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๔. การทำ�ไม้เสาเข็ม
และไม้ที่มิใช่ไม้หวงห้าม
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ที่ กษ ๐๗๐๔/ว ๑๒๖๘๘								
						
									
๘ กันยายน ๒๕๑๕
เรื่อง การทำ�ไม้เสาเข็ม

กรมป่าไม้

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด
อ้างถึง หนังสือ ที่ กษ ๐๗๐๔/ว ๕๕๐๙ ลงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๑๕
		 ตามที่กรมป่าไม้ได้พิจารณากำ�หนดมาตรการในการทำ�ไม้เสาเข็มไว้ รวม ๖ ข้อ เพื่อสั่งให้
เจ้าหน้าทีถ่ อื เป็นทางปฏิบตั โิ ดยเคร่งครัด ถ้าหากมีพฤติการณ์วา่ เจ้าหน้าทีผ่ ใู้ ดให้ความร่วมมือในการทำ�ไม้เสาเข็ม
โดยมิชอบ กรมป่าไม้จะได้พิจารณาโทษสถานหนัก ความละเอียดแจ้งอยู่แล้ว นั้น
		
		 เนื่องจาก พณฯ ผู้อำ�นวยการจับกุมปราบปรามฯ (พล.ต.ท.พิชัย กุลละวณิชย์) ได้โปรด
ตั้งข้อสังเกตว่า แม้กรมป่าไม้จะได้กำ�ชับและเคร่งครัดในเรื่องการอนุญาตไม้เสาเข็มแล้วก็ตาม แต่ก็ยัง
ปรากฏว่ามีการนำ�ไม้เสาเข็มเข้าสู่ตลาดนครหลวงฯ มีปริมาณมากเช่นเดิม และเท่าที่ได้ออกตรวจราชการ
ในท้องทีจ่ งั หวัดต่างๆ ก็ปรากฏว่ามีการทำ�ไม้เสาเข็มนำ�มากองรวมหมอนไว้รมิ ทางสายต่างๆ เป็นจำ�นวนมาก
น่าเป็นห่วงสวัสดิภาพของป่า เพราะไม้เหล่านี้เป็นไม้ขนาดเล็ก ถ้าเป็นไม้ที่ตัดจากป่าสงวนแห่งชาติในไม่ช้า
ป่าก็จะทรุดโทรมหมดสภาพความเป็นป่าไปในที่สุด ขอให้กรมป่าไม้พิจารณาหาทางป้องกันแก้ไขให้รัดกุม
ยิ่งขึ้นด้วย
		
		 กรมป่าไม้ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า การอนุญาตให้ทำ�ไม้เสาเข็มในสถานการณ์ปัจจุบัน ควรให้ทำ�
ออกเฉพาะจากบริเวณที่จะต้องเปิดที่ดินใช้ประโยชน์อย่างอื่น เช่น ที่ดินจัดสรร นิคม อ่างเก็บน้ำ� เป็นต้น
แต่เนือ่ งจากขณะนีย้ งั มีปา่ ทีย่ งั มิได้ออกกฎกระทรวงกำ�หนดเป็นป่าสงวนแห่งชาติตามความในพระราชบัญญัติ
ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๐๗ อยู่เป็นจำ�นวนมาก จึงเป็นเหตุให้มีการตัดไม้ที่มิใช่ไม้หวงห้ามเพื่อทำ�เสาเข็ม
โดยอ้างว่าตัดจากป่าธรรมดามิใช่ป่าสงวนแล้วนำ�เคลื่อนที่มายังด่านป่าไม้ด่านแรก เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่
ตรวจสอบ ออกใบเบิกทางตามความในมาตรา ๓๘ (๒) แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔
ซึ่งเจ้าหน้าที่ด่านก็ไม่อาจตรวจสอบลงความเห็นได้ว่า ไม้เสาเข็มเหล่านั้นได้ตัดออกจากป่าใดแน่ ครั้นจะไม่
ออกใบเบิกทางให้ไปก็อาจถูกร้องเรียนว่าเจ้าหน้าทีห่ น่วงเหนีย่ วกลัน่ แกล้ง แต่ถา้ ออกใบเบิกทางให้ไปโดยสะดวก
ก็จะกลายเป็นการส่งเสริมให้มีการทำ�ไม้เสาเข็มออกมาก อันเป็นการทำ�ลายสภาพป่า ดังข้อสังเกตของ
พณฯ ผูอ้ �ำ นวยการจับกุมปราบปรามฯ ดังกล่าวข้างต้น เพือ่ เป็นการป้องกันความเสียหายในเรือ่ งนี้ กรมป่าไม้จงึ วาง
มาตรการในการทำ�ไม้ และการออกใบเบิกทางไม้เสาเข็มจากไม้ทมี่ ใิ ช่ไม้หวงห้ามทีต่ ดั ในบริเวณป่าธรรมดา มิใช่
ป่าสงวนแห่งชาติ และไม้เสาเข็มทีท่ �ำ ออกมานัน้ จะนำ�เคลือ่ นทีผ่ า่ นด่านป่าไม้ดา่ นแรกตามความในมาตรา ๓๘ (๒)
แห่งพระราชบัญญัตปิ า่ ไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ ให้ด�ำ เนินการดังนี้
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		 ๑. ผู้ใดมีความประสงค์จะทำ�ไม้เสาเข็มจากไม้ที่มิใช่ไม้หวงห้ามในป่าที่มิใช่ป่าสงวนป่าใด ให้
ยื่นความจำ�นงเป็นหนังสือต่อนายอำ�เภอท้องที่ป่า พร้อมแผนที่แสดงบริเวณป่าที่จะตัดไม้เสาเข็ม แจ้งชนิด
จำ�นวน ไม้เสาเข็มที่จะทำ�ออก และจุดหมายปลายทางที่จะนำ�เคลื่อนที่ไว้ให้ชัดเจน
		 ๒. เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับคำ�ร้องขอทำ�ไม้ตามข้อ ๑ แล้ว ให้ลงทะเบียนรับคำ�ขอและรายละเอียด
ไว้เป็นหลักฐาน
		 ๓. เมื่อผู้ขอตามข้อ ๒ ได้ตัดฟันไม้ที่มิใช่ไม้หวงห้ามลงแล้ว ห้ามนำ�เคลื่อนที่จากตอ จนกว่าจะ
ได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่มาตรวจสอบเสียก่อน
		 ๔. ในการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ตามข้อ ๓ ให้แจ้งชนิด จำ�นวนไม้ ชื่อป่า พร้อมแผนที่
สังเขป และทำ�บันทึกผลของการตรวจสอบไว้เป็นหลักฐาน จำ�นวน ๒ ชุด หลักฐานดังกล่าวให้นายอำ�เภอ
เจ้าของท้องทีเ่ ป็นผูพ้ จิ ารณาลงนาม แล้วเจ้าหน้าทีเ่ ก็บไว้เป็นหลักฐาน ๑ ชุด อีก ๑ ชุดมอบให้เจ้าของไม้น�ำ
ไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่แห่งด่านป่าไม้ด่านแรก เพื่อตรวจสอบออกใบเบิกทางตามความในมาตรา ๓๘ (๒)
แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. ๒๔๘๔ ต่อไป
		 ๕. เจ้าหน้าที่แห่งด่านป่าไม้ด่านแรกจะต้องตรวจสอบ ชนิด จำ�นวนไม้ ว่าตรงตามที่เจ้าหน้าที่
ต้นทางได้ตรวจสอบมาหรือไม่ ถ้าถูกต้องตรงกัน จึงออกใบเบิกทางตามระเบียบได้
		 ๖. ในการตรวจตามข้อ ๓ และ ๔ ให้อยู่ในความรับผิดชอบของพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบ
ชนิด จำ�นวนไม้ ซึ่งจะต้องเป็นที่แน่ชัดว่า ป่าที่ตัดไม้มิใช่ป่าสงวนแห่งชาติ และไม้ที่ตัดฟันมิใช่ไม้หวงห้าม
หากเจ้าหน้าทีผ่ ใู้ ดตรวจสอบรับรองผิดพลาดจะด้วยความจงใจหรือไม่กต็ าม กรมป่าไม้จะพิจารณาโทษสถานหนักตาม
ควรแก่กรณีต่อไป
		 ๗. ในการตรวจสอบออกใบเบิกทางของเจ้าหน้าที่ด่านป่าไม้ด่านแรกนั้น ถ้าไม่มีหลักฐานรับรอง
ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าทีท่ อ้ งทีป่ า่ ห้ามออกใบเบิกทางโดยเด็ดขาด ผูใ้ ดฝ่าฝืนจะได้รบั การพิจารณาโทษ
โดยสถานหนักเช่นเดียวกัน
		 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และสั่งเจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไป
									
