยชน์ ตามประมวลกฎหมายที่ดนิ นั้นเป็นที่ดนิ ที่จะขอขึ้ น
ทะเบียนสวนป่าได้ตามมาตรา ๔(๖) (๑) แห่งพระราชบัญญัติสวนป่าฯ ส่วนปัญหาว่าที่ดนิ ดังกล่าวที่มีการปลูกป่าอยู่
ก่อนแล้ว จะขอขึ้นทะเบียนเป็นสวนป่าได้หรือไม่นนั้ เมื่อพิจารณานิยาม “สวนป่า ” และ “ต้นไม้ ” ในมาตรา ๓(๗) แห่ง
พระราชบัญญัติสวนป่าฯ ประกอบด้วยแล้วจะเห็นได้ ว่า สวนป่าหมายถึงที่ดนิ ที่ได้ข้ึนทะเบียนตามมาตรา ๕ เพื่อทา
การปลูกและบารุงรักษาต้นไม้ที่ เป็นไม้หวงห้ามตามกฎหมาย ว่าด้วยป่าไม้ และคาว่าต้นไม้หมายถึงต้นไม้ที่ข้นึ อยู่แล้ว
หรือปลูกขึน้ ฯลฯ การทาสวนป่าจึงหมายถึงการปลูกและบารุงรักษาต้นไม้ที่ปลูกขึน้ ใหม่หรือการบารุ งรักษาต้นไม้ที่
ขึน้ อยูเ่ ดิมด้วย ประกอบกับมาตรา ๔ (๑) แห่งพระราชบัญญัติสวนป่าฯ ก็มิได้มีขอ้ ความจากัดไว้วา่ จะขอขึ้นทะเบียน
เป็นสวนป่าได้เฉพาะที่ดินที่ยังมิได้ดาเนินการเพื่อการปลูกป่าอยู่แล้ว ดังนัน้ ที่ดินที่มีโฉนดที่ดนิ หรือหนังสือรับรองการ
ทาประโยชน์ที่ได้ ปลูกป่ าอยู่ก่อนแล้ว จึงสามารถขอขึ้น ทะเบียนสวนป่าตามมาตรา ๔ (๑) ประกอบกับมาตรา ๕(๘)
แห่งพระราชบัญญัติ สวนป่าฯ
-------------------------------------------------------------------------------(๖)

โปรดดูเชิงอรรถที่ ๒, ข้างต้น
โปรดดูเชิงอรรถที่ ๔, ข้างต้น
(๘)
โปรดดูเชิงอรรถที่ ๓, ข้างต้น
(๗)

๑๒๒
-๖อนึ่ง คณะกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการร่างกฎหมาย คณะที่ ๘) มีข้อสังเกตว่า หากมีการขอขึน้
ทะเบียนที่ดนิ ที่มีไม้หวงห้ามขึ้นตามธรรมชาติอยูก่ ่อนแล้วเป็นสวนป่า น่าจะได้พิจารณาโดยรอบคอบ เพราะว่าอาจเป็น
ช่องทางให้มีกา รขอขึ้ นทะเบียนสวนป่าเพื่อทาการ ตัดฟันไม้หวงห้ามที่ข้นึ อยู่ก่อนแล้วได้ ซึ่งจะตรวจสอบได้ยากว่า
ไม้เหล่านั้นได้มาจากการ ทาสวนป่าหรือไม่ นอกจากนี้ผู้ที่ปลูกป่าทดแทนไม้ที่ตัดตามข้อกาหนดในสัมปทาน
การทาไม้ ฯลฯ อาจถือโอก าสขอขึ้นทะเบียนสวนป่าตามมาตรา ๔ แห่ง พระราชบัญญัติสวนป่าฯ เพื่อตัดฟันไม้
ดังกล่าวได้
(ลงนาม) อักขราทร จุฬารัตน
(นายอักขราทร จุฬารัตน)
รองเลขาธิการฯ
ปฏิบัตริ าชการแทน เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา

สาเนาถูกต้อง

(นายนิวัติ เหลืองบริสุทธิ์)
หัวหน้าฝ่ายจัดการป่าเอกชน

สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
กุมภาพันธ์ ๒๕๓๖

๑๒๓
สาเนา
ด่วนที่สุด
ที่ ทส ๑๖๐๖.๓/๙๖๖๐

กรมป่าไม้
๖๑ ถนนพหลโยธิน จตุจักร
กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐
๕ มิถุนายน ๒๕๕๑

เรือ่ ง

นางชวนพิศ ศรีสุวรรณ์ ขอขึ้นทะเบียนที่ดนิ เป็นสวนป่า

เรียน

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

อ้างถึง หนังสือจังหวัดนครศรีธรรมราชด่วนที่สุด ที่ นศ๐๐๑๓.๓/๒๑๑๘ ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑
สิ่งที่สง่ มาด้วย บันทึกสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ ๒๖๘/๒๕๔๘ เรื่อง การขึ้นทะเบียนสวน ป่า
สาหรับที่ดนิ ที่มีโฉนดที่ดนิ หรือหนังสือรับรองการทาประโยชน์ตามประมวลกฎหมายที่ดนิ ที่มีไม้หวงห้ามขึ้นตาม
ธรรมชาติอยูก่ ่อนแล้ว
ตามหนังสือที่อ้างถึงจังหวัดนครศรีธรรมราช ขอหารือแนวทางปฏิบัตใิ นกรณีไม้ยางขนาดใหญ่ จานวน
๑๒๑ ต้น ที่ขนึ้ เองตามธรรมชาติในโฉนดที่ดนิ ของนางชวนพิศ ศรีสุวรรณ์
ตามที่ขอขึน้ ทะเบียนที่ดนิ เป็นสวนป่า ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้
ทาการตรวจสอบและวัดขนาดไว้แล้ว ว่าจะรับขึน้ ทะเบียนที่ดนิ เป็นสวนป่า ตามพระราชบัญญัติสวนป่
.ศ.า๒๕๓๕
พ และแจ้ง
การตัดหรือโค่นไม้ที่ได้มาจากการทาสวนป่(สป.๑๒)
า
ได้หรือไม่อย่างไร ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
กรมป่าไม้ ขอเรียนว่า ตามบันทึกสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเรื่องเสร็จที่ ๒๖๘/๒๕๔๘ เรื่อง
การขึน้ ทะเบียนสวนป่าสาหรับที่ดนิ ที่มีโฉนดที่ดนิ หรือหนังสือรับรองการทาประโยชน์ตามประมวลกฎหมายที่ดนิ ที่มี
ไม้หวงห้ามขึน้ ตามธรรมชาติอยูก่ ่อนแล้ว และเพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติสวนป่า พ .ศ. ๒๕๓๕
ขอให้จังหวัดใช้แนวทางประกอบการวินจิ ฉัย ดังนี้
๑. โฉนดที่ดนิ หรือหนังสือรับรองการทาประโยชน์ตามประมวลกฎหมายที่ ดิน ที่ใช้ แนบคาขอขึ้น
ทะเบียนที่ดนิ เป็นสวนป่าตามพระราชบัญญัติสวนป่า พ .ศ.๒๕๓๕ ต้องออกโดยชอบด้วยกฎหมาย หากออกโดย
ไม่ชอบด้วยกฎหมายและยังไม่มีการเพิกถอน ไม่อาจใช้เป็นหลักฐานแนบคาขอขึน้ ทะเบียนที่ดนิ เป็นสวนป่าได้
๒. การทาสวนป่าจะต้องเป็นการปลูกและบารุงรักษาต้นไม้ หากต้นไม้ยางขนาดใหญ่ที่ข้นึ เองตาม
ธรรมชาติตามที่หารือ ซึ่งนายทะเบียนสวนป่าจะต้องใช้ดุลยพินจิ ว่ามีการบารุงรักษามาก่อนหรือไม่ อย่างไร หากไม่
สามารถพิสูจน์ได้ แต่ประสงค์ทาไม้หวงห้ามดังกล่าวนั้นออก ให้ปฏิบัตติ ามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือเป็นแนวทางปฏิบัตติ อ่ ไป

สานักส่งเสริมการปลูกป่า
โทร.๐ ๒๕๖๑ ๔๒๙๒-๓ ต่อ ๕๐๒
โทรสาร ๐ ๒๕๗๙ ๕๕๘๘

ขอแสดงความนับถือ
(ลงนาม) อุภัย วายุพัฒน์
(นายอุภัย วายุพัฒน์)
รองอธิบดี รักษาราชการแทน
อธิบดีกรมป่าไม้

สาเนาส่ง - ผู้วา่ ราชการจังหวัดทุกจังหวัด(ยกเว้นจังหวัดนครศรีธรรมราช
)
ตามหนังสือกรมป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๖.๓/๙๖๖๑ ลงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๑
- ผู้อานวยการสานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑-๑๙
ตามหนังสือกรมป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๖.๓/๙๖๖๒ ลงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๑

สาเนาถูกต้อง

(นายนิวัติ เหลืองบริสุทธิ)์
หัวหน้าฝ่ายจัดการป่าเอกชน

๑๒๔
เรื่องเสร็จที่ ๒๖๘/๒๕๔๘
บันทึกสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เรื่อง การขึ้นทะเบียนสวนป่าสาหรับที่ดินที่มีโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทาประโยชน์
ตามประมวลกฎหมายที่ดินที่มีไม้หวงห้ามที่ขึ้นตามธรรมชาติอยู่ก่อนแล้ว

กรมป่าไม้ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๑๐/๑๐๔๘๒ ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๔๗ ถึงสานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาความว่า ตามหนังสือสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ นร ๐๖๐๑/๒๐๓ ลงวันที่
๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๖ คณะกรรมการกฤษฎีกาได้ให้ความเห็นในปัญหาเรื่องที่ดนิ ที่มีโฉนดที่ดนิ หรือหนังสือ
รับรองการทาประโยชน์ตามประมวลกฎหมายที่ดนิ ที่ได้ดาเนินการปลูกป่าอยู่ก่อนแล้วจะขอขึน้ ทะเบียน
สวนป่าตามพระราชบัญญัติสวนป่า พ .ศ. ๒๕๓๕ ได้หรือไม่ นั้น กรมป่าไม้ได้พิจารณาแล้ว ขอเรียนว่า
เนื่องจากปรากฏว่ามีการตีความความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกาที่ให้ไว้ดังกล่าวออกไปหลายแนวทาง
จนหาข้อยุติไม่ได้ โดยแต่ละฝ่ายมีความเห็น ดังนี้
ฝ่ายที่หนึ่ง เห็นว่า ที่ คณะกรรมการกฤษฎีกาตีความการขึน้ ทะเบียนสวนป่าให้ขนึ้ ได้เฉพาะไม้ที่มี
การปลูกขึน้ และบารุงเท่านัน้ จึงจะสามารถทาไม้ออกตามพระราชบัญญัติสวนป่า พ .ศ. ๒๕๓๕ เพราะ
ข้อสังเกตของคณะกรรมการกฤษฎีกาที่ระบุว่า “หากมีการขอขึน้ ทะเบียนที่ดนิ ที่มีไม้หวงห้ามขึ้ นตาม
ธรรมชาติอยูก่ ่อนแล้วเป็นสวนป่า น่าจะได้พิจารณาโดยรอบคอบเพราะว่าอาจเป็นช่องทางให้มีการขึ้น
ทะเบียนสวนป่าเพื่อทาการตัดฟันไม้หวงห้ามที่ข้นึ อยู่ก่อนแล้ว หรือเป็นช่องทางให้ผู้ที่ปลูกป่าทดแทนไม้ที่ตัด
ตามข้อกาหนดในสัมปทานการทาไม้อาจขอขึ้นทะเบียนสวนป่าเพื่อตัดฟั นไม้ดังกล่าวตามพระราชบัญญัติ
สวนป่าได้” แสดงว่าเฉพาะไม้หวงห้ามที่ข้นึ โดยการปลูกเท่านัน้ จึงจะทาไม้ออกได้ตามพระราชบัญญัติสวนป่า
พ.ศ. ๒๕๓๕ เมื่อ มีการนาที่ดนิ มาขึ้นทะเบียนสวนป่า ส่วนไม้หวงห้ามที่ข้นึ อยู่ในที่ดนิ ตามธรรมชาติ (มิได้มี
การปลูกขึน้ ) ในการทาไม้ออกต้องดาเนินการตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ เท่านัน้
ฝ่ายที่สอง เห็นว่า ไม้ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ เช่น จากเหง้า จากเมล็ดที่ปลิวมาตกในที่ดนิ หรือ
แตกหน่อจากตอของต้นเดิมที่ตัดไปแล้ว ก็สามารถทาไม้ออกได้ถา้ ได้นาที่ดินที่มีไม้นั้นขึน้ อยูม่ าขึ้ นทะเบียน
สวนป่าตามพระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ. ๒๕๓๕
กรมป่าไม้พจิ ารณาความเห็นของทั้ง ๒ ฝ่ายดังกล่าวข้างต้นแล้ว เห็นว่า เป็นการขัดแย้งกัน
ในสาระสาคัญและเป็นปัญหาข้อกฎหมายที่ต้องหาข้อยุติ ดังนัน้ จึงขอให้คณะกรรมการกฤษฎีกาได้โปรด
พิจารณาข้อกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องนี้ให้ชัดเจนอีกครัง้

ส่งพร้อมหนังสือ ที่ นร ๐๙๐๑/๐๕๓๙ ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๔๘ ซึ่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกามีถึง
สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

๑๒๕
-๒คณะกรรมการกฤษฎีกา
(คณะที่ ๘) ได้พิจารณาข้อหารือของกรมป่าไม้ ก
ระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีผู้แทนของหน่วยงานดังกล่าว เป็นผู้ชแี้ จงข้อเท็จจริงแล้ว ข้อหารือ
นี้มีประเด็นที่ต้องพิจารณาว่า ที่ดินที่มีโฉนดที่ดนิ หรือหนังสือรับรอง การทาประโยชน์ตามประมวลกฎหมาย
ที่ดนิ ที่มีไม้หวงห้าม ขึน้ ตามธรรมชาติอยูก่ ่อนแล้ว จะรับ ขึน้ ทะเบียนสวนป่าตามพระราชบัญญัติสวนป่า
พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้หรือไม่ ซึ่งคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘) เห็นว่า มาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติ
สวนป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้กาหนดนิยามคาว่า “สวนป่า ” หมายความว่า ที่ดินที่ได้ข้ึนทะเบียนตามมาตรา ๕
เพื่อทาการปลูกและบารุงรักษา ต้นไม้ที่เป็นไม้หวงห้ามตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ และนิยามคาว่า “ต้นไม้ ”
หมายความว่า ต้นไม้ที่ข้นึ อยู่แล้วหรือปลูกขึน้ เพื่อใช้ประโยชน์จากเนือ้ ไม้ และหมายความรวมถึงต้นไม้
ที่ข้นึ อยู่แล้วหรือปลูกขึน้ เพื่อประโยชน์อย่างอื่นแต่อาจใช้ประโยชน์จากเนือ้ ไม้ได้ด้ วย จากบทนิยามดังกล่าว
จึงเห็นได้วา่ การทาสวนป่าจะต้องเป็นการปลูกและบารุงรักษาต้นไม้ แต่ที่ดนิ ที่จะนามาขึ้นทะเบียนสวนป่าได้
อาจมีต้นไม้ที่เป็นไม้หวงห้ามขึ้นอยู่แล้ว หรือปลูกขึน้ ก็ได้ ส่วนปัญหาว่า ไม้หวงห้ามที่ข้นึ อยู่ก่อนแล้วนัน้
จะต้องเป็นไม้หวงห้ามที่ปลูกขึ้ นเองเท่านัน้ หรือรวมถึงไม้หวงห้ามที่ข้นึ เองตามธรรมชาติในที่ดนิ ด้วยนัน้
เห็นว่า ในที่ดนิ แปลงหนึ่งๆ อาจมีตน้ ไม้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเสมอ ไม่วา่ จะเกิดจากเมล็ดที่ปลิวมาตก
ในที่ดนิ หรือการแตกหน่อจากตอของต้นเดิมที่ตัดไปแล้ว หรือจากเหตุอ่นื ใดก็ตาม ซึ่งต้ นไม้ที่เกิดขึ้นตาม
ธรรมชาตินั้นอาจเกิดขึน้ ได้ทั้งก่อนและภายหลังการปลูกสร้างสวนป่า คานิยามคาว่า
“ต้นไม้ ”
จึงหมายความถึง ต้นไม้ที่ข้นึ อยู่แล้วหรือปลูกขึน้ ดังนัน้ ที่ดินที่มีไม้หวงห้ามขึ้นเองตามธรรมชาติอยูก่ ่อนแล้ว
จึงสามารถขึ้นทะเบียนสวนป่าได้
สาหรับข้อสังเกตของคณะกรรมการกฤษฎีกา
(คณะที่ ๘) ในเรื่องเสร็จที่ ๘๓/๒๕๓๖ ๒ นัน้
มุง่ ประสงค์ ที่จะให้นายทะเบียนรับขึน้ ทะเบียนที่ดนิ เป็นสวนป่าด้วยความรอบคอบ เ พื่อมิให้มกี ารนาการขึ้น
ทะเบียนสวนป่าไปใช้ในทางที่ผิดจากเจตนารมณ์ของพระราช บัญญัติสวนป่า พ .ศ. ๒๕๓๕ ที่กาหนดให้ข้ึน
ทะเบียนสวนป่าเพื่อ ทาการปลูกและบารุงรักษาต้นไม้ที่เป็นไม้หวงห้าม มิใช่มเี จตนาเพียงจะตัดไม้หวงห้าม
ที่ข้นึ ตามธรรมชาติไปขายเท่านัน้
สาเนาถูกต้อง

(นายนิวัติ เหลืองบริสุทธิ)์
หัวหน้าฝ่ายจัดการป่าเอกชน

(ลงนาม) พรทิพย์ จาละ
(คุณพรทิพย์ จาละ)
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา

สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เมษายน ๒๕๔๘
๑

มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้
“สวนป่า” หมายความว่า ที่ดินที่ได้ขึน้ ทะเบียนตามมาตรา ๕ เพื่อทาการปลูกและบารุงรักษาต้นไม้ที่เป็นไม้หวงห้าม
ตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้
“ต้นไม้ ” หมายความว่า ต้นไม้ที่ขึ้นอยู่แล้วหรือปลูกขึ้ นเพื่อใช้ประโยชน์จากเนือ้ ไม้ และหมายความรวมถึงต้นไม้ที่
ขึน้ อยู่แล้วหรือปลูกขึน้ เพื่อประโยชน์อย่างอื่นแต่อาจใช้ประโยชน์จากเนือ้ ไม้ได้ด้วย
ฯลฯ
ฯลฯ
๒
บันทึก เรื่อง การขึน้ ทะเบียนสวนป่าสาหรับที่ดินที่มีโฉนดที่ดินหรือหนัง สือรับรองการทาประโยชน์ ที่ได้ปลูกป่า
อยู่ก่อนแล้ว

๑๒๖

๑๒๗

หนังสือตอบข้อหารือที่เกี่ยวข้องกับ
ประเภทที่ดิน

๑๒๘

 แนวทางปฏิบัติเพิ่มเติมตามหนังสือตอบข้อหารือที่เกี่ยวข้องกับประเภทที่ดิน
๑. กรณีประเภทที่ดนิ ตามประมวลกฎหมายที่ดนิ
(๑) กรณี น.ส.๓ ก ออกทับพืน้ ที่ป่าไม้ แต่ยังมิได้มกี ารเพิกถอน ไม่สามารถรับ
ขึน้ ทะเบียนที่ดินเป็นสวนป่าได้
(หนังสือกรมป่าไม้ ที่ กษ ๐๗๑๐.๕/๑๓๖๘๖ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๑)

(๒) เอกสาร “ตราจอง ” ต้องมีการตราว่า “ได้ทาประโยชน์แล้ว ” ไว้ดว้ ย
จึงสามารถขอขึ้นทะเบียนที่ดนิ เป็นสวนป่าได้
(หนังสือกรมป่าไม้ ที่ กษ ๐๗๑๐.๐๕/๒๕๖๓๗ ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๓๙)

(๓) หลักฐาน “สค.๑, นส.๒, ใบเหยียบย่า แบบหมายเลข ๙” ไม่ใช่โฉนดหรือ
หนังสือรับรองการทาประโยชน์ตามประมวลกฎหมายที่ดนิ จึงขึน้ ทะเบียนที่ดินเป็นสวนป่าไม่ได้ แนะนา
ให้ไปดาเนินการขอออกโฉนดที่ดนิ หรือ
หนังสือรับรองการทาประโยชน์ก่อน แล้วจึงนามา
ขึน้ ทะเบียนที่ดินเป็นสวนป่าต่อไป
(หนังสือกรมป่าไม้ ที่ กษ ๐๗๑๐.๐๕/๒๑๒๐๔ ลงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๓๗)
(หนังสือกรมป่าไม้ ที่ กษ ๐๗๑๐.๐๕/๓๕๘๕๔ ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๓๗)
(หนังสือกรมป่าไม้ ที่ กษ ๐๗๑๐.๐๕/๔๔๐๙ ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๗)

