
ข้อตกลงเกี่ยวกับการสงวน การตัดฟันไม้ในแนวเขตทาง

และในที่ดินสงวนของกรมทางหลวง พ.ศ.๒๕๑๑

 ด้วยกรมป่าไม้กับกรมทางหลวง โดยอนุมัติกระทรวงเกษตร และกระทรวงพัฒนาการแห่งชาติ 

ได้ร่วมกันประชุมปรึกษาหารือเห็นสมควรวางระเบียบเกี่ยวกับการสงวนการตัดฟันไม้ในแนวเขตทางและ 

ในที่ดินสงวนของกรมทางหลวงเสียใหม่ เพื่อให้การปฏิบัติราชการเป็นไปด้วยความรัดกุมและเหมาะสม 

จึงได้ลงมติยกเลิกบรรดาระเบียบหรือข้อตกลงระหว่างกระทรวงเกษตราธิการ กับกระทรวงคมนาคม 

กระทรวงเกษตรกับกระทรวงคมนาคม กระทรวงเกษตรกับกระทรวงพัฒนาการแห่งชาติ กรมป่าไม้ 

กับ กรมทางหลวงแผ่นดิน หรือกรมป่าไม้กับกรมทางหลวงที่เกี่ยวกับการสงวน การตัดฟันไม้ในแนว

เขตทางและในท่ีดินสงวนของกรมทางหลวงท่ีมีอยู่แต่เดิมเสียท้ังส้ิน และให้ใช้ข้อตกลงเก่ียวกับการสงวน 

การตัดฟัน ไม้ในแนวเขตทางและในที่ดินสงวนของกรมทางหลวง พ.ศ.๒๕๑๑ ดังต่อไปนี้แทน

 ข้อ ๑. เมื่อจะก่อสร้างบูรณะ หรือขยายทางหลวง ทางลำาลองในที่ใดตอนใด อันมีป่าไม้ในเขต 

ป่าสงวนแห่งชาติ ในเขตอุทยานแห่งชาติ ในเขตสงวนพันธุ์สัตว์ป่า ในเขตป่าสงวนคุ้มครองหรือป่าที่จัดสรร

เพื่อเกษตรกรรม เพื่อการใช้ประโยชน์อย่างอื่น ให้กรมทางหลวงแจ้งให้กรมป่าไม้ทราบล่วงหน้าและเพื่อ

ความสะดวกรวดเร็วในการก่อสร้าง บูรณะหรือขยายทางหลวง ทางลำาลอง ให้เจ้าหน้าที่กรมทางหลวง 

แห่งท้องที่ติดต่อกับป่าไม้เขตและจังหวัดแห่งท้องที่ทราบล่วงหน้าอีกทางหนึ่งด้วย โดยให้แจ้งความกว้างของ

เขตทางหลวง ชั้นของทางหลวง ความกว้างของทางลำาลอง หรือแนวสำารวจและระยะความยาวของทาง 

กับท้องที่ตำาบล อำาเภอ จังหวัดที่แนวทางตัดผ่านด้วย เพื่อจะได้ทราบปริมาณเนื้อที่ป่าไม้ซึ่งแนวเขต

ทางหลวง ทางลำาลอง หรือแนวสำารวจผ่านไป

 ถ้าหากการก่อสร้าง บูรณะหรือขยายทางหลวง ทางลำาลอง หรือแนวสำารวจ ตอนใด ส่วนใด 

กรมทางหลวงมิได้ดำาเนินการเอง โดยจ้างผู้รับเหมาดำาเนินการก่อสร้างด้วยแล้ว และการดำาเนินการ 

ดังกล่าว จะต้องตัดฟันไม้ตามท่ีระบุไว้ในวรรคแรกให้กรมทางหลวงแจ้งช่ือผู้รับเหมา ท่ีอยู่หรือสำานักงานใหญ่

ของผู้รับเหมาให้กรมป่าไม้ ป่าไม้เขต และจังหวัดท้องที่ทราบล่วงหน้าก่อนเวลาที่จะลงมือทำาการก่อสร้าง

หรือทำาการตัดโค่นไม้ลง และถ้าหากการจ้างเหมารายใดมีเงื่อนไขประการใด หรือจ้างเหมาให้ทำาการเฉพาะ

เพียงบางส่วนของงานสร้างทาง ก็ให้แจ้งรายละเอียดนั้นให้ทราบด้วย

 ส่วนกรณีที่มีพระราชกฤษฎีกากำาหนดแนวเขตทางหลวงไว้แล้ว ให้มีสิทธิเข้าดำาเนินการก่อสร้าง 

บูรณะหรือขยายทางได้แต่ต้องแจ้งให้กรมป่าไม้ทราบ เพื่อประโยชน์ในการประสานงาน

 ข้อ ๒. ไม้หวงห้ามตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ และตามพระราชบัญญัติ 

ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ ในแนวเขตทางหลวง ทางลำาลอง หรือแนวสำารวจที่จำาเป็นต้องตัดฟันลง

