ที่ กษ ๐๗๐๔(๓)/๒๖๒๓๘								
												
๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๑

กรมป่าไม้
ถนนพหลโยธิน กท ๑๐๙๐๐

เรื่อง การขออนุญาตทำ�ไม้ยางในที่ราชพัสดุเพื่อประมูลจำ�หน่ายนำ�เงินรายได้ส่งคลังเป็นผลประโยชน์ของ
กรมธนารักษ์
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด
อ้างถึง หนังสือจังหวัด ที่ รอ ๐๐๐๙/๓๔๑๖๗ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๓๐ และที่ รอ ๐๐๐๙/๑๑๒๖๑
ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๓๑
ตามทีจ่ งั หวัดได้สง่ หลักฐานเอกสารของนายสำ�ราญ พลนนท์ อาจารย์ใหญ่ โรงเรียนบ้านหนองแวง
อำ�เภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ที่ได้ยื่นเรื่องราวขอทำ�ไม้ยางในที่ดินราชพัสดุ จำ�นวน ๔ ต้น เพื่อเปิด
พืน้ ทีก่ อ่ สร้างอาคารเรียน โดยได้รบั อนุมตั จิ ากกรมธนารักษ์ให้ด�ำ เนินการขออนุญาตตัดต้นยางดังกล่าวได้ แล้ว
ให้นำ�ไม้ไปประมูลขายนำ�เงินส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินของกรมธนารักษ์ต่อไป ซึ่งจังหวัดเห็นว่าเป็นลักษณะ
การขออนุญาตทำ�ออกเพื่อการค้า ไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะดำ�เนินการให้ได้ จึงขอให้กรมป่าไม้พิจารณา นั้น
กรมป่าไม้ขอเรียนว่า ได้ด�ำ เนินเรือ่ งเรียนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พจิ ารณาโดยเห็นสมควรอนุญาต
ให้มกี ารทำ�ออกเพือ่ การค้าได้เฉพาะทีร่ าชพัสดุ ทีจ่ ะต้องนำ�ไม้ทท่ี �ำ ออกไปประมูลจำ�หน่ายนำ�เงินส่งคลังเป็นรายได้
แผ่นดินของกรมธนารักษ์ พร้อมกับขออนุมตั เิ ป็นหลักการสำ�หรับการพิจารณาอนุญาตไม้สกั และไม้ยางในทีด่ นิ ราชพัสดุ
ในกรณีเดียวกันนี้กับรายอื่นๆด้วย ซึ่งท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้โปรดมีบัญชา
อนุมัติแล้ว
ฉะนัน้ จึงเรียนมาเพือ่ โปรดทราบ และสัง่ เจ้าหน้าทีด่ �ำ เนินการออกใบอนุญาตให้กบั กรมธนารักษ์ หรือ
ผูท้ ไี่ ด้รบั มอบอำ�นาจจากกรมธนารักษ์ ทัง้ นี้ ให้ถอื ปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ ตามข้อกำ�หนดฉบับที่ ๑๗ (พ.ศ.๒๕๓๐)
ว่าด้วยการอนุญาตไม้สกั และไม้ยางในทีด่ นิ กรรมสิทธิห์ รือสิทธิครองครองโดยอนุโลม และให้ใช้ใบอนุญาตตาม
กฎกระทรวงฉบับที่ ๒๔ (พ.ศ. ๒๕๑๘) ว่าด้วยการทำ�ไม้หวงห้าม (อนุญาต ๕) สำ�หรับไม้สกั และ (อนุญาต ๗)
สำ�หรับไม้ยาง แล้วรายงานผลการดำ�เนินงานให้กรมป่าไม้ทราบพร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง

กองคุ้มครอง  
โทร.๕๗๙๔๘๕๓

         ขอแสดงความนับถือ
(ลงนาม)  ทิวา สรรพกิจ
         (นายทิวา สรรพกิจ)
       รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
         อธิบดีกรมป่าไม้
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ด่วนมาก
ที่ กษ ๐๗๐๔(๓)/๔๒๔๔

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ถนนราชดำ�เนินนอก กท ๑๐๒๐๐
             ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๐

เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับไม้ในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง
เรียน ปลัดกระทรวงมหาดไทย
อ้างถึง หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท ๐๔๐๔/๑๒๒๗๑ ลงวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๒๙
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สรุปรายงานการประชุม จำ�นวน ๑ ชุด
๒. มติที่ประชุมคณะกรรมการการป้องกันและอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ครั้งที่ ๑/๒๕๓๐
วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๓๐ เรื่องที่ ๔.๒ พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง ๑ ชุด
ตามทีก่ ระทรวงมหาดไทยแจ้งว่า เห็นชอบด้วยตามข้อเสนอของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ที่ให้ระงับการดำ�เนินการเพื่อออกหนังสือรับรองการนำ�ไม้ในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง (นอกจาก
ไม้สักและไม้ยาง) เคลื่อนย้ายไปใช้ประโยชน์ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท ๐๔๐๔/ว ๓๒๖
ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๒๗ เฉพาะเพื่อการค้าไว้เป็นการชั่วคราว จนกว่าการพิจารณาระหว่างผู้แทน
กระทรวงมหาดไทยกับผูแ้ ทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพือ่ วางมาตรการควบคุมทีเ่ หมาะสมเสร็จสิน้ แล้ว
กระทรวงมหาดไทยจึงแจ้งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดเพื่อระงับการดำ�เนินการดังกล่าว และขอให้
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทราบและนำ�เสนอที่ประชุมคณะกรรมการป้องกันและอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้
ทราบด้วย นั้น
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขอเรียนว่า ผู้แทนกระทรวงมหาดไทยกับผู้แทนกรมป่าไม้
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รว่ มประชุมพิจารณาปัญหาเรือ่ งแนวทางปฏิบตั เิ กีย่ วกับไม้ในทีด่ นิ กรรมสิทธิ์
หรือสิทธิครอบครอง ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวม ๓ ครั้ง ที่ประชุมมีมติรวม ๑๑ ข้อ
ดังรายละเอียดตามรายงานการประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำ�ดับ ๑ และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้
นำ�ผลงานการประชุมดังกล่าวเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการป้องกันและอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้
ครั้งที่ ๑/๒๕๓๐ เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๔๓๐ ในการนี้ได้นำ�เรื่องที่เกี่ยวข้องกันตามที่กรมป่าไม้เสนอ
เพิ่มเติมอีก ๒ เรื่อง เข้าพิจารณาในที่ประชุมด้วย ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาแล้วเห็นชอบ ดังรายละเอียดตาม
มติที่ประชุมคณะกรรมการป้องกันและอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำ�ดับ ๒
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำ�เนินการตามมติท่ปี ระชุมคณะกรรมการป้องกันและอนุรักษ์
ทรัพยากรป่าไม้ ดังกล่าวต่อไป แล้วโปรดแจ้งผลการดำ�เนินการให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทราบด้วย
         ขอแสดงความนับถือ
(ลงนาม)   พงศ์ โสโน
           (นายพงศ์ โสโน)
           รองปลัดกระทรวง ปฏิบัติราชการแทน
กรมป่าไม้
           ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
โทร.๕๗๙๔๘๕๓
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สรุปรายงานการประชุม
  ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย กับ ผู้แทนกรมป่าไม้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เรื่อง  แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับไม้ในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง
  ประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๒๙ เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๒๙
  ประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๒๙ เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๒๙
  ประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๒๙ เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๒๙
  ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ผู้ร่วมประชุม
นายพงศ์ โสโน
ฝ่ายกระทรวงมหาดไทย
๑. นายอุดม วัฒนคีรี
๒. นายวิศิษฎ์ พงศ์นภา
๓. นายอนุวัฒน์ เมธีวิบูลวุฒิ
๔. นายปรุง ภู่เงิน
๕. นายประสิทธิ์ บุญลิขิต
๖. นายสมชาย เลิศพงศ์ภากรณ์
ฝ่ายกรมป่าไม้
๑. นายแสนย์ อินทราวุธ
๒. นายพงศ์สุระ ตันมณี
๓. นายวิทยา ภานุพัฒน์
๔. นายสมาน ภูแพ
๕. นายนเรศ ไชยยงยศ
๖. นายเสริมศักดิ์ สรรคบุรานุรักษ์
๗. นายสัมพันธ์ พุฒิโชติ

รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประธานทีป่ ระชุม
ผู้อำ�นวยการกองหนังสือสำ�คัญ กรมที่ดิน
หัวหน้าฝ่ายควบคุมการออกหนังสือรับรองทำ�ประโยชน์
กองหนังสือสำ�คัญ กรมที่ดิน
หัวหน้างานควบคุมการออกโฉนดที่ดิน กรมที่ดิน
หัวหน้างานสอบสวนและปราบปรามอาชญากรรม
กองการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง
เจ้าพนักงานปกครอง ๕ กองการสอบสวน
และนิติการ กรมการปกครอง
เจ้าพนักงานปกครอง ๕ กรมการปกครอง
ผู้อำ�นวยการกองคุ้มครอง
ผู้อำ�นวยการกองคุ้มครอง
แทนผู้อำ�นวยการกองนิติการ
หัวหน้าฝ่ายใช้ประโยชน์ที่ดิน กองจัดการที่ดิน
ป่าสงวนแห่งชาติ
หัวหน้าฝ่ายอนุญาตไม้และของป่า กองคุ้มครอง
เจ้าพนักงานป่าไม้ ๖ กองคุ้มครอง
เจ้าพนักงานป่าไม้ ๖ กองคุ้งครอง เลขานุการที่ประชุม
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ผลการประชุมทั้ง ๓ ครั้ง ที่ประชุมมีมติดังนี้
๑. การออกหนังสือรับรองการทำ�ประโยชน์ในพื้นที่ที่ยังมีไม้หวงห้ามเหลืออยู่ ในที่ดินนั้น ให้ฝ่าย
กรมที่ดินประสานงานกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้เขตหรือป่าไม้จังหวัดในท้องที่นั้นไปร่วมตรวจสอบตามนัยบันทึก
ข้อตกลงระหว่างกรมที่ดินกับกรมป่าไม้ ว่าด้วยการตรวจพิสูจน์ที่ดินเพื่อออกโฉนด หรือหนังสือรับรอง
การทำ�ประโยชน์ซึ่งเกี่ยวกับเขตป่าไม้ พ.ศ. ๒๕๒๔ ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๒๔ ทุกรายไป
ส่วนที่ดินที่มี ส.ค.๑ ที่ขอออก น.ส. ๓ ทางกระทรวงมหาดไทยได้กำ�หนดให้จังหวัดส่งเรื่องราวให้
กรมทีด่ นิ พิจารณาก่อนทุกราย (หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๗๑๒/ว ๕๑๖ ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๒๙)
๒. ในการออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำ�ประโยชน์ หากออกไปโดยไม่ชอบ เนื่องจาก
มี ไ ม้ อ ยู่ ม ากจนสามารถทำ � ออกเพื่ อ การค้ า ได้ เข้ า ลั ก ษณะไม่ ไ ด้ ทำ � ประโยชน์ ก็ ใ ห้ ฝ่ า ยกรมป่ า ไม้ ง ดเว้ น
การตรวจสอบเพือ่ การอนุญาตให้ตดั ฟันไม้ แล้วแจ้งให้ฝา่ ยทีด่ นิ พิจารณาเสนอผูว้ า่ ราชการจังหวัดสัง่ เพิกถอน
โฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำ�ประโยชน์นั้น ตามอำ�นาจหน้าที่ทุกรายไป เพราะโฉนดที่ดินและ
หนังสือรับรองการทำ�ประโยชน์ดังกล่าวออกไปโดยฝ่าฝืนกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕ (๒๔๙๗) ออกตามความ
ในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ ข้อ ๘ และในระหว่างที่กำ�ลังเพิกถอนนั้น
ให้ระงับการทำ�ไม้ (กรณีเป็นไม้หวงห้ามอันได้แก่ ไม้สักและไม้ยาง) และระงับการออกหนังสือรับรอง
การนำ�ไม้ชนิดอื่นที่ไม่ใช่ไม้สักและไม้ยางไปใช้ประโยชน์เสียทั้งสิ้น โดยไม่ต้องรอให้เพิกถอนเสร็จ
๓. กรณีที่มีการทุจริตในการออก น.ส. ๓ และการทำ�ไม้ในที่ดิน น.ส. ๓ หรือ น.ส. ๓ ก. โดย
ไม่ชอบเกิดขึ้นในท้องที่หลายแห่ง ควรแก้ไขที่ตัวบุคคลที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบและ
กฎหมาย ทั้งนี้ ให้ดำ�เนินการอย่างหนึ่งอย่างใดกับเจ้าหน้าที่โดยเฉียบขาด
๔. เนื่ อ งจากกระทรวงมหาดไทยได้ แ จ้ ง ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด ทุ ก จั ง หวั ด ตามหนั ง สื อ ด่ ว นมาก
ที่ มท ๐๔๐๔/ว ๑๐๓๓ ลงวันที่ ๔ สิ งหาคม ๒๕๒๙ ให้ระงับการดำ � เนิ น การออกหนั งสื อ รั บรอง
การนำ�ไม้้ฟืน และถ่าน เคลื่อนย้ายไปใช้ประโยชน์เพื่อการค้าไว้เป็นการชั่วคราวก่อนจนกว่าการพิจารณา
ระหว่างผู้แทนกระทรวงมหาดไทยกับผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อวางมาตรการการควบคุมที่
เหมาะสมเสร็จสิ้นแล้ว
ทีป่ ระชุมได้พจิ ารณาปัญหานีแ้ ล้วเห็นว่า เมือ่ ได้มกี ารเข้มงวดกวดขันในการออกหนังสือสำ�คัญสำ�หรับ
ทีด่ นิ ให้ปฏิบตั เิ ป็นไปตามระเบียบและกฎหมายโดยเคร่งครัดแล้ว ก็ไม่นา่ จะมีไม้เหลืออยูใ่ นทีด่ นิ มากมายนัก จึงไม่มี
ความจำ�เป็นทีจ่ ะออกระเบียบหรือกำ�หนดแนวทางปฏิบตั เิ พือ่ ออกหนังสือรับรองให้น�ำ ไม้เคลือ่ นไปใช้ประโยชน์
โดยเฉพาะเพือ่ การนำ�ไปจำ�หน่าย แต่ในกรณีทเ่ี จ้าของทีด่ นิ มีความประสงค์จะนำ�ไม้ในทีด่ นิ ของตนไปโดยสุจริต
สำ�หรับการใช้สอยส่วนตัว หรือเพื่อการกุศลสาธารณประโยชน์ เห็นสมควรออกหนังสือรับรองให้นำ�ไม้ไปใช้
ประโยชน์ได้เฉพาะเพื่อการใช้สอยส่วนตัว หรือเพื่อการกุศลสาธารณประโยชน์เท่านั้น ส่วนเพื่อการค้าห้าม
มิให้มีการตรวจสอบเพื่อออกหนังสือรับรองให้ต่อไปอีก ตามที่กระทรวงมหาดไทยสั่งระงับไปแล้ว
๕. ให้ มี ก ารแก้ ไ ขแบบหนั ง สื อ รั บ รองการนำ � ไม้ เ คลื่ อ นย้ า ยไปใช้ ป ระโยชน์ เ สี ย ใหม่ เ พื่ อ ใช้ แ ต่
เฉพาะการนำ�ไม้ไปใช้สอยส่วนตัวหรือเพื่อการกุศลสาธารณประโยชน์เท่านั้น โดยให้มี เล่มที่ ฉบับที่ และ
เย็ บ เป็ น เล่ ม ให้ เ ป็ น เอกสารของทางราชการ มี ก ารเบิ ก จ่ า ยจากหน่ ว ยราชการที่ ค วบคุ ม รั บ ผิ ด ชอบ
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โดยลงทะเบียนรับ-จ่าย ไว้เป็นหลักฐาน เพือ่ เป็นมาตรการในการป้องกันการปลอมแปลงและทำ�ลายหลักฐาน
คู่ฉบับ และเพื่อประโยชน์ในการควบคุม และให้ผู้นำ�ไม้ตามหนังสือรับรองเข้าเขตด่านป่าไม้ ต้องแจ้ง
ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ด่านป่าไม้ประเภทที่ ๑ ตรวจสอบผ่านด่านป่าไม้เช่นเดียวกับการนำ�ไม้เคลื่อนที่ตาม
พ.ร.บ. ป่าไม้ ซึง่ เจ้าหน้าทีด่ า่ นป่าไม้จะได้สลักหลังหนังสือรับรองว่าได้น�ำ ไม้ผา่ นด่านไปแล้ว จะได้ไม่น�ำ หนังสือ
รับรองนั้นมาหมุนเวียนขนไม้โดยไม่ชอบอีก
๖. ที่ประชุมได้พิจารณาร่างแบบคำ�ขอและแบบหนังสือรับรองการนำ�ไม้ไปใช้สอยส่วนตัวหรือเพื่อ
การกุศลสาธารณประโยชน์ โดย
๖.๑ ตัดข้อความที่ไม่จำ�เป็นตามแบบเดิมออก
๖.๒ เมื่อเจ้าหน้าที่รับคำ�ขอแล้วให้ส่งภาพถ่ายโฉนดที่ดินหรือ น.ส. ๓ หรือ น.ส. ๓ ก. ที่ผู้ขอนำ�
มาแสดงไปให้เจ้าหน้าทีบ่ ริหารงานทีด่ นิ อำ�เภอทำ�การตรวจสอบกับต้นฉบับพนักงานเจ้าหน้าทีใ่ ห้ถกู ต้องเสียก่อน
๖.๓ ผลการตรวจสอบและความเห็นของคณะกรรมการให้รายงานไว้ทา้ ยคำ�ขอ ซึง่ คณะกรรมการ
ทำ�การตรวจสอบตีตราไม้และทำ�บัญชีไม้ที่จะให้ตัดทอนเป็นท่อนไว้ชั้นหนึ่งก่อน เมื่อตัดฟันบั่นทอนเป็นท่อน
แล้วห้ามชักลากไม้ออกจากตอ จนกว่าคณะกรรมการจะทำ�การตรวจสอบประทับตราให้เสียก่อน ซึ่งการ
ประทับตรานั้นให้ใช้ตราของป่าไม้อำ�เภอผู้ร่วมเป็นกรรมการประทับตรา ต. เลขเรียง เลขปี พ.ศ. ประทับ
ไว้ทห่ี น้าตัดของท่อนไม้ ทัง้ นีเ้ พือ่ สะดวกในการตรวจสอบตอนนำ�เคลือ่ นย้าย และเมือ่ คณะกรรมการตรวจสอบ
ประทับตราที่หน้าตัดของท่อนไม้ และบัญชีไม้เสร็จแล้ว จึงเสนอเรื่องราวให้นายอำ�เภอหรือปลัดอำ�เภอผู้เป็น
หัวหน้ากิ่งอำ�เภอ ออกหนังสือรับรองให้นำ�ไม้นั้นไปภายในเขตจังหวัดนั้นได้มีเวลาไม่เกิน ๓ วัน แต่ถ้าผู้ขอ
จะนำ�ไม้ไปใช้ประโยชน์เพือ่ การใช้สอยส่วนตัว หรือเพือ่ การกุศลสาธารณประโยชน์นอกเขตจังหวัดท้องทีน่ น้ั ก็ให้
นายอำ�เภอหรือปลัดอำ�เภอผูเ้ ป็นหัวหน้ากิง่ อำ�เภอ เสนอเรือ่ งราวให้ผวู้ า่ ราชการจังหวัดเป็นผูล้ งนามในหนังสือ
รับรองนั้นได้มีเวลาไม่เกิน ๕ วัน
๖.๔ สำ�หรับหนังสือรับรองการนำ�ไม้ไปใช้ประโยชน์เพื่อการใช้สอยส่วนตัวหรือเพื่อการกุศล
สาธารณประโยชน์ แก้ไขจากแบบเดิมให้เป็นรูปแบบใบเบิกทางการนำ�ไม้เคลื่อนที่ตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ โดยให้มี
ข้อความอยู่ในหน้าเดียวกัน ส่วนด้านหลังเป็นรายการชนิด จำ�นวนไม้
ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีปฏิบัติในการขอและการออกหนังสือรับรองการนำ�ไม้ไปใช้ประโยชน์เพื่อ
ใช้สอยส่วนตัวหรือเพื่อการกุศลสาธารณประโยชน์ตามแบบที่แนบมาพร้อมนี้
๗. ในการตรวจสอบที่ดินขอทำ�ไม้ตามที่ผู้ขอนำ�ตรวจ หากปรากฎว่าที่ดินนั้นออกหนังสือสำ�คัญ
สำ�หรับที่ดินโดยไม่ชอบ ก็ให้ดำ�เนินการตามข้อ ๒ และในการตรวจสอบไม้ในที่ดินเพื่อจะออกหนังสือรับรอง
ให้นำ�เคลื่อนย้ายไปดังกล่าว ให้คณะกรรมการจัดทำ�แผนที่สังเขปแสดงทิศเหนือใต้ของรูปที่ดิน และแสดงจุด
ตำ�แหน่งไม้ที่ขอตัดฟันออกลงในแผนที่รูปที่ดิน โดยระบุหมายเลขประจำ�ต้นและระยะระหว่างต้น หรือแนว
ขอบแปลงที่ดินให้ละเอียดชัดเจน
๘. สำ�หรับกรณีที่กรมป่าไม้เสนอว่า มีหลายจังหวัดร้องขอให้มีการออกหนังสือรับรองไม้แปรรูป
จากตอไม้ด้วย เพราะราษฎรเจ้าของที่ดินบางรายยากจนไม่สามารถนำ�ไม้ท่อนไปแปรรูปนอกเขตที่ดินได้นั้น
ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วเห็นว่า การแปรรูปไม้ที่ตอไม้นั้น ยากแก่การตรวจสอบและการควบคุม และ
จะเป็นช่องทางให้มีการทุจริตเกิดขึ้นได้ จึงไม่สมควรออกหนังสือรับรองเป็นไม้แปรรูปตามความเห็นเดิม
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๙. ปัญหาเรือ่ งถ่านไม้ทเี่ ผาได้จากไม้ในทีด่ นิ กรรมสิทธิห์ รือสิทธิครอบครองทีป่ ระชุมได้พจิ ารณาแล้ว
เห็นว่า เมื่อที่ประชุมนี้มีมติให้ออกหนังสือรับรองให้น�ำ ไม้ไปใช้ประโยชน์ได้แต่เฉพาะเพื่อการใช้สอยส่วนตัว
หรือการกุศลสาธารณประโยชน์ ซึ่งเรื่องถ่านนี้ก็ได้มีประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กำ�หนดปริมาตร
การครอบครองของป่า (ถ่าน) ไว้ในครอบครองเพือ่ ใช้สอยในครัวเรือน โดยไม่ตอ้ งขอรับอนุญาตมีจำ�นวน ๑/๒
ลูกบาศก์เมตร (ประมาณ ๔ กระสอบ) ราษฎรเจ้าของที่ดินก็ชอบที่จะทำ�การตัดไม้ในที่ดินของตนทำ�การ
เผาถ่านและครอบครองถ่านที่เผาได้ไม่เกินตามจำ�นวนดังกล่าวอยู่แล้ว จึงไม่มีความจำ�เป็นที่จะออกระเบียบ
เพื่อออกหนังสือรับรองให้นำ�ถ่านเคลื่อนย้ายไปเพื่อใช้สอยส่วนตัวอีกแต่ประการใด
ส่วนที่มีปัญาหาว่า ถ่านที่เผาได้จากไม้ในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองเพื่อนำ �ไปจำ�หน่าย
เช่น ถ่านไม้ยางพารา ถ่านไม้โกงกาง ที่ปลูกในที่ดินฯ แถบชายทะเล ถ่านไม้ยูคาลิปตัส ไม้กระถินยักษ์
กระถินณรงค์ ไม้สน หรือไม้อื่นๆ หากกฎหมายสวนป่าที่กำ�ลังพิจารณาอยู่ที่คณะกรรมการกฤษฎีกาขณะนี้
ผ่านสภา ออกเป็นกฏหมายใช้บงั คับแล้ว ปัญหาดังกล่าวก็จะหมดไป แต่ในระหว่างทีย่ งั ไม่มกี ฎหมายสวนป่า
ออกใช้บังคับ ก็ควรเป็นหน้าที่ของกรมป่าไม้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่จะพิจารณาแก้ปัญหานี้เอง ไม่
อยู่ในหน้าที่ของผู้แทนกระทรวงทั้ง ๒ พิจารณาปัญหานี้ แต่อย่างใด
๑๐. ปัญหาสุดท้ายทีผ่ แู้ ทนกรมป่าไม้ เสนอให้กระทรวงมหาดไทยรับเรือ่ งการออกหนังสือรับรองการนำ�
ไม้ทมี่ ใิ ช่ไม้สกั และไม้ยางไปดำ�เนินการเอง โดยมอบเรือ่ งให้ทางฝ่ายปกครองเป็นเจ้าของเรือ่ งดำ�เนินการทัง้ หมด
เพียงแต่ให้เจ้าหน้าที่ป่าไม้ (ป่าไม้อำ�เภอ) ร่วมตรวจสอบในฐานะกรรมการร่วมนั้น ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว
เห็นว่า เจ้าหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทยไม่มีความรู้ทางด้านป่าไม้ หากจะรับเรื่องไปดำ�เนินการเองก็ต้อง
ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้ทางด้านป่าไม้เสียก่อน ซึ่งไม่อาจจะกระทำ�ได้ ที่ประชุมจึงมีมติให้ด�ำ เนินการ
ตามเดิมดังที่เคยปฏิบัติกันมา
๑๑. ให้นำ�ผลการพิจารณาตามมติที่ประชุมนี้เสนอให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อนำ�เข้า
พิจารณาในทีป่ ระชุมคณะกรรมการป้องกันอนุรกั ษ์ทรัพยากรป่าไม้พจิ ารณาให้ความเห็นชอบก่อน แล้วจึงแจ้ง
กระทรวงมหาดไทยสั่งเจ้าหน้าที่ถือเป็น ทางปฏิบัติต่อไป