(๔) หลักฐาน “แบบหมายเลข ๓” เป็นหนังสือรับรองการทาประโยชน์ท้าย
กฎกระทรวง แต่ต้องออกให้ภายหลังประมวลกฎหมายที่ดนิ ใช้บังคับ ตามนัยข้อ ๓ แห่งกฎกระทรวง
ฉบับที่ ๕ พุทธศักราช ๒๔๙๗ ออกตามพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดนิ พ.ศ. ๒๔๙๗ จึงจะ
สามารถนามาขึน้ ทะเบียนที่ดินเป็นสวนป่าได้
(หนังสือกองนิติการ ที่ กษ ๐๗๐๕.๐๒/๓๓๖ ลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๓๖)

๑๒๙
๒. กรณีเช่าที่ดนิ ตามประมวลกฎหมายที่ดนิ เพื่อนามาขึน้ ทะเบียนที่ดินเป็นสวนป่า
(๑) ต้องมีสัญญาเช่า และหนังสือยินยอมให้นาที่ดนิ มาทาสวนป่าด้วย โดยติด
อากรแสตมป์ตามประมวลรัษฎากรให้เรียบร้อย
(๒) สัญญาเช่า จะจดนิติกรรมต่อพนักงานก่อนหรือไม่ก็ได้
(๓) สัญญาเช่า จะกาหนดระยะเวลา หรือไม่กาหนดระยะเวลาก็ตาม สามารถ
ขึน้ ทะเบียนที่ดินเป็นสวนป่าได้ แต่ให้ข้อสังเกตไว้วา่ การกาหนดเวลาเช่าจะดีมาก เป็นประโยชน์ตอ่ ผูเ้ ช่า
เพราะการปลูกป่าต้องใช้เวลา
(หนังสือกรมป่าไม้ ที่ กษ ๐๗๑๐.๕/๓๕๑๑๑ ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๓๙)

๓. กรณีที่ดนิ ตามประมวลกฎหมายที่ดนิ ติดจานอง สามารถนามาขอขึน้ ทะเบียนที่ดิน
เป็นสวนป่าได้ เพราะผูจ้ านอง ซึ่งเป็นเจ้าของทรัพย์สนิ มีสทิ ธิที่จะใ ช้สอยหรือทาประโยชน์ใดๆได้
ตามมาตรา ๗๐๒ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
(หนังสือกองนิติการ ที่ กษ ๐๗๐๕.๐๒/๔๔๐ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๓๖)

๔. กรณีที่ดนิ ของวัด สามารถนามาขึน้ ทะเบียนที่ดินเป็นสวนป่าได้ แต่ต้องมีหลักฐาน
ที่ดนิ ตามกฎหมาย และเนื่องจากวัดเป็นนิติบุคคล จะต้องมอบอานาจให้มีผู้ดาเนินการแทนวัด
(หนังสือกรมป่าไม้ ที่ กษ ๐๗๐๖.๓/๘๘๔๓ ลงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๔๖)

๕. กรณีที่ดนิ ชื่อภรรยา ที่ไม่ได้แสดงว่าเป็นสินสมรส สามีจะนาที่ดนิ ดังกล่าวมาขอขึน้
ทะเบียนที่ดินเป็นสวนป่า โดยผู้ทาสวนป่าเป็นสามีไม่ได้ แนะนาให้ภรรยาเป็นผู้ยื่นคาขอขึน้ ทะเบียนที่ดิน
เป็นสวนป่า เพราะภรรยาเป็นเจ้าของที่ดิน
(หนังสือกรมป่าไม้ ที่ กษ ๐๗๑๐.๐๕/๑๙๘๙๐ ลงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๓๗)

๖. กรณีที่ดนิ จัดสรรของกองทัพบก ในเขตพืน้ ที่ป่าสงวนแห่งชาติ (จคพ.) เนื่องจาก
กองทัพบกขออนุญาตใช้ที่ดนิ ตามมาตรา ๑๖ แห่ง พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ .ศ. ๒๕๐๗
ดังนัน้ กรณีที่ดินจึงไม่ใช่ประเภทที่ดนิ ตามมาตรา ๔ (๔) แห่งพระราชบัญญัติสวนป่า พ .ศ. ๒๕๓๕ จึง
ให้ไปดาเนินการขอรับหลักฐานตามประเภทที่ดนิ เสียก่อน โดยปฏิบัติดังนี้ คือ
“ให้จังหวัดแจ้งกอง
อานวยการให้เกษตรกรขอรับหนังสือยินยอ มจากกองทัพบก โดยกองทัพบกยินยอมให้เกษตรกร ขอ
อนุญาตตามมาตรา ๑๖ ทวิ หรือมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ .ศ. ๒๕๐๗ ได้
ด้วยตนเอง แล้วนาหลักฐานดังกล่าวมาขออนุญาต แล้วจึงนามาขอขึน้ ทะเบียนที่ดินเป็นสวนป่า ต่อไป
(หนังสือกรมป่าไม้ ที่ กษ ๐๗๑๐.๕/๓๑๒๙๖ ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๔๐)

๑๓๐
๗. กรณีนาที่ดนิ ตามมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ .ศ. ๒๕๐๗
มาขึน้ ทะเบียนที่ดินเป็นสวนป่าแล้ว การปฏิบัติตามระเบียบฯเดิม และเงื่อนไขแนบท้ายหนังสืออนุญาต
ตามแบบ ป.ส.๓๑ ยังคงต้องปฏิบัติเช่นเดิม
(หนังสือกรมป่าไม้ ที่ กษ ๐๗๑๐.๐๑/๗๒๙๐ ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๓๘)

๘. กรณีสวนป่าขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้และบริษัท ไม้อัดไทย จากัด สามารถ
นามาขึน้ ทะเบียนสวนป่าได้ ไม่ว่า ออป .จะปลูกตามโครงการที่ ๑, ๒, ๓ หรือ ๔ แต่ทั้งนีใ้ ห้พิจารณา
ด้วยว่าถ้าอยู่ในลุ่มน้า ชั้นที่ ๑ เอ และชั้นที่ ๑ บี ขึน้ ไม่ได้ แต่ถ้าอยู่ในชั้นลุ่มน้า ชั้นที่ ๒ หรือชั้นที่ ๓ และ
ไม่อยู่ในเขตอนุรักษ์สามารถรับขึน้ ทะเบียนได้ และบริษัท ไม้อัดไทย จากัด เป็นรัฐวิสาหกิจก็สามารถ
ดาเนินการได้เช่นกัน
(หนังสือกรมป่าไม้ ที่ กษ ๐๗๑๐.๕/๓๑๖๑๓ ลงวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๔๐)
(หนังสือสานักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร๐๒๐๓/๗๗๘๒ ลงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๒๘)

๙. กรณีสวนป่าปลูกโดยงบประมาณกรมป่าไม้ เป็นสวนป่าที่ปลูกอยู่แล้วโดย
ทบวงการเมือง ตามมาตรา ๔ (๕) แห่งพระราชบัญญัติสวนป่า พ .ศ. ๒๕๓๕ เมื่อกรมป่าไม้เห็นสมควร
ให้มกี ารใช้ประโยชน์และกระทรวงทรั พยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มอบการใช้ประโยชน์ที่ดินให้
ออป. ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๓๕ แล้ว ออป . ย่อมเป็นผู้มสี ิทธิใช้ประโยชน์ใน
ที่ดนิ นั้น ตามมาตรา ๕ และนามาขอขึน้ ทะเบียนที่ดินเป็นสวนป่าได้
(หนังสือสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ด่วนมาก๐๖๐๑
ที่ นร/๒๘๘ลงวันที๒่ พฤษภาคม๒๕๓๗)

๑๐. กรณีที่ดนิ ในเขตปฏิรูปที่ดนิ เฉพาะที่ยังไม่มหี นังสือแสดงสิทธิในที่ดนิ ตามประมวล
กฎหมายที่ดนิ ยังเป็น “ป่า” ตามกฎหมายป่าไม้
(หนังสือกรมป่าไม้ ที่ กษ ๐๗๓๗.๑/๓๖๘๐๔ ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๓๗)

๑๑. กรณีโฉนดที่ดนิ (รวมทั้งหนังสือรับรองการทาประโยชน์ น.ส. ๓ หรือ น.ส. ๓ ก.)
ตั้งแต่ ๒ ฉบับขึน้ ไป โดยไม่มที าง หรือลาเหมืองกั้น หากผู้ถื อกรรมสิทธิ์ครอบครอง เป็นบุคคลเดียวกัน
สามารถออกหนังสือรับรองการขึน้ ทะเบียนที่ดินเป็นสวนป่า(สป.๓) ฉบับเดียวได้
(หนังสือกรมป่าไม้ ที่ ทส ๑๖๐๖.๓/๓๒๓๕ ลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑)

๑๓๑
๑๒. กรณีผยู้ ื่นคาขอขึน้ ทะเบียนสวนป่า โดยได้นาเอกสารหลักฐาน สทก .๒ ก และ
หลักฐานการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมเกษตรกรปลูกป่าเมื่อปี พ .ศ. ๒๕๓๗ มาประกอบคาขอขึ้น
ทะเบียนที่ดินเป็นสวนป่า ตามพระราชบัญญัติสวนป่า พ .ศ. ๒๕๓๕ ไม่สามารถรับขึน้ ท ะเบียนที่ดินเป็น
สวนป่าได้ เนื่องจากหลักฐาน สทก .๒ ก ไม่เป็นที่ดินประเภทหนึ่งประเภทใด ตามมาตรา ๔ แห่ง
พระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ. ๒๕๓๕
(หนังสือกรมป่าไม้ ที่ ทส ๑๖๐๖.๒/๓๗๕๑ ลงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๒)

๑๓. กรณีผยู้ ื่นคาขอขึน้ ทะเบียนสวนป่าโดยใช้หนังสือรับรองของนิคมสหก
รณ์
ชัยบาดาล ว่าเป็นผู้ถือครองที่ดนิ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าชัยบาดาล ซึ่งกรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นผู้รับ
อนุญาตให้เข้าทาประโยชน์เพื่อจัดที่ดนิ ให้ราษฎรได้อยู่อาศัยและทากินตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่
๑๓ สิงหาคม พ .ศ. ๒๕๑๗ หนังสือรับรองดังกล่าวไม่เป็นที่ดิ นประเภทหนึ่งประเภทใด ตามมาตรา ๔
แห่งพระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ ดังนัน้ ไม่สามารถนามาขึน้ ทะเบียนสวนป่าได้
(หนังสือกรมป่าไม้ ที่ ทส ๑๖๐๖.๒/๑๐๒๓๑ ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๓)

๑๓๒
(สาเนา)

ที่ กษ ๐๗๑๐.๕/๑๓๖๘๖

กรมป่าไม้
๖๑ ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐
๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๑

เรื่อง

หารือแนวทางปฏิบัตติ ามพระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ. ๒๕๓๕

เรียน

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

อ้างถึง ๑. หนังสือจังหวัดอุทัยธานี ที่ อน ๐๐๐๙/๑๖๙๔๗ ลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๓๙
๒. หนังสือจังหวัดอุทัยธานี ด่วนที่สุด ที่ อน ๐๐๑๑/๑๕๘๑ ลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๔๐
ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑. จังหวัดอุทัยธานีหารือกรมป่าไม้ความว่า ที่ดนิ ที่มีหนังสือรับรองการทา
ประโยชน์ (น.ส.๓ ก.) ซึ่งออกทับพื้นที่ป่าไม้แต่ยังมิได้มกี ารเพิกถอน และจังหวัดอุทัยธานีได้รับขึน้ ทะเบียนที่
ดิน
ดังกล่าวเพื่อปลูกตามโครงการส่งเสริมเกษตรกรปลูกป่าไว้แล้วนัน้ จังหวัดอุทัยธานีจะสามารถรับขึน้ ทะเบียนที่ดนิ
ดังกล่าวเป็น สวนป่าตามพระราชบัญญัติสวนป่า พ .ศ. ๒๕๓๕ ได้หรือไม่ และ ๒. หารือความว่า ที่ดินในเขตปฏิรูป
ที่ดนิ ที่ยังไม่ได้มา ตามประมวลกฎหมายที่ดนิ ยังเป็ นป่าตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ ไม้ที่ปลูกขึน้
ไม่วา่ จะเป็นไม้ชนิดใด เว้นไม้นอกประเภทหวงห้าม และไม้สัก ไม้ยาง ยังถือว่าเป็นไม้หวงห้ามตามมาตรา
๖ แห่ง
พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ การทาไม้จะต้องได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ ดังนั้นจึง เห็นว่า
ไม้ชนิดอื่นนอกจากไม้สัก ไม้ยาง และไม้นอกประเภท ที่ปลูกในที่ดนิ ส.ป.ก.๔-๐๑ น่าจะขึ้นทะเบียนสวนป่าได้
กรมป่าไม้พจิ ารณาแล้วขอเรียนดังนี้
๑. น.ส. ๓ ก. ที่นามาใช้ขอขึ้นทะเบียนสวนป่า ตรวจสอบแล้วปรากฏว่า อยูใ่ นเขตป่าไม้ทั้งแปลง
และขณะนีย้ ังไม่เพิกถอ นจะสามารถรับขึน้ ทะเบียนที่ดนิ เป็นสวนป่าได้หรือไม่ กรณีนกี้ รมป่าไม้ได้แจ้งแนวทางปฏิบัติ
ให้จังหวัดอุทัยธานีแล้ว ตามหนังสือ ที่ กษ ๐๗๑๐.๐๕/๘๒๒๖ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๓๘ ว่าหนังสือรับรองการทา
ประโยชน์ (น.ส. ๓ ก.) ที่ออกโดยมิชอบด้วยประมวลกฎหมายที่ ดินและไม่มกี ารเพิกถอน จึงไม่สามารถขึ้นทะเบียน
สวนป่าตามพระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้
๒. ตามพระราชบัญญัติสวนป่า พ .ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๓ ได้กาหนดไว้ว่า “สวนป่า ” หมายความว่า
ที่ดนิ ที่ข้นึ ทะเบียนตามมาตรา ๕ เพื่อทาการปลูกและบารุงรักษาต้นไม้ที่เป็นไม้หวงห้ามตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้

/ไม้...

๑๓๓
-๒ไม้ในที่ดนิ จะนามาขึน้ ทะเบียนสวนป่าได้ จึงต้องเป็นไม้หวงห้าม ตามกฎหมายที่ใช้บังคับอยูใ่ นปัจจุบัน จึงไม่อาจรับขึ้ น
ทะเบียนไม้ ที่ไม่ใช่ไม้หวงห้าม และกรมป่าไม้ได้แจ้งให้จังหวัดอุทัยธานีทราบแล้ว ตามหนังสือกรมป่าไม้
ที่ กษ ๐๗๑๐.๐๕/๘๒๒๖ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๓๘
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือเป็นแนวทางปฏิบัตติ อ่ ไป
ขอแสดงความนับถือ
(ลงนาม) ฉัตรชัย รัตโนภาส
(นายฉัตรชัย รัตโนภาส)
รองอธิบดี ปฏิบัตริ าชการแทน
อธิบดีกรมป่าไม้

สาเนาถูกต้อง

(นายนิวัติ เหลืองบริสุทธิ์)
หัวหน้าฝ่ายจัดการป่าเอกชน

สานักส่งเสริมการปลูกป่า
โทร. ๕๗๙๗๗๒๕
โทรสาร ๕๗๙๕๕๘๘

สาเนาส่ง -ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ตามหนังสือ กรมป่าไม้ ที่ กษ ๐๗๑๐.๕/๑๓๖๘๗
ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๑

๑๓๔
(สาเนา)
ที่ กษ ๐๗๑๐.๕/๒๕๖๓๗

กรมป่าไม้
๖๑ ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐
๑๐ กันยายน ๒๕๓๙

เรื่อง

นายสมชัย นัยนันท์ ขอขึ้นทะเบียนที่ดนิ เป็นสวนป่า ตามพระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ.๒๕๓๕

เรียน

ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี

อ้างถึง หนังสือจังหวัดราชบุรี ที่ รบ ๐๐๐๙/๑๖๑๐๐ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๓๙
ตามหนังสือที่อ้างถึง จังหวัดราชบุรีได้สาเนาเรื่องราวการขึน้ ทะเบียนที่ดนิ เป็นสวนป่าตาม
พระราชบัญญัติสวนป่า พ .ศ.๒๕๓๕ และระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้ว ยการขึน้ ทะเบียนที่ดนิ เป็นสวนป่า และการโอน
ทะเบียนสวนป่า พ .ศ.๒๕๓๕ รายนายสมชัย นัยนันท์ ซึ่งขอขึ้นทะเบียนที่ดนิ ที่มีตราจองเลขที่ ๑๙๐ เป็นสวนป่า
เพื่อการค้า และจังหวัดราชบุรีได้รับขึน้ ทะเบียน โดยออกหนังสือรับรอ งการขึน้ ทะเบียนที่ดนิ เป็นสวนป่า (สป.๓)
เล่มที๑่ ฉบับที่ ๑๕ ลงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๓๙ ให้แก่นายสมชัยฯ ไปให้กรมป่าไม้ ดังความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
กรมป่าไม้พจิ ารณาแล้ว ขอเรียนว่า ตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติสวนป่า พ .ศ.๒๕๓๕
ได้บัญญัติ “ที่ดนิ ที่จะขอขึน้ ทะเบียนเป็นสวนป่าตามพระราชบัญญัตินี้ ต้องเป็นที่ดนิ ประเภทหนึ่งประเภทใด ดังต่อไปนี้
(๑) ที่ดนิ ที่มีโฉนดที่ดนิ หรือหนังสือรับรองการทาประโยชน์ตามประมวลกฎหมายที่ดนิ และตามมาตรา ๑ แห่งประมวล
กฎหมายที่ดนิ ได้ให้คานิยามว่า “โฉนดที่ดนิ ” หมายความว่า หนังสือสาคัญแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดนิ และให้หมายค วาม
รวมถึงโฉนดแผนที่ โฉนดตราจอง และตราจองที่ตราว่า “ได้ทาประโยชน์แล้ว ” แต่เมื่อพิจารณาจากหลักฐานตราจอง
ของที่ดนิ รายนายสมชัยฯที่แนบไป ไม่ปรากฏรายการสารบัญจดทะเบียนเดิม จึงไม่ทราบว่าได้มีการตราว่า “ได้ทา
ประโยชน์แล้ว ” อันเป็นตราจอง ที่ตราว่า “ได้ทาประโยชน์แล้ว ” ซึ่งถื อเสมือนว่าเป็นโฉนดที่ดนิ หรือไม่ คงมี เพียง
รายการจดทะเบียนเฉพาะปี พ.ศ.๒๕๒๙ เท่านัน้ ดังนัน้ จึงขอให้จังหวัดราชบุรีพิจารณาแจ้งนายสมชัยฯให้สง่ หลักฐาน
ตราจองดังกล่าว พร้อมสารบัญจดทะเบียนทั้งหมดมาให้จังวัหดราชบุรี เพื่อประกอบการพิจารณาอีกครัง้ หากในสารบัญ
จดทะเบียนได้ตราว่า “ได้ทาประโยชน์แล้ว ” ตราจองดังกล่าวเสมือนว่าเป็นโฉนดที่ดนิ สามารถนาที่ดนิ ที่มีหลักฐาน
ดังกล่าวนั้น มาขึ้นทะเบียนเป็นสวนป่า ตามพระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ.๒๕๓๕ มาตรา ๔ (๑) ได้ แต่หากไม่มกี ารตราว่า
“ได้ทาประโยชน์แล้ว ” ก็ไม่สามารถนาที่ดนิ มาขึ้นทะเบียนเป็นสวนป่าได้ ซึ่งจังหวัดราชบุรีจะต้ องดาเนินการเพิกถอน
หนังสือรับรองการขึน้ ทะเบียนที่ดนิ เป็นสวนป่า (สป.๓) เล่มที่ ๑ ฉบับที่ ๑๕ ลงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๓๙ ต่อไป
สาเนาถูกต้อง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดรทราบและพิจารณาดาเนินการ แล้วแจ้งผลให้กรมป่าไม้ทราบด้วย

(นายนิวัติ เหลืองบริสุทธิ)์
หัวหน้าฝ่ายจัดการป่าเอกชน

สานักส่งเสริมการปลูกป่า
โทร.๕๗๙๒๖๓๕
โทรสาร ๕๗๙๕๕๘๘

ขอแสดงความนับถือ
(ลงนาม) สถิตย์ สวินทร
(นายสถิตย์ สวินทร)
รองอธิบดี ปฏิบัตริ าชการแทน
อธิบดีกรมป่าไม้

๑๓๕
(สาเนา)
ที่ กษ ๐๗๑๐.๕/๒๑๒๐๔

กรมป่าไม้
๖๑ ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐
๓ สิงหาคม ๒๕๓๗

