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ที่ กษ ๐๗๐๔/ว ๑๖๔๙๕ 				
							

กรมป่าไม้
๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๑๕

เรื่อง นโยบายการทำ�ไม้นอกเขตป่าโครงการและการทำ�ไม้แผ้วถางป่าในบริเวณอ่างเก็บน้ำ�
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด
อ้างถึง หนังสือกรมป่าไม้ ที่ กษ ๐๗๐๔/ว ๑๔๗๕๘ ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๑๔
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำ�เนาหนังสือกระทรวงเกษตร ที่ กษ ๐๗๐๔/พ.๔๑๗
ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๑๕
๒. สำ�เนาหนังสือสำ�นักเลขาธิการคณะปฏิวัติ ที่ ลธ. ปว. ๑๑๑๓๗/๒๕๑๕
ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๑๕ พร้อมด้วยเอกสารประกอบบันทึก
ที่ ฝพกค.๐๑๐๒/๓๗๖ ลงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๑๕
ตามทีก่ รมป่าไม้ได้เรียนให้จงั หวัดทราบ เกีย่ วกับเรือ่ งนโยบายการทำ�ไม้และการให้สมั ปทาน
ทำ�ไม้กระยาเลยแก่องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๑๔ ซึ่ง
ลงมติให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้สละสิทธิการทำ�ไม้ในป่านอกโครงการต่างๆ ทุกกรณี โดยเฉพาะกรณี
การทำ�ไม้ออกจากบริเวณทีด่ นิ ทีเ่ ปิดใช้ประโยชน์ตา่ งๆ กรมป่าไม้จะวางหลักเกณฑ์ทางปฏิบตั เิ รียนมาเพือ่ โปรด
ทราบในลำ�ดับต่อไป นั้น
กรมป่าไม้ขอเรียนว่า เรื่องนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้พิจารณาใหม่แล้วเห็นว่า การ
ที่จะมอบให้บุคคลทั่วๆ ไป เข้าทำ�ไม้ในที่ดินเปิดใช้ประโยชน์จะมีปัญหายุ่งยากเกิดขึ้น จึงเห็นสมควรมอบ
ให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้รับไปทำ�ตามเดิม รวมทั้งการทำ�ไม้และแผ้วถางป่าในบริเวณอ่างเก็บน้ำ�  ซึ่ง
ชลประทานเจ้าของโครงการประสงค์จะเวนคืนให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้รับทำ�ต่อไป จึงได้เสนอขอให้
สภาบริหารคณะปฏิวัติพิจารณา เรื่องนี้สภาบริหารคณะปฏิวัติได้พิจารณา เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๑๕
ลงมติอนุมัติตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ ดังรายละเอียดตามสำ�เนาหนังสือกระทรวงเกษตรและ
หนังสือสำ�นักเลขาธิการคณะปฏิวัติที่ส่งมาพร้อมนี้
อนึง่ กรมป่าไม้ขอเรียนว่า การมอบให้องค์การอุตสาหกรรรมป่าไม้ท�ำ ออกตามเดิมนี้ ก็คงใช้
หลักการเดิมที่เคยถือปฏิบัติมาก่อนมีมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๑๔
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และสั่งเจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติต่อไป
                   ขอแสดงความนับถืออย่างสูง

กองคุ้มครอง

(ลงนาม)   ประดิษฐ วนาพิทักษ์
(นายประดิษฐ วนาพิทักษ์)
                     รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
                     อธิบดีกรมป่าไม้  
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ด่วนมาก
ที่ กษ ๐๗๐๔/พ. ๔๑๗

                 กระทรวงเกษตร
            ๒๑ สิงหาคม ๒๕๑๕

เรื่อง นโยบายการทำ�ไม้นอกเขตป่าโครงการและการทำ�ไม้แผ้วถางป่าในบริเวณอ่างเก็บน้ำ�
เรียน ผู้อำ�นวยการฝ่ายพัฒนา การเกษตร และคมนาคม (ผ่านรองผู้อำ�นวยการฝ่ายการเกษตร)
อ้างถึง บันทึกของ ผอ.ฝพกค. ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๑๕
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. หนังสือกระทรวงพัฒนาการแห่งชาติ ที่ พก.๐๒๐๑/๒๙๒๓ ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม
๒๕๑๕ พร้อมบันทึกของ ผอ.ฝพกค. ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๑๕ และเอกสาร
ที่เกี่ยวข้อง ๑ ชุด
๒. สำ�เนาหนังสือสำ�นักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ สร ๐๔๐๓/๑๔๙๐๙
ลงวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๑๓ พร้อมด้วยสำ�เนาหนังสือกระทรวงเกษตร
ที่ กษ ๐๗๐๔/๙๗๕๖ ลงวันที่ ๒๘ กรกฏาคม ๒๕๑๓
๓. สำ�เนาหนังสือสำ�นักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ สร.๐๔๐๓/๑๕๙๗๐ ลงวันที่
๔ ตุลาคม ๒๕๑๔ พร้อมด้วยสำ�เนาหนังสือกระทรวงเกษตรที่ กษ ๐๗๐๔/๘๑๘๕
ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๑๔
ตามบันทึกของ ผอ.ฝพกค. ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๑๕ ส่งหนังสือกระทรวงพัฒนาการ
แห่งชาติ ที่ พก ๐๒๐๑/๒๙๑๓ ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๑๕ เรื่องการทำ�ไม้และแผ้วถางป่าในบริเวณ
อ่างเก็บน้� 
ำ ซึง่ กระทรวงพัฒนาการแห่งชาติเสนอเห็นสมควรยกเลิกมติคณะรัฐมนตรี เมือ่ วันที่ ๓ พฤศจิกายน
๒๕๑๓ ที่มีมติให้กรมชลประทาน การพลังงานแห่งชาติ และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เป็น
ผูท้ �ำ ไม้เสียเองโดยตรงเพือ่ มอบให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เป็นผูท้ �ำ ไม้เล็ก และไม้ใหญ่ ตลอดจนการเผาไม้โดย
มีหลักการรวม ๒ ประการ ดังรายละเอียดตามหนังสือกระทรวงพัฒนาการแห่งชาติ ที่ พก ๐๒๐๑/๒๙๒๓
ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๑๕ ที่ส่งมาด้วย ข้อ ๑ ให้กระทรวงเกษตรพิจารณา นั้น
กระทรวงเกษตรขอเรียนว่า ได้นำ�เรื่องนี้เข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณา
ราชการด้านป่าไม้ของกระทรวงเกษตร (กพป.) ซึ่งมีองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้และกรมป่าไม้ร่วมด้วย
เมื่อวันที่ ๔ กรกฏาคม ๒๕๑๕ ที่ประชุมมีความเห็นดังนี้
๑. การทำ�ไม้และแผ้วถางป่าในบริเวณทีด่ นิ สร้างอ่างเก็บน้�ำ ตามโครงการของหน่วยงานต่างๆ
ทีก่ ระทรวงพัฒนาการแห่งชาติเสนอขอเวนคืนการทำ�ไม้นั้น เห็นสมควรมอบให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
เป็นผูร้ บั อนุญาตทำ�ไม้ในบริเวณอ่างเก็บน้�ำ แทนหน่วยงานเจ้าของหน่วยงานต่างๆ ตามทีก่ ระทรวงพัฒนาการ
แห่งชาติเสนอโดยมีเหตุผลว่า
๑.๑ กรมชลประทานหรือหน่วยงานอืน่ เจ้าของโครงการไม่เคยมีประสบการณ์ในทางทำ�ไม้
มาก่อน ยากที่จะควบคุมดำ�เนินการทำ�ไม้ออกให้เป็นไปโดยราบรื่นได้
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๑.๒ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรซึ่งเป็นองค์การ
ของรัฐที่มีวัตถุประสงค์ในทางทำ�ไม้อยู่แล้ว ย่อมสามารถควบคุมการทำ�ไม้ได้รัดกุมกว่า
๑.๓ ป้ อ งกั น การลั ก ลอบตั ด ไม้ ใ นป่ า อื่ น มาสวมใบอนุ ญ าตทำ � ไม้ ใ นเขตอ่ า งเก็ บ น้ำ �
เพราะอาณาเขตอ่างเก็บน้ำ�กว้างขวางควบคุมยาก
๒. เนื่องจากมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๑๔ มอบป่าสัมปทานให้องค์การ
อุตสาหกรรมป่าไม้ จำ�นวน ๒๔ สัมปทาน โดยให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้สละสิทธิการทำ�ไม้ในป่า
นอกโครงการ หรือไม้ในที่ดินที่จะเปิดใช้ประโยชน์ต่างๆเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีโอกาสทำ�ไม้เหล่านั้น
ได้แก่การทำ�ไม้ในที่ดินที่กันออกจากป่าสงวนหรือไม้ในที่ดินนอกเขตป่าที่จำ�แนกไว้เป็นป่าถาวร ซึ่งทบวง
การเมืองต่างๆ จะต้องเปิดทีด่ นิ ใช้ประโยชน์ (ยกเว้นทบวงการเมืองทีม่ กี ฎหมายบังคับ โดยเฉพาะอยูแ่ ล้ว เช่น
กรมประชาสงเคราะห์และกรมสหกรณ์ที่ดิน ซึ่งจะต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ
พ.ศ. ๒๕๑๑)
ประเด็นข้อ ๒ นี้ กระทรวงเกษตรได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ในขั้นต้นตามที่ กระทรวงเกษตร
เสนอ (หนังสือกระทรวงเกษตร ถึง ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ที่ กษ ๐๗๐๔/๘๑๘๕ ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน
๒๕๑๔) เพื่อให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้สละสิทธิการทำ�ไม้ประเภทนี้ ก็เนื่องจาก
เกรงว่าจะทำ�ให้ประชาชนเดือดร้อนเรือ่ งไม้ใช้สอยส่วนตัวหรือการปลูกสร้างบ้านเรือน แต่บดั นีไ้ ด้มกี ารแก้ไข
หลักเกณฑ์การอนุญาตไม้เพื่อการใช้สอยของประชาชนในกรณีต่างๆ ไว้แล้ว ดังนี้
๒.๑ ไม้ในป่านอกโครงการ หรือไม้ที่จะทำ�ออกจากที่ดินเปิดใช้ประโยชน์หากยังมิได้
สำ�รวจและแจ้งจำ�นวนไม้ทแี่ น่นอนให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้รบั ทำ� ถ้ามีผขู้ อทำ�ไม้ออกเพือ่ ใช้สอยส่วนตัว
หรือเพื่อการกุศลสาธารณประโยชน์ ก็ให้พิจารณาอนุญาตไปได้ตามระเบียบและตามความจำ�เป็น
๒.๒ การพิจารณาอนุญาตให้ทำ�ไม้ในป่าโครงการโดยวิธีประมูลผูกขาดนั้นก็ได้กำ�หนด
หลักการให้กันไม้ไว้สำ�หรับอนุญาตเพื่อใช้สอยส่วนตัว จำ�นวน ๒๐% ของจำ�นวนไม้แต่ละชนิด
๒.๓ ป่านอกโครงการทัว่ ไป ก็ได้มกี ารพิจารณาอนุญาตเพือ่ ใช้สอยส่วนตัวได้ตามระเบียบ
ที่กรมป่าไม้และกระทรวงเกษตรวางไว้
๒.๔ กรมป่าไม้ได้จดั ให้มปี า่ โครงการสำ�หรับอนุญาต เพือ่ การใช้สอยโดยเฉพาะเป็นบางท้องที่
อีกด้วย
๒.๕ ไม้ยางในที่ดินกรรมสิทธิ์ มีโฉนด หรือ น.ส.๓ ให้เจ้าของที่ดินขอทำ�เพื่อใช้สอยได้
ซึ่งได้มอบอำ�นาจการอนุญาตให้จังหวัดไปแล้ว
๒.๖ การให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เป็นผู้ทำ�ไม้เป็นการสะดวกแก่การตรวจสอบ
ควบคุมและป้องกันการลักลอบตัดไม้ทำ�ลายป่าดังกล่าวในประเด็นข้อ ๑ ข้างต้น
ด้วยเหตุผลดังกล่าวมาแล้ว กระทรวงเกษตรจึงเห็นสมควรให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
เป็นผู้ดำ�เนินการทำ�ไม้ดังกล่าวต่อไปตามเดิม เช่นเดียวกับไม้ในบริเวณอ่างเก็บน้ำ�ของกรมชลประทาน
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โดยที่ได้มีมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๑๓ มอบให้กรมชลประทาน
การพลังงานแห่งชาติ หรือการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เจ้าของโครงการเป็นผู้ทำ�ไม้และแผ้วถางป่า
เองโดยตรง และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๑๔ ให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้สละสิทธิ
การทำ�ไม้ในป่านอกโครงการ และไม้ในทีด่ นิ ทีจ่ ะเปิดใช้ประโยชน์ตา่ งๆ เมือ่ จะเวนคืนให้องค์การอุตสาหกรรม
ป่าไม้เป็นผู้รับอนุญาตทำ�ไม้ตามเดิมก็จะต้องเสนอให้สภาบริหารคณะปฏิวัติพิจารณาอนุมัติเสียก่อนจึงจะ
ดำ�เนินการต่อไปได้
กระทรวงเกษตรจึงขอเรียนมาเพือ่ โปรดพิจารณา หากชอบด้วยดำ�ริขอได้โปรดนำ�กราบเรียน
ฯพณฯ หัวหน้าคณะปฏิวัติ เพื่อนำ�เสนอสภาบริหารของคณะปฏิวัติพิจารณาต่อไปด้วย

            ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง
(ลงนาม)      ป. กรรณสูต
             (นายปรีดา กรรณสูต)
              ปลัดกระทรวงเกษตร
             ผู้ใช้อำ�นาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร
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ที่ ลธ.ปว.๑๑๑๓๗/๒๕๑๕

สำ�นักงานเลขาธิการคณะปฏิวัติ
          ๑๑ ตุลาคม ๒๕๑๕

เรื่อง นโยบายการทำ�ไม้นอกเขตป่าโครงการและการทำ�ไม้แผ้วถางป่าในบริเวณอ่างเก็บน้ำ�
เรียน ผู้อำ�นวยการฝ่ายพัฒนา การเกษตร และคมนาคม
อ้างถึง หนังสือ ลธ.ปว.๑๐๔๘๖/๒๕๑๕ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๑๕
สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารประกอบบันทึก ที่ ฝพกค. ๐๑๐๒/๓๗๖ ลงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๑๕
ตามทีไ่ ด้ยนื ยันมติสภาบริหารคณะปฏิวตั ิ เมือ่ ๒๘ กันยายน ๒๕๑๕ เรือ่ ง นโยบายการทำ�ไม้
นอกเขตป่าโครงการและการทำ�ไม้แผ้วถางป่าในบริเวณอ่างเก็บน้ำ�มา นั้น
ในการประชุมสภาบริหารคณะปฏิวัติ เมื่อ ๒๘ กันยายน ๒๕๑๕ นายประดิษฐ วนาพิทักษ์
รองอธิ บ ดี ก รมป่ า ไม้ ได้ เ ข้ า ชี้ แ จงเรื่ อ งนี้ ต่ อ ที่ ป ระชุ ม ฯ เมื่ อ ได้ พิ จ ารณากั น แล้ ว ที่ ป ระชุ ม ลงมติ
“อนุมัติตามที่เสนอ”
จึงเรียนยืนยันมา
                       ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง
(ลงนาม)     พลเอก กฤษณ์ สีวะรา
                          (กฤษณ์ สีวะรา)
                          เลขาธิการคณะปฏิวัติ

แผนการประชุม
โทร. ๘๒๘๘๕๔
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ส่วนราชการ ฝ่ายอำ�นวยการพัฒนา การเกษตร และคมนาคม
ที่ ฝพกค.๐๑๐๒/๓๗๖
            ลงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๑๕
เรื่อง นโยบายการทำ�ไม้นอกเขตป่าโครงการและการทำ�ไม้แผ้วถางป่าในบริเวณอ่างเก็บน้ำ�
กราบเรียน ฯพณฯ หัวหน้าคณะปฏิวัติ
ด้วยกระทรวงพัฒนาการแห่งชาติได้เสนอความเห็นว่า ควรยกเลิกมติ ครม.เมือ่ วันที่ ๓ พฤศจิกายน
๒๕๑๓ ที่มีมติให้กรมชลประทาน กรมพลังงานแห่งชาติ และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เป็น
ผู้ทำ�ไม้และแผ้วถางป่าในบริเวณอ่างเก็บน้�ำ เสียเองโดยตรงเพราะมีปญ
ั หาและอุปสรรคนานาประการ กล่าวคือ
ผู้รับจ้างของกรมชลประทานไม่สามารถตัดฟันและเผาไม้ให้แล้วเสร็จตามสัญญากรมชลประธาน ไม่มี
เจ้าหน้าทีท่ มี่ คี วามรูค้ วามชำ�นาญในการทำ�ไม้ ตลอดทัง้ ไม่มเี จ้าหน้าทีท่ จี่ ะควบคุมเพียงพอ เป็นเหตุให้ผรู้ บั จ้าง
ลักลอบตัดไม้ นอกอ่างและนำ�เข้ามาในอ่างเพื่อแอบอ้างเป็นไม้ในอ่าง ไม้เมื่อตัดฟันและเผาแล้วภายใน ๑ ปี
ก็จะแตกกิ่งก้านออกมาใหม่เกือบเหมือนเดิม ก็จะต้องตั้งงบใช้จ่ายตัดฟันและเผาไม้ซง่ึ เท่ากับเป็นการจ่ายเงิน
ค่าจ้าง ๒ ครัง้ ราคางานก่อสร้างสูงโดยไม่จ�ำ เป็น กรมชลประทานควรรับผิดชอบ เพราะการก่อสร้างตัวเขื่อน
เท่านั้น ส่วนไม้ในบริเวณอ่างเก็บน้ำ�ควรเป็นหน้าที่ของบุคลอื่นที่มีความรู้ความชำ�นาญ ทั้งได้สอบถามการ
พลังงานแห่งชาติและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยแล้ว มีความเห็นพ้องต้องกันว่า การยกเลิกมติครม.
เมือ่ วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๑๓ และควรมอบให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เป็นผูท้ �ำ ไม้เล็กและไม้ใหญ่ตลอดจน
เผาไม้บริเวณอ่างเก็บน้�ำ แทนต่อไป ซึง่ ฝ่ายอำ�นวยการพัฒนาการเกษตร และคมนาคม ได้มอบ ให้กระทรวงเกษตร
พิจารณาแล้ว และได้ร้ ายงานคณะกรรมการพิจารณาราชการด้านป่าไม้ของกระทรวงเกษตร (กพป.) มีความเห็นว่า
๑. เห็นชอบตามที่กระทรวงพัฒนาการแห่งชาติเสนอ
๒. ขอให้พิจารณามติ ครม. เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๑๔ ที่มีมติให้องค์การอุตสาหกรรม
ป่าไม้สละสิทธิการทำ�ไม้ในป่านอกโครงการ หรือไม้ในทีด่ นิ ทีจ่ ะเปิดใช้ประโยชน์ตา่ งๆ เพือ่ เปิดโอกาสให้ประชาชน
ได้มโี อกาสทำ�ไม้เหล่านัน้
กระทรวงเกษตรพิ จ ารณาเห็ น ว่ า ในชั้ น เดิ ม กระทรวงเกษตรได้ ดำ � เนิ น ให้ มี ม ติ ครม.
เมือ่ วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๑๔ นี้ เนือ่ งจากเกรงว่าจะทำ�ให้ประชาชนเดือดร้อน เรือ่ งไม้ใช้สอยส่วนตัวหรือการ
ปลูกสร้างบ้าน แต่บัดนี้ ได้มีการแก้ไขหลักเกณฑ์การอนุญาตไม้เพื่อการใช้สอยของประชาชนในกรณีต่างๆ
ไว้แล้ว จึงสมควรมอบให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เป็นผู้ทำ�ไม้ต่อไปตามเดิม เช่นเดียวกับที่กระทรวง
พัฒนาการแห่งชาติเสนอ
ฝ่ายอำ�นวยการพัฒนา การเกษตร และคมนาคม พิจารณาแล้วเห็นชอบตามที่กระทรวงเกษตร
เสนอ จึงขอเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา หากชอบด้วยดำ�ริ ขอได้โปรดเสนอสภาบริหารคณะปฏิวัติพิจารณา
ยกเลิกมติ ครม. เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๑๓ และยกเว้น มติ ครม. เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๑๔
เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้สละสิทธิจากการเป็นผู้รับอนุญาตทำ�ไม้นอกเขตป่า
โครงการ หรือไม้ในที่ดินที่จะเปิดใช้ประโยชน์ต่างๆ ที่ไม่ขัดกับกฏหมายตามหลักการเดิมต่อไป
(ลงนาม)    พล.อ.อ. ทวี จุลละทรัพย์
          (ทวี จุลละทรัพย์)
        ผู้อำ�นวยการฝ่ายพัฒนา การเกษตร และคมนาคม

