ระเบียบกรมป่าไม้

ว่าด้วยการให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ดูแลรักษาและใช้ประโยชน์
สวนป่าที่ปลูกโดยใช้งบประมาณของกรมป่าไม้ พ.ศ. ๒๕๔๑
โดยที่รัฐบาลเห็นว่าสวนป่าซึ่งมีอยู่แล้วในปัจจุบัน ยังไม่มีการมอบหมายให้หน่วยงานใดเป็นผู้ดูแล
และใช้ประโยชน์ที่ชัดเจน ซึ่งอาจก่อให้เกิดความสูญเสียหรือเสื่อมโทรมหรือถูกบุกรุกเพิ่มมากขึ้นในอนาคต
จึงได้มีมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๓๕ กำ�หนดให้สวนป่าที่ใช้งบประมาณของกรมป่าไม้ปลูก
นอกเขตป่าอนุรักษ์ให้กรมป่าไม้พิจารณาการใช้ประโยชน์และการดูแลรักษาในเขตสวนป่าเหล่านี้ และหาก
กรมป่าไม้เห็นสมควรให้มีการใช้ประโยชน์ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มอบการใช้ประโยชน์ในพื้นที่
ดังกล่าว ให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เป็นผูด้ แู ลรักษาและใช้ประโยชน์เป็นพืน้ ทีๆ่ ไป ฉะนัน้ เพือ่ ให้สวนป่า
ที่ปลูกโดยใช้งบประมาณของกรมป่าไม้ซึ่งปลูกนอกเขตป่าอนุรักษ์มีการดูแลรักษาการใช้ประโยชน์และ
การปลูกป่าทดแทนให้ป่าไม้อำ�นวยผลได้อย่างสม่ำ�เสมอตลอดไป กรมป่าไม้โดยความเห็นชอบจากรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ออกระเบียบปฏิบัติไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑. ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ดูแล รักษา
และใช้ประโยชน์สวนป่าที่ปลูกโดยใช้งบประมาณของกรมป่าไม้ พ.ศ. ๒๕๔๑”
ข้อ ๒. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๑ เป็นต้นไป
ข้อ ๓. บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ และคำ�สั่งอื่นใดที่กำ�หนดไว้แล้วในระเบียบนี้หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับ
ระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ ๔. ในระเบียบนี้
“สวนป่า” หมายความว่า สวนป่าที่ปลูกโดยงบประมาณของกรมป่าไม้ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ
และในพื้นที่ป่าไม้ทั่วไปซึ่งอยู่นอกเขตป่าอนุรักษ์
“สวนป่าที่ปลูกโดยงบประมาณของกรมป่าไม้” หมายความว่า สวนป่าที่กรมป่าไม้ปลูกโดยใช้
เงินงบประมาณแผ่นดินประจำ�ปี และเงินนอกงบประมาณทุกประเภท
ข้อ ๕. ให้อธิบดีกรมป่าไม้รักษาการตามระเบียบนี้ และมีอำ�นาจตีความวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติตามระเบียบนี้ คำ�วินิจฉัยของอธิบดีกรมป่าไม้ให้เป็นที่สุด
หมวด ๑
การมอบสวนป่าและการดูแลรักษาสวนป่า
ข้อ ๖. สวนป่าที่จะมอบให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ใช้ประโยชน์และดูแลรักษาสวนป่าจะต้องมี
สภาพและหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
๖.๑ สวนป่าที่กรมป่าไม้ไม่มีงบประมาณในการบำ�รุงรักษาซึ่งมีลักษณะที่ล่อแหลมต่อการ
ถูกบุกรุกทำ�ลายสวนป่าและมีความจำ�เป็นจริงๆ ที่จะต้องให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ได้ช่วยดูแลรักษา
สวนป่า
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๖.๒ สวนป่าที่ปลูกเพื่อการค้นคว้าทดลองทางวิชาการและหมดความจำ�เป็นในการค้นคว้า
ทดลองในทางวิชาการแล้ว
๖.๓ สวนป่าที่ใช้ประโยชน์ได้แล้ว โดยให้พิจารณาถึงความเหมาะสมและความต้องการใช้
ไม้ทางอุตสาหกรรมในท้องถิ่น หรือเป็นสวนป่าที่ไม้มีขนาดถึงคราวตัดฟันหรืออายุครบรอบตัดฟันแล้ว
ข้อ ๗. เมื่อป่าไม้เขตหรือผู้อำ�นวยการสำ�นักส่งเสริมการปลูกป่าพิจารณาเห็นว่าสวนป่าแห่งใดมี
สภาพและหลักเกณฑ์ตามข้อ ๖ ก็ให้พิจารณาสั่งหัวหน้าสวนป่าหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตำ�แหน่งระดับ ๕
ขึ้นไป ออกไปทำ�การสำ�รวจสภาพป่าเกี่ยวกับชนิดไม้ อัตราการรอดตาย และรายละเอียดอื่นๆ ตามแบบ
รายงานการตรวจสอบสภาพสวนป่าแบบ ๑ ท้ายระเบียบนี้ พร้อมด้วยแผนที่แสดงขอบเขตสวนป่าและ
บริเวณใกล้เคียงโดยใช้มาตราส่วนที่เหมาะสม แล้วให้ป่าไม้เขตหรือผู้อำ�นวยการสำ�นักส่งเสริมการปลูกป่า
รายงานให้กรมป่าไม้ทราบและพิจารณาอนุมัติ
ข้อ ๘. เมื่อได้รับอนุมัติจากกรมป่าไม้แล้วให้ป่าไม้เขตหรือผู้อำ�นวยการสำ�นักส่งเสริมการปลูกป่า
ประสานงานกับองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เพื่อส่งมอบสวนป่าให้แก่องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ตามแบบ
บันทึกการมอบสวนป่าที่ปลูกโดยงบประมาณของกรมป่าไม้ แบบ ๒ ท้ายระเบียบนี้
ข้อ ๙. สวนป่าทีอ่ งค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ได้รบั มอบไว้แล้ว ให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ดแู ลรักษา
สวนป่า โดยจัดทำ�แนวเขตสวนป่าให้มเี สาแสดงหลักเขตทีม่ นั่ คงและมองเห็นได้ชดั เจนและป้องกันมิให้เกิดการ
บุกรุกทำ�ลายสวนป่าหรือเกิดความเสียหายโดยสาเหตุอื่นและบำ�รุงสวนป่าโดยทำ�การตัดสางขยายระยะและ
ตัดไม้บำ�รุงสวนป่าในทางวิชาการ เช่นไม้ถูกไฟไหม้หรือถูกภัยธรรมชาติ ไม้ยืนต้นตายหรือมี ลักษณะทราม
ตลอดจนการปลูกเสริม การดำ�เนินงานต่างๆ ดังกล่าว ให้ใช้งบประมาณขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เอง
ข้อ ๑๐. กรณีพื้นที่สวนป่าตามข้อ ๙ ถูกบุกรุกทำ�ลายหรือเกิดความเสียหายโดยเหตุที่องค์การ
อุตสาหกรรมป่าไม้ไม่ได้เอาใจใส่ดูแลรักษาอย่างจริงจัง องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้จะต้องจ่ายเงินเป็นค่า
เสี ย หายให้ แ ก่ ก รมป่ า ไม้ คิ ด ตามจำ � นวนเงิ น งบประมาณที่ ก รมป่ า ไม้ ไ ด้ ใ ช้ ดำ� เนิ น การและให้ อ งค์ ก าร
อุตสาหกรรมป่าไม้ปลูกป่าทดแทนพืน้ ทีท่ ถ่ี กู บุกรุกทำ�ลายโดยใช้งบประมาณขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เอง
หมวด ๒
การใช้ประโยชน์ไม้ในสวนป่าที่รับมอบ
ข้อ ๑๑. สวนป่าตามข้อ ๖.๑ และข้อ ๖.๒ ที่องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ได้รับมอบไว้แล้ว การทำ�ไม้
ออกในกรณีต่างๆ ให้ดำ�เนินการดังนี้
๑๑.๑ การตั ด สางขยายระยะให้ อ งค์ ก ารอุ ต สาหกรรมป่ า ไม้ ทำ � การสำ � รวจข้ อ มู ล แบบ
สุม่ ตัวอย่าง (Sampling) จำ�นวน ๕ เปอร์เซ็นต์ของพืน้ ทีใ่ นแต่ละแปลง ให้ท�ำ การสุม่ ๑ แถว โดยวิธจี บั ฉลาก
จาก ๒๐ แถวแรกก่อน เมื่อได้แถวใดก็ให้แถวนั้นเป็นแถวตรวจวัดต้นไม้แถวที่ ๑ สำ�หรับแถวตรวจวัดต้นไม้
แถวต่อๆ ไปให้ถัดจากแถวแรกทุกๆ ๒๐ แถว จนหมดแถวปลูกของสวนป่า การตรวจวัดต้นไม้ในแถวปลูกที่
กำ�หนดดังกล่าวให้ตรวจวัดทุกต้นตลอดแถวนั้น สำ�หรับการตัดสางขยายระยะให้ใช้วิธีการตัดสางขยายระยะ
ไม้เลวหรือมีลักษณะไม่ดี กีดขวางการเจริญเติบโตของต้นไม้ในสวนป่า (Low thinning) และเสนอแผนการ
ตัดสางขยายระยะแบบ ๓ ท้ายระเบียบนี้ ให้ป่าไม้เขตหรือผู้อำ�นวยการสำ�นักส่งเสริมการปลูกป่าทราบและ
พิจารณา หากจำ�เป็นต้องใช้วิธีการจัดสางขยายระยะวิธีอื่นก็ให้เสนอกรมป่าไม้พิจารณาอนุมัติก่อน
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เมื่อได้รับอนุมัติแผนจากป่าไม้เขตหรือผู้อำ�นวยการสำ�นักส่งเสริมการปลูกป่าแล้ว ให้องค์การ
อุตสาหกรรมป่าไม้สั่งเจ้าหน้าที่ออกไปดำ�เนินการคัดเลือกและหมายไม้ที่จะทำ�การตัดสางขยายระยะและ
ส่งบัญชีไม้ที่คัดเลือกให้ป่าไม้เขตหรือผู้อำ�นวยการสำ�นักส่งเสริมการปลูกป่าทราบ เพื่อสั่งพนักงานเจ้าหน้าที่
ออกไปตรวจสอบและตีตราไม้และให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ทำ�ไม้ออกจากสวนป่า
๑๑.๒ การตัดไม้บำ�รุงสวนป่าในทางวิชาการกรณีอื่นๆ ให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้แจ้ง
ป่าไม้เขตหรือผู้อำ�นวยการสำ�นักส่งเสริมการปลูกป่าเพื่อสั่งพนักงานเจ้าหน้าที่ออกไปตรวจสอบและตีตราไม้
และให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ทำ�ไม้ออกจากสวนป่า
๑๑.๓ การตัดออกหมด เมื่อองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เห็นว่าไม้ในสวนป่ามีขนาดที่สามารถ
ใช้ประโยชน์ได้แล้ว ให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ทำ�การสำ�รวจข้อมูลแบบสุ่มตัวอย่าง (Sampling)
จำ�นวน ๕ เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่แต่ละแปลงทำ�นองเดียวกับข้อ ๑๑.๑ และเสนอแผนการทำ�ไม้แบบ ๔ ท้าย
ระเบียบนี้ ให้ป่าไม้เขตหรือผู้อำ�นวยการสำ�นักส่งเสริมการปลูกป่าทราบและพิจารณา หากเห็นสมควรให้ทำ�
ออกได้ก็ให้สั่งพนักงานเจ้าหน้าที่ออกไปตรวจสอบตีตราไม้และให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ท�ำ ไม้ออกจาก
สวนป่า
ข้อ ๑๒. สวนป่าตามข้อ ๖.๓ ที่องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้รับมอบไว้แล้ว การทำ�ไม้ออกให้ใช้วิธี
ตัดหมดเพือ่ ปลูกป่าทดแทน ก่อนทำ�ไม้ออกให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ท�ำ การสำ�รวจข้อมูลและเสนอแผนการ
ทำ�ไม้ท�ำ นองเดียวกับข้อ ๑๑.๓ ให้ปา่ ไม้เขตหรือผูอ้ �ำ นวยการสำ�นักส่งเสริมการปลูกป่าทราบเพือ่ สัง่ พนักงานเจ้าหน้าที่
ออกไปตรวจสอบและตีตราไม้ และให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ทำ�ไม้ออกจากสวนป่า
ข้อ ๑๓. การตีตราไม้ที่จะให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ทำ�ไม้ออกจากสวนป่าตามข้อ ๑๑ และ
ข้อ ๑๒ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตีตรา ต. บร. ปีย่อที่โคนต้นและตรงที่สูงจากพื้นดินประมาณ ๑.๓๐ เมตร
สำ�หรับไม้ที่มีขนาดความโตวัดรอบตั้งแต่ ๓๐ เซนติเมตร ขึ้นไป (วัดที่สูงจากพื้นดิน ๑.๓๐ เมตร) ให้ตี
เลขเรียงควบคู่กับการตีตราดังกล่าวทุกต้น สำ�หรับไม้บางชนิดที่มีรอบตัดฟันสั้น เช่น ยูคาลิปตัส กระถินยักษ์
และพิจารณาแล้วเห็นว่าการทำ�ไม้ออกไม่จ�ำ เป็นต้องตีตราก่อน ตัดฟันก็ให้เสนอกรมป่าไม้พจิ ารณาอนุมตั กิ อ่ น
ข้อ ๑๔. การทำ�ไม้ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ตามข้อ ๑๑. และข้อ ๑๒. ให้องค์การอุตสาหกรรม
ป่าไม้ดำ�เนินการตัดโค่น บั่นทอน ริดกิ่ง และชักลากรวมกองโดยออกค่าใช้จ่ายเอง การดำ�เนินการต่างๆ
ดังกล่าวให้อยู่ในความควบคุมของพนักงานเจ้าหน้าที่
หมวด ๓
การใช้ประโยชน์ไม้ในสวนป่าเนื่องจากกรมป่าไม้
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐใช้ประโยชน์ทับพื้นที่สวนป่า
ข้อ ๑๕. เมื่อมีการอนุญาตให้หน่วยงานของกรมป่าไม้หรือหน่วยงานอื่นของรัฐใช้ประโยชน์ทับพื้นที่
สวนป่า หากมีความจำ�เป็นต้องตัดไม้ออกจากสวนป่าให้ดำ�เนินการดังนี้
๑๕.๑ กรณีสวนป่าที่ยังไม่ได้มอบให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ หากไม้ในสวนป่าที่จะตัดฟัน
ออกสามารถใช้ประโยชน์ได้ ให้ป่าไม้เขตหรือผู้อำ�นวยการสำ�นักส่งเสริมการปลูกป่าสั่งพนักงานเจ้าหน้าที่
ออกไปตรวจสอบและตีตราไม้ แล้วแจ้งให้องค์การอุตสาหกรรมป่าทำ�ไม้ออกจากสวนป่า
หากไม้ในสวนป่าที่จะตัดออกไม่สามารถนำ�ไปใช้ประโยชน์ได้ ก็ให้ป่าไม้เขตหรือผู้อำ�นวยการ
สำ�นักส่งเสริมการปลูกป่าสั่งพนักงานเจ้าหน้าที่ดำ�เนินการตัดฟันไม้
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๑๕.๒ กรณีสวนป่าที่องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้รับมอบไว้แล้ว ให้องค์การอุตสาหกรรม
ป่าไม้แจ้งป่าไม้เขตหรือผูอ้ �ำ นวยการสำ�นักส่งเสริมการปลูกป่าเพือ่ สัง่ พนักงานเจ้าหน้าทีอ่ อกไปตรวจสอบและ
ตีตราไม้และให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ทำ�ไม้ออกจากสวนป่า
ข้อ ๑๖. การตีตราไม้ที่จะให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ทำ�ไม้ออกจากสวนป่าและการทำ�ไม้ของ
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ให้ดำ�เนินการทำ�นองเดียวกับข้อ ๑๓. และข้อ ๑๔.
หมวด ๔
การจำ�หน่ายไม้และการปลูกป่าทดแทน
ข้อ ๑๗. ไม้ที่ทำ�ออกตามข้อ ๑๒ และข้อ ๑๕.๑ วรรคแรก ให้จำ�หน่ายแก่องค์การอุตสาหกรรม
ป่าไม้ในอัตรา ๔ เท่าค่าภาคหลวงสำ�หรับไม้สัก และในอัตรา ๓ เท่าค่าภาคหลวงสำ�หรับไม้กระยาเลยหรือ
ไม้ฟืน และให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้จ่ายเงินเพิ่มเป็นค่าตอบแทนในอัตรา ๓ เท่าค่าภาคหลวงเพื่อให้
กรมป่าไม้นำ�เงินดังกล่าวส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน
ไม้ที่ทำ�ออกตามข้อ ๑๑.๑ ข้อ ๑๑.๓ และข้อ ๑๕.๒ ให้จำ�หน่ายแก่องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ใน
อัตรา ๓ เท่าค่าภาคหลวงสำ�หรับไม้สัก และในอัตรา ๒ เท่าค่าภาคหลวงสำ�หรับไม้กระยาเลย หรือไม้ฟืน
และให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้จ่ายเงินเพิ่มเป็นค่าตอบแทนในอัตรา ๒ เท่าค่าภาคหลวงเพื่อให้กรมป่าไม้
นำ�เงินดังกล่าวส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน
ไม้ที่ทำ�ออกตามข้อ ๑๑.๒ ให้จำ�หน่ายแก่องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ในอัตรา ๒ เท่าค่าภาคหลวง
สำ�หรับไม้สกั และในอัตรา ๑ เท่าค่าภาคหลวงสำ�หรับไม้กระยาเลย หรือไม้ฟนื และให้องค์การอุตสาหกรรม
ป่าไม้จ่ายเงินเพิ่มเป็นค่าตอบแทนในอัตรา ๑ เท่าค่าภาคหลวงเพื่อให้กรมป่าไม้นำ�เงินดังกล่าวส่งคลังเป็น
รายได้แผ่นดิน
ข้อ ๑๘. การตรวจวัดตีตรา รข. ในการจำ�หน่ายไม้ให้ดำ�เนินการทำ�นองเดียวกับการตรวจวัดตีตรา
ค่าภาคหลวงไม้ สำ�หรับไม้บางชนิดที่มีรอบตัดฟันสั้น เช่น ยูคาลิปตัส กระถินยักษ์ ซึ่งได้รับการยกเว้นไม่
ต้องตีตราก่อนตัดฟันตามข้อ ๑๓. และข้อ ๑๖. ก็ให้ใช้ข้อมูลที่ได้จากการสำ�รวจสวนป่าตามข้อ ๑๑ ข้อ ๑๒
และข้อ ๑๕ คำ�นวณหาปริมาตรไม้ในสวนป่าที่จะทำ�ออกและเรียกเก็บเงินตามข้อ ๑๗ เมื่อดำ�เนินการแล้ว
ให้ปา่ ไม้เขตหรือผูอ้ �ำ นวยการสำ�นักส่งเสริมการปลูกป่ารายงานให้กรมป่าไม้ทราบตามแบบ ๕ ท้ายระเบียบนี้
พร้อมด้วยบัญชีตรวจวัดตีตรา รข. ไม้ และสำ�เนาหลักฐานการชำ�ระเงินค่าซื้อไม้
ข้อ ๑๙. สวนป่าที่มีการทำ�ไม้ออกตามหมวด ๒ และหมวด ๓ ให้กรมป่าไม้พิจารณากำ�หนด
แผนงานให้มีการปลูกป่าทดแทนในพื้นที่ดังกล่าว โดยการขอตั้งงบประมาณเพื่อดำ�เนินการ
		
หากองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ประสงค์ที่จะขออนุญาตปลูกป่าตามกฎหมาย ว่าด้วย
ป่าสงวนแห่งชาติในสวนป่าทีม่ กี ารทำ�ไม้ออกแล้วตามหมวด ๒ ให้เสนอกรมป่าไม้เพือ่ พิจารณาให้ความเห็นชอบ
ก่อนแล้วจึงดำ�เนินการขออนุญาตตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ประกาศ ณ วันที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๑
(ลงนาม)    ปลอดประสพ สุรัสวดี
  (นายปลอดประสพ สุรัสวดี)
  อธิบดีกรมป่าไม้
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ระเบียบกรมป่าไม้

ว่าด้วยการใช้ประโยชน์สวนป่าที่ปลูกตามเงื่อนไขสัมปทานทำ�ไม้
ซึ่งปลูกไม้ที่มิใช่ไม้หวงห้าม พ.ศ. ๒๕๔๑
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๓๕ และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม
๒๕๓๖ อนุมัติให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ใช้ประโยชน์สวนป่าที่ปลูกตามเงื่อนไขสัมปทานทำ�ไม้ ซึ่งไม่อยู่
ในเขตอนุรักษ์ และอนุมัติให้บริษัทไม้อัดไทย จำ�กัด ใช้ประโยชน์สวนป่าที่ปลูกตามเงื่อนไขสัมปทานทำ�ไม้
ซึ่งไม่อยู่ในเขตอนุรักษ์ และตามบันทึกข้อตกลงเรื่องการใช้ประโยชน์สวนป่าที่ปลูกตามเงื่อนไขสัมปทาน
ทำ�ไม้ระหว่างกรมป่าไม้กับองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ และระหว่างกรมป่าไม้กับบริษัทไม้อัดไทย จำ�กัด
ลงวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๓๘ กำ�หนดการใช้ประโยชน์ไม้ในสวนป่าที่ปลูกตามเงื่อนไขสัมปทานทำ�ไม้ซึ่งปลูกไม้
ทีม่ ใิ ช่หวงห้ามให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ทก่ี รมป่าไม้ก�ำ หนด อธิบดีกรมป่าไม้จงึ ออกระเบียบปฏิบตั ไิ ว้ดงั ต่อไปนี้
ข้อ ๑. ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการใช้ประโยชน์สวนป่าที่ปลูกตามเงื่อนไข
สัมปทานทำ�ไม้ ซึ่งปลูกไม้ที่มิใช่ไม้หวงห้าม พ.ศ. ๒๕๔๑”
ข้อ ๒. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๑ เป็นต้นไป
ข้อ ๓. บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ และคำ�สั่งอื่นใดที่กำ�หนดไว้แล้วในระเบียบนี้ หรือซึ่งขัดหรือ
แย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ ๔. ในระเบียบนี้
“สวนป่า” หมายความว่า สวนป่าที่ปลูกตามเงื่อนไขสัมปทานทำ�ไม้ ซึ่งปลูกไม้ที่มิใช่ไม้หวงห้ามและ
ไม่อยู่ในเขตอนุรักษ์
ข้อ ๕. การใช้ประโยชน์ไม้ในสวนป่า
๕.๑ การทำ�ไม้ออกจากสวนป่าให้ใช้วิธีตัดหมด
๕.๒ การตีตราไม้ทจ่ี ะทำ�ออกจากสวนป่า ให้พนักงานเจ้าหน้าทีต่ ตี รา ต. บร. ปียอ่ ทีโ่ คนต้นและ
ตรงทีส่ งู จากพืน้ ดินประมาณ ๑.๓๐ เมตร สำ�หรับไม้ทม่ี ขี นาดความโตวัดรอบตัง้ แต่ ๓๐ เซนติเมตร ขึน้ ไป (วัดทีส่ งู
จากพืน้ ดิน ๑.๓๐ เมตร) ให้ตเี ลขเรียงควบคูก่ บั การตีตราดังกล่าวทุกต้น ยกเว้นการทำ�ไม้ออกตามข้อ ๕.๓
๕.๓ สำ�หรับไม้บางชนิดที่มีรอบตัดฟันสั้น เช่น ยูคาลิปตัส กระถินยักษ์ กระถินณรงค์
สนประดิพัทธ์ มะฮอกกานี หรือพันธุ์ไม้อื่นๆ ที่มีถิ่นกำ�เนิดจากต่างประเทศ ให้ทำ�ไม้ออกตามกำ�ลังผลิตโดย
ไม่ต้องตีตรา การหากำ�ลังผลิตไม้ในสวนป่า ให้ป่าไม้เขตดำ�เนินการตามแนวทางปฏิบัติที่กรมป่าไม้กำ�หนดไว้
ข้อ ๖. การขายไม้ ที่ ทำ � ออกจากสวนป่ า ให้ ข ายแก่ อ งค์ ก ารอุ ต สาหกรรมป่ า ไม้ หรื อ บริ ษั ท
ไม้อดั ไทย จำ�กัด ในอัตรา ๒ เท่าค่าภาคหลวงไม้ ตามกฎกระทรวงฉบับที่ ๑๒๒๑ (พ.ศ. ๒๕๓๑) ออกตามความ
ในพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ สำ�หรับไม้ที่ทำ�ออกตาม ข้อ ๕.๓ การคำ�นวณราคาขายไม้
ให้ถือตามกำ�ลังผลิตที่ประเมินไว้
ข้อ ๗. พื้นที่สวนป่าแปลงที่ได้ทำ�ไม้ออกแล้ว ให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ หรือบริษัทไม้อัดไทย
จำ�กัด ขออนุญาตปลูกสร้างสวนป่าตามมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗
ข้อ ๘. ให้อธิบดีกรมป่าไม้รักษาการตามระเบียบนี้ และมีอำ�นาจตีความวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติตามระเบียบนี้ คำ�วินิจฉัยของอธิบดีกรมป่าไม้ให้เป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๑
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(นายสถิตย์ สวินทร)
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ระเบียบกรมป่าไม้

ว่าด้วยการปฏิบัติเกี่ยวกับไม้ที่ทำ�ออกจากสวนป่าที่กรมป่าไม้ปลูกสร้าง
โดยใช้งบประมาณแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๓
โดยที่ระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการปฏิบัติเกี่ยวกับไม้ที่ทำ�ออกจากสวนป่าที่กรมป่าไม้ปลูกสร้างโดย
ใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๒๕ ไม่สอดคล้องกับการจัดการสวนป่าในสถานการณ์ปัจจุบัน ฉะนั้น
เพื่อให้การปฏิบัติเกี่ยวกับไม้ที่ทำ�ออกจากสวนป่ามีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเพื่อให้การจัดการสวนป่ามีการใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืน และก่อให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพใกล้เคียงกับป่าธรรมชาติ อธิบดีกรมป่าไม้
โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑. ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการปฏิบัติเกี่ยวกับไม้ที่ทำ�ออกจากสวนป่าที่
กรมป่าไม้ปลูกสร้างโดยใช้งบประมาณแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๓”
ข้อ ๒. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓. ให้ยกเลิกระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการปฏิบัติเกี่ยวกับไม้ที่ทำ�ออกจากสวนป่าที่กรมป่าไม้
ปลูกสร้างโดยใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๒๕
บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ และคำ�สั่งอื่นใดที่กำ�หนดไว้แล้วในระเบียบนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับ
ระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ ๔. ไม้ที่อยู่ในสวนป่าตามระเบียบนี้ เมื่อได้รับอนุมัติเป็นหนังสือจากอธิบดีกรมป่าไม้ให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่ดำ�เนินการทำ�ไม้ออก เว้นแต่มีความจำ�เป็นต้องจ้างบุคคลอื่นทำ�ไม้ออก ให้ดำ�เนินการจ้างตาม
ระเบียบสำ�นักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในกรณีดังต่อไปนี้
(๑) ตัดสางขยายระยะ
(๒) ตัดเพื่อการค้นคว้าทดลองทางวิชาการ
(๓) ตัดเพื่อประโยชน์ในการคุ้มครอง ดูแล รักษาหรือบำ�รุงสวนป่ากรณีอื่นๆ การทำ�ไม้
ตามวรรคหนึ่ง อาจทำ�โดยวิธีการขุดล้อมเอาทั้งต้นก็ได้
ข้อ ๕. ไม้ทท่ี �ำ ออกตามข้อ ๔. แต่ไม่รวมถึงไม้ทต่ี ดั เพือ่ การค้นคว้าทดลองทางวิชาการตามข้อ ๔(๒)
ให้กรมป่าไม้พจิ ารณานำ�ไปใช้ประโยชน์ในราชการกรมป่าไม้ หรือกิจการอันเป็นสาธารณประโยชน์
ข้อ ๖. ให้อธิบดีกรมป่าไม้รักษาการตามระเบียบนี้ และมีอำ�นาจตีความ วินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติตามระเบียบนี้ คำ�วินิจฉัยของอธิบดีกรมป่าไม้ให้เป็นที่สุด
									
ประกาศ ณ วันที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๓
  

         (ลงนาม)    ปลอดประสพ สุรัสวดี
     (นายปลอดประสพ สุรัสวดี)
                   อธิบดีกรมป่าไม้  

79

คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการอนุญาตไม้และของป่า
2(42-168).indd 79

7/1/2010 12:59

หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการปฏิบัติเกี่ยวกับไม้
ที่ทำ�ออกจากสวนป่าที่กรมป่าไม้ปลูกสร้างโดยใช้งบประมาณแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๓
ตามทีก่ รมป่าไม้ได้ออกระเบียบกรมป่าไม้วา่ ด้วยการปฏิบตั เิ กีย่ วกับไม้ทที่ ำ�ออกจากสวนป่าทีก่ รมป่าไม้
ปลูกสร้างโดยใช้งบประมาณแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ ไว้ ๓ กรณี คือ (๑) ตัดสางขยายระยะ (๒) ตัดเพื่อการ
ค้นคว้าทดลองทางวิชาการ (๓) ตัดเพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองดูแล รักษาหรือบำ�รุงสวนป่ากรณีอื่นๆ เพื่อ
ให้การปฏิบัติเกี่ยวกับไม้ที่ทำ�ออกจากสวนป่าที่กรมป่าไม้ ปลูกสร้างโดยใช้งบประมาณแผ่นดินมีประสิทธิภาพ
จำ�เป็นจะต้องมีรายละเอียดในทางปฏิบัติและมาตรการต่างๆ ในการดำ�เนินงานของพนักงานเจ้าหน้าที่
กรมป่าไม้จงึ ได้ก�ำ หนดหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบตั เิ พือ่ ใช้ประกอบการพิจารณาและดำ�เนินการตามระเบียบ
กรมป่าไม้ข้างต้นไว้ ดังนี้
๑. ตัดสางขยายระยะ ให้ป่าไม้เขตหรือผู้อำ�นวยการสำ�นักที่เกี่ยวข้องดำ�เนินการ ดังนี้
๑.๑ การกำ�หนดแผนการตัดสางขยายระยะ สวนป่าแปลงใดสมควรจะทำ�การตัดสาง
ขยายระยะ ให้ดำ�เนินการสำ�รวจข้อมูลโดยสุ่มตรวจวัดไม้จำ�นวนไม่น้อยกว่า ๕% ของพื้นที่ พิจารณาเลือก
วิธกี ารทีเ่ หมาะสมและจำ�เป็นในการตัดสางขยายระยะและเสนอแผนการตัดสางขยายระยะตามรายงานแบบ
ก ท้ายหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัตินี้ให้กรมป่าไม้ทราบและพิจารณาภายในเดือนธันวาคมของทุกปีเพื่อขอ
ตั้งงบประมาณในการดำ�เนินการ
๑.๒ การคัดเลือกไม้และการทำ�ไม้ออก เมื่อได้รับแผนงานและงบประมาณจากกรมป่าไม้
แล้วให้ดำ�เนินการ ดังนี้
(๑) การคัดเลือกไม้ที่จะตัดสางขยายระยะ การตัดสางขยายระยะจะใช้วิธีใดก็ตาม
การคัดเลือกไม้ให้พิจารณาเลือกเฉพาะต้นที่มีความจำ�เป็นจริงๆ ที่จะตัดออกเท่านั้น สำ�หรับไม้มีค่าชนิดอื่น
ที่ขึ้นปะปนอยู่กับไม้ปลูก ให้พิจารณาดำ�เนินการโดยถือเสมือนไม้ปลูก โดยอนุโลม
(๒) การประทับตราไม้ที่คัดเลือกให้ใช้ดวงตรา ต. บร. ปีย่อตีประทับที่โคนต้นและ
ตรงที่สูงจากพื้นดินประมาณ ๑.๓๐ เมตร สำ�หรับไม้ที่มีขนาดโตวัดรอบตั้งแต่ ๓๐ เซนติเมตร ขึ้นไป
(วัดสูงจากพื้นดิน ๑.๓๐ เมตร) ให้ตีเลขเรียงควบคู่กับการประทับตราดังกล่าวทุกต้นด้วย
การดำ�เนินการดังกล่าวให้ปา่ ไม้เขตหรือผูอ้ ำ�นวยการสำ�นักทีเ่ กีย่ วข้องควบคุมการปฏิบตั ิ
งานของพนักงานเจ้าหน้าทีโ่ ดยใกล้ชดิ และให้มพี นักงานเจ้าหน้าทีต่ �ำ แหน่งตัง้ แต่ระดับ ๖ ออกไปตรวจสอบผล
การคัดเลือกไม้และประทับตราไม้ แล้วรายงานผลการตรวจสอบให้กรมป่าไม้ทราบพร้อมด้วยบัญชีไม้ทค่ี ดั เลือก
(๓) การทำ�ไม้ออกให้พนักงานเจ้าหน้าทีด่ �ำ เนินการ เว้นแต่มคี วามจำ�เป็นต้องจ้างบุคคล
อืน่ ทำ�ไม้ออก ให้ด�ำ เนินการจ้างตามระเบียบสำ�นักนายกรัฐมนตรีวา่ ด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ เมือ่ ดำ�เนินการ
แล้วให้รายงานผลให้กรมป่าไม้ทราบตามรายงานแบบ ข ท้ายหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบตั นิ พ้ี ร้อมด้วยบัญชีไม้
ไม้ที่ทำ�ออกให้ชักลาก รวมกอง และเก็บรักษาไว้ในที่ปลอดภัย
๑.๓ การใช้ประโยชน์ ให้ป่าไม้เขตหรือผู้อำ�นวยการสำ�นักที่เกี่ยวข้องพิจารณานำ�ไม้ไปใช้
ประโยชน์ในราชการกรมป่าไม้หรือกิจการอันเป็นสาธารณประโยชน์ โดยให้เสนอเหตุผลและความจำ�เป็น
รายละเอียดต่างๆ พร้อมด้วยความเห็นให้กรมป่าไม้พิจารณาสั่งการ
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๒. ตัดเพื่อการค้นคว้าทดลองทางวิชาการ เป็นการตัดไม้ออกเพื่อใช้เนื้อไม้ไปทำ�การค้นคว้าทดลอง
ทางวิชาการ เมื่อหน่วยงานใดมีความจำ�เป็นที่จะต้องใช้ไม้ในสวนป่าแห่งใดไปทำ�การค้นคว้าทดลองทาง
วิชาการ ให้ป่าไม้เขตหรือผู้อำ�นวยการสำ�นักที่เกี่ยวข้องดำ�เนินการ ดังนี้
๒.๑ การสำ�รวจไม้ ให้ดำ�เนินการสำ�รวจและคัดเลือกไม้ในสวนป่าที่จะนำ�ไปใช้ในการ
ค้นคว้าทดลองทางวิชาการ โดยให้พิจารณาถึงความเหมาะสมและความจำ�เป็นทั้งในแง่ของการทำ�ไม้ออก
เพื่อการค้นคว้าทดลองทางวิชาการและสภาพของสวนป่า และจัดทำ�บัญชีระบุจำ�นวนต้น ขนาดความโต
(วัดที่สูงจากพื้นดิน ๑.๓๐ เมตร) และความสูง เสนอขออนุมัติต่ออธิบดีกรมป่าไม้พร้อมด้วยแผนการดำ�เนิน
งานในการค้นคว้าทดลองทางวิชาการ
๒.๒ การทำ � ไม้ อ อก เมื่ อ ได้ รั บ อนุ มั ติ เ ป็ น หนั ง สื อ จากอธิ บ ดี ก รมป่ า ไม้ แ ล้ ว ให้ พ นั ก งาน
เจ้าหน้าที่ออกไปประทับตราไม้ที่จะทำ�ออกทำ�นองเดียวกับข้อ ๑.๒ (๒) ให้มีพนักงานเจ้าหน้าที่ตำ�แหน่ง
ตั้งแต่ระดับ ๖ ออกไปตรวจสอบผลการสำ�รวจและประทับตราไม้ที่จะทำ�ออก แล้วรายงานผลการตรวจ
สอบให้กรมป่าไม้ทราบพร้อมด้วยบัญชีไม้ที่จะทำ�ออก การทำ�ไม้ออกให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดำ�เนินการ
เว้นแต่มีความจำ�เป็นต้องจ้างบุคคลอื่นทำ�ไม้ออก ให้ดำ�เนินการจ้างตามระเบียบสำ�นักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
การพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ เมื่อดำ�เนินการแล้วให้รายงานผลให้กรมป่าไม้ทราบพร้อมด้วยบัญชีไม้ที่ทำ�ออก
๓. ตัดเพือ่ ประโยชน์ในการคุม้ ครอง ดูแล รักษาหรือบำ�รุงสวนป่ากรณีอน่ื ๆ เป็นการตัดไม้ในสวนป่า
อันเนื่องมาจากถูกภัยธรรมชาติ โรคราแมลงทำ�ลาย ถูกไฟไหม้ หรือสาเหตุอื่นๆ ซึ่งจำ�เป็นจะต้องตัดไม้ออก
เพื่อคุ้มครอง ดูแล รักษาหรือบำ�รุงสวนป่าให้มีสภาพดีขึ้นสวนป่าแห่งใดมีความจำ�เป็นที่จะต้องตัดไม้ออก
เนื่องจากเหตุดังกล่าว ให้ป่าไม้เขตหรือผู้อำ�นวยการสำ�นักที่เกี่ยวข้องดำ�เนินการ ดังนี้
๓.๑ การสำ�รวจไม้ ให้ดำ�เนินการสำ�รวจไม้ในสวนป่าที่จำ�เป็นจะต้องตัดออกและจัดทำ�
บัญชีระบุจ�ำ นวนต้น ขนาดความโต (วัดทีส่ งู จากพืน้ ดิน ๑.๓๐ เมตร สำ�หรับไม้ทย่ี งั ยืนต้นอยู่ สำ�หรับไม้ท่ี
ล้มลงก็ให้วัดขนาดความโตที่ประมาณกึ่งกลางท่อน) และความสูงหรือความยาว สำ�หรับไม้มีค่าชนิดอื่นที่ขึ้น
ปะปนอยูก่ บั ไม้ปลูก ให้พจิ ารณาดำ�เนินการโดยถือเสมือนไม้ปลูกโดยอนุโลม โดยให้จดั แยกบัญชีไม้ทยี่ งั ยืนต้น
และไม้ทลี่ ม้ ลงแล้ว เสนอขออนุมตั ติ อ่ อธิบดีกรมป่าไม้พร้อมด้วยภาพถ่ายสีแสดงสภาพของไม้ทจี่ ะทำ�ออกและ
รายละเอียดของสาเหตุที่เกิดขึ้น
๓.๒ การทำ�ไม้ออก เมื่อได้รับอนุมัติเป็นหนังสือจากอธิบดีกรมป่าไม้แล้ว ให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่ออกไปประทับตราไม้ที่จะทำ�ออกทำ�นองเดียวกับข้อ ๑.๒ (๒) การดำ�เนินการดังกล่าวให้ป่าไม้เขต
หรือผูอ้ �ำ นวยการสำ�นักทีเ่ กีย่ วข้องควบคุมการปฏิบตั งิ านของพนักงานเจ้าหน้าทีโ่ ดยใกล้ชดิ และให้มพี นักงาน
เจ้าหน้าทีต่ �ำ่ แหน่งตัง้ แต่ระดับ ๖ ออกไปตรวจสอบผลการสำ�รวจและประทับตราไม้ทจ่ี ะทำ�ออก แล้วรายงาน
ผลการตรวจสอบให้กรมป่าไม้ทราบพร้อมด้วยบัญชีไม้ที่จะทำ�ออก การทำ�ไม้ออกให้พนักงานเจ้าหน้าที่
ดำ�เนินการ เว้นแต่มีความจำ�เป็นต้องจ้างบุคคลอื่นทำ�ไม้ออก ให้ดำ�เนินการจ้างตามระเบียบสำ�นักนายก
รัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ เมื่อดำ�เนินการแล้วให้รายงานผลให้กรมป่าไม้ทราบพร้อมด้วยบัญชี
ไม้ที่ทำ�ออก
๓.๓ การใช้ประโยชน์ ให้ป่าไม้เขตหรือผู้อำ�นวยการสำ�นักที่เกี่ยวข้องพิจารณานำ�ไม้ไปใช้
ประโยชน์ในราชการกรมป่าไม้หรือกิจการอันเป็นสาธารณประโยชน์ โดยให้เสนอเหตุผลและความจำ�เป็น
รายละเอียดต่างๆ พร้อมด้วยความเห็นให้กรมป่าไม้พิจารณาสั่งการ
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ระเบียบกรมป่าไม้