เรื่อง

ส่งรายงานการออกหนังสือรับรองการขึน้ ทะเบียนที่ดนิ เป็นสวนป่า

เรียน

ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี

อ้างถึง หนังสือจังหวัดลพบุรี ที่ ลบ ๐๐๐๙/๖๖๗๑๒ ลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๓๖
ตามหนังสือที่อ้างถึง แจ้งว่า ได้ส่งสาเนาเรื่องราวการขึน้ ทะเบียนที่ดนิ เป็นสวนป่า ตาม
พระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ.๒๕๓๕ ไปให้กรมป่าไม้ จานวน ๓๙ ราย ดังความแจ้งแล้ว นั้น
กรมป่าไม้พจิ ารณารายของ จ .ส.อ.ประสิทธิ์ โมราณรงค์

และรายของนายชาญ สินหนัง แล้ว

ขอเรียนดังนี้
๑. ราย จ .ส.อ.ประสิทธิ์ โมราณรงค์ ได้ยื่นคาขอทะเบียนที่ดนิ ที่มี แบบแจ้งการครอบครองที่ดนิ
(ส.ค.๑) เป็นสวนป่า ซึ่งจังหวัดลพบุรีได้ออกหนังสือรับรองการขึน้ ทะเบียนที่ดนิ เป็นสวนป่า เล่มที่ ๑ ฉบับที่ ๗ ลงวันที่
๕ มกราคม ๒๕๓๖ ให้แก่ จ .ส.อ.ประสิทธิ์ฯ นัน้ กรมป่าไม้เห็นว่าไม่อาจรับขึน้ ทะเบียนฯได้ เนื่องจากที่ดนิ ส .ค.๑
ดังกล่ าว ไม่เป็นที่ดนิ ประเภทใดประเภทหนึ่งตามที่กาหนดไว้ในมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติสวนป่า พ .ศ.๒๕๓๕
โดยเฉพาะมาตรา ๔ (๑) ต้องเป็นที่ดนิ ที่มีโฉนดที่ดนิ หรือหนังสือรับรองการทาประโยชน์ตามประมวลกฎหมายที่ดนิ
เท่านัน้ ฉะนัน้ จึงขอให้จังหวัดลพบุรีพิจารณาเพิกถอนหนังสือรับรองฯ เล่มที่ ๑ ฉบับที่ ๗ ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๓๖
โดยแนะนา จ.ส.อ.ประสิทธิ์ฯ ให้นา ส .ค.๑ ดังกล่าวไปขอออกเป็นหนังสือรับรองการทาประโยชน์ตามประมวล
กฎหมายที่ดนิ ให้ถูกต้องเสียก่อน จึงค่อยนามาขึน้ ทะเบียนเป็นสวนป่า
๒. รายนายชาญ สินหนัง ได้ยื่นคาขอขืน้ ทะเบียนที่ดนิ ที่มี โฉนดที่ดนิ และหนังสือรับรองการทา
ประโยชน์เป็นสวนป่า ซึ่งจังหวัดลพบุรีได้ออกหนังสือรับรองฯ เล่มที่ ๑ ฉบับที่ ๒๐– ๒๔ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๓๖
รวม ๕ ฉบับ ให้แก่ นายชาญฯ ระบุชนิดไม้ที่ปลูก คือไม้สะเดา ซึ่งไม่ใช่ไม้หวงห้ามตามพระราชบัญญัติป่าไม้
(เพราะไม่ได้ข้นึ อยู่ ในป่า ) จึงไม่อาจรับขึน้ ทะเบียนฯได้ ฉะนัน้ จึงขอให้จังหวัดลพบุรีพิจารณาเพิกถอนหนังสือ
รับรองฯ เล่มที่ ๑ ฉบับที่ ๒๐ – ๒๔ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๓๖ รวม ๕ ฉบับ ต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดาเนินการ
สาเนาถูกต้อง

(นายนิวัติ เหลืองบริสุทธิ)์
หัวหน้าฝ่ายจัดการป่าเอกชน

สานักส่งเสริมการปลูกป่า
โทร.๕๗๙๒๖๓๕

ขอแสดงความนับถือ
(ลงนาม) ประเสริฐ ศึกวัฒนา
(นายประเสริฐ ศึกวัฒนา)
รองอธิบดี ปฏิบัตริ าชการแทน
อธิบดีกรมป่าไม้

๑๓๖
(สาเนา)

ที่ กษ ๐๗๑๐.๐๕/๓๕๘๕๔

กรมป่าไม้
๖๑ ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐
๒๑ ธันวาคม ๒๕๓๗

เรื่อง

นางอมรรัตน์ วงศ์เกตุ ขอขึ้นทะเบียนที่ดนิ เป็นสวนป่า

เรียน

ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน

อ้างถึง หนังสือจังหวัดน่าน ที่ นน ๐๐๐๙/๔๘๘๒ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๓๗
ตามหนังสือที่อ้างถึง จังหวัดน่านได้หารือกรมป่ าไม้เกี่ยวกับกรณี นางอมรรัตน์ วงศ์เกตุ ยื่นคาขอ
ขึน้ ทะเบียนที่ดิ นที่มีใบจอง (น.ส.๒) เป็นสวนป่า ตามพระราชบัญญัติสวนป่า พ .ศ. ๒๕๓๕ ความว่า ที่ดิน ที่มีใบจอง
(น.ส.๒) เป็นที่ดนิ ประเ ภทใดประเภทหนึ่งตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติสวนป่า พ .ศ. ๒๕๓๕ หรือไม่ อย่างไร
และสามารถนามาขึน้ ทะเบียนที่ดนิ เป็นสว นป่าตามมาตรา ๕ ประกอบกับมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติสวนป่า
พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้หรือไม่ อย่างไร ดังความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
กรมป่าไม้พจิ ารณาแล้ว ขอเรียนว่า ตามมาตรา ๔(๑) แห่งพระราชบัญญัติสวนป่า พ .ศ. ๒๕๓๕
ที่ดนิ ที่จะขอขึน้ ทะเบียนเป็นสวนป่า ต้องเป็นที่ดนิ ที่มีโฉนดที่ดนิ หรือหนังสื อรับรองการทาประโยชน์ตามประมวล
กฎหมายที่ดิ น ตามข้อเท็จจริง เมื่อที่ดนิ ที่นางอมรรัตน์ วงศ์เกตุ ยื่นคาขอขึ้นทะเบียนเป็นสวนป่าเป็นที่ดนิ ที่มีใบจอง
(น.ส.๒) มิใช่โฉนดที่ดนิ หรือหนังสือรับรองการทาประโยชน์ จึงเป็นที่ดนิ ที่ไม่อาจนามาขึน้ ทะเบียนเป็นสวนป่าได้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และเห็นสมควรแนะนาให้ นางอมรรัตน์ฯ ดาเนินการออกโฉนดที่ดนิ หรือ
หนังสือรับรองการทาประโยชน์ก่อน แล้วจึงนามาขึ้นทะเบียนเป็นสวนป่าตามพระราชบัญญัติสวนป่า พ .ศ. ๒๕๓๕
ต่อไป
สาเนาถูกต้อง

(นายนิวัติ เหลืองบริสุทธิ์)
หัวหน้าฝ่ายจัดการป่าเอกชน

ขอแสดงความนับถือ
(ลงนาม) ประเสริฐ ศึกวัฒนา
(นายประเสริฐ ศึกวัฒนา)
รองอธิบดี ปฏิบัตริ าชการแทน
อธิบดีกรมป่าไม้

สานักส่งเสริมการปลูกป่า
โทร. ๕๗๙-๒๖๓๕
สาเนาส่ง -ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด (ยกเว้นจังหวัดน่าน) ตามหนังสือกรมป่าไม้ ที่ กษ ๐๗๑๐.๐๕/๓๕๘๕๕
ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๓๗

๑๓๗
(สาเนา)
ที่ กษ ๐๗๑๐.๐๕/๔๔๐๙

กรมป่าไม้
๖๑ ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐
๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๗

เรือ่ ง

นายจอง เฟือ่ งประยูร ขอขึน้ ทะเบียนที่ดนิ เป็นสวนป่า

เรียน

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี

อ้างถึง หนังสือจังหวัดจันทบุรี ที่ จบ ๐๐๐๙/๒๖๑๖๖ ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๓๖
ตามหนังสือที่อ้างถึง จังหวัดได้ส่งเรื่องราวการขอและรับขึน้ ทะเบียนที่ดนิ ที่มีใบเ หยียบย่าที่ดนิ
(แบบหมายเลข ๙) เป็นสวนป่าตามพระราชบัญญัติสวนป่า พ .ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งจังหวัดได้ออกหนังสือรับรอง การขึน้
ทะเบียนที่ดนิ เป็นสวนป่า เล่มที๐๑
่ ฉบับที่ ๑๓ ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๓๕ ให้ไว้ ดังความแจ้งแล้วนัน้
กรมป่าไม้พจิ ารณาแล้ว ขอเรียนว่า ที่ดนิ ที่จะขอขึน้ ทะเบียนที่ดนิ เป็นสวนป่าตามพระราชบัญญัติ
สวนป่าฯ ได้นั้น ต้องเป็นที่ดนิ ประเภทใดประเภทหนึ่งตามที่กาหนดไว้ในมาตรา๔ โดยเฉพาะ (๑) ต้องเป็นที่ดนิ ที่มีโฉนด
ที่ดนิ หรือหนังสือรับรองการทาประโยชน์ตามประมวลกฎหมายที่ดนิ เท่านัน้ กรณีน้เี ป็นที่
ดินที่มีใบเหยียบย่า
(แบบหมายเลข ๙) ซึ่งไม่เป็นที่ดนิ ประเภทใดประเภทหนึ่งตามที่กาหนดไว้ในมาตรา ๔ จึงไม่อาจนามาขึน้ ทะเบียนที่ดนิ
เป็นสวนป่าตามพระราชบัญญัติสวนป่าฯ ได้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดาเนินการเพิกถอนหนังสือรับรองการขึน้ ทะ เบียนที่ดนิ เป็น
สวนป่า เล่มที่ ๐๑ ฉบับที่ ๑๓ ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๓๖ ต่อไป

สาเนาถูกต้อง

(นายนิวัติ เหลืองบริสุทธิ์)
หัวหน้าฝ่ายจัดการป่าเอกชน

สานักส่งเสริมการปลูกป่า
โทร. ๕๗๙-๒๖๓๕

ขอแสดงความนับถือ
(ลงนาม) ประเสริฐ ศึกวัฒนา
(นายประเสริฐ ศึกวัฒนา)
รองอธิบดี ปฏิบัตริ าชการแทน
อธิบดีกรมป่าไม้

๑๓๘
(สาเนา)
ส่วนราชการ กองนิตกิ าร ฝ่ายกฎหมาย โทร. ๕๗๙๕๒๖๘
ที่ กษ ๐๗๐๕.๐๒/๓๓๖

วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๓๖

เรื่อง

ขอขึ้นทะเบียนที่ดนิ เป็นสวนป่า รายนายเลื่อน ยาชัย

เรียน

ผู้อานวยการสานักส่งเสริมการปลูกป่า

ตามที่สานักส่งเสริมการปลูกป่าได้มีหนังสือ ด่วนมาก ที่ กษ
๐๗๑๐ /๒๔๑๒ ลงวันที่ ๒๗
กรกฎาคม ๒๕๓๖ ขอให้กองนิติการพิจารณาว่าที่ดินที่มีแบบแจ้งการครอบครองที่ดนิ และใบสาคัญแสดงว่าได้ข้นึ
ทะเบียนที่ดนิ แล้ว (แบบหมายเลข ๓) สามารถนามาขอขึน้ ท ะเบียนที่ดนิ เป็นสวนป่าตาม พ.ร.บ.สวนป่า พ.ศ. ๒๕๓๕
ได้หรือไม่ นั้น
กองนิตกิ ารได้พจิ ารณาแล้ว ขอเรียนว่า ภาพถ่ายใบสาคัญแสดง
ว่าได้ข้นึ ทะเบียนที่ดนิ แล้ว
(แบบหมายเลข ๓) ที่สง่ ให้พิจารณานัน้ ปรากฏว่าไม่ชัดเจนโดยเฉพาะปี พ
.ศ. ที่ออกใบสาคัญ อย่างไรก็ตาม
หากข้อเท็จจริงปรากฏว่าใบสาคัญ (แบบหมายเลข ๓) ดังกล่าว ได้ออกให้ภายหลังประมวลกฎหมายที่ดนิ ใช้บังคับ
ใบสาคัญ (แบบหมายเลข ๓) ดังกล่าว ถือเป็นหนังสือรั บรองการทาประโยชน์ ตามประมวลกฎหมายที่ดนิ อย่างหนึ่ง
ทั้งนีต้ ามนัยข้อ ๓ แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕ (พ.ศ.๒๔๙๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมาย
ที่ดนิ พ.ศ.๒๔๙๗ ซึ่งสามารถนามาขึน้ ทะเบียนที่ดนิ เป็นสวนป่าได้ตามพระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ.๒๕๓๕
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา
(ลงนาม)

สาเริง กิจวิสาละ
(นายสาเริง กิจวิสาละ)
นิตกิ ร ๗ หัวหน้าฝ่าย
รักษาราชการแทนผู้อานวยการกองนิตกิ าร

สาเนาถูกต้อง

(นายนิวัติ เหลืองบริสุทธิ์)
หัวหน้าฝ่ายจัดการป่าเอกชน

๑๓๙
สาเนา

ที่ กษ ๐๗๑๐.๕/๓๕๑๑๑

กรมป่าไม้
๖๑ ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐
๒๐ ธันวาคม ๒๕๓๙

เรื่อง

ขอหารือเกี่ยวกับหลักฐานการขอขึน้ ทะเบียนที่ดนิ เป็นสวนป่า

เรียน

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี

อ้างถึง หนังสือจังหวัดกาญจนบุรี ที่ กษ ๐๐๐๙/๒๒๗๐๒ ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๓๙
ตามหนังสือที่อ้างถึง จังหวัดกาญจนบุรีได้หารือกรมป่าไม้ ความว่า ได้มีเกษตรกรยื่นคาขอขึน้
ทะเบียนที่ดนิ เป็นสวนป่าตามพระราชบัญญัติสวนป่า พ .ศ.๒๕๓๕ และระเบียบกรมป่าไม้วา่ ด้วยการขึน้ ทะเบียนที่ดนิ
เป็นสวนป่าและการโอนทะเบียนสวนป่า พ.ศ.๒๕๓๕ โดยใช้หนังสือสัญญาเช่าที่ดนิ เป็นหลักฐานเกี่ยวกับที่ดนิ ประกอบ
คาขอ รวม ๓ ข้อ คือ
๑. การทาสัญญาเช่าที่ดนิ ที่ไม่ได้กาหนดระยะเวลาในการเช่า โดยมิได้จดทะเบียนนิติกรรมกับ
เจ้าพนักงาน จะใช้เป็นหลักฐานประกอบคาขอได้หรือไม่
๒. การทาสัญญาเช่าที่ดนิ ที่มีกาหนดระยะเวลาตัง้ แต่ ๓ ปีขนึ้ ไป โดยมิได้จดทะเบียนนิติกรรมกับ
เจ้าพนักงาน จะใช้เป็นหลักฐานประกอยคาขอได้หรือไม่
๓. กรณีที่หนังสือเช่าที่ดินดังกล่าวใช้เป็นหลักฐานประกอบคาขอไม่ได้ และจังหวัดกาญจนบุรีได้
ออกหนังสือรับรอง(สป.๓)ไปแล้ว จะพิจารณายกเลิกหนังสือรับรอง(สป.๓)ได้หรือไม่ หรือจะมีแนวทางปฏิบัตอิ ย่างไร
กรมป่าไม้พจิ ารณาแล้ว มีความเห็นดังนี้
๑. สัญญาเช่าที่ดนิ ที่มิได้กาหนดระยะเวลาในการเช่าและมิได้นาสัญญาเช่าไปจดทะเบียนต่อ
พนักงานเจ้าหน้าที่ สามารถนามาใช้เป็นหลักฐานประกอบคาขอขึ้นทะเบียนที่ดนิ เป็นสวนป่าได้ เพราะพระราชบั ญญัติ
สวนป่า พ .ศ.๒๕๓๕ มาได้กาหนดว่าสัญญาเช่าที่ดนิ ที่จะนามาขึ้นทะเบียนเป็นสวนป่าต้องจดทะเบียนต่อพนักงาน
เจ้าหน้าที่แต่อย่างใด
๒. สัญญาเช่าที่ดนิ ที่มีกาหนดระยะเวลาตัง้ แต่ ๓ ปีขนึ้ ไป โดยมิได้จดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
สามารถนามาใช้เป็นหลักฐานประกอบคาขอขึน้ ทะเบียนที่ดนิ เป็นสวนป่าได้ เหตุผลเช่นเดียวกับข้อ ๑.
๓. การปลูกสร้างสวนป่าโดยข้อเท็จจริงแล้ว ต้องใช้เวลาดาเนินการต่อเนื่องกันหลายปี หากผู้เช่า
ที่ดนิ ทาสัญญาเช่าที่ดนิ โดยไม่ได้กาหนดระยะเวลาไว้ ผู้ให้เช่าอาจบอกเลิกสัญญาเช่าเมื่อไรก็ได้ หรือทาสัญญาเช่า
ที่ดินมีกาหนดระยะเวลาเช่าตั้งแต่ ๓ ปีขนึ้ ไป โดยไม่ได้นาสัญญาเช่าจดทะเบียนต่อ พนักงานเจ้าหน้าที่ สัญญาเช่านี้
มีผลบังคับได้เพียง๓ ปีเท่านัน้ เพราะประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ มาตรา ๕๓๘ บัญญัติว่า “...ถ้าเช่ามีกาหนดกว่า
๓ ปีขนึ้ ไป...หากมิได้ทาเป็นหนังสือ และจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ท่านว่าการเช่านีจ้ ะฟ้องร้องบังคับคดีได้
/เพียง...

๑๔๐
-๒เพียงสามปี ” ดังนัน้ กรณีที่เกษตรกรนาที่ดินเช่ามาขึ้นทะเบียนสวนป่า นอกจากการพิจารณาตา มหลักเกณฑ์ ที่
พระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ.๒๕๓๕ กาหนดไว้แล้ว เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ควรพิจารณาด้วยว่าเกษตรกรที่นาสัญญาเช่า
ที่ดนิ มาขึ้นทะเบียนเป็นสวนป่านัน้ ระยะเวลาตามสัญญาเช่าที่ดินเพียงพอที่จะปลูกสร้างสวนป่าได้หรือไม่ ควรใช้เวลา
เท่าใด ทั้งนี้ เพื่อจะได้แนะนาเกษตรกรที่เช่าที่ดินเพื่อปลูกสร้างสวนป่าได้ว่าสัญญาเช่าที่ดินดังกล่าวควรกาหนดไว้
เท่าใด และหากมีกาหนดระยะเวลากว่า ๓ ปีขนึ้ ไปต้องนาสัญญาเช่าไปจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ดว้ ย จึงจะมี
ผลบังคับตามระยะเวลาที่กาหนดไว้ในสัญญานั้นได้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและสั่งเจ้าหน้าที่ถือปฏิบัตติ อ่ ไป
ขอแสดงความนับถือ
(ลงนาม) ฉัตรชัย รัตโนภาส
(นายฉัตรชัย รัตโนภาส)
รองอธิบดี ปฏิบัตริ าชการแทน
อธิบดีกรมป่าไม้

สาเนาถูกต้อง

(นายนิวัติ เหลืองบริสุทธิ)์
หัวหน้าฝ่ายจัดการป่าเอกชน

สานักส่งเสริมการปลูกป่า
โทร.๕๗๙๒๖๓๕

สาเนาส่ง - ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด (เว้นจังหวัดกาญจนบุร)ี ตามหนังสือกรมป่าไม้ ที่ กษ ๐๗๑๐.๕/๓๕๑๑๒
ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๓๙

๑๔๑
(สาเนา)
ส่วนราชการ ฝ่ายกฎหมาย กองนิติการ โทร. ๕๗๙๕๒๖๘
ที่ กษ ๐๗๐๕.๐๒/๔๔๐
วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๓๖
เรื่อง การขึน้ ทะเบียนที่ดนิ เป็นสวนป่า
เรียน

