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ระเบียบกรมป่าไม้
ว่าด้วยการให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ดูแลรักษาและใช้ประโยชน์

สวนป่าที่ปลูกโดยใช้งบประมาณของกรมป่าไม้ พ.ศ. ๒๕๔๑

 
	 โดยที่รัฐบาลเห็นว่าสวนป่าซึ่งมีอยู่แล้วในปัจจุบัน	 ยังไม่มีการมอบหมายให้หน่วยงานใดเป็นผู้ดูแล
และใช้ประโยชน์ที่ชัดเจน	 ซึ่งอาจก่อให้เกิดความสูญเสียหรือเสื่อมโทรมหรือถูกบุกรุกเพิ่มมากขึ้นในอนาคต	
จึงได้มีมติคณะรัฐมนตรี	 เมื่อวันที่	๓	มีนาคม	๒๕๓๕	กำาหนดให้สวนป่าที่ใช้งบประมาณของกรมป่าไม้ปลูก
นอกเขตป่าอนุรักษ์ให้กรมป่าไม้พิจารณาการใช้ประโยชน์และการดูแลรักษาในเขตสวนป่าเหล่านี้	 และหาก
กรมป่าไม้เห็นสมควรให้มีการใช้ประโยชน์	 ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มอบการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ 
ดังกล่าว	 ให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เป็นผู้ดูแลรักษาและใช้ประโยชน์เป็นพ้ืนท่ีๆ	 ไป	 ฉะน้ัน	 เพ่ือให้สวนป่า 
ที่ปลูกโดยใช้งบประมาณของกรมป่าไม้ซึ่งปลูกนอกเขตป่าอนุรักษ์มีการดูแลรักษาการใช้ประโยชน์และ 
การปลูกป่าทดแทนให้ป่าไม้อำานวยผลได้อย่างสม่ำาเสมอตลอดไป	 กรมป่าไม้โดยความเห็นชอบจากรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ออกระเบียบปฏิบัติไว้ดังต่อไปนี้
	 ข้อ	๑.	 ระเบียบนี้เรียกว่า	 “ระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ดูแล	 รักษา
และใช้ประโยชน์สวนป่าที่ปลูกโดยใช้งบประมาณของกรมป่าไม้	พ.ศ.	๒๕๔๑”
	 ข้อ	๒.	ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่	๗	กรกฎาคม	พ.ศ.	๒๕๔๑	เป็นต้นไป
	 ข้อ	๓.	บรรดาระเบียบ	ข้อบังคับ	และคำาสั่งอื่นใดที่กำาหนดไว้แล้วในระเบียบนี้หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับ
ระเบียบนี้	ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
	 ข้อ	๔.	ในระเบียบนี้
	 	 “สวนป่า”	 หมายความว่า	 สวนป่าที่ปลูกโดยงบประมาณของกรมป่าไม้ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ
และในพื้นที่ป่าไม้ทั่วไปซึ่งอยู่นอกเขตป่าอนุรักษ์
	 	 	“สวนป่าที่ปลูกโดยงบประมาณของกรมป่าไม้”	 หมายความว่า	 สวนป่าที่กรมป่าไม้ปลูกโดยใช้
เงินงบประมาณแผ่นดินประจำาปี	และเงินนอกงบประมาณทุกประเภท
	 ข้อ	๕.	 ให้อธิบดีกรมป่าไม้รักษาการตามระเบียบนี้	 และมีอำานาจตีความวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติตามระเบียบนี้	คำาวินิจฉัยของอธิบดีกรมป่าไม้ให้เป็นที่สุด

หมวด ๑
การมอบสวนป่าและการดูแลรักษาสวนป่า

	 ข้อ	๖.	 สวนป่าที่จะมอบให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ใช้ประโยชน์และดูแลรักษาสวนป่าจะต้องมี
สภาพและหลักเกณฑ์	ดังต่อไปนี้
	 	 	 ๖.๑	 สวนป่าที่กรมป่าไม้ไม่มีงบประมาณในการบำารุงรักษาซึ่งมีลักษณะที่ล่อแหลมต่อการ
ถูกบุกรุกทำาลายสวนป่าและมีความจำาเป็นจริงๆ	 ที่จะต้องให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ได้ช่วยดูแลรักษา
สวนป่า
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	 	 	 ๖.๒	 สวนป่าที่ปลูกเพื่อการค้นคว้าทดลองทางวิชาการและหมดความจำาเป็นในการค้นคว้า
ทดลองในทางวิชาการแล้ว
	 	 	 ๖.๓	 สวนป่าที่ใช้ประโยชน์ได้แล้ว	 โดยให้พิจารณาถึงความเหมาะสมและความต้องการใช้
ไม้ทางอุตสาหกรรมในท้องถิ่น	หรือเป็นสวนป่าที่ไม้มีขนาดถึงคราวตัดฟันหรืออายุครบรอบตัดฟันแล้ว
	 ข้อ	๗.	 เมื่อป่าไม้เขตหรือผู้อำานวยการสำานักส่งเสริมการปลูกป่าพิจารณาเห็นว่าสวนป่าแห่งใดมี
สภาพและหลักเกณฑ์ตามข้อ	 ๖	 ก็ให้พิจารณาสั่งหัวหน้าสวนป่าหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตำาแหน่งระดับ	 ๕	
ขึ้นไป	 ออกไปทำาการสำารวจสภาพป่าเกี่ยวกับชนิดไม้	 อัตราการรอดตาย	 และรายละเอียดอื่นๆ	 ตามแบบ
รายงานการตรวจสอบสภาพสวนป่าแบบ	 ๑	 ท้ายระเบียบนี้	 พร้อมด้วยแผนที่แสดงขอบเขตสวนป่าและ
บริเวณใกล้เคียงโดยใช้มาตราส่วนที่เหมาะสม	 แล้วให้ป่าไม้เขตหรือผู้อำานวยการสำานักส่งเสริมการปลูกป่า
รายงานให้กรมป่าไม้ทราบและพิจารณาอนุมัติ
	 ข้อ	๘.	 เมื่อได้รับอนุมัติจากกรมป่าไม้แล้วให้ป่าไม้เขตหรือผู้อำานวยการสำานักส่งเสริมการปลูกป่า
ประสานงานกับองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เพื่อส่งมอบสวนป่าให้แก่องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้	 ตามแบบ
บันทึกการมอบสวนป่าที่ปลูกโดยงบประมาณของกรมป่าไม้	แบบ	๒	ท้ายระเบียบนี้
	 ข้อ	๙.	สวนปา่ทีอ่งคก์ารอตุสาหกรรมปา่ไมไ้ดร้บัมอบไวแ้ลว้	ใหอ้งคก์ารอตุสาหกรรมปา่ไมด้แูลรกัษา
สวนปา่	โดยจดัทำาแนวเขตสวนปา่ใหม้เีสาแสดงหลกัเขตทีม่ัน่คงและมองเหน็ไดช้ดัเจนและปอ้งกนัมใิหเ้กดิการ
บุกรุกทำาลายสวนป่าหรือเกิดความเสียหายโดยสาเหตุอื่นและบำารุงสวนป่าโดยทำาการตัดสางขยายระยะและ
ตัดไม้บำารุงสวนป่าในทางวิชาการ	 เช่นไม้ถูกไฟไหม้หรือถูกภัยธรรมชาติ	 ไม้ยืนต้นตายหรือมี	 ลักษณะทราม	
ตลอดจนการปลูกเสริม	การดำาเนินงานต่างๆ	ดังกล่าว	ให้ใช้งบประมาณขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เอง
	 ข้อ	๑๐.	 กรณีพื้นที่สวนป่าตามข้อ	 ๙	 ถูกบุกรุกทำาลายหรือเกิดความเสียหายโดยเหตุที่องค์การ
อุตสาหกรรมป่าไม้ไม่ได้เอาใจใส่ดูแลรักษาอย่างจริงจัง	 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้จะต้องจ่ายเงินเป็นค่า 
เสียหายให้แก่กรมป่าไม้	 คิดตามจำานวนเงินงบประมาณที่กรมป่าไม้ได้ใช้ดำาเนินการและให้องค์การ
อุตสาหกรรมป่าไม้ปลูกป่าทดแทนพ้ืนท่ีท่ีถูกบุกรุกทำาลายโดยใช้งบประมาณขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เอง

หมวด ๒
การใช้ประโยชน์ไม้ในสวนป่าที่รับมอบ

	 ข้อ	๑๑.	สวนป่าตามข้อ	๖.๑	และข้อ	๖.๒	ที่องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ได้รับมอบไว้แล้ว	การทำาไม้
ออกในกรณีต่างๆ	ให้ดำาเนินการดังนี้
	 	 	 ๑๑.๑	 การตัดสางขยายระยะให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ทำาการสำารวจข้อมูลแบบ 
สุม่ตวัอยา่ง	(Sampling)	จำานวน	๕	เปอรเ์ซน็ตข์องพืน้ทีใ่นแตล่ะแปลง	ใหท้ำาการสุม่	๑	แถว	โดยวธิจีบัฉลาก
จาก	๒๐	แถวแรกก่อน	เมื่อได้แถวใดก็ให้แถวนั้นเป็นแถวตรวจวัดต้นไม้แถวที่	๑	สำาหรับแถวตรวจวัดต้นไม้
แถวต่อๆ	ไปให้ถัดจากแถวแรกทุกๆ	๒๐	แถว	จนหมดแถวปลูกของสวนป่า	การตรวจวัดต้นไม้ในแถวปลูกที่
กำาหนดดังกล่าวให้ตรวจวัดทุกต้นตลอดแถวนั้น	สำาหรับการตัดสางขยายระยะให้ใช้วิธีการตัดสางขยายระยะ
ไม้เลวหรือมีลักษณะไม่ดี	กีดขวางการเจริญเติบโตของต้นไม้ในสวนป่า	(Low	thinning)	และเสนอแผนการ
ตัดสางขยายระยะแบบ	๓	ท้ายระเบียบนี้	ให้ป่าไม้เขตหรือผู้อำานวยการสำานักส่งเสริมการปลูกป่าทราบและ
พิจารณา	หากจำาเป็นต้องใช้วิธีการจัดสางขยายระยะวิธีอื่นก็ให้เสนอกรมป่าไม้พิจารณาอนุมัติก่อน
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	 เมื่อได้รับอนุมัติแผนจากป่าไม้เขตหรือผู้อำานวยการสำานักส่งเสริมการปลูกป่าแล้ว	 ให้องค์การ
อุตสาหกรรมป่าไม้สั่งเจ้าหน้าที่ออกไปดำาเนินการคัดเลือกและหมายไม้ที่จะทำาการตัดสางขยายระยะและ 
ส่งบัญชีไม้ที่คัดเลือกให้ป่าไม้เขตหรือผู้อำานวยการสำานักส่งเสริมการปลูกป่าทราบ	 เพื่อสั่งพนักงานเจ้าหน้าที่
ออกไปตรวจสอบและตีตราไม้และให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ทำาไม้ออกจากสวนป่า
	 	 	 ๑๑.๒	 การตัดไม้บำารุงสวนป่าในทางวิชาการกรณีอื่นๆ	 ให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้แจ้ง 
ป่าไม้เขตหรือผู้อำานวยการสำานักส่งเสริมการปลูกป่าเพื่อสั่งพนักงานเจ้าหน้าที่ออกไปตรวจสอบและตีตราไม	้
และให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ทำาไม้ออกจากสวนป่า
	 	 	 ๑๑.๓	 การตัดออกหมด	 เมื่อองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เห็นว่าไม้ในสวนป่ามีขนาดที่สามารถ
ใช้ประโยชน์ได้แล้ว	 ให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ทำาการสำารวจข้อมูลแบบสุ่มตัวอย่าง	 (Sampling)	
จำานวน	๕	เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่แต่ละแปลงทำานองเดียวกับข้อ	๑๑.๑	และเสนอแผนการทำาไม้แบบ	๔	ท้าย
ระเบียบนี้	ให้ป่าไม้เขตหรือผู้อำานวยการสำานักส่งเสริมการปลูกป่าทราบและพิจารณา	หากเห็นสมควรให้ทำา
ออกได้ก็ให้สั่งพนักงานเจ้าหน้าที่ออกไปตรวจสอบตีตราไม้และให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ทำาไม้ออกจาก
สวนป่า
	 ข้อ	๑๒.	 สวนป่าตามข้อ	 ๖.๓	 ที่องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้รับมอบไว้แล้ว	 การทำาไม้ออกให้ใช้วิธี 
ตดัหมดเพือ่ปลกูปา่ทดแทน	กอ่นทำาไมอ้อกใหอ้งคก์ารอตุสาหกรรมปา่ไมท้ำาการสำารวจขอ้มลูและเสนอแผนการ
ทำาไม้ทำานองเดียวกับข้อ	๑๑.๓	ให้ป่าไม้เขตหรือผู้อำานวยการสำานักส่งเสริมการปลูกป่าทราบเพ่ือส่ังพนักงานเจา้หนา้ที่
ออกไปตรวจสอบและตีตราไม้	และให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ทำาไม้ออกจากสวนป่า
	 ข้อ	๑๓.	 การตีตราไม้ที่จะให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ทำาไม้ออกจากสวนป่าตามข้อ	 ๑๑	 และ 
ข้อ	 ๑๒	 ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตีตรา	 ต.	 บร.	 ปีย่อที่โคนต้นและตรงที่สูงจากพื้นดินประมาณ	 ๑.๓๐	 เมตร	
สำาหรับไม้ที่มีขนาดความโตวัดรอบตั้งแต่	 ๓๐	 เซนติเมตร	 ขึ้นไป	 (วัดที่สูงจากพื้นดิน	 ๑.๓๐	 เมตร)	 ให้ตี 
เลขเรียงควบคู่กับการตีตราดังกล่าวทุกต้น	สำาหรับไม้บางชนิดที่มีรอบตัดฟันสั้น	เช่น	ยูคาลิปตัส	กระถินยักษ์	
และพจิารณาแลว้เหน็วา่การทำาไมอ้อกไมจ่ำาเปน็ตอ้งตตีรากอ่น	ตดัฟนักใ็หเ้สนอกรมปา่ไมพ้จิารณาอนมุตักิอ่น
	 ข้อ	๑๔.	 การทำาไม้ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ตามข้อ	 ๑๑.	 และข้อ	 ๑๒.	 ให้องค์การอุตสาหกรรม
ป่าไม้ดำาเนินการตัดโค่น	 บั่นทอน	 ริดกิ่ง	 และชักลากรวมกองโดยออกค่าใช้จ่ายเอง	 การดำาเนินการต่างๆ	
ดังกล่าวให้อยู่ในความควบคุมของพนักงานเจ้าหน้าที่

หมวด ๓
การใช้ประโยชน์ไม้ในสวนป่าเนื่องจากกรมป่าไม้

หรือหน่วยงานอื่นของรัฐใช้ประโยชน์ทับพื้นที่สวนป่า
	 ข้อ	๑๕.	 เมื่อมีการอนุญาตให้หน่วยงานของกรมป่าไม้หรือหน่วยงานอื่นของรัฐใช้ประโยชน์ทับพื้นที่
สวนป่า	หากมีความจำาเป็นต้องตัดไม้ออกจากสวนป่าให้ดำาเนินการดังนี้
	 	 	 ๑๕.๑	 กรณีสวนป่าที่ยังไม่ได้มอบให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้	 หากไม้ในสวนป่าที่จะตัดฟัน
ออกสามารถใช้ประโยชน์ได้	 ให้ป่าไม้เขตหรือผู้อำานวยการสำานักส่งเสริมการปลูกป่าสั่งพนักงานเจ้าหน้าที่
ออกไปตรวจสอบและตีตราไม้	แล้วแจ้งให้องค์การอุตสาหกรรมป่าทำาไม้ออกจากสวนป่า
	 	 		 หากไม้ในสวนป่าที่จะตัดออกไม่สามารถนำาไปใช้ประโยชน์ได้	 ก็ให้ป่าไม้เขตหรือผู้อำานวยการ
สำานักส่งเสริมการปลูกป่าสั่งพนักงานเจ้าหน้าที่ดำาเนินการตัดฟันไม้
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	 	 	 ๑๕.๒	 กรณีสวนป่าที่องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้รับมอบไว้แล้ว	 ให้องค์การอุตสาหกรรม 
ปา่ไมแ้จง้ปา่ไมเ้ขตหรอืผูอ้ำานวยการสำานกัสง่เสรมิการปลกูปา่เพือ่สัง่พนกังานเจา้หนา้ทีอ่อกไปตรวจสอบและ 
ตีตราไม้และให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ทำาไม้ออกจากสวนป่า
	 ข้อ	๑๖.	 การตีตราไม้ที่จะให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ทำาไม้ออกจากสวนป่าและการทำาไม้ของ
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ให้ดำาเนินการทำานองเดียวกับข้อ	๑๓.	และข้อ	๑๔.

หมวด ๔
การจำาหน่ายไม้และการปลูกป่าทดแทน

	 ข้อ	๑๗.	 ไม้ที่ทำาออกตามข้อ	 ๑๒	 และข้อ	 ๑๕.๑	 วรรคแรก	 ให้จำาหน่ายแก่องค์การอุตสาหกรรม 
ป่าไม้ในอัตรา	๔	เท่าค่าภาคหลวงสำาหรับไม้สัก	และในอัตรา	๓	เท่าค่าภาคหลวงสำาหรับไม้กระยาเลยหรือ
ไม้ฟืน	 และให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้จ่ายเงินเพิ่มเป็นค่าตอบแทนในอัตรา	 ๓	 เท่าค่าภาคหลวงเพื่อให้ 
กรมป่าไม้นำาเงินดังกล่าวส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน
	 ไม้ที่ทำาออกตามข้อ	 ๑๑.๑	 ข้อ	 ๑๑.๓	 และข้อ	 ๑๕.๒	 ให้จำาหน่ายแก่องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ใน
อัตรา	๓	เท่าค่าภาคหลวงสำาหรับไม้สัก	และในอัตรา	๒	เท่าค่าภาคหลวงสำาหรับไม้กระยาเลย	หรือไม้ฟืน	
และให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้จ่ายเงินเพิ่มเป็นค่าตอบแทนในอัตรา	๒	เท่าค่าภาคหลวงเพื่อให้กรมป่าไม้
นำาเงินดังกล่าวส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน
	 ไม้ที่ทำาออกตามข้อ	 ๑๑.๒	 ให้จำาหน่ายแก่องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ในอัตรา	 ๒	 เท่าค่าภาคหลวง
สำาหรับไม้สัก	และในอัตรา	 ๑	 เท่าค่าภาคหลวงสำาหรับไม้กระยาเลย	หรือไม้ฟืน	และให้องค์การอุตสาหกรรม
ป่าไม้จ่ายเงินเพิ่มเป็นค่าตอบแทนในอัตรา	 ๑	 เท่าค่าภาคหลวงเพื่อให้กรมป่าไม้นำาเงินดังกล่าวส่งคลังเป็น
รายได้แผ่นดิน
	 ข้อ	๑๘.	 การตรวจวัดตีตรา	 รข.	 ในการจำาหน่ายไม้ให้ดำาเนินการทำานองเดียวกับการตรวจวัดตีตรา
ค่าภาคหลวงไม้	 สำาหรับไม้บางชนิดที่มีรอบตัดฟันสั้น	 เช่น	 ยูคาลิปตัส	 กระถินยักษ์	 ซึ่งได้รับการยกเว้นไม่
ต้องตีตราก่อนตัดฟันตามข้อ	๑๓.	และข้อ	๑๖.	ก็ให้ใช้ข้อมูลที่ได้จากการสำารวจสวนป่าตามข้อ	๑๑	ข้อ	๑๒
และข้อ	๑๕	คำานวณหาปริมาตรไม้ในสวนป่าที่จะทำาออกและเรียกเก็บเงินตามข้อ	๑๗	 เมื่อดำาเนินการแล้ว
ให้ป่าไม้เขตหรือผู้อำานวยการสำานักส่งเสริมการปลูกป่ารายงานให้กรมป่าไม้ทราบตามแบบ	 ๕	 ท้ายระเบียบน้ี	
พร้อมด้วยบัญชีตรวจวัดตีตรา	รข.	ไม้	และสำาเนาหลักฐานการชำาระเงินค่าซื้อไม้
	 ข้อ	๑๙.	 สวนป่าที่มีการทำาไม้ออกตามหมวด	 ๒	 และหมวด	 ๓	 ให้กรมป่าไม้พิจารณากำาหนด 
แผนงานให้มีการปลูกป่าทดแทนในพื้นที่ดังกล่าว	โดยการขอตั้งงบประมาณเพื่อดำาเนินการ
  หากองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ประสงค์ที่จะขออนุญาตปลูกป่าตามกฎหมาย	 ว่าด้วย
ป่าสงวนแห่งชาติในสวนป่าท่ีมีการทำาไม้ออกแล้วตามหมวด	๒	ให้เสนอกรมป่าไม้เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ	
ก่อนแล้วจึงดำาเนินการขออนุญาตตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

	 	 	 	 	 	 	 	 	 ประกาศ	ณ	วันที่	๗	กรกฎาคม	พ.ศ.	๒๕๔๑

	 	 	 	 	 	 (ลงนาม)				ปลอดประสพ	สุรัสวดี
	 	 	 	 	 	 	 	 		(นายปลอดประสพ	สุรัสวดี)
	 	 	 	 	 	 	 	 		อธิบดีกรมป่าไม้

2(42-168).indd   77 7/1/2010   12:59



คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการอนุญาตไม้และของป่า

78

ระเบียบกรมป่าไม้
ว่าด้วยการใช้ประโยชน์สวนป่าที่ปลูกตามเงื่อนไขสัมปทานทำาไม้ 

ซึ่งปลูกไม้ที่มิใช่ไม้หวงห้าม พ.ศ. ๒๕๔๑

	 ตามมติคณะรัฐมนตรี	 เมื่อวันที่	 ๓	 มีนาคม	 ๒๕๓๕	 และมติคณะรัฐมนตรี	 เมื่อวันที่	 ๙	 มีนาคม	
๒๕๓๖	 อนุมัติให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ใช้ประโยชน์สวนป่าที่ปลูกตามเงื่อนไขสัมปทานทำาไม้	 ซึ่งไม่อยู่
ในเขตอนุรักษ์	 และอนุมัติให้บริษัทไม้อัดไทย	 จำากัด	 ใช้ประโยชน์สวนป่าที่ปลูกตามเงื่อนไขสัมปทานทำาไม้	 
ซึ่งไม่อยู่ในเขตอนุรักษ์	 และตามบันทึกข้อตกลงเรื่องการใช้ประโยชน์สวนป่าที่ปลูกตามเงื่อนไขสัมปทาน	 
ทำาไม้ระหว่างกรมป่าไม้กับองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้	 และระหว่างกรมป่าไม้กับบริษัทไม้อัดไทย	 จำากัด	 
ลงวันที่	๘	มิถุนายน	๒๕๓๘	กำาหนดการใช้ประโยชน์ไม้ในสวนป่าที่ปลูกตามเงื่อนไขสัมปทานทำาไม้ซึ่งปลูกไม้
ท่ีมิใช่หวงห้ามให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีกรมป่าไม้กำาหนด	อธิบดีกรมป่าไม้จึงออกระเบียบปฏิบัติไว้ดังต่อไปน้ี
	 ข้อ	๑.	 ระเบียบนี้เรียกว่า	 “ระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการใช้ประโยชน์สวนป่าที่ปลูกตามเงื่อนไข
สัมปทานทำาไม้	ซึ่งปลูกไม้ที่มิใช่ไม้หวงห้าม	พ.ศ.	๒๕๔๑”
	 ข้อ	๒.	ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่	๑๗	กุมภาพันธ์	พ.ศ.	๒๕๔๑	เป็นต้นไป
	 ข้อ	๓.	 บรรดาระเบียบ	 ข้อบังคับ	 และคำาสั่งอื่นใดที่กำาหนดไว้แล้วในระเบียบนี้	 หรือซึ่งขัดหรือ 
แย้งกับระเบียบนี้	ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
	 ข้อ	๔.	ในระเบียบนี้
	 “สวนป่า”	หมายความว่า	สวนป่าที่ปลูกตามเงื่อนไขสัมปทานทำาไม้	ซึ่งปลูกไม้ที่มิใช่ไม้หวงห้ามและ
ไม่อยู่ในเขตอนุรักษ์
	 ข้อ	๕.	การใช้ประโยชน์ไม้ในสวนป่า
	 	 	 ๕.๑	 การทำาไม้ออกจากสวนป่าให้ใช้วิธีตัดหมด
	 	 	 ๕.๒	 	การตีตราไม้ท่ีจะทำาออกจากสวนป่า	ให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีตีตรา	ต.	บร.	ปีย่อ	ท่ีโคนต้นและ
ตรงท่ีสูงจากพ้ืนดินประมาณ	๑.๓๐	เมตร	สำาหรับไม้ท่ีมีขนาดความโตวัดรอบต้ังแต่	๓๐	เซนติเมตร	ข้ึนไป	(วัดท่ีสูง
จากพ้ืนดิน	๑.๓๐	เมตร)	ให้ตีเลขเรียงควบคู่กับการตีตราดังกล่าวทุกต้น	ยกเว้นการทำาไม้ออกตามข้อ	๕.๓
	 	 	 ๕.๓	 สำาหรับไม้บางชนิดที่มีรอบตัดฟันสั้น	 เช่น	 ยูคาลิปตัส	 กระถินยักษ์	 กระถินณรงค์	 
สนประดิพัทธ์	มะฮอกกานี	หรือพันธุ์ไม้อื่นๆ	ที่มีถิ่นกำาเนิดจากต่างประเทศ	ให้ทำาไม้ออกตามกำาลังผลิตโดย
ไม่ต้องตีตรา	การหากำาลังผลิตไม้ในสวนป่า	ให้ป่าไม้เขตดำาเนินการตามแนวทางปฏิบัติที่กรมป่าไม้กำาหนดไว้
	 ข้อ	๖.	 การขายไม้ที่ทำาออกจากสวนป่า	 ให้ขายแก่องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้	 หรือบริษัท 
ไมอ้ดัไทย	จำากดั	ในอตัรา	๒	เทา่คา่ภาคหลวงไม	้ตามกฎกระทรวงฉบบัที่	๑๒๒๑	(พ.ศ.	๒๕๓๑)	ออกตามความ 
ในพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ	พ.ศ.	๒๕๐๗	สำาหรับไม้ที่ทำาออกตาม	ข้อ	๕.๓	การคำานวณราคาขายไม้
ให้ถือตามกำาลังผลิตที่ประเมินไว้
	 ข้อ	๗.	 พื้นที่สวนป่าแปลงที่ได้ทำาไม้ออกแล้ว	 ให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้	 หรือบริษัทไม้อัดไทย	
จำากัด	ขออนุญาตปลูกสร้างสวนป่าตามมาตรา	๒๐	แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ	พ.ศ.	๒๕๐๗	
	 ข้อ	๘.	 ให้อธิบดีกรมป่าไม้รักษาการตามระเบียบนี	้ และมีอำานาจตีความวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติตามระเบียบนี้	คำาวินิจฉัยของอธิบดีกรมป่าไม้ให้เป็นที่สุด
	 	 	 	 	 	 	 	 	 ประกาศ	ณ	วันที่	๑๗	กุมภาพันธ์	พ.ศ.	๒๕๔๑

	 	 	 	 	 	 	 (ลงนาม)					สถิตย์	สวินทร
		 	 	 	 	 	 	 	 	 (นายสถิตย์	สวินทร)
	 	 	 	 	 	 	 	 	 อธิบดีกรมป่าไม้
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ระเบียบกรมป่าไม้
ว่าด้วยการปฏิบัติเกี่ยวกับไม้ที่ทำาออกจากสวนป่าที่กรมป่าไม้ปลูกสร้าง

โดยใช้งบประมาณแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๓

	 โดยที่ระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการปฏิบัติเกี่ยวกับไม้ที่ทำาออกจากสวนป่าที่กรมป่าไม้ปลูกสร้างโดย

ใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน	 พ.ศ.	 ๒๕๒๕	 ไม่สอดคล้องกับการจัดการสวนป่าในสถานการณ์ปัจจุบัน	 ฉะนั้น

เพื่อให้การปฏิบัติเกี่ยวกับไม้ที่ทำาออกจากสวนป่ามีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	และเพื่อให้การจัดการสวนป่ามีการใช้

ประโยชน์อย่างยั่งยืน	 และก่อให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพใกล้เคียงกับป่าธรรมชาติ	 อธิบดีกรมป่าไม้	

โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	จึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้

	 ข้อ	๑.	 ระเบียบนี้เรียกว่า	 “ระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการปฏิบัติเกี่ยวกับไม้ที่ทำาออกจากสวนป่าที่ 

กรมป่าไม้ปลูกสร้างโดยใช้งบประมาณแผ่นดิน	พ.ศ.	๒๕๔๓”

	 ข้อ	๒.	ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป

	 ข้อ	๓.		 ให้ยกเลิกระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการปฏิบัติเกี่ยวกับไม้ที่ทำาออกจากสวนป่าที่กรมป่าไม้ 

ปลูกสร้างโดยใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน	พ.ศ.	๒๕๒๕	

	 บรรดาระเบียบ	 ข้อบังคับ	 และคำาสั่งอื่นใดที่กำาหนดไว้แล้วในระเบียบนี้	 หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับ 

ระเบียบนี้	ให้ใช้ระเบียบนี้แทน

	 ข้อ	๔.	ไม้ที่อยู่ในสวนป่าตามระเบียบนี้	เมื่อได้รับอนุมัติเป็นหนังสือจากอธิบดีกรมป่าไม้ให้พนักงาน

เจ้าหน้าที่ดำาเนินการทำาไม้ออก	 เว้นแต่มีความจำาเป็นต้องจ้างบุคคลอื่นทำาไม้ออก	 ให้ดำาเนินการจ้างตาม

ระเบียบสำานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ	พ.ศ.	๒๕๓๕	ในกรณีดังต่อไปนี้

	 	 	 (๑)	 ตัดสางขยายระยะ

	 	 	 (๒)	 ตัดเพื่อการค้นคว้าทดลองทางวิชาการ

	 	 	 (๓)	 ตัดเพื่อประโยชน์ในการคุ้มครอง	 ดูแล	 รักษาหรือบำารุงสวนป่ากรณีอื่นๆ	 การทำาไม้

ตามวรรคหนึ่ง	อาจทำาโดยวิธีการขุดล้อมเอาทั้งต้นก็ได้

	 ข้อ	๕.		ไม้ท่ีทำาออกตามข้อ	 ๔.	 แต่ไม่รวมถึงไม้ท่ีตัดเพ่ือการค้นคว้าทดลองทางวิชาการตามข้อ	 ๔(๒)	

ให้กรมป่าไม้พิจารณานำาไปใช้ประโยชน์ในราชการกรมป่าไม้	หรือกิจการอันเป็นสาธารณประโยชน์

	 ข้อ	๖.	ให้อธิบดีกรมป่าไม้รักษาการตามระเบียบนี้	และมีอำานาจตีความ	วินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการ

ปฏิบัติตามระเบียบนี้	คำาวินิจฉัยของอธิบดีกรมป่าไม้ให้เป็นที่สุด

         ประกาศ	ณ	วันที่	๒	มิถุนายน	พ.ศ.	๒๕๔๓

         

	 	 	 	 	 	 	 									(ลงนาม)				ปลอดประสพ	สุรัสวดี

		 	 	 	 			 	 	 	 	 					(นายปลอดประสพ	สุรัสวดี)	

		 	 																			อธิบดีกรมป่าไม้		
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หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการปฏิบัติเกี่ยวกับไม้  
ที่ทำาออกจากสวนป่าที่กรมป่าไม้ปลูกสร้างโดยใช้งบประมาณแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๓

 

	 ตามทีก่รมปา่ไมไ้ดอ้อกระเบยีบกรมปา่ไมว้า่ดว้ยการปฏบิตัเิกีย่วกบัไมท้ีท่ำาออกจากสวนปา่ทีก่รมปา่ไม้

ปลูกสร้างโดยใช้งบประมาณแผ่นดิน	พ.ศ.	๒๕๔๓	ไว้	๓	กรณี	คือ	(๑)	ตัดสางขยายระยะ	(๒)	ตัดเพื่อการ

ค้นคว้าทดลองทางวิชาการ	(๓)	ตัดเพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองดูแล	รักษาหรือบำารุงสวนป่ากรณีอื่นๆ	เพื่อ

ให้การปฏิบัติเกี่ยวกับไม้ที่ทำาออกจากสวนป่าที่กรมป่าไม้	ปลูกสร้างโดยใช้งบประมาณแผ่นดินมีประสิทธิภาพ	

จำาเป็นจะต้องมีรายละเอียดในทางปฏิบัติและมาตรการต่างๆ	 ในการดำาเนินงานของพนักงานเจ้าหน้าที่	 

กรมปา่ไมจ้งึไดก้ำาหนดหลกัเกณฑแ์ละแนวทางปฏบิตัเิพือ่ใชป้ระกอบการพจิารณาและดำาเนนิการตามระเบยีบ

กรมป่าไม้ข้างต้นไว้	ดังนี้

	 ๑.	 ตัดสางขยายระยะ	ให้ป่าไม้เขตหรือผู้อำานวยการสำานักที่เกี่ยวข้องดำาเนินการ	ดังนี้

	 	 	 ๑.๑	 การกำาหนดแผนการตัดสางขยายระยะ	 สวนป่าแปลงใดสมควรจะทำาการตัดสาง

ขยายระยะ	ให้ดำาเนินการสำารวจข้อมูลโดยสุ่มตรวจวัดไม้จำานวนไม่น้อยกว่า	๕%	ของพื้นที่	พิจารณาเลือก 

วธิกีารทีเ่หมาะสมและจำาเปน็ในการตดัสางขยายระยะและเสนอแผนการตดัสางขยายระยะตามรายงานแบบ	

ก	ท้ายหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัตินี้ให้กรมป่าไม้ทราบและพิจารณาภายในเดือนธันวาคมของทุกปีเพื่อขอ

ตั้งงบประมาณในการดำาเนินการ

	 	 	 ๑.๒	 การคัดเลือกไม้และการทำาไม้ออก	 เมื่อได้รับแผนงานและงบประมาณจากกรมป่าไม้

แล้วให้ดำาเนินการ	ดังนี้

	 	 	 	 (๑)	การคัดเลือกไม้ที่จะตัดสางขยายระยะ	 การตัดสางขยายระยะจะใช้วิธีใดก็ตาม	

การคัดเลือกไม้ให้พิจารณาเลือกเฉพาะต้นที่มีความจำาเป็นจริงๆ	 ที่จะตัดออกเท่านั้น	 สำาหรับไม้มีค่าชนิดอื่น

ที่ขึ้นปะปนอยู่กับไม้ปลูก	ให้พิจารณาดำาเนินการโดยถือเสมือนไม้ปลูก	โดยอนุโลม

	 	 	 	 (๒)	การประทับตราไม้ที่คัดเลือกให้ใช้ดวงตรา	 ต.	 บร.	 ปีย่อตีประทับที่โคนต้นและ

ตรงที่สูงจากพื้นดินประมาณ	 ๑.๓๐	 เมตร	 สำาหรับไม้ที่มีขนาดโตวัดรอบตั้งแต่	 ๓๐	 เซนติเมตร	 ขึ้นไป	 

(วัดสูงจากพื้นดิน	๑.๓๐	เมตร)	ให้ตีเลขเรียงควบคู่กับการประทับตราดังกล่าวทุกต้นด้วย

	 	 	 	 การดำาเนินการดังกล่าวให้ป่าไม้เขตหรือผู้อำานวยการสำานักท่ีเก่ียวข้องควบคุมการปฏิบัติ

งานของพนักงานเจ้าหน้าท่ีโดยใกล้ชิด	และให้มีพนักงานเจ้าหน้าท่ีตำาแหน่งต้ังแต่ระดับ	๖	ออกไปตรวจสอบผล

การคัดเลือกไม้และประทับตราไม้	แล้วรายงานผลการตรวจสอบให้กรมป่าไม้ทราบพร้อมด้วยบัญชีไม้ท่ีคัดเลือก

	 	 	 	 (๓)	การทำาไมอ้อกใหพ้นกังานเจา้หนา้ทีด่ำาเนนิการ	เวน้แตม่คีวามจำาเปน็ตอ้งจา้งบคุคล

อืน่ทำาไมอ้อก	ใหด้ำาเนนิการจา้งตามระเบยีบสำานกันายกรฐัมนตรวีา่ดว้ยการพสัด	ุพ.ศ.	๒๕๓๕	เมือ่ดำาเนนิการ

แล้วให้รายงานผลให้กรมป่าไม้ทราบตามรายงานแบบ	ข	ท้ายหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติน้ีพร้อมด้วยบัญชีไม้	

ไม้ที่ทำาออกให้ชักลาก	รวมกอง	และเก็บรักษาไว้ในที่ปลอดภัย

	 	 	 ๑.๓	 การใช้ประโยชน์	 ให้ป่าไม้เขตหรือผู้อำานวยการสำานักที่เกี่ยวข้องพิจารณานำาไม้ไปใช้

ประโยชน์ในราชการกรมป่าไม้หรือกิจการอันเป็นสาธารณประโยชน	์ โดยให้เสนอเหตุผลและความจำาเป็น	

รายละเอียดต่างๆ	พร้อมด้วยความเห็นให้กรมป่าไม้พิจารณาสั่งการ
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	 ๒.	 ตัดเพื่อการค้นคว้าทดลองทางวิชาการ	 เป็นการตัดไม้ออกเพื่อใช้เนื้อไม้ไปทำาการค้นคว้าทดลอง

ทางวิชาการ	 เมื่อหน่วยงานใดมีความจำาเป็นที่จะต้องใช้ไม้ในสวนป่าแห่งใดไปทำาการค้นคว้าทดลองทาง 

วิชาการ	ให้ป่าไม้เขตหรือผู้อำานวยการสำานักที่เกี่ยวข้องดำาเนินการ	ดังนี้

	 	 	 ๒.๑	 การสำารวจไม้	 ให้ดำาเนินการสำารวจและคัดเลือกไม้ในสวนป่าที่จะนำาไปใช้ในการ

ค้นคว้าทดลองทางวิชาการ	 โดยให้พิจารณาถึงความเหมาะสมและความจำาเป็นทั้งในแง่ของการทำาไม้ออก

เพื่อการค้นคว้าทดลองทางวิชาการและสภาพของสวนป่า	 และจัดทำาบัญชีระบุจำานวนต้น	 ขนาดความโต	

(วัดที่สูงจากพื้นดิน	๑.๓๐	เมตร)	และความสูง	เสนอขออนุมัติต่ออธิบดีกรมป่าไม้พร้อมด้วยแผนการดำาเนิน

งานในการค้นคว้าทดลองทางวิชาการ

	 	 	 ๒.๒	 การทำาไม้ออก	 เมื่อได้รับอนุมัติเป็นหนังสือจากอธิบดีกรมป่าไม้แล้วให้พนักงาน 

เจ้าหน้าที่ออกไปประทับตราไม้ที่จะทำาออกทำานองเดียวกับข้อ	 ๑.๒	 (๒)	 ให้มีพนักงานเจ้าหน้าที่ตำาแหน่ง 

ตั้งแต่ระดับ	 ๖	 ออกไปตรวจสอบผลการสำารวจและประทับตราไม้ที่จะทำาออก	 แล้วรายงานผลการตรวจ

สอบให้กรมป่าไม้ทราบพร้อมด้วยบัญชีไม้ที่จะทำาออก	 การทำาไม้ออกให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดำาเนินการ 

เว้นแต่มีความจำาเป็นต้องจ้างบุคคลอื่นทำาไม้ออก	 ให้ดำาเนินการจ้างตามระเบียบสำานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย

การพัสดุ	พ.ศ.	๒๕๓๕	เมื่อดำาเนินการแล้วให้รายงานผลให้กรมป่าไม้ทราบพร้อมด้วยบัญชีไม้ที่ทำาออก

	 ๓.	 ตัดเพ่ือประโยชน์ในการคุ้มครอง	 ดูแล	 รักษาหรือบำารุงสวนป่ากรณีอ่ืนๆ	 เป็นการตัดไม้ในสวนป่า

อันเนื่องมาจากถูกภัยธรรมชาติ	โรคราแมลงทำาลาย	ถูกไฟไหม้	หรือสาเหตุอื่นๆ	ซึ่งจำาเป็นจะต้องตัดไม้ออก

เพื่อคุ้มครอง	 ดูแล	 รักษาหรือบำารุงสวนป่าให้มีสภาพดีขึ้นสวนป่าแห่งใดมีความจำาเป็นที่จะต้องตัดไม้ออก

เนื่องจากเหตุดังกล่าว	ให้ป่าไม้เขตหรือผู้อำานวยการสำานักที่เกี่ยวข้องดำาเนินการ	ดังนี้

	 	 	 ๓.๑	 การสำารวจไม้	 ให้ดำาเนินการสำารวจไม้ในสวนป่าที่จำาเป็นจะต้องตัดออกและจัดทำา

บัญชีระบุจำานวนต้น	 ขนาดความโต	 (วัดท่ีสูงจากพ้ืนดิน	 ๑.๓๐	 เมตร	 สำาหรับไม้ท่ียังยืนต้นอยู่	 สำาหรับไม้ท่ี 

ล้มลงก็ให้วัดขนาดความโตที่ประมาณกึ่งกลางท่อน)	และความสูงหรือความยาว	สำาหรับไม้มีค่าชนิดอื่นที่ขึ้น

ปะปนอยูก่บัไมป้ลกู	ใหพ้จิารณาดำาเนนิการโดยถอืเสมอืนไมป้ลกูโดยอนโุลม	โดยใหจ้ดัแยกบญัชไีมท้ีย่งัยนืตน้

และไมท้ีล่ม้ลงแลว้	เสนอขออนมุตัติอ่อธบิดกีรมปา่ไมพ้รอ้มดว้ยภาพถา่ยสแีสดงสภาพของไมท้ีจ่ะทำาออกและ

รายละเอียดของสาเหตุที่เกิดขึ้น

	 	 	 ๓.๒	 การทำาไม้ออก	 เมื่อได้รับอนุมัติเป็นหนังสือจากอธิบดีกรมป่าไม้แล้ว	 ให้พนักงาน 

เจ้าหน้าที่ออกไปประทับตราไม้ที่จะทำาออกทำานองเดียวกับข้อ	๑.๒	 (๒)	การดำาเนินการดังกล่าวให้ป่าไม้เขต

หรือผู้อำานวยการสำานักท่ีเก่ียวข้องควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าท่ีโดยใกล้ชิด	 และให้มีพนักงาน 

เจ้าหน้าท่ีต่ำาแหน่งต้ังแต่ระดับ	 ๖	 ออกไปตรวจสอบผลการสำารวจและประทับตราไม้ท่ีจะทำาออก	 แล้วรายงาน

ผลการตรวจสอบให้กรมป่าไม้ทราบพร้อมด้วยบัญชีไม้ที่จะทำาออก	 การทำาไม้ออกให้พนักงานเจ้าหน้าที่

ดำาเนินการ	 เว้นแต่มีความจำาเป็นต้องจ้างบุคคลอื่นทำาไม้ออก	 ให้ดำาเนินการจ้างตามระเบียบสำานักนายก

รัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ	 พ.ศ.	 ๒๕๓๕	 เมื่อดำาเนินการแล้วให้รายงานผลให้กรมป่าไม้ทราบพร้อมด้วยบัญชี

ไม้ที่ทำาออก

	 	 	 ๓.๓	 การใช้ประโยชน์	 ให้ป่าไม้เขตหรือผู้อำานวยการสำานักที่เกี่ยวข้องพิจารณานำาไม้ไปใช้

ประโยชน์ในราชการกรมป่าไม้หรือกิจการอันเป็นสาธารณประโยชน	์ โดยให้เสนอเหตุผลและความจำาเป็น	

รายละเอียดต่างๆ	พร้อมด้วยความเห็นให้กรมป่าไม้พิจารณาสั่งการ
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ระเบียบกรมป่าไม้
ว่าด้วยการกำาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการใช้พื้นที่

เป็นสถานที่ปฏิบัติงาน หรือเพื่อประโยชน์อย่างอื่นของส่วนราชการ
หรือองค์การของรัฐ ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๘

	 อาศัยอำานาจตามความในมาตรา	 ๑๓	 ทวิ	 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ	 พ.ศ.	 ๒๕๐๗ 

ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ	 (ฉบับที่	 ๓)	 พ.ศ.	 ๒๕๒๘	 และพระราชกฤษฎีการโอน

กรมป่าไม้	 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 ไปเป็นกรมป่าไม้	 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

และปรับปรุงอำานาจหน้าที่และกิจการ	 ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	 กรมป่าไม้	 และกรมอุทยาน

แห่งชาติ	 สัตว์ป่า	 และพันธุ์พืช	 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 พ.ศ.	 ๒๕๔๖	 อธิบดีกรมป่าไม้	

โดยอนุมัติรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 ออกระเบียบกำาหนดหลักเกณฑ์	 

วิธีการ	 และเงื่อนไขในการใช้พื้นที่ของส่วนราชการหรือองค์การของรัฐภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ	 

เป็นสถานที่ปฏิบัติงานหรือเพื่อประโยชน์อย่างอื่นไว้ดังต่อไปนี้

	 ข้อ	๑.	ระเบียบนี้เรียกว่า	“ระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการกำาหนดหลักเกณฑ์	วิธีการ	และเงื่อนไขใน

การใช้พื้นที่เป็นสถานที่ปฏิบัติงาน	 หรือเพื่อประโยชน์อย่างอื่นของส่วนราชการหรือองค์การของรัฐ	 ภายใน

เขตป่าสงวนแห่งชาติ	พ.ศ.	๒๕๔๘”

	 ข้อ	๒.	ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่	๑๗	มกราคม	พ.ศ.	๒๕๔๘	เป็นต้นไป

	 ข้อ	๓.	 บรรดาระเบียบ	 ข้อบังคับและคำาสั่งอื่นใดในส่วนที่กำาหนดไว้แล้วในระเบียบนี้	 หรือซึ่งขัด

หรือแย้งกับระเบียบนี้	ให้ใช้ระเบียบนี้แทน

	 ข้อ	๔.	ให้อธิบดีกรมป่าไม้	รักษาการตามระเบียบนี้	และมีอำานาจตีความ	วินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการ

ปฏิบัติตามระเบียบนี้	คำาวินิจฉัยของอธิดีกรมป่าไม้	ให้เป็นที่สุด

หมวดที่ ๑

การขอใช้พื้นที่

	 ข้อ	๕.	 ส่วนราชการหรือองค์การรัฐ	 ประสงค์จะขอใช้พื้นที่บางแห่งภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ	

เป็นสถานที่ปฏิบัติงานหรือเพื่อประโยชน์ของรัฐอย่างอื่น	 ให้ยื่นคำาขอต่อจังหวัดท้องที่ที่ป่านั้นตั้งอยู่หรือ

หน่วยงานที่กรมป่าไม้กำาหนด	ตามแบบ	ป.ส.	 ๑๗	ท้ายระเบียบนี้	 พร้อมด้วยหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบ

คำาขอ

หมวด ๒

หลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสภาพป่า

	 ข้อ	๖.	 เมื่อจังหวัดหรือหน่วยงานที่กรมป่าไม้กำาหนด	 ได้รับคำาขอใช้พื้นที่ตามข้อ	 ๕	 แล้วให้เสนอ

คำาขอดังกล่าว	พร้อมทั้งให้ความเห็นต่อผู้ว่าราชการจังหวัดภายใน	๗	วัน	นับจากวันที่ได้รับคำาขอใช้พื้นที่

	 	 				ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดส่ังพนักงานเจ้าหน้าท่ีต้ังแต่ระดับ	 ๕	 ข้ึนไปออกไปทำาการตรวจสภาพป่า	

ภายใน	๑๕	วัน	นับจากวันที่จังหวัดได้รับคำาขอใช้พื้นที่
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	 ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตามวรรคสองรายงานผลการตรวจสภาพป่า	 พร้อมทั้งให้ความเห็นประกอบ

การตรวจสภาพป่านั้นต่อจังหวัด	 ตามแบบ	 ป.ส.๑๘	 ท้ายระเบียบนี้	 ภายใน	 ๓๐	 วัน	 นับจากวันที่ตรวจ

สภาพป่าเสร็จ

	 เมื่อได้รับรายงาน	 แบบ	 ป.ส.๑๘	 แล้วให้ผู้ว่าราชการจังหวัดตรวจสอบพิจารณาและทำาความเห็น

เสนอโดยตรงไปยังกรมป่าไม้	ภายใน	๑๕	วัน	นับจากวันที่ได้รับรายงาน	แบบ	ป.ส.	๑๘	นั้น

หมวด ๓

การประกาศกำาหนดบริเวณพื้นที่เพื่อใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติงาน

หรือเพื่อประโยชน์อย่างอื่นของส่วนราชการหรือองค์การของรัฐ

	 ข้อ	๗.	 การพิจารณาพื้นที่ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ	 เพื่อใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติงานหรือเพื่อ

ประโยชน์ของรัฐอย่างอื่น	 ให้ส่วนราชการหรือองค์การของรัฐเข้าใช้พื้นที่นั้น	 ให้พิจารณาจำานวนพื้นที่แต่ละ

