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การปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
การอนุญาตไม้และของป่า

กลุ่มงานอนุญาตไม้และของป่า

กองการอนุญาต กรมป่าไม้ พ.ศ. ๒๕๕๑
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คำาอนุญาต

ของอธิบดีกรมป่าไม้
---------------------------------

 กองการอนญุาต กรมปา่ไม ้มคีวามประสงคข์อนำาระเบยีบ 
คำาสั่งที่เกี่ยวกับการอนุญาตไม้และของป่าไปจัดพิมพ์เป็นเล่ม  
เพื่อให้ข้าราชการนำาไปใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติราชการตลอดจน
ใช้เป็นข้อมูลในการชี้แจงประชาสัมพันธ์แก่ประชาชนที่สนใจ  
ซึ่งตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 
รฐัจะตอ้งใหป้ระชาชนไดร้บัทราบและเขา้ถงึขอ้มลู หรอืขา่วสาร
สาธารณะของส่วนราชการ และหน่วยงานของรัฐ 
 กรมป่าไม้ พิจารณาแล้วเห็นว่า การจัดพิมพ์หนังสือเล่มนี้
เป็นประโยชน์แก่ทางเจ้าหน้าท่ีป่าไม้และประชาชนเป็นอย่างย่ิง  
จึงอนุมัติให้กองการอนุญาต นำาระเบียบและคำาสั่งดังกล่าว 
จัดพิมพ์ได้ตามความประสงค์

      (นายสมชัย เพียรสถาพร)
                       อธิบดีกรมป่าไม้
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คำานำา

 งานด้านอนุญาตไม้และของป่า เป็นงานที่กรมป่าไม้ให้บริการแก่ประชาชน โดยมี
พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ 
กฎกระทรวง ขอ้กำาหนด นโยบายการปา่ไม ้ประกาศกรมปา่ไมแ้ละระเบยีบตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 
สำาหรับควบคุม กำากับและตรวจสอบการดำาเนินงานของผู้ขออนุญาตให้เป็นไปตามกฎหมาย 
ระเบียบ หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการอนุญาตให้ถูกต้อง ประกอบกับงานการอนุญาตไม้
และของป่าของกรมป่าไม้มีมานานแล้วตั้งแต่สถาปนากรมป่าไม้เป็นต้นมา ทำาให้มีการ 
ออกกฎระเบียบให้สอดคล้องกับสถานการณ์แต่ละยุคสมัยเป็นจำานวนมากและยุคหลังสุดจาก
การปฏิรูประบบราชการในปี พ.ศ. ๒๕๔๕ เป็นเหตุทำาให้กรมป่าไม้ต้องปรับปรุงโครงสร้าง
ใหม่และมีระเบียบ ออกใหม่มากมาย เพื่อให้สอดคล้องกับโครงสร้าง ดังนั้น กรมป่าไม้โดย
กลุ่มงานอนุญาตไม้และของป่ากองการอนุญาต จึงได้หยิบยกเอาระเบียบกรมป่าไม้เท่าท่ีจำาเป็น
ต้องใช้ปฏิบัติในปัจจุบันมารวบรวมให้เป็นหมวดเปน็หมูเ่พือ่สะดวกในการใชง้าน คน้ควา้ อา้งองิ
 การจัดทำาคู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการอนุญาตไม้และของป่านี้ กลุ่มงานอนุญาต
ไม้และของป่า กองการอนุญาต กรมป่าไม้ ได้พยายามรวบรวมรายละเอียดเกี่ยวกับ
กฎหมายและระเบียบปฏิบัติต่างๆที่ใช้ปฏิบัติงานอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งจะช่วยให้ประชาชน 
และผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบและเข้าถึงข้อมูลได้ศึกษาหรือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
ได้อย่างถูกต้องต่อไป
 กรมป่าไม้หวังเป็นอย่างยิ่งว่า หนังสือคู่มือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับการอนุญาตทำาไม้หรือของป่า ประชาชนและผู้สนใจไม่มากก็น้อย หากมีข้อคิดเห็น
หรือข้อแนะนำาอื่นใดที่เป็นประโยชน์โดยรวมกรุณาแจ้งให้ทราบด้วยจักขอบคุณยิ่ง

         กรมป่าไม้

         

กองการอนุญาต

โทร. ๐ ๒๕๖๑ ๔๒๙๒-๓ ต่อ ๒๐๖, ๒๐๙, ๒๑๖

โทรสาร. ๐ ๒๕๗๙ ๕๗๘๖
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สารบัญ

หน้า

๑. สรุปข้ันตอนการอนุญาตและการตรวจสอบควบคุมการดำาเนินงานด้านการอนุญาตไม้และของป่า ๑-๘

๒. กฎหมายและระเบียบว่าด้วยการอนุญาตไม้และของป่า ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้

 พุทธศักราช ๒๔๘๔ และพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗

 ๒.๑ กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๙ (พ.ศ. ๒๕๐๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้  ๙-๑๖ 

  พุทธศักราช ๒๔๘๔ ว่าด้วยการเก็บหาของป่าหวงห้าม  

 ๒.๒ กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๑ (พ.ศ. ๒๕๑๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้ ๑๗ 

  พุทธศักราช ๒๔๘๔  

 ๒.๓ กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๓ (พ.ศ. ๒๕๑๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้ ๑๘-๒๐ 

  พุทธศักราช ๒๔๘๔ ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียม  

 ๒.๔ กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๔ (พ.ศ. ๒๕๑๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้  ๒๑-๒๒ 

  พุทธศักราช ๒๔๘๔ ว่าด้วยการทำาไม้หวงห้าม  

 ๒.๕ กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๙ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้  ๒๓ 

  พุทธศักราช ๒๔๘๔  

 ๒.๖ กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑,๑๐๖ (พ.ศ. ๒๕๒๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติ ๒๔-๒๖ 

  ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ ว่าด้วยการทำาไม้ในเขตป่าสงวนแห่งชาต ิ  

 ๒.๗ กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑,๑๐๗ (พ.ศ. ๒๕๒๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติ ๒๗-๒๘ 

  ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ ว่าด้วยการเก็บหาของป่าในเขตป่าสงวนแห่งชาติ  

 ๒.๘ กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑,๒๒๑ (พ.ศ. ๒๕๓๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติ ๒๙-๓๑ 

  ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗  

 ๒.๙ ข้อกำาหนด ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๐๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้  ๓๒-๓๓ 

  พุทธศักราช ๒๔๘๔ ว่าด้วยการทำาไม้หวงห้าม  

 ๒.๑๐ ข้อกำาหนด ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๒๔) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม ้ ๓๔ 

  พุทธศักราช ๒๔๘๔ ว่าด้วยการทำาไม้หวงห้าม (ฉบับที่ ๒)  

 ๒.๑๑ ข้อกำาหนด ฉบับที่ ๑๗ (พ.ศ. ๒๕๓๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้  ๓๕-๓๖ 

  พุทธศักราช ๒๔๘๔ ว่าด้วยการอนุญาตไม้สักและไม้ยางในที่ดินกรรมสิทธิ์

  หรือสิทธิครอบครอง  

 ๒.๑๒ ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำาหนดขนาดจำากัดไม้หวงห้าม ๓๗ 

  ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔  
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 ๒.๑๓ ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำาหนดอัตราค่าธรรมเนียมการนำาไม้ ๓๘ 

  มิใช่ไม้หวงห้ามเข้าเขตด่านป่าไม้ ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔

  แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๑๘  

 ๒.๑๔ ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำาหนดให้ผู้รับสัมปทาน ๓๙-๔๐ 

  หรือผู้รับอนุญาตทำาการบำารุงป่า หรือปลูกสร้างสวนป่า หรือออกค่าใช้จ่าย

  เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทำาการบำารุงป่าหรือปลูกสร้างสวนป่าให้แทน

  และกำาหนดอัตราค่าใช้จ่ายในการบำารุงป่าหรือปลูกสร้างสวนป่า  

 ๒.๑๕ ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำาหนดอัตราค่าใช้จ่ายในการบำารุงป่า ๔๑ 

  หรือปลูกสร้างสวนป่า สำาหรับผู้รับใบอนุญาตแผ้วถางป่าเพื่อทำาเหมืองแร่

  หรือระเบิดย่อยหิน  

 ๒.๑๖ ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการตรวจวัด การประทับตรา ๔๒-๔๖ 

  การเรียกเก็บเงินค่าภาคหลวงไม้ ไม้ฟืน หรือไม้เผาถ่าน พ.ศ.๒๕๑๐  

 ๒.๑๗ ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการประทับตราอนุญาตชักลากไม้ พ.ศ. ๒๕๐๔ ๔๗-๔๙ 

 ๒.๑๘ ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยกระประทับตราอนุญาตชักลากไม้ ๕๐-๕๑ 

  (ฉบับที่ ๒) แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๑๐  

 ๒.๑๙ ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการอนุญาตทำาตอไม้ พ.ศ. ๒๕๒๓ ๕๒-๕๓ 

 ๒.๒๐ ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการอนุญาตทำาเศษไม้ ๕๔-๕๕ 

  ปลายไม้ ที่เหลือจากการทำาไม้ท่อน พ.ศ. ๒๕๒๓  

 ๒.๒๑ ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการสำารวจคัดเลือกตีตราไม้หวงห้าม ๕๖-๕๙ 

  ในป่าโครงการ (ป่าบก) ตามระบบเลือกตัด พ.ศ. ๒๕๒๘  

 ๒.๒๒ ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการอนุญาตทำาไม้ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๒๙ ๖๐-๖๓ 

 ๒.๒๓ ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการอนุญาตทำาไม้ไผ่ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๒๙ ๖๔-๖๖ 

 ๒.๒๔ ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการอนุญาตเก็บหาของป่า ๖๗-๖๙ 

  ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๒๙  

 ๒.๒๕ ระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการสำารวจและการทำาไม้ในบริเวณป่าที่เปิดใช้ที่ดิน ๗๐-๗๑ 

  เพื่อทำาประโยชน์ พ.ศ.๒๕๒๕  

 ๒.๒๖ ระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการสำารวจและการทำาไม้ในบริเวณป่าที่เปิดใช้ที่ดิน ๗๒ 

  เพื่อทำาประโยชน์ พ.ศ.๒๕๒๕ (ฉบับที่ ๒) แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๓๐  

 ๒.๒๗ ระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการสำารวจและการทำาไม้ในบริเวณป่าที่เปิดใช้ที่ดิน ๗๓ 

  เพื่อทำาประโยชน์ พ.ศ.๒๕๒๕ (ฉบับที่ ๓) แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๓๔  
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 ๒.๒๘ ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ดูแลรักษา ๗๔-๗๗ 

  และใช้ประโยชน์สวนป่าที่ปลูกโดยใช้งบประมาณของกรมป่าไม้ พ.ศ. ๒๕๔๑  

 ๒.๒๙ ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการใช้ประโยชน์สวนป่าที่ปลูกตามเงื่อนไขสัมปทานทำาไม้ ๗๘ 

  ซึ่งปลูกไม้ที่มิใช่ไม้หวงห้าม พ.ศ. ๒๕๔๑  

 ๒.๓๐ ระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการปฏิบัติเกี่ยวกับไม้ที่ทำาออกจากสวนป่า ๗๙ 

  ที่กรมป่าไม้ปลูกสร้างโดยใช้งบประมาณแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๓  

  - หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการปฏิบัติ ๘๐-๘๑ 

  เกี่ยวกับไม้ที่ทำาออกจากสวนป่าที่กรมป่าไม้ปลูกสร้างโดยใช้

  งบประมาณแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๓  

 ๒.๓๑ ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการกำาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข ๘๒-๘๔ 

  ในการใช้พื้นที่เป็นสถานที่ปฏิบัติงานหรือเพื่อประโยชน์อย่างอื่นของส่วนราชการ

  หรือองค์การของรัฐ ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๘  

 ๒.๓๒ ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการอนุญาตให้ทำาการปลูกสร้างสวนป่า ๘๕-๙๐ 

  หรือปลูกไม้ยืนต้น ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๘ 

๓. คำาวินิจฉัยของสำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเกี่ยวกับเรื่องการทำาไม้ และเก็บหาของป่า

 ๓.๑ หนังสือสำานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนมาก ที่ สร ๐๒๐๓/๑๔๖๒๒ ๙๑-๙๖ 

  ลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๑๙ เรื่อง ปัญหาการนำาไม้ในที่ดินกรรมสิทธิ์เคลื่อนที่

  และแปรรูปไม้ที่ทำาจากไม้ในที่ดินกรรมสิทธิ์  

 ๓.๒ หนังสือสำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ด่วนมาก ที่ สร ๐๖๐๑/๑๑๕๕ ๙๗-๑๐๒ 

  ลงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๒๕ เรื่อง การนำาไม้ท่อนซุงจากที่ดินกรรมสิทธิ์

  เข้าโรงงานแปรรูปไม้ที่ได้รับอนุญาตตั้งตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔  

 ๓.๓ หนังสือสำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ด่วนมาก ที่ นร ๐๕๐๑/๓๗๔ ๑๐๓-๑๑๑ 

  ลงวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๘ เรื่อง หารือปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการปลูกป่า

  (ไม้ที่ปลูกขึ้นเป็นส่วนควบกับที่ดินที่ปลูกไม้นั้นหรือไม่และอยู่ในบังคับกฎหมาย

  ว่าด้วยการป่าไม้หรือกฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติหรือไม่)

 ๓.๔ หนังสือสำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ นร ๐๖๐๑/๒๓๖ ๑๑๒-๑๑๙ 

  ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๓๖ เรื่อง หารือปัญหาข้อกฎหมายกรณีเก็บหาของป่า

  ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ  
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 ๓.๕ หนังสือสำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ นร ๐๖๐๑/๔๓๒ ๑๒๐-๑๓๕ 

  ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๓๖ เรื่อง หารือปัญหาข้อกฎหมาย

  กรณีการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔  

 ๓.๖ หนังสือสำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ นร ๐๖๐๑/๑๓๖๙  ๑๓๖-๑๔๒ 

  ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๓๖ เรื่อง หารือปัญหาข้อกฎหมาย

  กรณีการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔

  ในเขตปฏิรูปที่ดิน  

 ๓.๗ หนังสือสำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ นร ๐๖๐๑/๓๖๕ ๑๔๓-๑๕๑ 

  ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๓๘ เรื่อง หารือปัญหาข้อกฎหมาย  

 ๓.๘ หนังสือสำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ นร ๐๖๐๑/๒๑๔ ๑๕๒-๑๕๘

  ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๓ เรื่อง หารือกรณีการใช้ประโยชน์

  พื้นที่ลุ่มน้ำาชั้นที่ ๑ เอ เพื่อเก็บมูลค้างคาว

 ๓.๙ หนังสือสำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ นร ๐๙๐๑/๑๕๕๕  ๑๕๙-๑๖๗ 

  ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๐ เรื่อง หารือปัญหากฎหมายกรณี

  ต้นไม้ที่บุคคลปลูกขึ้นและอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ  

 ๓.๑๐ หนังสือสำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๙๐๑/๐๙๘๗  ๑๖๘-๑๗๔ 

  ลงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๐ เรื่อง ขอหารือข้อกฎหมายเกี่ยวกับ

  พระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๖

  และพระราชกฤษฎีกาที่เกี่ยวข้อง  

 ๓.๑๑ หนังสือสำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๙๐๑/๑๙๑๑ ๑๗๕-๑๘๑ 

  ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ เรื่อง ขอหารือข้อกฎหมาย

  ตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗

 ๓.๑๒ หนังสือสำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ด่วนที่สุด ๑๘๒-๑๘๗ 

  ที่ นร ๐๙๐๑/๑๕๕๗ ลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๔๘ 

  เรื่อง ขอหารือข้อกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป่าไม้ 

  พุทธศักราช ๒๔๘๔ ในพื้นที่ ส.ป.ก.  

 ๓.๑๓ คำาชี้ขาดความเห็นแย้งที่ ๒๘๒/๒๕๔๙ (อัยการสูงสุด)  ๑๘๘-๑๘๙ 

  ที่ดินที่มี ส.ป.ก. ๔-๐๑ ไม่ใช่เขตป่าสงวนอีกต่อไปแล้วแต่ยังมีสภาพเป็นป่าอยู่  

 ๓.๑๔ คำาพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขดำา ที่ อ.๒๕๖/๒๕๔๗,  ๑๙๐-๒๐๒ 

  คดีหมายเลขแดง ที่ อ.๑๕๓/๒๕๔๘ เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับ 

  การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำาการโดยไม่ชอบด้วยกฏหมาย (อุทธรณ์คำาพิพากษา) 
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๔. การทำาไม้เสาเข็มและไม้ที่มิใช่ไม้หวงห้าม

 ๔.๑ หนังสือกรมป่าไม้ที่ กษ ๐๗๐๔/ว๑๒๖๘๘ ลงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๑๕  ๒๐๓-๒๐๖ 

  เรื่อง การทำาไม้เสาเข็ม  

 ๔.๒ หนังสือกรมป่าไม้ที่ กษ ๐๗๐๔/ว๗๘๒๘ ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๑๖ ๒๐๗-๒๐๘ 

  เรื่อง การทำาไม้ที่มิใช่ไม้หวงห้าม  

 ๔.๓ หนังสือกรมป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ กษ ๐๗๐๘/๓๑๖๘ ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๒  ๒๐๙ 

  เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการทำาไม้นอกประเภทหวงห้าม  

 ๔.๔ หนังสือกรมป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ กษ ๐๗๐๘/๓๑๖๕ ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๒  ๒๑๐

  เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการทำาไม้นอกประเภทหวงห้าม  

 ๔.๕ หนังสือกรมป่าไม้ ที่ กษ ๐๗๐๔(๓)/ว๓๖๙๕๒ ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๓๐  ๒๑๑-๒๑๓ 

  เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับไม้ในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง  

 ๔.๖ หนังสือกรมป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ กษ ๐๗๐๔.๓/๕๔๐  ๒๑๔-๒๑๕ 

  ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๔๖ เรื่อง ซ้อมความเข้าใจในการทำาไม้ที่มิใช่ไม้หวงห้าม  

 ๔.๗ หนังสือกรมป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๒.๔/๗๓๒๕  ๒๑๖-๒๑๘ 

  ลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๔๗ เรื่อง ให้ชะลอการอนุญาตไม้สักไม้ยาง

  ในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง การตรวจสอบการทำาไม้ที่มิใช่ไม้หวงห้าม

  และการนำาไม้สักที่เคยอยู่ในสภาพเป็นสิ่งปลูกสร้างหรือเครื่องใช้

  มาแล้วกว่า ๕ ปี เคลื่อนย้ายออกนอกเขตจังหวัด  

๕. การทำาไม้ในพื้นที่ป่าสงวน

 ๕.๑ หนังสือกรมป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๒.๔/๔๘๐ ลงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๔๘ ๒๑๙-๒๒๑ 

  เรื่อง ระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการอนุญาตให้ใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ

  ออกตามความในมาตรา ๑๓ ทวิ, ๑๖,๑๗,๑๘ และ ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติ

  ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๐๗  

 ๕.๒ หนังสือกรมป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๒.๔/๔๗๙ ลงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๔๘ ๒๒๒-๒๒๓ 

  เรื่อง ระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการอนุญาตให้ใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 

  ออกตามความในมาตรา ๑๓ ทวิ, ๑๖,๑๗,๑๘ และ ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติ

  ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๐๗  

 ๕.๓ หนังสือกรมป่าไม้ ที่ กษ ๐๗๐๘/๓๗๑๔๔ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๓๐  ๒๒๔ 

  เรื่อง ระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการปฏิบัติเกี่ยวกับไม้ที่ทำาออกจากสวนป่า

  ที่กรมป่าไม้ปลูกสร้างโดยใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๒๕  
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 ๕.๔ หนังสือกรมป่าไม้ ที่ กษ ๐๗๐๘/๓๗๑๔๕ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๓๐  ๒๒๕ 

  เรื่อง ระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการปฏิบัติเกี่ยวกับไม้ที่ออกจากสวนป่า

  ที่กรมป่าไม้ปลูกสร้างโดยใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๒๕  

 ๕.๕ หนังสือกรมป่าไม้ ที่ ทส ๑๖๐๖.๓/๑๐๗๔๘ ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๐  ๒๒๖ 

  เรื่อง การอนุญาตทำาไม้ที่ปลูกขึ้นตามโครงการส่งเสริมการปลูกป่า

  ในพื้นที่เกษตรกรได้รับสิทธิทำากิน (สทก.)  

 ๕.๖ หนังสือกรมป่าไม้ ที่ ทส ๑๖๐๖.๓/๑๐๗๔๗ ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๐  ๒๒๗ 

  เรื่อง การอนุญาตทำาไม้ที่ปลูกขึ้นตามโครงการส่งเสริมการปลูกป่า

  ในพื้นที่เกษตรกรได้รับสิทธิทำากิน (สทก.)  

 ๕.๗ หนังสือกรมป่าไม้ ด่วน ที่ ทส ๑๖๐๒.๓/๑๖๘๒๘ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๔๙  ๒๒๘ 

  เรื่อง ซ้อมความเข้าใจการขออนุญาตทำาไม้ในพื้นที่ที่มีหนังสืออนุญาต

  ให้เข้าทำาประโยชน์และอยู่อาศัยภายในเขตปรับปรุงป่าสงวนแห่งชาติ  

 ๕.๘ หนังสือกรมป่าไม้ ด่วน ที่ ทส ๑๖๐๒.๓/๑๖๘๒๙ ๒๒๙ 

  ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๔๙ เรื่อง ซ้อมความเข้าใจการขออนุญาต

  ทำาไม้ในพื้นที่ที่มีหนังสืออนุญาตให้เข้าทำาประโยชน์

  และอยู่อาศัยภายในเขตปรับปรุงป่าสงวนแห่งชาติ  

 ๕.๙ หนังสือกรมป่าไม้ ที่ กษ ๐๗๑๕/๒๑๔๕๙ ลงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๓๑  ๒๓๐ 

  เรื่อง หารือทางปฏิบัติเกี่ยวกับการตัดฟันไม้ในพื้นที่ที่ได้รับหนังสืออนุญาต สทก.๑  

 ๕.๑๐ หนังสือกรมป่าไม้ ที่ กษ ๐๗๑๕/ว๒๑๔๕๖ ลงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๓๑ ๒๓๑-๒๓๔ 

  เรื่อง หารือทางปฏิบัติเกี่ยวกับการตัดฟันไม้ในบริเวณพื้นที่ที่ได้รับหนังสืออนุญาต สทก.๑  

 

๖. การทำาไม้ในที่ดินกรรมสิทธิ์และสิทธิครอบครอง

 ๖.๑ การทำาไม้สักและไม้ยางในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง

  ๖.๑.๑ หนังสือกรมป่าไม้ ที่ กษ ๐๗๐๔(๓)/ว๑๐๙๖๕ ลงวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๓๐ ๒๓๕-๒๓๗ 

   เรื่อง การอนุญาตไม้สักและไม้ยางในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง  

  ๖.๑.๒ หนังสือกรมป่าไม้ ที่ กษ ๐๗๐๔(๓)/ว๑๐๙๖๔ ลงวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๓๐ ๒๓๘ 

   เรื่อง การอนุญาตไม้สักและไม้ยางในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง  

  ๖.๑.๓ หนังสือกรมป่าไม้ ที่ กษ ๐๗๐๔(๓)/ว๑๗๒๗๗ ลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๓๐ ๒๓๙ 

   เรื่อง ซ้อมความเข้าใจในการทำาไม้สักและไม้ยางในที่ดินกรรมสิทธิ์

   หรือสิทธิครอบครองเพื่อใช้สอยส่วนตัว  
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  ๖.๑.๔ หนังสือกรมป่าไม้ ที่ กษ ๐๗๐๔(๓)/ว๑๗๒๗๖ ลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๓๐ ๒๔๐-๒๔๑ 

   เรื่อง ซ้อมความเข้าใจในการทำาไม้สักและไม้ยางในที่ดินกรรมสิทธิ์

   หรือสิทธิครอบครองเพื่อใช้สอยส่วนตัว   

  ๖.๑.๕ หนังสือกรมป่าไม้ ที่ กษ ๐๗๐๔(๓)/๒๒๖๑๓ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๓๐ ๒๔๒ 

   เรื่อง การออกใบเบิกทางไม้ยางที่ทำาออกจากที่ดินกรรมสิทธิ์

   หรือสิทธิครอบครองเพื่อใช้สอยส่วนตัว  

  ๖.๑.๖ หนังสือกรมป่าไม้ ที่ กษ ๐๗๐๔(๓)/ว๒๒๖๐๙ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๓๐ ๒๔๓-๒๔๔ 

   เรื่อง การออกใบเบิกทางไม้ยางที่ทำาออกจากที่ดินกรรมสิทธิ์

   หรือสิทธิครอบครองเพื่อใช้สอยส่วนตัว  

  ๖.๑.๗ หนังสือกรมป่าไม้ ที่ กษ ๐๗๐๔(๓)/ว๓๐๐๒ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๓๑ ๒๔๕ 

   เรื่อง หารือการอนุญาตไม้สักและไม้ยางในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง  

  ๖.๑.๘ หนังสือกรมป่าไม้ ที่ กษ ๐๗๐๔(๓)/ว๓๐๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๓๑ ๒๔๖ 

   เรื่อง หารือการอนุญาตไม้สักและไม้ยางในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง  

  ๖.๑.๙ หนังสือกรมป่าไม้ ที่ กษ ๐๗๐๔(๓)/๒๙๙๙ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๓๑ ๒๔๗-๒๔๘ 

   เรื่อง หารือการอนุญาตไม้สักและไม้ยางในที่ดินกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิครอบครอง  

  ๖.๑.๑๐ หนังสือกรมป่าไม้ ที่ กษ ๐๗๐๔.๐๓/๓๒๕๙๗, ๓๒๖๐๐, ๓๒๕๙๕ ๒๔๙-๒๕๑ 

   ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๓๓ เรื่อง หารือแนวทางปฏิติเกี่ยวกับ

   การอนุญาตไม้สักและไม้ยางในท่ีดินกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิครอบครอง   

  ๖.๑.๑๑ หนังสือกรมป่าไม้ ท่ี กษ ๐๗๐๔.๐๓/๑๗๕๔๙, ว๑๗๕๔๘ ลงวันท่ี ๕ มิถุนายน ๒๕๓๔  ๒๕๒-๒๕๕  

   เรื่อง การอนุญาตไม้สักและไม้ยางในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง  

  ๖.๑.๑๒ หนังสือกรมป่าไม้ ที่ กษ ๐๗๐๔.๐๓/ว๑๘๐๐๑ ลงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๓๔  ๒๕๖ 

   เรื่อง การอนุญาตไม้สักและไม้ยางในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง  

  ๖.๑.๑๓ หนังสือกรมป่าไม้ ที่ กษ ๐๗๐๔.๐๓/ว๑๘๐๐๐ ลงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๓๔ ๒๕๗ 

   เรื่อง การอนุญาตไม้สักและไม้ยางในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง  

  ๖.๑.๑๔ หนังสือกรมป่าไม้ ที่ กษ ๐๗๐๔.๐๓/๑๗๙๙๙ ลงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๓๔ ๒๕๘-๒๖๐ 

   เรื่อง การอนุญาตไม้สักและไม้ยางในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง  

  ๖.๑.๑๕ หนังสือจังหวัดสระบุรี ที่ สบ ๐๐๐๙/๑๖๑๐๕ ลงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๓๔ ๒๖๑ 

   เรื่อง การอนุญาตไม้สักและไม้ยางในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง  

  ๖.๑.๑๖ หนังสือกรมป่าไม้ ที่ กษ ๐๗๐๔.๐๓/๓๓๔๗๙ ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๓๔  ๒๖๒ 

   เรื่อง การอนุญาตไม้สักและไม้ยางในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง  
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  ๖.๑.๑๗ หนังสือกรมป่าไม้ ที่ กษ ๐๗๐๔.๐๓/๓๓๔๗๗ ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๓๔ ๒๖๓-๒๖๔ 

   เรื่อง การอนุญาตไม้สักและไม้ยางในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง  

  ๖.๑.๑๘ หนังสือจังหวัดนครราชสีมา ที่ นม ๐๐๐๙/๓๕๐๕๑ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๓๔ ๒๖๕ 

   เรื่อง การอนุญาตไม้สักและไม้ยางในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง  

  ๖.๑.๑๙ หนังสือกรมป่าไม้ ที่ กษ ๐๗๐๔.๐๓/ว๒๕๑๑๒ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๓๔  ๒๖๖ 

   เรื่อง การอนุญาตไม้สักและไม้ยางในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง  

  ๖.๑.๒๐ หนังสือกรมป่าไม้ ที่ กษ ๐๗๐๔.๐๓/ว๒๕๑๑๓ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๓๔  ๒๖๗ 

   เรื่อง การอนุญาตไม้สักและไม้ยางในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง  

  ๖.๑.๒๑ หนังสือกรมป่าไม้ ที่ กษ ๐๗๐๔.๐๓/ว๒๕๑๑๑ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๓๔  ๒๖๘-๒๖๙ 

   เรื่อง การอนุญาตไม้สักและไม้ยางในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง  

  ๖.๑.๒๒ หนังสือกรมป่าไม้ ที่ กษ ๐๗๐๔.๐๓/ว๒๔๔๔๗ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๓๙ ๒๗๐-๒๗๑ 

   เรื่อง การอนุญาตทำาไม้ยางในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองเพื่อใช้สอยส่วนตัว  

  ๖.๑.๒๓ หนังสือกรมป่าไม้ ที่ กษ ๐๗๐๔.๐๓/ว๒๔๔๔๘ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๓๙ ๒๗๒ 

   เรื่อง การอนุญาตทำาไม้ยางในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองเพื่อใช้สอยส่วนตัว  

  ๖.๑.๒๔ หนังสือกรมป่าไม้ ท่ี ทส ๑๖๐๒.๓/๑๒๓๕๘ ลงวันท่ี ๑๔ ธันวาคม ๒๕๔๗ ๒๗๓-๒๗๕  

   เรื่อง ให้ชะลอการอนุญาตไม้สัก ไม้ยางในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง

   การตรวจสอบการทำาไม้ที่มิใช่ไม้หวงห้าม และการนำาไม้สักที่เคยอยู่ในสภาพ

   เป็นสิ่งปลูกสร้างหรือเครื่องใช้มาแล้วกว่า ๕ ปี เคลื่อนย้ายออกนอกเขตจังหวัด 

  ๖.๑.๒๕ หนังสือกรมป่าไม้ ที่ กษ ๐๗๐๔(๓)/๓๗๖๖ ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๗ ๒๗๖-๒๗๘  

   เรื่อง ขอต่อใบอนุญาตทำาไม้ยางในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง  

 

 ๖.๒ การทำาไม้ที่มิใช่ไม้สัก ไม้ยางในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง

  ๖.๒.๑ หนังสือกรมป่าไม้ ที่ กส ๐๗๐๔(๓)/ว.๔๙๑๗ ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๒๓ ๒๗๙-๒๘๑ 

   เรื่อง การเผ่าถ่านจากฟืน เศษไม้ ปลายไม้ของโรงงานแปรรูปไม้

   และการเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมใบเบิกทาง 

  ๖.๒.๒ หนังสือกรมป่าไม้ ที่ กส ๐๗๐๔(๓)/ว.๔๙๑๘ ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๒๓  ๒๘๒ 

   เรื่อง การเผ่าถ่านจากฟืน เศษไม้ ปลายไม้ของโรงงานแปรรูปไม้

   และการเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมใบเบิกทาง

  ๖.๒.๓ หนังสือกรมป่าไม้ ที่ กส ๐๗๐๔(๓)/ว.๘๕๕๗ ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๒๓ ๒๘๓-๒๘๖ 

   เรื่อง การขออนุญาตไม้ฟืนหรือ ไม้เผาถ่าน 

   ตามระเบียบปฏิบัติราชการป่าไม้ ฉบับที่ ๔  
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  ๖.๒.๔ หนังสือกรมป่าไม้ ที่ กส ๐๗๐๔(๓)/ว.๑๔๖๙๗, ๑๔๖๙๕ ๒๘๗-๒๘๘ 

   ลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๒๔ เรื่อง การขออนุญาตไม้ฟืนหรือ ไม้เผาถ่าน

   ตามระเบียบปฏิบัติราชการป่าไม้ ฉบับที่ ๔  

  ๖.๒.๕ หนังสือกรมป่าไม้ ที่ กษ ๐๗๐๔(๓)/ว.๒๑๗๐๖ ลงวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๒๘  ๒๘๙ 

   เรื่อง การส่งเสริมให้เอกชนปลูกสร้างสวนป่าไม้โตเร็ว  

   ๖.๒.๖ หนังสือกรมป่าไม้ ท่ี กษ ๐๗๐๔(๓)/ว.๓๕๐๓๒ ลงวันท่ี ๒๖ ธันวาคม ๒๕๒๘          ๒๙๐ 

   เรื่อง การส่งเสริมให้เอกชนปลูกสร้างสวนป่าไม้โตเร็ว  

  ๖.๒.๗ หนังสือกรมป่าไม้ ที่ กษ ๐๗๐๔(๓)/ว.๓๕๐๓๑ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๒๘ ๒๙๑ 

   เรื่อง การส่งเสริมให้เอกชนปลูกสร้างสวนป่าไม้โตเร็ว

  ๖.๒.๘ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๔๐๔/๑๙๘๗๒, ว๑๕๔๙, ๓๑๘๘ ๒๙๒-๒๙๕ 

   ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๒๘ เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับไม้ยูคาลิปตัส

   ไม้สนประดิพัทธ์ที่ปลูกขึ้นในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง

  ๖.๒.๙ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๓๐๙/ว.๗๕๐ ลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๙๖-๒๙๘ 

   เรื่อง การนำาไม้ชนิดอื่นนอกจากไม้สักและไม้ยางที่ทำาจากไม้ในที่ดินกรรมสิทธิ์

   เคลื่อนย้ายไปใช้ประโยชน์  

  ๖.๒.๑๐ หนังสือกรมป่าไม้ ท่ี กส ๐๗๐๔(๒)/ว.๒๑๓๐๐ ลงวันท่ี ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๒๒ ๒๙๙-๓๐๐  

   เรื่อง การขออนุญาตไม้เพื่อใช้สอยส่วนตัวและการกุศลสาธารณประโยชน์  

  ๖.๒.๑๑ หนังสือกรมป่าไม้ ที่ กส ๐๗๑๓/๔๙๔๗ ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๒๕ ๓๐๑-๓๐๒ 

   เรื่อง การทำาไม้ชนิดอื่นนอกจากไม้สักและไม้ยางออกจากที่ดินกรรมสิทธิ์

   และสิทธิครอบครองและนำาไม้เคลื่อนที่ไปใช้ประโยชน์

  ๖.๒.๑๒ หนังสือสำานักงาน ป.ป.ป. ที่ สร ๐๘๐๔/๕๔๕ ลงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๒๕  ๓๐๓ 

   เรื่อง ขอชี้แจงข้อเท็จจริง การทำาไม้ชนิดอื่นนอกจากไม้สักและไม้ยาง

   ออกจากที่ดินกรรมสิทธิ์และนำาไม้เคลื่อนที่ไปใช้ประโยชน์

  ๖.๒.๑๓ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท. ๐๔๐๔/ว.๓๒๖  ๓๐๔-๓๐๕ 

   ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๒๗ เรื่อง แนวทางปฎิบัติเกี่ยวกับไม้

   ในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง (นอกจากไม้สักและไม้ยาง) 

  ๖.๒.๑๔ หนังสือกรมป่าไม้ ที่ กษ ๐๗๐๔(๓)/ว๓๔๐๑๒ ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๒๘ ๓๐๖ 

   เรื่อง การทำาไม้ยางในที่ดินราชพัสดุเพื่อประมูลจำาหน่ายเป็นรายได้แผ่นดิน  

  ๖.๒.๑๕ หนังสือกรมป่าไม้ ที่ กษ ๐๗๐๔(๓)/๓๔๐๑๑ ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๒๘ ๓๐๗-๓๐๘ 

   เรื่อง การทำาไม้ยางในที่ดินราชพัสดุเพื่อประมูลจำาหน่ายเป็นรายได้แผ่นดิน  
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  ๖.๒.๑๖ หนังสือกรมป่าไม้ ที่ กษ ๐๗๐๔(๓)/ว๒๖๒๓๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๑ ๓๐๙ 

   เรื่อง การขออนุญาตทำาไม้ยางไม้ที่ราชพัสดุ เพื่อประมูลจำาหน่วยนำาเงินรายได้

   ส่งคลังเป็นผลประโยชน์ของกรมธนารักษ์  

  ๖.๒.๑๗ หนังสือกรมป่าไม้ ที่ กษ ๐๗๐๔(๓)/๒๖๒๓๘ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๑ ๓๑๐ 

   เรื่อง การขออนุญาตทำาไม้ยางไม้ที่ราชพัสดุ เพื่อประมูลจำาหน่ายนำาเงินรายได้

   ส่งคลังเป็นผลประโยชน์ของกรมธนารักษ์  

  ๖.๒.๑๘ หนังสือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ด่วนมาก ที่ กษ ๐๗๐๔(๓)/๔๒๔๔ ๓๑๑-๓๒๓

   ลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๐ เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับไม้

   ในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง  

  ๖.๒.๑๙ หนังสือกรมป่าไม้ ที่ กษ ๐๗๐๔(๓)/ว.๒๐๑๖๗ ลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๓๐ ๓๒๔ 

   เรื่อง ราษฎรขออนุญาตทำาตอไม้เพื่อนำาไปใช้ประโยชน์  

  ๖.๒.๒๐ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๔๐๔/๔๑๔, ๔๑๖,ว๘๐  ๓๒๕-๓๓๐ 

   ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๓๐ เรื่อง ราษฏรขออนุญาตทำาตอไม้เพื่อนำาไปใช้ประโยชน์ 

  ๖.๒.๒๑ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท ๐๔๐๔/๑๔๘๕๐,ว๑๒๑๒, ๓๓๑-๓๓๖ 

   ๓๐๓๘,๓๐๓๙ ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๓๐ เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับไม้

   ในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง 

  ๖.๒.๒๒ หนังสือกรมป่าไม้ ที่ กษ ๐๗๐๔(๓)/ว.๓๖๙๕๒ ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๓๐ ๓๓๗-๓๓๙ 

   เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับไม้ในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง  

  ๖.๒.๒๓ หนังสือกรมป่าไม้ ที่ กษ ๐๗๐๔.๐๓/ว๒๔๘๐๖ ลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๓๔ ๓๔๐-๓๔๔ 

   เรื่อง ซ้อมความเข้าใจในการตรวจสอบรับรองการทำาไม้ในที่ดินกรรมสิทธิ์ 

   และออกหนังสือรับรองการนำาไม้ชนิดอื่นนอกจากไม้สักและไม้ยาง

   ที่ทำาจากที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองเคลื่อนย้ายเป็นไม้ท่อนซุง 

   เพื่อการใช้สอยส่วนตัวหรือเพื่อการกุศลสาธารณประโยชน์ 

๗. การอนุญาตไม้ในบริเวณป่าที่เปิดใช้ที่ดินเพื่อทำาประโยชน์

 ๗.๑ การอนุญาตไม้ในที่ดินเปิดใช้ประโยชน์ ๓๔๕-๓๖๑ 

 ๗.๒ การอนุญาตไม้ในที่ดินจัดสรร ที่นิคม หรือที่เปิดใช้ประโยชน์กรณีอื่นที่คล้ายคลึงกัน ๓๖๒-๓๗๓ 

 ๗.๓ การอนุญาตไม้ในบริเวณอ่างเก็บน้ำา ๓๗๔-๓๘๒

 ๗.๔ การทำาไม้ในเขตนิคม ๓๘๓-๔๐๐ 

 ๗.๕ การทำาไม้ในที่ประทานบัตรทำาเหมืองแร่ ๔๐๑-๔๓๒ 

 ๗.๖ การทำาไม้ในแนวทาง   

  ๗.๖.๑ หนังสือกรมป่าไม้ ที่ กษ ๐๗๐๔(๓)/ว๑๔๗๓๘ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๒๕ ๔๓๓-๔๓๖

   เรื่อง การอนุญาตให้ตัดต้นยางเพื่อป้องกันอันตรายเมื่อไม้หักโค่น 
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๘. การทำาไม้กรณีพิเศษต่างๆ 

 ๘.๑ การทำาไม้กรณีเหตุภัยพิบัติสาธารณะ

  ๘.๑.๑ หนังสือกองการอนุญาต กรมป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๒.๓/๑๙๖ ๔๓๗-๔๔๑ 

   ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๔๙ เรื่อง การขออนุญาตทำาไม้กรณีพิเศษ

   เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ  

  ๘.๑.๒ หนังสือกรมป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๒.๓/๘๖๕๓  ๔๔๒-๔๔๔ 

   ลงวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๔๙ เรื่อง การขออนุญาตทำาไม้กรณีพิเศษ

   เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ  

  ๘.๑.๓ หนังสือกรมป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๒.๓/๘๖๕๔  ๔๔๕-๔๔๘ 

   ลงวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๔๙ เรื่อง การขออนุญาตทำาไม้

   กรณีพิเศษเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ  

 ๘.๒ การทำาไม้ในพื้นที่ ส.ป.ก.

  ๘.๒.๑ หนังสือกรมป่าไม้ ด่วนท่ีสุด ท่ี ทส ๑๖๐๒.๓/๑๗๓๗๕ ลงวันท่ี ๒๘ กันยายน ๒๕๕๐ ๔๔๙-๔๖๐

   เรื่อง หารือปัญหาข้อกฎหมายกรณีการปฏิบัติ ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ 

   พุทธศักราช ๒๔๘๔ ในพื้นที่ส.ป.ก.  

๙. การเก็บหาของป่า  

 ๙.๑ การเก็บหาของป่าทั่วไป

  ๙.๑.๑ หนังสือกรมป่าไม้ ที่ กษ ๐๗๐๔(๓)/๘๕๗๙ ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๒๙ ๔๖๑-๔๖๓ 

   เรื่อง ระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการผลิตและการนำาขี้เลื่อยอัดและถ่านอัดเคลื่อนที่  

  ๙.๑.๒ หนังสือกรมป่าไม้ ที่ กษ ๐๗๐๔(๓)/ว๘๕๗๗ ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๒๙ ๔๖๔-๔๖๘

   เรื่อง ระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการผลิตและการนำาขี้เลื่อยอัดและถ่านอัดเคลื่อนที่  

  ๙.๑.๓ หนังสือกรมป่าไม้ ที่ กษ ๐๗๐๔/ว๑๕๑๙๐ ลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๓๒ ๔๖๙-๔๗๖ 

   เรื่อง การขออนุญาตเก็บหาของป่าหวงห้าม (หวาย)  

  ๙.๑.๔ หนังสือกรมป่าไม้ ที่ กษ ๐๗๐๔.๐๓/๖ ลงวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๓๗ ๔๗๗-๔๘๐ 

   เรื่อง การเผาถ่านจากไม้ที่ปลูกขึ้นในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง  

  ๙.๑.๕ หนังสือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ กษ ๐๗๐๔.๐๓/๐๐๕๗๘ ๔๘๑-๔๘๓ 

   ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๓๗ เรื่อง การเผาถ่านจากไม้ที่ปลูกขึ้น

   ในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง  

  ๙.๑.๖ หนังสือกองการอนุญาต ท่ี กษ ๐๗๐๔.๐๓/๒๗๓ ลงวันท่ี ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๗  ๔๘๔-๔๘๖  

   เรื่อง การเผาถ่านจากไม้ที่ปลูกขึ้นในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง  
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  ๙.๑.๗ หนังสือกรมป่าไม้ ที่ กษ ๐๗๐๔.๐๓/๖๕๙๗ ลงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๓๗ ๔๘๗-๔๘๘ 

   เรื่อง การเผาถ่านจากไม้ที่ปลูกขึ้นในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง

  ๙.๑.๘ หนังสือกรมป่าไม้ ที่ ทส ๑๖๐๒.๓/๑๔๒๘๓ ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๐  ๔๘๙-๔๙๐ 

   เรื่อง การเผาถ่านจากไม้ที่ปลูกขึ้นในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง 

 ๙.๒ การเก็บหาของป่าในเขตป่าสงวนแห่งชาติ

  ๙.๒.๑ หนังสือกรมป่าไม้ ที่ ทส ๑๖๐๒.๓/๘๗๙ ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๐ ๔๙๑-๔๙๓ 

   เรื่อง ติดตามความคืบหน้า รายงานผลการพิจารณาคดีของศาลปกครองสูงสุด

  ๙.๒.๒ หนังสือกรมป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๒.๓/๘๘๐ ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๐ ๔๙๔  

   เร่ือง ติดตามความคืบหน้า รายงานผลการพิจารณาคดีของศาลปกครองสูงสุด

  ๙.๒.๓ หนังสือกรมป่าไม้ ด่วนท่ีสุด ท่ี ทส ๑๖๐๒.๓/๘๘๑ ลงวันท่ี ๒๓ มกราคม ๒๕๕๐  ๔๙๕-๔๙๘  

   เรื่อง ติดตามความคืบหน้า รายงานผลการพิจารณาคดีของศาลปกครองสูงสุด

 ๑๐. เบ็ดเตล็ด

  ๑๐.๑ หนังสือกรมป่าไม้ ที่ กษ ๐๗๐๔/ว ๑๖๔๙๕ ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๑๕ ๔๙๙-๕๐๖ 

   เรื่อง นโยบายการทำาไม้นอกเขตป่าโครงการและการทำาไม้แผ้วถางป่า

   ในบริเวณอ่างเก็บน้ำา  

  ๑๐.๒ หนังสือกรมป่าไม้ ท่ี กษ ๐๗๐๔(๓)/ว ๑๓๖๓๘ ลงวันท่ี ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๒๘  ๕๐๗  

   เรื่อง ข้อตกลงเกี่ยวกับการสงวนการตัดฟันไม้ ในแนวเขตทาง

   และในที่ดินสงวนของกรมทางหลวง  

  ๑๐.๓ หนังสือกรมป่าไม้ ที่ กษ ๐๗๐๔(๓)/๓๗๓๐ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๘        ๕๐๘ 

    เรื่อง ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำาหนดอัตราค่าใช้จ่าย

   ในการบำารุงป่า หรือปลูกสร้างสวนป่า สำาหรับผู้รับใบอนุญาตแผ้วถางป่า 

   เพื่อการทำาเหมืองแร่หรือระเบิดย่อยหิน  

  ๑๐.๔ หนังสือกรมป่าไม้ ที่ กษ ๐๗๐๕(๓)/ว๓๗๒๘ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๘  ๕๐๙-๕๑๐ 

   เรื่อง ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำาหนดอัตราค่าใช้จ่าย

   ในการบำารุงป่า หรือปลูกสร้างสวนป่า สำาหรับผู้รับใบอนุญาตแผ้วถางป่า 

   เพื่อการทำาเหมืองแร่หรือระเบิดย่อยหิน  

  ๑๐.๕ หนังสือกรมป่าไม้ ที่ กษ ๐๗๐๕(๓)/ว๒๔๙๘๒ ลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๒๘  ๕๑๑ 

   เรื่อง ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำาหนดอัตราค่าใช้จ่าย

   ในการบำารุงป่า หรือปลูกสร้างสวนป่า สำาหรับผู้รับใบอนุญาตให้แผ้วถางป่า

   เพื่อการทำาเหมืองแร่หรือระเบิดย่อยหิน 
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  ๑๐.๖  หนังสือกรมป่าไม้ ที่ กษ ๐๗๐๕(๓)/๒๔๙๘๑ ลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๒๘  ๕๑๒-๕๑๓ 

   เรื่อง ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำาหนดอัตราค่าใช้จ่าย

   ในการบำารุงป่า หรือปลูกสร้างสวนป่า สำาหรับผู้รับใบอนุญาตให้แผ้วถางป่า

   เพื่อการทำาเหมืองแร่หรือระเบิดย่อยหิน   

  ๑๐.๗ หนังสือจังหวัดตราด ที่ ตร ๐๐๐๙/๕๑ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๐  ๕๑๔ 

   เรื่อง ขออนุญาตตั้งโรงงานสกัดน้ำามันจากไม้เนื้อหอม  

  ๑๐.๘ หนังสือกรมป่าไม้ ที่ กษ ๐๗๐๔(๒)/๑๔๙๔๒ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๓๐  ๕๑๕ 

   เรื่อง ขออนุญาตตั้งโรงงานสกัดน้ำามันจากไม้เนื้อหอม 

  ๑๐.๙ หนังสือฝ่ายกฎหมาย ที่ กษ ๐๗๐๗/๑๒๑ ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๓๐ ๕๑๖ 

   เรื่อง ขออนุญาตตั้งโรงงานสกัดน้ำามันจากไม้เนื้อหอม

  ๑๐.๑๐ หนังสือกรมป่าไม้ ที่ กษ ๐๗๐๔.๐๓/๒๔๖๒๕ ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๓๓  ๕๑๗ 

   เรื่อง การตัดไม้ในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง

  ๑๐.๑๑ หนังสือกรมป่าไม้ ที่ กษ ๐๗๐๔.๐๓/๓๖๖๓๘ ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๓๖  ๕๑๘ 

   เรื่อง บริษัทสวนกิตติ จำากัด ขอรับใบอนุญาตทำาไม้ยูคาลิปตัส

   ออกจากสวนป่าภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ

  ๑๐.๑๒ หนังสือกรมป่าไม้ ที่ กษ ๐๗๐๔.๐๓/ว๒๔๐๘๖ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๓๗  ๕๑๙-๕๒๐ 

   เรื่อง การทำาไม้ยูคาลิปตัสออกจากสวนป่า ตามเงื่อนไขสัมปทาน  

   ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 

  ๑๐.๑๓ หนังสือกรมป่าไม้ ท่ี กษ ๐๗๓๒/๘๖๒๙ ลงวันท่ี ๒๒ ธันวาคม ๒๕๓๖  ๕๒๑-๕๒๒  

   เรื่อง ให้เจ้าหน้าที่ออกไปดำาเนินการตรวจสอบไม้ที่จำาเป็น

   ต้องทำาออกในพื้นที่กรมชลประทานขอเข้าทำาประโยชน์พื้นที่ป่าไม้ 

   เพื่อก่อสร้างอ่างเก็บน้ำาคลองป่าบอน อันเนื่องมาจากพระราชดำาริท้องที่จังหวัดพัทลุง  

  ๑๐.๑๔ หนังสือกรมป่าไม้ ที่ กษ ๐๗๐๔.๐๓/๖๐๓ ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๓๗  ๕๒๓ 

   เรื่อง ให้เจ้าหน้าที่ออกไปดำาเนินการตรวจสอบไม้ที่จำาเป็นต้องทำาออกในพื้นที่

   ที่กรมชลประทานขอเข้าทำาประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ เพื่อก่อสร้าง

   อ่างเก็บน้ำาคลองป่าบอน อันเนื่องมาจากพระราชดำาริท้องที่จังหวัดพัทลุง  

  ๑๐.๑๕ หนังสือกรมป่าไม้ ที่ กษ ๐๗๐๔.๐๓/๑๕๒๐๘ ลงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๓๗  ๕๒๔ 

   เรื่อง ให้เจ้าหน้าที่ออกไปดำาเนินการตรวจสอบไม้ที่จำาเป็นต้องทำาออกในพื้นที่

   กรมชลประทานขอเข้าทำาประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ เพื่อก่อสร้างอ่างเก็บน้ำา

   คลองป่าบอน อันเนื่องมาจากพระราชดำาริท้องที่จังหวัดพัทลุง  
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  ๑๐.๑๖ หนังสือกรมป่าไม้ ที่ กษ ๐๗๐๔.๐๓/๑๕๒๐๙ ลงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๓๗  ๕๒๕ 

   เรื่อง ให้เจ้าหน้าที่ออกไปดำาเนินการตรวจสอบไม้ที่จำาเป็นต้องทำาออกในพื้นที่

   กรมชลประทานขอเข้าทำาประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ เพื่อก่อสร้างอ่างเก็บน้ำา

   คลองป่าบอน อันเนื่องมาจากพระราชดำาริท้องที่จังหวัดพัทลุง  

  ๑๐.๑๗ หนังสือกรมป่าไม้ ที่ กษ ๐๗๐๔.๐๓/ว ๒๗๔๙ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๙  ๕๒๖ 

   เรื่อง การอนุญาตทำาไม้ในแนวเขตทางหลวง ท้องที่จังหวัดตรัง

  ๑๐.๑๘ หนังสือกรมป่าไม้ ที่ กษ ๐๗๐๔.๐๓/ว ๒๗๕๐ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๙  ๕๒๗ 

   เรื่อง การอนุญาตทำาไม้ในแนวเขตทางหลวง ท้องที่จังหวัดตรัง  

  ๑๐.๑๙ หนังสือกรมป่าไม้ ที่ กษ ๐๗๐๔.๐๓/๒๗๔๘ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๙  ๕๒๘ 

   เรื่อง การอนุญาตทำาไม้ในแนวเขตทางหลวง ท้องที่จังหวัดตรัง  

  ๑๐.๒๐ หนังสือกรมป่าไม้ ที่ กษ ๐๗๐๔.๕/๔๔๔๓ ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๕  ๕๒๙-๕๓๕ 

   เรื่อง บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำากัด (มหาชน) ขอต่ออายุหนังสืออนุญาต

   ให้เข้าทำาประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าทับกวาง และป่ามวกเหล็ก 

   แปลงที่ ๑ เพื่อทำาเหมืองแร่หินปูนและหินดินดานเพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ 

   ท้องที่จังหวัดสระบุรี  

  ๑๐.๒๑ หนังสือกรมป่าไม้ ด่วนท่ีสุด ท่ี ทส ๑๖๐๒.๔/๗๓๒๕ ลงวันท่ี ๕ สิงหาคม ๒๕๔๗ ๕๓๖  

   เรื่อง ให้ชะลอการอนุญาตไม้สักไม้ยางในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง 

   การตรวจสอบการทำาไม้ที่มิใช่ไม้หวงห้าม และการนำาไม้สักที่เคยอยู่ในสภาพ

   เป็นสิ่งปลูกสร้างหรือเครื่องใช้มาแล้วกว่า ๕ ปี เคลื่อนย้ายออกนอกเขตจังหวัด  

  ๑๐.๒๒ หนังสือกรมป่าไม้ ด่วนท่ีสุด ท่ี ทส ๑๖๐๒.๓/๑๒๕๕๖ ลงวันท่ี ๑๙ ตุลาคม ๒๕๔๘ ๕๓๗ 

   เรื่อง การปฏิบัติราชการด้านการอนุญาตไม้และของป่า ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ 

   พุทธศักราช ๒๔๘๔ และพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗  

  ๑๐.๒๓ หนังสือกรมป่าไม้ ด่วนท่ีสุด ท่ี ทส ๑๖๐๒.๓/๕๖๕ ลงวันท่ี ๓ กรกฎาคม ๒๕๔๙   ๕๓๘-๕๔๒  

   เรื่อง การขออนุญาตทำาไม้กรณีพิเศษเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

   ในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ  

  ๑๐.๒๔ หนังสือกรมป่าไม้ ด่วนท่ีสุด ท่ี ทส ๑๖๐๒.๓/๖๓๐๒ ลงวันท่ี ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๔๙  ๕๔๓ 

   เรื่อง ขอส่งคำาขอทำาไม้หวงห้ามในป่า เพื่อใช้ในการบูรณปฏิสังขรณ์เสาชิงช้า 

   กรุงเทพมหานคร  

  ๑๐.๒๕ หนังสือกรมป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๒.๓/๑๒๒๗ ลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๐ ๕๔๔ 

   เรื่อง หารือแนวทางปฏิบัติการทำาไม้สักขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้  

page 001-018.indd   17 7/1/2010   14:02



  ๑๐.๒๖ หนังสือกรมป่าไม้ ด่วนท่ีสุด ท่ี ทส ๑๖๐๒.๓/๔๒๑๑ ลงวันท่ี ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๐  ๕๔๕-๕๔๖

   เรื่อง การปฏิบัติราชการด้านการอนุญาตทำาไม้และของป่าตามพระราชบัญญัติป่าไม้ 

   พุทธศักราช ๒๔๘๔ และพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ 

  ๑๐.๒๗ หนังสือกรมป่าไม้ ด่วนท่ีสุด ท่ี ทส ๑๖๐๒.๓/๔๒๑๒ ลงวันท่ี ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๐ ๕๔๗-๕๔๘  

   เรื่อง การปฏิบัติราชการด้านการอนุญาตทำาไม้และของป่าตามพระราชบัญญัติป่าไม้ 

   พุทธศักราช ๒๔๘๔ และพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗  

  ๑๐.๒๘ หนังสือกรมป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๒.๓/๔๒๑๓ ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๐  ๕๔๙ 

   เรื่อง การปฏิบัติราชการด้านการอนุญาตไม้และของป่าตามพระราชบัญญัติป่าไม้ 

   พุทธศักราช ๒๔๘๔ และพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗  

  ๑๐.๒๙ หนังสือกองการอนุญาต ด่วนท่ีสุด ท่ี ทส ๑๖๐๒.๓/๑๐๑  ๕๕๐-๕๕๑ 

   ลงวันท่ี ๒๗ เมษายน ๒๕๕๐ 

   เรื่อง การร้องเรียนเรื่องการขอตัดต้นยางในพื้นที่ ส.ค.๑  

  ๑๐.๓๐ หนังสือกรมป่าไม้ ด่วนท่ีสุด ท่ี ทส ๑๖๐๒.๓/๗๒๑๔ ลงวันท่ี ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๐  ๕๕๒ 

   เรื่อง การร้องเรียนเรื่องการขอตัดต้นยางในพื้นที่ ส.ค.๑  

  ๑๐.๓๑ หนังสือกรมป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๒.๓/๖๓๒๑ ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๐  ๕๕๓ 

   เรื่อง ขอทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับของป่าหวงห้าม  

  ๑๐.๓๒ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ๕๕๔ 

   เร่ือง แต่งต้ังพนักงานเจ้าหน้าท่ีตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔  

  ๑๐.๓๓ หนังสือกรมป่าไม้ ด่วนมาก ที่ ทส ๑๖๐๒.๓/๑๑๙๗,๑๑๙๘ ๕๕๕-๕๕๗

     ลงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๑ 

   เรื่อง ขอให้ชะลอการทำาไม้ไผ่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติเพื่อการค้า  

  ๑๐.๓๔ หนังสือจังหวัดกาญจนบุรี ที่ กจ ๐๐๑๓/๙๗๒๔      ๕๕๘-๕๕๙

   ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๐ 

   เรื่อง ขอทราบแนวทางปฏิบัติการทำาไม้ไผ่ออกจากสวนป่าเพื่อการค้า

  ๑๐.๓๕ หนังสือกรมป่าไม้ ด่วนท่ีสุด ท่ี ทส ๑๖๐๒.๓/๒๙๗ ลงวันท่ี ๘ มกราคม ๒๕๕๑  ๕๖๐-๕๖๔

   เรื่อง ขอหารือแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกรมป่าไม้

   ว่าด้วยการให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ดูแลรักษาและใช้ประโยชน์

   สวนป่าที่ปลูกโดยใช้งบประมาณของกรมป่าไม้ พ.ศ. ๒๕๔๑

  ๑๐.๓๖ การทำาไม้หวงห้ามในเขตทางสาธารณะ                               ๕๖๕-๕๘๘
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นายอำาเภอท้องที่

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณา

อนุญาต/ไม่อนุญาต

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ

ไม่อนุญาต

อนุญาต ผู้ขอยื่นคำ�ขอ

แจ้งผู้ขอ

ผู้ขอยื่นคำ�ขอ

คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการอนุญาตไม้และของป่า
3

ขั้นตอนการบริการด้านการอนุญาตต่างๆ 
การขออนุญาตค้าของป่าหวงห้ามหรือมีไว้ในครอบครอง

เกินปริมาณที่กำาหนดตามกฎกระทรวงฉบับที่ ๒๑ (พ.ศ.๒๕๑๗)

 เอกสารหลักฐาน

	 ๑.	 แบบคำ�ขอค้�ของป่�หวงห้�ม	 (ขอได้ที่กองก�รอนุญ�ต	หรือสำ�นักง�นทรัพย�กรธรรมช�ติและ	

สิ่งแวดล้อม)

	 ๒.	 สำ�เน�บัตรประช�ชน	 ในกรณีเป็นนิติบุคคล	 ให้ใช้สำ�เน�หนังสือบริคณห์สนธิ	 และสำ�เน� 

บัตรประช�ชนของกรรมก�รผู้จัดก�ร	ผู้มีอำ�น�จเต็ม

	 ๓.	 สำ�เน�ทะเบียนบ้�น	(ผู้ยื่นคำ�ขอ)

	 ๔.	 สำ�เน�ทะเบียนบ้�น	 (สถ�นที่ตั้งอ�ค�รที่ขอค้�ของป่�หวงห้�ม)	 หรือสัญญ�เช่�	 กรณีมิใช่

เจ้�ของสถ�นที่

	 ๕.	 แผนผังแสดงบริเวณสถ�นที่ค้�ของป่�หวงห้�ม

	 ๖.	 ใบมอบอำ�น�จในกรณีมิได้ม�ยื่นด้วยตัวเอง

           ขั้นตอนในการอนุญาต
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นายอำาเภอท้องที่

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณา

อนุญาต/ไม่อนุญาต

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ

พร้อมคว�มเห็น

ผู้ขอยื่นคำ�ขอ

   อนุญาต
- แจ้งผู้ขอ
-	 ชำ�ระค่�ธรรมเนียม
-	 ออกใบอนุญ�ต
-	 แจ้งกรมป่�ไม้

   ไม่อนุญาต
- แจ้งผู้ขอ

	 	 	เอกส�รหลักฐ�น
๑.	แบบคำ�ขอ
๒.	สำ�เน�บัตรประจำ�ตัว   
	 ประช�ชนในกรณีเป็นนิติบุคคล
	 ใช้เอกส�รที่เกี่ยวข้อง
๓.	สำ�เน�ทะเบียนบ้�นผู้ขอ
๔. แผนที่แสดงบริเวณที่ขออนุญาต

คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการอนุญาตไม้และของป่า

4

การอนุญาตเก็บหาของป่าหวงห้ามตามข้อกำาหนดฉบับที่ ๑๙ (พ.ศ. ๒๕๐๗)

            ขั้นตอน
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นายอำาเภอท้องที่

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณา

อนุญาต/ไม่อนุญาต

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ

เอกสารที่ดินกับกรมที่ดิน

ผู้ขอยื่นคำ�ขอ

  อนุญาต
๑.	รับใบอนุญ�ตทำ�ไม้
๒.	ตัดไม้	ตรวจวัดคำ�นวณ
	 ค่�ภ�คหลวง	ค่�ตอไม้
๓.	ออกใบเบิกท�งนำ�ไม้ไปใช้ 
	 ประโยชน์ต�มคำ�ขอ

  ไม่อนุญาต
- แจ้งผู้ขอ

	 		เอกส�รหลักฐ�น
๑.	แบบคำ�ขอ
๒.	สำ�เน�บัตรประจำ�ตัว  
	 ประช�ชน
๓.	สำ�เน�ทะเบียนบ้�นผู้ขอ
๔.	หลักฐ�นกรรมสิทธิ์ในที่ดิน
๕.	แผนที่สังเขป

เจ้�หน้�ที่ตรวจสอบสถ�นที่

และตำ�แหน่งของไม้	พร้อม

คว�มเห็นต�มหลักเกณฑ์

ร�ยง�นกรมป่�ไม้

คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการอนุญาตไม้และของป่า
5

การขออนุญาตทำาไม้สักและไม้ยางในที่ดินกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิครอบครอง
ตามข้อกำาหนดฉบับที่ ๑๗ (พ.ศ. ๒๕๓๐)

         ขั้นตอน
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นายอำาเภอท้องที่

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณา

อนุญาต/ไม่อนุญาต

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ

ผู้ขอยื่นคำ�ขอ

   อนุญาต
- แจ้งผู้ขอ
-	 กรณีเคลื่อนที่ออกนอกเขต	
	 จังหวัด	ให้ผู้ว่�ฯ
 ออก หนังสือรับรอง
-	 กรณีเคลื่อนที่ภ�ยในเขต	
	 จังหวัดให้อำ�เภออกหนังสือ 
 รับรอง

   ไม่อนุญาต
- แจ้งผู้ขอ

	 		เอกส�รหลักฐ�น
๑.	แบบคำ�ขอ
๒.	สำ�เน�บัตรประจำ�ตัว  
	 ประช�ชน
๓.	สำ�เน�ทะเบียนบ้�นผู้ขอ
๔.	หลักฐ�นกรรมสิทธิ์ที่ดิน
๕.	แผนที่สังเขป

เจ้�หน้�ที่ตรวจสอบสถ�นที่

ต้นไม้	ต�มหลักเกณฑ์

ร�ยง�นกรมป่�ไม้

คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการอนุญาตไม้และของป่า

6

การขอออกหนังสือรับรองทำาไม้ชนิดอื่นนอกจากไม้สักและไม้ยาง
ในที่ดินกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิครอบครอง เคลื่อนย้ายเป็นไม้ท่อนซุง
ไปเพื่อการใช้สอยส่วนตัว หรือเพื่อการกุศลสาธารณประโยชน์

(ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย พ.ศ.๒๕๓๐)

         ขั้นตอน
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นายอำาเภอท้องที่

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณา

อนุญาต/ไม่อนุญาต

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ

ผู้ขอยื่นคำ�ขอ

   อนุญาต
- แจ้งผู้ขอ
-	 ออกใบเบิกท�งนำ�ไม้  
	 เคลื่อนที่	จ�กตอไม้ถึงด่�น	
	 ป่�ไม้ด่�นแรก
-	 ห�กประสงค์นำ�เคล่ือนท่ีต่อไป	
	 ก็ให้เจ้�หน้�ที่ด่�นป่�ไม้นั้น		
	 เป็นผู้พิจ�รณ�ออกใบ
	 เบิกท�งต่อไป

 ไม่อนุญาต
- แจ้งผู้ขอ

	 	เอกส�รหลักฐ�น
๑.	หนังสือแสดงคว�ม	 	
	 ประสงค์ขอทำ�ไม้และ
	 นำ�เคลื่อนที่
๒.	สำ�เน�บัตรประจำ�ตัว  
	 ประช�ชน
๓.	สำ�เน�ทะเบียนบ้�น
๔.	แผนที่แสดงบริเวณป่�
 ที่ขอตัดไม้
๕. บัญชีแสดง ชนิด จำานวน 
 ไม้

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ

สถ�นที่ขอต�มหลักเกณฑ์

ร�ยง�นกรมป่�ไม้

คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการอนุญาตไม้และของป่า
7

การอนุญาตทำาไม้ (ท่อนซุง) ที่มิใช่ไม้หวงห้าม
ซึ่งออกจากป่าธรรมดา มิใช่ป่าสงวนแห่งชาติ 

        

             ขั้นตอน
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นายอำาเภอท้องที่

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณา

อนุญาต/ไม่อนุญาต

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ

ผู้ขอยื่นคำ�ขอ

  อนุญาต
- แจ้งผู้ขอ
-	 ออกใบเบิกท�งนำ�ไม้  
	 เคลื่อนที่

   ไม่อนุญาต
- แจ้งผู้ขอ

	 		เอกส�รหลักฐ�น
๑.	สำ�เน�ก�รจดทะเบียน  
	 นิติบุคคล
๒. หนังสือมอบอำานาจ  
	 นิติบุคคล
๓.	สำ�เน�ทะเบียนบ้�น
๔.	แผนที่แสดงบริเวณที่จะ	
 ขออนุญาตทำาไม้

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
สถ�นที่ขออนุญ�ต
ปริม�ณไม้ต�มหลักเกณฑ์

ร�ยง�นกรมป่�ไม้

ประเภทพื้นที่ทำ�ไม้

คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการอนุญาตไม้และของป่า

8

การทำาไม้ที่มิใช่ไม้หวงห้ามภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ
ตามกฎกระทรวงฉบับที่ ๑,๑๐๖ (พ.ศ.๒๕๒๘)

         

         ขั้นตอน

1-2(1-41).indd   8 7/1/2010   12:57



คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการอนุญาตไม้และของป่า
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กฎกระทรวง
ฉบับที่ ๑๙ (พ.ศ. ๒๕๐๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้ 

พุทธศักราช ๒๔๘๔ ว่าด้วยการเก็บหาของป่าหวงห้าม

 

	 อ�ศัยอำ�น�จต�มคว�มในม�ตร�	๒๙	และม�ตร�	๕๘	แห่งพระร�ชบัญญตัิป่�ไม้	พุทธศักร�ช	๒๔๘๔	

ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระร�ชบัญญัติป่�ไม้	(ฉบับที่	๓)	พ.ศ.๒๔๙๔	และม�ตร�	๗๕	แห่งพระร�ชบัญญัติป่�ไม้	

พุทธศักร�ช	๒๔๘๔	รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงเกษตรออกกฎกระทรวงไว้ดังต่อไปนี้

	 ข้อ	๑.		ให้ยกเลิกกฎกระทรวง	 ฉบับที่	 ๑๑	 (พ.ศ.๒๔๙๘)	 ออกต�มคว�มในพระร�ชบัญญัติป่�ไม้	

พุทธศักร�ช	๒๔๘๔	ว่�ด้วยก�รเก็บห�ของป่�

	 ข้อ	๒.	 ผู้ใดจะเก็บห�ของป่�หวงห้�มในป่�ใด	 ให้ยื่นคำ�ขอโดยใช้แบบพิมพ์ของท�งก�รต�มแบบ

ท้�ยนี้	ต่อพนักง�นเจ้�หน้�ที่แห่งท้องที่ของป่�นั้น	เพื่อพิจ�รณ�และดำ�เนินก�รอนุญ�ต

	 ในก�รออกใบอนุญ�ตให้พนักง�นเจ้�หน้�ที่กำ�หนดอ�ยุใบอนุญ�ตไว้	 แต่มิให้เกินหนึ่งปีนับตั้งแต่ 

วันออกใบอนุญ�ต	ระยะเวล�ดังกล่�วนี้มิให้ใช้บังคับสำ�หรับก�รอนุญ�ตผูกข�ด

	 ข้อ	๓.		ใบอนุญ�ตเก็บห�ของป่�หวงห้�ม	ให้ใช้แบบพิมพ์ต�มแบบท้�ยกฎกระทรวงนี้

	 ข้อ	๔.	 ผู้รับอนุญ�ตต้องนำ�ของป่�หวงห้�มท่ีเก็บห�ได้ไปต�มแนวท�งและยังท่ีท่ีระบุไว้ในใบอนุญ�ต

เพื่อให้พนักง�นเจ้�หน้�ที่ตรวจวัดและคำ�นวณค่�ภ�คหลวง

	 ข้อ	๕.	ก�รเก็บห�ของป่�หวงห้�ม	โดยก�รตัดไม้ทำ�ฟืนผู้รับอนุญ�ตต้องปฏิบัติ	ดังนี้

	 	 	 (๑)	 ต้องจัดไม้ที่ตัดให้เป็นกอง	 ต�มแบบที่กรมป่�ไม้กำ�หนด	 ณ	 สถ�นที่ที่กำ�หนดไว้ 

ในใบอนุญ�ตเพื่อให้พนักง�นเจ้�หน้�ที่ตรวจวัดและคำ�นวณค่�ภ�คหลวง

	 	 	 (๒)	 ต้องไม่ทิ้งเศษไม้หรือปล�ยไม้ที่พอจะทำ�เป็นฟืนได้ไว้ในป่�โดยไม่จำ�เป็น

	 	 (๓)	 ในกรณทีีม่กี�รกำ�หนดรอยตร�หรอืเครือ่งหม�ยประจำ�ตน้ไมไ้วใ้นใบอนญุ�ตผูร้บัอนญุ�ต

จะทำ�ก�รตัดไม้ทำ�ฟืนได้แต่เฉพ�ะต้นที่มีรอยตร�หรือเครื่องหม�ยประจำ�ต้นเช่นนั้นแสดงไว้เท่�นั้น

	 ข้อ	๖.	ก�รเผ�เอ�ถ่�นไม้	ผู้รับอนุญ�ตต้องปฏิบัติดังนี้

	 	 	 (๑)	 ถ้�ใช้เต�เผ�ถ่�น	 ต้องใช้เต�ที่มีลักษณะและคุณภ�พดีพอแก่ก�รเผ�ถ่�นเพื่อมิให้ไม้

ต้องสูญเสียไปในก�รเผ�เกินจำ�เป็น	

	 	 	 	 เต�เผ�ถ่�นใดที่พนักง�นเจ้�หน้�ที่ตรวจเห็นว่�มีลักษณะและคุณภ�พไม่ดีพอ	 

ใหพ้นกัง�นเจ�้หน�้ทีม่อีำ�น�จสัง่ใหผู้ร้บัอนญุ�ตจดัทำ�หรอืแกไ้ขภ�ยในกำ�หนดเวล�ทีพ่นกัง�นเจ�้หน�้ทีก่ำ�หนด

ผู้รับอนุญ�ตต้องปฏิบัติต�มคำ�สั่งนั้น

	 	 	 (๒)	 ต้องยื่นบัญชีต่อพนักง�นเจ้�หน้�ที่ผู้ออกใบอนุญ�ตเป็นร�ยเดือน	 และบัญชีนั้นต้องมี

ร�ยก�รดังนี้

	 	 	 	 (ก)	เลขที่ประจำ�เต�	

	 	 	 	 (ข)	คว�มจุของเต�เป็นลูกบ�ศก์เมตร	

	 	 	 	 (ค)	วันเดือนปีที่นำ�ไม้เผ�ถ่�นเข้�บรรจุเต�	

	 	 	 	 (ง)	วันเดือนปีที่นำ�ถ่�นไม้ออกจ�กเต�
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	 	 	 (๓)	 ในกรณีที่ผู้รับอนุญ�ตขอเสียค่�ภ�คหลวงก่อนเผ�	 ผู้รับอนุญ�ตต้องไม่นำ�ไม้เผ�ถ่�น 

เข้�บรรจุเต�ก่อนที่พนักง�นเจ้�หน้�ที่ได้ตรวจวัด	เว้นแต่ได้รับอนุญ�ตเป็นหนังสือจ�กพนักง�นเจ้�หน้�ที่

	 	 	 (๔)	 ในกรณีที่ผู้รับอนุญ�ตขอเสียค่�ภ�คหลวงเมื่อเผ�เป็นถ่�นแล้ว	 ผู้รับอนุญ�ตต้อง 

ไม่ขนถ่�นที่ไม่นำ�ออกจ�กเต�ไปที่อื่นก่อนพนักง�นเจ้�หน้�ที่ได้ตรวจวัด	เว้นแต่ได้รับอนุญ�ตเป็นหนังสือจ�ก

พนักงานเจ้าหน้าที่

	 ข้อ	๗	ก�รเก็บห�รวงผึ้ง	ผู้รับอนุญ�ตต้องปฏิบัติดังนี้

	 	 	 (๑)	 ต้องไม่ใช้ไฟเผ�ต้นไม้ที่มีผึ้งจับทำ�รังอยู่	แต่ยอมให้ใช้ควันรมได้

	 	 	 (๒)	 ต้นไม้ที่มีผึ้งจับทำ�รังอยู่แต่เพียงรังเดียวต้องงดเว้นเก็บห�รวงผึ้งรังนั้น

	 	 	 (๓)	 ต้นไม้ที่มีผึ้งจับทำ�รังอยู่เกินหนึ่งรัง	 ต้องให้เหลือรังผึ้งไว้เป็นพันธุ์อย่�งน้อยรังหนึ่ง 

ในกรณีที่ต้นไม้นั้นมีผึ้งจับทำ�รังอยู่เกินยี่สิบรัง	 ให้เหลือรังผึ้งไว้เป็นพันธุ์ในอัตร�หนึ่งรังต่อทุกจำ�นวนยี่สิบรัง

หรือเศษของยี่สิบรัง

	 ข้อ	๘	ก�รเก็บห�ของป่�หวงห้�มโดยเจ�ะต้นตะเคียนต�แมวเอ�ชัน	ผู้รับอนุญ�ตต้องปฏิบัติดังนี้

	 	 	 (๑)	 ต้องเจ�ะแต่เฉพ�ะต้นที่มีขน�ดโตไม่น้อยกว่�	 ๒๐๐	 เซนติเมตร	 โดยวัดรอบลำ�ต้น 

ตรงที่สูงจ�กพื้นดินขึ้นไป	๑๓๐	เซนติเมตร

	 	 	 (๒)	 ต้องเจ�ะลำ�ต้นตรงที่สูงจ�กพื้นดินขึ้นไปไม่เกิน	๖	เมตร

	 	 	 (๓)	 ต้องเจ�ะให้หลุมมีขน�ดเส้นผ่�ศูนย์กล�งไม่เกิน	 ๑๐	 เซนติเมตร	 และลึกไม่เกิน 

๕	เซนติเมตร	แต่ละหลุมต้องเว้นระยะห่�งกันไม่น้อยกว่�	๓๐	เซนติเมตร

	 	 	 (๔)	 ต้องระมัดระวังก�รเจ�ะมิให้เป็นอันตร�ยแก่ต้นตะเคียน	และห้�มใช้ไฟสุมหรือเผ�หลุม

	 	 	 (๕)	 ในกรณีท่ีมีก�รกำ�หนดรอยตร�หรือเคร่ืองหม�ยประจำ�ต้นไว้ในใบอนุญ�ต	ผู้รับอนุญ�ตจะ

ทำ�ก�รเจ�ะได้แต่เฉพ�ะต้นที่มีรอยตร�หรือเครื่องหม�ยประจำ�ต้นเช่นนั้นแสดงไว้เท่�นั้น

	 ข้อ	๙	ก�รเก็บห�ของป่�หวงห้�มโดยเจ�ะเผ�ต้นย�งเอ�น้ำ�มันย�ง	ผู้รับอนุญ�ตต้องปฏิบัติดังนี้

	 	 	 (๑)	 ต้องเจ�ะเผ�แต่เฉพ�ะต้นที่มีขน�ดโตไม่น้อยกว่�	๒๐๐	เซนติเมตร	โดยวัดรอบลำ�ต้น

ตรงที่สูงจ�กพื้นดินขึ้นไป	๑๓๐	เซนติเมตร

	 	 	 (๒)	 ก�รเจ�ะแต่ละต้นให้กำ�หนดจำ�นวนหลุมดังนี้

	 	 	 	 (ก)	ต้นขน�ดโตตั้งแต่	 ๒๐๐	 เซนติเมตร	 ถึง	 ๒๕๐	 เซนติเมตร	 โดยวัดต�มวิธี	 (๑)	

เจ�ะได้ไม่เกินหนึ่งหลุม	

	 	 	 	 (ข)	ต้นขน�ดโตเกิน	 ๒๕๐	 เซนติเมตร	 ถึง	 ๓๐๐	 เซนติเมตร	 โดยวัดต�มวิธี	 (๑)	

เจ�ะได้ไม่เกินสองหลุม	

	 	 	 	 (ค)	ต้นขน�ดโตเกิน	๓๐๐	เซนติเมตร	โดยวัดต�มวิธี	(๑)	เจ�ะได้ไม่เกินส�มหลุม

	 	 	 (๓)	 ต้องเจ�ะให้หลุมมีขน�ดเส้นผ่�ศูนย์กล�งไม่เกิน	 ๓๐	 เซนติเมตร	 และลึกไม่เกิน 

๒๐	เซนติเมตร

	 	 	 (๔)	 ห้�มเผ�หรือกระทำ�โดยประก�รอื่นใด	จนอ�จทำ�ให้ต้นย�งเป็นอันตร�ย

	 	 	 (๕)	 ในกรณีที่มีก�รกำ�หนดรอยตร�หรือเครื่องหม�ยประจำ�ต้นไว้ ในใบอนุญ�ต	 

ผู้รับอนุญ�ตจะทำ�ก�รเจ�ะเผ�ได้แต่เฉพ�ะต้นที่มีรอยตร�หรือเครื่องหม�ยประจำ�ต้นเช่นนั้นแสดงไว้เท่�นั้น
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	 ข้อ	๑๐	ก�รเก็บห�ของป่�หวงห้�มโดยเจ�ะต้นสนเอ�ย�ง	ผู้รับอนุญ�ตต้องปฏิบัติดังนี้	

	 	 	 (๑)	 ต้องเจ�ะแต่เฉพ�ะต้นท่ีมีขน�ดโตไม่น้อยกว่�	 ๑๒๐	 เซนติเมตร	 โดยวัดรอบลำ�ต้นตรงท่ี 

สูงจ�กพื้นดินขึ้นไป	๑๓๐	เซนติเมตร

	 	 	 (๒)	 ก�รเจ�ะแต่ละต้นให้กำ�หนดจำ�นวนร่องดังนี้

	 	 	 	 (ก)	ต้นขน�ดโตตั้งแต่	 ๑๒๐	 เซนติเมตร	 ถึง	 ๑๕๐	 เซนติเมตร	 โดยวัดต�มวิธี	 (๑)	

เจ�ะได้ไม่เกินหนึ่งร่อง	

	 	 	 	 (ข)	ต้นขน�ดโตเกิน	๑๕๐	เซนติเมตร	ถึง	๒๐๐	เซนติเมตร	โดยวัดต�มวิธี	(๑)	เจ�ะ

ได้ไม่เกินสองร่อง 

	 	 	 	 (ค)	ต้นขน�ดโตเกิน	๒๐๐	เซนติเมตร	โดยวัดต�มวิธี	(๑)	เจ�ะได้ไม่เกินส�มร่อง

	 	 	 (๓)	 ต้องเจ�ะให้ร่องอยู่ระดับเดียวกัน	 และเว้นระยะระหว่�งร่องเท่�ๆ	 กันขอบล่�ง 

ของร่องต้องสูงจ�กพื้นดินไม่เกิน	๓๐	เซนติเมตร

	 	 	 (๔)	 ร่องแต่ละร่องให้มีขน�ดดังต่อไปนี้

	 	 	 	 (ก)	ในก�รเจ�ะคร้ังแรก	 คว�มย�วร่องต�มท�งย�วของลำ�ต้นต้องไม่เกิน	 ๑๕	 เซนติเมตร	

กว้�งไม่เกิน	๑๐	เซนติเมตร	และลึกเข้�ไปในเนื้อไม้ไม่เกิน	๓	เซนติเมตร

	 	 	 	 (ข)	ในก�รขย�ยร่องที่เร�เจ�ะไว้แล้ว	 ให้ขย�ยได้แต่เฉพ�ะต�มท�งย�วของลำ�ต้น	

แต่ห้�มขย�ยร่องนั้นเกิน	๓๐	เซนติเมตร	เมื่อนับรวมกับร่องที่เจ�ะหรือขย�ยก่อนหน้�นั้น

	 	 	 (๕)	 ห้�มเอ�ไฟสุม	หรือเผ�ต้น

	 	 	 (๖)		ในกรณีท่ีมีก�รกำ�หนดรอยตร�หรือเคร่ืองหม�ยประจำ�ต้นไว้ในใบอนุญ�ตผู้รับอนุญ�ตจะ

ทำ�ก�รเจ�ะได้แต่เฉพ�ะต้นที่มีรอยตร�หรือเครื่องหม�ยประจำ�ต้นเช่นนั้นแสดงไว้เท่�นั้น

	 ข้อ	๑๑	ก�รเก็บห�ของป่�หวงห้�มโดยสับหรือกรีดต้นเยลูตองเอ�ย�ง	ผู้รับอนุญ�ตต้องปฏิบัติดังนี้

	 	 	 (๑)	 ต้องสับหรือกรีดแต่เฉพ�ะต้นที่มีขน�ดโตไม่น้อยกว่�	 ๒๐๐	 เซนติเมตร	 โดยวัดรอบ

ลำ�ต้นตรงที่สูงจ�กพื้นดินขึ้นไป	๑๓๐	เซนติเมตร

	 	 	 (๒)	 ต้องสับหรือกรีดลำ�ต้นโดยระมัดระวังมิให้เนื้อไม้เป็นแผล	 และห้�มสับหรือกรีด 

จนรอยที่สับหรือกรีดนั้นกว้�งเกินหนึ่งในสี่ของขน�ดโตวัดรอบลำ�ต้นตรงที่สับหรือกรีดนั้น

	 	 	 (๓)		ในกรณีท่ีมีก�รกำ�หนดรอยตร�หรือเคร่ืองหม�ยประจำ�ต้นไว้ในใบอนุญ�ตผู้รับอนุญ�ตจะ

ทำ�ก�รสับหรือกรีดได้แต่เฉพ�ะต้นท่ีรอยตร�หรือเคร่ืองหม�ยประจำ�ต้นเช่นน้ันแสดงไว้เท่�น้ัน

	 ข้อ	๑๒		ก�รเก็บห�ของป่�หวงห้�มโดยลอกเอ�เปลือกไม้ก่อหรือมะก่อทุกชนิด	ไม้ตะเคียนทอง	หรือ

ตะเคียนใหญ่หรือเคียนหรือแคน	 ไม้พยอมหรือยอมหรือขะยอมหรือพยอมดงหรือก�ยูตีบอง	 ไม้อบเชยหรือ 

ฮงัแกงหรอืฮงัไกห๊รอืเชยีด	หรอืกะเชยีดหรอืมห�ปร�บ	ไมม้ะห�ดหรอืห�ดหรอืห�ดส�้นหรอืก�ยตู�แป	ไม้กัดล้ิน	

หรือข้ีอ�ย	หรือมะเฟืองป่�หรือแก้วส�รหรือลำ�ไยป่�หรือพญ�ไก่เถ่ือน	หรือไม้สีเสียด	ผู้รับอนุญ�ตตอ้งปฏบิตัดิงันี้

	 	 	 (๑)		ต้องลอกเปลือกแต่เฉพ�ะต้นท่ีมีขน�ดโตถึงขน�ดจำ�กัดต�มกฎกระทรวงว่�ด้วยขน�ดจำ�กัด

	 	 	 (๒)	 ต้องลอกเปลือกต�มท�งย�วของลำ�ต้น	 ตรงที่สูงจ�กพื้นดินขึ้นไปไม่น้อยกว่�	 

๕๐	เซนติเมตร	และห้�มลอกเปลือกตรงที่สูงเกินค�คบแรก

	 	 	 (๓)	 แผลที่ลอกเปลือกแต่ละแผลต้องมีขน�ดย�วไม่เกิน	 ๘๐	 เซนติเมตรกว้�งไม่เกิน	 

๒๐	เซนติเมตร	มีระยะห่�งกันไม่น้อยกว่�	๓๐	เซนติเมตร	และต้องไม่อยู่ในระดับเดียวกัน
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	 	 	 (๔)	 เมื่อลอกเปลือกแล้ว	 ต้องใช้น้ำ�มันดินหรือย�กันเห็ดร�ท�แผลที่ลอกภ�ยในส�มวัน 

นับแต่วันที่ลอกเปลือก

	 	 	 (๕)	 ต้องไม่ลอกเปลือกต้นที่เคยถูกลอกเปลือกเต็มที่แล้ว	 เว้นแต่แผลที่ถูกลอกเปลือกแล้ว	

ได้งอกเปลือกใหม่เต็มที่ดังเดิม

	 	 	 (๖)	 ในกรณีท่ีมีก�รกำ�หนดรอยตร�หรือเคร่ืองหม�ยประจำ�ต้นไว้ในใบอนุญ�ต	ผู้รับอนุญ�ตจะ

ทำ�ก�รลอกเปลือกได้แต่เฉพ�ะต้นที่มีรอยตร�หรือเครื่องหม�ยประจำ�ต้นเช่นนั้นแสดงไว้เท่�นั้น

	 ข้อ	๑๓		ก�รเก็บห�ของป่�หวงห้�มโดยกะเท�ะ	ขูดหรือสับเอ�เปลือกไม้บงหรือย�งบง	หรือปงหรือ

มงหรือหมี	ไม้โปรงหรือแสมหรือโหรงหรือก�ยูตือง�	ไม้โกงก�งหรือพังก�หรือล�นหรือไม้ฝ�ด	หรือตำ�เส�หนู

หรือเม่งทะเลหรือก�ยูคละ	ซึ่งลอกไม่ได้สะดวกเหมือนไม้จำ�พวกที่มีเปลือกเป็นเส้นใยผู้รับอนุญ�ตต้องปฏิบัติ

ดังนี้

	 	 	 (๑)	 ต้องกะเท�ะ	 ขูดหรือสับเอ�เปลือกแต่เฉพ�ะต้นที่มีขน�ดโตถึงขน�ดจำ�กัดต�ม 

กฎกระทรวง	ว่�ด้วยขน�ดจำ�กัด

	 	 	 (๒)	 ต้องกะเท�ะ	 ขูดหรือสับเอ�เปลือกต�มท�งย�วของลำ�ต้นตรงที่สูงจ�กพื้นดินขึ้นไป 

ไม่น้อยกว่�	 ๕๐	 เซนติเมตร	 และห้�มกะเท�ะ	 ขูดหรือสับตรงที่สูงเกินกึ่งคว�มสูงของต้นไม้นั้นโดยวัดจ�ก

โคนต้นถึงยอดไม้

	 	 	 (๓)	 ต้องกะเท�ะ	 ขูดหรือสับเอ�เปลือกโดยให้ลึกเข้�ไปในเนื้อไม้ไม่เกิน	 ๑	 เซนติเมตร	 

แผลกว้�งไม่เกินหนึ่งในสี่ของขน�ดโตวัดรอบลำ�ต้นตรงที่กะเท�ะขูดหรือสับนั้น	 และต้นหนึ่งให้กะเท�ะ	 ขูด

หรือสับได้แผลเดียว

	 	 	 (๔)	 เมือ่กะเท�ะ	ขดูหรอืสบัเอ�เปลอืกแลว้ตอ้งใชน้้ำ�มนัดนิหรอืย�กนัเหด็ร�ท�แผลทีก่ะเท�ะ

ขูดหรือสับภ�ยในส�มวันนับตั้งแต่วันที่กะเท�ะ	ขูดหรือสับ

	 	 	 (๕)	 ตอ้งไมก่ะเท�ะ	ขดูหรอืสบัตน้ทีเ่คยถกูกะเท�ะ	ขดูหรอืสบัแลว้เวน้แตแ่ผลทีถ่กูกะเท�ะ	

ขูดหรือสับแล้วได้งอกเปลือกใหม่เต็มที่ดังเดิม

	 	 	 (๖)	 ในกรณีที่มีก�รกำ�หนดรอยตร�หรือเครื่องหม�ยประจำ�ต้นไว้ในใบอนุญ�ต	 ผู้รับ

อนุญ�ตจะทำ�ก�รกะเท�ะ	 ขูดหรือสับเอ�เปลือกได้แต่เฉพ�ะต้นที่มีรอยตร�หรือเครื่องหม�ยประจำ�ต้น 

เช่นนั้นแสดงไว้เท่�นั้น

	 ข้อ	๑๔		ก�รเก็บห�ของป่�หวงห้�มโดยตัดเอ�ใบล�น	ผู้รับอนุญ�ตต้องปฏิบัติดังนี้

	 	 	 (๑)	 ต้องตัดใบแต่เฉพ�ะต้นที่ตั้งลำ�ต้นแล้ว

	 	 	 (๒)		ตัดใบอ่อนแต่ละต้นในปีหน่ึงได้ไม่เกินส�มใบ	และแต่ละคร�วท่ีตัดต้องเหลือยอดอ่อนท่ีสุดไว้

	 ข้อ	๑๕		ก�รเก็บห�ของป่�หวงห้�มโดยเจ�ะต้นรักเอ�ย�ง	ผู้รับอนุญ�ตต้องปฏิบัติดังน้ี

	 	 	 (๑)	 ต้องเจ�ะแต่เฉพ�ะต้นที่มีขน�ดโตไม่น้อยกว่�	๘๐	เซนติเมตร	โดยวัดรอบลำ�ต้นตรงที่

สูงจ�กพื้นดินขึ้นไป	๑๓๐	เซนติเมตร

	 	 	 (๒)	 ต้องเจ�ะหลุมแรกให้สูงจ�กพื้นดินไม่น้อยกว่�	 ๕๐	 เซนติเมตร	 หลุมต่อไปต้องไม่อยู่

ในแนวเดียวกับหลุมแรกทั้งในแนวดิ่งและแนวร�บ	แต่ละหลุมเว้นระยะห่�งกันไม่น้อยกว่�	๕๐	 เซนติเมตร	

และห้�มเจ�ะตรงที่สูงเกินกิ่งใหญ่กิ่งแรก
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	 	 	 (๓)	 หลมุแตล่ะหลมุใหม้รีปูเปน็หลมุส�มเหลีย่มโดยใหป้ล�ยแหลมกลบัลงพืน้ดนิ	ใหฐ้�นของ

รูปส�มเหลี่ยมอยู่ด้�นบน	ย�วไม่เกิน	๒๐	เซนติเมตร	ด้�นข้�งของหลุมย�วไม่เกินด้�นละ	๓๐	เซนติเมตร

และลึกเข้�ไปในเนื้อที่ไม้ไม่เกิน	๒	มิลลิเมตร

	 	 	 (๔)	 ห้�มตอกลูกทอยที่ลำ�ต้น	ไม่ว่�เพื่อก�รใด

	 	 	 (๕)	 ห้�มใช้ไฟหรือวัตถุอื่นใดช่วยเร่งก�รเจ�ะเอ�ย�ง

	 	 	 (๖)	 ห้�มเจ�ะตั้งแต่เดือนมีน�คม	ถึงพฤษภ�คม

	 	 	 (๗)	 เม่ือส้ินฤดูก�รเจ�ะ	ให้นำ�ภ�ชนะรองย�งและพะองหรือวัตถุท่ีใช้ปีนออกจ�กต้นเสียท้ังส้ิน

	 	 	 (๘)	 ในกรณีที่มีก�รกำ�หนดเครื่องหม�ยประจำ�ต้นไว้ในใบอนุญ�ต	 ผู้รับอนุญ�ตจะทำ�ก�ร

เจ�ะได้แต่เฉพ�ะต้นที่มีเครื่องหม�ยประจำ�ต้นเช่นนั้นแสดงไว้เท่�นั้น

	 ข้อ	๑๖		ก�รเก็บห�ของป่�หวงห้�มโดยกรีดหรือสับต้นขนุนนกเอ�ย�ง	ผู้รับอนุญ�ตต้องปฏิบัติ	ดังนี้

	 	 	 (๑)	 ต้องกรีดหรือสับแต่เฉพ�ะต้นที่มีขน�ดโตไม่น้อยกว่�	 ๑๒๐	 เซนติเมตร	 โดยวัดรอบ

ลำ�ต้นตรงที่สูงจ�กพื้นดินขึ้นไป	๑๓๐	เซนติเมตร

	 	 	 (๒)	 ต้องกรีดหรือสับแต่เพียงด้�นใดด้�นหนึ่งต�มท�งย�วของลำ�ต้น

	 	 	 (๓)	 ต้องกรีดหรือสับโดยระมัดระวังมิให้เนื้อไม้เป็นแผลและห้�มกรีดหรือสับตรงที่สูงเกิน

ค�คบแรก

	 	 	 (๔)	 ต้นที่ได้กรีดหรือสับเอ�ย�งแล้ว	 ต้องงดเว้นก�รกรีดหรือสับครั้งต่อไปไว้มีกำ�หนดเวล�

ไม่น้อยกว่�สองปี	และก�รกรีดหรือสับคร้ังต่อไปต้องกระทำ�ในด้�นตรงกันข้�มกับก�รกรีดหรือสับคร้ังก่อน

	 	 	 (๕)	 ในกรณีที่มีก�รกำ�หนดรอยตร�หรือเครื่องหม�ยประจำ�ต้นไว้ ในใบอนุญ�ต	 

ผูร้บัอนญุ�ตจะทำ�ก�รกรดีหรอืสบัไดแ้ตเ่ฉพ�ะตน้ทีม่รีอยตร�หรอืเครือ่งหม�ยประจำ�ตน้เชน่นัน้แสดงไวเ้ท�่นัน้

	 ข้อ	๑๗	ก�รเก็บห�ของป่�หวงห้�มโดยเก็บกล้วยไม้	ผู้รับอนุญ�ตต้องปฏิบัติดังนี้

	 	 	 (๑)	 ต้องเก็บเฉพ�ะต้นที่เจริญเติบโตเต็มที่แล้ว	คือ	

	 	 	 	 (ก)	สำ�หรับกล้วยไม้ชนิดฟ้�มุ่ย	ส�มปอยหลวง	หรือเอื้องแวนด้�ฮุกเกอเรียน�	ลำ�ต้น

ต้องย�วไม่น้อยกว่�	๒๐	เซนติเมตร	โดยวัดจ�กร�กที่สูงที่สุดถึงง่�มใบคู่ยอดสุด

	 	 	 	 (ข)	สำ�หรับกล้วยไม้ชนิดเอื้องแซะ	 เอื้องต�เหิน	 เอื้องเงินหลวง	 เอื้องหว�ยตอร์ติเล	

หรือรองเท้�แตะน�รี	หรือเอื้องค�งกบทุกชนิด	กอหนึ่งต้องมีลำ�ต้นออกดอกแล้วไม่น้อยกว่�สองลำ�ต้น

	 	 	 	 (ค)	สำ�หรับกล้วยไม้ชนิดช้�งเผือกหรือช้�งแดง	 ต้องเป็นต้นที่เคยออกดอกม�แล้ว 

ไม่น้อยกว่�	๒	ครั้ง

	 	 	 (๒)	 ห้�มโค่นหรือตัดกิ่งไม้ที่กล้วยไม้ขึ้นอยู่

	 	 	 (๓)	 ต้นไม้ที่มีกล้วยไม้ขึ้นอยู่กอเดียว	ให้งดเว้นก�รเก็บกล้วยไม้นั้น

	 	 	 (๔)	 ต้นไม้ที่มีกล้วยไม้ขึ้นอยู่เกินหนึ่งกอ	 ต้องให้เหลือกล้วยไม้ไว้เป็นพันธุ์ในอัตร�หนึ่งกอ

ต่อทุกจำ�นวนกล้วยไม้ชนิดเดียวกันส�มกอ	หรือเศษของส�มกอ

	 ข้อ	๑๘	ก�รเก็บห�ของป่�หวงห้�มโดยตัดหว�ยตะค้�ทอง	ผู้รับอนุญ�ตต้องปฏิบัติดังนี้	

	 	 	 (๑)	 ต้องตัดแต่เฉพ�ะกอที่มีจำ�นวนลำ�ต้นตั้งแต่สิบลำ�ต้นขึ้นไป	 และให้ตัดได้ไม่เกิน 

ครึ่งหนึ่งของจำ�นวนลำ�ต้นที่มีอยู่ในกอนั้น

	 	 	 (๒)	 ลำ�ต้นที่จะตัดนั้นต้องมีคว�มย�วตั้งแต่	๔	เมตรขึ้นไป

1-2(1-41).indd   15 7/1/2010   12:57



คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการอนุญาตไม้และของป่า

16

	 	 	 (๓)	 ต้องไม่ทิ้งหว�ยหรือเศษของหว�ยที่ได้ตัดแล้วค้�งไว้ที่กอนั้น

	 ข้อ	๑๙		ก�รเก็บห�ของป่�หวงห้�มโดยตัดเอ�ร�กเฟิร์นออสมันด�	ผู้รับอนุญ�ตต้องปฏิบัติดังนี้

	 	 	 (๑)	 ต้องตัดเอ�ร�กโดยเว้นระยะห่�งจ�กโคนกอเฟิร์นออสมันด�โดยรอบ	 ๑๕	 เซนติเมตร	

ห้�มมิให้ขุดกอเฟิร์นออสมันด�ขึ้นม�ตัดเอ�ร�ก

	 	 	 (๒)	 กอเฟริน์ออสมนัด�ทีไ่ดต้ดัเอ�ร�กม�แลว้ครัง้หนึง่ตอ้งงดเวน้ก�รตดัเอ�ร�กครัง้ตอ่ไปไว	้ 

มีกำ�หนดเวล�ไม่น้อยกว่�ห้�ปี

	 คว�มในข้อ	๒๐	ต่อไปนี้	ถูกยกเลิกโดยกฎกระทรวง	ฉบับที่	๒๓	(พ.ศ.๒๕๑๘)

	 ข้อ	๒๐	อัตร�ค่�ธรรมเนียม	ให้กำ�หนดดังต่อไปนี้

	 	 	 (๑)	 คำ�ขอเก็บห�ของป่�หวงห้�ม	ฉบับละ	๐.๒๕	บ�ท

	 	 	 (๒)	 ก�รอนุญ�ตเจ�ะต้นตะเคียนต�แมว	 เอ�ชัน	 หรือเจ�ะต้นสนเอ�ย�ง	 หรือสับ	 หรือ	

กรีดต้นเยลูตองเอ�ย�ง	ต้นละ	๐.๒๕	บ�ท

	 	 	 (๓)	 ก�รอนุญ�ตเจ�ะต้นย�งเอ�น้ำ�มันย�ง	ต้นละ	๐.๑๐	บ�ท

	 	 	 (๔)	 ก�รอนุญ�ตเจ�ะ	สับ	หรือกรีดไม้ชนิดอ่ืนๆ	เอ�น้ำ�มันชัน	หรือย�ง	ต้นละ	๐.๒๕	บ�ท

	 	 	 (๕)	 ใบอนุญ�ตเก็บห�รวงผึ้ง	ฉบับละ	๒.๐๐	บ�ท

	 	 	 (๖)	 ใบอนุญ�ตผูกข�ดเก็บห�ของป่�หวงห้�ม	ฉบับละ	๑๐๐.๐๐	บ�ท

	 	 	 (๗)	ใบแทนใบอนุญ�ตผูกข�ดเก็บห�ของป่�หวงห้�ม	ฉบับละ	๕.๐๐	บ�ท

	 	 	 (๘)	 ใบแทนใบอนุญ�ตอื่นๆ	ฉบับละ	๑.๐๐บ�ท

	 	 	 	 ให้ไว้	ณ	วันที่	๒๑	กรกฎ�คม	พ.ศ.	๒๕๐๗	

	 	 	 	 พลเอกสุรจิต	จ�รุเศรณี

	 	 	 	 รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงเกษตร

	 	 	 	 (๘๑	ร.จ.	๕๑๖	ตอนที่	๗๓	ลงวันที่	๔	สิงห�คม	๒๕๐๗)
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กฎกระทรวง 
ฉบับที่ ๒๑ (พ.ศ.๒๕๑๗)

ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔

 

	 อ�ศัยอำ�น�จต�มคว�มในม�ตร�	 ๒๙	 ทวิ	 แห่งพระร�ชบัญญัติป่�ไม้	 พุทธศักร�ช	 ๒๔๘๔	 ซึ่ง

แก้ไขเพิ่มเติมโดยประก�ศของคณะปฏิวัติ	ฉบับที่	๑๑๖	ลงวันที่	๑๐	เมษ�ยน	พ.ศ.๒๕๑๕	และม�ตร�	๕๘ 

แห่งพระร�ชบัญญัติป่�ไม้	 พุทธศักร�ช	 ๒๔๘๔	 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระร�ชบัญญัติป่�ไม้	 (ฉบับที่	 ๓) 

พ.ศ.๒๔๙๔	และม�ตร�	๗๕	แห่งพระร�ชบัญญัติป่�ไม้	พุทธศักร�ช	๒๔๘๔	รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงเกษตร

และสหกรณ์ออกกฎหม�ยกระทรวงไว้	ดังต่อไปนี้

	 ข้อ	๑		 ผู้ใดประสงค์จะค้�หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งของป่�หวงห้�มเกินปริม�ณที่รัฐมนตรีประก�ศ

กำ�หนดในร�ชกิจจ�นุเบกษ�	 ให้ยื่นคำ�ขอต�มแบบ	 ข.ป.	 หวงห้�ม	 ๑	 หรือ	 แบบ	 ข.ป.	 หวงห้�ม	 ๒	 

ท้�ยกฎกระทรวงนี้	แล้วแต่กรณี	ต่อพนักง�นเจ้�หน้�ที่แห่งท้องที่เขตหรืออำ�เภอ	หรือกิ่งอำ�เภอที่สถ�นที่ค้�

หรือสถ�นที่มีไว้ในครอบครองซึ่งของป่�หวงห้�มตั้งอยู่

	 ข้อ	๒	ใบอนุญ�ตค้�ของป่�หวงห้�มใช้แบบ	ข.ป.	หวงห้�ม	๓	ท้�ยกฎกระทรวงนี้	

	 ใบอนุญ�ตมีไว้ในครอบครองซึ่งของป่�หวงห้�มใช้แบบ	ข.ป.	หวงห้�ม	๔	ท้�ยกฎกระทรวงนี้	

	 ในใบอนุญ�ตนั้นให้กำ�หนดวันเดือนปีที่ใบอนุญ�ตสิ้นสุดอ�ยุไว้ด้วย	 สำ�หรับใบอนุญ�ตค้�ของ 

ป่�หวงห้�มให้กำ�หนดไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญ�ตสำ�หรับใบอนุญ�ตมีไว้ในครอบครองซึ่งของ 

ป่�หวงห้�มให้กำ�หนดระยะเวล�ต�มที่ขอแต่ต้องไม่เกินห้�ปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญ�ต

	 ข้อ	๓	 ผู้รับใบอนุญ�ตค้�ของป่�หวงห้�ม	 ต้องแสดงใบอนุญ�ตไว้ในที่เปิดเผย	 ณ	 สถ�นที่ที่ได้รับ

อนุญ�ตให้ค้�ของป่�หวงห้�ม

	 	 	 	 ให้ไว้	ณ	วันที่	๖	เมษ�ยน	พ.ศ.	๒๕๑๗

	 	 	 	 จักรพันธุ์เพ็ญศิริ	จักรพันธุ์

	 	 	 	 รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

	 	 	 	 (๙๑	ร.จ.	๒๑๕	ตอนที่	๗๙	ลงวันที่	๗	พฤษภ�คม	๒๕๑๗)

หมายเหตุ : เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากมาตรา ๒๙ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้  

พุทธศักราช ๒๔๘๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๑๖ ลงวันที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๑๕ บัญญัติ

ห้ามมิให้ผู้ใดค้าหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งของป่าหวงห้ามเกินปริมาณที่รัฐมนตรีประกาศกำาหนดในราชกิจจานุเบกษา  

เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ และต้องปฏิบัติตามข้อกำาหนดในกฎกระทรวงและในการอนุญาต สมควร

กำาหนดข้อกำาหนดเกี่ยวกับการอนุญาตดังกล่าว จึงจำาเป็นต้องออกกฎกระทรวงฉบับนี้
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กฎกระทรวง
ฉบับที่ ๒๓ (พ.ศ.๒๕๑๘)

ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔
ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียม

 

	 อ�ศัยอำ�น�จต�มคว�มในม�ตร�	๓๕	แห่งพระร�ชบัญญัติป่�ไม้	พุทธศักร�ช	๒๔๘๔	ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติม

โดยพระร�ชบัญญัติป่�ไม้	(ฉบับท่ี	๓)	พ.ศ.๒๔๙๔	กับม�ตร�	๔๖	และม�ตร�	๗๕	แห่งพระร�ชบัญญัติป่�ไม้	

พุทธศักร�ช	๒๔๘๔	รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ออกกฎกระทรวงไว้	ดังต่อไปน้ี

	 ข้อ	๑	ให้ยกเลิก

	 	 	 (๑)	 ข้อ	๘	แห่งกฎกระทรวง	ฉบับท่ี	๑๒	(พ.ศ.๒๔๙๘)	ออกต�มคว�มในพระร�ชบัญญัติป่�ไม้	

พุทธศักร�ช	๒๔๘๔	ว่�ด้วยตร�ประทับไม้ของเอกชน

	 	 	 (๒)	 ข้อ	๕	แห่งกฎกระทรวง	ฉบับท่ี	๑๓	(พ.ศ.๒๔๙๘)	ออกต�มคว�มในพระร�ชบัญญัติป่�ไม้	

พุทธศักร�ช	๒๔๘๔	ว่�ด้วยก�รนำ�ไม้หรือของป่�เคลื่อนที่

	 	 	 (๓)	 ข้อ	๖	แห่งกฎกระทรวง	ฉบับท่ี	๑๔	(พ.ศ.๒๔๙๘)	ออกต�มคว�มในพระร�ชบัญญัติป่�ไม้	

พุทธศักร�ช	๒๔๘๔	ว่�ด้วยก�รเก็บและรักษ�ไม้ไหลลอย

	 	 	 (๔)	 ข้อ	๘	แห่งกฎกระทรวง	ฉบับท่ี	๑๕	(พ.ศ.๒๔๙๘)	ออกต�มคว�มในพระร�ชบัญญัติป่�ไม้	

พุทธศักร�ช	๒๔๘๔	ว่�ด้วยก�รแปรรูปไม้และมีไม้แปรรูป

	 	 	 (๕)	 ข้อ	 ๕	 แห่งกฎกระทรวง	 ฉบับท่ี	 ๑๗	 (พ.ศ.๒๔๙๘)	 ออกต�มคว�มในพระร�ชบัญญัติป่�ไม้	

พุทธศักร�ช	 ๒๔๘๔	 ว่�ด้วยก�รผลัดผ่อนชำ�ระค่�ภ�คหลวง	 ใบคู่มือคนง�น	 หรือผู้รับจ้�งและอัตร� 

ค่�ธรรมเนียม

	 	 	 (๖)	 ข้อ	๒๐	แห่งกฎกระทรวง	ฉบับท่ี	๑๙	(พ.ศ.๒๕๐๗)	ออกต�มคว�มในพระร�ชบัญญัติป่�ไม้	

พุทธศักร�ช	๒๔๘๔	ว่�ด้วยก�รเก็บห�ของป่�หวงห้�ม

	 ข้อ	๒	ให้กำ�หนด	ค่าธรรมเนียม	ดังต่อไปนี้

	 	 	 (๑)	 แบบพิมพ์คำ�ขอ	ฉบับละ	๒๕	สต�งค์

	 	 	 (๒)	 ก�รอนุญ�ตเจ�ะต้นตะเคียนต�แมวทำ�ชัน	 เจ�ะต้นสนเอ�ย�ง	 สับ	 หรือกรีดต้นเยลูตอง 

		 	 	 	 	 เอ�ย�ง	ต้นละ	๒	บ�ท

	 	 	 (๓)	 ก�รอนุญ�ตเจ�ะเผ�ต้นย�งทำ�น้ำ�มันย�ง	ต้นละ	๕๐	สต�งค์

	 	 	 (๔)	 ก�รอนุญ�ตเจ�ะ	สับ	หรือกรีดไม้ชนิดอ่ืนๆ	เอ�น้ำ�มัน	ชัน	หรือย�ง	ต้นละ	๑๐	บ�ท

	 	 	 (๕)	 ใบอนุญ�ตทำ�ไม้เพื่อก�รค้�	ฉบับละ	๒๐	บ�ท

	 	 	 (๖)	 ใบอนุญ�ตเก็บห�ของป่�หวงห้�ม	ฉบับละ	๑๐	บ�ท

	 	 	 (๗)	 ใบอนุญ�ตค้�ของป่�หวงห้�มหรือใบอนุญ�ตมีไว้ในครอบครองซึ่งของป่�หวงห้�ม 

	 	 	 	 ฉบับละ	๒๐	บ�ท
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	 	 	 (๘)	 ใบอนุญ�ตเก็บไม้ไหลลอย	ฉบับละ	๑๐	บ�ท

	 	 	 (๙)	 ใบอนุญ�ตตั้งโรงง�นแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักร	 คิดต�มจำ�นวนแรงม้�	 แรงม้�ละ 

๕๐	บ�ท

	 	 	 (๑๐)	 ใบอนุญ�ตตั้งโรงง�นแปรรูปไม้โดยใช้แรงคน	คิดต�มจำ�นวนคนง�น	คนละ	๑๐	บ�ท

	 	 	 (๑๑)	ใบอนุญ�ตทำ�ก�รแปรรูปไม้เพ่ือก�รค้�	คิดต�มปริม�ตรไม้ท่ียังมิได้แปรรูป	ลูกบ�ศก์เมตรละ	

๑๐	บ�ท

	 	 	 (๑๒)	 ใบอนุญ�ตค้�หรือมีไว้ในครอบครองเพื่อก�รค้�ซึ่งสิ่งประดิษฐ์	เครื่องใช้	หรือสิ่งอื่นใด	

	 	 	 	 ที่ทำ�ด้วยไม้หวงห้�ม	ฉบับละ	๒,๐๐๐	บ�ท

	 	 	 (๑๓)	 ใบอนุญ�ตมีไม้แปรรูปชนิดอื่นเป็นจำ�นวนเกิน	 ๐.๒๐	 ลูกบ�ศก์เมตรไว้ในครอบครอง 

	 	 	 	 ฉบับละ	๒๐	บ�ท

	 	 	 (๑๔)	 ใบอนุญ�ตตั้งโรงค้�ไม้แปรรูป	ฉบับละ	๑,๐๐๐	บ�ท

	 	 	 (๑๕)	 ใบอนุญ�ตอื่นๆ	ฉบับละ	๕	บ�ท

	 	 	 (๑๖)	 ใบแทนใบอนุญ�ต	 เว้นแต่ใบอนุญ�ตใดมีค่�ธรรมเนียมต่ำ�กว่�	 ๑๐	 บ�ท	 ให้คิดเท่� 

	 	 	 	 ค่�ธรรมเนียมใบอนุญ�ตนั้น	ฉบับละ	๑๐	บ�ท

	 	 	 (๑๗)	 ใบอนุญ�ตผูกข�ดทำ�ไม้สัก	ฉบับละ	๑๕,๐๐๐	บ�ท

	 	 	 (๑๘)	 ใบอนุญ�ตผูกข�ดทำ�ไม้หวงห้�มธรรมด�นอกจ�กไม้สัก	ฉบับละ	๗,๕๐๐	บ�ท

	 	 	 (๑๙)	 ใบอนุญ�ตผูกข�ดเก็บห�ของป่�หวงห้�ม	ฉบับละ	๑,๐๐๐	บ�ท

	 	 	 (๒๐)	 ใบแทนใบอนุญ�ตผูกข�ด	ฉบับละ	๒๕	บ�ท

	 	 	 (๒๑)	 สัมปท�นทำ�ไม้สัก	ฉบับละ	๓๐,๐๐๐	บ�ท

	 	 	 (๒๒)	 สัมปท�นทำ�ไม้หวงห้�มธรรมด�นอกจ�กไม้สัก	ฉบับละ	๑๕,๐๐๐	บ�ท

	 	 	 (๒๓)	 สัมปท�นเก็บห�ของป่�หวงห้�ม	ฉบับละ	๓,๐๐๐	บ�ท

	 	 	 (๒๔)	 ใบแทนสัมปท�น	ฉบับละ	๕๐๐	บ�ท

	 	 	 (๒๕)	 ก�รโอนใบอนุญ�ตหรือสัมปท�นคิดคร่ึงอัตร�ค่�ธรรมเนียมอนุญ�ตหรือสัมปท�นน้ันๆ	

	 	 	 (๒๖)	 ใบเบิกท�ง	(ก)	ไม้สัก	ฉบับละ	๕๐	บ�ท	(ข)	ไม้ชนิดอื่นๆ	ฉบับละ	๒๐	บ�ท	

	 	 	 	 (ค)	ของป่�	ฉบับละ	๕	บ�ท

	 	 			(๒๗)	 ก�รอุทธรณ์	

	 	 	 	 (ก)	เรื่องเกี่ยวกับก�รอนุญ�ตก�รผูกข�ดหรือสัมปท�น	ครั้งละ	๑๐๐	บ�ท

	 	 	 	 (ข)	เรื่องก�รขอตั้งหรือต่ออ�ยุใบอนุญ�ตโรงง�นแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักร	

	 	 	 	 	 ครั้งละ	๑๐๐	บ�ท

	 	 	 	 (ค)	เรื่องก�รขอตั้งหรือต่ออ�ยุใบอนุญ�ตโรงง�นไม้แปรรูปโดยใช้แรงง�นคน	

	 	 	 	 	 ครั้งละ	๕๐	บ�ท

	 	 	 	 (ง)	เรื่องก�รขออนุญ�ตตั้งโรงค้�ไม้แปรรูป	ครั้งละ	๕๐	บ�ท

	 	 	 	 (จ)	เรื่องอื่นๆ	ครั้งละ	๑๐	บ�ท

	 	 	 (๒๘)	 ใบคู่มือคนง�นหรือผู้รับจ้�งหรือใบแทน	ฉบับละ	๑	บ�ท

	 	 	 (๒๙)	 ค่�จดทะเบียนตร�ประทับไม้เอกชน	ดวงละ	๒๐๐	บ�ท
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	 	 	 (๓๐)	 ค่�ธรรมเนียมขอตรวจเอกส�ร	ฉบับละ	๕	บ�ท

	 	 	 (๓๑)	 ค่�ธรรมเนียมคัดหรือถ่�ยภ�พเอกส�รและรับรองสำ�เน�	หน้�ละ	๑๐	บ�ท

	 	 	 (๓๒)	 ค่�ธรรมเนียมขอตรวจแผนที่ป่�	ครั้งละ	๑๐๐	บ�ท

	 	 	 (๓๓)	 ค่�ธรรมเนียมคัดหรือถ่�ยภ�พแผนที่ป่�และรับรองสำ�เน�	ฉบับละ	๕๐๐	บ�ท

	 	 	 (๓๔)	 ค่�ธรรมเนียมทำ�ก�รล่วงเวล�คิดร้อยละสิบของเงินค่�ภ�คหลวงที่คำ�นวณได้ใน 

	 	 	 	 ครั้งนั้นๆ	แต่อย่�งสูงไม่เกิน	๔๐๐	บ�ท

	 	 	 (๓๕)	 ค่�ธรรมเนียมรับคืนไม้ไหลลอย	ท่อนละ	๒๐	บ�ท

ให้ไว้	ณ	วันที่	๑๓	สิงห�คม	พ.ศ.๒๕๑๘

ทวิช	กลิ่นประทุม

รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

(๙๒	ร.จ.	๑๒	ตอนที่	๑๗๒	(ฉบับพิเศษ)	ลงวันที่	๒๘	สิงห�คม	๒๕๑๘)

หมายเหตุ : เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับน้ี คือ เน่ืองจากอัตราค่าธรรมเนียมตามพระราชบัญญัติป่าไม้  

พุทธศักราช ๒๔๘๔ ได้กำาหนดไว้เป็นเวลานานแล้ว ในปัจจุบันค่าของเงินตราได้เปล่ียนแปลงไป ประกอบกับได้มีพระราชบัญญัติ

ป่าไม้ (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๑๘ ได้กำาหนดอัตราค่าธรรมเนียมข้ึนใหม่ สมควรปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมเสียใหม่ให้เหมาะสม

กับสภาพการณ์ปัจจุบัน และให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติป่าไม้ ดังกล่าวจึงจำาเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
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กฎกระทรวง 
ฉบับที่ ๒๔ (พ.ศ.๒๕๑๘) 

ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ 
ว่าด้วยการทำาไม้หวงห้าม 

	 อ�ศัยอำ�น�จต�มคว�มในม�ตร�	๑๑	แห่งพระร�ชบัญญัติป่�ไม้	พุทธศักร�ช	๒๔๘๔	ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติม

โดยพระร�ชบัญญัติป่�ไม้	(ฉบับท่ี	๓)	พ.ศ.๒๔๙๔	ม�ตร�	๕๘	แห่งพระร�ชบัญญัติป่�ไม้	พุทธศักร�ช	๒๔๘๔	

ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระร�ชบัญญัติป่�ไม้	(ฉบับท่ี	๕)	พ.ศ.๒๕๑๘	และม�ตร�	๗๕	แห่งพระร�ชบัญญัติป่�ไม้	

พุทธศักร�ช	๒๔๘๔	รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ออกกฎกระทรวงไว้	ดังต่อไปน้ี

	 ข้อ	๑		ให้ยกเลิกกฎกระทรวงฉบับที่	 ๑๐	 (พ.ศ.๒๔๙๘)	 ออกต�มคว�มในพระร�ชบัญญัติป่�ไม้	 

พุทธศักร�ช	๒๔๘๔	ว่�ด้วยก�รทำ�ไม้

	 ข้อ	๒		ผู้ใดประสงค์จะทำ�ไม้	 ให้ยื่นคำ�ขออนุญ�ตต่อพนักง�นเจ้�หน้�ที่	 ณ	 ที่ว่�ก�รอำ�เภอ	 ที่ป่�

หรือไม้อยู่ในเขตท้องที่ต�มแบบท้�ยกฎกระทรวงนี้	คือ

	 	 	 (๑)	 แบบ	(คำ�ขอ	๑)	สำ�หรับทำ�ไม้หวงห้�มในป่�

	 	 	 (๒)	 แบบ	(คำ�ขอ	๒)	สำ�หรับไม้ย�งที่มิได้ขึ้นอยู่ในป่�

	 	 	 (๓)	 แบบ	(คำ�ขอ	๓)	สำ�หรับไม้สักที่มิได้ขึ้นอยู่ในป่�

	 ข้อ	๓		ก�รย่ืนคำ�ขอต�มคว�มในข้อ	๒	(๒)	และ	(๓)	ต้องมีหลักฐ�นแสดงสิทธ์ิในท่ีดินแนบคำ�ขอด้วย

	 ข้อ	๔		ใบอนุญ�ตทำ�ไม้	ให้ใช้แบบพิมพ์ต�มแบบท้�ยกฎกระทรวงนี้	คือ

	 	 	 (๑)	 แบบ	(อนุญ�ต	๑)	สำ�หรับทำ�ไม้สักในป่�

	 	 	 (๒)	 แบบ	(อนุญ�ต	๒)	สำ�หรับทำ�ไม้หวงห้�มธรรมด�นอกจ�กไม้สักในป่�

	 	 	 (๓)	 แบบ	(อนุญ�ต	๓)	สำ�หรับทำ�ไม้ในที่ดินที่มี	น.ส.	๓

	 	 	 (๔)	 แบบ	(อนุญ�ต	๔)	สำ�หรับทำ�ไม้สักในที่ดินที่มีโฉนดที่ดินเพื่อใช้สอยส่วนตัว

	 	 	 (๕)	 แบบ	(อนุญ�ต	๕)	สำ�หรับทำ�ไม้สักในที่ดินที่มีโฉนดที่ดินเพื่อก�รค้�

	 	 	 (๖)	 แบบ	(อนุญ�ต	๖)	สำ�หรับทำ�ไม้ย�งในท่ีดินท่ีมี	น.ส.	๓	หรือโฉนดท่ีดินเพ่ือใช้สอยส่วนตัว

	 	 	 (๗)	 แบบ	(อนุญ�ต	๗)	สำ�หรับทำ�ไม้ย�งในที่ดินที่มี	น.ส.	๓	หรือโฉนดที่ดินเพื่อก�รค้�

	 	 	 (๘)	 แบบ	(อนุญ�ต	๘)	สำ�หรับทำ�ไม้ฟืนหรือไม้เผ�ถ่�น

 

	 ข้อ	๕		ผู้รับอนุญ�ตทำ�ไม้ต้องตัดโค่นต้นไม้มิให้เหลือตอสูงเกินครึ่งของขน�ดวัดรอบลำ�ต้นตรงที่ตัด	

แต่ต้องสูงไม่เกินหนึ่งเมตรจ�กพื้นดิน	เว้นแต่ไม้ที่กลวงโพรงหรือกำ�หนดไว้ในใบอนุญ�ตเป็นอย่�งอื่น

	 ข้อ	๖		ผู้รับอนุญ�ตทำ�ไม้ต้องตัดโค่นไม้	 โดยมิให้เป็นอันตร�ยแก่ไม้หวงห้�มต้นอื่น	 เว้นแต่มีคว�ม

จำ�เป็นอันไม่อ�จหลีกเลี่ยงได้	และมิให้เป็นก�รกีดขว�งท�งจร�จรทั้งในท�งบกและท�งน้ำ�

	 ข้อ	๗		ในก�รทำ�ไม้	 ผู้รับอนุญ�ตต้องจัดก�รป้องกันมิให้เกิดก�รเสียห�ยหรือขัดขว�งแก่ท�งบก				

ท�งน้ำ�	สิ่งก่อสร้�ง	ก�รชลประท�น	หรือก�รอื่นๆ	อันเกี่ยวกับก�รคมน�คม
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	 ข้อ	๘		ก�รทำ�ไม้ต�มใบอนุญ�ต	 ซ่ึงกำ�หนดให้ทำ�เฉพ�ะต้น	 หรือท่อนท่ีมีรอยตร�อนุญ�ตของพนักง�น

เจ้�หน้�ที่ประทับไว้	ผู้รับอนุญ�ตจะชักล�กไม้ไม่ได้จนกว่�พนักง�นเจ้�หน้�ที่ได้ประทับตร�อนุญ�ตชักล�ก

	 ข้อ	๙		ผู้รับอนุญ�ตทำ�ไม้ต้องชักล�กไม้ไปต�มแนวท�งและยังที่ซึ่งระบุไว้ในใบอนุญ�ต

	 ข้อ	๑๐		ผู้รับอนุญ�ตทำ�ไม้ต้องไม่นำ�ไม้ไปใช้สอยหรือทำ�ประโยชน์อย่�งใดๆ	 นอกจ�กเพ่ือก�รชักล�ก	

ก่อนพนักง�นเจ้�หน้�ที่ตรวจวัด	เพื่อคำ�นวณค่�ภ�คหลวง

	 ในกรณีทำ�ไม้ในท่ีดินกรรมสิทธ์ิเพ่ือใช้สอยส่วนตัว	ต�มใบอนุญ�ต	๔	หรือใบอนุญ�ต	๖	 ผู้รับอนุญ�ต

ทำ�ไม้ต้องไม่นำ�ไม้ไปใช้สอยหรือทำ�ประโยชน์อย่�งใดๆ	 นอกจ�กเพื่อก�รชักล�กก่อนพนักง�นเจ้�หน้�ที่ 

ตรวจสอบประทับตร�

	 ข้อ	๑๑		ก�รขออนุญ�ตผูกข�ดทำ�ไม้	 ให้ทำ�เรื่องร�วพร้อมด้วยแผนที่สังเขปแสดงอ�ณ�เขตป่� 

ที่ขออนุญ�ตผูกข�ดทำ�ไม้ต่อพนักง�นเจ้�หน้�ที่ที่ป่�อยู่ในเขตท้องที่	

	 ก�รขอสัมปท�นทำ�ไม้	 ให้ทำ�เรื่องร�วพร้อมด้วยแผนที่สังเขปแสดงอ�ณ�เขตป่�ที่ขอสัมปท�นทำ�ไม้

ต่ออธิบดีกรมป่�ไม้

ให้ไว้	ณ	วันที่	๒๘	พฤศจิก�ยน	พ.ศ.	๒๕๑๘

ทวิช	กลิ่นประทุม

รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

(๙๒	ร.จ.	๓๘๔	ตอนที่	๒๖๖	ลงวันที่	๓๐	ธันว�คม	๒๕๑๘)

หมายเหตุ : เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติป่าไม้  

พุทธศักราช ๒๔๘๔ โดยกำาหนดให้การทำาไม้สักและไม้ยางที่มิได้ขึ้นอยู่ในป่า ต้องได้รับอนุญาตแต่ไม่ต้องเสียค่าภาคหลวง 

สมควรปรับปรุงวิธีการอนุญาตทำาไม้หวงห้ามเสียใหม่ให้สอดคล้องกัน จึงจำาเป็นต้องออกกฎกระทรวงฉบับนี้
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กฎกระทรวง 
ฉบับที่ ๒๙ (พ.ศ.๒๕๔๓) 

ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔

 

	 อ�ศัยอำ�น�จคว�มในม�ตร�	 ๑๑	 วรรคหนึ่ง	 แห่งพระร�ชบัญญัติป่�ไม้	 พุทธศักร�ช	 ๒๔๘๔ 

ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระร�ชบัญญัติป่�ไม้	 (ฉบับที่	 ๓)	 พ.ศ.๒๔๙๔	 ม�ตร�	 ๕๘	 วรรคหนึ่ง	 

แห่งพระร�ชบัญญัติป่�ไม้	 พุทธศักร�ช	 ๒๔๘๔	 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระร�ชบัญญัติป่�ไม้	 (ฉบับที่	 ๕)	 

พ.ศ.๒๕๑๘	และม�ตร�	๗๕	แห่งพระร�ชบัญญัติป่�ไม้	พุทธศักร�ช	๒๔๘๔	รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงเกษตร

และสหกรณ์ออกกฎกระทรวงไว้ดังต่อไปนี้

	 ข้อ	๑		ให้ยกเลิกคว�มในข้อ	 ๕	 และข้อ	 ๖	 แห่งกฎกระทรวงฉบับที่	 ๒๔	 (พ.ศ.๒๕๑๘)	 ออกต�ม 

คว�มในพระร�ชบัญญัติป่�ไม้	พุทธศักร�ช	๒๔๘๔	ว่�ด้วยก�รทำ�ไม้หวงห้�มและให้ใช้คว�มต่อไปนี้แทน

	 	 	“ข้อ	๕	ในก�รทำ�ไม้โดยวิธีตัด	ผู้รับอนุญ�ตต้องตัดโค่นต้นไม้มิให้เหลือตอสูงเกินครึ่งของขน�ด

วัดรอบลำ�ต้นตรงที่ตัด	 แต่ต้องสูงไม่เกินหนึ่งเมตรจ�กพื้นดิน	 เว้นแต่ไม้ที่กลวง	 โพรง	 หรือกำ�หนดไว้ใน 

ใบอนุญ�ตเป็นอย่�งอื่น”

	 	 	“ข้อ	 ๖	 ผู้รับอนุญ�ตต้องทำ�ไม้โดยมิให้เป็นอันตร�ยแก่ไม้หวงห้�มต้นอื่นเว้นแต่คว�มจำ�เป็น 

อันไม่อ�จหลีกเลี่ยงได้	และมิให้เป็นก�รกีดขว�งท�งจร�จรทั้งในท�งบกและท�งน้ำ�”

	 ข้อ	๒		 ให้ยกเลิกคว�มในข้อ	 ๘	 แห่งกฎกระทรวง	 ฉบับที่	 ๒๔	 (พ.ศ.๒๕๑๘)	 ออกต�มคว�ม 

ในพระร�ชบัญญัติป่�ไม้	พุทธศักร�ช	๒๔๘๔	ว่�ด้วยก�รทำ�ไม้หวงห้�ม	และให้ใช้คว�มต่อไปนี้แทน

	 	 	“ข้อ	 ๘	 ก�รทำ�ไม้ต�มใบอนุญ�ต	 ซึ่งกำ�หนดให้เฉพ�ะต้น	 หรือท่อนที่มีรอยตร�อนุญ�ตของ

พนักง�นเจ้�หน้�ที่ประทับไว้	ผู้รับอนุญ�ตจะชักล�กไม้ไม่ได้จนกว่�พนักง�นเจ้�หน้�ที่ได้ประทับตร�อนุญ�ต

ชักล�ก	หรือได้อนุญ�ตเป็นหนังสือให้ชักล�กในกรณีเป็นไม้ที่ไม่อ�จประทับตร�อนุญ�ตชักล�ก”

ให้ไว้	ณ	วันที่	๓	ตุล�คม	พ.ศ.	๒๕๔๓

(ลงน�ม)	ประภัตร	โพธสุธน

(น�ยประภัตร	โพธสุธน)

รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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กฎกระทรวง 
ฉบับที่ ๑,๑๐๖ (พ.ศ.๒๕๒๘) 

ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ 
ว่าด้วยการทำาไม้ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ

   อ�ศัยอำ�น�จต�มคว�มในม�ตร�	๕	ม�ตร�	๑๕	ม�ตร�	๒๑	ม�ตร�	๒๒	ม�ตร�	๒๓	และ	

ม�ตร�	๒๔	แห่งพระร�ชบัญญัติป่�สงวนแห่งช�ติ	พ.ศ.๒๕๐๗	รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ออกกฎกระทรวงไว้	ดังต่อไปนี้

	 ข้อ	๑		ให้ยกเลิกคว�มในข้อ	๑	ข้อ	๒	ข้อ	๓	และข้อ	๔	แห่งกฎกระทรวงฉบับท่ี	๔๕	(พ.ศ.๒๕๐๘)	ออก

ต�มคว�มในพระร�ชบัญญัติป่�สงวนแห่งช�ติ	พ.ศ.๒๕๐๗	

	 ข้อ	๒		 ผู้ใดประสงค์จะขอรับใบอนุญ�ตทำ�ไม้ที่มิใช่ไม้หวงห้�มต�มกฎหม�ยว่�ด้วยป่�ไม้ในเขต 

ป่�สงวนแห่งช�ติ	ให้ยื่นคำ�ขอต�มแบบ	ป.ส.๑	ท้�ยกฎกระทรวงนี้	พร้อมด้วยหลักฐ�นต�มที่ระบุไว้ในแบบ	

ป.ส.๑	ภ�ยในกำ�หนดเวล�ดังนี้

	 	 	 (๑)	 กรณีขอรับใบอนุญ�ตทำ�ไม้ในเขตป่�สงวนแห่งช�ติที่ยังมิได้กำ�หนดโครงก�รทำ�ไม้ 

ให้ยื่นคำ�ขอภ�ยในวันที่	๓๐	เมษ�ยนของแต่ละปี

	 	 	 (๒)	 กรณีขอรับใบอนุญ�ตทำ�ไม้ในเขตป่�สงวนแห่งช�ติที่ได้มีก�รกำ�หนดโครงก�รทำ�ไม้ 

ไว้แล้ว	ให้ยื่นคำ�ขอภ�ยในวันที่	๓๐	เมษ�ยนของแต่ละปีก่อนที่จะเปิดก�รทำ�ไม้ในแปลงตัดฟันที่ขออนุญ�ต

	 	 	 (๓)	 กรณีขอรับใบอนุญ�ตทำ�ไม้ในสวนป่�ที่ได้รับอนุญ�ต	 ให้ยื่นคำ�ขอภ�ยในวันที่	 ๓๐	

เมษ�ยนของแต่ละปีก่อนที่จะเปิดก�รทำ�ไม้ในแปลงตัดฟันที่ขออนุญ�ต

	 ข้อ	๓		 ก�รทำ�ไม้ในเขตป่�สงวนแห่งช�ติเพื่อใช้สอยในครัวเรือนของตนในกรณีดังต่อไปนี้ให้ได้รับ

ยกเว้นไม่ต้องขอรับใบอนุญ�ตต�มข้อ	๒

	 	 	 (๑)	 ก�รเก็บห�เศษไม้ปล�ยไม้ต�ยแห้งที่ล้มขอนนอนไพรอันมีลักษณะเป็นไม้ฟืน

	 	 	 (๒)	 ก�รตัดไม้ไผ่ทุกชนิด

	 	 	 (๓)	 ก�รเก็บห�หว�ยและเถ�วัลย์

	 	 	 (๔)	 ก�รทำ�ไม้ต�มที่อธิบดีประก�ศกำ�หนด

	 ข้อ	๔		 เมื่อได้รับคำ�ขอรับใบอนุญ�ตทำ�ไม้ในเขตป่�สงวนแห่งช�ติให้พนักง�นเจ้�หน้�ที่ทำ�ก�ร

สำ�รวจปริม�ณและขน�ดของไม้ในเขตที่ขออนุญ�ตทำ�ไม้ต�มระเบียบที่อธิบดีกำ�หนดให้เสร็จสิ้นภ�ยในวันที่											

๓๐	เมษ�ยน	ของปีนั้น

	 ข้อ	๕		ใบอนุญ�ตทำ�ไม้ในเขตป่�สงวนแห่งช�ติให้ใช้แบบ	ป.ส.	๒	ท้�ยกฎกระทรวงนี้

	 ข้อ	๖		ผู้รับอนุญ�ตทำ�ไม้ในเขตป่�สงวนแห่งช�ติต้องปฏิบัติต�มเงื่อนไขดังต่อไปนี้
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	 	 	 (๑)	 ต้องตัดโค่นต้นไม้มิให้เหลือตอสูงเกินครึ่งของขน�ดวัดรอบลำ�ต้นตรงที่ตัด	 แต่ต้องสูง

ไม่เกินหนึ่งเมตรจ�กพื้นดิน	เว้นแต่ไม้ที่กลวง	โพรง	หรือกำ�หนดไว้ในใบอนุญ�ตเป็นอย่�งอื่น

	 	 	 (๒)	 ต้องตัดโค่นต้นไม้โดยมิให้เป็นอันตร�ยแก่ต้นไม้อื่น	 เว้นแต่มีคว�มจำ�เป็นอันไม่อ�จ 

หลีกเลี่ยงได้	และมิให้เป็นก�รกีดขว�งท�งจร�จรทั้งในท�งบกและท�งน้ำ�

	 	 	 (๓)	 ต้องจัดก�รป้องกันมิให้เกิดก�รเสียห�ยหรือขัดขว�งแก่ท�งบก	 ท�งน้ำ�	 สิ่งก่อสร้�ง	

ก�รชลประท�น	หรือก�รอื่นๆ	อันเกี่ยวกับก�รคมน�คม

	 	 	 (๔)	 ก�รทำ�ไม้ต�มใบอนุญ�ตซึ่งกำ�หนดให้ทำ�เฉพ�ะต้นหรือท่อนที่มีรอยตร�อนุญ�ตของ

พนักง�นเจ้�หน้�ที่ประทับไว้	 ผู้รับอนุญ�ตจะชักล�กไม้ไม่ได้จนกว่�พนักง�นเจ้�หน้�ที่จะได้ประทับตร�

อนุญ�ตชักล�ก	 เว้นแต่ในกรณีที่ไม่ส�ม�รถประทับตร�ได้และพนักง�นเจ้�หน้�ที่ได้ระบุไว้ในใบอนุญ�ตให้

ทำ�ได้โดยไม่ต้องประทับตร�

	 ลักษณะและคว�มหม�ยของตร�ประทับไม้ของพนักง�นเจ้�หน้�ท่ี	 ให้เป็นเช่นเดียวกับตร�ประทับไม้

ของรัฐบ�ลต�มกฎหม�ยว่�ด้วยป่�ไม้

	 	 	 (๕)	 ต้องชักล�กไม้ไปต�มแนวท�งและยังที่ซึ่งระบุไว้ในใบอนุญ�ต

	 	 	 (๖)	 ต้องไม่นำ�ไม้ไปใช้สอยหรือทำ�ประโยชน์อย่�งใดๆ	 นอกจ�กเพ่ือก�รชักล�กก่อนพนักง�น

เจ้�หน้�ที่ตรวจวัดเพื่อคำ�นวณค่�ภ�คหลวง

	 ข้อ	๗		ในก�รออกใบอนุญ�ต	พนักง�นเจ้�หน้�ที่โดยอนุมัติอธิบดีจะกำ�หนดเงื่อนไขใดๆ	เป็นพิเศษ

ให้ผู้รับอนุญ�ตปฏิบัติเพื่ออนุรักษ์ทรัพย�กรป่�ไม้ก็ได้

	 ข้อ	๘		ผูร้บัอนญุ�ตทำ�ไมใ้นเขตป่�สงวนแหง่ช�ตผิูใ้ดประสงคจ์ะขอใบคูม่อืคนง�นหรอืผูร้บัจ้�ง	และ

ใบคู่มือผู้แทนของผู้รับใบอนุญ�ตให้ยื่นคำ�ขอต�มแบบ	ป.ส.๓	ท้�ยกฎกระทรวงนี้	พร้อมด้วยหลักฐ�นต�มที่

ระบุไว้ในแบบ	ป.ส.๓

	 ข้อ	๙		ใบคู่มือคนง�นหรือผู้รับจ้�ง	ให้ใช้แบบ	ป.ส.๔	ท้�ยกฎกระทรวงนี้

	 ใบคู่มือผู้แทนของผู้รับใบอนุญ�ต	ให้ใช้แบบ	ป.ส.๕	ท้�ยกฎกระทรวงนี้

	 ข้อ	๑๐		ผู้รับอนุญ�ตทำ�ไม้ในเขตป่�สงวนแห่งช�ติผู้ใดประสงค์จะขอต่ออ�ยุใบอนุญ�ตให้ยื่นคำ�ขอ

ต�มแบบ	ป.ส.๖	ท้�ยกฎกระทรวงนี้	พร้อมด้วยหลักฐ�นต�มที่ระบุไว้ในแบบ	ป.ส.๖

	 ก�รอนุญ�ตให้ต่ออ�ยุใบอนุญ�ตทำ�ไม้ในเขตป่�สงวนแห่งช�ติผู้อนุญ�ตจะแสดงไว้ในร�ยก�ร 

ต่ออ�ยุใบอนุญ�ตในใบอนุญ�ตเดิม	หรือจะออกใบอนุญ�ตต�มแบบในอนุญ�ตเดิมให้ใหม่ก็ได้

	 ข้อ	๑๑		ผู้รับอนุญ�ตทำ�ไม้ในเขตป่�สงวนแห่งช�ติผู้ใดประสงค์จะขอรับใบแทนใบอนุญ�ต	 

ให้ยื่นคำ�ขอต�มแบบ	ป.ส.๗	ท้�ยกฎกระทรวงนี้	พร้อมด้วยหลักฐ�นต�มที่ระบุไว้ในแบบ	ป.ส.๗

	 ก�รอนุญ�ตคำ�ขอใบแทนใบอนุญ�ต	 ให้ผู้อนุญ�ตออกใบอนุญ�ตต�มแบบใบอนุญ�ตเดิม 

แต่ให้กำ�กับคำ�ว่�	“ใบแทน”	ไว้ที่ด้�นหน้�ด้วย
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	 ข้อ	๑๒		ผู้รับอนุญ�ตทำ�ไม้ในเขตป่�สงวนแห่งช�ติผู้ใดประสงค์จะขอโอนใบอนุญ�ตให้แก่ผู้อื่น 

ให้ยื่นคำ�ขอต�มแบบ	ป.ส.๘	ท้�ยกฎกระทรวงนี้	พร้อมด้วยหลักฐ�นต�มที่ระบุไว้ในแบบ	ป.ส.๘

	 ก�รอนุญ�ตคำ�ขอโอนใบอนุญ�ต	 ให้ผู้อนุญ�ตหม�ยเหตุก�รโอนไว้ในใบอนุญ�ตเดิม	 พร้อมทั้ง 

ให้ผู้โอนและผู้รับโอนลงล�ยมือชื่อไว้ในใบอนุญ�ตด้วย

	 ข้อ	๑๓		ก�รยื่นคำ�ขอต�มกฎกระทรวงนี้ให้ยื่น	 ณ	 ที่ว่�ก�รอำ�เภอหรือที่ว่�ก�รกิ่งอำ�เภอท้องที่ที่จะ

ขออนุญาตทำาไม้

ให้ไว้	ณ	วันที่	๑๒	กุมภ�พันธ์	พ.ศ.	๒๕๒๘

ณรงค์	วงศ์วรรณ

รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

(ร�ชกิจจ�ฯ	เล่ม	๑๐๒	ตอนที่	๔๙	วันที่	๑๙	เมษ�ยน	๒๕๒๘)

หมายเหตุ : เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากกฎกระทรวงฉบับที่ ๔๕ (พ.ศ.๒๕๐๘) ออกตามความ

ในพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ ซึ่งได้กำาหนดแบบ ระเบียบ และวิธีการการขออนุญาต การขอต่ออายุ 

ใบอนุญาต การโอนใบอนุญาต และการมีใบคู่มือคนงานการทำาไม้ในเขตป่าสงวนแห่งขาติ มิได้กำาหนดแนวทางการอนุญาต

ไว้ชัดเจน ทำาให้ยากต่อการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ สมควรปรับปรุงแบบ ระเบียบและวิธีการของการขออนุญาต 

การขอต่ออายุใบอนุญาต การโอนใบอนุญาต การขอใบแทนใบอนุญาต และการมีใบคู่มือคนงาน สำาหรับการทำาไม้ในเขต     

ป่าสงวนแห่งชาติให้เหมาะสมยิ่งขึ้น จึงจำาเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
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กฎกระทรวง 
ฉบับที่ ๑,๑๐๗ (พ.ศ.๒๕๒๘) 

ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ 
ว่าด้วยการเก็บหาของป่าในเขตป่าสงวนแห่งชาติ

 

	 อ�ศยัอำ�น�จต�มคว�มในม�ตร�	๕	ม�ตร�	๑๕	ม�ตร�	๒๑	ม�ตร�	๒๒	ม�ตร�	๒๓	และ	ม�ตร�	๒๔ 

แห่งพระร�ชบัญญัติป่�สงวนแห่งช�ติ	พ.ศ.๒๕๐๗	รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ออกกฎกระทรวง

ไว้ดังต่อไปนี้

	 ข้อ	๑		ผู้ใดประสงค์จะขอรับใบอนุญ�ตเก็บห�ของป่�ที่มิใช่ของป่�หวงห้�ม	 ต�มกฎหม�ยว่�ด้วย 

ป่�ไม้ในเขตป่�สงวนแห่งช�ติ	ให้ยื่นคำ�ขอต�มแบบ	ป.ส.๙	ภ�ยในวันที่	๓๐	เมษ�ยน	ของแต่ละปี

	 ข้อ	๒		ก�รเก็บห�ของป่�ในเขตป่�สงวนแห่งช�ติเพื่อใช้สอยหรือบริโภคในครัวเรือนของตนในกรณี

ดังต่อไปนี้	ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องขอรับใบอนุญ�ตต�มข้อ	๑

	 	 	 (๑)	 ก�รเก็บห�หญ้�ค�	อ้อ	พง	แขม	ปรือ	กก	กระจูด	ใบพลวง

	 	 	 (๒)	 ก�รเก็บห�ผลไม้	หน่อไม้	เห็ด	หรือพืชชนิดอื่นๆ	

	 	 	 (๓)	 ก�รเก็บห�ผัก	กลอย	มัน	สมุนไพร	ร�กไม้

	 	 	 (๔)	 ก�รเก็บห�ชันไม้

	 	 	 (๕)	 ก�รเก็บห�ผลหรือฝักสะตอ	 หรือผลหรือฝักเหรียงหรือผลเนียง	 โดยไม่ทำ�อันตร�ย

หรือก�รกระทำ�ก�รใดๆ	อันเป็นอันตร�ยแก่ต้นสะตอหรือต้นเหรียงหรือต้นเนียง

	 	 	 (๖)	 ก�รเก็บห�ของป่�อื่นต�มที่อธิบดีประก�ศกำ�หนด

	 ข้อ	๓		 เม่ือได้รับคำ�ขอรับใบอนุญ�ตเก็บห�ของป่�ในเขตป่�สงวนแห่งช�ติให้พนักง�นเจ้�หน้�ท่ีทำ�ก�ร

สำ�รวจห�กำ�ลังผลิตของของป่�ในเขตท่ีขออนุญ�ตต�มระเบียบท่ีอธิบดีกำ�หนดให้เสร็จส้ินภ�ยในวันท่ี	๓๐	กันย�ยน	

ของปีน้ัน

	 ข้อ	๔	ใบอนุญ�ตเก็บห�ของป่�ในเขตป่�สงวนแห่งช�ติ	ให้ใช้แบบ	ป.ส.	๑๐	ท้�ยกฎกระทรวงนี้

	 ข้อ	๕		ผู้รับอนุญ�ตเก็บห�ของป่�ในเขตป่�สงวนแห่งช�ติจะต้องปฏิบัติต�มเงื่อนไขดังต่อไปนี้

	 	 	 (๑)	 ต้องไม่กระทำ�หรือยินยอมให้ผู้แทนผู้รับอนุญ�ต	 คนง�นหรือลูกจ้�งของผู้รับอนุญ�ต

กระทำ�ก�รอย่�งหนึ่งอย่�งใดให้เป็นก�รเสื่อมเสียแก่สภ�พป่�ไม้	หรือของป่�อื่นๆ	

	 	 	 (๒)	 ตอ้งนำ�ของป�่ทีเ่กบ็ห�ไดไ้ปต�มแนวท�งและยงัทีร่ะบไุวใ้นใบอนญุ�ต	เพือ่ใหพ้นกัง�น

เจ้�หน้�ที่ตรวจวัดและคำ�นวณค่�ภ�คหลวง

	 ข้อ	๖		 ในก�รออกใบอนุญ�ต	พนักง�นเจ้�หน้�ที่โดยอนุมัติอธิบดีจะกำ�หนดเงื่อนไขใดๆ	 เป็นพิเศษ 

ให้ผู้รับอนุญ�ตปฏิบัติ	เพื่ออนุรักษ์ทรัพย�กรป่�ไม้ก็ได้

	 ข้อ	๗	 ผู้รับอนุญ�ตเก็บห�ของป่�ในเขตป่�สงวนแห่งช�ติผู้ใดประสงค์จะขอใบคู่มือคนง�นหรือ

ผู้รับจ้�ง	 และใบคู่มือของผู้แทนของผู้รับใบอนุญ�ตให้ยื่นคำ�ขอต�มแบบ	 ป.ส.๑๑	 ท้�ยกฎกระทรวงนี้	 

พร้อมด้วยหลักฐ�นต�มที่ระบุไว้ในแบบ	ป.ส.๑๑
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	 ข้อ	๘		ใบคู่มือคนง�นหรือผู้รับจ้�ง	ให้ใช้แบบ	ป.ส.๑๒	ท้�ยกฎกระทรวงนี้

	 ใบคู่มือผู้แทนของผู้รับอนุญ�ต	ให้ใช้แบบ	ป.ส.๑๓	ท้�ยกฎกระทรวงนี้

	 ข้อ	๙		ผู้รับอนุญ�ตเก็บห�ของป่�ในเขตป่�สงวนแห่งช�ติผู้ใดประสงค์จะขอต่ออ�ยุใบอนุญ�ต	 

ให้ยื่นคำ�ขอต�มแบบ	ป.ส.๑๔	ท้�ยกฎกระทรวงนี้	พร้อมด้วยหลักฐ�นต�มที่ระบุไว้ในแบบ	ป.ส.	๑๔

	 ก�รอนุญ�ตให้ต่ออ�ยุใบอนุญ�ตเก็บห�ของป่�ในเขตป่�สงวนแห่งช�ติ	 ผู้อนุญ�ตจะแสดงไว้ใน

ร�ยก�รต่ออ�ยุใบอนุญ�ตเดิมหรือจะออกใบอนุญ�ตต�มแบบใบอนุญ�ตเดิมให้ใหม่ก็ได้

	 ข้อ	๑๐		ผู้รับอนุญ�ตเก็บห�ของป่�ในเขตป่�สงวนแห่งช�ติผู้ใดประสงค์จะขอรับใบแทนใบอนุญ�ต	

ให้ยื่นคำ�ขอต�มแบบ	ป.ส.	๑๕	ท้�ยกฎกระทรวงนี้	พร้อมด้วยหลักฐ�นต�มที่ระบุไว้ในแบบ	ป.ส.	๑๕

	 ก�รอนญุ�ตคำ�ขอใบแทนใบอนญุ�ต	ใหผู้อ้นญุ�ตออกใบอนญุ�ตต�มแบบใบอนญุ�ตเดมิ	แตใ่หก้ำ�กบั

คำ�ว่�	“ใบแทน”	ไว้ที่ด้�นหน้�ด้วย

	 ข้อ	๑๑		ผู้รับอนุญ�ตเก็บห�ของป่�ในเขตป่�สงวนแห่งช�ติผู้ใดประสงค์จะขอโอนใบอนุญ�ตให้แก่ผู้อ่ืน	

ให้ยื่นคำ�ขอต�มแบบ	ป.ส.๑๖	ท้�ยกฎกระทรวงนี้	พร้อมด้วยหลักฐ�นต�มที่ระบุไว้ในแบบ	ป.ส.	๑๖

	 ก�รอนุญ�ตคำ�ขอโอนใบอนุญ�ต	 ให้ผู้อนุญ�ตหม�ยเหตุก�รโอนไว้ในใบอนุญ�ตเดิม	 พร้อมทั้งให้ 

ผู้โอนและผู้รับโอนลงล�ยมือชื่อไว้ในใบอนุญ�ตด้วย

	 ข้อ	๑๒		ก�รยื่นคำ�ขอต�มกฎกระทรวงนี้	ให้ยื่น	ณ	ที่ว่�ก�รอำ�เภอหรือที่ว่�ก�รกิ่งอำ�เภอท้องที่ที่จะ

ขออนุญ�ตเก็บห�ของป่�

	 ให้ไว้	ณ	วันที่	๑๒	กุมภ�พันธ์	พ.ศ.๒๕๒๘

	 (ลงน�ม)	ณรงค์	วงศ์วรรณ

	 (น�ยณรงค์	วงศ์วรรณ)

	 รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

	 (ร�ชกิจจ�ฯ	เล่ม	๑๐๒	ตอนที่	๔๙	ลงวันที่	๑๙	เมษ�ยน	๒๕๒๘)

หมายเหตุ : เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับน้ี คือ เน่ืองจากกฎกระทรวงฉบับท่ี ๔๕ (พ.ศ.๒๕๐๘) ออกตามความใน

พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ ซ่ึงได้กำาหนดแบบ ระเบียบ และวิธีการการขออนุญาต การขอต่ออายุใบอนุญาต

การโอนใบอนุญาต และการมีใบคู่มือคนงานเก่ียวกับเก็บหาของป่าในเขตป่าสงวนแห่งขาติ มิได้กำาหนดแนวทางการอนุญาตไว้

ชัดเจน และกำาหนดรวมกับการทำาไม้ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ สมควรปรับปรุงแบบ ระเบียบ และวิธีการเก่ียวกับการขออนุญาต  

การขอต่ออายุใบอนุญาต การโอนใบอนุญาต การขอใบแทนใบอนุญาต และการมีใบคู่มือคนงาน สำาหรับการเก็บหาของป่าในเขต

ป่าสงวนแห่งชาติให้เหมาะสมย่ิงข้ึน และกำาหนดการเก็บหาของป่าแยกออกจากการทำาไม้ จึงจำาเป็นต้องออกกฎกระทรวงฉบับน้ี

1-2(1-41).indd   28 7/1/2010   12:57



คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการอนุญาตไม้และของป่า
29

กฎกระทรวง 
ฉบับที่ ๑,๒๒๑ (พ.ศ.๒๕๓๑) 

ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ 

 

	 อ�ศัยอำ�น�จต�มคว�มในม�ตร�	 ๕	 แห่งพระร�ชบัญญัติป่�สงวนแห่งช�ติ	 พ.ศ.๒๕๐๗	 รัฐมนตรี

ว่�ก�รกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ออกกฎกระทรวงไว้	ดังต่อไปนี้

	 ข้อ	๑		ให้ยกเลิก

	 	 	 (๑)	 กฎกระทรวง	ฉบับท่ี	๔๕	(พ.ศ.๒๕๐๘)	ออกต�มคว�มในพระร�ชบัญญัติป่�สงวนแห่งช�ติ	

พ.ศ.๒๕๐๗	

	 	 	 (๒)	 กฎกระทรวง	ฉบับท่ี	๙๘๓	(พ.ศ.๒๕๒๕)	ออกต�มคว�มในพระร�ชบัญญัติป่�สงวนแห่งช�ติ	

พ.ศ.๒๕๐๗	

	 ข้อ	๒		ค่�ธรรมเนียม	ให้กำ�หนดดังต่อไปนี้

	 	 	 (๑)	 แบบพิมพ์คำ�ขอ	ฉบับละ	๑	บ�ท

	 	 	 (๒)	 ใบอนุญ�ตทำ�ไม้หรือเก็บห�ของป่�	ฉบับละ	๒๐	บ�ท

	 (๓)	 ใบคู่มือคนง�น	 ผู้รับจ้�งหรือผู้แทนของ	 ผู้รับใบอนุญ�ตหรือหนังสืออนุญ�ต	 											

ฉบับละ	๕	บ�ท

	 	 	 (๔)	 ใบแทนใบอนุญ�ต	ฉบับละ	๕	บ�ท

	 	 	 (๕)	 ก�รโอนใบอนุญ�ต	ครั้งละ	๑๐	บ�ท

	 	 	 (๖)	 หนังสืออนุญ�ตให้บุคคลเข้�อยู่อ�ศัย	ไร่ละ	๑๕	บ�ท

	 	 	 (๗)	 หนังสืออนุญ�ตให้บุคคลเข้�ทำ�ประโยชน์

	 	 	 	 (ก)	ก�รเกษตรกรรม	ไร่ละ	๒๐	บ�ท

	 	 	 	 (ข)	ก�รปลูกป่�	ไร่ละ	๑๐	บ�ท

	 	 	 	 (ค)	ก�รปศุสัตว์	ไร่ละ	๒๐	บ�ท

	 	 	 	 (ง)	ก�รศึกษ�หรือวิจัยท�งวิช�ก�ร	ไร่ละ	๑๐	บ�ท

	 	 	 	 (จ)	ก�รเลี้ยงสัตว์น้ำ�	ไร่ละ	๑๐๐	บ�ท

	 	 	 	 (ฉ)	ก�รขุดกรวด	ทร�ย	ลูกรัง	ดินข�ว	หรือดิน	ไร่ละ	๕๐๐	บ�ท

	 	 	 	 (ช)	ก�รระเบิดและย่อยหิน	เก็บหิน	ไร่ละ	๕๐๐	บ�ท

	 	 	 	 (ซ)	ก�รทำ�เหมืองแร่	หรือก�รขุดเจ�ะปิโตรเลียม	ไร่ละ	๕๐๐	บ�ท

	 	 	 	 (ฌ)	ก�รจัดสร้�งสวนรุกขช�ติ	วนอุทย�น	อุทย�น	ไร่ละ	๑๐	บ�ท

	 	 	 	 (ญ)	ก�รสร้�งอ�ค�รเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจเพื่อก�รบริก�ร	ไร่ละ	๕๐๐	บ�ท

	 	 	 	 (ฎ)	ก�รทำ�ประโยชน์อื่นๆ	ไร่ละ	๕๐	บ�ท

	 ในก�รคำ�นวณค่�ธรรมเนียมหนังสืออนุญ�ต	 เศษของหนึ่งไร่ให้คิดต�มส่วน	 เศษของหนึ่งต�ร�งว�

ให้ปัดทิ้ง
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	 ข้อ	๓		ค่�ภ�คหลวง	ให้กำ�หนดดังต่อไปนี้

	 	 	 (๑)	 ค่�ภ�คหลวง	 สำ�หรับไม้ที่มีอยู่ต�มธรรมช�ติ	 และมิใช่ไม้หวงห้�มต�มกฎหม�ย 

ว่�ด้วยป่�ไม้

	 	 	 	 (ก)	เพื่อก�รค้�	ลูกบ�ศก์เมตรละ	๒๐	บ�ท

	 	 	 	 (ข)	เพื่อใช้สอยส่วนตัว	ลูกบ�ศก์เมตรละ	๑๐	บ�ท

	 สำ�หรับไม้ที่มีอยู่ต�มธรรมช�ติ	 และมิใช่ไม้หวงห้�มต�มกฎหม�ยว่�ด้วยป่�ไม้ที่ไม่อ�จคำ�นวณเป็น

ลูกบ�ศก์เมตรหรือที่นิยมซื้อข�ยกันต�มม�ตรฐ�นอื่นนอกจ�กเป็นลูกบ�ศก์เมตร	 ให้คิดร้อยละสิบของร�ค�

ตล�ดที่ผู้ว่�ร�ชก�รจังหวัดท้องที่ประก�ศกำ�หนด

	 	 	 (๒)	 ค่�ภ�คหลวง	 สำ�หรับไม้ที่ได้จ�กก�รปลูกสร้�งสวนป่�โดยได้รับอนุญ�ตต�มม�ตร�	

๒๐	และมิใช่ไม้หวงห้�มต�มกฎหม�ยว่�ด้วยป่�ไม้ลูกบ�ศก์เมตรละ	๕	บ�ท

	 สำ�หรับไม้ที่ได้จ�กก�รปลูกสร้�งสวนป่�โดยได้รับอนุญ�ตต�มม�ตร�	 ๒๐	 และมิใช่ไม้หวงห้�ม 

ต�มกฎหม�ยว่�ด้วยป่�ไม้ที่ไม่อ�จคำ�นวณเป็นลูกบ�ศก์เมตรหรือที่นิยมซื้อข�ยกันต�มม�ตรฐ�นอื่นนอกจ�ก

เป็นลูกบ�ศก์เมตร	ให้คิดร้อยละห้�ของร�ค�ตล�ดที่ผู้ว่�ร�ชก�รจังหวัดท้องที่ประก�ศกำ�หนด

	 	 	 (๓)	 ค่�ภ�คหลวง	สำ�หรับของป่�	ลูกบ�ศก์เมตรละ	๔	บ�ท

	 สำ�หรับของป่�	 ที่ไม่อ�จคำ�นวณเป็นลูกบ�ศก์เมตรหรือที่นิยมซื้อข�ยกันต�มม�ตรฐ�นอื่นนอกจ�ก

ลูกบ�ศก์เมตร	ให้คิดร้อยละสิบของร�ค�ตล�ดที่ผู้ว่�ร�ชก�รจังหวัดท้องที่ประก�ศกำ�หนด

	 ข้อ	๔		ค่�บำ�รุงป่�	ให้กำ�หนดดังต่อไปนี้

	 	 					(๑)		ค่�บำ�รุงป่�	สำ�หรับไม้ท่ีมีอยู่ต�มธรรมช�ติ	และมิใช่ไม้หวงห้�มต�มกฎหม�ยว่�ด้วยป่�ไม้

	 	 	 	 (ก)	ไม้ปอกระส�	ครึ่งเท่�ของค่�ภ�คหลวงต�มข้อ	๓	(๑)

	 	 	 	 (ข)	ไม้ชนิดอื่นๆ	สองเท่�ของค่�ภ�คหลวงต�มข้อ	๓	(๑)

	 	 	 (๒)	 ค่�บำ�รุงป่�	สำ�หรับไม้ที่ได้จ�กก�รปลูกสร้�งสวนป่�โดยได้รับอนุญ�ตต�มม�ตร�	๒๐	

และมิใช่ไม้หวงห้�มต�มกฎหม�ยว่�ด้วยป่�ไม้

	 	 	 	 (ก)	ไม้ปอกระส�	หนึ่งในสี่เท่�ของค่�ภ�คหลวงต�มข้อ	๓	(๒)

	 	 	 	 (ข)	ไม้ชนิดอื่นๆ	หนึ่งเท่�ของของค่�ภ�คหลวงต�มข้อ	๓	(๒)

	 	 	 (๓)	 ค่�บำ�รุงป่�	สำ�หรับของป่�

	 	 	 	 (ก)	น้ำ�ย�งพ�ร�	ครึ่งเท่�ของค่�ภ�คหลวงต�มข้อ	๓	(๓)

	 	 	 	 (ข)	ของป่�อื่นๆ	สองเท่�ของค่�ภ�คหลวงต�มข้อ	๓	(๓)

ให้ไว้	ณ	วันที่	๑๙	กรกฎ�คม	พ.ศ.๒๕๓๑

เสน�ะ	เทียนทอง

รัฐมนตรีช่วยว่�ก�รฯ	รักษ�ร�ชก�รแทน

รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

(ร�ชกิจจ�ฯ	เล่ม	๑๐๕	ตอนที่	๑๑๙	ลงวันที่	๒๕	กรกฎ�คม	๒๕๓๑)
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หมายเหตุ : เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่ในปัจจุบันได้มีการอนุญาตให้เอกชนเข้าทำาประโยชน์ใน 

ปา่สงวนแหง่ชาตเิพือ่ทำาการศกึษาวจิยัทางวชิาการ ขดุเจาะปโิตรเลยีม จดัสรา้งสวนรกุขชาต ิวนอทุยานหรอือทุยานและสรา้ง

อาคารเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจเพื่อการบริการ แต่ตามกฏกระทรวงฉบับที่ ๔๕ (พ.ศ.๒๕๐๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติ

ปา่สงวนแหง่ชาต ิพ.ศ. ๒๕๐๗ ซึง่แกไ้ขเพิม่เตมิโดยกฎกระทรวง ฉบบัที ่๙๘๓ (พ.ศ.๒๕๒๕) ออกตามความในพระราชบญัญตัิ

ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ ไม่ได้กำาหนดอัตราค่าธรรมเนียมสำาหรับการอนุญาตดังกล่าวไว้โดยชัดแจ้ง สมควรกำาหนด

อัตราค่าธรรมเนียมสำาหรับการดังกล่าวให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน และเพื่อส่งเสริมให้เอกชนปลูกสร้างสวนป่า

มากยิ่งขึ้น สมควรกำาหนดอัตราค่าภาคหลวงและค่าบำารุงป่า สำาหรับไม้ที่ได้จากการปลูกสร้างสวนป่าโดยได้รับอนุญาตตาม

มาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๐๗ ให้ต่ำากว่าอัตราค่าภาคหลวงและค่าบำารุงป่าสำาหรับไม้ที่มีอยู่ 

ตามธรรมชาติ รวมทั้งเพื่อช่วยเหลือที่ทำาไม้ปอกระสามิให้ต้องประสบภาวะการขาดทุน และเพื่อส่งเสริมให้เอกชนทำา 

สวนยางพารามากยิง่ขึน้ สมควรกำาหนดอตัราคา่บำารงุปา่สำาหรบัไมป้อกระสาและน้ำายางพาราใหต้่ำากวา่อตัราคา่บำารงุปา่สำาหรบั 

ไม้และของป่าชนิดอื่นๆ จึงจำาเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
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ข้อกำาหนด 
ฉบับที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๐๘)

ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ 
ว่าด้วยการทำาไม้หวงห้าม

 

	 โดยที่เป็นก�รสมควรกำ�หนดให้ผู้รับอนุญ�ตทำ�ไม้ปฏิบัติเพิ่มเติมเกี่ยวกับก�รทำ�ไม้หวงห้�ม	 

ก�รชำ�ระค่�ภ�คหลวงและค่�บำ�รุงป่�

	 อ�ศัยอำ�น�จต�มคว�มในม�ตร�๕๘	แห่งพระร�ชบัญญัติป่�ไม้	พุทธศักร�ช	๒๔๘๔	ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม

โดยพระร�ชบัญญัติป่�ไม้	 (ฉบับที่	๓)	พ.ศ.๒๔๙๔	รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงเกษตร	กำ�หนดให้ผู้รับอนุญ�ต 

ทำ�ไม้ปฏิบัติดังต่อไปนี้

	 ข้อ	๑		ข้อกำ�หนดนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่	๑	พฤษภ�คม	๒๕๐๘	เป็นต้นไป

	 ข้อ	๒		ผู้รับอนุญ�ตทำ�ไม้ต้องทำ�ไม้ภ�ยในเขตป่�และในเขตท้องที่ต�มที่ระบุไว้ในใบอนุญ�ตหรือ

ภ�ยในเขตต�มแผนที่ท้�ยใบอนุญ�ตทำ�ไม้

	 ข้อ	๓		ผู้รับอนุญ�ตทำ�ไม้ต้องบั่นทอนไม้เพื่อใช้ประโยชน์ต�มที่ได้รับอนุญ�ตให้ม�กที่สุด	 และต้อง

ไม่ทิ้งเศษไม้หรือปล�ยไม้ไว้ในป่�เกินคว�มจำ�เป็น

	 ข้อ	๔		ก�รทำ�ไม้ต�มใบอนุญ�ตซึ่งกำ�หนดให้ทำ�เฉพ�ะต้นหรือท่อนที่มีรอยตร�อนุญ�ตของ 

พนักง�นเจ้�หน้�ที่ประทับไว้นั้น	 เมื่อผู้รับอนุญ�ตได้ตัดโค่นและบั่นทอนไม้แล้ว	 ต้องแจ้งให้พนักง�น 

เจ้�หน้�ที่ผู้อนุญ�ตทำ�ก�รตรวจสอบและประทับตร�อนุญ�ตชักล�กเสียก่อน	จึงจะชักล�กไม้นั้นได้

	 ข้อ	๕		บรรด�ไม้ท่ีพนักง�นเจ้�หน้�ท่ีตรวจสอบประทับตร�อนุญ�ตชักล�กต�มข้อ	 ๔	 แล้วน้ัน	 

ผู้รับอนุญ�ตต้องชักล�กไปรวมไว้	 ณ	 สถ�นท่ีและในท้องท่ีท่ีกำ�หนดไว้ในใบอนุญ�ตทำ�ไม้น้ัน	 เพ่ือให้พนักง�น 

เจ้�หน้�ท่ีตรวจวัดคำ�นวณค่�ภ�คหลวงและค่�บำ�รุงป่�ให้ครบถ้วน	 และผู้รับอนุญ�ตต้องแจ้งต่อพนักง�น 

เจ�้หน�้ทีผู่อ้นญุ�ตเพือ่ตรวจวดัประทบัตร�คำ�นวณค�่ภ�คหลวง	และหรอืค�่บำ�รงุป�่กอ่นวนัสิน้อ�ยใุบอนญุ�ต

ทำ�ไม้นั้น

	 ข้อ	๖		 ก�รทำ�ไม้ชนิดที่อนุญ�ตโดยไม่ต้องประทับตร�อนุญ�ตตัดโค่น	 ซึ่งพนักง�นเจ้�หน้�ที่ 

ผู้อนุญ�ตได้บันทึกหม�ยเหตุ	 และลงล�ยมือชื่อกำ�กับไว้ในใบอนุญ�ตทำ�ไม้นั้นแล้ว	 ผู้รับอนุญ�ตต้องทำ�และ

ชักล�กไม้นั้นออกไปรวมไว้	 ณ	 สถ�นที่และในท้องที่ที่กำ�หนดไว้ในใบอนุญ�ตทำ�ไม้นั้นให้ครบถ้วนต�ม

จำ�นวนที่ได้รับอนุญ�ตให้ทำ�และผู้รับอนุญ�ตต้องแจ้งต่อเจ้�หน้�ที่ผู้อนุญ�ต	 เพื่อตรวจวัดประทับตร�

คำ�นวณค่�ภ�คหลวง	และหรือค่�บำ�รุงป่�ก่อนวันสิ้นอ�ยุใบอนุญ�ตทำ�ไม้นั้น
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	 ข้อ	๗		ผู้รับอนุญ�ตทำ�ไม้ต้องชักล�กไม้ที่พนักง�นเจ้�หน้�ที่ได้ประทับตร�อนุญ�ตชักล�กต�มข้อ	

๔	 หรือไม้ที่ได้รับอนุญ�ตให้ทำ�โดยไม่ต้องประทับตร�อนุญ�ตตัดโค่นต�มข้อ	 ๖	 ไปให้พนักง�นเจ้�หน้�ที่ 

ตรวจวัดคำ�นวณค่�ภ�คหลวงและหรือค่�บำ�รุงป่�	 ให้ครบถ้วนก่อนวันสิ้นอ�ยุใบอนุญ�ตทำ�ไม้	 ห�กไม้นั้น 

เสยีห�ยหรอืสญูห�ยไปดว้ยประก�รใดๆ	กต็�มผูร้บัอนญุ�ตตอ้งชดใชค้�่ภ�คหลวงและค�่บำ�รงุป�่ใหแ้กพ่นกัง�น 

เจ้�หน้�ที่ผู้อนุญ�ต	 ต�มที่พนักง�นเจ้�หน้�ที่ผู้อนุญ�ตได้ตรวจสอบและประทับตร�อนุญ�ตชักล�กหรือ	

ประเมินได้	สำ�หรับไม้ที่เสียห�ยหรือสูญห�ยนั้นจนครบถ้วน

	 ข้อ	๘		ก�รแจ้งเพ่ือให้พนักง�นเจ้�หน้�ท่ีผู้อนุญ�ตตรวจสอบประทับตร�อนุญ�ตชักล�ก	 และตรวจวัด

ประทับตร�เพื่อคำ�นวณค่�ภ�คหลวงและค่�บำ�รุงป่�	 ให้ผู้รับอนุญ�ตทำ�คำ�ขอต�มแบบที่กรมป่�ไม้กำ�หนด 

ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้อนุญาตเพื่อพิจารณาสั่ง

	 ข้อ	๙		ผู้รับอนุญ�ตทำ�ไม้ต้องตรวจตร�ดูแลและป้องกันไม่ให้คนง�นทำ�ก�รจุดไฟเผ�ป่�	 และถ้� 

เกดิไฟไหมข้ึน้ไมว่�่ดว้ยเหตใุดๆ	กต็�ม	ผูร้บัอนญุ�ตรวมทัง้คนง�นหรอืผูร้บัจ�้งของผูร้บัอนญุ�ตจะตอ้งทำ�ก�ร

ดบัไฟและปอ้งกนัมใิหไ้ฟลกุล�มโดยเรว็ทีส่ดุ	ในก�รนีผู้ร้บัอนญุ�ตรวมทัง้คนง�นหรอืผูร้บัจ�้งของผูร้บัอนญุ�ต

จะต้องให้คว�มช่วยเหลือด้วยแรงง�นหรือสิ่งของต�มที่จำ�เป็นในก�รดับไฟและป้องกันมิให้ไฟลุกล�มต่อไป

	 ข้อ	๑๐		เมื่อปร�กฏก�รกระทำ�ผิดกฎหม�ยว่�ด้วยป่�ไม้ในเขตป่�ที่ได้รับอนุญ�ตทำ�ไม้	 ผู้รับอนุญ�ต

ทำ�ไม้ต้องแจ้งต่อพนักง�นเจ้�หน้�ที่ผู้อนุญ�ตหรือพนักง�นเจ้�หน้�ที่แห่งท้องที่ของป่�นั้นโดยด่วน

	 ข้อ	๑๑	ในระหว�่งใบอนญุ�ตยงัไมส่ิน้อ�ย	ุผูร้บัอนญุ�ตทำ�ไมจ้ะตอ้งรบัผดิชอบในก�รฝ�่ฝนืขอ้กำ�หนด

นี้หรือก�รกระทำ�ผิดต่อกฎหม�ยว่�ด้วยก�รป่�ไม้	หรือกฎข้อบังคับทั้งปวงที่ผู้หนึ่งผู้ใดได้กระทำ�ผิดภ�ยในเขต

ป่�ที่ได้รับอนุญ�ตทำ�ไม้อยู่	 เว้นแต่ผู้รับอนุญ�ตจะพิสูจน์ให้เป็นที่พอใจของพนักง�นเจ้�หน้�ที่ผู้อนุญ�ตได้ว่� 

ก�รฝ่�ฝืนหรือก�รกระทำ�ผิดนั้นเกิดขึ้นด้วยบุคคลอื่น	 ซึ่งไม่อยู่ภ�ยใต้บังคับบัญช�ของผู้รับอนุญ�ตและ 

ผู้รับอนุญ�ตมิได้มีส่วนรู้เห็นเป็นใจด้วย

ให้ไว้	ณ	วันที่	๒	เมษ�ยน	๒๕๐๘

พระประก�ศสหกรณ์	

รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงเกษตร

1-2(1-41).indd   33 7/1/2010   12:57



คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการอนุญาตไม้และของป่า

34

ข้อกำาหนด 
ฉบับที่ ๙ (พ.ศ.๒๕๒๔) 

ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ 
ว่าด้วยการทำาไม้หวงห้าม (ฉบับที่ ๒)

 

	 โดยที่เป็นก�รสมควรกำ�หนดให้ผู้รับอนุญ�ตทำ�ไม้ต้องชำ�ระค่�เสียห�ยสำ�หรับไม้ที่ตัดฟันลงแล้ว

สูญห�ยหรือเสียห�ยไปก่อนก�รชำ�ระค่�ภ�คหลวง

	 อ�ศัยอำ�น�จต�มคว�มในม�ตร�	๕๘	แห่งพระร�ชบัญญัติป่�ไม้	พุทธศักร�ช	๒๔๘๔	ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติมโดย 

พระร�ชบัญญัติป่�ไม้	 (ฉบับที่	 ๕)	 พ.ศ.๒๕๑๘	 รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 กำ�หนดให้ 

ผู้รับอนุญ�ตปฏิบัติเกี่ยวกับไม้ที่ตัดฟันลงแล้ว	สูญห�ยหรือเสียห�ยไปก่อนก�รชำ�ระค่�ภ�คหลวง	ดังต่อไปนี้

	 ข้อ	๑		ข้อกำ�หนดนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจ�กวันประก�ศในร�ชกิจจ�นุเบกษ�เป็นต้นไป

	 ข้อ	๒		ให้ยกเลิกคว�มในข้อ	 ๗	 แห่งข้อกำ�หนด	 (ฉบับที่	 ๓)	 พ.ศ.๒๕๐๘	 ออกต�มคว�มใน 

พระร�ชบัญญัติป่�ไม้	พุทธศักร�ช	๒๔๘๔	ว่�ด้วยก�รทำ�ไม้หวงห้�มและให้ใช้คว�มต่อไปนี้แทน

	 “ข้อ	๗	ผู้รับอนุญ�ตทำ�ไม้ต้องชักล�กไม้ที่เจ้�หน้�ที่ได้ประทับตร�อนุญ�ตชักล�กต�มข้อ	๔	หรือไม้ 

ที่ได้รับอนุญ�ตให้ทำ�โดยไม่ต้องประทับตร�อนุญ�ตตัดโค่นต�มข้อ	 ๖	 ไปให้พนักง�นเจ้�หน้�ที่ตรวจวัด

คำ�นวณค่�ภ�คหลวงและหรือค่�บำ�รุงป่�ให้ครบถ้วน	 ก่อนวันสิ้นอ�ยุใบอนุญ�ตทำ�ไม้	 ห�กไม้นั้นเสียห�ย

หรือสูญห�ยไปด้วยประก�รใดๆ	 ก็ต�ม	 ผู้รับอนุญ�ตต้องรับผิดชอบชดใช้ค่�เสียห�ยสำ�หรับไม้ที่ได้ตัดฟัน 

ลงแล้วสูญห�ยหรือเสียไปก่อนก�รชำ�ระค่�ภ�คหลวงให้พนักง�นเจ้�หน้�ที่ผู้อนุญ�ตในอัตร�เท่�กับ 

ค่�ภ�คหลวงและค่�บำ�รุงป่�รวมกันต�มปริม�ตรของไม้ท่ีประเมินได้จ�กบัญชีไม้เลือก	หรือบัญชีไม้ท่ีประทับตร�

อนุญ�ตให้ชักล�กแล้วแต่กรณี	สำ�หรับไม้ที่เสียห�ยหรือสูญห�ยนั้นจนครบถ้วน”

ให้ไว้	ณ	วันที่	๑๖	เมษ�ยน	พ.ศ.๒๕๒๔

(ลงน�ม)	อ�ณัติ	อ�ภ�ภิรม

(น�ยอ�ณัติ	อ�ภ�ภิรม)

รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

(เล่ม	๙๘	ตอนที่	๙๖	ร�ชกิจจ�นุเบกษ�	๒๐	พฤษภ�คม	๒๕๒๔)
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ข้อกำาหนด 
ฉบับที่ ๑๗ พ.ศ.๒๕๓๐ 

ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ 
ว่าด้วย การอนุญาตไม้สักและไม้ยางในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง

 

	 อ�ศัยอำ�น�จต�มคว�มในม�ตร�	 ๑๑	 แห่งพระร�ชบัญญัติป่�ไม้	 พุทธศักร�ช	 ๒๔๘๔	 ซึ่งแก้ไข

เพิ่มเติมพระร�ชบัญญัติป่�ไม้	 (ฉบับที่	 ๓)	 พ.ศ.๒๔๙๔	 และม�ตร�	 ๕๘	 แห่งพระร�ชบัญญัติป่�ไม้	 

พุทธศักร�ช	 ๒๔๘๔	 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระร�ชบัญญัติป่�ไม้	 (ฉบับที่	 ๕)	 พ.ศ.	 ๒๕๑๘	 รัฐมนตรีว่�ก�ร

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ออกข้อกำ�หนดในกรณีเฉพ�ะเรื่อง	 ก�รอนุญ�ตทำ�ไม้สักและไม้ย�งในที่ดิน

กรรมสทิธิห์รอืสทิธคิรอบครองเพือ่ก�รใชส้อยสว่นตวั	และไมน้ัน้เปน็ไมท้ีข่ึน้อยูเ่ดมิ	ไมร่วมถงึไมท้ีป่ลกูขึน้ต�ม

กฎกระทรวง	ฉบบัที่	๒๔	(พ.ศ.๒๕๑๐)	ออกต�มคว�มในพระร�ชบญัญตัปิ่�ไม้	พุทธศกัร�ช	๒๔๘๔	ว�่ดว้ยก�ร 

ทำ�ไม้หวงห้�ม	โดยให้ถือปฏิบัติดังต่อไปนี้

	 ข้อ	๑		ข้อกำ�หนดนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจ�กวันประก�ศในร�ชกิจจ�นุเบกษ�เป็นต้นไป

	 ข้อ	๒		ให้ยกเลิกข้อกำ�หนด	 ฉบับที่	 ๑๒	 พ.ศ.๒๕๒๕	 ออกต�มคว�มในพระร�ชบัญญัติป่�ไม้ 

พุทธศักร�ช	๒๕๔๘	ว่�ด้วยก�รอนุญ�ตทำ�ไม้สักและไม้ย�งในที่ดินกรรมสิทธิ์และสิทธิครอบครอง

	 ข้อ	๓		 ผู้ขออนุญ�ตต้องเป็นเจ้�ของที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองหรือผู้แทนโดยชอบ

ด้วยกฎหม�ย	 เป็นผู้ยื่นคำ�ขอทำ�ไม้เพื่อก�รใช้สอยส่วนตัวต่อน�ยอำ�เภอหรือปลัดอำ�เภอผู้เป็นหัวหน้� 

ประจำ�กิ่งอำ�เภอแห่งท้องที่ที่ดินนั้นต้องอยู่ต�มแบบที่กำ�หนดไว้ในกฎกระทรวง	 ฉบับที่	 ๒๔	 (พ.ศ.๒๕๑๘)	

ออกต�มคว�มในพระร�ชบัญญัติป่�ไม้	พุทธศักร�ช	๒๔๘๔	พร้อมกับแนบภ�พถ่�ยโฉนดที่ดินในโฉนดแผนที่	 

โฉนดตร�จอง	 และตร�จองที่ตร�ว่�	 “ได้ทำ�ประโยชน์แล้ว”	 หรือหนังสือรับรองก�รทำ�ประโยชน์	 อันได้แก่	

น.ส.๓	หรือ	น.ส.	ก.	แล้วแต่กรณี	โดยมีเจ้�หน้�ที่บริห�รง�นที่ดินอำ�เภอบันทึกรับรองว่�	ได้ตรวจสอบกับ

ต้นฉบับพนักง�นเจ้�หน้�ที่ถูกต้องตรงกันแล้ว

	 ข้อ	๔		เมื่อพนักง�นเจ้�หน้�ที่ได้รับคำ�ขอต�มข้อ	๓	แล้ว	ให้ตรวจสอบคว�มถูกต้องเกี่ยวกับเอกส�ร

หลักฐ�นอีกครั้งหนึ่ง	เมื่อเห็นว่�ถูกต้องครบถ้วนให้ส่งเรื่องร�วต่อจังหวัดภ�ยใน	๗	วัน	นับแต่วันรับคำ�ขอ

	 ข้อ	๕		เมื่อผู้ว่�ร�ชก�รจังหวัดได้รับเรื่องร�วจ�กอำ�เภอ	 ต�มข้อ	 ๔	 แล้ว	 ให้แจ้งป่�ไม้เขตท้องที่	

เพื่อพิจ�รณ�สั่งเจ้�หน้�ที่ของเขตไม่ต่ำ�กว่�ระดับ	 ๕	 ออกไปร่วมกับเจ้�หน้�ที่ของจังหวัดไม่ต่ำ�กว่�ระดับ	 ๕	

ทำ�ก�รตรวจสอบข้อเท็จจริง	 โดยมีเจ้�หน้�ที่ป่�ไม้อำ�เภอท้องที่นั้นร่วมตรวจสอบด้วย	 และห�กผลก�รตรวจ

สอบปร�กฏทีต่ัง้ของทีด่นิทีข่อทำ�ใหไ้ม้ถกูตอ้งตรงต�มทีข่อ	และมไีม้สกัหรอืไมย้�งทีส่มควรอนญุ�ตใหต้ดัออก

อยู่ในหลักเกณฑ์ที่ไม้นั้นจะเป็นอันตร�ยต่อชีวิตหรือทรัพย์สิน	เช่น	อยู่ใกล้ชิดบ้�นเรือนหรือสิ่งก่อสร้�ง	หรือ

ท�งเดินซึ่งรัศมีของลำ�ต้นอ�จล้มทับถึงได้	 หรือไม้นั้นมีลักษณะไม่สมบูรณ์	 ไม่อ�จเจริญเติบโตต่อไปได้	 ก็ให้

สำ�รวจประทับตร�	ต.	(ตร�ประจำ�ตัวพนักง�นเจ้�หน้�ท่ี)	เลขเรียง	เลขปีย่อ	และทำ�บัญชีไม้ระบุขน�ดคว�มโต	

และคว�มสูงที่ใช้ทำ�ประโยชน์ได้	 ตลอดจนลักษณะของไม้แต่ละต้น	 และทำ�แผนที่แสดงตำ�แหน่งไม้ในที่ดิน

นั้นให้ชัดเจน	พร้อมกับจัดทำ�ร�ยง�นผลก�รตรวจสอบแล้วร�ยง�นผู้บังคับบัญช�โดยมิชักช้�	ดังนี้
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	 	 	 ๕.๑		สำ�หรับเจ้�หน้�ท่ีป่�ไม้เขต	 ให้ร�ยง�นต่อป่�ไม้เขตท้องท่ี	 เพ่ือพิจ�รณ�เสนอคว�มเห็น

ต่อผู้ว่าราชการจังหวัด

	 	 	 ๕.๒	 ส่วนเจ้�หน้�ที่อำ�เภอและจังหวัดให้ร�ยง�นต่อผู้บังคับบัญช�ต�มลำ�ดับชั้นจนถึง 

ผู้ว่าราชการจังหวัด

	 บัญชีไม้และร�ยง�นก�รตรวจสอบต�มวรรคหนึ่ง	 ให้จัดทำ�เป็น	 ๖	 ชุดเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐ�นแนบ

ติดใบอนุญ�ต	 และร�ยง�นให้น�ยอำ�เภอ	 หรือปลัดอำ�เภอผู้เป็นหัวหน้�ประจำ�กิ่งอำ�เภอ	 แล้วแต่กรณี 

ผู้ว่�ร�ชก�รจังหวัด	ป่�ไม้เขตท้องที่กรมป่�ไม้	อย่�งละหนึ่งชุด

	 ข้อ	๖		เมื่อผู้ว่�ร�ชก�รจังหวัดได้รับร�ยง�นก�รตรวจสอบข้อเท็จจริงและคว�มเห็นควรอนุญ�ตของ 

ป่�ไม้เขต	ต�มข้อ	๕	แล้ว	สำ�หรับไม้สัก	 ไม้ย�ง	ที่โตได้ขน�ดจำ�กัด	และไม้ย�งที่โตต่ำ�กว่�ขน�ดจำ�กัดให้ 

ผู้ว่�ร�ชก�รจังหวัดพิจ�รณ�อนุญ�ตได้โดยไม่ต้องขออนุมัติจ�กกรมป่�ไม้	 ส่วนไม้สักที่โตต่ำ�กว่�ขน�ดจำ�กัด 

ให้ส่งเรื่องร�วให้กรมป่�ไม้เพื่อร�ยง�นรัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจ�รณ�อนุญ�ต 

ต�มนัยม�ตร�	๑๓	แห่งพระร�ชบัญญัติป่�ไม้	พุทธศักร�ช	๒๔๘๔	แก้ไขเพ่ิมเติมโดย	พ.ร.บ.ป่�ไม้	(ฉบับท่ี	๕)	

พ.ศ.	๒๕๑๘

	 ข้อ	๗		ก�รออกใบอนุญ�ตทำ�ไม้สักและไม้ย�งในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง	 ต้องใช้แบบ 

ใบอนุญ�ตที่กำ�หนดไว้	 โดยกฎกระทรวง	 ฉบับที่	 ๒๔	 (พ.ศ.๒๕๑๘)	 ออกต�มคว�มในพระร�ชบัญญัติป่�ไม้	

พุทธศักร�ช	๒๔๘๔	ว่�ด้วยก�รทำ�ไม้หวงห้�ม	(อนุญ�ต	๓)	(อนุญ�ต	๔)	หรือ	(อนุญ�ต	๖)	แล้วแต่กรณี

และให้ระบุสถ�นที่ตรวจสอบหรือตรวจวัดค่�ภ�คหลวง	 หรือยกเว้นค่�ภ�คหลวง	 ณ	 ที่ตอไม้	 โดยไม่ต้อง

ประทับตร�อนุญ�ตชักล�ก

	 ข้อ	๘		ผู้รับอนุญ�ตต้องปฏิบัติให้เป็นไปต�มที่กำ�หนดไว้ในใบอนุญ�ตซึ่งออกให้ต�มข้อ	 ๗	 และ 

จะต้องปฏิบัติก�รให้เป็นไปต�มที่กำ�หนดในกฎกระทรวง	 ฉบับที่	 ๒๔	 (พ.ศ.๒๕๑๘)	 ออกต�มคว�มใน 

พระร�ชบัญญัติป่�ไม้	พุทธศักร�ช	๒๔๘๔	ว่�ด้วยก�รทำ�ไม้หวงห้�มด้วย

ให้ไว้	ณ	วันที่	๒๐	กุมภ�พันธ์	พ.ศ.๒๕๓๐

(ลงน�ม)	พลเอก	ห�ญ	ลีน�นนท์

(ห�ญ	ลีน�นนท์)

รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

คำ�ขอพิสูจน์ไม้ต�มม�ตร�	๖๘	จัตว�
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ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เรื่อง กำาหนดขนาดจำากัดไม้หวงห้าม ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ 

พุทธศักราช ๒๔๘๔

 

	 โดยท่ีเป็นก�รสมควรปรับปรุงแก้ไขขน�ดจำ�กัดไม้หวงห้�ม	ต�มพระร�ชบัญญัติป่�ไม้	พุทธศักร�ช	๒๔๘๔	

เสียใหม่ให้ถูกต้องและเหม�ะสมกับสถ�นก�รณ์ในปัจจุบัน

	 อ�ศัยอำ�น�จต�มคว�มในม�ตร�	 ๑๐	 แห่งพระร�ชบัญญัติป่�ไม้	 พุทธศักร�ช	 ๒๔๘๔	 รัฐมนตรี

ว่�ก�รกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	ออกประก�ศไว้ดังต่อไปนี้

	 ข้อ	๑		 ให้ยกเลิกประก�ศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 เรื่อง	 กำ�หนดขน�ดจำ�กัดไม้หวงห้�มต�ม 

พระร�ชบัญญัติป่�ไม้	พุทธศักร�ช	๒๔๘๔	ลงวันที่	๒๒	มกร�คม	พ.ศ.๒๕๓๑

	 ข้อ	๒		กำ�หนดขน�ดจำ�กัดไม้หวงห้�ม	ต�มประเภทและชนิดให้มีขน�ดโตของต้นไม้ดังต่อไปนี้

	 	 	 (๑)	 ไม้สัก	๒๒๐	เซนติเมตร

	 	 	 (๒)	 ไม้ย�ง	๒๙๐	เซนติเมตร

	 	 	 (๓)	 ไม้หวงห้�มอื่นๆ	ต�มที่กำ�หนดในบัญชีท้�ยประก�ศนี้

	 ข้อ	๓		ก�รวัดขน�ดโตของต้นไม้ให้วัดโดยรอบลำ�ต้นตรงที่สูง	๑๓๐	เซนติเมตร	จ�กพื้นดินเว้นแต่

	 	 	 (๑)	 ต้นไม้ที่ลำ�ต้นมีลักษณะผิดปกติ	 เช่น	 เป็นพูพอน	 ปุ่ม	 ต�	 หรือกิ่วคอด	 ตรงที่สูง	 

๑๓๐	เซนติเมตร	ให้วัดโดยรอบลำ�ต้นตรงที่ถัดจ�กที่มีลักษณะผิดปกติขึ้นไปใกล้ชิดที่สุด

	 	 	 (๒)	 ต้นไม้ที่มีลำ�ต้นไม่แน่ชัด	 เช่น	 จำ�พวกไม้โกงก�ง	 ให้วัดโดยรอบลำ�ต้นตรงที่ถัดไป	 

๒๐	เซนติเมตร	จ�กร�กใหญ่อันบนที่หยั่งลงดิน

	 ข้อ	๔	ขน�ดจำ�กัดไม้หวงห้�มต�มประก�ศนี้มิให้ใช้บังคับกับไม้หวงห้�มดังต่อไปนี้

	 	 	 (๑)	 ไม้สัก	 ไม้ย�ง	 ในที่ดินที่มีโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองก�รทำ�ประโยชน์ต�มประมวล

กฎหม�ยที่ดิน

	 	 	 (๒)	 ไม้หวงห้�มที่ทำ�เป็นไม้ฟืนหรือไม้เผ�ถ่�น

	 	 	 (๓)	 ไม้หวงห้�มที่เกิดขึ้นจ�กก�รปลูกสร้�งสวนป่�

	 	 	 (๔)	 ไม้หวงห้�มที่ต�ยแล้ว	ไม่ว่�จะยืนต้นต�ยหรือล้มขอนนอนไพร

	 ข้อ	๕		ประก�ศให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจ�กวันประก�ศในร�ชกิจจ�นุเบกษ�เป็นต้นไป	

ประก�ศ	ณ	วันที่	๙	มกร�คม	พ.ศ.๒๕๓๒

(ลงน�ม)	พันโท	สนั่น	ขจรประศ�สน์

(สนั่น	ขจรประศ�สน์)

รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

(ร�ชกิจจ�นุเบกษ�	เล่ม	๑๐๖	ตอนที่	๒๖	วันที่	๑๔	กุมภ�พันธ์	๒๕๓๒)
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ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เรื่อง กำาหนดอัตราค่าธรรมเนียมการนำาไม้

มิใช่ไม้หวงห้ามเข้าเขตด่านป่าไม้ ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ 
แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๑๘

 

	 อ�ศัยอำ�น�จต�มคว�มในม�ตร�	 ๒๖	 แห่งพระร�ชบัญญัติป่�ไม้	 พุทธศักร�ช	 ๒๔๘๔	 แก้ไขเพ่ิมเติม

โดยพระร�ชบัญญัติป่�ไม้	 (ฉบับที่	 ๕)	 พ.ศ.๒๕๑๘	 รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 

ออกประก�ศไว้ดังต่อไปนี้

	 ข้อ	๑	 ให้ยกเลิกประก�ศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 เรื่อง	 กำ�หนดอัตร�ค่�ธรรมเนียมก�รนำ� 

ไม้มิใช่ไม้หวงห้�มเข้�เขตด่�นป่�ไม้	 ต�มพระร�ชบัญญัติป่�ไม้	 พุทธศักร�ช	 ๒๔๘๔	 แก้ไขเพิ่มเติม 

โดยพระร�ชบัญญัติป่�ไม้	(ฉบับที่	๕)	พ.ศ.๒๕๑๘	ฉบับลงวันที่	๑๗	กุมภ�พันธ์	๒๕๑๘

	 ข้อ	๒	กำ�หนดอัตร�ค่�ธรรมเนียมก�รนำ�ไม้มิใช่ไม้หวงห้�มเข้�เขตด่�นป่�ไม้ดังต่อไปนี้

	 	 	 (๑)	 สำ�หรับไม้มิใช่ไม้หวงห้�มที่นิยมซื้อข�ยกันเป็นลูกบ�ศก์เมตร	 อัตร�ค่�ธรรมเนียม 

ลกูบ�ศก์เมตรละ	 ๒๐.๐๐	 บ�ท	 (ย่ีสิบบ�ทถ้วน)	 แปรรูปแล้วลูกบ�ศก์เมตรละ	 ๔๐.๐๐	 บ�ท	 (ส่ีสิบบ�ทถ้วน)	

แต่ถ้�เป็นไม้ย�งพ�ร�	 อัตร�ค่�ธรรมเนียมลูกบ�ศก์เมตรละ	 ๒.๐๐บ�ท	 (สองบ�ทถ้วน)	 แปรรูปแล้ว 

ลูกบ�ศก์เมตรละ	๔.๐๐	บ�ท	(สี่บ�ทถ้วน)

	 	 	 (๒)	 สำ�หรับไม้มิใช่ไม้หวงห้�มท่ีนิยมซ้ือข�ยกันต�มม�ตรฐ�นอ่ืนนอกจ�กเป็นลูกบ�ศก์เมตร	

อัตร�ค่�ธรรมเนียมร้อยละสิบของร�ค�ตล�ดในท้องที่โดยเฉลี่ยจ�กร�ค�ของไม้นั้น	 แต่ถ้�เป็นไม้ไผ	่ ไม้รวก	

อัตร�ค่�ธรรมเนียมร้อยละสองของร�ค�ตล�ดในท้องที่โดยเฉลี่ยจ�กร�ค�ของไม้นั้น

	 ทั้งนี้	ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจ�กวันประก�ศในร�ชกิจจ�นุเบกษ�เป็นต้นไป

ประก�ศ	ณ	วันที่	๓๐	พฤษภ�คม	พ.ศ.๒๕๑๘

ทวิช	กลิ่นประทุม

รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

(ร�ชกิจจ�ฯ	เล่ม	๙๒	ตอนที่	๑๑๒	วันที่	๑๗	มิถุน�ยน	๒๕๑๘)
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ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เรื่อง กำาหนดให้ผู้รับสัมปทานหรือผู้รับอนุญาตทำาการบำารุงป่าหรือปลูกสร้างสวนป่า

หรือออกค่าใช้จ่ายเพ่ือให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีทำาการบำารุงป่าหรือปลูกสร้างสวนป่าให้แทน 
และกำาหนดอัตราค่าใช้จ่ายในการบำารุงป่าหรือปลูกสร้างสวนป่า

 

	 โดยที่เป็นก�รสมควรกำ�หนดให้ผู้รับสัมปท�นทำ�ไม้	หรือผู้รับอนุญ�ตทำ�ไม้หรือเก็บห�ของป่�	ทำ�ก�ร

บำ�รุงป่�หรือปลูกสร้�งสวนป่�	หรือออกค่�ใช้จ่�ยเพ่ือให้พนักง�นเจ้�หน้�ท่ีทำ�ก�รบำ�รุงป่�หรือปลูกสร้�งสวนป่�

ให้แทน	พร้อมทั้งกำ�หนดอัตร�ค่�ใช้จ่�ยในก�รบำ�รุงป่�หรือปลูกสร้�งสวนป่�	เพื่อถือปฏิบัติต่อไป

	 อ�ศัยอำ�น�จต�มคว�มในม�ตร�	๕๘	ทวิ	แห่งพระร�ชบัญญัติป่�ไม้	พุทธศักร�ช	๒๔๘๔	ซึ่งแก้ไข 

เพิ่มเติมโดยพระร�ชบัญญัติป่�ไม้	 (ฉบับที่	 ๕)	 พ.ศ.๒๕๑๘	 รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	

ประก�ศไว้ดังต่อไปนี้

	 ข้อ	๑	ให้ยกเลิกประก�ศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	เรื่อง	กำ�หนดอัตร�ค่�ใช้จ่�ยในก�รบำ�รุงป่�

หรือปลูกป่�หรือปลูกสร้�งสวนป่�	ลงวันที่	๑๐	มกร�คม	๒๕๒๘

	 ข้อ	๒	 สัมปท�นทำ�ไม้หวงห้�ม	 ให้ผู้รับสัมปท�นทำ�ก�รบำ�รุงป่�หรือปลูกสร้�งสวนป่�	 ต�มคำ�สั่ง	

และวิธีก�รที่พนักง�นเจ้�หน้�ที่กำ�หนด

	 เงินค่�ใช้จ่�ยในก�รบำ�รุงป่�หรือปลูกสร้�งสวนป่�ต�มวรรคหนึ่ง	 ให้นำ�ไปฝ�กธน�ค�รในวันที่ 

ชำ�ระค�่ภ�คหลวงแลว้นำ�สมดุหรอืบญัชฝี�กเงนิไปเกบ็ไวท้ีป่�่ไมเ้ขตหรอืป�่ไมจ้งัหวดัแหง่ทอ้งทีป่�่นัน้ๆ	ต�มที ่

ป่�ไม้เขตเห็นชอบ	 เพื่อถอนออกม�ใช้จ่�ยในก�รบำ�รุงป่�หรือปลูกสร้�งสวนป่�ต�มวิธีก�รที่พนักง�น 

เจ้�หน้�ที่กำ�หนด	โดยถือเกณฑ์ก�รคำ�นวณจ�กค่�ภ�คหลวงของไม้ที่ทำ�ออกต�มสัมปท�นในอัตร�ดังต่อไปนี้

	 	 	 (๑)	 กรณีสัมปท�นป่�บก	 อัตร�สี่เท่�ของค่�ภ�คหลวงสำ�หรับไม้สัก	 และสองเท่�ของ 

ค่�ภ�คหลวง	สำ�หรับไม้กระย�เลยอื่นที่มิใช่ไม้สัก

	 	 	 (๒)	 กรณีสัมปท�นป่�ช�ยเลน	ให้เป็นไปต�มอัตร�ที่กำ�หนดไว้ในเงื่อนไขสัมปท�น

	 ข้อ	๓	 ก�รอนุญ�ตผูกข�ด	 หรือก�รอนุญ�ตทำ�ไม้หวงห้�ม	 หรือเก็บห�ของป่�หวงห้�มเพ่ือก�รค้�

ในเขตป่�สงวนแห่งช�ติ	 ป่�ที่ได้เตรียมก�รกำ�หนดเป็นป่�สงวนแห่งช�ติ	 หรือป่�ที่ได้กำ�หนดโครงก�ร

ทำ�ไม	้ หรือโครงก�รเก็บห�ของป�่ไว้แล้ว	 หรือก�รอนุญ�ตต�มม�ตร�	 ๑๓	 ม�ตร�	 ๑๘	 หรือม�ตร�	 ๕๔ 

แห่งพระร�ชบัญญัติป่�ไม้	พุทธศักร�ช	๒๔๘๔	ให้ผู้รับอนุญ�ตออกค่�ใช้จ่�ยเพื่อให้พนักง�นเจ้�หน้�ที่ทำ�ก�ร

บำ�รุงป่�หรือปลูกสร้�งสวนป่�ให้แทน	เงินค่�ใช้จ่�ยดังกล่�วให้คำ�นวณโดยถือเกณฑ์ค่�ภ�คหลวงของไม้หรือ

ของป่�ที่ทำ�ออกหรือถือเกณฑ์พื้นที่ป่�ที่ได้รับอนุญ�ตในอัตร�ดังต่อไปนี้

	 	 	 (๑)	 ไม้สักชั้น	ก.	หกเท่�ของค่�ภ�คหลวง

	 	 	 (๒)	 ไม้สักชั้น	ข.	หรือ	ค.	สี่เท่�ของค่�ภ�คหลวง

	 	 	 (๓)	 ไม้สักชั้น	ง.	สองเท่�ของค่�ภ�คหลวง

	 (๔)	 ไม้กระย�เลยท่ีเรียกเก็บค่�ภ�คหลวงลูกบ�ศก์เมตรละหน่ึงร้อยบ�ทถึงหน่ึงร้อยย่ีสิบบ�ท		

สี่เท่�ของค่�ภ�คหลวง
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	 	 	 (๕)	 ไม้กระย�เลยที่เรียกเก็บค่�ภ�คหลวงลูกบ�ศก์เมตรละหกสิบบ�ทถึงแปดสิบบ�ท

	 	 	 	 ส�มเท่�ของค่�ภ�คหลวง

	 	 	 (๖)	 ไม้กระย�เลยที่เรียกเก็บค่�ภ�คหลวงลูกบ�ศก์เมตรละส�มสิบบ�ทถึงสี่สิบบ�ท

	 	 	 	 สอง	เท่�ของค่�ภ�คหลวง

	 	 	 (๗)	 ไม้ฟืนหรือไม้เผ�ถ่�นที่ทำ�ออกจ�กป่�ช�ยเลนที่เรียกเก็บค่�ภ�คหลวงลูกบ�ศก์เมตรละ 

	 	 	 	 ยี่สิบบ�ทหรือต่ำ�กว่�หรือเก็บค่�ภ�คหลวงโดยวิธีอื่น	ส�มเท่�ของค่�ภ�คหลวง

	 	 	 (๘)	 ไม้กระย�เลยที่เก็บค่�ภ�คหลวงลูกบ�ศก์เมตรละยี่สิบบ�ทหรือต่ำ�กว่�	 หรือเก็บ 

	 	 	 	 ค่�ภ�คหลวงโดยวิธีอื่น	หนึ่งเท่�ของค่�ภ�คหลวง

	 	 	 (๙)	 ของป่�หวงห้�มท่ีอนุญ�ตโดยวิธีผูกข�ด	หรืออนุญ�ตเพ่ือก�รค้�สองเท่�ของค่�ภ�คหลวง

	 	 	 (๑๐)	 ไม้ที่ทำ�ออกต�มม�ตร�	 ๑๓	 เพื่อก�รค้�	 หรือม�ตร�	 ๑๘	 เพื่อก�รค้�หนึ่งเท่�ของ 

	 	 	 	 ค่�ภ�คหลวง	ทั้งนี้ไม่รวมถึงไม้สักหรือไม้ย�งที่ขึ้นอยู่ในที่ดินมีโฉนดที่ดิน	หรือหนังสือ 

	 	 	 	 รับรองก�รทำ�ประโยชน์ต�มประมวลกฎหม�ยที่ดิน

	 	 	 (๑๑)	 ก�รแผ้วถ�งป่�	 ต�มม�ตร�	 ๕๔	 เฉพ�ะกรณีที่มิใช่เพื่อก�รทำ�เหมืองแร่หรือระเบิด 

	 	 	 	 ย่อยหิน	ไร่ละ	๕๐	บ�ท

	 ข้อ	๔	 ก�รออกเงินค่�ใช้จ่�ยในก�รบำ�รุงป่�หรือปลูกสร้�งสวนป่�	 ต�มข้อ	 ๓	 ให้ผู้รับอนุญ�ต 

มอบให้แก่พนักง�นเจ้�หน้�ที่พร้อมกับก�รชำ�ระเงินค่�ภ�คหลวงไม้หรือของป่�นั้น	 สำ�หรับกรณีก�ร 

ออกใบอนุญ�ตต�มข้อ	๓	(๑๑)	ให้มอบพร้อมกับก�รชำ�ระค่�ธรรมเนียมใบอนุญ�ต

	 เงินค่�ใช้จ่�ยในก�รบำ�รุงป่�หรือปลูกสร้�งสวนป่�ต�มวรรคหนึ่งให้กรมป่�ไม้นำ�ไปใช้จ่�ยในก�ร

บำ�รุงป่�หรือปลูกสร้�งสวนป่�ต�มหลักวิช�ก�รและแผนง�นที่กำ�หนด

	 ข้อ	๕	 บรรด�ไม้หวงห้�มหรือของป่�หวงห้�มที่ยังมิได้ตรวจวัดเพื่อเก็บค่�ภ�คหลวงในวันที่ประก�ศ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ฉบบันีใ้ชบ้งัคบั	ใหป้ฏิบตัติ�มประก�ศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ฉบบันีท้ัง้สิ้น

	 	 ประก�ศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจ�กวันประก�ศใน 

ร�ชกิจจ�นุเบกษ�เป็นต้นไป

	 ประก�ศ	ณ	วันที่	๑๗	มีน�คม	พ.ศ.๒๕๒๙

	 (ลงน�ม)	ณรงค์	วงศ์วรรณ

	 (น�ยณรงค์	วงศ์วรรณ)

	 รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

	 (ร�ชกิจจ�นุเบกษ�	เล่ม	๑๐๓	ตอนที่	๕๓	วันที่	๓	เมษ�ยน	๒๕๒๙)
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ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เรื่อง กำาหนดอัตราค่าใช่จ่ายในการบำารุงป่าหรือปลูกสร้างสวนป่า 

สำาหรับผู้รับใบอนุญาตแผ้วถางป่าเพื่อทำาเหมืองแร่ หรือระเบิดย่อยหิน
 

	 โดยทีเ่ปน็ก�รสมควรกำ�หนดใหผู้ร้บัใบอนญุ�ตแผว้ถ�งป�่	เพือ่ทำ�เหมอืงแรห่รอืระเบดิยอ่ยหนิ	ทำ�ก�ร

แผว้ถ�งป�่เพือ่ใชพ้ืน้ทีท่ำ�เหมอืงแรห่รอืระเบดิยอ่ยหนิชำ�ระเงนิค่�ใชจ้�่ยใหพ้นกัง�นเจ�้หน�้ทีท่ำ�ก�รบำ�รงุป�่

หรือปลูกสร้�งสวนป่�ชดเชยต�มหลักวิช�ก�รป่�ไม้

	 อ�ศัยอำ�น�จต�มคว�มในม�ตร�	๕๘	และม�ตร�	๕๘	ทวิ	แห่งพระร�ชบัญญัติป่�ไม้	พุทธศักร�ช	๒๔๘๔	

แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระร�ชบัญญัติป่�ไม้	(ฉบับที่	๕)	พ.ศ.๒๕๑๘	รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	

ออกประก�ศไว้	ดังต่อไปนี้

	 ข้อ	๑	 ให้ผู้รับใบอนุญ�ตแผ้วถ�งป่�	 หรือทำ�เหมืองแร่	 หรือระเบิดย่อยหิน	 นำ�ไม้หวงห้�มประเภท	 ก.	

และหรือ	 ไม้หวงห้�มประเภท	 ข.	 วัดโดยรอบที่สูงจ�กพื้นดิน	 ๑	 เมตร	 ๓๐	 เซนติเมตร	 มีคว�มโตต่ำ�กว่�	

๕๐	 เซนติเมตร	และส�ม�รถใช้ทำ�ประโยชน์ได้ไปรวมกองไว้	ณ	สถ�นที่ที่พนักง�นเจ้�หน้�ที่กำ�หนด	แล้ว

แจ้งให้พนักง�นเจ้�หน้�ที่ผู้ออกใบอนุญ�ตทร�บภ�ยในกำ�หนด	 ๓๐	 วัน	 นับแต่วันที่ได้แผ้วถ�งลง	 เพื่อ 

ส่งมอบให้พนักง�นเจ้�หน้�ที่ดำ�เนินก�รจำ�หน่�ยต่อไป

	 ข้อ	๒	 ให้ผู้รับใบอนุญ�ตแผ้วถ�งป่�	 เพื่อทำ�เหมืองแร่ระเบิดย่อยหินออกเงินค่�ใช้จ่�ยให้พนักง�น	

เจ้�หน้�ที่ทำ�ก�รบำ�รุงป่�	หรือปลูกสร้�งสวนป่�ต�มจำ�นวนพื้นที่ที่ได้รับอนุญ�ต	ในอัตร�ไร่ละ	๑,๒๐๐	บ�ท

	 เงินค่�ใช้จ่�ยนี้ใช้ชำ�ระพร้อมก�รชำ�ระค่�ธรรมเนียมใบอนุญ�ตแผ้วถ�งป่�	 และให้กรมป่�ไม้นำ�ไป

ดำ�เนินก�รปลูกป่�ชดเชยต�มหลักวิช�ก�รป่�ไม้

	 ข้อ	๓	 ประก�ศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจ�กวันประก�ศใน

ร�ชกิจจ�นุเบกษ�เป็นต้นไป

	 ประก�ศ	ณ	วันที่	๒	พฤศจิก�ยน	๒๕๒๖

	 (ลงน�ม)	ณรงค์	วงศ์วรรณ

	 (น�ยณรงค์	วงศ์วรรณ)

	 รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

	 (ร�ชกิจจ�ฯ	เล่ม	๑๐๐	ตอนที่	๑๘๖	ลงวันที่	๒๙	พฤศจิก�ยน	๒๕๒๖)
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ระเบียบกรมป่าไม้
ว่าด้วย การตรวจวัด การประทับตรา

การเรียกเก็บเงินค่าภาคหลวงไม้ ไม้ฟืน หรือไม้เผาถ่าน พ.ศ. ๒๕๑๐

 

	 โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบว่าด้วยการตรวจวัด	 การประทับตรา	 และการเรียกเก็บ 

ค่าภาคหลวงไม้	ไม้ฟืน	หรือไม้เผาถ่าน	เสียใหม่	เพื่อให้เป็นการเหมาะสมยิ่งขึ้น	ฉะนั้น	กรมป่าไม้จึงกำาหนด

ระเบียบไว้ดังต่อไปนี้

	 ข้อ	๑	ระเบียบน้ีเรียกว่า	“ระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วย	การตรวจวัด	การประทับตรา	และการเรียกเก็บเงิน	

ค่าภาคหลวงไม้	ไม้ฟืน	หรือไม้เผาถ่าน	พ.ศ.	๒๕๑๐”

	 ข้อ	๒	 บรรดาระเบียบ	 คำาสั่ง	 หรือข้อบังคับอื่นใด	 ซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบกรมป่าไม้ฉบับนี้ 

ให้ยกเลิกเสียทั้งสิ้น

	 ข้อ	๓	 ตราค่าภาคหลวง	 หมายถึง	 รูปรอยตราที่กำาหนดไว้ตามประกาศกระทรวงเกษตร	 

เรื่อง	กำาหนดลักษณะและความหมายการใช้ตราประทับไม้ของรัฐบาลตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้

	 ข้อ	๔	 เมื่อได้รับคำาขอตรวจวัดประทับตราเพื่อคำานวณค่าภาคหลวงและค่าบำารุงป่า	 (ถ้ามี) 

ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับคำาขอตรวจสอบตามคำาขอเสนอผู้บังคับบัญชาว่า

	 	 	 (๑)	 ใบอนุญาตทำาไม้ยังมีอายุอยู่	และถูกต้องตามหลักฐานการอนุญาตหรือไม่เพียงใด

	 	 	 (๒)	 สถานที่ที่ขอให้ตรวจวัดไม้ตรงตามที่ระบุในใบอนุญาตหรือไม่

	 	 	 (๓)	 ได้ทำาไม้ออกจากป่าตามชนิด	และจำานวน	ถูกต้องตรงตามใบอนุญาตหรือไม่

	 	 	 (๔)	 ถ้าเป็นไม้ชนิดที่ต้องประทับตราอนุญาตชักลากให้ทำาการตรวจสอบหลักฐานว่า	 ชนิด

และจำานวนไม้ตามคำาขอถูกต้องตรงกันกับหลักฐานที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ประทับตราอนุญาตชักลากหรือไม่

	 ข้อ	๕	เมื่อได้ตรวจสอบคำาขอตามข้อ	๔	เห็นว่าเป็นการถูกต้องแล้วให้มีผู้มีอำานาจสั่งการตามข้อ	๖,	

๗	หรือข้อ	๘	แล้วแต่กรณี	สั่งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ออกไปดำาเนินการตรวจวัดคำานวณค่าภาคหลวงให้เสร็จ

สิ้นภายในกำาหนดอายุใบอนุญาตไม้	เว้นแต่มีความจำาเป็นไม่อาจตรวจวัดคำานวณค่าภาคหลวงได้ทัน	กำาหนด

อายุใบอนุญาต	ในกรณีเช่นนี้พนักงานเจ้าหน้าที่จะต้องรีบออกไปดำาเนินการโดยมิชักช้า

	 ข้อ	๖	การตรวจวัดประทับตราค่าภาคหลวงสำาหรับไม้ในป่าโครงการป่าผูกขาด	ไม้หวงห้ามประเภท	

ข.	ไม้สัก	ไม้ยางหรือยางยูง	ไม้ชิงชันหรือเก็ดแดง	ไม้กะพี้เขาควายหรือเก็ดดำา	และไม้พยุง	ให้เป็นอำานาจ

หน้าที่ของจังหวัด

	 กรณีการทำาไม้โดยการให้สัมปทาน	ให้เป็นไปตามที่กรมป่าไม้จะได้มอบหมาย

	 ข้อ	๗	การตรวจวัด	การประทับตราค่าภาคหลวงไม้	ไม้ฟืน	หรือไม้เผาถ่าน	นอกจากที่ระบุในข้อ	๖	

ให้เป็นอำานาจหน้าที่ของอำาเภอ	เว้นแต่จังหวัดจะพิจารณาเห็นเป็นอย่างอื่น

	 ข้อ	๘	การตรวจวดั	การประทบัตราคา่ภาคหลวงไม	้หรอืไมฟ้นืเพือ่ใชใ้นกจิการรถไฟ	ไมว่า่จะทำาจาก

ป่าโครงการรถไฟหรือป่าอื่นใดก็ตาม	ให้เป็นอำานาจหน้าที่ของจังหวัด

	 การตรวจวัดไม้หรือไม้ฟืนเพ่ือใช้ในกิจการรถไฟ	ให้มีเจ้าหน้าท่ีฝ่ายการรถไฟร่วมปฏิบัติการตรวจวัดด้วย	
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และให้วิศวกรบำารุงทางกำากับการเขตรถไฟหรือผู้แทนเป็นผู้ลงนามรับรองรายการไม้หรือไม้ฟืนที่ตรวจวัดนั้น

ตามแบบของกรมป่าไม้

	 ข้อ	 ๙	 พนักงานเจ้าหน้าที่ที่จะเนินการตรวจวัดประทับตราค่าภาคหลวงต้องเป็นผู้สำาเร็จการศึกษา

วิชาวนศาสตร์	 สำาเร็จวิชาการป่าไม้จากโรงเรียนป่าไม้	 ของกรมป่าไม้	 พนักงานป่าไม้ต้ังแต่ช้ันตรีข้ึนไป	 หรือป่าไม้	

อำาเภอจัตวา	แต่ต้องมิใช่ผู้ที่ได้ทำาการตรวจวัดประทับตราอนุญาตชักลากไม้รายนั้น	หรือผู้ที่ได้ทำาการสำารวจ

ตีตราหมายให้ตัดฟันในกรณีที่ตรวจวัดประทับตราคำานวณค่าภาคหลวง	 ณ	 ตอไม้	 เว้นแต่มีความจำาเป็น 

อันหลีกเลี่ยงมิได้	ก็ให้จังหวัดสั่งพนักงานเจ้าหน้าที่คนเดียวกันได้	โดยให้อยู่ในความรับผิดชอบของจังหวัด

	 ข้อ	๑๐	 พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ออกไปดำาเนินการตรวจวัดประทับตราค่าภาคหลวงต้องตรวจสอบชนิด	

ขนาด	รูปรอยตราอนุญาตชักลาก	จำานวนไม้	และสถานที่รวมหมอนว่าถูกต้องตรงตามบัญชีอนุญาตชักลาก	

และหรือเงื่อนไขตามใบอนุญาตเสียก่อน	จึงจะดำาเนินการต่อไปได้

	 ในกรณีที่ใบอนุญาตทำาไม้ระบุสถานที่ตรวจวัดคำานวณค่าภาคหลวง	ณ	ตอไม้	หรือไม้ที่ได้รับอนุญาต

ให้ประทับตราค่าภาคหลวง	ณ	ที่ตอได้เป็นพิเศษเฉพาะราย	พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องตรวจสอบชนิด	จำานวน	

ขนาด	และรูปรอยตราอนุญาตให้ตัดฟันว่าถูกต้องตรงตามใบอนุญาต	และหรือเง่ือนไขตามใบอนุญาตเสียก่อนจงึ

จะดำาเนินการได้

	 การตรวจวัดประทับตราค่าภาคหลวง	 ณ	 ตอไม้ดังกล่าว	 ในวรรคก่อนให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีประทับตรา

ประจำาตัว	 (ตรา	 ต.)	 พร้อมเลขเรียงลำาดับท่อนภาคหลวงของไม้ท่อนที่ตัดท่อนจากตอนั้น	 และเลขปี	 พ.ศ.	 

ที่ประทับตราไว้ที่หน้าตัดของตอไม้ทุกตอด้วย

	 ไม้ท่ีตรวจวัดประทับตราค่าภาคหลวง	 ณ	 ท่ีตอดังกล่าวน้ี	 ถ้าต้นใดตัดทอนได้หลายท่อน	 ให้เจ้าหน้าท่ี

หมายเหตุไว้ในบัญชีรายการไม้ให้ชัดเจนด้วยว่า	เป็นไม้ท่อนที่	๑,	๒	หรือ	๓	ฯลฯ

	 ในกรณีที่มีเหตุผลอันควรเชื่อว่าไม้	 ไม้ฟืน	 หรือไม้เผาถ่านที่ทำาออกมานั้นไม่ถูกต้องตามใบอนุญาต	

ก็ให้ระงับการประทับตราค่าภาคหลวงไว้เพื่อทำาการตรวจสอบหลักฐานการอนุญาตโดยละเอียดก่อน

	 ข้อ	๑๑	การตรวจวัดขนาดไม้เพื่อหาปริมาตรคำานวณค่าภาคหลวง	ให้ปฏิบัติดังนี้

	 	 	 (๑)	 การหาปริมาตรไม้ท่อน	 ความยาวให้วัดจากปลายสุดด้านหนึ่งถึงปลายสุดอีกด้านหนึ่ง

ในส่วนที่ยาวที่สุดของไม้ท่อนนั้น	ความโตให้วัดรอบท่อนไม้ตรงกึ่งกลางความยาวของไม้ท่อนนั้น

	 	 	 	 ในกรณตีรงกึง่กลางทอ่นไมเ้ปน็ปุม่	ตา	หรอืผดิปกต	ิใหว้ดัความโตถดัจากสว่นทีผ่ดิปกติ

ตรงใกล้กับกึ่งกลางมากที่สุด	ทั้งนี้	ให้ผู้ตรวจบันทึกหมายเหตุไว้ในบัญชีโดยชัดเจนด้วย

	 	 	 	 การคำานวณปริมาตรไม้ท่อน	ให้คำานวณตามแบบที่กรมป่าไม้กำาหนด

	 	 	 (๒)	 การหาปริมาตรไม้แปรรูป

	 	 	 	 ไม้เหลี่ยม	 (สี่เหลี่ยม)	 ให้วัดความยาว	 ความกว้าง	 และความหนาของไม้แต่ละชิ้น	

หรือตับ	หรือเหลี่ยม	แล้วคำานวณปริมาตรไม้ตามหลักคณิตศาสตร์

	 	 	 	 ไม้เสาถากกลม	ความยาวให้วัดจากปลายสุดด้านหนึ่ง	ถึงปลายสุดอีกด้านหนึ่งในส่วน

ท่ียาวท่ีสุดของเสาท่อนน้ัน	 ความโตให้วัดรอบตรงก่ึงกลางความยาวของเสาท่อนน้ัน	 แล้วคำานวณหาปริมาตร

ตามหลักคณิตศาสตร์	 โดยใช้สูตรปริมาตรรูปทรงกระบอก	 คือ	 	 	 L	 หรือ	 ๐.๐๘	 c2L (C= เส้นรอบวง
ตรงกึ่งกลางเสาถาก,	L	=	ความยาวของเสาถาก)

	 	 	 (๓)	 การหาปริมาตรไม้ฟืนหรือไม้เผาถ่าน	ให้ตรวจวัดเป็นกองแล้วคำานวณหาปริมาตรตาม

หลักคณิตศาสตร์

¶r
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	 ข้อ	๑๒	 เมื่อได้ตรวจวัดตามข้อ	 ๑๑	 แล้ว	 ให้พนักงานเจ้าหน้าที่จดรายการลงในสมุดตรวจวัดไม้ 

ตามแบบของกรมปา่ไม	้ใหค้รบถว้นทกุรายการดว้ยหมกึหรอืดนิสอคอปปี	้แลว้ใหผู้ร้บัอนญุาตหรอืผูแ้ทนลงชือ่

รับรองการตรวจวัดไม้นั้นในสมุดตรวจวัดไม้ไว้เป็นหลักฐานทุกครั้ง	 เมื่อกลับมาถึงที่ทำาการแล้วให้รีบเสนอ

สมุดตรวจวัดไม้ให้ผู้บังคับบัญชาทราบ	เมื่อผู้บังคับบัญชาเห็นว่าได้ปฏิบัติถูกต้องเรียบร้อยแล้วก็ให้ลงนามรับ

ทราบไว้ทุกครั้งด้วย

	 ข้อ	๑๓	 เมื่อตรวจวัดเสร็จแล้วให้พนักงานเจ้าหน้าที่รีบคำานวณเงินค่าภาคหลวงและค่าบำารุงป่า	

(ถ้ามี)	 แล้วแจ้งจำานวนเงินนั้นให้ผู้รับอนุญาตหรือผู้แทนทราบโดยให้ลงลายมือชื่อรับทราบไว้เป็นหลักฐาน

ต่อท้ายรายการให้สมุดตรวจวัดไม้รายนั้นๆ	โดยให้มีข้อความตามตัวอย่างท้ายระเบียบนี้	

	 ในกรณีที่การคำานวณเงินค่าภาคหลวงและค่าบำารุงป่าไม่เสร็จสิ้น	 ในวันนั้น	 หากผู้รับอนุญาตหรือ 

ผู้แทนมาติดต่อรับทราบด้วยตนเองไม่ได้	ให้จังหวัดหรืออำาเภอแล้วแต่กรณี	แจ้งเป็นหนังสือส่งทางไปรษณีย์ 

ลงทะเบียนให้ผู้รับอนุญาตนำาเงินค่าภาคหลวงและค่าบำารุงป่า	 (ถ้ามี)	 ไปชำาระให้ครบถ้วนภายใน	 ๓๐	 วัน	

นับแต่วันที่เจ้าหน้าที่แจ้งจำานวนเงินที่จะต้องชำาระให้ทราบ

	 ข้อ	๑๔	 เมื่อได้ชำาระเงินค่าภาคหลวงและค่าบำารุงป่า	 (ถ้ามี)	 ครบถ้วนแล้ว	 ให้พนักงานเจ้าหน้าที่

ออกใบเสร็จรับเงินทันทีที่ได้รับเงินดังกล่าว	 โดยใช้ใบเสร็จของทางราชการป่าไม้ตามที่ได้กำาหนดไว้	 สำาหรับ

การเขียนใบเสร็จรับเงินทั้ง	๒	ประเภทดังกล่าว	ให้เขียนให้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง	ตามแบบหรือ

ระเบียบหลักเกณฑ์ที่ได้กำาหนดไว้

	 ในกรณีที่ไม่อาจลงรายงานไม้ด้านหลังใบเสร็จรับเงินค่าภาคหลวงได้ทั้งหมด	 ให้พนักงานเจ้าหน้าที่

จัดทำาบัญชีรายการไม้แนบท้ายใบเสร็จค่าภาคหลวงขึ้นต่างหาก	 ประกอบใบเสร็จค่าภาคหลวง	 การเขียน

รายการในบัญชีให้ใช้หมึกหรือดินสอคอปปี้	 โดยให้ป่าไม้จังหวัดหรือป่าไม้อำาเภอ	 และพนักงานเจ้าหน้าที่ 

ผู้ตรวจวัดประทับตราค่าภาคหลวง	ลงนามรับรองกำาชับไว้ในบัญชีรายการไม้ทุกหน้าด้วย

	 ข้อ	๑๕	ถา้ผูร้บัอนญุาตทำาไมป้ระสงคจ์ะใหพ้นกังานเจา้หนา้ทีป่ระทบัตราคา่ภาคหลวงในขณะทำาการ

ตรวจวดัไมเ้พือ่คำานวณคา่ภาคหลวง	จะกระทำาไดต้อ่เมือ่ผูร้บัอนญุาตไดว้างเงนิมดัจำาคา่ภาคหลวงและคา่บำารงุ	

(ถ้ามี)	เป็นจำานวนเงินไม่น้อยกว่าจำานวนที่พนักงานเจ้าหน้าที่ประเมินไว้สำาหรับไม้รายนั้นๆ	

	 เงินมัดจำาที่เรียกเก็บตามวรรคก่อน	 ให้พนักงานเจ้าหน้าที่นำาฝากคลังจังหวัดหรือคลังอำาเภอแล้ว

แต่กรณี	 ประเภทเงินมัดจำา	 เมื่อได้ทำาการตรวจวัดคำานวณค่าภาคหลวงและค่าบำารุงป่า	 (ถ้ามี)	 ที่แท้จริงได้ 

เท่าใดแล้ว	 ให้นำามาหักกลบลบกันกับเงินค่าภาคหลวงล่วงหน้า	 และเงินมัดจำายังขาดเท่าใดให้เรียกเก็บ 

จนครบให้เสร็จสิ้นภายในกำาหนด	๓๐	วัน	ดังกล่าวในข้อ	๑๓	ถ้าเงินมัดจำารวมกับเงินค่าภาคหลวงล่วงหน้า 

เกินจำานวนเงินค่าภาคหลวงและค่าบำารุงป่า	(ถ้ามี)	ท่ีคำานวณได้จริง	ก็ให้คืนเงินส่วนท่ีเกินแก่ผู้รับอนุญาตโดยมิชักช้า

	 การตรวจวัดไม้เพ่ือเรียกเก็บเงินค่าภาคหลวงและค่าบำารุงป่า	 ซ่ึงการรถไฟฯ	หรือองค์การอุตสาหกรรม

ป่าไม้เป็นผู้รับอนุญาต	 ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ประทับตราค่าภาคหลวงได้โดยไม่ต้องเรียกเก็บเงินมัดจำา 

ค่าภาคหลวงและค่าบำารุงป่า

	 ข้อ	๑๖	การประทับตราค่าภาคหลวงพนักงานเจ้าหน้าที่จะดำาเนินการได้ต่อเมื่อผู้รับอนุญาตได้ชำาระ

ค่าภาคหลวงและค่าบำารุงป่า	(ถ้ามี)	เสร็จสิ้นครบถ้วน	หรือได้ปฏิบัติและดำาเนินการตามข้อ	๑๕	แล้ว

	 ข้อ	๑๗	 เม่ือได้เรียกเก็บเงินค่าภาคหลวงและค่าบำารุงป่า	 (ถ้ามี)	 เสร็จส้ินแล้ว	 ให้พนักงานเจ้าหน้าท่ี 

ผู้ตรวจวัดกรอกรายการในด้านหลังใบอนุญาตทำาไม้นั้น	 รวมทั้งบันทึกเลขที่	 เล่มที่	 วัน	 เดือน	 ปี	 ของ 
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ใบเสร็จค่าภาคหลวงและค่าบำารุงป่า	 (ถ้ามี)	 ไว้ทั้งต้นขั้วและปลายขั้วให้ครบถ้วนทุกประการ	 แล้วเสนอ 

ผู้บังคับบัญชาทราบโดยมิชักช้า

	 ข้อ	๑๘	 เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการประทับตราค่าภาคหลวงให้ผู้รับอนุญาตทำาไม้ 

ทำาหน้าเขียงสำาหรับประทับตราไว้ให้พร้อม	 โดยทำาหน้าเขียงบนท่อนซุงตรงที่ห่างจากปลายของท่อนซุงหรือ 

รูจมูกไม้ด้านโคนไม่เกิน	๕๐	เซนติเมตร	๑	เขียง	การถากหน้าเขียงให้ถากลึกถึงแก่นหรือลึกลงไปในเนื้อไม ้

ไม่น้อยกว่า	๒	เซนติเมตร	มีขนาดกว้างไม่น้อยกว่า	๒๐	เซนติเมตร	ยาวไม่น้อยกว่า	๔๐	เซนติเมตร

	 รูปรอยตราท่ีพนักงานเจ้าหน้าท่ีต้องประทับลงบนเขียงได้แก่ตราประจำาตัวพนักงานเจ้าหน้าท่ีผู้ตรวจวัด	

ค่าภาคหลวง	 เลขเรียงลำาดับท่อนไม้	 (เลขเรียงลำาดับท่อนไม้ให้เรียงตามลำาดับติดต่อกันไปตลอดปี	 สำาหรับ

พนักงานเจ้าหน้าที่แต่ละคน)	 และเลขปี	 พ.ศ.ที่ประทับตรา	 การประทับรูปรอยตราดังกล่าวนี้	 พนักงาน 

เจ้าหน้าที่ต้องประทับไม่น้อยกว่า	๓	แถว	ดังตัวอย่างท้ายระเบียบนี้

	 นอกจากนี้	ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ประทับตราที่หน้าตัดด้านปลายของท่อนไม้เช่นเดียวกับการประทับ

ที่หน้าเขียงดังกล่าวในวรรคก่อนอีกด้านหนึ่งด้วย

	 อย่างไรก็ดี	 นอกจากจะประทับตราที่หน้าเขียง	 และหน้าตัดของท่อนไม้ดังกล่าวแล้ว	 ถ้าเห็นว่า 

สว่นอืน่ของทอ่นไมค้วรจะไดป้ระทบัตราเพือ่ใหส้งัเกตไดง้า่ย	กใ็หป้ระทบัตราคา่ภาคหลวงตามสว่นตา่งๆ	ของ

ท่อนไม้ได้ตามที่เห็นสมควร

	 สำาหรับไม้ฟืน	 หรือไม้เผาถ่านที่ตรวจวัดคำานวณค่าภาคหลวงเป็นกองนั้นจะต้องประทับตรา 

ค่าภาคหลวงด้วยหรือไม่	 ให้อยู่ในดุลพินิจของจังหวัด	 ที่จะพิจารณาสั่งการ	 โดยให้คำานึงถึงลักษณะหรือ 

ขนาดของไม้ที่ใช้ทำาฟืนหรือไม้เผาถ่านนั้น	ทั้งนี้	เพื่อประโยชน์ในด้านการควบคุม

	 การประทบัตราคา่ภาคหลวงไมแ้ปรรปู	ไดแ้ก	่ไมห้มอนรถไฟ	ไมเ้หลีย่มสะพาน	หรอืไมเ้สาทีพ่นกังาน

เจ้าหน้าที่ระบุไว้ในใบอนุญาตทำาไม้ให้กระทำาการนั้นๆ	 ได้	 ให้ประทับตราบริเวณกึ่งกลางท่อนโดยไม่ต้องทำา 

หน้าเขียง	 การใช้รูปรอยตราและเลขเรียงคงใช้เช่นเดียวกับไม้ท่อน	 กับให้ประทับตราประจำาตัวและ 

ตราค่าภาคหลวงไว้ที่หน้าตัดด้านใดด้านหนึ่งอีกด้วย	ดังตัวอย่างท้ายระเบียบนี้

	 ข้อ	๑๙	 การตรวจวัดประทับตราค่าภาคหลวงไม้ท่ีมีหลักฐานบัญชีตรวจวัดประทับตราอนุญาตชักลาก	

(กปม.	แบบ	๒๐)	ใหเ้จา้หนา้ทีห่มายเหตใุนบญัชชีกัลากใหท้ราบวา่	ไดท้ำาการตรวจวดัประทบัตราคา่ภาคหลวง

เสร็จแล้วหรือเป็นบางท่อน	 โดยใบเสร็จค่าภาคหลวงเล่มท่ี	 ฉบับท่ี	 ลงวันเดือนปีใด	 คงเหลือท่อนใดบ้าง	 ทั้งนี้	 

ให้เจ้าหน้าที่หมายเหตุหลังจากที่ได้รับชำาระเงินค่าภาคหลวงแล้วโดยมิชักช้า

	 ข้อ	๒๐	เมื่อการทำาไม้เสร็จสิ้นตามใบอนุญาต	หรือใบอนุญาตได้สิ้นอายุแล้ว	ให้พนักงานเจ้าหน้าที่

เรียกเก็บใบอนุญาตนั้นมาแนบไว้กับต้นขั้วใบอนุญาตนั้นๆ	ด้วย

	 ในกรณีที่ผู้รับอนุญาตไม่สามารถนำาปลายขั้วใบอนุญาตมาส่งคืนเจ้าหน้าที่ได้ด้วยเหตุใดๆ	 ก็ดี 

ให้ผู้รับอนุญาตบันทึกรับรองเหตุผลท่ีไม่อาจส่งใบอนุญาตน้ันคืน	และลงลายมือช่ือ	วัน	เดือน	ปี	เป็นหลักฐาน

ในต้นขั้วใบอนุญาต

	 ถ้าเจ้าหน้าที่ไม่สามารถติดต่อผู้รับอนุญาตให้ส่งใบอนุญาตคืน	 หรือให้มาบันทึกรับรองดังกล่าว 

ในวรรคก่อนได้	ให้เจ้าหน้าที่บันทึกเหตุผลนั้นในต้นขั้วใบอนุญาตให้ชัดเจนด้วย

	 ข้อ	๒๑	 ไม้ที่ได้ประทับตราค่าภาคหลวงไว้แล้ว	 หากรูปรอยตราลบเลือนหรือถูกทำาลาย	 แต่ยังพอ

สังเกตเห็นรูปรอยตราค่าภาคหลวงเดิมอยู่อันเชื่อถือได้ว่าเป็นไม้ที่ได้เคยประทับตราค่าภาคหลวงมาก่อน
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จริง	หรือพิสูจน์ได้ว่าเป็นไม้ที่ได้ชำาระค่าภาคหลวงแล้วจริง	เมื่อเจ้าของไม้ประสงค์จะให้ตรวจวัดประทับตรา 

ค่าภาคหลวง	เพิ่มเติมใหม่เพื่อประโยชน์ใดๆ	ก็ดี	ให้ยื่นคำาขอต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่	ที่ไม้นั้นตกอยู่	

โดยมีบัญชีแสดงรายการชนิด	จำานวน	ขนาด	ตลอดถึงเลขเรียงประจำาท่อน	และแจ้งรูปรอยตราที่ลบเลือน

หรือถูกทำาลาย	แนบไปกับคำาขอพร้อมใบเสร็จค่าภาคหลวงหรือใบเบิกทางกำากับไม้นั้นไปด้วย

	 ข้อ	๒๒	 ให้พนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ไปตรวจสอบไม้ตามคำาขอและพิจารณาว่าไม้นั้นเป็นไม้ที่ได้

มาตามใบเสร็จค่าภาคหลวงหรือใบเบิกทางที่นำามาอ้างหรือไม่เพียงใด	รอยตราลบเลือนหรือถูกทำาลายเพราะ 

เหตุใด	 เพียงใด	 มีชนิด	 ขนาด	 และตำาหนิ	 รูปพรรณแต่ละท่อนอย่างไร	 แล้วรายงานผลการตรวจสอบ 

พรอ้มดว้ยความเหน็และคำาขอตลอดทัง้เอกสารประกอบทัง้หมดไปตามลำาดบัขัน้จนถงึกรมปา่ไมเ้พือ่พจิารณา

สั่งการ	เมื่อกรมป่าไม้สั่งประการใด	จึงให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดำาเนินการไปตามนั้น

	 ข้อ	๒๓	 การประทับตราค่าภาคหลวงเพิ่มเติมหรือประทับตราซ่อมใหม่ให้ตรวจวัดขนาดใหม่	 และ

ดำาเนินการเช่นเดียวกับการตรวจวัดประทับตราค่าภาคหลวงไม้ตามใบอนุญาตทำาไม้โดยทั่วๆไป	 ดังได้กล่าว

มาแล้วข้างต้นทุกประการ	 แต่ให้หมายเหตุไว้ในบัญชีไม้ที่ตรวจวัดใหม่ให้ทราบว่า	 เป็นการประทับตรา 

ค่าภาคหลวงเพิ่มเติมหรือซ่อมตามใบเสร็จค่าภาคหลวงหรือใบเบิกทางของที่ทำาการใด	 ฉบับใด	 สำาหรับ 

เลขเรยีงทอ่นใหใ้ชเ้รยีงลำาดบัสำาหรบัไมท้ีต่รวจวดัประทบัตราคา่ภาคหลวงตามขอ้	๑๘	ทัง้นี	้ใหม้สีมดุตรวจวดัไม ้

ดังกล่าวนี้ไว้โดยเฉพาะ

	 ในการประทับตราค่าภาคหลวงเพิ่มเติมหรือซ่อมใหม่	 ให้พนักงานเจ้าหน้าที่บันทึกไว้ในใบเสร็จ 

ค่าภาคหลวง	และหรือใบเบิกทางท่ีนำามาแสดงเพ่ือทราบด้วยว่าได้ตรวจประทับตราเพ่ิมเติมหรือซ่อมรอยตราเดิม	

เมื่อวัน	เดือน	ปีใด	ใช้รูปรอยตราใด	เมื่อได้ดำาเนินการไปเสร็จแล้ว	ให้รายงานกรมป่าไม้ทราบทุกครั้ง

	 ข้อ	๒๔	ให้ใช้ระเบียบนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ให้ไว้	ณ	วันที่	๘	มีนาคม	๒๕๑๐	

(ลงนาม)	ดุสิต	พานิชพัฒน์

(นายดุสิต	พานิชพัฒน์)

อธิบดีกรมป่าไม้

หมายเหตุ : ระเบียบนี้กรมป่าไม้ส่งเวียนตามหนังสือ ที่ กษ ๐๗๐๔/๒๗๖๗ ล.ว. ๘ มี.ค. ๑๐ สำาหรับรูปตัวอย่างแสดง 

การประทับตราค่าภาคหลวงไม้ฯ มิได้นำามาพิมพ์ลงในที่นี้
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ระเบียบกรมป่าไม้ 
ว่าด้วยการประทับตราอนุญาตชักลากไม้ พ.ศ. ๒๕๐๔

 

	 โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบ	 การตีตราอนุญาตชักลากไม้เสียใหม่ให้เป็นการเหมาะสม

รัดกุมยิ่งขึ้น	ฉะนั้น	กรมป่าไม้จึงกำาหนดระเบียบไว้ดังต่อไปนี้

	 ข้อ	๑	ระเบียบนี้เรียกว่า	“ระเบียบประทับตราอนุญาตชักลากไม้	พ.ศ.	๒๕๐๔”

	 ข้อ	๒	ให้ใช้ระเบียบนี้ตั้งแต่วันที่	๑	เดือนสิงหาคม	๒๕๐๔	เป็นต้นไป

	 ข้อ	๓	 ระเบียบการหรือคำาสั่งเกี่ยวกับการประทับตราอนุญาตชักลากที่กรมป่าไม้ได้กำาหนดไว้ 

ซึ่งแย้งหรือขัดกับระเบียบนี้	ให้ยกเลิกเสียทั้งสิ้น

	 ข้อ	๔	 ตราอนุญาตชักลากนั้น	 หมายถึง	 รูปรอยตราที่ใช้สำาหรับประทับไม้เพื่อแสดงว่าเป็นไม้ที่

อนุญาตให้ชักลากเพื่อการทำาไม้	ตามประกาศกระทรวงเกษตร	เรื่อง	กำาหนดลักษณะและความหมายการใช้

ตราประทับไม้ของรัฐบาลตามพระราชบัญญัติป่าไม้	พุทธศักราช	๒๔๘๔	ลงวันที่	๒๑	มกราคม	๒๔๘๖

	 ข้อ	๕	 เมื่อผู้รับสัมปทาน	 หรือผู้รับอนุญาตไม้ประสงค์จะให้พนักงานเจ้าหน้าที่ไปทำาการตีตรา 

ชักลากไม้ที่ตนได้ทำาออก	และตัดทอนไว้ตามสัมปทาน	หรือใบอนุญาต	ก็ให้ยื่นคำาร้องต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ 

แห่งจังหวัดหรืออำาเภอท้องที่	ซึ่งป่าไม้นั้นตั้งอยู่	ซึ่งเจ้าหน้าที่จะได้ลงทะเบียนรับไว้เป็นหลักฐานแสดงลำาดับ 

ก่อนหลังของผู้ที่ยื่นและดำาเนินการต่ไป	 แต่ถ้าการทำาไม้นั้นเป็นการทำาไม้สักก็ดี	 หรือเป็นการทำาไม้ในเขตป่า

โครงการก็ดี	 ให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีผู้รับคำาร้องเสนอไปยังป่าไม้เขตเจ้าของท้องท่ีเป็นผู้พิจารณาส่ังการตามนัย 

แห่งระเบียบนี้โดยมิชักช้า

	 ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่ตามนัยแห่งระเบียบนี้	 ซึ่งประจำาอยู่ในท้องที่ป่าไม้หรือจังหวัดนั้นมีไม่

เพียงพอที่จะให้ไปตรวจดำาเนินการตีตราอนุญาตชักลากให้แล้วเสร็จโดยเร็วได้	 ก็ให้ป่าไม้เขตหรือป่าไม้

จังหวัดรายงานกรมป่าไม้เพื่อพิจารณาสั่งการให้พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งประจำาอยู่ในท้องที่เขตหรือจังหวัดอื่น	

หรือที่กรมป่าไม้มาช่วยปฏิบัติการเป็นครั้งคราวตามความจำาเป็นได้

	 ข้อ	๖	 เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการดำาเนินการนี้	 ให้ผู้รับสัมปทานหรือผู้รับอนุญาตทำาไม้

เตรียมถากหน้าเขียงสำาหรับประทับตราอนุญาตชักลากไว้บนไม้แต่ละท่อนที่จะให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจ 

ตีตราชักลาก	โดยให้ถากบริเวณใกล้กลางท่อน	ให้มีความยาวไม่น้อยกว่า	๔๕	ซม.	กว้างไม่น้อยกว่า	๒๐	ซม.	 

พื้นเรียบถึงเนื้อไม้ที่เห็นได้ชัดเจน	 จำานวนหนึ่งหรือสองเขียง	 ตามความเหมาะสมกับลักษณะและความยาว

ของไม้ท่อนนั้นๆ	และถ้าหากหน้าตัดของไม้ท่อนมีเนื้อที่ว่างสำาหรับตีประทับตราได้ก็ให้ตีตราชักลากด้วย

	 ในการปฏิบัติการตีตราชักลากประจำาท่อนนี้	 เจ้าหน้าที่ผู้ดำาเนินการจะต้องตีตราประทับตราเหล่านี้

ควบคู่ไปกับตราชักลากด้วยคือ	 ตราตรวจประจำาตัว	 ตราเลขเรียงประจำาต้น	 (ที่เจ้าหน้าที่ผู้สำารวจคัดเลือก

เดิมตีไว้)	ตราเลขเรียง	แสดงท่อนที่ที่ตัดทอนได้จากแต่ละต้น	ตราเลขเรียงลำาดับประจำาท่อน	(ของเจ้าหน้าที่ 

ผู้ทำาการตีตราชักลาก)	และตราปี	ดังภาพแสดงวิธีการตีตราแนบท้ายระเบียบนี้

	 (ความข้อ	๖	ข้างบนนี้ยกเลิกโดยระเบียบ	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๑๐	และให้ใช้ความใหม่แทน)

	 ข้อ	๗	 พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งจะให้เป็นผู้ดำาเนินการ	 ตรวจประทับตราอนุญาตชักลากนั้น	 จะต้อง

เป็นผู้สำาเร็จการศึกษาวิชาวนศาสตร์	หรือเป็นผู้สำาเร็จวิชาการป่าไม้จากโรงเรียนป่าไม้จังหวัดแพร่	หรือเป็น
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พนักงานป่าไม้ตรีขึ้นไป	 แต่ต้องมิใช่ผู้ที่ได้ทำาการสำารวจคัดเลือกตีตราประจำาต้น	 หรือตีตรานั้นอนุญาตให้

ตัดฟันสำาหรับป่านั้นๆ	 เว้นแต่ในกรณีจำาเป็นจริงๆ	 ซึ่งมิอาจหลีกเลี่ยงได้ก็ให้ใช้คนเดียวกันได้	 แต่ให้ถือว่า 

การปฏิบัติเช่นนี้ต้องอยู่ในความควบคุมและรับผิดชอบของป่าไม้เขตหรือป่าไม้จังหวัดโดยตรง

	 ข้อ	๘	 การตีตราชักลาก	 ต้องกระทำา	 ณ	 ที่ๆ	 ไม้แต่ละต้นถูกโค่นล้มลงคาตออยู่	 ในกรณีที่เป็น 

ไม้ล้มขอนนอนไพรให้ตีตราชักลาก	ณ	ที่ๆ	ไม้นั้นล้มขอนนอนอยู่	การตีตราชักลากจะกระทำาโดยตีประทับไว้

บนไม้ที่ยังยืนต้นอยู่	หรือบนท่อนไม้ที่ชักลากออกมาห่างไกลจากตอแล้ว	(เกิน	๔๐	เมตร)	มิได้	การกระทำา 

เช่นนี้ถือเป็นการกระทำาผิดวินัยอย่างร้ายแรง

	 ข้อ	๙	 ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับคำาสั่งให้ไปดำาเนินการตีตราชักลากไม้ที่ผู้รับสัมปทาน	 หรือ 

ผู้รับอนุญาต	ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้นั้นตรวจสอบชนิดไม้	และรอยตราที่ประทับอยู่เดิมเสียก่อน	เมื่อเห็นว่า

เป็นไม้ที่ได้ทำาถูกตัดฟันลงโดยถูกต้อง	 ตามสัมปทานหรือใบอนุญาตที่พนักงานเจ้าหน้าที่ออกให	้ ซึ่งยังมีอายุ

ทำาการอยู่	และเป็นไม้ที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ทำาการคัดเลือกตีตราให้ตัดฟัน	หรือตีตราสำารวจคัดเลือกเพื่อให้

ทำาออกถกูตอ้งตรงตามเงือ่นไขสมัปทาน	หรอืใบอนญุาตทำาไมแ้ลว้	พนกังานเจา้หนา้ทีจ่งึจะประทบัตราอนญุาต

ให้ชักลากได้	 ห้ามมิให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจตีตราอนุญาตชักลากไม้ที่ยังมิได้ตัดทอนออกเป็นท่อนๆ	 โดย

เรยีบรอ้ยแลว้	นอกจากไมต้น้ทีต่ดัโคน่ลงนัน้	ผูร้บัสมัปทานหรอืผูร้บัอนญุาตแจง้วา่จะตดัทอนไดเ้พยีงทอ่นเดยีว

	 ข้อ	๑๐	 การจดรายการลงในสมุดตรวจวัดไม้	 เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบไม้	 ประทับ 

รูปรอยตรา	และวัดขนาดยาว	ขนาดโต	ของไม้แล้ว	ให้จดรายการดังกล่าวลงในสมุดตรวจตัดไม้	เพ่ือให้ทราบว่า

	 	 	 (๑)	 ไม้ที่ตรวจสอบตีตรานั้นได้อนุญาตให้ทำาออกโดยสัมปทาน	 หรือใบอนุญาต	 ฉบับที่ 

	 	 	 	 เล่มที่	วันที่	เดือน	ปีใด	ใครเป็นผู้รับสัมปทานหรือใบอนุญาต

	 	 	 (๒)	 วัดตรวจตีตราอนุญาตชักลาก	 รูปรอยตราท่ีประทับไม้เพ่ืออนุญาตให้ชักลาก	 ท่ีพนักงาน 

	 	 	 	 เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจตีตรา	ชื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ

	 	 	 (๓)	 ชนิดไม้	ขนาดยาว	โต	ของไม้แต่ละท่อนที่ได้ตีตราอนุญาตให้ชักลาก

	 	 	 (๔)	 แสดงเลขเรียงประจำาท่อนที่ตีตราประจำาท่อน	เรียงตามลำาดับต่อกันไปตลอดปี	  

	 	 	 	 สำาหรับพนักงานเจ้าหน้าท่ีแต่ละคน

	 	 	 (๕)	 รูปรอยตราเดิมที่สำารวจคัดเลือกตีตราประทับประจำาต้นไม้ให้ตัดฟันโดยแสดงให้ทราบ

ว่าเป็นไม้ต้นเลขที่เท่าใด	รูปรอยตราประทับประจำาต้นรูปอะไรให้ทราบเป็นรายต้นด้วย

	 	 	 (๖)	 ให้ระบุไว้ในช่องหมายเหตุของบัญชีไม้ให้ทราบ	 ตำาหนิ	 รูปพรรณของไม้ด้วย	 เช่น	 

โคนถูกไฟไหม้	หรือเป็นพู	หรือกลวง	หรือปลายคด	เป็นต้น

	 ข้อ	๑๑	ทัง้นี	้ตามบญัชตีวัอยา่งทีแ่นบทา้ยระเบยีบการนี	้เมือ่พนกังานเจา้หนา้ทีผู่ไ้ดร้บัคำาสัง่ใหต้รวจ

ประทับตราอนุญาตชักลากให้ตรวจสอบถูกต้อง	และดำาเนินการดังกล่าวเสร็จสิ้นตามระเบียบแล้ว	ให้บันทึก

แสดงรายการตรวจประทับตราอนุญาตชักลากไว้ในใบอนุญาตทำาไม้รายนั้น	ให้ทราบว่า	ได้ตรวจประทับตรา

อนุญาตชักลากไม้ชนิดใด	จำานวนกี่ต้นตัดทอนได้กี่ท่อน	ใช้รูปรอยตราอนุญาตชักลาก	ตราตรวจ	รูปอะไรตี

ประทับ	และเลขเรียงประจำาท่อนเลข	พ.ศ.	เท่าใด	แล้วให้คัดสำาเนาบัญชีรายการการตีตราชักลากไม้รายเดียวกัน

น้ัน	 ลงในสมุดตรวจวัดไม้จำานวน	 ๒	 ชุด	 พร้อมด้วยสมุดตรวจวัดไม้รายงานต่อป่าไม้จังหวัด	 หรือป่าไม้เขต	 หรือ 

ผู้ส่ังปฏิบัติการเพ่ือตรวจสอบโดยด่วน
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	 ข้อ	๑๒	เมื่อป่าไม้จังหวัดหรือป่าไม้เขตแล้วแต่กรณี	ได้รับรายงานผลการตรวจตีตราอนุญาตชักลาก 

จากพนักงานเจ้าหน้าที่	 ให้รีบตรวจสอบว่า	 เป็นการถูกต้องตามบัญชีสำารวจคัดเลือกตีตราประจำาต้นให้ 

ตัดฟันเพียงใดหรือไม่	ในกรณีสงสัยให้ป่าไม้จังหวัดหรือผู้ช่วยป่าไม้จังหวัดหรือป่าไม้เขต	หรือผู้ช่วยป่าไม้เขต	 

ออกไปตรวจสอบดำาเนินการตามควรแก่เหตุผล

	 ในกรณีที่ไม้ที่ตรวจตีตราอนุญาตให้ชักลาก	 เป็นไม้ในป่าโครงการให้ป่าไม้เขตส่งบัญชีไม้ที่ได้ 

ประทับตราชักลากไปให้จังหวัด	๑	ชุด	เพ่ือตรวจตราควบคุมการทำาไม้	และตรวจสอบตีตราคำานวณค่าภาคหลวง

ต่อไป	และอีก	๑	ชุด	ส่งกรมป่าไม้

	 ข้อ	๑๓	 เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่	 ได้รับบัญชีตรวจตีตราอนุญาตชักลากไม้แล้ว	 เมื่อ 

ผู้รับสัมปทานหรือผู้รับอนุญาตนำาไม้ออกมารวมหมอน	 เพื่อตรวจวัดคำานวณค่าภาคหลวง	 ก็ให้พนักงาน 

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบไม้ที่จะตรวจวัดตีตราภาคหลวงนี้กับบัญชีตรวจตีตราอนุญาตชักลาก	 เมื่อเป็นถูกต้อง 

ตามบัญชีไม้ดังกล่าว	 และชอบด้วยเงื่อนไขสัมปทาน	 หรือใบอนุญาตทุกประการแล้ว	 จึงจะตรวจวัดตีตรา 

ภาคหลวงต่อไปตามระเบียบได้

                   

	 	 	 	 	 	 	 	 	 ระเบียบนี้ให้ไว้	ณ	วันที่	๑๒	กรกฎาคม	๒๕๐๔

	 	 	 	 	 	 	 	 (ลงนาม)	วิเชียร	กุญชร	ณ	อยุธยา

	 	 	 	 	 	 	 	 (นายวิเชียร	กุญชร	ณ	อยุธยา)

	 	 	 	 	 	 	 	 อธิบดีกรมป่าไม้

 

	 ระเบียบน้ีกรมป่าไม้ส่งเวียนเป็นทางปฏิบัติ	ตามหนังสือท่ี	๖๖๒๔/๒๕๐๔	ลงวันท่ี	๑๒	กรกฎาคม	๒๕๐๔
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ระเบียบกรมป่าไม้
ว่าด้วยการประทับตราอนุญาตชักลากไม้ (ฉบับที่ ๒) 

แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๑๐

 

 ด้วยกรมป่าไม้พิจารณาเห็นว่า	 ระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการประทับตราอนุญาตชักลากไม้	

พ.ศ.	๒๕๐๔	ยงัไมเ่หมาะสมอยูบ่างประการ	ควรจะไดแ้กไ้ขเพิม่เตมิใหร้ดักมุยิง่ขึน้	จงึวางระเบยีบไวด้งัตอ่ไปนี้

	 ข้อ	๑	 ให้ยกเลิกความในข้อ	 ๖	 แห่งระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการประทับตราอนุญาตชักลากไม้	 

พ.ศ.	๒๕๐๔	และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

	 “ข้อ	 ๖	 เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการตรวจวัดประทับตราอนุญาตชักลากให้ผู้รับสัมปทาน

หรือผู้รับอนุญาตทำาไม้	 ทำาหน้าเขียงสำาหรับประทับตราไว้บนท่อนซุงแต่ละท่อน	 โดยให้ทำาหน้าเขียงตรงที่

ห่างจากปลายสุดของท่อนไม้ด้านปลาย	ไม่เกิน	๕๐	เซนติเมตร	จำานวน	๑	เขียง	การถากหน้าเขียงให้ถาก

ลึกถึงแก่น	หรือลึกไปในเนื้อไม้ไม่น้อยกว่า	๒	เซนติเมตร	กว้างไม่น้อยกว่า	๒๐	เซนติเมตร	ยาวไม่น้อยกว่า	

๔๕	เซนติเมตร	กับให้ถือหน้าตัดด้านโคนของไม้แต่ละท่อนเป็นหน้าเขียงที่จะต้องประทับตราอนุญาตชักลาก

อีกแห่งหนึ่งด้วย	 การตบแต่งหน้าเขียงของท่อนไม้ดังกล่าวให้เรียบอยู่ในสภาพที่จะประทับตราได้โดยสะดวก	 

ให้เป็นหน้าที่ของผู้รับสัมปทาน	หรือผู้รับอนุญาตทำาไม้จะต้องเป็นผู้จัดทำา

	 รปูรอยตราทีพ่นกังานเจา้หนา้ทีจ่ะตอ้งประทบัลงบนหนา้เขยีงและหนา้ตดัดา้นโคนของไมแ้ตล่ะทอ่น 

ดังกล่าวในวรรคก่อนได้แก่	 ตราประจำาตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจวัด	 ตราอนุญาตชักลาก	 พร้อมด้วย 

เลขเรียงประจำาต้น	 (เลขเรียงลำาดับ	 ต้นที่คัดเลือกให้ตัดฟัน)	 เลขเรียงแสดงท่อนที่ตัดทอนได้จากแต่ละต้น	

เลขเรียงลำาดับท่อนท่ีประทับตราอนุญาตชักลาก	 (ของเจ้าหน้าท่ีผู้ดำาเนินการ)	 และเลขปี	 พ.ศ.	 ท่ีประทับตรา	 

ดังตัวอย่างท้ายระเบียบนี้

	 อย่างไรก็ดี	นอกจากจะประทับตราตามตำาแหน่งที่กำาหนดไว้บนท่อนซุงดังกล่าวแล้ว	หากจะประทับ

ที่ส่วนอื่นๆ	ของท่อนซุงเพื่อให้สังเกตได้ง่ายขึ้น	ก็ย่อมกระทำาได้”

	 ข้อ	๒	 ให้เพ่ิมความต่อไปน้ีเป็นข้อ	 ๖	 ทวิ	 แห่งระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการประทับตรา 

อนุญาตชักลากไม้	พ.ศ.๒๕๐๔
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	 “ข้อ	 ๖	 ทวิ	 การประทับตราอนุญาตชักลากไม้แปรรูปซึ่งเป็นไม้เสา	 ให้ดำาเนินการเช่นเดียวกับ 

ไม้ซุงท่อน	 ดังกล่าวในข้อ	 ๖	 เว้นแต่ไม่ต้องทำาหน้าเขียง	 และท่ีหน้าตัดด้านโคน	 ให้ประทับตราเฉพาะ

ตราประจำาตัวพนักงานเจ้าหน้าที่	และตราอนุญาตชักลากเท่านั้น

	 การประทับตราอนุญาตชักลากไม้แปรรูป	ซ่ึงเป็นไม้หมอนรองรางรถไฟหรือไม้เหล่ียมสะพาน	ให้ประทับเชน่

เดยีวกบัไมเ้สา	เวน้แตไ่มต่อ้งประทบัเลขเรยีงประจำาตน้ทีค่ดัเลอืกใหต้ดัฟนั	และเลขเรยีงแสดงทอ่นทีต่ดัทอน

ได้จากแต่ละต้น	คงประทับเฉพาะเลขเรียงลำาดับท่อนที่ประทับตราอนุญาตชักลาก	และเลขปี	พ.ศ.	ส่วนหน้า

ตัดด้านใดด้านหน่ึงให้ประทับเฉพาะตราประจำาตัวพนักงานเจ้าหน้าท่ีและตราอนุญาตชักลากเท่าน้ัน	ดังตัวอย่าง

ท้ายระเบียบนี้”

	 ข้อ	๓	ให้เพ่ิมความต่อไปน้ีเป็น	๖	ตรี	แห่งระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการประทับตราอนุญาตชักลากไม้	

พ.ศ.๒๕๐๔

	 “ข้อ	 ๖	 ตรี	 เมื่อได้ดำาเนินการตรวจวัดประทับตราอนุญาตชักลากไม้ที่ตัดท่อนได้จากแต่ละต้น 

เสร็จแล้ว	 ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ประทับตราประจำาตัว	 (ตรา	 ต.)	 พร้อมเลขเรียงลำาดับท่อนชักลากของไม้ที่ 

ตัดทอนจากตอน้ัน	และเลขปี	พ.ศ.	ท่ีประทับตราไว้ท่ีหน้าตัดของตอไม้ทุกตอด้วย	ดังตัวอย่างท้ายระเบียบน้ี”

	 ข้อ	๔	ให้ใช้ระเบียบนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

	 ให้ไว้	ณ	วันที่	๘	มีนาคม	๒๕๑๐

																																					(ลงนาม)		ดุสิต	พานิชพัฒน์

	 (นายดุสิต	พานิชพัฒน์)

	 อธิบดีกรมป่าไม้
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ระเบียบกรมป่าไม้
ว่าด้วยการอนุญาตทำาตอไม้ พ.ศ. ๒๕๒๓

	 ด้วยกรมป่าไม้ได้พิจารณาเห็นสมควรปรับปรุงแก้ไขระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการอนุญาตทำาตอไม้

ขึ้นไว้เป็นการเฉพาะ	ดังนี้

	 ข้อ	๑			ระเบียบนี้เรียกว่า	“ระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการอนุญาตทำาตอไม้	พ.ศ.	๒๕๒๓”

	 ข้อ	๒	 ให้ยกเลิกระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการทำาตอไม้	 ตามระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการอนุญาต 

ทำาเศษ	 ปลาย	 และตอไม้	 ที่เหลือจากการทำาไม้ท่อน	 พ.ศ.	 ๒๕๑๙	 และระเบียบ	 คำาสั่งหรือข้อบังคับอื่นที่ 

ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้เสียทั้งสิ้น	และให้ใช้ระเบียบนี้แทน

หมวดที่ ๑ 

ลักษณะของตอไม้ที่จะให้ทำาออก

	 ข้อ	๔	ตอไม้ที่จะให้ทำาออกตามระเบียบนี้	หมายถึงตอไม้ที่เหลือจากต้นที่ได้รับอนุญาตให้ทำาออกตาม

สัมปทาน	หรือทำาออกตามใบอนุญาตทำาให้เท่านั้น

	 สำาหรับตอไม้ที่เหลือตกค้างอยู่ในที่ดินเปิดใช้ประโยชน์	 เมื่อมีการขอทำาออกให้ทำาการสำารวจตีตรา

และพิจารณาอนุญาตให้ทำาออกตามกฎหมายและระเบียบเช่นเดียวกับการทำาไม้	 โดยใช้แบบบัญชีสำารวจ

ท้ายระเบียบนี้

หมวดที่ ๒ 

การอนุญาตและการตรวจตีตรา

	 ข้อ	๕	การขอทำาตอไม้ท่ีเหลือจากการทำาไม้ตามสัมปทานหรือตามใบอนุญาตไม้ไม่ต้องขอรับอนุญาตใหม่	แต่

การเข้าทำาตอไม้	ผู้รับสัมปทานหรือผู้รับอนุญาตทำาให้จะต้องความประสงค์ขอทำาตอไม้เป็นหนังสือต่อจังหวัด

หรือป่าไม้เขตแห่งท้องที่ป่านั้น	 ก่อนวันที่จะเข้าทำาตอไม้	 และการเข้าทำาตอไม้ประเภทนี้จะกระทำาได้ภายใน

อายุ	หรือระยะเวลาการทำาไม้ตามสัมปทานหรืออนุญาตทำาไม้ในแปลงนั้นเท่านั้น

	 ข้อ	๖	ตอไม้ที่จะทำาออกตามข้อ	๕	ต้องมีรูปรอยตราเดิมของพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ประทับไว้

	 ข้อ	๗	การตรวจวัดขนาดความโตของตอไม้ให้ดำาเนินการดังนี้

	 	 	 ๗.๑	 การตรวจวัดขนาดความโตของตอไม้	ให้วัดรอบหน้าตัดด้านบนเป็นเมตร

	 	 	 ๗.๒	 การตรวจวดัขนาดความยาวของตอไม	้ใหว้ดัจากหนา้ตดัตาม	๗.๑	เปน็แนวตรงตามลำาตน้ 

ถึงปลายราก	ซึ่งผู้รับอนุญาตได้ตัดแต่งรากเป็นที่เรียบร้อยแล้วเป็นเมตร

	 	 	 ๗.๓	 วิธีคำานวณปริมาตรตอไม้	เพื่อให้ตรวจวัดตามข้อ	๗.๑	และข้อ	๗.๒	แล้ว	ให้ใช้ตาราง

หาปริมาตรไม้เป็นลูกบาศก์เมตร	 สำาหรับไม้ซุง	 ตามหนังสือกรมป่าไม้ที่	 กส	 ๐๘๐๔/๒๐๘๓๔	 ลงวันที่	 ๒๐	

ธันวาคม	๒๕๒๐	เป็นเกณฑ์ในการคำานวณค่าภาคหลวง
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หมวดที่ ๓ 

การตรวจวัดประทับตราเพื่อคำานวณค่าภาคหลวง

	 ข้อ	๘	เมือ่ไดร้บัคำาขอเพือ่ใหต้รวจวดัประทบัตราคา่ภาคหลวงแลว้	ใหพ้นกังานเจา้หนา้ทีอ่อกไปทำาการ

ตรวจวดัประทบัตราคา่ภาคหลวง	ณ	บรเิวณทีต่อไมน้ัน้อยู	่และใหแ้ยกบญัชตีอไมไ้วต้า่งหากจากบญัชไีมท้อ่น

	 ข้อ	๙	การคำานวณเพื่อเก็บเงินค่าภาคหลวงตอไม้	ให้ถืออัตราค่าภาคหลวงไม้ท่อนตามชนิดไม้นั้น

	 ข้อ	๑๐	 เมื่อจังหวัดหรือเขตดำาเนินการตามระเบียบนี้แล้ว	 ให้รายงานผลให้กรมป่าไม้ทราบ	 หากมี

ปัญหาทางปฏิบัติประการใด	ก็ให้หารือกรมป่าไม้เพื่อพิจาณาเป็นเรื่อง	

    

	 						ระเบียบนี้ให้ไว้	ณ	วันที่	๑๖	มิถุนายน	๒๕๒๓

    

	 (ลงนาม)			ถนอม	เปรมรัศมี	 	 	 	

	 									(นายถนอม	เปรมรัศมี)

	 										อธิบดีกรมป่าไม้

หมายเหตุ : ระเบียบนี้เรียงข้อข้ามไป ซึ่งกรมป่าไม้สั่งแก้ไข ตั้งแต่ข้อ ๔ เป็นข้อ ๓ ถึงข้อ ๑๐ เป็นข้อ ๙ ตามลำาดับ

2(42-168).indd   53 7/1/2010   12:59



คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการอนุญาตไม้และของป่า

54

ระเบียบกรมป่าไม้ 
ว่าด้วยการอนุญาตทำาเศษไม้ ปลายไม้ ที่เหลือจากการทำาไม้ท่อน พ.ศ. ๒๕๒๓

 

	 ด้วยกรมป่าไม้ได้พิจารณาเห็นว่า	ตามระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการอนุญาตทำาเศษปลาย	และตอไม้	

ที่เหลือจากการทำาไม้ท่อน	พ.ศ.๒๕๑๙	ยังเป็นอุปสรรคที่จะนำาเศษ	ปลาย	และตอไม้	 ที่เหลือจากการทำาไม้

ท่อนออกมาใช้ประโยชน์	สมควรที่จะปรับปรุงแก้ไขระเบียบนี้	เพื่อถือปฏิบัติเสียใหม่ดังต่อไปนี้

	 ข้อ	๑	ระเบียบนี้เรียกว่า	“ระเบียบกรมป่าไม้	ว่าด้วยการอนุญาตทำาเศษไม้	ปลายไม้	ที่เหลือจากการ

ทำาไม้ท่อน	พ.ศ.	๒๕๒๓”

	 ข้อ	๒	ให้ใช้ระเบียบนี้	ตั้งแต่วันที่	๖	กุมภาพันธ์	๒๕๒๓	เป็นต้นไป

	 ข้อ	๓	ให้ยกเลิกระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการอนุญาตทำาเศษ	ปลาย	และตอไม้	ที่เหลือจากการทำา

ไม้ท่อน	พ.ศ.	๒๕๑๙	และระเบียบคำาสั่งหรือข้อบังคับที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้เสียทั้งสิ้น	และให้ใช้ระเบียบ

นี้แทน

หมวดที่ ๑ 

ขนาดเศษ ปลาย ของไม้และการตรวจวัด

	 ข้อ	๔	 เศษหรือปลายไม้ที่จะอนุญาตทำาตามระเบียบนี้	 คือ	 เศษหรือปลายของที่เหลือจากต้นที่

อนุญาตให้ทำาออกตามสัมปทานหรือตามใบอนุญาตทำาไม้เท่านั้น

	 ข้อ	๕		ขนาดของเศษหรือปลายไม้กระยาเลย	ตามระเบียบนี้แบ่งออกเป็น	๓	ขนาด	คือ

	 	 	 ๕.๑	 ขนาดที่	๑	ได้แก่	เศษ	ปลายของไม้ที่มีความยาวไม่เกิน	๑	เมตร	ไม่จำากัดความโต

	 	 	 ๕.๒	 ขนาดที่	 ๒	 ได้แก่	 เศษ	 ปลายของไม้ที่มีความยาวไม่เกิน	 ๒	 เมตร	 มีความโต 

	 	 	 	 ไม่เกิน	๑๕๐	เซนติเมตร

	 	 	 ๕.๓	 ขนาดที่	 ๓	 ได้แก่	 เศษ	 ปลายของไม้ที่มีความยาวไม่เกิน	 ๓	 เมตร	 มีความโต 

	 	 	 	 ไม่เกิน	๑๐๐	เซนติเมตร

	 ถ้าไม้มีความยาว	ความโต	นอกเหนือจากที่กำาหนดไว้	ไม่ถือว่าเป็นเศษไม้	ปลายไม้	และในการตรวจ

วัดขนาดความยาว-โต	และคำานวณปริมาตรเศษปลายของไม้ทั้ง	๓	ขนาดดังกล่าว	ให้ตรวจวัดและคำานวณ

ปริมาตรเป็นรายท่อนหรือชิ้น

	 ข้อ	๖	การตรวจวัดคำานวณค่าภาคหลวง	เศษไม้สัก	เนื่องจากไม้สักได้แยกอัตราค่าภาคหลวงตามขั้น

แห่งปริมาตร	(มี	๔	ชั้น)	อยู่แล้ว	จึงไม่จำาเป็นต้องกำาหนดขนาดของเศษ	ปลายไม้อีก	และเนื่องจากไม้สัก

เป็นไม้ชนิดดีมีค่าพึงประสงค์ที่จะให้ตรวจวัดโดยละเอียดรอบคอบ	ฉะนั้น	ขนาดของไม้สักที่ทำาออกไม่ว่าจะมี

ขนาดโต	ยาวเท่าใด	ให้ตรวจวัดขนาดและคำานวณปริมาตรเป็นแต่ละท่อนหรือชิ้นทั้งสิ้น

หมวดที่ ๒ 

การอนุญาตให้ทำาเศษไม้และปลายไม้

	 ข้อ	๗	 การทำาเศษไม้ปลายไม้ไม่ต้องออกใบอนุญาตใหม่	 เพราะผู้รับสัมปทานหรือผู้รับอนุญาต
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มีสิทธิทำาเศษ	 ปลาย	 ของต้นไม้นั้นอยู่แล้ว	 แต่ก่อนที่จะดำาเนินการตามข้อ	 ๙	 ผู้รับสัมปทานหรือผู้รับ

อนุญาตทำาไม้จะต้องแจ้งเป็นหนังสือต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ป่านั้นภายในกำาหนด	 ๓๐	 วันนับตั้งแต่ 

วนัเขา้ทำาไมต้ามสมัปทาน	หรอืตามใบอนญุาตทำาไม	้วา่ประสงคจ์ะเขา้ทำาเศษไมป้ลายไมท้ีเ่หลอืตามสมัปทาน

หรือใบอนุญาตทำาไม้หรือไม่

	 ข้อ	๘	 การทำาเศษไม้ปลายไม้จะได้รับการพิจารณาให้ทำาแต่เฉพาะเศษไม้ปลายไม้ของต้นไม้ที่ได้รับ

อนุญาตตามสัมปทานหรือตามใบอนุญาตทำาไม้เท่านั้น	 และจะต้องกระทำาภายในระยะเวลาการทำาไม้ตาม

สัมปทานหรืออายุการทำาไม้ตามใบอนุญาตทำาไม้ในแปลงนั้น

	 กรณทีีส่มัปทานหรอืใบอนญุาตทำาไมส้ิน้อายแุลว้	แตย่งัทำาเศษไมป้ลายไมไ้มแ่ลว้เสรจ็หากผูร้บัอนญุาต

ไดต้ดัฟนับัน่ทอนเศษไมป้ลายไมม้ารวมกองไวภ้ายในรศัมหีา่งจากตอไมเ่กนิ	๔๐	เมตร	ตามขอ้	๙	กอ่นสมัปทาน

หรือใบอนุญาตทำาไม้สิ้นอายุ	 ให้ถือว่าภาวะการทำาเศษไม้ปลายไม้ตามสัมปทานหรือตามใบอนุญาตทำาไม้นั้น 

สิ้นสุดแล้ว	จึงอยู่ในข่ายที่จะตรวจวัดคำานวณค่าภาคหลวงได้แต่ต้องได้รับอนุมัติจากกรมป่าไม้เป็นรายๆ	ไป

	 ข้อ	๙	 ผู้รับสัมปทาน	 ผู้รับอนุญาตทำาไม้หรือผู้แทน	 โดยมีใบมอบอำานาจเป็นหลักฐานต้องบั่นทอน	

เศษไม้	 ปลายไม้	 ที่จะนำาออกมาใช้ประโยชน์ได้ภายในระยะเวลาการทำาไม้ตามสัมปทาน	 หรือกำาหนดอายุ 

ใบอนุญาตทำาไม้ในแปลงน้ันห่างจากตอไม่เกิน	๔๐	เมตร	หรือให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีตรวจวัดประทับตราค่าภาคหลวง

หมวดที่ ๓ 

การตรวจวัดประทับตราค่าภาคหลวง

 ข้อ	๑๐	 เมื่อผู้รับสัมปทาน	 ผู้รับอนุญาตทำาไม้	 หรือผู้แทน	 ได้บั่นทอนเศษไม้	 ปลายไม้เสร็จแล้ว

ให้ยื่นคำาขอตรวจวัดประทับตราเพื่อคำานวณค่าภาคหลวงตามระเบียบ

	 ข้อ	๑๑	 ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ออกไปทำาการตรวจวัดประทับตราค่าภาคหลวง	ณ	ที่รวมกองไม้ตาม

ข้อ	๙	ให้เสร็จภายในกำาหนดอายุสัมปทาน	หรือภายในอายุใบอนุญาตทำาไม้ในแปลงนั้นๆ	

	 ข้อ	๑๒	 การคำานวณค่าภาคหลวง	 เศษไม้	 ปลายไม้	 สำาหรับไม้กระยาเลยให้ถือตามอัตรา 

คา่ภาคหลวงเศษไมก้ระยาเลย	ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	เรือ่ง	กำาหนดอตัราคา่ภาคหลวงไม้ 

หวงห้าม	ลงวันที่	๖	กุมภาพันธ์	๒๕๒๓	หรือตามอัตราที่จะประกาศใช้ต่อไปในภายหน้า

	 สำาหรบัไมส้กัใหถ้อืตามอตัราคา่ภาคหลวงตามชัน้และปรมิาตรของไมส้กั	ตามประกาศกระทรวงเกษตร

และสหกรณ์	เรื่อง	กำาหนดอัตราค่าภาคหลวงไม้	ลงวันที่	๓	กุมภาพันธ์	๒๕๑๘	หรือตามอัตราที่จะประกาศ

ใช้ต่อไปในภายหน้า

	 ข้อ	๑๓	 เมื่อจังหวัดหรือเขตดำาเนินการอนุญาตหรือได้ปฏิบัติตามระเบียบนี้ไปสำาหรับรายใด 

ให้รายงานให้กรมป่าไม้ทราบด้วย

	 	 	 	 	 	 	 	 	 				ระเบียบนี้ให้ไว้	ณ	วันที่	๑๓	มีนาคม	๒๕๒๓

     

	 	 	 	 	 	 	 	(ลงนาม)				ถนอม	เปรมรัศมี

	 	 	 	 	 	 	 	 	 (นายถนอม	เปรมรัศมี)

	 	 	 	 	 	 	 	 	 อธิบดีกรมป่าไม้
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ระเบียบกรมป่าไม้
ว่าด้วยการสำารวจคัดเลือกตีตราไม้หวงห้ามในป่าโครงการ (ป่าบก) 

ตามระบบเลือกตัด พ.ศ. ๒๕๒๘

	 ด้วยกรมป่าไม้ได้พิจารณาแล้ว	 เห็นว่าระเบียบคำาสั่งและหนังสือสั่งการต่างๆ	 เกี่ยวกับการสำารวจ

คัดเลือกตีตราไม้หวงห้ามในป่าโครงการ	 (ป่าบก)	 ซึ่งใช้อยู่ในขณะนี้ได้ใช้มาเป็นเวลานานแล้ว	 ไม่เหมาะ

กับสถานการณ์ปัจจุบัน	 จึงสมควรแก้ไขปรับปรุงให้เหมาะสมและรัดกุมยิ่งขึ้น	 กรมป่าไม้จึงกำาหนดระเบียบ 

วา่ดว้ยการสำารวจคดัเลอืกตตีราไมห้วงหา้มในปา่โครงการ	(ปา่บก)	ตามระบบเลอืกตดั	เพือ่ยดึถอืเปน็แนวทาง

ปฏิบัติ	ดังนี้

หมวดที่ ๑ 

ข้อความทั่วไป

	 ข้อ	๑	 ระเบียบนี้เรียกว่า	 “ระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการสำารวจคัดเลือกตีตราไม้หวงห้ามในป่า

โครงการ	(ป่าบก)	ตามระบบเลือกตัด	พ.ศ.	๒๕๒๘”

	 ข้อ	๒	ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่	๑	เดือนตุลาคม	พ.ศ.	๒๕๒๘

	 ข้อ	๓	ให้ยกเลิก	ระเบียบ	คำาสั่ง	และหนังสือสั่งการเกี่ยวกับการสำารวจคัดเลือกตีตราไม้หวงห้ามใน

ป่าโครงการ	(ป่าบก)	ตามระบบเลือกตัด	ที่ใช้อยู่เสียทั้งสิ้น	และให้ใช้ระเบียบนี้แทน

	 ข้อ	๔		ในระเบียบนี้

	 	 	 ๔.๑	 ป่าโครงการ	หมายความว่า	ป่าธรรมชาติ	(ป่าบก)	ที่กรมป่าไม้ได้จัดวางโครงการทำาไม้	 

ซึ่งใช้ระบบเลือกตัด

	 	 	 ๔.๒	 ระบบเลือกตัด	 หมายความว่า	 วิธีการคัดเลือกและตัดฟันไม้หวงห้ามโดยอาศัยขนาด

จำากัดเป็นเกณฑ์

	 	 	 ๔.๓	 ตอน	หมายความว่า	หน่วยย่อยของป่าโครงการ	ที่กำาหนดขอบเขตพื้นที่เพื่อการทำาไม้	

๓	ปี	ปีละ	๑	แปลง

	 	 	 ๔.๔	 ไมห้วงหา้ม	หมายความวา่	ไมห้วงหา้มประเภท	ก.	(ไมห้วงหา้มธรรมดา)	ตามกฎหมาย

ว่าด้วยป่าไม้

	 	 	 ๔.๕	 ขนาดจำากัด	หมายความว่า	ขนาดจำากัดของไม้ตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้

	 	 	 ๔.๖	 ไม้สันเขา	 หมายความว่า	 ไม้หวงห้ามที่ขึ้นอยู่บนสันเขา	 จากศูนย์กลางของสันเขา 

ข้างละไม่เกิน	๕.๐๐	เมตร

	 	 	 ๔.๗	 ไม้สงวน	หมายความว่า	ไม้หวงห้ามซึ่งโตได้ขนาดจำากัด	มีลำาต้นตรงแข็งแรง	และมี

เรือนยอดสมบูรณ์	ที่เจ้าหน้าที่ได้สงวนไว้

หมวดที่ ๒ 

การสำารวจคัดเลือกตีตราไม้

	 ข้อ	๕	คุณสมบัติของผู้สำารวจคัดเลือกตีตราไม้	ต้องเป็นนักวิชาการป่าไม้	หรือ	เจ้าพนักงานป่าไม้ที่

จบปริญญาทางวนศาสตร์	หรือโรงเรียนป่าไม้แพร่
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	 ข้อ	๖	ให้ป่าไม้เขตสั่งเจ้าหน้าที่ที่มีคุณสมบัติตามข้อ	๕	ออกไปทำาการสำารวจคัดเลือกตีตราไม้

	 ข้อ	๗	ให้เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับคำาสั่งตามข้อ	๖	ทำาการตรวจสอบพื้นที่

	 	 	 ๗.๑	 การตรวจสอบพื้นที่	 เมื่อเจ้าหน้าที่เข้าไปในภูมิประเทศจริงแล้ว	 ให้ทำาการตรวจสอบ

แนวเขตตอนและจุดยึดโยงธรรมชาติ	ในพื้นที่ให้ตรงกับแผนที่ป่าโครงการ

	 	 	 ๗.๒	 ในกรณีมีปัญหาในทางปฏิบัติเกี่ยวกับแนวเขตดอน	ให้ป่าไม้เขตดำาเนินการดังนี้

	 	 	 	 ๗.๒.๑	 กรณีแนวเขตตอนในป่าโครงการเดียวกัน	หรือติดต่อกับแนวเขตป่า	โครงการ

อืน่ทีอ่ยูใ่นความควบคมุของปา่ไมเ้ขตเดยีวกนั	แตค่นละจงัหวดัใหป้า่ไมเ้ขตตัง้คณะกรรมการซึง่เปน็ขา้ราชการ 

ตั้งแต่ระดับ	๕	ขึ้นไป	จำานวน	๓	นาย	ออกไปตรวจสอบและชี้แนวเขตตอน

	 	 	 	 ๗.๒.๒	 กรณีแนวเขตตอน	 เป็นแนวติดต่อกับแนวเขตป่าโครงการอื่น	ซึ่งอยู่นอกเขต

ควบคุมของป่าไม้เขต	 ให้ป่าไม้เขตท้องที่และป่าไม้เขตที่เกี่ยวข้อง	 ตั้งคณะกรรมการร่วมซึ่งเป็นข้าราชการ

ตั้งแต่ระดับ	๕	ขึ้นไป	เขตละ	๒	นาย	ออกไปตรวจสอบและชี้แนวเขตตอน

	 	 	 	 ๗.๒.๓	 กรณีแนวเขตตอน	ติดต่อแนวเขตอทุยานแห่งชาติ	หรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า	

หรือพ้ืนท่ีของหน่วยงานอ่ืนๆ	ให้ป่าไม้เขตต้ังคณะกรรมการซ่ึงเป็นข้าราชการต้ังแต่ระดับ	๕	ข้ึนไปจำานวน	๒	นาย	

ประสานงานกับหัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	และขอเจ้าหน้าที่ไปร่วมตรวจสอบและชี้แนวเขตตอน

	 ข้อ	๘	การทำาเครื่องหมาย

	 	 ให้ผู้สำารวจคัดเลือกตีตราไม้ใช้ดวงตรา	ต.	ตราตัด	เลขเรียง	หรือเครื่องหมายอื่นๆ	ประทับตรา

หรือทำาเครื่องหมายนั้นให้ชัดเจน	โดยถือปฏิบัติดังนี้

	 	 	 ๘.๑	 การเปิดตอน	 ใช้สีแดงเขียนลูกศรชี้บอกแนวทางสำารวจคัดเลือกตีตราไม้	 เลขที่	 ตอน	

วัน	เดือน	ปี	ที่ทำาการเลือกไม้	จุดเริ่มต้นแนวทางสำารวจคัดเลือกไม้	และประทับตรา	ต.

	 กรณีที่เป็นก้อนหินก็ให้เขียนชื่อผู้เลือกแทนการประทับตรา	ต.

	 	 	 ๘.๒	 ต้นไม้ที่ทำาการสำารวจคัดเลือก	ให้ถากเขียงที่ต้นไม้สูงจากพื้นดิน	ไม่ต่ำากว่า	๑.๓๐	เมตร	

และที่โค่นต้นไม้	รวม	๒	เขียง	และประทับตรา	ปีย่อ	ของ	พ.ศ.	ที่ทำาการสำารวจคัดเลือกตรา	ต.	ตราตัด	

และเลขที่ไม้เลือก	 โดยในปี	 พ.ศ.หนึ่ง	 ให้ผู้สำารวจคัดเลือกไม้คนหนึ่งเริ่มต้นเลขที่ประจำาต้นไม้	 ตั้งแต่เลขที่	

๑	ต่อเนื่องกันไปจนสิ้นปี	พ.ศ.	นั้น	ทั้งนี้ไม่ว่าผู้สำารวจคัดเลือกไม้จะทำาการคัดเลือกตีตราประจำาต้นให้ตัดฟัน 

ในปีหนึ่งๆ	กี่ป่า	หรือกี่ตอนก็ตาม

	 ในกรณีเป็นไม้ยืนต้นตายหรือตายแห้งขอนนอนตามธรรมชาติ	ให้ปฏิบัติทำานองเดียวกันตามวรรคแรก

	 	 	 ๘.๓	 ต้นไม้สงวน	ให้ใช้สีแดงทำาเครื่องหมายกากบาทไว้ที่ลำาต้นตรงสูงจากพื้นดิน	ไม่ต่ำากว่า	

๑.๓๐	เมตร	และให้เขียนข้อความที่หน้าเขียง	ชื่อผู้เลือก	วัน	เดือนปีที่เลือก	และเลขที่ไม้สงวน	โดยเริ่มตั้งแต่ 

เลขที่	๑	เป็นต้นไป	ตามลำาดับ	จนเสร็จสิ้นทั้งตอนเมื่อเริ่มตอนใหม่ให้เริ่มตั้งแต่เลขที่	๑	ใหม่

	 ข้อ	๙	พื้นที่ที่ห้ามมิให้ทำาการสำารวจคัดเลือกตีตราไม้

	 	 	 ๙.๑	 พื้นที่ที่ทางราชการประกาศหวงห้ามการทำาไม้	 หรือพื้นที่ที่กรมป่าไม้กำาหนดมิให้มีการ

ทำาไม้ไว้ในแผนที่ป่าโครงการ

	 	 	 ๙.๒	 พื้นที่ที่เจ้าหน้าที่ผู้คัดเลือก	 เห็นว่าภูมิประเทศเป็นพื้นที่ที่ควรจะรักษาไว้	 (นอกเหนือ

จากที่กำาหนดไว้ตามข้อ	๙.๑)	ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้สำารวจคัดเลือกตีตรา

	 ข้อ	๑๐	การเปิดตอนสำารวจคัดเลือกไม้
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	 	 เจา้หนา้ทีผู่ค้ดัเลอืก	ตอ้งเริม่งานจากที่ๆ 	จะคน้หาไดง้า่ยและเปน็จดุเดน่	เชน่	สบหว้ย	ตน้ไมใ้หญ	่ 

เชิงหน้าผาสูง	 ก้อนหินใหญ่	 หรือกิ่วเขา	 ให้เลือกหาต้นไม้ที่มีลำาต้นโตใหญ่หรือก้อนหินใหญ่	 ซึ่งอยู่ในที่เด่น	

เริ่มที่ตั้งต้นงานนั้น	และทำาเครื่องหมายเปิดตอนการสำารวจคัดเลือกตีตราไม้	ตามข้อ	๘.๑	

	 ข้อ	๑๑	การเดินสำารวจคัดเลือกไม้

	 	 ถ้าภูมิประเทศเป็นที่เขา	 การเดินสำารวจคัดเลือกตีตราไม้ให้เดินขึ้นลงทางแนวไหล่เขาตลอด	 

จนทัว่เนือ้ทีต่อนท่ีกำาหนดไว้	ห้ามมิให้ข้ามสันเขาหรือลำาห้วยเป็นอันขาด	ถ้าภูมิประเทศเป็นท่ีราบ	การเดินสำารวจ

คัดเลือกตีตราไม้ให้เดินสลับไปสลับมาเป็นฟันปลาตลอดทั่วเนื้อที่	โดยจะใช้ลำาห้วย	หรือถนน	หรือทาง	หรือ

ที่หมายอื่นใด	ที่ชัดแจ้ง	เป็นขอบเขตของป่าตอนที่จะทำาการสำารวจคัดเลือกตีตรานั้นก็ได้

	 ข้อ	๑๒	ชนิดและขนาดของไม้ที่ให้ทำาการสำารวจคัดเลือกตีตราเพื่ออนุญาตให้ทำาออก

	 	 	 ๑๒.๑	 ไม้หวงห้ามทุกชนิดที่โตได้ขนาดจำากัด	ยกเว้นชนิดไม้ต่อไปนี้

	 	 	 	 ๑๒.๑.๑	ไม้หวงห้ามประเภท	ข.ทุกชนิด

	 	 	 	 ๑๒.๑.๒	ไม้สันเขา

	 	 	 	 ๑๒.๑.๓	ไม้สงวน

	 	 	 ๑๒.๒	 ไม้หวงห้ามทุกชนิด	 ที่โตได้ขนาดจำากัด	 ซึ่งยืนต้นตายหรือตายแห้งขอนนอน 

ตามธรรมชาติ

	 ข้อ	๑๓	ไม้สงวน	ไม้หวงห้ามทุกชนิดที่โตได้ขนาดจำากัด	ให้สงวนไว้ไม่ต่ำากว่าร้อยละ	๓๐	ของจำานวน

ต้นไม้เลือก	และไม้สงวนรวมกัน	และทำาเครื่องหมายไม้สงวนตามข้อ	๘.๓	

	 ข้อ	๑๔	การวัดขนาดความโตต้นไม้	ตามข้อ	๑๒	ให้วัดรอบลำาต้นตรงที่สูงจากพื้นดิน	๑.๓๐	เมตร	 

ในระดับเดียวกัน	ถ้าพ้ืนดินเป็นท่ีเขา	หรือดินลาด	ให้วัดความสูง	๑.๓๐	เมตร	จากส่วนลาดตอนบนสุดของต้นไม้

	 กรณีที่ต้นไม้นั้นมีลำาต้นแยกออกเป็น	๒	นาง	หรือหลายนาง	สูงกว่าระดับ	๑.๓๐	เมตรจากพื้นดิน	

ให้ถือเป็นต้นเดียว	และหมายเหตุไว้ในสมุดคัดเลือกไม้	(ส.ล.ม.	๑)	ด้วย	

	 กรณีต้นไม้นั้นมีลำาต้นแยกออกเป็น	๒	นาง	หรือหลายนาง	ต่ำากว่า	๑.๓๐	 เมตรจากพื้นดิน	ให้ถือ

แต่ละนางเป็น	 ๑	 ต้น	 และสำารวจคัดเลือกได้เฉพาะนางที่ความโตได้ขนาดจำากัดและหมายเหตุไว้ในสมุด 

คัดเลือกไม้	(ส.ล.ม.	๑)	ด้วย

	 ข้อ	๑๕	 ในระหว่างการสำารวจคัดเลือกตีตราไม้แต่ละคร้ังเจ้าหน้าท่ีผู้สำารวจคัดเลือกตีตราไม้ทำาการ 

นับจำานวนไม้ช้ันสองของตอน	ท่ีทำาการสำารวจคัดเลือกตีตราไม้	และให้ระบุไว้ในสมุดคัดเลือกไม้	(ส.ล.ม.	๑)	ด้วย

	 ข้อ	๑๖	การปิดตอนสำารวจคัดเลือกตีตราไม้	ให้ใช้สีแดงวงรอบหน้าเขียงของไม้เลือกต้นสุดท้าย	ท้ัง	๒	เขียง

หมวดที่ ๓ 

การตรวจสอบผลงานและการส่งรายงาน

	 ข้อ	๑๗	การส่งรายงานผลการปฏิบัติงาน	ให้ผู้สำารวจคัดเลือกตีตราไม้	จัดทำารายงานตามแบบต่างๆ	

แผนท่ีสังเขปแสดงตำาแหน่งไม้เลือกและไม้สงวน	และแผนท่ีสังเขปแสดงสภาพท่ีอยู่ในสมุดคัดเลือกไม้	 (ส.ล.ม.	 ๑)	 

ให้ครบถ้วนทุกแบบ	จำานวน	๑	เล่ม

	 ข้อ	๑๘	คณุสมบตัขิองผูต้รวจสอบผลงานการสำารวจคดัเลอืกตตีราไม้	ตอ้งเปน็นกัวชิาการปา่ไม้	หรอื

เจ้าพนักงานป่าไม้ที่จบปริญญาทางวนศาสตร์หรือโรงเรียนป่าไม้แพร่ตั้งแต่ระดับ	๕	ขึ้นไป
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	 ข้อ	๑๙	เมื่อเขตได้รับรายงานตามข้อ	๑๗	ให้ป่าไม้เขตสั่งเจ้าหน้าที่ที่มีคุณสมบัติตามข้อ	๑๘	ออกไป

ตรวจสอบรับรองผลการปฏิบัติงานไม่ต่ำากว่าร้อยละ	๒๐	ของงานสำารวจคัดเลือกตีตราไม้ทั้งหมด

	 เมือ่ไดร้บัรายงานการดำาเนนิการตามวรรคแรกแลว้	ใหป้า่ไมเ้ขตรบัรองรายงานตามแบบทีก่ำาหนดใน

สมุดคัดเลือกไม้	(ส.ล.ม.	๑)	เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยทุกห้วข้อ

	 ข้อ	๒๐	 ให้ป่าไม้เขตสั่งเจ้าหน้าที่จัดทำาบัญชีไม้เลือก	 โดยทำาการแบ่งเฉลี่ยไม้ในตอนนั้นๆ	ออกเป็น	

๓	แปลง	ให้แต่ละแปลงมีจำานวนไม้เลือกใกล้เคียงกัน

	 ข้อ	๒๑	ให้ป่าไม้เขตส่งหลักฐานผลการสำารวจคัดเลือกไม้ให้กรมป่าไม้	ดังนี้

	 	 	 ๒๑.๑	 บัญชีไม้เลือกแบบ	๒	(ฉบับรวม)	๑	ชุด

	 	 	 ๒๑.๒	 บัญชีไม้เลือกแบบ	๒	(ฉบับแบ่งเฉลี่ย)	๒	ชุด

	 	 	 ๒๑.๓	 รายงานแบบ	๑	(ฉบับรวม)	๑	ชุด

	 	 	 ๒๑.๔	 แผนที่สังเขปแสดงตำาแหน่งไม้เลือกและไม้สงวน	(ฉบับรวม)	๑	ชุด

	 	 	 ๒๑.๕	 แผนที่สังเขปแสดงสภาพป่า	(ฉบับรวม)	๑	ชุด

หมวดที่ ๔

เบ็ดเตล็ด

	 ข้อ	๒๒	การดำาเนินงานตามระเบียบนี้ให้ถือปฏิบัติตามแนวทางที่กรมป่าไม้กำาหนด

	 ข้อ	๒๓	ให้อธิบดีกรมป่าไม้เป็นผู้รักษาตามระเบียบนี้

	 ประกาศ	ณ	วันที่	๖	สิงหาคม	พ.ศ.	๒๕๒๘	

	 (ลงนาม)	จำานงค์	โพธิสาโร

	 (นายจำานงค์	โพธิสาโร)

	 อธิบดีกรมป่าไม้
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ระเบียบกรมป่าไม้
ว่าด้วยการอนุญาตทำาไม้ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๒๙

 

	 เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎกระทรวง	 ฉบับที่	 ๑,๑๐๖	 (พ.ศ.	 ๒๕๒๘)	 ออกตามความใน 

พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ	พ.ศ.	๒๕๐๗	อธิบดีกรมป่าไม้	ออกระเบียบไว้	ดังต่อไปนี้

	 ข้อ	๑	 ระเบียบนี้เรียกว่า	 “ระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการอนุญาตทำาไม้ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ	

พ.ศ.	๒๕๒๙”

	 ข้อ	๒	ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่	๔	เมษายน	๒๕๒๙	เป็นต้นไป

	 ข้อ	๓	 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับเฉพาะการทำาไม้ที่มิใช่ไม้หวงห้ามตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ภายในเขต

ป่าสงวนแห่งชาติเท่านั้น

	 ข้อ	๔	ให้ยกเลิกระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการอนุญาตทำาไม้ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ	พ.ศ.	๒๕๒๓

	 บรรดาข้อบังคับหรือคำาส่ังอ่ืนใด	 ในส่วนท่ีกำาหนดไว้แล้วในระเบียบน้ี	 หรือซ่ึงขัดหรือแย้งกับระเบียบน้ี	

ให้ใช้ระเบียบนี้แทน

	 ข้อ	๕	ให้อธิบดีกรมป่าไม้รักษาการตามระเบียบนี้	และมีอำานาจตีความ	วินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการ

ปฏิบัติตามระเบียบนี้	คำาวินิจฉัยของอธิบดีกรมป่าไม้ให้เป็นที่สุด

หมวด ๑

การยื่นคำาขอ

	 ข้อ	๖	 ผู้ใดประสงค์จะขอทำาไม้ท่ีมิใช่ไม้หวงห้ามตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ	

ขอใบคู่มือคนงานหรือผู้รับจ้างและใบคู่มือผู้แทนของผู้รับใบอนุญาต	 ขอต่ออายุใบอนุญาต	 ขอใบแทนใบ 

อนุญาต	 หรือขอโอนใบอนุญาต	 ให้ยื่นคำาขอต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งอำาเภอหรือกิ่งอำาเภอท้องที่ที่ป่านั้น 

ตั้งอยู่	 ตามแบบที่กำาหนดไว้แล้วในกฎกระทรวง	 ฉบับที่	 ๑,๑๐๖	 (พ.ศ.	 ๒๕๒๘)	 ออกตามความใน 

พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ	พ.ศ.	๒๕๐๗	พร้อมด้วยหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบคำาขอ

หมวด ๒

หลักเกณฑ์และวิธีการสำารวจปริมาณไม้

	 ข้อ	๗	 หลักเกณฑ์และวิธีการสำารวจปริมาณไม้ที่มิใช่ไม้หวงห้ามตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ภายใน

เขตป่าสงวนแห่งชาติ	ให้ดำาเนินการดังนี้

	 	 	 ๗.๑	 ป่าสงวนแห่งชาติที่ยังมิได้วางโครงการทำาไม้

	 	 	 	 (๑)	ภายในเดือน	 มกราคมของทุกปี	 ให้จังหวัดประกาศให้ประชาชนทราบว่าจะเปิด

ให้มีการทำาไม้ที่มิใช่ไม้หวงห้ามตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าใดบ้างหากผู้ใด

ประสงค์จะทำาไม้ที่มิใช่ไม้หวงห้ามภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าใด	ไม้ชนิดใดจำานวนเท่าใดให้ยื่นคำาขอตาม 

ข้อ	๖	ภายในสิ้นเดือน	กุมภาพันธ์	ของแต่ละปี

	 	 	 	 (๒)	การสำารวจปริมาณไม้ที่มิใช่ไม้หวงห้ามที่มีขนาดความโตตั้งแต	่ ๑๐๐	 เซนติเมตร

ขึ้นไป	(วัดตรงที่สูงจากพื้นดิน	๑๓๐	เซนติเมตร)	ให้ใช้ตรา	ต	(ตราประจำาตัว)	เลขเรียง	และปีย่อตีประทับ

ไว้ทั้งหน้าเขียงล่าง	และหน้าเขียงบนเพื่อเป็นหลักฐาน
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	 	 	 	 (๓)	การสำารวจปริมาณไม้ท่ีมิใช่ไม้หวงห้ามท่ีมีขนาดความโตต้ังแต่	 ๔๖-๙๙	 เซนติเมตร	

(วัดตรงที่สูงจากพื้นดิน	๑๓๐	เซนติเมตร)	ให้ทำาการสำารวจโดยวิธีการหาตัวอย่าง	(Sampling)	แล้วคำานวณ

ออกมาเป็นจำานวนต้นและปริมาตรทั้งหมด	 โดยให้ยึดถือปฏิบัติตามแนวทางการสำารวจและหากำาลังผลิต 

ป่าฟืนและการทำาไม้เสาเข็มของกรมป่าไม้

	 	 	 ๗.๒	 ป่าสงวนแห่งชาติที่ได้วางโครงการทำาไม้ไว้แล้ว

	 	 	 	 ให้ดำาเนินการเช่นเดียวกับข้อ	๗.๑	โดยสำารวจเฉพาะแปลงตัดฟันรายปี	ที่จะเปิดการ

ทำาไม้ตามโครงการเท่านั้น	การอนุญาตให้แจ้งจังหวัดอนุญาตได้ไม่เกินร้อยละห้าสิบของจำานวนไม้ที่สำารวจได้

และกำาหนดอายุใบอนุญาตทำาไม้ให้ใช้ได้ภายในระยะเวลาการทำาไม้ตามโครงการของแปลงนั้นๆ	

	 	 	 ๗.๓	 ป่าสงวนแห่งชาติที่เปิดเพื่อการปลูกสร้างสวนป่าหรือทำาประโยชน์อย่างอื่น

	 	 	 	 ให้สำารวจตามระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการสำารวจและการทำาไม้ในบริเวณป่าที่เปิดใช้

ที่ดินเพื่อทำาประโยชน์	พ.ศ.	๒๕๒๕

หมวด ๓

การอนุญาตทำาไม้

	 ข้อ	๘	 เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับคำาขอทำาไม้ตามข้อ	 ๖	 ให้ตรวจสอบว่าบริเวณที่ขอทำาไม้อยู่

ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติที่เปิดให้มีการทำาไม้ตามข้อ	 ๗	 หรือไม่	 หากไม่อยู่ในพื้นที่ดังกล่าวก็ให้แจ้ง

ขัดข้องให้ผู้ยื่นคำาขอทราบ	 ถ้าอยู่ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติที่เปิดให้มีการทำาไม้ตามข้อ	 ๗	 ให้สำารวจว่า 

ป่าสงวนแห่งชาติที่ขอทำาไม้มีไม้ชนิดใด	มากน้อยเพียงใด	สภาพป่าเป็นอย่างไร	หากอนุญาตแล้วจะเป็นผล

ดี	 หรือผลเสียหายแก่สภาพป่ามากน้อยเพียงใด	 ได้เคยอนุญาตให้แก่ผู้ใดมาแล้วบ้างหรือไม่	 แล้วรวบรวม 

ส่งจังหวัดภายในวันที่	๓๐	เมษายน	ของแต่ละปี

	 เมื่อจังหวัดได้รับรายงานแล้ว	 ให้จังหวัดทำาความเห็นประกอบและส่งเรื่องให้ป่าไม้เขตแห่งท้องที่ 

ปา่นัน้ภายในวนัที	่๓๑	พฤษภาคม	เพือ่ใหป้า่ไมเ้ขตทำาการสำารวจใหแ้ลว้เสรจ็	และสง่บญัชไีมใ้หจ้งัหวดัภายใน

วันที่	๓๐	กันยายน	เพื่อพิจารณาอนุญาตให้ทำาไม้ตามข้อ	๙	ต่อไป

	 ข้อ	๙	การอนุญาตทำาไม้ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ	ให้ดำาเนินการดังนี้

	 	 	 ๙.๑	 ให้อนุญาตเพื่อใช้สอยส่วนตัวและการกุศลสาธารณประโยชน์เป็นอันดับแรกและเป็น

ไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

	 	 	 	 (๑)	ไม้ที่มีขนาดความโตตั้งแต่	 ๔๖-๙๙	 เซนติเมตร	 (วัดตรงที่สูงจากพื้นดิน	 ๑๓๐	

เซนติเมตร)	ให้นายอำาเภอหรือปลัดอำาเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำากิ่งอำาเภอท้องที่สั่งอนุญาตได้ตามความจำาเป็น	

แต่ไม่เกินรายละ	๑๐๐	ต้น	ถ้าเกินจำานวนนี้ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งอนุญาตได้ตามความจำาเป็น	แต่ไม่เกิน

รายละ	๒๐๐	ต้น	ทั้งนี้	เมื่อรวมทุกรายแล้วจะต้องไม่เกินจำานวนตามข้อ	๗	

	 	 	 	 (๒)	ไม้ที่มีขนาดความโตตั้งแต่	๑๐๐	เซนติเมตร	ขึ้นไป	(วัดตรงที่สูงจากพื้นดิน	๑๓๐	

เซนติเมตร)	ให้นายอำาเภอหรือปลัดอำาเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำากิ่งอำาเภอท้องที่สั่งอนุญาตได้ตามความจำาเป็น	

แต่ไม่เกินรายละ	 ๒๕	 ต้น	 ถ้าเกินจำานวนนี้ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งอนุญาตได้ตามความจำาเป็น	 แต่ไม่เกิน

รายละ	๕๐	ต้น	ทั้งนี้	เมื่อรวมทุกรายแล้วจะต้องไม่เกินจำานวนตามข้อ	๗	

	 หากมีการอนุญาตเกินกว่าจำานวนที่กำาหนดไว้ข้างต้น	ให้เสนอกรมป่าไม้สั่งการเป็นรายๆ	ไป

	 	 	 ๙.๒	 ไม้ที่เหลือจากข้อ	๙.๑	ให้อนุญาตเพื่อการค้าได้ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
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	 	 	 	 (๑)	ป่าโครงการที่ให้สัมปทาน	 หากจะมีการอนุญาตเพื่อการค้าให้เสนอกรมป่าไม้

พิจารณาสั่งการเป็นรายๆ	ไป

	 	 	 	 (๒)	ป่าที่เปิดสำาหรับการปลูกสร้างสวนป่าหรือทำาประโยชน์อย่างอื่น	 ให้อนุญาต 

แก่องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ทำาไม้ออกภายใน	 ๖๐	 วัน	 หาก	 ออป.	 ปฎิเสธไม่รับทำาไม้โดยเหตุผลใดๆ	 ก็ดี	

หรือไม่แจ้งให้ทราบภายในกำาหนด	๖๐	วัน	นับแต่วันที่แจ้งให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ทราบให้ดำาเนินการ

ประมูลเรียกค่าเปิดป่าหาผู้รับอนุญาตทำาไม้ต่อไปตามระเบียบ

	 	 	 ๙.๓	 เมื่อนายอำาเภอหรือปลัดอำาเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำากิ่งอำาเภอท้องที่	 หรือผู้ว่าราชการ

จังหวัดได้ออกใบอนุญาตทำาไม้ไปแล้ว	 ให้รายงานตามลำาดับขั้นจนถึงกรมป่าไม้	 ภายใน	 ๓๐	 วันนับแต่วันที่

ออกใบอนุญาต

หมวด ๔

ใบคู่มือคนงาน

	 ข้อ	๑๐	 เมื่อพนักงานเจ้าหน้าทีได้รับคำาขอใบคู่มือคนงานหรือผู้รับจ้างและใบคู่มือผู้แทนของผู้รับใบ

อนุญาตตามข้อ	 ๖	 ให้ตรวจสอบพิจารณาเสนอนายอำาเภอหรือปลัดอำาเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำาก่ิงอำาเภอท้องท่ี	 

เปน็ผูพ้จิารณาสัง่	โดยกำาหนดอายใุบคูม่อืคนงานหรอืผูร้บัจา้งและใบคูม่อืผูแ้ทนของผูร้บัใบอนญุาตไมเ่กนิอายุ

ใบอนุญาตทำาไม้นั้นๆ	

	 ข้อ	๑๑	 เมื่อนายอำาเภอหรือปลัดอำาเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำากิ่งอำาเภอท้องที่ได้ออกใบคู่มือคนงาน

หรือผู้รับจ้างและใบคู่มือผู้แทนของผู้รับใบอนุญาตไปแล้ว	 ให้รายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายใน	 ๓๐	 วัน	

นับแต่วันที่ออก

หมวด ๕

การต่ออายุใบอนุญาตทำาไม้

	 ข้อ	๑๒	การขอต่ออายุใบอนุญาตทำาไม้	ต้องย่ืนคำาขอต่ออายุก่อนวันท่ีใบอนุญาตส้ินอายุ	เม่ือพนักงาน

เจ้าหน้าที่ได้รับคำาขอต่ออายุใบอนุญาตทำาไม้ตามข้อ	๖	ให้ตรวจสอบและพิจารณาความเห็นเสนอนายอำาเภอ

หรือปลัดอำาเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำาก่ิงอำาเภอท้องท่ี	หรือผู้ว่าราชการจังหวัดแต่กรณีเป็นผู้พิจารณาส่ัง

	 การต่ออายุใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง	 ให้กระทำาได้เพียงครั้งเดียว	 มีกำาหนดระยะเวลาไม่เกินอายุ 

ใบอนุญาตเดิม	 และในการต่ออายุใบอนุญาตนั้น	 ให้ผู้สั่งอนุญาตบันทึกข้อความไว้ทั้งต้นขั้วและปลายขั้ว 

ใบอนุญาต	พร้อมกับลงลายมือชื่อ	ตำาแหน่ง	และวัน	เดือน	ปี	ที่อนุญาตกำากับไว้ด้วย

	 เมื่อต่ออายุใบอนุญาตทำาไม้ตามวรรคหนึ่งแล้ว	 แต่ผู้รับอนุญาตยังทำาไม้ไม่แล้วเสร็จ	 หาก 

ผู้รับอนุญาตมีความประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาตใหม่อีก	 ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดตรวจสอบพิจารณาเสนอ

ความเห็นให้อธิบดีกรมป่าไม้เป็นผู้พิจารณาสั่ง

	 ข้อ	๑๓	 เมื่อนายอำาเภอหรือปลัดอำาเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำากิ่งอำาเภอท้องที่	 ได้ต่ออายุใบอนุญาต 

ไปแล้ว	ให้รายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ	ภายใน	๓๐	วัน	นับแต่วันที่ได้ต่ออายุใบอนุญาต

หมวด ๖

ใบแทนใบอนุญาต

	 ข้อ	๑๔	 เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับคำาขอใบแทนใบอนุญาตตามข้อ	 ๖	 ให้ตรวจสอบก่อนว่า	 
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ผู้รับอนุญาตมีหลักฐานการแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนกรณีใบอนุญาตสูญหายหรือเสียหายหรือไม่แล้ว

พิจารณาเสนอนายอำาเภอหรือปลัดอำาเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำากิ่งอำาเภอท้องที่	 หรือผู้ว่าราชการจังหวัดแล้ว

แต่กรณี	เป็นผู้พิจารณาสั่ง

	 ข้อ	๑๕	 ให้ผู้อนุญาตออกใบแทนใบอนุญาตตามแบบใบอนุญาตเดิมแต่ให้เขียนหรือประทับคำาว่า	

“ใบแทน”	ด้วยอักษรสีแดงไว้ตอนบนใบอนุญาตนั้น	โดยมีข้อความและเงื่อนไขถูกต้องตรงกับใบอนุญาตเดิม

ทุกประการ	 แล้วให้ผู้อนุญาตลงลายมือชื่อ	 ตำาแหน่ง	 และวัน	 เดือน	 ปี	 ที่ออกใบแทนไว้เป็นสำาคัญ	 และ

ประทับตราประจำาตำาแหน่งด้วย	 (หากมี)	 เมื่อได้ออกใบแทนใบอนุญาตไปแล้ว	 ให้รายงานให้ผู้ว่าราชการ

จังหวัดทราบภายใน	๓๐	วัน	นับแต่วันที่ออกใบแทนใบอนุญาต

หมวด ๗

การโอนใบอนุญาต

	 ข้อ	๑๖	 เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับคำาขอโอนใบอนุญาต	 ตามข้อ	 ๖	 ให้ตรวจสอบพิจารณาเสนอ

นายอำาเภอหรือปลัดอำาเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำากิ่งอำาเภอท้องที่	 หรือผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วแต่กรณี 

เป็นผู้พิจารณาสั่ง

	 ข้อ	๑๗	 การโอนใบอนุญาตให้โอนได้เฉพาะทายาทหรือผู้จัดการมรดกของผู้รับอนุญาตเท่านั้น	 

โดยให้พนักงานเจ้าหน้าที่สลักหลังการโอนไว้ในใบอนุญาตทั้งต้นขั้วและปลายขั้ว	 มีข้อความถูกต้องตรงกัน

แล้วให้ผู้อนุญาตลงลายมือชื่อ	ตำาแหน่ง	และวัน	 เดือน	ปี	ที่อนุญาตให้โอนไว้เป็นสำาคัญ	และประทับตรา

ประจำาตำาแหน่งด้วย	 (หากมี)	 กับให้ผู้โอนและผู้รับโอนลงลายมือชื่อไว้ในใบอนุญาตที่โอนทั้งต้นขั้วและ

ปลายขั้วด้วย	เมื่อได้อนุญาตให้โอนใบอนุญาตไปแล้ว	ให้รายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายใน	๓๐	วัน	 

นับแต่วันที่ออกใบแทนใบอนุญาต

หมวด ๘

เบ็ดเตล็ด

	 ข้อ	๑๘	 การอนุญาตทำาไม้ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ	 ตามข้อ	 ๙	 ถ้ามิได้สำารวจประทับตราไว้ให้

กำาหนดสถานท่ีรวมหมอนเพ่ือให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีตรวจวัดตีตราค่าภาคหลวง	 ใบบริเวณป่าแปลงท่ีอนุญาตน้ัน	

โดยถือปฏิบัติตามระเบียบการตรวจวัดตีตราค่าภาคหลวงไม้หวงห้ามตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้

	 ข้อ	๑๙	 ค่าภาคหลวงไม้	 ค่าบำารุงป่าและค่าธรรมเนียมอื่นๆ	 ให้เรียกเก็บตามอัตราที่กำาหนดไว้ 

โดยกฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ	พ.ศ.	๒๕๐๗

	 ข้อ	๒๐	การทำาไม้ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ	เพื่อใช้สอยในครัวเรือนของตน	ที่ได้รับยกเว้นไม่ต้อง

ขออนุญาตตามที่กำาหนดไว้ในกฎกระทรวงนี้	 ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศอนุญาตไว้เป็นคราวๆ	 ภายใน

เขตป่าสงวนแห่งชาติแห่งหนึ่งแห่งใด	โดยเฉพาะ

	 	 	 	 	 	 	 											ประกาศ	ณ	วันที่	๔	เมษายน	พ.ศ.	๒๕๒๙

	 	 	 			(ลงนาม)				ชำานิ	บุณโยภาส

	 	 	 	 	 	 (นายชำานิ	บุณโยภาส)

	 	 	 	 	 	 อธิบดีกรมป่าไม้
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ระเบียบกรมป่าไม้
ว่าด้วยการอนุญาตทำาไม้ไผ่ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๒๙

	 เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎกระทรวง	 ฉบับที่	 ๑,๑๐๖	 (พ.ศ.	 ๒๕๒๘)	 ออกตามความใน 
พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ	 พ.ศ.	 ๒๕๐๗	 ว่าด้วยการทำาไม้ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ	 อธิบดีกรมป่าไม้
ออกระเบียบไว้	ดังต่อไปนี้
	 ข้อ	๑	 ระเบียบน้ีเรียกว่า	 “ระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการอนุญาตทำาไม้ไผ่ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ	
พ.ศ.	๒๕๒๙”
	 ข้อ	๒	ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่	๒๗	พฤศจิกายน	๒๕๒๙	เป็นต้นไป
	 ข้อ	๓	ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับแก่การทำาไม้ไผ่ทุกชนิดในเขตป่าสงวนแห่งชาติ
	 ข้อ	๔	ให้ยกเลิกระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการอนุญาตให้ทำาไม้ไผ่ในป่าสงวนแห่งชาติ	พ.ศ.	๒๕๒๒
	 บรรดาข้อบังคับหรือคำาส่ังอ่ืนใดในส่วนท่ีกำาหนดไว้แล้วในระเบียบน้ี	 หรือซ่ึงขัดหรือแย้งกับระเบียบน้ี	
ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
	 ข้อ	๕	ให้อธิบดีกรมป่าไม้รักษาการตามระเบียบนี้	และมีอำานาจตีความ	วินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติตามระเบียบนี้	คำาวินิจฉัยของอธิบดีกรมป่าไม้ให้เป็นที่สุด

หมวด ๑
การยื่นคำาขอ

	 ข้อ	๖	 ผู้ใดจะขอรับอนุญาตทำาไม้ไผ่ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ	 ขอใบคู่มือคนงานหรือผู้รับจ้าง 
ใบคู่มือผู้แทนของผู้รับใบอนุญาต	 ขอต่ออายุใบอนุญาตหรือขอใบแทนใบอนุญาต	 ให้ยื่นคำาขอต่อพนักงาน 
เจา้หนา้ทีแ่หง่อำาเภอหรอืกิง่อำาเภอทอ้งทีท่ีป่า่นัน้ตัง้อยู	่ตามแบบทีก่ำาหนดไวแ้ลว้ในกฎกระทรวง	ฉบบัที	่๑,๑๐๖	
(พ.ศ.	 ๒๕๒๘)	 ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ	 พ.ศ.	 ๒๕๐๗	 ว่าด้วยการทำาไม้ในเขต 
ป่าสงวนแห่งชาติ	พร้อมด้วยหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบคำาขอ
	 ข้อ	๗	 ป่าสงวนแห่งชาติที่ได้วางโครงการทำาไม้ไว้แล้ว	 ภายในเดือนมกราคมของทุกปี	 ให้จังหวัด
ประกาศใหป้ระชาชนทราบวา่	จะเปดิใหม้กีารทำาไมไ้ผภ่ายในเขตปา่สงวนแหง่ชาต	ิปา่ใดบา้ง	หากผูใ้ดประสงค์
จะขอรับอนุญาตทำาไม้ไผ่ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าใด	ไม้ไผ่ชนิดใด	จำานวนเท่าใด	ให้ยื่นคำาขอตามข้อ	๖	
ภายในสิ้นเดือนกุมภาพันธ์	ของแต่ละปี

หมวด ๒
หลักเกณฑ์และวิธีการสำารวจหาปริมาณไม้ไผ่

	 ข้อ	๘	หลักเกณฑ์และวิธีการสำารวจปริมาณไม้ไผ่ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ	ให้ดำาเนินการดังนี้
	 	 	 ๘.๑	 	ป่าสงวนแห่งชาติที่ยังมิได้วางโครงการทำาไม้
	 ให้ทำาการสำารวจหาปริมาณไม้ไผ่โดยวิธีการสุ่มตัวอย่าง	 (Sampling)	 แล้วคำานวณออกมาเป็นปริมาณ
ไม้ไผ่แต่ละชนิดเป็นจำานวนลำาหรือน้ำาหนักโดยให้ถือปฏิบัติตามแนวทางการสำารวจหาปริมาณไม้ไผ่ของกรมป่าไม้
	 	 	 ๘.๒	 ป่าสงวนแห่งชาติที่ได้วางโครงการทำาไม้ไว้แล้ว
	 การสำารวจให้ดำาเนินการเช่นเดียวกับข้อ	๘.๑	โดยสำารวจเฉพาะแปลงตัดฟันรายปีที่จะเปิดการทำาไม้
ตามโครงการเท่านั้น	แล้วแจ้งจังหวัดอนุญาตได้ไม่เกินปริมาณไม้ไผ่ที่สำารวจได้	โดยให้กำาหนดอายุใบอนุญาต
ภายในระยะเวลาการทำาไมต้ามโครงการของแปลงนัน้ๆ	เวน้แตจ่ะไดม้กีารวางโครงการทำาไมไ้ผข่ึน้ไวโ้ดยเฉพาะ
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	 ข้อ	๙	การสำารวจหาปริมาณไม้ไผ่ที่มีผู้ยื่นคำาขอตามข้อ	๖	หรือข้อ	๗	ให้ดำาเนินการดังนี้
	 ให้ตรวจสอบก่อนว่าป่าสงวนแห่งชาติที่ขอรับอนุญาตทำาไม้ไผ่มีไม้ไผ่ชนิดใดมากน้อยเพียงใด	 สภาพ
ป่าเป็นอย่างไร	 หากอนุญาตแล้วจะเป็นผลเสียหายต่อสภาพป่าหรือไม	่ ได้เคยอนุญาตให้แก่ผู้ใดมาแล้วบ้าง
หรือไม่	แล้วรวบรวมส่งจังหวัดภายในวันที่	๓๐	เมษายน	ของแต่ละปี
	 เมื่อจังหวัดได้รับรายงานแล้ว	 ให้จังหวัดทำาความเห็นประกอบและส่งเรื่องให้ป่าไม้เขตท้องที่ป่านั้น
ภายในวนัที่	๓๑	พฤษภาคม	เพือ่ใหป้า่ไมเ้ขตทำาการสำารวจใหแ้ลว้เสรจ็และแจง้ปรมิาณไมไ้ผใ่หจ้งัหวดัภายใน
วันที่	๓๐	กันยายน	เพื่อพิจารณาอนุญาตให้ทำาไม้ไผ่ตามข้อ	๑๐	ต่อไป

หมวด ๓
การอนุญาตทำาไม้ไผ่

	 ข้อ	๑๐	 การอนุญาตทำาไม้ไผ่ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ	 ให้ดำาเนินการได้ไม่เกินปริมาณไม้ไผ่ 
ที่สำารวจได้ดังนี้
	 	 	 ๑๐.๑	 ให้อนุญาตเพื่อใช้สอยส่วนตัวและการกุศลสาธารณประโยชน์เป็นอันดับแรก	 โดยให้
นายอำาเภอหรือปลัดอำาเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำากิ่งอำาเภอท้องที่อนุญาตได้ตามความจำาเป็นแต่รวมทุกชนิด 
ตอ้งไมเ่กนิรายละปลีะ	๕๐๐	ลำา	ถา้เกนิจำานวนนีใ้หเ้สนอวา่ผูว้า่ราชการจงัหวดัเปน็ผูพ้จิารณาสัง่ใหน้ายอำาเภอ
หรือปลัดอำาเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำากิ่งอำาเภอท้องที่อนุญาตได้ตามความจำาเป็น	 แต่รวมทุกชนิดต้องไม่เกิน 
รายละปีละ	๑,๐๐๐	ลำา
	 	 	 ๑๐.๒	 ไม้ไผ่ที่เหลือจากข้อ	๑๐.๑	ให้อนุญาตเพื่อการค้าได้	โดยให้นายอำาเภอหรือปลัดอำาเภอ
ผู้เป็นหัวหน้าประจำากิ่งอำาเภอท้องที่อนุญาตรวมทุกชนิดได้ไม่เกินรายละปีละ	๑,๐๐๐	ลำา	ถ้าเกินจำานวนนี้ให้
เสนอผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้พิจารณาสั่งให้นายอำาเภอหรือปลัดอำาเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำากิ่งอำาเภอท้องที่	
อนุญาตรวมทุกชนิดได้ไม่เกินรายละปีละ	๕,๐๐๐	ลำา	
	 หากมีการอนุญาตเกินกว่าจำานวนท่ีกำาหนดไว้ข้างต้น	ให้เสนอกรมป่าไม้พิจารณาส่ังการเป็นรายๆ	ไป
	 	 	 ๑๐.๓	 ในกรณีที่จำาเป็นต้องตัดฟันไม้ไผ่ออกเพื่อเปิดพื้นที่ทำาประโยชน์ให้ทำาโดยการประมูล
หาผู้รับอนุญาตทำาออกต่อไป
	 	 	 ๑๐.๔	 เมื่อนายอำาเภอหรือปลัดอำาเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำากิ่งอำาเภอท้องที่ได้ออกใบอนุญาต 
ทำาไม้ไผ่ไปแล้ว	 ให้รายงานผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมส่งสำาเนาให้ป่าไม้เขตท้องที่ทราบภายใน	 ๓๐	 วัน	 
นับแต่วันที่ออกใบอนุญาต	 แล้วให้จังหวัดรวบรวมรายงานการอนุญาตทั้งหมดให้กรมป่าไม้ทราบภายใน 
เดือนมกราคมของปีถัดไป

หมวด ๔
ใบคู่มือคนงาน

	 ข้อ	๑๑	 เมื่อพนักงานเจ้าหน้าทีได้รับคำาขอใบคู่มือคนงานหรือผู้รับจ้าง	 และใบคู่มือผู้แทนของ 
ผูร้บัใบอนญุาตตามขอ้	๖	ใหต้รวจสอบพจิารณาเสนอนายอำาเภอหรอืปลดัอำาเภอผูเ้ปน็หวัหนา้ประจำากิง่อำาเภอ
ท้องที่	 เป็นผู้พิจารณาสั่งโดยกำาหนดอายุใบคู่มือคนงานหรือผู้รับจ้าง	 และใบคู่มือผู้แทนของผู้รับใบอนุญาต 
ไม่เกินอายุใบอนุญาตทำาไม้ไผ่นั้นๆ	
	 ข้อ	๑๒	 เมื่อนายอำาเภอหรือปลัดอำาเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำากิ่งอำาเภอท้องที่ได้ออกใบคู่มือคนงาน
หรือผู้รับจ้างและใบคู่มือผู้แทนของผู้รับใบอนุญาตไปแล้ว	 ให้รายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายใน 
๓๐	วัน	นับแต่วันที่ออก
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หมวด ๕
การต่ออายุใบอนุญาต

	 ข้อ	๑๓	 การขอต่ออายุใบอนุญาตต้องยื่นคำาขอก่อนวันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ	 เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ 
ได้รับคำาขอต่ออายุใบอนุญาตตามข้อ	๖	ให้ตรวจสอบและพิจารณาความเห็นเสนอนายอำาเภอหรือปลัดอำาเภอ
ผู้เป็นหัวหน้าประจำากิ่งอำาเภอท้องที่	เป็นผู้พิจารณาสั่ง
	 การต่ออายุใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง	 ให้กระทำาได้เพียงครั้งเดียว	 มีกำาหนดระยะเวลาไม่เกินอายุ
ใบอนุญาตเดิม	 และในการต่ออายุใบอนุญาตนั้น	 ให้ผู้สั่งอนุญาตบันทึกข้อความไว้ทั้งต้นขั้วและปลายขั้ว 
ใบอนุญาต	พร้อมกับลงลายมือชื่อ	ตำาแหน่ง	และวัน	เดือน	ปี	ที่อนุญาตกำากับไว้ด้วย
	 ข้อ	๑๔	 เมื่อนายอำาเภอหรือปลัดอำาเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำากิ่งอำาเภอท้องที่	 ได้ต่ออายุใบอนุญาต 
ไปแล้ว	ให้รายงานผู้ว่าราชการจังหวัด	พร้อมส่งสำาเนาให้ป่าไม้เขตท้องที่ทราบ	ภายใน	๓๐	วัน	นับแต่วันที่
ได้ต่ออายุใบอนุญาต

หมวด ๖
ใบแทนใบอนุญาต

	 ข้อ	๑๕	 เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับคำาขอใบแทนใบอนุญาตตามข้อ	 ๖	 ให้ตรวจสอบก่อนว่า	 
ผู้รับอนุญาตมีหลักฐานการแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนกรณีใบอนุญาตสูญหายหรือเสียหายหรือไม่แล้ว
พิจารณาเสนอนายอำาเภอหรือปลัดอำาเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำากิ่งอำาเภอท้องที่เป็นผู้พิจารณาสั่ง
	 ข้อ	๑๖	 ให้ผู้อนุญาตออกใบแทนใบอนุญาตตามแบบใบอนุญาตเดิม	 แต่ให้เขียนหรือประทับคำา
ว่า	 “ใบแทน”	 ด้วยอักษรสีแดงไว้ด้านหน้าตอนบนใบอนุญาตนั้น	 โดยมีข้อความและเงื่อนไขถูกต้องตรงกับ 
ใบอนุญาตเดิมทุกประการ	แล้วให้ผู้อนุญาตลงลายมือชื่อ	ตำาแหน่ง	และวัน	เดือน	ปี	ที่ออกใบแทนไว้เป็น
สำาคัญ	 และประทับตราประจำาตำาแหน่งด้วย	 (หากมี)	 เมื่อได้ออกใบแทนใบอนุญาตไปแล้ว	 ให้รายงานให้ 
ผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมส่งสำาเนาให้ป่าไม้เขตท้องท่ีทราบภายใน	๓๐	วัน	นับแต่วันท่ีออกใบแทนใบอนุญาต

หมวด ๗
เบ็ดเตล็ด

	 ข้อ	๑๗	 ในการตรวจวัดเพื่อคำานวณค่าภาคหลวงไม้ไผ่ที่อนุญาตตามระเบียบนี้	 ให้กำาหนดสถานที่ 
รวมหมอนเพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจวัดเพื่อคำานวณค่าภาคหลวงภายในเขตป่าแปลงที่ได้รับอนุญาตนั้น	
	 ข้อ	๑๘	 ค่าภาคหลวงไม้	 ค่าบำารุงป่า	 และค่าธรรมเนียมอื่นๆ	 ให้เรียกเก็บตามอัตราไว้ 
โดยกฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ	พ.ศ.	๒๕๐๗
	 ข้อ	๑๙	การทำาไมไ้ผภ่ายในเขตปา่สงวนแหง่ชาติ	เพือ่ใชส้อยในครวัเรอืนของตนทีไ่ดร้บัยกเวน้ไมต่อ้ง
ขออนุญาตตามที่กำาหนดไว้ในกฎกระทรวง	ฉบับที่	๑,๑๐๖	(พ.ศ.	๒๕๒๘)	ออกตามความในพระราชบัญญัติ 
ป่าสงวนแห่งชาติ	 พ.ศ.	 ๒๕๐๗	 ว่าด้วยการทำาไม้ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ	 ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศ
อนุญาตไว้เป็นคราวๆ	ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติแห่งหนึ่งแห่งใดโดยเฉพาะ

	 	 	 	 	 	 	 	 		ประกาศ	ณ	วันที่	๒๗	เดือน	พฤศจิกายน	พ.ศ.	๒๕๒๙

	 	 	 	 	 	 	 				(ลงนาม)	ชำานิ	บุณโยภาส
	 	 	 	 	 	 	 	 (นายชำานิ	บุณโยภาส)
	 	 	 	 	 	 	 	 อธิบดีกรมป่าไม้

2(42-168).indd   66 7/1/2010   12:59



คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการอนุญาตไม้และของป่า
67

ระเบียบกรมป่าไม้
ว่าด้วยการอนุญาตเก็บหาของป่าภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๒๙

	 เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหระทรวง	 ฉบับที่	 ๑,๑๐๗	 (พ.ศ.	 ๒๕๒๘)	 ออกตามความใน 

พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ	พ.ศ.	๒๕๐๗	อธิบดีกรมป่าไม้	ออกระเบียบไว้ดังต่อไปนี้

	 ข้อ	๑	 ระเบียบนี้เรียกว่า	 “ระเบียบกรมป่าไม้	 ว่าด้วยการอนุญาตเก็บหาของป่าภายในเขต 

ป่าสงวนแห่งชาติ	พ.ศ.	๒๕๒๙”

	 ข้อ	๒	ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่	๔	เมษายน	๒๕๒๙	เป็นต้นไป

	 ข้อ	๓	 ระเบียบน้ีให้ใช้บังคับเฉพาะการเก็บหาของป่าท่ีมิใช่ของป่าหวงห้ามตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้

ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติเท่านั้น

	 บรรดาข้อบังคับหรือคำาสั่งอื่นใด	 ในส่วนที่กำาหนดไว้แล้วในระเบียบนี้	 หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับ

ระเบียบนี้	ให้ใช้ระเบียบนี้แทน

	 ข้อ	๔	 ให้อธิบดีกรมป่าไม้รักษาการตามระเบียบนี้	และมีอำานาจตีความ	วินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการ

ปฏิบัติตามระเบียบนี้	คำาวินิจฉัยของอธิบดีกรมป่าไม้ให้เป็นที่สุด

หมวดที่ ๑

การยื่นคำาขอ

	 ข้อ	๕	ผู้ใดประสงค์จะเก็บหาของป่าที่มิใช่ของป่าหวงห้ามตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ภายในเขต 

ป่าสงวนแห่งชาต	ิ ขอใบคู่มือคนงานหรือผู้รับจ้างและใบคู่มือแทนของผู้รับใบอนุญาต	 ขอต่ออายุใบอนุญาต	

ขอใบแทนใบอนุญาตหรือขอโอนใบอนุญาต	 ให้ยื่นคำาขอต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งอำาเภอหรือกิ่งอำาเภอ 

ท้องที่ที่ป่านั้นตั้งอยู่	 ตามแบบที่กำาหนดไว้ในกฎกระทรวง	ฉบับที่	 ๑,๑๐๗	 (พ.ศ.	๒๕๒๘)	ออกตามความใน

พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ	พ.ศ.	๒๕๐๗	พร้อมด้วยหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบคำาขอ

หมวดที่ ๒

การสำารวจหากำาลังการผลิตและการอนุญาตเก็บหาของป่า

	 ข้อ	๖	 เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับคำาขอเก็บหาของป่าตามข้อ	 ๕	 ให้ตรวจสอบว่าบริเวณที่ขอ 

เก็บหาของป่ามีของป่าชนิดใด	จำานวนมากน้อยเพียงใด	สภาพป่าเป็นอย่างไร	ได้มีการอนุญาตเก็บหาของป่า

หวงห้ามตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้หรือไม่	 หากอนุญาตแล้วจะเป็นผลดีหรือผลเสียหายแก่สภาพป่ามากน้อย

เพียงใด	ได้เคยอนุญาตให้แก่ผู้ใดมาแล้วบ้างหรือไม่	แล้วรวบรวมส่งจังหวัดพิจารณา

	 เมื่อจังหวัดได้รับรายงานแล้ว	 ให้จังหวัดทำาความเห็นประกอบและส่งเรื่องให้ป่าไม้เขตท้องที่ป่านั้น

พิจารณาเพื่อสำารวจหากำาลังผลิตของป่านั้นโดยวิธีประมาณการ	 แล้วแจ้งให้จังหวัดทราบ	 เพื่อพิจารณา

อนุญาตให้เก็บหาของป่าได้ตามความจำาเป็นและเหมาะสม	ไม่เกินกำาลังผลิตที่สำารวจได้

	 เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดได้ออกใบอนุญาตไปแล้ว	 ให้รายงานให้กรมป่าไม้ทราบภายใน	 ๓๐	 วัน 

นับแต่วันที่ออกใบอนุญาต
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หมวดที่ ๓

ใบคู่มือคนงาน

	 ข้อ	๗	เมื่อพนักงานเจ้าที่ได้รับคำาขอใบคู่มือคนงานหรือผู้รับจ้าง	 และใบคู่มือผู้แทนของผู้รับ 

ใบอนุญาต	ตามข้อ	๕	ให้ตรวจสอบพิจารณาเสนอนายอำาเภอหรือปลัดอำาเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำากิ่งอำาเภอ

ท้องที่เป็นผู้พิจารณาสั่ง	 โดยกำาหนดอายุใบคู่มือคนงานหรือผู้รับจ้างและใบคู่มือผู้แทนของผู้รับใบอนุญาต 

ไม่เกินอายุใบอนุญาตเก็บหาของป่านั้นๆ

	 ข้อ	๘	 เมื่อนายอำาเภอหรือปลัดอำาเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำากิ่งอำาเภอท้องที่ได้ออกใบคู่มือคนงานหรือ

ผู้รับจ้าง	 และใบคู่มือผู้แทนของผู้รับใบอนุญาตไปแล้ว	 ให้รายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายใน	 ๓๐	 วัน	 

นับแต่วันที่ออก

หมวดที่ ๔

การต่อใบอนุญาตเก็บหาของป่า

	 ข้อ	๙	การขอต่อใบอนุญาตเก็บหาของป่า	 ต้องยื่นคำาขอต่ออายุก่อนวันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ	 

เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับคำาขอต่ออายุใบอนุญาตเก็บหาของป่าตามข้อ	 ๕	 ให้ตรวจสอบและพิจารณา 

ความเห็นเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้พิจารณาสั่ง

	 การต่ออายุใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งให้กระทำาได้เพียงครั้งเดียว	 มีกำาหนดระยะเวลาไม่เกินอายุ 

ใบอนุญาตเดิม	 และในการต่ออายุใบอนุญาตนั้นให้ผู้สั่งอนุญาตบันทึกข้อความไว้ทั้งต้นขั้วและปลายขั้ว 

ใบอนุญาตพร้อมกับลงลายมือชื่อ	ตำาแหน่ง	และวัน	เดือน	ปี	ที่อนุญาตกำากับไว้ด้วย

	 เม่ือต่ออายุใบอนุญาตเก็บหาของป่าตามวรรคหน่ึงแล้ว	 แต่ผู้รับอนุญาตยังเก็บหาของป่าไม่แล้วเสร็จ	 

หากผู้รับอนุญาตมีความประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาตใหม่อีก	 ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด	ตรวจสอบพิจารณา

เสนอความเห็นให้อธิบดีกรมป่าไม้เป็นผู้พิจารณาสั่ง

	 ข้อ	 ๑๐	 เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดได้ต่ออายุใบอนุญาตไปแล้ว	 ให้รายงานให้กรมป่าไม้ทราบภายใน	

๓๐	วัน	นับแต่วันที่ได้ต่ออายุใบอนุญาต

หมวดที่ ๕

ใบแทนใบอนุญาต

	 ข้อ	๑๑	 เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับคำาขอใบแทนใบอนุญาต	 ตามข้อ	 ๕	 ให้ตรวจสอบก่อนว่า	 

ผู้รับอนุญาตมีหลักฐานการแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนกรณีใบอนุญาตสูญหายหรือเสียหายหรือไม่แล้ว

พิจารณาเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้พิจารณาสั่ง

	 ข้อ	๑๒	 ให้ผู้อนุญาตออกใบแทนอนุญาตตามแบบใบอนุญาตเดิมแต่ให้เขียนหรือประทับคำาว่า 

“ใบแทน”	ด้วยอักษรสีแดงไว้ตอนบนใบอนุญาตนั้น	โดยมีข้อความและเงื่อนไขถูกต้องตรงกับใบอนุญาตเดิม

ทุกประการ	 แล้วให้ผู้อนุญาตลงลายมือชื่อ	 ตำาแหน่ง	 และวัน	 เดือน	 ปี	 ที่ออกใบแทนไว้เป็นสำาคัญและ

ประทับตราประจำาตำาแหน่งด้วย	(หากมี)
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หมวดที่ ๖

การโอนใบอนุญาต

	 ข้อ	 ๑๓	 เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับคำาขอโอนใบอนุญาตตามข้อ	 ๕	 ให้ตรวจสอบพิจารณาเสนอ 

ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้พิจารณาสั่ง

	 ข้อ	 ๑๔	 การโอนใบอนุญาตให้โอนได้เฉพาะทายาทหรือผู้จัดการมรดกของผู้รับอนุญาตเท่านั้น	 

โดยให้พนักงานเจ้าหน้าที่สลักหลังการโอนไว้ในใบอนุญาตทั้งต้นขั้วและปลายขั้ว	 มีข้อความถูกต้องตรงกัน	 

แล้วให้ผู้อนุญาตลงลายมือชื่อ	 ตำาแหน่ง	 และวัน	 เดือน	 ปี	 ที่อนุญาตให้โอนไว้เป็นสำาคัญและประทับตรา

ประจำาตำาแหน่งด้วย	 (หากมี)	 กับให้ผู้โอนและผู้รับโอนลงลายมือชื่อไว้ในใบอนุญาตที่โอนทั้งต้นขั้วและ 

ปลายขั้วด้วยเมื่อได้อนุญาตให้โอนใบอนุญาตไปแล้ว	ให้รายงานให้กรมป่าไม้ทราบ	ภายใน	๓๐	วัน	นับแต่

วันที่อนุญาตให้โอนใบอนุญาต

หมวดที่ ๗

เบ็ดเตล็ด

	 ข้อ	 ๑๕	 การอนุญาตเก็บหาของป่าภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ	 ตามข้อ	 ๖	 ให้กำาหนดสถานที่รวม

ของป่า	เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจวัดคำานวณค่าภาคหลวงในบริเวณที่อนุญาตนั้น	หรือบริเวณใกล้เคียง

	 ข้อ	๑๖		 ค่าภาคหลวงของป่า	 ค่าบำารุงป่า	 ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	 ให้เรียกเก็บตามอัตราที่กำาหนดไว้ 

โดยกฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ	พ.ศ.	๒๕๐๗	

	 ข้อ	 ๑๗	การเก็บหาของป่าภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ	 เพื่อใช้สอยหรือบริโภคในครัวเรือนของตน

ที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องขออนุญาตตามที่กำาหนดไว้ในกฎกระทรวงนี้	 ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศอนุญาตไว้

เป็นคราวๆ	ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติแห่งหนึ่งแห่งใดโดยเฉพาะ

	 ประกาศ	ณ	วันที่	๔	เมษายน	พ.ศ.	๒๕๒๙	

	 (ลงนาม)			ชำานิ		บุณโยภาส

	 (นายชำานิ		บุณโยภาส)

	 อธิบดีกรมป่าไม้
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ระเบียบกรมป่าไม้
ว่าด้วยการสำารวจและการทำาไม้ในบริเวณป่าที่เปิดใช้ที่ดิน