ขอแสดงความนับถืออย่างสูง
								 (ลงนาม) ตรี กกกำ�แหง
									
(นายตรี กกกำ�แหง)
									
อธิบดีกรมป่าไม้

กองคุ้มครอง
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ที่ กส ๐๗๐๔/ว ๗๘๒๘									
									

กรมป่าไม้

๒๔ พฤษภาคม ๒๕๑๖

เรื่อง การทำ�ไม้ที่มิใช่ไม้หวงห้าม
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด
		 ด้วยปรากฏว่าในปัจจุบนั นี้ มีการทำ�ไม้ทม่ี ใิ ช่ไม้หวงห้ามซึง่ ไม่อยูใ่ นข่ายควบคุมตามพระราชบัญญัตปิ า่ ไม้
(ยกเว้นในป่าสงวนแห่งชาติ) มีการลักลอบตัดฟันไม้ในป่าสงวนแห่งชาติ แล้วอ้างว่าตัดจากป่าที่มิใช่
ป่าสงวนแห่งชาติ เพือ่ ขอรับใบเบิกทางนำ�เคลือ่ นที่ บางแห่งไม้ทน่ี �ำ ออกมา ซึง่ อ้างว่าเป็นไม้ทม่ี ใิ ช่ไม้หวงห้าม
นัน้ ข้อเท็จจริงเป็นไม้หวงห้าม เมื่อนำ�ไปถึงโรงงานแปรรูปไม้ก็รีบทำ�การแปรรูปเพื่อหลบเลี่ยงทันที และเมื่อ
จำ�หน่ายจ่ายโอนก็ออกหนังสือกำ�กับไม้แปรรูปหรือออกใบเบิกทางระบุเป็นไม้ที่มิใช่ไม้หวงห้าม โดยบรรทุก
รถยนต์มีผ้าปิดคลุมมิดชิด บางรายก็ใช้ไม้หวงห้ามวางทับปิดไว้ข้างบนเป็นการพรางเจ้าหน้าที่
		
		 กรมป่าไม้ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า พฤติการณ์ดังกล่าวทำ�ให้เกิดการเสียหายต่อสวัสดิภาพของ
ป่าและราชการป่าไม้เป็นอย่างยิ่ง สมควรจะได้วางมาตรการเพื่อควบคุมการปฏิบัติในการออกใบเบิกทาง
นำ�ไม้ที่มิใช่ไม้หวงห้ามเคลื่อนที่ให้รัดกุมขึ้น ทำ�นองเดียวกันกับการควบคุมการทำ�ไม้เสาเข็ม ประกอบกับ
กรมป่าไม้ได้รบั ข้อเสนอของป่าไม้เขตและจังหวัดบางแห่งว่า ตามทีก่ รมป่าไม้ก�ำ หนดมาตรการการควบคุมการ
ทำ�ไม้เสาเข็มไปแล้วนั้น สมควรกำ�หนดทางปฏิบัติเพิ่มเติมเพื่อความเหมาะสมสำ�หรับการทำ�ไม้ (ไม้ท่อนซุง)
ที่มิใช่ไม้หวงห้ามในป่าที่มิใช่ป่าสงวนแห่งชาติไว้ถือปฏิบัติด้วย
		
