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๘. การทำ�ไม้กรณีพิเศษต่างๆ
๘.๑ การทำ�ไม้กรณีเหตุภัยพิบัติสาธารณะ
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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 การขออนุญาตทำ�ไม้กรณีพิเศษเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ
เรียน อธิบดีกรมป่าไม้
			 เรื่องเดิม
			 ตามทีอ่ ธิบดีกรมป่าไม้ได้โปรดมีบญ
ั ชาเมือ่ วันที่ ๓๐ มิถนุ ายน ๒๕๔๙ ให้กองการอนุญาตและ
กลุ่มนิติการ ร่วมประชุมพิจารณากรณีการยกเว้นค่าภาคหลวงการขออนุญาตทำ�ไม้กรณีพิเศษเพื่อให้ความ
ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ ให้เป็นระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
			 ข้อเท็จจริง
			 กองการอนุญาตได้มอบหมายให้หัวหน้ากลุ่มงานอนุญาตไม้และของป่าประชุมหารือร่วมกับ
กลุ่มนิติการ เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๔๙ ณ ห้องกลุ่มงานอนุญาตไม้และของป่า กองการอนุญาต
แล้ว โดยที่ประชุมได้มีความเห็นร่วมกัน ดังนี้ (รายละเอียดตามรายงานการประชุมที่แนบมาพร้อมนี้)
			 ๑. ในกรณีการขอยกเว้นค่าภาคหลวงสามารถกระทำ�ได้ตามมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติ
ป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ ซึ่งได้บัญญัติไว้ว่า “ในกรณีที่รัฐมนตรีเห็นสมควร รัฐมนตรีจะลดหรือยกเว้น
ค่าภาคหลวงให้บุคคลซึ่งประสบภัยพิบัติสาธารณะตามความจำ�เป็นเฉพาะรายก็ได้” ซึ่งในกรณีนี้หากจะให้
ราษฎรเป็นผูย้ นื่ ขอดำ�เนินการเอง ราษฎรก็ไม่สามารถทีจ่ ะดำ�เนินการชักลาก และเลือ่ ยด้วยตนเองได้ แต่นโยบาย
ในการอนุญาตให้ทำ�ไม้ในพืน้ ทีป่ ระสบภัยพิบตั นิ ้ี มอบให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เป็นผูข้ ออนุญาตทำ�ไม้และ
จำ�หน่ายให้ราษฎรในราคาทุน ซึ่งถือเป็นไปตามเจตนารมณ์กฎหมาย
			 ๒. กรณีที่ให้จังหวัดออกคำ�สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและควบคุมการทำ�ไม้จาก
เหตุการณ์ภยั พิบตั สิ าธารณะครัง้ นี้ สมควรให้มคี ณะกรรมการจากภาคประชาชนร่วมกับภาคราชการ เพือ่ ให้การ
ตรวจสอบ และควบคุมการทำ�ไม้เป็นไปอย่างโปร่งใส ซึ่งภาคประชาชนอาจจะเป็นกำ�นันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่
หรือบุคคลทีไ่ ด้รบั การยอมรับนับถือในพืน้ ที่ เพือ่ ให้มสี ว่ นร่วมจากทุกภาคส่วน และเพือ่ เป็นการป้องกันปัญหา
ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต
			 ๓. สำ�หรับไม้ทที่ �ำ ออกทีม่ ลี กั ษณะเป็นไม้ฟนื (เศษไม้ ปลายไม้ทแี่ ตกหักซึง่ ไม่สามารถนำ�ไปใช้
เพื่อการก่อสร้างหรือใช้ประโยชน์อย่างอืน่ ) ในพืน้ ทีเ่ กิดเหตุการณ์ภยั พิบตั คิ รัง้ นี้ โดย บริษทั ไม้อดั ไทย จำ�กัด
ในการดำ�เนินการตรวจวัดปริมาตรไม้ ให้อนุโลมใช้ระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการตรวจวัด การประทับตรา
การเรียกเก็บเงินค่าภาคหลวงไม้ พ.ศ.๒๕๑๐ ในการดำ�เนินการตรวจวัดปริมาตรไม้ได้

439

คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการอนุญาตไม้และของป่า
8.1(434-458).indd 439

