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๖.๒ การทำ�ไม้ที่มิใช่ไม้สัก ไม้ยาง ในที่ดินกรรมสิทธิ์
หรือสิทธิครอบครอง
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ที่ กส.๐๗๐๔(๓)/ว.๔๙๑๗				
เรือ่ ง

   

๑๐ มีนาคม ๒๕๒๓

กรมป่าไม้

การเผาถ่านจากฟืนเศษไม้ปลายไม้ของโรงงานแปรรูปไม้และการเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมใบเบิกทาง

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด
อ้างถึง หนังสือจังหวัดบุรีรัมย์ บร.๐๙/๒๔๙๓๙ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๒๑
ตามหนังสือทีอ่ า้ งถึง หารือว่า ในท้องทีจ่ งั หวัดบุรรี มั ย์มโี รงงานแปรรูปไม้ดว้ ยเครือ่ งจักรอยูห่ ลาย
แห่งที่ได้รับอนุญาต ได้ใช้ฟืนเศษไม้ปลายไม้ที่เหลือจากการแปรรูปเผาถ่านจำ�หน่ายให้กับประชาชนในท้องที่
และต่างจังหวัด บางแห่งมีการขออนุญาตเก็บหาของป่าสำ�หรับการเผาเอาถ่าน (อนุญาต ๑) บางแห่งมิได้ขอ
อนุญาต ซึ่งแต่ละท้องที่ปฏิบัติไม่เหมือนกัน เพื่อถือเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป นั้น
		 กรมป่าไม้จึงวางเป็นแนวทางปฏิบัติไว้ดังนี้
๑.ถ้าตั้งเตาเผาถ่านในโรงงานแปรรูปไม้ โดยหลักการแล้วไม่จำ�เป็นต้องขอรับอนุญาตอีก เพราะ
โรงงานแปรรูปไม้ได้รับอนุญาตให้ทำ�การแปรรูปไม้เพื่อการค้าอยู่แล้ว
๒.ถ้าผู้รับอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้พึงประสงค์จะขออนุญาตตั้งเตาเผาถ่าน(อนุญาต ๑)
ก็ย่อมทำ�ได้ โดยถือปฏิบัติตามกฎกระทรวงฉบับที่ ๑๙ (พ.ศ.๒๕๐๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้
พุทธศักราช ๒๔๘๔ (ข้อ ๖) โดยให้โรงงานแปรรูปไม้ใช้หนังสือกำ�กับของโรงงานฯ เป็นหลักฐานในการทำ�
ฟืนเศษไม้ปลายไม้นั้นเข้าเตา และเมื่อจะนำ�เคลื่อนที่ไป จะต้องเอาหลักฐานตามหนังสือกำ�กับฯ ดังกล่าว
ไปขอใบเบิกทางต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้อนุญาต และไม่ต้องขออนุญาตค้าของป่าหวงห้าม (ถ่านไม้)
อีกเพราะได้รับอนุญาตให้ค้าได้อยู่แล้ว
๓.ผู้รับอนุญาตจะเผาถ่านนอกเขตโรงงานจะต้องขออนุญาตเก็บหาของป่าสำ�หรับเผาเอาถ่าน
เพราะสถานที่ไม่อยู่ในเขตโรงงานที่ได้อนุญาตให้ทำ�การแปรรูปไม้หรือค้าได้ และให้ยื่นคำ�ขอต่อพนักงาน
เจ้าหน้าที่แห่งท้องที่นั้น โดยให้ถือปฏิบัติตามกฎกระทรวงฉบับที่ ๑๙ (พ.ศ.๒๕๐๗) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ และไม่ต้องขออนุญาตค้าของป่าอีก ส่วนการนำ�เศษไม้ปลายไม้
ออกนอกเขตโรงงาน ถ้าอยู่ในเขตอำ�เภอท้องที่ที่ตั้งโรงงาน ก็ออกหนังสือกำ�กับไม้แปรรูปของโรงงาน แต่ถ้า
นำ�ออกนอกเขตอำ�เภอท้องที่ที่ตั้งโรงงาน ก็ให้ออกใบเบิกทางนำ�เคลื่อนที่ และทั้ง ๒ กรณีให้ระบุว่าเป็นเศษ
ไม้ปลายไม้ของโรงงานฯ
๔.ถ่านไม้ที่ได้จากการเผาตามข้อ ๑, ๒, ๓ เมื่อจะนำ�เคลื่อนที่ต่อไปต้องออกใบเบิกทาง และ
ให้เรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมของป่าหวงห้ามฉบับละ ๕.๐๐ บาท ตามกฎกระทรวงฉบับที่ ๒๓ (พ.ศ.๒๕๑๘)
ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมและไม่ต้องชำ�ระ
ค่าภาคหลวงอีก เพราะได้เสียค่าภาคหลวงเป็นไม้มาก่อนแล้ว
		 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และโปรดสั่งเจ้าหน้าที่ถือเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป
           ขอแสดงความนับถือ
(ลงนาม)
ถนอม เปรมรัศมี
กองคุ้มครอง
    (นายถนอม เปรมรัศมี)
โทร. ๕๗๘๔๘๕๓               
       อธิบดีกรมป่าไม้
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ที่ กส.๐๗๐๔(๓)/ว.๔๙๑๘

๑๐ มีนาคม ๒๕๒๓

กรมป่าไม้

สำ�เนาหนังสือกรมป่าไม้ที่ กส.๐๗๐๔(๓)/ว.๔๙๑๗ ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๒๓ เรื่อง การเผาถ่าน
จากฟืนเศษไม้ปลายไม้ของโรงงานแปรรูปไม้และการเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมใบเบิกทาง
ส่งมาเรียน รองอธิบดีกรมป่าไม้ทั้ง ๓ ท่าน เพื่อโปรดทราบ
ส่งมาเรียน ป่าไม้เขตทุกเขต เพื่อโปรดทราบและถือเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป
ส่งมาเรียน ผู้อำ�นวยการกองทุกกอง และผู้บังคับการตำ�รวจป่าไม้ เพื่อโปรดทราบ
ส่งมาเรียน ผู้ตรวจการป่าไม้ทั้ง ๔ ท่าน และหัวหน้ากองแผนงาน เพื่อโปรดทราบ
ส่งมาเรียน ผูอ้ �ำ นวยการโรงเรียนป่าไม้แพร่ และผูอ้ �ำ นวยการโรงเรียนอบรมวนกรรมจังหวัดตาก
เพือ่ โปรดทราบ

(ลงนาม) ถนอม เปรมรัศมี
(นายถนอม เปรมรัศมี)
         อธิบดีกรมป่าไม้

กองคุ้มครอง
โทร. ๕๗๘๔๘๕๓
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ที่ กส.๐๗๐๔(๓)/ว.๘๕๕๗

  ๒ พฤษภาคม ๒๕๒๓

กรมป่าไม้

เรื่อง การขออนุญาตไม้ฟืนหรือไม้เผาถ่าน ตามระเบียบปฏิบัติราชการป่าไม้ ฉบับที่ ๔
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด
สิ่งที่ส่งมาด้วย   สำ�เนาหนังสือกรมป่าไม้ที่ กส.๐๗๐๔(๓)/๗๓๐๓ ลงวันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๒๓
ด้วยกรมป่าไม้ได้ตอบข้อหารือของจังหวัดเพชรบุรี ตามหนังสือกรมป่าไม้ที่ กส.๐๗๐๔(๓)
/๗๓๐๓ ลงวันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๒๓ เรื่องการขออนุญาตไม้ฟืนหรือไม้เผาถ่าน ตามระเบียบปฏิบัติราชการ
ป่าไม้ ฉบับที่ ๔ (ไม้ฟืนหรือไม้เผาถ่านในที่ดินกรรมสิทธิ์) ตามสำ�เนาหนังสือกรมป่าไม้ที่ส่งมาพร้อมนี้
กรมป่าไม้จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและสั่งเจ้าหน้าที่ถือเป็นทางปฏิบัติทำ�นองเดียวกัน
        ขอแสดงความนับถือ
(ลงนาม)

ถนอม เปรมรัศมี
(นายถนอม เปรมรัศมี)
           อธิบดีกรมป่าไม้

กองคุ้มครอง
โทร. ๕๗๙๔๘๕๓
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ที่ กส.๐๗๐๔(๓)/๗๓๐๓							

กรมป่าไม้

๑๔ เมษายน ๒๕๒๓
เรื่อง การขออนุญาตไม้ฟืนหรือไม้เผาถ่าน ตามระเบียบปฏิบัติราชการป่าไม้ ฉบับที่ ๔
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี
อ้างถึง หนังสือจังหวัดที่ พบ.๐๙/๒๖๗๐๓ ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๒๑
ตามที่จังหวัดแจ้งว่า ในท้องที่อำ�เภอบ้านแหลม ราษฏรได้ปลูกไม้โกงกางในที่ดินกรรมสิทธิ์
กันมาก และอำ�เภอบ้านแหลมได้อนุญาตให้ราษฎรทำ�ฟืนจากไม้โกงกางในที่ดินกรรมสิทธิ์ดังกล่าวคราวละ
ไม่เกิน ๕๐๐ ม.๓ อำ�เภอจึงหารือว่า ตามที่ได้ปฏิบัติไปนั้นเป็นการชอบด้วยระเบียบหรือไม่ จังหวัดได้พิจารณา
แล้วเห็นว่า ถึงแม้จะได้มีพระราชกฤษฎีกากำ�หนดให้ไม้ฟืนและถ่านไม้เป็นของป่าหวงห้ามไว้แล้วก็ตามแต่
เนื่องจากตามมาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้พุทธศักราช ๒๔๘๔ บัญญัติให้ต้องขออนุญาตเก็บหา
ของป่าเฉพาะการเก็บหาของป่าหวงห้ามในป่าเท่านั้น การตัดไม้ฟืนและเผาถ่านจากไม้ในที่ดินกรรมสิทธิ์
จึงไม่น่าจะอยู่ในข่ายบังคับที่จะต้องขอรับอนุญาตตามพระราชบัญญัติป่าไม้ และเนื่องจากกรมป่าไม้ยัง
ไม่เคยวางระเบียบเกี่ยวกับการอนุญาตให้เก็บหาของป่าในที่ดินกรรมสิทธิ์กรณีที่เจ้าของที่ดินยินยอมขอรับ
อนุญาตและยินยอมชำ�ระค่าภาคหลวงไว้แต่อย่างใด ดังนัน้ ตามทีอ่ �ำ เภอบ้านแหลมออกอนุญาตให้ตดั ไม้โกงกาง
ในทีด่ นิ ครอบครองหรือทีด่ นิ กรรมสิทธิท์ ม่ี ใิ ช่ปา่ ตามพระราชบัญญัตปิ า่ ไม้ท�ำ ฟืนเผาถ่านครัง้ ละ ๕๐๐ ม.๓ จังหวัดเห็น
ว่ายังไม่มีระเบียบรับรองให้ปฏิบัติได้ จึงหารือปัญหาทางปฏิบัติเกี่ยวกับการอนุญาตไม้โกงกางและไม้ป่าเลน
ในที่ดินกรรมสิทธิ์ และที่ครอบครองมี ส.ค. ๑ รวม ๖ ประการ ดังรายละเอียดตามหนังสือจังหวัดดังกล่าว
ให้กรมป่าไม้พิจารณา นั้น
กรมป่าไม้ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ แก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๑๘ มาตรา ๔(๗) ได้บัญญัตินิยามศัพท์คำ�ว่า “ของป่า”
ก. ไม้รวมทั้งส่วนต่างๆของไม้ ถ่านไม้ น้ำ�มันไม้ ยางไม้ ตลอดจนสิ่งอื่นๆ ที่เกิดจากไม้ ฯลฯ
และหมายความรวมถึงถ่านไม้ที่บุคคลทำ�ขึ้นด้วย
พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับ
ที่ ๓) พ.ศ.๒๔๙๔ มาตรา ๒๙ ระบุว่า “ผู้ใดเก็บหาของป่าหวงห้ามหรือทำ�อันตรายด้วยประการใดๆ
แก่ของป่าหวงห้ามในป่า ต้องได้รบั อนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ และต้องเสียค่าภาคหลวง กับทัง้ ต้องปฏิบตั ติ าม
ข้อกำ�หนดในกฎกระทรวงหรือในการอนุญาต
พระราชกฤษฎีกากำ�หนดของป่าหวงห้าม พ.ศ.๒๕๐๕ กำ�หนดให้ไม้ฟืนและถ่านไม้เป็นของ
ป่าหวงห้ามในท้องที่จังหวัดต่าง ๆ
จากหลักกฎหมายป่าไม้ซงึ่ ใช้บงั คับอยูใ่ นขณะนี้ โดยเฉพาะบทบัญญัตดิ งั กล่าวข้างต้นเมือ่ วินจิ ฉัย
ตีความตามตัวอักษร โดยเคร่งครัดแล้ว พิจารณาได้ว่า ไม้ฟืนแม้จะกำ�หนดโดยพระราชกฤษฎีกาให้เป็นของ
ป่าหวงห้ามก็ตาม แต่โดยสภาพข้อเท็จจริงไม้ฟืน ที่ทำ�ออกจากที่ดินกรรมสิทธิ์ไม่ว่าจะเป็นไม้ชนิดใด ก็ยัง
เป็นไม้ตามมาตรา ๔ (๒) แต่ไม่อยู่ภายใต้การควบคุมการทำ�ออก การนำ�เคลื่อนที่และการแปรรูป แม้จะมี
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พระราชกฤษฎีกากำ�หนดให้ถา่ นไม้เป็นของป่าหวงห้ามก็ตาม แต่เป็นบทนิยามศัพท์ค�ำ ว่า “ของป่า” ตามมาตรา
๔ (๗) หมายถึง บรรดาของที่เกิดขึ้นหรือมีขึ้น ในป่าตามธรรมชาติ และรวมถึงถ่านไม้ที่บุคคลทำ�ขึ้น ในป่า
ต้องเป็นไม้ฟนื และถ่านไม้ทมี่ ไิ ด้ขนึ้ อยูใ่ นทีด่ นิ กรรมสิทธิ์ จึงไม่ใช่ของป่าตามพระราชบัญญัตปิ า่ ไม้ ตามมาตรา  
๔(๗) และไม่ต้องขอรับอนุญาตตามมาตรา ๒๙ ตามความเข้าใจของจังหวัดเพชรบุรีถูกต้องแล้ว
แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อเจ้าของถ่านประสงค์จะขอรับอนุญาตเพื่อความสะดวกในการนำ�เคลื่อนที่  
และการครอบครองจะไม่ได้ถกู กล่าวหาว่าครอบครองไม้หรือของป่าหวงห้ามโดยไม่ได้รบั อนุญาต โดยทำ�บันทึก
ยินยอมชำ�ระค่าภาคหลวงและยินยอมที่จะปฏิบัติตามระเบียบของกรมป่าไม้ไว้  พนักงานเจ้าหน้าที่ ก็ชอบที่
จะดำ�เนินการอนุญาตได้เช่นเดียวกับไม้ในป่า
สำ�หรับข้อหารือของจังหวัดนั้นกรมป่าไม้ได้พิจารณาแล้วขอเรียนว่า
ตามข้อ ๑ ระเบียบปฏิบัติราชการป่าไม้ ฉบับที่ ๔ ว่าด้วยการอนุญาตไม้และของป่าอย่างอื่นที่
กำ�หนดอำ�นาจพนักงานเจ้าหน้าที่ชั้นอำ�เภออนุญาตไม้ได้ไม่เกิน ๕๐ ต้น ฟืนไม่เกิน ๕๐๐ ม.๓ จังหวัดอนุญาต
ไม้ไม่เกิน ๑๐๐ ต้น ฟืนไม่เกิน ๑,๐๐๐ ม.๓ (ปัจจุบันลดจำ�นวนให้อนุญาตได้ ๑ ใน ๑๐) นั้น มุ่งหมายถึงการ
อนุญาตไม้ในป่า ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบและการควบคุมกำ�ลังผลิตของป่า แต่สำ�หรับในที่ดิน
กรรมสิทธิ์ เมื่อเจ้าของที่ดินประสงค์จะขอรับอนุญาตและยินยอมชำ�ระค่าภาคหลวง ก็ควรอนุญาตได้ตาม
จำ�นวนที่ขอ แต่ไม่ควรเกินจำ�นวนที่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบได้ หรือจะจำ�กัดจำ�นวนอนุญาตแต่ละคราวจำ�นวน
เท่าใด ตามความเหมาะสมเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบและการควบคุมก็ชอบที่จะปฏิบัติได้
ตามข้อ ๒ ตามหลักกฎหมายที่กรรมสิทธิ์โดยมีหลักฐาน น.ส. ๓ ก. ไม้ที่ขึ้นอยู่ในที่ดินซึ่งเป็น
ส่วนควบของที่ดิน ไม่อยู่ในข่ายควบคุมตามพระราชบัญญัติป่าไม้ เว้นแต่ไม้สัก ไม้ยางเป็นไม้หวงห้ามตาม
พระราชบัญญัติป่าไม้ เช่นเดียวกับที่ น.ส. ๓ แต่เนื่องจากขณะนี้อยู่ในระหว่างที่กรมป่าไม้กำ�ลังดำ�เนินการ
ปรับปรุงแก้ไขในพระราชบัญญัติป่าไม้ เพื่อควบคุมการทำ�ไม้ในที่ดินกรรมสิทธิ์ด้วย กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ซงึ่ กำ�หนดนโยบายให้ระงับการพิจารณาอนุญาตไม้ในทีด่ นิ กรรมสิทธิโ์ ดยมีหลักฐาน น.ส. ๓ ก. ไว้กอ่ น
ตามข้อ ๓ ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
ป่าไม้ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๑๘ มาตรา ๙ ระบุว่า “รัฐมนตรีมีอำ�นาจกำ�หนดอัตราค่าภาคหลวงโดยประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาดังต่อไปนี้ ฯลฯ
(๓)สำ�หรับไม้หวงห้ามทีท่ ำ�เป็นไม้ฟนื หรือไม้เผาถ่านให้กำ�หนดได้ไม่เกินลูกบาศก์เมตรละ ๕ บาท
ถ้าได้เผาเป็นถ่านแล้วอัตราค่าภาคหลวงให้เป็นสองเท่าของอัตราค่าภาคหลวงของไม้หวงห้ามที่ทำ�เป็นไม้ฟืน
หรือเผาถ่าน ฯลฯ
กรณีทผี่ รู้ บั อนุญาตชำ�ระค่าภาคหลวงเป็นไม้ฟนื ก่อนเผาถ่าน ถือเกณฑ์คา่ ภาคหลวงถ่านสองเท่า
ค่าภาคหลวงไม้ฟืน คงเหลือเพียงครึ่งหนึ่ง สำ�หรับไม้โกงกางหรือไม้ป่าเลนอื่นก็ต้องถือปฏิบัติทำ�นองเดียวกับ
ไม้หวงห้ามในป่าทั่วๆไป แต้ถ้าได้เผาเป็นถ่านแล้ว ก็ต้องชำ�ระค่าภาคหลวงในอัตรา ๒ เท่า
สำ�หรับปัญหาที่ว่าเมื่อเผาเป็นถ่านแล้วจะถือเกณฑ์คงเหลืออย่างไรนั้น กรมป่าไม้ได้ตรวจสอบ
สถิติการเผาถ่านโดยเตาเผาถ่านที่ใช้โดยทั่วๆ ไปแล้วปรากฏว่า
การเผาถ่านจากไม้ปา่ ชายเลนจะได้ถา่ นเฉลีย่ ประมาณ ๕๑.๑% ของปริมาตรไม้ฟนื ก่อนเผา
การเผาถ่านจากไม้ยางพาราส่งต่างประเทศจะได้ถา่ นประมาณ ๓๕% ของปริมาตรไม้ทอ่ นก่อนเผา

