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๘. การทำาไม้กรณีพิเศษต่างๆ

๘.๑ การทำาไม้กรณีเหตุภัยพิบัติสาธารณะ
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ด่วนที่สุด            บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ กองการอนุญาต กลุ่มงานอนุญาตไม้และของป่า โทร. ๐-๒๕๖๑-๔๒๙๒ ต่อ ๒๐๖

ที่ ทส ๑๖๐๒.๓/๑๙๖                  วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๔๙

เรื่อง การขออนุญาตทำาไม้กรณีพิเศษเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ

เรียน อธิบดีกรมป่าไม้

   เรื่องเดิม

   ตามทีอ่ธบิดกีรมปา่ไมไ้ดโ้ปรดมบีญัชาเมือ่วนัที ่๓๐ มถินุายน ๒๕๔๙ ใหก้องการอนญุาตและ 

กลุ่มนิติการ ร่วมประชุมพิจารณากรณีการยกเว้นค่าภาคหลวงการขออนุญาตทำาไม้กรณีพิเศษเพื่อให้ความ

ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ ให้เป็นระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

   ข้อเท็จจริง 

   กองการอนุญาตได้มอบหมายให้หัวหน้ากลุ่มงานอนุญาตไม้และของป่าประชุมหารือร่วมกับ 

กลุ่มนิติการ เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๔๙ ณ ห้องกลุ่มงานอนุญาตไม้และของป่า กองการอนุญาต 

แล้ว โดยที่ประชุมได้มีความเห็นร่วมกัน ดังนี้ (รายละเอียดตามรายงานการประชุมที่แนบมาพร้อมนี้)

   ๑. ในกรณกีารขอยกเวน้คา่ภาคหลวงสามารถกระทำาไดต้ามมาตรา ๙ แหง่พระราชบญัญตัิ

ป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ ซึ่งได้บัญญัติไว้ว่า “ในกรณีที่รัฐมนตรีเห็นสมควร รัฐมนตรีจะลดหรือยกเว้น 

ค่าภาคหลวงให้บุคคลซึ่งประสบภัยพิบัติสาธารณะตามความจำาเป็นเฉพาะรายก็ได้” ซึ่งในกรณีนี้หากจะให้

ราษฎรเปน็ผูย้ืน่ขอดำาเนนิการเอง ราษฎรกไ็มส่ามารถทีจ่ะดำาเนนิการชกัลาก และเลือ่ยดว้ยตนเองได ้แตน่โยบาย 

ในการอนุญาตให้ทำาไม้ในพ้ืนท่ีประสบภัยพิบัติน้ี มอบให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เป็นผู้ขออนุญาตทำาไม้และ

จำาหน่ายให้ราษฎรในราคาทุน ซึ่งถือเป็นไปตามเจตนารมณ์กฎหมาย

   ๒. กรณีที่ให้จังหวัดออกคำาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและควบคุมการทำาไม้จาก

เหตุการณ์ภัยพิบัติสาธารณะคร้ังน้ี สมควรให้มีคณะกรรมการจากภาคประชาชนร่วมกับภาคราชการ เพ่ือให้การ

ตรวจสอบ และควบคุมการทำาไม้เป็นไปอย่างโปร่งใส ซึ่งภาคประชาชนอาจจะเป็นกำานันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ 

หรอืบคุคลทีไ่ดร้บัการยอมรบันบัถอืในพืน้ที ่เพือ่ใหม้สีว่นรว่มจากทกุภาคสว่น และเพือ่เปน็การปอ้งกนัปญัหา

ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต

   ๓. สำาหรบัไมท้ีท่ำาออกทีม่ลีกัษณะเปน็ไมฟ้นื (เศษไม ้ปลายไมท้ีแ่ตกหกัซึง่ไมส่ามารถนำาไปใช ้

เพื่อการก่อสร้างหรือใช้ประโยชน์อย่างอ่ืน) ในพ้ืนท่ีเกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติคร้ังน้ี โดย บริษัท ไม้อัดไทย จำากัด  

ในการดำาเนินการตรวจวัดปริมาตรไม้ ให้อนุโลมใช้ระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการตรวจวัด การประทับตรา  

การเรียกเก็บเงินค่าภาคหลวงไม้ พ.ศ.๒๕๑๐ ในการดำาเนินการตรวจวัดปริมาตรไม้ได้

คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการอนุญาตไม้และของป่า
439

8.1(434-458).indd   439 7/1/2010   13:31



   ข้อพิจารณา

   กองการอนุญาต ขอเรียนว่าได้ดำาเนินการพิจารณา ปรับปรุงหนังสือเรียนปลัดกระทรวง 

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ให้เป็นไปตามบัญชาของท่านอธิบดีกรมป่าไม้แล้ว จึงเห็นสมควร นำาเรียน 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติในหลักการให้การ

ดำาเนินการช่วยเหลือราษฎรจากเหตุภัยพิบัติสาธารณะ ดังนี้

   ๑. อนุญาตให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ดำาเนินการทำาไม้ออก ในพ้ืนท่ีเกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติสาธารณะ 

ครั้งนี้ ซึ่งอยู่ในพื้นที่ป่าตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ และในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 

ในท้องที่จังหวัดแพร่ และสุโขทัย เป็นกรณีพิเศษ ตามในมาตรา ๙ ทวิ มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๓ มาตรา 

๑๘ แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ และมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ  

พ.ศ.๒๕๐๗ โดยยกเว้นค่าภาคหลวงในกรณีน้ี ซ่ึงจังหวัดได้รายงานผลการสำารวจ ตรวจสอบและจัดทำาบัญชีไม้ 

เบื้องต้นแล้ว ดังนี้

    ๑.๑ ท้องที่จังหวัดแพร่ เป็นไม้ท่อน จำานวน ๑,๙๗๘ ท่อน/ต้น ปริมาตร ๙๒๗.๓๘ ม.๓

    ๑.๒ ท้องที่จังหวัดสุโขทัย เป็นไม้ท่อน จำานวน ๑๐๙ ท่อน/ต้น ปริมาตร ๕๓.๐๓ ม.๓ 

ทั้งนี้ ให้นำาไม้ไปรวมหมอนไว้ในสถานที่ปลอดภัย สำาหรับการบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ราษฎร 

ผู้ประสบภัยพิบัติจากอุทกภัย ให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้จัดจำาหน่ายไม้ที่ทำาออกให้แก่ราษฎรในราคาทุน 

ห้ามมิให้มีการจำาหน่ายไม้ที่ได้รับอนุญาตนี้ในเชิงพาณิชย์ หรือหากจะมีการนำาไม้ออกไปจำาหน่ายนอกพื้นที่จะ

ตอ้งเสนอเรือ่งใหร้ฐัมนตรวีา่การกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม พจิารณาอนมุตัทิกุครัง้ สำาหรบั