ผู้อานวยการสานักส่งเสริมการปลูกป่า

ตามหนังสือสานักส่งเสริมการปลูกป่า ที่ กษ ๐๗๑๐ /๓๐๖๔ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๓๖
ส่งหนังสือจังหวัดอุตรดิตถ์ ที่ อต
๐๐๐๙ /๑๓๘๐๒ ลงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๓๖ เกี่ยวกับเรื่องการรับ
ขึน้ ทะเบียนที่ดนิ เป็นสวนป่า พร้อมเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องไปให้กองนิตกิ ารพิจารณาว่า ที่ดิน น .ส.๓ จานวน ๓ ราย
ซึ่งติดภาระจานอง สามารถขึ้นทะเบีย นที่ดนิ เป็นสวนป่าตามพร ะราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ.๒๕๓๕ ได้หรือไม่ ทัง้ นี้
ไม่วา่ ผู้รับจานองจะให้ความยินยอมหรือไม่ก็ตาม นั้น
กองนิตกิ ารได้พจิ ารณาแล้ว มีความเห็นดังนี้
๑. ตามมาตรา ๗๐๒ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ได้วางหลักไว้วา่ การจานองเป็น
เพียงแต่ผู้จานองเอาทรัพย์สนิ ไปตราไว้เป็นประกันการชาระหนี้ โดยไม่ต้องส่งมอบทรัพย์สนิ ให้แก่ผู้รับจานอง ดังนั้น
ผู้จานองซึ่งเป็นเจ้าของทรัพย์สนิ จึงมีสทิ ธิที่จะใช้สอยหรือทาประโยชน์ใดๆ รวมทั้งจาหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สนิ ที่จานอง
ได้ ทั้งนีเ้ นื่องจากการจานองเป็นทรัพ ย์สินอย่างหนึ่ง แม้จะมีการโอนทรัพย์สนิ ที่จานอง สิทธิจานองก็ติดไปด้วย
ผู้รับจานองมีสิทธิจะได้รับชาระหนีจ้ ากทรัพย์สนิ ที่จานองก่อนเจ้าหนี้สามัญอยูแ่ ล้ว
๒. ตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติสวนป่า พ .ศ.๒๕๓๕ ได้กา หนดบุคคลที่มสี ิทธิยื่น คาขอ
ขึน้ ทะเบี ยนที่ดนิ เป็นสวนป่า คือ ผู้มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองหรือผู้มีสทิ ธิใช้ประโยชน์ในที่ดนิ ประเภทหนึ่ง
ประเภทใดตามที่กาหนดไว้ในมาตรา ๔ และในกรณีผู้ยื่นคาขอเป็นผู้เช่าหรือผู้เช่าซือ้ ที่ดนิ ตามมาตรา ๔ (๑) ต้องมี
หนังสือยินยอมของผู้มกี รรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง (น.ส.๓) แสดงว่าอนุญาตให้ทาสวนป่าได้ โดยไม่มีขอ้ ห้าม
ยื่นคาขอขึ้นทะเบียนที่ดนิ ที่ติดจานองหรือต้องได้ รับความยินยอมจาก ผู้รับจานองก่อนแต่อย่างใด อีกทั้งตามระเบียบ
กรมป่าไม้วา่ ด้วยการขึน้ ทะเบียนที่ ดินเป็นสวนป่า และ การโอนทะเบียนสวนป่า พ .ศ.๒๕๓๕ ก็ไม่ได้ห้ามการรั บขึน้
ทะเบียนที่ดนิ ที่ติดจานองเป็นสวนป่าไว้เช่นกัน
ตามข้อหารือเจ้าของที่ดนิ น .ส.๓ จานวน ๓ ราย ซึ่งติดจานองจึงมีสิทธิที่จะใช้ประโยชน์ โดยการ
ปลูกป่าในที่ดนิ ดังกล่าว และนามาขึน้ ทะเบียนที่ดนิ เป็นสวนป่าตามพระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ.๒๕๓๕ ได้ โดยไม่ตอ้ ง
คานึงว่ าที่ดินนัน้ จะติดจานองหรือต้องได้รับความยินยอมจากผู้รับจานองก่อนแต่อย่างใด ทัง้ นี้เนื่องจากการขึ้น
ทะเบียนที่ดนิ เป็นสวนป่ามิได้ทาให้เสื่อมเสียแก่สทิ ธิของผู้รับจานองและมิใช่เป็นการจดทะเบียนภาระจายอมหรือ
ทรัพย์สนิ อย่างอื่น ตามที่กาหนดไว้ในมาตรา ๗๒๒ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ อนึ่ง ในทางกลับกันที่ดนิ ที่
ได้ข้นึ ทะเบียนเป็นสวนป่าแล้ว ผู้ทาสวนป่าย่อมมีสิทธิที่จะนาที่ดินดังกล่าวไปจานองเป็นประกันการชาระหนีไ้ ด้เช่นกัน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ (ได้แนบแฟ้มเรื่องเดิมมาด้วยแล้ว ๑ แฟ้ม)
สาเนาถูกต้อง

(นายนิวัติ เหลืองบริสุทธิ์)
หัวหน้าฝ่ายจัดการป่าเอกชน

(ลงนาม) ร้อยตรีบญ
ุ ลี้ จันทราภาณุกร
(บุญลี้ จันทราภาณุกร)
ผู้อานวยการกองนิติการ

๑๔๒
(สาเนา)

ที่ กษ ๐๗๐๖.๓/๘๘๔๓

กรมป่าไม้
๖๑ ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐
๘ กันยายน ๒๕๔๖

เรื่อง

ขอขึ้นทะเบียนที่ดนิ เป็นสวนป่า ตามพระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ. ๒๕๓๕

เรียน

ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด

อ้างถึง หนังสือจังหวัดร้อยเอ็ด ที่ รอ ๐๐๑๑/๒๓๘๔๖ ลงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๔๕
ตามหนังสือที่อ้างถึง จังหวัดร้อยเอ็ดส่งสาเนาคาขอขึน้ ทะเบียนที่ดนิ เป็นสวนป่าของวัดธาตุจอมศรี
โดยพระพุทธา ฐานวโร เจ้าอาวาสเป็นผู้ลงนามในคาขอ นาที่ดินของวัดซึ่งมีหลักฐานที่ดนิ เป็นโฉนดที่ดนิ เนื้อที่
๕-๐-๒๐ ไร่ มีไม้สักที่ปลูกขึน้ อายุประมาณ ๔๐ ปี จานวน ๑๒ ต้น มาขอขึ้นทะเบียนที่ดนิ เป็นสวนป่าเพื่อขอ
ทาไม้ออกและขอหารือแนวทางปฏิบัติ ความละเอียดแจ้งแล้ว นัน้
กรมป่าไม้ได้พิจารณาแล้ว ขอเรียนว่า
๑. วัดโดยเจ้าอาวาสวัด สามารถลงนามในแบบคาขอขึน้ ทะเบียนที่ดนิ เป็นสวนป่าได้เนื่องจากวัด
เป็นนิติบุคคล มีเจ้าอาวาสเป็นผู้แทนของนิตบิ ุคคล
๒. จังหวัดร้อยเอ็ดสามารถรับขึ้ นทะเบียนที่ดนิ ดังกล่าวเป็นสวนป่าได้ตามมาตรา ๓ วรรคแรก
วรรคสอง และมาตรา ๔(๑) แห่งพระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ. ๒๕๓๕
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

สาเนาถูกต้อง

(นายนิวัติ เหลืองบริสุทธิ์)
หัวหน้าฝ่ายจัดการป่าเอกชน

สานักส่งเสริมการปลูกป่าเศรษฐกิจ
โทร.๐ ๒๕๖๑ ๔๒๙๒-๓ ต่อ ๕๐๒
โทรสาร ๐ ๒๕๗๙ ๕๕๘๘

ขอแสดงความนับถือ
(ลงนาม) ภัทรชัย รัชนี
(ม.ร.ว.ภัทรชัย รัชนี)
รองอธิบดี รักษาราชการแทน
อธิบดีกรมป่าไม้

๑๔๓
สาเนา
ที่ กษ ๐๗๑๐.๐๕/๑๙๘๙๐

กรมป่าไม้
๖๑ ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐
๒๐ กรกฎาคม ๒๕๓๗

เรื่อง

การออกหนังสือรับรองการขึน้ ทะเบียนที่ดนิ เป็นสวนป่า ของจังหวัดอุดรธานี

เรียน

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี

อ้างถึง หนังสือจังหวัดอุดรธานี ที่ อด ๐๐๐๙/๑๒๙๖๐ ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๓๗
ตามหนังสือที่อ้างถึง จังหวัดอุดรธานีสง่ หลักฐานเพิ่มเติ มกรณีการขึ้นทะเบียนที่ดนิ เป็นสวนป่า
ตามพระราชบัญญัติสวนป่า พ .ศ.๒๕๓๕ รายนายสุวทิ ย์ ศรีสมบุญ ซึ่งได้ยื่นคาขอขึน้ ทะเบียนที่ดนิ ที่มีโฉนดที่ดนิ
(น.ส.๔จ.) ซึ่งเป็นของนางรัชนี ศรีสมบุญ โดยนางรัชนีฯ ได้ยินยอมให้นายสุวทิ ย์ฯ ดาเนินการปลูก สวนป่าในที่ดิน
ดังกล่าวได้ และจังหวัดอุดรธานีได้ออกหนังสือรับรองการขึน้ ทะเบียนที่ดนิ เป็นสวนป่า เล่มที่ ๐๑ ฉบับที่ ๐๒ ลงวันที่
๙ กรกฎาคม ๒๕๓๖ ให้ไว้แก่นายสุวทิ ย์ฯ นั้น จากหลักฐานเพิ่มเติมที่สง่ ไปให้กรมป่าไม้ สรุปได้ว่านางรัชนีฯ ซึ่ง เป็น
เจ้าของที่ดนิ เป็นภรรยาของนายสุวทิ ย์ฯ โดยนางรัชนีฯ ได้ที่ดนิ มาระหว่างสมรส ตามหนังสือสัญญาให้ที่ดนิ ลงวันที่
๓๐ มีนาคม ๒๕๓๒ จังหวัดอุดรธานี จึงเห็นว่าการขึ้นทะเบียนที่ดนิ เป็นสวนป่าของจังหวัดอุดรธานีเป็นการถูกต้อง
เนื่องจากที่ดินดังกล่าว เป็นสินสมรส นายสุวทิ ย์ฯ จึงสามารถนาที่ดินดังกล่าวมาขึน้ ทะเบียนที่ดนิ เป็นสวนป่าได้ นั้น
กรมป่าไม้พจิ ารณาแล้ว มีความเห็นว่าหนังสือสัญญาให้ที่ดนิ ลงวันที่
๓๐ มีนาคม ๒๕๓๒ ที่
นายสุวทิ ย์ฯ ใช้อา้ งในการขึ้นทะเบียนที่ดนิ เป็นสวนป่าในกรณีน้ไี ม่ได้ระบุให้เป็นสินสมรสตามประมวลกฎหมายแพ่ ง
และพาณิชย์ มาตรา ๑๔๗๔ (๒) แต่อย่างใด ดังนัน้ ที่ดนิ ดังกล่าวจึงเป็นสินส่วนตัวของนางรัชนีฯ ตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๔๗๑ (๓) นายสุวทิ ย์ฯ จึงไม่ใช่เจ้าของผู้มีกรรมสิทธิ์ในที่ดนิ และไม่ใช่ผู้เช่าหรือเช่า
ซื้อที่ดนิ ดังกล่าว จึงไม่มสี ิทธินาที่ดินดังกล่า วมาขึน้ ทะเบียนที่ดนิ เป็นสวนป่าในนามของตนเองได้ กรณีน้ตี ้องให้
นางรัชนีฯ เป็นผู้ขอนาที่ดินแปลงดังกล่าวมาขึน้ ทะเบียนที่ดนิ เป็นสวนป่าจึงจะชอบด้วยกฎหมาย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติ
สาเนาถูกต้อง

(นายนิวัติ เหลืองบริสุทธิ์)
หัวหน้าฝ่ายจัดการป่าเอกชน

สานักส่งเสริมการปลูกป่า
โทร.๕๗๙-๒๖๓๕ , ๕๗๙-๕๕๘๘

ขอแสดงความนับถือ
(ลงนาม) ประเสริฐ ศึกวัฒนา
(นายประเสริฐ ศึกวัฒนา)
รองอธิบดี ปฏิบัตริ าชการแทน
อธิบดีกรมป่าไม้

๑๔๔
(สาเนา)
ที่ กษ ๐๗๑๐.๕/๓๑๒๙๖

กรมป่าไม้
๖๑ ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐
๙ ธันวาคม ๒๕๔๐

เรื่อง
เรียน

การขอขึ้นทะเบียนที่ดนิ เป็นสวนป่า
ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก

อ้างถึง หนังสือจังหวัดตาก ที่ ตก ๐๐๑๑/๙๑๓๑ ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๔๐ และ
ที่ ตก ๐๐๑๑/๑๒๘๘๗ ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๔๐
ตามหนังสือที่อ้างถึง จังหวัดได้ส่งสาเนาคาขอขึน้ ทะเบียนที่ดนิ เป็นสวน ป่า (สป.๑) และหลักฐาน
ที่เกี่ยวข้องของผู้ทาสวนป่าเพื่อการค้า จานวน
๒ ราย ในท้องที่ตาบลพบพระ อาเภอพบพระ จังหวัดตาก
ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
กรมป่าไม้พจิ ารณาแล้ว กรณีนายแสงเดือน ปัญญา ใช้หนังสือรับรองของ
กองอานวยการ
โครงการ จัดที่อยู่อาศัยและพื้นที่ทากินคีรีราษฎร์ อาเภอพบพระ จังหวัดตาก เลขที่
๘๑๔ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน
๒๕๓๗ ว่านายแสงเดือนฯ มีที่ดนิ ทากินอยูใ่ นโครงการฯ แนบคาขอขึน้ ทะเบียนที่ดนิ เป็นสวนป่าย่อมไม่อาจกระทาได้
เพราะไม่ใช่ประเภทที่ดนิ ตามที่กาหนดไว้ในมาตรา ๔ (๔) แห่งพร ะราชบัญญัติสวนป่า พ .ศ. ๒๕๓๕ และกรณีที่
กองทัพบกได้รับหนังสืออนุญาตตามมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ นัน้ ที่ดนิ มีห นังสือ
อนุญาตตามมาตรา ๑๖ ก็ไม่ใช่ประเภทที่ดนิ ที่กาหนดไว้ในมาตรา ๔ (๔) แห่งพระราชบัญญัติสวนป่า พ .ศ. ๒๕๓๕
ขอให้จังหวัดโปรดแจ้ งกองอานวยการฯ เพื่อให้ นายแสงเดือนฯ ขอรับหนังสือยินยอมจากกองทัพบก โดยกองทัพบ ก
ยินยอมให้ นายแสงเดือนฯ ขออนุญาตเข้าทาประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ตามมาตรา ๑๖ ทวิ หรือมาตรา ๒๐
แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ ได้ด้วยตนเอง (กองทัพบกเป็นผู้ได้รับหนังสืออนุญาตตามมาตรา
๑๖ แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ .ศ. ๒๕๐๗ อยู่เดิม ) แล้ว นายแสงเดือนฯ นาหนังสือยินยอมดังกล่าวไป
ขออนุญาตเข้าทาประโยชน์ใน เขตป่าสงวนแห่งชาติตามมาตรา ๑๖ ทวิ หรือมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวน
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ ก่อน เมื่อนายแสงเดือนฯ ได้รับหนังสืออนุญาตแล้วให้นาหนังสืออนุญาตเข้าทาประโยชน์ดงกล่
ั าว
พร้อมหนังสือยินยอมจากกองทัพบกแนบคาขอขึน้ ทะเบียนที่ดนิ เป็นสวนป่าได้ใหม่ สาหรับหนังสือรับรองการขึน้
ทะเบียนที่ดนิ เป็นสวนป่า (สป.๓) เล่มที่ ๐๑/๒๕๔๐ ฉบับที่ ๐๕ ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๔๐ ตามที่นายทะเบียนออกให้
นายแสงเดือนฯ ถือเป็นอันสิ้นสุด
สาเนาถูกต้อง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาถือเป็นแนวทางปฏิบัติ

(นายนิวัติ เหลืองบริสุทธิ)์
หัวหน้าฝ่ายจัดการป่าเอกชน

สานักส่งเสริมการปลูกป่า
โทร.๕๗๙๒๖๓๕
โทรสาร ๕๗๙๕๕๘๘

ขอแสดงความนับถือ
(ลงนาม) สถิตย์ สวินทร
(นายสถิตย์ สวินทร)
อธิบดีกรมป่าไม้

๑๔๕
(สาเนา)
ส่วนราชการ กรมป่าไม้ สานักส่งเสริมการปลูกป่า โทร. ๕๗๙๒๕๔๕ โทรสาร ๕๗๙๕๔๑๓
๒๒ มีนาคม ๒๕๓๘
ที่ กษ ๐๗๑๐.๐๑/๗๒๙๐
วันที่
การตรวจสอบและติดตามผลการปฏิบัตติ ามเงื่อนไขของผู้รับอนุญาตใช้พ้ืนที่ป่าไม้
เรื่อง
เพื่อการปลูกป่าในท้องที่จังหวัดเชียงใหม่
เรียน

ผู้อานวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

ตามหนังสือองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ที่ กษ ๑๕๐๐/๒๕๙๒ ลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๓๗ หารือ
กรมป่าไม้วา่ ในกรณีสวนป่าที่ได้รับหนังสือรับรองการขึน้ ทะเบียนที่ดนิ เป็นสวนป่าตามพระราชบัญญัติสวนป่า
พ.ศ. ๒๕๓๕ แล้ว น่าจะไม่ตอ้ งปฏิบัตติ ามระเ บียบกรมป่าไม้วา่ ด้วยการอนุญาต ให้ทาการปลูกสร้างสวนป่าหรือปลูก
ไม้ยนื ต้นภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พ .ศ. ๒๕๓๐ และเงื่อนไข ที่กาหนดในหนังสืออนุญาตตามมาตรา ๒๐ แห่ง
พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ อีก ความแจ้งแล้วนัน้
กรมป่าไม้พจิ ารณาแล้ว ขอเรียนว่า เรื่องการอนุญาตให้บุคค ลทาการปลูกสร้างสวนป่ าในเขต
ป่าสงวนแห่งชาติ ตามมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ กับเรื่องการขึน้ ทะเบียนที่ดนิ เป็น
สวนป่า ตามพระราชบัญญัติสวนป่า พ .ศ. ๒๕๓๕ เป็นคนละ เรื่องกัน และ มีวัตถุประสงค์แตกต่าง กัน กล่าวคือ
การอนุญาตให้บุคคลทาการปลูกสร้างสวนป่าในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ตามมาตรา ๒๐ เป็นการอนุญาตให้ใช้พนื้ ที่ป่า
สงวนแห่งชาติ โดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้รับอนุญาตมีสิทธิใช้ประโยชน์ที่ดนิ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อทาการปลูกสร้าง
สวนป่าได้ ส่วนการขึน้ ทะเบียนที่ ดินเป็นสวนป่าตามพระราชบัญญัติสวนป่า พ .ศ. ๒๕๓๕ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ไม้ที่
ได้มาจากการทาสวนป่าได้รับความคุ้มครองและรับรองตามพระราชบัญญัติสวนป่าฯ ซึ่งภายหลังที่พระราชบัญญัติ
สวนป่าฯ ประกาศใช้บังคับแล้ว ผู้รับอนุญาตปลูกสร้างสวนป่า ตามมาตรา ๒๐ สามารถดาเนินการ กับไม้หวงห้ามที่
ได้มาจากการทาสวนป่าเพื่อนาไปใช้ประโยชน์ได้ ๒ วิธี คือ ดาเนินการตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ฯ
เช่น ขออนุญาต ตัดฟันทาไม้ แปรรูปไม้ นาไม้เคลื่อนที่และค้าไม้แปรรูปตามพระราชบัญญัติป่าไม้ฯ แต่หากผู้ได้รับ
อนุญาตฯ มีความประสงค์จะทาสวนป่าอการค้
เพื่ าและต้องการความคุ้มครองและรับรองไม้
ได้มทาจากการท
ี่
าสวนป่าก็สามารถ
นาที่ดนิ ที่ได้รับอนุญาตมาขึน้ ทะเบียนเป็นสวนป่าได้ ตามมาตรา
๔ และมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติสวนป่า
พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งผลของการขึน้ ทะเบียนเป็นส วนป่าจะมีผลให้ผู้ทาสวนป่า อาจตัดโค่นไม้ แป รรูปไม้ ค้าไม้ มีไม้ไว้ใน
ครอบครองและนาไม้เคลื่อนที่ผ่านด่านป่าไม้ได้ และไม่ตอ้ งเสียค่าภาคหลวงและค่าบารุงป่า ตามพระราชบัญญัติป่าไม้
ฯ เท่านัน้ ไม่มผี ลเป็นการยกเว้นให้ไม่ต้องปฏิบัตติ ามระเบียบและเงื่อนไขหนังสืออนุญาต
ตามมาตรา ๒๐ แห่ง
พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ แต่อย่างใด จึงเห็นว่าส่วนราชการและเอกชนที่ได้รับอนุญาตให้
ทาการปลูก สร้างสวนป่าในเขต ป่าสงวนแห่งชาติ มาตรา ๒๐ เพื่อนาที่ดินที่ ได้รับอนุญาตไปขึน้ ทะเบียนเป็นสวนป่าและ
ได้รับหนังสือรับรองการขึน้ ทะเบียนที่ดนิ เป็นสวนป่าแล้วยังคงต้อปฏิง บัตติ ามระเบียบกรมป่าไม้วา่ ด้วยการอนุญาตให้ทา
การปลูกสร้างสวนป่าหรือปลูกไม้ยนื ต้นภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๐ และตามเงื่อนไขแนบท้ายหนังสือ

/อนุญาต...