506

คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการอนุญาตไม้และของป่า
10.1(497-522).indd 506

7/1/2010 13:36

ที่ กษ ๐๗๐๔(๓)/ว.๑๓๖๓๘

                                กรมป่าไม้
       ถนนพหลโยธิน กทม. ๑๐๙๐๐
            ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๒๘
เรื่อง ข้อตกลงเกี่ยวกับการสงวน การตัดฟันไม้ ในแนวเขตทางและในที่ดินสงวนของกรมทางหลวง
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด
อ้างถึง หนังสือกรมป่าไม้ ที่ กษ ๐๗๐๔/๔๑๒๔ ลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๑๑ และที่ กส.๐๗๐๔/ว ๒๗๕๐
ลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๖
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการประชุม ๑ ชุด
ตามหนังสือกรมป่าไม้ทอ่ี า้ งถึงฉบับแรก ส่งสำ�เนาข้อตกลงเกีย่ วกับการสงวน การตัดฟันไม้
ในแนวทางและในที่ดินสงวนของกรมทางหลวง พ.ศ. ๒๕๑๑ มาเพื่อโปรดทราบและสั่งเจ้าหน้าที่ถือเป็น
ทางปฏิบัติ และหนังสือฉบับหลังกรมป่าไม้กำ�หนดทางปฏิบัติ เพื่อให้การตัดฟันไม้ออกจากเขตทางหลวง
เป็นไปตามข้อตกลง ตามที่กรมทางหลวงเสนอเพิ่มเติม รวม ๖ ข้อ และกรมป่าไม้เห็นสมควรดำ�เนินการ
ตามความเหมาะสมสำ�หรับไม้ที่ยังไม่ได้ออกอนุญาต รวม ๔ ข้อ ความละเอียดแจ้งอยู่แล้ว นั้น
บัดนี้ กรมป่าไม้กับกรมทางหลวงได้จัดประชุมพิจารณา เรื่อง กรรมสิทธิ์ของต้นไม้
ในเขตทางหลวงทีถ่ กู ตัดฟัน เมือ่ วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๒๘ ณ ห้องรองอธิบดีกรมป่าไม้และผูแ้ ทนกรมทางหลวง
ได้เสนอเป็นข้อยุติในที่ประชุม ๒ ประการ ดังนี้
๑. ถ้าไม้หวงห้ามทีข่ นึ้ อยูเ่ ดิม หรือทีป่ ลูกขึน้ ในเขตทางหลวง ให้กรมทางหลวงขอรับอนุญาต
ต่อกรมป่าไม้ เพื่อนำ�ไปใช้ในกิจการงานทางของกรมทางหลวงได้ และถ้ากรมป่าไม้จะอนุญาตให้บุคคลอื่น
เข้าทำ�ไม้ในเขตทางหลวง จะต้องได้รับความเห็นชอบจากกรมทางหลวงเสียก่อน
๒. ไม้หวงห้ามที่ข้ึนอยู่ในเขตทางหลวงที่ผ่านพื้นที่ป่าไม้ อันได้แก่ป่าสงวนแห่งชาติหรือ
ป่าถาวรของชาติ ถ้ายังไม่มีกฏกระทรวงเพิกถอนสภาพป่าสงวนแห่งชาติ หรือยังไม่ได้รับอนุมัติให้ใช้พื้นที่จาก
คณะรัฐมนตรี หรือจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้กรมป่าไม้รับผิดชอบการทำ�ไม้ออก
จากที่ดังกล่าว โดยไม่ต้องขอรับความเห็นชอบจากกรมทางหลวงก่อน
ที่ประชุมเห็นชอบตามข้อเสนอ แต่ขอให้เพิ่มเติมว่า ในการทำ�ไม้ออกตามแนวทาง ตามข้อ
๒ ขอให้กรมทางหลวงสัง่ เจ้าหน้าทีอ่ อกไปร่วมทำ�การตรวจสอบไม้ตน้ ทีจ่ ะตัดออก และต้นใดควรสงวนไว้เป็น
ร่มเงาริมทางหลวงด้วย ดังรายละเอียดตามรายงานการประชุมตามทีส่ ง่ มาด้วย ซึง่ กรมทางหลวงแจ้งให้กรมป่าไม้
ทราบ ตามหนังสือ ที่ คค ๐๖๐๖/๓๘๔๘ ลงวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๒๘ ว่าเห็นชอบด้วยตามมติที่ประชุม
ดังกล่าว และกรมทางหลวงก็ได้สั่งให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามมติที่ประชุมแล้ว
กรมป่าไม้จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และสั่งเจ้าหน้าที่ถือเป็นทางปฏิบัติต่อไป

กองคุ้มครอง
โทร.๕๗๙-๔๘๕๓   

        ขอแสดงความนับถือ
(ลงนาม)  จำ�นงค์ โพธิสาโร
         (นายจำ�นงค์ โพธิสาโร)
                        อธิบดีกรมป่าไม้
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บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ ฝ่ายใช้ประโยชน์ที่ดิน กองจัดการที่ดินป่าสงวนแห่งชาติ กรมป่าไม้
ที่ กษ. ๐๗๐๕(๓)/๓๗๓๐
                 วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๘
เรื่อง ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำ�หนดอัตราค่าใช้จ่ายในการบำ�รุงป่า หรือ ปลูกสร้าง   
สวนป่า สำ�หรับผู้รับใบอนุญาตแผ้วถางป่าเพื่อทำ�เหมืองแร่หรือระเบิดย่อยหิน
เรียน รองอธิบดีกรมป่าไม้ทั้ง ๓ ท่าน
ผู้อำ�นวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
ผู้อำ�นวยการกองทุกกอง
ผู้ตรวจการป่าไม้ทั้ง ๔ ท่าน
ผู้บังคับการตำ�รวจป่าไม้
ผู้อำ�นวยการโรงเรียนอบรมวนกรรมตาก
หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
หัวหน้าสำ�นักงานเงินทุนหมุนเวียนค้นคว้าทดลองเกี่ยวกับป่าสน
เลขานุการกรมป่าไม้
กรมป่าไม้ขอส่งสำ�เนาหนังสือกรมป่าไม้ที่ กษ ๐๗๐๕(๓)/ว. ๓๗๒๘ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์
๒๕๒๘ เรือ่ ง ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรือ่ ง กำ�หนดอัตราค่าใช้จา่ ยในการบำ�รุงป่าหรือปลูกสร้าง
สวนป่าสำ�หรับผู้รับใบอนุญาตแผ้วถางป่า เพื่อทำ�เหมืองแร่หรือระเบิดย่อยหิน เรียนมาเพื่อทราบ เป็นการ
ต่อเนื่องหนังสือกรมป่าไม้ที่ กษ ๐๗๐๕ (๓)/ว. ๒๘๖๗๓ ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๒๗

(ลงนาม)  อุดม หิรัญพฤกษ์
         (นายอุดม หิรัญพฤกษ์)
         รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
          อธิบดีกรมป่าไม้
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ที่ กษ ๐๗๐๕(๓)/ ว.๓๗๒๘

                                กรมป่าไม้
       ถนนพหลโยธิน กทม. ๑๐๙๐๐
             ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๘