(ลงนาม)   สัมพันธ์ พุฒิโชติ
          (นายสัมพันธ์ พุฒิโชติ)
เจ้าพนักงานป่าไม้ ๖
ทำ�หน้าที่เลขานุการจดรายงานการประชุม
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คำ�ขอนำ�ไม้ชนิดอื่นนอกจากไม้สักและไม้ยางที่ทำ�ในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง เคลื่อนย้ายเป็น
ไม้ท่อนซุงไปเพื่อการใช้สอยส่วนตัวหรือเพื่อการกุศลสาธารณประโยชน์
เขียนที่.................................................................
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สัญชาติ.........................มีภูมิลำ�เนาอยู่บ้านเลขที่...............หมู่ที่..............ตำ�บล.......................อำ�เภอ...............................
จังหวัด....................................ตามหลักฐานบัตรของ........................................................เลขที่............................................
ลงวันที่..................................เดือน...........................................พ.ศ.................................ทำ�คำ�ขอยื่นต่อ...............................
มีข้อความ ด้วยความสัตย์จริง ดังต่อไปนี้
๑. ข้ า พเจ้ า มี ก รรมสิ ท ธิ์ ใ นที่ ดิ น ตามโฉนดที่ ดิ น หรื อ น.ส. ๓ หรื อ น.ส.๓ ก.
เลขที่...............หมู่ที่.................ตำ�บล........................................อำ�เภอ.........................................จังวัด...................................
เลขที่ดิน..............................................ระวางหมายเลข.........................................................แผ่นที่.................
จำ�นวนเนื้อที่ประมาณ............................................ไร่..............................................วา............................................ตารางวา
ตามเอกสารสิทธิ์ที่ถ่ายสำ�เนาแนบมาพร้อมคำ�ขอนี้
๒. ที่ดินของข้าพเจ้า ตามข้อ ๑ มีไม้ชนิดอื่นนอกจากไม้สักและไม้ยางที่ขึ้นอยู่เดิม คือ.......................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
รวมจำ�นวน................................................ต้น
๓. ข้าพเจ้ามีความประสงค์ที่จะขอหนังสือรับรองเพื่อทำ�ไม้ตามข้อ ๒ โดยขอนำ�เป็นไม้ท่อนซุงเป็น
ชนิดไม้.....................................................................ต้น รวมทั้งสิ้น................ต้น เคลื่อนย้ายไปใช้ประโยชน์เพื่อการ
ใช้สอยส่วนตัว/เพื่อการกุศลสาธารณประโยชน์ในการก่อสร้างตามรูปแบบแปลนแผนผังที่แนบมา จึงขอให้
คณะกรรมการทำ�การตรวจสอบและออกหนังสือรับรองให้ข้าพเจ้านำ�ไม้ดังกล่าวไป ณ ที่....................................
เลขที่ . .................หมู่ ที่. ...................ตำ� บล............................อำ� เภอ.........................จั ง หวั ด .........................
โดยพาหนะ......................ในความควบคุมของ....................มีกำ�หนดเวลา...................วัน
๔. เมื่อข้าพเจ้าได้รับหนังสือรับรองให้นำ�ไม้เคลื่อนย้ายไปใช้ประโยชน์ตามข้อ ๓ แล้ว คงเหลือไม้
ที่ใช้ประโยชน์ได้ในที่ดินของข้าพเจ้าตามข้อ ๒ คือ ไม้........................ต้น รวมทุกชนิดจำ�นวน........................ต้น
๕. ข้าพเจ้ายินยอมทีจ่ ะนำ�คณะกรรมการไปตรวจสอบหรือสอบสวนถึงกรรมสิทธิห์ รือสิทธิครอบครอง
ที่ดินของข้าพเจ้าด้วย
๖. ข้าพเจ้าขอรับรองว่าจะนำ�ไม้ไปใช้สอยส่วนตัว/เพือ่ การกุศลสาธารณประโยชน์ตามหนังสือรับรองตาม
ที่ขอจริง และจะไม่นำ�ไม้ไปจำ�หน่ายจ่ายโอนเป็นอันขาด และข้าพเจ้ายินยอมที่จะนำ�พนักงานเจ้าหน้าที่ไป
ตรวจสอบหลักฐานสิ่งก่อสร้างที่ตรวจสอบได้ในภายหลัง
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๗. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ถ้อยคำ�ที่ข้าพเจ้าให้ไว้ในคำ�ขอข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ และ
ข้าพเจ้ายินดีที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขในหนังสือรับรองของทางราชการทุกประการและข้าพเจ้าทราบแล้วว่า
ถ้าถ้อยคำ�ที่ให้ไว้เป็นเท็จจะต้องได้รับโทษตามกฏหมาย
ลงชื่อ .......................................ผู้ยื่นคำ�ขอ
(.......................................................)
ที่................../......................
เรียน เจ้าหน้าที่บริหารงานที่ดินอำ�เภอ
ขอให้ตรวจสอบภาพถ่าย............................................................................เลขที่.....................................................
หมู่ที่..........................ตำ�บล...............................อำ�เภอ......................จังหวัด...........................ที่ส่งมาด้วยว่าถูกต้อง
กับต้นฉบับพนักงานเจ้าหน้าที่หรือไม่ ขณะนี้ผู้ใดมีสิทธิในที่ดิน
(...........................................)
ตำ�แหน่ง......................................
วันที่.....................เดือน.........................พ.ศ......................

ที่................../......................
เรียน ................................
ได้ตรวจสอบภาพถ่าย................................................เลขที่............................................. หมู่ที่..............................
ตำ�บล....................................................อำ�เภอ...........................................................จังหวัด.....................................................
กับฉบับพนักงานเจ้าหน้าที่แล้วปรากฏว่า ถูกต้อง/ไม่ถูกต้อง เนื่องจาก......................................................................
ขณะนี้มีชื่อ...........................................................................เป็นผู้มีสิทธิในที่ดิน
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
(...........................................)
ตำ�แหน่ง......................................
ลงวันที่.....................เดือน.........................พ.ศ......................
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ผลการตรวจสอบและความเห็นของคณะกรรมการ
คณะกรรมการได้ตรวจสอบตามคำ�ขอนี้แล้ว ปรากฏว่า
๑. ผูข้ อเป็นผูถ้ อื หนังสือสำ�คัญสำ�หรับทีด่ นิ แสดงกรรมสิทธิห์ รือสิทธิครอบครองในทีด่ นิ ตามโฉนดทีด่ นิ
/น.ส.๓/น.ส.๓ ก. ตามที่ยื่นขอตามข้อ ๑ ซึ่งเจ้าหน้าที่บริหารงานที่ดินอำ�เภอตรวจสอบกับฉบับพนักงาน
เจ้าหน้าที่แล้ว มีไม้ในที่ดินที่ใช้ประโยชน์ได้ตามที่ผู้ขออ้างไว้ในข้อ ๒ เป็นชนิดไม้...........................................ต้น
ทุกชนิดรวม...........................................................ต้น
๒. คณะกรรมการตรวจสอบไม้ที่ขอนำ�เคลื่อนย้ายไปใช้ประโยชน์ตามข้อ ๓ เมื่อวันที่.........................
เดือน.....................................พ.ศ........................... ได้ประทับตรา ต. (ตราประจำ�ตัวป่าไม้อำ�เภอผู้เป็นกรรมการ
ร่วมตรวจสอบ) เลขเรียง...................เลข พ.ศ.................ไว้ทโ่ี คนต้นไม้/ไม้โค่นล้มลงเอง ดังรายละเอียดตามบัญชีไม้
(แบบ บ.ด. ๑) และแผนที่แสดงตำ�แหน่งไม้ตามบันทึกการตรวจสอบแนบท้ายบันทึกนี้ ซึ่งเป็นไม้ในที่ดิน
ตามหนังสือสำ�คัญแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองที่ผู้ขออ้างไว้ตามขอจริง จึงอนุญาตให้ผู้ขอทำ�การ
ตัดฟันบั่นทอนไม้เป็นท่อนซุงตามที่ขอได้และเมื่อได้ตัดทอนเป็นท่อนซุงแล้ว ห้ามเคลื่อนย้ายไม้ออกจาก
ตอไม้จนกว่าคณะกรรมการจะได้ทำ�การตรวจสอบประทับตราไม้นั้นให้เสียก่อน ซึ่งคณะกรรมการได้ให้ผู้ขอ
ทราบและปฏิบัติตามเงื่อนไขการอนุญาตดังกล่าวแล้ว
๓. คณะกรรมการได้ตรวจสอบเป็นครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่...........เดือน.....................พ.ศ..............ผู้ขอตัดฟัน
บั่นทอนไม้เป็นท่อนซุงเสร็จแล้ว เป็นชนิดไม้.................................................ต้น ตัดทอนได้..................................ท่อน
รวมปริมาตร.............................ม.๓ คณะกรรมการจึงได้ประทับตรา ต. (ตราประจำ�ตัวป่าไม้อ�ำ เภอผูเ้ ป็นกรรมการ
ร่วมตรวจสอบ) เลขเรียงประจำ�ท่อน เลขปี พ.ศ............... ดังรายละเอียดตามบัญชีไม้ท่อนซุงแบบ (บ.ด.๒)
แนบท้ายบันทึกนี้ และคณะกรรมการได้ประทับตรา ต. เลขเรียง ต้นเลข พ.ศ. ไว้บนหน้าตัดของตอไม้ไว้เป็น
หลักฐานทุกตอ
๔. คณะกรรมการได้ให้ผู้ขอนำ�ตรวจตำ�แหน่งที่ดินตามโฉนด/น.ส.๓/น.ส.๓ ก. ปรากฏว่าถูกต้อง/
หรือไม่ถูกต้อง เนื่องจาก............................................
จึงเห็นสมควรออกหนังสือรับรองให้นำ�ไม้ท่อนซุงดังกล่าวตามข้อ ๓ ไปใช้ประโยชน์ตามที่ขอได้
					
ลงชื่อ............................................ตำ�แหน่ง..................ประธานกรรมการ
(...................................................)
ลงชื่อ............................................ตำ�แหน่ง..................กรรมการ
(...................................................)
ลงชื่อ............................................ตำ�แหน่ง..................กรรมการ
(...................................................)
ลงชื่อ............................................ตำ�แหน่ง..................กรรมการ
(...................................................)
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หมายเหตุ ความข้อใดหรือข้อความใดทีไ่ ม่ใช้ให้ขดี ฆ่าออก และคำ�ว่าอนุญาตตามความเห็นของคณะกรรมการ
  ผู้ตรวจสอบไม่ให้หมายถึงการอนุญาตให้ทำ�ไม้ตาม พ.ร.บ. ป่าไม้
คำ�สั่ง
.........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
            ลงชื่อ..............................................
(...................................................)
ตำ�แหน่ง............................................
ออกหนังสือรับรองแล้ว เล่มที่ .......................ฉบับที่...................................ลงวันที่...........................................
เดือน................พ.ศ.............................ไม้ท่อนซุงจำ�นวน...............................ท่อน ปริมาตร..................ม.๓
และได้นำ�ลงทะเบียนเล่มที่ ..........................................ตำ�บล................................อำ�เภอ.............................
จังหวัด.........................หน้า.............................ลำ�ดับที่....................
         ลายมือชื่อ...........................................ผู้ลงทะเบียน
       (.................................................)
ตำ�แหน่ง............................................
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เลขที่.......................หมู่ที่....................ตำ�บล.........................อำ�เภอ....................จังหวัด.........................
ของ........................ตามคำ�ขอ ลงวันที่...............เดือน..........................พ.ศ...............................
ตรวจสอบเมื่อวันที่......................เดือน...................พ.ศ................................