7/1/2010 13:31

			 ข้อพิจารณา
			 กองการอนุญาต ขอเรียนว่าได้ดำ�เนินการพิจารณา ปรับปรุงหนังสือเรียนปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม ให้เป็นไปตามบัญชาของท่านอธิบดีกรมป่าไม้แล้ว จึงเห็นสมควร นำ�เรียน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติในหลักการให้การ
ดำ�เนินการช่วยเหลือราษฎรจากเหตุภัยพิบัติสาธารณะ ดังนี้
			 ๑. อนุญาตให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ด�ำ เนินการทำ�ไม้ออก ในพืน้ ทีเ่ กิดเหตุการณ์ภยั พิบตั สิ าธารณะ
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 ซึง่ จังหวัดได้รายงานผลการสำ�รวจ ตรวจสอบและจัดทำ�บัญชีไม้
เบื้องต้นแล้ว ดังนี้
				 ๑.๑ ท้องที่จังหวัดแพร่ เป็นไม้ท่อน จำ�นวน ๑,๙๗๘ ท่อน/ต้น ปริมาตร ๙๒๗.๓๘ ม.๓
				 ๑.๒ ท้องที่จังหวัดสุโขทัย เป็นไม้ท่อน จำ�นวน ๑๐๙ ท่อน/ต้น ปริมาตร ๕๓.๐๓ ม.๓
ทั้ ง นี้ ให้ นำ � ไม้ ไ ปรวมหมอนไว้ ใ นสถานที่ ป ลอดภั ย สำ � หรั บ การบรรเทาความเดื อ ดร้ อ นให้ แ ก่ ร าษฎร
ผู้ประสบภัยพิบัติจากอุทกภัย ให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้จัดจำ�หน่ายไม้ที่ทำ�ออกให้แก่ราษฎรในราคาทุน
ห้ามมิให้มีการจำ�หน่ายไม้ที่ได้รับอนุญาตนี้ในเชิงพาณิชย์ หรือหากจะมีการนำ�ไม้ออกไปจำ�หน่ายนอกพื้นที่จะ
ต้องเสนอเรือ่ งให้รฐั มนตรีวา่ การกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม พิจารณาอนุมตั ทิ กุ ครัง้ สำ�หรับ
การทำ�ไม้ให้อยู่ภายใต้การดูแล รับผิดชอบ ของผู้ว่าราชการจังหวัดท้องที่
			 ๒. อนุญาตให้บริษัท ไม้อัดไทย จำ�กัด ดำ�เนินการทำ�ไม้ที่มีลักษณะเป็นไม้ฟืน (เศษไม้
ปลายไม้ที่แตกหักซึ่งไม่สามารถนำ�ไปใช้เพื่อการก่อสร้างหรือใช้ประโยชน์อย่างอื่น) ในพื้นที่เกิดเหตุการณ์
ภัยพิบัติครั้งนี้ ซึ่งอยู่พ้นื ที่ป่าตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ และในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ
ในท้องทีจ่ ังหวัดแพร่ และอุตรดิตถ์ เป็นกรณีพิเศษ ตามในมาตรา ๙ ทวิ มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๓ มาตรา ๑๘
แห่งพระราชบัญญัตปิ า่ ไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ และมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัตปิ า่ สงวนแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๐๗
ท้องทีจ่ งั หวัดแพร่ ปริมาตร ๙๕,๐๐๐ ม.๓ และจังหวัดอุตรดิตถ์ ปริมาตร ๔๘,๐๐๐ ม.๓ ตามที่ บริษทั ไม้อดั ไทย จำ�กัด
เสนอ โดยยกเว้นค่าภาคหลวง สำ�หรับดำ�เนินการให้อนุโลมใช้ระเบียบกรมป่าไม้วา่ ด้วยการตรวจวัด การประทับตรา
การเรียกเก็บเงินค่าภาคหลวงไม้ ไม้ฟืน หรือไม้เผาถ่าน พ.ศ.๒๕๑๐ โดยอยู่ภายใต้การดูแลรับผิดชอบของ
ผู้ว่าราชการจังหวัดท้องที่
			 ๓. ขออนุมตั ใิ นหลักการอนุญาตให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ท�ำ ไม้ทเ่ี หลือในพืน้ ทีด่ งั กล่าวตาม
ข้อ ๑. ทีอ่ ยูร่ ะหว่างจังหวัดดำ�เนินการสำ�รวจและจัดทำ�บัญชียงั ไม่แล้วเสร็จ ให้ด�ำ เนินการสำ�รวจ คัดแยกไม้ จัดทำ�บัญชีไม้
ต่อเนื่อง จนกว่าจะแล้วเสร็จ ทั้งนี้เพื่อเป็นการช่วยเหลือราษฎร ที่ประสบภัยพิบัติครั้งนี้ ซึ่งเป็นเรื่อง
ที่ต้องดำ�เนินการ โดยเร่งด่วนและเป็นการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในบริเวณพื้นที่เกิดภัยพิบัติ โดยอยู่ภายใต้
การดูแลรับผิดชอบของผูว้ า่ ราชการจังหวัดท้องทีอ่ ย่างใกล้ชดิ ให้เป็นไปตามระเบียบและกฎหมาย และรายงาน
ผลการดำ�เนินงานให้กระทรวงทรัพยากรธรมชาติและสิ่งแวดล้อมทราบ โดยด่วนที่สุด
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			 ๔. ให้จงั หวัดพิจารณาแต่งตัง้ คณะกรรมการติดตาม กำ�กับ ดูแล ตรวจสอบการทำ�ไม้และการ
ใช้ประโยชน์จากการทำ�ไม้ภยั พิบตั สิ าธารณะนีใ้ ห้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ระเบียบและกฎหมายโดยเคร่งครัด
โดยให้มีส่วนร่วมทุกภาคส่วนภาค ทั้งภาคราชการ ภาคประชาชน และรายงานผลการดำ�เนินงานให้
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทราบเป็นระยะๆ พร้อมภาพถ่ายประกอบ
			 จึงเรียนมาเพือ่ โปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดลงนามในหนังสือเรียนปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่แนบมาพร้อมนี้

							
						
							

(ลงนาม)

วีระยุทธ กุลพรพันธ์
(นายวีระยุทธ กุลพรพันธ์)
ผู้อำ�นวยการกองการอนุญาต
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ด่วนที่สุด
ที่ ทส ๑๖๐๒.๓/๘๖๕๓ 				
								
								
							

กรมป่าไม้
๖๑ ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร
กทม. ๑๐๙๐๐
๗ กรกฎาคม ๒๕๔๙