		 ฉะนั้น กรมป่าไม้จึงขอกำ�หนดทางปฏิบัติในการทำ�ไม้ และการออกใบเบิกทางไม้ (ไม้ท่อนซุง)
ที่มิใช่ไม้หวงห้ามซึ่งตัดจากป่าธรรมดา มิใช่ป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อให้มีผลในด้านการตรวจสอบควบคุมไว้
ดังต่อไปนี้
				 ๑. ผู้ใดมีความประสงค์จะนำ�ไม้ (ไม้ท่อนซุง) ที่มิใช่ไม้หวงห้าม ซึ่งทำ�ออกจาก
ป่าธรรมดา มิใช่ปา่ สงวนแห่งชาติ เคลือ่ นทีอ่ อกจากป่าทีไ่ ม้นนั้ อยู่ ให้ยนื่ ความจำ�นงเป็นหนังสือต่อนายอำ�เภอ
ท้องที่ป่า พร้อมแผนทีแ่ สดงบริเวณป่าทีต่ ดั ไม้ แจ้งชนิด จำ�นวนไม้ และจุดหมายปลายทางทีจ่ ะนำ�เคลือ่ นทีไ่ ว้ให้
ชัดเจน และห้ามนำ�เคลื่อนที่ออกจากตอจนกว่าเจ้าหน้าที่จะได้ดำ�เนินการตามข้อ ๒, ๓ และ ๔ แล้ว
				 ๒. เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับเรื่องราวคำ�ขอทำ�ไม้ตามข้อ ๑ และได้ลงทะเบียนรับเป็น
หลักฐานแล้ว ก็ให้เสนอนายอำ�เภอพิจารณาสั่งเจ้าหน้าที่ไปทำ�การตรวจสอบไม้ตามที่ขอโดยมิชักช้า
				 ๓. การตรวจสอบไม้ตามคำ�ขอ ให้อยู่ในความรับผิดชอบของพนักงานเจ้าหน้าที่
ผู้ตรวจสอบ ชนิด จำ�นวนไม้ ซึง่ จะต้องเป็นทีแ่ น่ชดั ว่า บริเวณทีต่ ดั ไม้มใิ ช่ปา่ สงวนแห่งชาติ อุทยานแห่งชาติ
เขตรักษาพันธุส์ ตั ว์ปา่ บริเวณทีเ่ ป็นต้นน้ำ�ลำ�ธาร หรือตามไหล่เขา ซึง่ เมือ่ ตัดฟันไม้ลงแล้วจะเป็นเหตุกอ่ ให้เกิด
ภัยธรรมชาติ เช่น ทำ�ให้ดนิ หรือหินพังทลาย แล้วจึงจะรับรองให้โดยใช้ตราประจำ�ตัว (ของเจ้าหน้าทีผ่ ตู้ รวจสอบ)
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เลขเรียง แสดงท่อนทีต่ ดั ทอนแต่ละต้น เลขเรียงประจำ�ท่อน และปี พ.ศ. ตีประทับทีห่ น้าตัดของไม้แต่ละท่อน
และเมือ่ ได้ประทับตรารับรองให้แล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าทีผ่ ดู้ �ำ เนินการดังกล่าวประทับตราประจำ�ตัว (ตรา ต.)
พร้อมเลขเรียงลำ�ดับท่อนที่ตรวจสอบรับรองให้ และเลขปี พ.ศ.ไว้ที่หน้าตัดของตอไม้ทุกตอ เช่นเดียวกันกับ
การประทับตราชักลากไม้ ตามระเบียบว่าด้วยการประทับตราอนุญาตชักลากไม้ พ.ศ. ๒๕๐๔ เสร็จแล้วให้ทำ�
บันทึกผลการตรวจสอบบัญชีไม้และแผนที่ป่าโดยสังเขป ๒ ชุด เมื่อได้ลงนามรับรองในเอกสารดังกล่าวแล้ว
ก็ให้เสนอนายอำ�เภอพิจารณาลงนามรับรองอีกชั้นหนึ่ง แล้วให้เจ้าหน้าที่เก็บไว้เป็นหลักฐาน ๑ ชุด และ
อีก ๑ ชุด ใช้ประกอบใบเบิกทางที่ออกให้ตามข้อ ๔
				 ๔. เมือ่ ได้ตรวจสอบตามข้อ ๓ แล้ว ให้นายอำ�เภอท้องทีป่ า่ หรือผูท้ ไี่ ด้รบั มอบหมายเป็น
ผู้ออกใบเบิกทางนำ�ไม้เคลื่อนที่จากตอไม้ โดยใช้บัญชีไม้ที่ตรวจสอบได้ตามข้อ ๓ แนบใบเบิกทางให้ผู้ขอตาม
ระเบียบเช่นเดียวกันกับการออกใบเบิกทางนำ�ไม้หวงห้ามเคลื่อนที่ โดยออกใบเบิกทางจากตอไม้ถึงด่านป่าไม้
ด่านแรก
				 ๕. เมื่อถึงด่านป่าไม้ด่านแรก หากประสงค์จะนำ�ไม้เคลื่อนที่ต่อไปก็ให้ยื่นคำ�ขอรับ
ใบเบิกทางต่อด่าน โดยแสดงใบเบิกทางและหลักฐานตามข้อ ๔ แล้วเจ้าหน้าที่ด่านก็จะได้ตรวจสอบออก
ใบเบิกทางให้ตามระเบียบต่อไป
				 ทั้งนี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด หากพนักงานเจ้าหน้าที่
ผู้ใดปล่อยปละละเลย หรือมีพฤติการณ์ให้ความร่วมมือสนับสนุนการทุจริต กรมป่าไม้ก็จะได้พิจารณาโทษ
หรือสมรรถภาพตามควรแก่กรณีต่อไป
					 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และสั่งเจ้าหน้าที่ถือเป็นทางปฏิบัติต่อไป
								