เนื่องในการก่อสร้างทาง จะนำาไปใช้ประโยชน์หรือทำาลายไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากทางราชการ 

กรมป่าไม้แล้ว ซึ่งกรมป่าไม้จะได้ตรวจวัดตีตราประจำาท่อนไม้นั้นไว้ตามระเบียบหลักเกณฑ์ เพื่อดำาเนินการ

กับไม้นั้นต่อไป

คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการอนุญาตไม้และของป่า
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 ข้อ ๓. การนำาไม้มาใช้ในกิจการทางหลวงหรือทางลำาลอง ซ่ึงเจ้าหน้าท่ีกรมทางหลวงมีความจำาเป็น

ต้องตัดฟันไม้ที่ขึ้นอยู่ในแนวเขตทาง หรือทางลำาลองนั้นเป็นกรณีรีบด่วน เช่น เพื่อใช้ในกิจการใดๆ 

ในทางหลวงหรือทางลำาลองนั้นๆ ถ้ามิใช่ ไม้สัก ไม้ยาง ไม้พยุง ไม้ชิงชัน หรือไม้หวงห้ามประเภท ข.  

ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ ก็ให้กระทำาได้โดยไม่ต้องขอรับอนุญาตทำาไม้ จากเจ้าพนักงาน

ป่าไม้ได้คราวละไม่เกิน ๒๐ ท่อน หรือปริมาตรเนื้อไม้ไม่เกิน ๕.๐๐ เมตรลูกบาศก์ เมื่อตัดฟันไม้ชนิดใด 

เป็นจำานวน ขนาด ยาว โต ปริมาตร เท่าใด และเพื่อใช้ในกิจการใด ให้เจ้าหน้าที่แขวงการทางทำาบัญชี

รายการไม้ที่ใช้ ส่งให้เจ้าหน้าที่ป่าไม้เขตและป่าไม้จังหวัดแห่งท้องที่ทราบทุกครั้งเพื่อตีตราตรวจในภายหลัง

 เมื่อกรมทางหลวงมีความประสงค์จะตัดฟันไม้เพื่อใช้ในกิจการทางหลวงหรือทางลำาลอง มีจำานวน

มากเกินจำานวนในวรรคแรก ให้ติดต่อขอรับอนุญาตทำาไม้ตามระเบียบของทางการกรมป่าไม้เสียก่อน

 ในกรณีที่กรมทางหลวงมีความจำาเป็นต้องตัดฟันไม้ในแนวเขตทาง เพื่อนำาไปใช้ประโยชน์ในกิจการ

งานทางนอกเหนือจากที่กำาหนดในวรรคหนึ่ง และวรรคสองให้ติดต่อขอรับอนุญาตทำาไม้ตามระเบียบของ

ทางการกรมป่าไม้เสียก่อนด้วย

 ข้อ ๔. การสร้างทางลำาลองเพ่ือราชการทหารหรือทางอ่ืนใด ซ่ึงกรมทางหลวงได้รับมอบหมายให้

ดำาเนินการก่อสร้าง ให้เจ้าหน้าท่ีกรมทางหลวงถือปฏิบัติในการตัดฟันไม้หวงห้ามในการสร้างทางได้ดังต่อไปน้ี

  (๑) เมื่อเจ้าหน้าที่กรมทางหลวงได้รับคำาสั่ง ให้สร้างทางลำาลองเพื่อราชการทหารหรือทาง 

อื่นใด ซึ่งกรมทางหลวงได้รับมอบหมายให้ดำาเนินการก่อสร้างและได้กำาหนดแนวทางแล้วอย่างไร ให้แจ้ง

กรมป่าไม้ทราบ และให้แจ้งให้ป่าไม้เขตแห่งท้องที่ที่ทางนั้นผ่านไปทราบล่วงหน้า พร้อมทั้งส่งแผนที่แสดง

แนวทางที่จะตัดผ่านและให้แจ้งด้วยว่าจะลงมือตัดฟันไม้ในแนวทางนั้นเมื่อใด เป็นระยะทางยาวเท่าใด และ

แนวทางกว้างเท่าใด

  (๒) เมื่อเจ้าหน้าที่ป่าไม้ได้รับแจ้งความตามข้อ (๑) ข้างต้นแล้วจะได้สั่งเจ้าหน้าที่ออกไปสำารวจ

ตีตราหมายให้ตัดฟันไม้หวงห้ามในแนวทางนั้น โดยเร็วเพื่อทราบชนิด จำานวนไม้ ว่ามีจำานวนเท่าใด เพื่อ

พิจารณาอนุญาตให้เจ้าหน้าที่ของกรมทางหลวงตัดฟันไม้ทุกชนิดในแนวทางลงได้ แต่ถ้าหากเจ้าหน้าที่ป่าไม้

ไม่สามารถออกไปทำาการสำารวจภายในกำาหนดที่จะลงมือสร้างทาง ก็ให้เจ้าหน้าที่สร้างทางตัดฟันไม้ใน