ลำ�ดับที่

เลขลำ�ดับ
ต้น

ชนิด

โต
(ซม.)

ขนาด
ยาวหรือสูงที่
ใช้ประโยชน์
ได้โดยประมาณ (เมตร)

รูปรอย
ตราที่ใช้

หมายเหตุ

ระบุลักษณะไม้แต่ละต้น
และได้แสดงตำ�แหน่งไม้
ในแผนที่แล้ว

รวม

เจ้าของที่ดินหรือ														
ผู้ขอรับรองว่าถูกต้อง
ลงชื่อ............................................ตำ�แหน่ง..................ประธานกรรมการ
...................................................
(...................................................)
(...................................................)
ลงชื่อ............................................ตำ�แหน่ง..................กรรมการ
(...................................................)
ลงชื่อ............................................ตำ�แหน่ง..................กรรมการ
(...................................................)
ลงชื่อ............................................ตำ�แหน่ง..................กรรมการ
(...................................................)
บ.ด.๒
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บัญชีรายการชนิด ขนาด ปริมาตรไม้ที่คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อออกหนังสือรับรองให้นำ�เคลื่อนย้ายจาก
ที่ดินตามโฉนดที่ดิน /น.ส.๓/น.ส.๓ ก. เลขที่....................................................หมู่ที่.....................................................
ตำ�บล.....................................................อำ�เภอ.......................................จังหวัด..........................................
ของ...........................................ตามคำ�ขอลงวันที่...............................เดือน............................พ.ศ..................
ตรวจสอบเมื่อวันที่.................................เดือน...........................พ.ศ.......................................................

ลำ�ดับที่

เลขเรียง
ท่อน

ชนิดไม้

ขนาด
ยาว
โต
(เมตร) (ซม.)

ปริมาตร
ม.๓

เลขเรียง
ประจำ� ท่อนที่ รูปรอย
ดวงตรา
ต้น

หมายเหตุ

รวม

เจ้าของที่ดินหรือ														
ผู้ขอรับรองว่าถูกต้อง
ลงชื่อ............................................ตำ�แหน่ง..................ประธานกรรมการ
...................................................
(...................................................)
(...................................................)
ลงชื่อ............................................ตำ�แหน่ง..................กรรมการ
(...................................................)
ลงชื่อ............................................ตำ�แหน่ง..................กรรมการ
(...................................................)
ลงชื่อ............................................ตำ�แหน่ง..................กรรมการ
(...................................................)
หนังสือรับรอง
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การนำ�ไม้ชนิดอื่นนอกจากไม้สักและไม้ยางที่ทำ�จากที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครองครอง
เคลื่อนย้ายเป็นไม้ท่อนซุงเพื่อการใช้สอยส่วนตัวหรือเพื่อการกุศลสาธารณประโยชน์
เล่มที่...................................................
........................................................................................
ฉบับที่.................................................    
วันที่..............เดือน................................พ.ศ................
หนั ง สื อ รั บ รองฉบั บ นี้ แ สดงว่ า ........................................................................อายุ . ...............ปี
สัญชาติ...........มีภมู ลิ �ำ เนาอยูบ่ า้ น..........เลขที.่ ..............หมูท่ .่ี ........ตำ�บล............................อำ�เภอ........................จังหวัด.............................
นำ�ไม้ที่เจ้าของที่ดินทำ�ออกจากที่ดินตามโฉนดที่ดิน / น.ส. ๓ / น.ส.๓ ก. เลขที่...................................................
หมู่ที่..............ตำ�บล................ อำ�เภอ........................จังหวัด.....................เลขที่ดิน...........ระวางหมายเลข....................
แผ่นที่...........ของ................................................ตามคำ�ขอ................................................ลงวันที่.........................................
เดือน...................พ.ศ................................ ซึ่งคณะกรรมการได้ตรวจสอบแล้ว จำ�นวน........................................ท่อน
รายละเอียดตามบัญชีรายการไม้หลังหนังสือรับรองนี้ เพือ่ นำ�ไปใช้สอยส่วนตัว/เพือ่ การกุศลสาธารณประโยชน์
ณ. ที่..............เลขที่.............หมู่ที่..............ตำ�บล...........................อำ�เภอ...........................จังหวัด........................................
โดยพาหนะ.........................................................ในควบคุมของ...............................................................................................
การนำ�ไม้ท่อนซุงตามหนังสือรับรองนี้เข้าเขตด่านป่าไม้ จะต้องแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ด่านป่าไม้
ประเภทที่ ๑ ตรวจสอบผ่านด่านป่าไม้ เช่นเดียวกับการนำ�ไม้เคลื่อนที่ตาม พ.ร.บ.ป่าไม้
หนังสือรับรองนี้ให้ใช้ได้ถึงวันที่...................เดือน....................พ.ศ......................
      (ลายมือชื่อ)...................................................ผู้ออกหนังสือรับรอง
(.......................................................)
ประทับตราประจำ�ตำ�แหน่งเป็นสำ�คัญ
(หมายเหตุ)  ข้อความใดที่ไม่ใช้ให้ขีดฆ่าออก
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บัญชีรายการไม้หลังหนังสือรับรองของ.............................................................
เล่มที่.........................ฉบับที่...............ลงวันที่...........................เดือน.......................................พ.ศ......................

ลำ�ดับที่

เลขเรียง
ท่อน

ชนิดไม้

ขนาด
ยาว
โต
(เมตร) (ซม.)

ปริมาตร เลขเรียง
ประจำ� ท่อนที่
(ม.๓)
ต้น

รูปรอย
ตรา

หมายเหตุ

รวม

ผู้คัดรายการชนิด ขนาด ปริมาตรไม้
จากบัญชีไม้ (แบบ บ.ด.๒) ที่คณะ
กรรมการตรวจสอบแล้ว
(ลงชื่อ).........................................
  (.....................................................)
ตำ�แหน่ง...........................................

ขอรับรองว่ารายการไม้ข้างต้นเป็นรายการไม้
ที่คณะกรรมการตรวจสอบถูกต้องแล้ว
(ลายมือชื่อ)............................ผู้ออกหนังสือรับรอง
(...................................)
ประทับตราประจำ�ตำ�แหน่งเป็นสำ�คัญ
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ที่ กษ ๐๗๐๔(๓)/ว.๒๐๑๖๗
												
												

กรมป่าไม้
ถนนพหลโยธิน กท ๑๐๙๐๐

  ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๓๐
เรื่อง ราษฎรขออนุญาตทำ�ตอไม้เพื่อนำ�ไปใช้ประโยชน์
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำ�เนาหนังสือ ที่ มท ๐๔๐๔/๔๑๔ ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๓๐
๒. สำ�เนาหนังสือ ที่ มท ๐๔๐๔/๔๑๖ ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๓๐
๓. สำ�เนาหนังสือ ที่ มท ๐๔๐๔/ว ๘๐ ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๓๐
ด้วยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ส่งหนังสือกระทรวงมหาดไทย ซึ่งแจ้งให้ผ้วู ่าราชการ
จังหวัด ทุ ก จั ง หวั ด ทราบและปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ การตรวจสอบออกหนั ง สื อ รั บ รองตอไม้ ช นิ ด อื่ น นอกจาก
ไม้สักไม้ยางในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองเพื่อนำ�ไปใช้ประโยชน์ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่ มท ๐๔๐๔/๔๑๔ ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๓๐ ให้กรมป่าไม้ทราบและพิจารณาดำ�เนินการต่อไป
กรมป่าไม้จึงขอส่งสำ�เนาหนังสือกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยเรียนมา
เพื่อโปรดทราบและสั่งเจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติต่อไป
  ขอแสดงความนับถือ
(ลงนาม)   ชำ�นิ บุณโยภาส
                                     (นายชำ�นิ บุณโยภาส)
    อธิบดีกรมป่าไม้
กองคุ้มครอง
โทร. ๕๗๙-๔๘๕๓
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ที่ มท ๐๔๐๔/๔๑๔

   กระทรวงมหาดไทย
   ถนนอัษฎางค์ กท ๑๐๒๐๐
  ๑๐ มิถุนายน ๒๕๓๐

เรื่อง ราษฎรขออนุญาตทำ�ตอไม้เพื่อนำ�ไปใช้ประโยชน์
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
อ้างถึง หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท ๐๔๐๔/๑๗๕๘๘ ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๒๙
สิ่งที่ส่งมาด้วย ภาพถ่ายหนังสือ ที่ กษ ๐๗๐๔(๓)/๑๑๐๘๑ ลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๓๐
ตามที่ได้แจ้งว่าให้จังหวัดสั่งระงับเรื่องการขออนุญาตทำ�ตอไม้ และการออกหนังสือรับรอง
เพื่อการค้าไว้ก่อนจนกว่ากระทรวงมหาดไทยจะได้สั่งการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นมาให้ทราบและถือปฏิบัติ
ต่อไป หากมีปัญหาทางปฏิบัติประการใด ก็ให้หารือกระทรวงมหาดไทยเพื่อพิจารณาเป็นเรื่องๆ ไป นั้น
ขอเรียนว่า เรื่องนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ส่งเรื่องราวให้กรมป่าไม้พิจารณาแล้ว
และได้รับรายงานจากกรมป่าไม้ว่า ตอไม้ในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองถือเป็นส่วนหนึ่งของไม้
การทำ�ออกจึงต้องปฏิบตั เิ ช่นเดียวกับการทำ�ไม้ทอ่ น แต่ตอไม้ทเี่ หลืออยูใ่ นทีด่ นิ กรรมสิทธิห์ รือสิทธิครอบครอง
ที่จะนำ�มาใช้ประโยชน์ได้ก็คงจะมีแต่ตอไม้ชนิดเนื้อแข็ง อันได้แก่ ตอไม้มะค่าโมง แดง ประดู่ หรือตอไม้
ชนิดอื่นๆ ในลักษณะเดียวกัน และการทำ�ออกมาก็น่าจะทำ�เพื่อการค้าอย่างเดียว ซึ่งในทางปฏิบัติ หากมิใช่
ตอไม้สักหรือไม้ยาง เจ้าของที่ดินก็ชอบที่จะดำ�เนินการได้โดยไม่ต้องขอรับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่
ถึงอย่างไรก็ดี หากปรากฏว่ามีตอไม้เหลืออยูใ่ นทีด่ นิ กรรมสิทธิห์ รือสิทธิครอบครองเป็นจำ�นวนมากจริง ก็สมควร
นำ�ออกมาใช้ประโยชน์ โดยดำ�เนินการตามระเบียบกรมป่าไม้วา่ ด้วยการอนุญาตทำ�ตอไม้ พ.ศ.๒๕๒๓ โดยอนุโลม
เว้นแต่ไม่ต้องเรียกเก็บค่าภาคหลวงตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ แล้วจึงออกหนังสือรับรองให้ต่อไป
ทั้งนี้ ควรพิจารณาเป็นการเฉพาะเรื่องเฉพาะราย ตามเหตุผลและความจำ�เป็นที่ควรให้ทำ�ออกมาเท่านั้น
ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้พิจารณาตามที่กรมป่าไม้เสนอแล้วเห็นชอบด้วยปรากฏตามหนังสือ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ได้ส่งมาพร้อมนี้
กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วเห็นชอบตามความเห็นของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ดังกล่าวข้างต้น จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป สำ�หรับขั้นตอนวิธีการตรวจเพื่อออก
หนังสือรับรองตอไม้ให้ถือปฏิบัติตามนัยหนังสือที่อ้างถึงข้างต้นโดยเคร่งครัด
											