การทำาไม้ให้อยู่ภายใต้การดูแล รับผิดชอบ ของผู้ว่าราชการจังหวัดท้องที่

   ๒. อนุญาตให้บริษัท ไม้อัดไทย จำากัด ดำาเนินการทำาไม้ที่มีลักษณะเป็นไม้ฟืน (เศษไม้ 

ปลายไม้ที่แตกหักซึ่งไม่สามารถนำาไปใช้เพื่อการก่อสร้างหรือใช้ประโยชน์อย่างอื่น) ในพื้นที่เกิดเหตุการณ์

ภัยพิบัติคร้ังน้ี ซ่ึงอยู่พ้ืนท่ีป่าตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ และในพ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาติ 

ในท้องท่ีจังหวัดแพร่ และอุตรดิตถ์ เป็นกรณีพิเศษ ตามในมาตรา ๙ ทวิ มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๓ มาตรา ๑๘ 

แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ และมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๐๗ 

ท้องท่ีจังหวัดแพร่ ปริมาตร ๙๕,๐๐๐ ม.๓ และจังหวัดอุตรดิตถ์ ปริมาตร ๔๘,๐๐๐ ม.๓ ตามท่ี บริษัท ไม้อัดไทย จำากัด 

เสนอ โดยยกเว้นค่าภาคหลวง สำาหรับดำาเนินการให้อนุโลมใช้ระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการตรวจวัด การประทับตรา 

การเรียกเก็บเงินค่าภาคหลวงไม้ ไม้ฟืน หรือไม้เผาถ่าน พ.ศ.๒๕๑๐ โดยอยู่ภายใต้การดูแลรับผิดชอบของ 

ผู้ว่าราชการจังหวัดท้องที่

   ๓. ขออนุมัติในหลักการอนุญาตให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ทำาไม้ท่ีเหลือในพ้ืนท่ีดังกล่าวตาม

ข้อ ๑. ท่ีอยู่ระหว่างจังหวัดดำาเนินการสำารวจและจัดทำาบัญชียังไม่แล้วเสร็จ ให้ดำาเนินการสำารวจ คัดแยกไม้ จัดทำาบัญชีไม้ 

ต่อเนื่อง จนกว่าจะแล้วเสร็จ ทั้งนี้เพื่อเป็นการช่วยเหลือราษฎร ที่ประสบภัยพิบัติครั้งนี้ ซึ่งเป็นเรื่อง 

ที่ต้องดำาเนินการ โดยเร่งด่วนและเป็นการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในบริเวณพื้นที่เกิดภัยพิบัติ โดยอยู่ภายใต้ 

การดแูลรบัผดิชอบของผูว้า่ราชการจงัหวดัทอ้งทีอ่ยา่งใกลช้ดิ ใหเ้ปน็ไปตามระเบยีบและกฎหมาย และรายงาน

ผลการดำาเนินงานให้กระทรวงทรัพยากรธรมชาติและสิ่งแวดล้อมทราบ โดยด่วนที่สุด

คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการอนุญาตไม้และของป่า
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   ๔. ใหจ้งัหวดัพจิารณาแตง่ตัง้คณะกรรมการตดิตาม กำากบั ดแูล ตรวจสอบการทำาไมแ้ละการ

ใชป้ระโยชนจ์ากการทำาไมภ้ยัพบิตัสิาธารณะนีใ้หเ้ปน็ไปตามวตัถปุระสงค ์ระเบยีบและกฎหมายโดยเครง่ครดั 

โดยให้มีส่วนร่วมทุกภาคส่วนภาค ทั้งภาคราชการ ภาคประชาชน และรายงานผลการดำาเนินงานให้ 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทราบเป็นระยะๆ พร้อมภาพถ่ายประกอบ

   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดลงนามในหนังสือเรียนปลัดกระทรวง 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่แนบมาพร้อมนี้

               (ลงนาม)   วีระยุทธ กุลพรพันธ์

                          (นายวีระยุทธ กุลพรพันธ์)

                      ผู้อำานวยการกองการอนุญาต

คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการอนุญาตไม้และของป่า
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ด่วนที่สุด                  
ที่ ทส ๑๖๐๒.๓/๘๖๕๓          กรมป่าไม้

              ๖๑ ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร

               กทม. ๑๐๙๐๐

                  ๗ กรกฎาคม ๒๕๔๙

เรื่อง การขออนุญาตทำาไม้กรณีพิเศษเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่

อ้างถึง ๑. หนังสือจังหวัดแพร่ ที่ พร ๐๐๑๓.๔/๘๓๐๗ ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๔๙

 ๒. หนังสือจังหวัดแพร่ ที่ พร ๐๐๑๓.๔/๘๓๐๘ ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๔๙

 ๓. หนังสือจังหวัดแพร่ ที่ พร ๐๐๑๓.๔/๘๓๐๙ ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๔๙

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำาเนาหนังสือกรมป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๒.๓/๕๖๕ ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๔๙

   ตามหนังสือที่อ้างถึงรายงานผลการสำารวจไม้ที่เกิดจากเหตุการณ์ภัยพิบัติสาธารณะ  
เบื้องต้น ดังนี้

   ๑) บริเวณอ่างเก็บน้ำาแม่จั๊วะ ท้องที่ตำาบลแม่จั๊วะ อำาเภอเด่นชัย จังหวัดเเพร่ ระหว่างวันที่ 

๒๙ พฤษภาคม ๒๕๔๙ ถึงวันท่ี ๑๕ มิถุนายน ๒๕๔๙ มีไม้หวงห้ามจำานวน ๔๔๑ ต้น/ท่อน ปริมาตร ๑๔๘.๓๒ ม.๓ 

แต่ยังตรวจสอบไม่แล้วเสร็จ ทางคณะเจ้าหน้าที่สำารวจตรวจสอบต่อไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ

   ๒) บริเวณตามลำาห้วย ท้องที่ตำาบลช่อแฮ อำาเภอเมือง จังหวัดแพร่ ระหว่างวันที่ ๗ 

มิถุนายน ๒๕๔๙ ถึงวันท่ี ๑๖ มิถุนายน ๒๕๔๙ มีไม้หวงห้าม จำานวน ๓๗๗ ต้น/ ท่อน ปริมาตร ๓๔๐.๙๑ ม.๓ 

และไม้นอกประเภทหวงห้าม จำานวน ๙๗ ต้น/ท่อน ปริมาตร ๕๙.๖๑ ม.๓ แต่ยังตรวจสอบไม่แล้วเสร็จ ทาง

คณะเจ้าหน้าที่จะสำารวจตรวจสอบต่อไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ

   ๓) บริเวณอ่างเก็บน้ำาแม่มาน ท้องที่ตำาบลหัวฝ่าย อำาเภอเด่นชัย จังหวัดเเพร่ ระหว่าง 

วันท่ี ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๔๙ ถึงวันท่ี ๑๖ มิถุนายน ๒๕๔๙ มีไม้หวงห้าม จำานวน ๑,๐๖๓ ต้น ปริมาตร ๒๗๘.๕๔ ม.๓ 