๑๔๖
-๒อนุญาตอีกต่อไป ดังนั้น จึงขอความร่วมมือแจ้งหน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้องปฏิบัตใิ ห้ ถูกต้องตามระเบียบและเงื่อนไข
ที่กาหนดในหนังสืออนุญาต ตามมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ .ศ. ๒๕๐๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๘ ด้วย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
(ลงนาม) ประเสริฐ ศึกวัฒนา
(นายประเสริฐ ศึกวัฒนา)
รองอธิบดี ปฏิบัตริ าชการแทน
อธิบดีกรมป่าไม้

สาเนาถูกต้อง

(นายนิวัติ เหลืองบริสุทธิ์)
หัวหน้าฝ่ายจัดการป่าเอกชน

๑๔๗
(สาเนา)

ที่ กษ ๐๗๑๐.๕/๓๑๖๑๓

กรมป่าไม้
๖๑ ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐
๑๒ ธันวาคม ๒๕๔๐

เรื่อง

หารือแนวทางปฏิบัตติ ามพระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ.๒๕๓๕

เรียน

ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน

อ้างถึง หนังสือจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ มส ๐๐๑๑/๑๓๘๑๔ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๔๐
สิ่งที่สง่ มาด้วย

สาเนาหนังสือสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/๗๗๘๒
ลงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๒๘ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง จานวน ๙ แผ่น

ตามหนังสืออ้างถึง จังหวัดแม่ฮ่องสอนหารือแนวทางปฏิบัตติ ามพระราชบัญญัติสวนป่า พ .ศ.๒๕๓๕
กรณีการนาที่ดนิ สวนป่าตามบันทึกส่งมอบฉบับลงวันที่ ๘ มิถุนา ยน พ .ศ.๒๕๓๘ ขึน้ ทะเบียนที่ดนิ เป็นสวนป่า
รายองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้วา่
๑. สวนป่าที่กรมป่าไม้ส่งมอบการดูแลรักษาและใช้ประโยชน์ให้แก่องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ตามบันทึก
ส่งมอบฉบับ ลงวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๓๘ นัน้ หากอยูใ่ นพืน้ ที่ลมุ่ น้าชัน้ ที่ ๑ เอ หรือชัน้ ที่ ๑ บี จะสามารถรับขึน้
ทะเบียนที่ดนิ เป็นสวนป่าได้หรือไม่
๒. สวนป่าตามนัยข้อ ๑ ที่อยูใ่ นพืน้ ที่ลมุ่ น้าชัน้ ที่ ๒ หรือชัน้ ที่ ๓ จะสามารถขึ้นทะเบียนที่ดนิ เป็นสวนป่า
ได้หรือไม่ หากรับขึน้ ทะเบียนสวนป่าได้จะมีข้อปฏิบัตเิ พิ่มอีกหรือไม่ อย่างไร
๓. สวนป่าบางแปลงจะอยูใ่ นชั้นคุณภาพลุม่ น้าหลายชั้น เช่น อยูใ่ นชั้นที่ ๑ เอ ชัน้ ที่ ๑ บี ชัน้ ที่ ๒ และชัน้ ที่
๓ ซึ่งหากสวนป่าที่อยูใ่ นชั้นคุณภาพลุม่ น้าชัน้ ที่ ๑ เอ ชัน้ ที่ ๑ บี ไม่สามารถรับขึน้ ทะเบียนเป็นสวนป่าได้ แต่สวนป่าที่
อยู่ในชั้นคุณภาพลุม่ น้าชัน้ ที่ ๒ ชัน้ ที่ ๓ สามารถรับขึน้ ทะเบียนได้ จะมีแนวทางปฏิบัตใิ นการรับขึน้ ทะเบียนเป็นสวนป่า
อย่างไร เนื่องจากในทางปฏิบัตแิ ล้วจะกาหนดได้ยากกว่าพื้นที่ชั้นที่ ๑ เอ ชัน้ ที่ ๑ บี และชัน้ ที่ ๒ ชัน้ ที่ ๓ แบ่งกันตรวจ
จุดไหนของสวนป่านัน้ ๆ
ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

/กรมป่าไม้...

๑๔๘
-๒กรมป่าไม้พจิ ารณาแล้ว กรณีตามที่หารือขอให้จังหวัดดาเนินการ ดังนี้
๑. สวนป่าตามบันทึกส่งมอบฉบับลงวันที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๓๘ หากอยูใ่ นพืน้ ที่ ลุ่มน้าชัน้ ที่ ๑ เอ หรือ
ชัน้ ที่ ๑ บี องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ไม่อาจนาขึนทะเบี
้
ยนที่ดนิ เป็นสวนป่าได้
๒. สวนป่าตามบันทึกส่งมอบฉบับลงวันที่ ๘ มิถุนายน พ .ศ.๒๕๓๘ หากอยูใ่ นพืน้ ที่ลมุ่ น้าชัน้ ที่ ๒ หรือ
ชัน้ ที่ ๓ และไม่ได้อยูใ่ นเขตอนุรักษ์ เฉพาะสวนป่าที่ดาเนินการปลูกโดยผู้รับสัมปทานทาไม้เดิมที่เป็นรัฐวิสาหกิจ
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้นาขึน้ ทะเบียนที่ดนิ เป็นสวนป่าได้กรณีตามที่หารือข้อปฏิบัตเิ พิ่มเติมขอให้จังหวัดปฏิบัติ
ตามมติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (เอกสารที่สง่ มาด้วย)
๓. สวนป่าที่อยูใ่ นชั้นคุณภาพลุม่ น้าหลายชั้น ตาแหน่งที่ตั้งแต่ละส่วนของพื้นที่สวนป่ าที่อยู่ในแต่ละชัน้
ลุ่มน้า ขอให้จังหวัดปฏิบัตติ ามมติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการในการกาหนด
ชัน้ คุณภาพลุ่มน้า (เอกสารที่สง่ มาด้วย ) สาหรับแนวทางปฏิบัตใิ นการรับขึน้ ทะเบียนที่ดนิ เป็นสวนป่า กรณีพนื้ ที่
สวนป่าส่วนที่อยูใ่ นพืน้ ที่ลมุ่ น้าชัน้ ที่ ๑ เอ ๑ บี ให้ปฏิบัตติ ามข้อ ๑. และพื้นที่สวนป่าส่วนที่อยูใ่ นพืน้ ที่ลมุ่ น้าชัน้ ที่ ๒
ชัน้ ที่ ๓ ให้ปฏิบัตติ ามข้อ ๒.
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือเป็นแนวทางปฏิบัติ
ขอแสดงความนับถือ
(ลงนาม) สถิตย์ สวินทร
(นายสถิตย์ สวินทร)
อธิบดีกรมป่าไม้

สาเนาถูกต้อง

(นายนิวัติ เหลืองบริสุทธิ์)
หัวหน้าฝ่ายจัดการป่าเอกชน
สานักส่งเสริมการปลูกป่า
โทร. ๕๗๙๒๖๓๕
โทรสาร ๕๗๙๕๕๘๘
สาเนาส่ง - ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด (ยกเว้นจังหวัดแม่ฮ่องสอน)
ตามหนังสือกรมป่าไม้ ที่ กษ ๐๗๑๐.๕/๓๑๖๑๖ ลงวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๔๐

๑๔๙
(สาเนา)

ที่ นร ๐๒๐๓/๗๗๘๒

สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ทาเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐
๕ มิถุนายน ๒๕๒๘

เรื่อง

ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการกาหนดชั้นของป่าต้นน้าลาธารและการทาเหมืองในพื้นที่ป่าปิด

เรียน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการพลังงาน

อ้างถึง หนังสือที่ วพ ๐๕๐๓/๕๓๙๕ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๒๗
หนังสือที่ วพ ๐๕๐๓/๘๑๘๙ ลงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๒๘
ตามที่ได้พจิ ารณาเสนอความเห็นกรณี กระทรวงอุตสาหกรรมขอทบทวนมติคณะ รัฐมนตรี เมื่ อวันที่ ๑๔
มกราคม ๒๕๑๘ เรื่อง การพิจารณากาหนดเขตพื้นที่ป่าต้นน้าลาธารลุม่ น้าแม่น้าปิง บริเวณเหนือเขื่อนภูมพิ ล ที่หา้ ม
มิให้มีการอนุญาตให้ใช้พนื้ ที่ดังกล่าวโดยเด็ดขาด นั้น
คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๒๘ ลงมติเห็นชอบด้วย ตามมติของ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ทั้ง ๓ ข้อ สาหรับพื้น ที่ลมุ่ น้าชัน้ ที่ ๑ เอ นัน้ ไม่ให้มีการใช้พ้ืนที่ในทุกกรณี
โดยเด็ดขาด ส่วนการใช้ที่ดนิ ในพื้นที่ ลุ่มน้าชัน้ ที่ ๑ บี ถ้ามี ความจาเป็นต้องอนุญาตให้ประทานบัตรหรือต่ออายุ
ประทานบัตรการทาเหมืองแร่ ก็ให้กระทรวงอุตสาหกรรมพิจารณา เสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติเป็นรายๆ ไป
จึงเรียนยืนยันมา ได้แจ้งให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทราบด้วยแล้ว
ขอแสดงความนับถือ
(ลงนาม) ปลั่ง มีจุล
(นายปลั่ง มีจุล)
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี
สาเนาถูกต้อง

(นายนิวัติ เหลืองบริสุทธิ์)
หัวหน้าฝ่ายจัดการป่าเอกชน

กองนิตกิ าร
โทร. ๒๘๒๓๓๐๖

๑๕๐
(สาเนา)

ด่วนมาก
ที่ นร ๐๖๐๑/๒๘๘

สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ท่าช้างวังหน้า กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐
๒ พฤษภาคม ๒๕๓๗

เรื่อง

ขอหารือเกี่ยวกับการนาสวนป่าที่ปลูกตามเงื่อนไขสัมปทานทาไม้และสวนป่าที่ปลูกโดยงบประมาณของ
กรมป่าไม้ ไปขึน้ ทะเบียนสวนป่าตามพระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ.๒๕๓๕

เรียน

ปลัดกระทรวงเกษตรกรและสหกรณ์

อ้างถึง หนังสือสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีากด่วนที่สุด ที่ นร๐๖๐๑/ป ๑๓๗๗ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๗
สิ่งที่สง่ มาด้วย

บันทึก เรื่อง การนาสวนป่าที่ปลูกตามเงื่อนไขสัมปทานและสวนป่าที่ปลูกโดยงบประมาณของ
กรมป่าไม้ ไปขึน้ ทะเบียนเป็นสวนป่าตามพรราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ. ๒๕๓๕

ตามหนังสือที่อ้าง ถึง สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาขอให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดตัง้
ผู้แทนไปชีแ้ จงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขอให้สานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาให้
ความเห็นในปัญหาของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่า สวนป่าที่ปลูกตามเงื่อนไขสัมปทานทาไม้ซึ่งกรม ป่าไม้อนุญาต
ให้ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ใช้พ้ืนที่ปลูกป่ามาแล้ว รวมทั้งสวนป่าที่ปลูกโดยงบประมาณของกรมป่าไม้
ซึ่งคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๓๕ เห็นชอบให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ใช้ประโยชน์และดูแลรักษา
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้จะนาไปขอขึ้นทะเบียนสวนป่าตามมาตรา ๔(๕) ประกอบกับมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติ
สวนป่า พ.ศ.๒๕๓๕ ได้หรือไม่ประการใด นั้น
บัดนี้คณะกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการร่างกฎหมาย คณะที่ ๘) ได้พิจารณาปัญหาดังกล่าว
ข้างต้นแล้ว เห็นว่า สวนป่าตามปัญหาที่หารือนีค้ ือ สวนป่าที่ปลูกตามเงื่อนไขสัมปทานทาไม้ ซึ่งได้แก่สวนป่าโครงการ
ที่ ๒ สวนป่าโครงการที่ ๓ และสวนป่าโครงการที่ ๔ และสวนป่าที่ปลูกโดยงบประมาณของกรมป่าไม้ซึ่งคณะรัฐมนตรี
มีมติเมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๓๕ เห็นชอบให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ใช้ประโยชน์และดูแลรักษา
สาหรับสว นป่าโครงการที่ ๒ นัน้ เห็นว่าเป็นสวนป่าที่องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เป็นผู้ปลูกตาม
ข้อกาหนดและเงื่อนไขของสัมปทานทาไม้โดยใช้เงินค่าปลูกป่าและบารุงป่าจากไม้ที่ทาออกและงบประมาณของ
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ดาเนินการปลูกแทนบริษัทจังหวัดทาไม้ จากัด ในฐานะ เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ดังนั้น
สวนป่าโครงการที่ ๒ และสวนป่าโครงการที่ ๓ จึงเป็นสวนป่าที่องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ดาเนินการปลูกป่าอยู่แล้ว
และเมื่อองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เป็นรัฐวิสาหกิจ ที่ดนิ ที่ปลูกป่าดังกล่าวจึงเป็น
“ที่ดนิ ที่ได้ดาเนินการเพื่ อ
การปลูกสวนป่าอยู่แล้วโดยทบวงการเมืองรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
” ตามมาตรา ๔(๕) แห่ง
พระราชบัญญัติ
/สวนป่า....

๑๕๑
-๒สวนป่าฯ สาหรับสวนป่าโครงการที่ ๔ นัน้ เห็นว่าเป็นสวนป่าที่บริษัทจังหวัดทาไม้ จากัด และผู้รับสัมปทานอื่นๆ
ได้ปลูกทดแทนตามเงื่อนไขสัมปทาน ถ้าบริษัทจังหวัดทาไม้ จากัด หรือผู้รับสัมปทานรายใดเป็นรัฐวิสาหกิจ ที่ดนิ ที่ได้
ดาเนินการปลูกป่าอยู่แล้วโดยบริษัทฯ หรือผู้รับสัมปทานรายนัน้ ก็เป็นที่ดนิ ที่ได้ดาเนินการปลูกป่าอยู่แล้วโดย
รัฐวิสาหกิจตามมาตรา ๔(๕) แห่ งพระราชบัญญัติสวนป่าฯ เมื่อคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๓๕ ให้
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ใช้ประโยชน์สวนป่าที่ปลูกตามเงื่อนไขสัมปทานโดยทาความตกลงกับกระทรวงการคลัง
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้จึงเป็น “ผู้มีสทิ ธิใช้ประโยชน์ ” ในที่ดนิ ของสวนป่านัน้ ตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติ
สวนป่าฯ ดังนั้น เมื่อองค์การอุ ตสาหกรรมป่าไม้ประสงค์จะทาสวนป่าเพื่อการค้าโดยใช้ที่ดนิ ที่เป็นสวนป่าโครงการที่
๒ สวนป่าโครงการที่ ๓ และสวนป่าโครงการที่ ๔ (เฉพาะที่ดินที่ได้ดาเนินการปลูกป่าอยู่แล้วโดยบริษั ทจังหวัดทาไม้
จากัด และผู้รับสัมปทานรายอื่นถ้าได้ความว่าเป็นรัฐวิสาหกิจ ) องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ยอ่ มจะนาที่ดนิ ดังกล่าวไป
ขอขึ้นทะเบียนเป็นสวนป่าตามมาตรา ๕ ประกอบกับมาตรา ๔ (๕) แห่งพระราชบัญญัติสวนป่าฯ ต่อไปได้
สาหรับสวนป่าที่ปลูกโดยงบประมาณของกรมป่าไม้นั้ น เห็นว่าเป็นสวนป่าที่ปลูกอยู่แล้วโดย
ทบวงการเมืองตามมาตรา ๔(๕) แห่งพระราชบัญญัติสวนป่าฯ ดังนั้น หากกรมป่าไม้เห็นสมควรให้มีการใช้ประโยชน์
และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มอบการใช้ประโยชน์ในที่ดนิ ให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๓๕ แล้ว องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ยอ่ มจะเป็นผู้มสี ิทธิ์ใช้ประโยชน์ในที่ดนิ นั้นตามมาตรา ๕
แห่งพระราชบัญญัติสวนป่าฯ และนาไปขอขึ้นทะเบียนเป็นสวนป่าเนื่องจากเป็นที่ดนิ ตามมาตรา
๔(๕) แห่ง
พระราชบัญญัติสวนป่าฯ ได้
รายละเอียดของความเห็นปรากฏตาม บันทึกที่ได้เสนอมาพร้อมหนังสือนี้ และสานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาได้แจ้งผลการพิจารณาไปยังสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบตามระเบียบด้วยแล้ว
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(ลงนาม) ไมตรี ตันเต็มทรัพย์
(นายไมตรี ตันเต็มทรัพย์)
รองเลขาธิการ ปฏิบัตริ าชการแทน
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
สาเนาถูกต้อง

(นายนิวัติ เหลืองบริสุทธิ์)
หัวหน้าฝ่ายจัดการป่าเอกชน

สานักงานเลขานุการกรม
โทร.๒๒๒๐๒๐๖-๙
โทรสาร ๒๒๔๑๔๐๑,๒๒๖๓๖๑๑-๒

๑๕๒
(สาเนา)

ที่ กษ ๐๗๓๗.๑/๓๖๘๐๔

กรมป่าไม้
๖๑ ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐
๓๐ ธันวาคม ๒๕๓๗

เรื่อง

หารือข้อกฎหมายกรณีการปฏิบัตติ ามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔
ในเขตปฏิรูปที่ดนิ เพื่อเกษตรกรรม

เรียน

ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

อ้างถึง หนังสือกรมป่าไม้ ที่ กษ ๐๗๐๕.๐๒/ว.๑๘๖๙๖ ลงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๓๖
สิ่งที่สง่ มาด้วย

สาเนาหนังสือ ส.ป.ก. ที่ กษ ๑๒๐๔/๖๓๐๑ ลงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๓๗
พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง ๑ ชุด

กรมป่าไม้ขอส่งสาเนาหนังสือตามสิ่งที่สง่ มาด้วย เรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอความร่วมมือ ถือ
เป็นแนวทางปฏิบัตติ อ่ ไป ทั้งนีต้ อ่ เนื่องหนังสือที่อ้างถึง สาหรับหนังสือฉบับนี้ถอื เป็นการต อบหนังสือหารือของจังหวัด
ชุมพร ตามหนังสือ ที่ ชพ ๐๐๐๙/๒๖๔๑๔ ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๓๖ ด้วย
ขอแสดงความนับถือ
(ลงนาม) ผ่อง เล่งอี้
(นายผ่อง เล่งอี)้
อธิบดีกรมป่าไม้
สาเนาถูกต้อง

(นายนิวัติ เหลืองบริสุทธิ์)
หัวหน้าฝ่ายจัดการป่าเอกชน
สานักงานแก้ไขปัญหาราษฎรฯ (สปปน.)
โทร.๕๗๙๒๕๔๕
โทรสาร ๕๗๙๕๔๑๓

๑๕๓
(สาเนา)
ที่ ทส ๑๖๐๖.๓/๓๒๓๕

กรมป่าไม้
๖๑ ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐
๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑

เรื่อง

หารือแนวทางปฏิบัตกิ รณีที่ดนิ ที่จะขอขึน้ ทะเบียนเป็นสวนป่า

เรียน

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

อ้างถึง หนังสือจังหวัดเชียงใหม่ ที่ ชม ๐๐๑๓.๓/๔๕๐๕๐ ลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๐
ตามหนังสือที่อ้างถึง จังหวัดเชียงใหม่ได้ ส่งสาเนาเรื่องราวคาขอขึน้ ทะเบียนที่ดนิ เป็นสวนป่า ราย
นายสุภักดิ์ ศรีสุโข และรายนายสิงห์คา พิบูลย์ และขอหารือกรมป่าไม้เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัตกิ รณีที่ดนิ ที่จะ ขอขึ้น
ทะเบียนเป็นสวนป่า จานวน ๒ ข้อ คือ
๑. โฉนดที่ดนิ ตั้งแต่ ๒ ฉบับขึน้ ไป โ ดยไม่มีทาง หรือลาเหมืองกัน้ จะสามารถออกหนังสือรับรอง
การขึน้ ทะเบียนที่ดนิ เป็นสวนป่า(สป.๓) ฉบับเดียวได้หรือไม่
๒. ถ้ามีโฉนดที่ดนิ และหนังสือรับรองการทาประโยชน์ (น.ส.๓) หรือน.ส.๓ ก. รวมกัน จะสามารถ
ออกหนังสือรับรองการขึน้ ทะเบียนที่ดนิ เป็นสวนป่า(สป.๓) ฉบับเดียวได้หรือไม่ จะมีแนวทางปฏิบัตอิ ย่างไร
กรมป่าไม้พจิ ารณาแล้ว ขอเรียนดังนี้
๑. โฉนดที่ดนิ ซึ่งเป็นประเภทที่ดนิ ตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติสวนป่า พ .ศ. ๒๕๓๕ ตัง้ แต่
๒ ฉบับ ขึ้นไป โดยไม่มีทาง หรือลาเหมืองกัน้ หากผู้ถอื กรรมสิทธิครอบครองเป็
์
นบุคคลเดียวกัน สามาร ถออกหนังสือ
รับรองการขึน้ ทะเบียนที่ดนิ เป็นสวนป่า(สป.๓) ฉบับเดียวได้
๒. ทั้งโฉนดที่ดนิ และหนังสือรับรองการทาประโยชน์ (น.ส.๓) หรือน.ส.๓ ก. เป็นประเภทที่ดนิ
ตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติสวนป่า พ .ศ. ๒๕๓๕ หากมีอาณาเขตติดต่อเป็ นผืนเดียวกัน และผู้ถอื กรรมสิทธิ์
ครอบครองเป็นบุคคลเดียวกัน สามารถออกหนังสือรับรองการขึน้ ทะเบียนที่ดนิ เป็นสวนป่า (สป.๓) ฉบับเดียวได้
สาเนาถูกต้อง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(นายนิวัติ เหลืองบริสุทธิ)์
หัวหน้าฝ่ายจัดการป่าเอกชน