										
ขอแสดงความนับถืออย่างสูง
								
(ลงนาม)
										
										

ตรี กกกำ�แหง
(นายตรี กกกำ�แหง)
อธิบดีกรมป่าไม้
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บันทึกข้อความ

ด่วนที่สุด			
ส่วนราชการ กรมป่าไม้ สำ�นักป้องกันและปราบปราม
โทร. ๕๗๙๘๖๐๖
ที่
กษ ๐๗๐๘/๓๑๖๘					
วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๒
เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการทำ�ไม้นอกประเภทหวงห้าม
เรียน รองอธิบดีกรมป่าไม้ทุกท่าน ผู้อำ�นวยการสำ�นักทุกสำ�นัก นักวิชาการป่าไม้ ๙ (ชช) ทุกท่าน
ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ทุกท่าน ผู้อำ�นวยการกองทุกกอง เลขานุการกรมป่าไม้
และหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
				 กรมป่าไม้ขอส่งสำ�เนาหนังสือกรมป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ กษ ๐๗๐๘/๓๑๖๕ ลงวันที่
๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๒ เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการทำ�ไม้นอกประเภทหวงห้าม มาเรียนเพื่อทราบ
									
(ลงนาม) ปลอดประสพ สุรัสวดี
										
(นายปลอดประสพ สุรัสวดี)
										
อธิบดีกรมป่าไม้
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ด่วนที่สุด			
ที่ กษ ๐๗๐๘/๓๑๖๕											
กรมป่าไม้
๖๑ ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐
									
๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๒
เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการทำ�ไม้นอกประเภทหวงห้าม
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด
อ้างถึง ๑. หนังสือกรมป่าไม้ ที่ กษ ๐๗๐๔(๓)/ว.๓๖๙๕๒ ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๓๐
๒. หนังสือกรมป่าไม้ ที่ กษ ๐๗๐๔/ว.๗๘๒๘ ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๑๖
		
ด้วยกองทัพภาคที่ ๔ และศูนย์ป้องกันและปราบปรามการลักลอบทำ�ลายทรัพยากรป่าไม้
ภาคที่ ๔ ได้แจ้งให้กรมป่าไม้ทราบกรณีเจ้าหน้าทีข่ องรัฐอำ�เภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส มีพฤติกรรมในลักษณะช่วยเหลือ
ผู้กระทำ�ผิดพระราชบัญญัติป่าไม้ โดยใช้อำ�นาจหน้าที่แสวงหาผลประโยชน์จากการลักลอบนำ�ไม้จาก
ป่าสงวนแห่งชาติและป่าอนุรักษ์ออกมาใช้ประโยชน์เป็นจำ �นวนมาก โดยอ้างว่าตัดจากป่าธรรมดาแล้ว
มาขอออกใบเบิ ก ทางนำ � เคลื่ อ นที่ ประกอบกั บ ปั จ จุ บั น ในบางพื้ น ที่ มี เ จ้ า หน้ า ที่ ไ ด้ อ อกใบเบิ ก ทางนำ �
ไม้ทุเรียนบ้านที่ราษฎรปลูกขึ้น อาจจะเป็นที่ดินกรรมสิทธิ์หรือที่ทำ�กินแต่ไม่มีเอกสารสิทธิ์โดยนำ�หลักเกณฑ์
ตามหนังสือกรมป่าไม้ที่ กษ ๐๗๐๔/ว.๗๘๒๘ ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๑๖ มาใช้ปฏิบัติแล้วใช้เป็น
หลักฐานในการนำ�ไปออกใบเบิกทางนำ�ไม้เคลื่อนที่ ซึ่งขัดต่อเจตนารมณ์ของทางราชการที่มุ่งควบคุมการ
ทำ�ไม้นอกประเภทหวงห้ามที่ขึ้นอยู่ในป่าธรรมดา
กรมป่าไม้ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า จากพฤติการณ์ดังกล่าวทำ�ให้เกิดความเสียหาย ทั้งในด้าน
การปฏิบัติและการป้องกันรักษาป่าเป็นอย่างยิ่ง ฉะนั้น เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบฯ กับทั้งเป็นการ
ป้องกันมิให้เกิดความเสียหายอันอาจเกิดแก่ทางราชการได้ จึงขอซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการตรวจ
สอบออกใบเบิกทางไม้นอกประเภทหวงห้าม ซึ่งนำ�ออกจากป่าธรรมดา มิใช่ป่าสงวนแห่งชาติ ให้ถือปฏิบัติ
ตามหนังสือกรมป่าไม้ ที่ กษ ๐๗๐๔/ว.๗๘๒๘ ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๑๖ ส่วนการตรวจสอบออก
ใบเบิกทางไม้นอกประเภทหวงห้ามที่ราษฎรปลูกขึ้นในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง จะต้องถือปฏิบัติ
ตามนัยหนังสือกรมป่าไม้ ที่ กษ ๐๗๐๔(๓)/ว.๓๖๙๕๒ ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๓๐ ข้อ ๒ โดยเคร่งครัด
หากปรากฏว่าในท้องทีใ่ ดมีพฤติกรรมในลักษณะช่วยเหลือผูก้ ระทำ�ผิด กรมป่าไม้จะพิจารณาโทษสถานหนักต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอได้โปรดสั่งเจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไปด้วย
											
											
ขอแสดงความนับถือ
										
(ลงนาม) ปลอดประสพ สุรัสวดี
											
(นายปลอดประสพ สุรัสวดี)
											
อธิบดีกรมป่าไม้
สำ�นักป้องกันและปราบปราม
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ที่ กษ ๐๗๐๔ (๓)/ว ๓๖๙๕๒							
												
