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๖. การทำ �ไม้ในที่ดินกรรมสิทธิ์
และสิทธิครอบครอง
๖.๑ การทำ �ไม้ ส ั ก และไม้ ย างในที ่ ด ิ น กรรมสิ ท ธิ ์
หรื อ สิ ท ธิ ค รอบครอง
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ที ่ กษ ๐๗๐๔(๓)/ว ๑๐๙๖๕						
									
									

กรมป่าไม้
ถนนพหลโยธิน กท ๑๐๙๐๐

๑๗ เมษายน ๒๕๓๐

เรื่อง การอนุญาตไม้สักและไม้ยางในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง
เรียน ป่าไม้เขตทุกเขต
สิ่งที่ส่งมาด้วย สำ�เนาหนังสือกรมป่าไม้ ที่ กษ ๐๗๐๔(๓)/ว ๑๐๙๖๔ ลงวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๓๐
			 พร้อมสำ�เนาข้อกำ�หนด ฉบับที่ ๑๗ พ.ศ.๒๕๓๐
			 กรมป่าไม้ขอส่งสำ�เนาหนังสือกรมป่าไม้ เรียนผูว้ า่ ราชการจังหวัดทุกจังหวัดพร้อมสำ�เนาข้อกำ�หนด
ฉบับที่ ๑๗ พ.ศ. ๒๕๓๐ ว่าด้วยการอนุญาตไม้สักและไม้ยางในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง ตามสิ่งที่
ส่งมาด้วย มาเรียนเพื่อโปรดทราบ และถือเป็นทางปฏิบัติต่อไป

		
				
						
					
					

ขอแสดงความนับถือ
(ลงนาม) อุดม หิรัญพฤกษ์
(นายอุดม หิรัญพฤกษ์)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมป่าไม้
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ที่ กษ ๐๗๐๔(๓)/ว ๑๐๙๖๔						
											
									

กรมป่าไม้
ถนนพหลโยธิน กท ๑๐๙๐๐

๑๗ เมษายน ๒๕๓๐

เรื่อง การอนุญาตไม้สักและไม้ยางในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด
อ้างถึง หนังสือกรมป่าไม้ ที่ กษ ๐๗๐๔(๓)/ว ๖๓๓ ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๓o
สิ่งที่ส่งมาด้วย สำ�เนาข้อกำ�หนด ฉบับที่ ๑๗ พ.ศ. ๒๕๓๐ ว่าด้วยการอนุญาตไม้สักและไม้ยาง
			 ในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง
		 ตามหนังสือกรมป่าไม้ทอี่ า้ งถึง ส่งสำ�เนาประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรือ่ ง ให้ระงับ
การอนุญาตทำ�ไม้สักและไม้ยางในที่ดินกรรมสิทธิ์เพื่อการค้า ตามข้อกำ�หนด ฉบับที่ ๑๒ พ.ศ. ๒๕๒๕ ไว้
คงให้มกี ารอนุญาตได้แต่เฉพาะเพือ่ การใช้สอยส่วนตัว หรือเพือ่ การกุศลสาธารณประโยชน์ โดยถือปฏิบตั ติ าม
นัยหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๑๒ เพื่อพิจารณาอนุญาตเฉพาะไม้ที่มีลกั ษณะ
ทีจ่ �ำ เป็นต้องตัดออก รวม ๒ ข้อ มาเพือ่ โปรดทราบ และสัง่ เจ้าหน้าทีถ่ อื เป็นทางปฏิบตั ไิ ปเเล้ว นัน้
		
บัดนี้ ได้มีประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับพิเศษ เล่ม ๑๐๔ ตอนที่ ๖๒ วันที่ ๑ เมษายน
๒๕๓๐ ให้ใช้ข้อกำ�หนด ฉบับที่ ๑๗ พ.ศ. ๒๕๓๐ ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔
ว่าด้วยการอนุญาตไม้สกั และไม้ยางในทีด่ นิ กรรมสิทธิห์ รือสิทธิครอบครองเพือ่ การใช้สอยส่วนตัว แต่ไม่รวมถึงไม้
ที่ปลูกขึ้น โดยมีหลักเกณฑ์การปฏิบัติรวม ๘ ข้อ ดังรายละเอียดตามข้อกำ�หนดดังกล่าวตามที่ส่งมาพร้อมนี้
		
จึงเรียนมาเพือ่ โปรดทราบ และสัง่ เจ้าหน้าทีถ่ อื เป็นทางปฏิบตั โิ ดยเคร่งครัดต่อไป แล้วรายงาน
ผลการอนุญาตพร้อมสำ�เนาเอกสารที่เกี่ยวข้องให้กรมป่าไม้ทราบภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันออกใบอนุญาต
ขอแสดงความนับถือ
(ลงนาม)

อุดม หิรัญพฤกษ์
(นายอุดม หิรัญพฤกษ์)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมป่าไม้

กองคุ้มครอง
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ที่ กษ ๐๗๐๔(๓)/ว ๑๗๒๗๗							
												
									

กรมป่าไม้
ถนนพหลโยธิน กท ๑๐๙๐๐

๑๗ มิถุนายน ๒๕๓๐

เรื่อง ซ้อมความเข้าใจในการทำ�ไม้สักและไม้ยางในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองเพื่อใช้สอยส่วนตัว
เรียน ป่าไม้เขตทุกเขต
สิ่งที่ส่งมาด้วย

สำ�เนาหนังสือกรมป่าไม้ ที่ กษ ๐๗๐๔(๓)/ว ๑๗๒๗๖ ลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๓๐
เรือ่ ง ซ้อมความเข้าใจในการทำ�ไม้สกั และไม้ยางในทีด่ นิ กรรมสิทธิห์ รือสิทธิครอบครองเพื่อ
ใช้สอยส่วนตัว

		
กรมป่าไม้ขอส่งสำ�เนาหนังสือกรมป่าไม้เรียนผูว้ า่ ราชการจังหวัดทุกจังหวัด ตามสิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย
เรียนมาเพือ่ ทราบและถือปฏิบตั ใิ นทำ�นองเดียวกัน พร้อมกับตรวจสอบควบคุมให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดงั กล่าว
อีกทางหนึ่งด้วย
ขอแสดงความนับถือ
(ลงนาม)

ชำ�นิ บุณโยภาส
(นายชำ�นิ บุณโยภาส)
อธิบดีกรมป่าไม้

กองคุ้มครอง
โทร. ๕๗๙๔๘๕๓
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ที่ กษ ๐๗๐๔(๓)/ว ๑๗๒๗๖							
						
									

กรมป่าไม้
ถนนพหลโยธิน กท ๑๐๙๐๐

๑๗ มิถุนายน ๒๕๓๐

เรื่อง ซ้อมความเข้าใจในการทำ�ไม้สักเเละไม้ยางในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองเพื่อใช้สอยส่วนตัว
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด
อ้างถึง ๑. หนังสือกรมป่าไม้ ด่วนมาก ที่ กษ ๐๗๐๔/ว. ๑๕๕๘๗ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๑๔
๒. หนังสือกรมป่าไม้ ที่ กส ๐๘๐๔/๑๔๔๗๔ - ๑๔๔๗๕ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๑๘
๓. หนังสือกรมป่าไม้ ที่ กส ๐๗๐๔(๒)/ว.๒๑๓๐๐ ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๒๒
		 ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมป่าไม้ได้เรียนเเนวทางปฏิบัติในการอนุญาตไม้ยางในที่ดินกรรมสิทธิ์
หรือสิทธิครอบครองเพื่อใช้สอยส่วนตัว เเละการออกใบเบิกทางเพื่อควบคุมไม้ในที่ดินกรรมสิทธิ์ มาเพื่อ
โปรดทราบเเละสั่งเจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติ ความแจ้งอยู่แล้วนั้น
		 กรมป่ า ไม้ ข อเรี ย นว่ า โดยที่ ก ารอนุ ญ าตให้ ทำ � ไม้ สั ก และไม้ ย างในที่ ดิ น กรรมสิ ท ธิ์ ห รื อ
สิทธิครอบครองเพื่อการใช้สอย ตามข้อกำ�หนด ฉบับที่ ๑๗ (พ.ศ. ๒๕๓๐) นี้ โดยเจตนารมณ์ของทางราชการ
ก็เพื่อที่จะให้ราษฎรได้ใช้ไม้ที่ขึ้นอยู่ในที่ดินกรรมสิทธิ์ของตนเองเพื่อการใช้สอยส่วนตัวหรือเพื่อการกุศล
สาธารณ ประโยชน์โดยแท้จริง แต่เนื่องจากขณะนี้ปรากฏว่ามีบางจังหวัดได้ปฏิบัติการเกี่ยวกับการออก
ใบเบิกทางนำ�ไม้เคลื่อนที่ให้แก่ผู้รับอนุญาตไปยังสถานที่แห่งอื่น นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในคำ�ขอ ซึ่งเป็นการ
ปฏิบัติที่ผิดต่อวัตถุประสงค์และไม่สอดคล้องกับนโยบายและเจตนารมณ์ของทางราชการอยู่เนืองๆ ถึงเเมัว่า
กรมป่าไม้จะได้ซักซ้อมความเข้าใจเพื่อสั่งเจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติตามนัยหนังสือที่อ้างถึงแล้วก็ตาม แต่เจ้าหน้าที่
ก็ยังละเลยไม่ปฏิบัติตามระเบียบและหลักเกณฑ์ดังกล่าว อันเป็นผลทำ�ให้นโยบายการควบคุมเกี่ยวกับเรื่องนี้
ไม่บรรลุผลตามเป้าหมาย
		 ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติเกี่ยวกับการออกใบเบิกทางไม้สักและไม้ยางในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือ
สิทธิครอบครองเพื่อใช้สอยส่วนตัวเป็นมาตรฐานแนวเดียวกัน กรมป่าไม้จึงขอให้จังหวัดได้โปรดสั่งเจ้าหน้าที่
ถือปฏิบัติและดำ�เนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
		 ๑. การอนุญาตไม้สักและไม้ยางในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองเพื่อใช้สอยส่วนตัว เมื่อ
ผู้ขอได้รับอนุญาตและเจ้าหน้าที่ประทับตราอนุญาตยกเว้นค่าภาคหลวง หรือประทับตราเรียกเก็บเงิน
ค่าภาคหลวงแล้ว อำ�เภอท้องที่จะต้องออกใบเบิกทางนำ�ไม้เคลื่อนที่ไปยังสถานที่ที่ระบุไว้ในคำ�ขอเท่านั้น
		 ๒. หากเป็นกรณีที่ผู้รับอนุญาตจะนำ�ไม้ไปยังสถานที่อื่น นอกเหนือจากที่ระบุไว้ตามข้อ ๑ จะ
ต้องถือปฏิบัติตามนัยหนังสือกรมป่าไม้ ที่ กษ ๐๗๐๔/ว.๑๕๕๘๗ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๑๔ กล่าวคือ
หากมีความจำ�เป็นต้องนำ�ไม้ไปที่อื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในคำ�ขอทำ�ไม้ ก็ให้จังหวัดเสนอความเห็นไปยัง
กรมป่าไม้เป็นรายๆ ไป เมื่อกรมป่าไม้ให้ความเห็นชอบแล้ว จึงดำ�เนินการได้
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		 ๓. การออกใบเบิกทางนำ�ไม้ในกรณี ตามข้อ ๑, ๒ เคลื่อนที่ เพื่อป้องกันมิให้ราษฎรผู้รับอนุญาต
นำ�ไม้ในทีด่ นิ กรรมสิทธิห์ รือสิทธิครอบครองเพือ่ ใช้ประโยชน์สว่ นตัวหลีกเลีย่ งนำ�ไม้ไปจำ�หน่ายจ่ายโอนแก่ผอู้ นื่
ให้ถือปฏิบัติตามนัยหนังสือกรมป่าไม้ ด่วนมาก ที่ กส ๐๘๐๔/๑๔๔๗๔ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๑๘ กล่าวคือ
ให้พนักงานเจ้าหน้าทีท่ ำ�บันทึกข้อความไว้ทางด้านหลังตอนบนทัง้ ต้นขัว้ และปลายขัว้ ของใบเบิกทางให้ชดั เจน
ว่า ไม้ที่ได้รับอนุญาตจะนำ�ไปใช้ประโยชน์ ณ สถานที่ซึ่งผู้ขอได้ระบุไว้ในคำ�ขอทำ�ไม้ในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือ
ที่ดิน น.ส.๓ โดยมีข้อความที่จะบันทึกดังนี้ “ไม้ที่นำ�เคลื่อนที่ตามใบเบิกทางฉบับนี้ เป็นไม้ที่ได้รับอนุญาตให้
ทำ�ออกจากทีด่ นิ กรรมสิทธิห์ รือทีด่ นิ น.ส.๓ เพือ่ ประโยชน์ในการใช้สอยส่วนตัว ณ...........................ตำ�บล............
อำ�เภอ..................จังหวัด......................... ห้ามออกใบเบิกทางต่อไปที่อื่นหรือที่ใด ซึ่งมิใช่สถานที่ที่จะนำ�ไม้ไปใช้
ประโยชน์” และให้ผรู้ บั อนุญาตหรือผูข้ อใบเบิกทางและพนักงานเจ้าหน้าทีผ่ อู้ อกใบเบิกทางลงชือ่ กำ�กับเงือ่ นไข
ตามข้อความดังกล่าวไว้ด้วย
		 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และสั่งเจ้าหน้าที่ถือเป็นแนวทางปฏิบัติโดยเคร่งครัดและหากปรากฏ
ว่ามีเจ้าหน้าทีไ่ ม่ปฏิบตั หิ รือหลีกเลีย่ งไม่ปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ดงั กล่าว ให้จงั หวัดพิจารณาโทษตามควรแก่กรณี
ต่อไป
							

ขอแสดงความนับถือ
(ลงนาม)

ชำ�นิ บุญโยภาส
(นายชำ�นิ บุณโยภาส)
อธิบดีกรมป่าไม้

กองคุ้มครอง
โทร ๕๗๙๔๘๕๓
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บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ กองคุ้มครอง กรมป่าไม้ โทร. ๕๗๙๔๘๕๓
ที่
กษ ๐๗๐๔(๓)/๒๒๖๑๓ 			
วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๓๐
เรื่อง การออกใบเบิกทางไม้ยางที่ทำ�ออกจากที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองเพื่อใช้สอยส่วนตัว
เรียน รองอธิบดีกรมป่าไม้ ทั้ง ๓ ท่าน
ผู้อำ�นวยการกองทุกกอง
ผู้ตรวจราชการป่าไม้ ทั้ง ๔ ท่าน
ผู้บังคับการตำ�รวจป่าไม้
ผู้อำ�นวยการโรงเรียนป่าไม้แพร่
ผู้อำ�นวยการโรงเรียนอบรมวนกรรม จังหวัดตาก
ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานส่งเสริมการปลูกป่าภาคเอกชน
หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
หัวหน้าสำ�นักงานเงินทุนหมุนเวียนค้นคว้าทดลองเกี่ยวกับป่าสน
หัวหน้าสำ�นักงานช่วยเหลือราษฎรให้มีสิทธิทำ�กิน
เลขานุการกรมป่าไม้
		 กรมป่าไม้ขอส่งสำ�เนาหนังสือกรมป่าไม้ ที่ กษ ๐๗๐๔(๓)/๒๒๖๐๙ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๓๐
เรื่อง การออกใบเบิกทางไม้ยางที่ทำ�ออกจากที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองเพื่อใช้สอยส่วนตัว เรียนมา
เพื่อโปรดทราบ						
(ลงนาม)