สานักส่งเสริมการปลูกป่า
โทร.๐ ๒๕๖๑ ๔๒๙๒-๓ ต่อ ๕๐๒
โทรสาร ๐ ๒๕๗๙ ๕๕๘๘

ขอแสดงความนับถือ
(ลงนาม) อุภัย วายุพัฒน์
(นายอุภัย วายุพัฒน์)
รองอธิบดี ปฏิบัตริ าชการแทน
อธิบดีกรมป่าไม้

๑๕๔
(สาเนา)
ที่ ทส ๑๖๐๖.๒/๓๗๕๑

กรมป่าไม้
๖๑ ถนนพหลโยธิน จตุจักร
กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐
๒ มีนาคม ๒๕๕๒

เรื่อง

ราษฎรขอขึ้นทะเบียนที่ดนิ สทก .๒ ก เป็นสวนป่าเพื่อตัดฟันไม้สักที่ปลูกขึน้ ตามโครงการส่งเสริมเกษตรกร
ปลูกป่าของกรมป่าไม้

เรียน

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี

อ้างถึง หนังสือจังหวัดจันทบุรี ด่วนที่สุด ที่ จบ๐๐๑๓.๓/๐๑๙๔๕ ลงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒
สิ่งที่สง่ มาด้วย

สาเนาหนังสือกรมป่าไม้ ที่ ทส๑๖๐๖.๓/๑๐๗๔๗ ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๐

ตามหนังสือที่อ้างถึง จังหวัด จันทบุรี แจ้งว่า นายณรงค์ ภูบุญลาภ ราษฎรอยู่บ้านเลขที่ ๓๔/๑๔
หมูท่ ี่ ๗ ตาบลคลองภู อาเภอเขาคิชฌกูฎ จังหวัดจันทบุรี ได้นาเอกสารหลักฐาน สทก.๒ ก และหลักฐานการเข้าร่วม
โครงการส่งเสริมเกษตรกรปลูกป่าเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๗ มาขอขึ้นทะเบียนที่ดนิ เป็นสวนป่า ตามพระราชบัญญัติสวนป่า
พ.ศ. ๒๕๓๕ แต่ไม่สามารถขึ้นทะเบียนที่ดนิ เป็ นสวนป่า ตามพระราชบัญญัติสวนป่า พ .ศ. ๒๕๓๕ ได้ และจังหวัด
ได้เสนอแนวทางแก้ไขความเดือดร้อน รวม ๒ ประการ นั้น
กรมป่าไม้ได้พิจารณาแล้ว ขอเรียนว่า ข้อหารือมาทัง้ ๒ ประการนัน้ ไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ตาม
ระเบียบและข้อกฎหมาย เนื่องจากที่ดิน สทก
.๒ ก ไม่ เป็นที่ดนิ ประเภทใดประเภทหนึ่งตามมาตรา
๔ แห่ง
พระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ สาหรับการอนุญาตทาไม้หวงห้ามในพืน้ ที่ที่ได้รับอนุญาตให้เข้าทาประโยชน์และ
อยู่อาศัยภายในเขตปรับปรุงป่าสงวนแห่งชาติ ตามแบบ สทก .๒ ก นัน้ สามารถดาเนินการได้ตามมาตรา ๑๑ แห่ง
พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ ประกอบกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๔ (พ.ศ. ๒๕๑๘) ว่าด้วยการทาไ ม้หวง
ห้าม โดยส่งเรื่องให้กรมป่าไม้พจิ ารณา ให้ความเห็นชอบก่อนการอนุญาต ทั้งนีก้ รมป่าไม้ได้เคยแจ้งเวียนกรณีดังกล่าว
แล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่สง่ มาด้วย
สาเนาถูกต้อง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือเป็นแนวทางปฏิบัตติ อ่ ไป
ขอแสดงความนับถือ

(นายนิวัติ เหลืองบริสุทธิ)์
หัวหน้าฝ่ายจัดการป่าเอกชน

สานักส่งเสริมการปลูกป่า
โทร.๐ ๒๕๖๑ ๔๒๙๒-๓ ต่อ ๕๐๒
โทรสาร ๐ ๒๕๗๙ ๕๕๘๘

(ลงนาม) สุนันต์ อรุณนพรัตน์
(นายสุนันต์ อรุณนพรัตน์)
รองอธิบดี ปฏิบัตริ าชการแทน
อธิบดีกรมป่าไม้

๑๕๕
(สาเนา)
ที่ ทส ๑๖๐๖.๒/๑๐๒๓๑

กรมป่าไม้ ๖๑ ถนนพหลโยธิน
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐
๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๓

เรื่อง

ขอหารือแนวทางปฏิบัตติ ามพระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ. ๒๕๓๕

เรียน

ผู้อานวยการสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลพบุรี

อ้างถึง หนังสือสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลพบุรี ที่ ลบ ๐๐๑๓.๓/๑๙๔
ลงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๓ พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง จานวนรวม ๖ แผ่น
ตามหนังสือที่อ้างถึง สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมจังหวัดลพบุรี ได้แจ้งว่า
จังหวัดลพบุรีได้รับคาขอขึน้ ทะเบียนที่ดินเป็นสวนป่า ตามพระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ รายนายสมัย เม่นพรม
ภูมิลาเนาอยู่บ้านเลขที่ ๑/๑ หมูท่ ี่ ๔ ตาบลชัยบาดาล อาเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี มีความประสงค์ขอขึ้นทะเบียน
ที่ดนิ เป็นสวนป่าในท้องที่หมู่ที่ ๔ ตาบลท่าหลวง อาเภอ ชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี เนื้อที่ ๑๐-๒-๑๘ ไร่ ชนิดไม้สัก
รวมประมาณ ๑,๐๐๐ ต้น โดยผู้ยื่นคาขอ ได้แสดงหนังสือรับรองของนิคมสหกรณ์ชัยบาดาล ว่าเป็นผู้ถือครองที่ดนิ
ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าชัยบาดาล ซึ่งกรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นผู้รับอนุญาตให้เข้าทาประโยชน์เพื่อจัดที่ดนิ ให้ราษฎร
ได้อยูอ่ าศัยและทากินตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๑๗ จึงขอหารือว่าที่ดนิ ที่มีหนังสือรับรอง
ดังกล่าว เป็นที่ดนิ ประเภทหนึ่งประเภทใดที่จะขอขึน้ ทะเบียนเป็นสวนป่าตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติสวนป่า
พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้หรือไม่ อย่างไร นัน้
กรมป่าไม้ได้พิจารณาแล้ว ขอเรียนดังนี้
๑. หลักฐานที่ดนิ ที่เป็นหนังสือรับรองของนิคมสหกรณ์ชัยบาดาล จังหวัดลพบุรีดังกล่าวข้างต้น
ไม่ใช่หลักฐานที่ดนิ ที่มีหนังสือรับรองของทางราชการรับรองว่าที่ดนิ ดังกล่าวอยู่ในระยะเวลาที่อาจขอรับโฉนดที่ดนิ
หรือหนังสือรับรอง การทาประโยชน์ ตามประมวลกฎหมายที่ดนิ ตามพระราชบัญญัติจัดที่ดนิ เพื่อการครองชีพ
พ.ศ. ๒๕๑๑ จึงไม่ใช่หลักฐานตามม าตรา ๔(๒) แห่งพระราชบัญญัติสวนป่า พ .ศ. ๒๕๓๕ จึงไม่สามารถรับขึน้
ทะเบียนสวนป่าได้ หากนายสมัยฯ ยังมี ความประสงค์ที่จะขอขึน้ ทะเบียนที่ดนิ เป็นสวนป่า จังหวัดลพบุ รีควรแจ้งให้
สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลพบุรีแนะนาให้นายสมัยฯ ไปติดต่อกับกรมส่งเสริมสหกรณ์เพื่อ
ดาเนินการตามเงื่อนไขที่กาหนด จนกว่าจะได้รับหนังสือแสดงการทาประโยชน์
ในนิคมสหกรณ์ (แบบ กสน .๕)
เมื่อได้รับหนังสือแสดงการทาประโยชน์ในนิคมสหกรณ์(แบบ กสน.๕) แล้ว จึงนามาแนบกับคาขอขึ้นทะเบียนที่ดนิ เป็น
สวนป่า ตามพระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ ต่อไป
/๒.หนังสือ...

๑๕๖
-๒๒. หนังสือรับรองของนิคมสหกรณ์ชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ที่รับรองว่านายสมัย เม่นพรม
เป็นสมาชิกนิคมสหกรณ์ดังกล่าว ถือได้ว่าเป็นผู้ที่ได้รับอนุญาตให้เข้าทาประโยชน์ตามมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติ
จัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ .ศ. ๒๕๑๑ แล้ว จึงเป็นการเข้าไปทาประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย ประกอบกับไม้สัก
ที่จะขอขึน้ ทะเบียนที่ดนิ เป็นสวนป่าเป็นไม้หวงห้าม ดังนัน้ นายสมัย เม่นพรม จึงขออนุญาต ทาไม้ตามมาตรา ๑๑
แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ ได้ โดยไม่ตอ้ งได้รับความยินยอมจากนิคมสหกรณ์ชัยบาดาล จังหวัด
ลพบุรีอีก เนื่องจากการปลูกไม้สักถือได้ว่าเป็นการทาเกษตร ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของนิคมสหกรณ์ตาม
มาตรา ๙ แห่งพระราชบั ญญัติจัดที่ดนิ เพื่อการครองชีพฯ อีกทั้งไม่เป็นการขัดขวางต่อการใช้ประโยชน์ในที่ดนิ ของ
นิคมสหกรณ์อีกด้วย โดยการอนุญาตทาไม้ดังกล่าวจะต้องได้รับความเห็นชอบจากกรมป่าไม้ก่อนตามนัยหนังสือ
ที่สง่ มาด้วย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ
(ลงนาม) สมชัย เพียรสถาพร
(นายสมชัย เพียรสถาพร)
อธิบดีกรมป่าไม้
สาเนาถูกต้อง

(นายนิวัติ เหลืองบริสุทธิ์)
หัวหน้าฝ่ายจัดการป่าเอกชน

สานักส่งเสริมการปลูกป่า
โทร.๐ ๒๕๖๑ ๔๒๙๒-๓ ต่อ ๕๕๐๒
โทรสาร ๐ ๒๕๗๙ ๕๕๘๘

๑๕๗

หนังสือตอบข้อหารือที่เกี่ยวข้องกับตราประทับไม้

๑๕๘
 แนวทางปฏิบัติเพิ่มเติมตามหนังสือตอบข้อหารือที่เกี่ยวข้องกับตราประทับไม้
๑. สวนป่าแต่ละแห่งจะพิจารณาให้ขนึ้ ทะเบียนตรา ได้กี่ดวงนั้น ก็แล้วแต่
ความจาเป็นของผู้ทาสวนป่า โดยให้คานึงถึงเนื้อที่สวนป่า และจานวนต้นไม้ที่จะตัดฟันในสวนนั้นๆ
(หนังสือกรมป่าไม้ ที่ กษ ๐๗๑๐.๐๕/๒๕๙๔๓ ลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๓๗)

๒. สวนป่าที่ขอขึ้นทะเบียนตราหลายดวงนัน้ ลักษณะรูปรอยดวงตรา ควรจะต่างกัน
เพื่อง่ายต่อการตรวจสอบ (การทาตาหนิโดยนายทะเบียนที่ดวงตรานั้น เพื่อสาหรับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
ว่ามีการปลอมแปลงหรือไม่)
(หนังสือกรมป่าไม้ ที่ กษ ๐๗๑๐.๐๕/๒๕๙๔๓ ลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๓๗)

๓. กรณีมีการโอนทะเบียนสวนป่า ผู้โอนจะต้องส่งมอบเอกสารที่เกี่ยวข้องเดิมทั้งหมด
พร้อมตรา ให้แก่ผขู้ อรับโอนไปดาเนินการในฐานะผูท้ าสวนป่าทั้งสิทธิและหน้าที่ตอ่ ไป จึงไม่ต้องมา
ดาเนินการขอโอนทะเบียนตราแต่อย่างใด ทั้งนี้ถือว่าได้ โอนสิทธิและหน้าที่ทั้งหมดไปแล้ ว ผูข้ อรับโอน
สามารถนาเอกสารที่เกี่ยวข้องพร้อมตราใช้ตอ่ ได้เลย
(หนังสือกรมป่าไม้ ที่ กษ ๐๗๑๐.๕/๑๘๒๔๒ ลงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๔๔)

๑๕๙
(สาเนา)
ที่ กษ ๐๗๑๐.๐๕/๒๕๙๔๓

กรมป่าไม้
๖๑ ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐
๑๖ กันยายน ๒๕๓๗

เรื่อง

หารือข้อระเบียบตามพระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ. ๒๕๓๕

เรียน

ผู้ว่าราชการจังหวัดลาปาง

อ้างถึง หนังสือจังหวัดลาปาง ที่ ลป ๐๐๐๙/๑๒๙๔๙ ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๓๗
ตามหนังสือที่อ้างถึง จังหวัดลาปางได้หารือกรมป่าไม้เกี่ยวกับการขอขึ้นทะเบียนตราเพื่อใ ช้ใน
กิจการสวนป่า ตามระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการขึน้ ทะเบียน การรับรอง การตี ตอก ประทับหรือแสดง การยกเลิก
และการทาลายตราที่ใช้ในกิจการสวนป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ รวม ๒ กรณี คือ
๑. ผู้ทาสวนป่า มีกิจการสวนป่า จานวน ๑ สวน ยื่นคาขอขึ้นทะเบียนตราเพื่อใช้ในกิจการสวนป่านัน้
ในคราวเดียวกัน จานวนหลายดวงที่มีลักษณะเหมือนกัน (เช่น ลป ก ๑, ลป ก ๑, …) นายทะเบียนสามารถสั่งรับ
ขึน้ ทะเบียนตราตามจานวนที่ขอ โดยทาเครื่องหมายตาหนิในแต่ละดวงต่างตาแหน่งกันได้หรือไม่ อย่างไร
๒. ผู้ทาสวนป่ามีกิจการสวนป่า จานวน ๑ สวน ยื่นขอขึน้ ทะเบียนตราเพื่อใช้ในกิจการสวนป่านัน้
ในคราวเดียวกัน จานวนหลายดวงที่มีลักษณะต่างกัน (เช่น ลป ก ๑, ลป ก ๒, …) นายทะเบียนสามารถสั่งรับขึน้
ทะเบียนตรา ตามจานวนที่ขอได้หรือไม่ อย่างไร
กรมป่าไม้พจิ ารณาแล้ว ขอเรียนว่า แม้ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการขึน้ ทะเบียน การรับรอง การตี
ตอก ประทับหรือแสดง การยกเลิก และการทาลายตราที่ใช้ในกิจการสวนป่า พ .ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๕ จะระบุเกี่ยวกับ
การจัดทาตราแสดงความเป็นเจ้าของไม้ที่ได้มาจากการทาสวนป่าไว้แต่เพียงว่าจะให้มีรูปรอยตราอย่างใดก็ได้ แต่ตอ้ ง
มีอักษรย่อของจังหวัดท้องที่ที่ขอขึน้ ทะเบียนที่ดนิ เป็นสวนป่าด้วยก็ตามทางปฏิบัตใิ นการสั่งขึน้ ทะเบียนและรับรองตรา
ก็ควรคานึงถึงความสะดวกหรือความยากง่ายในการตรวจสอบและ ควบคุมด้วย ตราที่มลี ักษณะเหมือนกันแม้จะทา
เครื่องหมายตาหนิในแต่ละดวงต่างกัน ทางปฏิบัตเิ มื่อนาไปตี ตอก หรือประทับที่ไม้แล้ว จะตรวจสอบได้ยากว่าเป็นตราดวง
ใดเพราะตาหนิจะเห็นได้ไม่ชัดและเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบอาจไม่ทราบถึงตาหนิเหล่านั้น อีกทั้งการทาตาหนิตราแต่ ละ
ดวงไว้ก็เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบมิให้มีการปลอมแปลงตราได้เท่านัน้ ตราแต่ละดวงหากมีลักษณะต่างกัน จะทา
ให้งา่ ยแก่การตรวจสอบควบคุม ดังจะเห็นได้จากดวงตราที่ใช้ในราชการกรมป่าไม้ เช่น ตรา ต . บร. ช.ลาก นอกจาก
จะมีตาหนิในแต่ละดวงแล้ว จะมีหมายเลขกากับไว้ด้วยเพื่อสะดวกแก่การตรวจสอบ จึงเห็นว่าการสั่งรับขึน้ ทะเบีตรา
ยน
/ควร...

๑๖๐
-๒ควรวางทางปฏิบัตใิ ห้สั่งรับเฉพาะตราที่มีลักษณะต่างกันอย่างเช่นกรณีที่ ๒ ที่จังหวัดลาปางหารือไป เพราะจะสะดวก
และง่ายแก่การตรวจสอบควบคุม เมื่อนาไม้นนั้ ออกมาจากสวนป่า ส่วนสวนป่า แต่ละแห่งจะให้ข้นึ ทะเบียนตราได้ก่ดี วง
นัน้ ก็แล้วแต่ความจาเป็นของผู้ทาสวนป่า โดยให้คานึงถึงเนื้อที่สวนป่าและจานวนไม้ที่จะตัดฟันในสวนป่านัน้ ๆ ด้วย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือเป็นแนวทางปฏิบัติ
ขอแสดงความนับถือ
(ลงนาม) ประเสริฐ ศึกวัฒนา
(ประเสริฐ ศึกวัฒนา)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมป่าไม้

สาเนาถูกต้อง

(นายนิวัติ เหลืองบริสุทธิ์)
หัวหน้าฝ่ายจัดการป่าเอกชน

สานักส่งเสริมการปลูกป่า
โทร. ๕๗๙๒๖๓๕

สาเนาส่ง - ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด (เว้นจังหวัดลาปาง) ตามหนังสือกรมป่าไม้ที่ กษ ๐๗๑๐.๐๕/๒๕๙๔๔
ลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๓๗

๑๖๑
(สาเนา)
ที่ กษ ๐๗๑๐.๕/๑๘๒๔๒

กรมป่าไม้
๖๑ ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๔๔

เรื่อง

หารือข้อระเบียบตามพระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ กรณีการโอนทะเบียนสวนป่า

เรียน

ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย

อ้างถึง หนังสือจังหวัดสุโขทัย ที่ สท ๐๐๑๑/๙๘๐๘ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๔๔
ตามหนังสือที่อ้างถึง จังหวัดได้ขอทราบแนวทางปฏิบัตใิ นการขอโอนทะเบียนตรา ราย ร .ต. ธาดา
สายสงวน ซึ่งรับโอนทะเบียนสวนป่าจากนางประเทือง สายสงวน ภรรยา ที่ได้เสียชีวติ แล้ว ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
กรมป่าไม้ได้พิจารณาแล้ว ขอเรียนว่าการรับโอนทะเบียนสวนป่าดังกล่าวข้างต้น นั้น
เป็นการดาเนินการ ตามมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติสวนป่า พ .ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งในวรรคสองระบุว่า “ให้ผู้รับโอน
ทะเบียนสวนป่าตามวรรคหนึ่งรับโอนไปซึ่ง สิทธิและหน้าที่ของผู้ทาส วนป่าเดิม ทัง้ นี้ตามระเบียบที่อธิบดีกาหนด ”
ดังนัน้ ผู้โอนจะต้องส่งมอบเอกสารที่เกี่ยวข้องเดิมทั้งหมดพร้อมตรา ให้แก่ผู้ขอรับโอนไปดาเนินการในฐานะผู้ทา
สวนป่า ทั้งสิทธิและหน้าที่ต่อไป จึงไม่ต้องมาดาเนินการขอโอนทะเบียนตราแต่อย่างใด ทัง้ นี้ถอื ว่าได้ โอนสิทธิและ
หน้าที่ทั้งหมดไปแล้ว ผู้ขอรับโอนสามารถนาเอกสารที่เกี่ยวข้องพร้อมตราใช้ตอ่ ได้เลย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือเป็นแนวทางปฏิบัตติ อ่ ไป
สาเนาถูกต้อง

(นายนิวัติ เหลืองบริสุทธิ์)
หัวหน้าฝ่ายจัดการป่าเอกชน

ขอแสดงความนับถือ
(ลงนาม) จรินทร์ อิฐรัตน์
(นายจรินทร์ อิฐรัตน์)
รองอธิบดี ปฏิบัตริ าชการแทน
อธิบดีกรมป่าไม้

สานักส่งเสริมการปลูกป่า
โทร. ๕๖๑ ๔๒๙๒-๓ ต่อ ๕๐๒
โทรสาร ๕๗๙ ๕๕๘๘

สาเนาส่ง - ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดตามหนังสือกรมป่าไม้ ที่ กษ ๐๗๑๐.๕/๑๘๒๔๓
ลงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๔๔