แต่ยังตรวจสอบไม่แล้วเสร็จ ทางคณะเจ้าหน้าที่จะสำารวจตรวจสอบต่อไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ 

   โดยจังหวัดขอให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เป็นผู้ทำาไม้ออก รายละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

   กรมป่าไม้ ขอเรียนว่า รัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้พิจารณา

เห็นชอบหลักการในการทำาไม้จากเหตุการณ์ภัยพิบัติสาธารณะดังกล่าวแล้ว เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๔๙ 

เพือ่เปน็การบรรเทาความเดอืดรอ้นของราษฎร รายละเอียดตามส่ิงท่ีส่งมาด้วย จึงขอให้จังหวัดพิจารณาส่ังการให้

เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบดำาเนินการดังน้ี
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   ๑. อนุญาตให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ดำาเนินการทำาไม้ออก ในพ้ืนท่ีเกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติ

สาธารณะครัง้นี ้ซึง่อยูใ่นพืน้ทีป่า่ตามพระราชบญัญตัปิา่ไม ้พทุธศกัราช ๒๔๘๔ และในพืน้ทีป่า่สงวนแหง่ชาต ิ 

ในท้องที่จังหวัดแพร่ เป็นกรณีพิเศษ ตามในมาตรา ๙ ทวิ มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๓ มาตรา ๑๘  

แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ และมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ  

พ.ศ.๒๕๐๗ โดยยกเว้นค่าภาคหลวงในกรณีน้ี ซ่ึงจังหวัดได้รายงานผลการสำารวจ ตรวจสอบและจัดทำาบัญชีไม้ 

เบื้องต้นแล้ว ดังนี้

   ๑.๑ บริเวณอ่างเก็บน้ำาแม่จ๊ัวะ ท้องท่ีตำาบลแม่จ๊ัวะ อำาเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ ระหว่างวันท่ี ๒๙ 

พฤษภาคม ๒๕๔๙ ถึงวันท่ี ๑๕ มิถุนายน ๒๕๔๙ มีไม้หวงห้ามจำานวน ๔๔๑ ต้น/ท่อน ปริมาตร๑๔๘.๓๒ ม.๓

   ๑.๒ บริเวณตามลำาห้วย ท้องท่ีตำาบลช่อแฮ อำาเภอเมือง จังหวัดแพร่ ระหว่างวันท่ี ๗ มิถุนายน 

๒๕๔๙ ถึงวันท่ี ๑๖ มิถุนายน ๒๕๔๙ มีไม้หวงห้าม จำานวน ๓๗๗ ต้น/ ท่อน ปริมาตร ๓๔๐.๙๑ ม.๓ และ

ไม้นอกประเภทหวงห้าม จำานวน ๙๗ ต้น/ท่อน ปริมาตร ๕๙.๖๑ ม.๓

   ๑.๓ บริเวณอ่างเก็บน้ำาแม่มาน ท้องที่ตำาบลหัวฝ่าย อำาเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ ระหว่าง  

วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๔๙ ถึงวันท่ี ๑๖ มิถุนายน ๒๕๔๙ มีไม้หวงห้าม จำานวน ๑,๐๖๓ ต้น ปริมาตร 

๒๗๘.๕๔ ม.๓ ทั้งนี้ ให้นำาไม้ไปรวมหมอนไว้ในสถานที่ปลอดภัย

   อน่ึงเพ่ือการบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ราษฎรผู้ประสบภัยพิบัติจากอุทกภัยให้องค์การ

อุตสาหกรรมป่าไม้จัดจำาหน่ายไม้ท่ีทำาออกให้แก่ราษฎรในราคาทุน ห้ามมิให้มีการจำาหน่ายไม้ท่ีได้รับอนุญาตน้ี 

ในเชิงพาณิชย์ หรือหากจะมีการนำาไม้ออกไปจำาหน่ายนอกพ้ืนท่ี จะต้องเสนอเร่ืองให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม พิจารณาอนุมัติทุกคร้ัง สำาหรับการทำาไม้ให้อยู่ภายใต้การดูแล รับผิดชอบ

ของผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่

   ๒. อนญุาตใหบ้รษิทั ไมอ้ดัไทย จำากดั ดำาเนนิการทำาไมท้ีม่ลีกัษณะเปน็ไมฟ้นื (เศษไม ้ปลายไม ้

ทีแ่ตกหกัซึง่ไมส่ามารถนำาไปใชเ้พือ่การกอ่สรา้งหรอืใชป้ระโยชนอ์ยา่งอืน่) ในพืน้ทีเ่กดิเหตกุารณภ์ยัพบิตัคิรัง้นี ้ 

ซึ่งอยู่พื้นที่ป่าตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ และในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ในท้องที่ 

จังหวัดแพร่ เป็นกรณีพิเศษ ตามในมาตรา ๙ ทวิ มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๓ มาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติ

ป่าไม้พุทธศักราช ๒๔๘๔ และมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๐๗ ท้องท่ีจังหวัดแพร่ 

ปริมาตร ๙๕,๐๐๐ ม.๓ โดยยกเว้นค่าภาคหลวง สำาหรับการดำาเนินการให้อนุโลมใช้ระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วย

การตรวจวัด การประทับตรา การเรียกเก็บเงินค่าภาคหลวงไม้ ไม้ฟืน หรือไม้เผาถ่าน พ.ศ. ๒๕๑๐ โดยอยู่

ภายใต้การดูแลรับผิดชอบของผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่

   ๓.  อนมุตัใินหลกัการอนญุาตใหอ้งคก์ารอตุสาหกรรมปา่ไมท้ำาไมท้ีเ่หลอืในพืน้ทีด่งักลา่วตาม

ข้อ ๑. ที่อยู่ระหว่างจังหวัดดำาเนินการสำารวจและจัดทำาบัญชียังไม่แล้วเสร็จ ให้ดำาเนินการสำารวจ คัดแยกไม้ 

จัดทำาบัญชีไม้ต่อเนื่อง จนกว่าจะแล้วเสร็จ ทั้งนี้เพื่อเป็นการช่วยเหลือราษฎร ที่ประสบภัยพิบัติครั้งนี้ ชึ่งเป็น

เรือ่งทีต่อ้งดำาเนนิการ โดยเรง่ดว่นและเปน็การแกไ้ขปญัหาสิง่แวดลอ้มในบรเิวณพืน้ทีเ่กดิภยัพบิตัโิดยอยูภ่ายใต้

การดแูลรบัผดิชอบของผูว้า่ราชการจงัหวดัแพรอ่ยา่งใกลช้ดิ ใหเ้ปน็ไปตามระเบยีบและกฎหมาย และรายงาน 