ว่าด้วยการกำ�หนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการใช้พื้นที่
เป็นสถานที่ปฏิบัติงาน หรือเพื่อประโยชน์อย่างอื่นของส่วนราชการ
หรือองค์การของรัฐ ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๘
อาศัยอำ�นาจตามความในมาตรา ๑๓ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๘ และพระราชกฤษฎีการโอน
กรมป่าไม้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไปเป็นกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
และปรับปรุงอำ�นาจหน้าที่และกิจการ ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมป่าไม้ และกรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๔๖ อธิบดีกรมป่าไม้
โดยอนุมัติรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ออกระเบียบกำ�หนดหลักเกณฑ์
วิ ธี ก าร และเงื่ อ นไขในการใช้ พื้ น ที่ ข องส่ ว นราชการหรื อ องค์ ก ารของรั ฐ ภายในเขตป่ า สงวนแห่ ง ชาติ
เป็นสถานที่ปฏิบัติงานหรือเพื่อประโยชน์อย่างอื่นไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑. ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการกำ�หนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขใน
การใช้พื้นที่เป็นสถานที่ปฏิบัติงาน หรือเพื่อประโยชน์อย่างอื่นของส่วนราชการหรือองค์การของรัฐ ภายใน
เขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๘”
ข้อ ๒. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๘ เป็นต้นไป
ข้อ ๓. บรรดาระเบียบ ข้อบังคับและคำ�สั่งอื่นใดในส่วนที่กำ�หนดไว้แล้วในระเบียบนี้ หรือซึ่งขัด
หรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ ๔. ให้อธิบดีกรมป่าไม้ รักษาการตามระเบียบนี้ และมีอำ�นาจตีความ วินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติตามระเบียบนี้ คำ�วินิจฉัยของอธิดีกรมป่าไม้ ให้เป็นที่สุด
หมวดที่ ๑
การขอใช้พื้นที่
ข้อ ๕. ส่วนราชการหรือองค์การรัฐ ประสงค์จะขอใช้พื้นที่บางแห่งภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ
เป็นสถานที่ปฏิบัติงานหรือเพื่อประโยชน์ของรัฐอย่างอื่น ให้ยื่นคำ�ขอต่อจังหวัดท้องที่ที่ป่านั้นตั้งอยู่หรือ
หน่วยงานที่กรมป่าไม้กำ�หนด ตามแบบ ป.ส. ๑๗ ท้ายระเบียบนี้ พร้อมด้วยหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบ
คำ�ขอ
หมวด ๒
หลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสภาพป่า
ข้อ ๖. เมื่อจังหวัดหรือหน่วยงานที่กรมป่าไม้กำ�หนด ได้รับคำ�ขอใช้พื้นที่ตามข้อ ๕ แล้วให้เสนอ
คำ�ขอดังกล่าว พร้อมทั้งให้ความเห็นต่อผู้ว่าราชการจังหวัดภายใน ๗ วัน นับจากวันที่ได้รับคำ�ขอใช้พื้นที่
   ให้ผวู้ า่ ราชการจังหวัดสัง่ พนักงานเจ้าหน้าทีต่ ง้ั แต่ระดับ ๕ ขึน้ ไปออกไปทำ�การตรวจสภาพป่า
ภายใน ๑๕ วัน นับจากวันที่จังหวัดได้รับคำ�ขอใช้พื้นที่
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ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตามวรรคสองรายงานผลการตรวจสภาพป่า พร้อมทั้งให้ความเห็นประกอบ
การตรวจสภาพป่านั้นต่อจังหวัด ตามแบบ ป.ส.๑๘ ท้ายระเบียบนี้ ภายใน ๓๐ วัน นับจากวันที่ตรวจ
สภาพป่าเสร็จ
เมื่อได้รับรายงาน แบบ ป.ส.๑๘ แล้วให้ผู้ว่าราชการจังหวัดตรวจสอบพิจารณาและทำ�ความเห็น
เสนอโดยตรงไปยังกรมป่าไม้ ภายใน ๑๕ วัน นับจากวันที่ได้รับรายงาน แบบ ป.ส. ๑๘ นั้น
หมวด ๓
การประกาศกำ�หนดบริเวณพื้นที่เพื่อใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติงาน
หรือเพื่อประโยชน์อย่างอื่นของส่วนราชการหรือองค์การของรัฐ
ข้อ ๗. การพิจารณาพื้นที่ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติงานหรือเพื่อ
ประโยชน์ของรัฐอย่างอื่น ให้ส่วนราชการหรือองค์การของรัฐเข้าใช้พื้นที่นั้น ให้พิจารณาจำ�นวนพื้นที่แต่ละ
คำ�ขอตามความจำ�เป็นและเหมาะสมแก่การใช้พื้นที่ ตามวัตถุประสงค์และโครงการที่เสนอพร้อมคำ�ขอและ
มีกำ�หนดระยะเวลาตามความจำ�เป็นที่ต้องการใช้พื้นที่นั้น เมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มีลักษณะต้องห้าม
ตามข้อ ๘ ก็ให้ทำ�ประกาศกำ�หนดบริเวณดังกล่าวเป็นบริเวณที่ทางราชการใช้ประโยชน์ได้ตามที่กรมป่าไม้
เห็นสมควรแต่ไม่เกินสามสิบปี
ข้อ ๘. การประกาศกำ�หนดบริเวณพื้นที่ให้ส่วนราชการ หรือองค์การของรัฐเข้าใช้ประโยชน์ตาม
ข้อ ๗ จะกระทำ�ได้เมื่อพื้นที่ที่ขอใช้ต้อง
๘.๑ ไม่เป็นพื้นที่ป่าซึ่งใช้ในการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการป่าไม้
๘.๒ ไม่อยู่ในพื้นที่ป่าที่มีสภาพเป็นป่าต้นน้ำ�ลำ�ธารชั้นที่ ๑ เอ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่ได้กำ�หนดชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ�ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๒๘ เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม
๒๕๒๙ เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๓๑ เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๓๒ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน
๒๕๓๔ และเมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๘
๘.๓ ไม่มีปัญหากับราษฎรในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียง และต้องได้รับความเห็นชอบจาก
สภาตำ�บลหรือองค์การบริหารส่วนตำ�บลท้องที่ที่ป่านั้นตั้งอยู่
ข้อ ๙. การประกาศกำ�หนดบริเวณพืน้ ทีท่ ที่ างราชการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ให้ใช้แบบ
ป.ส.๑๙ ท้ายระเบียบนี้ หากมีเงื่อนไขที่ผู้อนุมัติกำ�หนดให้ส่วนราชการหรือองค์การของรัฐต้องปฏิบัติเพิ่มเติม
ให้ระบุไว้ในประกาศด้วย
การประกาศกำ�หนดบริเวณพืน้ ทีท่ ท่ ี างราชการใช้ประโยชน์ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติตามวรรคหนึง่ นัน้
ให้สง่ มอบประกาศดังกล่าวแก่สว่ นราชการหรือองค์การของรัฐผูไ้ ด้รบั อนุมตั ใิ ห้เข้าใช้ประโยชน์จำ�นวน ๑ ฉบับ
และให้ปิดประกาศ ณ ที่ว่าการอำ�เภอหรือกิ่งอำ�เภอ ที่ทำ�การกำ�นัน และที่ทำ�การผู้ใหญ่บ้านในท้องที่
ที่ป่าสงวนแห่งชาตินั้นตั้งอยู่
ข้อ ๑๐. ส่วนราชการหรือองค์การของรัฐจะใช้พื้นที่ภายในบริเวณเดียวกันกับพื้นที่ที่ได้มีประกาศ
กำ�หนดให้สว่ นราชการหรือองค์การของรัฐใช้พน้ื ทีภ่ ายในเขตป่าสงวนแห่งชาติอยูเ่ ดิมได้ จะต้องมีวตั ถุประสงค์
ในการใช้ประโยชน์เดียวกัน และส่วนราชการหรือองค์การของรัฐที่ใช้พื้นที่เดิมให้ความยินยอมแล้ว และ
พื้นที่ดังกล่าวไม่ขัดกับหลักเกณฑ์ตามระเบียบ กฎหมาย และมติคณะรัฐมนตรีที่ได้กำ�หนดทางปฏิบัติไว้
และจะต้องได้รับความเห็นชอบจากกรมป่าไม้
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หมวด ๔
การทำ�ไม้
ข้อ ๑๑. ไม้ที่จำ�เป็นต้องทำ�ออกจากพื้นที่ที่ประกาศกำ�หนดให้ส่วนราชการ หรือองค์การของรัฐเข้า
ใช้ประโยชน์ ตามที่ส่วนราชการหรือองค์การของรัฐตัดฟันรวมกองไว้ รวมทั้งไม้ยืนต้นที่จำ�เป็นต้องทำ�ออก
และได้แจ้งให้จังหวัดทราบแล้ว ให้จังหวัดหรือหน่วยงานที่กรมป่าไม้กำ�หนด สั่งเจ้าหน้าที่ป่าไม้ไม่ต่ำ�กว่า
ระดับ ๕ ออกไปดำ�เนินการภายใน ๑๕ วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งโดยให้ทำ�การตรวจประทับดวงตราหรือ
เครือ่ งหมายตามทีอ่ ธิบดีกรมป่าไม้ กำ�หนด เลขเรียง ปี พ.ศ. และจัดทำ�บัญชีแสดงรายละเอียดของไม้แต่ละ
ชนิดให้เสร็จสิ้นโดยด่วน และแจ้งให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ดำ�เนินการทำ�ไม้ออกในนามของพนักงาน
เจ้าหน้าที่ ตามมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ โดยไม่ต้องออกใบอนุญาตให้
ทำ�ไม้นั้น และจำ�หน่ายให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
การทำ � ไม้ ต ามวรรคหนึ่ ง ไม่ นำ � มาใช้ บั ง คั บ แก่ ก ารทำ � ไม้ ใ นบริ เ วณที่ ท างราชการใช้ ป ระโยชน์
ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ทีม่ แี นวเขตทับทีด่ นิ ซึง่ บุคคลได้รบั ประโยชน์ตามมาตรา ๑๔ แห่งพระราชบัญญัติ  
ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๒๘ ภายในกำ�หนด ๓๖๐ วัน นับจากวันประกาศกำ�หนดบริเวณดังกล่าว เป็นบริเวณที่ทางราชการ
ใช้ประโยชน์
หมวด ๕
เบ็ดเตล็ด
ข้อ ๑๒. ประกาศกำ�หนดให้ใช้พื้นที่ที่ออกตามความใน มาตรา ๑๓ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติ
ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ที่ได้ออกประกาศก่อนระเบียบนี้ใช้บังคับให้เป็นประกาศ
ที่ออกตามระเบียบนี้
ข้อ ๑๓ คำ�ขออนุญาตเข้าใช้พื้นที่เป็นสถานที่ปฏิบัติงาน หรือเพื่อประโยชน์อย่างอื่นของส่วน
ราชการหรือองค์การของรัฐภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติใดที่อยู่ในระหว่างดำ�เนินการและยังไม่แล้วเสร็จใน
วันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับให้ดำ�เนินการต่อไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๘
(ลงนาม)    ฉัตรชัย รัตโนภาส
       (นายฉัตรชัย รัตโนภาส)
   อธิบดีกรมป่าไม้
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ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการอนุญาตให้ทำ�การปลูกสร้างสวนป่า
หรือปลูกไม้ยืนต้น ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๔๘
อาศัยอำ�นาจตามความในมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ ซึ่งแก้ไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๘ และพระราชกฤษฎีกาโอนกรมป่าไม้
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไปเป็นกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและปรับปรุง
อำ�นาจหน้าที่และกิจการ ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมป่าไม้ และกรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ป่าและพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๔๖ อธิบดีกรมป่าไม้โดยอนุมัติ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ออกระเบียบไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑. ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการอนุญาตให้ทำ�การปลูกสร้างสวนป่าหรือ
ปลูกไม้ยืนต้นภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๘”
ข้อ ๒. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๘ เป็นต้นไป
ข้อ ๓. บรรดาระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับและคำ�สั่งอื่นใดในส่วนที่กำ�หนดไว้แล้วในระเบียบนี้ หรือ
ซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ ๔. ในระเบียบนี้
๔.๑ “ป่าเสื่อมโทรม” หมายความว่า พื้นที่ป่าในบริเวณป่าสงวนแห่งชาติทั้งหมดหรือ
บางส่วน มีไม้มีค่าที่มีลักษณะสมบูรณ์เหลืออยู่น้อย และป่านั้นยากที่จะกลับฟื้นคืนดีได้ตามธรรมชาติโดยมี
ลูกไม้ขนาดความสูงเกิน ๒ เมตรขึ้นไป ขึ้นกระจายอยู่ทั่วพื้นที่ไม่เกินไร่ละ ๒๐ ต้น หรือมีไม้ขนาดความโต
วัดโดยรอบลำ�ต้นตรงทีส่ งู ๑๓๐ เซนติเมตร ตัง้ แต่ ๕๐-๑๐๐ เซนติเมตร ขึน้ กระจายอยูท่ ว่ั พืน้ ทีไ่ ม่เกินไร่ละ ๘ ต้น
หรือมีไม้ขนาดความโตเกิน ๑๐๐ เซนติเมตร ขึ้นไป ขึ้นกระจายอยู่ทั่วพื้นที่ไม่เกินไร่ละ ๒ ต้น หรือพื้นที่ป่า
ที่มีไม้เข้าหลักเกณฑ์ทั้ง ๓ ลักษณะดังกล่าวเมื่อรวมกันแล้วต้องมีจำ�นวนไม่เกินไร่ละ ๑๖ ต้น
๔.๒ “สวนป่า” หมายความว่า พื้นที่ที่ได้ทำ�การปลูกและบำ�รุงรักษาพันธุ์ไม้ที่มุ่งหวังการใช้
ประโยชน์จากเนื้อไม้เป็นหลัก
๔.๓ “พืชควบ” หมายความว่า พืชที่ปลูกในสวนป่าควบคู่กับพันธุ์ไม้ที่ปลูก
๔.๔ “ไม้ยืนต้น” หมายความว่า พันธุ์ไม้ขนาดใหญ่หรือไม้ที่มีผลและมีอายุยืนนานสามารถ
นำ�เนื้อไม้ไปใช้ประโยชน์ได้
๔.๕ “ไม้มคี า่ ” หมายความว่า ไม้ทม่ี ชี อ่ื ตามบัญชีทก่ี รมป่าไม้ ประกาศกำ�หนดให้เป็นไม้มคี า่
ข้อ ๕. ให้อธิบดีกรมป่าไม้ รักษาการตามระเบียบนี้ และมีอำ�นาจตีความ วินิจฉัย ปัญหาเกี่ยวกับ
การปฏิบัติตามระเบียบนี้ คำ�วินิจฉัยของอธิดีกรมป่าไม้ ให้เป็นที่สุด
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หมวด ๑
การขออนุญาต
ข้อ ๖. ผู้ ใ ดประสงค์ จ ะขออนุ ญ าตทำ � การปลู ก สร้ า งสวนป่ า หรื อ ปลู ก ไม้ ยื น ต้ น ภายในเขต
ป่าสงวนแห่งชาติ ให้ยื่นคำ�ขอต่อจังหวัดท้องที่ที่ป่านั้นตั้งอยู่หรือหน่วยงานที่กรมป่าไม้กำ�หนด ตามแบบ
ป.ส.๒๙ ท้ายระเบียบนี้ พร้อมด้วยหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบคำ�ขอ
ในกรณีที่ขออนุญาตเกิน ๑๐๐ ไร่ ให้แนบโครงการที่แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ระยะ
เวลาเริ่มงาน เป้าหมายของโครงการและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการลงทุนประกอบด้วย
ผู้ขออนุญาตซึ่งเป็นนิติบุคคล นิติบุคคลนั้นต้องจดทะเบียนในประเทศไทย และผู้ถือหุ้นส่วน
นิติบุคคลนั้นต้องมีสัญชาติไทย เกินร้อยละ ๕๐ ของจำ�นวนผู้ถือหุ้นหรือหุ้นส่วนนั้น ทั้งนี้ ไม่รวมถึง
ส่วนราชการหรือองค์การของรัฐ
ผู้ขออนุญาตซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา ต้องมีสัญชาติไทยและบรรลุนิติภาวะแล้ว
หมวด ๒
หลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสภาพป่า
ข้อ ๗. เมื่อจังหวัดหรือหน่วยงานที่กรมป่าไม้กำ�หนด ได้รับคำ�ขอใช้พื้นที่ตามข้อ ๖ ให้เสนอคำ�ขอ
ดังกล่าวพร้อมทั้งให้ความเห็นต่อผู้ว่าราชการจังหวัดภายใน ๗ วัน นับจากวันที่ได้รับคำ�ขออนุญาต
ให้ผวู้ า่ ราชการจังหวัดสัง่ พนักงานเจ้าหน้าทีต่ งั้ แต่ระดับ ๕ ขึน้ ไป ออกไปทำ�การตรวจสภาพป่าภายใน
๑๕ วัน นับจากวันที่จังหวัดได้รับคำ�ขออนุญาต
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตามวรรคสอง รายงานผลการตรวจสภาพป่า พร้อมทั้งให้ความเห็นประกอบ
การตรวจสภาพป่านั้นต่อจังหวัด ตามแบบ ป.ส.๓๐ ท้ายระเบียบนี้ ภายใน ๓๐ วัน นับจากวันที่ตรวจ
สภาพป่าเสร็จ
เมื่อได้รับรายงานแบบ ป.ส.๓๐ แล้ว ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ตรวจสอบพิจารณาและทำ�ความเห็น
เสนอโดยตรงไปยังกรมป่าไม้ ภายใน ๑๕ วัน นับจากวันที่ได้รับรายงาน แบบ ป.ส.๓๐ นั้น
หมวด ๓
การอนุญาตให้ทำ�การปลูกสร้างสวนป่าหรือปลูกไม้ยืนต้น
ข้อ ๘. การอนุญาตให้ทำ�การปลูกสร้างสวนป่าหรือปลูกไม้ยืนต้นภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ
ให้พจิ ารณาอนุญาตในจำ�นวนพืน้ ทีแ่ ต่ละราย ครัง้ ละไม่เกิน ๒,๐๐๐ ไร่ โดยมีก�ำ หนดระยะเวลาไม่เกินสามสิบปี
ข้อ ๙. การอนุญาตตามข้อ ๘ จะกระทำ�ได้เมื่อพื้นที่ที่ขออนุญาตต้อง
๙.๑ ไม่เป็นพื้นที่ป่าซึ่งใช้ในการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการป่าไม้
๙.๒ ไม่อยู่ในพื้นที่ป่าที่มีสภาพเป็นป่าต้นน้ำ�ลำ�ธาร ชั้นที่ ๑ เอ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่ได้กำ�หนดชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ�  ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๒๘ เมื่อวันที่ ๒๑
ตุลาคม ๒๕๒๙ เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๓๑ เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๓๒ เมื่อวันที่ ๑๙
พฤศจิกายน ๒๕๓๔ และเมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๘
๙.๓ ไม่มีปัญหากับราษฎรในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียง และต้องได้รับความเห็นชอบจาก
สภาตำ�บลหรือองค์การบริหารส่วนตำ�บลท้องที่ที่ป่านั้นตั้งอยู่
๙.๔ เป็นป่าเสื่อมโทรมตามข้อ ๔.๑ ในระเบียบนี้
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ข้อ ๑๐ การอนุญาตให้ใช้หนังสืออนุญาตให้ทำ�การปลูกสร้างสวนป่าหรือปลูกไม้ยืนต้นภายในเขต
ป่าสงวนแห่งชาติ ตามแบบ ป.ส.๓๑ ท้ายระเบียบนี้ หากมีเงือ่ นไขทีผ่ อู้ นุญาตกำ�หนดให้ผรู้ บั อนุญาตต้องปฏิบตั ิ
เพิ่มเติมให้ระบุไว้ในหนังสืออนุญาตด้วย
ข้อ ๑๑ ภายในพื้ น ที่ ที่ ไ ด้ รั บ หนั ง สื อ อนุ ญ าตให้ ทำ � การปลู ก สร้ า งสวนป่ า หรื อ ปลู ก ไม้ ยื น ต้ น นั้ น
ถ้าปรากฏว่ามีไม้ขึ้นอยู่กีดขวางการดำ�เนินงานตามแผนการที่ได้กำ�หนดไว้ ให้ผู้รับอนุญาตตัดฟันออกได้
เท่าที่จำ�เป็นภายในขอบเขตตามแผนการประจำ�ปีนั้นๆ เท่านั้น
ข้อ ๑๒ บรรดาไม้ที่ได้ตัดฟันลงตามข้อ ๑๑ ที่ใช้ประโยชน์ได้ให้ถือว่ายังเป็นของรัฐ ห้ามมิให้
ทำ�ลายหรือสุมเผาไม้ทิ้งเป็นอันขาด ผู้รับอนุญาตจะต้องรักษาไว้มิให้สูญหายหรือเสียหายและให้เป็นหน้าที่
ของจังหวัดท้องที่ป่านั้นหรือหน่วยงานที่กรมป่าไม้กำ�หนดตรวจทำ�บัญชีประทับตราตามลักษณะของไม้ที่จะ
นำ�ไปใช้ประโยชน์ ยกเว้นไม้ฟืนไม่ต้องประทับตรา และเสนอจำ�หน่ายให้แก่ผู้รับอนุญาตในอัตราสองเท่า
ค่าภาคหลวงสำ�หรับไม้กระยาเลยหรือไม้ฟืน และสามเท่าค่าภาคหลวงสำ�หรับไม้สัก ถ้าผู้รับอนุญาตไม่รับซื้อ
ให้ทำ�การประมูลจำ�หน่ายตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุต่อไป
ข้อ ๑๓ ในบริเวณที่ทำ�การปลูกสร้างสวนป่าหรือปลูกไม้ยืนต้นนั้น ถ้าผู้รับอนุญาตประสงค์จะทำ�การ
ตัดสางขยายระยะไม้ที่ได้ปลูกขึ้นเพื่อการบำ�รุงสวนป่า ให้กระทำ�ได้โดยแจ้งให้จังหวัดท้องที่หรือหน่วยงานที่
กรมป่าไม้ก�ำ หนดทราบก่อนตัด เพือ่ จังหวัดหรือหน่วยงานทีก่ รมป่าไม้ก�ำ หนดจะได้สงั่ เจ้าหน้าทีต่ รวจให้ตดั ฟัน
และขายให้แก่ผู้รับอนุญาตตามอัตราที่กรมป่าไม้กำ�หนด
ข้อ ๑๔ เมือ่ ผูร้ บั อนุญาตประสงค์จะทำ�ไม้ทป่ี ลูกไว้เพือ่ นำ�ไปใช้ประโยชน์ให้ยน่ื เรือ่ งราวต่อหน่วยงาน
ที่กรมป่าไม้กำ �หนดเพื่อออกใบอนุญาตทำ �ไม้ให้แก่ผู้รับอนุญาตเป็นอันดับแรกโดยให้ผู้รับอนุญาตชำ �ระ
ค่าภาคหลวงตามอัตราที่กำ�หนดในกฎกระทรวง
ข้อ ๑๕ เมื่อมีการอนุญาตให้ทำ � การปลู กสร้า งสวนป่า หรือ ปลู กไม้ยืน ต้นตามระเบียบนี้แล้ วให้
ผู้รับอนุญาตรายงานสรุปผลการดำ�เนินงานตามแบบ ป.ส.๓๒ ท้ายระเบียบนี้ต่อจังหวัดท้องที่หรือหน่วยงาน
ที่กรมป่าไม้กำ�หนด ภายใน ๖๐ วัน นับจากวันที่ได้ดำ�เนินการตามแผนปฏิบัติงานมาครบรอบปีทุกปีและให้
จังหวัดท้องที่หรือหน่วยงานที่กรมป่าไม้กำ�หนดรวบรวมรายงานให้กรมป่าไม้ ภายใน ๓๐ วัน นับจากวันที่ได้
รับรายงานนั้น
ข้อ ๑๖ การให้เช่าหรือช่วงสิทธิ์แห่งหนังสืออนุญาตตามระเบียบนี้จะกระทำ�มิได้ แต่ในกรณีที่
ผูร้ บั อนุญาตถึงแก่ความตาย และทายาทหรือผูจ้ ดั การมรดกประสงค์จะกระทำ�การตามหนังสืออนุญาตนัน้ ต่อไป
ให้ยื่นคำ�ร้องต่อจังหวัด ตามวิธีการที่กำ�หนดไว้ใน ข้อ ๖ ภายในกำ�หนด ๙๐ วัน นับจากวันที่ผู้รับอนุญาต
ถึงแก่ความตาย หากพ้นกำ�หนดนี้แล้วทายาทหรือ ผู้จัดการมรดกยังมิได้ยื่นคำ�ร้องขอรับอนุญาตให้ถือว่า
สละสิทธิใ์ นการใช้พนื้ ทีน่ นั้ เว้นแต่กรณีทมี่ เี หตุสดุ วิสยั อธิบดีกรมป่าไม้ จะพิจารณาผ่อนผันโดยความเห็นชอบ
ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นรายๆ ไปก็ได้
ความในวรรคหนึ่งให้ใช้บังคับแก่ผู้รับอนุญาตที่เป็นนิติบุคคลที่เลิกกิจการไปโดยการอนุโลม
ข้อ ๑๗ การอนุญาตในพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตเดิมสิ้นอายุการอนุญาต ผู้รับอนุญาตหรือผู้ขออนุญาต
ต้องยื่นคำ�ขออนุญาต ตามข้อ ๖ เพื่อให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งเจ้าหน้าที่ออกไปทำ�การตรวจสภาพพื้นที่ให้ได้
ข้อมูลปัจจุบันพร้อมกับตรวจสอบการดำ�เนินงานของผู้รับอนุญาตว่า ได้มีการปฏิบัติตามเงื่อนไขถูกต้อง
ครบถ้วนหรือไม่ แล้วให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาและจัดทำ�ความเห็นเสนออธิบดีกรมป่าไม้
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ในกรณีที่ไม่สามารถอนุญาตให้ผู้ขอเข้าทำ�ประโยชน์ได้ในหมวดนี้ ด้วยเหตุใดๆ ก็ดี ให้ผู้อนุญาต
แจ้งเหตุผลให้ผู้ขอทราบโดยไม่ชักช้า
ข้อ ๑๘ ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ทำ�การปลูกสร้างสวนป่าหรือปลูกไม้ยืนต้นอยู่ก่อนแล้วให้ถือว่ายังคงได้
รับอนุญาต และให้ถือปฏิบัติตามระเบียบนี้ต่อไป
ข้อ ๑๙ คำ�ขออนุญาตเข้าทำ�การปลูกสร้างสวนป่าหรือปลูกไม้ยืนต้นในเขตป่าสงวนแห่งชาติใดอยู่
ในระหว่างดำ�เนินการและยังไม่แล้วเสร็จในวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับให้ดำ�เนินการต่อไป

		

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๘
  (ลงนาม)   ฉัตรชัย รัตโนภาส
(นายฉัตรชัย รัตโนภาส)
      อธิบดีกรมป่าไม้
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๓. คำ�วินิจฉัยของสำ�นักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา
เกี่ยวกับเรื่องการทำ�ไม้และเก็บหาของป่า
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ด่วนมาก
ที่ สร. ๐๒๐๓/๑๔๖๒๒
										

สำ�นักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
๒๕ สิงหาคม ๒๕๑๙

เรื่อง ปัญหาการนำ�ไม้ในที่ดินกรรมสิทธิ์เคลื่อนที่และแปรรูปไม้ที่ทำ�จากไม้ในที่ดินกรรมสิทธิ์
เรียน ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
อ้างถึง หนังสือ ที่ กส.๐๘๐๔/๑๓๘๑๗ ลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๑๙
สิ่งที่ส่งมาด้วย บันทึกเกี่ยวกับเรื่องนี้
ตามทีไ่ ด้ขอให้ส�ำ นักงานคณะกรรมการกฤษฎีการพิจารณาให้ความเห็นว่า การนำ�ไม้ชนิดอืน่ นอกจาก
ไม้สักและไม้ยางที่มิได้ขึ้นในป่าเคลื่อนที่จะต้องมีใบเบิกทางของพนักงานเจ้าหน้าที่กำ�กับไปด้วยหรือไม่ และ
เมือ่ นำ�ไม้ดงั กล่าวเคลือ่ นทีเ่ ข้าเขตด่านป่าไม้จะต้องเสียค่าธรรมเนียมหรือไม่และประการสุดท้าย การแปรรูปไม้
ดังกล่าวจะต้องได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่หรือไม่ นั้น
บัดนี้ สำ�นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการร่างกฎหมาย กองที่ ๘) ได้พจิ ารณาปัญหา
ดังกล่าว ข้างต้นแล้วเห็นว่า บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ ย่อมใช้บังคับแก่
ไม้หวงห้าม หรือหากในกรณีที่มิใช่ไม้หวงห้าม ก็ต้องเป็นไม้ที่ได้ทำ�ขึ้นจากไม้ป่าเท่านั้น ดังนั้น ในกรณีที่มี
การนำ�ไม้ชนิดอื่นนอกจากไม้สักและไม้ยางเคลื่อนที่และนำ�เข้าเขตด่านป่าไม้ จึงไม่จำ�ต้องมีใบเบิกทางของ
พนักงานเจ้าหน้าที่กำ�กับและไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมแต่อย่างใด และในการแปรรูปไม้ลักษณะดังกล่าวก็ไม่
ต้องได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่แต่อย่างใดด้วย ความละเอียดปรากฏตามบันทึกความเห็นที่ได้สง่ มา
พร้อมนี้ ในการพิจารณาเรือ่ งนีม้ ผี แู้ ทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรมป่าไม้) เป็นผูช้ แ้ี จงข้อเท็จจริง
		
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
											

กองคุ้มครอง
กองนิติธรรม
โทร. ๒๘๑๐๐๐๗

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง
(ลงนาม)   ปลั่ง มีจุล
(นายปลั่ง มีจุล)
    เลขาธิการคณะรัฐมนตรี
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บันทึก

เรื่อง การตีความมาตรา ๒๕ มาตรา ๓๘ มาตรา ๓๙ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐
แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔
สำ�นักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้มีหนังสือด่วนมาก ที่ สร.๐๒๐๓/๑๒๕๔๒ ลงวันที่ ๒๘ กรกฎาคม
๒๕๑๙ ถึงเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา ขอให้สำ�นักคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาให้ความเห็นเกีย่ ว
กับการตีความพระราชบัญญัตปิ า่ ไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ ตามทีก่ ระทรวงเกษตรและสหกรณ์หารือว่า
๑. การนำ�ไม้ชนิดอื่นนอกจากไม้สักและไม้ยางที่มิได้ขึ้นอยู่ในป่าเคลื่อนที่ไปถึงด่านป่าไม้ด่านแรกจะ
ต้องขอใบเบิกทางตามมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ หรือไม่
๒. การนำ�ไม้ชนิดอืน่ นอกจากไม้สกั และไม้ยางทีม่ ไิ ด้ขนึ้ อยูใ่ นป่าเคลือ่ นทีเ่ ข้าเขตด่านป่าไม้จะต้องเสีย
ค่าธรรมเนียมตามมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ หรือไม่
๓. การแปรรูปไม้ชนิดอื่นนอกจากไม้สักและไม้ยางที่มิได้ขึ้นอยู่ในป่า จะต้องได้รับอนุญาตจาก
พนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๔๘ แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ หรือไม่
สำ�นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการร่างกฎหมาย กองที่ ๘) ได้พิจารณาปัญหาดังกล่าวแล้ว
เห็นว่า ในปัญหาข้อทีห่ นึง่ เกีย่ วกับการนำ�ไม้เคลือ่ นทีน่ นั้ มาตรา ๓๘(๑) แห่งพระราชบัญญัตปิ า่ ไม้ พุทธศักราช
๒๔๘๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยแห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๑๘ และมาตรา ๓๙(๒)
แห่งพระราชบัญญัตปิ า่ ไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ ได้บญ
ั ญัตไิ ว้โดยชัดแจ้งว่า การนำ�ไม้เคลือ่ นทีท่ จ่ี ะต้องมีใบเบิกทาง
ของพนักงานเจ้าหน้าที่กำ�กับไปด้วย นั้นเฉพาะในสี่กรณีที่บัญญัติในมาตรา ๓๘ เท่านั้น ซึ่งทั้งสี่กรณีดงั กล่าว
เป็นกรณีของการนำ�ไม้ทท่ี �ำ ออกจากป่าหรือมิฉะนัน้ ต้องเป็นกรณีการนำ�ไม้เข้ามาในราชอาณาจักรหรือการนำ�ไม้
ที่รับซื้อจากทางราชการป่าไม้ไปจากที่ที่ไม้นั้นอยู่ ซึ่งจะเห็นว่าไม่ได้บังคับถึงการนำ�ไม้อื่นนอกจากไม้สักหรือ
ไม้ยางที่มิได้ขึ้นอยู่ในป่าเคลื่อนที่ ดังนั้น การนำ�ไม้ดังกล่าวเคลื่อนที่จึงไม่จำ�ต้องมีใบเบิกทางของพนักงาน
เจ้าหน้าที่กำ�กับไปด้วยแต่อย่างใด

(๑) มาตรา ๓๘ บทบัญญัติในส่วนนี้ให้ใช้บังคับแก่กรณีการนำ�ไม้หรือของป่าเคลื่อนที่ต่อไปภายหลังที่

			 (๑) นำ�ไม้หรือของป่าที่ได้รับใบอนุญาตให้ทำ�หรือเก็บออกจากสถานที่ที่ระบุไว้ในใบอนุญาต ไปถึง
สถานที่ที่ระบุไว้ในใบอนุญาตแล้ว
			 (๒) นำ�ไม้ที่ทำ�โดยไม่ต้องรับอนุญาตออกไปถึงด่านป่าไม้ด่านแรกแล้ว
			 (๓) นำ�ไม้หรือของป่าเข้ามาในราชอาณาจักร ไปถึงด่านศุลกากรหรือด่านตรวจศุลกากรที่นำ �เข้า
มาแล้ว
			 (๔) นำ�ไม้หรือของป่าที่รับซื้อจากทางราชการป่าไม้ ไปจากที่ที่ไม้หรือของป่านั้นอยู่
(๒) มาตรา ๓๙ ผูใ้ ดนำ�ไม้หรือของป่าเคลือ่ นที่ ต้องมีใบเบิกทางของพนักงานเจ้าหน้าทีก่ �ำ กับไปด้วยตามข้อกำ�หนด
ในกฎกระทรวง

94

คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการอนุญาตไม้และของป่า
2(42-168).indd 94

7/1/2010 13:00

ในปัญหาข้อทีส่ อง เมือ่ พิจารณาความในมาตรา ๒๕(๓) แห่งพระราชบัญญัตปิ า่ ไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๑๘ ที่บัญญัติให้ผู้ที่นำ�ไม้ที่มิใช่ไม้หวงห้าม
เข้ า เขตด่ า นป่ า ไม้ ต้ อ งเสี ย ค่ า ธรรมเนี ย มตามอั ต ราที่ รั ฐ มนตรี กำ � หนดโดยบั ญ ญั ติ ย กเว้ น ให้ ไ ม่ ต้ อ งเสี ย
ค่าธรรมเนียมเฉพาะกรณีการนำ�ไปเพื่อใช้สอยส่วนตัว ภายในเขตท้องที่จังหวัดที่ทำ�ไม้นั้น จะเห็นได้ว่าความ
มุง่ หมายของบทบัญญัตดิ งั กล่าวหมายถึงการ เรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการนำ�ไม้ทไี่ ม่ใช่ไม้หวงห้ามทีข่ นึ้ ในป่า
เข้าเขตด่านป่าไม้เท่านั้น ดังนั้นหากเป็นไม้ที่ไม่ใช่ไม้หวงห้ามซึ่งมิได้ขึ้นในป่าแล้ว ก็ย่อมไม่อยู่ภายใต้บังคับ
แห่งมาตรา ๒๕ ดังกล่าว แต่อย่างใด
ในปัญหาข้อที่สามเห็นว่า มาตรา ๕๐ (๔)(๔) แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ ซึ่ง
แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๑๖ ลงวันที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๑๕ ได้บัญญัติยกเว้น
ไม่ให้นำ�มาตรา ๔๘(๕) มาใช้บังคับในกรณีที่เป็นการแปรรูปไม้หรือมีไม้แปรรูปไว้ในครอบครองที่มิใช่
ไม้หวงห้าม

(๓) มาตรา ๒๕ ผู้ใดนำ�ไม้ที่มิใช่ไม้หวงห้ามเข้าเขตด่านป่าไม้ ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามอัตราที่รัฐมนตรีกำ�หนด

เว้นแต่นำ�ไปเพื่อใช้สอยส่วนตัวภายในเขตท้องที่จังหวัดที่ทำ�ไม้นั้น
		 การนำ�ไม้เข้าเขตด่านป่าไม้หลายด่าน ให้เสียค่าธรรมเนียมเพียงด่านแรกเพียงด่านเดียว
(๔) มาตรา ๕๐ บทบัญญัติแห่งมาตรา ๔๘ มิให้ใช้บังคับในกรณีดังต่อไปนี้
		 (๑) การกระทำ�เพียงเลื่อย ตัด ริด ขุด หรือถากซ้อมไม้เพื่อทำ�เป็นซุงท่อน ไม้เหลี่ยมโกลน มาดหรือโกลน
เสาถาก หรือหมอนรถ หรือเพื่อทำ�ไม้ฟืน หรือทำ�ไม้เผาถ่าน หรือเลื่อยเพียงเพื่อความจำ�เป็นในการชักลาก ในเมื่อพนักงาน
เจ้าหน้าทีร่ ะบุไว้ในใบอนุญาตทำ�ไม้ให้กระทำ�การนัน้ ๆ ได้ และผูร้ บั อนุญาตได้กระทำ�การนัน้ ๆ ก่อนนำ�ไม้เคลือ่ นทีจ่ ากบริเวณ
ตอไม้
		 (๒) การแปรรูปไม้ที่แปรรูปมาแล้วจากไม้ซุงหรือไม้ท่อน ที่มิใช่เพื่อการค้า
		 (๓) การมี ไ ม้ แ ปรรู ป ไว้ ในครอบครองที่ มิ ใ ช่ เ พื่ อ การค้ า โดยมี ห ลั ก ฐานแสดงว่ า ได้ ไ ม้ นั้ น มาโดยชอบด้ ว ย
พระราชบัญญัตินี้
		 (๔) การแปรรูปไม้หรือมีไม้แปรรูปไว้ในครอบครองที่มิใช่ไม้หวงห้าม
		 (๕) การแปรรูปไม้โดยใช้แรงคนที่มิใช่เพื่อการค้า จากไม้หวงห้ามที่ยังมิได้แปรรูปโดยมีหลักฐานแสดงว่าได้
ไม้นั้นมาโดยชอบด้วยพระราชบัญญัตินี้
(๕) มาตรา ๔๘ ภายในเขตควบคุมการแปรรูปไม้ ห้ามมิให้ผู้ใดแปรรูปไม้ตั้งโรงงานแปรรูปไม้ ตัง้ โรงค้าไม้แปรรูป
มีไม้สกั แปรรูปไม่วา่ จำ�นวนเท่าใดไว้ในครอบครองหรือมีไม้แปรรูปชนิดอืน่ เป็นจำ�นวนเกิด ๐.๒๐ ลูกบาศก์เมตร ไว้ในครอบครอง
เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ และต้องปฏิบัติตามข้อกำ�หนดในกฎกระทรวงและในการอนุญาต

มีตอ่ หน้าถัดไป
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ดังนั้น ในการแปรรูปไม้ชนิดอื่น นอกจากไม้สักหรือไม้ยางที่มิได้ขึ้นในป่า ซึ่งไม่ใช่ไม้หวงห้าม
จึงไม่ต้องได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๔๘ แต่อย่างใด
(ลงนาม)     สมภพ โหตระกิตย์
   (นายสมภพ โหตระกิตย์)
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
สำ�นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
     สิงหาคม ๒๕๑๙

ต่อจากเชิงอรรถที่ ๕
เพื่อประโยชน์แห่งความในวรรคหนึ่ง ไม้ซุงหรือไม้ท่อนที่จมอยู่ในแม่นำ�้ ลำ�คลอง ในรัศมีห้าสิบเมตรของบริเวณ
ที่ทำ�การแปรรูปไม้ และไม่มีผู้ใดเป็นเจ้าของ ให้สันนิษฐานว่าเป็นไม้ที่อยู่ในความครอบครองของผู้รับอนุญาตตั้งโรงงาน
แปรรูปไม้ที่มีโรงงานอยู่ในบริเวณนั้น
ความในวรรคหนึ่ง ให้หมายความรวมถึงการกระทำ�แก่ไม้ที่นำ�เข้ามาในราชอาณาจักรด้วย
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ด่วนมาก
ที่ สร. ๐๖๐๑/๑๑๕๕

สำ�นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
  ๒ เมษายน ๒๕๒๕

เรือ่ ง

การนำ�ไม้ทอ่ นซุงจากทีด่ นิ กรรมสิทธิเ์ ข้าโรงงานแปรรูปไม้ทไ่ี ด้รบั อนุญาตตัง้ ตามพระราชบัญญัตปิ า่ ไม้ฯ

เรียน อธิบดีกรมป่าไม้
อ้างถึง ๑. หนังสือกรมป่าไม้ด่วนมาก ที่ กส. ๐๗๐๔(๒)/๑๖๐๑ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๒๕
๒. หนังสือสำ�นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ด่วนมาก ที่ สร. ๐๖๐๑/๙๙๑ ลงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์
๒๕๒๕
สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย   บันทึกเรื่อง การนำ�ไม้ท่อนซุงจากที่ดินของเอกชนเข้าโรงงาน แปรรูปไม้ที่ได้รับ 		
            อนุญาตตั้งตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔
   ตามหนังสือของกรมป่าไม้ที่อ้างถึง ได้ขอให้สำ�นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาให้ความเห็นใน
ปัญหาข้อกฎหมายว่า
   (๑) ไม้ทอ่ นซุงทีน่ �ำ ออกจากทีด่ นิ กรรมสิทธิก์ อ่ นนำ�เข้าโรงงานจะต้องให้ผา่ นการตรวจสอบขอ
เจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ ก่อนหรือไม่
  (๒) หากเจ้าของไม้แสดงความยินยอมในส่วนแพ่งสละสิทธิความเป็นไม้ในที่ดินเสมือนหนึ่ง
เป็นไม้ในป่า พนักงาน เจ้าหน้าที่จะมีอำ�นาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในกรณีดังต่อไปนี้ได้หรือไม่
   (๒.๑) ขอทำ�ไม้ชนิดทีต่ รงกับไม้หวงห้ามโดยยินยอมชำ�ระค่าภาคหลวงเช่นเดียวกับไม้หวงห้าม
ทั่วไป
   (๒.๒) ยินยอมชำ�ระค่าธรรมเนียมไม้ที่มิใช่ไม้หวงห้ามเมื่อนำ�เข้าเขตด่านป่าไม้ตามมาตรา
๒๕ แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ และสำ�นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้มีหนังสือขอให้
จัดส่งผู้แทนไปชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับปัญหาดังกล่าวดังความแจ้งอยู่แล้ว นั้น
     บัดนี้ คณะกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการร่างกฎหมาย คณะที่ ๒) ได้พจิ ารณาปัญหาดังกล่าว
ข้างต้นแล้ว เห็นว่าสำ�หรับปัญหาแรก ไม้ยางพาราตามทีห่ ารือเป็นไม้ในทีด่ นิ ของเอกชนซึง่ ไม่อยูใ่ นบังคับของ
พระราชบัญญัติป่าไม้ฯ ดังนั้น การนำ�ไม้ท่อนซุงยางพาราออกจากที่ดินของเอกชนเพื่อเข้าโรงงานแปรรูปไม้
จึงไม่ต้องผ่านการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ ตามมาตรา ๕๑ ก่อนแต่อย่างใด
   สำ�หรับปัญหาตาม (๒.๑) เห็นว่า การทำ�ไม้ที่จะต้องเสียค่าภาคหลวง จะต้องเป็นการทำ�ไม้
ในป่า และกฎหมายได้บัญญัติไว้ชัดแจ้งว่า พนักงานเจ้าหน้าที่จะเรียกเก็บค่าภาคหลวงได้ในกรณีใดบ้างเมื่อ
ไม้ยางพาราตามที่หารือเป็นไม้ในที่ดินของเอกชน ซึ่งไม่อยู่ในบังคับที่จะต้องเสียค่าภาคหลวงเจ้าของจึงไม่มี
หน้าที่ที่จะต้องชำ�ระค่าภาคหลวงและพนักงานเจ้าหน้าที่ก็ไม่มีอำ�นาจจะเรียกเก็บค่าภาคหลวง
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    สำ�หรับปัญหาตาม (๒.๒) เห็นว่า การขอชำ�ระค่าธรรมเนียมไม้ที่มิใช่ไม้หวงห้าม เมื่อนำ�
เข้าเขตด่านป่าไม้ ตามมาตรา ๒๕ นั้น ก็เป็นเช่นเดียวกับการชำ�ระค่าภาคหลวงดังที่กล่าวมาข้างต้น คือ
เมื่อไม้ดังกล่าวมิใช่ไม้ที่อยู่ในป่า จึงไม่จำ�ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการผ่านด่านป่าไม้ ทั้งนี้ โดยมีผู้แทน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรมป่าไม้) เป็นผูช้ แี้ จงข้อเท็จจริง รายละเอียดของความเห็นปรากฏตามบันทึก
ทีไ่ ด้เสนอมาพร้อมหนังสือนี้ อนึง่ สำ�นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้แจ้งผลการพิจารณาไปยังสำ�นักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี เพื่อทราบตามระเบียบด้วยแล้ว
    จึงเรียนมาเพื่อทราบ
        ขอแสดงความนับถืออย่างสูง
					
(ลงนาม)    อมร จันทรสมบูรณ์
          (นายอมร จันทรสมบูรณ์)
         เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
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บันทึก
เรื่อง การนำ�ไม้ท่อนซุงจากที่ของเอกชนเข้าโรงงานแปรรูปไม้
ที่ได้รับอนุญาตตั้งตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔
กรมป่าไม้ได้มีหนังสือด่วนมาก ที่ กส ๐๗๐๔(๒)/๑๖๐๑ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๒๕ ขอให้
สำ�นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาให้ความเห็นในปัญหาข้อกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช
๒๔๘๔ ความว่า เนื่องจากปัจจุบันได้มีไม้ยางพาราเก่าถูกตัดโค่นออกจากสวนยางเป็นจำ�นวนมาก เพื่อปลูก
ยางพาราพันธุ์ใหม่ทดแทนตามโครงการช่วยเหลือของรัฐบาลและทางราชการมีนโยบายสนับสนุนให้นำ�ไม้
ยางพาราเหล่านี้มาใช้เป็นวัตถุดิบป้อนโรงงานแปรรูปไม้เพื่อนำ�มาใช้ประโยชน์ โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติ
ให้ทดลองตั้งโรงงานแปรรูปไม้ยางพารา (โรงเลื่อย) ขึ้นในท้องที่ภาคตะวันออกและภาคใต้ ๖ จังหวัดก่อน
นอกจากนัน้ ยังมีโรงงานแปรรูปไม้เพือ่ ประดิษฐกรรมทีใ่ ช้ไม้ยางพาราเป็นวัตถุดบิ และได้รบั อนุญาตตัง้ อยูก่ อ่ น
แล้วจำ�นวนมากราย แต่การนำ�ไม้ดงั กล่าวเข้าโรงงานก่อให้เกิดปัญหาทางปฏิบตั แิ ละปัญหาทางกฎหมายเกีย่ วกับ
การตีความมาตรา ๔๘ มาตรา ๕๐ และมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ฯ เพราะไม้ยางพาราหรือไม้
อื่นที่เอกชนปลูกขึ้นหรือเป็นไม้ที่ติดมากับพื้นดินตามธรรมชาติก่อนการได้กรรมสิทธิ์ตามกฎหมายที่ดิน
ย่อมเป็นไม้ที่ไม่อยู่ในความควบคุมของพระราชบัญญัติป่าไม้ฯ
กรมป่าไม้จึงขอหารือว่า
(๑) ไม้ ท่ อ นซุ ง ที่ นำ � มาจากที่ ดิ น กรรมสิ ท ธิ์ ก่ อ นนำ � เข้ า โรงงานจะต้ อ งให้ ผ่ า นการตรวจสอบของ
เจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๕๑ ก่อนหรือไม่
(๒) หากเจ้าของไม้แสดงความยินยอมในส่วนแพ่งสละสิทธิค์ วามเป็นไม้ในทีด่ นิ เสมือนหนึง่ เป็นในป่า
พนักงานเจ้าหน้าที่จะมีอำ�นาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในกรณีดังต่อไปนี้ได้หรือไม่
(๒.๑) ขอทำ � ไม้ ช นิ ด ที่ ต รงกั บ ไม้ ห วงห้ า มโดยยิ น ยอมชำ � ระค่ า ภาคหลวงเช่ น เดี ย วกั บ
ไม้หวงห้ามทั่วไป
(๒.๒) ยินยอมขอชำ�ระค่าธรรมเนียมไม้ทม่ี ใิ ช่ไม้หวงห้ามเมือ่ นำ�เข้าเขตด่านป่าไม้ตามมาตรา ๒๕
แห่งพระราชบัญญัตปิ า่ ไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ ซึง่ แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัตปิ า่ ไม้ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๑๘
ทั้งนี้ เพื่อกรมป่าไม้จะได้ถือปฏิบัติต่อไป
คณะกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการร่างกฎหมาย คณะที่ ๒) ได้พิจารณาปัญหาดังกล่าวโดยได้
ฟังคำ�ชี้แจงจากผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรมป่าไม้) แล้ว มีความเห็นดังนี้
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๑. เมื่อพิจารณาบทนิยามคำ�ว่า “ป่า” และคำ�ว่า “ไม้” ในมาตรา ๔(๑) แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้
พุทธศักราช ๒๔๘๔ ประกอบกับมาตรา ๖(๒) และมาตรา ๗(๓) แห่งพระราชบัญญัตดิ งั กล่าว เห็นได้วา่ ไม้ทอ่ี ยูใ่ น
บังคับแห่งพระราชบัญญัตนิ ม้ี ี ๒ ประเภทคือ ไม้หวงห้ามซึง่ ได้แก่ ไม้สกั และไม้ยางทัว่ ไปในราชอาณาจักร ไม่
ว่าจะขึ้นอยู่ที่ใด รวมถึงไม้ชนิดอื่นในป่าที่ได้มีพระราชกฤษฎีกากำ�หนดให้เป็นไม้หวงห้าม ประเภทหนึ่ง กับ
ไม้ที่มิใช่ไม้หวงห้ามซึ่งได้แก่ไม้ชนิดอื่นนอกจากที่กฎหมายกำ�หนดให้เป็นไม้หวงห้าม อีกประเภทหนึ่ง และ
บทบัญญัติในพระราชบัญญัติป่าไม้ฯ นี้ ส่วนใหญ่เป็นบทบัญญัติที่ใช้บังคับแก่ไม้ในป่า คือไม้ที่อยู่ในที่ดินที่
ยังไม่มีผู้ใดเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ ส่วนไม้ในที่ดินของเอกชนได้มีบทบัญญัติบังคับไว้เฉพาะในมาตรา ๗ และ
มาตรา ๑๔ ทวิ(๔) ดังนั้น ไม้ในที่ดินของเอกชนไม่ว่าจะเป็นไม้ที่เอกชนปลูกขึ้นหรือเป็นไม้ที่ติดมากับพื้นดิน
ตามธรรมชาติกอ่ นการได้กรรมสิทธิต์ ามประมวลกฎหมายทีด่ นิ ย่อมไม่อยูใ่ นความควบคุมของพระราชบัญญัติ
ป่าไม้ฯ เว้นแต่ไม้สกั หรือไม้ยางทัว่ ไปเท่านัน้ สำ�หรับไม้ยางพาราตามปัญหาทีห่ ารือนีไ้ ม่ใช่ไม้ยางทัว่ ไป ซึง่ เป็น
ไม้หวงห้ามประเภท ก. ตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ฯ แต่เป็นไม้ในที่ดินของเอกชนที่เจ้าของได้
ปลูกขึ้นเพราะฉะนั้น จึงไม่เป็นไม้ที่อยู่ในป่าและไม่เป็นไม้หวงห้าม

(๑) มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้

			 (๑) “ป่า” หมายความว่า ที่ดินที่ยังมิได้มีบุคคลได้มาตามกฎหมายที่ดิน
			 (๒) “ไม้” หมายความว่า ไม้สักและไม้อื่นทุกชนิดที่เป็นต้น เป็นกอ เป็นเถา รวมตลอดถึงไม้ที่
นำ�เข้ามาในราชอาณาจักร ไม้ไผ่ทุกชนิด ปาล์ม หวาย ตลอดจนราก ปุ่ม ตอ เศษ ปลายและกิ่งของสิ่งนั้นๆ ไม่ว่าจะถูก
ตัดทอน เลื่อย ผ่า ถาก ขุด หรือกระทำ�โดยประการอื่นใด ฯ
(๒) มาตรา ๖ ไม้หวงห้ามมีสองประเภทคือ
		 ประเภท ก. ไม้หวงห้ามธรรมดา ได้แก่ไม้ซึ่งการทำ�ไม้จะต้องได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่หรือได้รับ
สัมปทานตามความในพระราชบัญญัตินี้
		 ประเภท ข. ไม้หวงห้ามพิเศษ ได้แก่ไม้หายากหรือไม้ที่ควรสงวนซึ่งไม่อนุญาตให้ทำ�ไม้ เว้นแต่รัฐมนตรีจะได้
อนุญาตในกรณีพิเศษ
(๓) มาตรา ๗ ไม้สกั และไม้ยางทัว่ ไปในราชอาณาจักรไม่วา่ จะขึน้ อยูท่ ใ่ี ดเป็นไม้หวงห้ามประเภท ก. ไม้ชนิดอื่นในป่า
จะให้เป็นไม้หวงห้ามประเภทใด ให้กำ�หนดโดยพระราชกฤษฎีกา
		 การเพิม่ เติมหรือเพิกถอนชนิดไม้ หรือเปลีย่ นแปลงประเภทไม้หวงห้ามทีไ่ ด้มพี ระราชกฤษฎีกากำ�หนดไว้แล้วก็ดี
หรือจะกำ�หนดไม้ชนิดใดเป็นไม้หวงห้ามประเภทใดขึ้นในท้องที่ใดนอกจากท้องที่ที่ได้มีพระราชกฤษฎีกากำ�หนดตามความใน
มาตราก่อนแล้วนั้นก็ดี ให้กำ�หนดโดยพระราชกฤษฎีกา
พระราชกฤฎีกา ซึ่งตราขึ้นตามความในวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้ใช้บังคับได้เมื่อพ้นกำ�หนดเก้าสิบวันนับแต่วัน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
(๔) มาตรา ๑๔ ทวิ บทบัญญัติมาตรา ๑๔ มิให้ใช้บังคับแก่ผู้รับอนุญาตทำ�ไม้สักที่ขึ้นอยู่ในที่ดินที่มีโฉนดที่ดิน
ตามประมวลกฎหมายที่ดินเพื่อใช้สอยส่วนตัว และมิให้ใช้บังคับแก่ผู้รับอนุญาตทำ�ไม้ยางที่ขึ้นอยู่ในที่ดินที่มี น.ส. ๓ หรือ
โฉนดที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดิน เพื่อใช้สอยส่วนตัว
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๒. ปัญหาข้อ (๑) ทีก่ รมป่าไม้ขอหารือว่า ไม้ทอ่ นซุงซึง่ นำ�ออกจากทีด่ นิ ของเอกชนก่อนนำ�เข้าโรงงาน
จะต้องให้ผ่านการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๕๑(๕) ก่อนหรือไม่นั้น เห็นว่าบทบัญญัติในมาตรา ๕๑
แห่งพระราชบัญญัตปิ า่ ไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ ซึง่ แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัตปิ า่ ไม้ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๑๘
เป็นบทบัญญัตเิ กีย่ วกับการควบคุมการแปรรูปไม้ซงึ่ กำ�หนดว่า ในเขตควบคุมการแปรรูปไม้ ผูไ้ ด้รบั อนุญาตให้
แปรรูปไม้ตั้งโรงงานแปรรูปไม้ หรือตั้งโรงค้าไม้แปรรูปจะมีไม้ไว้ในครอบครองในสถานที่ที่ตนได้รับอนุญาต
ได้เฉพาะไม้ที่กำ�หนดไว้ในมาตรา ๕๑(๑) ถึง (๕) คือไม้ที่ต้องผ่านขั้นตอนการดำ�เนินการตามพระราชบัญญัติ
ป่าไม้ฯ เช่น ไม้ที่ได้ชำ�ระค่าภาคหลวงและค่าบำ�รุงป่าแล้ว หรือไม้ที่ได้ประทับตราแสดงว่าเป็นไม้ที่ทำ�ได้โดย
ไม่ต้องเสียค่าภาคหลวง เป็นต้น ส่วนไม้ยางพาราตามที่หารือเป็นปัญหามานี้ได้กล่าวแล้วว่า เป็นไม้ในที่ดิน
ของเอกชน ซึ่งไม่อยู่ในบังคับของพระราชบัญญัติป่าไม้ฯ ดังนั้น การนำ�ไม้ท่อนซุงยางพาราออกจากที่ดินของ
เอกชนเพื่อเข้าโรงงานแปรรูปไม้ จึงไม่ต้องผ่านการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๕๑ ก่อนแต่อย่างใด
๓. สำ�หรับปัญหาตาม (๒) ทีห่ ารือว่า หากเจ้าของไม้ยนิ ยอมในส่วนแพ่งสละสิทธิใ์ นไม้ในทีด่ นิ เสมือน
หนึ่งเป็นไม้ในป่า พนักงานเจ้าหน้าที่จะมีอำ�นาจเก็บค่าธรรมเนียมตามที่จำ�แนกไว้ใน (๒.๑) และ (๒.๒) ได้
เพียงใดนั้น
สำ�หรับข้อที่ถามใน (๒.๑) ว่า การขอทำ�ไม้ชนิดที่ตรงกับไม้หวงห้ามโดยยินยอมชำ�ระค่าภาคหลวง
เช่นเดียวกับไม้หวงห้ามทั่วไปได้หรือไม่นั้น เมื่อพิจารณาตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ฯ แล้ว
จะเห็นว่าค่าภาคหลวงหมายถึงเงินค่าธรรมเนียมที่ผู้ทำ�ไม้หรือเก็บหาของป่าจะต้องเสียตามพระราชบัญญัติ
ดังกล่าว และการทำ�ไม้ที่จะต้องเสียค่าภาคหลวงนั้นจะต้องเป็นการทำ�ไม้ในป่า ถ้ามิใช่ไม้ในป่า แม้จะตรงกับ