ชำ�นิ บุณโยภาส
(นายชำ�นิ บุณโยภาส)
อธิบดีกรมป่าไม้
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ที่ กษ ๐๗๐๔(๓)/ว ๒๒๖๐๙						
								
											
									
๖ สิงหาคม ๒๕๓๐

กรมป่าไม้
ถนนพหลโยธิน กท ๑๐๙๐๐

เรื่อง การออกใบเบิกทางไม้ยางที่ทำ�ออกจากที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองเพื่อใช้สอยส่วนตัว
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
อ้างถึง หนังสือจังหวัด ด่วนมาก ที่ อด ๐๐๐๙/๑๘๑๗๐ ลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๓๐
		 ตามหนังสือจังหวัดที่อ้า งถึ ง หารื อ แนวทางปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ การออกใบเบิ ก ทางไม้ ย างที่ ทำ �
ออกจากที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองเพื่อใช้สอยส่วนตัว ตามนัยมติที่ประชุมข้าราชการพนักงาน
ป่าไม้อำ�เภอ ในสังกัดสำ�นักงานป่าไม้จังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ ๕/๒๕๓๐ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๓๐
ว่า ความเห็นของจังหวัดถูกต้องหรือไม่ ประการใด แล้วแจ้งแนวทางปฏิบตั ใิ ห้จงั หวัดทราบด้วย ความละเอียด
แจ้งแล้ว นั้น
		 กรมป่าไม้ขอเรียนว่า ตามหนังสือกรมป่าไม้ท่ี กส ๐๗๐๔(๒)/ว.๒๑๓๐๐ ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน
๒๕๒๒ เรื่อง การอนุญาตไม้เพื่อใช้สอยส่วนตัวและการกุศลสาธารณประโยชน์ได้กำ�หนดหลักเกณฑ์
การปฏิ บั ติ ใ ห้ มี ก ารนำ � ไม้ ที่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าตให้ ทำ � ออกเพื่ อ การใช้ ส อยหรื อ เพื่ อ การกุ ศ ลสาธารณประโยชน์
ไปว่าจ้างโรงงานแปรรูปไม้ทำ�การแปรรูปให้นั้น เห็นว่าหลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆ เหมาะสมและรัดกุม
แล้ว จึงขอให้จังหวัดสั่งเจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติให้ถูกต้องตามขั้นตอนที่กำ�หนดไว้โดยเคร่งครัด อย่างไรก็ดี โดยที่
การอนุญาตให้ทำ�ไม้สักและไม้ยางในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองเพื่อการใช้สอย ตามข้อกำ�หนด
ฉบับที่ ๑๗ (พ.ศ.๒๕๓๐) นี้ โดยเจตนารมณ์ของทางราชการก็เพื่อที่จะให้ราษฎรได้ใช้ไม้ที่ขึ้นอยู่ในที่ดิน
กรรมสิทธิ์ของตนเองเพื่อการใช้สอยส่วนตัวหรือการกุศลสาธารณประโยชน์โดยแท้จริง แต่ปรากฏว่ามีบาง
จังหวัดได้ปฏิบัติเกี่ยวกับการออกใบเบิกทางนำ�ไม้เคลื่อนที่ให้แก่ผู้รับอนุญาตไปยังสถานที่อื่นนอกจากที่ระบุ
ไว้ในคำ�ขอ ซึ่งเป็นการปฏิบัติที่ไม่สอดคล้องกับนโยบายและเจตนารมณ์ของทางราชการ กรมป่าไม้จึงได้ซ้อม
ความเข้าใจเกี่ยวกับการทำ�ไม้สักและไม้ยางในที่ดินกรรมสิทธิ์และสิทธิครอบครอง โดยเน้นทางปฏิบัติเกี่ยว
กับการออกใบเบิกทางไม้สักและไม้ยางในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองเพื่อการใช้สอยส่วนตัว เพื่อ
ให้จังหวัดทุกจังหวัดถือปฏิบัติในแนวทางเดียวกันแล้ว ตามหนังสือกรมป่าไม้ ที่ กษ ๐๗๐๔(๓)/ว ๑๗๒๗๖
ลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๓๐
		 ส่ ว นข้ อ หารื อ เกี่ ย วกั บ กรณี ที่ ผู้ รั บ อนุ ญ าตทำ � ไม้ ย างในที่ ดิ น กรรมสิ ท ธิ์ ห รื อ สิ ท ธิ ค รอบครอง
เพื่อใช้สอยส่วนตัว ได้ทำ�การแปรรูปไม้ที่ได้รับอนุญาตที่ตอไม้ ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ.๒๔๘๔
มาตรา ๕๐(๕) แล้ว และได้ยนื่ เรือ่ งราวต่อพนักงานเจ้าหน้าทีเ่ พือ่ ขอออกใบเบิกทางนำ�ไม้แปรรูปไปใช้ประโยชน์
ตามที่ระบุไว้ในคำ�ขอหรือใบอนุญาต อำ�เภอจะกระทำ�ได้หรือไม่ นั้น
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		 กรมป่าไม้ได้พิจารณาแล้ว ขอเรียนว่า ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๕ (พ.ศ.๒๕๑๙) ว่าด้วย
การแปรรูปและมีไม้แปรรูป ได้กำ�หนดทางปฏิบัติเกี่ยวกับการแปรรูปไม้ที่มิใช่เพื่อการค้าไว้แล้ว โดยให้มีการ
ยื่นคำ�ขอและให้จังหวัดพิจารณาอนุญาต ตามใบอนุญาตทำ�การแปรรูปไม้ที่มิใช่เพื่อการค้า (อนุญาต ๔) ซึ่ง
เจตนารมณ์ที่ให้มีการอนุญาตเช่นนี้ ก็เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบควบคุม รวมทั้งการขออนุญาตมีไม้
แปรรูปหวงห้ามไว้ในครอบครอง (แบบใบอนุญาต ๖) และการขอนำ�เคลื่อนที่ต่อไปด้วย
		 ฉะนั้น จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และสั่งเจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติต่อไป
									
									

ขอแสดงความนับถือ

									
(ลงนาม)
						 				
						 					

ชำ�นิ บุณโยภาส
(นายชำ�นิ บุณโยภาส)
อธิบดีกรมป่าไม้

กองคุ้มครอง
โทร. ๕๗๙๔๘๕๓
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บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ กองคุ้มครอง กรมป่าไม้ โทร. ๕๗๙๔๘๕๓
ที่ กษ ๐๗๐๔(๓)/ว ๓๐๐๒					
วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๓๑
เรื่อง หารือการอนุญาตไม้สักและไม้ยางในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง
เรียน รองอธิบดีกรมป่าไม้ทุกท่าน ผู้ตรวจการป่าไม้ทุกท่าน ผู้อำ�นวยการกองทุกกอง
ผู้บังคับการตำ�รวจป่าไม้ ผู้อำ�นวยการศูนย์เฉพาะกิจป้องกันปราบปรามการบุกรุกทำ�ลายป่า
ผู้อำ�นวยการโรงเรียนป่าไม้แพร่ ผู้อำ�นวยการโรงเรียนอบรมวนกรรมจังหวัดตาก
หัวหน้าฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ หัวหน้าสำ�นักงานเงินทุนหมุนเวียนค้นคว้าทดลองเกี่ยวกับป่าสน
หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน และหัวหน้าสำ�นักงานส่งเสริมการปลูกป่าภาคเอกชน
		
		 กรมป่าไม้ขอส่งสำ�เนาหนังสือกรมป่าไม้ ที่ กษ ๐๗๐๔(๓)/๒๙๙๙ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๓๑
เรื่อง หารือการขออนุญาตไม้สักและไม้ยางในที่ดินกรรมสิทธิ์ครอบครอง มาเรียนเพื่อโปรดทราบ
						
(ลงนาม) ชำ�นิ บุณโยภาส
(นายชำ�นิ บุณโยภาส)
อธิบดีกรมป่าไม้
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ที ่ กษ ๐๗๐๔(๓)/ว ๓๐๐๐ 							
								
											
									
๒๙ มกราคม ๒๕๓๑

กรมป่าไม้
ถนนพหลโยธิน กท ๑๐๙๐๐

เรื่อง หารือการอนุญาตไม้สักและไม้ยางในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด (ยกเว้นจังหวัดอุตรดิตถ์)
สิ่งที่ส่งมาด้วย

สำ�เนาหนังสือกรมป่าไม้ ที่ กษ ๐๗๐๔(๓)/๒๙๙๙ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๓๑
กรมป่าไม้ขอส่งสำ�เนาหนังสือกรมป่าไม้ เรียนผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ ตามสิ่งที่ส่ง
มาด้วย มาเรียนเพื่อโปรดทราบ และสั่งเจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติในทำ�นองเดียวกัน
						
										
ขอแสดงความนับถือ
									
(ลงนาม)
						 				
										

ชำ�นิ บุณโยภาส
(นายชำ�นิ บุณโยภาส)
อธิบดีกรมป่าไม้

กองคุ้มครอง
โทร. ๕๗๙๔๘๕๓
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ที่ กษ ๐๗๐๔(๓)/๒๙๙๙							
												
										
									
๒๙ มกราคม ๒๕๓๑

กรมป่าไม้
ถนนพหลโยธิน กท ๑๐๙๐๐

เรื่อง หารือการอนุญาตไม้สักและไม้ยางในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์
อ้างถึง หนังสือ ที่ อต ๐๐๐๙/๒๓๙๑๗ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๓๐
		 ตามหนังสือทีอ่ า้ งถึง จังหวัดได้หารือว่า ไม้สกั และไม้ยางทีร่ าษฎรปลูกขึน้ เอง ผูเ้ ป็นเจ้าของน่าจะ
มีสทิ ธิในการนำ�ไม้ไปใช้ประโยชน์ได้ เพราะในปัจจุบนั รัฐบาลได้สง่ เสริมให้เอกชนปลูกป่าเพิม่ ขึน้ หากอนุญาต
ไม่ได้การส่งเสริมน่าจะไม่เป็นผล จึงขอให้กรมป่าไม้พิจารณากำ�หนดระเบียบขึ้นเพื่อถือเป็นทางปฏิบัติต่อไป
พร้อมกับส่งคำ�ขอทำ�ไม้สักที่ปลูกขึ้นซึ่งเขตและจังหวัดไม่อาจพิจารณาอนุญาตได้ ให้กรมป่าไม้พิจารณา นั้น
		 กรมป่าไม้ขอเรียนว่า ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ (พุทธศักราช ๒๔๘๔) มาตรา ๗ บัญญัติให้
ไม้สักและไม้ยางไม่ว่าจะขึ้นอยู่ในที่ใดในราชอาณาจักร เป็นไม้หวงห้ามประเภท ก. ดังนั้น การทำ�ไม้สักและ
ไม้ยางซึง่ เป็นไม้หวงห้ามก็ตอ้ งปฏิบตั ติ ามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๔ (พ.ศ.๒๕๑๘) ว่าด้วยการทำ�ไม้หวงห้าม ซึง่ จะอนุญาต
ได้ทั้งเพื่อใช้สอยและเพื่อการค้า แต่ส�ำ หรับไม้สักและไม้ยางที่ขึ้นอยู่เดิม (ไม่ใช่ไม้ปลูก) ในที่ดินกรรมสิทธิ์
หรื อ สิ ท ธิ ค รอบครอง รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อาศั ย อำ � นาจตามมาตรา ๕๘
แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๑๘
ออกข้อกำ�หนดเพิม่ เติมให้ผรู้ บั อนุญาตทำ�ไม้ได้แต่เฉพาะเพือ่ การใช้สอยส่วนตัวหรือการกุศลสาธารณประโยชน์
เท่านัน้ ทัง้ นี้ ก็เพือ่ เป็นมาตรการอย่างหนึง่ ในการควบคุมป้องกันมิให้มกี ารลักลอบตัดไม้ในป่ามาสวมอ้างว่าเป็น
ไม้ในทีด่ นิ กรรมสิทธิฯ เกิดขึน้ ได้
		 ฉะนั้น เรื่องนี้จึงมีแนวทางปฏิบัติดังนี้
		 ๑. ไม้ สั ก และไม้ ย างที่ เ กิ ด ขึ้ น ในที่ ดิ น มาแต่ เ ดิ ม ซึ่ ง ไม่ ใ ช่ ป ลู ก ขึ้ น ในที่ ดิ น กรรมสิ ท ธิ์ ห รื อ
สิทธิครอบครอง การอนุญาตต้องปฏิบตั ติ ามข้อกำ�หนด ฉบับที่ ๑๗ (พ.ศ.๒๕๓๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ ว่าด้วยการอนุญาตไม้สักและไม้ยางในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง
โดยขอรับอนุญาตได้แต่เฉพาะเพื่อการใช้สอยส่วนตัวหรือเพื่อการกุศลสาธารณประโยชน์เท่านั้น
		 ๒. ไม้สักและไม้ยางที่ปลูกขึ้นในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง ซึ่งไม่อยู่ในข่ายบังคับตาม
ข้อกำ�หนด ฉบับที่ ๑๗ (พ.ศ.๒๕๓๐) แต่เป็นไม้หวงห้ามตามพระราชบัญญัติป่าไม้ การทำ�ออกจึงต้อง
ขอรับอนุญาตและปฏิบัติตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๔ (พ.ศ.๒๕๑๘) ออกตามความพระราชบัญญัติป่าไม้
พุทธศักราช ๒๔๘๔ ว่าด้วยการทำ�ไม้หวงห้าม
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ดังนัน้ ในระหว่างทีก่ ฎหมายว่าด้วยสวนป่ายังมิได้ออกมาใช้บงั คับ และกรมป่าไม้กย็ งั ไม่ได้วางระเบียบ
กำ�หนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับไม้สักและไม้ยางที่ปลูกขึ้น ตามข้อ ๒ ไว้ให้เป็นการแน่ชัด เมื่อมีการยื่นเรื่อง
ราวขอทำ�ไม้ในลักษณะดังกล่าวออกมาใช้ประโยชน์ ก็ให้จังหวัดรวบรวมหลักฐานเอกสารที่เกี่ยวข้องรายงาน
กรมป่าไม้เพื่อพิจารณาอนุมัติในการอนุญาตเป็นรายๆ ไป
		