ผลการดำาเนินงานให้กรมป่าไม้ทราบ โดยด่วนที่สุด
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   ๔. ให้จังหวัดพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม กำากับ ดูแล ตรวจสอบการทำาไม้และ 

การใช้ประโยชน์จากการทำาไม้ภัยพิบัติสาธารณะนี้ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ระเบียบและกฎหมาย 

โดยเครง่ครดั โดยใหม้สีว่นรว่มทกุภาคสว่นภาค ทัง้ภาคราชการ ภาคประชาชน และรายงานผลการดำาเนนิงาน 

ให้กรมป่าไม้ ทราบ เป็นระยะๆ พร้อมภาพถ่ายประกอบ

   จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาสั่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำาเนินการให้เป็นไปตาม

กฎหมาย ระเบียบและนโยบายโดยเคร่งครัด

          ขอแสดงความนับถือ

 (ลงนาม)   ฉัตรชัย รัตโนภาส

               (นายฉัตรชัย รัตโนภาส)

           อธิบดีกรมป่าไม้

กองการอนุญาต

โทร ๐ ๒๕๖๑-๔๒๙๒-๓ ต่อ ๒๐๖

โทรสาร ๐ ๒๕๗๙-๕๗๘๖
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ด่วนที่สุด                     
ที่ ทส ๑๖๐๒.๓/๘๖๕๔     กรมป่าไม้

        ๖๑ ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร

        กทม. ๑๐๙๐๐

                   ๗ กรกฎาคม ๒๕๔๙ 

เรื่อง การขออนุญาตทำาไม้กรณีพิเศษเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย

อ้างถึง หนังสือจังหวัดสุโขทัย ด่วนที่สุด ที่ สท ๐๐๑๓/ ๕๓๕๗ ลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๔๙

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำาเนาหนังสือกรมป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๒.๓/๕๖๕ ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๔๙ 

   ตามหนังสือท่ีอ้างถึงรายงานผลการสำารวจไม้ท่ีเกิดจากเหตุการณ์ภัยพิบัติสาธารณะเบ้ืองต้นใน 

ท้องท่ี จังหวัดสุโขทัย ซึ่งขณะนี้ การสำารวจและคัดแยกไม้ จากพื้นที่ประสบภัยพิบัติยังดำาเนินการไม่เสร็จสิ้น 

ในเบื้องต้นนี้ ได้ดำาเนินการแล้ว โดยคัดแยกไม้กระยาเลย จำานวน ๑๐๘ ท่อน ปริมาตร ๕๒.๙๗ ม.๓ 

ไม้สัก จำานวน ๑ ท่อน ปริมาตร ๐.๐๖ ม.๓ และขอให้กรมป่าไม้พิจารณาเสนอเรื่องราวให้

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม พจิารณาอนญุาตใหอ้งคก์ารอตุสาหกรรมปา่ไม ้เปน็ผูท้ำาไมอ้อก

และจำาหน่ายไม้ให้รายราษฎรที่ประสบอุทกภัยในราคาต้นทุน รายละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

   กรมป่าไม้ ขอเรียนว่า รัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ได้พิจารณาเห็น

ชอบหลกัการในการทำาไมจ้ากเหตุการณ์ภัยพิบัติสาธารณะดังกล่าวแล้ว เม่ือวันท่ี ๗ กรกฎาคม ๒๕๔๙ เพ่ือเป็นการ

บรรเทาความเดือดร้อนของราษฎร รายละเอยีดตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ย จงึขอใหจ้งัหวดัพจิารณาสัง่การใหเ้จา้หนา้ที ่

ผู้รับผิดชอบดำาเนินการดังนี้

   ๑. อนุญาตให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ดำาเนินการทำาไม้ออก ในพ้ืนท่ีเกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติสาธารณะ 

คร้ังน้ี ช่ึงอยู่ในพ้ืนท่ีป่าตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ และในพ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาติ ในท้องท่ี 

จังหวัดสุโขทัย เป็นกรณีพิเศษ ตามในมาตรา ๙ ทวิ มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๓ มาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติ 

ป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ และมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๐๗ โดยยกเว้น 

ค่าภาคหลวงในกรณีนี้ ซึ่งจังหวัดได้รายงานผลการสำารวจ ตรวจสอบและจัดทำาบัญชีไม้เบื้องต้นแล้ว 

จำานวน ๑๐๘ ท่อน ปริมาตร ๕๒.๙๗ ม.๓ ไม้สัก จำานวน ๑ ท่อน ปริมาตร ๐.๐๖ ม.๓ ทั้งนี้ ให้นำาไม้ไปรวม

หมอนไว้ในสถานที่ปลอดภัย
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   อน่ึงเพ่ือการบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ราษฎรผู้ประสบภัยพิบัติจากอุทกภัย ให้องค์การ

อุตสาหกรรมป่าไม้จัดจำาหน่ายไม้ท่ีทำาออกให้แก่ราษฎรในราคาทุน ห้ามมิให้มีการจำาหน่ายไม้ท่ีได้รับอนุญาต 

น้ีในเชิงพาณิชย์ หรือหากจะมีการนำาไม้ออกไปจำาหน่ายนอกพ้ืนท่ี จะต้องเสนอเร่ืองให้รัฐมนตรีว่าการ 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม พิจารณาอนุมัติทุกครั้ง สำาหรับการทำาไม้ให้อยู่ภายใต้การดูแล

รับผิดชอบของผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย

   ๒. อนมุตัใินหลกัการอนญุาตใหอ้งคก์ารอตุสาหกรรมปา่ไมท้ำาไมท้ีเ่หลอืในพืน้ทีด่งักลา่ว ตาม

ข้อ ๑. ที่อยู่ระหว่างจังหวัดดำาเนินการสำารวจและจัดทำาบัญชียังไม่แล้วเสร็จ ให้ดำาเนินการสำารวจ คัดแยกไม้ 

จัดทำาบัญชีไม้ต่อเนื่อง จนกว่าจะแล้วเสร็จ ทั้งนี้เพื่อเป็นการช่วยเหลือราษฎร ที่ประสบภัยพิบัติครั้งนี้ ซึง่เป็น

เรือ่งท่ีต้องดำาเนินการ โดยเร่งด่วนและเป็นการแก้ไขปัญหาส่ิงแวดล้อมในบริเวณพ้ืนท่ีเกิดภัยพิบัติ โดยอยู่ภายใต้  

การดูแลรับผิดชอบของผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยอย่างใกล้ชิด ให้เป็นไปตามระเบียบและกฎหมาย และ

รายงานผลการดำาเนินงานให้กรมป่าไม้ทราบ โดยด่วนที่สุด

   ๓. ใหจ้งัหวดัพจิารณาแตง่ตัง้คณะกรรมการตดิตาม กำากบั ดแูล ตรวจสอบการทำาไมแ้ละการ

ใชป้ระโยชนจ์ากการทำาไมภ้ยัพบิตัสิาธารณะนีใ้หเ้ปน็ไปตามวตัถปุระสงค ์ระเบยีบและกฎหมายโดยเครง่ครดั  