เรื่อง ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำ�หนดอัตราค่าใช้จ่ายในการบำ�รุงป่า หรือ ปลูกสร้าง
สวนป่า สำ�หรับผู้รับใบอนุญาตแผ้วถางป่าเพื่อการทำ�เหมืองแร่หรือระเบิดย่อยหิน
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด
อ้างถึง หนังสือกรมป่าไม้ที่ กษ ๐๗๐๕ (๓)/ว. ๒๘๖๗๑ ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๒๗
ตามหนังสือที่อ้างถึง แจ้งทางปฏิบัติเกี่ยวกับประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง
กำ�หนดอัตราค่าใช้จ่ายในการบำ�รุงป่า หรือ ปลูกสร้างสวนป่า สำ�หรับผู้รับใบอนุญาตแผ้วถางป่าเพื่อทำ�
เหมืองแร่หรือระเบิดย่อยหิน ไปพลางก่อน ในช่วงระยะเวลาทีก่ รมป่าไม้ได้เสนอแนวทางปฏิบตั เิ กีย่ วกับเรือ่ งนี้
เพื่อขอรับความเห็นชอบจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อยู่ ความละเอียดแจ้งอยู่แล้ว นั้น
บัดนีก้ ระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้พจิ ารณาและให้ความเห็นชอบเกีย่ วกับเรือ่ งนีแ้ ล้ว เมือ่
วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๒๘ ฉะนั้น เพื่อให้การปฏิบัติตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดังกล่าวเป็น
ไปในทำ�นองเดียวกัน กรมป่าไม้จึงขอเรียนแนวทางปฏิบัติดังนี้
๑.  เรือ่ งราวประทานบัตรเหมืองแร่หรือระเบิดย่อยหินรายใดทีไ่ ด้รบั อนุญาตทางฝ่ายป่าไม้แล้ว
ให้เจ้าหน้าที่แจ้งไม่ขัดข้องให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมทรัพยากรธรณี หรือกรมที่ดินดำ�เนินการ
เพื่อออกประทานบัตรหรือใบอนุญาตได้ โดยยังไม่ต้องออกใบอนุญาตแผ้วถางป่าและเรียกเก็บเงินค่าใช้จ่าย
ในการบำ�รุงป่าหรือปลูกสร้างสวนป่าตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ฉบับลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน
๒๕๒๖
๒. เมื่อผู้ขอรับอนุญาตรายใดได้รับอนุญาตให้ดำ�เนินการได้ตามกฎหมายแร่ หรือประมวล
กฎหมายทีด่ นิ แล้ว และมีความประสงค์ทจี่ ะเปิดพืน้ ทีด่ �ำ เนินการในบริเวณใด เนือ้ ทีเ่ ท่าใด (ภายในอาณาเขตพืน้ ที่
ทีไ่ ด้รบั อนุญาต) ก็ให้มายืน่ คำ�ขอรับใบอนุญาตแผ้วถางป่าและชำ�ระเงินค่าใช้จา่ ยในการบำ�รุงป่าหรือปลูกสร้าง
สวนป่า ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๒๖ ตามความจำ�เป็นที่
จะต้องเปิดพืน้ ทีด่ �ำ เนินการเป็นปีๆ หรือเป็นคราวๆ ไป แต่ทง้ั นีต้ อ้ งขอความร่วมมือไปยังกรมทรัพยากรธรณี หรือ
กรมที่ดินว่า ก่อนที่จะอนุญาตให้เข้าไปดำ�เนินการในพื้นที่บริเวณใด ผู้ขอรับอนุญาตต้องมีใบอนุญาตให้
แผ้วถางป่าและใบเสร็จที่แสดงว่าได้ชำ�ระเงินค่าใช้จ่ายในการบำ�รุงป่าหรือปลูกสร้างสวนป่า ตามประกาศ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๒๖ ในบริเวณนั้นแล้ว จึงจะอนุญาตให้เปิดพื้นที่
ดำ�เนินการได้ หากผูข้ อรับอนุญาตไม่มหี ลักฐานดังกล่าวทางฝ่ายป่าไม้มาแสดงก็ขอให้ทางทรัพยากรธรณีหรือ
ทีด่ นิ จังหวัดท้องทีร่ ะงับการอนุญาตใช้พนื้ ทีไ่ ว้กอ่ น จนกว่าผูข้ อรับอนุญาตจะมีหลักฐานดังกล่าวครบถ้วนแล้ว
เท่านั้น
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๓. บริเวณพืน้ ทีท่ ข่ี อประทานบัตรทำ�เหมืองแร่หรือระเบิดย่อยหินทีอ่ ยูน่ อกเขตป่าสงวนแห่งชาติ
จะต้องเรียกเก็บเงินค่าใช้จา่ ยในการบำ�รุงป่าหรือปลูกสร้างสวนป่า ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๒๖ ตามจำ�นวนพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตไม่ว่าจะมีไม้หวงห้ามขึ้นอยู่หรือไม่ เมื่อพื้นที่
นั้นยังคงเป็น “ป่า” ตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ “ป่า” หมายความว่า ที่ดิน
ที่ยังมิได้มีบุคคลได้มาตามประมวลกฎหมายที่ดิน ดังนั้น ในกรณีที่บุคคลใดเข้าทำ�เหมืองแร่หรือระเบิด
ย่อยหินในพื้นที่ป่านอกเขตป่าสงวนแห่งชาติ ก็ต้องขออนุญาตแผ้วถางป่า ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๖
(พ.ศ. ๒๔๙๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ ว่าด้วยการแผ้วถางป่าและเรียก
เก็บเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตแผ้วถางป่าพร้อมกับเก็บเงินค่าใช้จา่ ยให้พนักงานเจ้าหน้าทีท่ ำ�การบำ�รุงป่าหรือ
ปลูกสร้างสวนป่าตามจำ�นวนพื้นที่ที่ได้รับใบอนุญาต ในอัตราไร่ละ ๑,๒๐๐ บาท ตามนัยข้อ ๒ แห่งประกาศ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำ�หนดอัตราค่าใช้จ่ายในการบำ�รุงป่า หรือปลูกสร้างสวนป่า สำ�หรับ
ผูร้ บั ใบอนุญาตแผ้วถางป่าเพือ่ ทำ�เหมืองแร่หรือระเบิดย่อยหิน ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๒๖ ทุกราย
๔. พืน้ ทีป่ ระทานบัตรเหมืองแร่หรือระเบิดย่อยหินทีไ่ ด้รบั อนุญาตให้เข้าทำ�ประโยชน์อยูก่ อ่ น
และยังมีอายุอยู่ ซึ่งได้เรียกเก็บเงินค่าชดเชยป่าไม้เสียหายไปแล้ว ถึงแม้จะได้แผ้วถางป่าและทำ�เหมืองแร่
หรือระเบิดย่อยหินตามที่ได้รับอนุญาตไปแล้ว ก่อนประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่องกำ�หนดอัตรา
ค่าใช้จา่ ยในการบำ�รุงป่า หรือปลูกสร้างสวนป่า สำ�หรับผูร้ บั ใบอนุญาตแผ้วถางป่าเพือ่ ทำ�เหมืองแร่หรือระเบิด
ย่ อ ยหิ น ลงวั น ที่ ๒ พฤศจิ ก ายน ๒๕๒๖ มี ผ ลใช้ บั ง คั บ (มี ผ ลใช้ บั ง คั บ ตั้ ง แต่ วั น ถั ด จากประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป คือ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๒๖) ไม่ตอ้ งเรียกเก็บเงินค่าใช้จา่ ยในการบำ�รุงป่า
หรือปลูกสร้างสวนป่าตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๒๖ เฉพาะพื้นที่
ซึ่งผ่านพ้นการทำ�เหมืองแร่หรือระเบิดย่อยหินแล้ว เว้นแต่ผ้ขู ออนุญาตมีความประสงค์จะใช้พ้นื ที่บริเวณนั้น
เปิดทำ�เหมืองแร่หรือระเบิดย่อยหินอยู่อีก ผู้รับประทานบัตรเหมืองแร่หรือระเบิดย่อยหินจะต้องขออนุญาต
แผ้วถางป่าและชำ�ระเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตแผ้วถางป่าพร้อมเงินค่าใช้จ่ายให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทำ�การ
บำ�รุงป่าหรือปลูกสร้างสวนป่าตามจำ�นวนพื้นที่ที่ได้รับใบอนุญาตแต่ละคราวในอัตราไร่ละ ๑,๒๐๐ บาท
ตามนัยข้อ ๒ แห่งประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดังกล่าว
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและสั่งเจ้าหน้าที่ถือเป็นทางปฏิบัติต่อไปด้วย
         ขอแสดงความนับถือ
(ลงนาม)  จำ�นงค์ โพธิสาโร
          (นายจำ�นงค์ โพธิสาโร)
          อธิบดีกรมป่าไม้
กองจัดการที่ดินป่าสงวนแห่งชาติ
โทร. ๕๗๙๔๐๔๘
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ที่ กษ ๐๗๐๕(๓)/ว ๒๔๙๘๒

                 กรมป่าไม้
ถนนพหลโยธิน กทม ๑๐๙๐๐
              ๑๘ กันยายน ๒๕๒๘

เรื่อง ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำ�หนดอัตราค่าใช้จ่ายในการบำ�รุงป่า หรือปลูกสร้าง
สวนป่า สำ�หรับผู้รับใบอนุญาตให้แผ้วถางป่า เพื่อการทำ�เหมืองแร่ หรือระเบิดย่อยหิน
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด (ยกเว้นจังหวัดราชบุรี)
สิ่งที่ส่งมาด้วย สำ�เนาหนังสือกรมป่าไม้ ที่ กษ ๐๗๐๕(๓)/๒๔๙๘๑ ลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๒๘
กรมป่าไม้ขอส่งสำ�เนาหนังสือ ตามสิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย เรียนมาเพือ่ ทราบ และถือปฏิบตั ใิ นทำ�นอง
เดียวกันด้วย

