เรื่องเสร็จที่ ๔๖๐/๒๕๕๐

บันทึกสำ�นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

เรื่อง การปฏิบัติตามกฎหมายของกรมป่าไม้
(กรณีโอนกิจการ ฯลฯ ไปเป็นของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช)
กรมป่าไม้ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๘/๖๔๒๘ ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๐ ถึงสำ�นักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา สรุปความได้วา่ ในการดำ�เนินการตามพระราชบัญญัตปิ รับปรุงกระทรวง ทบวง กรม
พ.ศ.๒๕๔๕ และพระราชกฤษฎีกาทีเ่ กีย่ วข้องกับการโอนกิจการอำ�นาจหน้าที่ ทรัพย์สนิ งบประมาณ หนี้ สิทธิ
ภาระผูกพัน ข้าราชการ ลูกจ้าง และอัตรากำ�ลังของกรมป่าไม้ ไปเป็นของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ
พันธุ์พืชนั้น มีปัญหาข้อกฎหมายบางประการที่ยังไม่ชัดเจน จึงขอหารือในประเด็นดังต่อไปนี้
๑. มาตรา ๓ วรรคสอง แห่งพระราชกฤษฎีกาโอนกรมป่าไม้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ไปเป็นกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และปรับปรุงอำ�นาจหน้าที่และกิจการ
ของกรมทรั พ ยากรทางทะเลและชายฝั่ ง กรมป่ า ไม้ และกรมอุ ท ยานแห่ ง ชาติ สั ต ว์ ป่ า และพั น ธุ์ พื ช
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.๒๕๔๖ กำ�หนดให้กรมป่าไม้มีอำ�นาจหน้าที่ในการอนุรักษ์            
สงวน คุ้มครอง ฟื้นฟู ดูแลรักษา ส่งเสริมทำ�นุบำ�รุงป่า และการดำ�เนินการเกี่ยวกับการป่าไม้ การทำ�ไม้
การเก็บหาของป่า การใช้ประโยชน์ในที่ดินป่าไม้ และการอื่นเกี่ยวกับป่าและอุตสาหกรรมป่าไม้ ทั้งนี้ เฉพาะ
ทีไ่ ม่อยูใ่ นอำ�นาจหน้าทีข่ องกรมอุทยานแห่งชาติฯ ดังนัน้ กรมอุทยานแห่งชาติฯ จึงไม่มอี �ำ นาจหน้าทีน่ อกพืน้ ที่
เขตอุทยานแห่งชาติเขตรักษาพันธุส์ ตั ว์ปา่ และเขตห้ามล่าสัตว์ปา่ และกรมป่าไม้ไม่มอี �ำ นาจหน้าทีใ่ นพืน้ ทีเ่ ขต
อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเขตห้ามล่าสัตว์ป่า ถูกต้องหรือไม่ เพียงใด
๒. การมอบอำ�นาจตามมาตรา ๖ วรรคสอง แห่งพระราชกฤษฎีกาโอนกรมป่าไม้กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ไปเป็นกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และปรับปรุงอำ�นาจ
หน้าที่และกิจการของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่ กรมป่าไม้ และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปา่ และ
พันธุพ์ ชื กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.๒๕๔๖ จะดำ�เนินการในลักษณะตัวแทนตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หรือตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๓๔
หรือจะต้องดำ�เนินการในรูปแบบใดจึงจะมีผลบังคับตามกฎหมาย
๓. หากมีการมอบอำ�นาจตามข้อ ๒ จะมีผลให้กรมอุทยานแห่งชาติฯ ดำ�เนินคดีและถูกฟ้องคดีที่
เกิดจากการดำ�เนินการตามอำ�นาจหน้าที่ที่ได้รับมอบอำ�นาจในเขตพื้นที่ด้วยใช่หรือไม่ ประการใด หรือมี
อำ�นาจหน้าที่ดำ�เนินการได้เฉพาะส่วนที่ได้รับมอบอำ�นาจ
๔. พื้นที่ป่าต้นน้ำ�เป็นถ้อยคำ�ทางวิชาการป่าไม้ ไม่มีการกำ�หนดขอบเขตพื้นที่ที่ชัดเจนแน่นอน
ในการมอบอำ�นาจตามมาตรา ๖ วรรคสอง กรมป่าไม้จะยึดถือสิ่งใดเป็นขอบเขตพื้นที่ในการมอบอำ�นาจ
ส่งพร้อมหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๙๐๑/๐๙๕๕ ลงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๐ ซึ่งสำ�นักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกามีถึงสำ�นักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
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๕. หากจะมี ก ารเตรี ย มการจั ด พื้ น ที่ ป่ า หรื อ พื้ น ที่ ป่ า สงวนแห่ ง ชาติ ใ ดให้ เ ป็ น อุ ท ยานแห่ ง ชาติ
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า หรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่า ณ วันที่พระราชกฤษฎีกาโอนกรมป่าไม้ กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ ไปเป็นกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และปรับปรุงอำ�นาจ
หน้าที่และกิจการของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่ กรมป่าไม้และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปา่ และ
พันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.๒๕๔๖ มีผลบังคับใช้ และหลังจากวันที่
พระราชกฤษฎีกาฯ มีผลบังคับใช้ กรมอุทยานแห่งชาติฯ จะต้องขออนุญาตใช้พื้นที่จากกรมป่าไม้ก่อน
ถูกต้องหรือไม่ ประการใด
๖. การกำ�หนดให้ ก.พ.ร. ตรวจสอบภารกิจและอำ�นาจหน้าทีข่ องกรมป่าไม้และกรมอุทยานแห่งชาติฯ
แล้วดำ�เนินการให้ถูกต้องภายในหกสิบวันนับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกาโอนกรมป่าไม้ กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ไปเป็นกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และปรับปรุงอำ�นาจหน้าที่และ
กิจการของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมป่าไม้ และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.๒๕๔๖ มีผลบังคับใช้ หากพ้นระยะเวลา ก.พ.ร. ยังคง
มีหน้าที่ต้องดำ�เนินการให้เสร็จ ถูกต้องหรือไม่ ประการใด
๗. มาตรา ๖๗ (๑๔) แห่งพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอำ�นาจหน้าที่ของส่วนราชการ
ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.๒๕๔๕ เป็นการโอนกิจการ อำ�นาจหน้าที่
ทรัพย์สิน งบประมาณ หนี้ สิทธิ ภาระผูกพัน ข้าราชการ ลูกจ้าง และอัตรากำ�ลังของหน่วยงาน (ก) ถึง
(ฉ) ในสำ�นักงานป่าไม้เขต ให้กรมอุทยานแห่งชาติฯ ในส่วนของสำ�นักงานป่าไม้เขตเป็นทีร่ าชพัสดุซง่ึ กรมป่าไม้
เป็นผู้ใช้จึงไม่สามารถโอนได้ และยังคงเป็นที่ราชพัสดุที่กรมป่าไม้เป็นผู้ใช้ต่อไป ถูกต้องหรือไม่ ประการใด
๘. มาตรา ๖๗ (๑๕) แห่งพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอำ�นาจหน้าที่ของส่วนราชการ
ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.๒๕๔๕ เป็นการโอนกิจการ อำ�นาจ
หน้ า ที่ ทรั พ ย์ สิ น งบประมาณ หนี้ สิ ท ธิ ภาระผู ก พั น ข้ า ราชการ ลู ก จ้ า ง และอั ต รากำ � ลั ง ของ
หน่วยงาน (ก) ถึง (ข) ในสำ�นักงานป่าไม้จงั หวัด ให้กรมอุทยานแห่งชาติฯ ในส่วนของสำ�นักงานป่าไม้จงั หวัด
เป็นที่ราชพัสดุซึ่งกรมป่าไม้เป็นผู้ใช้จึงไม่สามารถโอนได้ และยังคงเป็นที่ราชพัสดุที่กรมป่าไม้เป็นผู้ใช้ต่อไป
ถูกต้องหรือไม่ ประการใด
๙. บรรดาทรัพย์สนิ ทีม่ ที ะเบียน เช่น รถยนต์ อาวุธปืน ฯลฯ หน่วยราชการทีร่ บั โอนจะนำ�มาตรา ๖๗  
ไปใช้ดำ�เนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนได้หรือไม่ เพียงใด
๑๐. ผู้ว่าราชการจังหวัดจะอาศัยอำ �นาจตามมาตรา ๓๘ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผ่ น ดิ น พ.ศ.๒๕๓๔ มอบอำ � นาจในการพิ จ ารณาการขออนุ ญ าตตามระเบี ย บกรมป่ า ไม้ ใ ห้
ผู้ดำ�รงตำ�แหน่งตามมาตรา ๓๘ (๙) ได้หรือไม่ อย่างไร
๑๑. ผู้ว่าราชการจังหวัดจะมอบหมายให้เจ้าหน้าที่อื่นที่มิใช่เจ้าหน้าที่ของกรมป่าไม้ซึ่งเป็นผู้มีอำ�นาจ
หน้าที่ตามกฎหมายรับคำ�ขอ ตรวจสอบ หรือทำ�ความเห็นเสมอ ได้หรือไม่ อย่างไร
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑) ได้พจิ ารณาข้อหารือดังกล่าว โดยได้ฟงั คำ�ชีแ้ จงของผูแ้ ทนสำ�นัก
นายกรัฐมนตรี (สำ�นักงาน ก.พ.ร) และผู้แทนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สำ�นักงาน
ปลัดกระทรวง กรมป่าไม้ และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช) แล้ว มีความเห็นดังนี้
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ประเด็นทีห่ นึง่ เมือ่ พิจารณาพระราชกฤษฎีกาโอนกรมป่าไม้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไปเป็น
กรมป่ า ไม้ กระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม และปรั บ ปรุ ง อำ � นาจหน้ า ที่ แ ละกิ จ การ
ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมป่าไม้ และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม พ.ศ.๒๕๔๖ มาตรา ๓ วรรคสอง๑ อำ�นาจหน้าทีข่ องกรมป่าไม้ ประกอบ
กับอำ�นาจหน้าที่ของกรมอุทยานแห่งชาติฯ ตามมาตรา ๖ วรรคหนึ่ง๒ ที่กำ�หนดให้กรมอุทยานแห่งชาติฯ
มีอำ�นาจหน้าที่ในการอนุรักษ์ สงวน คุ้มครอง ฟื้นฟู ดูแลรักษา ส่งเสริมและทำ�นุบำ�รุงทรัพยากรป่าไม้
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช การจัดให้ใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน การดำ�เนินการตามกฎหมาย
ว่าด้วยป่าไม้และกฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติ และการดำ�เนินการอื่นใด ในเขตอุทยานแห่งชาติ
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและเขตห้ามล่าสัตว์ป่าแล้ว เห็นว่ากรมอุทยานแห่งชาติฯ มีอำ�นาจหน้าที่เฉพาะใน
เขตอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเท่านั้น เว้นแต่เป็นการดำ�เนินการตาม
กฎหมายว่าด้วยป่าไม้ กฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติ กฎหมายว่าด้วยเลือ่ ยโซ่ยนต์ และกฎหมายว่าด้วย
สวนป่า ในเขตพื้นที่ป่าต้นน้ำ�ลำ�ธารและเขตพื้นที่ป่าที่เตรียมการจัดให้เป็นเขตอุทยานแห่งชาติ เขตรักษา
พันธุ์สัตว์ป่า หรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่า ส่วนกรมป่าไม้มีอำ�นาจหน้าที่ในการอนุรักษ์ สงวน คุ้มครอง ฟื้นฟู
ดูแลรักษา ส่งเสริมทำ�นุบำ�รุงป่า และการดำ�เนินการเกี่ยวกับการป่าไม้ การทำ�ไม้ การเก็บหาของป่า
การใช้ประโยชน์ในที่ดินป่าไม้ และการอื่นเกี่ยวกับป่าและอุตสาหกรรมป่าไม้ ที่ไม่อยู่ในอำ�นาจหน้าที่ของ
กรมอุทยานแห่งชาติฯ

๑ มาตรา ๓ ฯลฯ		 ฯลฯ
กรมป่าไม้มีอำ�นาจหน้าที่ในการอนุรักษ์ สงวน คุ้มครอง ฟื้นฟู ดูแลรักษา ส่งเสริมทำ�นุบำ�รุงป่าและการดำ�เนินการเกีย่ วกับ
การป่าไม้ การเก็บหาของป่า การใช้ประโยชน์ในทีด่ นิ ป่าไม้ และการอืน่ เกีย่ วกับป่าและอุตสาหกรรมป่าไม้ ทัง้ นี้ เฉพาะทีไ่ ม่อยูใ่ น
อำ�นาจหน้าทีข่ องกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปา่ และพันธุพ์ ชื และอำ�นาจหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายกำ�หนดให้เป็นอำ�นาจหน้าที่
ของกรมป่าไม้
๒ มาตรา ๖ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มีอำ�นาจหน้าที่ในการอนุรักษ์ สงวน คุม้ ครอง ฟืน้ ฟู ดูแล
รักษา ส่งเสริมและทำ�นุบ�ำ รุงทรัพยากรป่าไม้ สัตว์ปา่ และพันธุพ์ ชื การจัดให้ใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยัง่ ยืน การดำ�เนิน
การตามกฎว่าด้วยป่าไม้และกฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติและการดำ�เนินการอืน่ ใด ทั้งนี้ในเขตอุทยานแห่งชาติ เขตรักษา
พันธุส์ ตั ว์ปา่ และเขตห้ามล่าสัตว์ปา่ และอำ�นาจหน้าทีอ่ นื่ ตามทีก่ ฎหมายกำ�หนดให้เป็นอำ�นาจหน้าทีข่ องกรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ในเขตพื้นที่ป่าต้นน้ำ�ลำ�ธารและเขตพื้นที่ป่าที่เตรียมการจัดให้เป็นเขตอุทยานแห่งชาติเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
หรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่า ให้กรมป่าไม้มอบอำ �นาจหน้าที่ในการดำ�เนินการตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ กฎหมายว่าด้วย
ป่าสงวนแห่งชาติ กฎหมายว่าด้วยเลื่อยโซ่ยนต์ และกฎหมายว่าด้วยสวนป่าให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ดำ�เนินการได้ด้วย
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ประเด็นที่สอง เห็นว่า การมอบอำ�นาจตามมาตรา ๖ วรรคสอง๓ แห่งพระราชกฤษฎีกาโอน
กรมป่ า ไม้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไปเป็ น กรมป่ า ไม้ กระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่ ง แวดล้อม และปรับปรุงอำ�นาจหน้าที่และกิจการของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมป่าไม้
และกรมอุ ท ยานแห่ ง ชาติ สั ต ว์ ป่ า และพั น ธุ์ พื ช กระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม
พ.ศ.๒๕๔๖ ไม่ มี ผ ลเป็ น การมอบอำ � นาจหน้ า ที่ใ นการดำ � เนิ น การตามกฎหมายต่ า งๆ ของกรมป่ า ไม้ ใ ห้
กรมอุทยานแห่งชาติฯ โดยทันที เพราะบรรดาอำ�นาจหน้าทีท่ ก่ี �ำ หนดว่าเป็นของกรมป่าไม้นน้ั เป็นการกำ�หนดขึน้
โดยพระราชบั ญ ญั ติ ว่ า ด้ ว ยเรื่อ งนั้น ๆ โดยมิ ไ ด้ มีบ ทบั ญ ญั ติใ ห้ ก รมป่ า ไม้ ส ามารถมอบอำ � นาจหน้ า ที่
ให้ ห น่ วยงานอื่น ดำ�เนินการแทนได้ บทบัญญัติตามพระราชกฤษฎีกาฯ ที่ให้กรมป่าไม้มอบอำ�นาจหน้าที่ให้
กรมอุทยานแห่งชาติฯ ดำ�เนินการได้ด้วยนั้นไม่มีผลเปลี่ยนแปลงบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติได้ มีผลเพียง
แสดงความประสงค์ในทางบริหารทีจ่ ะให้กรมอุทยานแห่งชาติฯ มีอ�ำ นาจหน้าทีด่ �ำ เนินตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้
กฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติ กฎหมายว่าด้วยเลื่อยโซ่ยนต์ และกฎหมายว่าด้วยสวนป่า ในเขตพื้นที่
ป่าต้นน้ำ�ลำ�ธารและเขตพื้นที่ป่าที่เตรียมการจัดให้เป็นเขตอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรือเขต
ห้ามล่าสัตว์ปา่ เพื่อประโยชน์ในการดำ�เนินการตามกฎหมายในเขตพื้นที่ดังกล่าวเท่านั้น ทั้งกรณีนี้ก็ไม่อาจ
ดำ�เนินการมอบอำ�นาจตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๓๔ ได้ เพราะการ
มอบอำ�นาจตามพระราชบัญญัติดังกล่าวเป็นเรื่องการมอบอำ�นาจระหว่างผู้ดำ�รงตำ�แหน่งต่อผู้ดำ�รงตำ�แหน่ง
โดยไม่รวมถึงการมอบอำ�นาจระหว่างส่วนราชการหรือเป็นการกระจายอำ�นาจของส่วนราชการหนึ่งไปให้อีก
ส่วนราชการหนึง่ คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑) จึงเห็นว่าหากกรมป่าไม้ประสงค์จะดำ�เนินการให้
เป็นไปตามมาตรา ๖ วรรคสอง ก็มีความจำ�เป็นต้องแก้ไขกฎหมาย เพื่อให้กรมป่าไม้มอบอำ�นาจหน้าที่ให้
กรมอุทยานแห่งชาติฯ ได้
ประเด็นที่สาม ประเด็นที่สี่ และประเด็นที่ห้า เมื่อได้วินิจฉัยในประเด็นที่สองว่าต้องไปดำ�เนินการ
แก้ไขกฎหมาย ในประเด็นที่สาม ประเด็นที่สี่ และประเด็นที่ห้าซึ่งเป็นปัญหาเกี่ยวเนื่อง จึงไม่จำ�เป็นต้อง
วินิจฉัย
ประเด็นที่หก เห็นว่า การที่มาตรา ๗๔ แห่งพระราชกฤษฎีกาโอนกรมป่าไม้กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ไปเป็นกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และปรับปรุงอำ�นาจหน้าที่และ
กิจการของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมป่าไม้ และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.๒๕๔๖ กำ�หนดให้ ก.พ.ร. มีอำ�นาจหน้าที่ตรวจสอบ
๓ โปรดดูเชิงอรรถที่ ๒, ข้างต้น
๔ มาตรา ๗ ให้ ก.พ.ร. ตรวจสอบภารกิจและอำ�นาจหน้าทีข่ องกรมป่าไม้และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ
พันธุ์พืช หากเห็นว่ามีภารกิจหรืออำ�นาจหน้าที่ใดของหน่วยงานใดมิได้เป็นไปตามมาตรา ๓ วรรคสอง หรือมาตรา ๖ ให้
ดำ�เนินการแบ่งแยกและดำ�เนินการให้ถูกต้องตามอำ�นาจหน้าที่ที่กำ�หนดในมาตรา ๓ วรรคสอง และมาตรา ๖ ทั้งนี้ ให้
ดำ�เนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับ
ในการโอนภารกิจหรืออำ�นาจหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง ให้โอนหรือจัดแบ่งทรัพย์สิน งบประมาณ หนี้ สิทธิ ภาระ
ผูกพัน ข้าราชการ ลูกจ้าง ตำ�แหน่ง และอัตรากำ�ลังให้สอดคล้องกันด้วย
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ภารกิจและอำ�นาจหน้าทีข่ องกรมป่าไม้และกรมอุทยานแห่งชาติฯ โดยหากเห็นว่ามีภารกิจหรืออำ�นาจหน้าทีใ่ ด
ของหน่วยงานใดมิได้เป็นไปตามมาตรา ๓ วรรคสอง หรือมาตรา ๖ ให้ด�ำ เนินการแบ่งแยกและดำ�เนินการให้ถกู ต้อง
ตามอำ�นาจหน้าทีท่ กี่ �ำ หนดภายในหกสิบวันนับแต่วนั ทีพ่ ระราชกฤษฎีกานีใ้ ช้บงั คับ ระยะเวลาดังกล่าวเป็นเพียง
ข้อกำ�หนดเพื่อเร่งรัดให้ ก.พ.ร. ดำ�เนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว แต่ถ้าหากพ้นกำ�หนดระยะเวลาแล้ว ก.พ.ร.
ยังดำ�เนินการไม่เสร็จ ก็ยังคงมีหน้าที่และความรับผิดชอบที่จะต้องดำ�เนินการต่อไปให้เสร็จ
ประเด็นที่เจ็ดและประเด็นที่แปด ได้ข้อเท็จจริงเพิ่มเติมจากผู้แทนกรมป่าไม้ว่าปัญหาที่กรมป่าไม้
ประสงค์จะทราบเป็นเรื่องเกี่ยวกับสิทธิการใช้ที่ราชพัสดุอันเป็นที่ตั้งของสำ�นักงานป่าไม้เขตและสำ�นักงาน
ป่าไม้จังหวัดว่าจะโอนไปยังกรมอุทยานแห่งชาติฯ ตามมาตรา ๖๗ (๑๔) และ (๑๕)๕ แห่งพระราชกฤษฎีกา
โอนกิจการบริหารและอำ�นาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง
กรม พ.ศ.๒๕๔๕ พ.ศ.๒๕๔๕ หรือไม่ เพราะกรมป่าไม้เป็นผู้ขอใช้ที่ราชพัสดุนั้น คณะกรรมการกฤษฎีกา
(คณะที่ ๑) เห็นว่าเมื่อมาตรา ๖๗ บัญญัติให้โอนทรัพย์สิน รวมตลอดทั้งสิทธิของกรมป่าไม้ไปยัง
กรมอุทยานแห่งชาติฯ สิทธิในการใช้ที่ราชพัสดุอันเป็นที่ตั้งของหน่วยงานที่ถูกโอนไปจึงย่อมโอนไปยัง
กรมอุทยานแห่งชาติฯ ด้วย

