ด่วนมาก
ที่ กษ.๐๗๐๔/๑๓๓๖๒
									

กรมป่าไม้
๕ พฤศจิกายน ๒๕๑๑

เรื่อง การทำ�ไม้ในที่ดินที่เปิดเป็นนิคมของทางราชการกรมประชาสงเคราะห์และกรมสหกรณ์ที่ดิน
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด
สิ่งที่ส่งมาด้วย พระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ ๑ ชุด รายงานการประชุม เมื่อวันที่ ๑๒
กรกฎาคม ๒๕๑๑ จำ�นวน ๑ ชุด
เนื่องด้วยได้มีพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พุทธศักราช ๒๕๑๑ ออกใช้บังคับ
ตั้งแต่วันที่ ๒๐ มิถนุ ายน ๒๕๑๑ เป็นต้นมา ในพระราชบัญญัตฉิ บับนีม้ บี ทบัญญัตเิ กีย่ วกับการป่าไม้อยูด่ ว้ ย
คือมาตรา ๑๔ ให้อธิบดีมอี �ำ นาจปฏิบตั กิ ารในทีด่ นิ ภายในเขตของนิคมเกีย่ วกับไม้หวงห้าม แร่ ทรัพยากรธรรมชาติ
อื่นๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์เป็นเงิน หรือทรัพย์สินอย่างอื่น สำ�หรับบำ�รุงส่งเสริมกิจกรรม และ
การจัดทำ�สิ่งก่อสร้าง อันเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมของนิคมได้ โดยปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น และ
ตามมาตรา ๑๕ ห้ามมิให้ผู้ใดเข้าไปหาประโยชน์ยึดถือครอบครอง ปลูกสร้าง ก่อสร้าง แผ้วถาง เผาป่า หรือ
กระทำ�ด้วยประการใดๆ อันเป็นการทำ�ลายหรือทำ�ให้เสือ่ มสภาพทีด่ นิ หรือทำ�ให้เป็นอันตรายแก่ทรัพยากรธรรมชาติ
ในที่ดินภายในเขตของนิคม เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากอธิบดี
เรื่องนี้ได้มีการประชุมร่วมกัน ระหว่างกรมป่าไม้ กรมประชาสงเคราะห์ กรมสหกรณ์ที่ดิน
และองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๑๑ ที่ประชุมได้ตกลงทางปฏิบัติดังต่อไปนี้
๑. การทำ�ไม้ในนิคมเก่าซึ่งองค์การฯ ได้รับอนุญาตและกำ�ลังดำ�เนินการทำ�ไม้อยู่ ก็ให้เป็น
ไปตามใบอนุญาตจนกว่าจะเสร็จสิ้น ถ้าครบอายุใบอนุญาตแล้วมีความจำ�เป็นต้องขอต่ออายุใบอนุญาตก็ให้
ดำ�เนินการไปตามระเบียบหลักเกณฑ์เพิ่ม จนกว่าจะเสร็จเรียบร้อย เหลือนอกนั้นให้กรมประชาสงเคราะห์
หรือกรมสหกรณ์ที่ดินขอทำ�ไม้เอง
๒. เมือ่ จะเปิดนิคมแห่งใหม่ ให้กรมประชาสงเคราะห์หรือกรมสหกรณ์ทดี่ นิ แจ้งโครงการให้
กรมป่าไม้ทราบแต่เนิ่นๆ พร้อมกับอ้างพระราชกฤษฎีกาการจัดตั้งนิคม หรือมติคณะรัฐมนตรีไปให้ทราบด้วย
เพื่อกรมป่าไม้จะได้ดำ�เนินการสำ�รวจคัดเลือกไม้ให้ทำ�ออกไป
๓. การอนุญาตไม้ในนิคมแห่งใหม่ ตามข้อ ๒ ให้ดำ�เนินการดังนี้.๓.๑ ให้กรมประชาสงเคราะห์ หรือกรมสหกรณ์ทด่ี นิ แล้วแต่กรณียน่ื คำ�ขอทำ�ไม้ตอ่ จังหวัด
ท้องที่ และจังหวัดท้องที่จะได้ออกใบอนุญาตให้ในนาม ของกรมเจ้าของนิคมโดยมีผู้ปกครองนิคมเป็นผู้แทน
ทั้งนี้ รวมทั้งไม้ขนาดเล็ก ไม้ฟืน หรือไม้เผาถ่าน ตามจำ�นวนที่สำ�รวจคัดเลือก หรือคำ�นวณกำ�ลังผลิตได้
เว้นแต่ไม้สักและไม้ยาง ตามข้อ ๓.๓
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๓.๒ ให้กรมประชาสงเคราะห์หรือกรมสหกรณ์ทดี่ นิ จัดหาลูกช่วงทำ�ไม้โดยวิธปี ระมูลหรือ
วิธอี นื่ ทีเ่ ห็นว่าเหมาะสม โดยให้ยดึ ถือหลักเกณฑ์ในการจัดหาลูกช่วงเช่นเดียวกับองค์การฯ และให้ถอื นโยบาย
สนับสนุนบุคคลในท้องถิ่นก่อน ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๔๙๖ และ
เพือ่ ให้โรงเลือ่ ยในท้องถิน่ มีไม้ปอ้ นโรงงาน อันเป็นการช่วยป้องกันมิให้มกี ารลักลอบตัดไม้มาป้อนโรงงาน
๓.๓ สำ�หรับไม้สกั และไม้ยาง (รวมทัง้ ไม้สกั และไม้ยางขนาดเล็กโตวัดรอบต่�ำ กว่า ๑๐๐ ซม.)
ให้องค์การฯ เป็นผู้รับอนุญาตไปตามเดิม โดยให้กรมที่เกี่ยวข้องเป็นคู่สัญญารับจ้างทำ�ไม้กับองค์การฯ และ
องค์การฯ จะจ่ายค่าจ้างให้ตามสมควร (สุดแต่จะตกลงกัน) ทั้งนี้ เนื่องจากมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๙
เมษายน ๒๕๐๓ กำ�หนดให้องค์การฯ เป็นผู้ทำ�ไม้สักและไม้ยางแต่ผู้เดียว
ไม้สกั และไม้ยางทีท่ �ำ ออกนี้ ไม่มพี นั ธะว่าองค์การฯ จะต้องขายคืนให้ผรู้ บั จ้างทำ�ไม้ นอกจาก
ไม้ยางบางราย องค์การฯ อาจจะพิจารณาขายคืนให้ ซึ่งจะได้ตกลงเป็นเฉพาะเรื่องเฉพาะรายไป
สำ�หรับไม้สกั และไม้ยางนี้ เจ้าหน้าทีผ่ สู้ �ำ รวจคัดเลือกจะได้แยกบัญชีตา่ งหากจากไม้กระยาเลย
ชนิดอื่นๆ
๓.๔ ถ้าหากการทำ�ไม้สกั และไม้ยางตามข้อ ๓.๓ มีอปุ สรรคข้อขัดข้อง หรือไม่สะดวก
ประการใด ให้กรมเจ้าของนิคมหรือองค์การฯ แจ้งให้กรมป่าไม้ทราบ เพื่อกรมป่าไม้จะได้พิจารณาดำ�เนินการ
ตามควรแก่กรณีต่อไป
กรมป่าไม้จงึ ขอส่งสำ�เนาพระราชบัญญัตจิ ดั ทีด่ นิ เพือ่ การครองชีพ พ.ศ. ๒๕๑๑ และรายงาน
การประชุมระหว่างกรมป่าไม้ กรมประชาสงเคราะห์ กรมสหกรณ์ที่ดิน และองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๑๑ มาเรียนเพื่อโปรดทราบ และสั่งเจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติต่อไป
อนึ่ง กรมป่าไม้ขอเรียนซ้อมความเข้าใจในเรื่องนี้ เพื่อเป็นทางปฏิบัติด้วยว่า ในเมื่อได้มี
พระราชบัญญัตจิ ดั ทีด่ นิ เพือ่ การครองชีพ พ.ศ. ๒๕๑๑ และมีผลใช้บงั คับ ตัง้ แต่วนั ที่ ๒๐ มิถนุ ายน ๒๕๑๑ เป็นต้น
มา ตามกฎหมาย ไม้ทท่ี �ำ ออกจากทีด่ นิ ของกรมประชาสงเคราะห์และทีด่ นิ ของกรมสหกรณ์ทด่ี นิ จะต้องอนุญาต
ให้อธิบดีเจ้าของนิคมนั้นเป็นผู้ทำ�ออก จะอนุญาตให้แก่องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ต่อไปอีกไม่ได้ เว้นแต่ไม้
สักกับไม้ยาง ซึ่งตามข้อตกลงในที่ประชุมดังกล่าว ก็ขอให้ดำ�เนินการตามข้อตกลงของที่ประชุมครั้งนี้
ต่อไป สำ�หรับไม้กระยาเลยชนิดอื่นๆ ที่จังหวัดได้ออกอนุญาตให้องค์การฯ ตั้งแต่วันที่ ๒๐ มิถุนายน
๒๕๑๑ เป็นต้นมาตลอดถึงการอนุญาตไม้ฟืน หรือไม้เผาถ่าน ไม้เสาเข็ม และไม้หมอนรถไฟ จนถึงบัดนี้
รวมทัง้ การต่ออายุใบอนุญาตทีจ่ งั หวัดออกใบอนุญาตทำ�ไม้ฉบับใหม่ให้ ก็ขอให้จงั หวัดแจ้งให้กรมป่าไม้ทราบว่า
ได้อนุญาตตามใบอนุญาตฉบับใด เล่มใด ลงวัน เดือน ปีใด มีกี่ชนิด จำ�นวนไม้เท่าใด ขณะนี้ได้ทำ�ไม้ไป
แล้วอย่างไร ไปให้กรมป่าไม้ทราบด้วย เพื่อกรมป่าไม้จะได้ทำ�ความตกลงกับกรมเจ้าของนิคมต่อไปนี้ และใน
ชั้นนี้ให้จังหวัดสั่งระงับการทำ�ไม้ไว้ก่อน / จนกว่ากรมป่าไม้จะได้สั่งการมาอีก
    ขอแสดงความนับถืออย่างสูง

