บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายอนุญาตไม้และของป่า กองการอนุญาต กรมป่าไม้ โทร. ๕๗๙๔๘๕๓
ที่ กษ ๐๗๐๔.๐๓/๖๐๓ วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๓๗
เรื่อง ให้เจ้าหน้าที่ออกไปดำ�เนินการตรวจสอบไม้ที่จำ�เป็นต้องทำ�ออกในพื้นที่กรมชลประทาน ขอเข้าทำ�
ประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ เพื่อก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ�คลองป่าบอน อันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริ
ท้องที่จังหวัดพัทลุง
เรียน อธิบดีกรมป่าไม้
		 ด้วยสำ�นักงานป่าไม้เขตสงขลาได้มีหนังสือ ที่ กษ ๐๗๓๒/๘๖๒๙ ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๓๖
แจ้งว่าจังหวัดพัทลุงและองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตหาดใหญ่ ได้มีหนังสือขอให้เขตสั่งเจ้าหน้าที่ออกไป
ดำ�เนินการตรวจวัดประทับตราไม้ทจี่ �ำ เป็นต้องทำ�ออกจากอ่างเก็บน้�ำ คลองป่าบอน อันเนือ่ งมาจากพระราชดำ�ริ
จังหวัดพัทลุง ตามระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการกำ�หนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการใช้พ้ืนที่เป็น
สถานที่ ปฏิบตั งิ านหรือเพือ่ ประโยชน์อย่างอืน่ ของส่วนราชการหรือองค์การของรัฐ ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ
พ.ศ.๒๕๓๐ หมวด ๔ ข้อ ๑๑ ซึ่งเขตได้พิจารณาแล้ว เนื่องจากรายละเอียดเกี่ยวกับการทำ�ไม้ตามระเบียบ
ดังกล่าว แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการสำ�รวจไม้ยังไม่ชัดเจน ประกอบกับพื้นที่ที่กรมชลประทานได้รับ
อนุญาต ตามมาตรา ๑๓ ทวิ มีพื้นที่มากถึง ๑,๕๐๐ ไร่ หากให้ตัดฟันรวมกองไว้แล้วไปทำ�การตรวจสอบ
และจัดทำ�บัญชีไม้แจ้งจังหวัดพัทลุง เพื่อมอบให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ทำ�ออกโดยไม่ต้องออกใบอนุญาต
ให้ทำ�ไม้ เกรงว่าจะมีปัญหาเกี่ยวกับการทำ�ไม้นอกแปลงมาสวมได้ จึงได้ออกคำ�สั่งให้เจ้าหน้าที่ออกไปดำ�เนิน
การตรวจสอบไม้ที่จำ�เป็นต้องทำ�ออก โดยอิงระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการสำ�รวจและการทำ�ไม้บริเวณป่า
ที่เปิดใช้ที่ดินเพื่อทำ�ประโยชน์ พ.ศ.๒๕๒๕ จึงขอหารือว่าเป็นการถูกต้องหรือไม่ หรือจะสมควรดำ�เนินการ
ประการใด โปรดแจ้งให้เขตทราบโดยด่วน
		 กองการอนุญาตตรวจสอบและพิจารณาแล้ว ขอเรียนว่า ตามที่เขตพิจารณาโดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการกำ�หนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการใช้พื้นที่เป็นสถานที่ปฏิบัติงานหรือ
เพื่อประโยชน์อย่างอื่นของส่วนราชการหรือองค์การของรัฐ ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๐ และ
ยังอิงระเบียบกรมป่าไม้วา่ ด้วยการสำ�รวจและการทำ�ไม้ในบริเวณป่าทีเ่ ปิดใช้ทดี่ นิ เพือ่ ทำ�ประโยชน์ พ.ศ. ๒๕๒๕
จึงถือว่าเป็นการถูกต้องแล้ว และยังเป็นการรัดกุมยิ่งขึ้นอีกด้วย
		 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้ร่างหนังสือมาเพื่อโปรดพิจารณาด้วยแล้วหากเห็นชอบ
โปรดลงนาม
(ลงนาม)

อินทร์ วัชรวิทูร
(นายอินทร์ วัชรวิทูร)
ผู้อำ�นวยการกองการอนุญาต
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ที่ กษ ๐๗๐๔.๐๓/๑๕๒๐๘				
								
								
							

กรมป่าไม้
๖๑ ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร
กทม. ๑๐๙๐๐
๖ มิถุนายน ๒๕๓๗

เรื่อง ให้เจ้าหน้าที่ออกไปดำ�เนินการตรวจสอบไม้ที่จำ�เป็นต้องทำ�ออกในพื้นที่กรมชลประทานขอเข้า
ทำ�ประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ เพื่อก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ�คลองป่าบอน อันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริ
ท้องที่จังหวัดพัทลุง
เรียน ป่าไม้เขตสงขลา
อ้างถึง หนังสือสำ�นักงานป่าไม้เขต ที่ กษ ๐๗๓๒/๘๖๒๙ ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๓๖
		 ตามหนังสือที่อ้างถึง เขตได้ออกคำ�สั่งให้เจ้าหน้าที่ออกไปดำ�เนินการตรวจวัดประทับตราไม้
ทีจ่ �ำ เป็นต้องทำ�ออกจากอ่างเก็บน้�ำ คลองป่าบอน อันเนือ่ งมาจากพระราชดำ�ริ ท้องทีจ่ งั หวัดพัทลุง ตามระเบียบ
กรมป่าไม้วา่ ด้วยการกำ�หนดหลักเกณฑ์ วิธกี ารและเงือ่ นไขในการใช้พน้ื ทีเ่ ป็นสถานทีป่ ฏิบตั งิ านหรือเพือ่ ประโยชน์
อย่างอื่นของส่วนราชการหรือองค์การของรัฐ ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๐ หมวด ๔ ข้อ ๑๑
ซึ่งเขตได้พิจารณาแล้ว เนื่องจากรายละเอียดเกี่ยวกับการทำ�ไม้ตามระเบียบดังกล่าว แนวทางการปฏิบตั ิ
เกีย่ วกับการสำ�รวจไม้ยงั ไม่ชดั เจนประกอบกับพืน้ ทีท่ ก่ี รมชลประทานได้รบั อนุญาต ตามมาตรา ๑๓ ทวิ มีพื้นที่
มากถึง ๑,๕๐๐ ไร่ หากให้ตัดฟันรวมกองไว้แล้ว ไปทำ�การตรวจสอบและจัดทำ�บัญชีไม้แจ้งจังหวัดพัทลุง เพื่อ
มอบให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ทำ�ออกโดยไม่ตอ้ งออกใบอนุญาตให้ท�ำ ไม้ เกรงว่าจะมีปญ
ั หาเกีย่ วกับการทำ�
ไม้นอกแปลงมาสวมได้ จึงอิงระเบียบกรมป่าไม้วา่ ด้วยการสำ�รวจและการทำ�ไม้ในบริเวณป่าทีเ่ ปิดใช้ทดี่ นิ เพือ่
ทำ�ประโยชน์ พ.ศ. ๒๕๒๕ จึงหารือว่าเป็นการถูกต้องหรือไม่ ประการใด นั้น
		 กรมป่าไม้ได้พิจารณาแล้ว ขอเรียนว่า ตามที่เขตได้ออกคำ�สั่งให้เจ้าหน้าที่ออกไปดำ�เนินการ
ดังกล่าว เป็นการควบคุมการทำ�ไม้ให้รัดกุมยิ่งขึ้น นับว่าเป็นผลดีต่อทางราชการอย่างยิ่ง
		 จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำ�เนินการต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
						
(ลงนาม) ยรรยง ถนอมพิชัย
(นายยรรยง ถนอมพิชัย)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
กองการอนุญาต
อธิบดีกรมป่าไม้
โทร. ๕๗๙๔๘๕๓
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ที่ กษ ๐๗๐๔.๐๓/๑๕๒๐๙				
								
								
							

กรมป่าไม้
๖๑ ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร
กทม. ๑๐๙๐๐
๖ มิถุนายน ๒๕๓๗

เรื่อง ให้เจ้าหน้าที่ออกไปดำ�เนินการตรวจสอบไม้ที่จำ�เป็นต้องทำ�ออกในพื้นที่กรมชลประทานขอเข้า
ทำ�ประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ เพื่อก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ�คลองป่าบอน อันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริ
ท้องที่จังหวัดพัทลุง
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง
สิ่งที่ส่งมาด้วย สำ�เนาหนังสือกรมป่าไม้ ที่ กษ ๐๗๐๔.๐๓/๑๕๒๐๘ ลงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๓๗
			 กรมป่าไม้ขอส่งสำ�เนาหนังสือกรมป่าไม้ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย มาเรียนเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
						
(ลงนาม) ยรรยง ถนอมพิชัย				
(นายยรรยง ถนอมพิชัย)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมป่าไม้

กองการอนุญาต
โทร. ๕๗๙๔๘๕๓
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ที่ กษ ๐๗๐๔.๐๓/ว ๒๗๔๙			
								
								
							

กรมป่าไม้
๖๑ ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร
กทม. ๑๐๙๐๐
๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๙

เรื่อง การอนุญาตทำ�ไม้ในแนวเขตของกรมทางหลวง ท้องที่จังหวัดตรัง
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด (ยกเว้นจังหวัดตรัง)
อ้างถึง หนังสือกรมป่าไม้ ที่ กษ ๐๗๐๔ (๓)/ว ๑๓๖๓๘ ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๒๘
สิ่งที่ส่งมาด้วย		สำ�เนาหนังสือกรมป่าไม้ ที่ กษ ๐๗๐๔.๐๓/๒๗๔๘ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๙
			 พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง จำ�นวน ๒ แผ่น
			 ตามหนังสือกรมป่าไม้ที่อ้างถึง ส่งสำ�เนารายงานการประชุม เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๒๘
ระหว่างกรมป่าไม้กับกรมทางหลวง เรื่อง ข้อตกลงเกี่ยวกับการสงวน การตัดฟันไม้ในแนวเขตทางและ
ในที่ดินสงวนของกรมทางหลวง ให้จังหวัดทุกจังหวัดทราบและถือเป็นทางปฏิบัติ รวม ๒ ประการแล้ว นั้น
			 กรมป่าไม้ขอส่งสำ�เนาหนังสือกรมป่าไม้ ที่ กษ ๐๗๐๔.๐๓/๒๗๔๘ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์
๒๕๓๙ ตอบข้อหารือของจังหวัดตรังในการดำ�เนินการอนุญาตไม้ในแนวเขตทางและในทีด่ นิ ของกรมทางหลวง
ตามหนังสือกรมป่าไม้ ที่ กษ ๐๗๐๔(๓)/ว ๑๓๖๓๘ ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๒๘ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
มาเรียนเพื่อโปรดทราบและสั่งเจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติในทำ�นองเดียวกันต่อไปด้วย
ขอแสดงความนับถือ
(ลงนาม) พยุง นพสุวรรณ
(นายพยุง นพสุวรรณ)
รองอธิบดี รักษาราชการแทน
อธิบดีกรมป่าไม้

กองการอนุญาต
โทร. ๕๗๙๔๘๕๓
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ที่ กษ ๐๗๐๔.๐๓/ว ๒๗๕๐		
								
								
							

กรมป่าไม้
๖๑ ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร
กทม. ๑๐๙๐๐
๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๙

เรื่อง การอนุญาตทำ�ไม้ในแนวเขตทางของกรมทางหลวง ท้องที่จังหวัดตรัง
เรียน ป่าไม้เขตทุกเขต
อ้างถึง หนังสือกรมป่าไม้ ที่ กษ ๐๗๐๔(๓)/๑๓๖๓๙ ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๒๘
สิ่งที่ส่งมาด้วย สำ�เนาหนังสือกรมป่าไม้ ที่ กษ ๐๗๐๔.๐๓/๒๗๔๘ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๙
			 พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง จำ�นวน ๒ แผ่น
			 ตามหนังสือที่อ้างถึง ได้ส่งสำ�เนาหนังสือกรมป่าไม้เรียนผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด
ที่ กษ ๐๗๐๔(๓)/ว ๑๓๖๓๘ ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๒๘ พร้อมสำ�เนารายงานการประชุม เมื่อวันที่ ๗
มีนาคม ๒๕๒๘ ระหว่างกรมป่าไม้กบั กรมทางหลวง เรือ่ งข้อตกลงเกีย่ วกับการสงวน ตัดฟันไม้ในแนวเขตทาง
และในทีด่ นิ สงวนของกรมทางหลวง รวม ๒ ประการ มาเรียนเพือ่ โปรดทราบและถือเป็นทางปฏิบตั ติ อ่ ไปแล้ว นัน้
			 กรมป่าไม้ขอส่งสำ�เนาหนังสือกรมป่าไม้ ที่ กษ ๐๗๐๔.๐๓/๒๗๔๘ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์
๒๕๓๙ ตอบข้อหารือให้จังหวัดตรัง ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย มาเรียนเพื่อโปรดทราบและสั่งเจ้าหน้าที่ถือเป็นทาง
ปฏิบัติในทำ�นองเดียวกันต่อไปด้วย
ขอแสดงความนับถือ
(ลงนาม) พยุง นพสุวรรณ
(นายพยุง นพสุวรรณ)
รองอธิบดี รักษาราชการแทน
อธิบดีกรมป่าไม้
กองการอนุญาต
โทร. ๕๗๙๔๘๕๓
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ที่ กษ ๐๗๐๔.๐๓/๒๗๔๘			
								
								
							

กรมป่าไม้
๖๑ ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร
กทม. ๑๐๙๐๐
๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๙

เรื่อง การอนุญาตทำ�ไม้ในแนวเขตทางของกรมทางหลวง ท้องที่จังหวัดตรัง
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง
อ้างถึง หนังสือจังหวัด ที่ ตง ๐๐๐๙/๒๙๕๔๔ ลงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๓๘
		 ตามหนังสือทีอ่ า้ งถึง จังหวัดหารือขัน้ ตอนการปฏิบตั ติ ามระเบียบกรมป่าไม้วา่ ด้วยการสำ�รวจและ
การทำ�ไม้ในบริเวณป่าที่เปิดใช้ที่ดินเพื่อทำ�ประโยชน์ พ.ศ. ๒๕๒๕ เกี่ยวกับการอนุญาตทำ�ไม้ในแนวเขตทาง
ของกรมทางหลวง ความละเอียดตามข้อหารือ รวม ๓ ข้อ นั้น
		 กรมป่าไม้ขอเรียนทางปฏิบัติตามที่จังหวัดได้หารือไป ดังนี้
		 ๑. ตามที่จังหวัดได้แจ้งป่าไม้เขตสงขลาเพื่อสั่งเจ้าหน้าที่ทำ�การสำ�รวจไม้ยางจำ�นวน ๔ ต้น
ที่อุตสาหกรรมป่าไม้เขตหาดใหญ่ขออนุญาตทำ�ออกจากพื้นที่แนวเขตทางหลวง หมายเลข ๔ ตอนตรัง นาโยงเหนือ อำ�เภอเมือง จังหวัดตรัง โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการสำ�รวจและการทำ�ไม้
ในบริเวณป่าที่เปิดใช้ที่ดินเพื่อทำ�ประโยชน์ พ.ศ. ๒๕๒๕ ข้อ ๗ เป็นการปฏิบัติถูกต้องแล้ว
		 ๒. เมื่อจังหวัดได้รับบัญชีไม้และเอกสารที่เกี่ยวข้องจากป่าไม้เขต ตามข้อ ๑ แล้วให้จังหวัด
ออกใบอนุญาตให้ทำ�ไม้ โดยถือปฏิบัติตามนัยหนังสือกรมป่าไม้ ที่ กษ ๐๗๐๔(๓)/ว ๑๓๖๓๘ ลงวันที่ ๒๒
พฤษภาคม ๒๕๒๘ ข้อ ๑ หรือข้อ ๒ โดยไม่ต้องส่งเรื่องราวให้กรมป่าไม้พิจารณาสั่งการอีก เสร็จแล้วจึง
รายงานผลการอนุญาตให้กรมป่าไม้ทราบ พร้อมสำ�เนาเอกสารที่เกี่ยวข้อง
		 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือเป็นทางปฏิบัติต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
(ลงนาม)

พยุง นพสุวรรณ
(นายพยุง นพสุวรรณ)
รองอธิบดี รักษาราชการแทน
อธิบดีกรมป่าไม้

กองการอนุญาต
โทร. ๕๗๙๔๘๕๓
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ที่ กษ ๐๗๐๔.๕/๔๔๔๓			
								
								
							

กรมป่าไม้
๖๑ ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร
กทม. ๑๐๙๐๐
๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๕

เรื่อง บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำ�กัด (มหาชน) ขอต่ออายุหนังสืออนุญาตให้เข้าทำ�ประโยชน์
ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าทับกวางและป่ามวกเหล็ก แปลงที่ ๑ เพื่อการทำ�เหมืองแร่หินปูน
และหินดินดาน เพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ ท้องที่จังหวัดสระบุรี
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี
อ้างถึง หนังสือจังหวัดสระบุรี ที่ สบ ๐๐๑๑.๒/๑๒๔๐๓ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๔๔
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. เงื่อนไขในการอนุญาต เอกสาร ๓ แผ่น
			 ๒. สำ�เนาหนังสือสำ�นักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๒๐๕/๑๖๓๑
				 ลงวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๕ (พร้อมสิ่งที่ส่งมาด้วย)
			 ตามหนังสือที่อ้างถึง ส่งเรื่องราวของบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำ�กัด (มหาชน)
ขอต่ออายุหนังสืออนุญาตให้เข้าทำ�ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าทับกวางและป่ามวกเหล็ก แปลงที่
๑ เพื่อการทำ�เหมืองแร่หินปูนและหินดินดาน เพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ รวม ๒๗ แปลง ดังนี้
			 - ประทานบัตรที่ ๑๗๓๐๕/๑๑๘๔๒		เนื้อที่ ๒๙๒ ไร่ ๓๖ ตารางวา
			 - ประทานบัตรที่ ๑๗๓๐๓/๑๑๘๙๐		เนื้อที่ ๒๑๖ ไร่ ๓
งาน ๔๕ ตารางวา
			 - ประทานบัตรที่ ๑๗๓๐๔/๑๑๘๙๑		เนื้อที่ ๑๔๐ ไร่ ๑
งาน ๑๕ ตารางวา
			 - ประทานบัตรที่ ๑๗๓๐๖/๑๑๘๙๒ เนื้อที่ ๒๖๙ ไร่ ๒ งาน ๕๔ ตารางวา
			 - ประทานบัตรที่ ๑๙๙๐๗/๑๒๖๙๕ เนื้อที่ ๒๙๔ ไร่ ๓
งาน ๓๙ ตารางวา
			 - ประทานบัตรที่ ๑๗๓๔๒/๑๒๗๙๓ เนื้อที่ ๒๘๙ ไร่ ๓
งาน
			 - ประทานบัตรที่ ๑๙๙๐๕/๑๒๗๙๕ เนื้อที่ ๒๔๐ ไร่ ๓
งาน ๗๐ ตารางวา
			 - ประทานบัตรที่ ๑๗๓๔๘/๑๒๗๙๖ เนื้อที่ ๒๗๖ ไร่ ๑
งาน ๔๐ ตารางวา
			 - ประทานบัตรที่ ๑๙๙๐๑/๑๒๗๙๗ เนื้อที่ ๒๒๖ ไร่ ๔๕ ตารางวา
			 - ประทานบัตรที่ ๑๗๓๔๖/๑๒๘๐๐ เนื้อที่ ๑๖๖		 ไร่ ๒ งาน ๑๑ ตารางวา
			 - ประทานบัตรที่ ๑๗๓๔๕/๑๒๗๙๔ เนื้อที่ ๒๗๙ ไร่ ๑๕ ตารางวา
			 - ประทานบัตรที่ ๑๙๙๐๒/๑๒๗๙๘ เนื้อที่ ๑๙๘ ไร่ ๑
งาน ๕๒ ตารางวา
			 - ประทานบัตรที่ ๑๗๓๔๓/๑๒๘๓๔ เนื้อที่ ๒๙๘ ไร่ ๓
งาน ๕๔ ตารางวา
			 - ประทานบัตรที่ ๑๗๓๔๔/๑๒๘๓๓ เนื้อที่ ๒๘๘ ไร่ ๑
งาน ๕๕ ตารางวา
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			 - ประทานบัตรที่ ๑๗๓๔๗/๑๒๘๓๖ เนื้อที่ ๒๕๗ ไร่ ๑ งาน ๔๓ ตารางวา
			 - ประทานบัตรที่ ๑๙๙๐๓/๑๒๘๓๕ เนื้อที่ ๒๔๑ ไร่ ๑ งาน ๕๐ ตารางวา
			 - ประทานบัตรที่ ๑๙๙๒๓/๑๓๗๒๙ เนื้อที่ ๙๓
ไร่ ๒ งาน ๑๕ ตารางวา
			 - ประทานบัตรที่ ๑๗๓๑๖/๑๔๕๗๒ เนื้อที่ ๒๘๕ ไร่ ๓ งาน
			 - ประทานบัตรที่ ๑๗๓๑๕/๑๔๖๖๗ เนื้อที่ ๒๘๕ ไร่ ๗๘ ตารางวา
			 - ประทานบัตรที่ ๒๔๘๓๑/๑๔๗๗๖ เนื้อที่ ๒๗๙ ไร่ ๓ งาน ๙๑ ตารางวา
			 - ประทานบัตรที่ ๒๔๘๓๒/๑๔๗๗๗ เนื้อที่ ๒๙๑ ไร่ ๔๘ ตารางวา
			 - ประทานบัตรที่ ๒๔๘๓๓/๑๔๗๗๘ เนื้อที่ ๑๓๓ ไร่ ๑ งาน ๒๙ ตารางวา
			 - ประทานบัตรที่ ๒๔๘๓๔/๑๔๗๗๙ เนื้อที่ ๖๐		 ไร่ ๒ งาน ๔๐ ตารางวา
			 - ประทานบัตรที่ ๒๔๘๓๕/๑๔๗๘๐ เนื้อที่ ๒๘๙ ไร่ ๒ งาน ๖๖ ตารางวา
			 - ประทานบัตรที่ ๒๔๘๓๖/๑๔๗๘๑ เนื้อที่ ๒๙๙ ไร่ ๙๘ ตารางวา
			 - ประทานบัตรที่ ๒๔๘๓๗/๑๔๗๘๒ เนื้อที่ ๑๖๔ ไร่ ๒ งาน ๖๕ ตารางวา
			 - ประทานบัตรที่ ๒๔๘๓๘/๑๔๗๘๓ เนื้อที่ ๒๗๑ ไร่ ๙๘ ตารางวา
ในท้องที่ตำ�บลทับกวางและตำ�บลท่าคล้อ อำ�เภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ซึ่งพื้นที่ที่ขออนุญาตดังกล่าว
ติดอยู่ในเขตกำ�หนดชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ�ภาคตะวันตก ภาคกลางและลุ่มน้ำ�ป่าสัก ที่ ๑ A, ๑ AM และ ๑ BM
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๘ ไปเพื่อให้กรมป่าไม้พิจารณา ความแจ้งอยู่แล้ว นั้น
			 กรมป่าไม้ได้เรียนให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณานำ�เรื่องราวดังกล่าวเสนอขอรับ
ความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเป็นกรณีพเิ ศษเฉพาะราย เพือ่ ให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมือ่ วันที่ ๑๕
พฤษภาคม ๒๕๓๓ แล้ว และคณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๔๕ อนุญาตให้บริษัท
ปูนซีเมนต์นครหลวง จำ�กัด (มหาชน) เข้าทำ�ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าทับกวางและป่ามวกเหล็ก
แปลงที่ ๑ เพื่อทำ�การเหมืองแร่หินปูนและหินดินดาน เพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ ตามเรื่องราวที่ขอได้มี
กำ�หนดระยะเวลาตามอายุประทานบัตรของแต่ละแปลง แต่ไม่เกิน ๑๐ ปี นับตั้งแต่หนังสืออนุญาตฉบับเดิม
สิน้ อายุ โดยให้ผรู้ บั อนุญาตปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไข ตามทีก่ ระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ ดังนี้
๑. ปฏิบัติตามเงื่อนไข รวม ๑๗ ข้อ ตามระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการอนุญาตให้เข้าทำ�ประโยชน์
หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๙ (เอกสารสิ่งส่งมาด้วย ๑)
๒. ปฏิบัติตามเงื่อนไขเพิ่มเติมตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๓๓ ที่ว่า
“ให้มีการตัดไม้ที่มีอยู่ในพื้นที่ที่ทำ�เหมืองแร่น้อยที่สุดเท่าที่จะทำ�ได้ เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้”
๓. ปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขเพิม่ เติมอีก ๑ ข้อ คือ “ต้องปฏิบตั ติ ามมาตรการป้องกันผลกระทบสิง่ แวดล้อม
และแผนการปรับปรุงสภาพพืน้ ทีท่ ผ่ี า่ นการทำ�เหมือง ตามทีเ่ สนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิง่ แวดล้อม
ภายหลังการทำ�เหมืองแร่ (Post Evaluation) รวมทัง้ จะต้องปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขหรือหลักเกณฑ์ทางด้านสิง่ แวดล้อม
ตามทีส่ �ำ นักงานนโยบายและแผนสิง่ แวดล้อม กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิง่ แวดล้อมกำ�หนดโดยเคร่งครัด”
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			 ทัง้ นี้ ให้น�ำ ความเห็นของกระทรวงมหาดไทย และกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
สิง่ แวดล้อม ไปกำ�หนดเป็นเงื่อนไขเพิ่มเติมด้วย (เอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒)
			 กรมป่าไม้ได้พจิ ารณาแล้วเห็นว่า เรือ่ งนีเ้ ป็นการขอเข้าทำ�ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ
ในพื้นที่เดิมที่เคยได้รับอนุญาตมาก่อน มิใช่เรื่องราวคำ�ขอที่ยื่นขอเข้าทำ�ประโยชน์ในพื้นที่แห่งใหม่ ซึ่งกรณี
เช่นนี้ตามระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการอนุญาตให้เข้าทำ�ประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๓๙ หมวด ๔ ข้อ ๒๒ กำ�หนดให้ผู้อนุญาตออกหนังสืออนุญาต ตามแบบ ป.ส. ๒๓ โดยให้กำ�หนด
อายุหนังสืออนุญาตตามอายุประทานบัตรนั้น แต่ไม่เกิน ๑๐ ปี ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๔๕ ซึ่งอนุญาตให้ทำ�เหมืองแร่ในพื้นที่แห่งนี้แล้ว กรมป่าไม้จึงอนุญาตให้ผู้ขอ
รายนี้เข้าทำ�ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อการทำ�เหมืองแร่หินปูนและหินดินดาน เพื่ออุตสาหกรรม
ปูนซีเมนต์ ตามเรือ่ งราวทีข่ อได้ มีก�ำ หนดระยะเวลาตามอายุประทานบัตรของแต่ละแปลง แต่ไม่เกิน ๑๐ ปี
นับตัง้ แต่หนังสืออนุญาตฉบับเดิมสิน้ อายุ โดยให้ผรู้ บั อนุญาตปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไข และความเห็นของส่วนราชการ
ที่เกี่ยวข้อง ตามที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติไว้แล้วดังกล่าวข้างต้น (ตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และ ๒)
			 จึงขอให้จังหวัดโปรดสั่งเจ้าหน้าที่ดำ�เนินการดังนี้
			 ๑. ออกหนังสืออนุญาตตามแบบ ป.ส. ๒๓ ท้ายระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการอนุญาต
ให้เข้าทำ�ประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๙ พร้อมแผนที่แสดงบริเวณที่ขอ
อนุญาตให้ผ้ขู อรายนี้เข้าทำ�ประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ มีกำ�หนดระยะเวลาตามอายุ
ประทานบัตรของแต่ละแปลงแต่ไม่เกิน ๑๐ ปี ตามนัยมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๐๗ ตามคำ�สัง่ กรมป่าไม้ ที่ ๑๔๐/๒๕๒๗ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๒๗ ซึง่ ได้เรียนมาให้ทราบและ
ถือปฏิบัติแล้ว โดยหนังสือที่ กษ ๐๗๐๕(๓)/ว๘๐๙๓ ลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๒๗
			 ๒. เรี ย กเก็ บ เงิ น ค่ า ธรรมเนี ย มหนั ง สื อ อนุ ญ าต ตามกฎกระทรวง ฉบั บ ที่ ๑๒๒๑
(พ.ศ. ๒๕๓๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ ในคราวเดียวกันตลอดพื้นที่
ทั้งนี้ ขอให้จังหวัดโปรดแจ้งให้ผู้ขอรับอนุญาตดำ�เนินการชำ�ระค่าธรรมเนียมหนังสืออนุญาต และทำ�บันทึก
รับรองที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไข และความเห็นของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องดังกล่าวข้างต้นให้แล้วเสร็จภายใน
กำ�หนด ๓๐ วัน นับจากวันทีร่ บั แจ้งจากทางฝ่ายป่าไม้ เมือ่ ครบกำ�หนดแล้ว หากผูข้ อยังเพิกเฉยอยู่ โปรดแจ้งให้
กรมป่าไม้ทราบเพื่อดำ�เนินการยกเลิกการอนุญาตรายนี้เสีย
			 ๓. แจ้งให้ผขู้ อวางเงินมัดจำ�หรือส่งมอบหนังสือค้�ำ ประกันของธนาคารทีเ่ ชือ่ ถือได้ จำ�นวนเงิน
แปลงละ ๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองแสนบาทถ้วน) เพื่อเป็นหลักประกันในการแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่
เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการดังกล่าว
			 ๔. แจ้งให้ผขู้ อทราบเป็นหลักฐานด้วยว่า ผูข้ อควรจะยืน่ คำ�ขอเพือ่ ต่ออายุการอนุญาตใช้พน้ื ที่
ล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า ๖ เดือน ก่อนหนังสืออนุญาตเดิมจะสิ้นอายุลงด้วย
			 ๕. เกี่ยวกับค่าปลูกป่าชดเชยและบำ�รุงรักษาป่าที่ปลูกตามเงื่อนไขในการอนุญาตให้เข้าทำ�
ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ขอให้ดำ�เนินการตามแนวทางปฏิบัติ โดยหนังสือกรมป่าไม้ กษ ๐๗๐๔.๕/
ว ๑๔๐๕๑ ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๓๖
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			 ๖. สำ�หรับการทำ�ไม้ในพื้นที่รับอนุญาต ขอให้ดำ�เนินการตามระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการ
สำ�รวจและการทำ�ไม้ในบริเวณป่าที่เปิดใช้ที่ดินเพื่อทำ�ประโยชน์ พ.ศ. ๒๕๒๕
			 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำ�เนินการต่อไป กับขอให้จังหวัดประสานงานกับ
ป่าไม้เขตสระบุรี ควบคุมให้ผู้รับอนุญาตรายนี้ปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตโดยเคร่งครัด เมื่อดำ�เนินการ
ไปแล้วประการใด โปรดแจ้งให้กรมป่าไม้ทราบพร้อมหลักฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้องด้วย
ขอแสดงความนับถือ
						