แนวทางลงก่อนได้ แล้วแจ้งชนิด จำานวนไม้ ที่ตัดฟันลงนั้นให้เจ้าหน้าที่ป่าไม้ทราบเพื่อเจ้าหน้าที่ป่าไม้ 

จะออกไปสำารวจตีตราไม้เหล่านั้นตามระเบียบในภายหลัง

  (๓) บรรดาไม้หวงห้ามที่ตัดฟันลงในแนวทางลำาลอง หรือทางที่กรมทางหลวงได้รับมอบหมาย

ให้ก่อสร้าง นอกจากไม้สัก ไม้ยาง ไม้พยุง ไม้ชิงชังหรือไม้หวงห้ามประเภท ข. ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ 

พุทธศักราช ๒๔๘๔ หากเจ้าหน้าที่กรมทางหลวงประสงค์จะนำาไปใช้ในการก่อสร้างสะพานในแนวทาง 

สายน้ันโดยแท้จริง ก็ให้ใช้ได้ไม่ต้องชำาระค่าภาคหลวงตามจำานวนและหลักเกณฑ์ท่ีกล่าวในข้อ ๓ ส่วนท่ีเหลือ

นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ป่าไม้จะได้จัดการจำาหน่าย ให้เป็นผลประโยชน์ของแผ่นดินต่อไป

คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการอนุญาตไม้และของป่า

424

7(423-433).indd   424 7/1/2010   13:29



  (๔) ถ้าเจ้าหน้าที่ของกรมทางหลวงต้องการจะตัดฟัน หรือใช้ไม้นอกเหนือไปจากที่กล่าวมาแล้ว

ในข้อ (๓) ข้างต้น ให้ขออนุญาตและชำาระค่าภาคหลวงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามระเบียบ

 ข้อ ๕. ในที่ดินสงวนของกรมทางหลวง ตามพระราชบัญญัติทางหลวงพุทธศักราช ๒๔๘๒ และ

พระราชบัญญัติทางหลวง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๔๙๗ นั้น

  (๑) ไม้หวงห้ามตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ และพระราชบัญญัติ 

ปา่สงวนแหง่ชาต ิพ.ศ.๒๕๐๗ ทีจ่ำาเปน็ตอ้งตดัฟนัลง จะนำาไปใชป้ระโยชนห์รอืทำาลายไมไ่ด ้เวน้แตจ่ะไดร้บัอนญุาต

จากทางราชการกรมป่าไม้เสียก่อน ไม้หวงห้ามที่ตัดฟันลงนี้ ทางกรมป่าไม้จะได้ตรวจวัดตีตราประจำาท่อนไม้  

นั้นไว้ แล้วดำาเนินการกับไม้นั้นตามระเบียบของกรมป่าไม้ต่อไป

  (๒) การนำาไม้มาใช้ในกิจการทางหลวงหรือทางลำาลอง ซ่ึงอยู่ใกล้กับท่ีดินสงวนของกรมทางหลวง 

หากเจ้าหน้าที่ของกรมทางหลวงมีความจำาเป็นต้องตัดฟันไม้ที่ขึ้นอยู่ในเขตที่ดินสงวนนั้นเพื่อใช้ในกิจการใดๆ 

ในทางหลวงหรือทางลำาลอง ถ้ามิใช่ไม้สัก ไม้ยาง ไม้พยุง ไม้ชิงชัน หรือไม้หวงห้ามประเภท ข. ตาม 

พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ ก็ให้กระทำาได้โดยไม่ต้องขอรับอนุญาตทำาไม้ จากพนักงาน 

เจ้าหน้าที่ ได้คราวละไม่เกิน ๒๐ ท่อนหรือปริมาตรเนื้อไม้ไม่เกิน ๕.๐๐ ลูกบาศก์เมตร เมื่อตัดฟันไม้ชนิด

ใดเป็นจำานวน ขนาด ยาว โต ปริมาตรเท่าใด และเพื่อใช้ในกิจการใด ให้เจ้าหน้าที่แขวงการทางทำาบัญชี

รายการไม้ที่ใช้ส่งให้เจ้าหน้าที่ป่าไม้เขตและป่าไม้จังหวัดแห่งท้องที่ทราบทุกครั้ง

 เมื่อกรมทางหลวงประสงค์จะตัดฟันไม้เพื่อใช้ในกิจการทางหลวง หรือทางลำาลอง มีจำานวนเกินจาก

จำานวนที่กล่าวในวรรคแรก ให้ติดต่อขอรับอนุญาตทำาไม้ตามระเบียบของทางราชการกรมป่าไม้เสียก่อน

  (๓) ในกรณีที่กรมทางหลวงมีความจำาเป็นต้องตัดฟันไม้ที่ขึ้นอยู่ในที่ดินสงวนของกรมทางหลวง

เพ่ือนำาไปใช้ประโยชน์ในกิจการงานทาง นอกเหนือจากท่ีกำาหนดในข้อ (๑) และ (๒) ให้ติดต่อขอรับอนุญาต