กองคุ้มครอง

(ลงนาม)    ดุสิต พานิชพัฒน์
     (นายดุสิต พานิชพัฒน์)
      อธิบดีกรมป่าไม้
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การทำ�ไม้ในที่ประทานบัตรทำ�เหมืองแร่
เรื่องการทำ�ไม้ในที่ประทานบัตรทำ�เหมืองแร่มีลักษณะแตกต่างจากการทำ�ไม้ในที่ดินจัดสรรหรือที่
เปิดใช้ประโยชน์อย่างอืน่ ๆ อยูบ่ า้ ง ก็เพราะทีเ่ หมืองแร่นน้ั มีการเปิดป่าแต่เฉพาะทีม่ แี หล่งแร่ สภาพส่วนใหญ่
จึงมักจะอยู่ในป่าลึกป่าใกล้ภูเขา หรือป่าที่ห่างไกลทุรกันดาร และประการสำ�คัญคือจะต้องรีบทำ�ไม้ออกให้
ทันการขุดหาแร่ มิฉะนั้นไม้จะถูกไถดันโค่นล้มสูญหายไปในที่สุด
ตามหลักการเดิมในหนังสือกรมป่าไม้ ที่ ๗๗๔๓/๒๕๐๒ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๐๒ จัดให้การทำ�ไม้
ในทีป่ ระทานบัตรเหมืองแร่มอบให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เป็นผูท้ �ำ ไม้ออกประเภทหนึง่ แต่จากประสบการณ์
ทีม่ อบให้องค์การฯ เป็นผูท้ �ำ ไม้ออกจากเขตประทานบัตรเหมืองแร่มาแต่ตน้ ปรากฏว่าองค์การฯ มักจะทำ�ไม้ออก
ไม่ทนั การขุดหาแร่ ทำ�ให้เจ้าของเหมืองแร่เดือดร้อนเพราะขุดหาแร่ไม่ได้ เจ้าของเหมืองแร่จงึ ได้รอ้ งขอต่อทาง
ราชการเพือ่ หาทางให้มกี ารทำ�ไม้ออกได้รวดเร็วขึน้ ทางกระทรวงอุตสาหกรรมและกระทรวงเกษตรในสมัยนัน้
ได้ท�ำ ความตกลงกันเพือ่ เร่งรัดให้องค์การฯ รีบทำ�ไม้ออกจากทีป่ ระทานบัตรเหมืองแร่ โดยตกลงในหลักการว่า
ให้แจ้งองค์การฯ เข้าทำ�ไม้ภายในกำ�หนด ๖๐ วันหากองค์การฯ ไม่เข้าทำ�ไม้ภายในกำ�หนด ๖๐ วัน ก็ให้เจ้าของ
เหมืองแร่เข้าทำ�ไม้นั้นต่อไปได้ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์นัย หนังสือกระทรวงเกษตรถึงกระทรวงอุตสาหกรรม
ที่ อก.๑๘๒๔/๒๕๐๕ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๐๕ ซึง่ กรมป่าไม้สง่ เวียนไปให้จงั หวัดทุกจังหวัดทราบเป็นทาง
ปฏิบตั ิ ตามหนังสือ ที่ ๓๕๔๑/๒๕๐๕ ลงวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๐๕
การปฏิบัติตามระเบียบดังกล่าวก็ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาความล่าช้าในการทำ�ไม้ออกได้ และเมื่อ
ต่อมาได้มีการตั้งกระทรวงพัฒนาการแห่งชาติขึ้น และตั้งกรมทรัพยากรธรณี (แทนกรมโลหกิจเดิม) ได้
รวบรวมเอากรมทรั พ ยากรธรณี ไ ปอยู่ ใ นสั ง กั ด กระทรวงพั ฒ นาการแห่ ง ชาติ จึ ง ได้ ทำ � ความตกลงกั บ
กระทรวงเกษตรในสมัยนั้นใหม่โดยตกลงกันว่า ไม้ในที่ประทานบัตรเหมืองแร่นั้น มอบให้ผู้ถือประทานบัตร
เป็นผู้ขอทำ�ไม้เอง เฉพาะต้นที่กีดขวางการขุดหาแร่เป็นคราวๆ หรือเป็นปีๆ ไปดังรายละเอียดตามหนังสือ
กระทรวงเกษตรถึงกระทรวงพัฒนาการแห่งชาติ ที่ กษ.๐๗๐๓/๒๗ ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๐๘ และหนังสือ
กระทรวงพัฒนาการแห่งชาติ ถึงกระทรวงเกษตร ที่ พก.๐๒๑๑/๒๑๖๖ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๐๘ ซึ่ง
กรมป่าไม้ส่งเวียนให้จังหวัดทุกจังหวัดทราบเป็นทางปฏิบัติ ตามหนังสือ ที่ กษ.๐๗๐๓/ว.๓๘๐๘ ลงวันที่ ๒๙
เมษายน ๒๕๐๘ และตามหนังสือ ที่ กษ.๐๗๐๓/ว.๕๙๗๖ ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๐๘ ตามที่คัดไว้ดังนี้
อนึ่ง ที่ประทานบัตรเหมืองแร่นั้นทางกรมทรัพยากรธรณีจะออกประทานบัตรเหมืองแร่ให้แปลงละ
ไม่เกิน ๓๐๐ ไร่ (ยกเว้นเหมืองแร่ในทะเล) และการขุดแร่คราวหนึ่งๆ ก็ไม่ได้เปิดเหมืองทั้งหมด แต่จะเปิด
บางส่วน เช่น ๕๐ ไร่ เป็นต้น การทำ�ไม้ออกจากอนุญาตให้ทำ�ได้แต่เฉพาะบริเวณที่เปิดเหมืองเป็นคราวๆ
เท่านั้น
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ที่ กษ ๐๗๐๓/ว.๓๘๐๙

กรมป่าไม้
๒๙ เมษายน ๒๕๐๘

สำ�เนาหนังสือกรมป่าไม้ ที่ กษ.๐๗๐๓/ว.๓๘๐๘ ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๐๘ พร้อมด้วยสำ�เนา
หนังสือกระทรวงเกษตร ที่ กษ.๐๗๐๓/๒๗ ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๐๘และสำ�เนาหนังสือกระทรวงพัฒนาการ
แห่งชาติ ที่ พก.๐๒๐๑/๒๑๖๖ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๐๘
ส่งมายัง ป่าไม้เขตทุกเขต เพื่อทราบและปฏิบัติทำ�นองเดียวกัน
ส่งมายัง หัวหน้ากองทุกกอง (เว้นกองด่านป่าไม้กาโด) และผู้อำ�นวยการโรงเรียนป่าไม้ นักวิชาการ
ป่าไม้เอก พนักงานป่าไม้เอก นิติกรเอก หัวหน้าหน่วยจัดทำ�บทความ และหัวหน้าฝ่ายการต่างประเทศ
เพื่อทราบ
ส่งมาเรียน รองอธิบดีกรมป่าไม้ ผู้เชียวชาญผลิตผลป่าไม้ ผู้บังคับการกองตำ�รวจป่าไม้ เพื่อทราบ
ส่งมาเรียน ผู้อำ�นวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เพื่อโปรดทราบ

(ลงนาม)      ดุสิต พานิชพัฒน์
(นายดุสิต พานิชพัฒน์)
อธิบดีกรมป่าไม้

กองโครงการ
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ที่ กษ.๐๗๐๓/ว.๓๘๐๘

กรมป่าไม้
๒๙ เมษายน ๒๕๐๘

เรื่อง นโยบายการทำ�ไม้นอกเขตป่าโครงการในที่ขอประทานบัตรเหมืองแร่
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด
อ้างถึง หนังสือกรมป่าไม้ ที่ ๓๕๔๑/๒๕๐๕ ลงวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๐๕
สิ่งที่ส่งมาด้วย สำ�เนาหนังสือกระทรวงเกษตร ที่ กษ.๐๗๐๓/๒๗ ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๐๘ และสำ�เนา
หนังสือกระทรวงพัฒนาการแห่งชาติ ที่ พก.๐๒๐๑/๒๑๖๖ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๐๘
ตามทีไ่ ด้สง่ สำ�เนาหนังสือกระทรวงเกษตร ที่ อก.๑๘๒๔/๒๕๐๕ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๐๕
เรื่องนโยบายการทำ�ไม้นอกเขตป่าโครงการ ในที่ของประทานบัตรเหมืองแร่ มาเรียนเพื่อทราบและถือเป็น
แนวทางปฏิบัติ นั้น
กรมป่าไม้ได้พิจารณาเห็นว่า การทำ�ไม้ในที่ขอประทานบัตรเหมืองแร่ควรมีหลักการสงวน
สภาพป่าไม้ไว้ให้มากที่สุดเท่าที่จะสงวนไว้ได้ จึงได้จัดให้มีการประชุมระหว่างกรมป่าไม้ กรมทรัพยากรธรณี
กรมพั ฒ นาที่ ดิ น กรมชลประทาน และองค์ ก ารอุ ต สาหกรรมป่ าไม้ พิ จ ารณากำ � หนดวิ ธี ก ารทำ � ไม้
หวงห้ามในที่ขอประทานบัตร ทำ�เหมืองแร่เสียใหม่ เพื่อให้ผู้ทำ�เหมืองแร่ได้รับความสะดวก และไม่ต้อง
รับภาระในการชำ�ระเงินค่าภาคหลวงไม้เกินความจำ�เป็นรวม ๕ ประการ ซึง่ กระทรวงเกษตร และกระทรวง
พัฒนาการแห่งชาติได้พิจารณาเห็นชอบด้วยแล้ว ดังปรากฏรายละเอียดในสำ�เนาหนังสือกระทรวงเกษตร
ที่ กษ.๐๗๐๓/๒๗ ลงวั น ที่ ๕ มกราคม ๒๕๐๘ และสำ � เนาหนั ง สื อ กระทรวงพั ฒ นาการแห่ ง ชาติ
ที่ พก. ๐๒๐๑/๒๑๖๖ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๐๘ เรือ่ ง นโยบายการทำ�ไม้นอกเขตป่าโครงการในทีข่ อประทาน
บัตรเหมืองแร่ที่ส่งมาพร้อมนี้
อนึ่ง ในคราวประชุมระหว่างกรมป่าไม้และกรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องดังกล่าวข้างต้น ผู้แทน
กรมทรัพยากรธรณีข อให้ กำ � หนดไว้ ใ นหลั ก การนี้ ด้ ว ยว่ า เรื่ อ งราวขอประทานบั ต รได้ รั บ อนุ ญ าตให้ ทำ �
เหมืองแร่ชั่วคราว ได้รับการปฏิบัติเช่นเดียวกับประทานบัตรด้วย เพราะได้รับอนุญาตให้เปิดการทำ�เหมือง
ตามพระราชบัญญัติ การทำ�เหมืองแร่ ที่ประชุมเห็นชอบด้วย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและโปรดสั่งเจ้าหน้าที่ถือเป็นทางปฏิบัติต่อไป
ขอแสดงความนับถืออย่างสูง
(ลงนาม)     ดุสิต พานิชพัฒน์
(นายดุสิต พานิชพัฒน์)
อธิบดีกรมป่าไม้
กองโครงการ
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ด่วนมาก
ที่ กษ.๐๗๐๓/๒๗