คำาขอตามความจำาเป็นและเหมาะสมแก่การใช้พื้นที	่ ตามวัตถุประสงค์และโครงการที่เสนอพร้อมคำาขอและ

มีกำาหนดระยะเวลาตามความจำาเป็นที่ต้องการใช้พื้นที่นั้น	 เมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มีลักษณะต้องห้าม

ตามข้อ	 ๘	 ก็ให้ทำาประกาศกำาหนดบริเวณดังกล่าวเป็นบริเวณที่ทางราชการใช้ประโยชน์ได้ตามที่กรมป่าไม	้

เห็นสมควรแต่ไม่เกินสามสิบปี

	 ข้อ	๘.	 การประกาศกำาหนดบริเวณพื้นที่ให้ส่วนราชการ	 หรือองค์การของรัฐเข้าใช้ประโยชน์ตาม

ข้อ	๗	จะกระทำาได้เมื่อพื้นที่ที่ขอใช้ต้อง

	 	 	 ๘.๑	 ไม่เป็นพื้นที่ป่าซึ่งใช้ในการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการป่าไม้

	 	 	 ๘.๒	 ไม่อยู่ในพื้นที่ป่าที่มีสภาพเป็นป่าต้นน้ำาลำาธารชั้นที่	 ๑	 เอ	 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ

ที่ได้กำาหนดชั้นคุณภาพลุ่มน้ำาตามมติคณะรัฐมนตรี	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

สภาตำาบลหรือองค์การบริหารส่วนตำาบลท้องที่ที่ป่านั้นตั้งอยู่

	 ข้อ	๙.	การประกาศกำาหนดบรเิวณพืน้ทีท่ีท่างราชการใชป้ระโยชนใ์นเขตปา่สงวนแหง่ชาต	ิใหใ้ชแ้บบ	

ป.ส.๑๙	ท้ายระเบียบนี้	หากมีเงื่อนไขที่ผู้อนุมัติกำาหนดให้ส่วนราชการหรือองค์การของรัฐต้องปฏิบัติเพิ่มเติม

ให้ระบุไว้ในประกาศด้วย

	 การประกาศกำาหนดบริเวณพ้ืนท่ีท่ีทางราชการใช้ประโยชน์ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติตามวรรคหน่ึงน้ัน	

ให้ส่งมอบประกาศดังกล่าวแก่ส่วนราชการหรือองค์การของรัฐผู้ได้รับอนุมัติให้เข้าใช้ประโยชน์จำานวน	 ๑	 ฉบับ	 

และให้ปิดประกาศ	 ณ	 ที่ว่าการอำาเภอหรือกิ่งอำาเภอ	 ที่ทำาการกำานัน	 และที่ทำาการผู้ใหญ่บ้านในท้องที่ 

ที่ป่าสงวนแห่งชาตินั้นตั้งอยู่

	 ข้อ	๑๐.	 ส่วนราชการหรือองค์การของรัฐจะใช้พื้นที่ภายในบริเวณเดียวกันกับพื้นที่ที่ได้มีประกาศ

กำาหนดให้ส่วนราชการหรือองค์การของรัฐใช้พ้ืนท่ีภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติอยู่เดิมได้	 จะต้องมีวัตถุประสงค์

ในการใช้ประโยชน์เดียวกัน	 และส่วนราชการหรือองค์การของรัฐที่ใช้พื้นที่เดิมให้ความยินยอมแล้ว	 และ

พื้นที่ดังกล่าวไม่ขัดกับหลักเกณฑ์ตามระเบียบ	 กฎหมาย	 และมติคณะรัฐมนตรีที่ได้กำาหนดทางปฏิบัติไว้	

และจะต้องได้รับความเห็นชอบจากกรมป่าไม้
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หมวด ๔

การทำาไม้

	 ข้อ	๑๑.	 ไม้ที่จำาเป็นต้องทำาออกจากพื้นที่ที่ประกาศกำาหนดให้ส่วนราชการ	 หรือองค์การของรัฐเข้า

ใช้ประโยชน์	 ตามที่ส่วนราชการหรือองค์การของรัฐตัดฟันรวมกองไว้	 รวมทั้งไม้ยืนต้นที่จำาเป็นต้องทำาออก

และได้แจ้งให้จังหวัดทราบแล้ว	 ให้จังหวัดหรือหน่วยงานที่กรมป่าไม้กำาหนด	 สั่งเจ้าหน้าที่ป่าไม้ไม่ต่ำากว่า

ระดับ	 ๕	 ออกไปดำาเนินการภายใน	 ๑๕	 วัน	 นับจากวันที่ได้รับแจ้งโดยให้ทำาการตรวจประทับดวงตราหรือ

เคร่ืองหมายตามท่ีอธิบดีกรมป่าไม้	 กำาหนด	 เลขเรียง	 ปี	 พ.ศ.	 และจัดทำาบัญชีแสดงรายละเอียดของไม้แต่ละ

ชนิดให้เสร็จสิ้นโดยด่วน	 และแจ้งให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ดำาเนินการทำาไม้ออกในนามของพนักงาน 

เจ้าหน้าที่	ตามมาตรา	๑๙	แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ	พ.ศ.	๒๕๐๗	โดยไม่ต้องออกใบอนุญาตให้

ทำาไม้นั้น	และจำาหน่ายให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

	 การทำาไม้ตามวรรคหนึ่ง	 ไม่นำามาใช้บังคับแก่การทำาไม้ในบริเวณที่ทางราชการใช้ประโยชน์

ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ	 ท่ีมีแนวเขตทับท่ีดินซ่ึงบุคคลได้รับประโยชน์ตามมาตรา	 ๑๔	 แห่งพระราชบัญญัติ		

ป่าสงวนแห่งชาติ	 พ.ศ.	 ๒๕๐๗	 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ	 (ฉบับที่	 ๓) 

พ.ศ.	๒๕๒๘	ภายในกำาหนด	๓๖๐	วัน	นับจากวันประกาศกำาหนดบริเวณดังกล่าว	เป็นบริเวณที่ทางราชการ

ใช้ประโยชน์

หมวด ๕

เบ็ดเตล็ด

	 ข้อ	๑๒.	 ประกาศกำาหนดให้ใช้พื้นที่ที่ออกตามความใน	 มาตรา	 ๑๓	 ทวิ	 แห่งพระราชบัญญัติ 

ป่าสงวนแห่งชาติ	พ.ศ.	๒๕๐๗	และที่แก้ไขเพิ่มเติม	ที่ได้ออกประกาศก่อนระเบียบนี้ใช้บังคับให้เป็นประกาศ

ที่ออกตามระเบียบนี้

	 ข้อ	๑๓	 คำาขออนุญาตเข้าใช้พื้นที่เป็นสถานที่ปฏิบัติงาน	 หรือเพื่อประโยชน์อย่างอื่นของส่วน

ราชการหรือองค์การของรัฐภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติใดที่อยู่ในระหว่างดำาเนินการและยังไม่แล้วเสร็จใน

วันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับให้ดำาเนินการต่อไป

	 	 	 	 	 	 	 	 	 ประกาศ	ณ	วันที่	๑๗	มกราคม	พ.ศ.	๒๕๔๘

	 	 	 	 	 (ลงนาม)				ฉัตรชัย	รัตโนภาส

	 	 	 	 	 	 							(นายฉัตรชัย	รัตโนภาส)

	 	 	 	 	 	 	 			อธิบดีกรมป่าไม้
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ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการอนุญาตให้ทำาการปลูกสร้างสวนป่า
หรือปลูกไม้ยืนต้น ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ

พ.ศ. ๒๕๔๘

	 อาศัยอำานาจตามความในมาตรา	๒๐	แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ	พ.ศ.	๒๕๐๗	ซึ่งแก้ไข

เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ	(ฉบับที่	๓)	พ.ศ.	๒๕๒๘	และพระราชกฤษฎีกาโอนกรมป่าไม้	

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 ไปเป็นกรมป่าไม้	 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและปรับปรุง

อำานาจหน้าที่และกิจการ	 ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	 กรมป่าไม้	 และกรมอุทยานแห่งชาติ	

สัตว์ป่าและพันธุ์พืช	กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	พ.ศ.	๒๕๔๖	อธิบดีกรมป่าไม้โดยอนุมัติ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ออกระเบียบไว้ดังต่อไปนี้

	 ข้อ	๑.	 ระเบียบนี้เรียกว่า	 “ระเบียบกรมป่าไม	้ ว่าด้วยการอนุญาตให้ทำาการปลูกสร้างสวนป่าหรือ

ปลูกไม้ยืนต้นภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ	พ.ศ.	๒๕๔๘”

	 ข้อ	๒.	ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่	๑๗	มกราคม	พ.ศ.	๒๕๔๘	เป็นต้นไป

	 ข้อ	๓.	บรรดาระเบียบ	ประกาศ	ข้อบังคับและคำาสั่งอื่นใดในส่วนที่กำาหนดไว้แล้วในระเบียบนี้	หรือ

ซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้	ให้ใช้ระเบียบนี้แทน

	 ข้อ	๔.	ในระเบียบนี้

	 	 	 ๔.๑	 “ป่าเสื่อมโทรม”	 หมายความว่า	 พื้นที่ป่าในบริเวณป่าสงวนแห่งชาติทั้งหมดหรือ 

บางส่วน	 มีไม้มีค่าที่มีลักษณะสมบูรณ์เหลืออยู่น้อย	 และป่านั้นยากที่จะกลับฟื้นคืนดีได้ตามธรรมชาติโดยมี

ลูกไม้ขนาดความสูงเกิน	๒	เมตรขึ้นไป	ขึ้นกระจายอยู่ทั่วพื้นที่ไม่เกินไร่ละ	๒๐	ต้น	หรือมีไม้ขนาดความโต 

วัดโดยรอบลำาต้นตรงท่ีสูง	๑๓๐	เซนติเมตร	ต้ังแต่	๕๐-๑๐๐	เซนติเมตร	ข้ึนกระจายอยู่ท่ัวพ้ืนท่ีไม่เกินไร่ละ	๘	ต้น	 

หรือมีไม้ขนาดความโตเกิน	๑๐๐	เซนติเมตร	ขึ้นไป	ขึ้นกระจายอยู่ทั่วพื้นที่ไม่เกินไร่ละ	๒	ต้น	หรือพื้นที่ป่า

ที่มีไม้เข้าหลักเกณฑ์ทั้ง	๓	ลักษณะดังกล่าวเมื่อรวมกันแล้วต้องมีจำานวนไม่เกินไร่ละ	๑๖	ต้น

	 	 	 ๔.๒	 “สวนป่า”	หมายความว่า	พื้นที่ที่ได้ทำาการปลูกและบำารุงรักษาพันธุ์ไม้ที่มุ่งหวังการใช้

ประโยชน์จากเนื้อไม้เป็นหลัก

	 	 	 ๔.๓	 “พืชควบ”	หมายความว่า	พืชที่ปลูกในสวนป่าควบคู่กับพันธุ์ไม้ที่ปลูก	

	 	 	 ๔.๔	 “ไม้ยืนต้น”	หมายความว่า	พันธุ์ไม้ขนาดใหญ่หรือไม้ที่มีผลและมีอายุยืนนานสามารถ

นำาเนื้อไม้ไปใช้ประโยชน์ได้

	 	 	 ๔.๕	 “ไม้มีค่า”	หมายความว่า	ไม้ท่ีมีช่ือตามบัญชีท่ีกรมป่าไม้	ประกาศกำาหนดให้เป็นไม้มีค่า

	 ข้อ	๕.	 ให้อธิบดีกรมป่าไม้	 รักษาการตามระเบียบนี้	และมีอำานาจตีความ	วินิจฉัย	ปัญหาเกี่ยวกับ

การปฏิบัติตามระเบียบนี้	คำาวินิจฉัยของอธิดีกรมป่าไม้	ให้เป็นที่สุด
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หมวด ๑

การขออนุญาต

	 ข้อ	๖.	 ผู้ใดประสงค์จะขออนุญาตทำาการปลูกสร้างสวนป่าหรือปลูกไม้ยืนต้น	 ภายในเขต 

ป่าสงวนแห่งชาติ	 ให้ยื่นคำาขอต่อจังหวัดท้องที่ที่ป่านั้นตั้งอยู่หรือหน่วยงานที่กรมป่าไม้กำาหนด	 ตามแบบ	 

ป.ส.๒๙	ท้ายระเบียบนี้	พร้อมด้วยหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบคำาขอ

	 ในกรณีที่ขออนุญาตเกิน	 ๑๐๐	 ไร่	 ให้แนบโครงการที่แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ระยะ

เวลาเริ่มงาน	เป้าหมายของโครงการและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการลงทุนประกอบด้วย

	 ผู้ขออนุญาตซึ่งเป็นนิติบุคคล	 นิติบุคคลนั้นต้องจดทะเบียนในประเทศไทย	 และผู้ถือหุ้นส่วน

นิติบุคคลนั้นต้องมีสัญชาติไทย	 เกินร้อยละ	 ๕๐	 ของจำานวนผู้ถือหุ้นหรือหุ้นส่วนนั้น	 ทั้งนี้	 ไม่รวมถึง 

ส่วนราชการหรือองค์การของรัฐ

	 ผู้ขออนุญาตซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา	ต้องมีสัญชาติไทยและบรรลุนิติภาวะแล้ว

หมวด ๒

หลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสภาพป่า

	 ข้อ	๗.	เมื่อจังหวัดหรือหน่วยงานที่กรมป่าไม้กำาหนด	ได้รับคำาขอใช้พื้นที่ตามข้อ	๖	ให้เสนอคำาขอ

ดังกล่าวพร้อมทั้งให้ความเห็นต่อผู้ว่าราชการจังหวัดภายใน	๗	วัน	นับจากวันที่ได้รับคำาขออนุญาต

	 ใหผู้ว้า่ราชการจงัหวดัสัง่พนกังานเจา้หนา้ทีต่ัง้แตร่ะดบั	๕	ขึน้ไป	ออกไปทำาการตรวจสภาพปา่ภายใน	

๑๕	วัน	นับจากวันที่จังหวัดได้รับคำาขออนุญาต

	 ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตามวรรคสอง	 รายงานผลการตรวจสภาพป่า	 พร้อมทั้งให้ความเห็นประกอบ

การตรวจสภาพป่านั้นต่อจังหวัด	 ตามแบบ	 ป.ส.๓๐	 ท้ายระเบียบนี้	 ภายใน	 ๓๐	 วัน	 นับจากวันที่ตรวจ

สภาพป่าเสร็จ

	 เมื่อได้รับรายงานแบบ	ป.ส.๓๐	แล้ว	 ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด	 ตรวจสอบพิจารณาและทำาความเห็น

เสนอโดยตรงไปยังกรมป่าไม้	ภายใน	๑๕	วัน	นับจากวันที่ได้รับรายงาน	แบบ	ป.ส.๓๐	นั้น

หมวด ๓

การอนุญาตให้ทำาการปลูกสร้างสวนป่าหรือปลูกไม้ยืนต้น

	 ข้อ	๘.	 การอนุญาตให้ทำาการปลูกสร้างสวนป่าหรือปลูกไม้ยืนต้นภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ	 

ให้พิจารณาอนุญาตในจำานวนพ้ืนท่ีแต่ละราย	คร้ังละไม่เกิน	๒,๐๐๐	ไร่	โดยมีกำาหนดระยะเวลาไม่เกินสามสิบปี

	 ข้อ	๙.	การอนุญาตตามข้อ	๘	จะกระทำาได้เมื่อพื้นที่ที่ขออนุญาตต้อง

	 	 	 ๙.๑	 ไม่เป็นพื้นที่ป่าซึ่งใช้ในการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการป่าไม้

	 	 	 ๙.๒	 ไม่อยู่ในพื้นที่ป่าที่มีสภาพเป็นป่าต้นน้ำาลำาธาร	ชั้นที่	๑	เอ	ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ

ที่ได้กำาหนดชั้นคุณภาพลุ่มน้ำา	 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

สภาตำาบลหรือองค์การบริหารส่วนตำาบลท้องที่ที่ป่านั้นตั้งอยู่

	 	 	 ๙.๔	 เป็นป่าเสื่อมโทรมตามข้อ	๔.๑	ในระเบียบนี้
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	 ข้อ	๑๐	 การอนุญาตให้ใช้หนังสืออนุญาตให้ทำาการปลูกสร้างสวนป่าหรือปลูกไม้ยืนต้นภายในเขต 

ปา่สงวนแหง่ชาต	ิตามแบบ	ป.ส.๓๑	ทา้ยระเบยีบนี	้หากมเีงือ่นไขทีผู่อ้นญุาตกำาหนดใหผู้ร้บัอนญุาตตอ้งปฏบิตัิ

เพิ่มเติมให้ระบุไว้ในหนังสืออนุญาตด้วย

	 ข้อ	๑๑	 ภายในพื้นที่ที่ได้รับหนังสืออนุญาตให้ทำาการปลูกสร้างสวนป่าหรือปลูกไม้ยืนต้นนั้น	 

ถ้าปรากฏว่ามีไม้ขึ้นอยู่กีดขวางการดำาเนินงานตามแผนการที่ได้กำาหนดไว้	 ให้ผู้รับอนุญาตตัดฟันออกได้ 

เท่าที่จำาเป็นภายในขอบเขตตามแผนการประจำาปีนั้นๆ	เท่านั้น

	 ข้อ	๑๒	 บรรดาไม้ที่ได้ตัดฟันลงตามข้อ	 ๑๑	 ที่ใช้ประโยชน์ได้ให้ถือว่ายังเป็นของรัฐ	 ห้ามมิให้

ทำาลายหรือสุมเผาไม้ทิ้งเป็นอันขาด	 ผู้รับอนุญาตจะต้องรักษาไว้มิให้สูญหายหรือเสียหายและให้เป็นหน้าที่

ของจังหวัดท้องที่ป่านั้นหรือหน่วยงานที่กรมป่าไม้กำาหนดตรวจทำาบัญชีประทับตราตามลักษณะของไม้ที่จะ

นำาไปใช้ประโยชน์	 ยกเว้นไม้ฟืนไม่ต้องประทับตรา	 และเสนอจำาหน่ายให้แก่ผู้รับอนุญาตในอัตราสองเท่า 

ค่าภาคหลวงสำาหรับไม้กระยาเลยหรือไม้ฟืน	และสามเท่าค่าภาคหลวงสำาหรับไม้สัก	ถ้าผู้รับอนุญาตไม่รับซื้อ	

ให้ทำาการประมูลจำาหน่ายตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุต่อไป

	 ข้อ	๑๓	ในบริเวณที่ทำาการปลูกสร้างสวนป่าหรือปลูกไม้ยืนต้นนั้น	ถ้าผู้รับอนุญาตประสงค์จะทำาการ

ตัดสางขยายระยะไม้ที่ได้ปลูกขึ้นเพื่อการบำารุงสวนป่า	 ให้กระทำาได้โดยแจ้งให้จังหวัดท้องที่หรือหน่วยงานที่

กรมปา่ไมก้ำาหนดทราบกอ่นตดั	เพือ่จงัหวดัหรอืหนว่ยงานทีก่รมปา่ไมก้ำาหนดจะไดส้ัง่เจา้หนา้ทีต่รวจใหต้ดัฟนั

และขายให้แก่ผู้รับอนุญาตตามอัตราที่กรมป่าไม้กำาหนด

	 ข้อ	๑๔	 เม่ือผู้รับอนุญาตประสงค์จะทำาไม้ท่ีปลูกไว้เพ่ือนำาไปใช้ประโยชน์ให้ย่ืนเร่ืองราวต่อหน่วยงาน 

ที่กรมป่าไม้กำาหนดเพื่อออกใบอนุญาตทำาไม้ให้แก่ผู้รับอนุญาตเป็นอันดับแรกโดยให้ผู้รับอนุญาตชำาระ 

ค่าภาคหลวงตามอัตราที่กำาหนดในกฎกระทรวง

	 ข้อ	๑๕	 เมื่อมีการอนุญาตให้ทำาการปลูกสร้างสวนป่าหรือปลูกไม้ยืนต้นตามระเบียบนี้แล้วให้ 

ผู้รับอนุญาตรายงานสรุปผลการดำาเนินงานตามแบบ	ป.ส.๓๒	ท้ายระเบียบนี้ต่อจังหวัดท้องที่หรือหน่วยงาน

ที่กรมป่าไม้กำาหนด	ภายใน	๖๐	วัน	นับจากวันที่ได้ดำาเนินการตามแผนปฏิบัติงานมาครบรอบปีทุกปีและให้

จังหวัดท้องที่หรือหน่วยงานที่กรมป่าไม้กำาหนดรวบรวมรายงานให้กรมป่าไม้	ภายใน	๓๐	วัน	นับจากวันที่ได้

รับรายงานนั้น

	 ข้อ	๑๖	 การให้เช่าหรือช่วงสิทธิ์แห่งหนังสืออนุญาตตามระเบียบนี้จะกระทำามิได้	 แต่ในกรณีที่ 

ผู้รับอนุญาตถึงแก่ความตาย	 และทายาทหรือผู้จัดการมรดกประสงค์จะกระทำาการตามหนังสืออนุญาตน้ันต่อไป	

ให้ยื่นคำาร้องต่อจังหวัด	ตามวิธีการที่กำาหนดไว้ใน	ข้อ	๖	ภายในกำาหนด	๙๐	วัน	นับจากวันที่ผู้รับอนุญาต

ถึงแก่ความตาย	 หากพ้นกำาหนดนี้แล้วทายาทหรือ	 ผู้จัดการมรดกยังมิได้ยื่นคำาร้องขอรับอนุญาตให้ถือว่า 

สละสทิธิใ์นการใชพ้ืน้ทีน่ัน้	เวน้แตก่รณทีีม่เีหตสุดุวสิยัอธบิดกีรมปา่ไม้	จะพจิารณาผอ่นผนัโดยความเหน็ชอบ

ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	เป็นรายๆ	ไปก็ได้

	 ความในวรรคหนึ่งให้ใช้บังคับแก่ผู้รับอนุญาตที่เป็นนิติบุคคลที่เลิกกิจการไปโดยการอนุโลม

	 ข้อ	๑๗	 การอนุญาตในพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตเดิมสิ้นอายุการอนุญาต	 ผู้รับอนุญาตหรือผู้ขออนุญาต

ต้องยื่นคำาขออนุญาต	ตามข้อ	๖	เพื่อให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งเจ้าหน้าที่ออกไปทำาการตรวจสภาพพื้นที่ให้ได้ 

ข้อมูลปัจจุบันพร้อมกับตรวจสอบการดำาเนินงานของผู้รับอนุญาตว่า	 ได้มีการปฏิบัติตามเงื่อนไขถูกต้อง 

ครบถ้วนหรือไม่	แล้วให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาและจัดทำาความเห็นเสนออธิบดีกรมป่าไม้
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	 ในกรณีที่ไม่สามารถอนุญาตให้ผู้ขอเข้าทำาประโยชน์ได้ในหมวดนี้	 ด้วยเหตุใดๆ	 ก็ดี	 ให้ผู้อนุญาต

แจ้งเหตุผลให้ผู้ขอทราบโดยไม่ชักช้า

	 ข้อ	๑๘	 ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ทำาการปลูกสร้างสวนป่าหรือปลูกไม้ยืนต้นอยู่ก่อนแล้วให้ถือว่ายังคงได้

รับอนุญาต	และให้ถือปฏิบัติตามระเบียบนี้ต่อไป

	 ข้อ	๑๙	 คำาขออนุญาตเข้าทำาการปลูกสร้างสวนป่าหรือปลูกไม้ยืนต้นในเขตป่าสงวนแห่งชาติใดอยู่

ในระหว่างดำาเนินการและยังไม่แล้วเสร็จในวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับให้ดำาเนินการต่อไป

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	ประกาศ	ณ	วันที่	๑๗	มกราคม	พ.ศ.	๒๕๔๘

  

	 	 	 	 	 		(ลงนาม)			ฉัตรชัย	รัตโนภาส

	 	 	 	 	 	 	 	 (นายฉัตรชัย	รัตโนภาส)

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 						อธิบดีกรมป่าไม้	
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๓. คำาวินิจฉัยของสำานักงาน

คณะกรรมการกฤษฎีกา

เกี่ยวกับเรื่องการทำาไม้และเก็บหาของป่า
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ด่วนมาก

ที่ สร.	๐๒๐๓/๑๔๖๒๒		 	 	 	 สำานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

          

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ๒๕	สิงหาคม	๒๕๑๙

เรื่อง	 ปัญหาการนำาไม้ในที่ดินกรรมสิทธิ์เคลื่อนที่และแปรรูปไม้ที่ทำาจากไม้ในที่ดินกรรมสิทธิ์

เรียน	 ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

อ้างถึง	 หนังสือ	ที่	กส.๐๘๐๔/๑๓๘๑๗	ลงวันที่	๒๒	กรกฎาคม	๒๕๑๙

สิ่งที่ส่งมาด้วย	บันทึกเกี่ยวกับเรื่องนี้

	 	 ตามท่ีได้ขอให้สำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีการพิจารณาให้ความเห็นว่า	การนำาไม้ชนิดอ่ืนนอกจาก

ไม้สักและไม้ยางที่มิได้ขึ้นในป่าเคลื่อนที่จะต้องมีใบเบิกทางของพนักงานเจ้าหน้าที่กำากับไปด้วยหรือไม่	 และ

เม่ือนำาไม้ดังกล่าวเคล่ือนท่ีเข้าเขตด่านป่าไม้จะต้องเสียค่าธรรมเนียมหรือไม่และประการสุดท้าย	 การแปรรูปไม้

ดังกล่าวจะต้องได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่หรือไม่	นั้น	

	 	 บัดน้ี	 สำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา	 (กรรมการร่างกฎหมาย	 กองท่ี	 ๘)	 ได้พิจารณาปัญหา 

ดังกล่าว	 ข้างต้นแล้วเห็นว่า	 บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติป่าไม้	 พุทธศักราช	 ๒๔๘๔	 ย่อมใช้บังคับแก่ 

ไม้หวงห้าม	 หรือหากในกรณีที่มิใช่ไม้หวงห้าม	 ก็ต้องเป็นไม้ที่ได้ทำาขึ้นจากไม้ป่าเท่านั้น	 ดังนั้น	 ในกรณีที่มี

การนำาไม้ชนิดอื่นนอกจากไม้สักและไม้ยางเคลื่อนที่และนำาเข้าเขตด่านป่าไม้	 จึงไม่จำาต้องมีใบเบิกทางของ

พนักงานเจ้าหน้าที่กำากับและไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมแต่อย่างใด	 และในการแปรรูปไม้ลักษณะดังกล่าวก็ไม่

ต้องได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่แต่อย่างใดด้วย	ความละเอียดปรากฏตามบันทึกความเห็นที่ได้ส่งมา

พร้อมน้ี	ในการพิจารณาเร่ืองน้ีมีผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	(กรมป่าไม้)	เป็นผู้ช้ีแจงข้อเท็จจริง

  

	 	 จึงเรียนมาเพื่อทราบ

           

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ขอแสดงความนับถืออย่างสูง

 

กองคุ้มครอง	

กองนิติธรรม

โทร.	๒๘๑๐๐๐๗

(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

	 สำานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้มีหนังสือด่วนมาก	ที่	สร.๐๒๐๓/๑๒๕๔๒	ลงวันที่	๒๘	กรกฎาคม	

๒๕๑๙	 ถึงเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา	 ขอให้สำานักคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาให้ความเห็นเก่ียว

กับการตีความพระราชบัญญัติป่าไม้	พุทธศักราช	๒๔๘๔	ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หารือว่า

	 ๑.	 การนำาไม้ชนิดอื่นนอกจากไม้สักและไม้ยางที่มิได้ขึ้นอยู่ในป่าเคลื่อนที่ไปถึงด่านป่าไม้ด่านแรกจะ

ต้องขอใบเบิกทางตามมาตรา	๓๙	แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้	พุทธศักราช	๒๔๘๔	หรือไม่

	 ๒.	 การนำาไมช้นดิอืน่นอกจากไมส้กัและไมย้างทีม่ไิดข้ึน้อยูใ่นปา่เคลือ่นทีเ่ขา้เขตดา่นปา่ไมจ้ะตอ้งเสยี

ค่าธรรมเนียมตามมาตรา	๒๕	แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้	พุทธศักราช	๒๔๘๔	หรือไม่

	 ๓.	 การแปรรูปไม้ชนิดอื่นนอกจากไม้สักและไม้ยางที่มิได้ขึ้นอยู่ในป่า	 จะต้องได้รับอนุญาตจาก

พนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา	๔๘	แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้	พุทธศักราช	๒๔๘๔	หรือไม่

	 สำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา	(กรรมการร่างกฎหมาย	กองที่	๘)	ได้พิจารณาปัญหาดังกล่าวแล้ว

เหน็วา่	ในปญัหาขอ้ทีห่นึง่เกีย่วกบัการนำาไมเ้คลือ่นทีน่ัน้	มาตรา	๓๘(๑)	แหง่พระราชบญัญตัปิา่ไม	้พทุธศกัราช

๒๔๘๔	 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยแห่งพระราชบัญญัติป่าไม้	 (ฉบับที่	 ๕)	 พ.ศ.	 ๒๕๑๘	 และมาตรา	 ๓๙(๒) 

แหง่พระราชบัญญัติป่าไม้	พุทธศักราช	๒๔๘๔	ได้บัญญัติไว้โดยชัดแจ้งว่า	การนำาไม้เคล่ือนท่ีท่ีจะต้องมีใบเบิกทาง

ของพนักงานเจ้าหน้าที่กำากับไปด้วย	นั้นเฉพาะในสี่กรณีที่บัญญัติในมาตรา	๓๘	เท่านั้น	ซึ่งทั้งสี่กรณีดังกล่าว

เป็นกรณีของการนำาไม้ท่ีทำาออกจากป่าหรือมิฉะน้ันต้องเป็นกรณีการนำาไม้เข้ามาในราชอาณาจักรหรือการนำาไม้

ที่รับซื้อจากทางราชการป่าไม้ไปจากที่ที่ไม้นั้นอยู	่ ซึ่งจะเห็นว่าไม่ได้บังคับถึงการนำาไม้อื่นนอกจากไม้สักหรือ

ไม้ยางที่มิได้ขึ้นอยู่ในป่าเคลื่อนที่	 ดังนั้น	 การนำาไม้ดังกล่าวเคลื่อนที่จึงไม่จำาต้องมีใบเบิกทางของพนักงาน 

เจ้าหน้าที่กำากับไปด้วยแต่อย่างใด

 (๑) มาตรา ๓๘ บทบัญญัติในส่วนนี้ให้ใช้บังคับแก่กรณีการนำาไม้หรือของป่าเคลื่อนที่ต่อไปภายหลังที่

   (๑) นำาไม้หรือของป่าที่ได้รับใบอนุญาตให้ทำาหรือเก็บออกจากสถานที่ที่ระบุไว้ในใบอนุญาต ไปถึง

สถานที่ที่ระบุไว้ในใบอนุญาตแล้ว

   (๒) นำาไม้ที่ทำาโดยไม่ต้องรับอนุญาตออกไปถึงด่านป่าไม้ด่านแรกแล้ว

   (๓) นำาไม้หรือของป่าเข้ามาในราชอาณาจักร ไปถึงด่านศุลกากรหรือด่านตรวจศุลกากรที่นำาเข้า 

มาแล้ว

   (๔) นำาไม้หรือของป่าที่รับซื้อจากทางราชการป่าไม้ ไปจากที่ที่ไม้หรือของป่านั้นอยู่

 (๒) มาตรา ๓๙ ผูใ้ดนำาไมห้รอืของปา่เคลือ่นที ่ตอ้งมใีบเบกิทางของพนกังานเจา้หนา้ทีก่ำากบัไปดว้ยตามขอ้กำาหนด

ในกฎกระทรวง
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	 	 ในปัญหาข้อท่ีสอง	เม่ือพิจารณาความในมาตรา	๒๕(๓)	แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้	พุทธศักราช	๒๔๘๔

ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป่าไม้	 (ฉบับที่	 ๕)	 พ.ศ.๒๕๑๘	 ที่บัญญัติให้ผู้ที่นำาไม้ที่มิใช่ไม้หวงห้าม 

เข้าเขตด่านป่าไม้ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามอัตราที่รัฐมนตรีกำาหนดโดยบัญญัติยกเว้นให้ไม่ต้องเสีย 

ค่าธรรมเนียมเฉพาะกรณีการนำาไปเพื่อใช้สอยส่วนตัว	ภายในเขตท้องที่จังหวัดที่ทำาไม้นั้น	จะเห็นได้ว่าความ

มุง่หมายของบทบญัญตัดิงักลา่วหมายถงึการ	เรยีกเกบ็คา่ธรรมเนยีมในการนำาไมท้ีไ่มใ่ชไ่มห้วงหา้มทีข่ึน้ในปา่

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 

ไม่ให้นำามาตรา	 ๔๘(๕)	 มาใช้บังคับในกรณีที่เป็นการแปรรูปไม้หรือมีไม้แปรรูปไว้ในครอบครองที่มิใช่

ไม้หวงห้าม	 	 	  

 (๓) มาตรา ๒๕ ผู้ใดนำาไม้ที่มิใช่ไม้หวงห้ามเข้าเขตด่านป่าไม้ ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามอัตราที่รัฐมนตรีกำาหนด 

เว้นแต่นำาไปเพื่อใช้สอยส่วนตัวภายในเขตท้องที่จังหวัดที่ทำาไม้นั้น

  การนำาไม้เข้าเขตด่านป่าไม้หลายด่าน ให้เสียค่าธรรมเนียมเพียงด่านแรกเพียงด่านเดียว
 (๔) มาตรา ๕๐ บทบัญญัติแห่งมาตรา ๔๘ มิให้ใช้บังคับในกรณีดังต่อไปนี้

  (๑)  การกระทำาเพียงเลื่อย ตัด ริด ขุด หรือถากซ้อมไม้เพื่อทำาเป็นซุงท่อน ไม้เหลี่ยมโกลน มาดหรือโกลน 

เสาถาก หรือหมอนรถ หรือเพื่อทำาไม้ฟืน หรือทำาไม้เผาถ่าน หรือเลื่อยเพียงเพื่อความจำาเป็นในการชักลาก ในเมื่อพนักงาน

เจา้หนา้ทีร่ะบไุวใ้นใบอนญุาตทำาไมใ้หก้ระทำาการนัน้ๆ ได ้และผูร้บัอนญุาตไดก้ระทำาการนัน้ๆ กอ่นนำาไมเ้คลือ่นทีจ่ากบรเิวณ

ตอไม้

  (๒)  การแปรรูปไม้ที่แปรรูปมาแล้วจากไม้ซุงหรือไม้ท่อน ที่มิใช่เพื่อการค้า

  (๓)  การมีไม้แปรรูปไว้ในครอบครองที่มิใช่เพื่อการค้าโดยมีหลักฐานแสดงว่าได้ไม้นั้นมาโดยชอบด้วย 

พระราชบัญญัตินี้

  (๔)  การแปรรูปไม้หรือมีไม้แปรรูปไว้ในครอบครองที่มิใช่ไม้หวงห้าม

  (๕) การแปรรูปไม้โดยใช้แรงคนที่มิใช่เพื่อการค้า จากไม้หวงห้ามที่ยังมิได้แปรรูปโดยมีหลักฐานแสดงว่าได้

ไม้นั้นมาโดยชอบด้วยพระราชบัญญัตินี้
 (๕) มาตรา ๔๘ ภายในเขตควบคุมการแปรรูปไม้ ห้ามมิให้ผู้ใดแปรรูปไม้ตั้งโรงงานแปรรูปไม้ ต้ังโรงค้าไม้แปรรูป 

มีไม้สักแปรรูปไม่ว่าจำานวนเท่าใดไว้ในครอบครองหรือมีไม้แปรรูปชนิดอ่ืนเป็นจำานวนเกิด ๐.๒๐ ลกูบาศกเ์มตร ไวใ้นครอบครอง 

เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ และต้องปฏิบัติตามข้อกำาหนดในกฎกระทรวงและในการอนุญาต

มีต่อหน้าถัดไป
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	 	 ดังนั้น	 ในการแปรรูปไม้ชนิดอื่น	 นอกจากไม้สักหรือไม้ยางที่มิได้ขึ้นในป่า	 ซึ่งไม่ใช่ไม้หวงห้าม	 

จึงไม่ต้องได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา	๔๘	แต่อย่างใด

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 (ลงนาม)					สมภพ	โหตระกิตย์

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 			(นายสมภพ	โหตระกิตย์)

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

					สิงหาคม	๒๕๑๙

 เพ่ือประโยชน์แห่งความในวรรคหน่ึง ไม้ซุงหรือไม้ท่อนท่ีจมอยู่ในแม่น้ำาลำาคลอง ในรัศมีห้าสิบเมตรของบริเวณ

ที่ทำาการแปรรูปไม้ และไม่มีผู้ใดเป็นเจ้าของ ให้สันนิษฐานว่าเป็นไม้ที่อยู่ในความครอบครองของผู้รับอนุญาตตั้งโรงงาน

แปรรูปไม้ที่มีโรงงานอยู่ในบริเวณนั้น

 ความในวรรคหนึ่ง ให้หมายความรวมถึงการกระทำาแก่ไม้ที่นำาเข้ามาในราชอาณาจักรด้วย

 

ต่อจากเชิงอรรถท่ี	๕
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ด่วนมาก

ที่	สร.	๐๖๐๑/๑๑๕๕		 	 	 	 สำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

	 	 	 	 	 	 	 	 	 		๒	เมษายน	๒๕๒๕

เร่ือง	 การนำาไม้ท่อนซุงจากท่ีดินกรรมสิทธ์ิเข้าโรงงานแปรรูปไม้ท่ีได้รับอนุญาตต้ังตามพระราชบัญญัติป่าไม้ฯ	 

เรียน	 อธิบดีกรมป่าไม้

อ้างถึง	 ๑.	 หนังสือกรมป่าไม้ด่วนมาก	ที่	กส.	๐๗๐๔(๒)/๑๖๐๑	ลงวันที่	๒๖	มกราคม	๒๕๒๕

	 ๒.	 หนังสือสำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา	ด่วนมาก	ที่	สร.	๐๖๐๑/๙๙๑	ลงวันที่	๑๒	กุมภาพันธ์	

๒๕๒๕

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย			บันทึกเรื่อง	การนำาไม้ท่อนซุงจากที่ดินของเอกชนเข้าโรงงาน	แปรรูปไม้ที่ได้รับ	  

												อนุญาตตั้งตามพระราชบัญญัติป่าไม้	พุทธศักราช	๒๔๘๔

	 	 				ตามหนังสือของกรมป่าไม้ที่อ้างถึง	ได้ขอให้สำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาให้ความเห็นใน

ปัญหาข้อกฎหมายว่า

	 	 			(๑)		 ไม้ท่อนซุงท่ีนำาออกจากท่ีดินกรรมสิทธ์ิก่อนนำาเข้าโรงงานจะต้องให้ผ่านการตรวจสอบขอ 

เจ้าหน้าที่ตามมาตรา	๕๑	แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้	พุทธศักราช	๒๔๘๔	ก่อนหรือไม่

	 	 			(๒)	 หากเจ้าของไม้แสดงความยินยอมในส่วนแพ่งสละสิทธิความเป็นไม้ในท่ีดินเสมือนหน่ึง 

เป็นไม้ในป่า	พนักงาน	เจ้าหน้าที่จะมีอำานาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในกรณีดังต่อไปนี้ได้หรือไม่

	 	 				(๒.๑)		ขอทำาไมช้นดิทีต่รงกบัไมห้วงหา้มโดยยนิยอมชำาระคา่ภาคหลวงเชน่เดยีวกบัไมห้วงหา้ม

ทั่วไป

	 	 				(๒.๒)		 ยินยอมชำาระค่าธรรมเนียมไม้ที่มิใช่ไม้หวงห้ามเมื่อนำาเข้าเขตด่านป่าไม้ตามมาตรา	

๒๕	แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้	พุทธศักราช	๒๔๘๔	และสำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้มีหนังสือขอให้ 

จัดส่งผู้แทนไปชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับปัญหาดังกล่าวดังความแจ้งอยู่แล้ว	นั้น

	 	 					บดันี	้คณะกรรมการกฤษฎกีา	(กรรมการรา่งกฎหมาย	คณะที	่๒)	ไดพ้จิารณาปญัหาดงักลา่ว 

ขา้งตน้แลว้	เหน็วา่สำาหรบัปญัหาแรก	ไมย้างพาราตามทีห่ารอืเปน็ไมใ้นทีด่นิของเอกชนซึง่ไมอ่ยูใ่นบงัคบัของ

พระราชบัญญัติป่าไม้ฯ	ดังนั้น	การนำาไม้ท่อนซุงยางพาราออกจากที่ดินของเอกชนเพื่อเข้าโรงงานแปรรูปไม้

จึงไม่ต้องผ่านการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่	ตามมาตรา	๕๑	ก่อนแต่อย่างใด

	 	 			สำาหรับปัญหาตาม	(๒.๑)	เห็นว่า	การทำาไม้ที่จะต้องเสียค่าภาคหลวง	จะต้องเป็นการทำาไม้

ในป่า	และกฎหมายได้บัญญัติไว้ชัดแจ้งว่า	พนักงานเจ้าหน้าที่จะเรียกเก็บค่าภาคหลวงได้ในกรณีใดบ้างเมื่อ

ไม้ยางพาราตามที่หารือเป็นไม้ในที่ดินของเอกชน	 ซึ่งไม่อยู่ในบังคับที่จะต้องเสียค่าภาคหลวงเจ้าของจึงไม่มี

หน้าที่ที่จะต้องชำาระค่าภาคหลวงและพนักงานเจ้าหน้าที่ก็ไม่มีอำานาจจะเรียกเก็บค่าภาคหลวง
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	 	 				สำาหรับปัญหาตาม	(๒.๒)	เห็นว่า	การขอชำาระค่าธรรมเนียมไม้ที่มิใช่ไม้หวงห้าม	เมื่อนำา

เข้าเขตด่านป่าไม้	 ตามมาตรา	 ๒๕	 นั้น	 ก็เป็นเช่นเดียวกับการชำาระค่าภาคหลวงดังที่กล่าวมาข้างต้น	 คือ	 

เมื่อไม้ดังกล่าวมิใช่ไม้ที่อยู่ในป่า	 จึงไม่จำาต้องเสียค่าธรรมเนียมในการผ่านด่านป่าไม้	 ทั้งนี้	 โดยมีผู้แทน 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ	์(กรมปา่ไม)้	เปน็ผูช้ีแ้จงขอ้เทจ็จรงิ	รายละเอยีดของความเหน็ปรากฏตามบนัทกึ 

ทีไ่ดเ้สนอมาพรอ้มหนงัสอืนี	้อนึง่	สำานกังานคณะกรรมการกฤษฎกีาไดแ้จง้ผลการพจิารณาไปยงัสำานกัเลขาธกิาร 

คณะรัฐมนตรี	เพื่อทราบตามระเบียบด้วยแล้ว

	 	 				จึงเรียนมาเพื่อทราบ

	 								ขอแสดงความนับถืออย่างสูง

     

	 (ลงนาม)				อมร	จันทรสมบูรณ์

	 										(นายอมร	จันทรสมบูรณ์)

	 									เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
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บันทึก 
เรื่อง การนำาไม้ท่อนซุงจากที่ของเอกชนเข้าโรงงานแปรรูปไม้

ที่ได้รับอนุญาตตั้งตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔

	 	 กรมป่าไม้ได้มีหนังสือด่วนมาก	ที่	กส	๐๗๐๔(๒)/๑๖๐๑	ลงวันที่	๒๖	มกราคม	๒๕๒๕	ขอให้

สำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาให้ความเห็นในปัญหาข้อกฎหมาย	ตามพระราชบัญญัติป่าไม้	พุทธศักราช	

๒๔๘๔	ความว่า	 เนื่องจากปัจจุบันได้มีไม้ยางพาราเก่าถูกตัดโค่นออกจากสวนยางเป็นจำานวนมาก	 เพื่อปลูก

ยางพาราพันธุ์ใหม่ทดแทนตามโครงการช่วยเหลือของรัฐบาลและทางราชการมีนโยบายสนับสนุนให้นำาไม้

ยางพาราเหล่านี้มาใช้เป็นวัตถุดิบป้อนโรงงานแปรรูปไม้เพื่อนำามาใช้ประโยชน์	 โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติ

ให้ทดลองตั้งโรงงานแปรรูปไม้ยางพารา	 (โรงเลื่อย)	 ขึ้นในท้องที่ภาคตะวันออกและภาคใต้	 ๖	 จังหวัดก่อน	

นอกจากนัน้ยงัมโีรงงานแปรรปูไมเ้พือ่ประดษิฐกรรมทีใ่ชไ้มย้างพาราเปน็วตัถดุบิและไดร้บัอนญุาตตัง้อยูก่่อน

แล้วจำานวนมากราย	แต่การนำาไม้ดังกล่าวเข้าโรงงานก่อให้เกิดปัญหาทางปฏิบัติและปัญหาทางกฎหมายเกีย่วกบั

การตีความมาตรา	๔๘	มาตรา	๕๐	และมาตรา	๕๑	แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ฯ	เพราะไม้ยางพาราหรือไม้ 

อื่นที่เอกชนปลูกขึ้นหรือเป็นไม้ที่ติดมากับพื้นดินตามธรรมชาติก่อนการได้กรรมสิทธิ์ตามกฎหมายที่ดิน	 

ย่อมเป็นไม้ที่ไม่อยู่ในความควบคุมของพระราชบัญญัติป่าไม้ฯ

	 	 กรมป่าไม้จึงขอหารือว่า

	 (๑)	ไม้ท่อนซุงที่นำามาจากที่ดินกรรมสิทธิ์ก่อนนำาเข้าโรงงานจะต้องให้ผ่านการตรวจสอบของ 

เจ้าหน้าที่ตามมาตรา	๕๑	ก่อนหรือไม่

	 (๒)	หากเจ้าของไม้แสดงความยินยอมในส่วนแพ่งสละสิทธ์ิความเป็นไม้ในท่ีดิน	 เสมือนหน่ึงเป็นในป่า	

พนักงานเจ้าหน้าที่จะมีอำานาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในกรณีดังต่อไปนี้ได้หรือไม่

	 	 	 (๒.๑)	 ขอทำาไม้ชนิดที่ตรงกับไม้หวงห้ามโดยยินยอมชำาระค่าภาคหลวงเช่นเดียวกับ 

ไม้หวงห้ามทั่วไป

	 	 	 (๒.๒)	 ยินยอมขอชำาระค่าธรรมเนียมไม้ท่ีมิใช่ไม้หวงห้ามเม่ือนำาเข้าเขตด่านป่าไม้ตามมาตรา	๒๕	

แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้	พุทธศักราช	๒๔๘๔	ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติป่าไม้	(ฉบับท่ี	๕)	พ.ศ.๒๕๑๘

	 	 ทั้งนี้	เพื่อกรมป่าไม้จะได้ถือปฏิบัติต่อไป

	 	 คณะกรรมการกฤษฎีกา	(กรรมการร่างกฎหมาย	คณะที่	๒)	ได้พิจารณาปัญหาดังกล่าวโดยได้

ฟังคำาชี้แจงจากผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	(กรมป่าไม้)	แล้ว	มีความเห็นดังนี้
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 ๑.	 เมื่อพิจารณาบทนิยามคำาว่า	“ป่า”	และคำาว่า	“ไม้”	ในมาตรา	๔(๑)	แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้	

พุทธศักราช	๒๔๘๔	ประกอบกับมาตรา	๖(๒)	และมาตรา	๗(๓)	แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว	เห็นได้ว่าไม้ท่ีอยู่ใน

บังคับแห่งพระราชบัญญัติน้ีมี	๒	ประเภทคือ	ไม้หวงห้ามซ่ึงได้แก่	ไม้สักและไม้ยางท่ัวไปในราชอาณาจักร	ไม่

ว่าจะขึ้นอยู่ที่ใด	 รวมถึงไม้ชนิดอื่นในป่าที่ได้มีพระราชกฤษฎีกากำาหนดให้เป็นไม้หวงห้าม	ประเภทหนึ่ง	 กับ

ไม้ที่มิใช่ไม้หวงห้ามซึ่งได้แก่ไม้ชนิดอื่นนอกจากที่กฎหมายกำาหนดให้เป็นไม้หวงห้าม	 อีกประเภทหนึ่ง	 และ

บทบัญญัติในพระราชบัญญัติป่าไม้ฯ	 นี้	 ส่วนใหญ่เป็นบทบัญญัติที่ใช้บังคับแก่ไม้ในป่า	 คือไม้ที่อยู่ในที่ดินที่

ยังไม่มีผู้ใดเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์	ส่วนไม้ในที่ดินของเอกชนได้มีบทบัญญัติบังคับไว้เฉพาะในมาตรา	๗	และ

มาตรา	๑๔	ทว(ิ๔)	ดังนั้น	 ไม้ในที่ดินของเอกชนไม่ว่าจะเป็นไม้ที่เอกชนปลูกขึ้นหรือเป็นไม้ที่ติดมากับพื้นดิน

ตามธรรมชาตกิอ่นการไดก้รรมสทิธิต์ามประมวลกฎหมายทีด่นิ	ยอ่มไมอ่ยูใ่นความควบคมุของพระราชบญัญตัิ