285

คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการอนุญาตไม้และของป่า
6.2(277-309).indd 285

7/1/2010 13:19

การเผาถ่านจากไม้ป่าบกมีคุณภาพสูง เช่น เต็ง รัง ตีนนก และตะแบกเลือดของบริษัทเหล็ก
สยาม จำ�กัด เพื่อการผลิตถลุงโลหะ ผิดกับการเผาถ่านเพื่อใช้ในกิจการทั่วไป ซึ่งใช้เตาที่มีความร้อนสูงเพื่อ
ให้ได้ถ่านที่มีคุณภาพดี ปริมาณการผลิตได้ค่อนข้างต่ำ� จึงได้ถ่านเพียง ๓๕% ของไม้ฟืนก่อนเผา
สรุปแล้วการเผาถ่านจากไม้เบญจพรรณทั่วไปโดยใช้เตาเผาถ่านธรรมดา จะได้ถ่านประมาณ
๕๐% ของจำ�นวนไม้ฟืนก่อนเผา
ส่วนการเผาถ่านโดยใช้เตาแบบ MOMO V ที่องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ใช้อยู่จะผลิตถ่านได้
ประมาณ ๖๐-๗๐%ของไม้ที่จะนำ�เข้าเผา ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับชนิดไม้และสภาพของไม้ด้วย
ตามข้อ ๔ เมื่อเจ้าของที่ดินกรรมสิทธิ์มายื่นขอทำ�ไม้โกงกางและไม้ป่าเลนอื่นๆเพื่อทำ�ไม้เสาเข็ม
และไม้ค้ำ�ยันเพื่อการค้า โดยยินยอมชำ�ระค่าภาคหลวง จังหวัดก็ชอบที่จะพิจารณาดำ�เนินการอนุญาตตาม
ระเบียบว่าด้วยการทำ�ไม้ในที่ดินกรรมสิทธิ์ที่กรมป่าไม้กำ�หนดไว้แล้วเว้นแต่ที่ น.ส.๓ ก. ให้รอการพิจารณา
เพื่ออนุญาตไม้ ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดังกล่าวในข้อ ๒ ส่วนขนาดจำ�กัดของไม้ที่ขึ้น
อยู่ในที่ดินของเอกชนนัน้ เมือ่ ไม่ใช่ไม้สกั ไม้ยาง ก็ไม่อยูใ่ นข่ายบังคับว่าจะต้องเป็นไม้โตได้ขนาดจำ�กัด หรือต่�ำ กว่า
ขนาดจำ�กัดตามกฎหมายหรือไม่
ตามข้ อ ๕ ป่ า เอกชนที่ ป ลู ก ไม้ ป่ า เลนในที่ ดิ น มี ห ลั ก ฐาน ส.ค.๑ ถื อ ว่ า เป็ น ไม้ ใ นป่ า ตาม
พระราชบัญญัติป่าไม้หรือไม่ จะออกอนุญาตให้ทำ�ไม้ฟืนเผาถ่าน ทำ�ไม้เสาเข็ม ไม้ค้ำ�ยัน ได้หรือไม่ อย่างไร
นัน้ จะต้องพิจารณาถึงสภาพของทีด่ นิ ทีม่ ี ส.ค.๑ นัน้ ว่า ได้กรรมสิทธิห์ รือสิทธิครอบครองตามประมวลกฎหมาย
ทีด่ นิ แล้วหรือไม่ แต่ส�ำ หรับตามระเบียบของกรมป่าไม้ ถือว่าการทำ�ไม้ในทีด่ นิ ทีม่ ี ส.ค.๑ จะต้องขอรับอนุญาต
และปฏิบัติตามระเบียบตามที่กรมป่าไม้กำ�หนดทางปฏิบัติไว้ตามหนังสือกรมป่าไม้ ที่ กษ.๐๗๐๔/ว.๑๖๓๗๖
ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๑๔ และที่ กส.๐๘๐๔/ว.๑๗๑๘๐ ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๑๘
ตามข้อ ๖ การยืน่ คำ�ขอจะให้เจ้าของทีด่ นิ ยืน่ คำ�ขอ หรือจะให้ผอู้ นื่ ยืน่ คำ�ขอและจะออกอนุญาตให้
ผู้ ใ ดนั้ น เนื่ อ งจากไม้ ยื น ต้ น เป็ น ส่ ว นควบกั บ ที่ ดิ น ผู้ ใ ดเป็ น เจ้ า ของที่ ดิ น อั น เป็ น ทรั พ ย์ ป ระธาน ย่ อ ม
เป็ น เจ้าของส่วนควบนั้นด้วย ตามประมวลกฎหมายแพ่ ง และพาณิ ช ย์ มาตรา ๑๐๗ มาตรา ๑๐๘
การตัดไม้ยนื ต้นออกจากทีด่ นิ ครอบครองจึงต้องได้รบั ความยินยอมจากเจ้าของทีด่ นิ เสียก่อน แม้แต่อนุญาตให้
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้กต็ อ้ งได้รบั ความยินยอมจากเจ้าของทีด่ นิ เช่นกัน ดังนี้ โดยหลักการเจ้าของทีด่ นิ จึง
ควรเป็นผูย้ นื่ คำ�ขอและต้องออกใบอนุญาตให้เจ้าของผูม้ ชี อื่ ในหนังสือสำ�คัญแสดงสิทธิในทีด่ นิ จึงจะสอดคล้อง
กับบทบัญญัติของกฎหมายในเรื่องกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง แม้เจ้าของที่ดินจะมอบอำ�นาจให้ผู้ใดไปยืน่
คำ�ขอ ก็ควรจะกระทำ�ในนามของผูเ้ ป็นเจ้าของทีแ่ ท้จริง ผูร้ บั มอบอำ�นาจเพียงลงชือ่ แทนเจ้าของทีด่ นิ เท่านัน้
		 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและสั่งเจ้าหน้าที่ถือเป็นทางปฏิบัติต่อไป
         ขอแสดงความนับถือ
(ลงนาม)

ถนอม เปรมรัศมี
(นายถนอม เปรมรัศมี)
           อธิบดีกรมป่าไม้

กองคุ้มครอง
โทร. ๕๗๙๔๘๕๓
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ที่ กส. ๐๗๐๔(๓)/ว.๑๔๖๙๗

กรมป่าไม้
  ๒๕ สิงหาคม ๒๕๒๔

เรื่อง การขออนุญาตไม้ฟืนหรือไม้เผาถ่าน ตามระเบียบปฏิบัติราชการป่าไม้ ฉบับที่ ๔
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด (เว้นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์)
สิ่งที่ส่งมาด้วย  สำ�เนาหนังสือกรมป่าไม้ที่ กส.๐๗๐๔(๓)/๑๔๖๙๕ ลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๒๔
กรมป่าไม้ขอส่งสำ�เนาหนังสือกรมป่าไม้ถงึ จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ เรือ่ งการขออนุญาตไม้ฟนื
หรือไม้เผาถ่าน ตามระเบียบปฏิบัติราชการป่าไม้ ฉบับที่ ๔ มาเพื่อโปรดทราบและสั่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติทำ�นอง
เดียวกัน ทั้งนี้ เป็นการต่อเนื่องหนังสือกรมป่าไม้ ที่ กส.๐๗๐๔(๓)/๗๓๐๓ ลงวันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๒๓ ซึ่ง
ได้เวียนมาให้จังหวัดทราบและสั่งให้เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติตามหนังสือ ที่ กส.๐๗๐๔(๓)/ว.๘๕๕๗ ลงวันที่ ๒
พฤษภาคม ๒๕๒๓
         ขอแสดงความนับถืออย่างสูง
(ลงนาม)  พงศ์ โสโน
          (นายพงศ์ โสโน)
          อธิบดีกรมป่าไม้

กองคุ้มครอง
โทร.๕๗๙๔๘๕๓
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ที่ กส. ๐๗๐๔(๓)/๑๔๖๙๕