ทำาไม้ตามระเบียบของทางราชการกรมป่าไม้เสียก่อนด้วย

 ข้อ ๖. ไม้ท่ีอยู่ในเขตทางหลวงหรือในท่ีดินสงวนของกรมทางหลวง ตามพระราชบัญญัติทางหลวง 

พุทธศักราช ๒๔๘๒ และพระราชบัญญัติทางหลวง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๔๙๗ นั้น กรมป่าไม้จะสงวนไว้ให้

เพื่อประโยชน์แก่งานทางของกรมทางหลวง โดยจะงดเว้นการสำารวจตีตราอนุญาตให้เอกชนตัดฟัน เว้นไว้

แต่ไม้บางชนิดที่รัฐบาลมีสัญญาผูกพันกับผู้รับอนุญาตอยู่ก่อนแล้ว

 ข้อ ๗. ในการก่อสร้างทางหลวงหรือทางลำาลองนี้ กรมทางหลวงมีหลักการที่จะตัดฟันไม้ใน

แนวเขตทางลงเฉพาะเท่าท่ีจำาเป็นในการก่อสร้างทางโดยแท้จริงเท่าน้ัน สำาหรับไม้ยืนต้นท่ีข้ึนอยู่ริมสองข้างทาง  

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

คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการอนุญาตไม้และของป่า
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ที่ กส ๐๗๐๔/ว.๒๗๕๑     กรมป่าไม้

            ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๖

 สำาเนาหนังสือกรมป่าไม้ ที่ กส ๐๗๐๔/ว.๒๗๕๐ ลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๖

 ส่งมาเรียน ป่าไม้เขตทุกเขต เพื่อทราบ

 ส่งมาเรียน รองอธิบดีกรมป่าไม้ ผู้เชี่ยวชาญทางพฤกษศาสตร์ป่าไม้และผู้บังคับการกองตำารวจ 

ป่าไม้ เพื่อทราบ

 ส่งมาเรียน หัวหน้ากองทุกกอง นักวิชาการป่าไม้เอก พนักงานป่าไม้เอก หัวหน้างานนิติการ 

ผู้อำานวยการโรงเรียนป่าไม้แพร่ ผู้อำานวยการโรงเรียนอบรมวนกรรมจังหวัดตาก หัวหน้าฝ่ายส่งเสริม 

เผยแพร่ หัวหน้าฝ่ายการต่างประเทศ และหัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์โครงการ เพื่อทราบ

 

 (ลงนาม)    ตรี กกกำาแหง

            (นายตรี กกกำาแหง)

            รองอธิบดี ทำาการแทน

            อธิบดีกรมป่าไม้

กองคุ้มครอง

คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการอนุญาตไม้และของป่า
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ที่ กส.๐๗๐๔/ว.๒๗๕๐     กรมป่าไม้

                  ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๖

เรื่อง ข้อตกลงเกี่ยวกับการสงวน, การตัดฟันไม้ในแนวเขตทางและในที่ดินสงวนของกรมทางหลวง

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

อ้างถึง หนังสือกรมป่าไม้ ที่ กษ.๐๗๐๔/๔๑๒๔ ลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๑๑

   ตามทีก่รมปา่ไมส้ง่สำาเนาขอ้ตกลงเกีย่วกบัการสงวน การตดัฟนัไมใ้นแนวเขตทางและทีส่งวน

ของกรมทางหลวง พ.ศ.๒๕๑๑ ซ่ึงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กับกระทรวงพัฒนาการแห่งชาติ ได้ทำาความตกลง

กัน เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๑๑ มาเพื่อโปรดทราบและสั่งเจ้าหน้าที่ถือเป็นทางปฏิบัติแล้วนั้น

   เนื่องจากบัดนี้กรมทางหลวงเห็นสมควรให้เจ้าหน้าที่ของกรมทางหลวงปฏิบัติในการตัดฟัน

ไม้ในเขตทางหลวงและที่ดินของกรมทางหลวง ตามนัยบันทึกข้อตกลงดังกล่าว ดังนี้

   ๑. ให้สอดส่องดูแลควบคุม และปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างกระทรวงพัฒนาการ 

แห่งชาติ กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยเคร่งครัดทุกกรณี

   ๒. หลกัการสำาคญัของขอ้ตกลงนัน้มวีตัถปุระสงคจ์ะไมต่อ้งการใหม้กีารอนญุาตใหบ้คุคลใด 

ตดัฟนัไมใ้นเขตทางหลวง โดยใหส้ทิธกิรมทางหลวงเปน็ผูพ้จิารณาและตดัฟนัไมใ้นเขตทางหลวงเพือ่ประโยชน์ 

แก่งานทาง

   ๓. ไม้ในเขตทางหลวงหรือในที่ดินสงวนของกรมทางหลวงนั้น กรมป่าไม้จะสงวนไว้เพื่อ

ประโยชนแ์กง่านทางของกรมทางหลวง โดยจะงดเวน้การสำารวจตตีราอนญุาตใหเ้อกชนตดัฟนั เวน้แตร่ฐับาล 