๕ มาตรา ๖๗ ให้โอนบรรดากิจการ อำ�นาจหน้าที่ ทรัพย์สนิ งบประมาณ หนี้ สิทธิ ภาระผูกพัน ข้าราชการ-ลูกจ้าง
และอัตรากำ�ลังของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในส่วนของกรมป่าไม้ เฉพาะที่เกี่ยวกับส่วนราชการดังต่อไปนี้ มาเป็นของ
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปา่ และพันธุพ์ ชื กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
						 ฯลฯ			
ฯลฯ
		 (๑๔)		 สำ�นักงานป่าไม้เขต เฉพาะ
			 (ก) ฝ่ายบริหารทั่วไป
			 (ข) ฝ่ายจัดการที่ดินป่าไม้
			 (ค) ฝ่ายอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้
			 (ง) ฝ่ายส่งเสริมการปลูกและบำ�รุงป่า เฉพาะที่เกี่ยวกับงานปลูกป่าภาครัฐ
			 (จ) ฝ่ายเพาะชำ�กล้าไม้
			 (ฉ) กลุ่มวิชาการป่าไม้
		 (๑๕)		 สำ�นักงานป่าไม้จังหวัด เฉพาะ
			 (ก) ธุรการ
			 (ข) ฝ่ายป้องกันรักษาป่า
						 ฯลฯ			
ฯลฯ
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ประเด็นที่เก้า เห็นว่า เมื่อมาตรา ๖๗๖ แห่งพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอำ�นาจหน้าที่
ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.๒๕๔๕ พ.ศ.๒๕๔๕
ประกาศใช้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องย่อมอาศัยอำ�นาจตามบทบัญญัติดังกล่าวขอดำ�เนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
ทรัพย์สินที่มีทะเบียนให้ถูกต้องตามความเป็นจริงได้
ประเด็นทีส่ บิ เห็นว่า เมือ่ ผูว้ า่ ราชการจังหวัดเป็นผูม้ อี �ำ นาจในการพิจารณาการขออนุญาตต่างๆ ตาม
ระเบียบของกรมป่าไม้อนั เป็นกรณีทผ่ี วู้ า่ ราชการจังหวัดเป็นผูม้ อี �ำ นาจโดยตำ�แหน่งของตนเอง ผูว้ า่ ราชการจังหวัดจึง
มอบอำ�นาจให้ผู้อื่นตามมาตรา ๓๘ (๙)๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๓๔ ได้
ประเด็นที่สิบเอ็ด เห็นว่า การดำ�เนินการรับคำ�ขอ ตรวจสอบ หรือทำ�ความเห็นเสนอผู้ว่าราชการ
จังหวัด นั้นเป็นงานธุรการ ผู้ว่าราชการจังหวัดจึงมอบหมายให้ผู้ใดดำ�เนินการได้เพราะความรับผิดชอบ
ทัง้ หมดย่อมอยูท่ ผี่ วู้ า่ ราชการจังหวัด หากผูท้ ผี่ วู้ า่ ราชการจังหวัดมอบหมายไม่มคี วามรูท้ างกฎหมายป่าไม้และ
ทำ�ข้อเสนอแนะอย่างหนึ่งอย่างใดแล้วมีการดำ�เนินการตามข้อเสนอแนะนั้นและเกิดความผิดพลาดขึ้น
ผู้ว่าราชการจังหวัดย่อมเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรง ทั้งนี้เว้นแต่กรณีของการรับคำ�ขอ หากมีกฎหมายกำ�หนดให้
ผู้ขออนุญาตต้องยื่นคำ�ขอต่อเจ้าหน้าที่ผู้ใดโดยเฉพาะ ผู้ว่าราชการจังหวัดจะมอบหมายหรือกำ�หนดให้
เจ้าหน้าที่อื่นเป็นผู้รับคำ�ขอไม่ได้

สำ�นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
กรกฎาคม ๒๕๕๐

(ลงนาม)   พรทิพย์ จาละ
          (คุณพรทิพย์ จาละ)
          เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา

๖ โปรดดูเชิงอรรถที่ ๕, ข้างต้น

๗ มาตรา ๓๘ อำ�นาจในการสัง่ การอนุญาต การอนุมตั ิ การปฏิบตั ริ าชการ หรือการดำ�เนินการอืน่ ที่ผู้ดำ�รงตำ�แหน่ง

ใดจะพึงปฏิบัติหรือดำ�เนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับหรือคำ�สั่งใดหรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องใด ถ้ากฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับหรือคำ�สั่งนั้น หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้น มิได้กำ�หนดเรื่องการมอบอำ�นาจไว้เป็นอย่างอื่น หรือ
มิได้ห้ามเรื่องการมอบอำ�นาจไว้ ผู้ดำ�รงตำ�แหน่งนั้นอาจมอบอำ�นาจให้ผู้ดำ�รงตำ�แหน่งอื่นปฏิบัติราชการแทนได้ ดังต่อไปนี้
					 ฯลฯ				
ฯลฯ
		 (๙) ผู้ว่าราชการจังหวัดอาจมอบอำ�นาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้ช่วยผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด
หัวหน้าส่วนราชการประจำ�จังหวัด นายอำ�เภอ ปลัดอำ�เภอผู้เป็นหัวหน้าประจำ�กิ่งอำ�เภอ หรือหัวหน้าส่วนราชการ
ประจำ�อำ�เภอ
					 ฯลฯ				
ฯลฯ
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ด่วนที่สุด
ที่ นร. ๐๙๐๑/๑๙๑๑

สำ�นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๑ ถนนพระอาทิตย์ เขตพระนคร
กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐
๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๐

เรื่อง ขอหารือข้อกฎหมายตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๐๗
เรียน อธิบดีกรมป่าไม้
อ้างถึง หนังสือสำ�นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ นร ๐๙๐๖/ป ๖๑๔
ลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๐
สิ่งที่ส่งมาด้วย บันทึกสำ�นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรือ่ ง ก๊าซธรรมชาติทมี่ อี ยูใ่ นป่าสงวนแห่งชาติ       
เป็นของป่าตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๐๗
หรือไม่ และได้รับยกเว้นค่าภาคหลวงของป่าตามมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติ
ปิโตรเลียม พ.ศ.๒๕๑๔ หรือไม่
ตามที่ ก รมป่ า ไม้ ไ ด้ ข อหารื อ ปั ญ หาข้ อ กฎหมายตามพระราชบั ญ ญั ติ ป่ า สงวนแห่ ง ชาติ
พ.ศ.๒๕๐๗ และสำ�นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ขอให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(สำ�นักงานปลัดกระทรวงและกรมป่าไม้) และกระทรวงพลังงาน (กรมเชือ้ เพลิงธรรมชาติ) แต่งตัง้ ผูแ้ ทนไปชีแ้ จง
ข้อเท็จจริง นั้น
บัดนี้ คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๗) ได้พิจารณาข้อหารือดังกล่าว และมีความเห็น
ปรากฏตามบันทึกสำ�นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาที่ได้ส่งมาด้วยนี้ อนึ่ง สำ�นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ได้แจ้งผลการพิจารณาไปยังสำ�นักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบตามระเบียบด้วยแล้ว
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(ลงนาม)   พรทิพย์ จาละ
  (คุณพรทิพย์ จาละ)
   เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
สำ�นักอำ�นวยการโทร. ๐ ๒๒๒๒ ๐๒๐๖-๙ ต่อ ๑๐๗
สำ�นักหลักนิติบัญญัติ โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๗๙๐๐-๓ ต่อ ๒๒๑๑ โทรสาร ๐ ๒๒๘๒ ๖๑๖๓
www.krisdika.go.th www.lawreform.go.th
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เรื่องเสร็จที่ ๘๔๓/๒๕๕๐

บันทึกสำ�นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เรื่อง ก๊าซธรรมชาติที่มีอยู่ในป่าสงวนแห่งชาติเป็นของป่าตามมาตรา ๔
แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๐๗ หรือไม่
และได้รับยกเว้นค่าภาคหลวงของป่าตามมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติปิโตรเลียม
พ.ศ.๒๕๑๔ หรือไม่

กรมป่าไม้ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๑๐.๒/๑๑๐๒๗ ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๐
ถึงสำ�นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สรุปความได้วา่ กรมป่าไม้ได้รบั การประสานจากกรมเชือ้ เพลิงธรรมชาติ
เพื่อขอหารือว่าก๊าซธรรมชาติเข้าข่ายเป็น “ของป่า” ตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๐๗
หรือไม่ ซึ่งกรมป่าไม้มีความเห็นเป็นสองฝ่าย ดังนี้
ฝ่ายที่หนึ่ง เห็นว่า เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าแหล่งก๊าซธรรมชาติภูฮ่อมอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ
ป่าพันดอนและป่าปะโค ป่าหมกหญ้า ในท้องที่อำ�เภอหนองแสง อำ�เภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี
ก๊าซธรรมชาติจงึ เป็นสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ หรือมีอยูใ่ นป่าอันถือว่าเป็น “ของป่า” ตามพระราชบัญญัตปิ า่ สงวนแห่งชาติ
พ.ศ.๒๕๐๗ ดังนั้น  การเก็บหาของป่าจึงต้องขอรับใบอนุญาตเก็บหาของป่าและต้องเสียค่าภาคหลวงของป่า
ตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๐๗ โดยไม่ได้รับยกเว้นค่าภาคหลวงของป่าตามที่ก�ำ หนดใน
มาตรา ๗๑  แห่งพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ.๒๕๑๔ แต่อย่างใด
ฝ่ายที่สอง เห็นว่า พระราชบัญญัติปิโตเลียม พ.ศ.๒๕๑๔ เป็นกฎหมายที่ประกาศใช้ภายหลัง
พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๐๗ และเป็นกฎหมายเฉพาะที่ใช้บังคับกับการประกอบกิจการ
ปิโตรเลียมไม่ว่าในท้องที่ใดในราชอาณาจักร โดยมาตรา ๒๓ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติปิโตเลียม
พ.ศ.๒๕๑๔ กำ�หนดให้ปิโตรเลียมเป็นของรัฐ ผู้ใดสำ�รวจหรือผลิตปิโตรเลียม ในที่ใดไม่ว่าที่นั้นเป็นของ
ตนเองหรือของบุคคลอื่นต้องได้รับสัมปทาน และมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติปิโตรเลียม กำ�หนดให้
ผู้รับสัมปทานได้รับยกเว้นการเสียภาษีอากร และเงินที่ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค และราชการ
ส่วนท้องถิน่ เรียกเก็บทุกชนิด เว้นแต่คา่ ภาคหลวงไม้ ค่าบำ�รุงป่า และค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้
และกฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติ ดังนั้น ผู้รับสัมปทานจึงไม่ต้องขอรับใบอนุญาตเก็บหาของป่าและ
ได้รับยกเว้นการเสียค่าภาคหลวงของป่า
กรมป่าไม้พิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อความชัดเจนในการปฏิบัติตามกฎหมายระหว่างส่วนราชการ
จึงหารือในปัญหาข้อกฎหมาย ดังนี้

ส่งพร้อมหนังสือ ด่วนทีส่ ดุ ที่ นร ๐๙๐๑/๑๙๐๙ ลงวันที่ ๒๑พฤศจิกายน ๒๕๕๐ ซึง่ สำ�นักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกามีถงึ สำ�นักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
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๑. ตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๐๗ นั้น การเก็บหาของป่าที่มิใช่ของป่าหวงห้าม
ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ผู้ประสงค์จะเก็บหาของป่าประเภทนี้ต้องขออนุญาตเก็บหาของป่าตามมาตรา ๑๕
แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๐๗ ประกอบกับกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑,๑๐๗ (พ.ศ.๒๕๒๘)
ออกตามความในพระราชบั ญ ญั ติ ป่ า สงวนแห่ ง ชาติ พ.ศ.๒๕๐๗ ว่ า ด้ ว ยการเก็ บ หาของป่ า ในเขต
ป่ า สงวนแห่งชาติ และระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการอนุญาตเก็บหาของป่าภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ
พ.ศ.๒๕๒๙ และต้องเสียค่าภาคหลวงของป่าตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑,๒๒๑ (พ.ศ.๒๕๓๑) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๐๗ ใช่หรือไม่
๒. มาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ.๒๕๑๔ กำ�หนดให้ก๊าซธรรมชาติเป็นปิโตรเลียม
มาตรา ๒๓ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติปิโตรเลียมฯ กำ�หนดให้ปิโตรเลียมเป็นของรัฐ ผู้ใดสำ�รวจหรือ
ผลิตปิโตรเลียมในที่ใดไม่ว่าที่นั้นเป็นของตนเองหรือของบุคคลอื่น ต้องได้รับสัมปทาน และมาตรา ๗๑
แห่งพระราชบัญญัติปิโตรเลียมฯ กำ�หนดให้ผู้รับสัมปทานได้รับยกเว้นการเสียภาษีอากร และเงินที่ราชการ
ส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาคและราชการส่วนท้องถิ่นเรียกเก็บทุกชนิด เว้นแต่ (๒) ค่าภาคหลวงไม้
ค่าบำ�รุงป่า และค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้และกฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติ ฉะนั้น
เมื่อค่าภาคหลวงของป่ามิได้กำ�หนดไว้ในมาตรา ๗๑(๒) แห่งพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ.๒๕๑๔
จึงเรียกเก็บเงินค่าภาคหลวงของป่าไม่ได้ ใช่หรือไม่
๓. เมื่ อ ก๊ า ซธรรมชาติ ถื อ เป็ น ของป่ า ตามมาตรา ๔ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ป่ า สงวนแห่ ง ชาติ
พ.ศ. ๒๕๐๗ ซึ่ ง การเก็ บ หาของป่ า ต้ อ งขออนุ ญ าตเก็ บ หาของป่ า และเสี ย ค่ า ภาคหลวงของป่ า ตาม
พระราชบัญญัตปิ า่ สงวนแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๐๗ แต่มาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัตปิ โิ ตรเลียม พ.ศ.๒๕๑๔ กำ�หนดว่า
ให้ผรู้ บั สัมปทานได้รบั ยกเว้นการเสียภาษีอาการและเงินทีร่ าชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมภิ าค และราชการ
ส่วนท้องถิน่ เรียกเก็บทุกชนิด เว้นแต่ (๒) ค่าภาคหลวงไม้ ค่าบำ�รุงป่า และค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วย
ป่าไม้และกฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติ จึงเห็นว่าเป็นข้อขัดข้องในการปฏิบัติราชการเพราะเหตุว่า
บทบัญญัติของกฎหมายมีข้อความที่ขัดกัน และหากเป็นไปในลักษณะนี้กรมป่าไม้และกรมเชือ้ เพลิงธรรมชาติ
จะต้องถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติฉบับใด
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๗) ได้พิจารณาปัญหาดังกล่าว รวมทั้งได้รับฟังคำ�ชี้แจงข้อเท็จจริง
จากผูแ้ ทนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม (สำ�นักงานปลัดกระทรวงและกรมป่าไม้) และผูแ้ ทน
กระทรวงพลังงาน(กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ) แล้วมีความเห็นในแต่ละประเด็นดังนี้
ประเด็นทีห่ นึง่ ก๊าซธรรมชาติทอ่ี ยูใ่ นเขตป่าสงวนแห่งชาติเป็น “ของป่า” หรือไม่ เห็นว่า มาตรา ๔
แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๐๗ ได้กำ�หนดนิยามคำ�ว่า “ป่า” หมายความว่า ที่ดิน
รวมตลอดถึง ภูเขา ห้วย หนอง คลอง บึง บาง ลำ�น้� 
ำ ทะเลสาบ เกาะ และทีช่ ายทะเลทีย่ งั มิได้มบี คุ คลได้มา
ตามกฎหมาย คำ�ว่า “ป่าสงวนแห่งชาติ” หมายความว่า ป่าทีไ่ ด้ก�ำ หนดให้เป็นป่าสงวนแห่งชาติตามพระราชบัญญัตนิ   ้ี