เพื่อทำาประโยชน์ พ.ศ. ๒๕๒๕

	 กรมป่าไม้โดยได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 เห็นสมควรกำาหนดวิธีการ
สำารวจ	 และการทำาไม้ในบริเวณป่าที่เปิดใช้ที่ดินเพื่อทำาประโยชน์ให้เป็นการเหมาะสมกับสถานการณ์และ
สามารถทำาไม้ออกได้รวดเร็วยิ่งขึ้น	จึงวางระเบียบได้ดังต่อไปนี้
	 ข้อ	๑.	 ระเบียบนี้เรียกว่า	 “ระเบียบกรมป่าไม้	 ว่าด้วยการสำารวจและการทำาไม้ในบริเวณป่าที่ 
เปิดใช้ที่ดินเพื่อทำาประโยชน์	พ.ศ.	๒๕๒๕”
	 ข้อ	๒.		ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่	๘	เมษายน	๒๕๒๕	เป็นต้นไป
	 ข้อ	๓.	 การสำารวจและการทำาไม้ตามระเบียบนี้	 ไม่รวมถึงการทำาไม้ในป่าที่เปิดใช้ที่ดินเพื่อทำา
ประโยชน์ในเขตอุทยานแห่งชาติและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
	 ข้อ	๔.	ให้ยกเลิก
	 	 	 (๑)	 ระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการสำารวจคัดเลือกตีตราประจำาต้นไม้หวงห้ามในบริเวณที่
เปิดที่ดินทำาประโยชน์	พ.ศ.	๒๕๑๑
	 	 	 (๒)	 ระเบียบหรือคำาสั่งกรมป่าไม้ที่สั่งการไว้เกี่ยวกับการทำาไม้ในป่าที่เปิดใช้ที่ดินเพื่อทำา
ประโยชน์ที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้
	 ข้อ	๕.	ป่าที่เปิดใช้ที่ดินเพื่อทำาประโยชน์ตามระเบียบนี้	หมายความว่า	ป่าที่ได้รับอนุญาตให้ใช้พื้นที่
จากส่วนราชการผู้มีหน้าที่ควบคุมการใช้พื้นที่ป่าไม้หรือตามผลของกฎหมายซึ่งได้มีโครงการหรือแผนการ 
ในการจะเข้าใช้ที่ดินทำาประโยชน์แล้ว
	 ข้อ	๖.		ให้ดำาเนินการสำารวจและการทำาไม้ออกจากป่าที่เปิดใช้ที่ดินเพื่อทำาประโยชน์ตามข้อ	 ๕	 
ได้เฉพาะบริเวณที่จะเปิดใช้ที่ดินเพื่อทำาประโยชน์โดยแท้จริง	ซึ่งได้กำาหนดขอบเขตและแบ่งแปลงไว้แน่นอน
แล้ว	 พื้นที่ส่วนใดที่ยังไม่ถึงเวลาการใช้ที่ดินและบริเวณที่กำาหนดไว้เป็นสมบัติส่วนกลาง	 ไม่ให้มีการสำารวจ
และการทำาไม้ออกตามระเบียบนี้
	 ข้อ	๗.	 เมื่อได้กำาหนดการที่จะเปิดป่าเพื่อใช้ที่ดินทำาประโยชน์ตามข้อ	 ๖	 แล้วให้จังหวัด 
ประสานงานกบัปา่ไมเ้ขตทอ้งที	่สง่เจา้หนา้ทีเ่ขา้ทำาการสำารวจไมใ้นบรเิวณปา่ทีจ่ะเปดิใชท้ีด่นิเพือ่ทำาประโยชน์
ในที่ดินนั้นตามหลักเกณฑ์	ดังนี้
	 	 	 ๗.๑	 ไม้สัก	 ให้สำารวจไม้สักยืนต้นและยืนต้นตายตามธรรมชาติท่ีวัดรอบตรงท่ีสูงจากพ้ืนดิน	
๑๓๐	ซม.	และมีความโตต้ังแต่	๕๐	ซม.	 ข้ึนไป	และสำารวจไม้สักล้มขอนนอนไพรตามธรรมชาติทุกต้นท่ีเห็น 
ว่าจะใช้ประโยชน์ได้คุ้มค่าใช้จ่าย	โดยให้ถากหน้าเขียงประทับตราตามระเบียบแล้วใช้เลขเรียงลำาดับประจำาต้น	
ตรา	ต.	และปีย่อ	(ไม่ต้องใช้ตราอนุญาตให้ตัดฟัน)	ตีประทับทุกต้นหรือท่อน	แล้วจัดทำาบัญชีไม้ตามแบบบัญชี
แบบ	๑	ท้ายระเบียบน้ี	บัญชีแบบ	๒	(สรุปไม้เลือกชนิด	ขนาด	และไม้สงวน	เป็นบัญชีรวม)	บัญชีแบบ	๓	
(รายงานสรุปผลการดำาเนินการสำารวจคัดเลือกตีตรา)	และทำาแผนท่ีแสดงตำาแหน่งไม้และแสดงบริเวณเขตป่า
ท่ีได้รับอนุญาตให้เปิดใช้ท่ีดินเพ่ือทำาประโยชน์กับแสดงบริเวณท่ีจะเปิดใช้ประโยชน์ตามโครงการหรือแผนงาน	
แสดงบริเวณท่ีสงวนไว้เป็นป่าส่วนกลางในเขตท่ีดินให้ชัดเจน	(บัญชีแบบ	๒	แบบ	๓	ใช้แบบท่ีกรมป่าไมก้ำาหนด
ไว้ให้ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติราชการของกองโครงการ	เล่ม	๑	พ.ศ.	๒๔๙๘	โดยอนุโลม)
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	 	 	 ๗.๒	 ไม้กระยาเลย	ให้สำารวจและปฏิบัติเช่นเดียวกันกับไม้สัก	เว้นแต่ให้สำารวจไม้ที่มีขนาด
โตตั้งแต่	๑๐๐	ซม.	(รวมทั้งไม้ล้มขอนนอนไพร)	ขึ้นไป	และทำาบัญชีไม้ตามแบบ	๑/๑	ที่แนบท้ายระเบียบนี้
	 	 	 ๗.๓	 ในระหวา่งทีพ่นกังานเจา้หนา้ทีด่ำาเนนิการสำารวจไมต้ามระเบยีบนี	้ใหอ้ยูใ่นดลุพนิจิของ
ปา่ไมเ้ขตทอ้งทีท่ีจ่ะสัง่ใหเ้จา้หนา้ทีผู่อ้าวโุส	ออกไปตรวจสอบผลการปฏบิตังิานของเจา้หนา้ทีต่ามควรแกก่รณี	
ถ้ามีการตรวจสอบผลงานตามข้อนี้	ให้ผู้ตรวจสอบบันทึกผลการตรวจสอบไว้เป็นหลักฐานด้วย
	 ข้อ	๘.	 เม่ือได้ดำาเนินการสำารวจไม้ตามข้อ	๗	 เสร็จแล้วให้เขตส่งบัญชีไม้ทุกแบบไปให้จังหวัด	 ๓	 ชุด	
เพ่ือดำาเนินการออกใบอนุญาตตามระเบียบต่อไป	และให้ป่าไม้เขตรายงานผลการสำารวจไม้ให้กรมป่าไม้ทราบด้วย
	 ในกรณีที่ต้องใช้เวลาสำารวจไม้เกินกว่า	 ๑	 เดือน	 ให้ป่าไม้เขตส่งบัญชีไม้ให้จังหวัดเป็นงวดๆ 
งวดละประมาณ	๑๕	วัน	ทั้งนี้	เพื่อมิให้เกิดความล่าช้าในการทำาไม้
	 ข้อ	๙.	 เมื่อจังหวัดได้รับบัญชีไม้และเอกสารที่เกี่ยวข้องจากป่าไม้เขตแล้วให้ดำาเนินการอนุญาต 
ตามระเบยีบหลกัเกณฑข์องกรมปา่ไมโ้ดยมชิกัชา้	และเรง่รดัการทำาออกมาใหท้นัการใชท้ีด่นิทำาประโยชน	์แลว้
รายงานผลการอนุญาตให้กรมป่าไม้ทราบด้วย
	 ข้อ	๑๐.	 ไม้ขนาดเล็กหรือเศษไม้ปลายไม้ที่ใช้ทำาประโยชน์ได้	 เช่นไม้เสา	 เสาเข็มหรือไม้ปาเก้	 
ซึง่มไิดส้ำารวจไมต้ามระเบยีบนี	้ถา้เหน็สมควรอนญุาตใหท้ำาออก	กใ็หพ้จิารณาอนญุาตตามระเบยีบวา่ดว้ยการ
นั้น	ตามจำานวนและสภาพของไม้โดยแท้จริงตามที่เห็นสมควรเป็นงวดๆ	โดยกำาหนดสถานที่รวมไม้เพื่อตรวจ
วัดคำานวณค่าภาคหลวงภายในเขตแปลงหรือริมแปลงทำาไม้ที่ใกล้ที่สุด	 ตามสภาพของไม้ที่นำาไปใช้ประโยชน์
อย่างแท้จริงจนหมดแปลงโดยให้ผู้ออกอนุญาตควบคุมการทำาไม้โดยใกล้ชิด	 อย่าให้มีการนำาไม้นอกแปลง 
มาปลอมปนได้
	 สำาหรับไม้ที่เหมาะสมในการทำาฟืน	ถ้าเห็นสมควรอนุญาตให้จังหวัดอนุญาตเป็นงวดๆ	งวดละไม่เกิน	
๑,๐๐๐	ม.๓	จนว่าจะหมดจำานวน	ตามสภาพไม้ที่เหมาะสมในการทำาฟืนที่มีอยู่จริง	โดยกำาหนดสถานที่รวมไม้
ทำาฟืนหรือเก็บหาของป่าหวงห้าม	 และตรวจวัดคำานวณค่าภาคหลวงตลอดถึงการควบคุมเช่นเดียวกับไม้ 
ขนาดเล็ก	และเศษไม้ปลายไม้ตามวรรคแรก
	 ข้อ	๑๑.	 เพื่อลดขั้นตอนการทำาไม้ให้สามารถทำาไม้ออกได้รวดเร็วขึ้นและเพื่อประโยชน์ในการ
ตรวจสอบควบคุมของเจ้าหน้าที่	 จึงให้ผู้อนุญาตกำาหนดเงื่อนไขการอนุญาต	 โดยให้ผู้รับอนุญาตทำาการ 
ตัดฟันบั่นทอนไม้ที่รับอนุญาต	 แล้วใช้ตราประจำาป่าขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม	้ หรือตราประทับไม้ของ
เอกชน	 แล้วแต่กรณี(แต่ไม่ใช่ตรากรรมสิทธิ์)	 ประทับที่หน้าตัดของท่อนไม้	 พร้อมกับเลขเรียงประจำาต้น	 
ที่เจ้าหน้าที่สำารวจประทับตราไว้	 และเลขเรียงประจำาท่อน	 แล้วจึงชักลากไม้นั้นออกมารวมหมอน 
เพื่อตรวจวัดประทับตราคำานวณค่าภาคหลวงในเขตแปลงหรือใกล้แปลงที่รับอนุญาต	 ซึ่งสะดวกในการ 
ตรวจสอบของเจ้าหน้าที่	และสะดวกต่อการนำาเคลื่อนที่ต่อไป

         
	 	 	 	 	 	 	 	 	 ระเบียบนี้ให้ไว้	ณ	วันที่	๘	เมษายน	๒๕๒๕

	 	 	 	 	 (ลงนาม)					พงศ์	โสโน
	 	 	 	 	 	 	 					(นายพงศ์	โสโน)
	 	 	 	 	 	 	 	 อธิบดีกรมป่าไม้
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ระเบียบกรมป่าไม้
ว่าด้วยการสำารวจและการทำาไม้ในบริเวณป่าที่เปิดใช้ที่ดินเพื่อทำาประโยชน์ 

พ.ศ. ๒๕๒๕ (ฉบับที่ ๒) แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๓๐

 

	 ด้วยกรมป่าไม้โดยได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้พิจารณาแล้ว	 เห็นว่า

ระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการสำารวจและการทำาไม้ในบริเวณป่าที่เปิดใช้ที่ดินเพื่อทำาประโยชน์	 พ.ศ.	 ๒๕๒๕ 

ข้อ	๑๑	ยังไม่เหมาะสมอยู่บางประการ	จึงได้แก้ไขเพิ่มเติมให้รัดกุมขึ้น	ดังต่อไปนี้

	 ข้อ	๑.	 ระเบียบนี้เรียกว่า	 “ระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการสำารวจและการทำาไม้ในบริเวณป่าที่เปิดใช้

ที่ดินเพื่อทำาประโยชน์	พ.ศ.	๒๕๒๕	(ฉบับที่	๒)	แก้ไขเพิ่มเติม	พ.ศ.	๒๕๓๐”

	 ข้อ	๒.	ระเบียบนี้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่	๒๔	กุมภาพันธ์	๒๕๓๐	เป็นต้นไป

	 ข้อ	๓.	ให้ยกเลิกความในข้อ	๑๑	แห่งระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการสำารวจและการทำาไม้ในบริเวณที่

เปิดใช้ที่ดินเพื่อทำาประโยชน์	พ.ศ.	๒๕๒๕	และใช้ความดังต่อไปนี้แทน

	 “ข้อ		 ๑๑.	 เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบควบคุมของเจ้าหน้าที่	 จึงให้ผู้อนุญาตกำาหนดเงื่อนไข

ในการอนุญาตให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ใช้ตราประจำาป่าขององค์การฯ	 แทนการประทับตรา

อนุญาตชักลากไม้ได้เฉพาะกรณีที่องค์การฯ	 เป็นผู้รับอนุญาต	 และดำาเนินการทำาไม้ออกเองเป็นป่าๆ 

ไปเท่านั้น	แต่ถ้าองค์การฯ	จ้างบริษัทหรือเอกชนเป็นลูกช่วงหรือจ้างโดยวิธีอื่นใดก็ตาม	หรือการอนุญาตให้ 

บุคคลอื่นซึ่งไม่ใช่องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้	 ต้องกำาหนดให้พนักงานเจ้าหน้าที่ของป่าไม้เขตตรวจวัด 

ประทับตราอนุญาตชักลาก	และให้ป่าไม้จังหวัดหรือผู้แทนตรวจวัดประทับตราค่าภาคหลวงพร้อมกัน	ณ	ที่

บริเวณตอไม้	โดยปฏิบัติตามระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการประทับตราอนุญาตชักลาก	พ.ศ.	๒๕๐๔	แก้ไขเพิ่ม

เติม	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๑๐	และระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการตรวจ	การประทับตรา	และการเรียกเก็บเงิน

ค่าภาคหลวงไม้	ไม้ฟืน	หรือไม้เผาถ่าน	พ.ศ.	๒๕๑๐”

	 ข้อ	๔.	อธิบดีกรมป่าไม้เป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้

	 	 	 	 	 	 	 	 	 		ประกาศ	ณ	วันที่	๗	พฤษภาคม	๒๕๓๐

	 	 	 	 	 	(ลงนาม)					ชำานิ	บุณโยภาส

	 	 	 	 	 	 	 	 (นายชำานิ	บุณโยภาส)

	 	 	 	 	 	 	 	 อธิบดีกรมป่าไม้
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ระเบียบกรมป่าไม้
ว่าด้วยการสำารวจและการทำาไม้ในบริเวณป่าที่เปิดใช้ที่ดินเพื่อทำาประโยชน์ 

พ.ศ. ๒๕๒๕ (ฉบับที่ ๓) แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๓๔

 

	 ด้วยกรมป่าไม้	 ได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า

ระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการสำารวจและการทำาไม้ในบริเวณป่าที่เปิดใช้ที่ดินเพื่อทำาประโยชน์	 พ.ศ.	 ๒๕๒๕	

ข้อ	๗.๒	ยังไม่เหมาะสมอยู่บางประการ	จึงได้แก้ไขให้รัดกุมขึ้น	ดังต่อไปนี้

	 ข้อ	๑.	 ระเบียบนี้เรียกว่า	 “ระเบียบกรมป่าไม	้ ว่าด้วยการสำารวจและการทำาไม้ในบริเวณป่าที่เปิด

ใช้ที่ดินเพื่อทำาประโยชน์	พ.ศ.	๒๕๒๕	(ฉบับที่	๓)	แก้ไขเพิ่มเติม	พ.ศ.	๒๕๓๔”

	 ข้อ	๒.	ระเบียบนี้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่	๒	กันยายน	๒๕๓๔	เป็นต้นไป

	 ข้อ	๓.	 ให้ยกเลิกข้อความในข้อ	 ๗.๒	 แห่งระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการสำารวจและการทำาไม้ 

ในบริเวณที่เปิดใช้ที่ดินเพื่อทำาประโยชน์	พ.ศ.	๒๕๒๕	และใช้ความดังต่อไปนี้แทน

	 “ข้อ	๗.๒	ไม้กระยาเลย	ให้สำารวจและปฏิบัติเช่นเดียวกันกับไม้สัก	เว้นแต่ให้สำารวจไม้ท่ีมีขนาดโตต้ังแต่	

๘๐	เซนติเมตร	(รวมท้ังไม้ล้มขอนนอนไพร)	ข้ึนไป	และทำาบัญชีไม้ตามแบบ	๑/๑	ท่ีแนบท้ายระเบียบน้ี”

	 ข้อ	๔.	อธิบดีกรมป่าไม้เป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้

	 	 	 	 	 	 	 	 	 ประกาศ	ณ	วันที่	๒	กันยายน	๒๕๓๔

	 	 	 	 	 (ลงนาม)						ปรีชา	อบอาย

	 	 	 	 	 	 	 	 (นายปรีชา	อบอาย)

	 	 	 	 	 	 	 	 รองอธิบดี	ปฏิบัติราชการแทน

	 	 	 	 	 	 	 					อธิบดีกรมป่าไม้		
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ระเบียบกรมป่าไม้
ว่าด้วยการให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ดูแลรักษาและใช้ประโยชน์

สวนป่าที่ปลูกโดยใช้งบประมาณของกรมป่าไม้ พ.ศ. ๒๕๔๑

 
	 โดยที่รัฐบาลเห็นว่าสวนป่าซึ่งมีอยู่แล้วในปัจจุบัน	 ยังไม่มีการมอบหมายให้หน่วยงานใดเป็นผู้ดูแล
และใช้ประโยชน์ที่ชัดเจน	 ซึ่งอาจก่อให้เกิดความสูญเสียหรือเสื่อมโทรมหรือถูกบุกรุกเพิ่มมากขึ้นในอนาคต	
จึงได้มีมติคณะรัฐมนตรี	 เมื่อวันที่	๓	มีนาคม	๒๕๓๕	กำาหนดให้สวนป่าที่ใช้งบประมาณของกรมป่าไม้ปลูก
นอกเขตป่าอนุรักษ์ให้กรมป่าไม้พิจารณาการใช้ประโยชน์และการดูแลรักษาในเขตสวนป่าเหล่านี้	 และหาก
กรมป่าไม้เห็นสมควรให้มีการใช้ประโยชน์	 ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มอบการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ 
ดังกล่าว	 ให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เป็นผู้ดูแลรักษาและใช้ประโยชน์เป็นพ้ืนท่ีๆ	 ไป	 ฉะน้ัน	 เพ่ือให้สวนป่า 
ที่ปลูกโดยใช้งบประมาณของกรมป่าไม้ซึ่งปลูกนอกเขตป่าอนุรักษ์มีการดูแลรักษาการใช้ประโยชน์และ 
การปลูกป่าทดแทนให้ป่าไม้อำานวยผลได้อย่างสม่ำาเสมอตลอดไป	 กรมป่าไม้โดยความเห็นชอบจากรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ออกระเบียบปฏิบัติไว้ดังต่อไปนี้
	 ข้อ	๑.	 ระเบียบนี้เรียกว่า	 “ระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ดูแล	 รักษา
และใช้ประโยชน์สวนป่าที่ปลูกโดยใช้งบประมาณของกรมป่าไม้	พ.ศ.	๒๕๔๑”
	 ข้อ	๒.	ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่	๗	กรกฎาคม	พ.ศ.	๒๕๔๑	เป็นต้นไป
	 ข้อ	๓.	บรรดาระเบียบ	ข้อบังคับ	และคำาสั่งอื่นใดที่กำาหนดไว้แล้วในระเบียบนี้หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับ
ระเบียบนี้	ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
	 ข้อ	๔.	ในระเบียบนี้
	 	 “สวนป่า”	 หมายความว่า	 สวนป่าที่ปลูกโดยงบประมาณของกรมป่าไม้ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ
และในพื้นที่ป่าไม้ทั่วไปซึ่งอยู่นอกเขตป่าอนุรักษ์
	 	 	“สวนป่าที่ปลูกโดยงบประมาณของกรมป่าไม้”	 หมายความว่า	 สวนป่าที่กรมป่าไม้ปลูกโดยใช้
เงินงบประมาณแผ่นดินประจำาปี	และเงินนอกงบประมาณทุกประเภท
	 ข้อ	๕.	 ให้อธิบดีกรมป่าไม้รักษาการตามระเบียบนี้	 และมีอำานาจตีความวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติตามระเบียบนี้	คำาวินิจฉัยของอธิบดีกรมป่าไม้ให้เป็นที่สุด

หมวด ๑
การมอบสวนป่าและการดูแลรักษาสวนป่า

	 ข้อ	๖.	 สวนป่าที่จะมอบให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ใช้ประโยชน์และดูแลรักษาสวนป่าจะต้องมี
สภาพและหลักเกณฑ์	ดังต่อไปนี้
	 	 	 ๖.๑	 สวนป่าที่กรมป่าไม้ไม่มีงบประมาณในการบำารุงรักษาซึ่งมีลักษณะที่ล่อแหลมต่อการ
ถูกบุกรุกทำาลายสวนป่าและมีความจำาเป็นจริงๆ	 ที่จะต้องให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ได้ช่วยดูแลรักษา
สวนป่า
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	 	 	 ๖.๒	 สวนป่าที่ปลูกเพื่อการค้นคว้าทดลองทางวิชาการและหมดความจำาเป็นในการค้นคว้า
ทดลองในทางวิชาการแล้ว
	 	 	 ๖.๓	 สวนป่าที่ใช้ประโยชน์ได้แล้ว	 โดยให้พิจารณาถึงความเหมาะสมและความต้องการใช้
ไม้ทางอุตสาหกรรมในท้องถิ่น	หรือเป็นสวนป่าที่ไม้มีขนาดถึงคราวตัดฟันหรืออายุครบรอบตัดฟันแล้ว
	 ข้อ	๗.	 เมื่อป่าไม้เขตหรือผู้อำานวยการสำานักส่งเสริมการปลูกป่าพิจารณาเห็นว่าสวนป่าแห่งใดมี
สภาพและหลักเกณฑ์ตามข้อ	 ๖	 ก็ให้พิจารณาสั่งหัวหน้าสวนป่าหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตำาแหน่งระดับ	 ๕	
ขึ้นไป	 ออกไปทำาการสำารวจสภาพป่าเกี่ยวกับชนิดไม้	 อัตราการรอดตาย	 และรายละเอียดอื่นๆ	 ตามแบบ
รายงานการตรวจสอบสภาพสวนป่าแบบ	 ๑	 ท้ายระเบียบนี้	 พร้อมด้วยแผนที่แสดงขอบเขตสวนป่าและ
บริเวณใกล้เคียงโดยใช้มาตราส่วนที่เหมาะสม	 แล้วให้ป่าไม้เขตหรือผู้อำานวยการสำานักส่งเสริมการปลูกป่า
รายงานให้กรมป่าไม้ทราบและพิจารณาอนุมัติ
	 ข้อ	๘.	 เมื่อได้รับอนุมัติจากกรมป่าไม้แล้วให้ป่าไม้เขตหรือผู้อำานวยการสำานักส่งเสริมการปลูกป่า
ประสานงานกับองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เพื่อส่งมอบสวนป่าให้แก่องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้	 ตามแบบ
บันทึกการมอบสวนป่าที่ปลูกโดยงบประมาณของกรมป่าไม้	แบบ	๒	ท้ายระเบียบนี้
	 ข้อ	๙.	สวนปา่ทีอ่งคก์ารอตุสาหกรรมปา่ไมไ้ดร้บัมอบไวแ้ลว้	ใหอ้งคก์ารอตุสาหกรรมปา่ไมด้แูลรกัษา
สวนปา่	โดยจดัทำาแนวเขตสวนปา่ใหม้เีสาแสดงหลกัเขตทีม่ัน่คงและมองเหน็ไดช้ดัเจนและปอ้งกนัมใิหเ้กดิการ
บุกรุกทำาลายสวนป่าหรือเกิดความเสียหายโดยสาเหตุอื่นและบำารุงสวนป่าโดยทำาการตัดสางขยายระยะและ
ตัดไม้บำารุงสวนป่าในทางวิชาการ	 เช่นไม้ถูกไฟไหม้หรือถูกภัยธรรมชาติ	 ไม้ยืนต้นตายหรือมี	 ลักษณะทราม	
ตลอดจนการปลูกเสริม	การดำาเนินงานต่างๆ	ดังกล่าว	ให้ใช้งบประมาณขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เอง
	 ข้อ	๑๐.	 กรณีพื้นที่สวนป่าตามข้อ	 ๙	 ถูกบุกรุกทำาลายหรือเกิดความเสียหายโดยเหตุที่องค์การ
อุตสาหกรรมป่าไม้ไม่ได้เอาใจใส่ดูแลรักษาอย่างจริงจัง	 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้จะต้องจ่ายเงินเป็นค่า 
เสียหายให้แก่กรมป่าไม้	 คิดตามจำานวนเงินงบประมาณที่กรมป่าไม้ได้ใช้ดำาเนินการและให้องค์การ
อุตสาหกรรมป่าไม้ปลูกป่าทดแทนพ้ืนท่ีท่ีถูกบุกรุกทำาลายโดยใช้งบประมาณขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เอง

หมวด ๒
การใช้ประโยชน์ไม้ในสวนป่าที่รับมอบ

	 ข้อ	๑๑.	สวนป่าตามข้อ	๖.๑	และข้อ	๖.๒	ที่องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ได้รับมอบไว้แล้ว	การทำาไม้
ออกในกรณีต่างๆ	ให้ดำาเนินการดังนี้
	 	 	 ๑๑.๑	 การตัดสางขยายระยะให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ทำาการสำารวจข้อมูลแบบ 
สุม่ตวัอยา่ง	(Sampling)	จำานวน	๕	เปอรเ์ซน็ตข์องพืน้ทีใ่นแตล่ะแปลง	ใหท้ำาการสุม่	๑	แถว	โดยวธิจีบัฉลาก
จาก	๒๐	แถวแรกก่อน	เมื่อได้แถวใดก็ให้แถวนั้นเป็นแถวตรวจวัดต้นไม้แถวที่	๑	สำาหรับแถวตรวจวัดต้นไม้
แถวต่อๆ	ไปให้ถัดจากแถวแรกทุกๆ	๒๐	แถว	จนหมดแถวปลูกของสวนป่า	การตรวจวัดต้นไม้ในแถวปลูกที่
กำาหนดดังกล่าวให้ตรวจวัดทุกต้นตลอดแถวนั้น	สำาหรับการตัดสางขยายระยะให้ใช้วิธีการตัดสางขยายระยะ
ไม้เลวหรือมีลักษณะไม่ดี	กีดขวางการเจริญเติบโตของต้นไม้ในสวนป่า	(Low	thinning)	และเสนอแผนการ
ตัดสางขยายระยะแบบ	๓	ท้ายระเบียบนี้	ให้ป่าไม้เขตหรือผู้อำานวยการสำานักส่งเสริมการปลูกป่าทราบและ
พิจารณา	หากจำาเป็นต้องใช้วิธีการจัดสางขยายระยะวิธีอื่นก็ให้เสนอกรมป่าไม้พิจารณาอนุมัติก่อน
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	 เมื่อได้รับอนุมัติแผนจากป่าไม้เขตหรือผู้อำานวยการสำานักส่งเสริมการปลูกป่าแล้ว	 ให้องค์การ
อุตสาหกรรมป่าไม้สั่งเจ้าหน้าที่ออกไปดำาเนินการคัดเลือกและหมายไม้ที่จะทำาการตัดสางขยายระยะและ 
ส่งบัญชีไม้ที่คัดเลือกให้ป่าไม้เขตหรือผู้อำานวยการสำานักส่งเสริมการปลูกป่าทราบ	 เพื่อสั่งพนักงานเจ้าหน้าที่
ออกไปตรวจสอบและตีตราไม้และให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ทำาไม้ออกจากสวนป่า
	 	 	 ๑๑.๒	 การตัดไม้บำารุงสวนป่าในทางวิชาการกรณีอื่นๆ	 ให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้แจ้ง 
ป่าไม้เขตหรือผู้อำานวยการสำานักส่งเสริมการปลูกป่าเพื่อสั่งพนักงานเจ้าหน้าที่ออกไปตรวจสอบและตีตราไม	้
และให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ทำาไม้ออกจากสวนป่า
	 	 	 ๑๑.๓	 การตัดออกหมด	 เมื่อองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เห็นว่าไม้ในสวนป่ามีขนาดที่สามารถ
ใช้ประโยชน์ได้แล้ว	 ให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ทำาการสำารวจข้อมูลแบบสุ่มตัวอย่าง	 (Sampling)	
จำานวน	๕	เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่แต่ละแปลงทำานองเดียวกับข้อ	๑๑.๑	และเสนอแผนการทำาไม้แบบ	๔	ท้าย
ระเบียบนี้	ให้ป่าไม้เขตหรือผู้อำานวยการสำานักส่งเสริมการปลูกป่าทราบและพิจารณา	หากเห็นสมควรให้ทำา
ออกได้ก็ให้สั่งพนักงานเจ้าหน้าที่ออกไปตรวจสอบตีตราไม้และให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ทำาไม้ออกจาก
สวนป่า
	 ข้อ	๑๒.	 สวนป่าตามข้อ	 ๖.๓	 ที่องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้รับมอบไว้แล้ว	 การทำาไม้ออกให้ใช้วิธี 
ตดัหมดเพือ่ปลกูปา่ทดแทน	กอ่นทำาไมอ้อกใหอ้งคก์ารอตุสาหกรรมปา่ไมท้ำาการสำารวจขอ้มลูและเสนอแผนการ
ทำาไม้ทำานองเดียวกับข้อ	๑๑.๓	ให้ป่าไม้เขตหรือผู้อำานวยการสำานักส่งเสริมการปลูกป่าทราบเพ่ือส่ังพนักงานเจา้หนา้ที่
ออกไปตรวจสอบและตีตราไม้	และให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ทำาไม้ออกจากสวนป่า
	 ข้อ	๑๓.	 การตีตราไม้ที่จะให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ทำาไม้ออกจากสวนป่าตามข้อ	 ๑๑	 และ 
ข้อ	 ๑๒	 ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตีตรา	 ต.	 บร.	 ปีย่อที่โคนต้นและตรงที่สูงจากพื้นดินประมาณ	 ๑.๓๐	 เมตร	
สำาหรับไม้ที่มีขนาดความโตวัดรอบตั้งแต่	 ๓๐	 เซนติเมตร	 ขึ้นไป	 (วัดที่สูงจากพื้นดิน	 ๑.๓๐	 เมตร)	 ให้ตี 
เลขเรียงควบคู่กับการตีตราดังกล่าวทุกต้น	สำาหรับไม้บางชนิดที่มีรอบตัดฟันสั้น	เช่น	ยูคาลิปตัส	กระถินยักษ์	
และพจิารณาแลว้เหน็วา่การทำาไมอ้อกไมจ่ำาเปน็ตอ้งตตีรากอ่น	ตดัฟนักใ็หเ้สนอกรมปา่ไมพ้จิารณาอนมุตักิอ่น
	 ข้อ	๑๔.	 การทำาไม้ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ตามข้อ	 ๑๑.	 และข้อ	 ๑๒.	 ให้องค์การอุตสาหกรรม
ป่าไม้ดำาเนินการตัดโค่น	 บั่นทอน	 ริดกิ่ง	 และชักลากรวมกองโดยออกค่าใช้จ่ายเอง	 การดำาเนินการต่างๆ	
ดังกล่าวให้อยู่ในความควบคุมของพนักงานเจ้าหน้าที่

หมวด ๓
การใช้ประโยชน์ไม้ในสวนป่าเนื่องจากกรมป่าไม้

หรือหน่วยงานอื่นของรัฐใช้ประโยชน์ทับพื้นที่สวนป่า
	 ข้อ	๑๕.	 เมื่อมีการอนุญาตให้หน่วยงานของกรมป่าไม้หรือหน่วยงานอื่นของรัฐใช้ประโยชน์ทับพื้นที่
สวนป่า	หากมีความจำาเป็นต้องตัดไม้ออกจากสวนป่าให้ดำาเนินการดังนี้
	 	 	 ๑๕.๑	 กรณีสวนป่าที่ยังไม่ได้มอบให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้	 หากไม้ในสวนป่าที่จะตัดฟัน
ออกสามารถใช้ประโยชน์ได้	 ให้ป่าไม้เขตหรือผู้อำานวยการสำานักส่งเสริมการปลูกป่าสั่งพนักงานเจ้าหน้าที่
ออกไปตรวจสอบและตีตราไม้	แล้วแจ้งให้องค์การอุตสาหกรรมป่าทำาไม้ออกจากสวนป่า
	 	 		 หากไม้ในสวนป่าที่จะตัดออกไม่สามารถนำาไปใช้ประโยชน์ได้	 ก็ให้ป่าไม้เขตหรือผู้อำานวยการ
สำานักส่งเสริมการปลูกป่าสั่งพนักงานเจ้าหน้าที่ดำาเนินการตัดฟันไม้
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	 	 	 ๑๕.๒	 กรณีสวนป่าที่องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้รับมอบไว้แล้ว	 ให้องค์การอุตสาหกรรม 
ปา่ไมแ้จง้ปา่ไมเ้ขตหรอืผูอ้ำานวยการสำานกัสง่เสรมิการปลกูปา่เพือ่สัง่พนกังานเจา้หนา้ทีอ่อกไปตรวจสอบและ 
ตีตราไม้และให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ทำาไม้ออกจากสวนป่า
	 ข้อ	๑๖.	 การตีตราไม้ที่จะให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ทำาไม้ออกจากสวนป่าและการทำาไม้ของ
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ให้ดำาเนินการทำานองเดียวกับข้อ	๑๓.	และข้อ	๑๔.

หมวด ๔
การจำาหน่ายไม้และการปลูกป่าทดแทน

	 ข้อ	๑๗.	 ไม้ที่ทำาออกตามข้อ	 ๑๒	 และข้อ	 ๑๕.๑	 วรรคแรก	 ให้จำาหน่ายแก่องค์การอุตสาหกรรม 
ป่าไม้ในอัตรา	๔	เท่าค่าภาคหลวงสำาหรับไม้สัก	และในอัตรา	๓	เท่าค่าภาคหลวงสำาหรับไม้กระยาเลยหรือ
ไม้ฟืน	 และให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้จ่ายเงินเพิ่มเป็นค่าตอบแทนในอัตรา	 ๓	 เท่าค่าภาคหลวงเพื่อให้ 
กรมป่าไม้นำาเงินดังกล่าวส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน
	 ไม้ที่ทำาออกตามข้อ	 ๑๑.๑	 ข้อ	 ๑๑.๓	 และข้อ	 ๑๕.๒	 ให้จำาหน่ายแก่องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ใน
อัตรา	๓	เท่าค่าภาคหลวงสำาหรับไม้สัก	และในอัตรา	๒	เท่าค่าภาคหลวงสำาหรับไม้กระยาเลย	หรือไม้ฟืน	
และให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้จ่ายเงินเพิ่มเป็นค่าตอบแทนในอัตรา	๒	เท่าค่าภาคหลวงเพื่อให้กรมป่าไม้
นำาเงินดังกล่าวส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน
	 ไม้ที่ทำาออกตามข้อ	 ๑๑.๒	 ให้จำาหน่ายแก่องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ในอัตรา	 ๒	 เท่าค่าภาคหลวง
สำาหรับไม้สัก	และในอัตรา	 ๑	 เท่าค่าภาคหลวงสำาหรับไม้กระยาเลย	หรือไม้ฟืน	และให้องค์การอุตสาหกรรม
ป่าไม้จ่ายเงินเพิ่มเป็นค่าตอบแทนในอัตรา	 ๑	 เท่าค่าภาคหลวงเพื่อให้กรมป่าไม้นำาเงินดังกล่าวส่งคลังเป็น
รายได้แผ่นดิน
	 ข้อ	๑๘.	 การตรวจวัดตีตรา	 รข.	 ในการจำาหน่ายไม้ให้ดำาเนินการทำานองเดียวกับการตรวจวัดตีตรา
ค่าภาคหลวงไม้	 สำาหรับไม้บางชนิดที่มีรอบตัดฟันสั้น	 เช่น	 ยูคาลิปตัส	 กระถินยักษ์	 ซึ่งได้รับการยกเว้นไม่
ต้องตีตราก่อนตัดฟันตามข้อ	๑๓.	และข้อ	๑๖.	ก็ให้ใช้ข้อมูลที่ได้จากการสำารวจสวนป่าตามข้อ	๑๑	ข้อ	๑๒
และข้อ	๑๕	คำานวณหาปริมาตรไม้ในสวนป่าที่จะทำาออกและเรียกเก็บเงินตามข้อ	๑๗	 เมื่อดำาเนินการแล้ว
ให้ป่าไม้เขตหรือผู้อำานวยการสำานักส่งเสริมการปลูกป่ารายงานให้กรมป่าไม้ทราบตามแบบ	 ๕	 ท้ายระเบียบน้ี	
พร้อมด้วยบัญชีตรวจวัดตีตรา	รข.	ไม้	และสำาเนาหลักฐานการชำาระเงินค่าซื้อไม้
	 ข้อ	๑๙.	 สวนป่าที่มีการทำาไม้ออกตามหมวด	 ๒	 และหมวด	 ๓	 ให้กรมป่าไม้พิจารณากำาหนด 
แผนงานให้มีการปลูกป่าทดแทนในพื้นที่ดังกล่าว	โดยการขอตั้งงบประมาณเพื่อดำาเนินการ
  หากองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ประสงค์ที่จะขออนุญาตปลูกป่าตามกฎหมาย	 ว่าด้วย
ป่าสงวนแห่งชาติในสวนป่าท่ีมีการทำาไม้ออกแล้วตามหมวด	๒	ให้เสนอกรมป่าไม้เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ	
ก่อนแล้วจึงดำาเนินการขออนุญาตตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

	 	 	 	 	 	 	 	 	 ประกาศ	ณ	วันที่	๗	กรกฎาคม	พ.ศ.	๒๕๔๑

	 	 	 	 	 	 (ลงนาม)				ปลอดประสพ	สุรัสวดี
	 	 	 	 	 	 	 	 		(นายปลอดประสพ	สุรัสวดี)
	 	 	 	 	 	 	 	 		อธิบดีกรมป่าไม้
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ระเบียบกรมป่าไม้
ว่าด้วยการใช้ประโยชน์สวนป่าที่ปลูกตามเงื่อนไขสัมปทานทำาไม้ 

ซึ่งปลูกไม้ที่มิใช่ไม้หวงห้าม พ.ศ. ๒๕๔๑

	 ตามมติคณะรัฐมนตรี	 เมื่อวันที่	 ๓	 มีนาคม	 ๒๕๓๕	 และมติคณะรัฐมนตรี	 เมื่อวันที่	 ๙	 มีนาคม	
๒๕๓๖	 อนุมัติให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ใช้ประโยชน์สวนป่าที่ปลูกตามเงื่อนไขสัมปทานทำาไม้	 ซึ่งไม่อยู่
ในเขตอนุรักษ์	 และอนุมัติให้บริษัทไม้อัดไทย	 จำากัด	 ใช้ประโยชน์สวนป่าที่ปลูกตามเงื่อนไขสัมปทานทำาไม้	 
ซึ่งไม่อยู่ในเขตอนุรักษ์	 และตามบันทึกข้อตกลงเรื่องการใช้ประโยชน์สวนป่าที่ปลูกตามเงื่อนไขสัมปทาน	 
ทำาไม้ระหว่างกรมป่าไม้กับองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้	 และระหว่างกรมป่าไม้กับบริษัทไม้อัดไทย	 จำากัด	 
ลงวันที่	๘	มิถุนายน	๒๕๓๘	กำาหนดการใช้ประโยชน์ไม้ในสวนป่าที่ปลูกตามเงื่อนไขสัมปทานทำาไม้ซึ่งปลูกไม้
ท่ีมิใช่หวงห้ามให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีกรมป่าไม้กำาหนด	อธิบดีกรมป่าไม้จึงออกระเบียบปฏิบัติไว้ดังต่อไปน้ี
	 ข้อ	๑.	 ระเบียบนี้เรียกว่า	 “ระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการใช้ประโยชน์สวนป่าที่ปลูกตามเงื่อนไข
สัมปทานทำาไม้	ซึ่งปลูกไม้ที่มิใช่ไม้หวงห้าม	พ.ศ.	๒๕๔๑”
	 ข้อ	๒.	ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่	๑๗	กุมภาพันธ์	พ.ศ.	๒๕๔๑	เป็นต้นไป
	 ข้อ	๓.	 บรรดาระเบียบ	 ข้อบังคับ	 และคำาสั่งอื่นใดที่กำาหนดไว้แล้วในระเบียบนี้	 หรือซึ่งขัดหรือ 
แย้งกับระเบียบนี้	ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
	 ข้อ	๔.	ในระเบียบนี้
	 “สวนป่า”	หมายความว่า	สวนป่าที่ปลูกตามเงื่อนไขสัมปทานทำาไม้	ซึ่งปลูกไม้ที่มิใช่ไม้หวงห้ามและ
ไม่อยู่ในเขตอนุรักษ์
	 ข้อ	๕.	การใช้ประโยชน์ไม้ในสวนป่า
	 	 	 ๕.๑	 การทำาไม้ออกจากสวนป่าให้ใช้วิธีตัดหมด
	 	 	 ๕.๒	 	การตีตราไม้ท่ีจะทำาออกจากสวนป่า	ให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีตีตรา	ต.	บร.	ปีย่อ	ท่ีโคนต้นและ
ตรงท่ีสูงจากพ้ืนดินประมาณ	๑.๓๐	เมตร	สำาหรับไม้ท่ีมีขนาดความโตวัดรอบต้ังแต่	๓๐	เซนติเมตร	ข้ึนไป	(วัดท่ีสูง
จากพ้ืนดิน	๑.๓๐	เมตร)	ให้ตีเลขเรียงควบคู่กับการตีตราดังกล่าวทุกต้น	ยกเว้นการทำาไม้ออกตามข้อ	๕.๓
	 	 	 ๕.๓	 สำาหรับไม้บางชนิดที่มีรอบตัดฟันสั้น	 เช่น	 ยูคาลิปตัส	 กระถินยักษ์	 กระถินณรงค์	 
สนประดิพัทธ์	มะฮอกกานี	หรือพันธุ์ไม้อื่นๆ	ที่มีถิ่นกำาเนิดจากต่างประเทศ	ให้ทำาไม้ออกตามกำาลังผลิตโดย
ไม่ต้องตีตรา	การหากำาลังผลิตไม้ในสวนป่า	ให้ป่าไม้เขตดำาเนินการตามแนวทางปฏิบัติที่กรมป่าไม้กำาหนดไว้
	 ข้อ	๖.	 การขายไม้ที่ทำาออกจากสวนป่า	 ให้ขายแก่องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้	 หรือบริษัท 
ไมอ้ดัไทย	จำากดั	ในอตัรา	๒	เทา่คา่ภาคหลวงไม	้ตามกฎกระทรวงฉบบัที่	๑๒๒๑	(พ.ศ.	๒๕๓๑)	ออกตามความ 
ในพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ	พ.ศ.	๒๕๐๗	สำาหรับไม้ที่ทำาออกตาม	ข้อ	๕.๓	การคำานวณราคาขายไม้
ให้ถือตามกำาลังผลิตที่ประเมินไว้
	 ข้อ	๗.	 พื้นที่สวนป่าแปลงที่ได้ทำาไม้ออกแล้ว	 ให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้	 หรือบริษัทไม้อัดไทย	
จำากัด	ขออนุญาตปลูกสร้างสวนป่าตามมาตรา	๒๐	แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ	พ.ศ.	๒๕๐๗	
	 ข้อ	๘.	 ให้อธิบดีกรมป่าไม้รักษาการตามระเบียบนี	้ และมีอำานาจตีความวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติตามระเบียบนี้	คำาวินิจฉัยของอธิบดีกรมป่าไม้ให้เป็นที่สุด
	 	 	 	 	 	 	 	 	 ประกาศ	ณ	วันที่	๑๗	กุมภาพันธ์	พ.ศ.	๒๕๔๑

	 	 	 	 	 	 	 (ลงนาม)					สถิตย์	สวินทร
		 	 	 	 	 	 	 	 	 (นายสถิตย์	สวินทร)
	 	 	 	 	 	 	 	 	 อธิบดีกรมป่าไม้
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ระเบียบกรมป่าไม้
ว่าด้วยการปฏิบัติเกี่ยวกับไม้ที่ทำาออกจากสวนป่าที่กรมป่าไม้ปลูกสร้าง

โดยใช้งบประมาณแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๓

	 โดยที่ระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการปฏิบัติเกี่ยวกับไม้ที่ทำาออกจากสวนป่าที่กรมป่าไม้ปลูกสร้างโดย

ใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน	 พ.ศ.	 ๒๕๒๕	 ไม่สอดคล้องกับการจัดการสวนป่าในสถานการณ์ปัจจุบัน	 ฉะนั้น

เพื่อให้การปฏิบัติเกี่ยวกับไม้ที่ทำาออกจากสวนป่ามีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	และเพื่อให้การจัดการสวนป่ามีการใช้

ประโยชน์อย่างยั่งยืน	 และก่อให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพใกล้เคียงกับป่าธรรมชาติ	 อธิบดีกรมป่าไม้	

โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	จึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้

	 ข้อ	๑.	 ระเบียบนี้เรียกว่า	 “ระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการปฏิบัติเกี่ยวกับไม้ที่ทำาออกจากสวนป่าที่ 

กรมป่าไม้ปลูกสร้างโดยใช้งบประมาณแผ่นดิน	พ.ศ.	๒๕๔๓”

	 ข้อ	๒.	ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป

	 ข้อ	๓.		 ให้ยกเลิกระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการปฏิบัติเกี่ยวกับไม้ที่ทำาออกจากสวนป่าที่กรมป่าไม้ 

ปลูกสร้างโดยใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน	พ.ศ.	๒๕๒๕	

	 บรรดาระเบียบ	 ข้อบังคับ	 และคำาสั่งอื่นใดที่กำาหนดไว้แล้วในระเบียบนี้	 หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับ 

ระเบียบนี้	ให้ใช้ระเบียบนี้แทน

	 ข้อ	๔.	ไม้ที่อยู่ในสวนป่าตามระเบียบนี้	เมื่อได้รับอนุมัติเป็นหนังสือจากอธิบดีกรมป่าไม้ให้พนักงาน

เจ้าหน้าที่ดำาเนินการทำาไม้ออก	 เว้นแต่มีความจำาเป็นต้องจ้างบุคคลอื่นทำาไม้ออก	 ให้ดำาเนินการจ้างตาม

ระเบียบสำานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ	พ.ศ.	๒๕๓๕	ในกรณีดังต่อไปนี้

	 	 	 (๑)	 ตัดสางขยายระยะ

	 	 	 (๒)	 ตัดเพื่อการค้นคว้าทดลองทางวิชาการ

	 	 	 (๓)	 ตัดเพื่อประโยชน์ในการคุ้มครอง	 ดูแล	 รักษาหรือบำารุงสวนป่ากรณีอื่นๆ	 การทำาไม้

ตามวรรคหนึ่ง	อาจทำาโดยวิธีการขุดล้อมเอาทั้งต้นก็ได้

	 ข้อ	๕.		ไม้ท่ีทำาออกตามข้อ	 ๔.	 แต่ไม่รวมถึงไม้ท่ีตัดเพ่ือการค้นคว้าทดลองทางวิชาการตามข้อ	 ๔(๒)	

ให้กรมป่าไม้พิจารณานำาไปใช้ประโยชน์ในราชการกรมป่าไม้	หรือกิจการอันเป็นสาธารณประโยชน์

	 ข้อ	๖.	ให้อธิบดีกรมป่าไม้รักษาการตามระเบียบนี้	และมีอำานาจตีความ	วินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการ

ปฏิบัติตามระเบียบนี้	คำาวินิจฉัยของอธิบดีกรมป่าไม้ให้เป็นที่สุด

         ประกาศ	ณ	วันที่	๒	มิถุนายน	พ.ศ.	๒๕๔๓

         

	 	 	 	 	 	 	 									(ลงนาม)				ปลอดประสพ	สุรัสวดี

		 	 	 	 			 	 	 	 	 					(นายปลอดประสพ	สุรัสวดี)	

		 	 																			อธิบดีกรมป่าไม้		
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หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการปฏิบัติเกี่ยวกับไม้  
ที่ทำาออกจากสวนป่าที่กรมป่าไม้ปลูกสร้างโดยใช้งบประมาณแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๓

 

	 ตามทีก่รมปา่ไมไ้ดอ้อกระเบยีบกรมปา่ไมว้า่ดว้ยการปฏบิตัเิกีย่วกบัไมท้ีท่ำาออกจากสวนปา่ทีก่รมปา่ไม้

ปลูกสร้างโดยใช้งบประมาณแผ่นดิน	พ.ศ.	๒๕๔๓	ไว้	๓	กรณี	คือ	(๑)	ตัดสางขยายระยะ	(๒)	ตัดเพื่อการ

ค้นคว้าทดลองทางวิชาการ	(๓)	ตัดเพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองดูแล	รักษาหรือบำารุงสวนป่ากรณีอื่นๆ	เพื่อ

ให้การปฏิบัติเกี่ยวกับไม้ที่ทำาออกจากสวนป่าที่กรมป่าไม้	ปลูกสร้างโดยใช้งบประมาณแผ่นดินมีประสิทธิภาพ	

จำาเป็นจะต้องมีรายละเอียดในทางปฏิบัติและมาตรการต่างๆ	 ในการดำาเนินงานของพนักงานเจ้าหน้าที่	 

กรมปา่ไมจ้งึไดก้ำาหนดหลกัเกณฑแ์ละแนวทางปฏบิตัเิพือ่ใชป้ระกอบการพจิารณาและดำาเนนิการตามระเบยีบ

กรมป่าไม้ข้างต้นไว้	ดังนี้

	 ๑.	 ตัดสางขยายระยะ	ให้ป่าไม้เขตหรือผู้อำานวยการสำานักที่เกี่ยวข้องดำาเนินการ	ดังนี้

	 	 	 ๑.๑	 การกำาหนดแผนการตัดสางขยายระยะ	 สวนป่าแปลงใดสมควรจะทำาการตัดสาง

ขยายระยะ	ให้ดำาเนินการสำารวจข้อมูลโดยสุ่มตรวจวัดไม้จำานวนไม่น้อยกว่า	๕%	ของพื้นที่	พิจารณาเลือก 

วธิกีารทีเ่หมาะสมและจำาเปน็ในการตดัสางขยายระยะและเสนอแผนการตดัสางขยายระยะตามรายงานแบบ	

ก	ท้ายหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัตินี้ให้กรมป่าไม้ทราบและพิจารณาภายในเดือนธันวาคมของทุกปีเพื่อขอ

ตั้งงบประมาณในการดำาเนินการ

	 	 	 ๑.๒	 การคัดเลือกไม้และการทำาไม้ออก	 เมื่อได้รับแผนงานและงบประมาณจากกรมป่าไม้

แล้วให้ดำาเนินการ	ดังนี้

	 	 	 	 (๑)	การคัดเลือกไม้ที่จะตัดสางขยายระยะ	 การตัดสางขยายระยะจะใช้วิธีใดก็ตาม	

การคัดเลือกไม้ให้พิจารณาเลือกเฉพาะต้นที่มีความจำาเป็นจริงๆ	 ที่จะตัดออกเท่านั้น	 สำาหรับไม้มีค่าชนิดอื่น

ที่ขึ้นปะปนอยู่กับไม้ปลูก	ให้พิจารณาดำาเนินการโดยถือเสมือนไม้ปลูก	โดยอนุโลม

	 	 	 	 (๒)	การประทับตราไม้ที่คัดเลือกให้ใช้ดวงตรา	 ต.	 บร.	 ปีย่อตีประทับที่โคนต้นและ

ตรงที่สูงจากพื้นดินประมาณ	 ๑.๓๐	 เมตร	 สำาหรับไม้ที่มีขนาดโตวัดรอบตั้งแต่	 ๓๐	 เซนติเมตร	 ขึ้นไป	 

(วัดสูงจากพื้นดิน	๑.๓๐	เมตร)	ให้ตีเลขเรียงควบคู่กับการประทับตราดังกล่าวทุกต้นด้วย

	 	 	 	 การดำาเนินการดังกล่าวให้ป่าไม้เขตหรือผู้อำานวยการสำานักท่ีเก่ียวข้องควบคุมการปฏิบัติ

งานของพนักงานเจ้าหน้าท่ีโดยใกล้ชิด	และให้มีพนักงานเจ้าหน้าท่ีตำาแหน่งต้ังแต่ระดับ	๖	ออกไปตรวจสอบผล

การคัดเลือกไม้และประทับตราไม้	แล้วรายงานผลการตรวจสอบให้กรมป่าไม้ทราบพร้อมด้วยบัญชีไม้ท่ีคัดเลือก

	 	 	 	 (๓)	การทำาไมอ้อกใหพ้นกังานเจา้หนา้ทีด่ำาเนนิการ	เวน้แตม่คีวามจำาเปน็ตอ้งจา้งบคุคล

อืน่ทำาไมอ้อก	ใหด้ำาเนนิการจา้งตามระเบยีบสำานกันายกรฐัมนตรวีา่ดว้ยการพสัด	ุพ.ศ.	๒๕๓๕	เมือ่ดำาเนนิการ

แล้วให้รายงานผลให้กรมป่าไม้ทราบตามรายงานแบบ	ข	ท้ายหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติน้ีพร้อมด้วยบัญชีไม้	

ไม้ที่ทำาออกให้ชักลาก	รวมกอง	และเก็บรักษาไว้ในที่ปลอดภัย

	 	 	 ๑.๓	 การใช้ประโยชน์	 ให้ป่าไม้เขตหรือผู้อำานวยการสำานักที่เกี่ยวข้องพิจารณานำาไม้ไปใช้

ประโยชน์ในราชการกรมป่าไม้หรือกิจการอันเป็นสาธารณประโยชน	์ โดยให้เสนอเหตุผลและความจำาเป็น	

รายละเอียดต่างๆ	พร้อมด้วยความเห็นให้กรมป่าไม้พิจารณาสั่งการ
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	 ๒.	 ตัดเพื่อการค้นคว้าทดลองทางวิชาการ	 เป็นการตัดไม้ออกเพื่อใช้เนื้อไม้ไปทำาการค้นคว้าทดลอง

ทางวิชาการ	 เมื่อหน่วยงานใดมีความจำาเป็นที่จะต้องใช้ไม้ในสวนป่าแห่งใดไปทำาการค้นคว้าทดลองทาง 

วิชาการ	ให้ป่าไม้เขตหรือผู้อำานวยการสำานักที่เกี่ยวข้องดำาเนินการ	ดังนี้

	 	 	 ๒.๑	 การสำารวจไม้	 ให้ดำาเนินการสำารวจและคัดเลือกไม้ในสวนป่าที่จะนำาไปใช้ในการ

ค้นคว้าทดลองทางวิชาการ	 โดยให้พิจารณาถึงความเหมาะสมและความจำาเป็นทั้งในแง่ของการทำาไม้ออก

เพื่อการค้นคว้าทดลองทางวิชาการและสภาพของสวนป่า	 และจัดทำาบัญชีระบุจำานวนต้น	 ขนาดความโต	

(วัดที่สูงจากพื้นดิน	๑.๓๐	เมตร)	และความสูง	เสนอขออนุมัติต่ออธิบดีกรมป่าไม้พร้อมด้วยแผนการดำาเนิน

งานในการค้นคว้าทดลองทางวิชาการ

	 	 	 ๒.๒	 การทำาไม้ออก	 เมื่อได้รับอนุมัติเป็นหนังสือจากอธิบดีกรมป่าไม้แล้วให้พนักงาน 

เจ้าหน้าที่ออกไปประทับตราไม้ที่จะทำาออกทำานองเดียวกับข้อ	 ๑.๒	 (๒)	 ให้มีพนักงานเจ้าหน้าที่ตำาแหน่ง 

ตั้งแต่ระดับ	 ๖	 ออกไปตรวจสอบผลการสำารวจและประทับตราไม้ที่จะทำาออก	 แล้วรายงานผลการตรวจ

สอบให้กรมป่าไม้ทราบพร้อมด้วยบัญชีไม้ที่จะทำาออก	 การทำาไม้ออกให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดำาเนินการ 

เว้นแต่มีความจำาเป็นต้องจ้างบุคคลอื่นทำาไม้ออก	 ให้ดำาเนินการจ้างตามระเบียบสำานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย

การพัสดุ	พ.ศ.	๒๕๓๕	เมื่อดำาเนินการแล้วให้รายงานผลให้กรมป่าไม้ทราบพร้อมด้วยบัญชีไม้ที่ทำาออก

	 ๓.	 ตัดเพ่ือประโยชน์ในการคุ้มครอง	 ดูแล	 รักษาหรือบำารุงสวนป่ากรณีอ่ืนๆ	 เป็นการตัดไม้ในสวนป่า

อันเนื่องมาจากถูกภัยธรรมชาติ	โรคราแมลงทำาลาย	ถูกไฟไหม้	หรือสาเหตุอื่นๆ	ซึ่งจำาเป็นจะต้องตัดไม้ออก

เพื่อคุ้มครอง	 ดูแล	 รักษาหรือบำารุงสวนป่าให้มีสภาพดีขึ้นสวนป่าแห่งใดมีความจำาเป็นที่จะต้องตัดไม้ออก

เนื่องจากเหตุดังกล่าว	ให้ป่าไม้เขตหรือผู้อำานวยการสำานักที่เกี่ยวข้องดำาเนินการ	ดังนี้

	 	 	 ๓.๑	 การสำารวจไม้	 ให้ดำาเนินการสำารวจไม้ในสวนป่าที่จำาเป็นจะต้องตัดออกและจัดทำา

บัญชีระบุจำานวนต้น	 ขนาดความโต	 (วัดท่ีสูงจากพ้ืนดิน	 ๑.๓๐	 เมตร	 สำาหรับไม้ท่ียังยืนต้นอยู่	 สำาหรับไม้ท่ี 

ล้มลงก็ให้วัดขนาดความโตที่ประมาณกึ่งกลางท่อน)	และความสูงหรือความยาว	สำาหรับไม้มีค่าชนิดอื่นที่ขึ้น

ปะปนอยูก่บัไมป้ลกู	ใหพ้จิารณาดำาเนนิการโดยถอืเสมอืนไมป้ลกูโดยอนโุลม	โดยใหจ้ดัแยกบญัชไีมท้ีย่งัยนืตน้

และไมท้ีล่ม้ลงแลว้	เสนอขออนมุตัติอ่อธบิดกีรมปา่ไมพ้รอ้มดว้ยภาพถา่ยสแีสดงสภาพของไมท้ีจ่ะทำาออกและ

รายละเอียดของสาเหตุที่เกิดขึ้น

	 	 	 ๓.๒	 การทำาไม้ออก	 เมื่อได้รับอนุมัติเป็นหนังสือจากอธิบดีกรมป่าไม้แล้ว	 ให้พนักงาน 

เจ้าหน้าที่ออกไปประทับตราไม้ที่จะทำาออกทำานองเดียวกับข้อ	๑.๒	 (๒)	การดำาเนินการดังกล่าวให้ป่าไม้เขต

หรือผู้อำานวยการสำานักท่ีเก่ียวข้องควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าท่ีโดยใกล้ชิด	 และให้มีพนักงาน 

เจ้าหน้าท่ีต่ำาแหน่งต้ังแต่ระดับ	 ๖	 ออกไปตรวจสอบผลการสำารวจและประทับตราไม้ท่ีจะทำาออก	 แล้วรายงาน

ผลการตรวจสอบให้กรมป่าไม้ทราบพร้อมด้วยบัญชีไม้ที่จะทำาออก	 การทำาไม้ออกให้พนักงานเจ้าหน้าที่

ดำาเนินการ	 เว้นแต่มีความจำาเป็นต้องจ้างบุคคลอื่นทำาไม้ออก	 ให้ดำาเนินการจ้างตามระเบียบสำานักนายก

รัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ	 พ.ศ.	 ๒๕๓๕	 เมื่อดำาเนินการแล้วให้รายงานผลให้กรมป่าไม้ทราบพร้อมด้วยบัญชี

ไม้ที่ทำาออก

	 	 	 ๓.๓	 การใช้ประโยชน์	 ให้ป่าไม้เขตหรือผู้อำานวยการสำานักที่เกี่ยวข้องพิจารณานำาไม้ไปใช้

ประโยชน์ในราชการกรมป่าไม้หรือกิจการอันเป็นสาธารณประโยชน	์ โดยให้เสนอเหตุผลและความจำาเป็น	

รายละเอียดต่างๆ	พร้อมด้วยความเห็นให้กรมป่าไม้พิจารณาสั่งการ
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ระเบียบกรมป่าไม้
ว่าด้วยการกำาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการใช้พื้นที่

เป็นสถานที่ปฏิบัติงาน หรือเพื่อประโยชน์อย่างอื่นของส่วนราชการ
หรือองค์การของรัฐ ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๘

	 อาศัยอำานาจตามความในมาตรา	 ๑๓	 ทวิ	 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ	 พ.ศ.	 ๒๕๐๗ 

ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ	 (ฉบับที่	 ๓)	 พ.ศ.	 ๒๕๒๘	 และพระราชกฤษฎีการโอน

กรมป่าไม้	 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 ไปเป็นกรมป่าไม้	 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

และปรับปรุงอำานาจหน้าที่และกิจการ	 ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	 กรมป่าไม้	 และกรมอุทยาน

แห่งชาติ	 สัตว์ป่า	 และพันธุ์พืช	 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 พ.ศ.	 ๒๕๔๖	 อธิบดีกรมป่าไม้	

โดยอนุมัติรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 ออกระเบียบกำาหนดหลักเกณฑ์	 

วิธีการ	 และเงื่อนไขในการใช้พื้นที่ของส่วนราชการหรือองค์การของรัฐภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ	 

เป็นสถานที่ปฏิบัติงานหรือเพื่อประโยชน์อย่างอื่นไว้ดังต่อไปนี้

	 ข้อ	๑.	ระเบียบนี้เรียกว่า	“ระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการกำาหนดหลักเกณฑ์	วิธีการ	และเงื่อนไขใน

การใช้พื้นที่เป็นสถานที่ปฏิบัติงาน	 หรือเพื่อประโยชน์อย่างอื่นของส่วนราชการหรือองค์การของรัฐ	 ภายใน

เขตป่าสงวนแห่งชาติ	พ.ศ.	๒๕๔๘”

	 ข้อ	๒.	ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่	๑๗	มกราคม	พ.ศ.	๒๕๔๘	เป็นต้นไป

	 ข้อ	๓.	 บรรดาระเบียบ	 ข้อบังคับและคำาสั่งอื่นใดในส่วนที่กำาหนดไว้แล้วในระเบียบนี้	 หรือซึ่งขัด

หรือแย้งกับระเบียบนี้	ให้ใช้ระเบียบนี้แทน

	 ข้อ	๔.	ให้อธิบดีกรมป่าไม้	รักษาการตามระเบียบนี้	และมีอำานาจตีความ	วินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการ

ปฏิบัติตามระเบียบนี้	คำาวินิจฉัยของอธิดีกรมป่าไม้	ให้เป็นที่สุด

หมวดที่ ๑

การขอใช้พื้นที่

	 ข้อ	๕.	 ส่วนราชการหรือองค์การรัฐ	 ประสงค์จะขอใช้พื้นที่บางแห่งภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ	

เป็นสถานที่ปฏิบัติงานหรือเพื่อประโยชน์ของรัฐอย่างอื่น	 ให้ยื่นคำาขอต่อจังหวัดท้องที่ที่ป่านั้นตั้งอยู่หรือ

หน่วยงานที่กรมป่าไม้กำาหนด	ตามแบบ	ป.ส.	 ๑๗	ท้ายระเบียบนี้	 พร้อมด้วยหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบ

คำาขอ

หมวด ๒

หลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสภาพป่า

	 ข้อ	๖.	 เมื่อจังหวัดหรือหน่วยงานที่กรมป่าไม้กำาหนด	 ได้รับคำาขอใช้พื้นที่ตามข้อ	 ๕	 แล้วให้เสนอ

คำาขอดังกล่าว	พร้อมทั้งให้ความเห็นต่อผู้ว่าราชการจังหวัดภายใน	๗	วัน	นับจากวันที่ได้รับคำาขอใช้พื้นที่

	 	 				ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดส่ังพนักงานเจ้าหน้าท่ีต้ังแต่ระดับ	 ๕	 ข้ึนไปออกไปทำาการตรวจสภาพป่า	

ภายใน	๑๕	วัน	นับจากวันที่จังหวัดได้รับคำาขอใช้พื้นที่
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	 ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตามวรรคสองรายงานผลการตรวจสภาพป่า	 พร้อมทั้งให้ความเห็นประกอบ

การตรวจสภาพป่านั้นต่อจังหวัด	 ตามแบบ	 ป.ส.๑๘	 ท้ายระเบียบนี้	 ภายใน	 ๓๐	 วัน	 นับจากวันที่ตรวจ

สภาพป่าเสร็จ

	 เมื่อได้รับรายงาน	 แบบ	 ป.ส.๑๘	 แล้วให้ผู้ว่าราชการจังหวัดตรวจสอบพิจารณาและทำาความเห็น

เสนอโดยตรงไปยังกรมป่าไม้	ภายใน	๑๕	วัน	นับจากวันที่ได้รับรายงาน	แบบ	ป.ส.	๑๘	นั้น

หมวด ๓

การประกาศกำาหนดบริเวณพื้นที่เพื่อใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติงาน

หรือเพื่อประโยชน์อย่างอื่นของส่วนราชการหรือองค์การของรัฐ

	 ข้อ	๗.	 การพิจารณาพื้นที่ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ	 เพื่อใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติงานหรือเพื่อ

ประโยชน์ของรัฐอย่างอื่น	 ให้ส่วนราชการหรือองค์การของรัฐเข้าใช้พื้นที่นั้น	 ให้พิจารณาจำานวนพื้นที่แต่ละ

คำาขอตามความจำาเป็นและเหมาะสมแก่การใช้พื้นที	่ ตามวัตถุประสงค์และโครงการที่เสนอพร้อมคำาขอและ

มีกำาหนดระยะเวลาตามความจำาเป็นที่ต้องการใช้พื้นที่นั้น	 เมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มีลักษณะต้องห้าม

ตามข้อ	 ๘	 ก็ให้ทำาประกาศกำาหนดบริเวณดังกล่าวเป็นบริเวณที่ทางราชการใช้ประโยชน์ได้ตามที่กรมป่าไม	้

เห็นสมควรแต่ไม่เกินสามสิบปี

	 ข้อ	๘.	 การประกาศกำาหนดบริเวณพื้นที่ให้ส่วนราชการ	 หรือองค์การของรัฐเข้าใช้ประโยชน์ตาม

ข้อ	๗	จะกระทำาได้เมื่อพื้นที่ที่ขอใช้ต้อง

	 	 	 ๘.๑	 ไม่เป็นพื้นที่ป่าซึ่งใช้ในการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการป่าไม้

	 	 	 ๘.๒	 ไม่อยู่ในพื้นที่ป่าที่มีสภาพเป็นป่าต้นน้ำาลำาธารชั้นที่	 ๑	 เอ	 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ

ที่ได้กำาหนดชั้นคุณภาพลุ่มน้ำาตามมติคณะรัฐมนตรี	เมื่อวันที่	๒๘	พฤษภาคม	๒๕๒๘	เมื่อวันที่	๒๑	ตุลาคม	

๒๕๒๙	 เมื่อวันที่	 ๑๒	 กรกฎาคม	 ๒๕๓๑	 เมื่อวันที่	 ๗	 พฤศจิกายน	 ๒๕๓๒	 เมื่อวันที่	 ๑๙	 พฤศจิกายน	

๒๕๓๔	และเมื่อวันที่	๒๑	กุมภาพันธ์	๒๕๓๘

	 	 	 ๘.๓	 ไม่มีปัญหากับราษฎรในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียง	 และต้องได้รับความเห็นชอบจาก

สภาตำาบลหรือองค์การบริหารส่วนตำาบลท้องที่ที่ป่านั้นตั้งอยู่

	 ข้อ	๙.	การประกาศกำาหนดบรเิวณพืน้ทีท่ีท่างราชการใชป้ระโยชนใ์นเขตปา่สงวนแหง่ชาต	ิใหใ้ชแ้บบ	

ป.ส.๑๙	ท้ายระเบียบนี้	หากมีเงื่อนไขที่ผู้อนุมัติกำาหนดให้ส่วนราชการหรือองค์การของรัฐต้องปฏิบัติเพิ่มเติม

ให้ระบุไว้ในประกาศด้วย

	 การประกาศกำาหนดบริเวณพ้ืนท่ีท่ีทางราชการใช้ประโยชน์ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติตามวรรคหน่ึงน้ัน	

ให้ส่งมอบประกาศดังกล่าวแก่ส่วนราชการหรือองค์การของรัฐผู้ได้รับอนุมัติให้เข้าใช้ประโยชน์จำานวน	 ๑	 ฉบับ	 

และให้ปิดประกาศ	 ณ	 ที่ว่าการอำาเภอหรือกิ่งอำาเภอ	 ที่ทำาการกำานัน	 และที่ทำาการผู้ใหญ่บ้านในท้องที่ 

ที่ป่าสงวนแห่งชาตินั้นตั้งอยู่

	 ข้อ	๑๐.	 ส่วนราชการหรือองค์การของรัฐจะใช้พื้นที่ภายในบริเวณเดียวกันกับพื้นที่ที่ได้มีประกาศ

กำาหนดให้ส่วนราชการหรือองค์การของรัฐใช้พ้ืนท่ีภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติอยู่เดิมได้	 จะต้องมีวัตถุประสงค์

ในการใช้ประโยชน์เดียวกัน	 และส่วนราชการหรือองค์การของรัฐที่ใช้พื้นที่เดิมให้ความยินยอมแล้ว	 และ

พื้นที่ดังกล่าวไม่ขัดกับหลักเกณฑ์ตามระเบียบ	 กฎหมาย	 และมติคณะรัฐมนตรีที่ได้กำาหนดทางปฏิบัติไว้	

และจะต้องได้รับความเห็นชอบจากกรมป่าไม้
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หมวด ๔

การทำาไม้

	 ข้อ	๑๑.	 ไม้ที่จำาเป็นต้องทำาออกจากพื้นที่ที่ประกาศกำาหนดให้ส่วนราชการ	 หรือองค์การของรัฐเข้า

ใช้ประโยชน์	 ตามที่ส่วนราชการหรือองค์การของรัฐตัดฟันรวมกองไว้	 รวมทั้งไม้ยืนต้นที่จำาเป็นต้องทำาออก

และได้แจ้งให้จังหวัดทราบแล้ว	 ให้จังหวัดหรือหน่วยงานที่กรมป่าไม้กำาหนด	 สั่งเจ้าหน้าที่ป่าไม้ไม่ต่ำากว่า

ระดับ	 ๕	 ออกไปดำาเนินการภายใน	 ๑๕	 วัน	 นับจากวันที่ได้รับแจ้งโดยให้ทำาการตรวจประทับดวงตราหรือ

เคร่ืองหมายตามท่ีอธิบดีกรมป่าไม้	 กำาหนด	 เลขเรียง	 ปี	 พ.ศ.	 และจัดทำาบัญชีแสดงรายละเอียดของไม้แต่ละ

ชนิดให้เสร็จสิ้นโดยด่วน	 และแจ้งให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ดำาเนินการทำาไม้ออกในนามของพนักงาน 

เจ้าหน้าที่	ตามมาตรา	๑๙	แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ	พ.ศ.	๒๕๐๗	โดยไม่ต้องออกใบอนุญาตให้

ทำาไม้นั้น	และจำาหน่ายให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

	 การทำาไม้ตามวรรคหนึ่ง	 ไม่นำามาใช้บังคับแก่การทำาไม้ในบริเวณที่ทางราชการใช้ประโยชน์

ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ	 ท่ีมีแนวเขตทับท่ีดินซ่ึงบุคคลได้รับประโยชน์ตามมาตรา	 ๑๔	 แห่งพระราชบัญญัติ		

ป่าสงวนแห่งชาติ	 พ.ศ.	 ๒๕๐๗	 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ	 (ฉบับที่	 ๓) 

พ.ศ.	๒๕๒๘	ภายในกำาหนด	๓๖๐	วัน	นับจากวันประกาศกำาหนดบริเวณดังกล่าว	เป็นบริเวณที่ทางราชการ

ใช้ประโยชน์

หมวด ๕

เบ็ดเตล็ด

	 ข้อ	๑๒.	 ประกาศกำาหนดให้ใช้พื้นที่ที่ออกตามความใน	 มาตรา	 ๑๓	 ทวิ	 แห่งพระราชบัญญัติ 

ป่าสงวนแห่งชาติ	พ.ศ.	๒๕๐๗	และที่แก้ไขเพิ่มเติม	ที่ได้ออกประกาศก่อนระเบียบนี้ใช้บังคับให้เป็นประกาศ

ที่ออกตามระเบียบนี้

	 ข้อ	๑๓	 คำาขออนุญาตเข้าใช้พื้นที่เป็นสถานที่ปฏิบัติงาน	 หรือเพื่อประโยชน์อย่างอื่นของส่วน

ราชการหรือองค์การของรัฐภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติใดที่อยู่ในระหว่างดำาเนินการและยังไม่แล้วเสร็จใน

วันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับให้ดำาเนินการต่อไป

	 	 	 	 	 	 	 	 	 ประกาศ	ณ	วันที่	๑๗	มกราคม	พ.ศ.	๒๕๔๘

	 	 	 	 	 (ลงนาม)				ฉัตรชัย	รัตโนภาส

	 	 	 	 	 	 							(นายฉัตรชัย	รัตโนภาส)

	 	 	 	 	 	 	 			อธิบดีกรมป่าไม้
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ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการอนุญาตให้ทำาการปลูกสร้างสวนป่า
หรือปลูกไม้ยืนต้น ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ

พ.ศ. ๒๕๔๘

	 อาศัยอำานาจตามความในมาตรา	๒๐	แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ	พ.ศ.	๒๕๐๗	ซึ่งแก้ไข

เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ	(ฉบับที่	๓)	พ.ศ.	๒๕๒๘	และพระราชกฤษฎีกาโอนกรมป่าไม้	

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 ไปเป็นกรมป่าไม้	 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและปรับปรุง

อำานาจหน้าที่และกิจการ	 ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	 กรมป่าไม้	 และกรมอุทยานแห่งชาติ	

สัตว์ป่าและพันธุ์พืช	กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	พ.ศ.	๒๕๔๖	อธิบดีกรมป่าไม้โดยอนุมัติ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ออกระเบียบไว้ดังต่อไปนี้

	 ข้อ	๑.	 ระเบียบนี้เรียกว่า	 “ระเบียบกรมป่าไม	้ ว่าด้วยการอนุญาตให้ทำาการปลูกสร้างสวนป่าหรือ

ปลูกไม้ยืนต้นภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ	พ.ศ.	๒๕๔๘”

	 ข้อ	๒.	ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่	๑๗	มกราคม	พ.ศ.	๒๕๔๘	เป็นต้นไป

	 ข้อ	๓.	บรรดาระเบียบ	ประกาศ	ข้อบังคับและคำาสั่งอื่นใดในส่วนที่กำาหนดไว้แล้วในระเบียบนี้	หรือ

ซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้	ให้ใช้ระเบียบนี้แทน

	 ข้อ	๔.	ในระเบียบนี้

	 	 	 ๔.๑	 “ป่าเสื่อมโทรม”	 หมายความว่า	 พื้นที่ป่าในบริเวณป่าสงวนแห่งชาติทั้งหมดหรือ 

บางส่วน	 มีไม้มีค่าที่มีลักษณะสมบูรณ์เหลืออยู่น้อย	 และป่านั้นยากที่จะกลับฟื้นคืนดีได้ตามธรรมชาติโดยมี

ลูกไม้ขนาดความสูงเกิน	๒	เมตรขึ้นไป	ขึ้นกระจายอยู่ทั่วพื้นที่ไม่เกินไร่ละ	๒๐	ต้น	หรือมีไม้ขนาดความโต 

วัดโดยรอบลำาต้นตรงท่ีสูง	๑๓๐	เซนติเมตร	ต้ังแต่	๕๐-๑๐๐	เซนติเมตร	ข้ึนกระจายอยู่ท่ัวพ้ืนท่ีไม่เกินไร่ละ	๘	ต้น	 

หรือมีไม้ขนาดความโตเกิน	๑๐๐	เซนติเมตร	ขึ้นไป	ขึ้นกระจายอยู่ทั่วพื้นที่ไม่เกินไร่ละ	๒	ต้น	หรือพื้นที่ป่า

ที่มีไม้เข้าหลักเกณฑ์ทั้ง	๓	ลักษณะดังกล่าวเมื่อรวมกันแล้วต้องมีจำานวนไม่เกินไร่ละ	๑๖	ต้น

	 	 	 ๔.๒	 “สวนป่า”	หมายความว่า	พื้นที่ที่ได้ทำาการปลูกและบำารุงรักษาพันธุ์ไม้ที่มุ่งหวังการใช้

ประโยชน์จากเนื้อไม้เป็นหลัก

	 	 	 ๔.๓	 “พืชควบ”	หมายความว่า	พืชที่ปลูกในสวนป่าควบคู่กับพันธุ์ไม้ที่ปลูก	

	 	 	 ๔.๔	 “ไม้ยืนต้น”	หมายความว่า	พันธุ์ไม้ขนาดใหญ่หรือไม้ที่มีผลและมีอายุยืนนานสามารถ

นำาเนื้อไม้ไปใช้ประโยชน์ได้

	 	 	 ๔.๕	 “ไม้มีค่า”	หมายความว่า	ไม้ท่ีมีช่ือตามบัญชีท่ีกรมป่าไม้	ประกาศกำาหนดให้เป็นไม้มีค่า

	 ข้อ	๕.	 ให้อธิบดีกรมป่าไม้	 รักษาการตามระเบียบนี้	และมีอำานาจตีความ	วินิจฉัย	ปัญหาเกี่ยวกับ

การปฏิบัติตามระเบียบนี้	คำาวินิจฉัยของอธิดีกรมป่าไม้	ให้เป็นที่สุด
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หมวด ๑

การขออนุญาต

	 ข้อ	๖.	 ผู้ใดประสงค์จะขออนุญาตทำาการปลูกสร้างสวนป่าหรือปลูกไม้ยืนต้น	 ภายในเขต 

ป่าสงวนแห่งชาติ	 ให้ยื่นคำาขอต่อจังหวัดท้องที่ที่ป่านั้นตั้งอยู่หรือหน่วยงานที่กรมป่าไม้กำาหนด	 ตามแบบ	 

ป.ส.๒๙	ท้ายระเบียบนี้	พร้อมด้วยหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบคำาขอ

	 ในกรณีที่ขออนุญาตเกิน	 ๑๐๐	 ไร่	 ให้แนบโครงการที่แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ระยะ

เวลาเริ่มงาน	เป้าหมายของโครงการและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการลงทุนประกอบด้วย

	 ผู้ขออนุญาตซึ่งเป็นนิติบุคคล	 นิติบุคคลนั้นต้องจดทะเบียนในประเทศไทย	 และผู้ถือหุ้นส่วน

นิติบุคคลนั้นต้องมีสัญชาติไทย	 เกินร้อยละ	 ๕๐	 ของจำานวนผู้ถือหุ้นหรือหุ้นส่วนนั้น	 ทั้งนี้	 ไม่รวมถึง 

ส่วนราชการหรือองค์การของรัฐ

	 ผู้ขออนุญาตซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา	ต้องมีสัญชาติไทยและบรรลุนิติภาวะแล้ว

หมวด ๒

หลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสภาพป่า

	 ข้อ	๗.	เมื่อจังหวัดหรือหน่วยงานที่กรมป่าไม้กำาหนด	ได้รับคำาขอใช้พื้นที่ตามข้อ	๖	ให้เสนอคำาขอ

ดังกล่าวพร้อมทั้งให้ความเห็นต่อผู้ว่าราชการจังหวัดภายใน	๗	วัน	นับจากวันที่ได้รับคำาขออนุญาต

	 ใหผู้ว้า่ราชการจงัหวดัสัง่พนกังานเจา้หนา้ทีต่ัง้แตร่ะดบั	๕	ขึน้ไป	ออกไปทำาการตรวจสภาพปา่ภายใน	

๑๕	วัน	นับจากวันที่จังหวัดได้รับคำาขออนุญาต

	 ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตามวรรคสอง	 รายงานผลการตรวจสภาพป่า	 พร้อมทั้งให้ความเห็นประกอบ

การตรวจสภาพป่านั้นต่อจังหวัด	 ตามแบบ	 ป.ส.๓๐	 ท้ายระเบียบนี้	 ภายใน	 ๓๐	 วัน	 นับจากวันที่ตรวจ

สภาพป่าเสร็จ

	 เมื่อได้รับรายงานแบบ	ป.ส.๓๐	แล้ว	 ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด	 ตรวจสอบพิจารณาและทำาความเห็น

เสนอโดยตรงไปยังกรมป่าไม้	ภายใน	๑๕	วัน	นับจากวันที่ได้รับรายงาน	แบบ	ป.ส.๓๐	นั้น

หมวด ๓

การอนุญาตให้ทำาการปลูกสร้างสวนป่าหรือปลูกไม้ยืนต้น

	 ข้อ	๘.	 การอนุญาตให้ทำาการปลูกสร้างสวนป่าหรือปลูกไม้ยืนต้นภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ	 

ให้พิจารณาอนุญาตในจำานวนพ้ืนท่ีแต่ละราย	คร้ังละไม่เกิน	๒,๐๐๐	ไร่	โดยมีกำาหนดระยะเวลาไม่เกินสามสิบปี

	 ข้อ	๙.	การอนุญาตตามข้อ	๘	จะกระทำาได้เมื่อพื้นที่ที่ขออนุญาตต้อง

	 	 	 ๙.๑	 ไม่เป็นพื้นที่ป่าซึ่งใช้ในการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการป่าไม้

	 	 	 ๙.๒	 ไม่อยู่ในพื้นที่ป่าที่มีสภาพเป็นป่าต้นน้ำาลำาธาร	ชั้นที่	๑	เอ	ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ

ที่ได้กำาหนดชั้นคุณภาพลุ่มน้ำา	 ตามมติคณะรัฐมนตรี	 เมื่อวันที่	 ๒๘	 พฤษภาคม	 ๒๕๒๘	 เมื่อวันที่	 ๒๑	

ตุลาคม	 ๒๕๒๙	 เมื่อวันที่	 ๑๒	 กรกฎาคม	 ๒๕๓๑	 เมื่อวันที่	 ๗	 พฤศจิกายน	 ๒๕๓๒	 เมื่อวันที่	 ๑๙	

พฤศจิกายน	๒๕๓๔	และเมื่อวันที่	๒๑	กุมภาพันธ์	๒๕๓๘

	 	 	 ๙.๓	 ไม่มีปัญหากับราษฎรในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียง	 และต้องได้รับความเห็นชอบจาก

สภาตำาบลหรือองค์การบริหารส่วนตำาบลท้องที่ที่ป่านั้นตั้งอยู่

	 	 	 ๙.๔	 เป็นป่าเสื่อมโทรมตามข้อ	๔.๑	ในระเบียบนี้
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	 ข้อ	๑๐	 การอนุญาตให้ใช้หนังสืออนุญาตให้ทำาการปลูกสร้างสวนป่าหรือปลูกไม้ยืนต้นภายในเขต 

ปา่สงวนแหง่ชาต	ิตามแบบ	ป.ส.๓๑	ทา้ยระเบยีบนี	้หากมเีงือ่นไขทีผู่อ้นญุาตกำาหนดใหผู้ร้บัอนญุาตตอ้งปฏบิตัิ

เพิ่มเติมให้ระบุไว้ในหนังสืออนุญาตด้วย

	 ข้อ	๑๑	 ภายในพื้นที่ที่ได้รับหนังสืออนุญาตให้ทำาการปลูกสร้างสวนป่าหรือปลูกไม้ยืนต้นนั้น	 

ถ้าปรากฏว่ามีไม้ขึ้นอยู่กีดขวางการดำาเนินงานตามแผนการที่ได้กำาหนดไว้	 ให้ผู้รับอนุญาตตัดฟันออกได้ 

เท่าที่จำาเป็นภายในขอบเขตตามแผนการประจำาปีนั้นๆ	เท่านั้น

	 ข้อ	๑๒	 บรรดาไม้ที่ได้ตัดฟันลงตามข้อ	 ๑๑	 ที่ใช้ประโยชน์ได้ให้ถือว่ายังเป็นของรัฐ	 ห้ามมิให้

ทำาลายหรือสุมเผาไม้ทิ้งเป็นอันขาด	 ผู้รับอนุญาตจะต้องรักษาไว้มิให้สูญหายหรือเสียหายและให้เป็นหน้าที่

ของจังหวัดท้องที่ป่านั้นหรือหน่วยงานที่กรมป่าไม้กำาหนดตรวจทำาบัญชีประทับตราตามลักษณะของไม้ที่จะ

นำาไปใช้ประโยชน์	 ยกเว้นไม้ฟืนไม่ต้องประทับตรา	 และเสนอจำาหน่ายให้แก่ผู้รับอนุญาตในอัตราสองเท่า 

ค่าภาคหลวงสำาหรับไม้กระยาเลยหรือไม้ฟืน	และสามเท่าค่าภาคหลวงสำาหรับไม้สัก	ถ้าผู้รับอนุญาตไม่รับซื้อ	

ให้ทำาการประมูลจำาหน่ายตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุต่อไป

	 ข้อ	๑๓	ในบริเวณที่ทำาการปลูกสร้างสวนป่าหรือปลูกไม้ยืนต้นนั้น	ถ้าผู้รับอนุญาตประสงค์จะทำาการ

ตัดสางขยายระยะไม้ที่ได้ปลูกขึ้นเพื่อการบำารุงสวนป่า	 ให้กระทำาได้โดยแจ้งให้จังหวัดท้องที่หรือหน่วยงานที่

กรมปา่ไมก้ำาหนดทราบกอ่นตดั	เพือ่จงัหวดัหรอืหนว่ยงานทีก่รมปา่ไมก้ำาหนดจะไดส้ัง่เจา้หนา้ทีต่รวจใหต้ดัฟนั

และขายให้แก่ผู้รับอนุญาตตามอัตราที่กรมป่าไม้กำาหนด

	 ข้อ	๑๔	 เม่ือผู้รับอนุญาตประสงค์จะทำาไม้ท่ีปลูกไว้เพ่ือนำาไปใช้ประโยชน์ให้ย่ืนเร่ืองราวต่อหน่วยงาน 

ที่กรมป่าไม้กำาหนดเพื่อออกใบอนุญาตทำาไม้ให้แก่ผู้รับอนุญาตเป็นอันดับแรกโดยให้ผู้รับอนุญาตชำาระ 

ค่าภาคหลวงตามอัตราที่กำาหนดในกฎกระทรวง

	 ข้อ	๑๕	 เมื่อมีการอนุญาตให้ทำาการปลูกสร้างสวนป่าหรือปลูกไม้ยืนต้นตามระเบียบนี้แล้วให้ 

ผู้รับอนุญาตรายงานสรุปผลการดำาเนินงานตามแบบ	ป.ส.๓๒	ท้ายระเบียบนี้ต่อจังหวัดท้องที่หรือหน่วยงาน

ที่กรมป่าไม้กำาหนด	ภายใน	๖๐	วัน	นับจากวันที่ได้ดำาเนินการตามแผนปฏิบัติงานมาครบรอบปีทุกปีและให้

จังหวัดท้องที่หรือหน่วยงานที่กรมป่าไม้กำาหนดรวบรวมรายงานให้กรมป่าไม้	ภายใน	๓๐	วัน	นับจากวันที่ได้

รับรายงานนั้น

	 ข้อ	๑๖	 การให้เช่าหรือช่วงสิทธิ์แห่งหนังสืออนุญาตตามระเบียบนี้จะกระทำามิได้	 แต่ในกรณีที่ 

ผู้รับอนุญาตถึงแก่ความตาย	 และทายาทหรือผู้จัดการมรดกประสงค์จะกระทำาการตามหนังสืออนุญาตน้ันต่อไป	

ให้ยื่นคำาร้องต่อจังหวัด	ตามวิธีการที่กำาหนดไว้ใน	ข้อ	๖	ภายในกำาหนด	๙๐	วัน	นับจากวันที่ผู้รับอนุญาต

ถึงแก่ความตาย	 หากพ้นกำาหนดนี้แล้วทายาทหรือ	 ผู้จัดการมรดกยังมิได้ยื่นคำาร้องขอรับอนุญาตให้ถือว่า 

สละสทิธิใ์นการใชพ้ืน้ทีน่ัน้	เวน้แตก่รณทีีม่เีหตสุดุวสิยัอธบิดกีรมปา่ไม้	จะพจิารณาผอ่นผนัโดยความเหน็ชอบ

ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	เป็นรายๆ	ไปก็ได้

	 ความในวรรคหนึ่งให้ใช้บังคับแก่ผู้รับอนุญาตที่เป็นนิติบุคคลที่เลิกกิจการไปโดยการอนุโลม

	 ข้อ	๑๗	 การอนุญาตในพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตเดิมสิ้นอายุการอนุญาต	 ผู้รับอนุญาตหรือผู้ขออนุญาต

ต้องยื่นคำาขออนุญาต	ตามข้อ	๖	เพื่อให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งเจ้าหน้าที่ออกไปทำาการตรวจสภาพพื้นที่ให้ได้ 

ข้อมูลปัจจุบันพร้อมกับตรวจสอบการดำาเนินงานของผู้รับอนุญาตว่า	 ได้มีการปฏิบัติตามเงื่อนไขถูกต้อง 

ครบถ้วนหรือไม่	แล้วให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาและจัดทำาความเห็นเสนออธิบดีกรมป่าไม้
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	 ในกรณีที่ไม่สามารถอนุญาตให้ผู้ขอเข้าทำาประโยชน์ได้ในหมวดนี้	 ด้วยเหตุใดๆ	 ก็ดี	 ให้ผู้อนุญาต

แจ้งเหตุผลให้ผู้ขอทราบโดยไม่ชักช้า

	 ข้อ	๑๘	 ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ทำาการปลูกสร้างสวนป่าหรือปลูกไม้ยืนต้นอยู่ก่อนแล้วให้ถือว่ายังคงได้

รับอนุญาต	และให้ถือปฏิบัติตามระเบียบนี้ต่อไป

	 ข้อ	๑๙	 คำาขออนุญาตเข้าทำาการปลูกสร้างสวนป่าหรือปลูกไม้ยืนต้นในเขตป่าสงวนแห่งชาติใดอยู่

ในระหว่างดำาเนินการและยังไม่แล้วเสร็จในวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับให้ดำาเนินการต่อไป

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	ประกาศ	ณ	วันที่	๑๗	มกราคม	พ.ศ.	๒๕๔๘

  

	 	 	 	 	 		(ลงนาม)			ฉัตรชัย	รัตโนภาส

	 	 	 	 	 	 	 	 (นายฉัตรชัย	รัตโนภาส)

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 						อธิบดีกรมป่าไม้	
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ด่วนมาก

ที่ สร.	๐๒๐๓/๑๔๖๒๒		 	 	 	 สำานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

          

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ๒๕	สิงหาคม	๒๕๑๙

เรื่อง	 ปัญหาการนำาไม้ในที่ดินกรรมสิทธิ์เคลื่อนที่และแปรรูปไม้ที่ทำาจากไม้ในที่ดินกรรมสิทธิ์

เรียน	 ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

อ้างถึง	 หนังสือ	ที่	กส.๐๘๐๔/๑๓๘๑๗	ลงวันที่	๒๒	กรกฎาคม	๒๕๑๙

สิ่งที่ส่งมาด้วย	บันทึกเกี่ยวกับเรื่องนี้

	 	 ตามท่ีได้ขอให้สำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีการพิจารณาให้ความเห็นว่า	การนำาไม้ชนิดอ่ืนนอกจาก

ไม้สักและไม้ยางที่มิได้ขึ้นในป่าเคลื่อนที่จะต้องมีใบเบิกทางของพนักงานเจ้าหน้าที่กำากับไปด้วยหรือไม่	 และ

เม่ือนำาไม้ดังกล่าวเคล่ือนท่ีเข้าเขตด่านป่าไม้จะต้องเสียค่าธรรมเนียมหรือไม่และประการสุดท้าย	 การแปรรูปไม้

ดังกล่าวจะต้องได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่หรือไม่	นั้น	

	 	 บัดน้ี	 สำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา	 (กรรมการร่างกฎหมาย	 กองท่ี	 ๘)	 ได้พิจารณาปัญหา 

ดังกล่าว	 ข้างต้นแล้วเห็นว่า	 บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติป่าไม้	 พุทธศักราช	 ๒๔๘๔	 ย่อมใช้บังคับแก่ 

ไม้หวงห้าม	 หรือหากในกรณีที่มิใช่ไม้หวงห้าม	 ก็ต้องเป็นไม้ที่ได้ทำาขึ้นจากไม้ป่าเท่านั้น	 ดังนั้น	 ในกรณีที่มี

การนำาไม้ชนิดอื่นนอกจากไม้สักและไม้ยางเคลื่อนที่และนำาเข้าเขตด่านป่าไม้	 จึงไม่จำาต้องมีใบเบิกทางของ

พนักงานเจ้าหน้าที่กำากับและไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมแต่อย่างใด	 และในการแปรรูปไม้ลักษณะดังกล่าวก็ไม่

ต้องได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่แต่อย่างใดด้วย	ความละเอียดปรากฏตามบันทึกความเห็นที่ได้ส่งมา

พร้อมน้ี	ในการพิจารณาเร่ืองน้ีมีผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	(กรมป่าไม้)	เป็นผู้ช้ีแจงข้อเท็จจริง

  

	 	 จึงเรียนมาเพื่อทราบ

           

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ขอแสดงความนับถืออย่างสูง

 

กองคุ้มครอง	

กองนิติธรรม

โทร.	๒๘๑๐๐๐๗

(ลงนาม)			ปลั่ง	มีจุล

	 	(นายปลั่ง	มีจุล)

				เลขาธิการคณะรัฐมนตรี
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บันทึก
เรื่อง การตีความมาตรา ๒๕ มาตรา ๓๘ มาตรา ๓๙ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐

แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔

	 สำานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้มีหนังสือด่วนมาก	ที่	สร.๐๒๐๓/๑๒๕๔๒	ลงวันที่	๒๘	กรกฎาคม	

๒๕๑๙	 ถึงเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา	 ขอให้สำานักคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาให้ความเห็นเก่ียว

กับการตีความพระราชบัญญัติป่าไม้	พุทธศักราช	๒๔๘๔	ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หารือว่า

	 ๑.	 การนำาไม้ชนิดอื่นนอกจากไม้สักและไม้ยางที่มิได้ขึ้นอยู่ในป่าเคลื่อนที่ไปถึงด่านป่าไม้ด่านแรกจะ

ต้องขอใบเบิกทางตามมาตรา	๓๙	แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้	พุทธศักราช	๒๔๘๔	หรือไม่

	 ๒.	 การนำาไมช้นดิอืน่นอกจากไมส้กัและไมย้างทีม่ไิดข้ึน้อยูใ่นปา่เคลือ่นทีเ่ขา้เขตดา่นปา่ไมจ้ะตอ้งเสยี

ค่าธรรมเนียมตามมาตรา	๒๕	แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้	พุทธศักราช	๒๔๘๔	หรือไม่

	 ๓.	 การแปรรูปไม้ชนิดอื่นนอกจากไม้สักและไม้ยางที่มิได้ขึ้นอยู่ในป่า	 จะต้องได้รับอนุญาตจาก

พนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา	๔๘	แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้	พุทธศักราช	๒๔๘๔	หรือไม่

	 สำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา	(กรรมการร่างกฎหมาย	กองที่	๘)	ได้พิจารณาปัญหาดังกล่าวแล้ว

เหน็วา่	ในปญัหาขอ้ทีห่นึง่เกีย่วกบัการนำาไมเ้คลือ่นทีน่ัน้	มาตรา	๓๘(๑)	แหง่พระราชบญัญตัปิา่ไม	้พทุธศกัราช

๒๔๘๔	 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยแห่งพระราชบัญญัติป่าไม้	 (ฉบับที่	 ๕)	 พ.ศ.	 ๒๕๑๘	 และมาตรา	 ๓๙(๒) 

แหง่พระราชบัญญัติป่าไม้	พุทธศักราช	๒๔๘๔	ได้บัญญัติไว้โดยชัดแจ้งว่า	การนำาไม้เคล่ือนท่ีท่ีจะต้องมีใบเบิกทาง

ของพนักงานเจ้าหน้าที่กำากับไปด้วย	นั้นเฉพาะในสี่กรณีที่บัญญัติในมาตรา	๓๘	เท่านั้น	ซึ่งทั้งสี่กรณีดังกล่าว

เป็นกรณีของการนำาไม้ท่ีทำาออกจากป่าหรือมิฉะน้ันต้องเป็นกรณีการนำาไม้เข้ามาในราชอาณาจักรหรือการนำาไม้

ที่รับซื้อจากทางราชการป่าไม้ไปจากที่ที่ไม้นั้นอยู	่ ซึ่งจะเห็นว่าไม่ได้บังคับถึงการนำาไม้อื่นนอกจากไม้สักหรือ

ไม้ยางที่มิได้ขึ้นอยู่ในป่าเคลื่อนที่	 ดังนั้น	 การนำาไม้ดังกล่าวเคลื่อนที่จึงไม่จำาต้องมีใบเบิกทางของพนักงาน 

เจ้าหน้าที่กำากับไปด้วยแต่อย่างใด

 (๑) มาตรา ๓๘ บทบัญญัติในส่วนนี้ให้ใช้บังคับแก่กรณีการนำาไม้หรือของป่าเคลื่อนที่ต่อไปภายหลังที่

   (๑) นำาไม้หรือของป่าที่ได้รับใบอนุญาตให้ทำาหรือเก็บออกจากสถานที่ที่ระบุไว้ในใบอนุญาต ไปถึง

สถานที่ที่ระบุไว้ในใบอนุญาตแล้ว

   (๒) นำาไม้ที่ทำาโดยไม่ต้องรับอนุญาตออกไปถึงด่านป่าไม้ด่านแรกแล้ว

   (๓) นำาไม้หรือของป่าเข้ามาในราชอาณาจักร ไปถึงด่านศุลกากรหรือด่านตรวจศุลกากรที่นำาเข้า 

มาแล้ว

   (๔) นำาไม้หรือของป่าที่รับซื้อจากทางราชการป่าไม้ ไปจากที่ที่ไม้หรือของป่านั้นอยู่

 (๒) มาตรา ๓๙ ผูใ้ดนำาไมห้รอืของปา่เคลือ่นที ่ตอ้งมใีบเบกิทางของพนกังานเจา้หนา้ทีก่ำากบัไปดว้ยตามขอ้กำาหนด

ในกฎกระทรวง
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	 	 ในปัญหาข้อท่ีสอง	เม่ือพิจารณาความในมาตรา	๒๕(๓)	แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้	พุทธศักราช	๒๔๘๔

ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป่าไม้	 (ฉบับที่	 ๕)	 พ.ศ.๒๕๑๘	 ที่บัญญัติให้ผู้ที่นำาไม้ที่มิใช่ไม้หวงห้าม 

เข้าเขตด่านป่าไม้ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามอัตราที่รัฐมนตรีกำาหนดโดยบัญญัติยกเว้นให้ไม่ต้องเสีย 

ค่าธรรมเนียมเฉพาะกรณีการนำาไปเพื่อใช้สอยส่วนตัว	ภายในเขตท้องที่จังหวัดที่ทำาไม้นั้น	จะเห็นได้ว่าความ

มุง่หมายของบทบญัญตัดิงักลา่วหมายถงึการ	เรยีกเกบ็คา่ธรรมเนยีมในการนำาไมท้ีไ่มใ่ชไ่มห้วงหา้มทีข่ึน้ในปา่

เข้าเขตด่านป่าไม้เท่านั้น	 ดังนั้นหากเป็นไม้ที่ไม่ใช่ไม้หวงห้ามซึ่งมิได้ขึ้นในป่าแล้ว	 ก็ย่อมไม่อยู่ภายใต้บังคับ

แห่งมาตรา	๒๕	ดังกล่าว	แต่อย่างใด

	 	 ในปัญหาข้อที่สามเห็นว่า	มาตรา	๕๐	(๔)(๔)	แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้	พุทธศักราช	๒๔๘๔	ซึ่ง

แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ	ฉบับที่	๑๑๖	ลงวันที่	๑๐	เมษายน	พ.ศ.๒๕๑๕	ได้บัญญัติยกเว้น 

ไม่ให้นำามาตรา	 ๔๘(๕)	 มาใช้บังคับในกรณีที่เป็นการแปรรูปไม้หรือมีไม้แปรรูปไว้ในครอบครองที่มิใช่

ไม้หวงห้าม	 	 	  

 (๓) มาตรา ๒๕ ผู้ใดนำาไม้ที่มิใช่ไม้หวงห้ามเข้าเขตด่านป่าไม้ ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามอัตราที่รัฐมนตรีกำาหนด 

เว้นแต่นำาไปเพื่อใช้สอยส่วนตัวภายในเขตท้องที่จังหวัดที่ทำาไม้นั้น

  การนำาไม้เข้าเขตด่านป่าไม้หลายด่าน ให้เสียค่าธรรมเนียมเพียงด่านแรกเพียงด่านเดียว
 (๔) มาตรา ๕๐ บทบัญญัติแห่งมาตรา ๔๘ มิให้ใช้บังคับในกรณีดังต่อไปนี้

  (๑)  การกระทำาเพียงเลื่อย ตัด ริด ขุด หรือถากซ้อมไม้เพื่อทำาเป็นซุงท่อน ไม้เหลี่ยมโกลน มาดหรือโกลน 

เสาถาก หรือหมอนรถ หรือเพื่อทำาไม้ฟืน หรือทำาไม้เผาถ่าน หรือเลื่อยเพียงเพื่อความจำาเป็นในการชักลาก ในเมื่อพนักงาน

เจา้หนา้ทีร่ะบไุวใ้นใบอนญุาตทำาไมใ้หก้ระทำาการนัน้ๆ ได ้และผูร้บัอนญุาตไดก้ระทำาการนัน้ๆ กอ่นนำาไมเ้คลือ่นทีจ่ากบรเิวณ

ตอไม้

  (๒)  การแปรรูปไม้ที่แปรรูปมาแล้วจากไม้ซุงหรือไม้ท่อน ที่มิใช่เพื่อการค้า

  (๓)  การมีไม้แปรรูปไว้ในครอบครองที่มิใช่เพื่อการค้าโดยมีหลักฐานแสดงว่าได้ไม้นั้นมาโดยชอบด้วย 

พระราชบัญญัตินี้

  (๔)  การแปรรูปไม้หรือมีไม้แปรรูปไว้ในครอบครองที่มิใช่ไม้หวงห้าม

  (๕) การแปรรูปไม้โดยใช้แรงคนที่มิใช่เพื่อการค้า จากไม้หวงห้ามที่ยังมิได้แปรรูปโดยมีหลักฐานแสดงว่าได้

ไม้นั้นมาโดยชอบด้วยพระราชบัญญัตินี้
 (๕) มาตรา ๔๘ ภายในเขตควบคุมการแปรรูปไม้ ห้ามมิให้ผู้ใดแปรรูปไม้ตั้งโรงงานแปรรูปไม้ ต้ังโรงค้าไม้แปรรูป 

มีไม้สักแปรรูปไม่ว่าจำานวนเท่าใดไว้ในครอบครองหรือมีไม้แปรรูปชนิดอ่ืนเป็นจำานวนเกิด ๐.๒๐ ลกูบาศกเ์มตร ไวใ้นครอบครอง 

เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ และต้องปฏิบัติตามข้อกำาหนดในกฎกระทรวงและในการอนุญาต

มีต่อหน้าถัดไป
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	 	 ดังนั้น	 ในการแปรรูปไม้ชนิดอื่น	 นอกจากไม้สักหรือไม้ยางที่มิได้ขึ้นในป่า	 ซึ่งไม่ใช่ไม้หวงห้าม	 

จึงไม่ต้องได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา	๔๘	แต่อย่างใด

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 (ลงนาม)					สมภพ	โหตระกิตย์

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 			(นายสมภพ	โหตระกิตย์)

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

					สิงหาคม	๒๕๑๙

 เพ่ือประโยชน์แห่งความในวรรคหน่ึง ไม้ซุงหรือไม้ท่อนท่ีจมอยู่ในแม่น้ำาลำาคลอง ในรัศมีห้าสิบเมตรของบริเวณ

ที่ทำาการแปรรูปไม้ และไม่มีผู้ใดเป็นเจ้าของ ให้สันนิษฐานว่าเป็นไม้ที่อยู่ในความครอบครองของผู้รับอนุญาตตั้งโรงงาน

แปรรูปไม้ที่มีโรงงานอยู่ในบริเวณนั้น

 ความในวรรคหนึ่ง ให้หมายความรวมถึงการกระทำาแก่ไม้ที่นำาเข้ามาในราชอาณาจักรด้วย

 

ต่อจากเชิงอรรถท่ี	๕
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ด่วนมาก

ที่	สร.	๐๖๐๑/๑๑๕๕		 	 	 	 สำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

	 	 	 	 	 	 	 	 	 		๒	เมษายน	๒๕๒๕

เร่ือง	 การนำาไม้ท่อนซุงจากท่ีดินกรรมสิทธ์ิเข้าโรงงานแปรรูปไม้ท่ีได้รับอนุญาตต้ังตามพระราชบัญญัติป่าไม้ฯ	 

เรียน	 อธิบดีกรมป่าไม้

อ้างถึง	 ๑.	 หนังสือกรมป่าไม้ด่วนมาก	ที่	กส.	๐๗๐๔(๒)/๑๖๐๑	ลงวันที่	๒๖	มกราคม	๒๕๒๕

	 ๒.	 หนังสือสำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา	ด่วนมาก	ที่	สร.	๐๖๐๑/๙๙๑	ลงวันที่	๑๒	กุมภาพันธ์	

๒๕๒๕

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย			บันทึกเรื่อง	การนำาไม้ท่อนซุงจากที่ดินของเอกชนเข้าโรงงาน	แปรรูปไม้ที่ได้รับ	  

												อนุญาตตั้งตามพระราชบัญญัติป่าไม้	พุทธศักราช	๒๔๘๔

	 	 				ตามหนังสือของกรมป่าไม้ที่อ้างถึง	ได้ขอให้สำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาให้ความเห็นใน

ปัญหาข้อกฎหมายว่า

	 	 			(๑)		 ไม้ท่อนซุงท่ีนำาออกจากท่ีดินกรรมสิทธ์ิก่อนนำาเข้าโรงงานจะต้องให้ผ่านการตรวจสอบขอ 

เจ้าหน้าที่ตามมาตรา	๕๑	แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้	พุทธศักราช	๒๔๘๔	ก่อนหรือไม่

	 	 			(๒)	 หากเจ้าของไม้แสดงความยินยอมในส่วนแพ่งสละสิทธิความเป็นไม้ในท่ีดินเสมือนหน่ึง 

เป็นไม้ในป่า	พนักงาน	เจ้าหน้าที่จะมีอำานาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในกรณีดังต่อไปนี้ได้หรือไม่

	 	 				(๒.๑)		ขอทำาไมช้นดิทีต่รงกบัไมห้วงหา้มโดยยนิยอมชำาระคา่ภาคหลวงเชน่เดยีวกบัไมห้วงหา้ม

ทั่วไป

	 	 				(๒.๒)		 ยินยอมชำาระค่าธรรมเนียมไม้ที่มิใช่ไม้หวงห้ามเมื่อนำาเข้าเขตด่านป่าไม้ตามมาตรา	

๒๕	แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้	พุทธศักราช	๒๔๘๔	และสำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้มีหนังสือขอให้ 

จัดส่งผู้แทนไปชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับปัญหาดังกล่าวดังความแจ้งอยู่แล้ว	นั้น

	 	 					บดันี	้คณะกรรมการกฤษฎกีา	(กรรมการรา่งกฎหมาย	คณะที	่๒)	ไดพ้จิารณาปญัหาดงักลา่ว 

ขา้งตน้แลว้	เหน็วา่สำาหรบัปญัหาแรก	ไมย้างพาราตามทีห่ารอืเปน็ไมใ้นทีด่นิของเอกชนซึง่ไมอ่ยูใ่นบงัคบัของ

พระราชบัญญัติป่าไม้ฯ	ดังนั้น	การนำาไม้ท่อนซุงยางพาราออกจากที่ดินของเอกชนเพื่อเข้าโรงงานแปรรูปไม้

จึงไม่ต้องผ่านการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่	ตามมาตรา	๕๑	ก่อนแต่อย่างใด

	 	 			สำาหรับปัญหาตาม	(๒.๑)	เห็นว่า	การทำาไม้ที่จะต้องเสียค่าภาคหลวง	จะต้องเป็นการทำาไม้

ในป่า	และกฎหมายได้บัญญัติไว้ชัดแจ้งว่า	พนักงานเจ้าหน้าที่จะเรียกเก็บค่าภาคหลวงได้ในกรณีใดบ้างเมื่อ

ไม้ยางพาราตามที่หารือเป็นไม้ในที่ดินของเอกชน	 ซึ่งไม่อยู่ในบังคับที่จะต้องเสียค่าภาคหลวงเจ้าของจึงไม่มี

หน้าที่ที่จะต้องชำาระค่าภาคหลวงและพนักงานเจ้าหน้าที่ก็ไม่มีอำานาจจะเรียกเก็บค่าภาคหลวง
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	 	 				สำาหรับปัญหาตาม	(๒.๒)	เห็นว่า	การขอชำาระค่าธรรมเนียมไม้ที่มิใช่ไม้หวงห้าม	เมื่อนำา

เข้าเขตด่านป่าไม้	 ตามมาตรา	 ๒๕	 นั้น	 ก็เป็นเช่นเดียวกับการชำาระค่าภาคหลวงดังที่กล่าวมาข้างต้น	 คือ	 

เมื่อไม้ดังกล่าวมิใช่ไม้ที่อยู่ในป่า	 จึงไม่จำาต้องเสียค่าธรรมเนียมในการผ่านด่านป่าไม้	 ทั้งนี้	 โดยมีผู้แทน 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ	์(กรมปา่ไม)้	เปน็ผูช้ีแ้จงขอ้เทจ็จรงิ	รายละเอยีดของความเหน็ปรากฏตามบนัทกึ 

ทีไ่ดเ้สนอมาพรอ้มหนงัสอืนี	้อนึง่	สำานกังานคณะกรรมการกฤษฎกีาไดแ้จง้ผลการพจิารณาไปยงัสำานกัเลขาธกิาร 

คณะรัฐมนตรี	เพื่อทราบตามระเบียบด้วยแล้ว

	 	 				จึงเรียนมาเพื่อทราบ

	 								ขอแสดงความนับถืออย่างสูง

     

	 (ลงนาม)				อมร	จันทรสมบูรณ์

	 										(นายอมร	จันทรสมบูรณ์)

	 									เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
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บันทึก 
เรื่อง การนำาไม้ท่อนซุงจากที่ของเอกชนเข้าโรงงานแปรรูปไม้

ที่ได้รับอนุญาตตั้งตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔

	 	 กรมป่าไม้ได้มีหนังสือด่วนมาก	ที่	กส	๐๗๐๔(๒)/๑๖๐๑	ลงวันที่	๒๖	มกราคม	๒๕๒๕	ขอให้

สำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาให้ความเห็นในปัญหาข้อกฎหมาย	ตามพระราชบัญญัติป่าไม้	พุทธศักราช	

๒๔๘๔	ความว่า	 เนื่องจากปัจจุบันได้มีไม้ยางพาราเก่าถูกตัดโค่นออกจากสวนยางเป็นจำานวนมาก	 เพื่อปลูก

ยางพาราพันธุ์ใหม่ทดแทนตามโครงการช่วยเหลือของรัฐบาลและทางราชการมีนโยบายสนับสนุนให้นำาไม้

ยางพาราเหล่านี้มาใช้เป็นวัตถุดิบป้อนโรงงานแปรรูปไม้เพื่อนำามาใช้ประโยชน์	 โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติ

ให้ทดลองตั้งโรงงานแปรรูปไม้ยางพารา	 (โรงเลื่อย)	 ขึ้นในท้องที่ภาคตะวันออกและภาคใต้	 ๖	 จังหวัดก่อน	

นอกจากนัน้ยงัมโีรงงานแปรรปูไมเ้พือ่ประดษิฐกรรมทีใ่ชไ้มย้างพาราเปน็วตัถดุบิและไดร้บัอนญุาตตัง้อยูก่่อน

แล้วจำานวนมากราย	แต่การนำาไม้ดังกล่าวเข้าโรงงานก่อให้เกิดปัญหาทางปฏิบัติและปัญหาทางกฎหมายเกีย่วกบั

การตีความมาตรา	๔๘	มาตรา	๕๐	และมาตรา	๕๑	แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ฯ	เพราะไม้ยางพาราหรือไม้ 

อื่นที่เอกชนปลูกขึ้นหรือเป็นไม้ที่ติดมากับพื้นดินตามธรรมชาติก่อนการได้กรรมสิทธิ์ตามกฎหมายที่ดิน	 

ย่อมเป็นไม้ที่ไม่อยู่ในความควบคุมของพระราชบัญญัติป่าไม้ฯ

	 	 กรมป่าไม้จึงขอหารือว่า

	 (๑)	ไม้ท่อนซุงที่นำามาจากที่ดินกรรมสิทธิ์ก่อนนำาเข้าโรงงานจะต้องให้ผ่านการตรวจสอบของ 

เจ้าหน้าที่ตามมาตรา	๕๑	ก่อนหรือไม่

	 (๒)	หากเจ้าของไม้แสดงความยินยอมในส่วนแพ่งสละสิทธ์ิความเป็นไม้ในท่ีดิน	 เสมือนหน่ึงเป็นในป่า	

พนักงานเจ้าหน้าที่จะมีอำานาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในกรณีดังต่อไปนี้ได้หรือไม่

	 	 	 (๒.๑)	 ขอทำาไม้ชนิดที่ตรงกับไม้หวงห้ามโดยยินยอมชำาระค่าภาคหลวงเช่นเดียวกับ 

ไม้หวงห้ามทั่วไป

	 	 	 (๒.๒)	 ยินยอมขอชำาระค่าธรรมเนียมไม้ท่ีมิใช่ไม้หวงห้ามเม่ือนำาเข้าเขตด่านป่าไม้ตามมาตรา	๒๕	

แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้	พุทธศักราช	๒๔๘๔	ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติป่าไม้	(ฉบับท่ี	๕)	พ.ศ.๒๕๑๘

	 	 ทั้งนี้	เพื่อกรมป่าไม้จะได้ถือปฏิบัติต่อไป

	 	 คณะกรรมการกฤษฎีกา	(กรรมการร่างกฎหมาย	คณะที่	๒)	ได้พิจารณาปัญหาดังกล่าวโดยได้

ฟังคำาชี้แจงจากผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	(กรมป่าไม้)	แล้ว	มีความเห็นดังนี้
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 ๑.	 เมื่อพิจารณาบทนิยามคำาว่า	“ป่า”	และคำาว่า	“ไม้”	ในมาตรา	๔(๑)	แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้	

พุทธศักราช	๒๔๘๔	ประกอบกับมาตรา	๖(๒)	และมาตรา	๗(๓)	แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว	เห็นได้ว่าไม้ท่ีอยู่ใน

บังคับแห่งพระราชบัญญัติน้ีมี	๒	ประเภทคือ	ไม้หวงห้ามซ่ึงได้แก่	ไม้สักและไม้ยางท่ัวไปในราชอาณาจักร	ไม่

ว่าจะขึ้นอยู่ที่ใด	 รวมถึงไม้ชนิดอื่นในป่าที่ได้มีพระราชกฤษฎีกากำาหนดให้เป็นไม้หวงห้าม	ประเภทหนึ่ง	 กับ

ไม้ที่มิใช่ไม้หวงห้ามซึ่งได้แก่ไม้ชนิดอื่นนอกจากที่กฎหมายกำาหนดให้เป็นไม้หวงห้าม	 อีกประเภทหนึ่ง	 และ

บทบัญญัติในพระราชบัญญัติป่าไม้ฯ	 นี้	 ส่วนใหญ่เป็นบทบัญญัติที่ใช้บังคับแก่ไม้ในป่า	 คือไม้ที่อยู่ในที่ดินที่

ยังไม่มีผู้ใดเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์	ส่วนไม้ในที่ดินของเอกชนได้มีบทบัญญัติบังคับไว้เฉพาะในมาตรา	๗	และ

มาตรา	๑๔	ทว(ิ๔)	ดังนั้น	 ไม้ในที่ดินของเอกชนไม่ว่าจะเป็นไม้ที่เอกชนปลูกขึ้นหรือเป็นไม้ที่ติดมากับพื้นดิน

ตามธรรมชาตกิอ่นการไดก้รรมสทิธิต์ามประมวลกฎหมายทีด่นิ	ยอ่มไมอ่ยูใ่นความควบคมุของพระราชบญัญตัิ

ปา่ไมฯ้	เวน้แตไ่มส้กัหรอืไมย้างทัว่ไปเทา่นัน้	สำาหรบัไมย้างพาราตามปญัหาทีห่ารอืนีไ้มใ่ชไ่มย้างทัว่ไป	ซึง่เปน็

ไม้หวงห้ามประเภท	ก.	ตามมาตรา	๗	แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ฯ	แต่เป็นไม้ในที่ดินของเอกชนที่เจ้าของได้

ปลูกขึ้นเพราะฉะนั้น	จึงไม่เป็นไม้ที่อยู่ในป่าและไม่เป็นไม้หวงห้าม

 (๑) มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้

   (๑) “ป่า” หมายความว่า ที่ดินที่ยังมิได้มีบุคคลได้มาตามกฎหมายที่ดิน

   (๒) “ไม้” หมายความว่า ไม้สักและไม้อื่นทุกชนิดที่เป็นต้น เป็นกอ เป็นเถา รวมตลอดถึงไม้ที่ 

นำาเข้ามาในราชอาณาจักร ไม้ไผ่ทุกชนิด ปาล์ม หวาย ตลอดจนราก ปุ่ม ตอ เศษ ปลายและกิ่งของสิ่งนั้นๆ ไม่ว่าจะถูก 

ตัดทอน เลื่อย ผ่า ถาก ขุด หรือกระทำาโดยประการอื่นใด ฯ

 (๒) มาตรา ๖ ไม้หวงห้ามมีสองประเภทคือ

  ประเภท ก. ไม้หวงห้ามธรรมดา ได้แก่ไม้ซึ่งการทำาไม้จะต้องได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่หรือได้รับ

สัมปทานตามความในพระราชบัญญัตินี้

  ประเภท ข. ไม้หวงห้ามพิเศษ ได้แก่ไม้หายากหรือไม้ที่ควรสงวนซึ่งไม่อนุญาตให้ทำาไม้ เว้นแต่รัฐมนตรีจะได้

อนุญาตในกรณีพิเศษ

 (๓) มาตรา ๗ ไม้สักและไม้ยางท่ัวไปในราชอาณาจักรไม่ว่าจะข้ึนอยู่ท่ีใดเป็นไม้หวงห้ามประเภท ก. ไม้ชนิดอื่นในป่า

จะให้เป็นไม้หวงห้ามประเภทใด ให้กำาหนดโดยพระราชกฤษฎีกา

  การเพ่ิมเติมหรือเพิกถอนชนิดไม้ หรือเปล่ียนแปลงประเภทไม้หวงห้ามท่ีได้มีพระราชกฤษฎีกากำาหนดไว้แล้วก็ดี 

หรือจะกำาหนดไม้ชนิดใดเป็นไม้หวงห้ามประเภทใดขึ้นในท้องที่ใดนอกจากท้องที่ที่ได้มีพระราชกฤษฎีกากำาหนดตามความใน

มาตราก่อนแล้วนั้นก็ดี ให้กำาหนดโดยพระราชกฤษฎีกา

 พระราชกฤฎีกา ซึ่งตราข้ึนตามความในวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้ใช้บังคับได้เมื่อพ้นกำาหนดเก้าสิบวันนับแต่วัน

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

 (๔) มาตรา ๑๔ ทวิ บทบัญญัติมาตรา ๑๔ มิให้ใช้บังคับแก่ผู้รับอนุญาตทำาไม้สักที่ขึ้นอยู่ในที่ดินที่มีโฉนดที่ดิน

ตามประมวลกฎหมายที่ดินเพื่อใช้สอยส่วนตัว และมิให้ใช้บังคับแก่ผู้รับอนุญาตทำาไม้ยางที่ขึ้นอยู่ในที่ดินที่มี น.ส. ๓ หรือ

โฉนดที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดิน เพื่อใช้สอยส่วนตัว
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	 ๒.	ปญัหาขอ้	(๑)	ทีก่รมปา่ไมข้อหารอืวา่	ไมท้อ่นซงุซึง่นำาออกจากทีด่นิของเอกชนกอ่นนำาเขา้โรงงาน

จะต้องให้ผ่านการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ตามมาตรา	๕๑(๕)	ก่อนหรือไม่นั้น	เห็นว่าบทบัญญัติในมาตรา	๕๑	

แหง่พระราชบญัญตัปิา่ไม	้พทุธศกัราช	๒๔๘๔	ซึง่แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตัปิา่ไม	้(ฉบบัที	่๕)	พ.ศ.๒๕๑๘	

เปน็บทบญัญตัเิกีย่วกบัการควบคมุการแปรรปูไมซ้ึง่กำาหนดวา่	ในเขตควบคมุการแปรรปูไม	้ผูไ้ดร้บัอนญุาตให้

แปรรูปไม้ตั้งโรงงานแปรรูปไม	้ หรือตั้งโรงค้าไม้แปรรูปจะมีไม้ไว้ในครอบครองในสถานที่ที่ตนได้รับอนุญาต

ได้เฉพาะไม้ที่กำาหนดไว้ในมาตรา	๕๑(๑)	ถึง	(๕)	คือไม้ที่ต้องผ่านขั้นตอนการดำาเนินการตามพระราชบัญญัติ 

ป่าไม้ฯ	เช่น	ไม้ที่ได้ชำาระค่าภาคหลวงและค่าบำารุงป่าแล้ว	หรือไม้ที่ได้ประทับตราแสดงว่าเป็นไม้ที่ทำาได้โดย

ไม่ต้องเสียค่าภาคหลวง	เป็นต้น	ส่วนไม้ยางพาราตามที่หารือเป็นปัญหามานี้ได้กล่าวแล้วว่า	เป็นไม้ในที่ดิน

ของเอกชน	ซึ่งไม่อยู่ในบังคับของพระราชบัญญัติป่าไม้ฯ	ดังนั้น	การนำาไม้ท่อนซุงยางพาราออกจากที่ดินของ

เอกชนเพื่อเข้าโรงงานแปรรูปไม้	จึงไม่ต้องผ่านการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ตามมาตรา	๕๑	ก่อนแต่อย่างใด

	 ๓.	 สำาหรบัปญัหาตาม	(๒)	ทีห่ารอืวา่	หากเจา้ของไมย้นิยอมในสว่นแพง่สละสทิธิใ์นไมใ้นทีด่นิเสมอืน

หนึ่งเป็นไม้ในป่า	พนักงานเจ้าหน้าที่จะมีอำานาจเก็บค่าธรรมเนียมตามที่จำาแนกไว้ใน	(๒.๑)	และ	(๒.๒)	ได้

เพียงใดนั้น

	 สำาหรับข้อที่ถามใน	 (๒.๑)	 ว่า	 การขอทำาไม้ชนิดที่ตรงกับไม้หวงห้ามโดยยินยอมชำาระค่าภาคหลวง

เช่นเดียวกับไม้หวงห้ามทั่วไปได้หรือไม่นั้น	 เมื่อพิจารณาตามมาตรา	 ๔	 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ฯ	 แล้ว	

จะเห็นว่าค่าภาคหลวงหมายถึงเงินค่าธรรมเนียมที่ผู้ทำาไม้หรือเก็บหาของป่าจะต้องเสียตามพระราชบัญญัติ 

ดังกล่าว	และการทำาไม้ที่จะต้องเสียค่าภาคหลวงนั้นจะต้องเป็นการทำาไม้ในป่า	ถ้ามิใช่ไม้ในป่า	แม้จะตรงกับ

 (๕) มาตรา ๕๑ ผู้รับอนุญาตตามความในหมวดนี้ จะมีไว้ในครอบครองในสถานที่ที่ได้รับอนุญาตของตนได้แต่

เฉพาะไม้อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้

   (๑) ไม้ที่ได้ชำาระค่าภาคหลวงและค่าบำารุงป่าเสร็จสิ้นแล้ว หรือถ้าเป็นไม้ที่ได้รับอนุญาตให้ทำาการ

แปรรูปได้ก่อนชำาระค่าภาคหลวงและค่าบำารุงป่า โดยมีหนังสืออนุญาตของอธิบดีกรมป่าไม้ และมีรอยตราอนุญาตประทับ

ไว้แล้ว

   (๒) ไม้ที่ได้รับอนุญาตให้ทำาโดยไม่ต้องเสียค่าภาคหลวง และพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ประทับตราแสดงว่า

เป็นไม้ที่ทำาได้โดยไม่ต้องเสียค่าภาคหลวงไว้แล้ว

   (๓) ไม้ที่ได้รับซื้อจากทางราชการป่าไม้ ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ประทับตรารัฐบาลขายไว้แล้ว

   (๔) ไม้แปรรูปของผู้รับอนุญาตตามความในหมวดนี้ และมีหนังสือกำากับไม้แปรรูปของผู้รับอนุญาต 

หรือใบเบิกทางของพนักงานเจ้าหน้าที่กำากับไว้เป็นหลักฐาน

   (๕) ไม้ท่ีนำาเข้ามาในราชอาณาจักรและมีใบเบิกทางตามมาตรา ๓๘(๓) กำากับ
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ไม้หวงห้ามก็ไม่จำาต้องเสียค่าภาคหลวง	อีกท้ังก็ได้บัญญัติไว้ชัดแจ้งว่าพนักงานเจ้าหน้าท่ีจะเก็บค่าภาคหลวงไดใ้น

กรณีใดบ้าง	เช่น	กรณีการทำาไม้ฟืน	เป็นต้น	ส่วนไม้ยางพาราดังที่ได้กล่าวแล้วว่าไม่เป็นไม้ที่อยู่ในบังคับที่จะ

ต้องเสียค่าภาคหลวง	ดังนั้น	เจ้าของก็ไม่มีหน้าที่ที่จะยินยอมชำาระค่าภาคหลวงแต่ประการใด	และพนักงาน

เจา้หนา้ทีก่ไ็มม่อีำานาจทีจ่ะเกบ็คา่ภาคหลวงในกรณเีชน่นี	้กรมปา่ไมน้า่จะชีแ้จงใหผู้ท้ีข่อชำาระคา่ภาคหลวงได้

ทราบถึงสิทธิหน้าที่ดังที่ได้กล่าวแล้วข้างต้น

	 สว่นขอ้ทีถ่ามใน	(๒.๒)	วา่	เจา้ของไมจ้ะขอชำาระคา่ธรรมเนยีมไมท้ีม่ใิชไ่มห้วงหา้ม	เมือ่นำาเขา้เขตดา่น

ป่าไม้ตามมาตรา	๒๕(๖)	แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้	พุทธศักราช	๒๔๘๔	ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ

(ฉบับที่	 ๕)	 พ.ศ.๒๕๑๘	 ได้หรือไม่นั้น	 เห็นว่าการชำาระค่าธรรมเนียมดังที่กล่าวมานี้ก็เช่นเดียวกับการชำาระ 

ค่าภาคหลวงดังที่ได้กล่าวแล้วข้างต้น	คือ	เมื่อไม้ดังกล่าวมิใช่เป็นไม้ที่อยู่ในป่า	จึงไม่จำาต้องเสียค่าธรรมเนียม

ในการผา่นดา่นปา่ไม	้เพราะฉะนัน้	เจา้ของไมก้ไ็มม่หีนา้ทีท่ีจ่ะตอ้งชำาระคา่ธรรมเนยีมและพนกังานเจา้หนา้ที่

ก็ไม่มีอำานาจท่ีจะเก็บค่าธรรมเนียมเช่นเดียวกัน	อน่ึง	ตามข้อเท็จจริงท่ีผู้แทนกรมป่าไม้ได้ช้ีแจง	ปรากฏว่าการท่ี

เจ้าของไม้	(ยางพารา)	ขอชำาระค่าธรรมเนียมนั้นก็เพียงเพื่อจะได้รับหนังสือจากกรมป่าไม้สำาหรับนำาไปแสดง

ต่อเจ้าพนักงานตำารวจ	 มิฉะนั้น	 เจ้าพนักงานตำารวจซึ่งตรวจพบจะกักไม้ไว้ไม่ยอมให้ผ่านด่าน	 ถ้ามูลเหตุ 

แห่งการขอชำาระค่าธรรมเนียมเป็นไปดังข้อเท็จจริงที่ผู้แทนกรมป่าไม้ชี้แจงเช่นนั้นแล้ว	 ก็เห็นว่าการที่ 

เจา้พนกังานตำารวจไดก้กัไมไ้วเ้ชน่นัน้เปน็การปฏบิตัไิมช่อบ	กรมปา่ไมค้วรประสานงานกบักรมตำารวจ	โดยชีแ้จง

ถงึความหมายของตวับทกฎหมายดงัทีก่ลา่วมาใหก้รมตำารวจทราบ	กจ็ะเปน็ทางขจดัอปุสรรคดงัทีห่ารอืมานีไ้ด้

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 (ลงนาม)						อมร	จันทรสมบูรณ์

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 				(นาย	อมร	จันทรสมบูรณ์)

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

	 เมษายน	๒๕๒๕

  

 (๖) มาตรา ๒๕ ผู้ใดนำาไม้ที่มิใช่ไม้หวงห้ามเข้าเขตด่านป่าไม้ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามอัตราที่รัฐมนตรีกำาหนด 

เว้นแต่นำาไปเพื่อใช้สอยส่วนตัวภายในเขตท้องที่จังหวัดที่ทำาไม้นั้น

  การการนำาไม้เข้าเขตด่านป่าไม้หลายด่าน ให้เสียค่าธรรมเนียมเพียงด่านแรกด่านเดียว
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ด่วนมาก

ที่	นร.	๐๕๐๑/๓๗๔		 	 	 	 สำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 				ท่าช้างวังหน้า	กรุงเทพฯ	๑๐๒๐๐

	 	 	 	 	 	 	 	 						๖	กุมภาพันธ์	๒๕๒๘

เรื่อง	 หารือปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการปลูกป่า	(ไม้ที่ปลูกขึ้นเป็นส่วนควบกับที่ดินที่ปลูกไม้นั้นหรือไม่และ	

 อยู่ในบังคับกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้หรือกฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติหรือไม่)

เรียน	 อธิบดีกรมป่าไม้

อ้างถึง	 (๑)	หนังสือกรมป่าไม้	ด่วนมาก	ที่	กษ.	๐๗๐๗/๓๑๔๐๔	ลงวันที่	๑๙	ธันวาคม	๒๕๒๗

 (๒)	หนังสือสำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา	ด่วนมาก	ท่ี	นร.	๐๕๐๑/๐๕๒	ลงวันท่ี	๔	มกราคม	๒๕๒๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย			บันทึก	เรื่อง	หารือปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการปลูกป่าตามข้อ	๑๗	แห่งสัมปทานทำาไม้ 

	 	 			หวงห้ามธรรมดานอกจากไม้สัก	และมาตรา	๑๖	กับมาตรา	๒๐	แห่งพระราชบัญญัติ	 	

	 	 				ป่าสงวนแห่งชาติ	พ.ศ.๒๕๐๗	และการปลูกป่าในเขตปฏิรูปท่ีดินหรือนิคม	ตามพระราชบัญญัต ิ

	 	 				การปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม	พ.ศ.๒๕๑๘	หรือพระราชบัญญัติจัดท่ีดินเพ่ือการครองชีพ 

	 	 			พ.ศ.๒๕๑๑	(ไม้ท่ีปลูกข้ึนดังกล่าวจะเป็นส่วนควบกับท่ีดินท่ีปลูกไม้น้ันหรือไม่	และการตัดฟัน	

	 	 			ไม้ดังกล่าวและการนำาไม้น้ันเคล่ือนท่ีจะอยู่ในบังคับของกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้หรือกฎหมาย	
	 	 				ว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติหรือไม่) 

      ตามหนังสือของกรมป่าไม้ที่อ้างถึง	(๑)	ได้ขอให้สำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาให้ 

ความเห็นในปัญหาข้อกฎหมายว่า	

	 	 	 	 ๑.	การปลูกป่าในเขตป่าสัมปทานหรือนอกเขตป่าสัมปทานตามข้อ	๑๗	แห่งสัมปทานทำา

ไมห้วงหา้มธรรมดานอกจากไมส้กั	การปลกูปา่โดยเอกชนในเขตปา่สงวนแหง่ชาตติามมาตรา	๑๖	และมาตรา	

๒๐	แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ	พ.ศ.๒๕๐๗	และการปลูกป่าในที่ดินของรัฐในเขตปฏิรูปที่ดินตาม

พระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	พ.ศ.๒๕๑๘	และในนิคมตามพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการ

ครองชีพ	พ.ศ.๒๕๑๑	ซึ่งราษฎรยังมิได้รับหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตามประมวลกฎหมาย

ที่ดิน	 ตลอดจนการปลูกป่าในที่ดินสาธารณประโยชน์หรือที่ดินอื่นๆ	 ที่ยังคงมีสภาพป่าตามพระราชบัญญัติ 

ป่าไม้	พุทธศักราช	๒๔๘๔	นั้น	ไม้ที่ปลูกขึ้นจะเป็นส่วนควบกับที่ดินที่ปลูกไม้นั้นหรือไม่	เพราะเหตุใด

	 	 	 	 ๒.	ไม้สักและไม้ยางที่ผู้มีสิทธิในที่ดินหรือมีสิทธิเหนือพื้นดินของผู้อื่นได้ใช้สิทธินั้นปลูก

ลงไว้	จะเป็นส่วนควบกับที่ดินที่ปลูกไม้นั้นหรือไม่	เพราะเหตุใด

	 	 	 	 ๓.	 หากไม้ที่ปลูกตามข้อ	 ๑๗	 แห่งสัมปทานฯและตามมาตรา	 ๑๖	 กับมาตรา	

๒๐	 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติฯ	 ตามปัญหาประการแรก	 ไม่เป็นส่วนควบกับท่ีดินท่ีปลูกไม้น้ัน	 

การตัด	 ฟันไม้ตลอดจนการนำาไม้นั้นเคลื่อนที่ไปใช้ประโยชน์จะอยู่ในบังคับพระราชบัญญัติป่าไม้ฯ	 หรือ 

พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติฯ	หรือไม่	เพียงใด
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	 	 	 	 ๔.	 ไม้ที่ขึ้นเองตามธรรมชาติในที่ดินที่บุคคลมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตาม

ประมวลกฎหมายที่ดิน	 ก่อนหรือหลังการได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในที่ดินนั้นจะถือว่าเป็น 

ส่วนควบกับที่ดินที่ไม้นั้นขึ้นอยู่หรือไม่	เพราะเหตุใด

	 	 	 	 ๕.	 ตามทีก่รมปา่ไมอ้นญุาตใหเ้อกชนปลกูปา่ในเขตปา่สงวนแหง่ชาต	ิโดยออกหนงัสอื

อนุญาตให้เข้าทำาประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติ	 และชำาระเงินค่าธรรมเนียมตามมาตรา	 ๑๖	 

แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติฯ	 และออกหนังสืออนุญาตให้ทำาการปลูกสร้างสวนป่าในเขต 

ป่าสงวนแห่งชาติมาตรา	๒๐	แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติฯ	โดยไม่ต้องชำาระค่าธรรมเนียมนั้น	หาก

จะเปล่ียนรูปแบบการอนุญาตจากหนังสืออนุญาตเป็นรูปสัญญาเช่าพ้ืนท่ีป่าเพ่ือทำาประโยชน์ต่างๆ	 จะกระทำาได้

หรือไม่	เพียงใด

	 	 	 	 ในการพิจารณาเรื่องนี้สำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้มีหนังสือที่อ้างถึง	 (๒) 

ขอให้จัดส่งผู้แทนไปชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับปัญหาดังกล่าว	ดังความแจ้งอยู่แล้ว	นั้น

	 	 	 	 บัดนี้	คณะกรรมการกฤษฎีกา	(กรรมการร่างกฎหมาย	คณะที่	๖)	ได้พิจารณาปัญหา

ดังกล่าวข้างต้นแล้ว	มีความเห็นว่า

	 	 	 	 ๑.	 สำาหรับปัญหาประการแรก	 การปลูกป่าในพื้นที่ดังกล่าวมีทั้งที่เป็นกรณีการ 

ปลกูปา่ในทีด่นิทีเ่ปน็สาธารณสมบตัขิองแผน่ดนิซึง่ไมม่เีจา้ของ	และในทีด่นิทีเ่ปน็ทรพัยส์นิของแผน่ดนิซึง่เปน็ที ่

ราชพัสดุ	ในกรณีที่เป็นการปลูกป่าในที่ดินที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินนั้น	ไม้ที่ปลูกขึ้นไม่เป็นส่วนควบ

กบัทีด่นิทีป่ลกูไมน้ัน้	แตเ่ปน็ไมใ้นปา่ซึง่ไมม่ผีูใ้ดเปน็เจา้ของ	เพราะสาธารณสมบตัขิองแผน่ดนิเปน็ทรพัยน์อก

พาณิชย์ที่ไม่มีเจ้าของ	 จึงไม่อยู่ในบังคับของบทบัญญัติว่าด้วยส่วนควบของทรัพย์ในประมวลกฎหมายแพ่ง

และพาณชิยเ์นือ่งจากสว่นควบนัน้จะตอ้งเปน็สว่นควบของทรพัยท์ีม่เีจา้ของ	สว่นในกรณทีีเ่ปน็การปลกูปา่ใน 

ทีร่าชพสัด	ุซึง่กระทรวงการคลงัเปน็เจา้ของนัน้ไมท้ีป่ลกูขึน้เปน็สว่นควบกบัทีด่นิทีป่ลกูไมน้ัน้ตามมาตรา	๑๐๘	

แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

	 	 	 	 ๒.	 สำาหรบัปญัหาประการทีส่อง	ไมส้กัและไมย้างทีป่ลกูขึน้ในทีด่นิของเอกชนยอ่มเปน็

สว่นควบกบัทีด่นิทีป่ลกูไปนัน้ตามมาตรา	๑๐๘	แหง่ประมวลกฎหมายแพง่และพาณชิยแ์ตถ่า้เปน็กรณทีีผู่ม้สีทิธิ

เหนือพื้นดินของผู้อื่นใช้สิทธินั้นปลูกไม้สักและไม้ยางลงไว้ในที่ดินนั้น	ไม้ดังกล่าวอาจแยกกรรมสิทธิ์ออกจาก

ที่ดินที่ปลูกไม้นั้นได้	ตามมาตรา	๑๔๑๐	แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

	 	 	 	 ๓.	 สำาหรับปัญหาประการท่ีสาม	 แม้ว่าไม้ดังกล่าวท่ีปลูกอยู่ในท่ีดินส่วนท่ีเป็น 

สาธารณสมบัติของแผ่นดิน	 จะมิใช่เป็นส่วนควบกับท่ีดินท่ีปลูกไม้น้ันก็ตาม	 แต่การตัดฟันไม้หวงห้ามและ 

การนำาไม้น้ันเคล่ือนท่ี	 ต้องอยู่ภายใต้บังคับพระราชบัญญัติป่าไม้ฯ	 ส่วนการทำาไม้ในเขตป่าสงวนแห่งชาติท่ีมิใช่ 

ไม้หวงห้าม	ตลอดจนการนำาไม้นั้นเคลื่อนที่	ก็ต้องอยู่ภายใต้บังคับพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติฯ
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	 	 	 	 ๔.	 สำาหรับปัญหาประการที่สี่	 ไม้ที่ขึ้นเองตามธรรมชาติในที่ดินที่บุคคลมีกรรมสิทธิ์

หรือสิทธิครอบครองตามประมวลกฎหมายที่ดินแล้ว	 ไม่ว่าไม้นั้นจะขึ้นก่อนหรือหลังการได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์

หรือสิทธิครอบครองดังกล่าว	 ย่อมเป็นส่วนควบกับที่ดินที่ไม้นั้นขึ้นอยู่ตามมาตรา	 ๑๐๘	 แห่งประมวล

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์

	 	 	 	 ๕.	 สำาหรับปัญหาประการที่ห้า	 การเปลี่ยนรูปแบบการอนุญาตตามมาตรา	 ๑๖	และ

มาตรา	 ๒๐	 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติฯ	 จากหนังสืออนุญาตเป็นรูปสัญญาเช่าพื้นที่ป่าจะ

กระทำามิได้	 เพราะมาตรา	 ๑๖	 และมาตรา	 ๒๐	 บัญญัติให้กำาหนดเงื่อนไขในหนังสืออนุญาตจึงต้องทำาเป็น

หนังสืออนุญาตและกำาหนดเงื่อนไขตามที่กฎหมายบัญญัติ

	 รายละเอียดของความเห็นปรากฏตามบันทึกท่ีได้เสนอมาพร้อมหนังสือน้ี	 และในการพิจารณาเร่ืองน้ี 

มีผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 (กรมป่าไม้)	 เป็นผู้ชี้แจงข้อเท็จจริง	 อนึ่ง	 สำานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกาได้แจ้งผลการพิจารณาไปยังสำานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบตามระเบียบด้วยแล้ว

	 จึงเรียนมาเพื่อทราบ

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 						ขอแสดงความนับถือ

          

	 	 	 	 	 	 	 	 	 		(ลงนาม)					อมร	จันทรสมบูรณ์

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 				(นาย	อมร	จันทรสมบูรณ์)

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 		เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำานักงานเลขานุการกรม

โทร.	๒๒๒๐๒๐๖-๙	
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บันทึก
เรื่อง	 หารือปัญหากฎหมายเกี่ยวกับปลูกป่า	 ตามข้อ	 ๑๗	 แห่งสัมปทานทำาไม้หวงห้ามธรรมดานอกจาก 

	 ไม้สัก	 และมาตรา	 ๑๖	 กับมาตรา	 ๒๐	 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ	 พ.ศ.๒๕๐๗	 และ 

	 การปลูกป่าในเขตปฏิรูปที่ดินหรือนิคม	 ตามพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 

	 พ.ศ.๒๕๑๘	 หรือพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ	 พ.ศ.๒๕๑๑	 (ไม้ที่ปลูกขึ้นดังกล่าวจะ 

	 เป็นส่วนควบกับที่ดินที่ปลูกไม้นั้นหรือไม่	และการตัดฟันไม้ดังกล่าวและการนำาไม้นั้นเคลื่อนที่จะอยู่ 

	 ในบังคับของกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้หรือกฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติหรือไม่)

	 	 	 	 	 	 	 	 --------------------------

	 กรมป่าไม้มีหนังสือ	ด่วนมาก	ที่	กษ.	๐๗๐๗/๓๑๔๐๔	ลงวันที่	๑๙	ธันวาคม	๒๕๒๗	ถึงสำานักงาน

คณะกรรมการกฤษฎีกา	 ความว่า	 เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมให้เอกชนปลูกป่าให้กว้างขวางยิ่งขึ้น	

กรมป่าไม้จึงกำาหนดให้เอกชนทำาการปลูกป่า	๔	ลักษณะ	คือ

	 ๑.	การปลกูปา่ตามเงือ่นไขสมัปทานทำาไม	้ซึง่กำาหนดใหผู้ร้บัสมัปทานปลกูปา่ทดแทนไมท้ีท่ำาออกตาม

เงื่อนไขสัมปทานข้อ	๑๗	(๑)	โดยปลูกในเขตป่าสัมปทานหรือนอกเขตป่าสัมปทาน

	 ๒.	 การปลูกป่าโดยเอกชนในเขตป่าสงวนแห่งชาติตามหนังสืออนุญาตให้เข้าทำาประโยชน์หรือ 

อยูอ่าศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติเป็นการชั่วคราว	เพื่อการปลูกป่าตามมาตรา	๑๖(๒)	แห่งพระราชบัญญัติ

 (๑) ข้อ ๑๗ ตลอดระยะเวลาสัมปทานนี้ ผู้รับสัมปทานมีหน้าที่ปลูกต้นไม้บำารุงรักษาต้นไม้ที่ปลูกและที่ขึ้นอยู่แล้ว

ในปา่สมัปทาน และบำารงุรกัษาปา่สมัปทานดว้ยคา่ใชจ้า่ยของผูร้บัสมัปทาน ทัง้นี ้ตามวธิกีารทีก่รมปา่ไมก้ำาหนด รวมทัง้ชนดิ

ของต้นไม้ที่กำาหนดให้ปลูกด้วย

 ในกรณีที่กรมป่าไม้เห็นว่าไม่มีความจำาเป็นจะต้องให้ผู้รับสัมปทานปลูกต้นไม้ในเขตป่าสัมปทานแปลงใดทั้งหมด

หรือบางส่วนที่กำาหนดให้ผู้รับสัมปทานทำาไม้ กรมป่าไม้จะสั่งให้งดการปลูกต้นไม้ในป่าสัมปทานแปลงนั้นเท่าที่เห็นว่าไม่

จำาเป็นต้องปลูกก็ได้ ในกรณีเช่นว่านี้กรมป่าไม้จะได้กำาหนดให้ผู้รับสัมปทานปลูกต้นไม้และบำารุงรักษาต้นไม้ที่ปลูกในป่าอื่น

นอกเขตป่าสัมปทานแทนได้ แต่ต้องไม่เกินเนื้อที่ในเขตป่าสัมปทานที่ไม่จำาเป็นต้องปลูก

 การปฏิบัติตามความในวรรคสอง ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับสัมปทานพ้นจากหน้าที่ที่จะต้องบำารุงรักษาต้นไม้ที่ขึ้นอยู่แล้ว

ในป่าสัมปทานและบำารุงรักษาป่าสัมปทานตามที่กำาหนดไว้ในวรรคหนึ่ง
 (๒) มาตรา ๑๖ อธิบดีโดยอนุมัติรัฐมนตรีมีอำานาจอนุญาตให้บุคคลใดเข้าทำาประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขต

ป่าสงวนแห่งชาติได้เป็นการชั่วคราวภายในระยะเวลาและตามเงื่อนไขที่กำาหนดในหนังสืออนุญาต

 ถ้าการอนุญาตให้เข้าทำาประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติตามวรรคหนึ่งเป็นการอนุญาตแก่บุคคลผู้ได้รับอนุญาต

ให้ทำาการใดๆ เกี่ยวกับการทำาเหมืองแร่ตามกฎหมายว่าด้วยการทำาเหมืองแร่ หรือให้ขุดดินขาวหรือทำาการระเบิดและ 

ย่อยหินตามประมวลกฎหมายที่ดิน ให้ผู้รับอนุญาตนั้นได้รับยกเว้นไม่ต้องขอรับใบอนุญาตเก็บหาของป่าและไม่ต้องเสีย 

ค่าภาคหลวงของป่าตามพระราชบัญญัตินี้ สำาหรับแร่ ดินขาว หรือหิน แล้วแต่กรณี
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ป่าสงวนแหง่ชาต	ิพ.ศ.๒๕๐๗	หรอืตามหนงัสอือนญุาตใหท้ำาการปลกูสรา้งสวนปา่ในเขตปา่สงวนแหง่ชาตติาม

มาตรา	๒๐(๓)	แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ	พ.ศ.๒๕๐๗

	 ๓.	 การปลูกป่าในที่ ดินของรัฐที่นำ า ไปจัดให้ราษฎรเข้ าอยู่ อาศัยหรือทำ าประโยชน์ตาม 

พระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	 พ.ศ.๒๕๑๘	 หรือในที่ดินที่จัดเป็นนิคมตามพระราชบัญญัติ

จัดที่ดินเพื่อการครองชีพ	 พ.ศ.๒๕๑๑	 ซึ่งราษฎรยังมิได้รับหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตาม

ประมวลกฎหมายทีด่นิ	ตลอดถงึการปลกูปา่ในทีด่นิสาธารณประโยชนห์รอืทีด่นิอืน่ๆ	ทีย่งัคงมสีภาพเปน็ปา่ตาม 

พระราชบัญญัติป่าไม้	พุทธศักราช	๒๔๘๔

	 ๔.	 การปลูกป่าในที่ดินที่บุคคลมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตามประมวลกฎหมายที่ดิน

	 อย่างไรก็ดี	 แนวทางปฏิบัติเพื่อส่งเสริมให้เอกชนปลูกป่า	 ยังมีปัญหากฎหมายอยู่หลายประการ 

ซึ่งเจ้าหน้าที่ของกรมป่าไม้มีความเห็นขัดแย้งกัน	กล่าวคือ

 ฝ่ายที่หนึ่ง เห็นว่า	 หากตีความว่าไม้ยืนต้นที่ปลูกขึ้นในที่ดินตามข้อ	 ๑	 ข้อ	 ๒	 และ	 ข้อ	 ๓	 ไม่

เป็นส่วนควบของที่ดินตามมาตรา	 ๑๐๙(๔)	 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย	์ ไม้ที่ปลูกขึ้นก็หลุดพ้น

จากการควบคุมตามพระราชบัญญัติป่าไม้ฯ	 เพราะกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้บังคับไม่ถึง	 ผู้ปลูกป่าในพื้นที่ 

ดังกล่าวชอบท่ีจะตัดฟันนำาไม้ท่ีปลูกเคล่ือนย้ายไปใช้ประโยชน์ได้โดยไม่ต้องรับอนุญาตตามพระราชบัญญัติป่าไม้ฯ

 ฝา่ยทีส่อง	เหน็วา่	การทีไ่มน้ัน้เปน็สว่นควบของทีด่นิทีป่ลกูไมน้ัน้หรอืไมก่ต็าม	กไ็มม่ผีลในทางกฎหมาย

ทำาใหไ้มน้ัน้หลดุพน้ไมอ่ยูภ่ายใตบ้งัคบัของกฎหมายวา่ดว้ยการปา่ไม	้เพราะไมม่กีฎหมายใดบญัญตัริบัรองไวแ้ต่

ประการใด	แต่การเป็นส่วนควบทำาให้มีผลทางกฎหมายตามมาตรา	๑๐๗	วรรคสอง(๕)	แห่งประมวลกฎหมาย

แพง่และพาณชิย	์กลา่วคอื	ใครเปน็เจา้ของทรพัยใ์ดยอ่มมกีรรมสทิธิใ์นบรรดาสว่นควบทัง้หลายของทรพัยน์ัน้

บทบัญญัติมาตรา	๑๐๙	เป็นเพียงบทยกเว้นในเรื่องส่วนควบตามมาตรา	๑๐๗	วรรคหนึ่ง

 (๓) มาตรา ๒๐ ในกรณีป่าสงวนแห่งชาติแห่งใดมีสภาพเส่ือมโทรมไม้มีค่าเหลืออยู่เป็นส่วนน้อย และป่าสงวนแห่งชาติ 

นั้นไม่อาจกลับฟื้นคืนดีได้เองตามธรรมชาติ อธิบดีโดยอนุมัติรัฐมนตรีมีอำานาจอนุญาตเป็นหนังสือให้บุคคลใดทำาการบำารุงป่า 

หรือปลูกสร้างสวนป่าในเขตป่าสงวนแห่งชาตินั้นได้ภายในระยะเวลาและตามเงื่อนไขที่กำาหนดในหนังสืออนุญาต
 (๔) มาตรา ๑๐๙ ทรัพย์ซ่ึงติดกับท่ีดินหรือติดกับโรงเรือนเพียงช่ัวคราวย่อมไม่กลายเป็นส่วนควบ วิธีอย่างเดียวกันน้ี 

ย่อมใช้บังคับแก่โรงเรือนหรือการปลูกสร้างอย่างอื่น อันผู้มีสิทธิในที่ดินของผู้อื่นใช้สิทธินั้นปลูกทำาลงไว้ในที่ดินนั้น
 (๕) มาตรา ๑๐๗ ส่วนควบของทรัพย์นั้น คือ ส่วนซึ่งว่าโดยสภาพแห่งทรัพย์หรือจารีตประเพณีแห่งท้องถิ่น ย่อม

เป็นสาระสำาคัญในความเป็นอยู่ของทรัพย์นั้น และไม่อาจจะแยกจากกันได้นอกจากจะทำาลาย หรือทำาบุบสลาย หรือทำาให้

ทรัพย์นั้นเปลี่ยนแปลงรูปทรง

 ใครเป็นเจ้าของทรัพย์อันใด ย่อมมีกรรมสิทธิ์ในบรรดาส่วนควบทั้งหลายของทรัพย์อันนั้น
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แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เท่านั้น	 หากตีความว่าไม้ที่ปลูกขึ้นไม่เป็นส่วนควบของที่ดินที่ปลูกไม้

นั้นตามมาตรา	 ๑๐๙	 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย	์ ไม้ที่ปลูกก็จะเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ปลูกไม้นั้น	

แต่ต้องอยู่ภายใต้บังคับในเรื่องกรรมสิทธิ์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์	มาตรา	๑๓๓๖(๖)	ซึ่งบัญญัติ

ให้เจ้าของทรัพย์มีสิทธิจำาหน่ายใช้สอยติดตามและเอาคืนซึ่งทรัพย์สินของตนได้	 แต่ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้บังคับ 

แห่งกฎหมาย	 ดังนั้น	 เมื่อกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ได้บัญญัติควบคุมการตัดฟันทำาไม้และการนำาไม้เคล่ือนท่ี

ออกจากป่าต้องรับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าท่ี	 การตัดฟันทำาไม้ท่ีปลูกในท่ีดินตามข้อ	 ๑	 ข้อ	๒	และข้อ	๓	

ซ่ึงยังคงเป็นป่าตามพระราชบัญญัติป่าไม้ฯ	และการนำาไม้น้ันเคล่ือนท่ี	ต้องอยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายว่าด้วย

การป่าไม้ทั้งสิ้น

	 	 กรมป่าไม้จึงขอให้คณะกรรมการกฤษฎีกาให้ความเห็นในปัญหากฎหมายดังต่อไปนี้

	 	 (๑)		 การปลูกป่าในพื้นที่ตามข้อ	 ๑	 ข้อ	 ๒	 และ	 ข้อ	 ๓	 ไม้ที่ปลูกขึ้นจะเป็นส่วนควบกับที่ดิน 

ที่ปลูกไม้นั้นหรือไม่	เพราะเหตุใด

	 	 (๒)		ไม้สักและไม้ยางที่ผู้มีสิทธิในที่ดินหรือมีสิทธิเหนือพื้นดินของผู้อื่นได้ใช้สิทธินั้นปลูกลงไว้	 

จะเป็นส่วนควบกับที่ดินที่ปลูกไม้นั้นหรือไม่	เพราะเหตุใด

	 	 (๓)		 หากไม้ท่ีปลูกข้ึนในท่ีดินดังกล่าวตามข้อ	 ๑	 และข้อ	 ๒	 ไม่เป็นส่วนควบกับท่ีดินท่ีปลูกไม้นั้น	

การตัดฟันไม้ตลอดจนการนำาไม้นั้นเคลื่อนที่ไปใช้ประโยชน์จะอยู่ในบังคับพระราชบัญญัติป่าไม้ฯ	 หรือ 

พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติฯ	หรือไม่	เพียงใด

	 	 (๔)		ไมท้ีข่ึน้เองตามธรรมชาตใินทีด่นิทีบ่คุคลมกีรรมสทิธิห์รอืสทิธคิรอบครองตามประมวลกฎหมาย

ที่ดิน	ก่อนหรือหลังการได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในที่ดินนั้น	จะถือว่าเป็นส่วนควบกับที่ดินที่ไม้

นั้นขึ้นอยู่หรือไม่	เพราะเหตุใด

	 	 (๕)		ตามที่กรมป่าไม้อนุญาตให้เอกชนปลูกป่าในเขตป่าสงวนแห่งชาติ	 โดยออกหนังสืออนุญาต

ให้เข้าทำาประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติ	 และชำาระค่าธรรมเนียมตามมาตรา	 ๑๖	

แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ	 พ.ศ.๒๕๐๗	 และออกหนังสืออนุญาตให้ทำาการปลูกสร้างสวนป่า

ในเขตป่าสงวนแห่งชาติตามมาตรา	 ๒๐	 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ	 พ.ศ.๒๕๐๗	 โดยไม่ต้อง 

ชำาระค่าธรรมเนียมนั้น	 หากจะเปลี่ยนรูปแบบการอนุญาตจากหนังสืออนุญาตเป็นรูปสัญญาเช่าพื้นที่ป่าเพื่อ

ทำาประโยชน์ต่างๆ	จะกระทำาได้หรือไม่	เพียงใด	ถ้าทำาในรูปสัญญาได้ก็จะสามารถกำาหนดเงื่อนไขตามความ

ประสงค์ของคู่สัญญาได้

 (๖) มาตรา ๑๓๓๖ ภายในบังคับแห่งกฎหมาย เจ้าของทรัพย์สินมีสิทธิใช้สอยและจำาหน่ายทรัพย์สินของตนและ

ได้ซึ่งดอกผลแห่งทรัพย์สินนั้น กับทั้งมีสิทธิติดตามและเอาคืนซึ่งทรัพย์สินของตนจากบุคคลผู้ไม่มีสิทธิจะยึดถือไว้ และ 

มีสิทธิขัดขวางมิให้ผู้อื่นสอดเข้าเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินนั้นโดยมิชอบด้วยกฎหมาย
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	 	 คณะกรรมการกฤษฎีกา	(กรรมการร่างกฎหมาย	คณะที่	๖)	ได้พิจารณาปัญหาดังกล่าว	และได้

ฟังคำาชี้แจงของผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	(กรมป่าไม้)	แล้ว	มีความเห็นดังนี้

	 (๑)	สำาหรับปัญหาประการแรก	 การปลูกป่าตามข้อ	 ๑	 ข้อ	 ๒	 และข้อ	 ๓	 มีทั้งที่เป็นกรณี 

การปลกูปา่ในทีด่นิทีเ่ปน็สาธารณสมบตัขิองแผน่ดนิซึง่ไมม่เีจา้ของ	เชน่	ทีด่นิรกรา้งวา่งเปลา่ในเขตปา่สมัปทาน

และเขตป่าสงวนแห่งชาติ	เป็นต้น	และการปลูกป่าในที่ดินที่เป็นทรัพย์สินของแผ่นดินซึ่งเป็นที่ราชพัสดุ	เช่น	

ที่ดินของรัฐในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	เป็นต้น	ในกรณีที่เป็นการปลูกป่าในที่ดินที่เป็นสาธารณสมบัติ

ของแผ่นดินซึ่งเป็นทรัพย์นอกพาณิชย์ตามมาตรา	 ๑๐๖(๗)	 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นั้น	 ไม้ที่

ปลูกขึ้นไม่เป็นส่วนควบกับท่ีดินท่ีปลูกไม้น้ัน	เพราะสาธารณสมบัติของแผ่นดินซ่ึงเป็นทรัพย์นอกพาณิชย์ไม่อยู่

ในบังคับของบทบัญญัติว่าด้วยส่วนควบของทรัพย์ในมาตรา	 ๑๐๗(๘)	 มาตรา	 ๑๐๘(๙) และมาตรา	 ๑๐๙(๑๐) 

แหง่ประมวลกฎหมายแพง่และพาณชิย	์เนือ่งจากเปน็ทรพัยท์ีไ่มม่เีจา้ของ	แตส่ว่นควบนัน้หมายความถงึกรณี

ทรัพย์ที่มีเจ้าของตามมาตรา	๑๐๗	วรรคสอง(๑๑)	ที่บัญญัติว่า	“ใครเป็นเจ้าของทรัพย์อันใด	ย่อมมีกรรมสิทธิ์

ในบรรดาสว่นควบทัง้หลายของทรพัยส์นิอนันัน้”	ไมด้งักลา่วจงึเปน็	“ไมใ้นปา่”	หรอื	“ไมใ้นปา่สงวนแหง่ชาต”ิ	

ซึ่งไม่มีผู้ใดเป็นเจ้าของ	 ส่วนในกรณีที่เป็นการปลูกป่าในที่ดินที่เป็นทรัพย์สินของแผ่นดินซ่ึงเป็นท่ีราชพัสดุน้ัน	 

พระราชบัญญัติท่ีราชพัสดุ	พ.ศ.๒๕๑๘	มาตรา	๕(๑๒)	บัญญัติว่า	“ใหก้ระทรวงการคลงัเปน็ผูถ้อืกรรมสทิธิท์ีร่าชพสัด”ุ	

ที่ราชพัสดุจึงเป็นทรัพย์ที่มีเจ้าของ	 ฉะนั้น	 ไม้ที่ปลูกขึ้นบนที่ดินซึ่งเป็นที่ราชพัสดุจึงเป็นส่วนควบกับที่ดินที่ 

ปลูกไม้นั้นตามมาตรา	๑๐๘(๑๓)	แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

 (๗) มาตรา ๑๐๖ ทรัพย์นอกพาณิชย์ ได้แก่ทรัพย์เช่นที่ไม่สามารถถือเอาได้ และทรัพย์ซึ่งไม่โอนให้กันได้โดยชอบ

ด้วยกฎหมาย

 (๘) โปรดดูเชิงอรรถ (๕)

 (๙) มาตรา ๑๐๘ ไม้ยืนต้น นับว่าเป็นส่วนควบกับที่ดินที่ปลูกไม้นั้น

  ไม้ล้มลุกและธัญญชาติอันจะเก็บเก่ียวรวงผลได้คราวหน่ึงหรือหลายคราวต่อปี ย่อมไม่เป็นส่วนควบกับท่ีดิน และ 

นับว่าเป็นสังหาริมทรัพย์ด้วย

 (๑๐) โปรดดูเชิงอรรถ (๔)

 (๑๑) โปรดดูเชิงอรรถ (๕)

 (๑๒) มาตรา ๕ ให้กระทรวงการคลังเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุ 

     ฯลฯ    ฯลฯ

 (๑๓) โปรดดูเชิงอรรถ (๙)
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	 (๒)	สำาหรับปัญหาประการท่ีสอง	 แม้ว่าไม้สักและไม้ยางท่ีข้ึนอยู่ในท่ีดินท่ีมีเจ้าของจะเป็นไม้หวง

ห้ามธรรมดาตามมาตรา	 ๗(๑๔)	 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้	 พุทธศักราช	 ๒๔๘๔	 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย

พระราชบัญญัติป่าไม้	 (ฉบับที่	 ๕)	 พ.ศ.๒๕๑๘	 ซึ่งการทำาไม้ดังกล่าวจะต้องได้รับอนุญาตจากพนักงาน 

เจ้าหน้าที่หรือได้รับสัมปทานตามด้วยมาตรา	๑๑(๑๕)	แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้	พุทธศักราช	๒๔๘๔	ซึ่งแก้ไข

เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป่าไม้	 (ฉบับที่	 ๓)	 พ.ศ.๒๔๙๔	 ก็ตาม	 แต่ไม้ที่ขึ้นอยู่ในที่ดินที่มีเจ้าของต้องอยู่

ในบังคับของบทบัญญัติว่าด้วยส่วนควบของทรัพย์ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์	 ฉะนั้น	 ถ้าเป็นการ

ปลูกไม้สักและไม้ยางในท่ีดินของเอกชน	ไม้ดังกล่าวนับว่าเป็นส่วนควบกับท่ีดินท่ีปลูกไม้น้ันตามมาตรา	๑๐๘(๑๖) 

แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์	 แต่ตามปัญหาที่หารือมานี้	 มีกรณีที่ผู้มีสิทธิเหนือพื้นดินของผู้อื่นใช้

สิทธินั้นปลูกไม้สักและไม้ยางลงไว้ในที่ดินนั้น	 ฉะนั้น	 ไม้ดังกล่าวจึงแยกกรรมสิทธิ์ออกจากที่ดินที่ปลูกไม้นั้น

ได้ตามมาตรา	๑๔๑๐(๑๗)	แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

 (๑๔) มาตรา ๗ ไม้สักและไม้ยางทั่วไปในราชอาณาจักรไม่ว่าจะขึ้นอยู่ที่ใดเป็นไม้หวงห้ามประเภท ก. ไม้ชนิดอื่น

ในป่าจะให้เป็นไม้หวงห้ามประเภทใด ให้กำาหนดโดยพระราชกฤษฎีกา

 การเพ่ิมเติมหรือเพิกถอนชนิดไม้ หรือเปล่ียนแปลงประเภทไม้หวงห้ามท่ีได้มีพระราชกฤษฎีกากำาหนดไวแ้ลว้กด็ ีหรอืจะ

กำาหนดไม้ชนิดใดเป็นไม้หวงห้ามประเภทใดขึ้นในท้องที่ใด นอกจากท้องที่ที่ได้มีพระราชกฤษฎีกากำาหนดตามความในมาตรา

ก่อนแล้วนั้นก็ดี ให้กำาหนดโดยพระราชกฤษฎีกา

 พระราชกฤษฎีกาซึ่งตราขึ้นตามความในวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้ใช้บังคับได้เมื่อพ้นกำาหนดเก้าสิบวันนับแต่วัน

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
 (๑๕) มาตรา ๑๑ ผู้ใดทำาไม้ หรือเจาะ หรือสับ หรือเผา หรือทำาอันตรายด้วยประการใดๆ แก่ไม้หวงห้าม ต้อง

ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่หรือได้รับสัมปทานตามความในพระราชบัญญัตินี้ และต้องปฏิบัติตามข้อกำาหนด 

ในกฎกระทรวงหรือในการอนุญาต

 การอนุญาตนั้น พนักงานเจ้าหน้าที่เมื่อได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีแล้วจะอนุญาตให้ผูกขาดโดยให้ผู้ได้รับอนุญาต

เสียเงินค่าผูกขาดให้แก่รัฐบาลตามจำานวนที่รัฐมนตรีกำาหนดก็ได้

 การอนุญาตโดยวิธีผูกขาดหรือให้สัมปทานสำาหรับการทำาไม้ฟืนหรือไม้เผาถ่านไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม  

ให้กระทำาได้เฉพาะในเขตป่าที่ห่างไกลและกันดารหรือเฉพาะการทำาไม้ชนิดที่มีค่าหรือหายาก

 การพิจารณาคำาขออนุญาตผูกขาด หรือสัมปทาน ตามความในวรรคก่อนให้กระทำาโดยคณะกรรมการซึ่งรัฐมนตรี

แต่งตั้ง
 (๑๖) โปรดดูเชิงอรรถ (๙)
 (๑๗) มาตรา ๑๔๑๐ เจ้าของที่ดินอาจก่อให้เกิดสิทธิเหนือพื้นดินเป็นคุณแก่บุคคลอื่น โดยให้บุคคลนั้นมีสิทธิเป็น

เจ้าของโรงเรือน สิ่งปลูกสร้าง หรือสิ่งเพาะปลูกบนดิน หรือใต้ดินนั้น
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	 (๓)	สำาหรับปัญหาประการที่สาม	 แม้ว่าไม้ที่ขึ้นอยู่ในที่สาธารณสมบัติของแผ่นดินตามข้อ	 ๑	 และ

ข้อ	 ๒	 จะไม่ใช่ส่วนควบกับที่ดินที่ปลูกไม้นั้นก็ตาม	 แต่ถ้าไม้นั้นเป็นไม้หวงห้ามตามพระราชบัญญัติป่าไม้	

พุทธศักราช	 ๒๔๘๔	 แล้ว	 การตัดฟันไม้ดังกล่าวไม่ว่าจะอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติหรือไม่	 ตลอดจนการ 

นำาไม้นั้นเคลื่อนที่	ต้องอยู่ภายใต้บังคับพระราชบัญญัติป่าไม้	พุทธศักราช	๒๔๘๔	ซึ่งใช้บังคับกับไม้หวงห้าม 

ทุกชนิดในป่า	 ส่วนการทำาไม้ท่ีมิใช่ไม้หวงห้ามตลอดจนการนำาไม้น้ันเคล่ือนท่ี	 ถ้าเป็นไม้ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ	 

ก็ต้องอยู่ภายใต้บังคับพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ	 พ.ศ.๒๕๐๗	 ซึ่งบัญญัติควบคุมและรักษาไม้ใน 

ป่าสงวนแห่งชาติที่มิใช่ไม้หวงห้าม

	 (๔)	สำาหรับปัญหาประการที่สี่	 ที่ดินที่บุคคลได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองโดยได้รับ

หนังสือแสดงสิทธิในที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดินแล้ว	 เป็นที่ดินที่มีเจ้าของและพ้นสภาพจากการเป็นป่า

ตามพระราชบัญญัติป่าไม้	พุทธศักราช	๒๔๘๔	มาตรา	๔	(๑)(๑๘)	ที่บัญญัติว่า	“ป่า”	หมายความว่า	ที่ดิน

ที่ยังมิได้มีบุคคลได้มาตามกฎหมายที่ดิน	 ฉะนั้น	 ไม้ที่ขึ้นเองตามธรรมชาติในที่ดินนั้น	 ไม่ว่าจะขึ้นก่อนหรือ

หลังการได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองดังกล่าว	 ย่อมเป็นส่วนควบกับที่ดินที่ไม้นั้นขึ้นอยู่ตามมาตรา	

๑๐๘(๑๙)	แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

	 (๕)	สำาหรับปัญหาประการที่ห้า	 การเปลี่ยนรูปแบบการอนุญาตตามมาตรา	 ๑๖(๒๐)	 และมาตรา	

๒๐(๒๑)	 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ	 พ.ศ.๒๕๐๗	 จากหนังสืออนุญาตเป็นรูปสัญญาเช่าพื้นที่ป่า	

จะกระทำามิได้	 เพราะมาตรา	 ๑๖	 และ	 มาตรา	 ๒๐	 บัญญัติให้กำาหนดเงื่อนไขในหนังสืออนุญาต	 จึงต้อง 

ทำาเป็นหนังสืออนุญาตและกำาหนดเงื่อนไขตามที่กฎหมายบัญญัติ

            

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 					(ลงนาม)	อมร	จันทรสมบูรณ์

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 				(นายอมร	จันทรสมบูรณ์)

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

	 กุมภาพันธ์	๒๕๒๘

 (๑๘) มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้

  (๑) “ป่า” หมายความว่า ที่ดินที่ยังมิได้มีบุคคลได้มาตามกฎหมายที่ดิน

       ฯลฯ    ฯลฯ

 (๑๙) โปรดดูเชิงอรรถ (๙)
 (๒๐) โปรดดูเชิงอรรถ (๒)
 (๒๑) โปรดดูเชิงอรรถ (๓)
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ที่	นร.	๐๖๐๑/๒๓๖		 	 	 	 สำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ท่าช้างวังหน้า	กรุงเทพฯ	๑๐๒๐๐

	 	 	 	 	 	 	 	 	 ๓	มีนาคม	๒๕๓๖

เรื่อง	 หารือปัญหาข้อกฎหมายกรณีเก็บหาของป่าในเขตป่าสงวนแห่งชาติ

เรียน	 อธิบดีกรมป่าไม้

อ้างถึง	 (๑)	หนังสือกรมป่าไม้	ที่	กษ.	๐๗๐๗.๐๒/๓๕๙๕๗	ลงวันที่	๒๓	พฤศจิกายน	๒๕๓๕
	 (๒)	หนังสือสำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาด่วนท่ีสุด	ท่ี	นร.	๐๖๐๑/ป	๑๐๕๖๕
	 	 ลงวันท่ี	๑๘	ธันวาคม	๒๕๓๕	

สิ่งที่ส่งมาด้วย				บันทึก	เรื่องการเก็บหาผลปาล์มน้ำามันและกรีดยางพาราในเขตป่าสงวนแห่งชาติ