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

กองจัดการที่ดินป่าสงวนแห่งชาติ
โทร. ๕๗๙๔๐๔๘
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ที่ กษ ๐๗๐๕(๓)/ ๒๔๙๘๑

               กรมป่าไม้
      ถนนพหลโยธิน กทม. ๑๐๙๐๐
              ๑๘ กันยายน ๒๕๒๘

เรื่อง ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำ�หนดอัตราค่าใช้จ่ายในการบำ�รุงป่า หรือ ปลูกสร้าง
สวนป่า สำ�หรับผู้รับใบอนุญาตแผ้วถางป่าเพื่อทำ�เหมืองแร่หรือระเบิดย่อยหิน
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี
อ้างถึง หนังสือจังหวัด รบ ๐๐๐๙ /๑๔๙๖๓ ลงวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๒๘
ตามหนังสือทีอ่ า้ งถึง จังหวัดหารือทางปฏิบตั เิ กีย่ วกับการเรียกเก็บเงินค่าใช้จา่ ยในการบำ�รุงป่า
หรือปลูกสร้างสวนป่าตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ฉบับลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๒๖ ว่า “ใน
กรณีผรู้ บั อนุญาตแผ้วถางป่าได้รบั การต่ออายุใบอนุญาตแผ้วถางป่าอีกครัง้ หนึง่ แล้ว ทางราชการไม่อาจต่ออายุ
ใบอนุญาตได้อกี และได้ช�ำ ระค่าบำ�รุงป่าหรือปลูกสร้างสวนป่าไว้ตอ่ ทางราชการเต็มพืน้ ทีแ่ ล้ว แต่ปรากฏว่ามี
พื้นที่บางส่วนยังไม่ได้ทำ�เหมืองแร่ หรือระเบิดย่อยหิน หรือต้องทำ�เหมืองแร่ หรือระเบิดย่อยหินในพื้นที่เดิม
ต่อไปอีก และผู้ได้รับอนุญาตทำ�เหมืองแร่ หรือระเบิดย่อยหิน จะต้องขออนุญาตแผ้วถางป่าใหม่อีก ซึ่งเป็น
พืน้ ทีเ่ ดิมและจำ�นวนเนือ้ ทีเ่ ท่าเดิม หากได้รบั อนุญาตแล้วจะต้องเรียกเก็บเงินค่าบำ�รุงป่า หรือปลูกสร้างสวนป่า ตาม
ประกาศกระทรวงเกษตรฉบับดังกล่าวอีกหรือไม่ และจะต้องเรียกเก็บทุกครัง้ ทีม่ กี ารออกอนุญาตให้แผ้วถางป่า
ตลอดไป หรือไม่ เพียงใด” ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น
กรมป่าไม้ได้พิจารณาแล้ว ขอเรียนว่า โดยที่ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เรื่อง
กำ�หนดอัตราค่าใช้จา่ ยในการบำ�รุงป่า หรือปลูกสร้างสวนป่า สำ�หรับผูร้ บั ใบอนุญาตแผ้วถางป่าเพือ่ ทำ�เหมือง
แร่หรือระเบิดย่อยหิน ฉบับลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๒๖ ซึ่งออกโดยอาศัยอำ�นาจตามมาตรา ๕๘ ทวิ
แห่งพระราชบัญญัตปิ า่ ไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัตปิ า่ ไม้ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๑๘
มีเจตนารมณ์ที่จะใช้บังคับแก่ผู้รับอนุญาตแผ้วถางป่า เพื่อทำ�เหมืองแร่ หรือระเบิดย่อยหิน ต้องออกเงินค่า
ใช้จ่ายให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทำ�การบำ�รุงป่าหรือปลูกสร้างสวนป่าให้แทน โดยจะต้องชำ�ระค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาตตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๓ (พ.ศ. ๒๕๑๘) ข้อ ๒ (๑๕) อีกทั้งต้องชำ�ระค่าใช้จ่ายในการบำ�รุงป่า
หรือปลูกสร้างสวนป่าให้แก่พนักงานเจ้าหน้าทีต่ ามจำ�นวนพืน้ ทีท่ ไ่ี ด้รบั อนุญาตให้แผ้วถางป่าในอัตราไร่ละ ๑,๒๐๐ บาท
โดยชำ�ระพร้อมกับการชำ�ระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตแผ้วถางป่าดังกล่าว เมื่อได้รับอนุญาตแล้ว หากผู้รับ
ใบอนุญาตไม่สามารถดำ�เนินการแผ้วถางป่าหรือทำ�เหมืองแร่ หรือระเบิดย่อยหินให้แล้วเสร็จภายในอายุ
ใบอนุญาต ซึ่งกำ�หนดไว้ไม่เกิน ๑๒ เดือน หรือ ๑ ปี (ตามหนังสือกรมป่าไม้ ที่ กษ ๐๗๐๕(๓)/๑๔๔๗๖ – ๗๙
ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๒๘) ทางราชการอาจพิจารณาผ่อนผันโดยการต่ออายุใบอนุญาตให้ ๑ ครั้ง
ตามความจำ�เป็น โดยมีระยะเวลาไม่เกินอายุในใบอนุญาตเดิมและการต่ออายุใบอนุญาตแผ้วถางป่านัน้
ไม่ตอ้ งออกใบอนุญาตใหม่ให้ใช้ใบอนุญาตฉบับเดิม เพียงแต่ให้หมายเหตุในการต่ออายุไว้ในช่องหมายเหตุ ทั้งต้น
ขั้วและปลายขั้วและให้ลงชื่อผู้อนุญาตพร้อมด้วย วัน เดือน ปี ที่อนุญาตไว้เป็นหลักฐาน (หนังสือกรมป่าไม้
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ที่ ๑๗๓๐๓/๒๕๐๐ ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๐๐) และเมื่อได้รับการต่ออายุใบอนุญาตแล้ว ๑ ครั้ง หาก
ผู้รับใบอนุญาตยังดำ�เนินการตามวัตถุประสงค์ไม่แล้วเสร็จอีก ทางราชการก็จะไม่พิจารณาต่ออายุใบอนุญาต
ให้อกี แต่ผรู้ บั ใบอนุญาตก็สามารถยืน่ คำ�ขอรับใบอนุญาตใหม่ได้ และค่าใช้จา่ ยในการบำ�รุงป่าหรือปลูกสร้างสวนป่า
ที่ผู้รับอนุญาตได้ชำ�ระให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ตามจำ�นวน พื้นที่ที่ได้รับอนุญาตให้แผ้วถางป่าในอัตราไร่ละ
๑,๒๐๐ บาท โดยชำ�ระพร้อมกับอัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตแผ้วถางป่า ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ฉบับลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๒๖ ข้อ ๒ ดังกล่าวย่อมตกเป็นของรัฐตามหลักการอนุญาตและสัญญา
ซึง่ ไม่มกี ฎหมายบัญญัตไิ ว้วา่ ต้องคืนเมือ่ ได้ด�ำ เนินการโดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว อีกทัง้ การทีผ่ รู้ บั ใบอนุญาตได้ยนิ
ยอมชำ�ระค่าใช้จา่ ยในการบำ�รุงป่า หรือปลูกสร้างสวนป่าพร้อมกับการชำ�ระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตแผ้วถางป่า
โดยไม่มเี งือ่ นไขหรือข้อโต้แย้งใดๆ นัน้ เท่ากับว่าผูร้ บั ใบอนุญาตยินยอมรับเงือ่ นไขของทางราชการทีก่ �ำ หนดทุก
กรณีแล้วว่า จะต้องดำ�เนินการให้แล้วเสร็จภายในอายุใบอนุญาต ฉะนั้น การที่ผู้รับใบอนุญาตไม่อาจดำ�เนิน
การให้แล้วเสร็จภายในอายุใบสัญญา จึงเป็นความผิดหรือความบกพร่องของผูร้ บั ใบอนุญาตเอง ไม่ใช่ความผิด
ของทางราชการแต่อย่างใด ผู้รับใบอนุญาตจึงไม่มีสิทธิที่จะเรียกร้องหรือขอคืนค่าใช้จ่ายในการบำ�รุงป่า หรือ
ปลูกสร้างสวนป่าจากทางราชการแต่อย่างใด และในกรณีที่ทางราชการไม่อาจต่ออายุให้ไม่ว่ากรณีใด และ
ผู้รับอนุญาตได้ยื่นคำ�ขอรับใบอนุญาตแผ้วถางป่าใหม่อีก ผู้รับอนุญาตต้องชำ�ระค่าบำ�รุงป่าหรือปลูกสร้าง
สวนป่าตามจำ�นวนเนือ้ ทีท่ ไี่ ด้รบั อนุญาตในอัตราไร่ละ ๑,๒๐๐ บาท ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ดังกล่าวใหม่อีกแม้ว่าจะเป็นการขออนุญาตแผ้วถางป่าในพื้นที่เดิมและจำ�นวนเนื้อที่เท่าเดิมก็ตาม จึงสรุปได้
ว่าทุกครั้งที่มีการออกใบอนุญาตให้แผ้วถางป่าเพื่อการทำ�เหมืองแร่ หรือระเบิดย่อยหิน ผู้รับอนุญาตจะต้อง
ชำ� ระค่าใช้จ่ายในการบำ�รุงป่าหรือปลู ก สร้ า งส่ ว นป่ า ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ฉบั บ
ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๒๖ เสมอ และแนวทางปฏิบตั ทิ เี่ หมาะสมกรมป่าไม้ได้แจ้งให้ทราบแล้ว ตามหนังสือ
กรมป่าไม้ ที่ กษ ๐๗๐๕(๓)/๓๗๒๘ – ๓๐ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๘ ซึ่งกำ�หนดให้ผู้รับอนุญาตที่ได้ดำ�เนิน
การตามกฎหมายแร่ หรือประมวลกฎหมายที่ดินแล้ว และมีความประสงค์ที่จะเปิดพื้นที่ดำ�เนินการในบริเวณ
ใด เนื้อที่เท่าใด ภายในอาณาเขตพื้นที่ที่ได้รับอนุญาต ก็ให้ยื่นคำ�ขอรับใบอนุญาตแผ้วถางป่า และชำ�ระเงิน
ค่าใช้จ่ายในการบำ�รุงป่า หรือปลูกสร้างสวนป่าตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ฉบับลงวันที่ ๒
พฤศจิกายน ๒๕๒๖ ตามความจำ�เป็นทีจ่ ะต้องเปิดพืน้ ทีด่ �ำ เนินการเป็นปีๆ หรือเป็นคราวๆ ไป
จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติต่อไป
          ขอแสดงความนับถือ
(ลงนาม)     ชำ�นิ บุณโยภาส
            (นาย ชำ�นิ บุณโยภาส)
            รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
           อธิบดีกรมป่าไม้
กองจัดการที่ดินป่าสงวนแห่งชาติ
โทร. ๕๗๙๔๐๔๘
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ที่ ตร ๐๐๐๙/๕๑                                               สำ�นักงานป่าไม้จังหวัดตราด
                                บ้านท่าเรือจ้าง ตราด ๒๓๐๐๐
           ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๐
เรื่อง การขออนุญาตตั้งโรงงานสกัดน้ำ�มันจากไม้เนื้อหอม
เรียน อธิบดีกรมป่าไม้
สิ่งที่ส่งมาด้วย ภาพถ่ายหนังสือสำ�นักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด ที่ ตร ๐๐๓๒/๐๗๘
ลงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๓๐ พร้อมสิ่งที่ส่งมาด้วย
เนือ่ งจากได้รบั หนังสือสำ�นักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด ที่ ตร ๐๐๓๒/๐๗๘ ลงวันที่ ๒๒
มกราคม ๒๕๓๐ แจ้งว่า กรณีทมี่ ผี ขู้ อใช้ไม้เนือ้ หอมเป็นวัตถุดบิ ในการสกัดน้ำ�มันจะต้องดำ�เนินการขออนุญาต
ตามพระราชบัญญัติป่าไม้หรือไม่ ดังปรากฏรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้
สำ�นักงานป่าไม้จงั หวัดตราด ตรวจสอบเรือ่ งราวแล้วปรากฏว่าไม้เนือ้ หอมรายนีไ้ ด้น�ำ เข้าตาม
ใบรับรองการนำ�เข้าของกรมศุลกากร จังหวัดระนองไปยังจังหวัดตราด เพื่อบดหรือป่นให้ละเอียด ใส่ตุ่มหมัก
ประมาณ ๑๐-๑๕ วัน แล้วผ่านวิธีกรรมต่างๆ จนกระทั่งได้น้ำ�หอมส่วนกากที่เหลือ จำ�หน่ายให้แก่ผู้ที่มาซื้อ
ทำ�ธูปหอมต่อไป
เกี่ยวกับการนำ�ไม้เนื้อหอมมาสกัดเป็นน้ำ�หอมจำ�หน่ายนั้น เนื่องจากในท้องที่จังหวัดตราด
ไม่มีการอนุญาตไม้เนื้อหอมแต่อย่างใด จึงขอเรียนหารือแนวทางปฏิบัติว่า ในกรณีเช่นนี้ผู้ประกอบการ
จะต้องขออนุญาตตามมาตรา ๔๘ แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ ๒๔๘๔ หรือไม่ประการใด
จึงเรียนมาเพือ่ โปรดทราบ เมือ่ ผลการพิจารณาเป็นผลประการใด โปรดแจ้งจังหวัดทราบด้วย