177

คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการอนุญาตไม้และของป่า
3(169-200).indd 177

7/1/2010 13:05

และคำ�ว่า “ของป่า”๑ หมายความว่า “สิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นหรือมีอยู่ในป่า เป็นต้นว่า ฯลฯ (๔) ดิน หิน
กรวด ทราย แร่และน้ำ�มัน” เมื่อพิจารณานิยามคำ�ว่า “ป่า” “ป่าสงวนแห่งชาติ” และ “ของป่า”
ประกอบกันแล้ว จึงเห็นได้ว่านิยามคำ�ว่า “ของป่า” ตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติฯ มีความหมาย
กว้างขวางมาก เพราะหมายความถึงทุกสิ่งที่เกิดขึ้นหรือมีอยู่ในป่า ดังนั้น ก๊าซธรรมชาติที่อยู่ในเขต
ป่าสงวนแห่งชาติย่อมถือได้ว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นหรือมีอยู่ในป่า จึงเป็น “ของป่า” ตามพระราชบัญญัติ
ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗
ประเด็ น ที่ ส อง ผู้ รั บ สั ม ปทานประกอบกิ จ การปิ โ ตรเลี ย มต้ อ งขออนุ ญ าตเก็ บ หาของป่ า และ
เสียค่าภาคหลวงของป่า หรือไม่ เห็นว่า มาตรา ๑๕๒ แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติฯ กำ�หนดให้
การเก็บหาของป่าในเขตป่าสงวนแห่งชาติให้กระทำ�ได้เมื่อได้รับใบอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือ
เมือ่ พนักงานเจ้าหน้าทีไ่ ด้ประกาศอนุญาตไว้เป็นคราวๆ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติแห่งหนึง่ แห่งใดโดยเฉพาะ และ
การอนุญาตให้เป็นไปตามแบบ ระเบียบ และวิธกี ารทีก่ �ำ หนดในกฎกระทรวง ซึง่ ในปัจจุบนั ได้มกี ฎกระทรวง ฉบับที่
๑,๑๐๗ (พ.ศ.๒๕๒๘) ออกตามความในพระราชบัญญัตปิ า่ สงวนแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๐๗ ว่าด้วยการเก็บหาของป่าในเขต
ป่าสงวนแห่งชาติซึ่งกำ�หนดหลักเกณฑ์และวิธีการขอรับใบอนุญาตเก็บหาของป่าที่มิใช่ของป่าหวงห้าม
ตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ในเขตป่าสงวนแห่งชาติใช้บังคับแล้ว ดังนั้น ผู้ประสงค์จะเก็บหาของป่าจะต้องขอ
อนุญาตเก็บหาของป่าตามที่กำ�หนดในมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๐๗ รวมทั้ง
ต้องเสียค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเก็บหาของป่าตามทีก่ �ำ หนดไว้ใน ข้อ ๒(๒)๓  แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑,๒๒๑
(พ.ศ.๒๕๓๑) ออกตามความในพระราชบัญญัตปิ า่ สงวนแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๐๗ และต้องเสียค่าภาคหลวงสำ�หรับ
ของป่าตามที่ได้กำ�หนดไว้ใน ข้อ ๓ (๓)๔  แห่งกฎกระทรวงดังกล่าวด้วย
๑

มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตนิ ้ี
		
ฯลฯ
ฯลฯ
		 “ของป่า” หมายความว่า สิง่ ต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ หรือมีอยูใ่ นป่า เป็นต้นว่า
		 (๑) ไม้ฟนื ถ่าน เปลือกไม้ ใบไม้ ดอกไม้ เมล็ด ผลไม้ หน่อไม้ ชันไม้ และยางไม้
		 (๒) หญ้า อ้อ พง แซม ปรือ คา กก กระจูด กล้วยไม้ กูด เห็ด และพืชอืน่
		 (๓) ซากสัตว์ ไข่ หนัง เขา นอ งา กราม ขนาย กระดูก ขน รังนก ครัง่ รังผึง้ น้�ำ ผึง้ ขีผ้ ง้ึ และมูลค้างคาว
		 (๔) ดิน หิน กรวด ทราย แร่ และน้�ำ มัน
		
ฯลฯ
ฯลฯ
๒

มาตรา ๑๕ การทำ�ไม้หรือการเก็บหาของป่าในเขตป่าสงวนแห่งชาติให้กระทำ�ได้เมือ่ ได้รบั ใบอนุญาตจากพนักงาน
เจ้าหน้าที่ หรือเมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ประกาศอนุญาตไว้เป็นคราวๆ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติแห่งหนึ่งแห่งใดโดยเฉพาะ
การอนุญาตให้เป็นไปตามแบบ ระเบียบ และวิธกี ารทีก่ �ำ หนดในกฏกระทรวง
๓

ข้อ ๒ ค่าธรรมเนียม ให้ก�ำ หนดดังต่อไปนี้
		
ฯลฯ
ฯลฯ
(๒) ใบอนุญาตทำ�ไม้หรือเก็บหาของป่า ฉบับละ ๒๐ บาท
		
ฯลฯ
ฯลฯ
๔
ข้อ ๓ ค่าภาคหลวง ให้ก�ำ หนดดังต่อไปนี้ 						

(มีตอ่ หน้าถัดไป)

178

คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการอนุญาตไม้และของป่า
3(169-200).indd 178

7/1/2010 13:05

แต่กรณีผู้รับสัมปทานประกอบกิ จ การปิ โ ตรเลี ย มนั้ น โดยที่ ม าตรา ๔ ๕ แห่ งพระราชบั ญญัติ
ปิโตรเลียม พ.ศ.๒๕๑๔ ได้กำ�หนดนิยามคำ�ว่า “ปิโตรเลียม” หมายความว่าน้ำ�มันดิบ ก๊าซธรรมชาติ ฯลฯ
และมาตรา ๒๓๖ แห่งพระพระราชบัญญัติปิโตรเลียมฯ ได้กำ�หนดให้ปิโตรเลียมเป็นของรัฐ ผู้ใดสำ�รวจ
หรือผลิตปิโตรเลียมในทีใ่ ดไม่วา่ ทีน่ น้ั เป็นของตนหรือของบุคคลอืน่ ต้องได้รบั สัมปทาน ประกอบกับมาตรา ๗๑๗
แห่งพระราชบัญญัตปิ ิโตรเลียม พ.ศ.๒๕๑๔ กำ�หนดให้ผู้รับสัมปทานประกอบกิจการปิโตรเลียมได้รับยกเว้น
การเสียภาษีอากร และเงินทีร่ าชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมภิ าค และราชการส่วนท้องถิน่ เรียกเก็บทุกชนิด
เว้นแต่กรณีที่กำ�หนดไว้ในมาตรา ๗๑(๑) ถึง (๔) แห่งพระราชบัญญัติปิโตรเลียมฯ และเมื่อพิจารณาบัญชี
อัตราค่าธรรมเนียมค่าภาคหลวง และค่าบำ�รุงป่า๘ ท้ายพระราชบัญญัตปิ า่ สงวนแห่งชาติฯ ประกอบกับ ข้อ ๕(๘)
(ต่อจากเชิงอรรถที่ ๔)
(๓) ค่าภาคหลวง สำ�หรับของป่า ลูกบาศก์เมตรละ ๔ บาท
				 สำ�หรับของป่า ทีไ่ ม่อาจคำ�นวณเป็นลูกบาศก์เมตรหรือทีน่ ยิ มซือ้ ขายกันตามมาตรฐานอืน่ นอกจากลูกบาศก์เมตร
		 ให้คดิ ร้อยละสิบของราคาตลาดทีผ่ วู้ า่ ราชการจังหวัดท้องทีป่ ระกาศกำ�หนด
			 ฯลฯ 				 ฯลฯ
๕

มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตนิ ้ี
			 ฯลฯ 				 ฯลฯ
“ปิโตรเลียม” หมายความว่า น้ำ�มันดิบ ก๊าซธรรมชาติ ก๊าซธรรมชาติเหลว สารพลอยได้ และสารประกอบ
ไฮโดรคาร์บอนอืน่ ๆ ทีเ่ กิดขึน้ โดยธรรมชาติ และอยูใ่ นสภาพอิสระ ไม่วา่ จะมีลกั ษณะเป็นของแข็ง ของหนืด ของเหลวหรือ
ก๊าซ และให้หมายความรวมถึงบรรดาไฮโดรคาร์บอนหนักทีอ่ าจนำ�ขึน้ มาจากแหล่งโดยตรง โดยใช้ความร้อนหรือกรรมวิธที าง
เคมี แต่ไม่หมายความรวมถึงถ่านหิน หินน้�ำ มัน หรือหินอืน่ ทีส่ ามารถนำ�มากลัน่ เพือ่ แยกเอาน้�ำ มันด้วยการใช้ความร้อนหรือ
กรรมวิธที างเคมี
			 ฯลฯ 				 ฯลฯ
๖

มาตรา ๒๓ ปิโตรเลียมเป็นของรัฐ ผูใ้ ดสำ�รวจหรือผลิตปิโตรเลียมในทีใ่ ดไม่วา่ ทีน่ น้ั เป็นของตนเองหรือของบุคคล
อืน่ ต้องได้รบั สัมปทาน
			 ฯลฯ 				 ฯลฯ
๗

มาตรา ๗๑ ในการประกอบกิจการปิโตรเลียม ให้ผรู้ บั สัมปทานได้รบั ยกเว้นการเสียภาษีอากรและเงินทีร่ าชการส่วน
กลาง ราชการส่วนภูมภิ าค และราชการส่วนท้องถิน่ เรียกเก็บทุกชนิด เว้นแต่
		 (๑) ภาษีเงินได้ตามกฎหมายว่าด้วยภาษีเงินได้ปโิ ตรเลียม
		 (๒) ค่าภาคหลวงไม้ ค่าบำ�รุงป่า และค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้และกฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติ
		 (๓) ค่าภาคหลวง ผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษ และค่าธรรมเนียมตามพระราชบัญญัตนิ ้ี
		 (๔) ค่าธรรมเนียมเพือ่ ตอบแทนบริการตามกฎหมายอืน่
๘

บัญชีอตั ราค่าธรรมเนียม ค่าภาคหลวงและค่าบำ�รุงป่า
คำ�ขอ 						
ฉบับละ
๑ บาท
ใบอนุญาตทำ�ไม้ หรือเก็บหาของป่า
ฉบับละ
๒๐ บาท
ใบคูม่ อื คนงาน ผูร้ บั จ้างหรือผูแ้ ทนของ				

(มีตอ่ หน้าถัดไป)
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และ (๙) ๙ แห่ ง กฎกระทรวง ฉบั บ ที่ ๔๕ (พ.ศ.๒๕๐๘) ออกตามความในพระราชบั ญ ญั ติ
ป่ า สงวนแห่ ง ชาติ พ.ศ.๒๕๐๗ ซึ่ง เป็ น กฎหมายที่ใ ช้ บัง คั บ อยู่ใ นขณะนั้น ย่ อ มเห็ น ได้ ว่า กฎหมายว่ า ด้ ว ย
ป่าสงวนแห่งชาติ มีเจตนาแยกค่าภาคหลวงตามกฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติออกเป็นสองประเภท คือ
ค่าภาคหลวงไม้และค่าภาคหลวงของป่า และเมื่อได้มีการตราพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ.๒๕๑๔
โดยได้ก�ำ หนดการประกอบกิจการปิโตรเลียมให้มกี ารเก็บค่าภาคหลวงและการยกเว้นการเสียภาษีไว้ในมาตรา ๗๑
แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวแล้ว จึงต้องใช้บังคับตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายดังกล่าว ดังนั้น การที่มาตรา
๗๑(๒) แห่งพระราชบัญญัตปิ โิ ตรเลียมฯ มิได้บญ
ั ญัตคิ �ำ ว่า “ค่าภาคหลวงของป่า” ไว้ จึงเห็นได้วา่ เป็นเจตนารมณ์
ของการให้สัมปทานปิโตรเลียมที่จะเก็บภาษีจากผู้รับสัมปทานเฉพาะแต่ท่กี ำ�หนดไว้ในมาตรา ๗๑ เท่านั้น
ไม่รวมถึงค่าภาคหลวงของป่าแต่อย่างใด ผูร้ บั สัมปทานปิโตรเลียมจึงได้รบั ยกเว้นการเสียค่าภาคหลวงของป่า
ตามพระราชบัญญัตปิ า่ สงวนแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๐๗ ตามทีก่ �ำ หนดมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัตปิ โิ ตรเลียมฯ
		 ประเด็นทีส่ าม เมือ่ ก๊าซธรรมชาติเป็นของป่าตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัตปิ า่ สงวนแห่งชาติ
พ.ศ.๒๕๐๗ การเก็ บ หาของป่ า จึ ง ต้ อ งขออนุ ญ าตเก็ บ หาของป่ า และเสี ย ค่ า ภาคหลวงของป่ า
ตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๐๗ แต่มาตรา ๗๑(๒) แห่งพระราชบัญญัติปิโตรเลียม
พ.ศ.๒๕๑๔ กำ�หนดให้ผู้รับสัมปทานได้รับยกเว้นการเสียภาษีอากร และเงินที่ราชการส่วนกลาง ราชการ
ส่วนภูมภิ าค และราชการส่วนท้องถิน่ เรียกเก็บทุกชนิด เว้นแต่คา่ ภาคหลวงไม้ ค่าบำ�รุงป่า และค่าธรรมเนียม
ตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้และกฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติ ปัญหาว่าบทบัญญัติของพระราชบัญญัติ
ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๐๗ และพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ.๒๕๑๔ เป็นบทบัญญัติท่ขี ัดกันหรือไม่
เห็นว่า กฎหมายแต่ละฉบับได้ตราขึ้นใช้บังคับโดยมีวัตถุประสงค์ท่แี ตกต่างกัน กฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติ
เป็ น กฎหมายที่ ต ราขึ้ น ใช้ บั ง คั บ โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ รั ก ษาไว้ ซึ่ ง ป่ า ไม้ อั น เป็ น ทรั พ ยากรธรรมชาติ
(ต่อจากเชิงอรรถที่ ๘)
ผูร้ บั ใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาต
ฉบับละ
๕ บาท
ใบแทนใบอนุญาต 				
ฉบับละ
๕ บาท
การโอนใบอนุญาต 				
ครัง้ ละ
๑๐ บาท
หนังสืออนุญาตให้บคุ คลเข้าทำ�ประโยชน์
หรืออยูอ่ าศัย 					
ไร่ละ
๕๐๐ บาท
ค่าภาคหลวงไม้ 				
ลูกบาศก์เมตรละ ๔๐ บาท
ค่าภาคหลวงของป่า 				
ลูกบาศก์เมตรละ ๔ บาท
ในกรณีไม่อาจคำ�นวณเป็นลูกบาศก์เมตร
ร้อยละสิบของราคาตลาด
ค่าบำ�รุงป่า สองเท่าค่าภาคหลวงไม้หรือค่าภาคหลวงของป่าทีผ่ รู้ บั อนุญาตจะต้องชำ�ระเนือ่ งจากการทำ�ไม้และ
เก็บของป่าจากป่าสงวนแห่งชาติ
๙

ข้อ ๕ ค่าธรรมเนียม ค่าภาคหลวงและค่าบำ�รุง ให้ก�ำ หนดดังต่อไปนี้
			 ฯลฯ 				 ฯลฯ
		 (๘) ค่าภาคหลวงไม้ 		 ลูกบาศก์เมตรละ
๒๐ บาท
		 (๙) ค่าภาคหลวงของป่า ลูกบาศก์เมตรละ
๒ บาท
		 ในกรณีไม่อาจคำ�นวณเป็นลูกบาศก์เมตร ร้อยละสิบของราคาตลาด
			 ฯลฯ 				 ฯลฯ
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ที่สำ�คัญยิ่งของชาติมิให้ถูกบุกรุกและถูกทำ�ลายจนเป็นเหตุให้เกิดความแห้งแล้ง พื้นดินพังทลาย ลำ�น้ำ�ตื้น
เขิน หรือเกิดอุทกภัย อันจะยังผลเสียหายแก่การเกษตรและเศรษฐกิจของชาติอย่างร้ายแรง ซึ่งวัตถุประสงค์
ดังกล่าวปรากฏตามหมายเหตุท้ายพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๐๗๑๐ ส่วนกฎหมายว่าด้วย
ปิโตรเลียมเป็นกฎหมายที่ตราขึ้นโดยมี วัตถุประสงค์ เพื่ อ ส่ งเสริม ให้มีการสำ� รวจและผลิ ตปิโตรเลี ยม
ภายใต้มาตรการควบคุมทีเ่ หมาะสม เพือ่ อำ�นวยประโยชน์ให้แก่รฐั ผูป้ ระกอบกิจการปิโตรเลียมและประชาชน
ดังปรากฏตามหมายเหตุทา้ ยพระราชบัญญัตปิ โิ ตรเลียม พ.ศ.๒๕๑๔๑๑ เมือ่ กฎหมายทัง้ สองฉบับมีวตั ถุประสงค์
แตกต่างกันเช่นนี้ การบังคับใช้กฎหมายแต่ละฉบับจึงต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกฎหมายนัน้ ๆ ด้วยเหตุผล
ดั ง กล่ า วพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่ ง ชาติ พ.ศ.๒๕๐๗ และพระราชบั ญ ญั ติ ปิ โ ตรเลี ย ม พ.ศ.๒๕๑๔
จึงนับเป็นบทบัญญัติที่ไม่ขัดกัน

(ลงนาม)   พรทิพย์ จาละ
         (คุณพรทิพย์ จาละ)
         เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
สำ�นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
พฤศจิกายน ๒๕๕๐