		 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และถือเป็นทางปฏิบัติต่อไป
										

ขอแสดงความนับถือ

						 			
(ลงนาม) ชำ�นิ บุณโยภาส
					
					
(นายชำ�นิ บุณโยภาส)
					 					
อธิบดีกรมป่าไม้

กองคุ้มครอง
โทร. ๕๗๙-๔๘๕๓
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บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ กองคุ้มครอง กรมป่าไม้ โทร. ๕๗๙-๔๘๕๓ โทรสาร. ๕๗๙-๘๖๑๑
ที่ กษ ๑๗๐๔.๐๓/๓๒๕๙๗				
วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๓๓
เรื่อง หารือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการอนุญาตไม้สักและไม้ยางในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง
เรียน รองอธิบดีกรมป่าไม้ทุกท่าน ผู้ตรวจการป่าไม้ทุกท่าน ผู้อำ�นวยการกองทุกกอง
ผู้บังคับการตำ�รวจป่าไม้ ผู้อำ�นวยการศูนย์เฉพาะกิจป้องกันปราบปรามการบุกรุกทำ�ลายป่า
ผู้อำ�นวยการโรงเรียนป่าไม้แพร่ ผู้อำ�นวยการโรงเรียนอบรมวนกรรมจังหวัดตาก
หัวหน้าฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ หัวหน้าสำ�นักงานเงินทุนหมุนเวียนค้นคว้าทดลองเกี่ยวกับป่าสน
หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน และหัวหน้าสำ�นักงานส่งเสริมการปลูกป่าภาคเอกชน
		
		 กรมป่าไม้ขอส่งสำ�เนาหนังสือกรมป่าไม้ ที่ กษ ๐๗๐๔.๐๓/๓๒๖๐๐ ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน
๒๕๓๓ เรื่องหารือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการอนุญาตไม้สักและไม้ยางในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง
มาเรียนเพื่อโปรดทราบ

									
(ลงนาม) ธำ�มรงค์ ประกอบบุญ
									
(นายธำ�มรงค์ ประกอบบุญ)
						 				
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
						 					
อธิบดีกรมป่าไม้
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ที่ กษ ๐๗๐๔.๐๓/๓๒๖๐๐							
											
									

กรมป่าไม้
ถนนพหลโยธิน กท ๑๐๙๐๐

๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๓๓

เรื่อง หารือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการอนุญาตไม้สักและไม้ยางในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด (ยกเว้นจังหวัดตาก)
สิ่งที่ส่งมาด้วย

๑. สำ�เนาหนังสือจังหวัดตาก ที่ ตก ๐๐๐๙/๑๘๙๙๙ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๓๓
๒. สำ�เนาหนังสือกรมป่าไม้ ที่ กษ ๐๗๐๔.๐๓/๓๒๕๙๕ ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๓๓

ด้วยจังหวัดตากได้มีหนังสือ ที่ ตก ๐๐๐๙/๑๘๙๙๙ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๓๓ หารือ
กรมป่าไม้เกี่ยวกับ เรื่อง ขนาดจำ�กัดไม้สักและไม้ยางในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง ตามประมวล
กฎหมายที่ดิน ซึ่งจะต้องพิจารณาอนุญาตตามข้อกำ�หนด ฉบับที่ ๑๗ พ.ศ.๒๕๓๐ ว่าด้วยการอนุญาตไม้สัก
และไม้ยางในทีด่ นิ กรรมสิทธิห์ รือสิทธิครอบครอง ว่าเนือ่ งจากได้มปี ระกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ฉบับ
ลงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๓๒ เรื่อง กำ�หนดขนาดจำ�กัดไม้หวงห้ามตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ.๒๔๘๔ มิให้
ใช้บังคับกับไม้สักและไม้ยางในที่ดินที่มีโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำ�ประโยชน์ตามประมวลกฎหมาย
ที่ดินแล้ว การพิจารณาอนุญาตไม้สักและไม้ยางในที่ดินที่มีโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำ�ประโยชน์
จะต้องยึดถือหลักเกณฑ์ขนาดจำ�กัด หรือไม่ เพียงใด ปรากฏรายละเอียดตามสำ�เนาสิ่งที่ส่งมาด้วย
กรมป่าไม้ขอเรียนว่า ในเมื่อได้มีประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำ�หนด
ขนาดจำ�กัดไม้หวงห้ามตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ มิให้ใช้บังคับกับไม้สักไม้ยางในที่ดินที่มี
โฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำ�ประโยชน์ตามประมวลกฎหมายที่ดินแล้ว ไม้สักและไม้ยางในที่ดิน
กรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตามประมวลกฎหมายที่ดินจึงไม่มีขนาดจำ�กัด ดังนั้น ในการพิจารณาอนุญาต
ไม้สกั และไม้ยางในกรณีดงั กล่าว จึงมิตอ้ งยึดถือหลักเกณฑ์ขนาดจำ�กัดไม้ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
แต่อย่างใด
			 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

กองคุ้มครอง
โทร. ๕๗๙๔๘๕๓

(ลงนาม) ธำ�มรงค์ ประกอบบุญ
(นายธำ�มรงค์ ประกอบบุญ)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมป่าไม้
โทรสาร. ๕๗๙๘๖๑๑
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ที่ กษ ๐๗๐๔.๐๓/๓๒๕๙๕								
กรมป่าไม้
										
ถนนพหลโยธิน กท ๑๐๙๐๐
						
									
๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๓๓
เรื่อง หารือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการอนุญาตไม้สักและไม้ยางในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก
อ้างถึง หนังสือ ที่ ตก ๐๐๐๙/๑๘๙๙๙ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๓๓
		 ตามหนังสือที่อ้างถึงจังหวัดหารือกรมป่าไม้เกี่ยวกับเรื่องขนาดจำ�กัดไม้สักและไม้ยางในที่ดิน
กรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตามประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งจะต้องพิจารณาอนุญาตตามข้อกำ�หนด
ฉบับที่ ๑๗ พ.ศ.๒๕๓๐ ว่าด้วยการอนุญาตไม้สกั และไม้ยางในทีด่ นิ กรรมสิทธิห์ รือสิทธิครอบครอง ว่าเนื่องจาก
ได้มีประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ฉบับลงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๓๒ เรื่อง กำ�หนดขนาดจำ�กัด
ไม้หวงห้ามตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ มิให้ใช้บังคับกับไม้สักและไม้ยางในที่ดินที่มี
โฉนดทีด่ นิ หรือหนังสือรับรองการทำ�ประโยชน์ตามประมวลกฎหมายทีด่ นิ แล้ว การพิจารณาอนุญาตไม้สกั และ
ไม้ยางในที่ดินที่มีโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำ�ประโยชน์ จะต้องยึดถือหลักเกณฑ์ขนาดจำ�กัดหรือไม่
เพียงใด ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
		 กรมป่าไม้ขอเรียนว่า ในเมือ่ ได้มปี ระกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรือ่ ง กำ�หนดขนาดจำ�กัด
ไม้หวงห้ามตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ มิให้ใช้บังคับกับไม้สักไม้ยางในที่ดินที่มีโฉนดที่ดิน
หรือหนังสือรับรองการทำ�ประโยชน์ตามประมวลกฎหมายที่ดินแล้ว ไม้สักและไม้ยางในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือ
สิทธิครอบครองตามประมวลกฎหมายทีด่ นิ จึงไม่มขี นาดจำ�กัด ดังนัน้ ในการพิจารณาอนุญาตไม้สกั และไม้ยาง
ในกรณีดงั กล่าว จึงมิตอ้ งยึดถือหลักเกณฑ์ขนาดจำ�กัดไม้ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แต่อย่างใด
		 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
						
											
ขอแสดงความนับถือ
						 			
(ลงนาม)
ธำ�มรงค์ ประกอบบุญ
										
(นายธำ�มรงค์ ประกอบบุญ)
						 				
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
						 					
อธิบดีกรมป่าไม้
กองคุ้มครอง
โทร. ๕๗๙๔๘๕๓
โทรสาร. ๕๗๙๘๖๑๑
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ที่ กษ ๐๗๐๔.๐๓/๑๗๕๔๙							
						
									

กรมป่าไม้
ถนนพหลโยธิน กท ๑๐๙๐๐

๕ มิถุนายน ๒๕๓๔

เรื่อง การอนุญาตไม้สักและไม้ยางในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง
เรียน ป่าไม้เขตทุกเขต
อ้างถึง หนังสือกรมป่าไม้ ที่ กษ ๐๗๐๔(๓)/ว ๑๐๙๖๕ ลงวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๓๐
สิ่งที่ส่งมาด้วย สำ�เนาหนังสือกรมป่าไม้ ที่ กษ ๐๗๐๔.๐๓/๑๗๕๔๘ ลงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๓๔
ตามที่กรมป่าไม้ส่งสำ�เนาหนังสือกรมป่าไม้ ที่ กษ ๐๗๐๔(๓)/ว ๑๐๙๖๔ ลงวันที่ ๑๗
เมษายน ๒๕๓๐ พร้อมด้วยสำ�เนาข้อกำ�หนดฉบับที่ ๑๗ พ.ศ. ๒๕๓๐ ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้
พุทธศักราช ๒๔๘๔ ว่าด้วยการอนุญาตไม้สักและไม้ยางในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง มาเรียนเพื่อ
โปรดทราบและถือเป็นทางปฏิบัติต่อไปแล้ว นั้น
กรมป่าไม้ขอส่งสำ�เนาหนังสือกรมป่าไม้ ที่ กษ ๐๗๐๔.๐๓/ว ๑๗๕๔๘ ลงวันที่ ๕ มิถนุ ายน
๒๕๓๔ เรือ่ ง การอนุญาตไม้สกั และไม้ยางในทีด่ นิ กรรมสิทธิห์ รือสิทธิครอบครองเพือ่ ใช้สอยส่วนตัว ซึง่ กรมป่าไม้
ได้ซักซ้อมความเข้าใจในทางปฏิบัติให้ทุกจังหวัดทราบและถือเป็นหลักปฏิบัติต่อไปแล้ว มาเรียนเพื่อเป็นการ
ซักซ้อมความเข้าใจในทางปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวข้องในทำ�นองเดียวกันต่อไปด้วย
ขอแสดงความนับถือ
						
(ลงนาม) ร้อยตรี บรรณเลิศ รัชตกุล
(บรรณเลิศ รัชตกุล)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมป่าไม้

กองคุ้มครอง
โทร. ๕๗๙๔๘๕๓
โทรสาร. ๕๗๙๘๖๑๑
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ที่ กษ ๐๗๐๔.๐๓/ว ๑๗๕๔๘							
								
								
									

กรมป่าไม้
ถนนพหลโยธิน กท ๑๐๙๐๐

๕ มิถุนายน ๒๕๓๔

เรื่อง การอนุญาตไม้สักและไม้ยางในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด
อ้างถึง หนังสือกรมป่าไม้ ที่ กษ ๐๗๐๔(๓)/ว ๑๐๙๖๔ ลงวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๓๐
		 ตามที่ ก รมป่ า ไม้ เ รี ย นมาเพื่ อ โปรดทราบว่ า ได้ มี ป ระกาศในราชกิ จ จานุ เ บกษาฉบั บ พิ เ ศษ
เล่ม ๑๐๔ ตอนที่ ๖๒ ลงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๓๐ ให้ใช้ข้อกำ�หนดฉบับที่ ๑๗ พ.ศ.๒๕๓๐ ออกตามความ
ในพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ ว่าด้วยการอนุญาตไม้สักและไม้ยางในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือ
สิทธิครอบครองเพื่อใช้สอยส่วนตัว แต่ไม่รวมถึงไม้ที่ปลูกขึ้น โดยมีหลักเกณฑ์การปฏิบัติรวม ๘ ข้อ กรมป่าไม้
จึงส่งข้อกำ�หนด ฉบับที่ ๑๗ พ.ศ.๒๕๓๐ ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ ว่าด้วย
การอนุญาตไม้สักและไม้ยางในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง มาเรียนเพื่อโปรดทราบและสั่งเจ้าหน้าที่
ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดเสร็จแล้วรายงานผลการอนุญาตพร้อมสำ�เนาเอกสารที่เกี่ยวข้องให้กรมป่าไม้ทราบ
ภายในกำ�หนดเวลา ๑๕ วัน นับแต่วันที่อนุญาตต่อไปแล้ว นั้น
		 กรมป่าไม้ขอเรียนว่า มีจังหวัดบางจังหวัดและป่าไม้เขตบางเขต รายงานการอนุญาตให้ทำ�
ไม้สักและไม้ยางในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองเพื่อใช้สอย ให้กรมป่าไม้ทราบ สับสนไม่ได้เป็นไป
ตามขั้นตอนและส่งเอกสารประกอบรายงานไม่ครบถ้วน มีอาทิเช่น ส่งเฉพาะสำ �เนาคำ�สั่งให้เจ้าหน้าที่
ของเขตและจังหวัดออกไปตรวจสอบสภาพไม้สกั และไม้ยางในทีด่ นิ กรรมสิทธ์หรือสิทธิครอบครองตามคำ�ขอให้
กรมป่าไม้ทราบ โดยไม่มีสำ�เนาเอกสารที่เกี่ยวข้อง ส่งแต่เฉพาะสำ�เนาใบอนุญาตให้ทำ�ไม้สักหรือไม้ยางใน
ที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองเพื่อใช้สอยให้กรมป่าไม้ทราบ โดยขาดสำ�เนาเอกสารที่เกี่ยวข้อง ส่งแต่
สำ�เนาหรือภาพถ่ายโฉนดที่ดิน หรือสำ�เนา น.ส.๓ หรือ สำ�เนา น.ส.๓ ก. เฉพาะด้านหน้า โดยไม่ส่งสำ�เนา
หรือภาพถ่ายหน้าสารบรรณจดทะเบียนกรรมสิทธิ์ ด้านหลัง ซึ่งเป็นการยืนยันว่าปัจจุบันเป็นที่ดินของผู้ใด
ขาดสำ�เนาเอกสารหลักฐานการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ ขาดแผนที่แสดงตำ�แหน่งที่ตั้งของไม้ในที่ดิน ฯลฯ
กรมป่าไม้ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การตรวจสอบและรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้ถูกต้องตามขั้นตอน
จึงเรียนมาเพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการตรวจสอบ ดำ�เนินการและรายงาน เรื่องการตรวจสอบการอนุญาต
ทำ�ไม้สักและไม้ยางในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองเพื่อใช้สอยตามข้อกำ�หนด ฉบับที่ ๑๗ พ.ศ.๒๕๓๐
ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ ว่าด้วยการอนุญาตไม้สักและไม้ยางในที่ดิน
กรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง มาเรียนเพื่อทราบและสั่งเจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด ดังนี้

253

คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการอนุญาตไม้และของป่า
6.1(233-276).indd 253