									
๙ ธันวาคม ๒๕๓๐

กรมป่าไม้
๖๑ ถนนพหลโยธิน กท. ๑๐๙๐๐

เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับไม้ในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด
อ้างถึง หนังสือกรมป่าไม้ ด่วนมาก ที่ กษ ๐๗๐๔(๓)/๒๓๒๒๓ ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๒๙
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำ�เนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท ๐๔๐๔/๑๔๘๕๐ ลงวันที่
				 ๒๘ ตุลาคม ๒๕๓๐ พร้อมด้วยเอกสารที่เกี่ยวข้อง ๑ ชุด (จำ�นวน ๑๑ แผ่น)
			 ๒. สำ�เนาหนังสือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ด่วนมาก ที่ กษ ๐๗๐๔(๓)/๔๒๔๔
				 ลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๐ พร้อมด้วยสรุปรายงานการประชุม ๑ ชุด
				 (รวมเอกสาร ๑๖ แผ่น)
				 ตามหนั ง สื อ กรมป่ า ไม้ ท่ีอ้า งถึ ง ส่ ง สำ � เนาหนั ง สื อ กระทรวงมหาดไทย ด่ ว นมาก
ที่ มท ๐๔๐๔/ว ๑๐๓๓ ลงวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๒๙ เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับไม้ในที่ดินกรรมสิทธิ์
หรื อ สิ ท ธิ ค รอบครอง ซึ่ ง กระทรวงมหาดไทยแจ้ ง ให้ จั ง หวั ด ระงั บ การดำ � เนิ น การตามหนั ง สื อ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท. ๐๔๐๔/ว ๓๒๖ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๒๗ เกีย่ วกับการตรวจสอบออกหนังสือ
รับรองไม้ รวมทัง้ ไม้ฟนื ไม้เผาถ่าน และถ่าน ในทีด่ นิ กรรมสิทธิห์ รือสิทธิครอบครองดังกล่าว ตามข้อเสนอของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไว้กอ่ นจนกว่าการพิจารณาตามผลการประชุมของผูแ้ ทนกระทรวงมหาดไทยกับ
ผู้แทนกรมป่าไม้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อวางมาตรการการควบคุมที่เหมาะสมให้เสร็จสิ้นเสียก่อน
มาเพื่อโปรดทราบและสั่งเจ้าหน้าที่ถือเป็นทางปฏิบัติต่อไป นั้น
				 บัดนี้ กระทรวงมหาดไทยแจ้งให้ทราบว่า การพิจารณาเรื่องดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้ว
โดยกระทรวงมหาดไทยแจ้งให้จงั หวัดต่างๆ และส่วนราชการทีเ่ กีย่ วข้องทราบเป็นทางปฏิบตั แิ ล้วตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ซึ่งสรุปทางปฏิบัติได้ดังนี้
				 ๑. ตามผลการพิจารณาของผู้แทนกระทรวงมหาดไทยกับผู้แทนกรมป่าไม้ กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ซึ่งได้ร่วมประชุมพิจารณาปัญหาเรื่องแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับไม้ในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือ
สิทธิครอบครอง ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวม ๓ ครัง้ ทีป่ ระชุมมีมติ รวม ๑๑ ข้อ และมี
ข้อทีส่ �ำ คัญ คือ
			 ๑.๑ การออกหนังสือรับรองการทำ�ประโยชน์ในพื้นที่ที่ยังมีไม้หวงห้ามเหลืออยู่ในที่ดินนั้น
ให้เจ้าหน้าที่กรมที่ดินกับเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ ร่วมกันตรวจสอบตามนัยบันทึกข้อตกลงระหว่างกรมที่ดินกับ
กรมป่าไม้ ว่าด้วยการตรวจพิสูจน์ที่ดินเพื่อออกโฉนด พ.ศ. ๒๕๒๔ ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๒๔ ทุกรายไป
และกรณีที่ดินมี ส.ค. ๑ ขอออก น.ส. ๓ จะต้องส่งเรื่องให้กรมที่ดินพิจารณาเสียก่อนซึ่งในกรณีการออก
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โฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำ�ประโยชน์ดังกล่าวเป็นไปโดยมิชอบ เนื่องจากมีไม้ที่ใช้ทำ�การค้าได้เหลือ
อยู่มาก เข้าลักษณะไม่ได้ทำ�ประโยชน์ ก็ให้ฝ่ายกรมป่าไม้งดเว้นการตรวจสอบเพื่ออนุญาตให้ตัดฟันไม้ แล้ว
แจ้งให้ฝา่ ยทีด่ นิ พิจารณาเสนอผูว้ า่ ราชการจังหวัดสัง่ เพิกถอนโฉนดทีด่ นิ หรือหนังสือรับรองการทำ�ประโยชน์
นั้น ตามอำ�นาจหน้าที่ทุกรายไป ทั้งนี้เพราะโฉนดที่ดินและหนังสือรับรองการทำ�ประโยชน์ดังกล่าวออกไป
โดยฝ่าฝืนกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕ (๒๔๙๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน
พ.ศ.๒๔๙๗ ข้อ ๘ และในระหว่างที่กำ�ลังเพิกถอนนั้น ให้ระงับการทำ�ไม้ (กรณีเป็นไม้สักและไม้ยาง) และ
ระงับการออกหนังสือรับรองการทำ�ไม้ชนิดอื่นเพื่อเคลื่อนย้ายไปใช้ประโยชน์เสียทั้งสิ้น โดยไม่ต้องรอให้
เพิกถอนเสร็จ
			 ๑.๒ กรณีมกี ารทุจริตในการออกหนังสือรับรองการทำ�ประโยชน์และการทำ�ไม้ออก ให้แก้ไข
ที่ตัวบุคคลที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมาย
			 ๑.๓ เมื่อได้เข้มงวดกวดขันให้มีการปฏิบัติในการออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำ�
ประโยชน์โดยเคร่งครัดแล้ว ก็คงจะไม่มีไม้ที่จะใช้ทำ�การค้าเหลืออยู่ในที่ดินนั้นมากนัก จึงไม่มีความจำ�เป็นที่
จะออกระเบียบในการอนุญาต หรือหนังสือรับรองให้นำ�ไม้ไปเพื่อการค้า แต่เพื่อเป็นการอำ�นวยความสะดวก
แก่เจ้าของที่ดินที่จะนำ�ไม้ที่เหลือไปใช้สอยส่วนตัวหรือเพื่อการกุศลสาธารณประโยชน์โดยสุจริต ก็ให้มีการ
ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อออกหนังสือรับรองไม้ในที่ดิน ที่มิใช่ไม้สักและไม้ยางเพื่อการใช้สอยส่วนตัว
หรือเพือ่ การกุศลสาธารณประโยชน์ได้ โดยมีการตรวจสอบประทับตรา ต. ของป่าไม้อ�ำ เภอผูร้ ว่ มเป็นกรรมการ
ที่โคนต้นไม้ที่ขอนั้นเสียก่อน และคณะกรรมการประทับตรา ครั้งที่ ๒ เมื่อผู้ขอตัดฟันบั่นทอนไม้เป็นท่อนซุง
แล้ว จึงออกหนังสือรับรองให้ได้ ตามรายละเอียดในแบบคำ�ขอและแบบหนังสือรับรองตามที่แนบมากับ
สิ่งที่ส่งมาด้วย
			 ๑.๔ ให้ใช้แบบคำ�ขอและแบบหนังสือรับรองที่ผู้แทนกระทรวงทั้งสองได้แก้ไขใหม่แล้วและ
ผูน้ �ำ ไม้ตามหนังสือรับรองนำ�ไม้เข้าเขตด่านป่าไม้ประเภทที่ ๑ เจ้าหน้าทีด่ า่ นฯ จะต้องตรวจสอบและสลักหลัง
หนังสือรับรองว่า ได้นำ�ไม้ผ่านด่านไปแล้ว เช่นเดียวกับการตรวจสอบไม้ที่นำ�เคลื่อนที่ตามพระราชบัญญัติ
ป่าไม้ ทั้งนี้ ก็เพื่อเป็นการป้องกันมิให้นำ�หนังสือรับรองนั้นมาหมุนเวียนขนไม้โดยไม่ชอบอีก
			 สำ�หรับทางปฏิบัติอื่นๆ ที่ไม่ได้กล่าวถึง ก็ปรากฏรายละเอียดตามสรุปผลการประชุมของ
ผู้แทนทั้ง ๒ กระทรวง ซึ่งคณะกรรมการป้องกันและอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ได้ให้ความเห็นชอบแล้วในการ
ประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๓๐ เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๓๐ ตามเอกสารที่ส่งมาด้วยหมายเลข ๒
			 ๒. ให้มกี ารออกหนังสือรับรองไม้ทป่ี ลูกขึน้ ในทีด่ นิ กรรมสิทธิห์ รือสิทธิครอบครองทีม่ ชี อ่ื ตรงกับ
ไม้หวงห้าม เช่น ไม้โกงกาง ไม้มะม่วงป่า ไม้ทุเรียน ฯลฯ เพื่อนำ�ไปจำ�หน่ายในลักษณะไม้ท่อนได้ โดยใช้
หลักเกณฑ์การปฏิบตั เิ ช่นเดียวกับการออกหนังสือรับรองการนำ�ไม้ในทีด่ นิ กรรมสิทธิห์ รือสิทธิครอบครองไปใช้
ประโยชน์ เพื่อการใช้สอยส่วนตัวหรือเพื่อการกุศลสาธารณประโยชน์ ตามข้อ ๑
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			 ๓. ไม่ให้มีการออกหนังสือรับรองหรือออกใบเบิกทางถ่านไม้ชนิดต่างๆ ที่ขึ้นอยู่เดิม
เว้นแต่ถ่านนั้นเป็นถ่านไม้ยางพารา ไม้ยูคาลิปตัส กระถินยักษ์ กระถินณรงค์ สนประดิพัทธ์ มะฮอกกานี
จามจุ รี หรื อ พั น ธุ์ ไ ม้ อื่ น ๆ ที่ มี ถิ่ น กำ � เนิ ด เดิ ม จากต่ า งประเทศที่ นำ � มาปลู ก ในที่ ดิ น กรรมสิ ท ธิ์ ห รื อ
สิทธิครอบครอง รวมทัง้ ไม้โกงกางทีป่ ลูกขึน้ ในทีด่ นิ นัน้ ด้วย เมือ่ นำ�เข้าเผาในเตาทีร่ บั อนุญาตตามนัยข้อ ๖ แห่งกฎ
กระทรวง ฉบับที่ ๑๙ (พ.ศ.๒๕๐๗) ว่าด้วยการเก็บหาของป่าหวงห้าม ก็ให้เจ้าหน้าทีต่ รวจสอบออกใบเบิกทางโดยไม่
เก็บค่าภาคหลวงได้ ทัง้ นี้ ตามทีก่ รมป่าไม้แจ้งทางปฏิบตั ไิ ปจังหวัดต่างๆ แล้ว ตามหนังสือ ที่ กษ ๐๗๐๔(๓)/๓๐๒๙๓
ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๒๙
			 ๔. ส่วนไม้สัก ไม้ยางนั้น ก็ให้อนุญาตได้แต่เฉพาะเพื่อการใช้สอยส่วนตัว ตามข้อกำ�หนด
ฉบับที่ ๑๗ พ.ศ.๒๕๓๐ ตามหนังสือกรมป่าไม้ ที่ กษ ๐๗๐๔ (๓)/ว ๑๐๙๖๔ ลงวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๓๐
				 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และสั่งเจ้าหน้าที่ถือเป็นทางปฏิบัติต่อไป