โดยให้มีส่วนร่วมทุกภาคทุกส่วนภาค ทั้งภาคราชการ ภาคประชาชน และรายงานผลการดำาเนินงาน 

ให้กรมป่าไม้ทราบเป็นระยะๆ พร้อมภาพถ่ายประกอบ

   จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาสั่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำาเนินการให้เป็นไปตาม

กฎหมาย ระเบียบและนโยบายโดยเคร่งครัด

           ขอแสดงความนับถือ

 (ลงนาม)     ฉัตรชัย รัตโนภาส

            (นายฉัตรชัย รัตโนภาส)

            อธิบดีกรมป่าไม้

กองการอนุญาต

โทร. ๐ ๒๕๖๑ – ๔๒๙๒ – ๓ ต่อ ๒๐๖

โทรสาร. ๐ ๒๕๗๙ - ๕๗๘๖
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๘.๒ การทำาไม้ในพื้นที่ ส.ป.ก.
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ด่วนที่สุด                                
ที่ ทส ๑๖๐๒.๓/๑๗๓๗๕    กรมป่าไม้

        ๖๑ ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร

        กทม. ๑๐๙๐๐

                     ๒๘ กันยายน ๒๕๕๐

เรื่อง หารือปัญหาข้อกฎหมายกรณีการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔

 ในพื้นที่ ส.ป.ก.

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการประชุม เรื่อง การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔

   ในพื้นที่ ส.ป.ก. ครั้งที่ ๑/๒๕๕๐ เมื่อวันอังคารที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๐

   ด้วยกรมป่าไม้ ได้รับหนังสือหารือเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 

๒๔๘๔ ในพื้นที่ ส.ป.ก. จากหลายจังหวัด สรุปดังนี้

   ๑. การทำาไมห้วงหา้มในพืน้ทีป่า่ตามพระราชบญัญตัปิา่ไม ้พทุธศกัราช ๒๔๘๔ ในเขตปฏริปูทีด่นิ 

กรณีเป็นไม้ที่มีมาแต่เดิม

   ๒. การทำาไมห้วงหา้มในพืน้ทีป่า่ตามพระราชบญัญตัปิา่ไม ้พทุธศกัราช ๒๔๘๔ ในเขตปฏริปูทีด่นิ 

กรณีเป็นไม้ที่ปลูกขึ้น

   ๓.การทำาไมท้ีม่ใิชไ่มห้วงหา้มในปา่ตามระราชบญัญตัปิา่ไม ้พทุธศกัราช ๒๔๘๔ ในเขตปฏริปูทีด่นิ 

   หากเกษตรกรผูไ้ดร้บัเอกสาร ส.ป.ก. ๔-๐๑ จะขออนญุาตทำาไมใ้นเขตปฏริปูทีด่นิ จะมรีะเบยีบ  

ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติอย่างไร

   กรมป่าไม้ได้ร่วมหารือเร่ืองน้ีกับสำานักงานปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม เม่ือวันท่ี ๑๓ มีนาคม 

๒๕๕๐ รายละเอียดตามส่ิงท่ีส่งมาด้วย และได้กำาหนดแนวทางปฏิบัติในการอนุญาตให้ทำาไม้ในท่ีดิน  

ส.ป.ก. ๔–๐๑ ดังนี้

   ๑. ในกรณเีปน็ไมห้วงหา้มตามพระราชบญัญตัปิา่ไม ้พทุธศกัราช ๒๔๘๔ ใหด้ำาเนนิการดงันี้

    (๑) กรณีเป็นไม้หวงห้ามท่ีข้ึนอยู่เ ดิม ให้พิจารณาอนุญาตตามมาตรา ๑๑ 

แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ ประกอบกับกฎกระทรวงฉบับท่ี ๒๔ (พ.ศ. ๒๕๑๘) ว่าด้วยการทำา

ไม้หวงห้าม โดยให้ดำาเนินการ ตามระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการสำารวจและการทำาไม้ในบริเวณป่าท่ีเปิดใช้ท่ีดิน

เพ่ือทำาประโยชน์ พ.ศ. ๒๕๒๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ทั้งนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากสำานักงานปฏิรูปที่ดิน

จังหวัดก่อน

คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการอนุญาตไม้และของป่า
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    (๒) กรณเีปน็ไมห้วงหา้มทีป่ลกูขึน้ใหม ่หากมลีกัษณะเปน็สวนปา่ และผูค้รอบครองทีด่นิ

ประสงคจ์ะนำาไปขึน้ทะเบยีนสวนปา่ตามพระราชบญัญตัสิวนปา่ พ.ศ. ๒๕๓๕ กส็ามารถทำาไมอ้อกตามหลกัเกณฑ ์

ที่กำาหนดไว้ในพระราชบัญญัติฯ ดังกล่าวต่อไป หากผู้ครอบครองที่ดินไม่ประสงค์จะขึ้นทะเบียนสวนป่า 

ก็ให้จังหวัดพิจารณาดำาเนินการตาม (๑)

   ๒. ในกรณีเป็นไม้ท่ีมิใช่ไม้หวงห้าม ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ ให้ดำาเนินการ 

ทำาไม้ออก ตามนัยหนังสือกรมป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ กษ ๐๗๐๔.๓/๕๔๐ ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๔๖ เรื่อง ซ้อม

ความเขา้ใจในการทำาไมท้ีม่ใิชไ่มห้วงหา้ม โดยใหย้กเลกิการชะลอการตรวจสอบการทำาไมท้ีม่ใิชไ่มห้วงหา้มตาม 

พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ ตามนัยหนังสือกรมป่าไม้ ที่ ทส ๑๖๐๒.๓/๑๑๕๒๕ ลงวันที่ ๑๘ 

พฤศจิกายน ๒๕๔๗ และหนังสือกรมป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๒.๔/๗๓๒๕ ลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๔๗ 

เฉพาะในป่าที่ออกเอกสาร ส.ป.ก. ๔ – ๐๑ เท่านั้น

   จงึเรยีนมาเพือ่โปรดทราบและขอไดโ้ปรดสัง่การใหเ้จา้หนา้ทีผู่เ้กีย่วขอ้งดำาเนนิการใหเ้ปน็ไป

ตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด

           ขอแสดงความนับถือ

 (ลงนาม)    วิชัย แหลมวิไล 

            (นายวิชัย แหลมวิไล)

            อธิบดีกรมป่าไม้

กองการอนุญาต

โทร. ๐ ๒๕๖๑ – ๔๒๙๒ – ๓ ต่อ ๒๐๖

โทรสาร. ๐ ๒๕๗๙ - ๕๗๘๖

คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการอนุญาตไม้และของป่า
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รายงานการประชุม
เรื่อง การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ ในพื้นที่ ส.ป.ก.

