ข้อตกลงเกี่ยวกับการสงวน การตัดฟันไม้ในแนวเขตทาง
และในที่ดินสงวนของกรมทางหลวง พ.ศ.๒๕๑๑
ด้วยกรมป่าไม้กับกรมทางหลวง โดยอนุมัติกระทรวงเกษตร และกระทรวงพัฒนาการแห่งชาติ
ได้ร่วมกันประชุมปรึกษาหารือเห็นสมควรวางระเบียบเกี่ยวกับการสงวนการตัดฟันไม้ในแนวเขตทางและ
ในที่ดินสงวนของกรมทางหลวงเสียใหม่ เพื่อให้การปฏิบัติราชการเป็นไปด้วยความรัดกุมและเหมาะสม
จึงได้ลงมติยกเลิกบรรดาระเบียบหรือข้อตกลงระหว่างกระทรวงเกษตราธิการ กับกระทรวงคมนาคม
กระทรวงเกษตรกับกระทรวงคมนาคม กระทรวงเกษตรกับกระทรวงพัฒนาการแห่งชาติ กรมป่าไม้
กับ กรมทางหลวงแผ่นดิน หรือกรมป่าไม้กับกรมทางหลวงที่เกี่ยวกับการสงวน การตัดฟันไม้ในแนว
เขตทางและในที่ดินสงวนของกรมทางหลวงที่มีอยู่แต่เดิมเสียทั้งสิ้น และให้ใช้ข้อตกลงเกี่ยวกับการสงวน
การตัดฟัน ไม้ในแนวเขตทางและในที่ดินสงวนของกรมทางหลวง พ.ศ.๒๕๑๑ ดังต่อไปนี้แทน
ข้อ ๑. เมื่อจะก่อสร้างบูรณะ หรือขยายทางหลวง ทางลำ�ลองในที่ใดตอนใด อันมีป่าไม้ในเขต
ป่าสงวนแห่งชาติ ในเขตอุทยานแห่งชาติ ในเขตสงวนพันธุ์สัตว์ป่า ในเขตป่าสงวนคุ้มครองหรือป่าที่จัดสรร
เพื่อเกษตรกรรม เพื่อการใช้ประโยชน์อย่างอื่น ให้กรมทางหลวงแจ้งให้กรมป่าไม้ทราบล่วงหน้าและเพื่อ
ความสะดวกรวดเร็วในการก่อสร้าง บูรณะหรือขยายทางหลวง ทางลำ�ลอง ให้เจ้าหน้าที่กรมทางหลวง
แห่งท้องที่ติดต่อกับป่าไม้เขตและจังหวัดแห่งท้องที่ทราบล่วงหน้าอีกทางหนึ่งด้วย โดยให้แจ้งความกว้างของ
เขตทางหลวง ชั้นของทางหลวง ความกว้างของทางลำ�ลอง หรือแนวสำ�รวจและระยะความยาวของทาง
กับท้องที่ตำ�บล อำ�เภอ จังหวัดที่แนวทางตัดผ่านด้วย เพื่อจะได้ทราบปริมาณเนื้อที่ป่าไม้ซึ่งแนวเขต
ทางหลวง ทางลำ�ลอง หรือแนวสำ�รวจผ่านไป
ถ้าหากการก่อสร้าง บูรณะหรือขยายทางหลวง ทางลำ�ลอง หรือแนวสำ�รวจ ตอนใด ส่วนใด
กรมทางหลวงมิได้ดำ�เนินการเอง โดยจ้างผู้รับเหมาดำ�เนินการก่อสร้างด้วยแล้ว และการดำ�เนินการ
ดังกล่าว จะต้องตัดฟันไม้ตามทีร่ ะบุไว้ในวรรคแรกให้กรมทางหลวงแจ้งชือ่ ผูร้ บั เหมา ทีอ่ ยูห่ รือสำ�นักงานใหญ่
ของผู้รับเหมาให้กรมป่าไม้ ป่าไม้เขต และจังหวัดท้องที่ทราบล่วงหน้าก่อนเวลาที่จะลงมือทำ�การก่อสร้าง
หรือทำ�การตัดโค่นไม้ลง และถ้าหากการจ้างเหมารายใดมีเงื่อนไขประการใด หรือจ้างเหมาให้ทำ�การเฉพาะ
เพียงบางส่วนของงานสร้างทาง ก็ให้แจ้งรายละเอียดนั้นให้ทราบด้วย
ส่วนกรณีที่มีพระราชกฤษฎีกากำ�หนดแนวเขตทางหลวงไว้แล้ว ให้มีสิทธิเข้าดำ�เนินการก่อสร้าง
บูรณะหรือขยายทางได้แต่ต้องแจ้งให้กรมป่าไม้ทราบ เพื่อประโยชน์ในการประสานงาน
ข้อ ๒. ไม้หวงห้ามตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ และตามพระราชบัญญัติ
ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ ในแนวเขตทางหลวง ทางลำ�ลอง หรือแนวสำ�รวจที่จำ�เป็นต้องตัดฟันลง
เนื่องในการก่อสร้างทาง จะนำ�ไปใช้ประโยชน์หรือทำ�ลายไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากทางราชการ
กรมป่าไม้แล้ว ซึ่งกรมป่าไม้จะได้ตรวจวัดตีตราประจำ�ท่อนไม้นั้นไว้ตามระเบียบหลักเกณฑ์ เพื่อดำ�เนินการ
กับไม้นั้นต่อไป
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ข้อ ๓. การนำ�ไม้มาใช้ในกิจการทางหลวงหรือทางลำ�ลอง ซึง่ เจ้าหน้าทีก่ รมทางหลวงมีความจำ�เป็น