           ขอแสดงความนับถือ
(ลงนาม)     จรรยา แวววุฒินันท์
(นายจรรยา แวววุฒินันท์)
            ป่าไม้จังหวัดตราด
โทร. ตราด (๐๓๙) ๕๑๑๑๕๗
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ที่ กษ ๐๗๐๔(๒)/๑๔๙๔๒
                      กรมป่าไม้
                                           ถนนพหลโยธิน เขตบางเขน กทม. ๑๐๙๐๐
            ๒๘ ธันวาคม ๒๕๓๐
เรื่อง ขออนุญาตตั้งโรงงานสะกัดน้ำ�มันจากไม้หอม
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด
อ้างถึง หนังสือจังหวัด ที่ ตร ๐๐๐๙ /๕๑  ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๐
ตามหนังสือจังหวัดที่อ้างถึง หารือกรมป่าไม้ว่า การตั้งโรงงานเพื่อสะกัดน้ำ�มันจากไม้หอม
โดยนำ�มาบดหรือป่นให้ละเอียดใส่ตมุ่ หมักและผ่านกรรมวิธตี า่ งๆ สะกัดออกมาเป็นน้�ำ หอมและกากส่วนทีเ่ หลือ
จำ�หน่ายออกเพือ่ ทำ�ธูปหอม จะต้องขออนุญาตตัง้ โรงงานฯ ตามมาตรา ๔๘ แห่งพระราชบัญญัตปิ า่ ไม้ พุทธศักราช
๒๔๘๔ หรือไม่ นัน้
กรมป่าไม้พจิ ารณาแล้วขอเรียนว่า การสะกัดน้�ำ มันจากไม้หอมกรรมวิธกี ารผลิตจะต้องผ่านการ
บดหรือป่นเพือ่ นำ�ไม้หอมมาสะกัดเป็นน้�ำ มันนัน้ อยูใ่ นข่ายทีจ่ ะต้องขออนุญาตตัง้ โรงงานแปรรูปไม้ตามมาตรา ๔๘
แห่งพระราชบัญญัตปิ า่ ไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔
จึงเรียนมาเพือ่ โปรดทราบ และโปรดแนะนำ�ผูข้ อรายนีใ้ ห้ยน่ื เรือ่ งราวขอตัง้ โรงงานแปรรูปไม้
เพือ่ ทำ�การบดและสกัดน้�ำ มันจากไม้หอมต่อไป.
			
         ขอแสดงความนับถือ
						
(ลงนาม)  นายชำ�นิ บุญโยภาส
          (นายชำ�นิ บุญโยภาส)
           อธิบดีกรมป่าไม้
กองคุม้ ครอง
โทร. ๕๗๙๔๘๕๒
สำ�เนาส่ง ป่าไม้เขตศรีราชา
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บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายกฎหมาย กองนิติการ โทร. ๕๗๙๕๒๖๘
ที่ กษ ๐๗๐๗ / ๑๒๑
วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๓๐
เรื่อง การขออนุญาตตั้งโรงงานสกัดน้ำ�มันจากไม้หอม
เรียน อธิบดีกรมป่าไม้
ตามบันทึกรองอธิบดีรักษาราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้ (ท่านรองอุดม หิรัญพฤกษ์) เมื่อ
วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๓๐ ได้โปรดมีบัญชาให้กองนิติการพิจารณากรณีนายทอง อภิบาลศรี ขออนุญาต
ตัง้ โรงงานสกัดน้�ำ มันไม้จากชิน้ ส่วนไม้หอม ซึง่ นำ�เข้ามาในราชอาณาจักรทางจังหวัดระนอง เพือ่ นำ�มาบดแล้ว
ต้มสกัดเป็นน้ำ�หอม ณ อำ�เภอเมือง จังหวัดตราด ซึ่งกองคุ้มครองพิจารณาแล้วเห็นว่า อยู่ในข่ายที่จะต้อง
ขออนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้ตามมาตรา ๔๘ แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ สมควร
ตอบข้อหารือให้จังหวัดตราดทราบเพื่อดำ�เนินการต่อไปนั้น
กองนิติการได้ตรวจสอบพิจารณาแล้ว เห็นว่า การพิจารณาปัญหาข้อกฎหมายดังกล่าว
จะต้องพิจารณาจากข้อเท็จจริงว่าชิ้นส่วนของไม้กฤษณาหรือไม้หอมที่จะนำ�มาบดแล้วสกัดเป็นน้ำ�หอมนั้นมี
สภาพเป็น “ไม้” หรือ “ของป่า” ตามพระราชบัญญัตปิ า่ ไม้ฯ สำ�หรับกรณีนจี้ งั หวัดตราดไม่ได้สง่ ตัวอย่างชิน้ ส่วน
ไม้กฤษณาหรือไม้หอมมาให้กรมป่าไม้ประกอบพิจารณาแต่อย่างใด อย่างไรก็ตามหากชิ้นส่วนของไม้กฤษณา
หรือไม้หอมดังกล่าวมีลกั ษณะเป็นสะเก็ดหรือชิน้ ทีเ่ ก็บหามาจากส่วนทีผ่ ขุ องไม้กฤษณาหรือไม้หอม ซึง่ เกิดขึน้
เองตามธรรมชาติเฉพาะไม้กฤษณาหรือไม้หอมบางต้นมิได้เกิดขึน้ กับไม้กฤษณาหรือไม้หอมทุกต้นไป มีลกั ษณะ
คล้ายไม้ผกุ ร่อนมีกลิน่ หอมแล้ว คณะกรรมการป้องกันอนุรกั ษ์ทรัพยากรป่าไม้ซง่ึ รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์เป็นประธาน ได้ลงมติเมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๒๕ ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ให้ก�ำ หนดชิน้ กฤษณาดังกล่าวเป็นของป่าหวงห้าม ซึง่ กองนิตกิ ารได้ด�ำ เนินการแก้ไขพระราชกฤษฎีกา กำ�หนด
ชิ้นไม้กฤษณาหรือกฤษณาเป็นของป่าหวงห้ามแล้ว ขณะนี้ยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาดำ�เนินการของ
คณะกรรมการกฤษฎีกา ดังนั้นในเมื่ อ ได้ กำ � หนดให้ ชิ้ น ไม้ ก ฤษณาหรื อ ไม้ ห อมเป็ น “ของป่ า หวงห้ า ม”
ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ฯ แล้วเช่นนี้ การตั้งโรงงานแปรรูปชิ้นไม้กฤษณาหรือไม้หอมเพื่อสกัดเป็นน้ำ�หอม
จึงไม่ต้องขออนุญาตตามมาตรา ๔๘ แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ แก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๑๘ แต่อย่างใด เพราะเป็นการแปรรูป“ของป่า” มิใช่เป็นการ
แปรรูป “ไม้”
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา ได้แนบเรื่องเดิมมาด้วยแล้ว
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ที่ กษ ๐๗๐๔.๐๓/๒๔๖๒๕