7/1/2010 13:12

		 ๑. การยื่นคำ�ขอและเอกสารประกอบคำ�ขอ
		
ในการยื่นคำ�ขออนุญาตทำ�ไม้ตามความในข้อ ๓ แห่งข้อกำ�หนด ฉบับที่ ๑๗ พ.ศ.๒๕๓๐
จะต้องยื่นเอกสาร ดังนี้
			 ๑.๑ คำ�ขออนุญาตทำ�ไม้ยางหรือไม้สกั ในทีด่ นิ กรรมสิทธิห์ รือสิทธิครอบครองเพือ่ ใช้สอยส่วน
ตัว ให้ใช้คำ�ขอตามที่ได้กำ�หนดไว้ในกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๔ (พ.ศ.๒๕๑๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ ว่าด้วยการทำ�ไม้หวงห้าม ข้อ ๒(๒) แบบ (คำ�ขอ ๒) สำ�หรับไม้ยางที่มิได้ขึ้นอยู่
ในป่า และข้อ ๒(๓) แบบ (คำ�ขอ ๓) สำ�หรับไม้สักที่มิได้ขึ้นอยู่ในป่า
			 ๑.๒ ให้แนบภาพถ่ายเอกสารทั้งด้านหน้าและด้านหลังหรือหน้าที่มีรายการสารบรรณ
จดทะเบียนของโฉนดที่ดิน โฉนดแผนที่ โฉนดตราจองและตราจองที่ตราว่า “ได้ทำ�ประโยชน์แล้ว” หรือ
หนังสือรับรองการทำ�ประโยชน์ อันได้แก่ น.ส.๓ หรือ น.ส.๓ ก. แล้วแต่กรณี โดยมีเจ้าหน้าที่บริหารงาน
ที่ดินอำ�เภอบันทึกรับรองไว้ทั้งด้านหน้าและด้านหลังว่า ได้ตรวจสอบกับต้นฉบับพนักงานเจ้าหน้าที่ถูกต้อง
ตรงกันแล้ว
			 ๑.๓ เพื่อเป็นการยืนยันว่าผู้ยื่นคำ�ขอทำ�ไม้เป็นเจ้าของที่ดินที่แท้จริง และป้องกันไม่ให้
ผู้อื่นแอบอ้างนำ�เอกสารตามข้อ ๑.๒ ซึ่งไม่ใช่ของตนมายื่นคำ�ขอ จึงให้ขอตรวจสอบหลักฐานบัตรประจำ�ตัว
ประชาชน หรือบัตรประจำ�ตัวข้าราชการ และสำ�เนาทะเบียนบ้านของผู้ขอมาตรวจสอบ และถ่ายเอกสาร
แนบเรื่องราวคำ�ขอไว้ด้วย
		 ๒. การตรวจสอบดำ�เนินการ
		
ในการออกไปตรวจสอบที่ตั้งของที่ดิน สภาพของที่ดินและไม้ ตามคำ�ขอของเจ้าหน้าที่ตาม
ความในข้อ ๕ แห่งข้อกำ�หนด ฉบับที่ ๑๗ พ.ศ.๒๕๓๐ ให้ตรวจสอบรายละเอียดดังนี้
			 ๒.๑ ให้ตรวจสอบว่าที่ตั้งของที่ดินตามหลักฐานถูกต้องตามคำ�ขอหรือไม่หากตรวจสอบแล้ว
ไม่ถูกต้อง หรือถูกต้องตรงตามหลักฐาน แต่ได้มีการออกหลักฐานเอกสารกรรมสิทธิ์ที่ดินรุกล้ำ�เข้าไป หรือ
ทับเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าไม้ถาวรของชาติ อุทยานแห่งชาติ หรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าที่ทางป่าไม้เขต
ท้องที่ ป่าไม้จังหวัดท้องที่ หรือป่าไม้อำ�เภอท้องที่ได้ทำ�บันทึกคัดค้านการออกเอกสารสิทธิไว้ที่อำ�เภอหรือ
กิ่งอำ�เภอท้องที่ไว้แล้ว หรือตรวจพบว่ามีการออกเอกสารสิทธิ์ที่ดินภายหลังทับพื้นที่ป่าไม้ซึ่งไม่ถูกต้อง หรือ
เป็นทีส่ งสัย หรือมีปญ
ั หาว่าเป็นการออกเอกสารกรรมสิทธิใ์ นทีด่ นิ ไม่เป็นการถูกต้อง ก็ให้ระงับการตรวจสอบ
ดำ�เนินการตามข้อกำ�หนด ฉบับที่ ๑๗ พ.ศ.๒๕๓๐ ในขัน้ ต่อไปไว้กอ่ น โดยให้ปา่ ไม้จงั หวัดได้น�ำ เรือ่ งนีร้ ายงานให้
ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ เพื่อพิจารณาตรวจสอบว่าเอกสารกรรมสิทธิ์ที่ออกให้ไปเป็นการถูกต้องหรือไม่
หากไม่ถูกต้องก็จะต้องดำ�เนินการเพิกถอนเอกสารกรรมสิทธิ์ลงเสีย การพิจารณาอนุญาตทำ�ไม้ในกรณีนี้
ก็เป็นอันยุติ แต่ถา้ ตรวจสอบแล้วปรากฏว่าเป็นเอกสารกรรมสิทธิใ์ นทีด่ นิ ถูกต้อง ก็ให้พจิ ารณาดำ�เนินการต่อไป
			 ๒.๒ ไม้สักหรือไม้ยางตามคำ�ขอ นอกจากจะตรวจสอบพิจารณาว่าไม้ที่ขึ้นอยู่ใกล้บ้านเรือน
หรือสิ่งก่อสร้าง หรือทางเดินซึ่งรัศมีของลำ�ต้นอาจล้มทับถึง อาจจะเป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน หรือ
ไม้นั้นมีลักษณะไม่สมบูรณ์ ไม่อาจเจริญเติบโตต่อไปได้ เมื่อสำ�รวจประทับตราและทำ�บัญชีไม้เสร็จแล้ว
ก็ให้จัดทำ�แผนที่แสดงรายละเอียดตำ�แหน่งที่ตั้งของไม้ในที่ดินให้ชัดเจน ประกอบผลการตรวจสอบและ
บัญชีไม้ไว้เป็นหลักฐานด้วย
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			 ๒.๓ ในกรณีของการตรวจสอบหรือตรวจวัดค่าภาคหลวง หรือยกเว้นค่าภาคหลวงไม้ ตามที่
ได้อนุญาต ตามความในข้อกำ�หนด ฉบับที่ ๑๗ พ.ศ.๒๕๓๐ ข้อ ๗ ขอให้จังหวัดได้พิจารณาดำ�เนินการให้เป็น
ไปตามความในมาตรา ๑๔ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย มาตรา
๑๓ แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๑๘ โดยเคร่งครัดต่อไปด้วย
			 ๒.๔ ขอให้จังหวัดได้ส่งั กำ�ชับให้เจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบพิจารณาและดำ�เนินการตามขั้นตอน
ที่กำ�หนดไว้ในข้อกำ�หนด ฉบับที่ ๑๗ พ.ศ. ๒๕๓๐ ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔
ว่าด้วยการอนุญาตไม้สักและไม้ยางในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองและหนังสือกรมป่าไม้ที่เกี่ยวข้อง
ทุกฉบับต่อไปด้วย
		 ๓. การรายงาน
			 เมื่อจังหวัดประสานงานกับป่าไม้เขตท้องที่ และอำ�เภอท้องที่ดำ�เนินการตรวจสอบและปฏิบัติ
เสร็จสิ้นทุกขั้นตอน ตามที่ได้กำ�หนดไว้ในข้อกำ�หนด ฉบับที่ ๑๗ พ.ศ.๒๕๓๐ ก็ให้ดำ�เนินการ ดังนี้
๓.๑ การรายงานของจังหวัด ให้จงั หวัดรายงานผลการดำ�เนินการให้กรมป่าไม้ทราบ ๒ ขัน้ ตอน
คือ ครั้งแรก เมื่อจังหวัดได้ออกใบอนุญาตให้ทำ�ไม้สักหรือไม้ยางในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองเพื่อ
ใช้สอยเสร็จแล้ว ก็รายงานผลการอนุญาตให้กรมป่าไม้ทราบภายในกำ�หนดเวลา ๑๕ วัน นับแต่วันออก
ใบอนุญาต พร้อมด้วยสำ�เนาใบอนุญาต สำ�เนาคำ�ขอ ภาพถ่ายเอกสารกรรมสิทธิ์ที่ดิน ตามที่กำ�หนดไว้ใน
ข้อกำ�หนดฉบับที่ ๑๗ พ.ศ.๒๕๓๐ ข้อ ๓ โดยส่งภาพถ่ายเอกสารทัง้ ด้านหน้าและด้านหลัง สำ�เนารายงานผล
การตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ แผนที่แสดงรายละเอียดของที่ตั้งของไม้ บัญชีรายละเอียด ขนาด ลักษณะของ
ไม้แต่ละต้น รูปรอยดวงตราที่ประทับ และสำ�เนาเอกสารหรือภาพถ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง ประกอบเรือ่ งราวให้
ครบถ้วน และเมื่อผู้รับอนุญาตได้ทำ�ไม้เสร็จสิ้นจนถึงขั้นจังหวัดได้ประทับตรายกเว้นค่าภาคหลวงหรื อ
ประทับตราเรียกเก็บเงินค่าภาคหลวงเสร็จสิ้นแล้ว ก็ให้รายงานกรมป่าไม้ทราบ พร้อมบัญชีรายการไม้ที่ได้
ประทับตรา ซึ่งเป็นการรายงานขั้นสุดท้าย
๓.๒ การรายงานของป่าไม้เขตท้องที่ เมื่อทางป่าไม้เขตได้ส่งั เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพิจารณา
และให้ความเห็นไปจังหวัด ตามความในข้อ ๕.๑ วรรคสุดท้าย ของข้อกำ�หนดฉบับที่ ๑๗ พ.ศ.๒๕๓๐
ก็ให้เขตส่งสำ�เนารายงานให้กรมป่าไม้ทราบ พร้อมด้วยสำ�เนาเอกสารที่เกี่ยวข้องทุกฉบับ
จึงขอเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และสั่งเจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไปด้วย
ขอแสดงความนับถือ
						
(ลงนาม) ร้อยตรี บรรณเลิศ รัชตกุล
(บรรณเลิศ รัชตกุล)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมป่าไม้
กองคุ้มครอง
โทร. ๕๗๙๔๘๕๓
โทรสาร. ๕๗๙๘๖๑๑
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ที่ กษ ๐๗๐๔.๐๓/ว. ๑๘๐๐๑						
											
					
									
๗ มิถุนายน ๒๕๓๔

กรมป่าไม้
ถนนพหลโยธิน กท ๑๐๙๐๐

เรื่อง การอนุญาตไม้สักและไม้ยางในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด
อ้างถึง หนังสือกรมป่าไม้ ที่ กษ ๐๗๐๔(๓)/ว ๑๐๙๖๔ ลงวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๓๐
สิ่งที่ส่งมาด้วย

สำ�เนาหนังสือกรมป่าไม้ ที่ กษ ๐๗๐๔.๐๓/๑๗๙๙๙ ลงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๓๔

ตามที่กรมป่าไม้เรียนมาเพื่อโปรดทราบว่า ได้มีประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับพิเศษ
เล่ม ๑๐๔ ตอนที่ ๖๒ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๓๐ ให้ใช้ข้อกำ�หนดฉบับที่ ๑๗ พ.ศ.๒๕๓๐ ออกตามความใน
พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ ว่าด้วยการอนุญาตไม้สักและไม้ยางในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือ
สิทธิครอบครองเพื่อใช้สอยส่วนตัว แต่ไม่รวมถึงไม้ที่ปลูกขึ้น กรมป่าไม้จึงส่งสำ�เนาข้อกำ�หนดฉบับที่ ๑๗
พ.ศ.๒๕๓๐ ว่าด้วยการอนุญาตไม้สกั และไม้ยางในทีด่ นิ กรรมสิทธิห์ รือสิทธิครอบครอง มาเรียนเพือ่ โปรดทราบ
และสั่งเจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไปแล้ว นั้น
		
กรมป่าไม้ขอเรียนว่า โดยทีป่ รากฏว่าปัจจุบนั ได้มกี ารขออนุญาตทำ�ไม้สกั และไม้ยางในทีด่ นิ
กรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองเพื่อการใช้สอยส่วนตัวโดยทั่วไปเป็นจำ�นวนมาก และตรวจพบว่า มีบางราย
ได้ออกเอกสารที่ดินทับหรือรุกล้ำ�เข้าไปในเขตพื้นที่ป่าไม้ หรือตรวจสอบแล้วพบว่า เป็นการออกเอกสารสิทธิ์
ทีไ่ ม่ชอบด้วยระเบียบและกฎหมาย หรือมีปญ
ั หาเกิดขึน้ กรมป่าไม้จงึ ส่งสำ�เนาหนังสือกรมป่าไม้ซงึ่ ตอบข้อหารือ
ของป่าไม้เขตอุบลราชธานี และซักซ้อมความเข้าใจในการตรวจสอบที่ดินตามหลักฐานกรรมสิทธิ์ที่ดิน
ตามคำ�ขออนุญาตทำ�ไม้ มาเรียนเพื่อโปรดทราบและเป็นการซักซ้อมความเข้าใจ และขอได้โปรดสั่งให้
เจ้าหน้าที่ทราบและถือปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัดต่อไปด้วย
ขอแสดงความนับถือ
(ลงนาม)

ไพโรจน์ สุวรรณกร
(นายไพโรจน์ สุวรรณกร)
อธิบดีกรมป่าไม้

กองคุ้มครอง
โทร. ๐-๒๕๗๙-๔๘๕๓
โทรสาร. ๐-๒๕๗๙-๘๖๑๑
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ที่ กษ ๐๗๐๔.๐๓/ว ๑๘๐๐๐							
												
											
									

กรมป่าไม้
ถนนพหลโยธิน กท ๑๐๙๐๐

๗ มิถุนายน ๒๕๓๔

เรื่อง การอนุญาตไม้สักและไม้ยางในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง
เรียน ป่าไม้เขตทุกเขต (ยกเว้นป่าไม้เขตอุบลราชธานี)
อ้างถึง หนังสือกรมป่าไม้ ที่ กษ ๐๗๐๔(๓)/ว ๑๐๙๖๕ ลงวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๓๐
สิ่งที่ส่งมาด้วย

สำ�เนาหนังสือกรมป่าไม้ ที่ กษ ๐๗๐๔.๐๓/๑๗๙๙๙ ลงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๓๔