(๕) มาตรา ๕๑ ผู้รับอนุญาตตามความในหมวดนี้ จะมีไว้ในครอบครองในสถานที่ที่ได้รับอนุญาตของตนได้แต่

เฉพาะไม้อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
			 (๑) ไม้ที่ได้ชำ�ระค่าภาคหลวงและค่าบำ�รุงป่าเสร็จสิ้นแล้ว หรือถ้าเป็นไม้ที่ได้รับอนุญาตให้ทำ�การ
แปรรูปได้ก่อนชำ�ระค่าภาคหลวงและค่าบำ�รุงป่า โดยมีหนังสืออนุญาตของอธิบดีกรมป่าไม้ และมีรอยตราอนุญาตประทับ
ไว้แล้ว
			 (๒) ไม้ที่ได้รับอนุญาตให้ทำ�โดยไม่ต้องเสียค่าภาคหลวง และพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ประทับตราแสดงว่า
เป็นไม้ที่ทำ�ได้โดยไม่ต้องเสียค่าภาคหลวงไว้แล้ว
			 (๓) ไม้ที่ได้รับซื้อจากทางราชการป่าไม้ ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ประทับตรารัฐบาลขายไว้แล้ว
			 (๔) ไม้แปรรูปของผู้รับอนุญาตตามความในหมวดนี้ และมีหนังสือกำ�กับไม้แปรรูปของผู้รับอนุญาต
หรือใบเบิกทางของพนักงานเจ้าหน้าที่กำ�กับไว้เป็นหลักฐาน
			 (๕) ไม้ทน่ี �ำ เข้ามาในราชอาณาจักรและมีใบเบิกทางตามมาตรา ๓๘(๓) กำ�กับ
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ไม้หวงห้ามก็ไม่จ�ำ ต้องเสียค่าภาคหลวง อีกทัง้ ก็ได้บญ
ั ญัตไิ ว้ชดั แจ้งว่าพนักงานเจ้าหน้าทีจ่ ะเก็บค่าภาคหลวงได้ใน
กรณีใดบ้าง เช่น กรณีการทำ�ไม้ฟืน เป็นต้น ส่วนไม้ยางพาราดังที่ได้กล่าวแล้วว่าไม่เป็นไม้ที่อยู่ในบังคับที่จะ
ต้องเสียค่าภาคหลวง ดังนั้น เจ้าของก็ไม่มีหน้าที่ที่จะยินยอมชำ�ระค่าภาคหลวงแต่ประการใด และพนักงาน
เจ้าหน้าทีก่ ไ็ ม่มอี �ำ นาจทีจ่ ะเก็บค่าภาคหลวงในกรณีเช่นนี้ กรมป่าไม้นา่ จะชีแ้ จงให้ผทู้ ขี่ อชำ�ระค่าภาคหลวงได้
ทราบถึงสิทธิหน้าที่ดังที่ได้กล่าวแล้วข้างต้น
ส่วนข้อทีถ่ ามใน (๒.๒) ว่า เจ้าของไม้จะขอชำ�ระค่าธรรมเนียมไม้ทมี่ ใิ ช่ไม้หวงห้าม เมือ่ นำ�เข้าเขตด่าน
ป่าไม้ตามมาตรา ๒๕(๖) แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ
(ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๑๘ ได้หรือไม่นั้น เห็นว่าการชำ�ระค่าธรรมเนียมดังที่กล่าวมานี้ก็เช่นเดียวกับการชำ�ระ
ค่าภาคหลวงดังที่ได้กล่าวแล้วข้างต้น คือ เมื่อไม้ดังกล่าวมิใช่เป็นไม้ที่อยู่ในป่า จึงไม่จำ�ต้องเสียค่าธรรมเนียม
ในการผ่านด่านป่าไม้ เพราะฉะนัน้ เจ้าของไม้กไ็ ม่มหี น้าทีท่ จี่ ะต้องชำ�ระค่าธรรมเนียมและพนักงานเจ้าหน้าที่
ก็ไม่มีอำ�นาจทีจ่ ะเก็บค่าธรรมเนียมเช่นเดียวกัน อนึง่ ตามข้อเท็จจริงทีผ่ แู้ ทนกรมป่าไม้ได้ชแ้ี จง ปรากฏว่าการที่
เจ้าของไม้ (ยางพารา) ขอชำ�ระค่าธรรมเนียมนั้นก็เพียงเพื่อจะได้รับหนังสือจากกรมป่าไม้สำ�หรับนำ�ไปแสดง
ต่อเจ้าพนักงานตำ�รวจ มิฉะนั้น เจ้าพนักงานตำ�รวจซึ่งตรวจพบจะกักไม้ไว้ไม่ยอมให้ผ่านด่าน ถ้ามูลเหตุ
แห่งการขอชำ�ระค่าธรรมเนียมเป็นไปดังข้อเท็จจริงที่ผู้แทนกรมป่าไม้ชี้แจงเช่นนั้นแล้ว ก็เห็นว่าการที่
เจ้าพนักงานตำ�รวจได้กกั ไม้ไว้เช่นนัน้ เป็นการปฏิบตั ไิ ม่ชอบ กรมป่าไม้ควรประสานงานกับกรมตำ�รวจ โดยชีแ้ จง
ถึงความหมายของตัวบทกฎหมายดังทีก่ ล่าวมาให้กรมตำ�รวจทราบ ก็จะเป็นทางขจัดอุปสรรคดังทีห่ ารือมานีไ้ ด้
(ลงนาม)      อมร จันทรสมบูรณ์
    (นาย อมร จันทรสมบูรณ์)
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
สำ�นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เมษายน ๒๕๒๕

(๖) มาตรา ๒๕ ผู้ใดนำ�ไม้ที่มิใช่ไม้หวงห้ามเข้าเขตด่านป่าไม้ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามอัตราที่รัฐมนตรีกำ�หนด

เว้นแต่นำ�ไปเพื่อใช้สอยส่วนตัวภายในเขตท้องที่จังหวัดที่ทำ�ไม้นั้น
		 การการนำ�ไม้เข้าเขตด่านป่าไม้หลายด่าน ให้เสียค่าธรรมเนียมเพียงด่านแรกด่านเดียว
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ด่วนมาก
ที่ นร. ๐๕๐๑/๓๗๔

สำ�นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
    ท่าช้างวังหน้า กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐
      ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๘

เรื่อง หารือปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการปลูกป่า (ไม้ที่ปลูกขึ้นเป็นส่วนควบกับที่ดินที่ปลูกไม้นั้นหรือไม่และ
อยู่ในบังคับกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้หรือกฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติหรือไม่)
เรียน อธิบดีกรมป่าไม้
อ้างถึง (๑) หนังสือกรมป่าไม้ ด่วนมาก ที่ กษ. ๐๗๐๗/๓๑๔๐๔ ลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๒๗
(๒) หนังสือสำ�นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ด่วนมาก ที่ นร. ๐๕๐๑/๐๕๒ ลงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๒๘
สิ่งที่ส่งมาด้วย  บันทึก เรื่อง หารือปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการปลูกป่าตามข้อ ๑๗ แห่งสัมปทานทำ�ไม้
   หวงห้ามธรรมดานอกจากไม้สกั และมาตรา ๑๖ กับมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติ
   ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๐๗ และการปลูกป่าในเขตปฏิรปู ทีด่ นิ หรือนิคม ตามพระราชบัญญัติ
   การปฏิรปู ทีด่ นิ เพือ่ เกษตรกรรม พ.ศ.๒๕๑๘ หรือพระราชบัญญัตจิ ดั ทีด่ นิ เพือ่ การครองชีพ
   พ.ศ.๒๕๑๑ (ไม้ทป่ี ลูกขึน้ ดังกล่าวจะเป็นส่วนควบกับทีด่ นิ ทีป่ ลูกไม้นน้ั หรือไม่ และการตัดฟัน
   ไม้ดงั กล่าวและการนำ�ไม้นน้ั เคลือ่ นทีจ่ ะอยูใ่ นบังคับของกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้หรือกฎหมาย
   ว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติหรือไม่)
			 ตามหนังสือของกรมป่าไม้ที่อ้างถึง (๑) ได้ขอให้สำ�นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาให้
ความเห็นในปัญหาข้อกฎหมายว่า
๑. การปลูกป่าในเขตป่าสัมปทานหรือนอกเขตป่าสัมปทานตามข้อ ๑๗ แห่งสัมปทานทำ�
ไม้หวงห้ามธรรมดานอกจากไม้สกั การปลูกป่าโดยเอกชนในเขตป่าสงวนแห่งชาติตามมาตรา ๑๖ และมาตรา
๒๐ แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๐๗ และการปลูกป่าในที่ดินของรัฐในเขตปฏิรูปที่ดินตาม
พระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.๒๕๑๘ และในนิคมตามพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการ
ครองชีพ พ.ศ.๒๕๑๑ ซึ่งราษฎรยังมิได้รับหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน ตลอดจนการปลูกป่าในที่ดินสาธารณประโยชน์หรือที่ดินอื่นๆ ที่ยังคงมีสภาพป่าตามพระราชบัญญัติ
ป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ นั้น ไม้ที่ปลูกขึ้นจะเป็นส่วนควบกับที่ดินที่ปลูกไม้นั้นหรือไม่ เพราะเหตุใด
๒. ไม้สักและไม้ยางที่ผู้มีสิทธิในที่ดินหรือมีสิทธิเหนือพื้นดินของผู้อื่นได้ใช้สิทธินั้นปลูก
ลงไว้ จะเป็นส่วนควบกับที่ดินที่ปลูกไม้นั้นหรือไม่ เพราะเหตุใด
๓. หากไม้ ที่ ป ลู ก ตามข้ อ ๑๗ แห่ ง สั ม ปทานฯและตามมาตรา ๑๖ กั บ มาตรา
๒๐ แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติฯ ตามปัญหาประการแรก ไม่เป็นส่วนควบกับที่ดินที่ปลูกไม้น้นั
การตัด ฟันไม้ตลอดจนการนำ�ไม้นั้นเคลื่อนที่ไปใช้ประโยชน์จะอยู่ในบังคับพระราชบัญญัติป่าไม้ฯ หรือ
พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติฯ หรือไม่ เพียงใด
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๔. ไม้ที่ขึ้นเองตามธรรมชาติในที่ดินที่บุคคลมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตาม
ประมวลกฎหมายที่ดิน ก่อนหรือหลังการได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในที่ดินนั้นจะถือว่าเป็น
ส่วนควบกับที่ดินที่ไม้นั้นขึ้นอยู่หรือไม่ เพราะเหตุใด
๕. ตามทีก่ รมป่าไม้อนุญาตให้เอกชนปลูกป่าในเขตป่าสงวนแห่งชาติ โดยออกหนังสือ
อนุญาตให้เข้าทำ�ประโยชน์หรืออยูอ่ าศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติ และชำ�ระเงินค่าธรรมเนียมตามมาตรา ๑๖
แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ป่ า สงวนแห่ ง ชาติ ฯ และออกหนั ง สื อ อนุ ญ าตให้ ทำ � การปลู ก สร้ า งสวนป่ า ในเขต
ป่าสงวนแห่งชาติมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติฯ โดยไม่ต้องชำ�ระค่าธรรมเนียมนั้น หาก
จะเปลีย่ นรูปแบบการอนุญาตจากหนังสืออนุญาตเป็นรูปสัญญาเช่าพืน้ ทีป่ า่ เพือ่ ทำ�ประโยชน์ตา่ งๆ จะกระทำ�ได้
หรือไม่ เพียงใด
ในการพิจารณาเรื่องนี้สำ�นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้มีหนังสือที่อ้างถึง (๒)
ขอให้จัดส่งผู้แทนไปชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับปัญหาดังกล่าว ดังความแจ้งอยู่แล้ว นั้น
บัดนี้ คณะกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการร่างกฎหมาย คณะที่ ๖) ได้พิจารณาปัญหา
ดังกล่าวข้างต้นแล้ว มีความเห็นว่า
๑. สำ � หรั บ ปั ญ หาประการแรก การปลู ก ป่ า ในพื้ น ที่ ดั ง กล่ า วมี ทั้ ง ที่ เ ป็ น กรณี ก าร
ปลูกป่าในทีด่ นิ ทีเ่ ป็นสาธารณสมบัตขิ องแผ่นดินซึง่ ไม่มเี จ้าของ และในทีด่ นิ ทีเ่ ป็นทรัพย์สนิ ของแผ่นดินซึง่ เป็นที่
ราชพัสดุ ในกรณีที่เป็นการปลูกป่าในที่ดินที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินนั้น ไม้ที่ปลูกขึ้นไม่เป็นส่วนควบ
กับทีด่ นิ ทีป่ ลูกไม้นนั้ แต่เป็นไม้ในป่าซึง่ ไม่มผี ใู้ ดเป็นเจ้าของ เพราะสาธารณสมบัตขิ องแผ่นดินเป็นทรัพย์นอก
พาณิชย์ที่ไม่มีเจ้าของ จึงไม่อยู่ในบังคับของบทบัญญัติว่าด้วยส่วนควบของทรัพย์ในประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์เนือ่ งจากส่วนควบนัน้ จะต้องเป็นส่วนควบของทรัพย์ทมี่ เี จ้าของ ส่วนในกรณีทเี่ ป็นการปลูกป่าใน
ทีร่ าชพัสดุ ซึง่ กระทรวงการคลังเป็นเจ้าของนัน้ ไม้ทปี่ ลูกขึน้ เป็นส่วนควบกับทีด่ นิ ทีป่ ลูกไม้นนั้ ตามมาตรา ๑๐๘
แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
๒. สำ�หรับปัญหาประการทีส่ อง ไม้สกั และไม้ยางทีป่ ลูกขึน้ ในทีด่ นิ ของเอกชนย่อมเป็น
ส่วนควบกับทีด่ นิ ทีป่ ลูกไปนัน้ ตามมาตรา ๑๐๘ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์แต่ถา้ เป็นกรณีทผี่ มู้ สี ทิ ธิ
เหนือพื้นดินของผู้อื่นใช้สิทธินั้นปลูกไม้สักและไม้ยางลงไว้ในที่ดินนั้น ไม้ดังกล่าวอาจแยกกรรมสิทธิ์ออกจาก
ที่ดินที่ปลูกไม้นั้นได้ ตามมาตรา ๑๔๑๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
๓. สำ � หรั บ ปั ญ หาประการที่ ส าม แม้ ว่ า ไม้ ดั ง กล่ า วที่ ป ลู ก อยู่ ใ นที่ ดิ น ส่ ว นที่ เ ป็ น
สาธารณสมบัติของแผ่นดิน จะมิใช่เป็นส่วนควบกับที่ดินที่ปลูกไม้น้นั ก็ตาม แต่การตัดฟันไม้หวงห้ามและ
การนำ�ไม้นน้ั เคลือ่ นที่ ต้องอยูภ่ ายใต้บงั คับพระราชบัญญัตปิ า่ ไม้ฯ ส่วนการทำ�ไม้ในเขตป่าสงวนแห่งชาติทม่ี ใิ ช่
ไม้หวงห้าม ตลอดจนการนำ�ไม้นั้นเคลื่อนที่ ก็ต้องอยู่ภายใต้บังคับพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติฯ
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๔. สำ�หรับปัญหาประการที่สี่ ไม้ที่ขึ้นเองตามธรรมชาติในที่ดินที่บุคคลมีกรรมสิทธิ์
หรือสิทธิครอบครองตามประมวลกฎหมายที่ดินแล้ว ไม่ว่าไม้นั้นจะขึ้นก่อนหรือหลังการได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์
หรือสิทธิครอบครองดังกล่าว ย่อมเป็นส่วนควบกับที่ดินที่ไม้นั้นขึ้นอยู่ตามมาตรา ๑๐๘ แห่งประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์
๕. สำ�หรับปัญหาประการที่ห้า การเปลี่ยนรูปแบบการอนุญาตตามมาตรา ๑๖ และ
มาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติฯ จากหนังสืออนุญาตเป็นรูปสัญญาเช่าพื้นที่ป่าจะ
กระทำ�มิได้ เพราะมาตรา ๑๖ และมาตรา ๒๐ บัญญัติให้กำ�หนดเงื่อนไขในหนังสืออนุญาตจึงต้องทำ�เป็น
หนังสืออนุญาตและกำ�หนดเงื่อนไขตามที่กฎหมายบัญญัติ
รายละเอียดของความเห็นปรากฏตามบันทึกทีไ่ ด้เสนอมาพร้อมหนังสือนี้ และในการพิจารณาเรือ่ งนี้
มีผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรมป่าไม้) เป็นผู้ชี้แจงข้อเท็จจริง อนึ่ง สำ�นักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาได้แจ้งผลการพิจารณาไปยังสำ�นักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบตามระเบียบด้วยแล้ว
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
      ขอแสดงความนับถือ

										
  (ลงนาม)     อมร จันทรสมบูรณ์
    (นาย อมร จันทรสมบูรณ์)
  เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
สำ�นักงานเลขานุการกรม
โทร. ๒๒๒๐๒๐๖-๙
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บันทึก

เรื่อง หารือปัญหากฎหมายเกี่ยวกับปลูกป่า ตามข้อ ๑๗ แห่งสัมปทานทำ�ไม้หวงห้ามธรรมดานอกจาก
ไม้สัก และมาตรา ๑๖ กับมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๐๗ และ
การปลู ก ป่ า ในเขตปฏิ รู ป ที่ ดิ น หรื อ นิ ค ม ตามพระราชบั ญ ญั ติ ก ารปฏิ รู ป ที่ ดิ น เพื่ อ เกษตรกรรม
พ.ศ.๒๕๑๘ หรือพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ.๒๕๑๑ (ไม้ที่ปลูกขึ้นดังกล่าวจะ
เป็นส่วนควบกับที่ดินที่ปลูกไม้นั้นหรือไม่ และการตัดฟันไม้ดังกล่าวและการนำ�ไม้นั้นเคลื่อนที่จะอยู่
ในบังคับของกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้หรือกฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติหรือไม่)
-------------------------กรมป่าไม้มีหนังสือ ด่วนมาก ที่ กษ. ๐๗๐๗/๓๑๔๐๔ ลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๒๗ ถึงสำ�นักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา ความว่า เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมให้เอกชนปลูกป่าให้กว้างขวางยิ่งขึ้น
กรมป่าไม้จึงกำ�หนดให้เอกชนทำ�การปลูกป่า ๔ ลักษณะ คือ
๑. การปลูกป่าตามเงือ่ นไขสัมปทานทำ�ไม้ ซึง่ กำ�หนดให้ผรู้ บั สัมปทานปลูกป่าทดแทนไม้ทที่ ำ�ออกตาม
เงื่อนไขสัมปทานข้อ ๑๗ (๑) โดยปลูกในเขตป่าสัมปทานหรือนอกเขตป่าสัมปทาน
๒. การปลูกป่าโดยเอกชนในเขตป่าสงวนแห่งชาติตามหนังสืออนุญาตให้เข้าทำ �ประโยชน์หรือ
อยูอ่ าศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติเป็นการชั่วคราว เพื่อการปลูกป่าตามมาตรา ๑๖(๒) แห่งพระราชบัญญัติ

(๑) ข้อ ๑๗ ตลอดระยะเวลาสัมปทานนี้ ผู้รับสัมปทานมีหน้าที่ปลูกต้นไม้บำ�รุงรักษาต้นไม้ที่ปลูกและที่ขึ้นอยู่แล้ว

ในป่าสัมปทาน และบำ�รุงรักษาป่าสัมปทานด้วยค่าใช้จา่ ยของผูร้ บั สัมปทาน ทัง้ นี้ ตามวิธกี ารทีก่ รมป่าไม้ก�ำ หนด รวมทัง้ ชนิด
ของต้นไม้ที่กำ�หนดให้ปลูกด้วย
ในกรณีที่กรมป่าไม้เห็นว่าไม่มีความจำ�เป็นจะต้องให้ผู้รับสัมปทานปลูกต้นไม้ในเขตป่าสัมปทานแปลงใดทั้งหมด
หรือบางส่วนที่กำ�หนดให้ผู้รับสัมปทานทำ�ไม้ กรมป่าไม้จะสั่งให้งดการปลูกต้นไม้ในป่าสัมปทานแปลงนั้นเท่าที่เห็นว่าไม่
จำ�เป็นต้องปลูกก็ได้ ในกรณีเช่นว่านี้กรมป่าไม้จะได้กำ�หนดให้ผู้รับสัมปทานปลูกต้นไม้และบำ�รุงรักษาต้นไม้ที่ปลูกในป่าอื่น
นอกเขตป่าสัมปทานแทนได้ แต่ต้องไม่เกินเนื้อที่ในเขตป่าสัมปทานที่ไม่จำ�เป็นต้องปลูก
การปฏิบัติตามความในวรรคสอง ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับสัมปทานพ้นจากหน้าที่ที่จะต้องบำ�รุงรักษาต้นไม้ที่ขึ้นอยู่แล้ว
ในป่าสัมปทานและบำ�รุงรักษาป่าสัมปทานตามที่กำ�หนดไว้ในวรรคหนึ่ง
(๒) มาตรา ๑๖ อธิบดีโดยอนุมัติรัฐมนตรีมีอำ�นาจอนุญาตให้บุคคลใดเข้าทำ�ประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขต
ป่าสงวนแห่งชาติได้เป็นการชั่วคราวภายในระยะเวลาและตามเงื่อนไขที่กำ�หนดในหนังสืออนุญาต
ถ้าการอนุญาตให้เข้าทำ�ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติตามวรรคหนึ่งเป็นการอนุญาตแก่บุคคลผู้ได้รับอนุญาต
ให้ทำ�การใดๆ เกี่ยวกับการทำ�เหมืองแร่ตามกฎหมายว่าด้วยการทำ�เหมืองแร่ หรือให้ขุดดินขาวหรือทำ�การระเบิดและ
ย่อยหินตามประมวลกฎหมายที่ดิน ให้ผู้รับอนุญาตนั้นได้รับยกเว้นไม่ต้องขอรับใบอนุญาตเก็บหาของป่าและไม่ต้องเสีย
ค่าภาคหลวงของป่าตามพระราชบัญญัตินี้ สำ�หรับแร่ ดินขาว หรือหิน แล้วแต่กรณี
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ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๐๗ หรือตามหนังสืออนุญาตให้ท�ำ การปลูกสร้างสวนป่าในเขตป่าสงวนแห่งชาติตาม
มาตรา ๒๐(๓) แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๐๗
๓. การปลู ก ป่ า ในที่ ดิ น ของรั ฐ ที่ นำ � ไปจั ด ให้ ร าษฎรเข้ า อยู่ อ าศั ย หรื อ ทำ � ประโยชน์ ต าม
พระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.๒๕๑๘ หรือในที่ดินที่จัดเป็นนิคมตามพระราชบัญญัติ
จัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ.๒๕๑๑ ซึ่งราษฎรยังมิได้รับหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตาม
ประมวลกฎหมายทีด่ นิ ตลอดถึงการปลูกป่าในทีด่ นิ สาธารณประโยชน์หรือทีด่ นิ อืน่ ๆ ทีย่ งั คงมีสภาพเป็นป่าตาม
พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔
๔. การปลูกป่าในที่ดินที่บุคคลมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตามประมวลกฎหมายที่ดิน
อย่างไรก็ดี แนวทางปฏิบัติเพื่อส่งเสริมให้เอกชนปลูกป่า ยังมีปัญหากฎหมายอยู่หลายประการ
ซึ่งเจ้าหน้าที่ของกรมป่าไม้มีความเห็นขัดแย้งกัน กล่าวคือ
ฝ่ายที่หนึ่ง เห็นว่า หากตีความว่าไม้ยืนต้นที่ปลูกขึ้นในที่ดินตามข้อ ๑ ข้อ ๒ และ ข้อ ๓ ไม่
เป็นส่วนควบของที่ดินตามมาตรา ๑๐๙(๔) แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ไม้ที่ปลูกขึ้นก็หลุดพ้น
จากการควบคุมตามพระราชบัญญัติป่าไม้ฯ เพราะกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้บังคับไม่ถึง ผู้ปลูกป่าในพื้นที่
ดังกล่าวชอบทีจ่ ะตัดฟันนำ�ไม้ทป่ี ลูกเคลือ่ นย้ายไปใช้ประโยชน์ได้โดยไม่ตอ้ งรับอนุญาตตามพระราชบัญญัตปิ า่ ไม้ฯ
ฝ่ายทีส่ อง เห็นว่า การทีไ่ ม้นนั้ เป็นส่วนควบของทีด่ นิ ทีป่ ลูกไม้นนั้ หรือไม่กต็ าม ก็ไม่มผี ลในทางกฎหมาย
ทำ�ให้ไม้นนั้ หลุดพ้นไม่อยูภ่ ายใต้บงั คับของกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ เพราะไม่มกี ฎหมายใดบัญญัตริ บั รองไว้แต่
ประการใด แต่การเป็นส่วนควบทำ�ให้มีผลทางกฎหมายตามมาตรา ๑๐๗ วรรคสอง(๕) แห่งประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ กล่าวคือ ใครเป็นเจ้าของทรัพย์ใดย่อมมีกรรมสิทธิใ์ นบรรดาส่วนควบทัง้ หลายของทรัพย์นนั้
บทบัญญัติมาตรา ๑๐๙ เป็นเพียงบทยกเว้นในเรื่องส่วนควบตามมาตรา ๑๐๗ วรรคหนึ่ง

(๓) มาตรา ๒๐ ในกรณีปา่ สงวนแห่งชาติแห่งใดมีสภาพเสือ่ มโทรมไม้มคี า่ เหลืออยูเ่ ป็นส่วนน้อย และป่าสงวนแห่งชาติ

นั้นไม่อาจกลับฟื้นคืนดีได้เองตามธรรมชาติ อธิบดีโดยอนุมัติรัฐมนตรีมีอำ�นาจอนุญาตเป็นหนังสือให้บุคคลใดทำ�การบำ�รุงป่า
หรือปลูกสร้างสวนป่าในเขตป่าสงวนแห่งชาตินั้นได้ภายในระยะเวลาและตามเงื่อนไขที่กำ�หนดในหนังสืออนุญาต
(๔) มาตรา ๑๐๙ ทรัพย์ซง่ึ ติดกับทีด่ นิ หรือติดกับโรงเรือนเพียงชัว่ คราวย่อมไม่กลายเป็นส่วนควบ วิธอี ย่างเดียวกันนี้
ย่อมใช้บังคับแก่โรงเรือนหรือการปลูกสร้างอย่างอื่น อันผู้มีสิทธิในที่ดินของผู้อื่นใช้สิทธินั้นปลูกทำ�ลงไว้ในที่ดินนั้น
(๕) มาตรา ๑๐๗ ส่วนควบของทรัพย์นั้น คือ ส่วนซึ่งว่าโดยสภาพแห่งทรัพย์หรือจารีตประเพณีแห่งท้องถิ่น ย่อม
เป็นสาระสำ�คัญในความเป็นอยู่ของทรัพย์นั้น และไม่อาจจะแยกจากกันได้นอกจากจะทำ�ลาย หรือทำ�บุบสลาย หรือทำ�ให้
ทรัพย์นั้นเปลี่ยนแปลงรูปทรง
ใครเป็นเจ้าของทรัพย์อันใด ย่อมมีกรรมสิทธิ์ในบรรดาส่วนควบทั้งหลายของทรัพย์อันนั้น
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แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เท่านั้น หากตีความว่าไม้ที่ปลูกขึ้นไม่เป็นส่วนควบของที่ดินที่ปลูกไม้
นั้นตามมาตรา ๑๐๙ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ไม้ที่ปลูกก็จะเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ปลูกไม้นั้น
แต่ต้องอยู่ภายใต้บังคับในเรื่องกรรมสิทธิ์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๓๓๖(๖) ซึ่งบัญญัติ
ให้เจ้าของทรัพย์มีสิทธิจำ�หน่ายใช้สอยติดตามและเอาคืนซึ่งทรัพย์สินของตนได้ แต่ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้บังคับ
แห่งกฎหมาย ดังนั้น เมื่อกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ได้บัญญัติควบคุมการตัดฟันทำ�ไม้และการนำ�ไม้เคลือ่ นที่
ออกจากป่าต้องรับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ การตัดฟันทำ�ไม้ทป่ี ลูกในทีด่ นิ ตามข้อ ๑ ข้อ ๒ และข้อ ๓
ซึง่ ยังคงเป็นป่าตามพระราชบัญญัตปิ า่ ไม้ฯ และการนำ�ไม้นน้ั เคลือ่ นที่ ต้องอยูภ่ ายใต้บงั คับแห่งกฎหมายว่าด้วย
การป่าไม้ทั้งสิ้น
กรมป่าไม้จึงขอให้คณะกรรมการกฤษฎีกาให้ความเห็นในปัญหากฎหมายดังต่อไปนี้
(๑) การปลูกป่าในพื้นที่ตามข้อ ๑ ข้อ ๒ และ ข้อ ๓ ไม้ที่ปลูกขึ้นจะเป็นส่วนควบกับที่ดิน
ที่ปลูกไม้นั้นหรือไม่ เพราะเหตุใด
(๒) ไม้สักและไม้ยางที่ผู้มีสิทธิในที่ดินหรือมีสิทธิเหนือพื้นดินของผู้อื่นได้ใช้สิทธินั้นปลูกลงไว้
จะเป็นส่วนควบกับที่ดินที่ปลูกไม้นั้นหรือไม่ เพราะเหตุใด
(๓) หากไม้ท่ปี ลูกขึ้นในที่ดินดังกล่าวตามข้อ ๑ และข้อ ๒ ไม่เป็นส่วนควบกับที่ดินที่ปลูกไม้นั้น
การตัดฟันไม้ตลอดจนการนำ�ไม้นั้นเคลื่อนที่ไปใช้ประโยชน์จะอยู่ในบังคับพระราชบัญญัติป่าไม้ฯ หรือ
พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติฯ หรือไม่ เพียงใด
(๔) ไม้ทขี่ นึ้ เองตามธรรมชาติในทีด่ นิ ทีบ่ คุ คลมีกรรมสิทธิห์ รือสิทธิครอบครองตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน ก่อนหรือหลังการได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในที่ดินนั้น จะถือว่าเป็นส่วนควบกับที่ดินที่ไม้
นั้นขึ้นอยู่หรือไม่ เพราะเหตุใด
(๕) ตามที่กรมป่าไม้อนุญาตให้เอกชนปลูกป่าในเขตป่าสงวนแห่งชาติ โดยออกหนังสืออนุญาต
ให้เข้าทำ �ประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติ และชำ �ระค่าธรรมเนียมตามมาตรา ๑๖
แห่ ง พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๐๗ และออกหนังสืออนุญาตให้ทำ�การปลูกสร้างสวนป่า
ในเขตป่าสงวนแห่งชาติตามมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๐๗ โดยไม่ต้อง
ชำ�ระค่าธรรมเนียมนั้น หากจะเปลี่ยนรูปแบบการอนุญาตจากหนังสืออนุญาตเป็นรูปสัญญาเช่าพื้นที่ป่าเพื่อ
ทำ�ประโยชน์ต่างๆ จะกระทำ�ได้หรือไม่ เพียงใด ถ้าทำ�ในรูปสัญญาได้ก็จะสามารถกำ�หนดเงื่อนไขตามความ
ประสงค์ของคู่สัญญาได้

(๖) มาตรา ๑๓๓๖ ภายในบังคับแห่งกฎหมาย เจ้าของทรัพย์สินมีสิทธิใช้สอยและจำ�หน่ายทรัพย์สินของตนและ

ได้ซึ่งดอกผลแห่งทรัพย์สินนั้น กับทั้งมีสิทธิติดตามและเอาคืนซึ่งทรัพย์สินของตนจากบุคคลผู้ไม่มีสิทธิจะยึดถือไว้ และ
มีสิทธิขัดขวางมิให้ผู้อื่นสอดเข้าเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินนั้นโดยมิชอบด้วยกฎหมาย
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คณะกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการร่างกฎหมาย คณะที่ ๖) ได้พิจารณาปัญหาดังกล่าว และได้
ฟังคำ�ชี้แจงของผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรมป่าไม้) แล้ว มีความเห็นดังนี้
(๑) สำ�หรับปัญหาประการแรก การปลูกป่าตามข้อ ๑ ข้อ ๒ และข้อ ๓ มีทั้งที่เป็นกรณี
การปลูกป่าในทีด่ นิ ทีเ่ ป็นสาธารณสมบัตขิ องแผ่นดินซึง่ ไม่มเี จ้าของ เช่น ทีด่ นิ รกร้างว่างเปล่าในเขตป่าสัมปทาน
และเขตป่าสงวนแห่งชาติ เป็นต้น และการปลูกป่าในที่ดินที่เป็นทรัพย์สินของแผ่นดินซึ่งเป็นที่ราชพัสดุ เช่น
ที่ดินของรัฐในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เป็นต้น ในกรณีที่เป็นการปลูกป่าในที่ดินที่เป็นสาธารณสมบัติ
ของแผ่นดินซึ่งเป็นทรัพย์นอกพาณิชย์ตามมาตรา ๑๐๖(๗) แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นั้น ไม้ที่
ปลูกขึ้นไม่เป็นส่วนควบกับทีด่ นิ ทีป่ ลูกไม้นน้ั เพราะสาธารณสมบัตขิ องแผ่นดินซึง่ เป็นทรัพย์นอกพาณิชย์ไม่อยู่
ในบังคับของบทบัญญัติว่าด้วยส่วนควบของทรัพย์ในมาตรา ๑๐๗(๘) มาตรา ๑๐๘(๙) และมาตรา ๑๐๙(๑๐)
แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เนือ่ งจากเป็นทรัพย์ทไี่ ม่มเี จ้าของ แต่สว่ นควบนัน้ หมายความถึงกรณี
ทรัพย์ที่มีเจ้าของตามมาตรา ๑๐๗ วรรคสอง(๑๑) ที่บัญญัติว่า “ใครเป็นเจ้าของทรัพย์อันใด ย่อมมีกรรมสิทธิ์
ในบรรดาส่วนควบทัง้ หลายของทรัพย์สนิ อันนัน้ ” ไม้ดงั กล่าวจึงเป็น “ไม้ในป่า” หรือ “ไม้ในป่าสงวนแห่งชาติ”
ซึ่งไม่มีผู้ใดเป็นเจ้าของ ส่วนในกรณีที่เป็นการปลูกป่าในที่ดินที่เป็นทรัพย์สนิ ของแผ่นดินซึง่ เป็นทีร่ าชพัสดุนน้ั
พระราชบัญญัตทิ ร่ี าชพัสดุ พ.ศ.๒๕๑๘ มาตรา ๕(๑๒) บัญญัตวิ า่ “ให้กระทรวงการคลังเป็นผูถ้ อื กรรมสิทธิท์ รี่ าชพัสดุ”
ที่ราชพัสดุจึงเป็นทรัพย์ที่มีเจ้าของ ฉะนั้น ไม้ที่ปลูกขึ้นบนที่ดินซึ่งเป็นที่ราชพัสดุจึงเป็นส่วนควบกับที่ดินที่
ปลูกไม้นั้นตามมาตรา ๑๐๘(๑๓) แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

(๗) มาตรา ๑๐๖ ทรัพย์นอกพาณิชย์ ได้แก่ทรัพย์เช่นที่ไม่สามารถถือเอาได้ และทรัพย์ซึ่งไม่โอนให้กันได้โดยชอบ

ด้วยกฎหมาย

(๘) โปรดดูเชิงอรรถ (๕)
(๙) มาตรา ๑๐๘ ไม้ยืนต้น นับว่าเป็นส่วนควบกับที่ดินที่ปลูกไม้นั้น

		 ไม้ล้มลุกและธัญญชาติอันจะเก็บเกีย่ วรวงผลได้คราวหนึง่ หรือหลายคราวต่อปี ย่อมไม่เป็นส่วนควบกับทีด่ นิ และ
นับว่าเป็นสังหาริมทรัพย์ดว้ ย
(๑๐) โปรดดูเชิงอรรถ (๔)
(๑๑) โปรดดูเชิงอรรถ (๕)
(๑๒) มาตรา ๕ ให้กระทรวงการคลังเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุ
					 ฯลฯ				
ฯลฯ
(๑๓) โปรดดูเชิงอรรถ (๙)
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(๒) สำ�หรับปัญหาประการที่สอง แม้ว่าไม้สักและไม้ยางที่ข้ึนอยู่ในที่ดินที่มีเจ้าของจะเป็นไม้หวง
ห้ามธรรมดาตามมาตรา ๗(๑๔) แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๑๘ ซึ่งการทำ�ไม้ดังกล่าวจะต้องได้รับอนุญาตจากพนักงาน
เจ้าหน้าที่หรือได้รับสัมปทานตามด้วยมาตรา ๑๑(๑๕) แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ ซึ่งแก้ไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๔๙๔ ก็ตาม แต่ไม้ที่ขึ้นอยู่ในที่ดินที่มีเจ้าของต้องอยู่
ในบังคับของบทบัญญัติว่าด้วยส่วนควบของทรัพย์ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ฉะนั้น ถ้าเป็นการ
ปลูกไม้สกั และไม้ยางในทีด่ นิ ของเอกชน ไม้ดงั กล่าวนับว่าเป็นส่วนควบกับทีด่ นิ ทีป่ ลูกไม้นน้ั ตามมาตรา ๑๐๘(๑๖)
แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ แต่ตามปัญหาที่หารือมานี้ มีกรณีที่ผู้มีสิทธิเหนือพื้นดินของผู้อื่นใช้
สิทธินั้นปลูกไม้สักและไม้ยางลงไว้ในที่ดินนั้น ฉะนั้น ไม้ดังกล่าวจึงแยกกรรมสิทธิ์ออกจากที่ดินที่ปลูกไม้นั้น
ได้ตามมาตรา ๑๔๑๐(๑๗) แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

(๑๔) มาตรา ๗ ไม้สักและไม้ยางทั่วไปในราชอาณาจักรไม่ว่าจะขึ้นอยู่ที่ใดเป็นไม้หวงห้ามประเภท ก. ไม้ชนิดอื่น

ในป่าจะให้เป็นไม้หวงห้ามประเภทใด ให้กำ�หนดโดยพระราชกฤษฎีกา
การเพิม่ เติมหรือเพิกถอนชนิดไม้ หรือเปลีย่ นแปลงประเภทไม้หวงห้ามทีไ่ ด้มพี ระราชกฤษฎีกากำ�หนดไว้แล้วก็ดี หรือจะ
กำ�หนดไม้ชนิดใดเป็นไม้หวงห้ามประเภทใดขึ้นในท้องที่ใด นอกจากท้องที่ที่ได้มีพระราชกฤษฎีกากำ�หนดตามความในมาตรา
ก่อนแล้วนั้นก็ดี ให้กำ�หนดโดยพระราชกฤษฎีกา
พระราชกฤษฎีกาซึ่งตราขึ้นตามความในวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้ใช้บังคับได้เมื่อพ้นกำ�หนดเก้าสิบวันนับแต่วัน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
(๑๕) มาตรา ๑๑ ผู้ใดทำ�ไม้ หรือเจาะ หรือสับ หรือเผา หรือทำ�อันตรายด้วยประการใดๆ แก่ไม้หวงห้าม ต้อง
ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่หรือได้รับสัมปทานตามความในพระราชบัญญัตินี้ และต้องปฏิบัติตามข้อกำ�หนด
ในกฎกระทรวงหรือในการอนุญาต
การอนุญาตนั้น พนักงานเจ้าหน้าที่เมื่อได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีแล้วจะอนุญาตให้ผูกขาดโดยให้ผู้ได้รับอนุญาต
เสียเงินค่าผูกขาดให้แก่รัฐบาลตามจำ�นวนที่รัฐมนตรีกำ�หนดก็ได้
การอนุญาตโดยวิธีผูกขาดหรือให้สัมปทานสำ�หรับการทำ�ไม้ฟืนหรือไม้เผาถ่านไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
ให้กระทำ�ได้เฉพาะในเขตป่าที่ห่างไกลและกันดารหรือเฉพาะการทำ�ไม้ชนิดที่มีค่าหรือหายาก
การพิจารณาคำ�ขออนุญาตผูกขาด หรือสัมปทาน ตามความในวรรคก่อนให้กระทำ�โดยคณะกรรมการซึ่งรัฐมนตรี
แต่งตั้ง
(๑๖) โปรดดูเชิงอรรถ (๙)
(๑๗) มาตรา ๑๔๑๐ เจ้าของที่ดินอาจก่อให้เกิดสิทธิเหนือพื้นดินเป็นคุณแก่บุคคลอื่น โดยให้บุคคลนั้นมีสิทธิเป็น
เจ้าของโรงเรือน สิ่งปลูกสร้าง หรือสิ่งเพาะปลูกบนดิน หรือใต้ดินนั้น
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(๓) สำ�หรับปัญหาประการที่สาม แม้ว่าไม้ที่ขึ้นอยู่ในที่สาธารณสมบัติของแผ่นดินตามข้อ ๑ และ
ข้อ ๒ จะไม่ใช่ส่วนควบกับที่ดินที่ปลูกไม้นั้นก็ตาม แต่ถ้าไม้นั้นเป็นไม้หวงห้ามตามพระราชบัญญัติป่าไม้
พุทธศักราช ๒๔๘๔ แล้ว การตัดฟันไม้ดังกล่าวไม่ว่าจะอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติหรือไม่ ตลอดจนการ
นำ�ไม้นั้นเคลื่อนที่ ต้องอยู่ภายใต้บังคับพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ ซึ่งใช้บังคับกับไม้หวงห้าม
ทุกชนิดในป่า ส่วนการทำ�ไม้ทม่ี ใิ ช่ไม้หวงห้ามตลอดจนการนำ�ไม้นน้ั เคลือ่ นที่ ถ้าเป็นไม้ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ
ก็ต้องอยู่ภายใต้บังคับพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๐๗ ซึ่งบัญญัติควบคุมและรักษาไม้ใน
ป่าสงวนแห่งชาติที่มิใช่ไม้หวงห้าม
(๔) สำ � หรั บ ปั ญ หาประการที่ สี่ ที่ ดิ น ที่ บุ ค คลได้ ม าซึ่ ง กรรมสิ ท ธิ์ ห รื อ สิ ท ธิ ค รอบครองโดยได้ รั บ
หนังสือแสดงสิทธิในที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดินแล้ว เป็นที่ดินที่มีเจ้าของและพ้นสภาพจากการเป็นป่า
ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ มาตรา ๔ (๑)(๑๘) ที่บัญญัติว่า “ป่า” หมายความว่า ที่ดิน
ที่ยังมิได้มีบุคคลได้มาตามกฎหมายที่ดิน ฉะนั้น ไม้ที่ขึ้นเองตามธรรมชาติในที่ดินนั้น ไม่ว่าจะขึ้นก่อนหรือ
หลังการได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองดังกล่าว ย่อมเป็นส่วนควบกับที่ดินที่ไม้นั้นขึ้นอยู่ตามมาตรา
๑๐๘(๑๙) แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
(๕) สำ�หรับปัญหาประการที่ห้า การเปลี่ยนรูปแบบการอนุญาตตามมาตรา ๑๖(๒๐) และมาตรา
๒๐(๒๑) แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๐๗ จากหนังสืออนุญาตเป็นรูปสัญญาเช่าพื้นที่ป่า
จะกระทำ�มิได้ เพราะมาตรา ๑๖ และ มาตรา ๒๐ บัญญัติให้กำ�หนดเงื่อนไขในหนังสืออนุญาต จึงต้อง
ทำ�เป็นหนังสืออนุญาตและกำ�หนดเงื่อนไขตามที่กฎหมายบัญญัติ
												
     (ลงนาม) อมร จันทรสมบูรณ์
    (นายอมร จันทรสมบูรณ์)
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
สำ�นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
กุมภาพันธ์ ๒๕๒๘
(๑๘) มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้

		 (๑) “ป่า” หมายความว่า ที่ดินที่ยังมิได้มีบุคคลได้มาตามกฎหมายที่ดิน
							 ฯลฯ				
ฯลฯ
(๑๙) โปรดดูเชิงอรรถ (๙)
(๒๐) โปรดดูเชิงอรรถ (๒)
(๒๑) โปรดดูเชิงอรรถ (๓)
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ที่ นร. ๐๖๐๑/๒๓๖

สำ�นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ท่าช้างวังหน้า กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐
๓ มีนาคม ๒๕๓๖