	 	 					ตามที่กรมป่าไม้ได้มีหนังสือตามที่อ้างถึง	 (๑)	 ขอให้สำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาให้
ความเห็นในปัญหาข้อกฎหมาย	ดังนี้
	 	 	 ๑)	 น้ำายางพารา	 ผลปาล์ม	 ฯลฯ	 ที่เกิดขึ้นโดยผู้รับอนุญาตเข้าทำาประโยชน์ในเขต
ป่าสงวนแห่งชาติ	 ตามความในมาตรา	 ๑๖	 หรือมาตรา	 ๒๐	 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ 
พ.ศ.	 ๒๕๐๗	 จะเป็นของป่าตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ	 พ.ศ.๒๕๐๗	 และพระราชบัญญัติป่าไม้	
พุทธศักราช	๒๔๘๔	หรือไม่	อย่างไร
	 	 	 ๒)	 การกรีดยางพารา	 เก็บผลปาล์ม	 ฯลฯ	 ที่ เกิดขึ้นโดยการลงทุนลงแรงของ 

ผู้รับอนุญาตเข้าทำาประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติตามมาตรา	 ๑๖	 หรือมาตรา	 ๒๐	 แห่งพระราชบัญญัติ	
ป่าสงวนแห่งชาติ	 พ.ศ.๒๕๐๗	 ผู้รับอนุญาตดังกล่าวจะต้องขออนุญาตเก็บหาของป่าตามมาตรา	
๑๕	 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ	 พ.ศ.๒๕๐๗	 โดยปฏิบัติตามกฎกระทรวง	 ฉบับที่	 ๑,๑๐๗	
(พ.ศ.๒๕๒๘)	 ออกตามความในแห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ	 พ.ศ.๒๕๐๗	 ว่าด้วยการเก็บหาของ
ป่าในเขตป่าสงวนแห่งชาติ	 และระเบียบที่เกี่ยวข้อง	 รวมทั้งต้องเสียค่าภาคหลวงและค่าบำารุงป่าตาม 
กฎกระทรวง	ฉบับที่	 ๑.๒๒๑	 (พ.ศ.๒๕๓๑)	ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ	พ.ศ.๒๕๐๗	
หรือไม่	อย่างไร	และสำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้มีหนังสือตามที่อ้างถึง	(๒)	ขอให้กรมป่าไม้	จัดตั้ง
ผู้แทนไปชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับปัญหาดังกล่าวดังความแจ้งอยู่แล้ว	นั้น
	 	 					บัดน้ี	คณะกรรมการกฤษฎีกา	(กรรมการร่างกฎหมาย	คณะท่ี	๒)	ได้พิจารณาปัญหาดังกล่าวข้าง
ต้นแล้ว	เห็นว่า	ตามมาตรา	๔	แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ	พ.ศ.๒๕๐๗	คำาว่า	“ของป่า”	หมายความว่า	 
สิง่ตา่งๆ	ทีเ่กดิขึน้หรอืมอียูใ่นปา่ซึง่อยูห่มายความถงึทกุสิง่ทีเ่กดิขึน้หรอืมอียูใ่นปา่	ไมว่า่จะเกดิขึน้ตามธรรมชาติ
หรือจากการลงทุนลงแรงของมนุษย์	 ซ่ึงต่างจากคำาว่า	 “ของป่า”	 ตามมาตรา	 ๔	 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้	 
พ.ศ.	๒๔๘๔	ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป่าไม้	(ฉบับที่	๔)	พ.ศ.๒๕๑๘	ที่หมายความว่าจะต้องเป็นสิ่ง
ที่เกิดขึ้นหรือมีขึ้นในป่าตามธรรมชาติเท่านั้น	และหากผู้รับอนุญาตตามมาตรา	๑๖	และ	๒๐	ประสงค์จะเก็บ
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ผลปาล์มน้ำามันและกรีดยางพาราที่ตนไปปลูกขึ้น	 ก็จะต้องขออนุญาตเก็บหาของป่าตามมาตรา	 ๑๕	 
แหง่พระราชบญัญตัปิา่สงวนแหง่ชาต	ิพทุธศกัราช	๒๕๐๗	รวมทัง้ตอ้งเสยีคา่ภาคหลวงและคา่บำารงุปา่สำาหรบั
ของป่าตามที่กำาหนดในกฎกระทรวง

	 	 		 	 	 	 รายละเอียดของความเห็นปรากฏตามบันทึกที่ได้เสนอมาพร้อมกับหนังสือนี้	 และในการ

พิจารณาเรื่องนี้มีผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 (กรมป่าไม้)	 เป็นผู้ชี้แจงข้อเท็จจริง	 อนึ่ง	 สำานักงาน

คณะกรรมการกฤษฎีกาได้แจ้งผลการพิจารณาไปยังสำานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพ่ือทราบตามระเบียบด้วยแล้ว

	 	 					จึงเรียนมาเพื่อทราบ

	 								ขอแสดงความนับถือ

	 (ลงนาม)			ไมตรี	ตันเต็มทรัพย์

	 										(นายไมตรี	ตันเต็มทรัพย์)

	 											รองเลขาธิการฯ	

	 										ปฏิบัติราชการแทน	เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

โทร.	๒๒๒๐๒๐๖-๙

โทรสาร	๒๒๔๑๔๐๑,	๒๒๖๓๖๑๑-๒
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บันทึก
เรื่อง การเก็บหาผลปาล์มน้ำามันและกรีดยางพาราในเขตป่าสงวนแห่งชาติ

	 กรมป่าไม้ได้มีหนังสือที่	 กษ	 ๐๗๐๗.๐๒/๓๕๙๕๖	 ลงวันที่	 ๒๓	 พฤศจิกายน	 ๒๕๓๕	 ถึงสำานักงาน 

คณะกรรมการกฤษฎีกา	 ความว่า	 กรมป่าไม้มีปัญหาข้อกฎหมายเก่ียวกับทางปฏิบัติ	 กรณีบุคคลซ่ึงได้รับอนุญาต

ให้เข้าทำาประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติตามมาตรา	 ๑๖(๑)หรือมาตรา	 ๒๐(๒)	 แห่งพระราชบัญญัติ

ป่าสงวนแห่งชาติ	พ.ศ.๒๕๐๗	เพื่อวัตถุประสงค์ในการปลูกยางพารา	ปาล์มน้ำามัน	ฯลฯ	เมื่อยางพารา	ปาล์ม

น้ำามัน	ฯลฯ	ที่ผู้รับอนุญาต	ได้ทำาการปลูกหรือสร้างขึ้นนั้นสามารถกรีดยาง	หรือเก็บผลปาล์มได้ผู้รับอนุญาต

ดงักลา่วจะตอ้งขอรบัอนญุาตเกบ็หาของปา่ตามมาตรา	๑๕(๓)	แหง่พระราชบญัญตัปิา่สงวนแหง่ชาต	ิพ.ศ.๒๕๐๗	

โดยปฏิบัติตามกฎกระทรวง	ฉบับที่	๑,๑๐๗	(พ.ศ.๒๕๒๘)	ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ	 

พ.ศ.๒๕๐๗	 ว่าด้วยการเก็บหาของป่าในเขตป่าสงวนแห่งชาติ	 และระเบียบที่เกี่ยวข้องหรือไม่	 อย่างไร	 

ซึ่งกรมป่าไม้ได้พิจารณาแล้วมีความเห็นเป็นสองฝ่าย	ดังนี้	

 ฝ่ายท่ีหน่ึง	 เห็นว่า	 เน่ืองจากน้ำายางพาราและผลปาล์มเป็นของป่าตามพระราชบัญญัติ

ป่าสงวนแห่งชาติ	 พ.ศ.๒๕๐๗	 และพระราชบัญญัติป่าไม	้ พุทธศักราช	 ๒๔๘๔	 เมื่อจะมีการเก็บหาของป่า 

ดังกล่าว	 ผู้รับอนุญาตเข้าทำาประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติจะต้องขออนุญาตเก็บหาของป่าตามมาตรา	

๑๕	 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ	 พ.ศ.๒๕๐๗	 และปฏิบัติตามกฎกระทรวง	 ฉบับที่	 ๑,๑๐๗ 

(พ.ศ.๒๕๒๘)	ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ	พ.ศ.	๒๕๐๗	ว่าด้วยการเก็บหาของป่าใน
เขตป่าสงวนแห่งชาติ	 และระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการอนุญาตเก็บหาของป่าภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ	 

พ.ศ.๒๕๒๙	รวมทั้งต้องเสียค่าภาคหลวงและค่าบำารุงป่าตามกฎกระทรวง	ฉบับที่	๑,๒๒๑	(พ.ศ.๒๕๓๑)	ออก

ตามความในพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ	 พุทธศักราช	 ๒๕๐๗	 เว้นแต่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ประกาศ

อนุญาตให้มีการเก็บหาของป่าได้เป็นคราวๆ	ตามหลักเกณฑ์ที่กำาหนด

 ฝ่ายที่สอง	 เห็นว่า	 “ของป่า”	 น่าจะหมายถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในป่าตามธรรมชาติเท่านั้น	 ไม่น่ารวมถึง

สิ่งที่เกิดขึ้นโดยการกระทำาหรือปลูกสร้างจากฝีมือของมนุษย์	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเข้าไปดำาเนินการ 

ปลูกสร้างขึ้นโดยชอบด้วยระเบียบและกฎหมาย	 ในการเข้าไปดำาเนินการปลูกยางพาราหรือปาล์มน้ำามันของ

ผู้รับอนุญาตตามมาตรา	๑๖	หรือมาตรา	๒๐	แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ	พ.ศ.๒๕๐๗	ซึ่งแก้ไข

เพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตัปิา่สงวนแหง่ชาติ	(ฉบบัที	่๓)	พ.ศ.๒๕๒๘	ผูร้บัอนญุาตจะตอ้งชำาระคา่ธรรมเนยีม 

หนังสืออนุญาตตามกฎกระทรวง	 ฉบับที่	 ๑,๒๒๑	 (พ.ศ.๒๕๓๑)	 ออกตามความในพระราชบัญญัติ

ป่าสงวนแห่งชาติ	 พ.ศ.๒๕๐๗	 หรือชำาระค่าตอบแทนตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 ลงวันท่ี	 ๑๐	

มีนาคม	 ๒๕๓๑	 เรื่อง	 กำาหนดอัตราค่าตอบแทนให้ผู้รับอนุญาตทำาการปลูกสร้างสวนป่าหรือปลูกไม้ยืนต้น

ต้องชำาระให้แก่รัฐบาล	 แล้วแต่กรณีอยู่แล้ว	 การที่จะให้ผู้รับอนุญาตดังกล่าวต้องขออนุญาตเก็บของป่าและ 

เสียค่าภาคหลวงและค่าบำารุงป่าตามกฎกระทรวง	 ฉบับที่	 ๑,๒๒๑	 (พ.ศ.๒๕๓๑)	 ออกตามความใน

 (๑),(๒),(๓) โปรดดูเอกสารประกอบเชิงอรรถท้ายเรื่องนี้

2(42-168).indd   114 7/1/2010   13:00



คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการอนุญาตไม้และของป่า
115

พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ	พ.ศ.	๒๕๐๗	อีก	ย่อมเป็นการจัดเก็บค่าธรรมเนียมซ้ำาซ้อน	น่าจะเป็นการไม่

เป็นธรรมกับผู้รับอนุญาตปลูกยางพาราและปาล์มน้ำามัน	 เพราะผู้รับอนุญาตเข้าทำาประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ	

เพ่ือการปลูกยางพาราหรือปาล์มน้ำามันต้องเสียค่าธรรมเนียมหนังสืออนุญาตตามกฎกระทรวง	 ฉบับท่ี	 ๑,๒๒๑	 

(พ.ศ.๒๕๓๑)	ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ	พ.ศ.๒๕๐๗	หรือค่าตอบแทนให้แก่รัฐตามประกาศ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	แล้วแต่กรณี	ท้ังยังจะต้องลงทุนลงแรงในการที่จะให้ได้มาซึ่งผลผลิตในลักษณะ

ที่เรียกว่าของป่าอีกด้วย	หากให้ผู้อนุญาตดังกล่าวต้องขออนุญาตหรือปฏิบัติเมื่อจะเก็บเกี่ยวผลประโยชน์เช่น

เดยีวกบัผูข้ออนญุาตเกบ็หาของปา่ทีเ่กดิขึน้โดยธรรมชาตทิัว่ไปกจ็ะเกดิการเปรยีบเทยีบและไมเ่ปน็ธรรม	รวม

ทั้งอาจเกิดกรณีการขออนุญาตเก็บหาของป่าในบริเวณท่ีมีการอนุญาตให้เข้าทำาประโยชน์ตามมาตรา	 ๑๖	 หรือ

มาตรา	๒๐	และปัญหาข้อพิพาทระหว่างผู้รับอนุญาตทั้งสองประเภทตลอดจนปัญหาอื่นๆ	ขึ้นได้

	 เพื่อให้ทางปฏิบัติของกรมป่าไม้เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย	กรมป่าไม้จึงขอหารือปัญหาดังนี้

	 ๑.	 น้ำายางพารา	 ผลปาล์ม	 ฯลฯ	 ท่ีเกิดข้ึนโดยผู้รับอนุญาตเข้าทำาประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติตาม

ความในมาตรา	๑๖	หรือมาตรา	๒๐	แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ	พ.ศ.๒๕๐๗	จะเป็นของป่าตาม 

พระราชบญัญตัปิา่สงวนแหง่ชาติ	พ.ศ.๒๕๐๗	และพระราชบญัญตัปิา่ไม้	พทุธศกัราช	๒๔๘๔	หรอืไม่	อยา่งไร

	 ๒.	 การกรีดยางพารา	 เก็บผลปาล์ม	 ฯลฯ	 ที่เกิดขึ้นโดยการลงทุนลงแรงของผู้รับอนุญาตเข้าทำา

ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติตามมาตรา	 ๑๖	 หรือมาตรา	 ๒๐	 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาต	ิ

พ.ศ.๒๕๐๗	 ผู้รับอนุญาตดังกล่าวจะต้องขออนุญาตเก็บหาของป่าตามมาตรา	 ๑๕	 แห่งพระราชบัญญัติ 

ป่าสงวนแห่งชาติ	พ.ศ.๒๕๐๗	โดยปฏิบัติตามกฎกระทรวง	ฉบับที่	๑,๑๐๗	(พ.ศ.๒๕๒๘)	ออกตามความใน 

พระราชบญัญตัปิา่สงวนแหง่ชาติ	พ.ศ.๒๕๐๗	วา่ดว้ยการเกบ็หาของปา่ในเขตปา่สงวนแหง่ชาติ	และระเบยีบ

ที่เกี่ยวข้อง	 รวมทั้งต้องเสียค่าภาคหลวงและค่าบำารุงป่าตามกฎกระทรวง	 ฉบับที่	 ๑,๒๒๑	 (พ.ศ.๒๕๓๑)	 

ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ	พ.ศ.	๒๕๐๗	หรือไม่	อย่างไร

	 ในการพิจารณาปัญหาท่ีขอหารือมาน้ี	คณะกรรมการกฤษฎีกา	(กรรมการร่างกฎหมาย	คณะท่ี	๒)	ได้รับ 

ฟังคำาช้ีแจงเพ่ิมเติมจากผู้แทนกรมป่าไม้	 สรุปความได้ว่าการอนุญาตให้ปลูกสวนปาล์มน้ำามันในเขตป่าสงวนแห่งชาติ	

เป็นการอนุญาตให้เข้าทำาประโยชน์ตามมาตรา	๑๖	แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ	พ.ศ.๒๕๐๗	โดย

ถือว่าเป็นการอนุญาตให้เข้าไปทำาการเกษตรกรรมในเขตป่าสงวนแห่งชาติ	 สำาหรับการอนุญาตให้ปลูกสวน

ยางพาราในเขตป่าสงวนแห่งชาติ	 เดิมเป็นการอนุญาตให้เข้าทำาประโยชน์ตามมาตรา	 ๑๖	 แต่ต่อมาเมื่อมี

การแก้ไขพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ	 พ.ศ.๒๕๐๗	 โดยพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ	 (ฉบับที่	 ๓)	 

พ.ศ.๒๕๒๘	 และได้มีระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการอนุญาตให้เข้าทำาประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขต 

ป่าสงวนแห่งชาติ	พ.ศ.๒๕๓๐	ออกมาใช้บังคับตั้งแต่วันที่	๓	กันยายน	๒๕๓๐	แล้ว	การอนุญาตให้ปลูกสวน

ยางพาราในเขตป่าสงวนแห่งชาติ	จะต้องเป็นการอนุญาตตามมาตรา	๒๐	แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติฯ	

โดยถือว่าเป็นการอนุญาตให้ปลูกไม้ยืนต้น	การอนุญาตให้ปลูกสวนยางพาราตามมาตรา	๑๖	หรือมาตรา	๒๐	

ไม่มีผลต่างกัน	 เพราะจะกำาหนดเงื่อนไขให้ผู้รับอนุญาตต้องปฏิบัติคล้ายคลึงกัน	 ป่าสงวนแห่งชาติ	 ที่อธิบดี

กรมป่าไม้โดยอนุมัติรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะอนุญาตให้บุคคลใดบุคคลหน่ึงทำาการบำารุง

ป่า	 หรือปลูกสร้างสวนป่า	 หรือไม้ยืนต้นตามมาตรา	 ๒๐	 ได้	 จะต้องปรากฏว่าเป็นป่าสงวนแห่งชาติที่มี

สภาพเป็นป่าเสื่อมโทรมตามมาตรา	 ๑๖	 ทวิ	 แล้ว	 สำาหรับการอนุญาตให้เอกชนเข้าทำาประโยชน์ในเขต

ป่าสงวนแห่งชาติตามมาตรา	๑๖	นั้น	ก่อนที่จะอนุญาต	เจ้าหน้าที่จะต้องเข้าไปตรวจสอบสภาพของป่าก่อน
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ว่าเข้าหลักเกณฑ์ที่จะอนุญาตให้เข้าทำาประโยชน์ได้หรือไม่	 เช่น	 จะต้องไม่เป็นป่าต้นน้ำาลำาธาร	 ไม่เป็นเขต 

อุทยานแห่งชาติ	 ไม่เป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า	 และไม่ใช่บริเวณสภาพของป่ายังดีอยู่	 โดยทั่วไปแล้วบริเวณ 

ป่าสงวนแห่งชาติท่ีจะอนุญาตให้บุคคลใดบุคคลหน่ึงเข้าทำาประโยชน์หรืออยู่อาศัยน้ัน	 จะเป็นป่าสงวนแห่งชาติ	 

ที่สภาพป่าไม่ดีแล้วและไม่สามารถฟ้ืนสภาพของป่าข้ึนมาได้ตามธรรมชาติ	 และเม่ือต้นปาล์มน้ำามันและต้น

ยางพารานี้	ผู้รับอนุญาตตามมาตรา	๑๖	และมาตรา	๒๐	ได้ปลูกและบำารุงรักษาจนสามารถเก็บเกี่ยวผลได้

โดยชอบด้วยกฎหมาย	 ผู้รับอนุญาตน่าจะมีกรรมสิทธิ์ในต้นปาล์มน้ำามันและต้นยางพาราดังกล่าว	 ผลปาล์ม

น้ำามันและยางพารา	 อันเป็นดอกผลจากต้นปาล์มน้ำามันและต้นยางพารานั้น	 ก็ไม่อาจถือได้ว่าเป็นของป่า	

เพราะไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติแต่เกิดจากการลงทุนลงแรงของมนุษย์

	 คณะกรรมการกฤษฎีกา	(กรรมการร่างกฎหมาย	คณะท่ี	๒)	ได้พิจารณาปัญหาท่ีขอหารือมาประกอบ

คำาช้ีแจงเพ่ิมเติมของผู้แทนกรมป่าไม้	และได้ตรวจพิจารณาสำาเนาหนังสืออนุญาตท่ีออกให้ผู้ขอรับใบอนุญาตตาม

มาตรา	๑๖	และมาตรา	๒๐	แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติฯ	ซึ่งผู้แทนกรมป่าไม้ส่งมาให้	พิจารณา

เป็นตัวอย่างรวม	 ๓	 ราย	 คือ	 หนังสืออนุญาตให้บริษัทสามชัยสวนปาล์ม	 จำากัด	 เข้าทำาประโยชน์ในเขต 

ปา่สงวนแหง่ชาตติามมาตรา	๑๖	(เพือ่ปลกูน้ำามนัปาลม์)	หนงัสอือนญุาตใหน้ายวสินัต	์สนิธนุนท	์เขา้ทำาประโยชน์

ในเขตป่าสงวนแห่งชาติตามมาตรา	 ๑๖	 (เพื่อปลูกสร้างสวนยางพารา)	 และหนังสืออนุญาตให้	 นายครรชิต	 

ต้ังทรงเจริญ	 ทำาการปลูกไม้ยืนต้นภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติตามมาตรา	 ๒๐	 (เพื่อปลูกสร้างสวนยางพารา)	

แล้ว	สำาหรับปัญหาที่ว่าน้ำายางพารา	ผลปาล์มน้ำามัน	ฯลฯ	ที่เกิดขึ้นโดยผู้รับอนุญาตเข้าทำาประโยชน์ในเขต

ป่าสงวนแห่งชาติตามความในมาตรา	๑๖	หรือมาตรา	๒๐	จะเป็นของป่าตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ	

พ.ศ.	๒๕๐๗	และพระราชบัญญัติป่าไม้	พุทธศักราช	๒๔๘๔	หรือไม่น้ัน	เม่ือพิจารณามาตรา	๔(๔)	พระราชบัญญัติ

ป่าสงวนแห่งชาติ	พ.ศ.๒๕๐๗	ซ่ึงนิยามของคำาว่า	“ของป่า”	หมายความว่า	“สิ่งต่างๆ	ที่เกิดขึ้นหรือมีอยู่ในป่า

เป็นต้นว่า”	(๑)	ไม้ฟืน	ถ่าน	เปลือกไม้	ใบไม้	ดอกไม้	เมล็ด	ผลไม้	หน่อไม้	ชันไม้	และยางไม้	ฯลฯ	แล้วจะ

เห็นได้ว่า	“ของป่า”	พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติฯ	มีความหมายกว้างขวางมากเพราะหมายความถึงทุก

สิ่งที่เกิดขึ้นหรือมีอยู่ในป่าไม่ว่าจะเกิดขึ้นตามธรรมชาติหรือจากการลงทุนลงแรงของมนุษย์	ซ่ึงต่างจากของป่า

ตามพระราชบัญญัติป่าไม้	(ฉบับท่ี	๔)	พ.ศ.๒๕๑๘(๕)	ทีบ่ญัญตัวิา่	“ของปา่”	หมายความวา่	บรรดาของทีเ่กดิหรอื

มีขึ้นในป่าตามธรรมชาติ	ฯลฯ	ซึ่งจำากัดว่าจะต้องเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นหรือมีขึ้นในป่าตามธรรมชาติเท่านั้น	เมื่อผล

ปาลม์น้ำามนัและน้ำายางพาราซึง่ไดจ้ากตน้ปาลม์น้ำามนัและตน้ยางพาราทีผู่ร้บัอนญุาตไดป้ลกูขึน้ในเขตปา่สงวน

แห่งชาติ	ย่อมถือได้ว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นหรือมีอยู่ในป่าจึงเป็น	“ของป่า”	ตามมาตรา	๔	แห่งพระราชบัญญัติ

ป่าสงวนแห่งชาติ	 พ.ศ.๒๕๐๗	 หากผู้รับอนุญาตให้เข้าทำาประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติตามมาตรา	 ๑๖	

หรือผู้รับอนุญาตให้ทำาการปลูกไม้ยืนต้น	 (ปลูกสร้างสวนยางพารา)	ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติตามมาตรา 

๒๐	 ประสงค์จะเก็บผลปาล์มน้ำามันหรือกรีดยางพารา	 ก็จะต้องขออนุญาตเก็บหาของป่าในเขตป่าสงวนแห่งชาติ	

ตามมาตรา	 ๑๕	 และต้องเสียค่าธรรมเนียม	 ค่าภาคหลวงและค่าบำารุงป่า	 สำาหรับของป่าตามที่กำาหนดใน 

กฎกระทรวง	ทัง้นี	้เนือ่งจากพระราชบญัญตัปิา่สงวนแหง่ชาตฯิ	ไมไ่ดบ้ญัญตัยิกเวน้ใหผู้ร้บัอนญุาตตามมาตรา	

๑๖	หรือมาตรา	๒๐	ไม่ต้องขออนุญาตเก็บหาของป่า	ดังเช่นที่บัญญัติยกเว้นไว้สำาหรับแร่	ดินขาว		หรือหิน	

ตามมาตรา	๑๖(๒)	พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ	พ.ศ.๒๕๐๗

 (๔),(๕) โปรดดูเอกสารประกอบเชิงอรรถท้ายเรื่องนี้
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	 กล่าวโดยสรุป	 คณะกรรมการกฤษฎีกา	 (กรรมการร่างกฎหมาย	 คณะที่	 ๒)	 เห็นว่า	 ผลปาล์ม

น้ำามันและน้ำายางพาราที่ผู้รับอนุญาตให้เข้าทำาประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติตามมาตรา	 ๑๖	 และ

มาตรา	 ๒๐	 ได้ปลูกและบำารุงรักษาในเขตป่าสงวนแห่งชาติเป็นของป่าตามมาตรา	 ๔	 แห่งพระราชบัญญัต ิ

ป่าสงวนแห่งชาติ	พ.ศ.๒๕๐๗	หากผู้รับอนุญาตตามมาตรา	๑๖	และมาตรา	๒๐	ประสงค์จะเก็บผลปาล์ม

น้ำามนัและกรดียางพาราทีต่นไดป้ลกูขึน้	กจ็ะตอ้งขออนญุาตเกบ็หาของปา่ตามมาตรา	๑๕	แหง่พระราชบญัญตั ิ

ป่าสงวนแห่งชาติ	 พ.ศ.๒๕๐๗	 รวมทั้งต้องเสียค่าภาคหลวงและค่าบำารุงป่าสำาหรับของป่าตามที่กำาหนดใน 

กฎกระทรวงฯ

	 	 	 	 	 	 	 	 	 				(ลงนาม)		ไมตรี	ตันเต็มทรัพย์

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 				(นายไมตรี	ตันเต็มทรัพย์)

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	รองเลขาธิการฯ	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 ปฏิบัติราชการแทน	เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มีนาคม	๒๕๓๖
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เอกสารประกอบเชิงอรรถ

 ๑ มาตรา ๑๖ อธบิดีโดยอนุมัตริฐัมนตรีมีอำานาจอนุญาตใหบุ้คคลหนึ่งบคุคลใดเขา้ทำาประโยชน์หรืออยูอ่าศยัในเขต

ป่าสงวนแห่งชาติได้ ในกรณีดังต่อไปนี้

   (๑) การเข้าทำาประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติคราวละไม่น้อยกว่าห้าปี แต่ไม่เกิน 

สามสิบปี ในกรณีผู้ได้รับอนุญาตเป็นส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ จะอนุญาตโดยให้

ยกเว้น ค่าธรรมเนียมท้ังหมดหรือบางส่วน ตามท่ีเห็นสมควรก็ได้

   (๒) การเข้าทำาประโยชน์เกี่ยวกับการทำาเหมืองแร่ตามกฎหมายว่าด้วยแร่คราวละไม่เกินสิบปี โดยให้

ได้รับยกเว้นไม่ต้องขอรับใบอนุญาตเก็บหาของป่าและไม่ต้องเสียค่าภาคหลวงของป่าตามพระราชบัญญัตินี้สำาหรับ

แร่ดินขาวหรือหิน แล้วแต่กรณี

 การขออนุญาตและการอนุญาตตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่อธิบดีกำาหนดโดย

อนุมัติรัฐมนตรี

 ๒ มาตรา ๒๐ ในกรณีป่าสงวนแห่งชาติแห่งใดมีสภาพเป็นป่าเส่ือมโทรมตามมาตรา ๑๖ ทวิ ให้อธิบดีโดยอนุมัติ

รัฐมนตรีมีอำานาจอนุญาตเป็นหนังสือให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดทำาการบำารุงป่าหรือปลูกสร้างสวนป่าหรือไม้ยืนต้นในเขต 

ป่าเสื่อมโทรมได้ภายในระยะเวลาและตามเงื่อนไขที่กำาหนดในหนังสืออนุญาต แต่ในกรณีที่จะอนุญาตให้เกิน ๒,๐๐๐ ไร่  

ต้องได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี

 รัฐมนตรีอาจกำาหนดให้ผู้รับอนุญาตเสียค่าตอบแทนให้แก่รัฐบาลได้ตามจำานวนที่เห็นสมควรโดยประกาศของ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 ๓ มาตรา ๑๕ การทำาไม้หรือการเก็บหาของป่าในเขตป่าสงวนแห่งชาติให้กระทำาได้เมื่อได้รับใบอนุญาตจาก

พนักงานเจ้าหน้าที่ หรือเมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ประกาศอนุญาตไว้เป็นคราวๆ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติแห่งหนึ่งแห่งใด

โดยเฉพาะ

 การอนุญาตให้เป็นไปตามแบบ ระเบียบและวิธีการที่กำาหนดในกฎกระทรวง

 ๔ มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้

      ฯลฯ    ฯลฯ

 “ของป่า” หมายความว่า สิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นหรือมีอยู่ในป่า เป็นต้นว่า 

 (๑) ไม้ฟืน ถ่าน เปลือกไม้ ใบไม้ ดอกไม้ เมล็ด ผลไม้ หน่อไม้ ชันไม้ และยางไม้ 

 (๒) หญ้า อ้อ พง แขม ปรือ คา กก กระจูด กล้วยไม้ กูด เห็ด และพืชอื่น

 (๓) ซากสัตว์ ไข่ หนัง เขา นอ งา กราม ขนาย กระดูก ขน รังนก ครั่ง รังผึ้ง น้ำาผึ้ง และมูลค้างคาว

 (๔) ดิน หิน กรวด ทราย แร่ และน้ำามัน 

      ฯลฯ    ฯลฯ
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 ๕ มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้

      ฯลฯ   ฯลฯ

 (๗) “ของป่า” หมายความว่า บรรดาของที่เกิดหรือมีขึ้นในป่าตามธรรมชาติ คือ

 ก. ไม้ รวมทั้งส่วนต่างๆ ของไม้ ถ่านไม้ น้ำามันไม้ ยางไม้ ตลอดจนสิ่งอื่นๆ ที่เกิดจากไม้

 ข. พืชต่างๆ ตลอดจนสิ่งอื่นๆ ที่เกิดจากพืชนั้น

 ค. รังนก ครั่ง รวงผึ้ง ขี้ผึ้ง และมูลค้างคาว

 ง. หินที่ไม่ใช่แร่ตามกฎหมายว่าด้วยแร่

 และหมายความรวมถึงถ่านไม้ที่บุคคลทำาขึ้นด้วย 

      ฯลฯ    ฯลฯ
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ที่	นร.	๐๖๐๑/๔๓๒		 	 	 	 สำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ท่าช้างวังหน้า	กรุงเทพฯ	๑๐๒๐๐

	 	 	 	 	 	 	 	 	 		๓๐	เมษายน	๒๕๓๖

เรื่อง	 หารือปัญหาข้อกฎหมายกรณีการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป่าไม้	พุทธศักราช	๒๔๘๔

เรียน	 อธิบดีกรมป่าไม้

อ้างถึง	 (๑)	หนังสือกรมป่าไม้	ที่	กษ.	๐๗๐๗.๐๒/๒๖๗๙๐	ลงวันที่	๒๖	สิงหาคม	๒๕๓๕
	 (๒)	หนังสือสำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา	ด่วนที่สุด	ที่	นร.	๐๖๐๑/ป๑๑๐๒
  ลงวันที่	๕	กุมภาพันธ์	๒๕๓๖

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย				บันทึก	เร่ือง	หารือปัญหาข้อกฎหมายกรณีการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป่าไม้		 	
      พุทธศักราช	๒๔๘๔
 
	 	 	ตามหนังสือของกรมป่าไม้ท่ีอ้างถึง	(๑)	กรมป่าไม้ขอให้คณะกรรมการกฤษฎีกาให้ความเห็นใน
ปัญหาข้อกฎหมายกรณีการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป่าไม้	พุทธศักราช	๒๔๘๔	ว่า
	 ๑.	 ผู้ได้รับอนุญาตให้เข้าทำาประโยชน์ในเขตปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม	 โดยการเช่าหรือ 
เช่าซ้ือตามพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	พ.ศ.๒๕๑๘	ผู้ได้รับอนุญาตให้เข้าทำาประโยชน์ใน
เขตนคิมสรา้งตนเองตามพระราชบญัญตัจิดัทีด่นิเพือ่การครองชพี	พ.ศ.๒๕๑๑	หรอืผูไ้ดร้บัอนญุาตตามมาตรา	
๙	หรือมาตรา	๑๒	แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน	ให้ใช้ที่ดินในเขตที่มีมติคณะรัฐมนตรีกำาหนดให้เป็นที่จัดสรร
เพื่อเกษตรกรรมหรือในเขตที่มีมติคณะรัฐมนตรีกำาหนดเป็นที่ดินของรัฐแล้ว	 จะต้องขออนุญาตแผ้วถางป่า	 
ทำาไม้หวงห้ามหรือเก็บหาของป่าหวงห้ามตามพระราชบัญญัติป่าไม้	พุทธศักราช	๒๔๘๔	เพียงใด	หรือไม่
	 ๒.			กรณีผูบ้กุรกุตดัฟันทำาไม้หวงหา้ม	เกบ็หาของปา่หวงหา้ม	กน่สรา้ง	แผว้ถาง	หรอืเผาปา่	
หรอืกระทำาด้วยประการใดๆ	อันเป็นการทำาลายป่า	หรือเข้ายึดถือครอบครองป่าในเขตปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม	
นิคมสร้างตนเอง	 นิคมสหกรณ์ที่ดินที่มีมติคณะรัฐมนตรีกำาหนดให้เป็นที่จัดสรรเพื่อเกษตรกรรม	 หรือที่ดิน
ที่มีมติคณะรัฐมนตรีกำาหนดให้เป็นท่ีดินของรัฐแล้วผู้กระทำาการดังกล่าวจะมีความผิดตามพระราชบัญญัติป่าไม้	
พุทธศักราช	๒๔๘๔	หรือไม่	อย่างไร
 ๓.			การอนุญาตให้เข้าไปหาประโยชน์เพื่อเก็บหรือระเบิดหิน	กรวด	ทราย	ทำาเหมืองแร่	ฯลฯ	
ตามมาตรา	๑๕	แห่งพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ	พ.ศ.๒๕๑๑	ในพื้นที่ที่สงวนไว้เป็นป่า	๒๐%	ของ
นิคม	(สงวนไว้เป็นพื้นที่ป่า	๒๐%	ของพื้นที่ตามมติคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติ)	หรือพื้นที่ในเขตนิคมที่ยัง
มิได้อนุญาตให้สมาชิกนิคมเข้าทำาประโยชน์	ผู้ได้รับอนุญาตดังกล่าวซึ่งมิใช่สมาชิกนิคม	หรือสมาชิกนิคม	ซึ่ง
ดำาเนินการนอกเหนือวัตถุประสงค์ของการจัดสรรที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	 จะต้องขออนุญาตแผ้วถางป่า	 ทำาไม้
หวงห้ามหรือเก็บหาของป่าหวงห้ามตามพระราชบัญญัติป่าไม้	พุทธศักราช	๒๔๘๔	ด้วยหรือไม่	เพียงใด
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	 ๔.	การทำาเมืองแร่หรือระเบิดย่อยหิน	 ขุดเก็บกรวด	ทราย	 ลูกรังหรือดิน	 หรือทำาประโยชน์
อื่นๆ	ในพื้นที่ที่สงวนไว้เป็นป่า	๒๐%	ของพื้นที่ที่มีการดำาเนินการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม	หรือพื้นที่
ในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมที่ยังมิได้ดำาเนินการจัดให้แก่เกษตรกร	หรือสถาบันเกษตรกร	จะต้องได้รับ
อนุญาตแผ้วถางป่า	ทำาไม้หวงห้าม	หรือเก็บหาของป่าหวงห้ามตามพระราชบัญญัติป่าไม้	พุทธศักราช	๒๔๘๔	
หรือไม่	เพียงใด
	 ในการพจิารณาเรือ่งนีส้ำานกัคณะกรรมการกฤษฎกีาไดม้หีนงัสอืทีอ่า้งถงึ	(๒)	ขอใหก้รมปา่ไม้
จัดส่งผู้แทนไปชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับปัญหาดังกล่าว	ดังความแจ้งอยู่แล้วนั้น
	 บดันี	้คณะกรรมการกฤษฎกีา	(กรรมการรา่งกฎหมาย	คณะที	่๗)	ไดพ้จิารณาปญัหาดงักลา่ว 
ข้างต้นแล้ว	เห็นว่า
	 ๑.	ผูไ้ดร้บัอนญุาตใหเ้ขา้ทำาประโยชนโ์ดยวธิเีชา่	หรอืเชา่ซือ้ในเขตปฏริปูทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม
ตามมาตรา	๓๐	แห่งพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมฯ	ทั้งที่เป็นเกษตรกร	สถาบันเกษตรกร	
หรอืบคุคลอืน่ซึง่ไดร้บัอนญุาตใหเ้ขา้ทำาประโยชนใ์นกจิการอืน่อนัเปน็การสนบัสนนุหรอืเกีย่วเนือ่งกบัการปฏริปู
ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	หรือสมาชิกนิคมสร้างตนเองที่ได้รับอนุญาตให้เข้าทำาประโยชน์ในเขตนิคมสร้างตนเอง
ตามมาตรา	๘	แห่งพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ	พ.ศ.๒๕๑๑	หรือผู้ได้รับอนุญาตตามมาตรา	๙	
หรือมาตรา	๑๒	แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน	ให้เข้าทำาประโยชน์ในที่ดินที่คณะรัฐมนตรีมีมติกำาหนดให้เป็นที่
จัดสรรเพื่อเกษตรกรรม	ไม่ต้องขออนุญาตแผ้วถางป่า	แม้ว่าที่ดินที่ได้รับอนุญาตให้เข้าทำาประโยชน์	ในกรณี 
ดงักลา่วขา้งตน้ยงัมสีภาพเปน็ปา่	ทัง้นี	้เนือ่งจากมาตรา	๕๔	แหง่พระราชบญัญตัปิา่ไมฯ้	มเีจตนารมณท์ีคุ่ม้ครอง 
ปา่ไมอ้นัเปน็ทรพัยากรธรรมชาตทิีส่ำาคญัโดยการหา้มมใิหม้กีารบกุรกุเขา้ใชป้ระโยชนใ์นทีป่า่	แตบ่คุคลทีก่ลา่ว
ข้างต้นเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้เข้าทำาประโยชน์ในที่ดินของรัฐตามกฎหมายเฉพาะว่าด้วยการนั้นแล้ว	 และ
พนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้มีอำานาจหน้าที่ในการดูแลรักษาและรับผิดชอบที่ดินนั้นเพียง 
เท่าที่ไม่ขัดต่อวัตถุประสงค์ในการอนุญาตให้เข้าทำาประโยชน์ข้างต้น	 ซึ่งในการประกอบเกษตรกรรมจะต้องมี
การแผ้วถางป่าเพ่ือเตรียมพ้ืนท่ีด้วย	อย่างไรก็ตาม	การตัดฟันไม้หวงห้ามหรือเก็บหาของป่าหวงห้ามท่ีมีอยู่จะต้อง
ได้รับอนุญาตตามมาตรา	๑๑	หรือมาตรา	๒๙	แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ฯ	ก่อน
	 ส่วนผู้ได้รับอนุญาตตามมาตรา	 ๙	 หรือมาตรา	 ๑๒	 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน	 ให้เข้าทำา
ประโยชนใ์นทีด่นิทีม่มีตคิณะรฐัมนตรกีำาหนดใหเ้ปน็ทีด่นิของรฐันัน้	เหน็วา่	ทีด่นิของรฐัหมายถงึทีด่นิซึง่ไมไ่ด้
ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของบุคคลหนึ่งบุคคลใดและหากยังมีสภาพเป็นป่าก็อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของกฎหมาย
ว่าด้วยป่าไม้	และเน่ืองจากการทำาประโยชน์ในกรณีน้ี	คือ	การทำาเมืองแร่	การขุดเก็บกรวด	ทราย	ลูกรังหรือ
ดิน	 หรือการทำาประโยชน์อื่นๆ	 มิใช่เป็นการประกอบเกษตรกรรม	 ผู้ได้รับอนุญาตในกรณีข้างต้นจึงยังอยู่ใน
บงัคบัทีจ่ะตอ้งขออนญุาตแผว้ถางปา่	รวมตลอดถงึขออนญุาตทำาไมห้วงหา้มหรอืเกบ็ของปา่หวงหา้มกอ่นทีจ่ะ 
ดำาเนินการใดๆ	ในที่ดินนั้น
	 ๒.		 ผู้ซึ่งไม่ได้รับอนุญาตจากทางราชการให้เข้าทำาประโยชน์ตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูป
ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	 กฎหมายว่าการจัดที่ดินเพื่อการครองชีพหรือประมวลกฎหมายที่ดิน	 หากเข้ากระทำา
การใดๆ	 อันเป็นการแผ้วถางป่าในเขตที่กล่าวไว้ข้างต้น	 ถือว่ากระทำาการฝ่าฝืนมาตรา	 ๕๔	 และมีความผิด 
ตามมาตรา	๗๒	ตร	ีแหง่พระราชบญัญตัปิา่ไมฯ้	โดยในกรณขีองการฝา่ฝนืแผว้ถางปา่ในเขตนคิมสรา้งตนเอง 
ถือเป็นการกระทำาฝ่าฝืนมาตรา	 ๑๕	 และมีความผิดตามมาตรา	 ๔๑	 แห่งพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อ 
การครองชพีฯ	อกีดว้ย	นอกจากนีก้ารตดัฟนัทำาไมห้วงหา้มหรอืการเกบ็หาของปา่หวงหา้มโดยไมไ่ดร้บัอนญุาต 
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ถือเป็นการกระทำาฝ่าฝืนมาตรา	 ๑๑	 หรือมาตรา	 ๒๙	 ซึ่งมีความผิดตามมาตรา	๗๓	 หรือมาตรา	๗๑	 ทวิ	 
แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ฯ	
	 ๓.	ผู้ได้รับอนุญาตตามมาตรา	 ๑๕	 แห่งพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพฯ	 ให้เข้า
ทำาเหมืองแร่	เก็บหรือระเบิดหิน	กรวด	ทราย	ในพื้นที่ที่สงวนไว้เป็นป่า	๒๐%	ของพื้นที่	นิคมสร้างตนเอง	
หรือในพื้นที่นิคมสร้างตนเองที่ยังมิได้อนุญาตให้สมาชิกนิคมเข้าทำาประโยชน์ถือได้ว่าเป็นผู้ได้รับอนุญาต 
ให้แผ้วถางป่าตามกฎหมายข้างต้นแล้ว	จึงไม่ต้องขออนุญาตแผ้วถางป่าตามมาตรา	๕๔	แห่งพระราชบัญญัต ิ
ป่าไม้ฯ	 อีก	 แต่จะต้องขออนุญาตทำาไม้หวงห้ามหรือเก็บหาของป่าหวงห้ามตามมาตรา	 ๑๑	 หรือมาตรา	 ๒๙	 
แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้	ฯ	ก่อน	จะทำาการตัดฟันไม้หวงห้ามหรือเก็บหาของป่าหวงห้ามที่มีอยู่
	 ๔.	ผู้ได้รับอนุญาตให้ทำาเมืองแร่หรือระเบิดย่อยหิน	ขุดเก็บกรวด	ทราย	ลูกรังหรือดินหรือทำาประโยชน์	
อื่นๆ	 ในพื้นที่ที่สงวนไว้เป็นป่า	 ๒๐%	 ของพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือในพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรมที่ยังมิได้จัดให้แก่เกษตรกรหรือสถาบันเกษตรกรยังอยู่ในบังคับต้องขออนุญาตแผ้วถางป่า	 
รวมตลอดถึงขออนุญาตทำาไม้หวงห้ามหรือเก็บหาของป่าหวงห้าม	ก่อนท่ีจะดำาเนินการใดๆ	ในท่ีดินน้ัน
	 รายละเอียดของความเห็นปรากฏตามบันทึกที่ได้เสนอมาพร้อมหนังสือและในการพิจารณา
เรือ่งนีม้ผีูแ้ทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ	์(สำานกัปลดักระทรวง	กรมปา่ไม้	กรมพฒันาทีด่นิ	และสำานกังาน
การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม)	และผู้แทนกระทรวงมหาดไทย	(กรมที่ดินและกรมประชาสงเคราะห์)	เป็น 
ผู้ชี้แจงข้อเท็จจริง	 อนึ่งสำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้แจ้งผลการพิจารณาไปยังเลขาธิการ 
คณะรัฐมนตรี	เพื่อทราบตามระเบียบด้วยแล้ว

	 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	ขอแสดงความนับถือ
          
	 	 	 	 	 	 	 	 	 						(ลงนาม)		อัคขราทร	จุฬารัตน์
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 (นายอัคขราทร	จุฬารัตน์)
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 		รองเลขาธิการฯ	ปฏิบัติราชการแทน
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 			เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
โทร.	๒๒๒๐๒๐๖-๙	
โทรสาร	๒๒๔๑๔๐๑,	๒๒๖๓๖๑๑-๒
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บันทึก
เรื่อง หารือปัญหาข้อกฎหมายกรณีการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔

	 กรมป่าไม้ได้มีหนังสือที่	 กษ.	 ๐๗๐๗.๐๒/๒๖๗๙๐	 ลงวันที่	 ๒๖	 สิงหาคม	 ๒๕๓๕	 ถึงสำานักงาน

คณะกรรมการกฤษฎีกา	 ความว่า	 กรมป่าไม้ได้รับข้อหารือจากป่าไม้เขตและป่าไม้จังหวัดเกี่ยวกับปัญหา 

ข้อกฎหมายกรณีการใช้บังคับกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ในบริเวณที่ได้กำาหนดเป็นเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	

นิคมสร้างตนเอง	 ที่ดินที่มีมติคณะรัฐมนตรีกำาหนดให้เป็นที่จัดสรรเพื่อเกษตรกรรม	 หรือที่ดินที่มี 

มติคณะรัฐมนตรีกำาหนดเป็นที่ดินของรัฐว่า	 ผู้ได้รับอนุญาตให้เข้าทำาประโยชน์ในที่ดินโดยการเช่าหรือ 

เช่าซื้อตามมาตรา	๓๐(๑)	แห่งพระราชบัญญัติปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	พ.ศ.๒๕๑๘	ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย

พระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	(ฉบับที่	๓)	พ.ศ.๒๕๓๒	หรือได้รับอนุญาตให้เข้าทำาประโยชน์ 

 (๑) มาตรา ๓๐ บรรดาที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ที่ ส.ป.ก. ได้มา ให้ ส.ป.ก. มีอำานาจจัดให้เกษตรกรหรือสถาบัน

เกษตรกรได้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการกำาหนด ท้ังน้ี ตามขนาดการถือครองในท่ีดินดังกล่าวต่อไปนี้

   (๑) จำานวนที่ดินไม่เกินห้าสิบไร่ สำาหรับเกษตรกรและบุคคลในครอบครัวเดียวกันซึ่งประกอบ

เกษตรกรรมอย่างอื่นนอกจากเกษตรกรรมเลี้ยงสัตว์ใหญ่ตาม (๒)

   (๒) จำานวนที่ดินไม่เกินหนึ่งร้อยไร่ สำาหรับเกษตรกรและบุคคลในครอบครัวเดียวกันซึ่งใช้ประกอบ

เกษตรกรรมเลี้ยงสัตว์ใหญ่ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประกาศกำาหนด

   (๓) จำานวนที่ดินที่คณะกรรมการเห็นสมควรสำาหรับสถาบันเกษตรกร ทั้งนี้ โดยคำานึงถึงประเภทและ

ลักษณะการดำาเนินงานของสถาบันเกษตรกรนั้นๆ 

 ในการดำาเนินการตามวรรคหนึ่ง ถ้าเป็นการจัดให้เกษตรกร และเป็นที่ดินที่คณะกรรมการกำาหนดมิให้มีการ  

โอนสิทธิในที่ดิน ก็ให้จัดให้เกษตรกรเช่า ในกรณีอื่นให้จัดให้เกษตรกรเช่าหรือเช่าซื้อตามที่เกษตรกรแสดงความจำานง  

ถ้าเป็นการจัดให้สถาบันเกษตรกรให้จัดให้สถาบันเกษตรกรเช่า

 บรรดาที่ดินที่ ส.ป.ก. ได้มา ถ้าเป็นที่ดินของรัฐและมีเกษตรกรถือครองอยู่แล้วเกินจำานวนที่กำาหนดในวรรคหนึ่ง

ก่อนเวลาที่คณะกรรมการกำาหนด เมื่อเกษตรกรดังกล่าวยื่นคำาร้องและยินยอมชำาระค่าเช่าหรือค่าชดเชยที่ดินในอัตราหรือ

จำานวนที่เพิ่มขึ้นตามที่คณะกรรมการกำาหนดสำาหรับที่ดินส่วนที่เกินตามวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการจัดที่ดินให้เกษตรกรเช่า

หรือจัดให้แล้วแต่กรณี ตามจำานวนที่เกษตรกรถือครองได้ แต่เมื่อรวมกันแล้วต้องไม่เกินหนึ่งร้อยไร่ ในการกำาหนดอัตรา 

ค่าเช่าหรือค่าชดเชยที่ดินดังกล่าว ต้องคำานึงถึงระยะเวลาและวิธีการที่เกษตรกรได้ที่ดินนั้นมา ความสามารถในการทำา

ประโยชน์ ประเภทของเกษตรกรรม และการทำาประโยชน์ที่ได้ทำาไว้แล้วในที่ดินนั้น

 ในการจัดที่ดินให้เกษตรกรตามวรรคสาม ถ้าเกษตรกรได้เข้าครอบครองที่ดินดังกล่าวก่อน พ.ศ. ๒๕๑๐ ให้

เรียกเก็บเฉพาะค่าธรรมเนียมในการโอนและรังวัด และค่าปรับปรุงพัฒนาที่ดินที่ ส.ป.ก. ดำาเนินการให้ตามจำานวนที่ 

คณะกรรมการกำาหนดเฉพาะส่วนที่ไม่เกินห้าสิบไร่

(มีต่อหน้าถัดไป)
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ในเขตนิคมสร้างตนเอง	 ตามมาตรา	 ๘(๒) แห่งพระราชบัญญัติจัดท่ีดินเพ่ือการครองชีพ	 พ.ศ.๒๕๑๑	 หรือได้

รับอนุญาตให้เข้าทำาประโยชน์ตามพระราชบัญญัติแร่	 พ.ศ.๒๕๑๐	 หรือได้รับอนุญาตตามมาตรา	 ๙(๓)	 หรือ

มาตรา	 ๑๒(๔)	 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน	 ให้ใช้ที่ดินในเขตท่ีมีมติคณะรัฐมนตรีกำาหนดให้เป็นที่จัดสรรเพื่อ

เกษตรกรรมหรือในเขตที่มีมติคณะรัฐมนตรีกำาหนดเป็นที่ดินของรัฐแล้ว	 จะต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ

ป่าไม้	พุทธศักราช	๒๔๘๔	ด้วยหรือไม่	อย่างไร	และผู้บุกรุกตัดฟันทำาไม้หวงห้าม	แผ้วถาง	หรือเผาป่า	หรือ

กระทำาดว้ยประการใดๆ	อนัเปน็การทำาลายปา่	หรอืเขา้ยดึถอืครอบครองปา่ในเขตปฏริปูทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม	

นิคมสร้างตนเอง	 ที่ดินที่มีมติคณะรัฐมนตรีกำาหนดให้เป็นที่จัดสรรเพื่อเกษตรกรรม	 หรือที่ดินที่มีมติ 

คณะรัฐมนตรีกำาหนดเป็นที่ดินของรัฐ	 จะมีความผิดตามพระราชบัญญัติป่าไม้	 พุทธศักราช	๒๔๘๔	 หรือไม่	

อย่างไร	ซึ่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้พิจารณาแล้ว	มีความเห็นเป็น	๒	ฝ่าย	ดังนี้

(ต่อจากเชิงอรรถที่	๑)

  นอกจากการจัดที่ดินให้แก่บุคคลตาม (๑) (๒) และ (๓) ให้ ส.ป.ก. มีอำานาจจัดที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ให้แก่

บุคคลใดเช่า เช่าซื้อ ซื้อ หรือเข้าทำาประโยชน์เพื่อใช้สำาหรับกิจการอื่นที่เป็นการสนับสนุนหรือเกี่ยวเนื่องกับการปฏิรูปที่ดิน

ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประกาศกำาหนดในราชกิจจานุเบกษาได้ ท้ังน้ี ตามขนาดการถือครองใน

ท่ีดินท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร ซ่ึงต้องไม่เกินห้าสิบไร่ ส่วนหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการอนุญาตหรือการให้ผู้ได้

รับอนุญาตถือปฏิบัติให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกำาหนด โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี

 การจัดที่ดินให้เช่าหรือเช่าซื้อตามมาตรานี้ไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมการเช่าหรือเช่าซื้อ 

และสิทธิการเช่าหรือเช่าซื้อดังกล่าวจะโอนแก่กันได้หรือตกทอดทางมรดกได้เฉพาะตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่

คณะกรรมการกำาหนด
 (๒) มาตรา ๘ ให้อธิบดีมีอำานาจอนุญาตให้สมาชิกนิคมเข้าทำาประโยชน์ในที่ดินของนิคมตามกำาลังแห่งครอบครัว

ของสมาชิกนิคมนั้น แต่ไม่เกินครอบครัวละห้าสิบไร่

 (๓) มาตรา ๙ ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยการเหมืองแร่และการป่าไม้ที่ดินของรัฐนั้น  ถ้ามิได้มีสิทธิครอบครอง 

หรือมิได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่แล้ว  ห้ามมิให้บุคคลใด

  (๑) เข้าไปยึดถือ ครอบครอง รวมตลอดถึงการก่นสร้าง หรือการเผาป่า

  (๒) ทำาด้วยประการใด ให้เป็นการทำาลาย หรือทำาให่้เสื่อมสภาพที่ดิน ที่หิน ที่กรวด หรือที่ทราย ในบริเวณ

ที่รัฐมนตรีประกาศหวงห้ามในราชกิจจานุเบกษาหรือ

  (๓) ทำาสิ่งหนึ่งสิ่งใดอันเป็นอันตรายแก่ทรัพยากรในที่ดิน

 (๔) มาตรา ๑๒ ที่ดินของรัฐซึ่งมิได้มีบุคคลใดมีสิทธิครอบครอง รัฐมนตรีมีอำานาจให้สัมปทาน ให้ หรือให้ใช้ใน

ระยะเวลาอันจำากัด ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำาหนดในกฎกระทรวง

 บทบัญญัติในมาตรานี้ไม่กระทบกระเทือนถึงกฎหมายว่าด้วยการเหมืองแร่และการป่าไม้
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 ฝ่ายที่ ๑	เห็นว่า	พื้นที่ใดจะอยู่ภายใต้บังคับของ	พระราชบัญญัติป่าไม้	พุทธศักราช	๒๔๘๔	จะต้อง

เป็นพื้นที่ที่ยังคงเป็น	“ป่า”	ตามมาตรา	๔(๑)(๕)	พระราชบัญญัติป่าไม้	พุทธศักราช	๒๔๘๔	กล่าวคือ	ที่ดิน

ในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	 นิคมสร้างตนเอง	 นิคมสหกรณ์	 ที่ดินที่มีมติคณะรัฐมนตรีกำาหนดให้เป็น

ที่จัดสรรเพื่อเกษตรกรรม	 หรือที่ดินที่มีมติคณะรัฐมนตรีกำาหนดเป็นที่ดินของรัฐนั้น	 เป็นที่ดินที่แต่ละหน่วย

ราชการควบคุมดูแลรักษาตามอำานาจหน้าที่ของกฎหมายแต่ละฉบับเท่านั้น	 แต่ละหน่วยราชการมิได้มีสิทธิ

ในทีด่นิตามประมวลกฎหมายทีด่นิ	และผูไ้ดร้บัอนญุาตเขา้ทำาประโยชนก์ย็งัไมไ่ดร้บัหนงัสอืแสดงสทิธใินทีด่นิ

ตามประมวลกฎหมายที่ดิน	 การเข้าทำาประโยชน์ในที่ดินดังกล่าวซึ่งยังคงเป็น	 “ป่า”	 ตามพระราชบัญญัติ 

ป่าไม้	 พุทธศักราช	 ๒๔๘๔	 	 จึงต้องขออนุญาตแผ้วถางป่า	 ทำาไม้หวงห้ามและเก็บหาของป่าหวงห้ามตาม 

พระราชบัญญัติป่าไม้	พุทธศักราช	๒๔๘๔

 ฝ่ายที่ ๒	 เห็นว่า	 ผู้ได้รับอนุญาตให้เข้าทำาประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมตาม

พระราชบญัญตักิารปฏริปูทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม	พ.ศ.	๒๕๑๘	หรอืในเขตนคิมสรา้งตนเองตามพระราชบญัญตัิ

จดัทีด่นิเพือ่การครองชพี	พ.ศ.	๒๕๑๑	หรอืผูไ้ดร้บัอนญุาตใหเ้ขา้ทำาประโยชนใ์นทีด่นิตามมาตรา	๙	หรอืมาตรา	

๑๒	แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน	ให้ใช้ที่ดินในเขตที่มีมติคณะรัฐมนตรีกำาหนดให้เป็นที่จัดสรรเพื่อเกษตรกรรม	

ถือว่าได้รับอนุญาตตามกฎหมายนั้นๆ	 แล้ว	 และพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ที่เข้าข้อยกเว้นตามมาตรา	 ๕๔(๖) 

แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้	พุทธศักราช	๒๔๘๔	ซึ่งบัญญัติว่า	“......เว้นแต่จะกระทำาภายในเขตที่ได้จำาแนกไว้

เป็นประเภทเกษตรกรรม.....”	 ผู้ได้รับอนุญาตดังกล่าวจึงไม่ต้องขออนุญาตแผ้วถางป่า	 ผู้บุกรุกแผ้วถางพื้นที่ 

ดังกล่าวไม่มีความผิดตามพระราชบัญญัติป่าไม้	 พุทธศักราช	 ๒๔๘๔	 แต่การทำาไม้หวงห้ามและเก็บหา 

ของป่าหวงห้ามต้องได้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัติป่าไม้	 พุทธศักราช	๒๔๘๔	 ส่วนผู้ได้รับอนุญาตให้เข้า

ทำาประโยชน์ในที่ดินตามมาตรา	๙	หรือมาตรา	๑๒	แห่งประมวลกฎหมายที่ดินในที่ดินที่มีมติคณะรัฐมนตรี

กำาหนดเป็นที่ดินของรัฐนั้น	จะต้องขออนุญาตแผ้วถางป่า	ทำาไม้หวงห้าม	และเก็บหาของป่าหวงห้าม	ตาม 

พระราชบญัญตัปิา่ไม	้พทุธศกัราช	๒๔๘๔	และผูบ้กุรกุแผว้ถางปา่	ตดัไม	้ฯลฯ	ยอ่มมคีวามผดิตามพระราชบญัญตัปิา่ไม	้

พุทธศักราช	 ๒๔๘๔	 เพราะถือว่า	 “ที่ดินของรัฐ”	 ตามมติคณะรัฐมนตรียังคงเป็น	 “ป่า”	 ตามมาตรา	 ๔(๑)	 

แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้	พุทธศักราช	๒๔๘๔	อยู่

 (๕) มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้

   (๑) “ป่า” หมายความว่า ที่ดินที่ยังมิได้มีบุคคลได้มาตามกฎหมายที่ดิน

       ฯลฯ    ฯลฯ
  (๖) มาตรา ๕๔ ห้ามมิให้ผู้ใดก่นสร้าง แผ้วถาง หรือเผาป่า หรือกระทำาด้วยประการใดๆ อันเป็นการทำาลายป่า 

หรือเข้ายึดถือครอบครองป่าเพื่อตนเองหรือผู้อื่น เว้นแต่จะกระทำาภายในเขตที่ได้จำาแนกไว้เป็นประเภทเกษตรกรรม และ

รัฐมนตรีได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาหรือโดยได้รับใบอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่

 การขออนุญาตและการอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำาหนดในกฎกระทรวง
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	 กรมปา่ไมเ้หน็วา่	เพือ่ใหไ้ดข้อ้ยตุแิละเพือ่เปน็แนวทางปฏบิตัทิีถ่กูตอ้งตามกฎหมายตอ่ไป	จงึขอหารอื

ดังนี้

	 ๑.	 ผูไ้ดร้บัอนญุาตใหเ้ขา้ทำาประโยชนใ์นเขตปฏริปูทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม	โดยการเชา่หรอืเชา่ซือ้ตาม 

พระราชบัญญัติปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	 พ.ศ.๒๕๑๘	 ผู้ได้รับอนุญาตให้เข้าทำาประโยชน์ในเขต

นิคมสร้างตนเองตามพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ	พ.ศ.๒๕๑๑	หรือผู้ได้รับอนุญาตตามมาตรา	๙	

หรือมาตรา	๑๒	แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน	ให้ใช้ที่ดินในเขตท่ีมีมติคณะรัฐมนตรีกำาหนดให้เป็นที่จัดสรรเพื่อ

เกษตรกรรมหรือในเขตที่มีมติคณะรัฐมนตรีกำาหนดเป็นที่ดินของรัฐแล้ว	จะต้องขออนุญาตแผ้วถางป่า	ทำาไม้

หวงห้ามหรือเก็บหาของป่าหวงห้ามตามพระราชบัญญัติป่าไม้	พุทธศักราช	๒๔๘๔	เพียงใด	หรือไม่

	 ๒.	 กรณีมีผู้บุกรุกตัดฟันทำาไม้หวงห้าม	เก็บหาของป่าหวงห้าม	ก่นสร้าง	แผ้วถาง	หรือเผาป่า	หรือ

กระทำาดว้ยประการใดๆ	อนัเปน็การทำาลายปา่	หรอืเขา้ยดึถอืครอบครองปา่ในเขตปฏริปูทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม	

นิคมสร้างตนเอง	นิคมสหกรณ์	ที่ดินที่มีมติคณะรัฐมนตรีกำาหนดให้เป็นที่จัดสรรเพื่อเกษตรกรรม	หรือที่ดิน

ทีม่มีตคิณะรฐัมนตรกีำาหนดใหเ้ปน็ทีด่นิของรฐัแลว้	ผูก้ระทำาการดงักลา่วจะมคีวามรบัผดิตามพระราชบญัญตัิ

ป่าไม้	พุทธศักราช	๒๔๘๔	หรือไม่	อย่างไร

	 ๓.	 การอนุญาตให้เข้าไปหาประโยชน์เพื่อเก็บหรือระเบิดหิน	 กรวด	 ทราย	 ทำาเมืองแร่	 ฯลฯ	 

ตามมาตรา	 ๑๕(๗)	 แห่งพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ	 พ.ศ.๒๕๑๑	 ในพื้นที่ที่สงวนไว้เป็นป่า	

๒๐%	 ของพื้นที่นิคม	 (สงวนไว้เป็นพื้นที่ป่า	 ๒๐%	 ของพื้นที่ตามมติคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติ)	 หรือ

พื้นที่ในเขตนิคมที่ยังมิได้อนุญาตให้สมาชิกนิคมเข้าทำาประโยชน์	 ผู้ได้รับอนุญาตดังกล่าวซึ่งมิใช่สมาชิกนิคม 

หรือสมาชิกนิคม	 ซึ่งดำาเนินการนอกเหนือวัตถุประสงค์ของการจัดสรรที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	 จะต้องขอ

อนุญาตแผ้วถางป่า	ทำาไม้หวงห้ามหรือเก็บหาของป่าหวงห้ามตามพระราชบัญญัติป่าไม้	พุทธศักราช	๒๔๘๔	

ด้วยหรือไม่	เพียงใด

	 ๔.	 การทำาเหมืองแร่หรือระเบิดย่อยหิน	 ขุดเก็บกรวด	ทราย	ลูกรังหรือดิน	หรือทำาประโยชน์อื่นๆ 

ในพื้นที่ที่สงวนไว้เป็นป่า	 ๒๐	 %	 ของพื้นที่ที่มีการดำาเนินการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	 หรือพื้นที่ในเขต

ปฏริปูทีด่นิเพือ่เกษตรกรรมทีย่งัมไิดด้ำาเนนิการจดัใหแ้กเ่กษตรกร	หรอืสถาบนัเกษตรกร	จะตอ้งไดร้บัอนญุาต

แผ้วถางป่า	 ทำาไม้หวงห้าม	 หรือเก็บหาของป่าหวงห้าม	 ตามพระราชบัญญัติป่าไม้	 พุทธศักราช	 ๒๔๘๔	 

หรือไม่	เพียงใด

	 คณะกรรมการกฤษฎีกา	 (กรรมการร่างกฎหมาย	 คณะท่ี	 ๗)	 ได้พิจารณาปัญหาดังกล่าวโดยได้ฟัง 

คำาช้ีแจงจากผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	(สำานักปลัดกระทรวง	กรมป่าไม้	กรมพัฒนาท่ีดิน	และสำานักงาน

การปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม)	และผู้แทนกระทรวงมหาดไทย	(กรมท่ีดินและกรมประชาสงเคราะห์)	แล้ว	

 (๗) มาตรา ๑๕ ห้ามมิให้ผู้ใดเข้าไปหาประโยชน์ ยึดถือ ครอบครอง ปลูกสร้าง ก่นสร้าง แผ้วถาง เผาป่า หรือ

ทำาด้วยประการใดๆ อันเป็นการทำาลาย หรือทำาให้เสื่อมสภาพที่ดิน หรือทำาให้เป็นอันตรายแก่ทรัพยากรธรรมชาติในที่ดิน

ภายในเขตนิคม เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากอธิบดี

 สมาชิกนิคมจะกระทำาการตามวรรคหนึ่งได้โดยไม่ต้องเสียเงินค่าบำารุง ตามมาตรา ๑๖ เฉพาะในที่ดินที่ตนได้รับ

มอบให้เข้าไปทำาประโยชน์เท่านั้น
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ผู้แทนกรมพัฒนาท่ีดินช้ีแจงว่า	 คำาว่า	 “ท่ีดินของรัฐ	 ”ซ่ึงใช้ในงานการจำาแนกท่ีดินของกรมพัฒนาที่ดิน

เป็นเกณฑ์ที่กำาหนดขึ้นเพื่อประโยชน์ในงานของกรมพัฒนาที่ดิน	 มิได้มีความหมายตามกฎหมายใดๆ 

ซึ่งขณะนี้กรมพัฒนาที่ดินจำาแนกที่ดินเป็น	๓	กลุ่ม	คือ	ประเภท	ก.	หมายถึง	ที่ดินนอกเขตพื้นที่ป่าไม้ตาม

มติคณะรัฐมนตรี	เมื่อวันที่	๑๔	พฤศจิกายน	พ.ศ.๒๕๐๔	ประเภท	ข.	หมายถึงที่ดินที่จำาแนกไว้เป็นที่จัดสรร

เพื่อเกษตรกรรม	และประเภท	ค.	หมายถึงที่ดินที่จะสงวนไว้เป็นป่าไม้ของชาติ

	 คณะกรรมการกฤษฎีกา	(กรรมการร่างกฎหมาย	คณะที่	๗)	มีความเห็นดังต่อไปนี้

	 ๑.	 สำาหรับปัญหาที่ว่า	 ผู้ได้รับอนุญาตให้เข้าทำาประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 

โดยการเช่าหรือเช่าซื้อตามพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	 พ.ศ.๒๕๑๘	 ผู้ได้รับอนุญาตให้

เข้าทำาประโยชน์ในเขตนิคมสร้างตนเองตามพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ	 พ.ศ.๒๕๑๑	 หรือผู้ 

ได้รับอนุญาตตามมาตรา	 ๙	 หรือมาตรา	 ๑๒	 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน	 ให้ใช้ที่ดินในเขตที่มีมติคณะ

รฐัมนตรีกำาหนดใหเ้ปน็ทีจ่ดัสรรเพือ่เกษตรกรรมหรอืในเขตทีม่มีตคิณะรฐัมนตรกีำาหนดเปน็ทีด่นิของรฐัแลว้จะ

ต้องขออนุญาตแผ้วถางป่า	 ทำาไม้หวงห้าม	 หรือเก็บหาของป่าหวงห้ามตามพระราชบัญญัติป่าไม้	 พุทธศักราช	

๒๔๘๔	เพียงใด	หรือไม่	นั้น	เห็นว่า	มาตรา	๕๔(๘)	แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้	พุทธศักราช	๒๔๘๔	ซึ่งแก้ไข

เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป่าไม้	 (ฉบับที่	 ๕)	 พ.ศ.๒๕๑๘	 ที่กำาหนดห้ามมิให้ผู้ใดก่นสร้าง	 แผ้วถาง	 หรือ

เผาป่า	หรือกระทำาด้วยประการใดๆ	อันเป็นการทำาลายป่า	หรือเข้ายึดถือครอบครองป่าเพื่อตนเองหรือผู้อื่น 

เว้นแต่จะกระทำาภายในเขตท่ีได้จำาแนกไว้เป็นประเภทเกษตรกรรมและรัฐมนตรีได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา	

หรือได้รับใบอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าท่ีน้ัน	 น่าจะมีเจตนารมณ์ท่ีจะคุ้มครองป่าไม้อันเป็นทรัพยากรธรรมชาติ 

ที่สำาคัญ	 โดยการห้ามมิให้มีการบุกรุกเข้าใช้ประโยชน์ในที่ป่าตามมาตรา	๔(๑)(๙)	แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้	

พุทธศักราช	๒๔๘๔

	 สำาหรับผู้ได้รับอนุญาตให้ทำาประโยชน์ตามปัญหาที่หารือ	คือ

	 (๑)	เกษตรกรหรือสถาบันเกษตรกรซึ่งได้รับการจัดที่ดินโดยการเช่าหรือเช่าซื้อให้เข้าทำาประโยชน์

เพื่อเกษตรกรรมในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	 หรือบุคคลอื่นซึ่งได้รับการจัดที่ดินโดยการเช่าหรือ 

เชา่ซือ้	ใหเ้ขา้ทำาประโยชนใ์นกจิการอืน่อนัเปน็การสนบัสนนุหรอืเกีย่วเนือ่งกบัการปฏริปูทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม 

ตามมาตรา	 ๓๐(๑๐)	 พระราชบัญญัติ	 การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	 พ.ศ.๒๕๑๘	 ซึ่งได้แก้ไขเพิ่มเติม

โดยพระราชบัญญัติ	การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	(ฉบับที่	๓)	พ.ศ.๒๕๓๒

	 (๒)	สมาชิกนิคมซึ่งได้รับอนุญาตให้เข้าทำาประโยชน์ในเขตนิคมสร้างตนเองเพื่อทำาเกษตรกรรมตาม

มาตรา	๘(๑๑)	แห่งพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ	พ.ศ.๒๕๑๑	หรือ

	 (๓)	ผู้ที่ได้รับอนุญาตตามมาตรา	 ๙(๑๒)	 หรือมาตรา	 ๑๒(๑๓)	 แห่งประมวลกฎหมายที่ดินให้เข้าทำา

ประโยชน์เพื่อเกษตรกรรมในที่ดินที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้จัดสรรเพื่อเกษตรกรรม

 (๘) โปรดดูเชิงอรรถที่ ๖, ข้างต้น
 (๙) โปรดดูเชิงอรรถที่ ๕, ข้างต้น
 (๑๐) โปรดดูเชิงอรรถที่ ๑, ข้างต้น
 (๑๑) โปรดดูเชิงอรรถที่ ๒, ข้างต้น
 (๑๒) โปรดดูเชิงอรรถที่ ๓, ข้างต้น
 (๑๓) โปรดดูเชิงอรรถที่ ๔, ข้างต้น
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	 บุคคลดังท่ีกล่าวข้างต้นถือได้ว่าเป็นผู้ได้รับอนุญาตตามกฎหมายเฉพาะน้ันๆ	ให้เข้าทำาประโยชน์ในท่ีดิน

ของรัฐ	จึงมิใช่ผู้บุกรุก	ถ้าที่ดินที่ได้รับอนุญาตให้เข้าทำาประโยชน์ยังมีสภาพเป็นป่า	พนักงานเจ้าหน้าที่ตาม

พระราชบัญญัติป่าไม้ฯ	 ก็มีอำานาจหน้าที่ในการดูแลรักษาและรับผิดชอบที่ดินนั้นๆ	 เพื่อคุ้มครองป่าไม้ 

เท่าที่ไม่ขัดต่อวัตถุประสงค์ในการอนุญาตให้เข้าทำาประโยชน์ข้างต้น	 ซึ่งในการประกอบเกษตรกรรมนั้น

ย่อมจะต้องมีการแผ้วถางเพื่อเตรียมพื้นที่	 ดังนั้น	 บุคคลที่กล่าวข้างต้นจึงไม่ต้องขออนุญาตแผ้วถางป่าตาม

มาตรา	 ๕๔	 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้	 แต่ถ้าที่ดินที่ได้รับอนุญาตให้เข้าทำาประโยชน์มีไม้หวงห้ามหรือของ

ป่าหวงห้ามขึ้นอยู่	การตัดฟันหรือเก็บหาของป่าหวงห้ามจะต้องได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่เสียก่อน	

เนื่องจากในการ	“ทำาไม้”(๑๔)	หวงห้ามตามมาตรา	๑๑(๑๕)	หรือการเก็บหาของป่าหวงห้ามตามมาตรา	๒๙(๑๖) 

แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้	พุทธศักราช	๒๔๘๔	ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป่าไม้	(ฉบับที่	๓)	พ.ศ.

๒๔๙๔	 รัฐมีวัตถุประสงค์ท่ีจะสงวนรักษาไม้หรือของป่าหายากไว้	 มาตรการควบคุมในเร่ืองน้ีจึงเข้มงวดกว่า 

การแผ้วถางป่า	กลา่วคอื	ผูท้ำาไมห้วงหา้มจะตอ้งไดร้บัอนญุาตจากพนกังานเจา้หนา้ทีห่รอืไดร้บัสมัปทานอยา่งใด

อยา่งหนึง่	กบัตอ้งใหป้ระโยชนต์อบแทนแกร่ฐั	สำาหรบัผูเ้กบ็หาของปา่หวงหา้มกจ็ะตอ้งไดร้บัอนญุาตจากพนกังาน 

เจ้าหน้าที่และต้องเสียค่าภาคหลวงของป่าหวงห้ามเช่นกัน	 และประกอบกับทั้งการทำาไม้หวงห้ามหรือ 

เกบ็หาของปา่หวงหา้ม	กไ็มอ่ยูใ่นความหมายของ	“เกษตรกรรม”	ทัง้ตามความหมายธรรมดาหรอืตามคำานยิาม	

 (๑๔)  มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้

       ฯลฯ    ฯลฯ

   (๕) “ทำาไม้” หมายความว่า ตัด ฟัน กาน โค่น ลิด เลื่อย ผ่า ถาก ทอน ขุด ชักลากไม้ในป่า หรือ

นำาไม้ออกจากป่าด้วยประการใดๆ และหมายความรวมถึงการกระทำาดังกล่าวกับไม้สักหรือไม้ยางที่ขึ้นอยู่ในที่ดินที่มิใช่ป่า 

หรือการนำาไม้สักหรือไม้ยางออกจากที่ดิน ที่ไม้นั้นๆ ขึ้นอยู่ด้วย

       ฯลฯ    ฯลฯ

 (๑๕) มาตรา ๑๑ ผู้ใดทำาไม้ หรือเจาะ หรือสับ หรือเผา หรือทำาอันตรายด้วยประการใดๆ แก่ไม้หวงห้าม ต้อง

ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือได้รับสัมปทานตามความในพระราชบัญญัตินี้ และต้องปฏิบัติตามข้อกำาหนดใน 

กฎกระทรวงหรือในการอนุญาต

 การอนุญาตนั้น พนักงานเจ้าหน้าที่เมื่อได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีแล้ว จะอนุญาตให้ผูกขาดโดยให้ผู้ได้รับอนุญาต

เสียเงินค่าผูกขาดให้แก่รัฐบาลตามจำานวนที่รัฐมนตรีกำาหนดก็ได้

 การอนุญาตโดยวิธีผูกขาดหรือให้สัมปทานสำาหรับการทำาไม้ฟืนหรือไม้เผาถ่านไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม  

ให้กระทำาได้เฉพาะในเขตป่าที่ห่างไกลและกันดารหรือเฉพาะการทำาไม้ชนิดที่มีค่าหรือหายาก

 การพิจารณาคำาขออนุญาตผูกขาดหรือสัมปทานตามความในวรรคก่อนให้กระทำาโดยคณะกรรมการซึ่งรัฐมนตรี

แต่งตั้ง
 (๑๖) มาตรา ๒๙ ผู้ใดเก็บหาของป่าหวงห้ามหรือทำาอันตรายด้วยประการใดๆ แก่ของป่าหวงห้ามในป่า ต้องได้รับ

อนญุาตจากพนกังานเจ้าหนา้ที ่และตอ้งเสยีคา่ภาคหลวง กบัทัง้ตอ้งปฏิบตัติามขอ้กำาหนดในกฎกระทรวงหรอืในการอนญุาต

ที่จะสงวนรักษาไม้หรือของป่าหายากไว้
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“เกษตรกรรม”(๑๗)	ตามมาตรา	๔	แห่งพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	พ.ศ.๒๕๑๘	อันเป็น

เรื่องที่บุคคลนั้นๆ	ได้รับอนุญาตให้เข้าทำาประโยชน์ในที่ดินของรัฐด้วย

	 สำาหรับผู้ได้รับอนุญาตตามมาตรา	 ๙	 หรือมาตรา	 ๑๒	 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน	 ให้เข้าทำา

ประโยชน์ในที่ดินที่คณะรัฐมนตรีมีมติกำาหนดให้เป็นที่ดินของรัฐนั้น	 เห็นว่าที่ดินของรัฐหมายถึงที่ดินซึ่งไม่ได ้

ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของบุคคลหนึ่งบุคคลใดตามที่มาตรา	 ๒(๑๘)	 แห่งประมวลกฎหมายที่ดินกำาหนดไว้	 และ

หากที่ดินนั้นยังมีสภาพเป็นป่าตามมาตรา	 ๔(๑)(๑๙)	 แห่งพระราชบัญญัติป่าฯ	 ที่ดินดังกล่าวยังอยู่ภายใต้

ความคุ้มครองของกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	 ผู้ซึ่งได้รับอนุญาตให้เข้าทำาประโยชน์ในที่ดินของรัฐไม่ว่าจะเป็น

เพื่อการทำาเมืองแร่หรือขุดเก็บกรวด	 ทราย	 ลูกรังหรือดิน	 หรือประโยชน์อื่นใดซึ่งมิใช่การเกษตรกรรม 

จะต้องขออนุญาตแผ้วถางป่าตามมาตรา	 ๕๔	 นอกเหนือจากการขออนุญาตตามกฎหมายเฉพาะว่าด้วย 

การน้ันๆ	และหากทีด่นิดงักลา่วมไีมห้วงหา้มหรอืของปา่หวงหา้มขึน้อยู่	การตดัฟนัไมห้วงหา้มหรอืเกบ็หาของ 

ป่าหวงห้ามก็ต้องได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา	๑๑	และมาตรา	๒๙	เสียก่อน

	 ๒.	 สำาหรับปัญหาที่ว่า	 ผู้บุกรุกตัดฟันทำาไม้หวงห้าม	 เก็บหาของป่าหวงห้าม	 ก่นสร้าง	 แผ้วถาง	

หรือเผาป่าหรือกระทำาด้วยประการใดๆ	 อันเป็นการทำาลายป่าหรือเข้ายึดถือครอบครองป่าในเขตปฏิรูปที่ดิน

เพื่อเกษตรกรรม	 นิคมสร้างตนเอง	 นิคมสหกรณ์	 ที่ดินที่มีมติคณะรัฐมนตรีกำาหนดให้เป็นที่จัดสรรเพื่อ

เกษตรกรรม	 หรือท่ีดินท่ีมีมติคณะรัฐมนตรีกำาหนดให้เป็นท่ีดินของรัฐ	 จะมีความผิดตามพระราชบัญญัติป่าไม้	 

พุทธศักราช	๒๔๘๔	หรือไม่	อย่างไรนั้น	เห็นว่า

  (๑)	ผู้ก่นสร้าง	แผ้วถาง	หรือเผาป่าหรือกระทำาด้วยประการใดๆ	อันเป็นการทำาลายป่าหรือ

เข้ายึดถือครอบครองป่าในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	 นิคมสร้างตนเอง	 นิคมสหกรณ์	 ที่ดินที่มีมติ

คณะรัฐมนตรีกำาหนดให้เป็นที่จัดสรรเพื่อเกษตรกรรม	 หรือที่ดินที่มีมติคณะรัฐมนตรีกำาหนดให้เป็นที่ดิน

ของรัฐ	 ซึ่งมิได้เป็นผู้ได้รับอนุญาตให้เข้าทำาประโยชน์ตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	

กฎหมายว่าด้วยการจัดท่ีดินเพ่ือการครองชีพ	 หรือประมวลกฎหมายท่ีดิน	 ถือเป็นผู้กระทำาการฝ่าฝืนมาตรา	 ๕๔(๒๐) 

 (๑๗) มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัติ

       ฯลฯ    ฯลฯ

 “เกษตรกรรม” หมายความว่า การทำานา ทำาไร ทำาสวน เลี้ยงสัตว์ เลี้ยงสัตว์น้ำา และกิจการอื่นตามที่รัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำาหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

       ฯลฯ    ฯลฯ
 (๑๘) มาตรา ๒ ที่ดินซึ่งมิได้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของบุคคลหนึ่งบุคคลใด ให้ถือว่าเป็นของรัฐ

 (๑๙) โปรดดูเชิงอรรถที่ ๕, ข้างต้น

 (๒๐)  โปรดดูเชิงอรรถที่ ๖, ข้างต้น
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แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้	ฯ	มีความผิดมาตรา	๗๒	ตรี(๒๑)	แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ฯ	สำาหรับการก่นสร้าง	

แผ้วถาง	เผาป่า	หรือยึดถือครอบครองป่าในเขตนิคมสร้างตนเองหรือนิคมสหกรณ์โดยไม่ได้รับอนุญาตตาม

มาตรา	๑๕(๒๒)	แหง่พระราชบญัญตัจิดัทีด่นิเพือ่การครองชพี	พ.ศ.๒๕๑๑	ถอืเปน็การการกระทำาผดิตามมาตรา	

๔๑(๒๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ	ฯ	ด้วย

	 	 (๒)	 ในกรณีท่ีท่ีดินดังกล่าวมีไม้หวงห้ามหรือของป่าหวงห้ามข้ึนอยู่	 การตัดฟันทำาไม้หวงห้าม 

หรือการเก็บหาของป่าหวงห้ามในเขตท่ีกล่าวถึงข้างต้น	 จะต้องอยู่ภายใต้บังคับของพระราชบัญญัติป่าไม้ฯ	 

เช่นเดียวกับกรณีตามข้อหารือประเด็นท่ี	 ๑	 ดังน้ัน	 หากมีการตัดฟันทำาไม้หวงห้ามหรือเก็บหาของป่าหวงห้าม	

โดยมิได้รับอนุญาตตามมาตรา	 ๑๑(๒๔)	 หรือมาตรา	 ๒๙(๒๕)	 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ฯ	 ผู้ตัดฟันทำาไม้

หวงห้ามหรือเก็บหาของป่าหวงห้ามดังกล่าวย่อมมีความผิดตามมาตรา	 ๗๓(๒๖)	 หรือมาตรา	 ๗๑	 ทวิ	 (๒๗)

แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้	ฯ	แล้วแต่กรณี

 (๒๑) มาตรา ๗๒ ตรี ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๕๔ ต้องระวางโทษจำาคุกไม่เกินห้าปีหรือปรับไม่เกิน

ห้าหมื่นบาท หรือทั้งจำาทั้งปรับ

 ในกรณีความผิดตามมาตรานี้ ถ้าได้กระทำาเป็นเนื้อที่เกินยี่สิบห้าไร่ ผู้กระทำาความผิดต้องระวางโทษจำาคุกตั้งแต่

สองปีถึงสิบห้าปี และปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท

 ในกรณีที่มีคำาพิพากษาชี้ขาดว่าบุคคลใดกระทำาความผิดตามมาตรานี้ ถ้าปรากฏว่าบุคคลนั้นได้ยึดถือครอบครอง

ป่าที่ตนได้กระทำาผิด ศาลมีอำานาจสั่งให้ผู้กระทำาผิด คนงาน ผู้รับจ้าง ผู้แทน และบริวารของผู้กระทำาผิด ออกไปจากป่า

นั้นได้ด้วย
 (๒๒) โปรดดูเชิงอรรถที่ ๗, ข้างต้น
 (๒๓) มาตรา ๔๑ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๑๕ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษจำาคุกไม่เกินหนึ่งเดือนหรือปรับไม่เกิน

หนึ่งพันบาท หรือทั้งจำาทั้งปรับ ทั้งนี้ ไม่กระทบกระทั่งถึงความผิดที่กระทำาตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ หรือตามกฎหมายว่า

ด้วยการทำาเหมืองแร่
 (๒๔) โปรดดูเชิงอรรถที่ ๑๕, ข้างต้น
 (๒๕) โปรดดูเชิงอรรถที่ ๑๖, ข้างต้น

 (๒๖) มาตรา ๗๓ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๑ มาตรา ๑๒ มาตรา ๑๓ มาตรา ๓๑ หรือมาตรา ๔๘ 

ต้องระวางโทษจำาคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาทหรือทั้งจำาทั้งปรับ

  ในกรณีความผิดตามมาตรานี้ ถ้าการกระทำาผิดนั้นเกี่ยวกับ

  (๑)   ไม้สัก ไม้ยาง หรือไม้หวงห้ามประเภท ข. หรือ

  (๒) ไม้อื่นเป็นต้นหรือเป็นท่อนอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือทั้งสองอย่างรวมกันเกินยี่สิบต้น หรือท่อน หรือรวม

ปริมาตรไม้เกินส่ีลูกบาศก์เมตร หรือไม้ท่ีได้แปรรูปแล้วรวมปริมาตรไม้เกินสองลูกบาศก์เมตร

  ผู้กระทำาความผิดต้องระวางโทษจำาคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่ห้าพันบาทถึงสองแสนบาท
 (๒๗) มาตรา ๗๑ ทวิ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๒๙ มาตรา ๒๙ ทวิ มาตรา ๓๙ มาตรา ๓๙ ตรี มาตรา 

๔๐ วรรคหนึ่ง มาตรา ๔๓ วรรคสอง หรือมาตรา ๕๓ ต้องระวางโทษจำาคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือ

ทั้งจำาทั้งปรับ
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	 ๓.	 สำาหรับปัญหาที่ว่า	 ผู้ได้รับอนุญาตให้เข้าไปหาประโยชน์เพื่อเก็บหรือระเบิดหิน	 กรวด	

ทราย	 ทำาเหมืองแร่	 ฯลฯ	 ตามมาตรา	 ๑๕	 พระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ	 พ.ศ.๒๕๑๑	 ในพื้นที่ 

ที่สงวนไว้เป็นป่า	 ๒๐%	 ของพ้ืนท่ีนิคม	 (สงวนไว้เป็นพ้ืนท่ีป่า	 ๒๐%ของพ้ืนท่ีตามมติคณะกรรมการจัดท่ีดิน 

แห่งชาติ)	 หรือพื้นที่ในเขตนิคมที่ยังมิได้อนุญาตให้สมาชิกเข้าทำาประโยชน์	 ไม่ว่าบุคคลนั้นจะเป็นสมาชิก

นิคมหรือไม่	 จะต้องขออนุญาตแผ้วถางป่า	 ทำาไม้หวงห้ามหรือเก็บหาของป่าหวงห้าม	 ตามพระราชบัญญัติป่าไม้	 

พุทธศักราช	 ๒๔๘๔	 ด้วยหรือไม่	 เพียงใด	 น้ัน	 เห็นว่า	 มาตรา	 ๑๔(๒๘)	 แห่งพระราชบัญญัติจัดท่ีดินเพ่ือการ

ครองชีพ	ฯ	ใหอ้ำานาจอธบิดกีรมประชาสงเคราะหห์รอือธบิดกีรมสง่เสรมิสหกรณ์	แลว้แตก่รณ	ีทีจ่ะปฏบิตักิาร

ในที่ดินภายในเขตนิคมเกี่ยวกับไม้หวงห้าม	แร่	หรือทรัพยากรธรรมชาติอื่น	เพื่อให้ได้มาซึ่งเงินหรือทรัพย์สิน

อย่างอื่นสำาหรับใช้บำารุงและดำาเนินกิจการของนิคมได้	แต่จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายเฉพาะนั้นๆ	ดังนั้น	ใน

กรณีที่อธิบดีใช้อำานาจตามมาตรา	๑๕(๒๙)	แห่งพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ	ฯ	อนุญาตให้บุคคล

ใดเข้าหาประโยชน์เพ่ือเก็บหรือระเบิดหิน	 กรวด	 ทราย	 ทำาเหมืองแร่	 ภายในเขตพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังนิคม 

สร้างตนเองหรอืนคิมสหกรณ์ทัง้บรเิวณทีส่งวนไว้	๒๐%	ของพืน้ทีน่คิม	หรอืในพืน้ทีเ่ขตนคิมทีย่งัมไิดอ้นญุาต

ให้สมาชิกนิคมเข้าทำาประโยชน์	ผู้ได้รับอนุญาตดังกล่าวอยู่ในบังคับ	จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	

กฎหมายว่าด้วยแร่	 หรือประมวลกฎหมายที่ดิน	 อันเป็นกฎหมายเฉพาะว่าด้วยการนั้นด้วย	 ดังนั้น	 บุคคล 

ดังกล่าวจึงต้องขออนุญาตทำาไม้หวงห้ามตามมาตรา	 ๑๑	 หรือเก็บหาของป่าหวงห้ามตามมาตรา	 ๒๙	 

แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้	ฯ	นอกเหนือจากการอนุญาตตามมาตรา	๑๕	แห่งพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการ 

ครองชีพ	ฯ	แต่บุคคลดังกล่าวได้รับยกเว้นไม่ต้องขออนุญาตแผ้วถางป่า	เนื่องจากบุคคลนั้นได้รับอนุญาตให้

เข้าทำาประโยชน์ตามมาตรา	๑๕	แห่งพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ	ฯ	แล้ว

	 ๔.	 สำาหรับปัญหาที่ว่า	 การทำาเหมืองแร่หรือระเบิดย่อยหิน	 ขุดเก็บกรวด	 ทราย	 ลูกรังหรือ

ดิน	 หรือทำาประโยชน์อื่นๆ	 ในพื้นที่ที่สงวนไว้เป็นป่า	 ๒๐%	 ของพื้นที่ที่มีการดำาเนินการปฏิรูปที่ดินเพื่อ

เกษตรกรรม	 หรือพื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมที่ยังมิได้ดำาเนินการจัดให้แก่เกษตรกรหรือสถาบัน

เกษตรกร	จะต้องขออนุญาตแผ้วถางป่าทำาไม้หวงห้าม	หรือเก็บหาของป่าหวงห้ามตามพระราชบัญญัติป่าไม้	 

พุทธศักราช	๒๔๘๔	หรือไม่	เพียงใด	นั้น	เห็นว่า	ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมบริเวณที่ยังมิได้มี

การดำาเนินการปฏิรูปที่ดินหรือดำาเนินการปฏิรูปที่ดินแต่พื้นที่บางส่วนยังมีสภาพเป็นป่าไม้	 และมีไม้หวงห้าม

หรือของป่าขึ้นอยู่ในที่ดิน	นั้น	ยังอยู่ภายใต้ความคุ้มครองของกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	

 (๒๘) มาตรา ๑๔ ให้อธิบดีมีอำานาจปฏิบัติการในท่ีดินภายในเขตของนิคมเก่ียวกับไม้หวงห้าม แร่ หรือทรัพยากรธรรมชาติอ่ืน 

เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์เป็นเงินหรือทรัพย์สินอย่างอื่น สำาหรับบำารุงส่งเสริมกิจกรรมและการจัดทำาสิ่งก่อสร้างอันเป็น

ประโยชน์แก่ส่วนรวมของนิคมได้ โดยปฏิบัติการตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น
 (๒๙) โปรดดูเชิงอรรถที่ ๗, ข้างต้น
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	 ดังนั้น	การทำาเหมืองแร่ตามกฎหมายว่าด้วยแร่	หรือการระเบิดย่อยหิน	ขุด	เก็บกรวดทราย	ลูกรัง 

หรือดิน	 หรือการทำาประโยชน์อื่นใดอันมิใช่การเกษตรกรรมในพื้นที่ที่มีการดำาเนินการปฏิรูปที่ดินเพื่อ

เกษตรกรรมหรือพื้นที่ซึ่งยังมิได้ดำาเนินการจัดให้แก่เกษตรกรหรือสถาบันเกษตรกรที่ยังมีสภาพเป็นป่า	 จึงยัง

อยู่ในบังคับที่จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	กล่าวคือ	ผู้ได้รับอนุญาตให้กระทำาการดังกล่าวข้างต้น 

จะต้องขออนุญาตแผ้วถางป่าตามมาตรา	 ๕๔	 รวมตลอดถึงต้องขออนุญาตทำาไม้หวงห้ามหรือเก็บหา 

ของป่าหวงห้ามตามมาตรา	 ๑๑	 หรือมาตรา	 ๒๙	 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้	 ฯ	 ก่อนทำาการตัดฟันไม้หรือ 

เก็บหาของป่าหวงห้ามซึ่งมีอยู่ในพื้นที่

	 (ลงนาม)			อัคขราทร	จุฬารัตน์

	 										(นายอัคขราทร	จุฬารัตน์)

	 										รองเลขาธิการฯ	ปฏิบัติราชการแทน

	 										เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา

       

สำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

เมษายน	๒๕๓๖
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ที่	กษ	๐๗๐๗.๐๒/๒๖๗๙๐		 	 	 	 	 	 กรมป่าไม้

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ๖๑	ถนนพหลโยธิน	เขตจตุจักร

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 กรุงเพทฯ	๑๐๙๐๐

	 	 	 	 	 	 	 	 	 ๒๖	สิงหาคม	๒๕๓๕

เรื่อง	 หารือปัญหาข้อกฎหมายกรณีการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป่าไม้	พุทธศักราช	๒๔๘๔

เรียน	 เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา

สิ่งที่ส่งมาด้วย	 ๑.	 สำาเนาหนังสือกรมที่ดิน	ที่	๓๔๗๕/๒๔๙๙	ลงวันที่	๙	พฤษภาคม	๒๔๙๒

	 	 	 ๒.	 สำาเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย	ท่ี	๙๗๑๖/๒๔๙๙	ลงวันท่ี	๓	พฤษภาคม	๒๔๙๙

	 ด้วยกรมป่าไม้ได้รับข้อหารือจากป่าไม้เขตและป่าไม้จังหวัดเกี่ยวกับปัญหาข้อ

กฎหมายกรณีการใช้บังคับกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ในบริเวณที่ได้กำาหนดเป็นเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	
นิคมสร้างตนเอง	 ที่ดินที่มีมติคณะรัฐมนตรีกำาหนดให้เป็นที่จัดสรรเพื่อเกษตรกรรม	 หรือที่ดินที่มีมติคณะ
รฐัมนตรกีำาหนดเปน็ทีด่นิของรฐั	ผูไ้ดร้บัอนญุาตใหเ้ขา้ทำาประโยชนใ์นทีด่นิโดยการเชา่หรอืเชา่ซือ้ตามพระราช
บญัญตักิารปฏริปูทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม	พ.ศ.๒๕๑๘	หรอืไดร้บัอนญุาตใหเ้ขา้ทำาประโยชนใ์นเขตนคิมสรา้งตนเอง 
ตามพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ	 พ.ศ.๒๕๑๑	 หรือได้รับอนุญาตให้เข้าทำาประโยชน์	
ตามพระราชบญัญตัแิร	่พ.ศ.๒๕๑๐	หรอืไดร้บัอนญุาตตามมาตรา	๙	หรอืมาตรา	๑๒	แหง่ประมวลกฎหมายทีด่นิ
ให้ใช้ที่ดินในเขตที่มีมติคณะรัฐมนตรีกำาหนดให้เป็นที่จัดสรรเพื่อเกษตรกรรมหรือในเขตที่มีมติคณะรัฐมนตรี
กำาหนดเป็นที่ดินของรัฐแล้ว	 ผู้ได้รับอนุญาตให้เข้าทำาประโยชน์ดังกล่าวจะต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป่าไม้	
พุทธศักราช	 ๒๔๘๔	 ด้วยหรือไม่	 อย่างไร	และผู้บุกรุกตัดฟันทำาไม้หวงห้าม	แผ้วถางหรือเผาป่า	หรือกระทำาด้วย
ประการใดๆ	อันเป็นการทำาลายป่าหรือเข้ายึดถือครอบครองป่าในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	นิคมสร้าง 
ตนเอง	ทีด่นิทีม่มีตคิณะรฐัมนตรกีำาหนดใหเ้ปน็ทีจ่ดัสรรเพือ่เกษตรกรรมหรอืทีด่นิทีม่มีตคิณะรฐัมนตรกีำาหนด
เป็นที่ดินของรัฐจะมีความผิดตามพระราชบัญญัติป่าไม้	พุทธศักราช	๒๔๘๔	หรือไม่	อย่างไร

	 ผลการพิจารณาได้มีความเห็นเป็น	๒	ฝ่ายดังนี้

 ฝา่ยที ่๑	เหน็วา่	พืน้ทีใ่ดจะอยูภ่ายใตบ้งัคบัของพระราชบญัญตัปิา่ไม	้พทุธศกัราช	๒๔๘๔

จะต้องเป็นพื้นที่ที่ยังคงเป็น	 “ป่า”	 ตามมาตรา	 ๔(๑)	 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้	 พุทธศักราช	 ๒๔๘๔	
กล่าวคือ	ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	นิคมสร้างตนเอง	นิคมสหกรณ์	ที่ดินที่มีมติคณะรัฐมนตรี
กำาหนดให้เป็นที่จัดสรรเพื่อเกษตรกรรม	หรือที่ดินที่มีมติคณะรัฐมนตรีกำาหนดเป็นที่ดินของรัฐนั้น	เป็นที่ดินที่
แต่ละหน่วยราชการควบคุมดูแลรักษาตามอำานาจหน้าที่ของกฎหมายแต่ละฉบับเท่านั้น	แต่ละหน่วยราชการ
มไิดม้สีทิธใินทีด่นิตามประมวลกฎหมายทีด่นิ	และผูไ้ดร้บัอนญุาตเขา้ทำาประโยชนก์ย็งัไมไ่ดร้บัหนงัสอืแสดงสทิธิ
ในทีด่นิตามประมวลกฎหมายทีด่นิ	การเขา้ทำาประโยชนใ์นทีด่นิดงักลา่วซึง่ยงัคงเปน็	“ปา่”	ตามพระราชบญัญตั ิ
ป่าไม้	 พุทธศักราช	 ๒๔๘๔	 จึงต้องขออนุญาตแผ้วถางป่า	 ทำาไม้หวงห้าม	 และเก็บหาของป่าหวงห้าม
ตามพระราชบัญญัติป่าไม้	 พุทธศักราช	 ๒๔๘๔	 สำาหรับกรณีผู้บุกรุกพื้นที่ดังกล่าวย่อมมีความผิด

ตามพระราชบัญญัติป่าไม้	พุทธศักราช	๒๔๘๔
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 ฝา่ยที่ ๒	เห็นวา่	ผู้ได้รับอนุญาตใหเ้ข้าทำาประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมตาม

พระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	 พ.ศ.๒๕๑๘	 ในเขตนิคมสร้างตนเองตามพระราชบัญญัติ

จัดที่ดินเพื่อการครองชีพ	 พ.ศ.๒๕๑๑	 หรือผู้ได้รับอนุญาตให้เข้าทำาประโยชน์ในที่ดินตามมาตรา	 ๙	 หรือ

มาตรา	 ๑๒	 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน	 ให้ใช้ที่ดินในเขตที่มีมติคณะรัฐมนตรีกำาหนดให้เป็นที่จัดสรรเพื่อ

เกษตรกรรม	 ถือว่าได้รับอนุญาตตามกฎหมายนั้นๆ	 แล้ว	 และพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ที่เข้าข้อยกเว้นตาม

มาตรา	๕๔	แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้	พุทธศักราช	๒๔๘๔	ซึ่งบัญญัติว่า	“......เว้นแต่จะกระทำาภายในเขต

ที่ได้จำาแนกไว้เป็นประเภทเกษตรกรรม.....”	 ผู้ได้รับอนุญาตดังกล่าวจึงไม่ต้องขออนุญาตแผ้วถางป่า	 แต่การ

ทำาไม้หวงห้ามและเก็บหาของป่าหวงห้ามต้องได้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัติป่าไม้	 พุทธศักราช	 ๒๔๘๔ 

ผู้บุกรุก	 แผ้วถางพื้นที่ดังกล่าวไม่มีความผิดตามพระราชบัญญัติป่าไม้	 พุทธศักราช	 ๒๔๘๔	 ส่วนผู้ได้รับ

อนุญาตให้เข้าทำาประโยชน์ในที่ดินตามมาตรา	๙	หรือมาตรา	๑๒	แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน	ในที่ดินที่มีมติ 

คณะรัฐมนตรีกำาหนดเป็นที่ดินของรัฐนั้น	ผู้ได้รับอนุญาตจะต้องขออนุญาตแผ้วถางป่า	ทำาไม้หวงห้าม	และ

เก็บหาของป่า	ตามพระราชบัญญัติป่าไม้	พุทธศักราช	๒๔๘๔	และผู้บุกรุกแผ้วถางป่า	ตัดไม้	ฯลฯ	ย่อมมี

ความผิดตามพระราชบัญญัติป่าไม้	พุทธศักราช	๒๔๘๔	 เพราะถือว่า	 “ที่ดินของรัฐ”	ตามมติคณะรัฐมนตรี 

ยังคงเป็น	“ป่า”	ตามมาตรา	๔(๑)	แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้	พุทธศักราช	๒๔๘๔	อยู่	

	 กรมป่าไม้เห็นว่า	 เพื่อให้ได้ข้อยุติและถือเป็นแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องตามกฎหมายต่อไป	 

จึงใคร่ขอหารือดังนี้

	 ๑.			ผูไ้ดร้บัอนญุาตใหเ้ขา้ทำาประโยชนใ์นเขตปฏริปูทีด่นิเพือ่เกษตรกรรมโดยการเชา่	เชา่ซือ้	 

ตามพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	 พ.ศ.๒๕๑๘	 ได้รับอนุญาตให้เข้าทำาประโยชน์ในเขต

นิคมสร้างตนเองตามพระราชบัญญัติที่ดินเพื่อการครองชีพ	 พ.ศ.๒๕๑๑	 หรือได้รับอนุญาตตามมาตรา	 ๙	

หรือมาตรา	๑๒	แห่งประมวลกฎหมายที่ดินให้ใช้ที่ดินในเขตท่ีมีมติคณะรัฐมนตรีกำาหนดให้เป็นที่จัดสรรเพื่อ

เกษตรกรรม	 หรือในเขตที่มีมติคณะรัฐมนตรีกำาหนดเป็นที่ดินของรัฐแล้ว	 ผู้ได้รับอนุญาตดังกล่าวจะต้องขอ

อนุญาตแผ้วถางป่า	ทำาไม้หวงห้ามหรือเก็บหาของป่าหวงห้าม	ตามพระราชบัญญัติป่าไม้	พุทธศักราช	๒๔๘๔	

เพียงใด	หรือไม่

	 ๒.	กรณมีผีูบ้กุรกุตดัฟนัทำาไมห้วงหา้ม	เกบ็หาของปา่หวงหา้ม	กน่สรา้ง	แผว้ถาง	หรอืเผาปา่

หรอืกระทำาด้วยประการใดๆ	อันเป็นการทำาลายป่าหรือเข้ายึดถือครอบครองป่าในเขตปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม	

นิคมสร้างตนเองหรือนิคมสหกรณ์	ที่ดินที่มีมติคณะรัฐมนตรีกำาหนดให้เป็นที่จัดสรรเพื่อเกษตรกรรม	หรือท่ีดิน

ท่ีมีมติคณะรัฐมนตรีกำาหนดให้เป็นท่ีดินของรัฐแล้ว	 ผู้กระทำาการดังกล่าวจะมีความผิดตามพระราชบัญญัติป่าไม้	

พุทธศักราช	๒๔๘๔	หรือไม่	อย่างไร

2(42-168).indd   134 7/1/2010   13:00



คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการอนุญาตไม้และของป่า
135

	 ๓.	การอนุญาตให้เข้าไปหาประโยชน์เพื่อเก็บหรือระเบิดหิน	กรวด	ทราย	ทำาเหมืองแร่	ฯลฯ	

ตามมาตรา	๑๕	แห่งพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ	พ.ศ.๒๕๑๑	 ในพื้นที่ที่สงวนไว้เป็นป่า	๒๐%	

ของพืน้ทีน่คิม	(สงวนไวเ้ปน็พืน้ทีป่า่	๒๐%	ของพืน้ทีต่ามมตคิณะกรรมการจดัทีด่นิแหง่ชาต)ิ	หรอืพืน้ทีใ่นเขต

นิคมที่ยังมิได้อนุญาตให้สมาชิกเข้าทำาประโยชน์	 ผู้ได้รับอนุญาตดังกล่าวซึ่งมิใช่สมาชิกนิคมหรือสมาชิกนิคม

ซ่ึงดำาเนินการนอกเหนือวัตถุประสงค์ของการจัดสรรท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม	 จะต้องขออนุญาตแผ้วถางป่า	 ทำาไม้ 

หวงห้ามหรือเก็บหาของป่าหวงห้าม	ตามพระราชบัญญัติป่าไม้	พุทธศักราช	๒๔๘๔	ด้วยหรือไม่	เพียงใด

	 ๔.	การทำาเหมอืงแรห่รอืระเบดิยอ่ยหนิ	ขดุเกบ็กรวด	ทราย	ลกูรงั	หรอืดนิ	ทำาประโยชนอ์ืน่ๆ 

ในพื้นที่ที่สงวนไว้เป็นป่า	 ๒๐%	 ของพื้นที่ที่มีการดำาเนินปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	 หรือพื้นที่ในเขตปฏิรูป

ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมที่ยังมิได้ดำาเนินการจัดให้แก่เกษตรกรหรือสถาบันเกษตรกร	 จะต้องได้รับอนุญาต 

แผ้วถางป่า	ทำาไม้หวงห้าม	หรือเก็บหาของป่าหวงห้าม	ตามพระราชบัญญัติป่าไม้	พุทธศักราช	๒๔๘๔	หรือไม่	

เพียงใด

	 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา	ผลเป็นประการใด	โปรดแจ้งให้กรมป่าไม้ทราบด้วยจักขอบคุณย่ิง

	 								ขอแสดงความนับถือ

	 (ลงนาม)		ธำามรงค์	ประกอบบุญ

	 									(นายธำามรงค์	ประกอบบุญ)

	 									รองอธิบดี	ปฏิบัติราชการแทน

	 									อธิบดีกรมป่าไม้

     

กองนิติการ	

โทร.	๕๗๙๕๒๖๘

โทรสาร.	๕๗๙๘๖๑๑
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ที่	นร.	๐๖๐๑/๑๓๖๙		 	 	 	 สำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ท่าช้างวังหน้า	กรุงเทพฯ	๑๐๒๐๐

	 	 	 	 	 	 	 	 	 ๒๐	ธันวาคม	๒๕๓๖

เรื่อง	 หารือปัญหาข้อกฎหมายกรณีการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป่าไม้	พุทธศักราช	๒๔๘๔		 	

	 ในเขตปฏิรูปที่ดิน

เรียน	 เลขาธิการสำานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม

อ้างถึง	 (๑)	หนังสือสำานักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือการเกษตร	ท่ี	กษ	๑๒๐๔/๗๒๒๙	ลงวันท่ี	๒๓	สิงหาคม	๒๕๓๖

	 (๒)	หนังสือสำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา	ด่วนที่สุด	ที่	นร.	๐๖๐๑/ป	๘๒๔๙

	 	 ลงวันที่	๒๒	กันยายน	๒๕๓๖	

สิ่งที่ส่งมาด้วย				บันทึก	เรื่อง	หารือปัญหาข้อกฎหมายกรณีการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป่าไม้

	 	 				พุทธศักราช	๒๔๘๔	ในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

	 ตามหนงัสอืของสำานกังานการปฏริปูทีด่นิเพือ่การเกษตรกรรม	(ส.ป.ก.)	ทีอ่า้งถงึ	(๑)	ส.ป.ก.	

ขอใหค้ณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาในปัญหาข้อกฎหมายเก่ียวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป่าไม้	พุทธศักราช	

๒๔๘๔	ในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมว่า

	 (๑)	ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินที่	 ส.ป.ก.	 ถือกรรมสิทธิ์ทั้งในกรณีที่มีหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน

ตามประมวลกฎหมายที่ดินแล้ว	 และยังไม่มีหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดินที่	 ส.ป.ก.	 

ได้นำามาดำาเนินการปฏิรูปที่ดินโดยจัดให้เกษตรกรหรือสถาบันเกษตรกรเข้าทำาประโยชน์	 เช่าหรือเช่าซื้อแล้ว	

ยังมีสภาพเป็นป่าตามความหมายที่กำาหนดไว้ในพระราชบัญญัติป่าไม้	หรือไม่

	 (๒)	ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินที่	ส.ป.ก.	ถือกรรมสิทธิ์	และยังไม่มีหนังสือ	แสดงสิทธิในที่ดิน

ตามประมวลกฎหมายที่ดิน	ในส่วนที่	ส.ป.ก.	ยังมิได้จัดให้แก่	 เกษตรกรหรือสถาบันเกษตรกร	มีสภาพเป็น

ป่าตามความหมายที่กำาหนดไว้ในพระราชบัญญัติป่าไม้ฯ	หรือไม่	

	 ในการพจิารณาเรือ่งนีส้ำานกังานคณะกรรมการกฤษฎกีาไดม้หีนงัสอือา้งถงึ	(๒)	ขอให	้ส.ป.ก.	

จัดส่งผู้แทนไปชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับปัญหาดังกล่าวดังความแจ้งอยู่แล้ว	นั้น

	 บดันี	้คณะกรรมการกฤษฎกีา	(กรรมการรา่งกฎหมาย	คณะที	่๗)	ไดพ้จิารณาปญัหาดงักลา่ว 

ข้างต้นแล้ว	 เห็นว่า	 สำาหรับข้อหารือตาม	 (๑)	 ที่ดินที่	 ส.ป.ก.	 ถือกรรมสิทธิ์และได้ดำาเนินการปฏิรูปที่ดิน

โดยจัดให้เกษตรกรหรือสถาบันเกษตรกรเข้าทำาประโยชน์หรือเช่าหรือเช่าซื้อไปแล้ว	 เฉพาะส่วนที่ยังไม่มี

หนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน	 ยังคงอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	 เท่าที่ไม่ขัดต่อวัตถุประสงค์ของ

กิจการที่	 ส.ป.ก.	 ได้อนุญาตไว้	 กล่าวคือ	 ถ้าที่ดินนั้นยังมีไม้หวงห้ามหรือของป่าหวงห้ามขึ้นอยู่	 ผู้ได้รับ 

อนุญาตดังกล่าวก็จะต้องขออนุญาตต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ก่อนทำาการ 

ตัดฟันไม้หรือเก็บหาของป่า	ทั้งนี้	ตามที่คณะกรรมการกฤษฎีกา	(กรรมการร่างกฎหมาย	คณะที่	๗)	เคยให้ 

ความเห็นไว้	ส่วนข้อหารือตาม	(๒)	เห็นว่า	ที่ดินดังกล่าวยังคงเป็นป่าตามความหมายที่กำาหนดไว้ในกฎหมาย

ว่าด้วยป่าไม้อยู่
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	 	 รายละเอยีดของความเหน็ปรากฏตามบนัทกึทีไ่ดเ้สนอมาพรอ้มหนงัสอืนีแ้ละในการพจิารณาเรือ่ง

นีม้ผีูแ้ทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ	์(สำานกังานการปฏริปูทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม	และกรมปา่ไม)้	และผูแ้ทน

กระทรวงมหาดไทย	(กรมที่ดิน)	เป็นผู้ชี้แจงข้อเท็จจริง	อนึ่ง	สำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้แจ้งผลการ

พิจารณาไปยังเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบตามระเบียบด้วยแล้ว

	 	 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 					ขอแสดงความนับถือ

	 	 	 	 	 	 	 	 	 				(ลงนาม)	อัคขราทร	จุฬารัตน์

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 			(นายอัคขราทร	จุฬารัตน์)

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 รองเลขาธิการฯ	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 ปฏิบัติราชการแทน	เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

โทร.	๒๒๒๐๒๐๖	-	๙

โทรสาร.	๒๒๔๑๔๐๑

							๒๒๖๓๖๑๑	-	๒	
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บันทึก
เรื่อง หารือปัญหาข้อกฎหมายการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป่าไม้

พุทธศักราช ๒๔๘๔ ในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

	 สำานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมได้มีหนังสือ	ที่	กษ	๑๒๐๔/๗๒๒๙	ลงวันที่	๒๓	สิงหาคม	

๒๕๓๖	ถึงสำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา	ความว่า	ตามที่	คณะกรรมการกฤษฎีกา	(กรรมการร่างกฎหมาย	

คณะที่	๗)	ได้ให้ความเห็นในปัญหาข้อกฎหมายตามที่กรมป่าไม้หารือ(๑)	กรณีการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ

ป่าไม้	 พุทธศักราช	 ๒๔๘๔	 สรุปได้ว่า	 เกษตรกรหรือสถาบันเกษตรกร	 หรือบุคคลอื่นซึ่งได้รับการจัดที่ดิน 

ในเขตปฏิรูปที่ดินตามมาตรา	๓๐(๒)	แหง่พระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	พ.ศ.๒๕๑๘	ซึง่แกไ้ข

เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม	(ฉบับท่ี	๓)	พ.ศ.๒๕๓๒	ถือได้ว่าเป็นผู้ได้รับอนุญาต 

 (๑) บันทึก เรื่อง หารือปัญหาข้อกฎหมายการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔
 (๒) มาตรา ๓๐ บรรดาที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ที่ ส.ป.ก. ได้มา ให้ ส.ป.ก. มีอำานาจจัดให้เกษตรกรหรือสถาบัน

เกษตรกรได้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการกำาหนด ท้ังน้ี ตามขนาดการถือครองในท่ีดินดังกล่าวต่อไปน้ี

  (๑)  จำานวนที่ดินไม่เกินห้าสิบไร่ สำาหรับเกษตรกรและบุคคลในครอบครัวเดียวกัน ซึ่งประกอบเกษตรกรรม

อย่างอื่นนอกจากเกษตรกรรมเลี้ยงสัตว์ใหญ่ตาม (๒)

  (๒) จำานวนทีด่นิไมเ่กนิหนึง่รอ้ยไร ่สำาหรบัเกษตรกรและบคุคลในครอบครวัเดยีวกนั ซึง่ใชป้ระกอบเกษตรกรรม

เลี้ยงสัตว์ใหญ่ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประกาศกำาหนด

  (๓) จำานวนทีด่นิทีค่ณะกรรมการเหน็สมควร สำาหรบัสถาบนัเกษตรกร ทัง้นี ้โดยคำานงึถงึประเภทและลกัษณะ

การดำาเนินงานของสถาบันเกษตรกรนั้นๆ 

  ในการดำาเนินการตามวรรคหนึ่ง ถ้าเป็นการจัดให้เกษตรกร และเป็นที่ดินที่คณะกรรมการกำาหนดมิให้มี

การโอนสิทธิในที่ดิน ก็ให้จัดให้เกษตรกรเช่า ในกรณีอื่นให้จัดให้เกษตรกรเช่าหรือเช่าซื้อตามที่เกษตรกรแสดงความจำานง  

ถ้าเป็นการจัดให้สถาบันเกษตรกรให้จัดให้สถาบันเกษตรกรเช่า

  บรรดาที่ดินที่ ส.ป.ก. ได้มา ถ้าเป็นที่ดินของรัฐและมีเกษตรกรถือครองอยู่แล้วเกินจำานวนที่กำาหนดในวรรคที่

หนึ่งก่อนเวลาที่คณะกรรมการกำาหนด เมื่อเกษตรกรดังกล่าวยื่นคำาร้องและยินยอมชำาระค่าเช่าหรือค่าชดเชยที่ในอัตราหรือ

จำานวนทีเ่พิม่ขึน้ตามทีค่ณะกรรมการกำาหนด สำาหรบัทีด่นิสว่นทีเ่กนิตามวรรคหนึง่ ใหค้ณะกรรมการจดัทีด่นิใหเ้กษตรกรเชา่

หรือจัดให้ แล้วแต่กรณี ตามจำานวนที่เกษตรกรถือครองได้ แต่เมื่อรวมกันแล้วต้องไม่เกินหนึ่งร้อยไร่ ในการกำาหนดอัตรา 

ค่าเช่าหรือค่าชดเชยที่ดินดังกล่าว ต้องคำานึงถึงระยะเวลาและวิธีการที่เกษตรกรได้ที่ดินนั้นมา ความสามารถในการทำา

ประโยชน์ ประเภทของเกษตรกรรมและการทำาประโยชน์ที่ได้ทำาไว้แล้วในที่ดินนั้น

  ในการจัดที่ดินให้เกษตรกรตามวรรคสาม ถ้าเกษตรกรได้เข้าครอบครองที่ดินดังกล่าวก่อน พ.ศ. ๒๕๑๐  

(มีต่อหน้าถัดไป)
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ตามกฎหมายเฉพาะใหเ้ขา้ทำาประโยชนใ์นทีด่นิของรฐั	จงึมใิชผู่บ้กุรกุ	ถา้ทีด่นิทีไ่ดร้บัอนญุาตใหเ้ขา้ทำาประโยชน	์

ยังมีสภาพเป็นป่า	 พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ฯ	 ก็มีอำานาจหน้าที่ในการดูแลรักษาและ 

รับผิดชอบที่ดินนั้นๆ	 เพื่อคุ้มครองป่าไม้เท่าที่ไม่ขัดต่อวัตถุประสงค์ในการอนุญาตให้เข้าทำาประโยชน์ข้างต้น	

ซึ่งในการประกอบเกษตรกรรมนั้นย่อมจะต้องมีการแผ้วถางป่าเพื่อเตรียมพื้นที่	 ดังนั้น	บุคคลที่กล่าวข้างต้น

จึงไม่ต้องขออนุญาตแผ้วถางป่าตามมาตรา	๕๔	แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้	 ฯ	แต่ถ้าที่ดินที่ได้รับอนุญาตให้ 

เข้าทำาประโยชน์มีไม้หวงห้ามหรือของป่าหวงห้ามขึ้นอยู่การตัดฟันหรือเก็บหาของป่าหวงห้ามจะต้องได้รับ

อนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่เสียก่อน	นั้น

	 สำานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	 (ส.ป.ก.)	 พิจารณาแล้ว	 เห็นว่า	 มาตรา	 ๓๖	 ทวิ(๓)

แห่งพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมฯ	 บัญญัติให้บรรดาที่ดินที่	 ส.ป.ก.	 ได้มาตาม 

พระราชบัญญัตินี้	ไม่ให้ถือว่าเป็นที่ราชพัสดุและให้	ส.ป.ก.	เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์	เพื่อใช้ในการปฏิรูปที่ดินเพื่อ

(ต่อจากเชิงอรรถ ๒) 

ให้เรียกเก็บเฉพาะค่าธรรมเนียมในการโอนและรังวัด และค่าปรับปรุงพัฒนาที่ดินที่ ส.ป.ก. ดำาเนินการได้ตามจำานวนที่ 

คณะกรรมการกำาหนดเฉพาะส่วนที่ไม่เกินห้าสิบไร่

 นอกจากการจัดที่ดินให้แก่บุคคลตาม (๑) (๒) และ (๓) ให้ ส.ป.ก. มีอำานาจจัดที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ให้แก่

บุคคลใดเช่า เช่าซื้อ ซื้อ หรือเข้าทำาประโยชน์ เพื่อใช้สำาหรับกิจการอื่นที่เป็นการสนับสนุนหรือเกี่ยวเนื่องกับการปฏิรูปที่ดิน

ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประกาศกำาหนดในราชกิจจานุเบกษาได้ ทั้งนี้ ตามขนาดการถือครองใน

ที่ดินที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งต้องไม่เกินห้าสิบไร่ ส่วนหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข ในการอนุญาตหรือการให้ผู้ได้

รับอนุญาตถือปฏิบัติให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกำาหนด โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี

 การจัดที่ดินให้เช่าหรือเช่าซื้อตามมาตรานี้ไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมการเช่าหรือเช่าซื้อ 

และสิทธิการเช่าหรือเช่าซื้อดังกล่าว จะโอนแก่กันได้หรือตกทอดทางมรดกได้เฉพาะตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่

คณะกรรมการกำาหนด

 (๓) มาตรา ๓๖ ทวิ บรรดาที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ใดๆ ที่ ส.ป.ก. ได้มาตามพระราชบัญญัตินี้ หรือได้มา

โดยประการอื่นที่มีวัตถุประสงค์พื่อประโยชน์ในการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ไม่ให้ถือว่าเป็นที่ราชพัสดุและให้ ส.ป.ก.  

เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์เพื่อใช้ในการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

 ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตามประมวลกฎหมายที่ดินมีอำานาจออกหนังสือ แสดงสิทธิในที่ดินเกี่ยวกับที่ดินของ ส.ป.ก. 

ตามวรรคหนึ่ง ทั้งนี้ ตามที่ ส.ป.ก. ร้องขอ
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เกษตรกรรมรวมทั้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตามประมวลกฎหมายที่ดินมีอำานาจออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน

เกี่ยวกับที่ดินของ	ส.ป.ก.	ตามที่	ส.ป.ก.	ร้องขอ	คำาว่า	“กรรมสิทธิ์”ตามมาตรานี้	เจตนารมณ์ของกฎหมาย

มิได้มุ่งหมายให้ถือกรรมสิทธิ์เพื่อควบคุมดูแลรักษาทรัพย์สินในฐานะตัวแทนรัฐบาล	 แต่มุ่งหมายให้นำาไปจัด

ให้เข้าทำาประโยชน์	 เช่า	 เช่าซ้ือ	 และโอนกรรมสิทธ์ิให้แก่ผู้ได้รับการจัดท่ีดินต่อไป	 การถือกรรมสิทธ์ิในท่ีดินของ	

ส.ป.ก.	จึงเป็นการที่หน่วยงานรัฐถือกรรมสิทธิ์อย่างเอกชนและตรงกับคำาว่า	“กรรมสิทธิ์”	ตามมาตรา	๓(๔)(๒)

แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน	 ซึ่งบัญญัติให้บุคคลย่อมมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินโดยการได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ตาม

กฎหมายอื่นด้วย	ดังนั้น	ที่ดินที่	 ส.ป.ก.	 ถือกรรมสิทธิ์จึงไม่อยู่ในความหมายคำาว่า	 “ป่า”	ตามมาตรา	๔(๕) 

แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ฯ	ซึ่งกำาหนดความหมายไว้ว่า	ที่ดินที่ยังมิได้มีบุคคลได้มาตามกฎหมายที่ดิน

	 ในทางปฏิบัติ	 การออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดินในที่ดินที่	 ส.ป.ก. 

ถือกรรมสิทธิ์	 กรมที่ดินมีขีดความสามารถที่จะดำาเนินการให้ได้ปีละประมาณไม่เกิน	 ๒๐๐,๐๐๐	 ไร่	 ที่ดิน

ที่	 ส.ป.ก.	 ถือกรรมสิทธิ์จึงมีทั้งที่ดินที่มีหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดินแล้วส่วนหนึ่ง	

และยังไม่มีหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดิน	 อีกส่วนหนึ่ง	 จึงทำาให้มีปัญหาข้อกฎหมาย

เกี่ยวกับสถานภาพที่ดินที่	 ส.ป.ก.	 ถือกรรมสิทธิ์อันอาจส่งผลกระทบถึงการปฏิบัติงานของหน่วยราชการ 

อื่นด้วย	ดังนั้น	ส.ป.ก.	จึงขอหารือดังนี้

	 ๑.	 ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินที่	 ส.ป.ก.	 ถือกรรมสิทธิ์ทั้งในกรณีที่มีหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินตาม

ประมวลกฎหมายที่ดินแล้ว	 และยังไม่มีหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดิน	 ซึ่ง	 ส.ป.ก. 

ได้นำามาดำาเนินการปฏิรูปที่ดินโดยจัดให้เกษตรกรหรือสถาบันเกษตรกรเข้าทำาประโยชน์	 เช่าหรือเช่าซื้อแล้ว	

ยังมีสภาพเป็นป่าตามความหมายที่กำาหนดไว้ในพระราชบัญญัติป่าไม้ฯ	หรือไม่

	 ๒.	 ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินที่	 ส.ป.ก.	 ถือกรรมสิทธิ์	 และยังไม่มีหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินตาม

ประมวลกฎหมายที่ดิน	 ในส่วนที่	 ส.ป.ก.	 ยังมิได้จัดให้แก่เกษตรกรหรือสถาบันเกษตรกร	 มีสภาพเป็นป่า

ตามความหมายที่กำาหนดไว้ในพระราชบัญญัติป่าไม้ฯ	หรือไม่

	 คณะกรรมการกฤษฎีกา	 (กรรมการร่างกฎหมาย	คณะที่	๗)	 ได้พิจารณาข้อหารือข้างต้นโดยได้รับ

ฟังคำาช้ีแจงของผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 (สำานักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรมและกรมป่าไม้)	

และผู้แทนกระทรวงมหาดไทย	(กรมที่ดิน)	ผู้แทนสำานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมชี้แจงว่า	ขณะนี้

ทีด่นิทีส่ถานภาพของทีด่นิอาจสง่ผลกระทบถงึการปฏบิตังิานของหนว่ยราชการอืน่ๆ	คอื	ทีด่นิทีย่งัไมม่หีนงัสอื

แสดงสิทธใินทีด่นิทัง้ในกรณีทีด่นิซึง่	ส.ป.ก.	ไดจ้ัดใหเ้กษตรกรหรอืสถาบนัเกษตรกรเขา้ทำาประโยชน์	เช่าหรอื 

	เช่าซื้อแล้ว	และที่ดินที่ยังมิได้จัดให้เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร	

 (๔) มาตรา ๓ บุคคลย่อมมีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน ในกรณีดังต่อไปนี้

  (๑) ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ตามบทกฎหมายก่อนวันที่ประมวลกฎหมายนี้ใช้บังคับ หรือได้มาซึ่งโฉนดที่ดินตามบท

แห่งประมวลกฎหมายนี้

  (๒) ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดที่ดินเพื่อการครองชีพหรือกฎหมายอื่น
 (๕) มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้

  (๑) “ป่า” หมายความว่า ที่ดินที่ยังมิได้มีบุคคลได้มาตามกฎหมายที่ดิน

      ฯลฯ       ฯลฯ
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	 คณะกรรมการกฤษฎีกา	 (กรรมการร่างกฎหมาย	 คณะที่	 ๗)	 มีความเห็นว่า	 คำาว่า	 “การปฏิรูป

ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม”(๖)	 ตามที่กำาหนดในมาตรา	 ๔	 แห่งพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมฯ

มวีตัถปุระสงคเ์ปน็การจดัระบบเกีย่วกบัสทิธแิละการถอืครองทีด่นิใหแ้กเ่กษตรกรผูไ้มม่ทีีด่นิของตนเองหรอืมี

แตไ่มม่เีพยีงพอแกก่ารประกอบอาชพีเกษตรกรรม	โดยรฐันำาทีด่นิของรฐัหรอืทีด่นิทีร่ฐัไดจ้ากการจดัซือ้	เวนคนื	

หรือโดยประการอ่ืนใด	มาดำาเนินการจัดให้แก่เกษตรกรหรือสถาบันเกษตรกรเข้าทำาประโยชน์	 เช่า	หรือเช่าซ้ือ	

ตามหลกัเกณฑ	์วธิกีาร	และเงือ่นไขทีก่ำาหนดตามมาตรา	๓๐(๗)	แหง่พระราชบญัญตักิารปฏริปูทีด่นิเพือ่เกษตร

กรรมฯ	และรัฐได้มอบหมายให้	ส.ป.ก.	ซ่ึงเป็นหน่วยงานของรัฐมีหน้าท่ีดำาเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ข้างต้น	

กรณีจึงเห็นได้ว่า	การปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรมเป็นการจัดท่ีดินให้แก่ราษฎร	ทำานองเดียวกับนิคมสร้างตนเอง

หรือนิคมสหกรณ์ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดท่ีดินเพ่ือการครองชีพ	หรือการจัดที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดิน

นั่นเอง	การที่มาตรา	๓๖	ทว(ิ๘)	แห่งพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมฯ	กำาหนดให้	ส.ป.ก.	เป็น

ผู้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ที่	ส.ป.ก.	ได้มานั้น	กฎหมายมุ่งประสงค์จะให้	ส.ป.ก.	ถือสิทธิ์ใน

ที่ดินดังกล่าวเพื่อให้เอาที่ดินนั้นมาดำาเนินการปฏิรูปที่ดิน	มิได้มุ่งหมายจะให้	ส.ป.ก.	มีกรรมสิทธิ์เช่นเดียวกับ

เจา้ของทรพัยส์นิในกรณทีัว่ไปซึง่เจา้ของทรพัยส์นิมอีำานาจใชส้อย	จำาหนา่ย	หรอืดำาเนนิการใดๆ	ตอ่ทรพัยส์นิ

นั้นตามที่มาตรา	 ๑๓๓๖(๙)	 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์กำาหนดไว้	 นอกจากนี้	 การถือกรรมสิทธิ์

ตามนัยมาตรา	 ๓๖	 ทวิ	 ข้างต้นไม่อาจถือเป็นการมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินตามมาตรา	 ๓(๒)(๑๐)	 แห่งประมวล

กฎหมายที่ดิน	เช่นกัน	เพราะบทบัญญัติดังกล่าวเป็นกรณีที่บุคคลได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินมาโดยการจัดที่ดินของ

รฐั	บคุคลในกรณนีีจ้งึหมายถงึผูซ้ึง่ไดร้บัการจดัสรรทีด่นิจากรฐัหรอืผูไ้ดก้รรมสทิธิใ์นทีด่นิโดยผลของบทบญัญตัิ

แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์หรือกฎหมายเฉพาะอื่นๆ	 และสำาหรับคำาว่า	 “บุคคล”	 ตามมาตรา	

๔(๑)	 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ฯนี้	 คณะกรรมการกฤษฎีกา	 (ที่ประชุมใหญ่กรรมการร่างกฎหมาย)	 ได้เคย 

 (๖) มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้

  “การฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ” หมายความว่า การปรับปรุงเกี่ยวกับสิทธิและการถือครองในที่ดินเพื่อ

เกษตรกรรม รวมตลอดถงึการจดัทีอ่ยูอ่าศยัในทีด่นิ เพือ่เกษตรกรรมนัน้ โดยรฐันำาทีด่นิของรฐัหรอืทีด่นิทีร่ฐัจดัซือ้หรอืเวนคนื

จากเจ้าของที่ดิน ซึ่งมิได้ทำาประโยชน์ด้วยตนเองหรือมีที่ดินเกินสิทธิตามพระราชบัญญัตินี้ เพื่อจัดให้แก่เกษตรกรผู้ไม่มีที่ดิน

ของตนเองหรือเกษตรกรที่มีที่ดินเล็กน้อยไม่เพียงพอแก่การครองชีพและสถาบันเกษตรได้เช่าซื้อ เช่าหรือเข้าทำาประโยชน์

โดยรัฐให้ความช่วยเหลือในการพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม  การปรับปรุงทรัพยากรและปัจจัยการผลิต ตลอดจนการผลิตและ

การจำาหน่ายให้เกิดผลดีย่ิงข้ึน

      ฯลฯ     ฯลฯ
 (๗) โปรดดูเชิงอรรถ ๒, ข้างต้น

 (๘) โปรดดูเชิงอรรถที่ ๓ , ข้างต้น
 (๙) มาตรา ๑๓๓๖ ภายในบังคับแห่งกฎหมาย เจ้าของทรัพย์สินมีสิทธิใช้สอยและจำาหน่ายทรัพย์สินของตนและได้

ซึ่งดอกผลแห่งทรัพย์สินนั้น กับทั้งมีสิทธิติดตามและเอาคืนซึ่งทรัพย์สินของตนจากบุคคลผู้ไม่มีสิทธิจะยึดถือไว้ และมีสิทธิ

ขัดขวางมิให้ผู้อื่นสอดเข้าเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินนั้นโดยมิชอบด้วยกฎหมาย
 (๑๐) โปรดดูเชิงอรรถที่ ๔, ข้างต้น
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ให้ความเห็น(๑๑)	 ไว้แล้วว่า	 หมายถึง	 บุคคลท่ีเป็นเอกชน	 มิใช่หมายถึงหน่วยงานของรัฐหรือถ้าเป็นหน่วยงาน

ของรัฐก็ต้องเป็นหน่วยงานของรัฐในฐานะเอกชน	โดยกรณีท่ีหน่วยงานของรัฐเป็นเจ้าของท่ีดินหรือได้มาซ่ึงท่ีดิน

ในฐานะเป็นตัวแทนของรัฐบาล	ก็ถือว่าเป็นเรื่องรัฐได้ที่ดินมา	มิใช่เป็นเรื่องบุคคลได้มาตามนัยมาตรา	๔(๑)	 

ดังนั้น	 การถือกรรมสิทธิ์ของ	 ส.ป.ก.	 จึงมิใช่เป็นกรณีที่บุคคลได้มาซึ่งที่ดินตามกฎหมายที่ดินตามนัยมาตรา	

๔(๑)(๑๒)	แหง่พระราชบัญญัติป่าไม้ฯ	ท่ีดินในเขตปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม	จึงยังคงอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมาย

เฉพาะอ่ืนๆ	 ด้วย	 เท่าที่ไม่ขัดต่อวัตถุประสงค์ของการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	 ทั้งนี้	 ตามแนวความเห็น

ของคณะกรรมการกฤษฎีกา	(ที่ประชุมใหญ่กรรมการร่างกฎหมาย)	ที่เคยให้ความเห็น(๑๓)	ไว้ว่า	ถ้าที่ดินยังมี

สภาพเปน็ปา่และมไีมห้วงหา้มหรอืของปา่ขึน้อยูใ่นทีด่นิ	พนกังานเจา้หนา้ทีต่ามพระราชบญัญตัปิา่ไมม้อีำานาจ

หน้าที่ในการดูแลรักษาและรับผิดชอบที่ดินดังกล่าวในส่วนกิจการอันเกี่ยวกับการป่าไม้ตามพระราชบัญญัติ

ป่าไม้	เพียงเท่าที่ไม่ขัดต่อวัตถุประสงค์ของพระราชกฤษฎีกาหวงห้ามหรือการขอขึ้นทะเบียนที่ดิน	ดังนั้น	

สำาหรับข้อหารือตาม	 ๑.	 นั้น	 คณะกรรมการกฤษฎีกา	 (กรรมการร่างกฎหมาย	คณะที่	 ๗)	 เห็นว่าที่ดินที่	

ส.ป.ก.	ถือกรรมสิทธิ์และได้ดำาเนินการปฏิรูปที่ดิน	โดยจัดให้เกษตรกรหรือสถาบันเกษตรกรเข้าทำาประโยชน์	

เช่าหรือเช่าซ้ือไปแล้ว	 เฉพาะส่วนท่ียังไม่มีหนังสือแสดงสิทธ์ิในท่ีดิน	 ยังคงอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยป่า

ไม้	เท่าที่ไม่ขัดต่อวัตถุประสงค์ของกิจการที่	ส.ป.ก.	ได้อนุญาตไว้	กล่าวคือ	ถ้าที่ดินนั้นยังมีไม้หวงห้าม	หรือ

ของป่าหวงห้ามขึ้นอยู่	ผู้ได้รับอนุญาตดังกล่าวก็จะต้องขออนุญาตต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วย 

ป่าไม้ก่อนทำาการตัดฟันไม้หรือเก็บหาของป่า	ท้ังน้ี	ตามท่ีคณะกรรมการกฤษฎีกา	(กรรมการร่างกฎหมาย	คณะท่ี	๗)	 

เคยให้ความเห็น(๑๔)	 ไว้	 ส่วนข้อหารือตาม	 ๒.	 ซึ่งเป็นกรณีที่ดินที่	 ส.ป.ก.	 ถือกรรมสิทธ์ิแต่ยังมิได้จัดให้

เกษตรกรหรือสถาบันเกษตรกรเข้าทำาประโยชน์	เช่าหรือเช่าซ้ือน้ัน	คณะกรรมการกฤษฎีกา	(กรรมการร่างกฎหมาย	

คณะท่ี	๗)	เห็นว่า	ท่ีดินดังกล่าวยังคงเป็นป่าตามความหมายท่ีกำาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยป่าไม้อยู่

           

	 	 	 	 	 	 	 	 	 					(ลงนาม)	อัคขราทร	จุฬารัตน์

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 				(นายอัคขราทร	จุฬารัตน์)

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	รองเลขาธิการฯ	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 ปฏิบัติราชการแทน	เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

				พฤศจิกายน	๒๕๓๖

 (๑๑) บันทึกเรื่อง การใช้บังคับกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ในบริเวณที่ดินซึ่งมีพระราชกฤษฎีกาหวงห้ามเพื่อประโยชน์ใน

ราชการของกระทรวง ทบวง กรม ต่างๆ 
 (๑๒) โปรดดูเชิงอรรถที่ ๕, ข้างต้น
 (๑๓) โปรดดูเชิงอรรถที่ ๑๑, ข้างต้น
 (๑๔) โปรดดูเชิงอรรถที่ ๑, ข้างต้น
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ที่	นร.	๐๖๐๑/๓๖๕	 	 	 	 	 สำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ท่าช้างวังหน้า	กรุงเทพฯ	๑๐๒๐๐

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	๑๙	มิถุนายน	๒๕๓๘

เรื่อง	 หารือปัญหาข้อกฎหมาย

เรียน	 อธิบดีกรมป่าไม้

อ้างถึง	 (๑)	หนังสือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	ที่	กษ	๐๗๐๕.๐๒/๑๖๐๘๑	ลงวันที่	๒๙	มิถุนายน	๒๕๓๗

	 (๒)	หนังสือสำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา	ด่วนที่สุด	ที่	นร.	๐๖๐๑/ป	๘๐๘๑	ลงวันที่	๒๘	  

          ตุลาคม		๒๕๓๗	

สิ่งที่ส่งมาด้วย		บันทึก	เรื่อง	ความหมายของ	“ไม้”	และการตั้งโรงงานแปรรูปไม้ตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้

	 	 	 	 ตามหนังสือท่ีอ้างถึง	 (๑)	 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขอให้พิจารณาในปัญหาข้อกฎหมาย

เก่ียวกับความหมายของคำาว่า	 “ไม้”	 และการต้ังโรงงานแปรรูปไม้ตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	 และสำานักงาน 

คณะกรรมการกฤษฎีกาได้มีหนังสือท่ีอ้างถึง	(๒)	ขอให้แต่งต้ังผู้แทนไปช้ีแจงข้อเท็จจริง	ดังความแจ้งอยู่แล้ว	น้ัน

    บัดนี้	 คณะกรรมการกฤษฎีกา	 (กรรมการร่างกฎหมาย	 คณะที่	 ๗)	 ได้พิจารณาปัญหา

ดังกล่าวข้างต้นแล้ว	มีความเห็นดังนี้

	 	 	 ๑.	 การที่มาตรา	 ๔(๔)	 วรรคสอง	 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ฯ	 บัญญัติให้ไม้ที่เคยอยู่ใน

สภาพเป็นสิ่งปลูกสร้างหรือเครื่องใช้มาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีสำาหรับไม้อื่นที่มิใช่ไม้สัก	และห้าปีสำาหรับไม้สัก	

มิให้ถือว่าเป็นไม้แปรรูป	 ก็เนื่องจากกฎหมายมีเจตนารมณ์ที่จะยกเว้นมิให้ไม้ดังกล่าวอยู่ในความควบคุมของ

กฎหมายว่าด้วยป่าไม้	 ผลของกฎหมายก็เท่ากับยกเว้นมิให้ถือว่าเป็นไม้แปรรูปและมิให้ถือว่าเป็นไม้ทั้งสอง

กรณี	โดยไม่จำาเป็นต้องมีข้อความยกเว้นที่มิให้ถือว่าเป็นไม้ด้วย

	 	 	 ๒.	 เมื่อไม้ตามข้อ	 ๑	 ไม่อยู่ในความควบคุมของกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	 การนำาไม้ดังกล่าว

มาแปรรูปจึงไม่ต้องได้รับอนุญาตแปรรูปไม้ตามมาตรา	๔๘	แต่สำาหรับการตั้งโรงงานแปรรูปไม้	มาตรา	๔๘ 

เป็นบทบัญญัติเพื่อควบคุมการตั้งโรงงานแปรรูปไม้ด้วย	 ซึ่งการตั้งโรงงานแปรรูปไม้ดังกล่าวต้องได้รับ

อนุญาตเสียก่อน	 โดยไม่จำาเป็นต้องพิจารณาว่าไม้ที่จะนำาเข้ามาแปรรูปในโรงงานแปรรูปไม้ดังกล่าวจะเป็น

ไม้ตามมาตรา	๔(๒)	หรือมาตรา	๔(๔)	วรรคสอง	ดังนั้น	การตั้งโรงงานแปรรูปไม้จึงต้องได้รับอนุญาตจาก 

พนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา	๔๘

	 	 	 ๓.	 เมือ่ไมต้ามขอ้	๑	ไมอ่ยูใ่นความควบคมุของกฎหมายวา่ดว้ยปา่ไมแ้ละการนำาไมด้งักลา่ว 

มาแปรรูปก็ไม่ต้องได้รับอนุญาตตามมาตรา	 ๔๘	 ไม้ที่ได้จากการแปรรูปนั้นก็จะไม่กลับกลายเป็นไม้แปรรูป

ตามมาตรา	๔(๔)	อีก

	 	 	 ๔.	 การนำาไม้ตามข้อ	๑	เคล่ือนท่ีไม่ต้องมีใบเบิกทางของพนักงานเจ้าหน้าท่ีกำากับไปด้วยตาม

มาตรา	๓๙	ด้วยเหตุผลเดียวกับที่กล่าวไว้ในข้อ	๓	

2(42-168).indd   143 7/1/2010   13:00



คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการอนุญาตไม้และของป่า

144

	 	 รายละเอียดของความเห็นปรากฏตามบันทึกที่ได้เสนอมาพร้อมหนังสือนี้และในการพิจารณา

เรื่องนี้มีผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	(สำานักงานปลัดกระทรวงและกรมป่าไม้)	เป็นผู้ชี้แจงข้อเท็จจริง 

อนึ่ง	 สำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้แจ้งผลการพิจารณาไปยังสำานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ

ตามระเบียบด้วยแล้ว

	 	 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

	 								ขอแสดงความนับถือ

	 (ลงนาม)	ไมตรี	ตันเต็มทรัพย์

	 									(นายไมตรี	ตันเต็มทรัพย์)

	 									เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำานักงานเลขานุการกรม

โทร.	๒๒๒๐๒๐๖	-	๙

โทรสาร.	๒๒๔๑๔๐๑	

							๒๒๖๓๖๑๑	-	๒
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บันทึก
เรื่อง ความหมายของ “ไม้” และการตั้งโรงงานแปรรูปไม้ตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้

	 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีหนังสือที่	กษ	๐๗๐๕.๐๒/๑๖๐๘๑	ลงวันที่	๒๙	มิถุนายน	๒๕๓๗	 

ถึงสำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา	 ความว่า	 ด้วยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้รับรายงานจากกรมป่าไม้ว่า	

จังหวัดเชียงใหม่	 ได้หารือกรณีในท้องที่จังหวัดเชียงใหม่มีผู้ประกอบการโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้ไม้ท่อน

หรือไม้แปรรูปที่เป็นไม้เรือนเก่าที่เคยอยู่ในสภาพเป็นสิ่งปลูกสร้างหรือเคยอยู่ในสภาพเป็นเครื่องใช้มาก่อน	

ทำาการแปรรูปแล้วจำาหน่ายในลักษณะไม้แปรรูปโดยมิได้ขออนุญาตจากทางราชการแต่อย่างใด	 จังหวัดฯ	 

เห็นว่าไม้เหล่านั้นตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้	 มาตรา	 ๔(๔)(๑)	 ไม่ให้ถือว่าเป็นไม้แปรรูป	 การกระทำา

ดังกล่าวจึงยากต่อการควบคุมของพนักงานเจ้าหน้าที	่ เพราะไม้ท่อนเมื่อทำาการแปรรูปแล้วก็ไม่สามารถที่จะ

ตรวจสอบไดจ้งึขอหารอืวา่การตัง้โรงงานแปรรปูไมท้ีอ่า้งวา่เปน็ไมเ้รอืนเกา่ทีเ่คยอยูใ่นสภาพเปน็สิง่ปลกูสรา้ง

หรอืเคยอยูใ่นสภาพเปน็เครือ่งใชม้ากอ่น	จะอยูใ่นความควบคมุตามกฎหมายวา่ดว้ยปา่ไม	้โดยจะตอ้งขออนญุาต 

ตั้งโรงงานแปรรูปไม้และโรงค้าไม้แปรรูปหรือไม่	 อย่างไร	 กรมป่าไม้ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่พิจารณาเกี่ยวกับ

เรื่องนี้แล้ว	เจ้าหน้าที่ของกรมป่าไม้มีความเห็นแตกต่างกันเป็น	๒	ฝ่าย	ดังนี้

 (๑) มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้

     ฯลฯ    ฯลฯ

  (๒) “ไม้” หมายความว่า ไม้สักและไม้อื่นทุกชนิดที่เป็นต้น เป็นกอ เป็นเถา รวมตลอดถึงไม้ที่นำาเข้ามาใน

ราชอาณาจักร ไม้ไผ่ทุกชนิด ปาล์ม หวาย ตลอดจนรากไม้ ตอ เศษ ปลาย และกิ่งของสิ่งนั้นๆ ไม่ว่าจะถูกตัด ทอน 

เลื่อย ผ่า ถาก ขุด หรือกระทำาโดยประการอื่นใด

     ฯลฯ    ฯลฯ

  (๔) “ไม้แปรรูป” หมายความว่า ไม้ที่ได้แปรรูปแล้ว และหมายความรวมถึงไม้ที่อยู่ในสภาพพรางว่าเป็นสิ่งที่

ปลูกสร้าง หรืออยู่ในสภาพเป็นสิ่งปลูกสร้างอันไม่ชอบด้วยลักษณะสิ่งปลูกสร้างทั่วๆไป หรือที่ผิดปกติวิสัย หรืออยู่ในสภาพ

เป็นเครื่องใช้ที่ไม่ชอบด้วยลักษณะของเครื่องใช้ที่ใช้เป็นปกติในท้องที่นั้นหรือที่ผิดปกติวิสัย

   ไม้ท่ีอยู่ในสภาพเป็นส่ิงปลูกสร้างหรืออยู่ในสภาพเป็นเคร่ืองใช้ ท้ังน้ี ตลอดเวลาท่ีอยู่ในสภาพเช่นน้ัน รวมทั้งไม้

ทีเ่คยอยูใ่นสภาพดงักลา่วและผูค้รอบครองพสิจูนไ์ดว้า่ไดเ้คยมสีภาพเชน่นัน้มาแลว้ไมน่อ้ยกวา่สองปสีำาหรบัไมอ้ืน่ทีม่ใิชไ่มส้กั

และห้าปีสำาหรับไม้สัก มิให้ถือว่าเป็นไม้แปรรูป

     ฯลฯ    ฯลฯ

  (๑๓) “โรงงานแปรรูปไม้ ” หมายความว่า โรงงานหรือสถานที่ใดซึ่งจัดขึ้นไว้เป็นที่ทำาการแปรรูปไม้ รวมถึง

บริเวณโรงงานหรือสถานที่นั้นๆ ด้วย

     ฯลฯ    ฯลฯ
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 ฝ่ายที่หนึ่ง	มีความเห็นว่า	จากคำานิยามของคำาว่า	“ไม้”	ตามมาตรา	๔(๒)(๒)	แห่งพระราชบัญญัติ

ป่าไม้ฯ	จะเห็นได้ว่า	“ไม้”	ตามมาตรา	๔(๒)	แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ฯจะได้แก่

	 ๑.	 ไม้สักและไม้อื่นทุกชนิดที่เป็นต้น	เป็นกอ	เป็นเถา

	 ๒.	 ไม้ที่นำาเข้ามาในราชอาณาจักร

	 ๓.	 ไม้ไผ่ทุกชนิด	ปาล์ม	หวาย

	 ๔.	 ราก	ปุ่ม	ตอ	เศษ	ปลายและกิ่งของข้อ	๑-๓	(ไม่ว่าจะถูกตัด	ทอน	เลื่อย	ผ่า	ออกจาก

ข้อ	๑-๓	แล้วหรือไม่ก็ตาม)

	 ๕.	 ไม้อันยังมิได้แปรรูป	 (ไม้ท่อนซุง)	 และไม้แปรรูป	 (ไม้ที่แปรรูปแล้ว)	 ซึ่งเกิดจากการตัด	 ทอน	

เลื่อย	ผ่า	ถาก	ขุด	หรือกระทำาโดยประการอื่นใดแก่ไม้ตามข้อ	๑-๓

	 ส่วนไม้ที่เคยอยู่ในสภาพเป็นสิ่งปลูกสร้างหรือเคยอยู่ในสภาพเป็นเครื่องใช้มาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี

สำาหรบัไมอ้ืน่ทีม่ใิชไ่มส้กัและหา้ปสีำาหรบัไมส้กั	ไมอ่ยูใ่นความหมายของคำาวา่	“ไม”้	ตามมาตรา	๔(๒)	ดงักลา่ว

แตอ่ย่างใด	หากกฎหมายมีเจตนารมณ์จะใหไ้ม้ในกรณีดังกลา่วเปน็	“ไม้”	ตามมาตรา	๔(๒)	กน็่าจะบญัญตัไิม้

กรณีดังกล่าวเพิ่มเติมไว้ในมาตรา	๔(๒)	ให้ชัดเจนเหมือนอย่างเช่นไม้ที่นำาเข้ามาในราชอาณาจักร	ซ่ึงแต่เดิม

ไม่มีบัญญัติไว้ในมาตรา	๔(๒)	แต่ได้ถูกบัญญัติเพ่ิมเติมไว้ในมาตรา	๔(๒)	โดยพระราชบัญญัติป่าไม้	(ฉบับท่ี	๕)	

พ.ศ.	๒๕๑๘	และได้ใช้บังคับจนถึงปัจจุบันน้ี	สำาหรับไม้ท่ีเคยอยู่ในสภาพเป็นส่ิงปลูกสร้างหรือเคยอยู่ในสภาพเป็น

เครื่องใช้มาแล้วแต่ไม่ครบกำาหนดระยะเวลาดังกล่าว	พิจารณาตามมาตรา	๔(๔)	วรรคสองแล้ว	ไม้ในกรณี

นี้ยังคงต้องถือเป็นไม้แปรรูปอยู่	จึงอยู่ในความหมายของคำาว่า	“ไม้”	ตามมาตรา	๔(๒)	ดังกล่าว	และหาก

พิจารณาตามมาตรา	๔(๔)	แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ฯแล้ว	จะเห็นได้ว่าตามมาตรา	๔(๔)	วรรคแรก	บัญญัตวิ่า	

“ไม้แปรรูป	”	หมายความว่า	ไม้ที่ได้แปรรูปแล้ว	ดังนั้น	เมื่อไม้ที่เคยอยู่ในสภาพเป็นสิ่งปลูกสร้างหรืออยู่ใน

สภาพเป็นเครื่องใช้มาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีสำาหรับไม้อื่นที่มิใช่ไม้สักและห้าปีสำาหรับไม้สักตามมาตรา	 ๔(๔)	

วรรคสอง	มิให้ถือว่าเป็น	 “ไม้แปรรูป”	 ไม้กรณีดังกล่าวจึงไม่ถือเป็นไม้ที่ได้แปรรูปแล้วด้วย	 การที่กฎหมาย

ไม่ถือว่าเป็นไม้ที่ได้แปรรูปแล้วจึงเท่ากับเป็นการไม่ถือว่าเป็น	“ไม้”	ตามมาตรา	๔(๒)	แห่งพระราชบัญญัติ

ป่าไม้ฯ	นั่นเอง	เพราะหากจะตีความว่าไม้ดังกล่าวไม่ถือเป็นไม้แปรรูปหรือไม้ที่ได้แปรรูปแล้วแต่ยังถือว่าเป็น	

“ไม้”	ตามมาตรา	๔(๒)	อยู่อีกก็จะมีปัญหาว่า	ไม้ดังกล่าวเมื่อไม่เป็นไม้แปรรูปหรือไม้ที่ได้แปรรูปแล้วจะเป็น

ไม้อะไร	 หากไม้นั้นได้ถูกแปรรูปออกมาไม้ที่ได้จากการแปรรูปดังกล่าวจะถือเป็น	 “ไม้แปรรูป”	 ตามมาตรา	

๔(๔)	อกีหรอืไม	่หากถอืวา่เปน็	“ไมแ้ปรรปู”	กจ็ะกลายเปน็วา่ไมน้ัน้เดมิเปน็ไมแ้ปรรปู	เมือ่นำามาประกอบเปน็ 

สิ่งปลูกสร้างหรือเครื่องใช้และเคยอยู่ในสภาพเช่นนั้นมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีสำาหรับไม้อื่นที่มิใช่ไม้สักและ 

ห้าปีสำาหรับไม้สัก	 เมื่อรื้อถอนออกมาไม่ถือว่าเป็นไม้แปรรูป	 แต่เมื่อนำาไม้นั้นมาเลื่อย	 ผ่า	 หรือแปรรูปจะ 

กลบัมาเปน็ไมแ้ปรรปูอกี	ซึง่จะมผีลทำาใหส้ภาพทางกฎหมายของไมน้ัน้กลบัไปกลบัมา	จงึนา่จะมใิชเ่จตนารมณ์

ของกฎหมาย	 และหากตีความว่าไม้ในลักษณะดังกล่าวยังคงเป็น	 “ไม้”	 ตามมาตรา	 ๔(๒)	 ไม้ที่อยู่ใน

 (๒) โปรดดูเชิงอรรถที่ ๑, ข้างต้น
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สภาพเป็นสิ่งปลูกสร้างหรืออยู่ในสภาพเป็นเครื่องใช้	 เช่น	บ้านเรือน	 โต๊ะ	 เก้าอี้	 ฯลฯ	ก็คงต้องเป็น	“ไม้”	 

ตามมาตรา	๔(๒)	เช่นเดียวกัน	เพราะตามมาตรา	๔(๔)	วรรคสอง	บัญญัติมิให้ถือว่าเป็นไม้แปรรูปเหมือนกัน	

และยังอาจมีปัญหาต่อไปอีกว่า	เมื่อไม้ดังกล่าวถือว่าเป็น	“ไม้”	ตามมาตรา	๔(๒)	แต่ไม่ถือว่าเป็น	“ไม้ที่ได้

แปรรปูแลว้”	(ไมแ้ปรรปู)	ราษฎรทีท่ำาการแปรรปูไมด้งักลา่วเพือ่ใชส้อย	ซอ่มแซมบา้นเรอืน	แมไ้มด้งักลา่วจะ 

พ้นจากสภาพเป็นสิ่งปลูกสร้างหรือเครื่องใช้มาแล้วเป็นร้อยๆ	 ปี	 หากเป็นไม้หวงห้ามก็คงต้องได้รับอนุญาต

จากพนักงานเจ้าหน้าที่ก่อน	เพราะไม่เข้าข้อยกเว้นตามมาตรา	๕๐(๒)(๓)	เนื่องจากตามมาตรา	๕๐(๒)	ยกเว้น

เฉพาะการแปรรูปไม้ที่แปรรูปมาแล้วเท่านั้น	 เมื่อไม้ดังกล่าวไม่ถือเป็น	 “ไม้ที่ได้แปรรูปแล้ว”	 (ไม้แปรรูป)	 

จึงไม่เข้าข้อยกเว้น	 ดังกล่าว	 การตีความดังกล่าวจึงน่าจะนำามาซึ่งความเดือดร้อนแก่ราษฎรและมิใช่

เจตนารมณ์ของกฎหมาย	 นอกจากนี้	 หากถือว่าไม้ในลักษณะดังกล่าวยังคงเป็น	 “ไม้”	 ตามมาตรา	 ๔(๒)	 

แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ฯ	การนำาไม้ดังกล่าวเคลื่อนที่ก็ต้องมีใบเบิกทางของพนักงานเจ้าหน้าที่กำากับไปด้วย

ตามมาตรา	๓๙(๔) ประกอบดว้ยมาตรา	๓๘(๕)(๑)(๒)	เพราะไมม่กีฎหมายยกเวน้ไวแ้ตอ่ยา่งใด	และในป	ี๒๕๑๕	

ก็ไม่มีความจำาเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา	 ๓๙	 ตร(ี๖)	 ขึ้นมาเพื่อควบคุมการนำาไม้สักที่เคยอยู่ในสภาพเป็น

สิ่งปลูกสร้างหรืออยู่ในสภาพเป็นเครื่องใช้มาแล้วกว่าห้าปีเคลื่อนย้ายออกนอกเขตจังหวัด	ต้องได้รับอนุญาต

 (๓) มาตรา ๕๐ บทบัญญัติแห่งมาตรา ๔๘ มิให้ใช้บังคับในกรณีดังต่อไปนี้

      ฯลฯ     ฯลฯ

  (๒) การแปรรูปไม้ที่แปรรูปมาแล้วจากไม้ซุงหรือไม้ทอน ที่มิใช่เพื่อการค้า

      ฯลฯ     ฯลฯ
 (๔) มาตรา ๓๙ ผูใ้ดนำาไมห้รอืของปา่เคลือ่นที ่ตอ้งมใีบเบกิทางของพนกังานเจา้หนา้ทีก่ำากบัไปดว้ยตามขอ้กำาหนด

ในกฎกระทรวง
 (๕) มาตรา ๓๘ บทบัญญัติในส่วนน้ีให้ใช้บังคับแก่กรณีการนำาไม้หรือของป่าเคล่ือนท่ีต่อไปภายหลังท่ี

   (๑) นำาไม้หรือของป่าที่ได้รับอนุญาตให้ทำาหรือเก็บออกจากสถานที่ที่ระบุไว้ในใบอนุญาตไปถึงสถานที่ 

ที่ระบุไว้ในใบอนุญาตแล้ว

   (๒) นำาไม้ที่ทำาโดยไม่ต้องรับอนุญาตออกไปถึงด่านป่าไม้ด่านแรกแล้ว

   (๓) นำาไม้หรือของป่าเข้ามาในราชอาณาจักรไปถึงด่านศุลกากรหรือด่านตรวจศุลกากรที่นำาเข้ามาแล้ว

   (๔) นำาไม้หรือของป่าที่รับซื้อจากทางราชการป่าไม้ไปจากที่ที่ไม้หรือของป่านั้นอยู่
 (๖) มาตรา ๓๙ ตรี ผู้ใดนำาไม้สักท่ีเคยอยู่ในสภาพเป็นส่ิงปลูกสร้างหรือเคยอยู่ในสภาพเป็นเคร่ืองใช้ และพน้จากสภาพ

เป็นสิ่งปลูกสร้างหรือเครื่องใช้มาแล้วกว่าห้าปี เคลื่อนย้ายออกนอกเขตจังหวัดซึ่งเป็นที่ตั้งสิ่งปลูกสร้างหรือเป็นที่ประกอบ

เครื่องใช้นั้น ต้องได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ แต่ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม

 การอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามระเบียบที่อธิบดีกรมป่าไม้กำาหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรี ระเบียบดังกล่าวจะ

กำาหนดเงื่อนไขให้ผู้รับอนุญาตปฏิบัติตามด้วยก็ได้
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จากพนักงานเจ้าหน้าที่อีก	เพราะมีมาตรา	๓๙	มาตรา	๓๘(๑)(๒)	มาตรา	๔๐(๗)	และมาตรา	๔๑(๘)	ควบคุม

ไม้ในลักษณะดงักล่าวไดอ้ยูแ่ล้วตามกฎหมายทีใ่ชบ้งัคบัอยูใ่นขณะนั้นกอ่นทีจ่ะมีการแกไ้ขเพิม่เตมิมาตรา	๓๙	

ตรี	โดยประกาศของคณะปฏิวัติ	ฉบับที่	๑๑๖	พ.ศ.๒๕๑๕	ข้อ	๓	เหตุที่กฎหมายแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา	๓๙	ตรี	

ขึ้นมา	 จึงน่าจะเนื่องมาจากไม้ในลักษณะดังกล่าวไม่ถือเป็น	 “ไม้”	 ตามมาตรา	 ๔(๒)	 แห่งพระราชบัญญัติ

ป่าไม้ฯ	 จึงไม่อยู่ภายใต้บังคับของพระราชบัญญัติป่าไม้ฯ	 ทำาให้มีผู้ทุจริตประพฤติมิชอบลักลอบตัดไม้สักโดย 

ไม่ชอบด้วยกฎหมายแล้วนำามาสร้างเป็นส่ิงปลูกสร้างหรือเคร่ืองใช้	 และรื้อถอนเคลื่อนย้ายนำาไปขายโดยอ้าง

ว่าเคยอยู่ในสภาพเป็นสิ่งปลูกสร้างหรือเครื่องใช้ครบระยะเวลาที่กฎหมายกำาหนดไว้แล้ว	 จึงได้มีการบัญญัติ

มาตรา	๓๙	ตร	ีเพิม่เตมิขึน้มา	เพือ่ควบคมุใหผ้า่นการตรวจสอบของพนกังานเจา้หนา้ทีก่อ่น	จงึเหน็วา่ไมท้ีเ่คย

อยูใ่นสภาพเปน็สิง่ปลกูสรา้งหรอืเคยอยูใ่นสภาพเปน็เครือ่งใชม้าแลว้ไมน่อ้ยกวา่สองปสีำาหรบัไมอ้ืน่ทีม่ใิชไ่มส้กั

และห้าปีสำาหรับไม้สัก	ไม่เป็น	“ไม้”	ตามมาตรา	๔(๒)	พระราชบัญญัติป่าไม้ฯ	แต่เป็น	“ไม้”	ตามความเป็น

จรงิหรอืตามความรูส้กึของคนโดยทัว่ไปเทา่นัน้	ไมใ้นลกัษณะดงักลา่วจงึไมอ่ยูภ่ายใตบ้งัคบัของพระราชบญัญตัิ

ป่าไม้ฯ	การตั้งโรงงานแปรรูปไม้และการแปรรูปไม้จึงไม่ต้องได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่แต่อย่างใด	

 ฝ่ายที่สอง มีความเห็นว่า	การที่กฎหมายมาตรา	๔(๔)	บัญญัติให้ไม้ที่มีสภาพดังกล่าว	“มิให้ถือว่า

เป็นไม้แปรรูป”	 นั้น	 เป็นการมองในแง่สภาพของไม้เป็นสำาคัญ	 มิได้มองถึงโครงสร้างของไม้ตามมาตรา	

๔(๒)	ไม้ที่มิให้ถือว่าเป็นไม้แปรรูปตามสภาพจึงมี	๒	ฐานะ	คือเป็น	“ไม้”	และเป็น	“ไม้ที่ได้แปรรูปแล้วแต่

มิให้ถือว่าเป็นไม้แปรรูป”	 เหตุที่กฎหมายบัญญัติไว้ดังนี้ก็โดยมีเจตนารมณ์ที่จะไม่ควบคุมการกระทำากับไม้

ที่ได้แปรรูปแล้วตามมาตรา	 ๔(๔)	 ดังกล่าว	 (เว้นแต่บางกรณี)	 ไม้แปรรูปตามสถานะเดิมก่อนประกอบเป็น 

สิ่งปลูกสร้างหรือเครื่องใช้ย่อมเป็น	 “ไม้”	 และ	 “ไม้แปรรูป”	 ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ฯ	 แต่ขณะเป็น 

สิ่งปลูกสร้างหรือเครื่องใช้นั้นได้พ้นสถานะความเป็น	“ไม้”	และ	“ไม้แปรรูป”	แล้ว	ต่อมาเมื่อสิ่งปลูกสร้าง

หรือเครื่องใช้ถูกรื้อถอนย่อมกลับสู่สถานะเดิมคือเป็น	“ไม้”	และ	“ไม้แปรรูป”	แต่โดยที่กฎหมายได้กำาหนด

เงื่อนเวลาไว้	จึงทำาให้เกิดผลต่างกัน	กล่าวคือ	ถ้าไม่ครบตามเงื่อนเวลาที่เป็น	“ไม้”	และ	“ไม้แปรรูป”	ซึ่ง

อยู่ในข่ายควบคุมของพระราชบัญญัติป่าไม้ฯ	ถ้าครบตามเงื่อนเวลาก็เป็น	“ไม้”	และ	“ไม้แปรรูป”	เช่นกัน	

เพียงแต่ในสถานะเป็น	 “ไม้แปรรูป”	 นั้น	 กฎหมายมาตรา	 ๔(๔)	 บัญญัติว่ามิให้ถือว่าเป็นไม้แปรรูป 

การพิจารณาว่าเป็น	 “ไม้”	ตามมาตรา	๔(๒)	หรือไม่นั้น	ต้องพิจารณาในสภาพก่อนที่ไม้นั้นจะอยู่ในสภาพ

เป็นสิ่งปลูกสร้าง	 หรืออยู่ในสภาพเป็นเครื่องใช้และภายหลังไม้นั้นพ้นสภาพเป็นสิ่งปลูกสร้างหรือเครื่อง

ใช้แล้วเป็นสำาคัญ	 โดยไม่ต้องคำานึงว่าไม้นั้นเคยอยู่ในสภาพสิ่งปลูกสร้างหรือเครื่องใช้มาก่อน	 การตีความ

 (๗) มาตรา ๔๐ ผูใ้ดนำาไมห้รอืของปา่เคลือ่นทีเ่ขา้เขตดา่นปา่ไม ้ตอ้งแจง้ตอ่พนกังานเจา้หนา้ทีป่ระจำาดา่นปา่ไมน้ัน้

โดยแสดงใบเบิกทางกำากับไม้หรือของป่า หรือหนังสือกำากับไม้แปรรูปที่นำามานั้น แล้วแต่กรณี ภายในกำาหนดห้าวันนับแต่วัน

ที่เข้าเขตด่านเมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบและอนุญาตเป็นหนังสือให้ผ่านด่านได้แล้ว จึงให้นำาไม้หรือของป่านั้นไปได้

 การอนุญาตนั้น ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติโดยมิชักช้า
 (๘) มาตรา ๔๑ ห้ามมิให้ผู้ใดนำาไม้หรือของป่าเคล่ือนท่ีผ่านด่านป่าไม้ระหว่างเวลาต้ังแต่พระอาทิตย์ตก

ถึงพระอาทิตย์ข้ึน เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าท่ีเป็นหนังสือ
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ว่าไม้ในลักษณะดังกล่าวไม่อยู่ในความหมายของคำาว่า	 “ไม้”	 ตามมาตรา	 ๔(๒)	 โดยให้เหตุผลว่ากฎหมาย

ไม่ได้บัญญัติไว้ให้ชัดเจนดังเช่นไม้ท่ีนำาเข้ามาในราชอาณาจักรน้ัน	 เป็นการตีความตามตัวอักษรโดยเคร่งครัด 

เกินไปจนทำาให้ไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย	 หากนำาเหตุผลดังกล่าวไปใช้กับกรณีที่สิ่งปลูกสร้าง

หรือเครื่องใช้นั้นได้ถูกรื้อถอนก่อนครบกำาหนดเงื่อนไขเวลาย่อมจะเกิดความขัดแย้งขึ้น	 เพราะต้องตีความ

ว่าไม่ใช่	“ไม้”	ตามมาตรา	๔(๒)	เช่นเดียวกัน	นอกจากนี้	การตีความว่าไม้ดังกล่าวไม่ใช่	“ไม้”	ตามมาตรา	

๔(๒)	ไม้ดังกล่าวย่อมไม่ใช่ไม้แปรรูปด้วย	เพราะการจะเป็น	“ไม้แปรรูป”	ได้ต้องเป็น	“ไม้”	ก่อน	และเมื่อ

ไม่เป็นไม้แปรรูปแล้ว	ตามมาตรา	๔(๔)	ก็ไม่จำาเป็นต้องบัญญัติว่า	“มิให้ถือว่าเป็นไม้แปรรูป”	อีก	และเมื่อ

พิจารณาคำาว่า“ไม้แปรรูป”	 ตามมาตรา	 ๔(๔)	 ที่บัญญัติว่า	 “มิให้ถือว่าเป็นไม้แปรรูป”	 ประกอบกับมาตรา	

๓๙	ตรี	แล้ว	จะเห็นเจตนารมณ์ของกฎหมายได้ว่าไม่ประสงค์จะควบคุมไม้แปรรูปที่กฎหมายมิให้ถือว่าเป็น

ไม้แปรรูปดังกล่าวอีกต่อไป	 (ยกเว้นกรณีเป็นไม้สักตามมาตรา	 ๓๙	 ตรี)	 ซึ่งย่อมมีผลครอบคลุมไปถึงไม้ใน

สถานะเป็น	 “ไม้”	 ไม่ถูกควบคุมไปด้วย	 ทั้งนี้	 เนื่องจากตามความเป็นจริงไม้ทั้งสองสถานะเป็นสิ่งเดียวกัน	

มิฉะนั้นแล้วการบัญญัติว่ามิให้ถือว่าเป็นไม้แปรรูปย่อมไร้ผล	 ดังนั้น	 การกระทำาใดๆ	 ต่อไม้ดังกล่าว	 เช่น	

การนำาเคลื่อนที่	 การแปรรูปหรือการมีไว้ในครอบครอง	 จึงไม่อยู่ในข่ายควบคุมของพระราชบัญญัติป่าไม้ฯ	

เว้นแต่	 การตั้งโรงงานแปรรูปไม้ต้องได้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัติป่าไม้ฯ	 ส่วนการตั้งโรงค้าไม้แปรรูป

ไม่ต้องขออนุญาตแต่อย่างใด	 เพราะไม้ดังกล่าวกฎหมายมิให้ถือว่าเป็นไม้แปรรูป	 กรณีนี้เทียบได้กับไม้ 

ในที่ดินของเอกชน	(ยกเว้นไม้สักและไม้ยาง)	ซึ่งเป็นไม้ตามมาตรา	๔(๒)	แต่การกระทำาใดๆ	ต่อไม้ดังกล่าว 

ไม่อยู่ในข่ายควบคุมของพระราชบัญญัติป่าไม้ฯ	 เว้นแต่การตั้งโรงงานแปรรูปไม้ต้องได้รับอนุญาตตาม 