กรมป่าไม้
๒๕ สิงหาคม ๒๕๒๔

เรื่อง การอนุญาตไม้ฟืนหรือไม้เผาถ่าน ตามระเบียบปฏิบัติราชการป่าไม้ ฉบับที่ ๔
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
อ้างถึง หนังสือจังหวัด ที่ปข.๐๙/๕๐๕๓ ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๒๔
ตามที่ จั ง หวั ด หารื อ เรื่ อ ง การอนุ ญ าตไม้ ฟื น หรื อ ไม้ เ ผาถ่ า นในที่ ดิ น กรรมสิ ท ธิ์ ต ามหนั ง สื อ
กรมป่าไม้ที่ กส.๐๗๐๔(๓)/ว.๘๕๕๗ ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๒๓ กรณีทมี่ ผี ขู้ อทำ�ออกเพือ่ การค้า โดยยินยอม
ทีจ่ ะชำ�ระค่าภาคหลวงและปฏิบตั ติ ามพระราชบัญญัตปิ า่ ไม้ ว่าจะต้องดำ�เนินการตามขัน้ ตอน เช่นเดียวกับการ
อนุญาตไม้ในป่าทุกประการหรือไม่ให้ชัดเจนให้กรมป่าไม้พิจารณา ดังความละเอียดแจ้งอยู่แล้ว นั้น
กรมป่าไม้ได้พิจารณาแล้ว ขอเรียนว่า เนื่องจากไม้ยืนต้นเป็นส่วนควบของที่ดินตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ดังนั้น ผู้มีกรรมสิทธิ์ที่ดินจึงมีกรรมสิทธิ์ในส่วนควบนั้นด้วย การทำ�ไม้ ไม้ฟืน
ในที่ดินนั้นจึงไม่ต้องขออนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่แต่อย่างใดก็ได้ เพราะไม่ใช่การทำ�ไม้ ไม้ฟืน ในป่า
(ยกเว้นไม้สัก ไม้ยาง ซึ่งเป็นไม้หวงห้าม การทำ�ออกต้องขออนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ทุกกรณี) จึง
ไม่อยู่ในข่ายการควบคุมตามพระราชบัญญัติป่าไม้ แต่เมื่อผู้ขอประสงค์จะทำ�ออกและนำ�เคลื่อนที่ไปที่อื่น
และเพื่อสะดวกในการนำ�เคลือ่ นย้ายไม้นน้ั ออกจากทีด่ นิ ก็จะต้องมีใบเบิกทางกำ�กับไม้ไป แต่การทีจ่ ะออกใบเบิก
ทางให้ได้ ก็ต้องเป็นไม้ที่มีใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติป่าไม้ ซึ่งผู้มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินยินยอมที่จะชำ�ระ
ค่าภาคหลวงและปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป่าไม้ การทำ�ไม้ออกจึงต้องปฏิบัติเช่นเดียวกับการทำ�ไม้ในป่า
ทุกประการกล่าวคือ ก่อนอนุญาตให้ท�ำ ออกจะต้องมีการสำ�รวจตีตราไม้หรือสำ�รวจหากำ�ลังผลิตสำ�หรับไม้ฟนื หรือไม้
เผาถ่าน เช่นเดียวกับการทำ�ไม้หรือการทำ�ไม้ฟืนเพื่อเผาถ่านไม้ในป่า เว้นแต่จำ�นวนไม้หรือฟืนที่จะอนุญาตให้
อนุญาตได้ตามจำ�นวนทีเ่ หมาะสมไม่เกินจำ�นวนหรือกำ�ลังผลิตทีส่ �ำ รวจไว้ตามทีก่ รมป่าไม้ก�ำ หนดทางปฏิบตั ไิ ว้
แล้ว ตามหนังสือ ที่ กส.๐๗๐๔(๓)/๗๓๐๓ ลงวันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๒๓ ข้อ ๑
สำ�หรับกรณีการสำ�รวจหากำ�ลังผลิตไม้ฟืนในที่ดินกรรมสิทธิ์ที่ผู้มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินพึงประสงค์
จะขอรับอนุญาตทำ�ออก ก็ให้ปฏิบตั ติ ามนัยหนังสือกรมป่าไม้ทจ่ี งั หวัดอ้างถึงนัน้ เป็นการถูกต้องแล้ว เพราะการ
หากำ�ลังผลิตเป็นงานด้านวิชาการ น่าที่เขตจะเป็นผู้หากำ�ลังผลิต และเมื่อเขตตรวจสอบผลงานถูกต้องแล้ว
เขตก็จะส่งบัญชีสำ�รวจกำ�ลังผลิตให้จังหวัดอนุญาตแก่ผู้ขอต่อไป
		 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และสั่งเจ้าหน้าที่ถือเป็นทางปฏิบัติต่อไป
     ขอแสดงความนับถืออย่างสูง
กองคุ้มครอง
โทร.๕๗๙๔๘๕๓

(ลงนาม) พงศ์ โสโน
        (นายพงศ์ โสโน)
         อธิบดีกรมป่าไม้
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ที่ กษ ๐๗๐๔(๓)/ว ๒๑๗๐๖

        กรมป่าไม้
               ถนนพหลโยธิน กท ๑๐๙๐๐
												
  ๑๔ สิงหาคม ๒๕๒๘
เรื่อง การส่งเสริมให้เอกชนปลูกสร้างสวนป่าไม้โตเร็ว
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด
อ้างถึง หนังสือกรมป่าไม้ที่ กษ ๐๗๐๘/๑๙๗๒๓ ลงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๒๘
ตามหนังสือกรมป่าไม้ทอี่ า้ งถึง ส่งประกาศกรมป่าไม้ เรือ่ งการส่งเสริมให้เอกชนปลูกสร้างสวนป่า
ไม้โตเร็ว มาเพือ่ โปรดทราบ และสัง่ เจ้าหน้าทีท่ เ่ี กีย่ วข้องจัดทำ�ประกาศกรมป่าไม้ดงั กล่าวเผยแพร่ตอ่ ไปด้วย นัน้
กรมป่าไม้ใคร่ขอเรียนเพิ่มเติมกรณีตามประกาศกรมป่าไม้ดังกล่าว ความว่า ไม้ที่ปลูกในที่ดิน
กรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง ชนิดไม้ยางพารา ยูคาลิปตัส กระถินยักษ์ กระถินณรงค์ สนประดิพัทธ์
มะฮอกกานี จามจุรี หรือพันธุไ์ ม้อนื่ ๆ ซึง่ เป็นพันธุไ์ ม้ทมี่ ถี นิ่ กำ�เนิดจากต่างประเทศมิได้ขนึ้ อยูใ่ นป่าประเทศไทย
การตัดฟันและการนำ�ออกไปใช้ประโยชน์ได้โดยเสรี ไม่ตอ้ งขอรับอนุญาตหรือขอหนังสือรับรองการนำ�เคลือ่ นย้าย
แต่อย่างใด พนักงานเจ้าหน้าที่ไม่ต้องตรวจสอบเพื่อออกใบเบิกทาง ตามหนังสือกรมป่าไม้ ที่ กษ ๐๗๐๔/
ว ๑๒๖๘๘ ลงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๒๕ เรื่องการทำ�ไม้เสาเข็มและ ที่ กษ ๐๗๐๔/ว ๗๘๒๘ ลงวันที่ ๒๔
พฤษภาคม ๒๕๒๖ เรื่อง การทำ�ไม้ที่มิใช่ไม้หวงห้าม หรือดำ�เนินการเพื่อออกหนังสือรับรองการนำ�ไม้เคลื่อน
ย้ายไปใช้ประโยชน์ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท ๐๔๐๔/ว ๓๒๖ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม
๒๕๒๗ ซึ่งกรมป่าไม้ได้ซ้อมความเข้าใจทางปฏิบัติเพิ่มเติม ตามหนังสือ ด่วนมาก ที่ กษ ๐๗๐๔(๓)/ว ๑๐๓๕๖
ลงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๒๗ นั้นแล้ว เว้นแต่การเผาถ่านจะต้องตรวจสอบและดำ�เนินการตามระเบียบที่
กระทรวงมหาดไทยและกรมป่าไม้จะกำ�หนดต่อไป
		 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และสั่งเจ้าหน้าที่ถือเป็นทางปฏิบัติ
       ขอแสดงความนับถือ
(ลงนาม) จำ�นงค์ โพธิสาโร
        (นายจำ�นงค์ โพธิสาโร)
        อธิบดีกรมป่าไม้
กองคุ้มครอง
โทร ๕๗๙-๔๘๕๓
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ที่ กษ ๐๗๐๔(๓)/ว ๓๕๐๓๒

กรมป่าไม้
        ถนนพหลโยธิน กท ๑๐๙๐๐
๒๖ ธันวาคม ๒๕๒๘

เรื่อง การส่งเสริมให้เอกชนปลูกสร้างสวนป่าไม้โตเร็ว
เรียน ป่าไม้เขตทุกเขต
สิ่งที่ส่งมาด้วย  สำ�เนาหนังสือกรมป่าไม้ที่ กษ ๐๗๐๔(๓)/ว ๓๕๐๓๑ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๒๘
กรมป่าไม้ขอส่งสำ�เนาหนังสือกรมป่าไม้เรียนผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ตามสิ่งที่ส่ง
มาด้วย เรียนมาเพื่อโปรดทราบ และสั่งเจ้าหน้าที่ถือเป็นทางปฏิบัติต่อไป
       ขอแสดงความนับถือ
(ลงนาม)   ชำ�นิ บุณโยภาส
           (นายชำ�นิ บุณโยภาส)
           อธิบดีกรมป่าไม้
กองคุ้มครอง
โทร ๕๗๙-๔๘๕๓
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ที่ กษ ๐๗๐๔(๓)/ว ๓๕๐๓๑

กรมป่าไม้
        ถนนพหลโยธิน กท ๑๐๙๐๐
  ๒๖ ธันวาคม ๒๕๒๘

เรื่อง การส่งเสริมให้เอกชนปลูกสร้างสวนป่าไม้โตเร็ว
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด
อ้างถึง หนังสือกรมป่าไม้ที่ กษ ๐๗๐๔(๓) /ว ๒๑๗๐๖ ลงวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๒๘
สิ่งที่ส่งมาด้วย สำ�เนาหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท ๐๔๐๔/๑๙๘๗๒ ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๒๘
ที่ มท ๐๔๐๔/ว ๑๕๔๙ ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๒๘ และสำ�เนาหนังสือ		
ที่ มท ๐๔๐๔/๓๑๘๘ ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๒๘
ตามหนังสือกรมป่าไม้ที่อ้างถึง เรียนทางปฏิบัติเพิ่มเติมเกี่ยวกับการนำ�ไม้ยางพารา และไม้
ชนิดอื่น เช่น ยูคาลิปตัส กระถินยักษ์ กระถินณรงค์ สนประดิพัทธ์ มะฮอกกานี จามจุรี หรือพันธุ์ไม้อื่นๆ
ที่มีถิ่นกำ�เนิดจากต่างประเทศที่ปลูกขึ้นไปใช้ประโยชน์ตามประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง การส่งเสริมให้เอกชน
ปลูกสร้างสวนป่าไม้โตเร็ว ฉบับลงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๒๘ เพื่อสั่งเจ้าหน้าที่ถือเป็นทางปฏิบัติไปแล้ว นั้น
บั ด นี้ กระทรวงมหาดไทยได้ แ จ้ ง ต่ อ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตามหนั ง สื อ
ที่ มท ๐๔๐๔/๑๙๘๗๒ ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๒๘ ว่าได้มีหนังสือ ที่ มท ๐๔๐๔/ว ๑๕๔๙
ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๒๘ เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด และ ที่ มท ๐๔๐๔/๓๑๘๘ ลงวันที่
๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๒๘ เรียน อธิบดีกรมตำ�รวจ เพื่อสั่งเจ้าหน้าที่ทราบและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว
ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์แจ้งให้ทราบแล้ว และแจ้งเพิ่มเติมมาว่า ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ผู้ จั บ กุ ม ไม้ ผิ ด กฎหมาย โดยเฉพาะเจ้ า หน้ า ที่ ตำ � รวจซึ่ ง ไม่ มี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจที่ จ ะสามารถแยกแยะ
ได้ ว่ า ไม้ ชนิดใดเป็นไม้ท่ีได้รับการยกเว้นไม่ต้องตรวจสอบ และโดยที่ไม้เหล่านี้ไม่มีหนังสือรับรองขณะ
ทำ�การเคลื่อนย้าย เจ้าหน้าที่ อาจตรวจจับกุมโดยสงสัยว่าเป็นไม้ผิดกฎหมาย จึงขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่
กรมป่ า ไม้ ป ฏิ บั ติ ด้ ว ยว่ า ถ้ า มี ก ารจั บ ไม้ ใ นกรณี ดั ง กล่ า ว ให้ เ จ้ า หน้ า ที่ ใ ห้ ค วามสะดวกแก่ เ จ้ า ของไม้
ผู้ถูกจับกุม โดยแจ้งผู้เชี่ยวชาญในการตรวจพิสูจน์ไม้ของกรมป่าไม้ทำ�การตรวจพิสูจน์รับรองความถูกต้องให้
เพื่อพนักงานสอบสวนจะได้นำ�ไปประกอบการพิจารณาสั่งคดีต่อไป ดังรายละเอียดตามสำ�เนาหนังสือตาม
สิ่งที่ส่งมาด้วย
		
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและสั่งเจ้าหน้าที่ถือเป็นทางปฏิบัติต่อไป
          ขอแสดงความนับถือ

กองคุ้มครอง
โทร. ๕๗๙-๔๘๕๓

(ลงนาม)   ชำ�นิ บุณโยภาส
          (นายชำ�นิ บุณโยภาส)
          อธิบดีกรมป่าไม้
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ที่ มท ๐๔๐๔/๑๙๘๗๒
๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๒๘
เรือ่ ง

   กระทรวงมหาดไทย
   ถนนอัษฏางค์ กท ๑๐๒๐๐

แนวทางปฏิบตั เิ กีย่ วกับไม้ยคู าลิปตัส ไม้สนประดิพทั ธ์ ทีป่ ลูกขึน้ ในทีด่ นิ กรรมสิทธิห์ รือสิทธิครอบครอง

เรียน ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
อ้างถึง หนังสือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ กษ ๐๗๐๔(๓) / ๒๗๘๐๙ ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๒๘
สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย

๑. สำ�เนาหนังสือที่ มท ๐๔๐๔/ว ๑๕๔๙ ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๒๘ จำ�นวน ๑ ฉบับ
๒. สำ�เนาหนังสือที่ มท ๐๔๐๔/๓๑๘๘ ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๒๘ จำ�นวน ๑ ฉบับ