ครั้งที่ ๑/๒๕๕๐

วันอังคารที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๐ เวลา ๑๓.๓๐น.

ณ ห้องประชุม ๒ ชั้น ๑ สำานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ถนนราชดำาเนินนอก กทม.

ผู้เข้าร่วมประชุม

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

 ๑. นายชวลิต ชูขจร รองเลขาธิการ ส.ป.ก.  ประธาน

 ๒. นายสมปอง อินทร์ทอง ผู้อำานวยการกองนิติการ ส.ป.ก.

 ๓. นายสุนทร วัชรกุลดิลก แทนผู้อำานวยการสำานักจัดการและควบคุมป่าไม้  กรมป่าไม้

 ๔. นายวีรชัย จุมพลชาติ แทนผู้อำานวยการส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ กรมป่าไม้

 ๕. นายวิชิต บุญชิตสิริกุล เจ้าหน้าที่บริหารป่าไม้ ๗ กรมป่าไม้

 ๖. นายธีรวัฒน์ อ่อนสำาลี เจ้าหน้าที่บริหารป่าไม้ ๖  กรมป่าไม้

 ๗. นายวิจารณ์ เสนสกุล เจ้าหน้าที่บริหารป่าไม้ ๖  กรมป่าไม้ 

 ๘. นางวนิดา พรไพบูลย์  นิติกร ๘ว  กรมอุทยานฯ

 ๙. นางพัชรัตน์ มณีวงศ์ หัวหน้ากลุ่มกฎหมายและระเบียบ ส.ป.ก.

 ๑๐. นายเลิศศักดิ์ สุขสวัสดิ์ หัวหน้ากลุ่มคดี  ส.ป.ก.

 ๑๑. นางนิสากร ริยาพันธ์ นิติกร ๘ว ส.ป.ก.

 ๑๒. นายบุญรอด ลีละยูวะ นิติกร ๘ว ส.ป.ก.

 ๑๓. นางรัตนา มะกล่ำาแดง นิติกร ๗ว ส.ป.ก.

 ๑๔. นายสุรัช อาจวงษา นิติกร ๕  ส.ป.ก.

 ๑๕. นางสาวสโรชินี บุณยะรัตน์ นิติกร ๓  ส.ป.ก.

คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการอนุญาตไม้และของป่า
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 ประธาน กล่าวถึงการที่ต้องประชุมหารือร่วมกันว่า ได้เกิดปัญหาในทางปฏิบัติเกี่ยวกับการตัดไม้

ในพืน้ที ่ส.ป.ก. เนือ่งจากขาดความเขา้ใจทีถ่กูตอ้งตรงกนัระหวา่งผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง มกีารตคีวามปญัหาขอ้กฎหมาย

และวัตถุประสงค์ของการบังคับใช้กฎหมายที่แตกต่างกัน ซึ่งกฎหมายว่าด้วยป่าไม้มีวัตถุประสงค์เพื่อควบคุม

การทำาไม้และเก็บหาของป่า ส่วนกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมมีวัตถุประสงค์เพื่อนำาที่ดิน

มาดำาเนินการปฏิรูปโดยมอบที่ดินให้เกษตรกรทำากิน ที่ดินของรัฐที่นำามาดำาเนินการปฏิรูปนั้นอาจเป็นที่ดิน 

ในเขตปา่สงวนแหง่ชาตทิีก่รมปา่ไมม้อบให ้เพือ่ใหด้ำาเนนิการตามวตัถปุระสงคภ์ายใตบ้ทบญัญตัขิองกฎหมายท่ี

ให้อำานาจ ประเด็นสำาคัญ คือ จะจัดการท้ังทรัพยากรท่ีดินและไม้ให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของกฎหมายแตล่ะ

ฉบับอย่างไรให้สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้

 ผู้อำานวยการกองนิติการ ส.ป.ก. เห็นว่า กรณีตามคำาพิพากษาฎีกาที่ ๑๐๒๒/๒๕๔๔ และ

ความเหน็คณะกรรมการกฤษฎกีา ทีไ่ดว้นิจิฉยัในปญัหาขอ้กฎหมายทีแ่ตกตา่งกนั และ ส.ป.ก.ไดถ้อืตามความ

เห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาที่ได้วินิจฉัยในประเด็นสำาคัญว่า ที่ดินป่าสงวนแห่งชาติที่ ส.ป.ก.ได้รับมอบ 

จากกรมป่าไม้ตามมาตรา ๒๖(๔) แห่งพ.ร.บ.การปฏิรูปฯ เป็นเพียงการกำาหนดให้ ส.ป.ก. มีอำานาจนำาที่ดิน 

มาดำาเนินการปฏิรูปได้โดยไม่ต้องดำาเนินการเพิกถอนตามกฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติ และในมาตรา ๓๖ ทวิ 

กำาหนดเกี่ยวกับการให้ ส.ป.ก. เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินที่ได้มา แต่พื้นที่ดังกล่าวก็ยังคงมีสภาพเป็น“ป่า”  

ดังนั้น การตัดไม้หรือเก็บหาของป่า จึงต้องปฏิบัติตามพ.ร.บ.ป่าไม้ฯ จากความเห็นข้อกฎหมายดังกล่าว ทำาให้

เกษตรกรผู้ได้รับการจัดที่ดินจาก ส.ป.ก. ที่ยังไม่มีความเข้าใจในข้อกฎหมายต้องถูกดำาเนินคดีตามกฎหมาย 

ป่าไม้เมื่อได้ตัดไม้ที่ขึ้นอยู่บนที่ดินนั้น ประกอบกับ ส.ป.ก.จังหวัดไม่ทราบถึงแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนเกี่ยวกับ

การทำาไม้ จึงมีประเด็นที่จะขอหารือเพื่อทราบถึงแนวทางปฏิบัติ

 หัวหน้ากลุ่มกฎหมายและระเบียบ ส.ป.ก. ได้เรียนชี้แจงเพื่อขอทราบแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

 ๑. ไม้ทุกชนิดท่ีมีอยู่ในท่ีดินก่อนท่ีกรมป่าไม้จะมอบพ้ืนท่ีให้ ส.ป.ก.รับไปดำาเนินการเม่ือในข้อกฎหมายไม้  

ดังกล่าวไม่ถือว่าเป็นทรัพย์สินของ ส.ป.ก. หากเกษตรกรมีความจำาเป็นจะต้องทำาไม้เพื่อใช้สอยในครัวเรือน 

กรมป่าไม้ได้กำาหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการทำาไม้ไว้หรือไม่ อย่างไร

 ๒. ไม้ที่เกษตรกรปลูกขึ้นบนที่ดินภายหลังที่ได้รับการจัดที่ดินจาก ส.ป.ก. หากเกษตรกรจะทำาไม้ 