พระราชบัญญัติป่าไม้ฯ	การตีความตามนัยนี้ไม่ทำาให้เกิดช่องโหว่ของกฎหมาย	ซึ่งน่าจะเป็นเจตนารมณ์ของ

พระราชบัญญัติป่าไม้ฯ	ในเรื่องเกี่ยวกับการตั้งโรงงานแปรรูปไม้และปัญหาที่วิตกว่าราษฎรจะเดือดร้อนย่อม

ไม่อาจเกิดขึ้นได้

	 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงหารือปัญหาข้อกฎหมายเพื่อสั่งให้เจ้าหน้าที่ถือเป็นแนวทางปฏิบัติ

ต่อไป	ดังนี้

	 ๑.	 ไม้ที่เคยอยู่ในสภาพเป็นสิ่งปลูกสร้างหรืออยู่ในสภาพเป็นเครื่องใช้มาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี

สำาหรับไม้อื่นที่มิใช่ไม้สักและห้าปีสำาหรับไม้สัก	 เป็น	 “ไม้”	 ตามมาตรา	 ๔(๒)	 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้	

พุทธศักราช	๒๔๘๔	ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติป่าไม้	(ฉบับที่	๕)	พ.ศ.	๒๕๑๘	มาตรา	๓	หรือไม่	

เพียงใด

	 ๒.	 การแปรรูปไม้และการตั้งโรงงานแปรรูปไม้ดังกล่าวในข้อ	 ๑	 จะต้องได้รับอนุญาตจากพนักงาน

เจ้าหน้าที่ตามมาตรา	๔๘	พระราชบัญญัติป่าไม้	 พุทธศักราช	๒๔๘๔	ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัต ิ

ป่าไม้	(ฉบับที่	๕)	พ.ศ.๒๕๑๘	มาตรา	๑๙	หรือไม่	เพียงใด

	 ๓.	 ไม้ที่ได้จากการแปรรูปไม้ดังกล่าวในข้อ	 ๑	 จะถือเป็น	 “ไม้แปรรูป”	 ตามมาตรา	 ๔(๔)	 

แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้	 พุทธศักราช	 ๒๔๘๔	 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ	 ฉบับที่	 ๑๑๖	 

พ.ศ.๒๕๑๕	ข้อ	๑	หรือไม่	เพียงใด
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	 ๔.	 การนำาไม้ดังกล่าวในข้อ	 ๑	 เคลื่อนที่	 (ยกเว้นกรณีตามมาตรา	 ๓๙	 ตรี	 แห่งพระราชบัญญัต ิ

ป่าไม้ฯ)	จะต้องมีใบเบิกทางของพนักงานเจ้าหน้าที่กำากับไปด้วยตามมาตรา	๓๙	ประกอบด้วยมาตรา	๓๘(๑)	

และ	(๒)	หรือไม่	เพราะเหตุใด

	 คณะกรรมการกฤษฎีกา	 (กรรมการร่างกฎหมาย	 คณะที่	 ๗)	 ได้พิจารณาปัญหาข้อหารือ 

ดังกล่าว	 โดยได้ฟังคำาช้ีแจงข้อเท็จจริงจากผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 (สำานักงานปลัดกระทรวงและ 

กรมป่าไม้)	แล้ว	เห็นว่า	“ไม้”	ตามมาตรา	๔(๒)	แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้	พุทธศักราช	๒๔๘๔	ซึ่งแก้ไข

เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป่าไม้	 (ฉบับที่	 ๕)	พ.ศ.๒๕๑๘	แบ่งตามลักษณะได้เป็นสองประเภท	คือ	 ไม้ใน

ลักษณะเป็นต้น	เป็นกอ	หรือเป็นเถาประเภทหนึ่ง	กับไม้ในลักษณะที่ถูกตัด	ทอน	เลื่อย	ผ่า	ถาก	ขุด	หรือ

กระทำาด้วยประการอื่นใดอีกประเภทหนึ่ง	 ซึ่งไม้ในประเภทหลังนี้อาจเปลี่ยนรูปหรือขนาดหรือเปลี่ยนสภาพ

ไปจากเดิมจนเป็นไม้แปรรูปตามท่ีบัญญัติไว้ในมาตรา	๔(๔)	แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้	พุทธศักราช	๒๔๘๔	ซ่ึง

แก้ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ	ฉบับที่	๑๑๖	ลงวันที่	๑๐	เมษายน	พ.ศ.๒๕๑๕	เมื่อนำาไม้แปรรูป

มาทำาเป็นสิ่งปลูกสร้างหรือเครื่องใช้ก็จะได้รับยกเว้นมิให้ถือว่าเป็นไม้แปรรูปตลอดเวลาที่อยู่ในสภาพเช่น

นั้น	 แต่ถ้ารื้อถอนสิ่งปลูกสร้างหรือเครื่องใช้ออก	 ไม้ที่ได้ก็จะกลับเป็นไม้แปรรูปอีก	 การที่มาตรา	 ๔	 วรรค

สอง	บัญญัติให้ไม้ที่เคยอยู่ในสภาพเป็นสิ่งปลูกสร้างหรือเครื่องใช้มาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีสำาหรับไม้อื่นที่มิใช่ 

ไมส้กัและหา้ปสีำาหรบัไมส้กั	มใิหถ้อืวา่เปน็ไมแ้ปรรปูกเ็นือ่งจากกฎหมายมเีจตนารมณท์ีจ่ะยกเวน้มใิหไ้มด้งักลา่ว 

อยู่ในความควบคุมของกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	 และตามสภาพความเป็นจริง	 ไม้ที่อยู่ในสภาพเป็นสิ่ง 

ปลกูสรา้งหรอืเครือ่งใช	้เมือ่รือ้ถอนออกจากสภาพเปน็สิง่ปลกูสรา้งหรอืเครือ่งใชแ้ลว้	กไ็มอ่าจกลบัสภาพเปน็

ไม้ที่มีลักษณะเป็นต้น	เป็นกอ	หรือเป็นเถาได้	คงมีลักษณะเป็นไม้แปรรูปได้เท่านั้น	ด้วยเหตุนี้	บทบัญญัติใน

มาตรา	๔(๔)	วรรคสอง	ที่ยกเว้นไม้ที่เคยอยู่ในสภาพเป็นสิ่งปลูกสร้างหรือเครื่องใช้มาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี

สำาหรับไม้อ่ืนท่ีมิใช่ไม้สักและห้าปีสำาหรับไม้สักมิให้ถือว่าเป็นไม้แปรรูป	ผลของกฎหมายก็เท่ากับยกเว้นมิให้ถือว่า

เป็นไม้แปรรูปและมิให้ถือว่าเป็นไม้ทั้งสองกรณ	ี โดยไม่จำาเป็นต้องมีข้อความยกเว้นว่ามิให้ถือว่าเป็นไม้ด้วย 

	 เมื่อได้พิจารณาแล้วว่าไม้ที่เคยอยู่ในสภาพเป็นสิ่งปลูกสร้างหรืออยู่ในสภาพเป็นเครื่องใช้มาแล้ว

ไม่น้อยกว่าสองปีสำาหรับไม้อื่นที่มิใช่ไม้สักและไม่น้อยกว่าห้าปีสำาหรับไม้สักไม่อยู่ในความควบคุมของ

กฎหมายว่าด้วยป่าไม้	 การนำาไม้ดังกล่าวมาแปรรูปจึงไม่ต้องได้รับอนุญาตแปรรูปไม้ตามมาตรา	 ๔๘(๙) 

แหง่พระราชบญัญตัปิา่ไม	้พทุธศกัราช	๒๔๘๔	ซึง่แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตัปิา่ไม	้(ฉบบัที	่๕)	พ.ศ.๒๕๑๘	

 (๙) มาตรา ๔๘ ภายในเขตควบคุมการแปรรูปไม้ ห้ามมิให้ผู้ใดแปรรูปไม้ ตั้งโรงงานแปรรูปไม้ ตั้งโรงงานค้าไม้

แปรรูป มีไม้สักแปรรูปไม่ว่าจำานวนเท่าใดไว้ในครอบครอง หรือมีไม้แปรรูปชนิดอื่นเป็นจำานวนเกิน ๐.๒๐ ลูกบาศก์เมตร ไว้

ในครอบครอง เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่และต้องปฏิบัติตามข้อกำาหนดในกฎกระทรวงและในการอนุญาต

 เพื่อประโยชน์แห่งความในวรรคหนึ่ง ไม้ซุงหรือไม้ท่อนที่จมอยู่ในแม่น้ำาลำาคลองในรัศมีห้าสิบเมตรของบริเวณ

ที่ทำาการแปรรูปไม้ และไม่มีผู้ใดเป็นเจ้าของ ให้สันนิษฐานว่าเป็นไม้ที่อยู่ในความครอบครองของผู้รับอนุญาตตั้งโรงงาน

แปรรูปไม้ที่มีโรงงานอยู่ในบริเวณนั้น

 ความในวรรคหนึ่ง ให้หมายความรวมถึงการกระทำาแก่ไม้ที่นำาเข้ามาในราชอาณาจักรด้วย
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และไม้ที่ได้จากการแปรรูปนั้นก็จะไม่กลับกลายเป็นไม้แปรรูปตามมาตรา	๔(๔)	อีก	นอกจากนั้น	การนำาไม้ 

ดงักลา่วเคลือ่นทีก่ไ็มต่อ้งมใีบเบกิทางของพนกังานเจา้หนา้ทีก่ำากบัไปดว้ยมาตรา	๓๙	แหง่พระราชบญัญตัปิา่ไม	้ 

พุทธศักราช	๒๔๘๔	เว้นแต่ไม้สักตามมาตรา	๓๙	ตรี	แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้	พุทธศักราช	๒๔๘๔	ซึ่งแก้ไข

เพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่	๑๑๖	ลงวันที่	๑๐	เมษายน	พ.ศ.๒๕๑๕

	 แต่สำาหรับการตั้งโรงงานแปรรูปไม้	 มาตรา	 ๔๘	 เป็นบทบัญญัติเพื่อควบคุมการตั้งโรงงาน

แปรรูปไม้ด้วย	 มีสาระสำาคัญอยู่ที่โรงงานหรือสถานที่ตามมาตรา	 ๔(๑๓)(๑๐)	 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้	

พุทธศักราช	๒๔๘๔	ซึ่งจัดขึ้นไว้เป็นที่ทำาการแปรรูปไม้จะต้องได้รับอนุญาตเสียก่อน	โดยไม่จำาต้องพิจารณา

ว่าไม้ที่จะนำาเข้ามาแปรรูปในโรงงานหรือสถานที่ดังกล่าวจะเป็นไม้ตามมาตรา	 ๔(๒)	 หรือไม้ที่ได้รับยกเว้น 

มิให้ถือว่าเป็นไม้แปรรูปตามมาตรา	 ๔(๔)	 วรรคสอง	 นอกจากนั้นศาลฎีกาเคยมีคำาพิพากษา	 (คำาพิพากษา

ฎีกา	 ที่	 ๑๕๗๒/๒๕๐๕)	 ว่า	 เมื่อได้ตั้งโรงงานขึ้นไว้เป็นที่ทำาการแปรรูปไม้โดยไม่ได้รับอนุญาตแม้จะอยู่ใน

ระหวา่งทดลองเครือ่ง	และตัง้ใจวา่เมือ่ทดลองเครือ่งเรยีบรอ้ยแลว้จะไปขออนญุาตกต็าม	ยอ่มมคีวามผดิตาม 

พระราชบัญญัติป่าไม้ฯ	 ซึ่งสามารถเทียบเคียงกับกรณีเรื่องหารือนี้ได้ว่า	 เจตนารมณ์ของมาตรา	 ๔๘	 

แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ฯ	 ประสงค์ที่จะควบคุมในเรื่องการตั้งโรงงานแปรรูปมากกว่าการพิจารณาถึงไม้ที่

จะนำามาแปรรูป	ดังนั้น	การตั้งโรงงานแปรรูปไม้จึงต้องได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา	๔๘

           

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 				(ลงนาม)		ม.	ตันเต็มทรัพย์

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 			(นายไมตรี	ตันเต็มทรัพย์)

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

					มิถุนายน	๒๕๓๘

 (๑๐) โปรดดูเชิงอรรถที่ ๑, ข้างต้น
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ที่	นร.	๐๖๐๑/๒๑๔		 	 	 	 สำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ท่าช้างวังหน้า	กรุงเทพฯ	๑๐๒๐๐

	 	 	 	 ๑๘	กุมภาพันธ์	๒๕๔๓

เรื่อง	 ขอหารือกรณีการใช้ประโยชน์พื้นที่ลุ่มน้ำาชั้นที่	๑	เอ	เพื่อเก็บมูลค้างคาว

เรียน	 เลขาธิการสำานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม

อ้างถึง	 (๑)	หนังสือสำานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม	ที่	วว	๐๘๐๓/๑๐๘๓๘	

	 	 ลงวันที่	๒๗	กันยายน	๒๕๔๒

	 (๒)	หนังสือสำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา	ด่วนที่สุด	ที่	นร.	๐๖๐๑/ป	๔๑๒	

	 	 ลงวันที่	๑๔	มกราคม	๒๕๔๓

	 (๓)	หนังสือสำานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม	ที่	วว	๐๘๐๓/๓๗๙๐	

	 	 ลงวันที่	๑๒	มีนาคม	๒๕๔๑

สิ่งที่ส่งมาด้วย			บันทึก	เรื่อง	การใช้ประโยชน์พื้นที่ลุ่มน้ำาชั้นที่	๑	เอ	เพื่อเก็บมูลค้างคาว

	 	 		 	 	 ตามหนังสือที่อ้างถึง	 (๑)	 สำานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อมขอให้สำานักงาน 

คณะกรรมการกฤษฎีกาให้ความเห็นในปัญหาข้อกฎหมายว่า	 การท่ีกรมท่ีดินจะอนุญาตให้มีการเก็บมูลค้างคาว 

ตามมาตรา	๙	แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน	ถือว่าเป็นการใช้พื้นที่ลุ่มน้ำาชั้น	๑	 เอ	ที่ขัดต่อมติคณะรัฐมนตรี	 

เมือ่วนัที	่๒๘	กมุภาพนัธ	์๒๕๓๘	เรือ่ง	การกำาหนดชัน้คณุภาพลุม่น้ำาภาคตะวนัตก	ภาคกลาง	และลุม่น้ำาปา่สกั	 

หรือไม่	 และสำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้มีหนังสือตามที่อ้างถึง	 (๒)	 ขอให้จัดตั้งผู้แทนไปชี้แจง 

ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับปัญหาดังกล่าว	ความละเอียดทราบอยู่แล้วนั้น

	 	 		 	 	 	 บัดน้ี	 คณะกรรมการกฤษฎีกา	 (กรรมการกฤษฎีกา	 คณะท่ี	 ๑)	 ได้พิจารณาปัญหาดัง

กล่าวข้างต้นแล้ว	 เห็นว่า	 การเก็บมูลค้างคาวในบริเวณดังกล่าวมีลักษณะเป็นการเก็บหาของป่าซึ่งมิใช่ 

ของปา่หวงหา้มทีบุ่คคลสามารถกระทำาได้โดยไม่ต้องได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	แต่ต้องได้รับอนุญาต

จากพนักงานเจา้หนา้ทีต่ามมาตรา	๙	แหง่ประมวลกฎหมายทีด่นิ	และการเกบ็มลูคา้งคาวของนายแกว้	ศรสีวุรรณ 

ตามข้อหารือนี้	 มิได้กระทำาการหวงกันพื้นที่ที่เก็บมูลค้างคาว	 อันถือได้ว่าเป็นการครอบครองพื้นที่จึงมิใช่

เป็นการใช้พื้นที่ลุ่มน้ำาชั้นที่	๑	เอ	ที่ขัดต่อมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว	อนึ่ง	คณะกรรมการกฤษฎีกา	(กรรมการ

กฤษฎีกา	คณะที่	๑)	มีข้อสังเกตว่าเพื่อป้องกันผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมจากการเก็บมูลค้างคาว	พนักงาน

เจ้าหน้าที่สมควรกำาหนดเงื่อนไขการอนุญาตให้ผู้ได้รับอนุญาตถือปฏิบัติตามที่สำานักงานนโยบายและ

แผนสิ่งแวดล้อมแนะนำาไว้ในหนังสือที่อ้างถึง	 (๓)	 โดยพนักงานเจ้าหน้าที่สมควรพิจารณาเปลี่ยนแปลง

เงื่อนไขเพิ่มเติมประการหนึ่ง	 จากที่สำานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อมได้แนะนำาให้กำาหนดให้ 

ผูป้ระกอบการเปลีย่นแปลงการปดิโพรงถ้ำาตา่งๆ	ดว้ยสงักะสเีปน็วสัดอุยา่งอืน่ใหก้ลมกลนืกบัธรรมชาต	ิเปน็การ

กำาหนดห้ามมิให้ผู้ประกอบการปิดโพรงถ้ำาต่างๆ	ไม่ว่าด้วยวิธีการใดๆ	ด้วย
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	 	 รายละเอียดของความเห็นปรากฏตามบันทึกท่ีได้เสนอมาพร้อมหนังสือน้ี	 และในการพิจารณา 

เร่ืองน้ี	 มีผู้แทนกระทรวงวิทยาศาสตร์	 เทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อม	 (สำานักงานนโยบายและแผนส่ิงแวดล้อม) 

ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย	 (กรมท่ีดิน)	 และผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 (กรมป่าไม้)	 เป็นผู้ช้ีแจง 

ข้อเท็จจริง	 อนึ่ง	 สำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้แจ้งผลการพิจารณาไปยังสำานักงานเลขาธิการ 

คณะรัฐมนตรีเพื่อทราบตามระเบียบด้วยแล้ว

	 	 จึงเรียนมาเพื่อทราบ

      

	 							ขอแสดงความนับถือ

	 (ลงนาม)	อัคขราทร	จุฬารัตน์

	 								(นายอัคขราทร	จุฬารัตน์)

	 							เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำานักงานเลขานุการกรม

โทร.	๒๒๒๐๒๐๖	–	๙	ต่อ	๒๒๖

โทรสาร	๒๒๔๑๔๐๑

							๒๒๖๓๖๑๑	–	๒

www.krisdika.go.th
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เรื่องเสร็จที่	๙๘/๒๕๔๓

บันทึก
เรื่อง การใช้ประโยชน์พื้นที่ลุ่มน้ำาชั้นที่ ๑ เอ เพื่อเก็บมูลค้างคาว

 สำานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม	 ได้มีหนังสือ	 ที่	 วว	 ๐๘๐๓/๑๐๘๓๘	 ลงวันที่	 ๒๗	

กันยายน	๒๕๔๒	ถึงสำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา	สรุปความได้ว่า	กรมที่ดินได้มีหนังสือ	ด่วนมาก 

ที่	 มท.	 ๐๗๑๘/๓๕๓๒๖	 ลงวันที่	 ๒	 ธันวาคม	 ๒๕๔๑	 ถึงสำานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม	 หารือ

กรณีการต่ออายุใบอนุญาตการเก็บมูลค้างคาวของนายแก้ว	 ศรีสุวรรณ	 ที่ถ้ำาเขาผาแรด	 และถ้ำาโรงเรียน 

ผาแรด	หมู่ที่	๔	(๑๑)	ตำาบลน้ำารอบ	(ประดู่ยืน)	อำาเภอลานสัก	จังหวัดอุทัยธานี	ตามมาตรา	๙	แห่งประมวล

กฎหมายที่ดิน	 ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาเรื่องราวขออนุญาตประกอบกิจการตามมาตรา	 ๙	 แห่งประมวล

กฎหมายที่ดิน	ประจำาจังหวัดอุทัยธานี	ได้มีมติในการประชุม	ครั้งที่	๒/๒๕๔๑	เมื่อวันที่	๑๕	มิถุนายน	๒๕๔๑ 

ว่า	 จากความเห็นของสำานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อมในหนังสือสำานักงานนโยบายและแผน 

สิ่งแวดล้อม	 ที่	 วว	 ๐๘๐๓/๓๗๙๐	 ลงวันที่	 ๑๒	 มีนาคม	 ๒๕๔๑	 ที่มีถึงกรมที่ดินที่ว่า	 การเก็บมูลค้างคาว

ถือว่าเป็นผลประโยชน์ที่ได้จากป่า	 ซึ่งปกติชุมชนยังคงหาของป่าจากพื้นที่ลุ่มน้ำาและพื้นที่ป่าทุกประเภท 

ไม่ถือว่าเป็นการใช้ประโยชน์พื้นที่ลุ่มน้ำาแต่ประการใด	 คณะกรรมการพิจารณาเรื่องราวขออนุญาตประกอบ

กิจการตามมาตรา	 ๙	 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน	 ประจำาจังหวัดอุทัยธานี	 มีข้อสังเกตว่า	 ความเห็นของ

สำานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม	 ขัดแย้งกับมติคณะรัฐมนตรี	 เมื่อวันที่	 ๑๒	 ธันวาคม	 ๒๕๓๒ 

เรื่อง	 ขอผ่อนผันใช้พื้นที่ลุ่มน้ำาชั้นที่	 ๑	 เอ	 เพื่อก่อสร้างทางเพื่อความมั่นคง	 ซึ่งอนุมัติผ่อนผันให้ 

กระทรวงคมนาคม	 (กรมทางหลวง)	 ใช้พื้นที่ลุ่มน้ำาชั้นที่	 ๑	 เอ	ก่อสร้างทางเพื่อความมั่นคงในพื้นที่กองทัพ

ภาคที่	๓	จำานวน	๓	เส้นทาง	ตามความเห็นของสำานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ	โดยยกเว้นการปฏิบัติ

ตามมติคณะรัฐมนตรี	 เมื่อวันที่	 ๒๑	 ตุลาคม	 ๒๕๒๙	 เป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย	 แต่ต่อไปจะไม่อนุมัติให้ 

สว่นราชการหรอืหนว่ยงานใชพ้ืน้ทีลุ่ม่น้ำาชัน้	๑	เอ	อกี	ไมว่า่กรณใีด	หรอืไม	่และเหน็สมควรใหห้ารอืสำานกังาน

คณะกรรมการกฤษฎีกา

	 สำานักงานนโยบายและแผนสิ่ งแวดล้อมพิจารณาแล้ว	 เห็นว่า	 มาตรา	 ๔	 (๗)	 (ค)	 

แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้	พุทธศักราช	๒๔๘๔	ให้ความหมายของคำาว่า	“ของป่า”	หมายรวมถึง	รังนก	คร่ัง	รวง

ผ้ึง	น้ำาผ้ึง	และมลูคา้งคาว	ซึง่มลูคา้งคาวยงัไมถ่กูกำาหนดเปน็ของปา่หวงหา้มทีจ่ะตอ้งขออนญุาตจากพนกังาน 

เจ้าหน้าที่ตามมาตรา	 ๒๗	 และมาตรา	 ๒๙	 ดังนั้น	 สำานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อมจึงขอหารือว่า	 

การที่กรมที่ดินจะอนุญาตให้มีการเก็บมูลค้างคาวตามมาตรา	๙	แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน	ถือว่าเป็นการใช้

พื้นที่ลุ่มน้ำาชั้น	๑	เอ	ที่ขัดต่อมติคณะรัฐมนตรี	เมื่อวันที่	๒๑	กุมภาพันธ์	๒๕๓๘	เรื่อง	การกำาหนดชั้นคุณภาพ

ลุ่มน้ำาภาคตะวันตก	ภาคกลางและลุ่มน้ำาป่าสัก	หรือไม่	 ซึ่งข้อเสนอแนะมาตรการการใช้ที่ดินในพื้นที่ลุ่มน้ำา

ชั้นที่	๑	เอ	กำาหนดไม่ให้มีการใช้พื้นที่ในทุกกรณี	ทั้งนี้	เพื่อรักษาไว้เป็นพื้นที่ต้นน้ำาลำาธารอย่างแท้จริง	และ

หากมีการอนุญาตให้เอกชนใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจกรรม	 ต่างๆ	 โดยถูกต้องตามกฎหมายไปก่อนท่ีจะมีการ

กำาหนดช้ันคุณภาพลุ่มน้ำา	 เม่ือส้ินนิติสัมพันธ์กับทางราชการแล้ว	 ไม่ให้มีการต่ออายุใบอนุญาตอีก	 เว้นแต่กรณี

ที่เป็นนโยบายรัฐบาล
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	 คณะกรรมการกฤษฎีกา	 (กรรมการกฤษฎีกา	 คณะที่	 ๑)	 ได้พิจารณาข้อหารือดังกล่าวประกอบกับ

ได้ฟังคำาชี้แจงของผู้แทนกระทรวงวิทยาศาสตร์	 เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม	 (สำานักงานนโยบายและแผน 

ส่ิงแวดล้อม)	ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	(กรมป่าไม้)	และผู้แทนกระทรวงมหาดไทย	(กรมท่ีดิน)	แล้ว	

เห็นว่า	ปัญหาตามข้อหารือนี้เป็นกรณีที่ต้องพิจารณาตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่	๒๑	กุมภาพันธ์	๒๕๓๘	

เรื่อง	 การกำาหนดชั้นคุณภาพลุ่มน้ำาภาคตะวันตก	 ภาคกลางและลุ่มน้ำาป่าสัก	 และการกำาหนดชั้นคุณภาพ 

ลุม่น้ำาภาคเหนอืและภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืสว่นอืน่ๆ	(ลุม่น้ำาชายแดน)(๑)	อนัเปน็มตคิณะรฐัมนตรทีีเ่หน็ชอบ

ตามมติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ	เรื่อง	การกำาหนดชั้นคุณภาพลุ่มน้ำาภาคตะวันตก	ภาคกลางและ 

ลุ่มน้ำาป่าสัก	 และการกำาหนดชั้นคุณภาพลุ่มน้ำาภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่วนอื่นๆ	 (ลุ่มน้ำา

ชายแดน)(๒)	ซึ่งใช้กับบริเวณพ้ืนที่ตามข้อหารือนี้โดยตรง	ทั้งนี้	จะนำามติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่	๑๒	ธันวาคม	

๒๕๓๒	เรื่องขอผ่อนผันใช้พื้นที่ลุ่มน้ำาชั้นที่	๑	เอ	เพื่อก่อสร้างทางเพื่อความมั่นคง(๓)	ซึ่งเป็นมติคณะรัฐมนตรี

ที่ผ่อนผันให้กระทรวงคมนาคม	 (กรมทางหลวง)	 ใช้พื้นที่ลุ่มน้ำาชั้นที่	 ๑	 เอ	 ก่อสร้างทางเพื่อความมั่นคงใน

พื้นที่กองทัพภาคที่	๓	จำานวน	๓	เส้นทาง	โดยยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่	๒๑	ตุลาคม	

๒๕๒๙	 เรื่องการกำาหนดชั้นคุณภาพลุ่มน้ำายมและน่านและข้อเสนอแนะมาตรการการใช้ที่ดินในเขตลุ่มน้ำา(๔) 

มาใช้กับกรณีตามข้อหารือนี้ไม่ได้	 เนื่องจากเป็นมติคณะรัฐมนตรีที่มิได้ออกมาเพื่อใช้กับบริเวณพื้นที่ตามข้อ 

หารือนี้โดยตรง

	 เมือ่พจิารณาสาระของมตคิณะรฐัมนตรเีมือ่วนัที	่๒๑	กมุภาพนัธ	์๒๕๓๘	เรือ่ง	การกำาหนดชัน้คณุภาพ

ลุม่น้ำาภาคตะวนัตก	ภาคกลางและลุม่น้ำาปา่สกั	และการกำาหนดชัน้คณุภาพลุม่น้ำาภาคเหนอืและภาคตะวนัออก

เฉียงเหนือส่วนอื่นๆ	 (ลุ่มน้ำาชายแดน)	 ซึ่งประกอบด้วยข้อเสนอแนะและมาตรการการใช้ที่ดินในเขตลุ่มน้ำา 

ดังกล่าว	คือ	(๑)	ไม่ให้ใช้พื้นที่ลุ่มน้ำาชั้นที่	๑	เอ	ในทุกกรณีเพื่อรักษาไว้เป็นพื้นที่ต้นน้ำาลำาธารอย่างแท้จริง	

และ	 (๒)	 ในกรณีที่ได้มีการอนุญาตให้เอกชนใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการต่างๆ	 โดยถูกต้องตามกฎหมาย

ก่อนมีการกำาหนดชั้นคุณภาพลุ่มน้ำา	 เมื่อสิ้นนิติสัมพันธ์กับทางราชการแล้ว	 ไม่ให้ต่ออายุใบอนุญาตอีก 

เว้นแต่กรณีที่เป็นนโยบายของรัฐบาล	 รวมทั้งข้อสังเกต	 คือ	 (๑)	 สมควรกันพื้นที่ที่เป็นที่ตั้งชุมชน

หรือราษฎรได้เข้าครอบครองอยู่ก่อนเป็นการถาวรแล้ว	 หรือพื้นที่ที่เป็นที่ตั้งสถานที่ราชการออก	 (๒) 

เพ่ือประโยชน์เก่ียวกับความม่ันคงและเศรษฐกิจ	 สมควรมีมาตรการผ่อนผันพ้ืนท่ีท่ีทางราชการได้ใช้ประโยชน์	

หรือรัฐได้อนุญาตให้ประชาชนเข้าใช้ประโยชน์หรือรัฐมีข้อผูกพันกับเอกชนไว้แล้ว	 และ	 (๓)	 ในกรณีที่

จำาเป็นต้องอพยพราษฎรออกจากพื้นที่	 ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง	 สมควรให้ความสำาคัญกับการเตรียมการ

 (๑) ปรากฏตามหนังสือสำานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ถึงกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 

ที่ นร ๐๒๐๒/๒๐๖๙ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๘
 (๒) ปรากฏตามหนังสือกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ถึงสำานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

ที่ วว ๐๘๐๓/๑๖๗๒๐ ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๓๗
 (๓) ปรากฏตามหนังสือสำานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ถึงกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 

ที่ นร ๐๒๐๒/ว. (ล) ๑๙๘๘๕ ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๓๒
 (๔) ปรากฏตามหนังสือสำานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ถึงกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 

ที่ นร ๐๒๐๒/๒๓๗๒๔ ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๒๙
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อพยพ	 โดยต้องจัดที่ดินซึ่งราษฎรสามารถทำากินและมีสิ่งสาธารณูปโภคไม่น้อยกว่าพื้นที่เดิมแล้ว	 เห็นได้ว่า	

มติคณะรัฐมนตรีเรื่องนี้กำาหนดมิให้มีการ	“ใช้พื้นที่”	ลุ่มน้ำาชั้นที่	๑	เอ	ในพื้นที่ลุ่มน้ำาป่าสักตามข้อหารือน้ีใน

ทุกกรณี	 เพ่ือรักษาไว้เป็นพ้ืนท่ีต้นน้ำาลำาธารอย่างแท้จริง	 ซ่ึงการใช้พ้ืนท่ีได้แก่การท่ีบุคคลครอบครองพื้นที่ด้วยการ

กระทำาใดๆ	เพ่ือหวงกันพ้ืนท่ีน้ันไว้เพ่ือประโยชน์ของตนเองหรือผู้อ่ืน	ข้อเท็จจริงปรากฏว่า	นายแก้ว	ศรีสุวรรณ	

ผู้เก็บมูลค้างคาว	 ท่ีถ้ำาเขาผาแรด	 และถ้ำาโรงเรียนผาแรด	 หมู่ท่ี	 ๔(๑๑)	 ตำาบลน้ำารอบ	 (ประดู่ยืน)	 อำาเภอ

ลานสัก	จังหวัดอุทัยธานี	ตามข้อหารือนี้	มิได้กระทำาการหวงกันพื้นที่ที่เก็บมูลค้างคาว	อันถือได้ว่าเป็นการ

ครอบครองพื้นที่นั้น	 การเก็บมูลค้างคาวในบริเวณดังกล่าวมีลักษณะเป็นการเก็บหา	 ของป่า(๕)	 ซึ่งมิใช่ของ

ป่าหวงห้าม(๖)	 ที่บุคคลสามารถกระทำาได้โดยไม่ต้องได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้(๗)	 แต่ต้องได้

รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา	 ๙(๘)	 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน	 ดังนั้น	 การเก็บมูลค้างคาว

ของนายแก้ว	ศรีสุวรรณ	ตามข้อหารือนี้	 จึงมิใช่การใช้พื้นที่ลุ่มน้ำาชั้นที่	 ๑	 เอ	 ในพื้นที่ลุ่มน้ำาป่าสักตามนัย

มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี	๒๑	กุมภาพันธ์	๒๕๓๘	เร่ือง	การกำาหนดช้ันคุณภาพลุ่มน้ำาภาคตะวันตก	ภาคกลาง

และลุ่มน้ำาป่าสัก	 และการกำาหนดช้ันคุณภาพลุ่มน้ำาภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่วนอ่ืนๆ	 (ลุ่ม

น้ำาชายแดน)(๙)	 และการท่ีกรมท่ีดินจะอนุญาตให้นายแก้ว	 ศรีสุวรรณ	 เก็บมูลค้างคาวในบริเวณพ้ืนท่ีดังกล่าว

ไม่ถือว่าเป็นการใช้พ้ืนท่ีลุ่มน้ำาช้ันท่ี	๑	เอ	ท่ีขัดต่อมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว

 (๕) มาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป่าไม้ 

(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๑๘ บัญญัตินิยามคำาว่า “ของป่า” ว่าหมายถึง บรรดาของที่เกิดขึ้นหรือมีขึ้นในป่าตามธรรมชาติ 

ซึ่งรวมถึงมูลค้างคาวด้วย และบัญญัตินิยามคำาว่า “ป่า”ว่าหมายถึง ที่ดินที่ยังมิได้มีบุคคลได้มาตามกฎหมายที่ดิน

 (๖) มาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ บัญญัติว่า ของป่าอย่างใด ในท้องที่ใดจะเป็นของ

ป่าหวงห้าม ให้กำาหนดโดยพระราชกฤษฎีกา

 (๗) มาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ

ป่าไม้ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๔๙๔ บัญญัติให้ผู้ท่ีเก็บหาของป่าหวงห้ามหรือทำาอันตรายด้วยประการใดๆ แก่ ของป่าหวงห้ามในป่า 

ต้องได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่

 (๘) มาตรา ๙ ภายใตก้ฎหมายวา่ดว้ยการเหมอืงแรแ่ละการปา่ไม ้ทีด่นิของรฐันัน้ถา้มไิดม้สีทิธคิรอบครองหรอืมไิด้

รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่แล้ว ห้ามมิให้บุคคลใด

   (๑) เข้าไปยึดถือ ครอบครอง รวมตลอดถึงการก่นสร้างหรือเผาป่า

   (๒) ทำาด้วยประการใดให้เป็นการทำาลายหรือทำาให้เสื่อมสภาพที่ดิน ที่หิน ที่กรวดหรือที่ทรายใน

บริเวณที่รัฐมนตรีประกาศหวงห้ามในราชกิจจานุเบกษา หรือ

   (๓) ทำาสิ่งหนึ่งสิ่งใดอันเป็นอันตรายแก่ทรัพยากรในที่ดิน

 (๙) โปรดดูเชิงอรรถที่ ๑, ข้างต้น
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	 อนึ่ง	พนักงานเจ้าหน้าที่อาจกำาหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมในข้อ	๘(๑๐)	ของเงื่อนไขการอนุญาตซึ่งปรากฏ

อยู่ที่ด้านหลังของ	“ใบอนุญาตตามความในมาตรา	๙	แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน	 (ท.ด.๖๙)”	 ได้ตามที่เห็น

สมควร	ดังนั้น	เพื่อป้องกันบริเวณถ้ำาผาแรด	และถ้ำาโรงเรียนผาแรด	ซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มน้ำาชั้นที่	๑	เอ	อันเป็น

พืน้ทีต่น้น้ำาลำาธารทีส่ำาคญัและอาจไดร้บัผลกระทบทางสิง่แวดลอ้มจากการเปลีย่นแปลงการใชท้ีด่นิไดง้า่ยและ

รนุแรง	มใิหไ้ดร้บัผลกระทบจากการดำาเนนิการเกบ็มลูคา้งคาวทีข่าดความระมดัระวงั	คณะกรรมการกฤษฎกีา	

(กรรมการกฤษฎีกา	คณะที่	๑)	จึงมีข้อสังเกตว่าพนักงานเจ้าหน้าที่สมควรพิจารณานำา	“เงื่อนไขเพิ่มเติมใน

การพจิารณาขอตอ่อายใุบอนญุาตตามมาตรา	๙	แหง่ประมวลกฎหมายทีด่นิของนายแก้ว	ศรีสุวรรณ	ท่ีบริเวณ

ถ้ำาผาแรด	และถ้ำาโรงเรียนผาแรด	หมู่ท่ี	๔(๑๑)	ตำาบลน้ำารอบ	(ประดู่ยืน)	อำาเภอลานสัก	จังหวัดอุทัยธานี”(๑๑) 

ซึ่งสำานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อมได้แนะนำาไว้ตามหนังสือสำานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม

 (๑๐) ข้อ ๘ (เงื่อนไขเพิ่มเติมซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่เห็นสมควร)..............................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................

 (๑๑) เงื่อนไขเพิ่มเติมในการพิจารณาขอต่ออายุใบอนุญาตตามมาตรา ๙ แห่งประมวลกฎหมายท่ีดิน ของนายแก้ว 

ศรีสุวรรณ ท่ีบริเวณถ้ำาผาแรด และถ้ำาโรงเรียนผาแรด หมู่ท่ี ๔(๑๑) ตำาบลน้ำารอบ (ประดู่ยืน) อำาเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี 

   ๑. การประกอบการต้องอยู่ในขอบเขตพื้นที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น เพื่อป้องกันผลเสียหายต่อลักษณะพื้นที่ 

ลุ่มน้ำาชั้นที่ ๑ เอ

  ๒.  การเก็บมูลค้างคาวให้ใช้แรงงานคนโดยกระทำาด้วยความระมัดระวังต่อสภาพธรรมชาติอื่นๆ ที่อยู่ภายใน

ถ้ำา เช่น หินงอก หินย้อย เป็นต้น

  ๓. อนุญาตให้เก็บมูลค้างคาวได้ทุก ๑๕ วัน โดยเก็บเวลากลางคืนซึ่งเป็นเวลาที่ค้างคาวออกไปหากินแล้ว

  ๔. ปัจจุบันผู้ประกอบการได้ปิดโพรงถ้ำาต่างๆ โดยใช้สังกะสีเพื่อป้องกันผู้ลักลอบขนมูลค้างคาวโดยไม่

ได้รับอนุญาต ซึ่งจะทำาให้ทัศนียภาพที่สวยงามของถ้ำาและภูเขาเสียไป เห็นสมควรที่ผู้ประกอบการจะเปลี่ยนแปลง 

การปิดโพรงถ้ำาด้วยวัสดุอย่างอื่นให้กลมกลืนกับธรรมชาติโดยรอบ

  ๕. ในการขนส่งมูลค้างคาวให้กระทำาโดยให้มีผลกระทบต่อโรงเรียนและวัดซึ่งอยู่ใกล้ถ้ำาที่ได้รับอนุญาต 

น้อยที่สุด

  ๖. บริเวณที่ขอต่ออายุใบอนุญาตมีลักษณะที่สำาคัญตามแนวทางอนุรักษ์ธรรมชาติซึ่งคณะรัฐมนตรีได้เห็น

ชอบในหลักการเมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๒๕ คือ โครงการทางธรรมชาติที่ดี หายาก และมีทัศนียภาพที่สวยงามจึงให้

ระมัดระวังและควบคุมกิจกรรมอื่นที่ไม่พึงปรารถนา เช่น การลักลอบตัดไม้ การดักสัตว์ป่า เป็นต้น
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ถึงกรมที่ดิน	ที่	วว	๐๘๐๓/๓๗๙๐	ลงวันที่	๑๒	มีนาคม	๒๕๔๑	มากำาหนดเป็นเงื่อนไขเพิ่มเติมในข้อ	๘	ของ

เงื่อนไขการอนุญาตซึ่งปรากฏอยู่ที่ด้านหลัง	 “ใบอนุญาตตามความในมาตรา	 ๙	แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน	

(ท.ด.	๖๙)”	ที่จะออกให้แก่นายแก้ว	ศรีสุวรรณ	ด้วย	โดยพนักงานเจ้าหน้าที่สมควรพิจารณาเปลี่ยนแปลง

เงือ่นไขเพิม่เตมิประการที	่๔(๑๒)	จากทีส่ำานกังานนโยบายและแผนสิง่แวดลอ้มไดแ้นะนำาใหก้ำาหนดใหผู้ป้ระกอบ

การเปลีย่นแปลงการปดิโพรงถ้ำาตา่งๆ	ดว้ยสงักะสเีปน็วสัดอุยา่งอืน่ใหก้ลมกลนืกบัธรรมชาตโิดยรอบ	เปน็การ

กำาหนดห้ามมิให้ผู้ประกอบการปิดโพรงถ้ำาต่างๆ	ไม่ว่าด้วยวิธีการใดๆ(๑๓)

	 (ลงนาม)	อัคขราทร	จุฬารัตน์

	 								(นายอัคขราทร	จุฬารัตน์)

	 								เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

					กุมภาพันธ์	๒๕๔๓

 (๑๒) โปรดดูเชิงอรรถที่ ๑๑, ข้างต้น

 (๑๓) ๔. ห้ามมิให้ผู้ประกอบการปิดโพรงถ้ำาต่างๆ ไม่ว่าด้วยวิธีการใดๆ
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ที่	นร.	๐๙๐๑/๑๕๕๕	 	 	 	 	 	 	 	 				สำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 				๑	ถนนพระอาทิตย์	เขตพระนคร

		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 				กรุงเทพฯ	๑๐๒๐๐

	 	 	 	 	 	 	 	 	 ๙	ตุลาคม	๒๕๕๐

เรื่อง	 หารือข้อกฎหมายกรณีต้นไม้ที่บุคคลปลูกขึ้นและอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ

เรียน	 อธิบดีกรมป่าไม้

อ้างถึง	 หนังสือสำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา	ที่	นร.	๐๙๐๖/	ป	๕๔๓	ลงวันที่	๑๖	สิงหาคม	๒๕๕๐

สิ่งที่ส่งมาด้วย				บันทึกสำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา	เรื่อง	กรรมสิทธิ์ในต้นไม้ที่บุคคลปลูกขึ้นและ

					 	 					อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ

	 	 						ตามที่กรมอุทยานแห่งชาติ	สัตว์ป่า	และพันธุ์พืชขอหารือข้อกฎหมายกรณีต้นไม้ที่บุคคล 

ปลู กขึ้ นและอยู่ ใ น เ ขตอุ ทยานแห่ งช าติ 	 และสำ านั ก ง านคณะกรรมการกฤษฎี ก า ได้ ขอ ให้ 

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม	(สำานกังานปลดักระทรวง	กรมปา่ไม	้และกรมอทุยานแหง่ชาติ	

สัตว์ป่า	และพันธุ์พืช)	แต่งตั้งผู้แทนไปชี้แจงข้อเท็จจริง	นั้น

	 	 							บดันี	้คณะกรรมการกฤษฎกีา	(คณะที	่๗)	ไดพ้จิารณาขอ้หารอืดงักลา่ว	และมคีวามเหน็ปรากฏ

ตามบันทึกสำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้	อนึ่ง	สำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ 

แจ้งผลการพิจารณาไปยังสำานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบตามระเบียบด้วยแล้ว

	 	 				จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

	 ขอแสดงความนับถือ

																																						(ลงนาม)		คุณพรทิพย์	จาละ

	 	คุณพรทิพย์	จาละ

				 เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
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เรื่องเสร็จที่	๖๙๘/๒๕๕๐

บันทึกสำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

เรื่อง กรรมสิทธิ์ในต้นไม้ที่บุคคลปลูกขึ้นและอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ

 

	 	 	กรมอุทยานแห่งชาติ	 สัตว์ป่า	 และพันธุ์พืชได้มีหนังสือ	 ที่	 ทส	 ๐๙๐๓.๒/๕๙๙๗	 ลงวัน

ที่	๒๗	เมษายน	๒๕๕๐	ถึงสำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา	สรุปความได้ว่า	ในเขตอุทยานแห่งชาติหลาย

แห่งมีต้นไม้ที่บุคคลได้ปลูกขึ้นไว้	 ทั้งที่ปลูกขึ้นโดยชอบด้วยกฎหมายและที่ปลูกขึ้นโดยฝ่าฝืนกฎหมายหลาย

กรณี	 ได้แก่	 มาตรา	 ๙	 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน	 มาตรา	 ๕๔	 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้	 พุทธศักราช	

๒๔๘๔	ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป่าไม้	(ฉบับที่	๕)	พ.ศ.๒๕๑๘	มาตรา	๑๖	แห่งพระราชบัญญัติ 

อุทยานแห่งชาติ	พ.ศ.๒๕๐๔	และมาตรา	๑๔	แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ	พ.ศ.๒๕๐๗	ซึง่แกไ้ขเพิม่เตมิ

โดยพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ	(ฉบับที่	๓)	พ.ศ.๒๕๒๘	และต่อมาบุคคลดังกล่าวได้เรียกร้องกรรมสิทธิ์

ในต้นไม้ที่ปลูกขึ้นดังกล่าว

	 	 	กรมอุทยานแห่งชาติ	 สัตว์ป่า	 และพันธุ์พืชได้พิจารณาแล้วเห็นว่า	 เพื่อให้การบังคับใช้

กฎหมายตามพระราชบัญญัติป่าไม้	พุทธศักราช	๒๔๘๔	พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ	พ.ศ.๒๕๐๗	และ

พระราชบญัญตัอิทุยานแหง่ชาต	ิพ.ศ.๒๕๐๔	กรณตีน้ไมท้ีบ่คุคลปลกูขึน้ไวแ้ละอยูใ่นเขตอทุยานแหง่ชาตเิปน็ไป

ด้วยความถูกต้องชัดเจนตามหลักกฎหมายและสอดคล้องกับประเพณี	วัฒนธรรม	และวิถีชีวิตของประชาชน

แต่ละท้องถิ่นในประเทศไทยจึงหารือปัญหาข้อกฎหมาย	ดังต่อไปนี้

	 	 	 ๑.	 บุคคลปลูกต้นไม้ยืนต้นโดยได้รับอนุญาตให้ทำาการปลูกสร้างสวนป่าหรือไม้ยืนต้นตาม

มาตรา	๒๐	แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ	พ.ศ.๒๕๐๗	ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป่าสงวน

แห่งชาติ	 (ฉบับที่	 ๓)	 พ.ศ.๒๕๒๘	 และบุคคลที่ปลูกต้นไม้ในที่ดินที่ได้รับอนุญาตให้เข้าทำาประโยชน์หรืออยู่

อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติตามมาตรา	 ๑๖	 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ	 พ.ศ.๒๕๐๗	 ซึ่งแก้ไข

เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ	 (ฉบับที่	 ๓)	 พ.ศ.๒๕๒๘	 ต้นไม้ที่ปลูกขึ้นไว้จะเป็นกรรมสิทธิ์

ของผู้ปลูกที่มีเจตนายึดถือต้นไม้นั้นไว้	 หรือไม่	 ซึ่งในประเด็นนี้กรมอุทยานแห่งชาติ	 สัตว์ป่า	 และพันธุ์พืช	 

มีความเห็นเป็นสองฝ่าย

   ฝ่ายที่หนึ่ง	 เห็นว่า	 เมื่อผู้ปลูกเป็นเจ้าของกล้าไม้ที่ซื้อหามาและปลูกลงในที่ดินโดยเจตนา

ยดึถอืไว้เพื่อใชป้ระโยชน์ต่างๆ	จากตน้ไม้นั้น	ทัง้ยงัเปน็การปลูกตน้ไม้โดยอาศัยสิทธิที่ไดร้บัอนุญาตใหก้ระทำา

ได้ตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ	พ.ศ.๒๕๐๗	จึงถือว่าผู้ปลูกเป็นเจ้าของต้นไม้ตั้งแต่เป็นกล้าไม้จนถึง

ขนาดต้นที่เติบโตขึ้นมาและยึดถือเป็นเจ้าของตลอดมาบุคคลนั้นจึงมีกรรมสิทธิ์ในต้นไม้ที่ปลูกนั้น

  ฝ่ายที่สอง	 เห็นว่า	 กล้าไม้เป็นสังหาริมทรัพย์ถึงแม้ผู้ซื้อกล้าไม้มาจะเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์	

แต่เมื่อนำาต้นไม้ปลูกลงกับพื้นดินโดยเจตนาจะให้ต้นไม้เจริญเติบโตต่อไป	 จึงเป็นทรัพย์ที่เปลี่ยนเป็นทรัพย์

อันติดกับที่ดินและเป็นอสังหาริมทรัพย์แล้ว	 เมื่อที่ดินที่ปลูกต้นไม้เป็นทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของ 

แผน่ดนิประเภทสงวนไวเ้พือ่ใชป้ระโยชนร์ว่มกนัโดยอยูใ่นเขตปา่สงวนแหง่ชาติ	จงึไมอ่าจถอืวา่ผูเ้ปน็เจา้ของ 

กล้าไม้จะเป็นเจ้าของต้นไม้ที่ปลูกดังกล่าว	 และไม่อาจยึดถือไว้ในลักษณะเจ้าของต้นไม้ได้อีกต่อไป	 และ

ต้นไม้ที่ปลูกขึ้นอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาตินั้นถือว่าเป็นต้นไม้ที่ไม่มีเจ้าของ	 แต่ผู้เป็นเจ้าของและปลูกกล้า
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ไม้นั้นอาจมีสิทธิดูแลรักษาและใช้สอยต้นไม้รวมทั้งผลผลิตที่เกิดขึ้นได้โดยอาศัยสิทธิตามที่พระราชบัญญัต ิ

ป่าสงวนแห่งชาติ	 พ.ศ.๒๕๐๗	และกฎหมายลำาดับรองที่ออกโดยอาศัยอำานาจตามความในกฎหมายดังกล่าว

กำาหนดไว้

	 ๒.	 บุคคลปลูกไม้ยืนต้นโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายและเจตนาอาศัยต้นไม้ที่ปลูกไว้เป็นหลักฐาน

ในการยึดถือครอบครองที่ดินเมื่อเวลาต้นไม้โตขึ้น	 โดยฝ่าฝืนมาตรา	 ๕๔	 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้	

พุทธศักราช	 ๒๔๘๔	 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป่าไม้	 (ฉบับที่	 ๕)	 พ.ศ.๒๕๑๘	 และมาตรา	 ๑๔	 

แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ	 พ.ศ.๒๕๐๗	 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ	

(ฉบับที่	 ๓)	 พ.ศ.๒๕๒๘	 บุคคลผู้ปลูกต้นไม้นั้นเป็นเจ้าของในฐานะผู้มีกรรมสิทธิ์ในต้นไม้นั้น	 หรือไม่	 ซึ่งใน

ประเด็นนี้กรมอุทยานแห่งชาติ	สัตว์ป่า	และพันธุ์พืชมีความเห็นเป็นสองฝ่าย

 ฝ่ายที่หนึ่ง	 เห็นว่า	 บุคคลผู้เป็นเจ้าของกล้าไม้และปลูกลงในที่ดินโดยยึดถือต้นไม้นั้นไว้ยังไม่สละ

การครอบครอง	 และเป็นธรรมดาของการปลูกต้นไม้ไม่ว่าในที่ดินประเภทใด	 ผู้ปลูกย่อมยังเป็นเจ้าของ 

ในลักษณะผู้มีกรรมสิทธิ์ในต้นไม้นั้น

 ฝ่ายที่สอง	 เห็นว่า	 “ป่า”ตามความหมายในพระราชบัญญัติป่าไม้	 พุทธศักราช	 ๒๔๘๔	 และตาม

ความหมายในพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ	 พ.ศ.๒๕๐๗	 เป็นที่ดินที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน	

เมื่อกล้าไม้หรือเมล็ดปลูกลงในที่ดินที่เป็นป่าย่อมเปลี่ยนสภาพจากสังหาริมทรัพย์ทั่วไปกลายเป็นต้นไม้

ที่เป็นทรัพย์อันติดกับที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน	 จึงถือว่าผู้ปลูกต้นไม้นั้นมีเจตนาสละการ

ครอบครองสังหาริมทรัพย์แล้ว	 และประสงค์ให้ต้นไม้เจริญเติบโตติดอยู่กับที่ดินต่อไป	 จึงย่อมเป็นต้นไม้

ที่ไม่มีเจ้าของในลักษณะกรรมสิทธิ์ถึงแม้ผู้ปลูกยังหวงแหนอยู่ก็เป็นเพียงการดูแลรักษาตามธรรมดาของ 

ผู้หวังผลผลิตจากต้นไม้ยืนต้นที่ปลูกนั้น	 และการตัดฟัน	 โค่นลง	 หรือเก็บผลผลิต	 ก็ยังต้องอยู่ในบังคับตาม	 

พระราชบัญญัติป่าไม้	พุทธศักราช	๒๔๘๔	และพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ	พ.ศ.๒๕๐๗	เกี่ยวกับการ

ขออนุญาตและการอนุญาตให้ทำาไม้หรือการเก็บหาของป่าแล้วแต่กรณีด้วย	 ส่วนการยึดถือครอบครองที่ดิน

โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายย่อมเป็นการกระทำาที่เกิดขึ้นก่อนหรือขณะที่ปลูกต้นไม้อาจแยกเจตนาของการยึดถือ

ครอบครองที่ดินกับการปลูกต้นไม้ยืนต้นเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ	ออกจากกันได้ตามข้อเท็จจริงแต่ละกรณี

	 ๓.	 จากประเด็นที่	 ๑	 และประเด็นที่	 ๒	 ข้างต้น	 ต่อมาเมื่อมีพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามความใน

มาตรา	๖	แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ	พ.ศ.๒๕๐๔	กำาหนดที่ดินบริเวณที่ปลูกต้นไม้อยู่ก่อนแล้วให้

เป็นอุทยานแห่งชาติ	 ต้นไม้ที่มีบุคคลปลูกขึ้นผู้ใดเป็นเจ้าของ	 ซึ่งในประเด็นนี้กรมอุทยานแห่งชาติ	 สัตว์ป่า	

และพันธุ์พืชมีความเห็นเป็นสองฝ่าย

 ฝ่ายที่หนึ่ง	 เห็นว่า	 ผู้เป็นเจ้าของกล้าไม้และปลูกไม้ยืนต้นนั้น	 ยังคงเป็นเจ้าของในลักษณะ

กรรมสิทธิ์ในต้นไม้นั้น	โดยอาศัยหลักการยึดถือและครอบครองกล้าไม้และต้นไม้อย่างต่อเนื่องมาตลอด

 ฝ่ายที่สอง	 เห็นว่า	 ไม้ยืนต้นที่ปลูกลงในที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินถือว่าผู้เป็นเจ้าของ

กล้าไม้และปลูกต้นไม้ได้สละการครอบครองกล้าไม้นั้นแล้ว	 และเปลี่ยนสภาพจากกล้าไม้กลายเป็นทรัพย์ 

อันติดกับที่ดิน	จึงถือว่าเป็นต้นไม้ที่ไม่มีเจ้าของในลักษณะกรรมสิทธิ์ตามความเห็นเช่นเดียวกันกับในประเด็น

ที่	๑	และประเด็นที่	๒	ฝ่ายที่สองข้างต้น
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	 ๔.	ภายหลังจากพระราชกฤษฎีกาท่ีออกตามความในมาตรา	๖	แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ	พ.ศ.

๒๕๐๔	กำาหนดที่ดินให้เป็นอุทยานแห่งชาติได้บังคับใช้แล้ว	หากมีผู้เป็นเจ้าของกล้าไม้นำากล้าไม้เข้าไปปลูกใน

อทุยานแหง่ชาตทิัง้โดยชอบดว้ยกฎหมายและทีไ่มช่อบดว้ยกฎหมาย	ผูใ้ดเปน็เจา้ของในลกัษณะกรรมสิทธ์ิของ

ต้นไม้ยืนต้นท่ีปลูกไว้น้ัน	ซ่ึงในประเด็นน้ีกรมอุทยานแห่งชาติ	สัตว์ป่า	และพันธ์ุพืชมีความเห็นเป็นสองฝ่าย

 ฝ่ายที่หนึ่ง	 เห็นว่า	 การปลูกต้นไม้ในเขตอุทยานแห่งชาติทั้งที่ชอบด้วยกฎหมายและไม่ชอบด้วย

กฎหมาย	 หากผู้เป็นเจ้าของกล้าไม้ยังยึดถือครอบครองต้นไม้และหวงแหนอยู่	 ผู้เป็นเจ้าของกล้าไม้นั้นจึงยัง

คงเป็นเจ้าของในลักษณะกรรมสิทธิ์อยู่ต่อไปอย่างต่อเนื่องมาตลอด

 ฝ่ายที่สอง	 เห็นว่า	 ไม้ยืนต้นที่ติดกับที่ดินอุทยานแห่งชาติย่อมต้องถือว่าผู้ปลูกสละการครอบครอง

ในสังหาริมทรัพย์แล้ว	 และเจตนาให้กลายเป็นทรัพย์อันติดกับที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน

ประเภทสงวนรักษาไว้เพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกัน	 จึงเป็นไม้ยืนต้นที่ไม่มีเจ้าของเช่นเดียวกันกับในประเด็นที่	 ๑	

และประเด็นที่	๒	ฝ่ายที่สองข้างต้น

	 ๕.	 จากประเด็นท่ี	 ๒	 ผู้ได้รับอนุญาตให้ทำาการปลูกสร้างสวนป่าหรือไม้ยืนต้นในเขตป่าสงวนแห่งชาติ	

ตามมาตรา	 ๒๐	 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ	 พ.ศ.๒๕๐๗	 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ 

ปา่สงวนแหง่ชาต	ิ(ฉบบัที	่๓)	พ.ศ.๒๕๒๘	และผูไ้ดร้บัอนญุาตใหเ้ขา้ทำาประโยชนห์รอือยูอ่าศยัหรอืได้รับอนุญาต 

ให้กระทำาการอ่ืนอันเก่ียวกับการทำาประโยชน์ในท่ีดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติตามความในมาตราต่างๆ	 

แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ	 พ.ศ.๒๕๐๗	 ต่อมามีพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามมาตรา	 ๖	 

แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ	พ.ศ.๒๕๐๔	กำาหนดที่ดินให้เป็นอุทยานแห่งชาติทับซ้อนในบริเวณที่เป็น

ปา่สงวนแหง่ชาตเิดยีวกนั	ผูไ้ดร้บัอนญุาตตามพระราชบญัญตัปิา่สงวนแหง่ชาต	ิพ.ศ.๒๕๐๗	ดงักลา่วจะทำาไม ้

หรือเก็บหาของป่าที่ตนปลูกขึ้นไว้ได้หรือไม่	 อย่างไร	 ซึ่งในประเด็นนี้กรมอุทยานแห่งชาติ	 สัตว์ป่า	 

และพันธุ์พืชมีความเห็นเป็นสี่ฝ่าย

 ฝ่ายท่ีหน่ึง	 เห็นว่า	 กระทำาได้โดยอาศัยหลักกรรมสิทธ์ิและสิทธิตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ	

พ.ศ.	๒๕๐๗	ที่ให้กระทำาได้	แต่ต้องขออนุญาตทำาไม้ให้ถูกต้องก่อน

 ฝ่ายที่สอง	 เห็นว่า	 ผู้ปลูกต้นไม้มิใช่เจ้าของในลักษณะกรรมสิทธิ์ในต้นไม้	 แต่ยังคงมีสิทธิตาม

พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ	 พ.ศ.๒๕๐๗	 ที่เกิดขึ้นอยู่ก่อนการกำาหนดที่ดินเป็นอุทยานแห่งชาติ 

จึงอาจอนุญาตให้บุคคลอาศัยสิทธิดังกล่าวเข้าทำาไม้ที่ปลูกไว้โดยตัดโค่นใช้ประโยชน์ไม้และนำาออกไปจาก 

เขตอุทยานแห่งชาติได้โดยไม่เป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ	พ.ศ.๒๕๐๔

 ฝ่ายที่สาม	 เห็นว่า	 ตามมาตรา	 ๓	 แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ	 พ.ศ.๒๕๐๔	 และมาตรา	

๓	แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ	พ.ศ.๒๕๐๗	ต่างก็มีบทบัญญัติที่กล่าวถึงกฎหมาย	กฎ	ที่มีบัญญัติ

ไว้แล้วในพระราชบัญญัติหรือซึ่งขัดหรือแย้งกับบทแห่งพระราชบัญญัตินี้ให้ใช้พระราชบัญญัตินี้แทน	 เมื่อ

พิจารณาข้อเท็จจริงว่าการกำาหนดที่ดินให้เป็นอุทยานแห่งชาติในภายหลังทับซ้อนที่ดินป่าสงวนแห่งชาติ 

จึงต้องบังคับใช้มาตรา	 ๓๐	 แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ	 พ.ศ.๒๕๐๔	 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย 

พระราชกำาหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ	 พ.ศ.๒๕๐๔	 พ.ศ.๒๕๓๒	 มีผลให้การอนุญาต	 

ใบอนุญาต	 หนังสืออนุญาต	 ตามกฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติ	 กฎหมายว่าด้วยป่าไม้	 สิ้นสุดลง	 และ 

ผู้ได้รับอนุญาตไม่มีสิทธิ์ที่จะขออนุญาตทำาไม้หรือเก็บหาของป่าตามกฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติหรือ

กฎหมายว่าด้วยป่าไม้อีกต่อไปและไม่อาจจะให้มีการทำาไม้หรือเก็บหาของป่า	 เนื่องจากจะเป็นการฝ่าฝืน

มาตรา	๑๖	แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ	พ.ศ.	๒๕๐๔
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 ฝ่ายที่สี่	 เห็นว่า	 พระราชบัญญัติป่าไม้	 พุทธศักราช	 ๒๔๘๔	 พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ

พ.ศ.๒๕๐๗	 และพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ	 พ.ศ.๒๕๐๔	 มีค่าบังคับใช้เสมอกัน	 โดยที่มาตรา	 ๓๐	 

แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติฯ	มิได้มีบทบัญญัติให้ยกเลิก	การอนุญาต	ใบอนุญาต	หนังสืออนุญาต	

สัมปทาน	ตามกฎหมายอื่นแต่อย่างใด	จึงถือว่ายังคงมีอยู่ตามกฎหมายอื่นแต่ละฉบับนั้น	และผู้ได้รับอนุญาต

ยังคงมีสิทธิและหน้าท่ีต่างๆ	 ท่ีมีอยู่ก่อนการกำาหนดท่ีดินให้เป็นอุทยานแห่งชาติตามกฎหมายแต่ละฉบับ	 แต่การ 

กระทำาใดๆ	ต่อไปย่อมไม่อาจฝ่าฝืนความในมาตรา	๑๖	แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ	พ.ศ.๒๕๐๔	จงึไมอ่าจ

ทำาไมแ้ละเกบ็หาของปา่ในเขตอทุยานแหง่ชาต	ิซึง่รฐับาลโดยกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มและ 

กรมอุทยานแห่งชาติ	 สัตว์ป่า	 และพันธุ์พืช	 ควรจะต้องพิจารณาชดเชยความเสียหายให้แก่ผู้ได้รับอนุญาต

ตามกฎหมายอื่นแต่ละฉบับแล้วแต่กรณี	อีกทางหนึ่งด้วย

	 คณะกรรมการกฤษฎีกา	 (ฉบับที่	 ๗)	 ได้พิจารณาปัญหาดังกล่าวรวมทั้งได้รับฟังคำาชี้แจงข้อเท็จ

จริงจากผู้แทนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 (สำานักงานปลัดกระทรวง	 กรมป่าไม้	 และ 

กรมอุทยานแห่งชาติ	สัตว์ป่า	และพันธุ์พืช)	แล้ว	ปรากฏข้อเท็จจริงเพิ่มเติมว่า	กรณีนี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้น

ในเขตอุทยานแห่งชาติและป่าสงวนแห่งชาติต่างๆ	 เช่น	 กรณีบริษัท	 สวนอุทยานทองผาภูมิ	 จำากัด	 ได้รับ

อนุญาตให้เข้าทำาประโยชน์หรืออาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติเพื่อปลูกสวนป่า	 และต่อมาได้มีการกำาหนดให้

ป่าสงวนแห่งชาติดังกล่าวเป็นอุทยานแห่งชาติเขาแหลม	 ทำาให้บริษัทได้รับความเสียหายไม่สามารถตัดไม้

ในบริเวณดังกล่าวได้	 และกรณีราษฎรบุกรุกเข้าปลูกยางพาราในเขตอุทยานแห่งชาติเขาปู่–เขาย่า	 เป็นต้น	

โดยคณะกรรมการกฤษฎีกา	 (คณะที่	 ๗)	 เห็นสมควรวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายดังกล่าวซึ่งสรุปได้เป็น 

สามประเด็น	ดังนี้

 ประเด็นท่ีหน่ึง	 กรณีท่ีบุคคลปลูกไม้ยืนต้นโดยได้รับอนุญาตให้ทำาการปลูกสร้างสวนป่าหรือ

ไม้ยืนต้นตามมาตรา	 ๒๐	 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ	 พ.ศ.๒๕๐๗	 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย 

พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ	(ฉบับที่	๓)	พ.ศ.๒๕๒๘	และบุคคลปลูกไม้ยืนต้นในที่ดินที่ได้รับอนุญาตให้

เข้าทำาประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติตามมาตรา	๑๖	แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ	 

พ.ศ.๒๕๐๗	 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ	 (ฉบับที่	 ๓)	 พ.ศ.๒๕๒๘	 และ

กรณีบุคคลปลูกไม้ยืนต้นโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายและเจตนาอาศัยต้นไม้ที่ปลูกไว้เป็นหลักฐานใน

การยึดถือครอบครองที่ดิน	 เมื่อเวลาต้นไม้โตขึ้นโดยฝ่าฝืนมาตรา	 ๕๔	 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้	

พุทธศักราช	 ๒๔๘๔	 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป่าไม้	 (ฉบับที่	 ๕)	 พ.ศ.๒๕๑๘	 และมาตรา	 ๑๔	 

แหง่พระราชบญัญตัปิา่สงวนแหง่ชาต	ิพ.ศ.๒๕๐๗	ซึง่แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตัปิา่สงวนแหง่ชาต	ิ(ฉบบัที	่

๓)	พ.ศ.๒๕๒๘	บคุคลผูป้ลกูไมย้นืตน้ทัง้สองกรณจีะเปน็เจา้ของในฐานะผูม้กีรรมสทิธิใ์นไมย้นืตน้นัน้	หรอืไม	่เหน็วา่	 

ปา่สงวนแหง่ชาตเิปน็สาธารณสมบตัขิองแผน่ดนิซึง่ไมม่ผีูใ้ดเปน็เจา้ของอนัเปน็ทรพัยน์อกพาณชิยต์ามมาตรา	
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๑๔๓(๑)	 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์	 ไม้ยืนต้นที่ปลูกในที่ดินป่าสงวนแห่งชาติดังกล่าวจึงเป็น

ทรัพย์ที่ติดกับที่ดินป่าสงวนแห่งชาติ	 ไม้ดังกล่าวจึงเป็น	 “ไม้ในป่าสงวนแห่งชาติ”	 ซึ่งไม่มีผู้ใดเป็นเจ้าของ	

ดังนั้น	 กรณีของไม้ยืนต้นที่ปลูกโดยได้รับอนุญาตให้ทำาการปลูกสร้างสวนป่าหรือไม้ยืนต้นตามมาตรา	 ๒๐(๒) 

แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาต	ิ ฯ	 และไม้ยืนต้นที่ปลูกในที่ดินที่ได้รับอนุญาตให้เข้าทำาประโยชน์หรือ

อยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติตามมาตรา	 ๑๖(๓)	 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติฯ	 หรือกรณีของการ

ปลูกไม้ยืนต้นน้ันได้กระทำาโดยฝ่าฝืนมาตรา	๕๔(๔)	พระราชบัญญัติป่าไม้ฯ	และมาตรา	๑๔(๕)	แห่งพระราชบัญญัติ

ป่าสงวนแห่งชาติฯ	 ต่างก็เป็นการปลูกไม้ยืนต้นในที่ดินที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน	 ฉะนั้น	 เมื่อไม้ 

ดังกล่าวเป็น	“ไม้ในป่าสงวนแห่งชาติ”	ซึ่งไม่มีผู้ใดเป็นเจ้าของไม้ยืนต้นที่ปลูกขึ้นไว้ได้แต่อย่างใด	ย่อมทำาให้

ไม้ดังกล่าวไม่เป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ปลูก

 (๑) มาตรา ๑๔๓ ทรัพย์นอกพาณิชย์ หมายความว่า ทรัพย์ที่ไม่สามารถถือเอาได้ และทรัพย์ที่โอนแก่กันมิได้

โดยชอบด้วยกฎหมาย
 (๒) มาตรา ๒๐ ในกรณีป่าสงวนแห่งชาติแห่งใดมีสภาพเป็นป่าเสื่อมโทรมตามมาตรา ๑๖ ทวิ ให้อธิบดีโดยอนุมัติ

รัฐมนตรีมีอำานาจอนุญาตเป็นหนังสือให้บุคคลใดทำาการบำารุงป่า หรือปลูกสร้างสวนป่าหรือไม้ยืนต้นในเขตป่าเสื่อมโทรมได้

ภายในระยะเวลาและตามเงื่อนไขที่กำาหนดในหนังสืออนุญาต แต่ในกรณีที่จะอนุญาตให้เกิน ๒,๐๐๐ ไร่ ต้องได้รับอนุมัติจาก

คณะรัฐมนตรี

 รัฐมนตรีอาจกำาหนดให้ผู้รับอนุญาตเสียค่าตอบแทนให้แก่รัฐบาลได้ตามจำานวนที่เห็นสมควรโดยประกาศของ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 (๓) มาตรา ๑๖ อธิบดีโดยอนุมัติรัฐมนตรีมีอำานาจอนุญาตให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดเข้าทำาประโยชน์หรืออยู่อาศัยใน

เขตป่าสงวนแห่งชาติได้ ในกรณีดังต่อไปนี้

  (๑) การเข้าทำาประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติคราวละไม่น้อยกว่าห้าปี แต่ไม่เกินสามสิบปี  

ในกรณีที่ผู้ได้รับอนุญาตเป็นส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณจะอนุญาต โดยให้ยกเว้น 

ค่าธรรมเนียมทั้งหมดหรือบางส่วน ตามที่เห็นสมควรก็ได้

  (๒) การเข้าทำาประโยชน์เกี่ยวกับการทำาเหมืองแร่ตามกฎหมายว่าด้วยแร่คราวละไม่เกินสิบปี โดยให้ได้รับ

ยกเว้นไม่ต้องขอรับใบอนุญาตเก็บหาของป่า และไม่ต้องเสียค่าภาคหลวงของป่าตามพระราชบัญญัตินี้สำาหรับแร่ดินขาวหรือ

หิน แล้วแต่กรณี

 การขออนญุาตและการอนญุาตตามวรรคหนึง่ใหเ้ปน็ไปตามหลกัเกณฑ ์วธิกีารและเงือ่นไขทีอ่ธบิดกีำาหนดโดยอนมุตัิ

รัฐมนตรี
 (๔) มาตรา ๕๔ ห้ามมิให้ผู้ใด ก่นสร้าง แผ้วถาง หรือเผาป่า หรือกระทำาด้วยประการใดๆ อันเป็นการทำาลายป่า 

หรือเข้ายึดถือครอบครองป่าเพื่อตนเองหรือผู้อื่น เว้นแต่จะกระทำาภายในเขตที่ได้จำาแนกไว้เป็นประเภทเกษตรกรรม และ

รัฐมนตรีได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาหรือโดยได้รับใบอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่

 การขออนุญาตและการอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำาหนดในกฎกระทรวง

 (๕) มาตรา ๑๔ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ห้ามมิให้บุคคลใดยึดถือครอบครองทำาประโยชน์หรืออยู่อาศัยในที่ดิน ก่น

สร้าง แผ้วถาง เผาป่า ทำาไม้ เก็บหาของป่า หรือกระทำาด้วยประการใดๆ อันเป็นการเสื่อมเสียแก่สภาพป่าสงวนแห่งชาติ 

เว้นแต่

  (๑) ทำาไม้หรือเก็บหาของป่าตามมาตรา ๑๕ เข้าทำาประโยชน์หรืออยู่อาศัยตามมาตรา ๑๖ มาตรา ๑๖ ทวิ หรือ

มาตรา ๑๖ ตรี กระทำาการตามมาตรา ๑๗ ใช้ประโยชน์ตามมาตรา ๑๘ หรือกระทำาการตามมาตรา ๑๙ หรือมาตรา ๒๐

  (๒) ทำาไม้หวงห้ามหรือเก็บหาของป่าหวงห้ามตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้
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 ประเด็นท่ีสอง	 เม่ือได้มีการใช้บังคับพระราชกฤษฎีกาท่ีออกตามความในมาตรา	 ๖	 แห่งพระราชบัญญัติ

อุทยานแห่งชาติ	 พ.ศ.	 ๒๕๐๔	 ซ่ึงกำาหนดให้ท่ีดินในบริเวณท่ีปลูกไม้ยืนต้นอยู่ก่อนแล้วเป็นอุทยานแห่งชาติ 

และกรณีที่ภายหลังจากพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามความในมาตรา	 ๖	 แห่งพระราชบัญญัติ 

อุทยานแห่งชาติ	 พ.ศ.	 ๒๕๐๔	 ซึ่งกำาหนดที่ดินให้เป็นอุทยานแห่งชาติได้ใช้บังคับแล้ว	 หากมีผู้เป็นเจ้าของ 

กล้าไม้นำากล้าไม้เข้าไปปลูกในอุทยานแห่งชาติทั้งโดยชอบด้วยกฎหมายและที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย	 ผู้ใดเป็น

เจา้ของกรรมสทิธิใ์นไมย้นืตน้ทีป่ลกูไว้	นัน้	เหน็วา่	เมือ่ไดว้นิจิฉยัในประเดน็ทีห่นึง่แลว้วา่	ไมย้นืตน้ทีป่ลกูโดย

ได้รับอนุญาตให้ทำาการปลูกสร้างสวนป่าหรือไม้ยืนต้นตามมาตรา	๒๐(๖)	แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติฯ	

ไมย้นืตน้ทีป่ลกูในทีด่นิทีไ่ดร้บัอนญุาตใหเ้ขา้ทำาประโยชนห์รอือยูอ่าศยัในเขตปา่สงวนแหง่ชาตติามมาตรา	๑๖(๗) 

แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติฯ	และไม้ยืนต้นท่ีปลูกโดยฝ่าฝืนมาตรา	๕๔(๘) แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ฯ	

และมาตรา	๑๔(๙)	แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติฯ	เป็น	“ไม้ในป่าสงวนแห่งชาติ	”	ซึ่งไม่มีผู้ใดเป็น

เจ้าของไม้ยืนต้นที่ปลูกขึ้นไว้ได้แต่อย่างใด	 และต่อมาได้มีการกำาหนดให้ที่ดินบริเวณที่ปลูกไม้ยืนต้นดังกล่าว

เป็นอุทยานแห่งชาติแล้ว	 ไม้ยืนต้นดังกล่าวย่อมเป็น	 “ไม้ในอุทยานแห่งชาติ”	 ไม่มีผู้ใดเป็นเจ้าของ	ส่วนใน 

กรณีที่มีการกำาหนดเขตอุทยานแห่งชาติแล้วเมื่อผู้เป็นเจ้าของกล้าไม้นำากล้าไม้เข้าไปปลูกในที่ดินที่เป็น 

อทุยานแหง่ชาติ	ซึง่เปน็สาธารณสมบตัขิองแผน่ดนิอนัเปน็ทรพัยน์อกพาณชิยต์ามมาตรา	๑๔๓	แหง่ประมวล

กฎหมายแพง่และพาณชิย	์ไมย้นืตน้ดงักลา่วจงึเปน็ไมใ้นอทุยานแหง่ชาตซิึง่ไมม่ผีูใ้ดเปน็เจา้ของไมว่า่การปลกู

นั้นจะกระทำาโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายก็ตาม

 ประเด็นที่สาม	 ผู้ได้รับอนุญาตให้ทำาการปลูกสร้างสวนป่าหรือไม้ยืนต้นในเขตป่าสงวนแห่งชาติ

ตามมาตรา	๒๐	แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติฯ	และผู้ได้รับอนุญาตให้เข้าทำาประโยชน์หรืออยู่อาศัย

หรือได้รับอนุญาตให้กระทำาการอื่นอันเกี่ยวกับการทำาประโยชน์ในที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติตามความ 

ในมาตราต่างๆ	 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ	 พ.ศ.๒๕๐๗	 ต่อมาได้มีการใช้บังคับ 

พระราชกฤษฎีกาที่ออกตามความในมาตรา	 ๖	 แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ	 พ.ศ.๒๕๐๔	 ซึ่ง

กำาหนดที่ดินให้เป็นอุทยานแห่งชาติทับซ้อนในบริเวณท่ีเป็นป่าสงวนแห่งชาติ	 ผู้ได้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัติ 

ป่าสงวนแห่งชาติ	 พ.ศ.๒๕๐๗	 ดังกล่าวจะทำาไม้หรือเก็บหาของป่าท่ีตนปลูกข้ึนไว้ได้หรือไม่	 อย่างไร	 เห็นว่าเม่ือ

พิจารณามาตรา	 ๓๐(๑๐)	 พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ	 พ.ศ.๒๕๐๔	 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกำาหนด

 (๖)  โปรดดูเชิงอรรถที่ ๒, ข้างต้น
 (๗)  โปรดดูเชิงอรรถที่ ๓, ข้างต้น
 (๘)  โปรดดูเชิงอรรถที่ ๔, ข้างต้น
 (๙)  โปรดดูเชิงอรรถที่ ๕, ข้างต้น
 (๑๐) มาตรา ๓๐ ใบอนุญาต อาชญาบัตร และประทานบัตร ตามกฎหมายว่าด้วยแร่ หรือสัมปทานตามกฎหมาย

ว่าด้วยปิโตรเลียม ซึ่งได้ออกให้แก่บุคคลใดไว้แล้วก่อนวันที่พระราชกฤษฎีกาซึ่งออกตามความในมาตรา ๖ ใช้บังคับ ให้คงใช้

ต่อไปเพียงเท่ากำาหนดอายุของใบอนุญาต อาชญาบัตร ประทานบัตร หรือสัมปทานนั้นๆ แต่ทั้งนี้ผู้รับใบอนุญาต อาชญาบัตร 

ประทานบัตร หรือสัมปทานดังกล่าวต้องได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๑๖ (๑๓) ก่อน
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แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ	 พ.ศ.๒๕๐๔	 พ.ศ.๒๕๓๒	 แล้วจะเห็นได้ว่าพระราชบัญญัติ 

อุทยานแห่งชาติฯ	 ได้กำาหนดบทเฉพาะกาลเพื่อรองรับสิทธิของผู้ได้รับใบอนุญาต	 อาชญาบัตร	 หรือ

ประทานบัตร	 ตามกฎหมายว่าด้วยแร่	 และสัมปทานตามกฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียม	 ซึ่งได้ออกให้

แก่บุคคลใดไว้แล้วก่อนวันท่ีพระราชกฤษฎีกาซ่ึงออกตามความในมาตรา	 ๖(๑๑)	 แห่งพระราชบัญญัติ

อุทยานแห่งชาติฯ	ใชบ้งัคบัเทา่นัน้	จงึเหน็วา่เมือ่ไดม้กีารใชบ้งัคบัพระราชกฤษฎกีาทีอ่อกตามความในมาตรา	๖	 

แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติฯ	 กำาหนดที่ดินให้เป็นอุทยานแห่งชาติทับซ้อนในบริเวณที่เป็น 

ป่าสงวนแห่งชาติแล้ว	 ผู้ได้รับอนุญาตให้ทำาการปลูกสร้างสวนป่าหรือไม้ยืนต้นในเขตป่าสงวนแห่งชาติตาม

มาตรา	๒๐(๑๒)แหง่พระราชบญัญตัปิา่สงวนแหง่ชาตฯิ	และผูไ้ดร้บัอนญุาตใหเ้ขา้ทำาประโยชนห์รอือยูอ่าศยัหรอื

 (๑๑) มาตรา ๖ เมื่อรัฐบาลเห็นสมควรกำาหนดบริเวณที่ดินแห่งใดที่มีสภาพธรรมชาติเป็นที่น่าสนใจ ให้คงอยู่ใน

สภาพธรรมชาติเดิมเพื่อสงวนไว้ให้เป็นประโยชน์แก่การศึกษาและรื่นรมย์ของประชาชนก็ให้มีอำานาจกระทำาได้โดยประกาศ

พระราชกฤษฎีกาและให้มีแผนที่แสดงแนวเขตแห่งบริเวณที่กำาหนดนั้นแนบท้ายพระราชกฤษฎีกาด้วย บริเวณที่กำาหนดนี้

เรียกว่า “อุทยานแห่งชาติ”

 ทีด่นิทีจ่ะกำาหนดใหเ้ปน็อทุยานแหง่ชาตนิัน้ ตอ้งเปน็ทีด่นิทีม่ไิดอ้ยูใ่นกรรมสทิธิห์รอืครอบครองโดยชอบดว้ยกฎหมาย

ของบุคคลใดซึ่งมิใช่ทบวงการเมือง

 (๑๒) โปรดดูเชิงอรรถที่ ๒, ข้างต้น
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ได้รับอนุญาตให้กระทำาการอื่นอันเกี่ยวกับการทำาประโยชน์ในที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติตามความใน

บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ	 พ.ศ.๒๕๐๗	 จะทำาไม้หรือเก็บของป่าที่ตนปลูกขึ้นไว้มิได้

เนื่องจากการกระทำาดังกล่าวต้องห้ามตามมาตรา	๑๖(๑๓)	พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ	พ.ศ.๒๕๐๔

             

	 	 	 	 	 	 	 	 	 		(ลงนาม)			พรทิพย์	จาละ

	 	 	 	 	 	 	 	 	 										(คุณพรทิพย์	จาละ)

	 	 	 	 	 	 	 	 	 					เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

						ตุลาคม	๒๕๕๐

 (๑๓) มาตรา ๑๖ ภายในเขตอุทยานแห่งชาติ ห้ามมิให้บุคคลใด

   (๑) ยึดถือหรือครอบครองที่ดิน รวมตลอดถึงก่นสร้าง แผ้วถาง หรือเผาป่า

   (๒) เก็บหา นำาออกไป ทำาด้วยประการใดๆ ให้เป็นอันตราย หรือทำาให้เสื่อมสภาพ ซึ่งไม้ ยางไม้  

น้ำามันยาง น้ำามันสน แร่หรือทรัพยากรธรรมชาติอื่น

   (๓) นำาสัตว์ออกไป หรือทำาด้วยประการใดๆ ให้เป็นอันตรายแก่สัตว์

   (๔) ทำาด้วยประการใดๆ ให้เป็นอันตรายหรือทำาให้เส่ือมสภาพแก่ดิน หิน กรวด หรือทราย

   (๕) เปลี่ยนแปลงทางน้ำาหรือทำาให้น้ำาในลำาน้ำา ลำาห้วย หนอง บึง ท่วมท้นหรือเหือดแห้ง

   (๖) ปิดหรือทำาให้กีดขวางแก่ทางน้ำาหรือทางบก

   (๗) เก็บหา นำาออกไป ทำาด้วยประการใดๆ ให้เป็นอันตราย หรือทำาให้เสื่อมสภาพ

ซึ่งกล้วยไม้ น้ำาผึ้ง ครั่ง ถ่านไม้ เปลือกไม้ หรือมูลค้างคาว

   (๘) เก็บ หรือทำาด้วยประการใดๆ ให้เป็นอันตรายแก่ดอกไม้ ใบไม้ หรือผลไม้

   (๙) นำายานพาหนะเข้าออกหรือขับข่ียานพาหนะในทางท่ีมิได้จัดไว้เพ่ือการน้ัน เว้นแต่จะได้รับ  

อนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่

   (๑๐) นำาอากาศยานขึ้นลงในที่ที่มิได้จัดไว้เพื่อการนั้น เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่

   (๑๑) นำาหรือปล่อยปศุสัตว์เข้าไป

   (๑๒) นำาสัตว์เลี้ยงหรือสัตว์พาหนะเข้าไป เว้นแต่จะได้ปฏิบัติตามระเบียบที่อธิบดีกำาหนด  

   โดยอนุมัติของรัฐมนตรี

   (๑๓) เข้าไปดำาเนินกิจการใดๆ เพื่อหาผลประโยชน์เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่

   (๑๔) ปิดประกาศ โฆษณา หรือขีดเขียนในที่ต่างๆ 

   (๑๕) นำาเครื่องมือสำาหรับล่าสัตว์หรือจับสัตว์ หรืออาวุธใดๆ เข้าไป เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากพนักงาน

เจ้าหน้าที่ และปฏิบัติตามเงื่อนไขซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้อนุญาตนั้นกำาหนดไว้

   (๑๖) ยิงปืน ทำาให้เกิดระเบิดซึ่งวัตถุระเบิด หรือจุดดอกไม้เพลิง

   (๑๗) ส่งเสียงอ้ือฉาวหรือกระทำาการอ่ืนอันเป็นการรบกวน หรือเป็นท่ีเดือดร้อนรำาคาญแก่คนหรือสัตว์

   (๑๘) ทิ้งขยะมูลฝอยหรือสิ่งต่างๆ ในที่ที่มิได้จัดไว้เพื่อการนั้น

   (๑๙) ทิ้งสิ่งที่เป็นเชื้อเพลิงซึ่งอาจทำาให้เกิดเพลิง
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ด่วนที่สุด

ที่	นร.	๐๙๐๑/๐๙๘๗		 	 	 	 	 	 											สำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 				๑	ถนนพระอาทิตย์	เขตพระนคร

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 				กรุงเทพฯ	๑๐๒๐๐

	 	 	 	 	 	 	 	 	 ๑๗	กรกฎาคม	๒๕๕๐

เรื่อง	 ขอหารือข้อกฎหมายเกี่ยวกับพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง	ทบวง	กรม	พ.ศ.๒๕๔๖

	 และพระราชกฤษฎีกาที่เกี่ยวข้อง

เรียน	 อธิบดีกรมป่าไม้

อ้างถึง	 หนังสือสำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา	ด่วนที่สุด	ที่	นร.	๐๙๐๑.๑/ป	๔๔๒๐

	 ลงวันที่	๓๐	พฤษภาคม	๒๕๕๐

สิ่งที่ส่งมาด้วย	บันทึกสำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา	เรื่อง	การปฏิบัติตามกฎหมายของกรมป่าไม้	  

	 (กรณีโอนกิจการ	ฯลฯ	ไปเป็นของกรมอุทยานแห่งชาติ	สัตว์ป่า	และพันธุ์พืช)

	 	 	ตามที่กรมป่าไม้ได้ขอหารือปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายของกรมป่าไม้	

และสำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ขอให้สำานักนายกรัฐมนตรี	(สำานักงาน	ก.พ.ร.)	และกระทรวงทรัพยากร 

ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม	(สำานักงานปลัดกระทรวง	กรมป่าไม้	และกรมอุทยานแห่งชาติ	สัตว์ป่า	และพันธุ์พืช)	

แต่งตั้งผู้แทนไปชี้แจงข้อเท็จจริง	นั้น

	 	 บัดนี้	 คณะกรรมการกฤษฎีกา	 (คณะที่	 ๑)	 ได้พิจารณาข้อหารือดังกล่าว	 และมีความเห็น

ปรากฏตามบันทึกสำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตามส่ิงท่ีส่งมาด้วยน้ี	อน่ึง	สำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

ได้แจ้งผลการพิจารณาไปยังสำานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบตามระเบียบด้วยแล้ว

	 	 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

 

	 ขอแสดงความนับถือ

																																													(ลงนาม)			พรทิพย์	จาละ

	 คุณพรทิพย์	จาละ

	 เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา

ฝ่ายกฎหมายการเมืองการปกครอง

สำานักอำานวยการ

โทร.	๐๒๒๒๒	๐๒๐๖	–	๙	ต่อ	๔๒๑	(นางจิรสา)

โทรสาร.	๐	๒๒๘๒	๖๑๖๓

www.krisdik.go.th	www.lawreform.go.th
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เรื่องเสร็จที่ ๔๖๐/๒๕๕๐

บันทึกสำ�นักง�นคณะกรรมก�รกฤษฎีก�
เรื่อง ก�รปฏิบัติต�มกฎหม�ยของกรมป่�ไม้

(กรณีโอนกิจก�ร ฯลฯ ไปเป็นของกรมอุทย�นแห่งช�ติ สัตว์ป่� และพันธุ์พืช)

	 กรมป่าไม้ได้มีหนังสือ	ด่วนที่สุด	ที่	ทส	๑๖๐๘/๖๔๒๘	ลงวันที่	๘	พฤษภาคม	๒๕๕๐	ถึงสำานักงาน

คณะกรรมการกฤษฎกีา	สรปุความไดว้า่	ในการดำาเนนิการตามพระราชบญัญตัปิรบัปรงุกระทรวง	ทบวง	กรม	

พ.ศ.๒๕๔๕	และพระราชกฤษฎกีาทีเ่กีย่วขอ้งกบัการโอนกจิการอำานาจหนา้ที่	ทรพัยส์นิ	งบประมาณ	หนี	้สทิธ	ิ

ภาระผูกพัน	ข้าราชการ	ลูกจ้าง	และอัตรากำาลังของกรมป่าไม้	ไปเป็นของกรมอุทยานแห่งชาติ	สัตว์ป่า	และ

พันธุ์พืชนั้น	มีปัญหาข้อกฎหมายบางประการที่ยังไม่ชัดเจน	จึงขอหารือในประเด็นดังต่อไปนี้

	 ๑.	 มาตรา	 ๓	 วรรคสอง	 แห่งพระราชกฤษฎีกาโอนกรมป่าไม้	 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 

ไปเป็นกรมป่าไม้	 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 และปรับปรุงอำานาจหน้าที่และกิจการ 

ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	 กรมป่าไม้	 และกรมอุทยานแห่งชาติ	 สัตว์ป่าและพันธุ์พืช	

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	พ.ศ.๒๕๔๖	กำาหนดให้กรมป่าไม้มีอำานาจหน้าที่ในการอนุรักษ์												

สงวน	 คุ้มครอง	 ฟื้นฟู	 ดูแลรักษา	 ส่งเสริมทำานุบำารุงป่า	 และการดำาเนินการเกี่ยวกับการป่าไม้	 การทำาไม้	 

การเก็บหาของป่า	การใช้ประโยชน์ในที่ดินป่าไม้	และการอื่นเกี่ยวกับป่าและอุตสาหกรรมป่าไม้	ทั้งนี้	เฉพาะ

ทีไ่มอ่ยูใ่นอำานาจหนา้ทีข่องกรมอทุยานแหง่ชาตฯิ	ดงันัน้	กรมอทุยานแหง่ชาตฯิ	จงึไมม่อีำานาจหนา้ทีน่อกพืน้ที่

เขตอทุยานแหง่ชาตเิขตรกัษาพนัธุส์ตัวป์า่	และเขตหา้มลา่สตัวป์า่	และกรมปา่ไมไ้มม่อีำานาจหนา้ทีใ่นพืน้ทีเ่ขต

อุทยานแห่งชาติ	เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า	และเขตห้ามล่าสัตว์ป่า	ถูกต้องหรือไม่	เพียงใด

	 ๒.	 การมอบอำานาจตามมาตรา	 ๖	 วรรคสอง	 แห่งพระราชกฤษฎีกาโอนกรมป่าไม้กระทรวง

เกษตรและสหกรณ์	 ไปเป็นกรมป่าไม้	 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 และปรับปรุงอำานาจ

หน้าที่และกิจการของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง	 กรมป่าไม้	 และกรมอุทยานแห่งชาติ	 สัตว์ป่า	 และ

พันธ์ุพืช	 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 พ.ศ.๒๕๔๖	 จะดำาเนินการในลักษณะตัวแทนตาม

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์	 หรือตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน	 พ.ศ.๒๕๓๔	 

หรือจะต้องดำาเนินการในรูปแบบใดจึงจะมีผลบังคับตามกฎหมาย

	 ๓.	 หากมีการมอบอำานาจตามข้อ	 ๒	 จะมีผลให้กรมอุทยานแห่งชาติฯ	 ดำาเนินคดีและถูกฟ้องคดีที่

เกิดจากการดำาเนินการตามอำานาจหน้าที่ที่ได้รับมอบอำานาจในเขตพื้นที่ด้วยใช่หรือไม่	 ประการใด	 หรือมี

อำานาจหน้าที่ดำาเนินการได้เฉพาะส่วนที่ได้รับมอบอำานาจ

	 ๔.	 พื้นที่ป่าต้นน้ำาเป็นถ้อยคำาทางวิชาการป่าไม้	 ไม่มีการกำาหนดขอบเขตพื้นที่ที่ชัดเจนแน่นอน 

ในการมอบอำานาจตามมาตรา	๖	วรรคสอง	กรมป่าไม้จะยึดถือสิ่งใดเป็นขอบเขตพื้นที่ในการมอบอำานาจ

 ส่งพร้อมหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๙๐๑/๐๙๕๕ ลงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๐ ซึ่งสำานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกามีถึงสำานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
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	 ๕.	 หากจะมีการเตรียมการจัดพื้นที่ป่าหรือพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติใดให้เป็นอุทยานแห่งชาติ 

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า	 หรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่า	 ณ	 วันที่พระราชกฤษฎีกาโอนกรมป่าไม้	 กระทรวงเกษตร

และสหกรณ์	 ไปเป็นกรมป่าไม้	 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 และปรับปรุงอำานาจ

หน้าที่และกิจการของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง	 กรมป่าไม้และกรมอุทยานแห่งชาติ	 สัตว์ป่า	 และ

พันธ์ุพืช	 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 พ.ศ.๒๕๔๖	 มีผลบังคับใช้	 และหลังจากวันที่ 

พระราชกฤษฎีกาฯ	 มีผลบังคับใช้	 กรมอุทยานแห่งชาติฯ	 จะต้องขออนุญาตใช้พื้นที่จากกรมป่าไม้ก่อน	 

ถูกต้องหรือไม่	ประการใด

	 ๖.	 การกำาหนดให้	 ก.พ.ร.	 ตรวจสอบภารกิจและอำานาจหน้าท่ีของกรมป่าไม้และกรมอุทยานแห่งชาติฯ	

แล้วดำาเนินการให้ถูกต้องภายในหกสิบวันนับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกาโอนกรมป่าไม	้ กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์	 ไปเป็นกรมป่าไม้	 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 และปรับปรุงอำานาจหน้าที่และ

กิจการของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	 กรมป่าไม้	 และกรมอุทยานแห่งชาติ	 สัตว์ป่า	 และพันธุ์พืช	 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 พ.ศ.๒๕๔๖	 มีผลบังคับใช้	 หากพ้นระยะเวลา	 ก.พ.ร.	 ยังคง

มีหน้าที่ต้องดำาเนินการให้เสร็จ	ถูกต้องหรือไม่	ประการใด

	 ๗.	 มาตรา	 ๖๗	 (๑๔)	 แห่งพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอำานาจหน้าที่ของส่วนราชการ

ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง	ทบวง	กรม	พ.ศ.๒๕๔๕	เป็นการโอนกิจการ	อำานาจหน้าที่	

ทรัพย์สิน	งบประมาณ	หนี้	สิทธิ	ภาระผูกพัน	ข้าราชการ	ลูกจ้าง	และอัตรากำาลังของหน่วยงาน	(ก)	ถึง	

(ฉ)	ในสำานักงานป่าไม้เขต	ให้กรมอุทยานแห่งชาติฯ	ในส่วนของสำานักงานป่าไม้เขตเป็นท่ีราชพัสดุซ่ึงกรมป่าไม้	

เป็นผู้ใช้จึงไม่สามารถโอนได้	และยังคงเป็นที่ราชพัสดุที่กรมป่าไม้เป็นผู้ใช้ต่อไป	ถูกต้องหรือไม่	ประการใด

	 ๘.	 มาตรา	 ๖๗	 (๑๕)	 แห่งพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอำานาจหน้าท่ีของส่วนราชการ	 

ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง	 ทบวง	 กรม	 พ.ศ.๒๕๔๕	 เป็นการโอนกิจการ	 อำานาจ

หน้าที่	 ทรัพย์สิน	 งบประมาณ	 หนี้	 สิทธิ	 ภาระผูกพัน	 ข้าราชการ	 ลูกจ้าง	 และอัตรากำาลังของ 

หนว่ยงาน	(ก)	ถงึ	(ข)	ในสำานกังานปา่ไมจ้งัหวดั	ใหก้รมอทุยานแหง่ชาตฯิ	ในสว่นของสำานกังานปา่ไมจ้งัหวดั

เป็นที่ราชพัสดุซึ่งกรมป่าไม้เป็นผู้ใช้จึงไม่สามารถโอนได้	 และยังคงเป็นที่ราชพัสดุที่กรมป่าไม้เป็นผู้ใช้ต่อไป	 

ถูกต้องหรือไม่	ประการใด

	 ๙.	 บรรดาทรัพย์สินท่ีมีทะเบียน	 เช่น	รถยนต์	อาวุธปืน	ฯลฯ	หน่วยราชการท่ีรับโอนจะนำามาตรา	๖๗		

ไปใช้ดำาเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนได้หรือไม่	เพียงใด

	 ๑๐.	ผู้ว่าราชการจังหวัดจะอาศัยอำานาจตามมาตรา	 ๓๘	 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร 

ราชการแผ่นดิน	 พ.ศ.๒๕๓๔	 มอบอำานาจในการพิจารณาการขออนุญาตตามระเบียบกรมป่าไม้ให้ 

ผู้ดำารงตำาแหน่งตามมาตรา	๓๘	(๙)	ได้หรือไม่	อย่างไร

	 ๑๑.	ผู้ว่าราชการจังหวัดจะมอบหมายให้เจ้าหน้าที่อื่นที่มิใช่เจ้าหน้าที่ของกรมป่าไม้ซึ่งเป็นผู้มีอำานาจ

หน้าที่ตามกฎหมายรับคำาขอ	ตรวจสอบ	หรือทำาความเห็นเสมอ	ได้หรือไม่	อย่างไร

	 คณะกรรมการกฤษฎกีา	(คณะที	่๑)	ไดพ้จิารณาขอ้หารอืดงักลา่ว	โดยไดฟ้งัคำาชีแ้จงของผูแ้ทนสำานกั

นายกรัฐมนตรี	 (สำานักงาน	 ก.พ.ร)	 และผู้แทนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 (สำานักงาน 

ปลัดกระทรวง	กรมป่าไม้	และกรมอุทยานแห่งชาติ	สัตว์ป่า	และพันธุ์พืช)	แล้ว	มีความเห็นดังนี้
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 ประเด็นท่ีหน่ึง	 เม่ือพิจารณาพระราชกฤษฎีกาโอนกรมป่าไม้	 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 ไปเป็น

กรมป่าไม้	 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 และปรับปรุงอำานาจหน้าที่และกิจการ

ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	 กรมป่าไม้	 และกรมอุทยานแห่งชาติ	 สัตว์ป่า	 และพันธุ์พืช	 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม	พ.ศ.๒๕๔๖	มาตรา	๓	วรรคสอง๑ อำานาจหน้าท่ีของกรมป่าไม้	ประกอบ

กับอำานาจหน้าที่ของกรมอุทยานแห่งชาติฯ	 ตามมาตรา	 ๖	 วรรคหนึ่ง๒	 ที่กำาหนดให้กรมอุทยานแห่งชาติฯ

มีอำานาจหน้าที่ในการอนุรักษ์	 สงวน	 คุ้มครอง	 ฟื้นฟู	 ดูแลรักษา	 ส่งเสริมและทำานุบำารุงทรัพยากรป่าไม้	

สัตว์ป่า	 และพันธุ์พืช	 การจัดให้ใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน	 การดำาเนินการตามกฎหมาย 

ว่าด้วยป่าไม้และกฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติ	 และการดำาเนินการอื่นใด	 ในเขตอุทยานแห่งชาติ 

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและเขตห้ามล่าสัตว์ป่าแล้ว	 เห็นว่ากรมอุทยานแห่งชาติฯ	 มีอำานาจหน้าที่เฉพาะใน

เขตอุทยานแห่งชาติ	 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า	 และเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเท่านั้น	 เว้นแต่เป็นการดำาเนินการตาม

กฎหมายว่าด้วยป่าไม้	 กฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติ	 กฎหมายว่าด้วยเล่ือยโซ่ยนต์	 และกฎหมายว่าด้วย

สวนป่า	 ในเขตพื้นที่ป่าต้นน้ำาลำาธารและเขตพื้นที่ป่าที่เตรียมการจัดให้เป็นเขตอุทยานแห่งชาต	ิ เขตรักษา

พันธุ์สัตว์ป่า	 หรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่า	 ส่วนกรมป่าไม้มีอำานาจหน้าที่ในการอนุรักษ์	 สงวน	 คุ้มครอง	 ฟื้นฟู	

ดูแลรักษา	 ส่งเสริมทำานุบำารุงป่า	 และการดำาเนินการเกี่ยวกับการป่าไม้	 การทำาไม้	 การเก็บหาของป่า 

การใช้ประโยชน์ในที่ดินป่าไม้	 และการอื่นเกี่ยวกับป่าและอุตสาหกรรมป่าไม้	 ที่ไม่อยู่ในอำานาจหน้าที่ของ 

กรมอุทยานแห่งชาติฯ

 ๑ มาตรา ๓ ฯลฯ  ฯลฯ

กรมป่าไม้มีอำานาจหน้าที่ในการอนุรักษ์ สงวน คุ้มครอง ฟื้นฟู ดูแลรักษา ส่งเสริมทำานุบำารุงป่าและการดำาเนินการเก่ียวกับ

การป่าไม้ การเก็บหาของป่า การใช้ประโยชน์ในท่ีดินป่าไม้ และการอ่ืนเก่ียวกับป่าและอุตสาหกรรมป่าไม้ ท้ังน้ี เฉพาะท่ีไม่อยู่ใน

อำานาจหน้าท่ีของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช และอำานาจหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายกำาหนดให้เป็นอำานาจหน้าที่

ของกรมป่าไม้

 ๒ มาตรา ๖ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มีอำานาจหน้าที่ในการอนุรักษ์ สงวน คุ้มครอง ฟ้ืนฟู ดูแล

รักษา ส่งเสริมและทำานุบำารุงทรัพยากรป่าไม้ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช การจัดให้ใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างย่ังยืน การดำาเนิน

การตามกฎว่าด้วยป่าไม้และกฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติและการดำาเนินการอ่ืนใด ทั้งนี้ในเขตอุทยานแห่งชาติ เขตรักษา

พนัธุส์ตัวป์า่ และเขตหา้มลา่สตัวป์า่ และอำานาจหนา้ทีอ่ืน่ตามทีก่ฎหมายกำาหนดใหเ้ปน็อำานาจหนา้ทีข่องกรมอทุยานแหง่ชาต ิ

สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

 ในเขตพ้ืนท่ีป่าต้นน้ำาลำาธารและเขตพ้ืนท่ีป่าท่ีเตรียมการจัดให้เป็นเขตอุทยานแห่งชาติเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่า 

หรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่า ให้กรมป่าไม้มอบอำานาจหน้าที่ในการดำาเนินการตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ กฎหมายว่าด้วย 

ป่าสงวนแห่งชาติ กฎหมายว่าด้วยเลื่อยโซ่ยนต์ และกฎหมายว่าด้วยสวนป่าให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 

ดำาเนินการได้ด้วย

171
คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการอนุญาตไม้และของป่า

3(169-200).indd   171 7/1/2010   13:05



 ประเด็นที่สอง	 เห็นว่า	 การมอบอำานาจตามมาตรา	 ๖	 วรรคสอง๓	 แห่งพระราชกฤษฎีกาโอน

กรมป่าไม้	 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 ไปเป็นกรมป่าไม้	 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม	 และปรับปรุงอำานาจหน้าท่ีและกิจการของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง	 กรมป่าไม้	

และกรมอุทยานแห่งชาติ	 สัตว์ป่า	 และพันธุ์พืช	 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	

พ.ศ.๒๕๔๖ ไม่มีผลเป็นการมอบอำานาจหน้าท่ีในการดำาเนินการตามกฎหมายต่างๆ	 ของกรมป่าไม้ให้

กรมอุทยานแห่งชาตฯิ	โดยทนัท	ีเพราะบรรดาอำานาจหน้าท่ีท่ีกำาหนดว่าเป็นของกรมป่าไม้น้ัน	เป็นการกำาหนดข้ึน

โดยพระราชบัญญัติว่าด้วยเร่ืองน้ันๆ	 โดยมิได้มีบทบัญญัติให้กรมป่าไม้สามารถมอบอำานาจหน้าท่ี

ให้หน่วยงานอ่ืนดำาเนินการแทนได้	 บทบัญญัติตามพระราชกฤษฎีกาฯ	 ท่ีให้กรมป่าไม้มอบอำานาจหน้าท่ีให้

กรมอุทยานแห่งชาติฯ	 ดำาเนินการได้ด้วยนั้นไม่มีผลเปลี่ยนแปลงบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติได้	 มีผลเพียง

แสดงความประสงคใ์นทางบรหิารทีจ่ะใหก้รมอทุยานแหง่ชาตฯิ	มอีำานาจหนา้ทีด่ำาเนนิตามกฎหมายวา่ดว้ยปา่ไม	้ 

กฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติ	 กฎหมายว่าด้วยเลื่อยโซ่ยนต์	 และกฎหมายว่าด้วยสวนป่า	 ในเขตพื้นที่

ป่าต้นน้ำาลำาธารและเขตพ้ืนท่ีป่าท่ีเตรียมการจัดให้เป็นเขตอุทยานแห่งชาติ	 เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าหรือเขต 

ห้ามล่าสัตว์ป่า	 เพื่อประโยชน์ในการดำาเนินการตามกฎหมายในเขตพื้นที่ดังกล่าวเท่านั้น	 ทั้งกรณีนี้ก็ไม่อาจ 

ดำาเนินการมอบอำานาจตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน	 พ.ศ.๒๕๓๔	 ได้	 เพราะการ 

มอบอำานาจตามพระราชบัญญัติดังกล่าวเป็นเรื่องการมอบอำานาจระหว่างผู้ดำารงตำาแหน่งต่อผู้ดำารงตำาแหน่ง

โดยไม่รวมถึงการมอบอำานาจระหว่างส่วนราชการหรือเป็นการกระจายอำานาจของส่วนราชการหน่ึงไปให้อีก 

ส่วนราชการหน่ึง	 คณะกรรมการกฤษฎีกา	 (คณะที่	 ๑)	 จึงเห็นว่าหากกรมป่าไม้ประสงค์จะดำาเนินการให้

เป็นไปตามมาตรา	 ๖	 วรรคสอง	 ก็มีความจำาเป็นต้องแก้ไขกฎหมาย	 เพ่ือให้กรมป่าไม้มอบอำานาจหน้าท่ีให้ 

กรมอุทยานแห่งชาติฯ	ได้

 ประเด็นที่ส�ม ประเด็นที่สี่ และประเด็นที่ห้�	เมื่อได้วินิจฉัยในประเด็นที่สองว่าต้องไปดำาเนินการ

แก้ไขกฎหมาย	 ในประเด็นที่สาม	 ประเด็นที่สี่	 และประเด็นที่ห้าซึ่งเป็นปัญหาเกี่ยวเนื่อง	 จึงไม่จำาเป็นต้อง

วินิจฉัย

 ประเด็นที่หก	เห็นว่า	การที่มาตรา	๗๔	แห่งพระราชกฤษฎีกาโอนกรมป่าไม้กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์	ไปเป็นกรมป่าไม้	กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	และปรับปรุงอำานาจหน้าที่และ

กิจการของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	กรมป่าไม้	และกรมอุทยานแห่งชาติ	สัตว์ป่า	และพันธุ์พืช	

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	พ.ศ.๒๕๔๖	กำาหนดให้	ก.พ.ร.	มีอำานาจหน้าที่ตรวจสอบ

 ๓ โปรดดูเชิงอรรถที่ ๒, ข้างต้น
 ๔ มาตรา ๗ ให้ ก.พ.ร. ตรวจสอบภารกิจและอำานาจหน้าท่ีของกรมป่าไม้และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ

พันธุ์พืช หากเห็นว่ามีภารกิจหรืออำานาจหน้าที่ใดของหน่วยงานใดมิได้เป็นไปตามมาตรา ๓ วรรคสอง หรือมาตรา ๖ ให้

ดำาเนินการแบ่งแยกและดำาเนินการให้ถูกต้องตามอำานาจหน้าที่ที่กำาหนดในมาตรา ๓ วรรคสอง และมาตรา ๖ ทั้งนี้ ให้

ดำาเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับ

 ในการโอนภารกิจหรืออำานาจหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง ให้โอนหรือจัดแบ่งทรัพย์สิน งบประมาณ หนี้ สิทธิ ภาระ

ผูกพัน ข้าราชการ ลูกจ้าง ตำาแหน่ง และอัตรากำาลังให้สอดคล้องกันด้วย
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ภารกจิและอำานาจหนา้ทีข่องกรมปา่ไมแ้ละกรมอทุยานแหง่ชาตฯิ	โดยหากเหน็วา่มภีารกจิหรอือำานาจหนา้ทีใ่ด

ของหนว่ยงานใดมไิดเ้ปน็ไปตามมาตรา	๓	วรรคสอง	หรอืมาตรา	๖	ใหด้ำาเนนิการแบง่แยกและดำาเนนิการใหถ้กูตอ้ง

ตามอำานาจหนา้ทีท่ีก่ำาหนดภายในหกสบิวนันบัแตว่นัทีพ่ระราชกฤษฎกีานีใ้ชบ้งัคบั	ระยะเวลาดงักลา่วเปน็เพยีง 

ข้อกำาหนดเพื่อเร่งรัดให้	ก.พ.ร.	ดำาเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว	แต่ถ้าหากพ้นกำาหนดระยะเวลาแล้ว	ก.พ.ร.	

ยังดำาเนินการไม่เสร็จ	ก็ยังคงมีหน้าที่และความรับผิดชอบที่จะต้องดำาเนินการต่อไปให้เสร็จ

 ประเด็นที่เจ็ดและประเด็นที่แปด ได้ข้อเท็จจริงเพิ่มเติมจากผู้แทนกรมป่าไม้ว่าปัญหาที่กรมป่าไม้

ประสงค์จะทราบเป็นเรื่องเกี่ยวกับสิทธิการใช้ที่ราชพัสดุอันเป็นที่ตั้งของสำานักงานป่าไม้เขตและสำานักงาน

ป่าไม้จังหวัดว่าจะโอนไปยังกรมอุทยานแห่งชาติฯ	ตามมาตรา	๖๗	(๑๔)	และ	(๑๕)๕	แห่งพระราชกฤษฎีกา

โอนกิจการบริหารและอำานาจหน้าท่ีของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง	 ทบวง	

กรม	พ.ศ.๒๕๔๕	พ.ศ.๒๕๔๕	หรือไม่	เพราะกรมป่าไม้เป็นผู้ขอใช้ที่ราชพัสดุนั้น	คณะกรรมการกฤษฎีกา	 

(คณะที่	 ๑)	 เห็นว่าเมื่อมาตรา	 ๖๗	 บัญญัติให้โอนทรัพย์สิน	 รวมตลอดทั้งสิทธิของกรมป่าไม้ไปยัง 

กรมอุทยานแห่งชาติฯ	 สิทธิในการใช้ที่ราชพัสดุอันเป็นที่ตั้งของหน่วยงานที่ถูกโอนไปจึงย่อมโอนไปยัง

กรมอุทยานแห่งชาติฯ	ด้วย

 ๕ มาตรา ๖๗ ให้โอนบรรดากิจการ อำานาจหน้าท่ี ทรัพย์สิน งบประมาณ หน้ี สิทธิ ภาระผูกพัน ข้าราชการ-ลูกจ้าง 

และอัตรากำาลังของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในส่วนของกรมป่าไม้ เฉพาะที่เกี่ยวกับส่วนราชการดังต่อไปน้ี มาเป็นของ 

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

      ฯลฯ   ฯลฯ

  (๑๔)  สำานักงานป่าไม้เขต เฉพาะ

   (ก) ฝ่ายบริหารทั่วไป

   (ข) ฝ่ายจัดการที่ดินป่าไม้

   (ค) ฝ่ายอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้

   (ง) ฝ่ายส่งเสริมการปลูกและบำารุงป่า เฉพาะที่เกี่ยวกับงานปลูกป่าภาครัฐ

   (จ) ฝ่ายเพาะชำากล้าไม้

   (ฉ) กลุ่มวิชาการป่าไม้

  (๑๕)  สำานักงานป่าไม้จังหวัด เฉพาะ

   (ก) ธุรการ

   (ข) ฝ่ายป้องกันรักษาป่า

      ฯลฯ   ฯลฯ
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 ประเด็นที่เก้�	 เห็นว่า	 เมื่อมาตรา	๖๗๖	แห่งพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอำานาจหน้าที่

ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง	 ทบวง	 กรม	 พ.ศ.๒๕๔๕	 พ.ศ.๒๕๔๕	 

ประกาศใช้	 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องย่อมอาศัยอำานาจตามบทบัญญัติดังกล่าวขอดำาเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลง

ทรัพย์สินที่มีทะเบียนให้ถูกต้องตามความเป็นจริงได้

 ประเดน็ทีส่บิ	เหน็วา่	เมือ่ผูว้า่ราชการจงัหวดัเปน็ผูม้อีำานาจในการพจิารณาการขออนญุาตตา่งๆ	ตาม

ระเบียบของกรมป่าไม้อันเป็นกรณีท่ีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้มีอำานาจโดยตำาแหน่งของตนเอง	ผู้ว่าราชการจงัหวดัจงึ

มอบอำานาจให้ผู้อื่นตามมาตรา	๓๘	(๙)๗	แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน	พ.ศ.๒๕๓๔	ได้

 ประเด็นที่สิบเอ็ด	 เห็นว่า	 การดำาเนินการรับคำาขอ	 ตรวจสอบ	 หรือทำาความเห็นเสนอผู้ว่าราชการ

จังหวัด	 นั้นเป็นงานธุรการ	 ผู้ว่าราชการจังหวัดจึงมอบหมายให้ผู้ใดดำาเนินการได้เพราะความรับผิดชอบ

ทัง้หมดยอ่มอยูท่ีผู่ว้า่ราชการจงัหวดั	หากผูท้ีผู่ว้า่ราชการจงัหวดัมอบหมายไมม่คีวามรูท้างกฎหมายปา่ไมแ้ละ 

ทำาข้อเสนอแนะอย่างหนึ่งอย่างใดแล้วมีการดำาเนินการตามข้อเสนอแนะนั้นและเกิดความผิดพลาดขึ้น	 

ผู้ว่าราชการจังหวัดย่อมเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรง	ทั้งนี้เว้นแต่กรณีของการรับคำาขอ	หากมีกฎหมายกำาหนดให้ 

ผู้ขออนุญาตต้องยื่นคำาขอต่อเจ้าหน้าที่ผู้ใดโดยเฉพาะ	 ผู้ว่าราชการจังหวัดจะมอบหมายหรือกำาหนดให้ 

เจ้าหน้าที่อื่นเป็นผู้รับคำาขอไม่ได้

	 (ลงนาม)			พรทิพย์	จาละ	

	 										(คุณพรทิพย์	จาละ)

	 										เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

กรกฎาคม	๒๕๕๐

 ๖ โปรดดูเชิงอรรถท่ี ๕, ข้างต้น

 ๗ มาตรา ๓๘ อำานาจในการส่ัง การอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติราชการ หรือการดำาเนินการอ่ืน ที่ผู้ดำารงตำาแหน่ง

ใดจะพึงปฏิบัติหรือดำาเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับหรือคำาสั่งใดหรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องใด ถ้ากฎหมาย 

ระเบียบ ข้อบังคับหรือคำาสั่งนั้น หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้น มิได้กำาหนดเรื่องการมอบอำานาจไว้เป็นอย่างอื่น หรือ

มิได้ห้ามเรื่องการมอบอำานาจไว้ ผู้ดำารงตำาแหน่งนั้นอาจมอบอำานาจให้ผู้ดำารงตำาแหน่งอื่นปฏิบัติราชการแทนได้ ดังต่อไปนี้

     ฯลฯ    ฯลฯ

  (๙)  ผู้ว่าราชการจังหวัดอาจมอบอำานาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้ช่วยผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด 

หัวหน้าส่วนราชการประจำาจังหวัด นายอำาเภอ ปลัดอำาเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำากิ่งอำาเภอ หรือหัวหน้าส่วนราชการ 

ประจำาอำาเภอ

     ฯลฯ    ฯลฯ
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ด่วนที่สุด

ที่	นร.	๐๙๐๑/๑๙๑๑		 	 	 	 สำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

	 	 	 	 	 	 	 ๑	ถนนพระอาทิตย์	เขตพระนคร

	 	 	 	 	 	 	 กรุงเทพฯ	๑๐๒๐๐

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ๒๑	พฤศจิกายน	๒๕๕๐

เรื่อง	 ขอหารือข้อกฎหมายตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ	พ.ศ.๒๕๐๗

เรียน	 อธิบดีกรมป่าไม้

อ้างถึง	 หนังสือสำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา	ที่	นร	๐๙๐๖/ป	๖๑๔

	 ลงวันที่	๑๒	กันยายน	๒๕๕๐

สิ่งที่ส่งมาด้วย	 บนัทกึสำานกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา	เรือ่ง	กา๊ซธรรมชาตทิีม่อียูใ่นปา่สงวนแหง่ชาต	ิ						 

	 เป็นของป่าตามมาตรา	๔	แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ	พ.ศ.๒๕๐๗

	 หรือไม่	และได้รับยกเว้นค่าภาคหลวงของป่าตามมาตรา	๗๑	แห่งพระราชบัญญัติ		 	

	 ปิโตรเลียม	พ.ศ.๒๕๑๔	หรือไม่

	 ตามที่กรมป่าไม้ได้ขอหารือปัญหาข้อกฎหมายตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ	 

พ.ศ.๒๕๐๗	 และสำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ขอให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	

(สำานกังานปลดักระทรวงและกรมปา่ไม)้	และกระทรวงพลงังาน	(กรมเชือ้เพลงิธรรมชาต)ิ	แตง่ตัง้ผูแ้ทนไปชีแ้จง 

ข้อเท็จจริง	นั้น

	 บัดนี้	คณะกรรมการกฤษฎีกา	(คณะที่	๗)	ได้พิจารณาข้อหารือดังกล่าว	และมีความเห็น

ปรากฏตามบันทึกสำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาที่ได้ส่งมาด้วยนี้	อนึ่ง	สำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ได้แจ้งผลการพิจารณาไปยังสำานักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบตามระเบียบด้วยแล้ว

	 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

	 ขอแสดงความนับถือ

	 (ลงนาม)			พรทิพย์	จาละ

	 		(คุณพรทิพย์	จาละ)

	 			เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำานักอำานวยการโทร.	๐	๒๒๒๒	๐๒๐๖-๙	ต่อ	๑๐๗ 

สำานักหลักนิติบัญญัติ	โทร.	๐	๒๒๘๐	๗๙๐๐-๓	ต่อ	๒๒๑๑	โทรสาร	๐	๒๒๘๒	๖๑๖๓
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เรื่องเสร็จที่	๘๔๓/๒๕๕๐

บันทึกสำ�นักง�นคณะกรรมก�รกฤษฎีก�

เรื่อง  ก๊�ซธรรมช�ติที่มีอยู่ในป่�สงวนแห่งช�ติเป็นของป่�ต�มม�ตร� ๔

แห่งพระร�ชบัญญัติป่�สงวนแห่งช�ติ พ.ศ.๒๕๐๗ หรือไม่

และได้รับยกเว้นค่�ภ�คหลวงของป่�ต�มม�ตร� ๗๑ แห่งพระร�ชบัญญัติปิโตรเลียม 

พ.ศ.๒๕๑๔ หรือไม่

	 กรมป่าไม้ได้มีหนังสือ	 ด่วนที่สุด	 ที่	 ทส	 ๑๖๑๐.๒/๑๑๐๒๗	 ลงวันที่	 ๑๐	 กรกฎาคม	 ๒๕๕๐ 

ถึงสำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา	 สรุปความได้ว่า	 กรมป่าไม้ได้รับการประสานจากกรมเช้ือเพลิงธรรมชาติ

เพื่อขอหารือว่าก๊าซธรรมชาติเข้าข่ายเป็น	 “ของป่า”	 ตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ	 พ.ศ.๒๕๐๗	

หรือไม่	ซึ่งกรมป่าไม้มีความเห็นเป็นสองฝ่าย	ดังนี้

 ฝ่�ยท่ีหน่ึง	 เห็นว่า	 เม่ือข้อเท็จจริงปรากฏว่าแหล่งก๊าซธรรมชาติภูฮ่อมอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ	

ป่าพันดอนและป่าปะโค	 ป่าหมกหญ้า	 ในท้องที่อำาเภอหนองแสง	 อำาเภอหนองวัวซอ	 จังหวัดอุดรธานี	 

ก๊าซธรรมชาติจึงเป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนหรือมีอยู่ในป่าอันถือว่าเป็น	 “ของป่า”	 ตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ	

พ.ศ.๒๕๐๗	ดังนั้น		การเก็บหาของป่าจึงต้องขอรับใบอนุญาตเก็บหาของป่าและต้องเสียค่าภาคหลวงของป่า

ตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาต	ิ พ.ศ.๒๕๐๗	 โดยไม่ได้รับยกเว้นค่าภาคหลวงของป่าตามที่กำาหนดใน

มาตรา	๗๑		แห่งพระราชบัญญัติปิโตรเลียม	พ.ศ.๒๕๑๔	แต่อย่างใด

 ฝ่�ยที่สอง	 เห็นว่า	 พระราชบัญญัติปิโตเลียม	 พ.ศ.๒๕๑๔	 เป็นกฎหมายที่ประกาศใช้ภายหลัง

พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ	 พ.ศ.๒๕๐๗	 และเป็นกฎหมายเฉพาะที่ใช้บังคับกับการประกอบกิจการ

ปิโตรเลียมไม่ว่าในท้องที่ใดในราชอาณาจักร	 โดยมาตรา	 ๒๓	 วรรคหนึ่ง	 แห่งพระราชบัญญัติปิโตเลียม	 

พ.ศ.๒๕๑๔	 กำาหนดให้ปิโตรเลียมเป็นของรัฐ	 ผู้ใดสำารวจหรือผลิตปิโตรเลียม	 ในที่ใดไม่ว่าที่นั้นเป็นของ

ตนเองหรือของบุคคลอื่นต้องได้รับสัมปทาน	 และมาตรา	 ๗๑	 แห่งพระราชบัญญัติปิโตรเลียม	 กำาหนดให้

ผู้รับสัมปทานได้รับยกเว้นการเสียภาษีอากร	และเงินที่ราชการส่วนกลาง	ราชการส่วนภูมิภาค	และราชการ 

ส่วนท้องถ่ิน	 เรียกเก็บทุกชนิด	 เว้นแต่ค่าภาคหลวงไม้	 ค่าบำารุงป่า	 และค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	

และกฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติ	 ดังนั้น	 ผู้รับสัมปทานจึงไม่ต้องขอรับใบอนุญาตเก็บหาของป่าและ	 

ได้รับยกเว้นการเสียค่าภาคหลวงของป่า

	 กรมป่าไม้พิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อความชัดเจนในการปฏิบัติตามกฎหมายระหว่างส่วนราชการ 

จึงหารือในปัญหาข้อกฎหมาย	ดังนี้

 ส่งพร้อมหนังสือ ด่วนท่ีสุด ท่ี นร ๐๙๐๑/๑๙๐๙ ลงวันท่ี ๒๑พฤศจิกายน ๒๕๕๐ ซ่ึงสำานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกามีถึงสำานักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
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	 ๑.	 ตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ	พ.ศ.๒๕๐๗	นั้น	การเก็บหาของป่าที่มิใช่ของป่าหวงห้าม

ในเขตป่าสงวนแห่งชาต	ิ ผู้ประสงค์จะเก็บหาของป่าประเภทนี้ต้องขออนุญาตเก็บหาของป่าตามมาตรา	 ๑๕	

แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ	 พ.ศ.๒๕๐๗	 ประกอบกับกฎกระทรวง	 ฉบับที่	 ๑,๑๐๗	 (พ.ศ.๒๕๒๘) 

ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ	 พ.ศ.๒๕๐๗	 ว่าด้วยการเก็บหาของป่าในเขต 

ป่าสงวนแห่งชาติ	 และระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการอนุญาตเก็บหาของป่าภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ	 

พ.ศ.๒๕๒๙	และต้องเสียค่าภาคหลวงของป่าตามกฎกระทรวง	ฉบับที่	๑,๒๒๑	(พ.ศ.๒๕๓๑)	ออกตามความใน 

พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ	พ.ศ.๒๕๐๗	ใช่หรือไม่

	 ๒.	 มาตรา	๔	แห่งพระราชบัญญัติปิโตรเลียม	พ.ศ.๒๕๑๔	กำาหนดให้ก๊าซธรรมชาติเป็นปิโตรเลียม	

มาตรา	๒๓	วรรคหนึ่ง	แห่งพระราชบัญญัติปิโตรเลียมฯ	กำาหนดให้ปิโตรเลียมเป็นของรัฐ	ผู้ใดสำารวจหรือ

ผลิตปิโตรเลียมในที่ใดไม่ว่าที่นั้นเป็นของตนเองหรือของบุคคลอื่น	 ต้องได้รับสัมปทาน	 และมาตรา	 ๗๑	

แห่งพระราชบัญญัติปิโตรเลียมฯ	 กำาหนดให้ผู้รับสัมปทานได้รับยกเว้นการเสียภาษีอากร	 และเงินที่ราชการ

ส่วนกลาง	 ราชการส่วนภูมิภาคและราชการส่วนท้องถิ่นเรียกเก็บทุกชนิด	 เว้นแต่	 (๒)	 ค่าภาคหลวงไม้	 

ค่าบำารุงป่า	 และค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้และกฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติ	 ฉะนั้น	 

เมื่อค่าภาคหลวงของป่ามิได้กำาหนดไว้ในมาตรา	 ๗๑(๒)	 แห่งพระราชบัญญัติปิโตรเลียม	 พ.ศ.๒๕๑๔	 

จึงเรียกเก็บเงินค่าภาคหลวงของป่าไม่ได้	ใช่หรือไม่

	 ๓.	 เมื่อก๊าซธรรมชาติถือเป็นของป่าตามมาตรา	 ๔	 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ	 

พ.ศ.	 ๒๕๐๗	 ซึ่งการเก็บหาของป่าต้องขออนุญาตเก็บหาของป่าและเสียค่าภาคหลวงของป่าตาม 

พระราชบญัญตัปิา่สงวนแหง่ชาต	ิพ.ศ.๒๕๐๗	แตม่าตรา	๗๑	แหง่พระราชบญัญตัปิโิตรเลยีม	พ.ศ.๒๕๑๔	กำาหนดวา่	 

ใหผู้ร้บัสมัปทานไดร้บัยกเวน้การเสยีภาษอีาการและเงนิทีร่าชการสว่นกลาง	ราชการสว่นภมูภิาค	และราชการ

สว่นทอ้งถิน่เรยีกเกบ็ทกุชนดิ	เวน้แต	่(๒)	คา่ภาคหลวงไม	้คา่บำารงุปา่	และคา่ธรรมเนยีมตามกฎหมายวา่ดว้ย 

ป่าไม้และกฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติ	 จึงเห็นว่าเป็นข้อขัดข้องในการปฏิบัติราชการเพราะเหตุว่า

บทบัญญัติของกฎหมายมีข้อความที่ขัดกัน	และหากเปน็ไปในลักษณะนี้กรมป่าไม้และกรมเชือ้เพลิงธรรมชาติ

จะต้องถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติฉบับใด

 

	 คณะกรรมการกฤษฎีกา	(คณะที่	๗)	ได้พิจารณาปัญหาดังกล่าว	รวมทั้งได้รับฟังคำาชี้แจงข้อเท็จจริง	

จากผูแ้ทนกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม	(สำานกังานปลดักระทรวงและกรมปา่ไม)้	และผูแ้ทน

กระทรวงพลังงาน(กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ)	แล้วมีความเห็นในแต่ละประเด็นดังนี้

 ประเด็นท่ีหน่ึง	 ก๊าซธรรมชาติท่ีอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติเป็น	 “ของป่า”	 หรือไม่	 เห็นว่า	 มาตรา	 ๔	

แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ	 พ.ศ.๒๕๐๗	 ได้กำาหนดนิยามคำาว่า	 “ป่า”	 หมายความว่า	 ท่ีดิน 

รวมตลอดถึง	ภูเขา	ห้วย	หนอง	คลอง	บึง	บาง	ลำาน้ำา	ทะเลสาบ	เกาะ	และท่ีชายทะเลท่ียังมิได้มีบุคคลได้มา 

ตามกฎหมาย	คำาว่า	“ป่าสงวนแห่งชาติ”	หมายความว่า	ป่าท่ีได้กำาหนดให้เป็นป่าสงวนแห่งชาติตามพระราชบัญญัติน้ี		
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และคำาว่า	 “ของป่า”๑ หมายความว่า	 “สิ่งต่างๆ	 ที่เกิดขึ้นหรือมีอยู่ในป่า	 เป็นต้นว่า	 ฯลฯ	 (๔)	 ดิน	 หิน	

กรวด	 ทราย	 แร่และน้ำามัน”	 เมื่อพิจารณานิยามคำาว่า	 “ป่า”	 “ป่าสงวนแห่งชาติ”	 และ	 “ของป่า”	

ประกอบกันแล้ว	 จึงเห็นได้ว่านิยามคำาว่า	 “ของป่า”	 ตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติฯ	 มีความหมาย 

กว้างขวางมาก	 เพราะหมายความถึงทุกสิ่งที่เกิดขึ้นหรือมีอยู่ในป่า	 ดังนั้น	 ก๊าซธรรมชาติที่อยู่ในเขต 

ป่าสงวนแห่งชาติย่อมถือได้ว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นหรือมีอยู่ในป่า	 จึงเป็น	 “ของป่า”	 ตามพระราชบัญญัติ 

ป่าสงวนแห่งชาติ	พ.ศ.	๒๕๐๗

 ประเด็นที่สอง	 ผู้รับสัมปทานประกอบกิจการปิโตรเลียมต้องขออนุญาตเก็บหาของป่าและ

เสียค่าภาคหลวงของป่า	 หรือไม่	 เห็นว่า	 มาตรา	 ๑๕๒	 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติฯ	 กำาหนดให้

การเก็บหาของป่าในเขตป่าสงวนแห่งชาติให้กระทำาได้เมื่อได้รับใบอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่	 หรือ 

เมือ่พนกังานเจา้หนา้ทีไ่ดป้ระกาศอนญุาตไวเ้ปน็คราวๆ	ในเขตปา่สงวนแหง่ชาตแิหง่หนึง่แหง่ใดโดยเฉพาะ	และ

การอนญุาตใหเ้ปน็ไปตามแบบ	ระเบยีบ	และวธิกีารทีก่ำาหนดในกฎกระทรวง	ซึง่ในปจัจบุนัไดม้กีฎกระทรวง	ฉบบัที	่

๑,๑๐๗	(พ.ศ.๒๕๒๘)	ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ	พ.ศ.๒๕๐๗	ว่าด้วยการเก็บหาของป่าในเขต 

ป่าสงวนแห่งชาติซึ่งกำาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการขอรับใบอนุญาตเก็บหาของป่าที่มิใช่ของป่าหวงห้าม 

ตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ในเขตป่าสงวนแห่งชาติใช้บังคับแล้ว	ดังนั้น	ผู้ประสงค์จะเก็บหาของป่าจะต้องขอ

อนุญาตเก็บหาของป่าตามที่กำาหนดในมาตรา	๑๕	แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ	พ.ศ.๒๕๐๗	รวมทั้ง

ตอ้งเสยีคา่ธรรมเนยีมใบอนญุาตเกบ็หาของปา่ตามทีก่ำาหนดไวใ้น	ขอ้	๒(๒)๓		แหง่กฎกระทรวง	ฉบบัที	่๑,๒๒๑	

(พ.ศ.๒๕๓๑)	ออกตามความในพระราชบญัญตัปิา่สงวนแหง่ชาต	ิพ.ศ.๒๕๐๗	และตอ้งเสยีคา่ภาคหลวงสำาหรบั

ของป่าตามที่ได้กำาหนดไว้ใน	ข้อ	๓	(๓)๔		แห่งกฎกระทรวงดังกล่าวด้วย

 

 
๑
 มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัติน้ี

      ฯลฯ              ฯลฯ

  “ของป่า” หมายความว่า ส่ิงต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนหรือมีอยู่ในป่า เป็นต้นว่า

  (๑) ไม้ฟืน ถ่าน เปลือกไม้ ใบไม้ ดอกไม้ เมล็ด ผลไม้ หน่อไม้ ชันไม้ และยางไม้

  (๒) หญ้า อ้อ พง แซม ปรือ คา กก กระจูด กล้วยไม้ กูด เห็ด และพืชอ่ืน

  (๓) ซากสัตว์ ไข่ หนัง เขา นอ งา กราม ขนาย กระดูก ขน รังนก คร่ัง รังผ้ึง น้ำาผ้ึง ข้ีผ้ึง และมูลค้างคาว

  (๔) ดิน หิน กรวด ทราย แร่ และน้ำามัน

      ฯลฯ              ฯลฯ

 
๒
 มาตรา ๑๕ การทำาไม้หรือการเก็บหาของป่าในเขตป่าสงวนแห่งชาติให้กระทำาได้เม่ือได้รับใบอนุญาตจากพนักงาน  

เจ้าหน้าท่ี หรือเม่ือพนักงานเจ้าหน้าท่ีได้ประกาศอนุญาตไว้เป็นคราวๆ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติแห่งหน่ึงแห่งใดโดยเฉพาะ 

 การอนุญาตให้เป็นไปตามแบบ ระเบียบ และวิธีการท่ีกำาหนดในกฏกระทรวง

        
๓
  ข้อ ๒ ค่าธรรมเนียม  ให้กำาหนดดังต่อไปน้ี

      ฯลฯ              ฯลฯ

 (๒) ใบอนุญาตทำาไม้หรือเก็บหาของป่า ฉบับละ ๒๐  บาท

      ฯลฯ              ฯลฯ

   
๔
  ข้อ ๓ ค่าภาคหลวง  ให้กำาหนดดังต่อไปน้ี       (มีต่อหน้าถัดไป)

3(169-200).indd   178 7/1/2010   13:05



179
คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการอนุญาตไม้และของป่า

	 แต่กรณีผู้รับสัมปทานประกอบกิจการปิโตรเลียมนั้น	 โดยที่มาตรา	 ๔๕	 แห่งพระราชบัญญัติ

ปิโตรเลียม	 พ.ศ.๒๕๑๔	 ได้กำาหนดนิยามคำาว่า	 “ปิโตรเลียม”	 หมายความว่าน้ำามันดิบ	 ก๊าซธรรมชาติ	 ฯลฯ	

และมาตรา	 ๒๓๖ แห่งพระพระราชบัญญัติปิโตรเลียมฯ	 ได้กำาหนดให้ปิโตรเลียมเป็นของรัฐ	 ผู้ใดสำารวจ

หรือผลิตปิโตรเลียมในท่ีใดไม่ว่าท่ีน้ันเป็นของตนหรือของบุคคลอ่ืนต้องได้รับสัมปทาน	 ประกอบกับมาตรา	 ๗๑๗ 

แห่งพระราชบัญญัติปิโตรเลียม	 พ.ศ.๒๕๑๔	 กำาหนดให้ผู้รับสัมปทานประกอบกิจการปิโตรเลียมได้รับยกเว้น

การเสยีภาษอีากร	และเงนิทีร่าชการสว่นกลาง	ราชการสว่นภมูภิาค	และราชการสว่นทอ้งถิน่เรยีกเกบ็ทกุชนดิ	

เว้นแต่กรณีที่กำาหนดไว้ในมาตรา	๗๑(๑)	ถึง	(๔)	แห่งพระราชบัญญัติปิโตรเลียมฯ	และเมื่อพิจารณาบัญชี	 

อัตราค่าธรรมเนยีมคา่ภาคหลวง	และคา่บำารงุปา่๘	ทา้ยพระราชบญัญตัปิา่สงวนแหง่ชาตฯิ	ประกอบกบั	ขอ้	๕(๘)

(ต่อจากเชิงอรรถท่ี	๔)

 (๓) ค่าภาคหลวง สำาหรับของป่า ลูกบาศก์เมตรละ ๔ บาท

    สำาหรับของป่า ท่ีไม่อาจคำานวณเป็นลูกบาศก์เมตรหรือท่ีนิยมซ้ือขายกันตามมาตรฐานอ่ืนนอกจากลูกบาศก์เมตร

  ให้คิดร้อยละสิบของราคาตลาดท่ีผู้ว่าราชการจังหวัดท้องท่ีประกาศกำาหนด

   ฯลฯ     ฯลฯ

 
๕
 มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัติน้ี

   ฯลฯ     ฯลฯ

 “ปิโตรเลียม” หมายความว่า น้ำามันดิบ ก๊าซธรรมชาติ ก๊าซธรรมชาติเหลว สารพลอยได้ และสารประกอบ

ไฮโดรคาร์บอนอ่ืนๆ ท่ีเกิดข้ึนโดยธรรมชาติ และอยู่ในสภาพอิสระ ไม่ว่าจะมีลักษณะเป็นของแข็ง ของหนืด ของเหลวหรือ

ก๊าซ และให้หมายความรวมถึงบรรดาไฮโดรคาร์บอนหนักท่ีอาจนำาข้ึนมาจากแหล่งโดยตรง โดยใช้ความร้อนหรือกรรมวิธีทาง

เคมี แต่ไม่หมายความรวมถึงถ่านหิน หินน้ำามัน หรือหินอ่ืนท่ีสามารถนำามากล่ันเพ่ือแยกเอาน้ำามันด้วยการใช้ความร้อนหรือ

กรรมวิธีทางเคมี

   ฯลฯ     ฯลฯ

 
๖
 มาตรา ๒๓ ปิโตรเลียมเป็นของรัฐ ผู้ใดสำารวจหรือผลิตปิโตรเลียมในท่ีใดไม่ว่าท่ีน้ันเป็นของตนเองหรือของบุคคล

อ่ืน ต้องได้รับสัมปทาน

   ฯลฯ     ฯลฯ

 
๗
 มาตรา ๗๑ ในการประกอบกิจการปิโตรเลียม ให้ผู้รับสัมปทานได้รับยกเว้นการเสียภาษีอากรและเงินท่ีราชการส่วน

กลาง ราชการส่วนภูมิภาค และราชการส่วนท้องถ่ินเรียกเก็บทุกชนิด เว้นแต่

  (๑) ภาษีเงินได้ตามกฎหมายว่าด้วยภาษีเงินได้ปิโตรเลียม

  (๒) ค่าภาคหลวงไม้ ค่าบำารุงป่า และค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้และกฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติ

  (๓) ค่าภาคหลวง ผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษ และค่าธรรมเนียมตามพระราชบัญญัติน้ี

  (๔) ค่าธรรมเนียมเพ่ือตอบแทนบริการตามกฎหมายอ่ืน

 
๘
 บัญชีอัตราค่าธรรมเนียม ค่าภาคหลวงและค่าบำารุงป่า

 คำาขอ       ฉบับละ  ๑ บาท

 ใบอนุญาตทำาไม้ หรือเก็บหาของป่า  ฉบับละ  ๒๐ บาท

 ใบคู่มือคนงาน ผู้รับจ้างหรือผู้แทนของ    (มีต่อหน้าถัดไป)
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และ	 (๙)๙	 แห่งกฎกระทรวง	 ฉบับที่ 	 ๔๕	 (พ.ศ.๒๕๐๘)	 ออกตามความในพระราชบัญญัติ

ป่าสงวนแห่งชาติ	 พ.ศ.๒๕๐๗	 ซ่ึงเป็นกฎหมายท่ีใช้บังคับอยู่ในขณะน้ันย่อมเห็นได้ว่ากฎหมายว่าด้วย

ป่าสงวนแห่งชาติ	 มีเจตนาแยกค่าภาคหลวงตามกฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติออกเป็นสองประเภท	 คือ	

ค่าภาคหลวงไม้และค่าภาคหลวงของป่า	 และเมื่อได้มีการตราพระราชบัญญัติปิโตรเลียม	 พ.ศ.๒๕๑๔	 

โดยได้กำาหนดการประกอบกิจการปิโตรเลียมให้มีการเก็บค่าภาคหลวงและการยกเว้นการเสียภาษีไว้ในมาตรา	๗๑	

แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวแล้ว	จึงต้องใช้บังคับตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายดังกล่าว	ดังนั้น	การที่มาตรา	

๗๑(๒)	แหง่พระราชบญัญตัปิโิตรเลยีมฯ	มไิดบ้ญัญตัคิำาวา่	“คา่ภาคหลวงของปา่”	ไว	้จงึเหน็ไดว้า่เปน็เจตนารมณ์

ของการให้สัมปทานปิโตรเลียมท่ีจะเก็บภาษีจากผู้รับสัมปทานเฉพาะแต่ท่ีกำาหนดไว้ในมาตรา	 ๗๑	 เท่าน้ัน	 

ไม่รวมถึงค่าภาคหลวงของป่าแต่อย่างใด	 ผู้รับสัมปทานปิโตรเลียมจึงได้รับยกเว้นการเสียค่าภาคหลวงของป่า 

ตามพระราชบญัญตัปิา่สงวนแหง่ชาติ	พ.ศ.๒๕๐๗	ตามทีก่ำาหนดมาตรา	๗๑	แหง่พระราชบญัญตัปิโิตรเลยีมฯ

  ประเด็นท่ีส�ม	 เม่ือก๊าซธรรมชาติเป็นของป่าตามมาตรา	 ๔	 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ	

พ.ศ .๒๕๐๗	 การเก็บหาของป่าจึ งต้องขออนุญาตเก็บหาของป่าและเสียค่าภาคหลวงของป่า 

ตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ	 พ.ศ.๒๕๐๗	 แต่มาตรา	 ๗๑(๒)	 แห่งพระราชบัญญัติปิโตรเลียม	 

พ.ศ.๒๕๑๔	 กำาหนดให้ผู้รับสัมปทานได้รับยกเว้นการเสียภาษีอากร	 และเงินที่ราชการส่วนกลาง	 ราชการ 

สว่นภมูภิาค	และราชการสว่นทอ้งถิน่เรยีกเกบ็ทกุชนดิ	เวน้แตค่า่ภาคหลวงไม้	คา่บำารงุปา่	และคา่ธรรมเนยีม

ตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้และกฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติ	 ปัญหาว่าบทบัญญัติของพระราชบัญญัติ 

ป่าสงวนแห่งชาติ	 พ.ศ.๒๕๐๗	 และพระราชบัญญัติปิโตรเลียม	 พ.ศ.๒๕๑๔	 เป็นบทบัญญัติท่ีขัดกันหรือไม่	 

เห็นว่า	 กฎหมายแต่ละฉบับได้ตราข้ึนใช้บังคับโดยมีวัตถุประสงค์ท่ีแตกต่างกัน	 กฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติ	

เป็นกฎหมายที่ตราขึ้นใช้บังคับโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาไว้ซึ่งป่าไม้อันเป็นทรัพยากรธรรมชาติ 

(ต่อจากเชิงอรรถท่ี	๘) 
 ผู้รับใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาต  ฉบับละ  ๕ บาท

 ใบแทนใบอนุญาต     ฉบับละ  ๕ บาท

 การโอนใบอนุญาต     คร้ังละ  ๑๐ บาท

 หนังสืออนุญาตให้บุคคลเข้าทำาประโยชน์

 หรืออยู่อาศัย      ไร่ละ  ๕๐๐ บาท

 ค่าภาคหลวงไม้     ลูกบาศก์เมตรละ ๔๐ บาท

 ค่าภาคหลวงของป่า     ลูกบาศก์เมตรละ ๔ บาท

 ในกรณีไม่อาจคำานวณเป็นลูกบาศก์เมตร  ร้อยละสิบของราคาตลาด

 ค่าบำารุงป่า สองเท่าค่าภาคหลวงไม้หรือค่าภาคหลวงของป่าท่ีผู้รับอนุญาตจะต้องชำาระเน่ืองจากการทำาไม้และ

เก็บของป่าจากป่าสงวนแห่งชาติ

 
๙ 
ข้อ ๕ ค่าธรรมเนียม ค่าภาคหลวงและค่าบำารุง ให้กำาหนดดังต่อไปน้ี

   ฯลฯ     ฯลฯ

  (๘) ค่าภาคหลวงไม้   ลูกบาศก์เมตรละ  ๒๐ บาท

  (๙) ค่าภาคหลวงของป่า  ลูกบาศก์เมตรละ   ๒ บาท

  ในกรณีไม่อาจคำานวณเป็นลูกบาศก์เมตร ร้อยละสิบของราคาตลาด

   ฯลฯ     ฯลฯ
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ที่สำาคัญยิ่งของชาติมิให้ถูกบุกรุกและถูกทำาลายจนเป็นเหตุให้เกิดความแห้งแล้ง	 พื้นดินพังทลาย	 ลำาน้ำาตื้น

เขิน	หรือเกิดอุทกภัย	อันจะยังผลเสียหายแก่การเกษตรและเศรษฐกิจของชาติอย่างร้ายแรง	ซึ่งวัตถุประสงค์

ดังกล่าวปรากฏตามหมายเหตุท้ายพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ	 พ.ศ.๒๕๐๗๑๐	 ส่วนกฎหมายว่าด้วย

ปิโตรเลียมเป็นกฎหมายที่ตราขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์	 เพื่อส่งเสริมให้มีการสำารวจและผลิตปิโตรเลียม 

ภายใตม้าตรการควบคมุทีเ่หมาะสม	เพือ่อำานวยประโยชนใ์หแ้กร่ฐั	ผูป้ระกอบกจิการปโิตรเลยีมและประชาชน	

ดังปรากฏตามหมายเหตุท้ายพระราชบัญญัติปิโตรเลียม	 พ.ศ.๒๕๑๔๑๑ เม่ือกฎหมายท้ังสองฉบับมีวัตถุประสงค์

แตกต่างกันเชน่นี	้การบงัคบัใชก้ฎหมายแตล่ะฉบบัจงึตอ้งเปน็ไปตามวตัถปุระสงคข์องกฎหมายนัน้ๆ	ดว้ยเหตผุล 

ดังกล่าวพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ	 พ.ศ.๒๕๐๗	 และพระราชบัญญัติปิโตรเลียม	 พ.ศ.๒๕๑๔ 

จึงนับเป็นบทบัญญัติที่ไม่ขัดกัน

	 (ลงนาม)			พรทิพย์	จาละ

	 									(คุณพรทิพย์	จาละ)

	 									เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

	พฤศจิกายน	๒๕๕๐

 
๑๐
 หมายเหตุ เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ เน่ืองจากป่าไม้เป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีสำาคัญย่ิง

ของชาติ และรัฐบาลได้กำาหนดจุดหมายไว้ในแผนพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติว่าจะสงวนป่าไม้ไว้เป็นเน้ือท่ีประมาณร้อยละ ๕๐ 

แห่งเน้ือท่ีประเทศไทย คือ เป็นเน้ือท่ีป่าสงวนรวมประมาณ ๒๕๐,๐๐๐ ตารางกิโลเมตร หรือ ๑๕๖ ล้านไร่

 บัดน้ี ปรากฏว่าป่าไม้ท่ีสงวน คุ้มครองไว้แล้ว และท่ียังมิได้สงวน คุ้มครองได้ถูกบุกรุกและถูกทำาลายไปเป็น 

จำานวนมาก แม้ป่าไม้ในบริเวณต้นน้ำาลำาธารก็ถูกแผ้วถางเผาทำาลายไปเป็นอันมาก ซ่ึงอาจเป็นเหตุให้เกิดความแห้งแล้ง พ้ืนดิน

พังทลายลำาน้ำาต้ืนเขิน หรือเกิดอุทกภัย อันเป็นผลเสียหายแก่การเกษตรและเศรษฐกิจของประเทศอย่างร้ายแรง ท้ังน้ี เน่ืองจาก

กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองและสงวนป่าท่ีใช้บังคับอยู่ มีวิธีการไม่รัดกุมเหมาะสมต้องเสียเวลาดำาเนินการเป็นเวลานาน จึงจะ

ประกาศกำาหนดเป็นป่าสงวนหรือเป็นป่าคุ้มครองได้ เป็นเหตุให้บุคคลบางจำาพวกฉวยโอกาสทำาลายป่าได้กว้างขวางย่ิงข้ึน นอกจาก

น้ัน ได้กำาหนดโทษผู้ฝ่าฝืนไว้ไม่เหมาะสมกับกาลสมัย ผู้กระทำาผิดไม่เข็ดหลาบเป็นช่องทางให้มีการบุกรุกทำาลายป่ามากข้ึน รัฐบาล

จึงเห็นเป็นการจำาเป็นอันรีบด่วน จะต้องดำาเนินการปรับปรุงกฎหมายเร่ืองน้ีเสียใหม่ เพ่ือให้สามารถดำาเนินการคุ้มครองป้องกัน

เพ่ือรักษาไว้ซ่ึงทรัพยากรธรรมชาติอันมีค่าของชาติ และเพ่ือมิให้อาชีพเกษตรกรรมของประชาชนส่วนใหญ่และเศรษฐกิจของ

ประเทศถูกกระทบกระเทือนจากผลของการทำาลายป่า

 
๑๑
 หมายเหตุ เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ เน่ืองจากรัฐบาลมีนโยบายท่ีจะส่งเสริมให้มีการ

สำารวจและผลิตปิโตรเลียมภายใต้มาตรการควบคุมท่ีเหมาะสม เพ่ืออำานวยประโยชน์ให้แก่รัฐ ผู้ประกอบกิจการปิโตรเลียมและ

ประชาชน แต่ขณะน้ียังไม่มีกฎหมายว่าด้วยการน้ีโดยเฉพาะ จึงจำาเป็นต้องตราพระราชบัญญัติน้ี
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ด่วนที่สุด

ที่	นร.๐๙๐๑/๑๕๕๗	 สำานกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา

	 ๑	ถนนพระอาทิตย์	เขตพระนคร

	 กรุงเทพฯ	๑๐๒๐๐

	 	 	 	 	 	 	 	 	 ๑๖	ธันวาคม	๒๕๔๘

เร่ือง	 ขอหารือข้อกฎหมายเก่ียวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป่าไม้	พุทธศักราช	๒๔๘๔	ในพ้ืนท่ี	ส.ป.ก.

เรียน	 อธิบดีกรมป่าไม้

อ้างถึง	 หนังสือกรมป่าไม้	ด่วนที่สุด	ที่	ทส	๑๖๑๐/๓๓๖๔	ลงวันที่	๒๔	มีนาคม	๒๕๔๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย	 บันทึกสำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา	เรื่อง	ขอหารือข้อกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติ

	 ตามพระราชบัญญัติป่าไม้	พุทธศักราช	๒๕๔๘	ในพื้นที่ปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม

	 	 ตามที่กรมป่าไม้ได้ขอหารือข้อกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป่าไม้	

พทุธศกัราช	๒๔๘๔	ในพืน้ที	่ส.ป.ก.	และสำานกังานคณะกรรมการกฤษฎกีาไดข้อใหก้ระทรวงทรพัยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม(กรมป่าไม้	 และกรมอุทยานแห่งชาติ	 สัตว์ป่าและพันธุ์พืช)	 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	

(สำานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม)	และสำานักงานอัยการสูงสุดแต่งตั้งผู้แทนไปชี้แจงข้อเท็จจริงนั้น

	 	 บัดนี้	 คณะกรรมการกฤษฎีกา	 (คณะที่	 ๗)	 ได้พิจารณาข้อหารือดังกล่าวและมีความเห็น

ปรากฏตามบันทึกสำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาที่ได้ส่งมาด้วยนี้	อนึ่ง	สำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ได้แจ้งผลการพิจารณาไปยังสำานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบตามระเบียบด้วยแล้ว

	 	 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

	 ขอแสดงความนับถือ

	 (ลงนาม)		พรทิพย์	จาละ

	 (คุณพรทิพย์	จาละ)

	 เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำานักอำานวยการ

โทร	๐	๒๒๒๒	๐๑๐๖-๙	ต่อ	๑๐๗

ฝ่ายกฎหมายทรัพยากรธรรมชาติ	

โทร	๐๒๒๒๒	๐๑๐๗-๙	ต่อ	๓๒๐,๓๒๑

โทรสาร	๐๒๒๒๖	๕๑๕๘	

www.krisadika.go.th www.lawrefonr.go.th
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เรื่องเสร็จที่ ๗๙๑/๒๕๔๘

บันทึกสำ�นักง�นคณะกรรมก�รกฤษฎีก�

เรื่อง ห�รือข้อกฎหม�ยเกี่ยวกับก�รปฏิบัติต�มระร�ชบัญญัติป่�ไม้ 

พุทธศักร�ช ๒๔๘๔ ในพื้นที่ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

	 	 กรมปา่ไมไ้ดม้หีนงัสอืดว่นทีส่ดุที	่ทส	๑๖๑๐/๓๓๖๔	ลงวนัที	่๒๙	มนีาคม	๒๕๔๘	ถงึสำานกังาน

คณะกรรมการกฤษฎีกา	 ความว่า	 ตามที่คณะกรรมการกฤษฎีกาได้ให้คำาปรึกษาปัญหาข้อกฎหมายกรณี 

การปฏบิตัติามพระราชบญัญตัปิา่ไม	้พทุธศกัราช	๒๔๘๔	ในเขตปฏริปูทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม	นัน้	กรมปา่ไมข้อแจง้วา่	

บัดน้ีศาลฏีกาได้มีคำาพิพากษาศาลฎีกา	 ท่ี	 ๑๐๒๒/๒๕๔๔	 วินิจฉัยข้อกฎหมายเก่ียวกับความหมายของคำาว่า	

“ป่า”	 ตามพระราชบัญญัติป่าไม้	 พุทธศักราช	๒๔๘๔	 ว่าที่ดินที่	 ส.ป.ก.	 ได้มาตามกฎหมายการปฏิรูปที่ดิน

เพื่อเกษตรกรรม	 พ.ศ.๒๕๑๘	 ส.ป.ก.	 จะเป็นผู้ถือกรรมสิทธ์ิ	 โดยไม่ตกเป็นท่ีราชพัสดุตามมาตรา	 ๓๖	 ทวิ	 

แห่งพระราชบัญญัติการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม	 พ.ศ.๒๕๑๘	 จึงเป็นการได้กรรมสิทธ์ิในท่ีดินตามกฎหมายอ่ืน

ตามประมวลกฎหมายท่ีดิน	มาตรา	๓(๒)	 จึงไม่ใช่ป่าตามความหมายของมาตรา	๔(๑)	แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้	

พุทธศักราช	 ๒๔๘๔	 ซึ่งปรากฏว่าหน่วยงานราชการบางแห่งได้นำาคำาวินิจฉัยดังกล่าวนี้ไปเป็นแนวทางการ

ปฏิบัติ	ได้แก่	พนักงานสอบสวน	พนักงานอัยการ	ได้นำาคำาวินิจฉัยตามคำาพิพากษาศาลฎีกาที่	๑๐๒๒/๒๕๔๔	

ไปเป็นบรรทัดฐานในการส่ังไม่ฟ้องผู้ต้องหา	 อันนำามาซ่ึงความไม่สอดคล้องกับการปฏิบัติราชการของกรมป่าไม้	 

ที่เคยปฏิบัติมา	 และเนื่องจากการกระทำาผิดพระราชบัญญัติป่าไม้	 พุทธศักราช	 ๒๔๘๔	 ถือเป็นความผิด 

ทางอาญา	หากบุคคลกระทำาผิดสามารถใช้ช่องว่างของการตีความข้อกฎหมายของคำาว่า	“ป่า”	ตามพระราชบัญญัติ	

ป่าไม้	พุทธศักราช	๒๔๘๔	ก็อาจนำามาซึ่งความเสียหายแก่ทางราชการและความสงบเรียบร้อยและศีลธรรม

อันดีของประชาชนได้	ซึ่งจากคำาวินิจฉัยของศาลฎีกาที่	๑๐๒๒/๒๕๔๔	และตามความเห็นของคณะกรรมการ

กฤษฎีกาที่อ้างถึง	จึงมีความเห็นทางข้อกฎหมายที่แตกต่างกัน	๒	ฝ่าย	ดังนี้	

  ฝ่�ยที่ ๑ เห็นว่าการถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินของ	 ส.ป.ก.	 ตามนัยมาตรา	 ๓๖	 ทวิ	

แห่งพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	พ.ศ.๒๕๑๘	ไม่อาจถือเป็นการมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินมาตรา	

๓(๒)	แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน	ดังนั้น	การถือกรรมสิทธิ์ของ	ส.ป.ก.	จึงมิใช่เป็นกรณีที่บุคคลได้มาซึ่งที่ดิน

ตามกฎหมายที่ดินตามนัยมาตรา	๔(๑)	แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้	พุทธศักราช	๒๔๘๔

  ฝ่�ยที่ ๒	 เห็นว่าที่ดิน	 ส.ป.ก.	 ได้มาตามพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	

พ.ศ.๒๕๑๘	ส.ป.ก.	จะเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์	โดยไม่ตกเป็นที่ราชพัสดุตามมาตรา	๓๖	ทวิ	แห่งพระราชบัญญัติ	

การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	พ.ศ.๒๕๑๘	ซึ่งเป็นการได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินมาตามกฏหมายอื่นตามประมวล

กฎหมายที่ดินมาตรตรา	๓(๒)	จึงไม่ใช่	“ป่า”	ตามความหมายของมาตรา	๔(๑)	แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้	 

พุทธศักราช	๒๔๘๔

  ส่งพร้อมหนังสือด่วนท่ีสุด ท่ี นร ๐๙๐๑/๑๕๕๖ ลงวันท่ี ๑๖ ธันวาคม ๒๕๔๘ ซ่ึงสำานักคณะกรรมการกฤษฎีกา 

มีถึงสำานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
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	 	 ดังนั้น	 เพื่อความถูกต้องและชัดเจนในข้อกฎหมายของการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป่าไม้	

พุทธศักราช	๒๔๘๔	ในพื้นที่	ส.ป.ก.	กรมป่าไม้จึงขอหารือดังต่อไปนี้

	 ๑.	ที่ดินที่	ส.ป.ก.	ได้มาตามพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	พ.ศ.๒๕๑๘	เป็นการได้

กรรมสิทธิ์	ในที่ดินมาตามกฎหมายอื่น	ตามมาตรา	๓(๒)	แห่งประมวลกฎหมายที่ดินหรือไม่	อย่างไร

	 ๒.	ทีด่นิที่	ส.ป.ก.	รบัไปดำาเนนิการจดัปฏริปู	และ	ส.ป.ก.	ไดจ้ดัทีด่นิใหเ้กษตรกรเขา้ทำาประโยชนแ์ลว้	

แต่ยังไม่มีเอกสาร	ส.ป.ก.	๔-๐๑	ที่ดินส่วนนั้นจะเป็น	“ป่า”	ตามพระราชบัญญัติป่าไม้	พุทธศักราช	๒๔๘๔	

หรือไม่	อย่างไร

	 ๓.	ที่ดินที่	ส.ป.ก.	 รับไปดำาเนินการจัดปฏิรูป	และ	ส.ป.ก.	 ได้จัดที่ดินให้เกษตรกรเข้าทำาประโยชน์	

และมีเอกสาร	ส.ป.ก.	๔-๐๑	แล้ว	ท่ีดินส่วนน้ันจะเป็น	“ป่า”	ตามพระราชบัญญัติป่าไม้	พุทธศักราช	๒๔๘๔	

หรือไม่	อย่างไร

	 ๔.	 ไม้ทุกชนิดท่ีมีอยู่ในท่ีดินก่อนท่ีกรมป่าไม้จะมอบพ้ืนท่ีให้	 ส.ป.ก.	 รับไปดำาเนินการปฏิรูปท่ีดิน	 และเม่ือ	

ส.ป.ก.	ได้รับพ้ืนท่ีไปเพ่ือดำาเนินการปฏิรูปแล้ว	ไม้ดังกล่าวข้างต้นถือเป็นทรัพย์สินของ	ส.ป.ก.	หรือไม่	อย่างไร

	 ๕.	 พื้นที่ที่มีกฎหมายเฉพาะคือ	 พระราชบัญญัติป่าไม้	 พุทธศักราช	 ๒๔๘๔	 และพระราชบัญญัติ

การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	 พ.ศ.๒๕๑๘	 ใช้บังคับทับซ้อนกัน	 มีแนวทางในการพิจารณาใช้กฎหมาย 

ที่ทับซ้อนกันอย่างไร

	 	 คณะกรรมการกฤษฎกีา	(คณะที	่๗)	ไดพ้จิารณาปญัหาดงักลา่วโดยมผีูแ้ทนกระทรวงทรพัยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 (กรมป่าไม้	 และกรมอุทยานแห่งชาติ	 สัตว์ป่าและพันธุ์พืช)	 ผู้แทนกระทรวง

เกษตรและสหกรณ์(สำานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม)	 และผู้แทนสำานักงานอัยการสูงสุด 

เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดข้อเท็จจริงแล้ว	มีความเห็นในแต่ละประเด็นดังนี้

  ประเด็นที่หนึ่ง	เห็นว่าคณะกรรมการกฤษฎีกา	(คณะที่	๗)	ได้เคยวินิจฉัยเป็นบรรทัดฐาน

ไว้แล้วในเรื่องเสร็จที่	 ๖๙๔/๒๕๓๖๑ สรุปได้ว่า	 การที่มาตรา	 ๓๖	 ทวิ๒	 แห่งพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดิน

เพ่ือเกษตรกรรม	พ.ศ.๒๕๑๘	กำาหนดให้	ส.ป.ก.	เป็นผู้ถือกรรมสิทธ์ิในท่ีดินหรืออสังหาริมทรัพย์ท่ี	ส.ป.ก.	ได้มาน้ัน	

กฎหมายมุ่งประสงค์จะให้	 ส.ป.ก.	 ถือสิทธิในที่ดินดังกล่าวเพื่อให้เอาที่ดินนั้นมาดำาเนินการปฏิรูปที่ดิน	 มิได้ 

มุ่งหมายจะให้	 ส.ป.ก.	 มีกรรมสิทธิ์เช่นเดียวกับเจ้าของทรัพย์สินในกรณีทั่วไป	 ซึ่งเจ้าของทรัพย์สินมีอำานาจ

  
๑
 บันทึก เร่ือง หารือปัญหาข้อกฎหมายกรณีการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ ในเขตปฏิรูป

ท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม ส่งพร้อมหนังสือสำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาท่ี นร ๐๖๐๑/๑๓๖๘ ลงวันท่ี ๒๐ ธันวาคม ๒๕๓๖  

ถึงสำานึกเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (เร่ืองเสร็จท่ี ๖๙๔/๒๕๓๖)

 
๒
 มาตรา ๓๖ ทวิ บรรดาท่ีดินหรืออสังหาริมทรัพย์ใดๆ ท่ี ส.ป.ก. ได้มาตามพระราชบัญญัติน้ีหรือได้มาโดยประการ

อ่ืนท่ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือประโยชน์ในการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม ไม่ให้ถือว่าเป็นท่ีราชพัสดุและให้ ส.ป.ก. เป็นผู้ถือกรรมสิทธ์ิ 

เพ่ือใช้ในการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม

 ให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีตามประมวลกฎหมายท่ีดินมีอำานาจออกหนังสือแสดงสิทธิในท่ีดินเก่ียวกับท่ีดินของ ส.ป.ก. ตาม

วรรคหน่ึง ท้ังน้ีตามท่ี ส.ป.ก. ร้องขอ
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ใช้สอย	จำาหน่าย	หรือดำาเนินการใดๆต่อทรัพย์สินนั้นตามที่	มาตรา	๑๓๓๖๓	แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและ

พาณชิยก์ำาหนดไว	้นอกจากนีก้ารถอืกรรมสทิธิต์ามนยัมาตรา	๓๖	ทว	ิขา้งตน้ไมอ่าจถอืเปน็การมกีรรมสทิธิใ์น

ทีด่นิตามมาตรา	๓(๒)๔	แหง่ประมวลกฎหมายทีด่นิเชน่กนั	เพราะบทบญัญตัดิงักลา่วเปน็กรณท่ีีบุคคลได้กรรมสิทธ์ิ	

ในท่ีดินมาโดยการจัดท่ีดินของรัฐ	 บุคคลในกรณีน้ีจึงหมายถึงผู้ซ่ึงได้รับการจัดสรรท่ีดินจากรัฐหรือผู้ได้กรรมสิทธิ ์

ในท่ีดินโดยผลของบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์หรือกฎหมายเฉพาะอ่ืนๆ	ตามมาตรา	๔(๑)	

แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ฯ	 ที่บัญญัติว่า	 “ป่า”	 หมายความว่าที่ดินที่ยังมิได้มีบุคคลได้ตามกฎหมายที่ดิน	 

คณะกรรมการกฤษฎีกา	 (ที่ประชุมใหญ่กรรมการร่างกฎหมาย)ได้เคยวินิจฉัยความหมายของคำาว่า	 “บุคคล”	

ตามมาตรา	 ๔(๑)	 นี้เป็นบรรทัดฐานไว้แล้วในเรื่องเสร็จที่	 ๒๙๔/๒๕๓๔๕	 ว่าหมายถึง	 บุคคลท่ีเป็นเอกชน	

มิใช่หมายถึงหน่วยงานของรัฐหรือถ้าเป็นหน่วยงานของรัฐก็ต้องเป็นหน่วยงานของรัฐในฐานะเอกชน	 กรณีนี้ 

หน่วยงานของรัฐเป็นเจ้าของที่ดินหรือได้มาซึ่งที่ดินในฐานะเป็นตัวแทนของรัฐบาลก็ถือว่าเป็นเรื่องรัฐได้ที่

ดินมา	มิใช่เป็นเรื่องบุคคลได้มาตามนัยมาตรา	๔(๑)	การถือกรรมสิทธิ์ของ	ส.ป.ก.	จึงมิใช่เป็นกรณีที่บุคคล

ได้มาซึ่งที่ดินตามกฎหมายที่ดินตามนัยมาตรา	๔(๑)	แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้	 ดังนั้นที่ดินที่	 ส.ป.ก.	 ได้มา 

ตามพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมฯ	 จึงมิใช่การได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินมาตามกฎหมายอื่น 

ตามที่กำาหนดในมาตรา	๓(๒)	แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน 

  ประเด็นท่ีสอง	 เห็นว่า	 เม่ือท่ีดิน	 ส.ป.ก.	 ได้มาตามพระราชบัญญัติการปฏิรูปท่ีดิน

เพ่ือเกษตรกรรมฯ	 ไม่ถือเป็นการที่บุคคลได้มาซึ่งที่ดินตามนัยมาตรา	 ๔(๑)๖	 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ฯ	

จึงไม่อาจถือเป็นการได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินมาตรา	 ๓(๒)	 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน	 ที่ดินดังกล่าวจึงยังมิได้

มีเอกชนหรือหน่วยงานของรัฐในฐานะเอกชนคนใดได้มาตามประมวลกฎหมายท่ีดิน	 ท่ีดินดังกล่าวจึงยังเป็นป่าอยู่	

แม้ว่าจะจัดให้เกษตรกรเข้าทำาประโยชน์ในที่ดินแล้วแต่ยังไม่มีเอกสาร	 ส.ป.ก.	 ๔-๐๑	 ก็ตาม	 ทั้งนี้	 ตามที่ 

คณะกรรมการกฤษฎีกา	 (ที่ประชุมใหญ่กรรมการร่างกฎหมาย)	 ได้เคยวินิจฉัยเป็นบรรทัดฐานไว้แล้วใน

เร่ืองเสร็จท่ี	 ๒๙๔/๒๕๓๔๗ ว่าที่ดินที่ได้มีการหวงห้ามไว้อาจมีลักษณะเป็นป่าตามพระราชบัญญัติป่าไม้	

  
๓
 มาตรา ๑๓๓๖ ภายในบังคับแห่งกฎหมาย เจ้าของทรัพย์สินมีสิทธิใช้สอยและจำาหน่ายทรัพย์สินของตนและได้

ซ่ึงดอกผลแห่งทรัพย์สินน้ัน กับท้ังมีสิทธิติดตามและเอาคืนซ่ึงทรัพย์สินของตนจากบุคคลผู้ไม่มีสิทธิจะยึดถือไว้ และมีสิทธิขัดขวาง 

มิให้ผู้อ่ืนสอดเข้าเก่ียวข้องกับทรัพย์สินน้ันโดยมิชอบด้วยกฎหมาย

 
๔
 มาตรา ๓ บุคคลย่อมมีกรรมสิทธ์ิในท่ีดิน ในกรณีต่อไปน้ี

  (๑)ได้มาซ่ึงกรรมสิทธ์ิตามบทกฎหมายก่อนวันท่ีประมวลกฎหมายน้ีใช้บังคับ หรือได้มาซ่ึงโฉนดท่ีดินตามบทแห่ง

ประมวลกฎหมายน้ี

  (๒)ได้มาซ่ึงกรรมสิทธ์ิตามกฎหมายว่าด้วยการจัดท่ีดินเพ่ือการครองชีพหรือกฎหมายอ่ืน

 
๕
 บันทึก เร่ือง การใช้บังคับกฎหมายว่าด้วยป่าไม้บริเวณท่ีดินซ่ึงมีพระราชกฤษฎีกาหวงห้ามเพ่ือประโยชน์ในราชการ 

ของกระทรวง ทบวง กรม ต่างๆ ส่งพร้อมหนังสือ สำานักคณะกรรมการกฤษฎีกา ด่วนมากท่ี นร ๐๖๐๑/๕๑๓ ลงวันท่ี ๘  

พฤษภาคม ๒๕๓๔ ถึงสำานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (เร่ืองเสร็จท่ี ๒๙๔/๒๕๓๔)

 
๖
 มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัติน้ี

  (๑) “ป่า” หมายความว่าท่ีดินท่ียังมิได้มีบุคคลได้มาตามกฎหมายท่ีดิน

  
๗
 โปรดดูเชิงอรรถท่ี ๕, ข้างต้น
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พทุธศกัราช	๒๔๘๔	ได	้ถา้ทีด่นินัน้ยงัมไิดม้บีคุคลไดม้าตามกฎหมายทีด่นิและมไีมห้วงหา้มหรอืมขีองปา่ขึน้อยู่

ในทีด่นิ	ทีด่นิดงักลา่วยอ่มอยูภ่ายใตก้ารคุม้ครองของกฎหมายวา่ดว้ยปา่ไม	้ประกอบกบัคณะกรรมการกฤษฎกีา	

(คณะที่๗)	 ได้เคยวินิจฉัยเป็นบรรทัดฐานไว้แล้วในเรื่องเสร็จที่	 ๖๙๔/๒๕๓๖๘	ว่าที่ดิน	ส.ป.ก.	ถือกรรมสิทธิ์

และได้ดำาเนินการปฏิรูปที่ดิน		โดยจัดให้เกษตรกรเข้าทำาประโยชน์แล้ว	แต่ยังไม่มีหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน

ยังคงอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	 เท่าที่ไม่ขัดต่อวัตถุประสงค์ของกิจการที่	 ส.ป.ก.	 ได้อนุญาตไว้	

ดังนั้น	ที่ดินที่	ส.ป.ก.	รับไปดำาเนินการจัดปฏิรูป	และ	ส.ป.ก.	ได้จัดที่ดินให้แก่เกษตรกรเข้าทำาประโยชน์แล้ว	

แต่ยังไม่มีเอกสาร	ส.ป.ก.	๔-๐๑	ที่ดินส่วนนั้นจึงยังเป็นป่าตามพระราชบัญญัติป่าไม้ฯ

  ประเด็นท่ีส�ม	 เห็นว่ามาตรา	 ๔(๑)	 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ฯ	 บัญญัติว่า	 “ป่า”	 หมายความว่า	

ทีด่นิทีย่งัมไิดม้บีคุคลไดม้าตามกฎหมายทีด่นิ	และมาตรา	๓(๒)	แหง่ประมวลกฎหมายทีด่นิ	บญัญตัวิา่	บคุคล 

ย่อมมีกรรมสิทธ์ิในท่ีดิน	 ในกรณีต่อไปน้ี	 ...ได้มาซ่ึงกรรมสิทธ์ิตามกฎหมายว่าด้วยการจัดท่ีดินเพ่ือการครองชีพ	 

หรือกฎหมายอ่ืน	 และตามพระราชบัญญัติการปฎิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรมฯน้ัน	 เอกสาร	 ส.ป.ก.	 ๔-๐๑	 

เป็นเพียงหนังสืออนุญาตให้บุคคลเข้าทำาประโยชน์ในท่ีดินท่ีอยู่ในเขตปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรมเท่าน้ัน	 ไม่มีผล	

เปลี่ยนแปลงสถานะทางกฎหมายของที่ดินนั้น	 การได้ที่ดินที่มีเอกสาร	 ส.ป.ก.	 ๔-๐๑	 จึงยังไม่อาจถือได้ว่า

เปน็การไดม้าซึง่กรรมสทิธิใ์นทีด่นิตามกฎหมายอืน่ตามมาตรา	๓(๒)	แหง่ประมวลกฎหมายทีด่นิ	ทีด่นิดงักลา่ว

จึงยังคงเป็น	“ป่า”	ตามมาตรา	๔(๑)	แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ฯ

  ประเด็นที่สี่	 เห็นว่า	 เมื่อได้วินิจฉัยประเด็นที่	 ๑	 แล้วว่า	 การที่มาตรา	 ๓๖	 ทวิ	

แห่งพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมฯ	 กำาหนดให้	 ส.ป.ก.	 เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินหรือ

อสังหาริมทรัพย์ที	่ ส.ป.ก.	 ได้มานั้น	 กฎหมายมุ่งประสงค์จะให	้ ส.ป.ก.	 ถือสิทธิในที่ดินดังกล่าวเพื่อให้เอา

ที่ดินนั้นมาดำาเนินการปฏิรูปที่ดิน	 มิได้มุ่งหมายจะให้	 ส.ป.ก.	 มีกรรมสิทธิ์เช่นเดียวกับเจ้าของทรัพย์สิน 

ในกรณีทั่วไป	 ดังนั้นการถือกรรมสิทธิ์ของ	 ส.ป.ก.	 จึงมิใช่เป็นกรณีที่บุคคลได้มาซึ่งที่ดินตามกฎหมายที่ดิน 

ตามนัยมาตรา	 ๔(๑)๙	 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ฯ	 ที่ดินดังกล่าวจึงยังคงอยู่ภายใต้บังคับกฎหมาย

 
๘
 โปรดดูเชิงอรรถท่ี ๑, ข้างต้น

 
๙
 โปรดดูเชิงอรรถท่ี ๖, ข้างต้น
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ว่าด้วยป่าไม้	เพียงแต่มาตรา	๒๖(๔)๑๐		แห่งพระราชบัญญัติการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรมฯ		กำาหนดให้	ส.ป.ก.	