กระทรวงเกษตร
๕ มกราคม ๒๕๐๘

เรื่อง นโยบายการทำ�ไม้นอกเขตป่าโครงการในที่ขอประทานบัตรเหมืองแร่
เรียน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาการแห่งชาติ
อ้างถึง หนังสือกระทรวงเกษตร ที่ อก.๑๘๒๔/๒๕๐๕ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๐๕
ตามที่กระทรวงเกษตรได้เรียนหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติ เรื่องการทำ�ไม้นอกเขตป่า
โครงการในที่ขอประทานบัตรเหมืองแร่ มาเพื่อให้เจ้าหน้าที่ถือเป็นแนวทางปฏิบัติแล้ว นั้น
กระทรวงเกษตรได้รบั รายงานจากกรมป่าไม้วา่ ได้พจิ ารณาเห็นว่าการทำ�ไม้ในทีข่ อประทาน
บัตรเหมืองแร่ควรมีหลักการสงวนสภาพป่าไม้ไว้ให้มากที่สุดเท่าที่จะสงวนไว้ได้ กรมป่าไม้จึงได้จัดให้มี
การประชุม เรือ่ งนโยบายการทำ�ไม้นอกเขตป่าโครงการในทีข่ อประทานบัตรทำ�เหมืองแร่ระหว่างกรมทรัพยากรธรณี
กรมพัฒนาที่ดิน กรมชลประทาน และองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๐๗
และกรมป่าไม้เห็นสมควรกำ�หนดวิธีการทำ�ไม้หวงห้ามในที่ขอประทานบัตรทำ�เหมืองแร่ เสียใหม่เพื่อให้ผู้ทำ�
เหมืองแร่ได้รบั ความสะดวก และไม่ตอ้ งรับภาระในการชำ�ระเงิน ค่าภาคหลวงไม่เกินความจำ�เป็น โดยกำ�หนด
วิธีการดังนี้
๑. ให้ยกเลิกแนวทางปฏิบตั เิ กีย่ วกับนโยบายทำ�ไม้ นอกเขตป่าโครงการในทีข่ อประทานบัตร
ทำ�เหมืองแร่ ตามหนังสือกระทรวงเกษตร ที่ อก.๑๘๔๘/๒๕๐๕ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๐๕
๒.   ภายในพืน้ ทีข่ อประทานบัตร ผูร้ บั อนุญาตประทานบัตรจะต้องรักษาสภาพป่าและไม้หวงห้าม
ที่มีอยู่ตามที่ผู้ถือประทานบัตรนำ�เจ้าหน้าที่ป่าไม้ได้ทำ�การตรวจสภาพป่าในครั้งแรกไว้ เมื่อได้รับอนุญาต
ประทานบัตร หรือประทานบัตรชั่วคราวที่ผู้ถือประทานบัตรมีสิทธิทำ�เหมืองแร่จะเข้าทำ�เหมืองแร่ตอนใด
ผู้ถือประทานบัตรจะต้องยื่นคำ�ขอทำ�ไม้ตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ โดยให้ระบุ
ชนิดไม้ จำ�นวนไม้ และเนื้อที่ที่จะตัดฟันไม้เพื่อการขุดแร่นั้น ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ป่าไม้
๓. เมือ่ พนักงานเจ้าหน้าทีป่ า่ ไม้ได้รบั คำ�ขอแล้ว จะได้พจิ ารณาออกใบอนุญาตให้ทำ�ไม้ให้แก่
ผู้ถืออนุญาตประทานบัตรนั้นตามรายการในคำ�ขอ ผู้รับอนุญาตจะต้องชำ�ระเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
ค่าภาคหลวงไม้ตามกฎหมายที่ใช้อยู่ในขณะนั้นหากผู้รับอนุญาตนำ�ไม้ไปใช้ประโยชน์อย่างอื่น นอกเหนือ
ไปจากการใช้ภายในกิจการเหมืองแร่ หรือนำ�เคลื่อนที่ไปนอกเขตประทานบัตรเหมืองแร่ จะต้องชำ�ระเงิน
ค่าบำ�รุงป่าสำ�หรับไม้ที่นำ�ไปนั้นอีกหนึ่งเท่าค่าภาคหลวง
๔. ในการขอรับอนุญาตให้ขอเป็นปีๆ ไป หรือเป็นคราวๆ ตามจำ�นวนเนือ้ ทีท่ จี่ ะทำ�เหมืองแร่
หากการทำ�เหมืองแร่ในพื้นที่ที่ขอตัดไม้ไว้ยังไม่หมด ทางการป่าไม้จะยังไม่พิจารณาออกใบอนุญาตให้
ตัดฟันไม้ในที่ใหม่ นอกจากในกรณีที่ผู้ทำ�เหมืองแร่มีเหตุผลและความจำ�เป็นอย่างแท้จริง และได้ผ่าน
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การพิจารณารับรองจากเจ้าหน้าที่ทรัพยากรธรณีประจำ�ท้องที่แล้ว ก็ให้เจ้าหน้าที่ป่าไม้พิจารณาออกอนุญาต
ให้เฉพาะเรื่อง เฉพาะราย
๕. สำ�หรับประทานบัตรเหมืองแร่ที่มีไม้สักหากจำ�เป็นต้องตัดฟันเพื่อการทำ�เหมืองแร่
ก็ให้แจ้งองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เป็นผู้ทำ�ออกภายในกำ�หนด ๓๐ วัน หากมีไม้มีค่าชนิดอื่นอยู่ในที่ประทาน
บัตรทีม่ ไี ม้สกั ขึน้ อยูด่ ว้ ยก็ควรให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ท�ำ ออกพร้อมกับไม้สกั ไปด้วย หากพืน้ ทีข่ อประทาน
บัตรทำ�เหมืองแร่อยู่ในพื้นที่ทุรกันดารสุดวิสัยที่จะนำ�ไม้นั้นออกมาใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่าในทางเศรษฐกิจ
ก็ให้ผู้ถือประทานบัตรรับอนุญาตตัดฟันและชำ �ระค่าภาคหลวงเฉพาะต้นที่กีดขวางแก่การทำ �เหมืองแร่
เท่านั้น
ในการที่องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ตัดฟันไม้ไม่ทันการเปิดทำ�เหมืองแร่ให้ผู้ถือประทานบัตร
ตัดฟันไม้ ที่กีดขวางนั้นลง แล้วรักษาไว้เพื่อมอบให้กับองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ในภายหลัง
กระทรวงเกษตรได้พิจารณาแล้ว เห็นชอบด้วยตามความเห็นของกรมป่าไม้ จึงเรียนมา
เพื่อทราบ หากกระทรวงพัฒนาการแห่งชาติเห็นชอบด้วย โปรดยืนยันให้กระทรวงเกษตรทราบ เพื่อจะได้ให้
กรมป่าไม้สั่งเจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติต่อไป
     ขอแสดงความนับถือย่างยิ่ง
(ลงนาม)    ประกาศสหกรณ์
      (พระประกาศสหกรณ์)
     รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาการแห่งชาติ
กรมป่าไม้
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ด่วนมาก
ที่ พก.๐๒๐๑/๒๑๖๖

กระทรวงพัฒนาการแห่งชาติ
๒๙ มีนาคม ๒๕๐๘

เรื่อง นโยบายการทำ�ป่าไม้นอกเขตป่าโครงการในที่ขอประทานบัตรเหมืองแร่
เรียน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการเกษตร
อ้างถึง หนังสือกระทรวงเกษตร ด่วนมาก ที่ กษ.๐๗๔๓/๒๗ ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๐๘
ตามหนังสืออ้างถึงแจ้งว่า กรมป่าไม้ได้ก�ำ หนดวิธที �ำ ไม้หวงห้ามในทีข่ อประทานบัตรเสียใหม่
เพื่อให้ผู้ทำ�เหมืองแร่ได้รับความสะดวกยิ่งขึ้น และไม่ต้องรับภาระในการชำ�ระเงินค่าภาคหลวงไม้เกินความ
จำ�เป็น ซึ่งกระทรวงเกษตรเห็นชอบด้วยความเห็นของกรมป่าไม้แล้ว และหากกระทรวงพัฒนาการแห่งชาติ
เห็นชอบก็ขอให้ยืนยันให้กระทรวงเกษตรทราบ เพื่อจะได้สั่งให้กรมป่าไม้สั่งเจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติต่อไป
ความละเอียดแจ้งอยู่แล้วนั้น
กระทรวงพัฒนาการแห่งชาติได้พจิ ารณาแนวทางปฏิบตั ดิ งั กล่าวแล้วเห็นชอบด้วยกับข้อเสนอ
ดังกล่าว จึงเรียนมาเพื่อได้โปรดทราบ