ตามทีไ่ ด้แจ้งขอให้กระทรวงมหาดไทยพิจารณาดำ�เนินการ กรณีสมาคมรณรงค์ปลูกป่าภาค
เอกชนแห่งประเทศไทยมีหนังสือแจ้งขอให้มกี ารกำ�หนดแนวทางปฏิบตั เิ กีย่ วกับไม้ยคู าลิปตัส ไม้สนประดิพทั ธ์
ทีป่ ลูกขึน้ ในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองให้นำ�เคลื่อนย้ายไปใช้ประโยชน์ได้โดยไม่ต้องมีการตรวจสอบ
ออกหนังสือรับรอง ตามนัยเดียวกับแนวทางปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท ๐๔๐๔/
ว ๓๒๖ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๒๗ โดยขอให้แจ้งจังหวัดต่างๆ และกรมตำ�รวจทราบเพื่อสั่งให้เจ้าหน้าที่
ที่เกี่ยวข้องทราบถือเป็นทางปฏิบัติต่อไป นั้น
ขอเรียนว่า กระทรวงมหาดไทยได้ดำ �เนินการเรื่องดังกล่าวนี้ เพื่อเป็นการสนับสนุน
การปลูกสร้างสวนป่าโตเร็วในที่ดินของเอกชนตามนโยบายของทางราชการแล้วดังปรากฏตามสำ�เนาหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยที่ส่งมาพร้อมนี้
      อนึ่ง กระทรวงมหาดไทยได้พิจารณาเห็นว่า ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้จับกุมไม้ผิด
กฎหมาย โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ตำ�รวจซึ่งไม่มีความรู้ความเข้าใจที่จะสามารถแยกแยะได้ว่าไม้ชนิดใดเป็นไม้
ที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องตรวจสอบ และโดยที่ไม้เหล่านี้ไม่มีหนังสือรับรองขณะทำ�การเคลื่อนย้ายเจ้าหน้าที่
อาจตรวจจับกุมโดยสงสัยว่าเป็นไม้ผิดกฎหมาย ดังนั้น จึงขอได้โปรดพิจารณาแจ้งเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ถือ
ปฏิบตั ดิ ว้ ยว่า กรณีเมือ่ มีการตรวจจับกุมไม้และผูถ้ กู จับกุมได้อา้ งว่าเป็นไม้ทไี่ ด้รบั การยกเว้นไม่ตอ้ งตรวจสอบ
ดังกล่าว ตามระเบียบปฏิบัติเมื่อเจ้าหน้าที่ของกรมป่าไม้ได้รับมอบไม้ของกลางเหล่านี้ไว้แล้ว ก็ขอให้
เจ้าหน้าที่ของกรมป่าไม้ได้ให้ความสะดวกแก่เจ้าของไม้ผู้ถูกจับกุม โดยแจ้งผู้เชี่ยวชาญในการตรวจพิสูจน์
ไม้ของกรมป่าไม้ทำ�การตรวจพิสูจน์รับรองความถูกต้องให้ เพื่อพนักงานสอบสวนจะได้นำ�ไปประกอบ
การพิจารณาสั่งคดีต่อไป
    จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา
          ขอแสดงความนับถือ
(ลงนาม)     เสน่ห์ วัฑฒนาธร
กรมการปกครอง
           (นายเสน่ห์ วัฑฒนาธร)
กองการสอบสวนและนิติกร
รองปลัดกระทรวง ปฏิบัติราชการแทน
โทร.๒๒๑๘๘๔๐
           ปลัดกระทรวงมหาดไทย
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ที่ มท ๐๔๐๔/ว ๑๕๔๙

   กระทรวงมหาดไทย
   ถนนอัษฎางค์ กท ๑๐๒๐๐
๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๒๘

เรือ่ ง

แนวทางปฏิบตั เิ กีย่ วกับไม้ยคู าลิปตัส ไม้สนประดิพทั ธ์ ทีป่ ลูกขึน้ ในทีด่ นิ กรรมสิทธิห์ รือสิทธิครอบครอง

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด
อ้างถึง หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท ๐๔๐๔/ว ๓๒๖ ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๒๗
สิ่งที่ส่งมาด้วย  สำ�เนาหนังสือที่ กษ ๐๗๐๔(๓)/๒๗๘๐๙ ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๒๘ จำ�นวน ๑ ฉบับ
ตามทีไ่ ด้แจ้งแนวทางปฏิบตั เิ กีย่ วกับไม้ในทีด่ นิ กรรมสิทธิห์ รือสิทธิครอบครอง (นอกจาก
ไม้สักและไม้ยาง) และแนวทางปฏิบัติในการทำ�ฟืนหรือเผาถ่านจากไม้ในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง
มาเพื่อสั่งให้เจ้าหน้าที่ถือเป็นแนวทางปฏิบัติโดยเคร่งครัด นั้น
บัดนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้แจ้งว่า สมาคมรณรงค์ปลูกป่าภาคเอกชน
แห่งประเทศไทยได้ประสบปัญหา กรณีเกษตรกรผูป้ ลูกยูคาลิปตัส สนประดิพทั ธ์ ได้รอ้ งเรียนว่า การบรรทุกไม้
ดังกล่าวไปจำ�หน่ายไม่ได้รบั ความสะดวก โดยถูกเจ้าหน้าทีต่ �ำ รวจตรวจจับกุมหลายราย คดีถงึ ทีส่ ดุ ศาลยกฟ้อง
เกษตรกรผูป้ ลูกป่าชนะคดีทกุ ราย แต่ตอ้ งเสียเงินเสียเวลาและเสียภาพพจน์ตอ่ นโยบายการปลูกป่าภาคเอกชน
จึงขอให้มกี ารออกระเบียบปฏิบตั เิ กีย่ วกับไม้ยคู าลิปตัส ไม้สนประดิพทั ธ์ให้ชดั เจน เนือ่ งจากไม้ทงั้ สองชนิดเป็น
พันธุ์ไม้ที่มีถิ่นกำ�เนิดจากต่างประเทศ ควรมีการปฏิบัติเช่นเดียวกันกับไม้ยางพาราทุกประการซึ่งเรื่องนี้
กรมป่าไม้ได้ทำ�การออกประกาศ ลงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๒๘ ชี้แจงเรื่อง การส่งเสริมให้เอกชนปลูกสร้าง
สวนป่าไม้โตเร็ว พร้อมกับมีหนังสือที่ กษ ๐๗๐๔(๓)/ว ๒๑๗๐๖ ลงวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๒๘ แจ้งทุกจังหวัด
ทราบว่า ไม้ทป่ี ลูกในทีด่ นิ กรรมสิทธิห์ รือสิทธิครอบครอง ชนิดไม้ยางพารา ยูคาลิปตัส กระถินยักษ์ กระถินณรงค์
สนประดิพัทธ์ มะฮ๊อกกานี จามจุรี หรือพันธุ์ไม้อื่นๆ ซึ่งเป็นพันธุ์ไม้ที่มีกำ�เนิดจากต่างประเทศ มิได้ขึ้นอยู่ใน
ป่าประเทศไทย การตัดฟันและนำ�ออกไปใช้ประโยชน์ได้โดยเสรี ไม่ต้องขอรับอนุญาตหรือขอหนังสือรับรอง
การนำ�เคลื่อนย้ายแต่อย่างใด รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้
กระทรวงมหาดไทยได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่
อ้างถึงได้ก�ำ หนดทางปฏิบตั ไิ ว้แล้วในข้อ ๒ ก. ว่า ไม้ฟนื หรือไม้ทจ่ี ะนำ�ไปเผาถ่าน เป็นไม้ทป่ี ลูกขึน้ ในทีด่ นิ มี
หนังสือรับรองการทำ�ประโยชน์ (น.ส.๓ รวมทั้ง น.ส.๓ ก.) หรือที่มีโฉนดหรือหลักฐานอย่างอื่นเทียบเท่าโฉนด
ถ้าไม้นนั้ เป็นชนิดพันธุไ์ ม้ทกี่ �ำ เนิดจากต่างประเทศ เช่น ยูคาลิปตัส กระถินยักษ์ กระถินณรงค์ สนประดิพทั ธ์
มะฮ๊อกกานี จามจุรี หรืออื่นๆ ให้เจ้าของที่ดินหรือผู้ได้รับมอบหมายนำ�เคลื่อนที่ไปได้โดยไม่ต้องให้
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ แต่การจะทำ�ไม้ดังกล่าวไปเผาถ่านจะต้องปฏิบัติตามข้อ ข. ดังนั้นเพื่อให้เป็นที่เข้าใจ
ชัดเจนยิง่ ขึน้ และเป็นการสนับสนุนการปลูกสร้างสวนป่าไม้โตเร็ว ตามนโยบายของทางราชการ จึงเรียนมาเพื่อ
ให้จังหวัดพิจารณาสั่งการย้ำ�ไปให้อำ�เภอและกิ่งอำ�เภอทำ�การประชาสัมพันธ์และชี้แจงเพิ่มเติมให้ประชาชน
โดยเฉพาะเอกชนผู้ทำ�การปลูกสร้างสวนป่าในที่ดินของตนเอง ทราบทางปฏิบัติเกี่ยวกับไม้ดังกล่าวว่า
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การตัดฟันและการนำ�เคลื่อนย้ายไปใช้ประโยชน์ให้กระทำ�ได้โดยเสรี ไม่ต้องขอรับอนุญาตหรือขอหนังสือ
รับรองการนำ�เคลื่อนย้ายแต่อย่างใด พร้อมกับสั่งให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไป
อนึง่ ให้จงั หวัดสัง่ กำ�ชับเจ้าหน้าทีผ่ เู้ กีย่ วข้องทุกฝ่ายถือปฏิบตั ดิ ว้ ยว่า กรณีหากมีการตรวจ
จับกุมไม้ และผูถ้ กู จับกุมอ้างว่าเป็นไม้ทไี่ ด้รบั การยกเว้นไม่ตอ้ งตรวจสอบดังกล่าว โดยตามระเบียบปฏิบตั เิ มือ่
เจ้าหน้าทีผ่ จู้ บั กุมมอบไม้ของกลางให้แก่เจ้าหน้าทีป่ า่ ไม้นำ�ไปเก็บดูแลรักษาแล้ว ก็ควรเปิดโอกาสให้เจ้าของไม้
ร้องขอให้ผเู้ ชีย่ วชาญในการตรวจพิสจู น์ไม้ของกรมป่าไม้ท�ำ การตรวจพิสจู น์รบั รองความถูกต้องให้แก่พนักงานสอบสวน
เพื่อประกอบการพิจารณาสั่งคดีต่อไปด้วย
       ขอแสดงความนับถือ
(ลงนาม)   เสน่ห์ วัฑฒนาธร
          (นายเสน่ห์ วัฑฒนาธร)
รองปลัดกระทรวง ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

กรมการปกครอง
กองการสอบสวนและนิติการ
โทร. (๐๒) ๒๒๑๘๘๔๐
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บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ
กระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง โทร ๒๒๑๘๘๔๐
ที่ มท ๐๔๐๔/๓๑๘๘
วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๒๘
เรือ่ ง แนวทางปฏิบตั เิ กีย่ วกับไม้ยคู าลิปตัส ไม้สนประดิพทั ธ์ ทีป่ ลูกขึน้ ในทีด่ นิ กรรมสิทธิห์ รือสิทธิครอบครอง
เรียน อธิบดีกรมตำ�รวจ
ตามบันทึกกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท ๐๔๐๔/๙๓๓ ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๒๗
ได้ แ จ้ ง แนวทางปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ ไม้ ใ นที่ ดิ น กรรมสิ ท ธิ์ ห รื อ สิ ท ธิ ค รอบครอง (นอกจากไม้ สั ก และไม้ ย าง)
พร้อมกับส่งสำ�เนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมากที่ มท ๐๔๐๔/ว ๓๒๖ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๒๗
มาเพื่อให้กรมตำ�รวจทำ�การซักซ้อมความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่ตำ�รวจทุกหน่วยที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องได้ทราบและ
ถือปฏิบัติแล้ว นั้น
พร้อมบันทึกนี้ ขอส่งภาพถ่ายหนังสือที่ กษ ๐๗๐๔(๓)/๒๗๘๐๙ ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๒๘
และหนังสือที่ มท ๐๔๐๔/ว ๑๕๔๙ ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๒๘ มาเพื่อให้กรมตำ�รวจซักซ้อมความ
เข้าใจแก่เจ้าหน้าทีต่ �ำ รวจทุกหน่วยทราบและถือปฏิบตั โิ ดยเคร่งครัด ตามแนวทางปฏิบตั เิ กีย่ วกับไม้ยคู าลิปตัส
ไม้สนประดิพทั ธ์ หรือไม้พนั ธุอ์ นื่ ๆ ทีม่ ถี นิ่ กำ�เนิดจากต่างประเทศว่า การตัดฟันการนำ�เคลือ่ นย้ายไปใช้ประโยชน์
ให้กระทำ�ได้โดยเสรี ไม่ต้องขอรับอนุญาต หรือขอหนังสือรับรองการนำ�เคลื่อนย้าย และพนักงานเจ้าหน้าที่
ไม่ตอ้ งตรวจสอบเพือ่ ออกใบเบิกทางแต่อย่างใด และหากมีปญ
ั หาข้อขัดข้องในการปฏิบตั งิ านเรือ่ งนีใ้ ห้รายงาน
กระทรวงมหาดไทยทราบ
อนึ่ง ให้กรมตำ�รวจกำ�ชับเจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติด้วยว่า เมื่อมีการตรวจจับกุมไม้และผู้ถูกจับกุม
อ้างว่าเป็นไม้ที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องตรวจสอบดังกล่าว โดยตามระเบียบปฏิบัติ เมื่อเจ้าหน้าที่ผู้จับกุมมอบ
ไม้ของกลางให้แก่เจ้าหน้าทีป่ า่ ไม้น�ำ ไปเก็บดูแลรักษาแล้ว หากเจ้าของไม้ทถี่ กู จับกุมได้รอ้ งขอให้ผเู้ ชีย่ วชาญใน
การตรวจพิสูจน์ของกรมป่าไม้ท�ำ การตรวจพิสูจน์ และปรากฏว่าเป็นไม้ที่รับการยกเว้นไม่ต้องตรวจสอบจริง
แล้ว ก็ให้พนักงานสอบสวนนำ�ผลการตรวจพิสูจน์ดังกล่าวประกอบการพิจารณาสั่งคดีต่อไปด้วย
       ขอแสดงความนับถือ
(ลงนาม) เสน่ห์ วัฑฒนาธร
        (นายเสน่ห์ วัฑฒนาธร)
รองปลัดกระทรวง ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย
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ที่ มท.๐๓๐๙/ว.๗๕๐
							