เรื่อง หารือปัญหาข้อกฎหมายกรณีเก็บหาของป่าในเขตป่าสงวนแห่งชาติ
เรียน อธิบดีกรมป่าไม้
อ้างถึง (๑) หนังสือกรมป่าไม้ ที่ กษ. ๐๗๐๗.๐๒/๓๕๙๕๗ ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๓๕
(๒) หนังสือสำ�นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาด่วนทีส่ ดุ ที่ นร. ๐๖๐๑/ป ๑๐๕๖๕
ลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๓๕
สิ่งที่ส่งมาด้วย   บันทึก เรื่องการเก็บหาผลปาล์มน้ำ�มันและกรีดยางพาราในเขตป่าสงวนแห่งชาติ
    ตามที่กรมป่าไม้ได้มีหนังสือตามที่อ้างถึง (๑) ขอให้สำ�นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาให้
ความเห็นในปัญหาข้อกฎหมาย ดังนี้
๑) น้ำ � ยางพารา ผลปาล์ ม ฯลฯ ที่ เ กิ ด ขึ้ น โดยผู้ รั บ อนุ ญ าตเข้ า ทำ � ประโยชน์ ใ นเขต
ป่าสงวนแห่งชาติ ตามความในมาตรา ๑๖ หรือมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๐๗ จะเป็นของป่าตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๐๗ และพระราชบัญญัติป่าไม้
พุทธศักราช ๒๔๘๔ หรือไม่ อย่างไร
๒) การกรี ด ยางพารา เก็ บ ผลปาล์ ม ฯลฯ ที่ เ กิ ด ขึ้ น โดยการลงทุ น ลงแรงของ
ผู้รับอนุญาตเข้าทำ�ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติตามมาตรา ๑๖ หรือมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติ
ป่ า สงวนแห่ ง ชาติ พ.ศ.๒๕๐๗ ผู้ รั บ อนุ ญ าตดั ง กล่ า วจะต้ อ งขออนุ ญ าตเก็ บ หาของป่ า ตามมาตรา
๑๕ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ป่ า สงวนแห่ ง ชาติ พ.ศ.๒๕๐๗ โดยปฏิ บั ติ ต ามกฎกระทรวง ฉบั บ ที่ ๑,๑๐๗
(พ.ศ.๒๕๒๘) ออกตามความในแห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๐๗ ว่าด้วยการเก็บหาของ
ป่าในเขตป่าสงวนแห่งชาติ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งต้องเสียค่าภาคหลวงและค่าบำ�รุงป่าตาม
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑.๒๒๑ (พ.ศ.๒๕๓๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๐๗
หรือไม่ อย่างไร และสำ�นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้มีหนังสือตามที่อ้างถึง (๒) ขอให้กรมป่าไม้ จัดตั้ง
ผู้แทนไปชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับปัญหาดังกล่าวดังความแจ้งอยู่แล้ว นั้น
    บัดนี้ คณะกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการร่างกฎหมาย คณะที่ ๒) ได้พจิ ารณาปัญหาดังกล่าวข้าง
ต้นแล้ว เห็นว่า ตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัตปิ า่ สงวนแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๐๗ คำ�ว่า “ของป่า” หมายความว่า
สิง่ ต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ หรือมีอยูใ่ นป่าซึง่ อยูห่ มายความถึงทุกสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ หรือมีอยูใ่ นป่า ไม่วา่ จะเกิดขึน้ ตามธรรมชาติ
หรือจากการลงทุนลงแรงของมนุษย์ ซึง่ ต่างจากคำ�ว่า “ของป่า” ตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้
พ.ศ. ๒๔๘๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๑๘ ที่หมายความว่าจะต้องเป็นสิ่ง
ที่เกิดขึ้นหรือมีขึ้นในป่าตามธรรมชาติเท่านั้น และหากผู้รับอนุญาตตามมาตรา ๑๖ และ ๒๐ ประสงค์จะเก็บ
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ผลปาล์ ม น้ำ � มั น และกรี ด ยางพาราที่ ต นไปปลู ก ขึ้ น ก็ จ ะต้ อ งขออนุ ญ าตเก็ บ หาของป่ า ตามมาตรา ๑๕
แห่งพระราชบัญญัตปิ า่ สงวนแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๐๗ รวมทัง้ ต้องเสียค่าภาคหลวงและค่าบำ�รุงป่าสำ�หรับ
ของป่าตามที่กำ�หนดในกฎกระทรวง
     รายละเอียดของความเห็นปรากฏตามบันทึกที่ได้เสนอมาพร้อมกับหนังสือนี้ และในการ
พิจารณาเรื่องนี้มีผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรมป่าไม้) เป็นผู้ชี้แจงข้อเท็จจริง อนึ่ง สำ�นักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาได้แจ้งผลการพิจารณาไปยังสำ�นักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพือ่ ทราบตามระเบียบด้วยแล้ว
     จึงเรียนมาเพื่อทราบ
        ขอแสดงความนับถือ
(ลงนาม)   ไมตรี ตันเต็มทรัพย์
          (นายไมตรี ตันเต็มทรัพย์)
           รองเลขาธิการฯ
          ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำ�นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
โทร. ๒๒๒๐๒๐๖-๙
โทรสาร ๒๒๔๑๔๐๑, ๒๒๖๓๖๑๑-๒
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บันทึก

เรื่อง การเก็บหาผลปาล์มน้ำ�มันและกรีดยางพาราในเขตป่าสงวนแห่งชาติ
กรมป่าไม้ได้มีหนังสือที่ กษ ๐๗๐๗.๐๒/๓๕๙๕๖ ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๓๕ ถึงสำ�นักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา ความว่า กรมป่าไม้มปี ญ
ั หาข้อกฎหมายเกีย่ วกับทางปฏิบตั ิ กรณีบคุ คลซึง่ ได้รบั อนุญาต
ให้เข้าทำ�ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติตามมาตรา ๑๖(๑)หรือมาตรา ๒๐(๒) แห่งพระราชบัญญัติ
ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๐๗ เพื่อวัตถุประสงค์ในการปลูกยางพารา ปาล์มน้ำ�มัน ฯลฯ เมื่อยางพารา ปาล์ม
น้ำ�มัน ฯลฯ ที่ผู้รับอนุญาต ได้ทำ�การปลูกหรือสร้างขึ้นนั้นสามารถกรีดยาง หรือเก็บผลปาล์มได้ผู้รับอนุญาต
ดังกล่าวจะต้องขอรับอนุญาตเก็บหาของป่าตามมาตรา ๑๕(๓) แห่งพระราชบัญญัตปิ า่ สงวนแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๐๗
โดยปฏิบัติตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑,๑๐๗ (พ.ศ.๒๕๒๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ
พ.ศ.๒๕๐๗ ว่าด้วยการเก็บหาของป่าในเขตป่าสงวนแห่งชาติ และระเบียบที่เกี่ยวข้องหรือไม่ อย่างไร
ซึ่งกรมป่าไม้ได้พิจารณาแล้วมีความเห็นเป็นสองฝ่าย ดังนี้
ฝ่ า ยที่ ห นึ่ ง เห็ น ว่ า เนื่ อ งจากน้ำ � ยางพาราและผลปาล์ ม เป็ น ของป่ า ตามพระราชบั ญ ญั ติ
ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๐๗ และพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ เมื่อจะมีการเก็บหาของป่า
ดังกล่าว ผู้รับอนุญาตเข้าทำ�ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติจะต้องขออนุญาตเก็บหาของป่าตามมาตรา
๑๕ แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๐๗ และปฏิบัติตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑,๑๐๗
(พ.ศ.๒๕๒๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ ว่าด้วยการเก็บหาของป่าใน
เขตป่าสงวนแห่งชาติ และระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการอนุญาตเก็บหาของป่าภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ
พ.ศ.๒๕๒๙ รวมทั้งต้องเสียค่าภาคหลวงและค่าบำ�รุงป่าตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑,๒๒๑ (พ.ศ.๒๕๓๑) ออก
ตามความในพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๐๗ เว้นแต่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ประกาศ
อนุญาตให้มีการเก็บหาของป่าได้เป็นคราวๆ ตามหลักเกณฑ์ที่กำ�หนด
ฝ่ายที่สอง เห็นว่า “ของป่า” น่าจะหมายถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในป่าตามธรรมชาติเท่านั้น ไม่น่ารวมถึง
สิ่งที่เกิดขึ้นโดยการกระทำ�หรือปลูกสร้างจากฝีมือของมนุษย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเข้าไปดำ�เนินการ
ปลูกสร้างขึ้นโดยชอบด้วยระเบียบและกฎหมาย ในการเข้าไปดำ�เนินการปลูกยางพาราหรือปาล์มน้ำ�มันของ
ผู้รับอนุญาตตามมาตรา ๑๖ หรือมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๐๗ ซึ่งแก้ไข
เพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัตปิ า่ สงวนแห่งชาติ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๒๘ ผูร้ บั อนุญาตจะต้องชำ�ระค่าธรรมเนียม
หนั ง สื อ อนุ ญ าตตามกฎกระทรวง ฉบั บ ที่ ๑,๒๒๑ (พ.ศ.๒๕๓๑) ออกตามความในพระราชบั ญ ญั ติ
ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๐๗ หรือชำ�ระค่าตอบแทนตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงวันที่ ๑๐
มีนาคม ๒๕๓๑ เรื่อง กำ�หนดอัตราค่าตอบแทนให้ผู้รับอนุญาตทำ�การปลูกสร้างสวนป่าหรือปลูกไม้ยืนต้น
ต้องชำ�ระให้แก่รัฐบาล แล้วแต่กรณีอยู่แล้ว การที่จะให้ผู้รับอนุญาตดังกล่าวต้องขออนุญาตเก็บของป่าและ
เสียค่าภาคหลวงและค่าบำ�รุงป่าตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑,๒๒๑ (พ.ศ.๒๕๓๑) ออกตามความใน
(๑),(๒),(๓) โปรดดูเอกสารประกอบเชิงอรรถท้ายเรื่องนี้
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พระราชบัญญัตปิ า่ สงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ อีก ย่อมเป็นการจัดเก็บค่าธรรมเนียมซ้�ำ ซ้อน น่าจะเป็นการไม่
เป็นธรรมกับผูร้ บั อนุญาตปลูกยางพาราและปาล์มน้�ำ มัน เพราะผูร้ บั อนุญาตเข้าทำ�ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ
เพือ่ การปลูกยางพาราหรือปาล์มน้ำ�มันต้องเสียค่าธรรมเนียมหนังสืออนุญาตตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑,๒๒๑
(พ.ศ.๒๕๓๑) ออกตามความในพระราชบัญญัตปิ า่ สงวนแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๐๗ หรือค่าตอบแทนให้แก่รฐั ตามประกาศ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แล้วแต่กรณี ทัง้ ยังจะต้องลงทุนลงแรงในการที่จะให้ได้มาซึ่งผลผลิตในลักษณะ
ที่เรียกว่าของป่าอีกด้วย หากให้ผู้อนุญาตดังกล่าวต้องขออนุญาตหรือปฏิบัติเมื่อจะเก็บเกี่ยวผลประโยชน์เช่น
เดียวกับผูข้ ออนุญาตเก็บหาของป่าทีเ่ กิดขึน้ โดยธรรมชาติทวั่ ไปก็จะเกิดการเปรียบเทียบและไม่เป็นธรรม รวม
ทั้งอาจเกิดกรณีการขออนุญาตเก็บหาของป่าในบริเวณทีม่ กี ารอนุญาตให้เข้าทำ�ประโยชน์ตามมาตรา ๑๖ หรือ
มาตรา ๒๐ และปัญหาข้อพิพาทระหว่างผู้รับอนุญาตทั้งสองประเภทตลอดจนปัญหาอื่นๆ ขึ้นได้
เพื่อให้ทางปฏิบัติของกรมป่าไม้เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย กรมป่าไม้จึงขอหารือปัญหาดังนี้
๑. น้�ำ ยางพารา ผลปาล์ม ฯลฯ ทีเ่ กิดขึน้ โดยผูร้ บั อนุญาตเข้าทำ�ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติตาม
ความในมาตรา ๑๖ หรือมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๐๗ จะเป็นของป่าตาม
พระราชบัญญัตปิ า่ สงวนแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๐๗ และพระราชบัญญัตปิ า่ ไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ หรือไม่ อย่างไร
๒. การกรีดยางพารา เก็บผลปาล์ม ฯลฯ ที่เกิดขึ้นโดยการลงทุนลงแรงของผู้รับอนุญาตเข้าทำ�
ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติตามมาตรา ๑๖ หรือมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ
พ.ศ.๒๕๐๗ ผู้รับอนุญาตดังกล่าวจะต้องขออนุญาตเก็บหาของป่าตามมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติ
ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๐๗ โดยปฏิบัติตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑,๑๐๗ (พ.ศ.๒๕๒๘) ออกตามความใน
พระราชบัญญัตปิ า่ สงวนแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๐๗ ว่าด้วยการเก็บหาของป่าในเขตป่าสงวนแห่งชาติ และระเบียบ
ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งต้องเสียค่าภาคหลวงและค่าบำ�รุงป่าตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑,๒๒๑ (พ.ศ.๒๕๓๑)
ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ หรือไม่ อย่างไร
ในการพิจารณาปัญหาทีข่ อหารือมานี้ คณะกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการร่างกฎหมาย คณะที่ ๒) ได้รบั
ฟังคำ�ชีแ้ จงเพิม่ เติมจากผูแ้ ทนกรมป่าไม้ สรุปความได้วา่ การอนุญาตให้ปลูกสวนปาล์มน้�ำ มันในเขตป่าสงวนแห่งชาติ
เป็นการอนุญาตให้เข้าทำ�ประโยชน์ตามมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๐๗ โดย
ถือว่าเป็นการอนุญาตให้เข้าไปทำ�การเกษตรกรรมในเขตป่าสงวนแห่งชาติ สำ�หรับการอนุญาตให้ปลูกสวน
ยางพาราในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เดิมเป็นการอนุญาตให้เข้าทำ�ประโยชน์ตามมาตรา ๑๖ แต่ต่อมาเมื่อมี
การแก้ไขพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๐๗ โดยพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ.๒๕๒๘ และได้ มี ระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการอนุญาตให้เข้าทำ�ประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขต
ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๓๐ ออกมาใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๓๐ แล้ว การอนุญาตให้ปลูกสวน
ยางพาราในเขตป่าสงวนแห่งชาติ จะต้องเป็นการอนุญาตตามมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัตปิ า่ สงวนแห่งชาติฯ
โดยถือว่าเป็นการอนุญาตให้ปลูกไม้ยืนต้น การอนุญาตให้ปลูกสวนยางพาราตามมาตรา ๑๖ หรือมาตรา ๒๐
ไม่มีผลต่างกัน เพราะจะกำ�หนดเงื่อนไขให้ผู้รับอนุญาตต้องปฏิบัติคล้ายคลึงกัน ป่าสงวนแห่งชาติ ที่อธิบดี
กรมป่าไม้โดยอนุมัติรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะอนุญาตให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งทำ�การบำ�รุง
ป่า หรือปลูกสร้างสวนป่า หรือไม้ยืนต้นตามมาตรา ๒๐ ได้ จะต้องปรากฏว่าเป็นป่าสงวนแห่งชาติที่มี
สภาพเป็นป่าเสื่อมโทรมตามมาตรา ๑๖ ทวิ แล้ว สำ�หรับการอนุญาตให้เอกชนเข้าทำ�ประโยชน์ในเขต
ป่าสงวนแห่งชาติตามมาตรา ๑๖ นั้น ก่อนที่จะอนุญาต เจ้าหน้าที่จะต้องเข้าไปตรวจสอบสภาพของป่าก่อน
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ว่าเข้าหลักเกณฑ์ที่จะอนุญาตให้เข้าทำ�ประโยชน์ได้หรือไม่ เช่น จะต้องไม่เป็นป่าต้นน้ำ�ลำ�ธาร ไม่เป็นเขต
อุทยานแห่งชาติ ไม่เป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และไม่ใช่บริเวณสภาพของป่ายังดีอยู่ โดยทั่วไปแล้วบริเวณ
ป่าสงวนแห่งชาติทจ่ี ะอนุญาตให้บคุ คลใดบุคคลหนึง่ เข้าทำ�ประโยชน์หรืออยูอ่ าศัยนัน้ จะเป็นป่าสงวนแห่งชาติ
ที่สภาพป่าไม่ดีแล้วและไม่สามารถฟื้นสภาพของป่าขึ้นมาได้ตามธรรมชาติ และเมื่อต้นปาล์มน้ำ�มันและต้น
ยางพารานี้ ผู้รับอนุญาตตามมาตรา ๑๖ และมาตรา ๒๐ ได้ปลูกและบำ�รุงรักษาจนสามารถเก็บเกี่ยวผลได้
โดยชอบด้วยกฎหมาย ผู้รับอนุญาตน่าจะมีกรรมสิทธิ์ในต้นปาล์มน้ำ�มันและต้นยางพาราดังกล่าว ผลปาล์ม
น้ำ�มันและยางพารา อันเป็นดอกผลจากต้นปาล์มน้ำ�มันและต้นยางพารานั้น ก็ไม่อาจถือได้ว่าเป็นของป่า
เพราะไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติแต่เกิดจากการลงทุนลงแรงของมนุษย์
คณะกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการร่างกฎหมาย คณะที่ ๒) ได้พจิ ารณาปัญหาทีข่ อหารือมาประกอบ
คำ�ชีแ้ จงเพิม่ เติมของผูแ้ ทนกรมป่าไม้ และได้ตรวจพิจารณาสำ�เนาหนังสืออนุญาตทีอ่ อกให้ผขู้ อรับใบอนุญาตตาม
มาตรา ๑๖ และมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติฯ ซึ่งผู้แทนกรมป่าไม้ส่งมาให้ พิจารณา
เป็นตัวอย่างรวม ๓ ราย คือ หนังสืออนุญาตให้บริษัทสามชัยสวนปาล์ม จำ�กัด เข้าทำ�ประโยชน์ในเขต
ป่าสงวนแห่งชาติตามมาตรา ๑๖ (เพือ่ ปลูกน้�ำ มันปาล์ม) หนังสืออนุญาตให้นายวิสนั ต์ สินธุนนท์ เข้าทำ�ประโยชน์
ในเขตป่าสงวนแห่งชาติตามมาตรา ๑๖ (เพื่อปลูกสร้างสวนยางพารา) และหนังสืออนุญาตให้ นายครรชิต
ตัง้ ทรงเจริญ ทำ�การปลูกไม้ยนื ต้นภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติตามมาตรา ๒๐ (เพื่อปลูกสร้างสวนยางพารา)
แล้ว สำ�หรับปัญหาที่ว่าน้ำ�ยางพารา ผลปาล์มน้ำ�มัน ฯลฯ ที่เกิดขึ้นโดยผู้รับอนุญาตเข้าทำ�ประโยชน์ในเขต
ป่าสงวนแห่งชาติตามความในมาตรา ๑๖ หรือมาตรา ๒๐ จะเป็นของป่าตามพระราชบัญญัตปิ า่ สงวนแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๐๗ และพระราชบัญญัตปิ า่ ไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ หรือไม่นน้ั เมือ่ พิจารณามาตรา ๔(๔) พระราชบัญญัติ
ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๐๗ ซึง่ นิยามของคำ�ว่า “ของป่า” หมายความว่า “สิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นหรือมีอยู่ในป่า
เป็นต้นว่า” (๑) ไม้ฟืน ถ่าน เปลือกไม้ ใบไม้ ดอกไม้ เมล็ด ผลไม้ หน่อไม้ ชันไม้ และยางไม้ ฯลฯ แล้วจะ
เห็นได้วา่ “ของป่า” พระราชบัญญัตปิ า่ สงวนแห่งชาติฯ มีความหมายกว้างขวางมากเพราะหมายความถึงทุก
สิ่งที่เกิดขึ้นหรือมีอยู่ในป่าไม่ว่าจะเกิดขึ้นตามธรรมชาติหรือจากการลงทุนลงแรงของมนุษย์ ซึง่ ต่างจากของป่า
ตามพระราชบัญญัตปิ า่ ไม้ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๑๘(๕) ทีบ่ ญ
ั ญัตวิ า่ “ของป่า” หมายความว่า บรรดาของทีเ่ กิดหรือ
มีขึ้นในป่าตามธรรมชาติ ฯลฯ ซึ่งจำ�กัดว่าจะต้องเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นหรือมีขึ้นในป่าตามธรรมชาติเท่านั้น เมื่อผล
ปาล์มน้�ำ มันและน้�ำ ยางพาราซึง่ ได้จากต้นปาล์มน้�ำ มันและต้นยางพาราทีผ่ รู้ บั อนุญาตได้ปลูกขึน้ ในเขตป่าสงวน
แห่งชาติ ย่อมถือได้ว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นหรือมีอยู่ในป่าจึงเป็น “ของป่า” ตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติ
ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๐๗ หากผู้รับอนุญาตให้เข้าทำ�ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติตามมาตรา ๑๖
หรือผู้รับอนุญาตให้ทำ�การปลูกไม้ยืนต้น (ปลูกสร้างสวนยางพารา) ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติตามมาตรา
๒๐ ประสงค์จะเก็บผลปาล์มน้�ำ มันหรือกรีดยางพารา ก็จะต้องขออนุญาตเก็บหาของป่าในเขตป่าสงวนแห่งชาติ
ตามมาตรา ๑๕ และต้องเสียค่าธรรมเนียม ค่าภาคหลวงและค่าบำ�รุงป่า สำ�หรับของป่าตามที่กำ�หนดใน
กฎกระทรวง ทัง้ นี้ เนือ่ งจากพระราชบัญญัตปิ า่ สงวนแห่งชาติฯ ไม่ได้บญ
ั ญัตยิ กเว้นให้ผรู้ บั อนุญาตตามมาตรา
๑๖ หรือมาตรา ๒๐ ไม่ต้องขออนุญาตเก็บหาของป่า ดังเช่นที่บัญญัติยกเว้นไว้สำ�หรับแร่ ดินขาว  หรือหิน
ตามมาตรา ๑๖(๒) พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๐๗
(๔),(๕) โปรดดูเอกสารประกอบเชิงอรรถท้ายเรื่องนี้
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กล่าวโดยสรุป คณะกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการร่างกฎหมาย คณะที่ ๒) เห็นว่า ผลปาล์ม
น้ำ�มันและน้ำ�ยางพาราที่ผู้รับอนุญาตให้เข้าทำ�ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติตามมาตรา ๑๖ และ
มาตรา ๒๐ ได้ปลูกและบำ�รุงรักษาในเขตป่าสงวนแห่งชาติเป็นของป่าตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติ
ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๐๗ หากผู้รับอนุญาตตามมาตรา ๑๖ และมาตรา ๒๐ ประสงค์จะเก็บผลปาล์ม
น้�ำ มันและกรีดยางพาราทีต่ นได้ปลูกขึน้ ก็จะต้องขออนุญาตเก็บหาของป่าตามมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติ
ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๐๗ รวมทั้งต้องเสียค่าภาคหลวงและค่าบำ�รุงป่าสำ�หรับของป่าตามที่กำ�หนดใน
กฎกระทรวงฯ

    (ลงนาม)  ไมตรี ตันเต็มทรัพย์
    (นายไมตรี ตันเต็มทรัพย์)
รองเลขาธิการฯ
ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
สำ�นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
มีนาคม ๒๕๓๖
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เอกสารประกอบเชิงอรรถ

๑ มาตรา ๑๖ อธิบดีโดยอนุมัตริ ฐั มนตรีมีอำ�นาจอนุญาตให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดเข้าทำ�ประโยชน์หรืออยูอ่ าศัยในเขต

ป่าสงวนแห่งชาติได้ ในกรณีดังต่อไปนี้
			 (๑) การเข้าทำ�ประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติคราวละไม่น้อยกว่าห้าปี แต่ไม่เกิน
สามสิบปี ในกรณีผู้ได้รับอนุญาตเป็นส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ จะอนุญาตโดยให้
ยกเว้น ค่าธรรมเนียมทัง้ หมดหรือบางส่วน ตามทีเ่ ห็นสมควรก็ได้
			 (๒) การเข้าทำ�ประโยชน์เกี่ยวกับการทำ�เหมืองแร่ตามกฎหมายว่าด้วยแร่คราวละไม่เกินสิบปี โดยให้
ได้ รั บ ยกเว้ น ไม่ ต้ อ งขอรั บ ใบอนุ ญ าตเก็ บ หาของป่ า และไม่ ต้ อ งเสี ย ค่ า ภาคหลวงของป่ า ตามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ สำ � หรั บ
แร่ดินขาวหรือหิน แล้วแต่กรณี
การขออนุญาตและการอนุญาตตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่อธิบดีก�ำ หนดโดย
อนุมัติรัฐมนตรี
๒ มาตรา ๒๐ ในกรณีปา่ สงวนแห่งชาติแห่งใดมีสภาพเป็นป่าเสือ่ มโทรมตามมาตรา ๑๖ ทวิ ให้อธิบดีโดยอนุมัติ

รัฐมนตรีมีอำ�นาจอนุญาตเป็นหนังสือให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดทำ�การบำ�รุงป่าหรือปลูกสร้างสวนป่าหรือไม้ยืนต้นในเขต
ป่าเสื่อมโทรมได้ภายในระยะเวลาและตามเงื่อนไขที่กำ�หนดในหนังสืออนุญาต แต่ในกรณีที่จะอนุญาตให้เกิน ๒,๐๐๐ ไร่
ต้องได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี
รัฐมนตรีอาจกำ�หนดให้ผู้รับอนุญาตเสียค่าตอบแทนให้แก่รัฐบาลได้ตามจำ�นวนที่เห็นสมควรโดยประกาศของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๓ มาตรา ๑๕ การทำ�ไม้หรือการเก็บหาของป่าในเขตป่าสงวนแห่งชาติให้กระทำ�ได้เมื่อได้รับใบอนุญาตจาก
พนักงานเจ้าหน้าที่ หรือเมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ประกาศอนุญาตไว้เป็นคราวๆ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติแห่งหนึ่งแห่งใด
โดยเฉพาะ
การอนุญาตให้เป็นไปตามแบบ ระเบียบและวิธีการที่กำ�หนดในกฎกระทรวง
๔ มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้

						 ฯลฯ 			
ฯลฯ
“ของป่า” หมายความว่า สิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นหรือมีอยู่ในป่า เป็นต้นว่า
(๑) ไม้ฟืน ถ่าน เปลือกไม้ ใบไม้ ดอกไม้ เมล็ด ผลไม้ หน่อไม้ ชันไม้ และยางไม้
(๒) หญ้า อ้อ พง แขม ปรือ คา กก กระจูด กล้วยไม้ กูด เห็ด และพืชอื่น
(๓) ซากสัตว์ ไข่ หนัง เขา นอ งา กราม ขนาย กระดูก ขน รังนก ครั่ง รังผึ้ง น้ำ�ผึ้ง และมูลค้างคาว
(๔) ดิน หิน กรวด ทราย แร่ และน้ำ�มัน
						 ฯลฯ		
ฯลฯ
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๕ มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้

						 ฯลฯ			
ฯลฯ
(๗) “ของป่า” หมายความว่า บรรดาของที่เกิดหรือมีขึ้นในป่าตามธรรมชาติ คือ
ก. ไม้ รวมทั้งส่วนต่างๆ ของไม้ ถ่านไม้ น้ำ�มันไม้ ยางไม้ ตลอดจนสิ่งอื่นๆ ที่เกิดจากไม้
ข. พืชต่างๆ ตลอดจนสิ่งอื่นๆ ที่เกิดจากพืชนั้น
ค. รังนก ครั่ง รวงผึ้ง ขี้ผึ้ง และมูลค้างคาว
ง. หินที่ไม่ใช่แร่ตามกฎหมายว่าด้วยแร่
และหมายความรวมถึงถ่านไม้ที่บุคคลทำ�ขึ้นด้วย
						 ฯลฯ 			
ฯลฯ

119

คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการอนุญาตไม้และของป่า
2(42-168).indd 119

7/1/2010 13:00

ที่ นร. ๐๖๐๑/๔๓๒

สำ�นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ท่าช้างวังหน้า กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐
  ๓๐ เมษายน ๒๕๓๖

เรื่อง หารือปัญหาข้อกฎหมายกรณีการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔
เรียน อธิบดีกรมป่าไม้
อ้างถึง (๑) หนังสือกรมป่าไม้ ที่ กษ. ๐๗๐๗.๐๒/๒๖๗๙๐ ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๓๕
(๒) หนังสือสำ�นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ด่วนที่สุด ที่ นร. ๐๖๐๑/ป๑๑๐๒
		 ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๖
สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย   บันทึก เรือ่ ง หารือปัญหาข้อกฎหมายกรณีการปฏิบตั ติ ามพระราชบัญญัตปิ า่ ไม้
		
พุทธศักราช ๒๔๘๔
ตามหนังสือของกรมป่าไม้ทอ่ี า้ งถึง (๑) กรมป่าไม้ขอให้คณะกรรมการกฤษฎีกาให้ความเห็นใน
ปัญหาข้อกฎหมายกรณีการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ ว่า
๑. ผู้ได้รับอนุญาตให้เข้าทำ�ประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม โดยการเช่าหรือ
เช่าซือ้ ตามพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.๒๕๑๘ ผู้ได้รับอนุญาตให้เข้าทำ�ประโยชน์ใน
เขตนิคมสร้างตนเองตามพระราชบัญญัตจิ ดั ทีด่ นิ เพือ่ การครองชีพ พ.ศ.๒๕๑๑ หรือผูไ้ ด้รบั อนุญาตตามมาตรา
๙ หรือมาตรา ๑๒ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ให้ใช้ที่ดินในเขตที่มีมติคณะรัฐมนตรีกำ�หนดให้เป็นที่จัดสรร
เพื่อเกษตรกรรมหรือในเขตที่มีมติคณะรัฐมนตรีก�ำ หนดเป็นที่ดินของรัฐแล้ว จะต้องขออนุญาตแผ้วถางป่า
ทำ�ไม้หวงห้ามหรือเก็บหาของป่าหวงห้ามตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ เพียงใด หรือไม่
๒.  กรณีผบู้ กุ รุกตัดฟันทำ�ไม้หวงห้าม เก็บหาของป่าหวงห้าม ก่นสร้าง แผ้วถาง หรือเผาป่า
หรือกระทำ�ด้วยประการใดๆ อันเป็นการทำ�ลายป่า หรือเข้ายึดถือครอบครองป่าในเขตปฏิรปู ทีด่ นิ เพือ่ เกษตรกรรม
นิคมสร้างตนเอง นิคมสหกรณ์ที่ดินที่มีมติคณะรัฐมนตรีกำ�หนดให้เป็นที่จัดสรรเพื่อเกษตรกรรม หรือที่ดิน
ที่มมี ติคณะรัฐมนตรีก�ำ หนดให้เป็นทีด่ นิ ของรัฐแล้วผูก้ ระทำ�การดังกล่าวจะมีความผิดตามพระราชบัญญัตปิ า่ ไม้
พุทธศักราช ๒๔๘๔ หรือไม่ อย่างไร
๓.  การอนุญาตให้เข้าไปหาประโยชน์เพื่อเก็บหรือระเบิดหิน กรวด ทราย ทำ�เหมืองแร่ ฯลฯ
ตามมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ.๒๕๑๑ ในพื้นที่ที่สงวนไว้เป็นป่า ๒๐% ของ
นิคม (สงวนไว้เป็นพื้นที่ป่า ๒๐% ของพื้นที่ตามมติคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติ) หรือพื้นที่ในเขตนิคมที่ยัง
มิได้อนุญาตให้สมาชิกนิคมเข้าทำ�ประโยชน์ ผู้ได้รับอนุญาตดังกล่าวซึ่งมิใช่สมาชิกนิคม หรือสมาชิกนิคม ซึ่ง
ดำ�เนินการนอกเหนือวัตถุประสงค์ของการจัดสรรที่ดินเพื่อเกษตรกรรม จะต้องขออนุญาตแผ้วถางป่า ทำ�ไม้
หวงห้ามหรือเก็บหาของป่าหวงห้ามตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ ด้วยหรือไม่ เพียงใด
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๔. การทำ�เมืองแร่หรือระเบิดย่อยหิน ขุดเก็บกรวด ทราย ลูกรังหรือดิน หรือทำ�ประโยชน์
อื่นๆ ในพื้นที่ที่สงวนไว้เป็นป่า ๒๐% ของพื้นที่ที่มีการดำ�เนินการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม หรือพื้นที่
ในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมที่ยังมิได้ดำ�เนินการจัดให้แก่เกษตรกร หรือสถาบันเกษตรกร จะต้องได้รับ
อนุญาตแผ้วถางป่า ทำ�ไม้หวงห้าม หรือเก็บหาของป่าหวงห้ามตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔
หรือไม่ เพียงใด
ในการพิจารณาเรือ่ งนีส้ �ำ นักคณะกรรมการกฤษฎีกาได้มหี นังสือทีอ่ า้ งถึง (๒) ขอให้กรมป่าไม้
จัดส่งผู้แทนไปชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับปัญหาดังกล่าว ดังความแจ้งอยู่แล้วนั้น
บัดนี้ คณะกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการร่างกฎหมาย คณะที่ ๗) ได้พจิ ารณาปัญหาดังกล่าว
ข้างต้นแล้ว เห็นว่า
๑. ผูไ้ ด้รบั อนุญาตให้เข้าทำ�ประโยชน์โดยวิธเี ช่า หรือเช่าซือ้ ในเขตปฏิรปู ทีด่ นิ เพือ่ เกษตรกรรม
ตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมฯ ทั้งที่เป็นเกษตรกร สถาบันเกษตรกร
หรือบุคคลอืน่ ซึง่ ได้รบั อนุญาตให้เข้าทำ�ประโยชน์ในกิจการอืน่ อันเป็นการสนับสนุนหรือเกีย่ วเนือ่ งกับการปฏิรปู
ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม หรือสมาชิกนิคมสร้างตนเองที่ได้รับอนุญาตให้เข้าทำ�ประโยชน์ในเขตนิคมสร้างตนเอง
ตามมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ.๒๕๑๑ หรือผู้ได้รับอนุญาตตามมาตรา ๙
หรือมาตรา ๑๒ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ให้เข้าทำ�ประโยชน์ในที่ดินที่คณะรัฐมนตรีมีมติกำ�หนดให้เป็นที่
จัดสรรเพื่อเกษตรกรรม ไม่ต้องขออนุญาตแผ้วถางป่า แม้ว่าที่ดินที่ได้รับอนุญาตให้เข้าทำ�ประโยชน์ ในกรณี
ดังกล่าวข้างต้นยังมีสภาพเป็นป่า ทัง้ นี้ เนือ่ งจากมาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัตปิ า่ ไม้ฯ มีเจตนารมณ์ทคี่ มุ้ ครอง
ป่าไม้อนั เป็นทรัพยากรธรรมชาติทสี่ ำ�คัญโดยการห้ามมิให้มกี ารบุกรุกเข้าใช้ประโยชน์ในทีป่ า่ แต่บคุ คลทีก่ ล่าว
ข้างต้นเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้เข้าทำ�ประโยชน์ในที่ดินของรัฐตามกฎหมายเฉพาะว่าด้วยการนั้นแล้ว และ
พนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้มีอำ�นาจหน้าที่ในการดูแลรักษาและรับผิดชอบที่ดินนั้นเพียง
เท่าที่ไม่ขัดต่อวัตถุประสงค์ในการอนุญาตให้เข้าทำ�ประโยชน์ข้างต้น ซึ่งในการประกอบเกษตรกรรมจะต้องมี
การแผ้วถางป่าเพือ่ เตรียมพืน้ ทีด่ ว้ ย อย่างไรก็ตาม การตัดฟันไม้หวงห้ามหรือเก็บหาของป่าหวงห้ามทีม่ อี ยูจ่ ะต้อง
ได้รบั อนุญาตตามมาตรา ๑๑ หรือมาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัตปิ า่ ไม้ฯ ก่อน
ส่วนผู้ได้รับอนุญาตตามมาตรา ๙ หรือมาตรา ๑๒ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ให้เข้าทำ�
ประโยชน์ในทีด่ นิ ทีม่ มี ติคณะรัฐมนตรีกำ�หนดให้เป็นทีด่ นิ ของรัฐนัน้ เห็นว่า ทีด่ นิ ของรัฐหมายถึงทีด่ นิ ซึง่ ไม่ได้
ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของบุคคลหนึ่งบุคคลใดและหากยังมีสภาพเป็นป่าก็อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของกฎหมาย
ว่าด้วยป่าไม้ และเนือ่ งจากการทำ�ประโยชน์ในกรณีน้ี คือ การทำ�เมืองแร่ การขุดเก็บกรวด ทราย ลูกรังหรือ
ดิน หรือการทำ�ประโยชน์อื่นๆ มิใช่เป็นการประกอบเกษตรกรรม ผู้ได้รับอนุญาตในกรณีข้างต้นจึงยังอยู่ใน
บังคับทีจ่ ะต้องขออนุญาตแผ้วถางป่า รวมตลอดถึงขออนุญาตทำ�ไม้หวงห้ามหรือเก็บของป่าหวงห้ามก่อนทีจ่ ะ
ดำ�เนินการใดๆ ในที่ดินนั้น
๒. ผู้ซึ่งไม่ได้รับอนุญาตจากทางราชการให้เข้าทำ�ประโยชน์ตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูป
ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กฎหมายว่าการจัดที่ดินเพื่อการครองชีพหรือประมวลกฎหมายที่ดิน หากเข้ากระทำ�
การใดๆ อันเป็นการแผ้วถางป่าในเขตที่กล่าวไว้ข้างต้น ถือว่ากระทำ�การฝ่าฝืนมาตรา ๕๔ และมีความผิด
ตามมาตรา ๗๒ ตรี แห่งพระราชบัญญัตปิ า่ ไม้ฯ โดยในกรณีของการฝ่าฝืนแผ้วถางป่าในเขตนิคมสร้างตนเอง
ถือเป็นการกระทำ�ฝ่าฝืนมาตรา ๑๕ และมีความผิดตามมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อ
การครองชีพฯ อีกด้วย นอกจากนีก้ ารตัดฟันทำ�ไม้หวงห้ามหรือการเก็บหาของป่าหวงห้ามโดยไม่ได้รบั อนุญาต
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ถือเป็นการกระทำ�ฝ่าฝืนมาตรา ๑๑ หรือมาตรา ๒๙ ซึ่งมีความผิดตามมาตรา ๗๓ หรือมาตรา ๗๑ ทวิ
แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ฯ
๓. ผู้ได้รับอนุญาตตามมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพฯ ให้เข้า
ทำ�เหมืองแร่ เก็บหรือระเบิดหิน กรวด ทราย ในพื้นที่ที่สงวนไว้เป็นป่า ๒๐% ของพื้นที่ นิคมสร้างตนเอง
หรือในพื้นที่นิคมสร้างตนเองที่ยังมิได้อนุญาตให้สมาชิกนิคมเข้าทำ�ประโยชน์ถือได้ว่าเป็นผู้ได้รับอนุญาต
ให้แผ้วถางป่าตามกฎหมายข้างต้นแล้ว จึงไม่ต้องขออนุญาตแผ้วถางป่าตามมาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติ
ป่าไม้ฯ อีก แต่จะต้องขออนุญาตทำ�ไม้หวงห้ามหรือเก็บหาของป่าหวงห้ามตามมาตรา ๑๑ หรือมาตรา ๒๙
แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ ฯ ก่อน จะทำ�การตัดฟันไม้หวงห้ามหรือเก็บหาของป่าหวงห้ามที่มีอยู่
๔. ผูไ้ ด้รบั อนุญาตให้ท�ำ เมืองแร่หรือระเบิดย่อยหิน ขุดเก็บกรวด ทราย ลูกรังหรือดินหรือทำ�ประโยชน์
อื่นๆ ในพื้นที่ที่สงวนไว้เป็นป่า ๒๐% ของพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือในพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรมที่ยังมิได้จัดให้แก่เกษตรกรหรือสถาบันเกษตรกรยังอยู่ในบังคับต้องขออนุญาตแผ้วถางป่า
รวมตลอดถึงขออนุญาตทำ�ไม้หวงห้ามหรือเก็บหาของป่าหวงห้าม ก่อนทีจ่ ะดำ�เนินการใดๆ ในทีด่ นิ นัน้
รายละเอียดของความเห็นปรากฏตามบันทึกที่ได้เสนอมาพร้อมหนังสือและในการพิจารณา
เรือ่ งนีม้ ผี แู้ ทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (สำ�นักปลัดกระทรวง กรมป่าไม้ กรมพัฒนาทีด่ นิ และสำ�นักงาน
การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม) และผู้แทนกระทรวงมหาดไทย (กรมที่ดินและกรมประชาสงเคราะห์) เป็น
ผู้ ชี้ แ จงข้ อ เท็ จ จริ ง อนึ่ ง สำ � นั ก งานคณะกรรมการกฤษฎี ก าได้ แ จ้ ง ผลการพิ จ ารณาไปยั ง เลขาธิ ก าร
คณะรัฐมนตรี เพื่อทราบตามระเบียบด้วยแล้ว
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
										
      (ลงนาม)  อัคขราทร จุฬารัตน์
(นายอัคขราทร จุฬารัตน์)
  รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน
   เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำ�นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
โทร. ๒๒๒๐๒๐๖-๙
โทรสาร ๒๒๔๑๔๐๑, ๒๒๖๓๖๑๑-๒
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บันทึก
เรื่อง หารือปัญหาข้อกฎหมายกรณีการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔

กรมป่าไม้ได้มีหนังสือที่ กษ. ๐๗๐๗.๐๒/๒๖๗๙๐ ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๓๕ ถึงสำ�นักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา ความว่า กรมป่าไม้ได้รับข้อหารือจากป่าไม้เขตและป่าไม้จังหวัดเกี่ยวกับปัญหา
ข้อกฎหมายกรณีการใช้บังคับกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ในบริเวณที่ได้ก�ำ หนดเป็นเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
นิ ค มสร้ า งตนเอง ที่ ดิ น ที่ มี ม ติ ค ณะรั ฐ มนตรี กำ � หนดให้ เ ป็ น ที่ จั ด สรรเพื่ อ เกษตรกรรม หรื อ ที่ ดิ น ที่ มี
มติคณะรัฐมนตรีกำ�หนดเป็นที่ดินของรัฐว่า ผู้ได้รับอนุญาตให้เข้าทำ�ประโยชน์ในที่ดินโดยการเช่าหรือ
เช่าซื้อตามมาตรา ๓๐(๑) แห่งพระราชบัญญัติปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.๒๕๑๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๓๒ หรือได้รับอนุญาตให้เข้าทำ�ประโยชน์

(๑) มาตรา ๓๐ บรรดาที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ที่ ส.ป.ก. ได้มา ให้ ส.ป.ก. มีอำ�นาจจัดให้เกษตรกรหรือสถาบัน

เกษตรกรได้ตามหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงือ่ นไขทีค่ ณะกรรมการกำ�หนด ทัง้ นี้ ตามขนาดการถือครองในทีด่ นิ ดังกล่าวต่อไปนี้
			 (๑) จำ � นวนที่ ดิ น ไม่ เ กิ น ห้ า สิ บ ไร่ สำ � หรั บ เกษตรกรและบุ ค คลในครอบครั ว เดี ย วกั น ซึ่ ง ประกอบ
เกษตรกรรมอย่างอื่นนอกจากเกษตรกรรมเลี้ยงสัตว์ใหญ่ตาม (๒)
			 (๒) จำ�นวนที่ดินไม่เกินหนึ่งร้อยไร่ สำ�หรับเกษตรกรและบุคคลในครอบครัวเดียวกันซึ่งใช้ประกอบ
เกษตรกรรมเลี้ยงสัตว์ใหญ่ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประกาศกำ�หนด
			 (๓) จำ�นวนที่ดินที่คณะกรรมการเห็นสมควรสำ�หรับสถาบันเกษตรกร ทั้งนี้ โดยคำ�นึงถึงประเภทและ
ลักษณะการดำ�เนินงานของสถาบันเกษตรกรนั้นๆ
ในการดำ�เนินการตามวรรคหนึ่ง ถ้าเป็นการจัดให้เกษตรกร และเป็นที่ดินที่คณะกรรมการกำ�หนดมิให้มีการ
โอนสิทธิในที่ดิน ก็ให้จัดให้เกษตรกรเช่า ในกรณีอื่นให้จัดให้เกษตรกรเช่าหรือเช่าซื้อตามที่เกษตรกรแสดงความจำ�นง
ถ้าเป็นการจัดให้สถาบันเกษตรกรให้จัดให้สถาบันเกษตรกรเช่า
บรรดาที่ดินที่ ส.ป.ก. ได้มา ถ้าเป็นที่ดินของรัฐและมีเกษตรกรถือครองอยู่แล้วเกินจำ�นวนที่กำ�หนดในวรรคหนึ่ง
ก่อนเวลาที่คณะกรรมการกำ�หนด เมื่อเกษตรกรดังกล่าวยื่นคำ�ร้องและยินยอมชำ�ระค่าเช่าหรือค่าชดเชยที่ดินในอัตราหรือ
จำ�นวนที่เพิ่มขึ้นตามที่คณะกรรมการกำ�หนดสำ�หรับที่ดินส่วนที่เกินตามวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการจัดที่ดินให้เกษตรกรเช่า
หรือจัดให้แล้วแต่กรณี ตามจำ�นวนที่เกษตรกรถือครองได้ แต่เมื่อรวมกันแล้วต้องไม่เกินหนึ่งร้อยไร่ ในการกำ�หนดอัตรา
ค่าเช่าหรือค่าชดเชยที่ดินดังกล่าว ต้องคำ�นึงถึงระยะเวลาและวิธีการที่เกษตรกรได้ที่ดินนั้นมา ความสามารถในการทำ�
ประโยชน์ ประเภทของเกษตรกรรม และการทำ�ประโยชน์ที่ได้ทำ�ไว้แล้วในที่ดินนั้น
ในการจัดที่ดินให้เกษตรกรตามวรรคสาม ถ้าเกษตรกรได้เข้าครอบครองที่ดินดังกล่าวก่อน พ.ศ. ๒๕๑๐ ให้
เรียกเก็บเฉพาะค่าธรรมเนียมในการโอนและรังวัด และค่าปรับปรุงพัฒนาที่ดินที่ ส.ป.ก. ดำ�เนินการให้ตามจำ�นวนที่
คณะกรรมการกำ�หนดเฉพาะส่วนที่ไม่เกินห้าสิบไร่

(มีต่อหน้าถัดไป)
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ในเขตนิคมสร้างตนเอง ตามมาตรา ๘(๒) แห่งพระราชบัญญัตจิ ดั ทีด่ นิ เพือ่ การครองชีพ พ.ศ.๒๕๑๑ หรือได้
รับอนุญาตให้เข้าทำ�ประโยชน์ตามพระราชบัญญัตแิ ร่ พ.ศ.๒๕๑๐ หรือได้รบั อนุญาตตามมาตรา ๙(๓) หรือ
มาตรา ๑๒(๔) แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ให้ใช้ที่ดินในเขตที่มีมติคณะรัฐมนตรีกำ�หนดให้เป็นที่จัดสรรเพื่อ
เกษตรกรรมหรือในเขตที่มีมติคณะรัฐมนตรีกำ�หนดเป็นที่ดินของรัฐแล้ว จะต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
ป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ ด้วยหรือไม่ อย่างไร และผู้บุกรุกตัดฟันทำ�ไม้หวงห้าม แผ้วถาง หรือเผาป่า หรือ
กระทำ�ด้วยประการใดๆ อันเป็นการทำ�ลายป่า หรือเข้ายึดถือครอบครองป่าในเขตปฏิรปู ทีด่ นิ เพือ่ เกษตรกรรม
นิคมสร้างตนเอง ที่ดินที่มีมติคณะรัฐมนตรีกำ �หนดให้เป็นที่จัดสรรเพื่อ เกษตรกรรม หรือที่ดินที่มีมติ
คณะรัฐมนตรีกำ�หนดเป็นที่ดินของรัฐ จะมีความผิดตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ หรือไม่
อย่างไร ซึ่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นเป็น ๒ ฝ่าย ดังนี้