(ลงนาม) ปลอดประสพ สุรัสวดี
(นายปลอดประสพ สุรัสวดี)
อธิบดีกรมป่าไม้

กองการอนุญาต
โทร. โทรสาร. ๐ ๒๕๗๙ ๙๕๖๗
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เงื่อนไขแนบท้ายหนังสืออนุญาต
ให้ผ้รู ับอนุญาตเข้าทำ�ประโยชน์เพื่อทำ�เหมืองแร่ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ตามหนังสืออนุญาต
ฉบับที่ .................. เล่มที่ .........ลงวันที.่ ........... เดือน ................................... พ.ศ. ................ ปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขดังต่อไปนี้
๑. ต้องไม่ท�ำ การหรือยินยอมให้ตวั แทน คนงาน หรือลูกจ้างกระทำ�การอย่างหนึง่ อย่างใดให้เป็นการ
เสื่อมเสียแก่สภาพป่าไม้ หรือของป่า นอกเขตพื้นที่ที่ได้รับอนุญาต บริเวณพื้นที่ติดต่อใกล้เคียงกัน
๒. ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติหรือกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ ตลอดจน
กฎกระทรวง ข้อกำ�หนด ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือเงื่อนไข ซึ่งออกตามกฎหมายดังกล่าวทั้งที่ใช้อยู่
ในขณะนี้และที่จะประกาศใช้บังคับต่อไป ซึ่งทางราชการได้แจ้งให้ทราบเพื่อปฏิบัติแล้ว
๓. ต้องจัดทำ�ป้ายถาวรที่มีขนาดโตไม่น้อยกว่า ๖๐x๑๒๐ เซนติเมตร ติดไว้ใกล้เส้นทาง ณ จุดที่
ผ่านเข้าพืน้ ทีท่ ไี่ ด้รบั อนุญาตให้เห็นได้ชดั เจน โดยระบุขอ้ ความไว้ทปี่ า้ ยว่า บริษทั ปูนซีเมนต์นครหลวง จำ�กัด
(มหาชน) “ได้รับอนุญาตให้ใช้พื้นที่แห่งนี้ตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้แล้ว” ให้แล้วเสร็จภายในกำ�หนด
๑๘๐ วัน นับจากวันที่ได้รับหนังสืออนุญาต หากผู้รับอนุญาตไม่จัดทำ�ป้าย ให้เรียกปรับผู้รับอนุญาตเป็น
จำ�นวนเงิน ๒,๐๐๐ บาท และอีกวันละ ๑๐๐ บาท นับตั้งแต่วันที่จังหวัดแจ้งให้ผู้รับอนุญาตทราบ จนกว่า
จะทำ�เสร็จ
๔. ต้องจัดทำ�หลักเขตหรือเครื่องหมายหรือปลูกต้นไม้ชนิดเดียวกันเป็นการแสดงแนวเขตพื้นที่
ทีไ่ ด้รบั อนุญาตไว้ทกุ ด้านให้เห็นได้อย่างชัดเจน ให้แล้วเสร็จภายในกำ�หนด ๑๘๐ วัน นับจากวันทีไ่ ด้รบั หนังสือ
อนุญาต หากผู้รับอนุญาตไม่จัดทำ� ให้เรียกปรับผู้รับอนุญาตเป็นจำ�นวนเงิน ๒,๐๐๐ บาท และอีกวันละ
๑๐๐ บาท นับตั้งแต่วันที่จังหวัดแจ้งให้ผู้รับอนุญาตทราบ จนกว่าจะทำ�เสร็จ
๕. ต้องใช้พน้ื ทีท่ ไ่ี ด้รบั อนุญาตเพือ่ กิจการและโครงการทีข่ ออนุญาตเท่านัน้ จะนำ�ไปใช้ในกิจการอืน่ มิได้
๖. ต้องยินยอมให้พนักงานเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขการอนุญาตในพื้นที่
ทีไ่ ด้รบั อนุญาตได้ทกุ เวลา ในระหว่างพระอาทิตย์ขน้ึ ถึงพระอาทิตย์ตก และผูร้ บั อนุญาตจะต้องเป็นผูน้ �ำ ตรวจ
หากผู้รับอนุญาตไม่สามารถนำ�พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบด้วยตนเองได้ ต้องมอบอำ�นาจเป็นหนังสือให้
ผูห้ นึง่ ผูใ้ ดเป็นผูด้ �ำ เนินการแทน โดยผูร้ บั อนุญาตหรือผูร้ บั มอบอำ�นาจจะต้องอำ�นวยความสะดวกตามควรแก่กรณี
และให้ปฏิบตั ติ ามทีพ่ นักงานเจ้าหน้าทีผ่ มู้ อี �ำ นาจได้สง่ั เป็นหนังสือให้ปฏิบตั เิ พือ่ ให้เป็นไปตามเงือ่ นไขทีก่ �ำ หนดไว้
๗. ต้องคอยสอดส่องตรวจตราระมัดระวังมิให้มกี ารบุกรุกแผ้วถางป่าในพืน้ ทีท่ ไ่ี ด้รบั อนุญาตและบริเวณ
ติดต่อใกล้เคียง ถ้ามีการกระทำ�อันเป็นความผิดตามกฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติหรือกฎหมายว่าด้วย
การป่าไม้ ผู้รับอนุญาตต้องแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ทราบทันที หากพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจ
พบว่ามีความเสียหายเกิดขึ้นโดยที่ผู้รับอนุญาตควรจะทราบ แต่ละเลยมิได้แจ้งให้ทราบ ผู้รับอนุญาตจะต้อง
รับผิดชอบด้วย
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๘. ต้องดำ�เนินการเอง ในกรณีที่จำ�เป็นอาจมอบหมายให้ผู้หนึ่งผู้ใดเป็นผู้ดำ�เนินการแทนได้ แต่ถ้า
เกิดความเสียหายใดๆ ขึ้น ผู้รับอนุญาตต้องรับผิดชอบในฐานะเป็นผู้ดำ�เนินการเองทั้งสิ้น
๙. ต้องแจ้งเวลาทีจ่ ะเข้าทำ�การขุดแร่ พร้อมกับส่งแผนทีแ่ สดงขอบเขตทีไ่ ด้รบั อนุญาตประทานบัตร
และบริเวณที่จะทำ�การขุดหาแร่แต่ละคราว ให้ป่าไม้เขตท้องที่ทราบล่วงหน้าก่อนเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๖ เดือน
เพื่อพิจารณาเกี่ยวกับการทำ�ไม้ออกจากพื้นที่ดังกล่าว
๑๐. ต้องจัดการถม หรือกลบหลุม หรือขุมทีเ่ กิดขึน้ จากการทำ�เหมืองแร่ในพืน้ ทีท่ ไ่ี ด้รบั อนุญาตหาแร่
หมดแล้วของแต่ละแนว หรือเขตแปลงทีก่ �ำ หนดให้หาแร่หรือสำ�รวจแร่ โดยคำ�รับรองของกรมทรัพยากรธรณี
ให้เป็นทีร่ าบหรือลักษณะเหมือนเดิม พอทีจ่ ะปลูกต้นไม้ได้ เว้นแต่ได้รบั อนุญาตจากป่าไม้เขตท้องทีใ่ ห้ปรับปรุง
เป็นอ่างเก็บน้�ำ หากผูร้ บั อนุญาตไม่จดั ทำ�ให้แล้วเสร็จภายในกำ�หนด ๓๐ วัน นับจากวันทีไ่ ด้รบั แจ้ง ให้เรียกปรับ
ผู้รับอนุญาตในอัตราไร่ละ ๕,๐๐๐ บาท
๑๑. ต้องจัดทำ�เขื่อนเพื่อกักเก็บมูลดินทราย และป้องกันตะกอนขุ่นข้นไม่ให้ไหลลงลำ�ห้วยจนกว่าจะ
มีความขุ่นข้นหรือมูลดินทรายไม่เกิน ๖ กรัม ในน้ำ�ขุ่นข้น ๑ ลิตร จึงปล่อยน้ำ�ได้
๑๒. ต้องทำ�การปลูกป่าชดเชยและบำ�รุงรักษาป่าที่ปลูกในจำ�นวนพื้นที่เท่ากับพื้นที่ที่ได้กำ�หนดไว้
ตามแผนโครงการทำ�เหมืองแร่ตามที่ป่าไม้เขตท้องที่กำ�หนด ภายในระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตหรือเมื่อป่าไม้
เขตท้องที่แจ้งให้ปฏิบัติ
ถ้ า ผู้ รั บ อนุ ญ าตไม่ ส ามารถทำ � การปลู ก ป่ า ชดเชยและบำ � รุ ง รั ก ษาป่ า ที่ ป ลู ก ตามวรรคก่ อ นได้ ใ ห้
ผู้รับอนุญาตทำ�หนังสือชี้แจงเหตุผลความจำ�เป็นและมอบเงินค่าปลูกป่าตามอัตราที่กรมป่าไม้กำ�หนดให้ป่าไม้
เขตท้องที่ เพื่อให้กรมป่าไม้สั่งพนักงานเจ้าหน้าที่ทำ�การปลูกป่าให้แทน
๑๓. ต้องป้องกันและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนรำ�คาญ หรือความเสียหายทางสุขอนามัยและ
ทรัพย์สินของประชาชนส่วนรวม อันเกิดจากการใช้พื้นที่เพื่อดำ�เนินกิจการของผู้รับอนุญาต
๑๔. หากผู้รับอนุญาตไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำ�หนดไว้จนเกิดความเสียหายขึ้น หรือเมื่อได้มีการ
เรียกปรับผู้รับอนุญาตตามเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้นแล้ว ผู้รับอนุญาตยังไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามเงื่อนไขอีก
อธิบดีกรมป่าไม้อาจสั่งพักใช้หนังสืออนุญาตมีกำ�หนดไม่เกินหกสิบวัน นับจากวันที่ออกคำ�สั่ง แล้วรายงาน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อพิจารณาสั่งเพิกถอนหนังสืออนุญาตก็ได้ โดยผู้รับอนุญาต
จะต้องเรียกร้องค่าเสียหายในกรณีใดๆ มิได้
๑๕. ผู้ รั บ อนุ ญ าตได้ รั บ ทราบและยิ น ดี ที่ จ ะปฏิ บั ติ ต ามเงื่ อ นไขดั ง กล่ า วข้ า งต้ น โดยเคร่ ง ครั ด
ทุกประการ หากไม่ปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไข ผูร้ บั อนุญาตยินยอมให้ทางราชการสัง่ พักใช้หนังสืออนุญาต หรือเพิกถอน
หนังสืออนุญาตได้ โดยผูร้ บั อนุญาตจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายในกรณีใดๆ จากทางราชการทัง้ ทางแพ่งและอาญา
๑๖. ต้องทำ�การปลูกป่าชดเชยและบำ�รุงรักษาป่าที่ปลูกเพิ่มขึ้นจากที่กำ�หนดไว้ในเงื่อนไข ข้อ ๑๒
เป็นจำ�นวนพื้นที่สามเท่าของพื้นที่ที่ได้รับอนุญาต
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๑๗. ต้องวางเงินมัดจำ�หรือได้ส่งมอบหนังสือค้ำ�ประกันของธนาคารที่เชื่อถือได้ ก่อนรับมอบหนังสือ
อนุญาต เพื่อเป็นหลักประกันในการแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการดังกล่าว
ในอัตราคำ�ขอละ ๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองแสนบาทถ้วน) หากผูร้ บั อนุญาตไม่สามารถแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม
ได้ผรู้ บั อนุญาตยินยอมให้กรมป่าไม้ปรับหรือเรียกร้องจากธนาคารผูอ้ อกหนังสือค้ำ�ประกันภายในวงเงินดังกล่าว
ทั้งหมดหรือบางส่วน แล้วแต่กรมป่าไม้เห็นสมควร
๑๘. เงื่อนไขอื่นๆ (ถ้ามี)
(ลงชื่อ).........................................ผู้อนุญาต
(...................................)
อธิบดีกรมป่าไม้
						
(ลงชื่อ).........................................ผู้รับอนุญาต			
(...................................)
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ด่วนที่สุด					
ที่ ทส ๑๖๐๒.๔/๗๓๒๕
กรมป่าไม้
								
๖๑ ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร
								
กรุงเทพฯ ๑๙๐๐๐
						
๕ สิงหาคม ๒๕๔๗
เรื่อง ให้ชะลอการอนุญาตไม้สักไม้ยางในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง การตรวจสอบการทำ�ไม้
ที่มิใช่ไม้หวงห้าม และการนำ�ไม้สักที่เคยอยู่ในสภาพเป็นสิ่งปลูกสร้างหรือเครื่องใช้มาแล้ว
กว่า ๕ ปี เคลื่อนย้ายออกนอกเขตจังหวัด
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด
			 ด้วยรัฐบาลได้น�ำ เรือ่ งการป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำ�ลายทรัพยากรป่าไม้ ซึง่ เป็นสาเหตุ
สำ�คัญทีท่ �ำ ให้เกิดอุทกภัยขัน้ รุนแรงและดินโคลนถล่มจนบ้านเรือนของราษฎรเสียหายจำ�นวนมากบรรจุไว้เป็น
วาระแห่งชาติ เพื่อบูรณาการการปฏิบัติของส่วนราชการทุกภาคส่วน รวมถึงมาตรการการตรวจสอบและ
การยึดทรัพย์ผู้กระทำ�ความผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้อีกด้วย ประกอบกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดล้อมมีนโยบายให้ชะลอการทำ�ไม้ทงั้ หมดไว้กอ่ นจนกว่าจะได้มกี ารปรับปรุงระเบียบวิธปี ฏิบตั ทิ รี่ ดั กุม
ชัดเจน และเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน
			 กรมป่ า ไม้ พิจ ารณาแล้ ว เพื่อ ปฏิ บัติใ ห้ เ ป็ น ไปตามนโยบายของรั ฐ บาลและกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม จึงขอความร่วมมือมายังจังหวัด เพื่อสั่งเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องให้
ชะลอการดำ�เนินการดังต่อไปนี้ไว้ก่อนจนกว่ากรมป่าไม้จะได้ปรับปรุงระเบียบวิธีการปฏิบัติให้มีความรัดกุม
ชัดเจน และเหมาะสม กับสถานการณ์ในปัจจุบัน ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการดำ�เนินการ
			 ๑. การอนุญาตไม้สักและไม้ยางในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง ตามข้อกำ �หนด
ฉบับที่ ๑๗ พ.ศ.๒๕๓๐
			 ๒. การตรวจสอบการทำ�ไม้ทมี่ ใิ ช่ไม้หวงห้ามในพืน้ ทีป่ า่ ตามพระราชบัญญัตปิ า่ ไม้ พุทธศักราช
๒๔๘๔ ตามหนังสือ ที่ กษ ๐๗๐๘/๑๘๕๓๓ ลงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๔๒
			 ๓. การอนุญาตตามระเบียบกรมป่าไม้วา่ ด้วยการนำ�ไม้สกั ทีเ่ คยอยูใ่ นสภาพเป็นสิง่ ปลูกสร้างหรือ
เครือ่ งใช้มาแล้วกว่า ๕ ปี เคลื่อนย้ายออกนอกเขตจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๒
			 จึงเรียนมาเพือ่ โปรดทราบและพิจารณาสัง่ เจ้าหน้าทีท่ มี่ หี น้าทีเ่ กีย่ วข้องทราบและปฏิบตั แิ ละ
หากประชาชนรายใดมีความเดือดร้อนจำ�เป็น ให้แจ้งกรมป่าไม้พิจารณาดำ�เนินการต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
กองการอนุญาต
โทร. ๐ ๒๕๖๑ ๒๔๙๒-๓ ต่อ ๒๐๖
โทรสาร. ๐ ๒๕๗๙ ๕๗๘๖

(ลงนาม)

ฉัตรชัย รัตโนภาส
(นายฉัตรชัย รัตโนภาส)
อธิบดีกรมป่าไม้
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ด่วนที่สุด
ที่ ทส ๑๖๐๒.๓/๑๒๕๕๖			
								
								
							

กรมป่าไม้
๖๑ ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร
กทม. ๑๐๙๐๐
๑๙ ตุลาคม ๒๕๔๘

เรื่อง การปฏิบัติราชการด้านการอนุญาตไม้และของป่า ตามพระราชบัญญัติป่าไม้
พุทธศักราช ๒๔๘๔ และพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด
		 ตามทีไ่ ด้มกี ฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
พ.ศ. ๒๕๔๗ ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๗ มีผลให้กรมป่าไม้ไม่มีชื่อหน่วยงานสำ�นักงานป่าไม้จังหวัด
สำ�นักงานป่าไม้เขตในสังกัด และกรมป่าไม้ได้จัดให้มีหน่วยงานของกรมป่าไม้ใหม่ ประกอบด้วยกลุ่มปฏิบัติ
ภารกิจในราชการบริหารส่วนภูมิภาค (ด้านป่าไม้) เพื่อปฏิบัติงานประจำ�สำ�นักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัด และหน่วยงานสำ�นักงานป่าไม้สาขา (จังหวัด.....) ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดกรมป่าไม้
ส่วนกลางที่ปฏิบัติงานในส่วนภูมิภาคแทน นั้น
		 กรมป่าไม้ได้พิจารณาแล้ว เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการบริการเป็นไปอย่างต่อเนื่องไม่เกิด
ผลเสียกับทางราชการ จึงได้กำ�หนดแนวทางปฏิบัติดังนี้
		 ๑. การปฏิบัติราชการสำ�รวจตรวจสอบพิจารณาด้านการอนุญาตทำ�ไม้ และเก็บหาของป่า
ตามระเบียบ หรือหนังสือที่กรมป่าไม้แจ้งเวียนแนวทางปฏิบัติในทางวิชาการที่เป็นหน้าที่ของสำ�นักงานป่าไม้
เขต (เดิม) มอบหมายให้สำ�นักงานป่าไม้สาขา (จังหวัด.....) เป็นผู้ปฏิบัติโดยสั่งเจ้าหน้าที่ไม่ต่ำ�กว่าระดับ ๕
ดำ�เนินการให้เป็นไปตามระเบียบไปพลางก่อน จนกว่าจะมีการปรับปรุงแก้ไขระเบียบเกี่ยวกับการอนุญาต
ทำ�ไม้และของป่าใหม่
		 ๒. การทำ�ไม้สัก ไม้ยางในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองเพื่อใช้สอยส่วนตัว ตามข้อ
กำ�หนดฉบับที่ ๑๗ (พ.ศ. ๒๕๓๐) ให้พิจารณาดำ�เนินการตามหนังสือกรมป่าไม้ ที่ กษ ๐๗๐๔(๓)/ว ๑๐๙๖๔
ลงวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๓๐ และหนังสือกรมป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๒.๓/๑๒๓๕๘ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม
๒๕๔๗
		 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและโปรดสั่งเจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
กองการอนุญาต
โทร. ๐ ๒๕๖๑ ๒๔๙๒-๓ ต่อ ๒๐๖
โทรสาร. ๐ ๒๕๗๙ ๕๗๘๖