  กระทรวงมหาดไทย
๒ สิงหาคม ๒๕๒๐

เรื่อง การนำ�ไม้ชนิดอื่นนอกจากไม้สักและไม้ยางที่ทำ�จากไม้ในที่ดินกรรมสิทธิ์เคลื่อนย้ายไปใช้ประโยชน์
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด
อ้างถึง หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๒๐๑/ว.๘๕๔ ลงวันที่ ๑๑ตุลาคม ๒๕๑๙
สิ่งที่ส่งมาด้วย

๑. แบบหนังสือรับรองฯ
๒. แบบคำ�ขอหนังสือรับรองฯ
๓. แบบทะเบียนสำ�หรับลงรายการในการออกหนังสือรับรองฯ

ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้พิจารณาเห็นชอบด้วยกับหลักการของกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ เกี่ยวกับการนำ�ไม้ชนิดอื่นนอกจากไม้สักและไม้ยางที่ท�ำ จากไม้ในที่ดินกรรมสิทธิ์เคลื่อนย้ายไป
ใช้ประโยชน์ และได้สั่งการมายังจังหวัดเพื่อให้สั่งเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องถือเป็นแนวทางปฏิบัติโดยเคร่งครัด
ต่อไป นั้น
เนื่องจากการทำ�ไม้จากที่ดินกรรมสิทธิ์นอกจากไม้สักและไม้ยางดังกล่าว ได้มีการขอ
หนังสือรับรองและนำ�ไปใช้ประโยชน์ผดิ ไปจากเจตนารมณ์ตามทีก่ ระทรวงมหาดไทยได้ก�ำ หนดไว้กล่าวคือ ตาม
เจตนารมณ์โดยแท้จริงนัน้ พึงประสงค์ทจี่ ะอำ�นวยความสะดวกแก่ประชาชนในการทีจ่ ะนำ�ไม้ไปใช้โดยส่วนตัว
หรือเพื่อก่อสร้างซ่อมแซมถาวรวัตถุทางศาสนาหรือเพื่อสาธารณประโยชน์อันมิใช่เพื่อการค้า แต่ปรากฏว่า
ได้มีบุคคลบางคนถือโอกาสใช้สิทธิของประชาชนดังกล่าว ตัดฟันไม้ในที่ดินกรรมสิทธิ์แล้วขอหนังสือรับรอง
นำ�ไปจำ�หน่ายจ่ายโอนกรณีดังกล่าวย่อมจะก่อให้เกิดความเสียหายติดตามมาหลายประการ โดยเฉพาะ
ย่อม เป็นเหตุให้ประชาชนถูกหลอกลวงให้ตัดไม้ในที่ดินกรรมสิทธิ์ของตนจนหมดสิ้น โดยได้รับผลประโยชน์
ตอบแทนเพียงเล็กน้อยเท่านั้น และเป็นที่เชื่อแน่ว่าในอนาคตประชาชนจะต้องขาดแคลนไม้ส�ำ หรับใช้สอย
ส่วนตัวอย่างแน่นอน
ฉะนัน้ เพือ่ เป็นการป้องกันแก้ไขปัญหาดังกล่าวข้างต้น และเพือ่ เป็นการสนองนโยบาย
ของรัฐบาลเกี่ยวกับการอนุรักษ์สภาวะธรรมชาติมิให้เสื่อมโทรมเสียหาย กระทรวงมหาดไทยจึงขอซักซ้อม
ทางปฏิบัติเกี่ยวกับการนำ�ไม้ชนิดอื่นนอกจากไม้สักและไม้ยางที่ทำ�จากไม้ในที่ดินกรรมสิทธิ์เคลื่อนย้ายไปใช้
ประโยชน์ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยดังกล่าวเพิ่มเติมดังนี้
				 ก. วัตถุประสงค์และเจตนารมณ์
ตามวัตถุประสงค์และเจตนารมณ์ของหนังสือกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว ก็พงึ ประสงค์
จะอำ�นวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินหรือถือเอกสารสิทธิ์ในที่ดินนั้นนำ�ไม้ชนิดอื่น
นอกจากไม้สักและไม้ยาง ซึ่งอยู่ในที่ดินไปใช้สอยส่วนตัว หรือเพื่อก่อสร้างซ่อมแซมถาวรวัตถุทางศาสนา
หรือเพื่อสาธารณประโยชน์เท่าที่จำ�เป็นเท่านั้น บรรดาต้นไม้ที่มีอยู่ไม่ควรที่จะตัดฟันออกทั้งหมด แต่ควรจะ
ได้เก็บรักษาไว้เป็นร่มเงาและความชุ่มชื้น ตลอดจนเพื่ออนุรักษ์สภาวะธรรมชาติ ดังนั้นการที่จะสงวนต้นไม้
ที่มีอยู่เดิมย่อมจะก่อให้เกิดผลดีกว่าการทำ�ลายต้นไม้เหล่านั้น แล้วปลูกต้นไม้เล็กๆ ขึ้นมาใหม่
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				 ข. ประเภทของที่ดิน
ประเภทของที่ดินที่จะออกหนังสือรับรองให้นำ�ไม้ชนิดอื่นนอกจากไม้สักและไม้ยางไป
ใช้สอยส่วนตัวหรือเพื่อก่อสร้างซ่อมแซมถาวรวัตถุทางศาสนาหรือเพื่อสาธารณประโยชน์ตามข้อ ก. จะต้อง
เป็นที่ดินกรรมสิทธิ์ที่บุคคลได้มาโดยชอบด้วยกฎหมายที่ดิน เช่น ที่ดินที่มีโฉนดหรือหนังสือรับรองการทำ�
ประโยชน์ที่ออกโดยชอบ หากปรากฏว่าเอกสารสิทธิ์ในที่ดินที่ได้มาโดยมิชอบก็จะออกหนังสือรับรองให้นำ�ไม้
เคลื่อนที่ไปใช้สอยส่วนตัวหรือเพื่อก่อสร้างซ่อมแซมถาวรวัตถุศาสนา หรือเพื่อสาธารณประโยชน์ไม่ได้
ค. หลักเกณฑ์การปฏิบัติก่อนออกหนังสือรับรอง
๑. ผู้ที่ประสงค์จะขอหนังสือรับรองนำ�ไม้ชนิดอื่นนอกจากไม้สักและไม้ยางไปใช้สอย
ส่วนตัวหรือเพือ่ ก่อสร้างซ่อมแซมถาวรวัตถุทางศาสนา หรือเพือ่ สาธารณประ.โยชน์ จะต้องเป็นผูม้ กี รรมสิทธิ์
ในทีด่ นิ ตามเอกสารสิทธิทดี่ นิ ทีไ่ ม้นนั้ ขึน้ อยู่ และจะต้องยืน่ คำ�ขอตามแบบทีก่ �ำ หนดท้ายระเบียบนีต้ อ่ พนักงาน
เจ้าหน้าทีแ่ ห่งอำ�เภอหรือกิง่ อำ�เภอท้องทีด่ ว้ ยตนเอง ห้ามมิให้มผี แู้ ทนหรือผูร้ บั มอบอำ�นาจเป็นผูท้ ยี่ นื่ คำ�ขอโดย
เด็ดขาด
๒. การยืน่ คำ�ขอรับหนังสือรับรองตามข้อ ๑ ให้แนบเอกสารสิทธิท์ ดี่ นิ ฉบับตัวจริงยืน่ ต่อ
เจ้าหน้าทีอ่ �ำ เภอหรือกิง่ อำ�เภอ ซึง่ ทีด่ นิ นัน้ ตัง้ อยู่ พร้อมกับให้แจ้งว่าในทีด่ นิ ดังกล่าวมีไม้แต่ละชนิดขึน้ อยูจ่ �ำ นวน
เท่าใด รวมทั้งสิ้นมีไม้จำ�นวนเท่าใด จะขอหนังสือรับรองนำ�ไปใช้ตาม ข้อ ๑ มีไม้ชนิดใดจำ�นวนเท่าใด จะนำ�
ไม้ไปใช้ ณ ที่ใด โดยพาหนะใด ในความควบคุมของผู้ใดมีกำ�หนดระยะเวลาเท่าใด หากมีแบบแปลนแผนผัง
ในการใช้ไม้ก็ให้แนบประกอบคำ�ขอด้วย
๓. คณะกรรมการทีอ่ �ำ เภอหรือกิง่ อำ�เภอแต่งตัง้ เพือ่ ดำ�เนินการตรวจสอบและพิจารณาตาม
ระเบียบในเรื่องนี้ อย่างน้อยต้องประกอบด้วย ปลัดอำ�เภอ ๑ นาย ป่าไม้อำ�เภอ ๑ นาย และพนักงานที่ดิน
อำ�เภอ ๑ นาย หากท้องทีอ่ �ำ เภอหรือกิง่ อำ�เภอใด ไม่มปี า่ ไม้อ�ำ เภอหรือพนักงานทีด่ นิ อำ�เภอ ก็ให้รายงานจังหวัด
เพื่อสั่งให้เจ้าหน้าที่ป่าไม้หรือพนักงานที่ดินจากจังหวัดไปร่วมเป็นกรรมการ แต่ถ้าจังหวัดใดไม่มีเจ้าหน้าที่
ป่าไม้หรือเจ้าพนักงานทีด่ นิ ก็ให้จงั หวัดแจ้งกรมเจ้าสังกัดเพือ่ ส่งเจ้าหน้าทีจ่ ากส่วนกลางไปร่วมเป็นกรรมการด้วย
เมือ่ อำ�เภอหรือกิง่ อำ�เภอได้แต่งตัง้ คณะกรรมการฯ แล้ว ให้รายงานจังหวัดทราบด้วย เพือ่
จังหวัดจะได้สั่งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในระดับจังหวัดออกไปตรวจตรา ควบคุม อีกทางหนึ่ง
๔. คณะกรรมการมีหน้าทีต่ รวจสอบพิจารณาว่า เอกสารสิทธิท์ ด่ี นิ นัน้ ได้มาโดยชอบด้วย
กฎหมายทีด่ นิ เพียงใด หรือไม่ มีไม้ในทีด่ นิ กรรมสิทธิท์ งั้ สิน้ ชนิด จำ�นวนเท่าใดไม้ชนิดและจำ�นวนทีข่ อหนังสือ
รับรองอยู่ในที่ดินกรรมสิทธิ์แท้จริงอย่างไรหรือไม่ และไม้นั้นยังยืนต้นอยู่หรือถูกล้มโค่นตัดฟันไว้แล้วอย่างไร
หากไม้ถูกล้มโค่นหรือถูกตัดฟันแล้วจะต้องพิสูจน์ยืนยันให้ได้ว่าตอไม้และท่อนไม้นั้นเป็นไม้ต้นเดียวกัน
๕. ไม้ที่คณะกรรมการเห็นว่า อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะออกหนังสือรับรองให้ได้จะต้องเป็น
ไม้ชนิดอืน่ นอกจากไม้สกั และไม้ยางในทีด่ นิ กรรมสิทธิท์ ไี่ ด้มาชอบด้วยกฎหมายทีด่ นิ และจะนำ�ไปใช้สอยส่วน
ตัวหรือก่อสร้างซ่อมแซมถาวรวัตถุทางศาสนาหรือเพื่อสาธารณประโยชน์แต่ละราย หากเป็นไม้ท่อนซุงก็ให้
มีปริมาตรไม่เกิน ๑๘.๐๐ ม.๓ เว้นแต่การใช้ไม้นน้ั มีแบบแปลนแผนผังและรายการตัวไม้ทจ่ี ะใช้ ก็ให้ออกหนังสือ
รับรองได้ตามความจำ�เป็นที่จะต้องใช้ไม้นั้น
๖. ให้คณะกรรมการร่วมกันตรวจสอบ วัดขนาด ประทับตราประจำ�ตัวของเจ้าหน้าที่
ป่าไม้ไว้ที่หน้าตัดของไม้ และให้มีเลขเรียงประจำ�ท่อนและปีย่อ พ.ศ. ไว้ด้วย กับให้ประทับตราเช่นเดียวกัน

297

คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการอนุญาตไม้และของป่า
6.2(277-309).indd 297