ต้องตัดฟันไม้ที่ขึ้นอยู่ในแนวเขตทาง หรือทางลำ �ลองนั้นเป็นกรณีรีบด่วน เช่น เพื่อใช้ในกิจการใดๆ
ในทางหลวงหรือทางลำ�ลองนั้นๆ ถ้ามิใช่ ไม้สัก ไม้ยาง ไม้พยุง ไม้ชิงชัน หรือไม้หวงห้ามประเภท ข.
ตามพระราชบัญญัตปิ า่ ไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ ก็ให้กระทำ�ได้โดยไม่ตอ้ งขอรับอนุญาตทำ�ไม้ จากเจ้าพนักงาน
ป่าไม้ได้คราวละไม่เกิน ๒๐ ท่อน หรือปริมาตรเนื้อไม้ไม่เกิน ๕.๐๐ เมตรลูกบาศก์ เมื่อตัดฟันไม้ชนิดใด
เป็นจำ�นวน ขนาด ยาว โต ปริมาตร เท่าใด และเพื่อใช้ในกิจการใด ให้เจ้าหน้าที่แขวงการทางทำ�บัญชี
รายการไม้ที่ใช้ ส่งให้เจ้าหน้าที่ป่าไม้เขตและป่าไม้จังหวัดแห่งท้องที่ทราบทุกครั้งเพื่อตีตราตรวจในภายหลัง
เมื่อกรมทางหลวงมีความประสงค์จะตัดฟันไม้เพื่อใช้ในกิจการทางหลวงหรือทางลำ�ลอง มีจำ�นวน
มากเกินจำ�นวนในวรรคแรก ให้ติดต่อขอรับอนุญาตทำ�ไม้ตามระเบียบของทางการกรมป่าไม้เสียก่อน
ในกรณีที่กรมทางหลวงมีความจำ�เป็นต้องตัดฟันไม้ในแนวเขตทาง เพื่อนำ�ไปใช้ประโยชน์ในกิจการ
งานทางนอกเหนือจากที่กำ�หนดในวรรคหนึ่ง และวรรคสองให้ติดต่อขอรับอนุญาตทำ�ไม้ตามระเบียบของ
ทางการกรมป่าไม้เสียก่อนด้วย
ข้อ ๔. การสร้างทางลำ�ลองเพื่อราชการทหารหรือทางอื่นใด ซึ่งกรมทางหลวงได้รับมอบหมายให้
ดำ�เนินการก่อสร้าง ให้เจ้าหน้าทีก่ รมทางหลวงถือปฏิบตั ใิ นการตัดฟันไม้หวงห้ามในการสร้างทางได้ดงั ต่อไปนี้
		 (๑) เมื่อเจ้าหน้าที่กรมทางหลวงได้รับคำ�สั่ง ให้สร้างทางลำ�ลองเพื่อราชการทหารหรือทาง
อื่นใด ซึ่งกรมทางหลวงได้รับมอบหมายให้ดำ�เนินการก่อสร้างและได้กำ�หนดแนวทางแล้วอย่างไร ให้แจ้ง
กรมป่าไม้ทราบ และให้แจ้งให้ป่าไม้เขตแห่งท้องที่ที่ทางนั้นผ่านไปทราบล่วงหน้า พร้อมทั้งส่งแผนที่แสดง
แนวทางที่จะตัดผ่านและให้แจ้งด้วยว่าจะลงมือตัดฟันไม้ในแนวทางนั้นเมื่อใด เป็นระยะทางยาวเท่าใด และ
แนวทางกว้างเท่าใด
		 (๒) เมื่อเจ้าหน้าที่ป่าไม้ได้รับแจ้งความตามข้อ (๑) ข้างต้นแล้วจะได้สั่งเจ้าหน้าที่ออกไปสำ�รวจ
ตีตราหมายให้ตัดฟันไม้หวงห้ามในแนวทางนั้น โดยเร็วเพื่อทราบชนิด จำ�นวนไม้ ว่ามีจำ�นวนเท่าใด เพื่อ
พิจารณาอนุญาตให้เจ้าหน้าที่ของกรมทางหลวงตัดฟันไม้ทุกชนิดในแนวทางลงได้ แต่ถ้าหากเจ้าหน้าที่ป่าไม้
ไม่สามารถออกไปทำ�การสำ�รวจภายในกำ�หนดที่จะลงมือสร้างทาง ก็ให้เจ้าหน้าที่สร้างทางตัดฟันไม้ใน
แนวทางลงก่อนได้ แล้วแจ้งชนิด จำ�นวนไม้ ที่ตัดฟันลงนั้นให้เจ้าหน้าที่ป่าไม้ทราบเพื่อเจ้าหน้าที่ป่าไม้
จะออกไปสำ�รวจตีตราไม้เหล่านั้นตามระเบียบในภายหลัง
		 (๓) บรรดาไม้หวงห้ามที่ตัดฟันลงในแนวทางลำ�ลอง หรือทางที่กรมทางหลวงได้รับมอบหมาย
ให้ก่อสร้าง นอกจากไม้สัก ไม้ยาง ไม้พยุง ไม้ชิงชังหรือไม้หวงห้ามประเภท ข. ตามพระราชบัญญัติป่าไม้
พุทธศักราช ๒๔๘๔ หากเจ้าหน้าที่กรมทางหลวงประสงค์จะนำ�ไปใช้ในการก่อสร้างสะพานในแนวทาง
สายนัน้ โดยแท้จริง ก็ให้ใช้ได้ไม่ตอ้ งชำ�ระค่าภาคหลวงตามจำ�นวนและหลักเกณฑ์ทก่ี ล่าวในข้อ ๓ ส่วนทีเ่ หลือ
นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ป่าไม้จะได้จัดการจำ�หน่าย ให้เป็นผลประโยชน์ของแผ่นดินต่อไป
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		 (๔) ถ้าเจ้าหน้าที่ของกรมทางหลวงต้องการจะตัดฟัน หรือใช้ไม้นอกเหนือไปจากที่กล่าวมาแล้ว