๑๐

หมายเหตุ เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัตฉิ บับนี้ คือ เนือ่ งจากป่าไม้เป็นทรัพยากรธรรมชาติทส่ี �ำ คัญยิง่
ของชาติ และรัฐบาลได้ก�ำ หนดจุดหมายไว้ในแผนพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติวา่ จะสงวนป่าไม้ไว้เป็นเนือ้ ทีป่ ระมาณร้อยละ ๕๐
แห่งเนือ้ ทีป่ ระเทศไทย คือ เป็นเนือ้ ทีป่ า่ สงวนรวมประมาณ ๒๕๐,๐๐๐ ตารางกิโลเมตร หรือ ๑๕๖ ล้านไร่
บัดนี้ ปรากฏว่าป่าไม้ท่ีสงวน คุ้มครองไว้แล้ว และที่ยังมิได้สงวน คุ้มครองได้ถูกบุกรุกและถูกทำ�ลายไปเป็น
จำ�นวนมาก แม้ปา่ ไม้ในบริเวณต้นน้�ำ ลำ�ธารก็ถกู แผ้วถางเผาทำ�ลายไปเป็นอันมาก ซึง่ อาจเป็นเหตุให้เกิดความแห้งแล้ง พืน้ ดิน
พังทลายลำ�น้�ำ ตืน้ เขิน หรือเกิดอุทกภัย อันเป็นผลเสียหายแก่การเกษตรและเศรษฐกิจของประเทศอย่างร้ายแรง ทัง้ นี้ เนือ่ งจาก
กฎหมายว่าด้วยการคุม้ ครองและสงวนป่าทีใ่ ช้บงั คับอยู่ มีวธิ กี ารไม่รดั กุมเหมาะสมต้องเสียเวลาดำ�เนินการเป็นเวลานาน จึงจะ
ประกาศกำ�หนดเป็นป่าสงวนหรือเป็นป่าคุม้ ครองได้ เป็นเหตุให้บคุ คลบางจำ�พวกฉวยโอกาสทำ�ลายป่าได้กว้างขวางยิง่ ขึน้ นอกจาก
นัน้ ได้ก�ำ หนดโทษผูฝ้ า่ ฝืนไว้ไม่เหมาะสมกับกาลสมัย ผูก้ ระทำ�ผิดไม่เข็ดหลาบเป็นช่องทางให้มกี ารบุกรุกทำ�ลายป่ามากขึน้ รัฐบาล
จึงเห็นเป็นการจำ�เป็นอันรีบด่วน จะต้องดำ�เนินการปรับปรุงกฎหมายเรือ่ งนีเ้ สียใหม่ เพือ่ ให้สามารถดำ�เนินการคุม้ ครองป้องกัน
เพือ่ รักษาไว้ซง่ึ ทรัพยากรธรรมชาติอนั มีคา่ ของชาติ และเพือ่ มิให้อาชีพเกษตรกรรมของประชาชนส่วนใหญ่และเศรษฐกิจของ
ประเทศถูกกระทบกระเทือนจากผลของการทำ�ลายป่า
๑๑

หมายเหตุ เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัตฉิ บับนี้ คือ เนือ่ งจากรัฐบาลมีนโยบายทีจ่ ะส่งเสริมให้มกี าร
สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียมภายใต้มาตรการควบคุมทีเ่ หมาะสม เพือ่ อำ�นวยประโยชน์ให้แก่รฐั ผูป้ ระกอบกิจการปิโตรเลียมและ
ประชาชน แต่ขณะนีย้ งั ไม่มกี ฎหมายว่าด้วยการนีโ้ ดยเฉพาะ จึงจำ�เป็นต้องตราพระราชบัญญัตนิ ้ี
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ด่วนที่สุด
ที่ นร.๐๙๐๑/๑๕๕๗

สำ�นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๑ ถนนพระอาทิตย์ เขตพระนคร
กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐
๑๖ ธันวาคม ๒๕๔๘

เรือ่ ง

ขอหารือข้อกฎหมายเกีย่ วกับการปฏิบตั ติ ามพระราชบัญญัตปิ า่ ไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ ในพืน้ ที่ ส.ป.ก.

เรียน อธิบดีกรมป่าไม้
อ้างถึง หนังสือกรมป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๑๐/๓๓๖๔ ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๔๘
สิ่งที่ส่งมาด้วย บันทึกสำ�นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง ขอหารือข้อกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๕๔๘ ในพื้นที่ปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม
ตามที่ ก รมป่ า ไม้ ไ ด้ ข อหารื อ ข้ อ กฎหมายเกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ ป่ า ไม้
พุทธศักราช ๒๔๘๔ ในพืน้ ที่ ส.ป.ก. และสำ�นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ขอให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม(กรมป่าไม้ และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
(สำ�นักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม) และสำ�นักงานอัยการสูงสุดแต่งตั้งผู้แทนไปชี้แจงข้อเท็จจริงนั้น
บัดนี้ คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๗) ได้พิจารณาข้อหารือดังกล่าวและมีความเห็น
ปรากฏตามบันทึกสำ�นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาที่ได้ส่งมาด้วยนี้ อนึ่ง สำ�นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ได้แจ้งผลการพิจารณาไปยังสำ�นักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบตามระเบียบด้วยแล้ว
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(ลงนาม)  พรทิพย์ จาละ
(คุณพรทิพย์ จาละ)
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
สำ�นักอำ�นวยการ
โทร ๐ ๒๒๒๒ ๐๑๐๖-๙ ต่อ ๑๐๗
ฝ่ายกฎหมายทรัพยากรธรรมชาติ
โทร ๐๒๒๒๒ ๐๑๐๗-๙ ต่อ ๓๒๐,๓๒๑
โทรสาร ๐๒๒๒๖ ๕๑๕๘
www.krisadika.go.th www.lawrefonr.go.th
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เรื่องเสร็จที่ ๗๙๑/๒๕๔๘

บันทึกสำ�นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เรื่อง หารือข้อกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระราชบัญญัติป่าไม้
พุทธศักราช ๒๔๘๔ ในพื้นที่ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
กรมป่าไม้ได้มหี นังสือด่วนทีส่ ดุ ที่ ทส ๑๖๑๐/๓๓๖๔ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๔๘ ถึงสำ�นักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา ความว่า ตามที่คณะกรรมการกฤษฎีกาได้ให้คำ�ปรึกษาปัญหาข้อกฎหมายกรณี
การปฏิบตั ติ ามพระราชบัญญัตปิ า่ ไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ ในเขตปฏิรปู ทีด่ นิ เพือ่ เกษตรกรรม นัน้ กรมป่าไม้ขอแจ้งว่า
บัดนี้ศาลฏีกาได้มีคำ�พิพากษาศาลฎีกา ที่ ๑๐๒๒/๒๕๔๔ วินิจฉัยข้อกฎหมายเกี่ยวกับความหมายของคำ�ว่า
“ป่า” ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ ว่าที่ดินที่ ส.ป.ก. ได้มาตามกฎหมายการปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.๒๕๑๘ ส.ป.ก. จะเป็นผูถ้ อื กรรมสิทธิ์ โดยไม่ตกเป็นทีร่ าชพัสดุตามมาตรา ๓๖ ทวิ
แห่งพระราชบัญญัตกิ ารปฏิรปู ทีด่ นิ เพือ่ เกษตรกรรม พ.ศ.๒๕๑๘ จึงเป็นการได้กรรมสิทธิใ์ นทีด่ นิ ตามกฎหมายอืน่
ตามประมวลกฎหมายทีด่ นิ มาตรา ๓(๒) จึงไม่ใช่ปา่ ตามความหมายของมาตรา ๔(๑) แห่งพระราชบัญญัตปิ า่ ไม้
พุทธศักราช ๒๔๘๔ ซึ่งปรากฏว่าหน่วยงานราชการบางแห่งได้น�ำ คำ�วินิจฉัยดังกล่าวนี้ไปเป็นแนวทางการ
ปฏิบัติ ได้แก่ พนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ ได้นำ�คำ�วินิจฉัยตามคำ�พิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๐๒๒/๒๕๔๔
ไปเป็นบรรทัดฐานในการสั่งไม่ฟ้องผู้ต้องหา อันนำ�มาซึ่งความไม่สอดคล้องกับการปฏิบัติราชการของกรมป่าไม้
ที่เคยปฏิบัติมา และเนื่องจากการกระทำ�ผิดพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ ถือเป็นความผิด
ทางอาญา หากบุคคลกระทำ�ผิดสามารถใช้ชอ่ งว่างของการตีความข้อกฎหมายของคำ�ว่า “ป่า” ตามพระราชบัญญัติ
ป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ ก็อาจนำ�มาซึ่งความเสียหายแก่ทางราชการและความสงบเรียบร้อยและศีลธรรม
อันดีของประชาชนได้ ซึ่งจากคำ�วินิจฉัยของศาลฎีกาที่ ๑๐๒๒/๒๕๔๔ และตามความเห็นของคณะกรรมการ
กฤษฎีกาที่อ้างถึง จึงมีความเห็นทางข้อกฎหมายที่แตกต่างกัน ๒ ฝ่าย ดังนี้
		
ฝ่ า ยที่ ๑ เห็ น ว่ า การถื อ กรรมสิ ท ธิ์ ใ นที่ ดิ น ของ ส.ป.ก. ตามนั ย มาตรา ๓๖ ทวิ
แห่งพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.๒๕๑๘ ไม่อาจถือเป็นการมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินมาตรา
๓(๒) แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ดังนั้น การถือกรรมสิทธิ์ของ ส.ป.ก. จึงมิใช่เป็นกรณีที่บุคคลได้มาซึ่งที่ดิน
ตามกฎหมายที่ดินตามนัยมาตรา ๔(๑) แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔
		
ฝ่ายที่ ๒ เห็นว่าที่ดิน ส.ป.ก. ได้มาตามพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
พ.ศ.๒๕๑๘ ส.ป.ก. จะเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ โดยไม่ตกเป็นที่ราชพัสดุตามมาตรา ๓๖ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติ
การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.๒๕๑๘ ซึ่งเป็นการได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินมาตามกฏหมายอื่นตามประมวล
กฎหมายที่ดินมาตรตรา ๓(๒) จึงไม่ใช่ “ป่า” ตามความหมายของมาตรา ๔(๑) แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้
พุทธศักราช ๒๔๘๔
ส่งพร้อมหนังสือด่วนทีส่ ดุ ที่ นร ๐๙๐๑/๑๕๕๖ ลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๔๘ ซึง่ สำ�นักคณะกรรมการกฤษฎีกา
มีถงึ สำ�นักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
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ดังนั้น เพื่อความถูกต้องและชัดเจนในข้อกฎหมายของการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป่าไม้
พุทธศักราช ๒๔๘๔ ในพื้นที่ ส.ป.ก. กรมป่าไม้จึงขอหารือดังต่อไปนี้
๑. ที่ดินที่ ส.ป.ก. ได้มาตามพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.๒๕๑๘ เป็นการได้
กรรมสิทธิ์ ในที่ดินมาตามกฎหมายอื่น ตามมาตรา ๓(๒) แห่งประมวลกฎหมายที่ดินหรือไม่ อย่างไร
๒. ทีด่ นิ ที่ ส.ป.ก. รับไปดำ�เนินการจัดปฏิรปู และ ส.ป.ก. ได้จดั ทีด่ นิ ให้เกษตรกรเข้าทำ�ประโยชน์แล้ว
แต่ยังไม่มีเอกสาร ส.ป.ก. ๔-๐๑ ที่ดินส่วนนั้นจะเป็น “ป่า” ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔
หรือไม่ อย่างไร
๓. ที่ดินที่ ส.ป.ก. รับไปดำ�เนินการจัดปฏิรูป และ ส.ป.ก. ได้จัดที่ดินให้เกษตรกรเข้าทำ�ประโยชน์
และมีเอกสาร ส.ป.ก. ๔-๐๑ แล้ว ทีด่ นิ ส่วนนัน้ จะเป็น “ป่า” ตามพระราชบัญญัตปิ า่ ไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔
หรือไม่ อย่างไร
๔. ไม้ทกุ ชนิดทีม่ อี ยูใ่ นทีด่ นิ ก่อนทีก่ รมป่าไม้จะมอบพืน้ ทีใ่ ห้ ส.ป.ก. รับไปดำ�เนินการปฏิรปู ทีด่ นิ และเมือ่
ส.ป.ก. ได้รบั พืน้ ทีไ่ ปเพือ่ ดำ�เนินการปฏิรปู แล้ว ไม้ดงั กล่าวข้างต้นถือเป็นทรัพย์สนิ ของ ส.ป.ก. หรือไม่ อย่างไร
๕. พื้นที่ที่มีกฎหมายเฉพาะคือ พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ และพระราชบัญญัติ
การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.๒๕๑๘ ใช้บังคับทับซ้อนกัน มีแนวทางในการพิจารณาใช้กฎหมาย
ที่ทับซ้อนกันอย่างไร
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๗) ได้พจิ ารณาปัญหาดังกล่าวโดยมีผแู้ ทนกระทรวงทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (กรมป่าไม้ และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช) ผู้แทนกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์(สำ�นักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม) และผู้แทนสำ�นักงานอัยการสูงสุด
เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดข้อเท็จจริงแล้ว มีความเห็นในแต่ละประเด็นดังนี้
		
ประเด็นที่หนึ่ง เห็นว่าคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๗) ได้เคยวินิจฉัยเป็นบรรทัดฐาน
ไว้แล้วในเรื่องเสร็จที่ ๖๙๔/๒๕๓๖๑ สรุปได้ว่า การที่มาตรา ๓๖ ทวิ๒ แห่งพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดิน
เพือ่ เกษตรกรรม พ.ศ.๒๕๑๘ กำ�หนดให้ ส.ป.ก. เป็นผูถ้ อื กรรมสิทธิใ์ นทีด่ นิ หรืออสังหาริมทรัพย์ท่ี ส.ป.ก. ได้มานัน้
กฎหมายมุ่งประสงค์จะให้ ส.ป.ก. ถือสิทธิในที่ดินดังกล่าวเพื่อให้เอาที่ดินนั้นมาดำ�เนินการปฏิรูปที่ดิน มิได้
มุ่งหมายจะให้ ส.ป.ก. มีกรรมสิทธิ์เช่นเดียวกับเจ้าของทรัพย์สินในกรณีทั่วไป ซึ่งเจ้าของทรัพย์สินมีอำ�นาจ
๑

บันทึก เรือ่ ง หารือปัญหาข้อกฎหมายกรณีการปฏิบตั ติ ามพระราชบัญญัตปิ า่ ไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ ในเขตปฏิรปู
ทีด่ นิ เพือ่ เกษตรกรรม ส่งพร้อมหนังสือสำ�นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาที่ นร ๐๖๐๑/๑๓๖๘ ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๓๖
ถึงสำ�นึกเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (เรือ่ งเสร็จที่ ๖๙๔/๒๕๓๖)
๒

มาตรา ๓๖ ทวิ บรรดาทีด่ นิ หรืออสังหาริมทรัพย์ใดๆ ที่ ส.ป.ก. ได้มาตามพระราชบัญญัตนิ ห้ี รือได้มาโดยประการ
อืน่ ทีม่ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ ประโยชน์ในการปฏิรปู ทีด่ นิ เพือ่ เกษตรกรรม ไม่ให้ถอื ว่าเป็นทีร่ าชพัสดุและให้ ส.ป.ก. เป็นผูถ้ อื กรรมสิทธิ์
เพือ่ ใช้ในการปฏิรปู ทีด่ นิ เพือ่ เกษตรกรรม
ให้พนักงานเจ้าหน้าทีต่ ามประมวลกฎหมายทีด่ นิ มีอ�ำ นาจออกหนังสือแสดงสิทธิในทีด่ นิ เกีย่ วกับทีด่ นิ ของ ส.ป.ก. ตาม
วรรคหนึง่ ทัง้ นีต้ ามที่ ส.ป.ก. ร้องขอ

184

คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการอนุญาตไม้และของป่า
3(169-200).indd 184

7/1/2010 13:05

ใช้สอย จำ�หน่าย หรือดำ�เนินการใดๆต่อทรัพย์สินนั้นตามที่ มาตรา ๑๓๓๖๓ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ก�ำ หนดไว้ นอกจากนีก้ ารถือกรรมสิทธิต์ ามนัยมาตรา ๓๖ ทวิ ข้างต้นไม่อาจถือเป็นการมีกรรมสิทธิใ์ น
ทีด่ นิ ตามมาตรา ๓(๒)๔ แห่งประมวลกฎหมายทีด่ นิ เช่นกัน เพราะบทบัญญัตดิ งั กล่าวเป็นกรณีทบ่ี คุ คลได้กรรมสิทธิ์
ในทีด่ นิ มาโดยการจัดทีด่ นิ ของรัฐ บุคคลในกรณีนจ้ี งึ หมายถึงผูซ้ ง่ึ ได้รบั การจัดสรรทีด่ นิ จากรัฐหรือผู้ได้กรรมสิทธิ์
ในทีด่ นิ โดยผลของบทบัญญัตแิ ห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์หรือกฎหมายเฉพาะอืน่ ๆ ตามมาตรา ๔(๑)
แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ฯ ที่บัญญัติว่า “ป่า” หมายความว่าที่ดินที่ยังมิได้มีบุคคลได้ตามกฎหมายที่ดิน
คณะกรรมการกฤษฎีกา (ที่ประชุมใหญ่กรรมการร่างกฎหมาย)ได้เคยวินิจฉัยความหมายของคำ�ว่า “บุคคล”
ตามมาตรา ๔(๑) นี้เป็นบรรทัดฐานไว้แล้วในเรื่องเสร็จที่ ๒๙๔/๒๕๓๔๕ ว่าหมายถึง บุคคลทีเ่ ป็นเอกชน
มิใช่หมายถึงหน่วยงานของรัฐหรือถ้าเป็นหน่วยงานของรัฐก็ตอ้ งเป็นหน่วยงานของรัฐในฐานะเอกชน กรณีนี้
หน่วยงานของรัฐเป็นเจ้าของที่ดินหรือได้มาซึ่งที่ดินในฐานะเป็นตัวแทนของรัฐบาลก็ถือว่าเป็นเรื่องรัฐได้ที่
ดินมา มิใช่เป็นเรื่องบุคคลได้มาตามนัยมาตรา ๔(๑) การถือกรรมสิทธิ์ของ ส.ป.ก. จึงมิใช่เป็นกรณีที่บุคคล
ได้มาซึ่งที่ดินตามกฎหมายที่ดินตามนัยมาตรา ๔(๑) แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ ดังนั้นที่ดินที่ ส.ป.ก. ได้มา
ตามพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมฯ จึงมิใช่การได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินมาตามกฎหมายอื่น
ตามที่กำ�หนดในมาตรา ๓(๒) แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน
		