7/1/2010 13:19

ไว้ที่หน้าตัดของตอไม้ด้วย แล้วจัดทำ�บันทึกการตรวจสอบโดยให้ผู้มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินบันทึกรับรองว่าจะต้อง
ดูแลรักษาตอไม้ และรอยตราบนตอไม้นั้นไว้จนกว่าจะได้ใช้ไม้นั้นหมดสิ้นไปหรือไม่น้อยกว่า ๓ เดือน
ให้คณะกรรมการรายงานต่ออำ�เภอหรือกิง่ อำ�เภอโดยมีบนั ทึกการตรวจสอบบัญชีรายการ
ไม้ และแผนที่แสดงรูปที่ดินที่มีตำ�แหน่งของต้นไม้ไว้อย่างน้อย ๓ ชุด เอกสารทุกๆแผ่นจะต้องมีลายมือชื่อ
ของคณะกรรมการ และผูย้ นื่ คำ�ขอพร้อมกับวงเล็บชือ่ และแจ้งตำ�แหน่งไว้ใต้ลายมือชือ่ ด้วย เพือ่ เป็นหลักฐาน
ในการออกหนังสือรับรองต่อไป
๗. หนังสือรับรองให้จดั ทำ�ตามแบบทีไ่ ด้สง่ มาพร้อมนีโ้ ดยให้นายอำ�เภอหรือปลัดอำ�เภอ
ผู้เป็นหัวหน้าประจำ�กิ่งอำ�เภอ หรือผู้รักษาราชการแทน เป็นผู้ลงนามในหนังสือรับรองด้วยตนเองในกรณี
ที่นำ�ไม้นั้นไปใช้สอยส่วนตัว หรือเพื่อก่อสร้างซ่อมแซมถาวรวัตถุทางศาสนา หรือเพื่อสาธารณประโยชน์
ภายในเขตจังหวัดนั้น และให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือรองผู้ว่าราชการจังหวัดหรือปลัดจังหวัด เป็นผู้ลงนาม
ในหนังสือรับรอง ในกรณีทม่ี กี ารนำ�ไม้นน้ั ไปใช้สอยส่วนตัวหรือเพือ่ ก่อสร้างซ่อมแซมถาวรวัตถุทางศาสนาหรือ
เพื่อสาธารณประโยชน์นอกเขตจังหวัด หนังสือรับรองให้กำ�หนดอายุได้ตามความเหมาะสม แต่ทั้งนี้ต้อง
ไม่เกิน ๑๕ วัน นับแต่วันออกหนังสือรับรองเป็นต้นไป หนังสือรับรอง ๑ ฉบับใช้ในการขนย้ายไม้นำ�เคลื่อนที่
ได้ส�ำ หรับยานพาหนะหนึง่ ๆเพียงเทีย่ วเดียว ทัง้ นีใ้ ห้จดั ทำ�สำ�เนาหนังสือรับรองเก็บไว้ ณ สถานทีอ่ อกหนังสือ
รับรองจำ�นวน ๑ ชุด พร้อมทั้งให้ลงทะเบียนในการออกหนังสือรับรองไว้เป็นหลักฐานตามแบบทะเบียนที่ได้
ส่งมาพร้อมนี้
๘. ทุกรายที่อำ�เภอได้ดำ�เนินการตรวจสอบและออกหนังสือรับรองไปแล้ว อย่างไรให้
รายงานรายละเอียดให้จังหวัดทราบทุก ๑๕ วัน
				 ง. เจตนารมณ์ทางนิตินัย
ไม้ชนิดอืน่ ๆ ในทีด่ นิ กรรมสิทธิน์ อกจากไม้สกั และไม้ยางซึง่ เป็นไม้หวงห้ามตามกฎหมาย
แล้วไม่ถือว่าเป็นไม้ในป่า จึงนำ�ลงบัญชีของโรงงานแปรรูปไม้หรือโรงค้าไม้แปรรูปหรือออกหนังสือกำ�กับไม้
แปรรูปหรือออกใบเบิกทางให้นำ�เคลือ่ นทีต่ ามกฎกระทรวงประกาศหรือข้อกำ�หนดทีอ่ อกโดยอาศัยอำ�นาจตาม
พระราชบัญญัติป่าไม้ไม่ได้
การปฏิบตั ติ ามระเบียบนี้ แม้จะกำ�หนดหลักการให้ปฏิบตั โิ ดยมิชกั ช้าก็ตามแต่กข็ อให้พงึ
ถือปฏิบตั วิ า่ ก่อนทีจ่ ะออกหนังสือรับรองนัน้ จะต้องทำ�การตรวจสอบหลักฐานให้ครบถ้วนทุกประเด็นแล้วจึงจะ
ดำ�เนินการออกหนังสือรับรองให้ได้ ห้ามมิให้ออกหนังสือรับรองโดยยังมิได้ออกไปตรวจสอบให้เป็นทีแ่ น่ชดั เป็น
อันขาด เพราะจะเป็นช่องทางให้มกี ารลักลอบตัดไม้ในป่ามาแปลกปลอมแทน อันจะก่อให้เกิดความเสียหายขึน้ ได้
หากปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายทุกระดับผู้ใดไม่ปฏิบัติตามหนังสือนี้ จะต้องรับโทษทางวินัยโดย
สถานหนักทุกราย
จึงเรียนมาเพือ่ ทราบและสัง่ เจ้าหน้าทีผ่ เู้ กีย่ วข้องถือเป็นทางปฏิบตั โิ ดยเคร่งครัดต่อไป
         ขอแสดงความนับถืออย่างสูง
(ลงนาม)    ชลอ วนะภูติ
           (นายชลอ วนะภูติ)
ปลัดกระทรวงมหาดไทย
กรมการปกครอง
โทร. ๒๒๑๙๑๒๑
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ที่ กส.๐๗๐๔(๒)/ว.๒๑๓๐๐
  
												
๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๒๒

   กรมป่าไม้

เรื่อง การขออนุญาตไม้เพื่อใช้สอยส่วนตัวและการกุศลสาธารณประโยชน์
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด
อ้างถึง หนังสือกรมป่าไม้ ที่ กษ.๐๗๐๔/ว.๒๗๓๙ ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๑๓
ตามหนังสือทีอ่ า้ งถึง ได้ก�ำ หนดหลักเกณฑ์วธิ ปี ฏิบตั เิ กีย่ วกับการอนุญาตไม้ในป่าโครงการแบบรายย่อย
เพือ่ การใช้สอยส่วนตัวและเพือ่ การกุศลสาธารณประโยชน์ รวม ๖ ประการ เพือ่ จังหวัดถือเป็นแนวทางปฏิบตั ิ
ความแจ้งอยู่แล้ว นั้น
เนื่องจากการประชุมการป่าไม้ประจำ�ปี ๒๕๒๐ ณ จังหวัดเชียงใหม่ ได้พิจารณาปัญหาเกี่ยวกับ
ไม้ที่ได้รับอนุญาตให้ทำ�ออกเพื่อใช้สอยส่วนตัว ซึ่งเจ้าของไม้ไม่สามารถแปรรูปเองได้ จำ�เป็นต้องนำ�เคลื่อนที่
ไปว่าจ้างโรงงานแปรรูปไม้ทำ�การแปรรูปให้ ที่ประชุมการป่าไม้มีมติเห็นสมควรผ่อนผันให้นำ�ไปว่าจ้างได้ แต่
ควรกำ�หนดให้โรงงานแปรรูปไม้จัดทำ�บัญชีไม้เหล่านั้นแยกเป็นอีกบัญชีหนึ่งต่างหากและในการนำ�ไม้แปรรูป
ออกจากโรงงาน ก็ให้ออกใบเบิกทางควบคุมการนำ�เคลื่อนที่ไปยังสถานที่เพื่อใช้สอยส่วนตัวตามเจตนารมณ์
ในการขออนุญาตไม้เพื่อใช้สอยต่อไป และควรจะได้พิจารณาแก้ไขระเบียบหลักเกณฑ์ที่กำ�หนดไว้เดิมตาม
หนังสือทีอ่ า้ งถึงข้างต้น ข้อ ๔ เสียใหม่ ซึง่ กรมป่าไม้ได้พจิ ารณาแล้วเห็นชอบด้วยกับความเห็นของทีป่ ระชุมการ
ป่าไม้ดงั กล่าวข้างต้น และเห็นควรรวมถึงไม้ทที่ ำ�ออกเพื่อการกุศลสาธารณประโยชน์ดว้ ย จึงได้ประมวลเรือ่ ง
เสนอกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาแล้วเห็นชอบด้วยในหลักการ ให้ยกเลิกหลักการเดิมตามหนังสือ
กรมป่าไม้ ที่ กษ.๐๗๐๔/ว๒๗๓๙ ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๑๓ ข้อ ๔ ซึ่งห้ามมิให้พนักงานเจ้าหน้าที่ออกใบเบิก
ทางนำ�ไม้เพือ่ ใช้สอยส่วนตัว และเพือ่ การกุศลสาธารณประโยชน์ทปี่ ระทับตราค่าภาคหลวงแล้วไปยังสถานที่
อืน่ นอกจากสถานทีท่ จี่ ะปลูกสร้างหรือต่อเติมอาคารบ้านเรือนเท่านัน้ ดังนัน้ หากผูไ้ ด้รบั อนุญาตให้ท�ำ ไม้เพือ่
ใช้สอยส่วนตัวหรือการกุศลสาธารณประโยชน์ ประสงค์จะนำ�ไม้ที่ได้รับอนุญาตและประทับตราค่าภาคหลวง
แล้วไปว่าจ้างโรงงานแปรรูปไม้ทำ�การแปรรูปให้ จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังนี้
๑. ไม้ที่จะนำ�เข้าแปรรูปในโรงงานแปรรูปไม้เพื่อการใช้สอย จะต้องเป็นไม้ที่ได้รับอนุญาตให้ทำ�
ออกเพื่อการใช้สอยส่วนตัวหรือการกุศลสาธารณประโยชน์ตามที่ร้องขอผ่อนผันเท่านั้น
๒. ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองไม้ยื่นความประสงค์ต่ออำ�เภอท้องที่ แจ้งชื่อโรงงานแปรรูปไม้
จำ�นวนวันที่จะทำ�การแปรรูป พร้อมรายการไม้ที่จะใช้สอย
๓. ให้โรงงานแปรรูปไม้ที่รับจ้างแปรรูปไม้ ทำ�การแปรรูปไม้ให้เสร็จสิ้นภายในเวลาที่กำ�หนดไว้
ไม้ทแี่ ปรรูปแล้วจะต้องมีสภาพเป็นไม้ทใ่ี ช้ในการปลูกสร้างบ้านเรือนอยูอ่ าศัยหรือการกุศลสาธารณประโยชน์ตาม
ที่ได้แจ้งรายการไว้ตามข้อ ๒.
๔. ให้เจ้าหน้าที่ทำ�การตรวจสอบไม้ ตามข้อ ๑ เสียก่อน หากเป็นการถูกต้องแล้วจึงออกใบเบิก
ทางนำ�ไม้ไปยังโรงงานแปรรูปไม้ ที่ผู้ขอแจ้งความประสงค์ไว้ ตามข้อ ๒ เพื่อทำ�การแปรรูป
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๕. ให้โรงงานแปรรูปไม้ที่รับจ้างแปรรูปไม้ ตามข้อ ๔ จัดทำ�บัญชีไม้ที่รับจ้างแปรรูปแยกต่างหาก
กับบัญชีไม้ของโรงงานฯ อีกชุดหนึ่ง ไม้ที่แปรรูปได้ให้กองแยกจากไม้แปรรูปของโรงงานฯ
๖. เมือ่ โรงงานแปรรูปไม้ท�ำ การแปรรูปไม้เสร็จแล้ว ให้แจ้งเจ้าหน้าทีท่ �ำ การตรวจสอบจำ�นวนไม้ทแ่ี ปรรูป
ได้วา่ มีจ�ำ นวนปริมาตรคูค่ วรกับจำ�นวนปริมาตรไม้ทอ่ นก่อนทีจ่ ะทำ�การแปรรูปเพียงใดหรือไม่
๗. ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบออกใบเบิกทางแทนหนังสือกำ�กับไม้แปรรูปของโรงงานฯตามปกติ
ให้หมดจำ�นวน โดยออกให้แก่เจ้าของหรือผู้ครอบครองที่นำ�ไม้ท่อนเข้าทำ�การแปรรูป ไปยังจุดที่ต้องการ
ปลูกสร้างบ้านเรือนหรือใช้ในการกุศลสาธารณประโยชน์เท่านั้น
๘. เศษไม้ ปลายไม้ที่เหลือ ถ้าจะจำ�หน่าย จ่ายโอน จะต้องให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบให้ความเห็น
ชอบเสียก่อน
สำ�หรับการควบคุมขอให้จงั หวัดสัง่ เจ้าหน้าทีท่ งั้ ฝ่ายป่าไม้และฝ่ายปกครองร่วมกันออกไปตรวจสอบ
ผลการใช้ไม้ตามที่ได้รับอนุญาตภายในเวลาอันสมควร โดยให้ตรวจสอบเป็นประจำ�ทุกปีแล้วรายงานผลให้
กรมป่าไม้ทราบภายในเดือนมกราคมของทุกปี หากเจ้าหน้าที่ฝ่าฝืนขอให้ถือว่าไม่ปฏิบัติตามนโยบายของทาง
ราชการ และควรงดพิจารณาความดีความชอบสำ�หรับปีนั้นๆ ด้วย ส่วนหลักเกณฑ์ข้ออื่นตามหนังสือกรมป่า
ไม้ที่อ้างถึงข้างต้นคงให้ถือปฏิบัติตามเดิมเท่าที่ไม่ขัดกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน
		 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และสั่งเจ้าหน้าที่ถือเป็นหลักปฏิบัติต่อไป
        ขอแสดงความนับถืออย่างสูง
(ลงนาม) ถนอม เปรมรัศมี
(นายถนอม เปรมรัศมี)
         อธิบดีกรมป่าไม้
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ที่ กส.๐๗๑๓/๔๙๔๗										
											