											

ขอแสดงความนับถือ

										
(ลงนาม) อุดม หิรัญพฤกษ์
											
(อุดม หิรัญพฤกษ์)
										
รองอธิบดี รักษาราชการแทน
											
อธิบดีกรมป่าไม้

กองการอนุญาต
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ด่วนที่สุด
ที่ กษ ๐๗๐๔.๓/๕๔๐					
								
						

๒๓ มกราคม ๒๕๔๖

กรมป่าไม้
๖๑ ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร
กทม. ๑๐๙๐๐

เรื่อง ซ้อมความเข้าใจในการทำ�ไม้ที่มิใช่ไม้หวงห้าม
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด
		 ตามพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอำ�นาจหน้าที่ของส่วนราชการ ให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.๒๕๔๕ ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๔๕ ข้อ ๒ ไม่มีส่วน
ราชการสำ�นักงานป่าไม้เขต และสำ�นักงานป่าไม้อำ�เภอ แต่อย่างใด และกรมป่าไม้ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด
ที่ กษ ๐๗๐๑.๒/๒๗๘๐๗ ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ เรื่อง การปฏิบัติราชการบริหารส่วนภูมิภาคของ
กรมป่าไม้แจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดแล้ว นั้น
		 กรมป่าไม้ได้พจิ ารณาแล้ว เห็นว่า การทำ�ไม้ทมี่ ใิ ช่ไม้หวงห้ามมีปญ
ั หาในทางปฏิบตั ิ จึงขอกำ�หนด
ทางปฏิบัติในการทำ�ไม้ และการออกใบเบิกทางไม้ (ไม้ท่อนซุง) ที่มิใช่ไม้หวงห้าม ซึ่งตัดจากป่าธรรมดา มิใช่
ป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อให้มีผลในด้านการตรวจสอบควบคุมไว้ดังต่อไปนี้
			 ๑. ผูใ้ ดมีความประสงค์จะนำ�ไม้ (ไม้ทอ่ นซุง) ทีม่ ใิ ช่ไม้หวงห้าม ซึง่ ทำ�ออกจากป่าธรรมดา มิใช่
ป่าสงวนแห่งชาติ เคลื่อนที่ออกจากป่าที่ไม้นั้นอยู่ ให้ยื่นความจำ�นงเป็นหนังสือต่อนายอำ�เภอท้องที่ป่าพร้อม
แผนที่แสดงบริเวณป่าที่ตัดไม้ แจ้งชนิด จำ�นวนไม้ และจุดหมายปลายทางที่จะนำ�เคลื่อนที่ไว้ให้ชัดเจน และ
ห้ามนำ�เคลื่อนที่ออกจากตอจนกว่าเจ้าหน้าที่จะได้ดำ�เนินการตามข้อ ๒, ๓ และ ๔ แล้ว
			 ๒. เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับเรื่องราวคำ�ขอทำ�ไม้ตามข้อ ๑ และได้ลงทะเบียนรับเป็นหลักฐาน
แล้วก็ให้เสนอนายอำ�เภอแจ้งจังหวัดพิจารณาสั่งเจ้าหน้าที่ป่าไม้ตั้งแต่ระดับ ๕ ขึ้นไป ไปทำ�การตรวจสอบไม้
ตามที่ขอโดยมิชักช้า
			 ๓. การตรวจสอบไม้ ต ามคำ � ขอ ให้ อ ยู่ ใ นความรั บ ผิ ด ชอบของพนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่
ผู้ตรวจสอบ ชนิด จำ�นวนไม้ ซึ่งจะต้องเป็นที่แน่ชัดว่า บริเวณที่ตัดไม้มิใช่ป่าสงวนแห่งชาติ อุทยานแห่งชาติ
เขตรักษาพันธุส์ ตั ว์ปา่ บริเวณทีเ่ ป็นต้นน้�ำ ลำ�ธาร หรือตามไหล่เขา ซึง่ เมือ่ ตัดฟันไม้ลงแล้ว จะเป็นเหตุกอ่ ให้เกิด
ภัยธรรมชาติ เช่น ทำ�ให้ดินหรือหินพังทลาย แล้วจึงจะรับรองให้ โดยใช้ตราประจำ�ตัว (ของเจ้าหน้าที่
ผู้ตรวจสอบ) เลขเรียงแสดงท่อนที่ตัดทอนแต่ละต้น เลขเรียงประจำ�ท่อน และปี พ.ศ. ตีประทับที่หน้าตัด
ของไม้แต่ละท่อน และเมื่อได้ประทับตรารับรองให้แล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ดำ�เนินการดังกล่าว ประทับ
ตราประจำ�ตัว (ตรา ต.) พร้อมเลขเรียงลำ�ดับท่อนที่ตรวจสอบรับรองให้ และเลขปี พ.ศ. ไว้ที่หน้าตัดของ
ตอไม้ ทุ ก ตอ เช่ น เดี ย วกั น กั บ การประทั บ ตราชั ก ลากไม้ ตามระเบี ย บว่ า ด้ ว ยการประทั บ ตราอนุ ญ าต
ชักลากไม้ พ.ศ. ๒๕๐๔ เสร็จแล้วให้ทำ�บันทึกผลการตรวจสอบบัญชีไม้และแผนที่ป่าโดยสังเขป ๒ ชุด เมื่อได้
ลงนามรับรองในเอกสารดังกล่าวแล้ว ก็ให้เสนอนายอำ�เภอพิจารณาลงนามรับรองอีกชัน้ หนึง่ แล้วให้เจ้าหน้าที่
เก็บไว้เป็นหลักฐาน ๑ ชุด และอีก ๑ ชุด ใช้ประกอบใบเบิกทางที่ออกให้ตามข้อ ๔
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			 ๔. เมือ่ ได้ตรวจสอบตามข้อ ๓ แล้ว ให้ผวู้ า่ ราชการจังหวัด หรือผูท้ ไ่ี ด้รบั มอบหมายเป็นผูอ้ อก
ใบเบิกทางนำ�ไม้เคลือ่ นทีจ่ ากตอไม้ โดยใช้บญ
ั ชีไม้ทต่ี รวจสอบได้ ตามข้อ ๓ แนบใบเบิกทางให้ผขู้ อตามระเบียบ
เช่นเดียวกันกับการออกใบเบิกทางนำ�ไม้หวงห้ามเคลือ่ นที่ โดยออกใบเบิกทางจากตอไม้ถงึ ด่านป่าไม้ดา่ นแรก
			 ๕. เมือ่ ถึงด่านป่าไม้ดา่ นแรก หากประสงค์จะนำ�ไม้เคลือ่ นทีต่ อ่ ไป ก็ให้ยน่ื คำ�ขอรับใบเบิกทาง
ต่อด่าน โดยแสดงใบเบิกทางและหลักฐาน ตามข้อ ๔ แล้วเจ้าหน้าที่ด่านก็จะได้ตรวจสอบออกใบเบิกทางให้
ตามระเบียบต่อไป
			 ทั้งนี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด หากพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ใด
ปล่อยปละละเลย หรือมีพฤติการณ์ให้ความร่วมมือสนับสนุนการทุจริต กรมป่าไม้ก็จะได้พิจารณาโทษหรือ
สมรรถภาพตามควรแก่กรณีตอ่ ไป โดยให้ยกเลิกหนังสือกรมป่าไม้ ด่วนทีส่ ดุ ที่ กษ ๐๗๐๘/๑๘๕๓๓ ลงวันที่ ๒๖
กรกฎาคม ๒๕๔๒ เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการทำ�ไม้นอกประเภทหวงห้าม
			