ตามที่กรมป่าไม้ส่งสำ�เนาหนังสือกรมป่าไม้ ที่ กษ ๐๗๐๔(๓)/ว ๑๐๙๖๔ ลงวันที่ ๑๗
เมษายน ๒๕๓๐ เรือ่ ง การอนุญาตไม้สกั และไม้ยางในทีด่ นิ กรรมสิทธิห์ รือสิทธิครอบครองพร้อมสำ�เนาข้อกำ�หนด
ฉบับที่ ๑๗ พ.ศ.๒๕๓๐ ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ ว่าด้วยการอนุญาต
ไม้สักและไม้ยางในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง มาเรียนเพื่อโปรดทราบและสั่งเจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติ
ในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องต่อไปแล้ว นัน้
			 กรมป่าไม้ขอส่งสำ�เนากรมป่าไม้ ที่ กษ ๐๗๐๔.๐๓/๑๗๙๙๙ ลงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๓๔
เรือ่ ง การอนุญาตไม้สกั และไม้ยางในทีด่ นิ กรรมสิทธิห์ รือสิทธิครอบครอง มาเรียนเพือ่ โปรดทราบ และเป็นการ
ซักซ้อมความเข้าใจในการตรวจสอบดำ�เนินการ จึงขอได้โปรดสัง่ ให้เจ้าหน้าทีท่ ราบและปฏิบตั ใิ นส่วนทีเ่ กีย่ วข้อง
ตามหลักเกณฑ์ที่กรมป่าไม้กำ�หนดต่อไปด้วย
ขอแสดงความนับถือ
(ลงนาม)

ไพโรจน์ สุวรรณกร
(นายไพโรจน์ สุวรรณกร)
อธิบดีกรมป่าไม้

กองคุ้มครอง
โทร. ๐-๒๕๗๙-๔๘๕๓
โทรสาร. ๐-๒๕๗๙-๘๖๑๑
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ที่ กษ ๐๗๐๔.๐๓/๑๗๙๙๙						
											
						
									
๗ มิถุนายน ๒๕๓๔

กรมป่าไม้
ถนนพหลโยธิน กท ๑๐๙๐๐

เรื่อง การอนุญาตไม้สักและไม้ยางในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง
เรียน ป่าไม้เขตอุบลราชธานี
อ้างถึง หนังสือเขต ที่ กษ ๐๗๑๘/๓๓๖๔ ลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๓๔		
		 ตามที่เขตรายงานให้กรมป่าไม้ทราบว่า ในการยื่นคำ�ขออนุญาตทำ�ไม้ยางในที่ดินกรรมสิทธิ์
หรื อ สิ ท ธิ ค รอบครองเพื่ อ ใช้ ส อยส่ ว นตั ว ตามข้ อ กำ� หนดฉบั บ ที่ ๑๗ พ.ศ.๒๕๓๐ ออกตามความใน
พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ ว่าด้วยการอนุญาตไม้สักและไม้ยางในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือ
สิทธิครอบครอง เป็นที่ปรากฏว่าผู้ยื่นคำ�ขออนุญาตทำ�ไม้ได้แนบหลักฐาน น.ส.๓ ก. ที่กรมที่ดินได้ดำ�เนินการ
ออกให้โดยวิธีการเดินสำ�รวจออก น.ส.๓ ก. โดยใช้ภาพถ่ายทางอากาศตามความในมาตรา ๕๘ แห่งประมวล
กฎหมายทีด่ นิ ซึง่ ในบางพืน้ ทีไ่ ด้มกี ารเดินสำ�รวจออก น.ส.๓ ก. โดยไม่มเี จ้าหน้าทีป่ า่ ไม้ออกไปร่วมตรวจสอบ
ระวังนำ�ชี้แนวเขตป่าไม้ในครั้งแรกและต่อมาเมื่อเจ้าหน้าที่ป่าไม้ได้ออกไปตรวจสอบระวังนำ�ชี้แนวเขตป่าไม้
ภายหลังพบว่า มีการรังวัดออก น.ส.๓ ก. ทับและรุกล้ำ�เข้าไปในแนวเขตพื้นที่ป่าไม้ อันเป็นการไม่ชอบด้วย
ระเบียบกฎหมาย เจ้าหน้าทีป่ า่ ไม้จงึ ได้จดั ทำ�บันทึกหลักฐานการระวังนำ�ชีแ้ นวเขต พร้อมกับได้บนั ทึกคัดค้านไว้
ต่อนายอำ�เภอท้องที่ เพือ่ ให้ด�ำ เนินการเพิกถอน น.ส.๓ ก. ตามทีก่ รมป่าไม้สง่ั การต่อไปแล้ว ทางเขตพิจารณา
แล้วมีความเห็นว่า หากตรวจพบว่ามีการนำ�หลักฐาน น.ส.๓ ก. ในกรณีนี้มายื่นเพื่อขออนุญาตทำ�ไม้ ก็ไม่
สมควรจะพิจารณาอนุญาตให้ จึงหารือแนวทางปฏิบัติให้กรมป่าไม้พิจารณา หากกรมป่าไม้เห็นชอบด้วยก็
ให้สั่งจังหวัดเพื่อพิจารณาระงับการขออนุญาตทำ�ไม้ยางในที่ดินกรรมสิทธิ์ดังที่กล่าวถึงข้างต้นต่อไปด้วย นั้น
		 กรมป่าไม้ได้พิจารณาแล้วขอเรียนว่า เจตนารมณ์ ตามข้อกำ�หนดฉบับที่ ๑๗ พ.ศ.๒๕๓๐
ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ ว่าด้วยการอนุญาตไม้สักและไม้ยางในที่ดิน
กรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง ข้อ ๓ หมายถึงที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองที่ออกให้โดยถูกต้องตาม
ประมวลกฎหมายที่ดิน ในกรณีที่ตรวจสอบพบว่าเป็นเอกสารกรรมสิทธิ์ในที่ดินที่ได้ออกไปโดยไม่ถูกต้องหรือ
ขัดต่อระเบียบและกฎหมาย ก็จะต้องตรวจสอบพิจารณาความถูกต้องเสียก่อน ตรวจสอบแล้วได้ข้อยุติว่า
ไม่ถกู ต้อง ก็จะได้ด�ำ เนินการยกเลิกเพิกถอนเอกสารกรรมสิทธิห์ รือ น.ส.๓ ก. ฉบับนัน้ ต่อไป และในเมือ่ ทีด่ นิ
แปลงนัน้ ก็ไม่ใช่ทด่ี นิ กรรมสิทธิห์ รือสิทธิครอบครองตามประมวลกฎหมายทีด่ นิ การพิจารณาดำ�เนินการตามนัย
แห่งกฎกระทรวงฉบับดังทีไ่ ด้เรียนมาแล้วข้างต้นจึงกระทำ�มิได้ ดังนัน้ ความเห็นของเขตจึงเป็นการถูกต้องแล้ว เพื่อ
ให้การตรวจสอบพิจารณาเรื่องนี้ได้ดำ�เนินการไปในทางเดียวกัน กรมป่าไม้จึงขอซักซ้อมความเข้าใจในทาง
ปฏิบัติในการพิจารณาอนุญาตให้ทำ�ไม้สักและไม้ยางในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองเพือ่ ใช้สอย ตามข้อ
กำ�หนดฉบับที่ ๑๗ พ.ศ.๒๕๓๐ มาเรียนเพื่อโปรดทราบและถือเป็นหลักปฏิบัติ ดังนี้
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		 ๑. ในการตรวจสอบที่ตั้งของที่ดิน ตามข้อ ๕ แห่งข้อกำ�หนดฉบับที่ ๑๗ พ.ศ.๒๕๓๐ นอกจาก
จะให้เจ้าหน้าที่ของเขต จังหวัดและอำ�เภอท้องที่ตรวจสอบว่า ที่ดินตามคำ�ขอ ถูกต้องตรงกันตามหลักฐาน
กรรมสิทธิ์ที่ดินหรือไม่ ประการใดบ้างแล้ว เจ้าหน้าที่จะต้องร่วมกันตรวจสอบให้ได้ข้อมูลชัดเจนว่า เอกสาร
กรรมสิทธิ์ที่ดินแปลงนั้นได้ออกให้ทับซ้อนหรือรุกล้ำ�เข้าไปในเขตพื้นที่ป่าไม้ที่ห้ามออกเอกสารสิทธิ์หรือไม่
ได้ดำ�เนินการถูกต้องตามระเบียบและกฎหมายหรือไม่ ประการใดบ้าง หากพบว่ามีปัญหาหรือไม่ถูกต้อง
ก็ให้พิจารณาเรื่องหลักฐานกรรมสิทธิ์ที่ดินให้เรียบร้อยเสียก่อน ดังนั้น จึงให้เจ้าหน้าที่ของเขต จังหวัด
และอำ�เภอท้องที่ตรวจสอบดำ�เนินการ ดังนี้
			 ๑.๑ ถ้าหลักฐานกรรมสิทธิ์ที่ดินเป็น น.ส.๓ ก. ให้ตรวจสอบหลักฐานทางอำ�เภอหรือ
กิง่ อำ�เภอท้องทีว่ า่ อยูใ่ นรายชือ่ ของ น.ส.๓ ก. ทีเ่ จ้าหน้าทีป่ า่ ไม้ได้ทำ�บันทึกหลักฐานการระวังนำ�ชีแ้ นวเขตและได้
ทำ�บันทึกคัดค้านไว้ตอ่ อำ�เภอหรือกิง่ อำ�เภอ เพือ่ ให้เพิกถอนการออก น.ส.๓ ก. แปลงนัน้ หรือไม่ ประการใดบ้าง
			 ๑.๒ ถ้าเป็นหลักฐาน น.ส.๓ ก. ที่ไม่อยู่ในรายชื่อที่ถูกเจ้าหน้าที่ป่าไม้ได้ทำ�บันทึกคัดค้าน
ไว้ต่ออำ�เภอหรือกิ่งอำ�เภอ เพื่อให้เพิกถอนการออก น.ส.๓ ก. ตามข้อ ๑.๑ หรือเป็น น.ส.๓ หรือเอกสาร
กรรมสิทธิ์ที่ดินอื่น ตามข้อ ๓ แห่งข้อกำ�หนดฉบับที่ ๑๗ พ.ศ.๒๕๓๐ ให้ร่วมกันตรวจสอบโดยละเอียดว่า
ทีด่ นิ ตามหลักฐานได้ออกทับหรือรุกล้�ำ เข้าไปในเขตป่าไม้ถาวรของชาติ ป่าสงวนแห่งชาติ เขตรักษาพันธุส์ ตั ว์ปา่
อุทยานแห่งชาติ หรือทีส่ งวนหวงห้ามของทางราชการกรมป่าไม้หรือไม่ ประการใดบ้าง เป็นเอกสารกรรมสิทธิ์
ในที่ดินได้ออกโดยถูกต้องตามระเบียบและกฎหมายหรือไม่ ประการใดบ้าง
		 ๒. หากเจ้าหน้าที่ ตามข้อ ๑ ได้รว่ มกันตรวจสอบแล้วพบว่า เป็น น.ส.๓ ก. ทีเ่ จ้าหน้าทีไ่ ด้ท�ำ บันทึก
คัดค้านการออก น.ส.๓ ก. ไว้ต่ออำ�เภอหรือกิ่งอำ�เภอ ตามข้อ ๑.๑ หรือเป็นเอกสารกรรมสิทธิ์ที่ดินได้ออกทับ
พื้นที่ป่าไม้ หรือรุกล้ำ�เข้าไปเขตพื้นที่ป่าไม้ หรือพบว่าเป็นการออกเอกสารกรรมสิทธ์ที่ดินโดยไม่ถูกต้องตาม
ระเบียบและกฎหมาย ตามข้อ ๑.๒ หรือเป็นที่สงสัยหรือไม่ชัดแจ้งเกิดมีปัญหาขึ้น ก็ให้ระงับการตรวจสอบ
สภาพไม้ตามคำ�ขอไว้กอ่ น แล้วรีบรายงานผลการตรวจสอบสภาพทีด่ นิ ทีต่ รวจพบรายงานให้ผบู้ งั คับบัญชาตาม
สายงานทราบ เพื่อพิจารณาดำ�เนินการกับเอกสารกรรมสิทธิ์ที่ดินให้เรียบร้อยก่อน กล่าวคือ เจ้าหน้าที่ของ
จังหวัดจะต้องพิจารณารายงานตามลำ�ดับชัน้ จนถึงผูว้ า่ ราชการจังหวัดเพือ่ พิจารณาตรวจสอบทบทวนเอกสาร
กรรมสิทธิ์ที่ดินถูกต้องหรือไม่ หากไม่ถูกต้องก็ให้ดำ�เนินการพิจารณายกเลิกเพิกถอนเอกสารกรรมสิทธิ์ที่ดิน
ที่ออกให้ต่อไป สำ�หรับเจ้าหน้าที่ของเขตก็ให้รายงานให้ป่าไม้เขตทราบ เพื่อทางเขตจะได้ทำ �หนังสือ
ทักท้วงไปจังหวัดเพื่อให้ด�ำ เนินการให้ถูกต้อง และรายงานให้กรมป่าไม้ทราบ เพื่อกรมป่าไม้จะได้พิจารณา
ดำ�เนินการประสานงานไปจังหวัดอีกทางหนึ่ง
		 ๓. เอกสารกรรมสิทธิ์ที่ดินที่ตรวจพบว่าไม่ถูกต้อง เมื่อได้ดำ�เนินการจนถึงที่สุดแล้วก็ให้ดำ�เนิน
การต่อไปดังนี้
			 ๓.๑ ถ้าหากได้ตรวจสอบพิจารณาแล้ว ได้ข้อมูลไว้เป็นเอกสารกรรมสิทธิ์ที่ดินที่ไม่ถูกต้อง
การพิจารณาอนุญาตให้ท�ำ ไม้สกั หรือไม้ยางในทีด่ นิ กรรมสิทธิห์ รือสิทธิครอบครอง ก็ไม่ถกู ต้องด้วยหลักเกณฑ์
ตามนัยแห่งข้อกำ�หนดฉบับที่ ๑๗ พ.ศ.๒๕๓๐ จึงให้ระงับการพิจารณาเรื่องนี้ลงเสีย สำ�หรับการดำ�เนินการ
ยกเลิกเพิกถอนเอกสารกรรมสิทธิ์ที่ดินก็ให้ดำ�เนินการเป็นอีกกรณีหนึ่งต่างหากต่อไปด้วย
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			 ๓.๒ ถ้าหากได้ตรวจสอบพิจารณาแล้วได้ข้อยุติว่าเป็นเอกสารกรรมสิทธิ์ที่ดินที่ถูกต้อง
ก็ให้จงั หวัดประสานงานกับเขตตรวจสอบสภาพไม้ตามคำ�ขอ และพิจารณาดำ�เนินการตามนัยแห่งข้อกำ�หนด
ฉบับที่ ๑๗ พ.ศ.๒๕๓๐ ต่อไปได้
			 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาสั่งเจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
(ลงนาม)

ไพโรจน์ สุวรรณกร
(นายไพโรจน์ สุวรรณกร)
อธิบดีกรมป่าไม้

กองคุ้มครอง
โทร. ๐-๒๕๗๙-๔๘๕๓
โทรสาร. ๐-๒๕๗๙-๘๖๑๑
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ที่ สบ ๐๐๐๙/๑๖๑๐๕									
											