มีสัญญาผูกพัน ทั้งนี้ ตามข้อตกลง ข้อ ๖

   ๔. ไมใ้นแนวเขตทางหลวง กรมทางหลวงมหีลกัการทีจ่ะตดัฟนัเทา่ทีจ่ำาเปน็สำาหรบัไมย้นืตน้

ที่อยู่ริมสองข้างทาง มีหลักการที่จะสงวนไว้ ทั้งนี้ ตามข้อตกลงข้อ ๗

   ๕. การตีตราเพ่ือตัดฟันไม้ในเขตทางหลวงน้ัน เจ้าหน้าท่ีป่าไม้จะกระทำาได้ต่อเม่ือได้รับความ

เห็นชอบจากเจ้าหน้าที่ของกรมทางหลวง หรือภายในข้อตกลง ข้อ ๖

   ๖. ให้ประสานงานกับป่าไม้เขต ป่าไม้จังหวัด และป่าไม้อำาเภอ เพื่อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์

ข้างต้นต่อไป หากมีปัญหาให้ทำาความตกลงกันเสียก่อน

   กรมปา่ไมไ้ดพ้จิารณาแลว้เหน็วา่ ตามทีก่รมทางหลวงสัง่ใหเ้จา้หนา้ทีข่องกรมทางหลวง ถอื

ปฏบิตัเิกีย่วกบัการตดัฟนัไมใ้นแนวเขตทางและทีด่นิสงวนของกรมทางหลวงดงักลา่ว เปน็การปฏบิตัสิอดคลอ้ง

ตามขอ้ตกลงดงักลา่วแลว้ ฉะนัน้ กรมปา่ไมจ้งึขอกำาหนดทางปฏบิตัเิพือ่ใหก้ารตดัฟนัไมอ้อกจากเขตทาง และ

ที่ดินสงวนของกรมทางหลวง เป็นไปตามข้อตกลงและตามความเหมาะสมสำาหรับไม้ที่ยังไม่ได้ออกอนุญาต 

ดังนี้

คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการอนุญาตไม้และของป่า
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   ๑. ไมท้ีก่รมทางหลวงจะตดัฟนัไปใชส้อยในงานทางสายนัน้ (หา้มนำาไปใชท้ีอ่ืน่) ใหต้ดัไดโ้ดย

ไม่ต้องขออนุญาต (ยกเว้นไม้สัก ไม้ยาง ไม้พยุง ไม้ชิงชัน หรือไม้หวงห้ามประเภท ข.) คราวละไม่เกิน ๒๐ ท่อน  

หรือ ปริมาตรเนื้อไม้ไม่เกิน ๕ ลูกบาศก์เมตร ถ้าเกินจำานวนนี้ให้กรมทางหลวงยื่นขอรับอนุญาตตามระเบียบ 

โดยให้จังหวัดรายงานขอรับอนุมัติกรมป่าไม้ก่อน พร้อมกับเหตุผลและความจำาเป็นที่กรมทางหลวงต้องใช้ไม้

เกิน ๒๐ ท่อน หรือปริมาตรไม้เกิน ๕.๐๐ ลูกบาศก์เมตร ทั้งนี้ ตามข้อตกลง ข้อ ๓

   ๒. ห้ามมิให้มีการออกใบอนุญาตให้บุคคลอื่นทำาไม้ในเขตทางหลวงหรือที่สงวนของ 

กรมทางหลวง เวน้แตก่ารอนญุาตใหก้รมทางหลวงตามขอ้ ๑ และหากกรมทางหลวงมคีวามจำาเปน็จะตอ้งตดั

ฟนัไมล้งกใ็หต้ดัฟนัหรอืดนัไมน้ัน้ไวข้า้งทางหรอืรมิทีด่นิสงวนของกรมทางหลวง (กรณกีารตดัไมใ้นทีด่นิสงวน

ของกรมทางหลวง) แล้วให้กรมทางหลวงผู้ตัดฟันไม้ลงแจ้งเจ้าหน้าที่ป่าไม้จังหวัด หรือป่าไม้เขตท้องที่ทราบ 

โดยเร็ว เพื่อเจ้าหน้าที่ป่าไม้จะได้ทำาการตรวจสอบทำาบัญชีมอบให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ตัดท่อนชักลาก 

มาเก็บรักษาไว้ในที่ปลอดภัยต่อไป แล้วให้จังหวัดหรือเขตผู้ตรวจสอบส่งบัญชีไม้ดังกล่าวให้กรมป่าไม้เพื่อจะ

ได้แจ้งให้จังหวัดจำาหน่ายคืน หรือออกใบอนุญาตให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ให้รวมถึง

ไม้ขนาดเล็กที่จะใช้ประโยชน์ได้ตลอดถึงไม้มีลักษณะเหมาะสมสำาหรับทำาฟืนด้วย

   ๓. การทำาไมใ้นเขตทางทีไ่มอ่ยูใ่นขา่ยทีจ่ะตอ้งปฏบิตั ิตามบนัทกึขอ้ตกลงเกีย่วกบัการสงวน