ในข้อ (๓) ข้างต้น ให้ขออนุญาตและชำ�ระค่าภาคหลวงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามระเบียบ
ข้อ ๕. ในที่ดินสงวนของกรมทางหลวง ตามพระราชบัญญัติทางหลวงพุทธศักราช ๒๔๘๒ และ
พระราชบัญญัติทางหลวง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๔๙๗ นั้น
		 (๑) ไม้ ห วงห้ า มตามพระราชบั ญ ญั ติ ป่ า ไม้ พุ ท ธศั ก ราช ๒๔๘๔ และพระราชบั ญ ญั ติ
ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๐๗ ทีจ่ �ำ เป็นต้องตัดฟันลง จะนำ�ไปใช้ประโยชน์หรือทำ�ลายไม่ได้ เว้นแต่จะได้รบั อนุญาต
จากทางราชการกรมป่าไม้เสียก่อน ไม้หวงห้ามที่ตัดฟันลงนี้ ทางกรมป่าไม้จะได้ตรวจวัดตีตราประจำ�ท่อนไม้
นั้นไว้ แล้วดำ�เนินการกับไม้นั้นตามระเบียบของกรมป่าไม้ต่อไป
		 (๒) การนำ�ไม้มาใช้ในกิจการทางหลวงหรือทางลำ�ลอง ซึง่ อยูใ่ กล้กบั ทีด่ นิ สงวนของกรมทางหลวง
หากเจ้าหน้าที่ของกรมทางหลวงมีความจำ�เป็นต้องตัดฟันไม้ที่ขึ้นอยู่ในเขตที่ดินสงวนนั้นเพื่อใช้ในกิจการใดๆ
ในทางหลวงหรือทางลำ�ลอง ถ้ามิใช่ไม้สัก ไม้ยาง ไม้พยุง ไม้ชิงชัน หรือไม้หวงห้ามประเภท ข. ตาม
พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ ก็ให้กระทำ�ได้โดยไม่ต้องขอรับอนุญาตทำ�ไม้ จากพนักงาน
เจ้าหน้าที่ ได้คราวละไม่เกิน ๒๐ ท่อนหรือปริมาตรเนื้อไม้ไม่เกิน ๕.๐๐ ลูกบาศก์เมตร เมื่อตัดฟันไม้ชนิด
ใดเป็นจำ�นวน ขนาด ยาว โต ปริมาตรเท่าใด และเพื่อใช้ในกิจการใด ให้เจ้าหน้าที่แขวงการทางทำ�บัญชี
รายการไม้ที่ใช้ส่งให้เจ้าหน้าที่ป่าไม้เขตและป่าไม้จังหวัดแห่งท้องที่ทราบทุกครั้ง
เมื่อกรมทางหลวงประสงค์จะตัดฟันไม้เพื่อใช้ในกิจการทางหลวง หรือทางลำ�ลอง มีจำ�นวนเกินจาก
จำ�นวนที่กล่าวในวรรคแรก ให้ติดต่อขอรับอนุญาตทำ�ไม้ตามระเบียบของทางราชการกรมป่าไม้เสียก่อน
		 (๓) ในกรณีที่กรมทางหลวงมีความจำ�เป็นต้องตัดฟันไม้ที่ขึ้นอยู่ในที่ดินสงวนของกรมทางหลวง
เพือ่ นำ�ไปใช้ประโยชน์ในกิจการงานทาง นอกเหนือจากทีก่ �ำ หนดในข้อ (๑) และ (๒) ให้ตดิ ต่อขอรับอนุญาต
ทำ�ไม้ตามระเบียบของทางราชการกรมป่าไม้เสียก่อนด้วย
ข้อ ๖. ไม้ทอ่ี ยูใ่ นเขตทางหลวงหรือในทีด่ นิ สงวนของกรมทางหลวง ตามพระราชบัญญัตทิ างหลวง
พุทธศักราช ๒๔๘๒ และพระราชบัญญัติทางหลวง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๔๙๗ นั้น กรมป่าไม้จะสงวนไว้ให้
เพื่อประโยชน์แก่งานทางของกรมทางหลวง โดยจะงดเว้นการสำ�รวจตีตราอนุญาตให้เอกชนตัดฟัน เว้นไว้
แต่ไม้บางชนิดที่รัฐบาลมีสัญญาผูกพันกับผู้รับอนุญาตอยู่ก่อนแล้ว
ข้อ ๗. ในการก่อสร้างทางหลวงหรือ ทางลำ � ลองนี้ กรมทางหลวงมีหลักการที่จ ะตัดฟันไม้ใน
แนวเขตทางลงเฉพาะเท่าทีจ่ �ำ เป็นในการก่อสร้างทางโดยแท้จริงเท่านัน้ สำ�หรับไม้ยนื ต้นทีข่ น้ึ อยูร่ มิ สองข้างทาง
กรมทางหลวงมีหลักการที่จะสงวนไว้เพื่อเป็นร่มเงาและทิวทัศน์อันสวยงามของทางสายนั้นๆ
ข้อ ๘. ให้ใช้ข้อตกลงนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
			 ตกลง ณ วันที่ ๘ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๑
นายปกรณ์ อังศุสิงห์ ปลัดกระทรวงพัฒนาการแห่งชาติ
หม่อมราชวงศ์จักรทอง ทองใหญ่ ปลัดกระทรวงเกษตร
นายอุทัย วุฒิกุล อธิบดีกรมทางหลวง
นายดุสิต พานิชพัฒน์ อธิบดีกรมป่าไม้
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ที่ กส ๐๗๐๔/ว.๒๗๕๑					