ขอแสดงความนับถืออย่างงยิ่ง
(ลงนาม)    พจน์ สารสิน
  (นายพจน์ สารสิน)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาการแห่งชาติ

สำ�นักงานปลัดกระทรวง
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ด่วนมาก
ที่ กษ ๐๗๐๓/ว.๕๙๗๖

กรมป่าไม้
๒๕ มิถุนายน ๒๕๐๘

เรื่อง นโยบายการทำ�ไม้นอกเขตป่าโครงการในที่ขอประทานบัตรเหมืองแร่
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด
อ้างถึง หนังสือกรมป่าไม้ ที่ กษ..๐๗๐๓/ว.๓๘๐๘ ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๐๘
ตามที่กรมป่าไม้ส่งสำ�เนาหนังสือกระทรวงเกษตร ที่ กษ ๐๗๐๓/๒๗ ลงวันที่ ๕ มกราคม
๒๕๐๘ เรือ่ ง นโยบายการทำ�ไม้นอกเขตป่าโครงการในที่ขอประทานบัตรเหมืองแร่ มาเพือ่ ทราบ และโปรดสั่ง
เจ้าหน้าที่ถือเป็นทางปฏิบัติแล้ว นั้น
กรมป่าไม้ใคร่ขอซ้อมความเข้าใจในทางปฏิบตั เิ กีย่ วกับการทำ�ไม้ยางในพืน้ ทีท่ ข่ี อประทานบัตร
เหมืองแร่ หรือพื้นที่ท่ขี อทำ�การระเบิดและย่อยหินเพิ่มเติม ว่าหากพื้นที่แห่งนั้นมีไม้ยางขึ้นอยู่และไม่จ�ำ เป็น
ต้องตัดฟันก็ให้สงวนไว้ หากจำ�เป็นต้องตัดฟันเพือ่ การทำ�เหมืองแร่หรือระเบิดและย่อยหิน ก็ให้ด�ำ เนินการตามมติ
คณะรัฐมนตรี เมือ่ วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๐๓ โดยแจ้งให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เป็นผูน้ �ำ ออกภายในกำ�หนด ๓๐
วัน เมือ่ พ้นกำ�หนด ๑๐ วัน หากองค์การอุตสาหกรรมไม้ไม่แจ้งให้ทราบว่า ประสงค์จะทำ�ไม้ออกก็ให้ผถู้ อื ประทาน
บัตรรับอนุญาตตัดฟันและชำ�ระค่าภาคหลวงเฉพาะต้นทีก่ ดี ขวางการทำ�เหมืองแร่หรือระเบิดและย่อยหินเท่านัน้
ในการที่องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ตัดฟันไม้ไม่ทันการเปิดทำ�เหมืองแร่ ให้ผู้ถือประทานบัตรตัดฟันเฉพาะต้น
ที่กีดขวางลงแล้วรักษาไว้ เพื่อมอบให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ในภายหลัง
จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดสั่งเจ้าหน้าที่ถือเป็นทางปฏิบัติต่อไป
    ขอแสดงความนับถืออย่างสูง
(ลงนาม)     กริต สามะพุทธิ
                            (นายกริต สามะพุทธิ)
     รองอธิบดี ทำ�การแทน
     อธิบดีกรมป่าไม้
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เนื่องจากต่อมาได้มีการให้สัมปทานทำ�ไม้ทั้งป่าเลนและป่าบกทั่วประเทศปัญหาที่ตามมาก็คือสำ�หรับ
ประทานบัตรที่ทับอยู่ในเขตป่าสัมปทานทำ�ไม้ ผู้รับสัมปทานหรือผู้ถือประทานบัตรทำ�เหมืองแร่จะเป็นผู้มี
สิทธิทำ�ไม้ออก ปัญหานี้ได้มีการประชุมระหว่างกรมป่าไม้กับกรมทรัพยากรธรณีตกลงกันว่า เนื่องจากผู้ถือ
ประทานบัตรมีเจตนารมณ์ทจี่ ะขุดหาแร่เท่านัน้ ส่วนผูร้ บั สัมปทานทำ�ไม้มเี จตนารมณ์ทจี่ ะทำ�ไม้ จึงจำ�เป็นต้อง
ให้ผู้รับสัมปทานทำ�ไม้เป็นผู้มีสิทธิทำ�ไม้ออกนอกเขตประทานบัตรเสียก่อน จึงจะเข้าทำ�การขุดหาแร่ได้ และ
สำ�หรับไม้ที่เหลือจากการทำ�ไม้ของผู้รับสัมปทานทำ�ไม้แล้ว ให้เป็นสิทธิของผู้ถืออประทานบัตรทำ�ออกดังที่ได้
คัดข้อตกลงระหว่างกรมป่าไม้ และกรมทรัพยากรธรณี ดังกล่าวไว้ดังต่อไปนี้
ที่ กส.๐๘๑๑/๑๙๓๑๐
			

  กรมป่าไม้
๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๒๐

เรื่อง การพิจารณาเรื่องราวขอเข้าทำ�ประโยชน์ในเขตป่าสัมปทานทำ�ไม้เพื่อการทำ�เหมืองแร่
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด
อ้างถึง หนังสือกรมป่าไม้ ที่ กส.๐๗๐๕/ว.๙๘๙๗ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๑๖
สิ่งที่ส่งมาด้วย บันทึกการประชุมเมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๑๑
ตามที่กรมป่าไม้ได้เรียนแนวทางในการพิจารณา เรื่องราวขอเข้าทำ�ประโยชน์ในเขต
ป่าสัมปทานทำ�ไม้เพือ่ ขอประทานบัตรทำ�เหมืองแร่มาเพือ่ โปรดทราบและสัง่ เจ้าหน้าทีถ่ อื เป็นทางปฏิบตั ิ ความแจ้ง
อยูแ่ ล้ว นัน้
โดยที่ปรากฏว่า การจัดทำ�บันทึกยินยอม หรือไม่ยินยอม ให้เข้าทำ�เหมืองแร่ในเขต
ป่าสัมปทานทำ�ไม้ระหว่างผูข้ อประทานบัตรกับผูร้ บั สัมปทานทำ�ไม้ในบางราย บางท้องทีไ่ ม่สามารถตกลงกันได้
ป่าไม้จังหวัดท้องที่จึงไม่อาจส่งเรื่องราวให้ป่าไม้เขตท้องที่เพื่อพิจารณาแจ้งกรมป่าไม้พิจารณาได้ เพราะขาด
บันทึกข้อตกลงดังกล่าว ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำ�ให้การพิจารณาเรื่องราวล่าช้า อาจก่อให้เกิดความเสียหาย
ต่อทางราชการ กรมป่าไม้จงึ ได้ประมวลเรือ่ งเสนอขอรับนโยบายจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพือ่ ถือเป็น
ทางปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่ง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้พิจาณาแล้ว โปรดสั่งให้กรมป่าไม้ถือ
ปฏิบัติตามข้อตกลงระหว่างกรมป่าไม้ กับกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๑๑
กรมป่าไม้จงึ ขอส่งสำ�เนาบันทึกข้อตกลงการประชุมระหว่างกรมป่าไม้กบั กรมทรัพยากรธรณี
เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๑๑ เรื่องปัญหานโยบายการทำ�ไม้โดยการให้สัมปทานระยะยาวกับการทำ�เหมืองแร่
เรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอได้โปรดสั่งเจ้าหน้าที่ถือเป็นทางปฏิบัติและดำ�เนินการดังต่อไปนี้
๑. แจ้งให้ผู้รับสัมปทานทำ�ไม้ในเขตท้องที่ทราบไว้เป็นหลักฐานทุกราย
๒. ในการส่ ง เรื่ อ งราวขอประทานบั ต รทำ � เหมื อ งแร่ ใ นเขตป่ า สั ม ปทานทำ � ไม้ ใ ห้
ป่าไม้เขตพิจารณารายงานกรมป่าไม้ ขอให้แนบบันทึกรับรองการปฏิบัติตามข้อตกลงระหว่างกรมป่าไม้กับ
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กรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๑๑ ไปเป็นหลักฐานด้วย จำ�นวน ๒ ฉบับ เก็บไว้ที่เขต ๑ ฉบับ
และส่งไปเป็นหลักฐานทางกรมป่าไม้ ๑ ฉบับ
อนึง่ ในการพิจารณาเรือ่ งราวขอเข้าทำ�ประโยชน์ในเขตป่า เพือ่ ขอประทานบัตรทำ�เหมืองแร่น้ี
เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการอำ�นวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้มาติดต่อและมีส่วนเกี่ยวพันกับส่วนราชการ
ฝ่ายทรัพยากรธรณีด้วย ฉะนั้นขอให้จังหวัดได้โปรดกำ�ชัดเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบให้ปฏิบัติให้เสร็จสิ้นภายใน
ระยะเวลาอันสมควรหาก มีปัญหาที่ไม่อาจจะดำ�เนินการได้ ขอให้แจ้งให้กรมป่าไม้ทราบ เพื่อจะได้หาทาง
แก้ไขต่อไปด้วย
ขอแสดงความนับถืออย่างสูง
(ลงนาม)      ถนอม เปรมรัศมี
(นายถนอม เปรมรัศมี)
อธิบดีกรมป่าไม้
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ที่ กส ๐๘๑๑/๑๙๓๑๑
				