การ ตัดฟันไม้ในแนวทางและในที่ดินสงวนของกรมทางหลวง พ.ศ.๒๕๑๑ ก็คงถือปฏิบัติตามนัยระเบียบเรื่อง

การทำาไม้ในที่ดินเปิดใช้ประโยชน์ตามมติสภาบริหารคณะปฏิวัติ เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๑๕ (หนังสือ 

กรมป่าไม้ ที่ กส.๐๗๐๔/ว.๑๖๔๙๕ ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๑๕)

   ๔. ระเบยีบหรอืหลกัการใดเกีย่วกบัการตดัไมจ้ากเขตทาง หรอืทีด่นิสงวนของกรมทางหลวงที่ 

ขัดแย้งกับระเบียบหลักเกณฑ์นี้ ขอให้ถือระเบียบหลักเกณฑ์นี้เป็นหลักในการปฏิบัติต่อไป

   จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและสั่งเจ้าหน้าที่ถือเป็นทางปฏิบัติต่อไป

           ขอแสดงความนับถืออย่างสูง

 (ลงนาม)   ตรี กกกำาแหง

           (นายตรี กกกำาแหง)

           อธิบดีกรมป่าไม้

กองคุ้มครอง

คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการอนุญาตไม้และของป่า
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ที่ กส ๐๘๑๑/๙๗๓๗      กรมป่าไม้

                    ๑๖ มิถุนายน ๒๕๒๑

 สำาเนาหนงัสอืกรมปา่ไม ้ที ่กส ๐๘๑๑/๘๐๕๑ ลงวนัที ่๒๓ พฤษภาคม ๒๕๒๑ และ ที ่กส ๐๘๑๑/๙๗๓๖ 

ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๒๑ เรื่องการเข้าทำาประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้

 ส่งมาเรียน รองอธิบดีกรมป่าไม้ทั้ง ๓ ท่าน เพื่อทราบ

 ส่งมาเรียน ผู้อำานวยการกองทุกกอง และเลขานุการกรมป่าไม้ เพื่อทราบ

 ส่งมาเรียน ป่าไม้เขตทุกเขต เพ่ือทราบและส่ังเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติตามนัยหนังสือดังกล่าวโดยเคร่งครัดด้วย

        

 (ลงนาม)   ถนอม เปรมรัศมี

            (นายถนอม เปรมรัศมี)

            อธิบดีกรมป่าไม้

กองจัดการที่ดินป่าสงวนแห่งชาติ

คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการอนุญาตไม้และของป่า
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ที่ กส. ๐๘๑๑/๙๗๓๘     กรมป่าไม้

                   ๑๖ มิถุนายน ๒๕๒๑

เรื่อง  การเข้าทำาประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำาเนาหนังสือกรมป่าไม้ ที่ กส.๐๘๑๑/๘๐๕๑ ลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๒๑

   และ ที่ กส.๐๘๑๑/๙๗๓๖ ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๒๑

   กรมปา่ไมข้อสง่สำาเนาหนงัสอืกรมปา่ไม ้เรือ่งการเขา้ทำาประโยชนใ์นพืน้ทีป่า่ไม ้รายละเอยีด

ตามนยัสิง่ทีส่ง่มาดว้ย เรยีนมาเพือ่โปรดทราบและสัง่เจา้หนา้ทีช่ีแ้จงใหผู้ป้ระสงคจ์ะขอเขา้ทำาประโยชนใ์นพืน้ที ่

ป่าไม้ทราบ และปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไปด้วย

         ขอแสดงความนับถืออย่างสูง

 (ลงนาม)  ถนอม เปรมรัศมี

          (นายถนอม เปรมรัศมี)

          อธิบดีกรมป่าไม้

กองจัดการที่ดินป่าสงวนแห่งชาติ

คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการอนุญาตไม้และของป่า
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ที่ กส. ๐๘๑๑/๘๐๕๑     กรมป่าไม้

                   ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๒๑

เร่ือง  มติคณะรัฐมนตรีเก่ียวกับโครงการก่อสร้างบูรณะทางหลวงแผ่นดินและโครงการก่อสร้าง และบูรณะ 

  ทางหลวงจงัหวดั พ.ศ.๒๕๒๐-๒๕๒๔ ของกรมทางหลวงโครงการกอ่สรา้งถนนโดย หนว่ยชา่งกอ่สรา้ง 

 พ.ศ.๒๕๒๐-๒๕๒๔ ของ กรป.กลาง และโครงการก่อสร้างทางชลประทาน ของกรมชลประทาน  

 พ.ศ.๒๕๒๐-๒๕๒๔

เรียน อธิบดีกรมทางหลวง อธิบดีกรมชลประทาน อธิบดีกรมพัฒนาชุมชน อธิบดีกรมโยธาธิการ 

 เลขาธิการเร่งรัดพัฒนาชนบท อธิบดีกรมการปกครอง ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