เรื่อง การขออนุญาตทำ�ไม้กรณีพิเศษเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ
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 สำ�เนาหนังสือกรมป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๒.๓/๕๖๕ ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๔๙
			 ตามหนั ง สื อ ที่ อ้ า งถึ ง รายงานผลการสำ � รวจไม้ ที่ เ กิ ด จากเหตุ ก ารณ์ ภั ย พิ บั ติ ส าธารณะ
เบื้องต้น ดังนี้
			 ๑) บริเวณอ่างเก็บน้ำ�แม่จั๊วะ ท้องที่ตำ�บลแม่จั๊วะ อำ�เภอเด่นชัย จังหวัดเเพร่ ระหว่างวันที่
๒๙ พฤษภาคม ๒๕๔๙ ถึงวันที่ ๑๕ มิถนุ ายน ๒๕๔๙ มีไม้หวงห้ามจำ�นวน ๔๔๑ ต้น/ท่อน ปริมาตร ๑๔๘.๓๒ ม.๓
แต่ยังตรวจสอบไม่แล้วเสร็จ ทางคณะเจ้าหน้าที่สำ�รวจตรวจสอบต่อไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ
			 ๒) บริเวณตามลำ�ห้วย ท้องที่ตำ�บลช่อแฮ อำ�เภอเมือง จังหวัดแพร่ ระหว่างวันที่ ๗
มิถนุ ายน ๒๕๔๙ ถึงวันที่ ๑๖ มิถนุ ายน ๒๕๔๙ มีไม้หวงห้าม จำ�นวน ๓๗๗ ต้น/ ท่อน ปริมาตร ๓๔๐.๙๑ ม.๓
และไม้นอกประเภทหวงห้าม จำ�นวน ๙๗ ต้น/ท่อน ปริมาตร ๕๙.๖๑ ม.๓ แต่ยังตรวจสอบไม่แล้วเสร็จ ทาง
คณะเจ้าหน้าที่จะสำ�รวจตรวจสอบต่อไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ
			 ๓) บริเวณอ่างเก็บน้ำ�แม่มาน ท้องที่ต�ำ บลหัวฝ่าย อำ�เภอเด่นชัย จังหวัดเเพร่ ระหว่าง
วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๔๙ ถึงวันที่ ๑๖ มิถนุ ายน ๒๕๔๙ มีไม้หวงห้าม จำ�นวน ๑,๐๖๓ ต้น ปริมาตร ๒๗๘.๕๔ ม.๓
แต่ยังตรวจสอบไม่แล้วเสร็จ ทางคณะเจ้าหน้าที่จะสำ�รวจตรวจสอบต่อไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ
			 โดยจังหวัดขอให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เป็นผู้ทำ�ไม้ออก รายละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
			 กรมป่าไม้ ขอเรียนว่า รัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้พิจารณา
เห็นชอบหลักการในการทำ�ไม้จากเหตุการณ์ภัยพิบัติสาธารณะดังกล่าวแล้ว เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๔๙
เพือ่ เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎร รายละเอียดตามสิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย จึงขอให้จงั หวัดพิจารณาสัง่ การให้
เจ้าหน้าทีผ่ รู้ บั ผิดชอบดำ�เนินการดังนี้
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			 ๑. อนุญาตให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ด�ำ เนินการทำ�ไม้ออก ในพืน้ ทีเ่ กิดเหตุการณ์ภยั พิบตั ิ
สาธารณะครัง้ นี้ ซึง่ อยูใ่ นพืน้ ทีป่ า่ ตามพระราชบัญญัตปิ า่ ไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ และในพืน้ ทีป่ า่ สงวนแห่งชาติ
ในท้องที่จังหวัดแพร่ เป็นกรณีพิเศษ ตามในมาตรา ๙ ทวิ มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๓ มาตรา ๑๘
แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ และมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ
พ.ศ.๒๕๐๗ โดยยกเว้นค่าภาคหลวงในกรณีน้ี ซึง่ จังหวัดได้รายงานผลการสำ�รวจ ตรวจสอบและจัดทำ�บัญชีไม้
เบื้องต้นแล้ว ดังนี้
			 ๑.๑ บริเวณอ่างเก็บน้�ำ แม่จว๊ั ะ ท้องทีต่ �ำ บลแม่จว๊ั ะ อำ�เภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ ระหว่างวันที่ ๒๙
พฤษภาคม ๒๕๔๙ ถึงวันที่ ๑๕ มิถนุ ายน ๒๕๔๙ มีไม้หวงห้ามจำ�นวน ๔๔๑ ต้น/ท่อน ปริมาตร๑๔๘.๓๒ ม.๓
			 ๑.๒ บริเวณตามลำ�ห้วย ท้องทีต่ �ำ บลช่อแฮ อำ�เภอเมือง จังหวัดแพร่ ระหว่างวันที่ ๗ มิถนุ ายน
๒๕๔๙ ถึงวันที่ ๑๖ มิถนุ ายน ๒๕๔๙ มีไม้หวงห้าม จำ�นวน ๓๗๗ ต้น/ ท่อน ปริมาตร ๓๔๐.๙๑ ม.๓ และ
ไม้นอกประเภทหวงห้าม จำ�นวน ๙๗ ต้น/ท่อน ปริมาตร ๕๙.๖๑ ม.๓
			 ๑.๓ บริเวณอ่างเก็บน้ำ�แม่มาน ท้องที่ตำ�บลหัวฝ่าย อำ�เภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ ระหว่าง
วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๔๙ ถึงวันที่ ๑๖ มิถนุ ายน ๒๕๔๙ มีไม้หวงห้าม จำ�นวน ๑,๐๖๓ ต้น ปริมาตร
๒๗๘.๕๔ ม.๓ ทั้งนี้ ให้นำ�ไม้ไปรวมหมอนไว้ในสถานที่ปลอดภัย
			 อนึ่งเพื่อการบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ราษฎรผู้ประสบภัยพิบัติจากอุทกภัยให้องค์การ
อุตสาหกรรมป่าไม้จัดจำ�หน่ายไม้ท่ที ำ�ออกให้แก่ราษฎรในราคาทุน ห้ามมิให้มีการจำ�หน่ายไม้ท่ไี ด้รับอนุญาตนี้
ในเชิงพาณิชย์ หรือหากจะมีการนำ�ไม้ออกไปจำ�หน่ายนอกพืน้ ที่ จะต้องเสนอเรือ่ งให้รฐั มนตรีวา่ การกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม พิจารณาอนุมตั ทิ กุ ครัง้ สำ�หรับการทำ�ไม้ให้อยูภ่ ายใต้การดูแล รับผิดชอบ
ของผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่
			 ๒. อนุญาตให้บริษทั ไม้อดั ไทย จำ�กัด ดำ�เนินการทำ�ไม้ทมี่ ลี กั ษณะเป็นไม้ฟนื (เศษไม้ ปลายไม้
ทีแ่ ตกหักซึง่ ไม่สามารถนำ�ไปใช้เพือ่ การก่อสร้างหรือใช้ประโยชน์อย่างอืน่ ) ในพืน้ ทีเ่ กิดเหตุการณ์ภยั พิบตั คิ รัง้ นี้
ซึ่งอยู่พื้นที่ป่าตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ และในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ในท้องที่