กรมป่าไม้

๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๖
สำ�เนาหนังสือกรมป่าไม้ ที่ กส ๐๗๐๔/ว.๒๗๕๐ ลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๖
ส่งมาเรียน ป่าไม้เขตทุกเขต เพื่อทราบ
ส่งมาเรียน รองอธิบดีกรมป่าไม้ ผู้เชี่ยวชาญทางพฤกษศาสตร์ป่าไม้และผู้บังคับการกองตำ�รวจ
ป่าไม้ เพื่อทราบ
ส่งมาเรียน หัวหน้ากองทุกกอง นักวิชาการป่าไม้เอก พนักงานป่าไม้เอก หัวหน้างานนิติการ
ผู้อำ�นวยการโรงเรียนป่าไม้แพร่ ผู้อำ�นวยการโรงเรียนอบรมวนกรรมจังหวัดตาก หัวหน้าฝ่ายส่งเสริม
เผยแพร่ หัวหน้าฝ่ายการต่างประเทศ และหัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์โครงการ เพื่อทราบ
(ลงนาม)

ตรี กกกำ�แหง
(นายตรี กกกำ�แหง)
รองอธิบดี ทำ�การแทน
อธิบดีกรมป่าไม้

กองคุ้มครอง

426

คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการอนุญาตไม้และของป่า
7(423-433).indd 426