(ต่อจากเชิงอรรถที่ ๑)
นอกจากการจัดที่ดินให้แก่บุคคลตาม (๑) (๒) และ (๓) ให้ ส.ป.ก. มีอำ�นาจจัดที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ให้แก่
บุคคลใดเช่า เช่าซื้อ ซื้อ หรือเข้าทำ�ประโยชน์เพื่อใช้สำ�หรับกิจการอื่นที่เป็นการสนับสนุนหรือเกี่ยวเนื่องกับการปฏิรูปที่ดิน
ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประกาศกำ�หนดในราชกิจจานุเบกษาได้ ทัง้ นี้ ตามขนาดการถือครองใน
ทีด่ นิ ทีค่ ณะกรรมการเห็นสมควร ซึง่ ต้องไม่เกินห้าสิบไร่ ส่วนหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการอนุญาตหรือการให้ผู้ได้
รับอนุญาตถือปฏิบัติให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกำ�หนด โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
การจัดที่ดินให้เช่าหรือเช่าซื้อตามมาตรานี้ไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมการเช่าหรือเช่าซื้อ
และสิทธิการเช่าหรือเช่าซื้อดังกล่าวจะโอนแก่กันได้หรือตกทอดทางมรดกได้เฉพาะตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่
คณะกรรมการกำ�หนด
(๒) มาตรา ๘ ให้อธิบดีมีอำ�นาจอนุญาตให้สมาชิกนิคมเข้าทำ�ประโยชน์ในที่ดินของนิคมตามกำ�ลังแห่งครอบครัว
ของสมาชิกนิคมนั้น แต่ไม่เกินครอบครัวละห้าสิบไร่
(๓) มาตรา ๙ ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยการเหมืองแร่และการป่าไม้ที่ดินของรัฐนั้น ถ้ามิได้มีสิทธิครอบครอง
หรือมิได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่แล้ว ห้ามมิให้บุคคลใด
		 (๑) เข้าไปยึดถือ ครอบครอง รวมตลอดถึงการก่นสร้าง หรือการเผาป่า
		 (๒) ทำ�ด้วยประการใด ให้เป็นการทำ�ลาย หรือทำ�ให่้เสื่อมสภาพที่ดิน ที่หิน ที่กรวด หรือที่ทราย ในบริเวณ
ที่รัฐมนตรีประกาศหวงห้ามในราชกิจจานุเบกษาหรือ
		 (๓) ทำ�สิ่งหนึ่งสิ่งใดอันเป็นอันตรายแก่ทรัพยากรในที่ดิน
(๔) มาตรา ๑๒ ที่ดินของรัฐซึ่งมิได้มีบุคคลใดมีสิทธิครอบครอง รัฐมนตรีมีอำ�นาจให้สัมปทาน ให้ หรือให้ใช้ใน
ระยะเวลาอันจำ�กัด ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำ�หนดในกฎกระทรวง
บทบัญญัติในมาตรานี้ไม่กระทบกระเทือนถึงกฎหมายว่าด้วยการเหมืองแร่และการป่าไม้
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ฝ่ายที่ ๑ เห็นว่า พื้นที่ใดจะอยู่ภายใต้บังคับของ พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ จะต้อง
เป็นพื้นที่ที่ยังคงเป็น “ป่า” ตามมาตรา ๔(๑)(๕) พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ กล่าวคือ ที่ดิน
ในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม นิคมสร้างตนเอง นิคมสหกรณ์ ที่ดินที่มีมติคณะรัฐมนตรีกำ�หนดให้เป็น
ที่จัดสรรเพื่อเกษตรกรรม หรือที่ดินที่มีมติคณะรัฐมนตรีกำ�หนดเป็นที่ดินของรัฐนั้น เป็นที่ดินที่แต่ละหน่วย
ราชการควบคุมดูแลรักษาตามอำ�นาจหน้าที่ของกฎหมายแต่ละฉบับเท่านั้น แต่ละหน่วยราชการมิได้มีสิทธิ
ในทีด่ นิ ตามประมวลกฎหมายทีด่ นิ และผูไ้ ด้รบั อนุญาตเข้าทำ�ประโยชน์กย็ งั ไม่ได้รบั หนังสือแสดงสิทธิในทีด่ นิ
ตามประมวลกฎหมายที่ดิน การเข้าทำ�ประโยชน์ในที่ดินดังกล่าวซึ่งยังคงเป็น “ป่า” ตามพระราชบัญญัติ
ป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔   จึงต้องขออนุญาตแผ้วถางป่า ทำ�ไม้หวงห้ามและเก็บหาของป่าหวงห้ามตาม
พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔
ฝ่ายที่ ๒ เห็นว่า ผู้ได้รับอนุญาตให้เข้าทำ �ประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมตาม
พระราชบัญญัตกิ ารปฏิรปู ทีด่ นิ เพือ่ เกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๘ หรือในเขตนิคมสร้างตนเองตามพระราชบัญญัติ
จัดทีด่ นิ เพือ่ การครองชีพ พ.ศ. ๒๕๑๑ หรือผูไ้ ด้รบั อนุญาตให้เข้าทำ�ประโยชน์ในทีด่ นิ ตามมาตรา ๙ หรือมาตรา
๑๒ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ให้ใช้ที่ดินในเขตที่มีมติคณะรัฐมนตรีกำ�หนดให้เป็นที่จัดสรรเพื่อเกษตรกรรม
ถือว่าได้รับอนุญาตตามกฎหมายนั้นๆ แล้ว และพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ที่เข้าข้อยกเว้นตามมาตรา ๕๔(๖)
แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ ซึ่งบัญญัติว่า “......เว้นแต่จะกระทำ�ภายในเขตที่ได้จำ�แนกไว้
เป็นประเภทเกษตรกรรม.....” ผู้ได้รับอนุญาตดังกล่าวจึงไม่ต้องขออนุญาตแผ้วถางป่า ผู้บุกรุกแผ้วถางพื้นที่
ดังกล่าวไม่มีความผิดตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ แต่การทำ�ไม้หวงห้ามและเก็บหา
ของป่าหวงห้ามต้องได้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ ส่วนผู้ได้รับอนุญาตให้เข้า
ทำ�ประโยชน์ในที่ดินตามมาตรา ๙ หรือมาตรา ๑๒ แห่งประมวลกฎหมายที่ดินในที่ดินที่มีมติคณะรัฐมนตรี
กำ�หนดเป็นที่ดินของรัฐนั้น จะต้องขออนุญาตแผ้วถางป่า ทำ�ไม้หวงห้าม และเก็บหาของป่าหวงห้าม ตาม
พระราชบัญญัตปิ า่ ไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ และผูบ้ กุ รุกแผ้วถางป่า ตัดไม้ ฯลฯ ย่อมมีความผิดตามพระราชบัญญัตปิ า่ ไม้
พุทธศักราช ๒๔๘๔ เพราะถือว่า “ที่ดินของรัฐ” ตามมติคณะรัฐมนตรียังคงเป็น “ป่า” ตามมาตรา ๔(๑)
แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ อยู่

(๕) มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้

			 (๑) “ป่า” หมายความว่า ที่ดินที่ยังมิได้มีบุคคลได้มาตามกฎหมายที่ดิน
							 ฯลฯ				
ฯลฯ
(๖) มาตรา ๕๔ ห้ามมิให้ผู้ใดก่นสร้าง แผ้วถาง หรือเผาป่า หรือกระทำ�ด้วยประการใดๆ อันเป็นการทำ�ลายป่า
หรือเข้ายึดถือครอบครองป่าเพื่อตนเองหรือผู้อื่น เว้นแต่จะกระทำ�ภายในเขตที่ได้จำ�แนกไว้เป็นประเภทเกษตรกรรม และ
รัฐมนตรีได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาหรือโดยได้รับใบอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่
การขออนุญาตและการอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำ�หนดในกฎกระทรวง
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ดังนี้

กรมป่าไม้เห็นว่า เพือ่ ให้ได้ขอ้ ยุตแิ ละเพือ่ เป็นแนวทางปฏิบตั ทิ ถี่ กู ต้องตามกฎหมายต่อไป จึงขอหารือ

๑. ผูไ้ ด้รบั อนุญาตให้เข้าทำ�ประโยชน์ในเขตปฏิรปู ทีด่ นิ เพือ่ เกษตรกรรม โดยการเช่าหรือเช่าซือ้ ตาม
พระราชบั ญ ญั ติ ป ฏิ รู ป ที่ ดิ น เพื่ อ เกษตรกรรม พ.ศ.๒๕๑๘ ผู้ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าตให้ เ ข้ า ทำ � ประโยชน์ ใ นเขต
นิคมสร้างตนเองตามพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ.๒๕๑๑ หรือผู้ได้รับอนุญาตตามมาตรา ๙
หรือมาตรา ๑๒ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ให้ใช้ที่ดินในเขตที่มีมติคณะรัฐมนตรีกำ�หนดให้เป็นที่จัดสรรเพื่อ
เกษตรกรรมหรือในเขตที่มีมติคณะรัฐมนตรีกำ�หนดเป็นที่ดินของรัฐแล้ว จะต้องขออนุญาตแผ้วถางป่า ทำ�ไม้
หวงห้ามหรือเก็บหาของป่าหวงห้ามตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ เพียงใด หรือไม่
๒. กรณีมีผู้บุกรุกตัดฟันทำ�ไม้หวงห้าม เก็บหาของป่าหวงห้าม ก่นสร้าง แผ้วถาง หรือเผาป่า หรือ
กระทำ�ด้วยประการใดๆ อันเป็นการทำ�ลายป่า หรือเข้ายึดถือครอบครองป่าในเขตปฏิรปู ทีด่ นิ เพือ่ เกษตรกรรม
นิคมสร้างตนเอง นิคมสหกรณ์ ที่ดินที่มีมติคณะรัฐมนตรีกำ�หนดให้เป็นที่จัดสรรเพื่อเกษตรกรรม หรือที่ดิน
ทีม่ มี ติคณะรัฐมนตรีกำ�หนดให้เป็นทีด่ นิ ของรัฐแล้ว ผูก้ ระทำ�การดังกล่าวจะมีความรับผิดตามพระราชบัญญัติ
ป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ หรือไม่ อย่างไร
๓. การอนุญาตให้เข้าไปหาประโยชน์เพื่อเก็บหรือระเบิดหิน กรวด ทราย ทำ�เมืองแร่ ฯลฯ
ตามมาตรา ๑๕(๗) แห่งพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ.๒๕๑๑ ในพื้นที่ที่สงวนไว้เป็นป่า
๒๐% ของพื้นที่นิคม (สงวนไว้เป็นพื้นที่ป่า ๒๐% ของพื้นที่ตามมติคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติ) หรือ
พื้นที่ในเขตนิคมที่ยังมิได้อนุญาตให้สมาชิกนิคมเข้าทำ�ประโยชน์ ผู้ได้รับอนุญาตดังกล่าวซึ่งมิใช่สมาชิกนิคม
หรือสมาชิกนิคม ซึ่งดำ�เนินการนอกเหนือวัตถุประสงค์ของการจัดสรรที่ดินเพื่อเกษตรกรรม จะต้องขอ
อนุญาตแผ้วถางป่า ทำ�ไม้หวงห้ามหรือเก็บหาของป่าหวงห้ามตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔
ด้วยหรือไม่ เพียงใด
๔. การทำ�เหมืองแร่หรือระเบิดย่อยหิน ขุดเก็บกรวด ทราย ลูกรังหรือดิน หรือทำ�ประโยชน์อื่นๆ
ในพื้นที่ที่สงวนไว้เป็นป่า ๒๐ % ของพื้นที่ที่มีการดำ�เนินการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม หรือพื้นที่ในเขต
ปฏิรปู ทีด่ นิ เพือ่ เกษตรกรรมทีย่ งั มิได้ด�ำ เนินการจัดให้แก่เกษตรกร หรือสถาบันเกษตรกร จะต้องได้รบั อนุญาต
แผ้วถางป่า ทำ�ไม้หวงห้าม หรือเก็บหาของป่าหวงห้าม ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔
หรือไม่ เพียงใด
คณะกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการร่างกฎหมาย คณะที่ ๗) ได้พิจารณาปัญหาดังกล่าวโดยได้ฟัง
คำ�ชีแ้ จงจากผูแ้ ทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (สำ�นักปลัดกระทรวง กรมป่าไม้ กรมพัฒนาทีด่ นิ และสำ�นักงาน
การปฏิรปู ทีด่ นิ เพือ่ เกษตรกรรม) และผูแ้ ทนกระทรวงมหาดไทย (กรมทีด่ นิ และกรมประชาสงเคราะห์) แล้ว
(๗) มาตรา ๑๕ ห้ามมิให้ผู้ใดเข้าไปหาประโยชน์ ยึดถือ ครอบครอง ปลูกสร้าง ก่นสร้าง แผ้วถาง เผาป่า หรือ
ทำ�ด้วยประการใดๆ อันเป็นการทำ�ลาย หรือทำ�ให้เสื่อมสภาพที่ดิน หรือทำ�ให้เป็นอันตรายแก่ทรัพยากรธรรมชาติในที่ดิน
ภายในเขตนิคม เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากอธิบดี
สมาชิกนิคมจะกระทำ�การตามวรรคหนึ่งได้โดยไม่ต้องเสียเงินค่าบำ�รุง ตามมาตรา ๑๖ เฉพาะในที่ดินที่ตนได้รับ
มอบให้เข้าไปทำ�ประโยชน์เท่านั้น
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ผู้แทนกรมพัฒนาที่ดินชี้แจงว่า คำ�ว่า “ที่ดินของรัฐ ”ซึ่งใช้ในงานการจำ�แนกที่ดินของกรมพัฒนาที่ดิน
เป็ น เกณฑ์ที่ กำ � หนดขึ้น เพื่ อ ประโยชน์ ใ นงานของกรมพั ฒ นาที่ ดิ น มิ ไ ด้ มี ค วามหมายตามกฎหมายใดๆ
ซึ่งขณะนี้กรมพัฒนาที่ดินจำ�แนกที่ดินเป็น ๓ กลุ่ม คือ ประเภท ก. หมายถึง ที่ดินนอกเขตพื้นที่ป่าไม้ตาม
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๐๔ ประเภท ข. หมายถึงที่ดินที่จำ�แนกไว้เป็นที่จัดสรร
เพื่อเกษตรกรรม และประเภท ค. หมายถึงที่ดินที่จะสงวนไว้เป็นป่าไม้ของชาติ
คณะกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการร่างกฎหมาย คณะที่ ๗) มีความเห็นดังต่อไปนี้
๑. สำ � หรั บ ปั ญ หาที่ ว่ า ผู้ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าตให้ เ ข้ า ทำ � ประโยชน์ ใ นเขตปฏิ รู ป ที่ ดิ น เพื่ อ เกษตรกรรม
โดยการเช่าหรือเช่าซื้อตามพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.๒๕๑๘ ผู้ได้รับอนุญาตให้
เข้าทำ�ประโยชน์ในเขตนิคมสร้างตนเองตามพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ.๒๕๑๑ หรือผู้
ได้รับอนุญาตตามมาตรา ๙ หรือมาตรา ๑๒ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ให้ใช้ที่ดินในเขตที่มีมติคณะ
รัฐมนตรีก�ำ หนดให้เป็นทีจ่ ดั สรรเพือ่ เกษตรกรรมหรือในเขตทีม่ มี ติคณะรัฐมนตรีกำ�หนดเป็นทีด่ นิ ของรัฐแล้วจะ
ต้องขออนุญาตแผ้วถางป่า ทำ�ไม้หวงห้าม หรือเก็บหาของป่าหวงห้ามตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช
๒๔๘๔ เพียงใด หรือไม่ นั้น เห็นว่า มาตรา ๕๔(๘) แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ ซึ่งแก้ไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๑๘ ที่กำ�หนดห้ามมิให้ผู้ใดก่นสร้าง แผ้วถาง หรือ
เผาป่า หรือกระทำ�ด้วยประการใดๆ อันเป็นการทำ�ลายป่า หรือเข้ายึดถือครอบครองป่าเพื่อตนเองหรือผู้อื่น
เว้นแต่จะกระทำ�ภายในเขตทีไ่ ด้จ�ำ แนกไว้เป็นประเภทเกษตรกรรมและรัฐมนตรีได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
หรือได้รบั ใบอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าทีน่ น้ั น่าจะมีเจตนารมณ์ทจ่ี ะคุม้ ครองป่าไม้อนั เป็นทรัพยากรธรรมชาติ
ที่สำ�คัญ โดยการห้ามมิให้มีการบุกรุกเข้าใช้ประโยชน์ในที่ป่าตามมาตรา ๔(๑)(๙) แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้
พุทธศักราช ๒๔๘๔
สำ�หรับผู้ได้รับอนุญาตให้ทำ�ประโยชน์ตามปัญหาที่หารือ คือ
(๑) เกษตรกรหรือสถาบันเกษตรกรซึ่งได้รับการจัดที่ดินโดยการเช่าหรือเช่าซื้อให้เข้าทำ�ประโยชน์
เพื่อเกษตรกรรมในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม หรือบุคคลอื่นซึ่งได้รับการจัดที่ดินโดยการเช่าหรือ
เช่าซือ้ ให้เข้าทำ�ประโยชน์ในกิจการอืน่ อันเป็นการสนับสนุนหรือเกีย่ วเนือ่ งกับการปฏิรปู ทีด่ นิ เพือ่ เกษตรกรรม
ตามมาตรา ๓๐(๑๐) พระราชบัญญัติ การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.๒๕๑๘ ซึ่งได้แก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติ การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๓๒
(๒) สมาชิกนิคมซึ่งได้รับอนุญาตให้เข้าทำ�ประโยชน์ในเขตนิคมสร้างตนเองเพื่อทำ�เกษตรกรรมตาม
มาตรา ๘(๑๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ.๒๕๑๑ หรือ
(๓) ผู้ที่ได้รับอนุญาตตามมาตรา ๙(๑๒) หรือมาตรา ๑๒(๑๓) แห่งประมวลกฎหมายที่ดินให้เข้าทำ�
ประโยชน์เพื่อเกษตรกรรมในที่ดินที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้จัดสรรเพื่อเกษตรกรรม
(๘) โปรดดูเชิงอรรถที่ ๖, ข้างต้น
(๙) โปรดดูเชิงอรรถที่ ๕, ข้างต้น

(๑๐) โปรดดูเชิงอรรถที่ ๑, ข้างต้น
(๑๑) โปรดดูเชิงอรรถที่ ๒, ข้างต้น
(๑๒) โปรดดูเชิงอรรถที่ ๓, ข้างต้น
(๑๓) โปรดดูเชิงอรรถที่ ๔, ข้างต้น
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บุคคลดังทีก่ ล่าวข้างต้นถือได้วา่ เป็นผูไ้ ด้รบั อนุญาตตามกฎหมายเฉพาะนัน้ ๆ ให้เข้าทำ�ประโยชน์ในทีด่ นิ
ของรัฐ จึงมิใช่ผู้บุกรุก ถ้าที่ดินที่ได้รับอนุญาตให้เข้าทำ�ประโยชน์ยังมีสภาพเป็นป่า พนักงานเจ้าหน้าที่ตาม
พระราชบัญญัติป่าไม้ฯ ก็มีอำ�นาจหน้าที่ในการดูแลรักษาและรับผิดชอบที่ดินนั้นๆ เพื่อคุ้มครองป่าไม้
เท่าที่ไม่ขัดต่อวัตถุประสงค์ในการอนุญาตให้เข้าทำ�ประโยชน์ข้างต้น ซึ่งในการประกอบเกษตรกรรมนั้น
ย่อมจะต้องมีการแผ้วถางเพื่อเตรียมพื้นที่ ดังนั้น บุคคลที่กล่าวข้างต้นจึงไม่ต้องขออนุญาตแผ้วถางป่าตาม
มาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ แต่ถ้าที่ดินที่ได้รับอนุญาตให้เข้าทำ�ประโยชน์มีไม้หวงห้ามหรือของ
ป่าหวงห้ามขึ้นอยู่ การตัดฟันหรือเก็บหาของป่าหวงห้ามจะต้องได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่เสียก่อน
เนื่องจากในการ “ทำ�ไม้”(๑๔) หวงห้ามตามมาตรา ๑๑(๑๕) หรือการเก็บหาของป่าหวงห้ามตามมาตรา ๒๙(๑๖)
แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.
๒๔๙๔ รัฐมีวัตถุประสงค์ท่จี ะสงวนรักษาไม้หรือของป่าหายากไว้ มาตรการควบคุมในเรื่องนี้จึงเข้มงวดกว่า
การแผ้วถางป่า กล่าวคือ ผูท้ �ำ ไม้หวงห้ามจะต้องได้รบั อนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าทีห่ รือได้รบั สัมปทานอย่างใด
อย่างหนึง่ กับต้องให้ประโยชน์ตอบแทนแก่รฐั สำ�หรับผูเ้ ก็บหาของป่าหวงห้ามก็จะต้องได้รบั อนุญาตจากพนักงาน
เจ้าหน้าที่และต้องเสียค่าภาคหลวงของป่าหวงห้ามเช่นกัน และประกอบกับทั้งการทำ�ไม้หวงห้ามหรือ
เก็บหาของป่าหวงห้าม ก็ไม่อยูใ่ นความหมายของ “เกษตรกรรม” ทัง้ ตามความหมายธรรมดาหรือตามคำ�นิยาม

(๑๔) มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้

							 ฯลฯ				
ฯลฯ
			 (๕) “ทำ�ไม้” หมายความว่า ตัด ฟัน กาน โค่น ลิด เลื่อย ผ่า ถาก ทอน ขุด ชักลากไม้ในป่า หรือ
นำ�ไม้ออกจากป่าด้วยประการใดๆ และหมายความรวมถึงการกระทำ�ดังกล่าวกับไม้สักหรือไม้ยางที่ขึ้นอยู่ในที่ดินที่มิใช่ป่า
หรือการนำ�ไม้สักหรือไม้ยางออกจากที่ดิน ที่ไม้นั้นๆ ขึ้นอยู่ด้วย
							 ฯลฯ				
ฯลฯ
(๑๕) มาตรา ๑๑ ผู้ใดทำ�ไม้ หรือเจาะ หรือสับ หรือเผา หรือทำ�อันตรายด้วยประการใดๆ แก่ไม้หวงห้าม ต้อง
ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือได้รับสัมปทานตามความในพระราชบัญญัตินี้ และต้องปฏิบัติตามข้อกำ�หนดใน
กฎกระทรวงหรือในการอนุญาต
การอนุญาตนั้น พนักงานเจ้าหน้าที่เมื่อได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีแล้ว จะอนุญาตให้ผูกขาดโดยให้ผู้ได้รับอนุญาต
เสียเงินค่าผูกขาดให้แก่รัฐบาลตามจำ�นวนที่รัฐมนตรีกำ�หนดก็ได้
การอนุญาตโดยวิธีผูกขาดหรือให้สัมปทานสำ�หรับการทำ�ไม้ฟืนหรือไม้เผาถ่านไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
ให้กระทำ�ได้เฉพาะในเขตป่าที่ห่างไกลและกันดารหรือเฉพาะการทำ�ไม้ชนิดที่มีค่าหรือหายาก
การพิจารณาคำ�ขออนุญาตผูกขาดหรือสัมปทานตามความในวรรคก่อนให้กระทำ�โดยคณะกรรมการซึ่งรัฐมนตรี
แต่งตั้ง
(๑๖) มาตรา ๒๙ ผู้ใดเก็บหาของป่าหวงห้ามหรือทำ�อันตรายด้วยประการใดๆ แก่ของป่าหวงห้ามในป่า ต้องได้รับ
อนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ และต้องเสียค่าภาคหลวง กับทัง้ ต้องปฏิบตั ติ ามข้อกำ�หนดในกฎกระทรวงหรือในการอนุญาต
ที่จะสงวนรักษาไม้หรือของป่าหายากไว้
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“เกษตรกรรม”(๑๗) ตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.๒๕๑๘ อันเป็น
เรื่องที่บุคคลนั้นๆ ได้รับอนุญาตให้เข้าทำ�ประโยชน์ในที่ดินของรัฐด้วย
สำ�หรับผู้ได้รับอนุญาตตามมาตรา ๙ หรือมาตรา ๑๒ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ให้เข้าทำ�
ประโยชน์ในที่ดินที่คณะรัฐมนตรีมีมติกำ�หนดให้เป็นที่ดินของรัฐนั้น เห็นว่าที่ดินของรัฐหมายถึงที่ดินซึ่งไม่ได้
ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของบุคคลหนึ่งบุคคลใดตามที่มาตรา ๒(๑๘) แห่งประมวลกฎหมายที่ดินกำ�หนดไว้ และ
หากที่ดินนั้นยังมีสภาพเป็นป่าตามมาตรา ๔(๑)(๑๙) แห่งพระราชบัญญัติป่าฯ ที่ดินดังกล่าวยังอยู่ภายใต้
ความคุ้มครองของกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ ผู้ซึ่งได้รับอนุญาตให้เข้าทำ�ประโยชน์ในที่ดินของรัฐไม่ว่าจะเป็น
เพื่อการทำ�เมืองแร่หรือขุดเก็บกรวด ทราย ลูกรังหรือดิน หรือประโยชน์อื่นใดซึ่งมิใช่การเกษตรกรรม
จะต้องขออนุญาตแผ้วถางป่าตามมาตรา ๕๔ นอกเหนือจากการขออนุญาตตามกฎหมายเฉพาะว่าด้วย
การนัน้ ๆ และหากทีด่ นิ ดังกล่าวมีไม้หวงห้ามหรือของป่าหวงห้ามขึน้ อยู่ การตัดฟันไม้หวงห้ามหรือเก็บหาของ
ป่าหวงห้ามก็ต้องได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๑๑ และมาตรา ๒๙ เสียก่อน
๒. สำ�หรับปัญหาที่ว่า ผู้บุกรุกตัดฟันทำ�ไม้หวงห้าม เก็บหาของป่าหวงห้าม ก่นสร้าง แผ้วถาง
หรือเผาป่าหรือกระทำ�ด้วยประการใดๆ อันเป็นการทำ�ลายป่าหรือเข้ายึดถือครอบครองป่าในเขตปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม นิคมสร้างตนเอง นิคมสหกรณ์ ที่ดินที่มีมติคณะรัฐมนตรีกำ�หนดให้เป็นที่จัดสรรเพื่อ
เกษตรกรรม หรือทีด่ นิ ทีม่ มี ติคณะรัฐมนตรีกำ�หนดให้เป็นทีด่ นิ ของรัฐ จะมีความผิดตามพระราชบัญญัตปิ า่ ไม้
พุทธศักราช ๒๔๘๔ หรือไม่ อย่างไรนั้น เห็นว่า
		 (๑) ผู้ก่นสร้าง แผ้วถาง หรือเผาป่าหรือกระทำ�ด้วยประการใดๆ อันเป็นการทำ�ลายป่าหรือ
เข้ายึดถือครอบครองป่าในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม นิคมสร้างตนเอง นิคมสหกรณ์ ที่ดินที่มีมติ
คณะรัฐมนตรีกำ�หนดให้เป็นที่จัดสรรเพื่อเกษตรกรรม หรือที่ดินที่มีมติคณะรัฐมนตรีกำ�หนดให้เป็นที่ดิน
ของรัฐ ซึ่งมิได้เป็นผู้ได้รับอนุญาตให้เข้าทำ�ประโยชน์ตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
กฎหมายว่าด้วยการจัดทีด่ นิ เพือ่ การครองชีพ หรือประมวลกฎหมายทีด่ นิ ถือเป็นผูก้ ระทำ�การฝ่าฝืนมาตรา ๕๔(๒๐)

(๑๗) มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัติ

							 ฯลฯ				
ฯลฯ
“เกษตรกรรม” หมายความว่า การทำ�นา ทำ�ไร ทำ�สวน เลี้ยงสัตว์ เลี้ยงสัตว์น้ำ� และกิจการอื่นตามที่รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำ�หนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
							 ฯลฯ				
ฯลฯ
(๑๘) มาตรา ๒ ที่ดินซึ่งมิได้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของบุคคลหนึ่งบุคคลใด ให้ถือว่าเป็นของรัฐ
(๑๙) โปรดดูเชิงอรรถที่ ๕, ข้างต้น
(๒๐) โปรดดูเชิงอรรถที่ ๖, ข้างต้น
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แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ ฯ มีความผิดมาตรา ๗๒ ตรี(๒๑) แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ฯ สำ�หรับการก่นสร้าง
แผ้วถาง เผาป่า หรือยึดถือครอบครองป่าในเขตนิคมสร้างตนเองหรือนิคมสหกรณ์โดยไม่ได้รับอนุญาตตาม
มาตรา ๑๕(๒๒) แห่งพระราชบัญญัตจิ ดั ทีด่ นิ เพือ่ การครองชีพ พ.ศ.๒๕๑๑ ถือเป็นการการกระทำ�ผิดตามมาตรา
๔๑(๒๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ ฯ ด้วย
(๒) ในกรณีท่ีท่ีดินดังกล่าวมีไม้หวงห้ามหรือของป่าหวงห้ามขึ้นอยู่ การตัดฟันทำ�ไม้หวงห้าม
หรือการเก็บหาของป่าหวงห้ามในเขตที่กล่าวถึงข้างต้น จะต้องอยู่ภายใต้บังคับของพระราชบัญญัติป่าไม้ฯ
เช่นเดียวกับกรณีตามข้อหารือประเด็นที่ ๑ ดังนั้น หากมีการตัดฟันทำ�ไม้หวงห้ามหรือเก็บหาของป่าหวงห้าม
โดยมิได้รับอนุญาตตามมาตรา ๑๑(๒๔) หรือมาตรา ๒๙(๒๕) แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ฯ ผู้ตัดฟันทำ�ไม้
หวงห้ามหรือเก็บหาของป่าหวงห้ามดังกล่าวย่อมมีความผิดตามมาตรา ๗๓(๒๖) หรือมาตรา ๗๑ ทวิ (๒๗)
แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ ฯ แล้วแต่กรณี

(๒๑) มาตรา ๗๒ ตรี ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๕๔ ต้องระวางโทษจำ�คุกไม่เกินห้าปีหรือปรับไม่เกิน

ห้าหมื่นบาท หรือทั้งจำ�ทั้งปรับ
ในกรณีความผิดตามมาตรานี้ ถ้าได้กระทำ�เป็นเนื้อที่เกินยี่สิบห้าไร่ ผู้กระทำ�ความผิดต้องระวางโทษจำ�คุกตั้งแต่
สองปีถึงสิบห้าปี และปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท
ในกรณีที่มีคำ�พิพากษาชี้ขาดว่าบุคคลใดกระทำ�ความผิดตามมาตรานี้ ถ้าปรากฏว่าบุคคลนั้นได้ยึดถือครอบครอง
ป่าที่ตนได้กระทำ�ผิด ศาลมีอำ�นาจสั่งให้ผู้กระทำ�ผิด คนงาน ผู้รับจ้าง ผู้แทน และบริวารของผู้กระทำ�ผิด ออกไปจากป่า
นั้นได้ด้วย
(๒๒) โปรดดูเชิงอรรถที่ ๗, ข้างต้น
(๒๓) มาตรา ๔๑ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๑๕ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษจำ �คุกไม่เกินหนึ่งเดือนหรือปรับไม่เกิน
หนึ่งพันบาท หรือทั้งจำ�ทั้งปรับ ทั้งนี้ ไม่กระทบกระทั่งถึงความผิดที่กระทำ�ตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ หรือตามกฎหมายว่า
ด้วยการทำ�เหมืองแร่
(๒๔) โปรดดูเชิงอรรถที่ ๑๕, ข้างต้น
(๒๕) โปรดดูเชิงอรรถที่ ๑๖, ข้างต้น
(๒๖) มาตรา ๗๓ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๑ มาตรา ๑๒ มาตรา ๑๓ มาตรา ๓๑ หรือมาตรา ๔๘
ต้องระวางโทษจำ�คุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาทหรือทั้งจำ�ทั้งปรับ
		 ในกรณีความผิดตามมาตรานี้ ถ้าการกระทำ�ผิดนั้นเกี่ยวกับ
		 (๑) ไม้สัก ไม้ยาง หรือไม้หวงห้ามประเภท ข. หรือ
		 (๒) ไม้อื่นเป็นต้นหรือเป็นท่อนอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือทั้งสองอย่างรวมกันเกินยี่สิบต้น หรือท่อน หรือรวม
ปริมาตรไม้เกินสีล่ กู บาศก์เมตร หรือไม้ทไ่ี ด้แปรรูปแล้วรวมปริมาตรไม้เกินสองลูกบาศก์เมตร
		 ผู้กระทำ�ความผิดต้องระวางโทษจำ�คุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่ห้าพันบาทถึงสองแสนบาท
(๒๗) มาตรา ๗๑ ทวิ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๒๙ มาตรา ๒๙ ทวิ มาตรา ๓๙ มาตรา ๓๙ ตรี มาตรา
๔๐ วรรคหนึ่ง มาตรา ๔๓ วรรคสอง หรือมาตรา ๕๓ ต้องระวางโทษจำ�คุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือ
ทั้งจำ�ทั้งปรับ
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๓. สำ � หรั บ ปั ญ หาที่ ว่ า ผู้ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าตให้ เ ข้ า ไปหาประโยชน์ เ พื่ อ เก็ บ หรื อ ระเบิ ด หิ น กรวด
ทราย ทำ�เหมืองแร่ ฯลฯ ตามมาตรา ๑๕ พระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ.๒๕๑๑ ในพื้นที่
ที่สงวนไว้เป็นป่า ๒๐% ของพืน้ ทีน่ คิ ม (สงวนไว้เป็นพืน้ ทีป่ า่ ๒๐%ของพืน้ ทีต่ ามมติคณะกรรมการจัดทีด่ นิ
แห่งชาติ) หรือพื้นที่ในเขตนิคมที่ยังมิได้อนุญาตให้สมาชิกเข้าทำ�ประโยชน์ ไม่ว่าบุคคลนั้นจะเป็นสมาชิก
นิคมหรือไม่ จะต้องขออนุญาตแผ้วถางป่า ทำ�ไม้หวงห้ามหรือเก็บหาของป่าหวงห้าม ตามพระราชบัญญัตปิ า่ ไม้
พุทธศักราช ๒๔๘๔ ด้วยหรือไม่ เพียงใด นัน้ เห็นว่า มาตรา ๑๔(๒๘) แห่งพระราชบัญญัตจิ ดั ทีด่ นิ เพือ่ การ
ครองชีพ ฯ ให้อ�ำ นาจอธิบดีกรมประชาสงเคราะห์หรืออธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ แล้วแต่กรณี ทีจ่ ะปฏิบตั กิ าร
ในที่ดินภายในเขตนิคมเกี่ยวกับไม้หวงห้าม แร่ หรือทรัพยากรธรรมชาติอื่น เพื่อให้ได้มาซึ่งเงินหรือทรัพย์สิน
อย่างอื่นสำ�หรับใช้บำ�รุงและดำ�เนินกิจการของนิคมได้ แต่จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายเฉพาะนั้นๆ ดังนั้น ใน
กรณีที่อธิบดีใช้อำ�นาจตามมาตรา ๑๕(๒๙) แห่งพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ ฯ อนุญาตให้บุคคล
ใดเข้าหาประโยชน์เพือ่ เก็บหรือระเบิดหิน กรวด ทราย ทำ�เหมืองแร่ ภายในเขตพระราชกฤษฎีกาจัดตัง้ นิคม
สร้างตนเองหรือนิคมสหกรณ์ทงั้ บริเวณทีส่ งวนไว้ ๒๐% ของพืน้ ทีน่ คิ ม หรือในพืน้ ทีเ่ ขตนิคมทีย่ งั มิได้อนุญาต
ให้สมาชิกนิคมเข้าทำ�ประโยชน์ ผู้ได้รับอนุญาตดังกล่าวอยู่ในบังคับ จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้
กฎหมายว่าด้วยแร่ หรือประมวลกฎหมายที่ดิน อันเป็นกฎหมายเฉพาะว่าด้วยการนั้นด้วย ดังนั้น บุคคล
ดังกล่าวจึงต้องขออนุญาตทำ �ไม้หวงห้ามตามมาตรา ๑๑ หรือเก็บหาของป่าหวงห้ามตามมาตรา ๒๙
แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ ฯ นอกเหนือจากการอนุญาตตามมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการ
ครองชีพ ฯ แต่บุคคลดังกล่าวได้รับยกเว้นไม่ต้องขออนุญาตแผ้วถางป่า เนื่องจากบุคคลนั้นได้รับอนุญาตให้
เข้าทำ�ประโยชน์ตามมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ ฯ แล้ว
๔. สำ�หรับปัญหาที่ว่า การทำ�เหมืองแร่หรือระเบิดย่อยหิน ขุดเก็บกรวด ทราย ลูกรังหรือ
ดิน หรือทำ�ประโยชน์อื่นๆ ในพื้นที่ที่สงวนไว้เป็นป่า ๒๐% ของพื้นที่ที่มีการดำ�เนินการปฏิรูปที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรม หรือพื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมที่ยังมิได้ดำ�เนินการจัดให้แก่เกษตรกรหรือสถาบัน
เกษตรกร จะต้องขออนุญาตแผ้วถางป่าทำ�ไม้หวงห้าม หรือเก็บหาของป่าหวงห้ามตามพระราชบัญญัติป่าไม้
พุทธศักราช ๒๔๘๔ หรือไม่ เพียงใด นั้น เห็นว่า ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมบริเวณที่ยังมิได้มี
การดำ�เนินการปฏิรูปที่ดินหรือดำ�เนินการปฏิรูปที่ดินแต่พื้นที่บางส่วนยังมีสภาพเป็นป่าไม้ และมีไม้หวงห้าม
หรือของป่าขึ้นอยู่ในที่ดิน นั้น ยังอยู่ภายใต้ความคุ้มครองของกฎหมายว่าด้วยป่าไม้

(๒๘) มาตรา ๑๔ ให้อธิบดีมอี �ำ นาจปฏิบตั กิ ารในทีด่ นิ ภายในเขตของนิคมเกีย่ วกับไม้หวงห้าม แร่ หรือทรัพยากรธรรมชาติอน่ื

เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์เป็นเงินหรือทรัพย์สินอย่างอื่น สำ�หรับบำ�รุงส่งเสริมกิจกรรมและการจัดทำ�สิ่งก่อสร้างอันเป็น
ประโยชน์แก่ส่วนรวมของนิคมได้ โดยปฏิบัติการตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น
(๒๙) โปรดดูเชิงอรรถที่ ๗, ข้างต้น
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ดังนั้น การทำ�เหมืองแร่ตามกฎหมายว่าด้วยแร่ หรือการระเบิดย่อยหิน ขุด เก็บกรวดทราย ลูกรัง
หรือดิน หรือการทำ�ประโยชน์อื่นใดอันมิใช่การเกษตรกรรมในพื้นที่ที่มีการดำ�เนินการปฏิรูปที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรมหรือพื้นที่ซึ่งยังมิได้ดำ�เนินการจัดให้แก่เกษตรกรหรือสถาบันเกษตรกรที่ยังมีสภาพเป็นป่า จึงยัง
อยู่ในบังคับที่จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ กล่าวคือ ผู้ได้รับอนุญาตให้กระทำ�การดังกล่าวข้างต้น
จะต้องขออนุญาตแผ้วถางป่าตามมาตรา ๕๔ รวมตลอดถึงต้องขออนุญาตทำ�ไม้หวงห้ามหรือเก็บหา
ของป่าหวงห้ามตามมาตรา ๑๑ หรือมาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ ฯ ก่อนทำ�การตัดฟันไม้หรือ
เก็บหาของป่าหวงห้ามซึ่งมีอยู่ในพื้นที่
(ลงนาม)   อัคขราทร จุฬารัตน์
          (นายอัคขราทร จุฬารัตน์)
          รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน
          เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำ�นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เมษายน ๒๕๓๖
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ที่ กษ ๐๗๐๗.๐๒/๒๖๗๙๐

กรมป่าไม้
๖๑ ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร
กรุงเพทฯ ๑๐๙๐๐
๒๖ สิงหาคม ๒๕๓๕

เรื่อง หารือปัญหาข้อกฎหมายกรณีการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔
เรียน เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
สิ่งที่ส่งมาด้วย

๑. สำ�เนาหนังสือกรมที่ดิน ที่ ๓๔๗๕/๒๔๙๙ ลงวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๔๙๒
๒. สำ�เนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ ๙๗๑๖/๒๔๙๙ ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๔๙๙

ด้ ว ยกรมป่ า ไม้ ไ ด้ รั บ ข้ อ หารื อ จากป่ า ไม้ เ ขตและป่ า ไม้ จั ง หวั ด เกี่ ย วกั บ ปั ญ หาข้ อ
กฎหมายกรณีการใช้บังคับกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ในบริเวณที่ได้กำ�หนดเป็นเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
นิคมสร้างตนเอง ที่ดินที่มีมติคณะรัฐมนตรีกำ�หนดให้เป็นที่จัดสรรเพื่อเกษตรกรรม หรือที่ดินที่มีมติคณะ
รัฐมนตรีก�ำ หนดเป็นทีด่ นิ ของรัฐ ผูไ้ ด้รบั อนุญาตให้เข้าทำ�ประโยชน์ในทีด่ นิ โดยการเช่าหรือเช่าซือ้ ตามพระราช
บัญญัตกิ ารปฏิรปู ทีด่ นิ เพือ่ เกษตรกรรม พ.ศ.๒๕๑๘ หรือได้รบั อนุญาตให้เข้าทำ�ประโยชน์ในเขตนิคมสร้างตนเอง
ตามพระราชบั ญ ญั ติ จั ด ที่ ดิ น เพื่ อ การครองชี พ พ.ศ.๒๕๑๑ หรื อ ได้ รั บ อนุ ญ าตให้ เ ข้ า ทำ � ประโยชน์
ตามพระราชบัญญัตแิ ร่ พ.ศ.๒๕๑๐ หรือได้รบั อนุญาตตามมาตรา ๙ หรือมาตรา ๑๒ แห่งประมวลกฎหมายทีด่ นิ
ให้ใช้ที่ดินในเขตที่มีมติคณะรัฐมนตรีกำ�หนดให้เป็นที่จัดสรรเพื่อเกษตรกรรมหรือในเขตที่มีมติคณะรัฐมนตรี
กำ�หนดเป็นที่ดินของรัฐแล้ว ผูไ้ ด้รบั อนุญาตให้เข้าทำ�ประโยชน์ดงั กล่าวจะต้องปฏิบตั ติ ามพระราชบัญญัตปิ า่ ไม้
พุทธศักราช ๒๔๘๔ ด้วยหรือไม่ อย่างไร และผูบ้ กุ รุกตัดฟันทำ�ไม้หวงห้าม แผ้วถางหรือเผาป่า หรือกระทำ�ด้วย
ประการใดๆ อันเป็นการทำ�ลายป่าหรือเข้ายึดถือครอบครองป่าในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม นิคมสร้าง
ตนเอง ทีด่ นิ ทีม่ มี ติคณะรัฐมนตรีก�ำ หนดให้เป็นทีจ่ ดั สรรเพือ่ เกษตรกรรมหรือทีด่ นิ ทีม่ มี ติคณะรัฐมนตรีกำ�หนด
เป็นที่ดินของรัฐจะมีความผิดตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ หรือไม่ อย่างไร
ผลการพิจารณาได้มีความเห็นเป็น ๒ ฝ่ายดังนี้
ฝ่ายที่ ๑ เห็นว่า พืน้ ทีใ่ ดจะอยูภ่ ายใต้บงั คับของพระราชบัญญัตปิ า่ ไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔
จะต้องเป็นพื้นที่ที่ยังคงเป็น “ป่า” ตามมาตรา ๔(๑) แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔
กล่าวคือ ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม นิคมสร้างตนเอง นิคมสหกรณ์ ที่ดินที่มีมติคณะรัฐมนตรี
กำ�หนดให้เป็นที่จัดสรรเพื่อเกษตรกรรม หรือที่ดินที่มีมติคณะรัฐมนตรีกำ�หนดเป็นที่ดินของรัฐนั้น เป็นที่ดินที่
แต่ละหน่วยราชการควบคุมดูแลรักษาตามอำ�นาจหน้าที่ของกฎหมายแต่ละฉบับเท่านั้น แต่ละหน่วยราชการ
มิได้มสี ทิ ธิในทีด่ นิ ตามประมวลกฎหมายทีด่ นิ และผูไ้ ด้รบั อนุญาตเข้าทำ�ประโยชน์กย็ งั ไม่ได้รบั หนังสือแสดงสิทธิ
ในทีด่ นิ ตามประมวลกฎหมายทีด่ นิ การเข้าทำ�ประโยชน์ในทีด่ นิ ดังกล่าวซึง่ ยังคงเป็น “ป่า” ตามพระราชบัญญัติ
ป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ จึงต้องขออนุญาตแผ้วถางป่า ทำ�ไม้หวงห้าม และเก็บหาของป่าหวงห้าม
ตามพระราชบั ญ ญั ติ ป่ า ไม้ พุ ท ธศั ก ราช ๒๔๘๔ สำ � หรั บ กรณี ผู้ บุ ก รุ ก พื้ น ที่ ดั ง กล่ า วย่ อ มมี ค วามผิ ด
ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔
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ฝ่ายที่ ๒ เห็นว่า ผู้ได้รับอนุญาตให้เข้าทำ�ประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมตาม
พระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.๒๕๑๘ ในเขตนิคมสร้างตนเองตามพระราชบัญญัติ
จัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ.๒๕๑๑ หรือผู้ได้รับอนุญาตให้เข้าทำ�ประโยชน์ในที่ดินตามมาตรา ๙ หรือ
มาตรา ๑๒ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ให้ใช้ที่ดินในเขตที่มีมติคณะรัฐมนตรีกำ�หนดให้เป็นที่จัดสรรเพื่อ
เกษตรกรรม ถือว่าได้รับอนุญาตตามกฎหมายนั้นๆ แล้ว และพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ที่เข้าข้อยกเว้นตาม
มาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ ซึ่งบัญญัติว่า “......เว้นแต่จะกระทำ�ภายในเขต
ที่ได้จำ�แนกไว้เป็นประเภทเกษตรกรรม.....” ผู้ได้รับอนุญาตดังกล่าวจึงไม่ต้องขออนุญาตแผ้วถางป่า แต่การ
ทำ�ไม้หวงห้ามและเก็บหาของป่าหวงห้ามต้องได้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔
ผู้บุกรุก แผ้วถางพื้นที่ดังกล่าวไม่มีความผิดตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ ส่วนผู้ได้รับ
อนุญาตให้เข้าทำ�ประโยชน์ในที่ดินตามมาตรา ๙ หรือมาตรา ๑๒ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ในที่ดินที่มีมติ
คณะรัฐมนตรีกำ�หนดเป็นที่ดินของรัฐนั้น ผู้ได้รับอนุญาตจะต้องขออนุญาตแผ้วถางป่า ทำ�ไม้หวงห้าม และ
เก็บหาของป่า ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ และผู้บุกรุกแผ้วถางป่า ตัดไม้ ฯลฯ ย่อมมี
ความผิดตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ เพราะถือว่า “ที่ดินของรัฐ” ตามมติคณะรัฐมนตรี
ยังคงเป็น “ป่า” ตามมาตรา ๔(๑) แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ อยู่
กรมป่าไม้เห็นว่า เพื่อให้ได้ข้อยุติและถือเป็นแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องตามกฎหมายต่อไป
จึงใคร่ขอหารือดังนี้
๑.   ผูไ้ ด้รบั อนุญาตให้เข้าทำ�ประโยชน์ในเขตปฏิรปู ทีด่ นิ เพือ่ เกษตรกรรมโดยการเช่า เช่าซือ้
ตามพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.๒๕๑๘ ได้รับอนุญาตให้เข้าทำ�ประโยชน์ในเขต
นิคมสร้างตนเองตามพระราชบัญญัติที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ.๒๕๑๑ หรือได้รับอนุญาตตามมาตรา ๙
หรือมาตรา ๑๒ แห่งประมวลกฎหมายที่ดินให้ใช้ที่ดินในเขตที่มีมติคณะรัฐมนตรีกำ�หนดให้เป็นที่จัดสรรเพื่อ
เกษตรกรรม หรือในเขตที่มีมติคณะรัฐมนตรีกำ�หนดเป็นที่ดินของรัฐแล้ว ผู้ได้รับอนุญาตดังกล่าวจะต้องขอ
อนุญาตแผ้วถางป่า ทำ�ไม้หวงห้ามหรือเก็บหาของป่าหวงห้าม ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔
เพียงใด หรือไม่
๒. กรณีมผี บู้ กุ รุกตัดฟันทำ�ไม้หวงห้าม เก็บหาของป่าหวงห้าม ก่นสร้าง แผ้วถาง หรือเผาป่า
หรือกระทำ�ด้วยประการใดๆ อันเป็นการทำ�ลายป่าหรือเข้ายึดถือครอบครองป่าในเขตปฏิรปู ทีด่ นิ เพือ่ เกษตรกรรม
นิคมสร้างตนเองหรือนิคมสหกรณ์ ที่ดินที่มีมติคณะรัฐมนตรีกำ�หนดให้เป็นที่จัดสรรเพื่อเกษตรกรรม หรือทีด่ นิ
ทีม่ มี ติคณะรัฐมนตรีก�ำ หนดให้เป็นทีด่ นิ ของรัฐแล้ว ผูก้ ระทำ�การดังกล่าวจะมีความผิดตามพระราชบัญญัติป่าไม้
พุทธศักราช ๒๔๘๔ หรือไม่ อย่างไร
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๓. การอนุญาตให้เข้าไปหาประโยชน์เพื่อเก็บหรือระเบิดหิน กรวด ทราย ทำ�เหมืองแร่ ฯลฯ
ตามมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ.๒๕๑๑ ในพื้นที่ที่สงวนไว้เป็นป่า ๒๐%
ของพืน้ ทีน่ คิ ม (สงวนไว้เป็นพืน้ ทีป่ า่ ๒๐% ของพืน้ ทีต่ ามมติคณะกรรมการจัดทีด่ นิ แห่งชาติ) หรือพืน้ ทีใ่ นเขต
นิคมที่ยังมิได้อนุญาตให้สมาชิกเข้าทำ�ประโยชน์ ผู้ได้รับอนุญาตดังกล่าวซึ่งมิใช่สมาชิกนิคมหรือสมาชิกนิคม
ซึง่ ดำ�เนินการนอกเหนือวัตถุประสงค์ของการจัดสรรทีด่ นิ เพือ่ เกษตรกรรม จะต้องขออนุญาตแผ้วถางป่า ทำ�ไม้
หวงห้ามหรือเก็บหาของป่าหวงห้าม ตามพระราชบัญญัตปิ า่ ไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ ด้วยหรือไม่ เพียงใด
๔. การทำ�เหมืองแร่หรือระเบิดย่อยหิน ขุดเก็บกรวด ทราย ลูกรัง หรือดิน ทำ�ประโยชน์อนื่ ๆ
ในพื้นที่ที่สงวนไว้เป็นป่า ๒๐% ของพื้นที่ที่มีการดำ�เนินปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม หรือพื้นที่ในเขตปฏิรูป
ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมที่ยังมิได้ดำ�เนินการจัดให้แก่เกษตรกรหรือสถาบันเกษตรกร จะต้องได้รับอนุญาต
แผ้วถางป่า ทำ�ไม้หวงห้าม หรือเก็บหาของป่าหวงห้าม ตามพระราชบัญญัตปิ า่ ไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ หรือไม่
เพียงใด
จึงเรียนมาเพือ่ โปรดพิจารณา ผลเป็นประการใด โปรดแจ้งให้กรมป่าไม้ทราบด้วยจักขอบคุณยิง่
        ขอแสดงความนับถือ
(ลงนาม)  ธำ�มรงค์ ประกอบบุญ
         (นายธำ�มรงค์ ประกอบบุญ)
         รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
         อธิบดีกรมป่าไม้
กองนิติการ
โทร. ๕๗๙๕๒๖๘
โทรสาร. ๕๗๙๘๖๑๑
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ที่ นร. ๐๖๐๑/๑๓๖๙