          ขอแสดงความนับถือ

กรมการปกครอง
กองการสอบสวนและนิติการ
โทร.(๐๒) ๒๒๑๘๘๔๐,๒๒๑๐๑๕๑ ต่อ ๕๕

   (ลงนาม)  เจริญจิตต์ ณ สงขลา
            (นายเจริญจิตต์ ณ สงขลา)
            รองปลัดกระทรวง ปฏิบัติราชการแทน
             ปลัดกระทรวงมหาดไทย

325

คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการอนุญาตไม้และของป่า
6.2(310-342).indd 325

7/1/2010 13:20

ที่ มท ๐๔๐๔/๔๑๖

   กระทรวงมหาดไทย
   ถนนอัษฎางค์ กท ๑๐๒๐๐
  ๑๐ มิถุนายน ๒๕๓๐

เรื่อง ราษฎรขออนุญาตทำ�ตอไม้เพื่อนำ�ไปใช้ประโยชน์
เรียน ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
อ้างถึง หนังสือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ กษ ๐๗๐๔(๓)/๑๑๐๘๑ ลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๓๐
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ภาพถ่ายหนังสือ ที่ มท. ๐๔๐๔/๔๑๔ ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๓๐
๒. ภาพถ่ายหนังสือ ที่ มท. ๐๔๐๔/ว ๘๐ ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๓๐
ตามที่ได้แจ้งว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้พิจารณาแล้ว เห็นชอบตามความเห็นของ
กรมป่าไม้ เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติการขออนุญาตทำ�ตอไม้ นอกจากไม้สักหรือไม้ยางในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือ
สิทธิครอบครอง ไปให้ทราบและพิจารณาดำ�เนินการต่อไป แล้วแจ้งผลการดำ�เนินการให้ทราบด้วย นั้น
			 ขอเรียนว่า กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วเห็นชอบตามความเห็นของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ดังกล่าวข้างต้น และได้แจ้งแนวทางปฏิบัติกรณีดังกล่าวไปให้ทุกจังหวัดทราบแล้ว ตามนัยหนังสือ
ที่ มท ๐๔๐๔/๔๑๔ ลงวันที่ ๑๐ มิถนุ ายน ๒๕๓๐ และ ที่ มท ๐๔๐๔/ว ๘๐ ลงวันที่ ๑๐ มิถนุ ายน ๒๕๓๐ ทีไ่ ด้สง่ มาพร้อมนี้
ทัง้ นี้ ได้เรียนให้นายสมภาพ ศรีวรขาน สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรจังหวัดอุดรธานี พรรคราษฎร ทราบด้วยแล้ว
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
   (ลงนาม)    เจริญจิตต์ ณ สงขลา
                 (นายเจริญจิตต์ ณ สงขลา)
รองปลัดกระทรวง ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย
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ที่ มท ๐๔๐๔/ว ๘๐

   กระทรวงมหาดไทย
   ถนนอัษฎางค์ กท ๑๐๒๐๐

											
  ๑๐ มิถุนายน ๒๕๓๐
เรื่อง ราษฎรขออนุญาตทำ�ตอไม้เพื่อนำ�ไปใช้ประโยชน์
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด (เว้นจังหวัดอุดรธานี)
อ้างถึง หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๔๐๔/ว ๑๔๒๒ ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๒๙
สิ่งที่ส่งมาด้วย ภาพถ่ายหนังสือ ที่ มท. ๐๔๐๔/๔๑๔ ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๓๐
พร้อมนี้ ขอส่งสำ�เนาหนังสือกระทรวงมหาดไทยแจ้งจังหวัดอุดรธานีทราบแนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับการขออนุญาตทำ�ตอไม้ นอกจากไม้สักและไม้ยางในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองเพื่อนำ�ไปใช้
ประโยชน์ เรียนมาเพื่อทราบและสั่งการให้อำ�เภอถือเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป

   ขอแสดงความนับถือ
            (ลงนาม)   เจริญจิตต์ ณ สงขลา
                                    
                                            (นายเจริญจิตต์ ณ สงขลา)
   รองปลัดกระทรวง ปฏิบัติราชการแทน
      ปลัดกระทรวงมหาดไทย
กรมการปกครอง
กองการสอบสวนและนิติการ
โทร.(๐๒) ๒๒๑๘๘๔๐,๒๒๑๐๑๕๑ ต่อ ๕๕
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ด่วนมาก
ที่ มท ๐๔๐๔/๑๔๘๕๐

   กระทรวงมหาดไทย
   ถนนอัษฎางค์ กท ๑๐๒๐๐
  ๒๘ ตุลาคม ๒๕๓๐

เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับไม้ในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง
เรียน ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
อ้างถึง ๑. หนังสือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ด่วนมาก ที่ กษ ๐๗๐๔(๓)/๔๒๔๔
ลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๐
๒. หนังสือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ กษ ๐๗๐๔(๓)/๑๓๓๖๐ ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๓๐
สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารตามบัญชีงบหน้า จำ�นวน ๘ แผ่น
ตามทีไ่ ด้แจ้งเรือ่ งแนวทางปฏิบตั เิ กีย่ วกับไม้ในทีด่ นิ กรรมสิทธิห์ รือสิทธิครอบครอง (นอกจาก
ไม้สักและไม้ยาง) ที่ผู้แทนกระทรวงมหาดไทยกับผู้แทนกรมป่าไม้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ร่วม
ประชุมพิจารณาปัญหาเรื่องดังกล่าว รวม ๓ ครั้ง ที่ประชุมมีมติ รวม ๑๑ ข้อ และกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ได้น�ำ ผลการประชุมดังกล่าวเข้าพิจารณาในทีป่ ระชุมคณะกรรมการป้องกันและอนุรกั ษ์ทรัพยากรป่าไม้
ครัง้ ที่ ๑/๒๕๓๐ เมือ่ วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๓๐ พร้อมกับได้น�ำ เรือ่ งทีเ่ กีย่ วข้องกันตามทีก่ รมป่าไม้เสนอเพิม่ เติม
อีก ๒ เรื่อง เข้าพิจารณาในที่ประชุมด้วย ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาแล้วเห็นชอบไปเพื่อดำ�เนินการตามมติ
ที่ประชุมคณะกรรมการป้องกันและอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ดังกล่าวต่อไป แล้วแจ้งให้กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ทราบ และขอทราบผลการดำ�เนินการดังกล่าว พร้อมกับส่งเรื่องการอนุญาตไม้สักและไม้ยางในที่ดิน
กรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง และข้อกำ�หนด ฉบับที่ ๑๗ พ.ศ.๒๕๓๐ ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ ว่าด้วยการอนุญาตไม้สักและไม้ยางในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง
ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๐ ซึ่งกรมป่าไม้ได้แจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทราบและปฏิบัติแล้ว ไปให้ทราบด้วย นั้น
บัดนี้ กระทรวงมหาดไทยได้ด�ำ เนินการในเรือ่ งดังกล่าว ตามนัยหนังสือกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ที่อ้างถึง ข้อ ๑ ต่อไปแล้ว ดังนี้
๑. แจ้งให้ทกุ จังหวัดถือปฏิบตั ติ ามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท ๐๔๐๔/ว ๑๒๑๒
ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๓๐ ที่ได้แนบมาพร้อมนี้ และได้สั่งให้จังหวัดแจ้งอำ�เภอและกิ่งอำ�เภอดำ�เนินการ
ประชาสัมพันธ์หรือชี้แจงให้ประชาชนทั่วไปได้ทราบโดยทั่วกันด้วย
๒. แจ้งกรมตำ�รวจและกรมทีด่ นิ เพือ่ ซ้อมความเข้าใจแก่เจ้าหน้าทีใ่ นสังกัดทีม่ หี น้าทีเ่ กีย่ วข้อง
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ได้ทราบแนวทางปฏิบตั ติ ามข้อ ๑ แล้ว ตามนัยบันทึกกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท ๐๔๐๔/๓๐๓๘ – ๓๐๓๙
ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๓๐ ที่ได้ส่งมาพร้อมนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำ�เนินการต่อไป

         ขอแสดงความนับถือ
(ลงนาม)   พิศาล มูลศาสตรสาทร
          (นายพิศาล มูลศาสตรสาทร)
          ปลัดกระทรวงมหาดไทย
กรมการปกครอง
กองการสอบสวนและนิติการ
โทร.(๐๒) ๒๒๑๘๘๔๐,๒๒๑๐๑๕๑ ต่อ ๕๕
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บัญชีเอกสารส่งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท ๐๔๐๔/๑๔๘๕๐ ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๓๐
เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับไม้ในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง

ลำ�ดับที่

ชนิดเอกสาร

หมายเลข

จำ�นวนแผ่น

๑.

ภาพถ่ายหนังสือด่วนมาก ที่ มท ๐๔๐๔/ว ๑๒๑๒
ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๓๐
ภาพถ่ายบันทึกด่วนมาก ที่ มท ๐๔๐๔/๓๐๓๘, ๓๐๓๙
ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๓๐

๑-๔

๔

๕-๘

๔

๒.

รวมเอกสาร

หมายเหตุ

๘ แผ่น
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ด่วนมาก								
ที่ มท ๐๔๐๔/ว ๑๒๑๒