7/1/2010 13:29

ที่ กส.๐๗๐๔/ว.๒๗๕๐					
							

กรมป่าไม้

๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๖

เรื่อง ข้อตกลงเกี่ยวกับการสงวน, การตัดฟันไม้ในแนวเขตทางและในที่ดินสงวนของกรมทางหลวง
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด
อ้างถึง หนังสือกรมป่าไม้ ที่ กษ.๐๗๐๔/๔๑๒๔ ลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๑๑
			 ตามทีก่ รมป่าไม้สง่ สำ�เนาข้อตกลงเกีย่ วกับการสงวน การตัดฟันไม้ในแนวเขตทางและทีส่ งวน
ของกรมทางหลวง พ.ศ.๒๕๑๑ ซึง่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กับกระทรวงพัฒนาการแห่งชาติ ได้ท�ำ ความตกลง
กัน เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๑๑ มาเพื่อโปรดทราบและสั่งเจ้าหน้าที่ถือเป็นทางปฏิบัติแล้วนั้น
			 เนื่องจากบัดนี้กรมทางหลวงเห็นสมควรให้เจ้าหน้าที่ของกรมทางหลวงปฏิบัติในการตัดฟัน
ไม้ในเขตทางหลวงและที่ดินของกรมทางหลวง ตามนัยบันทึกข้อตกลงดังกล่าว ดังนี้
			 ๑. ให้สอดส่องดูแลควบคุม และปฏิบตั ใิ ห้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างกระทรวงพัฒนาการ
แห่งชาติ กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยเคร่งครัดทุกกรณี
			 ๒. หลักการสำ�คัญของข้อตกลงนัน้ มีวตั ถุประสงค์จะไม่ตอ้ งการให้มกี ารอนุญาตให้บคุ คลใด
ตัดฟันไม้ในเขตทางหลวง โดยให้สทิ ธิกรมทางหลวงเป็นผูพ้ จิ ารณาและตัดฟันไม้ในเขตทางหลวงเพือ่ ประโยชน์
แก่งานทาง
			 ๓. ไม้ในเขตทางหลวงหรือในที่ดินสงวนของกรมทางหลวงนั้น กรมป่าไม้จะสงวนไว้เพื่อ
ประโยชน์แก่งานทางของกรมทางหลวง โดยจะงดเว้นการสำ�รวจตีตราอนุญาตให้เอกชนตัดฟัน เว้นแต่รฐั บาล
มีสัญญาผูกพัน ทั้งนี้ ตามข้อตกลง ข้อ ๖
			 ๔. ไม้ในแนวเขตทางหลวง กรมทางหลวงมีหลักการทีจ่ ะตัดฟันเท่าทีจ่ ำ�เป็นสำ�หรับไม้ยนื ต้น
ที่อยู่ริมสองข้างทาง มีหลักการที่จะสงวนไว้ ทั้งนี้ ตามข้อตกลงข้อ ๗
			 ๕. การตีตราเพือ่ ตัดฟันไม้ในเขตทางหลวงนัน้ เจ้าหน้าทีป่ า่ ไม้จะกระทำ�ได้ตอ่ เมือ่ ได้รบั ความ
เห็นชอบจากเจ้าหน้าที่ของกรมทางหลวง หรือภายในข้อตกลง ข้อ ๖
			 ๖. ให้ประสานงานกับป่าไม้เขต ป่าไม้จังหวัด และป่าไม้อำ�เภอ เพื่อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
ข้างต้นต่อไป หากมีปัญหาให้ทำ�ความตกลงกันเสียก่อน
			 กรมป่าไม้ได้พจิ ารณาแล้วเห็นว่า ตามทีก่ รมทางหลวงสัง่ ให้เจ้าหน้าทีข่ องกรมทางหลวง ถือ
ปฏิบตั เิ กีย่ วกับการตัดฟันไม้ในแนวเขตทางและทีด่ นิ สงวนของกรมทางหลวงดังกล่าว เป็นการปฏิบตั สิ อดคล้อง
ตามข้อตกลงดังกล่าวแล้ว ฉะนัน้ กรมป่าไม้จงึ ขอกำ�หนดทางปฏิบตั เิ พือ่ ให้การตัดฟันไม้ออกจากเขตทาง และ
ที่ดินสงวนของกรมทางหลวง เป็นไปตามข้อตกลงและตามความเหมาะสมสำ�หรับไม้ที่ยังไม่ได้ออกอนุญาต
ดังนี้
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			 ๑. ไม้ทกี่ รมทางหลวงจะตัดฟันไปใช้สอยในงานทางสายนัน้ (ห้ามนำ�ไปใช้ทอี่ นื่ ) ให้ตดั ได้โดย
ไม่ตอ้ งขออนุญาต (ยกเว้นไม้สกั ไม้ยาง ไม้พยุง ไม้ชงิ ชัน หรือไม้หวงห้ามประเภท ข.) คราวละไม่เกิน ๒๐ ท่อน
หรือ ปริมาตรเนื้อไม้ไม่เกิน ๕ ลูกบาศก์เมตร ถ้าเกินจำ�นวนนี้ให้กรมทางหลวงยื่นขอรับอนุญาตตามระเบียบ
โดยให้จังหวัดรายงานขอรับอนุมัติกรมป่าไม้ก่อน พร้อมกับเหตุผลและความจำ�เป็นที่กรมทางหลวงต้องใช้ไม้
เกิน ๒๐ ท่อน หรือปริมาตรไม้เกิน ๕.๐๐ ลูกบาศก์เมตร ทั้งนี้ ตามข้อตกลง ข้อ ๓
			 ๒. ห้ า มมิ ใ ห้ มี ก ารออกใบอนุ ญ าตให้ บุ ค คลอื่ น ทำ � ไม้ ใ นเขตทางหลวงหรื อ ที่ ส งวนของ
กรมทางหลวง เว้นแต่การอนุญาตให้กรมทางหลวงตามข้อ ๑ และหากกรมทางหลวงมีความจำ�เป็นจะต้องตัด
ฟันไม้ลงก็ให้ตดั ฟันหรือดันไม้นนั้ ไว้ขา้ งทางหรือริมทีด่ นิ สงวนของกรมทางหลวง (กรณีการตัดไม้ในทีด่ นิ สงวน
ของกรมทางหลวง) แล้วให้กรมทางหลวงผู้ตัดฟันไม้ลงแจ้งเจ้าหน้าที่ป่าไม้จังหวัด หรือป่าไม้เขตท้องที่ทราบ
โดยเร็ว เพื่อเจ้าหน้าที่ป่าไม้จะได้ทำ�การตรวจสอบทำ�บัญชีมอบให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ตัดท่อนชักลาก
มาเก็บรักษาไว้ในที่ปลอดภัยต่อไป แล้วให้จังหวัดหรือเขตผู้ตรวจสอบส่งบัญชีไม้ดังกล่าวให้กรมป่าไม้เพื่อจะ
ได้แจ้งให้จังหวัดจำ�หน่ายคืน หรือออกใบอนุญาตให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ให้รวมถึง
ไม้ขนาดเล็กที่จะใช้ประโยชน์ได้ตลอดถึงไม้มีลักษณะเหมาะสมสำ�หรับทำ�ฟืนด้วย
			 ๓. การทำ�ไม้ในเขตทางทีไ่ ม่อยูใ่ นข่ายทีจ่ ะต้องปฏิบตั ิ ตามบันทึกข้อตกลงเกีย่ วกับการสงวน
การ ตัดฟันไม้ในแนวทางและในที่ดินสงวนของกรมทางหลวง พ.ศ.๒๕๑๑ ก็คงถือปฏิบัติตามนัยระเบียบเรื่อง
การทำ�ไม้ในที่ดินเปิดใช้ประโยชน์ตามมติสภาบริหารคณะปฏิวัติ เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๑๕ (หนังสือ
กรมป่าไม้ ที่ กส.๐๗๐๔/ว.๑๖๔๙๕ ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๑๕)
			 ๔. ระเบียบหรือหลักการใดเกีย่ วกับการตัดไม้จากเขตทาง หรือทีด่ นิ สงวนของกรมทางหลวงที่
ขัดแย้งกับระเบียบหลักเกณฑ์นี้ ขอให้ถือระเบียบหลักเกณฑ์นี้เป็นหลักในการปฏิบัติต่อไป
			 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและสั่งเจ้าหน้าที่ถือเป็นทางปฏิบัติต่อไป
ขอแสดงความนับถืออย่างสูง
(ลงนาม)