									

ศาลากลางจังหวัดสระบุรี
ถนนพิชัยฯ สบ.๑๘๐๐๐

๑๒ กรกฎาคม ๒๕๓๔

เรื่อง การอนุญาตไม้สักและไม้ยางในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง
เรียน อธิบดีกรมป่าไม้
อ้างถึง หนังสือกรมป่าไม้ ที่ กษ ๐๗๐๔.๐๓/ว ๑๘๐๐๑ ลงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๓๔
		 ตามหนังสือกรมป่าไม้ทอี่ า้ งถึง ได้ซกั ซ้อมความเข้าใจในการตรวจสอบทีด่ นิ ตามหลักฐานกรรมสิทธิ์
ที่ดิน ตามคำ�ขออนุญาตทำ�ไม้สักและไม้ยางในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง นั้น
		 จังหวัดขอเรียนว่า ในท้องที่จังหวัดสระบุรี มีหลายอำ�เภอที่ไม่มีเขตพื้นที่ป่าไม้แต่อย่างใด เมื่อ
มีการขออนุญาตทำ�ไม้สักและไม้ยางในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง หากจะต้องมีการตรวจสอบ
หลักฐานกรรมสิทธิ์ที่ดินที่ไม้สักและไม้ยางขึ้นอยู่ ว่าได้ดำ�เนินการออกโดยถูกต้องตามระเบียบและกฎหมาย
หรือไม่ ประการใด เกรงว่าจะเกิดความล่าช้า อีกทั้งเป็นการเพิ่มขั้นตอนในการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ จึงขอ
เรียนหารือว่า หากมีการขออนุญาตทำ�ไม้สกั และไม้ยางในทีด่ นิ กรรมสิทธิฯ์ เฉพาะในท้องทีอ่ �ำ เภอทีไ่ ม่มเี ขตพืน้ ที่
ป่าไม้ ก็ไม่ต้องตรวจสอบหลักฐานการได้มาของกรรมสิทธิ์ที่ดินที่ไม้สักและไม้ยางขึ้นอยู่ เพื่อเป็นการลด
ขั้นตอนและความรวดเร็วในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ อีกทั้งเป็นการสนองนโยบายว่าด้วยการปฏิบัติ
ราชการเพื่อประชาชน จะได้หรือไม่ประการใด
		 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา ผลเป็นประการใด ขอได้โปรดแจ้งให้จังหวัดทราบ
เพื่อถือเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
(ลงนาม)

วิชัย ทัศนเศรษฐ
(นายวิชัย ทัศนเศรษฐ)
รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี

สำ�นักงานป่าไม้จังหวัดสระบุรี
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ที่ กษ ๐๗๐๔.๐๓/๓๓๔๗๙								
												
									

กรมป่าไม้
ถนนพหลโยธิน กท ๑๐๙๐๐

๒๒ ตุลาคม ๒๕๓๔

เรื่อง การอนุญาตไม้สักและไม้ยางในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด (ยกเว้นจังหวัดนครราชสีมา)
อ้างถึง หนังสือกรมป่าไม้ ที่ กษ ๐๗๐๔.๐๓/ว ๑๗๕๔๘ ลงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๓๔
สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย
			

๑. สำ�เนาหนังสือกรมป่าไม้ ที่ กษ ๐๗๐๔.๐๓/๓๓๔๗๗ ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๓๔
๒. สำ�เนาหนังสือจังหวัดนครราชสีมา ที่ นม ๐๐๐๙/๓๕๐๕๑ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๓๔

ตามทีก่ รมป่าไม้ได้เรียนมาเพือ่ ซักซ้อมความเข้าใจในการตรวจสอบดำ�เนินการและรายงาน
เรื่อง การตรวจสอบการอนุญาตทำ�ไม้สักและไม้ยางในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองเพื่อใช้สอยตาม
ข้อกำ�หนด ฉบับที่ ๑๗ พ.ศ. ๒๕๓๐ ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ ว่าด้วยการ
อนุญาตไม้สกั และไม้ยางในทีด่ นิ กรรมสิทธิห์ รือสิทธิครอบครองให้จงั หวัดทุกจังหวัดทราบและถือปฏิบตั แิ ล้ว นัน้
			
กรมป่าไม้ขอส่งสำ�เนาหนังสือกรมป่าไม้ ที่ กษ ๐๗๐๔.๐๓/๓๓๔๗๗ ลงวันที่ ๒๒
ตุลาคม ๒๕๓๔ ตอบข้อหารือของจังหวัดนครราชสีมา ที่ นม ๐๐๐๙/๓๕๐๕๑ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๓๔
ในการลงชื่อรับรองเอกสารกรรมสิทธิ์ที่ดินตามข้อกำ �หนดฉบับที่ ๑๗ พ.ศ. ๒๕๓๐ ออกตามความใน
พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ ว่าด้วยการอนุญาตไม้สักและไม้ยางในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือ
สิทธิครอบครอง ข้อ ๓ และตามหนังสือกรมป่าไม้ ที่ กษ ๐๗๐๔.๐๓/ว ๑๗๕๔๘ ลงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๓๔
ข้อ ๑.๒ มาเรียนเพื่อโปรดทราบ และสั่งเจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติในทำ�นองเดียวกันต่อไปด้วย
ขอแสดงความนับถือ
(ลงนาม)

ร้อยตรี บรรณเลิศ รัชตกุล
(บรรณเลิศ รัชตกุล)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมป่าไม้

กองคุ้มครอง
โทร. ๐-๒๕๗๙-๔๘๕๓
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ที่ กษ ๐๗๐๔.๐๓/๓๓๔๗๗							
												
									

กรมป่าไม้
ถนนพหลโยธิน กท ๑๐๙๐๐

๒๒ ตุลาคม ๒๕๓๔

เรื่อง การอนุญาตไม้สักและไม้ยางในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
อ้างถึง หนังสือจังหวัด ที่ นม ๐๐๐๙/๓๕๐๕๑ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๓๔
		 ตามที่จังหวัดหารือกรมป่าไม้เกี่ยวกับการลงชื่อรับรองเอกสารสิทธิ์ตามประมวลกฎหมายที่ดิน
ในการขออนุญาตทำ�ไม้สักหรือไม้ยางในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง ตามข้อกำ �หนดฉบับที่ ๑๗
พ.ศ.๒๕๓๐ ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ ว่าด้วยการอนุญาตไม้สักและ
ไม้ยางในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง ข้อ ๓ ซึ่งกรมป่าไม้ได้เรียนซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติ
ตามหนังสือกรมป่าไม้ ที่ กษ ๐๗๐๔.๐๓/๑๗๕๔๘ ลงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๓๔ ข้อ ๑.๒ ซึ่งกำ�หนดไว้ว่า
ให้เจ้าหน้าที่บริหารงานที่ดินอำ�เภอบันทึกรับรองเอกสารกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองที่ดินฯ ไว้ท้งั ด้านหน้า
และด้านหลังของภาพถ่ายหลักฐานเอกสารกรรมสิทธิท์ ด่ี นิ ว่าได้ตรวจสอบกับต้นฉบับพนักงานเจ้าหน้าทีถ่ กู ต้อง
ตรงกันแล้ว แต่เนื่องจากในท้องที่บางอำ�เภอของจังหวัดนครราชสีมามีสำ�นักงานที่ดินจังหวัด สาขา ตั้งอยู่
ดังนั้น ถ้าหากจะมีการขออนุญาตทำ�ไม้สักและไม้ยางในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง ในท้องที่อำ�เภอ
ที่มีสำ�นักงานที่ดินจังหวัด สาขา ตั้งอยู่ เจ้าพนักงานที่ดิน จังหวัด สาขา จะเป็นผู้บันทึกรับรองในหลักฐาน
เอกสารกรรมสิทธิ์ที่ดินได้หรือไม่ ประการใด นั้น
		 กรมป่าไม้ได้พิจารณาแล้วขอเรียนว่า เจตนารมณ์ตามข้อกำ�หนดฉบับที่ ๑๗ พ.ศ.๒๕๓๐ ออก
ตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ ว่าด้วยการอนุญาตไม้สักและไม้ยางในที่ดินกรรมสิทธิ์
หรือสิทธิครอบครอง ข้อ ๓ และตามหนังสือซักซ้อมความเข้าใจของกรมป่าไม้ที่ กษ ๐๗๐๔.๐๓/ว ๑๗๕๔๘
ลงวันที่ ๕ มิถนุ ายน ๒๕๓๔ ก็คอื ให้ทางเจ้าหน้าทีบ่ ริหารงานอำ�เภอ หรือทางฝ่ายทีด่ นิ ซึง่ เป็นผูด้ �ำ เนินการ
ออกเอกสารกรรมสิทธิ์เหนือที่ดินให้แก่เจ้าของตามประมวลกฎหมายที่ดินเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบเอกสาร
กรรมสิทธิ์ในที่ดินราษฎรหรือเจ้าของท่ีดินที่นำ�มายื่นอีกครั้งโดยละเอียดว่า ได้เป็นเอกสารกรรมสิทธิ์
ที่ออกให้แก่เจ้าของโดยถูกต้องตามประมวลกฎหมายที่ดิน และขณะที่ยื่นยังเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ยื่นที่
แท้จริงไม่ใช่เป็นเอกสารทีป่ ลอมแปลงหรือทำ�ขึน้ โดยไม่ชอบ หรือมีการจำ�หน่ายจ่ายโอนให้แก่บคุ คลอืน่ ไปแล้ว
ผู้ยื่นคำ�ขอไม่ใช่เจ้าของที่แท้จริง หากตรวจสอบแล้วปรากฏว่าถูกต้อง จึงให้ลงชื่อรับรองเอกสารทั้งด้านหน้า
และด้านหลัง ดังนั้น ในการลงชื่อรับรองเอกสารกรรมสิทธิ์ที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดิน ไม่ว่าจะเป็น
โฉนดที่ดิน โฉนดแผนที่ โฉนดตราจอง หรือตราจองที่ว่า “ได้ทำ�ประโยชน์แล้ว” หรือหนังสือรับรองการทำ�
ประโยชน์อนั ได้แก่ น.ส.๓ หรือ น.ส.๓ ก. แล้วแต่กรณี ขอให้จงั หวัดได้สง่ั เจ้าหน้าทีไ่ ด้ถอื ปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ ดังนี้
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		 ๑. กรณีในท้องที่อำ�เภอนั้นๆ มีสำ�นักงานที่ดินจังหวัดสาขาตั้งอยู่ ให้เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด
สาขา หรือเจ้าหน้าที่บริหารงานอำ�เภอท้องที่เป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารกรรมสิทธิ์ของ
ผู้ขอ หากตรวจสอบแล้วพบว่าถูกต้อง ก็ให้ลงชื่อรับรองตามหลักเกณฑ์ที่กำ�หนดไว้
		 ๒. ในท้องทีอ่ �ำ เภอทีไ่ ม่มสี �ำ นักงานทีด่ นิ จังหวัดสาขาตัง้ อยู่ ให้เจ้าพนักงานทีด่ นิ อำ�เภอเจ้าของท้องที่
เป็นผู้ตรวจสอบเอกสารกรรมสิทธิ์ที่ดินตามสายงาน และเมื่อตรวจสอบแล้วปรากฏว่าถูกต้องก็ให้เจ้าหน้าที่
บริหารงานทีด่ นิ อำ�เภอนัน้ เป็นผูล้ งชือ่ รับรองเอกสารก็ได้หรือจะให้เจ้าหน้าทีบ่ ริหารงานทีด่ นิ จังหวัดสาขา หรือ
เจ้าหน้าที่บริหารงานที่ดินจังหวัดซึ่งเป็นผู้ออกเอกสารโฉนดที่ดินเป็นผู้บันทึกลงชื่อรับรองเอกสารกรรมสิทธิ์
ที่ดินฉบับนั้นก็ได้
										
				
							
						
							

ขอแสดงความนับถือ

(ลงนาม) ร้อยตรี บรรณเลิศ รัชตกุล
(บรรณเลิศ รัชตกุล)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมป่าไม้

กองคุ้มครอง
โทร. ๐-๒๕๗๙-๔๘๕๓
โทรสาร. ๐-๒๕๗๙-๘๖๑๑
สำ�เนาส่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด
		 ป่าไม้เขตทุกเขต
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ที่ นม ๐๐๐๙/๓๕๐๕๑								
										
									

ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา
ถนนมหาดไทย นม ๓๐๐๐๐

๒๘ สิงหาคม ๒๕๓๔

เรื่อง การอนุญาตไม้สักและไม้ยางในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง
เรียน อธิบดีกรมป่าไม้
อ้างถึง หนังสือกรมป่าไม้ ที่ กษ ๐๗๐๔.๐๓/ว ๑๗๕๔๘ ลงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๓๔
		 ตามหนังสือกรมป่าไม้ที่อ้างถึง ซักซ้อมความเข้าใจในการตรวจสอบดำ�เนินการและรายงาน
เรื่อง การตรวจสอบการอนุญาตไม้สักและไม้ยางในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองเพื่อใช้สอย ตามข้อ
กำ�หนด ฉบับที่ ๑๗ พ.ศ.๒๕๓๐ ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ ว่าด้วยการ
อนุญาตไม้สักและไม้ยางในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง ให้จังหวัดทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด
ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
		 จังหวัดขอเรียนว่า ตามนัยหนังสือกรมป่าไม้ที่อ้างถึง ข้อ ๑.๒ ระบุให้เจ้าหน้าที่บริหารงานที่ดิน
อำ�เภอบันทึกรับรองไว้ทงั้ ด้านหน้าและด้านหลังของภาพถ่าย หลักฐานเอกสารกรรมสิทธิท์ ดี่ นิ ว่า ได้ตรวจสอบ
กับต้นฉบับพนักงานเจ้าหน้าที่ถูกต้องตรงกันแล้ว นั้น เนื่องจากในท้องที่บางอำ�เภอของจังหวัดนครราชสีมา
มีสำ�นักงานที่ดินจังหวัด สาขา ตั้งอยู่ และงานเกี่ยวกับเอกสารกรรมสิทธิ์ที่ดินอยู่ในความควบคุมรับผิดชอบ
ของสำ�นักงานที่ดินจังหวัด สาขา แห่งนั้น จังหวัดจึงขอเรียนหารือว่า หากมีการขออนุญาตทำ�ไม้สักและ
ไม้ยางในทีด่ นิ กรรมสิทธิห์ รือสิทธิครอบครอง ในท้องทีอ่ ำ�เภอทีม่ สี �ำ นักงานทีด่ นิ จังหวัด สาขาตัง้ อยู่ เจ้าพนักงาน
ที่ดินจังหวัด สาขา จะเป็นผู้บันทึกรับรองในหลักฐานเอกสารกรรมสิทธิ์ที่ดินได้หรือไม่ ประการใด
		 จึงเรียนมาเพือ่ โปรดพิจารณา ผลเป็นประการใด โปรดแจ้งให้จงั หวัดทราบด้วย เพือ่ จะได้ถอื ปฏิบตั ติ อ่ ไป
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ)