กระทรวงมหาดไทย
ถนนอัษฎางค์ กท ๑๐๒๐๐

๒๘ ตุลาคม ๒๕๓๐
เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับไม้ในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด
อ้างถึง ๑. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท ๐๔๐๔/ว ๓๒๖ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๒๗
๒. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท ๐๔๐๔/ว ๑๐๓๓ ลงวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๒๙
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำ�เนาหนังสือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ด่วนมาก ที่ กษ ๐๗๐๔(๓)/๔๒๔๔
ลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๐
๒. สำ�เนาหนังสือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ กษ ๐๗๐๔(๓)/๑๓๓๖๐
ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๓๐
ตามทีไ่ ด้แจ้งแนวทางปฏิบตั เิ กีย่ วกับไม้ในทีด่ นิ กรรมสิทธิห์ รือสิทธิครอบครอง(นอกจากไม้สกั
และไม้ยาง)และแนวทางปฏิบัติในการทำ�ฟืนหรือเผาถ่านจากไม้ในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองมาเพื่อ
สั่งให้เจ้าหน้าที่ถือเป็นแนวทางปฏิบัติโดยเคร่งครัด และต่อมาได้แจ้งให้ทุกจังหวัดระงับการดำ�เนินการเกี่ยว
กับการตรวจสอบออกหนังสือรับรองไม้ในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง (นอกจากไม้สักและไม้ยาง)
รวมถึงการรับรองไม้ฟืนไม้เผาถ่าน และถ่านจากไม้ในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองเฉพาะเพื่อการค้า
ไว้เป็นการชั่วคราว จนกว่าการพิจารณาของผู้แทนของกระทรวงมหาดไทยกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เพื่อวางมาตรการควบคุมที่เหมาะสมเสร็จสิ้น และเมื่อกระทรวงมหาดไทยกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ได้ร่วมกันพิจารณาแก้ไขแนวทางปฏิบัติเป็นประการใด แล้วจะได้แจ้งมาเพื่อถือปฏิบัติต่อไป นั้น
บัดนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มหี นังสือด่วนมาก ที่ กษ ๐๗๐๔(๓)/๔๒๔๔ ลงวันที่ ๑๖
กุมภาพันธ์ ๒๕๓๐ แจ้งว่า ผู้แทนกระทรวงมหาดไทยกับผู้แทนกรมป่าไม้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ได้ร่วมประชุมพิจารณาปัญหาเรื่องแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับไม้ในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง และ
ได้มีมติเกี่ยวกับเรื่องนี้ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้นำ�ผลการประชุมดังกล่าวเข้าพิจารณาในที่ประชุม
คณะกรรมการป้องกันและอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ครั้งที่ ๑/๒๕๓๐ เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๓๐ ในการ
นี้ได้นำ�เรื่องที่เกี่ยวข้องกันตามที่กรมป่าไม้เสนอเพิ่มเติมอีก ๒ เรื่อง เข้าพิจารณาในที่ประชุมด้วย ซึ่งที่
ประชุมได้พจิ ารณาเห็นชอบ นอกจากนัน้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มหี นังสือ ที่ กษ ๐๗๐๔(๓)/๑๓๓๖๐
ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๓๐ แจ้งเรื่องให้ใช้ข้อกำ�หนดว่าด้วยการอนุญาตไม้สักและไม้ยางในที่ดินกรรมสิทธิ์
หรือสิทธิครอบครองเพือ่ การใช้สอยส่วนตัวตามหนังสือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทส่ี ง่ มาพร้อมนี้ ซึง่ ได้ก�ำ หนด
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับไม้และถ่านไม้ที่เผาได้จากไม้ในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองสรุปได้ดังนี้
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๑. ในกรณีที่เจ้าของที่ดินมีความประสงค์จะนำ�ไม้ในที่ดินของตนไปโดยสุจริตสำ�หรับการ
ใช้สอยส่วนตัวหรือเพื่อการกุศลสาธารณประโยชน์ เห็นสมควรออกหนังสือรับรองให้นำ�ไม้ไปใช้ประโยชน์ได้
เฉพาะเพือ่ การใช้สอยส่วนตัว หรือเพือ่ การกุศลสาธารณประโยชน์เท่านัน้ ส่วนเพือ่ การค้าห้ามมิให้มกี ารตรวจ
สอบเพื่อออกหนังสือรับรองให้ต่อไปอีก ตามที่กระทรวงมหาดไทยสั่งระงับไปแล้ว
๒. ให้มีการแก้ไขแบบหนังสือรับรองการนำ�ไม้เคลื่อนย้ายไปใช้ประโยชน์เสียใหม่เพื่อใช้
แต่เฉพาะการนำ�ไม้ไปใช้สอยส่วนตัวหรือเพือ่ การกุศลสาธารณประโยชน์เท่านัน้ โดยให้มเี ล่มที่ ฉบับที่ และเย็บ
เป็นเล่มให้เป็นเอกสารของทางราชการ มีการเบิกจ่ายจากหน่วยราชการทีค่ วบคุมรับผิดชอบ โดยลงทะเบียน
รับ-จ่าย ไว้เป็นหลักฐาน เพือ่ เป็นมาตรการในการป้องกันการปลอมแปลงและทำ�ลายหลักฐานคูฉ่ บับ และเพือ่
ประโยชน์ในการควบคุม และให้ผู้นำ�ไม้ตามหนังสือรับรองเข้าเขตด่านป่าไม้ ต้องแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
ด่านป่าไม้ประเภทที่ ๑ ตรวจสอบผ่านด่านป่าไม้เช่นเดียวกับการนำ�ไม้เคลื่อนที่ตามพระราชบัญญัติป่าไม้
ซึ่งเจ้าหน้าที่ด่านป่าไม้จะได้สลักหลังหนังสือรับรองว่าได้นำ�ไม้ผ่านด่านไปแล้ว จะได้ไม่นำ�หนังสือรับรองนั้น
มาหมุนเวียนขนไม้โดยไม่ชอบอีก
๓. ไม้ชนิดที่มีช่ือตรงกับไม้หวงห้ามในป่า เช่น ไม้โกงกาง ไม้มะม่วง ไม้ทุเรียนฯลฯ
ในทีด่ นิ กรรมสิทธิห์ รือสิทธิครอบครองที่จะนำ�ไปจำ�หน่ายในลักษณะของไม้ท่อนให้มีการออกหนังสือรับรอง
ไปใช้ประโยชน์เพื่อการค้าสำ�หรับไม้ที่มีชื่อตรงกับไม้หวงห้ามในป่าซึ่งราษฎรปลูกขึ้นในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือ
สิทธิครอบครองได้ โดยใช้หลักเกณฑ์การปฏิบตั เิ ช่นเดียวกับการออกหนังสือรับรองการนำ�ไม้ในทีด่ นิ กรรมสิทธิ์
หรือสิทธิครอบครองไปใช้ประโยชน์เพื่อการใช้สอยส่วนตัวหรือเพื่อการกุศลสาธารณประโยชน์
๔. เรือ่ งถ่านไม้ทเี่ ผาได้จากไม้ในทีด่ นิ กรรมสิทธิห์ รือสิทธิครอบครอง ให้ใช้หลักเกณฑ์ตามที่
คณะกรรมการป้องกันและอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ได้ให้ความเห็นชอบแล้วในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๒๘ เมื่อ
วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๒๘ คือ
(๑) ถ้ามีผู้ประสงค์จะให้ทางราชการให้ความคุ้มครองในการนำ�ถ่านไม้ที่เผาจากไม้ใน
ที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง ซึ่งไม่ใช่ไม้สักและไม้ยางเคลื่อนย้ายไปใช้ประโยชน์ ก็ให้ขออนุญาตตั้ง
เตาเผาถ่านตามข้อ ๖ แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๙ (พ.ศ.๒๕๐๗) ว่าด้วยการเก็บหาของป่าหวงห้าม เพื่อให้
นำ�ไม้ที่นำ�มาตามหนังสือรับรองตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทย หรือนำ�ไม้ที่ไม่ต้องมีหนังสือรับรอง เช่น
ไม้ยางพารา เข้าเผาในเตาถ่านทีไ่ ด้รบั อนุญาตต่อไป เสร็จแล้วให้พนักงานเจ้าหน้าทีอ่ อกใบเบิกทางให้เช่นเดียว
กับถ่านไม้ที่เผาจากไม้ในป่าแต่ไม่ต้องเสียค่าภาคหลวง คงเสียแต่ค่าธรรมเนียมใบเบิกทางเท่านั้น
(๒) ผูไ้ ม่ประสงค์จะขอรับอนุญาตตามข้อ (๑) แต่จะเผาถ่านโดยเสรีกช็ อบทีจ่ ะกระทำ�ได้
แต่กรณีนี้คณะกรรมการและพนักงานเจ้าหน้าที่ไม่มีหน้าที่ออกหนังสือรับรองหรือออกใบเบิกทางให้น�ำ ถ่านที่
เผาได้เคลื่อนย้ายไปใช้ประโยชน์แต่อย่างใด
ซึง่ กรมป่าไม้ได้แจ้งไปให้จงั หวัดต่างๆ ทราบและถือปฏิบตั แิ ล้วตามหนังสือ ที่ กษ ๐๗๐๔(๓)/
ว ๓๐๒๙๓ ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๒๙
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๕. การอนุญาตไม้สกั และไม้ยางในทีด่ นิ กรรมสิทธิห์ รือสิทธิครอบครองคงให้มกี ารอนุญาตได้
แต่เฉพาะเพื่อการใช้สอยส่วนตัวตามข้อกำ�หนด ฉบับที่ ๑๗ พ.ศ.๒๕๓๐ ซึ่งกรมป่าไม้ได้แจ้งแนวทางปฏิบัติ
มาแล้ว ตามหนังสือกรมป่าไม้ ที่ กษ ๐๗๐๔(๓)/ว ๑๐๙๖๔ ลงวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๓๐
จึงเรียนมาเพื่อทราบและสั่งเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดพร้อมกับให้จังหวัด
สั่งให้อำ�เภอและกิ่งอำ�เภอดำ�เนินการประชาสัมพันธ์หรือประชุมชี้แจงให้ประชาชนได้ทราบโดยทั่วกันด้วย
หากมีปญ
ั หาในทางปฏิบตั ปิ ระการใด ให้รายงานกระทรวงมหาดไทยเพือ่ ประกอบการพิจารณาดำ�เนินการต่อไป
            ขอแสดงความนับถือ
						
   (ลงนาม)   พิศาล มูลศาสตรสาทร
             (นายพิศาล มูลศาสตรสาทร)
              ปลัดกระทรวงมหาดไทย
กรมการปกครอง
กองการสอบสวนและนิติการ
โทร. (๐๒)๒๒๑๘๘๔๐, ๒๒๑๐๑๕๑ ต่อ ๕๕
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บันทึกข้อความ