 ผู้อำานวยการ กองอำานาจการกลางรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ

  ด้วยกรมป่าไม้ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการปรับปรุงและประสานงานการสร้างทางหลวงว่า ตามท่ี 

คณะกรรมการฯ ไดพ้จิารณาเหน็ชอบดว้ยเกีย่วกบัโครงการกอ่สรา้งและบรูณะทางหลวงแผน่ดนิ และโครงการ

ก่อสร้างและบูรณะทางหลวงจังหวัด พ.ศ.๒๕๒๐-๒๕๒๔ ของกรมทางหลวงโครงการก่อสร้างถนนโดยหน่วย

ช่างก่อสร้าง พ.ศ.๒๕๒๐-๒๕๒๔ และประธานคณะกรรมการฯ ได้นำาเสนอ คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติ

ให้สำานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ บรรจุไว้ในแผนที่พัฒนาเศรษฐกิจและ 

สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๔ พ.ศ.๒๕๒๐-๒๕๒๔ ต่อไป

  คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๒๐ และวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๒๑  

ลงมติเห็นชอบด้วย และอนุมัติให้ดำาเนินการตามความเห็นของคณะกรรมการฯ

  กรมป่าไม้จึงขอเรียนมาเพื่อโปรดทราบและใคร่ขอความร่วมมือด้วยว่า หากหน่วยงานนี้จะเข้า

ดำาเนินการก่อสร้างทางผ่านพื้นที่ป่าไม้ ต้องปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับป่าไม้ก่อน โดยแจ้งให้กรมป่าไม้ทราบ

และพิจารณา เพื่อนำาเสนอกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาอนุญาตให้ใช้พื้นที่เพื่อการก่อสร้างทาง 

ดงักลา่วตอ่ไป และในการใชพ้ืน้ทีเ่พือ่กอ่สรา้งทางนัน้ หากเสน้ทางตดัผา่นเขตปา่สงวนแหง่ชาต ิผูร้บัอนญุาต

จะต้องชำาระค่าธรรมเนียมหนังสืออนุญาต ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๘๑ (พ.ศ.๒๕๑๕) ออกตามความใน 

พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ ในอัตราไร่ละ ๕๐.๐๐ บาท (ห้าสิบบาทถ้วน) ด้วย

  อนึ่ง กรมป่าไม้ใคร่ขอความร่วมมือโปรดสั่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ตามนัยมติคณะรัฐมนตรี  

เมือ่วนัที ่๖ กรกฎาคม ๒๕๑๙ เกีย่วกบัเรือ่งการเตรยีมการเพือ่รบัการตดัถนนเขา้ไปในบรเิวณปา่ไม ้และพืน้ที ่

ที่ยังไม่มีการพัฒนาโดยเคร่งครัดด้วย จะขอบคุณยิ่ง

           ของแสดงความนับถืออย่างสูง

  (ลงนาม)   ถนอม เปรมรัศมี

            (นายถนอม เปรมรัศมี)

            อธิบดีกรมป่าไม้

กองจัดการที่ดินป่าสงวนแห่งชาติ

คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการอนุญาตไม้และของป่า
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ที่ กส. ๐๘๑๑/๙๗๓๖     กรมป่าไม้

                    ๑๖ มิถุนายน ๒๕๒๑

เรื่อง  การเข้าทำาประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้

เรียน อธิบดีกรมทางหลวง อธิบดีกรมชลประทาน อธิบดีกรมพัฒนาชุมชน อธิบดีกรมโยธาธิการ 

 เลขาธิการเร่งรัดพัฒนาชนบท อธิบดีกรมการปกครอง ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

 ผู้อำานวยการ กองอำานาจการกลางรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ

อ้างถึง หนังสือกรมป่าไม้ที่ ที่ กส. ๐๘๑๑/๘๐๕๑ ลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๒๑

   ตามที่กรมป่าไม้เรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอความร่วมมือว่า หากหน่วยงานนี้จะเข้า 

ดำาเนนิการก่อสร้างทางผ่านพ้ืนท่ีป่าไม้ ต้องปฏิบัติตามกฎหมายเก่ียวกับป่าไม้ก่อนโดยแจ้งให้กรมป่าไม้ทราบและ

พิจารณาเพื่อนำาเสนอกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาอนุญาตให้ใช้พื้นที่เพื่อการก่อสร้างทางดังกล่าว

ต่อไป และในการใช้พื้นที่เพื่อก่อสร้างทางนั้น หากเส้นทางตัดผ่านเขตป่าสงวนแห่งชาติ ผู้รับอนุญาตจะต้อง

ชำาระค่าธรรมเนียมหนังสืออนุญาตตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๘๑ ในอัตราไร่ละ ๕๐.๐๐ บาท (ห้าสิบบาท

ถ้วน) ด้วยความละเอียดแจ้งอยู่แล้ว นั้น

   กรมป่าไม้ขอเรียนเพ่ิมเติมว่า การเข้าทำาประโยชน์ในพ้ืนท่ีป่าไม้ซ่ึงจะต้องปฏิบัติตามนัยดังกล่าว 