๑๖๒

๑๖๓

หนังสือตอบข้อหารือที่เกี่ยวข้องกับ
การแจ้งตัดหรือโค่นไม้

๑๖๔

 แนวทางปฏิบัติเพิ่มเติมตามหนังสือตอบข้อหารือที่เกี่ยวข้องกับการแจ้งตัดหรือโค่นไม้
๑. เมื่อผู้ทาสวนป่าได้แจ้งการตัดหรือโค่นไม้ที่ ได้มาจากการทาสวนป่าแล้ว สามาร ถ
ดาเ นินการตัดหรือโค่นไม้ในสวนป่าได้เลย โดยผู้ทาสวนป่าสามารถแจ้งตัดหรือโค่นไม้ครัง้ เดียว
ทั้งสวนป่า หรือหลายครั้ง แต่ละครั้งแบ่งเป็นส่วนๆ ตามความจาเป็นก็ได้
(หนังสือกรมป่าไม้ ที่ กษ ๐๗๑๐.๐๕/๓๔๙๑๖ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๓๗)

๒. การแจ้งตัดหรื อโค่นไม้ที่ได้มาจากการทาสวนป่า ซึ่งมีลักษณะเป็น “ตอไม้” ยังคง
ต้องปฏิบัติตามระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการแจ้ง การออกหนังสือรับรองการแจ้งตัดหรือโค่นไม้
การเก็บรักษา หนังสือรับรองการแจ้ง บัญชีแสดงรายการไม้ เอกสารสาคัญที่เกี่ยวกับการดังกล่าว
การขอ การออกใบแ ทนหนังสือรับรองการแจ้ง และหลักฐานแสดงการได้ไม้มาโดยชอบจากการ
ทา สวนป่า พ.ศ.๒๕๓๕ ตลอดจนแนวทางปฏิบัติที่กรมป่าไม้กาหนดเพิ่มเติม โดยควรเพิ่มวงเล็บคาว่า
“ตอไม้” กากับชนิดไม้ไว้ด้วย เช่น ไม้ประดู่ (ตอไม้)
(หนังสือกรมป่าไม้ ที่ ทส ๑๖๐๖.๓/๗๔๐๓ ลงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๔๗)

๓. กรณีผไู้ ด้รับหนังสือรับรองการขึน้ ทะเบียนที่ดินเป็นสวนป่า แต่ที่ดินดังกล่าวเป็น
ที่ดนิ ที่ได้รับการอนุญาตให้เข้าทาการปลูกสร้างสวนป่าในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ตามมาตรา ๒๐ แห่ง
พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ .ศ. ๒๕๐๗ ซึ่งได้หมดอายุการอนุญาต ลงแล้ว ไม่ สามารถตัดหรือ
โค่นไม้ที่ได้มาจากการทาสวนป่า ตามพระราชบัญญัติสวนป่า .พศ. ๒๕๓๕ ได้
(หนังสือกรมป่าไม้ ที่ ทส ๑๖๐๖.๒/๑๐๐๕ ลงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๔)

๑๖๕
(สาเนา)
ที่ กษ ๐๗๑๐.๐๕/๓๔๙๑๕

กรมป่าไม้
๖๑ ถนนพหลโยธิน จตุจักร
กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐
๑๓ ธันวาคม ๒๕๓๗

เรื่อง

หารือแนวทางปฏิบัตติ ามพระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ. ๒๕๓๕

เรียน

ผู้ว่าราชการจังหวัดลาปาง

อ้างถึง หนังสือจังหวัดลาปาง ที่ ลป ๐๐๐๙/๓๑๐๒ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๓๗
ตามหนังสือที่อ้างถึง จังหวัดหารือแนวทางปฏิบัตติ ามพ ระราชบัญญัติสวนป่า พ .ศ. ๒๕๓๕
รวม ๒ ประการ คือ
๑. เมื่อผู้ทาสวนป่าได้แจ้งความประสงค์จะตัดหรือโค่นไม้เป็นหนังสือต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
ผู้ทาสวนป่าสามารถดาเนินการตัดหรือโค่นไม้ได้ตามมาตรา ๑๑ เลยหรือไม่ หรือต้องรอ ให้ได้รับหนังสือรับรอง จาก
พนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อเก็บรักษาไว้ที่สวนป่าแสดงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตลอดเวลาที่ทาการตัดหรือโค่นไม้
ตาม
มาตรา ๑๒ เสียก่อน จึงจะตัดหรือโค่นไม้ได้
๒. การแจ้งตัดหรือโค่นไม้ที่ได้มาจากการทาสวนป่า ผู้ทาสวนป่าสามารถแจ้งทั้งหมดครั้งเดียวหรือ
แจ้งเป็นงวดๆ ตามความจาเป็นก็ได้ ใช่หรือไม่ อย่างไร
กรมป่าไม้พจิ ารณาแล้ว มีความเห็นดังนี้
๑. เมื่อผู้ทาสวนป่าได้แจ้งการตัดหรือโค่นไม้ที่ได้มาจากการทาสวนป่าตามระเบียบที่อธิบดีกรมป่าไม้
กาหนดแล้ว ผู้ทาสวนป่าสามารถดา เนินการตัดหรือโค่นไม้ในสวนป่าได้โดยไม่ต้องรอให้ได้รับหนังสือรับรองการแจ้ง
จากพนักงานเจ้าหน้าที่ก่อน (มาตรา ๑๑ และระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการแจ้ง การออกหนังสือรับรองการแจ้งตัด
หรือโค่นไม้ฯ พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๖) เพราะพระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ มีเจตนารมณ์ที่จะส่ งเสริมการปลูกป่าจึงได้
อานวยความสะดวกให้แก่ผู้ทาสวนป่าไม่ให้มีอุปสรรคในการทาสวนป่า อันเนื่องมาจากการปฏิบัตงิ านที่ลา่ ช้าของ
เจ้าหน้าที่ ส่วนมาตรา ๑๒ ที่บัญญัติให้ผู้ทาสวนป่าต้องเก็บรักษาหนังสือรับรองการแจ้งไว้ที่สวนป่าเพื่อแสดงต่อ
พนักงานเจ้าหน้ าที่ตลอดเวลาที่ทาการตัดหรือ โค่นไม้นั้นเป็นการกาหนดหน้าที่ของผู้ทาสวนป่า ซึ่งหมายความว่า
เมื่อได้รับหนังสือรับรองการแจ้งแล้ว ผู้ทาสวนป่ามีหน้าที่ที่จะต้องเก็บรักษาหนังสือรับรองการแจ้งไว้ที่สวนป่าเพื่อ
แสดงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตลอดเวลาที่ทาการตัดหรือโค่นไม้ หากฝ่าฝืนต้องถูกระวางโทษตามมาตรา ๒๖ ดังนัน้
กรณีที่ผู้ทาสวนป่าได้แจ้งการตัดหรือโค่นไม้ในสวนป่าและดาเนินการตัดหรือโค่นไม้ตามที่ได้แจ้งไว้ โดยพนักงาน
เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้ออกหนังสือรับรอง การแจ้งให้ จึงไม่เป็นความผิดแต่อย่างใด ซึ่งเรื่องการออกหนังสือรับรองการแจ้ง
นี้ ตามระเบียบกรมป่าไม้วา่ ด้วยการแจ้งออกหนังสือรับรองการแจ้งฯ พ .ศ. ๒๕๓๕ ได้กาหนดให้พนักงานเจ้าหน้าที่
พิจารณาออกหนังสือรับรองการแจ้งให้แก่ผู้ทาสวนป่าโดยไม่ชักช้า พนักงานเจ้าหน้าที่จึงควรถือปฏิบัตโิ ดยเคร่งครัด
ด้วยเพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติ สวนป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ หากละเว้นอาจเป็นความผิดทางอาญา
และอาจถูกลงโทษทางวินัยตามควรแก่กรณีได้
/๒. การ...

๑๖๖
-๒๒. การแจ้งตัดหรือโค่นไม้ในแต่ละสวนป่าที่ข้นึ ทะเบียนไว้ ผู้ทาสวนป่าสามารถแจ้งตัดหรือโค่นไม้
ครัง้ เดียวทั้งสวนป่าหรือหลายครั้ง แต่ละครัง้ แบ่งเป็นส่วนๆ ตามความจาเป็นก็ได้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือเป็นแนวทางปฏิบัติ
ขอแสดงความนับถือ
(ลงนาม) ผ่อง เล่งอี้
(นายผ่อง เล่งอี้)
อธิบดีกรมป่าไม้

สาเนาถูกต้อง

(นายนิวัติ เหลืองบริสุทธิ์)
หัวหน้าฝ่ายจัดการป่าเอกชน

สาเนาส่ง - ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด (เว้นจังหวัดลาปาง) ตามหนังสือ กรมป่าไม้ที่ กษ ๐๗๑๐.๐๕/๓๔๙๑๖
ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๓๗

๑๖๗
(สาเนา)
ที่ ทส ๑๖๐๖.๓/๗๔๐๓

กรมป่าไม้
๖๑ ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐
๙ สิงหาคม ๒๕๔๗

เรื่อง

หารือแนวทางปฏิบัตติ ามพระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ กรณีการแจ้งตัดหรือโค่นไม้ที่ได้มาจาก
การทาสวนป่า ซึ่งมีลักษณะเป็นตอไม้

เรียน

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์

อ้างถึง หนังสือสานักงานป่าไม้จังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ กส ๐๐๐๘/๒๓๑ ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๔๗
ตามหนังสือที่อ้างถึง สานักงานป่าไม้จังหวัดกาฬสินธุ์ได้หารือแนวทางปฏิบัตกิ รณีการแจ้งตัดหรือ
โค่นไม้ที่ได้มาจากการทาสวนป่า ซึ่งมีลักษณะเป็นตอไม้ จะสามารถดาเนินการตามพระราชบัญญัติสวนป่า
พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้หรือไม่อย่างไร ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
กรมป่าไม้ได้พิจารณาแล้ว ขอเรียนว่า “ตอไม้ ” อยู่ในความหมายของ “ไม้ ” ตามมาตรา ๓
แห่งพระราชบัญญัติสวนป่า พ .ศ. ๒๕๓๕ ดังนัน้ การแจ้งตัดหรือโค่นไม้ที่ได้มาจากการทาสวนป่า ซึ่งมีลักษณะเป็น
ตอไม้ ยังคงต้องปฏิบัตติ ามระเบียบกรมป่าไม้วา่ ด้วยการแจ้ง การออกหนังสือรับรองการแจ้งตัดหรือโค่นไม้ การเก็บ
รักษาหนังสือรับรองการแจ้ง บัญชีแสดงรายการไม้ เอกสารสาคัญที่เกี่ยวกับการดังกล่าว การขอ การออกใบแทน
หนังสือรับรองการแจ้ง และหลักฐานการได้ไม้มาโดยชอบจากการทาสวนป่า พ .ศ. ๒๕๓๕ ตลอดจน แนวทางปฏิบัติ
ที่กรมป่าไม้กาหนดเพิ่มเติมและควรเพิ่มวงเล็บ คาว่า ตอไม้ กากับชนิดไม้ไว้ด้วย เช่น ไม้ประดู่ (ตอไม้)
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดาเนินการต่อไป
สาเนาถูกต้อง
ขอแสดงความนับถือ
(ลงนาม) ฉัตรชัย รัตโนภาส
(นายฉัตรชัย รัตโนภาส)
(นายนิวัติ เหลืองบริสุทธิ์)
อธิบดีกรมป่าไม้
หัวหน้าฝ่ายจัดการป่าเอกชน
สานักส่งเสริมการปลูกป่า
โทร.๐ ๒๕๖๑ ๔๒๙๒-๓ ต่อ ๕๐๒
โทรสาร ๐ ๒๕๗๙ ๕๕๘๘

สาเนาส่ง - ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด (ยกเว้นจังหวัดกาฬสินธุ)์ ตามหนังสือกรมป่าไม้ ที่ ทส ๑๖๐๖.๓/๗๔๐๔
ลงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๔๗

๑๖๘
(สาเนา)
ที่ ทส ๑๖๐๖.๒/๑๐๐๕

กรมป่าไม้ ๖๑ ถนนพหลโยธิน
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐
๑๘ มกราคม ๒๕๕๔

เรื่อง

หารือแนวทางปฏิบัตติ ามพระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ. ๒๕๓๕

เรียน

ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์

อ้างถึง หนังสือจังหวัดบุรีรัมย์ ด่วนมาก ที่ บร ๐๐๑๓.๓/๑๙๘๒๒ ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๓
ตามหนังสือที่อ้างถึง จังหวัดได้หารือแนวทางปฏิบัตกิ รณีบริษัท วนเกษตรไทย จากัด และบริษัท
นางรองอุตสาหกรรม จากัด ได้รับหนังสือรับรองการขึน้ ทะเบียนที่ดนิ เป็นสวนป่า แต่ที่ดนิ ดังกล่าว เป็นที่ดนิ ที่ ได้รับ
การอนุญาตให้เข้าทาการปลูกสร้างสวนป่าในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ตามมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวน
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ ซึ่งปัจจุบันได้หมดอายุการอนุญาตลงแล้ว ตั้งแต่วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๔๖ จะสามารถตัดหรือ
โค่นไม้ที่ได้มาจากการทาสวนป่า ตามพระราชบัญญัติสวนป่า .พศ. ๒๕๓๕ ได้หรือไม่อย่างไร ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
กรมป่าไม้ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าการตัดหรือโค่นไม้ที่ได้มาจากการทาสวนป่า ตามพระราชบัญญัติ
สวนป่า พ .ศ. ๒๕๓๕ ผู้ตัดหรือโค่นไม้จะต้องเป็นผู้ทาสวนป่า คือผู้ที่ได้รับหนังสือรับรองการขึน้ ทะเบียนที่ดนิ เป็น
สวนป่าและรวมถึงผู้ยื่นคาขอรับโอนทะเบียนสวนป่าเท่านัน้ จึงจะมีสิทธิขอตัดหรือโค่นไม้ที่ได้มาจากการทาสวนป่าได้
ตามมาตรา ๓ และมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ จากข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องนี้ ได้มีการออก
หนังสือรับรองการขึน้ ทะเบียนที่ดนิ เป็นสวนป่า(สป.๓) ให้บริษัท วนเกษตรไทย จากัด และบริษัท นางรองอุตสาหกรรม
จากัด ตั้งแต่วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๒ ในที่ดนิ ที่มีหลักฐานหนังสืออนุญาตให้เข้าทาการปลูกสร้างสวนป่าหรือปลูก
ไม้ยนื ต้นภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ตามมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติ ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ ตัง้ แต่วันที่
๙ มิถุนายน ๒๕๓๑ ถึงวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๔๖ และปัจจุบันไม่ มกี ารต่ออายุหนังสืออนุญาตให้กับทั้งสองบริษัทอีก
จึงต้องถือว่าทั้งสองบริษัทไม่มสี ิทธิใช้ประโยชน์ในที่ดนิ ตามหนังสืออนุญาตดังกล่าวตัง้ แต่วันที่ส้นิ สุดหนังสืออนุ ญาต
คือ ตั้งแต่วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๔๖ เป็นต้นไป ฉะนั้น หนังสือรับรองการขึน้ ทะเบียนที่ดนิ เป็นสวนป่าที่ออกให้กับ ทั้ง
สองบริษัท จึงสิ้นสุดไปด้วยโดยผลของกฎหมาย ตั้งแต่วันที่ทั้งสองบริษัทไม่มสี ิทธิใช้ประโยชน์ในที่ดนิ เช่นกัเนืน่องจากเป็น
ผู้ไม่มสี ิทธิใช้ประโยชน์ ในที่ดนิ ตามมาตรา ๔ (๔) แห่งพระราชบัญญัติสวนป่า พ .ศ. ๒๕๓๕ อีกทัง้ กรณีดังกล่าวมิใช่
เป็นกรณีการโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในที่ดนิ ที่ทาสวนป่าให้แก่บุคคลอื่น หรือผู้ทาสวนป่า ซึ่งมีสทิ ธิตาม
สัญญาเช่าหรือเช่าซือ้ ที่ทาสวนป่าถูกเลิกสัญญาเช่าหรือเช่าซือ้ ที่จะทาใ ห้ผู้รับโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองใน
ที่ดนิ หรือผู้ถอื กรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในที่ดนิ ที่มีการเลิกสัญญาเช่าหรือเช่าซือ้ แล้วแต่กรณี มีสทิ ธิขอรับโอน
ทะเบียนสวนป่าได้ ตามมาตรา๑๙ เมื่อหนังสือรับรองการขึน้ ทะเบียนสวนป่าสิ้นสุดลง ทั้งสองบริษัทจึงไม่ใช่ผู้ทาสวนป่า
อีกต่อไป และเมื่อไม่ใช่ผู้ทาสวนป่าจึงไม่อาจขอตัดหรือโค่นไม้ที่ได้มาจากการทาสวนป่าได้ตามนัยมาตรา ๑๐ แห่ง
พระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ. ๒๕๓๕
/อนึ่ง...

๑๖๙
-๒อนึ่ง จากการตรวจสอบหนังสือรับรองการขึน้ ทะเบียนที่ดนิ เป็นสวนป่าทั้ง
๒ ราย ข้างต้น
ปรากฏว่าเป็นการออกโดยนายอาเภอโนนดินแดง ซึ่งมิใช่นายทะเบียนสวนป่าตามพระราชบัญญัติสวนป่า
พ.ศ. ๒๕๓๕ หากไม่ได้รับมอบอานาจจากผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งเป็นนายทะเบียนสวนป่า ถือว่าเป็นการออก
โดยไม่มีอานาจ ดังนัน้ ขอให้จังหวัดโปรดกาชับเจ้าหน้าที่ถือปฏิบัตใิ ห้ถูกต้องตามกฎหมายโดยเคร่งครัดด้วย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาถือเป็นแนวทางปฏิบัตติ อ่ ไป
ขอแสดงความนับถือ
(ลงนาม) ชลธิศ สุรัสวดี
(นายชลธิศ สุรัสวดี)
รองอธิบดี ปฏิบัตริ าชการแทน
อธิบดีกรมป่าไม้
สาเนาถูกต้อง

(นายนิวัติ เหลืองบริสุทธิ์)
หัวหน้าฝ่ายจัดการป่าเอกชน

สานักส่งเสริมการปลูกป่า
โทร. ๐ ๒๕๖๑ ๔๒๙๒-๓ ต่อ ๕๕๐๒
โทรสาร ๐ ๒๕๗๙ ๕๕๘๘

๑๗๐

๑๗๑

หนังสือตอบข้อหารือที่เกี่ยวข้องกับ
การนาไม้เคลื่อนที่

๑๗๒
 แนวทางปฏิบัติเพิ่มเติมตามหนังสือตอบข้อหารือที่เกี่ยวข้องกับการนาไม้เคลื่อนที่
๑. กรณีนาไม้สวนป่าเข้าโรงงานแปรรูป สป .๑๕ จะเป็นหลักฐานแสดงการได้ไม้มา
โดยชอบด้วยกฎหมาย โรงงานแปรรูปลง บัญชีไม้ท่อนของโรงงาน แล้วแปรรูป การนาไม้แปรรูป
เคลื่อนที่ โดยออกหนังสือกากับไม้แปรรูปหรือใบเบิกทาง ต่อไป
(หนังสือกรมป่าไม้ ที่ กษ ๐๗๑๐.๐๕/๙๖๕๒ ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๓๙)

๒. กรณีการนาไม้ท่อนจากสวนป่า โดยออก สป .๑๕ แล้วนาไม้เคลื่อนที่ถึงปลายทาง
ตามกาหนดแล้ว มีความประสงค์จะนาไม้ท่อนดังกล่าว บางส่วนไปยังสถานที่อื่นจะพิจารณาดาเนินการ
ได้ ๒ ประการ คือ
(๑) กรณี ผซู้ อื้ ผู้รับมอบหรือผู้รับโอน นาไปใช้สอย สามารถนาเคลื่อนที่ตอ่ ไป
ได้ โดยต้องมีสาเนาหนังสือรับรองการแจ้งตัดฯ สป .๑๓ และหนังสือแสดงบัญชีรายการไม้ฯ สป.๑๕
ที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับรองถูกต้อง
(๒) กรณีเป็นผู้ค้า ให้ออกหนังสือแสดงบัญชีรายการไม้ที่ได้มาจากการ
ทาสวนป่า ตามแบบ สป .๑๕ และต้องมีสาเนาหรือภาพถ่ายหนังสือรับรองการแจ้ง แบบ สป .๑๓
ที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับรองถูกต้องกากับไปด้วยตลอดเวลาที่นาเคลื่อนที่
(หนังสือกรมป่าไม้ ที่ กษ ๐๗๑๐.๕/๑๓๖๘๓ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๑)
(หนังสือกองนิติการ ที่ กษ ๐๗๐๕.๐๒/๔๓๔ ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๔๑)