ปา่ไมฯ้	เวน้แตไ่มส้กัหรอืไมย้างทัว่ไปเทา่นัน้	สำาหรบัไมย้างพาราตามปญัหาทีห่ารอืนีไ้มใ่ชไ่มย้างทัว่ไป	ซึง่เปน็

ไม้หวงห้ามประเภท	ก.	ตามมาตรา	๗	แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ฯ	แต่เป็นไม้ในที่ดินของเอกชนที่เจ้าของได้

ปลูกขึ้นเพราะฉะนั้น	จึงไม่เป็นไม้ที่อยู่ในป่าและไม่เป็นไม้หวงห้าม

 (๑) มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้

   (๑) “ป่า” หมายความว่า ที่ดินที่ยังมิได้มีบุคคลได้มาตามกฎหมายที่ดิน

   (๒) “ไม้” หมายความว่า ไม้สักและไม้อื่นทุกชนิดที่เป็นต้น เป็นกอ เป็นเถา รวมตลอดถึงไม้ที่ 

นำาเข้ามาในราชอาณาจักร ไม้ไผ่ทุกชนิด ปาล์ม หวาย ตลอดจนราก ปุ่ม ตอ เศษ ปลายและกิ่งของสิ่งนั้นๆ ไม่ว่าจะถูก 

ตัดทอน เลื่อย ผ่า ถาก ขุด หรือกระทำาโดยประการอื่นใด ฯ

 (๒) มาตรา ๖ ไม้หวงห้ามมีสองประเภทคือ

  ประเภท ก. ไม้หวงห้ามธรรมดา ได้แก่ไม้ซึ่งการทำาไม้จะต้องได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่หรือได้รับ

สัมปทานตามความในพระราชบัญญัตินี้

  ประเภท ข. ไม้หวงห้ามพิเศษ ได้แก่ไม้หายากหรือไม้ที่ควรสงวนซึ่งไม่อนุญาตให้ทำาไม้ เว้นแต่รัฐมนตรีจะได้

อนุญาตในกรณีพิเศษ

 (๓) มาตรา ๗ ไม้สักและไม้ยางท่ัวไปในราชอาณาจักรไม่ว่าจะข้ึนอยู่ท่ีใดเป็นไม้หวงห้ามประเภท ก. ไม้ชนิดอื่นในป่า

จะให้เป็นไม้หวงห้ามประเภทใด ให้กำาหนดโดยพระราชกฤษฎีกา

  การเพ่ิมเติมหรือเพิกถอนชนิดไม้ หรือเปล่ียนแปลงประเภทไม้หวงห้ามท่ีได้มีพระราชกฤษฎีกากำาหนดไว้แล้วก็ดี 

หรือจะกำาหนดไม้ชนิดใดเป็นไม้หวงห้ามประเภทใดขึ้นในท้องที่ใดนอกจากท้องที่ที่ได้มีพระราชกฤษฎีกากำาหนดตามความใน

มาตราก่อนแล้วนั้นก็ดี ให้กำาหนดโดยพระราชกฤษฎีกา

 พระราชกฤฎีกา ซึ่งตราข้ึนตามความในวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้ใช้บังคับได้เมื่อพ้นกำาหนดเก้าสิบวันนับแต่วัน

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

 (๔) มาตรา ๑๔ ทวิ บทบัญญัติมาตรา ๑๔ มิให้ใช้บังคับแก่ผู้รับอนุญาตทำาไม้สักที่ขึ้นอยู่ในที่ดินที่มีโฉนดที่ดิน

ตามประมวลกฎหมายที่ดินเพื่อใช้สอยส่วนตัว และมิให้ใช้บังคับแก่ผู้รับอนุญาตทำาไม้ยางที่ขึ้นอยู่ในที่ดินที่มี น.ส. ๓ หรือ

โฉนดที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดิน เพื่อใช้สอยส่วนตัว
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	 ๒.	ปญัหาขอ้	(๑)	ทีก่รมปา่ไมข้อหารอืวา่	ไมท้อ่นซงุซึง่นำาออกจากทีด่นิของเอกชนกอ่นนำาเขา้โรงงาน

จะต้องให้ผ่านการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ตามมาตรา	๕๑(๕)	ก่อนหรือไม่นั้น	เห็นว่าบทบัญญัติในมาตรา	๕๑	

แหง่พระราชบญัญตัปิา่ไม	้พทุธศกัราช	๒๔๘๔	ซึง่แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตัปิา่ไม	้(ฉบบัที	่๕)	พ.ศ.๒๕๑๘	

เปน็บทบญัญตัเิกีย่วกบัการควบคมุการแปรรปูไมซ้ึง่กำาหนดวา่	ในเขตควบคมุการแปรรปูไม	้ผูไ้ดร้บัอนญุาตให้

แปรรูปไม้ตั้งโรงงานแปรรูปไม	้ หรือตั้งโรงค้าไม้แปรรูปจะมีไม้ไว้ในครอบครองในสถานที่ที่ตนได้รับอนุญาต

ได้เฉพาะไม้ที่กำาหนดไว้ในมาตรา	๕๑(๑)	ถึง	(๕)	คือไม้ที่ต้องผ่านขั้นตอนการดำาเนินการตามพระราชบัญญัติ 

ป่าไม้ฯ	เช่น	ไม้ที่ได้ชำาระค่าภาคหลวงและค่าบำารุงป่าแล้ว	หรือไม้ที่ได้ประทับตราแสดงว่าเป็นไม้ที่ทำาได้โดย

ไม่ต้องเสียค่าภาคหลวง	เป็นต้น	ส่วนไม้ยางพาราตามที่หารือเป็นปัญหามานี้ได้กล่าวแล้วว่า	เป็นไม้ในที่ดิน

ของเอกชน	ซึ่งไม่อยู่ในบังคับของพระราชบัญญัติป่าไม้ฯ	ดังนั้น	การนำาไม้ท่อนซุงยางพาราออกจากที่ดินของ

เอกชนเพื่อเข้าโรงงานแปรรูปไม้	จึงไม่ต้องผ่านการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ตามมาตรา	๕๑	ก่อนแต่อย่างใด

	 ๓.	 สำาหรบัปญัหาตาม	(๒)	ทีห่ารอืวา่	หากเจา้ของไมย้นิยอมในสว่นแพง่สละสทิธิใ์นไมใ้นทีด่นิเสมอืน

หนึ่งเป็นไม้ในป่า	พนักงานเจ้าหน้าที่จะมีอำานาจเก็บค่าธรรมเนียมตามที่จำาแนกไว้ใน	(๒.๑)	และ	(๒.๒)	ได้

เพียงใดนั้น

	 สำาหรับข้อที่ถามใน	 (๒.๑)	 ว่า	 การขอทำาไม้ชนิดที่ตรงกับไม้หวงห้ามโดยยินยอมชำาระค่าภาคหลวง

เช่นเดียวกับไม้หวงห้ามทั่วไปได้หรือไม่นั้น	 เมื่อพิจารณาตามมาตรา	 ๔	 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ฯ	 แล้ว	

จะเห็นว่าค่าภาคหลวงหมายถึงเงินค่าธรรมเนียมที่ผู้ทำาไม้หรือเก็บหาของป่าจะต้องเสียตามพระราชบัญญัติ 

ดังกล่าว	และการทำาไม้ที่จะต้องเสียค่าภาคหลวงนั้นจะต้องเป็นการทำาไม้ในป่า	ถ้ามิใช่ไม้ในป่า	แม้จะตรงกับ

 (๕) มาตรา ๕๑ ผู้รับอนุญาตตามความในหมวดนี้ จะมีไว้ในครอบครองในสถานที่ที่ได้รับอนุญาตของตนได้แต่

เฉพาะไม้อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้

   (๑) ไม้ที่ได้ชำาระค่าภาคหลวงและค่าบำารุงป่าเสร็จสิ้นแล้ว หรือถ้าเป็นไม้ที่ได้รับอนุญาตให้ทำาการ

แปรรูปได้ก่อนชำาระค่าภาคหลวงและค่าบำารุงป่า โดยมีหนังสืออนุญาตของอธิบดีกรมป่าไม้ และมีรอยตราอนุญาตประทับ

ไว้แล้ว

   (๒) ไม้ที่ได้รับอนุญาตให้ทำาโดยไม่ต้องเสียค่าภาคหลวง และพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ประทับตราแสดงว่า

เป็นไม้ที่ทำาได้โดยไม่ต้องเสียค่าภาคหลวงไว้แล้ว

   (๓) ไม้ที่ได้รับซื้อจากทางราชการป่าไม้ ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ประทับตรารัฐบาลขายไว้แล้ว

   (๔) ไม้แปรรูปของผู้รับอนุญาตตามความในหมวดนี้ และมีหนังสือกำากับไม้แปรรูปของผู้รับอนุญาต 

หรือใบเบิกทางของพนักงานเจ้าหน้าที่กำากับไว้เป็นหลักฐาน

   (๕) ไม้ท่ีนำาเข้ามาในราชอาณาจักรและมีใบเบิกทางตามมาตรา ๓๘(๓) กำากับ
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ไม้หวงห้ามก็ไม่จำาต้องเสียค่าภาคหลวง	อีกท้ังก็ได้บัญญัติไว้ชัดแจ้งว่าพนักงานเจ้าหน้าท่ีจะเก็บค่าภาคหลวงไดใ้น

กรณีใดบ้าง	เช่น	กรณีการทำาไม้ฟืน	เป็นต้น	ส่วนไม้ยางพาราดังที่ได้กล่าวแล้วว่าไม่เป็นไม้ที่อยู่ในบังคับที่จะ

ต้องเสียค่าภาคหลวง	ดังนั้น	เจ้าของก็ไม่มีหน้าที่ที่จะยินยอมชำาระค่าภาคหลวงแต่ประการใด	และพนักงาน

เจา้หนา้ทีก่ไ็มม่อีำานาจทีจ่ะเกบ็คา่ภาคหลวงในกรณเีชน่นี	้กรมปา่ไมน้า่จะชีแ้จงใหผู้ท้ีข่อชำาระคา่ภาคหลวงได้

ทราบถึงสิทธิหน้าที่ดังที่ได้กล่าวแล้วข้างต้น

	 สว่นขอ้ทีถ่ามใน	(๒.๒)	วา่	เจา้ของไมจ้ะขอชำาระคา่ธรรมเนยีมไมท้ีม่ใิชไ่มห้วงหา้ม	เมือ่นำาเขา้เขตดา่น

ป่าไม้ตามมาตรา	๒๕(๖)	แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้	พุทธศักราช	๒๔๘๔	ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ

(ฉบับที่	 ๕)	 พ.ศ.๒๕๑๘	 ได้หรือไม่นั้น	 เห็นว่าการชำาระค่าธรรมเนียมดังที่กล่าวมานี้ก็เช่นเดียวกับการชำาระ 

ค่าภาคหลวงดังที่ได้กล่าวแล้วข้างต้น	คือ	เมื่อไม้ดังกล่าวมิใช่เป็นไม้ที่อยู่ในป่า	จึงไม่จำาต้องเสียค่าธรรมเนียม

ในการผา่นดา่นปา่ไม	้เพราะฉะนัน้	เจา้ของไมก้ไ็มม่หีนา้ทีท่ีจ่ะตอ้งชำาระคา่ธรรมเนยีมและพนกังานเจา้หนา้ที่

ก็ไม่มีอำานาจท่ีจะเก็บค่าธรรมเนียมเช่นเดียวกัน	อน่ึง	ตามข้อเท็จจริงท่ีผู้แทนกรมป่าไม้ได้ช้ีแจง	ปรากฏว่าการท่ี

เจ้าของไม้	(ยางพารา)	ขอชำาระค่าธรรมเนียมนั้นก็เพียงเพื่อจะได้รับหนังสือจากกรมป่าไม้สำาหรับนำาไปแสดง

ต่อเจ้าพนักงานตำารวจ	 มิฉะนั้น	 เจ้าพนักงานตำารวจซึ่งตรวจพบจะกักไม้ไว้ไม่ยอมให้ผ่านด่าน	 ถ้ามูลเหตุ 

แห่งการขอชำาระค่าธรรมเนียมเป็นไปดังข้อเท็จจริงที่ผู้แทนกรมป่าไม้ชี้แจงเช่นนั้นแล้ว	 ก็เห็นว่าการที่ 

เจา้พนกังานตำารวจไดก้กัไมไ้วเ้ชน่นัน้เปน็การปฏบิตัไิมช่อบ	กรมปา่ไมค้วรประสานงานกบักรมตำารวจ	โดยชีแ้จง

ถงึความหมายของตวับทกฎหมายดงัทีก่ลา่วมาใหก้รมตำารวจทราบ	กจ็ะเปน็ทางขจดัอปุสรรคดงัทีห่ารอืมานีไ้ด้

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 (ลงนาม)						อมร	จันทรสมบูรณ์

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 				(นาย	อมร	จันทรสมบูรณ์)

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

	 เมษายน	๒๕๒๕

  

 (๖) มาตรา ๒๕ ผู้ใดนำาไม้ที่มิใช่ไม้หวงห้ามเข้าเขตด่านป่าไม้ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามอัตราที่รัฐมนตรีกำาหนด 

เว้นแต่นำาไปเพื่อใช้สอยส่วนตัวภายในเขตท้องที่จังหวัดที่ทำาไม้นั้น

  การการนำาไม้เข้าเขตด่านป่าไม้หลายด่าน ให้เสียค่าธรรมเนียมเพียงด่านแรกด่านเดียว
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ด่วนมาก

ที่	นร.	๐๕๐๑/๓๗๔		 	 	 	 สำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 				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)	หนังสือสำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา	ด่วนมาก	ท่ี	นร.	๐๕๐๑/๐๕๒	ลงวันท่ี	๔	มกราคม	๒๕๒๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย			บันทึก	เรื่อง	หารือปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการปลูกป่าตามข้อ	๑๗	แห่งสัมปทานทำาไม้ 

	 	 			หวงห้ามธรรมดานอกจากไม้สัก	และมาตรา	๑๖	กับมาตรา	๒๐	แห่งพระราชบัญญัติ	 	

	 	 				ป่าสงวนแห่งชาติ	พ.ศ.๒๕๐๗	และการปลูกป่าในเขตปฏิรูปท่ีดินหรือนิคม	ตามพระราชบัญญัต ิ

	 	 				การปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม	พ.ศ.๒๕๑๘	หรือพระราชบัญญัติจัดท่ีดินเพ่ือการครองชีพ 

	 	 			พ.ศ.๒๕๑๑	(ไม้ท่ีปลูกข้ึนดังกล่าวจะเป็นส่วนควบกับท่ีดินท่ีปลูกไม้น้ันหรือไม่	และการตัดฟัน	

	 	 			ไม้ดังกล่าวและการนำาไม้น้ันเคล่ือนท่ีจะอยู่ในบังคับของกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้หรือกฎหมาย	
	 	 				ว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติหรือไม่) 

      ตามหนังสือของกรมป่าไม้ที่อ้างถึง	(๑)	ได้ขอให้สำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาให้ 

ความเห็นในปัญหาข้อกฎหมายว่า	

	 	 	 	 ๑.	การปลูกป่าในเขตป่าสัมปทานหรือนอกเขตป่าสัมปทานตามข้อ	๑๗	แห่งสัมปทานทำา

ไมห้วงหา้มธรรมดานอกจากไมส้กั	การปลกูปา่โดยเอกชนในเขตปา่สงวนแหง่ชาตติามมาตรา	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.	 หากไม้ที่ปลูกตามข้อ	 ๑๗	 แห่งสัมปทานฯและตามมาตรา	 ๑๖	 กับมาตรา	

๒๐	 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติฯ	 ตามปัญหาประการแรก	 ไม่เป็นส่วนควบกับท่ีดินท่ีปลูกไม้น้ัน	 

การตัด	 ฟันไม้ตลอดจนการนำาไม้นั้นเคลื่อนที่ไปใช้ประโยชน์จะอยู่ในบังคับพระราชบัญญัติป่าไม้ฯ	 หรือ 

พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติฯ	หรือไม่	เพียงใด
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	 	 	 	 ๔.	 ไม้ที่ขึ้นเองตามธรรมชาติในที่ดินที่บุคคลมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตาม

ประมวลกฎหมายที่ดิน	 ก่อนหรือหลังการได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในที่ดินนั้นจะถือว่าเป็น 

ส่วนควบกับที่ดินที่ไม้นั้นขึ้นอยู่หรือไม่	เพราะเหตุใด

	 	 	 	 ๕.	 ตามทีก่รมปา่ไมอ้นญุาตใหเ้อกชนปลกูปา่ในเขตปา่สงวนแหง่ชาต	ิโดยออกหนงัสอื

อนุญาตให้เข้าทำาประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติ	 และชำาระเงินค่าธรรมเนียมตามมาตรา	 ๑๖	 

แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติฯ	 และออกหนังสืออนุญาตให้ทำาการปลูกสร้างสวนป่าในเขต 

ป่าสงวนแห่งชาติมาตรา	๒๐	แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติฯ	โดยไม่ต้องชำาระค่าธรรมเนียมนั้น	หาก

จะเปล่ียนรูปแบบการอนุญาตจากหนังสืออนุญาตเป็นรูปสัญญาเช่าพ้ืนท่ีป่าเพ่ือทำาประโยชน์ต่างๆ	 จะกระทำาได้

หรือไม่	เพียงใด

	 	 	 	 ในการพิจารณาเรื่องนี้สำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้มีหนังสือที่อ้างถึง	 (๒) 

ขอให้จัดส่งผู้แทนไปชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับปัญหาดังกล่าว	ดังความแจ้งอยู่แล้ว	นั้น

	 	 	 	 บัดนี้	คณะกรรมการกฤษฎีกา	(กรรมการร่างกฎหมาย	คณะที่	๖)	ได้พิจารณาปัญหา

ดังกล่าวข้างต้นแล้ว	มีความเห็นว่า

	 	 	 	 ๑.	 สำาหรับปัญหาประการแรก	 การปลูกป่าในพื้นที่ดังกล่าวมีทั้งที่เป็นกรณีการ 

ปลกูปา่ในทีด่นิทีเ่ปน็สาธารณสมบตัขิองแผน่ดนิซึง่ไมม่เีจา้ของ	และในทีด่นิทีเ่ปน็ทรพัยส์นิของแผน่ดนิซึง่เปน็ที ่

ราชพัสดุ	ในกรณีที่เป็นการปลูกป่าในที่ดินที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินนั้น	ไม้ที่ปลูกขึ้นไม่เป็นส่วนควบ

กบัทีด่นิทีป่ลกูไมน้ัน้	แตเ่ปน็ไมใ้นปา่ซึง่ไมม่ผีูใ้ดเปน็เจา้ของ	เพราะสาธารณสมบตัขิองแผน่ดนิเปน็ทรพัยน์อก

พาณิชย์ที่ไม่มีเจ้าของ	 จึงไม่อยู่ในบังคับของบทบัญญัติว่าด้วยส่วนควบของทรัพย์ในประมวลกฎหมายแพ่ง

และพาณชิยเ์นือ่งจากสว่นควบนัน้จะตอ้งเปน็สว่นควบของทรพัยท์ีม่เีจา้ของ	สว่นในกรณทีีเ่ปน็การปลกูปา่ใน 

ทีร่าชพสัด	ุซึง่กระทรวงการคลงัเปน็เจา้ของนัน้ไมท้ีป่ลกูขึน้เปน็สว่นควบกบัทีด่นิทีป่ลกูไมน้ัน้ตามมาตรา	๑๐๘	

แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

	 	 	 	 ๒.	 สำาหรบัปญัหาประการทีส่อง	ไมส้กัและไมย้างทีป่ลกูขึน้ในทีด่นิของเอกชนยอ่มเปน็

สว่นควบกบัทีด่นิทีป่ลกูไปนัน้ตามมาตรา	๑๐๘	แหง่ประมวลกฎหมายแพง่และพาณชิยแ์ตถ่า้เปน็กรณทีีผู่ม้สีทิธิ

เหนือพื้นดินของผู้อื่นใช้สิทธินั้นปลูกไม้สักและไม้ยางลงไว้ในที่ดินนั้น	ไม้ดังกล่าวอาจแยกกรรมสิทธิ์ออกจาก

ที่ดินที่ปลูกไม้นั้นได้	ตามมาตรา	๑๔๑๐	แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

	 	 	 	 ๓.	 สำาหรับปัญหาประการท่ีสาม	 แม้ว่าไม้ดังกล่าวท่ีปลูกอยู่ในท่ีดินส่วนท่ีเป็น 

สาธารณสมบัติของแผ่นดิน	 จะมิใช่เป็นส่วนควบกับท่ีดินท่ีปลูกไม้น้ันก็ตาม	 แต่การตัดฟันไม้หวงห้ามและ 

การนำาไม้น้ันเคล่ือนท่ี	 ต้องอยู่ภายใต้บังคับพระราชบัญญัติป่าไม้ฯ	 ส่วนการทำาไม้ในเขตป่าสงวนแห่งชาติท่ีมิใช่ 

ไม้หวงห้าม	ตลอดจนการนำาไม้นั้นเคลื่อนที่	ก็ต้องอยู่ภายใต้บังคับพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติฯ
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	 	 	 	 ๔.	 สำาหรับปัญหาประการที่สี่	 ไม้ที่ขึ้นเองตามธรรมชาติในที่ดินที่บุคคลมีกรรมสิทธิ์

หรือสิทธิครอบครองตามประมวลกฎหมายที่ดินแล้ว	 ไม่ว่าไม้นั้นจะขึ้นก่อนหรือหลังการได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์

หรือสิทธิครอบครองดังกล่าว	 ย่อมเป็นส่วนควบกับที่ดินที่ไม้นั้นขึ้นอยู่ตามมาตรา	 ๑๐๘	 แห่งประมวล

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์

	 	 	 	 ๕.	 สำาหรับปัญหาประการที่ห้า	 การเปลี่ยนรูปแบบการอนุญาตตามมาตรา	 ๑๖	และ

มาตรา	 ๒๐	 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติฯ	 จากหนังสืออนุญาตเป็นรูปสัญญาเช่าพื้นที่ป่าจะ

กระทำามิได้	 เพราะมาตรา	 ๑๖	 และมาตรา	 ๒๐	 บัญญัติให้กำาหนดเงื่อนไขในหนังสืออนุญาตจึงต้องทำาเป็น

หนังสืออนุญาตและกำาหนดเงื่อนไขตามที่กฎหมายบัญญัติ

	 รายละเอียดของความเห็นปรากฏตามบันทึกท่ีได้เสนอมาพร้อมหนังสือน้ี	 และในการพิจารณาเร่ืองน้ี 

มีผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 (กรมป่าไม้)	 เป็นผู้ชี้แจงข้อเท็จจริง	 อนึ่ง	 สำานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกาได้แจ้งผลการพิจารณาไปยังสำานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบตามระเบียบด้วยแล้ว

	 จึงเรียนมาเพื่อทราบ

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 						ขอแสดงความนับถือ

          

	 	 	 	 	 	 	 	 	 		(ลงนาม)					อมร	จันทรสมบูรณ์

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 				(นาย	อมร	จันทรสมบูรณ์)

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 		เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำานักงานเลขานุการกรม

โทร.	๒๒๒๐๒๐๖-๙	
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บันทึก
เรื่อง	 หารือปัญหากฎหมายเกี่ยวกับปลูกป่า	 ตามข้อ	 ๑๗	 แห่งสัมปทานทำาไม้หวงห้ามธรรมดานอกจาก 

	 ไม้สัก	 และมาตรา	 ๑๖	 กับมาตรา	 ๒๐	 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ	 พ.ศ.๒๕๐๗	 และ 

	 การปลูกป่าในเขตปฏิรูปที่ดินหรือนิคม	 ตามพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 

	 พ.ศ.๒๕๑๘	 หรือพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ	 พ.ศ.๒๕๑๑	 (ไม้ที่ปลูกขึ้นดังกล่าวจะ 

	 เป็นส่วนควบกับที่ดินที่ปลูกไม้นั้นหรือไม่	และการตัดฟันไม้ดังกล่าวและการนำาไม้นั้นเคลื่อนที่จะอยู่ 

	 ในบังคับของกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้หรือกฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติหรือไม่)

	 	 	 	 	 	 	 	 --------------------------

	 กรมป่าไม้มีหนังสือ	ด่วนมาก	ที่	กษ.	๐๗๐๗/๓๑๔๐๔	ลงวันที่	๑๙	ธันวาคม	๒๕๒๗	ถึงสำานักงาน

คณะกรรมการกฤษฎีกา	 ความว่า	 เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมให้เอกชนปลูกป่าให้กว้างขวางยิ่งขึ้น	

กรมป่าไม้จึงกำาหนดให้เอกชนทำาการปลูกป่า	๔	ลักษณะ	คือ

	 ๑.	การปลกูปา่ตามเงือ่นไขสมัปทานทำาไม	้ซึง่กำาหนดใหผู้ร้บัสมัปทานปลกูปา่ทดแทนไมท้ีท่ำาออกตาม

เงื่อนไขสัมปทานข้อ	๑๗	(๑)	โดยปลูกในเขตป่าสัมปทานหรือนอกเขตป่าสัมปทาน

	 ๒.	 การปลูกป่าโดยเอกชนในเขตป่าสงวนแห่งชาติตามหนังสืออนุญาตให้เข้าทำาประโยชน์หรือ 

อยูอ่าศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติเป็นการชั่วคราว	เพื่อการปลูกป่าตามมาตรา	๑๖(๒)	แห่งพระราชบัญญัติ

 (๑) ข้อ ๑๗ ตลอดระยะเวลาสัมปทานนี้ ผู้รับสัมปทานมีหน้าที่ปลูกต้นไม้บำารุงรักษาต้นไม้ที่ปลูกและที่ขึ้นอยู่แล้ว

ในปา่สมัปทาน และบำารงุรกัษาปา่สมัปทานดว้ยคา่ใชจ้า่ยของผูร้บัสมัปทาน ทัง้นี ้ตามวธิกีารทีก่รมปา่ไมก้ำาหนด รวมทัง้ชนดิ

ของต้นไม้ที่กำาหนดให้ปลูกด้วย

 ในกรณีที่กรมป่าไม้เห็นว่าไม่มีความจำาเป็นจะต้องให้ผู้รับสัมปทานปลูกต้นไม้ในเขตป่าสัมปทานแปลงใดทั้งหมด

หรือบางส่วนที่กำาหนดให้ผู้รับสัมปทานทำาไม้ กรมป่าไม้จะสั่งให้งดการปลูกต้นไม้ในป่าสัมปทานแปลงนั้นเท่าที่เห็นว่าไม่

จำาเป็นต้องปลูกก็ได้ ในกรณีเช่นว่านี้กรมป่าไม้จะได้กำาหนดให้ผู้รับสัมปทานปลูกต้นไม้และบำารุงรักษาต้นไม้ที่ปลูกในป่าอื่น

นอกเขตป่าสัมปทานแทนได้ แต่ต้องไม่เกินเนื้อที่ในเขตป่าสัมปทานที่ไม่จำาเป็นต้องปลูก

 การปฏิบัติตามความในวรรคสอง ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับสัมปทานพ้นจากหน้าที่ที่จะต้องบำารุงรักษาต้นไม้ที่ขึ้นอยู่แล้ว

ในป่าสัมปทานและบำารุงรักษาป่าสัมปทานตามที่กำาหนดไว้ในวรรคหนึ่ง
 (๒) มาตรา ๑๖ อธิบดีโดยอนุมัติรัฐมนตรีมีอำานาจอนุญาตให้บุคคลใดเข้าทำาประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขต

ป่าสงวนแห่งชาติได้เป็นการชั่วคราวภายในระยะเวลาและตามเงื่อนไขที่กำาหนดในหนังสืออนุญาต

 ถ้าการอนุญาตให้เข้าทำาประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติตามวรรคหนึ่งเป็นการอนุญาตแก่บุคคลผู้ได้รับอนุญาต

ให้ทำาการใดๆ เกี่ยวกับการทำาเหมืองแร่ตามกฎหมายว่าด้วยการทำาเหมืองแร่ หรือให้ขุดดินขาวหรือทำาการระเบิดและ 

ย่อยหินตามประมวลกฎหมายที่ดิน ให้ผู้รับอนุญาตนั้นได้รับยกเว้นไม่ต้องขอรับใบอนุญาตเก็บหาของป่าและไม่ต้องเสีย 

ค่าภาคหลวงของป่าตามพระราชบัญญัตินี้ สำาหรับแร่ ดินขาว หรือหิน แล้วแต่กรณี
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ป่าสงวนแหง่ชาต	ิพ.ศ.๒๕๐๗	หรอืตามหนงัสอือนญุาตใหท้ำาการปลกูสรา้งสวนปา่ในเขตปา่สงวนแหง่ชาตติาม

มาตรา	๒๐(๓)	แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ	พ.ศ.๒๕๐๗

	 ๓.	 การปลูกป่าในที่ ดินของรัฐที่นำ า ไปจัดให้ราษฎรเข้ าอยู่ อาศัยหรือทำ าประโยชน์ตาม 

พระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	 พ.ศ.๒๕๑๘	 หรือในที่ดินที่จัดเป็นนิคมตามพระราชบัญญัติ

จัดที่ดินเพื่อการครองชีพ	 พ.ศ.๒๕๑๑	 ซึ่งราษฎรยังมิได้รับหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตาม

ประมวลกฎหมายทีด่นิ	ตลอดถงึการปลกูปา่ในทีด่นิสาธารณประโยชนห์รอืทีด่นิอืน่ๆ	ทีย่งัคงมสีภาพเปน็ปา่ตาม 

พระราชบัญญัติป่าไม้	พุทธศักราช	๒๔๘๔

	 ๔.	 การปลูกป่าในที่ดินที่บุคคลมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตามประมวลกฎหมายที่ดิน

	 อย่างไรก็ดี	 แนวทางปฏิบัติเพื่อส่งเสริมให้เอกชนปลูกป่า	 ยังมีปัญหากฎหมายอยู่หลายประการ 

ซึ่งเจ้าหน้าที่ของกรมป่าไม้มีความเห็นขัดแย้งกัน	กล่าวคือ

 ฝ่ายที่หนึ่ง เห็นว่า	 หากตีความว่าไม้ยืนต้นที่ปลูกขึ้นในที่ดินตามข้อ	 ๑	 ข้อ	 ๒	 และ	 ข้อ	 ๓	 ไม่

เป็นส่วนควบของที่ดินตามมาตรา	 ๑๐๙(๔)	 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย	์ ไม้ที่ปลูกขึ้นก็หลุดพ้น

จากการควบคุมตามพระราชบัญญัติป่าไม้ฯ	 เพราะกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้บังคับไม่ถึง	 ผู้ปลูกป่าในพื้นที่ 

ดังกล่าวชอบท่ีจะตัดฟันนำาไม้ท่ีปลูกเคล่ือนย้ายไปใช้ประโยชน์ได้โดยไม่ต้องรับอนุญาตตามพระราชบัญญัติป่าไม้ฯ

 ฝา่ยทีส่อง	เหน็วา่	การทีไ่มน้ัน้เปน็สว่นควบของทีด่นิทีป่ลกูไมน้ัน้หรอืไมก่ต็าม	กไ็มม่ผีลในทางกฎหมาย

ทำาใหไ้มน้ัน้หลดุพน้ไมอ่ยูภ่ายใตบ้งัคบัของกฎหมายวา่ดว้ยการปา่ไม	้เพราะไมม่กีฎหมายใดบญัญตัริบัรองไวแ้ต่

ประการใด	แต่การเป็นส่วนควบทำาให้มีผลทางกฎหมายตามมาตรา	๑๐๗	วรรคสอง(๕)	แห่งประมวลกฎหมาย

แพง่และพาณชิย	์กลา่วคอื	ใครเปน็เจา้ของทรพัยใ์ดยอ่มมกีรรมสทิธิใ์นบรรดาสว่นควบทัง้หลายของทรพัยน์ัน้

บทบัญญัติมาตรา	๑๐๙	เป็นเพียงบทยกเว้นในเรื่องส่วนควบตามมาตรา	๑๐๗	วรรคหนึ่ง

 (๓) มาตรา ๒๐ ในกรณีป่าสงวนแห่งชาติแห่งใดมีสภาพเส่ือมโทรมไม้มีค่าเหลืออยู่เป็นส่วนน้อย และป่าสงวนแห่งชาติ 

นั้นไม่อาจกลับฟื้นคืนดีได้เองตามธรรมชาติ อธิบดีโดยอนุมัติรัฐมนตรีมีอำานาจอนุญาตเป็นหนังสือให้บุคคลใดทำาการบำารุงป่า 

หรือปลูกสร้างสวนป่าในเขตป่าสงวนแห่งชาตินั้นได้ภายในระยะเวลาและตามเงื่อนไขที่กำาหนดในหนังสืออนุญาต
 (๔) มาตรา ๑๐๙ ทรัพย์ซ่ึงติดกับท่ีดินหรือติดกับโรงเรือนเพียงช่ัวคราวย่อมไม่กลายเป็นส่วนควบ วิธีอย่างเดียวกันน้ี 

ย่อมใช้บังคับแก่โรงเรือนหรือการปลูกสร้างอย่างอื่น อันผู้มีสิทธิในที่ดินของผู้อื่นใช้สิทธินั้นปลูกทำาลงไว้ในที่ดินนั้น
 (๕) มาตรา ๑๐๗ ส่วนควบของทรัพย์นั้น คือ ส่วนซึ่งว่าโดยสภาพแห่งทรัพย์หรือจารีตประเพณีแห่งท้องถิ่น ย่อม

เป็นสาระสำาคัญในความเป็นอยู่ของทรัพย์นั้น และไม่อาจจะแยกจากกันได้นอกจากจะทำาลาย หรือทำาบุบสลาย หรือทำาให้

ทรัพย์นั้นเปลี่ยนแปลงรูปทรง

 ใครเป็นเจ้าของทรัพย์อันใด ย่อมมีกรรมสิทธิ์ในบรรดาส่วนควบทั้งหลายของทรัพย์อันนั้น
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แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เท่านั้น	 หากตีความว่าไม้ที่ปลูกขึ้นไม่เป็นส่วนควบของที่ดินที่ปลูกไม้

นั้นตามมาตรา	 ๑๐๙	 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย	์ ไม้ที่ปลูกก็จะเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ปลูกไม้นั้น	

แต่ต้องอยู่ภายใต้บังคับในเรื่องกรรมสิทธิ์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์	มาตรา	๑๓๓๖(๖)	ซึ่งบัญญัติ

ให้เจ้าของทรัพย์มีสิทธิจำาหน่ายใช้สอยติดตามและเอาคืนซึ่งทรัพย์สินของตนได้	 แต่ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้บังคับ 

แห่งกฎหมาย	 ดังนั้น	 เมื่อกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ได้บัญญัติควบคุมการตัดฟันทำาไม้และการนำาไม้เคล่ือนท่ี

ออกจากป่าต้องรับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าท่ี	 การตัดฟันทำาไม้ท่ีปลูกในท่ีดินตามข้อ	 ๑	 ข้อ	๒	และข้อ	๓	

ซ่ึงยังคงเป็นป่าตามพระราชบัญญัติป่าไม้ฯ	และการนำาไม้น้ันเคล่ือนท่ี	ต้องอยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายว่าด้วย

การป่าไม้ทั้งสิ้น

	 	 กรมป่าไม้จึงขอให้คณะกรรมการกฤษฎีกาให้ความเห็นในปัญหากฎหมายดังต่อไปนี้

	 	 (๑)		 การปลูกป่าในพื้นที่ตามข้อ	 ๑	 ข้อ	 ๒	 และ	 ข้อ	 ๓	 ไม้ที่ปลูกขึ้นจะเป็นส่วนควบกับที่ดิน 

ที่ปลูกไม้นั้นหรือไม่	เพราะเหตุใด

	 	 (๒)		ไม้สักและไม้ยางที่ผู้มีสิทธิในที่ดินหรือมีสิทธิเหนือพื้นดินของผู้อื่นได้ใช้สิทธินั้นปลูกลงไว้	 

จะเป็นส่วนควบกับที่ดินที่ปลูกไม้นั้นหรือไม่	เพราะเหตุใด

	 	 (๓)		 หากไม้ท่ีปลูกข้ึนในท่ีดินดังกล่าวตามข้อ	 ๑	 และข้อ	 ๒	 ไม่เป็นส่วนควบกับท่ีดินท่ีปลูกไม้นั้น	

การตัดฟันไม้ตลอดจนการนำาไม้นั้นเคลื่อนที่ไปใช้ประโยชน์จะอยู่ในบังคับพระราชบัญญัติป่าไม้ฯ	 หรือ 

พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติฯ	หรือไม่	เพียงใด

	 	 (๔)		ไมท้ีข่ึน้เองตามธรรมชาตใินทีด่นิทีบ่คุคลมกีรรมสทิธิห์รอืสทิธคิรอบครองตามประมวลกฎหมาย

ที่ดิน	ก่อนหรือหลังการได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในที่ดินนั้น	จะถือว่าเป็นส่วนควบกับที่ดินที่ไม้

นั้นขึ้นอยู่หรือไม่	เพราะเหตุใด

	 	 (๕)		ตามที่กรมป่าไม้อนุญาตให้เอกชนปลูกป่าในเขตป่าสงวนแห่งชาติ	 โดยออกหนังสืออนุญาต

ให้เข้าทำาประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติ	 และชำาระค่าธรรมเนียมตามมาตรา	 ๑๖	

แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ	 พ.ศ.๒๕๐๗	 และออกหนังสืออนุญาตให้ทำาการปลูกสร้างสวนป่า

ในเขตป่าสงวนแห่งชาติตามมาตรา	 ๒๐	 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ	 พ.ศ.๒๕๐๗	 โดยไม่ต้อง 

ชำาระค่าธรรมเนียมนั้น	 หากจะเปลี่ยนรูปแบบการอนุญาตจากหนังสืออนุญาตเป็นรูปสัญญาเช่าพื้นที่ป่าเพื่อ

ทำาประโยชน์ต่างๆ	จะกระทำาได้หรือไม่	เพียงใด	ถ้าทำาในรูปสัญญาได้ก็จะสามารถกำาหนดเงื่อนไขตามความ

ประสงค์ของคู่สัญญาได้

 (๖) มาตรา ๑๓๓๖ ภายในบังคับแห่งกฎหมาย เจ้าของทรัพย์สินมีสิทธิใช้สอยและจำาหน่ายทรัพย์สินของตนและ

ได้ซึ่งดอกผลแห่งทรัพย์สินนั้น กับทั้งมีสิทธิติดตามและเอาคืนซึ่งทรัพย์สินของตนจากบุคคลผู้ไม่มีสิทธิจะยึดถือไว้ และ 

มีสิทธิขัดขวางมิให้ผู้อื่นสอดเข้าเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินนั้นโดยมิชอบด้วยกฎหมาย
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	 	 คณะกรรมการกฤษฎีกา	(กรรมการร่างกฎหมาย	คณะที่	๖)	ได้พิจารณาปัญหาดังกล่าว	และได้

ฟังคำาชี้แจงของผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	(กรมป่าไม้)	แล้ว	มีความเห็นดังนี้

	 (๑)	สำาหรับปัญหาประการแรก	 การปลูกป่าตามข้อ	 ๑	 ข้อ	 ๒	 และข้อ	 ๓	 มีทั้งที่เป็นกรณี 

การปลกูปา่ในทีด่นิทีเ่ปน็สาธารณสมบตัขิองแผน่ดนิซึง่ไมม่เีจา้ของ	เชน่	ทีด่นิรกรา้งวา่งเปลา่ในเขตปา่สมัปทาน

และเขตป่าสงวนแห่งชาติ	เป็นต้น	และการปลูกป่าในที่ดินที่เป็นทรัพย์สินของแผ่นดินซึ่งเป็นที่ราชพัสดุ	เช่น	

ที่ดินของรัฐในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	เป็นต้น	ในกรณีที่เป็นการปลูกป่าในที่ดินที่เป็นสาธารณสมบัติ

ของแผ่นดินซึ่งเป็นทรัพย์นอกพาณิชย์ตามมาตรา	 ๑๐๖(๗)	 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นั้น	 ไม้ที่

ปลูกขึ้นไม่เป็นส่วนควบกับท่ีดินท่ีปลูกไม้น้ัน	เพราะสาธารณสมบัติของแผ่นดินซ่ึงเป็นทรัพย์นอกพาณิชย์ไม่อยู่

ในบังคับของบทบัญญัติว่าด้วยส่วนควบของทรัพย์ในมาตรา	 ๑๐๗(๘)	 มาตรา	 ๑๐๘(๙) และมาตรา	 ๑๐๙(๑๐) 

แหง่ประมวลกฎหมายแพง่และพาณชิย	์เนือ่งจากเปน็ทรพัยท์ีไ่มม่เีจา้ของ	แตส่ว่นควบนัน้หมายความถงึกรณี

ทรัพย์ที่มีเจ้าของตามมาตรา	๑๐๗	วรรคสอง(๑๑)	ที่บัญญัติว่า	“ใครเป็นเจ้าของทรัพย์อันใด	ย่อมมีกรรมสิทธิ์

ในบรรดาสว่นควบทัง้หลายของทรพัยส์นิอนันัน้”	ไมด้งักลา่วจงึเปน็	“ไมใ้นปา่”	หรอื	“ไมใ้นปา่สงวนแหง่ชาต”ิ	

ซึ่งไม่มีผู้ใดเป็นเจ้าของ	 ส่วนในกรณีที่เป็นการปลูกป่าในที่ดินที่เป็นทรัพย์สินของแผ่นดินซ่ึงเป็นท่ีราชพัสดุน้ัน	 

พระราชบัญญัติท่ีราชพัสดุ	พ.ศ.๒๕๑๘	มาตรา	๕(๑๒)	บัญญัติว่า	“ใหก้ระทรวงการคลงัเปน็ผูถ้อืกรรมสทิธิท์ีร่าชพสัด”ุ	

ที่ราชพัสดุจึงเป็นทรัพย์ที่มีเจ้าของ	 ฉะนั้น	 ไม้ที่ปลูกขึ้นบนที่ดินซึ่งเป็นที่ราชพัสดุจึงเป็นส่วนควบกับที่ดินที่ 

ปลูกไม้นั้นตามมาตรา	๑๐๘(๑๓)	แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

 (๗) มาตรา ๑๐๖ ทรัพย์นอกพาณิชย์ ได้แก่ทรัพย์เช่นที่ไม่สามารถถือเอาได้ และทรัพย์ซึ่งไม่โอนให้กันได้โดยชอบ

ด้วยกฎหมาย

 (๘) โปรดดูเชิงอรรถ (๕)

 (๙) มาตรา ๑๐๘ ไม้ยืนต้น นับว่าเป็นส่วนควบกับที่ดินที่ปลูกไม้นั้น

  ไม้ล้มลุกและธัญญชาติอันจะเก็บเก่ียวรวงผลได้คราวหน่ึงหรือหลายคราวต่อปี ย่อมไม่เป็นส่วนควบกับท่ีดิน และ 

นับว่าเป็นสังหาริมทรัพย์ด้วย

 (๑๐) โปรดดูเชิงอรรถ (๔)

 (๑๑) โปรดดูเชิงอรรถ (๕)

 (๑๒) มาตรา ๕ ให้กระทรวงการคลังเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุ 

     ฯลฯ    ฯลฯ

 (๑๓) โปรดดูเชิงอรรถ (๙)
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	 (๒)	สำาหรับปัญหาประการท่ีสอง	 แม้ว่าไม้สักและไม้ยางท่ีข้ึนอยู่ในท่ีดินท่ีมีเจ้าของจะเป็นไม้หวง

ห้ามธรรมดาตามมาตรา	 ๗(๑๔)	 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้	 พุทธศักราช	 ๒๔๘๔	 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย

พระราชบัญญัติป่าไม้	 (ฉบับที่	 ๕)	 พ.ศ.๒๕๑๘	 ซึ่งการทำาไม้ดังกล่าวจะต้องได้รับอนุญาตจากพนักงาน 

เจ้าหน้าที่หรือได้รับสัมปทานตามด้วยมาตรา	๑๑(๑๕)	แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้	พุทธศักราช	๒๔๘๔	ซึ่งแก้ไข

เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป่าไม้	 (ฉบับที่	 ๓)	 พ.ศ.๒๔๙๔	 ก็ตาม	 แต่ไม้ที่ขึ้นอยู่ในที่ดินที่มีเจ้าของต้องอยู่

ในบังคับของบทบัญญัติว่าด้วยส่วนควบของทรัพย์ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์	 ฉะนั้น	 ถ้าเป็นการ

ปลูกไม้สักและไม้ยางในท่ีดินของเอกชน	ไม้ดังกล่าวนับว่าเป็นส่วนควบกับท่ีดินท่ีปลูกไม้น้ันตามมาตรา	๑๐๘(๑๖) 

แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์	 แต่ตามปัญหาที่หารือมานี้	 มีกรณีที่ผู้มีสิทธิเหนือพื้นดินของผู้อื่นใช้

สิทธินั้นปลูกไม้สักและไม้ยางลงไว้ในที่ดินนั้น	 ฉะนั้น	 ไม้ดังกล่าวจึงแยกกรรมสิทธิ์ออกจากที่ดินที่ปลูกไม้นั้น

ได้ตามมาตรา	๑๔๑๐(๑๗)	แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

 (๑๔) มาตรา ๗ ไม้สักและไม้ยางทั่วไปในราชอาณาจักรไม่ว่าจะขึ้นอยู่ที่ใดเป็นไม้หวงห้ามประเภท ก. ไม้ชนิดอื่น

ในป่าจะให้เป็นไม้หวงห้ามประเภทใด ให้กำาหนดโดยพระราชกฤษฎีกา

 การเพ่ิมเติมหรือเพิกถอนชนิดไม้ หรือเปล่ียนแปลงประเภทไม้หวงห้ามท่ีได้มีพระราชกฤษฎีกากำาหนดไวแ้ลว้กด็ ีหรอืจะ

กำาหนดไม้ชนิดใดเป็นไม้หวงห้ามประเภทใดขึ้นในท้องที่ใด นอกจากท้องที่ที่ได้มีพระราชกฤษฎีกากำาหนดตามความในมาตรา

ก่อนแล้วนั้นก็ดี ให้กำาหนดโดยพระราชกฤษฎีกา

 พระราชกฤษฎีกาซึ่งตราขึ้นตามความในวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้ใช้บังคับได้เมื่อพ้นกำาหนดเก้าสิบวันนับแต่วัน

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
 (๑๕) มาตรา ๑๑ ผู้ใดทำาไม้ หรือเจาะ หรือสับ หรือเผา หรือทำาอันตรายด้วยประการใดๆ แก่ไม้หวงห้าม ต้อง

ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่หรือได้รับสัมปทานตามความในพระราชบัญญัตินี้ และต้องปฏิบัติตามข้อกำาหนด 

ในกฎกระทรวงหรือในการอนุญาต

 การอนุญาตนั้น พนักงานเจ้าหน้าที่เมื่อได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีแล้วจะอนุญาตให้ผูกขาดโดยให้ผู้ได้รับอนุญาต

เสียเงินค่าผูกขาดให้แก่รัฐบาลตามจำานวนที่รัฐมนตรีกำาหนดก็ได้

 การอนุญาตโดยวิธีผูกขาดหรือให้สัมปทานสำาหรับการทำาไม้ฟืนหรือไม้เผาถ่านไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม  

ให้กระทำาได้เฉพาะในเขตป่าที่ห่างไกลและกันดารหรือเฉพาะการทำาไม้ชนิดที่มีค่าหรือหายาก

 การพิจารณาคำาขออนุญาตผูกขาด หรือสัมปทาน ตามความในวรรคก่อนให้กระทำาโดยคณะกรรมการซึ่งรัฐมนตรี

แต่งตั้ง
 (๑๖) โปรดดูเชิงอรรถ (๙)
 (๑๗) มาตรา ๑๔๑๐ เจ้าของที่ดินอาจก่อให้เกิดสิทธิเหนือพื้นดินเป็นคุณแก่บุคคลอื่น โดยให้บุคคลนั้นมีสิทธิเป็น

เจ้าของโรงเรือน สิ่งปลูกสร้าง หรือสิ่งเพาะปลูกบนดิน หรือใต้ดินนั้น
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	 (๓)	สำาหรับปัญหาประการที่สาม	 แม้ว่าไม้ที่ขึ้นอยู่ในที่สาธารณสมบัติของแผ่นดินตามข้อ	 ๑	 และ

ข้อ	 ๒	 จะไม่ใช่ส่วนควบกับที่ดินที่ปลูกไม้นั้นก็ตาม	 แต่ถ้าไม้นั้นเป็นไม้หวงห้ามตามพระราชบัญญัติป่าไม้	

พุทธศักราช	 ๒๔๘๔	 แล้ว	 การตัดฟันไม้ดังกล่าวไม่ว่าจะอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติหรือไม่	 ตลอดจนการ 

นำาไม้นั้นเคลื่อนที่	ต้องอยู่ภายใต้บังคับพระราชบัญญัติป่าไม้	พุทธศักราช	๒๔๘๔	ซึ่งใช้บังคับกับไม้หวงห้าม 

ทุกชนิดในป่า	 ส่วนการทำาไม้ท่ีมิใช่ไม้หวงห้ามตลอดจนการนำาไม้น้ันเคล่ือนท่ี	 ถ้าเป็นไม้ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ	 