(ลงนาม) ฉัตรชัย รัตโนภาส
(นายฉัตรชัย รัตโนภาส)
อธิบดีกรมป่าไม้
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ด่วนที่สุด
			
บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ กรมป่าไม้ กองการอนุญาต โทร ๐๒๕๖๑-๔๒๙๒ ต่อ ๒๐๖
ที่ ทส ๑๖๐๒.๓/๕๖๕
วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๔๙
เรื่อง การขออนุญาตทำ�ไม้กรณีพิเศษเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ
เรียน ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
		 ๑. เรื่องเดิม
			 สำ�นักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๔/๖๕๘๓ ลงวันที่ ๘
มิถุนายน ๒๕๔๙ เรื่อง แนวทางการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ ปี ๒๕๔๙
เรียน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อยืนยันมติคณะรัฐมนตรี เมื่อคราว
ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๔๙ ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เสนอว่า เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชน
ในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัย และใช้ประโยชน์จากซากและเศษไม้ที่ถูกน้ำ�พัดมาทับถม อันเนื่องจากเหตุการณ์
น้ำ�ป่าไหลหลาก ดินโคลนถล่มในจังหวัดอุตรดิตถ์ สุโขทัย แพร่ ลำ�ปาง และน่าน เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม
๒๕๔๙ นั้น เห็นควรให้จัดตั้งกองทุนหมุนเวียน (revolving fund) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการนำ �ซาก
และเศษไม้ ดั ง กล่ า วมาใช้ ป ระโยชน์ ใ นเชิ ง พาณิ ช ย์ เช่ น การทำ � ไม้ อั ด เป็ น ต้ น ทั้ ง นี้ โดยให้
กระทรวงมหาดไทยให้การสนับสนุนและเร่งรัดการดำ�เนินการทีเ่ กีย่ วข้องในฐานะหน่วยหน้างานในพืน้ ทีท่ ตี่ อ้ ง
ประสานและดูแลการจัดจ้างประชาชนในพื้นที่ให้ได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่จากการเข้าร่วมการดำ�เนินงาน
ดังกล่าว ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้พิจารณาแล้ว ลงมติเห็นชอบในหลักการ และให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม รับไปพิจารณาความเหมาะสมและเป็นไปได้ในรายละเอียดร่วมกับกระทรวงการคลัง
กระทรวงมหาดไทย สำ�นักงบประมาณ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วดำ�เนินการต่อไปและเลขานุการ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายชญานิน เทพาคำ �) ได้แจ้งเรียน
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๔๙ ว่า “รมว.ทส ได้โปรดมี
บัญชาให้ท่านมอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ปม/อส/ออป. และไม้อัดไทย ดำ�เนินการ” ซึ่งท่านปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้โปรดสั่งการ เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๔๙ ว่า “แจ้งผู้เกี่ยวข้อง
ดำ�เนินการต่อไป” (เอกสารหมายเลข ๑)
		 ๒. ข้อเท็จจริง
			 กรมป่าไม้ ขอเรียนว่า
			 ๒.๑ จังหวัดแพร่ได้รายงานผลการสำ�รวจไม้ที่เกิดจากเหตุการณ์ภัยพิบัติสาธารณะ ดังนี้
				 ๒.๑.๑ บริเวณอ่างเก็บน้ำ�แม่จั๊วะ ท้องที่ตำ�บลแม่จั๊วะ อำ�เภอเด่นชัย จังหวัดแพร่
ระหว่างวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๔๙ ถึงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๔๙ มีไม้หวงห้ามจำ�นวน ๔๔๑ ต้น ปริมาตร
๑๔๘.๓๒ ม.๓ แต่ยังตรวจสอบไม่แล้วเสร็จ ทางคณะเจ้าหน้าที่ที่สำ�รวจตรวจสอบต่อไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ
ตามหนังสือจังหวัดแพร่ ที่ พร ๐๐๑๓.๔/๘๓๐๘ ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๔๙ (เอกสารหมายเลข ๒)
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					 ๒.๑.๒ บริเวณตามลำ�ห้วย ท้องที่ตำ�บลช่อแฮ อำ�เภอเมือง จังหวัดแพร่ ระหว่าง
วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๔๙ ถึงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๔๙ มีไม้หวงห้าม จำ�นวน ๓๗๗ ต้น/ ท่อน ปริมาตร
๓๔๐.๙๑ ม.๓ และไม้นอกประเภทหวงห้าม จำ�นวน ๙๗ ต้น/ท่อน ปริมาตร ๕๙.๖๑ ม.๓ แต่ยังตรวจสอบ
ไม่แล้วเสร็จ ทางคณะเจ้าหน้าที่จะสำ�รวจตรวจสอบต่อไปจนกว่าจะเเล้วเสร็จ ตามหนังสือจังหวัดแพร่
ที่ พร ๐๐๑๓.๔/๘๓๐๙ ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๔๙ (เอกสารหมายเลข ๓)
					 ๒.๑.๓ บริเวณอ่างเก็บน้ำ�แม่มาน ท้องที่ตำ�บลหัวฝ่าย อำ�เภอเด่นชัย จังหวัดแพร่
ระหว่างวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๔๙ ถึงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๔๙ มีไม้หวงห้าม จำ�นวน ๑,๐๖๓ ต้น ปริมาตร
๒๗๘.๕๔ ม.๓ แต่ยังตรวจสอบไม่แล้วเสร็จ ทางคณะเจ้าหน้าที่จะสำ�รวจตรวจสอบต่อไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ
ตามหนังสือจังหวัดแพร่ ที่ พร ๐๐๑๓.๔/๘๓๐๗ ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๔๙ (เอกสารหมายเลข ๔)
				 ๒.๒ ในท้ อ งที่ จั ง หวั ด สุ โ ขทั ย ซึ่ ง ขณะนี้ การสำ � รวจและคั ด แยกไม้ จากพื้ น ที่
ประสบภัยพิบัติยังดำ�เนินการไม่เสร็จสิ้น ในเบื้องต้นนี้ ได้ดำ�เนินการเเล้ว โดยคัดแยกไม้กระยาเลย จำ�นวน
๑๐๘ ท่อน ปริมาตร ๕๒.๙๗ ม.๓ ไม้สกั จำ�นวน ๑ ท่อน ปริมาตร ๐.๐๖ ม.๓ ตามหนังสือจังหวัดสุโขทัย ด่วนทีส่ ดุ
ที่ สท ๐๐๑๓/ ๕๓๕๗ ลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๔๙ (เอกสารหมายเลข ๕)
				 ๒.๓ บริษัท ไม้อัดไทย จำ�กัด มีหนังสือ ที่ ทส ๑๕๐๐/๒๔๑ ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน
๒๕๔๙ เรือ่ ง ขออนุมตั ทิ �ำ ไม้กรณีพเิ ศษเพือ่ ช่วยเหลือราษฎรกรณีเกิดอุทกภัยในท้องทีอ่ �ำ เภอเมือง อำ�เภอสูงเม่น
อำ�เภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ เรียน อธิบดีกรมป่าไม้ เพื่อขอดำ�เนินการช่วยเหลือราษฎรเป็นกรณีเร่งด่วน ตาม
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๔๙ โดยขอดำ�เนินการเก็บเศษไม้ไผ่ ไม้เนื้ออ่อน เศษไม้
ปลายไม้ ริมน้ำ�ขนาดกลาง ขนาดเล็ก ท้องที่จังหวัดแพร่ จำ�นวน ๙๕,๐๐๐ ม.๓ และท้องที่จังหวัดอุตรดิตถ์
จำ�นวน ๔๘,๐๐๐ ม.๓ เพื่อพิจารณานำ�ไม้เนื้ออ่อนและเศษไม้ไปใช้ประโยชน์ และสร้างรายได้ให้แก่ราษฎร
ในพื้นที่ต่อไปและขออนุญาตใช้เครื่องจักรในการแปรรูปไม้ (เครี่องสับไม้) ในการทำ �ไม้ออกจากพื้นที่
จังหวัดแพร่ และจังหวัดอุตรดิตถ์ (เอกสารหมายเลข ๖)
		 ๓. ข้อกฎหมาย
			 ๓.๑ พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ มาตรา ๑๘ ซึ่งได้บัญญัติไว้ว่า “เมื่อมีเหตุ
ภัยพิบัติสาธารณะ หรือมีเหตุจ�ำ เป็นที่เห็นสมควรช่วยเหลือราษฎรเป็นกรณีพิเศษ รัฐมนตรี จะอนุญาตให้
ผู้ใดโดยเฉพาะรายทำ�ไม้หวงห้าม แตกต่างจากข้อกำ�หนดในกฎกระทรวงหรือข้อกำ�หนดในใบอนุญาต
เป็นการชั่วคราวได้”
			 ๓.๒ พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ มาตรา ๑๓ บัญญัติไว้ว่า “ห้ามมิให้
ผู้รับอนุญาตทำ�ไม้ที่มีขนาดต่ำ�กว่าขนาดจำ�กัด แต่ถ้ามีเหตุภัยพิบัติสาธารณะ หรือมีเหตุจำ�เป็นที่สมควร
ซ่วยเหลือราษฎรเป็นกรณีพเิ ศษ รัฐมนตรีจะอนุญาตให้ผรู้ บั อนุญาตเฉพาะรายทำ�ไม้ทมี่ ขี นาดต่�ำ กว่าขนาดจำ�กัด
เป็นการชั่วคราวก็ได้”
			 ๓.๓ พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ มาตรา ๑๑ ซึ่งได้บัญญัติไว้ว่า “ผู้ใดทำ�ไม้
หรือเจาะหรือสับ หรือเผา หรือทำ�อันตราย ด้วยประการใดๆ แก่ไม้หวงห้าม ต้องได้รับอนุญาตจากพนักงาน
เจ้าหน้าที่หรือได้รับสัมปทานตามความในพระราชบัญญัตินี้ และต้องปฏิบัติตามข้อกำ�หนดในกฎกระทรวง
หรือในการอนุญาต”
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			 ๓.๔ พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ มาตรา ๙ ทวิ บัญญัติไว้ว่า“ในกรณี
ที่รัฐมนตรีเห็นสมควร รัฐมนตรีจะลดหรือยกเว้นค่าภาคหลวงให้บุคคลซึ่งประสบภัยพิบัติสาธารณะตาม
ความจำ�เป็นเฉพาะรายก็ได้”
			 ๓.๕ พระราชบัญญัตปิ า่ สงวนเเห่งชาติ พ.ศ.๒๕๐๗ มาตรา ๕ ซึง่ ได้บญ
ั ญัตไิ ว้วา่ “ให้รฐั มนตรี
ว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้และให้มีอำ�นาจแต่งตั้ง
พนักงานเจ้าหน้าทีแ่ ละออกกฎกระทรวงกำ�หนดค่าธรรมเนียม ค่าภาคหลวง และค่าบำ�รุงป่าไม่เกินอัตราตาม
บัญชีท้ายพระราชบัญญัตินี้ และกำ�หนดกิจการอื่นเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้กฎกระทรวงนั้น
เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้”
			 ๓.๖ ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการตรวจวัด การประทับตรา การเรียกเก็บเงินค่าภาคหลวงไม้
ไม้ฟืน หรือไม้เผาถ่าน พ.ศ. ๒๕๑๐
		 ๔. ข้อพิจารณา
			 กรมป่าไม้ พิจารณาแล้ว ขอเรียนดังนี้
			 ๔.๑ ไม้ที่โค่นล้มลงเนื่องจากอุทกภัยนี้ ถือว่าเป็นเหตุการณ์ภัยพิบัติสาธารณะ ตามความ
ในพระราชบั ญ ญั ติ ป่ า ไม้ พุ ท ธศั ก ราช ๒๔๘๔ มาตรา ๑๘ ซึ่ ง ได้ บั ญ ญั ติ ไ ว้ ว่ า “ เมื่ อ มี เ หตุ ภั ย พิ บั ติ
สาธารณะหรือมีเหตุจำ�เป็นที่เห็นสมควรช่วยเหลือราษฎรเป็นกรณีพิเศษ รัฐมนตรี จะอนุญาตให้ผู้ใด
โดยเฉพาะรายทำ�ไม้หวงห้าม แตกต่างจากข้อกำ�หนดในกฎกระทรวงหรือข้อกำ�หนดในใบอนุญบาตเป็นการ
ชั่วคราวได้”
			 ๔.๒ เนือ่ งจากไม้ทถี่ กู น้�ำ พัดพามานี้ มีไม้ทตี่ �่ำ กว่าขนาดจำ�กัดรวมอยูด่ ว้ ย ตามพระราชบัญญัติ
ป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ มาตรา ๑๓ บัญญัติไว้ว่า “ห้ามมิให้ผู้รับอนุญาตทำ�ไม้ที่มีขนาดต่ำ�กว่าขนาดจำ�กัด
แต่ถ้ามีเหตุภัยพิบัติสาธารณะ หรือมีเหตุจำ�เป็นที่สมควรช่วยเหลือราษฎรเป็นกรณีพิเศษรัฐมนตรีจะอนุญาต
ให้ผู้รับอนุญาตเฉพาะรายทำ�ไม้ที่มีขนาดต่ำ�กว่าขนาดจำ�กัด เป็นการชั่วคราวก็ได้”
			 ๔.๓ พื้นที่ประสบภัยพิบัติสาธารณะที่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อเป็นการนำ�ไม้ที่มิใช่
ไม้หวงห้ามในป่าสงวนแห่งชาติ ช่วยเหลือราษฎรจากภัยธรรมชาติ จึงจำ�เป็นต้องอาศัยอำ�นาจตามมาตรา
๕ พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๐๗ ในการกำ�หนดกิจการที่มีลักษณะเป็นการช่วยเหลือราษฎร
จากภัยธรรมชาติ
			 ๔.๔ เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ราษฎรผู้ประสบภัยพิบัติจากอุทกภัยจึงเห็น
ควรให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้จัดจำ�หน่ายไม้ที่ทำ�ออกให้แก่ราษฎรในราคาทุน จึงจำ�เป็นต้องอาศัยอำ�นาจ
ตามมาตรา ๙ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ ยกเว้นค่าภาคหลวง ในกรณีนี้
			 จึงเห็นสมควร นำ�เรียน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติในหลักการให้การดำ�เนินการช่วยเหลือราษฎรจากเหตุภัยพิบัติสาธารณะ ดังนี้
			 ๑. อนุญาตให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ดำ�เนินการทำ�ไม้ออก ในพื้นที่เกิดเหตุการณ์
ภัยพิบัติสาธารณะครั้งนี้ ซึ่งอยู่ในพื้นที่ป่าตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ และในพื้นที่
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ป่าสงวนแห่งชาติในท้องที่จังหวัดแพร่ เเละสุโขทัย เป็นกรณีพิเศษ ตามในมาตรา ๙ ทวิ มาตรา ๑๑
มาตรา ๑๓ มาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ และมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติ
ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๐๗ โดยยกเว้นค่าภาคหลวงในกรณีนี้ ชึ่งจังหวัดได้รายงานผลการสำ �รวจ
ตรวจสอบและจัดทำ�บัญชีไม้เบื้องต้นแล้ว ด้งนี้
				 ๑.๑ ท้องที่จังหวัดแพร่ เป็นไม้ท่อน จำ�นวน ๑,๙๗๘ ท่อน/ต้น ปริมาตร ๙๒๗.๓๘ ม.๓
				 ๑.๒ ท้องที่จังหวัดสุโขทัย เป็นไม้ท่อน จำ�นวน ๑๐๙ ท่อน/ต้น ปริมาตร ๕๓.๐๓ ม.๓
ทั้ ง นี้ ให้ นำ � ไม้ ไ ปรวมหมอนไว้ ใ นสถานที่ ป ลอดภั ย สำ � หรั บ การบรรเทาความเดื อ ดร้ อ นให้ แ ก่ ร าษฎร
ผู้ประสบภัยพิบัติจากอุทกภัย ให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้จัดจำ�หน่ายไม้ที่ทำ�ออกให้แก่ราษฎรในราคาทุน
ห้ามมิให้มีการจำ�หน่ายไม้ที่ได้รับอนุญาตนี้ในเชิงพาณิชย์ หรือหากจะมีการนำ�ไม้ออกจำ�หน่ายนอกพื้นที่
จะต้องเสนอเรื่องให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พิจารณาอนุมัติทุกครั้ง
สำ�หรับการทำ�ไม้ให้อยู่ภายใต้การดูแลรับผิดชอบของผู้ว่าราชการจังหวัดท้องที่
			 ๒. อนุญาตให้บริษัท ไม้อัดไทย จำ�กัด ดำ�เนินการทำ�ไม้ที่มีลักษณะเป็นไม้ฟืน (เศษไม้
ปลายไม้ที่แตกหักซึ่งไม่สามารถนำ�ไปใช้เพื่อการก่อสร้างหรือใช้ประโยชน์อย่างอื่น) ในพื้นที่เกิดเหตุการณ์ภัย
พิบตั คิ รัง้ นี้ ซึง่ อยูพ่ นื้ ทีป่ า่ ตามพระราชบัญญัตปิ า่ ไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ และในพืน้ ทีป่ า่ สงวนแห่งชาติในท้องที่
จังหวัดแพร่และอุตรดิตถ์ เป็นกรณีพิเศษ ตามในมาตรา ๙ ทวิ มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๓ มาตรา ๑๘
แห่งพระราชบัญญัตปิ า่ ไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ และมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัตปิ า่ สงวนแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๐๗
ท้องทีจ่ งั หวัดเเพร่ ปริมาตร ๙๕,๐๐๐ ม.๓ และจังหวัดอุตรดิตถ์ ปริมาตร ๔๘,๐๐๐ ม.๓ ตามทีบ่ ริษทั ไม้อดั ไทย จำ�กัด
เสนอ โดยยกเว้นค่าภาคหลวงสำ�หรับการดำ�เนินการให้อนุโลมใช้ระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการตรวจวัด
การประทับตรา การเรียกเก็บเงินค่าภาคหลวงไม้ ไม้ฟืน หรือไม้เผาถ่าน พ.ศ. ๒๕๑๐ โดยอยู่ภายใต้การดูแล
รับผิดชอบของผู้ว่าราชการจังหวัดท้องที่
			 ๓. ขออนุมัติในหลักการอนุญาตให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ทำ�ไม้ท่เี หลือในพื้นที่ดังกล่าว
ตามข้อ ๑. ทีอ่ ยูร่ ะหว่างจังหวัดดำ�เนินการสำ�รวจและจัดทำ�บัญชียงั ไม่แล้วเสร็จ ให้ด�ำ เนินการสำ�รวจ คัดแยก
ไม้จดั ทำ�บัญชีไม้ ต่อเนื่องจนกว่าจะแล้วเสร็จ ทั้งนี้เพื่อเป็นการช่วยเหลือราษฎร ที่ประสบภัยพิบัติครั้งนี้ ซึ่ง
เป็นเรือ่ งทีต่ อ้ งดำ�เนินการโดยเร่งด่วนและเป็นการแก้ไขปัญหาสิง่ แวดล้อมในบริเวณพืน้ ทีเ่ กิดภัยพิบตั ิ โดยอยู่
ภายใต้การดูแลรับผิดชอบของผูว้ า่ ราชการจังหวัดท้องทีอ่ ย่างใกล้ชดิ ให้เป็นไปตามระเบียบและกฎหมาย และ
รายงานผลการดำ�เนินงานให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทราบ โดยด่วนที่สุด
			 ๔. ให้จังหวัดพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม กำ�กับ ดูแล ตรวจสอบการทำ�ไม้
และการใช้ประโยชน์จากการทำ�ไม้ภัยพิบัติสาธารณะนี้ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ระเบียบและกฎหมาย
โดยเคร่งครัด โดยให้มสี ว่ นร่วมทุกภาคส่วน ทัง้ ภาคราชการ ภาคประชาชน และรายงานผลการดำ�เนินงาน
ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทราบเป็นระยะๆ พร้อมภาพถ่ายประกอบ
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			 จึ ง เรี ย นมาเพื่ อ โปรดพิ จ ารณา หากเห็ น ชอบขอได้ โ ปรดนำ � เรี ย นรั ฐ มนตรี ว่ า การ
กระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง เเวดล้ อ ม เพื่ อ โปรดพิ จ ารณาสั่ ง การตามที่ เ ห็ น สมควรต่ อ ไป
(แฟ้ม ๑ แฟ้ม)
								
(ลงนาม) ฉัตรชัย รัตโนภาส
(นายฉัตรชัย รัตโนภาส)
อธิบดีกรมป่าไม้
กราบเรียน ฯพณฯ รมว.ทส.
เพื่อโปรดพิจารณาสั่งการ
ตาม ปม. เสนอ
ที่ ทส ๐๑๐๐/๒๒๓ ๗ ก.ค. ๒๕๔๙
เห็นชอบ
(ลงนาม) ชญานิน เทพาคำ� (ลงนาม) สุวัช สิงหพันธุ์
(ลงนาม) ยงยุทธ ติยะไพรัช
(นายชญานิน เทพาคำ�)
(นายสุวัช สิงหพันธุ์)
(นายยงยุทธ ติยะไพรัช)
เลขานุการ รมว.ทส. รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
รมว.ทส. ๗ ก.ค. ๒๕๔๙
หัวหน้ากลุม่ ภารกิจด้านทรัพยากรธรรมชาติ
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ด่วนที่สุด
ที่ ทส ๑๖๐๒.๓/ ๖๓๐๒ 			
								
								
							

๑๘ พฤษภาคม ๒๕๔๙

กรมป่าไม้
๖๑ ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร
กทม. ๑๐๙๐๐

เรื่อง ขอส่งคำ�ขอทำ�ไม้หวงห้ามในป่า เพื่อใช้ในการบูรณปฏิสังขรณ์เสาชิงช้า กรุงเทพมหานคร
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่
อ้างถึง หนังสือจังหวัดแพร่ ด่วนที่สุด ที่ พร ๐๐๑๓.๔/๕๕๓๖ ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๔๙
		 ตามหนังสือจังหวัดแพร่ที่อ้างถึง ได้ส่งเรื่องราวคำ�ขอทำ�ไม้หวงห้ามในป่า (คำ�ขอ ๑) ของ
กรุงเทพมหานคร (โดยองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ผู้รับมอบอำ�นาจ) แจ้งความประสงค์ขอทำ�ไม้สัก บริเวณ
สวนป่าห้วยไร่ แปลงปลูกปี ๒๔๘๘ หมู่ที่ ๒ ตำ�บลห้วยไร่ อำ�เภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ อยู่ในเขต
ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่พวก เพือ่ นำ�ไปบูรณปฏิสงั ขรณ์เสาชิงช้ากรุงเทพมหานคร ซึง่ จังหวัดฯ ได้สง่ั เจ้าหน้าที่
ออกไปดำ�เนินการสำ�รวจและตรวจสอบไม้ที่จะทำ�ออกแล้ว พบว่ามีไม้ที่จะทำ�ออกเป็นชนิดไม้สัก จำ�นวน ๔
ต้นโดยใช้ดวงตรา ต.๘๗๐๓ เลขเรียง ๑-๔ ปีย่อ ๔๙ ตีประทับไว้ทุกต้นแล้ว จึงขอให้กรมป่าไม้พิจารณา
ความแจ้งอยู่แล้ว นั้น
		 กรมป่าไม้ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว ขอเรียนว่า โดยที่การขออนุญาตทำ�ไม้สักกรณีนี้
เป็นการขออนุญาตทำ�ไม้หวงห้ามในป่าเพื่อนำ�ไม้สักไปใช้บูรณปฏิสังขรณ์เสาชิงช้ากรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็น
โบราณสถานทีส่ �ำ คัญและเอกลักษณ์ของประเทศไทย เป็นวัตถุประสงค์ตอ่ สาธารณประโยชน์ และรัฐมนตรีวา่ การ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมโปรดสัง่ การให้ความเห็นชอบแล้วเมือ่ วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙
ดังนั้นจึงขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะพนักงานเจ้าหน้าที่ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๔๗ ผู้มีอำ�นาจตามความในมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติ
ป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ และกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๔ (พ.ศ.๒๕๑๘) ว่าด้วยการทำ�ไม้หวงห้าม ดำ�เนินการ
อนุญาตให้กรุงเทพมหานคร (โดยองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ผูร้ บั มอบอำ�นาจ) เป็นผูร้ บั อนุญาตทำ�ไม้หวงห้าม
ตลอดจนการนำ�ไม้เคลื่อนที่ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามแบบ วิธีการ ที่ระเบียบและกฎหมายกำ�หนดไว้ต่อไป
		 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา ผลเป็นประการใด โปรดแจ้งให้กรมป่าไม้ทราบ
พร้อมเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
ขอแสดงความนับถือ
						