                                กรมป่าไม้
       ถนนพหลโยธิน กทม. ๑๐๙๐๐
              ๓ กันยายน ๒๕๓๓

เรื่อง การตัดไม้ในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด
เมือ่ วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๓๓ ได้มกี ารประชุมพิจารณาพระราชบัญญัตงิ บประมาณรายจ่าย
ประจำ�ปี ๒๕๓๔ ของกรมป่าไม้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทีร่ ฐั สภา การพิจารณาครัง้ นี้ คณะกรรมาธิการพิจารณา
งบประมาณรายจ่ายประจำ�ปี ๒๕๓๔ ได้สนใจปัญหาการตัดไม้ในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง
ของราษฎรเป็นอย่างมาก โดยแจ้งว่าราษฎรได้รับความเดือดร้อนที่ถูกเจ้าหน้าที่จับกุมจากการตัดไม้ในที่ดิน
ของตนเอง จึงเห็นว่าควรแก้ไขบัญญัตินี้
กรมป่าไม้ได้เชิญผู้แทนกรมการปกครองและกรมที่ดินไปปรับปรุงเพื่อพิจารณาเรื่องนี้ ณ
ห้องประชุมกรมป่าไม้ แล้วที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติว่า แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการทำ�ไม้ในที่ดิน
กรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับ กระทรวงมหาดไทยได้พิจารณาร่วมกันและ
มีข้อตกลงไว้แล้ว ซึ่งไม้ในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองของราษฎรที่มิใช่ไม้สักและไม้ยาง และคณะ
กรรมการกฤษฎีกาได้ตีความแล้วว่า เป็นทรัพย์ส่วนควบทับที่ดินที่ไม้นั่นขึ้นอยู่ ราษฎรสามารถตัดฟันและ
แปรรูปได้โดยไม่ต้องขอรับอนุญาตอยู่แล้ว
กรมป่าไม้จงึ เรียนมาเพือ่ ซักซ้อมความเข้าใจในทางปฏิบตั เิ พือ่ ให้รวดเร็วอำ�นวยความสะดวก
ให้แก่ราษฎร จึงขอให้จังหวัดกำ�ชับอำ�เภออีกครั้งหนึ่งว่า หากมีราษฎรรายใดขอเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบไม้
เพื่อออก หนังสือรับรองนำ�ไม้เคลื่อนที่ไปใช้ที่อื่น ให้ดำ�เนินการอย่างรวดเร็วโดยมิชักช้า เมื่อดำ�เนินการแล้ว
ให้รีบบอกพนักงานให้รับรองให้แก่ผู้ขอโดยด่วน พร้อมให้แจ้งอำ�เภอแจ้งให้กำ�นันผู้ใหญ่บ้านได้ทราบเรื่องนี้
อีกครั้งหนึ่งด้วย
         ขอแสดงความนับถือ
						
(ลงนาม)   ไพโรจน์ สุวรรณกร
          (นายไพโรจน์ สุวรรณกร)
           อธิบดีกรมป่าไม้
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ที่ กษ ๐๗๐๔.๐๓/๓๖๖๓๘

                   
กรมป่าไม้
                        ๖๑ ถนนพหลโยธิน เขตจตุจกั ร กทม. ๑๐๙๐๐
             ๙ ธันวาคม ๒๕๓๖

เรื่อง บริษัทสวนกิตติ จำ�กัด ขอรับใบอนุญาตทำ�ไม้ยูคาลิปตัสออกจากสวนป่าภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา
อ้างถึง หนังสือจังหวัด ที่ ฉช ๐๐๐๙/๑๙๙๒๑  ลงวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๓๖
และที่ ฉช ๐๐๐๙/๒๑๕๒๕ ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๓๖
ตามหนั ง สื อ ที่ อ้ า งถึ ง จั ง หวั ด แจ้ ง ให้ ก รมป่ า ไม้ ท ราบและพิ จ ารณากรณี เ กี่ ย วกั บ เรื่ อ ง
บริษัทสวนกิตติ จำ�กัด ขอรับใบอนุญาตทำ�ไม้ยูคาลิปตัสออกจากสวนป่าภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติตามที่ได้
รับหนังสืออนุญาตให้ทำ�การปลูกสร้างสวนป่าไม้โตเร็วภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแควระบมและป่าสียัด
จังหวัดฉะเชิงเทรา รวม ๕ แปลง ซึง่ ป่าไม้เขตปราจีนบุรไี ด้ทำ�การสำ�รวจนับไม้และหากำ�ลังผลิตไม้ในสวนป่า
ดังกล่าวแล้ว และจังหวัดเห็นว่าตามระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการอนุญาตทำ�ไม้ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๒๙ กำ�หนดให้กรมป่าไม้เป็นผู้พิจารณาสั่งอนุญาตทำ�ไม้้ดังกล่าว จึงขอให้กรมป่าไม้พิจารณา
ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
กรมป่าไม้ได้พจิ ารณาแล้วขอเรียนว่า การทำ�ไม้ของบริษทั สวนกิตติ จำ�กัด เป็นกรณีทผ่ี ไู้ ด้
รับหนังสืออนุญาตให้ทำ�การปลูกสร้างสวนป่าไม้โตเร็วภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติมีความประสงค์ตัดฟันไม้
ในแปลงที่ได้รับอนุญาตให้ทำ�การปลูกสร้างสวนป่าภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ดังนั้นจึงต้องถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกรมป่าไม้วา่ ด้วยการอนุญาตให้ท�ำ การปลูกสร้างสวนป่า หรือปลูกไม้ยนื ต้นภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๓๐ ข้อ ๑๕ กล่าวคือ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้ออกใบอนุญาตทำ�ไม้ให้กับผู้รับอนุญาตให้ทำ�การ
ปลูกสร้างสวนป่าตามมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ แก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๘
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำ�เนินการ
         ขอแสดงความนับถือ

กองการอนุญาต
โทร. ๕๗๙-๔๘๕๓

(ลงนาม)   ยรรยง ถนอมพิชัย
         (นายยรรยง ถนอมพิชัย)
         รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
         อธิบดีกรมป่าไม้
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ที่ กษ ๐๗๐๔.๐๓/ว ๒๔๐๘๖

                                      กรมป่าไม้
      ๖๑ ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร
                                     กทม. ๑๐๙๐๐
            ๓๑ สิงหาคม ๒๕๓๗