ก็ต้องอยู่ภายใต้บังคับพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ	 พ.ศ.๒๕๐๗	 ซึ่งบัญญัติควบคุมและรักษาไม้ใน 

ป่าสงวนแห่งชาติที่มิใช่ไม้หวงห้าม

	 (๔)	สำาหรับปัญหาประการที่สี่	 ที่ดินที่บุคคลได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองโดยได้รับ

หนังสือแสดงสิทธิในที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดินแล้ว	 เป็นที่ดินที่มีเจ้าของและพ้นสภาพจากการเป็นป่า

ตามพระราชบัญญัติป่าไม้	พุทธศักราช	๒๔๘๔	มาตรา	๔	(๑)(๑๘)	ที่บัญญัติว่า	“ป่า”	หมายความว่า	ที่ดิน

ที่ยังมิได้มีบุคคลได้มาตามกฎหมายที่ดิน	 ฉะนั้น	 ไม้ที่ขึ้นเองตามธรรมชาติในที่ดินนั้น	 ไม่ว่าจะขึ้นก่อนหรือ

หลังการได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองดังกล่าว	 ย่อมเป็นส่วนควบกับที่ดินที่ไม้นั้นขึ้นอยู่ตามมาตรา	

๑๐๘(๑๙)	แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

	 (๕)	สำาหรับปัญหาประการที่ห้า	 การเปลี่ยนรูปแบบการอนุญาตตามมาตรา	 ๑๖(๒๐)	 และมาตรา	

๒๐(๒๑)	 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ	 พ.ศ.๒๕๐๗	 จากหนังสืออนุญาตเป็นรูปสัญญาเช่าพื้นที่ป่า	

จะกระทำามิได้	 เพราะมาตรา	 ๑๖	 และ	 มาตรา	 ๒๐	 บัญญัติให้กำาหนดเงื่อนไขในหนังสืออนุญาต	 จึงต้อง 

ทำาเป็นหนังสืออนุญาตและกำาหนดเงื่อนไขตามที่กฎหมายบัญญัติ

            

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 					(ลงนาม)	อมร	จันทรสมบูรณ์

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 				(นายอมร	จันทรสมบูรณ์)

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

	 กุมภาพันธ์	๒๕๒๘

 (๑๘) มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้

  (๑) “ป่า” หมายความว่า ที่ดินที่ยังมิได้มีบุคคลได้มาตามกฎหมายที่ดิน

       ฯลฯ    ฯลฯ

 (๑๙) โปรดดูเชิงอรรถ (๙)
 (๒๐) โปรดดูเชิงอรรถ (๒)
 (๒๑) โปรดดูเชิงอรรถ (๓)

2(42-168).indd   111 7/1/2010   13:00



คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการอนุญาตไม้และของป่า

112

ที่	นร.	๐๖๐๑/๒๓๖		 	 	 	 สำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ท่าช้างวังหน้า	กรุงเทพฯ	๑๐๒๐๐

	 	 	 	 	 	 	 	 	 ๓	มีนาคม	๒๕๓๖

เรื่อง	 หารือปัญหาข้อกฎหมายกรณีเก็บหาของป่าในเขตป่าสงวนแห่งชาติ

เรียน	 อธิบดีกรมป่าไม้

อ้างถึง	 (๑)	หนังสือกรมป่าไม้	ที่	กษ.	๐๗๐๗.๐๒/๓๕๙๕๗	ลงวันที่	๒๓	พฤศจิกายน	๒๕๓๕
	 (๒)	หนังสือสำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาด่วนท่ีสุด	ท่ี	นร.	๐๖๐๑/ป	๑๐๕๖๕
	 	 ลงวันท่ี	๑๘	ธันวาคม	๒๕๓๕	

สิ่งที่ส่งมาด้วย				บันทึก	เรื่องการเก็บหาผลปาล์มน้ำามันและกรีดยางพาราในเขตป่าสงวนแห่งชาติ

	 	 					ตามที่กรมป่าไม้ได้มีหนังสือตามที่อ้างถึง	 (๑)	 ขอให้สำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาให้
ความเห็นในปัญหาข้อกฎหมาย	ดังนี้
	 	 	 ๑)	 น้ำายางพารา	 ผลปาล์ม	 ฯลฯ	 ที่เกิดขึ้นโดยผู้รับอนุญาตเข้าทำาประโยชน์ในเขต
ป่าสงวนแห่งชาติ	 ตามความในมาตรา	 ๑๖	 หรือมาตรา	 ๒๐	 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ 
พ.ศ.	 ๒๕๐๗	 จะเป็นของป่าตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ	 พ.ศ.๒๕๐๗	 และพระราชบัญญัติป่าไม้	
พุทธศักราช	๒๔๘๔	หรือไม่	อย่างไร
	 	 	 ๒)	 การกรีดยางพารา	 เก็บผลปาล์ม	 ฯลฯ	 ที่ เกิดขึ้นโดยการลงทุนลงแรงของ 

ผู้รับอนุญาตเข้าทำาประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติตามมาตรา	 ๑๖	 หรือมาตรา	 ๒๐	 แห่งพระราชบัญญัติ	
ป่าสงวนแห่งชาติ	 พ.ศ.๒๕๐๗	 ผู้รับอนุญาตดังกล่าวจะต้องขออนุญาตเก็บหาของป่าตามมาตรา	
๑๕	 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ	 พ.ศ.๒๕๐๗	 โดยปฏิบัติตามกฎกระทรวง	 ฉบับที่	 ๑,๑๐๗	
(พ.ศ.๒๕๒๘)	 ออกตามความในแห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ	 พ.ศ.๒๕๐๗	 ว่าด้วยการเก็บหาของ
ป่าในเขตป่าสงวนแห่งชาติ	 และระเบียบที่เกี่ยวข้อง	 รวมทั้งต้องเสียค่าภาคหลวงและค่าบำารุงป่าตาม 
กฎกระทรวง	ฉบับที่	 ๑.๒๒๑	 (พ.ศ.๒๕๓๑)	ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ	พ.ศ.๒๕๐๗	
หรือไม่	อย่างไร	และสำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้มีหนังสือตามที่อ้างถึง	(๒)	ขอให้กรมป่าไม้	จัดตั้ง
ผู้แทนไปชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับปัญหาดังกล่าวดังความแจ้งอยู่แล้ว	นั้น
	 	 					บัดน้ี	คณะกรรมการกฤษฎีกา	(กรรมการร่างกฎหมาย	คณะท่ี	๒)	ได้พิจารณาปัญหาดังกล่าวข้าง
ต้นแล้ว	เห็นว่า	ตามมาตรา	๔	แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ	พ.ศ.๒๕๐๗	คำาว่า	“ของป่า”	หมายความว่า	 
สิง่ตา่งๆ	ทีเ่กดิขึน้หรอืมอียูใ่นปา่ซึง่อยูห่มายความถงึทกุสิง่ทีเ่กดิขึน้หรอืมอียูใ่นปา่	ไมว่า่จะเกดิขึน้ตามธรรมชาติ
หรือจากการลงทุนลงแรงของมนุษย์	 ซ่ึงต่างจากคำาว่า	 “ของป่า”	 ตามมาตรา	 ๔	 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้	 
พ.ศ.	๒๔๘๔	ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป่าไม้	(ฉบับที่	๔)	พ.ศ.๒๕๑๘	ที่หมายความว่าจะต้องเป็นสิ่ง
ที่เกิดขึ้นหรือมีขึ้นในป่าตามธรรมชาติเท่านั้น	และหากผู้รับอนุญาตตามมาตรา	๑๖	และ	๒๐	ประสงค์จะเก็บ
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ผลปาล์มน้ำามันและกรีดยางพาราที่ตนไปปลูกขึ้น	 ก็จะต้องขออนุญาตเก็บหาของป่าตามมาตรา	 ๑๕	 
แหง่พระราชบญัญตัปิา่สงวนแหง่ชาต	ิพทุธศกัราช	๒๕๐๗	รวมทัง้ตอ้งเสยีคา่ภาคหลวงและคา่บำารงุปา่สำาหรบั
ของป่าตามที่กำาหนดในกฎกระทรวง

	 	 		 	 	 	 รายละเอียดของความเห็นปรากฏตามบันทึกที่ได้เสนอมาพร้อมกับหนังสือนี้	 และในการ

พิจารณาเรื่องนี้มีผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 (กรมป่าไม้)	 เป็นผู้ชี้แจงข้อเท็จจริง	 อนึ่ง	 สำานักงาน

คณะกรรมการกฤษฎีกาได้แจ้งผลการพิจารณาไปยังสำานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพ่ือทราบตามระเบียบด้วยแล้ว

	 	 					จึงเรียนมาเพื่อทราบ

	 								ขอแสดงความนับถือ

	 (ลงนาม)			ไมตรี	ตันเต็มทรัพย์

	 										(นายไมตรี	ตันเต็มทรัพย์)

	 											รองเลขาธิการฯ	

	 										ปฏิบัติราชการแทน	เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

โทร.	๒๒๒๐๒๐๖-๙

โทรสาร	๒๒๔๑๔๐๑,	๒๒๖๓๖๑๑-๒
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บันทึก
เรื่อง การเก็บหาผลปาล์มน้ำามันและกรีดยางพาราในเขตป่าสงวนแห่งชาติ

	 กรมป่าไม้ได้มีหนังสือที่	 กษ	 ๐๗๐๗.๐๒/๓๕๙๕๖	 ลงวันที่	 ๒๓	 พฤศจิกายน	 ๒๕๓๕	 ถึงสำานักงาน 

คณะกรรมการกฤษฎีกา	 ความว่า	 กรมป่าไม้มีปัญหาข้อกฎหมายเก่ียวกับทางปฏิบัติ	 กรณีบุคคลซ่ึงได้รับอนุญาต

ให้เข้าทำาประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติตามมาตรา	 ๑๖(๑)หรือมาตรา	 ๒๐(๒)	 แห่งพระราชบัญญัติ

ป่าสงวนแห่งชาติ	พ.ศ.๒๕๐๗	เพื่อวัตถุประสงค์ในการปลูกยางพารา	ปาล์มน้ำามัน	ฯลฯ	เมื่อยางพารา	ปาล์ม

น้ำามัน	ฯลฯ	ที่ผู้รับอนุญาต	ได้ทำาการปลูกหรือสร้างขึ้นนั้นสามารถกรีดยาง	หรือเก็บผลปาล์มได้ผู้รับอนุญาต

ดงักลา่วจะตอ้งขอรบัอนญุาตเกบ็หาของปา่ตามมาตรา	๑๕(๓)	แหง่พระราชบญัญตัปิา่สงวนแหง่ชาต	ิพ.ศ.๒๕๐๗	

โดยปฏิบัติตามกฎกระทรวง	ฉบับที่	๑,๑๐๗	(พ.ศ.๒๕๒๘)	ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ	 

พ.ศ.๒๕๐๗	 ว่าด้วยการเก็บหาของป่าในเขตป่าสงวนแห่งชาติ	 และระเบียบที่เกี่ยวข้องหรือไม่	 อย่างไร	 

ซึ่งกรมป่าไม้ได้พิจารณาแล้วมีความเห็นเป็นสองฝ่าย	ดังนี้	

 ฝ่ายท่ีหน่ึง	 เห็นว่า	 เน่ืองจากน้ำายางพาราและผลปาล์มเป็นของป่าตามพระราชบัญญัติ

ป่าสงวนแห่งชาติ	 พ.ศ.๒๕๐๗	 และพระราชบัญญัติป่าไม	้ พุทธศักราช	 ๒๔๘๔	 เมื่อจะมีการเก็บหาของป่า 

ดังกล่าว	 ผู้รับอนุญาตเข้าทำาประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติจะต้องขออนุญาตเก็บหาของป่าตามมาตรา	

๑๕	 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ	 พ.ศ.๒๕๐๗	 และปฏิบัติตามกฎกระทรวง	 ฉบับที่	 ๑,๑๐๗ 

(พ.ศ.๒๕๒๘)	ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ	พ.ศ.	๒๕๐๗	ว่าด้วยการเก็บหาของป่าใน
เขตป่าสงวนแห่งชาติ	 และระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการอนุญาตเก็บหาของป่าภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ	 

พ.ศ.๒๕๒๙	รวมทั้งต้องเสียค่าภาคหลวงและค่าบำารุงป่าตามกฎกระทรวง	ฉบับที่	๑,๒๒๑	(พ.ศ.๒๕๓๑)	ออก

ตามความในพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ	 พุทธศักราช	 ๒๕๐๗	 เว้นแต่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ประกาศ

อนุญาตให้มีการเก็บหาของป่าได้เป็นคราวๆ	ตามหลักเกณฑ์ที่กำาหนด

 ฝ่ายที่สอง	 เห็นว่า	 “ของป่า”	 น่าจะหมายถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในป่าตามธรรมชาติเท่านั้น	 ไม่น่ารวมถึง

สิ่งที่เกิดขึ้นโดยการกระทำาหรือปลูกสร้างจากฝีมือของมนุษย์	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเข้าไปดำาเนินการ 

ปลูกสร้างขึ้นโดยชอบด้วยระเบียบและกฎหมาย	 ในการเข้าไปดำาเนินการปลูกยางพาราหรือปาล์มน้ำามันของ

ผู้รับอนุญาตตามมาตรา	๑๖	หรือมาตรา	๒๐	แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ	พ.ศ.๒๕๐๗	ซึ่งแก้ไข

เพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตัปิา่สงวนแหง่ชาติ	(ฉบบัที	่๓)	พ.ศ.๒๕๒๘	ผูร้บัอนญุาตจะตอ้งชำาระคา่ธรรมเนยีม 

หนังสืออนุญาตตามกฎกระทรวง	 ฉบับที่	 ๑,๒๒๑	 (พ.ศ.๒๕๓๑)	 ออกตามความในพระราชบัญญัติ

ป่าสงวนแห่งชาติ	 พ.ศ.๒๕๐๗	 หรือชำาระค่าตอบแทนตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 ลงวันท่ี	 ๑๐	

มีนาคม	 ๒๕๓๑	 เรื่อง	 กำาหนดอัตราค่าตอบแทนให้ผู้รับอนุญาตทำาการปลูกสร้างสวนป่าหรือปลูกไม้ยืนต้น

ต้องชำาระให้แก่รัฐบาล	 แล้วแต่กรณีอยู่แล้ว	 การที่จะให้ผู้รับอนุญาตดังกล่าวต้องขออนุญาตเก็บของป่าและ 

เสียค่าภาคหลวงและค่าบำารุงป่าตามกฎกระทรวง	 ฉบับที่	 ๑,๒๒๑	 (พ.ศ.๒๕๓๑)	 ออกตามความใน

 (๑),(๒),(๓) โปรดดูเอกสารประกอบเชิงอรรถท้ายเรื่องนี้
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พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ	พ.ศ.	๒๕๐๗	อีก	ย่อมเป็นการจัดเก็บค่าธรรมเนียมซ้ำาซ้อน	น่าจะเป็นการไม่

เป็นธรรมกับผู้รับอนุญาตปลูกยางพาราและปาล์มน้ำามัน	 เพราะผู้รับอนุญาตเข้าทำาประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ	

เพ่ือการปลูกยางพาราหรือปาล์มน้ำามันต้องเสียค่าธรรมเนียมหนังสืออนุญาตตามกฎกระทรวง	 ฉบับท่ี	 ๑,๒๒๑	 

(พ.ศ.๒๕๓๑)	ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ	พ.ศ.๒๕๐๗	หรือค่าตอบแทนให้แก่รัฐตามประกาศ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	แล้วแต่กรณี	ท้ังยังจะต้องลงทุนลงแรงในการที่จะให้ได้มาซึ่งผลผลิตในลักษณะ

ที่เรียกว่าของป่าอีกด้วย	หากให้ผู้อนุญาตดังกล่าวต้องขออนุญาตหรือปฏิบัติเมื่อจะเก็บเกี่ยวผลประโยชน์เช่น

เดยีวกบัผูข้ออนญุาตเกบ็หาของปา่ทีเ่กดิขึน้โดยธรรมชาตทิัว่ไปกจ็ะเกดิการเปรยีบเทยีบและไมเ่ปน็ธรรม	รวม

ทั้งอาจเกิดกรณีการขออนุญาตเก็บหาของป่าในบริเวณท่ีมีการอนุญาตให้เข้าทำาประโยชน์ตามมาตรา	 ๑๖	 หรือ

มาตรา	๒๐	และปัญหาข้อพิพาทระหว่างผู้รับอนุญาตทั้งสองประเภทตลอดจนปัญหาอื่นๆ	ขึ้นได้

	 เพื่อให้ทางปฏิบัติของกรมป่าไม้เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย	กรมป่าไม้จึงขอหารือปัญหาดังนี้

	 ๑.	 น้ำายางพารา	 ผลปาล์ม	 ฯลฯ	 ท่ีเกิดข้ึนโดยผู้รับอนุญาตเข้าทำาประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติตาม

ความในมาตรา	๑๖	หรือมาตรา	๒๐	แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ	พ.ศ.๒๕๐๗	จะเป็นของป่าตาม 

พระราชบญัญตัปิา่สงวนแหง่ชาติ	พ.ศ.๒๕๐๗	และพระราชบญัญตัปิา่ไม้	พทุธศกัราช	๒๔๘๔	หรอืไม่	อยา่งไร

	 ๒.	 การกรีดยางพารา	 เก็บผลปาล์ม	 ฯลฯ	 ที่เกิดขึ้นโดยการลงทุนลงแรงของผู้รับอนุญาตเข้าทำา

ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติตามมาตรา	 ๑๖	 หรือมาตรา	 ๒๐	 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาต	ิ

พ.ศ.๒๕๐๗	 ผู้รับอนุญาตดังกล่าวจะต้องขออนุญาตเก็บหาของป่าตามมาตรา	 ๑๕	 แห่งพระราชบัญญัติ 

ป่าสงวนแห่งชาติ	พ.ศ.๒๕๐๗	โดยปฏิบัติตามกฎกระทรวง	ฉบับที่	๑,๑๐๗	(พ.ศ.๒๕๒๘)	ออกตามความใน 

พระราชบญัญตัปิา่สงวนแหง่ชาติ	พ.ศ.๒๕๐๗	วา่ดว้ยการเกบ็หาของปา่ในเขตปา่สงวนแหง่ชาติ	และระเบยีบ

ที่เกี่ยวข้อง	 รวมทั้งต้องเสียค่าภาคหลวงและค่าบำารุงป่าตามกฎกระทรวง	 ฉบับที่	 ๑,๒๒๑	 (พ.ศ.๒๕๓๑)	 

ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ	พ.ศ.	๒๕๐๗	หรือไม่	อย่างไร

	 ในการพิจารณาปัญหาท่ีขอหารือมาน้ี	คณะกรรมการกฤษฎีกา	(กรรมการร่างกฎหมาย	คณะท่ี	๒)	ได้รับ 

ฟังคำาช้ีแจงเพ่ิมเติมจากผู้แทนกรมป่าไม้	 สรุปความได้ว่าการอนุญาตให้ปลูกสวนปาล์มน้ำามันในเขตป่าสงวนแห่งชาติ	

เป็นการอนุญาตให้เข้าทำาประโยชน์ตามมาตรา	๑๖	แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ	พ.ศ.๒๕๐๗	โดย

ถือว่าเป็นการอนุญาตให้เข้าไปทำาการเกษตรกรรมในเขตป่าสงวนแห่งชาติ	 สำาหรับการอนุญาตให้ปลูกสวน

ยางพาราในเขตป่าสงวนแห่งชาติ	 เดิมเป็นการอนุญาตให้เข้าทำาประโยชน์ตามมาตรา	 ๑๖	 แต่ต่อมาเมื่อมี

การแก้ไขพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ	 พ.ศ.๒๕๐๗	 โดยพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ	 (ฉบับที่	 ๓)	 

พ.ศ.๒๕๒๘	 และได้มีระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการอนุญาตให้เข้าทำาประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขต 

ป่าสงวนแห่งชาติ	พ.ศ.๒๕๓๐	ออกมาใช้บังคับตั้งแต่วันที่	๓	กันยายน	๒๕๓๐	แล้ว	การอนุญาตให้ปลูกสวน

ยางพาราในเขตป่าสงวนแห่งชาติ	จะต้องเป็นการอนุญาตตามมาตรา	๒๐	แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติฯ	

โดยถือว่าเป็นการอนุญาตให้ปลูกไม้ยืนต้น	การอนุญาตให้ปลูกสวนยางพาราตามมาตรา	๑๖	หรือมาตรา	๒๐	

ไม่มีผลต่างกัน	 เพราะจะกำาหนดเงื่อนไขให้ผู้รับอนุญาตต้องปฏิบัติคล้ายคลึงกัน	 ป่าสงวนแห่งชาติ	 ที่อธิบดี

กรมป่าไม้โดยอนุมัติรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะอนุญาตให้บุคคลใดบุคคลหน่ึงทำาการบำารุง

ป่า	 หรือปลูกสร้างสวนป่า	 หรือไม้ยืนต้นตามมาตรา	 ๒๐	 ได้	 จะต้องปรากฏว่าเป็นป่าสงวนแห่งชาติที่มี

สภาพเป็นป่าเสื่อมโทรมตามมาตรา	 ๑๖	 ทวิ	 แล้ว	 สำาหรับการอนุญาตให้เอกชนเข้าทำาประโยชน์ในเขต

ป่าสงวนแห่งชาติตามมาตรา	๑๖	นั้น	ก่อนที่จะอนุญาต	เจ้าหน้าที่จะต้องเข้าไปตรวจสอบสภาพของป่าก่อน
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ว่าเข้าหลักเกณฑ์ที่จะอนุญาตให้เข้าทำาประโยชน์ได้หรือไม่	 เช่น	 จะต้องไม่เป็นป่าต้นน้ำาลำาธาร	 ไม่เป็นเขต 

อุทยานแห่งชาติ	 ไม่เป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า	 และไม่ใช่บริเวณสภาพของป่ายังดีอยู่	 โดยทั่วไปแล้วบริเวณ 

ป่าสงวนแห่งชาติท่ีจะอนุญาตให้บุคคลใดบุคคลหน่ึงเข้าทำาประโยชน์หรืออยู่อาศัยน้ัน	 จะเป็นป่าสงวนแห่งชาติ	 

ที่สภาพป่าไม่ดีแล้วและไม่สามารถฟ้ืนสภาพของป่าข้ึนมาได้ตามธรรมชาติ	 และเม่ือต้นปาล์มน้ำามันและต้น

ยางพารานี้	ผู้รับอนุญาตตามมาตรา	๑๖	และมาตรา	๒๐	ได้ปลูกและบำารุงรักษาจนสามารถเก็บเกี่ยวผลได้

โดยชอบด้วยกฎหมาย	 ผู้รับอนุญาตน่าจะมีกรรมสิทธิ์ในต้นปาล์มน้ำามันและต้นยางพาราดังกล่าว	 ผลปาล์ม

น้ำามันและยางพารา	 อันเป็นดอกผลจากต้นปาล์มน้ำามันและต้นยางพารานั้น	 ก็ไม่อาจถือได้ว่าเป็นของป่า	

เพราะไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติแต่เกิดจากการลงทุนลงแรงของมนุษย์

	 คณะกรรมการกฤษฎีกา	(กรรมการร่างกฎหมาย	คณะท่ี	๒)	ได้พิจารณาปัญหาท่ีขอหารือมาประกอบ

คำาช้ีแจงเพ่ิมเติมของผู้แทนกรมป่าไม้	และได้ตรวจพิจารณาสำาเนาหนังสืออนุญาตท่ีออกให้ผู้ขอรับใบอนุญาตตาม

มาตรา	๑๖	และมาตรา	๒๐	แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติฯ	ซึ่งผู้แทนกรมป่าไม้ส่งมาให้	พิจารณา

เป็นตัวอย่างรวม	 ๓	 ราย	 คือ	 หนังสืออนุญาตให้บริษัทสามชัยสวนปาล์ม	 จำากัด	 เข้าทำาประโยชน์ในเขต 

ปา่สงวนแหง่ชาตติามมาตรา	๑๖	(เพือ่ปลกูน้ำามนัปาลม์)	หนงัสอือนญุาตใหน้ายวสินัต	์สนิธนุนท	์เขา้ทำาประโยชน์

ในเขตป่าสงวนแห่งชาติตามมาตรา	 ๑๖	 (เพื่อปลูกสร้างสวนยางพารา)	 และหนังสืออนุญาตให้	 นายครรชิต	 

ต้ังทรงเจริญ	 ทำาการปลูกไม้ยืนต้นภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติตามมาตรา	 ๒๐	 (เพื่อปลูกสร้างสวนยางพารา)	

แล้ว	สำาหรับปัญหาที่ว่าน้ำายางพารา	ผลปาล์มน้ำามัน	ฯลฯ	ที่เกิดขึ้นโดยผู้รับอนุญาตเข้าทำาประโยชน์ในเขต

ป่าสงวนแห่งชาติตามความในมาตรา	๑๖	หรือมาตรา	๒๐	จะเป็นของป่าตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ	

พ.ศ.	๒๕๐๗	และพระราชบัญญัติป่าไม้	พุทธศักราช	๒๔๘๔	หรือไม่น้ัน	เม่ือพิจารณามาตรา	๔(๔)	พระราชบัญญัติ

ป่าสงวนแห่งชาติ	พ.ศ.๒๕๐๗	ซ่ึงนิยามของคำาว่า	“ของป่า”	หมายความว่า	“สิ่งต่างๆ	ที่เกิดขึ้นหรือมีอยู่ในป่า

เป็นต้นว่า”	(๑)	ไม้ฟืน	ถ่าน	เปลือกไม้	ใบไม้	ดอกไม้	เมล็ด	ผลไม้	หน่อไม้	ชันไม้	และยางไม้	ฯลฯ	แล้วจะ

เห็นได้ว่า	“ของป่า”	พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติฯ	มีความหมายกว้างขวางมากเพราะหมายความถึงทุก

สิ่งที่เกิดขึ้นหรือมีอยู่ในป่าไม่ว่าจะเกิดขึ้นตามธรรมชาติหรือจากการลงทุนลงแรงของมนุษย์	ซ่ึงต่างจากของป่า

ตามพระราชบัญญัติป่าไม้	(ฉบับท่ี	๔)	พ.ศ.๒๕๑๘(๕)	ทีบ่ญัญตัวิา่	“ของปา่”	หมายความวา่	บรรดาของทีเ่กดิหรอื

มีขึ้นในป่าตามธรรมชาติ	ฯลฯ	ซึ่งจำากัดว่าจะต้องเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นหรือมีขึ้นในป่าตามธรรมชาติเท่านั้น	เมื่อผล

ปาลม์น้ำามนัและน้ำายางพาราซึง่ไดจ้ากตน้ปาลม์น้ำามนัและตน้ยางพาราทีผู่ร้บัอนญุาตไดป้ลกูขึน้ในเขตปา่สงวน

แห่งชาติ	ย่อมถือได้ว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นหรือมีอยู่ในป่าจึงเป็น	“ของป่า”	ตามมาตรา	๔	แห่งพระราชบัญญัติ

ป่าสงวนแห่งชาติ	 พ.ศ.๒๕๐๗	 หากผู้รับอนุญาตให้เข้าทำาประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติตามมาตรา	 ๑๖	

หรือผู้รับอนุญาตให้ทำาการปลูกไม้ยืนต้น	 (ปลูกสร้างสวนยางพารา)	ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติตามมาตรา 

๒๐	 ประสงค์จะเก็บผลปาล์มน้ำามันหรือกรีดยางพารา	 ก็จะต้องขออนุญาตเก็บหาของป่าในเขตป่าสงวนแห่งชาติ	

ตามมาตรา	 ๑๕	 และต้องเสียค่าธรรมเนียม	 ค่าภาคหลวงและค่าบำารุงป่า	 สำาหรับของป่าตามที่กำาหนดใน 

กฎกระทรวง	ทัง้นี	้เนือ่งจากพระราชบญัญตัปิา่สงวนแหง่ชาตฯิ	ไมไ่ดบ้ญัญตัยิกเวน้ใหผู้ร้บัอนญุาตตามมาตรา	

๑๖	หรือมาตรา	๒๐	ไม่ต้องขออนุญาตเก็บหาของป่า	ดังเช่นที่บัญญัติยกเว้นไว้สำาหรับแร่	ดินขาว		หรือหิน	

ตามมาตรา	๑๖(๒)	พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ	พ.ศ.๒๕๐๗

 (๔),(๕) โปรดดูเอกสารประกอบเชิงอรรถท้ายเรื่องนี้

2(42-168).indd   116 7/1/2010   13:00



คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการอนุญาตไม้และของป่า
117

	 กล่าวโดยสรุป	 คณะกรรมการกฤษฎีกา	 (กรรมการร่างกฎหมาย	 คณะที่	 ๒)	 เห็นว่า	 ผลปาล์ม

น้ำามันและน้ำายางพาราที่ผู้รับอนุญาตให้เข้าทำาประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติตามมาตรา	 ๑๖	 และ

มาตรา	 ๒๐	 ได้ปลูกและบำารุงรักษาในเขตป่าสงวนแห่งชาติเป็นของป่าตามมาตรา	 ๔	 แห่งพระราชบัญญัต ิ

ป่าสงวนแห่งชาติ	พ.ศ.๒๕๐๗	หากผู้รับอนุญาตตามมาตรา	๑๖	และมาตรา	๒๐	ประสงค์จะเก็บผลปาล์ม

น้ำามนัและกรดียางพาราทีต่นไดป้ลกูขึน้	กจ็ะตอ้งขออนญุาตเกบ็หาของปา่ตามมาตรา	๑๕	แหง่พระราชบญัญตั ิ

ป่าสงวนแห่งชาติ	 พ.ศ.๒๕๐๗	 รวมทั้งต้องเสียค่าภาคหลวงและค่าบำารุงป่าสำาหรับของป่าตามที่กำาหนดใน 

กฎกระทรวงฯ

	 	 	 	 	 	 	 	 	 				(ลงนาม)		ไมตรี	ตันเต็มทรัพย์

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 				(นายไมตรี	ตันเต็มทรัพย์)

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	รองเลขาธิการฯ	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 ปฏิบัติราชการแทน	เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มีนาคม	๒๕๓๖

2(42-168).indd   117 7/1/2010   13:00



คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการอนุญาตไม้และของป่า

118

เอกสารประกอบเชิงอรรถ

 ๑ มาตรา ๑๖ อธบิดีโดยอนุมัตริฐัมนตรีมีอำานาจอนุญาตใหบุ้คคลหนึ่งบคุคลใดเขา้ทำาประโยชน์หรืออยูอ่าศยัในเขต

ป่าสงวนแห่งชาติได้ ในกรณีดังต่อไปนี้

   (๑) การเข้าทำาประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติคราวละไม่น้อยกว่าห้าปี แต่ไม่เกิน 

สามสิบปี ในกรณีผู้ได้รับอนุญาตเป็นส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ จะอนุญาตโดยให้

ยกเว้น ค่าธรรมเนียมท้ังหมดหรือบางส่วน ตามท่ีเห็นสมควรก็ได้

   (๒) การเข้าทำาประโยชน์เกี่ยวกับการทำาเหมืองแร่ตามกฎหมายว่าด้วยแร่คราวละไม่เกินสิบปี โดยให้

ได้รับยกเว้นไม่ต้องขอรับใบอนุญาตเก็บหาของป่าและไม่ต้องเสียค่าภาคหลวงของป่าตามพระราชบัญญัตินี้สำาหรับ

แร่ดินขาวหรือหิน แล้วแต่กรณี

 การขออนุญาตและการอนุญาตตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่อธิบดีกำาหนดโดย

อนุมัติรัฐมนตรี

 ๒ มาตรา ๒๐ ในกรณีป่าสงวนแห่งชาติแห่งใดมีสภาพเป็นป่าเส่ือมโทรมตามมาตรา ๑๖ ทวิ ให้อธิบดีโดยอนุมัติ

รัฐมนตรีมีอำานาจอนุญาตเป็นหนังสือให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดทำาการบำารุงป่าหรือปลูกสร้างสวนป่าหรือไม้ยืนต้นในเขต 

ป่าเสื่อมโทรมได้ภายในระยะเวลาและตามเงื่อนไขที่กำาหนดในหนังสืออนุญาต แต่ในกรณีที่จะอนุญาตให้เกิน ๒,๐๐๐ ไร่  

ต้องได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี

 รัฐมนตรีอาจกำาหนดให้ผู้รับอนุญาตเสียค่าตอบแทนให้แก่รัฐบาลได้ตามจำานวนที่เห็นสมควรโดยประกาศของ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 ๓ มาตรา ๑๕ การทำาไม้หรือการเก็บหาของป่าในเขตป่าสงวนแห่งชาติให้กระทำาได้เมื่อได้รับใบอนุญาตจาก

พนักงานเจ้าหน้าที่ หรือเมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ประกาศอนุญาตไว้เป็นคราวๆ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติแห่งหนึ่งแห่งใด

โดยเฉพาะ

 การอนุญาตให้เป็นไปตามแบบ ระเบียบและวิธีการที่กำาหนดในกฎกระทรวง

 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 น้ำาผึ้ง และมูลค้างคาว

 (๔) ดิน หิน กรวด ทราย แร่ และน้ำามัน 

      ฯลฯ    ฯลฯ
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 ๕ มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้

      ฯลฯ   ฯลฯ

 (๗) “ของป่า” หมายความว่า บรรดาของที่เกิดหรือมีขึ้นในป่าตามธรรมชาติ คือ

 ก. ไม้ รวมทั้งส่วนต่างๆ ของไม้ ถ่านไม้ น้ำามันไม้ ยางไม้ ตลอดจนสิ่งอื่นๆ ที่เกิดจากไม้

 ข. พืชต่างๆ ตลอดจนสิ่งอื่นๆ ที่เกิดจากพืชนั้น

 ค. รังนก ครั่ง รวงผึ้ง ขี้ผึ้ง และมูลค้างคาว

 ง. หินที่ไม่ใช่แร่ตามกฎหมายว่าด้วยแร่

 และหมายความรวมถึงถ่านไม้ที่บุคคลทำาขึ้นด้วย 

      ฯลฯ    ฯลฯ
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ที่	นร.	๐๖๐๑/๔๓๒		 	 	 	 สำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
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)	หนังสือสำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา	ด่วนที่สุด	ที่	นร.	๐๖๐๑/ป๑๑๐๒
  ลงวันที่	๕	กุมภาพันธ์	๒๕๓๖

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย				บันทึก	เร่ือง	หารือปัญหาข้อกฎหมายกรณีการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป่าไม้		 	
      พุทธศักราช	๒๔๘๔
 
	 	 	ตามหนังสือของกรมป่าไม้ท่ีอ้างถึง	(๑)	กรมป่าไม้ขอให้คณะกรรมการกฤษฎีกาให้ความเห็นใน
ปัญหาข้อกฎหมายกรณีการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป่าไม้	พุทธศักราช	๒๔๘๔	ว่า
	 ๑.	 ผู้ได้รับอนุญาตให้เข้าทำาประโยชน์ในเขตปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม	 โดยการเช่าหรือ 
เช่าซ้ือตามพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	พ.ศ.๒๕๑๘	ผู้ได้รับอนุญาตให้เข้าทำาประโยชน์ใน
เขตนคิมสรา้งตนเองตามพระราชบญัญตัจิดัทีด่นิเพือ่การครองชพี	พ.ศ.๒๕๑๑	หรอืผูไ้ดร้บัอนญุาตตามมาตรา	
๙	หรือมาตรา	๑๒	แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน	ให้ใช้ที่ดินในเขตที่มีมติคณะรัฐมนตรีกำาหนดให้เป็นที่จัดสรร
เพื่อเกษตรกรรมหรือในเขตที่มีมติคณะรัฐมนตรีกำาหนดเป็นที่ดินของรัฐแล้ว	 จะต้องขออนุญาตแผ้วถางป่า	 
ทำาไม้หวงห้ามหรือเก็บหาของป่าหวงห้ามตามพระราชบัญญัติป่าไม้	พุทธศักราช	๒๔๘๔	เพียงใด	หรือไม่
	 ๒.			กรณีผูบ้กุรกุตดัฟันทำาไม้หวงหา้ม	เกบ็หาของปา่หวงหา้ม	กน่สรา้ง	แผว้ถาง	หรอืเผาปา่	
หรอืกระทำาด้วยประการใดๆ	อันเป็นการทำาลายป่า	หรือเข้ายึดถือครอบครองป่าในเขตปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม	
นิคมสร้างตนเอง	 นิคมสหกรณ์ที่ดินที่มีมติคณะรัฐมนตรีกำาหนดให้เป็นที่จัดสรรเพื่อเกษตรกรรม	 หรือที่ดิน
ที่มีมติคณะรัฐมนตรีกำาหนดให้เป็นท่ีดินของรัฐแล้วผู้กระทำาการดังกล่าวจะมีความผิดตามพระราชบัญญัติป่าไม้	
พุทธศักราช	๒๔๘๔	หรือไม่	อย่างไร
 ๓.			การอนุญาตให้เข้าไปหาประโยชน์เพื่อเก็บหรือระเบิดหิน	กรวด	ทราย	ทำาเหมืองแร่	ฯลฯ	
ตามมาตรา	๑๕	แห่งพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ	พ.ศ.๒๕๑๑	ในพื้นที่ที่สงวนไว้เป็นป่า	๒๐%	ของ
นิคม	(สงวนไว้เป็นพื้นที่ป่า	๒๐%	ของพื้นที่ตามมติคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติ)	หรือพื้นที่ในเขตนิคมที่ยัง
มิได้อนุญาตให้สมาชิกนิคมเข้าทำาประโยชน์	ผู้ได้รับอนุญาตดังกล่าวซึ่งมิใช่สมาชิกนิคม	หรือสมาชิกนิคม	ซึ่ง
ดำาเนินการนอกเหนือวัตถุประสงค์ของการจัดสรรที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	 จะต้องขออนุญาตแผ้วถางป่า	 ทำาไม้
หวงห้ามหรือเก็บหาของป่าหวงห้ามตามพระราชบัญญัติป่าไม้	พุทธศักราช	๒๔๘๔	ด้วยหรือไม่	เพียงใด
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	 ๔.	การทำาเมืองแร่หรือระเบิดย่อยหิน	 ขุดเก็บกรวด	ทราย	 ลูกรังหรือดิน	 หรือทำาประโยชน์
อื่นๆ	ในพื้นที่ที่สงวนไว้เป็นป่า	๒๐%	ของพื้นที่ที่มีการดำาเนินการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม	หรือพื้นที่
ในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมที่ยังมิได้ดำาเนินการจัดให้แก่เกษตรกร	หรือสถาบันเกษตรกร	จะต้องได้รับ
อนุญาตแผ้วถางป่า	ทำาไม้หวงห้าม	หรือเก็บหาของป่าหวงห้ามตามพระราชบัญญัติป่าไม้	พุทธศักราช	๒๔๘๔	
หรือไม่	เพียงใด
	 ในการพจิารณาเรือ่งนีส้ำานกัคณะกรรมการกฤษฎกีาไดม้หีนงัสอืทีอ่า้งถงึ	(๒)	ขอใหก้รมปา่ไม้
จัดส่งผู้แทนไปชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับปัญหาดังกล่าว	ดังความแจ้งอยู่แล้วนั้น
	 บดันี	้คณะกรรมการกฤษฎกีา	(กรรมการรา่งกฎหมาย	คณะที	่๗)	ไดพ้จิารณาปญัหาดงักลา่ว 
ข้างต้นแล้ว	เห็นว่า
	 ๑.	ผูไ้ดร้บัอนญุาตใหเ้ขา้ทำาประโยชนโ์ดยวธิเีชา่	หรอืเชา่ซือ้ในเขตปฏริปูทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม
ตามมาตรา	๓๐	แห่งพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมฯ	ทั้งที่เป็นเกษตรกร	สถาบันเกษตรกร	
หรอืบคุคลอืน่ซึง่ไดร้บัอนญุาตใหเ้ขา้ทำาประโยชนใ์นกจิการอืน่อนัเปน็การสนบัสนนุหรอืเกีย่วเนือ่งกบัการปฏริปู
ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	หรือสมาชิกนิคมสร้างตนเองที่ได้รับอนุญาตให้เข้าทำาประโยชน์ในเขตนิคมสร้างตนเอง
ตามมาตรา	๘	แห่งพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ	พ.ศ.๒๕๑๑	หรือผู้ได้รับอนุญาตตามมาตรา	๙	
หรือมาตรา	๑๒	แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน	ให้เข้าทำาประโยชน์ในที่ดินที่คณะรัฐมนตรีมีมติกำาหนดให้เป็นที่
จัดสรรเพื่อเกษตรกรรม	ไม่ต้องขออนุญาตแผ้วถางป่า	แม้ว่าที่ดินที่ได้รับอนุญาตให้เข้าทำาประโยชน์	ในกรณี 
ดงักลา่วขา้งตน้ยงัมสีภาพเปน็ปา่	ทัง้นี	้เนือ่งจากมาตรา	๕๔	แหง่พระราชบญัญตัปิา่ไมฯ้	มเีจตนารมณท์ีคุ่ม้ครอง 
ปา่ไมอ้นัเปน็ทรพัยากรธรรมชาตทิีส่ำาคญัโดยการหา้มมใิหม้กีารบกุรกุเขา้ใชป้ระโยชนใ์นทีป่า่	แตบ่คุคลทีก่ลา่ว
ข้างต้นเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้เข้าทำาประโยชน์ในที่ดินของรัฐตามกฎหมายเฉพาะว่าด้วยการนั้นแล้ว	 และ
พนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้มีอำานาจหน้าที่ในการดูแลรักษาและรับผิดชอบที่ดินนั้นเพียง 
เท่าที่ไม่ขัดต่อวัตถุประสงค์ในการอนุญาตให้เข้าทำาประโยชน์ข้างต้น	 ซึ่งในการประกอบเกษตรกรรมจะต้องมี
การแผ้วถางป่าเพ่ือเตรียมพ้ืนท่ีด้วย	อย่างไรก็ตาม	การตัดฟันไม้หวงห้ามหรือเก็บหาของป่าหวงห้ามท่ีมีอยู่จะต้อง
ได้รับอนุญาตตามมาตรา	๑๑	หรือมาตรา	๒๙	แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ฯ	ก่อน
	 ส่วนผู้ได้รับอนุญาตตามมาตรา	 ๙	 หรือมาตรา	 ๑๒	 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน	 ให้เข้าทำา
ประโยชนใ์นทีด่นิทีม่มีตคิณะรฐัมนตรกีำาหนดใหเ้ปน็ทีด่นิของรฐันัน้	เหน็วา่	ทีด่นิของรฐัหมายถงึทีด่นิซึง่ไมไ่ด้
ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของบุคคลหนึ่งบุคคลใดและหากยังมีสภาพเป็นป่าก็อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของกฎหมาย
ว่าด้วยป่าไม้	และเน่ืองจากการทำาประโยชน์ในกรณีน้ี	คือ	การทำาเมืองแร่	การขุดเก็บกรวด	ทราย	ลูกรังหรือ
ดิน	 หรือการทำาประโยชน์อื่นๆ	 มิใช่เป็นการประกอบเกษตรกรรม	 ผู้ได้รับอนุญาตในกรณีข้างต้นจึงยังอยู่ใน
บงัคบัทีจ่ะตอ้งขออนญุาตแผว้ถางปา่	รวมตลอดถงึขออนญุาตทำาไมห้วงหา้มหรอืเกบ็ของปา่หวงหา้มกอ่นทีจ่ะ 
ดำาเนินการใดๆ	ในที่ดินนั้น
	 ๒.		 ผู้ซึ่งไม่ได้รับอนุญาตจากทางราชการให้เข้าทำาประโยชน์ตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูป
ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	 กฎหมายว่าการจัดที่ดินเพื่อการครองชีพหรือประมวลกฎหมายที่ดิน	 หากเข้ากระทำา
การใดๆ	 อันเป็นการแผ้วถางป่าในเขตที่กล่าวไว้ข้างต้น	 ถือว่ากระทำาการฝ่าฝืนมาตรา	 ๕๔	 และมีความผิด 
ตามมาตรา	๗๒	ตร	ีแหง่พระราชบญัญตัปิา่ไมฯ้	โดยในกรณขีองการฝา่ฝนืแผว้ถางปา่ในเขตนคิมสรา้งตนเอง 
ถือเป็นการกระทำาฝ่าฝืนมาตรา	 ๑๕	 และมีความผิดตามมาตรา	 ๔๑	 แห่งพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อ 
การครองชพีฯ	อกีดว้ย	นอกจากนีก้ารตดัฟนัทำาไมห้วงหา้มหรอืการเกบ็หาของปา่หวงหา้มโดยไมไ่ดร้บัอนญุาต 
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ถือเป็นการกระทำาฝ่าฝืนมาตรา	 ๑๑	 หรือมาตรา	 ๒๙	 ซึ่งมีความผิดตามมาตรา	๗๓	 หรือมาตรา	๗๑	 ทวิ	 
แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ฯ	
	 ๓.	ผู้ได้รับอนุญาตตามมาตรา	 ๑๕	 แห่งพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพฯ	 ให้เข้า
ทำาเหมืองแร่	เก็บหรือระเบิดหิน	กรวด	ทราย	ในพื้นที่ที่สงวนไว้เป็นป่า	๒๐%	ของพื้นที่	นิคมสร้างตนเอง	
หรือในพื้นที่นิคมสร้างตนเองที่ยังมิได้อนุญาตให้สมาชิกนิคมเข้าทำาประโยชน์ถือได้ว่าเป็นผู้ได้รับอนุญาต 
ให้แผ้วถางป่าตามกฎหมายข้างต้นแล้ว	จึงไม่ต้องขออนุญาตแผ้วถางป่าตามมาตรา	๕๔	แห่งพระราชบัญญัต ิ
ป่าไม้ฯ	 อีก	 แต่จะต้องขออนุญาตทำาไม้หวงห้ามหรือเก็บหาของป่าหวงห้ามตามมาตรา	 ๑๑	 หรือมาตรา	 ๒๙	 
แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้	ฯ	ก่อน	จะทำาการตัดฟันไม้หวงห้ามหรือเก็บหาของป่าหวงห้ามที่มีอยู่
	 ๔.	ผู้ได้รับอนุญาตให้ทำาเมืองแร่หรือระเบิดย่อยหิน	ขุดเก็บกรวด	ทราย	ลูกรังหรือดินหรือทำาประโยชน์	
อื่นๆ	 ในพื้นที่ที่สงวนไว้เป็นป่า	 ๒๐%	 ของพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือในพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรมที่ยังมิได้จัดให้แก่เกษตรกรหรือสถาบันเกษตรกรยังอยู่ในบังคับต้องขออนุญาตแผ้วถางป่า	 
รวมตลอดถึงขออนุญาตทำาไม้หวงห้ามหรือเก็บหาของป่าหวงห้าม	ก่อนท่ีจะดำาเนินการใดๆ	ในท่ีดินน้ัน
	 รายละเอียดของความเห็นปรากฏตามบันทึกที่ได้เสนอมาพร้อมหนังสือและในการพิจารณา
เรือ่งนีม้ผีูแ้ทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ	์(สำานกัปลดักระทรวง	กรมปา่ไม้	กรมพฒันาทีด่นิ	และสำานกังาน
การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม)	และผู้แทนกระทรวงมหาดไทย	(กรมที่ดินและกรมประชาสงเคราะห์)	เป็น 
ผู้ชี้แจงข้อเท็จจริง	 อนึ่งสำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้แจ้งผลการพิจารณาไปยังเลขาธิการ 
คณะรัฐมนตรี	เพื่อทราบตามระเบียบด้วยแล้ว

	 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	ขอแสดงความนับถือ
          
	 	 	 	 	 	 	 	 	 						(ลงนาม)		อัคขราทร	จุฬารัตน์
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 (นายอัคขราทร	จุฬารัตน์)
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 		รองเลขาธิการฯ	ปฏิบัติราชการแทน
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 			เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
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	 ถึงสำานักงาน

คณะกรรมการกฤษฎีกา	 ความว่า	 กรมป่าไม้ได้รับข้อหารือจากป่าไม้เขตและป่าไม้จังหวัดเกี่ยวกับปัญหา 

ข้อกฎหมายกรณีการใช้บังคับกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ในบริเวณที่ได้กำาหนดเป็นเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	

นิคมสร้างตนเอง	 ที่ดินที่มีมติคณะรัฐมนตรีกำาหนดให้เป็นที่จัดสรรเพื่อเกษตรกรรม	 หรือที่ดินที่มี 

มติคณะรัฐมนตรีกำาหนดเป็นที่ดินของรัฐว่า	 ผู้ได้รับอนุญาตให้เข้าทำาประโยชน์ในที่ดินโดยการเช่าหรือ 

เช่าซื้อตามมาตรา	๓๐(๑)	แห่งพระราชบัญญัติปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	พ.ศ.๒๕๑๘	ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย

พระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	(ฉบับที่	๓)	พ.ศ.๒๕๓๒	หรือได้รับอนุญาตให้เข้าทำาประโยชน์ 

 (๑) มาตรา ๓๐ บรรดาที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ที่ ส.ป.ก. ได้มา ให้ ส.ป.ก. มีอำานาจจัดให้เกษตรกรหรือสถาบัน