สำ�นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ท่าช้างวังหน้า กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐
๒๐ ธันวาคม ๒๕๓๖

เรื่อง หารือปัญหาข้อกฎหมายกรณีการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔
ในเขตปฏิรูปที่ดิน
เรียน เลขาธิการสำ�นักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม
อ้างถึง (๑) หนังสือสำ�นักงานการปฏิรปู ทีด่ นิ เพือ่ การเกษตร ที่ กษ ๑๒๐๔/๗๒๒๙ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๓๖
(๒) หนังสือสำ�นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ด่วนที่สุด ที่ นร. ๐๖๐๑/ป ๘๒๔๙
ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๓๖
สิ่งที่ส่งมาด้วย   บันทึก เรื่อง หารือปัญหาข้อกฎหมายกรณีการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป่าไม้
    พุทธศักราช ๒๔๘๔ ในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ตามหนังสือของสำ�นักงานการปฏิรปู ทีด่ นิ เพือ่ การเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ทีอ่ า้ งถึง (๑) ส.ป.ก.
ขอให้คณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาในปัญหาข้อกฎหมายเกีย่ วกับการปฏิบตั ติ ามพระราชบัญญัตปิ า่ ไม้ พุทธศักราช
๒๔๘๔ ในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมว่า
(๑) ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินที่ ส.ป.ก. ถือกรรมสิทธิ์ทั้งในกรณีที่มีหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน
ตามประมวลกฎหมายที่ดินแล้ว และยังไม่มีหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดินที่ ส.ป.ก.
ได้นำ�มาดำ�เนินการปฏิรูปที่ดินโดยจัดให้เกษตรกรหรือสถาบันเกษตรกรเข้าทำ�ประโยชน์ เช่าหรือเช่าซื้อแล้ว
ยังมีสภาพเป็นป่าตามความหมายที่กำ�หนดไว้ในพระราชบัญญัติป่าไม้ หรือไม่
(๒) ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินที่ ส.ป.ก. ถือกรรมสิทธิ์ และยังไม่มีหนังสือ แสดงสิทธิในที่ดิน
ตามประมวลกฎหมายที่ดิน ในส่วนที่ ส.ป.ก. ยังมิได้จัดให้แก่ เกษตรกรหรือสถาบันเกษตรกร มีสภาพเป็น
ป่าตามความหมายที่กำ�หนดไว้ในพระราชบัญญัติป่าไม้ฯ หรือไม่
ในการพิจารณาเรือ่ งนีส้ �ำ นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้มหี นังสืออ้างถึง (๒) ขอให้ ส.ป.ก.
จัดส่งผู้แทนไปชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับปัญหาดังกล่าวดังความแจ้งอยู่แล้ว นั้น
บัดนี้ คณะกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการร่างกฎหมาย คณะที่ ๗) ได้พจิ ารณาปัญหาดังกล่าว
ข้างต้นแล้ว เห็นว่า สำ�หรับข้อหารือตาม (๑) ที่ดินที่ ส.ป.ก. ถือกรรมสิทธิ์และได้ด�ำ เนินการปฏิรูปที่ดิน
โดยจัดให้เกษตรกรหรือสถาบันเกษตรกรเข้าทำ�ประโยชน์หรือเช่าหรือเช่าซื้อไปแล้ว เฉพาะส่วนที่ยังไม่มี
หนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน ยังคงอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ เท่าที่ไม่ขัดต่อวัตถุประสงค์ของ
กิจการที่ ส.ป.ก. ได้อนุญาตไว้ กล่าวคือ ถ้าที่ดินนั้นยังมีไม้หวงห้ามหรือของป่าหวงห้ามขึ้นอยู่ ผู้ได้รับ
อนุ ญ าตดั ง กล่ า วก็ จ ะต้ อ งขออนุ ญ าตต่ อ พนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ ต ามกฎหมายว่ า ด้ ว ยการป่ า ไม้ ก่ อ นทำ � การ
ตัดฟันไม้หรือเก็บหาของป่า ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการร่างกฎหมาย คณะที่ ๗) เคยให้
ความเห็นไว้ ส่วนข้อหารือตาม (๒) เห็นว่า ที่ดินดังกล่าวยังคงเป็นป่าตามความหมายที่กำ�หนดไว้ในกฎหมาย
ว่าด้วยป่าไม้อยู่
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รายละเอียดของความเห็นปรากฏตามบันทึกทีไ่ ด้เสนอมาพร้อมหนังสือนีแ้ ละในการพิจารณาเรือ่ ง
นีม้ ผี แู้ ทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (สำ�นักงานการปฏิรปู ทีด่ นิ เพือ่ เกษตรกรรม และกรมป่าไม้) และผูแ้ ทน
กระทรวงมหาดไทย (กรมที่ดิน) เป็นผู้ชี้แจงข้อเท็จจริง อนึ่ง สำ�นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้แจ้งผลการ
พิจารณาไปยังเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบตามระเบียบด้วยแล้ว
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

     ขอแสดงความนับถือ
    (ลงนาม) อัคขราทร จุฬารัตน์
   (นายอัคขราทร จุฬารัตน์)
รองเลขาธิการฯ
ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
สำ�นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
โทร. ๒๒๒๐๒๐๖ - ๙
โทรสาร. ๒๒๔๑๔๐๑
       ๒๒๖๓๖๑๑ - ๒
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บันทึก

เรื่อง หารือปัญหาข้อกฎหมายการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป่าไม้
พุทธศักราช ๒๔๘๔ ในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

สำ�นักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมได้มีหนังสือ ที่ กษ ๑๒๐๔/๗๒๒๙ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม
๒๕๓๖ ถึงสำ�นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ความว่า ตามที่ คณะกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการร่างกฎหมาย
คณะที่ ๗) ได้ให้ความเห็นในปัญหาข้อกฎหมายตามที่กรมป่าไม้หารือ(๑) กรณีการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
ป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ สรุปได้ว่า เกษตรกรหรือสถาบันเกษตรกร หรือบุคคลอื่นซึ่งได้รับการจัดที่ดิน
ในเขตปฏิรูปที่ดินตามมาตรา ๓๐(๒) แห่งพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.๒๕๑๘ ซึง่ แก้ไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตกิ ารปฏิรปู ทีด่ นิ เพือ่ เกษตรกรรม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๓๒ ถือได้วา่ เป็นผูไ้ ด้รบั อนุญาต
(๑) บันทึก เรื่อง หารือปัญหาข้อกฎหมายการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔
(๒) มาตรา ๓๐ บรรดาที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ที่ ส.ป.ก. ได้มา ให้ ส.ป.ก. มีอำ�นาจจัดให้เกษตรกรหรือสถาบัน

เกษตรกรได้ตามหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงือ่ นไขทีค่ ณะกรรมการกำ�หนด ทัง้ นี้ ตามขนาดการถือครองในทีด่ นิ ดังกล่าวต่อไปนี้
		 (๑) จำ�นวนที่ดินไม่เกินห้าสิบไร่ สำ�หรับเกษตรกรและบุคคลในครอบครัวเดียวกัน ซึ่งประกอบเกษตรกรรม
อย่างอื่นนอกจากเกษตรกรรมเลี้ยงสัตว์ใหญ่ตาม (๒)
		 (๒) จำ�นวนทีด่ นิ ไม่เกินหนึง่ ร้อยไร่ สำ�หรับเกษตรกรและบุคคลในครอบครัวเดียวกัน ซึง่ ใช้ประกอบเกษตรกรรม
เลี้ยงสัตว์ใหญ่ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประกาศกำ�หนด
		 (๓) จำ�นวนทีด่ นิ ทีค่ ณะกรรมการเห็นสมควร สำ�หรับสถาบันเกษตรกร ทัง้ นี้ โดยคำ�นึงถึงประเภทและลักษณะ
การดำ�เนินงานของสถาบันเกษตรกรนั้นๆ
		 ในการดำ�เนินการตามวรรคหนึ่ง ถ้าเป็นการจัดให้เกษตรกร และเป็นที่ดินที่คณะกรรมการกำ�หนดมิให้มี
การโอนสิทธิในที่ดิน ก็ให้จัดให้เกษตรกรเช่า ในกรณีอื่นให้จัดให้เกษตรกรเช่าหรือเช่าซื้อตามที่เกษตรกรแสดงความจำ�นง
ถ้าเป็นการจัดให้สถาบันเกษตรกรให้จัดให้สถาบันเกษตรกรเช่า
		 บรรดาที่ดินที่ ส.ป.ก. ได้มา ถ้าเป็นที่ดินของรัฐและมีเกษตรกรถือครองอยู่แล้วเกินจำ�นวนที่กำ�หนดในวรรคที่
หนึ่งก่อนเวลาที่คณะกรรมการกำ�หนด เมื่อเกษตรกรดังกล่าวยื่นคำ�ร้องและยินยอมชำ�ระค่าเช่าหรือค่าชดเชยที่ในอัตราหรือ
จำ�นวนทีเ่ พิม่ ขึน้ ตามทีค่ ณะกรรมการกำ�หนด สำ�หรับทีด่ นิ ส่วนทีเ่ กินตามวรรคหนึง่ ให้คณะกรรมการจัดทีด่ นิ ให้เกษตรกรเช่า
หรือจัดให้ แล้วแต่กรณี ตามจำ�นวนที่เกษตรกรถือครองได้ แต่เมื่อรวมกันแล้วต้องไม่เกินหนึ่งร้อยไร่ ในการกำ�หนดอัตรา
ค่าเช่าหรือค่าชดเชยที่ดินดังกล่าว ต้องคำ�นึงถึงระยะเวลาและวิธีการที่เกษตรกรได้ที่ดินนั้นมา ความสามารถในการทำ�
ประโยชน์ ประเภทของเกษตรกรรมและการทำ�ประโยชน์ที่ได้ทำ�ไว้แล้วในที่ดินนั้น
		 ในการจัดที่ดินให้เกษตรกรตามวรรคสาม ถ้าเกษตรกรได้เข้าครอบครองที่ดินดังกล่าวก่อน พ.ศ. ๒๕๑๐

(มีต่อหน้าถัดไป)

138

คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการอนุญาตไม้และของป่า
2(42-168).indd 138

7/1/2010 13:00

ตามกฎหมายเฉพาะให้เข้าทำ�ประโยชน์ในทีด่ นิ ของรัฐ จึงมิใช่ผบู้ กุ รุก ถ้าทีด่ นิ ทีไ่ ด้รบั อนุญาตให้เข้าทำ�ประโยชน์
ยังมีสภาพเป็นป่า พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ฯ ก็มีอำ�นาจหน้าที่ในการดูแลรักษาและ
รับผิดชอบที่ดินนั้นๆ เพื่อคุ้มครองป่าไม้เท่าที่ไม่ขัดต่อวัตถุประสงค์ในการอนุญาตให้เข้าทำ�ประโยชน์ข้างต้น
ซึ่งในการประกอบเกษตรกรรมนั้นย่อมจะต้องมีการแผ้วถางป่าเพื่อเตรียมพื้นที่ ดังนั้น บุคคลที่กล่าวข้างต้น
จึงไม่ต้องขออนุญาตแผ้วถางป่าตามมาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ ฯ แต่ถ้าที่ดินที่ได้รับอนุญาตให้
เข้าทำ�ประโยชน์มีไม้หวงห้ามหรือของป่าหวงห้ามขึ้นอยู่การตัดฟันหรือเก็บหาของป่าหวงห้ามจะต้องได้รับ
อนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่เสียก่อน นั้น
สำ�นักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) พิจารณาแล้ว เห็นว่า มาตรา ๓๖ ทวิ(๓)
แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ก ารปฏิ รู ป ที่ ดิ น เพื่ อ เกษตรกรรมฯ บั ญ ญั ติ ใ ห้ บ รรดาที่ ดิ น ที่ ส.ป.ก. ได้ ม าตาม
พระราชบัญญัตินี้ ไม่ให้ถือว่าเป็นที่ราชพัสดุและให้ ส.ป.ก. เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ เพื่อใช้ในการปฏิรูปที่ดินเพื่อ

(ต่อจากเชิงอรรถ ๒)
ให้เรียกเก็บเฉพาะค่าธรรมเนียมในการโอนและรังวัด และค่าปรับปรุงพัฒนาที่ดินที่ ส.ป.ก. ดำ�เนินการได้ตามจำ�นวนที่
คณะกรรมการกำ�หนดเฉพาะส่วนที่ไม่เกินห้าสิบไร่
นอกจากการจัดที่ดินให้แก่บุคคลตาม (๑) (๒) และ (๓) ให้ ส.ป.ก. มีอำ�นาจจัดที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ให้แก่
บุคคลใดเช่า เช่าซื้อ ซื้อ หรือเข้าทำ�ประโยชน์ เพื่อใช้สำ�หรับกิจการอื่นที่เป็นการสนับสนุนหรือเกี่ยวเนื่องกับการปฏิรูปที่ดิน
ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประกาศกำ�หนดในราชกิจจานุเบกษาได้ ทั้งนี้ ตามขนาดการถือครองใน
ที่ดินที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งต้องไม่เกินห้าสิบไร่ ส่วนหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข ในการอนุญาตหรือการให้ผู้ได้
รับอนุญาตถือปฏิบัติให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกำ�หนด โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
การจัดที่ดินให้เช่าหรือเช่าซื้อตามมาตรานี้ไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมการเช่าหรือเช่าซื้อ
และสิทธิการเช่าหรือเช่าซื้อดังกล่าว จะโอนแก่กันได้หรือตกทอดทางมรดกได้เฉพาะตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่
คณะกรรมการกำ�หนด
(๓) มาตรา ๓๖ ทวิ บรรดาที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ใดๆ ที่ ส.ป.ก. ได้มาตามพระราชบัญญัตินี้ หรือได้มา
โดยประการอื่นที่มีวัตถุประสงค์พื่อประโยชน์ในการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ไม่ให้ถือว่าเป็นที่ราชพัสดุและให้ ส.ป.ก.
เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์เพื่อใช้ในการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตามประมวลกฎหมายที่ดินมีอำ�นาจออกหนังสือ แสดงสิทธิในที่ดินเกี่ยวกับที่ดินของ ส.ป.ก.
ตามวรรคหนึ่ง ทั้งนี้ ตามที่ ส.ป.ก. ร้องขอ
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เกษตรกรรมรวมทั้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตามประมวลกฎหมายที่ดินมีอำ�นาจออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน
เกี่ยวกับที่ดินของ ส.ป.ก. ตามที่ ส.ป.ก. ร้องขอ คำ�ว่า “กรรมสิทธิ์”ตามมาตรานี้ เจตนารมณ์ของกฎหมาย
มิได้มุ่งหมายให้ถือกรรมสิทธิ์เพื่อควบคุมดูแลรักษาทรัพย์สินในฐานะตัวแทนรัฐบาล แต่มุ่งหมายให้นำ�ไปจัด
ให้เข้าทำ�ประโยชน์ เช่า เช่าซือ้ และโอนกรรมสิทธิใ์ ห้แก่ผไู้ ด้รบั การจัดทีด่ นิ ต่อไป การถือกรรมสิทธิใ์ นทีด่ นิ ของ
ส.ป.ก. จึงเป็นการที่หน่วยงานรัฐถือกรรมสิทธิ์อย่างเอกชนและตรงกับคำ�ว่า “กรรมสิทธิ์” ตามมาตรา ๓(๔)(๒)
แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งบัญญัติให้บุคคลย่อมมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินโดยการได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ตาม
กฎหมายอื่นด้วย ดังนั้น ที่ดินที่ ส.ป.ก. ถือกรรมสิทธิ์จึงไม่อยู่ในความหมายคำ�ว่า “ป่า” ตามมาตรา ๔(๕)
แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ฯ ซึ่งกำ�หนดความหมายไว้ว่า ที่ดินที่ยังมิได้มีบุคคลได้มาตามกฎหมายที่ดิน
ในทางปฏิบัติ การออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดินในที่ดินที่ ส.ป.ก.
ถือกรรมสิทธิ์ กรมที่ดินมีขีดความสามารถที่จะดำ�เนินการให้ได้ปีละประมาณไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐ ไร่ ที่ดิน
ที่ ส.ป.ก. ถือกรรมสิทธิ์จึงมีทั้งที่ดินที่มีหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดินแล้วส่วนหนึ่ง
และยังไม่มีหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดิน อีกส่วนหนึ่ง จึงทำ�ให้มีปัญหาข้อกฎหมาย
เกี่ยวกับสถานภาพที่ดินที่ ส.ป.ก. ถือกรรมสิทธิ์อันอาจส่งผลกระทบถึงการปฏิบัติงานของหน่วยราชการ
อื่นด้วย ดังนั้น ส.ป.ก. จึงขอหารือดังนี้
๑. ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินที่ ส.ป.ก. ถือกรรมสิทธิ์ทั้งในกรณีที่มีหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินตาม
ประมวลกฎหมายที่ดินแล้ว และยังไม่มีหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่ง ส.ป.ก.
ได้นำ�มาดำ�เนินการปฏิรูปที่ดินโดยจัดให้เกษตรกรหรือสถาบันเกษตรกรเข้าทำ�ประโยชน์ เช่าหรือเช่าซื้อแล้ว
ยังมีสภาพเป็นป่าตามความหมายที่กำ�หนดไว้ในพระราชบัญญัติป่าไม้ฯ หรือไม่
๒. ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินที่ ส.ป.ก. ถือกรรมสิทธิ์ และยังไม่มีหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินตาม
ประมวลกฎหมายที่ดิน ในส่วนที่ ส.ป.ก. ยังมิได้จัดให้แก่เกษตรกรหรือสถาบันเกษตรกร มีสภาพเป็นป่า
ตามความหมายที่กำ�หนดไว้ในพระราชบัญญัติป่าไม้ฯ หรือไม่
คณะกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการร่างกฎหมาย คณะที่ ๗) ได้พิจารณาข้อหารือข้างต้นโดยได้รับ
ฟังคำ�ชีแ้ จงของผูแ้ ทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (สำ�นักงานการปฏิรปู ทีด่ นิ เพือ่ เกษตรกรรมและกรมป่าไม้)
และผู้แทนกระทรวงมหาดไทย (กรมที่ดิน) ผู้แทนสำ�นักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมชี้แจงว่า ขณะนี้
ทีด่ นิ ทีส่ ถานภาพของทีด่ นิ อาจส่งผลกระทบถึงการปฏิบตั งิ านของหน่วยราชการอืน่ ๆ คือ ทีด่ นิ ทีย่ งั ไม่มหี นังสือ
แสดงสิทธิในทีด่ นิ ทัง้ ในกรณีทดี่ นิ ซึง่ ส.ป.ก. ได้จัดให้เกษตรกรหรือสถาบันเกษตรกรเข้าทำ�ประโยชน์ เช่าหรือ
เช่าซื้อแล้ว และที่ดินที่ยังมิได้จัดให้เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร
(๔) มาตรา ๓ บุคคลย่อมมีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน ในกรณีดังต่อไปนี้

		 (๑) ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ตามบทกฎหมายก่อนวันที่ประมวลกฎหมายนี้ใช้บังคับ หรือได้มาซึ่งโฉนดที่ดินตามบท
แห่งประมวลกฎหมายนี้
		 (๒) ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดที่ดินเพื่อการครองชีพหรือกฎหมายอื่น
(๕) มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้
		 (๑) “ป่า” หมายความว่า ที่ดินที่ยังมิได้มีบุคคลได้มาตามกฎหมายที่ดิน

						 ฯลฯ

ฯลฯ
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คณะกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการร่างกฎหมาย คณะที่ ๗) มีความเห็นว่า คำ�ว่า “การปฏิรูป
ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม”(๖) ตามที่กำ�หนดในมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมฯ
มีวตั ถุประสงค์เป็นการจัดระบบเกีย่ วกับสิทธิและการถือครองทีด่ นิ ให้แก่เกษตรกรผูไ้ ม่มที ดี่ นิ ของตนเองหรือมี
แต่ไม่มเี พียงพอแก่การประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยรัฐนำ�ทีด่ นิ ของรัฐหรือทีด่ นิ ทีร่ ฐั ได้จากการจัดซือ้ เวนคืน
หรือโดยประการอืน่ ใด มาดำ�เนินการจัดให้แก่เกษตรกรหรือสถาบันเกษตรกรเข้าทำ�ประโยชน์ เช่า หรือเช่าซือ้
ตามหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงือ่ นไขทีก่ �ำ หนดตามมาตรา ๓๐(๗) แห่งพระราชบัญญัตกิ ารปฏิรปู ทีด่ นิ เพือ่ เกษตร
กรรมฯ และรัฐได้มอบหมายให้ ส.ป.ก. ซึง่ เป็นหน่วยงานของรัฐมีหน้าทีด่ �ำ เนินการให้บรรลุวตั ถุประสงค์ขา้ งต้น
กรณีจงึ เห็นได้วา่ การปฏิรปู ทีด่ นิ เพือ่ เกษตรกรรมเป็นการจัดทีด่ นิ ให้แก่ราษฎร ทำ�นองเดียวกับนิคมสร้างตนเอง
หรือนิคมสหกรณ์ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดทีด่ นิ เพือ่ การครองชีพ หรือการจัดที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดิน
นั่นเอง การที่มาตรา ๓๖ ทวิ(๘) แห่งพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมฯ กำ�หนดให้ ส.ป.ก. เป็น
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ที่ ส.ป.ก. ได้มานั้น กฎหมายมุ่งประสงค์จะให้ ส.ป.ก. ถือสิทธิ์ใน
ที่ดินดังกล่าวเพื่อให้เอาที่ดินนั้นมาดำ�เนินการปฏิรูปที่ดิน มิได้มุ่งหมายจะให้ ส.ป.ก. มีกรรมสิทธิ์เช่นเดียวกับ
เจ้าของทรัพย์สนิ ในกรณีทวั่ ไปซึง่ เจ้าของทรัพย์สนิ มีอำ�นาจใช้สอย จำ�หน่าย หรือดำ�เนินการใดๆ ต่อทรัพย์สนิ
นั้นตามที่มาตรา ๑๓๓๖(๙) แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์กำ�หนดไว้ นอกจากนี้ การถือกรรมสิทธิ์
ตามนัยมาตรา ๓๖ ทวิ ข้างต้นไม่อาจถือเป็นการมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินตามมาตรา ๓(๒)(๑๐) แห่งประมวล
กฎหมายที่ดิน เช่นกัน เพราะบทบัญญัติดังกล่าวเป็นกรณีที่บุคคลได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินมาโดยการจัดที่ดินของ
รัฐ บุคคลในกรณีนจี้ งึ หมายถึงผูซ้ งึ่ ได้รบั การจัดสรรทีด่ นิ จากรัฐหรือผูไ้ ด้กรรมสิทธิใ์ นทีด่ นิ โดยผลของบทบัญญัติ
แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์หรือกฎหมายเฉพาะอื่นๆ และสำ�หรับคำ�ว่า “บุคคล” ตามมาตรา
๔(๑) แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ฯนี้ คณะกรรมการกฤษฎีกา (ที่ประชุมใหญ่กรรมการร่างกฎหมาย) ได้เคย

(๖) มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้

		 “การฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ” หมายความว่า การปรับปรุงเกี่ยวกับสิทธิและการถือครองในที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรม รวมตลอดถึงการจัดทีอ่ ยูอ่ าศัยในทีด่ นิ เพือ่ เกษตรกรรมนัน้ โดยรัฐนำ�ทีด่ นิ ของรัฐหรือทีด่ นิ ทีร่ ฐั จัดซือ้ หรือเวนคืน
จากเจ้าของที่ดิน ซึ่งมิได้ทำ�ประโยชน์ด้วยตนเองหรือมีที่ดินเกินสิทธิตามพระราชบัญญัตินี้ เพื่อจัดให้แก่เกษตรกรผู้ไม่มีที่ดิน
ของตนเองหรือเกษตรกรที่มีที่ดินเล็กน้อยไม่เพียงพอแก่การครองชีพและสถาบันเกษตรได้เช่าซื้อ เช่าหรือเข้าทำ�ประโยชน์
โดยรัฐให้ความช่วยเหลือในการพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม การปรับปรุงทรัพยากรและปัจจัยการผลิต ตลอดจนการผลิตและ
การจำ�หน่ายให้เกิดผลดียง่ิ ขึน้
						 ฯลฯ					
ฯลฯ
(๗) โปรดดูเชิงอรรถ ๒, ข้างต้น
(๘) โปรดดูเชิงอรรถที่ ๓ , ข้างต้น
(๙) มาตรา ๑๓๓๖ ภายในบังคับแห่งกฎหมาย เจ้าของทรัพย์สินมีสิทธิใช้สอยและจำ�หน่ายทรัพย์สินของตนและได้
ซึ่งดอกผลแห่งทรัพย์สินนั้น กับทั้งมีสิทธิติดตามและเอาคืนซึ่งทรัพย์สินของตนจากบุคคลผู้ไม่มีสิทธิจะยึดถือไว้ และมีสิทธิ
ขัดขวางมิให้ผู้อื่นสอดเข้าเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินนั้นโดยมิชอบด้วยกฎหมาย
(๑๐) โปรดดูเชิงอรรถที่ ๔, ข้างต้น
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ให้ความเห็น(๑๑) ไว้แล้วว่า หมายถึง บุคคลทีเ่ ป็นเอกชน มิใช่หมายถึงหน่วยงานของรัฐหรือถ้าเป็นหน่วยงาน
ของรัฐก็ตอ้ งเป็นหน่วยงานของรัฐในฐานะเอกชน โดยกรณีทห่ี น่วยงานของรัฐเป็นเจ้าของทีด่ นิ หรือได้มาซึง่ ทีด่ นิ
ในฐานะเป็นตัวแทนของรัฐบาล ก็ถือว่าเป็นเรื่องรัฐได้ที่ดินมา มิใช่เป็นเรื่องบุคคลได้มาตามนัยมาตรา ๔(๑)
ดังนั้น การถือกรรมสิทธิ์ของ ส.ป.ก. จึงมิใช่เป็นกรณีที่บุคคลได้มาซึ่งที่ดินตามกฎหมายที่ดินตามนัยมาตรา
๔(๑)(๑๒) แห่งพระราชบัญญัตปิ า่ ไม้ฯ ทีด่ นิ ในเขตปฏิรปู ทีด่ นิ เพือ่ เกษตรกรรม จึงยังคงอยูภ่ ายใต้บงั คับของกฎหมาย
เฉพาะอืน่ ๆ ด้วย เท่าที่ไม่ขัดต่อวัตถุประสงค์ของการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ทั้งนี้ ตามแนวความเห็น
ของคณะกรรมการกฤษฎีกา (ที่ประชุมใหญ่กรรมการร่างกฎหมาย) ที่เคยให้ความเห็น(๑๓) ไว้ว่า ถ้าที่ดินยังมี
สภาพเป็นป่าและมีไม้หวงห้ามหรือของป่าขึน้ อยูใ่ นทีด่ นิ พนักงานเจ้าหน้าทีต่ ามพระราชบัญญัตปิ า่ ไม้มอี �ำ นาจ
หน้าที่ในการดูแลรักษาและรับผิดชอบที่ดินดังกล่าวในส่วนกิจการอันเกี่ยวกับการป่าไม้ตามพระราชบัญญัติ
ป่าไม้ เพียงเท่าที่ไม่ขัดต่อวัตถุประสงค์ของพระราชกฤษฎีกาหวงห้ามหรือการขอขึ้นทะเบียนที่ดิน ดังนั้น
สำ�หรับข้อหารือตาม ๑. นั้น คณะกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการร่างกฎหมาย คณะที่ ๗) เห็นว่าที่ดินที่
ส.ป.ก. ถือกรรมสิทธิ์และได้ดำ�เนินการปฏิรูปที่ดิน โดยจัดให้เกษตรกรหรือสถาบันเกษตรกรเข้าทำ�ประโยชน์
เช่าหรือเช่าซือ้ ไปแล้ว เฉพาะส่วนทีย่ งั ไม่มหี นังสือแสดงสิทธิใ์ นทีด่ นิ ยังคงอยูภ่ ายใต้บงั คับกฎหมายว่าด้วยป่า
ไม้ เท่าที่ไม่ขัดต่อวัตถุประสงค์ของกิจการที่ ส.ป.ก. ได้อนุญาตไว้ กล่าวคือ ถ้าที่ดินนั้นยังมีไม้หวงห้าม หรือ
ของป่าหวงห้ามขึ้นอยู่ ผู้ได้รับอนุญาตดังกล่าวก็จะต้องขออนุญาตต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วย
ป่าไม้กอ่ นทำ�การตัดฟันไม้หรือเก็บหาของป่า ทัง้ นี้ ตามทีค่ ณะกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการร่างกฎหมาย คณะที่ ๗)
เคยให้ความเห็น(๑๔) ไว้ ส่วนข้อหารือตาม ๒. ซึ่งเป็นกรณีที่ดินที่ ส.ป.ก. ถือกรรมสิทธิแ์ ต่ยงั มิได้จดั ให้
เกษตรกรหรือสถาบันเกษตรกรเข้าทำ�ประโยชน์ เช่าหรือเช่าซือ้ นัน้ คณะกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการร่างกฎหมาย
คณะที่ ๗) เห็นว่า ทีด่ นิ ดังกล่าวยังคงเป็นป่าตามความหมายทีก่ �ำ หนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยป่าไม้อยู่
											
     (ลงนาม) อัคขราทร จุฬารัตน์
    (นายอัคขราทร จุฬารัตน์)
รองเลขาธิการฯ
ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
สำ�นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
    พฤศจิกายน ๒๕๓๖
(๑๑) บันทึกเรื่อง การใช้บังคับกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ในบริเวณที่ดินซึ่งมีพระราชกฤษฎีกาหวงห้ามเพื่อประโยชน์ใน

ราชการของกระทรวง ทบวง กรม ต่างๆ
(๑๒) โปรดดูเชิงอรรถที่ ๕, ข้างต้น
(๑๓) โปรดดูเชิงอรรถที่ ๑๑, ข้างต้น
(๑๔) โปรดดูเชิงอรรถที่ ๑, ข้างต้น
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ที่ นร. ๐๖๐๑/๓๖๕

สำ�นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ท่าช้างวังหน้า กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐
๑๙ มิถุนายน ๒๕๓๘

เรื่อง หารือปัญหาข้อกฎหมาย
เรียน อธิบดีกรมป่าไม้
อ้างถึง (๑) หนังสือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ กษ ๐๗๐๕.๐๒/๑๖๐๘๑ ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๓๗
(๒) หนังสือสำ�นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ด่วนที่สุด ที่ นร. ๐๖๐๑/ป ๘๐๘๑ ลงวันที่ ๒๘ 		
ตุลาคม ๒๕๓๗
สิ่งที่ส่งมาด้วย  บันทึก เรื่อง ความหมายของ “ไม้” และการตั้งโรงงานแปรรูปไม้ตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้
ตามหนังสือทีอ่ า้ งถึง (๑) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขอให้พจิ ารณาในปัญหาข้อกฎหมาย
เกีย่ วกับความหมายของคำ�ว่า “ไม้” และการตัง้ โรงงานแปรรูปไม้ตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ และสำ�นักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาได้มหี นังสือทีอ่ า้ งถึง (๒) ขอให้แต่งตัง้ ผูแ้ ทนไปชีแ้ จงข้อเท็จจริง ดังความแจ้งอยูแ่ ล้ว นัน้
			 บัดนี้ คณะกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการร่างกฎหมาย คณะที่ ๗) ได้พิจารณาปัญหา
ดังกล่าวข้างต้นแล้ว มีความเห็นดังนี้
๑. การที่มาตรา ๔(๔) วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ฯ บัญญัติให้ไม้ที่เคยอยู่ใน
สภาพเป็นสิ่งปลูกสร้างหรือเครื่องใช้มาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีสำ�หรับไม้อื่นที่มิใช่ไม้สัก และห้าปีสำ�หรับไม้สัก
มิให้ถือว่าเป็นไม้แปรรูป ก็เนื่องจากกฎหมายมีเจตนารมณ์ที่จะยกเว้นมิให้ไม้ดังกล่าวอยู่ในความควบคุมของ
กฎหมายว่าด้วยป่าไม้ ผลของกฎหมายก็เท่ากับยกเว้นมิให้ถือว่าเป็นไม้แปรรูปและมิให้ถือว่าเป็นไม้ทั้งสอง
กรณี โดยไม่จำ�เป็นต้องมีข้อความยกเว้นที่มิให้ถือว่าเป็นไม้ด้วย
๒. เมื่อไม้ตามข้อ ๑ ไม่อยู่ในความควบคุมของกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ การนำ�ไม้ดังกล่าว
มาแปรรูปจึงไม่ต้องได้รับอนุญาตแปรรูปไม้ตามมาตรา ๔๘ แต่สำ�หรับการตั้งโรงงานแปรรูปไม้ มาตรา ๔๘
เป็นบทบัญญัติเพื่อควบคุมการตั้งโรงงานแปรรูปไม้ด้วย ซึ่งการตั้งโรงงานแปรรูปไม้ดังกล่าวต้องได้รับ
อนุญาตเสียก่อน โดยไม่จำ�เป็นต้องพิจารณาว่าไม้ที่จะนำ�เข้ามาแปรรูปในโรงงานแปรรูปไม้ดังกล่าวจะเป็น
ไม้ตามมาตรา ๔(๒) หรือมาตรา ๔(๔) วรรคสอง ดังนั้น การตั้งโรงงานแปรรูปไม้จึงต้องได้รับอนุญาตจาก
พนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๔๘
๓. เมือ่ ไม้ตามข้อ ๑ ไม่อยูใ่ นความควบคุมของกฎหมายว่าด้วยป่าไม้และการนำ�ไม้ดงั กล่าว
มาแปรรูปก็ไม่ต้องได้รับอนุญาตตามมาตรา ๔๘ ไม้ที่ได้จากการแปรรูปนั้นก็จะไม่กลับกลายเป็นไม้แปรรูป
ตามมาตรา ๔(๔) อีก
๔. การนำ�ไม้ตามข้อ ๑ เคลือ่ นทีไ่ ม่ตอ้ งมีใบเบิกทางของพนักงานเจ้าหน้าทีก่ �ำ กับไปด้วยตาม
มาตรา ๓๙ ด้วยเหตุผลเดียวกับที่กล่าวไว้ในข้อ ๓
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รายละเอียดของความเห็นปรากฏตามบันทึกที่ได้เสนอมาพร้อมหนังสือนี้และในการพิจารณา
เรื่องนี้มีผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (สำ�นักงานปลัดกระทรวงและกรมป่าไม้) เป็นผู้ชี้แจงข้อเท็จจริง
อนึ่ง สำ�นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้แจ้งผลการพิจารณาไปยังสำ�นักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ
ตามระเบียบด้วยแล้ว
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
        ขอแสดงความนับถือ
(ลงนาม) ไมตรี ตันเต็มทรัพย์
         (นายไมตรี ตันเต็มทรัพย์)
         เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำ�นักงานเลขานุการกรม
โทร. ๒๒๒๐๒๐๖ - ๙
โทรสาร. ๒๒๔๑๔๐๑
       ๒๒๖๓๖๑๑ - ๒
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บันทึก

เรื่อง ความหมายของ “ไม้” และการตั้งโรงงานแปรรูปไม้ตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีหนังสือที่ กษ ๐๗๐๕.๐๒/๑๖๐๘๑ ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๓๗
ถึงสำ�นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ความว่า ด้วยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้รบั รายงานจากกรมป่าไม้วา่
จังหวัดเชียงใหม่ ได้หารือกรณีในท้องที่จังหวัดเชียงใหม่มีผู้ประกอบการโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้ไม้ท่อน
หรือไม้แปรรูปที่เป็นไม้เรือนเก่าที่เคยอยู่ในสภาพเป็นสิ่งปลูกสร้างหรือเคยอยู่ในสภาพเป็นเครื่องใช้มาก่อน
ทำ�การแปรรูปแล้วจำ�หน่ายในลักษณะไม้แปรรูปโดยมิได้ขออนุญาตจากทางราชการแต่อย่างใด จังหวัดฯ
เห็นว่าไม้เหล่านั้นตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ มาตรา ๔(๔)(๑) ไม่ให้ถือว่าเป็นไม้แปรรูป การกระทำ�
ดังกล่าวจึงยากต่อการควบคุมของพนักงานเจ้าหน้าที่ เพราะไม้ท่อนเมื่อทำ�การแปรรูปแล้วก็ไม่สามารถที่จะ
ตรวจสอบได้จงึ ขอหารือว่าการตัง้ โรงงานแปรรูปไม้ทอี่ า้ งว่าเป็นไม้เรือนเก่าทีเ่ คยอยูใ่ นสภาพเป็นสิง่ ปลูกสร้าง
หรือเคยอยูใ่ นสภาพเป็นเครือ่ งใช้มาก่อน จะอยูใ่ นความควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ โดยจะต้องขออนุญาต
ตั้งโรงงานแปรรูปไม้และโรงค้าไม้แปรรูปหรือไม่ อย่างไร กรมป่าไม้ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่พิจารณาเกี่ยวกับ
เรื่องนี้แล้ว เจ้าหน้าที่ของกรมป่าไม้มีความเห็นแตกต่างกันเป็น ๒ ฝ่าย ดังนี้

(๑) มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้

					 ฯลฯ				
ฯลฯ
		 (๒) “ไม้” หมายความว่า ไม้สักและไม้อื่นทุกชนิดที่เป็นต้น เป็นกอ เป็นเถา รวมตลอดถึงไม้ที่นำ�เข้ามาใน
ราชอาณาจักร ไม้ไผ่ทุกชนิด ปาล์ม หวาย ตลอดจนรากไม้ ตอ เศษ ปลาย และกิ่งของสิ่งนั้นๆ ไม่ว่าจะถูกตัด ทอน
เลื่อย ผ่า ถาก ขุด หรือกระทำ�โดยประการอื่นใด
					 ฯลฯ				
ฯลฯ
		 (๔) “ไม้แปรรูป” หมายความว่า ไม้ที่ได้แปรรูปแล้ว และหมายความรวมถึงไม้ที่อยู่ในสภาพพรางว่าเป็นสิ่งที่
ปลูกสร้าง หรืออยู่ในสภาพเป็นสิ่งปลูกสร้างอันไม่ชอบด้วยลักษณะสิ่งปลูกสร้างทั่วๆไป หรือที่ผิดปกติวิสัย หรืออยู่ในสภาพ
เป็นเครื่องใช้ที่ไม่ชอบด้วยลักษณะของเครื่องใช้ที่ใช้เป็นปกติในท้องที่นั้นหรือที่ผิดปกติวิสัย
			ไม้ทอ่ี ยูใ่ นสภาพเป็นสิง่ ปลูกสร้างหรืออยูใ่ นสภาพเป็นเครือ่ งใช้ ทัง้ นี้ ตลอดเวลาทีอ่ ยูใ่ นสภาพเช่นนัน้ รวมทั้งไม้
ทีเ่ คยอยูใ่ นสภาพดังกล่าวและผูค้ รอบครองพิสจู น์ได้วา่ ได้เคยมีสภาพเช่นนัน้ มาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปีส�ำ หรับไม้อนื่ ทีม่ ใิ ช่ไม้สกั
และห้าปีสำ�หรับไม้สัก มิให้ถือว่าเป็นไม้แปรรูป
					 ฯลฯ				
ฯลฯ
		 (๑๓) “โรงงานแปรรูปไม้ ” หมายความว่า โรงงานหรือสถานที่ใดซึ่งจัดขึ้นไว้เป็นที่ทำ�การแปรรูปไม้ รวมถึง
บริเวณโรงงานหรือสถานที่นั้นๆ ด้วย
					 ฯลฯ				
ฯลฯ
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ฝ่ายที่หนึ่ง มีความเห็นว่า จากคำ�นิยามของคำ�ว่า “ไม้” ตามมาตรา ๔(๒)(๒) แห่งพระราชบัญญัติ
ป่าไม้ฯ จะเห็นได้ว่า “ไม้” ตามมาตรา ๔(๒) แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ฯจะได้แก่
๑. ไม้สักและไม้อื่นทุกชนิดที่เป็นต้น เป็นกอ เป็นเถา
๒. ไม้ที่นำ�เข้ามาในราชอาณาจักร
๓. ไม้ไผ่ทุกชนิด ปาล์ม หวาย
๔. ราก ปุ่ม ตอ เศษ ปลายและกิ่งของข้อ ๑-๓ (ไม่ว่าจะถูกตัด ทอน เลื่อย ผ่า ออกจาก
ข้อ ๑-๓ แล้วหรือไม่ก็ตาม)
๕. ไม้อันยังมิได้แปรรูป (ไม้ท่อนซุง) และไม้แปรรูป (ไม้ที่แปรรูปแล้ว) ซึ่งเกิดจากการตัด ทอน
เลื่อย ผ่า ถาก ขุด หรือกระทำ�โดยประการอื่นใดแก่ไม้ตามข้อ ๑-๓
ส่วนไม้ที่เคยอยู่ในสภาพเป็นสิ่งปลูกสร้างหรือเคยอยู่ในสภาพเป็นเครื่องใช้มาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
สำ�หรับไม้อนื่ ทีม่ ใิ ช่ไม้สกั และห้าปีส�ำ หรับไม้สกั ไม่อยูใ่ นความหมายของคำ�ว่า “ไม้” ตามมาตรา ๔(๒) ดังกล่าว
แต่อย่างใด หากกฎหมายมีเจตนารมณ์จะให้ไม้ในกรณีดังกล่าวเป็น “ไม้” ตามมาตรา ๔(๒) ก็น่าจะบัญญัตไิ ม้
กรณีดังกล่าวเพิ่มเติมไว้ในมาตรา ๔(๒) ให้ชัดเจนเหมือนอย่างเช่นไม้ที่นำ�เข้ามาในราชอาณาจักร ซึง่ แต่เดิม
ไม่มบี ญ
ั ญัตไิ ว้ในมาตรา ๔(๒) แต่ได้ถกู บัญญัตเิ พิม่ เติมไว้ในมาตรา ๔(๒) โดยพระราชบัญญัตปิ า่ ไม้ (ฉบับที่ ๕)
พ.ศ. ๒๕๑๘ และได้ใช้บงั คับจนถึงปัจจุบนั นี้ สำ�หรับไม้ทเ่ี คยอยูใ่ นสภาพเป็นสิง่ ปลูกสร้างหรือเคยอยู่ในสภาพเป็น
เครื่องใช้มาแล้วแต่ไม่ครบกำ�หนดระยะเวลาดังกล่าว พิจารณาตามมาตรา ๔(๔) วรรคสองแล้ว ไม้ในกรณี
นี้ยังคงต้องถือเป็นไม้แปรรูปอยู่ จึงอยู่ในความหมายของคำ�ว่า “ไม้” ตามมาตรา ๔(๒) ดังกล่าว และหาก
พิจารณาตามมาตรา ๔(๔) แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ฯแล้ว จะเห็นได้ว่าตามมาตรา ๔(๔) วรรคแรก บัญญัตวิ ่า
“ไม้แปรรูป ” หมายความว่า ไม้ที่ได้แปรรูปแล้ว ดังนั้น เมื่อไม้ที่เคยอยู่ในสภาพเป็นสิ่งปลูกสร้างหรืออยู่ใน
สภาพเป็นเครื่องใช้มาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีสำ�หรับไม้อื่นที่มิใช่ไม้สักและห้าปีสำ�หรับไม้สักตามมาตรา ๔(๔)
วรรคสอง มิให้ถือว่าเป็น “ไม้แปรรูป” ไม้กรณีดังกล่าวจึงไม่ถือเป็นไม้ที่ได้แปรรูปแล้วด้วย การที่กฎหมาย
ไม่ถือว่าเป็นไม้ที่ได้แปรรูปแล้วจึงเท่ากับเป็นการไม่ถือว่าเป็น “ไม้” ตามมาตรา ๔(๒) แห่งพระราชบัญญัติ
ป่าไม้ฯ นั่นเอง เพราะหากจะตีความว่าไม้ดังกล่าวไม่ถือเป็นไม้แปรรูปหรือไม้ที่ได้แปรรูปแล้วแต่ยังถือว่าเป็น
“ไม้” ตามมาตรา ๔(๒) อยู่อีกก็จะมีปัญหาว่า ไม้ดังกล่าวเมื่อไม่เป็นไม้แปรรูปหรือไม้ที่ได้แปรรูปแล้วจะเป็น
ไม้อะไร หากไม้นั้นได้ถูกแปรรูปออกมาไม้ที่ได้จากการแปรรูปดังกล่าวจะถือเป็น “ไม้แปรรูป” ตามมาตรา
๔(๔) อีกหรือไม่ หากถือว่าเป็น “ไม้แปรรูป” ก็จะกลายเป็นว่าไม้นนั้ เดิมเป็นไม้แปรรูป เมือ่ นำ�มาประกอบเป็น
สิ่งปลูกสร้างหรือเครื่องใช้และเคยอยู่ในสภาพเช่นนั้นมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีสำ�หรับไม้อื่นที่มิใช่ไม้สักและ
ห้าปีสำ�หรับไม้สัก เมื่อรื้อถอนออกมาไม่ถือว่าเป็นไม้แปรรูป แต่เมื่อนำ�ไม้นั้นมาเลื่อย ผ่า หรือแปรรูปจะ
กลับมาเป็นไม้แปรรูปอีก ซึง่ จะมีผลทำ�ให้สภาพทางกฎหมายของไม้นนั้ กลับไปกลับมา จึงน่าจะมิใช่เจตนารมณ์
ของกฎหมาย และหากตีความว่าไม้ในลักษณะดังกล่าวยังคงเป็น “ไม้” ตามมาตรา ๔(๒) ไม้ที่อยู่ใน