กรมป่าไม้
๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๒๐

สำ�เนาหนังสือข้างบนนี้
ส่งมาเรียน ป่าไม้เขตทุกเขต เพือ่ ทราบ และถือเป็นทางปฏิบตั ใิ นการตรวจสอบหลักฐานเอกสารก่อน
รายงานกรมป่าไม้พิจารณาด้วย
(ลงนาม)      ถนอม เปรมรัศมี
(นายถนอม เปรมรัศมี)
อธิบดีกรมป่าไม้
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เรื่อง  ปัญหานโยบายการทำ�ไม้โดยการให้สัมปทานระยะยาว
กับการทำ�เหมืองแร่ ระหว่างกรมป่าไม้ และกรมทรัพยากรธรณี
เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๑๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเล็กกรมป่าไม้
..............................
รายนามผู้เข้าร่วมประชุม
ฝ่ายกรมป่าไม้
๑. นายตรี กกกำ�แหง
รองอธิบดีกรมป่าไม้ ประธาน
๒. นายกริต สามะพุทธิ
รองอธิบดีกรมป่าไม้
๓. นายประดิษฐ วนาพิทักษ์ ผู้อำ�นวยการกอง กองคุ้มครอง
๔. นายมณี ผลอินทร์
ผู้อำ�นวยการกอง กองโครงการ
๕. นายมังกร กนกวิจิตร
หัวหน้าแผนกการอนุญาต กองคุ้มครอง
๖. นายบรรลือ เชื้ออินทร์
หัวหน้าแผนกการวางแผนการ กองโครงการ
๗. นายพิสุทธิ์ รัตนเวทิน
หัวหน้าแผนกสงวน กองโครงการ
๘. นายบรรพต บินลอย
ผู้จดบันทึกการประชุม
ฝ่ายทรัพยากรธรณี
๑. นายสฤต วัฒนสุข
รองอธิบดีฝ่ายบริหารกรมทรัพยากรธรณี
๒. นายจารุอุดม เรืองสุวรรณ หัวหน้าแผนกพิจารณาสิทธิ กองสัมปทาน
๓. นายประสิทธิ์ สุวรรณประทีป นายช่างโท กองการเหมืองแร่
................................
เปิดประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น.
ประธานกล่าวเปิดประชุม ความว่า การประชุมวันนี้ เนื่องจากมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับการทำ�
เหมืองแร่ในพืน้ ทีป่ า่ บกทีใ่ ห้สมั ปทานทำ�ไม้ระยะยาวสำ�หรับป่าเลนก็ได้มกี ารประชุมตกลงกันไปแล้ว แต่ในกรณีที่
ป่าบกทีจ่ ะประชุมพิจารณานีม้ ขี อ้ แตกต่างกันกับป่าเลนหลายประการ กล่าวคือ ป่าบกแต่ละป่าโครงการจะมีเนือ้ ที่
กว้างขวางมากกว่าป่าเลนโครงการหลายเท่า การทำ�เหมืองในพื้นที่ป่าบกจะมีผลกระทบกระเทือนต่อ
สภาพป่าและโครงการทำ�ไม้น้อยกว่าป่าเลน นอกจากนี้เงื่อนไขในสัมปทานทำ�ไม้ระยะยาวก็แตกต่างกันไปอีก
ด้วย อย่างไรก็ดี แม้เงือ่ นไขต่างๆ ตามสัมปทานทำ�ไม้ระยะยาวสำ�หรับป่าบกนี้ ยังอยูใ่ นระหว่างการรับอนุมตั ิ
ในหลักการจากคณะรัฐมนตรีอยู่ก็ตาม แต่หลักเกณฑ์การให้ประทานบัตรทำ�เหมืองแร่ในพื้นที่ป่าบก จะต้อง
ไม่ขัดกับเงื่อนไขในสัมปทานทำ�ไม้ระยะยาวที่จะกำ�หนดต่อไป

411

คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการอนุญาตไม้และของป่า
7(399-422).indd 411

7/1/2010 13:28

กรมทรั พ ยากรธรณี ไ ด้ พิ จ ารณาเห็ น ว่ า การทำ � เหมื อ งแร่ ใ นพื้ น ที่ ป่ า บกที่ จ ะให้ สั ม ปทานทำ � ไม้
ระยะยาวนี้ควรกำ�หนดหลักเกณฑ์ไว้เพื่อถือปฏิบัติรวมกัน รวม ๖ ประการคือ
เงื่ อ นไขข้ อ ที่ ๑ ในกรณี ป่ า ใดกระทรวงเกษตรได้ อ นุ ญ าตผู ก ขาดทำ � ไม้ (ป่ า บก) ไปแล้ ว
ผู้รับประทานบัตรจะทำ�การขุดหาแร่ได้ในเมื่อการทำ�ไม้ผ่านพ้นไปแล้ว แต่ถ้าหากผู้รับประทานบัตรมีความ
จำ�เป็นจะต้องทำ�การขุดหาแร่ในแปลงที่ยังไม่เปิดให้มีการทำ�ไม้ ให้กรมทรัพยากรธรณีทำ�ความตกลงกับ
กรมป่าไม้เพื่อเปลี่ยนแปลงตัดฟันมาเปิดการทำ�ไม้ในอันดับแรกได้ หรือถ้าแปลงที่ทำ�ไม้ผ่านพ้นมาแล้วนั้น
มีเนื้อที่น้อยไม่เพียงพอที่จะขุดหาแร่ได้ใน ๑ ปี ก็อาจได้รับการพิจารณาให้ทำ�ควบได้ ๒ แปลง กรณี
ทำ�ความ ๒ แปลงนี้ จะต้องได้รับความยินยอมจากผู้อนุญาตผูกขาดทำ�ไม้ก่อน
เงื่อนไขข้อที่ ๒ ในกรณีป่าแปลงใดที่ยังมิได้อนุญาตผูกขาดทำ�ไม้ขอให้กรมป่าไม้จัดส่งแผนที่
มาตราส่วน ๑/๒๕๐,๐๐๐ ของป่าที่จะอนุญาตให้สัมปทานระยะยาวต่อไป ให้กรมทรัพยากรธรณีทราบ
และกรมป่าไม้จะได้กนั เขตป่านัน้ ออกเป็นการชัว่ คราวจากการอนุญาตแบบผูกขาดจนกว่าประทานบัตรเหมืองแร่
จะสิน้ อายุลง จึงจัดเป็นป่าโครงการในป่าสัมปทานระยะยาวนัน้ ๆ ต่อไป ในการกันเขตแหล่งแร่น้ี เจ้าหน้าทีข่ อง
กรมทรัพยากรธรณีขอร่วมชี้แนวเขตด้วย
เงื่อนไขข้อที่ ๓ ตามบันทึกรายงานการประชุมเกี่ยวกับเงื่อนไขของป่าเลน มีมติให้ระงับการปฏิบัติ
ของผู้ถือประทานบัตรทำ�เหมืองแร่ ๒ ประการ ตามข้อ ๒ เกี่ยวกับการปลูกป่าชดเชย และตามข้อ ๓
เกี่ยวกับการย้อนกลับมาขุดแร่ ณ ที่เดิม ฉะนั้น การปฏิบัติทั้ง ๒ ประการ ตามหัวข้อที่อ้างถึงนั้น ผู้ถือ
ประทานบัตรในที่ป่าบกก็ไม่ต้องปฏิบัติด้วย เพราะกรณีทำ�นองเดียวกัน
เงื่อนไขข้อที่ ๔ หากว่ามีประทานบัตรอยู่ในเขตสัมปทานทำ�ไม้ระยะยาวนั้นๆ ก็ขอให้กันเขต
ประทานบัตรออกจากเขตป่าสัมปทานป่าไม้เสียก่อน และไม้ขัดข้องในการต่ออายุประทานบัตรวิธีที่จะกัน
เขตได้โดยแน่นอนก็คือ ขอให้กรมป่าไม้ส่งแผนที่ป่าสัมปทานให้กรมทรัพยากรธรณีทราบก่อนอนุญาต
สัมปทานแล้ว กรมทรัพยากรธรณีจะได้ปแู ผนทีป่ ระทานบัตรลงในเขตสัมปทานป่าไม้ลงมาให้กรมป่าไม้ทราบ
เงื่อนไขข้อที่ ๕ หากกรมป่าไม้จะอนุญาตสัมปทานระยะยาวแก่ผู้ใดกรมป่าไม้จะไม่ขัดข้องในการ
ที่กรมทรัพยากรธรณีขอเดินสำ�รวจแหล่งแร่ในเขตป่าสัมปทานระยะนั้นๆ และเมื่อได้อนุญาตสัมปทาน
ระยะยาวให้แก่ผู้ใดไปแล้ว ขอให้ส่งแผนที่ป่าสัมปทานนั้นๆ ให้กรมทรัพยากรธรณีทราบด้วย
เงือ่ นไขข้อที่ ๖ กรมป่าไม้ไม่ขดั ข้องในการทีก่ รมทรัพยากรธรณีจะขออนุญาตประทานบัตรเหมืองแร่
ในพื้นที่ป่าสัมปทานระยะยาวนั้นๆ และกรมป่าไม้จะแจ้งให้ผู้รับสัมปทานทำ�ไม้ระยะยาวแต่ละรายทราบถึง
เงื่อนไขตามข้อตกลงนี้
ที่ประชุมจึงได้พิจารณาเป็นข้อๆ ไปตามลำ�ดับ ว่าข้อใดควรจะปฏิบัติร่วมกันได้เพียงใด
มติที่ประชุม
ที่ ป ระชุ ม ได้ อ ภิ ป รายและเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น และพิ จ ารณาเกี่ ย วกั บ เงื่ อ นไข ๖ ข้ อ ตามที่
กรมทรัพยากรธรณีได้เสนอดังกล่าวแล้ว มีมติดังต่อไปนี้
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เงื่อนไขข้อที่ ๑ ให้กำ�หนดไว้ ดังนี้
ในกรณีป่าบกที่ได้ให้สัมปทานทำ�ไม้ระยะยาวไปแล้วนั้น ผู้รับประทานบัตรจะทำ�การขุดหาแร่ได้
ในเมือ่ การทำ�ไม้ผา่ นพ้นไปแล้ว แต่ถา้ หากผูร้ บั ประทานบัตรมีความจำ�เป็นจะต้องขุดหาแร่ในแปลงทีย่ งั ไม่เปิด
ให้มีการทำ�ไม้ ให้กรมทรัพยากรธรณีแจ้งกรมป่าไม้ทราบล่วงหน้าก่อนเป็นเวลา ๓ เดือน เพื่อกรมป่าไม้จะได้
แจ้ ง ให้ ผู้ รั บ สั ม ปทานทำ � ไม้ ใ นบริ เ วณที่ จ ะทำ � เหมื อ งแร่ อ อกเสี ย ก่ อ นหากครบกำ � หนด ๓ เดื อ นแล้ ว
ผู้รับสัมปทานทำ�ไม้ยังทำ�ไม้ออกไม่หมด หรือไม่ทำ�ไม้ออกก็ให้เข้าทำ�เหมืองแร่ได้
สำ�หรับไม้ท่ที ำ�ออกตามสิทธิ์ท่กี ำ�หนดไว้ในสัมปทานก่อนการทำ�เหมืองแร่ให้ตกเป็นของผู้รับสัมปทาน
ทำ�ไม้ ส่วนไม้ที่เหลืออยู่หลังจากการทำ�ไม้ตามสัมปทาน ไปแล้วควรตกเป็นของผู้รับประทานบัตร เฉพาะ
ต้นที่กีดขวางในการขุดหาแร่เท่านั้น
เงื่อนไขข้อที่ ๒ ตามที่กรมทรัพยากรธรณีเสนอไว้นั้น ในการทำ�เหมืองแร่และการทำ�ไม้มีวิธีการที่
จะเข้าทำ�ได้โดยไม่ขัดกันแล้ว การที่จะกันเขตแหล่งแร่ออกจากป่าสัมปทานทำ�ไม้นั้น ก็ไม่มีความจำ�เป็นที่
ประชุมจึงมีมติว่าไม่ต้องมีไว้
เงื่อนไขข้อที่ ๓ เกี่ยวกับการกำ�หนดให้ผู้รับประทานบัตรปลูกป่า และห้ามมิให้ย้อนกลับมาขุดหาแร่
ที่เดิมอีกนั้น ที่ประชุมมีมติให้เป็นไปตามหลักการเกี่ยวกับป่าเลน คือ ไม่ต้องปฏิบัติเพราะเป็นเรื่องที่ไม่อาจ
ปฏิบัติได้
เงื่อนไขข้อที่ ๔ ที่ประชุมได้ตกลงให้มีข้อความว่า ประทานบัตรที่อยู่ในเขตป่าสัมปทานทำ�ไม้
ระยะยาวนั้น กรมป่าไม้ไม่ขัดข้องในการให้ต่ออายุประทานบัตรได้
เงื่อนไขข้อที่ ๕ ที่ประชุมตกลงกันว่า กรมป่าไม้จะไม่ขัดข้องในการที่จะอนุญาตให้มีการสำ�รวจแร่
ในเขตป่าสัมปทานระยะยาวนั้นๆ ในเมื่อได้ดำ�เนินการไปโดยถูกต้องตามระเบียบแบบแผน
เงื่อนไขข้อที่ ๖ กรมป่าไม้ไม่ขัดข้องในการที่กรมทรัพยากรธรณี จะอนุญาตประทานบัตรทำ�
เหมืองแร่พนื้ ทีป่ า่ สัมปทานระยะยาว และกรมป่าไม้จะได้แจ้งให้ผขู้ อรับสัมปทานทำ�ไม้ระยะยาวแต่ละรายทราบ
ถึงเงื่อนไขตามข้อตกลงนี้ กรมป่าไม้จะได้ส่งแผนที่ป่าสัมปทานแต่ละป่าให้กรมทรัพยากรธรณี และถ้ามีการ
ให้ประทานบัตรในเขตป่าสัมปทานนั้น กรมทรัพยากรธรณีก็จะได้ปูแผนที่ประทานบัตรลงในเขตป่าสัมปทาน
ส่งมาให้กรมป่าไม้ทราบ
ภายหลังจากที่ประชุมได้พิจารณาเกี่ยวกับเงื่อนไข ๖ ข้อ ดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้ว ประธานได้ชี้แจงให้
ที่ประชุมรับทราบว่า หลักเกณฑ์การพิจารณาอนุญาตให้ทำ�เหมืองแร่ในพื้นที่ป่าบกที่ให้สัมปทานทำ�ไม้ระยะ
ยาวดังกล่าวที่ได้ตกลงกันมานี้ จะต้องเพิ่มเติมเข้าไปในร่างเรื่องการให้สัมปทานป่าไม้ (ป่าบก) ระยะยาว
ซึ่งขณะนี้กำ�ลังเสนอคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาอยู่ เมื่อคณะกรรมการกฤษฎีการ่างอย่างไร แล้วอาจ
จะต้องเชิญผู้แทนกรมทรัพยากรธรณีมาร่วมพิจารณาหารือกันอีกครั้ง