เกษตรกรได้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการกำาหนด ท้ังน้ี ตามขนาดการถือครองในท่ีดินดังกล่าวต่อไปนี้

   (๑) จำานวนที่ดินไม่เกินห้าสิบไร่ สำาหรับเกษตรกรและบุคคลในครอบครัวเดียวกันซึ่งประกอบ

เกษตรกรรมอย่างอื่นนอกจากเกษตรกรรมเลี้ยงสัตว์ใหญ่ตาม (๒)

   (๒) จำานวนที่ดินไม่เกินหนึ่งร้อยไร่ สำาหรับเกษตรกรและบุคคลในครอบครัวเดียวกันซึ่งใช้ประกอบ

เกษตรกรรมเลี้ยงสัตว์ใหญ่ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประกาศกำาหนด

   (๓) จำานวนที่ดินที่คณะกรรมการเห็นสมควรสำาหรับสถาบันเกษตรกร ทั้งนี้ โดยคำานึงถึงประเภทและ

ลักษณะการดำาเนินงานของสถาบันเกษตรกรนั้นๆ 

 ในการดำาเนินการตามวรรคหนึ่ง ถ้าเป็นการจัดให้เกษตรกร และเป็นที่ดินที่คณะกรรมการกำาหนดมิให้มีการ  

โอนสิทธิในที่ดิน ก็ให้จัดให้เกษตรกรเช่า ในกรณีอื่นให้จัดให้เกษตรกรเช่าหรือเช่าซื้อตามที่เกษตรกรแสดงความจำานง  

ถ้าเป็นการจัดให้สถาบันเกษตรกรให้จัดให้สถาบันเกษตรกรเช่า

 บรรดาที่ดินที่ ส.ป.ก. ได้มา ถ้าเป็นที่ดินของรัฐและมีเกษตรกรถือครองอยู่แล้วเกินจำานวนที่กำาหนดในวรรคหนึ่ง

ก่อนเวลาที่คณะกรรมการกำาหนด เมื่อเกษตรกรดังกล่าวยื่นคำาร้องและยินยอมชำาระค่าเช่าหรือค่าชดเชยที่ดินในอัตราหรือ

จำานวนที่เพิ่มขึ้นตามที่คณะกรรมการกำาหนดสำาหรับที่ดินส่วนที่เกินตามวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการจัดที่ดินให้เกษตรกรเช่า

หรือจัดให้แล้วแต่กรณี ตามจำานวนที่เกษตรกรถือครองได้ แต่เมื่อรวมกันแล้วต้องไม่เกินหนึ่งร้อยไร่ ในการกำาหนดอัตรา 

ค่าเช่าหรือค่าชดเชยที่ดินดังกล่าว ต้องคำานึงถึงระยะเวลาและวิธีการที่เกษตรกรได้ที่ดินนั้นมา ความสามารถในการทำา

ประโยชน์ ประเภทของเกษตรกรรม และการทำาประโยชน์ที่ได้ทำาไว้แล้วในที่ดินนั้น

 ในการจัดที่ดินให้เกษตรกรตามวรรคสาม ถ้าเกษตรกรได้เข้าครอบครองที่ดินดังกล่าวก่อน พ.ศ. ๒๕๑๐ ให้

เรียกเก็บเฉพาะค่าธรรมเนียมในการโอนและรังวัด และค่าปรับปรุงพัฒนาที่ดินที่ ส.ป.ก. ดำาเนินการให้ตามจำานวนที่ 

คณะกรรมการกำาหนดเฉพาะส่วนที่ไม่เกินห้าสิบไร่

(มีต่อหน้าถัดไป)
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ในเขตนิคมสร้างตนเอง	 ตามมาตรา	 ๘(๒) แห่งพระราชบัญญัติจัดท่ีดินเพ่ือการครองชีพ	 พ.ศ.๒๕๑๑	 หรือได้

รับอนุญาตให้เข้าทำาประโยชน์ตามพระราชบัญญัติแร่	 พ.ศ.๒๕๑๐	 หรือได้รับอนุญาตตามมาตรา	 ๙(๓)	 หรือ

มาตรา	 ๑๒(๔)	 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน	 ให้ใช้ที่ดินในเขตท่ีมีมติคณะรัฐมนตรีกำาหนดให้เป็นที่จัดสรรเพื่อ

เกษตรกรรมหรือในเขตที่มีมติคณะรัฐมนตรีกำาหนดเป็นที่ดินของรัฐแล้ว	 จะต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ

ป่าไม้	พุทธศักราช	๒๔๘๔	ด้วยหรือไม่	อย่างไร	และผู้บุกรุกตัดฟันทำาไม้หวงห้าม	แผ้วถาง	หรือเผาป่า	หรือ

กระทำาดว้ยประการใดๆ	อนัเปน็การทำาลายปา่	หรอืเขา้ยดึถอืครอบครองปา่ในเขตปฏริปูทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม	

นิคมสร้างตนเอง	 ที่ดินที่มีมติคณะรัฐมนตรีกำาหนดให้เป็นที่จัดสรรเพื่อเกษตรกรรม	 หรือที่ดินที่มีมติ 

คณะรัฐมนตรีกำาหนดเป็นที่ดินของรัฐ	 จะมีความผิดตามพระราชบัญญัติป่าไม้	 พุทธศักราช	๒๔๘๔	 หรือไม่	

อย่างไร	ซึ่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้พิจารณาแล้ว	มีความเห็นเป็น	๒	ฝ่าย	ดังนี้

(ต่อจากเชิงอรรถที่	๑)

  นอกจากการจัดที่ดินให้แก่บุคคลตาม (๑) (๒) และ (๓) ให้ ส.ป.ก. มีอำานาจจัดที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ให้แก่

บุคคลใดเช่า เช่าซื้อ ซื้อ หรือเข้าทำาประโยชน์เพื่อใช้สำาหรับกิจการอื่นที่เป็นการสนับสนุนหรือเกี่ยวเนื่องกับการปฏิรูปที่ดิน

ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประกาศกำาหนดในราชกิจจานุเบกษาได้ ท้ังน้ี ตามขนาดการถือครองใน

ท่ีดินท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร ซ่ึงต้องไม่เกินห้าสิบไร่ ส่วนหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการอนุญาตหรือการให้ผู้ได้

รับอนุญาตถือปฏิบัติให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกำาหนด โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี

 การจัดที่ดินให้เช่าหรือเช่าซื้อตามมาตรานี้ไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมการเช่าหรือเช่าซื้อ 

และสิทธิการเช่าหรือเช่าซื้อดังกล่าวจะโอนแก่กันได้หรือตกทอดทางมรดกได้เฉพาะตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่

คณะกรรมการกำาหนด
 (๒) มาตรา ๘ ให้อธิบดีมีอำานาจอนุญาตให้สมาชิกนิคมเข้าทำาประโยชน์ในที่ดินของนิคมตามกำาลังแห่งครอบครัว

ของสมาชิกนิคมนั้น แต่ไม่เกินครอบครัวละห้าสิบไร่

 (๓) มาตรา ๙ ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยการเหมืองแร่และการป่าไม้ที่ดินของรัฐนั้น  ถ้ามิได้มีสิทธิครอบครอง 

หรือมิได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่แล้ว  ห้ามมิให้บุคคลใด

  (๑) เข้าไปยึดถือ ครอบครอง รวมตลอดถึงการก่นสร้าง หรือการเผาป่า

  (๒) ทำาด้วยประการใด ให้เป็นการทำาลาย หรือทำาให่้เสื่อมสภาพที่ดิน ที่หิน ที่กรวด หรือที่ทราย ในบริเวณ

ที่รัฐมนตรีประกาศหวงห้ามในราชกิจจานุเบกษาหรือ

  (๓) ทำาสิ่งหนึ่งสิ่งใดอันเป็นอันตรายแก่ทรัพยากรในที่ดิน

 (๔) มาตรา ๑๒ ที่ดินของรัฐซึ่งมิได้มีบุคคลใดมีสิทธิครอบครอง รัฐมนตรีมีอำานาจให้สัมปทาน ให้ หรือให้ใช้ใน

ระยะเวลาอันจำากัด ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำาหนดในกฎกระทรวง

 บทบัญญัติในมาตรานี้ไม่กระทบกระเทือนถึงกฎหมายว่าด้วยการเหมืองแร่และการป่าไม้

 
 

2(42-168).indd   124 7/1/2010   13:00



คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการอนุญาตไม้และของป่า
125

 ฝ่ายที่ ๑	เห็นว่า	พื้นที่ใดจะอยู่ภายใต้บังคับของ	พระราชบัญญัติป่าไม้	พุทธศักราช	๒๔๘๔	จะต้อง

เป็นพื้นที่ที่ยังคงเป็น	“ป่า”	ตามมาตรา	๔(๑)(๕)	พระราชบัญญัติป่าไม้	พุทธศักราช	๒๔๘๔	กล่าวคือ	ที่ดิน

ในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	 นิคมสร้างตนเอง	 นิคมสหกรณ์	 ที่ดินที่มีมติคณะรัฐมนตรีกำาหนดให้เป็น

ที่จัดสรรเพื่อเกษตรกรรม	 หรือที่ดินที่มีมติคณะรัฐมนตรีกำาหนดเป็นที่ดินของรัฐนั้น	 เป็นที่ดินที่แต่ละหน่วย

ราชการควบคุมดูแลรักษาตามอำานาจหน้าที่ของกฎหมายแต่ละฉบับเท่านั้น	 แต่ละหน่วยราชการมิได้มีสิทธิ

ในทีด่นิตามประมวลกฎหมายทีด่นิ	และผูไ้ดร้บัอนญุาตเขา้ทำาประโยชนก์ย็งัไมไ่ดร้บัหนงัสอืแสดงสทิธใินทีด่นิ

ตามประมวลกฎหมายที่ดิน	 การเข้าทำาประโยชน์ในที่ดินดังกล่าวซึ่งยังคงเป็น	 “ป่า”	 ตามพระราชบัญญัติ 

ป่าไม้	 พุทธศักราช	 ๒๔๘๔	 	 จึงต้องขออนุญาตแผ้วถางป่า	 ทำาไม้หวงห้ามและเก็บหาของป่าหวงห้ามตาม 

พระราชบัญญัติป่าไม้	พุทธศักราช	๒๔๘๔

 ฝ่ายที่ ๒	 เห็นว่า	 ผู้ได้รับอนุญาตให้เข้าทำาประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมตาม

พระราชบญัญตักิารปฏริปูทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม	พ.ศ.	๒๕๑๘	หรอืในเขตนคิมสรา้งตนเองตามพระราชบญัญตัิ

จดัทีด่นิเพือ่การครองชพี	พ.ศ.	๒๕๑๑	หรอืผูไ้ดร้บัอนญุาตใหเ้ขา้ทำาประโยชนใ์นทีด่นิตามมาตรา	๙	หรอืมาตรา	

๑๒	แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน	ให้ใช้ที่ดินในเขตที่มีมติคณะรัฐมนตรีกำาหนดให้เป็นที่จัดสรรเพื่อเกษตรกรรม	

ถือว่าได้รับอนุญาตตามกฎหมายนั้นๆ	 แล้ว	 และพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ที่เข้าข้อยกเว้นตามมาตรา	 ๕๔(๖) 

แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้	พุทธศักราช	๒๔๘๔	ซึ่งบัญญัติว่า	“......เว้นแต่จะกระทำาภายในเขตที่ได้จำาแนกไว้

เป็นประเภทเกษตรกรรม.....”	 ผู้ได้รับอนุญาตดังกล่าวจึงไม่ต้องขออนุญาตแผ้วถางป่า	 ผู้บุกรุกแผ้วถางพื้นที่ 

ดังกล่าวไม่มีความผิดตามพระราชบัญญัติป่าไม้	 พุทธศักราช	 ๒๔๘๔	 แต่การทำาไม้หวงห้ามและเก็บหา 

ของป่าหวงห้ามต้องได้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัติป่าไม้	 พุทธศักราช	๒๔๘๔	 ส่วนผู้ได้รับอนุญาตให้เข้า

ทำาประโยชน์ในที่ดินตามมาตรา	๙	หรือมาตรา	๑๒	แห่งประมวลกฎหมายที่ดินในที่ดินที่มีมติคณะรัฐมนตรี

กำาหนดเป็นที่ดินของรัฐนั้น	จะต้องขออนุญาตแผ้วถางป่า	ทำาไม้หวงห้าม	และเก็บหาของป่าหวงห้าม	ตาม 

พระราชบญัญตัปิา่ไม	้พทุธศกัราช	๒๔๘๔	และผูบ้กุรกุแผว้ถางปา่	ตดัไม	้ฯลฯ	ยอ่มมคีวามผดิตามพระราชบญัญตัปิา่ไม	้

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 หรือกระทำาด้วยประการใดๆ อันเป็นการทำาลายป่า 

หรือเข้ายึดถือครอบครองป่าเพื่อตนเองหรือผู้อื่น เว้นแต่จะกระทำาภายในเขตที่ได้จำาแนกไว้เป็นประเภทเกษตรกรรม และ

รัฐมนตรีได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาหรือโดยได้รับใบอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่

 การขออนุญาตและการอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำาหนดในกฎกระทรวง
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	 กรมปา่ไมเ้หน็วา่	เพือ่ใหไ้ดข้อ้ยตุแิละเพือ่เปน็แนวทางปฏบิตัทิีถ่กูตอ้งตามกฎหมายตอ่ไป	จงึขอหารอื

ดังนี้

	 ๑.	 ผูไ้ดร้บัอนญุาตใหเ้ขา้ทำาประโยชนใ์นเขตปฏริปูทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม	โดยการเชา่หรอืเชา่ซือ้ตาม 

พระราชบัญญัติปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	 พ.ศ.๒๕๑๘	 ผู้ได้รับอนุญาตให้เข้าทำาประโยชน์ในเขต

นิคมสร้างตนเองตามพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ	พ.ศ.๒๕๑๑	หรือผู้ได้รับอนุญาตตามมาตรา	๙	

หรือมาตรา	๑๒	แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน	ให้ใช้ที่ดินในเขตท่ีมีมติคณะรัฐมนตรีกำาหนดให้เป็นที่จัดสรรเพื่อ

เกษตรกรรมหรือในเขตที่มีมติคณะรัฐมนตรีกำาหนดเป็นที่ดินของรัฐแล้ว	จะต้องขออนุญาตแผ้วถางป่า	ทำาไม้

หวงห้ามหรือเก็บหาของป่าหวงห้ามตามพระราชบัญญัติป่าไม้	พุทธศักราช	๒๔๘๔	เพียงใด	หรือไม่

	 ๒.	 กรณีมีผู้บุกรุกตัดฟันทำาไม้หวงห้าม	เก็บหาของป่าหวงห้าม	ก่นสร้าง	แผ้วถาง	หรือเผาป่า	หรือ

กระทำาดว้ยประการใดๆ	อนัเปน็การทำาลายปา่	หรอืเขา้ยดึถอืครอบครองปา่ในเขตปฏริปูทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม	

นิคมสร้างตนเอง	นิคมสหกรณ์	ที่ดินที่มีมติคณะรัฐมนตรีกำาหนดให้เป็นที่จัดสรรเพื่อเกษตรกรรม	หรือที่ดิน

ทีม่มีตคิณะรฐัมนตรกีำาหนดใหเ้ปน็ทีด่นิของรฐัแลว้	ผูก้ระทำาการดงักลา่วจะมคีวามรบัผดิตามพระราชบญัญตัิ

ป่าไม้	พุทธศักราช	๒๔๘๔	หรือไม่	อย่างไร

	 ๓.	 การอนุญาตให้เข้าไปหาประโยชน์เพื่อเก็บหรือระเบิดหิน	 กรวด	 ทราย	 ทำาเมืองแร่	 ฯลฯ	 

ตามมาตรา	 ๑๕(๗)	 แห่งพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ	 พ.ศ.๒๕๑๑	 ในพื้นที่ที่สงวนไว้เป็นป่า	

๒๐%	 ของพื้นที่นิคม	 (สงวนไว้เป็นพื้นที่ป่า	 ๒๐%	 ของพื้นที่ตามมติคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติ)	 หรือ

พื้นที่ในเขตนิคมที่ยังมิได้อนุญาตให้สมาชิกนิคมเข้าทำาประโยชน์	 ผู้ได้รับอนุญาตดังกล่าวซึ่งมิใช่สมาชิกนิคม 

หรือสมาชิกนิคม	 ซึ่งดำาเนินการนอกเหนือวัตถุประสงค์ของการจัดสรรที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	 จะต้องขอ

อนุญาตแผ้วถางป่า	ทำาไม้หวงห้ามหรือเก็บหาของป่าหวงห้ามตามพระราชบัญญัติป่าไม้	พุทธศักราช	๒๔๘๔	

ด้วยหรือไม่	เพียงใด

	 ๔.	 การทำาเหมืองแร่หรือระเบิดย่อยหิน	 ขุดเก็บกรวด	ทราย	ลูกรังหรือดิน	หรือทำาประโยชน์อื่นๆ 

ในพื้นที่ที่สงวนไว้เป็นป่า	 ๒๐	 %	 ของพื้นที่ที่มีการดำาเนินการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	 หรือพื้นที่ในเขต

ปฏริปูทีด่นิเพือ่เกษตรกรรมทีย่งัมไิดด้ำาเนนิการจดัใหแ้กเ่กษตรกร	หรอืสถาบนัเกษตรกร	จะตอ้งไดร้บัอนญุาต

แผ้วถางป่า	 ทำาไม้หวงห้าม	 หรือเก็บหาของป่าหวงห้าม	 ตามพระราชบัญญัติป่าไม้	 พุทธศักราช	 ๒๔๘๔	 

หรือไม่	เพียงใด

	 คณะกรรมการกฤษฎีกา	 (กรรมการร่างกฎหมาย	 คณะท่ี	 ๗)	 ได้พิจารณาปัญหาดังกล่าวโดยได้ฟัง 

คำาช้ีแจงจากผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	(สำานักปลัดกระทรวง	กรมป่าไม้	กรมพัฒนาท่ีดิน	และสำานักงาน

การปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม)	และผู้แทนกระทรวงมหาดไทย	(กรมท่ีดินและกรมประชาสงเคราะห์)	แล้ว	

 (๗) มาตรา ๑๕ ห้ามมิให้ผู้ใดเข้าไปหาประโยชน์ ยึดถือ ครอบครอง ปลูกสร้าง ก่นสร้าง แผ้วถาง เผาป่า หรือ

ทำาด้วยประการใดๆ อันเป็นการทำาลาย หรือทำาให้เสื่อมสภาพที่ดิน หรือทำาให้เป็นอันตรายแก่ทรัพยากรธรรมชาติในที่ดิน

ภายในเขตนิคม เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากอธิบดี

 สมาชิกนิคมจะกระทำาการตามวรรคหนึ่งได้โดยไม่ต้องเสียเงินค่าบำารุง ตามมาตรา ๑๖ เฉพาะในที่ดินที่ตนได้รับ

มอบให้เข้าไปทำาประโยชน์เท่านั้น
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ผู้แทนกรมพัฒนาท่ีดินช้ีแจงว่า	 คำาว่า	 “ท่ีดินของรัฐ	 ”ซ่ึงใช้ในงานการจำาแนกท่ีดินของกรมพัฒนาที่ดิน

เป็นเกณฑ์ที่กำาหนดขึ้นเพื่อประโยชน์ในงานของกรมพัฒนาที่ดิน	 มิได้มีความหมายตามกฎหมายใดๆ 

ซึ่งขณะนี้กรมพัฒนาที่ดินจำาแนกที่ดินเป็น	๓	กลุ่ม	คือ	ประเภท	ก.	หมายถึง	ที่ดินนอกเขตพื้นที่ป่าไม้ตาม

มติคณะรัฐมนตรี	เมื่อวันที่	๑๔	พฤศจิกายน	พ.ศ.๒๕๐๔	ประเภท	ข.	หมายถึงที่ดินที่จำาแนกไว้เป็นที่จัดสรร

เพื่อเกษตรกรรม	และประเภท	ค.	หมายถึงที่ดินที่จะสงวนไว้เป็นป่าไม้ของชาติ

	 คณะกรรมการกฤษฎีกา	(กรรมการร่างกฎหมาย	คณะที่	๗)	มีความเห็นดังต่อไปนี้

	 ๑.	 สำาหรับปัญหาที่ว่า	 ผู้ได้รับอนุญาตให้เข้าทำาประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 

โดยการเช่าหรือเช่าซื้อตามพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	 พ.ศ.๒๕๑๘	 ผู้ได้รับอนุญาตให้

เข้าทำาประโยชน์ในเขตนิคมสร้างตนเองตามพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ	 พ.ศ.๒๕๑๑	 หรือผู้ 

ได้รับอนุญาตตามมาตรา	 ๙	 หรือมาตรา	 ๑๒	 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน	 ให้ใช้ที่ดินในเขตที่มีมติคณะ

รฐัมนตรีกำาหนดใหเ้ปน็ทีจ่ดัสรรเพือ่เกษตรกรรมหรอืในเขตทีม่มีตคิณะรฐัมนตรกีำาหนดเปน็ทีด่นิของรฐัแลว้จะ

ต้องขออนุญาตแผ้วถางป่า	 ทำาไม้หวงห้าม	 หรือเก็บหาของป่าหวงห้ามตามพระราชบัญญัติป่าไม้	 พุทธศักราช	

๒๔๘๔	เพียงใด	หรือไม่	นั้น	เห็นว่า	มาตรา	๕๔(๘)	แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้	พุทธศักราช	๒๔๘๔	ซึ่งแก้ไข

เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป่าไม้	 (ฉบับที่	 ๕)	 พ.ศ.๒๕๑๘	 ที่กำาหนดห้ามมิให้ผู้ใดก่นสร้าง	 แผ้วถาง	 หรือ

เผาป่า	หรือกระทำาด้วยประการใดๆ	อันเป็นการทำาลายป่า	หรือเข้ายึดถือครอบครองป่าเพื่อตนเองหรือผู้อื่น 

เว้นแต่จะกระทำาภายในเขตท่ีได้จำาแนกไว้เป็นประเภทเกษตรกรรมและรัฐมนตรีได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา	

หรือได้รับใบอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าท่ีน้ัน	 น่าจะมีเจตนารมณ์ท่ีจะคุ้มครองป่าไม้อันเป็นทรัพยากรธรรมชาติ 

ที่สำาคัญ	 โดยการห้ามมิให้มีการบุกรุกเข้าใช้ประโยชน์ในที่ป่าตามมาตรา	๔(๑)(๙)	แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้	

พุทธศักราช	๒๔๘๔

	 สำาหรับผู้ได้รับอนุญาตให้ทำาประโยชน์ตามปัญหาที่หารือ	คือ

	 (๑)	เกษตรกรหรือสถาบันเกษตรกรซึ่งได้รับการจัดที่ดินโดยการเช่าหรือเช่าซื้อให้เข้าทำาประโยชน์

เพื่อเกษตรกรรมในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	 หรือบุคคลอื่นซึ่งได้รับการจัดที่ดินโดยการเช่าหรือ 

เชา่ซือ้	ใหเ้ขา้ทำาประโยชนใ์นกจิการอืน่อนัเปน็การสนบัสนนุหรอืเกีย่วเนือ่งกบัการปฏริปูทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม 

ตามมาตรา	 ๓๐(๑๐)	 พระราชบัญญัติ	 การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	 พ.ศ.๒๕๑๘	 ซึ่งได้แก้ไขเพิ่มเติม

โดยพระราชบัญญัติ	การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	(ฉบับที่	๓)	พ.ศ.๒๕๓๒

	 (๒)	สมาชิกนิคมซึ่งได้รับอนุญาตให้เข้าทำาประโยชน์ในเขตนิคมสร้างตนเองเพื่อทำาเกษตรกรรมตาม

มาตรา	๘(๑๑)	แห่งพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ	พ.ศ.๒๕๑๑	หรือ

	 (๓)	ผู้ที่ได้รับอนุญาตตามมาตรา	 ๙(๑๒)	 หรือมาตรา	 ๑๒(๑๓)	 แห่งประมวลกฎหมายที่ดินให้เข้าทำา

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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	 บุคคลดังท่ีกล่าวข้างต้นถือได้ว่าเป็นผู้ได้รับอนุญาตตามกฎหมายเฉพาะน้ันๆ	ให้เข้าทำาประโยชน์ในท่ีดิน

ของรัฐ	จึงมิใช่ผู้บุกรุก	ถ้าที่ดินที่ได้รับอนุญาตให้เข้าทำาประโยชน์ยังมีสภาพเป็นป่า	พนักงานเจ้าหน้าที่ตาม

พระราชบัญญัติป่าไม้ฯ	 ก็มีอำานาจหน้าที่ในการดูแลรักษาและรับผิดชอบที่ดินนั้นๆ	 เพื่อคุ้มครองป่าไม้ 

เท่าที่ไม่ขัดต่อวัตถุประสงค์ในการอนุญาตให้เข้าทำาประโยชน์ข้างต้น	 ซึ่งในการประกอบเกษตรกรรมนั้น

ย่อมจะต้องมีการแผ้วถางเพื่อเตรียมพื้นที่	 ดังนั้น	 บุคคลที่กล่าวข้างต้นจึงไม่ต้องขออนุญาตแผ้วถางป่าตาม

มาตรา	 ๕๔	 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้	 แต่ถ้าที่ดินที่ได้รับอนุญาตให้เข้าทำาประโยชน์มีไม้หวงห้ามหรือของ

ป่าหวงห้ามขึ้นอยู่	การตัดฟันหรือเก็บหาของป่าหวงห้ามจะต้องได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่เสียก่อน	

เนื่องจากในการ	“ทำาไม้”(๑๔)	หวงห้ามตามมาตรา	๑๑(๑๕)	หรือการเก็บหาของป่าหวงห้ามตามมาตรา	๒๙(๑๖) 

แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้	พุทธศักราช	๒๔๘๔	ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป่าไม้	(ฉบับที่	๓)	พ.ศ.

๒๔๙๔	 รัฐมีวัตถุประสงค์ท่ีจะสงวนรักษาไม้หรือของป่าหายากไว้	 มาตรการควบคุมในเร่ืองน้ีจึงเข้มงวดกว่า 

การแผ้วถางป่า	กลา่วคอื	ผูท้ำาไมห้วงหา้มจะตอ้งไดร้บัอนญุาตจากพนกังานเจา้หนา้ทีห่รอืไดร้บัสมัปทานอยา่งใด

อยา่งหนึง่	กบัตอ้งใหป้ระโยชนต์อบแทนแกร่ฐั	สำาหรบัผูเ้กบ็หาของปา่หวงหา้มกจ็ะตอ้งไดร้บัอนญุาตจากพนกังาน 

เจ้าหน้าที่และต้องเสียค่าภาคหลวงของป่าหวงห้ามเช่นกัน	 และประกอบกับทั้งการทำาไม้หวงห้ามหรือ 

เกบ็หาของปา่หวงหา้ม	กไ็มอ่ยูใ่นความหมายของ	“เกษตรกรรม”	ทัง้ตามความหมายธรรมดาหรอืตามคำานยิาม	

 (๑๔)  มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้

       ฯลฯ    ฯลฯ

   (๕) “ทำาไม้” หมายความว่า ตัด ฟัน กาน โค่น ลิด เลื่อย ผ่า ถาก ทอน ขุด ชักลากไม้ในป่า หรือ

นำาไม้ออกจากป่าด้วยประการใดๆ และหมายความรวมถึงการกระทำาดังกล่าวกับไม้สักหรือไม้ยางที่ขึ้นอยู่ในที่ดินที่มิใช่ป่า 

หรือการนำาไม้สักหรือไม้ยางออกจากที่ดิน ที่ไม้นั้นๆ ขึ้นอยู่ด้วย

       ฯลฯ    ฯลฯ

 (๑๕) มาตรา ๑๑ ผู้ใดทำาไม้ หรือเจาะ หรือสับ หรือเผา หรือทำาอันตรายด้วยประการใดๆ แก่ไม้หวงห้าม ต้อง

ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือได้รับสัมปทานตามความในพระราชบัญญัตินี้ และต้องปฏิบัติตามข้อกำาหนดใน 

กฎกระทรวงหรือในการอนุญาต

 การอนุญาตนั้น พนักงานเจ้าหน้าที่เมื่อได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีแล้ว จะอนุญาตให้ผูกขาดโดยให้ผู้ได้รับอนุญาต

เสียเงินค่าผูกขาดให้แก่รัฐบาลตามจำานวนที่รัฐมนตรีกำาหนดก็ได้

 การอนุญาตโดยวิธีผูกขาดหรือให้สัมปทานสำาหรับการทำาไม้ฟืนหรือไม้เผาถ่านไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม  

ให้กระทำาได้เฉพาะในเขตป่าที่ห่างไกลและกันดารหรือเฉพาะการทำาไม้ชนิดที่มีค่าหรือหายาก

 การพิจารณาคำาขออนุญาตผูกขาดหรือสัมปทานตามความในวรรคก่อนให้กระทำาโดยคณะกรรมการซึ่งรัฐมนตรี

แต่งตั้ง
 (๑๖) มาตรา ๒๙ ผู้ใดเก็บหาของป่าหวงห้ามหรือทำาอันตรายด้วยประการใดๆ แก่ของป่าหวงห้ามในป่า ต้องได้รับ

อนญุาตจากพนกังานเจ้าหนา้ที ่และตอ้งเสยีคา่ภาคหลวง กบัทัง้ตอ้งปฏิบตัติามขอ้กำาหนดในกฎกระทรวงหรอืในการอนญุาต

ที่จะสงวนรักษาไม้หรือของป่าหายากไว้
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“เกษตรกรรม”(๑๗)	ตามมาตรา	๔	แห่งพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	พ.ศ.๒๕๑๘	อันเป็น

เรื่องที่บุคคลนั้นๆ	ได้รับอนุญาตให้เข้าทำาประโยชน์ในที่ดินของรัฐด้วย

	 สำาหรับผู้ได้รับอนุญาตตามมาตรา	 ๙	 หรือมาตรา	 ๑๒	 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน	 ให้เข้าทำา

ประโยชน์ในที่ดินที่คณะรัฐมนตรีมีมติกำาหนดให้เป็นที่ดินของรัฐนั้น	 เห็นว่าที่ดินของรัฐหมายถึงที่ดินซึ่งไม่ได ้

ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของบุคคลหนึ่งบุคคลใดตามที่มาตรา	 ๒(๑๘)	 แห่งประมวลกฎหมายที่ดินกำาหนดไว้	 และ

หากที่ดินนั้นยังมีสภาพเป็นป่าตามมาตรา	 ๔(๑)(๑๙)	 แห่งพระราชบัญญัติป่าฯ	 ที่ดินดังกล่าวยังอยู่ภายใต้

ความคุ้มครองของกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	 ผู้ซึ่งได้รับอนุญาตให้เข้าทำาประโยชน์ในที่ดินของรัฐไม่ว่าจะเป็น

เพื่อการทำาเมืองแร่หรือขุดเก็บกรวด	 ทราย	 ลูกรังหรือดิน	 หรือประโยชน์อื่นใดซึ่งมิใช่การเกษตรกรรม 

จะต้องขออนุญาตแผ้วถางป่าตามมาตรา	 ๕๔	 นอกเหนือจากการขออนุญาตตามกฎหมายเฉพาะว่าด้วย 

การน้ันๆ	และหากทีด่นิดงักลา่วมไีมห้วงหา้มหรอืของปา่หวงหา้มขึน้อยู่	การตดัฟนัไมห้วงหา้มหรอืเกบ็หาของ 

ป่าหวงห้ามก็ต้องได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา	๑๑	และมาตรา	๒๙	เสียก่อน

	 ๒.	 สำาหรับปัญหาที่ว่า	 ผู้บุกรุกตัดฟันทำาไม้หวงห้าม	 เก็บหาของป่าหวงห้าม	 ก่นสร้าง	 แผ้วถาง	

หรือเผาป่าหรือกระทำาด้วยประการใดๆ	 อันเป็นการทำาลายป่าหรือเข้ายึดถือครอบครองป่าในเขตปฏิรูปที่ดิน

เพื่อเกษตรกรรม	 นิคมสร้างตนเอง	 นิคมสหกรณ์	 ที่ดินที่มีมติคณะรัฐมนตรีกำาหนดให้เป็นที่จัดสรรเพื่อ

เกษตรกรรม	 หรือท่ีดินท่ีมีมติคณะรัฐมนตรีกำาหนดให้เป็นท่ีดินของรัฐ	 จะมีความผิดตามพระราชบัญญัติป่าไม้	 

พุทธศักราช	๒๔๘๔	หรือไม่	อย่างไรนั้น	เห็นว่า

  (๑)	ผู้ก่นสร้าง	แผ้วถาง	หรือเผาป่าหรือกระทำาด้วยประการใดๆ	อันเป็นการทำาลายป่าหรือ

เข้ายึดถือครอบครองป่าในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	 นิคมสร้างตนเอง	 นิคมสหกรณ์	 ที่ดินที่มีมติ

คณะรัฐมนตรีกำาหนดให้เป็นที่จัดสรรเพื่อเกษตรกรรม	 หรือที่ดินที่มีมติคณะรัฐมนตรีกำาหนดให้เป็นที่ดิน

ของรัฐ	 ซึ่งมิได้เป็นผู้ได้รับอนุญาตให้เข้าทำาประโยชน์ตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	

กฎหมายว่าด้วยการจัดท่ีดินเพ่ือการครองชีพ	 หรือประมวลกฎหมายท่ีดิน	 ถือเป็นผู้กระทำาการฝ่าฝืนมาตรา	 ๕๔(๒๐) 

 (๑๗) มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัติ

       ฯลฯ    ฯลฯ

 “เกษตรกรรม” หมายความว่า การทำานา ทำาไร ทำาสวน เลี้ยงสัตว์ เลี้ยงสัตว์น้ำา และกิจการอื่นตามที่รัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำาหนด 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	สำาหรับการก่นสร้าง	

แผ้วถาง	เผาป่า	หรือยึดถือครอบครองป่าในเขตนิคมสร้างตนเองหรือนิคมสหกรณ์โดยไม่ได้รับอนุญาตตาม

มาตรา	๑๕(๒๒)	แหง่พระราชบญัญตัจิดัทีด่นิเพือ่การครองชพี	พ.ศ.๒๕๑๑	ถอืเปน็การการกระทำาผดิตามมาตรา	

๔๑(๒๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ	ฯ	ด้วย

	 	 (๒)	 ในกรณีท่ีท่ีดินดังกล่าวมีไม้หวงห้ามหรือของป่าหวงห้ามข้ึนอยู่	 การตัดฟันทำาไม้หวงห้าม 

หรือการเก็บหาของป่าหวงห้ามในเขตท่ีกล่าวถึงข้างต้น	 จะต้องอยู่ภายใต้บังคับของพระราชบัญญัติป่าไม้ฯ	 

เช่นเดียวกับกรณีตามข้อหารือประเด็นท่ี	 ๑	 ดังน้ัน	 หากมีการตัดฟันทำาไม้หวงห้ามหรือเก็บหาของป่าหวงห้าม	

โดยมิได้รับอนุญาตตามมาตรา	 ๑๑(๒๔)	 หรือมาตรา	 ๒๙(๒๕)	 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ฯ	 ผู้ตัดฟันทำาไม้

หวงห้ามหรือเก็บหาของป่าหวงห้ามดังกล่าวย่อมมีความผิดตามมาตรา	 ๗๓(๒๖)	 หรือมาตรา	 ๗๑	 ทวิ	 (๒๗)

แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้	ฯ	แล้วแต่กรณี

 (๒๑) มาตรา ๗๒ ตรี ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๕๔ ต้องระวางโทษจำาคุกไม่เกินห้าปีหรือปรับไม่เกิน

ห้าหมื่นบาท หรือทั้งจำาทั้งปรับ

 ในกรณีความผิดตามมาตรานี้ ถ้าได้กระทำาเป็นเนื้อที่เกินยี่สิบห้าไร่ ผู้กระทำาความผิดต้องระวางโทษจำาคุกตั้งแต่

สองปีถึงสิบห้าปี และปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท

 ในกรณีที่มีคำาพิพากษาชี้ขาดว่าบุคคลใดกระทำาความผิดตามมาตรานี้ ถ้าปรากฏว่าบุคคลนั้นได้ยึดถือครอบครอง

ป่าที่ตนได้กระทำาผิด ศาลมีอำานาจสั่งให้ผู้กระทำาผิด คนงาน ผู้รับจ้าง ผู้แทน และบริวารของผู้กระทำาผิด ออกไปจากป่า

นั้นได้ด้วย
 (๒๒) โปรดดูเชิงอรรถที่ ๗, ข้างต้น
 (๒๓) มาตรา ๔๑ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๑๕ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษจำาคุกไม่เกินหนึ่งเดือนหรือปรับไม่เกิน

หนึ่งพันบาท หรือทั้งจำาทั้งปรับ ทั้งนี้ ไม่กระทบกระทั่งถึงความผิดที่กระทำาตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ หรือตามกฎหมายว่า

ด้วยการทำาเหมืองแร่
 (๒๔) โปรดดูเชิงอรรถที่ ๑๕, ข้างต้น
 (๒๕) โปรดดูเชิงอรรถที่ ๑๖, ข้างต้น

 (๒๖) มาตรา ๗๓ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๑ มาตรา ๑๒ มาตรา ๑๓ มาตรา ๓๑ หรือมาตรา ๔๘ 

ต้องระวางโทษจำาคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาทหรือทั้งจำาทั้งปรับ

  ในกรณีความผิดตามมาตรานี้ ถ้าการกระทำาผิดนั้นเกี่ยวกับ

  (๑)   ไม้สัก ไม้ยาง หรือไม้หวงห้ามประเภท ข. หรือ

  (๒) ไม้อื่นเป็นต้นหรือเป็นท่อนอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือทั้งสองอย่างรวมกันเกินยี่สิบต้น หรือท่อน หรือรวม

ปริมาตรไม้เกินส่ีลูกบาศก์เมตร หรือไม้ท่ีได้แปรรูปแล้วรวมปริมาตรไม้เกินสองลูกบาศก์เมตร

  ผู้กระทำาความผิดต้องระวางโทษจำาคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่ห้าพันบาทถึงสองแสนบาท
 (๒๗) มาตรา ๗๑ ทวิ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๒๙ มาตรา ๒๙ ทวิ มาตรา ๓๙ มาตรา ๓๙ ตรี มาตรา 

๔๐ วรรคหนึ่ง มาตรา ๔๓ วรรคสอง หรือมาตรา ๕๓ ต้องระวางโทษจำาคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือ

ทั้งจำาทั้งปรับ
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	 ๓.	 สำาหรับปัญหาที่ว่า	 ผู้ได้รับอนุญาตให้เข้าไปหาประโยชน์เพื่อเก็บหรือระเบิดหิน	 กรวด	

ทราย	 ทำาเหมืองแร่	 ฯลฯ	 ตามมาตรา	 ๑๕	 พระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ	 พ.ศ.๒๕๑๑	 ในพื้นที่ 

ที่สงวนไว้เป็นป่า	 ๒๐%	 ของพ้ืนท่ีนิคม	 (สงวนไว้เป็นพ้ืนท่ีป่า	 ๒๐%ของพ้ืนท่ีตามมติคณะกรรมการจัดท่ีดิน 

แห่งชาติ)	 หรือพื้นที่ในเขตนิคมที่ยังมิได้อนุญาตให้สมาชิกเข้าทำาประโยชน์	 ไม่ว่าบุคคลนั้นจะเป็นสมาชิก

นิคมหรือไม่	 จะต้องขออนุญาตแผ้วถางป่า	 ทำาไม้หวงห้ามหรือเก็บหาของป่าหวงห้าม	 ตามพระราชบัญญัติป่าไม้	 

พุทธศักราช	 ๒๔๘๔	 ด้วยหรือไม่	 เพียงใด	 น้ัน	 เห็นว่า	 มาตรา	 ๑๔(๒๘)	 แห่งพระราชบัญญัติจัดท่ีดินเพ่ือการ

ครองชีพ	ฯ	ใหอ้ำานาจอธบิดกีรมประชาสงเคราะหห์รอือธบิดกีรมสง่เสรมิสหกรณ์	แลว้แตก่รณ	ีทีจ่ะปฏบิตักิาร

ในที่ดินภายในเขตนิคมเกี่ยวกับไม้หวงห้าม	แร่	หรือทรัพยากรธรรมชาติอื่น	เพื่อให้ได้มาซึ่งเงินหรือทรัพย์สิน

อย่างอื่นสำาหรับใช้บำารุงและดำาเนินกิจการของนิคมได้	แต่จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายเฉพาะนั้นๆ	ดังนั้น	ใน

กรณีที่อธิบดีใช้อำานาจตามมาตรา	๑๕(๒๙)	แห่งพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ	ฯ	อนุญาตให้บุคคล

ใดเข้าหาประโยชน์เพ่ือเก็บหรือระเบิดหิน	 กรวด	 ทราย	 ทำาเหมืองแร่	 ภายในเขตพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังนิคม 

สร้างตนเองหรอืนคิมสหกรณ์ทัง้บรเิวณทีส่งวนไว้	๒๐%	ของพืน้ทีน่คิม	หรอืในพืน้ทีเ่ขตนคิมทีย่งัมไิดอ้นญุาต

ให้สมาชิกนิคมเข้าทำาประโยชน์	ผู้ได้รับอนุญาตดังกล่าวอยู่ในบังคับ	จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	

กฎหมายว่าด้วยแร่	 หรือประมวลกฎหมายที่ดิน	 อันเป็นกฎหมายเฉพาะว่าด้วยการนั้นด้วย	 ดังนั้น	 บุคคล 

ดังกล่าวจึงต้องขออนุญาตทำาไม้หวงห้ามตามมาตรา	 ๑๑	 หรือเก็บหาของป่าหวงห้ามตามมาตรา	 ๒๙	 

แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้	ฯ	นอกเหนือจากการอนุญาตตามมาตรา	๑๕	แห่งพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการ 

ครองชีพ	ฯ	แต่บุคคลดังกล่าวได้รับยกเว้นไม่ต้องขออนุญาตแผ้วถางป่า	เนื่องจากบุคคลนั้นได้รับอนุญาตให้

เข้าทำาประโยชน์ตามมาตรา	๑๕	แห่งพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ	ฯ	แล้ว

	 ๔.	 สำาหรับปัญหาที่ว่า	 การทำาเหมืองแร่หรือระเบิดย่อยหิน	 ขุดเก็บกรวด	 ทราย	 ลูกรังหรือ

ดิน	 หรือทำาประโยชน์อื่นๆ	 ในพื้นที่ที่สงวนไว้เป็นป่า	 ๒๐%	 ของพื้นที่ที่มีการดำาเนินการปฏิรูปที่ดินเพื่อ

เกษตรกรรม	 หรือพื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมที่ยังมิได้ดำาเนินการจัดให้แก่เกษตรกรหรือสถาบัน

เกษตรกร	จะต้องขออนุญาตแผ้วถางป่าทำาไม้หวงห้าม	หรือเก็บหาของป่าหวงห้ามตามพระราชบัญญัติป่าไม้	 

พุทธศักราช	๒๔๘๔	หรือไม่	เพียงใด	นั้น	เห็นว่า	ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมบริเวณที่ยังมิได้มี

การดำาเนินการปฏิรูปที่ดินหรือดำาเนินการปฏิรูปที่ดินแต่พื้นที่บางส่วนยังมีสภาพเป็นป่าไม้	 และมีไม้หวงห้าม

หรือของป่าขึ้นอยู่ในที่ดิน	นั้น	ยังอยู่ภายใต้ความคุ้มครองของกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	

 (๒๘) มาตรา ๑๔ ให้อธิบดีมีอำานาจปฏิบัติการในท่ีดินภายในเขตของนิคมเก่ียวกับไม้หวงห้าม แร่ หรือทรัพยากรธรรมชาติอ่ืน 

เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์เป็นเงินหรือทรัพย์สินอย่างอื่น สำาหรับบำารุงส่งเสริมกิจกรรมและการจัดทำาสิ่งก่อสร้างอันเป็น

ประโยชน์แก่ส่วนรวมของนิคมได้ โดยปฏิบัติการตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น
 (๒๙) โปรดดูเชิงอรรถที่ ๗, ข้างต้น
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	 ดังนั้น	การทำาเหมืองแร่ตามกฎหมายว่าด้วยแร่	หรือการระเบิดย่อยหิน	ขุด	เก็บกรวดทราย	ลูกรัง 

หรือดิน	 หรือการทำาประโยชน์อื่นใดอันมิใช่การเกษตรกรรมในพื้นที่ที่มีการดำาเนินการปฏิรูปที่ดินเพื่อ

เกษตรกรรมหรือพื้นที่ซึ่งยังมิได้ดำาเนินการจัดให้แก่เกษตรกรหรือสถาบันเกษตรกรที่ยังมีสภาพเป็นป่า	 จึงยัง

อยู่ในบังคับที่จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	กล่าวคือ	ผู้ได้รับอนุญาตให้กระทำาการดังกล่าวข้างต้น 

จะต้องขออนุญาตแผ้วถางป่าตามมาตรา	 ๕๔	 รวมตลอดถึงต้องขออนุญาตทำาไม้หวงห้ามหรือเก็บหา 

ของป่าหวงห้ามตามมาตรา	 ๑๑	 หรือมาตรา	 ๒๙	 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้	 ฯ	 ก่อนทำาการตัดฟันไม้หรือ 

เก็บหาของป่าหวงห้ามซึ่งมีอยู่ในพื้นที่

	 (ลงนาม)			อัคขราทร	จุฬารัตน์

	 										(นายอัคขราทร	จุฬารัตน์)

	 										รองเลขาธิการฯ	ปฏิบัติราชการแทน

	 										เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา

       

สำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

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.	 สำาเนาหนังสือกรมที่ดิน	ที่	๓๔๗๕/๒๔๙๙	ลงวันที่	๙	พฤษภาคม	๒๔๙๒

	 	 	 ๒.	 สำาเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย	ท่ี	๙๗๑๖/๒๔๙๙	ลงวันท่ี	๓	พฤษภาคม	๒๔๙๙

	 ด้วยกรมป่าไม้ได้รับข้อหารือจากป่าไม้เขตและป่าไม้จังหวัดเกี่ยวกับปัญหาข้อ

กฎหมายกรณีการใช้บังคับกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ในบริเวณที่ได้กำาหนดเป็นเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	
นิคมสร้างตนเอง	 ที่ดินที่มีมติคณะรัฐมนตรีกำาหนดให้เป็นที่จัดสรรเพื่อเกษตรกรรม	 หรือที่ดินที่มีมติคณะ
รฐัมนตรกีำาหนดเปน็ทีด่นิของรฐั	ผูไ้ดร้บัอนญุาตใหเ้ขา้ทำาประโยชนใ์นทีด่นิโดยการเชา่หรอืเชา่ซือ้ตามพระราช
บญัญตักิารปฏริปูทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม	พ.ศ.๒๕๑๘	หรอืไดร้บัอนญุาตใหเ้ขา้ทำาประโยชนใ์นเขตนคิมสรา้งตนเอง 
ตามพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ	 พ.ศ.๒๕๑๑	 หรือได้รับอนุญาตให้เข้าทำาประโยชน์	
ตามพระราชบญัญตัแิร	่พ.ศ.๒๕๑๐	หรอืไดร้บัอนญุาตตามมาตรา	๙	หรอืมาตรา	๑๒	แหง่ประมวลกฎหมายทีด่นิ
ให้ใช้ที่ดินในเขตที่มีมติคณะรัฐมนตรีกำาหนดให้เป็นที่จัดสรรเพื่อเกษตรกรรมหรือในเขตที่มีมติคณะรัฐมนตรี
กำาหนดเป็นที่ดินของรัฐแล้ว	 ผู้ได้รับอนุญาตให้เข้าทำาประโยชน์ดังกล่าวจะต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป่าไม้	
พุทธศักราช	 ๒๔๘๔	 ด้วยหรือไม่	 อย่างไร	และผู้บุกรุกตัดฟันทำาไม้หวงห้าม	แผ้วถางหรือเผาป่า	หรือกระทำาด้วย
ประการใดๆ	อันเป็นการทำาลายป่าหรือเข้ายึดถือครอบครองป่าในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	นิคมสร้าง 
ตนเอง	ทีด่นิทีม่มีตคิณะรฐัมนตรกีำาหนดใหเ้ปน็ทีจ่ดัสรรเพือ่เกษตรกรรมหรอืทีด่นิทีม่มีตคิณะรฐัมนตรกีำาหนด
เป็นที่ดินของรัฐจะมีความผิดตามพระราชบัญญัติป่าไม้	พุทธศักราช	๒๔๘๔	หรือไม่	อย่างไร

	 ผลการพิจารณาได้มีความเห็นเป็น	๒	ฝ่ายดังนี้

 ฝา่ยที ่๑	เหน็วา่	พืน้ทีใ่ดจะอยูภ่ายใตบ้งัคบัของพระราชบญัญตัปิา่ไม	้พทุธศกัราช	๒๔๘๔