ด่วนมาก
ส่วนราชการ กระทรวงมหาดไทย (กรมการปกครอง) โทร.๒๒๑๘๘๔๐,๒๒๑๐๑๕๑ ต่อ ๕๕
ที่ มท ๐๔๐๔/๓๐๓๘
วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๓๐
เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับไม้ในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง
เรียน อธิบดีกรมตำ�รวจ
ตามบันทึกกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท ๐๔๐๔/๙๓๓ ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๒๗ แจ้ง
ให้กรมตำ�รวจได้ซักซ้อมความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่ตำ�รวจทุกหน่วยที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องได้ทราบแนวทางปฏิบัติ
เกีย่ วกับไม้ในทีด่ นิ กรรมสิทธิห์ รือสิทธิครอบครอง(นอกจากไม้สกั และไม้ยาง) และถือปฏิบตั โิ ดยเคร่งครัดในส่วน
ที่เกี่ยวข้องต่อไป ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท ๐๔๐๔/ว ๓๒๖ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม
๒๕๒๗ แล้วนั้น
เนื่องจากเรื่องนี้กระทรวงมหาดไทยได้รับแจ้งจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กรณีได้รับรายงาน
จากกรมป่าไม้ ว่าในการปฏิบัติตามระเบียบดังกล่าวมีพฤติการณ์ทุจริตในการนำ�ไม้และถ่านไม้ที่เผาได้เคลื่อน
ย้ายไปใช้ประโยชน์เกิดขึ้นในท้องที่หลายแห่ง ซึ่งกรมป่าไม้เห็นว่าปัญหาดังกล่าวจะเสนอเข้าพิจารณาใน
ที่ประชุมระหว่างผู้แทนกระทรวงมหาดไทยกับผู้แทนกรมป่าไม้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และเมื่อ
ประชุมเสร็จแล้วก็จะต้องนำ�เสนอให้คณะกรรมการป้องกันและอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้พิจารณาให้ความ
เห็นชอบ แล้วจึงจะกำ�หนดเป็นทางปฏิบตั ติ อ่ ไป ดังนัน้ จึงได้ขอให้กระทรวงมหาดไทยแจ้งทุกจังหวัดให้ระงับ
การดำ�เนินการ ออกหนังสือรับรอง ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท ๐๔๐๔/ว ๓๒๖ ลงวันที่ ๑๕
มีนาคม ๒๕๒๗ เฉพาะเพื่อการค้าไว้เป็นการชั่วคราวจนกว่าการพิจารณาตามผลการประชุมของผู้แทนทั้ง ๒
กระทรวง เพื่อวางมาตรการควบคุมที่เหมาะสม ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้เห็นชอบตามข้อเสนอดังกล่าวของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงได้มหี นังสือด่วนมาก ที่ มท ๐๔๐๔/ว ๑๐๓๓ ลงวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๓๐ แจ้งให้
ทุ ก จั ง หวั ด สั่ ง ระงั บ การดำ � เนิ น การเกี่ ย วกั บ การตรวจสอบออกหนั ง สื อ รั บ รองไม้ ใ นที่ ดิ น กรรมสิ ท ธิ์ ห รื อ
สิทธิครอบครอง (นอกจากไม้สักและไม้ยาง) รวมถึงการรับรองไม้ฟืน ไม้เผาถ่าน และถ่าน เฉพาะเพื่อการ
ค้าไว้เป็นการชัว่ คราวจนกว่ากระทรวงมหาดไทยและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะได้รว่ มกันพิจารณาแก้ไข
แนวทางปฏิบัติ เพื่อแจ้งให้ถือปฏิบัติต่อไป
ต่อมากระทรวงเกษตรและสหกรณ์แจ้งว่า ผู้แทนกระทรวงมหาดไทยกับผู้แทนกรมป่าไม้ กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ได้ร่วมประชุมพิจารณาปัญหา เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับไม้ในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือ
สิทธิครอบครองรวม ๓ ครั้ง ที่ประชุมมีมติรวม ๑๑ ข้อ รายละเอียดปรากฏสรุปรายงานการประชุมฯ
ที่ส่งมาพร้อมนี้ และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้นำ�ผลการประชุมดังกล่าวเข้าพิจารณาในที่ประชุม
คณะกรรมการป้องกันและอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ครั้งที่ ๑/๒๕๓๐ เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๓๐
ในการนี้ได้นำ�เรื่องที่เกี่ยวข้องกันตามที่กรมป่าไม้เสนอเพิ่มเติมอีก ๒ เรื่อง เข้าพิจารณาในที่ประชุมด้วย
ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาแล้วเห็นชอบให้ดำ�เนินการเกี่ยวกับไม้ในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตาม
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มติที่ประชุมของผู้แทนกระทรวงมหาดไทยและผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตามที่กรมป่าไม้รายงาน
รับทราบการแก้ไขปัญหา เรื่องการเผาถ่านจากไม้ที่ปลูกขึ้นในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองเพื่อนำ�ไป
จำ�หน่ายที่กรมป่าไม้ได้ดำ�เนินการไปแล้ว เห็นชอบให้มีการออกหนังสือรับรองไม้ที่มีชื่อตรงกับไม้หวงห้าม
ในป่า (ยกเว้นไม้สักและไม้ยาง) ที่ราษฎรปลูกขึ้นในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองไปใช้ประโยชน์
เพื่อการค้าได้ตามที่กรมป่าไม้เสนอ รายละเอียดปรากฏตามสำ�เนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก
ที่ มท ๐๔๐๔/ว ๑๒๑๒ ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๓๐ ที่ส่งมาพร้อมนี้
จึงเรียนมาเพื่อให้กรมตำ�รวจได้ซักซ้อมความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่ตำ�รวจทุกหน่วยที่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง
ได้ทราบแนวทางปฏิบัติดังกล่าว และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดในส่วนที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าหน้าที่
ประจำ�ด่านตรวจต่างๆ ได้ทราบแนวปฏิบัติเพื่ออำ�นวยความสะดวกแก่ประชาชนต่อไป

        (ลงนาม)   พิศาล มูลศาสตรสาทร                                   
                                     (นายพิศาล มูลศาสตรสาทร)
    ปลัดกระทรวงมหาดไทย
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ด่วนมาก
ส่วนราชการ กระทรวงมหาดไทย (กรมการปกครอง) โทร. ๒๒๑๘๘๔๐,๒๒๑๐๑๕๑ ต่อ ๕๕
ที่ มท ๐๔๐๔/๓๐๓๙
        วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๓๐
เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับไม้ในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง
เรียน อธิบดีกรมที่ดิน
ตามบันทึกกรมที่ดิน ที่ มท ๐๗๑๒/๔๘๒ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๒๙ แจ้งรายชื่อผู้แทนกรมที่ดิน
จำ�นวน ๔ คน ให้กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแต่งตั้งเป็นผู้แทน ๒ คน และผู้แทนสำ�รอง ๒ คน ของ
กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับผู้แทนกรมการปกครองเพื่อพิจารณาเรื่องแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับไม้ในที่ดิน
กรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง กรณีการออกหนังสือรับรองไม้แปรรูปในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง
เพือ่ การใช้สอยส่วนตัว และการทำ�ฟืนหรือเผาถ่านจากไม้ในทีด่ นิ กรรมสิทธิห์ รือสิทธิครอบครอง ไปให้พจิ ารณา
ดำ�เนินการต่อไป นั้น
บัดนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์แจ้งว่า ได้นำ�ผลการประชุมของผู้แทนกระทรวงมหาดไทย
กั บ ผู้ แ ทนกรมป่ า ไม้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่ ง มี ม ติ ร วม ๑๑ ข้ อ เข้ า พิ จ ารณาในที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการป้องกันและอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ครั้งที่ ๑/๒๕๓๐ เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๓๐ ในการนี้
ได้นำ�เรื่องที่เกี่ยวข้องกันตามที่กรมป่าไม้เสนอเพิ่มเติมอีก ๒ เรื่องเข้าพิจารณาในที่ประชุมด้วย ซึ่งที่ประชุม
ได้พจิ ารณาเห็นชอบ นอกจากนัน้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้แจ้งเรือ่ งให้ใช้ขอ้ กำ�หนดว่าด้วยการอนุญาต
ไม้สกั และไม้ยางในทีด่ นิ กรรมสิทธิห์ รือสิทธิครอบครองเพือ่ การใช้สอยส่วนตัวตามหนังสือกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ที่ได้ส่งมาพร้อมนี้
กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วเห็นว่า ตามมติที่ประชุมของผู้แทนกระทรวงมหาดไทยและ
ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดังกล่าวนั้น มีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกรมที่ดินในการออกหนังสือรับรองการ
ทำ�ประโยชน์ในพืน้ ทีท่ ยี่ งั มีไม้หวงห้ามเหลืออยูใ่ นทีด่ นิ การออกโฉนดทีด่ นิ หรือหนังสือรับรองการทำ�ประโยชน์
โดยไม่ชอบ และการทุจริตในการออก น.ส.๓ และการทำ�ไม้ในที่ดิน น.ส. ๓ หรือ น.ส. ๓ ก. โดยไม่ชอบ
จึงให้กรมที่ดินได้ซักซ้อมความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ทราบแนวทางปฏิบัติดังกล่าว และถือปฏิบัติ
โดยเคร่งครัด
ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ส่วนแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับไม้ในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง
กระทรวงมหาดไทยได้ แ จ้ ง ให้ ทุ ก จั ง หวั ด ทราบและถื อ ปฏิ บั ติ ด้ ว ยแล้ ว ตามนั ย หนั ง สื อ ด่ ว นมาก
ที่ มท ๐๔๐๔/ว๑๒๑๒ ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๓๐ ที่ได้ส่งมาพร้อมนี้
                   (ลงนาม)    พิศาล มูลศาสตรสาทร
                              (นายพิศาล มูลศาสตรสาทร)
                              ปลัดกระทรวงมหาดไทย
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ที่ กษ ๐๗๐๔(๓)/ว ๓๖๙๕๒

      กรมป่าไม้
๖๑ ถนนพหลโยธิน กท ๑๐๙๐๐
      ๙ ธันวาคม ๒๕๓๐

เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับไม้ในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด
อ้างถึง หนังสือกรมป่าไม้ ด่วนมาก ที่ กษ ๐๗๐๔(๓)/๒๓๒๒๓ ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๒๙
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำ�เนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท ๐๔๐๔/๑๔๘๕๐
ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๓๐ พร้อมด้วยเอกสารที่เกี่ยวข้อง ๑ ชุด (จำ�นวน ๑๑ แผ่น)
๒. สำ�เนาหนังสือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ด่วนมาก ที่ กษ ๐๗๐๔(๓)/๔๒๔๔
ลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๐ พร้อมด้วยสรุปรายงานการประชุม ๑ ชุด
(รวมเอกสาร ๑๖ แผ่น)
ตามหนั ง สื อ กรมป่ า ไม้ ที่ อ้ า งถึ ง ส่ ง สำ � เนาหนั ง สื อ กระทรวงมหาดไทย ด่ ว นมาก
ที่ มท ๐๔๐๔/ว ๑๐๓๓ ลงวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๒๙ เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับไม้ในที่ดินกรรมสิทธิ์
หรือสิทธิครอบครอง ซึง่ กระทรวงมหาดไทยแจ้งให้จงั หวัดระงับการดำ�เนินการตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ด่วนมาก ที่ มท ๐๔๐๔/ว.๓๒๖ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๒๗ เกีย่ วกับการตรวจสอบออกหนังสือรับรองไม้ รวมทัง้ ไม้ฟนื
ไม้เผาถ่าน และถ่าน ในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองดังกล่าว ตามข้อเสนอของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ไว้ก่อนจนกว่าการพิจารณาตามผลการประชุมของผู้แทนกระทรวงมหาดไทยกับผู้แทนกรมป่าไม้
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพือ่ วางมาตรการการควบคุมทีเ่ หมาะสมให้เสร็จสิน้ เสียก่อน มาเพือ่ โปรดทราบ
และสั่งเจ้าหน้าที่ถือเป็นทางปฏิบัติต่อไป นั้น
บัดนี้ กระทรวงมหาดไทยแจ้งให้ทราบว่า การพิจารณาเรื่องดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้วโดย
กระทรวงมหาดไทยแจ้งให้จังหวัดต่างๆ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทราบเป็นทางปฏิบัติแล้วตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ซึ่งสรุปแนวทางปฏิบัติได้ดังนี้
๑. ตามผลการพิจารณาของผูแ้ ทนกระทรวงมหาดไทยกับผูแ้ ทนกรมป่าไม้ กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ ซึง่ ได้รว่ มพิจารณาปัญหาเรือ่ ง แนวทางปฏิบตั เิ กีย่ วกับไม้ในทีด่ นิ กรรมสิทธิห์ รือสิทธิครอบครอง
ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวม ๓ ครั้งที่ประชุมมีมติ รวม ๑๑ ข้อ และมีข้อที่สำ�คัญคือ
๑.๑ การออกหนังสือรับรองการทำ�ประโยชน์ในพืน้ ทีท่ ยี่ งั มีไม้หวงห้ามเหลืออยูใ่ นทีด่ นิ นัน้
ให้ เ จ้ า หน้ า ที่ ก รมที่ ดิ น กั บ เจ้ า หน้ า ที่ ก รมป่ า ไม้ ร่ ว มกั น ตรวจสอบตามนั ย บั น ทึ ก ข้ อ ตกลงระหว่ า ง
กรมที่ดินกับกรมป่าไม้ว่าด้วยการตรวจพิสูจน์ที่ดินเพื่อออกโฉนดที่ดิน ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๒๔
ทุกรายไป และกรณีที่ดินมี ส.ค. ๑ ขอออก น.ส. ๓ จะต้องส่งเรื่องให้กรมที่ดินพิจารณาเสียก่อนซึ่งใน
กรณีการออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำ�ประโยชน์ดังกล่าวเป็นไปโดยมิชอบ เนื่องจากมีไม้ที่ใช้ทำ�

337

คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการอนุญาตไม้และของป่า
6.2(310-342).indd 337