ตรี กกกำ�แหง
(นายตรี กกกำ�แหง)
อธิบดีกรมป่าไม้

กองคุ้มครอง

428

คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการอนุญาตไม้และของป่า
7(423-433).indd 428

7/1/2010 13:29

ที่ กส ๐๘๑๑/๙๗๓๗ 					
							

กรมป่าไม้

๑๖ มิถุนายน ๒๕๒๑

สำ�เนาหนังสือกรมป่าไม้ ที่ กส ๐๘๑๑/๘๐๕๑ ลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๒๑ และ ที่ กส ๐๘๑๑/๙๗๓๖
ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๒๑ เรื่องการเข้าทำ�ประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้
ส่งมาเรียน รองอธิบดีกรมป่าไม้ทั้ง ๓ ท่าน เพื่อทราบ
ส่งมาเรียน ผู้อำ�นวยการกองทุกกอง และเลขานุการกรมป่าไม้ เพื่อทราบ
ส่งมาเรียน ป่าไม้เขตทุกเขต เพือ่ ทราบและสัง่ เจ้าหน้าทีป่ ฏิบตั ติ ามนัยหนังสือดังกล่าวโดยเคร่งครัดด้วย
								
(ลงนาม)

ถนอม เปรมรัศมี
(นายถนอม เปรมรัศมี)
อธิบดีกรมป่าไม้

กองจัดการที่ดินป่าสงวนแห่งชาติ
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ที่ กส. ๐๘๑๑/๙๗๓๘					
							

กรมป่าไม้
๑๖ มิถุนายน ๒๕๒๑

เรื่อง การเข้าทำ�ประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด
สิ่งที่ส่งมาด้วย สำ�เนาหนังสือกรมป่าไม้ ที่ กส.๐๘๑๑/๘๐๕๑ ลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๒๑
			 และ ที่ กส.๐๘๑๑/๙๗๓๖ ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๒๑
			 กรมป่าไม้ขอส่งสำ�เนาหนังสือกรมป่าไม้ เรือ่ งการเข้าทำ�ประโยชน์ในพืน้ ทีป่ า่ ไม้ รายละเอียด
ตามนัยสิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย เรียนมาเพือ่ โปรดทราบและสัง่ เจ้าหน้าทีช่ แี้ จงให้ผปู้ ระสงค์จะขอเข้าทำ�ประโยชน์ในพืน้ ที่
ป่าไม้ทราบ และปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไปด้วย

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง
(ลงนาม) ถนอม เปรมรัศมี
(นายถนอม เปรมรัศมี)
อธิบดีกรมป่าไม้
กองจัดการที่ดินป่าสงวนแห่งชาติ
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ที่ กส. ๐๘๑๑/๘๐๕๑					
							
เรือ่ ง

กรมป่าไม้
๒๓ พฤษภาคม ๒๕๒๑

มติคณะรัฐมนตรีเกีย่ วกับโครงการก่อสร้างบูรณะทางหลวงแผ่นดินและโครงการก่อสร้าง และบูรณะ
ทางหลวงจังหวัด พ.ศ.๒๕๒๐-๒๕๒๔ ของกรมทางหลวงโครงการก่อสร้างถนนโดย หน่วยช่างก่อสร้าง
พ.ศ.๒๕๒๐-๒๕๒๔ ของ กรป.กลาง และโครงการก่อสร้างทางชลประทาน ของกรมชลประทาน
พ.ศ.๒๕๒๐-๒๕๒๔