จังหวัดแพร่ เป็นกรณีพิเศษ ตามในมาตรา ๙ ทวิ มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๓ มาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติ
ป่าไม้พทุ ธศักราช ๒๔๘๔ และมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัตปิ า่ สงวนแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๐๗ ท้องทีจ่ งั หวัดแพร่
ปริมาตร ๙๕,๐๐๐ ม.๓ โดยยกเว้นค่าภาคหลวง สำ�หรับการดำ�เนินการให้อนุโลมใช้ระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วย
การตรวจวัด การประทับตรา การเรียกเก็บเงินค่าภาคหลวงไม้ ไม้ฟืน หรือไม้เผาถ่าน พ.ศ. ๒๕๑๐ โดยอยู่
ภายใต้การดูแลรับผิดชอบของผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่
			 ๓. อนุมตั ใิ นหลักการอนุญาตให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ทำ�ไม้ทเี่ หลือในพืน้ ทีด่ งั กล่าวตาม
ข้อ ๑. ที่อยู่ระหว่างจังหวัดดำ�เนินการสำ�รวจและจัดทำ�บัญชียังไม่แล้วเสร็จ ให้ดำ�เนินการสำ�รวจ คัดแยกไม้
จัดทำ�บัญชีไม้ต่อเนื่อง จนกว่าจะแล้วเสร็จ ทั้งนี้เพื่อเป็นการช่วยเหลือราษฎร ที่ประสบภัยพิบัติครั้งนี้ ชึ่งเป็น
เรือ่ งทีต่ อ้ งดำ�เนินการ โดยเร่งด่วนและเป็นการแก้ไขปัญหาสิง่ แวดล้อมในบริเวณพืน้ ทีเ่ กิดภัยพิบตั โิ ดยอยูภ่ ายใต้
การดูแลรับผิดชอบของผูว้ า่ ราชการจังหวัดแพร่อย่างใกล้ชดิ ให้เป็นไปตามระเบียบและกฎหมาย และรายงาน
ผลการดำ�เนินงานให้กรมป่าไม้ทราบ โดยด่วนที่สุด
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			 ๔. ให้จังหวัดพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม กำ�กับ ดูแล ตรวจสอบการทำ�ไม้และ
การใช้ประโยชน์จากการทำ�ไม้ภัยพิ บั ติ ส าธารณะนี้ ใ ห้ เ ป็ น ไปตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ระเบี ย บและกฎหมาย
โดยเคร่งครัด โดยให้มสี ว่ นร่วมทุกภาคส่วนภาค ทัง้ ภาคราชการ ภาคประชาชน และรายงานผลการดำ�เนินงาน
ให้กรมป่าไม้ ทราบ เป็นระยะๆ พร้อมภาพถ่ายประกอบ
			 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาสั่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำ�เนินการให้เป็นไปตาม
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 การขออนุญาตทำ�ไม้กรณีพิเศษเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย
อ้างถึง หนังสือจังหวัดสุโขทัย ด่วนที่สุด ที่ สท ๐๐๑๓/ ๕๓๕๗ ลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๔๙
สิ่งที่ส่งมาด้วย สำ�เนาหนังสือกรมป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๒.๓/๕๖๕ ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๔๙
			 ตามหนังสือที่อ้างถึงรายงานผลการสำ�รวจไม้ท่เี กิดจากเหตุการณ์ภัยพิบัติสาธารณะเบื้องต้นใน
ท้องที่ จังหวัดสุโขทัย ซึ่งขณะนี้ การสำ�รวจและคัดแยกไม้ จากพื้นที่ประสบภัยพิบัติยังดำ�เนินการไม่เสร็จสิ้น
ในเบื้องต้นนี้ ได้ดำ�เนินการแล้ว โดยคัดแยกไม้กระยาเลย จำ�นวน ๑๐๘ ท่อน ปริมาตร ๕๒.๙๗ ม.๓
ไม้ สั ก จำ � นวน ๑ ท่ อ น ปริ ม าตร ๐.๐๖ ม. ๓ และขอให้ ก รมป่ า ไม้ พิ จ ารณาเสนอเรื่ อ งราวให้
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม พิจารณาอนุญาตให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เป็นผูท้ �ำ ไม้ออก
และจำ�หน่ายไม้ให้รายราษฎรที่ประสบอุทกภัยในราคาต้นทุน รายละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
			 กรมป่าไม้ ขอเรียนว่า รัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม ได้พจิ ารณาเห็น
ชอบหลักการในการทำ�ไม้จากเหตุการณ์ภยั พิบตั สิ าธารณะดังกล่าวแล้ว เมือ่ วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๔๙ เพือ่ เป็นการ
บรรเทาความเดือดร้อนของราษฎร รายละเอียดตามสิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย จึงขอให้จงั หวัดพิจารณาสัง่ การให้เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบดำ�เนินการดังนี้
			 ๑. อนุญาตให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ด�ำ เนินการทำ�ไม้ออก ในพืน้ ทีเ่ กิดเหตุการณ์ภยั พิบตั สิ าธารณะ
ครัง้ นี้ ชึง่ อยูใ่ นพืน้ ทีป่ า่ ตามพระราชบัญญัตปิ า่ ไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ และในพืน้ ทีป่ า่ สงวนแห่งชาติ ในท้องที่
จังหวัดสุโขทัย เป็นกรณีพเิ ศษ ตามในมาตรา ๙ ทวิ มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๓ มาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติ
ป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ และมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๐๗ โดยยกเว้น
ค่าภาคหลวงในกรณีนี้ ซึ่งจังหวัดได้รายงานผลการสำ�รวจ ตรวจสอบและจัดทำ�บัญชีไม้เบื้องต้นแล้ว
จำ�นวน ๑๐๘ ท่อน ปริมาตร ๕๒.๙๗ ม.๓ ไม้สัก จำ�นวน ๑ ท่อน ปริมาตร ๐.๐๖ ม.๓ ทั้งนี้ ให้นำ�ไม้ไปรวม
หมอนไว้ในสถานที่ปลอดภัย
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			 อนึ่งเพื่อการบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ราษฎรผู้ประสบภัยพิบัติจากอุทกภัย ให้องค์การ