7/1/2010 13:20

การค้าได้เหลืออยู่มาก เข้าลักษณะไม่ได้ทำ�ประโยชน์ ก็ให้ฝ่ายกรมป่าไม้งดเว้นการตรวสอบเพื่ออนุญาตให้
ตัดฟันไม้ แล้วแจ้งให้ฝ่ายที่ดินพิจารณาเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งเพิกถอนโฉนดที่ดิน หรือหนังสือรับรอง
การทำ�ประโยชน์ดังกล่าวออกไปโดยฝ่าฝืนกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕ (๒๔๙๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.๒๔๙๗ ข้อ ๘ และในระหว่างที่กำ�ลังเพิกถอนนั้น ให้ระงับการทำ�ไม้ (กรณี
เป็นไม้สักและไม้ยาง) และระงับการออกหนังสือรับรองการทำ�ไม้ชนิดอื่นเพื่อเคลื่อนย้ายไปใช้ประโยชน์เสีย
ทั้งสิ้น โดยไม่ต้องรอให้เพิกถอนเสร็จ
๑.๒ กรณีมีการทุจริตในการออกหนังสือรับรองการทำ�ประโยชน์และการทำ�ไม้ออก ให้
แก้ไขที่ตัวบุคคลที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมาย
๑.๓ เมื่อได้เข้มงวดกวดขันให้มีการปฏิบัติในการออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการ
ทำ�ประโยชน์โดยเคร่งครัดแล้ว ก็คงจะไม่มไี ม้ทจี่ ะใช้ท�ำ การค้าเหลืออยูใ่ นทีด่ นิ นัน้ มากนัก จึงไม่มคี วามจำ�เป็น
ที่จะออกระเบียบในการอนุญาต หรือหนังสือรับรองให้นำ�ไม้ไปเพื่อการค้า แต่เพื่อเป็นการอำ�นวยความ
สะดวกแก่เจ้าของที่ดินที่จะนำ�ไม้ท่เี หลือไปใช้สอยส่วนตัวหรือเพื่อการกุศลสาธารณประโยชน์โดยสุจริต ก็ให้
มีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อออกหนังสือรับรองไม้ในที่ดิน ที่มิใช่ไม้สักและไม้ยางเพื่อการใช้สอย
ส่วนตัว หรือเพือ่ การกุศลสาธารณประโยชน์ได้ โดยมีการตรวจสอบประทับตรา ต. ของป่าไม้อำ�เภอผู้ร่วมเป็น
กรรมการที่โคนต้นไม้ที่ขอนั้นเสียก่อน และคณะกรรมการประทับตรา ครั้งที่ ๒ เมื่อผู้ขอตัดฟันบั่นทอนไม้
เป็นท่อนซุงแล้วจึงออกหนังสือรับรองให้ได้ ตามรายละเอียดในแบบคำ�ขอและแบบหนังสือรับรองตามที่แนบ
มากับสิ่งที่ส่งมาด้วย
๑.๔ ให้ใช้แบบคำ�ขอและแบบหนังสือรับรองที่ผู้แทนกระทรวงทั้งสองได้แก้ไขใหม่
แล้ว และผู้นำ�ไม้ตามหนังสือรับรองนำ�ไม้เข้าเขตด่านป่าไม้ประเภทที่ ๑ เจ้าหน้าที่ด่านฯ จะต้องตรวจสอบ
และสลั ก หลั ง หนั ง สื อ รั บ รองว่ า ได้ นำ � ไม้ ผ่ า นด่ า นแล้ ว เช่ น เดี ย วกั บ การตรวจสอบไม้ ที่ นำ � เคลื่ อ นที่
ตามพระราชบัญญัตปิ า่ ไม้ ทัง้ นี้ ก็เพือ่ เป็นการป้องกันมิให้น�ำ หนังสือรับรองนัน้ มาหนุนเวียนขนไม้โดยไม่ชอบอีก
สำ�หรับทางปฏิบัติอื่นๆ ที่ไม่ได้กล่าวถึง ก็ปรากฏรายละเอียดตามสรุปผลการประชุมของผู้แทน
ทั้ง ๒ กระทรวง ซึ่งคณะกรรมการป้องกันและอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ได้ให้ความเห็นชอบแล้วในการประชุม
ครั้งที่ ๑ /๒๕๓๐ เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๓๐ ตามเอกสารที่ส่งมาด้วย หมายเลข ๒
๒. ให้มีการออกหนังสือรับรองไม้ท่ปี ลูกขึ้นในที่กรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองที่มีช่อื ตรงกับ
ไม้หวงห้าม เช่น ไม้โกงกาง ไม้มะม่วงป่า ไม้ทุเรียน ฯลฯ เพื่อนำ�ไปจำ�หน่ายในลักษณะไม้ท่อนได้ โดยใช้
หลักเกณฑ์การปฏิบตั เิ ช่นเดียวกับการออกหนังสือรับรองการนำ�ไม้ในทีด่ นิ กรรมสิทธิห์ รือสิทธิครอบครองไปใช้
ประโยชน์ เพื่อการใช้สอยส่วนตัวหรือเพื่อการกุศลสาธารณประโยชน์ ตามข้อ ๑.
๓. ไม่ให้มีการออกหนังสือรับรองหรือออกใบเบิกทางถ่านไม้ชนิดต่างๆ ทีข่ นึ้ อยูเ่ ดิม เว้นแต่
ถ่านนัน้ เป็นถ่านไม้ยางพารา ไม้ยคู าลิปตัส กระถินยักษ์ กระถินณรงค์ สนประดิพทั ธ์ มะฮอกกานี จามจุรี หรือ
พันธุไ์ ม้อนื่ ๆ ทีม่ ถี นิ่ กำ�เนิดจากต่างประเทศทีน่ �ำ มาปลูกในทีด่ นิ กรรมสิทธิห์ รือสิทธิครอบครอง รวมทัง้ ไม้โกงกาง
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ที่ปลูกขึ้นในที่ดินนั้นด้วย เมื่อนำ�เข้าเผาในเตาที่รับอนุญาตตามนัยข้อ ๖ แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๙
(พ.ศ.๒๕๐๗) ว่ า ด้ ว ยการเก็ บ หาของป่ า หวงห้ า ม ก็ ใ ห้ เ จ้ า หน้ า ที่ ต รวจสอบออกใบเบิ ก ทางโดยไม่ เ ก็ บ
ค่าภาคหลวงได้ ทัง้ นี้ ตามทีก่ รมป่าไม้แจ้งทางปฏิบตั ไิ ปจังหวัดต่างๆ แล้ว ตามหนังสือ ที่ กษ ๐๗๐๔(๓)/ว ๓๐๒๙๓
ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๒๙
๔. ส่วนไม้สัก ไม้ยางนั้น ก็ให้อนุญาตได้แต่เฉพาะการใช้สอยส่วนตัว ตามข้อกำ�หนดฉบับ
ที่ ๑๗ พ.ศ. ๒๕๓๐ ตามหนังสือกรมป่าไม้ ที่ กษ ๐๗๐๔(๓)/ว ๑๐๙๖๔ ลงวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๓๐
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและสั่งเจ้าหน้าที่ถือเป็นทางปฏิบัติต่อไป
          ขอแสดงความนับถือ
(ลงนาม)    อุดม หิรัญพฤกษ์
           (นายอุดม หิรัญพฤกษ์)
          รองอธิบดี รักษาราชการแทน
           อธิบดีกรมป่าไม้
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ที่ กษ ๐๗๐๔.๐๓/ว ๒๔๘๐๖
											

        กรมป่าไม้
ถนนพหลโยธิน กท ๑๐๙๐๐

  ๕ สิงหาคม ๒๕๓๔
เรื่อง ซ้อมความเข้าใจในการตรวจสอบรับรองการทำ�ไม้ในที่ดินกรรมสิทธิ์และออกหนังสือรับรอง		
การนำ�ไม้ชนิดอื่นนอกจากไม้สักและไม้ยางที่ทำ�จากที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองเคลื่อนย้าย
เป็นไม้ท่อนซุง เพื่อการใช้สอยส่วนตัวหรือเพื่อการกุศลสาธารณประโยชน์
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด
อ้างถึง ๑. หนังสือกรมป่าไม้ ที่ กษ ๐๗๐๔(๓)/ว ๓๖๙๕๒ ณ วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๓๐
๒. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท ๐๔๐๔/ว. ๑๒๑๒ ลงวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๓๐
ตามที่กรมป่าไม้ได้เรียนมาเพื่อโปรดทราบว่า กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ได้ประชุมและพิจารณากำ�หนดแนวทางปฏิบัติในการออกหนังสือรับรองให้นำ�ไม้กระยาเลยที่มิใช่ไม้
สักและไม้ยาง รวมทั้งไม้ฟืน ไม้เผาถ่าน และถ่าน ที่เจ้าของทำ�ออกจากที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง
ไปใช้สอยส่วนตัวหรือการกุศลสาธารณประโยชน์เป็นการเรียบร้อยแล้ว จึงขอให้จังหวัดได้สั่งเจ้าหน้าที่ถือ
เป็นหลักปฏิบัติต่อไปแล้ว นั้น
กรมป่าไม้ขอเรียนว่า เป็นที่ปรากฏว่า มีในบางจังหวัด บางท้องที่ เจ้าหน้าที่มิได้ถือปฏิบัติ
ตามระเบียบหลักเกณฑ์ตามที่ทางราชการได้กำ�หนดไว้ มีอาทิเช่น เจ้าหน้าที่ไปประทับตรารับรองไม้ท่อน
ที่ราษฎรตัดโค่น ว่าเป็นไม้ท่ที ำ�จากที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง โดยราษฎรไม่ได้ย่นื คำ�ขอฯ ไม่ได้
แต่งตัง้ คณะกรรมการฯ ออกไปตรวจสอบ มีแต่บางรายได้จดั ทำ�แต่เพียงบัญชีรายการไม้ทไี่ ด้ประทับตรารับรอง
ให้เจ้าของไม้ถือเป็นหลักฐาน การออกหนังสือรับรองฯ ให้ราษฎรนำ�ไม้ไปใช้สอยต่างจังหวัด ไม่ได้เสนอ
ผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อโปรดพิจารณาลงนามในหนังสือรับรอง และไม่ได้ถือปฏิบัติตามรายงานสรุปผล
ประชุม ข้อ ๖.๓ หน้า๓ ซึ่งกรมป่าไม้ส่งมาเรียนเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติ ตามหนังสือกรมป่าไม้
ที่ กษ ๐๗๐๔(๓)/ว.๓๖๙๕๒ ลงวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๓๐ เป็นต้น ซึ่งเป็นการกระทำ�ที่เปิดทางให้ราษฎรนำ�ไม้
ไปใช้สอยผิดวัตถุประสงค์ตามที่ทางราชการกำ�หนด เป็นการริเริ่มแนวทางปฏิบัติที่มิชอบด้วยระเบียบให้แก่
ราษฎรที่เกี่ยวข้อง และในบางลักษณะจะเข้าข่ายการเข้าด้วยช่วยเหลือผู้กระทำ�ผิดด้วย และโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งสำ�หรับตัวเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติในทำ�นองดังที่เรียนมาแล้วข้างต้น จะเข้าข่ายเป็นข้าราชการที่มิได้ถือ
ปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ หรือเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ใช้อำ�นาจหน้าที่ของตนกระทำ�การ
เข้าด้วยช่วยเหลือผู้กระทำ�ผิดด้วย ซึ่งจะมีโทษทั้งทางวินัยและอาญา

340

คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการอนุญาตไม้และของป่า
6.2(310-342).indd 340

7/1/2010 13:20

ฉะนั้น กรมป่าไม้จึงขอเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอได้โปรดซักซ้อมความเข้าใจของ
เจ้าหน้าที่ และสั่งกำ�ชับเจ้าหน้าที่ให้ถือปฏิบัติตามนัยหนังสือกรมป่าไม้ ที่ กษ ๐๗๐๔(๓)/ว ๓๖๙๕๒ ลงวันที่ ๙
ธันวาคม ๒๕๓๐ และสำ�เนาสิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย และหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนมาก ที่ มท ๐๔๐๔/ว ๑๒๑๒
ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๓๐ โดยเคร่งครัดต่อไปด้วย และหากพบว่ามีเจ้าหน้าที่ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบ
ทีก่ �ำ หนดไว้ ก็ขอได้โปรดพิจารณาความผิดทีเ่ กิดขึน้ ทัง้ ทางวินยั สถานหนักทุกราย และหากพบว่ามีการกระทำ�
ผิดกฎหมายอาญา ก็ให้ดำ�เนินคดีทางอาญาอีกข้อหาหนึ่งต่อไปด้วย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และสั่งเจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไป

       ขอแสดงความนับถือ
						
(ลงนาม)  บรรณเลิศ รัชตกุล
         (บรรณเลิศ รัชตกุล)
         รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
          อธิบดีกรมป่าไม้
กองคุ้มครอง
โทร.๕๗๙๔๘๕๓
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