เรียน อธิ บ ดี ก รมทางหลวง อธิ บ ดี ก รมชลประทาน อธิ บ ดี ก รมพั ฒ นาชุ ม ชน อธิ บ ดี ก รมโยธาธิ ก าร
เลขาธิการเร่งรัดพัฒนาชนบท อธิบดีกรมการปกครอง ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ผู้อำ�นวยการ กองอำ�นาจการกลางรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ
		 ด้วยกรมป่าไม้ได้รบั แจ้งจากคณะกรรมการปรับปรุงและประสานงานการสร้างทางหลวงว่า ตามที่
คณะกรรมการฯ ได้พจิ ารณาเห็นชอบด้วยเกีย่ วกับโครงการก่อสร้างและบูรณะทางหลวงแผ่นดิน และโครงการ
ก่อสร้างและบูรณะทางหลวงจังหวัด พ.ศ.๒๕๒๐-๒๕๒๔ ของกรมทางหลวงโครงการก่อสร้างถนนโดยหน่วย
ช่างก่อสร้าง พ.ศ.๒๕๒๐-๒๕๒๔ และประธานคณะกรรมการฯ ได้น�ำ เสนอ คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติ
ให้สำ�นักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ บรรจุไว้ในแผนที่พัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๔ พ.ศ.๒๕๒๐-๒๕๒๔ ต่อไป
		 คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๒๐ และวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๒๑
ลงมติเห็นชอบด้วย และอนุมัติให้ดำ�เนินการตามความเห็นของคณะกรรมการฯ
		 กรมป่าไม้จึงขอเรียนมาเพื่อโปรดทราบและใคร่ขอความร่วมมือด้วยว่า หากหน่วยงานนี้จะเข้า
ดำ�เนินการก่อสร้างทางผ่านพื้นที่ป่าไม้ ต้องปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับป่าไม้ก่อน โดยแจ้งให้กรมป่าไม้ทราบ
และพิจารณา เพื่อนำ�เสนอกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาอนุญาตให้ใช้พื้นที่เพื่อการก่อสร้างทาง
ดังกล่าวต่อไป และในการใช้พนื้ ทีเ่ พือ่ ก่อสร้างทางนัน้ หากเส้นทางตัดผ่านเขตป่าสงวนแห่งชาติ ผูร้ บั อนุญาต
จะต้องชำ�ระค่าธรรมเนียมหนังสืออนุญาต ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๘๑ (พ.ศ.๒๕๑๕) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ ในอัตราไร่ละ ๕๐.๐๐ บาท (ห้าสิบบาทถ้วน) ด้วย
		 อนึ่ ง กรมป่ า ไม้ ใ คร่ ข อความร่ ว มมื อ โปรดสั่ ง เจ้ า หน้ า ที่ ป ฏิ บั ติ ตามนั ย มติ ค ณะรั ฐ มนตรี
เมือ่ วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๑๙ เกีย่ วกับเรือ่ งการเตรียมการเพือ่ รับการตัดถนนเข้าไปในบริเวณป่าไม้ และพืน้ ที่
ที่ยังไม่มีการพัฒนาโดยเคร่งครัดด้วย จะขอบคุณยิ่ง
ของแสดงความนับถืออย่างสูง
(ลงนาม) ถนอม เปรมรัศมี
(นายถนอม เปรมรัศมี)
อธิบดีกรมป่าไม้
กองจัดการที่ดินป่าสงวนแห่งชาติ
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ที่ กส. ๐๘๑๑/๙๗๓๖					
							

กรมป่าไม้
๑๖ มิถุนายน ๒๕๒๑

เรื่อง การเข้าทำ�ประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้
เรียน อธิ บ ดี ก รมทางหลวง อธิ บ ดี ก รมชลประทาน อธิ บ ดี ก รมพั ฒ นาชุ ม ชน อธิ บ ดี ก รมโยธาธิ ก าร
เลขาธิการเร่งรัดพัฒนาชนบท อธิบดีกรมการปกครอง ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ผู้อำ�นวยการ กองอำ�นาจการกลางรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ
อ้างถึง หนังสือกรมป่าไม้ที่ ที่ กส. ๐๘๑๑/๘๐๕๑ ลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๒๑
			 ตามที่กรมป่าไม้เรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอความร่วมมือว่า หากหน่วยงานนี้จะเข้า
ดำ�เนินการก่อสร้างทางผ่านพืน้ ทีป่ า่ ไม้ ต้องปฏิบตั ติ ามกฎหมายเกีย่ วกับป่าไม้กอ่ นโดยแจ้งให้กรมป่าไม้ทราบและ
พิจารณาเพื่อนำ�เสนอกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาอนุญาตให้ใช้พื้นที่เพื่อการก่อสร้างทางดังกล่าว
ต่อไป และในการใช้พื้นที่เพื่อก่อสร้างทางนั้น หากเส้นทางตัดผ่านเขตป่าสงวนแห่งชาติ ผู้รับอนุญาตจะต้อง
ชำ�ระค่าธรรมเนียมหนังสืออนุญาตตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๘๑ ในอัตราไร่ละ ๕๐.๐๐ บาท (ห้าสิบบาท
ถ้วน) ด้วยความละเอียดแจ้งอยู่แล้ว นั้น
			 กรมป่าไม้ขอเรียนเพิม่ เติมว่า การเข้าทำ�ประโยชน์ในพืน้ ทีป่ า่ ไม้ซง่ึ จะต้องปฏิบตั ติ ามนัยดังกล่าว
ข้างต้นนัน้ ไม่เฉพาะการเข้าทำ�ประโยชน์เพื่อการสร้างทางแล้วเท่านั้น ยังหมายถึงการเข้าทำ�ประโยชน์ใน
ทุ กกรณีด้วย ทั้งนี้ ผู้ขอรับอนุญาตเข้ า ทำ� ประโยชน์ จ ะต้ อ งได้ รั บ อนุ มั ติ จ ากรั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ และได้รับหนังสืออนุญาตในการเข้าทำ�ประโยชน์ในกรณีที่เป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ
จากกรมป่าไม้ก่อนจึงจะเข้าไปดำ�เนินการได้
			 จึงเรียนมาเพื่อทราบ และโปรดสั่งเจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดด้วย จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถืออย่างสูง
(ลงนาม) ถนอม เปรมรัศมี
(นายถนอม เปรมรัศมี)
อธิบดีกรมป่าไม้
กองจัดการที่ดินป่าสงวนแห่งชาติ
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ที่ กษ๐๗๐๔(๓)/ว ๑๔๗๓๘				
							