413

คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการอนุญาตไม้และของป่า
7(399-422).indd 413

7/1/2010 13:28

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๓๐ น.
			
(ลงนาม) บรรพต บินลอย
(นายบรรพต บินลอย)
    นักวิชาการป่าไม้โท กองโครงการ
  ผู้บันทึกการประชุม

(ลงนาม) พิสุทธิ์ รัตนเวทิน
     (นายพิสุทธิ์ รัตนเวทิน)
หัวหน้าแผนกสงวน
            ตรวจ

พึงสังเกต ข้อตกลงนี้ ตามมติทป่ี ระชุมข้อ ๑ (เงือ่ นไขข้อ ๑) ทีก่ �ำ หนดให้กรมทรัพยากรธรณีแจ้งกรมป่าไม้
ทราบล่วงหน้าเป็นเวลา ๓ เดือน เพื่อกรมป่าไม้จะได้แจ้งให้ผู้รับสัมปทานทำ�ไม้ในบริเวณที่จะทำ�เหมืองแร่
ออกเสียก่อน หากครบ ๓ เดือนแล้ว ผู้รับสัมปทานทำ�ไม้ออกไม่หมดหรือไม่ทำ�ไม้ออก ก็ให้เข้าทำ�เหมืองแร่
ได้นั้น
ทางปฏิบัติ กรมทรัพยากรธรณีจะแจ้งกรมป่าไม้โดยตรง หรือจะแจ้งต่อจังหวัดหรือป่าไม้เขต
ท้องที่ก็ได้ และที่ว่าหากครบ ๓ เดือนแล้ว ยังทำ�ไม้ออกไม่หมดให้ถือประทานบัตรเข้าทำ�เหมืองแร่ได้
ก็หมายความว่า กรมป่าไม้ หรือจังหวัด เขต แจ้งให้ผู้รับสัมปทานเข้าทำ�ไม้เสียก่อน เมื่อครบ ๓ เดือน
นับตั้งแต่วันที่จังหวัดและเขตแจ้งให้เข้าทำ�ไม้ ยังทำ�ไม้ออกไม่หมด จึงจะอยู่ในข่ายที่ผู้รับประทานบัตร
เข้าทำ�การขุดหาแร่ได้
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ที่ กษ๐๗๐๓/๗๐๘๓

กรมป่าไม้
๒๔ มิถุนายน ๒๕๑๑

สำ�เนาหนังสือกรมป่าไม้ ที่ กษ ๐๗๐๓/๗๐๘๒ ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๑๑ พร้อมด้วยบันทึกการ
ประชุม ๑ ชุด
ส่งมาเรียน รองอธิบดีทั้งสองท่าน ผู้อำ�นวยการกองทั้งสองกอง เลขานุการกรมป่าไม้ นิติกรเอก
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมเผยแพร่ เพื่อทราบ เป็นการต่อเนื่องหนังสือบันทึกกรมป่าไม้ ที่ กษ ๐๗๐๓/๔๕๙๗  
ลงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๑๑

															
                      (ลงนาม)     กริต สามะพุทธิ
    
      (นายกริต สามะพุทธิ)
      รองอธิบดี ทำ�การแทน
          อธิบดีกรมป่าไม้
กองโครงการ
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ที่ กษ ๐๗๐๓/๗๐๘๒