(๒) โปรดดูเชิงอรรถที่ ๑, ข้างต้น
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สภาพเป็นสิ่งปลูกสร้างหรืออยู่ในสภาพเป็นเครื่องใช้ เช่น บ้านเรือน โต๊ะ เก้าอี้ ฯลฯ ก็คงต้องเป็น “ไม้”
ตามมาตรา ๔(๒) เช่นเดียวกัน เพราะตามมาตรา ๔(๔) วรรคสอง บัญญัติมิให้ถือว่าเป็นไม้แปรรูปเหมือนกัน
และยังอาจมีปัญหาต่อไปอีกว่า เมื่อไม้ดังกล่าวถือว่าเป็น “ไม้” ตามมาตรา ๔(๒) แต่ไม่ถือว่าเป็น “ไม้ที่ได้
แปรรูปแล้ว” (ไม้แปรรูป) ราษฎรทีท่ �ำ การแปรรูปไม้ดงั กล่าวเพือ่ ใช้สอย ซ่อมแซมบ้านเรือน แม้ไม้ดงั กล่าวจะ
พ้นจากสภาพเป็นสิ่งปลูกสร้างหรือเครื่องใช้มาแล้วเป็นร้อยๆ ปี หากเป็นไม้หวงห้ามก็คงต้องได้รับอนุญาต
จากพนักงานเจ้าหน้าที่ก่อน เพราะไม่เข้าข้อยกเว้นตามมาตรา ๕๐(๒)(๓) เนื่องจากตามมาตรา ๕๐(๒) ยกเว้น
เฉพาะการแปรรูปไม้ที่แปรรูปมาแล้วเท่านั้น เมื่อไม้ดังกล่าวไม่ถือเป็น “ไม้ที่ได้แปรรูปแล้ว” (ไม้แปรรูป)
จึงไม่เข้าข้อยกเว้น ดังกล่าว การตีความดังกล่าวจึงน่าจะนำ�มาซึ่งความเดือดร้อนแก่ราษฎรและมิใช่
เจตนารมณ์ของกฎหมาย นอกจากนี้ หากถือว่าไม้ในลักษณะดังกล่าวยังคงเป็น “ไม้” ตามมาตรา ๔(๒)
แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ฯ การนำ�ไม้ดังกล่าวเคลื่อนที่ก็ต้องมีใบเบิกทางของพนักงานเจ้าหน้าที่กำ�กับไปด้วย
ตามมาตรา ๓๙(๔) ประกอบด้วยมาตรา ๓๘(๕)(๑)(๒) เพราะไม่มกี ฎหมายยกเว้นไว้แต่อย่างใด และในปี ๒๕๑๕
ก็ไม่มีความจำ�เป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๓๙ ตรี(๖) ขึ้นมาเพื่อควบคุมการนำ�ไม้สักที่เคยอยู่ในสภาพเป็น
สิ่งปลูกสร้างหรืออยู่ในสภาพเป็นเครื่องใช้มาแล้วกว่าห้าปีเคลื่อนย้ายออกนอกเขตจังหวัด ต้องได้รับอนุญาต

(๓) มาตรา ๕๐ บทบัญญัติแห่งมาตรา ๔๘ มิให้ใช้บังคับในกรณีดังต่อไปนี้

						 ฯลฯ					
ฯลฯ
		 (๒) การแปรรูปไม้ที่แปรรูปมาแล้วจากไม้ซุงหรือไม้ทอน ที่มิใช่เพื่อการค้า
						 ฯลฯ					
ฯลฯ
(๔) มาตรา ๓๙ ผูใ้ ดนำ�ไม้หรือของป่าเคลือ่ นที่ ต้องมีใบเบิกทางของพนักงานเจ้าหน้าทีก่ �ำ กับไปด้วยตามข้อกำ�หนด
ในกฎกระทรวง
(๕) มาตรา ๓๘ บทบัญญัตใิ นส่วนนีใ้ ห้ใช้บงั คับแก่กรณีการนำ�ไม้หรือของป่าเคลือ่ นทีต่ อ่ ไปภายหลังที่
			 (๑) นำ�ไม้หรือของป่าที่ได้รับอนุญาตให้ทำ�หรือเก็บออกจากสถานที่ที่ระบุไว้ในใบอนุญาตไปถึงสถานที่
ที่ระบุไว้ในใบอนุญาตแล้ว
			 (๒) นำ�ไม้ที่ทำ�โดยไม่ต้องรับอนุญาตออกไปถึงด่านป่าไม้ด่านแรกแล้ว
			 (๓) นำ�ไม้หรือของป่าเข้ามาในราชอาณาจักรไปถึงด่านศุลกากรหรือด่านตรวจศุลกากรที่นำ�เข้ามาแล้ว
			 (๔) นำ�ไม้หรือของป่าที่รับซื้อจากทางราชการป่าไม้ไปจากที่ที่ไม้หรือของป่านั้นอยู่
(๖) มาตรา ๓๙ ตรี ผูใ้ ดนำ�ไม้สกั ทีเ่ คยอยูใ่ นสภาพเป็นสิง่ ปลูกสร้างหรือเคยอยูใ่ นสภาพเป็นเครือ่ งใช้ และพ้นจากสภาพ
เป็นสิ่งปลูกสร้างหรือเครื่องใช้มาแล้วกว่าห้าปี เคลื่อนย้ายออกนอกเขตจังหวัดซึ่งเป็นที่ตั้งสิ่งปลูกสร้างหรือเป็นที่ประกอบ
เครื่องใช้นั้น ต้องได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ แต่ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม
การอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามระเบียบที่อธิบดีกรมป่าไม้กำ�หนดโดยอนุมัติรัฐมนตรี ระเบียบดังกล่าวจะ
กำ�หนดเงื่อนไขให้ผู้รับอนุญาตปฏิบัติตามด้วยก็ได้
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จากพนักงานเจ้าหน้าที่อีก เพราะมีมาตรา ๓๙ มาตรา ๓๘(๑)(๒) มาตรา ๔๐(๗) และมาตรา ๔๑(๘) ควบคุม
ไม้ในลักษณะดังกล่าวได้อยูแ่ ล้วตามกฎหมายทีใ่ ช้บงั คับอยูใ่ นขณะนั้นก่อนทีจ่ ะมีการแก้ไขเพิม่ เติมมาตรา ๓๙
ตรี โดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๑๖ พ.ศ.๒๕๑๕ ข้อ ๓ เหตุที่กฎหมายแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๓๙ ตรี
ขึ้นมา จึงน่าจะเนื่องมาจากไม้ในลักษณะดังกล่าวไม่ถือเป็น “ไม้” ตามมาตรา ๔(๒) แห่งพระราชบัญญัติ
ป่าไม้ฯ จึงไม่อยู่ภายใต้บังคับของพระราชบัญญัติป่าไม้ฯ ทำ�ให้มีผทู้ จุ ริตประพฤติมชิ อบลักลอบตัดไม้สกั โดย
ไม่ชอบด้วยกฎหมายแล้วนำ�มาสร้างเป็นสิง่ ปลูกสร้างหรือเครือ่ งใช้ และรื้อถอนเคลื่อนย้ายนำ�ไปขายโดยอ้าง
ว่าเคยอยู่ในสภาพเป็นสิ่งปลูกสร้างหรือเครื่องใช้ครบระยะเวลาที่กฎหมายกำ�หนดไว้แล้ว จึงได้มีการบัญญัติ
มาตรา ๓๙ ตรี เพิม่ เติมขึน้ มา เพือ่ ควบคุมให้ผา่ นการตรวจสอบของพนักงานเจ้าหน้าทีก่ อ่ น จึงเห็นว่าไม้ทเี่ คย
อยูใ่ นสภาพเป็นสิง่ ปลูกสร้างหรือเคยอยูใ่ นสภาพเป็นเครือ่ งใช้มาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปีส�ำ หรับไม้อนื่ ทีม่ ใิ ช่ไม้สกั
และห้าปีสำ�หรับไม้สัก ไม่เป็น “ไม้” ตามมาตรา ๔(๒) พระราชบัญญัติป่าไม้ฯ แต่เป็น “ไม้” ตามความเป็น
จริงหรือตามความรูส้ กึ ของคนโดยทัว่ ไปเท่านัน้ ไม้ในลักษณะดังกล่าวจึงไม่อยูภ่ ายใต้บงั คับของพระราชบัญญัติ
ป่าไม้ฯ การตั้งโรงงานแปรรูปไม้และการแปรรูปไม้จึงไม่ต้องได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่แต่อย่างใด
ฝ่ายที่สอง มีความเห็นว่า การที่กฎหมายมาตรา ๔(๔) บัญญัติให้ไม้ที่มีสภาพดังกล่าว “มิให้ถือว่า
เป็นไม้แปรรูป” นั้น เป็นการมองในแง่สภาพของไม้เป็นสำ�คัญ มิได้มองถึงโครงสร้างของไม้ตามมาตรา
๔(๒) ไม้ที่มิให้ถือว่าเป็นไม้แปรรูปตามสภาพจึงมี ๒ ฐานะ คือเป็น “ไม้” และเป็น “ไม้ที่ได้แปรรูปแล้วแต่
มิให้ถือว่าเป็นไม้แปรรูป” เหตุที่กฎหมายบัญญัติไว้ดังนี้ก็โดยมีเจตนารมณ์ที่จะไม่ควบคุมการกระทำ�กับไม้
ที่ได้แปรรูปแล้วตามมาตรา ๔(๔) ดังกล่าว (เว้นแต่บางกรณี) ไม้แปรรูปตามสถานะเดิมก่อนประกอบเป็น
สิ่งปลูกสร้างหรือเครื่องใช้ย่อมเป็น “ไม้” และ “ไม้แปรรูป” ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ฯ แต่ขณะเป็น
สิ่งปลูกสร้างหรือเครื่องใช้นั้นได้พ้นสถานะความเป็น “ไม้” และ “ไม้แปรรูป” แล้ว ต่อมาเมื่อสิ่งปลูกสร้าง
หรือเครื่องใช้ถูกรื้อถอนย่อมกลับสู่สถานะเดิมคือเป็น “ไม้” และ “ไม้แปรรูป” แต่โดยที่กฎหมายได้กำ�หนด
เงื่อนเวลาไว้ จึงทำ�ให้เกิดผลต่างกัน กล่าวคือ ถ้าไม่ครบตามเงื่อนเวลาที่เป็น “ไม้” และ “ไม้แปรรูป” ซึ่ง
อยู่ในข่ายควบคุมของพระราชบัญญัติป่าไม้ฯ ถ้าครบตามเงื่อนเวลาก็เป็น “ไม้” และ “ไม้แปรรูป” เช่นกัน
เพียงแต่ในสถานะเป็น “ไม้แปรรูป” นั้น กฎหมายมาตรา ๔(๔) บัญญัติว่ามิให้ถือว่าเป็นไม้แปรรูป
การพิจารณาว่าเป็น “ไม้” ตามมาตรา ๔(๒) หรือไม่นั้น ต้องพิจารณาในสภาพก่อนที่ไม้นั้นจะอยู่ในสภาพ
เป็นสิ่งปลูกสร้าง หรืออยู่ในสภาพเป็นเครื่องใช้และภายหลังไม้นั้นพ้นสภาพเป็นสิ่งปลูกสร้างหรือเครื่อง
ใช้แล้วเป็นสำ�คัญ โดยไม่ต้องคำ�นึงว่าไม้นั้นเคยอยู่ในสภาพสิ่งปลูกสร้างหรือเครื่องใช้มาก่อน การตีความ

(๗) มาตรา ๔๐ ผูใ้ ดนำ�ไม้หรือของป่าเคลือ่ นทีเ่ ข้าเขตด่านป่าไม้ ต้องแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าทีป่ ระจำ�ด่านป่าไม้นน
ั้

โดยแสดงใบเบิกทางกำ�กับไม้หรือของป่า หรือหนังสือกำ�กับไม้แปรรูปที่นำ�มานั้น แล้วแต่กรณี ภายในกำ�หนดห้าวันนับแต่วัน
ที่เข้าเขตด่านเมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบและอนุญาตเป็นหนังสือให้ผ่านด่านได้แล้ว จึงให้นำ�ไม้หรือของป่านั้นไปได้
การอนุญาตนั้น ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติโดยมิชักช้า
(๘) มาตรา ๔๑ ห้ า มมิ ใ ห้ ผู้ ใ ดนำ � ไม้ ห รื อ ของป่ า เคลื่ อ นที่ ผ่ า นด่ า นป่ า ไม้ ร ะหว่ า งเวลาตั้ ง แต่ พ ระอาทิ ต ย์ ต ก
ถึงพระอาทิตย์ขน้ึ เว้นแต่จะได้รบั อนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าทีเ่ ป็นหนังสือ
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ว่าไม้ในลักษณะดังกล่าวไม่อยู่ในความหมายของคำ�ว่า “ไม้” ตามมาตรา ๔(๒) โดยให้เหตุผลว่ากฎหมาย
ไม่ได้บัญญัติไว้ให้ชัดเจนดังเช่นไม้ท่นี ำ�เข้ามาในราชอาณาจักรนั้น เป็นการตีความตามตัวอักษรโดยเคร่งครัด
เกินไปจนทำ�ให้ไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย หากนำ�เหตุผลดังกล่าวไปใช้กับกรณีที่สิ่งปลูกสร้าง
หรือเครื่องใช้นั้นได้ถูกรื้อถอนก่อนครบกำ�หนดเงื่อนไขเวลาย่อมจะเกิดความขัดแย้งขึ้น เพราะต้องตีความ
ว่าไม่ใช่ “ไม้” ตามมาตรา ๔(๒) เช่นเดียวกัน นอกจากนี้ การตีความว่าไม้ดังกล่าวไม่ใช่ “ไม้” ตามมาตรา
๔(๒) ไม้ดังกล่าวย่อมไม่ใช่ไม้แปรรูปด้วย เพราะการจะเป็น “ไม้แปรรูป” ได้ต้องเป็น “ไม้” ก่อน และเมื่อ
ไม่เป็นไม้แปรรูปแล้ว ตามมาตรา ๔(๔) ก็ไม่จำ�เป็นต้องบัญญัติว่า “มิให้ถือว่าเป็นไม้แปรรูป” อีก และเมื่อ
พิจารณาคำ�ว่า“ไม้แปรรูป” ตามมาตรา ๔(๔) ที่บัญญัติว่า “มิให้ถือว่าเป็นไม้แปรรูป” ประกอบกับมาตรา
๓๙ ตรี แล้ว จะเห็นเจตนารมณ์ของกฎหมายได้ว่าไม่ประสงค์จะควบคุมไม้แปรรูปที่กฎหมายมิให้ถือว่าเป็น
ไม้แปรรูปดังกล่าวอีกต่อไป (ยกเว้นกรณีเป็นไม้สักตามมาตรา ๓๙ ตรี) ซึ่งย่อมมีผลครอบคลุมไปถึงไม้ใน
สถานะเป็น “ไม้” ไม่ถูกควบคุมไปด้วย ทั้งนี้ เนื่องจากตามความเป็นจริงไม้ทั้งสองสถานะเป็นสิ่งเดียวกัน
มิฉะนั้นแล้วการบัญญัติว่ามิให้ถือว่าเป็นไม้แปรรูปย่อมไร้ผล ดังนั้น การกระทำ�ใดๆ ต่อไม้ดังกล่าว เช่น
การนำ�เคลื่อนที่ การแปรรูปหรือการมีไว้ในครอบครอง จึงไม่อยู่ในข่ายควบคุมของพระราชบัญญัติป่าไม้ฯ
เว้นแต่ การตั้งโรงงานแปรรูปไม้ต้องได้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัติป่าไม้ฯ ส่วนการตั้งโรงค้าไม้แปรรูป
ไม่ต้องขออนุญาตแต่อย่างใด เพราะไม้ดังกล่าวกฎหมายมิให้ถือว่าเป็นไม้แปรรูป กรณีนี้เทียบได้กับไม้
ในที่ดินของเอกชน (ยกเว้นไม้สักและไม้ยาง) ซึ่งเป็นไม้ตามมาตรา ๔(๒) แต่การกระทำ�ใดๆ ต่อไม้ดังกล่าว
ไม่อยู่ในข่ายควบคุมของพระราชบัญญัติป่าไม้ฯ เว้นแต่การตั้งโรงงานแปรรูปไม้ต้องได้รับอนุญาตตาม
พระราชบัญญัติป่าไม้ฯ การตีความตามนัยนี้ไม่ทำ�ให้เกิดช่องโหว่ของกฎหมาย ซึ่งน่าจะเป็นเจตนารมณ์ของ
พระราชบัญญัติป่าไม้ฯ ในเรื่องเกี่ยวกับการตั้งโรงงานแปรรูปไม้และปัญหาที่วิตกว่าราษฎรจะเดือดร้อนย่อม
ไม่อาจเกิดขึ้นได้
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงหารือปัญหาข้อกฎหมายเพื่อสั่งให้เจ้าหน้าที่ถือเป็นแนวทางปฏิบัติ
ต่อไป ดังนี้
๑. ไม้ที่เคยอยู่ในสภาพเป็นสิ่งปลูกสร้างหรืออยู่ในสภาพเป็นเครื่องใช้มาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
สำ�หรับไม้อื่นที่มิใช่ไม้สักและห้าปีสำ�หรับไม้สัก เป็น “ไม้” ตามมาตรา ๔(๒) แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้
พุทธศักราช ๒๔๘๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๓ หรือไม่
เพียงใด
๒. การแปรรูปไม้และการตั้งโรงงานแปรรูปไม้ดังกล่าวในข้อ ๑ จะต้องได้รับอนุญาตจากพนักงาน
เจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๔๘ พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
ป่าไม้ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๑๘ มาตรา ๑๙ หรือไม่ เพียงใด
๓. ไม้ ที่ ไ ด้ จ ากการแปรรู ป ไม้ ดั ง กล่ า วในข้ อ ๑ จะถื อ เป็ น “ไม้ แ ปรรู ป ” ตามมาตรา ๔(๔)
แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๑๖
พ.ศ.๒๕๑๕ ข้อ ๑ หรือไม่ เพียงใด
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๔. การนำ�ไม้ดังกล่าวในข้อ ๑ เคลื่อนที่ (ยกเว้นกรณีตามมาตรา ๓๙ ตรี แห่งพระราชบัญญัติ
ป่าไม้ฯ) จะต้องมีใบเบิกทางของพนักงานเจ้าหน้าที่กำ�กับไปด้วยตามมาตรา ๓๙ ประกอบด้วยมาตรา ๓๘(๑)
และ (๒) หรือไม่ เพราะเหตุใด
คณะกรรมการกฤษฎี ก า (กรรมการร่ า งกฎหมาย คณะที่ ๗) ได้ พิ จ ารณาปั ญ หาข้ อ หารื อ
ดังกล่าว โดยได้ฟงั คำ�ชีแ้ จงข้อเท็จจริงจากผูแ้ ทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (สำ�นักงานปลัดกระทรวงและ
กรมป่าไม้) แล้ว เห็นว่า “ไม้” ตามมาตรา ๔(๒) แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ ซึ่งแก้ไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๑๘ แบ่งตามลักษณะได้เป็นสองประเภท คือ ไม้ใน
ลักษณะเป็นต้น เป็นกอ หรือเป็นเถาประเภทหนึ่ง กับไม้ในลักษณะที่ถูกตัด ทอน เลื่อย ผ่า ถาก ขุด หรือ
กระทำ�ด้วยประการอื่นใดอีกประเภทหนึ่ง ซึ่งไม้ในประเภทหลังนี้อาจเปลี่ยนรูปหรือขนาดหรือเปลี่ยนสภาพ
ไปจากเดิมจนเป็นไม้แปรรูปตามทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้ในมาตรา ๔(๔) แห่งพระราชบัญญัตปิ า่ ไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ ซึง่
แก้ไขเพิม่ เติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๑๖ ลงวันที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๑๕ เมื่อนำ�ไม้แปรรูป
มาทำ�เป็นสิ่งปลูกสร้างหรือเครื่องใช้ก็จะได้รับยกเว้นมิให้ถือว่าเป็นไม้แปรรูปตลอดเวลาที่อยู่ในสภาพเช่น
นั้น แต่ถ้ารื้อถอนสิ่งปลูกสร้างหรือเครื่องใช้ออก ไม้ที่ได้ก็จะกลับเป็นไม้แปรรูปอีก การที่มาตรา ๔ วรรค
สอง บัญญัติให้ไม้ที่เคยอยู่ในสภาพเป็นสิ่งปลูกสร้างหรือเครื่องใช้มาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีสำ�หรับไม้อื่นที่มิใช่
ไม้สกั และห้าปีส�ำ หรับไม้สกั มิให้ถอื ว่าเป็นไม้แปรรูปก็เนือ่ งจากกฎหมายมีเจตนารมณ์ทจี่ ะยกเว้นมิให้ไม้ดงั กล่าว
อยู่ ใ นความควบคุ ม ของกฎหมายว่ า ด้ ว ยป่ า ไม้ และตามสภาพความเป็ น จริ ง ไม้ ที่ อ ยู่ ใ นสภาพเป็ น สิ่ ง
ปลูกสร้างหรือเครือ่ งใช้ เมือ่ รือ้ ถอนออกจากสภาพเป็นสิง่ ปลูกสร้างหรือเครือ่ งใช้แล้ว ก็ไม่อาจกลับสภาพเป็น
ไม้ที่มีลักษณะเป็นต้น เป็นกอ หรือเป็นเถาได้ คงมีลักษณะเป็นไม้แปรรูปได้เท่านั้น ด้วยเหตุนี้ บทบัญญัติใน
มาตรา ๔(๔) วรรคสอง ที่ยกเว้นไม้ที่เคยอยู่ในสภาพเป็นสิ่งปลูกสร้างหรือเครื่องใช้มาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
สำ�หรับไม้อน่ื ทีม่ ใิ ช่ไม้สกั และห้าปีส�ำ หรับไม้สกั มิให้ถอื ว่าเป็นไม้แปรรูป ผลของกฎหมายก็เท่ากับยกเว้นมิให้ถอื ว่า
เป็นไม้แปรรูปและมิให้ถือว่าเป็นไม้ทั้งสองกรณี โดยไม่จำ�เป็นต้องมีข้อความยกเว้นว่ามิให้ถือว่าเป็นไม้ด้วย
เมื่อได้พิจารณาแล้วว่าไม้ที่เคยอยู่ในสภาพเป็นสิ่งปลูกสร้างหรืออยู่ในสภาพเป็นเครื่องใช้มาแล้ว
ไม่ น้ อ ยกว่าสองปีสำ� หรับไม้อื่นที่มิใ ช่ ไ ม้ สั ก และไม่ น้ อ ยกว่ า ห้ า ปี สำ� หรั บ ไม้ สั กไม่ อ ยู่ ในความควบคุ ม ของ
กฎหมายว่าด้วยป่าไม้ การนำ�ไม้ดังกล่าวมาแปรรูปจึงไม่ต้องได้รับอนุญาตแปรรูปไม้ตามมาตรา ๔๘(๙)
แห่งพระราชบัญญัตปิ า่ ไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ ซึง่ แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัตปิ า่ ไม้ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๑๘
(๙) มาตรา ๔๘ ภายในเขตควบคุมการแปรรูปไม้ ห้ามมิให้ผู้ใดแปรรูปไม้ ตั้งโรงงานแปรรูปไม้ ตั้งโรงงานค้าไม้

แปรรูป มีไม้สักแปรรูปไม่ว่าจำ�นวนเท่าใดไว้ในครอบครอง หรือมีไม้แปรรูปชนิดอื่นเป็นจำ�นวนเกิน ๐.๒๐ ลูกบาศก์เมตร ไว้
ในครอบครอง เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่และต้องปฏิบัติตามข้อกำ�หนดในกฎกระทรวงและในการอนุญาต
เพื่อประโยชน์แห่งความในวรรคหนึ่ง ไม้ซุงหรือไม้ท่อนที่จมอยู่ในแม่น้ำ�ลำ�คลองในรัศมีห้าสิบเมตรของบริเวณ
ที่ทำ�การแปรรูปไม้ และไม่มีผู้ใดเป็นเจ้าของ ให้สันนิษฐานว่าเป็นไม้ที่อยู่ในความครอบครองของผู้รับอนุญาตตั้งโรงงาน
แปรรูปไม้ที่มีโรงงานอยู่ในบริเวณนั้น
ความในวรรคหนึ่ง ให้หมายความรวมถึงการกระทำ�แก่ไม้ที่นำ�เข้ามาในราชอาณาจักรด้วย
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และไม้ที่ได้จากการแปรรูปนั้นก็จะไม่กลับกลายเป็นไม้แปรรูปตามมาตรา ๔(๔) อีก นอกจากนั้น การนำ�ไม้
ดังกล่าวเคลือ่ นทีก่ ไ็ ม่ตอ้ งมีใบเบิกทางของพนักงานเจ้าหน้าทีก่ �ำ กับไปด้วยมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัตปิ า่ ไม้
พุทธศักราช ๒๔๘๔ เว้นแต่ไม้สักตามมาตรา ๓๙ ตรี แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ ซึ่งแก้ไข
เพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ ๑๑๖ ลงวันที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๑๕
แต่ สำ � หรั บ การตั้ ง โรงงานแปรรู ป ไม้ มาตรา ๔๘ เป็ น บทบั ญ ญั ติ เ พื่ อ ควบคุ ม การตั้ ง โรงงาน
แปรรูปไม้ด้วย มีสาระสำ�คัญอยู่ที่โรงงานหรือสถานที่ตามมาตรา ๔(๑๓)(๑๐) แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้
พุทธศักราช ๒๔๘๔ ซึ่งจัดขึ้นไว้เป็นที่ทำ�การแปรรูปไม้จะต้องได้รับอนุญาตเสียก่อน โดยไม่จำ�ต้องพิจารณา
ว่าไม้ที่จะนำ�เข้ามาแปรรูปในโรงงานหรือสถานที่ดังกล่าวจะเป็นไม้ตามมาตรา ๔(๒) หรือไม้ที่ได้รับยกเว้น
มิให้ถือว่าเป็นไม้แปรรูปตามมาตรา ๔(๔) วรรคสอง นอกจากนั้นศาลฎีกาเคยมีคำ�พิพากษา (คำ�พิพากษา
ฎีกา ที่ ๑๕๗๒/๒๕๐๕) ว่า เมื่อได้ตั้งโรงงานขึ้นไว้เป็นที่ทำ�การแปรรูปไม้โดยไม่ได้รับอนุญาตแม้จะอยู่ใน
ระหว่างทดลองเครือ่ ง และตัง้ ใจว่าเมือ่ ทดลองเครือ่ งเรียบร้อยแล้วจะไปขออนุญาตก็ตาม ย่อมมีความผิดตาม
พระราชบัญญัติป่าไม้ฯ ซึ่งสามารถเทียบเคียงกับกรณีเรื่องหารือนี้ได้ว่า เจตนารมณ์ของมาตรา ๔๘
แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ฯ ประสงค์ที่จะควบคุมในเรื่องการตั้งโรงงานแปรรูปมากกว่าการพิจารณาถึงไม้ที่
จะนำ�มาแปรรูป ดังนั้น การตั้งโรงงานแปรรูปไม้จึงต้องได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๔๘
											
    (ลงนาม)  ม. ตันเต็มทรัพย์
   (นายไมตรี ตันเต็มทรัพย์)
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำ�นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
     มิถุนายน ๒๕๓๘

(๑๐) โปรดดูเชิงอรรถที่ ๑, ข้างต้น
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ที่ นร. ๐๖๐๑/๒๑๔

สำ�นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ท่าช้างวังหน้า กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐
๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๓

เรื่อง ขอหารือกรณีการใช้ประโยชน์พื้นที่ลุ่มน้ำ�ชั้นที่ ๑ เอ เพื่อเก็บมูลค้างคาว
เรียน เลขาธิการสำ�นักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม
อ้างถึง (๑) หนังสือสำ�นักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม ที่ วว ๐๘๐๓/๑๐๘๓๘
ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๔๒
(๒) หนังสือสำ�นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ด่วนที่สุด ที่ นร. ๐๖๐๑/ป ๔๑๒
ลงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๔๓
(๓) หนังสือสำ�นักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม ที่ วว ๐๘๐๓/๓๗๙๐
ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๔๑
สิ่งที่ส่งมาด้วย   บันทึก เรื่อง การใช้ประโยชน์พื้นที่ลุ่มน้ำ�ชั้นที่ ๑ เอ เพื่อเก็บมูลค้างคาว
    ตามหนั ง สื อ ที่ อ้ า งถึ ง (๑) สำ � นั ก งานนโยบายและแผนสิ่ ง แวดล้ อ มขอให้ สำ � นั ก งาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาให้ความเห็นในปัญหาข้อกฎหมายว่า การทีก่ รมทีด่ นิ จะอนุญาตให้มกี ารเก็บมูลค้างคาว
ตามมาตรา ๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ถือว่าเป็นการใช้พื้นที่ลุ่มน้ำ�ชั้น ๑ เอ ที่ขัดต่อมติคณะรัฐมนตรี
เมือ่ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๘ เรือ่ ง การกำ�หนดชัน้ คุณภาพลุม่ น้�ำ ภาคตะวันตก ภาคกลาง และลุม่ น้�ำ ป่าสัก
หรือไม่ และสำ�นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้มีหนังสือตามที่อ้างถึง (๒) ขอให้จัดตั้งผู้แทนไปชี้แจง
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับปัญหาดังกล่าว ความละเอียดทราบอยู่แล้วนั้น
     บัดนี้ คณะกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการกฤษฎีกา คณะที่ ๑) ได้พิจารณาปัญหาดัง
กล่าวข้างต้นแล้ว เห็นว่า การเก็บมูลค้างคาวในบริเวณดังกล่าวมีลักษณะเป็นการเก็บหาของป่าซึ่งมิใช่
ของป่าหวงห้ามทีบ่ คุ คลสามารถกระทำ�ได้โดยไม่ตอ้ งได้รบั อนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ แต่ตอ้ งได้รบั อนุญาต
จากพนักงานเจ้าหน้าทีต่ ามมาตรา ๙ แห่งประมวลกฎหมายทีด่ นิ และการเก็บมูลค้างคาวของนายแก้ว ศรีสวุ รรณ
ตามข้อหารือนี้ มิได้กระทำ�การหวงกันพื้นที่ที่เก็บมูลค้างคาว อันถือได้ว่าเป็นการครอบครองพื้นที่จึงมิใช่
เป็นการใช้พื้นที่ลุ่มน้ำ�ชั้นที่ ๑ เอ ที่ขัดต่อมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว อนึ่ง คณะกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการ
กฤษฎีกา คณะที่ ๑) มีข้อสังเกตว่าเพื่อป้องกันผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมจากการเก็บมูลค้างคาว พนักงาน
เจ้ า หน้ า ที่ ส มควรกำ � หนดเงื่ อ นไขการอนุ ญ าตให้ ผู้ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าตถื อ ปฏิ บั ติ ต ามที่ สำ � นั ก งานนโยบายและ
แผนสิ่งแวดล้อมแนะนำ�ไว้ในหนังสือที่อ้างถึง (๓) โดยพนักงานเจ้าหน้าที่สมควรพิจารณาเปลี่ยนแปลง
เงื่ อ นไขเพิ่ ม เติ ม ประการหนึ่ ง จากที่ สำ � นั ก งานนโยบายและแผนสิ่ ง แวดล้ อ มได้ แ นะนำ � ให้ กำ � หนดให้
ผูป้ ระกอบการเปลีย่ นแปลงการปิดโพรงถ้�ำ ต่างๆ ด้วยสังกะสีเป็นวัสดุอย่างอืน่ ให้กลมกลืนกับธรรมชาติ เป็นการ
กำ�หนดห้ามมิให้ผู้ประกอบการปิดโพรงถ้ำ�ต่างๆ ไม่ว่าด้วยวิธีการใดๆ ด้วย
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รายละเอียดของความเห็นปรากฏตามบันทึกที่ได้เสนอมาพร้อมหนังสือนี้ และในการพิจารณา
เรือ่ งนี้ มีผแู้ ทนกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิง่ แวดล้อม (สำ�นักงานนโยบายและแผนสิง่ แวดล้อม)
ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย (กรมที่ดิน) และผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรมป่าไม้) เป็นผู้ช้แี จง
ข้อเท็จจริง อนึ่ง สำ�นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้แจ้งผลการพิจารณาไปยังสำ�นักงานเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีเพื่อทราบตามระเบียบด้วยแล้ว
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
						
       ขอแสดงความนับถือ
(ลงนาม) อัคขราทร จุฬารัตน์
        (นายอัคขราทร จุฬารัตน์)
       เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำ�นักงานเลขานุการกรม
โทร. ๒๒๒๐๒๐๖ – ๙ ต่อ ๒๒๖
โทรสาร ๒๒๔๑๔๐๑
       ๒๒๖๓๖๑๑ – ๒
www.krisdika.go.th
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บันทึก

เรื่องเสร็จที่ ๙๘/๒๕๔๓

เรื่อง การใช้ประโยชน์พื้นที่ลุ่มน้ำ�ชั้นที่ ๑ เอ เพื่อเก็บมูลค้างคาว
สำ�นักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม ได้มีหนังสือ ที่ วว ๐๘๐๓/๑๐๘๓๘ ลงวันที่ ๒๗
กันยายน ๒๕๔๒ ถึงสำ�นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สรุปความได้ว่า กรมที่ดินได้มีหนังสือ ด่วนมาก
ที่ มท. ๐๗๑๘/๓๕๓๒๖ ลงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๔๑ ถึงสำ�นักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม หารือ
กรณีการต่ออายุใบอนุญาตการเก็บมูลค้างคาวของนายแก้ว ศรีสุวรรณ ที่ถ้ำ�เขาผาแรด และถ้ำ�โรงเรียน
ผาแรด หมู่ที่ ๔ (๑๑) ตำ�บลน้ำ�รอบ (ประดู่ยืน) อำ�เภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี ตามมาตรา ๙ แห่งประมวล
กฎหมายที่ดิน ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาเรื่องราวขออนุญาตประกอบกิจการตามมาตรา ๙ แห่งประมวล
กฎหมายที่ดิน ประจำ�จังหวัดอุทัยธานี ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๔๑ เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๔๑
ว่ า จากความเห็นของสำ� นักงานนโยบายและแผนสิ่ ง แวดล้ อ มในหนั ง สื อ สำ� นั ก งานนโยบายและแผน
สิ่งแวดล้อม ที่ วว ๐๘๐๓/๓๗๙๐ ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๔๑ ที่มีถึงกรมที่ดินที่ว่า การเก็บมูลค้างคาว
ถือว่าเป็นผลประโยชน์ที่ได้จากป่า ซึ่งปกติชุมชนยังคงหาของป่าจากพื้นที่ลุ่มน้ำ�และพื้นที่ป่าทุกประเภท
ไม่ถือว่าเป็นการใช้ประโยชน์พื้นที่ลุ่มน้ำ�แต่ประการใด คณะกรรมการพิจารณาเรื่องราวขออนุญาตประกอบ
กิจการตามมาตรา ๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ประจำ�จังหวัดอุทัยธานี มีข้อสังเกตว่า ความเห็นของ
สำ�นักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม ขัดแย้งกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๓๒
เรื่ อ ง ขอผ่ อ นผั น ใช้ พื้ น ที่ ลุ่ ม น้ำ � ชั้ น ที่ ๑ เอ เพื่ อ ก่ อ สร้ า งทางเพื่ อ ความมั่ น คง ซึ่ ง อนุ มั ติ ผ่ อ นผั น ให้
กระทรวงคมนาคม (กรมทางหลวง) ใช้พื้นที่ลุ่มน้ำ�ชั้นที่ ๑ เอ ก่อสร้างทางเพื่อความมั่นคงในพื้นที่กองทัพ
ภาคที่ ๓ จำ�นวน ๓ เส้นทาง ตามความเห็นของสำ�นักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ โดยยกเว้นการปฏิบัติ
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๒๙ เป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย แต่ต่อไปจะไม่อนุมัติให้
ส่วนราชการหรือหน่วยงานใช้พนื้ ทีล่ มุ่ น้�ำ ชัน้ ๑ เอ อีก ไม่วา่ กรณีใด หรือไม่ และเห็นสมควรให้หารือสำ�นักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา
สำ � นั ก งานนโยบายและแผนสิ่ ง แวดล้ อ มพิ จ ารณาแล้ ว เห็ น ว่ า มาตรา ๔ (๗) (ค)
แห่งพระราชบัญญัตปิ า่ ไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ ให้ความหมายของคำ�ว่า “ของป่า” หมายรวมถึง รังนก ครัง่ รวง
ผึง้ น้�ำ ผึง้ และมูลค้างคาว ซึง่ มูลค้างคาวยังไม่ถกู กำ�หนดเป็นของป่าหวงห้ามทีจ่ ะต้องขออนุญาตจากพนักงาน
เจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๒๗ และมาตรา ๒๙ ดังนั้น สำ�นักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อมจึงขอหารือว่า
การที่กรมที่ดินจะอนุญาตให้มีการเก็บมูลค้างคาวตามมาตรา ๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ถือว่าเป็นการใช้
พื้นที่ลุ่มน้ำ�ชั้น ๑ เอ ที่ขัดต่อมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๘ เรื่อง การกำ�หนดชั้นคุณภาพ
ลุ่มน้ำ�ภาคตะวันตก ภาคกลางและลุ่มน้ำ�ป่าสัก หรือไม่ ซึ่งข้อเสนอแนะมาตรการการใช้ที่ดินในพื้นที่ลุ่มน้ำ�
ชั้นที่ ๑ เอ กำ�หนดไม่ให้มีการใช้พื้นที่ในทุกกรณี ทั้งนี้ เพื่อรักษาไว้เป็นพื้นที่ต้นน้ำ�ลำ�ธารอย่างแท้จริง และ
หากมีการอนุญาตให้เอกชนใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจกรรม ต่างๆ โดยถูกต้องตามกฎหมายไปก่อนทีจ่ ะมีการ
กำ�หนดชัน้ คุณภาพลุม่ น้� 
ำ เมือ่ สิน้ นิตสิ มั พันธ์กบั ทางราชการแล้ว ไม่ให้มกี ารต่ออายุใบอนุญาตอีก เว้นแต่กรณี
ที่เป็นนโยบายรัฐบาล
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คณะกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการกฤษฎีกา คณะที่ ๑) ได้พิจารณาข้อหารือดังกล่าวประกอบกับ
ได้ฟังคำ�ชี้แจงของผู้แทนกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (สำ�นักงานนโยบายและแผน
สิง่ แวดล้อม) ผูแ้ ทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรมป่าไม้) และผูแ้ ทนกระทรวงมหาดไทย (กรมทีด่ นิ ) แล้ว
เห็นว่า ปัญหาตามข้อหารือนี้เป็นกรณีที่ต้องพิจารณาตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๘
เรื่อง การกำ�หนดชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ�ภาคตะวันตก ภาคกลางและลุ่มน้ำ�ป่าสัก และการกำ�หนดชั้นคุณภาพ
ลุม่ น้�ำ ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่วนอืน่ ๆ (ลุม่ น้�ำ ชายแดน)(๑) อันเป็นมติคณะรัฐมนตรีทเี่ ห็นชอบ
ตามมติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง การกำ�หนดชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ�ภาคตะวันตก ภาคกลางและ
ลุ่มน้ำ�ป่าสัก และการกำ�หนดชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ�ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่วนอื่นๆ (ลุ่มน้ำ�
ชายแดน)(๒) ซึ่งใช้กับบริเวณพื้นที่ตามข้อหารือนี้โดยตรง ทั้งนี้ จะนำ�มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม
๒๕๓๒ เรื่องขอผ่อนผันใช้พื้นที่ลุ่มน้ำ�ชั้นที่ ๑ เอ เพื่อก่อสร้างทางเพื่อความมั่นคง(๓) ซึ่งเป็นมติคณะรัฐมนตรี
ที่ผ่อนผันให้กระทรวงคมนาคม (กรมทางหลวง) ใช้พื้นที่ลุ่มน้ำ�ชั้นที่ ๑ เอ ก่อสร้างทางเพื่อความมั่นคงใน
พื้นที่กองทัพภาคที่ ๓ จำ�นวน ๓ เส้นทาง โดยยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม
๒๕๒๙ เรื่องการกำ�หนดชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ�ยมและน่านและข้อเสนอแนะมาตรการการใช้ที่ดินในเขตลุ่มน้ำ�(๔)
มาใช้กับกรณีตามข้อหารือนี้ไม่ได้ เนื่องจากเป็นมติคณะรัฐมนตรีที่มิได้ออกมาเพื่อใช้กับบริเวณพื้นที่ตามข้อ
หารือนี้โดยตรง
เมือ่ พิจารณาสาระของมติคณะรัฐมนตรีเมือ่ วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๘ เรือ่ ง การกำ�หนดชัน้ คุณภาพ
ลุม่ น้�ำ ภาคตะวันตก ภาคกลางและลุม่ น้�ำ ป่าสัก และการกำ�หนดชัน้ คุณภาพลุม่ น้�ำ ภาคเหนือและภาคตะวันออก
เฉียงเหนือส่วนอื่นๆ (ลุ่มน้ำ�ชายแดน) ซึ่งประกอบด้วยข้อเสนอแนะและมาตรการการใช้ที่ดินในเขตลุ่มน้�ำ
ดังกล่าว คือ (๑) ไม่ให้ใช้พื้นที่ลุ่มน้ำ�ชั้นที่ ๑ เอ ในทุกกรณีเพื่อรักษาไว้เป็นพื้นที่ต้นน้ำ�ลำ�ธารอย่างแท้จริง
และ (๒) ในกรณีที่ได้มีการอนุญาตให้เอกชนใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการต่างๆ โดยถูกต้องตามกฎหมาย
ก่อนมีการกำ�หนดชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ�  เมื่อสิ้นนิติสัมพันธ์กับทางราชการแล้ว ไม่ให้ต่ออายุใบอนุญาตอีก
เว้ น แต่ ก รณี ที่ เ ป็ น นโยบายของรั ฐ บาล รวมทั้ ง ข้ อ สั ง เกต คื อ (๑) สมควรกั น พื้ น ที่ ที่ เ ป็ น ที่ ตั้ ง ชุ ม ชน
หรือราษฎรได้เข้าครอบครองอยู่ก่อนเป็นการถาวรแล้ว หรือพื้นที่ที่เป็นที่ตั้งสถานที่ราชการออก (๒)
เพือ่ ประโยชน์เกีย่ วกับความมัน่ คงและเศรษฐกิจ สมควรมีมาตรการผ่อนผันพืน้ ทีท่ ท่ี างราชการได้ใช้ประโยชน์
หรือรัฐได้อนุญาตให้ประชาชนเข้าใช้ประโยชน์หรือรัฐมีข้อผูกพันกับเอกชนไว้แล้ว และ (๓) ในกรณีที่
จำ�เป็นต้องอพยพราษฎรออกจากพื้นที่ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง สมควรให้ความสำ�คัญกับการเตรียมการ
(๑) ปรากฏตามหนังสือสำ�นักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ถึงกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

ที่ นร ๐๒๐๒/๒๐๖๙ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๘
(๒) ปรากฏตามหนังสือกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ถึงสำ�นักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ที่ วว ๐๘๐๓/๑๖๗๒๐ ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๓๗
(๓) ปรากฏตามหนังสือสำ�นักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ถึงกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
ที่ นร ๐๒๐๒/ว. (ล) ๑๙๘๘๕ ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๓๒
(๔) ปรากฏตามหนังสือสำ�นักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ถึงกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
ที่ นร ๐๒๐๒/๒๓๗๒๔ ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๒๙
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อพยพ โดยต้องจัดที่ดินซึ่งราษฎรสามารถทำ�กินและมีสิ่งสาธารณูปโภคไม่น้อยกว่าพื้นที่เดิมแล้ว เห็นได้ว่า
มติคณะรัฐมนตรีเรื่องนี้กำ�หนดมิให้มีการ “ใช้พื้นที่” ลุ่มน้ำ�ชั้นที่ ๑ เอ ในพื้นที่ลุ่มน้ำ�ป่าสักตามข้อหารือนีใ้ น
ทุกกรณี เพือ่ รักษาไว้เป็นพืน้ ทีต่ น้ น้�ำ ลำ�ธารอย่างแท้จริง ซึง่ การใช้พน้ื ทีไ่ ด้แก่การทีบ่ คุ คลครอบครองพื้นที่ดว้ ยการ
กระทำ�ใดๆ เพือ่ หวงกันพืน้ ทีน่ น้ั ไว้เพือ่ ประโยชน์ของตนเองหรือผูอ้ น่ื ข้อเท็จจริงปรากฏว่า นายแก้ว ศรีสวุ รรณ
ผูเ้ ก็บมูลค้างคาว ทีถ่ �ำ้ เขาผาแรด และถ้ำ�โรงเรียนผาแรด หมูท่ ่ี ๔(๑๑) ตำ�บลน้ำ�รอบ (ประดูย่ นื ) อำ�เภอ
ลานสัก จังหวัดอุทัยธานี ตามข้อหารือนี้ มิได้กระทำ�การหวงกันพื้นที่ที่เก็บมูลค้างคาว อันถือได้ว่าเป็นการ
ครอบครองพื้นที่นั้น การเก็บมูลค้างคาวในบริเวณดังกล่าวมีลักษณะเป็นการเก็บหา ของป่า(๕) ซึ่งมิใช่ของ
ป่าหวงห้าม(๖) ที่บุคคลสามารถกระทำ�ได้โดยไม่ต้องได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้(๗) แต่ต้องได้
รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๙(๘) แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ดังนั้น การเก็บมูลค้างคาว
ของนายแก้ว ศรีสุวรรณ ตามข้อหารือนี้ จึงมิใช่การใช้พื้นที่ลุ่มน้ำ�ชั้นที่ ๑ เอ ในพื้นที่ลุ่มน้ำ�ป่าสักตามนัย
มติคณะรัฐมนตรีเมือ่ วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๘ เรือ่ ง การกำ�หนดชัน้ คุณภาพลุม่ น้�ำ ภาคตะวันตก ภาคกลาง
และลุ่มน้ำ�ป่าสัก และการกำ�หนดชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ�ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่วนอื่นๆ (ลุ่ม
น้�ำ ชายแดน)(๙) และการทีก่ รมทีด่ นิ จะอนุญาตให้นายแก้ว ศรีสวุ รรณ เก็บมูลค้างคาวในบริเวณพืน้ ทีด่ งั กล่าว
ไม่ถอื ว่าเป็นการใช้พน้ื ทีล่ มุ่ น้�ำ ชัน้ ที่ ๑ เอ ทีข่ ดั ต่อมติคณะรัฐมนตรีดงั กล่าว