มีอำานาจนำาที่ดินนั้นมาใช้้ในการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมได้โดยไม่ต้องดำาเนินการเพิกถอนตามกฎหมาย 

ว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติ	 แต่ถ้าที่ดินนั้นยังมีไม้หวงห้ามขึ้นอยู่	 การดำาเนินการใดๆ	 กับไม้หวงห้ามดังกล่าว

ย่อมต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติป่าไม้ฯ	ดังนั้น	ไม้ดังกล่าวไม่ถือเป็นทรัพย์สินของ	ส.ป.ก.	ที่จะดำาเนินการ

อย่างไรก็ได้	และต้องอยู่ภายใต้บังคับของพระราชบัญญัติป่าไม้ฯ	ด้วย

  ประเด็นที่ห้�	 เห็นว่า	 กฎหมายแต่ละฉบับมีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน	 กฎหมายว่าด้วย

ปา่ไมม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่ควบคมุการทำาไมแ้ละเกบ็หาของปา่	สว่นกฎหมายวา่ดว้ยการปฏริปูทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม

มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ปัญหาและช่วยให้เกษตรกรมีที่ดินทำากินเป็นของตนเอง	 ดังนั้น	 การใช้บังคับกฎหมาย 

ในแต่ละฉบับมีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายนั้นๆ	 ในกรณีของกฎหมายว่าด้วย 

ป่าไม้และกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรมน้ัน	 กฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม 

มวีตัถปุระสงคเ์พือ่นำาทีด่นิมาดำาเนนิการปฏริปูทีด่นิเพือ่มอบใหเ้กษตรกรไดม้พีืน้ทีท่ำากนิเปน็ของตนเอง	ซึง่พืน้ที่

ทีน่ำามาปฏริปูทีด่นิอาจเปน็ทีด่นิในเขตปา่สงวนแหง่ชาต	ิเมือ่คณะรฐัมนตรมีมีติให้ดำาเนินการปฏิรูปท่ีดินในพ้ืนท่ี

ป่าดังกล่าวแล้ว	 ส.ป.ก.	 ก็มีอำานาจนำาท่ีดินน้ันมาใช้ปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรมได้	 อย่างไรก็ตาม	 เมื่อพื้นที่นั้น 

ยงัมฐีานะเปน็ปา่ตามพระราชบญัญตัปิา่ไมฯ้	อยูก่จ็ะตอ้งปฏบิตัติามพระราชบญัญตัปิา่ไม้	พทุธศกัราช	๒๔๘๔	

ด้วยเช่นกัน	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 (ลงนาม)		พรทิพย์	จาละ

	 (คุณพรทิพย์	จาละ)

	 เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำานักคณะกรรมการกฤษฎีกา

			ธันวาคม	๒๕๔๘

 
๑๐
 มาตรา ๒๖ เม่ือได้มีพระราชกฤษฎีกากำาหนดเขตปฏิรูปท่ีใช้บังคับในท้องท่ีใดแล้ว

   ฯลฯ     ฯลฯ

  (๔) ถ้าเป็นท่ีดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เม่ือคณะรัฐมนตรีมีมติให้ดำาเนินการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือการเกษตรกรรมใน

ท่ีดินเขตป่าสงวนแห่งชาติส่วนใดแล้ว เม่ือ ส.ป.ก. จะนำาท่ีดินแปลงใดในส่วนน้ันไปดำาเนินการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม ให้

พระราชกฤษฎีกากำาหนดเขตปฏิรูปท่ีดินมีผลเป็นการเพิกถอนป่าสงวนแห่งชาติในท่ีดินแปลงน้ัน และให้ ส.ป.ก. มีอำานาจนำาท่ีดิน

น้ันมาใช้ในการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรมได้โดยไม่ต้องดำาเนินการเพิกถอนตามกฎหมายป่าสงวนแห่งชาติ

 เพ่ือประโยชน์ในการดำาเนินการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรมตาม(๔) ให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีตามพระราชบัญญัติน้ี เป็น

พนักงานเจ้าหน้าท่ีตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ และมีอำานาจในการให้เช่าท่ีดินอันเป็นป่าสงวนแห่งชาติดังกล่าวได้ และ

ให้ค่าเช่าท่ีได้มาตกเป็นของกองทุนการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม
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ที่ดินที่มี ส.ป.ก.๔-๐๑ ไม่ใช่เขตป่าสงวนอีกต่อไปแล้วแต่ยังมีสภาพเป็นป่าอยู่

คำ�ชี้ข�ดคว�มเห็นแย้งที่ ๒๘๒/๒๕๔๙

พ.ร.บ.  ป่าสงวนแห่งชาติ

พ.ร.บ.  ป่าไม้

พ.ร.บ.  การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

	 	 ที่ดินบริเวณที่เกิดเหตุเคยอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ	 (ป่าดงแดง)	 แล้วต่อมาได้ออก	 ส.ป.ก.

๔-๐๑	ย่อมถือว่าที่ดินที่เกิดเหตุได้ถูกเพิกถอนจากสภาพความเป็นป่าสงวนแห่งชาติแล้วที่ดินที่เกิดเหตุจึงมิใช่ 

ป่าสงวนแห่งชาติอีกต่อไป	 แต่ที่ดินที่เกิดเหตุยังมีสภาพเป็นป่าอยู่ไม่ว่าจะจัดให้เกษตรกรเข้าทำาประโยชน์ 

ในที่ดินโดยได้รับเอกสาร	 ส.ป.ก.๔-๐๑	 แล้วหรือไม่ก็ตาม	 ดังนั้น	 การดำาเนินการใดๆ	 ในที่ดินที่เกิดเหตุจึง

ยังคงอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	 การที่ผู้ต้องหาทั้งสี่ร่วมกันตัดฟันต้นพะยอมซึ่งเป็นไม้หวงห้าม 

ในที่ดินที่เกิดเหตุแล้วแปรรูปไม้ดังกล่าวโดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่	 จึงเป็นความผิด 

ฐานร่วมกันทำาไม้	แปรรูปไม้	มีไม้หวงห้ามแปรรูป	 เป็นจำานวนเกิน	๐.๒๐	ลูกบาศก์เมตร	ไว้ในครอบครอง

โดยไม่ได้รับอนุญาต

	 	 ข้อเท็จจริงได้ความว่า	 เมื่อวันที่	 ๑๕	 สิงหาคม	 ๒๕๔๘	 เวลาประมาณ	 ๑๖.๐๐	 น.	 พ.ต.ท.	 ธ.	 

กับพวก	ได้รับแจ้งข้อมูลจากการไปตรวจสภาพป่าของผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษว่าบริเวณบ้านหนองจอก 

ตำาบลหนองบัวดง	 มีผู้ลักลอบตัดไม้ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าดงแดงจึงพากันไปยังที่เกิดเหตุบริเวณป่า

หมู่บ้านหนองจอกด้านทิศตะวันตก	ห่างจากหมู่บ้านประมาณ	๕๐๐	เมตร	จุดแรกพบไม้พะยอมถูกตัดโค่นล้ม

คาตอ	๑	ต้น	สภาพสดใหม่ซึ่งถูกตัดทอนเป็นท่อนและเปิดปีกแปรรูปแล้วจำานวน	๑	เหลี่ยม	และที่ห่างจาก

จุดแรก	๕๐	เมตร	พบต้นพะยอมถูกตัดโค่นล้มลงคาตอ	๑	ต้น	สภาพสดใหม่ถูกแปรรูปแล้ว	นับได้ไม้แปรรูป	

จำานวน	๑๕	แผน่	ไมพ่บรปูรอยดวงตราของพนกังานเจา้หนา้ทีป่ระทบั	จดุทีพ่บตอไมอ้ยูใ่นเขตปา่สงวนแหง่ชาติ	 

ป่าดงแดง	 ตรวจสอบพบว่าที่ดินดังกล่าวเป็นที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน	 ส.ป.ก.๔-๐๑	 เลขที่	 ๕๓๕	 แปลงเลขที่	

๑๘	ระวาง	ส.ป.ก.ที่	๙๔๑๐	ออกให้แก่นาง	ท.	มีเนื้อที่	๘	ไร่	๓	งาน	๘๘	ตารางวา	จึงได้ไปยังบ้านพักของ 

นาง	ท.	พบไม้พะยอมแปรรูปจำานวน	๓	แผ่น	มีลักษณะเหมือนไม้ที่พบในที่เกิดเหตุ	นาง	ท.	แจ้งว่า	นาย	บ.	 

ผู้ต้องหาที่	๑	ซึ่งเป็นสามี	เป็นผู้ว่าจ้างผู้ต้องหาที่	๒,๓,๔	เลื่อยแปรรูปไม้ดังกล่าวเพื่อทำาเรือและต่อเติมบ้าน	

พ.ต.ท.ธ.	กับพวก	จึงยึดไม้ทั้งหมดไว้เป็นของกลาง

	 	 คดีมีปัญหาให้อัยการสูงสุดชี้ขาดว่า	นาย	บ.	 ผู้ต้องหาที่	 ๑	นาย	ส.	 ผู้ต้องหาที่	 ๒	นาย	อ.	 

ผู้ต้องหาที่	๓	และนาย	ล.	ผู้ต้องหาที่	๔	มีความผิดฐานร่วมกันทำาไม้ในเขตป่าสงวนแห่งชาติร่วมกันทำาไม้	

แปรรูปไม้	 มีไม้หวงห้ามแปรรูปเป็นจำานวนเกิน	 ๐.๒๐	 ลูกบาศก์เมตร	 ไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต	

หรือไม่

ข้อมูลอ้างอิง : เว็บไซด์สำานักงานอัยการสูงสุด ตามโดเมนเนมที่ www.ago.go.th/bods/lag_๑๕๑๑๕๐.pdf
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	 	 อัยการสูงสุดพิจารณาแล้ว	 เห็นว่า	 คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ดำาเนินการปฏิรูปที่ดินบริเวณ

ที่เกิดเหตุซ่ึงอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ	 (ป่าดงแดง)	 และมีการออก	 ส.ป.ก.๔-๐๑	 ให้แก่นาง	 ท.	 ภรรยาของ

ผู้ต้องหาท่ี	 ๑	 กรณีย่อมถือว่าที่ดินที่เกิดเหตุ	 ได้ถูกเพิกถอนจากสภาพการเป็นป่าสงวนแห่งชาติ	 ตาม

พระราชบญัญตักิารปฏริปูทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม	พ.ศ.๒๕๑๘	มาตรา	๒๖(๔)	ทีด่นิทีเ่กดิเหตจุงึมใิชป่า่สงวนแหง่ชาติ

อกีตอ่ไป	สว่นการทีพ่ระราชบญัญตัดิงักลา่ว	มาตรา	๓๖	ทว	ิบญัญตัใิห	้ส.ป.ก.	เปน็ผูถ้อืสทิธใินทีด่นินัน้	กฎหมาย 

มุ่งประสงค์เพียงให้	 ส.ป.ก.	 เอาที่ดินนั้นมาดำาเนินการปฏิรูปที่ดิน	 มิได้มุ่งหมายให้	 ส.ป.ก.	 มีกรรมสิทธิ์ 

เช่นเดียวกับเจ้าของทรัพย์สินในกรณีทั่วไป	 การถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินดังกล่าวของ	 ส.ป.ก.	 จึงไม่ใช่การได้มา

ซึ่งกรรมสิทธิ์ในที่ดินตามกฎหมายอื่น	 ตามมาตรา	 ๓(๒)	 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน	 ที่ดินที่เกิดเหตุจึงเป็น

ที่ดินที่ยังไม่ได้มีบุคคลได้มาตามกฎหมายที่ดิน	 ตามพระราชบัญญัติป่าไม	้ พ.ศ.๒๔๘๔	 มาตรา	 ๔(๑)	 ที่ดิน 

ที่เกิดเหตุจึงยังมีสภาพเป็นป่าอยู่ไม่ว่าจะจัดให้เกษตรกรเข้าทำาประโยชน์ที่ดิน	โดยได้รับเอกสาร	ส.ป.ก.๔-๐๑ 

แลว้หรอืไมก่ต็าม	ดงันัน้การดำาเนนิการใดๆ	ในทีด่นิทีเ่กดิเหตจุงึยงัคงอยูภ่ายใตบ้งัคบักฎหมายวา่ดว้ยปา่ไม	้การที ่

ผู้ต้องหาทั้งสี่ได้ร่วมกันตัดฟันต้นพะยอมซึ่งเป็นไม้หวงห้ามในที่ดินที่เกิดเหตุแล้วแปรรูปเป็นไม้เหล่ียมไม้แผ่น

รวม	 ๑๙	 ช้ิน	 ปริมาตร	 ๐.๕๐	 ลูกบาศก์เมตร	 โดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าท่ี	 จึงเป็นความผิด

ฐานร่วมกันทำาไม้	แปรรูปไม้	มีไม้หวงห้ามแปรรูปเป็นจำานวนเกิน	๐.๒๐	ลูกบาศก์เมตร	ไว้ในครอบครองโดย

ไม่ได้รับอนุญาต	จึงชี้ขาดให้ฟ้องนาย	บ.	ผู้ต้องหาที่	๑	นาย	ส.	ผู้ต้องหาที่	๒	นาย	อ.	ผู้ต้องหาที่	๓	และ 

นาย	ล.	ผู้ต้องหาท่ี	๔	ฐานร่วมกันทำาไม้	แปรรูปไม้	มีไม้หวงห้ามแปรรูปเป็นจำานวนเกิน	๐.๒๐	ลูกบาศก์เมตร	

ไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต	 ตามพระราชบัญญัติป่าไม้	 พ.ศ.๒๔๘๔	 มาตรา	 ๑๑,๔๘,๗๓,๗๔,๗๔ 

ทวิ	พระราชบัญญัติป่าไม้	(ฉบับที่	๓)	พ.ศ.๒๔๙๔	มาตรา	๖	พระราชบัญญัติป่าไม้	(ฉบับที่	๔)	พ.ศ.๒๕๐๓	

มาตรา	๑๘	พระราชบัญญัติป่าไม้	 (ฉบับที่	 ๕)	พ.ศ.๒๕๑๘	มาตรา	๑๙	พระราชบัญญัติป่าไม้	 (ฉบับท่ี	๖)	 

พ.ศ.๒๕๒๒	มาตรา	๙	พระราชบัญญัติป่าไม้	(ฉบับท่ี	๗)	พ.ศ.๒๕๒๕	มาตรา	๔	ประมวลกฎหมายอาญา	มาตรา	

๘๓,๙๑	พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา	(ฉบับท่ี	๖)	พ.ศ.๒๕๒๖	มาตรา	๔	กับชี้ขาดไม่ฟ้อง

ผู้ต้องหาทั้งสี่	 ฐานร่วมกันทำาไม้ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ	 ตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ	 พ.ศ.๒๕๐๗	

มาตรา	 ๑๔,	 ๓๑	 พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ	 (ฉบับที่	 ๒)	 พ.ศ.๒๕๒๒	 มาตรา	 ๓	 พระราชบัญญัติ 

ป่าสงวน	(ฉบับที่	๓)	พ.ศ.๒๕๒๘	มาตรา	๔	และขอศาลสั่งริบของกลางทั้งหมด

ข้อมูลอ้างอิง	:	เว็บไซต์สำานักงานอัยการสูงสุด	ตามโดเมนเนมท่ี	www.ago.go.th/bods/lag_๑๕๑๑๕๐.pdf

3(169-200).indd   189 7/1/2010   13:05



190
คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการอนุญาตไม้และของป่า

คำาพิพากษา		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 												(ต.๒๒)

(อุทธรณ์)

	 	 	 	 	 	 คดีหมายเลขดำาที่	อ.๒๕๖/๒๕๔๗

	 	 	 	 	 	 คดีหมายเลขแดงที่	อ.๑๕๓/๒๕๔๘

ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์

	 	 	 	 	 	 	 	 	 ศาลปกครองสูงสุด

	 	 	 	 	 	 	 	 วันที่	๔	เดือน	พฤศจิกายน	พุทธศักราช	๒๕๔๘

  

	 	 	 	 บริษัท	สหไทยน้ำามันพืช	จำากัด	 	 	 	 ผู้ฟ้องคดี

ระหว่าง

	 	 	 	 อธิบดีกรมป่าไม้	ที่	๑

	 	 	 	 ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร	ที่	๒	 	 	 	ผู้ถูกฟ้องคดี

เรื่อง	 คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำาการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย	

	 (อุทธรณ์คำาพิพากษา)

	 ผู้ฟ้องคดียื่นอุทธรณ์คำาพิพากษา	 ในคดีหมายเลขดำาที่	 ๗๘๓/๒๕๔๔	 หมายเลข

แดงที่	 ๕๙๐/๒๕๔๗	 ของศาลปกครองชั้นต้น	 (ศาลปกครองกลาง)	 ซึ่งเป็นคดีที่โอนมาจากเรื่องที่ร้องทุกข์ 

ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์	ตามมาตรา	๑๐๓	วรรคสาม	แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและ

วิธีพิจารณาคดีปกครอง	พ.ศ.๒๕๔๒

	 คดีน้ีผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า	 ผู้ฟ้องคดีได้รับอนุญาตให้เข้าทำาประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ 

ป่ารับร่อและป่าสลุย	 ท้องท่ีอำาเภอท่าแซะ	 จังหวัดชุมพร	 ตามความในมาตรา	 ๑๖	 แห่งพระราชบัญญัติ 

ป่าสงวนแห่งชาติ	พ.ศ.๒๕๐๗	จำานวนเนือ้ทีป่ระมาณ	๒๑,๕๖๒	ไร	่เพือ่ปลกูสรา้งสวนปาลม์น้ำามนั	มกีำาหนดระยะ 

เวลา	๓๐	ปี	ตั้งแต่วันที่	 ๖	มิถุนายน	๒๕๒๒	ถึงวันที่	๕	มิถุนายน	๒๕๕๒	ตามนโยบายของรัฐบาลที่จะ

อนญุาตใหเ้อกชนเขา้พฒันาพืน้ทีป่า่เสือ่มโทรมดว้ยการปลกูพชืเศรษฐกจิ	ผูฟ้อ้งคดไีดเ้ขา้ทำาประโยชนใ์นทีด่นิ	

โดยชำาระเงินค่าธรรมเนียมหนังสืออนุญาต	 ต่อมา	 ประมาณปี	 พ.ศ.๒๕๔๐	 ผู้ถูกฟ้องคดีที่	 ๒	 ได้มีหนังสือ	

ด่วนที่สุด	ที่	ชพ	๐๐๑๑/๒๑๖๕๑	ลงวันที่	๗	พฤศจิกายน	๒๕๔๐	แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบว่า	 ได้รับแจ้งจาก

ผู้ถูกฟ้องคดีที่	 ๑	 ว่า	 คณะกรรมการกฤษฎีกาได้พิจารณาให้ความเห็นในปัญหาข้อกฎหมาย	 คำาว่า	 ของป่า	 

ตามมาตรา	 ๔	 แห่ง	 พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ	 พ.ศ.๒๕๐๗	 หมายความว่า	 สิ่งต่างๆ	 ที่เกิดขึ้น

ในป่า	 ไม่ว่าจะเกิดขึ้นตามธรรมชาติหรือจากการลงทุนลงแรงของมนุษย์	 ดังนั้น	 ผู้ที่ได้รับอนุญาตเข้าทำา

ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ	 ตามมาตรา	 ๑๖	 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ	 พ.ศ.๒๕๐๗	 
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จะต้องขออนุญาตเก็บหาของป่าตามความในมาตรา	 ๑๕	 แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน	 รวมท้ังต้อง 

ชำาระเงินค่าภาคหลวงและค่าบำารุงป่า	 ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี	 ๒	 จึงแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีไปย่ืนคำาขอรับใบอนุญาตเก็บหาของป่า	 

ผลปาล์มน้ำามันต่อนายอำาเภอท้องท่ีภายในกำาหนด	 ๓๐	 วัน	 นับแต่วันท่ีรับแจ้ง	 ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าตนเป็นผู้มีสิทธิ	 

โดยชอบในการเก็บผลปาล์มน้ำามัน	 เนื่องจากได้ลงทุนพัฒนาพื้นที่ดินและบำารุงรักษาด้วยทุนทรัพย์ 

ของตนเอง	จึงได้ยื่นหนังสือลงวันที่	 ๑๓	ธันวาคม	๒๕๔๐	ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่	๒	ทบทวนหนังสือดังกล่าว	

โดยให้เหตุผลว่า	 ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ลงทุนพัฒนาท่ีดินพร้อมท้ังปลูกและบำารุงรักษาต้นปาล์มด้วยทุนทรัพย์ของตน

หาใช่เป็นการเก็บหาของป่า	 จึงไม่ควรต้องขออนุญาตเก็บหาของป่าและไม่ต้องชำาระค่าภาคหลวงตลอดจน 

ค่าบำารุงป่าตามที่กำาหนดในกฎกระทรวง	 ฉบับที่	 ๑๑๐๗	 (พ.ศ.๒๕๒๘)	 ออกตามความในพระราชบัญญัติ 

ป่าสงวนแห่งชาติ	 พ.ศ.๒๕๐๗	 ว่าด้วยการเก็บหาของป่าในเขตป่าสงวนแห่งชาติ	 ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า	 การกระทำา	

ของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองสร้างความไม่เป็นธรรมให้แก่ผู้ฟ้องคดี	 เนื่องจากการเข้ามาลงทุนในที่ดินดังกล่าว	 

ผู้ฟ้องคดีเข้าใจว่าจะต้องชำาระเงินค่าธรรมเนียมหนังสืออนุญาตให้แก่รัฐเท่านั้น	 จึงได้ลงทุนภายใต้เงื่อนไข 

ท่ีกำาหนด	 เพราะหากต้องชำาระเงินค่าภาคหลวงและค่าบำารุงป่าในอัตราสูง	 ก็จะไม่ลงทุนดังกล่าว	 นอกจากน้ี	 

ตามสภาพข้อเท็จจริงพบว่า	 สวนปาล์มน้ำามันมีสภาพเป็นสวนไม้ผลยืนต้นที่มีพื้นที่เพาะปลูกขนาดใหญ่	 

ที่ได้รับการวางแผนผังระบบการเพาะปลูก	 การบำารุงรักษา	 การเก็บเกี่ยว	 และการขนส่งไว้อย่างเป็นระบบ 

แตกต่างจากสภาพป่าธรรมชาต	ิ ซึ่งการพัฒนาระบบดังกล่าวจำาเป็นต้องใช้หลักวิชาการเกษตรแผนใหม่และ 

การลงทนุจำานวนมาก	นอกจากนี	้พนัธุป์าลม์น้ำามนัทีใ่ช	้เปน็พนัธุท์ีไ่ดร้บัการพฒันาจากนกัวชิาการเกษตรประเทศ

มาเลเซีย	 เป็นพันธุ์ลูกผสมที่เกิดจากพ่อและแม่พันธุ์ปาล์มที่ปลูกเป็นพืชเศรษฐกิจอยู่ในประเทศมาเลเซีย 

มานานแล้ว	 จะเห็นได้ว่าสายพันธุ์ปาล์มที่ใช้เพาะปลูกเป็นนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์การเกษตร	 ดังนั้น	 

ผู้ฟ้องคดีไม่ต้องขออนุญาตเก็บหาของป่าตามมาตรา	๑๕	แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ	พ.ศ.๒๕๐๗	

และไม่ต้องชำาระค่าภาคหลวงและค่าบำารุงป่าตามที่กำาหนดในกฎกระทรวง

	 ผูฟ้อ้งคดจีงึขอใหศ้าลใหค้วามเปน็ธรรมแกผู่ฟ้อ้งคดี	กรณกีารขออนญุาตเกบ็หาของปา่	

การชำาระค่าภาคหลวงและค่าบำารุงป่า

	 ผู้ถูกฟ้องคดีที่	 ๑	 ให้การว่า	 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดี 

เข้าทำาประโยชน์ในที่ดินป่าสงวนแห่งชาติ	 เมื่อวันที่	 ๑๖	 มีนาคม	 ๒๕๒๒	 มีกำาหนดเวลา	 ๓๐	 ปี	 

ตามความในมาตรา	 ๑๖	 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ	 พ.ศ.๒๕๐๗	 โดยผู้ฟ้องคดีจะต้องชำาระเงิน 

ค่าธรรมเนียมหนังสืออนุญาตเป็นงวด	 ๕	 ปี	 นอกจากนั้นจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขตามระเบียบกรมป่าไม้	 

ว่าด้วยการอนุญาตให้เข้าทำาประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติเป็นการชั่วคราว	 (ฉบับที่	 ๑)	 

พ.ศ.๒๕๒๑	 และเงื่อนไขตามบัตรส่งเสริมการลงทุน	 เลขที่	 ๑๐๓๙/๒๕๒๑	 ลงวันที่	 ๒๕	 กรกฎาคม	 ๒๕๒๑	 

ต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีที่	๑	ได้มีหนังสือ	ที่	กส	๐๗๑๑/๙๔๘๑	ลงวันที่	๖	มิถุนายน	๒๕๒๒	ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่	๒	และ 

ส่งหนังสืออนุญาตให้เข้าทำาประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติ	เล่มที่	๔๔	ฉบับที่	๘๓	ลงวันที่	๖	 

มถินุายน	๒๕๒๒	ของผูฟ้อ้งคด	ีเพือ่ใหผู้ถ้กูฟอ้งคดทีี	่๒	ดำาเนนิการเรยีกเกบ็เงนิคา่ธรรมเนยีมหนงัสอือนญุาต	

โดยผูฟ้อ้งคดซีึง่เปน็ผูไ้ดร้บัอนญุาตตอ้งทำาบนัทกึรบัรองไวเ้ปน็หลกัฐานวา่	จะปฏบิตัติามเงือ่นไขการอนญุาตและ 

หลักเกณฑ์โดยเคร่งครัด	ผู้ถูกฟ้องคดีที่	๑	ได้รับแจ้งจากผู้ถูกฟ้องคดีที่	๒	ว่า	ผู้ฟ้องคดีได้ปฏิบัติตามเงื่อนไข 
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ครบถ้วนสำาหรับปัญหาข้อพิพาทน้ีเกิดจากการวินิจฉัยของคณะกรรมการกฤษฎีกาซ่ึงได้พิจารณาให้ความเห็น	 

ทางกฎหมาย	 คำาว่า	 ของป่า	 ตามมาตรา	 ๔	 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ	 พ.ศ.๒๕๐๗	 ต่างจาก	 

คำาว่า	 ของป่า	 ตามความหมายในมาตรา	 ๔	 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้	 พุทธศักราช	 ๒๔๘๔	 ดังนั้น	 

หากผู้ที่ได้รับอนุญาตตามมาตรา	 ๑๖	 และมาตรา	 ๒๐	 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ	 พ.ศ.๒๕๐๗	

ประสงค์จะเก็บผลปาล์มน้ำามันและกรีดยางพาราที่คนปลูก	 จะต้องขออนุญาตเก็บหาของป่าตามมาตรา	 ๑๕	 

แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ	 พ.ศ.๒๕๐๗	 รวมทั้งชำาระค่าภาคหลวงและค่าบำารุงป่า 

ดังนั้น	 แม้ว่ากฎกระทรวง	 ฉบับที่	 ๑,๑๐๗	 (พ.ศ.๒๕๒๘)	 ฯ	 ที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บเงินค่าภาคหลวง

และค่าบำารุงป่าดังกล่าว	 จะได้ประกาศใช้ในภายหลังจากการอนุญาตให้ใช้พื้นที่แล้ว	 ผู้ถูกฟ้องคดี

ที่	 ๑	 ก็สามารถที่จะแจ้งผู้ได้รับอนุญาตให้ปฏิบัติตามกฎกระทรวงฉบับดังกล่าวได้	 เนื่องจากมาตรา	 ๑๖	 

แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ	พ.ศ.๒๕๐๗	กำาหนดให้ผู้รับอนุญาตจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามเงื่อนไข

การอนุญาต	ประกอบกับข้อ	๖	ของหนังสืออนุญาตกำาหนดว่า	ผู้รับอนุญาตต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย 

การปา่ไม้	กฎหมายวา่ดว้ยปา่สงวนแหง่ชาติ	กฎหมายวา่ดว้ยอุทยานแหง่ชาติ	หรอืกฎหมายวา่ดว้ยสงวนและ

คุ้มครองสัตว์ป่า	 ตลอดจนกฎกระทรวง	 ข้อกำาหนด	 ประกาศ	 ระเบียบ	 ข้อบังคับ	 หรือเงื่อนไขซึ่งออกตาม

กฎหมายดังกล่าว	ทั้งที่ใช้อยู่ในขณะนี้และที่จะประกาศใช้บังคับต่อไป

	 ผู้ถูกฟ้องคดีที่	๒	ให้การทำานองเดียวกับคำาให้การของผู้ถูกฟ้องคดีที่	๑

	 ผู้ฟ้องคดีคัดค้านคำาให้การว่า	 คำาให้การของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองเป็นการยอมรับตาม

คำาฟ้องทุกประการ	ผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีประเด็นที่จะคัดค้านคำาให้การของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองแต่ประการใด

	 ผู้ถูกฟ้องคดีที่	 ๑	 ให้การเพิ่มเติมว่า	 การทำาสวนปาล์มและผลผลิตของปาล์มไม่ได้

เป็นนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์การเกษตรที่จะอยู่ในข้อยกเว้นไม่ต้องอนุญาตเก็บของป่าตามกฎกระทรวง 

ฉบับที่	 ๑,๑๐๗	 (พ.ศ.๒๕๒๘)	 ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ	 พ.ศ.๒๕๐๗	 ว่าด้วยการ 

เกบ็หาของปา่ในเขตปา่สงวนแหง่ชาต	ิเนือ่งจากผลผลติทีไ่ดจ้ากการปลกูปาลม์น้ำามนัในเขตพืน้ทีท่ีไ่ดร้บัอนญุาต

ให้เข้าทำาประโยชน์	ตามมาตรา	๑๖	แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ	พ.ศ.๒๕๐๗	จะต้องยื่นขออนุญาต 

เก็บของป่าตามมาตรา	 ๑๕	 แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว	 และกฎกระทรวงฉบับดังกล่าว	 โดยไม่สามารถ

ยกเว้นได้

	 ผู้ถูกฟ้องคดีที่	 ๒	 ให้การเพิ่มเติมว่า	 ผู้ฟ้องคดีได้ชำาระเงินค่าธรรมเนียมการอนุญาต

เข้าใช้ที่ดินป่าสงวนดังกล่าวในอัตราที่ต่ำาคือ	 ไร่ละ	 ๑.๖๖	 บาทต่อปีเท่านั้น	 การที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองแจ้งให้ 

ผู้ฟ้องคดียื่นคำาขอเก็บหาของป่าเพื่อรับใบอนุญาตเก็บหาของป่าหวงห้ามและชำาระค่าภาคหลวง	ก็เป็นไปตาม

ระเบียบและพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ	พ.ศ.๒๕๐๗

	 ศาลปกครองชั้นต้นไต่สวนคู่กรณีเมื่อวันที่	๑๓	พฤศจิกายน	๒๕๔๖	ปรากฏข้อเท็จจริง

เพิ่มเติม	ดังนี้

	 ผู้ฟ้องคดีให้ถ้อยคำาว่า	 ผู้ฟ้องคดีได้เข้าใช้ประโยชน์ในท่ีดินป่าสงวนแห่งชาติ	 ในลักษณะ

การเช่าตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์	ต้ังแต่ปี	พ.ศ.๒๕๒๒	มีกำาหนดระยะเวลา	๓๐	ปี	ส้ินสุดการเช่า 
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ปี	 พ.ศ.๒๕๕๒	 โดยชำาระเงินค่าเช่ามาโดยตลอด	 จนกระทั่งประมาณเดือนพฤศจิกายน	 ๒๕๔๐	 ผู้ถูกฟ้อง

คดีทั้งสองได้แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีปฏิบัติตามกฎกระทรวง	 ฉบับที่	 ๑,๑๐๗	 (พ.ศ.๒๕๒๘)	 ออกตามความใน 

พระราชบญัญตัปิา่สงวนแหง่ชาต	ิพ.ศ.๒๕๐๗	วา่ดว้ยการเกบ็หาของปา่ภายในเขตปา่สงวนแหง่ชาตแิละระเบยีบ 

กรมปา่ไม	้วา่ดว้ยการอนญุาตเกบ็หาของปา่ภายในเขตปา่สงวนแหง่ชาต	ิพ.ศ.๒๕๒๙	ผูฟ้อ้งคดไีมพ่อใจ	และเหน็วา่ 

การเรียกเก็บเงินดังกล่าวเป็นการใช้กฎหมายที่ออกภายหลังมาบังคับ

	 ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี	๑	ให้ถ้อยคำาว่า	การท่ีผู้ฟ้องคดีได้เข้าใช้ประโยชน์ในท่ีดินป่าสงวนแห่งชาติ	

ดังกล่าว	 มิได้อยู่ในลักษณะของการเช่าตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์	 แต่เป็นการอนุญาตให้ใช้

ประโยชนท์ีด่นิและอยูอ่าศยัตามมาตรา	๑๖	แหง่พระราชบญัญตัปิา่สงวนแหง่ชาติ	พ.ศ.๒๕๐๗	โดยกำาหนดไว้

ไม่เกิน	๓๐	ปี	สำาหรับการเรียกเก็บค่าภาคหลวงและค่าบำารุงป่าดังกล่าวเกิดจากการที่คณะกรรมการกฤษฎีกา

ได้วินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายคำาว่า	ของป่า	ตามมาตรา	๔	แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ	พ.ศ.๒๕๐๗	

การที่ผู้ฟ้องคดีจะดำาเนินการจัดเก็บจึงต้องยื่นคำาขอเข้าเก็บของป่าตามมาตรา	 ๑๕	 แห่งพระราชบัญญัติ 

ฉบับเดียวกัน

	 ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี	๒	ให้ถ้อยคำาว่า	ผู้ฟ้องคดีได้รับอนุญาตเข้าทำาประโยชน์ในท่ีดินป่าสงวนแห่งชาติ 

ที่พิพาทโดยชำาระเงินค่าธรรมเนียมตามหนังสืออนุญาตในอัตราต่ำามาก	 ดังนั้นทางราชการจึงได้กำาหนดให้ 

ผู้ฟ้องคดีต้องยื่นคำาขอจัดหาประโยชน์ในของป่าและต้องชำาระเงินค่าภาคหลวงเป็นการตอบแทน

	 ศาลปกครองชั้นต้นพิจารณาแล้วเห็นว่า	สิทธิการเข้าทำาประโยชน์และอยู่อาศัยในเขต 

ป่าสงวนแห่งชาติของผู้ฟ้องคดี	เกิดจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่	๑	ใช้อำานาจตามมาตรา	๑๖	แห่งพระราชบัญญัต ิ

ปา่สงวนแหง่ชาติ	พ.ศ.๒๕๐๗	อนญุาตภายใตเ้งือ่นไขตามทีก่ฎหมายกำาหนด	จงึเปน็คำาสัง่ทางปกครองตามนยั

มาตรา	๕	แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง	พ.ศ.๒๕๓๙	หาใช่เป็นการตกลงทำาสัญญากับ

ผู้ฟ้องคดีให้ใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ	ตามลักษณะการเช่าทรัพย์ตามมาตรา	๕๓๗	แห่งประมวล

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์	 ซึ่งที่ดินป่าสงวนแห่งชาติดังกล่าวเป็นทรัพย์สินของทางราชการที่มีความสำาคัญที่

ประชาชนทัว่ไปสามารถใชป้ระโยชนไ์ด้	การทีผู่ฟ้อ้งคดจีะเขา้ใชป้ระโยชนแ์ละอยูอ่าศยัในทีด่นิเพือ่ประโยชน์

ของผู้ฟ้องคดีเป็นการเฉพาะ	จึงสามารถใช้ประโยชน์ได้เพียงเท่าที่กฎหมาย	กฎ	ระเบียบ	กำาหนดไว้	การที่ 

ผูถ้กูฟอ้งคดทีี่	๑	ไดก้ำาหนดเปน็เงือ่นไขใหผู้ฟ้อ้งคดตีอ้งปฏบิตัติามกฎหมายวา่ดว้ยปา่สงวนแหง่ชาติ	กฎหมาย

ว่าด้วยการป่าไม้	กฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	หรือกฎหมายว่าด้วยสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า	ตลอดจน

กฎกระทรวง	ข้อกำาหนด	ประกาศ	ระเบียบ	ข้อบังคับ	หรือเงื่อนไขซึ่งออกตามกฎหมายดังกล่าว	ทั้งที่ใช้อยู่ 

ในขณะนี้และที่จะประกาศใช้บังคับต่อไป	 ก็เป็นการกำาหนดเงื่อนไขในการเข้าทำาประโยชน์ในเขต 

ป่าสงวนแห่งชาติของผู้ฟ้องคดีให้อยู่ภายใต้กฎหมายหรือกฎที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต	 ซึ่งเป็นการ

รกัษาผลประโยชนข์องสาธารณะ	การทีผู่ฟ้อ้งคดยีอมรบัเงือ่นไขดงักลา่ว	ผูถ้กูฟอ้งคดทีี	่๑	จงึอนญุาตใหผู้ฟ้อ้ง

คดีเข้าทำาประโยชน์ในที่ดินป่าสงวนแห่งชาติดังกล่าวได้	ดังนั้น	เมื่อสำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้แจ้ง 

ผูฟ้อ้งคดทีี	่๑	ใหท้ราบถงึผลการพจิารณาปญัหาขอ้กฎหมายคำาวา่	ของปา่	ตามมาตรา	๔	แหง่พระราชบญัญตั ิ

ปา่สงวนแหง่ชาต	ิพ.ศ.	๒๕๐๗	หมายความวา่	สิง่ตา่งๆ	ทีเ่กดิขึน้หรอืมอียูใ่นปา่ซึง่หมายความถงึทกุสิง่ทีเ่กดิขึน้
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หรอืมอียูใ่นปา่	ไมว่า่จะเกดิขึน้ตามธรรมชาตหิรอืจากการลงทนุลงแรงของมนษุย์	หากผูร้บัอนญุาตตามมาตรา	

๑๖	และมาตรา	๒๐	แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว	ประสงค์จะเก็บผลปาล์มน้ำามันและกรีดยางพาราที่ตนได้

ปลูกขึ้นก็จะต้องขออนุญาตเก็บหาของป่าตามมาตรา	๑๕		แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว	การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่	๑	 

สั่งการให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่	 ๒	 ดำาเนินการ	 แจ้งผู้ฟ้องคดีให้ยื่นคำาขออนุญาตเก็บหาของป่า	 (ผลปาล์มน้ำามัน)	 

พรอ้มทัง้เรยีกเกบ็เงนิคา่ธรรมเนยีม	คา่ภาคหลวงและคา่บำารงุปา่	จงึเปน็การใชอ้ำานาจตามขอ้	(๒)	ของเงือ่นไข 

แนบท้ายหนังสืออนุญาตให้เข้าทำาประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติ	 เล่มที่	 ๔๔	 ฉบับที่	 ๘๓	 

ลงวันที่	๖	มิถุนายน	๒๕๒๒	ประกอบกับมาตรา	๑๕	แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ	พ.ศ.๒๕๐๗	การที่ 

ผู้ฟ้องคดีอ้างว่า	 การกระทำาของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองสร้างความไม่เป็นธรรมแก่ผู้ฟ้องคดี	 จึงไม่อาจรับฟังได้	 

การที่ผู้ฟ้องคดีได้นำาพันธุ์ปาล์มน้ำามันจากประเทศมาเลเซียมาปลูก	 มิได้เป็นนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์

การเกษตรแต่อย่างใด	 ดังนั้น	 ผลปาล์มน้ำามันที่ ได้ก็ยังมีลักษณะเป็นของป่าตามนัยมาตรา	 ๔	 

แห่งพระราชบัญญัติเดียวกันอยู่นั่นเอง	ดังนั้น	การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่	๑	มอบหมายให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่	๒	สั่งการ 

ในฐานะผู้อนุญาตให้เข้าทำาประโยชน์	 โดยอาศัยอำานาจตามเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาตดังกล่าวให้ผู้ฟ้องคดี

ยื่นคำาขอรับใบอนุญาตเก็บหาของป่าในเขตสงวนแห่งชาติ	พร้อมทั้งให้ชำาระค่าธรรมเนียม	ค่าภาคหลวงและ 

ค่าบำารุงป่า	 ตามมาตรา	 ๑๕	 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ	 พ.ศ.๒๕๐๗	 ประกอบกับกฎกระทรวง	

ฉบับที่	๑,๑๐๗	(พ.ศ.๒๕๒๘)	ฯ	และกฎกระทรวงฉบับที่	๑๒๒๑	(พ.ศ.๒๕๓๑)	ฯ	เป็นการกระทำาที่ชอบด้วย

กฎหมายแล้ว

	 ศาลปกครองชั้นต้นจึงพิพากษายกฟ้อง

	 ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์ว่า	 การที่ศาลปกครองชั้นต้นวินิจฉัยว่า	 การทำาสวนปาล์มและ

ผลผลิตของปาล์มไม่เป็นนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์การเกษตรที่จะอยู่ในข้อยกเว้นไม่ต้องขออนุญาต 

เกบ็ของปา่	ตามกฎกระทรวง	ฉบบัที	่๑,๑๐๗	(พ.ศ.๒๕๒๘)	ออกตามความในพระราชบญัญตัปิา่สงวนแหง่ชาติ	 

พ.ศ.๒๕๐๗	วา่ดว้ยการเกบ็หาของปา่ในเขตปา่สงวนแหง่ชาตนิัน้	เปน็การวนิจิฉยัตามเอกสารโดยมไิดพ้จิารณาถงึ 

ข้อเท็จจริงที่ถูกต้อง	เนื่องจากการขอเข้าทำาประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติดังกล่าวของผู้ฟ้องคดี	เป็นการ

ขออนุญาตเข้าอยู่อาศัยและทำาประโยชน์ในพื้นที่ป่าเสื่อมโทรม	ซึ่งเป็นป่าที่ไม่มีผลผลิตใดๆ	 เกิดขึ้น	รัฐบาล

จึงมีนโยบาย	 	 ส่งเสริมโดยมีการให้เงินอุดหนุนในการปลูกป่าเพื่อฟื้นสภาพป่า	 ผู้ฟ้องคดีจึงได้ขออนุญาตใช้

และทำาประโยชน์	 โดยการทำาสวนปาล์มและผลผลิตของปาล์มอันเป็นนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์การเกษตร	

และการท่ีผู้ฟ้องคดีได้รับสิทธิในการชำาระเงินค่าธรรมเนียมการอนุญาตเข้าใช้ท่ีดินป่าสงวนดังกล่าวในอัตราท่ีต่ำา	

คือ	 ไร่ละ	 ๑.๖๖	บาท	ต่อปีนั้น	 เนื่องจากนโยบายของรัฐบาลในสมัยนั้นเห็นถึงความเสี่ยงและความจำาเป็น

ในการส่งเสริมให้เอกชนเข้าไปทำาประโยชน์ในเขตป่าเสื่อมโทรม	 และพื้นที่เสี่ยงที่ทางราชการไม่สามารถ

เข้าถึงได้	 นอกจากน้ี	 สิทธิการเข้าทำาประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติเกิดจากการท่ีผู้ถูกฟ้อง 

คดีท่ี	๑	ใช้อำานาจตามมาตรา	๑๖	แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ	พ.ศ.๒๕๐๗	อนุญาตภายใต้เงื่อนไข

ตามที่กฎหมายกำาหนดเท่านั้น	 อันเป็นการใช้อำานาจตามกฎหมายจึงเป็นคำาสั่งทางปกครองตามนัยมาตรา	 ๕	 

แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง	 พ.ศ.๒๕๓๙	 หาใช่เป็นการตกลงทำาสัญญาเช่าทรัพย์กับ 

ผู้ฟ้องคดี	 ให้ใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ	 ตามมาตรา	 ๕๓๗	 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

ตามท่ีผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างแต่อย่างใด	แต่เป็นการให้สิทธิพิเศษแก่ผู้ฟ้องคดีท่ีปราศจากข้อกำาหนด	เป็นข้อชักจูงใหเ้อกชน
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เข้าไปพัฒนา	 สร้างความเจริญ	 สร้างสภาพแวดล้อม	 และเพื่อปลูกป่าให้สมบูรณ์อันเป็นนโยบายของรัฐ	 

จึงขอให้ศาลปกครองสูงสุดพิพากษากลับคำาพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น	 ให้ผู้ฟ้องคดีไม่ต้องขออนุญาต

เก็บหาของป่า	ตามมาตรา	๑๕	พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ	พ.ศ.๒๕๐๗	และไม่ต้องชำาระเงินค่าภาคหลวง	

และค่าบำารุงตามที่กำาหนดในกฎกระทรวง

	 ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองแก้อุทธรณ์ว่า	 ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองเห็นพ้องด้วยกับคำาพิพากษาของ

ศาลปกครองชัน้ตน้	โดยเหน็วา่	ประเดน็แหง่คดเีกดิจากคำาวนิจิฉยัของคณะกรรมการกฤษฎกีา	ซึง่พจิารณาให ้

ความเห็นทางกฎหมายคำาว่า	ของป่า	ตามมาตรา	๔	แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ	พ.ศ.๒๕๐๗	หมายความว่า	

สิ่งต่างๆ	 ที่เกิดขึ้นหรือมีอยู่ในป่าไม่ว่าจะเกิดขึ้นตามธรรมชาติ	 หรือจากการลงทุนลงแรงของมนุษย์	 ดังนั้น	

การที่ผู้ฟ้องคดีเข้าลงทุนลงแรงปลูกปาล์มน้ำามันในเขตป่าสงวนแห่งชาต	ิ จึงเป็นการลงทุนลงแรงของมนุษย	์ 

ซึ่งอยู่ในความหมายของคำาว่า	ของป่า	การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่	๑	สั่งการให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่	๒	ดำาเนินการจัดเก็บ

ค่าภาคหลวงและค่าบำารุงป่า	 เป็นคำาสั่งชอบด้วยกฎหมายแล้ว	 เมื่อผู้ฟ้องคดียอมรับว่าได้ทำานิติสัมพันธ์กับ 

ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจริง	 จึงต้องขออนุญาตเก็บหาของป่าตามมาตรา	 ๑๕	 แห่งพระราชบัญญัติ 

ปา่สงวนแหง่ชาต	ิพ.ศ.๒๕๐๗	ประกอบกบักฎกระทรวงฉบบัที	่๑.๑๐๗	(พ.ศ.๒๕๒๘)	ฯ	ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัเกบ็

เงนิคา่ภาคหลวงและคา่บำารงุปา่ดงักลา่ว	แมจ้ะออกใชภ้ายหลงัจากการอนญุาตใหผู้ฟ้อ้งคดใีชพ้ืน้ทีแ่ลว้กต็าม	 

ผู้ฟ้องคดีต้องปฏิบัติตามกฎหมาย	กฎกระทรวง	เมื่อได้รับแจ้งจากผู้ถูกฟ้องคดีให้ปฏิบัติตาม	เนื่องจากมาตรา	

๑๖	 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ	 พ.ศ.๒๕๐๗	 กำาหนดให้ผู้รับอนุญาตจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตาม

เงื่อนไขการอนุญาต	ดังนั้น	คำาสั่งที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองสั่งให้ผู้ฟ้องคดีขออนุญาตเก็บหาของป่าตามมาตรา	๑๕	

แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ	 พ.ศ.๒๕๐๗	 รวมทั้งค่าภาคหลวงและค่าบำารุงรักษาป่า	 จึงเป็นคำาส่ัง 

ท่ีชอบด้วยกฎหมาย	นอกจากน้ี	การท่ีผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์ข้อเท็จจริงแห่งสภาพพ้ืนท่ีและนวัตกรรมทางวทิยาศาสตร์

การเกษตรใหม่เก่ียวกับต้นพันธ์ุปาล์มว่า	 เดิมท่ีดินท่ีผู้ฟ้องคดีได้รับอนุญาตเข้าทำาประโยชน์	 สภาพเป็นป่าสงวน	

เสื่อมโทรม	 ไม่อาจรับฟังได้	 เนื่องจากปัจจุบันที่ดินใกล้เคียงกับที่อนุญาตของผู้ฟ้องคดียังคงมีต้นปาล์ม 

ของชาวบ้านอยู่	 ข้ออ้างของผู้ฟ้องคดีท่ีว่าเป็นการทำาและสร้างนวัตกรรมใหม่ทางวิทยาศาสตร์การเกษตรนำามา

ฟื้นฟูในท้องที่ที่อนุญาต	 ไม่เป็นจริง	 จึงไม่ได้รับยกเว้นการเสียค่าภาคหลวง	 ทั้งการได้รับอนุญาตระหว่าง 

ผู้ฟ้องคดีกับผู้ถูกฟ้องคดีไม่ใช่เป็นการเช่าทรัพย์ตามมาตรา	 ๕๓๗	 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์	 

ตามท่ีผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างแต่อย่างใด	 กฎกระทรวงท่ีออกมาให้จัดเก็บค่าภาคหลวงไม่ได้เป็นกฎหมายที่มีผล 

ย้อนหลังให้เป็นคุณแก่ผู้ฟ้องคดี	 แต่เป็นการออกโดยอาศัยกฎหมายตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ	 

พ.ศ.๒๕๐๗	ก่อนท่ีผู้ฟ้องคดีได้รับอนุญาตให้เข้าทำาประโยชน์ในคดีน้ี	จึงขอให้ศาลปกครองสูงสุดพิพากษายนืตาม

คำาพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น

	 ศาลปกครองสูงสุดออกนั่งพิจารณาคดีเมื่อวันที่	๓	มิถุนายน	๒๕๔๘	โดยได้รับฟังสรุป

ขอ้เทจ็จรงิของตลุาการเจา้ของสำานวน	และคำาชีแ้จงดว้ยวาจาประกอบคำาแถลงการณข์องตลุาการผูแ้ถลงคดี

	 ศาลปกครองสูงสุดได้ตรวจพิจารณาเอกสารทั้งหมดในสำานวนคดี	 กฎหมาย	 ระเบียบ	

ข้อบังคับ	ฯลฯ	ที่เกี่ยวข้องประกอบด้วยแล้ว
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	 ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า	 ผู้ฟ้องคดีได้รับอนุญาตเข้าทำาประโยชน์ในที่ดินป่าสงวนแห่ง

ชาติ	ป่ารับร่อและป่าสลุย	ท้องที่อำาเภอท่าแซะ	จังหวัดชุมพร	ตามความในมาตรา	๑๖	แห่งพระราชบัญญัต ิ

ปา่สงวนแหง่ชาต	ิพ.ศ.๒๕๐๗	จำานวนเนือ้ทีป่ระมาณ	๒๑,๕๖๒	ไร	่เพือ่ปลกูสวนปาลม์น้ำามนัมกีำาหนดระยะเวลา	 

๓๐	ปี	ตามหนังสืออนุญาตให้เข้าทำาประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติ	 เล่มที่	๔๔	ฉบับที่	๘๓	 

ลงวนัที	่๖	มถินุายน	๒๕๒๒	โดยไดร้บัอนญุาตถงึวนัที	่๕	มถินุายน	๒๕๕๒	ทัง้นี	้ผูฟ้อ้งคดจีะตอ้งปฏบิตัติามเงือ่นไข

แนบทา้ยหนงัสอือนญุาตใหเ้ขา้ทำาประโยชนห์รอือยูอ่าศยัในเขตปา่สงวนแหง่ชาตดิงักลา่ว	โดยขอ้	(๒)	ของเงือ่นไข

แนบทา้ยหนงัสอือนญุาตฯ	ระบวุา่	ผูร้บัอนญุาตตอ้งปฏบิตัติามกฎหมายวา่ดว้ยปา่สงวนแหง่ชาต	ิกฎหมายวา่ดว้ย

การปา่ไม	้กฎหมายวา่ดว้ยอทุยานแหง่ชาต	ิหรอืกฎหมายวา่ดว้ยสงวนและคุม้ครองสตัวป์า่	ตลอดจนกฎกระทรวง	 

ข้อกำาหนด	 ประกาศ	 ระเบียบ	 ข้อบังคับ	 หรือเงื่อนไขซึ่งออกตามกฎหมายดังกล่าว	 ทั้งที่ใช้อยู่ในขณะนี้

และที่จะประกาศใช้บังคับต่อไป	 ต่อมา	 สำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้มีหนังสือ	 ที่	 นร	 ๑๖๐๑/๒๓๖	 

ลงวนัที่	๓	มีนาคม	๒๕๓๖	ตอบขอ้หารอืผูถ้กูฟอ้งคดทีี่	๑	เกีย่วกบัปญัหาขอ้กฎหมายกรณีเกบ็หาของปา่ในเขต 

ป่าสงวนแห่งชาติ	 ว่าตามมาตรา	 ๔	 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ	 พ.ศ.๒๕๐๗	 คำาว่า	 ของป่า	

หมายความว่า	 สิ่งต่างๆ	 ที่เกิดขึ้นหรือมีอยู่ในป่าซึ่งหมายความถึงทุกสิ่งที่เกิดขึ้นหรือมีอยู่ในป่า	 ไม่ว่าจะ 

เกิดขึ้นตามธรรมชาติหรือจากการลงทุนลงแรงของมนุษย์	 ซึ่งต่างจากคำาว่า	 ของป่า	 ตามมาตรา	 ๔	 

แหง่พระราชบญัญตัปิา่ไม	้พทุธศกัราช	๒๔๘๔	ทีห่มายความวา่จะตอ้งเปน็สิง่ทีเ่กดิขึน้หรอืมขีึน้ในปา่ตามธรรมชาติ

เท่านั้น	และหากผู้รับอนุญาตมาตรา	๑๖	และมาตรา	๒๐	แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ	พ.ศ.๒๕๐๗	 

ประสงคจ์ะเกบ็ผลปาลม์น้ำามนัและกรดียางพาราทีต่นไดป้ลกูขึน้	กจ็ะตอ้งขออนญุาตเกบ็หาของปา่ตามมาตรา	

๑๕	 แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว	 รวมทั้งต้องเสียค่าภาคหลวงและค่าบำารุงป่าตามที่กำาหนดในกฎกระทรวง	 

ฉบับที่	 ๑๒๒๑	 (พ.ศ.๒๕๓๑)	 ฯ	 ผู้ถูกฟ้องคดีที่	 ๑	 จึงมีหนังสือ	 ที่	 กษ	 ๐๗๐๔.๕/๑๑๒๙๒	 ลงวันที่	 ๘	 

พฤษภาคม	๒๕๓๘	ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่	๒	ทราบผลการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา	และผู้ถูกฟ้องคดี 

ที่	๒	ได้มีหนังสือ	ด่วนที่สุด	ที่	ชพ	๐๐๑๑/๒๑๖๕๑	ลงวันที่	๗	พฤศจิกายน	๒๕๔๐	แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบ	 

ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือลงวันที่	๑๓	ธันวาคม	๒๕๔๐	ขอให้ทบทวนการให้ผู้ฟ้องคดียื่นคำาขอรับใบอนุญาตเก็บหา

ของป่า	ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ	โดยผู้ฟ้องคดีอ้างว่าได้เสียเงินในการปรับปรุงพัฒนาพื้นที่ค่าธรรมเนียม 

การอนญุาต	และคา่ภาษบีำารงุทอ้งที	่เปน็จำานวนมากแลว้	ตลอดจนการบำารงุรกัษาสวนปาลม์น้ำามนักด็ำาเนนิการ

ดว้ยทนุทรพัยข์องผูฟ้อ้งคด	ีผลปาลม์น้ำามนัทีไ่ดห้าใชเ่ปน็การเกบ็หาของปา่ไม	่ตอ่มา	ผูถ้กูฟอ้งคดทีี	่๒	ไดม้หีนงัสอื	 

ด่วนที่สุด	 ที่	 ชพ	 ๐๐๑๑/๒๒๙๒๙	 ลงวันที่	 ๒๔	 พฤศจิกายน	 ๒๕๔๑	 แจ้งผู้ฟ้องคดีว่า	 ผู้ถูกฟ้องคดีที่	 ๒	

ไม่มีอำานาจในการพิจารณายกเลิกเรื่องตามคำาร้องขอของผู้ฟ้องคดี	 และยืนยันให้ผู้ฟ้องคดียื่นคำาขอรับ 

ใบอนุญาตเก็บหาของป่า	 (ปาล์มน้ำามัน)	 ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติท่ีผู้ฟ้องคดีได้รับอนุญาตให้เข้าทำาประโยชน์	 

พร้อมน้ี	ได้แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบว่า	ผู้ถูกฟ้องคดีที่	๒	ได้หารือเรื่องดังกล่าวไปยังผู้ถูกฟ้องคดีที่	๑	ตามหนังสือ 

จังหวัดชุมพร	ที่	ชพ	๐๐๑๑/๒๓๐๐๑	ลงวันที่	๒๔	พฤศจิกายน	๒๕๔๑	ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่	๑	ได้ตอบยืนยัน 

ใหผู้ถ้กูฟอ้งคดทีี	่๒	ปฏบิตัติามความเหน็ของคณะกรรมการกฤษฎกีา	ตามหนงัสอืกรมปา่ไม	้ที	่กษ	๐๗๐๔.๕/๒๘๘๔๗	 

ลงวันที่	 ๑๑	ธันวาคม	๒๕๔๑	และต่อมา	ผู้ถูกฟ้องคดีที่	 ๒	 ได้มีหนังสือ	ด่วนที่สุด	ที่	 ชพ	๐๐๑๑/๕๕๗๓	 

ลงวันที่	 ๒๒	 มีนาคม	 ๒๕๔๓	 ถึงผู้ฟ้องคดีให้ไปติดต่อขอรับใบอนุญาตเก็บหาของป่า	 (ผลปาล์มน้ำามัน)	 

โดยอา้งองิหนงัสอืของผูถ้กูฟอ้งคดทีี	่๑	ทีต่อบขอ้หารอืของผูถ้กูฟอ้งคดทีี	่๒	ตามหนงัสอื	ที	่กษ	๐๗๐๔.๕/๒๘๘๔๗	
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ลงวันท่ี	๑๑	ธันวาคม	๒๕๔๑	โดยผู้ฟ้องคดีได้รับหนังสือฉบับดังกล่าวไว้เม่ือวันท่ี	๕	เมษายน	๒๕๔๓	ผู้ฟ้องคดี	

เห็นว่าการกระทำาของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองทำาให้ผู้ฟ้องคดีไม่ได้รับความเป็นธรรม	 เนื่องจากหากผู้ฟ้องคดี

ทราบว่าจะต้องย่ืนคำาขอรับใบอนุญาตเก็บหาของป่าพร้อมท้ังชำาระค่าธรรมเนียม	 ค่าภาคหลวงและค่าบำารุงป่า 

ซึ่งมีอัตราค่อนข้างสูงด้วยแล้ว	ผู้ฟ้องคดีก็อาจจะไม่ขออนุญาตเข้าทำาประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ	และ

ลงทุนปลูกปาล์มน้ำามัน	 อีกท้ังผู้ฟ้องคดีเห็นว่า	 ของป่า	 ตามมาตรา	 ๔	 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ	 

พ.ศ.	 ๒๕๐๗	 หมายถึง	 สิ่งต่างๆ	 ที่เกิดขึ้นหรือมีอยู่ในป่า	 เนื่องจากกฎหมายกำาหนดว่า	 เมื่อได้รับคำาขอ

อนุญาตเก็บหาของป่า	 ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดำาเนินการตรวจสอบว่าสภาพป่าเป็นอย่างไร	 หากอนุญาตแล้ว

จะเกิดผลเสียหายกับสภาพป่ามากน้อยเพียงใด	 แต่พื้นที่ที่ผู้ฟ้องคดีได้รับอนุญาตเข้าทำาประโยชน์นั้นเป็น

พื้นที่ป่าเสื่อมโทรม	อีกทั้งพันธุ์ปาล์มน้ำามันที่ปลูกเป็นพันธุ์ที่ได้รับการพัฒนาจากนักวิชาการประเทศมาเลเซีย	

ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจของประเทศมาเลเซียเป็นเวลาช้านาน	 ถือเป็นนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์การเกษตร	 

ผูฟ้อ้งคดจีงึไดร้อ้งทกุขต์อ่คณะกรรมการวนิจิฉยัรอ้งทกุขเ์มือ่วนัที	่๑๒	กรกฎาคม	๒๕๔๓	ซึง่ตอ่มาเรือ่งรอ้งทกุขน์ี ้

ได้โอนมาเป็นคดีของศาลปกครอง	ตามมาตรา	๑๐๓	วรรคสาม	แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและ

วิธีพิจารณาคดีปกครอง	พ.ศ.๒๕๔๒

	 คดีมีประเด็นที่ จะต้องวินิจฉัยในเบื้ องต้นว่ า	 คดีนี้ เป็นคดีตามมาตรา	 ๙	 

แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง	 พ.ศ.๒๕๔๒	 หรือไม่และอยู่ในเงื่อนไขที่ 

ศาลปกครองจะรับไว้พิจารณาพิพากษาหรือมีคำาสั่งได้หรือไม่

	 พิเคราะห์แล้วเห็นว่า	 คดีนี้เดิมเป็นเรื่องร้องทุกข์ตามกฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการ

กฤษฎกีาผูฟ้อ้งคดไีดร้อ้งทกุขต์อ่คณะกรรมการวนิจิฉยัรอ้งทกุขเ์มือ่วนัที่	๑๒	กรกฎาคม	๒๕๔๓	และสำานกังาน

คณะกรรมการกฤษฎกีาไดร้บัเรือ่งดงักลา่วไวเ้ปน็เรือ่งรอ้งทกุขร์บัที	่๓๑๘/๒๕๔๓	แลว้	ตอ่มา	ศาลปกครองกลาง

ได้รับโอนเรื่องร้องทุกข์นั้นไว้เป็นคดีหมายเลขดำาที่	๗๘๓/๒๕๔๔	จึงถือได้ว่าเรื่องร้องทุกข์ดังกล่าวเป็นเรื่องที่ 

รอ้งทกุขต์อ่คณะกรรมการวนิจิฉยัรอ้งทกุขซ์ึง่อยูใ่นระหวา่งการพจิารณาและไดโ้อนมาเปน็คดขีองศาลปกครอง

กลางตามนัยมาตรา	 ๑๐๓	 วรรคสาม	 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง	 

พ.ศ.	๒๕๔๒	ซึง่กำาหนดใหต้อ้งพจิารณากอ่นวา่คดทีีโ่อนมาเปน็คดตีามมาตรา	๙	แหง่พระราชบญัญตัดิงักลา่ว

หรอืไม	่หากเปน็คดตีามมาตรา	๙	แหง่พระราชบญัญตัดิงักลา่ว	กใ็หพ้จิารณาพพิากษาตอ่ไป	และในการดำาเนนิ

กระบวนการพจิารณาพพิากษาคดทีีโ่อนมาดงักลา่ว	ยงัไดม้กีารกำาหนดเงือ่นไขเกีย่วกบัการพจิารณาพพิากษา

คดีไว้ในข้อ	๖	วรรคหนึ่ง	และข้อ	๗	วรรคสองแห่งระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด	

ว่าด้วยการดำาเนินกระบวนพิจารณาและพิพากษาคดีปกครองที่โอนมาจากเรื่องร้องทุกข์ตามกฎหมายว่าด้วย

คณะกรรมการกฤษฎกีา	พ.ศ.๒๕๔๔	วา่	ใหอ้งคค์ณะในศาลปกครองทีไ่ดร้บัโอนคดตีามมาตรา	๑๐๓	วรรคสาม	

เป็นผู้พิจารณาว่าคดีนั้นอยู่ในอำานาจของศาลปกครองหรือไม่	 และให้มีอำานาจที่จะงดเว้นกระบวนพิจารณา

ใดเพราะเหตุที่ได้มีการดำาเนินการมาแล้ว	 โดยสำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาหรือคณะกรรมการวินิจฉัย 

ร้องทุกข์เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมาย	นอกจากนี้	ข้อ	๙	แห่งระเบียบดังกล่าว	ยังกำาหนดให้นำาวิธีพิจารณา

คดีปกครองตามที่กำาหนดไว้ในระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดว่าด้วยวิธีพิจารณา
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คดีปกครอง	 พ.ศ.๒๕๔๓	 มาใช้บังคับกับการดำาเนินกระบวนพิจารณาพิพากษาคดีประเภทนี้โดยอนุโลมด้วย	

ซึ่งคดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า	 ผู้ฟ้องคดีได้รับอนุญาตให้เข้าทำาประโยชน์ในที่ดินป่าสงวนแห่งชาติป่ารับร่อ	 และ 

ป่าสลุย	อำาเภอท่าแซะ	จังหวัดชุมพร	เพื่อปลูกสร้างสวนปาล์มน้ำามัน	มีกำาหนดระยะเวลา	๓๐	ปี	ตั้งแต่วัน

ที่	๖	มิถุนายน	๒๕๒๒	ถึงวันที่	๕	มิถุนายน	๒๕๕๒	เมื่อราวปี	พ.ศ.๒๕๔๐	ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองได้แจ้งให้ผู้

ฟ้องคดีทราบว่า	การจัดเก็บผลปาล์มน้ำามันผู้ฟ้องคดีจะต้องยื่นขอรับใบอนุญาตเก็บหาของป่าตามมาตรา	๑๕	 

แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ	พ.ศ.๒๕๐๗	โดยต้องชำาระเงินค่าภาคหลวงและค่าบำารุงป่าด้วย	ผู้ฟ้อง

คดเีหน็วา่	การปลกูสรา้งสวนปาลม์ดงักลา่วผูฟ้อ้งคดตีอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยเปน็จำานวนมาก	ผูฟ้อ้งคดยีอ่มมสีทิธเิกบ็

ผลปาลม์ได	้ประกอบกบัผลปาลม์เปน็นวตักรรมทางวทิยาศาสตรก์ารเกษตร	ไมใ่ชข่องปา่ตามความหมายของ

มาตรา	๔	แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ	พ.ศ.	๒๕๐๗	การที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองแจ้งให้ผู้ฟ้องคดียื่น

คำาขออนุญาตเก็บหาของป่า	พร้อมทั้งต้องชำาระเงินค่าภาคหลวงและค่าบำารุงป่า	จึงเป็นการกระทำาที่ไม่ชอบ

ด้วยกฎหมาย	 ทำาให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย	 กรณีเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ 

ของรัฐกระทำาการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย	 อยู่ในอำานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา	 ๙		

วรรคหนึ่ง	 (๑)	 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง	 พ.ศ.๒๕๔๒	 แต่การจะ

พิจารณาพิพากษาคดีต่อไปตามมาตรา	๑๐๓	วรรคสาม	แห่งพระราชบัญญัติเดียวกันนั้น	ยังจะต้องพิจารณา 

ต่อไปด้วยว่าเข้าเงื่อนไขในการร้องทุกข์หรือไม่	 กรณีจึงต้องนำากฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการกฤษฎีกา 

มาประกอบการพิจารณาด้วย	โดยมาตรา	๒๐	แห่งพระราชบัญญัติคณะกรรมการกฤษฎีกา	พ.ศ.	๒๕๒๒	กำาหนดว่า	

เรื่องร้องทุกข์ดังต่อไปนี้	ไม่ให้รับไว้พิจารณา	ฯลฯ	(๗)	เรื่องที่ขาดอายุความร้องทุกข์	ทั้งนี้	ภายใต้เงื่อนไข 

ตามมาตรา	๒๓	กล่าวคือ	การยื่นคำาร้องทุกข์ต้องกระทำาการภายในกำาหนด	เก้าสิบวันนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้

ถึงเหตุแห่งการร้องทุกข์	ฯลฯ	ข้อเท็จจริงในคดีนี้ปรากฏว่า	ผู้ฟ้องคดีได้รับอนุญาตให้เข้าทำาประโยชน์ในที่ดิน 

ปา่สงวนแหง่ชาต	ิปา่รบัรอ่	และปา่สลยุ	อำาเภอทา่แซะ	จงัหวดัชมุพร	เพือ่ปลกูสรา้งสวนปาลม์น้ำามนั	มกีำาหนด

ระยะเวลา	๓๐	ปี	นับตั้งแต่วันที่	๖	มิถุนายน	๒๕๒๒	ถึงวันที่	๕	มิถุนายน	๒๕๕๒	ต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีที่	๑	ได้

มีหนังสือที่	กษ	๐๗๐๔.๕/๑๑๒๙๒	ลงวันที่	๘	พฤษภาคม	๒๕๓๘	ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่	๒	แจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่	๒	

แจง้ใหผู้ฟ้อ้งคดทีราบวา่	ของปา่ตามมาตรา	๔	แหง่พระราชบญัญตัปิา่สงวนแหง่ชาต	ิพ.ศ.๒๕๐๗	หมายความ

รวมถึง	 สิ่งต่างๆ	 ที่เกิดขึ้นหรือมีอยู่ในป่าไม่ว่าจะเกิดขึ้นตามธรรมชาติหรือจากการลงทุนลงแรงของมนุษย์	

จึงให้ผู้ฟ้องคดีซึ่งได้รับอนุญาตเข้าทำาสวนปาล์มยื่นคำาขอรับใบอนุญาตเก็บหาของป่า	 พร้อมทั้งต้องชำาระเงิน 

ค่าภาคหลวงและค่าบำารุงป่าภายใน	๓๐	วัน	นับแต่วันที่ได้รับหนังสือ	ตามหนังสือจังหวัดชุมพร	ด่วนที่สุด	 

ชพ	๐๐๑๑/๒๑๖๕๑	ลงวันที่	๗	พฤศจิกายน	๒๕๔๐	ผู้ฟ้องคดีไม่เห็นพ้องด้วยกับคำาสั่งดังกล่าว	โดยเห็นว่า	

การทำาสวนปาล์มของผู้ฟ้องคดีมิใช่ความหมายของคำาว่า	ของป่าตามความในมาตรา	๔	แห่งพระราชบัญญัติ

ป่าสงวนแห่งชาติ	 พ.ศ.๒๕๐๗	 และหากผู้ฟ้องคดีทราบว่าต้องดำาเนินการขออนุญาตเก็บผลปาล์มและต้อง 

ชำาระเงนิคา่ภาคหลวงและคา่บำารงุปา่	แลว้คงไมเ่ขา้ทำาสญัญากบัผูถ้กูฟอ้งคด	ีผูฟ้อ้งคดจีงึไดข้อใหผู้ถ้กูฟอ้งคดทีี	่

๒	ทบทวนคำาสั่งดังกล่าวตามหนังสือของผู้ฟ้องคดี	ลงวันที่	๑๓	ธันวาคม	๒๕๔๐	ผู้ถูกฟ้องคดีที่	๒	เห็นว่าไม่

อยูใ่นอำานาจพจิารณาจงึไดเ้สนอเรือ่งใหผู้ถ้กูฟอ้งคดทีี	่๑	เพือ่พจิารณาพรอ้มแจง้ยนืยนัใหผู้ฟ้อ้งคดปีฏบิตัติาม 

คำาสั่งดังกล่าว	ตามหนังสือ	ที่	ชพ	๐๐๑๑/๒๓๐๐๑	ลงวันที่	๒๔	พฤศจิกายน	๒๕๔๑	ต่อมา	ผู้ถูกฟ้องคดีที่	๑	
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ได้มีหนังสือ	ที่	กษ	๐๗๐๔.๕/๒๘๘๔๗	ลงวันที่	๑๑	ธันวาคม	๒๕๔๑	แจ้งผู้ถกูฟ้องคดีที่	๒	ยืนยันให้มีการปฏิบัติ

ตามความเหน็ของคณะกรรมการกฤษฎกีา	ผูถ้กูฟอ้งคดทีี	่๒	จงึแจง้ใหผู้ฟ้อ้งคดทีราบผลการพจิารณาดงักลา่ว	

พร้อมทั้งทวงถามให้มีการปฏิบัติการตามคำาสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่	๑	ตามหนังสือ	ด่วนที่สุด	ชพ	๐๐๑๑/๕๕๗๓	 

ลงวันที่	๒๒	มีนาคม	๒๕๔๓	ผู้ฟ้องคดีได้รับหนังสือดังกล่าวเมื่อวันที่	๕	เมษายน	๒๕๔๓	จึงถือได้ว่าผู้ฟ้อง

คดทีราบเหตแุหง่การรอ้งทกุขน์บัแตว่นัทีไ่ดร้บัหนงัสอื	ฉบบัดงักลา่ว	เมือ่ผูฟ้อ้งคดนีำาเรือ่งมารอ้งทกุขต์อ่คณะ

กรรมการวนิจิฉยัรอ้งทกุขเ์มือ่วนัที	่๑๒	กรกฎาคม	๒๕๔๓	จงึเกนิกำาหนดเกา้สบิวนันบัแตว่นัทีรู่ห้รอืควรรูถ้งึเหต ุ

แหง่การรอ้งทกุขเ์ปน็กรณตีอ้งหา้มมใิหค้ณะกรรมการวนิจิฉยัรอ้งทกุขร์บัไวพ้จิารณาตามมาตรา	๒๐(๗)	ประกอบ

กับมาตรา	๒๓	วรรคหนึ่ง	แห่งพระราชบัญญัติคณะกรรมการกฤษฎีกา	พ.ศ.๒๕๒๒	และแม้ต่อมาคดีนี้จะได้ 

โอนมายงัศาลปกครองกลางตามมาตรา	๑๐๓	วรรคสาม	แหง่พระราชบญัญตัจิดัตัง้ศาลปกครองและวธิพีจิารณา

คดีปกครอง	 พ.ศ.๒๕๔๒	 ศาลปกครองก็ไม่อาจรับคำาฟ้องที่ไม่เข้าเงื่อนไขการร้องทุกข์ตามพระราชบัญญัติ 

คณะกรรมการกฤษฎกีา	พ.ศ.๒๕๒๒	ไวพ้จิารณาเชน่เดยีวกนั	คดนีีจ้งึเปน็คดทีีศ่าลปกครองไมอ่าจรบัไวพ้จิารณาได	้

เมือ่ผูฟ้อ้งคดไีมม่สีทิธฟิอ้งคดตีอ่ศาลปกครองแลว้	จงึไมจ่ำาตอ้งพจิารณาในเนือ้หาแหง่คด	ีทีศ่าลปกครองขัน้ตน้ 

พิพากษายกฟ้องนั้น	ศาลปกครองสูงสุดเห็นพ้องด้วยในผลพิพากษา

นายเกษม	คมสัตย์ธรรม	 	 	 	 ตุลาการเจ้าของสำานวน

ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

นายจรัญ	หัตถกรรม

ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด

นายธงชัย	ลำาดับวงศ์

ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

นายชาญชัย	แสวงศักดิ์

ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

นายปรีชา	ชวลิตธำารง

ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ตุลาการผู้แถลงคดี	:	นายประวิทย์	เอื้อนิรันดร์
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ที่ กษ ๐๗๐๔/ว ๑๒๖๘๘          กรมป่าไม้

      

         ๘ กันยายน ๒๕๑๕

เรื่อง การทำาไม้เสาเข็ม

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

อ้างถึง หนังสือ ที่ กษ ๐๗๐๔/ว ๕๕๐๙ ลงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๑๕

  ตามที่กรมป่าไม้ได้พิจารณากำาหนดมาตรการในการทำาไม้เสาเข็มไว้ รวม ๖ ข้อ เพื่อสั่งให้ 

เจ้าหน้าท่ีถือเป็นทางปฏิบัติโดยเคร่งครัด ถ้าหากมีพฤติการณ์ว่าเจ้าหน้าท่ีผู้ใดให้ความร่วมมือในการทำาไม้เสาเข็ม 

โดยมิชอบ กรมป่าไม้จะได้พิจารณาโทษสถานหนัก ความละเอียดแจ้งอยู่แล้ว นั้น

  
  เนื่องจาก พณฯ ผู้อำานวยการจับกุมปราบปรามฯ (พล.ต.ท.พิชัย กุลละวณิชย์) ได้โปรด 

ตั้งข้อสังเกตว่า แม้กรมป่าไม้จะได้กำาชับและเคร่งครัดในเรื่องการอนุญาตไม้เสาเข็มแล้วก็ตาม แต่ก็ยัง

ปรากฏว่ามีการนำาไม้เสาเข็มเข้าสู่ตลาดนครหลวงฯ มีปริมาณมากเช่นเดิม และเท่าที่ได้ออกตรวจราชการ 

ในท้องท่ีจังหวัดต่างๆ ก็ปรากฏว่ามีการทำาไม้เสาเข็มนำามากองรวมหมอนไว้ริมทางสายต่างๆ เป็นจำานวนมาก 

น่าเป็นห่วงสวัสดิภาพของป่า เพราะไม้เหล่านี้เป็นไม้ขนาดเล็ก ถ้าเป็นไม้ที่ตัดจากป่าสงวนแห่งชาติในไม่ช้า 

ป่าก็จะทรุดโทรมหมดสภาพความเป็นป่าไปในที่สุด ขอให้กรมป่าไม้พิจารณาหาทางป้องกันแก้ไขให้รัดกุม 

ยิ่งขึ้นด้วย

  
  กรมป่าไม้ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า การอนุญาตให้ทำาไม้เสาเข็มในสถานการณ์ปัจจุบัน ควรให้ทำา

ออกเฉพาะจากบริเวณที่จะต้องเปิดที่ดินใช้ประโยชน์อย่างอื่น เช่น ที่ดินจัดสรร นิคม อ่างเก็บน้ำา เป็นต้น 

แต่เน่ืองจากขณะน้ียังมีป่าท่ียังมิได้ออกกฎกระทรวงกำาหนดเป็นป่าสงวนแห่งชาติตามความในพระราชบัญญัติ 

ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๐๗ อยู่เป็นจำานวนมาก จึงเป็นเหตุให้มีการตัดไม้ที่มิใช่ไม้หวงห้ามเพื่อทำาเสาเข็ม 

โดยอ้างว่าตัดจากป่าธรรมดามิใช่ป่าสงวนแล้วนำาเคล่ือนท่ีมายังด่านป่าไม้ด่านแรก เพ่ือให้พนักงานเจ้าหน้าท่ี 

ตรวจสอบ ออกใบเบิกทางตามความในมาตรา ๓๘ (๒) แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔  

ซึ่งเจ้าหน้าที่ด่านก็ไม่อาจตรวจสอบลงความเห็นได้ว่า ไม้เสาเข็มเหล่านั้นได้ตัดออกจากป่าใดแน่ ครั้นจะไม่

ออกใบเบิกทางให้ไปก็อาจถูกร้องเรียนว่าเจ้าหน้าท่ีหน่วงเหน่ียวกล่ันแกล้ง แต่ถ้าออกใบเบิกทางให้ไปโดยสะดวก  

ก็จะกลายเป็นการส่งเสริมให้มีการทำาไม้เสาเข็มออกมาก อันเป็นการทำาลายสภาพป่า ดังข้อสังเกตของ  

พณฯ ผูอ้ำานวยการจบักมุปราบปรามฯ ดงักลา่วขา้งตน้ เพือ่เปน็การปอ้งกนัความเสยีหายในเรือ่งนี ้กรมปา่ไมจ้งึวาง

มาตรการในการทำาไม ้และการออกใบเบกิทางไมเ้สาเขม็จากไมท้ีม่ใิชไ่มห้วงหา้มทีต่ดัในบรเิวณปา่ธรรมดา มใิช่

ปา่สงวนแหง่ชาต ิและไมเ้สาเขม็ทีท่ำาออกมานัน้จะนำาเคลือ่นทีผ่า่นดา่นป่าไม้ด่านแรกตามความในมาตรา ๓๘ (๒) 

แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ ให้ดำาเนินการดังน้ี
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  ๑. ผู้ใดมีความประสงค์จะทำาไม้เสาเข็มจากไม้ที่มิใช่ไม้หวงห้ามในป่าที่มิใช่ป่าสงวนป่าใด ให้

ยื่นความจำานงเป็นหนังสือต่อนายอำาเภอท้องที่ป่า พร้อมแผนที่แสดงบริเวณป่าที่จะตัดไม้เสาเข็ม แจ้งชนิด 

จำานวน ไม้เสาเข็มที่จะทำาออก และจุดหมายปลายทางที่จะนำาเคลื่อนที่ไว้ให้ชัดเจน

  ๒. เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับคำาร้องขอทำาไม้ตามข้อ ๑ แล้ว ให้ลงทะเบียนรับคำาขอและรายละเอียด

ไว้เป็นหลักฐาน

  ๓. เมื่อผู้ขอตามข้อ ๒ ได้ตัดฟันไม้ที่มิใช่ไม้หวงห้ามลงแล้ว ห้ามนำาเคลื่อนที่จากตอ จนกว่าจะ

ได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่มาตรวจสอบเสียก่อน

  ๔. ในการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ตามข้อ ๓ ให้แจ้งชนิด จำานวนไม้ ชื่อป่า พร้อมแผนที่

สังเขป และทำาบันทึกผลของการตรวจสอบไว้เป็นหลักฐาน จำานวน ๒ ชุด หลักฐานดังกล่าวให้นายอำาเภอ

เจ้าของท้องท่ีเป็นผู้พิจารณาลงนาม แล้วเจ้าหน้าท่ีเก็บไว้เป็นหลักฐาน ๑ ชุด อีก ๑ ชุดมอบให้เจ้าของไม้นำา

ไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่แห่งด่านป่าไม้ด่านแรก เพื่อตรวจสอบออกใบเบิกทางตามความในมาตรา ๓๘ (๒)  

แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. ๒๔๘๔ ต่อไป

   ๕. เจ้าหน้าที่แห่งด่านป่าไม้ด่านแรกจะต้องตรวจสอบ ชนิด จำานวนไม้ ว่าตรงตามที่เจ้าหน้าที่

ต้นทางได้ตรวจสอบมาหรือไม่ ถ้าถูกต้องตรงกัน จึงออกใบเบิกทางตามระเบียบได้

  ๖. ในการตรวจตามข้อ ๓ และ ๔ ให้อยู่ในความรับผิดชอบของพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบ

ชนิด จำานวนไม้ ซึ่งจะต้องเป็นที่แน่ชัดว่า ป่าที่ตัดไม้มิใช่ป่าสงวนแห่งชาติ และไม้ที่ตัดฟันมิใช่ไม้หวงห้าม 

หากเจ้าหน้าท่ีผู้ใดตรวจสอบรับรองผิดพลาดจะด้วยความจงใจหรือไม่ก็ตาม กรมป่าไม้จะพิจารณาโทษสถานหนักตาม

ควรแก่กรณีต่อไป

  ๗. ในการตรวจสอบออกใบเบิกทางของเจ้าหน้าที่ด่านป่าไม้ด่านแรกนั้น ถ้าไม่มีหลักฐานรับรอง

ผลการตรวจสอบจากเจา้หนา้ทีท่อ้งทีป่า่ หา้มออกใบเบกิทางโดยเดด็ขาด ผูใ้ดฝา่ฝนืจะไดร้บัการพจิารณาโทษ

โดยสถานหนักเช่นเดียวกัน

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และสั่งเจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไป

         ขอแสดงความนับถืออย่างสูง

        (ลงนาม)   ตรี กกกำาแหง

          (นายตรี กกกำาแหง)

            อธิบดีกรมป่าไม้

กองคุ้มครอง
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ที่ กส ๐๗๐๔/ว ๗๘๒๘         กรมป่าไม้

         ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๑๖

เรื่อง การทำาไม้ที่มิใช่ไม้หวงห้าม

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

  ด้วยปรากฏว่าในปัจจุบันน้ี มีการทำาไม้ท่ีมิใช่ไม้หวงห้ามซ่ึงไม่อยู่ในข่ายควบคุมตามพระราชบัญญัติป่าไม้ 

(ยกเว้นในป่าสงวนแห่งชาติ) มีการลักลอบตัดฟันไม้ในป่าสงวนแห่งชาติ แล้วอ้างว่าตัดจากป่าที่มิใช่ 

ป่าสงวนแห่งชาติ เพ่ือขอรับใบเบิกทางนำาเคล่ือนท่ี บางแห่งไม้ท่ีนำาออกมา ซ่ึงอ้างว่าเป็นไม้ท่ีมิใช่ไม้หวงห้าม

น้ัน ข้อเท็จจริงเป็นไม้หวงห้าม เมื่อนำาไปถึงโรงงานแปรรูปไม้ก็รีบทำาการแปรรูปเพื่อหลบเลี่ยงทันที และเมื่อ

จำาหน่ายจ่ายโอนก็ออกหนังสือกำากับไม้แปรรูปหรือออกใบเบิกทางระบุเป็นไม้ที่มิใช่ไม้หวงห้าม โดยบรรทุก

รถยนต์มีผ้าปิดคลุมมิดชิด บางรายก็ใช้ไม้หวงห้ามวางทับปิดไว้ข้างบนเป็นการพรางเจ้าหน้าที่

  
  กรมป่าไม้ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า พฤติการณ์ดังกล่าวทำาให้เกิดการเสียหายต่อสวัสดิภาพของ

ป่าและราชการป่าไม้เป็นอย่างยิ่ง สมควรจะได้วางมาตรการเพื่อควบคุมการปฏิบัติในการออกใบเบิกทาง

นำาไม้ที่มิใช่ไม้หวงห้ามเคลื่อนที่ให้รัดกุมขึ้น ทำานองเดียวกันกับการควบคุมการทำาไม้เสาเข็ม ประกอบกับ 

กรมปา่ไมไ้ดร้บัขอ้เสนอของปา่ไมเ้ขตและจงัหวดับางแหง่วา่ ตามทีก่รมปา่ไมก้ำาหนดมาตรการการควบคมุการ

ทำาไม้เสาเข็มไปแล้วนั้น สมควรกำาหนดทางปฏิบัติเพิ่มเติมเพื่อความเหมาะสมสำาหรับการทำาไม้ (ไม้ท่อนซุง) 

ที่มิใช่ไม้หวงห้ามในป่าที่มิใช่ป่าสงวนแห่งชาติไว้ถือปฏิบัติด้วย

  
  ฉะนั้น กรมป่าไม้จึงขอกำาหนดทางปฏิบัติในการทำาไม้ และการออกใบเบิกทางไม้ (ไม้ท่อนซุง) 

ที่มิใช่ไม้หวงห้ามซึ่งตัดจากป่าธรรมดา มิใช่ป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อให้มีผลในด้านการตรวจสอบควบคุมไว้ 

ดังต่อไปนี้

    ๑. ผู้ใดมีความประสงค์จะนำาไม้ (ไม้ท่อนซุง) ที่มิใช่ไม้หวงห้าม ซึ่งทำาออกจาก 

ปา่ธรรมดา มใิชป่า่สงวนแหง่ชาต ิเคลือ่นทีอ่อกจากปา่ทีไ่มน้ัน้อยู ่ใหย้ืน่ความจำานงเปน็หนงัสอืตอ่นายอำาเภอ

ท้องที่ป่า พร้อมแผนท่ีแสดงบริเวณป่าท่ีตัดไม้ แจ้งชนิด จำานวนไม้ และจุดหมายปลายทางท่ีจะนำาเคล่ือนท่ีไว้ให้

ชัดเจน และห้ามนำาเคลื่อนที่ออกจากตอจนกว่าเจ้าหน้าที่จะได้ดำาเนินการตามข้อ ๒, ๓ และ ๔ แล้ว

    ๒. เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับเรื่องราวคำาขอทำาไม้ตามข้อ ๑ และได้ลงทะเบียนรับเป็น 

หลักฐานแล้ว ก็ให้เสนอนายอำาเภอพิจารณาสั่งเจ้าหน้าที่ไปทำาการตรวจสอบไม้ตามที่ขอโดยมิชักช้า

    ๓. การตรวจสอบไม้ตามคำาขอ ให้อยู่ในความรับผิดชอบของพนักงานเจ้าหน้าที่ 

ผู้ตรวจสอบ ชนิด จำานวนไม้ ซ่ึงจะต้องเป็นท่ีแน่ชัดว่า บริเวณท่ีตัดไม้มิใช่ป่าสงวนแห่งชาติ อุทยานแห่งชาติ  

เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่า บรเิวณทีเ่ปน็ตน้น้ำาลำาธาร หรอืตามไหลเ่ขา ซึง่เมือ่ตดัฟนัไมล้งแลว้จะเปน็เหตกุอ่ใหเ้กดิ 

ภัยธรรมชาติ เช่น ทำาให้ดินหรือหินพังทลาย แล้วจึงจะรับรองให้โดยใช้ตราประจำาตัว (ของเจ้าหน้าท่ีผู้ตรวจสอบ) 
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เลขเรียง แสดงท่อนท่ีตัดทอนแต่ละต้น เลขเรียงประจำาท่อน และปี พ.ศ. ตีประทับท่ีหน้าตัดของไม้แต่ละท่อน 

และเม่ือได้ประทับตรารับรองให้แล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีผู้ดำาเนินการดังกล่าวประทับตราประจำาตัว (ตรา ต.) 

พร้อมเลขเรียงลำาดับท่อนที่ตรวจสอบรับรองให้ และเลขปี พ.ศ.ไว้ที่หน้าตัดของตอไม้ทุกตอ เช่นเดียวกันกับ

การประทับตราชักลากไม้ ตามระเบียบว่าด้วยการประทับตราอนุญาตชักลากไม้ พ.ศ. ๒๕๐๔ เสร็จแล้วให้ทำา

บันทึกผลการตรวจสอบบัญชีไม้และแผนที่ป่าโดยสังเขป ๒ ชุด เมื่อได้ลงนามรับรองในเอกสารดังกล่าวแล้ว 

ก็ให้เสนอนายอำาเภอพิจารณาลงนามรับรองอีกช้ันหน่ึง แล้วให้เจ้าหน้าท่ีเก็บไว้เป็นหลักฐาน ๑ ชุด และ 

อีก ๑ ชุด ใช้ประกอบใบเบิกทางที่ออกให้ตามข้อ ๔

    ๔. เมือ่ไดต้รวจสอบตามขอ้ ๓ แลว้ ใหน้ายอำาเภอทอ้งทีป่า่หรอืผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมายเปน็

ผู้ออกใบเบิกทางนำาไม้เคลื่อนที่จากตอไม้ โดยใช้บัญชีไม้ที่ตรวจสอบได้ตามข้อ ๓ แนบใบเบิกทางให้ผู้ขอตาม

ระเบียบเช่นเดียวกันกับการออกใบเบิกทางนำาไม้หวงห้ามเคลื่อนที่ โดยออกใบเบิกทางจากตอไม้ถึงด่านป่าไม้

ด่านแรก

    ๕. เมื่อถึงด่านป่าไม้ด่านแรก หากประสงค์จะนำาไม้เคลื่อนที่ต่อไปก็ให้ยื่นคำาขอรับ 

ใบเบิกทางต่อด่าน โดยแสดงใบเบิกทางและหลักฐานตามข้อ ๔ แล้วเจ้าหน้าที่ด่านก็จะได้ตรวจสอบออก

ใบเบิกทางให้ตามระเบียบต่อไป

    ทั้งนี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด หากพนักงานเจ้าหน้าที่ 

ผู้ใดปล่อยปละละเลย หรือมีพฤติการณ์ให้ความร่วมมือสนับสนุนการทุจริต กรมป่าไม้ก็จะได้พิจารณาโทษ

หรือสมรรถภาพตามควรแก่กรณีต่อไป

     จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และสั่งเจ้าหน้าที่ถือเป็นทางปฏิบัติต่อไป

        

          ขอแสดงความนับถืออย่างสูง

              (ลงนาม)      ตรี กกกำาแหง

             (นายตรี กกกำาแหง)

               อธิบดีกรมป่าไม้
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	 	 			 	 	 บันทึกข้อความ
  

ด่วนที่สุด   

ส่วนราชการ    กรมป่าไม้  สำานักป้องกันและปราบปราม  โทร. ๕๗๙๘๖๐๖

ที่  กษ ๐๗๐๘/๓๑๖๘     วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๒

เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการทำาไม้นอกประเภทหวงห้าม

เรียน รองอธิบดีกรมป่าไม้ทุกท่าน ผู้อำานวยการสำานักทุกสำานัก นักวิชาการป่าไม้ ๙ (ชช) ทุกท่าน

 ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ทุกท่าน ผู้อำานวยการกองทุกกอง เลขานุการกรมป่าไม้ 

 และหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน

    กรมป่าไม้ขอส่งสำาเนาหนังสือกรมป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ กษ ๐๗๐๘/๓๑๖๕ ลงวันที่  

๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๒ เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการทำาไม้นอกประเภทหวงห้าม มาเรียนเพื่อทราบ

         (ลงนาม)  ปลอดประสพ สุรัสวดี

          (นายปลอดประสพ สุรัสวดี)

              อธิบดีกรมป่าไม้
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ด่วนที่สุด   

ที่ กษ ๐๗๐๘/๓๑๖๕               กรมป่าไม้

๖๑ ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร

กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐

          ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๒

เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการทำาไม้นอกประเภทหวงห้าม

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

อ้างถึง ๑. หนังสือกรมป่าไม้ ที่ กษ ๐๗๐๔(๓)/ว.๓๖๙๕๒ ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๓๐

 ๒. หนังสือกรมป่าไม้ ที่ กษ ๐๗๐๔/ว.๗๘๒๘ ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๑๖

     ด้วยกองทัพภาคท่ี ๔ และศูนย์ป้องกันและปราบปรามการลักลอบทำาลายทรัพยากรป่าไม้ 

ภาคท่ี ๔ ได้แจ้งให้กรมป่าไม้ทราบกรณีเจ้าหน้าท่ีของรัฐอำาเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส มีพฤติกรรมในลักษณะช่วยเหลือ

ผู้กระทำาผิดพระราชบัญญัติป่าไม้ โดยใช้อำานาจหน้าที่แสวงหาผลประโยชน์จากการลักลอบนำาไม้จาก 

ป่าสงวนแห่งชาติและป่าอนุรักษ์ออกมาใช้ประโยชน์เป็นจำานวนมาก โดยอ้างว่าตัดจากป่าธรรมดาแล้ว 

มาขอออกใบเบิกทางนำาเคลื่อนที่ ประกอบกับปัจจุบันในบางพื้นที่มีเจ้าหน้าที่ได้ออกใบเบิกทางนำา 

ไม้ทุเรียนบ้านที่ราษฎรปลูกขึ้น อาจจะเป็นที่ดินกรรมสิทธิ์หรือที่ทำากินแต่ไม่มีเอกสารสิทธิ์โดยนำาหลักเกณฑ์  

ตามหนังสือกรมป่าไม้ที่ กษ ๐๗๐๔/ว.๗๘๒๘ ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๑๖ มาใช้ปฏิบัติแล้วใช้เป็น 

หลักฐานในการนำาไปออกใบเบิกทางนำาไม้เคลื่อนที่ ซึ่งขัดต่อเจตนารมณ์ของทางราชการที่มุ่งควบคุมการ 

ทำาไม้นอกประเภทหวงห้ามที่ขึ้นอยู่ในป่าธรรมดา

    กรมป่าไม้ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า จากพฤติการณ์ดังกล่าวทำาให้เกิดความเสียหาย ทั้งในด้าน

การปฏิบัติและการป้องกันรักษาป่าเป็นอย่างยิ่ง ฉะนั้น เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบฯ กับทั้งเป็นการ

ป้องกันมิให้เกิดความเสียหายอันอาจเกิดแก่ทางราชการได้ จึงขอซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการตรวจ

สอบออกใบเบิกทางไม้นอกประเภทหวงห้าม ซึ่งนำาออกจากป่าธรรมดา มิใช่ป่าสงวนแห่งชาติ ให้ถือปฏิบัติ

ตามหนังสือกรมป่าไม้ ที่ กษ ๐๗๐๔/ว.๗๘๒๘ ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๑๖ ส่วนการตรวจสอบออก

ใบเบิกทางไม้นอกประเภทหวงห้ามที่ราษฎรปลูกขึ้นในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง จะต้องถือปฏิบัติ

ตามนัยหนังสือกรมป่าไม้ ที่ กษ ๐๗๐๔(๓)/ว.๓๖๙๕๒ ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๓๐ ข้อ ๒ โดยเคร่งครัด  

หากปรากฏว่าในท้องท่ีใดมีพฤติกรรมในลักษณะช่วยเหลือผู้กระทำาผิด กรมป่าไม้จะพิจารณาโทษสถานหนักต่อไป

    จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอได้โปรดสั่งเจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไปด้วย

           

             ขอแสดงความนับถือ

          (ลงนาม)  ปลอดประสพ สุรัสวดี

           (นายปลอดประสพ สุรัสวดี)

                อธิบดีกรมป่าไม้

สำานักป้องกันและปราบปราม
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ที่ กษ ๐๗๐๔ (๓)/ว ๓๖๙๕๒              กรมป่าไม้

            ๖๑ ถนนพหลโยธนิ กท. ๑๐๙๐๐

           ๙ ธันวาคม ๒๕๓๐

เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับไม้ในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

อ้างถึง หนังสือกรมป่าไม้ ด่วนมาก ที่ กษ ๐๗๐๔(๓)/๒๓๒๒๓ ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๒๙

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำาเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท ๐๔๐๔/๑๔๘๕๐ ลงวันที่

    ๒๘ ตุลาคม ๒๕๓๐ พร้อมด้วยเอกสารที่เกี่ยวข้อง ๑ ชุด (จำานวน ๑๑ แผ่น)

   ๒. สำาเนาหนังสือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ด่วนมาก ที่ กษ ๐๗๐๔(๓)/๔๒๔๔

    ลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๐ พร้อมด้วยสรุปรายงานการประชุม ๑ ชุด 

    (รวมเอกสาร ๑๖ แผ่น)

    ตามหนังสือกรมป่าไม้ท่ีอ้างถึง ส่งสำาเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก  

ท่ี มท ๐๔๐๔/ว ๑๐๓๓ ลงวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๒๙ เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับไม้ในที่ดินกรรมสิทธิ ์

หรือสิทธิครอบครอง ซึ่ งกระทรวงมหาดไทยแจ้งให้จั งหวัดระงับการดำา เนินการตามหนังสือ

กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ท่ี มท. ๐๔๐๔/ว ๓๒๖ ลงวันท่ี ๑๕ มีนาคม ๒๕๒๗ เก่ียวกับการตรวจสอบออกหนังสือ 

รับรองไม้ รวมทัง้ไมฟ้นื ไมเ้ผาถา่น และถา่น ในทีด่นิกรรมสทิธิห์รอืสทิธคิรอบครองดงักลา่ว ตามขอ้เสนอของ

กระทรวงเกษตรและสหกรณไ์วก้อ่นจนกวา่การพจิารณาตามผลการประชมุของผูแ้ทนกระทรวงมหาดไทยกบั

ผู้แทนกรมป่าไม้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อวางมาตรการการควบคุมที่เหมาะสมให้เสร็จสิ้นเสียก่อน 

มาเพื่อโปรดทราบและสั่งเจ้าหน้าที่ถือเป็นทางปฏิบัติต่อไป นั้น

    บัดนี้ กระทรวงมหาดไทยแจ้งให้ทราบว่า การพิจารณาเรื่องดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้ว  

โดยกระทรวงมหาดไทยแจง้ใหจ้งัหวดัตา่งๆ และสว่นราชการทีเ่กีย่วขอ้งทราบเปน็ทางปฏบิตัแิลว้ตามหนงัสอื

กระทรวงมหาดไทย ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ซึ่งสรุปทางปฏิบัติได้ดังนี้

    ๑. ตามผลการพิจารณาของผู้แทนกระทรวงมหาดไทยกับผู้แทนกรมป่าไม้ กระทรวง

เกษตรและสหกรณ์ ซ่ึงได้ร่วมประชุมพิจารณาปัญหาเร่ืองแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับไม้ในท่ีดินกรรมสิทธ์ิหรือ 

สิทธิครอบครอง ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวม ๓ คร้ัง ท่ีประชุมมีมติ รวม ๑๑ ข้อ และมี

ข้อท่ีสำาคัญ คือ 

   ๑.๑ การออกหนังสือรับรองการทำาประโยชน์ในพื้นที่ที่ยังมีไม้หวงห้ามเหลืออยู่ในที่ดินนั้น  

ให้เจ้าหน้าที่กรมที่ดินกับเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ ร่วมกันตรวจสอบตามนัยบันทึกข้อตกลงระหว่างกรมที่ดินกับ 

กรมป่าไม้ ว่าด้วยการตรวจพิสูจน์ที่ดินเพื่อออกโฉนด พ.ศ. ๒๕๒๔ ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๒๔ ทุกรายไป  

และกรณีที่ดินมี ส.ค. ๑ ขอออก น.ส. ๓ จะต้องส่งเรื่องให้กรมที่ดินพิจารณาเสียก่อนซึ่งในกรณีการออก 
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โฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำาประโยชน์ดังกล่าวเป็นไปโดยมิชอบ เนื่องจากมีไม้ที่ใช้ทำาการค้าได้เหลือ

อยู่มาก เข้าลักษณะไม่ได้ทำาประโยชน์ ก็ให้ฝ่ายกรมป่าไม้งดเว้นการตรวจสอบเพื่ออนุญาตให้ตัดฟันไม้ แล้ว

แจง้ใหฝ้า่ยทีด่นิพจิารณาเสนอผูว้า่ราชการจงัหวดัสัง่เพกิถอนโฉนดทีด่นิ หรอืหนงัสอืรบัรองการทำาประโยชน์

นั้น ตามอำานาจหน้าที่ทุกรายไป ทั้งนี้เพราะโฉนดที่ดินและหนังสือรับรองการทำาประโยชน์ดังกล่าวออกไป

โดยฝ่าฝืนกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕ (๒๔๙๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน  

พ.ศ.๒๔๙๗ ข้อ ๘ และในระหว่างที่กำาลังเพิกถอนนั้น ให้ระงับการทำาไม้ (กรณีเป็นไม้สักและไม้ยาง) และ

ระงับการออกหนังสือรับรองการทำาไม้ชนิดอื่นเพื่อเคลื่อนย้ายไปใช้ประโยชน์เสียทั้งสิ้น โดยไม่ต้องรอให้ 

เพิกถอนเสร็จ

   ๑.๒ กรณมีกีารทจุรติในการออกหนงัสอืรบัรองการทำาประโยชนแ์ละการทำาไมอ้อก ใหแ้กไ้ข

ที่ตัวบุคคลที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมาย

   ๑.๓ เมื่อได้เข้มงวดกวดขันให้มีการปฏิบัติในการออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำา

ประโยชน์โดยเคร่งครัดแล้ว ก็คงจะไม่มีไม้ที่จะใช้ทำาการค้าเหลืออยู่ในที่ดินนั้นมากนัก จึงไม่มีความจำาเป็นที่

จะออกระเบียบในการอนุญาต หรือหนังสือรับรองให้นำาไม้ไปเพื่อการค้า แต่เพื่อเป็นการอำานวยความสะดวก

แก่เจ้าของที่ดินที่จะนำาไม้ที่เหลือไปใช้สอยส่วนตัวหรือเพื่อการกุศลสาธารณประโยชน์โดยสุจริต ก็ให้มีการ 

ต้ังคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือออกหนังสือรับรองไม้ในท่ีดิน ท่ีมิใช่ไม้สักและไม้ยางเพ่ือการใช้สอยส่วนตัว  

หรอืเพือ่การกศุลสาธารณประโยชนไ์ด ้โดยมกีารตรวจสอบประทบัตรา ต. ของปา่ไมอ้ำาเภอผูร้ว่มเปน็กรรมการ

ที่โคนต้นไม้ที่ขอนั้นเสียก่อน และคณะกรรมการประทับตรา ครั้งที่ ๒ เมื่อผู้ขอตัดฟันบั่นทอนไม้เป็นท่อนซุง 

แล้ว จึงออกหนังสือรับรองให้ได้ ตามรายละเอียดในแบบคำาขอและแบบหนังสือรับรองตามที่แนบมากับ 

สิ่งที่ส่งมาด้วย

   ๑.๔ ให้ใช้แบบคำาขอและแบบหนังสือรับรองที่ผู้แทนกระทรวงทั้งสองได้แก้ไขใหม่แล้วและ

ผูน้ำาไมต้ามหนงัสอืรบัรองนำาไมเ้ขา้เขตดา่นปา่ไมป้ระเภทที ่๑ เจา้หนา้ทีด่า่นฯ จะตอ้งตรวจสอบและสลกัหลงั

หนังสือรับรองว่า ได้นำาไม้ผ่านด่านไปแล้ว เช่นเดียวกับการตรวจสอบไม้ที่นำาเคลื่อนที่ตามพระราชบัญญัติ 

ป่าไม้ ทั้งนี้ ก็เพื่อเป็นการป้องกันมิให้นำาหนังสือรับรองนั้นมาหมุนเวียนขนไม้โดยไม่ชอบอีก

      สำาหรับทางปฏิบัติอื่นๆ ที่ไม่ได้กล่าวถึง ก็ปรากฏรายละเอียดตามสรุปผลการประชุมของ 

ผู้แทนทั้ง ๒ กระทรวง ซึ่งคณะกรรมการป้องกันและอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ได้ให้ความเห็นชอบแล้วในการ

ประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๓๐ เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๓๐ ตามเอกสารที่ส่งมาด้วยหมายเลข ๒

   ๒. ให้มีการออกหนังสือรับรองไม้ท่ีปลูกข้ึนในท่ีดินกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิครอบครองท่ีมีช่ือตรงกับ 

ไม้หวงห้าม เช่น ไม้โกงกาง ไม้มะม่วงป่า ไม้ทุเรียน ฯลฯ เพื่อนำาไปจำาหน่ายในลักษณะไม้ท่อนได้ โดยใช้

หลกัเกณฑก์ารปฏบิตัเิชน่เดยีวกบัการออกหนงัสอืรบัรองการนำาไมใ้นทีด่นิกรรมสทิธิห์รอืสทิธคิรอบครองไปใช้

ประโยชน์ เพื่อการใช้สอยส่วนตัวหรือเพื่อการกุศลสาธารณประโยชน์ ตามข้อ ๑
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   ๓. ไม่ให้มีการออกหนังสือรับรองหรือออกใบเบิกทางถ่านไม้ชนิดต่างๆ ที่ขึ้นอยู่เดิม  

เว้นแต่ถ่านนั้นเป็นถ่านไม้ยางพารา ไม้ยูคาลิปตัส กระถินยักษ์ กระถินณรงค์ สนประดิพัทธ์ มะฮอกกานี 

จามจุรี หรือพันธุ์ ไม้อื่นๆ ที่มีถิ่นกำาเนิดเดิมจากต่างประเทศที่นำามาปลูกในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือ 

สทิธคิรอบครอง รวมทัง้ไมโ้กงกางท่ีปลูกข้ึนในท่ีดินน้ันด้วย เม่ือนำาเข้าเผาในเตาท่ีรับอนุญาตตามนัยข้อ ๖ แห่งกฎ

กระทรวง ฉบับท่ี ๑๙ (พ.ศ.๒๕๐๗) วา่ดว้ยการเกบ็หาของปา่หวงหา้ม กใ็หเ้จา้หนา้ทีต่รวจสอบออกใบเบกิทางโดยไม่

เกบ็คา่ภาคหลวงได ้ทัง้นี ้ตามทีก่รมปา่ไมแ้จง้ทางปฏบิตัไิปจงัหวดัตา่งๆ แลว้ ตามหนงัสอื ที ่กษ ๐๗๐๔(๓)/๓๐๒๙๓  

ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๒๙

   ๔. ส่วนไม้สัก ไม้ยางนั้น ก็ให้อนุญาตได้แต่เฉพาะเพื่อการใช้สอยส่วนตัว ตามข้อกำาหนด  

ฉบับที่ ๑๗ พ.ศ.๒๕๓๐ ตามหนังสือกรมป่าไม้ ที่ กษ ๐๗๐๔ (๓)/ว ๑๐๙๖๔ ลงวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๓๐

 

    จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และสั่งเจ้าหน้าที่ถือเป็นทางปฏิบัติต่อไป

           ขอแสดงความนับถือ

          (ลงนาม) อุดม หิรัญพฤกษ์

           (อุดม หิรัญพฤกษ์)

             รองอธิบดี รักษาราชการแทน

             อธิบดีกรมป่าไม้

กองการอนุญาต
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ด่วนที่สุด

ที่ กษ ๐๗๐๔.๓/๕๔๐             กรมป่าไม้

๖๑ ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร

               กทม. ๑๐๙๐๐

                        ๒๓ มกราคม ๒๕๔๖

เรื่อง ซ้อมความเข้าใจในการทำาไม้ที่มิใช่ไม้หวงห้าม

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

  ตามพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอำานาจหน้าที่ของส่วนราชการ ให้เป็นไปตาม 

พระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.๒๕๔๕ ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๔๕ ข้อ ๒ ไม่มีส่วน

ราชการสำานักงานป่าไม้เขต และสำานักงานป่าไม้อำาเภอ แต่อย่างใด และกรมป่าไม้ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด 

ที่ กษ ๐๗๐๑.๒/๒๗๘๐๗ ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ เรื่อง การปฏิบัติราชการบริหารส่วนภูมิภาคของ

กรมป่าไม้แจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดแล้ว นั้น

  กรมปา่ไมไ้ดพ้จิารณาแลว้ เหน็วา่ การทำาไมท้ีม่ใิชไ่มห้วงหา้มมปีญัหาในทางปฏบิตั ิจงึขอกำาหนด

ทางปฏิบัติในการทำาไม้ และการออกใบเบิกทางไม้ (ไม้ท่อนซุง) ที่มิใช่ไม้หวงห้าม ซึ่งตัดจากป่าธรรมดา มิใช่

ป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อให้มีผลในด้านการตรวจสอบควบคุมไว้ดังต่อไปนี้

   ๑. ผูใ้ดมคีวามประสงคจ์ะนำาไม ้(ไมท้อ่นซงุ) ทีม่ใิชไ่มห้วงหา้ม ซึง่ทำาออกจากปา่ธรรมดา มใิช ่

ป่าสงวนแห่งชาติ เคลื่อนที่ออกจากป่าที่ไม้นั้นอยู่ ให้ยื่นความจำานงเป็นหนังสือต่อนายอำาเภอท้องที่ป่าพร้อม

แผนที่แสดงบริเวณป่าที่ตัดไม้ แจ้งชนิด จำานวนไม้ และจุดหมายปลายทางที่จะนำาเคลื่อนที่ไว้ให้ชัดเจน และ

ห้ามนำาเคลื่อนที่ออกจากตอจนกว่าเจ้าหน้าที่จะได้ดำาเนินการตามข้อ ๒, ๓ และ ๔ แล้ว

   ๒. เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับเรื่องราวคำาขอทำาไม้ตามข้อ ๑ และได้ลงทะเบียนรับเป็นหลักฐาน

แล้วก็ให้เสนอนายอำาเภอแจ้งจังหวัดพิจารณาสั่งเจ้าหน้าที่ป่าไม้ตั้งแต่ระดับ ๕ ขึ้นไป ไปทำาการตรวจสอบไม้

ตามที่ขอโดยมิชักช้า 

    ๓. การตรวจสอบไม้ตามคำาขอ ให้อยู่ในความรับผิดชอบของพนักงานเจ้าหน้าที่ 

ผู้ตรวจสอบ ชนิด จำานวนไม้ ซึ่งจะต้องเป็นที่แน่ชัดว่า บริเวณที่ตัดไม้มิใช่ป่าสงวนแห่งชาติ อุทยานแห่งชาติ 

เขตรกัษาพนัธุส์ตัวป์า่ บรเิวณทีเ่ปน็ตน้น้ำาลำาธาร หรอืตามไหลเ่ขา ซึง่เมือ่ตดัฟนัไมล้งแลว้ จะเปน็เหตกุอ่ใหเ้กดิ 

ภัยธรรมชาติ เช่น ทำาให้ดินหรือหินพังทลาย แล้วจึงจะรับรองให้ โดยใช้ตราประจำาตัว (ของเจ้าหน้าที่ 

ผู้ตรวจสอบ) เลขเรียงแสดงท่อนที่ตัดทอนแต่ละต้น เลขเรียงประจำาท่อน และปี พ.ศ. ตีประทับที่หน้าตัด

ของไม้แต่ละท่อน และเมื่อได้ประทับตรารับรองให้แล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ดำาเนินการดังกล่าว ประทับ

ตราประจำาตัว (ตรา ต.) พร้อมเลขเรียงลำาดับท่อนที่ตรวจสอบรับรองให้ และเลขปี พ.ศ. ไว้ที่หน้าตัดของ 

ตอไม้ทุกตอ เช่นเดียวกันกับการประทับตราชักลากไม้ ตามระเบียบว่าด้วยการประทับตราอนุญาต 

ชักลากไม้ พ.ศ. ๒๕๐๔ เสร็จแล้วให้ทำาบันทึกผลการตรวจสอบบัญชีไม้และแผนที่ป่าโดยสังเขป ๒ ชุด เมื่อได้

ลงนามรบัรองในเอกสารดงักลา่วแลว้ กใ็หเ้สนอนายอำาเภอพจิารณาลงนามรบัรองอกีชัน้หนึง่ แลว้ใหเ้จา้หนา้ที ่

เก็บไว้เป็นหลักฐาน ๑ ชุด และอีก ๑ ชุด ใช้ประกอบใบเบิกทางที่ออกให้ตามข้อ ๔
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   ๔. เม่ือได้ตรวจสอบตามข้อ ๓ แล้ว ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายเป็นผู้ออก

ใบเบิกทางนำาไม้เคล่ือนท่ีจากตอไม้ โดยใช้บัญชีไม้ท่ีตรวจสอบได้ ตามข้อ ๓ แนบใบเบิกทางให้ผู้ขอตามระเบียบ 

เช่นเดียวกันกับการออกใบเบิกทางนำาไม้หวงห้ามเคล่ือนท่ี โดยออกใบเบิกทางจากตอไม้ถึงด่านป่าไม้ด่านแรก

   ๕. เม่ือถึงด่านป่าไม้ด่านแรก หากประสงค์จะนำาไม้เคล่ือนท่ีต่อไป ก็ให้ย่ืนคำาขอรับใบเบิกทาง

ต่อด่าน โดยแสดงใบเบิกทางและหลักฐาน ตามข้อ ๔ แล้วเจ้าหน้าที่ด่านก็จะได้ตรวจสอบออกใบเบิกทางให้

ตามระเบียบต่อไป

       ทั้งนี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด หากพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ใด

ปล่อยปละละเลย หรือมีพฤติการณ์ให้ความร่วมมือสนับสนุนการทุจริต กรมป่าไม้ก็จะได้พิจารณาโทษหรือ

สมรรถภาพตามควรแก่กรณีต่อไป โดยให้ยกเลิกหนังสือกรมป่าไม้ ด่วนท่ีสุด ท่ี กษ ๐๗๐๘/๑๘๕๓๓ ลงวันท่ี ๒๖ 

กรกฎาคม ๒๕๔๒ เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการทำาไม้นอกประเภทหวงห้าม

       

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และสั่งเจ้าหน้าที่ถือเป็นทางปฏิบัติต่อไป

            ขอแสดงความนับถือ

          (ลงนาม)  วีรพันธุ์ ศรีบุญลือ

           (นายวีรพันธุ์ ศรีบุญลือ)

              อธิบดีกรมป่าไม้

กองการอนุญาต

โทร ๐-๒๕๗๙-๔๘๕๓
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ด่วนที่สุด

ที่ ทส ๑๖๐๒.๔/๗๓๒๕             กรมป่าไม้

๖๑ ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร

                 กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐

           ๕ สิงหาคม ๒๕๔๗

เรื่อง ให้ชะลอการอนุญาตไม้สักไม้ยางในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง การตรวจสอบการทำาไม้ 

 ที่มิใช่ไม้หวงห้าม และการนำาไม้สักที่เคยอยู่ในสภาพเป็นสิ่งปลูกสร้างหรือเครื่องใช้มาแล้วกว่า  

 ๕ ปี เคลื่อนย้ายออกนอกเขตจังหวัด

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

  ด้วยรัฐบาลได้นำาเรื่องการป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำาลายทรัพยากรป่าไม้ ซึ่ง

เป็นสาเหตุสำาคัญที่ทำาให้เกิดอุทกภัยขั้นรุนแรงและดินโคลนถล่มจนบ้านเรือนของราษฎรเสียหาย 

จำานวนมากบรรจไุวเ้ปน็วาระแหง่ชาต ิเพือ่บรูณาการการปฏบิตัขิองสว่นราชการทกุภาคสว่น รวมถงึมาตรการ 

การตรวจสอบและการยึดทรัพย์ผู้กระทำาความผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้อีกด้วย ประกอบกับกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีนโยบายให้ชะลอการทำาไม้ทั้งหมดไว้ก่อนจนกว่าจะได้มีการปรับปรุง

ระเบียบวิธีปฏิบัติที่รัดกุม ชัดเจน และเหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน

  กรมป่าไม้พิจารณาแล้ว เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงขอความร่วมมือมายังจังหวัด เพื่อสั่งเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องให้ชะลอ 

การดำาเนนิการดงัตอ่ไปนีไ้วก้อ่นจนกวา่กรมปา่ไมจ้ะไดป้รบัปรงุระเบยีบวธิปีฏบิตัใิหม้คีวามรดักมุ ชดัเจน และ

เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างดำาเนินการ

  ๑.  การอนญุาตไมส้กัและไมย้างในทีด่นิกรรมสทิธิห์รอืสทิธคิรอบครอง ตามขอ้กำาหนดฉบบัที ่๑๗ 

พ.ศ.๒๕๓๐

  ๒.  การตรวจสอบการทำาไม้ท่ีมิใช่ไม้หวงห้ามในพ้ืนท่ีป่า ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ 

ตามหนังสือ ที่ กษ ๐๗๐๘/๑๘๕๓๓ ลงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๔๒

  ๓.  การอนุญาตตามระเบยีบกรมปา่ไม้วา่ด้วยการนำาไม้สักทีเ่คยอยูใ่นสภาพเปน็สิ่งปลูกสรา้งหรือ

เครื่องใช้มาแล้วกว่า ๕ ปี เคลื่อนย้ายออกนอกเขตจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๒

          จงึเรยีนมาเพือ่โปรดทราบและพจิารณาสัง่เจา้หนา้ทีท่ีม่หีนา้ทีเ่กีย่วขอ้งทราบและปฏบิตัแิละ 

หากประชาชนรายใดมีความเดือดร้อนจำาเป็น ให้แจ้งกรมป่าไม้พิจารณาดำาเนินการต่อไป

            ขอแสดงความนับถือ

          (ลงนาม)  ฉัตรชัย รัตโนภาส 

           (นายฉัตรชัย รัตโนภาส)

กองการอนุญาต            อธิบดีกรมป่าไม้

โทร ๐-๒๕๖๑-๔๒๙๒ ต่อ ๒๐๖

โทรสาร ๐-๒๕๗๙-๕๗๘๖
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ด่วนที่สุด

ส่วนราชการ กรมป่าไม้ กองการอนุญาต โทร. ๐ ๕๗๙ ๙๕๖๗, ๐ ๒๕๖๑ ๔๒๙๒-๓ ต่อ ๒๐๗, ๒๐๘

ที่ ทส ๑๖๐๒.๔/๔๘๐       วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๔๘

เรื่อง ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการอนุญาตให้ใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ออกตามความใน

 มาตรา ๑๓ ทวิ ,๑๖, ๑๗, ๑๘ และ ๒๐  แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๐๗

เรียน รองอธิบดีกรมป่าไม้ทุกท่าน ผู้อำานวยการสำานักทุกสำานัก ผู้อำานวยการกองทุกกอง เลขานุการ 

 กรมปา่ไม ้หวัหนา้กลุม่พฒันาระบบบรหิาร หวัหนา้กลุม่ตรวจสอบภายใน หวัหนา้กลุม่กฎหมาย และ 

 หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศป่าไม้

  กรมป่าไม้ขอส่งสำาเนาหนังสือกรมป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๒.๔/๔๗๙ ลงวันที่ ๑๗ มกราคม 

๒๕๔๘ เรื่อง ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการอนุญาตให้ใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ออกตามความใน

มาตรา ๑๓ ทวิ ,๑๖, ๑๗, ๑๘ และ ๒๐  แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๐๗ (พร้อมสิ่งที่ส่ง

มาด้วย) เรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

         (ลงนาม)   ฉัตรชัย  รัตโนภาส

                 (นายฉัตรชัย  รัตโนภาส)

               อธิบดีกรมป่าไม้
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ด่วนที่สุด

ที่ ทส ๑๖๐๒.๔/๔๗๙         กรมป่าไม้

            ๖๑ ถนนพหลโยธนิ เขตจตจุกัร
            กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐

           ๑๗  มกราคม  ๒๕๔๘

เรื่อง ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการอนุญาตให้ใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ออกตามความใน 
 มาตรา ๑๓ ทวิ ,๑๖, ๑๗, ๑๘ และ ๒๐  แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๐๗ 

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย   ๑. ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการกำาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการใช้พื้นที่ 
          เปน็สถานทีป่ฏบิตังิาน หรอืเพือ่ประโยชนอ์ยา่งอืน่ของสว่นราชการหรอืองคก์ารของรฐั 
            ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๘

     ๒. ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการอนุญาตให้เข้าทำาประโยชน์หรืออยู่อาศัย ภายในเขต 
        ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๘

     ๓. ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการอนุญาตให้เข้าทำาประโยชน์ในการศึกษาหรือวิจัยทาง 
    วิชาการภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๘

      ๔.  ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการใช้ประโยชน์เกี่ยวกับเรื่องการเข้าไป การผ่าน หรือการ 
         ใช้ทางและการนำา หรือปล่อยสัตว์เลี้ยง  ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๘

   ๕. ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการอนุญาตให้ทำาการปลูกสร้างสวนป่า หรือปลูกไม้ยืนต้น 
       ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๘

    ตามที่ได้มีพระราชกฤษฎีกาโอนกรมป่าไม้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไปเป็นกรมป่าไม้
กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม และปรบัปรงุอำานาจหนา้ที ่และกจิกรรมของกรมทรพัยากรทาง
ทะเลและชายฝั่ง กรมป่าไม้ และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม พ.ศ.๒๕๔๖ ประกาศบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๖ มีผลทำาให้บรรดาอำานาจหน้าที่
ในส่วนที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำาสั่ง หรือมติของคณะรัฐมนตรี
ของส่วนราชการท่ีโอนมา โอนไปเป็นอำานาจหน้าท่ีของส่วนราชการท่ีรับโอน ตามพระราชกฤษฎีกาฯ ดังกล่าว นั้น

    เพื่อให้การปฏิบัติตามอำานาจหน้าที่ของกรมป่าไม้อันเกี่ยวกับการอนุญาตให้ใช้ประโยชน์
ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องเหมาะสมกับสถานการณ์ และบทบัญญัติ
ของกฎหมายที่ได้เปลี่ยนแปลงไป อาศัยอำานาจตามความในมาตรา ๑๓ ทวิ ,๑๖, ๑๗, ๑๘ และ ๒๐   
แหง่พระราชบญัญตัปิา่สงวนแหง่ชาต ิพ.ศ.๒๕๐๗ กรมปา่ไม ้โดยความเหน็ชอบของรฐัมนตรวีา่การกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงออกระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการอนุญาตให้ใช้ประโยชน์พื้นที่ 
ป่าสงวนแห่งชาติ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำาดับที่ ๑-๕ รวม ๕ ฉบับ เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้อง

ถือเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป
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    อนึง่เพือ่เปน็การซกัซอ้มความเขา้ใจในการปฏบิตัติามระเบยีบดงักลา่วเกีย่วกบัประเดน็หนว่ย

งานผูม้อีำานาจหนา้ทีร่บัคำาขอ และตรวจสอบพจิารณาดำาเนนิการในระดบัทอ้งที ่นอกจากกำาหนดให ้“จงัหวดั” 

ซึ่งหมายถึง ผู้ว่าราชการจังหวัดแห่งท้องที่เป็นผู้ใช้อำานาจแล้ว เพื่อความเหมาะสมในเบื้องต้น กรมป่าไม้ได้

กำาหนดให้ สำานักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแห่งท้องที่ เป็น “หน่วยงานที่กรมป่าไม้กำาหนด” 

ตามความหมายในระเบียบกรมป่าไม้ทั้ง ๕ ฉบับ ดังกล่าว

   จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาสั่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบ และถือปฏิบัติต่อไป

          ขอแสดงความนับถือ

         (ลงนาม) ฉัตรชัย  รัตโนภาส

              (นายฉัตรชัย  รัตโนภาส)

             อธิบดีกรมป่าไม้

กรมป่าไม้

กองการอนุญาต

โทร. ๐ ๒๕๗๙ ๙๕๖๗
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ที่ กษ ๐๗๐๘/๓๗๑๔๔             กรมป่าไม้
                ๖๑ ถนนพหลโยธิน เขตบางเขน
                กทม. ๑๐๙๐๐
           ๑๑ ธันวาคม ๒๕๓๐

เรื่อง ระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการปฏิบัติเกี่ยวกับไม้ที่ออกจากสวนป่าที่กรมป่าไม้ปลูกสร้าง 
 โดยใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๒๕

เรียน ป่าไม้เขตทุกเขต

อ้างถึง หนังสือกรมป่าไม้ ที่ กส ๐๗๐๘/๘๐๕๙ ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๒๕

  ตามหนังสือกรมป่าไม้ ที่ กส ๐๗๐๘/๘๐๕๙ ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๒๕ ส่งสำาเนาหนังสือ 
กรมป่าไม้ ที่ กส ๐๗๐๘/๘๐๕๘ ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๒๕ พร้อมด้วยระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการ
ปฏิบัติเก่ียวกับไม้ท่ีทำาออกจากสวนป่าท่ีกรมป่าไม้ปลูกสร้างโดยใช้งบประมาณแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๒๕ ให้เขตทราบ
และยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ นั้น
  กรมป่าไม้ขอเรียนว่า เท่าที่ผ่านมายังมีป่าไม้เขตบางเขตปฏิบัติไม่ถูกตัองตามระเบียบฯ ดังกล่าว
โดยเฉพาะในเรื่องของการตัดฟันไม้ลงเพื่อการค้นคว้าทดลองทางวิชาการและการนำาไม้ไปใช้ประโยชน์ทาง
ราชการ กรมป่าไม้จึงขอเรียนซ้อมความเข้าใจในทางปฏิบัติ ดังนี้
   ๑. การตดัฟนัไมล้งเพือ่การคน้ควา้ทดลองทางวชิาการตามขอ้ ๔(๒) และตดัฟนัออกตามขอ้ ๕  
ไม่ต้องดำาเนินการตามข้อ ๖ ของระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการปฏิบัติเกี่ยวกับไม้ที่ทำาออกจากสวนป่าที่ 
กรมป่าไม้ปลูกสร้างโดยใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๒๕ ในกรณีที่ทำาการทดลองนั้นต้องนำาเนื้อไม้
ไปทำาการทดลองเช่นสวนป่าชะอำา ขอนำาไม้สนประดิพัทธ์ที่ตัดออกจากสวนป่า ไปทดลองอาบน้ำายาและ
ทดลองสร้างอาคาร เป็นต้น แต่หากการขอตัดฟันไม้ลงเพื่อจัดการสวนป่าให้เป็นแหล่งเก็บเมล็ดพันธุ์ไม้  
ไม้ที่ตัดฟันลงมิได้นำาไปใช้ประโยชน์ในการทดลองเช่นนี้ยังคงต้องดำาเนินการตามข้อ ๖ ต่อไป หรือหากมีไม้
เหลือจากการทดลองก็จะต้องปฏิบัติตามระเบียบเช่นกัน
   ๒. การนำาไมไ้ปใชป้ระโยชนใ์นทางราชการจะตอ้งมกีารดำาเนนิการตามขัน้ตอนของระเบยีบ
กรมป่าไม้ว่าด้วยการปฏิบัติเกี่ยวกับไม้ที่ทำาออกจากจากสวนป่าที่กรมป่าไม้ปลูกสร้างโดยใช้เงินงบประมาณ
แผ่นดิน พ.ศ.๒๕๒๕ ข้อ ๖(๑) และ ข้อ ๖(๒) ก่อนทุกครั้ง การขอนำาไม้ไปใช้ประโยชน์ก่อนการปฏิบัติข้างต้น 
ระเบยีบฯ มไิดร้ะบใุหเ้ขตกระทำาไดใ้นโอกาสแรก และโดยเฉพาะระเบยีบฯ นี ้กระทรวงเกษตรและสหกรณไ์ด้
ใหค้วามเหน็ชอบในการประกาศใช ้การปฏบิตัใิดๆ ทีไ่มเ่ปน็ตามขัน้ตอนของระเบยีบฯ จงึตอ้งเสนอกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติก่อน

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป
           ขอแสดงความนับถือ

          (ลงนาม)    ผ่อง เล่งอี้

             (นายผ่อง เล่งอี้)

             รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
กองบำารุง                  อธิบดีกรมป่าไม้

โทร ๐-๒๕๗๙-๑๑๕๑ ต่อ ๒๓๙
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บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ   กองบำารุง กรมป่าไม้ โทร. ๕๗๙๑๑๕๑ต่อ ๒๓๙

ที่ กษ ๐๗๐๘/๓๗๑๔๕         วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๓๐

เรื่อง ระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการปฏิบัติเกี่ยวกับไม้ที่ทำาออกจากสวนป่าที่กรมป่าไม้ปลูกสร้าง

 โดยใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๒๕

เรียน รองอธิบดีกรมป่าไม้ทั้ง ๓ ท่าน ผู้อำานวยการกองทุกกอง ผู้ตรวจการป่าไม้ทั้ง ๔ ท่าน

  กรมป่าไม้ขอส่งสำาเนาหนังสือ ที่ กษ ๐๗๐๘/๓๗๑๔๔ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๓๐ 

เรื่อง ระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการปฏิบัติเกี่ยวกับไม้ที่ทำาออกจากสวนป่าที่กรมป่าไม้ปลูกสร้างโดยใช้เงิน 

งบประมาณแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๒๕ มาเรียนเพื่อโปรดทราบ ทั้งนี้ เป็นการต่อเนื่องหนังสือกรมป่าไม้ 

ที่ กส ๐๗๐๘/๘๐๕๙ ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๒๕

     

           (ลงนาม)    ผ่อง เล่งอี้

              (นายผ่อง เล่งอี้)

               รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

               อธิบดีกรมป่าไม้
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บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรมป่าไม้ สำานักส่งเสริมการปลูกป่า โทร. ๐ ๒๕๖๑๔๒๙๒-๓ ต่อ ๕๐๒

ที่ ทส ๑๖๐๖.๓/๑๐๗๔๘      วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๐

เรื่อง การอนุญาตทำาไม้ที่ปลูกขึ้นตามโครงการส่งเสริมการปลูกป่าในพื้นที่เกษตรได้รับสิทธิทำากิน (สทก.)

เรียน ผู้อำานวยการสำานักทุกสำานัก ผู้อำานวยการกองการอนุญาต ผู้อำานวยการกลุ่มนิติกร

 กรมป่าไม้ขอส่งสำาเนาหนังสือกรมป่าไม้ ที่ ทส ๑๖๐๖.๓/๑๐๗๔๗ ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๐ 

เร่ือง การอนุญาตทำาไม้ท่ีปลูกข้ึนตามโครงการส่งเสริมการปลูกป่าในพ้ืนท่ีเกษตรกรได้รับสิทธิทำากิน (สทก.)  

มาเพื่อทราบและดำาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

           (ลงนาม)  สมศักดิ์ เนติรังษีวัชรา

            (นายสมศักดิ์ เนติรังษีวัชรา)

           รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

           อธิบดีกรมป่าไม้
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ที่ ทส ๑๖๐๖.๓/๑๐๗๔๗            กรมป่าไม้

                ๖๑ ถนนพหลโยธิน เขตจตุจัตร

                           กรุงเทพมหานคร ๑๐๙๐๐

           ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๐

เรื่อง การอนุญาตทำาไม้ที่ปลูกขึ้นตามโครงการส่งเสริมปลูกป่าในพื้นที่เกษตรได้รับสิทธิทำากิน (สทก.)

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

 ด้วยกรมป่าไม้ ได้จัดให้มีการส่งเสริมให้ประชาชนปลูกป่าในที่ดินมีหนังสือรับรองสิทธิ 

ทำากินในเขตป่าสงวนแห่งชาติตามโครงการส่งเสริมการปลูกป่าในพื้นที่เกษตรได้รับสิทธิทำากิน (สทก.)  

ดังน้ัน เพ่ือให้การอนุญาตทำาไม้ตามโครงการดังกล่าวเป็นไปโดยเรียบร้อยจึงขอให้จังหวัดพิจารณาดำาเนินการ ตาม

หนังสือกรมป่าไม้ ด่วน ที่ ทส ๑๖๐๒.๓/๑๖๘๒๘ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๔๙ เรื่อง ซ้อมความเข้าใจการขอ

อนุญาตทำาไม้ในพ้ืนท่ีท่ีมีหนังสืออนุญาตให้เข้าทำาประโยชน์และอยู่อาศัยในเขตปรับปรุงป่าสงวนแห่งชาติ

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาแจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติต่อไป

     

        ขอแสดงความนับถือ

 (ลงนาม) สมศักดิ์ เนติรังษีวัชรา

        (นายสมศักดิ์ เนติรังษีวัชรา)

        รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

         อธิบดีกรมป่าไม้

สำานักส่งเสริมการปลูกป่า

โทร. ๐ ๒๕๖๑ ๔๒๙๒ – ๓ ต่อ ๕๐๒

โทรสาร. ๐ ๒๕๗๙ ๕๕๘๘
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ด่วน

ที่ ทส ๑๖๐๒.๓/๑๖๘๒๘             กรมป่าไม้

                 ๖๑ ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร

                  กทม. ๑๐๙๐๐

           ๒๙ ธันวาคม ๒๕๔๙

เรื่อง ซ้อมความเข้าใจการขออนุญาตทำาไม้ในพื้นที่ที่มีหนังสืออนุญาตให้เข้าทำาประโยชน์และ

 อยู่อาศัยภายในเขตปรับปรุงป่าสงวนแห่งชาติ

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดลำาปาง

อ้างถึง ๑. หนังสือจังหวัดลำาปาง ที่ ลป ๐๐๑๓/๙๓๔๖ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๔๘

 ๒. หนังสือจังหวัดลำาปาง ที่ ลป ๐๐๑๓/๑๙๖๗๙ ลงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๔๘

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑-๒ จังหวัดลำาปางได้ขอให้กรมป่าไม้พิจารณากรณี ราษฎร ๓ ราย 

คือ นายมี คิดดี นางอารีย์ ด่านตระกูล และนายศรีจันทร์ เบญญพรประเสริฐ ขออนุญาตทำาไม้หวงห้ามซึ่ง

ปลูกขึ้นตามโครงการส่งเสริมเกษตรกรปลูกป่า ในพื้นที่ที่มีหนังสืออนุญาตให้เข้าทำาประโยชน์และอยู่อาศัย

ภายในเขตปรับปรุงป่าสงวนแห่งชาติ ตามแบบ สทก. ๒ ก และขอให้แจ้งผลการพิจารณาให้จังหวัดทราบ

ด้วยความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

 กรมป่าไม้ พิจารณาแล้ว ขอเรียนว่า

 ๑. กรณีหนังสืออนุญาตให้เข้าทำาประโยชน์และอยู่อาศัยภายในเขตปรับปรุงป่าสงวนแห่งชาติ ตามแบบ สทก. 

๒ ก ครบกำาหนดระยะเวลาการอนญุาตเเลว้ หากราษฎรประสงคจ์ะขอตอ่หนงัสอือนญุาต ใหจ้งัหวดัแจง้ราษฎร

ดำาเนินการประสานกับศูนย์ปฏิบัติการที่ดินป่าไม้ท้องที่นั้นๆ เพื่อดำาเนินการต่อหนังสืออนุญาตให้ต่อไป

 ๒. กรณีการทำาไม้ในพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตให้เข้าทำาประโยชน์เเละอยู่อาศัยภายในเขตปรับปรุง 

ป่าสงวนแห่งชาติ ตามแบบ สทก. ๒ก หากราษฎรประสงค์จะทำาไม้ที่ปลูกขึ้น สามารถดำาเนินได้ ดังนี้

   ๒.๑) การอนุญาตทำาไม้หวงห้ามสามารถดำาเนินการได้ตามมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติ

ป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ ประกอบกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๔ (พ.ศ.๒๕๑๘) ว่าด้วยการทำาไม้หวงห้าม 

โดยส่งเรื่องให้ กรมป่าไม้พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนการอนุญาต

   ๒.๒)  การอนุญาตทำาไม้ท่ีมิใช่ไม้หวงห้าม สามารถดำาเนินการได้ตาม มาตรา ๑๕  

แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๐๗ ประกอบกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑,๑๐๖ (พ.ศ.๒๕๒๘)  

ว่าด้วยการทำาไม้ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ และระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการขออนุญาตทำาไม้ในเขต 

ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๒๙ โดยส่งเรื่องให้กรมป่าไม้พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนการอนุญาต

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบเเละพิจารณา

         ขอเเสดงความนับถือ

กองการอนุญาต (ลงนาม)  วิชัย แหลมวิไล

โทร. ๐ ๒๕๖๑ ๔๒๙๒ – ๓ ต่อ ๒๐๖          (นายวิชัย แหลมวิไล)

โทรสาร. ๐ ๒๕๗๙ ๕๗๘๖           อธิบดีกรมป่าไม้
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ด่วน

ที่ ทส ๑๖๐๒.๓/๑๖๘๒๙             กรมป่าไม้

                 ๖๑ ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร

                 กทม. ๑๐๙๐๐

            ๒๙ ธันวาคม ๒๕๔๙

เรื่อง ซ้อมความเข้าใจการขออนุญาตทำาไม้ในพื้นที่ที่มีหนังสืออนุญาตให้เข้าทำาประโยชน์และอยู่อาศัย 

 ภายในเขตปรับปรุงป่าสงวนแห่งชาติ

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด (ยกเว้นจังหวัดลำาปาง)

สิ่งที่ส่งมาด้วย    สำาเนาหนังสือกรมป่าไม้ ที่ ทส ๑๖๐๒.๓/๑๖๘๒๘ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๔๙

 กรมป่าไม้ขอส่งสำาเนาหนังสือกรมป่าไม้ ที่ ทส. ๑๖๐๒.๓/๑๖๘๒๘ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๔๙  

เรื่อง ซ้อมความเข้าใจการขออนุญาตทำาไม้ในพื้นที่ที่มีหนังสืออนุญาตให้เข้าทำาประโยชน์และอยู่อาศัยภายใน

เขตปรับปรุงป่าสงวนแห่งชาติ เรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาสั่งเจ้าหน้าที่ถือเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป

          ขอเเสดงความนับถือ

  (ลงนาม)  วิชัย แหลมวิไล

           (นายวิชัย แหลมวิไล)

           อธิบดีกรมป่าไม้

กองการอนุญาต

โทร. ๐ ๒๕๖๑ ๔๒๙๒ – ๓ ต่อ ๒๐๖

โทรสาร. ๐ ๒๕๗๙ ๕๗๘๖
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บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายสิทธิทำาประโยชน์ สำานักงาน สทก.

ที่ กษ ๐๗๑๕/๒๑๔๕๙       วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๓๑

เรื่อง หารือทางปฏิบัติเกี่ยวกับการตัดฟันไม้ ในพื้นที่ที่ได้รับหนังสืออนุญาต สทก.๑

เรียน รองอธิบดีกรมป่าไม้ทุกท่าน ผู้อำานวยการกองทุกกอง ผู้ตรวจการป่าไม้ทุกภาค เลขานุการกรมป่าไม้ 

 หัวหน้าสำานักงาน ศปป. หัวหน้าสำานักงาน สอส. หัวหน้าสำานักงานเงินทุนหมุนเวียนค้นคว้า 

 ทดลองเก่ียวกับป่าสน หัวหน้าสำานักงานส่งเสริมการปลูกป่าภาคเอกชน และหัวหน้าสำานักงานช่วยเหลือ 

  ราษฎรให้มีสิทธิทำากิน

    กรมป่าไม้ขอส่งสำาเนาหนังสือกรมป่าไม้ ที่ กษ ๐๗๑๕/ว. ๒๑๔๕๖ ลงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๓๑ 

เร่ือง หารือทางปฏิบัติเก่ียวกับการตัดฟันไม้ในพ้ืนท่ีท่ีได้รับหนังสืออนุญาต สทก.๑ เรียนมาเพ่ือโปรดทราบ

            (ลงนาม)   ไพโรจน์ สุวรรณกร

              (นายไพโรจน์ สุวรรณกร) 

            รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

            อธิบดีกรมป่าไม้
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ที่ กษ ๐๗๑๕/ว.๒๑๔๕๖            กรมป่าไม้

                 ๖๑ ถนนพหลโยธิน เขตบางเขน

                กทม. ๑๐๙๐๐

          ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๓๑

เรื่อง หารือทางปฏิบัติเกี่ยวกับการตัดฟันไม้ ในบริเวณพื้นที่ที่ได้รับหนังสืออนุญาต สทก.๑

เรียน ป่าไม้เขตศรีราชา

อ้างถึง หนังสือป่าไม้เขตศรีราชา ที่ กษ ๐๗๑๔ (ศช) /๑๖๐๗ ลงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๓๑

  ตามหนงัสอืทีอ่า้งถงึ หารอืเกีย่วกบัการตดัฟนัไมแ้ละเกบ็เกีย่วพชืผลในพืน้ทีท่ีไ่ดร้บัหนงัสอือนญุาต 

สทก.๑ รวม ๒ ข้อ คือ

  ๑.  ตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๐๗ “ของป่า” ข้อ(๒) หญ้า 

อ้อ พง แขม ปรือ กก กระจูด กล้วยไม้ กูด เห็ด และพืชอื่นๆ คำาว่าพืชหมายถึง ต้นอ้อย ต้นมันสำาปะหลัง 

ข้าวโพด ข้าว ฯลฯ หรือไม่ และการตัดต้นอ้อย ขุดมันสำาปะหลัง ฯลฯ ในพื้นที่ที่ได้รับหนังสืออนุญาต 

สทก.๑ จะต้องขออนุญาตต่อพนักงานเจ้าหน้าที่หรือไม่

  ๒. ไม้ยูคาลิปตัส ไม้ยางพารา ที่เกิดขึ้นก่อนที่ราษฏรจะได้รับหนังสืออนุญาต สทก.๑ ก็ดี 

หรือราษฎรผู้รับหนังสืออนุญาต สทก.๑ ได้ทำาการปลูกไม้ยางพารา หรือไม้ยูคาลิปตัสไว้ก็ดี เมื่อจะทำาไม้ 

ยางพาราหรือไม้ยูคาลิปตัส จะต้องขอรับอนุญาตต่อพนักงานเจ้าหน้าที่หรือไม่ นั้น

  กรมป่าไม้ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว ขอเรียนว่า

   ๑. บทนิยาม “ของป่า” ตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๐๗ กำาหนด

ให้ ของป่า หมายความว่า สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นหรือมีอยู่ในป่าเป็นต้นว่า 

   (๑) ไม้ฟืน ถ่าน เปลือกไม้ ใบไม้ ดอกไม้ เมล็ด ผลไม้ หน่อไม้ ชันไม้ และยางไม้ 

   (๒) หญ้า อ้อ พง แขม ปรือ คา กก กระจูด กล้วยไม้ กูด เห็ด และพืชอื่น

   (๓) ซากสัตว์ ไข่ หนัง เขา นอ งา กราม ขนาย กระดูก ขน รังนก ครั่ง รังผึ้ง และ 

    มูลค้างคาว

   (๔) ดิน หิน กรวด ทราย แร่ และน้ำามัน

กรณีที่ราษฎร ได้ปลูกพืชล้มลุก เช่น มันสำาปะหลัง อ้อย ข้าวโพด ฯ ในพื้นที่ที่ได้รับหนังสืออนุญาต 

สทก.๑ โดยที่พืชล้มลุกดังกล่าวก็เป็นสิ่งที่ราษฎรปลูกขึ้นเอง มิได้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นหรือมีอยู่ในป่าจึงมิใช่ของ

ป่าตาม พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๐๗ มาตรา ๔

  ๒.  กรณีที่ราษฎรได้ปลูกต้นยางพาราไว้ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ที่ได้รับหนังสืออนุญาต 

สทก.๑แล้วก็ตาม เมื่อราษฎรจะกรีดยางพาราจะต้องขออนุญาต ตามกฎกระทรวงฉบับที่ ๑,๑๐๗ (พ.ศ.
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๒๕๒๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๐๗ ว่าด้วยการเก็บหาของป่าในเขต 

ปา่สงวนแหง่ชาต ิและระเบยีบกรมปา่ไมว้า่ดว้ยการอนญุาตเกบ็หาของปา่ในเขตปา่สงวนแหง่ชาต ิพ.ศ.๒๕๒๙ 

เน่ืองจากน้ำายางพาราเป็นของป่าตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๐๗ และพระราชบัญญัติป่าไม้ 

พุทธศักราช ๒๔๘๔ ด้วย ซึ่งตามมาตรา ๑๖ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๐๗  

ได้เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๒๘ มิได้บัญญัติให้ราษฎรที่ได้รับ

หนังสืออนุญาต สทก. ได้รับการยกเว้นให้มีสิทธิทำาไม้หรือเก็บหาของป่าในเขตป่าสงวนแห่งชาติ โดยไม่ต้อง

ได้รับอนุญาตตามกฏหมายแต่ประการใด

  ๓.  กรณีที่ราษฎรได้ปลูกไม้ยางพาราและไม้ยูคาลิปตัส ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ไม่ว่าจะเป็นไม้ 

ที่ได้ปลูกก่อนหรือหลังได้รับหนังสืออนุญาต สทก.๑ ก็ตาม ไม้ที่ปลูกขึ้นย่อมเป็นไม้ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ 

ตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๐๗ และพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ เมื่อจะทำา

ไม้ยางพาราและยูคาลิปตัส ซึ่งไม่ใช่ไม้หวงห้ามตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ ออกจากที่ดิน

ดังกล่าว ก็จะต้องขออนุญาต ตามกฏกระทรวงฉบับที่ ๑,๑๐๖ (พ.ศ.๒๕๒๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติ

ปา่สงวนแหง่ชาต ิพ.ศ.๒๕๐๗ วา่ดว้ยการอนญุาตทำาไมใ้นเขตปา่สงวนแหง่ชาต ิและระเบยีบกรมปา่ไมว้า่ดว้ย

การอนุญาตทำาไม้ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๒๙

  ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับหนังสืออนุญาต สทก. ตามมาตรา ๑๖ ทวิ วรรคสาม (๑) และ(๒) จะ

ได้รับการยกเว้นค่าภาคหลวง และค่าบำารุงป่า สำาหรับไม้ที่ได้ปลูกขึ้นภายในที่ดินที่ได้รับอนุญาตตามความ 

ในมาตรา ๑๖ ทว ิวรรคหา้ แหง่พระราชบญัญตัปิา่สงวนแหง่ชาต ิพ.ศ.๒๕๐๗ ไดเ้พิม่เตมิโดยพระราชบญัญตัิ

ป่าสงวนแห่งชาติ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๒๘ 

  จงึเรยีนมาเพือ่โปรดทราบ และถอืเปน็แนวทางปฏบิตัติอ่ไป พรอ้มทัง้แจง้ใหร้าษฎรผูไ้ดร้บัหนงัสอื

อนุญาต สทก.๑ ทราบ และปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฏหมายต่อไป

              ขอแสดงความนับถือ

            (ลงนาม)  ไพโรจน์ สุวรรณกร

             (นายไพโรจน์ สุวรรณกร) 

           รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

           อธิบดีกรมป่าไม้

สำานักงาน สทก.

โทร. ๕๗๙-๕๔๑๔
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ที่ กษ ๐๗๐๔(๓)/ว ๑๐๙๖๕              กรมป่าไม้

                                 ถนนพหลโยธิน กท ๑๐๙๐๐

         ๑๗ เมษายน ๒๕๓๐

เรื่อง  การอนุญาตไม้สักและไม้ยางในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง

เรียน  ป่าไม้เขตทุกเขต

สิ่งที่ส่งมาด้วย   สำาเนาหนังสือกรมป่าไม้ ที่ กษ ๐๗๐๔(๓)/ว ๑๐๙๖๔ ลงวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๓๐

      พร้อมสำาเนาข้อกำาหนด ฉบับที่ ๑๗ พ.ศ.๒๕๓๐

       กรมปา่ไมข้อสง่สำาเนาหนงัสอืกรมปา่ไม ้เรยีนผูว้า่ราชการจงัหวดัทกุจงัหวดัพรอ้มสำาเนาขอ้กำาหนด 

ฉบับที่ ๑๗ พ.ศ. ๒๕๓๐ ว่าด้วยการอนุญาตไม้สักและไม้ยางในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง ตามสิ่งที่ 

ส่งมาด้วย มาเรียนเพื่อโปรดทราบ และถือเป็นทางปฏิบัติต่อไป

               ขอแสดงความนับถือ

     (ลงนาม) อุดม หิรัญพฤกษ์

       (นายอุดม หิรัญพฤกษ์)

      รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

     อธิบดีกรมป่าไม้
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ที่ กษ ๐๗๐๔(๓)/ว ๑๐๙๖๔              กรมป่าไม้

                   ถนนพหลโยธิน กท ๑๐๙๐๐

         ๑๗ เมษายน ๒๕๓๐

เรื่อง การอนุญาตไม้สักและไม้ยางในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

อ้างถึง หนังสือกรมป่าไม้ ที่ กษ ๐๗๐๔(๓)/ว ๖๓๓ ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๓o

สิ่งที่ส่งมาด้วย    สำาเนาข้อกำาหนด ฉบับที่ ๑๗ พ.ศ. ๒๕๓๐ ว่าด้วยการอนุญาตไม้สักและไม้ยาง

       ในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง

     ตามหนงัสอืกรมปา่ไมท้ีอ่า้งถงึ สง่สำาเนาประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์เรือ่ง ใหร้ะงบั

การอนุญาตทำาไม้สักและไม้ยางในที่ดินกรรมสิทธิ์เพื่อการค้า ตามข้อกำาหนด ฉบับที่ ๑๒ พ.ศ. ๒๕๒๕ ไว้  

คงใหม้กีารอนญุาตไดแ้ตเ่ฉพาะเพือ่การใชส้อยสว่นตวั หรอืเพือ่การกศุลสาธารณประโยชน ์โดยถอืปฏบิตัติาม

นัยหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๑๒ เพื่อพิจารณาอนุญาตเฉพาะไม้ที่มีลักษณะ

ท่ีจำาเป็นต้องตัดออก รวม ๒ ข้อ มาเพ่ือโปรดทราบ และส่ังเจ้าหน้าท่ีถือเป็นทางปฏิบัติไปเเล้ว น้ัน

      บัดนี้ ได้มีประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับพิเศษ เล่ม ๑๐๔ ตอนที่ ๖๒ วันที่ ๑ เมษายน 

๒๕๓๐ ให้ใช้ข้อกำาหนด ฉบับที่ ๑๗ พ.ศ. ๒๕๓๐ ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ 

ว่าด้วยการอนุญาตไม้สักและไม้ยางในท่ีดินกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิครอบครองเพ่ือการใช้สอยส่วนตัว แต่ไม่รวมถึงไม้

ที่ปลูกขึ้น โดยมีหลักเกณฑ์การปฏิบัติรวม ๘ ข้อ ดังรายละเอียดตามข้อกำาหนดดังกล่าวตามที่ส่งมาพร้อมนี้  

      จงึเรยีนมาเพือ่โปรดทราบ และสัง่เจา้หนา้ทีถ่อืเปน็ทางปฏบิตัโิดยเครง่ครดัตอ่ไป แลว้รายงาน

ผลการอนุญาตพร้อมสำาเนาเอกสารที่เกี่ยวข้องให้กรมป่าไม้ทราบภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันออกใบอนุญาต

 ขอแสดงความนับถือ

 

                                   (ลงนาม)     อุดม หิรัญพฤกษ์

 (นายอุดม หิรัญพฤกษ์)

 รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

 อธิบดีกรมป่าไม้

กองคุ้มครอง
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ที่ กษ ๐๗๐๔(๓)/ว ๑๗๒๗๗         กรมป่าไม้

              ถนนพหลโยธิน กท ๑๐๙๐๐

         ๑๗ มิถุนายน ๒๕๓๐

เรื่อง ซ้อมความเข้าใจในการทำาไม้สักและไม้ยางในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองเพื่อใช้สอยส่วนตัว

เรียน ป่าไม้เขตทุกเขต

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำาเนาหนังสือกรมป่าไม้ ที่ กษ ๐๗๐๔(๓)/ว ๑๗๒๗๖ ลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๓๐ 

เร่ือง ซ้อมความเข้าใจในการทำาไม้สักและไม้ยางในท่ีดินกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิครอบครองเพื่อ

ใช้สอยส่วนตัว 

            กรมปา่ไมข้อสง่สำาเนาหนงัสอืกรมปา่ไมเ้รยีนผูว้า่ราชการจงัหวดัทกุจงัหวดั ตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ย

เรยีนมาเพือ่ทราบและถอืปฏบิตัใินทำานองเดยีวกนั พรอ้มกบัตรวจสอบควบคมุใหเ้ปน็ไปตามหลกัเกณฑด์งักลา่ว 

อีกทางหนึ่งด้วย

           ขอแสดงความนับถือ

 (ลงนาม)     ชำานิ บุณโยภาส

             (นายชำานิ บุณโยภาส)

             อธิบดีกรมป่าไม้

กองคุ้มครอง

โทร. ๕๗๙๔๘๕๓
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ที่ กษ ๐๗๐๔(๓)/ว ๑๗๒๗๖         กรมป่าไม้

                                            ถนนพหลโยธิน กท ๑๐๙๐๐

         ๑๗ มิถุนายน ๒๕๓๐

เรื่อง ซ้อมความเข้าใจในการทำาไม้สักเเละไม้ยางในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองเพื่อใช้สอยส่วนตัว

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

อ้างถึง ๑. หนังสือกรมป่าไม้ ด่วนมาก ที่ กษ ๐๗๐๔/ว. ๑๕๕๘๗ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๑๔

 ๒. หนังสือกรมป่าไม้ ที่ กส ๐๘๐๔/๑๔๔๗๔ - ๑๔๔๗๕ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๑๘

 ๓. หนังสือกรมป่าไม้ ที่ กส ๐๗๐๔(๒)/ว.๒๑๓๐๐ ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๒๒

  ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมป่าไม้ได้เรียนเเนวทางปฏิบัติในการอนุญาตไม้ยางในที่ดินกรรมสิทธิ์

หรือสิทธิครอบครองเพื่อใช้สอยส่วนตัว เเละการออกใบเบิกทางเพื่อควบคุมไม้ในที่ดินกรรมสิทธิ์ มาเพื่อ 

โปรดทราบเเละสั่งเจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติ ความแจ้งอยู่แล้วนั้น

  กรมป่าไม้ขอเรียนว่า โดยที่การอนุญาตให้ทำาไม้สักและไม้ยางในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือ 

สิทธิครอบครองเพื่อการใช้สอย ตามข้อกำาหนด ฉบับที่ ๑๗ (พ.ศ. ๒๕๓๐) นี้ โดยเจตนารมณ์ของทางราชการ 

ก็เพื่อที่จะให้ราษฎรได้ใช้ไม้ที่ขึ้นอยู่ในที่ดินกรรมสิทธิ์ของตนเองเพื่อการใช้สอยส่วนตัวหรือเพื่อการกุศล

สาธารณ ประโยชน์โดยแท้จริง แต่เนื่องจากขณะนี้ปรากฏว่ามีบางจังหวัดได้ปฏิบัติการเกี่ยวกับการออก

ใบเบิกทางนำาไม้เคลื่อนที่ให้แก่ผู้รับอนุญาตไปยังสถานที่แห่งอื่น นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในคำาขอ ซึ่งเป็นการ

ปฏิบัติที่ผิดต่อวัตถุประสงค์และไม่สอดคล้องกับนโยบายและเจตนารมณ์ของทางราชการอยู่เนืองๆ ถึงเเมัว่า

กรมป่าไม้จะได้ซักซ้อมความเข้าใจเพื่อสั่งเจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติตามนัยหนังสือที่อ้างถึงแล้วก็ตาม แต่เจ้าหน้าที่

ก็ยังละเลยไม่ปฏิบัติตามระเบียบและหลักเกณฑ์ดังกล่าว อันเป็นผลทำาให้นโยบายการควบคุมเกี่ยวกับเรื่องนี้

ไม่บรรลุผลตามเป้าหมาย

  ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติเกี่ยวกับการออกใบเบิกทางไม้สักและไม้ยางในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือ 

สิทธิครอบครองเพื่อใช้สอยส่วนตัวเป็นมาตรฐานแนวเดียวกัน กรมป่าไม้จึงขอให้จังหวัดได้โปรดสั่งเจ้าหน้าที่ 

ถือปฏิบัติและดำาเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

  ๑.  การอนุญาตไม้สักและไม้ยางในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองเพื่อใช้สอยส่วนตัว เมื่อ 

ผู้ขอได้รับอนุญาตและเจ้าหน้าที่ประทับตราอนุญาตยกเว้นค่าภาคหลวง หรือประทับตราเรียกเก็บเงิน 

ค่าภาคหลวงแล้ว อำาเภอท้องที่จะต้องออกใบเบิกทางนำาไม้เคลื่อนที่ไปยังสถานที่ที่ระบุไว้ในคำาขอเท่านั้น

  ๒.  หากเป็นกรณีที่ผู้รับอนุญาตจะนำาไม้ไปยังสถานที่อื่น นอกเหนือจากที่ระบุไว้ตามข้อ ๑ จะ

ต้องถือปฏิบัติตามนัยหนังสือกรมป่าไม้ ที่ กษ ๐๗๐๔/ว.๑๕๕๘๗ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๑๔ กล่าวคือ 

หากมีความจำาเป็นต้องนำาไม้ไปที่อื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในคำาขอทำาไม้ ก็ให้จังหวัดเสนอความเห็นไปยัง 

กรมป่าไม้เป็นรายๆ ไป เมื่อกรมป่าไม้ให้ความเห็นชอบแล้ว จึงดำาเนินการได้
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  ๓.  การออกใบเบิกทางนำาไม้ในกรณี ตามข้อ ๑, ๒ เคลื่อนที่ เพื่อป้องกันมิให้ราษฎรผู้รับอนุญาต

นำาไมใ้นทีด่นิกรรมสทิธิห์รอืสทิธคิรอบครองเพือ่ใชป้ระโยชนส์ว่นตวัหลกีเลีย่งนำาไมไ้ปจำาหนา่ยจา่ยโอนแกผู่อ้ืน่ 

ให้ถือปฏิบัติตามนัยหนังสือกรมป่าไม้ ด่วนมาก ที่ กส ๐๘๐๔/๑๔๔๗๔ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๑๘ กล่าวคือ 

ใหพ้นกังานเจา้หนา้ทีท่ำาบนัทกึขอ้ความไวท้างดา้นหลงัตอนบนทัง้ตน้ขัว้และปลายขัว้ของใบเบกิทางใหช้ดัเจน

ว่า ไม้ที่ได้รับอนุญาตจะนำาไปใช้ประโยชน์ ณ สถานที่ซึ่งผู้ขอได้ระบุไว้ในคำาขอทำาไม้ในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือ

ที่ดิน น.ส.๓ โดยมีข้อความที่จะบันทึกดังนี้ “ไม้ที่นำาเคลื่อนที่ตามใบเบิกทางฉบับนี้ เป็นไม้ที่ได้รับอนุญาตให้

ทำาออกจากทีด่นิกรรมสทิธิห์รอืทีด่นิ น.ส.๓ เพือ่ประโยชนใ์นการใชส้อยส่วนตวั ณ...........................ตำาบล............