(ลงนาม) ฉัตรชัย รัตโนภาส
(นายฉัตรชัย รัตโนภาส)
กองการอนุญาต
อธิบดีกรมป่าไม้
โทร. ๐ ๒๕๖๑ ๔๒๙๒-๓ ต่อ ๒๐๖
โทรสาร ๐ ๒๕๗๙ ๕๗๘๖
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ด่วนที่สุด
ที่ ทส ๑๖๐๒.๓/ ๑๒๒๗			
						
								
							

กรมป่าไม้
๖๑ ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐
๓๐ มกราคม ๒๕๕๐

เรื่อง หารือแนวทางปฏิบัติการทำ�ไม้สักขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์
อ้างถึง ๑. หนังสือจังหวัดอุตรดิตถ์ ด่วนที่สุด ที่ อต ๐๐๑๓/๐๘๒๖๕ ลงวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๔๘
๒. หนังสือกรมป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๒.๓/๑๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๔๘
๓. หนังสือกรมป่าไม้ ที่ กษ ๐๗๑๐.๒๐๕/๑๗๙๖๓ ลงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๔๐
		 ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑. จังหวัดอุตรดิตถ์ขอหารือแนวทางปฏิบัติการทำ �ไม้สักขององค์การ
อุตสาหกรรมป่าไม้ขอทำ�ไม้หวงห้ามในป่า ซึ่งปลูกตามเงื่อนไขสัมปทานทำ�ไม้ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
(สวนป่าโครงการที๔่ ) ในสวนป่าปากปาด แปลงปี ๒๕๒๔ ตอนที่ ๒ ซึง่ อยูใ่ นเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าน้ำ�ปาด
ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
		 กรมป่าไม้พิจารณาแล้ว ขอให้จังหวัดอุตรดิตถ์ส่งเรื่องราวคำ�ขอทำ�ไม้หวงห้ามในป่าขององค์การ
อุตสาหกรรมป่าไม้ เพื่อขอรับอนุญาตทำ�ไม้สักสวนป่าปากปาด แปลงปี ๒๕๒๔ ตอนที่ ๒ ซึ่งอยู่ในเขต
ป่าสงวนแห่งชาติป่าน้ำ�ปาด ตำ�บลแสนตอ อำ�เภอน้ำ�ปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ เนื้อที่ ๑,๓๔๐ ไร่ ให้สำ�นักงาน
ป่าไม้สาขาจังหวัดอุตรดิตถ์ตรวจสอบพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหนังสือกรมป่าไม้ ด่วนที่สุด
ที่ ทส ๑๖๐๒.๓/๑๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๔๘ เรื่อง การปฏิบัติราชการด้านการอนุญาตไม้และของป่า
ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ และพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗
ซึ่งมอบให้ส�ำ นักงานป่าไม้สาขาดำ�เนินการสำ�รวจตรวจสอบพิจารณาด้านการอนุญาตทำ�ไม้แทนสำ�นักงานป่าไม้เขต
(เดิม) สำ�หรับขั้นตอนการอนุญาตนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติตามหนังสือที่ อ้างถึง ๓.
จึงขอให้จังหวัดส่งเรื่องพร้อมความเห็นให้อธิบดีกรมป่าไม้เป็นผู้พิจารณาตามระเบียบและกฎหมายต่อไป
ผลเป็นประการใดโปรดแจ้งให้กรมป่าไม้ทราบ
		 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ
(ลงนาม)
กองการอนุญาต
โทร. ๐ ๒๕๖๑ ๔๒๙๒-๓ ต่อ ๒๐๖
โทรสาร ๐ ๒๕๗๙ ๕๗๘๖

วิชัย แหลมวิไล
(นายวิชัย แหลมวิไล)
อธิบดีกรมป่าไม้
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ด่วนที่สุด
ที่ ทส ๑๖๐๒.๓/๔๒๑๑

							

กรมป่าไม้
๖๑ ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐
๒๖ มีนาคม ๒๕๕๐

เรื่อง การปฏิบัติราชการด้านการอนุญาตทำ�ไม้และของป่า ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔
และพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด
อ้างถึง ๑. คำ�สั่งกรมป่าไม้ ที่ ๒๖๓/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๖ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๐
๒. หนังสือกรมป่าไม้ ที่ ทส ๑๖๐๒.๔/๔๒๒๒ ลงวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๔๗
๓. หนังสือกรมป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๒.๓/๑๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๔๘
สิ่งที่ส่งมาด้วย สำ�เนาหนังสือกรมป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๒.๓/ ๔๒๑๒ ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๐
			 ตามทีอ่ า้ งถึง ๑. กรมป่าไม้ได้มคี �ำ สัง่ จัดตัง้ สำ�นักจัดการทรัพยากรป่าไม้เป็นหน่วยงานส่วนกลาง
ของกรมป่าไม้ที่มีสำ�นักงานตั้งอยู่ในภูมิภาคขึ้นและยกเลิกคำ�สั่งกรมป่าไม้ ที่ ๔๘/๒๕๔๘ ลงวันที่ ๒๘ มกราคม
พ.ศ. ๒๕๔๘ เรื่อง ให้จัดตั้งสำ�นักงานป่าไม้สาขา (จังหวัด....) รายละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
			 ดังนั้นเพื่อให้การปฏิบัติราชการด้านการอนุญาตไม้และของป่า ตามพระราชบัญญัติป่าไม้
พุทธศักราช ๒๔๘๔ และพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ เป็นไปอย่างต่อเนื่องไม่เกิด
ผลเสียกับทางราชการ กรมป่าไม้จึงยกเลิกหนังสือกรมป่าไม้ ที่อ้างถึง ๒. และหนังสือกรมป่าไม้ ที่อ้างถึง ๓.
โดยให้ถือแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
			 ๑. การปฏิบตั ริ าชการสำ�รวจตรวจสอบพิจารณาด้านการอนุญาตทำ�ไม้ และเก็บหาของป่าตาม
ระเบียบหรือหนังสือที่กรมป่าไม้แจ้งเวียนแนวทางปฏิบัติในทางวิชาการที่เป็นหน้าที่ของสำ�นักงานป่าไม้เขต
(เดิม) มอบหมายให้สำ�นักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑-๑๙ เป็นผู้ปฏิบัติโดยสั่งเจ้าหน้าที่ไม่ต่ำ�กว่าระดับ ๕
ดำ�เนินการให้เป็นไปตามระเบียบไปพลางก่อน
			 ๒. การทำ�ไม้สัก ไม้ยางในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองเพื่อใช้สอยส่วนตัว ตาม
ข้อกำ�หนดฉบับที่ ๑๗ (พ.ศ. ๒๕๓๐) ว่าด้วยการอนุญาตไม้สกั และไม้ยางในทีด่ นิ กรรมสิทธิห์ รือสิทธิครอบครอง
ซึ่งพิจารณาดำ�เนินการตามหนังสือกรมป่าไม้ ที่ กษ ๐๗๐๔(๓)/ว๑๐๙๖๔ ลงวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๓๐
และหนังสือกรมป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๒.๓/๑๒๓๕๘ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๔๗ นั้น ในส่วนการ
ปฏิบัติงานของป่าไม้เขตท้องที่ มอบหมายให้สำ�นักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๑-๑๙ ปฏิบัติแทน
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			 ๓. การดำ�เนินการตามระเบียบอืน่ ใดเกีย่ วกับไม้ทท่ี �ำ ออกจากสวนป่าทีป่ ลูกตามเงือ่ นไขสัมปทาน
ทำ�ไม้เป็นภารกิจของกรมป่าไม้ทจ่ี ะพิจารณาดำ�เนินการ ในส่วนทีเ่ ป็นอำ�นาจหน้าทีข่ องสำ�นักงานป่าไม้เขต (เดิม)
มอบหมายให้สำ�นักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ - ๑๙ เป็นผู้สั่งเจ้าหน้าที่ไม่ต่ำ�กว่าระดับ ๕ เป็นผู้ดำ�เนินการ
ปฏิบัติแทนให้เป็นไปตามนัยบันทึกข้อตกลงและส่งมอบการดูแล รักษา และใช้ประโยชน์สวนป่าที่ปลูกตาม
เงื่อนไขสัมปทานทำ�ไม้ ระหว่างกรมป่าไม้กับองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้และบริษัท ไม้อัดไทย จำ�กัด
			 ๔. การยื่นคำ�ขอทำ�ไม้หรือเก็บหาของป่า ตลอดจนเพื่อการค้าของป่าหวงห้าม ซึ่งตาม
กฎกระทรวง ข้อกำ�หนดและระเบียบที่เกี่ยวข้อง กำ�หนดให้ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ ที่ว่าการอำ�เภอ
ให้จังหวัดพิจารณามอบให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องประสานงานกับอำ�เภอดำ�เนินการต่อไป
			 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาสั่งเจ้าหน้าที่ถือเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ
(ลงนาม)

วิชัย แหลมวิไล
(นายวิชัย แหลมวิไล)
อธิบดีกรมป่าไม้

กองการอนุญาต
โทร. ๐๒-๕๖๑-๔๒๙๒ ต่อ ๒๐๖
โทรสาร. ๐๒-๕๗๙-๕๗๘๖
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ด่วนที่สุด

		

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรมป่าไม้ กองการอนุญาต โทร.๐ ๒๕๖๑ ๔๒๙๒-๓ ต่อ ๒๐๖
ที่ ทส ๑๖๐๒.๓/ ๔๒๑๒ 			
วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๐
เรื่อง การปฏิบัติราชการด้านการอนุญาตไม้และของป่า ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔
และพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ. ศ. ๒๕๐๗
เรียน ผู้อำ�นวยการสำ�นักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑-๑๙
		 ตามที่คำ�สั่งกรมป่าไม้ ที่ ๒๖๓/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๖ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๐ เรี่อง ให้จัดตั้งสำ�นัก
จัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๑-๑๙ จัดตั้งสำ�นักจัดการทรัพยากรป่าไม้เป็นหน่วยงานส่วนกลางของกรมป่าไม้ที่
มีสำ�นักงานตั้งอยู่ในภูมิภาค และยกเลิกคำ�สั่งกรมป่าไม้ ที่ ๔๘/๒๕๔๘ ลงวันที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๘
เรื่อง ให้จัดตั้งสำ�นักงานป่าไม้สาขา (จังหวัด....) รายละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
		 กรมป่าไม้ พิจารณาแล้ว เพื่อให้การประสานงานกับจังหวัดในการปฏิบัติราชการด้านการ
อนุญาตไม้และของป่า ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ เเละพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๐๗ เป็นไปอย่างต่อเนื่องถูกต้องรัดกุม จึงให้สำ�นักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ๑- ๑๙ ทำ�หน้าที่ปฏิบัติ
ราชการด้านการอนุญาตทำ�ไม้และของป่าตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราธ ๒๔๘๔ และพระราชบัญญัติ
ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ ดังนี้
		 ๑. การปฏิบัติราชการสำ�รวจตรวจสอบพิจารณาด้านการอนุญาตทำ�ไม้ และเก็บหาของป่า
ตามระเบียบหรือหนังสือทีก่ รมป่าไม้แจ้งเวียนแนวทางปฏิบตั ใิ นทางวิชาการทีเ่ ป็นหน้าทีข่ องสำ�นักงานป่าไม้เขต
(เดิม) มอบหมายให้ส�ำ นักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี ๑-๑๙ เป็นผูป้ ฏิบตั โิ ดยสัง่ เจ้าหน้าทีไ่ ม่ต�ำ่ กว่าระดับ ๕ ดำ�เนิน
การให้เป็นไปตามระเบียบไปพลางก่อน
		 ๒. การทำ�ไม้สัก ไม้ยางในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองเพื่อใช้สอยส่วนตัว ตามข้อ
กำ�หนดฉบับที่ ๑๗ (พ.ศ. ๒๕๓๐) ว่าด้วยการอนุญาตไม้สักและไม้ยางในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง
ซึ่งพิจารณาดำ�เนินการตามหนังสือกรมป่าไม้ ที่ กษ ๐๗๐๔(๓)/ว๑๐๙๖๔ ลงวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๓๐
และหนังสือกรมป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๒.๓/๑๒๓๕๘ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๔๗ นั้น ในส่วนการ
ปฏิบัติงานของป่าไม้เขตท้องที่ มอบหมายให้สำ�นักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๑ -๑๙ ปฏิบัติแทน
		 ๓. การดำ�เนินการตามระเบียบอืน่ ใดเกีย่ วกับไม้ทที่ �ำ ออกจากสวนป่าทีป่ ลูกตามเงือ่ นไขสัมปทาน
ทำ � ไม้ เ ป็ น ภารกิ จ ของกรมป่ า ไม้ ที่ จ ะพิ จ ารณาดำ � เนิ น การ ในส่ ว นที่ เ ป็ น อำ � นาจหน้ า ที่ ข องสำ � นั ก งาน
ป่าไม้เขต (เดิม) มอบหมายให้สำ�นักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ - ๑๙ เป็นผู้สั่งเจ้าหน้าที่ไม่ต่ำ�กว่าระดับ ๕
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เป็นผู้ดำ�เนินการปฏิบัติแทนให้เป็นไปตามนัยบันทึกข้อตกลงและส่งมอบการดูแล รักษาและใช้ประโยชน์
สวนป่าที่ปลูกตามเงื่อนไขสัมปทานทำ�ไม้ ระหว่างกรมป่าไม้กับองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ และบริษัท
ไม้อัดไทย จำ�กัด
		 จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติต่อไป

(ลงนาม) วิชัย แหลมวิไล
(นายวิชัย แหลมวิไล)
อธิบดีกรมป่าไม้
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ด่วนที่สุด
			 บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ กรมป่าไม้ กองการอนุญาต โทร. ๐ ๒๕๖๑ ๔๒๙๒-๓ ต่อ ๒๐๖
ที่ ทส ๑๖๐๒.๓/ ๔๒๑๓ 			
วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๐
เรื่อง การปฏิบัติราชการด้านการอนุญาตไม้และของป่า ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔
และพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗
เรียน รองอธิบดีกรมป่าไม้ทุกท่าน ผู้อำ�นวยการสำ�นักทุกสำ�นัก ผู้อำ�นวยการกองทุกกอง
เลขานุการกรมป่าไม้ ผูอ้ �ำ นวยการกลุม่ นิตกิ าร ผูอ้ �ำ นวยการกลุม่ ความร่วมมือการป่าไม้ตา่ งประเทศ
หัวหน้ากลุม่ พัฒนาระบบบริหาร หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศป่าไม้ หัวหน้ากลุม่ ตรวจสอบภายใน
หัวหน้ากลุ่มกิจการและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริ หัวหน้ากลุ่มปฏิบัติภารกิจในราชการ
บริหารส่วนภูมภิ าค (ด้านป่าไม้) ทุกจังหวัด และหัวหน้าสำ�นักงานป่าไม้สาขา ทุกจังหวัด
		
กรมป่าไม้ ขอส่งสำ�เนาหนังสือกรมป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๒.๓/ ๔๒๑๒ ลงวันที่ ๒๖
มีนาคม ๒๕๕๐ เรือ่ ง การปฏิบตั ริ าชการด้านการอนุญาตไม้และของป่า ตามพระราชบัญญัตปิ า่ ไม้ พุทธศักราช
๒๔๘๔ และพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ เรียนมาเพื่อทราบ
						
(ลงนาม) วิชัย แหลมวิไล
(นายวิชัย แหลมวิไล)
อธิบดีกรมป่าไม้
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ด่วนที่สุด
			
บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ กองการอนุญาต กลุ่มงานอนุญาตไม้และของป่า โทร. ๐ ๒๕๖๑ ๔๒๙๒-๓ ต่อ ๒๐๖
ที่ ทส ๑๖๐๒.๓/ ๑๐๑ 		
วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๐
เรื่อง การร้องเรียนเรื่องการขอตัดต้นยางในพื้นที่ดิน ส.ค.๑

เรียน อธิบดีกรมป่าไม้ (ผ่านผู้อำ�นวยการกลุ่มนิติการ)
		 ๑. เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง
			 ๑.๑ ศูนย์อำ�นวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ นร ๕๒๐๓.๑/๙๕๐
ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๐ เรือ่ ง การร้องเรียนเรือ่ งการขอตัดต้นยางในพืน้ ทีด่ นิ ส.ค.๑ เรียน อธิบดีกรมป่าไม้
กรณี นายดุลรอหมาน ขาเรมดาเบะ ภูมลิ �ำ เนาอยูบ่ า้ นเลขที่ ๕๔/๑ หมูท่ ่ี ๕ ตำ�บลทรายขาว อำ�เภอโคกโพธิ์
จั ง หวั ด ปั ต ตานี ขอความช่ ว ยเหลื อ กรณี ก ารขอตั ด ต้ น ไม้ ย างพาราที่ อ ยู่ ใ นพื้ น ที่ ส.ค.๑ ในเขตพื้ น ที่
ป่าสงวนแห่งชาติเขาใหญ่ (เอกสารหมายเลข ๑)
			 ๑.๒ สำ�นักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมจังหวัดปัตตานีมหี นังสือ ที่ ปน ๐๐๑๓.๓/๕
ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๐ เรื่อง ขอตัดไม้ยางพาราในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ เรียน อธิบดีกรมป่าไม้
ขอทราบแนวทางที่สามารถช่วยเหลือราษฎร เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎร กรณีนายดุลรอหมาน
ขาเรมดาเบะ ร้องขออนุญาตตัดโค่นไม้ยางพาราและชักลาก โดยไม่ได้มีผลกระทบกับป่าสงวนแห่งชาติ
ในที่ดินส.ค.๑ และอุทยานแห่งชาติน้ำ�ตกทรายขาวได้แจ้งผลการตรวจสอบพื้นที่ ส.ค.๑ เลขที่ ๔๘๔
ปรากฏว่าที่ดินแปลงดังกล่าว อยู่นอกเขตพื้นที่เตรียมการประกาศจัดตั้งอุทยานแห่งชาติน้ำ�ตกทรายขาว
ไม่มากนัก แต่ติดอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาใหญ่ (เอกสารหมายเลข ๒)
			 ๑.๓ สำ�นักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ เเวดล้อมจังหวัดปัตตานีมหี นังสือ ที่ ปน ๐๐๑๓.๓/๘
ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๐ เรื่อง ขอตัดไม้ยางพาราในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ เรียน อธิบดีกรมป่าไม้
ส่งสำ�เนาบันทึกของนายดุลรอหมาน ขาเรมดาเบะ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๐ เพิม่ เติมประกอบการพิจารณา
(เอกสารหมายเลข ๓)
		
		 ๒. ข้อเท็จจริง/กฎหมาย
			 ๒.๑ มาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ “ป่า” หมายความว่า
ที่ดินที่ยังมิได้มีบุคคลได้มาตามกฎหมายที่ดิน
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			 ๒.๒ หนังสือกรมป่าไม้ ด่วนมากที่ กษ ๐๗๐๕.๐๕/๑๐๖๘๔ ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๔๔
ได้แจ้งคำ�วินิจฉัยของสำ�นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา “๑. การที่บุคคลจะแจ้งครอบครองที่ดิน... หลักฐาน
การแจ้งการครอบครองที่ดิน (ส.ค.๑) และใบจอง เป็นเอกสารที่ทางราชการออกให้เเก่บุคคลโดยอาศัย
อำ�นาจตามประมวลกฎหมายที่ดินและอยู่ในกระบวนการที่บุคคลจะได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ที่ดินตามประมวล
กฎหมายที่ดินต่อไปแล้ว จึงถือว่าที่ดินนั้นเป็นที่ดินที่บุคคลได้มาตามกฎหมายที่ดินและไม่เป็นป่าตาม
มาตรา ๔(๑) แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔”
		 ๓. ข้อพิจารณา
			 กองการอนุญาต ขอเรียนว่ากรณี นายดุลรอหมาน ขาเรมดาเบะ ขอความช่วยเหลือกรณี
การขอตัดต้นไม้ยางพาราในพื้นที่ ส.ค.๑ ซึ่งเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติน้ำ�ตกทรายขาว ได้ตรวจสอบพื้นที่
ส.ค.๑ เลขที่ ๔๘๔ ดังกล่าวปรากฏว่าทีด่ นิ แปลงดังกล่าว อยูน่ อกเขตพืน้ ทีเ่ ตรียมการประกาศจัดตัง้ อุทยานแห่งชาติ
น้ำ�ตกทรายขาว ไม่มากนัก แต่ติดอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาใหญ่ กองการอนุญาตพิจารณาแล้วเห็น
ว่าเมื่อที่ดินที่มีการแจ้งการครอบครอง (ส.ค.๑) ซึ่งสำ�นักงานคณะกรรมการกฤษฏีกาได้วินิจฉัยว่าไม่เป็นป่า
ตามมาตรา ๔(๑) แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ ดังนั้นการทำ�ไม้ยางพาราในที่ดิน ส.ค.๑
จึงไม่ต้องได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้แต่อย่างใด จึงเห็นควรแจ้งให้ผู้อำ�นวยการศูนย์อำ�นวยการ
บริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมจังหวัดปัตตานี และอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ทราบต่อไป
		 จึงเรียนมาเพือ่ โปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดพิจารณาลงนามในหนังสือทีแ่ นบมาพร้อมนี้

(ลงนาม) วีระยุทธ กุลพรพันธ์
(นายวีระยุทธ กุลพรพันธ์)
ผู้อำ�นวยการกองการอนุญาต
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ด่วนที่สุด
ที่ ทส ๑๖๐๒.๓ /๗๒๑๔			
								
								
						

กรมป่าไม้
๖๑ ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐
๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๐

เรื่อง การร้องเรียนเรื่องการขอตัดต้นยางในพื้นที่ดิน ส.ค. ๑
เรียน ผู้อำ�นวยการศูนย์อำ�นวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
อ้างถึง หนังสือศูนย์อำ�นวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ด่วนที่สุด ที่ นร ๕๒๐๓.๑/๙๕๐
ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๐
สิ่งที่ส่งมาด้วย สำ�เนาหนังสือกรมป่าไม้ ด่วนมาก ที่ กษ ๐๗๐๕.๐๕/๑๐๖๘๔
			 ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๔๔ จำ�นวน ๑ ชุด
			 ตามหนังสือทีอ่ า้ งอิง แจ้งเรือ่ งร้องเรียนของนายดุลรอหมาน ขาเรมดาเบะ ภูมลิ �ำ เนาอยูบ่ า้ น
เลขที่ ๕๔/๑ หมู่ที่ ๕ ตำ�บลทรายขาว อำ�เภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี ขอความช่วยเหลือกรณีการขอตัดต้นไม้
ยางพาราที่อยู่ในพื้นที่ ส.ค. ๑ ในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาใหญ่ รายละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
			 กรมป่าไม้ ขอเรียนว่า สำ �นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้วินิจฉัยที่ดินที่มีการแจ้ง
การครอบครอง (ส.ค.๑) ไม่เป็นป่าตามมาตรา ๔(๑) แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ และ
กรมป่าไม้ได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทราบแล้ว ดังนั้นการทำ�ไม้ยางพาราในที่ดิน ส.ค. ๑ จึงไม่ต้องได้รับ
อนุญาตตาม กฎหมายว่าด้วยป่าไม้แต่อย่างใด แต่ให้ต้องมีการตรวจสอบหลักฐานที่ดิน ส.ค.๑ ให้ได้ข้อยุติ
ว่าชอบด้วยกฎหมายก่อนพิจารณาดำ�เนินการต่อไป รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้
			 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
						
(ลงนาม) อุภัย วายุพัฒน์
(นายอุภัย วายุพัฒน์)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมป่าไม้
กองการอนุญาต
โทร. ๐ ๒๕๖๑ ๔๒๙๒ ต่อ ๒๐๖
โทรสาร. ๐ ๒๕๗๙ ๕๗๘๖
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ด่วนที่สุด
ที่ ทส ๑๖๐๒.๓ /๖๓๒๑			
								
								
							
เรื่อง ขอทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับของป่าหวงห้าม

กรมป่าไม้
๖๑ ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐
๓ พฤษภาคม ๒๕๕๐

เรียน พนักงานสอบสวน (สบ ๓) กลุ่มงานสอบสวน กองบังคับการปราบปรามอาชญากรรม
ทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยี
อ้างถึง ๑.
		