ประเด็ น ที่ส อง เห็ น ว่ า เมื่อ ที่ดิน ส.ป.ก. ได้ ม าตามพระราชบั ญ ญั ติก ารปฏิ รูป ที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรมฯ ไม่ถือเป็นการที่บุคคลได้มาซึ่งที่ดินตามนัยมาตรา ๔(๑)๖ แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ฯ
จึงไม่อาจถือเป็นการได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินมาตรา ๓(๒) แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ที่ดินดังกล่าวจึงยังมิได้
มีเอกชนหรือหน่วยงานของรัฐในฐานะเอกชนคนใดได้มาตามประมวลกฎหมายทีด่ นิ ทีด่ นิ ดังกล่าวจึงยังเป็นป่าอยู่
แม้ว่าจะจัดให้เกษตรกรเข้าทำ�ประโยชน์ในที่ดินแล้วแต่ยังไม่มีเอกสาร ส.ป.ก. ๔-๐๑ ก็ตาม ทั้งนี้ ตามที่
คณะกรรมการกฤษฎีกา (ที่ประชุมใหญ่กรรมการร่างกฎหมาย) ได้เคยวินิจฉัยเป็นบรรทัดฐานไว้แล้วใน
เรื่องเสร็จที่ ๒๙๔/๒๕๓๔๗ ว่าที่ดินที่ได้มีการหวงห้ามไว้อาจมีลักษณะเป็นป่าตามพระราชบัญญัติป่าไม้
๓

มาตรา ๑๓๓๖ ภายในบังคับแห่งกฎหมาย เจ้าของทรัพย์สนิ มีสทิ ธิใช้สอยและจำ�หน่ายทรัพย์สนิ ของตนและได้
ซึง่ ดอกผลแห่งทรัพย์สนิ นัน้ กับทัง้ มีสทิ ธิตดิ ตามและเอาคืนซึง่ ทรัพย์สนิ ของตนจากบุคคลผูไ้ ม่มสี ทิ ธิจะยึดถือไว้ และมีสทิ ธิขดั ขวาง
มิให้ผอู้ น่ื สอดเข้าเกีย่ วข้องกับทรัพย์สนิ นัน้ โดยมิชอบด้วยกฎหมาย
๔

มาตรา ๓ บุคคลย่อมมีกรรมสิทธิใ์ นทีด่ นิ ในกรณีตอ่ ไปนี้
		 (๑)ได้มาซึง่ กรรมสิทธิต์ ามบทกฎหมายก่อนวันทีป่ ระมวลกฎหมายนีใ้ ช้บงั คับ หรือได้มาซึง่ โฉนดทีด่ นิ ตามบทแห่ง
ประมวลกฎหมายนี้
		 (๒)ได้มาซึง่ กรรมสิทธิต์ ามกฎหมายว่าด้วยการจัดทีด่ นิ เพือ่ การครองชีพหรือกฎหมายอืน่
๕

บันทึก เรือ่ ง การใช้บงั คับกฎหมายว่าด้วยป่าไม้บริเวณทีด่ นิ ซึง่ มีพระราชกฤษฎีกาหวงห้ามเพือ่ ประโยชน์ในราชการ
ของกระทรวง ทบวง กรม ต่างๆ ส่งพร้อมหนังสือ สำ�นักคณะกรรมการกฤษฎีกา ด่วนมากที่ นร ๐๖๐๑/๕๑๓ ลงวันที่ ๘
พฤษภาคม ๒๕๓๔ ถึงสำ�นักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (เรือ่ งเสร็จที่ ๒๙๔/๒๕๓๔)
๖

มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตนิ ้ี
		 (๑) “ป่า” หมายความว่าทีด่ นิ ทีย่ งั มิได้มบี คุ คลได้มาตามกฎหมายทีด่ นิ
๗

โปรดดูเชิงอรรถที่ ๕, ข้างต้น
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พุทธศักราช ๒๔๘๔ ได้ ถ้าทีด่ นิ นัน้ ยังมิได้มบี คุ คลได้มาตามกฎหมายทีด่ นิ และมีไม้หวงห้ามหรือมีของป่าขึน้ อยู่
ในทีด่ นิ ทีด่ นิ ดังกล่าวย่อมอยูภ่ ายใต้การคุม้ ครองของกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ ประกอบกับคณะกรรมการกฤษฎีกา
(คณะที่๗) ได้เคยวินิจฉัยเป็นบรรทัดฐานไว้แล้วในเรื่องเสร็จที่ ๖๙๔/๒๕๓๖๘ ว่าที่ดิน ส.ป.ก. ถือกรรมสิทธิ์
และได้ดำ�เนินการปฏิรูปที่ดิน  โดยจัดให้เกษตรกรเข้าทำ�ประโยชน์แล้ว แต่ยังไม่มีหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน
ยังคงอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ เท่าที่ไม่ขัดต่อวัตถุประสงค์ของกิจการที่ ส.ป.ก. ได้อนุญาตไว้
ดังนั้น ที่ดินที่ ส.ป.ก. รับไปดำ�เนินการจัดปฏิรูป และ ส.ป.ก. ได้จัดที่ดินให้แก่เกษตรกรเข้าทำ�ประโยชน์แล้ว
แต่ยังไม่มีเอกสาร ส.ป.ก. ๔-๐๑ ที่ดินส่วนนั้นจึงยังเป็นป่าตามพระราชบัญญัติป่าไม้ฯ
		
ประเด็นทีส่ าม เห็นว่ามาตรา ๔(๑) แห่งพระราชบัญญัตปิ า่ ไม้ฯ บัญญัตวิ า่ “ป่า” หมายความว่า
ทีด่ นิ ทีย่ งั มิได้มบี คุ คลได้มาตามกฎหมายทีด่ นิ และมาตรา ๓(๒) แห่งประมวลกฎหมายทีด่ นิ บัญญัตวิ า่ บุคคล
ย่อมมีกรรมสิทธิใ์ นทีด่ นิ ในกรณีตอ่ ไปนี้ ...ได้มาซึง่ กรรมสิทธิต์ ามกฎหมายว่าด้วยการจัดทีด่ นิ เพือ่ การครองชีพ
หรือกฎหมายอื่น และตามพระราชบัญญัติการปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมฯนั้น เอกสาร ส.ป.ก. ๔-๐๑
เป็นเพียงหนังสืออนุญาตให้บคุ คลเข้าทำ�ประโยชน์ในทีด่ นิ ทีอ่ ยูใ่ นเขตปฏิรปู ทีด่ นิ เพือ่ เกษตรกรรมเท่านัน้ ไม่มผี ล
เปลี่ยนแปลงสถานะทางกฎหมายของที่ดินนั้น การได้ที่ดินที่มีเอกสาร ส.ป.ก. ๔-๐๑ จึงยังไม่อาจถือได้ว่า
เป็นการได้มาซึง่ กรรมสิทธิใ์ นทีด่ นิ ตามกฎหมายอืน่ ตามมาตรา ๓(๒) แห่งประมวลกฎหมายทีด่ นิ ทีด่ นิ ดังกล่าว
จึงยังคงเป็น “ป่า” ตามมาตรา ๔(๑) แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ฯ
		
ประเด็ น ที่ สี่ เห็ น ว่ า เมื่ อ ได้ วิ นิ จ ฉั ย ประเด็ น ที่ ๑ แล้ ว ว่ า การที่ ม าตรา ๓๖ ทวิ
แห่งพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมฯ กำ�หนดให้ ส.ป.ก. เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินหรือ
อสังหาริมทรัพย์ที่ ส.ป.ก. ได้มานั้น กฎหมายมุ่งประสงค์จะให้ ส.ป.ก. ถือสิทธิในที่ดินดังกล่าวเพื่อให้เอา
ที่ดินนั้นมาดำ�เนินการปฏิรูปที่ดิน มิได้มุ่งหมายจะให้ ส.ป.ก. มีกรรมสิทธิ์เช่นเดียวกับเจ้าของทรัพย์สิน
ในกรณีทั่วไป ดังนั้นการถือกรรมสิทธิ์ของ ส.ป.ก. จึงมิใช่เป็นกรณีที่บุคคลได้มาซึ่งที่ดินตามกฎหมายที่ดิน
ตามนั ย มาตรา ๔(๑) ๙ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ป่ า ไม้ ฯ ที่ ดิ น ดั ง กล่ า วจึ ง ยั ง คงอยู่ ภ ายใต้ บั ง คั บ กฎหมาย

๘

โปรดดูเชิงอรรถที่ ๑, ข้างต้น

๙

โปรดดูเชิงอรรถที่ ๖, ข้างต้น
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ว่าด้วยป่าไม้ เพียงแต่มาตรา ๒๖(๔)๑๐  แห่งพระราชบัญญัตกิ ารปฏิรปู ทีด่ นิ เพือ่ เกษตรกรรมฯ  กำ�หนดให้ ส.ป.ก.
มีอำ�นาจนำ�ที่ดินนั้นมาใช้้ในการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมได้โดยไม่ต้องดำ�เนินการเพิกถอนตามกฎหมาย
ว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติ แต่ถ้าที่ดินนั้นยังมีไม้หวงห้ามขึ้นอยู่ การดำ�เนินการใดๆ กับไม้หวงห้ามดังกล่าว
ย่อมต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติป่าไม้ฯ ดังนั้น ไม้ดังกล่าวไม่ถือเป็นทรัพย์สินของ ส.ป.ก. ที่จะดำ�เนินการ
อย่างไรก็ได้ และต้องอยู่ภายใต้บังคับของพระราชบัญญัติป่าไม้ฯ ด้วย
		
ประเด็นที่ห้า เห็นว่า กฎหมายแต่ละฉบับมีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน กฎหมายว่าด้วย
ป่าไม้มวี ตั ถุประสงค์เพือ่ ควบคุมการทำ�ไม้และเก็บหาของป่า ส่วนกฎหมายว่าด้วยการปฏิรปู ทีด่ นิ เพือ่ เกษตรกรรม
มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ปัญหาและช่วยให้เกษตรกรมีที่ดินทำ�กินเป็นของตนเอง ดังนั้น การใช้บังคับกฎหมาย
ในแต่ละฉบับมีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายนั้นๆ ในกรณีของกฎหมายว่าด้วย
ป่าไม้และกฎหมายว่าด้วยการปฏิรปู ทีด่ นิ เพือ่ เกษตรกรรมนัน้ กฎหมายว่าด้วยการปฏิรปู ทีด่ นิ เพือ่ เกษตรกรรม
มีวตั ถุประสงค์เพือ่ นำ�ทีด่ นิ มาดำ�เนินการปฏิรปู ทีด่ นิ เพือ่ มอบให้เกษตรกรได้มพี นื้ ทีท่ �ำ กินเป็นของตนเอง ซึง่ พืน้ ที่
ทีน่ �ำ มาปฏิรปู ทีด่ นิ อาจเป็นทีด่ นิ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เมือ่ คณะรัฐมนตรีมมี ติให้ด�ำ เนินการปฏิรปู ทีด่ นิ ในพืน้ ที่
ป่าดังกล่าวแล้ว ส.ป.ก. ก็มอี �ำ นาจนำ�ทีด่ นิ นัน้ มาใช้ปฏิรปู ทีด่ นิ เพือ่ เกษตรกรรมได้ อย่างไรก็ตาม เมื่อพื้นที่นั้น
ยังมีฐานะเป็นป่าตามพระราชบัญญัตปิ า่ ไม้ฯ อยูก่ จ็ ะต้องปฏิบตั ติ ามพระราชบัญญัตปิ า่ ไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔
ด้วยเช่นกัน

(ลงนาม)  พรทิพย์ จาละ
(คุณพรทิพย์ จาละ)
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
สำ�นักคณะกรรมการกฤษฎีกา
   ธันวาคม ๒๕๔๘

๑๐

มาตรา ๒๖ เมือ่ ได้มพี ระราชกฤษฎีกากำ�หนดเขตปฏิรปู ทีใ่ ช้บงั คับในท้องทีใ่ ดแล้ว
			 ฯลฯ 				 ฯลฯ
		 (๔) ถ้าเป็นทีด่ นิ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เมือ่ คณะรัฐมนตรีมมี ติให้ดำ�เนินการปฏิรปู ทีด่ นิ เพือ่ การเกษตรกรรมใน
ทีด่ นิ เขตป่าสงวนแห่งชาติสว่ นใดแล้ว เมือ่ ส.ป.ก. จะนำ�ทีด่ นิ แปลงใดในส่วนนัน้ ไปดำ�เนินการปฏิรปู ทีด่ นิ เพือ่ เกษตรกรรม ให้
พระราชกฤษฎีกากำ�หนดเขตปฏิรปู ทีด่ นิ มีผลเป็นการเพิกถอนป่าสงวนแห่งชาติในทีด่ นิ แปลงนัน้ และให้ ส.ป.ก. มีอ�ำ นาจนำ�ทีด่ นิ
นัน้ มาใช้ในการปฏิรปู ทีด่ นิ เพือ่ เกษตรกรรมได้โดยไม่ตอ้ งดำ�เนินการเพิกถอนตามกฎหมายป่าสงวนแห่งชาติ
เพือ่ ประโยชน์ในการดำ�เนินการปฏิรปู ทีด่ นิ เพือ่ เกษตรกรรมตาม(๔) ให้พนักงานเจ้าหน้าทีต่ ามพระราชบัญญัตนิ ้ี เป็น
พนักงานเจ้าหน้าทีต่ ามพระราชบัญญัตปิ า่ สงวนแห่งชาติ และมีอำ�นาจในการให้เช่าทีด่ นิ อันเป็นป่าสงวนแห่งชาติดงั กล่าวได้ และ
ให้คา่ เช่าทีไ่ ด้มาตกเป็นของกองทุนการปฏิรปู ทีด่ นิ เพือ่ เกษตรกรรม
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ที่ดินที่มี ส.ป.ก.๔-๐๑ ไม่ใช่เขตป่าสงวนอีกต่อไปแล้วแต่ยังมีสภาพเป็นป่าอยู่
คำ�ชี้ขาดความเห็นแย้งที่ ๒๘๒/๒๕๔๙
พ.ร.บ.		 ป่าสงวนแห่งชาติ
พ.ร.บ.		 ป่าไม้
พ.ร.บ.		 การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ที่ดินบริเวณที่เกิดเหตุเคยอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ (ป่าดงแดง) แล้วต่อมาได้ออก ส.ป.ก.
๔-๐๑ ย่อมถือว่าที่ดินที่เกิดเหตุได้ถูกเพิกถอนจากสภาพความเป็นป่าสงวนแห่งชาติแล้วที่ดินที่เกิดเหตุจึงมิใช่
ป่าสงวนแห่งชาติอีกต่อไป แต่ที่ดินที่เกิดเหตุยังมีสภาพเป็นป่าอยู่ไม่ว่าจะจัดให้เกษตรกรเข้าทำ�ประโยชน์
ในที่ดินโดยได้รับเอกสาร ส.ป.ก.๔-๐๑ แล้วหรือไม่ก็ตาม ดังนั้น การดำ�เนินการใดๆ ในที่ดินที่เกิดเหตุจึง
ยังคงอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ การที่ผู้ต้องหาทั้งสี่ร่วมกันตัดฟันต้นพะยอมซึ่งเป็นไม้หวงห้าม
ในที่ ดิ น ที่ เ กิ ด เหตุ แ ล้ ว แปรรู ป ไม้ ดั ง กล่ า วโดยไม่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าตจากพนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ จึ ง เป็ น ความผิ ด
ฐานร่วมกันทำ�ไม้ แปรรูปไม้ มีไม้หวงห้ามแปรรูป เป็นจำ�นวนเกิน ๐.๒๐ ลูกบาศก์เมตร ไว้ในครอบครอง
โดยไม่ได้รับอนุญาต
ข้อเท็จจริงได้ความว่า เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๔๘ เวลาประมาณ ๑๖.๐๐ น. พ.ต.ท. ธ.
กับพวก ได้รับแจ้งข้อมูลจากการไปตรวจสภาพป่าของผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษว่าบริเวณบ้านหนองจอก
ตำ�บลหนองบัวดง มีผู้ลักลอบตัดไม้ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าดงแดงจึงพากันไปยังที่เกิดเหตุบริเวณป่า
หมู่บ้านหนองจอกด้านทิศตะวันตก ห่างจากหมู่บ้านประมาณ ๕๐๐ เมตร จุดแรกพบไม้พะยอมถูกตัดโค่นล้ม
คาตอ ๑ ต้น สภาพสดใหม่ซึ่งถูกตัดทอนเป็นท่อนและเปิดปีกแปรรูปแล้วจำ�นวน ๑ เหลี่ยม และที่ห่างจาก
จุดแรก ๕๐ เมตร พบต้นพะยอมถูกตัดโค่นล้มลงคาตอ ๑ ต้น สภาพสดใหม่ถูกแปรรูปแล้ว นับได้ไม้แปรรูป
จำ�นวน ๑๕ แผ่น ไม่พบรูปรอยดวงตราของพนักงานเจ้าหน้าทีป่ ระทับ จุดทีพ่ บตอไม้อยูใ่ นเขตป่าสงวนแห่งชาติ
ป่าดงแดง ตรวจสอบพบว่าที่ดินดังกล่าวเป็นที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน ส.ป.ก.๔-๐๑ เลขที่ ๕๓๕ แปลงเลขที่
๑๘ ระวาง ส.ป.ก.ที่ ๙๔๑๐ ออกให้แก่นาง ท. มีเนื้อที่ ๘ ไร่ ๓ งาน ๘๘ ตารางวา จึงได้ไปยังบ้านพักของ
นาง ท. พบไม้พะยอมแปรรูปจำ�นวน ๓ แผ่น มีลักษณะเหมือนไม้ที่พบในที่เกิดเหตุ นาง ท. แจ้งว่า นาย บ.
ผู้ต้องหาที่ ๑ ซึ่งเป็นสามี เป็นผู้ว่าจ้างผู้ต้องหาที่ ๒,๓,๔ เลื่อยแปรรูปไม้ดังกล่าวเพื่อทำ�เรือและต่อเติมบ้าน
พ.ต.ท.ธ. กับพวก จึงยึดไม้ทั้งหมดไว้เป็นของกลาง
คดีมีปัญหาให้อัยการสูงสุดชี้ขาดว่า นาย บ. ผู้ต้องหาที่ ๑ นาย ส. ผู้ต้องหาที่ ๒ นาย อ.
ผู้ต้องหาที่ ๓ และนาย ล. ผู้ต้องหาที่ ๔ มีความผิดฐานร่วมกันทำ�ไม้ในเขตป่าสงวนแห่งชาติร่วมกันทำ�ไม้
แปรรูปไม้ มีไม้หวงห้ามแปรรูปเป็นจำ�นวนเกิน ๐.๒๐ ลูกบาศก์เมตร ไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
หรือไม่
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อัยการสูงสุดพิจารณาแล้ว เห็นว่า คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ดำ�เนินการปฏิรูปที่ดินบริเวณ
ที่เกิดเหตุซง่ึ อยูใ่ นเขตป่าสงวนแห่งชาติ (ป่าดงแดง) และมีการออก ส.ป.ก.๔-๐๑ ให้แก่นาง ท. ภรรยาของ
ผู้ต้องหาที่ ๑ กรณีย่อมถือว่าที่ดินที่เกิดเหตุ ได้ถูกเพิกถอนจากสภาพการเป็นป่าสงวนแห่งชาติ ตาม
พระราชบัญญัตกิ ารปฏิรปู ทีด่ นิ เพือ่ เกษตรกรรม พ.ศ.๒๕๑๘ มาตรา ๒๖(๔) ทีด่ นิ ทีเ่ กิดเหตุจงึ มิใช่ปา่ สงวนแห่งชาติ
อีกต่อไป ส่วนการทีพ่ ระราชบัญญัตดิ งั กล่าว มาตรา ๓๖ ทวิ บัญญัตใิ ห้ ส.ป.ก. เป็นผูถ้ อื สิทธิในทีด่ นิ นัน้ กฎหมาย
มุ่งประสงค์เพียงให้ ส.ป.ก. เอาที่ดินนั้นมาดำ�เนินการปฏิรูปที่ดิน มิได้มุ่งหมายให้ ส.ป.ก. มีกรรมสิทธิ์
เช่นเดียวกับเจ้าของทรัพย์สินในกรณีทั่วไป การถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินดังกล่าวของ ส.ป.ก. จึงไม่ใช่การได้มา
ซึ่งกรรมสิทธิ์ในที่ดินตามกฎหมายอื่น ตามมาตรา ๓(๒) แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ที่ดินที่เกิดเหตุจึงเป็น
ที่ดินที่ยังไม่ได้มีบุคคลได้มาตามกฎหมายที่ดิน ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ.๒๔๘๔ มาตรา ๔(๑) ที่ดิน
ที่เกิดเหตุจึงยังมีสภาพเป็นป่าอยู่ไม่ว่าจะจัดให้เกษตรกรเข้าทำ�ประโยชน์ที่ดิน โดยได้รับเอกสาร ส.ป.ก.๔-๐๑
แล้วหรือไม่กต็ าม ดังนัน้ การดำ�เนินการใดๆ ในทีด่ นิ ทีเ่ กิดเหตุจงึ ยังคงอยูภ่ ายใต้บงั คับกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ การที่
ผู้ต้องหาทั้งสี่ได้ร่วมกันตัดฟันต้นพะยอมซึ่งเป็นไม้หวงห้ามในที่ดินที่เกิดเหตุแล้วแปรรูปเป็นไม้เหลีย่ มไม้แผ่น
รวม ๑๙ ชิน้ ปริมาตร ๐.๕๐ ลูกบาศก์เมตร โดยไม่ได้รบั อนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ จึงเป็นความผิด
ฐานร่วมกันทำ�ไม้ แปรรูปไม้ มีไม้หวงห้ามแปรรูปเป็นจำ�นวนเกิน ๐.๒๐ ลูกบาศก์เมตร ไว้ในครอบครองโดย
ไม่ได้รับอนุญาต จึงชี้ขาดให้ฟ้องนาย บ. ผู้ต้องหาที่ ๑ นาย ส. ผู้ต้องหาที่ ๒ นาย อ. ผู้ต้องหาที่ ๓ และ
นาย ล. ผูต้ อ้ งหาที่ ๔ ฐานร่วมกันทำ�ไม้ แปรรูปไม้ มีไม้หวงห้ามแปรรูปเป็นจำ�นวนเกิน ๐.๒๐ ลูกบาศก์เมตร
ไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ.๒๔๘๔ มาตรา ๑๑,๔๘,๗๓,๗๔,๗๔
ทวิ พระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๔๙๔ มาตรา ๖ พระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๐๓
มาตรา ๑๘ พระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๑๘ มาตรา ๑๙ พระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ ๖)
พ.ศ.๒๕๒๒ มาตรา ๙ พระราชบัญญัตปิ า่ ไม้ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๒๕ มาตรา ๔ ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา
๘๓,๙๑ พระราชบัญญัตแิ ก้ไขเพิม่ เติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๒๖ มาตรา ๔ กับชี้ขาดไม่ฟ้อง
ผู้ต้องหาทั้งสี่ ฐานร่วมกันทำ�ไม้ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๐๗
มาตรา ๑๔, ๓๑ พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๒๒ มาตรา ๓ พระราชบัญญัติ
ป่าสงวน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๒๘ มาตรา ๔ และขอศาลสั่งริบของกลางทั้งหมด
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คำ�พิพากษา
(อุทธรณ์)