ข้างต้นน้ัน ไม่เฉพาะการเข้าทำาประโยชน์เพื่อการสร้างทางแล้วเท่านั้น ยังหมายถึงการเข้าทำาประโยชน์ใน 

ทุกกรณีด้วย ทั้งนี้ ผู้ขอรับอนุญาตเข้าทำาประโยชน์จะต้องได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

เกษตรและสหกรณ์ และได้รับหนังสืออนุญาตในการเข้าทำาประโยชน์ในกรณีที่เป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 

จากกรมป่าไม้ก่อนจึงจะเข้าไปดำาเนินการได้

   จึงเรียนมาเพื่อทราบ และโปรดสั่งเจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดด้วย จะขอบคุณยิ่ง

          ขอแสดงความนับถืออย่างสูง

  (ลงนาม)  ถนอม เปรมรัศมี

           (นายถนอม เปรมรัศมี)

           อธิบดีกรมป่าไม้

กองจัดการที่ดินป่าสงวนแห่งชาติ

คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการอนุญาตไม้และของป่า
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ที่ กษ๐๗๐๔(๓)/ว ๑๔๗๓๘    กรมป่าไม้

                     ๑๖ สิงหาคม ๒๕๒๕

เรื่อง การอนุญาตให้ตัดต้นยางเพื่อป้องกันอันตรายเมื่อไม้หักโค่น

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

   ด้วยจังหวัดเชียงใหม่ได้เสนอให้กรมป่าไม้พิจารณา เรื่อง นายเมืองใจ มณีประเสริฐ 

ร้องขอตัดต้นยางยืนต้นตายขึ้นอยู่ใกล้บ้านเรือนออก เพื่อป้องกันอันตรายเมื่อไม้หักโค่น และเนื่องจาก 

ตน้ยางทีข่อขึน้อยูใ่นทีเ่ขตทางหลวง ไมเ่ปน็ทีก่รรมสทิธิข์องบคุคลใด จงัหวดัจงึเหน็สมควรอนญุาตใหอ้งคก์าร

อุตสาหกรรมป่าไม้ทำาไม้ออก กรมป่าไม้ได้พิจารณาแล้ว เห็นชอบด้วยที่จะอนุญาตให้องค์การอุตสาหกรรม

ป่าไม้ทำาออกตามที่จังหวัดเชียงใหม่เสนอ แต่เนื่องจากไม้ยางที่ขอตัดออกมีความโต ๒๑๒ ซม. เป็นไม้ 

ต่ำากว่าขนาดจำากัด ก่อนอนุญาตต้องได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตาม

นัยมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ เสียก่อน และเห็นว่ามีการร้องขอตัด 

ต้นยางออกในกรณีทำานองเดียวกันน้ีอยู่เสมอ จึงเห็นสมควรอนุญาตเป็นหลักการสำาหรับรายท่ีจังหวัดเชียงใหม่และ 

รายอ่ืนๆ ในท้องท่ีจังหวัดอ่ืนด้วย กรมป่าไม้จึงได้เสนอเร่ืองน้ีต่อกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพ่ือพิจารณาอนุมัติ  

ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรมอบอำานาจให้ผู้ว่าราชการ

จังหวัดเป็นผู้พิจารณาอนุญาตตามที่กรมป่าไม้เสนอ

   ฉะนัน้ หากมกีารขอตดัตน้ยางออกเพือ่ปอ้งกนัอนัตรายตอ่ชวีติและทรพัยส์นิ เมือ่ไมจ้ะหกัโคน่ 

รายใดในทอ้งทีจ่งัหวดันีเ้ชน่กรณดีงักลา่ว ทัง้ไมไ้ดข้นาดจำากดัและต่ำากวา่ขนาดจำากดั ซึง่พนกังานเจา้หนา้ทีข่อง

จงัหวดัไดต้รวจสอบแลว้ เหน็สมควรอนญุาต และไดป้ระทบัตราอนญุาตใหต้ดัฟนัตามระเบยีบแลว้ เม่ือไม้ยาง

น้ันไม่ใช่ไม้ท่ีข้ึนอยู่ในท่ีดินกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิครอบครองของบุคคลใด ก็ให้จังหวัดอนุญาตให้องค์การอตุสาหกรรม

ป่าไม้ทำาออก โดยไม่ต้องส่งเรื่องราวให้กรมป่าไม้พิจารณาสั่งการอีก แต่เมื่อได้ดำาเนินการแล้ว โปรดแจ้งผล

การอนุญาตให้กรมป่าไม้ทราบด้วย

   จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และสั่งเจ้าหน้าที่ถือเป็นทางปฏิบัติต่อไป

 

                           ขอแสดงความนับถืออย่างสูง

                (ลงนาม)   พงศ์ โสโน

              (นายพงศ์ โสโน)

                           อธิบดีกรมป่าไม้

คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการอนุญาตไม้และของป่า
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