จะต้องเป็นพื้นที่ที่ยังคงเป็น	 “ป่า”	 ตามมาตรา	 ๔(๑)	 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้	 พุทธศักราช	 ๒๔๘๔	
กล่าวคือ	ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	นิคมสร้างตนเอง	นิคมสหกรณ์	ที่ดินที่มีมติคณะรัฐมนตรี
กำาหนดให้เป็นที่จัดสรรเพื่อเกษตรกรรม	หรือที่ดินที่มีมติคณะรัฐมนตรีกำาหนดเป็นที่ดินของรัฐนั้น	เป็นที่ดินที่
แต่ละหน่วยราชการควบคุมดูแลรักษาตามอำานาจหน้าที่ของกฎหมายแต่ละฉบับเท่านั้น	แต่ละหน่วยราชการ
มไิดม้สีทิธใินทีด่นิตามประมวลกฎหมายทีด่นิ	และผูไ้ดร้บัอนญุาตเขา้ทำาประโยชนก์ย็งัไมไ่ดร้บัหนงัสอืแสดงสทิธิ
ในทีด่นิตามประมวลกฎหมายทีด่นิ	การเขา้ทำาประโยชนใ์นทีด่นิดงักลา่วซึง่ยงัคงเปน็	“ปา่”	ตามพระราชบญัญตั ิ
ป่าไม้	 พุทธศักราช	 ๒๔๘๔	 จึงต้องขออนุญาตแผ้วถางป่า	 ทำาไม้หวงห้าม	 และเก็บหาของป่าหวงห้าม
ตามพระราชบัญญัติป่าไม้	 พุทธศักราช	 ๒๔๘๔	 สำาหรับกรณีผู้บุกรุกพื้นที่ดังกล่าวย่อมมีความผิด

ตามพระราชบัญญัติป่าไม้	พุทธศักราช	๒๔๘๔
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 ฝา่ยที่ ๒	เห็นวา่	ผู้ได้รับอนุญาตใหเ้ข้าทำาประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมตาม

พระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	 พ.ศ.๒๕๑๘	 ในเขตนิคมสร้างตนเองตามพระราชบัญญัติ

จัดที่ดินเพื่อการครองชีพ	 พ.ศ.๒๕๑๑	 หรือผู้ได้รับอนุญาตให้เข้าทำาประโยชน์ในที่ดินตามมาตรา	 ๙	 หรือ

มาตรา	 ๑๒	 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน	 ให้ใช้ที่ดินในเขตที่มีมติคณะรัฐมนตรีกำาหนดให้เป็นที่จัดสรรเพื่อ

เกษตรกรรม	 ถือว่าได้รับอนุญาตตามกฎหมายนั้นๆ	 แล้ว	 และพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ที่เข้าข้อยกเว้นตาม

มาตรา	๕๔	แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้	พุทธศักราช	๒๔๘๔	ซึ่งบัญญัติว่า	“......เว้นแต่จะกระทำาภายในเขต

ที่ได้จำาแนกไว้เป็นประเภทเกษตรกรรม.....”	 ผู้ได้รับอนุญาตดังกล่าวจึงไม่ต้องขออนุญาตแผ้วถางป่า	 แต่การ

ทำาไม้หวงห้ามและเก็บหาของป่าหวงห้ามต้องได้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัติป่าไม้	 พุทธศักราช	 ๒๔๘๔ 

ผู้บุกรุก	 แผ้วถางพื้นที่ดังกล่าวไม่มีความผิดตามพระราชบัญญัติป่าไม้	 พุทธศักราช	 ๒๔๘๔	 ส่วนผู้ได้รับ

อนุญาตให้เข้าทำาประโยชน์ในที่ดินตามมาตรา	๙	หรือมาตรา	๑๒	แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน	ในที่ดินที่มีมติ 

คณะรัฐมนตรีกำาหนดเป็นที่ดินของรัฐนั้น	ผู้ได้รับอนุญาตจะต้องขออนุญาตแผ้วถางป่า	ทำาไม้หวงห้าม	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.			ผูไ้ดร้บัอนญุาตใหเ้ขา้ทำาประโยชนใ์นเขตปฏริปูทีด่นิเพือ่เกษตรกรรมโดยการเชา่	เชา่ซือ้	 

ตามพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	 พ.ศ.๒๕๑๘	 ได้รับอนุญาตให้เข้าทำาประโยชน์ในเขต

นิคมสร้างตนเองตามพระราชบัญญัติที่ดินเพื่อการครองชีพ	 พ.ศ.๒๕๑๑	 หรือได้รับอนุญาตตามมาตรา	 ๙	

หรือมาตรา	๑๒	แห่งประมวลกฎหมายที่ดินให้ใช้ที่ดินในเขตท่ีมีมติคณะรัฐมนตรีกำาหนดให้เป็นที่จัดสรรเพื่อ

เกษตรกรรม	 หรือในเขตที่มีมติคณะรัฐมนตรีกำาหนดเป็นที่ดินของรัฐแล้ว	 ผู้ได้รับอนุญาตดังกล่าวจะต้องขอ

อนุญาตแผ้วถางป่า	ทำาไม้หวงห้ามหรือเก็บหาของป่าหวงห้าม	ตามพระราชบัญญัติป่าไม้	พุทธศักราช	๒๔๘๔	

เพียงใด	หรือไม่

	 ๒.	กรณมีผีูบ้กุรกุตดัฟนัทำาไมห้วงหา้ม	เกบ็หาของปา่หวงหา้ม	กน่สรา้ง	แผว้ถาง	หรอืเผาปา่

หรอืกระทำาด้วยประการใดๆ	อันเป็นการทำาลายป่าหรือเข้ายึดถือครอบครองป่าในเขตปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม	

นิคมสร้างตนเองหรือนิคมสหกรณ์	ที่ดินที่มีมติคณะรัฐมนตรีกำาหนดให้เป็นที่จัดสรรเพื่อเกษตรกรรม	หรือท่ีดิน

ท่ีมีมติคณะรัฐมนตรีกำาหนดให้เป็นท่ีดินของรัฐแล้ว	 ผู้กระทำาการดังกล่าวจะมีความผิดตามพระราชบัญญัติป่าไม้	

พุทธศักราช	๒๔๘๔	หรือไม่	อย่างไร
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	 ๓.	การอนุญาตให้เข้าไปหาประโยชน์เพื่อเก็บหรือระเบิดหิน	กรวด	ทราย	ทำาเหมืองแร่	ฯลฯ	

ตามมาตรา	๑๕	แห่งพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ	พ.ศ.๒๕๑๑	 ในพื้นที่ที่สงวนไว้เป็นป่า	๒๐%	

ของพืน้ทีน่คิม	(สงวนไวเ้ปน็พืน้ทีป่า่	๒๐%	ของพืน้ทีต่ามมตคิณะกรรมการจดัทีด่นิแหง่ชาต)ิ	หรอืพืน้ทีใ่นเขต

นิคมที่ยังมิได้อนุญาตให้สมาชิกเข้าทำาประโยชน์	 ผู้ได้รับอนุญาตดังกล่าวซึ่งมิใช่สมาชิกนิคมหรือสมาชิกนิคม

ซ่ึงดำาเนินการนอกเหนือวัตถุประสงค์ของการจัดสรรท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม	 จะต้องขออนุญาตแผ้วถางป่า	 ทำาไม้ 

หวงห้ามหรือเก็บหาของป่าหวงห้าม	ตามพระราชบัญญัติป่าไม้	พุทธศักราช	๒๔๘๔	ด้วยหรือไม่	เพียงใด

	 ๔.	การทำาเหมอืงแรห่รอืระเบดิยอ่ยหนิ	ขดุเกบ็กรวด	ทราย	ลกูรงั	หรอืดนิ	ทำาประโยชนอ์ืน่ๆ 

ในพื้นที่ที่สงวนไว้เป็นป่า	 ๒๐%	 ของพื้นที่ที่มีการดำาเนินปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	 หรือพื้นที่ในเขตปฏิรูป

ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมที่ยังมิได้ดำาเนินการจัดให้แก่เกษตรกรหรือสถาบันเกษตรกร	 จะต้องได้รับอนุญาต 

แผ้วถางป่า	ทำาไม้หวงห้าม	หรือเก็บหาของป่าหวงห้าม	ตามพระราชบัญญัติป่าไม้	พุทธศักราช	๒๔๘๔	หรือไม่	

เพียงใด

	 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา	ผลเป็นประการใด	โปรดแจ้งให้กรมป่าไม้ทราบด้วยจักขอบคุณย่ิง

	 								ขอแสดงความนับถือ

	 (ลงนาม)		ธำามรงค์	ประกอบบุญ

	 									(นายธำามรงค์	ประกอบบุญ)

	 									รองอธิบดี	ปฏิบัติราชการแทน

	 									อธิบดีกรมป่าไม้

     

กองนิติการ	

โทร.	๕๗๙๕๒๖๘

โทรสาร.	๕๗๙๘๖๑๑
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ที่	นร.	๐๖๐๑/๑๓๖๙		 	 	 	 สำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ท่าช้างวังหน้า	กรุงเทพฯ	๑๐๒๐๐

	 	 	 	 	 	 	 	 	 ๒๐	ธันวาคม	๒๕๓๖

เรื่อง	 หารือปัญหาข้อกฎหมายกรณีการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป่าไม้	พุทธศักราช	๒๔๘๔		 	

	 ในเขตปฏิรูปที่ดิน

เรียน	 เลขาธิการสำานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม

อ้างถึง	 (๑)	หนังสือสำานักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือการเกษตร	ท่ี	กษ	๑๒๐๔/๗๒๒๙	ลงวันท่ี	๒๓	สิงหาคม	๒๕๓๖

	 (๒)	หนังสือสำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา	ด่วนที่สุด	ที่	นร.	๐๖๐๑/ป	๘๒๔๙

	 	 ลงวันที่	๒๒	กันยายน	๒๕๓๖	

สิ่งที่ส่งมาด้วย				บันทึก	เรื่อง	หารือปัญหาข้อกฎหมายกรณีการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป่าไม้

	 	 				พุทธศักราช	๒๔๘๔	ในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

	 ตามหนงัสอืของสำานกังานการปฏริปูทีด่นิเพือ่การเกษตรกรรม	(ส.ป.ก.)	ทีอ่า้งถงึ	(๑)	ส.ป.ก.	

ขอใหค้ณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาในปัญหาข้อกฎหมายเก่ียวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป่าไม้	พุทธศักราช	

๒๔๘๔	ในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมว่า

	 (๑)	ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินที่	 ส.ป.ก.	 ถือกรรมสิทธิ์ทั้งในกรณีที่มีหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน

ตามประมวลกฎหมายที่ดินแล้ว	 และยังไม่มีหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดินที่	 ส.ป.ก.	 

ได้นำามาดำาเนินการปฏิรูปที่ดินโดยจัดให้เกษตรกรหรือสถาบันเกษตรกรเข้าทำาประโยชน์	 เช่าหรือเช่าซื้อแล้ว	

ยังมีสภาพเป็นป่าตามความหมายที่กำาหนดไว้ในพระราชบัญญัติป่าไม้	หรือไม่

	 (๒)	ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินที่	ส.ป.ก.	ถือกรรมสิทธิ์	และยังไม่มีหนังสือ	แสดงสิทธิในที่ดิน

ตามประมวลกฎหมายที่ดิน	ในส่วนที่	ส.ป.ก.	ยังมิได้จัดให้แก่	 เกษตรกรหรือสถาบันเกษตรกร	มีสภาพเป็น

ป่าตามความหมายที่กำาหนดไว้ในพระราชบัญญัติป่าไม้ฯ	หรือไม่	

	 ในการพจิารณาเรือ่งนีส้ำานกังานคณะกรรมการกฤษฎกีาไดม้หีนงัสอือา้งถงึ	(๒)	ขอให	้ส.ป.ก.	

จัดส่งผู้แทนไปชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับปัญหาดังกล่าวดังความแจ้งอยู่แล้ว	นั้น

	 บดันี	้คณะกรรมการกฤษฎกีา	(กรรมการรา่งกฎหมาย	คณะที	่๗)	ไดพ้จิารณาปญัหาดงักลา่ว 

ข้างต้นแล้ว	 เห็นว่า	 สำาหรับข้อหารือตาม	 (๑)	 ที่ดินที่	 ส.ป.ก.	 ถือกรรมสิทธิ์และได้ดำาเนินการปฏิรูปที่ดิน

โดยจัดให้เกษตรกรหรือสถาบันเกษตรกรเข้าทำาประโยชน์หรือเช่าหรือเช่าซื้อไปแล้ว	 เฉพาะส่วนที่ยังไม่มี

หนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน	 ยังคงอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	 เท่าที่ไม่ขัดต่อวัตถุประสงค์ของ

กิจการที่	 ส.ป.ก.	 ได้อนุญาตไว้	 กล่าวคือ	 ถ้าที่ดินนั้นยังมีไม้หวงห้ามหรือของป่าหวงห้ามขึ้นอยู่	 ผู้ได้รับ 

อนุญาตดังกล่าวก็จะต้องขออนุญาตต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ก่อนทำาการ 

ตัดฟันไม้หรือเก็บหาของป่า	ทั้งนี้	ตามที่คณะกรรมการกฤษฎีกา	(กรรมการร่างกฎหมาย	คณะที่	๗)	เคยให้ 

ความเห็นไว้	ส่วนข้อหารือตาม	(๒)	เห็นว่า	ที่ดินดังกล่าวยังคงเป็นป่าตามความหมายที่กำาหนดไว้ในกฎหมาย

ว่าด้วยป่าไม้อยู่
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	 	 รายละเอยีดของความเหน็ปรากฏตามบนัทกึทีไ่ดเ้สนอมาพรอ้มหนงัสอืนีแ้ละในการพจิารณาเรือ่ง

นีม้ผีูแ้ทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ	์(สำานกังานการปฏริปูทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม	และกรมปา่ไม)้	และผูแ้ทน

กระทรวงมหาดไทย	(กรมที่ดิน)	เป็นผู้ชี้แจงข้อเท็จจริง	อนึ่ง	สำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้แจ้งผลการ

พิจารณาไปยังเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบตามระเบียบด้วยแล้ว

	 	 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 					ขอแสดงความนับถือ

	 	 	 	 	 	 	 	 	 				(ลงนาม)	อัคขราทร	จุฬารัตน์

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 			(นายอัคขราทร	จุฬารัตน์)

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 รองเลขาธิการฯ	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 ปฏิบัติราชการแทน	เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

โทร.	๒๒๒๐๒๐๖	-	๙

โทรสาร.	๒๒๔๑๔๐๑

							๒๒๖๓๖๑๑	-	๒	
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บันทึก
เรื่อง หารือปัญหาข้อกฎหมายการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป่าไม้

พุทธศักราช ๒๔๘๔ ในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

	 สำานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมได้มีหนังสือ	ที่	กษ	๑๒๐๔/๗๒๒๙	ลงวันที่	๒๓	สิงหาคม	

๒๕๓๖	ถึงสำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา	ความว่า	ตามที่	คณะกรรมการกฤษฎีกา	(กรรมการร่างกฎหมาย	

คณะที่	๗)	ได้ให้ความเห็นในปัญหาข้อกฎหมายตามที่กรมป่าไม้หารือ(๑)	กรณีการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ

ป่าไม้	 พุทธศักราช	 ๒๔๘๔	 สรุปได้ว่า	 เกษตรกรหรือสถาบันเกษตรกร	 หรือบุคคลอื่นซึ่งได้รับการจัดที่ดิน 

ในเขตปฏิรูปที่ดินตามมาตรา	๓๐(๒)	แหง่พระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	พ.ศ.๒๕๑๘	ซึง่แกไ้ข

เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม	(ฉบับท่ี	๓)	พ.ศ.๒๕๓๒	ถือได้ว่าเป็นผู้ได้รับอนุญาต 

 (๑) บันทึก เรื่อง หารือปัญหาข้อกฎหมายการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔
 (๒) มาตรา ๓๐ บรรดาที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ที่ ส.ป.ก. ได้มา ให้ ส.ป.ก. มีอำานาจจัดให้เกษตรกรหรือสถาบัน

เกษตรกรได้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการกำาหนด ท้ังน้ี ตามขนาดการถือครองในท่ีดินดังกล่าวต่อไปน้ี

  (๑)  จำานวนที่ดินไม่เกินห้าสิบไร่ สำาหรับเกษตรกรและบุคคลในครอบครัวเดียวกัน ซึ่งประกอบเกษตรกรรม

อย่างอื่นนอกจากเกษตรกรรมเลี้ยงสัตว์ใหญ่ตาม (๒)

  (๒) จำานวนทีด่นิไมเ่กนิหนึง่รอ้ยไร ่สำาหรบัเกษตรกรและบคุคลในครอบครวัเดยีวกนั ซึง่ใชป้ระกอบเกษตรกรรม

เลี้ยงสัตว์ใหญ่ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประกาศกำาหนด

  (๓) จำานวนทีด่นิทีค่ณะกรรมการเหน็สมควร สำาหรบัสถาบนัเกษตรกร ทัง้นี ้โดยคำานงึถงึประเภทและลกัษณะ

การดำาเนินงานของสถาบันเกษตรกรนั้นๆ 

  ในการดำาเนินการตามวรรคหนึ่ง ถ้าเป็นการจัดให้เกษตรกร และเป็นที่ดินที่คณะกรรมการกำาหนดมิให้มี

การโอนสิทธิในที่ดิน ก็ให้จัดให้เกษตรกรเช่า ในกรณีอื่นให้จัดให้เกษตรกรเช่าหรือเช่าซื้อตามที่เกษตรกรแสดงความจำานง  

ถ้าเป็นการจัดให้สถาบันเกษตรกรให้จัดให้สถาบันเกษตรกรเช่า

  บรรดาที่ดินที่ ส.ป.ก. ได้มา ถ้าเป็นที่ดินของรัฐและมีเกษตรกรถือครองอยู่แล้วเกินจำานวนที่กำาหนดในวรรคที่

หนึ่งก่อนเวลาที่คณะกรรมการกำาหนด เมื่อเกษตรกรดังกล่าวยื่นคำาร้องและยินยอมชำาระค่าเช่าหรือค่าชดเชยที่ในอัตราหรือ

จำานวนทีเ่พิม่ขึน้ตามทีค่ณะกรรมการกำาหนด สำาหรบัทีด่นิสว่นทีเ่กนิตามวรรคหนึง่ ใหค้ณะกรรมการจดัทีด่นิใหเ้กษตรกรเชา่

หรือจัดให้ แล้วแต่กรณี ตามจำานวนที่เกษตรกรถือครองได้ แต่เมื่อรวมกันแล้วต้องไม่เกินหนึ่งร้อยไร่ ในการกำาหนดอัตรา 

ค่าเช่าหรือค่าชดเชยที่ดินดังกล่าว ต้องคำานึงถึงระยะเวลาและวิธีการที่เกษตรกรได้ที่ดินนั้นมา ความสามารถในการทำา

ประโยชน์ ประเภทของเกษตรกรรมและการทำาประโยชน์ที่ได้ทำาไว้แล้วในที่ดินนั้น

  ในการจัดที่ดินให้เกษตรกรตามวรรคสาม ถ้าเกษตรกรได้เข้าครอบครองที่ดินดังกล่าวก่อน พ.ศ. ๒๕๑๐  

(มีต่อหน้าถัดไป)
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ตามกฎหมายเฉพาะใหเ้ขา้ทำาประโยชนใ์นทีด่นิของรฐั	จงึมใิชผู่บ้กุรกุ	ถา้ทีด่นิทีไ่ดร้บัอนญุาตใหเ้ขา้ทำาประโยชน	์

ยังมีสภาพเป็นป่า	 พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ฯ	 ก็มีอำานาจหน้าที่ในการดูแลรักษาและ 

รับผิดชอบที่ดินนั้นๆ	 เพื่อคุ้มครองป่าไม้เท่าที่ไม่ขัดต่อวัตถุประสงค์ในการอนุญาตให้เข้าทำาประโยชน์ข้างต้น	

ซึ่งในการประกอบเกษตรกรรมนั้นย่อมจะต้องมีการแผ้วถางป่าเพื่อเตรียมพื้นที่	 ดังนั้น	บุคคลที่กล่าวข้างต้น

จึงไม่ต้องขออนุญาตแผ้วถางป่าตามมาตรา	๕๔	แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้	 ฯ	แต่ถ้าที่ดินที่ได้รับอนุญาตให้ 

เข้าทำาประโยชน์มีไม้หวงห้ามหรือของป่าหวงห้ามขึ้นอยู่การตัดฟันหรือเก็บหาของป่าหวงห้ามจะต้องได้รับ

อนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่เสียก่อน	นั้น

	 สำานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	 (ส.ป.ก.)	 พิจารณาแล้ว	 เห็นว่า	 มาตรา	 ๓๖	 ทวิ(๓)

แห่งพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมฯ	 บัญญัติให้บรรดาที่ดินที่	 ส.ป.ก.	 ได้มาตาม 

พระราชบัญญัตินี้	ไม่ให้ถือว่าเป็นที่ราชพัสดุและให้	ส.ป.ก.	เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์	เพื่อใช้ในการปฏิรูปที่ดินเพื่อ

(ต่อจากเชิงอรรถ ๒) 

ให้เรียกเก็บเฉพาะค่าธรรมเนียมในการโอนและรังวัด และค่าปรับปรุงพัฒนาที่ดินที่ ส.ป.ก. ดำาเนินการได้ตามจำานวนที่ 

คณะกรรมการกำาหนดเฉพาะส่วนที่ไม่เกินห้าสิบไร่

 นอกจากการจัดที่ดินให้แก่บุคคลตาม (๑) (๒) และ (๓) ให้ ส.ป.ก. มีอำานาจจัดที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ให้แก่

บุคคลใดเช่า เช่าซื้อ ซื้อ หรือเข้าทำาประโยชน์ เพื่อใช้สำาหรับกิจการอื่นที่เป็นการสนับสนุนหรือเกี่ยวเนื่องกับการปฏิรูปที่ดิน

ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประกาศกำาหนดในราชกิจจานุเบกษาได้ ทั้งนี้ ตามขนาดการถือครองใน

ที่ดินที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งต้องไม่เกินห้าสิบไร่ ส่วนหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข ในการอนุญาตหรือการให้ผู้ได้

รับอนุญาตถือปฏิบัติให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกำาหนด โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี

 การจัดที่ดินให้เช่าหรือเช่าซื้อตามมาตรานี้ไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมการเช่าหรือเช่าซื้อ 

และสิทธิการเช่าหรือเช่าซื้อดังกล่าว จะโอนแก่กันได้หรือตกทอดทางมรดกได้เฉพาะตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่

คณะกรรมการกำาหนด

 (๓) มาตรา ๓๖ ทวิ บรรดาที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ใดๆ ที่ ส.ป.ก. ได้มาตามพระราชบัญญัตินี้ หรือได้มา

โดยประการอื่นที่มีวัตถุประสงค์พื่อประโยชน์ในการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ไม่ให้ถือว่าเป็นที่ราชพัสดุและให้ ส.ป.ก.  

เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์เพื่อใช้ในการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

 ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตามประมวลกฎหมายที่ดินมีอำานาจออกหนังสือ แสดงสิทธิในที่ดินเกี่ยวกับที่ดินของ ส.ป.ก. 

ตามวรรคหนึ่ง ทั้งนี้ ตามที่ ส.ป.ก. ร้องขอ
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เกษตรกรรมรวมทั้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตามประมวลกฎหมายที่ดินมีอำานาจออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน

เกี่ยวกับที่ดินของ	ส.ป.ก.	ตามที่	ส.ป.ก.	ร้องขอ	คำาว่า	“กรรมสิทธิ์”ตามมาตรานี้	เจตนารมณ์ของกฎหมาย

มิได้มุ่งหมายให้ถือกรรมสิทธิ์เพื่อควบคุมดูแลรักษาทรัพย์สินในฐานะตัวแทนรัฐบาล	 แต่มุ่งหมายให้นำาไปจัด

ให้เข้าทำาประโยชน์	 เช่า	 เช่าซ้ือ	 และโอนกรรมสิทธ์ิให้แก่ผู้ได้รับการจัดท่ีดินต่อไป	 การถือกรรมสิทธ์ิในท่ีดินของ	

ส.ป.ก.	จึงเป็นการที่หน่วยงานรัฐถือกรรมสิทธิ์อย่างเอกชนและตรงกับคำาว่า	“กรรมสิทธิ์”	ตามมาตรา	๓(๔)(๒)

แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน	 ซึ่งบัญญัติให้บุคคลย่อมมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินโดยการได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ตาม

กฎหมายอื่นด้วย	ดังนั้น	ที่ดินที่	 ส.ป.ก.	 ถือกรรมสิทธิ์จึงไม่อยู่ในความหมายคำาว่า	 “ป่า”	ตามมาตรา	๔(๕) 

แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ฯ	ซึ่งกำาหนดความหมายไว้ว่า	ที่ดินที่ยังมิได้มีบุคคลได้มาตามกฎหมายที่ดิน

	 ในทางปฏิบัติ	 การออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดินในที่ดินที่	 ส.ป.ก. 

ถือกรรมสิทธิ์	 กรมที่ดินมีขีดความสามารถที่จะดำาเนินการให้ได้ปีละประมาณไม่เกิน	 ๒๐๐,๐๐๐	 ไร่	 ที่ดิน

ที่	 ส.ป.ก.	 ถือกรรมสิทธิ์จึงมีทั้งที่ดินที่มีหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดินแล้วส่วนหนึ่ง	

และยังไม่มีหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดิน	 อีกส่วนหนึ่ง	 จึงทำาให้มีปัญหาข้อกฎหมาย

เกี่ยวกับสถานภาพที่ดินที่	 ส.ป.ก.	 ถือกรรมสิทธิ์อันอาจส่งผลกระทบถึงการปฏิบัติงานของหน่วยราชการ 

อื่นด้วย	ดังนั้น	ส.ป.ก.	จึงขอหารือดังนี้

	 ๑.	 ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินที่	 ส.ป.ก.	 ถือกรรมสิทธิ์ทั้งในกรณีที่มีหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินตาม

ประมวลกฎหมายที่ดินแล้ว	 และยังไม่มีหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดิน	 ซึ่ง	 ส.ป.ก. 

ได้นำามาดำาเนินการปฏิรูปที่ดินโดยจัดให้เกษตรกรหรือสถาบันเกษตรกรเข้าทำาประโยชน์	 เช่าหรือเช่าซื้อแล้ว	

ยังมีสภาพเป็นป่าตามความหมายที่กำาหนดไว้ในพระราชบัญญัติป่าไม้ฯ	หรือไม่

	 ๒.	 ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินที่	 ส.ป.ก.	 ถือกรรมสิทธิ์	 และยังไม่มีหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินตาม

ประมวลกฎหมายที่ดิน	 ในส่วนที่	 ส.ป.ก.	 ยังมิได้จัดให้แก่เกษตรกรหรือสถาบันเกษตรกร	 มีสภาพเป็นป่า

ตามความหมายที่กำาหนดไว้ในพระราชบัญญัติป่าไม้ฯ	หรือไม่

	 คณะกรรมการกฤษฎีกา	 (กรรมการร่างกฎหมาย	คณะที่	๗)	 ได้พิจารณาข้อหารือข้างต้นโดยได้รับ

ฟังคำาช้ีแจงของผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 (สำานักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรมและกรมป่าไม้)	

และผู้แทนกระทรวงมหาดไทย	(กรมที่ดิน)	ผู้แทนสำานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมชี้แจงว่า	ขณะนี้

ทีด่นิทีส่ถานภาพของทีด่นิอาจสง่ผลกระทบถงึการปฏบิตังิานของหนว่ยราชการอืน่ๆ	คอื	ทีด่นิทีย่งัไมม่หีนงัสอื

แสดงสิทธใินทีด่นิทัง้ในกรณีทีด่นิซึง่	ส.ป.ก.	ไดจ้ัดใหเ้กษตรกรหรอืสถาบนัเกษตรกรเขา้ทำาประโยชน์	เช่าหรอื 

	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	 คำาว่า	 “การปฏิรูป

ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม”(๖)	 ตามที่กำาหนดในมาตรา	 ๔	 แห่งพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมฯ

มวีตัถปุระสงคเ์ปน็การจดัระบบเกีย่วกบัสทิธแิละการถอืครองทีด่นิใหแ้กเ่กษตรกรผูไ้มม่ทีีด่นิของตนเองหรอืมี

แตไ่มม่เีพยีงพอแกก่ารประกอบอาชพีเกษตรกรรม	โดยรฐันำาทีด่นิของรฐัหรอืทีด่นิทีร่ฐัไดจ้ากการจดัซือ้	เวนคนื	

หรือโดยประการอ่ืนใด	มาดำาเนินการจัดให้แก่เกษตรกรหรือสถาบันเกษตรกรเข้าทำาประโยชน์	 เช่า	หรือเช่าซ้ือ	

ตามหลกัเกณฑ	์วธิกีาร	และเงือ่นไขทีก่ำาหนดตามมาตรา	๓๐(๗)	แหง่พระราชบญัญตักิารปฏริปูทีด่นิเพือ่เกษตร

กรรมฯ	และรัฐได้มอบหมายให้	ส.ป.ก.	ซ่ึงเป็นหน่วยงานของรัฐมีหน้าท่ีดำาเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ข้างต้น	

กรณีจึงเห็นได้ว่า	การปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรมเป็นการจัดท่ีดินให้แก่ราษฎร	ทำานองเดียวกับนิคมสร้างตนเอง

หรือนิคมสหกรณ์ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดท่ีดินเพ่ือการครองชีพ	หรือการจัดที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดิน

นั่นเอง	การที่มาตรา	๓๖	ทว(ิ๘)	แห่งพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมฯ	กำาหนดให้	ส.ป.ก.	เป็น

ผู้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ที่	ส.ป.ก.	ได้มานั้น	กฎหมายมุ่งประสงค์จะให้	ส.ป.ก.	ถือสิทธิ์ใน

ที่ดินดังกล่าวเพื่อให้เอาที่ดินนั้นมาดำาเนินการปฏิรูปที่ดิน	มิได้มุ่งหมายจะให้	ส.ป.ก.	มีกรรมสิทธิ์เช่นเดียวกับ

เจา้ของทรพัยส์นิในกรณทีัว่ไปซึง่เจา้ของทรพัยส์นิมอีำานาจใชส้อย	จำาหนา่ย	หรอืดำาเนนิการใดๆ	ตอ่ทรพัยส์นิ

นั้นตามที่มาตรา	 ๑๓๓๖(๙)	 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์กำาหนดไว้	 นอกจากนี้	 การถือกรรมสิทธิ์

ตามนัยมาตรา	 ๓๖	 ทวิ	 ข้างต้นไม่อาจถือเป็นการมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินตามมาตรา	 ๓(๒)(๑๐)	 แห่งประมวล

กฎหมายที่ดิน	เช่นกัน	เพราะบทบัญญัติดังกล่าวเป็นกรณีที่บุคคลได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินมาโดยการจัดที่ดินของ

รฐั	บคุคลในกรณนีีจ้งึหมายถงึผูซ้ึง่ไดร้บัการจดัสรรทีด่นิจากรฐัหรอืผูไ้ดก้รรมสทิธิใ์นทีด่นิโดยผลของบทบญัญตัิ

แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์หรือกฎหมายเฉพาะอื่นๆ	 และสำาหรับคำาว่า	 “บุคคล”	 ตามมาตรา	

๔(๑)	 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ฯนี้	 คณะกรรมการกฤษฎีกา	 (ที่ประชุมใหญ่กรรมการร่างกฎหมาย)	 ได้เคย 

 (๖) มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้

  “การฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ” หมายความว่า การปรับปรุงเกี่ยวกับสิทธิและการถือครองในที่ดินเพื่อ

เกษตรกรรม รวมตลอดถงึการจดัทีอ่ยูอ่าศยัในทีด่นิ เพือ่เกษตรกรรมนัน้ โดยรฐันำาทีด่นิของรฐัหรอืทีด่นิทีร่ฐัจดัซือ้หรอืเวนคนื

จากเจ้าของที่ดิน ซึ่งมิได้ทำาประโยชน์ด้วยตนเองหรือมีที่ดินเกินสิทธิตามพระราชบัญญัตินี้ เพื่อจัดให้แก่เกษตรกรผู้ไม่มีที่ดิน

ของตนเองหรือเกษตรกรที่มีที่ดินเล็กน้อยไม่เพียงพอแก่การครองชีพและสถาบันเกษตรได้เช่าซื้อ เช่าหรือเข้าทำาประโยชน์

โดยรัฐให้ความช่วยเหลือในการพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม  การปรับปรุงทรัพยากรและปัจจัยการผลิต ตลอดจนการผลิตและ

การจำาหน่ายให้เกิดผลดีย่ิงข้ึน

      ฯลฯ     ฯลฯ
 (๗) โปรดดูเชิงอรรถ ๒, ข้างต้น

 (๘) โปรดดูเชิงอรรถที่ ๓ , ข้างต้น
 (๙) มาตรา ๑๓๓๖ ภายในบังคับแห่งกฎหมาย เจ้าของทรัพย์สินมีสิทธิใช้สอยและจำาหน่ายทรัพย์สินของตนและได้

ซึ่งดอกผลแห่งทรัพย์สินนั้น กับทั้งมีสิทธิติดตามและเอาคืนซึ่งทรัพย์สินของตนจากบุคคลผู้ไม่มีสิทธิจะยึดถือไว้ และมีสิทธิ

ขัดขวางมิให้ผู้อื่นสอดเข้าเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินนั้นโดยมิชอบด้วยกฎหมาย
 (๑๐) โปรดดูเชิงอรรถที่ ๔, ข้างต้น
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ให้ความเห็น(๑๑)	 ไว้แล้วว่า	 หมายถึง	 บุคคลท่ีเป็นเอกชน	 มิใช่หมายถึงหน่วยงานของรัฐหรือถ้าเป็นหน่วยงาน

ของรัฐก็ต้องเป็นหน่วยงานของรัฐในฐานะเอกชน	โดยกรณีท่ีหน่วยงานของรัฐเป็นเจ้าของท่ีดินหรือได้มาซ่ึงท่ีดิน

ในฐานะเป็นตัวแทนของรัฐบาล	ก็ถือว่าเป็นเรื่องรัฐได้ที่ดินมา	มิใช่เป็นเรื่องบุคคลได้มาตามนัยมาตรา	๔(๑)	 

ดังนั้น	 การถือกรรมสิทธิ์ของ	 ส.ป.ก.	 จึงมิใช่เป็นกรณีที่บุคคลได้มาซึ่งที่ดินตามกฎหมายที่ดินตามนัยมาตรา	

๔(๑)(๑๒)	แหง่พระราชบัญญัติป่าไม้ฯ	ท่ีดินในเขตปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม	จึงยังคงอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมาย

เฉพาะอ่ืนๆ	 ด้วย	 เท่าที่ไม่ขัดต่อวัตถุประสงค์ของการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	 ทั้งนี้	 ตามแนวความเห็น

ของคณะกรรมการกฤษฎีกา	(ที่ประชุมใหญ่กรรมการร่างกฎหมาย)	ที่เคยให้ความเห็น(๑๓)	ไว้ว่า	ถ้าที่ดินยังมี

สภาพเปน็ปา่และมไีมห้วงหา้มหรอืของปา่ขึน้อยูใ่นทีด่นิ	พนกังานเจา้หนา้ทีต่ามพระราชบญัญตัปิา่ไมม้อีำานาจ

หน้าที่ในการดูแลรักษาและรับผิดชอบที่ดินดังกล่าวในส่วนกิจการอันเกี่ยวกับการป่าไม้ตามพระราชบัญญัติ

ป่าไม้	เพียงเท่าที่ไม่ขัดต่อวัตถุประสงค์ของพระราชกฤษฎีกาหวงห้ามหรือการขอขึ้นทะเบียนที่ดิน	ดังนั้น	

สำาหรับข้อหารือตาม	 ๑.	 นั้น	 คณะกรรมการกฤษฎีกา	 (กรรมการร่างกฎหมาย	คณะที่	 ๗)	 เห็นว่าที่ดินที่	

ส.ป.ก.	ถือกรรมสิทธิ์และได้ดำาเนินการปฏิรูปที่ดิน	โดยจัดให้เกษตรกรหรือสถาบันเกษตรกรเข้าทำาประโยชน์	

เช่าหรือเช่าซ้ือไปแล้ว	 เฉพาะส่วนท่ียังไม่มีหนังสือแสดงสิทธ์ิในท่ีดิน	 ยังคงอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยป่า

ไม้	เท่าที่ไม่ขัดต่อวัตถุประสงค์ของกิจการที่	ส.ป.ก.	ได้อนุญาตไว้	กล่าวคือ	ถ้าที่ดินนั้นยังมีไม้หวงห้าม	หรือ

ของป่าหวงห้ามขึ้นอยู่	ผู้ได้รับอนุญาตดังกล่าวก็จะต้องขออนุญาตต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วย 

ป่าไม้ก่อนทำาการตัดฟันไม้หรือเก็บหาของป่า	ท้ังน้ี	ตามท่ีคณะกรรมการกฤษฎีกา	(กรรมการร่างกฎหมาย	คณะท่ี	๗)	 

เคยให้ความเห็น(๑๔)	 ไว้	 ส่วนข้อหารือตาม	 ๒.	 ซึ่งเป็นกรณีที่ดินที่	 ส.ป.ก.	 ถือกรรมสิทธ์ิแต่ยังมิได้จัดให้

เกษตรกรหรือสถาบันเกษตรกรเข้าทำาประโยชน์	เช่าหรือเช่าซ้ือน้ัน	คณะกรรมการกฤษฎีกา	(กรรมการร่างกฎหมาย	

คณะท่ี	๗)	เห็นว่า	ท่ีดินดังกล่าวยังคงเป็นป่าตามความหมายท่ีกำาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยป่าไม้อยู่

           

	 	 	 	 	 	 	 	 	 					(ลงนาม)	อัคขราทร	จุฬารัตน์

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 				(นายอัคขราทร	จุฬารัตน์)

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	รองเลขาธิการฯ	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 ปฏิบัติราชการแทน	เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

				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	 	 	 	 	 สำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ท่าช้างวังหน้า	กรุงเทพฯ	๑๐๒๐๐

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	๑๙	มิถุนายน	๒๕๓๘

เรื่อง	 หารือปัญหาข้อกฎหมาย

เรียน	 อธิบดีกรมป่าไม้

อ้างถึง	 (๑)	หนังสือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	ที่	กษ	๐๗๐๕.๐๒/๑๖๐๘๑	ลงวันที่	๒๙	มิถุนายน	๒๕๓๗

	 (๒)	หนังสือสำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา	ด่วนที่สุด	ที่	นร.	๐๖๐๑/ป	๘๐๘๑	ลงวันที่	๒๘	  

          ตุลาคม		๒๕๓๗	

สิ่งที่ส่งมาด้วย		บันทึก	เรื่อง	ความหมายของ	“ไม้”	และการตั้งโรงงานแปรรูปไม้ตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้

	 	 	 	 ตามหนังสือท่ีอ้างถึง	 (๑)	 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขอให้พิจารณาในปัญหาข้อกฎหมาย

เก่ียวกับความหมายของคำาว่า	 “ไม้”	 และการต้ังโรงงานแปรรูปไม้ตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	 และสำานักงาน 

คณะกรรมการกฤษฎีกาได้มีหนังสือท่ีอ้างถึง	(๒)	ขอให้แต่งต้ังผู้แทนไปช้ีแจงข้อเท็จจริง	ดังความแจ้งอยู่แล้ว	น้ัน

    บัดนี้	 คณะกรรมการกฤษฎีกา	 (กรรมการร่างกฎหมาย	 คณะที่	 ๗)	 ได้พิจารณาปัญหา

ดังกล่าวข้างต้นแล้ว	มีความเห็นดังนี้

	 	 	 ๑.	 การที่มาตรา	 ๔(๔)	 วรรคสอง	 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ฯ	 บัญญัติให้ไม้ที่เคยอยู่ใน

สภาพเป็นสิ่งปลูกสร้างหรือเครื่องใช้มาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีสำาหรับไม้อื่นที่มิใช่ไม้สัก	และห้าปีสำาหรับไม้สัก	

มิให้ถือว่าเป็นไม้แปรรูป	 ก็เนื่องจากกฎหมายมีเจตนารมณ์ที่จะยกเว้นมิให้ไม้ดังกล่าวอยู่ในความควบคุมของ

กฎหมายว่าด้วยป่าไม้	 ผลของกฎหมายก็เท่ากับยกเว้นมิให้ถือว่าเป็นไม้แปรรูปและมิให้ถือว่าเป็นไม้ทั้งสอง

กรณี	โดยไม่จำาเป็นต้องมีข้อความยกเว้นที่มิให้ถือว่าเป็นไม้ด้วย

	 	 	 ๒.	 เมื่อไม้ตามข้อ	 ๑	 ไม่อยู่ในความควบคุมของกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	 การนำาไม้ดังกล่าว

มาแปรรูปจึงไม่ต้องได้รับอนุญาตแปรรูปไม้ตามมาตรา	๔๘	แต่สำาหรับการตั้งโรงงานแปรรูปไม้	มาตรา	๔๘ 

เป็นบทบัญญัติเพื่อควบคุมการตั้งโรงงานแปรรูปไม้ด้วย	 ซึ่งการตั้งโรงงานแปรรูปไม้ดังกล่าวต้องได้รับ

อนุญาตเสียก่อน	 โดยไม่จำาเป็นต้องพิจารณาว่าไม้ที่จะนำาเข้ามาแปรรูปในโรงงานแปรรูปไม้ดังกล่าวจะเป็น

ไม้ตามมาตรา	๔(๒)	หรือมาตรา	๔(๔)	วรรคสอง	ดังนั้น	การตั้งโรงงานแปรรูปไม้จึงต้องได้รับอนุญาตจาก 

พนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา	๔๘

	 	 	 ๓.	 เมือ่ไมต้ามขอ้	๑	ไมอ่ยูใ่นความควบคมุของกฎหมายวา่ดว้ยปา่ไมแ้ละการนำาไมด้งักลา่ว 

มาแปรรูปก็ไม่ต้องได้รับอนุญาตตามมาตรา	 ๔๘	 ไม้ที่ได้จากการแปรรูปนั้นก็จะไม่กลับกลายเป็นไม้แปรรูป

ตามมาตรา	๔(๔)	อีก

	 	 	 ๔.	 การนำาไม้ตามข้อ	๑	เคล่ือนท่ีไม่ต้องมีใบเบิกทางของพนักงานเจ้าหน้าท่ีกำากับไปด้วยตาม

มาตรา	๓๙	ด้วยเหตุผลเดียวกับที่กล่าวไว้ในข้อ	๓	
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	 	 รายละเอียดของความเห็นปรากฏตามบันทึกที่ได้เสนอมาพร้อมหนังสือนี้และในการพิจารณา

เรื่องนี้มีผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	(สำานักงานปลัดกระทรวงและกรมป่าไม้)	เป็นผู้ชี้แจงข้อเท็จจริง 

อนึ่ง	 สำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้แจ้งผลการพิจารณาไปยังสำานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ

ตามระเบียบด้วยแล้ว

	 	 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

	 								ขอแสดงความนับถือ

	 (ลงนาม)	ไมตรี	ตันเต็มทรัพย์

	 									(นายไมตรี	ตันเต็มทรัพย์)

	 									เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำานักงานเลขานุการกรม

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	 

ถึงสำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา	 ความว่า	 ด้วยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้รับรายงานจากกรมป่าไม้ว่า	

จังหวัดเชียงใหม่	 ได้หารือกรณีในท้องที่จังหวัดเชียงใหม่มีผู้ประกอบการโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้ไม้ท่อน

หรือไม้แปรรูปที่เป็นไม้เรือนเก่าที่เคยอยู่ในสภาพเป็นสิ่งปลูกสร้างหรือเคยอยู่ในสภาพเป็นเครื่องใช้มาก่อน	

ทำาการแปรรูปแล้วจำาหน่ายในลักษณะไม้แปรรูปโดยมิได้ขออนุญาตจากทางราชการแต่อย่างใด	 จังหวัดฯ	 

เห็นว่าไม้เหล่านั้นตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้	 มาตรา	 ๔(๔)(๑)	 ไม่ให้ถือว่าเป็นไม้แปรรูป	 การกระทำา

ดังกล่าวจึงยากต่อการควบคุมของพนักงานเจ้าหน้าที	่ เพราะไม้ท่อนเมื่อทำาการแปรรูปแล้วก็ไม่สามารถที่จะ

ตรวจสอบไดจ้งึขอหารอืวา่การตัง้โรงงานแปรรปูไมท้ีอ่า้งวา่เปน็ไมเ้รอืนเกา่ทีเ่คยอยูใ่นสภาพเปน็สิง่ปลกูสรา้ง

หรอืเคยอยูใ่นสภาพเปน็เครือ่งใชม้ากอ่น	จะอยูใ่นความควบคมุตามกฎหมายวา่ดว้ยปา่ไม	้โดยจะตอ้งขออนญุาต 

ตั้งโรงงานแปรรูปไม้และโรงค้าไม้แปรรูปหรือไม่	 อย่างไร	 กรมป่าไม้ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่พิจารณาเกี่ยวกับ

เรื่องนี้แล้ว	เจ้าหน้าที่ของกรมป่าไม้มีความเห็นแตกต่างกันเป็น	๒	ฝ่าย	ดังนี้

 (๑) มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้

     ฯลฯ    ฯลฯ

  (๒) “ไม้” หมายความว่า ไม้สักและไม้อื่นทุกชนิดที่เป็นต้น เป็นกอ เป็นเถา รวมตลอดถึงไม้ที่นำาเข้ามาใน

ราชอาณาจักร ไม้ไผ่ทุกชนิด ปาล์ม หวาย ตลอดจนรากไม้ ตอ เศษ ปลาย และกิ่งของสิ่งนั้นๆ ไม่ว่าจะถูกตัด ทอน 

เลื่อย ผ่า ถาก ขุด หรือกระทำาโดยประการอื่นใด

     ฯลฯ    ฯลฯ

  (๔) “ไม้แปรรูป” หมายความว่า ไม้ที่ได้แปรรูปแล้ว และหมายความรวมถึงไม้ที่อยู่ในสภาพพรางว่าเป็นสิ่งที่

ปลูกสร้าง หรืออยู่ในสภาพเป็นสิ่งปลูกสร้างอันไม่ชอบด้วยลักษณะสิ่งปลูกสร้างทั่วๆไป หรือที่ผิดปกติวิสัย หรืออยู่ในสภาพ

เป็นเครื่องใช้ที่ไม่ชอบด้วยลักษณะของเครื่องใช้ที่ใช้เป็นปกติในท้องที่นั้นหรือที่ผิดปกติวิสัย

   ไม้ท่ีอยู่ในสภาพเป็นส่ิงปลูกสร้างหรืออยู่ในสภาพเป็นเคร่ืองใช้ ท้ังน้ี ตลอดเวลาท่ีอยู่ในสภาพเช่นน้ัน รวมทั้งไม้

ทีเ่คยอยูใ่นสภาพดงักลา่วและผูค้รอบครองพสิจูนไ์ดว้า่ไดเ้คยมสีภาพเชน่นัน้มาแลว้ไมน่อ้ยกวา่สองปสีำาหรบัไมอ้ืน่ทีม่ใิชไ่มส้กั

และห้าปีสำาหรับไม้สัก มิให้ถือว่าเป็นไม้แปรรูป

     ฯลฯ    ฯลฯ

  (๑๓) “โรงงานแปรรูปไม้ ” หมายความว่า โรงงานหรือสถานที่ใดซึ่งจัดขึ้นไว้เป็นที่ทำาการแปรรูปไม้ รวมถึง

บริเวณโรงงานหรือสถานที่นั้นๆ ด้วย

     ฯลฯ    ฯลฯ
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 ฝ่ายที่หนึ่ง	มีความเห็นว่า	จากคำานิยามของคำาว่า	“ไม้”	ตามมาตรา	๔(๒)(๒)	แห่งพระราชบัญญัติ

ป่าไม้ฯ	จะเห็นได้ว่า	“ไม้”	ตามมาตรา	๔(๒)	แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ฯจะได้แก่

	 ๑.	 ไม้สักและไม้อื่นทุกชนิดที่เป็นต้น	เป็นกอ	เป็นเถา

	 ๒.	 ไม้ที่นำาเข้ามาในราชอาณาจักร

	 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	หรือกระทำาโดยประการอื่นใดแก่ไม้ตามข้อ	๑-๓

	 ส่วนไม้ที่เคยอยู่ในสภาพเป็นสิ่งปลูกสร้างหรือเคยอยู่ในสภาพเป็นเครื่องใช้มาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี

สำาหรบัไมอ้ืน่ทีม่ใิชไ่มส้กัและหา้ปสีำาหรบัไมส้กั	ไมอ่ยูใ่นความหมายของคำาวา่	“ไม”้	ตามมาตรา	๔(๒)	ดงักลา่ว

แตอ่ย่างใด	หากกฎหมายมีเจตนารมณ์จะใหไ้ม้ในกรณีดังกลา่วเปน็	“ไม้”	ตามมาตรา	๔(๒)	กน็่าจะบญัญตัไิม้

กรณีดังกล่าวเพิ่มเติมไว้ในมาตรา	๔(๒)	ให้ชัดเจนเหมือนอย่างเช่นไม้ที่นำาเข้ามาในราชอาณาจักร	ซ่ึงแต่เดิม