            (ต.๒๒)

ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์

คดีหมายเลขดำ�ที่ อ.๒๕๖/๒๕๔๗
คดีหมายเลขแดงที่ อ.๑๕๓/๒๕๔๘

ศาลปกครองสูงสุด
		
ระหว่าง

เรื่อง

วันที่ ๔ เดือน พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๔๘
บริษัท สหไทยน้ำ�มันพืช จำ�กัด

ผู้ฟ้องคดี

อธิบดีกรมป่าไม้ ที่ ๑
ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ที่ ๒

ผู้ถูกฟ้องคดี

คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำ�การโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
(อุทธรณ์คำ�พิพากษา)

ผู้ ฟ้ อ งคดี ยื่น อุ ท ธรณ์ คำ � พิ พ ากษา ในคดี ห มายเลขดำ � ที่ ๗๘๓/๒๕๔๔ หมายเลข
แดงที่ ๕๙๐/๒๕๔๗ ของศาลปกครองชั้นต้น (ศาลปกครองกลาง) ซึ่งเป็นคดีที่โอนมาจากเรื่องที่ร้องทุกข์
ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ ตามมาตรา ๑๐๓ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและ
วิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.๒๕๔๒
คดีนผ้ี ฟู้ อ้ งคดีฟอ้ งว่า ผูฟ้ อ้ งคดีได้รบั อนุญาตให้เข้าทำ�ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ
ป่ า รั บ ร่อและป่าสลุย ท้องที่อำ�เภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ตามความในมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติ
ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๐๗ จำ�นวนเนือ้ ทีป่ ระมาณ ๒๑,๕๖๒ ไร่ เพือ่ ปลูกสร้างสวนปาล์มน้�ำ มัน มีก�ำ หนดระยะ
เวลา ๓๐ ปี ตั้งแต่วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๒๒ ถึงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๒ ตามนโยบายของรัฐบาลที่จะ
อนุญาตให้เอกชนเข้าพัฒนาพืน้ ทีป่ า่ เสือ่ มโทรมด้วยการปลูกพืชเศรษฐกิจ ผูฟ้ อ้ งคดีได้เข้าทำ�ประโยชน์ในทีด่ นิ
โดยชำ�ระเงินค่าธรรมเนียมหนังสืออนุญาต ต่อมา ประมาณปี พ.ศ.๒๕๔๐ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีหนังสือ
ด่วนที่สุด ที่ ชพ ๐๐๑๑/๒๑๖๕๑ ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๐ แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบว่า ได้รับแจ้งจาก
ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ว่า คณะกรรมการกฤษฎีกาได้พิจารณาให้ความเห็นในปัญหาข้อกฎหมาย คำ�ว่า ของป่า
ตามมาตรา ๔ แห่ง พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๐๗ หมายความว่า สิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้น
ในป่า ไม่ว่าจะเกิดขึ้นตามธรรมชาติหรือจากการลงทุนลงแรงของมนุษย์ ดังนั้น ผู้ที่ได้รับอนุญาตเข้าทำ�
ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ตามมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๐๗
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จะต้องขออนุญาตเก็บหาของป่าตามความในมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน รวมทั้งต้อง
ชำ�ระเงินค่าภาคหลวงและค่าบำ�รุงป่า ผูถ้ กู ฟ้องคดีท่ี ๒ จึงแจ้งให้ผฟู้ อ้ งคดีไปยืน่ คำ�ขอรับใบอนุญาตเก็บหาของป่า
ผลปาล์มน้�ำ มันต่อนายอำ�เภอท้องทีภ่ ายในกำ�หนด ๓๐ วัน นับแต่วนั ทีร่ บั แจ้ง ผูฟ้ อ้ งคดีเห็นว่าตนเป็นผูม้ สี ทิ ธิ
โดยชอบในการเก็ บ ผลปาล์ ม น้ำ � มั น เนื่ อ งจากได้ ล งทุ น พั ฒ นาพื้ น ที่ ดิ น และบำ � รุ ง รั ก ษาด้ ว ยทุ น ทรั พ ย์
ของตนเอง จึงได้ยื่นหนังสือลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๔๐ ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ทบทวนหนังสือดังกล่าว
โดยให้เหตุผลว่า ผูฟ้ อ้ งคดีเป็นผูล้ งทุนพัฒนาทีด่ นิ พร้อมทัง้ ปลูกและบำ�รุงรักษาต้นปาล์มด้วยทุนทรัพย์ของตน
หาใช่เป็นการเก็บหาของป่า จึงไม่ควรต้องขออนุญาตเก็บหาของป่าและไม่ต้องชำ�ระค่าภาคหลวงตลอดจน
ค่าบำ�รุงป่าตามที่กำ�หนดในกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๑๐๗ (พ.ศ.๒๕๒๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๐๗ ว่าด้วยการเก็บหาของป่าในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ผูฟ้ อ้ งคดีเห็นว่า การกระทำ� 
ของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองสร้างความไม่เป็นธรรมให้แก่ผู้ฟ้องคดี เนื่องจากการเข้ามาลงทุนในที่ดินดังกล่าว
ผู้ฟ้องคดีเข้าใจว่าจะต้องชำ�ระเงินค่าธรรมเนียมหนังสืออนุญาตให้แก่รัฐเท่านั้น จึงได้ลงทุนภายใต้เงื่อนไข
ที่กำ�หนด เพราะหากต้องชำ�ระเงินค่าภาคหลวงและค่าบำ�รุงป่าในอัตราสูง ก็จะไม่ลงทุนดังกล่าว นอกจากนี้
ตามสภาพข้อเท็จจริงพบว่า สวนปาล์มน้ำ�มันมีสภาพเป็นสวนไม้ผลยืนต้นที่มีพื้นที่เพาะปลูกขนาดใหญ่
ที่ได้รับการวางแผนผังระบบการเพาะปลูก การบำ�รุงรักษา การเก็บเกี่ยว และการขนส่งไว้อย่างเป็นระบบ
แตกต่างจากสภาพป่าธรรมชาติ ซึ่งการพัฒนาระบบดังกล่าวจำ�เป็นต้องใช้หลักวิชาการเกษตรแผนใหม่และ
การลงทุนจำ�นวนมาก นอกจากนี้ พันธุป์ าล์มน้�ำ มันทีใ่ ช้ เป็นพันธุท์ ไี่ ด้รบั การพัฒนาจากนักวิชาการเกษตรประเทศ
มาเลเซีย เป็นพันธุ์ลูกผสมที่เกิดจากพ่อและแม่พันธุ์ปาล์มที่ปลูกเป็นพืชเศรษฐกิจอยู่ในประเทศมาเลเซีย
มานานแล้ว จะเห็นได้ว่าสายพันธุ์ปาล์มที่ใช้เพาะปลูกเป็นนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์การเกษตร ดังนั้น
ผู้ฟ้องคดีไม่ต้องขออนุญาตเก็บหาของป่าตามมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๐๗
และไม่ต้องชำ�ระค่าภาคหลวงและค่าบำ�รุงป่าตามที่กำ�หนดในกฎกระทรวง
ผูฟ้ อ้ งคดีจงึ ขอให้ศาลให้ความเป็นธรรมแก่ผฟู้ อ้ งคดี กรณีการขออนุญาตเก็บหาของป่า
การชำ�ระค่าภาคหลวงและค่าบำ�รุงป่า
ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ให้การว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดี
เข้ า ทำ � ประโยชน์ ใ นที่ ดิ น ป่ า สงวนแห่ ง ชาติ เมื่ อ วั น ที่ ๑๖ มี น าคม ๒๕๒๒ มี กำ � หนดเวลา ๓๐ ปี
ตามความในมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๐๗ โดยผู้ฟ้องคดีจะต้องชำ�ระเงิน
ค่าธรรมเนียมหนังสืออนุญาตเป็นงวด ๕ ปี นอกจากนั้นจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขตามระเบียบกรมป่าไม้
ว่าด้วยการอนุญาตให้เข้าทำ�ประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๑)
พ.ศ.๒๕๒๑ และเงื่อนไขตามบัตรส่งเสริมการลงทุน เลขที่ ๑๐๓๙/๒๕๒๑ ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๒๑
ต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือ ที่ กส ๐๗๑๑/๙๔๘๑ ลงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๒๒ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และ
ส่งหนังสืออนุญาตให้เข้าทำ�ประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เล่มที่ ๔๔ ฉบับที่ ๘๓ ลงวันที่ ๖
มิถนุ ายน ๒๕๒๒ ของผูฟ้ อ้ งคดี เพือ่ ให้ผถู้ กู ฟ้องคดีที่ ๒ ดำ�เนินการเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมหนังสืออนุญาต
โดยผูฟ้ อ้ งคดีซงึ่ เป็นผูไ้ ด้รบั อนุญาตต้องทำ�บันทึกรับรองไว้เป็นหลักฐานว่า จะปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขการอนุญาตและ
หลักเกณฑ์โดยเคร่งครัด ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับแจ้งจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ว่า ผู้ฟ้องคดีได้ปฏิบัติตามเงื่อนไข
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ครบถ้วนสำ�หรับปัญหาข้อพิพาทนี้เกิดจากการวินิจฉัยของคณะกรรมการกฤษฎีกาซึ่งได้พิจารณาให้ความเห็น
ทางกฎหมาย คำ�ว่า ของป่า ตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๐๗ ต่างจาก
คำ�ว่า ของป่า ตามความหมายในมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ ดังนั้น
หากผู้ที่ได้รับอนุญาตตามมาตรา ๑๖ และมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๐๗
ประสงค์จะเก็บผลปาล์มน้ำ�มันและกรีดยางพาราที่คนปลูก จะต้องขออนุญาตเก็บหาของป่าตามมาตรา ๑๕
แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ป่ า สงวนแห่ ง ชาติ พ.ศ.๒๕๐๗ รวมทั้ ง ชำ � ระค่ า ภาคหลวงและค่ า บำ � รุ ง ป่ า
ดังนั้น แม้ว่ากฎกระทรวง ฉบับที่ ๑,๑๐๗ (พ.ศ.๒๕๒๘) ฯ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บเงินค่าภาคหลวง
และค่ า บำ � รุ ง ป่ า ดั ง กล่ า ว จะได้ ป ระกาศใช้ ใ นภายหลั ง จากการอนุ ญ าตให้ ใ ช้ พื้ น ที่ แ ล้ ว ผู้ ถู ก ฟ้ อ งคดี
ที่ ๑ ก็สามารถที่จะแจ้งผู้ได้รับอนุญาตให้ปฏิบัติตามกฎกระทรวงฉบับดังกล่าวได้ เนื่องจากมาตรา ๑๖
แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๐๗ กำ�หนดให้ผู้รับอนุญาตจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามเงื่อนไข
การอนุญาต ประกอบกับข้อ ๖ ของหนังสืออนุญาตกำ�หนดว่า ผู้รับอนุญาตต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย
การป่าไม้ กฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติ กฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ หรือกฎหมายว่าด้วยสงวนและ
คุ้มครองสัตว์ป่า ตลอดจนกฎกระทรวง ข้อกำ�หนด ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือเงื่อนไขซึ่งออกตาม
กฎหมายดังกล่าว ทั้งที่ใช้อยู่ในขณะนี้และที่จะประกาศใช้บังคับต่อไป
ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ให้การทำ�นองเดียวกับคำ�ให้การของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑
ผู้ฟ้องคดีคัดค้านคำ�ให้การว่า คำ�ให้การของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองเป็นการยอมรับตาม
คำ�ฟ้องทุกประการ ผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีประเด็นที่จะคัดค้านคำ�ให้การของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองแต่ประการใด
ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ให้การเพิ่มเติมว่า การทำ�สวนปาล์มและผลผลิตของปาล์มไม่ได้
เป็นนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์การเกษตรที่จะอยู่ในข้อยกเว้นไม่ต้องอนุญาตเก็บของป่าตามกฎกระทรวง
ฉบับที่ ๑,๑๐๗ (พ.ศ.๒๕๒๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๐๗ ว่าด้วยการ
เก็บหาของป่าในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เนือ่ งจากผลผลิตทีไ่ ด้จากการปลูกปาล์มน้�ำ มันในเขตพืน้ ทีท่ ไี่ ด้รบั อนุญาต
ให้เข้าทำ�ประโยชน์ ตามมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๐๗ จะต้องยื่นขออนุญาต
เก็บของป่าตามมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว และกฎกระทรวงฉบับดังกล่าว โดยไม่สามารถ
ยกเว้นได้
ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ให้การเพิ่มเติมว่า ผู้ฟ้องคดีได้ชำ�ระเงินค่าธรรมเนียมการอนุญาต
เข้าใช้ที่ดินป่าสงวนดังกล่าวในอัตราที่ต่ำ�คือ ไร่ละ ๑.๖๖ บาทต่อปีเท่านั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองแจ้งให้
ผู้ฟ้องคดียื่นคำ�ขอเก็บหาของป่าเพื่อรับใบอนุญาตเก็บหาของป่าหวงห้ามและชำ�ระค่าภาคหลวง ก็เป็นไปตาม
ระเบียบและพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๐๗
เพิ่มเติม ดังนี้

ศาลปกครองชั้นต้นไต่สวนคู่กรณีเมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๖ ปรากฏข้อเท็จจริง