๑๘ มีนาคม ๒๕๒๕

กรมป่าไม้

เรื่อง การทำ�ไม้ชนิดอื่นนอกจากไม้สักและไม้ยางออกจากที่ดินกรรมสิทธิ์และสิทธิครอบครอง และนำ�ไม้
เคลื่อนที่ไปใช้ประโยชน์
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด
สิ่งที่ส่งมาด้วย   สำ�เนาหนังสือสำ�นักงาน ป.ป.ป. ลับ ที่ สร.๐๘๐๔/๕๔๕ ลงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๒๕
เนื่องด้วยมีราษฎรบางรายหารือไปยังกรมป่าไม้ เกี่ยวกับการนำ�ไม้ชนิดอื่น นอกจากไม้สัก
และไม้ยางที่ทำ�ออกจากที่ดินกรรมสิทธิ์และสิทธิครอบครอง (น.ส.๓ และ น.ส.๓ก) เคลื่อนที่ ความว่า
ก่อนที่จะนำ�ไม้เคลื่อนที่ออกไปจากที่ดินกรรมสิทธิ์หรือไม้ที่ทำ�ออกจากที่ดิน น.ส.๓ และ น.ส.๓ก จะขอให้
เจ้าหน้าทีแ่ ห่งท้องทีร่ ว่ มกันออกไปตรวจสอบรับรองความถูกต้องในเบือ้ งต้นให้ได้หรือไม่ เมือ่ นำ�ไม้ทไ่ี ด้รบั การ
ตรวจสอบรับรองความถูกต้องจากพนักงานเจ้าหน้าที่เข้าเขตด่านป่าไม้ และขอให้ด่านออกใบเบิกทางให้โดย
ยินยอมเสียค่าธรรมเนียมตามกฎหมาย ด่านจะออกใบเบิกทางให้ได้หรือไม่ ซึ่งในกรณีดังกล่าว กรมป่าไม้
ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า เกี่ยวกับเรื่องนี้กระทรวงมหาดไทยได้วางระเบียบในการนำ�ไม้ชนิดอื่นนอกจากไม้สัก
และไม้ยางที่ทำ�จากไม้ในที่ดินกรรมสิทธิ์เคลื่อนย้ายไปใช้ประโยชน์ไว้แล้วตามหนังสือ ที่ มท ๐๒๐๑/ว๘๕๔
ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๑๙ และ ที่ มท ๐๓๐๙/ว๗๐๕ ลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๒๐ ตามที่ราษฎรดังกล่าว
หารือในเรือ่ งการจะนำ�ไม้ดงั กล่าวเคลือ่ นทีแ่ ละขอให้เจ้าหน้าทีแ่ ห่งท้องทีร่ ว่ มกันออกไปตรวจสอบรับรองความ
ถูกต้องในเบื้องต้นให้กรมป่าไม้ก็ได้แจ้งให้ทราบว่า อำ�เภอท้องที่ก็ยอมที่จะสั่งให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบออก
หนังสือรับรองให้เพื่อการใช้สอยได้ ส่วนที่หารือในเรื่องการออกใบเบิกทาง ก็ได้แจ้งให้ทราบว่าเมื่อผู้ขอ
ยินยอมโดยสมัครใจที่จะชำ�ระค่าธรรมเนียมต่างๆ ตามกฎหมายโดยขอให้พนักงานเจ้าหน้าที่ออกใบเบิกทาง
ให้ พนักงานเจ้าหน้าทีก่ ช็ อบทีจ่ ะออกใบเบิกทางและเก็บค่าธรรมเนียมตามทีผ่ ขู้ อร้องขอได้ ทัง้ นีโ้ ดยพิจารณา
เห็นว่า เมื่อราษฎรยินยอมโดยสมัครใจเองที่จะชำ�ระค่าธรรมเนียมต่างๆ ตามกฎหมายเพื่อขอให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่ออกใบเบิกทางให้ ทางราชการก็ควรจะให้ความช่วยเหลือและอำ�นวยความสะดวกให้แก่ราษฎร
ผูส้ จุ ริตใจได้ ความเห็นดังกล่าวกรมป่าไม้กไ็ ด้เสนอกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ชแ้ี จงให้ส�ำ นักงาน ป.ป.ป. ทราบ
ตามทีร่ ายงานข้อเท็จจริงและเหตุผลมาด้วย
    บัดนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ส่งหนังสือสำ�นักงาน ป.ป.ป.ลับ ที่ สร ๐๘๐๔/๕๔๕
ลงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๒๕ ให้กรมป่าไม้ทราบ ซึ่งตามหนังสือสำ�นักงาน ป.ป.ป.ดังกล่าวแจ้งว่า เนื่อง
มาจากได้มีผู้ร้องเรียนต่อสำ�นักงาน ป.ป.ป.ว่าการทำ�เฉพาะแปรรูปไม้ยางพารา และไม้อื่นๆ นอกจากไม้
สักและไม้ยางในที่ดินกรรมสิทธิ์และสิทธิครอบครองซึ่งการทำ�ไม้ดังกล่าว เจ้าหน้าที่ป่าไม้ได้ให้เจ้าของที่ดิน
หรือผู้รับโอนไม้บันทึกยินยอมให้เสียค่าธรรมเนียมแล้วจึงออกใเบิกทางให้ ในการออกใบเบิกทางและนำ�ไม้
เคลื่อนที่เมื่อถูกบันทึกให้ยินยอมเสียค่าธรรมเนียมแล้ว ก็ยังจะต้องเสียค่าธรรมเนียมอื่นๆ เช่น ค่าทำ�การ
ล่วงเวลาอีกด้วย อันเป็นเหตุให้เกิดความเดือดร้อน คณะกรรมการ ป.ป.ป พิจารณาเห็นว่า ไม้ต่างๆ ที่ทำ�
ออกจากที่ดินกรรมสิทธิ์และสิทธิครอบครองนอกจากไม้สักและไม้ยางแล้ว เจ้าของย่อมทำ�ได้โดยเสรี และ
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ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมใดๆ ส่วนปัญหาเรื่องที่เกรงว่า เจ้าของจะนำ�ไม้ในป่ามาสวม และเจ้าหน้าที่จะ
ตรวจสอบไม่ได้ เพราะไม้มีโครงสร้างและเนื้อไม้เหมือนกันนี้ ปรากฏว่ามีมาตรการทั้งในทางป้องกันการนำ�
ไม้มาสวมและการอำ�นวยความสะดวกให้เจ้าของอย่างดีแล้ว โดยไม่จำ�เป็นต้องออกใบเบิกทางและเรียกค่า
ธรรมเนียมแต่อย่างใด ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท.๐๒๐๑/ว.๘๕๔ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๑๙
เพราะหนังสือกระทรวงมหาดไทยฉบับดังกล่าวนีใ้ ห้ออกหนังสือรับรองกำ�กับไม้ทที่ �ำ ออกและนำ�เคลือ่ นทีแ่ ละให้
เจ้าพนักงานป่าไม้ตีตราไว้ที่ไม้เช่นเดียวกับการออกใบเบิกทางอยู่แล้ว คณะกรรมการ ป.ป.ป. จึงเห็นว่า
การปฎิบตั ดิ งั กล่าวเป็นการถูกต้องดีแล้วปรากฏรายละเอียดตามหนังสือสำ�นักงาน ป.ป.ป. ทีส่ ง่ มาเรียนพร้อมนี้
กรมป่าไม้จึงเรียนมาเพื่อ โปรดทราบและขอเรี ย นซ้ อ มความเข้ า ใจในทางปฎิ บัติเ พิ่ม เติ ม ว่ า
หากต่อไปมีการขอใบเบิกทางกำ�กับไม้ชนิดอื่นนอกจากไม้สักและไม้ยางที่ทำ�จากไม้ในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือ
สิทธิครอบครองเพือ่ นำ�เคลือ่ นที่ ขอได้โปรดสัง่ เจ้าหน้าทีถ่ อื ปฎิบตั ติ ามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.๐๒๐๑/
ว.๘๕๔ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๑๙ และ ที่ มท. ๐๓๐๙/ว.๗๕๐ ลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๒๐ ต่อไปโดย
เคร่งครัด อย่าออกใบเบิกทางและเรียกค่าธรรมเนียมโดยเด็ดขาด แม้วา่ ผูข้ อจะยินยอมโดยสมัครใจทีจ่ ะชำ�ระ
ค่าธรรมเนียมต่างๆ ตามกฎหมายก็ตาม เพราะจะเป็นเหตุให้เกิดความเดือดร้อน ส่วนรายใดที่ผู้ขอยินยอม
โดยสมัครใจและได้ชำ�ระค่าธรรมเนียมต่างๆ ตามกฎหมาย ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ออกใบเบิกทางให้ไปแล้ว
ก็ให้ถือว่าเป็นอันใช้ได้เพียงเท่าที่ได้ดำ�เนินการไปแล้วเท่านั้น หากมีระเบียบหรือหนังสือสั่งการไว้อันเป็น
การขัดกับหนังสือนี้เป็นอันยกเลิก
						
           ขอแสดงความนับถืออย่างสูง
(ลงนาม)     พงศ์ โสโน
            (นายพงศ์ โสโน)
            อธิบดีกรมป่าไม้

กองนิติการ
โทร. ๕๗๙๑๑๙๒
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ที่ สร.๐๘๐๔/๕๔๕

สำ�นักงาน ป.ป.ป.
๒๐ มกราคม ๒๕๒๕

เรื่อง ขอชี้แจงข้อเท็จจริง การทำ�ไม้ชนิดอื่นนอกจากไม้สักและไม้ยางออกจากที่ดินกรรมสิทธิ์
และนำ�ไม้เคลื่อนที่ไปใช้ประโยชน์
เรียน ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
อ้างถึง หนังสือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ กส.๐๗๑๓/๒๓๑๗๔ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๒๓
ตามหนังสืออ้างถึงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้แจ้งผลการพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องมาตรการ
การทำ�ไม้ชนิดอื่นนอกจากไม้สักและไม้ยางออกจากที่ดินกรรมสิทธิ์และนำ�ไม้เคลื่อนที่ไปใช้ประโยชน์ให้ทราบ
ความแจ้งอยู่แล้วนั้น
สำ�นักงาน ป.ป.ป. ได้รับทราบแล้วด้วยความขอบคุณยิ่ง แต่สำ�นักงาน ป.ป.ป. ใคร่ขอเรียน
เพิ่มเติมว่าตามที่สำ�นักงาน ป.ป.ป. ได้แจ้งมติคณะกรรมการ ป.ป.ป. ครั้งที่ ๑๔/๒๕๒๓ เมื่อวันที่ ๘ เมษายน
๒๕๒๓ ตามหนังสือที่ สร.๐๘๐๔/๒๗๑๗ ลงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๒๓ นั้น เนื่องมาจากได้มีผู้ร้องเรียน
ต่อสำ�นักงาน ป.ป.ป. ว่า การทำ�และการแปรรูปไม้ยางพาราและไม้อื่นๆนอกจากไม้สักและไม้ยางในที่ดิน
กรรมสิทธิ์และสิทธิครอบครอง ซึ่งการทำ�ไม้ดังกล่าวเจ้าหน้าที่ป่าไม้ได้ให้เจ้าของที่ดินหรือผู้รับโอนไม้บันทึก
ยินยอมให้เสียค่าธรรมเนียมแล้วจึงออกใบเบิกทางให้ ในการออกใบเบิกทางและนำ�ไม้เคลื่อนที่ เมื่อถูกบันทึก
ให้ยินยอมเสียค่าธรรมเนียมแล้วก็ยังจะต้องเสียค่าธรรมเนียมอื่นๆ เช่น ค่าทำ�การล่วงเวลาอีกด้วย อัน
เป็นเหตุให้เกิดความเดือดร้อน คณะกรรมการ ป.ป.ป. พิจารณาเห็นว่า ไม้ตา่ งๆทีท่ �ำ ออกจากทีด่ นิ กรรมสิทธิแ์ ละ
สิทธิครอบครอง นอกจากไม้สักและไม้ยางแล้ว เจ้าของย่อมทำ�ได้โดยเสรี และไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมใดๆ
ส่วนปัญหาเรื่องที่เกรงว่าเจ้าของจะนำ�ไม้ในป่ามาสวมและเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบไม่ได้ เพราะไม้มีโครงสร้าง
และเนือ้ ไม้เหมือนกันนี้ ปรากฏว่า มีมาตรการทัง้ ในทางป้องกันการนำ�ไม้มาสวมและการอำ�นวยความสะดวก
ให้เจ้าของอย่างดีแล้ว โดยไม่จำ�เป็นต้องออกใบเบิกทางและเรียกค่าธรรมเนียมแต่อย่างใด ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท.๐๒๐๑/ว.๘๕๔ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๑๙ เพราะหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ดังกล่าวนีอ้ อกหนังสือรับรองกำ�กับไม้ทที่ �ำ ออกและนำ�เคลือ่ นที่ และให้เจ้าพนักงานป่าไม้ตตี ราไว้ทไี่ ม้เช่นเดียว
กับการออกใบเบิกทางอยู่แล้ว คณะกรรมการ ป.ป.ป. จึงเห็นว่า การปฏิบัติดังกล่าวเป็นการถูกต้องดีแล้ว
		 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

กองสืบสวน สอบสวน ๒
โทร. ๒๘๒๓๑๖๑ ต่อ ๔๖

(ลงนาม)   ถาวร โพธิ์ทอง
           (นายถาวร โพธิ์ทอง)
          เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ป.
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ด่วนมาก
ที่ มท. ๐๔๐๔/ว.๓๒๖
												