ที่ปลูกขึ้นจะสามารถกระทำาได้หรือไม่ และกรมป่าไม้ได้กำาหนดแนวทางปฏิบัติไว้อย่างไร

 ๓. ตามที่คณะกรรมการกฤษฎีกาได้ให้ความเห็นข้อกฎหมายไว้ว่า เกษตรกรผู้ได้รับการจัดที่ดินจาก 

ส.ป.ก. ถือได้ว่าเป็นผู้ได้รับอนุญาตตามกฎหมายเฉพาะแล้ว จึงไม่ต้องขออนุญาตแผ้วถางป่าตามมาตรา ๕๔ 

แห่งพ.ร.บ.ป่าไม้ฯ แต่การทำาไม้หวงห้ามนั้นจะต้องขออนุญาต มีปัญหาว่า ไม่อาจแยกข้อแตกต่างระหว่าง

การแผ้วถางป่ากับการตัดไม้ขนาดเล็ก เพื่อเตรียมพื้นที่ในการประกอบเกษตรกรรมจึงควรต้องกำาหนดให้เห็น

ชัดเจนว่า มีความแตกต่างกันอย่างไร

 ๔. หากมีความจำาเป็นจะต้องร่วมกันยกร่างระเบียบว่าด้วยการทำาไม้ในพื้นที่ของ ส.ป.ก.จะสามารถ

ทำาไดห้รอืไม ่อยา่งไร หรอืหากจะนำารา่งระเบยีบกรมปา่ไมว้า่ดว้ยการทำาไมเ้พีอ่ใชส้อยในครวัเรอืนในเขตปฏริปู

ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมที่เคยหารือร่วมกัน เพื่อพิจารณาต่อไปจะสามารถดำาเนินการได้หรือไม่ 
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  ผู้แทนกรมป่าไม้ ได้ช้ีแจงเพ่ิมเติมว่า ปัจจุบันได้พบปัญหาการลักลอบตัดไม้ในพ้ืนท่ีป่าเป็นจำานวน

มาก เนื่องจากไม้หวงห้ามบางประเภทมีราคาสูง ซึ่งการลักลอบตัดไม้นั้นกระทำาได้หลายช่องทางสำาหรับ

กรณีการตัดไม้ในพื้นที่ของ ส.ป.ก. ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ให้กลุ่มนายทุนเข้าไปกว้านซื้อไม้ที่ขึ้นอยู่

ในพื้นที่ของ ส.ป.ก. ด้วยเหตุท่ีอาศัยช่องว่างของการตีความกฎหมายตามคำาพิพากษาฎีกา ท่ี ๑๐๒๒/๒๕๔๔  

ซึง่มผีลใหพ้นกังานสอบสวนและพนกังานอยัการ ไดน้ำาคำาพพิากษาดงักลา่วไปเปน็บรรทดัฐานในการสัง่ไมฟ่อ้ง 

ผู้ต้องหา อันนำามาซึ่งความไม่สอดคล้องกับการปฏิบัติราชการของกรมป่าไม้ที่มีหน้าที่ควบคุมการทำาไม้ 

อันเป็นทรัพยากรธรรมชาติของประเทศ ดังนั้น ปัญหาดังกล่าวนี้เป็นปัญหาสำาคัญที่ควรเร่งแก้ไขโดยเร็วทั้งนี้  

หากจะยกร่างระเบียบว่าด้วยการทำาไม้ในพื้นที่ของ ส.ป.ก. เพื่อให้เกิดแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนร่วมกัน 

ก็สามารถดำาเนินการได้ และสำาหรับ “ไม้หวงห้าม” ในท่ีดินท่ีมีเอกสาร ส.ป.ก.๔-๐๑ เดิมอยู่ในพ้ืนท่ี 

ป่าสงวนแห่งชาติ ตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๐๗ เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินตาม

มาตรา ๑๓๐๔ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ แม้นว่าเมื่อมีการประกาศเขตปฏิรูปที่ดินจะเป็น 

การเพิกถอนป่าสงวนแห่งชาติ ตามมาตรา ๒๖ แห่งพ.ร.บ.การปฏิรูปฯ แล้วก็ตาม ไม้หวงห้ามซึ่งอยู่ในเขต

ปฏริปูทีด่นิกย็งัคงเปน็สาธารณสมบตัขิองแผน่ดนิ การทำาไมห้วงหา้มในเขต ส.ป.ก กย็งัคงมคีวามผดิตามพ.ร.บ. 

ป่าไม้ฯ มาตรา ๔(๑), (๒) มาตรา ๑๑ มาตรา ๖๙ และมาตรา ๗๓ การที่พนักงานสอบสวนหรือพนักงาน

อัยการมีความเห็นว่า ไม้หวงห้ามดังกล่าว เป็นส่วนควบกับที่ดินตามมาตรา ๑๔๕ แห่งประมวลกฏหมายแพ่ง

และพาณิชย์และการทำาไม้ในพื้นที่ ส.ป.ก. ไม่ผิดกฎหมายป่าไม้นั้น เป็นความเห็นที่ไม่ถูกต้อง

 ผู้แทนกรมป่าไม้ เห็นว่า การวางระเบียบปฏิบัติในการอนุญาตควรพิจารณา เฉพาะผู้ได้รับส.ป.ก.๔-๐๑ 

ส่วนที่ดินที่ยังไม่มีการออก ส.ป.ก.๔-๐๑ เมื่อยังไม่มีความชัดเจนว่าผู้ถือครองจะได้รับการจัดที่ดินหรือไม่ 

จึงไม่ควรอนุญาต

 ผู้แทนกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เห็นว่า เนื่องจากป่าไม้เป็นทรัพยากรธรรมชาติ

ที่สำาคัญและมีความสัมพันธ์กับการดำารงชีวิตของมนุษย์ เพราะสามารถนำาไม้และของป่ามาใช้ประโยชน์ทั้ง

การอุปโภคและบริโภค เช่น ทำาเป็นเครื่องใช้ในครัวเรือน เครื่องมือในการเกษตรกรรมหรือเพื่อที่อยู่อาศัย 

เปน็ตน้ แตก่ารทำาไมห้วงหา้มและเกบ็หาของปา่หวงหา้มใน “ปา่” ตามกฏหมายวา่ดว้ยปา่ไมต้อ้งไดร้บัอนญุาต

ตามกฎหมาย แต่ไม้หวงห้ามที่ราษฎรได้ปลูกในที่ดิน ส.ป.ก.๔-๐๑ สามารถนำาที่ดินที่ปลูกไม้ไปขอขึ้นทะเบียน 

สวนป่าตามกฎหมายว่าด้วยสวนป่าได้ ซึ่งจะทำาให้เกษตรกรได้รับสิทธิและประโยชน์ในการทำาไม้ที่ปลูกขึ้น

รวมทั้งสิทธิและประโยชน์อื่นอีก ดังนั้น ส.ป.ก. จึงควรจัดอบรมแก่เจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.และเกษตรกร เพื่อให้

ได้รับความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ป่าไม้ฯและพ.ร.บ.สวนป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งเป็นการส่งเสริมการปลูกไม้ไว้ใช้สอย 