กรมป่าไม้
๒๔ มิถุนายน ๒๕๑๑

เรื่อง ขอส่งบันทึกการปะชุมเกี่ยวกับการทำ�เหมืองแร่ ในพื้นที่ป่าเลนที่ให้สัมปทานระยะยาว
เรียน อธิการกรมทรัพยากรธรณี
อ้างถึง หนังสือกรมป่าไม้ ที่ กษ ๐๗๐๓/๔๕๙๖ ลงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๑๑
สิ่งที่ส่งมาด้วย บันทึกการประชุม จำ�นวน ๒ ชุด
ตามหนังสือกรมป่าไม้ที่อ้างถึง ได้เชิญผู้แทนกรมทรัพยากรธรณีไปร่วมประชุม เพื่อ
ปรึกษาหารือเกี่ยวกับการทำ�เหมืองแร่ในพื้นที่ป่าเลนที่ให้สัมปทานระยะยาว ณ กรมป่าไม้ เมื่อวันที่ ๘
พฤษภาคม ๒๕๑๑ นั้น
บัดนี้ กรมป่าไม้ได้จดั ทำ�บันทึกการประชุมดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอเรียนมาเพือ่ โปรด
ทราบและปฏิบัติตามมติที่ประชุมต่อไป อนึ่ง หากเห็นควรแก้ไขบันทึกการประชุม ประการใดขอได้โปรดแจ้ง
กรมป่าไม้ทราบด้วย
    ขอแสดงความนับถืออย่างสูง
(ลงนาม)      กริต สามะพุทธิ
    (นายกริต สามะพุทธิ)
     รองอธิบดี ทำ�การแทน
อธิบดีกรมป่าไม้
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เรื่อง การทำ�เหมืองแร่ในพื้นที่ป่าเลนที่ให้สัมปทานระยะยาว
เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๑๑ เวลา ๑๔.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมเล็กกรมป่าไม้
...................................................................
รายนามผู้เข้าร่วมประชุม
ฝ่ายกรมป่าไม้
๑. นายดุสิต พานิชพัฒน์
อธิบดีกรมป่าไม้ ประธาน
๒. นายกริต สามะพุทธิ
รองอธิบดีกรมป่าไม้
๓. นายตรี กกกำ�แหง
รองอธิบดีกรมป่าไม้
๔. นายประดิษฐ วนาพิทักษ์ ผู้อำ�นวยการกอง กองคุ้มครอง
๕. นายเกรียงไกร ศรโชติ
แทนผู้อำ�นวยการกอง กองโครงการ
๖. นายมังกร กนกวิจิตร
หัวหน้าแผนกอนุญาตการทำ�ป่าไม้
๗. นายพิสุทธิ์ รัตนเวทิน
หัวหน้าแผนกสงวน
๘. นายบรรลือ เชื้ออินทร์
หัวหน้าแผนกวางแผนการ
๙. นายสังวิน ศิริพันธ์
พนักงานป่าไม้โท กองคุ้มครอง
๑๐. นายชลินทร์ กุลประชีพ
นักวิชาการป่าไม้โท กองโครงการ
๑๑. นายชนินทร์ ประทุมมณี นักวิชาการป่าไม้โท กองโครงการ ผู้จดบันทึกการประชุม
ฝ่ายกรมทรัพยากรธรณี
๑. นายสฤต วัฒนสุข
รองอธิบดีกรมทรัพยากรธรณี
๒. นายจารุอุดม เรืองสุวรรณ หัวหน้าแผนกพิจารณาสิทธิกองสัมปทาน
เปิดประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น.
ประธานกล่าวเปิดประชุมความว่า เนื่องจากคณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๐๙
ให้เปลี่ยนวิธีการอนุญาตทำ�ไม้ป่าเลนจากการอนุญาตรายย่อย หรืออนุญาตผูกขาดระยะสั้นมาเป็นการให้
สัมปทานระยะยาวเป็นเวลา ๑๕ ปี และในเงื่อนไขข้อ ๑๐ แห่งสัมปทานได้กำ�หนดให้ผู้รับสัมปทานทำ�ไม้
ทำ�การปลูกป่าด้วย จึงทำ�ให้เกิดปัญหาขึ้นในท้องที่จังหวัดภาคใต้ ซึ่งมีป่าเลนและมีการทำ�เหมืองแร่ ได้แก่
จังหวัดภูเก็ต พังงา และระนอง โดยเฉพาะในเมื่อจะมีการทำ�ไม้และการขุดหาแร่ขึ้นใน พื้นที่ป่าเลน
แห่งเดียวกัน จึงควรพิจารณาหาทางดำ�เนินการให้เหมาะสมเพือ่ มิให้เกิดการขัดแย้งกัน ระหว่างผูร้ บั สัมปทาน
ทำ�ไม้ และผู้รับประทานบัตรเหมืองแร่ ในเวลาต่อไป
เมื่อประธานกล่าวเปิดประชุมแล้ว ที่ประชุมจึงพิจารณาปัญหาต่างๆ ดังนี้คือ
๑. เรื่องการหมายเขตแสดงแหล่งแร่ในแผนที่
กรมป่าไม้ได้ตรวจสอบแผนที่แสดงแหล่งแร่ ซึ่งกรมทรัพยากรธรณีส่งมา ตามนัยแห่งมติที่
ประชุมระหว่างกระทรวงเกษตร กับกระทรวงพัฒนาการแห่งชาติเมือ่ วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๑๐ เพือ่ ดำ�เนิน
การหมายแนวเขตป่าเลนโครงการ ออกเป็นการชัว่ คราว เพือ่ งดการอนุญาตผูกขาดจนกว่าการประทานบัตร
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เหมืองแร่จะสิ้นอายุลง จึงจะเข้าดำ�เนินการทำ�ไม้ต่อไป แล้วปรากฏว่า แห่งแร่ที่แสดงไว้ในแผนที่นั้น คลุม
พื้นที่ป่าเลนโครงการทั้งหมดที่มีอยู่ในท้องที่จังหวัดภูเก็ต พังงา และระนอง จำ�นวน ๑๓๐ หมวดตัดฟัน
(โครงการ) เนือ้ ทีป่ ระมาณ ๒๓๖,๒๔๓ ไร่ ซึง่ หากจะกันออกตามแผนทีด่ งั กล่าวนีแ้ ล้วจะไม่มปี า่ เลนโครงการ
เปิดให้ประชาชนเข้าทำ�ได้เลย
ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ควรจะได้พิจารณากำ�หนดวิธีปฏิบัติให้ดำ�เนินการไปได้ทั้งทางด้าน
ป่าไม้และด้านเหมืองแร่ มิใช่งดการทำ�ไม้เสียทั้งหมดตามแผนที่ที่กรมทรัพยากรธรณีส่งมา
๒. เรื่องการดำ�เนินงานในป่าสัมปทานที่มีแหล่งแร่
ในการที่ตกลงกันว่าจะให้มีการทำ�เหมืองแร่ในบริเวณป่าสัมปทานไปด้วยนั้น มีปัญหาอยู่ว่าจะ
วางลำ�ดับการดำ�เนินงานอย่างไร จึงจะไม่เป็นการขัดแย้งกันระหว่างผู้รับสัมปทานทำ�ไม้กับผู้รับประทาน
บัตรเหมืองแร่ในภายหลัง เพราะถ้าจะรอให้ผู้รับสัมปทานทำ�ป่าทำ�ไม้เสร็จสิ้นเสียก่อน ทางฝ่ายเหมืองแร่
ก็จะต้องรอ แต่ถ้าจะให้ทางฝ่ายเหมืองแร่เข้าดำ�เนินการก่อน ผู้รับสัมปทานป่าไม้ก็จะไม่มีไม้เหลือให้ทำ�เลย
ในบริเวณที่มีการทำ�เหมือง
เมื่อได้อภิปรายกันแล้ว ที่ประชุมเห็นว่าควรให้ผู้รับสัมปทานทำ�ไม้ออกตามที่กำ�หนดไว้ในสัมปทาน
เสียก่อน เมื่อการทำ�ไม้ผ่านพ้นไปแล้วจึงให้เข้าทำ�เหมืองแร่ในบริเวณที่มีการให้ประทานบัตรเหมืองแร่ และ
เพื่อป้องกันมิให้การทำ�เหมืองแร่ต้องรอการทำ�ไม้ออกเป็นเวลานาน ที่ประชุมได้มีมติให้กรมทรัพยากรธรณี
แจ้งให้กรมป่าไม้ทราบล่วงหน้าก่อนเป็นเวลา ๓ เดือน ว่าจะมีการเข้าดำ�เนินการขุดหาแร่ที่ไหนเมื่อไร เป็น
เนื้อที่เท่าใด พร้อมทั้งส่งแผนที่แสดงขอบเขตที่ให้ประทานบัตรไปด้วย ทั้งนี้ เพื่อกรมป่าไม้จะได้แจ้งให้ผู้รับ
สัมปทานทำ�ไม้ในบริเวณนั้นออกเสียก่อน หากครบ ๓ เดือนแล้ว แต่ผู้รับสัมปทานยังไม่ทำ�ไม้ออกหรือทำ�ไม้
ออกยังไม่เสร็จสิ้น ก็ให้เข้าทำ�เหมืองแร่ได้ทีเดียว
๓. เรื่องไม้ในที่ประทานบัตร
เนื่องจากวัตถุประสงค์ของสัมปทานป่าเลนนั้นคือ การทำ�ไม้ แต่วัตถุประสงค์ของการทำ�
เหมืองแร่คือการขุดหาแร่ ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติว่า ไม้ที่ทำ�ออกตามสิทธิที่กำ�หนดไว้ในสัมปทาน
ป่าไม้ซึ่งทำ�ออกมาก่อนมีการเข้าทำ�เหมืองแร่ควรตกเป็นของผู้รับสัมปทานทำ�ไม้ ส่วนไม้ที่เหลืออยู่หลังจาก
การตัดฟันตามสิทธิในสัมปทานดังกล่าว ซึ่งผู้รับสัมปทานบัตรเหมืองแร่จะต้อง Clear ออกก็ควรเป็นของ
ผู้ประทานบัตร เพราะได้จ่ายค่าชดเชยป่าไม้ให้แก่ทางกรมป่าไม้ตามระเบียบแล้ว ไร่ละ ๓๐๐ บาท
๔. เรื่องจำ�นวนประทานบัตรเหมืองแร่
เรื่องจำ�นวนปรากฎว่าขณะนี้ได้มีประทานบัตรเหมืองแร่ อยู่ในท้องที่จังหวัดภูเก็ต พังงา และ
ระนอง หลายรายแล้วแต่ยังไม่เคยตรวจสอบกันว่าของผู้ใดอยู่ในเขตป่าเลนหมวดใด แปลงใด เป็นเนื้อที่
เท่าใด จึงควรจะได้ร่วมกันตรวจสอบเพื่อจะได้สะดวกในการดำ�เนินงานขั้นต่อไป
ที่ประชุมได้พิจารณามีมติให้กรมทรัพยากรธรณี แจ้งรายชื่อผู้รับสัมปทานบัตรพร้อมทั้งแผนที่และ
เนื้อที่ที่ได้ให้ประทานบัตรไปแต่ละราย ส่งไปให้กรมป่าไม้ตรวจสอบว่าที่ประทานบัตรดังกล่าวอยู่ในป่าเลน
หมวดใด แปลงใด โดยให้กองโครงการเป็นผู้ดำ�เนินการพล๊อตลงในแผนที่ป่าโครงการที่เกี่ยวข้อง แล้วส่งให้
กรมทรัพยากรธรณีทราบชุดหนึ่งด้วย
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๕. เรื่องการใช้เงื่อนไขสัมปทานข้อ ๓๒ กับผู้รับสัมปทาน
ผู้แทนกรมทรัพยากรธรณี ขอทราบว่า ในบริเวณป่าที่ให้สัมปทานไปแล้วจะทำ�การ Boring
แค่ได้หรือไม่ หาก Boring พบแร่แล้ว จะพิจารณาให้ประทานบัตรได้หรือไม่
ที่ประชุมได้อภิปรายกันพอสมควร แล้วมีมติว่า ไม่ขัดข้องในการเข้าทำ�การ Boring สำ�รวจหาแร่
ในบริเวณป่าสัมปทาน ส่วนการพิจารณาให้ประทานบัตรในที่ซึ่งทำ�  Boring พบแร่แล้วนั้น ก็ควรจะได้รับ
ความเห็นชอบจากผู้รับสัมปทานป่าไม้เสียก่อน ซึ่งถ้าหากผู้รับสัมปทานไม่ยินยอมก็จะทำ�ให้เกิดความยุ่งยาก
ขึ้นได้ ฉะนั้น ให้อาศัยเงื่อนไขข้อ ๓๒ แห่งสัมปทาน ในการบังคับให้ผู้รับสัมปทานป่าไม้ยินยอม ทั้งนี้
เพื่อประโยชน์ของรัฐ โดยให้กองคุ้มครองรับไปพิจารณาดำ�เนินการต่อไป ซึ่งเงื่อนไขข้อ ๓๒ แห่งสัมปทาน
มีความว่า “เพื่อประโยชน์ของรัฐ ผู้ให้สัมปทานมีอำ�นาจที่จะเรียกผู้รับสัมปทานมาเพิ่มหรือลดข้อกำ�หนด
หรือเงื่อนไขในสัมปทานนี้อย่างใดก็ได้ ตามความจำ�เป็นแห่งกรณี ถ้าผู้รับสัมปทานไม่ยอมรับการเพิ่มหรือ
ลดข้อกำ�หนดหรือเงื่อนไขดังกล่าวให้ถือว่าผู้รับสัมปทานมีเจตนาเลิกสัมปทานนี้ และให้นำ�ข้อ ๒๘ มาใช้
บังคับโดยอนุโลม”
เลิกประชุมเวลา ๑๔.๔๕ น.
(ลงนาม) ชนินทร์ ประทุมมณี
  (นายชนินทร์ ประทุมมณี)
ผู้จดบันทึกการประชุม