(๕) มาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป่าไม้

(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๑๘ บัญญัตินิยามคำ�ว่า “ของป่า” ว่าหมายถึง บรรดาของที่เกิดขึ้นหรือมีขึ้นในป่าตามธรรมชาติ
ซึ่งรวมถึงมูลค้างคาวด้วย และบัญญัตินิยามคำ�ว่า “ป่า”ว่าหมายถึง ที่ดินที่ยังมิได้มีบุคคลได้มาตามกฎหมายที่ดิน
(๖) มาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ บัญญัติว่า ของป่าอย่างใด ในท้องที่ใดจะเป็นของ
ป่าหวงห้าม ให้กำ�หนดโดยพระราชกฤษฎีกา
(๗) มาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
ป่าไม้ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๔๙๔ บัญญัตใิ ห้ผทู้ เ่ี ก็บหาของป่าหวงห้ามหรือทำ�อันตรายด้วยประการใดๆ แก่ ของป่าหวงห้ามในป่า
ต้องได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่
(๘) มาตรา ๙ ภายใต้กฎหมายว่าด้วยการเหมืองแร่และการป่าไม้ ทีด่ น
ิ ของรัฐนัน้ ถ้ามิได้มสี ทิ ธิครอบครองหรือมิได้
รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่แล้ว ห้ามมิให้บุคคลใด
			 (๑) เข้าไปยึดถือ ครอบครอง รวมตลอดถึงการก่นสร้างหรือเผาป่า
			 (๒) ทำ�ด้วยประการใดให้เป็นการทำ�ลายหรือทำ�ให้เสื่อมสภาพที่ดิน ที่หิน ที่กรวดหรือที่ทรายใน
บริเวณที่รัฐมนตรีประกาศหวงห้ามในราชกิจจานุเบกษา หรือ
			 (๓) ทำ�สิ่งหนึ่งสิ่งใดอันเป็นอันตรายแก่ทรัพยากรในที่ดิน
(๙) โปรดดูเชิงอรรถที่ ๑, ข้างต้น
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อนึ่ง พนักงานเจ้าหน้าที่อาจกำ�หนดเงื่อนไขเพิ่มเติมในข้อ ๘(๑๐) ของเงื่อนไขการอนุญาตซึ่งปรากฏ
อยู่ที่ด้านหลังของ “ใบอนุญาตตามความในมาตรา ๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน (ท.ด.๖๙)” ได้ตามที่เห็น
สมควร ดังนั้น เพื่อป้องกันบริเวณถ้ำ�ผาแรด และถ้ำ�โรงเรียนผาแรด ซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มน้ำ�ชั้นที่ ๑ เอ อันเป็น
พืน้ ทีต่ น้ น้�ำ ลำ�ธารทีส่ �ำ คัญและอาจได้รบั ผลกระทบทางสิง่ แวดล้อมจากการเปลีย่ นแปลงการใช้ทดี่ นิ ได้งา่ ยและ
รุนแรง มิให้ได้รบั ผลกระทบจากการดำ�เนินการเก็บมูลค้างคาวทีข่ าดความระมัดระวัง คณะกรรมการกฤษฎีกา
(กรรมการกฤษฎีกา คณะที่ ๑) จึงมีข้อสังเกตว่าพนักงานเจ้าหน้าที่สมควรพิจารณานำ�  “เงื่อนไขเพิ่มเติมใน
การพิจารณาขอต่ออายุใบอนุญาตตามมาตรา ๙ แห่งประมวลกฎหมายทีด่ นิ ของนายแก้ว ศรีสวุ รรณ ทีบ่ ริเวณ
ถ้�ำ ผาแรด และถ้�ำ โรงเรียนผาแรด หมูท่ ่ี ๔(๑๑) ตำ�บลน้�ำ รอบ (ประดูย่ นื ) อำ�เภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี”(๑๑)
ซึ่งสำ�นักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อมได้แนะนำ�ไว้ตามหนังสือสำ�นักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม

(๑๐) ข้อ ๘ (เงื่อนไขเพิ่มเติมซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่เห็นสมควร)..............................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................
(๑๑) เงื่อนไขเพิ่มเติมในการพิจารณาขอต่ออายุใบอนุญาตตามมาตรา ๙ แห่งประมวลกฎหมายทีด่ นิ ของนายแก้ว
ศรีสวุ รรณ ทีบ่ ริเวณถ้�ำ ผาแรด และถ้�ำ โรงเรียนผาแรด หมูท่ ่ี ๔(๑๑) ตำ�บลน้�ำ รอบ (ประดู่ยืน) อำ�เภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี
			๑. การประกอบการต้องอยู่ในขอบเขตพื้นที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น เพื่อป้องกันผลเสียหายต่อลักษณะพื้นที่
ลุ่มน้ำ�ชั้นที่ ๑ เอ
		 ๒. การเก็บมูลค้างคาวให้ใช้แรงงานคนโดยกระทำ�ด้วยความระมัดระวังต่อสภาพธรรมชาติอื่นๆ ที่อยู่ภายใน
ถ้ำ� เช่น หินงอก หินย้อย เป็นต้น
		 ๓. อนุญาตให้เก็บมูลค้างคาวได้ทุก ๑๕ วัน โดยเก็บเวลากลางคืนซึ่งเป็นเวลาที่ค้างคาวออกไปหากินแล้ว
		 ๔. ปัจจุบันผู้ประกอบการได้ปิดโพรงถ้ำ�ต่างๆ โดยใช้สังกะสีเพื่อป้องกันผู้ลักลอบขนมูลค้างคาวโดยไม่
ได้รับอนุญาต ซึ่งจะทำ�ให้ทัศนียภาพที่สวยงามของถ้ำ �และภูเขาเสียไป เห็นสมควรที่ผู้ประกอบการจะเปลี่ยนแปลง
การปิดโพรงถ้ำ�ด้วยวัสดุอย่างอื่นให้กลมกลืนกับธรรมชาติโดยรอบ
		 ๕. ในการขนส่งมูลค้างคาวให้กระทำ�โดยให้มีผลกระทบต่อโรงเรียนและวัดซึ่งอยู่ใกล้ถ้ำ�ที่ได้รับอนุญาต
น้อยที่สุด
		 ๖. บริเวณที่ขอต่ออายุใบอนุญาตมีลักษณะที่สำ�คัญตามแนวทางอนุรักษ์ธรรมชาติซึ่งคณะรัฐมนตรีได้เห็น
ชอบในหลักการเมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๒๕ คือ โครงการทางธรรมชาติที่ดี หายาก และมีทัศนียภาพที่สวยงามจึงให้
ระมัดระวังและควบคุมกิจกรรมอื่นที่ไม่พึงปรารถนา เช่น การลักลอบตัดไม้ การดักสัตว์ป่า เป็นต้น
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ถึงกรมที่ดิน ที่ วว ๐๘๐๓/๓๗๙๐ ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๔๑ มากำ�หนดเป็นเงื่อนไขเพิ่มเติมในข้อ ๘ ของ
เงื่อนไขการอนุญาตซึ่งปรากฏอยู่ที่ด้านหลัง “ใบอนุญาตตามความในมาตรา ๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน
(ท.ด. ๖๙)” ที่จะออกให้แก่นายแก้ว ศรีสุวรรณ ด้วย โดยพนักงานเจ้าหน้าที่สมควรพิจารณาเปลี่ยนแปลง
เงือ่ นไขเพิม่ เติมประการที่ ๔(๑๒) จากทีส่ �ำ นักงานนโยบายและแผนสิง่ แวดล้อมได้แนะนำ�ให้ก�ำ หนดให้ผปู้ ระกอบ
การเปลีย่ นแปลงการปิดโพรงถ้�ำ ต่างๆ ด้วยสังกะสีเป็นวัสดุอย่างอืน่ ให้กลมกลืนกับธรรมชาติโดยรอบ เป็นการ
กำ�หนดห้ามมิให้ผู้ประกอบการปิดโพรงถ้ำ�ต่างๆ ไม่ว่าด้วยวิธีการใดๆ(๑๓)
(ลงนาม) อัคขราทร จุฬารัตน์
        (นายอัคขราทร จุฬารัตน์)
        เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำ�นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
     กุมภาพันธ์ ๒๕๔๓

(๑๒) โปรดดูเชิงอรรถที่ ๑๑, ข้างต้น

(๑๓) ๔. ห้ามมิให้ผู้ประกอบการปิดโพรงถ้ำ�ต่างๆ ไม่ว่าด้วยวิธีการใดๆ
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ที่ นร. ๐๙๐๑/๑๕๕๕

    สำ�นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
    ๑ ถนนพระอาทิตย์ เขตพระนคร
    กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐
๙ ตุลาคม ๒๕๕๐

เรื่อง หารือข้อกฎหมายกรณีต้นไม้ที่บุคคลปลูกขึ้นและอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ
เรียน อธิบดีกรมป่าไม้
อ้างถึง หนังสือสำ�นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ นร. ๐๙๐๖/ ป ๕๔๓ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๐
สิ่งที่ส่งมาด้วย   บันทึกสำ�นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง กรรมสิทธิ์ในต้นไม้ที่บุคคลปลูกขึ้นและ
    
   อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ
      ตามที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชขอหารือข้อกฎหมายกรณีต้นไม้ที่บุคคล
ปลู ก ขึ้ น และอยู่ ใ นเขตอุ ท ยานแห่ ง ชาติ และสำ � นั ก งานคณะกรรมการกฤษฎี ก าได้ ข อให้
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม (สำ�นักงานปลัดกระทรวง กรมป่าไม้ และกรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช) แต่งตั้งผู้แทนไปชี้แจงข้อเท็จจริง นั้น
      บัดนี้ คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๗) ได้พจิ ารณาข้อหารือดังกล่าว และมีความเห็นปรากฏ
ตามบันทึกสำ�นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้ อนึ่ง สำ�นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้
แจ้งผลการพิจารณาไปยังสำ�นักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบตามระเบียบด้วยแล้ว
    จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
                                      (ลงนาม)  คุณพรทิพย์ จาละ
คุณพรทิพย์ จาละ
   
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
สำ�นักอำ�นวยการ
โทร. ๐๒๒๒๒ ๐๒๐๖ – ๙ ต่อ ๑๐๗, ๒๔๑
สำ�นักหลักนิติบัญญัติ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๗๙๐๐ – ๓ ต่อ ๒๐๘, ๓๐๖
โทรสาร ๐ ๒๒๘๒ ๖๑๖๓
www.krisdik.go.th www.lawreform.go.th
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บันทึกสำ�นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

เรื่องเสร็จที่ ๖๙๘/๒๕๕๐

เรื่อง กรรมสิทธิ์ในต้นไม้ที่บุคคลปลูกขึ้นและอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชได้มีหนังสือ ที่ ทส ๐๙๐๓.๒/๕๙๙๗ ลงวัน
ที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๐ ถึงสำ�นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สรุปความได้ว่า ในเขตอุทยานแห่งชาติหลาย
แห่งมีต้นไม้ที่บุคคลได้ปลูกขึ้นไว้ ทั้งที่ปลูกขึ้นโดยชอบด้วยกฎหมายและที่ปลูกขึ้นโดยฝ่าฝืนกฎหมายหลาย
กรณี ได้แก่ มาตรา ๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช
๒๔๘๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๑๘ มาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติ
อุทยานแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๐๔ และมาตรา ๑๔ แห่งพระราชบัญญัตปิ า่ สงวนแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๐๗ ซึง่ แก้ไขเพิม่ เติม
โดยพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๒๘ และต่อมาบุคคลดังกล่าวได้เรียกร้องกรรมสิทธิ์
ในต้นไม้ที่ปลูกขึ้นดังกล่าว
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชได้พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การบังคับใช้
กฎหมายตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๐๗ และ
พระราชบัญญัตอิ ทุ ยานแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๐๔ กรณีตน้ ไม้ทบี่ คุ คลปลูกขึน้ ไว้และอยูใ่ นเขตอุทยานแห่งชาติเป็นไป
ด้วยความถูกต้องชัดเจนตามหลักกฎหมายและสอดคล้องกับประเพณี วัฒนธรรม และวิถีชีวิตของประชาชน
แต่ละท้องถิ่นในประเทศไทยจึงหารือปัญหาข้อกฎหมาย ดังต่อไปนี้
๑. บุคคลปลูกต้นไม้ยืนต้นโดยได้รับอนุญาตให้ทำ�การปลูกสร้างสวนป่าหรือไม้ยืนต้นตาม
มาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๐๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป่าสงวน
แห่งชาติ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๒๘ และบุคคลที่ปลูกต้นไม้ในที่ดินที่ได้รับอนุญาตให้เข้าทำ�ประโยชน์หรืออยู่
อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติตามมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๐๗ ซึ่งแก้ไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๒๘ ต้นไม้ที่ปลูกขึ้นไว้จะเป็นกรรมสิทธิ์
ของผู้ปลูกที่มีเจตนายึดถือต้นไม้นั้นไว้ หรือไม่ ซึ่งในประเด็นนี้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
มีความเห็นเป็นสองฝ่าย
			ฝ่ายที่หนึ่ง เห็นว่า เมื่อผู้ปลูกเป็นเจ้าของกล้าไม้ที่ซื้อหามาและปลูกลงในที่ดินโดยเจตนา
ยึดถือไว้เพื่อใช้ประโยชน์ต่างๆ จากต้นไม้นั้น ทัง้ ยังเป็นการปลูกต้นไม้โดยอาศัยสิทธิที่ได้รบั อนุญาตให้กระทำ�
ได้ตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๐๗ จึงถือว่าผู้ปลูกเป็นเจ้าของต้นไม้ตั้งแต่เป็นกล้าไม้จนถึง
ขนาดต้นที่เติบโตขึ้นมาและยึดถือเป็นเจ้าของตลอดมาบุคคลนั้นจึงมีกรรมสิทธิ์ในต้นไม้ที่ปลูกนั้น
		ฝ่ายที่สอง เห็นว่า กล้าไม้เป็นสังหาริมทรัพย์ถึงแม้ผู้ซื้อกล้าไม้มาจะเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์
แต่เมื่อนำ�ต้นไม้ปลูกลงกับพื้นดินโดยเจตนาจะให้ต้นไม้เจริญเติบโตต่อไป จึงเป็นทรัพย์ที่เปลี่ยนเป็นทรัพย์
อันติดกับที่ดินและเป็นอสังหาริมทรัพย์แล้ว เมื่อที่ดินที่ปลูกต้นไม้เป็นทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของ
แผ่นดินประเภทสงวนไว้เพือ่ ใช้ประโยชน์รว่ มกันโดยอยูใ่ นเขตป่าสงวนแห่งชาติ จึงไม่อาจถือว่าผูเ้ ป็นเจ้าของ
กล้าไม้จะเป็นเจ้าของต้นไม้ที่ปลูกดังกล่าว และไม่อาจยึดถือไว้ในลักษณะเจ้าของต้นไม้ได้อีกต่อไป และ
ต้นไม้ที่ปลูกขึ้นอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาตินั้นถือว่าเป็นต้นไม้ที่ไม่มีเจ้าของ แต่ผู้เป็นเจ้าของและปลูกกล้า
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ไม้นั้นอาจมีสิทธิดูแลรักษาและใช้สอยต้นไม้รวมทั้งผลผลิตที่เกิดขึ้นได้โดยอาศัยสิทธิตามที่พระราชบัญญัติ
ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๐๗ และกฎหมายลำ�ดับรองที่ออกโดยอาศัยอำ�นาจตามความในกฎหมายดังกล่าว
กำ�หนดไว้
๒. บุคคลปลูกไม้ยืนต้นโดยไม่ ช อบด้ ว ยกฎหมายและเจตนาอาศั ย ต้ น ไม้ ที่ ป ลู ก ไว้ เ ป็ น หลั ก ฐาน
ในการยึดถือครอบครองที่ดินเมื่อเวลาต้นไม้โตขึ้น โดยฝ่าฝืนมาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้
พุทธศักราช ๒๔๘๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๑๘ และมาตรา ๑๔
แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๐๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๒๘ บุคคลผู้ปลูกต้นไม้นั้นเป็นเจ้าของในฐานะผู้มีกรรมสิทธิ์ในต้นไม้นั้น หรือไม่ ซึ่งใน
ประเด็นนี้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชมีความเห็นเป็นสองฝ่าย
ฝ่ายที่หนึ่ง เห็นว่า บุคคลผู้เป็นเจ้าของกล้าไม้และปลูกลงในที่ดินโดยยึดถือต้นไม้นั้นไว้ยังไม่สละ
การครอบครอง และเป็นธรรมดาของการปลูกต้นไม้ไม่ว่าในที่ดินประเภทใด ผู้ปลูกย่อมยังเป็นเจ้าของ
ในลักษณะผู้มีกรรมสิทธิ์ในต้นไม้นั้น
ฝ่ายที่สอง เห็นว่า “ป่า”ตามความหมายในพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ และตาม
ความหมายในพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๐๗ เป็นที่ดินที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
เมื่อกล้าไม้หรือเมล็ดปลูกลงในที่ดินที่เป็นป่าย่อมเปลี่ยนสภาพจากสังหาริมทรัพย์ทั่วไปกลายเป็นต้นไม้
ที่เป็นทรัพย์อันติดกับที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน จึงถือว่าผู้ปลูกต้นไม้นั้นมีเจตนาสละการ
ครอบครองสังหาริมทรัพย์แล้ว และประสงค์ให้ต้นไม้เจริญเติบโตติดอยู่กับที่ดินต่อไป จึงย่อมเป็นต้นไม้
ที่ไม่มีเจ้าของในลักษณะกรรมสิทธิ์ถึงแม้ผู้ปลูกยังหวงแหนอยู่ก็เป็นเพียงการดูแลรักษาตามธรรมดาของ
ผู้หวังผลผลิตจากต้นไม้ยืนต้นที่ปลูกนั้น และการตัดฟัน โค่นลง หรือเก็บผลผลิต ก็ยังต้องอยู่ในบังคับตาม
พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ และพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๐๗ เกี่ยวกับการ
ขออนุญาตและการอนุญาตให้ทำ�ไม้หรือการเก็บหาของป่าแล้วแต่กรณีด้วย ส่วนการยึดถือครอบครองที่ดิน
โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายย่อมเป็นการกระทำ�ที่เกิดขึ้นก่อนหรือขณะที่ปลูกต้นไม้อาจแยกเจตนาของการยึดถือ
ครอบครองที่ดินกับการปลูกต้นไม้ยืนต้นเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ ออกจากกันได้ตามข้อเท็จจริงแต่ละกรณี
๓. จากประเด็นที่ ๑ และประเด็นที่ ๒ ข้างต้น ต่อมาเมื่อมีพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามความใน
มาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๐๔ กำ�หนดที่ดินบริเวณที่ปลูกต้นไม้อยู่ก่อนแล้วให้
เป็นอุทยานแห่งชาติ ต้นไม้ที่มีบุคคลปลูกขึ้นผู้ใดเป็นเจ้าของ ซึ่งในประเด็นนี้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า
และพันธุ์พืชมีความเห็นเป็นสองฝ่าย
ฝ่ายที่หนึ่ง เห็นว่า ผู้เป็นเจ้าของกล้าไม้และปลูกไม้ยืนต้นนั้น ยังคงเป็นเจ้าของในลักษณะ
กรรมสิทธิ์ในต้นไม้นั้น โดยอาศัยหลักการยึดถือและครอบครองกล้าไม้และต้นไม้อย่างต่อเนื่องมาตลอด
ฝ่ายที่สอง เห็นว่า ไม้ยืนต้นที่ปลูกลงในที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินถือว่าผู้เป็นเจ้าของ
กล้าไม้และปลูกต้นไม้ได้สละการครอบครองกล้าไม้นั้นแล้ว และเปลี่ยนสภาพจากกล้าไม้กลายเป็นทรัพย์
อันติดกับที่ดิน จึงถือว่าเป็นต้นไม้ที่ไม่มีเจ้าของในลักษณะกรรมสิทธิ์ตามความเห็นเช่นเดียวกันกับในประเด็น
ที่ ๑ และประเด็นที่ ๒ ฝ่ายที่สองข้างต้น
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๔. ภายหลังจากพระราชกฤษฎีกาทีอ่ อกตามความในมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัตอิ ทุ ยานแห่งชาติ พ.ศ.
๒๕๐๔ กำ�หนดที่ดินให้เป็นอุทยานแห่งชาติได้บังคับใช้แล้ว หากมีผู้เป็นเจ้าของกล้าไม้นำ�กล้าไม้เข้าไปปลูกใน
อุทยานแห่งชาติทงั้ โดยชอบด้วยกฎหมายและทีไ่ ม่ชอบด้วยกฎหมาย ผูใ้ ดเป็นเจ้าของในลักษณะกรรมสิทธิข์ อง
ต้นไม้ยนื ต้นทีป่ ลูกไว้นน้ั ซึง่ ในประเด็นนีก้ รมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปา่ และพันธุพ์ ชื มีความเห็นเป็นสองฝ่าย
ฝ่ายที่หนึ่ง เห็นว่า การปลูกต้นไม้ในเขตอุทยานแห่งชาติทั้งที่ชอบด้วยกฎหมายและไม่ชอบด้วย
กฎหมาย หากผู้เป็นเจ้าของกล้าไม้ยังยึดถือครอบครองต้นไม้และหวงแหนอยู่ ผู้เป็นเจ้าของกล้าไม้นั้นจึงยัง
คงเป็นเจ้าของในลักษณะกรรมสิทธิ์อยู่ต่อไปอย่างต่อเนื่องมาตลอด
ฝ่ายที่สอง เห็นว่า ไม้ยืนต้นที่ติดกับที่ดินอุทยานแห่งชาติย่อมต้องถือว่าผู้ปลูกสละการครอบครอง
ในสังหาริมทรัพย์แล้ว และเจตนาให้กลายเป็นทรัพย์อันติดกับที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
ประเภทสงวนรักษาไว้เพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกัน จึงเป็นไม้ยืนต้นที่ไม่มีเจ้าของเช่นเดียวกันกับในประเด็นที่ ๑
และประเด็นที่ ๒ ฝ่ายที่สองข้างต้น
๕. จากประเด็นที่ ๒ ผูไ้ ด้รบั อนุญาตให้ท�ำ การปลูกสร้างสวนป่าหรือไม้ยนื ต้นในเขตป่าสงวนแห่งชาติ
ตามมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๐๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
ป่าสงวนแห่งชาติ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๒๘ และผูไ้ ด้รบั อนุญาตให้เข้าทำ�ประโยชน์หรืออยูอ่ าศัยหรือได้รบั อนุญาต
ให้กระทำ�การอื่นอันเกี่ยวกับการทำ�ประโยชน์ในที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติตามความในมาตราต่ า งๆ
แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ป่ า สงวนแห่ ง ชาติ พ.ศ.๒๕๐๗ ต่ อ มามี พ ระราชกฤษฎี ก าที่ อ อกตามมาตรา ๖
แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๐๔ กำ�หนดที่ดินให้เป็นอุทยานแห่งชาติทับซ้อนในบริเวณที่เป็น
ป่าสงวนแห่งชาติเดียวกัน ผูไ้ ด้รบั อนุญาตตามพระราชบัญญัตปิ า่ สงวนแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๐๗ ดังกล่าวจะทำ�ไม้
หรื อ เก็ บ หาของป่ า ที่ ต นปลู ก ขึ้ น ไว้ ไ ด้ ห รื อ ไม่ อย่ า งไร ซึ่ ง ในประเด็ น นี้ ก รมอุ ท ยานแห่ ง ชาติ สั ต ว์ ป่ า
และพันธุ์พืชมีความเห็นเป็นสี่ฝ่าย
ฝ่ายทีห่ นึง่ เห็นว่า กระทำ�ได้โดยอาศัยหลักกรรมสิทธิแ์ ละสิทธิตามพระราชบัญญัตปิ า่ สงวนแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๐๗ ที่ให้กระทำ�ได้ แต่ต้องขออนุญาตทำ�ไม้ให้ถูกต้องก่อน
ฝ่ายที่สอง เห็นว่า ผู้ปลูกต้นไม้มิใช่เจ้าของในลักษณะกรรมสิทธิ์ในต้นไม้ แต่ยังคงมีสิทธิตาม
พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๐๗ ที่เกิดขึ้นอยู่ก่อนการกำ�หนดที่ดินเป็นอุทยานแห่งชาติ
จึงอาจอนุญาตให้บุคคลอาศัยสิทธิดังกล่าวเข้าทำ�ไม้ที่ปลูกไว้โดยตัดโค่นใช้ประโยชน์ไม้และนำ�ออกไปจาก
เขตอุทยานแห่งชาติได้โดยไม่เป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๐๔
ฝ่ายที่สาม เห็นว่า ตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๐๔ และมาตรา
๓ แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๐๗ ต่างก็มีบทบัญญัติที่กล่าวถึงกฎหมาย กฎ ที่มีบัญญัติ
ไว้แล้วในพระราชบัญญัติหรือซึ่งขัดหรือแย้งกับบทแห่งพระราชบัญญัตินี้ให้ใช้พระราชบัญญัตินี้แทน เมื่อ
พิจารณาข้อเท็จจริงว่าการกำ�หนดที่ดินให้เป็นอุทยานแห่งชาติในภายหลังทับซ้อนที่ดินป่าสงวนแห่งชาติ
จึงต้องบังคับใช้มาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๐๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชกำ�หนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๐๔ พ.ศ.๒๕๓๒ มีผลให้การอนุญาต
ใบอนุญาต หนังสืออนุญาต ตามกฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติ กฎหมายว่าด้วยป่าไม้ สิ้นสุดลง และ
ผู้ได้รับอนุญาตไม่มีสิทธิ์ที่จะขออนุญาตทำ�ไม้หรือเก็บหาของป่าตามกฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติหรือ
กฎหมายว่าด้วยป่าไม้อีกต่อไปและไม่อาจจะให้มีการทำ�ไม้หรือเก็บหาของป่า เนื่องจากจะเป็นการฝ่าฝืน
มาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔

162

คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการอนุญาตไม้และของป่า
2(42-168).indd 162

7/1/2010 13:00

ฝ่ายที่สี่ เห็นว่า พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ
พ.ศ.๒๕๐๗ และพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๐๔ มีค่าบังคับใช้เสมอกัน โดยที่มาตรา ๓๐
แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติฯ มิได้มีบทบัญญัติให้ยกเลิก การอนุญาต ใบอนุญาต หนังสืออนุญาต
สัมปทาน ตามกฎหมายอื่นแต่อย่างใด จึงถือว่ายังคงมีอยู่ตามกฎหมายอื่นแต่ละฉบับนั้น และผู้ได้รับอนุญาต
ยังคงมีสทิ ธิและหน้าทีต่ า่ งๆ ทีม่ อี ยูก่ อ่ นการกำ�หนดทีด่ นิ ให้เป็นอุทยานแห่งชาติตามกฎหมายแต่ละฉบับ แต่การ
กระทำ�ใดๆ ต่อไปย่อมไม่อาจฝ่าฝืนความในมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัตอิ ทุ ยานแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๐๔ จึงไม่อาจ
ทำ�ไม้และเก็บหาของป่าในเขตอุทยานแห่งชาติ ซึง่ รัฐบาลโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมและ
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ควรจะต้องพิจารณาชดเชยความเสียหายให้แก่ผู้ได้รับอนุญาต
ตามกฎหมายอื่นแต่ละฉบับแล้วแต่กรณี อีกทางหนึ่งด้วย
คณะกรรมการกฤษฎีกา (ฉบับที่ ๗) ได้พิจารณาปัญหาดังกล่าวรวมทั้งได้รับฟังคำ�ชี้แจงข้อเท็จ
จริงจากผู้แทนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สำ�นักงานปลัดกระทรวง กรมป่าไม้ และ
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช) แล้ว ปรากฏข้อเท็จจริงเพิ่มเติมว่า กรณีนี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้น
ในเขตอุทยานแห่งชาติและป่าสงวนแห่งชาติต่างๆ เช่น กรณีบริษัท สวนอุทยานทองผาภูมิ จำ�กัด ได้รับ
อนุญาตให้เข้าทำ�ประโยชน์หรืออาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติเพื่อปลูกสวนป่า และต่อมาได้มีการกำ�หนดให้
ป่าสงวนแห่งชาติดังกล่าวเป็นอุทยานแห่งชาติเขาแหลม ทำ�ให้บริษัทได้รับความเสียหายไม่สามารถตัดไม้
ในบริเวณดังกล่าวได้ และกรณีราษฎรบุกรุกเข้าปลูกยางพาราในเขตอุทยานแห่งชาติเขาปู่–เขาย่า เป็นต้น
โดยคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๗) เห็นสมควรวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายดังกล่าวซึ่งสรุปได้เป็น
สามประเด็น ดังนี้
ประเด็ น ที่ห นึ่ง กรณี ท่ีบุค คลปลู ก ไม้ ยืน ต้ น โดยได้ รับ อนุ ญ าตให้ ทำ � การปลู ก สร้ า งสวนป่ า หรื อ
ไม้ยืนต้นตามมาตรา ๒๐ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ป่ า สงวนแห่ ง ชาติ พ.ศ.๒๕๐๗ ซึ่ ง แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดย
พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๒๘ และบุคคลปลูกไม้ยืนต้นในที่ดินที่ได้รับอนุญาตให้
เข้าทำ�ประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติตามมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ
พ.ศ.๒๕๐๗ ซึ่ ง แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดยพระราชบั ญ ญั ติ ป่ า สงวนแห่ ง ชาติ (ฉบั บ ที่ ๓) พ.ศ.๒๕๒๘ และ
กรณี บุ ค คลปลู ก ไม้ ยื น ต้ น โดยไม่ ช อบด้ ว ยกฎหมายและเจตนาอาศั ย ต้ น ไม้ ที่ ป ลู ก ไว้ เ ป็ น หลั ก ฐานใน
การยึ ด ถื อ ครอบครองที่ ดิ น เมื่ อ เวลาต้ น ไม้ โ ตขึ้ น โดยฝ่ า ฝื น มาตรา ๕๔ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ป่ า ไม้
พุทธศักราช ๒๔๘๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๑๘ และมาตรา ๑๔
แห่งพระราชบัญญัตปิ า่ สงวนแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๐๗ ซึง่ แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัตปิ า่ สงวนแห่งชาติ (ฉบับที่
๓) พ.ศ.๒๕๒๘ บุคคลผูป้ ลูกไม้ยนื ต้นทัง้ สองกรณีจะเป็นเจ้าของในฐานะผูม้ กี รรมสิทธิใ์ นไม้ยนื ต้นนัน้ หรือไม่ เห็นว่า
ป่าสงวนแห่งชาติเป็นสาธารณสมบัตขิ องแผ่นดินซึง่ ไม่มผี ใู้ ดเป็นเจ้าของอันเป็นทรัพย์นอกพาณิชย์ตามมาตรา
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๑๔๓(๑) แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ไม้ยืนต้นที่ปลูกในที่ดินป่าสงวนแห่งชาติดังกล่าวจึงเป็น
ทรัพย์ที่ติดกับที่ดินป่าสงวนแห่งชาติ ไม้ดังกล่าวจึงเป็น “ไม้ในป่าสงวนแห่งชาติ” ซึ่งไม่มีผู้ใดเป็นเจ้าของ
ดังนั้น กรณีของไม้ยืนต้นที่ปลูกโดยได้รับอนุญาตให้ทำ�การปลูกสร้างสวนป่าหรือไม้ยืนต้นตามมาตรา ๒๐(๒)
แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ ฯ และไม้ยืนต้นที่ปลูกในที่ดินที่ได้รับอนุญาตให้เข้าทำ�ประโยชน์หรือ
อยูอ่ าศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติตามมาตรา ๑๖(๓) แห่งพระราชบัญญัตปิ า่ สงวนแห่งชาติฯ หรือกรณีของการ
ปลูกไม้ยนื ต้นนัน้ ได้กระทำ�โดยฝ่าฝืนมาตรา ๕๔(๔) พระราชบัญญัตปิ า่ ไม้ฯ และมาตรา ๑๔(๕) แห่งพระราชบัญญัติ
ป่าสงวนแห่งชาติฯ ต่างก็เป็นการปลูกไม้ยืนต้นในที่ดินที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ฉะนั้น เมื่อไม้
ดังกล่าวเป็น “ไม้ในป่าสงวนแห่งชาติ” ซึ่งไม่มีผู้ใดเป็นเจ้าของไม้ยืนต้นที่ปลูกขึ้นไว้ได้แต่อย่างใด ย่อมทำ�ให้
ไม้ดังกล่าวไม่เป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ปลูก
(๑) มาตรา ๑๔๓ ทรัพย์นอกพาณิชย์ หมายความว่า ทรัพย์ที่ไม่สามารถถือเอาได้ และทรัพย์ที่โอนแก่กันมิได้

โดยชอบด้วยกฎหมาย
(๒) มาตรา ๒๐ ในกรณีป่าสงวนแห่งชาติแห่งใดมีสภาพเป็นป่าเสื่อมโทรมตามมาตรา ๑๖ ทวิ ให้อธิบดีโดยอนุมัติ
รัฐมนตรีมีอำ�นาจอนุญาตเป็นหนังสือให้บุคคลใดทำ�การบำ�รุงป่า หรือปลูกสร้างสวนป่าหรือไม้ยืนต้นในเขตป่าเสื่อมโทรมได้
ภายในระยะเวลาและตามเงื่อนไขที่กำ�หนดในหนังสืออนุญาต แต่ในกรณีที่จะอนุญาตให้เกิน ๒,๐๐๐ ไร่ ต้องได้รับอนุมัติจาก
คณะรัฐมนตรี
รัฐมนตรีอาจกำ�หนดให้ผู้รับอนุญาตเสียค่าตอบแทนให้แก่รัฐบาลได้ตามจำ�นวนที่เห็นสมควรโดยประกาศของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
(๓) มาตรา ๑๖ อธิบดีโดยอนุมัติรัฐมนตรีมีอำ�นาจอนุญาตให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดเข้าทำ�ประโยชน์หรืออยู่อาศัยใน
เขตป่าสงวนแห่งชาติได้ ในกรณีดังต่อไปนี้
		 (๑) การเข้าทำ�ประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติคราวละไม่น้อยกว่าห้าปี แต่ไม่เกินสามสิบปี
ในกรณีที่ผู้ได้รับอนุญาตเป็นส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณจะอนุญาต โดยให้ยกเว้น
ค่าธรรมเนียมทั้งหมดหรือบางส่วน ตามที่เห็นสมควรก็ได้
		 (๒) การเข้าทำ�ประโยชน์เกี่ยวกับการทำ�เหมืองแร่ตามกฎหมายว่าด้วยแร่คราวละไม่เกินสิบปี โดยให้ได้รับ
ยกเว้นไม่ต้องขอรับใบอนุญาตเก็บหาของป่า และไม่ต้องเสียค่าภาคหลวงของป่าตามพระราชบัญญัตินี้สำ�หรับแร่ดินขาวหรือ
หิน แล้วแต่กรณี
การขออนุญาตและการอนุญาตตามวรรคหนึง่ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธกี ารและเงือ่ นไขทีอ่ ธิบดีก�ำ หนดโดยอนุมตั ิ
รัฐมนตรี
(๔) มาตรา ๕๔ ห้ามมิให้ผู้ใด ก่นสร้าง แผ้วถาง หรือเผาป่า หรือกระทำ�ด้วยประการใดๆ อันเป็นการทำ�ลายป่า
หรือเข้ายึดถือครอบครองป่าเพื่อตนเองหรือผู้อื่น เว้นแต่จะกระทำ�ภายในเขตที่ได้จำ�แนกไว้เป็นประเภทเกษตรกรรม และ
รัฐมนตรีได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาหรือโดยได้รับใบอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่
การขออนุญาตและการอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำ�หนดในกฎกระทรวง
(๕) มาตรา ๑๔ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ห้ามมิให้บุคคลใดยึดถือครอบครองทำ�ประโยชน์หรืออยู่อาศัยในที่ดิน ก่น
สร้าง แผ้วถาง เผาป่า ทำ�ไม้ เก็บหาของป่า หรือกระทำ�ด้วยประการใดๆ อันเป็นการเสื่อมเสียแก่สภาพป่าสงวนแห่งชาติ
เว้นแต่
		 (๑) ทำ�ไม้หรือเก็บหาของป่าตามมาตรา ๑๕ เข้าทำ�ประโยชน์หรืออยู่อาศัยตามมาตรา ๑๖ มาตรา ๑๖ ทวิ หรือ
มาตรา ๑๖ ตรี กระทำ�การตามมาตรา ๑๗ ใช้ประโยชน์ตามมาตรา ๑๘ หรือกระทำ�การตามมาตรา ๑๙ หรือมาตรา ๒๐
		 (๒) ทำ�ไม้หวงห้ามหรือเก็บหาของป่าหวงห้ามตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้
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ประเด็นทีส่ อง เมือ่ ได้มกี ารใช้บงั คับพระราชกฤษฎีกาทีอ่ อกตามความในมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติ
อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ ซึ่งกำ�หนดให้ท่ดี ินในบริเวณที่ปลูกไม้ยืนต้นอยู่ก่อนแล้วเป็นอุทยานแห่งชาติ
และกรณี ที่ ภ ายหลั ง จากพระราชกฤษฎี ก าที่ อ อกตามความในมาตรา ๖ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ
อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ ซึ่งกำ�หนดที่ดินให้เป็นอุทยานแห่งชาติได้ใช้บังคับแล้ว หากมีผู้เป็นเจ้าของ
กล้าไม้นำ�กล้าไม้เข้าไปปลูกในอุทยานแห่งชาติทั้งโดยชอบด้วยกฎหมายและที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ผู้ใดเป็น
เจ้าของกรรมสิทธิใ์ นไม้ยนื ต้นทีป่ ลูกไว้ นัน้ เห็นว่า เมือ่ ได้วนิ จิ ฉัยในประเด็นทีห่ นึง่ แล้วว่า ไม้ยนื ต้นทีป่ ลูกโดย
ได้รบั อนุญาตให้ท�ำ การปลูกสร้างสวนป่าหรือไม้ยนื ต้นตามมาตรา ๒๐(๖) แห่งพระราชบัญญัตปิ า่ สงวนแห่งชาติฯ
ไม้ยนื ต้นทีป่ ลูกในทีด่ นิ ทีไ่ ด้รบั อนุญาตให้เข้าทำ�ประโยชน์หรืออยูอ่ าศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติตามมาตรา ๑๖(๗)
แห่งพระราชบัญญัตปิ า่ สงวนแห่งชาติฯ และไม้ยนื ต้นทีป่ ลูกโดยฝ่าฝืนมาตรา ๕๔(๘) แห่งพระราชบัญญัตปิ า่ ไม้ฯ
และมาตรา ๑๔(๙) แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติฯ เป็น “ไม้ในป่าสงวนแห่งชาติ ” ซึ่งไม่มีผู้ใดเป็น
เจ้าของไม้ยืนต้นที่ปลูกขึ้นไว้ได้แต่อย่างใด และต่อมาได้มีการกำ�หนดให้ที่ดินบริเวณที่ปลูกไม้ยืนต้นดังกล่าว
เป็นอุทยานแห่งชาติแล้ว ไม้ยืนต้นดังกล่าวย่อมเป็น “ไม้ในอุทยานแห่งชาติ” ไม่มีผู้ใดเป็นเจ้าของ ส่วนใน
กรณีที่มีการกำ�หนดเขตอุทยานแห่งชาติแล้วเมื่อผู้เป็นเจ้าของกล้าไม้นำ �กล้าไม้เข้าไปปลูกในที่ดินที่เป็น
อุทยานแห่งชาติ ซึง่ เป็นสาธารณสมบัตขิ องแผ่นดินอันเป็นทรัพย์นอกพาณิชย์ตามมาตรา ๑๔๓ แห่งประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ไม้ยนื ต้นดังกล่าวจึงเป็นไม้ในอุทยานแห่งชาติซงึ่ ไม่มผี ใู้ ดเป็นเจ้าของไม่วา่ การปลูก
นั้นจะกระทำ�โดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายก็ตาม
ประเด็นที่สาม ผู้ได้รับอนุญาตให้ทำ�การปลูกสร้างสวนป่าหรือไม้ยืนต้นในเขตป่าสงวนแห่งชาติ
ตามมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติฯ และผู้ได้รับอนุญาตให้เข้าทำ�ประโยชน์หรืออยู่อาศัย
หรือได้รับอนุญาตให้กระทำ�การอื่นอันเกี่ยวกับการทำ�ประโยชน์ในที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติตามความ
ในมาตราต่ า งๆ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ป่ า สงวนแห่ ง ชาติ พ.ศ.๒๕๐๗ ต่ อ มาได้ มี ก ารใช้ บั ง คั บ
พระราชกฤษฎีกาที่ออกตามความในมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๐๔ ซึ่ง
กำ�หนดที่ดินให้เป็นอุทยานแห่งชาติทบั ซ้อนในบริเวณทีเ่ ป็นป่าสงวนแห่งชาติ ผูไ้ ด้รบั อนุญาตตามพระราชบัญญัติ
ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๐๗ ดังกล่าวจะทำ�ไม้หรือเก็บหาของป่าทีต่ นปลูกขึน้ ไว้ได้หรือไม่ อย่างไร เห็นว่าเมือ่
พิจารณามาตรา ๓๐(๑๐) พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๐๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกำ�หนด

(๖) โปรดดูเชิงอรรถที่ ๒, ข้างต้น
(๗) โปรดดูเชิงอรรถที่ ๓, ข้างต้น
(๘) โปรดดูเชิงอรรถที่ ๔, ข้างต้น
(๙) โปรดดูเชิงอรรถที่ ๕, ข้างต้น
(๑๐) มาตรา ๓๐ ใบอนุญาต อาชญาบัตร และประทานบัตร ตามกฎหมายว่าด้วยแร่ หรือสัมปทานตามกฎหมาย
ว่าด้วยปิโตรเลียม ซึ่งได้ออกให้แก่บุคคลใดไว้แล้วก่อนวันที่พระราชกฤษฎีกาซึ่งออกตามความในมาตรา ๖ ใช้บงั คับ ให้คงใช้
ต่อไปเพียงเท่ากำ�หนดอายุของใบอนุญาต อาชญาบัตร ประทานบัตร หรือสัมปทานนั้นๆ แต่ทั้งนี้ผู้รับใบอนุญาต อาชญาบัตร
ประทานบัตร หรือสัมปทานดังกล่าวต้องได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๑๖ (๑๓) ก่อน
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แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๐๔ พ.ศ.๒๕๓๒ แล้วจะเห็นได้ว่าพระราชบัญญัติ
อุทยานแห่งชาติฯ ได้กำ�หนดบทเฉพาะกาลเพื่อรองรับสิทธิของผู้ได้รับใบอนุญาต อาชญาบัตร หรือ
ประทานบั ต ร ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยแร่ และสั ม ปทานตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยปิ โ ตรเลี ย ม ซึ่ ง ได้ อ อกให้
แก่ บุ ค คลใดไว้แล้วก่อนวันที่พระราชกฤษฎีกาซึ่งออกตามความในมาตรา ๖(๑๑) แห่งพระราชบัญญัติ
อุทยานแห่งชาติฯ ใช้บงั คับเท่านัน้ จึงเห็นว่าเมือ่ ได้มกี ารใช้บงั คับพระราชกฤษฎีกาทีอ่ อกตามความในมาตรา ๖
แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ อุ ท ยานแห่ ง ชาติ ฯ กำ � หนดที่ ดิ น ให้ เ ป็ น อุ ท ยานแห่ ง ชาติ ทั บ ซ้ อ นในบริ เ วณที่ เ ป็ น
ป่าสงวนแห่งชาติแล้ว ผู้ได้รับอนุญาตให้ทำ�การปลูกสร้างสวนป่าหรือไม้ยืนต้นในเขตป่าสงวนแห่งชาติตาม
มาตรา ๒๐(๑๒)แห่งพระราชบัญญัตปิ า่ สงวนแห่งชาติฯ และผูไ้ ด้รบั อนุญาตให้เข้าทำ�ประโยชน์หรืออยูอ่ าศัยหรือ

(๑๑) มาตรา ๖ เมื่อรัฐบาลเห็นสมควรกำ�หนดบริเวณที่ดินแห่งใดที่มีสภาพธรรมชาติเป็นที่น่าสนใจ ให้คงอยู่ใน
สภาพธรรมชาติเดิมเพื่อสงวนไว้ให้เป็นประโยชน์แก่การศึกษาและรื่นรมย์ของประชาชนก็ให้มีอ�ำ นาจกระทำ�ได้โดยประกาศ
พระราชกฤษฎีกาและให้มีแผนที่แสดงแนวเขตแห่งบริเวณที่กำ�หนดนั้นแนบท้ายพระราชกฤษฎีกาด้วย บริเวณที่กำ�หนดนี้
เรียกว่า “อุทยานแห่งชาติ”
ทีด่ นิ ทีจ่ ะกำ�หนดให้เป็นอุทยานแห่งชาตินนั้ ต้องเป็นทีด่ นิ ทีม่ ไิ ด้อยูใ่ นกรรมสิทธิห์ รือครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย
ของบุคคลใดซึ่งมิใช่ทบวงการเมือง
(๑๒) โปรดดูเชิงอรรถที่ ๒, ข้างต้น
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ได้รับอนุญาตให้กระทำ�การอื่นอันเกี่ยวกับการทำ�ประโยชน์ในที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติตามความใน
บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๐๗ จะทำ�ไม้หรือเก็บของป่าที่ตนปลูกขึ้นไว้มิได้
เนื่องจากการกระทำ�ดังกล่าวต้องห้ามตามมาตรา ๑๖(๑๓) พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๐๔
													
  (ลงนาม)   พรทิพย์ จาละ
          (คุณพรทิพย์ จาละ)
     เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
สำ�นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
      ตุลาคม ๒๕๕๐
(๑๓) มาตรา ๑๖ ภายในเขตอุทยานแห่งชาติ ห้ามมิให้บุคคลใด

			 (๑) ยึดถือหรือครอบครองที่ดิน รวมตลอดถึงก่นสร้าง แผ้วถาง หรือเผาป่า
			 (๒) เก็บหา นำ�ออกไป ทำ�ด้วยประการใดๆ ให้เป็นอันตราย หรือทำ�ให้เสื่อมสภาพ ซึ่งไม้ ยางไม้
น้ำ�มันยาง น้ำ�มันสน แร่หรือทรัพยากรธรรมชาติอื่น
			 (๓) นำ�สัตว์ออกไป หรือทำ�ด้วยประการใดๆ ให้เป็นอันตรายแก่สัตว์
			 (๔) ทำ�ด้วยประการใดๆ ให้เป็นอันตรายหรือทำ�ให้เสือ่ มสภาพแก่ดนิ หิน กรวด หรือทราย
			 (๕) เปลี่ยนแปลงทางน้ำ�หรือทำ�ให้น้ำ�ในลำ�น้ำ� ลำ�ห้วย หนอง บึง ท่วมท้นหรือเหือดแห้ง
			 (๖) ปิดหรือทำ�ให้กีดขวางแก่ทางน้ำ�หรือทางบก
			 (๗) เก็บหา นำ�ออกไป ทำ�ด้วยประการใดๆ ให้เป็นอันตราย หรือทำ�ให้เสื่อมสภาพ
ซึ่งกล้วยไม้ น้ำ�ผึ้ง ครั่ง ถ่านไม้ เปลือกไม้ หรือมูลค้างคาว
			 (๘) เก็บ หรือทำ�ด้วยประการใดๆ ให้เป็นอันตรายแก่ดอกไม้ ใบไม้ หรือผลไม้
			 (๙) นำ�ยานพาหนะเข้าออกหรือขับขีย่ านพาหนะในทางทีม่ ไิ ด้จดั ไว้เพือ่ การนัน้ เว้นแต่จะได้รบั 		
อนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่
			 (๑๐) นำ�อากาศยานขึ้นลงในที่ที่มิได้จัดไว้เพื่อการนั้น เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่
			 (๑๑) นำ�หรือปล่อยปศุสัตว์เข้าไป
			 (๑๒) นำ�สัตว์เลี้ยงหรือสัตว์พาหนะเข้าไป เว้นแต่จะได้ปฏิบัติตามระเบียบที่อธิบดีกำ�หนด
		 โดยอนุมัติของรัฐมนตรี
			 (๑๓) เข้าไปดำ�เนินกิจการใดๆ เพื่อหาผลประโยชน์เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่
			 (๑๔) ปิดประกาศ โฆษณา หรือขีดเขียนในที่ต่างๆ
			 (๑๕) นำ�เครื่องมือสำ�หรับล่าสัตว์หรือจับสัตว์ หรืออาวุธใดๆ เข้าไป เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากพนักงาน
เจ้าหน้าที่ และปฏิบัติตามเงื่อนไขซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้อนุญาตนั้นกำ�หนดไว้
			 (๑๖) ยิงปืน ทำ�ให้เกิดระเบิดซึ่งวัตถุระเบิด หรือจุดดอกไม้เพลิง
			 (๑๗) ส่งเสียงอือ้ ฉาวหรือกระทำ�การอืน่ อันเป็นการรบกวน หรือเป็นทีเ่ ดือดร้อนรำ�คาญแก่คนหรือสัตว์
			 (๑๘) ทิ้งขยะมูลฝอยหรือสิ่งต่างๆ ในที่ที่มิได้จัดไว้เพื่อการนั้น
			 (๑๙) ทิ้งสิ่งที่เป็นเชื้อเพลิงซึ่งอาจทำ�ให้เกิดเพลิง
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