อุตสาหกรรมป่าไม้จัดจำ�หน่ายไม้ท่ที ำ�ออกให้แก่ราษฎรในราคาทุน ห้ามมิให้มีการจำ�หน่ายไม้ท่ไี ด้รับอนุญาต
นี้ใ นเชิ ง พาณิ ช ย์ หรือหากจะมีการนำ�ไม้ออกไปจำ�หน่ายนอกพื้นที่ จะต้องเสนอเรื่องให้รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม พิจารณาอนุมัติทุกครั้ง สำ�หรับการทำ�ไม้ให้อยู่ภายใต้การดูแล
รับผิดชอบของผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย
			 ๒. อนุมตั ใิ นหลักการอนุญาตให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ท�ำ ไม้ทเี่ หลือในพืน้ ทีด่ งั กล่าว ตาม
ข้อ ๑. ที่อยู่ระหว่างจังหวัดดำ�เนินการสำ�รวจและจัดทำ�บัญชียังไม่แล้วเสร็จ ให้ดำ�เนินการสำ�รวจ คัดแยกไม้
จัดทำ�บัญชีไม้ต่อเนื่อง จนกว่าจะแล้วเสร็จ ทั้งนี้เพื่อเป็นการช่วยเหลือราษฎร ที่ประสบภัยพิบัติครั้งนี้ ซึง่ เป็น
เรือ่ งทีต่ อ้ งดำ�เนินการ โดยเร่งด่วนและเป็นการแก้ไขปัญหาสิง่ แวดล้อมในบริเวณพืน้ ทีเ่ กิดภัยพิบตั ิ โดยอยูภ่ ายใต้
การดูแลรับผิดชอบของผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยอย่างใกล้ชิด ให้เป็นไปตามระเบียบและกฎหมาย และ
รายงานผลการดำ�เนินงานให้กรมป่าไม้ทราบ โดยด่วนที่สุด
			 ๓. ให้จงั หวัดพิจารณาแต่งตัง้ คณะกรรมการติดตาม กำ�กับ ดูแล ตรวจสอบการทำ�ไม้และการ
ใช้ประโยชน์จากการทำ�ไม้ภยั พิบตั สิ าธารณะนีใ้ ห้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ระเบียบและกฎหมายโดยเคร่งครัด
โดยให้มีส่วนร่วมทุกภาคทุกส่วนภาค ทั้งภาคราชการ ภาคประชาชน และรายงานผลการดำ �เนินงาน
ให้กรมป่าไม้ทราบเป็นระยะๆ พร้อมภาพถ่ายประกอบ
			 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาสั่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำ�เนินการให้เป็นไปตาม
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 การทำ�ไม้ในพื้นที่ 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. ครัง้ ที่ ๑/๒๕๕๐ เมื่อวันอังคารที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๐
			 ด้วยกรมป่าไม้ ได้รับหนังสือหารือเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช
๒๔๘๔ ในพื้นที่ ส.ป.ก. จากหลายจังหวัด สรุปดังนี้
			 ๑. การทำ�ไม้หวงห้ามในพืน้ ทีป่ า่ ตามพระราชบัญญัตปิ า่ ไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ ในเขตปฏิรปู ทีด่ นิ
กรณีเป็นไม้ที่มีมาแต่เดิม
			 ๒. การทำ�ไม้หวงห้ามในพืน้ ทีป่ า่ ตามพระราชบัญญัตปิ า่ ไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ ในเขตปฏิรปู ทีด่ นิ
กรณีเป็นไม้ที่ปลูกขึ้น
			 ๓.การทำ�ไม้ทมี่ ใิ ช่ไม้หวงห้ามในป่าตามระราชบัญญัตปิ า่ ไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ ในเขตปฏิรปู ทีด่ นิ
			 หากเกษตรกรผูไ้ ด้รบั เอกสาร ส.ป.ก. ๔-๐๑ จะขออนุญาตทำ�ไม้ในเขตปฏิรปู ทีด่ นิ จะมีระเบียบ
ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติอย่างไร
			 กรมป่าไม้ได้รว่ มหารือเรือ่ งนีก้ บั สำ�นักงานปฏิรปู ทีด่ นิ เพือ่ เกษตรกรรม เมือ่ วันที่ ๑๓ มีนาคม
๒๕๕๐ รายละเอี ย ดตามสิ่ง ที่ส่ง มาด้ ว ย และได้ กำ� หนดแนวทางปฏิ บัติใ นการอนุ ญ าตให้ ทำ� ไม้ ใ นที่ดิน
ส.ป.ก. ๔–๐๑ ดังนี้
			 ๑. ในกรณีเป็นไม้หวงห้ามตามพระราชบัญญัตปิ า่ ไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ ให้ดำ�เนินการดังนี้
				 (๑) กรณี เ ป็ น ไม้ ห วงห้ า มที่ ข้ึ น อยู่ เ ดิ ม ให้ พิ จ ารณาอนุ ญ าตตามมาตรา ๑๑
แห่งพระราชบัญญัตปิ า่ ไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ ประกอบกับกฎกระทรวงฉบับที่ ๒๔ (พ.ศ. ๒๕๑๘) ว่าด้วยการทำ�
ไม้หวงห้าม โดยให้ด�ำ เนินการ ตามระเบียบกรมป่าไม้วา่ ด้วยการสำ�รวจและการทำ�ไม้ในบริเวณป่าทีเ่ ปิดใช้ทด่ี นิ
เพือ่ ทำ�ประโยชน์ พ.ศ. ๒๕๒๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ทั้งนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากสำ�นักงานปฏิรูปที่ดิน
จังหวัดก่อน
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				 (๒) กรณีเป็นไม้หวงห้ามทีป่ ลูกขึน้ ใหม่ หากมีลกั ษณะเป็นสวนป่า และผูค้ รอบครองทีด่ นิ
ประสงค์จะนำ�ไปขึน้ ทะเบียนสวนป่าตามพระราชบัญญัตสิ วนป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ ก็สามารถทำ�ไม้ออกตามหลักเกณฑ์
ที่กำ�หนดไว้ในพระราชบัญญัติฯ ดังกล่าวต่อไป หากผู้ครอบครองที่ดินไม่ประสงค์จะขึ้นทะเบียนสวนป่า
ก็ให้จังหวัดพิจารณาดำ�เนินการตาม (๑)
			 ๒. ในกรณีเป็นไม้ทม่ี ใิ ช่ไม้หวงห้าม ตามพระราชบัญญัตปิ า่ ไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ ให้ด�ำ เนินการ
ทำ�ไม้ออก ตามนัยหนังสือกรมป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ กษ ๐๗๐๔.๓/๕๔๐ ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๔๖ เรื่อง ซ้อม
ความเข้าใจในการทำ�ไม้ทมี่ ใิ ช่ไม้หวงห้าม โดยให้ยกเลิกการชะลอการตรวจสอบการทำ�ไม้ทมี่ ใิ ช่ไม้หวงห้ามตาม
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
			 จึงเรียนมาเพือ่ โปรดทราบและขอได้โปรดสัง่ การให้เจ้าหน้าทีผ่ เู้ กีย่ วข้องดำ�เนินการให้เป็นไป
ตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด

ขอแสดงความนับถือ
(ลงนาม)

วิชัย แหลมวิไล
(นายวิชัย แหลมวิไล)
อธิบดีกรมป่าไม้

กองการอนุญาต
โทร. ๐ ๒๕๖๑ – ๔๒๙๒ – ๓ ต่อ ๒๐๖
โทรสาร. ๐ ๒๕๗๙ - ๕๗๘๖
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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 สำ�นักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ถนนราชดำ�เนินนอก กทม.
ผู้เข้าร่วมประชุม
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.

นายชวลิต ชูขจร
นายสมปอง อินทร์ทอง
นายสุนทร วัชรกุลดิลก
นายวีรชัย จุมพลชาติ
นายวิชิต บุญชิตสิริกุล
นายธีรวัฒน์ อ่อนสำ�ลี
นายวิจารณ์ เสนสกุล
นางวนิดา พรไพบูลย์
นางพัชรัตน์ มณีวงศ์
นายเลิศศักดิ์ สุขสวัสดิ์
นางนิสากร ริยาพันธ์
นายบุญรอด ลีละยูวะ
นางรัตนา มะกล่ำ�แดง
นายสุรัช อาจวงษา
นางสาวสโรชินี บุณยะรัตน์

รองเลขาธิการ ส.ป.ก.
ผู้อำ�นวยการกองนิติการ
แทนผู้อำ�นวยการสำ�นักจัดการและควบคุมป่าไม้
แทนผู้อำ�นวยการส่วนจัดการที่ดินป่าไม้
เจ้าหน้าที่บริหารป่าไม้ ๗
เจ้าหน้าที่บริหารป่าไม้ ๖
เจ้าหน้าที่บริหารป่าไม้ ๖
นิติกร ๘ว
หัวหน้ากลุ่มกฎหมายและระเบียบ
หัวหน้ากลุ่มคดี
นิติกร ๘ว
นิติกร ๘ว
นิติกร ๗ว
นิติกร ๕
นิติกร ๓

ประธาน
ส.ป.ก.
กรมป่าไม้
กรมป่าไม้
กรมป่าไม้
กรมป่าไม้
กรมป่าไม้
กรมอุทยานฯ
ส.ป.ก.
ส.ป.ก.
ส.ป.ก.
ส.ป.ก.
ส.ป.ก.
ส.ป.ก.
ส.ป.ก.