ไม่มีบัญญัติไว้ในมาตรา	๔(๒)	แต่ได้ถูกบัญญัติเพ่ิมเติมไว้ในมาตรา	๔(๒)	โดยพระราชบัญญัติป่าไม้	(ฉบับท่ี	๕)	

พ.ศ.	๒๕๑๘	และได้ใช้บังคับจนถึงปัจจุบันน้ี	สำาหรับไม้ท่ีเคยอยู่ในสภาพเป็นส่ิงปลูกสร้างหรือเคยอยู่ในสภาพเป็น

เครื่องใช้มาแล้วแต่ไม่ครบกำาหนดระยะเวลาดังกล่าว	พิจารณาตามมาตรา	๔(๔)	วรรคสองแล้ว	ไม้ในกรณี

นี้ยังคงต้องถือเป็นไม้แปรรูปอยู่	จึงอยู่ในความหมายของคำาว่า	“ไม้”	ตามมาตรา	๔(๒)	ดังกล่าว	และหาก

พิจารณาตามมาตรา	๔(๔)	แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ฯแล้ว	จะเห็นได้ว่าตามมาตรา	๔(๔)	วรรคแรก	บัญญัตวิ่า	

“ไม้แปรรูป	”	หมายความว่า	ไม้ที่ได้แปรรูปแล้ว	ดังนั้น	เมื่อไม้ที่เคยอยู่ในสภาพเป็นสิ่งปลูกสร้างหรืออยู่ใน

สภาพเป็นเครื่องใช้มาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีสำาหรับไม้อื่นที่มิใช่ไม้สักและห้าปีสำาหรับไม้สักตามมาตรา	 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)	อกีหรอืไม	่หากถอืวา่เปน็	“ไมแ้ปรรปู”	กจ็ะกลายเปน็วา่ไมน้ัน้เดมิเปน็ไมแ้ปรรปู	เมือ่นำามาประกอบเปน็ 

สิ่งปลูกสร้างหรือเครื่องใช้และเคยอยู่ในสภาพเช่นนั้นมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีสำาหรับไม้อื่นที่มิใช่ไม้สักและ 

ห้าปีสำาหรับไม้สัก	 เมื่อรื้อถอนออกมาไม่ถือว่าเป็นไม้แปรรูป	 แต่เมื่อนำาไม้นั้นมาเลื่อย	 ผ่า	 หรือแปรรูปจะ 

กลบัมาเปน็ไมแ้ปรรปูอกี	ซึง่จะมผีลทำาใหส้ภาพทางกฎหมายของไมน้ัน้กลบัไปกลบัมา	จงึนา่จะมใิชเ่จตนารมณ์

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

แปรรปูแลว้”	(ไมแ้ปรรปู)	ราษฎรทีท่ำาการแปรรปูไมด้งักลา่วเพือ่ใชส้อย	ซอ่มแซมบา้นเรอืน	แมไ้มด้งักลา่วจะ 

พ้นจากสภาพเป็นสิ่งปลูกสร้างหรือเครื่องใช้มาแล้วเป็นร้อยๆ	 ปี	 หากเป็นไม้หวงห้ามก็คงต้องได้รับอนุญาต

จากพนักงานเจ้าหน้าที่ก่อน	เพราะไม่เข้าข้อยกเว้นตามมาตรา	๕๐(๒)(๓)	เนื่องจากตามมาตรา	๕๐(๒)	ยกเว้น

เฉพาะการแปรรูปไม้ที่แปรรูปมาแล้วเท่านั้น	 เมื่อไม้ดังกล่าวไม่ถือเป็น	 “ไม้ที่ได้แปรรูปแล้ว”	 (ไม้แปรรูป)	 

จึงไม่เข้าข้อยกเว้น	 ดังกล่าว	 การตีความดังกล่าวจึงน่าจะนำามาซึ่งความเดือดร้อนแก่ราษฎรและมิใช่

เจตนารมณ์ของกฎหมาย	 นอกจากนี้	 หากถือว่าไม้ในลักษณะดังกล่าวยังคงเป็น	 “ไม้”	 ตามมาตรา	 ๔(๒)	 

แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ฯ	การนำาไม้ดังกล่าวเคลื่อนที่ก็ต้องมีใบเบิกทางของพนักงานเจ้าหน้าที่กำากับไปด้วย

ตามมาตรา	๓๙(๔) ประกอบดว้ยมาตรา	๓๘(๕)(๑)(๒)	เพราะไมม่กีฎหมายยกเวน้ไวแ้ตอ่ยา่งใด	และในป	ี๒๕๑๕	

ก็ไม่มีความจำาเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา	 ๓๙	 ตร(ี๖)	 ขึ้นมาเพื่อควบคุมการนำาไม้สักที่เคยอยู่ในสภาพเป็น

สิ่งปลูกสร้างหรืออยู่ในสภาพเป็นเครื่องใช้มาแล้วกว่าห้าปีเคลื่อนย้ายออกนอกเขตจังหวัด	ต้องได้รับอนุญาต

 (๓) มาตรา ๕๐ บทบัญญัติแห่งมาตรา ๔๘ มิให้ใช้บังคับในกรณีดังต่อไปนี้

      ฯลฯ     ฯลฯ

  (๒) การแปรรูปไม้ที่แปรรูปมาแล้วจากไม้ซุงหรือไม้ทอน ที่มิใช่เพื่อการค้า

      ฯลฯ     ฯลฯ
 (๔) มาตรา ๓๙ ผูใ้ดนำาไมห้รอืของปา่เคลือ่นที ่ตอ้งมใีบเบกิทางของพนกังานเจา้หนา้ทีก่ำากบัไปดว้ยตามขอ้กำาหนด

ในกฎกระทรวง
 (๕) มาตรา ๓๘ บทบัญญัติในส่วนน้ีให้ใช้บังคับแก่กรณีการนำาไม้หรือของป่าเคล่ือนท่ีต่อไปภายหลังท่ี

   (๑) นำาไม้หรือของป่าที่ได้รับอนุญาตให้ทำาหรือเก็บออกจากสถานที่ที่ระบุไว้ในใบอนุญาตไปถึงสถานที่ 

ที่ระบุไว้ในใบอนุญาตแล้ว

   (๒) นำาไม้ที่ทำาโดยไม่ต้องรับอนุญาตออกไปถึงด่านป่าไม้ด่านแรกแล้ว

   (๓) นำาไม้หรือของป่าเข้ามาในราชอาณาจักรไปถึงด่านศุลกากรหรือด่านตรวจศุลกากรที่นำาเข้ามาแล้ว

   (๔) นำาไม้หรือของป่าที่รับซื้อจากทางราชการป่าไม้ไปจากที่ที่ไม้หรือของป่านั้นอยู่
 (๖) มาตรา ๓๙ ตรี ผู้ใดนำาไม้สักท่ีเคยอยู่ในสภาพเป็นส่ิงปลูกสร้างหรือเคยอยู่ในสภาพเป็นเคร่ืองใช้ และพน้จากสภาพ

เป็นสิ่งปลูกสร้างหรือเครื่องใช้มาแล้วกว่าห้าปี เคลื่อนย้ายออกนอกเขตจังหวัดซึ่งเป็นที่ตั้งสิ่งปลูกสร้างหรือเป็นที่ประกอบ

เครื่องใช้นั้น ต้องได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ แต่ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม

 การอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามระเบียบที่อธิบดีกรมป่าไม้กำาหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรี ระเบียบดังกล่าวจะ

กำาหนดเงื่อนไขให้ผู้รับอนุญาตปฏิบัติตามด้วยก็ได้
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จากพนักงานเจ้าหน้าที่อีก	เพราะมีมาตรา	๓๙	มาตรา	๓๘(๑)(๒)	มาตรา	๔๐(๗)	และมาตรา	๔๑(๘)	ควบคุม

ไม้ในลักษณะดงักล่าวไดอ้ยูแ่ล้วตามกฎหมายทีใ่ชบ้งัคบัอยูใ่นขณะนั้นกอ่นทีจ่ะมีการแกไ้ขเพิม่เตมิมาตรา	๓๙	

ตรี	โดยประกาศของคณะปฏิวัติ	ฉบับที่	๑๑๖	พ.ศ.๒๕๑๕	ข้อ	๓	เหตุที่กฎหมายแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา	๓๙	ตรี	

ขึ้นมา	 จึงน่าจะเนื่องมาจากไม้ในลักษณะดังกล่าวไม่ถือเป็น	 “ไม้”	 ตามมาตรา	 ๔(๒)	 แห่งพระราชบัญญัติ

ป่าไม้ฯ	 จึงไม่อยู่ภายใต้บังคับของพระราชบัญญัติป่าไม้ฯ	 ทำาให้มีผู้ทุจริตประพฤติมิชอบลักลอบตัดไม้สักโดย 

ไม่ชอบด้วยกฎหมายแล้วนำามาสร้างเป็นส่ิงปลูกสร้างหรือเคร่ืองใช้	 และรื้อถอนเคลื่อนย้ายนำาไปขายโดยอ้าง

ว่าเคยอยู่ในสภาพเป็นสิ่งปลูกสร้างหรือเครื่องใช้ครบระยะเวลาที่กฎหมายกำาหนดไว้แล้ว	 จึงได้มีการบัญญัติ

มาตรา	๓๙	ตร	ีเพิม่เตมิขึน้มา	เพือ่ควบคมุใหผ้า่นการตรวจสอบของพนกังานเจา้หนา้ทีก่อ่น	จงึเหน็วา่ไมท้ีเ่คย

อยูใ่นสภาพเปน็สิง่ปลกูสรา้งหรอืเคยอยูใ่นสภาพเปน็เครือ่งใชม้าแลว้ไมน่อ้ยกวา่สองปสีำาหรบัไมอ้ืน่ทีม่ใิชไ่มส้กั

และห้าปีสำาหรับไม้สัก	ไม่เป็น	“ไม้”	ตามมาตรา	๔(๒)	พระราชบัญญัติป่าไม้ฯ	แต่เป็น	“ไม้”	ตามความเป็น

จรงิหรอืตามความรูส้กึของคนโดยทัว่ไปเทา่นัน้	ไมใ้นลกัษณะดงักลา่วจงึไมอ่ยูภ่ายใตบ้งัคบัของพระราชบญัญตัิ

ป่าไม้ฯ	การตั้งโรงงานแปรรูปไม้และการแปรรูปไม้จึงไม่ต้องได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่แต่อย่างใด	

 ฝ่ายที่สอง มีความเห็นว่า	การที่กฎหมายมาตรา	๔(๔)	บัญญัติให้ไม้ที่มีสภาพดังกล่าว	“มิให้ถือว่า

เป็นไม้แปรรูป”	 นั้น	 เป็นการมองในแง่สภาพของไม้เป็นสำาคัญ	 มิได้มองถึงโครงสร้างของไม้ตามมาตรา	

๔(๒)	ไม้ที่มิให้ถือว่าเป็นไม้แปรรูปตามสภาพจึงมี	๒	ฐานะ	คือเป็น	“ไม้”	และเป็น	“ไม้ที่ได้แปรรูปแล้วแต่

มิให้ถือว่าเป็นไม้แปรรูป”	 เหตุที่กฎหมายบัญญัติไว้ดังนี้ก็โดยมีเจตนารมณ์ที่จะไม่ควบคุมการกระทำากับไม้

ที่ได้แปรรูปแล้วตามมาตรา	 ๔(๔)	 ดังกล่าว	 (เว้นแต่บางกรณี)	 ไม้แปรรูปตามสถานะเดิมก่อนประกอบเป็น 

สิ่งปลูกสร้างหรือเครื่องใช้ย่อมเป็น	 “ไม้”	 และ	 “ไม้แปรรูป”	 ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ฯ	 แต่ขณะเป็น 

สิ่งปลูกสร้างหรือเครื่องใช้นั้นได้พ้นสถานะความเป็น	“ไม้”	และ	“ไม้แปรรูป”	แล้ว	ต่อมาเมื่อสิ่งปลูกสร้าง

หรือเครื่องใช้ถูกรื้อถอนย่อมกลับสู่สถานะเดิมคือเป็น	“ไม้”	และ	“ไม้แปรรูป”	แต่โดยที่กฎหมายได้กำาหนด

เงื่อนเวลาไว้	จึงทำาให้เกิดผลต่างกัน	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

ใช้แล้วเป็นสำาคัญ	 โดยไม่ต้องคำานึงว่าไม้นั้นเคยอยู่ในสภาพสิ่งปลูกสร้างหรือเครื่องใช้มาก่อน	 การตีความ

 (๗) มาตรา ๔๐ ผูใ้ดนำาไมห้รอืของปา่เคลือ่นทีเ่ขา้เขตดา่นปา่ไม ้ตอ้งแจง้ตอ่พนกังานเจา้หนา้ทีป่ระจำาดา่นปา่ไมน้ัน้

โดยแสดงใบเบิกทางกำากับไม้หรือของป่า หรือหนังสือกำากับไม้แปรรูปที่นำามานั้น แล้วแต่กรณี ภายในกำาหนดห้าวันนับแต่วัน

ที่เข้าเขตด่านเมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบและอนุญาตเป็นหนังสือให้ผ่านด่านได้แล้ว จึงให้นำาไม้หรือของป่านั้นไปได้

 การอนุญาตนั้น ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติโดยมิชักช้า
 (๘) มาตรา ๔๑ ห้ามมิให้ผู้ใดนำาไม้หรือของป่าเคล่ือนท่ีผ่านด่านป่าไม้ระหว่างเวลาต้ังแต่พระอาทิตย์ตก

ถึงพระอาทิตย์ข้ึน เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าท่ีเป็นหนังสือ
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ว่าไม้ในลักษณะดังกล่าวไม่อยู่ในความหมายของคำาว่า	 “ไม้”	 ตามมาตรา	 ๔(๒)	 โดยให้เหตุผลว่ากฎหมาย

ไม่ได้บัญญัติไว้ให้ชัดเจนดังเช่นไม้ท่ีนำาเข้ามาในราชอาณาจักรน้ัน	 เป็นการตีความตามตัวอักษรโดยเคร่งครัด 

เกินไปจนทำาให้ไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย	 หากนำาเหตุผลดังกล่าวไปใช้กับกรณีที่สิ่งปลูกสร้าง

หรือเครื่องใช้นั้นได้ถูกรื้อถอนก่อนครบกำาหนดเงื่อนไขเวลาย่อมจะเกิดความขัดแย้งขึ้น	 เพราะต้องตีความ

ว่าไม่ใช่	“ไม้”	ตามมาตรา	๔(๒)	เช่นเดียวกัน	นอกจากนี้	การตีความว่าไม้ดังกล่าวไม่ใช่	“ไม้”	ตามมาตรา	

๔(๒)	ไม้ดังกล่าวย่อมไม่ใช่ไม้แปรรูปด้วย	เพราะการจะเป็น	“ไม้แปรรูป”	ได้ต้องเป็น	“ไม้”	ก่อน	และเมื่อ

ไม่เป็นไม้แปรรูปแล้ว	ตามมาตรา	๔(๔)	ก็ไม่จำาเป็นต้องบัญญัติว่า	“มิให้ถือว่าเป็นไม้แปรรูป”	อีก	และเมื่อ

พิจารณาคำาว่า“ไม้แปรรูป”	 ตามมาตรา	 ๔(๔)	 ที่บัญญัติว่า	 “มิให้ถือว่าเป็นไม้แปรรูป”	 ประกอบกับมาตรา	

๓๙	ตรี	แล้ว	จะเห็นเจตนารมณ์ของกฎหมายได้ว่าไม่ประสงค์จะควบคุมไม้แปรรูปที่กฎหมายมิให้ถือว่าเป็น

ไม้แปรรูปดังกล่าวอีกต่อไป	 (ยกเว้นกรณีเป็นไม้สักตามมาตรา	 ๓๙	 ตรี)	 ซึ่งย่อมมีผลครอบคลุมไปถึงไม้ใน

สถานะเป็น	 “ไม้”	 ไม่ถูกควบคุมไปด้วย	 ทั้งนี้	 เนื่องจากตามความเป็นจริงไม้ทั้งสองสถานะเป็นสิ่งเดียวกัน	

มิฉะนั้นแล้วการบัญญัติว่ามิให้ถือว่าเป็นไม้แปรรูปย่อมไร้ผล	 ดังนั้น	 การกระทำาใดๆ	 ต่อไม้ดังกล่าว	 เช่น	

การนำาเคลื่อนที่	 การแปรรูปหรือการมีไว้ในครอบครอง	 จึงไม่อยู่ในข่ายควบคุมของพระราชบัญญัติป่าไม้ฯ	

เว้นแต่	 การตั้งโรงงานแปรรูปไม้ต้องได้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัติป่าไม้ฯ	 ส่วนการตั้งโรงค้าไม้แปรรูป

ไม่ต้องขออนุญาตแต่อย่างใด	 เพราะไม้ดังกล่าวกฎหมายมิให้ถือว่าเป็นไม้แปรรูป	 กรณีนี้เทียบได้กับไม้ 

ในที่ดินของเอกชน	(ยกเว้นไม้สักและไม้ยาง)	ซึ่งเป็นไม้ตามมาตรา	๔(๒)	แต่การกระทำาใดๆ	ต่อไม้ดังกล่าว 

ไม่อยู่ในข่ายควบคุมของพระราชบัญญัติป่าไม้ฯ	 เว้นแต่การตั้งโรงงานแปรรูปไม้ต้องได้รับอนุญาตตาม 

พระราชบัญญัติป่าไม้ฯ	การตีความตามนัยนี้ไม่ทำาให้เกิดช่องโหว่ของกฎหมาย	ซึ่งน่าจะเป็นเจตนารมณ์ของ

พระราชบัญญัติป่าไม้ฯ	ในเรื่องเกี่ยวกับการตั้งโรงงานแปรรูปไม้และปัญหาที่วิตกว่าราษฎรจะเดือดร้อนย่อม

ไม่อาจเกิดขึ้นได้

	 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงหารือปัญหาข้อกฎหมายเพื่อสั่งให้เจ้าหน้าที่ถือเป็นแนวทางปฏิบัติ

ต่อไป	ดังนี้

	 ๑.	 ไม้ที่เคยอยู่ในสภาพเป็นสิ่งปลูกสร้างหรืออยู่ในสภาพเป็นเครื่องใช้มาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี

สำาหรับไม้อื่นที่มิใช่ไม้สักและห้าปีสำาหรับไม้สัก	 เป็น	 “ไม้”	 ตามมาตรา	 ๔(๒)	 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้	

พุทธศักราช	๒๔๘๔	ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติป่าไม้	(ฉบับที่	๕)	พ.ศ.	๒๕๑๘	มาตรา	๓	หรือไม่	

เพียงใด

	 ๒.	 การแปรรูปไม้และการตั้งโรงงานแปรรูปไม้ดังกล่าวในข้อ	 ๑	 จะต้องได้รับอนุญาตจากพนักงาน

เจ้าหน้าที่ตามมาตรา	๔๘	พระราชบัญญัติป่าไม้	 พุทธศักราช	๒๔๘๔	ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัต ิ

ป่าไม้	(ฉบับที่	๕)	พ.ศ.๒๕๑๘	มาตรา	๑๙	หรือไม่	เพียงใด

	 ๓.	 ไม้ที่ได้จากการแปรรูปไม้ดังกล่าวในข้อ	 ๑	 จะถือเป็น	 “ไม้แปรรูป”	 ตามมาตรา	 ๔(๔)	 

แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้	 พุทธศักราช	 ๒๔๘๔	 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ	 ฉบับที่	 ๑๑๖	 

พ.ศ.๒๕๑๕	ข้อ	๑	หรือไม่	เพียงใด
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	 ๔.	 การนำาไม้ดังกล่าวในข้อ	 ๑	 เคลื่อนที่	 (ยกเว้นกรณีตามมาตรา	 ๓๙	 ตรี	 แห่งพระราชบัญญัต ิ

ป่าไม้ฯ)	จะต้องมีใบเบิกทางของพนักงานเจ้าหน้าที่กำากับไปด้วยตามมาตรา	๓๙	ประกอบด้วยมาตรา	๓๘(๑)	

และ	(๒)	หรือไม่	เพราะเหตุใด

	 คณะกรรมการกฤษฎีกา	 (กรรมการร่างกฎหมาย	 คณะที่	 ๗)	 ได้พิจารณาปัญหาข้อหารือ 

ดังกล่าว	 โดยได้ฟังคำาช้ีแจงข้อเท็จจริงจากผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 (สำานักงานปลัดกระทรวงและ 

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

กระทำาด้วยประการอื่นใดอีกประเภทหนึ่ง	 ซึ่งไม้ในประเภทหลังนี้อาจเปลี่ยนรูปหรือขนาดหรือเปลี่ยนสภาพ

ไปจากเดิมจนเป็นไม้แปรรูปตามท่ีบัญญัติไว้ในมาตรา	๔(๔)	แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้	พุทธศักราช	๒๔๘๔	ซ่ึง

แก้ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ	ฉบับที่	๑๑๖	ลงวันที่	๑๐	เมษายน	พ.ศ.๒๕๑๕	เมื่อนำาไม้แปรรูป

มาทำาเป็นสิ่งปลูกสร้างหรือเครื่องใช้ก็จะได้รับยกเว้นมิให้ถือว่าเป็นไม้แปรรูปตลอดเวลาที่อยู่ในสภาพเช่น

นั้น	 แต่ถ้ารื้อถอนสิ่งปลูกสร้างหรือเครื่องใช้ออก	 ไม้ที่ได้ก็จะกลับเป็นไม้แปรรูปอีก	 การที่มาตรา	 ๔	 วรรค

สอง	บัญญัติให้ไม้ที่เคยอยู่ในสภาพเป็นสิ่งปลูกสร้างหรือเครื่องใช้มาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีสำาหรับไม้อื่นที่มิใช่ 

ไมส้กัและหา้ปสีำาหรบัไมส้กั	มใิหถ้อืวา่เปน็ไมแ้ปรรปูกเ็นือ่งจากกฎหมายมเีจตนารมณท์ีจ่ะยกเวน้มใิหไ้มด้งักลา่ว 

อยู่ในความควบคุมของกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	 และตามสภาพความเป็นจริง	 ไม้ที่อยู่ในสภาพเป็นสิ่ง 

ปลกูสรา้งหรอืเครือ่งใช	้เมือ่รือ้ถอนออกจากสภาพเปน็สิง่ปลกูสรา้งหรอืเครือ่งใชแ้ลว้	กไ็มอ่าจกลบัสภาพเปน็

ไม้ที่มีลักษณะเป็นต้น	เป็นกอ	หรือเป็นเถาได้	คงมีลักษณะเป็นไม้แปรรูปได้เท่านั้น	ด้วยเหตุนี้	บทบัญญัติใน

มาตรา	๔(๔)	วรรคสอง	ที่ยกเว้นไม้ที่เคยอยู่ในสภาพเป็นสิ่งปลูกสร้างหรือเครื่องใช้มาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี

สำาหรับไม้อ่ืนท่ีมิใช่ไม้สักและห้าปีสำาหรับไม้สักมิให้ถือว่าเป็นไม้แปรรูป	ผลของกฎหมายก็เท่ากับยกเว้นมิให้ถือว่า

เป็นไม้แปรรูปและมิให้ถือว่าเป็นไม้ทั้งสองกรณ	ี โดยไม่จำาเป็นต้องมีข้อความยกเว้นว่ามิให้ถือว่าเป็นไม้ด้วย 

	 เมื่อได้พิจารณาแล้วว่าไม้ที่เคยอยู่ในสภาพเป็นสิ่งปลูกสร้างหรืออยู่ในสภาพเป็นเครื่องใช้มาแล้ว

ไม่น้อยกว่าสองปีสำาหรับไม้อื่นที่มิใช่ไม้สักและไม่น้อยกว่าห้าปีสำาหรับไม้สักไม่อยู่ในความควบคุมของ

กฎหมายว่าด้วยป่าไม้	 การนำาไม้ดังกล่าวมาแปรรูปจึงไม่ต้องได้รับอนุญาตแปรรูปไม้ตามมาตรา	 ๔๘(๙) 

แหง่พระราชบญัญตัปิา่ไม	้พทุธศกัราช	๒๔๘๔	ซึง่แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตัปิา่ไม	้(ฉบบัที	่๕)	พ.ศ.๒๕๑๘	

 (๙) มาตรา ๔๘ ภายในเขตควบคุมการแปรรูปไม้ ห้ามมิให้ผู้ใดแปรรูปไม้ ตั้งโรงงานแปรรูปไม้ ตั้งโรงงานค้าไม้

แปรรูป มีไม้สักแปรรูปไม่ว่าจำานวนเท่าใดไว้ในครอบครอง หรือมีไม้แปรรูปชนิดอื่นเป็นจำานวนเกิน ๐.๒๐ ลูกบาศก์เมตร ไว้

ในครอบครอง เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่และต้องปฏิบัติตามข้อกำาหนดในกฎกระทรวงและในการอนุญาต

 เพื่อประโยชน์แห่งความในวรรคหนึ่ง ไม้ซุงหรือไม้ท่อนที่จมอยู่ในแม่น้ำาลำาคลองในรัศมีห้าสิบเมตรของบริเวณ

ที่ทำาการแปรรูปไม้ และไม่มีผู้ใดเป็นเจ้าของ ให้สันนิษฐานว่าเป็นไม้ที่อยู่ในความครอบครองของผู้รับอนุญาตตั้งโรงงาน

แปรรูปไม้ที่มีโรงงานอยู่ในบริเวณนั้น

 ความในวรรคหนึ่ง ให้หมายความรวมถึงการกระทำาแก่ไม้ที่นำาเข้ามาในราชอาณาจักรด้วย
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และไม้ที่ได้จากการแปรรูปนั้นก็จะไม่กลับกลายเป็นไม้แปรรูปตามมาตรา	๔(๔)	อีก	นอกจากนั้น	การนำาไม้ 

ดงักลา่วเคลือ่นทีก่ไ็มต่อ้งมใีบเบกิทางของพนกังานเจา้หนา้ทีก่ำากบัไปดว้ยมาตรา	๓๙	แหง่พระราชบญัญตัปิา่ไม	้ 

พุทธศักราช	๒๔๘๔	เว้นแต่ไม้สักตามมาตรา	๓๙	ตรี	แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้	พุทธศักราช	๒๔๘๔	ซึ่งแก้ไข

เพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่	๑๑๖	ลงวันที่	๑๐	เมษายน	พ.ศ.๒๕๑๕

	 แต่สำาหรับการตั้งโรงงานแปรรูปไม้	 มาตรา	 ๔๘	 เป็นบทบัญญัติเพื่อควบคุมการตั้งโรงงาน

แปรรูปไม้ด้วย	 มีสาระสำาคัญอยู่ที่โรงงานหรือสถานที่ตามมาตรา	 ๔(๑๓)(๑๐)	 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้	

พุทธศักราช	๒๔๘๔	ซึ่งจัดขึ้นไว้เป็นที่ทำาการแปรรูปไม้จะต้องได้รับอนุญาตเสียก่อน	โดยไม่จำาต้องพิจารณา

ว่าไม้ที่จะนำาเข้ามาแปรรูปในโรงงานหรือสถานที่ดังกล่าวจะเป็นไม้ตามมาตรา	 ๔(๒)	 หรือไม้ที่ได้รับยกเว้น 

มิให้ถือว่าเป็นไม้แปรรูปตามมาตรา	 ๔(๔)	 วรรคสอง	 นอกจากนั้นศาลฎีกาเคยมีคำาพิพากษา	 (คำาพิพากษา

ฎีกา	 ที่	 ๑๕๗๒/๒๕๐๕)	 ว่า	 เมื่อได้ตั้งโรงงานขึ้นไว้เป็นที่ทำาการแปรรูปไม้โดยไม่ได้รับอนุญาตแม้จะอยู่ใน

ระหวา่งทดลองเครือ่ง	และตัง้ใจวา่เมือ่ทดลองเครือ่งเรยีบรอ้ยแลว้จะไปขออนญุาตกต็าม	ยอ่มมคีวามผดิตาม 

พระราชบัญญัติป่าไม้ฯ	 ซึ่งสามารถเทียบเคียงกับกรณีเรื่องหารือนี้ได้ว่า	 เจตนารมณ์ของมาตรา	 ๔๘	 

แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ฯ	 ประสงค์ที่จะควบคุมในเรื่องการตั้งโรงงานแปรรูปมากกว่าการพิจารณาถึงไม้ที่

จะนำามาแปรรูป	ดังนั้น	การตั้งโรงงานแปรรูปไม้จึงต้องได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา	๔๘

           

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 				(ลงนาม)		ม.	ตันเต็มทรัพย์

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 			(นายไมตรี	ตันเต็มทรัพย์)

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

					มิถุนายน	๒๕๓๘

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

ท่าช้างวังหน้า	กรุงเทพฯ	๑๐๒๐๐

	 	 	 	 ๑๘	กุมภาพันธ์	๒๕๔๓

เรื่อง	 ขอหารือกรณีการใช้ประโยชน์พื้นที่ลุ่มน้ำาชั้นที่	๑	เอ	เพื่อเก็บมูลค้างคาว

เรียน	 เลขาธิการสำานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม

อ้างถึง	 (๑)	หนังสือสำานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม	ที่	วว	๐๘๐๓/๑๐๘๓๘	

	 	 ลงวันที่	๒๗	กันยายน	๒๕๔๒

	 (๒)	หนังสือสำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา	ด่วนที่สุด	ที่	นร.	๐๖๐๑/ป	๔๑๒	

	 	 ลงวันที่	๑๔	มกราคม	๒๕๔๓

	 (๓)	หนังสือสำานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม	ที่	วว	๐๘๐๓/๓๗๙๐	

	 	 ลงวันที่	๑๒	มีนาคม	๒๕๔๑

สิ่งที่ส่งมาด้วย			บันทึก	เรื่อง	การใช้ประโยชน์พื้นที่ลุ่มน้ำาชั้นที่	๑	เอ	เพื่อเก็บมูลค้างคาว

	 	 		 	 	 ตามหนังสือที่อ้างถึง	 (๑)	 สำานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อมขอให้สำานักงาน 

คณะกรรมการกฤษฎีกาให้ความเห็นในปัญหาข้อกฎหมายว่า	 การท่ีกรมท่ีดินจะอนุญาตให้มีการเก็บมูลค้างคาว 

ตามมาตรา	๙	แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน	ถือว่าเป็นการใช้พื้นที่ลุ่มน้ำาชั้น	๑	 เอ	ที่ขัดต่อมติคณะรัฐมนตรี	 

เมือ่วนัที	่๒๘	กมุภาพนัธ	์๒๕๓๘	เรือ่ง	การกำาหนดชัน้คณุภาพลุม่น้ำาภาคตะวนัตก	ภาคกลาง	และลุม่น้ำาปา่สกั	 

หรือไม่	 และสำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้มีหนังสือตามที่อ้างถึง	 (๒)	 ขอให้จัดตั้งผู้แทนไปชี้แจง 

ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับปัญหาดังกล่าว	ความละเอียดทราบอยู่แล้วนั้น

	 	 		 	 	 	 บัดน้ี	 คณะกรรมการกฤษฎีกา	 (กรรมการกฤษฎีกา	 คณะท่ี	 ๑)	 ได้พิจารณาปัญหาดัง

กล่าวข้างต้นแล้ว	 เห็นว่า	 การเก็บมูลค้างคาวในบริเวณดังกล่าวมีลักษณะเป็นการเก็บหาของป่าซึ่งมิใช่ 

ของปา่หวงหา้มทีบุ่คคลสามารถกระทำาได้โดยไม่ต้องได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	แต่ต้องได้รับอนุญาต

จากพนักงานเจา้หนา้ทีต่ามมาตรา	๙	แหง่ประมวลกฎหมายทีด่นิ	และการเกบ็มลูคา้งคาวของนายแกว้	ศรสีวุรรณ 

ตามข้อหารือนี้	 มิได้กระทำาการหวงกันพื้นที่ที่เก็บมูลค้างคาว	 อันถือได้ว่าเป็นการครอบครองพื้นที่จึงมิใช่

เป็นการใช้พื้นที่ลุ่มน้ำาชั้นที่	๑	เอ	ที่ขัดต่อมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว	อนึ่ง	คณะกรรมการกฤษฎีกา	(กรรมการ

กฤษฎีกา	คณะที่	๑)	มีข้อสังเกตว่าเพื่อป้องกันผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมจากการเก็บมูลค้างคาว	พนักงาน

เจ้าหน้าที่สมควรกำาหนดเงื่อนไขการอนุญาตให้ผู้ได้รับอนุญาตถือปฏิบัติตามที่สำานักงานนโยบายและ

แผนสิ่งแวดล้อมแนะนำาไว้ในหนังสือที่อ้างถึง	 (๓)	 โดยพนักงานเจ้าหน้าที่สมควรพิจารณาเปลี่ยนแปลง

เงื่อนไขเพิ่มเติมประการหนึ่ง	 จากที่สำานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อมได้แนะนำาให้กำาหนดให้ 

ผูป้ระกอบการเปลีย่นแปลงการปดิโพรงถ้ำาตา่งๆ	ดว้ยสงักะสเีปน็วสัดอุยา่งอืน่ใหก้ลมกลนืกบัธรรมชาต	ิเปน็การ

กำาหนดห้ามมิให้ผู้ประกอบการปิดโพรงถ้ำาต่างๆ	ไม่ว่าด้วยวิธีการใดๆ	ด้วย
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	 	 รายละเอียดของความเห็นปรากฏตามบันทึกท่ีได้เสนอมาพร้อมหนังสือน้ี	 และในการพิจารณา 

เร่ืองน้ี	 มีผู้แทนกระทรวงวิทยาศาสตร์	 เทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อม	 (สำานักงานนโยบายและแผนส่ิงแวดล้อม) 

ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย	 (กรมท่ีดิน)	 และผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 (กรมป่าไม้)	 เป็นผู้ช้ีแจง 

ข้อเท็จจริง	 อนึ่ง	 สำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้แจ้งผลการพิจารณาไปยังสำานักงานเลขาธิการ 

คณะรัฐมนตรีเพื่อทราบตามระเบียบด้วยแล้ว

	 	 จึงเรียนมาเพื่อทราบ

      

	 							ขอแสดงความนับถือ

	 (ลงนาม)	อัคขราทร	จุฬารัตน์

	 								(นายอัคขราทร	จุฬารัตน์)

	 							เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำานักงานเลขานุการกรม

โทร.	๒๒๒๐๒๐๖	–	๙	ต่อ	๒๒๖

โทรสาร	๒๒๔๑๔๐๑

							๒๒๖๓๖๑๑	–	๒

www.krisdika.go.th
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เรื่องเสร็จที่	๙๘/๒๕๔๓

บันทึก
เรื่อง การใช้ประโยชน์พื้นที่ลุ่มน้ำาชั้นที่ ๑ เอ เพื่อเก็บมูลค้างคาว

 สำานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม	 ได้มีหนังสือ	 ที่	 วว	 ๐๘๐๓/๑๐๘๓๘	 ลงวันที่	 ๒๗	

กันยายน	๒๕๔๒	ถึงสำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา	สรุปความได้ว่า	กรมที่ดินได้มีหนังสือ	ด่วนมาก 

ที่	 มท.	 ๐๗๑๘/๓๕๓๒๖	 ลงวันที่	 ๒	 ธันวาคม	 ๒๕๔๑	 ถึงสำานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม	 หารือ

กรณีการต่ออายุใบอนุญาตการเก็บมูลค้างคาวของนายแก้ว	 ศรีสุวรรณ	 ที่ถ้ำาเขาผาแรด	 และถ้ำาโรงเรียน 

ผาแรด	หมู่ที่	๔	(๑๑)	ตำาบลน้ำารอบ	(ประดู่ยืน)	อำาเภอลานสัก	จังหวัดอุทัยธานี	ตามมาตรา	๙	แห่งประมวล

กฎหมายที่ดิน	 ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาเรื่องราวขออนุญาตประกอบกิจการตามมาตรา	 ๙	 แห่งประมวล

กฎหมายที่ดิน	ประจำาจังหวัดอุทัยธานี	ได้มีมติในการประชุม	ครั้งที่	๒/๒๕๔๑	เมื่อวันที่	๑๕	มิถุนายน	๒๕๔๑ 

ว่า	 จากความเห็นของสำานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อมในหนังสือสำานักงานนโยบายและแผน 

สิ่งแวดล้อม	 ที่	 วว	 ๐๘๐๓/๓๗๙๐	 ลงวันที่	 ๑๒	 มีนาคม	 ๒๕๔๑	 ที่มีถึงกรมที่ดินที่ว่า	 การเก็บมูลค้างคาว

ถือว่าเป็นผลประโยชน์ที่ได้จากป่า	 ซึ่งปกติชุมชนยังคงหาของป่าจากพื้นที่ลุ่มน้ำาและพื้นที่ป่าทุกประเภท 

ไม่ถือว่าเป็นการใช้ประโยชน์พื้นที่ลุ่มน้ำาแต่ประการใด	 คณะกรรมการพิจารณาเรื่องราวขออนุญาตประกอบ

กิจการตามมาตรา	 ๙	 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน	 ประจำาจังหวัดอุทัยธานี	 มีข้อสังเกตว่า	 ความเห็นของ

สำานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม	 ขัดแย้งกับมติคณะรัฐมนตรี	 เมื่อวันที่	 ๑๒	 ธันวาคม	 ๒๕๓๒ 

เรื่อง	 ขอผ่อนผันใช้พื้นที่ลุ่มน้ำาชั้นที่	 ๑	 เอ	 เพื่อก่อสร้างทางเพื่อความมั่นคง	 ซึ่งอนุมัติผ่อนผันให้ 

กระทรวงคมนาคม	 (กรมทางหลวง)	 ใช้พื้นที่ลุ่มน้ำาชั้นที่	 ๑	 เอ	ก่อสร้างทางเพื่อความมั่นคงในพื้นที่กองทัพ

ภาคที่	๓	จำานวน	๓	เส้นทาง	ตามความเห็นของสำานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ	โดยยกเว้นการปฏิบัติ

ตามมติคณะรัฐมนตรี	 เมื่อวันที่	 ๒๑	 ตุลาคม	 ๒๕๒๙	 เป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย	 แต่ต่อไปจะไม่อนุมัติให้ 

สว่นราชการหรอืหนว่ยงานใชพ้ืน้ทีลุ่ม่น้ำาชัน้	๑	เอ	อกี	ไมว่า่กรณใีด	หรอืไม	่และเหน็สมควรใหห้ารอืสำานกังาน

คณะกรรมการกฤษฎีกา

	 สำานักงานนโยบายและแผนสิ่ งแวดล้อมพิจารณาแล้ว	 เห็นว่า	 มาตรา	 ๔	 (๗)	 (ค)	 

แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้	พุทธศักราช	๒๔๘๔	ให้ความหมายของคำาว่า	“ของป่า”	หมายรวมถึง	รังนก	คร่ัง	รวง

ผ้ึง	น้ำาผ้ึง	และมลูคา้งคาว	ซึง่มลูคา้งคาวยงัไมถ่กูกำาหนดเปน็ของปา่หวงหา้มทีจ่ะตอ้งขออนญุาตจากพนกังาน 

เจ้าหน้าที่ตามมาตรา	 ๒๗	 และมาตรา	 ๒๙	 ดังนั้น	 สำานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อมจึงขอหารือว่า	 

การที่กรมที่ดินจะอนุญาตให้มีการเก็บมูลค้างคาวตามมาตรา	๙	แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน	ถือว่าเป็นการใช้

พื้นที่ลุ่มน้ำาชั้น	๑	เอ	ที่ขัดต่อมติคณะรัฐมนตรี	เมื่อวันที่	๒๑	กุมภาพันธ์	๒๕๓๘	เรื่อง	การกำาหนดชั้นคุณภาพ

ลุ่มน้ำาภาคตะวันตก	ภาคกลางและลุ่มน้ำาป่าสัก	หรือไม่	 ซึ่งข้อเสนอแนะมาตรการการใช้ที่ดินในพื้นที่ลุ่มน้ำา

ชั้นที่	๑	เอ	กำาหนดไม่ให้มีการใช้พื้นที่ในทุกกรณี	ทั้งนี้	เพื่อรักษาไว้เป็นพื้นที่ต้นน้ำาลำาธารอย่างแท้จริง	และ

หากมีการอนุญาตให้เอกชนใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจกรรม	 ต่างๆ	 โดยถูกต้องตามกฎหมายไปก่อนท่ีจะมีการ

กำาหนดช้ันคุณภาพลุ่มน้ำา	 เม่ือส้ินนิติสัมพันธ์กับทางราชการแล้ว	 ไม่ให้มีการต่ออายุใบอนุญาตอีก	 เว้นแต่กรณี

ที่เป็นนโยบายรัฐบาล
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	 คณะกรรมการกฤษฎีกา	 (กรรมการกฤษฎีกา	 คณะที่	 ๑)	 ได้พิจารณาข้อหารือดังกล่าวประกอบกับ

ได้ฟังคำาชี้แจงของผู้แทนกระทรวงวิทยาศาสตร์	 เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม	 (สำานักงานนโยบายและแผน 

ส่ิงแวดล้อม)	ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	(กรมป่าไม้)	และผู้แทนกระทรวงมหาดไทย	(กรมท่ีดิน)	แล้ว	

เห็นว่า	ปัญหาตามข้อหารือนี้เป็นกรณีที่ต้องพิจารณาตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่	๒๑	กุมภาพันธ์	๒๕๓๘	

เรื่อง	 การกำาหนดชั้นคุณภาพลุ่มน้ำาภาคตะวันตก	 ภาคกลางและลุ่มน้ำาป่าสัก	 และการกำาหนดชั้นคุณภาพ 

ลุม่น้ำาภาคเหนอืและภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืสว่นอืน่ๆ	(ลุม่น้ำาชายแดน)(๑)	อนัเปน็มตคิณะรฐัมนตรทีีเ่หน็ชอบ

ตามมติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ	เรื่อง	การกำาหนดชั้นคุณภาพลุ่มน้ำาภาคตะวันตก	ภาคกลางและ 

ลุ่มน้ำาป่าสัก	 และการกำาหนดชั้นคุณภาพลุ่มน้ำาภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่วนอื่นๆ	 (ลุ่มน้ำา

ชายแดน)(๒)	ซึ่งใช้กับบริเวณพ้ืนที่ตามข้อหารือนี้โดยตรง	ทั้งนี้	จะนำามติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่	๑๒	ธันวาคม	

๒๕๓๒	เรื่องขอผ่อนผันใช้พื้นที่ลุ่มน้ำาชั้นที่	๑	เอ	เพื่อก่อสร้างทางเพื่อความมั่นคง(๓)	ซึ่งเป็นมติคณะรัฐมนตรี

ที่ผ่อนผันให้กระทรวงคมนาคม	 (กรมทางหลวง)	 ใช้พื้นที่ลุ่มน้ำาชั้นที่	 ๑	 เอ	 ก่อสร้างทางเพื่อความมั่นคงใน

พื้นที่กองทัพภาคที่	๓	จำานวน	๓	เส้นทาง	โดยยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่	๒๑	ตุลาคม	

๒๕๒๙	 เรื่องการกำาหนดชั้นคุณภาพลุ่มน้ำายมและน่านและข้อเสนอแนะมาตรการการใช้ที่ดินในเขตลุ่มน้ำา(๔) 

มาใช้กับกรณีตามข้อหารือนี้ไม่ได้	 เนื่องจากเป็นมติคณะรัฐมนตรีที่มิได้ออกมาเพื่อใช้กับบริเวณพื้นที่ตามข้อ 

หารือนี้โดยตรง

	 เมือ่พจิารณาสาระของมตคิณะรฐัมนตรเีมือ่วนัที	่๒๑	กมุภาพนัธ	์๒๕๓๘	เรือ่ง	การกำาหนดชัน้คณุภาพ

ลุม่น้ำาภาคตะวนัตก	ภาคกลางและลุม่น้ำาปา่สกั	และการกำาหนดชัน้คณุภาพลุม่น้ำาภาคเหนอืและภาคตะวนัออก

เฉียงเหนือส่วนอื่นๆ	 (ลุ่มน้ำาชายแดน)	 ซึ่งประกอบด้วยข้อเสนอแนะและมาตรการการใช้ที่ดินในเขตลุ่มน้ำา 

ดังกล่าว	คือ	(๑)	ไม่ให้ใช้พื้นที่ลุ่มน้ำาชั้นที่	๑	เอ	ในทุกกรณีเพื่อรักษาไว้เป็นพื้นที่ต้นน้ำาลำาธารอย่างแท้จริง	

และ	 (๒)	 ในกรณีที่ได้มีการอนุญาตให้เอกชนใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการต่างๆ	 โดยถูกต้องตามกฎหมาย

ก่อนมีการกำาหนดชั้นคุณภาพลุ่มน้ำา	 เมื่อสิ้นนิติสัมพันธ์กับทางราชการแล้ว	 ไม่ให้ต่ออายุใบอนุญาตอีก 

เว้นแต่กรณีที่เป็นนโยบายของรัฐบาล	 รวมทั้งข้อสังเกต	 คือ	 (๑)	 สมควรกันพื้นที่ที่เป็นที่ตั้งชุมชน

หรือราษฎรได้เข้าครอบครองอยู่ก่อนเป็นการถาวรแล้ว	 หรือพื้นที่ที่เป็นที่ตั้งสถานที่ราชการออก	 (๒) 

เพ่ือประโยชน์เก่ียวกับความม่ันคงและเศรษฐกิจ	 สมควรมีมาตรการผ่อนผันพ้ืนท่ีท่ีทางราชการได้ใช้ประโยชน์	

หรือรัฐได้อนุญาตให้ประชาชนเข้าใช้ประโยชน์หรือรัฐมีข้อผูกพันกับเอกชนไว้แล้ว	 และ	 (๓)	 ในกรณีที่

จำาเป็นต้องอพยพราษฎรออกจากพื้นที่	 ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง	 สมควรให้ความสำาคัญกับการเตรียมการ

 (๑) ปรากฏตามหนังสือสำานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ถึงกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 

ที่ นร ๐๒๐๒/๒๐๖๙ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๘
 (๒) ปรากฏตามหนังสือกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ถึงสำานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

ที่ วว ๐๘๐๓/๑๖๗๒๐ ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๓๗
 (๓) ปรากฏตามหนังสือสำานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ถึงกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 

ที่ นร ๐๒๐๒/ว. (ล) ๑๙๘๘๕ ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๓๒
 (๔) ปรากฏตามหนังสือสำานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ถึงกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 

ที่ นร ๐๒๐๒/๒๓๗๒๔ ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๒๙
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อพยพ	 โดยต้องจัดที่ดินซึ่งราษฎรสามารถทำากินและมีสิ่งสาธารณูปโภคไม่น้อยกว่าพื้นที่เดิมแล้ว	 เห็นได้ว่า	

มติคณะรัฐมนตรีเรื่องนี้กำาหนดมิให้มีการ	“ใช้พื้นที่”	ลุ่มน้ำาชั้นที่	๑	เอ	ในพื้นที่ลุ่มน้ำาป่าสักตามข้อหารือน้ีใน

ทุกกรณี	 เพ่ือรักษาไว้เป็นพ้ืนท่ีต้นน้ำาลำาธารอย่างแท้จริง	 ซ่ึงการใช้พ้ืนท่ีได้แก่การท่ีบุคคลครอบครองพื้นที่ด้วยการ

กระทำาใดๆ	เพ่ือหวงกันพ้ืนท่ีน้ันไว้เพ่ือประโยชน์ของตนเองหรือผู้อ่ืน	ข้อเท็จจริงปรากฏว่า	นายแก้ว	ศรีสุวรรณ	

ผู้เก็บมูลค้างคาว	 ท่ีถ้ำาเขาผาแรด	 และถ้ำาโรงเรียนผาแรด	 หมู่ท่ี	 ๔(๑๑)	 ตำาบลน้ำารอบ	 (ประดู่ยืน)	 อำาเภอ

ลานสัก	จังหวัดอุทัยธานี	ตามข้อหารือนี้	มิได้กระทำาการหวงกันพื้นที่ที่เก็บมูลค้างคาว	อันถือได้ว่าเป็นการ

ครอบครองพื้นที่นั้น	 การเก็บมูลค้างคาวในบริเวณดังกล่าวมีลักษณะเป็นการเก็บหา	 ของป่า(๕)	 ซึ่งมิใช่ของ

ป่าหวงห้าม(๖)	 ที่บุคคลสามารถกระทำาได้โดยไม่ต้องได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้(๗)	 แต่ต้องได้

รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา	 ๙(๘)	 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน	 ดังนั้น	 การเก็บมูลค้างคาว

ของนายแก้ว	ศรีสุวรรณ	ตามข้อหารือนี้	 จึงมิใช่การใช้พื้นที่ลุ่มน้ำาชั้นที่	 ๑	 เอ	 ในพื้นที่ลุ่มน้ำาป่าสักตามนัย

มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี	๒๑	กุมภาพันธ์	๒๕๓๘	เร่ือง	การกำาหนดช้ันคุณภาพลุ่มน้ำาภาคตะวันตก	ภาคกลาง

และลุ่มน้ำาป่าสัก	 และการกำาหนดช้ันคุณภาพลุ่มน้ำาภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่วนอ่ืนๆ	 (ลุ่ม

น้ำาชายแดน)(๙)	 และการท่ีกรมท่ีดินจะอนุญาตให้นายแก้ว	 ศรีสุวรรณ	 เก็บมูลค้างคาวในบริเวณพ้ืนท่ีดังกล่าว

ไม่ถือว่าเป็นการใช้พ้ืนท่ีลุ่มน้ำาช้ันท่ี	๑	เอ	ท่ีขัดต่อมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว

 (๕) มาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป่าไม้ 

(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๑๘ บัญญัตินิยามคำาว่า “ของป่า” ว่าหมายถึง บรรดาของที่เกิดขึ้นหรือมีขึ้นในป่าตามธรรมชาติ 

ซึ่งรวมถึงมูลค้างคาวด้วย และบัญญัตินิยามคำาว่า “ป่า”ว่าหมายถึง ที่ดินที่ยังมิได้มีบุคคลได้มาตามกฎหมายที่ดิน

 (๖) มาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ บัญญัติว่า ของป่าอย่างใด ในท้องที่ใดจะเป็นของ

ป่าหวงห้าม ให้กำาหนดโดยพระราชกฤษฎีกา

 (๗) มาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ

ป่าไม้ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๔๙๔ บัญญัติให้ผู้ท่ีเก็บหาของป่าหวงห้ามหรือทำาอันตรายด้วยประการใดๆ แก่ ของป่าหวงห้ามในป่า 

ต้องได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่

 (๘) มาตรา ๙ ภายใตก้ฎหมายวา่ดว้ยการเหมอืงแรแ่ละการปา่ไม ้ทีด่นิของรฐันัน้ถา้มไิดม้สีทิธคิรอบครองหรอืมไิด้

รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่แล้ว ห้ามมิให้บุคคลใด

   (๑) เข้าไปยึดถือ ครอบครอง รวมตลอดถึงการก่นสร้างหรือเผาป่า

   (๒) ทำาด้วยประการใดให้เป็นการทำาลายหรือทำาให้เสื่อมสภาพที่ดิน ที่หิน ที่กรวดหรือที่ทรายใน

บริเวณที่รัฐมนตรีประกาศหวงห้ามในราชกิจจานุเบกษา หรือ

   (๓) ทำาสิ่งหนึ่งสิ่งใดอันเป็นอันตรายแก่ทรัพยากรในที่ดิน

 (๙) โปรดดูเชิงอรรถที่ ๑, ข้างต้น
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	 อนึ่ง	พนักงานเจ้าหน้าที่อาจกำาหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมในข้อ	๘(๑๐)	ของเงื่อนไขการอนุญาตซึ่งปรากฏ

อยู่ที่ด้านหลังของ	“ใบอนุญาตตามความในมาตรา	๙	แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน	 (ท.ด.๖๙)”	 ได้ตามที่เห็น

สมควร	ดังนั้น	เพื่อป้องกันบริเวณถ้ำาผาแรด	และถ้ำาโรงเรียนผาแรด	ซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มน้ำาชั้นที่	๑	เอ	อันเป็น

พืน้ทีต่น้น้ำาลำาธารทีส่ำาคญัและอาจไดร้บัผลกระทบทางสิง่แวดลอ้มจากการเปลีย่นแปลงการใชท้ีด่นิไดง้า่ยและ

รนุแรง	มใิหไ้ดร้บัผลกระทบจากการดำาเนนิการเกบ็มลูคา้งคาวทีข่าดความระมดัระวงั	คณะกรรมการกฤษฎกีา	

(กรรมการกฤษฎีกา	คณะที่	๑)	จึงมีข้อสังเกตว่าพนักงานเจ้าหน้าที่สมควรพิจารณานำา	“เงื่อนไขเพิ่มเติมใน

การพจิารณาขอตอ่อายใุบอนญุาตตามมาตรา	๙	แหง่ประมวลกฎหมายทีด่นิของนายแก้ว	ศรีสุวรรณ	ท่ีบริเวณ

ถ้ำาผาแรด	และถ้ำาโรงเรียนผาแรด	หมู่ท่ี	๔(๑๑)	ตำาบลน้ำารอบ	(ประดู่ยืน)	อำาเภอลานสัก	จังหวัดอุทัยธานี”(๑๑) 

ซึ่งสำานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อมได้แนะนำาไว้ตามหนังสือสำานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม

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

......................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................