๒.
		

หนังสือกลุ่มงานสอบสวน กองบังคับการปราบปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยี
ที่ ตช ๐๐๒๖.๘๔ (ภษ)/๑๖๖๖ ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๔๙
หนังสือกลุ่มงานสอบสวน กองบังคับการปราบปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยี
ที่ ตช ๐๐๒๖.๘๔ (ภษ)/๓๐๔ ลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำ�เนากฎกระทรวงฉบับที่ ๒๖ (พ.ศ. ๒๕๒๘) ว่าด้วยการนำ�ไม้หรือของป่าเคลื่อนที่
			 จำ�นวน ๑ ชุด (๓ แผ่น)
			 ตามหนังสือทีอ่ า้ งถึง ๑. ขอหารือเกีย่ วกับไม้หอมกฤษณาทีน่ �ำ เข้ามาจากต่างประเทศจัดเป็น
ของป่าหวงห้าม ตามพระราชกฤษฎีกากำ�หนดของป่าหวงห้าม พ.ศ. ๒๕๓๐ หรือไม่ อย่างไร และการค้า
ไม้หอมที่นำ�มาจากต่างประเทศดังกล่าวต้องขอรับอนุญาตหรือไม่ และตามที่อ้างถึง ๒. แจ้งรายละเอียด
เพิ่มเติมเกี่ยวกับลักษณะชิ้นไม้หอมกฤษณา รายละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
			 กรมป่าไม้ ขอเรียนว่า ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ กำ�หนดว่าของป่า
หมายถึง บรรดาของทีเ่ กิดหรือมีขนึ้ ในป่าตามธรรมชาติและพระราชกฤษฎีกากำ�หนดของป่าหวงห้าม พ.ศ. ๒๕๓๐
ได้ กำ � หนดให้ ข องป่ า ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในป่ า ทั่ ว ราชอาณาจั ก รตามที่ ร ะบุ ไ ว้ ใ นบั ญ ชี แ นบท้ า ยพระราชกฤษฏี ก า
เป็นของป่าหวงห้าม ดังนั้น ชิ้นไม้กฤษณาและกฤษณาที่นำ�เข้ามาในราชอาณาจักร จึงไม่เป็นของป่าหวงห้าม
ตามความนัยมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ การค้าหรือการมีไว้ในครอบครอง
จึงไม่จำ�เป็นต้องขออนุญาต ตามความนัยมาตรา ๒๙ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔
ส่วนการนำ�เคลือ่ นทีช่ นิ้ ไม้กฤษณาและกฤษณาดังกล่าวนัน้ ต้องออกใบเบิกทางนำ�ไม้หรือของป่าเคลือ่ นทีก่ �ำ กับ
ตามมาตรา ๓๘ (๓) ประกอบกับมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔
			 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
กองการอนุญาต
โทร. ๐ ๒๕๖๑ ๔๒๙๒ ต่อ ๒๐๖
โทรสาร. ๐ ๒๕๗๙ ๕๗๘๖

(ลงนาม) อุทัย วายุพัฒน์
(นายอุทัย วายุพัฒน์)
รองอธิบดี รักษาราชการแทน
อธิบดีกรมป่าไม้
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ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงการแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช
๒๔๘๔ ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕
พระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอำ�นาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕ และพระราชกฤษฎีกาโอนกรมป่าไม้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ไปเป็นกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และปรับปรุงอำ �นาจหน้าที่และกิจการ
ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมป่าไม้ และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๔๖
อาศัยอำ�นาจตามความนัยมาตรา ๗๕ แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ แต่งตัง้ ให้ผดู้ �ำ รงตำ�แหน่ง่ ต่อไปนี้ เป็นพนักงานเจ้าหน้าทีต่ ามพระราชบัญญัตปิ า่ ไม้ พุทธศักราช
๒๔๘๔
			 (๑) ผู้ว่าราชการจังหวัด
			 (๒) นายอำ�เภอ ปลัดอำ�เภอผู้เป็นหัวหน้าประจำ�กิ่งอำ�เภอ
ข้อ ๒ ประกาศนี้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๗
(ลงนาม)

สุวิทย์ คุณกิตติ
(นายสุวิทย์ คุณกิตติ)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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ด่วนมาก
ที่ ทส ๑๖๐๒.๓ /๑๑๙๗			
								
								
							

กรมป่าไม้
๖๑ ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐
๒๑ มกราคม ๒๕๕๑

เรื่อง ขอให้ชะลอการทำ�ไม้ไผ่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติเพื่อการค้า
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี
อ้างถึง หนังสือจังหวัดกาญจนบุรี ที่ กจ ๐๐๑๓/๙๗๒๔ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๐
ตามหนังสือที่อ้างถึง จังหวัดขอหารือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการขออนุญาตทำ�ไม้ไผ่ออกจากสวนป่า
เพื่อการค้า ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ในท้องที่จังหวัดกาญจนบุรี รายละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
กรมป่าไม้พิจารณาแล้ว ขอเรียนว่า
		 ๑. เนื่องจากตามหนังสือกรมป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๒.๔/๗๓๒๕ ลงวันที่ ๕ สิงหาคม
๒๕๔๗ เรื่อง ให้ชะลอการอนุญาตไม้สัก ไม้ยางในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง การตรวจสอบ
การทำ�ไม้ที่มิใช่ไม้หวงห้าม และการนำ�ไม้สักที่เคยอยู่ในสภาพเป็นสิ่งปลูกสร้างหรือเครื่องใช้มาแล้วกว่า
๕ ปี เคลื่อนย้ายออกนอกเขตจังหวัด แจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดว่ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม มีนโยบายให้ชะลอการทำ�ไม้ทั้งหมดไว้ก่อนจนกว่าจะมีการปรับปรุงระเบียบวิธีปฏิบัติที่รัดกุม
ชัดเจน และเหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน ดังนี้
			 (๑) การอนุญาตไม้สักและไม้ยางในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง ตามข้อกำ�หนด
ฉบับที่ ๑๗ พ.ศ. ๒๕๓๐
			 (๒) การตรวจสอบการทำ�ไม้ทม่ี ใิ ช่ไม้หวงห้ามในพืน้ ทีป่ า่ ตามพระราชบัญญัตปิ า่ ไม้ พุทธศักราช
๒๔๘๔ ตามหนังสือกรมป่าไม้ ที่ กษ ๐๗๐๔.๓ /๕๔๐ ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๔๖
		
(๓) การอนุญาตตามระเบียบกรมป่าไม้วา่ ด้วยการนำ�ไม้สกั ทีเ่ คยอยูใ่ นสภาพเป็นสิง่ ปลูกสร้าง
หรือเครื่องใช้มาแล้วกว่า ๕ ปี เคลื่อนย้ายออกนอกเขตจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๒
		 ๒. ตามหนังสือกรมป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๒.๓/๑๒๓๕๘ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๔๗
เรื่อง ให้ชะลอการอนุญาตไม้สัก ไม้ยางในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง การตรวจสอบการทำ�ไม้ที่มิใช่
ไม้หวงห้าม และการนำ�ไม้สักที่เคยอยู่ในสภาพเป็นสิ่งปลูกสร้างหรือเครื่องใช้มาแล้วกว่า ๕ ปี เคลื่อนย้าย
ออกนอกเขตจังหวัด แจ้งว่า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อนุมัติในหลักการพิจารณา
ให้ความเห็นชอบตามทีก่ รมป่าไม้ได้ก�ำ หนดแนวทางปฏิบตั เิ กีย่ วกับเรือ่ งดังต่อไปนี้ เพือ่ บรรเทาความเดือดร้อน
ของประชาชน คือ
			 (๑) การอนุญาตไม้สักและไม้ยางในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง 			
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		 (๒) การนำ�ไม้สักที่เคยอยู่ในสภาพเป็นสิ่งปลูกสร้างหรือเครื่องใช้มาแล้วกว่า ๕ ปี เคลื่อนย้าย
ออกนอกเขตจังหวัด
		 ๓. จากหนังสือตามข้อ ๑ และข้อ ๒ จะเห็นว่า เรื่องการตรวจสอบการทำ�ไม้ที่มิใช่ไม้หวงห้าม
ในพื้นที่ป่าตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ ยังคงต้องชะลอการทำ�ไม้ไว้ต่อไป เนื่องจาก
สถานการณ์ไม่เหมาะสม ประกอบกับอยู่ระหว่างดำ�เนินการปรับปรุงระเบียบวิธีปฏิบัติให้มีความรัดกุม
และชัดเจนเหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน อย่างไรก็ตามหากประชาชนได้รับความเดือดร้อนและ
มีความจำ�เป็นก็ให้เสนอกรมป่าไม้พิจารณาเป็นรายๆ ไป
		 ๔. สำ�หรับกรณีที่องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ขอทำ �ไม้ไผ่เพื่อการค้า ตามพระราชบัญญัติ
ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ แม้ว่าจะไม่อยู่ในข่ายที่ต้องชะลอการทำ�ไม้ตามหนังสือกรมป่าไม้ ด่วนที่สุด
ที่ ทส ๑๖๐๒.๔/๗๓๒๕ ลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๔๗ และหนังสือกรมป่าไม้ ที่ ทส ๑๖๐๒.๓/๑๑๕๒๕ ลงวันที่
๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ ก็ตามแต่เมื่อรัฐบาลมีนโยบายอันเป็นวาระแห่งชาติในการป้องกันและปราบปราม
การบุกรุกทำ�ลายทรัพยากรป่าไม้ประกอบกับสถานการณ์ปจั จุบนั มีปญ
ั หาเกีย่ วกับภาวะโลกร้อนอีกทัง้ มีปญ
ั หา
ต้องปรับปรุงระเบียบวิธีปฏิบัติให้มีความรัดกุมชัดเจนและเหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน เช่นเดียวกับ
การทำ�ไม้ในกรณีอนื่ ๆ ดังนัน้ กรมป่าไม้จงึ ขอความร่วมมือมายังจังหวัด เพือ่ สัง่ เจ้าหน้าทีท่ เี่ กีย่ วข้อง ให้ชะลอ
การทำ�ไม้ไผ่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติไว้ก่อนจนกว่ากรมป่าไม้จะได้ปรับปรุงระเบียบวิธีปฏิบัติให้มีความ รัดกุม
ชัดเจน และเหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน และหากมีกรณีที่ราษฏรได้รับความเดือดร้อนและมีความ
จำ�เป็นก็สามารถทำ�ไม้เพื่อใช้สอยส่วนตัวในครัวเรือนได้โดยไม่ต้องขออนุญาต ทั้งนี้ตามข้อยกเว้นที่กำ�หนดไว้
ในข้อ ๓ ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑,๑๐๖ (พ.ศ. ๒๕๒๘) ดังกล่าว
		 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาสั่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบและปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ
(ลงนาม) สมศักดิ์ เนติรังษีวัชรา
(นายสมศักดิ์ เนติรังษีวัชรา)
รองอธิบดี รักษาราชการแทน
อธิบดีกรมป่าไม้
กองการอนุญาต									
โทร. ๐ ๒๕๖๑ ๔๒๙๒-๓ ต่อ ๒๐๖
โทรสาร. ๐ ๒๕๗๙ ๕๗๘๖

556

คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการอนุญาตไม้และของป่า
10.2(523-588).indd 556

7/1/2010 13:37

ด่วนมาก
ที่ ทส ๑๖๐๒.๓ /๑๑๙๘			
								
							
							

กรมป่าไม้
๖๑ ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร
กทม. ๑๐๙๐๐
๒๑ มกราคม ๒๕๕๑

เรื่อง ขอให้ชะลอการทำ�ไม้ไผ่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติเพื่อการค้า
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด (ยกเว้นจังหวัดกาญจนบุรี)
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑.
				
			 ๒.
				

สำ�เนาหนังสือกรมป่าไม้ ด่วนมาก ที่ ทส ๑๖๐๒.๓/๑๑๙๗
ลงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๑
สำ�เนาหนังสือจังหวัดกาญจนบุรี ที่ กจ ๐๐๑๓/๙๗๒๔
ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๐

			 กรมป่าไม้ขอส่งสำ�เนาหนังสือกรมป่าไม้ ด่วนมาก ที่ ทส ๑๖๐๒.๓/๑๑๙๗ ลงวันที่ ๒๑ มกราคม
๒๕๕๑ เรือ่ ง ขอให้ชะลอการทำ�ไม้ไผ่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติเพือ่ การค้า และสำ�เนาหนังสือจังหวัดกาญจนบุรี
ที่ กจ ๐๐๑๓/๙๗๒๔ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๐ เรื่อง ขอทราบแนวทางปฏิบัติการทำ�ไม้ไผ่ออกจาก
สวนป่าเพือ่ การค้า ตามสิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย มาเรียนเพือ่ โปรดทราบและพิจารณาสัง่ เจ้าหน้าทีท่ เี่ กีย่ วข้องถือปฏิบตั ิ
ในทำ�นองเดียวกันต่อไปด้วย
ขอแสดงความนับถือ
(ลงนาม) สมศักดิ์ เนติรังษีวัชรา
(นายสมศักดิ์ เนติรังษีวัชรา)
รองอธิบดี รักษาราชการแทน
อธิบดีกรมป่าไม้
กองการอนุญาต									
โทร. ๐ ๒๕๖๑ ๔๒๙๒-๓ ต่อ ๒๐๖
โทรสาร. ๐ ๒๕๗๙ ๕๗๘๖
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ที่ กจ ๐๐๑๓/๙๗๒๔					
								
							

ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี
ถ.แสงชูโต อ.เมือง กจ. ๗๑๐๐๐
๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๐

เรื่อง ขอทราบแนวทางปฏิบัติการทำ�ไม้ไผ่ออกจากสวนป่าเพื่อการค้า
เรียน อธิบดีกรมป่าไม้
สิ่งที่ส่งมาด้วย สำ�เนาหนังสืออนุรักษ์และพัฒนาสวนป่าบ้านโป่ง ที่ ทส ๑๔๑๑ (บป) / ๗๒๓
			 ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๐
			 ด้วยจังหวัดกาญจนบุรไี ด้รบั หนังสือสำ�นักงานอนุรกั ษ์และพัฒนาสวนป่าบ้านโป่งและพัฒนา
ไม้เศรษฐกิจภาคกลาง องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ที่ ทส ๑๔๑๑ (บป) /๗๒๓ ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๐
ขอหารือเพือ่ ทราบแนวทางปฏิบตั กิ ารเกีย่ วกับการ ขออนุญาตนำ�ไม้ไผ่ออกจากสวนป่าเพือ่ การค้า ขององค์การ
อุตสาหกรรมป่าไม้ในท้องที่จังหวัดกาญจนบุรี
			 จังหวัดกาญจนบุรีได้พิจารณาแล้วเห็นว่าสำ�นักงานอนุรักษ์และพัฒนาสวนป่าบ้านโป่ง
สำ�นักส่งเสริมพัฒนาไม้เศรษฐกิจภาคกลาง องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ มีสวนป่าที่อยู่ในการดูแล รับผิดชอบ
เป็นจำ�นวนมาก และสวนป่าส่วนใหญ่อยูใ่ นเขตป่าสงวนแห่งชาติ สภาพพืน้ ทีส่ วนป่าโดยทัว่ ไปมีไม้ไผ่และวัชพืช
ต่างๆ ขึ้นแทรกในระหว่างแถวของต้นไม้ที่ปลูกในสวนป่าเป็นจำ�นวนมาก ซึ่งวัชพืชต่างๆ เหล่านี้ ไปแย่งชิง
แร่ธาตุอาหารในดิน บดบังแสงสว่าง ทำ�ให้ตน้ ไม้ทปี่ ลูกไว้มกี ารเจริญเติบโตช้า และด้อยคุณภาพ ทางสำ�นักงาน
อนุรักษ์และพัฒนาสวนป่าบ้านโป่ง จำ�เป็นต้องกำ�จัดวัชพืชและไม้ไผ่ออก เพื่อลดการแก่งแย่งแร่ธาตุอาหาร
และเปิดแสงให้ต้นไม้มีการสังเคราะห์แสง โดยการแผ้วถางวัชพืช จุดไฟเผาทำ�ลายเศษวัชพืชและไม้ไผ่
ซึ่งจะทำ�ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่างๆ เป็นอย่างมากสำ�นักงานอนุรักษ์และพัฒนาสวนป่าบ้านโป่ง
จึงมีความประสงค์จะขออนุญาตนำ�ไม้ไผ่ที่ขึ้นแทรกระหว่างต้นไม้ในสวนป่า เพื่อการค้าออกมาใช้ประโยชน์
แทนทีจ่ ะจุดไฟเผาทำ�ลายในการกำ�จัดวัชพืช ซึง่ จะช่วยรักษาสภาพสิง่ แวดล้อมเป็นการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
อย่างคุ้มค่า ก่อให้เกิดคุณค่าทางเศรษฐกิจเป็นอย่างมากจังหวัดฯ จึงขอหารือว่า
			 ๑. ในการขออนุญาตนำ�ไม้ไผ่ออกจากสวนป่าเพื่อการค้า สำ�นักงานอนุรักษ์และพัฒนา
สวนป่าบ้านโป่ง สามารถขออนุญาตทำ�ไม้ไผ่เพื่อการค้าได้ตาม พ.ร.บ. ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗
ได้หรือไม่ประการใด

558

คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการอนุญาตไม้และของป่า
10.2(523-588).indd 558

7/1/2010 13:37

			 ๒. การขออนุญาตทำ�ไม้ไผ่เพือ่ การค้าซึง่ เป็นไม้ทม่ี ใิ ช่ไม้หวงห้าม สำ�นักงานอนุรกั ษ์และพัฒนา
สวนป่าบ้านโป่ง อยู่ในข่ายที่กรมป่าไม้ให้ชะลอการอนุญาต ตามหนังสือกรมป่าไม้ที่ ที่ ทส. ๑๖๐๒.๔/๗๓๒๕
ลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๔๗ เรื่อง ให้ชะลอการอนุญาตไม้สักไม้ยางในพื้นที่กรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง
การตรวจสอบการทำ�ไม้ที่มิใช่ไม้หวงห้าม และการทำ�ไม้สักที่เคยอยู่ในสภาพเป็นสิ่งปลูกสร้างหรือเครื่องใช้
มาแล้วกว่า ๕ ปี เคลื่อนย้ายออกนอกเขตจังหวัด และด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๒.๓/๑๑๕๒๕ ลงวันที่ ๑๘
พฤศจิกายน ๒๕๔๗ หรือไม่ประการใด
			 อนึ่ง จังหวัดได้ขอหารือกรมป่าไม้เกี่ยวกับการขออนุญาตนำ�ไม้ไผ่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ
ตามหนังสือจังหวัด ที่ กจ ๐๐๑๓/๑๘๔๘๑ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๔๘ จนกระทั่งปัจจุบันยังไม่ได้รับหนังสือ
แจ้งแนวทางปฏิบัติจากกรมป่าไม้แต่ประการใด
			 จึงเรียนมาเพือ่ โปรดพิจารณา ผลเป็นประการใด โปรดแจ้งให้จงั หวัดฯ ทราบด้วย เพือ่ จังหวัด
จะแจ้งให้สำ�นักงานอนุรักษ์และพัฒนาสวนป่าบ้านโป่งปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบและกฎหมายต่อไป

ขอแสดงความนับถือ
(ลงนาม) วินิจ รักชาติ
(นายวินิจ รักชาติ)
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี

สำ�นักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาญจนบุรี
โทร ๐-๓๔๕๑-๑๕๖๖
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ส่วนราชการ กรมป่าไม้ กองการอนุญาต โทร. ๐ ๒๕๖๑ ๔๒๙๒ – ๓ ต่อ ๒๐๖
ที่ ทส ๑๖๐๒.๓/๒๙๗ 			
วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๑
เรื่อง ขอหารือแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ดูแลรักษา
และใช้ประโยชน์ส่วนป่าที่ปลูกโดยใช้งบประมาณของกรมป่าไม้ พ.ศ. ๒๕๔๑
เรียน ผู้อำ�นวยการสำ�นักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๑๔ (ราชบุรี)
		 ตามที่สำ�นักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๑๔ (ราชบุรี) มีหนังสือ ที่ ทส ๑๖๑๗๘.๑/๘๙๕
ลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๐ เรื่อง ขอหารือแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการให้องค์การ
อุตสาหกรรมป่าไม้ ดูแลรักษาและใช้ประโยชน์สวนป่าทีป่ ลูกโดยใช้งบประมาณของกรมป่าไม้ พ.ศ. ๒๕๔๑ หารือ
กรมป่าไม้ว่าการตรวจตีตรา รข และการรับชำ�ระเงินค่าซื้อไม้ตามระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการให้องค์การ
อุตสาหกรรมป่าไม้ดูแลรักษาและใช้ประโยชน์สวนป่าที่ปลูกโดยใช้งบประมาณ ของกรมป่าไม้ พ.ศ. ๒๕๔๑
ข้อ ๑๘ จะให้หน่วยงานใดเป็นผู้ดำ�เนินการ เนื่องจากขณะนี้ไม่มีป่าไม้เขต หรือหน่วยงานส่วนภูมิภาคของ
กรมป่าไม้แต่อย่างใด ความแจ้งแล้ว นั้น
		 กรมป่าไม้พิจารณาแล้ว ขอเรียนว่า ระเบียบฯ ข้อ ๑๘ นั้น กรมป่าไม้ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด
ที่ ทส ๑๖๐๒.๓/๔๒๑๒ ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๐ มอบงานภารกิจของป่าไม้เขตเดิม ให้เป็นหน้าที่ของ
สำ�นักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๑ – ๑๙ แล้ว ส่วนการชำ�ระเงินค่าซื้อไม้ให้ชำ�ระที่ฝ่ายการคลัง สำ�นักงาน
เลขานุการกรม กรมป่าไม้ แต่อย่างไรก็ตาม ขณะนี้กรมป่าไม้ได้ตั้งคณะกรรมการทบทวนมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๓๕ และยังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาซึ่งยังไม่มีข้อยุติ จึงยังไม่มีการอนุมัติให้ทำ�ไม้
ตามระเบียบดังกล่าวเพิ่มเติมแต่อย่างใด
		 จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป

(ลงนาม) สมศักดิ์ เนติรังษีวัชรา				
(นายสมศักดิ์ เนติรังษีวัชรา)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน			
อธิบดีกรมป่าไม้
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ส่วนราชการ กรมป่าไม้ กองการอนุญาต โทร. ๐ ๒๕๖๑ ๔๒๙๒ – ๓ ต่อ ๒๐๖
ที่ ทส ๑๖๐๒.๓/๒๙๘ 		
วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๑
เรื่อง ขอหารือแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ดูแลรักษา
และใช้ประโยชน์สวนป่าที่ปลูกโดยใช้งบประมาณของกรมป่าไม้ พ.ศ. ๒๕๔๑

เรียน ผู้อำ�นวยการสำ�นักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๑-๑๙ (ยกเว้นสำ�นักจัดการทรัพยากรป่าไม้
ที่ ๑๔ (ราชบุรี))
		 กรมป่าไม้ขอส่งสำ�เนาหนังสือกรมป่าไม้ ที่ ทส ๑๖๐๒.๓/๒๙๗ ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๑
เรื่อง ขอหารือแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ดูแลรักษาและ
ใช้ประโยชน์สวนป่าทีป่ ลูกโดยใช้งบประมาณของกรมป่าไม้ พ.ศ. ๒๕๔๑ เพือ่ ทราบและถือเป็นแนวทางปฏิบตั ิ
ต่อไป

(ลงนาม) สมศักดิ์ เนติรังษีวัชรา				
(นายสมศักดิ์ เนติรังษีวัชรา)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน			
อธิบดีกรมป่าไม้
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ส่วนราชการ สำ�นักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๑๔ (ราชบุร)ี อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี โทร. ๐- ๓๒๒๐ - ๑๓๙๕
ที่ ทส ๑๖๑๗๘.๑/ ๘๙๕ 			
วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๐
เรื่อง ขอหารือแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ดูแล
รักษาและใช้ประโยชน์สวนป่าที่ปลูกโดยใช้งบประมาณของกรมป่าไม้ พ.ศ. ๒๕๔๑