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.
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ประธาน กล่าวถึงการที่ต้องประชุมหารือร่วมกันว่า ได้เกิดปัญหาในทางปฏิบัติเกี่ยวกับการตัดไม้
ในพืน้ ที่ ส.ป.ก. เนือ่ งจากขาดความเข้าใจทีถ่ กู ต้องตรงกันระหว่างผูท้ เี่ กีย่ วข้อง มีการตีความปัญหาข้อกฎหมาย
และวัตถุประสงค์ของการบังคับใช้กฎหมายที่แตกต่างกัน ซึ่งกฎหมายว่าด้วยป่าไม้มีวัตถุประสงค์เพื่อควบคุม
การทำ�ไม้และเก็บหาของป่า ส่วนกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมมีวัตถุประสงค์เพื่อนำ�ที่ดิน
มาดำ�เนินการปฏิรูปโดยมอบที่ดินให้เกษตรกรทำ�กิน ที่ดินของรัฐที่นำ�มาดำ�เนินการปฏิรูปนั้นอาจเป็นที่ดิน
ในเขตป่าสงวนแห่งชาติทกี่ รมป่าไม้มอบให้ เพือ่ ให้ด�ำ เนินการตามวัตถุประสงค์ภายใต้บทบัญญัตขิ องกฎหมายที่
ให้อ�ำ นาจ ประเด็นสำ�คัญ คือ จะจัดการทัง้ ทรัพยากรทีด่ นิ และไม้ให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของกฎหมายแต่ละ
ฉบับอย่างไรให้สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้
ผู้อำ�นวยการกองนิติการ ส.ป.ก. เห็นว่า กรณีตามคำ�พิพากษาฎีกาที่ ๑๐๒๒/๒๕๔๔ และ
ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา ทีไ่ ด้วนิ จิ ฉัยในปัญหาข้อกฎหมายทีแ่ ตกต่างกัน และ ส.ป.ก.ได้ถอื ตามความ
เห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาที่ได้วินิจฉัยในประเด็นสำ�คัญว่า ที่ดินป่าสงวนแห่งชาติที่ ส.ป.ก.ได้รับมอบ
จากกรมป่าไม้ตามมาตรา ๒๖(๔) แห่งพ.ร.บ.การปฏิรูปฯ เป็นเพียงการกำ�หนดให้ ส.ป.ก. มีอำ�นาจนำ�ที่ดิน
มาดำ�เนินการปฏิรปู ได้โดยไม่ตอ้ งดำ�เนินการเพิกถอนตามกฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติ และในมาตรา ๓๖ ทวิ
กำ�หนดเกี่ยวกับการให้ ส.ป.ก. เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินที่ได้มา แต่พื้นที่ดังกล่าวก็ยังคงมีสภาพเป็น“ป่า”
ดังนั้น การตัดไม้หรือเก็บหาของป่า จึงต้องปฏิบัติตามพ.ร.บ.ป่าไม้ฯ จากความเห็นข้อกฎหมายดังกล่าว ทำ�ให้
เกษตรกรผู้ได้รับการจัดที่ดินจาก ส.ป.ก. ที่ยังไม่มีความเข้าใจในข้อกฎหมายต้องถูกดำ�เนินคดีตามกฎหมาย
ป่าไม้เมื่อได้ตัดไม้ที่ขึ้นอยู่บนที่ดินนั้น ประกอบกับ ส.ป.ก.จังหวัดไม่ทราบถึงแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนเกี่ยวกับ
การทำ�ไม้ จึงมีประเด็นที่จะขอหารือเพื่อทราบถึงแนวทางปฏิบัติ
หัวหน้ากลุ่มกฎหมายและระเบียบ ส.ป.ก. ได้เรียนชี้แจงเพื่อขอทราบแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
๑. ไม้ทกุ ชนิดทีม่ อี ยูใ่ นทีด่ นิ ก่อนทีก่ รมป่าไม้จะมอบพืน้ ทีใ่ ห้ ส.ป.ก.รับไปดำ�เนินการเมือ่ ในข้อกฎหมายไม้
ดังกล่าวไม่ถือว่าเป็นทรัพย์สินของ ส.ป.ก. หากเกษตรกรมีความจำ�เป็นจะต้องทำ�ไม้เพื่อใช้สอยในครัวเรือน
กรมป่าไม้ได้กำ�หนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการทำ�ไม้ไว้หรือไม่ อย่างไร
๒. ไม้ที่เกษตรกรปลูกขึ้นบนที่ดินภายหลังที่ได้รับการจัดที่ดินจาก ส.ป.ก. หากเกษตรกรจะทำ�ไม้
ที่ปลูกขึ้นจะสามารถกระทำ�ได้หรือไม่ และกรมป่าไม้ได้กำ�หนดแนวทางปฏิบัติไว้อย่างไร
๓. ตามที่คณะกรรมการกฤษฎีกาได้ให้ความเห็นข้อกฎหมายไว้ว่า เกษตรกรผู้ได้รับการจัดที่ดินจาก
ส.ป.ก. ถือได้ว่าเป็นผู้ได้รับอนุญาตตามกฎหมายเฉพาะแล้ว จึงไม่ต้องขออนุญาตแผ้วถางป่าตามมาตรา ๕๔
แห่งพ.ร.บ.ป่าไม้ฯ แต่การทำ�ไม้หวงห้ามนั้นจะต้องขออนุญาต มีปัญหาว่า ไม่อาจแยกข้อแตกต่างระหว่าง
การแผ้วถางป่ากับการตัดไม้ขนาดเล็ก เพื่อเตรียมพื้นที่ในการประกอบเกษตรกรรมจึงควรต้องกำ�หนดให้เห็น
ชัดเจนว่า มีความแตกต่างกันอย่างไร
๔. หากมีความจำ�เป็นจะต้องร่วมกันยกร่างระเบียบว่าด้วยการทำ�ไม้ในพื้นที่ของ ส.ป.ก.จะสามารถ
ทำ�ได้หรือไม่ อย่างไร หรือหากจะนำ�ร่างระเบียบกรมป่าไม้วา่ ด้วยการทำ�ไม้เพีอ่ ใช้สอยในครัวเรือนในเขตปฏิรปู
ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมที่เคยหารือร่วมกัน เพื่อพิจารณาต่อไปจะสามารถดำ�เนินการได้หรือไม่
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ผู้แทนกรมป่าไม้ ได้ช้แี จงเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันได้พบปัญหาการลักลอบตัดไม้ในพื้นที่ป่าเป็นจำ�นวน
มาก เนื่องจากไม้หวงห้ามบางประเภทมีราคาสูง ซึ่งการลักลอบตัดไม้นั้นกระทำ�ได้หลายช่องทางสำ�หรับ
กรณี ก ารตั ด ไม้ ใ นพื้ น ที่ ข อง ส.ป.ก. ก็ เ ป็ น อี ก ช่ อ งทางหนึ่ ง ที่ ใ ห้ ก ลุ่ ม นายทุ น เข้ า ไปกว้ า นซื้ อ ไม้ ที่ ขึ้ น อยู่
ในพื้นที่ของ ส.ป.ก. ด้วยเหตุทอ่ี าศัยช่องว่างของการตีความกฎหมายตามคำ�พิพากษาฎีกา ที่ ๑๐๒๒/๒๕๔๔
ซึง่ มีผลให้พนักงานสอบสวนและพนักงานอัยการ ได้นำ�คำ�พิพากษาดังกล่าวไปเป็นบรรทัดฐานในการสัง่ ไม่ฟอ้ ง
ผู้ต้องหา อันนำ�มาซึ่งความไม่สอดคล้องกับการปฏิบัติราชการของกรมป่าไม้ที่มีหน้าที่ควบคุมการทำ�ไม้
อันเป็นทรัพยากรธรรมชาติของประเทศ ดังนั้น ปัญหาดังกล่าวนี้เป็นปัญหาสำ�คัญที่ควรเร่งแก้ไขโดยเร็วทั้งนี้
หากจะยกร่างระเบียบว่าด้วยการทำ�ไม้ในพื้นที่ของ ส.ป.ก. เพื่อให้เกิดแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนร่วมกัน
ก็ ส ามารถดำ�เนินการได้ และสำ�หรับ “ไม้หวงห้าม” ในที่ดินที่มีเอกสาร ส.ป.ก.๔-๐๑ เดิมอยู่ในพื้นที่
ป่าสงวนแห่งชาติ ตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๐๗ เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินตาม
มาตรา ๑๓๐๔ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ แม้นว่าเมื่อมีการประกาศเขตปฏิรูปที่ดินจะเป็น