เรื่อง การทำ�ไม้ยูคาลิปตัสออกจากสวนป่า ตามเงื่อนไขสัมปทานขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด
ด้วยองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้แจ้งให้กรมป่าไม้ทราบว่า ในปัจจุบันประสบปัญหาเกี่ยวกับ
การทำ�ไม้ยคู าลิปตัสออกจากสวนป่าของ ออป. ทีป่ ลูกขึน้ ตามเงือ่ นไขสัมปทานต้องล่าช้า เนือ่ งจากกรมป่าไม้
จะต้องออกใบอนุญาตให้ทำ�ไม้ออกจากสวนป่า เมื่อตัดโค่นลงแล้วจะต้องนำ�พนักงานเจ้าหน้าที่ไปตรวจวัด
คำ�นวณค่าภาคหลวงก่อน และเมื่อเรียกเก็บเงินค่าภาคหลวงแล้วก็จะต้องขอรับใบเบิกทางนำ�ไม้เคลือ่ นทีด่ ว้ ย
ทำ�ให้ไม้ยคู าลิปตัสทีต่ ดั โค่นเสียน้ำ�หนัก (เพราะไม้แห้ง) ทำ�ให้เสือ่ มราคา ออป. จึงรายงานต่อกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ เพื่อขอผ่อนผันให้ทำ�ไม้ยูคาลิปตัสออกจากสวนป่าของ ออป. ให้รวดเร็วยิ่งขึ้น
กรมป่าไม้ได้พจิ ารณาแล้ว เห็นความจำ�เป็นของ ออป. ในกรณีทที่ �ำ ไม้ยคู าลิปตัสออกจากสวนป่า
ตามเงื่อนไขสัมปทานของ ออป. ให้ดำ�เนินการ ดังนี้
๑. ในวันรับใบอนุญาตทำ�ไม้ยคู าลิปตัสจากสวนป่า ซึง่ จังหวัดท้องทีจ่ ะออกใบอนุญาตตามกำ�ลัง
ผลิต ที่คำ�นวณได้ ให้ ออป. นำ�เงินที่คำ�นวณได้จากปริมาตรไม้ที่อนุญาต (หรือกำ�ลังผลิต) ไปวางไว้ต่อจังหวัด
ในรูปของเงินมัดจำ�ค่าภาคหลวง โดยจังหวัดจะนำ�ฝากคลังเป็นเงินฝากประเภทเงินมัดจำ�ค่าภาคหลวง เมือ่ ออป.
ทำ�ไม้ออกมาชำ�ระค่าภาคหลวงคำ�นวณเป็นเงินได้เท่าใด จังหวัดจะออกใบเสร็จรับเงินค่าภาคหลวงให้ โดย
ออป. สามารถนำ�ใบเสร็จรับเงินค่าภาคหลวงไปขอรับใบเบิกทางนำ�ไม้เคลือ่ นทีไ่ ด้ทนั ที จนกว่าจะหมดสิ้นตาม
ใบอนุญาต สำ�หรับการถอนเงินมัดจำ�ค่าภาคหลวงมาชำ�ระและส่งเป็นเงินรายได้แผ่นดิน เป็นหน้าทีข่ องจังหวัด
ที่จะดำ�เนินการต่อไป
๒. การตรวจวัดเพือ่ คำ�นวณค่าภาคหลวงไม้ยคู าลิปตัส ทีท่ �ำ ออกจากสวนป่าตามใบอนุญาตจะ
ต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๑๐๖ (พ.ศ. ๒๕๒๘) ว่าด้วยการทำ�ไม้ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ดังนี้
๒.๑ ถ้า ออป. ทำ�ไม้ยูคาลิปตัสออกในรูปของไม้ท่อน แต่เป็นไม้ขนาดเล็กไม่สามารถ
จะถากหน้าเขียงประทับตราภาคหลวงได้ ก็ให้ตัดโค่นไม้และนำ�ไม้ที่มีขนาดความโตความยาวใกล้เคียงกัน
แยกกองไว้เป็นกองๆ เพื่อเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจวัดคำ�นวณค่าภาคหลวงสามารถตรวจวัดไม้ โดยหาตัวแทนของ
ไม้ในกอง (หรือตัวกลาง) ตัวแทนของไม้นั้นปริมาตรเท่าใด ให้นำ�ไปคูณจำ�นวนไม้ท่อนในกองทั้งหมดจะได้
ปริมาตรออกมา เพื่อเรียกเก็บค่าภาคหลวงไม้ในรูปของไม้ท่อน พร้อมกันนั้นให้เจ้าหน้าที่ผู้ออกไปตรวจวัด
ประทับตรา เพื่อคำ�นวณค่าภาคหลวงใช้ตรา ต. และ ภ.ล. ตีประทับไว้ที่หน้าตัดของไม้ท่อนที่สามารถจะ
ประทับตราได้ให้ทั่วถึง
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๒.๒ ถ้า ออป. ประสงค์จะทำ�ออกในรูปของไม้ฟนื ก็ให้ตดั โค่นและกองรวมกันเป็นกองๆ
ที่สามารถจะตรวจวัดคำ�นวณค่าภาคหลวง ตามหลักเกณฑ์ของการตรวจวัดคำ�นวณค่าภาคหลวงไม้ฟืน
(คือวัดขนาดความสูง x กว้าง x ยาว ของกองไม้ฟืน) พร้อมกันนั้นก็ให้เจ้าหน้าที่ผู้ออกไปตรวจวัดคำ�นวณ
ค่าภาคหลวงไม้ฟืนใช้ดวงตรา ต. และ ภ.ล. ตีประทับไม้ท่อนที่สามารถจะตีตราได้ไว้เป็นหลักฐานด้วย
๓. เมือ่ เจ้าหน้าทีไ่ ด้ตรวจวัดคำ�นวณค่าภาคหลวงไม้ได้ปริมาตรเท่าใด ก็ให้จงั หวัดออกใบเสร็จ
รับเงินค่าภาคหลวงไม้ให้เจ้าหน้าที่ของ ออป. ไว้เป็นหลักฐาน ซึ่งเจ้าหน้าที่ของ ออป. สามารถนำ�ใบเสร็จ
รับเงินค่าภาคหลวงไปขอรับใบเบิกทางนำ�ไม้หรือฟืนจำ�นวนนี้เคลื่อนที่ต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และโปรดสั่งเจ้าหน้าที่ถือเป็นหลักปฏิบัติต่อไป
          ขอแสดงความนับถือ
(ลงนาม)   ผ่อง เล่งอี้
          (นายผ่อง เล่งอี้)
           อธิบดีกรมป่าไม้

กองการอนุญาต
โทร. ๕๗๙๔๘๕๓
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ที่ กษ ๐๗๓๒/๘๖๒๙

                         สำ�นักงานป่าไม้เขตสงขลา
ถนนรามวิถี อำ�เภอเมือง สข. ๙๐๐๐๐
             ๒๒ ธันวาคม ๒๕๓๖

เรื่อง ให้เจ้าหน้าที่ออกไปดำ�เนินการตรวจสอบไม้ที่จำ�เป็นต้องทำ�ออก ในพื้นที่กรมชลประทานขอเข้าทำ�
ประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ เพื่อก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ�คลองป่าบอน อันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริท้องที่
จังหวัดพัทลุง
เรียน อธิบดีกรมป่าไม้
อ้างถึง หนังสือกรมป่าไม้ ที่ กษ ๐๗๐๔.๕/๓๐๒๗๗ ลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๓๖
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำ�เนาคำ�สั่งสำ�นักงานป่าไม้เขตสงขลา ที่ ๖๔/๒๕๓๖ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๖
๒. สำ�เนาหนังสือจังหวัดพัทลุง ที่ พท ๐๐๐๙/๑๗๗๔๘ ลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๓๖
๓. สำ�เนาหนังสืออุตสาหกรรมป่าไม้เขตหาดใหญ่ ออป. ที่ กษ ๑๕๐๖/๘๒๔๖
ลงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๓๖
ตามหนั ง สื อ ที่ อ้ า งถึ ง ส่ ง สำ � เนาหนั ง สื อ กรมป่ า ไม้ ถึ ง ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด พั ท ลุ ง
ที่ กษ ๐๗๐๔.๕/๓๐๒๗๖ ลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๓๖ เรื่อง กรมชลประธานขอเข้าทำ�ประโยชน์ในเขตพื้นที่
ป่าไม้ เพือ่ ก่อสร้างอ่างเก็บน้�ำ คลองป่าบอน อันเนือ่ งมาจากพระราชดำ�ริ ท้องทีจ่ งั หวัดพัทลุง ให้เขตทราบและ
ดำ�เนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
เขตขอเรียนว่า ได้รับหนังสือจังหวัดพัทลุง ที่ พท ๐๐๐๙/๑๗๗๔๘ ลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน
๒๕๓๖ และหนังสืออุตสาหกรรมป่าไม้เขตหาดใหญ่ ออป. ที่ กษ ๑๕๐๖/๘๒๔๖ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๓๖
ขอให้เขตสั่งเจ้าหน้าที่ออกไปดำ�เนินการตรวจวัดประทับตราไม้ที่จำ�เป็นต้องทำ�ออกจากอ่างเก็บน้ำ�คลอง
ป่าบอน อันเนือ่ งมาจากพระราชดำ�ริ จังหวัดพัทลุง ตามระเบียบกรมป่าไม้วา่ ด้วยการกำ�หนดหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงือ่ นไขในการใช้พนื้ ทีเ่ ป็นสถานทีป่ ฏิบตั งิ านหรือเพือ่ ประโยชน์อย่างอืน่ ของส่วนราชการหรือองค์การของ
รัฐภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๐ หมด ๔ ข้อ ๑๑ ซึ่งเขตได้พิจารณาแล้วเนื่องจากรายละเอียด
เกี่ยวกับการทำ�ไม้ ตามระเบียบดังกล่าว แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการสำ�รวจไม้ยังไม่ชัดเจน ประกอบกับ
พื้นที่ที่กรมชลประทานไม้รับอนุญาต ตามมาตรา ๑๓ ทวิ มีพื้นที่มากถึง ๑,๕๐๐ ไร่ หากให้ตัดฟันรวมกองไว้
แล้วไปทำ�การตรวจสอบ และจัดทำ�บัญชีไม้แจ้งจังหวัดพัทลุง เพื่อมอบให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ทำ�ออก
โดยไม่ต้องออกใบอนุญาตให้ทำ�ไม้ เกรงว่าจะมีปัญหาเกี่ยวกับการทำ�ไม้นอกแปลงมาสวมได้ จึงได้ออกคำ�สั่ง
ให้เจ้าหน้าที่ออกไปดำ�เนินการตรวจสอบไม้ที่จำ�เป็นต้องทำ�ออก โดยอิงระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการสำ�รวจ
และการทำ�ไม้ในบริเวณป่าทีเ่ ปิดใช้ทด่ี นิ เพือ่ ทำ�ประโยชน์ พ.ศ. ๒๕๒๕ ตามรายละเอียดในสำ�เนาคำ�สัง่ ซึ่งแนบ
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มาพร้อมด้วยแล้ว จึงขอหารือว่าเป็นการถูกต้องหรือไม่ หรือจะสมควรดำ�เนินการประการใด โปรดแจ้งให้
เขตทราบโดยด่วนด้วย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

          ขอแสดงความนับถือ
						
(ลงนาม)   สำ�ราญ รักชาติ
           (นายสำ�ราญ รักชาติ)
           ผู้ช่วยป่าไม้เขต รักษาราชการแทน
            ป่าไม้เขตสงขลา

ฝ่ายจัดการที่ดินป่าไม้
โทร. สงขลา (๐๗๔) ๓๒๓๓๐๖
โทรสาร. (๐๗๔) ๓๑๒๑๕๕

522

คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการอนุญาตไม้และของป่า
10.1(497-522).indd 522

7/1/2010 13:36