ผูฟ้ อ้ งคดีให้ถอ้ ยคำ�ว่า ผูฟ้ อ้ งคดีได้เข้าใช้ประโยชน์ในทีด่ นิ ป่าสงวนแห่งชาติ ในลักษณะ
การเช่าตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ตัง้ แต่ปี พ.ศ.๒๕๒๒ มีก�ำ หนดระยะเวลา ๓๐ ปี สิน้ สุดการเช่า
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ปี พ.ศ.๒๕๕๒ โดยชำ�ระเงินค่าเช่ามาโดยตลอด จนกระทั่งประมาณเดือนพฤศจิกายน ๒๕๔๐ ผู้ถูกฟ้อง
คดีทั้งสองได้แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีปฏิบัติตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑,๑๐๗ (พ.ศ.๒๕๒๘) ออกตามความใน
พระราชบัญญัตปิ า่ สงวนแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๐๗ ว่าด้วยการเก็บหาของป่าภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติและระเบียบ
กรมป่าไม้ ว่าด้วยการอนุญาตเก็บหาของป่าภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๒๙ ผูฟ้ อ้ งคดีไม่พอใจ และเห็นว่า
การเรียกเก็บเงินดังกล่าวเป็นการใช้กฎหมายที่ออกภายหลังมาบังคับ
ผูถ้ กู ฟ้องคดีท่ี ๑ ให้ถอ้ ยคำ�ว่า การทีผ่ ฟู้ อ้ งคดีได้เข้าใช้ประโยชน์ในทีด่ นิ ป่าสงวนแห่งชาติ
ดังกล่าว มิได้อยู่ในลักษณะของการเช่าตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ แต่เป็นการอนุญาตให้ใช้
ประโยชน์ทดี่ นิ และอยูอ่ าศัยตามมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัตปิ า่ สงวนแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๐๗ โดยกำ�หนดไว้
ไม่เกิน ๓๐ ปี สำ�หรับการเรียกเก็บค่าภาคหลวงและค่าบำ�รุงป่าดังกล่าวเกิดจากการที่คณะกรรมการกฤษฎีกา
ได้วินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายคำ�ว่า ของป่า ตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๐๗
การที่ผู้ฟ้องคดีจะดำ�เนินการจัดเก็บจึงต้องยื่นคำ�ขอเข้าเก็บของป่าตามมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติ
ฉบับเดียวกัน
ผูถ้ กู ฟ้องคดีท่ี ๒ ให้ถอ้ ยคำ�ว่า ผูฟ้ อ้ งคดีได้รบั อนุญาตเข้าทำ�ประโยชน์ในทีด่ นิ ป่าสงวนแห่งชาติ
ที่พิพาทโดยชำ�ระเงินค่าธรรมเนียมตามหนังสืออนุญาตในอัตราต่ำ�มาก ดังนั้นทางราชการจึงได้กำ�หนดให้
ผู้ฟ้องคดีต้องยื่นคำ�ขอจัดหาประโยชน์ในของป่าและต้องชำ�ระเงินค่าภาคหลวงเป็นการตอบแทน
ศาลปกครองชั้นต้นพิจารณาแล้วเห็นว่า สิทธิการเข้าทำ�ประโยชน์และอยู่อาศัยในเขต
ป่าสงวนแห่งชาติของผู้ฟ้องคดี เกิดจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ใช้อำ�นาจตามมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติ
ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๐๗ อนุญาตภายใต้เงือ่ นไขตามทีก่ ฎหมายกำ�หนด จึงเป็นคำ�สัง่ ทางปกครองตามนัย
มาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙ หาใช่เป็นการตกลงทำ�สัญญากับ
ผู้ฟ้องคดีให้ใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ตามลักษณะการเช่าทรัพย์ตามมาตรา ๕๓๗ แห่งประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งที่ดินป่าสงวนแห่งชาติดังกล่าวเป็นทรัพย์สินของทางราชการที่มีความสำ�คัญที่
ประชาชนทัว่ ไปสามารถใช้ประโยชน์ได้ การทีผ่ ฟู้ อ้ งคดีจะเข้าใช้ประโยชน์และอยูอ่ าศัยในทีด่ นิ เพือ่ ประโยชน์
ของผู้ฟ้องคดีเป็นการเฉพาะ จึงสามารถใช้ประโยชน์ได้เพียงเท่าที่กฎหมาย กฎ ระเบียบ กำ�หนดไว้ การที่
ผูถ้ กู ฟ้องคดีที่ ๑ ได้ก�ำ หนดเป็นเงือ่ นไขให้ผฟู้ อ้ งคดีตอ้ งปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติ กฎหมาย
ว่าด้วยการป่าไม้ กฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ หรือกฎหมายว่าด้วยสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า ตลอดจน
กฎกระทรวง ข้อกำ�หนด ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือเงื่อนไขซึ่งออกตามกฎหมายดังกล่าว ทั้งที่ใช้อยู่
ในขณะนี้ แ ละที่ จ ะประกาศใช้ บั ง คั บ ต่ อ ไป ก็ เ ป็ น การกำ � หนดเงื่ อ นไขในการเข้ า ทำ � ประโยชน์ ใ นเขต
ป่าสงวนแห่งชาติของผู้ฟ้องคดีให้อยู่ภายใต้กฎหมายหรือกฎที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ซึ่งเป็นการ
รักษาผลประโยชน์ของสาธารณะ การทีผ่ ฟู้ อ้ งคดียอมรับเงือ่ นไขดังกล่าว ผูถ้ กู ฟ้องคดีที่ ๑ จึงอนุญาตให้ผฟู้ อ้ ง
คดีเข้าทำ�ประโยชน์ในที่ดินป่าสงวนแห่งชาติดังกล่าวได้ ดังนั้น เมื่อสำ�นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้แจ้ง
ผูฟ้ อ้ งคดีที่ ๑ ให้ทราบถึงผลการพิจารณาปัญหาข้อกฎหมายคำ�ว่า ของป่า ตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติ
ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ หมายความว่า สิง่ ต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ หรือมีอยูใ่ นป่าซึง่ หมายความถึงทุกสิง่ ทีเ่ กิดขึน้
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หรือมีอยูใ่ นป่า ไม่วา่ จะเกิดขึน้ ตามธรรมชาติหรือจากการลงทุนลงแรงของมนุษย์ หากผูร้ บั อนุญาตตามมาตรา
๑๖ และมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ประสงค์จะเก็บผลปาล์มน้ำ�มันและกรีดยางพาราที่ตนได้
ปลูกขึ้นก็จะต้องขออนุญาตเก็บหาของป่าตามมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑
สั่งการให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดำ�เนินการ แจ้งผู้ฟ้องคดีให้ยื่นคำ�ขออนุญาตเก็บหาของป่า (ผลปาล์มน้ำ�มัน)
พร้อมทัง้ เรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียม ค่าภาคหลวงและค่าบำ�รุงป่า จึงเป็นการใช้อ�ำ นาจตามข้อ (๒) ของเงือ่ นไข
แนบท้ายหนังสืออนุญาตให้เข้าทำ�ประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เล่มที่ ๔๔ ฉบับที่ ๘๓
ลงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๒๒ ประกอบกับมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๐๗ การที่
ผู้ฟ้องคดีอ้างว่า การกระทำ�ของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองสร้างความไม่เป็นธรรมแก่ผู้ฟ้องคดี จึงไม่อาจรับฟังได้
การที่ผู้ฟ้องคดีได้นำ�พันธุ์ปาล์มน้ำ�มันจากประเทศมาเลเซียมาปลูก มิได้เป็นนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์
การเกษตรแต่ อ ย่ า งใด ดั ง นั้ น ผลปาล์ ม น้ำ � มั น ที่ ไ ด้ ก็ ยั ง มี ลั ก ษณะเป็ น ของป่ า ตามนั ย มาตรา ๔
แห่งพระราชบัญญัติเดียวกันอยู่นั่นเอง ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มอบหมายให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ สั่งการ
ในฐานะผู้อนุญาตให้เข้าทำ�ประโยชน์ โดยอาศัยอำ�นาจตามเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาตดังกล่าวให้ผู้ฟ้องคดี
ยื่นคำ�ขอรับใบอนุญาตเก็บหาของป่าในเขตสงวนแห่งชาติ พร้อมทั้งให้ชำ�ระค่าธรรมเนียม ค่าภาคหลวงและ
ค่าบำ�รุงป่า ตามมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๐๗ ประกอบกับกฎกระทรวง
ฉบับที่ ๑,๑๐๗ (พ.ศ.๒๕๒๘) ฯ และกฎกระทรวงฉบับที่ ๑๒๒๑ (พ.ศ.๒๕๓๑) ฯ เป็นการกระทำ�ที่ชอบด้วย
กฎหมายแล้ว
ศาลปกครองชั้นต้นจึงพิพากษายกฟ้อง
ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์ว่า การที่ศาลปกครองชั้นต้นวินิจฉัยว่า การทำ�สวนปาล์มและ
ผลผลิ ต ของปาล์ ม ไม่ เ ป็ น นวั ต กรรมทางวิ ท ยาศาสตร์ ก ารเกษตรที่ จ ะอยู่ ใ นข้ อ ยกเว้ น ไม่ ต้ อ งขออนุ ญ าต
เก็บของป่า ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑,๑๐๗ (พ.ศ.๒๕๒๘) ออกตามความในพระราชบัญญัตปิ า่ สงวนแห่งชาติ
พ.ศ.๒๕๐๗ ว่าด้วยการเก็บหาของป่าในเขตป่าสงวนแห่งชาตินนั้ เป็นการวินจิ ฉัยตามเอกสารโดยมิได้พจิ ารณาถึง
ข้อเท็จจริงที่ถูกต้อง เนื่องจากการขอเข้าทำ�ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติดังกล่าวของผู้ฟ้องคดี เป็นการ
ขออนุญาตเข้าอยู่อาศัยและทำ�ประโยชน์ในพื้นที่ป่าเสื่อมโทรม ซึ่งเป็นป่าที่ไม่มีผลผลิตใดๆ เกิดขึ้น รัฐบาล
จึงมีนโยบาย   ส่งเสริมโดยมีการให้เงินอุดหนุนในการปลูกป่าเพื่อฟื้นสภาพป่า ผู้ฟ้องคดีจึงได้ขออนุญาตใช้
และทำ�ประโยชน์ โดยการทำ�สวนปาล์มและผลผลิตของปาล์มอันเป็นนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์การเกษตร
และการทีผ่ ฟู้ อ้ งคดีได้รบั สิทธิในการชำ�ระเงินค่าธรรมเนียมการอนุญาตเข้าใช้ทด่ี นิ ป่าสงวนดังกล่าวในอัตราทีต่ � 
ำ่
คือ ไร่ละ ๑.๖๖ บาท ต่อปีนั้น เนื่องจากนโยบายของรัฐบาลในสมัยนั้นเห็นถึงความเสี่ยงและความจำ�เป็น
ในการส่งเสริมให้เอกชนเข้าไปทำ�ประโยชน์ในเขตป่าเสื่อมโทรม และพื้นที่เสี่ยงที่ทางราชการไม่สามารถ
เข้าถึงได้ นอกจากนี้ สิทธิการเข้าทำ�ประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติเกิดจากการที่ผ้ถู ูกฟ้อง
คดีท่ี ๑ ใช้อำ�นาจตามมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๐๗ อนุญาตภายใต้เงื่อนไข
ตามที่กฎหมายกำ�หนดเท่านั้น อันเป็นการใช้อำ�นาจตามกฎหมายจึงเป็นคำ�สั่งทางปกครองตามนัยมาตรา ๕
แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙ หาใช่เป็นการตกลงทำ�สัญญาเช่าทรัพย์กับ
ผูฟ้ อ้ งคดี ให้ใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ตามมาตรา ๕๓๗ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
ตามทีผ่ ฟู้ อ้ งคดีกล่าวอ้างแต่อย่างใด แต่เป็นการให้สทิ ธิพเิ ศษแก่ผฟู้ อ้ งคดีทป่ี ราศจากข้อกำ�หนด เป็นข้อชักจูงให้เอกชน
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เข้าไปพัฒนา สร้างความเจริญ สร้างสภาพแวดล้อม และเพื่อปลูกป่าให้สมบูรณ์อันเป็นนโยบายของรัฐ
จึงขอให้ศาลปกครองสูงสุดพิพากษากลับคำ�พิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น ให้ผู้ฟ้องคดีไม่ต้องขออนุญาต
เก็บหาของป่า ตามมาตรา ๑๕ พระราชบัญญัตปิ า่ สงวนแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๐๗ และไม่ตอ้ งชำ�ระเงินค่าภาคหลวง
และค่าบำ�รุงตามที่กำ�หนดในกฎกระทรวง
ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองแก้อุทธรณ์ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองเห็นพ้องด้วยกับคำ�พิพากษาของ
ศาลปกครองชัน้ ต้น โดยเห็นว่า ประเด็นแห่งคดีเกิดจากคำ�วินจิ ฉัยของคณะกรรมการกฤษฎีกา ซึง่ พิจารณาให้
ความเห็นทางกฎหมายคำ�ว่า ของป่า ตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัตปิ า่ สงวนแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๐๗ หมายความว่า
สิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นหรือมีอยู่ในป่าไม่ว่าจะเกิดขึ้นตามธรรมชาติ หรือจากการลงทุนลงแรงของมนุษย์ ดังนั้น
การที่ผู้ฟ้องคดีเข้าลงทุนลงแรงปลูกปาล์มน้�ำ มันในเขตป่าสงวนแห่งชาติ จึงเป็นการลงทุนลงแรงของมนุษย์
ซึ่งอยู่ในความหมายของคำ�ว่า ของป่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ สั่งการให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดำ�เนินการจัดเก็บ
ค่าภาคหลวงและค่าบำ�รุงป่า เป็นคำ�สั่งชอบด้วยกฎหมายแล้ว เมื่อผู้ฟ้องคดียอมรับว่าได้ทำ�นิติสัมพันธ์กับ
ผู้ ถู ก ฟ้ อ งคดี ทั้ ง สองจริ ง จึ ง ต้ อ งขออนุ ญ าตเก็ บ หาของป่ า ตามมาตรา ๑๕ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ
ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๐๗ ประกอบกับกฎกระทรวงฉบับที่ ๑.๑๐๗ (พ.ศ.๒๕๒๘) ฯ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการจัดเก็บ
เงินค่าภาคหลวงและค่าบำ�รุงป่าดังกล่าว แม้จะออกใช้ภายหลังจากการอนุญาตให้ผฟู้ อ้ งคดีใช้พนื้ ทีแ่ ล้วก็ตาม
ผู้ฟ้องคดีต้องปฏิบัติตามกฎหมาย กฎกระทรวง เมื่อได้รับแจ้งจากผู้ถูกฟ้องคดีให้ปฏิบัติตาม เนื่องจากมาตรา
๑๖ แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๐๗ กำ�หนดให้ผู้รับอนุญาตจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตาม
เงื่อนไขการอนุญาต ดังนั้น คำ�สั่งที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองสั่งให้ผู้ฟ้องคดีขออนุญาตเก็บหาของป่าตามมาตรา ๑๕
แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๐๗ รวมทั้งค่าภาคหลวงและค่าบำ�รุงรักษาป่า จึงเป็นคำ�สัง่
ทีช่ อบด้วยกฎหมาย นอกจากนี้ การทีผ่ ฟู้ อ้ งคดีอทุ ธรณ์ขอ้ เท็จจริงแห่งสภาพพืน้ ทีแ่ ละนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์
การเกษตรใหม่เกีย่ วกับต้นพันธุป์ าล์มว่า เดิมทีด่ นิ ทีผ่ ฟู้ อ้ งคดีได้รบั อนุญาตเข้าทำ�ประโยชน์ สภาพเป็นป่าสงวน
เสื่อมโทรม ไม่อาจรับฟังได้ เนื่องจากปัจจุบันที่ดินใกล้เคียงกับที่อนุญาตของผู้ฟ้องคดียังคงมีต้นปาล์ม
ของชาวบ้านอยู่ ข้ออ้างของผูฟ้ อ้ งคดีทว่ี า่ เป็นการทำ�และสร้างนวัตกรรมใหม่ทางวิทยาศาสตร์การเกษตรนำ�มา
ฟื้นฟูในท้องที่ที่อนุญาต ไม่เป็นจริง จึงไม่ได้รับยกเว้นการเสียค่าภาคหลวง ทั้งการได้รับอนุญาตระหว่าง
ผู้ฟ้องคดีกับผู้ถูกฟ้องคดีไม่ใช่เป็นการเช่าทรัพย์ตามมาตรา ๕๓๗ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
ตามที่ผ้ฟู ้องคดีกล่าวอ้างแต่อย่างใด กฎกระทรวงที่ออกมาให้จัดเก็บค่าภาคหลวงไม่ได้เป็นกฎหมายที่มีผล
ย้อนหลังให้เป็นคุณแก่ผู้ฟ้องคดี แต่เป็นการออกโดยอาศัยกฎหมายตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ
พ.ศ.๒๕๐๗ ก่อนทีผ่ ฟู้ อ้ งคดีได้รบั อนุญาตให้เข้าทำ�ประโยชน์ในคดีน้ี จึงขอให้ศาลปกครองสูงสุดพิพากษายืนตาม
คำ�พิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น
ศาลปกครองสูงสุดออกนั่งพิจารณาคดีเมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๔๘ โดยได้รับฟังสรุป
ข้อเท็จจริงของตุลาการเจ้าของสำ�นวน และคำ�ชีแ้ จงด้วยวาจาประกอบคำ�แถลงการณ์ของตุลาการผูแ้ ถลงคดี
ศาลปกครองสูงสุดได้ตรวจพิจารณาเอกสารทั้งหมดในสำ�นวนคดี กฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับ ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องประกอบด้วยแล้ว

195

คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการอนุญาตไม้และของป่า
3(169-200).indd 195