การเพิกถอนป่าสงวนแห่งชาติ ตามมาตรา ๒๖ แห่งพ.ร.บ.การปฏิรูปฯ แล้วก็ตาม ไม้หวงห้ามซึ่งอยู่ในเขต
ปฏิรปู ทีด่ นิ ก็ยงั คงเป็นสาธารณสมบัตขิ องแผ่นดิน การทำ�ไม้หวงห้ามในเขต ส.ป.ก ก็ยงั คงมีความผิดตามพ.ร.บ.
ป่าไม้ฯ มาตรา ๔(๑), (๒) มาตรา ๑๑ มาตรา ๖๙ และมาตรา ๗๓ การที่พนักงานสอบสวนหรือพนักงาน
อัยการมีความเห็นว่า ไม้หวงห้ามดังกล่าว เป็นส่วนควบกับที่ดินตามมาตรา ๑๔๕ แห่งประมวลกฏหมายแพ่ง
และพาณิชย์และการทำ�ไม้ในพื้นที่ ส.ป.ก. ไม่ผิดกฎหมายป่าไม้นั้น เป็นความเห็นที่ไม่ถูกต้อง
ผูแ้ ทนกรมป่าไม้ เห็นว่า การวางระเบียบปฏิบตั ใิ นการอนุญาตควรพิจารณา เฉพาะผูไ้ ด้รบั ส.ป.ก.๔-๐๑
ส่วนที่ดินที่ยังไม่มีการออก ส.ป.ก.๔-๐๑ เมื่อยังไม่มีความชัดเจนว่าผู้ถือครองจะได้รับการจัดที่ดินหรือไม่
จึงไม่ควรอนุญาต
ผู้แทนกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เห็นว่า เนื่องจากป่าไม้เป็นทรัพยากรธรรมชาติ
ที่สำ�คัญและมีความสัมพันธ์กับการดำ�รงชีวิตของมนุษย์ เพราะสามารถนำ�ไม้และของป่ามาใช้ประโยชน์ทั้ง
การอุปโภคและบริโภค เช่น ทำ�เป็นเครื่องใช้ในครัวเรือน เครื่องมือในการเกษตรกรรมหรือเพื่อที่อยู่อาศัย
เป็นต้น แต่การทำ�ไม้หวงห้ามและเก็บหาของป่าหวงห้ามใน “ป่า” ตามกฏหมายว่าด้วยป่าไม้ตอ้ งได้รบั อนุญาต
ตามกฎหมาย แต่ไม้หวงห้ามที่ราษฎรได้ปลูกในที่ดิน ส.ป.ก.๔-๐๑ สามารถนำ�ที่ดินที่ปลูกไม้ไปขอขึ้นทะเบียน
สวนป่าตามกฎหมายว่าด้วยสวนป่าได้ ซึ่งจะทำ�ให้เกษตรกรได้รับสิทธิและประโยชน์ในการทำ�ไม้ที่ปลูกขึ้น
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. นำ�ไปปฏิรูปให้กับเกษตรกร ดังนั้น โดยสภาพของป่าเสื่อมโทรมจึงมีไม้เดิมอยู่เป็นจำ�นวนน้อย
๑. การทำ�ไม้หวงห้ามที่มีมาแต่เดิมในที่ดิน ส.ป.ก.๔-๐๑ ด้วยเป็นป่าที่มาจากป่าสงวนแห่งชาติ
ที่เสื่อมโทรม จึงต้องดำ�เนินการตามมาตรา ๑๑ แห่งพ.ร.บ.ป่าไม้ฯ และมติสภาบริหารคณะปฏิวัติ เมื่อ
วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๑๕ โดยมอบให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (ออป.) เป็นผู้ดำ�เนินการทำ�ไม้ในพื้นที่
ป่าเปิดประโยชน์ โดยใช้แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการสำ�รวจและทำ�ไม้ในพื้นที่ป่าเปิด
ประโยชน์ พ.ศ. ๒๕๒๕ และหนังสือกรมป่าไม้ ที่ กษ ๐๗๐๔(๓)/ว๑๖๓๘๗ ลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๒๖ โดย
ต้องได้รับความเห็นชอบจาก ส.ป.ก. ก่อน
๒. การทำ�ไม้หวงห้ามที่ปลูกขึ้นในที่ดิน ส.ป.ก.๔-๐๑ สามารถนำ�ที่ดินที่ปลูกไม้หวงห้ามตามพ.ร.บ.
ป่าไม้ฯ ไปขึน้ ทะเบียนทีด่ นิ เป็นสวนป่า ตามพ.ร.บ.สวนป่า พ.ศ.๒๕๓๕ การทำ�ไม้ดงั กล่าวจึงสามารถดำ�เนินการ
ได้ตามพ.ร.บ.สวนป่า พ.ศ.๒๕๓๕ แต่ถ้าหากไม่ประสงค์ขึ้นทะเบียนที่ดินเป็นสวนป่าหากประสงค์จะทำ�
ไม้หวงห้ามทีป่ ลูกขึน้ ในทีด่ นิ ส.ป.ก.๔-๐๑ ก็สามารถกระทำ�ได้ตามมาตรา ๑๑ แห่งพ.ร.บ.ป่าไม้ฯ แต่จะมีขั้นตอน
ที่เกี่ยวข้องกับระเบียบและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติและมีค่าธรรมเนียม ค่าบำ�รุง ตามกฎหมาย
๓. การทำ�ไม้ที่มิใช่ไม้หวงห้ามในที่ดิน ส.ป.ก.๔-๐๑ สามารถดำ�เนินการได้ตามมาตรา ๒๕
แห่งพ.ร.บ.ป่าไม้ฯ และประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำ�หนดอัตราค่าธรรมเนียมการนำ�ไม้
ที่มิใช่ไม้หวงห้ามเข้าเขตด่านไม้ ตามพ.ร.บ.ป่าไม้ฯ ซึ่งกรมป่าไม้ได้กำ�หนดแนวทางปฏิบัติไว้ตามหนังสือ
กรมป่าไม้ ที่ ๐๗๐๔.๓/๕๔๐ ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๔๖ แล้ว
ดังนั้น การทำ�ไม้ในกรณีต่างๆในพื้นที่ ส.ป.ก.๔-๐๑ ได้มีหลักเกณฑ์การปฏิบัติอยู่แล้วซึ่งหากจะ
นำ�มาร่างระเบียบปฏิบัติในส่วนของกรมป่าไม้โดยเฉพาะอาจจะทำ�ได้ยุ่งยาก เพราะอาจจะต้องขอมติ
คณะรัฐมนตรีในการทบทวนมติสภาบริหารคณะปฏิวัติ เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๑๕ ด้วย
หัวหน้ากลุม่ กฎหมายและระเบียบ มีความเห็นว่า พืน้ ทีป่ า่ สงวนแห่งชาติท่ี ส.ป.ก.ได้รบั มามีการตรวจ
กันพื้นที่ที่มีสภาพป่าสมบูรณ์คืนกรมป่าไม้อยู่แล้ว ที่ดินที่นำ�มาจัดโดยสภาพคงไม่มีไม้เดิมมากถึงขนาด
ที่ ออป.จะทำ�จากทั้งหมดเพื่อเปิดใช้ประโยชน์ ไม้เดิมที่ไม่กีดขวางต่อการเกษตรควรสงวนไว้เพื่อรักษา
สภาพแวดล้อม แต่ถ้าเกษตรกรมีความจำ�เป็นจะขออนุญาตเพื่อนำ�มาใช้สอยในครัวเรือน มีช่องทางทำ�ได้
หรือไม่ หรือถ้าต้องการตัดไม้เดิมทั้งหมดเพื่อปลูกใหม่เฉพาะแปลง จะมีช่องทางทำ�ได้อย่างไรจะมีการสำ�รวจ
ไม้เดิม วางมาตรการในการควบคุมให้ชดั เจนอย่างไร ซึง่ หากได้พจิ ารณาหาข้อยุตริ ว่ มกันแล้ว ในส่วนของ ส.ป.ก.
จะได้ทำ�การชี้แจงอบรมเกษตรกรให้ทราบก่อนมอบ ส.ป.ก.๔-๐๑ รวมทั้งอาจวางมาตรการให้มีสภาพบังคับ
หากเป็นการฝ่าฝืน
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มติที่ประชุม เห็นชอบร่วมกันว่า เพื่อให้เกิดเเนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนเกี่ยวกับการทำ�ไม้ในพื้นที่ ส.ป.ก. กรมป่า
ไม้และส.ป.ก. จะได้รว่ มกันยกร่างระเบียบว่าด้วยการทำ�ไม้ในพืน้ ที่ ส.ป.ก.ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
เลิกประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น.

							
							
							
							

(ลงนาม) สุรัช อาจวงษา 			
(นายสุรัช อาจวงษา)		
นิติกร ๕				
ผู้จดรายงานการประชุม		

(ลงนาม)

พัชรัตร์ มณีวงศ์
(นางพัชรัตร์ มณีวงศ์)
หัวหน้ากลุ่มกฎหมายและระเบียบ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(ลงนาม)

โอภาส วรรณโชติศิริกุล
(นายโอภาส วรรณโชติศิริกุล)
นิติกร ๘ ว
ผู้จดรายงานการประชุม
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