กรมป่าไม้

๑๖ สิงหาคม ๒๕๒๕

เรื่อง การอนุญาตให้ตัดต้นยางเพื่อป้องกันอันตรายเมื่อไม้หักโค่น
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด
			 ด้วยจังหวัดเชียงใหม่ได้เสนอให้กรมป่าไม้พิจารณา เรื่อง นายเมืองใจ มณีประเสริฐ
ร้องขอตัดต้นยางยืนต้นตายขึ้นอยู่ใกล้บ้านเรือนออก เพื่อป้องกันอันตรายเมื่อไม้หักโค่น และเนื่องจาก
ต้นยางทีข่ อขึน้ อยูใ่ นทีเ่ ขตทางหลวง ไม่เป็นทีก่ รรมสิทธิข์ องบุคคลใด จังหวัดจึงเห็นสมควรอนุญาตให้องค์การ
อุตสาหกรรมป่าไม้ทำ�ไม้ออก กรมป่าไม้ได้พิจารณาแล้ว เห็นชอบด้วยที่จะอนุญาตให้องค์การอุตสาหกรรม
ป่าไม้ทำ�ออกตามที่จังหวัดเชียงใหม่เสนอ แต่เนื่องจากไม้ยางที่ขอตัดออกมีความโต ๒๑๒ ซม. เป็นไม้
ต่ำ�กว่าขนาดจำ�กัด ก่อนอนุญาตต้องได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตาม
นัยมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ เสียก่อน และเห็นว่ามีการร้องขอตัด
ต้นยางออกในกรณีท�ำ นองเดียวกันนีอ้ ยูเ่ สมอ จึงเห็นสมควรอนุญาตเป็นหลักการสำ�หรับรายทีจ่ งั หวัดเชียงใหม่และ
รายอืน่ ๆ ในท้องทีจ่ งั หวัดอืน่ ด้วย กรมป่าไม้จงึ ได้เสนอเรือ่ งนีต้ อ่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพือ่ พิจารณาอนุมตั ิ
ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรมอบอำ�นาจให้ผู้ว่าราชการ
จังหวัดเป็นผู้พิจารณาอนุญาตตามที่กรมป่าไม้เสนอ
			 ฉะนัน้ หากมีการขอตัดต้นยางออกเพือ่ ป้องกันอันตรายต่อชีวติ และทรัพย์สนิ เมือ่ ไม้จะหักโค่น
รายใดในท้องทีจ่ งั หวัดนีเ้ ช่นกรณีดงั กล่าว ทัง้ ไม้ได้ขนาดจำ�กัดและต่�ำ กว่าขนาดจำ�กัด ซึง่ พนักงานเจ้าหน้าทีข่ อง
จังหวัดได้ตรวจสอบแล้ว เห็นสมควรอนุญาต และได้ประทับตราอนุญาตให้ตดั ฟันตามระเบียบแล้ว เมือ่ ไม้ยาง
นัน้ ไม่ใช่ไม้ทข่ี น้ึ อยูใ่ นทีด่ นิ กรรมสิทธิห์ รือสิทธิครอบครองของบุคคลใด ก็ให้จงั หวัดอนุญาตให้องค์การอุตสาหกรรม
ป่าไม้ทำ�ออก โดยไม่ต้องส่งเรื่องราวให้กรมป่าไม้พิจารณาสั่งการอีก แต่เมื่อได้ดำ�เนินการแล้ว โปรดแจ้งผล
การอนุญาตให้กรมป่าไม้ทราบด้วย
			 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และสั่งเจ้าหน้าที่ถือเป็นทางปฏิบัติต่อไป
ขอแสดงความนับถืออย่างสูง
(ลงนาม)
				

พงศ์ โสโน
(นายพงศ์ โสโน)
อธิบดีกรมป่าไม้
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