อำาเภอ..................จังหวัด......................... ห้ามออกใบเบิกทางต่อไปที่อื่นหรือที่ใด ซึ่งมิใช่สถานที่ที่จะนำาไม้ไปใช้

ประโยชน”์ และใหผู้ร้บัอนญุาตหรอืผูข้อใบเบกิทางและพนกังานเจา้หนา้ทีผู่อ้อกใบเบกิทางลงชือ่กำากบัเงือ่นไข

ตามข้อความดังกล่าวไว้ด้วย

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และสั่งเจ้าหน้าที่ถือเป็นแนวทางปฏิบัติโดยเคร่งครัดและหากปรากฏ

วา่มเีจา้หนา้ทีไ่มป่ฏบิตัหิรอืหลกีเลีย่งไมป่ฏบิตัติามหลกัเกณฑด์งักลา่ว ใหจ้งัหวดัพจิารณาโทษตามควรแกก่รณี

ต่อไป

       

              ขอแสดงความนับถือ

 (ลงนาม)        ชำานิ บุญโยภาส

                (นายชำานิ บุณโยภาส)

                อธิบดีกรมป่าไม้

กองคุ้มครอง

โทร ๕๗๙๔๘๕๓
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บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคุ้มครอง กรมป่าไม้ โทร. ๕๗๙๔๘๕๓

ที่  กษ ๐๗๐๔(๓)/๒๒๖๑๓    วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๓๐

เรื่อง การออกใบเบิกทางไม้ยางที่ทำาออกจากที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองเพื่อใช้สอยส่วนตัว

เรียน รองอธิบดีกรมป่าไม้ ทั้ง ๓ ท่าน

 ผู้อำานวยการกองทุกกอง

 ผู้ตรวจราชการป่าไม้ ทั้ง ๔ ท่าน

 ผู้บังคับการตำารวจป่าไม้

 ผู้อำานวยการโรงเรียนป่าไม้แพร่

 ผู้อำานวยการโรงเรียนอบรมวนกรรม จังหวัดตาก

 ผู้อำานวยการสำานักงานส่งเสริมการปลูกป่าภาคเอกชน

 หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน

 หัวหน้าสำานักงานเงินทุนหมุนเวียนค้นคว้าทดลองเกี่ยวกับป่าสน

 หัวหน้าสำานักงานช่วยเหลือราษฎรให้มีสิทธิทำากิน

 เลขานุการกรมป่าไม้

  กรมป่าไม้ขอส่งสำาเนาหนังสือกรมป่าไม้ ที่ กษ ๐๗๐๔(๓)/๒๒๖๐๙ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๓๐ 

เรื่อง การออกใบเบิกทางไม้ยางที่ทำาออกจากที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองเพื่อใช้สอยส่วนตัว เรียนมา

เพื่อโปรดทราบ      

                                  (ลงนาม)      ชำานิ บุณโยภาส

 (นายชำานิ บุณโยภาส)

 อธิบดีกรมป่าไม้
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ที่ กษ ๐๗๐๔(๓)/ว ๒๒๖๐๙       กรมป่าไม้

                ถนนพหลโยธิน กท ๑๐๙๐๐

           

          ๖ สิงหาคม ๒๕๓๐

เรื่อง การออกใบเบิกทางไม้ยางที่ทำาออกจากที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองเพื่อใช้สอยส่วนตัว

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี

อ้างถึง หนังสือจังหวัด ด่วนมาก ที่ อด ๐๐๐๙/๑๘๑๗๐ ลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๓๐

  ตามหนังสือจังหวัดที่อ้างถึง หารือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการออกใบเบิกทางไม้ยางที่ทำา 

ออกจากที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองเพื่อใช้สอยส่วนตัว ตามนัยมติที่ประชุมข้าราชการพนักงาน 

ป่าไม้อำาเภอ ในสังกัดสำานักงานป่าไม้จังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ ๕/๒๕๓๐ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๓๐  

ว่า ความเห็นของจังหวัดถูกต้องหรือไม่ ประการใด แล้วแจ้งแนวทางปฏิบัติให้จังหวัดทราบด้วย ความละเอียด 

แจ้งแล้ว นั้น

  กรมป่าไม้ขอเรียนว่า ตามหนังสือกรมป่าไม้ท่ี กส ๐๗๐๔(๒)/ว.๒๑๓๐๐ ลงวันท่ี ๒๖ พฤศจิกายน 

๒๕๒๒ เรื่อง การอนุญาตไม้เพื่อใช้สอยส่วนตัวและการกุศลสาธารณประโยชน์ได้กำาหนดหลักเกณฑ์ 

การปฏิบัติให้มีการนำาไม้ที่ได้รับอนุญาตให้ทำาออกเพื่อการใช้สอยหรือเพื่อการกุศลสาธารณประโยชน์  

ไปว่าจ้างโรงงานแปรรูปไม้ทำาการแปรรูปให้นั้น เห็นว่าหลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆ เหมาะสมและรัดกุม

แล้ว จึงขอให้จังหวัดสั่งเจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติให้ถูกต้องตามขั้นตอนที่กำาหนดไว้โดยเคร่งครัด อย่างไรก็ดี โดยที่

การอนุญาตให้ทำาไม้สักและไม้ยางในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองเพื่อการใช้สอย ตามข้อกำาหนด

ฉบับที่ ๑๗ (พ.ศ.๒๕๓๐) นี้ โดยเจตนารมณ์ของทางราชการก็เพื่อที่จะให้ราษฎรได้ใช้ไม้ที่ขึ้นอยู่ในที่ดิน

กรรมสิทธิ์ของตนเองเพื่อการใช้สอยส่วนตัวหรือการกุศลสาธารณประโยชน์โดยแท้จริง แต่ปรากฏว่ามีบาง

จังหวัดได้ปฏิบัติเกี่ยวกับการออกใบเบิกทางนำาไม้เคลื่อนที่ให้แก่ผู้รับอนุญาตไปยังสถานที่อื่นนอกจากที่ระบุ

ไว้ในคำาขอ ซึ่งเป็นการปฏิบัติที่ไม่สอดคล้องกับนโยบายและเจตนารมณ์ของทางราชการ กรมป่าไม้จึงได้ซ้อม

ความเข้าใจเกี่ยวกับการทำาไม้สักและไม้ยางในที่ดินกรรมสิทธิ์และสิทธิครอบครอง โดยเน้นทางปฏิบัติเกี่ยว

กับการออกใบเบิกทางไม้สักและไม้ยางในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองเพื่อการใช้สอยส่วนตัว เพื่อ

ให้จังหวัดทุกจังหวัดถือปฏิบัติในแนวทางเดียวกันแล้ว ตามหนังสือกรมป่าไม้ ที่ กษ ๐๗๐๔(๓)/ว ๑๗๒๗๖ 

ลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๓๐

  ส่วนข้อหารือเกี่ยวกับกรณีที่ผู้รับอนุญาตทำาไม้ยางในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง

เพื่อใช้สอยส่วนตัว ได้ทำาการแปรรูปไม้ที่ได้รับอนุญาตที่ตอไม้ ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ.๒๔๘๔  

มาตรา ๕๐(๕) แลว้ และไดย้ืน่เรือ่งราวตอ่พนกังานเจา้หนา้ทีเ่พือ่ขอออกใบเบกิทางนำาไมแ้ปรรปูไปใชป้ระโยชน์

ตามที่ระบุไว้ในคำาขอหรือใบอนุญาต อำาเภอจะกระทำาได้หรือไม่ นั้น
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  กรมป่าไม้ได้พิจารณาแล้ว ขอเรียนว่า ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๕ (พ.ศ.๒๕๑๙) ว่าด้วย 

การแปรรูปและมีไม้แปรรูป ได้กำาหนดทางปฏิบัติเกี่ยวกับการแปรรูปไม้ที่มิใช่เพื่อการค้าไว้แล้ว โดยให้มีการ

ยื่นคำาขอและให้จังหวัดพิจารณาอนุญาต ตามใบอนุญาตทำาการแปรรูปไม้ที่มิใช่เพื่อการค้า (อนุญาต ๔) ซึ่ง

เจตนารมณ์ที่ให้มีการอนุญาตเช่นนี้ ก็เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบควบคุม รวมทั้งการขออนุญาตมีไม้

แปรรูปหวงห้ามไว้ในครอบครอง (แบบใบอนุญาต ๖) และการขอนำาเคลื่อนที่ต่อไปด้วย

  ฉะนั้น จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และสั่งเจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติต่อไป

           

                     ขอแสดงความนับถือ

         (ลงนาม)       ชำานิ บุณโยภาส

                (นายชำานิ บุณโยภาส)

             อธิบดีกรมป่าไม้

กองคุ้มครอง

โทร. ๕๗๙๔๘๕๓
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บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ  กองคุ้มครอง กรมป่าไม้    โทร. ๕๗๙๔๘๕๓

ที่ กษ ๐๗๐๔(๓)/ว ๓๐๐๒     วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๓๑

เรื่อง หารือการอนุญาตไม้สักและไม้ยางในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง

เรียน รองอธิบดีกรมป่าไม้ทุกท่าน ผู้ตรวจการป่าไม้ทุกท่าน ผู้อำานวยการกองทุกกอง

 ผู้บังคับการตำารวจป่าไม้ ผู้อำานวยการศูนย์เฉพาะกิจป้องกันปราบปรามการบุกรุกทำาลายป่า

 ผู้อำานวยการโรงเรียนป่าไม้แพร่ ผู้อำานวยการโรงเรียนอบรมวนกรรมจังหวัดตาก

 หัวหน้าฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ หัวหน้าสำานักงานเงินทุนหมุนเวียนค้นคว้าทดลองเกี่ยวกับป่าสน

 หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน และหัวหน้าสำานักงานส่งเสริมการปลูกป่าภาคเอกชน

  
  กรมป่าไม้ขอส่งสำาเนาหนังสือกรมป่าไม้ ท่ี กษ ๐๗๐๔(๓)/๒๙๙๙ ลงวันท่ี ๒๙ มกราคม ๒๕๓๑ 

เรื่อง หารือการขออนุญาตไม้สักและไม้ยางในที่ดินกรรมสิทธิ์ครอบครอง มาเรียนเพื่อโปรดทราบ 

      

 (ลงนาม) ชำานิ บุณโยภาส

         (นายชำานิ บุณโยภาส)

         อธิบดีกรมป่าไม้
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ที ่ กษ ๐๗๐๔(๓)/ว ๓๐๐๐          กรมป่าไม้

                                     ถนนพหลโยธิน กท ๑๐๙๐๐

           

         ๒๙ มกราคม ๒๕๓๑

เรื่อง หารือการอนุญาตไม้สักและไม้ยางในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด (ยกเว้นจังหวัดอุตรดิตถ์)

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำาเนาหนังสือกรมป่าไม้ ที่ กษ ๐๗๐๔(๓)/๒๙๙๙ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๓๑

  กรมป่าไม้ขอส่งสำาเนาหนังสือกรมป่าไม้ เรียนผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ ตามสิ่งที่ส่ง

มาด้วย มาเรียนเพื่อโปรดทราบ และสั่งเจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติในทำานองเดียวกัน

      

              ขอแสดงความนับถือ

         (ลงนาม)      ชำานิ บุณโยภาส

               (นายชำานิ บุณโยภาส)

                อธิบดีกรมป่าไม้ 

กองคุ้มครอง

โทร. ๕๗๙๔๘๕๓
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ท่ี กษ ๐๗๐๔(๓)/๒๙๙๙               กรมป่าไม้

             ถนนพหลโยธิน กท ๑๐๙๐๐

          

          ๒๙ มกราคม ๒๕๓๑

เรื่อง หารือการอนุญาตไม้สักและไม้ยางในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

อ้างถึง หนังสือ ที่ อต ๐๐๐๙/๒๓๙๑๗ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๓๐

  ตามหนงัสอืทีอ่า้งถงึ จงัหวดัไดห้ารอืวา่ ไมส้กัและไมย้างทีร่าษฎรปลกูขึน้เอง ผูเ้ปน็เจา้ของนา่จะ

มสีทิธใินการนำาไมไ้ปใชป้ระโยชนไ์ด ้เพราะในปจัจบุนัรฐับาลไดส้ง่เสรมิใหเ้อกชนปลกูปา่เพิม่ขึน้ หากอนญุาต

ไม่ได้การส่งเสริมน่าจะไม่เป็นผล จึงขอให้กรมป่าไม้พิจารณากำาหนดระเบียบขึ้นเพื่อถือเป็นทางปฏิบัติต่อไป 

พร้อมกับส่งคำาขอทำาไม้สักที่ปลูกขึ้นซึ่งเขตและจังหวัดไม่อาจพิจารณาอนุญาตได้ ให้กรมป่าไม้พิจารณา นั้น

  กรมป่าไม้ขอเรียนว่า ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ (พุทธศักราช ๒๔๘๔) มาตรา ๗ บัญญัติให ้

ไม้สักและไม้ยางไม่ว่าจะขึ้นอยู่ในที่ใดในราชอาณาจักร เป็นไม้หวงห้ามประเภท ก. ดังนั้น การทำาไม้สักและ 

ไมย้างซึง่เป็นไม้หวงห้ามก็ต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวง ฉบับท่ี ๒๔ (พ.ศ.๒๕๑๘) ว่าด้วยการทำาไม้หวงห้าม ซ่ึงจะอนุญาต 

ได้ทั้งเพื่อใช้สอยและเพื่อการค้า แต่สำาหรับไม้สักและไม้ยางที่ขึ้นอยู่เดิม (ไม่ใช่ไม้ปลูก) ในที่ดินกรรมสิทธิ์

หรือสิทธิครอบครอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อาศัยอำานาจตามมาตรา ๕๘  

แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๑๘ 

ออกขอ้กำาหนดเพิม่เตมิใหผู้ร้บัอนญุาตทำาไมไ้ดแ้ตเ่ฉพาะเพือ่การใช้สอยส่วนตัวหรือการกุศลสาธารณประโยชน์

เท่าน้ัน ท้ังน้ี ก็เพ่ือเป็นมาตรการอย่างหน่ึงในการควบคุมป้องกันมิให้มีการลักลอบตัดไม้ในป่ามาสวมอ้างว่าเป็น

ไม้ในท่ีดินกรรมสิทธิฯ เกิดข้ึนได้

  ฉะนั้น เรื่องนี้จึงมีแนวทางปฏิบัติดังนี้

  ๑. ไม้สักและไม้ยางท่ีเกิดข้ึนในท่ีดินมาแต่เดิม ซ่ึงไม่ใช่ปลูกข้ึนในท่ีดินกรรมสิทธ์ิหรือ 

สิทธิครอบครอง การอนญุาตตอ้งปฏบิตัติามขอ้กำาหนด ฉบบัที ่๑๗ (พ.ศ.๒๕๓๐) ออกตามความในพระราชบญัญตั ิ

ป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ ว่าด้วยการอนุญาตไม้สักและไม้ยางในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง  

โดยขอรับอนุญาตได้แต่เฉพาะเพื่อการใช้สอยส่วนตัวหรือเพื่อการกุศลสาธารณประโยชน์เท่านั้น

  ๒. ไม้สักและไม้ยางที่ปลูกขึ้นในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง ซึ่งไม่อยู่ในข่ายบังคับตาม 

ข้อกำาหนด ฉบับที่ ๑๗ (พ.ศ.๒๕๓๐) แต่เป็นไม้หวงห้ามตามพระราชบัญญัติป่าไม้ การทำาออกจึงต้อง

ขอรับอนุญาตและปฏิบัติตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๔ (พ.ศ.๒๕๑๘) ออกตามความพระราชบัญญัติป่าไม้  

พุทธศักราช ๒๔๘๔ ว่าด้วยการทำาไม้หวงห้าม
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 ดงันัน้ ในระหวา่งทีก่ฎหมายวา่ดว้ยสวนปา่ยงัมไิดอ้อกมาใชบ้งัคบั และกรมปา่ไมก้ย็งัไมไ่ดว้างระเบยีบ

กำาหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับไม้สักและไม้ยางที่ปลูกขึ้น ตามข้อ ๒ ไว้ให้เป็นการแน่ชัด เมื่อมีการยื่นเรื่อง

ราวขอทำาไม้ในลักษณะดังกล่าวออกมาใช้ประโยชน์ ก็ให้จังหวัดรวบรวมหลักฐานเอกสารที่เกี่ยวข้องรายงาน

กรมป่าไม้เพื่อพิจารณาอนุมัติในการอนุญาตเป็นรายๆ ไป

  
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และถือเป็นทางปฏิบัติต่อไป

               ขอแสดงความนับถือ

             (ลงนาม)   ชำานิ บุณโยภาส

                 (นายชำานิ บุณโยภาส)

                  อธิบดีกรมป่าไม้

กองคุ้มครอง

โทร. ๕๗๙-๔๘๕๓
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บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคุ้มครอง กรมป่าไม้ โทร. ๕๗๙-๔๘๕๓ โทรสาร. ๕๗๙-๘๖๑๑

ที่ กษ ๑๗๐๔.๐๓/๓๒๕๙๗            วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๓๓

เรื่อง หารือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการอนุญาตไม้สักและไม้ยางในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง

เรียน รองอธิบดีกรมป่าไม้ทุกท่าน ผู้ตรวจการป่าไม้ทุกท่าน ผู้อำานวยการกองทุกกอง

 ผู้บังคับการตำารวจป่าไม้ ผู้อำานวยการศูนย์เฉพาะกิจป้องกันปราบปรามการบุกรุกทำาลายป่า

 ผู้อำานวยการโรงเรียนป่าไม้แพร่ ผู้อำานวยการโรงเรียนอบรมวนกรรมจังหวัดตาก

 หัวหน้าฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ หัวหน้าสำานักงานเงินทุนหมุนเวียนค้นคว้าทดลองเกี่ยวกับป่าสน

 หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน และหัวหน้าสำานักงานส่งเสริมการปลูกป่าภาคเอกชน

  
  กรมป่าไม้ขอส่งสำาเนาหนังสือกรมป่าไม้ ที่ กษ ๐๗๐๔.๐๓/๓๒๖๐๐ ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน 

๒๕๓๓ เรื่องหารือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการอนุญาตไม้สักและไม้ยางในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง 

มาเรียนเพื่อโปรดทราบ

         (ลงนาม)    ธำามรงค์ ประกอบบุญ

                  (นายธำามรงค์ ประกอบบุญ)

            รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

            อธิบดีกรมป่าไม้
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ที่ กษ ๐๗๐๔.๐๓/๓๒๖๐๐               กรมป่าไม้

                   ถนนพหลโยธิน กท ๑๐๙๐๐

          ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๓๓

เรื่อง หารือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการอนุญาตไม้สักและไม้ยางในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด (ยกเว้นจังหวัดตาก)

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำาเนาหนังสือจังหวัดตาก ที่ ตก ๐๐๐๙/๑๘๙๙๙ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๓๓

 ๒. สำาเนาหนังสือกรมป่าไม้ ท่ี กษ ๐๗๐๔.๐๓/๓๒๕๙๕ ลงวันท่ี ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๓๓

ด้วยจังหวัดตากได้มีหนังสือ ที่ ตก ๐๐๐๙/๑๘๙๙๙ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๓๓ หารือ  

กรมป่าไม้เกี่ยวกับ เรื่อง ขนาดจำากัดไม้สักและไม้ยางในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง ตามประมวล

กฎหมายที่ดิน ซึ่งจะต้องพิจารณาอนุญาตตามข้อกำาหนด ฉบับที่ ๑๗ พ.ศ.๒๕๓๐ ว่าด้วยการอนุญาตไม้สัก

และไมย้างในทีด่นิกรรมสทิธิห์รอืสทิธคิรอบครอง วา่เนือ่งจากไดม้ปีระกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์ฉบบั

ลงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๓๒ เรื่อง กำาหนดขนาดจำากัดไม้หวงห้ามตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ.๒๔๘๔ มิให้

ใช้บังคับกับไม้สักและไม้ยางในที่ดินที่มีโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำาประโยชน์ตามประมวลกฎหมาย

ที่ดินแล้ว การพิจารณาอนุญาตไม้สักและไม้ยางในที่ดินที่มีโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำาประโยชน์  

จะต้องยึดถือหลักเกณฑ์ขนาดจำากัด หรือไม่ เพียงใด ปรากฏรายละเอียดตามสำาเนาสิ่งที่ส่งมาด้วย

กรมป่าไม้ขอเรียนว่า ในเมื่อได้มีประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำาหนด

ขนาดจำากัดไม้หวงห้ามตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ มิให้ใช้บังคับกับไม้สักไม้ยางในที่ดินที่ม ี

โฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำาประโยชน์ตามประมวลกฎหมายที่ดินแล้ว ไม้สักและไม้ยางในที่ดิน

กรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตามประมวลกฎหมายที่ดินจึงไม่มีขนาดจำากัด ดังนั้น ในการพิจารณาอนุญาต 

ไมส้กัและไมย้างในกรณีดังกล่าว จึงมิต้องยึดถือหลักเกณฑ์ขนาดจำากัดไม้ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

แต่อย่างใด

        จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

         ขอแสดงความนับถือ

 (ลงนาม)  ธำามรงค์ ประกอบบุญ

         (นายธำามรงค์ ประกอบบุญ)

          รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

         อธิบดีกรมป่าไม้

กองคุ้มครอง

โทร. ๕๗๙๔๘๕๓   โทรสาร. ๕๗๙๘๖๑๑
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ท่ี กษ ๐๗๐๔.๐๓/๓๒๕๙๕          กรมป่าไม้

                     ถนนพหลโยธิน กท ๑๐๙๐๐

      

          ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๓๓

เรื่อง หารือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการอนุญาตไม้สักและไม้ยางในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก

อ้างถึง หนังสือ ที่ ตก ๐๐๐๙/๑๘๙๙๙ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๓๓

  ตามหนังสือที่อ้างถึงจังหวัดหารือกรมป่าไม้เกี่ยวกับเรื่องขนาดจำากัดไม้สักและไม้ยางในที่ดิน

กรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตามประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งจะต้องพิจารณาอนุญาตตามข้อกำาหนด  

ฉบับท่ี ๑๗ พ.ศ.๒๕๓๐ ว่าด้วยการอนุญาตไม้สักและไม้ยางในท่ีดินกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิครอบครอง ว่าเนื่องจาก

ได้มีประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ฉบับลงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๓๒ เรื่อง กำาหนดขนาดจำากัด 

ไม้หวงห้ามตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ มิให้ใช้บังคับกับไม้สักและไม้ยางในที่ดินที่มี

โฉนดทีด่นิหรอืหนงัสอืรบัรองการทำาประโยชนต์ามประมวลกฎหมายทีด่นิแลว้ การพจิารณาอนญุาตไมส้กัและ 

ไม้ยางในที่ดินที่มีโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำาประโยชน์ จะต้องยึดถือหลักเกณฑ์ขนาดจำากัดหรือไม่ 

เพียงใด ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

  กรมปา่ไมข้อเรยีนวา่ ในเมือ่ไดม้ปีระกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์เรือ่ง กำาหนดขนาดจำากดั

ไม้หวงห้ามตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ มิให้ใช้บังคับกับไม้สักไม้ยางในที่ดินที่มีโฉนดที่ดิน 

หรือหนังสือรับรองการทำาประโยชน์ตามประมวลกฎหมายที่ดินแล้ว ไม้สักและไม้ยางในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือ 

สทิธคิรอบครองตามประมวลกฎหมายทีด่นิจงึไมม่ขีนาดจำากดั ดงันัน้ ในการพจิารณาอนญุาตไมส้กัและไมย้าง

ในกรณดีงักลา่ว จงึมติอ้งยดึถอืหลกัเกณฑข์นาดจำากดัไมต้ามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณแ์ตอ่ยา่งใด

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

      

             ขอแสดงความนับถือ

             (ลงนาม)      ธำามรงค์ ประกอบบุญ

                 (นายธำามรงค์ ประกอบบุญ)

                 รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

                  อธิบดีกรมป่าไม้

กองคุ้มครอง

โทร. ๕๗๙๔๘๕๓

โทรสาร. ๕๗๙๘๖๑๑
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ที่ กษ ๐๗๐๔.๐๓/๑๗๕๔๙               กรมป่าไม้

                                                        ถนนพหลโยธิน กท ๑๐๙๐๐

      

         ๕ มิถุนายน ๒๕๓๔

เรื่อง การอนุญาตไม้สักและไม้ยางในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง

เรียน ป่าไม้เขตทุกเขต

อ้างถึง หนังสือกรมป่าไม้ ที่ กษ ๐๗๐๔(๓)/ว ๑๐๙๖๕ ลงวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๓๐

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำาเนาหนังสือกรมป่าไม้ ที่ กษ ๐๗๐๔.๐๓/๑๗๕๔๘ ลงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๓๔

ตามที่กรมป่าไม้ส่งสำาเนาหนังสือกรมป่าไม้ ที่ กษ ๐๗๐๔(๓)/ว ๑๐๙๖๔ ลงวันที่ ๑๗ 

เมษายน ๒๕๓๐ พร้อมด้วยสำาเนาข้อกำาหนดฉบับที่ ๑๗ พ.ศ. ๒๕๓๐ ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้  

พุทธศักราช ๒๔๘๔ ว่าด้วยการอนุญาตไม้สักและไม้ยางในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง มาเรียนเพื่อ

โปรดทราบและถือเป็นทางปฏิบัติต่อไปแล้ว นั้น

        กรมป่าไม้ขอส่งสำาเนาหนังสือกรมป่าไม้ ท่ี กษ ๐๗๐๔.๐๓/ว ๑๗๕๔๘ ลงวันท่ี ๕ มิถุนายน 

๒๕๓๔ เร่ือง การอนุญาตไม้สักและไม้ยางในท่ีดินกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิครอบครองเพ่ือใช้สอยส่วนตัว ซ่ึงกรมป่าไม้ 

ได้ซักซ้อมความเข้าใจในทางปฏิบัติให้ทุกจังหวัดทราบและถือเป็นหลักปฏิบัติต่อไปแล้ว มาเรียนเพื่อเป็นการ 

ซักซ้อมความเข้าใจในทางปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวข้องในทำานองเดียวกันต่อไปด้วย

            ขอแสดงความนับถือ

      

   (ลงนาม)    ร้อยตรี บรรณเลิศ รัชตกุล

              (บรรณเลิศ รัชตกุล)

              รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

               อธิบดีกรมป่าไม้

กองคุ้มครอง

โทร. ๕๗๙๔๘๕๓

โทรสาร. ๕๗๙๘๖๑๑
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ที่ กษ ๐๗๐๔.๐๓/ว ๑๗๕๔๘        กรมป่าไม้

                                    ถนนพหลโยธิน กท ๑๐๙๐๐

        

          ๕ มิถุนายน ๒๕๓๔

เรื่อง การอนุญาตไม้สักและไม้ยางในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

อ้างถึง หนังสือกรมป่าไม้ ที่ กษ ๐๗๐๔(๓)/ว ๑๐๙๖๔ ลงวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๓๐

  ตามที่กรมป่าไม้เรียนมาเพื่อโปรดทราบว่า ได้มีประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับพิเศษ  

เล่ม ๑๐๔ ตอนที่ ๖๒ ลงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๓๐ ให้ใช้ข้อกำาหนดฉบับที่ ๑๗ พ.ศ.๒๕๓๐ ออกตามความ

ในพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ ว่าด้วยการอนุญาตไม้สักและไม้ยางในท่ีดินกรรมสิทธ์ิหรือ 

สิทธิครอบครองเพื่อใช้สอยส่วนตัว แต่ไม่รวมถึงไม้ที่ปลูกขึ้น โดยมีหลักเกณฑ์การปฏิบัติรวม ๘ ข้อ กรมป่าไม้

จึงส่งข้อกำาหนด ฉบับที่ ๑๗ พ.ศ.๒๕๓๐ ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ ว่าด้วย

การอนุญาตไม้สักและไม้ยางในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง มาเรียนเพื่อโปรดทราบและสั่งเจ้าหน้าที่ 

ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดเสร็จแล้วรายงานผลการอนุญาตพร้อมสำาเนาเอกสารที่เกี่ยวข้องให้กรมป่าไม้ทราบ

ภายในกำาหนดเวลา ๑๕ วัน นับแต่วันที่อนุญาตต่อไปแล้ว นั้น

  กรมป่าไม้ขอเรียนว่า มีจังหวัดบางจังหวัดและป่าไม้เขตบางเขต รายงานการอนุญาตให้ทำา

ไม้สักและไม้ยางในท่ีดินกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิครอบครองเพ่ือใช้สอย ให้กรมป่าไม้ทราบ สับสนไม่ได้เป็นไป

ตามข้ันตอนและส่งเอกสารประกอบรายงานไม่ครบถ้วน มีอาทิเช่น ส่งเฉพาะสำาเนาคำาสั่งให้เจ้าหน้าที่

ของเขตและจังหวัดออกไปตรวจสอบสภาพไม้สักและไม้ยางในท่ีดินกรรมสิทธ์หรือสิทธิครอบครองตามคำาขอให้ 

กรมป่าไม้ทราบ โดยไม่มีสำาเนาเอกสารที่เกี่ยวข้อง ส่งแต่เฉพาะสำาเนาใบอนุญาตให้ทำาไม้สักหรือไม้ยางใน

ที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองเพื่อใช้สอยให้กรมป่าไม้ทราบ โดยขาดสำาเนาเอกสารที่เกี่ยวข้อง ส่งแต่

สำาเนาหรือภาพถ่ายโฉนดที่ดิน หรือสำาเนา น.ส.๓ หรือ สำาเนา น.ส.๓ ก. เฉพาะด้านหน้า โดยไม่ส่งสำาเนา

หรือภาพถ่ายหน้าสารบรรณจดทะเบียนกรรมสิทธิ์ ด้านหลัง ซึ่งเป็นการยืนยันว่าปัจจุบันเป็นที่ดินของผู้ใด  

ขาดสำาเนาเอกสารหลักฐานการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ ขาดแผนที่แสดงตำาแหน่งที่ตั้งของไม้ในที่ดิน ฯลฯ 

กรมป่าไม้ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การตรวจสอบและรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้ถูกต้องตามขั้นตอน  

จึงเรียนมาเพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการตรวจสอบ ดำาเนินการและรายงาน เรื่องการตรวจสอบการอนุญาต

ทำาไม้สักและไม้ยางในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองเพื่อใช้สอยตามข้อกำาหนด ฉบับที่ ๑๗ พ.ศ.๒๕๓๐  

ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ ว่าด้วยการอนุญาตไม้สักและไม้ยางในที่ดิน

กรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง มาเรียนเพื่อทราบและสั่งเจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด ดังนี้
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  ๑.  การยื่นคำาขอและเอกสารประกอบคำาขอ

    ในการยื่นคำาขออนุญาตทำาไม้ตามความในข้อ ๓ แห่งข้อกำาหนด ฉบับที่ ๑๗ พ.ศ.๒๕๓๐ 

จะต้องยื่นเอกสาร ดังนี้

   ๑.๑ คำาขออนญุาตทำาไมย้างหรอืไมส้กัในทีด่นิกรรมสทิธิห์รอืสทิธคิรอบครองเพือ่ใชส้อยสว่น

ตัว ให้ใช้คำาขอตามที่ได้กำาหนดไว้ในกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๔ (พ.ศ.๒๕๑๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติ

ป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ ว่าด้วยการทำาไม้หวงห้าม ข้อ ๒(๒) แบบ (คำาขอ ๒) สำาหรับไม้ยางที่มิได้ขึ้นอยู่

ในป่า และข้อ ๒(๓) แบบ (คำาขอ ๓) สำาหรับไม้สักที่มิได้ขึ้นอยู่ในป่า

   ๑.๒ ให้แนบภาพถ่ายเอกสารทั้งด้านหน้าและด้านหลังหรือหน้าที่มีรายการสารบรรณ 

จดทะเบียนของโฉนดที่ดิน โฉนดแผนที่ โฉนดตราจองและตราจองที่ตราว่า “ได้ทำาประโยชน์แล้ว” หรือ

หนังสือรับรองการทำาประโยชน์ อันได้แก่ น.ส.๓ หรือ น.ส.๓ ก. แล้วแต่กรณี โดยมีเจ้าหน้าที่บริหารงาน

ที่ดินอำาเภอบันทึกรับรองไว้ทั้งด้านหน้าและด้านหลังว่า ได้ตรวจสอบกับต้นฉบับพนักงานเจ้าหน้าที่ถูกต้อง 

ตรงกันแล้ว

   ๑.๓ เพื่อเป็นการยืนยันว่าผู้ยื่นคำาขอทำาไม้เป็นเจ้าของที่ดินที่แท้จริง และป้องกันไม่ให้ 

ผู้อื่นแอบอ้างนำาเอกสารตามข้อ ๑.๒ ซึ่งไม่ใช่ของตนมายื่นคำาขอ จึงให้ขอตรวจสอบหลักฐานบัตรประจำาตัว

ประชาชน หรือบัตรประจำาตัวข้าราชการ และสำาเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอมาตรวจสอบ และถ่ายเอกสาร

แนบเรื่องราวคำาขอไว้ด้วย

  ๒.  การตรวจสอบดำาเนินการ

    ในการออกไปตรวจสอบที่ตั้งของที่ดิน สภาพของที่ดินและไม้ ตามคำาขอของเจ้าหน้าที่ตาม

ความในข้อ ๕ แห่งข้อกำาหนด ฉบับที่ ๑๗ พ.ศ.๒๕๓๐ ให้ตรวจสอบรายละเอียดดังนี้

   ๒.๑ ให้ตรวจสอบว่าที่ตั้งของที่ดินตามหลักฐานถูกต้องตามคำาขอหรือไม่หากตรวจสอบแล้ว

ไม่ถูกต้อง หรือถูกต้องตรงตามหลักฐาน แต่ได้มีการออกหลักฐานเอกสารกรรมสิทธิ์ที่ดินรุกล้ำาเข้าไป หรือ

ทับเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าไม้ถาวรของชาติ อุทยานแห่งชาติ หรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าที่ทางป่าไม้เขต

ท้องที่ ป่าไม้จังหวัดท้องที่ หรือป่าไม้อำาเภอท้องที่ได้ทำาบันทึกคัดค้านการออกเอกสารสิทธิไว้ที่อำาเภอหรือ 

กิ่งอำาเภอท้องที่ไว้แล้ว หรือตรวจพบว่ามีการออกเอกสารสิทธิ์ที่ดินภายหลังทับพื้นที่ป่าไม้ซึ่งไม่ถูกต้อง หรือ

เปน็ทีส่งสัย หรอืมปีญัหาวา่เปน็การออกเอกสารกรรมสิทธิใ์นทีด่นิไมเ่ปน็การถกูตอ้ง กใ็หร้ะงบัการตรวจสอบ

ดำาเนนิการตามขอ้กำาหนด ฉบบัที ่๑๗ พ.ศ.๒๕๓๐ ในขัน้ตอ่ไปไวก้อ่น โดยใหป้า่ไมจ้งัหวดัไดน้ำาเรือ่งนีร้ายงานให ้

ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ เพื่อพิจารณาตรวจสอบว่าเอกสารกรรมสิทธิ์ที่ออกให้ไปเป็นการถูกต้องหรือไม่ 

หากไม่ถูกต้องก็จะต้องดำาเนินการเพิกถอนเอกสารกรรมสิทธิ์ลงเสีย การพิจารณาอนุญาตทำาไม้ในกรณีนี้ 

ก็เป็นอันยุติ แต่ถ้าตรวจสอบแล้วปรากฏว่าเป็นเอกสารกรรมสิทธ์ิในท่ีดินถูกต้อง ก็ให้พิจารณาดำาเนินการต่อไป

   ๒.๒ ไม้สักหรือไม้ยางตามคำาขอ นอกจากจะตรวจสอบพิจารณาว่าไม้ที่ขึ้นอยู่ใกล้บ้านเรือน 

หรือสิ่งก่อสร้าง หรือทางเดินซึ่งรัศมีของลำาต้นอาจล้มทับถึง อาจจะเป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน หรือ

ไม้นั้นมีลักษณะไม่สมบูรณ์ ไม่อาจเจริญเติบโตต่อไปได้ เมื่อสำารวจประทับตราและทำาบัญชีไม้เสร็จแล้ว 

ก็ให้จัดทำาแผนที่แสดงรายละเอียดตำาแหน่งที่ตั้งของไม้ในที่ดินให้ชัดเจน ประกอบผลการตรวจสอบและ

บัญชีไม้ไว้เป็นหลักฐานด้วย
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   ๒.๓ ในกรณขีองการตรวจสอบหรอืตรวจวดัคา่ภาคหลวง หรอืยกเวน้คา่ภาคหลวงไม ้ตามที่

ได้อนุญาต ตามความในข้อกำาหนด ฉบับที่ ๑๗ พ.ศ.๒๕๓๐ ข้อ ๗ ขอให้จังหวัดได้พิจารณาดำาเนินการให้เป็น

ไปตามความในมาตรา ๑๔ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย มาตรา 

๑๓ แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๑๘ โดยเคร่งครัดต่อไปด้วย

   ๒.๔ ขอให้จังหวัดได้ส่ังกำาชับให้เจ้าหน้าท่ีได้ตรวจสอบพิจารณาและดำาเนินการตามข้ันตอน  

ที่กำาหนดไว้ในข้อกำาหนด ฉบับที่ ๑๗ พ.ศ. ๒๕๓๐ ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ 

ว่าด้วยการอนุญาตไม้สักและไม้ยางในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองและหนังสือกรมป่าไม้ที่เกี่ยวข้อง 

ทุกฉบับต่อไปด้วย

  ๓.  การรายงาน

      เมื่อจังหวัดประสานงานกับป่าไม้เขตท้องที่ และอำาเภอท้องที่ดำาเนินการตรวจสอบและปฏิบัติ

เสร็จสิ้นทุกขั้นตอน ตามที่ได้กำาหนดไว้ในข้อกำาหนด ฉบับที่ ๑๗ พ.ศ.๒๕๓๐ ก็ให้ดำาเนินการ ดังนี้

 ๓.๑ การรายงานของจังหวัด ให้จังหวัดรายงานผลการดำาเนินการให้กรมป่าไม้ทราบ ๒ ข้ันตอน 

คือ ครั้งแรก เมื่อจังหวัดได้ออกใบอนุญาตให้ทำาไม้สักหรือไม้ยางในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองเพื่อ

ใช้สอยเสร็จแล้ว ก็รายงานผลการอนุญาตให้กรมป่าไม้ทราบภายในกำาหนดเวลา ๑๕ วัน นับแต่วันออก

ใบอนุญาต พร้อมด้วยสำาเนาใบอนุญาต สำาเนาคำาขอ ภาพถ่ายเอกสารกรรมสิทธิ์ที่ดิน ตามที่กำาหนดไว้ใน 

ข้อกำาหนดฉบับท่ี ๑๗ พ.ศ.๒๕๓๐ ข้อ ๓ โดยส่งภาพถ่ายเอกสารท้ังด้านหน้าและด้านหลัง สำาเนารายงานผล

การตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ แผนที่แสดงรายละเอียดของที่ตั้งของไม้ บัญชีรายละเอียด ขนาด ลักษณะของ

ไม้แต่ละต้น รูปรอยดวงตราที่ประทับ และสำาเนาเอกสารหรือภาพถ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง ประกอบเร่ืองราวให้ 

ครบถ้วน และเม่ือผู้รับอนุญาตได้ทำาไม้เสร็จส้ินจนถึงข้ันจังหวัดได้ประทับตรายกเว้นค่าภาคหลวงหรือ 

ประทับตราเรียกเก็บเงินค่าภาคหลวงเสร็จสิ้นแล้ว ก็ให้รายงานกรมป่าไม้ทราบ พร้อมบัญชีรายการไม้ที่ได้

ประทับตรา ซึ่งเป็นการรายงานขั้นสุดท้าย

 ๓.๒ การรายงานของป่าไม้เขตท้องท่ี เม่ือทางป่าไม้เขตได้ส่ังเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบพิจารณา 

และให้ความเห็นไปจังหวัด ตามความในข้อ ๕.๑ วรรคสุดท้าย ของข้อกำาหนดฉบับที่ ๑๗ พ.ศ.๒๕๓๐ 

ก็ให้เขตส่งสำาเนารายงานให้กรมป่าไม้ทราบ พร้อมด้วยสำาเนาเอกสารที่เกี่ยวข้องทุกฉบับ

 จึงขอเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และสั่งเจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไปด้วย

          ขอแสดงความนับถือ

      

 (ลงนาม)    ร้อยตรี บรรณเลิศ รัชตกุล

            (บรรณเลิศ รัชตกุล)

           รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

           อธิบดีกรมป่าไม้

กองคุ้มครอง

โทร. ๕๗๙๔๘๕๓

โทรสาร. ๕๗๙๘๖๑๑
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ที่ กษ ๐๗๐๔.๐๓/ว. ๑๘๐๐๑              กรมป่าไม้

                   ถนนพหลโยธิน กท ๑๐๙๐๐

     

         ๗  มิถุนายน  ๒๕๓๔

เรื่อง  การอนุญาตไม้สักและไม้ยางในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

อ้างถึง หนังสือกรมป่าไม้ ที่ กษ ๐๗๐๔(๓)/ว ๑๐๙๖๔ ลงวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๓๐

สิ่งที่ส่งมาด้วย   สำาเนาหนังสือกรมป่าไม้ ที่ กษ ๐๗๐๔.๐๓/๑๗๙๙๙ ลงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๓๔

ตามท่ีกรมป่าไม้เรียนมาเพ่ือโปรดทราบว่า ได้มีประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับพิเศษ  

เล่ม ๑๐๔ ตอนที่ ๖๒ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๓๐ ให้ใช้ข้อกำาหนดฉบับที่ ๑๗ พ.ศ.๒๕๓๐ ออกตามความใน 

พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ ว่าด้วยการอนุญาตไม้สักและไม้ยางในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือ 

สิทธิครอบครองเพื่อใช้สอยส่วนตัว แต่ไม่รวมถึงไม้ที่ปลูกขึ้น กรมป่าไม้จึงส่งสำาเนาข้อกำาหนดฉบับที่ ๑๗  

พ.ศ.๒๕๓๐ วา่ดว้ยการอนญุาตไมส้กัและไมย้างในทีด่นิกรรมสทิธิห์รอืสทิธคิรอบครอง มาเรยีนเพือ่โปรดทราบ

และสั่งเจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไปแล้ว นั้น

   กรมปา่ไมข้อเรยีนวา่ โดยทีป่รากฏวา่ปจัจบุนัไดม้กีารขออนญุาตทำาไมส้กัและไมย้างในทีด่นิ

กรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองเพื่อการใช้สอยส่วนตัวโดยทั่วไปเป็นจำานวนมาก และตรวจพบว่า มีบางราย

ได้ออกเอกสารที่ดินทับหรือรุกล้ำาเข้าไปในเขตพื้นที่ป่าไม้ หรือตรวจสอบแล้วพบว่า เป็นการออกเอกสารสิทธิ์ 

ทีไ่มช่อบดว้ยระเบยีบและกฎหมาย หรอืมปีญัหาเกดิขึน้ กรมปา่ไมจ้งึสง่สำาเนาหนงัสอืกรมปา่ไมซ้ึง่ตอบขอ้หารอื

ของป่าไม้เขตอุบลราชธานี และซักซ้อมความเข้าใจในการตรวจสอบที่ดินตามหลักฐานกรรมสิทธิ์ที่ดิน

ตามคำาขออนุญาตทำาไม้ มาเรียนเพื่อโปรดทราบและเป็นการซักซ้อมความเข้าใจ และขอได้โปรดสั่งให้ 

เจ้าหน้าที่ทราบและถือปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัดต่อไปด้วย

 

          ขอแสดงความนับถือ

 (ลงนาม)   ไพโรจน์ สุวรรณกร

           (นายไพโรจน์ สุวรรณกร)

            อธิบดีกรมป่าไม้

กองคุ้มครอง

โทร. ๐-๒๕๗๙-๔๘๕๓

โทรสาร. ๐-๒๕๗๙-๘๖๑๑
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ที่ กษ ๐๗๐๔.๐๓/ว ๑๘๐๐๐         กรมป่าไม้

              ถนนพหลโยธิน กท ๑๐๙๐๐

           

         ๗  มิถุนายน  ๒๕๓๔

เรื่อง การอนุญาตไม้สักและไม้ยางในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง

เรียน ป่าไม้เขตทุกเขต (ยกเว้นป่าไม้เขตอุบลราชธานี)

อ้างถึง หนังสือกรมป่าไม้ ที่ กษ ๐๗๐๔(๓)/ว ๑๐๙๖๕ ลงวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๓๐

สิ่งที่ส่งมาด้วย   สำาเนาหนังสือกรมป่าไม้ ที่ กษ ๐๗๐๔.๐๓/๑๗๙๙๙ ลงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๓๔

  ตามที่กรมป่าไม้ส่งสำาเนาหนังสือกรมป่าไม้ ที่ กษ ๐๗๐๔(๓)/ว ๑๐๙๖๔ ลงวันที่ ๑๗ 

เมษายน ๒๕๓๐ เร่ือง การอนุญาตไม้สักและไม้ยางในท่ีดินกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิครอบครองพร้อมสำาเนาข้อกำาหนด

ฉบับท่ี ๑๗ พ.ศ.๒๕๓๐ ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ ว่าด้วยการอนุญาต 

ไม้สักและไม้ยางในท่ีดินกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิครอบครอง มาเรียนเพ่ือโปรดทราบและส่ังเจ้าหน้าท่ีถือปฏิบัติ 

ในส่วนท่ีเก่ียวข้องต่อไปแล้ว น้ัน

       กรมป่าไม้ขอส่งสำาเนากรมป่าไม้ ที่ กษ ๐๗๐๔.๐๓/๑๗๙๙๙ ลงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๓๔ 

เรือ่ง การอนญุาตไมส้กัและไมย้างในทีด่นิกรรมสทิธิห์รอืสทิธคิรอบครอง มาเรยีนเพือ่โปรดทราบ และเปน็การ 

ซกัซอ้มความเขา้ใจในการตรวจสอบดำาเนนิการ จงึขอไดโ้ปรดสัง่ใหเ้จา้หนา้ทีท่ราบและปฏบิตัใินสว่นทีเ่กีย่วขอ้ง

ตามหลักเกณฑ์ที่กรมป่าไม้กำาหนดต่อไปด้วย

          ขอแสดงความนับถือ

 (ลงนาม)    ไพโรจน์ สุวรรณกร

           (นายไพโรจน์ สุวรรณกร)

           อธิบดีกรมป่าไม้

กองคุ้มครอง

โทร. ๐-๒๕๗๙-๔๘๕๓

โทรสาร. ๐-๒๕๗๙-๘๖๑๑
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ที่ กษ ๐๗๐๔.๐๓/๑๗๙๙๙                     กรมป่าไม้

                   ถนนพหลโยธิน กท ๑๐๙๐๐

      

         ๗  มิถุนายน  ๒๕๓๔

เรื่อง การอนุญาตไม้สักและไม้ยางในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง

เรียน ป่าไม้เขตอุบลราชธานี

อ้างถึง หนังสือเขต ที่ กษ ๐๗๑๘/๓๓๖๔ ลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๓๔  

  ตามท่ีเขตรายงานให้กรมป่าไม้ทราบว่า ในการย่ืนคำาขออนุญาตทำาไม้ยางในท่ีดินกรรมสิทธ์ิ

หรือสิทธิครอบครองเพื่อใช้สอยส่วนตัว ตามข้อกำาหนดฉบับที่ ๑๗ พ.ศ.๒๕๓๐ ออกตามความใน 

พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ ว่าด้วยการอนุญาตไม้สักและไม้ยางในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือ 

สิทธิครอบครอง เป็นที่ปรากฏว่าผู้ยื่นคำาขออนุญาตทำาไม้ได้แนบหลักฐาน น.ส.๓ ก. ที่กรมที่ดินได้ดำาเนินการ

ออกให้โดยวิธีการเดินสำารวจออก น.ส.๓ ก. โดยใช้ภาพถ่ายทางอากาศตามความในมาตรา ๕๘ แห่งประมวล

กฎหมายท่ีดิน ซ่ึงในบางพ้ืนท่ีได้มีการเดินสำารวจออก น.ส.๓ ก. โดยไม่มีเจ้าหน้าท่ีป่าไม้ออกไปร่วมตรวจสอบ

ระวังนำาชี้แนวเขตป่าไม้ในครั้งแรกและต่อมาเมื่อเจ้าหน้าที่ป่าไม้ได้ออกไปตรวจสอบระวังนำาชี้แนวเขตป่าไม้ 

ภายหลังพบว่า มีการรังวัดออก น.ส.๓ ก. ทับและรุกล้ำาเข้าไปในแนวเขตพื้นที่ป่าไม้ อันเป็นการไม่ชอบด้วย

ระเบียบกฎหมาย เจ้าหน้าท่ีป่าไม้จึงได้จัดทำาบันทึกหลักฐานการระวังนำาช้ีแนวเขต พร้อมกับได้บันทึกคัดค้านไว้

ต่อนายอำาเภอท้องท่ี เพ่ือให้ดำาเนินการเพิกถอน น.ส.๓ ก. ตามท่ีกรมป่าไม้ส่ังการต่อไปแล้ว ทางเขตพิจารณา

แล้วมีความเห็นว่า หากตรวจพบว่ามีการนำาหลักฐาน น.ส.๓ ก. ในกรณีนี้มายื่นเพื่อขออนุญาตทำาไม้ ก็ไม่

สมควรจะพิจารณาอนุญาตให้ จึงหารือแนวทางปฏิบัติให้กรมป่าไม้พิจารณา หากกรมป่าไม้เห็นชอบด้วยก็

ให้สั่งจังหวัดเพื่อพิจารณาระงับการขออนุญาตทำาไม้ยางในที่ดินกรรมสิทธิ์ดังที่กล่าวถึงข้างต้นต่อไปด้วย นั้น

  กรมป่าไม้ได้พิจารณาแล้วขอเรียนว่า เจตนารมณ์ ตามข้อกำาหนดฉบับที่ ๑๗ พ.ศ.๒๕๓๐ 

ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ ว่าด้วยการอนุญาตไม้สักและไม้ยางในที่ดิน

กรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง ข้อ ๓ หมายถึงที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองที่ออกให้โดยถูกต้องตาม

ประมวลกฎหมายที่ดิน ในกรณีที่ตรวจสอบพบว่าเป็นเอกสารกรรมสิทธิ์ในที่ดินที่ได้ออกไปโดยไม่ถูกต้องหรือ

ขัดต่อระเบียบและกฎหมาย ก็จะต้องตรวจสอบพิจารณาความถูกต้องเสียก่อน ตรวจสอบแล้วได้ข้อยุติว่า 

ไม่ถูกต้อง ก็จะได้ดำาเนินการยกเลิกเพิกถอนเอกสารกรรมสิทธ์ิหรือ น.ส.๓ ก. ฉบับน้ันต่อไป และในเม่ือท่ีดิน

แปลงน้ันก็ไม่ใช่ท่ีดินกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิครอบครองตามประมวลกฎหมายท่ีดิน การพิจารณาดำาเนินการตามนัย

แห่งกฎกระทรวงฉบับดังท่ีได้เรียนมาแล้วข้างต้นจึงกระทำามิได้ ดังน้ัน ความเห็นของเขตจึงเป็นการถูกต้องแล้ว เพื่อ

ให้การตรวจสอบพิจารณาเรื่องนี้ได้ดำาเนินการไปในทางเดียวกัน กรมป่าไม้จึงขอซักซ้อมความเข้าใจในทาง

ปฏิบัติในการพิจารณาอนุญาตให้ทำาไม้สักและไม้ยางในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองเพ่ือใช้สอย ตามข้อ

กำาหนดฉบับที่ ๑๗ พ.ศ.๒๕๓๐ มาเรียนเพื่อโปรดทราบและถือเป็นหลักปฏิบัติ ดังนี้
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  ๑.  ในการตรวจสอบที่ตั้งของที่ดิน ตามข้อ ๕ แห่งข้อกำาหนดฉบับที่ ๑๗ พ.ศ.๒๕๓๐ นอกจาก

จะให้เจ้าหน้าที่ของเขต จังหวัดและอำาเภอท้องที่ตรวจสอบว่า ที่ดินตามคำาขอ ถูกต้องตรงกันตามหลักฐาน

กรรมสิทธิ์ที่ดินหรือไม่ ประการใดบ้างแล้ว เจ้าหน้าที่จะต้องร่วมกันตรวจสอบให้ได้ข้อมูลชัดเจนว่า เอกสาร

กรรมสิทธิ์ที่ดินแปลงนั้นได้ออกให้ทับซ้อนหรือรุกล้ำาเข้าไปในเขตพื้นที่ป่าไม้ที่ห้ามออกเอกสารสิทธิ์หรือไม่ 

ได้ดำาเนินการถูกต้องตามระเบียบและกฎหมายหรือไม่ ประการใดบ้าง หากพบว่ามีปัญหาหรือไม่ถูกต้อง 

ก็ให้พิจารณาเรื่องหลักฐานกรรมสิทธิ์ที่ดินให้เรียบร้อยเสียก่อน ดังนั้น จึงให้เจ้าหน้าที่ของเขต จังหวัด 

และอำาเภอท้องที่ตรวจสอบดำาเนินการ ดังนี้

   ๑.๑ ถ้าหลักฐานกรรมสิทธิ์ที่ดินเป็น น.ส.๓ ก. ให้ตรวจสอบหลักฐานทางอำาเภอหรือ 

ก่ิงอำาเภอท้องท่ีว่า อยู่ในรายช่ือของ น.ส.๓ ก. ท่ีเจ้าหน้าท่ีป่าไม้ได้ทำาบันทึกหลักฐานการระวังนำาช้ีแนวเขตและได้

ทำาบนัทกึคดัคา้นไวต้อ่อำาเภอหรอืกิง่อำาเภอ เพือ่ใหเ้พกิถอนการออก น.ส.๓ ก. แปลงนัน้หรอืไม ่ประการใดบา้ง

   ๑.๒ ถ้าเป็นหลักฐาน น.ส.๓ ก. ที่ไม่อยู่ในรายชื่อที่ถูกเจ้าหน้าที่ป่าไม้ได้ทำาบันทึกคัดค้าน

ไว้ต่ออำาเภอหรือกิ่งอำาเภอ เพื่อให้เพิกถอนการออก น.ส.๓ ก. ตามข้อ ๑.๑ หรือเป็น น.ส.๓ หรือเอกสาร

กรรมสิทธิ์ที่ดินอื่น ตามข้อ ๓ แห่งข้อกำาหนดฉบับที่ ๑๗ พ.ศ.๒๕๓๐ ให้ร่วมกันตรวจสอบโดยละเอียดว่า 

ท่ีดินตามหลักฐานได้ออกทับหรือรุกล้ำาเข้าไปในเขตป่าไม้ถาวรของชาติ ป่าสงวนแห่งชาติ เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่า  

อุทยานแห่งชาติ หรือท่ีสงวนหวงห้ามของทางราชการกรมป่าไม้หรือไม่ ประการใดบ้าง เป็นเอกสารกรรมสิทธ์ิ

ในที่ดินได้ออกโดยถูกต้องตามระเบียบและกฎหมายหรือไม่ ประการใดบ้าง

  ๒.  หากเจ้าหน้าท่ี ตามข้อ ๑ ได้ร่วมกันตรวจสอบแล้วพบว่า เป็น น.ส.๓ ก. ท่ีเจ้าหน้าท่ีได้ทำาบันทึก

คัดค้านการออก น.ส.๓ ก. ไว้ต่ออำาเภอหรือกิ่งอำาเภอ ตามข้อ ๑.๑ หรือเป็นเอกสารกรรมสิทธิ์ที่ดินได้ออกทับ

พื้นที่ป่าไม้ หรือรุกล้ำาเข้าไปเขตพื้นที่ป่าไม้ หรือพบว่าเป็นการออกเอกสารกรรมสิทธ์ที่ดินโดยไม่ถูกต้องตาม

ระเบียบและกฎหมาย ตามข้อ ๑.๒ หรือเป็นที่สงสัยหรือไม่ชัดแจ้งเกิดมีปัญหาขึ้น ก็ให้ระงับการตรวจสอบ

สภาพไมต้ามคำาขอไวก้อ่น แลว้รบีรายงานผลการตรวจสอบสภาพทีด่นิทีต่รวจพบรายงานใหผู้บ้งัคบับญัชาตาม

สายงานทราบ เพื่อพิจารณาดำาเนินการกับเอกสารกรรมสิทธิ์ที่ดินให้เรียบร้อยก่อน กล่าวคือ เจ้าหน้าที่ของ

จงัหวดัจะตอ้งพจิารณารายงานตามลำาดบัชัน้ จนถงึผูว้า่ราชการจงัหวดัเพือ่พจิารณาตรวจสอบทบทวนเอกสาร

กรรมสิทธิ์ที่ดินถูกต้องหรือไม่ หากไม่ถูกต้องก็ให้ดำาเนินการพิจารณายกเลิกเพิกถอนเอกสารกรรมสิทธิ์ที่ดิน 

ที่ออกให้ต่อไป สำาหรับเจ้าหน้าที่ของเขตก็ให้รายงานให้ป่าไม้เขตทราบ เพื่อทางเขตจะได้ทำาหนังสือ

ทักท้วงไปจังหวัดเพื่อให้ดำาเนินการให้ถูกต้อง และรายงานให้กรมป่าไม้ทราบ เพื่อกรมป่าไม้จะได้พิจารณา 

ดำาเนินการประสานงานไปจังหวัดอีกทางหนึ่ง

  ๓.  เอกสารกรรมสิทธิ์ที่ดินที่ตรวจพบว่าไม่ถูกต้อง เมื่อได้ดำาเนินการจนถึงที่สุดแล้วก็ให้ดำาเนิน

การต่อไปดังนี้

   ๓.๑ ถ้าหากได้ตรวจสอบพิจารณาแล้ว ได้ข้อมูลไว้เป็นเอกสารกรรมสิทธิ์ที่ดินที่ไม่ถูกต้อง  

การพิจารณาอนุญาตให้ทำาไม้สักหรือไม้ยางในท่ีดินกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิครอบครอง ก็ไม่ถูกต้องด้วยหลักเกณฑ์

ตามนัยแห่งข้อกำาหนดฉบับที่ ๑๗ พ.ศ.๒๕๓๐ จึงให้ระงับการพิจารณาเรื่องนี้ลงเสีย สำาหรับการดำาเนินการ

ยกเลิกเพิกถอนเอกสารกรรมสิทธิ์ที่ดินก็ให้ดำาเนินการเป็นอีกกรณีหนึ่งต่างหากต่อไปด้วย
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   ๓.๒ ถ้าหากได้ตรวจสอบพิจารณาแล้วได้ข้อยุติว่าเป็นเอกสารกรรมสิทธิ์ที่ดินที่ถูกต้อง 

ก็ให้จังหวัดประสานงานกับเขตตรวจสอบสภาพไม้ตามคำาขอ และพิจารณาดำาเนินการตามนัยแห่งข้อกำาหนด 

ฉบับที่ ๑๗ พ.ศ.๒๕๓๐ ต่อไปได้

      จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาสั่งเจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

          ขอแสดงความนับถือ

 (ลงนาม)    ไพโรจน์ สุวรรณกร

            (นายไพโรจน์ สุวรรณกร)

             อธิบดีกรมป่าไม้

กองคุ้มครอง

โทร. ๐-๒๕๗๙-๔๘๕๓

โทรสาร. ๐-๒๕๗๙-๘๖๑๑
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ที่ สบ ๐๐๐๙/๑๖๑๐๕             ศาลากลางจังหวัดสระบุรี

                      ถนนพิชัยฯ สบ.๑๘๐๐๐

          ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๓๔

เรื่อง การอนุญาตไม้สักและไม้ยางในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง

เรียน อธิบดีกรมป่าไม้

อ้างถึง หนังสือกรมป่าไม้ ที่ กษ ๐๗๐๔.๐๓/ว ๑๘๐๐๑ ลงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๓๔

  ตามหนงัสอืกรมปา่ไมท้ีอ่า้งถงึ ไดซ้กัซอ้มความเขา้ใจในการตรวจสอบทีด่นิตามหลกัฐานกรรมสทิธิ์

ที่ดิน ตามคำาขออนุญาตทำาไม้สักและไม้ยางในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง นั้น

  จังหวัดขอเรียนว่า ในท้องที่จังหวัดสระบุรี มีหลายอำาเภอที่ไม่มีเขตพื้นที่ป่าไม้แต่อย่างใด เมื่อ

มีการขออนุญาตทำาไม้สักและไม้ยางในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง หากจะต้องมีการตรวจสอบ 

หลักฐานกรรมสิทธิ์ที่ดินที่ไม้สักและไม้ยางขึ้นอยู่ ว่าได้ดำาเนินการออกโดยถูกต้องตามระเบียบและกฎหมาย 

หรือไม่ ประการใด เกรงว่าจะเกิดความล่าช้า อีกทั้งเป็นการเพิ่มขั้นตอนในการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ จึงขอ

เรยีนหารอืวา่ หากมกีารขออนญุาตทำาไมส้กัและไมย้างในทีด่นิกรรมสทิธิฯ์ เฉพาะในทอ้งทีอ่ำาเภอทีไ่มม่เีขตพืน้ที ่

ป่าไม้ ก็ไม่ต้องตรวจสอบหลักฐานการได้มาของกรรมสิทธิ์ที่ดินที่ไม้สักและไม้ยางขึ้นอยู่ เพื่อเป็นการลด 

ขั้นตอนและความรวดเร็วในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ อีกทั้งเป็นการสนองนโยบายว่าด้วยการปฏิบัติ

ราชการเพื่อประชาชน จะได้หรือไม่ประการใด

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา ผลเป็นประการใด ขอได้โปรดแจ้งให้จังหวัดทราบ  

เพื่อถือเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป

            ขอแสดงความนับถือ

 (ลงนาม)     วิชัย ทัศนเศรษฐ

             (นายวิชัย ทัศนเศรษฐ)

            รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทน

            ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี

สำานักงานป่าไม้จังหวัดสระบุรี
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ที่ กษ ๐๗๐๔.๐๓/๓๓๔๗๙         กรมป่าไม้

             ถนนพหลโยธิน กท ๑๐๙๐๐

         ๒๒ ตุลาคม ๒๕๓๔

เรื่อง การอนุญาตไม้สักและไม้ยางในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด (ยกเว้นจังหวัดนครราชสีมา)

อ้างถึง หนังสือกรมป่าไม้ ที่ กษ ๐๗๐๔.๐๓/ว ๑๗๕๔๘ ลงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๓๔

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย ๑. สำาเนาหนังสือกรมป่าไม้ ท่ี กษ ๐๗๐๔.๐๓/๓๓๔๗๗ ลงวันท่ี ๒๒ ตุลาคม ๒๕๓๔

   ๒. สำาเนาหนังสือจังหวัดนครราชสีมา ท่ี นม ๐๐๐๙/๓๕๐๕๑ ลงวันท่ี ๒๘ สิงหาคม ๒๕๓๔

ตามท่ีกรมป่าไม้ได้เรียนมาเพ่ือซักซ้อมความเข้าใจในการตรวจสอบดำาเนินการและรายงาน

เร่ือง การตรวจสอบการอนุญาตทำาไม้สักและไม้ยางในท่ีดินกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิครอบครองเพ่ือใช้สอยตาม 

ข้อกำาหนด ฉบับที่ ๑๗ พ.ศ. ๒๕๓๐ ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ ว่าด้วยการ

อนญุาตไมส้กัและไมย้างในทีด่นิกรรมสทิธิห์รอืสทิธคิรอบครองใหจ้งัหวดัทกุจงัหวดัทราบและถอืปฏบิตัแิลว้ นัน้

       กรมป่าไม้ขอส่งสำาเนาหนังสือกรมป่าไม้ ที่ กษ ๐๗๐๔.๐๓/๓๓๔๗๗ ลงวันที่ ๒๒  

ตุลาคม ๒๕๓๔ ตอบข้อหารือของจังหวัดนครราชสีมา ท่ี นม ๐๐๐๙/๓๕๐๕๑ ลงวันท่ี ๒๘ สิงหาคม ๒๕๓๔ 

ในการลงชื่อรับรองเอกสารกรรมสิทธิ์ที่ดินตามข้อกำาหนดฉบับที่ ๑๗ พ.ศ. ๒๕๓๐ ออกตามความใน 

พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ ว่าด้วยการอนุญาตไม้สักและไม้ยางในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือ 

สิทธิครอบครอง ข้อ ๓ และตามหนังสือกรมป่าไม้ ที่ กษ ๐๗๐๔.๐๓/ว ๑๗๕๔๘ ลงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๓๔  

ข้อ ๑.๒ มาเรียนเพื่อโปรดทราบ และสั่งเจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติในทำานองเดียวกันต่อไปด้วย

              ขอแสดงความนับถือ

    (ลงนาม)   ร้อยตรี บรรณเลิศ รัชตกุล

                (บรรณเลิศ รัชตกุล)

                  รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

                อธิบดีกรมป่าไม้

กองคุ้มครอง

โทร. ๐-๒๕๗๙-๔๘๕๓
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ท่ี กษ ๐๗๐๔.๐๓/๓๓๔๗๗               กรมป่าไม้

             ถนนพหลโยธิน กท ๑๐๙๐๐

          ๒๒ ตุลาคม ๒๕๓๔

เรื่อง การอนุญาตไม้สักและไม้ยางในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

อ้างถึง หนังสือจังหวัด ที่ นม ๐๐๐๙/๓๕๐๕๑  ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๓๔

  ตามที่จังหวัดหารือกรมป่าไม้เกี่ยวกับการลงชื่อรับรองเอกสารสิทธิ์ตามประมวลกฎหมายที่ดิน

ในการขออนุญาตทำาไม้สักหรือไม้ยางในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง ตามข้อกำาหนดฉบับที่ ๑๗  

พ.ศ.๒๕๓๐ ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ ว่าด้วยการอนุญาตไม้สักและ 

ไม้ยางในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง ข้อ ๓ ซึ่งกรมป่าไม้ได้เรียนซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติ

ตามหนังสือกรมป่าไม้ ที่ กษ ๐๗๐๔.๐๓/๑๗๕๔๘ ลงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๓๔ ข้อ ๑.๒ ซึ่งกำาหนดไว้ว่า  

ให้เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ีดินอำาเภอบันทึกรับรองเอกสารกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิครอบครองท่ีดินฯ ไว้ท้ังด้านหน้า

และด้านหลังของภาพถ่ายหลักฐานเอกสารกรรมสิทธ์ิท่ีดินว่าได้ตรวจสอบกับต้นฉบับพนักงานเจ้าหน้าท่ีถูกต้อง 

ตรงกันแล้ว แต่เนื่องจากในท้องที่บางอำาเภอของจังหวัดนครราชสีมามีสำานักงานที่ดินจังหวัด สาขา ตั้งอยู่ 

ดังนั้น ถ้าหากจะมีการขออนุญาตทำาไม้สักและไม้ยางในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง ในท้องที่อำาเภอ

ที่มีสำานักงานที่ดินจังหวัด สาขา ตั้งอยู่ เจ้าพนักงานที่ดิน จังหวัด สาขา จะเป็นผู้บันทึกรับรองในหลักฐาน

เอกสารกรรมสิทธิ์ที่ดินได้หรือไม่ ประการใด นั้น

  กรมป่าไม้ได้พิจารณาแล้วขอเรียนว่า เจตนารมณ์ตามข้อกำาหนดฉบับที่ ๑๗ พ.ศ.๒๕๓๐ ออก

ตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ ว่าด้วยการอนุญาตไม้สักและไม้ยางในที่ดินกรรมสิทธิ์

หรือสิทธิครอบครอง ข้อ ๓ และตามหนังสือซักซ้อมความเข้าใจของกรมป่าไม้ที่ กษ ๐๗๐๔.๐๓/ว ๑๗๕๔๘  

ลงวันท่ี ๕ มิถุนายน ๒๕๓๔ ก็คือ ให้ทางเจ้าหน้าท่ีบริหารงานอำาเภอ หรือทางฝ่ายท่ีดินซ่ึงเป็นผู้ดำาเนินการ 

ออกเอกสารกรรมสิทธิ์เหนือที่ดินให้แก่เจ้าของตามประมวลกฎหมายที่ดินเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบเอกสาร

กรรมสิทธิ์ในที่ดินราษฎรหรือเจ้าของท่ีดินที่นำามายื่นอีกครั้งโดยละเอียดว่า ได้เป็นเอกสารกรรมสิทธิ์

ที่ออกให้แก่เจ้าของโดยถูกต้องตามประมวลกฎหมายที่ดิน และขณะที่ยื่นยังเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ยื่นที่ 

แทจ้รงิไมใ่ชเ่ปน็เอกสารทีป่ลอมแปลงหรอืทำาขึน้โดยไมช่อบ หรอืมกีารจำาหนา่ยจา่ยโอนใหแ้กบ่คุคลอืน่ไปแลว้  

ผู้ยื่นคำาขอไม่ใช่เจ้าของที่แท้จริง หากตรวจสอบแล้วปรากฏว่าถูกต้อง จึงให้ลงชื่อรับรองเอกสารทั้งด้านหน้า

และด้านหลัง ดังนั้น ในการลงชื่อรับรองเอกสารกรรมสิทธิ์ที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดิน ไม่ว่าจะเป็น  

โฉนดที่ดิน โฉนดแผนที่ โฉนดตราจอง หรือตราจองที่ว่า “ได้ทำาประโยชน์แล้ว” หรือหนังสือรับรองการทำา

ประโยชน์อันได้แก่ น.ส.๓ หรือ น.ส.๓ ก. แล้วแต่กรณี ขอให้จังหวัดได้ส่ังเจ้าหน้าท่ีได้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
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  ๑.  กรณีในท้องที่อำาเภอนั้นๆ มีสำานักงานที่ดินจังหวัดสาขาตั้งอยู่ ให้เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด

สาขา หรือเจ้าหน้าที่บริหารงานอำาเภอท้องที่เป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารกรรมสิทธิ์ของ 

ผู้ขอ หากตรวจสอบแล้วพบว่าถูกต้อง ก็ให้ลงชื่อรับรองตามหลักเกณฑ์ที่กำาหนดไว้

  ๒.  ในท้องท่ีอำาเภอท่ีไม่มีสำานักงานท่ีดินจังหวัดสาขาต้ังอยู่ ให้เจ้าพนักงานท่ีดินอำาเภอเจ้าของท้องท่ี 

เป็นผู้ตรวจสอบเอกสารกรรมสิทธิ์ที่ดินตามสายงาน และเมื่อตรวจสอบแล้วปรากฏว่าถูกต้องก็ให้เจ้าหน้าที่

บรหิารงานทีด่นิอำาเภอนัน้เปน็ผูล้งชือ่รบัรองเอกสารกไ็ดห้รอืจะใหเ้จา้หนา้ทีบ่รหิารงานทีด่นิจงัหวดัสาขา หรอื

เจ้าหน้าที่บริหารงานที่ดินจังหวัดซึ่งเป็นผู้ออกเอกสารโฉนดที่ดินเป็นผู้บันทึกลงชื่อรับรองเอกสารกรรมสิทธิ์

ที่ดินฉบับนั้นก็ได้

          ขอแสดงความนับถือ

    (ลงนาม)  ร้อยตรี บรรณเลิศ รัชตกุล

       (บรรณเลิศ รัชตกุล)

          รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

       อธิบดีกรมป่าไม้

กองคุ้มครอง

โทร. ๐-๒๕๗๙-๔๘๕๓

โทรสาร. ๐-๒๕๗๙-๘๖๑๑

สำาเนาส่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

  ป่าไม้เขตทุกเขต
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ที่ นม ๐๐๐๙/๓๕๐๕๑              ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา

                       ถนนมหาดไทย นม ๓๐๐๐๐

          ๒๘ สิงหาคม ๒๕๓๔

เรื่อง การอนุญาตไม้สักและไม้ยางในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง

เรียน อธิบดีกรมป่าไม้

อ้างถึง หนังสือกรมป่าไม้ ที่ กษ ๐๗๐๔.๐๓/ว ๑๗๕๔๘ ลงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๓๔

  ตามหนังสือกรมป่าไม้ที่อ้างถึง ซักซ้อมความเข้าใจในการตรวจสอบดำาเนินการและรายงาน  

เรื่อง การตรวจสอบการอนุญาตไม้สักและไม้ยางในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองเพื่อใช้สอย ตามข้อ

กำาหนด ฉบับที่ ๑๗ พ.ศ.๒๕๓๐ ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ ว่าด้วยการ

อนุญาตไม้สักและไม้ยางในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง ให้จังหวัดทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด 

ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

  จังหวัดขอเรียนว่า ตามนัยหนังสือกรมป่าไม้ที่อ้างถึง ข้อ ๑.๒ ระบุให้เจ้าหน้าที่บริหารงานที่ดิน

อำาเภอบนัทกึรบัรองไวท้ัง้ดา้นหนา้และดา้นหลงัของภาพถา่ย หลกัฐานเอกสารกรรมสทิธิท์ีด่นิ วา่ ไดต้รวจสอบ

กับต้นฉบับพนักงานเจ้าหน้าที่ถูกต้องตรงกันแล้ว นั้น เนื่องจากในท้องที่บางอำาเภอของจังหวัดนครราชสีมา 

มีสำานักงานที่ดินจังหวัด สาขา ตั้งอยู่ และงานเกี่ยวกับเอกสารกรรมสิทธิ์ที่ดินอยู่ในความควบคุมรับผิดชอบ

ของสำานักงานที่ดินจังหวัด สาขา แห่งนั้น จังหวัดจึงขอเรียนหารือว่า หากมีการขออนุญาตทำาไม้สักและ 

ไมย้างในทีด่นิกรรมสทิธิห์รอืสทิธคิรอบครอง ในทอ้งทีอ่ำาเภอทีม่สีำานกังานทีด่นิจงัหวดั สาขาตัง้อยู ่เจา้พนกังาน 

ที่ดินจังหวัด สาขา จะเป็นผู้บันทึกรับรองในหลักฐานเอกสารกรรมสิทธิ์ที่ดินได้หรือไม่ ประการใด

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา ผลเป็นประการใด โปรดแจ้งให้จังหวัดทราบด้วย เพ่ือจะได้ถือปฏิบัติต่อไป

 ขอแสดงความนับถือ

                                    (ลงชื่อ)      ประวัติ ถนัดค้า

   (นายประวัติ ถนัดค้า)

   ป่าไม้จังหวัด ทำาการแทน

   ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

สำานักงานป่าไม้จังหวัดนครราชสีมา

โทร. โทรสาร. (๐๔๔) ๒๔๓๐๐๘
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ที่ กษ ๐๗๐๔.๐๓/ว ๒๕๑๑๒        กรมป่าไม้

             ถนนพหลโยธิน กท ๑๐๙๐๐

           ๖ สิงหาคม ๒๕๓๔

เรื่อง การอนุญาตไม้สักและไม้ยางในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด (ยกเว้นจังหวัดสระบุรี)

อ้างถึง หนังสือกรมป่าไม้ ที่ กษ ๐๗๐๔.๐๓/ว ๑๘๐๐๑ ลงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๓๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำาเนาหนังสือกรมป่าไม้ ที่ กษ ๐๗๐๔.๐๓/๒๕๑๑๑ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๓๔

   ๒. สำาเนาหนังสือจังหวัดสระบุรี ท่ี สบ ๐๐๐๙/๑๖๑๐๕ ลงวันท่ี ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๓๔

      กรมป่าไม้ขอส่งสำาเนาหนังสือกรมป่าไม้ ท่ี กษ ๐๗๐๔.๐๓/๒๕๑๑๑ ลงวันท่ี ๖ สิงหาคม ๒๕๓๔ 

เรื่อง การอนุญาตไม้สักและไม้ยางในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง พร้อมสำาเนาสิ่งที่ส่งมาด้วย  

มาเรียนเพ่ือโปรดทราบ เป็นการต่อเน่ืองหนังสือกรมป่าไม้ท่ี กษ ๐๗๐๔.๐๓/ว ๑๘๐๐๑ ลงวันท่ี ๗ มิถุนายน ๒๕๓๔ 

และขอได้โปรดสั่งเจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวข้องในทำานองเดียวกันต่อไปด้วย

         ขอแสดงความนับถือ

      

   (ลงนาม)  ร้อยตรี บรรณเลิศ รัชตกุล

          (บรรณเลิศ รัชตกุล)

          รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

          อธิบดีกรมป่าไม้

กองคุ้มครอง 

โทร. ๐-๒๕๗๙-๔๘๕๓

โทรสาร. ๐-๒๕๗๙-๘๖๑๑
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ที่ กษ ๐๗๐๔.๐๓/ว ๒๕๑๑๓       กรมป่าไม้

            ถนนพหลโยธิน กทม. ๑๐๙๐๐

            

          ๖ สิงหาคม ๒๕๓๔

เรื่อง การอนุญาตไม้สักและไม้ยางในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง

เรียน ป่าไม้เขตทุกเขต

อ้างถึง หนังสือกรมป่าไม้ ที่ กษ ๐๗๐๔.๐๓/ว ๑๘๐๐๐ ลงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๓๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำาเนาหนังสือกรมป่าไม้ ที่ กษ ๐๗๐๔.๐๓/๒๕๑๑๑ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๓๔

   ๒. สำาเนาหนังสือจังหวัดสระบุรี ท่ี สบ ๐๐๐๙/๑๖๑๐๕ ลงวันท่ี ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๓๔

       กรมป่าไม้ขอส่งสำาเนาหนังสือกรมป่าไม้ ท่ี กษ ๐๗๐๔.๐๓/๒๕๑๑๑ ลงวันท่ี ๖ สิงหาคม ๒๕๓๔ 

เร่ือง การอนุญาตไม้สักและไม้ยางในท่ีดินกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิครอบครองพร้อมสำาเนาส่ิงท่ีส่งมาด้วย  

มาเรียนเพ่ือโปรดทราบ เป็นการต่อเน่ืองหนังสือกรมป่าไม้ ท่ี กษ ๐๗๐๔.๐๓/ว ๑๘๐๐๐ ลงวันท่ี ๗ มิถุนายน ๒๕๓๔ 

และขอได้โปรดสั่งเจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย

          ขอแสดงความนับถือ

      

  (ลงนาม)   ร้อยตรี บรรณเลิศ รัชตกุล

            (บรรณเลิศ รัชตกุล)

             รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

            อธิบดีกรมป่าไม้

กองคุ้มครอง

โทร. ๐-๒๕๗๙-๔๘๕๓

โทรสาร. ๐-๒๕๗๙-๘๖๑๑
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ที่ กษ ๐๗๐๔.๐๓/๒๕๑๑๑         กรมป่าไม้

                   ถนนพหลโยธิน กท ๑๐๙๐๐

      

          ๖ สิงหาคม ๒๕๓๔

เรื่อง การอนุญาตไม้สักและไม้ยางในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี

อ้างถึง หนังสือจังหวัด ที่ สบ ๐๐๐๙/๑๖๑๐๕ ลงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๓๔

  ตามที่จังหวัดได้แจ้งให้กรมป่าไม้ทราบว่า ตามที่กรมป่าไม้มีหนังสือ ที่ กษ ๐๗๐๔.๐๓/ว ๑๘๐๐๑ 

ลงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๓๔ ซักซ้อมความเข้าใจในการตรวจสอบหลักฐานกรรมสิทธิ์ที่ดินที่ผู้ขออนุญาต 

ทำาไม้สักหรือไม้ยางในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองเพื่อใช้สอย ตามข้อกำาหนดฉบับที่ ๑๗ พ.ศ.๒๕๓๐ 

ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ ว่าด้วยการอนุญาตไม้สักและไม้ยางในที่ดิน

กรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองเพื่อใช้สอยส่วนตัว โดยให้ตรวจสอบว่ามีการออกเอกสารกรรมสิทธิ์รุกล้ำาหรือ

ทับพื้นที่ป่าไม้หรือไม่ ประการใดบ้าง ให้ชัดเจนเสียก่อนแต่ปรากฏว่าในท้องที่จังหวัดสระบุรีมีอยู่หลายอำาเภอ

ที่ไม่มีเขตพื้นที่ป่าไม้แต่อย่างใด ถ้าหากจะตรวจสอบตามที่กรมป่าไม้สั่งการ เกรงว่าจะเป็นการเพิ่มขั้นตอน

ของเจ้าหน้าที่และเกิดความล่าช้า เพื่อเป็นการลดขั้นตอนและความรวดเร็วในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที ่

อีกทั้งเป็นการสนองนโยบายว่าด้วยการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนด้วย จังหวัดจึงหารือกรมป่าไม้ว่าถ้า

หากมีการขออนุญาตทำาไม้สักและไม้ยางในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองเพื่อใช้สอย เฉพาะในท้องที่

อำาเภอที่ไม่มีเขตพื้นที่ป่าไม้ จังหวัดจะขอลดขั้นตอนโดยไม่ตรวจสอบหลักฐานการได้มาของกรรมสิทธิ์ที่ดิน 

ตามคำาขอฯ จะได้หรือไม่ ประการใดบ้าง นั้น

  กรมปา่ไมต้รวจสอบและพจิารณาแลว้ขอเรยีนวา่ หลกัเกณฑก์ารตรวจสอบ ตามหนงัสอืกรมปา่ไมถ้งึ 

ป่าไม้เขตอุบลราชธานี ที่ กษ ๐๗๐๔.๐๓/๑๗๙๙๙ ลงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๓๔ ข้อ ๑ เป็นการตรวจสอบ

ข้อมูลเบื้องต้น กล่าวคือ เมื่ออำาเภอหรือกิ่งอำาเภอรับคำาขอฯส่งจังหวัด ทางจังหวัดก็จะต้องตรวจสอบว่า 

ที่ดินตามคำาขอฯ มีพื้นที่ป่าไม้อยู่หรือไม่ หากมีที่ดินนั้นอยู่ใกล้ชิดติดต่อกับพื้นที่ป่าไม้หรือไม่ ประการใด อัน

เป็นการตรวจสอบทางเอกสารที่มีอยู่ หากปรากฏว่า ท้องที่นั้นไม่มีพื้นที่ป่าไม้อยู่ หรือมีอยู่แต่ห่างไกลมาก 

เป็นที่เชื่อถือได้ว่าไม่รุกล้ำาหรือทับพื้นที่ป่าไม้ก็ไม่ต้องตรวจสอบตามหนังสือกรมป่าไม้ที่เรียนมาแล้วข้างต้น 

ข้อ ๑.๑, ๑.๒ หรือข้อ ๒ ต่อไปอีก ซึ่งไม่เป็นการล่าช้าเสียเวลาแต่อย่างใด
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  กรมป่าไม้จึงขอเรียนยืนยันมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาสั่งเจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติในการตรวจ

สอบข้อมูลเบื้องต้น ตามหนังสือกรมป่าไม้ ที่ กษ ๐๗๐๔.๐๓/๑๗๙๙๙ ลงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๓๔ ข้อ ๑  

ทุกๆราย จะลดขั้นตอนโดยไม่ตรวจสอบไม่ได้ สำาหรับการดำาเนินการขั้นต่อไป ให้ขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงและ

การใช้ดุลยพินิจของพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นการเฉพาะเรื่องเฉพาะราย

         ขอแสดงความนับถือ

      

 (ลงนาม)  ร้อยตรี บรรณเลิศ รัชตกุล

           (บรรณเลิศ รัชตกุล)

          รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

           อธิบดีกรมป่าไม้

กองคุ้มครอง

โทร. ๐-๒๕๗๙-๔๘๕๓

โทรสาร. ๐-๒๕๗๙-๘๖๑๑
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ที่ กษ ๐๗๐๔.๐๓/๒๔๔๔๗            กรมป่าไม้

                                     ๖๑ ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร

                        กทม. ๑๐๙๐๐ 

                                          ๒๘ สิงหาคม ๒๕๓๙

เรื่อง    การขออนุญาตทำาไม้ยางในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองเพื่อใช้สอยส่วนตัว 

เรียน    ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ 

อ้างถึง   หนังสือจังหวัดนครสวรรค์ ที่ นว ๐๐๐๙/๑๓๔๐๐ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๓๙

  ตามหนังสือที่อ้างถึงจังหวัดแจ้งว่า นางสมาน หมวกเอี่ยม อยู่บ้านเลขที่ ๑๕ หมู่ที่ ๑  

ตำาบลบ้านมะเกลือ อำาเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ได้ยื่นคำาขออนุญาตทำาไม้ยางซึ่งขึ้นอยู่ในที่ดินที่มี

หนังสือรับรองการทำาประโยชน์ (น.ส.๓ ข.) เลขที่ ๒๓๐ เล่ม ๒๐(๓) หน้า ๑๑๐ ที่ดินที่ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑  

ตำาบลบ้านมะเกลือ อำาเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ จำานวน ๑ ต้น เพ่ือใช้สอยส่วนตัว ซ่ึงจังหวัดได้ตรวจสอบแล้ว 

ปรากฏว่า หลักฐานที่ดิน น.ส.๓ ข ดังกล่าวที่ผู้ขอนำามาแสดงไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ตามข้อกำาหนด ฉบับที่ ๑๗ 

พ.ศ.๒๕๓๐ ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ ว่าด้วยการอนุญาตไม้สักและไม้ยาง

ในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๐ ข้อ ๓ แต่จังหวัดเห็นว่าหลักฐาน 

ดังกล่าวเป็นการได้มาโดยชอบตามประมวลกฎหมายที่ดิน น่าจะอยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะอนุญาตได้ จึงหารือ 

กรมป่าไม้ว่า จังหวัดจะพิจารณาอนุญาตได้หรือไม่ อย่างไร นั้น

  กรมป่าไม้ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ตามมาตรา ๕๘ แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ 

แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๑๘ บัญญัติว่า “การขออนุญาตและการ 

อนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่กำาหนดในกฎกระทรวง...”  

ซึ่งกฎกระทรวงที่กำาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการขออนุญาตและการอนุญาตทำาไม้หวงห้าม

ที่ใช้บังคับในปัจจุบันได้แก่กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๔ (พ.ศ๒๕๑๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้  

พุทธศักราช ๒๔๘๔ ว่าด้วยการทำาไม้หวงห้าม โดยกฎกระทรวงดังกล่าวได้กำาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ

ยื่นคำาขออนุญาตทำาไม้ยางที่มิได้ขึ้นอยู่ในป่าไว้แต่เพียงว่า ให้ยื่นคำาขออนุญาตต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ  

ที่ว่าการอำาเภอที่ไม้อยู่ในเขตท้องที่ตามแบบ (คำาขอ ๒) สำาหรับไม้ยางที่มิได้ขึ้นอยู่ในป่า และการยื่นคำาขอ

ต้องมีหลักฐานแสดงสิทธิในที่ดินแนบคำาขอด้วยเท่านั้น ซึ่งตามแบบคำาขอ ๒ (คำาขอทำาไม้ยางที่มิได้ขึ้นอยู่

ในป่า) ก็มีหมายเหตุท้ายคำาขอข้อ ๑ ระบุว่าแบบคำาขอ ๒ นี้ใช้ได้ทั้งไม้ยางในที่ดินที่มี น.ส.๓ และโฉนด

ที่ดินไม่ว่าจะขอเพ่ือการค้าหรือเพ่ือใช้สอยส่วนตัว และตามแบบ (อนุญาต ๖) ซ่ึงใช้สำาหรับการทำาไม้ยางใน

ท่ีดินท่ีมี น.ส.๓ หรือโฉนดที่ดินเพื่อใช้สอยส่วนตัว ก็ระบุว่าเป็นการอนุญาตทำาไม้ยางในที่ดินที่มี น.ส.๓ 

หรือ โฉนดที่ดินเพื่อใช้สอยส่วนตัว จะเห็นได้ว่าในเรื่องการทำาไม้ยางเพื่อใช้สอยส่วนตัวนั้น กฎกระทรวง 

กำ าหนดหลั ก เกณฑ์  วิ ธี ก ารขออนุญาต และการอนุญาตไว้ สำ าหรั บที่ ดิ นที่ มี  น .ส .๓ และ 

โฉนดที่ดินเท่านั้น ซึ่งที่ดินที่มี น.ส.๓ ก็ไม่ได้ระบุเฉพาะเจาะจงว่าต้องเป็น น.ส.๓ หรือ น.ส.๓ ก. ดังนั้น ที่ดิน 

ที่มีหลักฐานแสดงสิทธิในที่ดิน คือหนังสือรับรองการทำาประโยชน์ไม่ว่าจะเป็น น.ส.๓, น.ส.๓ ก. หรือ  

น.ส.๓ ข. ย่อมอยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะยื่นขออนุญาตทำาไม้ยางเพื่อใช้สอยส่วนตัวได้ตามกฎกระทรวงดังกล่าว 

6.1(233-276).indd   270 7/1/2010   13:12



271
คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการอนุญาตไม้และของป่า

ส่วนในเรื่องข้อกำาหนดนั้นเป็นเรื่องที่รัฐมนตรีฯ ใช้อำานาจตามมาตรา ๕๘ แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ฯ  

ซึ่งบัญญัติว่า “.....................และในกรณีเฉพาะเรื่อง ถ้ารัฐมนตรีเห็นสมควรจะกำาหนดให้ผู้รับอนุญาต

ปฏิบัติเพิ่มเติมประการใดอีกก็ได้” การออกข้อกำาหนดของรัฐมนตรีฯจึงน่าจะเป็นเรื่องการกำาหนดให้ผู้รับ

อนุญาตปฏิบัติเพิ่มเติมเท่านั้น ไม่ใช่เป็นการกำาหนดเกี่ยวกับการขออนุญาตและการอนุญาต แต่ตาม 

ข้อกำาหนดฉบับท่ี ๑๗ (พ.ศ.๒๕๓๐) ว่าด้วยการอนุญาตไม้สักและไม้ยางในท่ีดินกรรมสิทธ์ิหรือ 

สิทธิครอบครอง ข้อ ๓ ได้กำาหนดเก่ียวกับการอนุญาตทำาไม้สักและไม้ยางในท่ีดินกรรมสิทธ์ิหรือ 

สิทธิครอบครองเพือ่ใชส้อยสว่นตวัไวด้ว้ย โดยใหผู้ข้ออนญุาตแนบภาพถา่ยโฉนดทีด่นิ โฉนดแผนที ่โฉนดตราจอง 

และตราจองที่ตราว่า “ได้ทำาประโยชน์แล้ว” หรือหนังสือรับรองการทำาประโยชน์อันได้แก่ น.ส.๓ หรือ 

น.ส.๓ ก. แล้วแต่กรณี ซึ่งเมื่อพิจารณาประกอบกับข้อ ๓ แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๔ (พ.ศ.๒๕๑๘)  

ที่ระบุให้การยื่นคำาขอต้องมีหลักฐานแสดงสิทธิในที่ดินแนบคำาขอด้วยและแนบคำาตามข้อ ๒ รวมทั้งแบบ 

ใบอนุญาตตามข้อ ๔ แห่งกฎกระทรวงดังกล่าวแล้ว เห็นว่าหลักฐานแสดงสิทธิในที่ดินหนังสือรับรองการทำา

ประโยชนไ์มว่า่จะเปน็ น.ส.๓, น.ส.๓ ก หรอื น.ส.๓ ข ยอ่มใชเ้ปน็หลกัฐานยืน่คำาขออนญุาตทำาไมเ้พือ่ใชส้อยสว่นตวัได ้

ทั้งสิ้น ไม่เป็นการขัดต่อกฎหมายแต่อย่างใด

   จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

           ขอแสดงความนับถือ

      

     (ลงนาม)   พ. นพสุวรรณ

           (นายพยุง นพสุวรรณ)

           รองอธิบดี รักษาราชการแทน

           อธิบดีกรมป่าไม้
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ที่ กษ ๐๗๐๔.๐๓/ว.๒๔๔๔๘             กรมป่าไม้

                 ๖๑ ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร 

                 กทม. ๑๐๙๐๐

     

         ๒๘ สิงหาคม ๒๕๓๙

เรื่อง การขออนุญาตทำาไม้ยางในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองเพื่อใช้สอยส่วนตัว

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด (ยกเว้นจังหวัดนครสวรรค์)

สิ่งที่ส่งมาด้วย   สำาเนาหนังสือกรมป่าไม้ ที่ กษ ๐๗๐๔.๐๓/๒๔๔๔๗ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๓๙

         กรมปา่ไมข้อสง่สำาเนาหนงัสอืกรมปา่ไมต้ามสิง่ทีส่ง่มาดว้ย เรยีนมาเพือ่โปรดทราบและโปรดสัง่ 

เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติในทำานองเดียวกันต่อไปด้วย

              ขอแสดงความนับถือ

      

 (ลงนาม)      พ. นพสุวรรณ

             (นายพยุง นพสุวรรณ)

            รองอธิบดี รักษาราชการแทน

              อธิบดีกรมป่าไม้

กองการอนุญาต

โทร. ๕๗๙๔๘๕๓
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ด่วนที่สุด

ที่ ทส ๑๖๐๒.๓/ ๑๒๓๕๘             กรมป่าไม้

                      ๖๑ ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร

                      กทม. ๑๐๙๐๐

           ๑๔ ธันวาคม ๒๕๔๗

เรื่อง ให้ชะลอการอนุญาตไม้สัก ไม้ยางในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง การตรวจสอบ การทำาไม้ 

 ที่มิใช่ไม้หวงห้าม และการนำาไม้สักที่เคยอยู่ในสภาพเป็นสิ่งปลูกสร้างหรือเครื่องใช้มาแล้วกว่า  

 ๕ ปี เคลื่อนย้ายออกนอกเขตจังหวัด

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

อ้างถึง หนังสือกรมป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๒.๔/๗๓๒๕ ลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๔๗

  ตามหนังสือที่อ้างถึง ขอความร่วมมือจังหวัดเพื่อสั่งเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องให้ชะลอการ

ดำาเนินการอนุญาตไม้สักไม้ยางในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง การตรวจสอบการทำาไม้ที่มิใช่ไม้ 

หวงห้าม และการนำาไม้สักที่เคยอยู่ในสภาพเป็นสิ่งปลูกสร้างหรือเครื่องใช้มาแล้วกว่า ๕ ปี เคลื่อนย้ายออก

นอกเขตจังหวัด รายละเอียดตามนัยหนังสือที่อ้างถึง นั้น

  กรมป่าไม้ขอเรียนว่า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้อนุมัติหลักการในการ

พิจารณาให้ความเห็นชอบกำาหนดแนวทางปฏิบัติในการอนุญาตไม้สักไม้ยางในท่ีดินกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิครอบครอง

และการนำาไม้สักที่เคยอยู่ในสภาพเป็นสิ่งปลูกสร้างหรือเครื่องใช้มาแล้วกว่า ๕ ปี เคลื่อนย้ายออกนอกเขต

จังหวัด เพ่ือเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน จึงขอให้จังหวัดพิจารณาส่ังให้เจ้าหน้าท่ีผู้เก่ียวข้อง

ถือปฏิบัติดังนี้

  ๑.  การอนุญาตทำาไม้สักและไม้ยางในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง

   ๑.๑ ให้ถือปฏิบัติตามข้อกำาหนดฉบับที่ ๑๗ (พ.ศ.๒๕๓๐) ว่าด้วยการทำาไม้สักและไม้ยางใน

ที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง โดยเคร่งครัด

   ๑.๒ ให้ผู้ขออนุญาตยื่นคำาขออนุญาตด้วยตนเอง

   ๑.๓ ให้จังหวัดใช้ดุลพินิจในการพิจารณาคำาขออนุญาตทำาไม้สักและไม้ยางในท่ีดินกรรมสิทธ์ิ

หรือสิทธิครอบครองและตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการอนุญาตตามความเหมาะสม โดยให้มีการตรวจสอบ

ตำาแหน่งพิกัดของไม้ที่ขออนุญาต ในระบบ G.P.S. ไว้ในการตรวจสอบด้วย
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   ๑.๔  หากจังหวัดพิจารณากำาหนดมาตรการใดให้เกิดความรัดกุม เหมาะสมและไม่ขัดกับระเบียบ 

ก็ขอให้จังหวัดดำาเนินการได้

   ๑.๕  กรณีมีการอนุญาตให้ทำาไม้สักและไม้ยางดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ขอให้จังหวัดแจ้งกรมป่าไม้

ทราบโดยทันที

   ๑.๖ ให้มีการถ่ายภาพประกอบการพิจารณาอนุญาต

   ๑.๗ กรณกีารอนญุาตเพือ่สาธารณกศุล เมือ่จงัหวดัปลายทางไดร้บัแจง้จากผูอ้นญุาตแลว้ให้

เจา้หนา้ทีจ่งัหวดัปลายทางดำาเนนิการตรวจสอบวา่มกีารนำาไมท้ีไ่ดร้บัอนญุาตมาใชป้ระโยชนต์ามวตัถปุระสงค ์

จริงหรือไม่ โดยให้บันทึกไว้เป็นหลักฐานพร้อมถ่ายภาพประกอบและแจ้งให้ผู้อนุญาตทราบ

  ๒.  การอนุญาตนำาไม้สักท่ีเคยอยู่ในสภาพเป็นส่ิงปลูกสร้างหรือเคร่ืองใช้มาแล้วกว่า ๕ ปี เคล่ือนย้าย

ออกนอกเขตจังหวัด

   ๒.๑ ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการนำาไม้สักท่ีเคยอยู่ในสภาพเป็นส่ิงปลูกสร้างหรอื

เครื่องใช้มาแล้วกว่า ๕ ปี เคลื่อนย้ายออกนอกเขตจังหวัด พ.ศ.๒๕๔๒ โดยเคร่งครัด

   ๒.๒ ให้ผู้ขอยื่นคำาขอด้วยตนเอง

   ๒.๓ การพิจารณาคำาขออนุญาตนำาไม้สักที่เคยอยู่ในสภาพเป็นสิ่งปลูกสร้างหรือเครื่องใช้

มาแล้วกว่า ๕ ปี เคลื่อนย้ายออกนอกเขตจังหวัด ขอให้จังหวัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการอนุญาต

ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่ฝ่ายที่ดิน และเจ้าหน้าที่ฝ่ายป่าไม้และกรรมการอื่นๆ  

ตามความเหมาะสม เป็นคณะกรรมการ

   ๒.๔ กรณีจังหวัดพิจารณาเห็นควรกำาหนดมาตรการใดให้เกิดความรัดกุม เหมาะสมและไม่ขัด

กับระเบียบนี้ ก็ขอให้จังหวัด ดำาเนินการได้

   ๒.๕ ให้พิจารณากรณีส่ิงปลูกสร้างเป็นบ้านจะต้องมีเลขท่ีบ้านถาวรออกให้มาแล้ว ไม่น้อย

กว่า ๕ ปี หรือถ้ามีเลขที่บ้านถาวรไม่ถึง ๕ ปี โดยคณะกรรมการต้องตรวจสอบพยานแวดล้อมและ 

ให้รับรองว่าได้ปลูกสร้างมาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี ยกเว้นผู้ขออนุญาตเป็นหน่วยงานของรัฐให้พิจารณา 

ตามความเหมาะสม

๒.๖ การอนุญาตสิ่งปลูกสร้างในที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์ สิทธิครอบครองหรือสิทธิในที่ดิน

ต้องเป็นไปโดยกฎหมายตามประมวลกฎหมายที่ดินโดยนายทะเบียนท้องที่ได้สลักหลังทะเบียนบ้านและ

ใบอนุญาตรับรองว่าผู้ขอได้รับอนุญาตให้รื้อถอนและขนย้ายบ้านไปยังท้องที่จังหวัดปลายทางให้ชัดเจน
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   ๒.๗ ให้กำาหนดอายุใบอนุญาต ตามแนวทางการกำาหนดอายุใบเบิกทางนำาไม้หรือของป่า

เคลื่อนที่ และไม่ให้เกิน ๕ วัน นับแต่วันที่ผู้ขออนุญาตแจ้งความประสงค์จะนำาไม้ดังกล่าวเคลื่อนย้าย

   ๒.๘ เมือ่มกีารอนญุาตใหก้บัรายใดแลว้ ขอใหแ้จง้จงัหวดัปลายทางทราบทนัทอีกีทัง้ใหจ้งัหวดั

ปลายทางดำาเนินการตรวจสอบและแจ้งให้ผู้อนุญาตทราบ

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาสั่งเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติ

ตามแนวทางดังกล่าวโดยเคร่งครัดไปพลางก่อนจนกว่าระเบียบและกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องจะมีผลบังคับใช้

ต่อไป

            ขอแสดงความนับถือ

 (ลงนาม)    ดำารงค์ พิเดช

            (นายดำารงค์ พิเดช)

            รองอธิบดี รักษาราชการแทน

            อธิบดีกรมป่าไม้

กองการอนุญาต

โทร. ๐ ๒๕๖๑ ๔๒๙๒-๓ ต่อ ๒๐๖

โทรสาร. ๐ ๒๕๗๙ ๕๗๘๖
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ที่ กษ ๐๗๐๔(๓)/ว ๓๗๖๖         กรมป่าไม้

                   ถนนพหลโยธิน กท ๑๐๙๐๐

          ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๗

เรื่อง  ขอต่ออายุใบอนุญาตทำาไม้ยางในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง

เรียน  ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

  ด้วยได้มีบางจังหวัดส่งเร่ืองราวการขอต่ออายุใบอนุญาตทำาไม้ยางในท่ีดินกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิครอบครอง 

ของผู้รับอนุญาตท่ียังไม่ได้ทำาไม้ออกตามใบอนุญาต แต่ใบอนุญาตขาดอายุ และได้ย่ืนคำาขอต่ออายุใบอนุญาต 

หลังที่ใบอนุญาตขาดอายุลงแล้วเพื่อทำาไม้ต่อไป จึงรายงานให้กรมป่าไม้ทราบและพิจารณา

  กรมป่าไม้ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า การอนุญาตให้ทำาไม้ยางในท่ีดินกรรมสิทธ์ิ ตามข้อกำาหนดฉบับท่ี ๑๒ 

พ.ศ.๒๕๒๕ ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ ว่าด้วยการอนุญาตทำาไม้สักและ 

ไม้ยางในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง เป็นอำานาจของผู้ว่าราชการจังหวัดท้องที่พิจารณาอนุญาต เมื่อ

ใบอนญุาตขาดอายลุงดงักลา่ว หากจงัหวดัพจิารณาตามเหตผุลความจำาเปน็และขอ้เทจ็จรงิแลว้เหน็สมควรที่

จะให้ผู้รับอนุญาตนั้นทำาไม้ได้ต่อไป ก็ให้จังหวัดพิจารณาออกใบอนุญาตให้ใหม่ได้ โดยเรียกใบอนุญาตเดิมมา

ปิดต้นขั้วไว้และเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมหรือค่าภาคหลวงล่วงหน้าตามระเบียบ (หากมี)

  ฉะนั้น จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และสั่งเจ้าหน้าที่ถือเป็นทางปฏิบัติต่อไป

           ขอแสดงความนับถือ

 

 (ลงนาม)   จำานงค์ โพธิสาโร

           (นายจำานงค์ โพธิสาโร)

            อธิบดีกรมป่าไม้

กองคุ้มครอง

โทร. ๕๗๙๔๘๕๓
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ที่ กส.๐๗๐๔(๓)/ว.๔๙๑๗    กรมป่าไม้

	 	 	 	 	 	 	 	 				 ๑๐	มีนาคม	๒๕๒๓

เร่ือง	 การเผาถ่านจากฟืนเศษไม้ปลายไม้ของโรงงานแปรรูปไม้และการเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมใบเบิกทาง

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

อ้างถึง	 หนังสือจังหวัดบุรีรัมย์	บร.๐๙/๒๔๙๓๙	ลงวันที่	๒๗	ธันวาคม	๒๕๒๑

	 	 ตามหนังสือท่ีอ้างถึง	 หารือว่า	 ในท้องท่ีจังหวัดบุรีรัมย์มีโรงงานแปรรูปไม้ด้วยเคร่ืองจักรอยู่หลาย

แห่งที่ได้รับอนุญาต	ได้ใช้ฟืนเศษไม้ปลายไม้ที่เหลือจากการแปรรูปเผาถ่านจำาหน่ายให้กับประชาชนในท้องที่

และต่างจังหวัด	บางแห่งมีการขออนุญาตเก็บหาของป่าสำาหรับการเผาเอาถ่าน	(อนุญาต	๑)	บางแห่งมิได้ขอ

อนุญาต ซึ่งแต่ละท้องที่ปฏิบัติไม่เหมือนกัน เพื่อถือเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป นั้น

  กรมป่าไม้จึงวางเป็นแนวทางปฏิบัติไว้ดังนี้

	 	 ๑.	ถ้าตั้งเตาเผาถ่านในโรงงานแปรรูปไม้	โดยหลักการแล้วไม่จำาเป็นต้องขอรับอนุญาตอีก	เพราะ

โรงงานแปรรูปไม้ได้รับอนุญาตให้ทำาการแปรรูปไม้เพื่อการค้าอยู่แล้ว

	 	 ๒.	ถ้าผู้รับอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้พึงประสงค์จะขออนุญาตตั้งเตาเผาถ่าน(อนุญาต	 ๑)	 

ก็ย่อมทำาได้	โดยถือปฏิบัติตามกฎกระทรวงฉบับที่	๑๙	(พ.ศ.๒๕๐๗)	ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้	 

พุทธศักราช	๒๔๘๔	 (ข้อ	 ๖)	 โดยให้โรงงานแปรรูปไม้ใช้หนังสือกำากับของโรงงานฯ	 เป็นหลักฐานในการทำา

ฟืนเศษไม้ปลายไม้นั้นเข้าเตา	 และเมื่อจะนำาเคลื่อนที่ไป	 จะต้องเอาหลักฐานตามหนังสือกำากับฯ	 ดังกล่าว 

ไปขอใบเบิกทางต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้อนุญาต	 และไม่ต้องขออนุญาตค้าของป่าหวงห้าม	 (ถ่านไม้)	 

อีกเพราะได้รับอนุญาตให้ค้าได้อยู่แล้ว

	 	 ๓.	ผู้รับอนุญาตจะเผาถ่านนอกเขตโรงงานจะต้องขออนุญาตเก็บหาของป่าสำาหรับเผาเอาถ่าน	

เพราะสถานที่ไม่อยู่ในเขตโรงงานที่ได้อนุญาตให้ทำาการแปรรูปไม้หรือค้าได้	 และให้ยื่นคำาขอต่อพนักงาน 

เจ้าหน้าที่แห่งท้องที่นั้น	 โดยให้ถือปฏิบัติตามกฎกระทรวงฉบับที่	 ๑๙	 (พ.ศ.๒๕๐๗)	 ออกตามความใน 

พระราชบัญญัติป่าไม้	 พุทธศักราช	 ๒๔๘๔	 และไม่ต้องขออนุญาตค้าของป่าอีก	 ส่วนการนำาเศษไม้ปลายไม้

ออกนอกเขตโรงงาน	ถ้าอยู่ในเขตอำาเภอท้องที่ที่ตั้งโรงงาน	ก็ออกหนังสือกำากับไม้แปรรูปของโรงงาน	แต่ถ้า

นำาออกนอกเขตอำาเภอท้องที่ที่ตั้งโรงงาน	ก็ให้ออกใบเบิกทางนำาเคลื่อนที่	และทั้ง	๒	กรณีให้ระบุว่าเป็นเศษ

ไม้ปลายไม้ของโรงงานฯ

	 	 ๔.	ถ่านไม้ที่ได้จากการเผาตามข้อ	 ๑,	 ๒,	 ๓	 เมื่อจะนำาเคลื่อนที่ต่อไปต้องออกใบเบิกทาง	 และ

ให้เรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมของป่าหวงห้ามฉบับละ	๕.๐๐	บาท	ตามกฎกระทรวงฉบับที่	๒๓	(พ.ศ.๒๕๑๘) 

ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้	 พุทธศักราช	 ๒๔๘๔	 ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมและไม่ต้องชำาระ 

ค่าภาคหลวงอีก	เพราะได้เสียค่าภาคหลวงเป็นไม้มาก่อนแล้ว

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และโปรดสั่งเจ้าหน้าที่ถือเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป

	 											ขอแสดงความนับถือ

 (ลงนาม)     ถนอม เปรมรัศมี

กองคุ้มครอง		 	 	 	 	 	 	 	 				(นายถนอม	เปรมรัศมี)

โทร.	๕๗๘๔๘๕๓	 															 	 	 							อธิบดีกรมป่าไม้
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ที่	กส.๐๗๐๔(๓)/ว.๔๙๑๘	 	 	 	 	 	 	 กรมป่าไม้

	 	 	 	 	 	 	 	 	 ๑๐	มีนาคม	๒๕๒๓

 

	 สำาเนาหนังสือกรมป่าไม้ที่	กส.๐๗๐๔(๓)/ว.๔๙๑๗	ลงวันที่	๑๐	มีนาคม	๒๕๒๓	เรื่อง	การเผาถ่าน

จากฟืนเศษไม้ปลายไม้ของโรงงานแปรรูปไม้และการเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมใบเบิกทาง

	 ส่งมาเรียน	รองอธิบดีกรมป่าไม้ทั้ง	๓	ท่าน	เพื่อโปรดทราบ

 ส่งมาเรียน ป่าไม้เขตทุกเขต เพื่อโปรดทราบและถือเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป

	 ส่งมาเรียน	ผู้อำานวยการกองทุกกอง	และผู้บังคับการตำารวจป่าไม้	เพื่อโปรดทราบ

 ส่งมาเรียน ผู้ตรวจการป่าไม้ทั้ง ๔ ท่าน และหัวหน้ากองแผนงาน เพื่อโปรดทราบ

	 ส่งมาเรียน	ผู้อำานวยการโรงเรียนป่าไม้แพร่	และผู้อำานวยการโรงเรียนอบรมวนกรรมจังหวัดตาก

เพ่ือโปรดทราบ

 (ลงนาม)  ถนอม เปรมรัศมี

          (นายถนอม เปรมรัศมี)

		 									อธิบดีกรมป่าไม้

กองคุ้มครอง

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

	 	 	 	 	 	 	 	 	 		๒	พฤษภาคม	๒๕๒๓

เรื่อง	 การขออนุญาตไม้ฟืนหรือไม้เผาถ่าน	ตามระเบียบปฏิบัติราชการป่าไม้	ฉบับที่	๔	

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย				สำาเนาหนังสือกรมป่าไม้ที่	กส.๐๗๐๔(๓)/๗๓๐๓	ลงวันที่	๑๔	เมษายน	๒๕๒๓

  ด้วยกรมป่าไม้ได้ตอบข้อหารือของจังหวัดเพชรบุรี ตามหนังสือกรมป่าไม้ที่ กส.๐๗๐๔(๓) 

/๗๓๐๓	ลงวันที่	๑๔	เมษายน	๒๕๒๓	เรื่องการขออนุญาตไม้ฟืนหรือไม้เผาถ่าน	ตามระเบียบปฏิบัติราชการ

ป่าไม้	ฉบับที่	๔	(ไม้ฟืนหรือไม้เผาถ่านในที่ดินกรรมสิทธิ์)	ตามสำาเนาหนังสือกรมป่าไม้ที่ส่งมาพร้อมนี้

	 	กรมป่าไม้จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและสั่งเจ้าหน้าที่ถือเป็นทางปฏิบัติทำานองเดียวกัน

	 								ขอแสดงความนับถือ

 (ลงนาม)   ถนอม เปรมรัศมี

           (นายถนอม เปรมรัศมี)

		 											อธิบดีกรมป่าไม้

กองคุ้มครอง

โทร.	๕๗๙๔๘๕๓

6.2(277-309).indd   283 7/1/2010   13:19



284
คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการอนุญาตไม้และของป่า

ที่ กส.๐๗๐๔(๓)/๗๓๐๓       กรมป่าไม้

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	๑๔	เมษายน	๒๕๒๓

เรื่อง	 การขออนุญาตไม้ฟืนหรือไม้เผาถ่าน	ตามระเบียบปฏิบัติราชการป่าไม้	ฉบับที่	๔	

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี

อ้างถึง	 หนังสือจังหวัดที่	พบ.๐๙/๒๖๗๐๓	ลงวันที่	๑๘	ตุลาคม	๒๕๒๑

	 	 ตามที่จังหวัดแจ้งว่า	 ในท้องที่อำาเภอบ้านแหลม	 ราษฏรได้ปลูกไม้โกงกางในที่ดินกรรมสิทธิ์ 

กันมาก	 และอำาเภอบ้านแหลมได้อนุญาตให้ราษฎรทำาฟืนจากไม้โกงกางในที่ดินกรรมสิทธิ์ดังกล่าวคราวละ 

ไม่เกิน	๕๐๐	ม.๓	อำาเภอจึงหารือว่า	ตามที่ได้ปฏิบัติไปนั้นเป็นการชอบด้วยระเบียบหรือไม่	จังหวัดได้พิจารณา

แล้วเห็นว่า	 ถึงแม้จะได้มีพระราชกฤษฎีกากำาหนดให้ไม้ฟืนและถ่านไม้เป็นของป่าหวงห้ามไว้แล้วก็ตามแต่

เนื่องจากตามมาตรา	 ๒๙	 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้พุทธศักราช	 ๒๔๘๔	 บัญญัติให้ต้องขออนุญาตเก็บหา

ของป่าเฉพาะการเก็บหาของป่าหวงห้ามในป่าเท่านั้น	 การตัดไม้ฟืนและเผาถ่านจากไม้ในที่ดินกรรมสิทธิ์ 

จึงไม่น่าจะอยู่ในข่ายบังคับที่จะต้องขอรับอนุญาตตามพระราชบัญญัติป่าไม้	 และเนื่องจากกรมป่าไม้ยัง 

ไม่เคยวางระเบียบเกี่ยวกับการอนุญาตให้เก็บหาของป่าในที่ดินกรรมสิทธิ์กรณีที่เจ้าของที่ดินยินยอมขอรับ

อนญุาตและยนิยอมชำาระคา่ภาคหลวงไวแ้ตอ่ยา่งใด	ดงันัน้	ตามทีอ่ำาเภอบา้นแหลมออกอนญุาตใหต้ดัไมโ้กงกาง

ในท่ีดินครอบครองหรือท่ีดินกรรมสิทธ์ิท่ีมิใช่ป่าตามพระราชบัญญัติป่าไม้ทำาฟืนเผาถ่านคร้ังละ	๕๐๐	ม.๓ จังหวัดเห็น

ว่ายังไม่มีระเบียบรับรองให้ปฏิบัติได้	 จึงหารือปัญหาทางปฏิบัติเกี่ยวกับการอนุญาตไม้โกงกางและไม้ป่าเลน

ในที่ดินกรรมสิทธิ์	และที่ครอบครองมี	ส.ค.	๑	รวม	๖	ประการ	ดังรายละเอียดตามหนังสือจังหวัดดังกล่าว	

ให้กรมป่าไม้พิจารณา	นั้น

	 	 กรมป่าไม้ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า	ตามพระราชบัญญัติป่าไม้	พุทธศักราช	๒๔๘๔	แก้ไขเพิ่มเติม

โดยพระราชบัญญัติ	(ฉบับที่	๕)	พ.ศ.๒๕๑๘	มาตรา	๔(๗)	ได้บัญญัตินิยามศัพท์คำาว่า	“ของป่า”

	 	 ก.	 ไม้รวมทั้งส่วนต่างๆของไม้	ถ่านไม้	น้ำามันไม้	ยางไม้	ตลอดจนสิ่งอื่นๆ	ที่เกิดจากไม้	 ฯลฯ	

และหมายความรวมถึงถ่านไม้ที่บุคคลทำาขึ้นด้วย

	 	 พระราชบัญญัติป่าไม้	 พุทธศักราช	 ๒๔๘๔	 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติป่าไม้	 (ฉบับ

ท่ี	 ๓)	 พ.ศ.๒๔๙๔	 มาตรา	 ๒๙	 ระบุว่า	 “ผู้ใดเก็บหาของป่าหวงห้ามหรือทำาอันตรายด้วยประการใดๆ	 

แกข่องปา่หวงหา้มในปา่	ตอ้งไดร้บัอนญุาตจากพนกังานเจา้หนา้ที	่และตอ้งเสยีคา่ภาคหลวง	กบัทัง้ตอ้งปฏบิตัติาม 

ข้อกำาหนดในกฎกระทรวงหรือในการอนุญาต

	 	 พระราชกฤษฎีกากำาหนดของป่าหวงห้าม	 พ.ศ.๒๕๐๕	 กำาหนดให้ไม้ฟืนและถ่านไม้เป็นของ 

ป่าหวงห้ามในท้องที่จังหวัดต่าง	ๆ	

	 	 จากหลกักฎหมายปา่ไมซ้ึง่ใชบ้งัคบัอยูใ่นขณะนี้	โดยเฉพาะบทบญัญตัดิงักลา่วขา้งตน้เมือ่วนิจิฉยั

ตีความตามตัวอักษร	โดยเคร่งครัดแล้ว	พิจารณาได้ว่า	ไม้ฟืนแม้จะกำาหนดโดยพระราชกฤษฎีกาให้เป็นของ

ป่าหวงห้ามก็ตาม	 แต่โดยสภาพข้อเท็จจริงไม้ฟืน	 ที่ทำาออกจากที่ดินกรรมสิทธิ์ไม่ว่าจะเป็นไม้ชนิดใด	 ก็ยัง

เป็นไม้ตามมาตรา	๔	(๒)	แต่ไม่อยู่ภายใต้การควบคุมการทำาออก	การนำาเคลื่อนที่และการแปรรูป	แม้จะมี 
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พระราชกฤษฎกีากำาหนดใหถ้า่นไมเ้ปน็ของปา่หวงหา้มกต็าม	แตเ่ปน็บทนยิามศพัทค์ำาวา่	“ของปา่”	ตามมาตรา	

๔	(๗)	หมายถึง	บรรดาของที่เกิดขึ้นหรือมีขึ้น	ในป่าตามธรรมชาติ	และรวมถึงถ่านไม้ที่บุคคลทำาขึ้น	ในป่า

ตอ้งเปน็ไมฟ้นืและถา่นไมท้ีม่ไิดข้ึน้อยูใ่นทีด่นิกรรมสทิธิ	์จงึไมใ่ชข่องปา่ตามพระราชบญัญตัปิา่ไม	้ตามมาตรา		

๔(๗)	และไม่ต้องขอรับอนุญาตตามมาตรา	๒๙	ตามความเข้าใจของจังหวัดเพชรบุรีถูกต้องแล้ว

	 	 แต่อย่างไรก็ตาม	 เมื่อเจ้าของถ่านประสงค์จะขอรับอนุญาตเพื่อความสะดวกในการนำาเคลื่อนที่		

และการครอบครองจะไมไ่ดถ้กูกลา่วหาวา่ครอบครองไมห้รอืของปา่หวงหา้มโดยไมไ่ดร้บัอนญุาต	โดยทำาบนัทกึ

ยินยอมชำาระค่าภาคหลวงและยินยอมที่จะปฏิบัติตามระเบียบของกรมป่าไม้ไว้		พนักงานเจ้าหน้าที่	ก็ชอบที่

จะดำาเนินการอนุญาตได้เช่นเดียวกับไม้ในป่า

	 	 สำาหรับข้อหารือของจังหวัดนั้นกรมป่าไม้ได้พิจารณาแล้วขอเรียนว่า

	 	 ตามข้อ	๑	ระเบียบปฏิบัติราชการป่าไม้	ฉบับที่	๔	ว่าด้วยการอนุญาตไม้และของป่าอย่างอื่นที่

กำาหนดอำานาจพนักงานเจ้าหน้าที่ชั้นอำาเภออนุญาตไม้ได้ไม่เกิน	๕๐	ต้น	ฟืนไม่เกิน	๕๐๐	ม.๓ จังหวัดอนุญาต

ไม้ไม่เกิน ๑๐๐ ต้น ฟืนไม่เกิน ๑,๐๐๐ ม.๓	(ปัจจุบันลดจำานวนให้อนุญาตได้	๑	ใน	๑๐)	นั้น	มุ่งหมายถึงการ

อนุญาตไม้ในป่า	 ทั้งนี้	 เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบและการควบคุมกำาลังผลิตของป่า	 แต่สำาหรับในที่ดิน

กรรมสิทธิ์	 เมื่อเจ้าของที่ดินประสงค์จะขอรับอนุญาตและยินยอมชำาระค่าภาคหลวง	 ก็ควรอนุญาตได้ตาม

จำานวนที่ขอ	 แต่ไม่ควรเกินจำานวนที่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบได้	 หรือจะจำากัดจำานวนอนุญาตแต่ละคราวจำานวน

เท่าใด	ตามความเหมาะสมเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบและการควบคุมก็ชอบที่จะปฏิบัติได้

	 	 ตามข้อ	๒	ตามหลักกฎหมายที่กรรมสิทธิ์โดยมีหลักฐาน	น.ส.	๓	ก.	ไม้ที่ขึ้นอยู่ในที่ดินซึ่งเป็น

ส่วนควบของที่ดิน	 ไม่อยู่ในข่ายควบคุมตามพระราชบัญญัติป่าไม้	 เว้นแต่ไม้สัก	 ไม้ยางเป็นไม้หวงห้ามตาม 

พระราชบัญญัติป่าไม้	เช่นเดียวกับที่	น.ส.	๓	แต่เนื่องจากขณะนี้อยู่ในระหว่างที่กรมป่าไม้กำาลังดำาเนินการ

ปรับปรุงแก้ไขในพระราชบัญญัติป่าไม้	 เพื่อควบคุมการทำาไม้ในที่ดินกรรมสิทธิ์ด้วย	 กระทรวงเกษตรและ

สหกรณซ์ึง่กำาหนดนโยบายใหร้ะงบัการพจิารณาอนญุาตไมใ้นทีด่นิกรรมสทิธิโ์ดยมหีลกัฐาน	น.ส.	๓	ก.	ไวก้อ่น

	 	 ตามข้อ	 ๓	 ตามพระราชบัญญัติป่าไม้	 พุทธศักราช	 ๒๔๘๔	 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ 

ป่าไม้	(ฉบับที่	๕)	พ.ศ.๒๕๑๘	มาตรา	๙	ระบุว่า	“รัฐมนตรีมีอำานาจกำาหนดอัตราค่าภาคหลวงโดยประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษาดังต่อไปนี้	ฯลฯ

	 	 (๓)	สำาหรบัไม้หวงหา้มทีท่ำาเปน็ไมฟ้นืหรอืไมเ้ผาถา่นใหก้ำาหนดไดไ้มเ่กนิลกูบาศกเ์มตรละ	๕	บาท	

ถ้าได้เผาเป็นถ่านแล้วอัตราค่าภาคหลวงให้เป็นสองเท่าของอัตราค่าภาคหลวงของไม้หวงห้ามที่ทำาเป็นไม้ฟืน

หรือเผาถ่าน	ฯลฯ

	 	 กรณทีีผู่ร้บัอนญุาตชำาระคา่ภาคหลวงเปน็ไมฟ้นืกอ่นเผาถา่น	ถอืเกณฑค์า่ภาคหลวงถา่นสองเทา่ 

ค่าภาคหลวงไม้ฟืน	คงเหลือเพียงครึ่งหนึ่ง	สำาหรับไม้โกงกางหรือไม้ป่าเลนอื่นก็ต้องถือปฏิบัติทำานองเดียวกับ

ไม้หวงห้ามในป่าทั่วๆไป	แต้ถ้าได้เผาเป็นถ่านแล้ว	ก็ต้องชำาระค่าภาคหลวงในอัตรา	๒	เท่า

	 	 สำาหรับปัญหาที่ว่าเมื่อเผาเป็นถ่านแล้วจะถือเกณฑ์คงเหลืออย่างไรนั้น	 กรมป่าไม้ได้ตรวจสอบ

สถิติการเผาถ่านโดยเตาเผาถ่านที่ใช้โดยทั่วๆ	ไปแล้วปรากฏว่า

	 	 การเผาถ่านจากไม้ป่าชายเลนจะได้ถ่านเฉล่ียประมาณ	๕๑.๑%	ของปริมาตรไม้ฟืนก่อนเผา

	 	 การเผาถ่านจากไม้ยางพาราส่งต่างประเทศจะได้ถ่านประมาณ	๓๕%	ของปริมาตรไม้ท่อนก่อนเผา
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	 	 การเผาถ่านจากไม้ป่าบกมีคุณภาพสูง	 เช่น	 เต็ง	รัง	ตีนนก	และตะแบกเลือดของบริษัทเหล็ก

สยาม	จำากัด	เพื่อการผลิตถลุงโลหะ	ผิดกับการเผาถ่านเพื่อใช้ในกิจการทั่วไป	ซึ่งใช้เตาที่มีความร้อนสูงเพื่อ

ให้ได้ถ่านที่มีคุณภาพดี	ปริมาณการผลิตได้ค่อนข้างต่ำา	จึงได้ถ่านเพียง	๓๕%	ของไม้ฟืนก่อนเผา

	 	 สรุปแล้วการเผาถ่านจากไม้เบญจพรรณทั่วไปโดยใช้เตาเผาถ่านธรรมดา	 จะได้ถ่านประมาณ	

๕๐%	ของจำานวนไม้ฟืนก่อนเผา

	 	 ส่วนการเผาถ่านโดยใช้เตาแบบ	 MOMO	 V	 ที่องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ใช้อยู่จะผลิตถ่านได้

ประมาณ	๖๐-๗๐%ของไม้ที่จะนำาเข้าเผา	ทั้งนี้	ขึ้นอยู่กับชนิดไม้และสภาพของไม้ด้วย

	 	 ตามข้อ	๔	เมื่อเจ้าของที่ดินกรรมสิทธิ์มายื่นขอทำาไม้โกงกางและไม้ป่าเลนอื่นๆเพื่อทำาไม้เสาเข็ม

และไม้ค้ำายันเพื่อการค้า	 โดยยินยอมชำาระค่าภาคหลวง	 จังหวัดก็ชอบที่จะพิจารณาดำาเนินการอนุญาตตาม

ระเบียบว่าด้วยการทำาไม้ในที่ดินกรรมสิทธิ์ที่กรมป่าไม้กำาหนดไว้แล้วเว้นแต่ที่	 น.ส.๓	 ก.	 ให้รอการพิจารณา

เพื่ออนุญาตไม้	ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดังกล่าวในข้อ	๒	ส่วนขนาดจำากัดของไม้ที่ขึ้น

อยู่ในที่ดินของเอกชนน้ัน	เม่ือไม่ใช่ไม้สัก	ไม้ยาง	ก็ไม่อยู่ในข่ายบังคับว่าจะต้องเป็นไม้โตได้ขนาดจำากัด	หรือต่ำากว่า

ขนาดจำากัดตามกฎหมายหรือไม่

	 	 ตามข้อ	 ๕	 ป่าเอกชนที่ปลูกไม้ป่าเลนในที่ดินมีหลักฐาน	 ส.ค.๑	 ถือว่าเป็นไม้ในป่าตาม 

พระราชบัญญัติป่าไม้หรือไม่	จะออกอนุญาตให้ทำาไม้ฟืนเผาถ่าน	ทำาไม้เสาเข็ม	ไม้ค้ำายัน	ได้หรือไม่	อย่างไร	

นัน้	จะตอ้งพจิารณาถงึสภาพของทีด่นิทีม่	ีส.ค.๑	นัน้วา่	ไดก้รรมสทิธิห์รอืสทิธคิรอบครองตามประมวลกฎหมาย

ทีด่นิแลว้หรอืไม่	แตส่ำาหรบัตามระเบยีบของกรมปา่ไม้	ถอืวา่การทำาไมใ้นทีด่นิทีม่ี	ส.ค.๑	จะตอ้งขอรบัอนญุาต

และปฏิบัติตามระเบียบตามที่กรมป่าไม้กำาหนดทางปฏิบัติไว้ตามหนังสือกรมป่าไม้	 ที่	 กษ.๐๗๐๔/ว.๑๖๓๗๖	 

ลงวันที่	๒๐	ธันวาคม	๒๕๑๔	และที่	กส.๐๘๐๔/ว.๑๗๑๘๐	ลงวันที่	๖	พฤศจิกายน	๒๕๑๘

	 	 ตามขอ้	๖	การยืน่คำาขอจะใหเ้จา้ของทีด่นิยืน่คำาขอ	หรอืจะใหผู้อ้ืน่ยืน่คำาขอและจะออกอนญุาตให ้

ผู้ใดนั้น	 เนื่องจากไม้ยืนต้นเป็นส่วนควบกับที่ดิน	 ผู้ใดเป็นเจ้าของที่ดินอันเป็นทรัพย์ประธาน	 ย่อม

เป็นเจ้าของส่วนควบนั้นด้วย	 ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์	 มาตรา	 ๑๐๗	 มาตรา	 ๑๐๘	 

การตดัไมย้นืตน้ออกจากทีด่นิครอบครองจงึตอ้งไดร้บัความยนิยอมจากเจา้ของทีด่นิเสยีกอ่น	แมแ้ตอ่นญุาตให้

องคก์ารอตุสาหกรรมปา่ไมก้ต็อ้งไดร้บัความยนิยอมจากเจา้ของทีด่นิเชน่กนั	ดงันี	้โดยหลกัการเจา้ของทีด่นิจงึ

ควรเปน็ผูย้ืน่คำาขอและตอ้งออกใบอนญุาตใหเ้จา้ของผูม้ชีือ่ในหนงัสอืสำาคญัแสดงสทิธใินทีด่นิ	จงึจะสอดคลอ้ง

กับบทบัญญัติของกฎหมายในเรื่องกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง	แม้เจ้าของที่ดินจะมอบอำานาจให้ผู้ใดไปย่ืน

คำาขอ	ก็ควรจะกระทำาในนามของผู้เป็นเจ้าของท่ีแท้จริง	ผู้รับมอบอำานาจเพียงลงช่ือแทนเจ้าของท่ีดินเท่าน้ัน

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและสั่งเจ้าหน้าที่ถือเป็นทางปฏิบัติต่อไป

	 									ขอแสดงความนับถือ

 (ลงนาม)   ถนอม เปรมรัศมี

            (นายถนอม เปรมรัศมี)

		 											อธิบดีกรมป่าไม้

กองคุ้มครอง

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

	 	 	 	 	 	 	 	 	 		๒๕	สิงหาคม	๒๕๒๔

เรื่อง	 การขออนุญาตไม้ฟืนหรือไม้เผาถ่าน	ตามระเบียบปฏิบัติราชการป่าไม้	ฉบับที่	๔	

เรียน	 ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด	(เว้นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์)

สิ่งที่ส่งมาด้วย		สำาเนาหนังสือกรมป่าไม้ที่	กส.๐๗๐๔(๓)/๑๔๖๙๕	ลงวันที่	๒๕	สิงหาคม	๒๕๒๔ 

	 	 	กรมปา่ไมข้อสง่สำาเนาหนงัสอืกรมปา่ไมถ้งึจงัหวดัประจวบครีขีนัธ	์เรือ่งการขออนญุาตไมฟ้นื

หรือไม้เผาถ่าน	ตามระเบียบปฏิบัติราชการป่าไม้	ฉบับที่	๔	มาเพื่อโปรดทราบและสั่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติทำานอง

เดียวกัน	ทั้งนี้	เป็นการต่อเนื่องหนังสือกรมป่าไม้	ที่	กส.๐๗๐๔(๓)/๗๓๐๓	ลงวันที่	๑๔	เมษายน	๒๕๒๓	ซึ่ง

ได้เวียนมาให้จังหวัดทราบและสั่งให้เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติตามหนังสือ	 ที่	 กส.๐๗๐๔(๓)/ว.๘๕๕๗	 ลงวันที่	 ๒	

พฤษภาคม	๒๕๒๓

	 									ขอแสดงความนับถืออย่างสูง

	 (ลงนาม)		พงศ์	โสโน

	 										(นายพงศ์	โสโน)

	 										อธิบดีกรมป่าไม้

กองคุ้มครอง

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

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	๒๕	สิงหาคม	๒๕๒๔

เรื่อง	 การอนุญาตไม้ฟืนหรือไม้เผาถ่าน	ตามระเบียบปฏิบัติราชการป่าไม้	ฉบับที่	๔	

เรียน	 ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

อ้างถึง	 หนังสือจังหวัด	ที่ปข.๐๙/๕๐๕๓	ลงวันที่	๑๓	มีนาคม	๒๕๒๔

	 	 ตามที่จังหวัดหารือเรื่อง	 การอนุญาตไม้ฟืนหรือไม้เผาถ่านในที่ดินกรรมสิทธิ์ตามหนังสือ 

กรมปา่ไมท้ี	่กส.๐๗๐๔(๓)/ว.๘๕๕๗	ลงวนัที	่๒	พฤษภาคม	๒๕๒๓	กรณทีีม่ผีูข้อทำาออกเพือ่การคา้	โดยยนิยอม

ทีจ่ะชำาระคา่ภาคหลวงและปฏบิตัติามพระราชบญัญตัปิา่ไม	้วา่จะตอ้งดำาเนนิการตามขัน้ตอน	เชน่เดยีวกบัการ

อนุญาตไม้ในป่าทุกประการหรือไม่ให้ชัดเจนให้กรมป่าไม้พิจารณา	ดังความละเอียดแจ้งอยู่แล้ว	นั้น

	 	 กรมป่าไม้ได้พิจารณาแล้ว	 ขอเรียนว่า	 เนื่องจากไม้ยืนต้นเป็นส่วนควบของที่ดินตามประมวล

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์	 ดังนั้น	 ผู้มีกรรมสิทธิ์ที่ดินจึงมีกรรมสิทธิ์ในส่วนควบนั้นด้วย	 การทำาไม้	 ไม้ฟืน	

ในที่ดินนั้นจึงไม่ต้องขออนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่แต่อย่างใดก็ได้	 เพราะไม่ใช่การทำาไม้	 ไม้ฟืน	 ในป่า	

(ยกเว้นไม้สัก	 ไม้ยาง	 ซึ่งเป็นไม้หวงห้าม	 การทำาออกต้องขออนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ทุกกรณี)	 จึง

ไม่อยู่ในข่ายการควบคุมตามพระราชบัญญัติป่าไม้	 แต่เมื่อผู้ขอประสงค์จะทำาออกและนำาเคลื่อนที่ไปที่อื่น	

และเพื่อสะดวกในการนำาเคล่ือนย้ายไม้น้ันออกจากท่ีดิน	 ก็จะต้องมีใบเบิกทางกำากับไม้ไป	 แต่การท่ีจะออกใบเบิก

ทางให้ได้	 ก็ต้องเป็นไม้ที่มีใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติป่าไม้	 ซึ่งผู้มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินยินยอมที่จะชำาระ 

ค่าภาคหลวงและปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป่าไม้	 การทำาไม้ออกจึงต้องปฏิบัติเช่นเดียวกับการทำาไม้ในป่า 

ทุกประการกล่าวคือ	ก่อนอนุญาตให้ทำาออกจะต้องมีการสำารวจตีตราไม้หรือสำารวจหากำาลังผลิตสำาหรับไม้ฟืนหรือไม้

เผาถ่าน	เช่นเดียวกับการทำาไม้หรือการทำาไม้ฟืนเพื่อเผาถ่านไม้ในป่า	เว้นแต่จำานวนไม้หรือฟืนที่จะอนุญาตให้

อนญุาตไดต้ามจำานวนทีเ่หมาะสมไมเ่กนิจำานวนหรอืกำาลงัผลติทีส่ำารวจไวต้ามทีก่รมปา่ไมก้ำาหนดทางปฏบิตัไิว้

แล้ว	ตามหนังสือ	ที่	กส.๐๗๐๔(๓)/๗๓๐๓	ลงวันที่	๑๔	เมษายน	๒๕๒๓	ข้อ	๑

	 	 สำาหรับกรณีการสำารวจหากำาลังผลิตไม้ฟืนในที่ดินกรรมสิทธิ์ที่ผู้มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินพึงประสงค์ 

จะขอรับอนุญาตทำาออก	 ก็ให้ปฏิบัติตามนัยหนังสือกรมป่าไม้ท่ีจังหวัดอ้างถึงน้ันเป็นการถูกต้องแล้ว	 เพราะการ

หากำาลังผลิตเป็นงานด้านวิชาการ	 น่าที่เขตจะเป็นผู้หากำาลังผลิต	 และเมื่อเขตตรวจสอบผลงานถูกต้องแล้ว	

เขตก็จะส่งบัญชีสำารวจกำาลังผลิตให้จังหวัดอนุญาตแก่ผู้ขอต่อไป

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และสั่งเจ้าหน้าที่ถือเป็นทางปฏิบัติต่อไป

	 					ขอแสดงความนับถืออย่างสูง

	 (ลงนาม)	พงศ์	โสโน

กองคุ้มครอง	 								(นายพงศ์	โสโน)

โทร.๕๗๙๔๘๕๓	 									อธิบดีกรมป่าไม้
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คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการอนุญาตไม้และของป่า

ที่	กษ	๐๗๐๔(๓)/ว	๒๑๗๐๖			 	 	 	 	 								กรมป่าไม้

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 															ถนนพหลโยธิน	กท	๑๐๙๐๐

            

	 	 	 	 	 	 	 	 	 		๑๔	สิงหาคม	๒๕๒๘

เรื่อง	 การส่งเสริมให้เอกชนปลูกสร้างสวนป่าไม้โตเร็ว

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

อ้างถึง	 หนังสือกรมป่าไม้ที่	กษ	๐๗๐๘/๑๙๗๒๓	ลงวันที่	๑๙	กรกฎาคม	๒๕๒๘

	 	 ตามหนงัสอืกรมปา่ไมท้ีอ่า้งถงึ	สง่ประกาศกรมปา่ไม้	เรือ่งการสง่เสรมิใหเ้อกชนปลกูสรา้งสวนปา่

ไม้โตเร็ว	มาเพ่ือโปรดทราบ	และส่ังเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องจัดทำาประกาศกรมป่าไม้ดังกล่าวเผยแพร่ต่อไปด้วย	น้ัน	

	 	 กรมป่าไม้ใคร่ขอเรียนเพิ่มเติมกรณีตามประกาศกรมป่าไม้ดังกล่าว	 ความว่า	 ไม้ที่ปลูกในที่ดิน

กรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง	 ชนิดไม้ยางพารา	 ยูคาลิปตัส	 กระถินยักษ์	 กระถินณรงค์	 สนประดิพัทธ์	

มะฮอกกาน	ีจามจรุ	ีหรอืพนัธุไ์มอ้ืน่ๆ	ซึง่เปน็พนัธุไ์มท้ีม่ถีิน่กำาเนดิจากตา่งประเทศมไิดข้ึน้อยูใ่นปา่ประเทศไทย	

การตัดฟันและการนำาออกไปใช้ประโยชน์ได้โดยเสรี	ไม่ต้องขอรับอนุญาตหรือขอหนังสือรับรองการนำาเคล่ือนย้าย	

แต่อย่างใด	พนักงานเจ้าหน้าที่ไม่ต้องตรวจสอบเพื่อออกใบเบิกทาง	 ตามหนังสือกรมป่าไม้	 ที่	 กษ	 ๐๗๐๔/

ว	๑๒๖๘๘	ลงวันที่	๘	กันยายน	๒๕๒๕	เรื่องการทำาไม้เสาเข็มและ	ที่	กษ	๐๗๐๔/ว	๗๘๒๘	ลงวันที่	๒๔	

พฤษภาคม	๒๕๒๖	เรื่อง	การทำาไม้ที่มิใช่ไม้หวงห้าม	หรือดำาเนินการเพื่อออกหนังสือรับรองการนำาไม้เคลื่อน

ย้ายไปใช้ประโยชน์ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย	ด่วนมาก	ที่	มท	๐๔๐๔/ว	๓๒๖	ลงวันที่	๑๕	มีนาคม	

๒๕๒๗	ซึ่งกรมป่าไม้ได้ซ้อมความเข้าใจทางปฏิบัติเพิ่มเติม	ตามหนังสือ	ด่วนมาก	ที่	กษ	๐๗๐๔(๓)/ว	๑๐๓๕๖	

ลงวันที่	๑๑	พฤษภาคม	๒๕๒๗	นั้นแล้ว	เว้นแต่การเผาถ่านจะต้องตรวจสอบและดำาเนินการตามระเบียบที่

กระทรวงมหาดไทยและกรมป่าไม้จะกำาหนดต่อไป

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และสั่งเจ้าหน้าที่ถือเป็นทางปฏิบัติ

	 							ขอแสดงความนับถือ

	 (ลงนาม)	จำานงค์	โพธิสาโร

	 								(นายจำานงค์	โพธิสาโร)

	 								อธิบดีกรมป่าไม้

กองคุ้มครอง

โทร	๕๗๙-๔๘๕๓
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คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการอนุญาตไม้และของป่า

ที่	กษ	๐๗๐๔(๓)/ว	๓๕๐๓๒		 	 	 	 	 	 	กรมป่าไม้

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 								ถนนพหลโยธิน	กท	๑๐๙๐๐

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	๒๖	ธันวาคม	๒๕๒๘

เรื่อง	 การส่งเสริมให้เอกชนปลูกสร้างสวนป่าไม้โตเร็ว

เรียน ป่าไม้เขตทุกเขต

สิ่งที่ส่งมาด้วย			สำาเนาหนังสือกรมป่าไม้ที่	กษ	๐๗๐๔(๓)/ว	๓๕๐๓๑	ลงวันที่	๒๖	ธันวาคม	๒๕๒๘

กรมป่าไม้ขอส่งสำาเนาหนังสือกรมป่าไม้เรียนผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด	 ตามสิ่งที่ส่ง 

มาด้วย เรียนมาเพื่อโปรดทราบ และสั่งเจ้าหน้าที่ถือเป็นทางปฏิบัติต่อไป

	 							ขอแสดงความนับถือ	

	 (ลงนาม)			ชำานิ	บุณโยภาส

	 											(นายชำานิ	บุณโยภาส)

	 											อธิบดีกรมป่าไม้

กองคุ้มครอง

โทร	๕๗๙-๔๘๕๓
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291
คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการอนุญาตไม้และของป่า

ที่	กษ	๐๗๐๔(๓)/ว	๓๕๐๓๑		 	 	 	 	 	 	กรมป่าไม้

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 								ถนนพหลโยธิน	กท	๑๐๙๐๐

	 	 	 	 	 	 	 	 	 		๒๖	ธันวาคม	๒๕๒๘

เรื่อง	 การส่งเสริมให้เอกชนปลูกสร้างสวนป่าไม้โตเร็ว

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

อ้างถึง	 หนังสือกรมป่าไม้ที่	กษ	๐๗๐๔(๓)	/ว	๒๑๗๐๖	ลงวันที่	๑๔	สิงหาคม	๒๕๒๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย	 สำาเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่	มท	๐๔๐๔/๑๙๘๗๒	ลงวันที่	๑๙	พฤศจิกายน	๒๕๒๘	

ที่	มท	๐๔๐๔/ว	๑๕๔๙	ลงวันที่	๑๙	พฤศจิกายน	๒๕๒๘	และสำาเนาหนังสือ  

ที่	มท	๐๔๐๔/๓๑๘๘	ลงวันที่	๑๙	พฤศจิกายน	๒๕๒๘

ตามหนังสือกรมป่าไม้ที่อ้างถึง	เรียนทางปฏิบัติเพิ่มเติมเกี่ยวกับการนำาไม้ยางพารา	และไม้

ชนิดอื่น	เช่น	ยูคาลิปตัส	กระถินยักษ์	กระถินณรงค์	สนประดิพัทธ์	มะฮอกกานี	จามจุรี	หรือพันธุ์ไม้อื่นๆ 

ที่มีถิ่นกำาเนิดจากต่างประเทศท่ีปลูกข้ึนไปใช้ประโยชน์ตามประกาศกรมป่าไม้	 เร่ือง	 การส่งเสริมให้เอกชน 

ปลูกสร้างสวนป่าไม้โตเร็ว	ฉบับลงวันที่	๑๙	กรกฎาคม	๒๕๒๘	เพื่อสั่งเจ้าหน้าที่ถือเป็นทางปฏิบัติไปแล้ว	นั้น

บัดนี้	 กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งต่อกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 ตามหนังสือ 

ที่	 มท	 ๐๔๐๔/๑๙๘๗๒	 ลงวันที่	 ๑๙	 พฤศจิกายน	 ๒๕๒๘	 ว่าได้มีหนังสือ	 ที่	 มท	 ๐๔๐๔/ว	 ๑๕๔๙	 

ลงวันที่	๑๙	พฤศจิกายน	๒๕๒๘	เรียน	ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด	และ	ที่	มท	๐๔๐๔/๓๑๘๘	ลงวันที่	

๑๙	พฤศจิกายน	๒๕๒๘	เรียน	อธิบดีกรมตำารวจ	เพื่อสั่งเจ้าหน้าที่ทราบและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว

ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์แจ้งให้ทราบแล้ว	และแจ้งเพิ่มเติมมาว่า	ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 

ผู้จับกุมไม้ผิดกฎหมาย	 โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ตำารวจซึ่งไม่มีความรู้ความเข้าใจที่จะสามารถแยกแยะ

ได้ว่าไม้ชนิดใดเป็นไม้ท่ีได้รับการยกเว้นไม่ต้องตรวจสอบ	 และโดยท่ีไม้เหล่าน้ีไม่มีหนังสือรับรองขณะ

ทำาการเคล่ือนย้าย	 เจ้าหน้าที่	 อาจตรวจจับกุมโดยสงสัยว่าเป็นไม้ผิดกฎหมาย	 จึงขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่

กรมป่าไม้ปฏิบัติด้วยว่าถ้ามีการจับไม้ในกรณีดังกล่าว	 ให้เจ้าหน้าที่ให้ความสะดวกแก่เจ้าของไม้ 

ผู้ถูกจับกุม	โดยแจ้งผู้เชี่ยวชาญในการตรวจพิสูจน์ไม้ของกรมป่าไม้ทำาการตรวจพิสูจน์รับรองความถูกต้องให้	

เพื่อพนักงานสอบสวนจะได้นำาไปประกอบการพิจารณาสั่งคดีต่อไป	 ดังรายละเอียดตามสำาเนาหนังสือตาม 

สิ่งที่ส่งมาด้วย

       จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและสั่งเจ้าหน้าที่ถือเป็นทางปฏิบัติต่อไป

	 										ขอแสดงความนับถือ	

	 (ลงนาม)			ชำานิ	บุณโยภาส

	 										(นายชำานิ	บุณโยภาส)

กองคุ้มครอง	 										อธิบดีกรมป่าไม้

โทร.	๕๗๙-๔๘๕๓
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292
คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการอนุญาตไม้และของป่า

ที่	มท	๐๔๐๔/๑๙๘๗๒		 	 	 	 	 	 	 	 			กระทรวงมหาดไทย

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 			ถนนอัษฏางค์	กท	๑๐๒๐๐

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	๑๙	พฤศจิกายน	๒๕๒๘

เร่ือง	 แนวทางปฏิบัติเก่ียวกับไม้ยูคาลิปตัส	ไม้สนประดิพัทธ์	ท่ีปลูกข้ึนในท่ีดินกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิครอบครอง

เรียน	 ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

อ้างถึง	 หนังสือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่	กษ	๐๗๐๔(๓)	/	๒๗๘๐๙	ลงวันที่	๒๕	กันยายน	๒๕๒๘

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย	 ๑.	สำาเนาหนังสือท่ี	มท	๐๔๐๔/ว	๑๕๔๙	ลงวันท่ี	๑๙	พฤศจิกายน	๒๕๒๘	จำานวน	๑	ฉบับ

	 ๒.	สำาเนาหนังสือที่	มท ๐๔๐๔/๓๑๘๘	ลงวันที่	๑๙	พฤศจิกายน	๒๕๒๘	จำานวน	๑	ฉบับ

	ตามทีไ่ดแ้จง้ขอใหก้ระทรวงมหาดไทยพจิารณาดำาเนนิการ	กรณสีมาคมรณรงคป์ลกูปา่ภาค

เอกชนแห่งประเทศไทยมีหนังสือแจ้งขอให้มีการกำาหนดแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับไม้ยูคาลิปตัส	 ไม้สนประดิพัทธ์	

ท่ีปลูกข้ึนในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองให้นำาเคลื่อนย้ายไปใช้ประโยชน์ได้โดยไม่ต้องมีการตรวจสอบ

ออกหนังสือรับรอง ตามนัยเดียวกับแนวทางปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท ๐๔๐๔/

ว	๓๒๖	ลงวันที่	๑๕	มีนาคม	๒๕๒๗	โดยขอให้แจ้งจังหวัดต่างๆ	และกรมตำารวจทราบเพื่อสั่งให้เจ้าหน้าที่ 

ที่เกี่ยวข้องทราบถือเป็นทางปฏิบัติต่อไป นั้น

ขอเรียนว่า	 กระทรวงมหาดไทยได้ดำาเนินการเรื่องดังกล่าวนี้	 เพื่อเป็นการสนับสนุน 

การปลูกสร้างสวนป่าโตเร็วในที่ดินของเอกชนตามนโยบายของทางราชการแล้วดังปรากฏตามสำาเนาหนังสือ

กระทรวงมหาดไทยที่ส่งมาพร้อมนี้

	 	 	 	 	 	 อนึ่ง	 กระทรวงมหาดไทยได้พิจารณาเห็นว่า	 ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้จับกุมไม้ผิด

กฎหมาย	 โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ตำารวจซึ่งไม่มีความรู้ความเข้าใจที่จะสามารถแยกแยะได้ว่าไม้ชนิดใดเป็นไม้

ที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องตรวจสอบ	 และโดยที่ไม้เหล่านี้ไม่มีหนังสือรับรองขณะทำาการเคลื่อนย้ายเจ้าหน้าที่

อาจตรวจจับกุมโดยสงสัยว่าเป็นไม้ผิดกฎหมาย	 ดังนั้น	 จึงขอได้โปรดพิจารณาแจ้งเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ถือ

ปฏบิตัดิว้ยวา่	กรณเีมือ่มกีารตรวจจบักมุไมแ้ละผูถ้กูจบักมุไดอ้า้งวา่เปน็ไมท้ีไ่ดร้บัการยกเวน้ไมต่อ้งตรวจสอบ 

ดังกล่าว	 ตามระเบียบปฏิบัติเมื่อเจ้าหน้าที่ของกรมป่าไม้ได้รับมอบไม้ของกลางเหล่านี้ไว้แล้ว	 ก็ขอให้ 

เจ้าหน้าที่ของกรมป่าไม้ได้ให้ความสะดวกแก่เจ้าของไม้ผู้ถูกจับกุม	 โดยแจ้งผู้เชี่ยวชาญในการตรวจพิสูจน์

ไม้ของกรมป่าไม้ทำาการตรวจพิสูจน์รับรองความถูกต้องให้	 เพื่อพนักงานสอบสวนจะได้นำาไปประกอบ 

การพิจารณาสั่งคดีต่อไป

	 	 				จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

	 										ขอแสดงความนับถือ

	 (ลงนาม)					เสน่ห์	วัฑฒนาธร

กรมการปกครอง		 											(นายเสน่ห์	วัฑฒนาธร)

กองการสอบสวนและนิติกร           รองปลัดกระทรวง ปฏิบัติราชการแทน

โทร.๒๒๑๘๘๔๐	 											ปลัดกระทรวงมหาดไทย

6.2(277-309).indd   292 7/1/2010   13:19



293
คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการอนุญาตไม้และของป่า

ที่	มท	๐๔๐๔/ว	๑๕๔๙	 	 	 	 	 	 		 	 			กระทรวงมหาดไทย

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 			ถนนอัษฎางค์	กท	๑๐๒๐๐

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	๑๙	พฤศจิกายน	๒๕๒๘

เร่ือง	 แนวทางปฏิบัติเก่ียวกับไม้ยูคาลิปตัส	ไม้สนประดิพัทธ์	ท่ีปลูกข้ึนในท่ีดินกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิครอบครอง

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

อ้างถึง	 หนังสือกระทรวงมหาดไทย	ด่วนมาก	ที่	มท	๐๔๐๔/ว	๓๒๖	ลงวันที่	๑๕	มิถุนายน	๒๕๒๗	

สิ่งที่ส่งมาด้วย		สำาเนาหนังสือที่	กษ	๐๗๐๔(๓)/๒๗๘๐๙	ลงวันที่	๒๕	กันยายน	๒๕๒๘	จำานวน	๑	ฉบับ	

	 	 	 	 ตามทีไ่ดแ้จง้แนวทางปฏบิตัเิกีย่วกบัไมใ้นทีด่นิกรรมสทิธิห์รอืสทิธคิรอบครอง	(นอกจาก

ไม้สักและไม้ยาง)	และแนวทางปฏิบัติในการทำาฟืนหรือเผาถ่านจากไม้ในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง

มาเพื่อสั่งให้เจ้าหน้าที่ถือเป็นแนวทางปฏิบัติโดยเคร่งครัด	นั้น

	 	 	 	 บัดนี้	 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้แจ้งว่า	 สมาคมรณรงค์ปลูกป่าภาคเอกชน 

แหง่ประเทศไทยไดป้ระสบปญัหา	กรณเีกษตรกรผูป้ลกูยคูาลปิตสั	สนประดพิทัธ	์ไดร้อ้งเรยีนวา่	การบรรทกุไม ้

ดังกล่าวไปจำาหน่ายไม่ได้รับความสะดวก	 โดยถูกเจ้าหน้าท่ีตำารวจตรวจจับกุมหลายราย	 คดีถึงท่ีสุดศาลยกฟ้อง

เกษตรกรผูป้ลกูปา่ชนะคดทีกุราย	แตต่อ้งเสยีเงนิเสยีเวลาและเสยีภาพพจนต์อ่นโยบายการปลกูปา่ภาคเอกชน	

จงึขอใหม้กีารออกระเบยีบปฏบิตัเิกีย่วกบัไมย้คูาลปิตสั	ไมส้นประดพิทัธใ์หช้ดัเจน	เนือ่งจากไมท้ัง้สองชนดิเปน็ 

พันธุ์ไม้ที่มีถิ่นกำาเนิดจากต่างประเทศ	 ควรมีการปฏิบัติเช่นเดียวกันกับไม้ยางพาราทุกประการซึ่งเรื่องนี้ 

กรมป่าไม้ได้ทำาการออกประกาศ	ลงวันที่	๑๙	กรกฎาคม	๒๕๒๘	ชี้แจงเรื่อง	การส่งเสริมให้เอกชนปลูกสร้าง

สวนป่าไม้โตเร็ว	พร้อมกับมีหนังสือที่	กษ	๐๗๐๔(๓)/ว	๒๑๗๐๖	ลงวันที่	๑๔	สิงหาคม	๒๕๒๘	แจ้งทุกจังหวัด

ทราบว่า	ไม้ท่ีปลูกในท่ีดินกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิครอบครอง	ชนิดไม้ยางพารา	ยูคาลิปตัส	กระถินยักษ์	กระถนิณรงค์	

สนประดิพัทธ์	มะฮ๊อกกานี	จามจุรี	หรือพันธุ์ไม้อื่นๆ	ซึ่งเป็นพันธุ์ไม้ที่มีกำาเนิดจากต่างประเทศ	มิได้ขึ้นอยู่ใน

ป่าประเทศไทย	การตัดฟันและนำาออกไปใช้ประโยชน์ได้โดยเสรี	ไม่ต้องขอรับอนุญาตหรือขอหนังสือรับรอง

การนำาเคลื่อนย้ายแต่อย่างใด	รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้	

	 	 	 	 กระทรวงมหาดไทยได้พิจารณาแล้ว	 เห็นว่าตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ 

อ้างถึงได้กำาหนดทางปฏิบัติไว้แล้วในข้อ	 ๒	 ก.	 ว่า	 ไม้ฟืนหรือไม้ท่ีจะนำาไปเผาถ่าน	 เป็นไม้ท่ีปลูกข้ึนในท่ีดินมี

หนังสือรับรองการทำาประโยชน์	(น.ส.๓	รวมทั้ง	น.ส.๓	ก.)	หรือที่มีโฉนดหรือหลักฐานอย่างอื่นเทียบเท่าโฉนด	 

ถา้ไมน้ัน้	เปน็ชนดิพนัธุไ์มท้ีก่ำาเนดิจากตา่งประเทศ	เชน่	ยคูาลปิตสั	กระถนิยกัษ	์กระถนิณรงค	์สนประดพิทัธ	์ 

มะฮ๊อกกานี	 จามจุรี	 หรืออื่นๆ	 ให้เจ้าของที่ดินหรือผู้ได้รับมอบหมายนำาเคลื่อนที่ไปได้โดยไม่ต้องให้ 

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ	 แต่การจะทำาไม้ดังกล่าวไปเผาถ่านจะต้องปฏิบัติตามข้อ	 ข.	 ดังนั้นเพื่อให้เป็นที่เข้าใจ

ชัดเจนย่ิงข้ึน และเป็นการสนับสนุนการปลูกสร้างสวนป่าไม้โตเร็ว ตามนโยบายของทางราชการ จึงเรียนมาเพื่อ

ให้จังหวัดพิจารณาสั่งการย้ำาไปให้อำาเภอและกิ่งอำาเภอทำาการประชาสัมพันธ์และชี้แจงเพิ่มเติมให้ประชาชน	

โดยเฉพาะเอกชนผู้ทำาการปลูกสร้างสวนป่าในที่ดินของตนเอง	 ทราบทางปฏิบัติเกี่ยวกับไม้ดังกล่าวว่า	 
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การตัดฟันและการนำาเคลื่อนย้ายไปใช้ประโยชน์ให้กระทำาได้โดยเสรี	 ไม่ต้องขอรับอนุญาตหรือขอหนังสือ

รับรองการนำาเคลื่อนย้ายแต่อย่างใด	พร้อมกับสั่งให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไป

	 	 	 	 อนึง่	ใหจ้งัหวดัสัง่กำาชบัเจา้หนา้ทีผู่เ้กีย่วขอ้งทกุฝา่ยถอืปฏบิตัดิว้ยวา่	กรณหีากมกีารตรวจ

จบักมุไม ้และผูถ้กูจบักมุอา้งวา่เปน็ไมท้ีไ่ดร้บัการยกเวน้ไมต่อ้งตรวจสอบดงักลา่ว โดยตามระเบยีบปฏบิตัเิมือ่ 

เจ้าหน้าท่ีผู้จับกุมมอบไม้ของกลางให้แก่เจ้าหน้าท่ีป่าไม้นำาไปเก็บดูแลรักษาแล้ว	 ก็ควรเปิดโอกาสให้เจ้าของไม้

ร้องขอให้ผู้เช่ียวชาญในการตรวจพิสูจน์ไม้ของกรมป่าไม้ทำาการตรวจพิสูจน์รับรองความถูกต้องให้แก่พนักงานสอบสวน

เพื่อประกอบการพิจารณาสั่งคดีต่อไปด้วย

	 							ขอแสดงความนับถือ

	 (ลงนาม)			เสน่ห์	วัฑฒนาธร

		 										(นายเสน่ห์	วัฑฒนาธร)

         รองปลัดกระทรวง ปฏิบัติราชการแทน

           ปลัดกระทรวงมหาดไทย

กรมการปกครอง

กองการสอบสวนและนิติการ

โทร.	(๐๒)	๒๒๑๘๘๔๐
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บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ	 	 กระทรวงมหาดไทย	กรมการปกครอง	โทร	๒๒๑๘๘๔๐

ที่	มท	๐๔๐๔/๓๑๘๘			 	 	 วันที่	๑๙	พฤศจิกายน	๒๕๒๘

เร่ือง	 แนวทางปฏิบัติเก่ียวกับไม้ยูคาลิปตัส	ไม้สนประดิพัทธ์	ท่ีปลูกข้ึนในท่ีดินกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิครอบครอง

เรียน	 อธิบดีกรมตำารวจ

	 	 ตามบันทึกกระทรวงมหาดไทย	 ด่วนมาก	 ที่	 มท	 ๐๔๐๔/๙๓๓	 ลงวันที่	 ๕	 เมษายน	 ๒๕๒๗ 

ได้แจ้งแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับไม้ในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง	 (นอกจากไม้สักและไม้ยาง) 

พร้อมกับส่งสำาเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย	ด่วนมากที่	มท	๐๔๐๔/ว	๓๒๖	ลงวันที่	๑๕	มีนาคม	๒๕๒๗ 

มาเพื่อให้กรมตำารวจทำาการซักซ้อมความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่ตำารวจทุกหน่วยที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องได้ทราบและ

ถือปฏิบัติแล้ว นั้น

	 	 พร้อมบันทึกนี้	ขอส่งภาพถ่ายหนังสือที่	กษ	๐๗๐๔(๓)/๒๗๘๐๙	ลงวันที่	๒๕	กันยายน	๒๕๒๘	

และหนังสือที่	 มท	 ๐๔๐๔/ว	 ๑๕๔๙	 ลงวันที่	 ๑๙	 พฤศจิกายน	 ๒๕๒๘	 มาเพื่อให้กรมตำารวจซักซ้อมความ

เข้าใจแก่เจ้าหน้าท่ีตำารวจทุกหน่วยทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด	 ตามแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับไม้ยูคาลิปตัส	 

ไมส้นประดพิทัธ	์หรอืไมพ้นัธุอ์ืน่ๆ	ทีม่ถีิน่กำาเนดิจากตา่งประเทศวา่	การตดัฟนัการนำาเคลือ่นยา้ยไปใชป้ระโยชน์

ให้กระทำาได้โดยเสรี	ไม่ต้องขอรับอนุญาต	หรือขอหนังสือรับรองการนำาเคลื่อนย้าย	และพนักงานเจ้าหน้าที่

ไมต่อ้งตรวจสอบเพือ่ออกใบเบกิทางแตอ่ยา่งใด	และหากมปีญัหาขอ้ขดัขอ้งในการปฏบิตังิานเรือ่งนีใ้หร้ายงาน

กระทรวงมหาดไทยทราบ

	 	 อนึ่ง	 ให้กรมตำารวจกำาชับเจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติด้วยว่า	 เมื่อมีการตรวจจับกุมไม้และผู้ถูกจับกุม 

อ้างว่าเป็นไม้ที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องตรวจสอบดังกล่าว โดยตามระเบียบปฏิบัติ เมื่อเจ้าหน้าที่ผู้จับกุมมอบ

ไมข้องกลางใหแ้กเ่จา้หนา้ทีป่า่ไมน้ำาไปเกบ็ดแูลรกัษาแลว้	หากเจา้ของไมท้ีถ่กูจบักมุไดร้อ้งขอใหผู้เ้ชีย่วชาญใน

การตรวจพิสูจน์ของกรมป่าไม้ทำาการตรวจพิสูจน	์ และปรากฏว่าเป็นไม้ที่รับการยกเว้นไม่ต้องตรวจสอบจริง

แล้ว	ก็ให้พนักงานสอบสวนนำาผลการตรวจพิสูจน์ดังกล่าวประกอบการพิจารณาสั่งคดีต่อไปด้วย

	 							ขอแสดงความนับถือ

	 (ลงนาม)	เสน่ห์	วัฑฒนาธร

		 								(นายเสน่ห์	วัฑฒนาธร)

        รองปลัดกระทรวง ปฏิบัติราชการแทน

          ปลัดกระทรวงมหาดไทย
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ที่	มท.๐๓๐๙/ว.๗๕๐		 	 	 	 	 	 	 	 	 		กระทรวงมหาดไทย

                                     

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	๒	สิงหาคม	๒๕๒๐

เรื่อง	 การนำาไม้ชนิดอื่นนอกจากไม้สักและไม้ยางที่ทำาจากไม้ในที่ดินกรรมสิทธิ์เคลื่อนย้ายไปใช้ประโยชน์

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

อ้างถึง	 หนังสือกระทรวงมหาดไทย	ที่	มท	๐๒๐๑/ว.๘๕๔	ลงวันที่	๑๑ตุลาคม	๒๕๑๙	

สิ่งที่ส่งมาด้วย	 ๑.	 แบบหนังสือรับรองฯ

	 	 	 ๒.	 แบบคำาขอหนังสือรับรองฯ

	 	 	 ๓.	 แบบทะเบียนสำาหรับลงรายการในการออกหนังสือรับรองฯ

	 	 	 	 ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้พิจารณาเห็นชอบด้วยกับหลักการของกระทรวงเกษตร

และสหกรณ	์ เกี่ยวกับการนำาไม้ชนิดอื่นนอกจากไม้สักและไม้ยางที่ทำาจากไม้ในที่ดินกรรมสิทธิ์เคลื่อนย้ายไป

ใช้ประโยชน์	 และได้สั่งการมายังจังหวัดเพื่อให้สั่งเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องถือเป็นแนวทางปฏิบัติโดยเคร่งครัด 

ต่อไป นั้น

	 	 	 	 เนื่องจากการทำาไม้จากที่ดินกรรมสิทธิ์นอกจากไม้สักและไม้ยางดังกล่าว	 ได้มีการขอ

หนงัสอืรบัรองและนำาไปใชป้ระโยชนผ์ดิไปจากเจตนารมณต์ามทีก่ระทรวงมหาดไทยไดก้ำาหนดไวก้ลา่วคอื	ตาม

เจตนารมณโ์ดยแทจ้รงินัน้พงึประสงคท์ีจ่ะอำานวยความสะดวกแกป่ระชาชนในการทีจ่ะนำาไมไ้ปใชโ้ดยสว่นตวั

หรือเพื่อก่อสร้างซ่อมแซมถาวรวัตถุทางศาสนาหรือเพื่อสาธารณประโยชน์อันมิใช่เพื่อการค้า	 แต่ปรากฏว่า

ได้มีบุคคลบางคนถือโอกาสใช้สิทธิของประชาชนดังกล่าว	 ตัดฟันไม้ในที่ดินกรรมสิทธิ์แล้วขอหนังสือรับรอง 

นำาไปจำาหน่ายจ่ายโอนกรณีดังกล่าวย่อมจะก่อให้เกิดความเสียหายติดตามมาหลายประการ	 โดยเฉพาะ

ย่อม	เป็นเหตุให้ประชาชนถูกหลอกลวงให้ตัดไม้ในที่ดินกรรมสิทธิ์ของตนจนหมดสิ้น	โดยได้รับผลประโยชน์

ตอบแทนเพียงเล็กน้อยเท่านั้น	 และเป็นที่เชื่อแน่ว่าในอนาคตประชาชนจะต้องขาดแคลนไม้สำาหรับใช้สอย

ส่วนตัวอย่างแน่นอน

	 	 	 	 ฉะนัน้	เพือ่เปน็การปอ้งกนัแกไ้ขปญัหาดงักลา่วขา้งตน้	และเพือ่เปน็การสนองนโยบาย

ของรัฐบาลเกี่ยวกับการอนุรักษ์สภาวะธรรมชาติมิให้เสื่อมโทรมเสียหาย	 กระทรวงมหาดไทยจึงขอซักซ้อม

ทางปฏิบัติเกี่ยวกับการนำาไม้ชนิดอื่นนอกจากไม้สักและไม้ยางที่ทำาจากไม้ในที่ดินกรรมสิทธิ์เคลื่อนย้ายไปใช้

ประโยชน์	ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยดังกล่าวเพิ่มเติมดังนี้

    ก. วัตถุประสงค์และเจตนารมณ์

	 	 	 	 ตามวตัถปุระสงคแ์ละเจตนารมณข์องหนงัสอืกระทรวงมหาดไทยดงักลา่ว	กพ็งึประสงค ์

จะอำานวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินหรือถือเอกสารสิทธิ์ในที่ดินนั้นนำาไม้ชนิดอื่น

นอกจากไม้สักและไม้ยาง	 ซึ่งอยู่ในที่ดินไปใช้สอยส่วนตัว	 หรือเพื่อก่อสร้างซ่อมแซมถาวรวัตถุทางศาสนา	

หรือเพื่อสาธารณประโยชน์เท่าที่จำาเป็นเท่านั้น	บรรดาต้นไม้ที่มีอยู่ไม่ควรที่จะตัดฟันออกทั้งหมด	แต่ควรจะ

ได้เก็บรักษาไว้เป็นร่มเงาและความชุ่มชื้น	ตลอดจนเพื่ออนุรักษ์สภาวะธรรมชาติ	ดังนั้นการที่จะสงวนต้นไม้

ที่มีอยู่เดิมย่อมจะก่อให้เกิดผลดีกว่าการทำาลายต้นไม้เหล่านั้น	แล้วปลูกต้นไม้เล็กๆ	ขึ้นมาใหม่
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    ข. ประเภทของที่ดิน

	 	 	 	 ประเภทของที่ดินที่จะออกหนังสือรับรองให้นำาไม้ชนิดอื่นนอกจากไม้สักและไม้ยางไป

ใช้สอยส่วนตัวหรือเพื่อก่อสร้างซ่อมแซมถาวรวัตถุทางศาสนาหรือเพื่อสาธารณประโยชน์ตามข้อ	ก.	จะต้อง

เป็นที่ดินกรรมสิทธิ์ที่บุคคลได้มาโดยชอบด้วยกฎหมายที่ดิน	 เช่น	 ที่ดินที่มีโฉนดหรือหนังสือรับรองการทำา

ประโยชน์ที่ออกโดยชอบ	หากปรากฏว่าเอกสารสิทธิ์ในที่ดินที่ได้มาโดยมิชอบก็จะออกหนังสือรับรองให้นำาไม้

เคลื่อนที่ไปใช้สอยส่วนตัวหรือเพื่อก่อสร้างซ่อมแซมถาวรวัตถุศาสนา	หรือเพื่อสาธารณประโยชน์ไม่ได้

	 	 	 	 ค.	หลักเกณฑ์การปฏิบัติก่อนออกหนังสือรับรอง

	 	 	 	 ๑.	 ผู้ที่ประสงค์จะขอหนังสือรับรองนำาไม้ชนิดอื่นนอกจากไม้สักและไม้ยางไปใช้สอย

สว่นตวัหรอืเพือ่กอ่สรา้งซอ่มแซมถาวรวตัถทุางศาสนา	หรอืเพือ่สาธารณประ.โยชน์	จะตอ้งเปน็ผูม้กีรรมสทิธิ์

ในทีด่นิตามเอกสารสทิธทิีด่นิทีไ่มน้ัน้ขึน้อยู	่และจะตอ้งยืน่คำาขอตามแบบทีก่ำาหนดทา้ยระเบยีบนีต้อ่พนกังาน

เจา้หนา้ทีแ่หง่อำาเภอหรอืกิง่อำาเภอทอ้งทีด่ว้ยตนเอง	หา้มมใิหม้ผีูแ้ทนหรอืผูร้บัมอบอำานาจเปน็ผูท้ีย่ืน่คำาขอโดย

เด็ดขาด

	 	 	 	 ๒.	การยืน่คำาขอรบัหนงัสอืรบัรองตามขอ้	๑	ใหแ้นบเอกสารสทิธิท์ีด่นิฉบบัตวัจรงิยืน่ตอ่ 

เจา้หนา้ทีอ่ำาเภอหรอืกิง่อำาเภอ	ซึง่ทีด่นินัน้ตัง้อยู	่พรอ้มกบัใหแ้จง้วา่ในทีด่นิดงักลา่วมไีมแ้ตล่ะชนดิขึน้อยูจ่ำานวน

เท่าใด	รวมทั้งสิ้นมีไม้จำานวนเท่าใด	จะขอหนังสือรับรองนำาไปใช้ตาม	ข้อ	๑	มีไม้ชนิดใดจำานวนเท่าใด	จะนำา

ไม้ไปใช้	ณ	ที่ใด	โดยพาหนะใด	ในความควบคุมของผู้ใดมีกำาหนดระยะเวลาเท่าใด	หากมีแบบแปลนแผนผัง

ในการใช้ไม้ก็ให้แนบประกอบคำาขอด้วย

	 	 	 	 ๓.	คณะกรรมการท่ีอำาเภอหรือก่ิงอำาเภอแต่งต้ังเพ่ือดำาเนินการตรวจสอบและพิจารณาตาม

ระเบียบในเรื่องนี้	อย่างน้อยต้องประกอบด้วย	ปลัดอำาเภอ	๑	นาย	ป่าไม้อำาเภอ	๑	นาย	และพนักงานที่ดิน

อำาเภอ	๑	นาย	หากทอ้งทีอ่ำาเภอหรอืกิง่อำาเภอใด	ไมม่ปีา่ไมอ้ำาเภอหรอืพนกังานทีด่นิอำาเภอ	กใ็หร้ายงานจงัหวดั

เพื่อสั่งให้เจ้าหน้าที่ป่าไม้หรือพนักงานที่ดินจากจังหวัดไปร่วมเป็นกรรมการ	 แต่ถ้าจังหวัดใดไม่มีเจ้าหน้าที่ 

ป่าไม้หรือเจ้าพนักงานท่ีดินก็ให้จังหวัดแจ้งกรมเจ้าสังกัดเพ่ือส่งเจ้าหน้าท่ีจากส่วนกลางไปร่วมเป็นกรรมการด้วย

	 	 	 	 เม่ืออำาเภอหรือก่ิงอำาเภอได้แต่งต้ังคณะกรรมการฯ	แล้ว	ให้รายงานจังหวัดทราบด้วย	เพือ่

จังหวัดจะได้สั่งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในระดับจังหวัดออกไปตรวจตรา	ควบคุม	อีกทางหนึ่ง

	 	 	 	 ๔.	คณะกรรมการมีหน้าท่ีตรวจสอบพิจารณาว่า	เอกสารสิทธ์ิท่ีดินน้ันได้มาโดยชอบด้วย

กฎหมายทีด่นิเพยีงใด	หรอืไม	่มไีมใ้นทีด่นิกรรมสทิธิท์ัง้สิน้	ชนดิ	จำานวนเทา่ใดไมช้นดิและจำานวนทีข่อหนงัสอื

รับรองอยู่ในที่ดินกรรมสิทธิ์แท้จริงอย่างไรหรือไม่	และไม้นั้นยังยืนต้นอยู่หรือถูกล้มโค่นตัดฟันไว้แล้วอย่างไร	

หากไม้ถูกล้มโค่นหรือถูกตัดฟันแล้วจะต้องพิสูจน์ยืนยันให้ได้ว่าตอไม้และท่อนไม้นั้นเป็นไม้ต้นเดียวกัน

	 	 	 	 ๕.	ไม้ที่คณะกรรมการเห็นว่า	อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะออกหนังสือรับรองให้ได้จะต้องเป็น

ไมช้นดิอืน่นอกจากไมส้กัและไมย้างในทีด่นิกรรมสทิธิท์ีไ่ดม้าชอบดว้ยกฎหมายทีด่นิ	และจะนำาไปใชส้อยสว่น

ตัวหรือก่อสร้างซ่อมแซมถาวรวัตถุทางศาสนาหรือเพื่อสาธารณประโยชน์แต่ละราย	 หากเป็นไม้ท่อนซุงก็ให้

มีปริมาตรไม่เกิน	๑๘.๐๐	ม.๓	เว้นแต่การใช้ไม้น้ันมีแบบแปลนแผนผังและรายการตัวไม้ท่ีจะใช้	ก็ให้ออกหนังสือ

รับรองได้ตามความจำาเป็นที่จะต้องใช้ไม้นั้น

	 	 	 	 ๖.	ให้คณะกรรมการร่วมกันตรวจสอบ	วัดขนาด	ประทับตราประจำาตัวของเจ้าหน้าที่

ป่าไม้ไว้ที่หน้าตัดของไม้	และให้มีเลขเรียงประจำาท่อนและปีย่อ	พ.ศ.	ไว้ด้วย	กับให้ประทับตราเช่นเดียวกัน
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ไว้ที่หน้าตัดของตอไม้ด้วย	แล้วจัดทำาบันทึกการตรวจสอบโดยให้ผู้มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินบันทึกรับรองว่าจะต้อง

ดูแลรักษาตอไม้	และรอยตราบนตอไม้นั้นไว้จนกว่าจะได้ใช้ไม้นั้นหมดสิ้นไปหรือไม่น้อยกว่า	๓	เดือน

	 	 	 	 ใหค้ณะกรรมการรายงานตอ่อำาเภอหรอืกิง่อำาเภอโดยมบีนัทกึการตรวจสอบบญัชรีายการ

ไม้	และแผนที่แสดงรูปที่ดินที่มีตำาแหน่งของต้นไม้ไว้อย่างน้อย	๓	ชุด	เอกสารทุกๆแผ่นจะต้องมีลายมือชื่อ

ของคณะกรรมการ	และผูย้ืน่คำาขอพรอ้มกบัวงเลบ็ชือ่และแจง้ตำาแหนง่ไวใ้ตล้ายมอืชือ่ดว้ย	เพือ่เปน็หลกัฐาน

ในการออกหนังสือรับรองต่อไป

	 	 	 	 ๗.	หนงัสอืรบัรองใหจ้ดัทำาตามแบบทีไ่ดส้ง่มาพรอ้มนีโ้ดยใหน้ายอำาเภอหรอืปลดัอำาเภอ

ผู้เป็นหัวหน้าประจำากิ่งอำาเภอ	 หรือผู้รักษาราชการแทน	 เป็นผู้ลงนามในหนังสือรับรองด้วยตนเองในกรณี

ที่นำาไม้นั้นไปใช้สอยส่วนตัว	 หรือเพื่อก่อสร้างซ่อมแซมถาวรวัตถุทางศาสนา	 หรือเพื่อสาธารณประโยชน์

ภายในเขตจังหวัดนั้น	 และให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือรองผู้ว่าราชการจังหวัดหรือปลัดจังหวัด	 เป็นผู้ลงนาม

ในหนังสือรับรอง	 ในกรณีท่ีมีการนำาไม้น้ันไปใช้สอยส่วนตัวหรือเพ่ือก่อสร้างซ่อมแซมถาวรวัตถุทางศาสนาหรือ

เพ่ือสาธารณประโยชน์นอกเขตจังหวัด	 หนังสือรับรองให้กำาหนดอายุได้ตามความเหมาะสม	 แต่ทั้งนี้ต้อง 

ไม่เกิน	๑๕	วัน	นับแต่วันออกหนังสือรับรองเป็นต้นไป	หนังสือรับรอง	๑	ฉบับใช้ในการขนย้ายไม้นำาเคลื่อนที่

ไดส้ำาหรบัยานพาหนะหนึง่ๆเพยีงเทีย่วเดยีว	ทัง้นีใ้หจ้ดัทำาสำาเนาหนงัสอืรบัรองเกบ็ไว	้ณ	สถานทีอ่อกหนงัสอื

รับรองจำานวน	๑	ชุด	พร้อมทั้งให้ลงทะเบียนในการออกหนังสือรับรองไว้เป็นหลักฐานตามแบบทะเบียนที่ได้

ส่งมาพร้อมนี้

	 	 	 	 ๘.	 ทุกรายที่อำาเภอได้ดำาเนินการตรวจสอบและออกหนังสือรับรองไปแล้ว	 อย่างไรให้

รายงานรายละเอียดให้จังหวัดทราบทุก	๑๕	วัน	

    ง. เจตนารมณ์ทางนิตินัย

	 	 	 	 ไมช้นดิอืน่ๆ	ในทีด่นิกรรมสทิธิน์อกจากไมส้กัและไมย้างซึง่เปน็ไมห้วงหา้มตามกฎหมาย

แล้วไม่ถือว่าเป็นไม้ในป่า	 จึงนำาลงบัญชีของโรงงานแปรรูปไม้หรือโรงค้าไม้แปรรูปหรือออกหนังสือกำากับไม้

แปรรปูหรอืออกใบเบกิทางใหน้ำาเคลือ่นทีต่ามกฎกระทรวงประกาศหรอืขอ้กำาหนดทีอ่อกโดยอาศยัอำานาจตาม

พระราชบัญญัติป่าไม้ไม่ได้

	 	 	 	 การปฏบิตัติามระเบยีบนี	้แมจ้ะกำาหนดหลกัการใหป้ฏบิตัโิดยมชิกัชา้กต็ามแตก่ข็อใหพ้งึ

ถอืปฏบิตัวิา่	กอ่นทีจ่ะออกหนงัสอืรบัรองนัน้	จะตอ้งทำาการตรวจสอบหลกัฐานใหค้รบถว้นทกุประเดน็แลว้จงึจะ

ดำาเนนิการออกหนงัสอืรบัรองใหไ้ด	้หา้มมใิหอ้อกหนงัสอืรบัรองโดยยงัมไิดอ้อกไปตรวจสอบใหเ้ปน็ทีแ่นช่ดัเปน็

อนัขาด	เพราะจะเปน็ชอ่งทางใหม้กีารลกัลอบตดัไมใ้นปา่มาแปลกปลอมแทน	อนัจะกอ่ใหเ้กดิความเสยีหายขึน้ได ้

หากปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายทุกระดับผู้ใดไม่ปฏิบัติตามหนังสือนี้	 จะต้องรับโทษทางวินัยโดย

สถานหนักทุกราย

	 	 	 	 จึงเรียนมาเพ่ือทราบและส่ังเจ้าหน้าท่ีผู้เก่ียวข้องถือเป็นทางปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไป

	 									ขอแสดงความนับถืออย่างสูง

	 	(ลงนาม)				ชลอ	วนะภูติ

	 											(นายชลอ	วนะภูติ)

            ปลัดกระทรวงมหาดไทย

กรมการปกครอง

โทร.	๒๒๑๙๑๒๑

6.2(277-309).indd   298 7/1/2010   13:19



299
คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการอนุญาตไม้และของป่า

ที่	กส.๐๗๐๔(๒)/ว.๒๑๓๐๐		 	 	 	 	 	 	 			 	 			กรมป่าไม้

              

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	๒๖	พฤศจิกายน	๒๕๒๒

เรื่อง	 การขออนุญาตไม้เพื่อใช้สอยส่วนตัวและการกุศลสาธารณประโยชน์

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

อ้างถึง	 หนังสือกรมป่าไม้	ที่	กษ.๐๗๐๔/ว.๒๗๓๙	ลงวันที่	๖	มีนาคม	๒๕๑๓		

	 	 ตามหนังสือท่ีอ้างถึง	ได้กำาหนดหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติเก่ียวกับการอนุญาตไม้ในป่าโครงการแบบรายย่อย	

เพือ่การใชส้อยสว่นตวัและเพือ่การกศุลสาธารณประโยชน์	รวม	๖	ประการ	เพือ่จงัหวดัถอืเปน็แนวทางปฏบิตัิ	

ความแจ้งอยู่แล้ว	นั้น

	 	 เนื่องจากการประชุมการป่าไม้ประจำาปี	๒๕๒๐	ณ	จังหวัดเชียงใหม่	ได้พิจารณาปัญหาเกี่ยวกับ

ไม้ที่ได้รับอนุญาตให้ทำาออกเพื่อใช้สอยส่วนตัว	ซึ่งเจ้าของไม้ไม่สามารถแปรรูปเองได้	จำาเป็นต้องนำาเคลื่อนที่

ไปว่าจ้างโรงงานแปรรูปไม้ทำาการแปรรูปให้	ที่ประชุมการป่าไม้มีมติเห็นสมควรผ่อนผันให้นำาไปว่าจ้างได้	แต่

ควรกำาหนดให้โรงงานแปรรูปไม้จัดทำาบัญชีไม้เหล่านั้นแยกเป็นอีกบัญชีหนึ่งต่างหากและในการนำาไม้แปรรูป

ออกจากโรงงาน	 ก็ให้ออกใบเบิกทางควบคุมการนำาเคลื่อนที่ไปยังสถานที่เพื่อใช้สอยส่วนตัวตามเจตนารมณ์

ในการขออนุญาตไม้เพื่อใช้สอยต่อไป	 และควรจะได้พิจารณาแก้ไขระเบียบหลักเกณฑ์ที่กำาหนดไว้เดิมตาม

หนังสือท่ีอ้างถึงข้างต้น	ข้อ	๔	เสียใหม่	ซ่ึงกรมป่าไม้ได้พิจารณาแล้วเห็นชอบด้วยกับความเห็นของท่ีประชุมการ 

ป่าไม้ดงักล่าวขา้งตน้	และเหน็ควรรวมถงึไมท้ีท่ำาออกเพื่อการกุศลสาธารณประโยชน์ดว้ย	จึงไดป้ระมวลเรือ่ง

เสนอกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาแล้วเห็นชอบด้วยในหลักการ	 ให้ยกเลิกหลักการเดิมตามหนังสือ

กรมป่าไม้	ที่	กษ.๐๗๐๔/ว๒๗๓๙	ลงวันที่	๖	มีนาคม	๒๕๑๓	ข้อ	๔	ซึ่งห้ามมิให้พนักงานเจ้าหน้าที่ออกใบเบิก

ทางนำาไมเ้พือ่ใชส้อยสว่นตวั	และเพือ่การกศุลสาธารณประโยชนท์ีป่ระทบัตราคา่ภาคหลวงแลว้ไปยงัสถานที่

อืน่	นอกจากสถานทีท่ีจ่ะปลกูสรา้งหรอืตอ่เตมิอาคารบา้นเรอืนเทา่นัน้	ดงันัน้	หากผูไ้ดร้บัอนญุาตใหท้ำาไมเ้พือ่

ใช้สอยส่วนตัวหรือการกุศลสาธารณประโยชน์	ประสงค์จะนำาไม้ที่ได้รับอนุญาตและประทับตราค่าภาคหลวง

แล้วไปว่าจ้างโรงงานแปรรูปไม้ทำาการแปรรูปให้	จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข	ดังนี้

	 	 ๑.		ไม้ที่จะนำาเข้าแปรรูปในโรงงานแปรรูปไม้เพื่อการใช้สอย	จะต้องเป็นไม้ที่ได้รับอนุญาตให้ทำา

ออกเพื่อการใช้สอยส่วนตัวหรือการกุศลสาธารณประโยชน์ตามที่ร้องขอผ่อนผันเท่านั้น

	 	 ๒.		ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองไม้ยื่นความประสงค์ต่ออำาเภอท้องที่	 แจ้งชื่อโรงงานแปรรูปไม้	

จำานวนวันที่จะทำาการแปรรูป	พร้อมรายการไม้ที่จะใช้สอย

	 	 ๓.		 ให้โรงงานแปรรูปไม้ที่รับจ้างแปรรูปไม้	 ทำาการแปรรูปไม้ให้เสร็จสิ้นภายในเวลาที่กำาหนดไว้	

ไมท้ีแ่ปรรูปแล้วจะต้องมีสภาพเป็นไม้ท่ีใช้ในการปลูกสร้างบ้านเรือนอยู่อาศัยหรือการกุศลสาธารณประโยชน์ตาม

ที่ได้แจ้งรายการไว้ตามข้อ	๒.