(ลงนาม) บรรลือ เชื้ออินทร์
      (นายบรรลือ เชื้ออินทร์)
      ผู้ตรวจ
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ปัญหาต่อมา เกี่ยวกับการทำ�ไม้ในที่ประทานบัตรเหมืองแร่ คือ
(๑) เรือ่ งเงินค่าชดเชยป่าไม้เสียหาย แต่เดิมนัน้ ให้เรียกเก็บตามประกาศกระทรวงเกษตร ลงวันที่ ๑๕
ธันวาคม ๒๕๐๗ คือ เรียกเก็บค่าชดเชยป่าไม้สำ�หรับป่าบกไร่ละ ๕๐ บาท และป่าเลนไร่ละ ๓๐๐ บาท แต่
ต่อมาเมื่อได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๑๘ ซึ่งให้ยกเลิกมาตรา ๑๘ เดิม และ
ได้แก้ไขใหม่แล้วประกาศกระทรวงเกษตร ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๐๗ ซึ่งประกาศขึ้นโดยอาศัยอำ�นาจใน
มาตรา ๑๘ ก็ถูกยกเลิกไปด้วย การเรียกเก็บค่าชดเชยป่าไม้เสียหาย ตามประกาศกระทรวงเกษตรดังกล่าว
ก็เป็นอันยกเลิก กรมป่าไม้จึงแจ้งจังหวัดเป็นการเฉพาะรายให้เรียกเก็บค่าชดเชยป่าไม้เสียหายไร่ละ ๔ บาท
ตามหลักการเดิมในหนังสือกระทรวงเกษตราธิการ ที่ ๑๒๙๘-๑๓๑๕/๒๔๘๒ ลงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๔๘๒
ไปก่อน และเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหนังสืออนุญาต ตามกฎกระทรวงฉบับที่ ๔๘๑ (พ.ศ.๒๕๑๕) ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ (หากพื้นที่นั้นอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ) โดยให้
ผู้ถอื ประทานบัตรทำ�บันทึกรับรองไว้วา่ ถ้าทางราชการกำ�หนดให้เรียกเก็บค่าชดเชยป่าไม้เสียหายในภายหลัง
สูงขึ้น ผู้ถือประทานบัตร เหมืองแร่จะต้องชำ�ระค่าชดเชยป่าไม้เสียหายเพิ่มให้ครบตามอัตราใหม่ด้วย
(๒) การทำ � ไม้ ต่ำ � กว่ า ขนาดจำ � กั ด ในที่ ป ระทานบั ต รเหมื อ งแร่ เ นื่ อ งจากตามมาตรา ๑๓
แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ ๕)
พ.ศ. ๒๕๑๘ ห้ามมิให้มีผู้รับอนุญาตทำ�ไม้ต่ำ�กว่าขนาดจำ�กัด เว้นแต่มีกรณีมีเหตุภัยพิบัติสาธารณะ หรือมีเหตุ
จำ�เป็น ที่เห็นสมควรช่วยเหลือราษฎรเป็นกรณีพิเศษ รัฐมนตรีจะอนุญาตเป็นการเฉพาะรายได้ ซึ่งการทำ�ไม้
ในที่ประทานบัตรทำ�เหมืองแร่นั้น ไม่เข้าข่ายที่จะใช้อำ�นาจรัฐมนตรีสั่งอนุญาต ตามมาตรา ๑๓ ดังกล่าวได้
กรณีกรมป่าไม้ได้เสนอกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาอนุมัติเป็นหลักการให้ออกใบอนุญาต
แผ้ ว ถางป่ า ให้ ผู้ ถื อ ประทานบั ต รทำ� การตั ด ฟั น ไม้ ล ง โดยใช้ ข้ อ กำ � หนดประกอบใบอนุ ญ าตแผ้ ว ถางป่ า
เมื่อผู้รับอนุญาตตัดฟันไม้ลงแล้ว ก็ให้เขตทำ�การตรวจสอบไม้ที่ใช้ประโยชน์ได้แล้วมอบให้ผู้รับอนุญาตรักษา
ไว้ แล้วจึงจำ�หน่ายองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ทำ�นองไม้ของกลางต่อไป ทั้งนี้ ตามที่กรมป่าไม้เสนอ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ กษ ๐๗๐๔/๒๘๐ ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๙ ดังที่คัดไว้แล้วในเรื่องการ
ทำ�ไม้ในที่ดินเปิดใช้ประโยชน์
...............................................
(หมายเหตุ) เรื่องค่าชดเชยป่าไม้ตามข้อ (๑) ข้างต้นนั้น ความจริงตามประกาศกระทรวงเกษตร ลงวันที่ ๑๕
ธันวาคม ๒๕๐๗ ทีย่ กเลิกไปแล้วนัน้ เป็นเรือ่ งการเรียกเก็บค่าภาคหลวงไม้หวงห้ามต่�ำ กว่าขนาดจำ�กัดในกรณี
พิเศษ โดยเรียกเก็บเป็นไร่ๆ ละ ๕๐ บาท สำ�หรับป่าบก และไร่ละ ๓๐๐ บาท สำ�หรับป่าเลน ไม่ใช่ค่าชดเชย
ป่าไม้เสียหาย แต่เขียนไว้วา่ เป็นค่าชดเชยป่าไม้เสียหาย ก็เพือ่ ให้เข้าใจความหมายง่ายขึน้ เท่านัน้ (ผูร้ วบรวม)
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ที่ กษ ๐๗๐๔/๔๑๒๔			
		

กรมป่าไม้
๑๐ เมษายน ๒๕๑๑

เรื่อง ข้อตกลงเกี่ยวกับการสงวน การตัดฟันไม้แนวเขตทางและในที่ดินสงวนของกรมทางหลวง
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด
สิ่งที่ส่งมาด้วย สำ�เนาข้อตกลงเกี่ยวกับการสงวน การตัดฟันไม้แนวเขตทางและในที่ดินสงวนของกรมทาง
พ.ศ. ๒๕๑๑ จำ�นวน ๑ ชุด
ด้วยกระทรวงเกษตร โดยกรมป่าไม้เป็นผู้แทน และกระทรวงพัฒนาการแห่งชาติ โดย
กรมทางหลวงเป็นผู้แทน ได้ร่วมกันพิจารณาปรับปรุงระเบียบหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการสงวน การตัดฟันไม้ใน
แนวเขตทาง และในที่ดินสงวนของกรมทางหลวง และทั้ง ๒ ฝ่ายได้ลงนามในข้อตกลงร่วมกันแล้ว
กรมป่าไม้จงึ ขอส่งสำ�เนาข้อตกลงเรือ่ งดังกล่าวมาเพือ่ โปรดทราบและขอสัง่ เจ้าหน้าทีถ่ อื เป็น
ทางปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไป
               ขอแสดงความนับถืออย่างสูง
(ลงนาม)   ตรี กกกำ�แหง
     (นายตรี กกกำ�แหง)
                         รองอธิบดี ทำ�การแทน
                          อธิบดีกรมป่าไม้
กองคุ้มครอง
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ที่ กษ ๐๗๐๔/๔๑๒๕			
			

กรมป่าไม้
๑๐ เมษายน ๒๕๑๑

สำ�เนาหนังหนังสือกรมป่าไม้ ที่ กษ ๐๗๐๔/๔๑๒๔ ลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๑๑ เรื่องข้อตกลง
เกี่ยวกับการสงวน การตัดฟันไม้ในแนวเขตทางและในที่ดินสงวนของกรมทางหลวง
ส่งมาเรียน ป่าไม้เขตทุกเขต เพื่อทราบและถือปฏิบัติ
ส่งมาเรียน รองอธิบดีกรมป่าไม้ ผู้เชี่ยวชาญทางผลิตผลป่าไม้ ผู้เชี่ยวชาญทางพฤกษศาสตร์
ป่าไม้ ผูอ้ �ำ นวยการกอง กองคุม้ ครอง ผูอ้ �ำ นวยการกอง กองโครงการ และผูบ้ งั คับการกองตำ�รวจป่าไม้ เพือ่ ทราบ
ส่งมาเรียน หัวหน้ากองทุกกอง นักวิชาการป่าไม้เอก พนักงานป่าไม้เอก นิติกรเอก ผู้อำ�นวยการ
โรงเรียนป่าไม้ หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมเผยแพร่ หัวหน้าฝ่ายการต่างประเทศ หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์โครงการ และ
หัวหน้าสำ�นักงานสำ�รวจวัตถุดิบฯ เพื่อทราบ
(ลงนาม)   ตรี กกกำ�แหง
(นายตรี กกกำ�แหง)
รองอธิบดี ทำ�การแทน
อธิบดีกรมป่าไม้
กองคุ้มครอง
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