ประวัติ ถนัดค้า
(นายประวัติ ถนัดค้า)
ป่าไม้จังหวัด ทำ�การแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

สำ�นักงานป่าไม้จังหวัดนครราชสีมา
โทร. โทรสาร. (๐๔๔) ๒๔๓๐๐๘
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ที่ กษ ๐๗๐๔.๐๓/ว ๒๕๑๑๒							
												
									

กรมป่าไม้
ถนนพหลโยธิน กท ๑๐๙๐๐

๖ สิงหาคม ๒๕๓๔

เรื่อง การอนุญาตไม้สักและไม้ยางในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด (ยกเว้นจังหวัดสระบุรี)
อ้างถึง หนังสือกรมป่าไม้ ที่ กษ ๐๗๐๔.๐๓/ว ๑๘๐๐๑ ลงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๓๔
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำ�เนาหนังสือกรมป่าไม้ ที่ กษ ๐๗๐๔.๐๓/๒๕๑๑๑ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๓๔
			 ๒. สำ�เนาหนังสือจังหวัดสระบุรี ที่ สบ ๐๐๐๙/๑๖๑๐๕ ลงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๓๔
			 กรมป่าไม้ขอส่งสำ�เนาหนังสือกรมป่าไม้ ที่ กษ ๐๗๐๔.๐๓/๒๕๑๑๑ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๓๔
เรื่อง การอนุญาตไม้สักและไม้ยางในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง พร้อมสำ�เนาสิ่งที่ส่งมาด้วย
มาเรียนเพือ่ โปรดทราบ เป็นการต่อเนือ่ งหนังสือกรมป่าไม้ท่ี กษ ๐๗๐๔.๐๓/ว ๑๘๐๐๑ ลงวันที่ ๗ มิถนุ ายน ๒๕๓๔
และขอได้โปรดสั่งเจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวข้องในทำ�นองเดียวกันต่อไปด้วย
ขอแสดงความนับถือ
						
(ลงนาม) ร้อยตรี บรรณเลิศ รัชตกุล
(บรรณเลิศ รัชตกุล)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมป่าไม้

กองคุ้มครอง
โทร. ๐-๒๕๗๙-๔๘๕๓
โทรสาร. ๐-๒๕๗๙-๘๖๑๑
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ที่ กษ ๐๗๐๔.๐๓/ว ๒๕๑๑๓							
												
												
									
๖ สิงหาคม ๒๕๓๔

กรมป่าไม้
ถนนพหลโยธิน กทม. ๑๐๙๐๐

เรื่อง การอนุญาตไม้สักและไม้ยางในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง
เรียน ป่าไม้เขตทุกเขต
อ้างถึง หนังสือกรมป่าไม้ ที่ กษ ๐๗๐๔.๐๓/ว ๑๘๐๐๐ ลงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๓๔
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำ�เนาหนังสือกรมป่าไม้ ที่ กษ ๐๗๐๔.๐๓/๒๕๑๑๑ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๓๔
			 ๒. สำ�เนาหนังสือจังหวัดสระบุรี ที่ สบ ๐๐๐๙/๑๖๑๐๕ ลงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๓๔
กรมป่าไม้ขอส่งสำ�เนาหนังสือกรมป่าไม้ ที่ กษ ๐๗๐๔.๐๓/๒๕๑๑๑ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๓๔
เรื่อ ง การอนุ ญ าตไม้ สัก และไม้ ย างในที่ดิน กรรมสิ ท ธิ์ห รื อ สิ ท ธิ ค รอบครองพร้ อ มสำ � เนาสิ่ง ที่ส่ง มาด้ ว ย
มาเรียนเพือ่ โปรดทราบ เป็นการต่อเนือ่ งหนังสือกรมป่าไม้ ที่ กษ ๐๗๐๔.๐๓/ว ๑๘๐๐๐ ลงวันที่ ๗ มิถนุ ายน ๒๕๓๔
และขอได้โปรดสั่งเจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย
ขอแสดงความนับถือ
						
(ลงนาม) ร้อยตรี บรรณเลิศ รัชตกุล
(บรรณเลิศ รัชตกุล)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมป่าไม้

กองคุ้มครอง
โทร. ๐-๒๕๗๙-๔๘๕๓
โทรสาร. ๐-๒๕๗๙-๘๖๑๑
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ที่ กษ ๐๗๐๔.๐๓/๒๕๑๑๑								
											
						
									
๖ สิงหาคม ๒๕๓๔

กรมป่าไม้
ถนนพหลโยธิน กท ๑๐๙๐๐

เรื่อง การอนุญาตไม้สักและไม้ยางในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี
อ้างถึง หนังสือจังหวัด ที่ สบ ๐๐๐๙/๑๖๑๐๕ ลงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๓๔
		 ตามที่จังหวัดได้แจ้งให้กรมป่าไม้ทราบว่า ตามที่กรมป่าไม้มีหนังสือ ที่ กษ ๐๗๐๔.๐๓/ว ๑๘๐๐๑
ลงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๓๔ ซักซ้อมความเข้าใจในการตรวจสอบหลักฐานกรรมสิทธิ์ที่ดินที่ผู้ขออนุญาต
ทำ�ไม้สักหรือไม้ยางในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองเพื่อใช้สอย ตามข้อกำ�หนดฉบับที่ ๑๗ พ.ศ.๒๕๓๐
ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ ว่าด้วยการอนุญาตไม้สักและไม้ยางในที่ดิน
กรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองเพื่อใช้สอยส่วนตัว โดยให้ตรวจสอบว่ามีการออกเอกสารกรรมสิทธิ์รุกล้ำ�หรือ
ทับพื้นที่ป่าไม้หรือไม่ ประการใดบ้าง ให้ชัดเจนเสียก่อนแต่ปรากฏว่าในท้องที่จังหวัดสระบุรีมีอยู่หลายอำ�เภอ
ที่ไม่มีเขตพื้นที่ป่าไม้แต่อย่างใด ถ้าหากจะตรวจสอบตามที่กรมป่าไม้สั่งการ เกรงว่าจะเป็นการเพิ่มขั้นตอน
ของเจ้าหน้าที่และเกิดความล่าช้า เพื่อเป็นการลดขั้นตอนและความรวดเร็วในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
อีกทั้งเป็นการสนองนโยบายว่าด้วยการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนด้วย จังหวัดจึงหารือกรมป่าไม้ว่าถ้า
หากมีการขออนุญาตทำ�ไม้สักและไม้ยางในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองเพื่อใช้สอย เฉพาะในท้องที่
อำ�เภอที่ไม่มีเขตพื้นที่ป่าไม้ จังหวัดจะขอลดขั้นตอนโดยไม่ตรวจสอบหลักฐานการได้มาของกรรมสิทธิ์ที่ดิน
ตามคำ�ขอฯ จะได้หรือไม่ ประการใดบ้าง นั้น
		 กรมป่าไม้ตรวจสอบและพิจารณาแล้วขอเรียนว่า หลักเกณฑ์การตรวจสอบ ตามหนังสือกรมป่าไม้ถงึ
ป่าไม้เขตอุบลราชธานี ที่ กษ ๐๗๐๔.๐๓/๑๗๙๙๙ ลงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๓๔ ข้อ ๑ เป็นการตรวจสอบ
ข้อมูลเบื้องต้น กล่าวคือ เมื่ออำ�เภอหรือกิ่งอำ�เภอรับคำ�ขอฯส่งจังหวัด ทางจังหวัดก็จะต้องตรวจสอบว่า
ที่ดินตามคำ�ขอฯ มีพื้นที่ป่าไม้อยู่หรือไม่ หากมีที่ดินนั้นอยู่ใกล้ชิดติดต่อกับพื้นที่ป่าไม้หรือไม่ ประการใด อัน
เป็นการตรวจสอบทางเอกสารที่มีอยู่ หากปรากฏว่า ท้องที่นั้นไม่มีพื้นที่ป่าไม้อยู่ หรือมีอยู่แต่ห่างไกลมาก
เป็นที่เชื่อถือได้ว่าไม่รุกล้ำ�หรือทับพื้นที่ป่าไม้ก็ไม่ต้องตรวจสอบตามหนังสือกรมป่าไม้ที่เรียนมาแล้วข้างต้น
ข้อ ๑.๑, ๑.๒ หรือข้อ ๒ ต่อไปอีก ซึ่งไม่เป็นการล่าช้าเสียเวลาแต่อย่างใด
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		 กรมป่าไม้จึงขอเรียนยืนยันมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาสั่งเจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติในการตรวจ
สอบข้อมูลเบื้องต้น ตามหนังสือกรมป่าไม้ ที่ กษ ๐๗๐๔.๐๓/๑๗๙๙๙ ลงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๓๔ ข้อ ๑
ทุกๆราย จะลดขั้นตอนโดยไม่ตรวจสอบไม่ได้ สำ�หรับการดำ�เนินการขั้นต่อไป ให้ขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงและ
การใช้ดุลยพินิจของพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นการเฉพาะเรื่องเฉพาะราย
ขอแสดงความนับถือ
						
(ลงนาม) ร้อยตรี บรรณเลิศ รัชตกุล
(บรรณเลิศ รัชตกุล)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมป่าไม้

กองคุ้มครอง
โทร. ๐-๒๕๗๙-๔๘๕๓
โทรสาร. ๐-๒๕๗๙-๘๖๑๑
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ที่ กษ ๐๗๐๔.๐๓/๒๔๔๔๗						

กรมป่าไม้
๖๑ ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร
กทม. ๑๐๙๐๐

๒๘ สิงหาคม ๒๕๓๙
เรื่อง
การขออนุญาตทำ�ไม้ยางในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองเพื่อใช้สอยส่วนตัว
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์
อ้างถึง หนังสือจังหวัดนครสวรรค์ ที่ นว ๐๐๐๙/๑๓๔๐๐ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๓๙

		
ตามหนังสือที่อ้างถึงจังหวัดแจ้งว่า นางสมาน หมวกเอี่ยม อยู่บ้านเลขที่ ๑๕ หมู่ที่ ๑
ตำ�บลบ้านมะเกลือ อำ�เภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ได้ยื่นคำ�ขออนุญาตทำ�ไม้ยางซึ่งขึ้นอยู่ในที่ดินที่มี
หนังสือรับรองการทำ�ประโยชน์ (น.ส.๓ ข.) เลขที่ ๒๓๐ เล่ม ๒๐(๓) หน้า ๑๑๐ ที่ดินที่ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑
ตำ�บลบ้านมะเกลือ อำ�เภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ จำ�นวน ๑ ต้น เพือ่ ใช้สอยส่วนตัว ซึง่ จังหวัดได้ตรวจสอบแล้ว
ปรากฏว่า หลักฐานที่ดิน น.ส.๓ ข ดังกล่าวที่ผู้ขอนำ�มาแสดงไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ตามข้อกำ�หนด ฉบับที่ ๑๗
พ.ศ.๒๕๓๐ ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ ว่าด้วยการอนุญาตไม้สักและไม้ยาง
ในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๐ ข้อ ๓ แต่จังหวัดเห็นว่าหลักฐาน
ดังกล่าวเป็นการได้มาโดยชอบตามประมวลกฎหมายที่ดิน น่าจะอยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะอนุญาตได้ จึงหารือ
กรมป่าไม้ว่า จังหวัดจะพิจารณาอนุญาตได้หรือไม่ อย่างไร นั้น
		
กรมป่าไม้ได้พจิ ารณาแล้วเห็นว่า ตามมาตรา ๕๘ แห่งพระราชบัญญัตปิ า่ ไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔
แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๑๘ บัญญัติว่า “การขออนุญาตและการ
อนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่กำ�หนดในกฎกระทรวง...”
ซึ่งกฎกระทรวงที่กำ�หนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการขออนุญาตและการอนุญาตทำ�ไม้หวงห้าม
ที่ใช้บังคับในปัจจุบันได้แก่กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๔ (พ.ศ๒๕๑๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้
พุทธศักราช ๒๔๘๔ ว่าด้วยการทำ�ไม้หวงห้าม โดยกฎกระทรวงดังกล่าวได้กำ�หนดหลักเกณฑ์ วิธีการ
ยื่นคำ�ขออนุญาตทำ�ไม้ยางที่มิได้ขึ้นอยู่ในป่าไว้แต่เพียงว่า ให้ยื่นคำ�ขออนุญาตต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ
ที่ว่าการอำ�เภอที่ไม้อยู่ในเขตท้องที่ตามแบบ (คำ�ขอ ๒) สำ�หรับไม้ยางที่มิได้ขึ้นอยู่ในป่า และการยื่นคำ�ขอ
ต้องมีหลักฐานแสดงสิทธิในที่ดินแนบคำ�ขอด้วยเท่านั้น ซึ่งตามแบบคำ�ขอ ๒ (คำ�ขอทำ�ไม้ยางที่มิได้ขึ้นอยู่
ในป่า) ก็มีหมายเหตุท้ายคำ�ขอข้อ ๑ ระบุว่าแบบคำ�ขอ ๒ นี้ใช้ได้ทั้งไม้ยางในที่ดินที่มี น.ส.๓ และโฉนด
ที่ดินไม่วา่ จะขอเพือ่ การค้าหรือเพือ่ ใช้สอยส่วนตัว และตามแบบ (อนุญาต ๖) ซึง่ ใช้ส�ำ หรับการทำ�ไม้ยางใน
ที่ดินที่มี น.ส.๓ หรือโฉนดที่ดินเพื่อใช้สอยส่วนตัว ก็ระบุว่าเป็นการอนุญาตทำ�ไม้ยางในที่ดินที่มี น.ส.๓
หรือ โฉนดที่ดินเพื่อใช้สอยส่วนตัว จะเห็นได้ว่าในเรื่องการทำ�ไม้ยางเพื่อใช้สอยส่วนตัวนั้น กฎกระทรวง
กำ � หนดหลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก ารขออนุ ญ าต และการอนุ ญ าตไว้ สำ � หรั บ ที่ ดิ น ที่ มี น.ส.๓ และ
โฉนดที่ดินเท่านั้น ซึ่งที่ดินที่มี น.ส.๓ ก็ไม่ได้ระบุเฉพาะเจาะจงว่าต้องเป็น น.ส.๓ หรือ น.ส.๓ ก. ดังนั้น ที่ดิน
ที่มีหลักฐานแสดงสิทธิในที่ดิน คือหนังสือรับรองการทำ�ประโยชน์ไม่ว่าจะเป็น น.ส.๓, น.ส.๓ ก. หรือ
น.ส.๓ ข. ย่อมอยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะยื่นขออนุญาตทำ�ไม้ยางเพื่อใช้สอยส่วนตัวได้ตามกฎกระทรวงดังกล่าว
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ส่วนในเรื่องข้อกำ�หนดนั้นเป็นเรื่องที่รัฐมนตรีฯ ใช้อำ�นาจตามมาตรา ๕๘ แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ฯ
ซึ่งบัญญัติว่า “.....................และในกรณีเฉพาะเรื่อง ถ้ารัฐมนตรีเห็นสมควรจะกำ�หนดให้ผู้รับอนุญาต
ปฏิบัติเพิ่มเติมประการใดอีกก็ได้” การออกข้อกำ�หนดของรัฐมนตรีฯจึงน่าจะเป็นเรื่องการกำ�หนดให้ผู้รับ
อนุญาตปฏิบัติเพิ่มเติมเท่านั้น ไม่ใช่เป็นการกำ�หนดเกี่ยวกับการขออนุญาตและการอนุญาต แต่ตาม
ข้ อ กำ � หนดฉบั บ ที่ ๑๗ (พ.ศ.๒๕๓๐) ว่ า ด้ ว ยการอนุ ญ าตไม้ สั ก และไม้ ย างในที่ ดิ น กรรมสิ ท ธิ์ ห รื อ
สิ ท ธิ ค รอบครอง ข้ อ ๓ ได้ กำ � หนดเกี่ ย วกั บ การอนุ ญ าตทำ � ไม้ สั ก และไม้ ย างในที่ ดิ น กรรมสิ ท ธิ์ ห รื อ
สิทธิครอบครองเพือ่ ใช้สอยส่วนตัวไว้ดว้ ย โดยให้ผขู้ ออนุญาตแนบภาพถ่ายโฉนดทีด่ นิ โฉนดแผนที่ โฉนดตราจอง
และตราจองที่ตราว่า “ได้ทำ�ประโยชน์แล้ว” หรือหนังสือรับรองการทำ�ประโยชน์อันได้แก่ น.ส.๓ หรือ
น.ส.๓ ก. แล้วแต่กรณี ซึ่งเมื่อพิจารณาประกอบกับข้อ ๓ แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๔ (พ.ศ.๒๕๑๘)
ที่ระบุให้การยื่นคำ�ขอต้องมีหลักฐานแสดงสิทธิในที่ดินแนบคำ�ขอด้วยและแนบคำ�ตามข้อ ๒ รวมทั้งแบบ
ใบอนุญาตตามข้อ ๔ แห่งกฎกระทรวงดังกล่าวแล้ว เห็นว่าหลักฐานแสดงสิทธิในที่ดินหนังสือรับรองการทำ�
ประโยชน์ไม่วา่ จะเป็น น.ส.๓, น.ส.๓ ก หรือ น.ส.๓ ข ย่อมใช้เป็นหลักฐานยืน่ คำ�ขออนุญาตทำ�ไม้เพือ่ ใช้สอยส่วนตัวได้
ทั้งสิ้น ไม่เป็นการขัดต่อกฎหมายแต่อย่างใด
			จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ
						