เรียน อธิบดีกรมป่าไม้
		 ด้วยสำ�นักงานอนุรักษ์และพัฒนาสวนป่าบ้านโป่ง ได้มีหนังสือแจ้งให้สำ�นักจัดการทรัพยากร
ป่าไม้ที่ ๑๔ (ราชบุรี) ส่งเจ้าหน้าที่ออกตรวจวัด ประทับตรา บร ไม้ยูคาลิปตัส จากสวนป่าดอนแสลบ
– เลาขวัญ แปลงที่ได้รับอนุมัติให้ทำ�ไม้ออกตามหนังสือสำ�นักส่งเสริมการปลูกป่า ที่ ทส ๑๖๐๖.๔/๕๘๓
ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๔๙ ซึ่งสำ�นักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๑๔ (ราชบุรี) ได้มีคำ�สั่งให้เจ้าหน้าที่ไปดำ�เนิน
การ ทั้งนี้เป็นการดำ�เนินการตามหนังสือกรมป่าไม้ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๒.๓/๔๒๑๒ ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม
๒๕๕๐ เรื่อง การปฏิบัติราชการด้านการอนุญาตทำ�ไม้และของป่า ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช
๒๔๘๔ และพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ โดยมอบหมายให้สำ�นักจัดการทรัพยากรป่าไม้
ที่ ๑ – ๑๙ เป็นผู้ปฏิบัติโดยส่งเจ้าหน้าที่ไม่ต่ำ�กว่าระดับ ๕ ดำ�เนินการให้เป็นไปตามระเบียบไปพลางก่อน
ในการปฏิบัติราชการสำ�รวจตรวจสอบพิจารณาด้านการอนุญาตทำ�ไม้และเก็บหาของป่าตามระเบียบหรือ
หนังสือทีก่ รมป่าไม้แจ้งเวียนแนวทางปฏิบตั ใิ นทางวิชาการทีเ่ ป็นหน้าทีข่ องสำ�นักงานป่าไม้เขต (เดิม)
		 สำ�นักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๑๔ (ราชบุรี) มีข้อหารือว่าในส่วนของการตรวจตีตรา รข
และการรับชำ�ระเงินค่าซื้อไม้ตามระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ดูแลรักษาและ
ใช้ประโยชน์สวนป่าที่ปลูกโดยใช้งบประมาณ ของกรมป่าไม้ พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้อ ๑๘ ว่าหน่วยงานใดจะเป็น
ผู้ดำ�เนินการ เนื่องจากขณะนี้ไม่มีป่าไม้เขต หรือหน่วยงานส่วนภูมิภาคของกรมป่าไม้ แต่อย่างใด
		 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา ผลเป็นประการใดโปรดแจ้งให้สำ�นักจัดการทรัพยากร
ป่าไม้ที่ ๑๔ (ราชบุรี) เพื่อถือเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป

(ลงนาม)

สมคิด แก้วไทรหงวน
(นายสมคิด แก้วไทรหงวน)
เจ้าหน้าที่บริหารงานป่าไม้ ๗ รักษาราชการแทนผู้อำ�นวยการ
			
สำ�นักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๔ ราชบุร		
ี
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ส่วนราชการ กองการอนุญาต กลุ่มงานอนุญาตไม้และของป่า โทร. ๐ ๒๕๖๑ ๔๒๙๒ – ๓ ต่อ ๒๐๖
ที่ ทส ๑๖๐๒.๓/ ๖๒๒		
วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๐
เรื่อง ขอหารือแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ดูแลรักษา
และใช้ประโยชน์สวนป่าที่ปลูกโดยใช้งบประมาณของกรมป่าไม้ พ.ศ. ๒๕๔๑
เรียน ผู้อำ�นวยการสำ�นักส่งเสริมการปลูกป่า
		 กองการอนุญาตขอส่งหนังสือสำ�นักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๑๔ (ราชบุร)ี ที่ ทส ๑๖๑๗๘.๑/๘๙๕
ลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๐ เรื่อง ขอหารือแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการให้องค์การ
อุตสาหกรรมป่าไม้ดูแลรักษาและใช้ประโยชน์สวนป่าที่ปลูกโดยใช้งบประมาณของกรมป่าไม้ พ.ศ. ๒๕๔๑
หารือแนวทางปฏิบัติในส่วนของการตรวจตีตรา รข และการรับชำ�ระเงินค่าซื้อไม้ตามระเบียบกรมป่าไม้
ว่าด้วยการให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ดูแลรักษาและใช้ประโยชน์สวนป่าที่ปลูกโดยใช้งบประมาณของ
กรมป่าไม้ พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้อ ๑๘ ว่าหน่วยงานใดจะเป็นผู้ดำ�เนินการ เนื่องจากขณะนี้ไม่มีป่าไม้เขตหรือ
หน่วยงานส่วนภูมิภาคของกรมป่าไม้แต่อย่างใด เรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้องและแจ้งผล
ให้สำ�นักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๑๔ (ราชบุรี) ทราบต่อไป ด้วย
		 อนึง่ สำ�หรับการปฏิบตั ริ าชการด้านการอนุญาตไม้และของป่า ตามพระราชบัญญัตปิ า่ ไม้ พุทธศักราช
๒๔๘๔ และพระราชบัญญัตปิ า่ สงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ ในส่วนอำ�นาจหน้าทีข่ องสำ�นักงานป่าไม้เขต (เดิม)
กรมป่าไม้ได้มอบหมายให้สำ�นักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๑ – ๑๙ เป็นผู้ดำ�เนินการ ตามหนังสือกรมป่าไม้
ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๒.๓/๔๒๑๒ ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๐ แล้ว
						
(ลงนาม) วีระยุทธ กุลพรพันธ์
(นายวีระยุทธ กุลพรพันธ์)
ผู้อำ�นวยการกองการอนุญาต
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ส่วนราชการ สำ�นักส่งเสริมการปลูกป่า ส่วนปลูกป่าภาครัฐ โทร. ๐ ๒๕๖๑ ๔๒๙๒ – ๓ ต่อ ๖๗๕
ที่ ทส ๑๖๐๖.๔/ ๒๗๗๑ 		
วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๐
เรื่อง ขอหารือแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ดูแลรักษา
และใช้ประโยชน์สวนป่าที่ปลูกโดยใช้งบประมาณของกรมป่าไม้ พ.ศ. ๒๕๔๑
เรียน ผู้อำ�นวยการกองการอนุญาต
		 ตามที่กองการอนุญาตได้มีหนังสือ ที่ ทส ๑๖๐๒.๓/๖๒๒ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๐
ส่งหนังสือสำ�นักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๔ (ราชบุรี) ที่ ทส ๑๖๑๗๘.๑/๘๙๕ ลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๐
เรื่องขอหารือแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ดูแลรักษา
และใช้ประโยชน์สวนป่าที่ปลูกโดยใช้งบประมาณของกรมป่าไม้ พ.ศ. ๒๕๔๑ นั้น
		 สำ�นักส่งเสริมการปลูกป่า ได้พจิ ารณาแล้ว ขอเรียนว่า ระเบียบฯ ข้อ ๑๘ นัน้ กรมป่าไม้ได้มหี นังสือ
ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๒.๓/๔๒๑๒ ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๐ มอบงานภารกิจของป่าไม้เขตเดิม ให้เป็น
หน้าที่ของสำ�นักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ๑ - ๑๙ แล้ว ส่วนการชำ�ระเงินค่าซื้อไม้ให้ชำ�ระที่ฝ่ายการคลัง
สำ�นักเลขานุการกรม กรมป่าไม้ แต่อย่างไรก็ตาม ขณะนีก้ รมป่าไม้ได้ตงั้ คณะกรรมการทบทวนมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๓๕ และยังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาซึ่งยังไม่มีข้อยุติ จึงยังไม่มีการอนุมัติให้ทำ�ไม้
ตามระเบียบดังกล่าวเพิ่มเติมแต่อย่างใด
		 จึงเรียนมาเพื่อทราบ

(ลงนาม)

ธงชัย ประทุมสุวรรณ
(นายธงชัย ประทุมสุวรรณ)		
ผู้อำ�นวยการสำ�นักส่งเสริมการปลูกป่า
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ที่ ชบ ๗๒๖๐๓/๔๔				
						
						
				
						

ที่ทำ�การองค์การบริหารส่วนตำ�บลบ้านบึง
๑๒๓ หมู่ ๕ ถนนบ้านบึง-บ้านค่าย
ตำ�บลบ้านบึง อำ�เภอบ้านบึง จังหวัดสุพรรณบุรี
๔ พฤษภาคม ๒๕๔๙

เรื่อง ขอหารือกรณีต้นไม้ใหญ่ริมทาง
เรียน นายอำ�เภอบ้านบึง
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รูปถ่าย และแผนที่แสดงตำ�แหน่งไม้ จำ�นวน ๑ ชุด
		
๒. สำ�เนาหนังสือขออนุญาตตัดไม้ริมทาง จำ�นวน ๒ ชุด
		
๓. กำ�หนดแนวเขต อบต. และอำ�นาจหน้าที่ของ อบต. จำ�นวน ๑ ชุด
		
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำ�บลบ้านบึง ได้รบั แจ้งจากประชาชนเนือ่ งจากได้รบั ความเดือดร้อน
จากต้นไม้ขนาดใหญ่ จำ�นวน ๒ ต้น ที่อยู่บริเวณทางสาธารณประโยน์ในความรับผิดชอบขององค์การบริหาร
ส่วนตำ�บลบ้านบึง และอยูต่ รงทีด่ นิ ของตนทีท่ ำ�การก่อสร้างบ้านพักอาศัย ซึง่ ไม่สามารถเปลีย่ นแปลงตำ�แหน่ง
การก่อสร้างได้ จากสาเหตุที่กิ่งไม้หักลงใส่หลังคาบ้านทำ�ให้เกิดความเสียหายอยู่เป็นประจำ� ซึ่งต่อไปเกรงว่า
จะได้รับอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินจากการหักโค่นของต้นไม้
		
ดังนั้นจึงแจ้งมาเพื่อพิจารณาตัดต้นไม้ดังกล่าว หรือหาวิธีการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคตต่อไป
		
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
						

ขอแสดงความนับถือ

						
(ลงนาม) ชาญชัย เรืองสุข
							
นายชาญชัย เรืองสุข
						
นายกองค์การบริหารส่วนตำ�บลบ้านบึง

ส่วนโยธา
๐๓๘-๔๔๔๓๙๑ ต่อ ๑๖
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ที่ ชบ ๐๐๑๓.๕/๑๗๒๔				
		
ที่ว่าการอำ�เภอบ้านบึง
							
ถนนเจตน์อำ�นาจ ชบ ๒๐๑๗๐
				
						
๒๙ พฤษภาคม ๒๕๔๙
เรื่อง องค์การบริหารส่วนตำ�บลบ้านบึง ขออนุญาตทำ�ไม้ยางในเขตทางสาธารณะเนือ่ งจากชาวบ้านได้รบั
ความเดือดร้อน
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. คำ�ขอทำ�ไม้ยางที่มิได้ขึ้นอยู่ในป่า (คำ�ขอ ๒) 				
๑ ฉบับ
		
๒. หนังสือรับรององค์การบริหารส่วนตำ�บลบ้านบึง ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๔๙ ๑ ฉบับ
		
๓. หนังสือองค์การบริหารส่วนตำ�บลบ้านบึง ที่ ชบ ๗๒๖๐๓/๔๔ ลงวันที่ ๔ 			
พฤษภาคม ๒๕๔๙ 							
๑ ฉบับ
		
๔. สำ�เนาพระราชบัญญัติสภาตำ�บลและองค์การบริหารส่วนตำ�บล พ.ศ.๕๓๗ แก้ไข
เพิ่ม เติมถึง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๔๖
		
๕. สำ�เนาประการศกระทรวงมหาดไทย เรือ่ ง การกำ�หนดเขตตำ�บลในท้องทีอ่ �ำ เภอบ้านบึง
		
จังหวัดชลบุรี 								
๑ ชุด
		
๖. รูปถ่ายต้นไม้ที่ขออนุญาต 						
๑ ฉบับ
		
๗. แผนที่สังเขปแสดงบริเวณที่ขออนุญาต 				
๑ ฉบับ
		
๘. สำ�เนาหนังสือของนายไข พิมพ์สกุล และนางสกุลน้อย เนื่องจำ�นงค์ พร้อมเอกสาร
		
ที่เกี่ยวข้อง 								
๑ ชุด
		
ด้วยอำ�เภอได้รับคำ�ขอจากองค์การบริหารส่วนตำ�บลบ้านบึง (โดยนายชาญชัย เรืองสุข
นายกองค์การบริหารส่วนตำ�บลบ้านบึง) ขออนุญาตทำ�ไม้ยางในเขตทางสาธารณะสี่แยกสุรชัยฟาร์ม ถึง
สามแยกวัดต้นสน หมูท่ ่ี ๓ ตำ�บลบ้านบึง อำ�เภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี เนือ่ งจากชาวบ้านได้รบั ความเดือดร้อน
มาให้อำ�เภอพิจารณาดำ�เนินการต่อไป
		
อำ�เภอได้ให้เจ้าหน้าทีต่ รวจเอกสารประกอบคำ�ขอแล้ว จึงขอส่งเรือ่ งราวคำ�ขอพร้อมเอกสาร
ที่เกี่ยวข้อง เรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา
							
ขอแสดงความนับถือ
						
(ลงนาม) นิติ วิวัฒน์วานิช
							
(นายนิติ วิวัฒน์วานิช)
					
ปลัดอำ�เภอ (จพง.ปค.7) รักษาราชการแทน
							
นายอำ�เภอบ้านบึง
หน่วยบริการป่าไม้อำ�เภอ
โทร. ๐ ๓๘๔๔ ๓๖๑๑
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ที่ ชบ ๐๐๑๓/๑๐๔๐๐						
									
				
						
๑๙ มิถุนายน ๒๕๔๙

ศาลากลางจังหวัดชลบุรี
ถนนมนตเสวี ชบ ๒๐๐๐๐

เรื่อง องค์การบริหารส่วนตำ�บลบ้านบึง ขออนุญาตทำ�ไม้ยางในเขตทางสาธารณะ เนื่องจากชาวบ้านได้รับ
ความเดือดร้อน
เรียน นายอำ�เภอบ้านบึง
อ้างถึง หนังสืออำ�เภอบ้านบึง ที่ ชบ ๐๐๑๓.๕/๑๗๒๔ ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๔๙
		
ตามหนังสือทีอ่ า้ งถึง ส่งคำ�ขออนุญาตทำ�ไม้ยางในเขตสาธารณะ รายองค์การบริหารส่วนตำ�บล
บ้านบึง (โดยนายชาญชัย เรืองสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำ�บลบ้านบึง) มีภูมิลำ�เนาอยู่บ้านเลขที่ อบต.
บ้านบึง หมู่ที่ ๕ ถนนบ้านบึง-บ้านค่าย ตำ�บลบ้านบึง อำ�เภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ไปให้จังหวัชลบุรีพิจารณา
ดำ�เนินการ ความแจ้งแล้ว นั้น
		
จังหวัดชลบุรี โดยสำ�นักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมจังหวัดชลบุรี พิจารณาแล้ว ขอเรียนว่า
การขออนุญาตทำ�ไม้ยางดังกล่าวสามารถดำ�เนินการได้ตามแนวทางนัยระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการสำ�รวจ
และการทำ�ไม้ในบริเวณทีเ่ ปิดประโยชน์ พ.ศ.๒๕๒๕ ซึง่ กรณีนกี้ �ำ หนดให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เป็นผูท้ �ำ ไม้
ดังนัน้ หากองค์การบริหารส่วนตำ�บลบ้านบึงไม่ประสงค์จะได้ไม้ไปใช้ในกิจการงาน ขอได้แสดงความประสงค์
ยืนยันมาด้วย เพื่อจักได้สั่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและแจ้งสำ�นักงานอนุรักษ์และพัฒนาสวนป่าศรีราชา
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ทำ�ไม้ออกตามระเบียบต่อไป
		
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา
			
							
ขอแสดงความนับถือ
					
						
(ลงนาม) วัลลภ แวววิจิต
							
(นายวัลลภ แวววิจิต)
						
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
					
ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี

สำ�นักทรัพยากรธรรมชาติฯ
ส่วนจัดการใช้ประโยชน์ฯ
โทร. โทรสาร ๐-๓๘๓๙-๘๒๖๘,๐-๓๘๔๖-๗๐๓๕
โทร.๐-๓๘๔๖-๗๐๓๔
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ที่ ชบ ๗๒๖๐๓/๕๘					
ที่ทำ�การองค์การบริหารส่วนตำ�บลบ้านบึง
							
๑๒๓ หมู่ ๕ ถนนบ้านบึง-บ้านค่าย
							
ตำ�บลบ้านบึง อำ�เภอบ้านบึง จังหวัดสุพรรณบุรี
				
						
๓ มิถุนายน ๒๕๔๙
เรื่อง ขอแจ้งความประสงค์ในการใช้ไม้ยาง
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี
อ้างถึง หนังสืออำ�เภอบ้านบึง ที่ ชบ ๐๐๑๓/๑๐๔๐๑ ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๔๙
		
ตามที่องค์การบริหารส่วนตำ�บลบ้านบึง ได้ยื่นคำ�ขออนุญาตทำ�ไม้ยางในเขตทางสาธารณะ
จำ�นวน ๒ ต้น ณ ทางสาธารณะสี่แยกสุรชัยฟาร์ม ถึงสามแยกวัดต้นสน หมู่ที่ ๓ ตำ�บลบ้านบึง
อำ�เภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี และทางจงหวัชลบุรีโดยสำ �นักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดชลบุรีได้ให้องค์การบริหารส่วนตำ�บลบ้านบึงแจ้งความประสงค์ว่าต้องการใช้ไม้หรือไม่ นั้น
		
องค์การบริหารส่วนตำ�บลบ้านบึง ขอแจ้งความประสงค์วา่ องค์การบริหารส่วนตำ�บลบ้านบึง
ต้องการนำ�ไม้ยางทีท่ �ำ มานัน้ มาใช้ในกิจการงานของทางราชการ ในการสร้างสิง่ ปลูกสร้างต่างๆ เช่น โรงเรียน
เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาตำ�บลบ้านบึง ให้เจริญยิ่งขึ้น และเป็นการประหยัดงบประมาณของราชการ
อีกทางหนึ่งด้วย ซึ่งการที่องค์การบริหารส่วนตำ�บลบ้านบึงขอนำ�ไม้มาใช้นั้นน่าจะทำ�ให้เกิดประโยชน์สงสุด
ต่อส่วนรวมต่อไป
		
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา
			
							
ขอแสดงความนับถือ
						
(ลงนาม) ชาญชัย เรืองสุข
							
นายชาญชัย เรืองสุข
					
นายกองค์การบริหารส่วนตำ�บลบ้านบึง

ส่วนโยธา
๐๓๘-๔๔๔๓๙๑ ต่อ ๑๖
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ด่วนที่สุด
ที่ ชบ ๐๐๑๓/๑๕๓๗๒							
									
				
						
๔ กันยายน ๒๕๔๙

ศาลากลางจังหวัดชลบุรี
ถนนมนเสวี ชบ ๒๐๐๐๐

เรื่อง องค์การบริหารส่วนตำ�บลบ้านบึง ขออนุญาตทำ�ไม้ยางในเขตทางสาธารณะเนื่องจากชาวบ้านได้รับ
ความเดือดร้อน
เรียน อธิบดีกรมป่าไม้
อ้างถึง ๑. หนังสือกรมป่าไม้ ที่ ๐๗๐๔/ว ๒๗๕๐ ลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๖
๒. หนังสือกรมป่าไม้ ที่ ๐๗๐๔(๓)/ว ๑๖๓๘๗ ลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๒๖
สิ่งที่ส่งมาด้วย สำ�เนาหนังสือองค์การบริหารส่วนตำ�บลบ้านบึง ที่ ชบ ๗๒๖๐๓/๕๘ ลงวันที่ ๓ มิถุนายน
๒๕๔๙ พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง ๑ ชุด
		
ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมป่าไม้กับกรมทางหลวง ได้กำ�หนดข้อตกลงเกี่ยวกับการสงวนการ
ตัดฟันไม้ในแนวเขตทางและในทีด่ นิ สงวนของกรมทางหลวง แจ้งให้ผวู้ า่ ราชการจังหวัดทุกจังหวัดเพือ่ โปรดทราบ
และสั่ ง เจ้ า หน้ า ที่ ถื อ เป็ น แนวทางปฏิ บั ติ (ตามที่ อ้ า งถึ ง ๑) และต่ อ มากรมป่ าไม้ ไ ด้ กำ � หนดระเบี ย บ
กรมป่าไม้วา่ ด้วยการสำ�รวจและการทำ�ไม้ในบริเวณป่าทีเ่ ปิดใช้ทดี่ นิ เพือ่ ทำ�ประโยชน์ พ.ศ.๒๕๒๕ แจ้งแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับการอนุญาตทำ�ไม้ในกรณีต่างๆ (ตามที่อ้างถึง ๒) โดยข้อ ๖ กำ�หนดว่าการอนุญาตไม้ใน
แนวทาง ตามบันทึกข้อตกลงเกีย่ วกบการสงวน การตัดฟันไม้ในแนวเขตทางและทีด่ นิ สงวนของกรมทางหลวง
พ.ศ.๒๕๑๑ และ ข้อ ๗ กำ�หนดว่า สำ�หรับการอนุญาตไม้ในที่ดินสำ�หรับการเปิดใช้ประโยชน์การณีอื่นๆ
นอกจากที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ถ้าไม่เป็นการรอนสิทธิ์ผู้ครอบครองดูแลที่ดิน มอบให้องค์การอุตสาหกรรม
ป่าไม้เป็นผู้ทำ�ออกทั้งสิ้น ความแจ้งแล้ว นั้น
		
จังหวัดชลบุรี ได้รบั รายงานจากสำ�นักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมจังหวัดชลบุรวี า่
องค์การบริหารส่วนตำ�บลบ้านบึง ผู้ดูแลรับผิดชอบทางสาธารณะ ตามพระราชบัญญัติสภาตำ�บลและ
องค์การบริหารส่วนตำ�บล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๔๖ ได้ยื่นคำ�ขอทำ�ไม้ยางบริเวณ
ริมทางสาธารณะ จำ�นวน ๒ ต้น เนื่องจากได้รับการร้องเรียนจากราษฎรที่มีบ้านเรือนอยู่บริเวณดังกล่าว
ว่าเดือดร้อนจากการที่กิ่งไม้หัก หล่นลงมา จึงประสงค์ขอทำ�ไม้ยางจำ�นวน ๒ ต้น และประสงค์นำ�ไม้ยาง
มาใช้ในกิจการงานของทางราชการ (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย) ซึ่งจังหวัดชลบุรี พิจารณาแล้วเห็น
ว่าการขออนุญาตทำ�ไม้ยางในเขตทางกรณีนี้ไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ตามที่กรมป่าไม้ได้เคยแจ้งแนวทางปฏิบัติไว้
ดังที่เรียนข้างต้น ดังนั้น จึงใคร่ขอเรียนหารือว่ากรณีองค์การบริหารส่วนตำ�บลบ้านบึง ขออนุญาตทำ�ไม้ยาง
จำ�นวน ๒ ต้น มีหลักเกณฑ์ใดที่จะพิจารณาอนุญาตให้ผู้ขอรายนี้ทำ�ไม้ยางได้หรือไม่
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จึงเรียนมาเพือ่ โปรดทราบและพิจารณา ผลประการใด กรุณาแจ้งให้จงั หวัดชลบุรที ราบด้วย
เพื่อจะดำ�เนินการต่อไป
							

ขอแสดงความนับถือ

						
(ลงนาม) คมสัน เอกชัย
							
(นายคมสัน เอกชัย)
					
รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ปฏิบัติราชการแทน
					
ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี

สำ�นักทรัพยากรธรรมชาติฯ
ส่วนจัดการใช้ประโยชน์ฯ
โทร. โทรสาร ๐-๓๘๓๙-๘๒๖๘,๐-๓๘๔๖-๗๐๓๕
โทร.๐-๓๘๔๖-๗๐๓๔
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ที่ ชบ ๐๐๑๓/๙๓							
									
				
						
๓ มกราคม ๒๕๕๐

ศาลากลางจังหวัดชลบุรี
ถนนมนเสวี ชบ ๒๐๐๐๐

เรื่อง องค์การบริหารส่วนตำ�บลบ้านบึง ขออนุญาตทำ�ไม้ยางในเขตทางสาธารณะเนื่องจากชาวบ้านได้รับ
ความเดือดร้อน
เรียน อธิบดีกรมป่าไม้
อ้างถึง หนังสือกรมป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๒.๓/๑๓๘๙๔ ลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๔๙
สิ่งที่ส่งมาด้วย สำ�เนาหนังสือองค์การบริหารส่วนตำ�บลบ้านบึง ที่ ชบ ๐๐๑๓.๕/๓๐๙๔ ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม
๒๕๔๙ พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง จำ�นวน ๑ ชุด
		