 (๑๑) เงื่อนไขเพิ่มเติมในการพิจารณาขอต่ออายุใบอนุญาตตามมาตรา ๙ แห่งประมวลกฎหมายท่ีดิน ของนายแก้ว 

ศรีสุวรรณ ท่ีบริเวณถ้ำาผาแรด และถ้ำาโรงเรียนผาแรด หมู่ท่ี ๔(๑๑) ตำาบลน้ำารอบ (ประดู่ยืน) อำาเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี 

   ๑. การประกอบการต้องอยู่ในขอบเขตพื้นที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น เพื่อป้องกันผลเสียหายต่อลักษณะพื้นที่ 

ลุ่มน้ำาชั้นที่ ๑ เอ

  ๒.  การเก็บมูลค้างคาวให้ใช้แรงงานคนโดยกระทำาด้วยความระมัดระวังต่อสภาพธรรมชาติอื่นๆ ที่อยู่ภายใน

ถ้ำา เช่น หินงอก หินย้อย เป็นต้น

  ๓. อนุญาตให้เก็บมูลค้างคาวได้ทุก ๑๕ วัน โดยเก็บเวลากลางคืนซึ่งเป็นเวลาที่ค้างคาวออกไปหากินแล้ว

  ๔. ปัจจุบันผู้ประกอบการได้ปิดโพรงถ้ำาต่างๆ โดยใช้สังกะสีเพื่อป้องกันผู้ลักลอบขนมูลค้างคาวโดยไม่

ได้รับอนุญาต ซึ่งจะทำาให้ทัศนียภาพที่สวยงามของถ้ำาและภูเขาเสียไป เห็นสมควรที่ผู้ประกอบการจะเปลี่ยนแปลง 

การปิดโพรงถ้ำาด้วยวัสดุอย่างอื่นให้กลมกลืนกับธรรมชาติโดยรอบ

  ๕. ในการขนส่งมูลค้างคาวให้กระทำาโดยให้มีผลกระทบต่อโรงเรียนและวัดซึ่งอยู่ใกล้ถ้ำาที่ได้รับอนุญาต 

น้อยที่สุด

  ๖. บริเวณที่ขอต่ออายุใบอนุญาตมีลักษณะที่สำาคัญตามแนวทางอนุรักษ์ธรรมชาติซึ่งคณะรัฐมนตรีได้เห็น

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	มากำาหนดเป็นเงื่อนไขเพิ่มเติมในข้อ	๘	ของ

เงื่อนไขการอนุญาตซึ่งปรากฏอยู่ที่ด้านหลัง	 “ใบอนุญาตตามความในมาตรา	 ๙	แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน	

(ท.ด.	๖๙)”	ที่จะออกให้แก่นายแก้ว	ศรีสุวรรณ	ด้วย	โดยพนักงานเจ้าหน้าที่สมควรพิจารณาเปลี่ยนแปลง

เงือ่นไขเพิม่เตมิประการที	่๔(๑๒)	จากทีส่ำานกังานนโยบายและแผนสิง่แวดลอ้มไดแ้นะนำาใหก้ำาหนดใหผู้ป้ระกอบ

การเปลีย่นแปลงการปดิโพรงถ้ำาตา่งๆ	ดว้ยสงักะสเีปน็วสัดอุยา่งอืน่ใหก้ลมกลนืกบัธรรมชาตโิดยรอบ	เปน็การ

กำาหนดห้ามมิให้ผู้ประกอบการปิดโพรงถ้ำาต่างๆ	ไม่ว่าด้วยวิธีการใดๆ(๑๓)

	 (ลงนาม)	อัคขราทร	จุฬารัตน์

	 								(นายอัคขราทร	จุฬารัตน์)

	 								เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

					กุมภาพันธ์	๒๕๔๓

 (๑๒) โปรดดูเชิงอรรถที่ ๑๑, ข้างต้น

 (๑๓) ๔. ห้ามมิให้ผู้ประกอบการปิดโพรงถ้ำาต่างๆ ไม่ว่าด้วยวิธีการใดๆ
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ที่	นร.	๐๙๐๑/๑๕๕๕	 	 	 	 	 	 	 	 				สำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 				๑	ถนนพระอาทิตย์	เขตพระนคร

		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 				กรุงเทพฯ	๑๐๒๐๐

	 	 	 	 	 	 	 	 	 ๙	ตุลาคม	๒๕๕๐

เรื่อง	 หารือข้อกฎหมายกรณีต้นไม้ที่บุคคลปลูกขึ้นและอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ

เรียน	 อธิบดีกรมป่าไม้

อ้างถึง	 หนังสือสำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา	ที่	นร.	๐๙๐๖/	ป	๕๔๓	ลงวันที่	๑๖	สิงหาคม	๒๕๕๐

สิ่งที่ส่งมาด้วย				บันทึกสำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา	เรื่อง	กรรมสิทธิ์ในต้นไม้ที่บุคคลปลูกขึ้นและ

					 	 					อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ

	 	 						ตามที่กรมอุทยานแห่งชาติ	สัตว์ป่า	และพันธุ์พืชขอหารือข้อกฎหมายกรณีต้นไม้ที่บุคคล 

ปลู กขึ้ นและอยู่ ใ น เ ขตอุ ทยานแห่ งช าติ 	 และสำ านั ก ง านคณะกรรมการกฤษฎี ก า ได้ ขอ ให้ 

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม	(สำานกังานปลดักระทรวง	กรมปา่ไม	้และกรมอทุยานแหง่ชาติ	

สัตว์ป่า	และพันธุ์พืช)	แต่งตั้งผู้แทนไปชี้แจงข้อเท็จจริง	นั้น

	 	 							บดันี	้คณะกรรมการกฤษฎกีา	(คณะที	่๗)	ไดพ้จิารณาขอ้หารอืดงักลา่ว	และมคีวามเหน็ปรากฏ

ตามบันทึกสำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้	อนึ่ง	สำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ 

แจ้งผลการพิจารณาไปยังสำานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบตามระเบียบด้วยแล้ว

	 	 				จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

	 ขอแสดงความนับถือ

																																						(ลงนาม)		คุณพรทิพย์	จาละ

	 	คุณพรทิพย์	จาละ

				 เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำานักอำานวยการ

โทร.	๐๒๒๒๒	๐๒๐๖	–	๙	ต่อ	๑๐๗,	๒๔๑

สำานักหลักนิติบัญญัติ

โทร.	๐	๒๒๘๐	๗๙๐๐	–	๓	ต่อ	๒๐๘,	๓๐๖

โทรสาร	๐	๒๒๘๒	๖๑๖๓

www.krisdik.go.th	www.lawreform.go.th
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เรื่องเสร็จที่	๖๙๘/๒๕๕๐

บันทึกสำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

เรื่อง กรรมสิทธิ์ในต้นไม้ที่บุคคลปลูกขึ้นและอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ

 

	 	 	กรมอุทยานแห่งชาติ	 สัตว์ป่า	 และพันธุ์พืชได้มีหนังสือ	 ที่	 ทส	 ๐๙๐๓.๒/๕๙๙๗	 ลงวัน

ที่	๒๗	เมษายน	๒๕๕๐	ถึงสำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา	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	แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ	พ.ศ.๒๕๐๗	ซึง่แกไ้ขเพิม่เตมิ

โดยพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ	(ฉบับที่	๓)	พ.ศ.๒๕๒๘	และต่อมาบุคคลดังกล่าวได้เรียกร้องกรรมสิทธิ์

ในต้นไม้ที่ปลูกขึ้นดังกล่าว

	 	 	กรมอุทยานแห่งชาติ	 สัตว์ป่า	 และพันธุ์พืชได้พิจารณาแล้วเห็นว่า	 เพื่อให้การบังคับใช้

กฎหมายตามพระราชบัญญัติป่าไม้	พุทธศักราช	๒๔๘๔	พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ	พ.ศ.๒๕๐๗	และ

พระราชบญัญตัอิทุยานแหง่ชาต	ิพ.ศ.๒๕๐๔	กรณตีน้ไมท้ีบ่คุคลปลกูขึน้ไวแ้ละอยูใ่นเขตอทุยานแหง่ชาตเิปน็ไป

ด้วยความถูกต้องชัดเจนตามหลักกฎหมายและสอดคล้องกับประเพณี	วัฒนธรรม	และวิถีชีวิตของประชาชน

แต่ละท้องถิ่นในประเทศไทยจึงหารือปัญหาข้อกฎหมาย	ดังต่อไปนี้

	 	 	 ๑.	 บุคคลปลูกต้นไม้ยืนต้นโดยได้รับอนุญาตให้ทำาการปลูกสร้างสวนป่าหรือไม้ยืนต้นตาม

มาตรา	๒๐	แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ	พ.ศ.๒๕๐๗	ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป่าสงวน

แห่งชาติ	 (ฉบับที่	 ๓)	 พ.ศ.๒๕๒๘	 และบุคคลที่ปลูกต้นไม้ในที่ดินที่ได้รับอนุญาตให้เข้าทำาประโยชน์หรืออยู่

อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติตามมาตรา	 ๑๖	 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ	 พ.ศ.๒๕๐๗	 ซึ่งแก้ไข

เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ	 (ฉบับที่	 ๓)	 พ.ศ.๒๕๒๘	 ต้นไม้ที่ปลูกขึ้นไว้จะเป็นกรรมสิทธิ์

ของผู้ปลูกที่มีเจตนายึดถือต้นไม้นั้นไว้	 หรือไม่	 ซึ่งในประเด็นนี้กรมอุทยานแห่งชาติ	 สัตว์ป่า	 และพันธุ์พืช	 

มีความเห็นเป็นสองฝ่าย

   ฝ่ายที่หนึ่ง	 เห็นว่า	 เมื่อผู้ปลูกเป็นเจ้าของกล้าไม้ที่ซื้อหามาและปลูกลงในที่ดินโดยเจตนา

ยดึถอืไว้เพื่อใชป้ระโยชน์ต่างๆ	จากตน้ไม้นั้น	ทัง้ยงัเปน็การปลูกตน้ไม้โดยอาศัยสิทธิที่ไดร้บัอนุญาตใหก้ระทำา

ได้ตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ	พ.ศ.๒๕๐๗	จึงถือว่าผู้ปลูกเป็นเจ้าของต้นไม้ตั้งแต่เป็นกล้าไม้จนถึง

ขนาดต้นที่เติบโตขึ้นมาและยึดถือเป็นเจ้าของตลอดมาบุคคลนั้นจึงมีกรรมสิทธิ์ในต้นไม้ที่ปลูกนั้น

  ฝ่ายที่สอง	 เห็นว่า	 กล้าไม้เป็นสังหาริมทรัพย์ถึงแม้ผู้ซื้อกล้าไม้มาจะเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์	

แต่เมื่อนำาต้นไม้ปลูกลงกับพื้นดินโดยเจตนาจะให้ต้นไม้เจริญเติบโตต่อไป	 จึงเป็นทรัพย์ที่เปลี่ยนเป็นทรัพย์

อันติดกับที่ดินและเป็นอสังหาริมทรัพย์แล้ว	 เมื่อที่ดินที่ปลูกต้นไม้เป็นทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของ 

แผน่ดนิประเภทสงวนไวเ้พือ่ใชป้ระโยชนร์ว่มกนัโดยอยูใ่นเขตปา่สงวนแหง่ชาติ	จงึไมอ่าจถอืวา่ผูเ้ปน็เจา้ของ 

กล้าไม้จะเป็นเจ้าของต้นไม้ที่ปลูกดังกล่าว	 และไม่อาจยึดถือไว้ในลักษณะเจ้าของต้นไม้ได้อีกต่อไป	 และ

ต้นไม้ที่ปลูกขึ้นอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาตินั้นถือว่าเป็นต้นไม้ที่ไม่มีเจ้าของ	 แต่ผู้เป็นเจ้าของและปลูกกล้า
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ไม้นั้นอาจมีสิทธิดูแลรักษาและใช้สอยต้นไม้รวมทั้งผลผลิตที่เกิดขึ้นได้โดยอาศัยสิทธิตามที่พระราชบัญญัต ิ

ป่าสงวนแห่งชาติ	 พ.ศ.๒๕๐๗	และกฎหมายลำาดับรองที่ออกโดยอาศัยอำานาจตามความในกฎหมายดังกล่าว

กำาหนดไว้

	 ๒.	 บุคคลปลูกไม้ยืนต้นโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายและเจตนาอาศัยต้นไม้ที่ปลูกไว้เป็นหลักฐาน

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

ขออนุญาตและการอนุญาตให้ทำาไม้หรือการเก็บหาของป่าแล้วแต่กรณีด้วย	 ส่วนการยึดถือครอบครองที่ดิน

โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายย่อมเป็นการกระทำาที่เกิดขึ้นก่อนหรือขณะที่ปลูกต้นไม้อาจแยกเจตนาของการยึดถือ

ครอบครองที่ดินกับการปลูกต้นไม้ยืนต้นเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ	ออกจากกันได้ตามข้อเท็จจริงแต่ละกรณี

	 ๓.	 จากประเด็นที่	 ๑	 และประเด็นที่	 ๒	 ข้างต้น	 ต่อมาเมื่อมีพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามความใน

มาตรา	๖	แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ	พ.ศ.๒๕๐๔	กำาหนดที่ดินบริเวณที่ปลูกต้นไม้อยู่ก่อนแล้วให้

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.	ภายหลังจากพระราชกฤษฎีกาท่ีออกตามความในมาตรา	๖	แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ	พ.ศ.

๒๕๐๔	กำาหนดที่ดินให้เป็นอุทยานแห่งชาติได้บังคับใช้แล้ว	หากมีผู้เป็นเจ้าของกล้าไม้นำากล้าไม้เข้าไปปลูกใน

อทุยานแหง่ชาตทิัง้โดยชอบดว้ยกฎหมายและทีไ่มช่อบดว้ยกฎหมาย	ผูใ้ดเปน็เจา้ของในลกัษณะกรรมสิทธ์ิของ

ต้นไม้ยืนต้นท่ีปลูกไว้น้ัน	ซ่ึงในประเด็นน้ีกรมอุทยานแห่งชาติ	สัตว์ป่า	และพันธ์ุพืชมีความเห็นเป็นสองฝ่าย

 ฝ่ายที่หนึ่ง	 เห็นว่า	 การปลูกต้นไม้ในเขตอุทยานแห่งชาติทั้งที่ชอบด้วยกฎหมายและไม่ชอบด้วย

กฎหมาย	 หากผู้เป็นเจ้าของกล้าไม้ยังยึดถือครอบครองต้นไม้และหวงแหนอยู่	 ผู้เป็นเจ้าของกล้าไม้นั้นจึงยัง

คงเป็นเจ้าของในลักษณะกรรมสิทธิ์อยู่ต่อไปอย่างต่อเนื่องมาตลอด

 ฝ่ายที่สอง	 เห็นว่า	 ไม้ยืนต้นที่ติดกับที่ดินอุทยานแห่งชาติย่อมต้องถือว่าผู้ปลูกสละการครอบครอง

ในสังหาริมทรัพย์แล้ว	 และเจตนาให้กลายเป็นทรัพย์อันติดกับที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน

ประเภทสงวนรักษาไว้เพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกัน	 จึงเป็นไม้ยืนต้นที่ไม่มีเจ้าของเช่นเดียวกันกับในประเด็นที่	 ๑	

และประเด็นที่	๒	ฝ่ายที่สองข้างต้น

	 ๕.	 จากประเด็นท่ี	 ๒	 ผู้ได้รับอนุญาตให้ทำาการปลูกสร้างสวนป่าหรือไม้ยืนต้นในเขตป่าสงวนแห่งชาติ	

ตามมาตรา	 ๒๐	 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ	 พ.ศ.๒๕๐๗	 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ 

ปา่สงวนแหง่ชาต	ิ(ฉบบัที	่๓)	พ.ศ.๒๕๒๘	และผูไ้ดร้บัอนญุาตใหเ้ขา้ทำาประโยชนห์รอือยูอ่าศยัหรอืได้รับอนุญาต 

ให้กระทำาการอ่ืนอันเก่ียวกับการทำาประโยชน์ในท่ีดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติตามความในมาตราต่างๆ	 

แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ	 พ.ศ.๒๕๐๗	 ต่อมามีพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามมาตรา	 ๖	 

แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ	พ.ศ.๒๕๐๔	กำาหนดที่ดินให้เป็นอุทยานแห่งชาติทับซ้อนในบริเวณที่เป็น

ปา่สงวนแหง่ชาตเิดยีวกนั	ผูไ้ดร้บัอนญุาตตามพระราชบญัญตัปิา่สงวนแหง่ชาต	ิพ.ศ.๒๕๐๗	ดงักลา่วจะทำาไม ้

หรือเก็บหาของป่าที่ตนปลูกขึ้นไว้ได้หรือไม่	 อย่างไร	 ซึ่งในประเด็นนี้กรมอุทยานแห่งชาติ	 สัตว์ป่า	 

และพันธุ์พืชมีความเห็นเป็นสี่ฝ่าย

 ฝ่ายท่ีหน่ึง	 เห็นว่า	 กระทำาได้โดยอาศัยหลักกรรมสิทธ์ิและสิทธิตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ	

พ.ศ.	๒๕๐๗	ที่ให้กระทำาได้	แต่ต้องขออนุญาตทำาไม้ให้ถูกต้องก่อน

 ฝ่ายที่สอง	 เห็นว่า	 ผู้ปลูกต้นไม้มิใช่เจ้าของในลักษณะกรรมสิทธิ์ในต้นไม้	 แต่ยังคงมีสิทธิตาม

พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ	 พ.ศ.๒๕๐๗	 ที่เกิดขึ้นอยู่ก่อนการกำาหนดที่ดินเป็นอุทยานแห่งชาติ 

จึงอาจอนุญาตให้บุคคลอาศัยสิทธิดังกล่าวเข้าทำาไม้ที่ปลูกไว้โดยตัดโค่นใช้ประโยชน์ไม้และนำาออกไปจาก 

เขตอุทยานแห่งชาติได้โดยไม่เป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ	พ.ศ.๒๕๐๔

 ฝ่ายที่สาม	 เห็นว่า	 ตามมาตรา	 ๓	 แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ	 พ.ศ.๒๕๐๔	 และมาตรา	

๓	แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ	พ.ศ.๒๕๐๗	ต่างก็มีบทบัญญัติที่กล่าวถึงกฎหมาย	กฎ	ที่มีบัญญัติ

ไว้แล้วในพระราชบัญญัติหรือซึ่งขัดหรือแย้งกับบทแห่งพระราชบัญญัตินี้ให้ใช้พระราชบัญญัตินี้แทน	 เมื่อ

พิจารณาข้อเท็จจริงว่าการกำาหนดที่ดินให้เป็นอุทยานแห่งชาติในภายหลังทับซ้อนที่ดินป่าสงวนแห่งชาติ 

จึงต้องบังคับใช้มาตรา	 ๓๐	 แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ	 พ.ศ.๒๕๐๔	 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย 

พระราชกำาหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ	 พ.ศ.๒๕๐๔	 พ.ศ.๒๕๓๒	 มีผลให้การอนุญาต	 

ใบอนุญาต	 หนังสืออนุญาต	 ตามกฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติ	 กฎหมายว่าด้วยป่าไม้	 สิ้นสุดลง	 และ 

ผู้ได้รับอนุญาตไม่มีสิทธิ์ที่จะขออนุญาตทำาไม้หรือเก็บหาของป่าตามกฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติหรือ

กฎหมายว่าด้วยป่าไม้อีกต่อไปและไม่อาจจะให้มีการทำาไม้หรือเก็บหาของป่า	 เนื่องจากจะเป็นการฝ่าฝืน

มาตรา	๑๖	แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ	พ.ศ.	๒๕๐๔

2(42-168).indd   162 7/1/2010   13:00



คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการอนุญาตไม้และของป่า
163

 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

ยังคงมีสิทธิและหน้าท่ีต่างๆ	 ท่ีมีอยู่ก่อนการกำาหนดท่ีดินให้เป็นอุทยานแห่งชาติตามกฎหมายแต่ละฉบับ	 แต่การ 

กระทำาใดๆ	ต่อไปย่อมไม่อาจฝ่าฝืนความในมาตรา	๑๖	แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ	พ.ศ.๒๕๐๔	จงึไมอ่าจ

ทำาไมแ้ละเกบ็หาของปา่ในเขตอทุยานแหง่ชาต	ิซึง่รฐับาลโดยกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มและ 

กรมอุทยานแห่งชาติ	 สัตว์ป่า	 และพันธุ์พืช	 ควรจะต้องพิจารณาชดเชยความเสียหายให้แก่ผู้ได้รับอนุญาต

ตามกฎหมายอื่นแต่ละฉบับแล้วแต่กรณี	อีกทางหนึ่งด้วย

	 คณะกรรมการกฤษฎีกา	 (ฉบับที่	 ๗)	 ได้พิจารณาปัญหาดังกล่าวรวมทั้งได้รับฟังคำาชี้แจงข้อเท็จ

จริงจากผู้แทนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 (สำานักงานปลัดกระทรวง	 กรมป่าไม้	 และ 

กรมอุทยานแห่งชาติ	สัตว์ป่า	และพันธุ์พืช)	แล้ว	ปรากฏข้อเท็จจริงเพิ่มเติมว่า	กรณีนี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้น

ในเขตอุทยานแห่งชาติและป่าสงวนแห่งชาติต่างๆ	 เช่น	 กรณีบริษัท	 สวนอุทยานทองผาภูมิ	 จำากัด	 ได้รับ

อนุญาตให้เข้าทำาประโยชน์หรืออาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติเพื่อปลูกสวนป่า	 และต่อมาได้มีการกำาหนดให้

ป่าสงวนแห่งชาติดังกล่าวเป็นอุทยานแห่งชาติเขาแหลม	 ทำาให้บริษัทได้รับความเสียหายไม่สามารถตัดไม้

ในบริเวณดังกล่าวได้	 และกรณีราษฎรบุกรุกเข้าปลูกยางพาราในเขตอุทยานแห่งชาติเขาปู่–เขาย่า	 เป็นต้น	

โดยคณะกรรมการกฤษฎีกา	 (คณะที่	 ๗)	 เห็นสมควรวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายดังกล่าวซึ่งสรุปได้เป็น 

สามประเด็น	ดังนี้

 ประเด็นท่ีหน่ึง	 กรณีท่ีบุคคลปลูกไม้ยืนต้นโดยได้รับอนุญาตให้ทำาการปลูกสร้างสวนป่าหรือ

ไม้ยืนต้นตามมาตรา	 ๒๐	 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ	 พ.ศ.๒๕๐๗	 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย 

พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ	(ฉบับที่	๓)	พ.ศ.๒๕๒๘	และบุคคลปลูกไม้ยืนต้นในที่ดินที่ได้รับอนุญาตให้

เข้าทำาประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติตามมาตรา	๑๖	แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ	 

พ.ศ.๒๕๐๗	 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ	 (ฉบับที่	 ๓)	 พ.ศ.๒๕๒๘	 และ

กรณีบุคคลปลูกไม้ยืนต้นโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายและเจตนาอาศัยต้นไม้ที่ปลูกไว้เป็นหลักฐานใน

การยึดถือครอบครองที่ดิน	 เมื่อเวลาต้นไม้โตขึ้นโดยฝ่าฝืนมาตรา	 ๕๔	 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้	

พุทธศักราช	 ๒๔๘๔	 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป่าไม้	 (ฉบับที่	 ๕)	 พ.ศ.๒๕๑๘	 และมาตรา	 ๑๔	 

แหง่พระราชบญัญตัปิา่สงวนแหง่ชาต	ิพ.ศ.๒๕๐๗	ซึง่แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตัปิา่สงวนแหง่ชาต	ิ(ฉบบัที	่

๓)	พ.ศ.๒๕๒๘	บคุคลผูป้ลกูไมย้นืตน้ทัง้สองกรณจีะเปน็เจา้ของในฐานะผูม้กีรรมสทิธิใ์นไมย้นืตน้นัน้	หรอืไม	่เหน็วา่	 

ปา่สงวนแหง่ชาตเิปน็สาธารณสมบตัขิองแผน่ดนิซึง่ไมม่ผีูใ้ดเปน็เจา้ของอนัเปน็ทรพัยน์อกพาณชิยต์ามมาตรา	
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๑๔๓(๑)	 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์	 ไม้ยืนต้นที่ปลูกในที่ดินป่าสงวนแห่งชาติดังกล่าวจึงเป็น

ทรัพย์ที่ติดกับที่ดินป่าสงวนแห่งชาติ	 ไม้ดังกล่าวจึงเป็น	 “ไม้ในป่าสงวนแห่งชาติ”	 ซึ่งไม่มีผู้ใดเป็นเจ้าของ	

ดังนั้น	 กรณีของไม้ยืนต้นที่ปลูกโดยได้รับอนุญาตให้ทำาการปลูกสร้างสวนป่าหรือไม้ยืนต้นตามมาตรา	 ๒๐(๒) 

แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาต	ิ ฯ	 และไม้ยืนต้นที่ปลูกในที่ดินที่ได้รับอนุญาตให้เข้าทำาประโยชน์หรือ

อยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติตามมาตรา	 ๑๖(๓)	 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติฯ	 หรือกรณีของการ

ปลูกไม้ยืนต้นน้ันได้กระทำาโดยฝ่าฝืนมาตรา	๕๔(๔)	พระราชบัญญัติป่าไม้ฯ	และมาตรา	๑๔(๕)	แห่งพระราชบัญญัติ

ป่าสงวนแห่งชาติฯ	 ต่างก็เป็นการปลูกไม้ยืนต้นในที่ดินที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน	 ฉะนั้น	 เมื่อไม้ 

ดังกล่าวเป็น	“ไม้ในป่าสงวนแห่งชาติ”	ซึ่งไม่มีผู้ใดเป็นเจ้าของไม้ยืนต้นที่ปลูกขึ้นไว้ได้แต่อย่างใด	ย่อมทำาให้

ไม้ดังกล่าวไม่เป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ปลูก

 (๑) มาตรา ๑๔๓ ทรัพย์นอกพาณิชย์ หมายความว่า ทรัพย์ที่ไม่สามารถถือเอาได้ และทรัพย์ที่โอนแก่กันมิได้

โดยชอบด้วยกฎหมาย
 (๒) มาตรา ๒๐ ในกรณีป่าสงวนแห่งชาติแห่งใดมีสภาพเป็นป่าเสื่อมโทรมตามมาตรา ๑๖ ทวิ ให้อธิบดีโดยอนุมัติ

รัฐมนตรีมีอำานาจอนุญาตเป็นหนังสือให้บุคคลใดทำาการบำารุงป่า หรือปลูกสร้างสวนป่าหรือไม้ยืนต้นในเขตป่าเสื่อมโทรมได้

ภายในระยะเวลาและตามเงื่อนไขที่กำาหนดในหนังสืออนุญาต แต่ในกรณีที่จะอนุญาตให้เกิน ๒,๐๐๐ ไร่ ต้องได้รับอนุมัติจาก

คณะรัฐมนตรี

 รัฐมนตรีอาจกำาหนดให้ผู้รับอนุญาตเสียค่าตอบแทนให้แก่รัฐบาลได้ตามจำานวนที่เห็นสมควรโดยประกาศของ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 (๓) มาตรา ๑๖ อธิบดีโดยอนุมัติรัฐมนตรีมีอำานาจอนุญาตให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดเข้าทำาประโยชน์หรืออยู่อาศัยใน

เขตป่าสงวนแห่งชาติได้ ในกรณีดังต่อไปนี้

  (๑) การเข้าทำาประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติคราวละไม่น้อยกว่าห้าปี แต่ไม่เกินสามสิบปี  

ในกรณีที่ผู้ได้รับอนุญาตเป็นส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณจะอนุญาต โดยให้ยกเว้น 

ค่าธรรมเนียมทั้งหมดหรือบางส่วน ตามที่เห็นสมควรก็ได้

  (๒) การเข้าทำาประโยชน์เกี่ยวกับการทำาเหมืองแร่ตามกฎหมายว่าด้วยแร่คราวละไม่เกินสิบปี โดยให้ได้รับ

ยกเว้นไม่ต้องขอรับใบอนุญาตเก็บหาของป่า และไม่ต้องเสียค่าภาคหลวงของป่าตามพระราชบัญญัตินี้สำาหรับแร่ดินขาวหรือ

หิน แล้วแต่กรณี

 การขออนญุาตและการอนญุาตตามวรรคหนึง่ใหเ้ปน็ไปตามหลกัเกณฑ ์วธิกีารและเงือ่นไขทีอ่ธบิดกีำาหนดโดยอนมุตัิ

รัฐมนตรี
 (๔) มาตรา ๕๔ ห้ามมิให้ผู้ใด ก่นสร้าง แผ้วถาง หรือเผาป่า หรือกระทำาด้วยประการใดๆ อันเป็นการทำาลายป่า 

หรือเข้ายึดถือครอบครองป่าเพื่อตนเองหรือผู้อื่น เว้นแต่จะกระทำาภายในเขตที่ได้จำาแนกไว้เป็นประเภทเกษตรกรรม และ

รัฐมนตรีได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาหรือโดยได้รับใบอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่

 การขออนุญาตและการอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำาหนดในกฎกระทรวง

 (๕) มาตรา ๑๔ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ห้ามมิให้บุคคลใดยึดถือครอบครองทำาประโยชน์หรืออยู่อาศัยในที่ดิน ก่น

สร้าง แผ้วถาง เผาป่า ทำาไม้ เก็บหาของป่า หรือกระทำาด้วยประการใดๆ อันเป็นการเสื่อมเสียแก่สภาพป่าสงวนแห่งชาติ 

เว้นแต่

  (๑) ทำาไม้หรือเก็บหาของป่าตามมาตรา ๑๕ เข้าทำาประโยชน์หรืออยู่อาศัยตามมาตรา ๑๖ มาตรา ๑๖ ทวิ หรือ

มาตรา ๑๖ ตรี กระทำาการตามมาตรา ๑๗ ใช้ประโยชน์ตามมาตรา ๑๘ หรือกระทำาการตามมาตรา ๑๙ หรือมาตรา ๒๐

  (๒) ทำาไม้หวงห้ามหรือเก็บหาของป่าหวงห้ามตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้
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 ประเด็นท่ีสอง	 เม่ือได้มีการใช้บังคับพระราชกฤษฎีกาท่ีออกตามความในมาตรา	 ๖	 แห่งพระราชบัญญัติ

อุทยานแห่งชาติ	 พ.ศ.	 ๒๕๐๔	 ซ่ึงกำาหนดให้ท่ีดินในบริเวณท่ีปลูกไม้ยืนต้นอยู่ก่อนแล้วเป็นอุทยานแห่งชาติ 

และกรณีที่ภายหลังจากพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามความในมาตรา	 ๖	 แห่งพระราชบัญญัติ 

อุทยานแห่งชาติ	 พ.ศ.	 ๒๕๐๔	 ซึ่งกำาหนดที่ดินให้เป็นอุทยานแห่งชาติได้ใช้บังคับแล้ว	 หากมีผู้เป็นเจ้าของ 

กล้าไม้นำากล้าไม้เข้าไปปลูกในอุทยานแห่งชาติทั้งโดยชอบด้วยกฎหมายและที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย	 ผู้ใดเป็น

เจา้ของกรรมสทิธิใ์นไมย้นืตน้ทีป่ลกูไว้	นัน้	เหน็วา่	เมือ่ไดว้นิจิฉยัในประเดน็ทีห่นึง่แลว้วา่	ไมย้นืตน้ทีป่ลกูโดย

ได้รับอนุญาตให้ทำาการปลูกสร้างสวนป่าหรือไม้ยืนต้นตามมาตรา	๒๐(๖)	แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติฯ	

ไมย้นืตน้ทีป่ลกูในทีด่นิทีไ่ดร้บัอนญุาตใหเ้ขา้ทำาประโยชนห์รอือยูอ่าศยัในเขตปา่สงวนแหง่ชาตติามมาตรา	๑๖(๗) 

แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติฯ	และไม้ยืนต้นท่ีปลูกโดยฝ่าฝืนมาตรา	๕๔(๘) แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ฯ	

และมาตรา	๑๔(๙)	แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติฯ	เป็น	“ไม้ในป่าสงวนแห่งชาติ	”	ซึ่งไม่มีผู้ใดเป็น

เจ้าของไม้ยืนต้นที่ปลูกขึ้นไว้ได้แต่อย่างใด	 และต่อมาได้มีการกำาหนดให้ที่ดินบริเวณที่ปลูกไม้ยืนต้นดังกล่าว

เป็นอุทยานแห่งชาติแล้ว	 ไม้ยืนต้นดังกล่าวย่อมเป็น	 “ไม้ในอุทยานแห่งชาติ”	 ไม่มีผู้ใดเป็นเจ้าของ	ส่วนใน 

กรณีที่มีการกำาหนดเขตอุทยานแห่งชาติแล้วเมื่อผู้เป็นเจ้าของกล้าไม้นำากล้าไม้เข้าไปปลูกในที่ดินที่เป็น 

อทุยานแหง่ชาติ	ซึง่เปน็สาธารณสมบตัขิองแผน่ดนิอนัเปน็ทรพัยน์อกพาณชิยต์ามมาตรา	๑๔๓	แหง่ประมวล

กฎหมายแพง่และพาณชิย	์ไมย้นืตน้ดงักลา่วจงึเปน็ไมใ้นอทุยานแหง่ชาตซิึง่ไมม่ผีูใ้ดเปน็เจา้ของไมว่า่การปลกู

นั้นจะกระทำาโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายก็ตาม

 ประเด็นที่สาม	 ผู้ได้รับอนุญาตให้ทำาการปลูกสร้างสวนป่าหรือไม้ยืนต้นในเขตป่าสงวนแห่งชาติ

ตามมาตรา	๒๐	แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติฯ	และผู้ได้รับอนุญาตให้เข้าทำาประโยชน์หรืออยู่อาศัย

หรือได้รับอนุญาตให้กระทำาการอื่นอันเกี่ยวกับการทำาประโยชน์ในที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติตามความ 

ในมาตราต่างๆ	 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ	 พ.ศ.๒๕๐๗	 ต่อมาได้มีการใช้บังคับ 

พระราชกฤษฎีกาที่ออกตามความในมาตรา	 ๖	 แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ	 พ.ศ.๒๕๐๔	 ซึ่ง

กำาหนดที่ดินให้เป็นอุทยานแห่งชาติทับซ้อนในบริเวณท่ีเป็นป่าสงวนแห่งชาติ	 ผู้ได้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัติ 

ป่าสงวนแห่งชาติ	 พ.ศ.๒๕๐๗	 ดังกล่าวจะทำาไม้หรือเก็บหาของป่าท่ีตนปลูกข้ึนไว้ได้หรือไม่	 อย่างไร	 เห็นว่าเม่ือ

พิจารณามาตรา	 ๓๐(๑๐)	 พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ	 พ.ศ.๒๕๐๔	 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกำาหนด

 (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 ใช้บังคับ ให้คงใช้

ต่อไปเพียงเท่ากำาหนดอายุของใบอนุญาต อาชญาบัตร ประทานบัตร หรือสัมปทานนั้นๆ แต่ทั้งนี้ผู้รับใบอนุญาต อาชญาบัตร 

ประทานบัตร หรือสัมปทานดังกล่าวต้องได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๑๖ (๑๓) ก่อน
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แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ	 พ.ศ.๒๕๐๔	 พ.ศ.๒๕๓๒	 แล้วจะเห็นได้ว่าพระราชบัญญัติ 

อุทยานแห่งชาติฯ	 ได้กำาหนดบทเฉพาะกาลเพื่อรองรับสิทธิของผู้ได้รับใบอนุญาต	 อาชญาบัตร	 หรือ

ประทานบัตร	 ตามกฎหมายว่าด้วยแร่	 และสัมปทานตามกฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียม	 ซึ่งได้ออกให้

แก่บุคคลใดไว้แล้วก่อนวันท่ีพระราชกฤษฎีกาซ่ึงออกตามความในมาตรา	 ๖(๑๑)	 แห่งพระราชบัญญัติ

อุทยานแห่งชาติฯ	ใชบ้งัคบัเทา่นัน้	จงึเหน็วา่เมือ่ไดม้กีารใชบ้งัคบัพระราชกฤษฎกีาทีอ่อกตามความในมาตรา	๖	 

แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติฯ	 กำาหนดที่ดินให้เป็นอุทยานแห่งชาติทับซ้อนในบริเวณที่เป็น 

ป่าสงวนแห่งชาติแล้ว	 ผู้ได้รับอนุญาตให้ทำาการปลูกสร้างสวนป่าหรือไม้ยืนต้นในเขตป่าสงวนแห่งชาติตาม

มาตรา	๒๐(๑๒)แหง่พระราชบญัญตัปิา่สงวนแหง่ชาตฯิ	และผูไ้ดร้บัอนญุาตใหเ้ขา้ทำาประโยชนห์รอือยูอ่าศยัหรอื

 (๑๑) มาตรา ๖ เมื่อรัฐบาลเห็นสมควรกำาหนดบริเวณที่ดินแห่งใดที่มีสภาพธรรมชาติเป็นที่น่าสนใจ ให้คงอยู่ใน

สภาพธรรมชาติเดิมเพื่อสงวนไว้ให้เป็นประโยชน์แก่การศึกษาและรื่นรมย์ของประชาชนก็ให้มีอำานาจกระทำาได้โดยประกาศ

พระราชกฤษฎีกาและให้มีแผนที่แสดงแนวเขตแห่งบริเวณที่กำาหนดนั้นแนบท้ายพระราชกฤษฎีกาด้วย บริเวณที่กำาหนดนี้

เรียกว่า “อุทยานแห่งชาติ”

 ทีด่นิทีจ่ะกำาหนดใหเ้ปน็อทุยานแหง่ชาตนิัน้ ตอ้งเปน็ทีด่นิทีม่ไิดอ้ยูใ่นกรรมสทิธิห์รอืครอบครองโดยชอบดว้ยกฎหมาย

ของบุคคลใดซึ่งมิใช่ทบวงการเมือง

 (๑๒) โปรดดูเชิงอรรถที่ ๒, ข้างต้น
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ได้รับอนุญาตให้กระทำาการอื่นอันเกี่ยวกับการทำาประโยชน์ในที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติตามความใน

บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ	 พ.ศ.๒๕๐๗	 จะทำาไม้หรือเก็บของป่าที่ตนปลูกขึ้นไว้มิได้

เนื่องจากการกระทำาดังกล่าวต้องห้ามตามมาตรา	๑๖(๑๓)	พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ	พ.ศ.๒๕๐๔

             

	 	 	 	 	 	 	 	 	 		(ลงนาม)			พรทิพย์	จาละ

	 	 	 	 	 	 	 	 	 										(คุณพรทิพย์	จาละ)

	 	 	 	 	 	 	 	 	 					เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

						ตุลาคม	๒๕๕๐

 (๑๓) มาตรา ๑๖ ภายในเขตอุทยานแห่งชาติ ห้ามมิให้บุคคลใด

   (๑) ยึดถือหรือครอบครองที่ดิน รวมตลอดถึงก่นสร้าง แผ้วถาง หรือเผาป่า

   (๒) เก็บหา นำาออกไป ทำาด้วยประการใดๆ ให้เป็นอันตราย หรือทำาให้เสื่อมสภาพ ซึ่งไม้ ยางไม้  

น้ำามันยาง น้ำามันสน แร่หรือทรัพยากรธรรมชาติอื่น

   (๓) นำาสัตว์ออกไป หรือทำาด้วยประการใดๆ ให้เป็นอันตรายแก่สัตว์

   (๔) ทำาด้วยประการใดๆ ให้เป็นอันตรายหรือทำาให้เส่ือมสภาพแก่ดิน หิน กรวด หรือทราย

   (๕) เปลี่ยนแปลงทางน้ำาหรือทำาให้น้ำาในลำาน้ำา ลำาห้วย หนอง บึง ท่วมท้นหรือเหือดแห้ง

   (๖) ปิดหรือทำาให้กีดขวางแก่ทางน้ำาหรือทางบก

   (๗) เก็บหา นำาออกไป ทำาด้วยประการใดๆ ให้เป็นอันตราย หรือทำาให้เสื่อมสภาพ

ซึ่งกล้วยไม้ น้ำาผึ้ง ครั่ง ถ่านไม้ เปลือกไม้ หรือมูลค้างคาว

   (๘) เก็บ หรือทำาด้วยประการใดๆ ให้เป็นอันตรายแก่ดอกไม้ ใบไม้ หรือผลไม้

   (๙) นำายานพาหนะเข้าออกหรือขับข่ียานพาหนะในทางท่ีมิได้จัดไว้เพ่ือการน้ัน เว้นแต่จะได้รับ  

อนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่

   (๑๐) นำาอากาศยานขึ้นลงในที่ที่มิได้จัดไว้เพื่อการนั้น เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่

   (๑๑) นำาหรือปล่อยปศุสัตว์เข้าไป

   (๑๒) นำาสัตว์เลี้ยงหรือสัตว์พาหนะเข้าไป เว้นแต่จะได้ปฏิบัติตามระเบียบที่อธิบดีกำาหนด  

   โดยอนุมัติของรัฐมนตรี

   (๑๓) เข้าไปดำาเนินกิจการใดๆ เพื่อหาผลประโยชน์เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่

   (๑๔) ปิดประกาศ โฆษณา หรือขีดเขียนในที่ต่างๆ 

   (๑๕) นำาเครื่องมือสำาหรับล่าสัตว์หรือจับสัตว์ หรืออาวุธใดๆ เข้าไป เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากพนักงาน

เจ้าหน้าที่ และปฏิบัติตามเงื่อนไขซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้อนุญาตนั้นกำาหนดไว้

   (๑๖) ยิงปืน ทำาให้เกิดระเบิดซึ่งวัตถุระเบิด หรือจุดดอกไม้เพลิง

   (๑๗) ส่งเสียงอ้ือฉาวหรือกระทำาการอ่ืนอันเป็นการรบกวน หรือเป็นท่ีเดือดร้อนรำาคาญแก่คนหรือสัตว์

   (๑๘) ทิ้งขยะมูลฝอยหรือสิ่งต่างๆ ในที่ที่มิได้จัดไว้เพื่อการนั้น

   (๑๙) ทิ้งสิ่งที่เป็นเชื้อเพลิงซึ่งอาจทำาให้เกิดเพลิง
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ด่วนที่สุด

ที่	นร.	๐๙๐๑/๐๙๘๗		 	 	 	 	 	 											สำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 				๑	ถนนพระอาทิตย์	เขตพระนคร

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 				กรุงเทพฯ	๑๐๒๐๐

	 	 	 	 	 	 	 	 	 ๑๗	กรกฎาคม	๒๕๕๐

เรื่อง	 ขอหารือข้อกฎหมายเกี่ยวกับพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง	ทบวง	กรม	พ.ศ.๒๕๔๖

	 และพระราชกฤษฎีกาที่เกี่ยวข้อง

เรียน	 อธิบดีกรมป่าไม้

อ้างถึง	 หนังสือสำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา	ด่วนที่สุด	ที่	นร.	๐๙๐๑.๑/ป	๔๔๒๐

	 ลงวันที่	๓๐	พฤษภาคม	๒๕๕๐

สิ่งที่ส่งมาด้วย	บันทึกสำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา	เรื่อง	การปฏิบัติตามกฎหมายของกรมป่าไม้	  

	 (กรณีโอนกิจการ	ฯลฯ	ไปเป็นของกรมอุทยานแห่งชาติ	สัตว์ป่า	และพันธุ์พืช)

	 	 	ตามที่กรมป่าไม้ได้ขอหารือปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายของกรมป่าไม้	

และสำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ขอให้สำานักนายกรัฐมนตรี	(สำานักงาน	ก.พ.ร.)	และกระทรวงทรัพยากร 

ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม	(สำานักงานปลัดกระทรวง	กรมป่าไม้	และกรมอุทยานแห่งชาติ	สัตว์ป่า	และพันธุ์พืช)	

แต่งตั้งผู้แทนไปชี้แจงข้อเท็จจริง	นั้น

	 	 บัดนี้	 คณะกรรมการกฤษฎีกา	 (คณะที่	 ๑)	 ได้พิจารณาข้อหารือดังกล่าว	 และมีความเห็น

ปรากฏตามบันทึกสำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตามส่ิงท่ีส่งมาด้วยน้ี	อน่ึง	สำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

ได้แจ้งผลการพิจารณาไปยังสำานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบตามระเบียบด้วยแล้ว

	 	 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

 

	 ขอแสดงความนับถือ

																																													(ลงนาม)			พรทิพย์	จาละ

	 คุณพรทิพย์	จาละ

	 เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา

ฝ่ายกฎหมายการเมืองการปกครอง

สำานักอำานวยการ

โทร.	๐๒๒๒๒	๐๒๐๖	–	๙	ต่อ	๔๒๑	(นางจิรสา)

โทรสาร.	๐	๒๒๘๒	๖๑๖๓

www.krisdik.go.th	www.lawreform.go.th

2(42-168).indd   168 7/1/2010   13:00