7/1/2010 13:05

ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับอนุญาตเข้าทำ�ประโยชน์ในที่ดินป่าสงวนแห่ง
ชาติ ป่ารับร่อและป่าสลุย ท้องที่อำ�เภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ตามความในมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติ
ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๐๗ จำ�นวนเนือ้ ทีป่ ระมาณ ๒๑,๕๖๒ ไร่ เพือ่ ปลูกสวนปาล์มน้�ำ มันมีก�ำ หนดระยะเวลา
๓๐ ปี ตามหนังสืออนุญาตให้เข้าทำ�ประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เล่มที่ ๔๔ ฉบับที่ ๘๓
ลงวันที่ ๖ มิถนุ ายน ๒๕๒๒ โดยได้รบั อนุญาตถึงวันที่ ๕ มิถนุ ายน ๒๕๕๒ ทัง้ นี้ ผูฟ้ อ้ งคดีจะต้องปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไข
แนบท้ายหนังสืออนุญาตให้เข้าทำ�ประโยชน์หรืออยูอ่ าศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติดงั กล่าว โดยข้อ (๒) ของเงือ่ นไข
แนบท้ายหนังสืออนุญาตฯ ระบุวา่ ผูร้ บั อนุญาตต้องปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติ กฎหมายว่าด้วย
การป่าไม้ กฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ หรือกฎหมายว่าด้วยสงวนและคุม้ ครองสัตว์ปา่ ตลอดจนกฎกระทรวง
ข้อกำ�หนด ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือเงื่อนไขซึ่งออกตามกฎหมายดังกล่าว ทั้งที่ใช้อยู่ในขณะนี้
และที่จะประกาศใช้บังคับต่อไป ต่อมา สำ�นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้มีหนังสือ ที่ นร ๑๖๐๑/๒๓๖
ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๓๖ ตอบข้อหารือผูถ้ กู ฟ้องคดีที่ ๑ เกีย่ วกับปัญหาข้อกฎหมายกรณีเก็บหาของป่าในเขต
ป่าสงวนแห่งชาติ ว่าตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๐๗ คำ�ว่า ของป่า
หมายความว่า สิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นหรือมีอยู่ในป่าซึ่งหมายความถึงทุกสิ่งที่เกิดขึ้นหรือมีอยู่ในป่า ไม่ว่าจะ
เกิดขึ้นตามธรรมชาติหรือจากการลงทุนลงแรงของมนุษย์ ซึ่งต่างจากคำ�ว่า ของป่า ตามมาตรา ๔
แห่งพระราชบัญญัตปิ า่ ไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ ทีห่ มายความว่าจะต้องเป็นสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ หรือมีขนึ้ ในป่าตามธรรมชาติ
เท่านั้น และหากผู้รับอนุญาตมาตรา ๑๖ และมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๐๗
ประสงค์จะเก็บผลปาล์มน้�ำ มันและกรีดยางพาราทีต่ นได้ปลูกขึน้ ก็จะต้องขออนุญาตเก็บหาของป่าตามมาตรา
๑๕ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว รวมทั้งต้องเสียค่าภาคหลวงและค่าบำ�รุงป่าตามที่ก�ำ หนดในกฎกระทรวง
ฉบับที่ ๑๒๒๑ (พ.ศ.๒๕๓๑) ฯ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีหนังสือ ที่ กษ ๐๗๐๔.๕/๑๑๒๙๒ ลงวันที่ ๘
พฤษภาคม ๒๕๓๘ ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ทราบผลการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา และผู้ถูกฟ้องคดี
ที่ ๒ ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ชพ ๐๐๑๑/๒๑๖๕๑ ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๐ แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบ
ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๔๐ ขอให้ทบทวนการให้ผู้ฟ้องคดียื่นคำ�ขอรับใบอนุญาตเก็บหา
ของป่า ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ โดยผู้ฟ้องคดีอ้างว่าได้เสียเงินในการปรับปรุงพัฒนาพื้นที่ค่าธรรมเนียม
การอนุญาต และค่าภาษีบ�ำ รุงท้องที่ เป็นจำ�นวนมากแล้ว ตลอดจนการบำ�รุงรักษาสวนปาล์มน้�ำ มันก็ด�ำ เนินการ
ด้วยทุนทรัพย์ของผูฟ้ อ้ งคดี ผลปาล์มน้�ำ มันทีไ่ ด้หาใช่เป็นการเก็บหาของป่าไม่ ต่อมา ผูถ้ กู ฟ้องคดีที่ ๒ ได้มหี นังสือ
ด่วนที่สุด ที่ ชพ ๐๐๑๑/๒๒๙๒๙ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๑ แจ้งผู้ฟ้องคดีว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒
ไม่มีอำ�นาจในการพิจารณายกเลิกเรื่องตามคำ�ร้องขอของผู้ฟ้องคดี และยืนยันให้ผู้ฟ้องคดียื่นคำ�ขอรับ
ใบอนุญาตเก็บหาของป่า (ปาล์มน้�ำ มัน) ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติทผ่ี ฟู้ อ้ งคดีได้รบั อนุญาตให้เข้าทำ�ประโยชน์
พร้อมนี้ ได้แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้หารือเรื่องดังกล่าวไปยังผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามหนังสือ
จังหวัดชุมพร ที่ ชพ ๐๐๑๑/๒๓๐๐๑ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๑ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ตอบยืนยัน
ให้ผถู้ กู ฟ้องคดีที่ ๒ ปฏิบตั ติ ามความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา ตามหนังสือกรมป่าไม้ ที่ กษ ๐๗๐๔.๕/๒๘๘๔๗
ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๔๑ และต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ชพ ๐๐๑๑/๕๕๗๓
ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๔๓ ถึงผู้ฟ้องคดีให้ไปติดต่อขอรับใบอนุญาตเก็บหาของป่า (ผลปาล์มน้ำ�มัน)
โดยอ้างอิงหนังสือของผูถ้ กู ฟ้องคดีที่ ๑ ทีต่ อบข้อหารือของผูถ้ กู ฟ้องคดีที่ ๒ ตามหนังสือ ที่ กษ ๐๗๐๔.๕/๒๘๘๔๗
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ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๔๑ โดยผูฟ้ อ้ งคดีได้รบั หนังสือฉบับดังกล่าวไว้เมือ่ วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๔๓ ผูฟ้ อ้ งคดี
เห็นว่าการกระทำ�ของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองทำ�ให้ผู้ฟ้องคดีไม่ได้รับความเป็นธรรม เนื่องจากหากผู้ฟ้องคดี
ทราบว่าจะต้องยืน่ คำ�ขอรับใบอนุญาตเก็บหาของป่าพร้อมทัง้ ชำ�ระค่าธรรมเนียม ค่าภาคหลวงและค่าบำ�รุงป่า
ซึ่งมีอัตราค่อนข้างสูงด้วยแล้ว ผู้ฟ้องคดีก็อาจจะไม่ขออนุญาตเข้าทำ�ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ และ
ลงทุนปลูกปาล์มน้�ำ มัน อีกทัง้ ผูฟ้ อ้ งคดีเห็นว่า ของป่า ตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัตปิ า่ สงวนแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๐๗ หมายถึง สิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นหรือมีอยู่ในป่า เนื่องจากกฎหมายกำ�หนดว่า เมื่อได้รับคำ�ขอ
อนุญาตเก็บหาของป่า ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดำ�เนินการตรวจสอบว่าสภาพป่าเป็นอย่างไร หากอนุญาตแล้ว
จะเกิดผลเสียหายกับสภาพป่ามากน้อยเพียงใด แต่พื้นที่ที่ผู้ฟ้องคดีได้รับอนุญาตเข้าทำ�ประโยชน์นั้นเป็น
พื้นที่ป่าเสื่อมโทรม อีกทั้งพันธุ์ปาล์มน้ำ�มันที่ปลูกเป็นพันธุ์ที่ได้รับการพัฒนาจากนักวิชาการประเทศมาเลเซีย
ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจของประเทศมาเลเซียเป็นเวลาช้านาน ถือเป็นนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์การเกษตร
ผูฟ้ อ้ งคดีจงึ ได้รอ้ งทุกข์ตอ่ คณะกรรมการวินจิ ฉัยร้องทุกข์เมือ่ วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๔๓ ซึง่ ต่อมาเรือ่ งร้องทุกข์นี้
ได้โอนมาเป็นคดีของศาลปกครอง ตามมาตรา ๑๐๓ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและ
วิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.๒๕๔๒
คดี มี ป ระเด็ น ที่ จ ะต้ อ งวิ นิ จ ฉั ย ในเบื้ อ งต้ น ว่ า คดี นี้ เ ป็ น คดี ต ามมาตรา ๙
แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.๒๕๔๒ หรือไม่และอยู่ในเงื่อนไขที่
ศาลปกครองจะรับไว้พิจารณาพิพากษาหรือมีคำ�สั่งได้หรือไม่
พิเคราะห์แล้วเห็นว่า คดีนี้เดิมเป็นเรื่องร้องทุกข์ตามกฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการ
กฤษฎีกาผูฟ้ อ้ งคดีได้รอ้ งทุกข์ตอ่ คณะกรรมการวินจิ ฉัยร้องทุกข์เมือ่ วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๔๓ และสำ�นักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาได้รบั เรือ่ งดังกล่าวไว้เป็นเรือ่ งร้องทุกข์รบั ที่ ๓๑๘/๒๕๔๓ แล้ว ต่อมา ศาลปกครองกลาง
ได้รับโอนเรื่องร้องทุกข์นั้นไว้เป็นคดีหมายเลขดำ�ที่ ๗๘๓/๒๕๔๔ จึงถือได้ว่าเรื่องร้องทุกข์ดังกล่าวเป็นเรื่องที่
ร้องทุกข์ตอ่ คณะกรรมการวินจิ ฉัยร้องทุกข์ซงึ่ อยูใ่ นระหว่างการพิจารณาและได้โอนมาเป็นคดีของศาลปกครอง
กลางตามนัยมาตรา ๑๐๓ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึง่ กำ�หนดให้ตอ้ งพิจารณาก่อนว่าคดีทโี่ อนมาเป็นคดีตามมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัตดิ งั กล่าว
หรือไม่ หากเป็นคดีตามมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัตดิ งั กล่าว ก็ให้พจิ ารณาพิพากษาต่อไป และในการดำ�เนิน
กระบวนการพิจารณาพิพากษาคดีทโี่ อนมาดังกล่าว ยังได้มกี ารกำ�หนดเงือ่ นไขเกีย่ วกับการพิจารณาพิพากษา
คดีไว้ในข้อ ๖ วรรคหนึ่ง และข้อ ๗ วรรคสองแห่งระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด
ว่าด้วยการดำ�เนินกระบวนพิจารณาและพิพากษาคดีปกครองที่โอนมาจากเรื่องร้องทุกข์ตามกฎหมายว่าด้วย
คณะกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ.๒๕๔๔ ว่า ให้องค์คณะในศาลปกครองทีไ่ ด้รบั โอนคดีตามมาตรา ๑๐๓ วรรคสาม
เป็นผู้พิจารณาว่าคดีนั้นอยู่ในอำ�นาจของศาลปกครองหรือไม่ และให้มีอำ�นาจที่จะงดเว้นกระบวนพิจารณา
ใดเพราะเหตุที่ได้มีการดำ�เนินการมาแล้ว โดยสำ�นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาหรือคณะกรรมการวินิจฉัย
ร้องทุกข์เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมาย นอกจากนี้ ข้อ ๙ แห่งระเบียบดังกล่าว ยังกำ�หนดให้นำ�วิธีพิจารณา
คดีปกครองตามที่กำ�หนดไว้ในระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดว่าด้วยวิธีพิจารณา
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คดีปกครอง พ.ศ.๒๕๔๓ มาใช้บังคับกับการดำ�เนินกระบวนพิจารณาพิพากษาคดีประเภทนี้โดยอนุโลมด้วย
ซึ่งคดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับอนุญาตให้เข้าทำ�ประโยชน์ในที่ดินป่าสงวนแห่งชาติป่ารับร่อ และ
ป่าสลุย อำ�เภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร เพื่อปลูกสร้างสวนปาล์มน้ำ�มัน มีกำ�หนดระยะเวลา ๓๐ ปี ตั้งแต่วัน
ที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๒๒ ถึงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๒ เมื่อราวปี พ.ศ.๒๕๔๐ ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองได้แจ้งให้ผู้
ฟ้องคดีทราบว่า การจัดเก็บผลปาล์มน้ำ�มันผู้ฟ้องคดีจะต้องยื่นขอรับใบอนุญาตเก็บหาของป่าตามมาตรา ๑๕
แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๐๗ โดยต้องชำ�ระเงินค่าภาคหลวงและค่าบำ�รุงป่าด้วย ผู้ฟ้อง
คดีเห็นว่า การปลูกสร้างสวนปาล์มดังกล่าวผูฟ้ อ้ งคดีตอ้ งเสียค่าใช้จา่ ยเป็นจำ�นวนมาก ผูฟ้ อ้ งคดียอ่ มมีสทิ ธิเก็บ
ผลปาล์มได้ ประกอบกับผลปาล์มเป็นนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์การเกษตร ไม่ใช่ของป่าตามความหมายของ
มาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองแจ้งให้ผู้ฟ้องคดียื่น
คำ�ขออนุญาตเก็บหาของป่า พร้อมทั้งต้องชำ�ระเงินค่าภาคหลวงและค่าบำ�รุงป่า จึงเป็นการกระทำ�ที่ไม่ชอบ
ด้วยกฎหมาย ทำ�ให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย กรณีเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่
ของรัฐกระทำ�การโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย อยู่ในอำ�นาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙  
วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.๒๕๔๒ แต่การจะ
พิจารณาพิพากษาคดีต่อไปตามมาตรา ๑๐๓ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติเดียวกันนั้น ยังจะต้องพิจารณา
ต่อไปด้วยว่าเข้าเงื่อนไขในการร้องทุกข์หรือไม่ กรณีจึงต้องนำ�กฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการกฤษฎีกา
มาประกอบการพิจารณาด้วย โดยมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัตคิ ณะกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ. ๒๕๒๒ กำ�หนดว่า
เรื่องร้องทุกข์ดังต่อไปนี้ ไม่ให้รับไว้พิจารณา ฯลฯ (๗) เรื่องที่ขาดอายุความร้องทุกข์ ทั้งนี้ ภายใต้เงื่อนไข
ตามมาตรา ๒๓ กล่าวคือ การยื่นคำ�ร้องทุกข์ต้องกระทำ�การภายในกำ�หนด เก้าสิบวันนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้
ถึงเหตุแห่งการร้องทุกข์ ฯลฯ ข้อเท็จจริงในคดีนี้ปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับอนุญาตให้เข้าทำ�ประโยชน์ในที่ดิน
ป่าสงวนแห่งชาติ ป่ารับร่อ และป่าสลุย อำ�เภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร เพือ่ ปลูกสร้างสวนปาล์มน้�ำ มัน มีก�ำ หนด
ระยะเวลา ๓๐ ปี นับตั้งแต่วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๒๒ ถึงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๒ ต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้
มีหนังสือที่ กษ ๐๗๐๔.๕/๑๑๒๙๒ ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๓๘ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ แจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒
แจ้งให้ผฟู้ อ้ งคดีทราบว่า ของป่าตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัตปิ า่ สงวนแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๐๗ หมายความ
รวมถึง สิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นหรือมีอยู่ในป่าไม่ว่าจะเกิดขึ้นตามธรรมชาติหรือจากการลงทุนลงแรงของมนุษย์
จึงให้ผู้ฟ้องคดีซึ่งได้รับอนุญาตเข้าทำ�สวนปาล์มยื่นคำ�ขอรับใบอนุญาตเก็บหาของป่า พร้อมทั้งต้องชำ�ระเงิน
ค่าภาคหลวงและค่าบำ�รุงป่าภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือ ตามหนังสือจังหวัดชุมพร ด่วนที่สุด
ชพ ๐๐๑๑/๒๑๖๕๑ ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๐ ผู้ฟ้องคดีไม่เห็นพ้องด้วยกับคำ�สั่งดังกล่าว โดยเห็นว่า
การทำ�สวนปาล์มของผู้ฟ้องคดีมิใช่ความหมายของคำ�ว่า ของป่าตามความในมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติ
ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๐๗ และหากผู้ฟ้องคดีทราบว่าต้องดำ�เนินการขออนุญาตเก็บผลปาล์มและต้อง
ชำ�ระเงินค่าภาคหลวงและค่าบำ�รุงป่า แล้วคงไม่เข้าทำ�สัญญากับผูถ้ กู ฟ้องคดี ผูฟ้ อ้ งคดีจงึ ได้ขอให้ผถู้ กู ฟ้องคดีที่
๒ ทบทวนคำ�สั่งดังกล่าวตามหนังสือของผู้ฟ้องคดี ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๔๐ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เห็นว่าไม่
อยูใ่ นอำ�นาจพิจารณาจึงได้เสนอเรือ่ งให้ผถู้ กู ฟ้องคดีที่ ๑ เพือ่ พิจารณาพร้อมแจ้งยืนยันให้ผฟู้ อ้ งคดีปฏิบตั ติ าม
คำ�สั่งดังกล่าว ตามหนังสือ ที่ ชพ ๐๐๑๑/๒๓๐๐๑ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๑ ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑

198

คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการอนุญาตไม้และของป่า
3(169-200).indd 198

7/1/2010 13:05

ได้มีหนังสือ ที่ กษ ๐๗๐๔.๕/๒๘๘๔๗ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๔๑ แจ้งผู้ถกู ฟ้องคดีที่ ๒ ยืนยันให้มีการปฏิบัติ
ตามความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา ผูถ้ กู ฟ้องคดีที่ ๒ จึงแจ้งให้ผฟู้ อ้ งคดีทราบผลการพิจารณาดังกล่าว
พร้อมทั้งทวงถามให้มีการปฏิบัติการตามคำ�สั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ชพ ๐๐๑๑/๕๕๗๓
ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๔๓ ผู้ฟ้องคดีได้รับหนังสือดังกล่าวเมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๔๓ จึงถือได้ว่าผู้ฟ้อง
คดีทราบเหตุแห่งการร้องทุกข์นบั แต่วนั ทีไ่ ด้รบั หนังสือ ฉบับดังกล่าว เมือ่ ผูฟ้ อ้ งคดีน�ำ เรือ่ งมาร้องทุกข์ตอ่ คณะ
กรรมการวินจิ ฉัยร้องทุกข์เมือ่ วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๔๓ จึงเกินกำ�หนดเก้าสิบวันนับแต่วนั ทีร่ หู้ รือควรรูถ้ งึ เหตุ
แห่งการร้องทุกข์เป็นกรณีตอ้ งห้ามมิให้คณะกรรมการวินจิ ฉัยร้องทุกข์รบั ไว้พจิ ารณาตามมาตรา ๒๐(๗) ประกอบ
กับมาตรา ๒๓ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติคณะกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ.๒๕๒๒ และแม้ต่อมาคดีนี้จะได้
โอนมายังศาลปกครองกลางตามมาตรา ๑๐๓ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัตจิ ดั ตัง้ ศาลปกครองและวิธพี จิ ารณา
คดีปกครอง พ.ศ.๒๕๔๒ ศาลปกครองก็ไม่อาจรับคำ�ฟ้องที่ไม่เข้าเงื่อนไขการร้องทุกข์ตามพระราชบัญญัติ
คณะกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ.๒๕๒๒ ไว้พจิ ารณาเช่นเดียวกัน คดีนจี้ งึ เป็นคดีทศี่ าลปกครองไม่อาจรับไว้พจิ ารณาได้
เมือ่ ผูฟ้ อ้ งคดีไม่มสี ทิ ธิฟอ้ งคดีตอ่ ศาลปกครองแล้ว จึงไม่จ�ำ ต้องพิจารณาในเนือ้ หาแห่งคดี ทีศ่ าลปกครองขัน้ ต้น
พิพากษายกฟ้องนั้น ศาลปกครองสูงสุดเห็นพ้องด้วยในผลพิพากษา
นายเกษม คมสัตย์ธรรม
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด
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