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และสั่งเจ้าหน้าที่ถือเป็นทางปฏิบัติต่อไป
											

ขอแสดงความนับถือ

										
(ลงนาม) วีรพันธุ์ ศรีบุญลือ
											
(นายวีรพันธุ์ ศรีบุญลือ)
											
อธิบดีกรมป่าไม้

กองการอนุญาต
โทร ๐-๒๕๗๙-๔๘๕๓
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ด่วนที่สุด
ที่ ทส ๑๖๐๒.๔/๗๓๒๕							
											
									
๕ สิงหาคม ๒๕๔๗

กรมป่าไม้
๖๑ ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐

เรื่อง ให้ชะลอการอนุญาตไม้สักไม้ยางในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง การตรวจสอบการทำ�ไม้
ที่มิใช่ไม้หวงห้าม และการนำ�ไม้สักที่เคยอยู่ในสภาพเป็นสิ่งปลูกสร้างหรือเครื่องใช้มาแล้วกว่า
๕ ปี เคลื่อนย้ายออกนอกเขตจังหวัด
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด
		 ด้ ว ยรั ฐ บาลได้ นำ � เรื่ อ งการป้ อ งกั น และปราบปรามการบุ ก รุ ก ทำ � ลายทรั พ ยากรป่ า ไม้ ซึ่ ง
เป็ น สาเหตุ สำ � คั ญ ที่ ทำ � ให้ เ กิ ด อุ ท กภั ย ขั้ น รุ น แรงและดิ น โคลนถล่ ม จนบ้ า นเรื อ นของราษฎรเสี ย หาย
จำ�นวนมากบรรจุไว้เป็นวาระแห่งชาติ เพือ่ บูรณาการการปฏิบตั ขิ องส่วนราชการทุกภาคส่วน รวมถึงมาตรการ
การตรวจสอบและการยึดทรัพย์ผู้กระทำ�ความผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้อีกด้วย ประกอบกับกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีนโยบายให้ชะลอการทำ�ไม้ทั้งหมดไว้ก่อนจนกว่าจะได้มีการปรับปรุง
ระเบียบวิธีปฏิบัติที่รัดกุม ชัดเจน และเหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน
		 กรมป่าไม้พิจารณาแล้ว เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงขอความร่วมมือมายังจังหวัด เพื่อสั่งเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องให้ชะลอ
การดำ�เนินการดังต่อไปนีไ้ ว้กอ่ นจนกว่ากรมป่าไม้จะได้ปรับปรุงระเบียบวิธปี ฏิบตั ใิ ห้มคี วามรัดกุม ชัดเจน และ
เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างดำ�เนินการ
		 ๑. การอนุญาตไม้สกั และไม้ยางในทีด่ นิ กรรมสิทธิห์ รือสิทธิครอบครอง ตามข้อกำ�หนดฉบับที่ ๑๗
พ.ศ.๒๕๓๐
		 ๒. การตรวจสอบการทำ�ไม้ทม่ี ใิ ช่ไม้หวงห้ามในพืน้ ทีป่ า่ ตามพระราชบัญญัตปิ า่ ไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔
ตามหนังสือ ที่ กษ ๐๗๐๘/๑๘๕๓๓ ลงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๔๒
		 ๓. การอนุญาตตามระเบียบกรมป่าไม้วา่ ด้วยการนำ�ไม้สักทีเ่ คยอยูใ่ นสภาพเป็นสิ่งปลูกสร้างหรือ
เครื่องใช้มาแล้วกว่า ๕ ปี เคลื่อนย้ายออกนอกเขตจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๒
			 จึงเรียนมาเพือ่ โปรดทราบและพิจารณาสัง่ เจ้าหน้าทีท่ มี่ หี น้าทีเ่ กีย่ วข้องทราบและปฏิบตั แิ ละ
หากประชาชนรายใดมีความเดือดร้อนจำ�เป็น ให้แจ้งกรมป่าไม้พิจารณาดำ�เนินการต่อไป
											

ขอแสดงความนับถือ

										
(ลงนาม) ฉัตรชัย รัตโนภาส
											
(นายฉัตรชัย รัตโนภาส)
กองการอนุญาต									
อธิบดีกรมป่าไม้
โทร ๐-๒๕๖๑-๔๒๙๒ ต่อ ๒๐๖
โทรสาร ๐-๒๕๗๙-๕๗๘๖
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