แก่เกษตรกรในพื้นที่ ส.ป.ก. 
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 ผู้แทนกรมป่าไม้ ได้เรียนชี้แจงเพื่อตอบประเด็นข้อหารือ ดังนี้

 พื้นที่ ส.ป.ก.๔-๐๑ ซึ่งพื้นที่เดิมเป็นป่าสงวนแห่งชาติ ที่มีสภาพเสื่อมโทรม ซึ่งรัฐได้มีนโยบายมอบให้ 

ส.ป.ก. นำาไปปฏิรูปให้กับเกษตรกร ดังนั้น โดยสภาพของป่าเสื่อมโทรมจึงมีไม้เดิมอยู่เป็นจำานวนน้อย

 ๑. การทำาไม้หวงห้ามที่มีมาแต่เดิมในที่ดิน ส.ป.ก.๔-๐๑ ด้วยเป็นป่าที่มาจากป่าสงวนแห่งชาติ 

ที่เสื่อมโทรม จึงต้องดำาเนินการตามมาตรา ๑๑ แห่งพ.ร.บ.ป่าไม้ฯ และมติสภาบริหารคณะปฏิวัติ เมื่อ 

วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๑๕ โดยมอบให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (ออป.) เป็นผู้ดำาเนินการทำาไม้ในพื้นที่ 

ป่าเปิดประโยชน์ โดยใช้แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการสำารวจและทำาไม้ในพื้นที่ป่าเปิด

ประโยชน์ พ.ศ. ๒๕๒๕ และหนังสือกรมป่าไม้ ที่ กษ ๐๗๐๔(๓)/ว๑๖๓๘๗ ลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๒๖ โดย

ต้องได้รับความเห็นชอบจาก ส.ป.ก. ก่อน

 ๒. การทำาไม้หวงห้ามที่ปลูกขึ้นในที่ดิน ส.ป.ก.๔-๐๑ สามารถนำาที่ดินที่ปลูกไม้หวงห้ามตามพ.ร.บ.  

ป่าไม้ฯ ไปข้ึนทะเบียนท่ีดินเป็นสวนป่า ตามพ.ร.บ.สวนป่า พ.ศ.๒๕๓๕ การทำาไม้ดังกล่าวจึงสามารถดำาเนินการ  

ได้ตามพ.ร.บ.สวนป่า พ.ศ.๒๕๓๕ แต่ถ้าหากไม่ประสงค์ขึ้นทะเบียนที่ดินเป็นสวนป่าหากประสงค์จะทำา 

ไม้หวงห้ามท่ีปลูกข้ึนในท่ีดิน ส.ป.ก.๔-๐๑ ก็สามารถกระทำาได้ตามมาตรา ๑๑ แห่งพ.ร.บ.ป่าไม้ฯ แต่จะมีขั้นตอน

ที่เกี่ยวข้องกับระเบียบและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติและมีค่าธรรมเนียม ค่าบำารุง ตามกฎหมาย

 ๓. การทำาไม้ที่มิใช่ไม้หวงห้ามในที่ดิน ส.ป.ก.๔-๐๑ สามารถดำาเนินการได้ตามมาตรา ๒๕ 

แห่งพ.ร.บ.ป่าไม้ฯ และประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เร่ือง กำาหนดอัตราค่าธรรมเนียมการนำาไม้ 

ที่มิใช่ไม้หวงห้ามเข้าเขตด่านไม้ ตามพ.ร.บ.ป่าไม้ฯ ซึ่งกรมป่าไม้ได้กำาหนดแนวทางปฏิบัติไว้ตามหนังสือ

กรมป่าไม้ ที่ ๐๗๐๔.๓/๕๔๐ ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๔๖ แล้ว 

 ดังนั้น การทำาไม้ในกรณีต่างๆในพื้นที่ ส.ป.ก.๔-๐๑ ได้มีหลักเกณฑ์การปฏิบัติอยู่แล้วซึ่งหากจะ

นำามาร่างระเบียบปฏิบัติในส่วนของกรมป่าไม้โดยเฉพาะอาจจะทำาได้ยุ่งยาก เพราะอาจจะต้องขอมติ 

คณะรัฐมนตรีในการทบทวนมติสภาบริหารคณะปฏิวัติ เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๑๕ ด้วย

 หัวหน้ากลุ่มกฎหมายและระเบียบ มีความเห็นว่า พ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาติท่ี ส.ป.ก.ได้รับมามีการตรวจ 

กันพื้นที่ที่มีสภาพป่าสมบูรณ์คืนกรมป่าไม้อยู่แล้ว ที่ดินที่นำามาจัดโดยสภาพคงไม่มีไม้เดิมมากถึงขนาด

ที่ ออป.จะทำาจากทั้งหมดเพื่อเปิดใช้ประโยชน์ ไม้เดิมที่ไม่กีดขวางต่อการเกษตรควรสงวนไว้เพื่อรักษา

สภาพแวดล้อม แต่ถ้าเกษตรกรมีความจำาเป็นจะขออนุญาตเพ่ือนำามาใช้สอยในครัวเรือน มีช่องทางทำาได้ 

หรือไม่ หรือถ้าต้องการตัดไม้เดิมทั้งหมดเพื่อปลูกใหม่เฉพาะแปลง จะมีช่องทางทำาได้อย่างไรจะมีการสำารวจ

ไมเ้ดมิ วางมาตรการในการควบคุมให้ชัดเจนอย่างไร ซ่ึงหากได้พิจารณาหาข้อยุติร่วมกันแล้ว ในส่วนของ ส.ป.ก. 

จะได้ทำาการชี้แจงอบรมเกษตรกรให้ทราบก่อนมอบ ส.ป.ก.๔-๐๑ รวมทั้งอาจวางมาตรการให้มีสภาพบังคับ

หากเป็นการฝ่าฝืน
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มติที่ประชุม เห็นชอบร่วมกันว่า เพื่อให้เกิดเเนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนเกี่ยวกับการทำาไม้ในพื้นที่ ส.ป.ก. กรมป่า

ไม้และส.ป.ก. จะได้ร่วมกันยกร่างระเบียบว่าด้วยการทำาไม้ในพ้ืนท่ี ส.ป.ก.ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น.

                     (ลงนาม)     พัชรัตร์ มณีวงศ์

                               (นางพัชรัตร์ มณีวงศ์)

                          หัวหน้ากลุ่มกฎหมายและระเบียบ

                              ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(ลงนาม) สุรัช อาจวงษา                   (ลงนาม)   โอภาส วรรณโชติศิริกุล

     (นายสุรัช อาจวงษา)                         (นายโอภาส วรรณโชติศิริกุล)

         นิติกร ๕                                  นิติกร ๘ ว

    ผู้จดรายงานการประชุม                            ผู้จดรายงานการประชุม

คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการอนุญาตไม้และของป่า
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