ตามหนังสืออ้างถึง แจ้งให้จังหวัดชลบุรีสั่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติม กรณีองค์การ
บริหารส่วนตำ�บลบ้านบึง ขออนุญาตทำ�ไม้ยางในเขตทางสาธารณะ รวม ๒ ข้อ ความแจ้งแล้ว นั้น
		
จังหวัดชลบุรี โดยสำ�นักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี ได้สั่ง
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบตามที่กรมป่าไม้สั่งการแล้ว ขอเรียนรายละเอียดดังนี้
		
๑.ทางสาธารณะบริเวณสี่แยกสุรชัยฟาร์ม ถึงสามแยกวัดต้นสน หมู่ที่ ๓ ตำ�บลบ้านบึง
อำ�เภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี อยู่ในความดูแลรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำ�บลบ้านบึง รายละเอียด
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
		
๒. จังหวัดชลบุรี พิจารณาแล้วเห็นว่าการขออุญาตทำ�ไม้ยางในเขตทางขององค์การบริหาร
ส่วนตำ�บลบ้านบึงในครั้งนี้ ไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะพิจารณาตามที่กรมป่าไม้กับกรมทางหลวงได้กำ �หนด
ข้อตกลงไว้ ซึ่งได้แจ้งให้กรมป่าไม้ทราบ ตามนัยหนังสือจังหวัดชลบุรี ด่วนที่สุด ที่ ชบ ๐๐๑๓/๑๕๓๗๒
ลงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๔๙ และยังคงยืนยันความเห็นเดิม
		
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา
								
ขอแสดงความนับถือ
					
							
(ลงนาม) วัลลภ แวววิจิต
							
(นายวัลลภ แวววิจิต)
							
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
						
ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี
สำ�นักทรัพยากรธรรมชาติฯ
โทร. โทรสาร ๐-๓๘๓๙-๘๒๖๘
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ที่ ทส ๑๖๐๒.๓/๕๖๕๙								
กรมป่าไม้
									
๖๑ ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร
									
กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐
				
						
๒๐ เมษายน ๒๕๕๐
เรื่อง องค์การบริหารส่วนตำ�บลบ้านบึง ขออนุญาตทำ�ไม้ยางในเขตทางสาธารณะเนื่องจากชาวบ้านได้รับ
ความเดือดร้อน
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี
อ้างถึง ๑. หนังสือจังหวัดชลบุรี ที่ ชบ ๐๐๑๓/๑๕๓๗๐ ลงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๔๙
๒. หนังสือจังหวัดชลบุรี ที่ ชบ ๐๐๑๓/๓๙ ลงวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๕๐
		
ตามหนังสือที่อ้างถึง จังหวัดได้รายงานกรณีองค์การบริหารส่วนตำ�บลบ้านบึง ขออนุญาต
ทำ�ไม้ยางในเขตทางสาธารณะเนื่องจากชาวบ้านได้รับความเดือดร้อน โดยประสงค์จะทำ�ไม้ยางดังกล่าวเพื่อ
ใช้ในกิจการของทางราชการ และได้รายงานผลการตรวจสอบเพิ่มเติมให้กรมป่าไม้ทราบแล้ว รายละเอียด
แจ้งแล้ว นั้น
		
กรมป่าไม้ขอเรียนว่า ไม้ยางดังกล่าวอยู่ในที่ดินสาธารณประโยชน์ซึ่งเป็นที่ดินที่ยังมิได้มา
ตามกฎหมายที่ดิน โดยกระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้องค์การบริหารส่วนตำ�บลเป็นผู้ดูแลตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
พ.ศ.๒๕๔๔ จึงพิจารณาเห็นสมควรให้องค์การบริหารส่วนตำ�บลบ้านบึงพิจารณาขอความเห็นชอบในการ
ทำ�ไม้ยางในพื้นที่ดังกล่าวต่อกระทรวงมหาดไทยก่อน และสำ�หรับการทำ�ไม้หวงห้ามให้พิจารณาดำ�เนินการ
ตามมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ ประกอบกฎกระทรวงฉบับที่ ๒๔ (พ.ศ.๒๕๑๘)
ว่าด้วยการทำ�ไม้หวงห้าม และระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการสำ�รวจและการทำ�ไม้ในบริเวณป่าที่เปิดใช้ที่ดิน
เพื่อทำ�ประโยชน์ พ.ศ.๒๕๒๕ ต่อไป
		
จึงเรียนมาเพือ่ โปรดพิจารณาและโปรดสัง่ เจ้าหน้าทีใ่ ห้องค์การบริหารส่วนตำ�บลบ้านบึงทราบต่อไป
							

ขอแสดงความนับถือ

						
(ลงนาม) วิชัย แหลมวิไล
							
(นายวิชัย แหลมวิไล)
							
อธิบดีกรมป่าไม้
กองการอนุญาต
โทร. ๐ ๒๕๖๑ ๔๒๙๒-๓ ต่อ ๒๐๖
โทรสาร ๐ ๒๕๗๙ ๕๗๘๖
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ด่วนที่สุด
ที่ ชบ ๐๐๑๓/๑๑๗๒๒								
										
				
						
๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๐

ศาลากลางจังหวัดชลบุรี
ถนนมนเสวี ชบ ๒๐๐๐๐

เรื่อง องค์การบริหารส่วนตำ�บลบ้านบึง ขออนุญาตทำ�ไม้ยางในเขตทางสาธารณะเนื่องจากชาวบ้านได้รับ
ความเดือดร้อน
เรียน อธิบดีกรมป่าไม้
อ้างถึง หนังสือกรมป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๒.๓/๕๖๕๙ ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๐
		
ตามหนังสือทีอ่ า้ งถึง กรมป่าไม้ได้พจิ ารณากรณีองค์การบริหารส่วนตำ�บลบ้านบึง ขออนุญาต
ทำ�ไม้ยางในเขตทางสาธารณะเนือ่ งจากชาวบ้านได้รบั ความเดือดร้อน โดยขอให้จงั หวัดชลบุรสี งั่ เจ้าหน้าทีแ่ จ้ง
ให้องค์การบริหารส่วนตำ�บลบ้างบึง พิจารณาขอความเห็นชอบในการทำ�ไม้ยางในพืน้ ทีต่ อ่ กระทรวงมหาดไทย
ก่อน ความแจ้งแล้ว นั้น
		
จังหวัดชลบุรี โดยพนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี ได้น�ำ เรื่อง
ดังกล่าวเรียนเสนอผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อพิจารณาแล้ว ซึ่งได้ให้คำ�แนะนำ�ว่าเกี่ยวกับการขอทำ�ไม้ยาง
เนือ่ งจากชาวบ้านได้รบั ความเดือนร้อนว่า กรณีลกั ษณะนีถ้ า้ จะต้องขอความเห็นชอบจากกระทรวงมหาดไทย
ก่อน เกรงว่าจะไม่สะดวก และเพิม่ ขัน้ ตอน ดังนัน้ ถ้าหากองค์การบริหารส่วนตำ�บลบ้านบึงแจ้งสละสิทธิก์ าร
ทำ�ไม้และไม่ประสงค์ใช้ไม้ โดยขอให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เป็นผู้ทำ�ออกจะสามารถกระทำ�ได้เลยหรือไม่
โดยที่องค์การบริหารส่วนตำ�บลบ้านบึง ไม่ต้องขอความเห็นชอบต่อกระทรวงมหาดไทย เพราะเห็นว่ากรณี
ดังกล่าวไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามนัยหนังสือที่อ้างถึง
		
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา
							

ขอแสดงความนับถือ

					
(ลงนาม) ธนพงน์ รัตนวุฒินันท์
						
(นายธนพงน์ รัตนวุฒินันท์)
					
นักวิชาการป่าไม้ ๗ ว รักษาการแทน
					
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี
					
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี
สำ�นักทรัพยากรธรรมชาติฯ
โทร. โทรสาร ๐-๓๘๓๙-๘๒๖๘
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ด่วนที่สุด
ที่ ทส ๑๖๐๒.๓/๑๙๐๕๐							
กรมป่าไม้
								
๖๑ ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร
								
กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐
				
						
๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๐
เรื่อง องค์การบริหารส่วนตำ�บลบ้านบึง ขออนุญาตทำ�ไม้ยางในเขตทางสาธารณะเนื่องจากชาวบ้านได้รับ
ความเดือดร้อน
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี
อ้างถึง ๑. หนังสือจังหวัดชลบุรี ด่วนที่สุด ที่ ชบ ๐๐๑๓/๑๑๗๒๒ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๐
๒. หนังสือกรมป่าไม้ ที่ ทส ๑๖๐๒.๓/๕๖๕๙ ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๐
		
ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ จังหวัดชลบุรี โดยสำ�นักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดชลบุรี ได้เสนอเรื่องตามหนังสือที่อ้างถึง ๒ เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อพิจารณา ซึ่งได้ให้คำ�
แนะนำ�ว่าเกี่ยวกับการทำ�ไม้ยางเนื่องจากชาวบ้านได้รับความเดือดร้อน ถ้าจะต้องขอความเห็นชอบจาก
กระทรวงมหาดไทยก่อนเกรงว่าจะไม่สะดวกและเพิ่มขั้นตอน หากองค์การบริหารส่วนตำ�บลแจ้งสละสิทธิ์
การทำ�ไม้และไม่ประสงค์ใช้ไม้ โดยขอให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เป็นผู้ทำ�ออกจะสามารถกระทำ�ได้เลย
หรือไม่ โดยทีอ่ งค์การบริหารส่วนตำ�บลบ้านบึง ไม่ตอ้ งขอความเห็นชอบต่อกระทรวงมหาดไทย ความละเอียด
แจ้งแล้ว นั้น
		
กรมป่าไม้ ขอเรียนว่า กรณีองค์การบริหารส่วนตำ�บลบ้านบึงแจ้งสละสิทธิ์การทำ�ไม้และไม่
ประสงค์ใช้ไม้ โดยขอให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เป็นผู้ทำ�ออกนั้น องค์การบริหารส่วนตำ�บลบ้านบึงซึ่งเป็น
ผู้ดูแลที่ดินสาธารณะประโยชน์ดังกล่าวตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดูแลรักษาและคุ้มครอง
ป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณะสมบัติของแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๔๔ จะต้องขอความเห็นชอบต่อกระทรวงมหาดไทย
เช่นกัน เมื่อได้รับความเห็นชอบแล้วให้พิจารณาดำ�เนินการตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป
		
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา
								
ขอแสดงความนับถือ
						
							
							
						
กองการอนุญาต
โทร. ๐ ๒๕๖๑ ๔๒๙๒-๓ ต่อ ๒๐๖
โทรสาร ๐ ๒๕๗๙ ๕๗๘๖

(ลงนาม) สมศักดิ์ เนติรังษีวัชรา
(นายสมศักดิ์ เนติรังษีวัชรา)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมป่าไม้
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ด่วนที่สุด
ที่ ชบ ๐๐๑๓.๓/๒๓๘๙๔							
										
				
						
๔ ธันวาคม ๒๕๕๐

ศาลากลางจังหวัดชลบุรี
ถนนมนเสวี ชบ ๒๐๐๐๐

เรื่อง องค์การบริหารส่วนตำ�บลบ้านบึง ขออนุญาตทำ�ไม้ยางในเขตทางสาธารณะเนื่องจากชาวบ้านได้รับ
ความเดือดร้อน
เรียน ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สิ่งที่ส่งมาด้วย สำ�เนาหนังสือจังหวัดชลบุรี ด่วนที่สุด ที่ ชบ ๐๐๑๓.๓/๒๓๘๙๓ ลงวันที่ ๔ ธันวาคม
		
๒๕๕๐ พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง จำ�นวน ๑ ชุด
		
จังหวัดชลบุรี โดยสำ�นักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี ขอส่งสำ�เนา
หนังสือจังหวัดชลบุรี ด่วนที่สุด ที่ ชบ ๐๐๑๓.๓/๒๓๘๙๓ ลงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๐ เรื่อง องค์การบริหาร
ส่วนตำ�บลบ้านบึง ขออนุญาตทำ�ไม้ยางในเขตทางสาธารณะ เนื่องจากชาวบ้านได้รับความเดือดร้อน
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
		
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา
							
ขอแสดงความนับถือ
							
						
(ลงนาม) คมสัน เอกชัย
							
(นายคมสัน เอกชัย)
						
รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ปฏิบัติราชการแทน
							
ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี
สำ�นักทรัพยากรธรรมชาติฯ
โทร. โทรสาร ๐๓๘-๓๙๘๒๖๘
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ด่วนที่สุด
ที่ ชบ ๐๐๑๓.๓/๒๓๘๙๓						
ศาลากลางจังหวัดชลบุรี
									
ถนนมนเสวี ชบ ๒๐๐๐๐
						
๔ ธันวาคม ๒๕๕๐
เรื่อง องค์การบริหารส่วนตำ�บลบ้านบึง ขออนุญาตทำ�ไม้ยางในเขตทางสาธารณะเนื่องจากชาวบ้านได้รับ
ความเดือดร้อน
เรียน อธิบดีกรมป่าไม้
อ้างถึง ๑. หนังสือกรมป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๒.๓/๑๙๐๕๐ ลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๐
๒. หนังสือกรมป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๒.๓/๑๗๓๗๕ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๐
		
ตามหนังสือทีอ่ า้ งถึง ๑. กรมป่าไม้ได้แจ้งแนวทางปฏิบตั กิ รณีองค์การบริหารส่วนตำ�บลบ้านบึง
ขออนุญาตทำ�ไม้ยางในเขตทางสาธารณะ ไม่วา่ องค์การบริหารส่วนตำ�บลบ้านบึงจะแจ้งสละสิทธิก์ ารทำ�ไม้และ
ไม่ ป ระสงค์ ใ ช้ ไ ม้ เพื่ อให้ อ งค์ ก ารอุ ต สาหกรรมป่ าไม้ เ ป็ น ผู้ ทำ �ไม้ อ อก จะต้ อ งได้ รั บ ความเห็ น ชอบต่ อ
กระทรวงมหาดไทยก่อน ความแจ้งแล้ว นั้น
		
จังหวัดชลบุรี โดยสำ�นักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี ขอเรียน
ว่ากรณีเดียวกันนี้ กรมป่าไม้ได้มีหนังสือตอบข้อหารือปัญหาข้อกฎหมายการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
ป่าไม้พุทธศักราช ๒๔๘๔ ในพื้นที่ ส.ป.ก. (หนังสือที่อ้างถึง ๒) กรณีการทำ�ไม้เป็นไม้หวงห้ามที่ขึ้นอยู่เดิม
โดยกำ�หนดให้พิจารณาอนุญาตตามาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ ประกอบกับ
กฎกระทรวงฉบับที่ ๒๔ (พ.ศ.๒๕๑๘) ว่าด้วยการทำ�ไม้หวงห้าม โดยให้ดำ�เนินการตามระเบียบกรมป่าไม้
ว่าด้วยการสำ�รวจและการทำ�ไม้ในบริเวณป่าที่เปิดใช้ที่ดินเพื่อทำ�ประโยชน์ พ.ศ.๒๕๒๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ทัง้ นี้ จะต้องได้รบั ความเห็นชอบจากสำ�นักงานปฏิรปู ทีด่ นิ จังหวัดก่อนเท่านัน้ ทัง้ ทีก่ ารทำ�ไม้ทงั้ ๒ กรณี อยูใ่ น
สถานะพืน้ ทีเ่ ดียวกันคือพืน้ ทีป่ า่ ตามพระราชบัญญัตปิ า่ ไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ และการให้องค์การอุตสาหกรรม
ป่าไม้ เป็นผู้ทำ�ไม้ออกไม่ทำ�ให้รัฐเสียประโยชน์ ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการดูแล
รักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๔๔ ข้อ ๕(๒) ได้กำ�หนดอำ�นาจ
หน้าทีใ่ นการดูแลรักษาและดำ�เนินการคุม้ ครองป้องกัน เป็นอำ�นาจหน้าทีข่ ององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และ
นายอำ�เภอท้องที่ ดังนั้น จึงชอบที่องค์การบริหารส่วนตำ�บลแจ้งสละสิทธิ์การทำ�ไม้ ไม่ประสงค์ใช้ไม้และให้
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เป็นผู้ทำ�ไม้ออกก็น่าจะเพียงพอ
		
จึงเรียนมาเพือ่ โปรดทราบและพิจารณาอีกครัง้ เพือ่ ทีจ่ ะได้สง่ั เจ้าหน้าทีถ่ อื เป็นแนวทางปฏิบตั ติ อ่ ไป
							
ขอแสดงความนับถือ
						
ลงนาม) คมสัน เอกชัย
							
(นายคมสัน เอกชัย)
					
รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ปฏิบัติราชการแทน
							
ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี
สำ�นักทรัพยากรธรรมชาติฯ
โทร. โทรสาร ๐-๓๘๓๙-๘๒๖๘
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ด่วนที่สุด
ที่ ทส ๑๖๑๒.๘๐๒/๒๔๑๖							
กรมป่าไม้
									
๖๑ ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร
									
กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐
						
๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑
เรื่อง องค์การบริหารส่วนตำ�บลบ้านบึง ขออนุญาตทำ�ไม้ยางในเขตทางสาธารณะเนื่องจากชาวบ้านได้รับ
ความเดือดร้อน
เรียน ปลัดกระทรวงมหาดไทย
สิ่งที่ส่งมาด้วย สำ�เนาหนังสือจังหวัดชลบุรี ด่วนที่สุด ที่ ชบ ๐๐๑๓.๓/๒๓๘๙๔ ลงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๐
		
พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง จำ�นวน ๑ ชุด (๔ แผ่น)
		
ด้วยกรมป่าไม้ได้รับแจ้งจากจังหวัดชลบุรีว่า องค์การบริหารส่วนตำ�บลบ้านบึง ขออนุญาต
ทำ�ไม้ยางในเขตทางสาธารณะ เนือ่ งจากชาวบ้านได้รบั ความเดือดร้อน และจะขอนำ�ไม้ยางไปใช้ในกิจการของ
ทางราชการ และต่อมาองค์การบริหารส่วนตำ�บลบ้านบึง แจ้งสละสิทธิใ์ นการทำ�ไม้เพือ่ ให้องค์การอุตสาหกรรม
ป่าไม้เป็นผู้ทำ�ออก ซึ่งกรณีดังกล่าวกรมป่าไม้เห็นว่าการทำ�ไม้ในเขตทางสาธารณะที่กระทรวงมหาดไทยเป็น
ผู้ดูแลจะต้องได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงมหาดไทยก่อนแล้วจึงมาขออนุญาตทำ�ไม้ตามนัยมาตรา ๑๑
แห่งพระราชบัญญัตปิ า่ ไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ แต่จงั หวัดชลบุรเี ห็นว่า ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การดูแลรักษาคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๔๔ ข้อ ๕ (๒) ได้ให้อำ�นาจ
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและนายอำ�เภอท้องที่เป็นผู้มีหน้าที่ในการดูแลและดำ�เนินการคุ้มครอง
ป้องกันที่ดินที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน ไม่ว่าเป็นโดยสภาพที่ดินหรือทางราชการ ดังนั้น เมื่อองค์การ
บริหารส่วนตำ�บลบ้านบึงแจ้งสละสิทธิ์การทำ�ไม้และให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เป็นผู้ทำ�ไม้ออกก็น่าจะ
เพียงพอโดยไม่ต้องขอความเห็นชอบจากกระทรวงมหาดไทยอีกรายละเอียดปรากฏตามสำ�เนาเอกสารที่ส่งมา
พร้อมนี้
		
กรมป่าไม้ได้พิจารณาแล้ว จึงขอหารือว่า ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดูแลรักษา
และคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๔๒ ข้อ ๕ (๒) ที่ก�ำ หนดให้อำ�นาจ
หน้าที่ในการดูแลรักษาและการดำ�เนินการคุ้มครองป้องกันในที่ดินที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน ไม่ว่าเป็น
โดยสภาพทีด่ นิ หรือทางราชการได้สงวนไว้ให้เป็นอำ�นาจหน้าทีข่ ององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ตามทีก่ ฎหมาย
กำ�หนดและนายอำ�เภอท้องที่ตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ นั้น
หน่ ว ยงานใดเป็ น ผู้ ใ ห้ ค วามเห็ น ชอบในการทำ � ไม้ ร ะหว่ า งองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น อำ � เภอหรื อ
กระทรวงมหาดไทย ผลเป็นประการใด ขอได้โปรดแจ้งให้กรมป่าไม้ทราบด้วยเพื่อจักได้ดำ�เนินการต่อไป
		
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา
							
ขอแสดงความนับถือ
						
(ลงนาม) สมศักดิ์ เนติรังสีวัชรา				
						
(นายสมศักดิ์ เนติรังสีวัชรา)
สำ�นักจัดการและควบคุมป่าไม้
						
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
โทร. ๐-๒๕๖๑-๔๒๙๒-๓ ต่อ ๒๑๑, ๖๖๗
							
อธิบดีกรมป่าไม้
โทร/โทรสาร. ๐-๒๕๗๙-๙๕๖๙
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ที่ มท ๐๘๐๔.๔/๑๐๐๓๓						
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
								
ถนนราชสีมา กทม. ๑๐๓๐๐
				
						
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๑
เรื่อง องค์การบริหารส่วนตำ�บลบ้านบึง ขออนุญาตทำ�ไม้ยางในเขตทางสาธารณะ
เรียน อธิบดีกรมป่าไม้
สิ่งที่ส่งมาด้วย สำ�เนาหนังสือกรมที่ดิน ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๕๑๑.๔/๑๔๔๖๐ ลงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๑
		
ด้วยกรมที่ดินแจ้งว่า กรมป่าไม้ ได้หารือกระทรวงมหาดไทย กรณีองค์การบริหารส่วน
ตำ�บลบ้านบึงขออนุญาตทำ�ไม้ยางในเขตทางสาธารณะ และจะขอนำ�ไม้ยางไปใช้ในกิจการสาธารณประโยชน์
ต่อมาองค์การบริหารส่วนตำ�บลแจ้งสละสิทธิ์ในการทำ�ไม้เพื่อให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เป็นผู้ทำ�ไม้ออก
ซึง่ กรมป่าไม้เห็นว่า การทำ�ไม้ในเขตทางสาธารณะจะต้องได้รบั ความเห็นชอบจากกระทรวงมหาดไทยก่อน แล้ว
จึงขออนุญาตทำ�ไม้ตามกฎหมายป่าไม้ แต่จังหวัดชลบุรีเห็นว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและนายอำ�เภอมี
อำ�นาจหน้าทีใ่ นการดูแลรักษาและดำ�เนินการคุม้ ครองป้องกันทีด่ นิ ทีป่ ระชาชนใช้ประโยชน์รว่ มกันตามกฎหมาย
เมื่อองค์การบริหารส่วนตำ�บลแจ้งสละสิทธิ์การทำ�ไม้และให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เป็นผู้ทำ�ไม้ออกก็น่า
จะเพียงพอ โดยไม้ต้องขอความเห็นชอบจากกระทรวงมหาดไทยอีก กรมป่าไม้จึงขอหารือกันระหว่างองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น อำ�เภอ และกระทรวงมหาดไทย หน่วยงานใดเป็นผู้ให้ความเห็นชอบในการทำ�ไม้ในทาง
สาธารณะ ซึ่งกรมที่ดินเห็นว่า องค์การบริหารส่วนตำ�บลและนายอำ�เภอมีอำ�นาจหน้าที่ดังกล่าว จึงได้ขอ
ความเห็นชอบกระทรวงมหาดไทยเพือ่ ส่งเรือ่ งหารือข้างต้นให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ พิจารณาร่วมกับ
กรมการปกครอง แล้วแจ้งให้กรมป่าไม้ทราบโดยตรง ตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้
		