กระทรวงมหาดไทย
  ถนนอัษฎางค์ กท. ๑๐๒๐๐

๑๕ มีนาคม ๒๕๒๗
เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับไม้ในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง (นอกจากไม้สักและไม้ยาง)
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด
อ้างถึง หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท.๐๓๐๙/ว.๗๕๐ ลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๒๐
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แนวทางปฏิบัติว่าด้วยไม้ในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง (นอกจากไม้สักและ
ไม้ยาง) จำ�นวน ๑ ฉบับ
๒. สำ�เนาหนังสือ ด่วนมากที่ กษ.๐๗๐๔(๓)/๒๐๐๔๑ ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๒๖
จำ�นวน ๑ ฉบับ
ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้ซักซ้อมทางปฏิบัติเกี่ยวกับการนำ�ไม้ชนิดอื่นนอกจากไม้สักและไม้ยาง
ที่ ทำ � จากไม้ ใ นที่ ดิ น กรรมสิ ท ธิ์ เ คลื่ อ นย้ า ยไปใช้ ป ระโยขน์ เ พิ่ ม เติ ม ต่ อ จากหนั ง สื อ กระทรวงมหาดไทย
ที่ มท. ๐๒๐๑/ว.๘๔๕ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๑๙ มาเพื่อให้จังหวัดสั่งเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องถือเป็นทางปฏิบัติ
โดยเคร่งครัดต่อไปแล้ว นั้น
บัดนี้ กระทรวงมหาดไทยได้พิจารณาเห็นชอบด้วยกับแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับไม้ในที่ดินกรรมสิทธิ์
หรือสิทธิครอบครอง (นอกจากไม้สักและไม้ยาง) ที่คณะทำ�งานของกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ ได้ร่วมกันกำ�หนดและแนวทางปฏิบัติในการทำ�ฟืนหรือเผาถ่านจากไม้ในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือ
สิทธิครอบครองที่กรมป่าไม้ได้กำ�หนดขึ้น มีสาระสำ�คัญโดยสรุป คือ
๑. แนวทางปฏิบัติว่าด้วยไม้ในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง ให้มีการตรวจสอบออกหนังสือ
รับรองไม้ในทีด่ นิ กรรมสิทธิห์ รือสิทธิครอบครองยกเว้นไม้สักและไม้ยางเพือ่ การค้าได้ โดยให้กระทำ�ในรูปของ
คณะกรรมการระดับอำ�เภอตามนัยเดียวกับการปฏิบัติในการรับรองไม้เพื่อการใช้สอยส่วนตัวหรือซ่อมแซม
ถาวรวัตถุทางศาสนา ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่อ้างถึง โดยแยกปฏิบัติ ดังนี้
ก. ไม้ยางพาราในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง ให้ผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง
ทำ�การตัดฟัน นำ�เคลื่อนย้าย และแปรรูปได้โดยเสรี ไม่ต้องขออนุญาตหน่วยงานใดทั้งสิ้น (เว้นแต่การขอตั้ง
โรงงานแปรรูปไม้ยางพารา ซึ่งต้องขออนุญาต) สำ�หรับไม้ยางพาราที่นำ�เข้าแปรรูปในโรงงานแปรรูปไม้ให้
เจ้าของโรงงานมีทะเบียนคุมปริมาณไม้ที่นำ�เข้าโรงงาน โดยระบุเฉพาะปริมาตรไว้เป็นหลักฐานไม่ต้องระบุ
ขนาดและจำ�นวน
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ข. ไม้ในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองชนิดอื่น นอกจากไม้สักและไม้ยางไม่ว่าจะเป็นไม้
ทีม่ ชี อ่ื ไม่ตรงหรือมีชอ่ื ตรงกับไม้หวงห้ามในป่า หากประสงค์จะนำ�ออกจากทีด่ นิ กรรมสิทธิห์ รือสิทธิครอบครอง
เคลื่อนย้ายไปใช้ประโยชน์ ให้เจ้าของที่ดินไปยื่นคำ�ขอตามแบบที่กำ�หนดต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งอำ�เภอ
หรือกิ่งอำ�เภอท้องที่ด้วยตนเอง เพื่อทำ�การตรวจสอบออกหนังสือรับรองให้ก่อนนำ�เคลื่อนย้าย
๒. การทำ�ฟืนหรือเผาถ่านจากไม้ในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง กำ�หนดหลักเกณฑ์ทาง
ปฏิบัติในการอำ�นวยความสะดวกไว้ ดังนี้
ก. ไม้ฟืนหรือไม้ที่จะนำ�ไปเผาถ่านเป็นไม้ที่ปลูกขึ้นในที่ดินมีหนังสือรับรองการทำ�ประโยชน์
(น.ส.๓ รวมทั้ง น.ส.๓ ก.) หรือที่มีโฉนดหรือหลักฐานอย่างอื่นเทียบเท่าโฉนดถ้าไม้นั้นเป็นชนิดพันธุ์ไม้ที่
กำ�เนิดจากต่างประเทศ เช่น ยูคาลิปตัส กระถินยักษ์ กระถินณรงค์ สนประดิพัทธ์ มะฮ๊อกกานี จามจุรี หรือ
อื่นๆ ให้เจ้าของที่ดินหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายนำ�เคลื่อนที่ไปโดยไม่ต้องให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ แต่การจะนำ�ไม้
ดังกล่าวไปเผาถ่านจะต้องปฏิบัติตาม ข.
ข. ไม้ฟืนหรือไม้ที่จะนำ�ไปเผาถ่าน นอกจากชนิดไม้พันธุ์ไม้ต่างประเทศที่ปลูกขึ้นในที่ดินตาม
ข้อ ก. หรือไม้ที่ขึ้นอยู่เดิม ยกเว้นไม้สักและไม้ยาง เมื่อเจ้าของที่ดินตัดฟันลงแล้วถ้าจะนำ�ไปเผาถ่าน
จะต้องให้คณะกรรมการระดับอำ�เภอทำ�การตรวจสอบความถูกต้องทีด่ นิ กรรมสิทธิห์ รือสิทธิครอบครองนัน้ เสีย
ก่อน แต่ไม่รวมถึงที่ ส.ค. ๑ พร้อมกับตรวจสอบชนิด จำ�นวนและปริมาตรไม้นั้น ทำ�บัญชีแสดงรายละเอียด
รวมปริมาตรไม้ดังกล่าวไว้ และให้คณะกรรมการนำ�เสนอนายอำ�เภอหรือปลัดอำ�เภอผู้เป็นหัวหน้าประจำ�
กิ่งอำ�เภอออกหนังสือรับรองให้นำ�ไปเผาถ่านได้
ค. ผู้ประสงค์จะนำ�ถ่านที่เผาจากไม้ตามข้อ ก. และะ ข. จำ�นวนเกินปริมาณการครอบครอง ซึ่ง
ของป่าหวงห้ามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เคลื่อนทีไ่ ปจากทีเ่ ผาถ่านให้ไปยืน่ คำ�ร้องต่อนายอำ�เภอ
ท้องที่ เพื่อสั่งคณะกรรมการชุดเดิมไปทำ�การตรวจสอบออกหนังสือรับรองให้นำ�เคลื่อนที่ต่อไป
การตรวจสอบและออกหนังสือรับรองไม้ในทีด่ นิ กรรมสิทธิห์ รือสิทธิครอบครองตามข้อ 1 และ 2
ดังกล่าว ให้ใช้แบบพิมพ์แนบท้ายทางปฏิบัติที่ได้ส่งมาพร้อมนี้
จึงเรียนมาเพื่อสั่งเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด พร้อมกับให้จังหวัดสั่งอำ�เภอและ
กิง่ อำ�เภอดำ�เนินการประชาสัมพันธ์หรือประชุมชีแ้ จงให้ประชาชนได้ทราบโดยทัว่ กันด้วย หากมีปญ
ั หาในทาง
ปฏิบัติประการใด ให้รายงานกระทรวงมหาดไทยทราบ เพื่อประกอบการพิจารณาดำ�เนินการต่อไป
    ขอแสดงความนับถือ

กรมการปกครอง
กองการสอบสวนและนิติการ
โทร. (๐๒)๒๒๑๘๘๔๐

(ลงนาม) ชาญ กาญจนาคพันธุ์
        (นายชาญ กาญจนาคพันธุ์)
รองปลัดกระทรวง ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย
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ที่  กษ ๐๗๐๔(๓)/ว ๓๔๐๑๒

  กรมป่าไม้
  ถนนพหลโยธิน กท ๑๐๙๐๐
  ๑๗ ธันวาคม  ๒๕๒๘

เรื่อง การทำ�ไม้ยางในที่ดินราชพัสดุเพื่อประมูลจำ�หน่ายเป็นรายได้แผ่นดิน
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด (ยกเว้นผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด)
สิ่งที่ส่งมาด้วย  สำ�เนาหนังสือกรมป่าไม้ ที่ กษ ๐๗๐๔(๓)/๓๔๑๑ ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๒๘
กรมป่าไม้ขอส่งสำ�เนาหนังสือกรมป่าไม้ เรียนผูว้ า่ ราชการจังหวัดร้อยเอ็ดตามสิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย
เรียนมาเพื่อโปรดทราบ และสั่งเจ้าหน้าที่ถือเป็นทางปฏิบัติต่อไป.

			

ขอแสดงความนับถือ
(ลงนาม)    ชำ�นิ  บุญโยภาส
    (นายชำ�นิ  บุณโยภาส)
            อธิบดีกรมป่าไม้

กองคุ้มครอง
โทร.๕๗๙-๔๘๕๓
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ที่ กษ ๐๗๐๔(๓)/ว ๓๔๐๑๑							
  

กรมป่าไม้
  ถนนพหลโยธิน กท ๑๐๙๐๐

๑๗  ธันวาคม  ๒๕๒๘
เรื่อง การทำ�ไม้ยางในที่ดินราชพัสดุเพื่อประมูลจำ�หน่ายเป็นรายได้แผ่นดิน
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดร้อยเอ็ด
อ้างถึง  หนังสือจังหวัด ด่วนมาก ที่ รอ ๐๐๐๙/๔๖ ลงวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๒๘
ตามที่จังหวัดได้ส่งเรื่องราวคำ�ขอพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง ของนายชลอ ชาญเชี่ยว   สรรพากร
จังหวัดร้อยเอ็ด ขออนุญาตทำ�ไม้ยาง จำ�นวน ๒ ต้น ในที่ดินราชพัสดุ โดยได้รับความเห็นชอบจากกรม
ธนารักษ์ กระทรวงการคลัง ที่อนุญาตให้ทำ�ออกได้โดยวิธีประมูลจำ�หน่าย นำ�เงินส่งคลังเป็นรายได้ของกรม
ธนารักษ์ ซึง่ อำ�เภอ จังหวัด และเขต ได้ด�ำ เนินการตรวนสอบแล้ว เห็นควรอนุญาตให้สรรพากรจังหวัดร้อยเอ็ด
ทำ�ไม้ยาง จำ�นวน ๒ ต้น ออกได้ จึงขอให้กรมป่าไม้พิจารณา นั้น
กรมป่าไม้ขอเรียนว่า เรื่องการอนุญาตทำ�ไม้ยางในที่ดินราชพัสดุนี้ กรมป่าไม้ได้เคยมีหนังสือแจ้งให้
ทุกจังหวัดและทุกเขตถือเป็นทางปฏิบัติไว้แล้ว ตามหนังสือกรมป่าไม้ ที่ กษ ๐๗๐๔/๑๐๘๙๘ – ว ๑๐๘๙๙  
ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๑๓ เนื่องจากได้มีพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ.๒๕๑๘ กำ�หนดการปกครองดูแล
รักษาและการจัดระเบียบที่ราชพัสดุ โดยให้กระทรวงการคลังมีอำ�นาจหน้าที่ เกี่ยวกับการนี้ ประกอบกับ
สำ�นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้มีหนังสือ ด่วนมาก ที่ นร ๐๕๐๑/๓๗๔ ลงวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๘  
ตอบกรมป่าไม้ เรือ่ งหารือปัญหากฎหมายเกีย่ วกับการปลูกป่า ซึง่ มีประเด็นทีเ่ กีย่ วข้องทีค่ ณะกรรมการกฤษฎีกา
ให้ความเห็นว่า ทีด่ นิ ทีเ่ ป็นทรัพย์สนิ ของแผ่นดิน ซึง่ เป็นทีร่ าชพัสดุนนั้ พระราชบัญญัตทิ รี่ าชพัสดุ พ.ศ.๒๕๑๘  
มาตรา ๕ บัญญัติไว้ว่า “ให้กระทรวงการคลังเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุ” ที่ราชพัสดุจึงเป็นทรัพย์ที่มี
เจ้าของ ดังนั้น ไม้ที่ขึ้นอยู่บนที่ดินซึ่งเป็นที่ราชพัสดุจึงเป็นส่วนควบกับที่ดินที่ไม้นั้นขึ้นอยู่ ตามมาตรา ๑๐๘
แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
กรมป่ าไม้ ไ ด้ พิ จ ารณาแล้ ว เห็ น ว่ า เมื่ อ ที่ ดิ น ราชพั ส ดุ เ ป็ น ทรั พ ย์ ที่ มี เ จ้ า ของตามความเห็ น ของ
คณะกรรมการกฤษฎีกาดังกล่าวข้างต้น จึงพ้นสภาพการเป็นป่าตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช
๒๔๘๔ ไม้ชนิดอื่นนอกจากไม้สักและไม้ยางที่ขึ้นอยู่บนที่ดินราชพัสดุ ก็ไม่อยู่ภายใต้บังคับที่จะต้องพิจารณา
ดำ�เนินการตามพระราชบัญญัติป่าไม้แต่อย่างใด สำ�หรับไม้สักและไม้ยาง ซึ่งเป็นไม้หวงห้ามตามมาตรา ๗
แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๑๘ หากจะมีการทำ�ออก
จะต้องได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๔๙๔
ฉะนัน้ เพ่อื ให้การอนุญาตทำ�ไม้สกั และไม้ยางในทีด่ นิ ราชพัสดุเป็นไปตามระเบียบกฎหมาย จึงให้ยกเลิก
หนังสือกรมป่าไม้ ที่ กษ ๐๗๐๔/๑๐๘๙๘-ว ๑๐๘๙๙ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๑๓ และให้ถือปฏิบัติโดยอนุโลม
ตามข้อกำ�หนด ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๒๕) ว่าด้วยการอนุญาตทำ�ไม้สักและไม้ยางในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือ
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สิทธิครอบครอง และหนังสือกรมป่าไม้ ด่วนมาก ที่ กษ ๐๗๐๗/๒๐๑๖๒ ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๒๕
โดยออกใบอนุญาตให้กับกรมธนารักษ์ หรือผู้ที่ได้รับมอบอำ�นาจจากกรมธนารักษ์ ทั้งนี้ จะต้องมีหนังสือมอบ
อำ�นาจและความเห็นชอบจากกรมธนารักษ์ก่อน
อนึ่ง ในกรณีที่กรมธนารักษ์แจ้งอนุญาตให้ตัดต้นยางบนที่ราชพัสดุได้ โดยวิธีประมูลขายนำ�เงิน
ส่งคลังเป็นรายได้ของกรมธนารักษ์ ประเภทรายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ซึ่งเป็นลักษณะการขออนุญาตทำ�ไม้เพื่อ
การค้า กรมธนารักษ์จะต้องชำ�ระค่าภาคหลวงให้กับทางราชการตามอัตราที่กฎหมายกำ�หนดไว้ด้วย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทาบ และสั่งเจ้าหน้าที่ถือเป็นทางปฏิบัติต่อไป
					
				

ขอแสดงความนับถือ
(ลงนาม)   ชำ�นิ   บุณโยภาส
          (นายชำ�นิ  บุณโยภาส)
   อธิบดีกรมป่าไม้

กองคุ้มครอง
โทร ๕๗๙-๔๘๕๓
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ที่ กษ ๐๗๐๔ (๓) / ว. ๒๖๒๓๙
									

กรมป่าไม้
ถนนพหลโยธิน  กท ๑๐๙๐๐
๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๑

เรื่อง การขออนุญาตทำ�ไม้ยางในที่ราชพัสดุเพื่อประมูลจำ�หน่ายนำ�เงินรายได้ส่งคลัง
เป็นผลประโยชน์ของกรมธนารักษ์
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด (เว้นจังหวัดร้อยเอ็ด)
สิ่งที่ส่งมาด้วย สำ�เนาหนังสือกรมป่าไม้ ที่ กษ ๐๗๐๔(๓) / ๒๖๒๓๘  ลงวันที่  ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๑
กรมป่าไม้ขอส่งสำ�เนาหนังสือกรมป่าไม้ เรียนผูว้ า่ ราชการจังหวัดร้อยเอ็ดตามสิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย
เรียนมาเพื่อโปรดทราบ และสั่งเจ้าหน้าที่ถือเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป
      ขอแสดงความนับถือ
			
			

(ลงนาม) ทิวา สรรพกิจ
(นายทิวา สรรพกิจ)
         รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
          อธิบดีกรมป่าไม้

กองคุ้มครอง
โทร. ๕๗๙๔๘๕๓
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