(ลงนาม) พ. นพสุวรรณ
(นายพยุง นพสุวรรณ)
รองอธิบดี รักษาราชการแทน
อธิบดีกรมป่าไม้
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ที่ กษ ๐๗๐๔.๐๓/ว.๒๔๔๔๘					
											
											
					
									
๒๘ สิงหาคม ๒๕๓๙

กรมป่าไม้
๖๑ ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร
กทม. ๑๐๙๐๐

เรื่อง การขออนุญาตทำ�ไม้ยางในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองเพื่อใช้สอยส่วนตัว
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด (ยกเว้นจังหวัดนครสวรรค์)
สิ่งที่ส่งมาด้วย

สำ�เนาหนังสือกรมป่าไม้ ที่ กษ ๐๗๐๔.๐๓/๒๔๔๔๗ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๓๙

			 กรมป่าไม้ขอส่งสำ�เนาหนังสือกรมป่าไม้ตามสิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย เรียนมาเพือ่ โปรดทราบและโปรดสัง่
เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติในทำ�นองเดียวกันต่อไปด้วย
ขอแสดงความนับถือ
						
(ลงนาม)
พ. นพสุวรรณ
(นายพยุง นพสุวรรณ)
รองอธิบดี รักษาราชการแทน
อธิบดีกรมป่าไม้

กองการอนุญาต
โทร. ๕๗๙๔๘๕๓
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ด่วนที่สุด
ที่ ทส ๑๖๐๒.๓/ ๑๒๓๕๘ 							
										
										
									

กรมป่าไม้
๖๑ ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร
กทม. ๑๐๙๐๐

๑๔ ธันวาคม ๒๕๔๗

เรื่อง ให้ชะลอการอนุญาตไม้สัก ไม้ยางในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง การตรวจสอบ การทำ�ไม้
ที่มิใช่ไม้หวงห้าม และการนำ�ไม้สักที่เคยอยู่ในสภาพเป็นสิ่งปลูกสร้างหรือเครื่องใช้มาแล้วกว่า
๕ ปี เคลื่อนย้ายออกนอกเขตจังหวัด
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด
อ้างถึง หนังสือกรมป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๒.๔/๗๓๒๕ ลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๔๗
		 ตามหนังสือที่อ้างถึง ขอความร่วมมือจังหวัดเพื่อสั่งเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องให้ชะลอการ
ดำ�เนินการอนุญาตไม้สักไม้ยางในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง การตรวจสอบการทำ �ไม้ที่มิใช่ไม้
หวงห้าม และการนำ�ไม้สักที่เคยอยู่ในสภาพเป็นสิ่งปลูกสร้างหรือเครื่องใช้มาแล้วกว่า ๕ ปี เคลื่อนย้ายออก
นอกเขตจังหวัด รายละเอียดตามนัยหนังสือที่อ้างถึง นั้น
		 กรมป่าไม้ขอเรียนว่า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้อนุมัติหลักการในการ
พิจารณาให้ความเห็นชอบกำ�หนดแนวทางปฏิบตั ใิ นการอนุญาตไม้สกั ไม้ยางในทีด่ นิ กรรมสิทธิห์ รือสิทธิครอบครอง
และการนำ�ไม้สักที่เคยอยู่ในสภาพเป็นสิ่งปลูกสร้างหรือเครื่องใช้มาแล้วกว่า ๕ ปี เคลื่อนย้ายออกนอกเขต
จังหวัด เพือ่ เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน จึงขอให้จงั หวัดพิจารณาสัง่ ให้เจ้าหน้าทีผ่ เู้ กีย่ วข้อง
ถือปฏิบัติดังนี้
		 ๑. การอนุญาตทำ�ไม้สักและไม้ยางในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง
			 ๑.๑ ให้ถือปฏิบัติตามข้อกำ�หนดฉบับที่ ๑๗ (พ.ศ.๒๕๓๐) ว่าด้วยการทำ�ไม้สักและไม้ยางใน
ที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง โดยเคร่งครัด
			 ๑.๒ ให้ผู้ขออนุญาตยื่นคำ�ขออนุญาตด้วยตนเอง
			 ๑.๓ ให้จงั หวัดใช้ดลุ พินจิ ในการพิจารณาคำ�ขออนุญาตทำ�ไม้สกั และไม้ยางในทีด่ นิ กรรมสิทธิ์
หรือสิทธิครอบครองและตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการอนุญาตตามความเหมาะสม โดยให้มีการตรวจสอบ
ตำ�แหน่งพิกัดของไม้ที่ขออนุญาต ในระบบ G.P.S. ไว้ในการตรวจสอบด้วย
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			 ๑.๔ หากจังหวัดพิจารณากำ�หนดมาตรการใดให้เกิดความรัดกุม เหมาะสมและไม่ขดั กับระเบียบ
ก็ขอให้จังหวัดดำ�เนินการได้
			 ๑.๕ กรณีมกี ารอนุญาตให้ท�ำ ไม้สกั และไม้ยางดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ขอให้จงั หวัดแจ้งกรมป่าไม้
ทราบโดยทันที
			 ๑.๖ ให้มีการถ่ายภาพประกอบการพิจารณาอนุญาต
			 ๑.๗ กรณีการอนุญาตเพือ่ สาธารณกุศล เมือ่ จังหวัดปลายทางได้รบั แจ้งจากผูอ้ นุญาตแล้วให้
เจ้าหน้าทีจ่ งั หวัดปลายทางดำ�เนินการตรวจสอบว่ามีการนำ�ไม้ทไี่ ด้รบั อนุญาตมาใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์
จริงหรือไม่ โดยให้บันทึกไว้เป็นหลักฐานพร้อมถ่ายภาพประกอบและแจ้งให้ผู้อนุญาตทราบ
		 ๒. การอนุญาตนำ�ไม้สกั ทีเ่ คยอยูใ่ นสภาพเป็นสิง่ ปลูกสร้างหรือเครือ่ งใช้มาแล้วกว่า ๕ ปี เคลือ่ นย้าย
ออกนอกเขตจังหวัด
			 ๒.๑ ให้ถอื ปฏิบตั ติ ามระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการนำ�ไม้สกั ทีเ่ คยอยูใ่ นสภาพเป็นสิง่ ปลูกสร้างหรือ
เครื่องใช้มาแล้วกว่า ๕ ปี เคลื่อนย้ายออกนอกเขตจังหวัด พ.ศ.๒๕๔๒ โดยเคร่งครัด
			 ๒.๒ ให้ผู้ขอยื่นคำ�ขอด้วยตนเอง
			 ๒.๓ การพิจารณาคำ�ขออนุญาตนำ�ไม้สักที่เคยอยู่ในสภาพเป็นสิ่งปลูกสร้างหรือเครื่องใช้
มาแล้วกว่า ๕ ปี เคลื่อนย้ายออกนอกเขตจังหวัด ขอให้จังหวัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการอนุญาต
ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่ฝ่ายที่ดิน และเจ้าหน้าที่ฝ่ายป่าไม้และกรรมการอื่นๆ
ตามความเหมาะสม เป็นคณะกรรมการ
			 ๒.๔ กรณีจงั หวัดพิจารณาเห็นควรกำ�หนดมาตรการใดให้เกิดความรัดกุม เหมาะสมและไม่ขดั
กับระเบียบนี้ ก็ขอให้จังหวัด ดำ�เนินการได้
			 ๒.๕ ให้พิจารณากรณีส่งิ ปลูกสร้างเป็นบ้านจะต้องมีเลขที่บ้านถาวรออกให้มาแล้ว ไม่น้อย
กว่า ๕ ปี หรือถ้ามีเลขที่บ้านถาวรไม่ถึง ๕ ปี โดยคณะกรรมการต้องตรวจสอบพยานแวดล้อมและ
ให้รับรองว่าได้ปลูกสร้างมาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี ยกเว้นผู้ขออนุญาตเป็นหน่วยงานของรัฐให้พิจารณา
ตามความเหมาะสม
๒.๖ การอนุญาตสิ่งปลูกสร้างในที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์ สิทธิครอบครองหรือสิทธิในที่ดิน
ต้องเป็นไปโดยกฎหมายตามประมวลกฎหมายที่ดินโดยนายทะเบียนท้องที่ได้สลักหลังทะเบียนบ้านและ
ใบอนุญาตรับรองว่าผู้ขอได้รับอนุญาตให้รื้อถอนและขนย้ายบ้านไปยังท้องที่จังหวัดปลายทางให้ชัดเจน
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			 ๒.๗ ให้กำ�หนดอายุใบอนุญาต ตามแนวทางการกำ�หนดอายุใบเบิกทางนำ�ไม้หรือของป่า
เคลื่อนที่ และไม่ให้เกิน ๕ วัน นับแต่วันที่ผู้ขออนุญาตแจ้งความประสงค์จะนำ�ไม้ดังกล่าวเคลื่อนย้าย
			 ๒.๘ เมือ่ มีการอนุญาตให้กบั รายใดแล้ว ขอให้แจ้งจังหวัดปลายทางทราบทันทีอกี ทัง้ ให้จงั หวัด
ปลายทางดำ�เนินการตรวจสอบและแจ้งให้ผู้อนุญาตทราบ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาสั่งเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติ
ตามแนวทางดังกล่าวโดยเคร่งครัดไปพลางก่อนจนกว่าระเบียบและกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องจะมีผลบังคับใช้
ต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
(ลงนาม)

ดำ�รงค์ พิเดช
(นายดำ�รงค์ พิเดช)
รองอธิบดี รักษาราชการแทน
อธิบดีกรมป่าไม้

กองการอนุญาต
โทร. ๐ ๒๕๖๑ ๔๒๙๒-๓ ต่อ ๒๐๖
โทรสาร. ๐ ๒๕๗๙ ๕๗๘๖
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ที่ กษ ๐๗๐๔(๓)/ว ๓๗๖๖								
											
									

กรมป่าไม้
ถนนพหลโยธิน กท ๑๐๙๐๐

๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๗

เรื่อง ขอต่ออายุใบอนุญาตทำ�ไม้ยางในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด
		 ด้วยได้มบี างจังหวัดส่งเรือ่ งราวการขอต่ออายุใบอนุญาตทำ�ไม้ยางในทีด่ นิ กรรมสิทธิห์ รือสิทธิครอบครอง
ของผูร้ บั อนุญาตทีย่ งั ไม่ได้ท�ำ ไม้ออกตามใบอนุญาต แต่ใบอนุญาตขาดอายุ และได้ยน่ื คำ�ขอต่ออายุใบอนุญาต
หลังที่ใบอนุญาตขาดอายุลงแล้วเพื่อทำ�ไม้ต่อไป จึงรายงานให้กรมป่าไม้ทราบและพิจารณา
		 กรมป่าไม้ได้พจิ ารณาแล้วเห็นว่า การอนุญาตให้ท�ำ ไม้ยางในทีด่ นิ กรรมสิทธิ์ ตามข้อกำ�หนดฉบับที่ ๑๒
พ.ศ.๒๕๒๕ ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ ว่าด้วยการอนุญาตทำ�ไม้สักและ
ไม้ยางในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง เป็นอำ�นาจของผู้ว่าราชการจังหวัดท้องที่พิจารณาอนุญาต เมื่อ
ใบอนุญาตขาดอายุลงดังกล่าว หากจังหวัดพิจารณาตามเหตุผลความจำ�เป็นและข้อเท็จจริงแล้วเห็นสมควรที่
จะให้ผู้รับอนุญาตนั้นทำ�ไม้ได้ต่อไป ก็ให้จังหวัดพิจารณาออกใบอนุญาตให้ใหม่ได้ โดยเรียกใบอนุญาตเดิมมา
ปิดต้นขั้วไว้และเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมหรือค่าภาคหลวงล่วงหน้าตามระเบียบ (หากมี)
		 ฉะนั้น จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และสั่งเจ้าหน้าที่ถือเป็นทางปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ
(ลงนาม)

จำ�นงค์ โพธิสาโร
(นายจำ�นงค์ โพธิสาโร)
อธิบดีกรมป่าไม้

กองคุ้มครอง
โทร. ๕๗๙๔๘๕๓
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