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาข้อหารือดังกล่าวแล้วเห็นว่า ทางสาธารณะเป็น
สาธารณสมบัตขิ องแผ่นดินซึง่ ไม่มผี ใู้ ดเป็นเจ้าของอันเป็นทรัพย์นอกพาณิชย์ตามาตรา ๑๓๐๔(๒) และมาตรา
๑๔๓ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ไม้ยืนต้นที่ปลูกในบริเวณทางสาธารณะดังกล่าวจึงเป็นทรัพย์
อันติดกับทางสาธารณะ ไม้เช่นว่านั้นจึงเป็นไม้ไม่มีผู้ใดเป็นเจ้าของเช่นเดียวกัน และแม้ว่าจะมีผู้ปลูกขึ้น
ไว้ก็ไม่ทำ�ให้ไม้ดังกล่าวเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ปลูกแต่อย่างใด โดยเทียบความเห็นของคณะกรรการกฤษฎีกา
(คณะที่๗) เรื่อง กรรมสิทธิ์ในต้นไม้ที่บุคคลปลูกขึ้นและอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ (เรื่องเสร็จที่ ๖๙๘/๒๕๕๐)
เมื่อเป็ทรัพย์ที่ติดกับทางสาธารณะประกอบกับวัตถุประสงค์ของการจัดให้มีไม้ยืนต้นริมทางสาธารณะก็เพื่อ
ประโยชน์แห่งงานทางหรือผู้ให้ทาง ความสวยงาม และให้ความร่มรื่นแก่ผู้สัญจรไปมาด้วยเหตุผลดังกล่าว
กิจการอันเกี่ยวกับทางสาธารณะกับทรัพย์ที่ติดกับทางสาธารณะย่อมต้องเป็นไปและอยู่ในอำ�นาจหน้าที่ของ
พนักงานเจ้าหน้าทีต่ ามบทกฎหมายพิเศษทีค่ มุ้ ครองดูแลรักษาทางสาธารณะและทรัพย์อนั ติดกับทางสาธารณะ
นั้นโดยเฉพาะ กล่าวคือ ถ้าทางสาธารณะนั้นเป็นทางหลวงท้องถิ่น มาตรา ๑๕(๓) และมาตรา ๒๑
แห่งพระราชบัญญัตทิ างหลวง พ.ศ.๒๕๓๕ แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัตทิ างหลวง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๙
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บัญญัติให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำ�บล ผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร นายกเมืองพัทยา หรือผู้บริหารสูงสุดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง
แล้วแต่กรณี เป็นผู้อำ�นวยการทางหลวงท้องถิ่นและเป็นเจ้าหน้าที่กำ�กับตรวจตราและควบคุมทางหลวงและ
งานทางที่เกี่ยวกับทางหลวงท้องถิ่น พนักงานเจ้าหน้าที่ดังกล่าวจึงเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามบทกฎหมาย
พิเศษทีค่ มุ้ ครองดูแลรักษาทางสาธารณะและทรัพย์อนั ติดกับทางสาธารณะนัน้ โดยเฉพาะ ดังนัน้ เมือ่ ไม้ยนื ต้น
ที่ปลูกในบริเวณทางสาธารณะเป็นทรัพย์อันติดกับทางสาธารณะซึ่งไม่มีผู้ใดเป็นเจ้าของ หากมีความจำ�เป็นที่
จะต้องดำ�เนินการเกี่ยวกับการกำ�กับตรวจตรา และควบคุมทางหลวง และงานทางเกี่ยวกับทางหลวงท้องถิ่น
นายกองค์การบริหารส่วนตำ�บลซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่กำ�กับตรวจตราและควบคุมทางหลวงท้องถิ่น และงานทาง
ที่เกี่ยวกับทางหลวงท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.๒๕๓๕ ก็สามารถที่จะตัดฟันไม้ยืนต้นที่ปลูก
อยู่ในบริเวณทางสาธารณะนั้นได้โดยไม่ต้องขออนุญาตต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติป่าไม้แต่
อย่างใด อย่างไรก็ตาม เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ไม้นั้นเป็นไม้ยางซึ่งเป็นไม้หวงห้ามตามมาตรา ๗
แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ.๒๔๘๔ หากผู้อำ�นวยการทางหลวงหรือเจ้าพนักงานซึ่งผู้อำ�นวยการทางหลวง
แต่งตัง้ ให้ควบคุมทางหลวงหรือหน่วยงานของรัฐทีอ่ ำ�นาจหน้าทีใ่ นการดูแลรักษาทางสาธารณะนัน้ ประสงค์จะ
นำ�ไม้ไปใช้เพื่อการสาธารณประโยชน์ย่อมจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ.๒๔๘๔ ด้วย
และในการนี้พนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายทางหลวงจะอนุญาตให้บุคคลอื่นเข้าไปตัดฟันไม้เพื่อการอย่าง
อื่นหาได้ไม่ ซึ่งในกรณีเช่นนี้จะต้องขออนุญาตต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายป่าไม้ และในขณะเดียวกัน
พนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายป่าไม้จะอนุญาตให้ผู้หนึ่งผู้ใดเข้าตัดฟันไม้อันเป็นการขัดขวางต่อประโยชน์
แห่งงานทางหรือผู้ใช้ทางไม่ได้เช่นเดียวกัน ทั้งนี้ โดยเทียบความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา (กองที่ ๓)
เรื่อง ปัญหาเกี่ยวกับการอนุญาตไม้ในเขตที่ดินหวงห้าม (เรื่องเสร็จที่ ๔๗/๒๔๙๑)
		
อนึ่ง เรื่องดังกล่าวเป็นการขออนุญาตทำ�ไม้ยางในเขตทางสาธารณะเพื่อขอนำ�ไม้ไปใช้ใน
กิจการสาธารณประโยชน์มิใช่เรื่องการขอใช้ที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ประชาชนใช้ประโยชน์
ร่วมกัน จึงไม่ต้องด้วยมาตรา ๑๒๒ แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ.๒๔๕๗ แก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัตลิ กั ษณะการปกครองท้องที่ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ.๒๕๕๑ ทีใ่ ห้นายอำ�เภอมีหน้าทีร่ ว่ มกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ ในการดูแลรักษาและคุม้ ครองป้องกันทีด่ นิ อันเป็นสาธารณสมบัตขิ องแผ่นดินทีป่ ระชาชน
ใช้ประโยชน์ร่วมกัน หรือบทบัญญัติตามประมวลกฎหมายที่ดินซึ่งเป็นบทกฎหมายทั่วไปอันเกี่ยวกับที่ดิน
อันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน
		
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
							
ขอแสดงความนับถือ
						
(ลงนาม) จรินทร์ จักกะพาก
							
(นายจรินทร์ จักกะพาก)
รองอธิบดีปฏิบัติราชการแทน
สำ						
�นักกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ส่						
วนคดี
โทร/โทรสาร. ๐-๒๒๔๑ ๙๐๓๖
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ด่วนที่สุด
ส่วนราชการ กรมที่ดิน สำ�นักจัดการที่ดินของรัฐ โทร. o ๒๒๒๒ ๑๘๔o (๓๗o)
ที่ มท. o๕๑๑.๔/๑๔๔๖๐ 					
วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๑
เรื่อง องค์การบริหารส่วนตำ�บลบ้านบึงขออนุญาตทำ�ไม้ยางในเขตทางสาธารณะฯ เนื่องจากชาวบ้าน
ได้รับความเดือดร้อน
เรียน อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
		
ด้วยกรมป่าไม้หารือกระทรวงมหาดไทย กรณี องค์การบริหารส่วนตำ�บลบ้านบึงขออนุญาต
ทำ�ไม้ยางในเขตทางสาธารณะทำ�ให้ชาวบ้านได้รบั ความเดือดร้อน และจะขอนำ�ไม้ยางไปใช้ในกิจการของทาง
ราชการ และต่อมาองค์การบริหารส่วนตำ�บลบ้านบึงแจ้งสละสิทธิ์ในการทำ�ไม้เพื่อให้องค์การอุตสาหกรรม
ป่ า ไม้ เ ป็ น ผู้ ทำ � ไม้ อ อก ซึ่ ง กรณี ดั ง กล่ า วกรมป่ า ไม้ มี ค วามเห็ น ว่ า การทำ � ไม้ ใ นเขตทางสาธารณะที่
กระทรวงมหาดไทยเป็นผูด้ แู ลจะต้องได้รบั ความเห็นชอบจากกระทรวงมหาดไทยก่อนแล้วจึงมาขออนุญาตทำ�
ไม้ตามนัยมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัตปิ า่ ไม้ พระพุทธศักราช ๒๔๘๔ แต่จงั หวัดชลบุรเี ห็นว่า ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๕ (๒) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และนายอำ�เภอท้องทีเ่ ป็นผูม้ หี น้าทีใ่ นการดูแลรักษาและ
ดำ�เนินการคุ้มครองป้องกันที่ดินที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน ไม่ว่าเป็นโดยสภาพที่ดินหรือทางราชการได้
สงวนไว้กต็ าม ดังนัน้ เมือ่ องค์การบริหารส่วนตำ�บลบ้านบึงแจ้งสละสิทธิก์ ารทำ�ไม้และให้องค์การอุตสาหกรรม
ป่าไม้เป็นผู้ทำ�ไม้ออกก็น่าจะเพียงพอโดยไม่ต้องขอความเห็นชอบจากกระทรวงมหาดไทยอีก กรมป่าไม้จึงขอ
หารือว่า ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติ
ของแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๔๔ ข้อ ๕ (๒) ที่กำ�หนดให้อำ�นาจหน้าที่ในการดูแลรักษาและการดำ�เนินการคุ้มครอง
ป้องกันในทีด่ นิ ทีป่ ระชาชนใช้ประโยชน์รว่ มกันไม่วา่ เป็นโดยสภาพทีด่ นิ หรือทางราชการได้สงวนไว้ให้เป็นอำ�นาจ
หน้าทีข่ ององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ตามทีก่ ฎหมายกำ�หนดและนายอำ�เภอท้องทีต่ ามพระราชบัญญัตลิ กั ษณะ
ปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ นั้น หน่วยงานใดเป็นผู้ให้ความเห็นชอบในการทำ�ไม้ระหว่างองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น อำ�เภอหรือกระทรวงมหาดไทย
		
กรมทีด่ นิ พิจารณาแล้วเห็นว่า องค์การบริหารส่วนตำ�บลและนายอำ�เภอท้องทีเ่ ป็นผูม้ อี �ำ นาจ
หน้าทีด่ แู ลรักษาและคุม้ ครองป้องกันทีส่ าธารณประโยชน์ จึงขอส่งเรือ่ งหารือของกรมป่าไม้มาเพือ่ โปรดพิจารณา
ร่วมกับกรมการปกครองแล้วแจ้งกรมป่าไม้ทราบโดยตรง ทัง้ นี้ กรมทีด่ นิ ได้สง่ เรือ่ งหารือนีใ้ ห้กรมการปกครอง
และได้แจ้งให้กรมป่าไม้ทราบไว้ชั้น หนึ่ ง ก่ อ นแล้ ว พร้ อ มนี้ ไ ด้ แ นบสำ� เนาหนั ง สื อ กรมป่ าไม้ ด่ ว นที่ สุ ด
ที่ ทส ๑๖๑๒.๘o๒/๒๔๑๖ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ และสำ�เนาเอกสารที่เกี่ยวข้อง จำ�นวน ๕ ฉบับ
สำ�เนาหนังสือกรมที่ดิน ด่วนที่สุด ที่ มท o๕๑๑.๔/๑๔๔๖๑ ลงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๑ สำ�เนาหนังสือกรม
ที่ดิน ด่วนที่สุด ที่ มท o๕๑๑.๔/๑๔๔๖๒ ลงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๑ และสำ�เนาหนังสือกรมที่ดิน ด่วนที่สุด
ที่ มท o๕๑๑.๔/๑๔๔๖๓ ลงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๑ มาด้วยแล้ว
							
(ลงนาม) วราวุธ วราภรณ์
							
(นายวราวุธ วราภรณ์)
						
ที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพ ปฏิบัติราชการแทน
								
อธิบดีกรมที่ดิน
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เรือ่ งเสร็จที่ ๔๗/๒๔๙๑

บันทึก
เรื่อง ปัญหาเกี่ยวกับการอนุญาตไม้ในเขตที่ดินหวงห้าม
		
ตามหนังสือของกรมป่าไม้ที่ ๓๐๔๗/๒๔๙๑ ลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๔๙๑ แจ้งว่าได้รบั รายงาน
จากเจ้าพนักงานป่าไม้เขตนครสวรรค์ว่า ป่าไม้และยางจังหวัดนครสวรรค์ได้ออกในนุญาตให้บุคคลทำ�ไม้
หวงห้ามในเขตที่ดินซึ่งได้มีประกาศพระราชกฤษฎีกาหวงห้ามไว้เพื่อประโยชน์ในราชการแห่งกรมราชทัณฑ์
พั ศ ดี เ รื อ นจำ � จั ง หวั ด นครสวรรค์ ไ ด้ มี ห นั ง สื อ คั ด ค้ า นการอนุ ญ าตทำ � ไม้ ร ายนี้ อ้ า งว่ า ที่ ดิ น รายนี้ ไ ด้ มี
พระราชกฤษฎีกาหวงห้ามไว้เพื่อใช้ราชการกรมราชทัณฑ์ ซึ่งผู้ใดจะไปทำ�การใด ๆ ตลอดจนตัดฟันไม้
ในเขตหวงห้าม จะต้องไม้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ตามพระราชกฤษฎีกานี้ ซึ่งหมายถึงอธิบดีกรมราชทัณฑ์
เสียก่อนจึงขอให้ปา่ ไม้และยางจังหวัดงดการอนุญาตตัดฟันไม้ในเขตหวงห้ามไว้กอ่ น ต่อมาอธิบดีกรมราชทัณฑ์
ได้มีหนังสือถึงผู้บัญชาการเรือนจำ�จังหวัดนครสวรรค์ ยืนยันว่าความประสงค์เดิมหาต้องการเพียงพื้นที่ดิน
เท่านั้นไม่ ยังประสงค์ไม้ต่าง ๆ ในเขตหวงห้ามนั้นด้วย เพราะกรมราชทัณฑ์มีความจำ�เป็นต้องใช้ไม้
ปลูกสร้างนิคมและเรือนจำ� ขอให้ปา่ ไม้และยางจังหวัดนครสวรรค์ถอนการอนุญาตตัดฟันไม้เสีย เพราะการจะ
เข้าไปตัดฟันไม้ในเขตหวงห้ามย่อมต้องได้รบั อนุญาตจากเรือนจำ�จังหวัดนครสวรรค์เป็นลายลักษณ์อกั ษรตาม
พระราชกฤษฎีกาอีกทางหนึ่งด้วย เจ้าพนักงานป่าไม้เขตนครสวรรค์จึงขอให้กรมป่าไม้พิจารณา กรมป่าไม้ได้
พิจารณาแล้ว เห็นว่าการหวงห้ามที่ดินตามนัยแห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการหวงห้ามที่ดินรกร้างว่างเปล่า
อันเป็นสาธารณสมบัตขิ องแผ่นดิน พุทธศักราช ๒๔๗๘ น่าจะมุง่ หมายเพียงเพือ่ หวงห้ามหรือกีดกันมิให้บคุ คล
เข้าจับจองครอบครองถือสิทธิในที่ดินรกร้างว่างเปล่าภายในเขตหวงห้ามเท่านั้น ที่ดินนั้นยังคงเป็น ป่า ตาม
นัยแห่งพระราชบัญญัติป่าไม้พุทธศักราช ๒๔๘๔ ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ย่อมมีอ�ำ นาจที่จะอนุญาตให้บุคคล
ใด ๆ ทำ�ไม้ในเขตที่ดินหวงห้ามได้ และการหวงห้ามที่ดินตามนัยดังกล่าวมานั้น มุ่งถึงการหวงห้ามที่ดินโดย
เฉพาะ หาได้ให้อำ�นาจ“เจ้าหน้าที่”เกี่ยวข้องในไม้แต่ประการใดไม่ แม้ตามพระราชกฤษฎีกาจะระบุห้ามการ
ตัดฟันไม้ไว้ดว้ ยก็ตามทัง้ นี้ เว้นแต่ทใี่ ดมีความจำ�เป็นทีจ่ ะต้องรักษาหรือหวงกันป่าไม้ไว้“เจ้าหน้าที”่ ก็ชอบทีจ่ ะ
ติดต่อทำ�ความตกลงกันกรมป่าไม้เป็นเรื่องเป็นรายไป ซึ่งก็ได้เคยมีเรื่องมาแล้ว และกรมป่าไม้ก็ได้ให้ความ
ร่วมมือด้วยดีทุกรายไป และเฉพาะที่ดินหวงห้ามรายนี้ เจ้าหน้าที่เรือนจำ�เองก็ขออนุญาตทำ�ไม้เหลี่ยม
ไม้เสาเข็ม และทำ�ฟืนด้วย แต่ครั้นพนักงานป่าไม้ออกให้แก่บุคคลอื่นกลับมีหนังสือคัดค้าน จึงเป็นเรื่องที่ยาก
จะเข้าใจ
		
เนือ่ งจากมีปญ
ั หาขัดกันดังกล่าวมาแล้ว กรมป่าไม้จงึ ขอให้คณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาว่า
ที่ดินซึ่งได้มีพระราชกฤษฎีกาหวงห้ามไว้ตามนัยแห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการห้วงห้ามที่ดินรกร้างว่างเปล่า
อันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน พุทธศักราช ๒๔๗๘ นั้น จะคงถือเป็น “ป่า” ตามนัยแห่งพระราชบัญญัติ
ป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ หรือไม่ และเจ้าหน้าที่ผู้มีอำ�นาจในการหวงห้ามตามที่ระบุไว้ในพระราชกฤษฎีกา
นั้นมีอำ�นาจที่จะอนุญาตให้บุคคลใดๆ ตัดไม้ในเขตหวงห้ามหรือขัดขวางมิให้ตัดไม้ได้เพียงใดหรือไม่
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คณะกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการร่างกฎหมาย กองที่ ๓) ได้ตรวจพิจารณาแล้ว มีความ
เห็นดังต่อไปนี้
		
กล่าวโดยทั่วไป ในกรณีที่ดินที่ได้ออกพระราชกฤษฎีกาหวงห้ามนั้นมีทรัพยากรอันมีบท
กฎหมายคุม้ ครองอยูเ่ ป็นพิเศษแล้ว กิจการอันเกีย่ วกับทรัพยากรเหล่านัน้ ก็ยอ่ มเป็นไปและอยูใ่ นอำ�นาจหน้าที่
ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามบทกฎหมายพิเศษเหล่านั้นโดยเฉพาะ อุทธาหรณ์ก็คือ สมมุติว่าได้มีการออก
พระราชกฤษฎีกาหวงห้ามที่ดินไว้เพื่อใช้เป็นที่เลี้ยงสัตว์เช่นนี้ ถ้าในที่ดินที่หวงห้ามนั้นมีไม้ซึ่งอยู่ในบังคับ
แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ก็ดีหรือมีแร่อันอยู่ในบังคับแห่งพระราชบัญญัติการทำ�เหมืองแร่ก็ดี เจ้าหน้าที่
ตามพระราชกฤษฎีกาหวงห้ามที่ดิน นั้น หามี อำ � นาจหน้า ที่เ กี่ยวกับเรื่อ งป่าไม้ หรือ แร่ ดังเช่นเจ้ า หน้ า ที่
ตามพระราชบัญญัตินั้นๆไม่
		
อย่างไรก็ตาม เมื่อมีพระราชกฤษฎีกาหวงห้ามที่ดินไว้เพื่อการราชทัณฑ์ดังเช่นในเรื่องนี้
เจ้ า หน้ า ที่ ก รมราชทั ณ ฑ์ ย่ อ มตั ด ฟั นไม้ เ พื่ อ การราชทั ณ ฑ์ ไ ด้ โ ดยมิ ต้ อ งขออนุ ญ าตต่ อ พนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่
ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ แต่เจ้าหน้าที่กรมราชทัณฑ์จะอนุญาตให้บุคคลอื่นเข้าไปตัดฟันไม้เพื่อการอย่าง
อื่นหาได้ไม่ ซึ่งในกรณีเช่นนี้จะต้องขออนุญาตต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ และในขณะ
เดียวกันพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติป่าไม้จะอนุญาตให้ผู้หนึ่งผู้ใดเข้าตัดฟันไม้อันเป็นการขัดขวาง
ต่อการราชทัณฑ์ที่ได้หวงห้ามที่ไว้นั้นก็ไม่ได้เช่นเดียวกัน
								
(ลงชื่อ) ส. วินิจฉัยกุล
								
(นายเสริม วินิจฉัยกุล)
									
เลขาธิการ

คณะกรรมการกฤษฎีกา
กรกฎาคม ๒๔๙๑
ส่งพร้อมหนังสือที่ น.๖๗๔/๒๔๙๑ ลงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๔๙๑
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ด่วนที่สุด
ที่ ทส ๑๖๐๒.๒/๒๓๑๗๓								
กรมป่าไม้
									
๖๑ ถนนพหลโยธิน เขตจตุจกั ร
										
กทม. ๑๐๙๐๐
						

๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๑

เรื่อง องค์การบริหารส่วนตำ�บลบ้านบึงขออนุญาตทำ�ไม้ยางในเขตทางสาธารณะ เนื่องจากชาวบ้าน
ได้รับความเดือดร้อน
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี
อ้างถึง หนังสือกรมป่าไม้ ที่ ทส ๑๖๑๒.๘๐๒/๒๔๑๗ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑
สิ่งที่ส่งมาด้วย สำ�เนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๔.๔/๑๐๐๓๓
		
ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๑ พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง จำ�นวน ๑ ชุด
		
ตามหนังสือทีอ่ า้ งถึง ได้แจ้งเรือ่ งราวการหารือปลัดกระทรวงมหาดไทย เรือ่ ง องค์การบริหาร
ส่วนตำ�บลบ้านบึงขออนุญาตทำ�ไม้ยางในเขตสาธารณะ เนื่องจากชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนเมื่อผลเป็น
ประการใดจะแจ้งให้จังหวัดทราบต่อไป นั้น
		
กรมป่าไม้ขอเรียนว่า ได้รับแจ้งผลการพิจารณาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสังกัดกระทรวง
มหาดไทย คือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและกรมที่ดิน ดังรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
		
กรมป่าไม้ได้พิจารณาแล้ว ขอเรียนว่า จากการพิจารณาของกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นว่าการขออนุญาตทำ�ไม้ยางในเขตทางสาธารณะ เพื่อขอนำ�ไม้ไปใช้ในกิจการสาธารณประโยชน์มิใช่
เรื่องการขอใช้ที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน จึงไม่ต้องด้วยมาตรา
๑๒๒ แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องถิ่นที่ พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติลักษณะ
ปกครองท้องที่ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่ให้นายอำ�เภอมีหน้าที่ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการ
ดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน หรือ
บทบัญญัติตามประมวลกฎหมายที่ดินซึ่งเป็นบทกฎหมายทั่วไปอันเกี่ยวกับที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของ
แผ่นดินที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน รายละเอียดปรากฏตามสำ�เนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๔.๔/๑๐๐๓๓ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๑ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ซึ่งกรมป่าไม้เห็นว่า การ
ทำ�ไม้หวงห้ามในที่ดินอันเป็นสาธารณประโยชน์ของแผ่นดิน ตามระเบียบของกรมป่าไม้ที่กำ�หนดจะต้องได้
รับความยินยอมจากหน่วยงานผู้มีอำ�นาจหน้าที่ดูแลที่ดินสาธารณสมบัติของแผ่นดินก็เพื่อให้การอนุญาตทำ�
ไม้ไม่เป็นการขัดขวางต่อประโยชน์แห่งการใช้ที่ดินนั้น ฉะนั้น หน่วยงานใดจะเป็นผู้ให้ความยินยอม จึงต้อง
พิจารณาว่าที่ดินนั้น ใครเป็นผู้มีอำ�นาจหน้าที่ดูแลที่สาธารณสมบัติของแผ่นดิน ดังนั้น ตามที่หารือ หากทาง
สาธารณะดังกล่าวเป็นทางหลวงท้องถิ่นผู้มีอำ�นาจหน้าที่ดูแลคือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดูแลตาม
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นัยมาตรา ๑๕(๓) และมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติทางหลวง(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ ผู้มีอำ�นาจในการ
ให้ความยินยอมได้แก่ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำ�บล
แล้วแต่กรณี ถ้าเป็นทางหลวงพิเศษ ทางหลวงแผ่นดิน และทางหลวงสัมปทาน ผู้มีอำ�นาจหน้าที่ดูแลคือ
อธิบดีกรมทางหลวง ตามนัยมาตรา ๖(๑)(๒)(๕) และมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติทางหลวง (ฉบับที่๒)
พ.ศ. ๒๕๔๙ และพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ ผู้มีอำ�นาจให้ความยินยอมได้แก่อธิบดีกรมทางหลวง
แต่ถ้าเป็นทางหลวงชนบทผู้มีหน้าที่ดูแลคืออธิบดีกรมทางหลวงชนบทตามมาตรา ๖(๓) และมาตรา ๙
แห่งพระราชบัญญัติทางหลวง(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ และพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ ผู้มีอำ�นาจ
ให้ความยินยอมได้แก่อธิบดีกรมทางหลวงชนบท
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำ�เนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
						
ขอแสดงความนับถือ
				
(ลงนาม) สมชัย เพียรสถาพร
						
(นายสมชัย เพียรสถาพร)
						
อธิบดีกรมป่าไม้

กองการอนุญาต
โทร. ๐ ๒๕๖๑ ๔๒๙๒-๓ ต่อ ๒๐๖
โทรสาร ๐ ๒๗๙ ๒๓๙๑
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