๓. กรณีนาไม้เคลื่อนที่ โดยใช้ สป .๑๕ ซึ่งมีกาหนดระยะเวลา ๗ วัน แล้ว ไม่ถึง
ปลายทางสามาร ถนาเคลื่อนที่ต่อไปได้จนสุดปลายทาง แต่อาจถูกพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบทาให้
เสียเวลาโดยไม่จาเป็น ควรนาเคลื่อนที่ภายในระยะเวลากาหนดโดยเร็ว
(หนังสือกรมป่าไม้ ที่ กษ ๐๗๑๐.๕/๑๓๖๘๓ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๑)
(หนังสือกองนิติการ ที่ กษ ๐๗๐๕.๐๒/๔๓๔ ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๔๑)

๔. เศษไม้ ปลายไม้สักที่เหลือจากการทาสวนป่าตามพระราชบัญญัติสวนป่า พ .ศ.
๒๕๓๕ สามารถนาเคลื่อนที่ไปยังเตาเผาถ่านได้ โดยให้ผทู้ าสวนป่าปฏิบัติ เช่นเดียวกับการนาไม้ท่อนที่
ได้มาจากการทาสวนป่าเคลื่อนที่ คือต้องออกหนังสือแสดงบัญชีรายการไม้ ที่ได้มาจากการทาสว นป่า
(สป.๑๕) ตลอดจนมีสาเนาหรือภาพถ่ายหนังสือรับรองการแจ้ง (สป.๑๓) ที่พนักงานเจ้าหน้าที่ ได้
รับรองถูกต้อง กากับการนาเคลื่อนที่ไปด้วย ในการนี้ ให้ผู้ทาสวนป่าระบุในบัญชีแสดงรายการไม้ว่า
เป็นไม้ฟืนจากไม้ชนิดใดบ้าง แต่ละชนิดมีปริมาตรเท่าไร และคิดเป็นปริมาตรโดยรวมเ ท่าไร โดยมิตอ้ งตี
ตอก ประทับ หรือแสดงตราที่ไม้ฟืนดังกล่าว
(หนังสือสานักส่งเสริมการปลูกป่า ที่ ทส ๑๖๐๖.๓/๑๗๕๐ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๔๙)

๑๗๓
(สาเนา)
ที่ กษ ๐๗๑๐.๐๕/๙๖๕๒

กรมป่าไม้
๖๑ ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร
กทม. ๑๐๙๐๐
๔ เมษายน ๒๕๓๙

เรื่อง การนาไม้จากสวนป่าเข้าโรงงานฯ
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดลาพูน
อ้างถึง หนังสือสานักงานป่าไม้จังหวัดลาพูน ที่ ลพ ๐๐๐๙/๐๑๖๕ ลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๙
ตามหนังสือที่อ้างถึง สานักงานป่าไม้จังหวัดลาพูนหารือว่า บริษัท โรงเลื่อยจักรลาพูน จากัด ได้ซื้อ
ไม้สักท่อนที่ตัดจากสวนป่า ซึ่งมีหนังสือรับรองประกอบนาไม้เคลื่อนที่ (สป.๑๕) จะใช้เป็นหลักฐานลงในบัญชีไม้ท่อน
ของโรงงานแปรรูปได้หรือไม่ และเมื่อแปรรูปแล้วจะนาเคลื่อนที่ออกไป จะออกหนังสือกากับและใบเบิกทางได้หรือไม่
เพื่อจะได้แจ้งให้บริษัทฯ ทราบและถือเป็นแนวทางปฏิบัตติ อ่ ไป รายละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
กรมป่าไม้ได้พิจารณาแล้ว
๑. กรณีหนังสือแสดงบัญชีรายการไม้ที่ได้มาจากการทาสวนป่า (สป.๑๕) ที่ผู้ทาสวนป่าหรือผู้คา้ ไม้
ท่อนฯ ได้ปฏิบัตติ ามระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการนาไม้ท่อน ไม้แปรรูป หรื อสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่ได้มาจากการทาสวนป่า
เคลื่อนที่ พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยถูกต้องครบถ้วนแล้ว ให้ถอื เป็นหลักฐานใช้ลงในบัญชีไม้ท่อนของโรงงานแปรรูปไม้ได้
๒. กรณีไม้ท่อนที่ได้จากการทาสวนป่า เมื่อแปรรูปแล้วจะนาเคลื่อนที่ออกไปโรงงานแปรรูปไม้ชอบ
ที่จะออกหนังสือกากับไม้แปรรูปหรื อใบเบิกทางได้ตามระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการนาไม้ท่อน ไม้แปรรูป หรือ
สิ่งประดิษฐ์ฯ ที่ได้มาจากการทาสวนป่าเคลื่อนที่ พ .ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๕ วรรคสอง (ได้แจ้งให้จังหวัดลาพูนทราบแล้ว
โดยหนังสือ ที่ กษ ๐๗๔๐/๓๒๘๗๘ ลงวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๓๕)
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือเป็นแนวทางปฏิบัตติ อ่ ไป

สาเนาถูกต้อง

(นายนิวัติ เหลืองบริสุทธิ์)
หัวหน้าฝ่ายจัดการป่าเอกชน
สานักส่งเสริมการปลูกป่า
โทร. ๕๗๙๒๖๓๕
โทรสาร ๕๗๙๕๕๘๘

ขอแสดงความนับถือ
(ลงนาม) สถิตย์ สวินทร
(นายสถิตย์ สวินทร)
รองอธิบดี ปฏิบัตริ าชการแทน
อธิบดีกรมป่าไม้

๑๗๔
(สาเนา)

ที่ กษ ๐๗๑๐.๕/๑๓๖๘๓

กรมป่าไม้
๖๑ ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐
๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๑

เรื่อง

หารือข้อระเบียบตามพระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ. ๒๕๓๕

เรียน

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์

อ้างถึง หนังสือจังหวัดนครสวรรค์ ที่ นว ๐๐๑๑/๒๔๗๓๑ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๔๐
ตามหนังสือที่อ้างถึง ได้ หารือกรมป่าไม้ความว่า โครงการสักทองภูหนิ ลาดได้ซือ้ ไม้ที่ได้มาจาก
การทาสวนป่าในท้องที่จังหวัดอุตรดิตถ์ จานวน ๕๐๐ ท่อน ปริมาตร ๒๔.๕๐ ลูกบาศก์เมตร โดยผู้ทาสวนป่าได้ออก
หนังสือแสดงบัญชีรายการไม้ที่ได้มาจากการทาสวนป่า (สป.๑๕) และสาเนาหนังสือรับร องการแจ้งตัดหรือโค่นไม้
ที่ได้มาจากการทาสวนป่า (สป.๑๓) ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่รับรองสาเนาถูกต้องแล้ว มอบให้โครงการสักทองภูหนิ ลาด
นาไม้ดังกล่าวเคลื่อนที่ออกจากสวนป่ามายังโครงการสักทองภูหนิ ลาด ท้องที่จังหวัดนครสวรรค์ เมื่อโครงการ
สักทองภูหนิ ลาดได้นาไม้ดังกล่าวมาถึงที่หมายและได้ใช้ประโยชน์ไม้ดังกล่าวไปแล้วบางส่วน ต่อมาโครงการ
สักทองภูหินลาดประสงค์ จะนาไม้ดังกล่าวส่วนที่เหลือ จานวน ๒๐๐ ท่อน เคลื่อนที่จากโครงการสักทองภูหนิ ลาด
ท้องที่จังหวัดนครสวรร ค์ไปยังจังหวัดเชียงใหม่ กรณีน้จี ังหวัดนครสวรรค์เห็นว่ายังไม่มรี ะเบียบหรือแนวทางปฏิบัติ
มาก่อน นั้น
กรมป่าไม้พจิ ารณาแล้วขอเรียนดังนี้
๑. ตามพระราชบัญญัติสวนป่า พ .ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ง กาหนดให้ผู้รับโอนไม้ที่ทา
ออกจากสวนป่าต้องมีหลักฐานแสดงการได้มาโดยชอบตามพระราชบัญญัตินี้ และวรรคสองได้กาหนดให้ผู้รับโอนไม้
ที่ทาออกจากสวนป่าอาจนาเคลื่อนที่ผ่านด่านป่าไม้ได้ กรณีตามที่หารือ เมื่อผู้ซือ้ ผู้รับมอบ หรือผู้รับโอน นาเคลื่ อนที่
ไปยังสถานที่ ที่ระบุในแบบ สป .๑๕ แล้ว หากจะ นาเคลื่ อนที่ไปยังสถานที่อื่น สามารถจะนาเคลื่อนที่ต่อ ไปได้ โดยใช้
หลักฐานแสดง การได้มาโดยชอบตามที่กาหนดไว้ในข้อ ๙ ของระเบียบกรมป่าไม้วา่ ด้วยการแจ้ง การออกหนั งสือ
รับรองการแจ้งตัด หรือโค่นไม้ การเก็บรักษาหนังสือรับรองก ารแจ้ง บัญชีแสดงรายการไม้ เอกสารสาคัญที่เกี่ยวกับ
การดังกล่าว การขอ การออกใบแทนหนังสือรับรองการแจ้ง และหลักฐานแสดงการได้ไม้มาโดยชอบจากการทา
สวนป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ กากับในการนาเคลื่อนที่ แต่หากผู้รับโอนเป็นผู้ค้าไม้ท่อน ไม้แปรรูปหรือสิ่งประดิษฐ์ท่ไี ด้มาจา ก
การทาสวนป่า จะต้องอยู่ในข้อบังคับของ ๒

/๒. ตาม....

๑๗๕
-๒๒. ตามระเบียบกรมป่าไม้วา่ ด้วยการนาไม้ท่อน ไม้แปรรูป หรือสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่ทามาจากการทา
สวนป่าเคลื่อนที่ พ .ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๔ ข้อ ๕ และข้อ ๘ กาหนดให้ผู้ทาสวนป่าและผู้คา้ ไม้ท่อน ไม้แปรรูป หรือ
สิ่งประดิษฐ์ฯ ที่นาเคลื่อนที่จากสวนป่าแล้ว ต้องออกหนังสือแสดงบัญชีรายการไม้ที่มาจากการทาสวนป่า โดยหนังสือ
ดังกล่าวใช้กากับระหว่างนาเคลื่อนที่ไม่เกิน ๗ วัน ในกรณีหากพ้นกาหนด ๗ วัน ยังนาเคลื่อนที่ไม้ไม่ถึงที่หมาย
หนังสือดังกล่าวถือว่าเป็นหลักฐานแสดงการได้มาโดยชอบที่ผู้รับโอนอาจนาไม้ท่อน ไม้แปรรูป หรือ สิ่งประดิษฐ์ฯ
นาเคลื่อนที่ ตามมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ. ๒๕๓๕
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือเป็นแนวทางปฏิบัตติ อ่ ไป
ขอแสดงความนับถือ
(ลงนาม) ฉัตรชัย รัตโนภาส
(นายฉัตรชัย รัตโนภาส)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมป่าไม้

สาเนาถูกต้อง

(นายนิวัติ เหลืองบริสุทธิ์)
หัวหน้าฝ่ายจัดการป่าเอกชน

สานักส่งเสริมการปลูกป่า
โทร. ๕๗๙๗๗๒๕
โทรสาร ๕๗๙๕๕๘๘
สาเนาส่ง

- ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ตามหนังสือกรมป่าไม้ ที่ กษ ๐๗๑๐.๕/๑๓๖๘๔
ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๑

๑๗๖
(สาเนา)
ส่วนราชการ กองนิตกิ าร

โทร. ๕๗๙๕๒๖๘

ที่ กษ ๐๗๐๕.๐๒/๔๓๔

วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๔๑

เรื่อง การหารือระเบียนที่ออกตามพระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ.๒๕๓๕
เรียน ผู้อานวยการสานักส่งเสริมการปลูกป่า
ตามหนังสือสานักส่งเสริมการปลูกป่า ที่ กษ ๐๗๑๐.๕/๑๑๕๙ ลงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๔๐ หารือ
กองนิตกิ ารเกี่ยวกับการปฏิบัตติ ามระเบียนที่ออกตามพระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ.๒๕๓๕ รวม ๒ ประการ นั้น
กองนิตกิ ารได้พจิ ารณาแล้ว ขอเรียนว่า
๑. ตามข้อหารือข้อที่ ๑. ผู้ซอื้ ผู้รับมอบ หรือผู้รับโอ นไม้ท่อน ไม้แปรรูป หรือสิ่งประดิษฐ์ท่ี
นาเคลื่อนที่ออกจากสวนป่า สถานที่คา้ หรือสถานที่ครอบครองเพื่อการค้าไปถึงสถานที่ที่ระบุในแบบ สป .๑๕ แล้ว
หากประสงค์จะนาไม้ท่อน ไม้แปรรูป หรือสิ่งประดิษฐ์ ดังกล่าวทั้งหมดหรือบางส่วนเคลื่อนที่ ไปยังสถานที่อ่นื จะมี
แนวทางปฏิบัตอิ ย่างไร นั้น ขอเรียนว่า หนังสือแสดงบัญชีรายการไม้ที่ได้มาจากการทาสวนป่า (สป.๑๕) ตามระเบียบ
กรมป่าไม้ ว่าด้วยการนาไม้ท่อน ไม้แปรรูป หรือสิ่งประดิษฐ์ ฯ ที่ได้มาจากการทาสวนป่าเคลื่อนที่ พ .ศ.๒๕๓๕
ใช้บังคับกับ ผู้ทาสวนป่าและผู้คา้ ตามระเบียบฯ ข้อ ๔ และข้อ ๕ และเมื่อมีการนาเคลื่อนที่ไปถึงสถานที่ระบุในแบบ
สป.๑๕ แล้ว แยกพิจารณาได้ ๒ กรณี คือ
(๑) ในกรณีที่ผู้ซือ้ ผู้รับมอบหรือผู้รับโอนเป็นผู้ค้า (คือนาไม้ดังกล่าวไปทาการค้าต่อไป ) ก็ต้อง
ถือปฏิบัตติ ามระเบียบฯ ข้อ ๕
(๒) ในกรณีผู้ซือ้ ผู้รับมอบหรือผู้รับโอนนาไม้ไปใช้สอย ต้องปฏิบัตติ ามมาตรา ๒๑ วรรคสอง คือ
สามารถนาเคลื่อนที่ผ่านด่านป่าไม้ได้ และต้องปฏิบัตติ ามระเบียบกรมป่าไม้วา่ ด้วยการแจ้งการออกหนังสือรับรอง
การแจ้งตัด หรือโค่นไม้ การเก็บรักษาหนังสื อรับรองการแจ้ง บัญชีแสดงรายการไม้ เอกสารสาคัญที่เกี่ยวกับการ
ดังกล่าว การขอ การออกใบแทนหนังสือรับรอง การแจ้ง และหลักฐานแสดงการได้มาโดยชอบจากการทาสวนป่า
พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๙ กล่าวคือ บุคคลผู้รับโอน ไม้ท่อน ไม้แปรรูป หรือสิ่งประดิษฐ์ ที่ได้มาจากการทาสวนป่า ต้องมี
หลักฐานดังนี้
(๑) สาเนาหรือภาพถ่ายหนังสือรับรองการแจ้งตัดหรือโค่นไม้ที่ได้มาจากการทาสวนป่า
ที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับรองสาเนาถูกต้อง และหนังสือแสดงบัญชีรายการไม้ที่ได้มาจากการทาสวนป่า หรือ
(๒) หนังสือกากับไม้แปรรูปหรือใบเบิกทางตามก ฎหมายว่าด้วยป่าไม้ ในกรณีที่ซอื้ หรือ
รับมอบหรือรับโอนจากผู้คา้ ไม้ที่เป็นผู้ได้รับอนุญาตตัง้ โรงงานแปรรูปไม้หรือผู้ได้รับอนุญาตทาการแปรรูปไม้
ตามข้อ ๕ วรรคสอง ของระเบียบกรมป่าไม้วา่ ด้วยการนาไม้ท่อน ไม้แปรรูปหรือสิ่งประดิษฐ์ฯที่ ได้มาจากการทา
สวนป่าเคลื่อนที่ พ.ศ. ๒๕๓๕

/๒.ตามข้อ...

๑๗๗

-๒๒. ตามข้อหารือข้อที่ ๒ หนังสือแสดงบัญชีรายการไม้ที่ได้มาจากการทาสวนป่าซึ่งใช้กากับระหว่าง
นาเคลื่อนที่ได้ไม่เกิน ๗ วัน หากพ้นกาหนด ๗ วัน แต่ยังเดินทางไม่ถึงที่หมาย จะมีแนวทางปฏิบัตอิ ย่างไร นั้น เห็นว่า
กรณีดังกล่าวสามารถนาเคลื่ อนที่ต่อไปได้ ทั้งนีต้ ามนัย มาตรา ๒๑ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติสวนป่า
พ.ศ. ๒๕๓๕ การที่กาหนดระยะเวลาไว้ ๗ วัน ดังกล่าว เพื่อเป็นมาตรการในการตรวจ สอบควบคุมของพนักงาน
เจ้าหน้าที่และเร่งรัดให้มีการนาเคลื่อนที่ถึงจุดหมายปลายทางโดยเร็ว หากครบ
๗ วันแล้ว นาเค ลื่อนที่ยังไม่ถึง
จุดหมายปลายทาง อาจถูกพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบทาให้เสียหายโดยไม่จาเป็น
จึงเรียนเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดาเนินการต่อไป
(ลงนาม) วิสูตร สมนึก
(นายวิสูตร สมนึก)
ผู้อานวยการกองนิติการ

สาเนาถูกต้อง

(นายนิวัติ เหลืองบริสุทธิ์)
หัวหน้าฝ่ายจัดการป่าเอกชน

๑๗๘
(สาเนา)
ส่วนราชการ สานักส่งเสริมการปลูกป่า ส่วนปลูกป่าภาคเอกชน โทร๐ ๒๕๖๑ ๔๒๙๒-๓ ต่อ ๕๐๒
ที่ ทส ๑๖๐๖.๓/๑๗๕๐
วันที่
๒๙ สิงหาคม ๒๕๔๙
เรื่อง ขอหารือกรณีสานักอนุรักษ์และพัฒนาสวนป่าเชียงราย องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ขอตั้งเตาเผาถ่าน
เรียน

ผู้อานวยการกองการอนุญาต

ตามหนังสือกองการอนุญาต ที่ ทส ๑๖๐๒ .๓/๑๒๑๖ ลงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๔๙ ขอหารือ
แนวทางปฏิบัติ กรณีสานักอนุรักษ์และพัฒนาสวนป่าเชียงราย องค์การอุ ตสาหกรรมป่ าไม้ ขออนุญาตตั้งเตาเผาถ่าน
โดยมีวัตถุประสงค์ใช้เศษไม้ ปลายไม้สักที่เหลือจากการทาสวนป่าตามพระราชบัญญัติสวนป่า พ
.ศ. ๒๕๓๕
เป็นวัตถุดิบป้อนโรงงาน รายละเอียดทราบแล้ว นั้น
สานักส่งเสริมการปลูกป่า ได้ตรวจสอบข้อกฎหมายที่เ กี่ยวข้องตามพระราชบัญ ญัตสิ วนป่า
พ.ศ. ๒๕๓๕ แล้ว ขอเรียนว่าในกรณีนตี้ อ้ งปฏิบัตติ ามระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการนาไม้ท่อน ไม้แปรรูป สิ่งประดิษฐ์ฯ
ที่ได้มาจากการทาสวนป่าเคลื่อนที่ พ .ศ. ๒๕๓๕ โดยผู้ทาสวนป่าสามารถนาเศษไม้ ปลายไม้ ที่เหลือจากการทา
สวนป่าเคลื่อนที่ไปยังเตาเผาถ่านได้ ทั้งนีโ้ ดยให้ผู้ทาสวนป่าปฏิบัติ เช่นเดียวกับการนาไม้ท่อนที่ได้มาจากการทาสวนป่า
เคลื่อนที่ คือต้องออกหนังสือแสดงบัญชีรายการไม้ที่ได้มาจากการทา สวนป่า (สป.๑๕) ตลอดจนมีสาเนาหรือภาพถ่าย
หนังสือรับรองการแจ้ง(สป.๑๓) ที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับรองถูกต้อ ง กากับการนาเคลื่อนที่ไปด้วย ในการนี้ ให้ผู้ทา
สวนป่าระบุในบัญชีแสดงรายการไม้วา่ เป็นไม้ฟนื จากไม้ชนิดใดบ้าง แต่ละชนิดมีปริมาตรเท่าไร และคิดเป็นปริมาตร
โดยรวมเท่าไร โดยมิต้องตี ตอก ประทับ หรือแสดงตราที่ไม้ฟืนดังกล่าว
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาพร้อมนี้ ได้แนบพระราช บัญญัติสวนป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ และ
ระเบียบกรมป่าไม้ที่เกี่ยวข้องมาด้วยแล้ว
(ลงนาม) ธงชัย ประทุมสุวรรณ
(นายธงชัย ประทุมสุวรรณ)
ผู้อานวยการสานักส่งเสริมการปลูกป่า

สาเนาถูกต้อง

(นายนิวัติ เหลืองบริสุทธิ์)
หัวหน้าฝ่ายจัดการป่าเอกชน