	 	 ๔.		ให้เจ้าหน้าที่ทำาการตรวจสอบไม้	ตามข้อ	๑	เสียก่อน	หากเป็นการถูกต้องแล้วจึงออกใบเบิก

ทางนำาไม้ไปยังโรงงานแปรรูปไม้	ที่ผู้ขอแจ้งความประสงค์ไว้	ตามข้อ	๒	เพื่อทำาการแปรรูป
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	 	 ๕.		ให้โรงงานแปรรูปไม้ที่รับจ้างแปรรูปไม้	ตามข้อ	๔	จัดทำาบัญชีไม้ที่รับจ้างแปรรูปแยกต่างหาก

กับบัญชีไม้ของโรงงานฯ	อีกชุดหนึ่ง	ไม้ที่แปรรูปได้ให้กองแยกจากไม้แปรรูปของโรงงานฯ

	 	 ๖.		เม่ือโรงงานแปรรูปไม้ทำาการแปรรูปไม้เสร็จแล้ว	ให้แจ้งเจ้าหน้าท่ีทำาการตรวจสอบจำานวนไม้ท่ีแปรรูป

ได้ว่า	มีจำานวนปริมาตรคู่ควรกับจำานวนปริมาตรไม้ท่อนก่อนท่ีจะทำาการแปรรูปเพียงใดหรือไม่

	 	 ๗.		 ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบออกใบเบิกทางแทนหนังสือกำากับไม้แปรรูปของโรงงานฯตามปกติ

ให้หมดจำานวน	 โดยออกให้แก่เจ้าของหรือผู้ครอบครองที่นำาไม้ท่อนเข้าทำาการแปรรูป	 ไปยังจุดที่ต้องการ 

ปลูกสร้างบ้านเรือนหรือใช้ในการกุศลสาธารณประโยชน์เท่านั้น

	 	 ๘.		เศษไม้	ปลายไม้ที่เหลือ	ถ้าจะจำาหน่าย	จ่ายโอน	จะต้องให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบให้ความเห็น

ชอบเสียก่อน

	 	 สำาหรบัการควบคมุขอใหจ้งัหวดัสัง่เจา้หนา้ทีท่ัง้ฝา่ยปา่ไมแ้ละฝา่ยปกครองรว่มกนัออกไปตรวจสอบ 

ผลการใช้ไม้ตามที่ได้รับอนุญาตภายในเวลาอันสมควร	 โดยให้ตรวจสอบเป็นประจำาทุกปีแล้วรายงานผลให้ 

กรมป่าไม้ทราบภายในเดือนมกราคมของทุกปี	 หากเจ้าหน้าที่ฝ่าฝืนขอให้ถือว่าไม่ปฏิบัติตามนโยบายของทาง

ราชการ	 และควรงดพิจารณาความดีความชอบสำาหรับปีนั้นๆ	 ด้วย	 ส่วนหลักเกณฑ์ข้ออื่นตามหนังสือกรมป่า

ไม้ที่อ้างถึงข้างต้นคงให้ถือปฏิบัติตามเดิมเท่าที่ไม่ขัดกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และสั่งเจ้าหน้าที่ถือเป็นหลักปฏิบัติต่อไป

	 								ขอแสดงความนับถืออย่างสูง

 (ลงนาม)  ถนอม เปรมรัศมี

          (นายถนอม เปรมรัศมี)

	 									อธิบดีกรมป่าไม้

6.2(277-309).indd   300 7/1/2010   13:19



301
คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการอนุญาตไม้และของป่า

ที่ กส.๐๗๑๓/๔๙๔๗                   กรมป่าไม้

           

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	๑๘	มีนาคม	๒๕๒๕	

เรื่อง	 การทำาไม้ชนิดอื่นนอกจากไม้สักและไม้ยางออกจากที่ดินกรรมสิทธิ์และสิทธิครอบครอง	 และนำาไม้ 

	 เคลื่อนที่ไปใช้ประโยชน์

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย			สำาเนาหนังสือสำานักงาน	ป.ป.ป.	ลับ	ที่	สร.๐๘๐๔/๕๔๕	ลงวันที่	๒๐	มกราคม	๒๕๒๕

เน่ืองด้วยมีราษฎรบางรายหารือไปยังกรมป่าไม้	 เก่ียวกับการนำาไม้ชนิดอ่ืน	 นอกจากไม้สัก

และไม้ยางที่ทำาออกจากที่ดินกรรมสิทธิ์และสิทธิครอบครอง	 (น.ส.๓	 และ	 น.ส.๓ก)	 เคลื่อนที่	 ความว่า	

ก่อนที่จะนำาไม้เคลื่อนที่ออกไปจากที่ดินกรรมสิทธิ์หรือไม้ที่ทำาออกจากที่ดิน	 น.ส.๓	 และ	 น.ส.๓ก	 จะขอให้ 

เจ้าหน้าท่ีแห่งท้องท่ีร่วมกันออกไปตรวจสอบรับรองความถูกต้องในเบ้ืองต้นให้ได้หรือไม่	 เม่ือนำาไม้ท่ีได้รับการ

ตรวจสอบรับรองความถูกต้องจากพนักงานเจ้าหน้าที่เข้าเขตด่านป่าไม้	 และขอให้ด่านออกใบเบิกทางให้โดย

ยินยอมเสียค่าธรรมเนียมตามกฎหมาย	 ด่านจะออกใบเบิกทางให้ได้หรือไม่	 ซึ่งในกรณีดังกล่าว	 กรมป่าไม้

ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า	 เกี่ยวกับเรื่องนี้กระทรวงมหาดไทยได้วางระเบียบในการนำาไม้ชนิดอื่นนอกจากไม้สัก

และไม้ยางที่ทำาจากไม้ในที่ดินกรรมสิทธิ์เคลื่อนย้ายไปใช้ประโยชน์ไว้แล้วตามหนังสือ	 ที่	 มท	 ๐๒๐๑/ว๘๕๔ 

ลงวันที่	๑๑	ตุลาคม	๒๕๑๙	และ	ที่	มท	๐๓๐๙/ว๗๐๕	ลงวันที่	๒	สิงหาคม	๒๕๒๐	ตามที่ราษฎรดังกล่าว

หารอืในเรือ่งการจะนำาไมด้งักลา่วเคลือ่นทีแ่ละขอใหเ้จา้หนา้ทีแ่หง่ทอ้งทีร่ว่มกนัออกไปตรวจสอบรบัรองความ 

ถูกต้องในเบื้องต้นให้กรมป่าไม้ก็ได้แจ้งให้ทราบว่า	 อำาเภอท้องที่ก็ยอมที่จะสั่งให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบออก

หนังสือรับรองให้เพื่อการใช้สอยได้	 ส่วนที่หารือในเรื่องการออกใบเบิกทาง	 ก็ได้แจ้งให้ทราบว่าเมื่อผู้ขอ

ยินยอมโดยสมัครใจที่จะชำาระค่าธรรมเนียมต่างๆ	 ตามกฎหมายโดยขอให้พนักงานเจ้าหน้าที่ออกใบเบิกทาง

ให	้พนกังานเจา้หนา้ทีก่ช็อบทีจ่ะออกใบเบกิทางและเกบ็คา่ธรรมเนยีมตามทีผู่ข้อรอ้งขอได้	ทัง้นีโ้ดยพจิารณา

เห็นว่า	 เมื่อราษฎรยินยอมโดยสมัครใจเองที่จะชำาระค่าธรรมเนียมต่างๆ	 ตามกฎหมายเพื่อขอให้พนักงาน 

เจ้าหน้าที่ออกใบเบิกทางให้	 ทางราชการก็ควรจะให้ความช่วยเหลือและอำานวยความสะดวกให้แก่ราษฎร 

ผูส้จุรติใจได	้ความเห็นดังกล่าวกรมป่าไม้ก็ได้เสนอกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ช้ีแจงให้สำานักงาน	ป.ป.ป.	ทราบ

ตามท่ีรายงานข้อเท็จจริงและเหตุผลมาด้วย

	 	 					บัดนี้	กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	ได้ส่งหนังสือสำานักงาน	ป.ป.ป.ลับ	ที่	สร	๐๘๐๔/๕๔๕	

ลงวันที่	 ๒๐	 มกราคม	 ๒๕๒๕	 ให้กรมป่าไม้ทราบ	 ซึ่งตามหนังสือสำานักงาน	 ป.ป.ป.ดังกล่าวแจ้งว่า	 เนื่อง

มาจากได้มีผู้ร้องเรียนต่อสำานักงาน	 ป.ป.ป.ว่าการทำาเฉพาะแปรรูปไม้ยางพารา	 และไม้อื่นๆ	 นอกจากไม้

สักและไม้ยางในที่ดินกรรมสิทธิ์และสิทธิครอบครองซึ่งการทำาไม้ดังกล่าว	 เจ้าหน้าที่ป่าไม้ได้ให้เจ้าของที่ดิน

หรือผู้รับโอนไม้บันทึกยินยอมให้เสียค่าธรรมเนียมแล้วจึงออกใเบิกทางให	้ ในการออกใบเบิกทางและนำาไม้

เคลื่อนที่เมื่อถูกบันทึกให้ยินยอมเสียค่าธรรมเนียมแล้ว	 ก็ยังจะต้องเสียค่าธรรมเนียมอื่นๆ	 เช่น	 ค่าทำาการ

ล่วงเวลาอีกด้วย	อันเป็นเหตุให้เกิดความเดือดร้อน	คณะกรรมการ	ป.ป.ป	พิจารณาเห็นว่า	ไม้ต่างๆ	ที่ทำา

ออกจากที่ดินกรรมสิทธิ์และสิทธิครอบครองนอกจากไม้สักและไม้ยางแล้ว	 เจ้าของย่อมทำาได้โดยเสรี	 และ
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ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมใดๆ	 ส่วนปัญหาเรื่องที่เกรงว่า	 เจ้าของจะนำาไม้ในป่ามาสวม	 และเจ้าหน้าที่จะ

ตรวจสอบไม่ได้	 เพราะไม้มีโครงสร้างและเนื้อไม้เหมือนกันนี้	 ปรากฏว่ามีมาตรการทั้งในทางป้องกันการนำา

ไม้มาสวมและการอำานวยความสะดวกให้เจ้าของอย่างดีแล้ว	 โดยไม่จำาเป็นต้องออกใบเบิกทางและเรียกค่า

ธรรมเนียมแต่อย่างใด	 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่	 มท.๐๒๐๑/ว.๘๕๔	 ลงวันที่	 ๑๑	 ตุลาคม	 ๒๕๑๙	

เพราะหนงัสอืกระทรวงมหาดไทยฉบบัดงักลา่วนีใ้หอ้อกหนงัสอืรบัรองกำากบัไมท้ีท่ำาออกและนำาเคลือ่นทีแ่ละให ้

เจ้าพนักงานป่าไม้ตีตราไว้ที่ไม้เช่นเดียวกับการออกใบเบิกทางอยู่แล้ว	 คณะกรรมการ	 ป.ป.ป.	 จึงเห็นว่า	 

การปฎบิตัดิงักลา่วเปน็การถกูตอ้งดแีลว้ปรากฏรายละเอยีดตามหนงัสอืสำานกังาน	ป.ป.ป.	ทีส่ง่มาเรยีนพรอ้มนี	้

	 	 กรมป่าไม้จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและขอเรียนซ้อมความเข้าใจในทางปฎิบัติเพ่ิมเติมว่า	

หากต่อไปมีการขอใบเบิกทางกำากับไม้ชนิดอ่ืนนอกจากไม้สักและไม้ยางท่ีทำาจากไม้ในท่ีดินกรรมสิทธ์ิหรือ 

สิทธิครอบครองเพือ่นำาเคลือ่นที	่ขอไดโ้ปรดสัง่เจา้หนา้ทีถ่อืปฎบิตัติามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย	ที	่มท.๐๒๐๑/

ว.๘๕๔	ลงวันที่	๑๑	ตุลาคม	๒๕๑๙	และ	ที่	มท.	๐๓๐๙/ว.๗๕๐	ลงวันที่	๒	สิงหาคม	๒๕๒๐	ต่อไปโดย

เครง่ครดั	อยา่ออกใบเบกิทางและเรยีกคา่ธรรมเนยีมโดยเดด็ขาด	แมว้า่ผูข้อจะยนิยอมโดยสมคัรใจทีจ่ะชำาระ

ค่าธรรมเนียมต่างๆ	 ตามกฎหมายก็ตาม	 เพราะจะเป็นเหตุให้เกิดความเดือดร้อน	 ส่วนรายใดที่ผู้ขอยินยอม

โดยสมัครใจและได้ชำาระค่าธรรมเนียมต่างๆ	ตามกฎหมาย	ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ออกใบเบิกทางให้ไปแล้ว 

ก็ให้ถือว่าเป็นอันใช้ได้เพียงเท่าที่ได้ดำาเนินการไปแล้วเท่านั้น	 หากมีระเบียบหรือหนังสือสั่งการไว้อันเป็น 

การขัดกับหนังสือนี้เป็นอันยกเลิก

      

	 											ขอแสดงความนับถืออย่างสูง

	 (ลงนาม)					พงศ์	โสโน

	 												(นายพงศ์	โสโน)

	 												อธิบดีกรมป่าไม้

กองนิติการ

โทร.	๕๗๙๑๑๙๒
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ที่	สร.๐๘๐๔/๕๔๕	 	 	 	 	 	 	 	 สำานักงาน	ป.ป.ป.

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	๒๐	มกราคม	๒๕๒๕

เรื่อง	 ขอชี้แจงข้อเท็จจริง	การทำาไม้ชนิดอื่นนอกจากไม้สักและไม้ยางออกจากที่ดินกรรมสิทธิ์

	 และนำาไม้เคลื่อนที่ไปใช้ประโยชน์

เรียน	 ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

อ้างถึง	 หนังสือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	ที่	กส.๐๗๑๓/๒๓๑๗๔	ลงวันที่	๒๒	กันยายน	๒๕๒๓

	 	 ตามหนังสืออ้างถึงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้แจ้งผลการพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องมาตรการ 

การทำาไม้ชนิดอื่นนอกจากไม้สักและไม้ยางออกจากที่ดินกรรมสิทธิ์และนำาไม้เคลื่อนที่ไปใช้ประโยชน์ให้ทราบ	

ความแจ้งอยู่แล้วนั้น	

	 	 สำานักงาน	 ป.ป.ป.	 ได้รับทราบแล้วด้วยความขอบคุณยิ่ง	 แต่สำานักงาน	 ป.ป.ป.	 ใคร่ขอเรียน 

เพิ่มเติมว่าตามที่สำานักงาน	ป.ป.ป.	ได้แจ้งมติคณะกรรมการ	ป.ป.ป.	ครั้งที่	๑๔/๒๕๒๓	เมื่อวันที่	๘	เมษายน	

๒๕๒๓	 ตามหนังสือที่	 สร.๐๘๐๔/๒๗๑๗	 ลงวันที่	 ๒๗	 เมษายน	 ๒๕๒๓	 นั้น	 เนื่องมาจากได้มีผู้ร้องเรียน

ต่อสำานักงาน	 ป.ป.ป.	 ว่า	 การทำาและการแปรรูปไม้ยางพาราและไม้อื่นๆนอกจากไม้สักและไม้ยางในที่ดิน

กรรมสิทธิ์และสิทธิครอบครอง	 ซึ่งการทำาไม้ดังกล่าวเจ้าหน้าที่ป่าไม้ได้ให้เจ้าของที่ดินหรือผู้รับโอนไม้บันทึก

ยินยอมให้เสียค่าธรรมเนียมแล้วจึงออกใบเบิกทางให้	ในการออกใบเบิกทางและนำาไม้เคลื่อนที่	เมื่อถูกบันทึก

ให้ยินยอมเสียค่าธรรมเนียมแล้วก็ยังจะต้องเสียค่าธรรมเนียมอื่นๆ	 เช่น	 ค่าทำาการล่วงเวลาอีกด้วย	 อัน

เป็นเหตุให้เกิดความเดือดร้อน	คณะกรรมการ	ป.ป.ป.	 พิจารณาเห็นว่า	 ไม้ต่างๆท่ีทำาออกจากท่ีดินกรรมสิทธ์ิและ 

สิทธิครอบครอง	นอกจากไม้สักและไม้ยางแล้ว	 เจ้าของย่อมทำาได้โดยเสรี	 และไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมใดๆ	

ส่วนปัญหาเรื่องที่เกรงวา่เจ้าของจะนำาไม้ในป่ามาสวมและเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบไม่ได้	เพราะไม้มีโครงสร้าง

และเนือ้ไมเ้หมอืนกนันี	้ปรากฏวา่	มมีาตรการทัง้ในทางปอ้งกนัการนำาไมม้าสวมและการอำานวยความสะดวก 

ให้เจ้าของอย่างดีแล้ว	 โดยไม่จำาเป็นต้องออกใบเบิกทางและเรียกค่าธรรมเนียมแต่อย่างใด	 ตามหนังสือ

กระทรวงมหาดไทย	ที่	 มท.๐๒๐๑/ว.๘๕๔	 ลงวันที่	 ๑๑	 ตุลาคม	๒๕๑๙	 เพราะหนังสือกระทรวงมหาดไทย 

ดงักลา่วนีอ้อกหนงัสอืรบัรองกำากบัไมท้ีท่ำาออกและนำาเคลือ่นที	่และใหเ้จา้พนกังานปา่ไมต้ตีราไวท้ีไ่มเ้ชน่เดยีว

กับการออกใบเบิกทางอยู่แล้ว	คณะกรรมการ	ป.ป.ป.	จึงเห็นว่า	การปฏิบัติดังกล่าวเป็นการถูกต้องดีแล้ว

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

	 ขอแสดงความนับถือ

	 (ลงนาม)			ถาวร	โพธิ์ทอง

	 											(นายถาวร	โพธิ์ทอง)

	 										เลขาธิการคณะกรรมการ	ป.ป.ป.

กองสืบสวน	สอบสวน	๒	

โทร.	๒๘๒๓๑๖๑	ต่อ	๔๖
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ด่วนมาก

ที่	มท.	๐๔๐๔/ว.๓๒๖

              กระทรวงมหาดไทย

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 		ถนนอัษฎางค์	กท.	๑๐๒๐๐

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	๑๕	มีนาคม	๒๕๒๗

เรื่อง	 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับไม้ในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง	(นอกจากไม้สักและไม้ยาง)

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

อ้างถึง	 หนังสือกระทรวงมหาดไทย	ด่วนมาก	ที่	มท.๐๓๐๙/ว.๗๕๐	ลงวันที่	๒	สิงหาคม	๒๕๒๐

สิ่งที่ส่งมาด้วย	 ๑.	 แนวทางปฏิบัติว่าด้วยไม้ในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง	 (นอกจากไม้สักและ 

	 	 	 	 ไม้ยาง)	จำานวน	๑	ฉบับ

	 	 	 ๒.	 สำาเนาหนังสือ	 ด่วนมากที่	 กษ.๐๗๐๔(๓)/๒๐๐๔๑	 ลงวันที่	 ๒๒	 มิถุนายน	 ๒๕๒๖ 

	 	 	 	 จำานวน	๑	ฉบับ

	 ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้ซักซ้อมทางปฏิบัติเกี่ยวกับการนำาไม้ชนิดอื่นนอกจากไม้สักและไม้ยาง 

ที่ทำาจากไม้ในที่ดินกรรมสิทธิ์เคลื่อนย้ายไปใช้ประโยขน์เพิ่มเติมต่อจากหนังสือกระทรวงมหาดไทย 

ที่	มท.	๐๒๐๑/ว.๘๔๕	ลงวันที่	๑๑	ตุลาคม	๒๕๑๙	มาเพื่อให้จังหวัดสั่งเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องถือเป็นทางปฏิบัติ

โดยเคร่งครัดต่อไปแล้ว	นั้น

	 บัดนี้	 กระทรวงมหาดไทยได้พิจารณาเห็นชอบด้วยกับแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับไม้ในที่ดินกรรมสิทธิ์

หรือสิทธิครอบครอง	(นอกจากไม้สักและไม้ยาง)	ที่คณะทำางานของกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงเกษตร

และสหกรณ์	 ได้ร่วมกันกำาหนดและแนวทางปฏิบัติในการทำาฟืนหรือเผาถ่านจากไม้ในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือ 

สิทธิครอบครองที่กรมป่าไม้ได้กำาหนดขึ้น	มีสาระสำาคัญโดยสรุป	คือ

	 ๑.	 แนวทางปฏิบัติว่าด้วยไม้ในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง	 ให้มีการตรวจสอบออกหนังสือ

รบัรองไมใ้นทีด่นิกรรมสทิธิห์รอืสิทธคิรอบครองยกเวน้ไมส้ักและไมย้างเพือ่การคา้ได้	โดยใหก้ระทำาในรปูของ

คณะกรรมการระดับอำาเภอตามนัยเดียวกับการปฏิบัติในการรับรองไม้เพื่อการใช้สอยส่วนตัวหรือซ่อมแซม

ถาวรวัตถุทางศาสนา ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่อ้างถึง โดยแยกปฏิบัติ ดังนี้

	 	 ก.	 ไม้ยางพาราในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง	 ให้ผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง

ทำาการตัดฟัน	นำาเคลื่อนย้าย	และแปรรูปได้โดยเสรี	ไม่ต้องขออนุญาตหน่วยงานใดทั้งสิ้น	(เว้นแต่การขอตั้ง

โรงงานแปรรูปไม้ยางพารา	 ซึ่งต้องขออนุญาต)	 สำาหรับไม้ยางพาราที่นำาเข้าแปรรูปในโรงงานแปรรูปไม้ให้

เจ้าของโรงงานมีทะเบียนคุมปริมาณไม้ที่นำาเข้าโรงงาน	 โดยระบุเฉพาะปริมาตรไว้เป็นหลักฐานไม่ต้องระบุ

ขนาดและจำานวน
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	 	 ข.	 ไม้ในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองชนิดอื่น	 นอกจากไม้สักและไม้ยางไม่ว่าจะเป็นไม้

ท่ีมีช่ือไม่ตรงหรือมีช่ือตรงกับไม้หวงห้ามในป่า	 หากประสงค์จะนำาออกจากท่ีดินกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิครอบครอง

เคลื่อนย้ายไปใช้ประโยชน์	 ให้เจ้าของที่ดินไปยื่นคำาขอตามแบบที่กำาหนดต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งอำาเภอ

หรือกิ่งอำาเภอท้องที่ด้วยตนเอง	เพื่อทำาการตรวจสอบออกหนังสือรับรองให้ก่อนนำาเคลื่อนย้าย

	 ๒.	 การทำาฟืนหรือเผาถ่านจากไม้ในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง	 กำาหนดหลักเกณฑ์ทาง

ปฏิบัติในการอำานวยความสะดวกไว้	ดังนี้

	 	 ก.	 ไม้ฟืนหรือไม้ที่จะนำาไปเผาถ่านเป็นไม้ที่ปลูกขึ้นในที่ดินมีหนังสือรับรองการทำาประโยชน์	 

(น.ส.๓	 รวมทั้ง	 น.ส.๓	 ก.)	 หรือที่มีโฉนดหรือหลักฐานอย่างอื่นเทียบเท่าโฉนดถ้าไม้นั้นเป็นชนิดพันธุ์ไม้ที่

กำาเนิดจากต่างประเทศ	เช่น	ยูคาลิปตัส	กระถินยักษ์	กระถินณรงค์	สนประดิพัทธ์	มะฮ๊อกกานี	จามจุรี	หรือ

อื่นๆ	ให้เจ้าของที่ดินหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายนำาเคลื่อนที่ไปโดยไม่ต้องให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ	แต่การจะนำาไม้ 

ดังกล่าวไปเผาถ่านจะต้องปฏิบัติตาม ข.

	 	 ข.	 ไม้ฟืนหรือไม้ที่จะนำาไปเผาถ่าน	 นอกจากชนิดไม้พันธุ์ไม้ต่างประเทศที่ปลูกขึ้นในที่ดินตาม 

ข้อ	 ก.	 หรือไม้ที่ขึ้นอยู่เดิม	 ยกเว้นไม้สักและไม้ยาง	 เมื่อเจ้าของที่ดินตัดฟันลงแล้วถ้าจะนำาไปเผาถ่าน 

จะตอ้งใหค้ณะกรรมการระดบัอำาเภอทำาการตรวจสอบความถกูตอ้งทีด่นิกรรมสทิธิห์รอืสทิธคิรอบครองนัน้เสยี

ก่อน	แต่ไม่รวมถึงที่	ส.ค.	๑	พร้อมกับตรวจสอบชนิด	จำานวนและปริมาตรไม้นั้น	ทำาบัญชีแสดงรายละเอียด

รวมปริมาตรไม้ดังกล่าวไว้	 และให้คณะกรรมการนำาเสนอนายอำาเภอหรือปลัดอำาเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำา 

กิ่งอำาเภอออกหนังสือรับรองให้นำาไปเผาถ่านได้

	 	 ค.	ผู้ประสงค์จะนำาถ่านที่เผาจากไม้ตามข้อ	ก.	และะ	ข.	จำานวนเกินปริมาณการครอบครอง	ซึ่ง

ของปา่หวงหา้มประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	เคลื่อนทีไ่ปจากทีเ่ผาถา่นใหไ้ปยืน่คำารอ้งตอ่นายอำาเภอ

ท้องที่	เพื่อสั่งคณะกรรมการชุดเดิมไปทำาการตรวจสอบออกหนังสือรับรองให้นำาเคลื่อนที่ต่อไป

	 	 การตรวจสอบและออกหนังสือรบัรองไม้ในทีด่นิกรรมสิทธิห์รอืสทิธคิรอบครองตามขอ้	1	และ	2	

ดังกล่าว	ให้ใช้แบบพิมพ์แนบท้ายทางปฏิบัติที่ได้ส่งมาพร้อมนี้

	 	 จึงเรียนมาเพื่อสั่งเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด	 พร้อมกับให้จังหวัดสั่งอำาเภอและ

กิง่อำาเภอดำาเนนิการประชาสัมพนัธห์รอืประชมุชีแ้จงใหป้ระชาชนไดท้ราบโดยทัว่กนัดว้ย	หากมปีญัหาในทาง

ปฏิบัติประการใด	ให้รายงานกระทรวงมหาดไทยทราบ	เพื่อประกอบการพิจารณาดำาเนินการต่อไป

	 				ขอแสดงความนับถือ	 	 	

 
	 (ลงนาม)	ชาญ	กาญจนาคพันธุ์

	 								(นายชาญ	กาญจนาคพันธุ์)

         รองปลัดกระทรวง ปฏิบัติราชการแทน

       ปลัดกระทรวงมหาดไทย

กรมการปกครอง

กองการสอบสวนและนิติการ

โทร.	(๐๒)๒๒๑๘๘๔๐

6.2(277-309).indd   305 7/1/2010   13:19



306
คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการอนุญาตไม้และของป่า

ที่		กษ	๐๗๐๔(๓)/ว	๓๔๐๑๒	 	 	 	 	 	 	 		กรมป่าไม้	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 		ถนนพหลโยธิน	กท	๑๐๙๐๐

	 	 	 	 	 	 	 	 		๑๗	ธันวาคม		๒๕๒๘

เรื่อง	 การทำาไม้ยางในที่ดินราชพัสดุเพื่อประมูลจำาหน่ายเป็นรายได้แผ่นดิน

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด  (ยกเว้นผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด)

สิ่งที่ส่งมาด้วย		สำาเนาหนังสือกรมป่าไม้	ที่	กษ	๐๗๐๔(๓)/๓๔๑๑	ลงวันที่	๑๗	ธันวาคม	๒๕๒๘

	 	 	 กรมปา่ไมข้อสง่สำาเนาหนงัสอืกรมปา่ไม	้เรยีนผูว้า่ราชการจงัหวดัรอ้ยเอด็ตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ย  

เรียนมาเพื่อโปรดทราบ  และสั่งเจ้าหน้าที่ถือเป็นทางปฏิบัติต่อไป.

	 	 	 	 	 	 ขอแสดงความนับถือ

   (ลงนาม)				ชำานิ		บุญโยภาส

	 	 	 	 	 				(นายชำานิ		บุณโยภาส)

	 	 	 												อธิบดีกรมป่าไม้

กองคุ้มครอง

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

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 			 		ถนนพหลโยธิน	กท	๑๐๙๐๐

	 	 	 	 	 	 	 	 	 ๑๗		ธันวาคม		๒๕๒๘

เรื่อง	 การทำาไม้ยางในที่ดินราชพัสดุเพื่อประมูลจำาหน่ายเป็นรายได้แผ่นดิน

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดร้อยเอ็ด

อ้างถึง		หนังสือจังหวัด	ด่วนมาก	ที่	รอ	๐๐๐๙/๔๖	ลงวันที่	๒	มกราคม	๒๕๒๘

	 ตามที่จังหวัดได้ส่งเรื่องราวคำาขอพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง	 ของนายชลอ	 ชาญเชี่ยว	 	 สรรพากร

จังหวัดร้อยเอ็ด	 ขออนุญาตทำาไม้ยาง	 จำานวน	 ๒	 ต้น	 ในที่ดินราชพัสดุ	 โดยได้รับความเห็นชอบจากกรม

ธนารักษ์	กระทรวงการคลัง	ที่อนุญาตให้ทำาออกได้โดยวิธีประมูลจำาหน่าย	นำาเงินส่งคลังเป็นรายได้ของกรม

ธนารกัษ	์ซึง่อำาเภอ	จงัหวดั	และเขต	ไดด้ำาเนนิการตรวนสอบแลว้	เหน็ควรอนญุาตใหส้รรพากรจงัหวดัรอ้ยเอด็ 

ทำาไม้ยาง	จำานวน	๒	ต้น	ออกได้	จึงขอให้กรมป่าไม้พิจารณา	นั้น

	 กรมป่าไม้ขอเรียนว่า	เรื่องการอนุญาตทำาไม้ยางในที่ดินราชพัสดุนี้	กรมป่าไม้ได้เคยมีหนังสือแจ้งให้

ทุกจังหวัดและทุกเขตถือเป็นทางปฏิบัติไว้แล้ว	ตามหนังสือกรมป่าไม้	ที่	กษ	๐๗๐๔/๑๐๘๙๘	–	ว	๑๐๘๙๙		 

ลงวันที่	๑๙	สิงหาคม	๒๕๑๓	เนื่องจากได้มีพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ	พ.ศ.๒๕๑๘	กำาหนดการปกครองดูแล

รักษาและการจัดระเบียบที่ราชพัสดุ	 โดยให้กระทรวงการคลังมีอำานาจหน้าที่	 เกี่ยวกับการนี้	 ประกอบกับ

สำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้มีหนังสือ	ด่วนมาก	ที่	นร	๐๕๐๑/๓๗๔	ลงวันที่	๖	กุมภาพันธ์	๒๕๒๘		

ตอบกรมปา่ไม	้เรือ่งหารอืปญัหากฎหมายเกีย่วกบัการปลกูปา่	ซึง่มปีระเดน็ทีเ่กีย่วขอ้งทีค่ณะกรรมการกฤษฎกีา

ใหค้วามเหน็วา่	ทีด่นิทีเ่ปน็ทรพัยส์นิของแผน่ดนิ	ซึง่เปน็ทีร่าชพสัดนุัน้	พระราชบญัญตัทิีร่าชพสัด	ุพ.ศ.๒๕๑๘		

มาตรา	 ๕	 บัญญัติไว้ว่า	 “ให้กระทรวงการคลังเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุ”	 ที่ราชพัสดุจึงเป็นทรัพย์ที่มี

เจ้าของ	ดังนั้น	ไม้ที่ขึ้นอยู่บนที่ดินซึ่งเป็นที่ราชพัสดุจึงเป็นส่วนควบกับที่ดินที่ไม้นั้นขึ้นอยู่	ตามมาตรา	๑๐๘	

แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

	 กรมป่าไม้ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า	 เมื่อที่ดินราชพัสดุเป็นทรัพย์ที่มีเจ้าของตามความเห็นของ 

คณะกรรมการกฤษฎีกาดังกล่าวข้างต้น	 จึงพ้นสภาพการเป็นป่าตามพระราชบัญญัติป่าไม้	 พุทธศักราช	

๒๔๘๔	 ไม้ชนิดอื่นนอกจากไม้สักและไม้ยางที่ขึ้นอยู่บนที่ดินราชพัสด	ุ ก็ไม่อยู่ภายใต้บังคับที่จะต้องพิจารณา 

ดำาเนินการตามพระราชบัญญัติป่าไม้แต่อย่างใด	 สำาหรับไม้สักและไม้ยาง	 ซึ่งเป็นไม้หวงห้ามตามมาตรา	 ๗	 

แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้	พุทธศักราช	๒๔๘๔	แก้ไขเพิ่มเติม	(ฉบับที่	๕)	พ.ศ.๒๕๑๘	หากจะมีการทำาออก

จะต้องได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่	ตามมาตรา	๑๑	แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้	พุทธศักราช	๒๔๘๔	

แก้ไขเพิ่มเติม	(ฉบับที่	๓)	พ.ศ.๒๔๙๔

	 ฉะนัน้	เพ่อืใหก้ารอนญุาตทำาไมส้กัและไมย้างในทีด่นิราชพสัดเุปน็ไปตามระเบยีบกฎหมาย	จงึใหย้กเลกิ

หนังสือกรมป่าไม้	ที่	กษ	๐๗๐๔/๑๐๘๙๘-ว	๑๐๘๙๙	ลงวันที่	๑๙	สิงหาคม	๒๕๑๓	และให้ถือปฏิบัติโดยอนุโลม	 

ตามข้อกำาหนด	 ฉบับที่	 ๑๒	 (พ.ศ.๒๕๒๕)	 ว่าด้วยการอนุญาตทำาไม้สักและไม้ยางในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือ 
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สิทธิครอบครอง	และหนังสือกรมป่าไม้	ด่วนมาก	ที่	กษ	๐๗๐๗/๒๐๑๖๒	ลงวันที่	๘	พฤศจิกายน	๒๕๒๕	

โดยออกใบอนุญาตให้กับกรมธนารักษ์	หรือผู้ที่ได้รับมอบอำานาจจากกรมธนารักษ์	ทั้งนี้	จะต้องมีหนังสือมอบ

อำานาจและความเห็นชอบจากกรมธนารักษ์ก่อน

	 อนึ่ง	 ในกรณีที่กรมธนารักษ์แจ้งอนุญาตให้ตัดต้นยางบนที่ราชพัสดุได้	 โดยวิธีประมูลขายนำาเงิน 

ส่งคลังเป็นรายได้ของกรมธนารักษ์	 ประเภทรายได้เบ็ดเตล็ดอื่น	 ซึ่งเป็นลักษณะการขออนุญาตทำาไม้เพื่อ 

การค้า	กรมธนารักษ์จะต้องชำาระค่าภาคหลวงให้กับทางราชการตามอัตราที่กฎหมายกำาหนดไว้ด้วย

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทาบ และสั่งเจ้าหน้าที่ถือเป็นทางปฏิบัติต่อไป

          ขอแสดงความนับถือ

    (ลงนาม)			ชำานิ			บุณโยภาส

	 	 	 	 										(นายชำานิ		บุณโยภาส)

	 	 	 	 	 		 			อธิบดีกรมป่าไม้

กองคุ้มครอง

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

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	ถนนพหลโยธิน		กท	๑๐๙๐๐

          

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	๒๔	สิงหาคม	๒๕๓๑

เรื่อง	 การขออนุญาตทำาไม้ยางในที่ราชพัสดุเพื่อประมูลจำาหน่ายนำาเงินรายได้ส่งคลัง

	 เป็นผลประโยชน์ของกรมธนารักษ์

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด (เว้นจังหวัดร้อยเอ็ด)

สิ่งที่ส่งมาด้วย	 สำาเนาหนังสือกรมป่าไม้	ที่	กษ	๐๗๐๔(๓)	/	๒๖๒๓๘		ลงวันที่		๒๔	สิงหาคม	๒๕๓๑

	 	 	 กรมปา่ไมข้อสง่สำาเนาหนงัสอืกรมปา่ไม	้เรยีนผูว้า่ราชการจงัหวดัรอ้ยเอด็ตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ย	

เรียนมาเพื่อโปรดทราบ และสั่งเจ้าหน้าที่ถือเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป

	 	 	 						ขอแสดงความนับถือ

   (ลงนาม)  ทิวา  สรรพกิจ

            (นายทิวา  สรรพกิจ)

	 	 	 									รองอธิบดี	ปฏิบัติราชการแทน

	 	 	 										อธิบดีกรมป่าไม้

  

กองคุ้มครอง

โทร.	๕๗๙๔๘๕๓
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ที่ กษ ๐๗๐๔(๓)/๒๖๒๓๘          กรมป่าไม้

              ถนนพหลโยธิน กท ๑๐๙๐๐

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	๒๔	สิงหาคม	๒๕๓๑

เรื่อง	 การขออนุญาตทำาไม้ยางในที่ราชพัสดุเพื่อประมูลจำาหน่ายนำาเงินรายได้ส่งคลังเป็นผลประโยชน์ของ 

	 กรมธนารักษ์

เรียน	 ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด

อ้างถึง	 หนังสือจังหวัด	 ที่	 รอ	 ๐๐๐๙/๓๔๑๖๗	 ลงวันที่	 ๓๐	 กันยายน	๒๕๓๐	และที่	 รอ	 ๐๐๐๙/๑๑๒๖๑ 
	 ลงวันที่	๑๐	พฤษภาคม	๒๕๓๑

	 ตามท่ีจังหวัดได้ส่งหลักฐานเอกสารของนายสำาราญ	 พลนนท์	 อาจารย์ใหญ่	 โรงเรียนบ้านหนองแวง	

อำาเภอเกษตรวิสัย	 จังหวัดร้อยเอ็ด	ที่ได้ยื่นเรื่องราวขอทำาไม้ยางในที่ดินราชพัสดุ	 จำานวน	๔	ต้น	 เพื่อเปิด

พืน้ทีก่อ่สรา้งอาคารเรยีน	โดยไดร้บัอนมุตัจิากกรมธนารกัษใ์หด้ำาเนนิการขออนญุาตตดัตน้ยางดงักลา่วได	้แลว้

ให้นำาไม้ไปประมูลขายนำาเงินส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินของกรมธนารักษ์ต่อไป	 ซึ่งจังหวัดเห็นว่าเป็นลักษณะ 

การขออนุญาตทำาออกเพื่อการค้า	ไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะดำาเนินการให้ได้	จึงขอให้กรมป่าไม้พิจารณา	นั้น

	 กรมปา่ไมข้อเรยีนวา่	ไดด้ำาเนนิเรือ่งเรยีนกระทรวงเกษตรและสหกรณพ์จิารณาโดยเหน็สมควรอนุญาต

ให้มีการทำาออกเพ่ือการค้าได้เฉพาะท่ีราชพัสดุ	ท่ีจะต้องนำาไม้ท่ีทำาออกไปประมูลจำาหน่ายนำาเงินส่งคลังเป็นรายได้

แผ่นดินของกรมธนารักษ์	 พร้อมกับขออนุมัติเป็นหลักการสำาหรับการพิจารณาอนุญาตไม้สักและไม้ยางในท่ีดินราชพัสดุ	 

ในกรณีเดียวกันนี้กับรายอื่นๆด้วย	 ซึ่งท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 ได้โปรดมีบัญชา	

อนุมัติแล้ว

	 ฉะนัน้	จงึเรยีนมาเพือ่โปรดทราบ	และสัง่เจา้หนา้ทีด่ำาเนนิการออกใบอนญุาตใหก้บักรมธนารกัษ	์หรอื

ผูท้ีไ่ดร้บัมอบอำานาจจากกรมธนารกัษ	์ทัง้นี	้ใหถ้อืปฏบิตัติามหลกัเกณฑ	์ตามขอ้กำาหนดฉบบัที	่๑๗	(พ.ศ.๒๕๓๐)	

วา่ดว้ยการอนญุาตไมส้กัและไมย้างในทีด่นิกรรมสทิธิห์รอืสทิธคิรองครองโดยอนโุลม	และใหใ้ช้ใบอนุญาตตาม

กฎกระทรวงฉบับท่ี	๒๔	(พ.ศ.	๒๕๑๘)	ว่าด้วยการทำาไม้หวงห้าม	(อนุญาต	๕)	สำาหรับไม้สัก	และ	(อนุญาต	๗)	

สำาหรับไม้ยาง	แล้วรายงานผลการดำาเนินงานให้กรมป่าไม้ทราบพร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
 
	 									ขอแสดงความนับถือ

	 (ลงนาม)		ทิวา	สรรพกิจ

	 									(นายทิวา	สรรพกิจ)

	 							รองอธิบดี	ปฏิบัติราชการแทน

	 									อธิบดีกรมป่าไม้

 กองคุ้มครอง		

โทร.๕๗๙๔๘๕๓
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ด่วนมาก 
ที่	กษ	๐๗๐๔(๓)/๔๒๔๔	 	 	 	 	 	 	 	 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ถนนราชดำาเนินนอก กท ๑๐๒๐๐

	 	 	 	 	 	 	 													๑๖	กุมภาพันธ์	๒๕๓๐

เรื่อง	 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับไม้ในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง

เรียน	 ปลัดกระทรวงมหาดไทย

อ้างถึง	 หนังสือกระทรวงมหาดไทย	ด่วนมาก	ที่	มท	๐๔๐๔/๑๒๒๗๑	ลงวันที่	๔	สิงหาคม	๒๕๒๙

สิ่งที่ส่งมาด้วย	 ๑.	 สรุปรายงานการประชุม	จำานวน	๑	ชุด

	 	 	 ๒.	 มติที่ประชุมคณะกรรมการการป้องกันและอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้	ครั้งที่	๑/๒๕๓๐		

	 	 	 	 วันที่	๑๔	มกราคม	๒๕๓๐	เรื่องที่	๔.๒	พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง	๑	ชุด

	 	 	 ตามทีก่ระทรวงมหาดไทยแจง้วา่	เหน็ชอบดว้ยตามขอ้เสนอของกระทรวงเกษตรและสหกรณ	์

ที่ให้ระงับการดำาเนินการเพื่อออกหนังสือรับรองการนำาไม้ในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง	 (นอกจาก

ไม้สักและไม้ยาง)	เคลื่อนย้ายไปใช้ประโยชน์	ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย	ด่วนมาก	ที่	มท	๐๔๐๔/ว	๓๒๖	 

ลงวันที่	 ๑๕	 มีนาคม	 ๒๕๒๗	 เฉพาะเพื่อการค้าไว้เป็นการชั่วคราว	 จนกว่าการพิจารณาระหว่างผู้แทน 

กระทรวงมหาดไทยกบัผูแ้ทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	เพือ่วางมาตรการควบคมุทีเ่หมาะสมเสรจ็สิน้แลว้	

กระทรวงมหาดไทยจึงแจ้งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดเพื่อระงับการดำาเนินการดังกล่าว	 และขอให้

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทราบและนำาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการป้องกันและอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้

ทราบด้วย	นั้น

	 	 	 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขอเรียนว่า	 ผู้แทนกระทรวงมหาดไทยกับผู้แทนกรมป่าไม้	

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 ได้ร่วมประชุมพิจารณาปัญหาเร่ืองแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับไม้ในท่ีดินกรรมสิทธ์ิ

หรือสิทธิครอบครอง	ณ	ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	รวม	๓	ครั้ง	ที่ประชุมมีมติรวม	๑๑	ข้อ	 

ดังรายละเอียดตามรายงานการประชุม	 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย	 ลำาดับ	 ๑	 และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้

นำาผลงานการประชุมดังกล่าวเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการป้องกันและอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้	 

ครั้งที่	 ๑/๒๕๓๐	 เมื่อวันที่	 ๑๔	 มกราคม	 ๒๔๓๐	 ในการนี้ได้นำาเรื่องที่เกี่ยวข้องกันตามที่กรมป่าไม้เสนอ 

เพิ่มเติมอีก	๒	เรื่อง	เข้าพิจารณาในที่ประชุมด้วย	ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาแล้วเห็นชอบ	ดังรายละเอียดตาม

มติที่ประชุมคณะกรรมการป้องกันและอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้	ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย	ลำาดับ	๒

	 	 	 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดำาเนินการตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการป้องกันและอนุรักษ์ 

ทรัพยากรป่าไม้	ดังกล่าวต่อไป	แล้วโปรดแจ้งผลการดำาเนินการให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทราบด้วย

	 									ขอแสดงความนับถือ

	 (ลงนาม)			พงศ์	โสโน

	 											(นายพงศ์	โสโน)

	 											รองปลัดกระทรวง	ปฏิบัติราชการแทน

	 											ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมป่าไม้

โทร.๕๗๙๔๘๕๓
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สรุปรายงานการประชุม

		ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย	กับ	ผู้แทนกรมป่าไม้	กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

	 	 	 	 เรื่อง		แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับไม้ในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง

	 	 	 	 	 		ประชุมครั้งที่	๑/๒๕๒๙	เมื่อวันที่	๑๔	กรกฎาคม	๒๕๒๙

	 	 	 	 	 		ประชุมครั้งที่	๒/๒๕๒๙	เมื่อวันที่	๔	สิงหาคม	๒๕๒๙

	 	 	 	 	 		ประชุมครั้งที่	๓/๒๕๒๙	เมื่อวันที่	๑	กันยายน	๒๕๒๙

	 	 	 	 	 		ณ	ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ผู้ร่วมประชุม

	 	 นายพงศ์	โสโน	 	 	 	 รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	ประธานท่ีประชุม

ฝ่ายกระทรวงมหาดไทย

	 ๑.	 นายอุดม	วัฒนคีรี	 	 	 ผู้อำานวยการกองหนังสือสำาคัญ	กรมที่ดิน

	 ๒.	 นายวิศิษฎ์	พงศ์นภา	 	 	 หัวหน้าฝ่ายควบคุมการออกหนังสือรับรองทำาประโยชน์

	 	 	 	 	 	 	 	 	 กองหนังสือสำาคัญ	กรมที่ดิน

	 ๓.	 นายอนุวัฒน์	เมธีวิบูลวุฒิ	 	 หัวหน้างานควบคุมการออกโฉนดที่ดิน	กรมที่ดิน

	 ๔.	 นายปรุง	ภู่เงิน	 	 	 	 หัวหน้างานสอบสวนและปราบปรามอาชญากรรม

	 	 	 	 	 	 	 	 	 กองการสอบสวนและนิติการ	กรมการปกครอง

	 ๕.	 นายประสิทธิ์	บุญลิขิต		 	 เจ้าพนักงานปกครอง	๕	กองการสอบสวน	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 และนิติการ	กรมการปกครอง

	 ๖.	 นายสมชาย	เลิศพงศ์ภากรณ์		 เจ้าพนักงานปกครอง	๕	กรมการปกครอง

ฝ่ายกรมป่าไม้

	 ๑.	 นายแสนย์	อินทราวุธ		 	 ผู้อำานวยการกองคุ้มครอง

	 ๒.	 นายพงศ์สุระ	ตันมณี	 	 	 ผู้อำานวยการกองคุ้มครอง

	 ๓.	 นายวิทยา	ภานุพัฒน์	 	 	 แทนผู้อำานวยการกองนิติการ

	 ๔.	 นายสมาน	ภูแพ		 	 	 หัวหน้าฝ่ายใช้ประโยชน์ที่ดิน	กองจัดการที่ดิน

	 	 	 	 	 	 	 	 	 ป่าสงวนแห่งชาติ

	 ๕.	 นายนเรศ	ไชยยงยศ	 	 	 หัวหน้าฝ่ายอนุญาตไม้และของป่า	กองคุ้มครอง

	 ๖.	 นายเสริมศักดิ์	สรรคบุรานุรักษ์	 เจ้าพนักงานป่าไม้	๖	กองคุ้มครอง

	 ๗.	 นายสัมพันธ์	พุฒิโชติ	 	 	 เจ้าพนักงานป่าไม้	๖	กองคุ้งครอง	เลขานุการที่ประชุม
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	 ผลการประชุมทั้ง	๓	ครั้ง	ที่ประชุมมีมติดังนี้

	 ๑.	 การออกหนังสือรับรองการทำาประโยชน์ในพื้นที่ที่ยังมีไม้หวงห้ามเหลืออยู	่ ในที่ดินนั้น	 ให้ฝ่าย

กรมที่ดินประสานงานกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้เขตหรือป่าไม้จังหวัดในท้องที่นั้นไปร่วมตรวจสอบตามนัยบันทึก 

ข้อตกลงระหว่างกรมที่ดินกับกรมป่าไม้	 ว่าด้วยการตรวจพิสูจน์ที่ดินเพื่อออกโฉนด	 หรือหนังสือรับรอง 

การทำาประโยชน์ซึ่งเกี่ยวกับเขตป่าไม้	พ.ศ.	๒๕๒๔	ลงวันที่	๒๐	เมษายน	๒๕๒๔	ทุกรายไป

	 ส่วนที่ดินที่มี	 ส.ค.๑	 ที่ขอออก	 น.ส.	 ๓	 ทางกระทรวงมหาดไทยได้กำาหนดให้จังหวัดส่งเรื่องราวให ้

กรมทีด่นิพจิารณากอ่นทกุราย	(หนงัสอืกระทรวงมหาดไทย	ที	่มท	๐๗๑๒/ว	๕๑๖	ลงวนัที	่๓	เมษายน	๒๕๒๙)

	 ๒.	 ในการออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำาประโยชน์	 หากออกไปโดยไม่ชอบ	 เนื่องจาก 

มีไม้อยู่มากจนสามารถทำาออกเพื่อการค้าได้	 เข้าลักษณะไม่ได้ทำาประโยชน์ก็ให้ฝ่ายกรมป่าไม้งดเว้น 

การตรวจสอบเพือ่การอนญุาตใหต้ดัฟนัไม	้แลว้แจง้ใหฝ้า่ยทีด่นิพจิารณาเสนอผูว้า่ราชการจงัหวดัสัง่เพกิถอน 

โฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำาประโยชน์นั้น	 ตามอำานาจหน้าที่ทุกรายไป	 เพราะโฉนดที่ดินและ

หนังสือรับรองการทำาประโยชน์ดังกล่าวออกไปโดยฝ่าฝืนกฎกระทรวง	 ฉบับที่	 ๕	 (๒๔๙๗)	 ออกตามความ

ในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน	 พ.ศ.	 ๒๔๙๗	 ข้อ	 ๘	 และในระหว่างที่กำาลังเพิกถอนนั้น	 

ให้ระงับการทำาไม้	 (กรณีเป็นไม้หวงห้ามอันได้แก่	 ไม้สักและไม้ยาง)	 และระงับการออกหนังสือรับรอง

การนำาไม้ชนิดอื่นที่ไม่ใช่ไม้สักและไม้ยางไปใช้ประโยชน์เสียทั้งสิ้น	โดยไม่ต้องรอให้เพิกถอนเสร็จ

	 ๓.	 กรณีที่มีการทุจริตในการออก	น.ส.	๓	และการทำาไม้ในที่ดิน	น.ส.	๓	หรือ	น.ส.	๓	ก.	 โดย 

ไม่ชอบเกิดขึ้นในท้องที่หลายแห่ง	 ควรแก้ไขที่ตัวบุคคลที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบและ

กฎหมาย	ทั้งนี้	ให้ดำาเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดกับเจ้าหน้าที่โดยเฉียบขาด

	 ๔.	 เนื่องจากกระทรวงมหาดไทยได้แจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด	 ตามหนังสือด่วนมาก	 

ที่	 มท	 ๐๔๐๔/ว	 ๑๐๓๓	 ลงวันที่	 ๔	 สิงหาคม	 ๒๕๒๙	 ให้ระงับการดำาเนินการออกหนังสือรับรอง 

การนำาไม้้ฟืน	 และถ่าน	 เคลื่อนย้ายไปใช้ประโยชน์เพื่อการค้าไว้เป็นการชั่วคราวก่อนจนกว่าการพิจารณา

ระหว่างผู้แทนกระทรวงมหาดไทยกับผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 เพื่อวางมาตรการการควบคุมที่

เหมาะสมเสร็จสิ้นแล้ว

	 ทีป่ระชมุไดพ้จิารณาปญัหานีแ้ลว้เหน็วา่	เมือ่ไดม้กีารเขม้งวดกวดขนัในการออกหนงัสอืสำาคญัสำาหรับ

ท่ีดินให้ปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบและกฎหมายโดยเคร่งครัดแล้ว	ก็ไม่น่าจะมีไม้เหลืออยู่ในท่ีดินมากมายนัก	จงึไมม่ี

ความจำาเปน็ทีจ่ะออกระเบยีบหรอืกำาหนดแนวทางปฏบิตัเิพือ่ออกหนงัสอืรบัรองใหน้ำาไมเ้คลือ่นไปใชป้ระโยชน์	

โดยเฉพาะเพ่ือการนำาไปจำาหน่าย	 แต่ในกรณีท่ีเจ้าของท่ีดินมีความประสงค์จะนำาไม้ในท่ีดินของตนไปโดยสุจริต	

สำาหรับการใช้สอยส่วนตัว	หรือเพื่อการกุศลสาธารณประโยชน์	เห็นสมควรออกหนังสือรับรองให้นำาไม้ไปใช้

ประโยชน์ได้เฉพาะเพื่อการใช้สอยส่วนตัว	หรือเพื่อการกุศลสาธารณประโยชน์เท่านั้น	ส่วนเพื่อการค้าห้าม

มิให้มีการตรวจสอบเพื่อออกหนังสือรับรองให้ต่อไปอีก	ตามที่กระทรวงมหาดไทยสั่งระงับไปแล้ว

	 ๕.	 ให้มีการแก้ไขแบบหนังสือรับรองการนำาไม้เคลื่อนย้ายไปใช้ประโยชน์เสียใหม่เพื่อใช้แต่

เฉพาะการนำาไม้ไปใช้สอยส่วนตัวหรือเพื่อการกุศลสาธารณประโยชน์เท่านั้น	 โดยให้มี	 เล่มที่	 ฉบับที่	 และ 

เย็บเป็นเล่มให้เป็นเอกสารของทางราชการ	 มีการเบิกจ่ายจากหน่วยราชการที่ควบคุมรับผิดชอบ	 
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โดยลงทะเบยีนรบั-จา่ย	ไวเ้ปน็หลกัฐาน	เพือ่เปน็มาตรการในการปอ้งกนัการปลอมแปลงและทำาลายหลกัฐาน 

คู่ฉบับ	 และเพื่อประโยชน์ในการควบคุม	 และให้ผู้นำาไม้ตามหนังสือรับรองเข้าเขตด่านป่าไม้	 ต้องแจ้ง

ต่อพนักงานเจ้าหน้าท่ีด่านป่าไม้ประเภทท่ี	 ๑	 ตรวจสอบผ่านด่านป่าไม้เช่นเดียวกับการนำาไม้เคล่ือนท่ีตาม	 

พ.ร.บ.	ป่าไม้	ซึง่เจา้หนา้ทีด่า่นปา่ไมจ้ะไดส้ลกัหลงัหนงัสอืรบัรองวา่ไดน้ำาไมผ้า่นดา่นไปแลว้	จะไดไ้มน่ำาหนงัสอื

รับรองนั้นมาหมุนเวียนขนไม้โดยไม่ชอบอีก

	 ๖.	 ที่ประชุมได้พิจารณาร่างแบบคำาขอและแบบหนังสือรับรองการนำาไม้ไปใช้สอยส่วนตัวหรือเพื่อ

การกุศลสาธารณประโยชน์	โดย

	 	 ๖.๑	ตัดข้อความที่ไม่จำาเป็นตามแบบเดิมออก

	 	 ๖.๒	เมื่อเจ้าหน้าที่รับคำาขอแล้วให้ส่งภาพถ่ายโฉนดที่ดินหรือ	น.ส.	๓	หรือ	น.ส.	๓	ก.	ที่ผู้ขอนำา

มาแสดงไปใหเ้จา้หนา้ทีบ่รหิารงานทีด่นิอำาเภอทำาการตรวจสอบกบัตน้ฉบบัพนกังานเจา้หนา้ทีใ่หถ้กูตอ้งเสยีกอ่น

	 	 ๖.๓	ผลการตรวจสอบและความเห็นของคณะกรรมการให้รายงานไว้ท้ายคำาขอ	 ซ่ึงคณะกรรมการ

ทำาการตรวจสอบตีตราไม้และทำาบัญชีไม้ที่จะให้ตัดทอนเป็นท่อนไว้ชั้นหนึ่งก่อน	 เมื่อตัดฟันบั่นทอนเป็นท่อน

แล้วห้ามชักลากไม้ออกจากตอ	 จนกว่าคณะกรรมการจะทำาการตรวจสอบประทับตราให้เสียก่อน	 ซึ่งการ

ประทับตรานั้นให้ใช้ตราของป่าไม้อำาเภอผู้ร่วมเป็นกรรมการประทับตรา	 ต.	 เลขเรียง	 เลขปี	 พ.ศ.	 ประทับ

ไว้ท่ีหน้าตัดของท่อนไม้	 ท้ังน้ีเพ่ือสะดวกในการตรวจสอบตอนนำาเคล่ือนย้าย	 และเม่ือคณะกรรมการตรวจสอบ

ประทับตราที่หน้าตัดของท่อนไม้	และบัญชีไม้เสร็จแล้ว	จึงเสนอเรื่องราวให้นายอำาเภอหรือปลัดอำาเภอผู้เป็น 

หัวหน้ากิ่งอำาเภอ	ออกหนังสือรับรองให้นำาไม้นั้นไปภายในเขตจังหวัดนั้นได้มีเวลาไม่เกิน	๓	วัน	แต่ถ้าผู้ขอ

จะนำาไม้ไปใช้ประโยชน์เพ่ือการใช้สอยส่วนตัว	หรือเพ่ือการกุศลสาธารณประโยชน์นอกเขตจังหวัดท้องท่ีน้ัน	กใ็ห้

นายอำาเภอหรอืปลดัอำาเภอผูเ้ปน็หวัหนา้กิง่อำาเภอ	เสนอเรือ่งราวใหผู้ว้า่ราชการจงัหวดัเปน็ผูล้งนามในหนงัสอื

รับรองนั้นได้มีเวลาไม่เกิน	๕	วัน

	 	 ๖.๔	สำาหรับหนังสือรับรองการนำาไม้ไปใช้ประโยชน์เพื่อการใช้สอยส่วนตัวหรือเพื่อการกุศล

สาธารณประโยชน์	แก้ไขจากแบบเดิมให้เป็นรูปแบบใบเบิกทางการนำาไม้เคลื่อนที่ตาม	พ.ร.บ.ป่าไม้	โดยให้มี

ข้อความอยู่ในหน้าเดียวกัน	ส่วนด้านหลังเป็นรายการชนิด	จำานวนไม้

	 ทั้งนี้	 รายละเอียดวิธีปฏิบัติในการขอและการออกหนังสือรับรองการนำาไม้ไปใช้ประโยชน์เพื่อ

ใช้สอยส่วนตัวหรือเพื่อการกุศลสาธารณประโยชน์ตามแบบที่แนบมาพร้อมนี้

	 ๗.	 ในการตรวจสอบที่ดินขอทำาไม้ตามที่ผู้ขอนำาตรวจ	 หากปรากฎว่าที่ดินนั้นออกหนังสือสำาคัญ

สำาหรับที่ดินโดยไม่ชอบ	ก็ให้ดำาเนินการตามข้อ	๒	และในการตรวจสอบไม้ในที่ดินเพื่อจะออกหนังสือรับรอง

ให้นำาเคลื่อนย้ายไปดังกล่าว	ให้คณะกรรมการจัดทำาแผนที่สังเขปแสดงทิศเหนือใต้ของรูปที่ดิน	และแสดงจุด

ตำาแหน่งไม้ที่ขอตัดฟันออกลงในแผนที่รูปที่ดิน	โดยระบุหมายเลขประจำาต้นและระยะระหว่างต้น	หรือแนว

ขอบแปลงที่ดินให้ละเอียดชัดเจน

	 ๘.	 สำาหรับกรณีที่กรมป่าไม้เสนอว่า	 มีหลายจังหวัดร้องขอให้มีการออกหนังสือรับรองไม้แปรรูป

จากตอไม้ด้วย	 เพราะราษฎรเจ้าของที่ดินบางรายยากจนไม่สามารถนำาไม้ท่อนไปแปรรูปนอกเขตที่ดินได้นั้น	 

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วเห็นว่า	 การแปรรูปไม้ที่ตอไม้นั้น	 ยากแก่การตรวจสอบและการควบคุม	 และ 

จะเป็นช่องทางให้มีการทุจริตเกิดขึ้นได้	จึงไม่สมควรออกหนังสือรับรองเป็นไม้แปรรูปตามความเห็นเดิม
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	 ๙.	 ปญัหาเรือ่งถา่นไมท้ีเ่ผาไดจ้ากไมใ้นทีด่นิกรรมสทิธิห์รอืสทิธคิรอบครองทีป่ระชมุไดพ้จิารณาแลว้

เห็นว่า	 เมื่อที่ประชุมนี้มีมติให้ออกหนังสือรับรองให้นำาไม้ไปใช้ประโยชน์ได้แต่เฉพาะเพื่อการใช้สอยส่วนตัว

หรือการกุศลสาธารณประโยชน์	ซึ่งเรื่องถ่านนี้ก็ได้มีประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	กำาหนดปริมาตร

การครอบครองของปา่	(ถา่น)	ไวใ้นครอบครองเพือ่ใชส้อยในครวัเรอืน	โดยไมต่อ้งขอรบัอนญุาตมจีำานวน	๑/๒ 

ลูกบาศก์เมตร	 (ประมาณ	 ๔	 กระสอบ)	 ราษฎรเจ้าของที่ดินก็ชอบที่จะทำาการตัดไม้ในที่ดินของตนทำาการ 

เผาถ่านและครอบครองถ่านที่เผาได้ไม่เกินตามจำานวนดังกล่าวอยู่แล้ว	 จึงไม่มีความจำาเป็นที่จะออกระเบียบ

เพื่อออกหนังสือรับรองให้นำาถ่านเคลื่อนย้ายไปเพื่อใช้สอยส่วนตัวอีกแต่ประการใด

	 ส่วนที่มีปัญาหาว่า	 ถ่านที่เผาได้จากไม้ในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองเพื่อนำาไปจำาหน่าย	

เช่น	 ถ่านไม้ยางพารา	 ถ่านไม้โกงกาง	 ที่ปลูกในที่ดินฯ	 แถบชายทะเล	 ถ่านไม้ยูคาลิปตัส	 ไม้กระถินยักษ์	

กระถินณรงค์	 ไม้สน	 หรือไม้อื่นๆ	 หากกฎหมายสวนป่าที่กำาลังพิจารณาอยู่ที่คณะกรรมการกฤษฎีกาขณะนี้

ผ่านสภา	 ออกเป็นกฏหมายใช้บังคับแล้ว	 ปัญหาดังกล่าวก็จะหมดไป	 แต่ในระหว่างท่ียังไม่มีกฎหมายสวนป่า

ออกใช้บังคับ	ก็ควรเป็นหน้าที่ของกรมป่าไม้	กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	ที่จะพิจารณาแก้ปัญหานี้เอง	ไม่

อยู่ในหน้าที่ของผู้แทนกระทรวงทั้ง	๒	พิจารณาปัญหานี้	แต่อย่างใด

	 ๑๐.	ปญัหาสดุทา้ยทีผู่แ้ทนกรมปา่ไม	้เสนอใหก้ระทรวงมหาดไทยรบัเรือ่งการออกหนงัสอืรบัรองการนำา

ไมท้ีม่ใิชไ่มส้กัและไมย้างไปดำาเนนิการเอง	โดยมอบเรือ่งใหท้างฝา่ยปกครองเปน็เจา้ของเรือ่งดำาเนนิการทัง้หมด	

เพียงแต่ให้เจ้าหน้าที่ป่าไม้	(ป่าไม้อำาเภอ)	ร่วมตรวจสอบในฐานะกรรมการร่วมนั้น	ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว

เห็นว่า	 เจ้าหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทยไม่มีความรู้ทางด้านป่าไม้	 หากจะรับเรื่องไปดำาเนินการเองก็ต้อง 

ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้ทางด้านป่าไม้เสียก่อน	 ซึ่งไม่อาจจะกระทำาได้	 ที่ประชุมจึงมีมติให้ดำาเนินการ

ตามเดิมดังที่เคยปฏิบัติกันมา

	 ๑๑.	ให้นำาผลการพิจารณาตามมติที่ประชุมนี้เสนอให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 เพื่อนำาเข้า

พจิารณาในทีป่ระชมุคณะกรรมการปอ้งกนัอนรุกัษท์รพัยากรปา่ไมพ้จิารณาใหค้วามเหน็ชอบกอ่น	แลว้จงึแจง้ 

กระทรวงมหาดไทยสั่งเจ้าหน้าที่ถือเป็น	ทางปฏิบัติต่อไป

	 (ลงนาม)			สัมพันธ์	พุฒิโชติ

	 										(นายสัมพันธ์	พุฒิโชติ)

            เจ้าพนักงานป่าไม้ ๖ 

           ทำาหน้าที่เลขานุการจดรายงานการประชุม
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คำาขอนำาไม้ชนิดอื่นนอกจากไม้สักและไม้ยางที่ทำาในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง	เคลื่อนย้ายเป็น 

ไม้ท่อนซุงไปเพื่อการใช้สอยส่วนตัวหรือเพื่อการกุศลสาธารณประโยชน์

เขียนที่.................................................................

ลงวันที่...............เดือน....................................พ.ศ........................

	 ข้าพเจ้า.........................................................................อายุ...................ปี	เชื้อชาติ.................................................

สัญชาติ.........................มีภูมิลำาเนาอยู่บ้านเลขที่...............หมู่ที่..............ตำาบล.......................อำาเภอ...............................

จังหวัด....................................ตามหลักฐานบัตรของ........................................................เลขที่............................................

ลงวันที่..................................เดือน...........................................พ.ศ.................................ทำาคำาขอยื่นต่อ...............................

มีข้อความ	ด้วยความสัตย์จริง	ดังต่อไปนี้

	 ๑.	 ข้ าพ เจ้ ามี ก รรมสิ ทธิ์ ใ นที่ ดิ นตามโฉนดที่ ดิ น 	 หรื อ 	 น .ส . 	 ๓	 หรื อ 	 น .ส .๓	 ก .	 

เลขที่...............หมู่ที่.................ตำาบล........................................อำาเภอ.........................................จังวัด...................................

เลขที่ดิน..............................................ระวางหมายเลข.........................................................แผ่นที่................. 

จำานวนเนื้อที่ประมาณ............................................ไร่..............................................วา............................................ตารางวา

ตามเอกสารสิทธิ์ที่ถ่ายสำาเนาแนบมาพร้อมคำาขอนี้

	 ๒.	 ที่ดินของข้าพเจ้า	ตามข้อ	๑	มีไม้ชนิดอื่นนอกจากไม้สักและไม้ยางที่ขึ้นอยู่เดิม	คือ.......................

.........................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

รวมจำานวน................................................ต้น

	 ๓.	 ข้าพเจ้ามีความประสงค์ที่จะขอหนังสือรับรองเพื่อทำาไม้ตามข้อ	๒	โดยขอนำาเป็นไม้ท่อนซุงเป็น

ชนิดไม้.....................................................................ต้น	 รวมทั้งสิ้น................ต้น	 เคลื่อนย้ายไปใช้ประโยชน์เพื่อการ

ใช้สอยส่วนตัว/เพื่อการกุศลสาธารณประโยชน์ในการก่อสร้างตามรูปแบบแปลนแผนผังที่แนบมา	 จึงขอให้

คณะกรรมการทำาการตรวจสอบและออกหนังสือรับรองให้ข้าพเจ้านำาไม้ดังกล่าวไป	ณ	ที่....................................

เลขที่..................หมู่ที่....................ตำาบล............................อำาเภอ.........................จังหวัด......................... 

โดยพาหนะ......................ในความควบคุมของ....................มีกำาหนดเวลา...................วัน

	 ๔.	 เมื่อข้าพเจ้าได้รับหนังสือรับรองให้นำาไม้เคลื่อนย้ายไปใช้ประโยชน์ตามข้อ	๓	แล้ว	คงเหลือไม้

ที่ใช้ประโยชน์ได้ในที่ดินของข้าพเจ้าตามข้อ	๒	คือ	ไม้........................ต้น	รวมทุกชนิดจำานวน........................ต้น

	 ๕.	 ข้าพเจ้ายินยอมท่ีจะนำาคณะกรรมการไปตรวจสอบหรือสอบสวนถึงกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิครอบครอง

ที่ดินของข้าพเจ้าด้วย

	 ๖.	 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าจะนำาไม้ไปใช้สอยส่วนตัว/เพ่ือการกุศลสาธารณประโยชน์ตามหนงัสอืรบัรองตาม

ที่ขอจริง	 และจะไม่นำาไม้ไปจำาหน่ายจ่ายโอนเป็นอันขาด	 และข้าพเจ้ายินยอมที่จะนำาพนักงานเจ้าหน้าที่ไป

ตรวจสอบหลักฐานสิ่งก่อสร้างที่ตรวจสอบได้ในภายหลัง
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	 ๗.	 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า	 ถ้อยคำาที่ข้าพเจ้าให้ไว้ในคำาขอข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ	 และ

ข้าพเจ้ายินดีที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขในหนังสือรับรองของทางราชการทุกประการและข้าพเจ้าทราบแล้วว่า	

ถ้าถ้อยคำาที่ให้ไว้เป็นเท็จจะต้องได้รับโทษตามกฏหมาย

	 	 	 	 	 	 	 	 	 ลงชื่อ	.......................................ผู้ยื่นคำาขอ

	 	 	 	 	 	 	 	 	 (.......................................................)

ที่................../......................

เรียน	 เจ้าหน้าที่บริหารงานที่ดินอำาเภอ

	 ขอให้ตรวจสอบภาพถ่าย............................................................................เลขที่.....................................................

หมู่ที่..........................ตำาบล...............................อำาเภอ......................จังหวัด...........................ที่ส่งมาด้วยว่าถูกต้อง 

กับต้นฉบับพนักงานเจ้าหน้าที่หรือไม่	ขณะนี้ผู้ใดมีสิทธิในที่ดิน

	 	 	 	 	 	 	 	 	 (...........................................)

	 	 	 	 	 	 	 	 	 ตำาแหน่ง......................................

	 	 	 	 	 	 	 	 	 วันที่.....................เดือน.........................พ.ศ......................

ที่................../......................

เรียน	................................

	 ได้ตรวจสอบภาพถ่าย................................................เลขที่.............................................	หมู่ที่..............................

ตำาบล....................................................อำาเภอ...........................................................จังหวัด.....................................................

กับฉบับพนักงานเจ้าหน้าที่แล้วปรากฏว่า	ถูกต้อง/ไม่ถูกต้อง	เนื่องจาก......................................................................

ขณะนี้มีชื่อ...........................................................................เป็นผู้มีสิทธิในที่ดิน

 

	 จึงเรียนมาเพื่อทราบ

	 	 	 	 	 	 	 	 	 (...........................................)

	 	 	 	 	 	 	 	 	 ตำาแหน่ง......................................

	 	 	 	 	 	 	 	 	 ลงวันที่.....................เดือน.........................พ.ศ......................
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ผลการตรวจสอบและความเห็นของคณะกรรมการ

	 คณะกรรมการได้ตรวจสอบตามคำาขอนี้แล้ว	ปรากฏว่า

	 ๑.	 ผู้ขอเป็นผู้ถือหนังสือสำาคัญสำาหรับท่ีดินแสดงกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิครอบครองในท่ีดินตามโฉนดท่ีดิน	

/น.ส.๓/น.ส.๓	 ก.	 ตามที่ยื่นขอตามข้อ	 ๑	 ซึ่งเจ้าหน้าที่บริหารงานที่ดินอำาเภอตรวจสอบกับฉบับพนักงาน 

เจ้าหน้าที่แล้ว	มีไม้ในที่ดินที่ใช้ประโยชน์ได้ตามที่ผู้ขออ้างไว้ในข้อ	๒	เป็นชนิดไม้...........................................ต้น

ทุกชนิดรวม...........................................................ต้น

	 ๒.	 คณะกรรมการตรวจสอบไม้ที่ขอนำาเคลื่อนย้ายไปใช้ประโยชน์ตามข้อ	๓	เมื่อวันที่.........................

เดือน.....................................พ.ศ...........................	 ได้ประทับตรา	 ต.	 (ตราประจำาตัวป่าไม้อำาเภอผู้เป็นกรรมการ

ร่วมตรวจสอบ)	 เลขเรียง...................เลข	 พ.ศ.................ไว้ท่ีโคนต้นไม้/ไม้โค่นล้มลงเอง	 ดังรายละเอียดตามบัญชีไม้	

(แบบ	 บ.ด.	 ๑)	 และแผนที่แสดงตำาแหน่งไม้ตามบันทึกการตรวจสอบแนบท้ายบันทึกนี	้ ซึ่งเป็นไม้ในที่ดิน

ตามหนังสือสำาคัญแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองที่ผู้ขออ้างไว้ตามขอจริง	 จึงอนุญาตให้ผู้ขอทำาการ

ตัดฟันบั่นทอนไม้เป็นท่อนซุงตามที่ขอได้และเมื่อได้ตัดทอนเป็นท่อนซุงแล้ว	 ห้ามเคลื่อนย้ายไม้ออกจาก 

ตอไม้จนกว่าคณะกรรมการจะได้ทำาการตรวจสอบประทับตราไม้นั้นให้เสียก่อน	 ซึ่งคณะกรรมการได้ให้ผู้ขอ

ทราบและปฏิบัติตามเงื่อนไขการอนุญาตดังกล่าวแล้ว

	 ๓.	 คณะกรรมการได้ตรวจสอบเป็นครั้งที่	๒	เมื่อวันที่...........เดือน.....................พ.ศ..............ผู้ขอตัดฟัน

บั่นทอนไม้เป็นท่อนซุงเสร็จแล้ว	เป็นชนิดไม้.................................................ต้น	ตัดทอนได้..................................ท่อน	

รวมปรมิาตร.............................ม.๓	คณะกรรมการจงึไดป้ระทบัตรา	ต.	(ตราประจำาตวัปา่ไมอ้ำาเภอผูเ้ปน็กรรมการ

ร่วมตรวจสอบ)	 เลขเรียงประจำาท่อน	เลขปี	พ.ศ...............	ดังรายละเอียดตามบัญชีไม้ท่อนซุงแบบ	(บ.ด.๒)	

แนบท้ายบันทึกนี้	และคณะกรรมการได้ประทับตรา	ต.	เลขเรียง	ต้นเลข	พ.ศ.	ไว้บนหน้าตัดของตอไม้ไว้เป็น 

หลักฐานทุกตอ

	 ๔.	 คณะกรรมการได้ให้ผู้ขอนำาตรวจตำาแหน่งที่ดินตามโฉนด/น.ส.๓/น.ส.๓	 ก.	 ปรากฏว่าถูกต้อง/ 

หรือไม่ถูกต้อง	เนื่องจาก............................................

	 จึงเห็นสมควรออกหนังสือรับรองให้นำาไม้ท่อนซุงดังกล่าวตามข้อ	๓	ไปใช้ประโยชน์ตามที่ขอได้

     

	 	 	 	 	 ลงชื่อ............................................ตำาแหน่ง..................ประธานกรรมการ

	 	 	 	 	 (...................................................)

	 	 	 	 	 ลงชื่อ............................................ตำาแหน่ง..................กรรมการ

	 	 	 	 	 (...................................................)

	 	 	 	 	 ลงชื่อ............................................ตำาแหน่ง..................กรรมการ

	 	 	 	 	 (...................................................)

	 	 	 	 	 ลงชื่อ............................................ตำาแหน่ง..................กรรมการ

	 	 	 	 	 (...................................................)
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หมายเหต	ุความขอ้ใดหรอืขอ้ความใดทีไ่มใ่ชใ้หข้ดีฆา่ออก	และคำาวา่อนญุาตตามความเหน็ของคณะกรรมการ

	 		ผู้ตรวจสอบไม่ให้หมายถึงการอนุญาตให้ทำาไม้ตาม	พ.ร.บ.	ป่าไม้

คำาสั่ง

.........................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................	

	 	 	 	 												ลงชื่อ..............................................

	(...................................................)

ตำาแหน่ง............................................

	 ออกหนังสือรับรองแล้ว	เล่มที่	.......................ฉบับที่...................................ลงวันที่...........................................

เดือน................พ.ศ.............................ไม้ท่อนซุงจำานวน...............................ท่อน	 ปริมาตร..................ม.๓ 

และได้นำาลงทะเบียนเล่มที่	 ..........................................ตำาบล................................อำาเภอ.............................

จังหวัด.........................หน้า.............................ลำาดับที่....................

									ลายมือชื่อ...........................................ผู้ลงทะเบียน

							(.................................................)

ตำาแหน่ง............................................
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เลขที่.......................หมู่ที่....................ตำาบล.........................อำาเภอ....................จังหวัด.........................

ของ........................ตามคำาขอ	ลงวันที่...............เดือน..........................พ.ศ...............................

ตรวจสอบเมื่อวันที่......................เดือน...................พ.ศ................................

เจ้าของที่ดินหรือ              

ผู้ขอรับรองว่าถูกต้อง		 	 	 ลงชื่อ............................................ตำาแหน่ง..................ประธานกรรมการ

...................................................	 	 (...................................................)

(...................................................)	 	 ลงชื่อ............................................ตำาแหน่ง..................กรรมการ

	 	 	 	 	 	 	 (...................................................)

	 	 	 	 	 	 	 ลงชื่อ............................................ตำาแหน่ง..................กรรมการ

	 	 	 	 	 	 	 (...................................................)

	 	 	 	 	 	 	 ลงชื่อ............................................ตำาแหน่ง..................กรรมการ

	 	 	 	 	 	 	 (...................................................)

บ.ด.๒

เลขลำาดับ

ต้น
ชนิด

ขนาด
รูปรอย

ตราที่ใช้
หมายเหตุโต 

(ซม.)

ยาวหรือสูงที่
ใช้ประโยชน์

ได้โดยประมาณ (เมตร)

ระบุลักษณะไม้แต่ละต้น

และได้แสดงตำาแหน่งไม้

ในแผนที่แล้ว

ลำาดับที่

รวม
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บัญชีรายการชนิด	ขนาด	ปริมาตรไม้ที่คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อออกหนังสือรับรองให้นำาเคลื่อนย้ายจาก

ที่ดินตามโฉนดที่ดิน	/น.ส.๓/น.ส.๓	ก.	เลขที่....................................................หมู่ที่.....................................................

ตำาบล.....................................................อำาเภอ.......................................จังหวัด..........................................

ของ...........................................ตามคำาขอลงวันที่...............................เดือน............................พ.ศ..................

ตรวจสอบเมื่อวันที่.................................เดือน...........................พ.ศ.......................................................

 

เจ้าของที่ดินหรือ              

ผู้ขอรับรองว่าถูกต้อง		 	 	 ลงชื่อ............................................ตำาแหน่ง..................ประธานกรรมการ

...................................................	 	 (...................................................)

(...................................................)	 	 ลงชื่อ............................................ตำาแหน่ง..................กรรมการ

	 	 	 	 	 	 	 (...................................................)

	 	 	 	 	 	 	 ลงชื่อ............................................ตำาแหน่ง..................กรรมการ

	 	 	 	 	 	 	 (...................................................)

	 	 	 	 	 	 	 ลงชื่อ............................................ตำาแหน่ง..................กรรมการ

	 	 	 	 	 	 	 (...................................................)

หนังสือรับรอง

ลำาดับที่
เลขเรียง

ท่อน
ชนิดไม้

ขนาด
ปริมาตร

ม.๓

เลขเรียง
ประจำา

ต้น
ท่อนที่

รูปรอย

ดวงตรา
หมายเหตุยาว

(เมตร)

โต

(ซม.)

รวม
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การนำาไม้ชนิดอื่นนอกจากไม้สักและไม้ยางที่ทำาจากที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครองครอง

เคลื่อนย้ายเป็นไม้ท่อนซุงเพื่อการใช้สอยส่วนตัวหรือเพื่อการกุศลสาธารณประโยชน์

เล่มที่...................................................	 	 	 	 ........................................................................................

ฉบับที่.................................................					 	 	 วันที่..............เดือน................................พ.ศ................

	 หนังสือรับรองฉบับนี้แสดงว่า........................................................................อายุ................ปี 

สัญชาติ...........มีภูมิลำาเนาอยู่บ้าน..........เลขท่ี...............หมู่ท่ี.........ตำาบล............................อำาเภอ........................จังหวัด.............................

นำาไม้ที่เจ้าของที่ดินทำาออกจากที่ดินตามโฉนดที่ดิน	/	น.ส.	๓	/	น.ส.๓	ก.	เลขที่...................................................

หมู่ที่..............ตำาบล................	อำาเภอ........................จังหวัด.....................เลขที่ดิน...........ระวางหมายเลข....................

แผ่นที่...........ของ................................................ตามคำาขอ................................................ลงวันที่.........................................

เดือน...................พ.ศ................................	ซึ่งคณะกรรมการได้ตรวจสอบแล้ว	จำานวน........................................ท่อน

รายละเอยีดตามบญัชรีายการไมห้ลงัหนงัสอืรบัรองนี	้เพือ่นำาไปใชส้อยสว่นตวั/เพือ่การกศุลสาธารณประโยชน	์

ณ.	ที่..............เลขที่.............หมู่ที่..............ตำาบล...........................อำาเภอ...........................จังหวัด........................................

โดยพาหนะ.........................................................ในควบคุมของ...............................................................................................

	 การนำาไม้ท่อนซุงตามหนังสือรับรองนี้เข้าเขตด่านป่าไม้	 จะต้องแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ด่านป่าไม้	

ประเภทที่	๑	ตรวจสอบผ่านด่านป่าไม้	เช่นเดียวกับการนำาไม้เคลื่อนที่ตาม	พ.ร.บ.ป่าไม้

	 หนังสือรับรองนี้ให้ใช้ได้ถึงวันที่...................เดือน....................พ.ศ......................

						(ลายมือชื่อ)...................................................ผู้ออกหนังสือรับรอง

(.......................................................)

ประทับตราประจำาตำาแหน่งเป็นสำาคัญ

(หมายเหตุ)		ข้อความใดที่ไม่ใช้ให้ขีดฆ่าออก
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บัญชีรายการไม้หลังหนังสือรับรองของ.............................................................

เล่มที่.........................ฉบับที่...............ลงวันที่...........................เดือน.......................................พ.ศ......................

ผู้คัดรายการชนิด	ขนาด	ปริมาตรไม้	 	 	 ขอรับรองว่ารายการไม้ข้างต้นเป็นรายการไม้

จากบัญชีไม้	(แบบ	บ.ด.๒)	ที่คณะ		 	 	 ที่คณะกรรมการตรวจสอบถูกต้องแล้ว

กรรมการตรวจสอบแล้ว	 	 	 	 	 	 (ลายมือชื่อ)............................ผู้ออกหนังสือรับรอง

(ลงชื่อ).........................................	 	 	 	 	 	 (...................................)

		(.....................................................)	 	 	 	 ประทับตราประจำาตำาแหน่งเป็นสำาคัญ

ตำาแหน่ง...........................................

ลำาดับที่
เลขเรียง

ท่อน
ชนิดไม้

ขนาด
ปริมาตร

(ม.๓)

เลขเรียง
ประจำา
ต้น

ท่อนที่
รูปรอย

ตรา
หมายเหตุยาว

(เมตร)

โต

(ซม.)

รวม
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ที่	กษ	๐๗๐๔(๓)/ว.๒๐๑๖๗

             กรมป่าไม้

             ถนนพหลโยธิน กท ๑๐๙๐๐

	 	 	 	 	 	 	 	 	 		๑๖	กรกฎาคม	๒๕๓๐

เรื่อง	 ราษฎรขออนุญาตทำาตอไม้เพื่อนำาไปใช้ประโยชน์

เรียน	 ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย	 ๑.	 สำาเนาหนังสือ	ที่	มท	๐๔๐๔/๔๑๔	ลงวันที่	๑๐	มิถุนายน	๒๕๓๐

	 	 	 ๒.	 สำาเนาหนังสือ	ที่	มท	๐๔๐๔/๔๑๖	ลงวันที่	๑๐	มิถุนายน	๒๕๓๐

	 	 	 ๓.	 สำาเนาหนังสือ	ที่	มท	๐๔๐๔/ว	๘๐	ลงวันที่	๑๐	มิถุนายน	๒๕๓๐

	 	 	 ด้วยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ส่งหนังสือกระทรวงมหาดไทย	 ซ่ึงแจ้งให้ผู้ว่าราชการ

จังหวัด	 ทุกจังหวัดทราบและปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจสอบออกหนังสือรับรองตอไม้ชนิดอื่นนอกจาก 

ไม้สักไม้ยางในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองเพื่อนำาไปใช้ประโยชน์	 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย	 

ที่	มท	๐๔๐๔/๔๑๔	ลงวันที่	๑๐	มิถุนายน	๒๕๓๐	ให้กรมป่าไม้ทราบและพิจารณาดำาเนินการต่อไป

	 	 	 กรมป่าไม้จึงขอส่งสำาเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว	 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยเรียนมา 

เพื่อโปรดทราบและสั่งเจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติต่อไป

	 	 	 	 	 	 	 	 	 		ขอแสดงความนับถือ

	 	 	 	 	 	 	 	 (ลงนาม)			ชำานิ	บุณโยภาส

	 																																					(นายชำานิ	บุณโยภาส)

	 	 	 	 	 	 	 	 	 				อธิบดีกรมป่าไม้

กองคุ้มครอง

โทร.	๕๗๙-๔๘๕๓

คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการอนุญาตไม้และของป่า
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ที่	มท	๐๔๐๔/๔๑๔	 	 	 	 	 	 	 	 	 			กระทรวงมหาดไทย

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 			ถนนอัษฎางค์	กท	๑๐๒๐๐

	 	 	 	 	 	 	 	 	 		๑๐	มิถุนายน	๒๕๓๐

เรื่อง	 ราษฎรขออนุญาตทำาตอไม้เพื่อนำาไปใช้ประโยชน์

เรียน	 ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี

อ้างถึง	 หนังสือกระทรวงมหาดไทย	ด่วนมาก	ที่	มท	๐๔๐๔/๑๗๕๘๘	ลงวันที่	๒๙	ตุลาคม	๒๕๒๙

สิ่งที่ส่งมาด้วย	 ภาพถ่ายหนังสือ	ที่	กษ	๐๗๐๔(๓)/๑๑๐๘๑	ลงวันที่	๒๔	เมษายน	๒๕๓๐

	 	 	 ตามที่ได้แจ้งว่าให้จังหวัดสั่งระงับเรื่องการขออนุญาตทำาตอไม้	และการออกหนังสือรับรอง

เพื่อการค้าไว้ก่อนจนกว่ากระทรวงมหาดไทยจะได้สั่งการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นมาให้ทราบและถือปฏิบัติ

ต่อไป	หากมีปัญหาทางปฏิบัติประการใด	ก็ให้หารือกระทรวงมหาดไทยเพื่อพิจารณาเป็นเรื่องๆ	ไป	นั้น

	 	 	 ขอเรียนว่า	 เรื่องนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ส่งเรื่องราวให้กรมป่าไม้พิจารณาแล้ว	

และได้รับรายงานจากกรมป่าไม้ว่า	 ตอไม้ในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองถือเป็นส่วนหนึ่งของไม้	 

การทำาออกจงึตอ้งปฏบิตัเิชน่เดยีวกบัการทำาไมท้อ่น	แตต่อไมท้ีเ่หลอือยูใ่นทีด่นิกรรมสทิธิห์รอืสทิธคิรอบครอง

ที่จะนำามาใช้ประโยชน์ได้ก็คงจะมีแต่ตอไม้ชนิดเนื้อแข็ง	 อันได้แก่	 ตอไม้มะค่าโมง	 แดง	 ประดู่	 หรือตอไม้

ชนิดอื่นๆ	ในลักษณะเดียวกัน	และการทำาออกมาก็น่าจะทำาเพื่อการค้าอย่างเดียว	ซึ่งในทางปฏิบัติ	หากมิใช่ 

ตอไม้สักหรือไม้ยาง	 เจ้าของที่ดินก็ชอบที่จะดำาเนินการได้โดยไม่ต้องขอรับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่	 

ถงึอยา่งไรกด็	ีหากปรากฏวา่มตีอไมเ้หลอือยูใ่นทีด่นิกรรมสทิธิห์รอืสทิธคิรอบครองเปน็จำานวนมากจรงิ	กส็มควร

นำาออกมาใชป้ระโยชน	์โดยดำาเนนิการตามระเบยีบกรมปา่ไมว้า่ดว้ยการอนญุาตทำาตอไม	้พ.ศ.๒๕๒๓	โดยอนโุลม 

เว้นแต่ไม่ต้องเรียกเก็บค่าภาคหลวงตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ	 แล้วจึงออกหนังสือรับรองให้ต่อไป	

ทั้งนี้	 ควรพิจารณาเป็นการเฉพาะเรื่องเฉพาะราย	 ตามเหตุผลและความจำาเป็นที่ควรให้ทำาออกมาเท่านั้น	 

ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้พิจารณาตามที่กรมป่าไม้เสนอแล้วเห็นชอบด้วยปรากฏตามหนังสือ 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	ที่ได้ส่งมาพร้อมนี้

	 	 	 กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วเห็นชอบตามความเห็นของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์

ดังกล่าวข้างต้น	 จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป	 สำาหรับขั้นตอนวิธีการตรวจเพื่อออก

หนังสือรับรองตอไม้ให้ถือปฏิบัติตามนัยหนังสือที่อ้างถึงข้างต้นโดยเคร่งครัด

           
	 										ขอแสดงความนับถือ

	 			(ลงนาม)		เจริญจิตต์	ณ	สงขลา

	 												(นายเจริญจิตต์	ณ	สงขลา)

	 												รองปลัดกระทรวง	ปฏิบัติราชการแทน

	 													ปลัดกระทรวงมหาดไทย
กรมการปกครอง

กองการสอบสวนและนิติการ

โทร.(๐๒)	๒๒๑๘๘๔๐,๒๒๑๐๑๕๑	ต่อ	๕๕

คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการอนุญาตไม้และของป่า
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ที่	มท	๐๔๐๔/๔๑๖	 	 	 	 	 	 	 	 	 			กระทรวงมหาดไทย

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 			ถนนอัษฎางค์	กท	๑๐๒๐๐

 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 		๑๐	มิถุนายน	๒๕๓๐

เรื่อง	 ราษฎรขออนุญาตทำาตอไม้เพื่อนำาไปใช้ประโยชน์

เรียน	 ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

อ้างถึง	 หนังสือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	ที่	กษ	๐๗๐๔(๓)/๑๑๐๘๑	ลงวันที่	๒๔	เมษายน	๒๕๓๐

สิ่งที่ส่งมาด้วย	 ๑.	 ภาพถ่ายหนังสือ	ที่	มท.	๐๔๐๔/๔๑๔	ลงวันที่	๑๐	มิถุนายน	๒๕๓๐

	 	 	 ๒.	 ภาพถ่ายหนังสือ	ที่	มท.	๐๔๐๔/ว	๘๐	ลงวันที่	๑๐	มิถุนายน	๒๕๓๐

	 	 	 ตามที่ได้แจ้งว่า	กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้พิจารณาแล้ว	เห็นชอบตามความเห็นของ

กรมป่าไม้	 เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติการขออนุญาตทำาตอไม้	 นอกจากไม้สักหรือไม้ยางในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือ

สิทธิครอบครอง	ไปให้ทราบและพิจารณาดำาเนินการต่อไป	แล้วแจ้งผลการดำาเนินการให้ทราบด้วย	นั้น

   ขอเรียนว่า	กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วเห็นชอบตามความเห็นของกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์ดังกล่าวข้างต้น	 และได้แจ้งแนวทางปฏิบัติกรณีดังกล่าวไปให้ทุกจังหวัดทราบแล้ว	 ตามนัยหนังสือ 

ท่ี	มท	๐๔๐๔/๔๑๔	ลงวันท่ี	๑๐	มิถุนายน	๒๕๓๐	และ	ท่ี	มท	๐๔๐๔/ว	๘๐	ลงวันท่ี	๑๐	มิถุนายน	๒๕๓๐	ท่ีได้ส่งมาพร้อมน้ี	

ทัง้นี	้ไดเ้รยีนใหน้ายสมภาพ	ศรวีรขาน	สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรจงัหวดัอดุรธานี	พรรคราษฎร	ทราบดว้ยแลว้

	 	 	 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

	 	 	 	 	 	 	 	 	 ขอแสดงความนับถือ

	 	 	 	 	 	 	 	 	 			(ลงนาม)				เจริญจิตต์	ณ	สงขลา	 	 	

	 	 	 	 	 	 																	(นายเจริญจิตต์	ณ	สงขลา)	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 รองปลัดกระทรวง	ปฏิบัติราชการแทน

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	ปลัดกระทรวงมหาดไทย

คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการอนุญาตไม้และของป่า
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ที่	มท	๐๔๐๔/ว	๘๐	 	 	 	 	 	 	 	 	 			กระทรวงมหาดไทย

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 			ถนนอัษฎางค์	กท	๑๐๒๐๐

           

	 	 	 	 	 	 	 	 	 		๑๐	มิถุนายน	๒๕๓๐

เรื่อง	 ราษฎรขออนุญาตทำาตอไม้เพื่อนำาไปใช้ประโยชน์

เรียน	 ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด	(เว้นจังหวัดอุดรธานี)

อ้างถึง	 หนังสือกระทรวงมหาดไทย	ที่	มท	๐๔๐๔/ว	๑๔๒๒	ลงวันที่	๒๙	ตุลาคม	๒๕๒๙

สิ่งที่ส่งมาด้วย	 ภาพถ่ายหนังสือ	ที่	มท.	๐๔๐๔/๔๑๔	ลงวันที่	๑๐	มิถุนายน	๒๕๓๐

	 	 	 พร้อมนี้	 ขอส่งสำาเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทยแจ้งจังหวัดอุดรธานีทราบแนวทางปฏิบัติ

เกี่ยวกับการขออนุญาตทำาตอไม้	นอกจากไม้สักและไม้ยางในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองเพื่อนำาไปใช้

ประโยชน์	เรียนมาเพื่อทราบและสั่งการให้อำาเภอถือเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป

	 	 	 	 	 	 	 	 	 			ขอแสดงความนับถือ

	 	 	 	 	 	 	 	 												(ลงนาม)			เจริญจิตต์	ณ	สงขลา		 																																					

																																												(นายเจริญจิตต์	ณ	สงขลา)

	 	 	 	 	 	 	 	 	 			รองปลัดกระทรวง	ปฏิบัติราชการแทน

	 	 	 	 	 	 	 	 	 						ปลัดกระทรวงมหาดไทย

กรมการปกครอง

กองการสอบสวนและนิติการ

โทร.(๐๒)	๒๒๑๘๘๔๐,๒๒๑๐๑๕๑	ต่อ	๕๕

คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการอนุญาตไม้และของป่า
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ด่วนมาก	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 			กระทรวงมหาดไทย	 	

ที่	มท	๐๔๐๔/๑๔๘๕๐		 	 	 	 	 	 	 	 			ถนนอัษฎางค์	กท	๑๐๒๐๐

	 	 	 	 	 	 	 	 	 		๒๘	ตุลาคม	๒๕๓๐

เรื่อง	 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับไม้ในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง

เรียน	 ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

อ้างถึง	 ๑.	 หนังสือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	ด่วนมาก	ที่	กษ	๐๗๐๔(๓)/๔๒๔๔

	 	 ลงวันที่	๑๖	กุมภาพันธ์	๒๕๓๐

	 ๒.	 หนังสือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	ที่	กษ	๐๗๐๔(๓)/๑๓๓๖๐	ลงวันที่	๗	พฤษภาคม	๒๕๓๐

สิ่งที่ส่งมาด้วย	 เอกสารตามบัญชีงบหน้า	จำานวน	๘	แผ่น

	 	 	 ตามทีไ่ดแ้จง้เรือ่งแนวทางปฏบิตัเิกีย่วกบัไมใ้นทีด่นิกรรมสทิธิห์รอืสทิธคิรอบครอง	(นอกจาก

ไม้สักและไม้ยาง)	 ที่ผู้แทนกระทรวงมหาดไทยกับผู้แทนกรมป่าไม้	 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ร่วม

ประชุมพิจารณาปัญหาเรื่องดังกล่าว	รวม	๓	ครั้ง	ที่ประชุมมีมติ	รวม	๑๑	ข้อ	และกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์ได้นำาผลการประชุมดังกล่าวเข้าพิจารณาในท่ีประชุมคณะกรรมการป้องกันและอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้	

คร้ังท่ี	๑/๒๕๓๐	เม่ือวันท่ี	๑๔	มกราคม	๒๕๓๐	พร้อมกับได้นำาเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกันตามท่ีกรมป่าไม้เสนอเพ่ิมเติม 

อีก	 ๒	 เรื่อง	 เข้าพิจารณาในที่ประชุมด้วย	 ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาแล้วเห็นชอบไปเพื่อดำาเนินการตามมติ

ที่ประชุมคณะกรรมการป้องกันและอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ดังกล่าวต่อไป	 แล้วแจ้งให้กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์ทราบ	และขอทราบผลการดำาเนินการดังกล่าว	พร้อมกับส่งเรื่องการอนุญาตไม้สักและไม้ยางในที่ดิน

กรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง	 และข้อกำาหนด	 ฉบับที่	 ๑๗	 พ.ศ.๒๕๓๐	 ออกตามความในพระราชบัญญัติ 

ป่าไม้	 พุทธศักราช	 ๒๔๘๔	 ว่าด้วยการอนุญาตไม้สักและไม้ยางในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง 

ลงวันที่	๒๐	กุมภาพันธ์	๒๕๓๐	ซึ่งกรมป่าไม้ได้แจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ทราบและปฏิบัติแล้ว	ไปให้ทราบด้วย	นั้น

	 	 	 บัดน้ี	 กระทรวงมหาดไทยได้ดำาเนินการในเร่ืองดังกล่าว	 ตามนัยหนังสือกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์ที่อ้างถึง	ข้อ	๑	ต่อไปแล้ว	ดังนี้

	 	 	 ๑.	แจ้งให้ทุกจังหวัดถือปฏิบัติตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย	ด่วนมาก	ท่ี	มท	๐๔๐๔/ว	๑๒๑๒	

ลงวันที่	 ๒๘	 ตุลาคม	 ๒๕๓๐	 ที่ได้แนบมาพร้อมนี้	 และได้สั่งให้จังหวัดแจ้งอำาเภอและกิ่งอำาเภอดำาเนินการ

ประชาสัมพันธ์หรือชี้แจงให้ประชาชนทั่วไปได้ทราบโดยทั่วกันด้วย

	 	 	 ๒.	แจง้กรมตำารวจและกรมทีด่นิเพือ่ซอ้มความเขา้ใจแกเ่จา้หนา้ทีใ่นสงักดัทีม่หีนา้ทีเ่กีย่วขอ้ง
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ได้ทราบแนวทางปฏิบัติตามข้อ	๑	แล้ว	ตามนัยบันทึกกระทรวงมหาดไทย	ด่วนมาก	ท่ี	มท	๐๔๐๔/๓๐๓๘	–	๓๐๓๙	

ลงวันที่	๒๘	ตุลาคม	๒๕๓๐	ที่ได้ส่งมาพร้อมนี้

	 	 	 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำาเนินการต่อไป

	 									ขอแสดงความนับถือ

	 (ลงนาม)			พิศาล	มูลศาสตรสาทร		 	 	

	 										(นายพิศาล	มูลศาสตรสาทร)

	 										ปลัดกระทรวงมหาดไทย

กรมการปกครอง

กองการสอบสวนและนิติการ

โทร.(๐๒)	๒๒๑๘๘๔๐,๒๒๑๐๑๕๑	ต่อ	๕๕
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	 บัญชีเอกสารส่งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย	ด่วนมาก	ท่ี	มท	๐๔๐๔/๑๔๘๕๐	ลงวันท่ี	๒๘	ตุลาคม	๒๕๓๐	

	 เรื่อง	แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับไม้ในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง

 

ลำาดับที่ ชนิดเอกสาร หมายเลข จำานวนแผ่น หมายเหตุ

๑.

๒.

ภาพถ่ายหนังสือด่วนมาก	ที่	มท	๐๔๐๔/ว	๑๒๑๒	

ลงวันที่	๒๘	ตุลาคม	๒๕๓๐

ภาพถ่ายบันทึกด่วนมาก	ที่	มท	๐๔๐๔/๓๐๓๘,	๓๐๓๙	

ลงวันที่	๒๘	ตุลาคม	๒๕๓๐

๑-๔

๕-๘

๔

๔

รวมเอกสาร ๘	แผ่น
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ด่วนมาก          กระทรวงมหาดไทย
ที่	มท	๐๔๐๔/ว	๑๒๑๒	 ถนนอัษฎางค์	กท	๑๐๒๐๐

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ๒๘	ตุลาคม	๒๕๓๐

เรื่อง	แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับไม้ในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง

เรียน	ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

อ้างถึง	 ๑.	 หนังสือกระทรวงมหาดไทย	ด่วนมาก	ที่	มท	๐๔๐๔/ว	๓๒๖	ลงวันที่	๑๕	มีนาคม	๒๕๒๗

	 ๒.	 หนังสือกระทรวงมหาดไทย	ด่วนมาก	ที่	มท	๐๔๐๔/ว	๑๐๓๓	ลงวันที่	๔	สิงหาคม	๒๕๒๙

สิ่งที่ส่งมาด้วย	 ๑.	 สำาเนาหนังสือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	ด่วนมาก	ที่	กษ	๐๗๐๔(๓)/๔๒๔๔

	 	 	 	 ลงวันที่	๑๖	กุมภาพันธ์	๒๕๓๐

	 	 	 ๒.	 สำาเนาหนังสือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	ที่	กษ	๐๗๐๔(๓)/๑๓๓๖๐

	 	 	 	 ลงวันที่	๗	พฤษภาคม	๒๕๓๐

	 	 	 ตามทีไ่ดแ้จง้แนวทางปฏบิตัเิกีย่วกบัไมใ้นทีด่นิกรรมสทิธิห์รอืสทิธคิรอบครอง(นอกจากไมส้กั

และไม้ยาง)และแนวทางปฏิบัติในการทำาฟืนหรือเผาถ่านจากไม้ในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองมาเพื่อ

สั่งให้เจ้าหน้าที่ถือเป็นแนวทางปฏิบัติโดยเคร่งครัด	 และต่อมาได้แจ้งให้ทุกจังหวัดระงับการดำาเนินการเกี่ยว

กับการตรวจสอบออกหนังสือรับรองไม้ในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง	 (นอกจากไม้สักและไม้ยาง)	

รวมถึงการรับรองไม้ฟืนไม้เผาถ่าน	 และถ่านจากไม้ในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองเฉพาะเพื่อการค้า

ไว้เป็นการชั่วคราว	 จนกว่าการพิจารณาของผู้แทนของกระทรวงมหาดไทยกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	

เพื่อวางมาตรการควบคุมที่เหมาะสมเสร็จสิ้น	 และเมื่อกระทรวงมหาดไทยกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ได้ร่วมกันพิจารณาแก้ไขแนวทางปฏิบัติเป็นประการใด	แล้วจะได้แจ้งมาเพื่อถือปฏิบัติต่อไป	นั้น

	 	 	 บัดน้ี	 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีหนังสือด่วนมาก	 ท่ี	 กษ	๐๗๐๔(๓)/๔๒๔๔	ลงวันท่ี	๑๖ 

กุมภาพันธ์	 ๒๕๓๐	 แจ้งว่า	 ผู้แทนกระทรวงมหาดไทยกับผู้แทนกรมป่าไม้	 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 

ได้ร่วมประชุมพิจารณาปัญหาเรื่องแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับไม้ในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง	 และ 

ได้มีมติเกี่ยวกับเรื่องนี้ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้นำาผลการประชุมดังกล่าวเข้าพิจารณาในที่ประชุม

คณะกรรมการป้องกันและอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้	ครั้งที่	๑/๒๕๓๐	เมื่อวันที่	๑๔	มกราคม	๒๕๓๐	ในการ

นี้ได้นำาเรื่องที่เกี่ยวข้องกันตามที่กรมป่าไม้เสนอเพิ่มเติมอีก	 ๒	 เรื่อง	 เข้าพิจารณาในที่ประชุมด้วย	 ซึ่งที่

ประชุมได้พิจารณาเห็นชอบ	 นอกจากน้ันกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีหนังสือ	 ท่ี	 กษ	 ๐๗๐๔(๓)/๑๓๓๖๐	 

ลงวันที่	๗	พฤษภาคม	๒๕๓๐	แจ้งเรื่องให้ใช้ข้อกำาหนดว่าด้วยการอนุญาตไม้สักและไม้ยางในที่ดินกรรมสิทธ์ิ

หรือสิทธิครอบครองเพ่ือการใช้สอยส่วนตัวตามหนังสือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่ีส่งมาพร้อมน้ี	ซึง่ไดก้ำาหนด

แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับไม้และถ่านไม้ที่เผาได้จากไม้ในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองสรุปได้ดังนี้
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	 	 	 ๑.	 ในกรณีที่เจ้าของที่ดินมีความประสงค์จะนำาไม้ในที่ดินของตนไปโดยสุจริตสำาหรับการ

ใช้สอยส่วนตัวหรือเพื่อการกุศลสาธารณประโยชน์	 เห็นสมควรออกหนังสือรับรองให้นำาไม้ไปใช้ประโยชน์ได้

เฉพาะเพือ่การใชส้อยสว่นตวั	หรอืเพือ่การกศุลสาธารณประโยชนเ์ทา่นัน้	สว่นเพือ่การคา้หา้มมใิหม้กีารตรวจ

สอบเพื่อออกหนังสือรับรองให้ต่อไปอีก	ตามที่กระทรวงมหาดไทยสั่งระงับไปแล้ว

	 	 	 ๒.	 ให้มีการแก้ไขแบบหนังสือรับรองการนำาไม้เคลื่อนย้ายไปใช้ประโยชน์เสียใหม่เพื่อใช้

แต่เฉพาะการนำาไม้ไปใช้สอยส่วนตัวหรือเพ่ือการกุศลสาธารณประโยชน์เท่าน้ัน	 โดยให้มีเล่มท่ี	ฉบับท่ี	และเย็บ

เป็นเล่มให้เป็นเอกสารของทางราชการ	 มีการเบิกจ่ายจากหน่วยราชการท่ีควบคุมรับผิดชอบ	 โดยลงทะเบียน

รับ-จ่าย	 ไว้เป็นหลักฐาน	 เพ่ือเป็นมาตรการในการป้องกันการปลอมแปลงและทำาลายหลักฐานคู่ฉบับ	 และเพ่ือ

ประโยชน์ในการควบคุม	 และให้ผู้นำาไม้ตามหนังสือรับรองเข้าเขตด่านป่าไม้	 ต้องแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่

ด่านป่าไม้ประเภทที่	 ๑	 ตรวจสอบผ่านด่านป่าไม้เช่นเดียวกับการนำาไม้เคลื่อนที่ตามพระราชบัญญัติป่าไม้	 

ซึ่งเจ้าหน้าที่ด่านป่าไม้จะได้สลักหลังหนังสือรับรองว่าได้นำาไม้ผ่านด่านไปแล้ว	 จะได้ไม่นำาหนังสือรับรองนั้น

มาหมุนเวียนขนไม้โดยไม่ชอบอีก

	 	 	 ๓.	 ไม้ชนิดท่ีมีช่ือตรงกับไม้หวงห้ามในป่า	 เช่น	 ไม้โกงกาง	 ไม้มะม่วง	 ไม้ทุเรียนฯลฯ	 

ในท่ีดินกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิครอบครองที่จะนำาไปจำาหน่ายในลักษณะของไม้ท่อนให้มีการออกหนังสือรับรอง

ไปใช้ประโยชน์เพื่อการค้าสำาหรับไม้ที่มีชื่อตรงกับไม้หวงห้ามในป่าซึ่งราษฎรปลูกขึ้นในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือ 

สทิธคิรอบครองได	้โดยใชห้ลกัเกณฑก์ารปฏบิตัเิชน่เดยีวกบัการออกหนงัสอืรบัรองการนำาไมใ้นทีด่นิกรรมสทิธิ์

หรือสิทธิครอบครองไปใช้ประโยชน์เพื่อการใช้สอยส่วนตัวหรือเพื่อการกุศลสาธารณประโยชน์

	 	 	 ๔.	 เรือ่งถา่นไมท้ีเ่ผาไดจ้ากไมใ้นทีด่นิกรรมสทิธิห์รอืสทิธคิรอบครอง	ใหใ้ชห้ลกัเกณฑต์ามที่ 

คณะกรรมการป้องกันและอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ได้ให้ความเห็นชอบแล้วในการประชุมครั้งที่	๕/๒๕๒๘	เมื่อ

วันที่	๒๙	กรกฎาคม	๒๕๒๘	คือ

	 	 	 	 (๑)	 ถ้ามีผู้ประสงค์จะให้ทางราชการให้ความคุ้มครองในการนำาถ่านไม้ที่เผาจากไม้ใน

ที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง	 ซึ่งไม่ใช่ไม้สักและไม้ยางเคลื่อนย้ายไปใช้ประโยชน	์ ก็ให้ขออนุญาตตั้ง

เตาเผาถ่านตามข้อ	๖	แห่งกฎกระทรวง	ฉบับที่	๑๙	(พ.ศ.๒๕๐๗)	ว่าด้วยการเก็บหาของป่าหวงห้าม	เพื่อให้

นำาไม้ที่นำามาตามหนังสือรับรองตามระเบยีบของกระทรวงมหาดไทย	หรอืนำาไม้ที่ไม่ต้องมีหนังสือรับรอง	เช่น	 

ไมย้างพารา	เขา้เผาในเตาถา่นทีไ่ดร้บัอนญุาตตอ่ไป	เสรจ็แลว้ใหพ้นกังานเจา้หนา้ทีอ่อกใบเบกิทางใหเ้ชน่เดยีว

กับถ่านไม้ที่เผาจากไม้ในป่าแต่ไม่ต้องเสียค่าภาคหลวง	คงเสียแต่ค่าธรรมเนียมใบเบิกทางเท่านั้น

	 	 	 	 (๒)	 ผูไ้มป่ระสงคจ์ะขอรบัอนญุาตตามขอ้	(๑)	แตจ่ะเผาถา่นโดยเสรกีช็อบทีจ่ะกระทำาได	้ 

แต่กรณีนี้คณะกรรมการและพนักงานเจ้าหน้าที่ไม่มีหน้าที่ออกหนังสือรับรองหรือออกใบเบิกทางให้นำาถ่านที่

เผาได้เคลื่อนย้ายไปใช้ประโยชน์แต่อย่างใด

	 	 	 	 ซ่ึงกรมป่าไม้ได้แจ้งไปให้จังหวัดต่างๆ	ทราบและถือปฏิบัติแล้วตามหนังสือ	ท่ี	กษ	๐๗๐๔(๓)/

ว	๓๐๒๙๓	ลงวันที่	๖	พฤศจิกายน	๒๕๒๙
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	 	 	 ๕.	 การอนญุาตไมส้กัและไมย้างในทีด่นิกรรมสทิธิห์รอืสทิธคิรอบครองคงใหม้กีารอนญุาตได้

แต่เฉพาะเพื่อการใช้สอยส่วนตัวตามข้อกำาหนด	ฉบับที่	๑๗	พ.ศ.๒๕๓๐	ซึ่งกรมป่าไม้ได้แจ้งแนวทางปฏิบัติ

มาแล้ว	ตามหนังสือกรมป่าไม้	ที่	กษ	๐๗๐๔(๓)/ว	๑๐๙๖๔	ลงวันที่	๑๗	เมษายน	๒๕๓๐

	 	 	 จึงเรียนมาเพื่อทราบและสั่งเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดพร้อมกับให้จังหวัด 

สั่งให้อำาเภอและกิ่งอำาเภอดำาเนินการประชาสัมพันธ์หรือประชุมชี้แจงให้ประชาชนได้ทราบโดยทั่วกันด้วย	 

หากมปีญัหาในทางปฏบิตัปิระการใด	ใหร้ายงานกระทรวงมหาดไทยเพือ่ประกอบการพจิารณาดำาเนนิการตอ่ไป

	 												ขอแสดงความนับถือ

      

	 			(ลงนาม)			พิศาล	มูลศาสตรสาทร		 	 	

	 													(นายพิศาล	มูลศาสตรสาทร)

	 														ปลัดกระทรวงมหาดไทย

กรมการปกครอง

กองการสอบสวนและนิติการ

โทร.	(๐๒)๒๒๑๘๘๔๐,	๒๒๑๐๑๕๑	ต่อ	๕๕
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บันทึกข้อความ
ด่วนมาก	

ส่วนราชการ	กระทรวงมหาดไทย	(กรมการปกครอง)	โทร.๒๒๑๘๘๔๐,๒๒๑๐๑๕๑	ต่อ	๕๕

ที่	มท	๐๔๐๔/๓๐๓๘		 	 	 	 	 	วันที่	๒๘	ตุลาคม	๒๕๓๐

เรื่อง	 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับไม้ในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง

เรียน	 อธิบดีกรมตำารวจ

	 ตามบันทึกกระทรวงมหาดไทย	ด่วนมาก	ที่	 มท	 ๐๔๐๔/๙๓๓	ลงวันที่	 ๕	 เมษายน	๒๕๒๗	แจ้ง

ให้กรมตำารวจได้ซักซ้อมความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่ตำารวจทุกหน่วยที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องได้ทราบแนวทางปฏิบัติ 

เกีย่วกบัไมใ้นทีด่นิกรรมสทิธิห์รอืสทิธคิรอบครอง(นอกจากไมส้กัและไมย้าง)	และถอืปฏบิตัโิดยเครง่ครดัในสว่น

ที่เกี่ยวข้องต่อไป	ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย	ด่วนมาก	ที่	มท	๐๔๐๔/ว	๓๒๖	ลงวันที่	๑๕	มีนาคม	

๒๕๒๗	แล้วนั้น

	 เนื่องจากเรื่องนี้กระทรวงมหาดไทยได้รับแจ้งจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กรณีได้รับรายงาน

จากกรมป่าไม้	ว่าในการปฏิบัติตามระเบียบดังกล่าวมีพฤติการณ์ทุจริตในการนำาไม้และถ่านไม้ที่เผาได้เคลื่อน

ย้ายไปใช้ประโยชน์เกิดขึ้นในท้องที่หลายแห่ง	 ซึ่งกรมป่าไม้เห็นว่าปัญหาดังกล่าวจะเสนอเข้าพิจารณาใน

ที่ประชุมระหว่างผู้แทนกระทรวงมหาดไทยกับผู้แทนกรมป่าไม้	 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 และเมื่อ

ประชุมเสร็จแล้วก็จะต้องนำาเสนอให้คณะกรรมการป้องกันและอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้พิจารณาให้ความ

เห็นชอบ	 แล้วจึงจะกำาหนดเป็นทางปฏิบัติต่อไป	 ดังน้ัน	 จึงได้ขอให้กระทรวงมหาดไทยแจ้งทุกจังหวัดให้ระงับ 

การดำาเนินการ	ออกหนงัสอืรบัรอง	ตามนยัหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย	ดว่นมาก	ที	่มท	๐๔๐๔/ว	๓๒๖	ลงวนัที	่๑๕	 

มีนาคม	๒๕๒๗	เฉพาะเพื่อการค้าไว้เป็นการชั่วคราวจนกว่าการพิจารณาตามผลการประชุมของผู้แทนทั้ง	๒	

กระทรวง	เพื่อวางมาตรการควบคุมที่เหมาะสม	ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้เห็นชอบตามข้อเสนอดังกล่าวของ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ	์จงึไดม้หีนงัสอืดว่นมาก	ที	่มท	๐๔๐๔/ว	๑๐๓๓	ลงวนัที	่๔	สงิหาคม	๒๕๓๐	แจง้ให ้

ทุกจังหวัดสั่งระงับการดำาเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบออกหนังสือรับรองไม้ในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือ 

สิทธิครอบครอง	(นอกจากไม้สักและไม้ยาง)	รวมถึงการรับรองไม้ฟืน	ไม้เผาถ่าน	และถ่าน	เฉพาะเพื่อการ

คา้ไวเ้ปน็การชัว่คราวจนกวา่กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงเกษตรและสหกรณจ์ะไดร้ว่มกนัพจิารณาแกไ้ข

แนวทางปฏิบัติ	เพื่อแจ้งให้ถือปฏิบัติต่อไป

	 ต่อมากระทรวงเกษตรและสหกรณ์แจ้งว่า	ผู้แทนกระทรวงมหาดไทยกับผู้แทนกรมป่าไม้	กระทรวง

เกษตรและสหกรณ์	 ได้ร่วมประชุมพิจารณาปัญหา	 เรื่อง	 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับไม้ในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือ

สิทธิครอบครองรวม	 ๓	 ครั้ง	 ที่ประชุมมีมติรวม	 ๑๑	 ข้อ	 รายละเอียดปรากฏสรุปรายงานการประชุมฯ	 

ที่ส่งมาพร้อมนี้	 และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้นำาผลการประชุมดังกล่าวเข้าพิจารณาในที่ประชุม

คณะกรรมการป้องกันและอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้	 ครั้งที่	 ๑/๒๕๓๐	 เมื่อวันที่	 ๑๔	 มกราคม	 ๒๕๓๐	 

ในการนี้ได้นำาเรื่องที่เกี่ยวข้องกันตามที่กรมป่าไม้เสนอเพิ่มเติมอีก	 ๒	 เรื่อง	 เข้าพิจารณาในที่ประชุมด้วย	

ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาแล้วเห็นชอบให้ดำาเนินการเกี่ยวกับไม้ในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตาม 
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มติที่ประชุมของผู้แทนกระทรวงมหาดไทยและผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 ตามที่กรมป่าไม้รายงาน 

รับทราบการแก้ไขปัญหา	 เรื่องการเผาถ่านจากไม้ที่ปลูกขึ้นในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองเพื่อนำาไป

จำาหน่ายที่กรมป่าไม้ได้ดำาเนินการไปแล้ว	 เห็นชอบให้มีการออกหนังสือรับรองไม้ที่มีชื่อตรงกับไม้หวงห้าม 

ในป่า	 (ยกเว้นไม้สักและไม้ยาง)	 ที่ราษฎรปลูกขึ้นในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองไปใช้ประโยชน์

เพื่อการค้าได้ตามที่กรมป่าไม้เสนอ	 รายละเอียดปรากฏตามสำาเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย	 ด่วนมาก	 

ที่	มท	๐๔๐๔/ว	๑๒๑๒	ลงวันที่	๒๘	ตุลาคม	๒๕๓๐	ที่ส่งมาพร้อมนี้

	 จึงเรียนมาเพื่อให้กรมตำารวจได้ซักซ้อมความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่ตำารวจทุกหน่วยที่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง

ได้ทราบแนวทางปฏิบัติดังกล่าว	 และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดในส่วนที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าหน้าที่

ประจำาด่านตรวจต่างๆ	ได้ทราบแนวปฏิบัติเพื่ออำานวยความสะดวกแก่ประชาชนต่อไป

	 	 	 	 	 	 	 	 								(ลงนาม)			พิศาล	มูลศาสตรสาทร	 																																			

																																					(นายพิศาล	มูลศาสตรสาทร)

	 	 	 	 	 	 	 	 				ปลัดกระทรวงมหาดไทย
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ด่วนมาก	

ส่วนราชการ	กระทรวงมหาดไทย	(กรมการปกครอง)	โทร.	๒๒๑๘๘๔๐,๒๒๑๐๑๕๑	ต่อ	๕๕

ที่	มท	๐๔๐๔/๓๐๓๙		 	 	 	 								วันที่	๒๘	ตุลาคม	๒๕๓๐	

เรื่อง	 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับไม้ในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง

เรียน	 อธิบดีกรมที่ดิน

	 ตามบันทึกกรมที่ดิน	ที่	มท	๐๗๑๒/๔๘๒	ลงวันที่	๓๑	มีนาคม	๒๕๒๙	แจ้งรายชื่อผู้แทนกรมที่ดิน	

จำานวน	๔	คน	 ให้กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแต่งตั้งเป็นผู้แทน	๒	คน	และผู้แทนสำารอง	๒	คน	ของ 

กระทรวงมหาดไทย	 ร่วมกับผู้แทนกรมการปกครองเพื่อพิจารณาเรื่องแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับไม้ในที่ดิน

กรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง	 กรณีการออกหนังสือรับรองไม้แปรรูปในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง

เพือ่การใชส้อยสว่นตวั	และการทำาฟนืหรอืเผาถา่นจากไมใ้นทีด่นิกรรมสทิธิห์รอืสทิธคิรอบครอง	ไปใหพ้จิารณา

ดำาเนินการต่อไป นั้น

	 บัดนี้	 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์แจ้งว่า	 ได้นำาผลการประชุมของผู้แทนกระทรวงมหาดไทย 

กับผู้แทนกรมป่าไม้	 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 ซึ่งมีมติรวม	 ๑๑	 ข้อ	 เข้าพิจารณาในที่ประชุม 

คณะกรรมการป้องกันและอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้	ครั้งที่	๑/๒๕๓๐	เมื่อวันที่	๑๔	มกราคม	๒๕๓๐	ในการนี้

ได้นำาเรื่องที่เกี่ยวข้องกันตามที่กรมป่าไม้เสนอเพิ่มเติมอีก	๒	เรื่องเข้าพิจารณาในที่ประชุมด้วย	ซึ่งที่ประชุม

ไดพ้จิารณาเหน็ชอบ	นอกจากนัน้	กระทรวงเกษตรและสหกรณไ์ดแ้จง้เรือ่งใหใ้ชข้อ้กำาหนดวา่ดว้ยการอนญุาต

ไมส้กัและไมย้างในทีด่นิกรรมสทิธิห์รอืสทิธคิรอบครองเพือ่การใชส้อยสว่นตวัตามหนงัสอืกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์ที่ได้ส่งมาพร้อมนี้

	 กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วเห็นว่า	 ตามมติที่ประชุมของผู้แทนกระทรวงมหาดไทยและ 

ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดังกล่าวนั้น	 มีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกรมที่ดินในการออกหนังสือรับรองการ

ทำาประโยชนใ์นพืน้ทีท่ีย่งัมไีมห้วงหา้มเหลอือยูใ่นทีด่นิ	การออกโฉนดทีด่นิหรอืหนงัสอืรบัรองการทำาประโยชน์

โดยไม่ชอบ	และการทุจริตในการออก	น.ส.๓	และการทำาไม้ในที่ดิน	น.ส.	๓	หรือ	น.ส.	๓	ก.	โดยไม่ชอบ	 

จึงให้กรมที่ดินได้ซักซ้อมความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ทราบแนวทางปฏิบัติดังกล่าว	 และถือปฏิบัติ

โดยเคร่งครัด

	 ในส่วนท่ีเก่ียวข้องต่อไป	 ส่วนแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับไม้ในท่ีดินกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิครอบครอง	

กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งให้ทุกจังหวัดทราบและถือปฏิบัติด้วยแล้ว	 ตามนัยหนังสือ	 ด่วนมาก	

ที่	มท	๐๔๐๔/ว๑๒๑๒	ลงวันที่	๒๘	ตุลาคม	๒๕๓๐	ที่ได้ส่งมาพร้อมนี้

																			(ลงนาม)				พิศาล	มูลศาสตรสาทร

																														(นายพิศาล	มูลศาสตรสาทร)

																														ปลัดกระทรวงมหาดไทย
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ที่	กษ	๐๗๐๔(๓)/ว	๓๖๙๕๒		 	 	 	 	 	 						กรมป่าไม้

๖๑ ถนนพหลโยธิน กท ๑๐๙๐๐

	 	 	 	 	 	 	 	 						๙	ธันวาคม	๒๕๓๐

เรื่อง	 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับไม้ในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง

เรียน	 ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

อ้างถึง	 หนังสือกรมป่าไม้	ด่วนมาก	ที่	กษ	๐๗๐๔(๓)/๒๓๒๒๓	ลงวันที่	๒๖	สิงหาคม	๒๕๒๙

สิ่งที่ส่งมาด้วย	 ๑.	 สำาเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย	ด่วนมาก	ที่	มท	๐๔๐๔/๑๔๘๕๐

	 	 	 	 ลงวันที่	๒๘	ตุลาคม	๒๕๓๐	พร้อมด้วยเอกสารที่เกี่ยวข้อง	๑	ชุด	(จำานวน	๑๑	แผ่น)

	 	 	 ๒.	 สำาเนาหนังสือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	ด่วนมาก	ที่	กษ	๐๗๐๔(๓)/๔๒๔๔

	 	 	 	 ลงวันที่	๑๖	กุมภาพันธ์	๒๕๓๐	พร้อมด้วยสรุปรายงานการประชุม	๑	ชุด

	 	 	 	 (รวมเอกสาร	๑๖	แผ่น)

	 	 	 ตามหนังสือกรมป่าไม้ที่อ้างถึง	 ส่งสำาเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย	 ด่วนมาก	 

ที่ มท ๐๔๐๔/ว	 ๑๐๓๓	 ลงวันที่	 ๔	 สิงหาคม	 ๒๕๒๙	 เรื่อง	 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับไม้ในที่ดินกรรมสิทธิ์

หรอืสทิธคิรอบครอง	ซึง่กระทรวงมหาดไทยแจง้ใหจ้งัหวดัระงบัการดำาเนนิการตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย	

ดว่นมาก	ที	่มท	๐๔๐๔/ว.๓๒๖	ลงวนัที	่๑๕	มนีาคม	๒๕๒๗	เกีย่วกบัการตรวจสอบออกหนงัสอืรบัรองไม	้รวมทัง้ไมฟ้นื	 

ไม้เผาถ่าน	และถ่าน	ในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองดังกล่าว	ตามข้อเสนอของกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์ไว้ก่อนจนกว่าการพิจารณาตามผลการประชุมของผู้แทนกระทรวงมหาดไทยกับผู้แทนกรมป่าไม้	

กระทรวงเกษตรและสหกรณ	์เพือ่วางมาตรการการควบคมุทีเ่หมาะสมใหเ้สรจ็สิน้เสยีกอ่น	มาเพือ่โปรดทราบ

และสั่งเจ้าหน้าที่ถือเป็นทางปฏิบัติต่อไป	นั้น

	 	 	 บัดนี้	 กระทรวงมหาดไทยแจ้งให้ทราบว่า	 การพิจารณาเรื่องดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้วโดย

กระทรวงมหาดไทยแจ้งให้จังหวัดต่างๆ	 และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทราบเป็นทางปฏิบัติแล้วตามหนังสือ

กระทรวงมหาดไทยตามสิ่งที่ส่งมาด้วย	ซึ่งสรุปแนวทางปฏิบัติได้ดังนี้

	 	 	 ๑.	 ตามผลการพจิารณาของผูแ้ทนกระทรวงมหาดไทยกบัผูแ้ทนกรมปา่ไม้	กระทรวงเกษตร 

และสหกรณ์	ซึง่ไดร้ว่มพิจารณาปญัหาเรือ่ง	แนวทางปฏิบตัเิกีย่วกบัไมใ้นทีด่นิกรรมสิทธิห์รอืสิทธคิรอบครอง	

ณ	ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	รวม	๓	ครั้งที่ประชุมมีมติ	รวม	๑๑	ข้อ	และมีข้อที่สำาคัญคือ

	 	 	 	 ๑.๑	 การออกหนงัสอืรบัรองการทำาประโยชนใ์นพืน้ทีท่ีย่งัมไีมห้วงหา้มเหลอือยูใ่นทีด่นินัน้	 

ให้เจ้าหน้าที่กรมที่ดินกับเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้	 ร่วมกันตรวจสอบตามนัยบันทึกข้อตกลงระหว่าง 

กรมที่ดินกับกรมป่าไม้ว่าด้วยการตรวจพิสูจน์ที่ดินเพื่อออกโฉนดที่ดิน	 ลงวันที่	 ๒๐	 เมษายน	 ๒๕๒๔ 

ทุกรายไป	 และกรณีที่ดินมี	 ส.ค.	 ๑	 ขอออก	 น.ส.	 ๓	 จะต้องส่งเรื่องให้กรมที่ดินพิจารณาเสียก่อนซึ่งใน

กรณีการออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำาประโยชน์ดังกล่าวเป็นไปโดยมิชอบ	 เนื่องจากมีไม้ที่ใช้ทำา 
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การค้าได้เหลืออยู่มาก	 เข้าลักษณะไม่ได้ทำาประโยชน์	 ก็ให้ฝ่ายกรมป่าไม้งดเว้นการตรวสอบเพ่ืออนุญาตให้ 

ตัดฟันไม้	 แล้วแจ้งให้ฝ่ายที่ดินพิจารณาเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งเพิกถอนโฉนดที่ดิน	 หรือหนังสือรับรอง

การทำาประโยชน์ดังกล่าวออกไปโดยฝ่าฝืนกฎกระทรวง	ฉบับที่	๕	(๒๔๙๗)	ออกตามความในพระราชบัญญัติ

ให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน	พ.ศ.๒๔๙๗	ข้อ	๘	และในระหว่างที่กำาลังเพิกถอนนั้น	ให้ระงับการทำาไม้	(กรณี

เป็นไม้สักและไม้ยาง)	 และระงับการออกหนังสือรับรองการทำาไม้ชนิดอื่นเพื่อเคลื่อนย้ายไปใช้ประโยชน์เสีย

ทั้งสิ้น	โดยไม่ต้องรอให้เพิกถอนเสร็จ

	 	 	 	 ๑.๒	กรณีมีการทุจริตในการออกหนังสือรับรองการทำาประโยชน์และการทำาไม้ออก	 ให้

แก้ไขที่ตัวบุคคลที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมาย

	 	 	 	 ๑.๓	 เมื่อได้เข้มงวดกวดขันให้มีการปฏิบัติในการออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการ

ทำาประโยชนโ์ดยเครง่ครดัแลว้	กค็งจะไมม่ไีมท้ีจ่ะใชท้ำาการคา้เหลอือยูใ่นทีด่นินัน้มากนกั	จงึไมม่คีวามจำาเปน็ 

ที่จะออกระเบียบในการอนุญาต	 หรือหนังสือรับรองให้นำาไม้ไปเพื่อการค้า	 แต่เพื่อเป็นการอำานวยความ

สะดวกแก่เจ้าของท่ีดินท่ีจะนำาไม้ท่ีเหลือไปใช้สอยส่วนตัวหรือเพ่ือการกุศลสาธารณประโยชน์โดยสุจริต	 ก็ให้ 

มีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อออกหนังสือรับรองไม้ในที่ดิน	 ที่มิใช่ไม้สักและไม้ยางเพ่ือการใช้สอย

ส่วนตัว	หรือเพ่ือการกุศลสาธารณประโยชน์ได้	โดยมีการตรวจสอบประทับตรา	ต.	ของป่าไม้อำาเภอผู้ร่วมเป็น

กรรมการที่โคนต้นไม้ที่ขอนั้นเสียก่อน	 และคณะกรรมการประทับตรา	 ครั้งที่	 ๒	 เมื่อผู้ขอตัดฟันบั่นทอนไม้	

เป็นท่อนซุงแล้วจึงออกหนังสือรับรองให้ได้	ตามรายละเอียดในแบบคำาขอและแบบหนังสือรับรองตามที่แนบ

มากับสิ่งที่ส่งมาด้วย

	 	 	 	 ๑.๔	 ให้ใช้แบบคำาขอและแบบหนังสือรับรองที่ผู้แทนกระทรวงทั้งสองได้แก้ไขใหม่

แล้ว	และผู้นำาไม้ตามหนังสือรับรองนำาไม้เข้าเขตด่านป่าไม้ประเภทที่	๑	เจ้าหน้าที่ด่านฯ	จะต้องตรวจสอบ 

และสลักหลังหนังสือรับรองว่าได้นำาไม้ผ่านด่านแล้วเช่นเดียวกับการตรวจสอบไม้ที่นำาเคลื่อนที่ 

ตามพระราชบญัญตัปิา่ไม	้ทัง้นี	้กเ็พือ่เปน็การปอ้งกนัมใิหน้ำาหนงัสอืรบัรองนัน้มาหนนุเวยีนขนไมโ้ดยไมช่อบอกี

	 	 สำาหรับทางปฏิบัติอื่นๆ	ที่ไม่ได้กล่าวถึง	ก็ปรากฏรายละเอียดตามสรุปผลการประชุมของผู้แทน 

ทั้ง	๒	กระทรวง	ซึ่งคณะกรรมการป้องกันและอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ได้ให้ความเห็นชอบแล้วในการประชุม	

ครั้งที่	๑	/๒๕๓๐	เมื่อวันที่	๑๔	มกราคม	๒๕๓๐	ตามเอกสารที่ส่งมาด้วย	หมายเลข	๒

	 	 	 ๒.	 ให้มีการออกหนังสือรับรองไม้ท่ีปลูกข้ึนในท่ีกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิครอบครองท่ีมีช่ือตรงกับ 

ไม้หวงห้าม	 เช่น	 ไม้โกงกาง	 ไม้มะม่วงป่า	 ไม้ทุเรียน	ฯลฯ	 เพื่อนำาไปจำาหน่ายในลักษณะไม้ท่อนได้	 โดยใช้

หลกัเกณฑก์ารปฏบิตัเิชน่เดยีวกบัการออกหนงัสอืรบัรองการนำาไมใ้นทีด่นิกรรมสทิธิห์รอืสทิธคิรอบครองไปใช้

ประโยชน์	เพื่อการใช้สอยส่วนตัวหรือเพื่อการกุศลสาธารณประโยชน์	ตามข้อ	๑.

	 	 	 ๓.	 ไม่ใหม้ีการออกหนังสือรบัรองหรือออกใบเบกิทางถา่นไม้ชนิดตา่งๆ	ทีข่ึน้อยูเ่ดมิ	เวน้แต่

ถา่นนัน้เปน็ถา่นไมย้างพารา	ไมย้คูาลปิตสั	กระถนิยกัษ	์กระถนิณรงค	์สนประดพิทัธ	์มะฮอกกาน	ีจามจรุ	ีหรอื 

พนัธุไ์มอ้ืน่ๆ	ทีม่ถีิน่กำาเนดิจากตา่งประเทศทีน่ำามาปลกูในทีด่นิกรรมสทิธิห์รอืสทิธคิรอบครอง	รวมทัง้ไมโ้กงกาง 
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ที่ปลูกขึ้นในที่ดินนั้นด้วย	 เมื่อนำาเข้าเผาในเตาที่รับอนุญาตตามนัยข้อ	 ๖	 แห่งกฎกระทรวง	 ฉบับที่	 ๑๙	

(พ.ศ.๒๕๐๗)	 ว่าด้วยการเก็บหาของป่าหวงห้าม	 ก็ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบออกใบเบิกทางโดยไม่เก็บ 

คา่ภาคหลวงได้	ท้ังน้ี	ตามท่ีกรมป่าไม้แจ้งทางปฏิบัติไปจังหวัดต่างๆ	แล้ว	ตามหนังสือ	ท่ี	กษ	๐๗๐๔(๓)/ว	๓๐๒๙๓	

ลงวันที่	๖	พฤศจิกายน	๒๕๒๙

	 	 	 ๔.	 ส่วนไม้สัก	ไม้ยางนั้น	ก็ให้อนุญาตได้แต่เฉพาะการใช้สอยส่วนตัว	ตามข้อกำาหนดฉบับ

ที่	๑๗	พ.ศ.	๒๕๓๐	ตามหนังสือกรมป่าไม้	ที่	กษ	๐๗๐๔(๓)/ว	๑๐๙๖๔	ลงวันที่	๑๗	เมษายน	๒๕๓๐

	 	 	 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและสั่งเจ้าหน้าที่ถือเป็นทางปฏิบัติต่อไป

	 										ขอแสดงความนับถือ

	 (ลงนาม)				อุดม	หิรัญพฤกษ์

	 											(นายอุดม	หิรัญพฤกษ์)

	 										รองอธิบดี	รักษาราชการแทน

	 											อธิบดีกรมป่าไม้
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ที่	กษ	๐๗๐๔.๐๓/ว	๒๔๘๐๖			 	 	 	 	 								กรมป่าไม้

                   ถนนพหลโยธิน กท ๑๐๙๐๐

	 	 	 	 	 	 	 	 	 		๕	สิงหาคม	๒๕๓๔

เรื่อง	 ซ้อมความเข้าใจในการตรวจสอบรับรองการทำาไม้ในที่ดินกรรมสิทธิ์และออกหนังสือรับรอง  

	 การนำาไม้ชนิดอื่นนอกจากไม้สักและไม้ยางที่ทำาจากที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองเคลื่อนย้าย 

	 เป็นไม้ท่อนซุง	เพื่อการใช้สอยส่วนตัวหรือเพื่อการกุศลสาธารณประโยชน์

เรียน	 ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

อ้างถึง	 ๑.	 หนังสือกรมป่าไม้	ที่	กษ	๐๗๐๔(๓)/ว	๓๖๙๕๒	ณ	วันที่	๙	ธันวาคม	๒๕๓๐

	 ๒.	 หนังสือกระทรวงมหาดไทย	ด่วนมาก	ที่	มท	๐๔๐๔/ว.	๑๒๑๒	ลงวันที่	๒๘	กรกฎาคม	๒๕๓๐

	 	 ตามที่กรมป่าไม้ได้เรียนมาเพื่อโปรดทราบว่า	 กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์	ได้ประชุมและพิจารณากำาหนดแนวทางปฏิบัติในการออกหนังสือรับรองให้นำาไม้กระยาเลยที่มิใช่ไม้

สักและไม้ยาง	รวมทั้งไม้ฟืน	ไม้เผาถ่าน	และถ่าน	ที่เจ้าของทำาออกจากที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง	 

ไปใช้สอยส่วนตัวหรือการกุศลสาธารณประโยชน์เป็นการเรียบร้อยแล้ว	 จึงขอให้จังหวัดได้สั่งเจ้าหน้าที่ถือ

เป็นหลักปฏิบัติต่อไปแล้ว	นั้น

	 	 กรมป่าไม้ขอเรียนว่า	 เป็นที่ปรากฏว่า	 มีในบางจังหวัด	 บางท้องที่	 เจ้าหน้าที่มิได้ถือปฏิบัติ

ตามระเบียบหลักเกณฑ์ตามที่ทางราชการได้กำาหนดไว้	 มีอาทิเช่น	 เจ้าหน้าที่ไปประทับตรารับรองไม้ท่อน

ที่ราษฎรตัดโค่น	 ว่าเป็นไม้ท่ีทำาจากท่ีดินกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิครอบครอง	 โดยราษฎรไม่ได้ย่ืนคำาขอฯ	 ไม่ได้ 

แต่งต้ังคณะกรรมการฯ	ออกไปตรวจสอบ	มแีตบ่างรายไดจ้ดัทำาแตเ่พยีงบญัชรีายการไมท้ีไ่ดป้ระทบัตรารบัรอง 

ให้เจ้าของไม้ถือเป็นหลักฐาน	 การออกหนังสือรับรองฯ	 ให้ราษฎรนำาไม้ไปใช้สอยต่างจังหวัด	 ไม่ได้เสนอ 

ผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อโปรดพิจารณาลงนามในหนังสือรับรอง	 และไม่ได้ถือปฏิบัติตามรายงานสรุปผล

ประชุม	 ข้อ	 ๖.๓	 หน้า๓	 ซึ่งกรมป่าไม้ส่งมาเรียนเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติ	 ตามหนังสือกรมป่าไม้ 

ที่	กษ	๐๗๐๔(๓)/ว.๓๖๙๕๒	ลงวันที่	๕	ธันวาคม	๒๕๓๐	เป็นต้น	ซึ่งเป็นการกระทำาที่เปิดทางให้ราษฎรนำาไม้

ไปใช้สอยผิดวัตถุประสงค์ตามที่ทางราชการกำาหนด	 เป็นการริเริ่มแนวทางปฏิบัติที่มิชอบด้วยระเบียบให้แก่ 

ราษฎรที่เกี่ยวข้อง	 และในบางลักษณะจะเข้าข่ายการเข้าด้วยช่วยเหลือผู้กระทำาผิดด้วย	 และโดยเฉพาะ 

อย่างยิ่งสำาหรับตัวเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติในทำานองดังที่เรียนมาแล้วข้างต้น	 จะเข้าข่ายเป็นข้าราชการที่มิได้ถือ

ปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ	 หรือเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ใช้อำานาจหน้าที่ของตนกระทำาการ

เข้าด้วยช่วยเหลือผู้กระทำาผิดด้วย	ซึ่งจะมีโทษทั้งทางวินัยและอาญา
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	 	 	 ฉะน้ัน	 กรมป่าไม้จึงขอเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ	 และขอได้โปรดซักซ้อมความเข้าใจของ 

เจ้าหน้าท่ี และสั่งกำาชับเจ้าหน้าที่ให้ถือปฏิบัติตามนัยหนังสือกรมป่าไม้	ที่	กษ	๐๗๐๔(๓)/ว	๓๖๙๕๒	ลงวันที่	๙	

ธันวาคม	 ๒๕๓๐	 และสำาเนาส่ิงท่ีส่งมาด้วย	 และหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนมาก	 ท่ี	 มท	 ๐๔๐๔/ว	 ๑๒๑๒	 

ลงวันท่ี	 ๒๘	 ตุลาคม	 ๒๕๓๐	 โดยเคร่งครัดต่อไปด้วย	 และหากพบว่ามีเจ้าหน้าที่ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบ

ทีก่ำาหนดไว	้กข็อไดโ้ปรดพจิารณาความผดิทีเ่กดิขึน้ทัง้ทางวนิยัสถานหนกัทกุราย	และหากพบวา่มกีารกระทำา

ผิดกฎหมายอาญา	ก็ให้ดำาเนินคดีทางอาญาอีกข้อหาหนึ่งต่อไปด้วย

	 	 	 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ	และสั่งเจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไป

	 							ขอแสดงความนับถือ

      

	 (ลงนาม)		บรรณเลิศ	รัชตกุล

	 									(บรรณเลิศ	รัชตกุล)

	 									รองอธิบดี	ปฏิบัติราชการแทน

	 										อธิบดีกรมป่าไม้

กองคุ้มครอง

โทร.๕๗๙๔๘๕๓

คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการอนุญาตไม้และของป่า
341

6.2(310-342).indd   341 7/1/2010   13:20



6.2(310-342).indd   342 7/1/2010   13:20



 ก�รอนุญ�ตไม้ในที่ดินเปิดใช้ประโยชน์

	 ผู้รวบรวมขอแยกประเภทการใช้พื้นที่ป่าทำาประโยชน์ในกรณีต่างๆเท่าที่รวบรวมได้มีดังต่อไปนี้

	 ๑.	 ที่ดินจัดสรรโดยกรมที่ดินหรือทบวงการเมืองอื่นเป็นผู้จัด

	 ๒.	 ที่ดินจัดตั้งนิคมของกรมประชาสงเคราะห์	 และกรมส่งเสริมสหกรณ์	 ตามพระราชบัญญัติ 

	 	 จัดที่ดินเพื่อการครองชีพ	พ.ศ.	๒๕๑๑

	 ๓.	 ท่ีดินจัดสรรป่าสงวนแห่งชาติท่ีเส่ือมโทรมเพ่ือให้ราษฎรเข้าอยู่อาศัยทำากินโดยไม่โอนกรรมสิทธ์ิให้

	 ๔.	 พื้นที่หมู่บ้านป่าไม้

	 ๕.	 พื้นที่สร้างอ่างเก็บน้ำาของกรมชลประทาน	 การพลังงานแห่งชาติ	 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง 

	 	 ประเทศไทย	ฯลฯ

	 ๖.	 พื้นที่จัดสรรในที่ดินมีพระราชกฤษฎีกากำาหนดที่ดินหวงห้าม	 ของทบวงการเมืองต่างๆ	 เช่น 

	 	 ของกรมราชฑัณฑ์	ท่ีราชพัสดุ	ท่ีการปฎิรูปท่ีดิน	ของสำานักงานปฏิรูปท่ีดินเพ่ือการเกษตรกรรม	ฯลฯ

	 ๗.	 พื้นที่สร้างที่ทำาการของรัฐ	เช่นที่ว่าการอำาเภอ	โรงพยาบาล	ฯลฯ

	 ๘.	 พื้นที่สงวนไว้เพื่อใช้ประโยชน์ของทบวงการเมืองต่างๆ

	 ๙.	 พื้นที่ที่ใช้ในการก่อสร้างทาง	 อันได้แก่	 กรมทางหลวง	 ทางยุทธศาสตร์	 ทางชนบทของ 

	 	 หน่วยพัฒนาเคลื่อนที่หรือของ	กรป.กลาง	ฯลฯ

	 ๑๐.	ที่ขอประทานบัตรทำาเหมืองแร่

	 ๑๑.	พื้นที่ปลูกสร้างสวนป่าของรัฐบาลและของเอกชน	 ตามเงื่อนไขสัมปทาน	 หรือการเช่าป่า 

	 	 ปลูกสร้างสวนป่าตามระเบียบของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

	 ๑๒.	ที่แนวทางการปักเสาไฟฟ้าทั้งแรงต่ำาและแรงสูง

	 	 	 การทำาไม้ออกจากที่ดินเปิดใช้ประโยชน์ทั้ง	 ๑๒	 กรณี	 ดังกล่าวนี้	 ในชั้นเดิมมอบให้

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เป็นผู้ทำาไม้ออก	 ตามหนังสือกรมป่าไม้ที่	 ๗๗๔๓/๒๕๐๒	 ที่	 ๑๐๖/๒๕๐๓	 

ลงวันที่	๘	มกราคม	๒๕๐๓	และที่	๗๑๕๒/๒๕๐๓	ลงวันที่	๑๒	กรกฎาคม	๒๕๐๓	ซึ่งแต่เดิมกำาหนดไว้แต่เพียง	 

๗	 กรณี	 แต่ต่อมามีการเปิดใช้ประโยชน์ในกรณีต่างๆ	 เพ่ิมข้ึน	 กรมป่าไม้จึงกำาหนดทางปฏิบัติเพ่ิมเติมข้ึน	 

เพื่อให้ถูกต้องตามลักษณะของการใช้ที่ดินและตามสิทธิของผู้รับอนุญาต	 ซึ่งจะได้กล่าวถึงการอนุญาตไม่ว่า

ควรจะปฏิบัติอย่างไร	ตามระเบียบหนังสือกรมป่าไม้ฉบับใดเป็นเรื่องๆ	ไป

	 	 	 ในชั้นนี้ขอคัดระเบียบหลักเกณฑ์ที่ใช้ปฏิบัติในการอนุญาตไม้	 ในพื้นที่เปิดใช้ประโยชน์	 

ตามหนังสือกรมป่าไม้	๓	ฉบับ	ดังกล่าวไว้ดังต่อไปนี้
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ด่วนมาก

ที่	๗๗๔๓/๒๕๐๒		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 									กรมป่าไม้

	 	 	 	 	 	 	 	 				๖	สิงหาคม	๒๕๐๒

เรื่อง	 นโยบายการทำาไม้นอกเขตป่าโครงการ

เรียน	 ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

อ้างถึง	 หนังสือกรมป่าไม้ที่	๙๕๘-๙๕๙/๒๕๐๒	ลงวันที่	๒๘	มกราคม	๒๕๐๒

	 	 ตามหนังสือที่อ้างถึง	 กรมป่าไม้ได้กำาหนดนโยบายการทำาไม้สัก	 ในป่านอกเขตป่าโครงการ 

ที่กระทรวงเกษตรได้หารือกองอำานวยการฝ่ายพลเรือนแห่งคณะปฏิวัติ	 ซึ่งกองอำานวยการฝ่ายพลเรือนได้

พิจารณาเห็นชอบ	ตามที่กระทรวงเกษตรหารือ	และกรมป่าไม้ได้เรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือเป็นแนวทาง

ปฏิบัติต่อไป	นั้น

	 	 บัดน้ี	 กระทรวงเกษตรได้กำาหนดนโยบายการทำาไม้	 นอกเขตป่าโครงการประเภทต่างๆ	 ให้เป็น 

การสอดคลอ้งกบัมตคิณะกรรมการปอ้งกนัการลกัลอบ	ตดัฟนัไมแ้ละการบำารงุรกัษาปา่	และเพือ่ประโยชนใ์น

การรักษาสวัสดิภาพของป่าไม้	และทางเศรษฐกิจของประเทศ	โดยกำาหนดให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เป็น

ผู้ทำาไม้นอกเขตป่าโครงการประเภทต่างๆ	ทั้งไม้สักและไม้กระยาเลยในป่าดังต่อไปนี้

	 	 	 ๑.	 ไม้ตายแห้งขอนนอนและยืนต้นตายแห้งในป่าต่างๆ	 นอกเขตป่าโครงการที่ได้เปิดให้ 

ทำาไม้โดยสัมปทาน	หรือการอนุญาตผูกขาดอยู่แล้ว

	 	 	 ๒.	 ไม้ในที่ดินครอบครองที่มี	 น.ส.๓	 แล้ว	 หรือที่ดินที่ไม่มีโฉนด	 ซึ่งเจ้าของขออนุญาต 

ตัดฟันเพื่อการค้า	แต่ยังไม่ได้รับอนุญาตจากกรมป่าไม้	ถ้าจะให้มีการทำาไม้ออก

	 	 	 ๓.	 ไมท้ีพ่นกังานเจา้หนา้ทีพ่จิารณาเหน็สมควรกนัออกจากเขตปา่สงวน	ปา่คุม้ครอง	เนือ่งจาก 

ไม่สามารถจะรักษาไว้ให้มีสภาพเป็นป่าต่อไปได้

	 	 	 ๔.	 ไม้ที่อยู่ในที่ดินบริเวณเขตชลประทานราษฎร์

	 	 	 ๕.	 ไม้ในท่ีดินท่ีจะเปิดท่ีดินเป็นนิคม	หรือท่ีดินจัดสรรจับจองโดยทางการพิจารณากำาหนดข้ึน

	 	 	 ๖.				ไมใ้นบรเิวณหวัไรป่ลายนาทีเ่หน็วา่	จะรกัษาสภาพปา่ไวต้อ่ไปไมไ่ดแ้ลว้	เนือ่งจากราษฎรบกุรกุ 

ลักตัดอยู่เสมอ

	 	 	 ๗.	ไม้ในที่ขอประทานบัตรเหมืองแร่

	 	 กรมป่าไม้จึงขอเรียนมาเพื่อโปรดทราบ	 และถือเป็นแนวทางปฏิบัติตามนัยดังกล่าวต่อไป	 และ

หนังสือสั่งการของกรมป่าไม้ไปยังจังหวัดทุกจังหวัดที่	๙๕๘-๙๕๙/๒๕๐๒	ลงวันที่	๒๘	มกราคม	๒๕๐๒	ให้

ถือว่าเป็นอันยกเลิกไปโดยปริยาย

                ขอแสดงความนับถืออย่างสูง

	 (ลงนาม)									ฉ.	ศิริวรรณ

	 																	(นายเฉลิม	ศิริวรรณ)

	 																		อธิบดีกรมป่าไม้
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ด่วนมาก

ที่	๗๗๔๔	/	๒๕๐๒	 กรมป่าไม้

           

	 	 	 ๖	สิงหาคม	๒๕๐๒

	 	 สำาเนาหนังสือข้างบนนี้	ส่งมายัง	หัวหน้ากองทุกกอง	(เว้นกองด่านป่าไม้กาโด)	ป่าไม้เขตทุกเขต	

และผู้อำานวยการโรงเรียนป่าไม้	เพื่อทราบและถือปฏิบัติ

      

	 (ลงนาม)			ฉ.	ศิริวรรณ

	 										(นายเฉลิม	ศิริวรรณ)

	 										อธิบดีกรมป่าไม้
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ด่วนมาก	 	 	 	 	 	 	 	 	

ที่	๑๐๖/๒๕๐๓	 กรมป่าไม้

      

	 	 	 ๘	มกราคม	๒๕๐๓

เรื่อง	 นโยบายการทำาไม้นอกเขตป่าโครงการ

เรียน		 ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

อ้างถึง	 หนังสือกรมป่าไม้ที่	๗๗๔๓/๒๕๐๒	ลงวันที่	๖	สิงหาคม	๒๕๐๒

	 	 ตามหนังสือกรมป่าไม้ท่ีอ้างถึง	 แจ้งนโยบายของกระทรวงเกษตรท่ีกำาหนดให้องค์กรอุตสาหกรรม 

ป่าไม้เป็นผู้ทำาไม้นอกเขตป่าโครงการประเภทต่างๆ	 ทั้งไม้สักและไม้กระยาเลยรวม	 ๗	 กรณี	 มาเพื่อโปรด

ทราบและถือเป็นแนวทางปฏิบัติ	นั้น

	 	 บัดนี้	 กรมป่าไม้ได้เสนอข้อกำาหนดวิธีการปฏิบัติ	 ในการให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ทำาไม้ทั้ง	 

๗	กรณนีีต้อ่กระทรวงเกษตร	และกระทรวงเกษตรไดพ้จิารณาอนมุตัแิลว้	จงึขอแจง้มาเพือ่ทราบเปน็แนวทาง

ปฏิบัติต่อไปดังนี้

	 	 	 ๑.	การทำาไมท้ัง้	๗	กรณนีี	้ใหจ้งัหวดัมอบใหอ้งคก์ารอตุสาหกรรมปา่ไมท้ำาไมอ้อกโดยวธิอีอก 

ใบอนุญาตธรรมดา

	 	 	 ๒.	การทำาไมต้ามใบอนญุาตนี	้ใหเ้รยีกเกบ็เงนิคา่ภาคหลวงตามอตัราและคา่บำารงุปา่สำาหรบั

ไม้สักในอัตรา	๒	เท่าค่าภาคหลวง	ไม้กระยาเลยในอัตรา	๑	เท่าค่าภาคหลวง	โดยให้กำาหนดเงื่อนไขไว้ในการ

อนญุาตใหผู้ร้บัอนญุาตยนิยอม	เสยีคา่บำารงุปา่ตามอตัราดงักลา่วแลว้	และนอกจากนีใ้หอ้งคก์ารอตุสาหกรรม

ป่าไม้ชำาระค่าใช้จ่ายในการสำารวจไม้รายนั้นๆ	ให้แก่กรมป่าไม้เท่าที่ได้จ่ายไปจริง

	 	 	 ๓.	โดยทีบ่างกรณอีงคก์ารอตุสาหกรรมปา่ไมไ้มส่ามารถจะรบัทำาไมอ้อกได	้จงึควรกำาหนดให้

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้แจ้งให้จังหวัดผู้เสนอให้ทำาไม้ทราบภายใน	๖๐	วัน	นับแต่วันที่จังหวัดแจ้งให้ทราบ

ว่าจะรับทำาไม้น้ันหรือไม่	เพราะถ้าท้ิงไว้นานไม้อาจสูญหายหรือเส่ือมคุณภาพเป็นการเสียประโยชน์แก่รัฐ

	 	 	 ๔.	ในกรณีที่องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ปฏิเสธไม่รับทำาไม้ดังกล่าวโดยเหตุผลใดๆ	ก็ดี	หรือ

ไม่แจ้งให้ทราบภายในกำาหนด	 ๖๐	 วัน	 นับแต่วันที่จังหวัดแจ้งให้ทราบ	 ให้จังหวัดดำาเนินการประมูลเรียก 

ค่าเปิดป่าหาผู้รับอนุญาตทำาไม้นั้น	ต่อไปตามระเบียบ

	 	 	 ๕.	ในการประมูลเพื่อทำาไม้ดังกล่าวในข้อ	๔	ให้จังหวัดพิจารณาแต่งตั้งกรรมการไม่น้อยกว่า	 

๓	 นาย	 เป็นกรรมการดำาเนินการโดยให้มีป่าไม้เขต	 หรือผู้ช่วยป่าไม้เขต	 เป็นกรรมการร่วมด้วย	 ๑	 นาย	

และให้กรรมการคณะน้ีมีอำานาจพิจารณากำาหนดอัตราข้ันต่ำาในการประมูลเรียกค่าเปิดป่าตามความเหมาะสม

แต่กรณีและท้องถิ่น

	 	 	 ๖.	ใหผู้ป้ระมลูไดท้ำาไมอ้อกมาชำาระคา่ภาคหลวงและคา่บำารงุปา่	ในอตัราเดยีวกนักบัทีก่ำาหนด 

วางเงื่อนไขไว้ให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เสีย	รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการสำารวจไม้รายนั้นด้วย
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	 	 	 ๗.	ในการทำาไม้ทั้ง	๗	กรณีนั้น	หากมีไม้หวงห้ามประเภท	ข.	และไม้ต่ำากว่าขนาดจำากัดที่

จะต้องทำาออกปะปนอยู่ด้วย	ก็ให้ทำาออกมาได้โดยไม่ต้องเสนอขออนุมัติกระทรวงเกษตรอีก

	 	 ทัง้นี	้เมือ่จงัหวดัมกีรณทีีจ่ะตอ้งทำาไมใ้น	๗	กรณนีัน้ทีใ่ด	เมือ่ใด	ถา้เปน็ไมส้กัใหต้ดิตอ่กบัผูจ้ดัการ

แผนกไมส้กัสาขาลำาปาง	ถา้เปน็ไมก้ระยาเลยใหต้ดิตอ่กบัผูจ้ดัการแผนกไมก้ระยาเลยองคก์ารอตุสาหกรรมปา่ไม	้

จังหวัดพระนครโดยตรง	แล้วสำาเนาให้กรมป่าไม้ทราบด้วย

	 	 อนึ่ง	 ขอเรียนซ้อมความเข้าใจด้วยว่า	 ไม้นอกเขตป่าโครงการที่มอบให้องค์การอุตสาหกรรม 

ป่าไม้เป็นผู้ทำาออกนั้น	 จำากัด	 เฉพาะ	๗	 กรณีที่กำาหนดไว้ตามนัยแห่งหนังสือกรมป่าไม้	 ที่	 ๗๗๔๓/๒๕๐๒	 

ลงวันที่	 ๖	 สิงหาคม	 ๒๕๐๒	 เท่านั้น	 และการทำาไม้ใน	๗	 กรณีนี้	 จะต้องเป็นการทำาไม้เพื่อที่จะเปิดที่ดิน

ทำาประโยชน์ต่อไปเท่าน้ัน	 หากยังไม่มีกรณีท่ีจะต้องใช้ท่ีดิน	 เช่น	 เพ่ืออยู่อาศัยก็ดี	 เพ่ือทำาประโยชน์ในท่ีดินก็ดี	

เพื่อการชลประทานราษฎร์หรือเพื่อการเหมืองแร่ก็ดี	 ไม้ในที่ดังกล่าวก็ยังถือว่าเป็นไม้นอกเขตป่าโครงการ 

ทั่วๆ	ไป	ซึ่งการอนุญาตจะต้องอยู่ภายในวงจำานวนจำากัดประจำาปีเช่นเดิม

	 	 กรมป่าไม้จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ	และถือเป็นแนวทางปฏิบัติตามนัยดังกล่าวต่อไป

	 	 	 	 	 	 	 	 			ขอแสดงความนับถืออย่างสูง

	 	 	 	 	 	 (ลงนาม)						ฉ.	ศิริวรรณ

	 	 	 	 	 	 	 	 				(นายเฉลิม	ศิริวรรณ)

	 	 	 	 	 	 	 	 				อธิบดีกรมป่าไม้
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ที่	๑๐๗/๒๕๐๓	 กรมป่าไม้

	 	 	 ๘	มกราคม	๒๕๐๓

	 	 สำาเนาหนังสือกรมป่าไม้ที่	๑๐๖/๒๕๐๓	ลงวันที่	๘	มกราคม	๒๕๐๓	ส่งมายัง	หัวหน้ากองทุกกอง	

(เว้นกองด่านป่าไม้กาโด)	ป่าไม้เขตทุกเขต	และผู้อำานวยการโรงเรียนป่าไม้	เพ่ือทราบและถือปฏิบัติการต่อเน่ืองบนัทกึ	

กรมป่าไม้ที่	๗๗๔๔/๒๕๐๒	ลงวันที่	๖	สิงหาคม	๒๕๐๒

	 	 สง่มาเรยีน	ผูอ้ำานวยการองคก์ารอตุสาหกรรมปา่ไม	้เพือ่โปรดทราบและเมือ่องคก์ารอตุสาหกรรม

ป่าไม้รับทำาหรือไม่รับทำาไม้ในกรณีใดอย่างไร	โปรดแจ้งให้กรมป่าไม้ทราบด้วย

	 (ลงนาม)			ฉ.	ศิริวรรณ

	 									(นายเฉลิม	ศิริวรรณ)

	 										อธิบดีกรมป่าไม้
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ด่วนมาก

ที่	๗๑๕๒/๒๕๐๓		 	 	 	 	 	 	 กรมป่าไม้

      

	 	 	 	 ๑๒	กรกฎาคม	๒๕๐๓

เรื่อง	 นโยบายการทำาไม้นอกเขตป่าโครงการ

เรียน		 ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

อ้างถึง	 หนังสือกรมป่าไม้ที่	๑๐๖/๒๕๐๓	ลงวันที่	๘	มกราคม	๒๕๐๓

	 	 อนุสนธิหนังสือกรมป่าไม้ที่อ้างถึง	 แจ้งแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับนโยบายการทำาไม้นอกเขต

ป่าโครงการที่จะต้องให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เป็นผู้รับอนุญาตทำาไม้ทั้ง	 ๗	 กรณี	 มาเพื่อโปรดทราบ

และถือเป็นแนวทางปฏิบัติรวม	๗	ข้อ	ดังความละเอียดแจ้งแล้ว	นั้น

	 	 บัดนี้	 กรมป่าไม้ได้พิจารณาเห็นว่า	 ควรจะได้มีการขยายความในหลักเกณฑ์ดังกล่าวขึ้นบาง

ประการ	เพือ่ความเหมาะสมในทางปฏบิตั	ิจงึไดเ้สนอกระทรวงเกษตรวา่	เกีย่วกบัหลกัการทีก่ำาหนดใหอ้งคก์าร

อุตสาหกรรมป่าไม้ทำาไม้ออกทั้ง	 ๗	 กรณีนั้น	 ควรจะหมายถึงเฉพาะการห้ามมิให้เอกชนอื่นใดทำาไม้ในพื้นที่ 

ดงักลา่วเพือ่การคา้เทา่นัน้	และไดเ้สนอหลกัเกณฑเ์พิม่เตมิเพือ่พจิารณา	๓	ขอ้	ซึง่กระทรวงเกษตรไดพ้จิารณา

แล้วเห็นชอบด้วย	และอนุมัติให้ถือปฏิบัติได้ต่อไป	จึงขอแจ้งมาเพื่อทราบเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป	ดังนี้

	 	 	 ๑.	 ไม้นอกเขตป่าโครงการในพื้นที่	 ๗	 กรณี	 ที่กำาหนดให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เป็น

ผู้รับอนุญาตทำาไม้ออกนั้น	 หากมีผู้ยื่นคำาขออนุญาตทำาไม้เพื่อใช้สอยส่วนตัวเพื่อการกุศล	 หรือเพื่อสาธารณ	

ประโยชน์ในระหว่างที่ยังมิได้ทำาการสำารวจ	 และแจ้งจำานวนไม้ที่แน่นอนไปให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 

รับทำาไม้แล้วก็ให้จังหวัดพิจารณาดำาเนินการอนุญาตไปได้ตามระเบียบและตามปริมาณแห่งความจำาเป็น

	 	 	 ๒.	ไมใ้นปา่นอกเขตปา่โครงการทัง้	๗	กรณนีี	้เมือ่ไดผ้า่นการทำาไมม้าตามหลกัเกณฑต์ามนยั 

แห่งหนังสือกรมป่าไม้ที่	 ๑๐๖-๑๐๗/๒๕๐๓	 ลงวันที่	 ๘	 มกราคม	 ๒๕๐๓	 มาแล้ว	 แต่ถ้าหากยังมี 

ไม้กระยาเลยขนาดเล็กเหลืออยู่	 อันเป็นไม้ที่มีลักษณะคดงอ	 คุณภาพไม่เหมาะสมที่จะใช้ประโยชน์เพื่อ 

การค้าหรือเพื่อประโยชน์อื่นใด	 นอกจากจะใช้ทำาฟืนแล้วก็ให้พิจารณาอนุญาตให้การรถไฟแห่งประเทศไทย

หรือบุคคลอื่นๆ	รับอนุญาตทำาเป็นฟืนออกมาเสียได้

	 	 	 ๓.	ในกรณทีีจ่งัหวดัไดแ้จง้ไปยงัองคก์ารอตุสาหกรรมปา่ไม	้เพือ่ใหไ้ปรบัอนญุาตทำาไมใ้นที	่๗	

กรณีดังกล่าวแล้ว	แต่องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้แจ้งว่า	ไม่ประสงค์จะรับอนุญาตทำาไม้นั้นก็ดี	หรือมิได้แจ้ง

ให้ทราบภายในกำาหนด	๖๐	วันก็ดี	และเมื่อจังหวัดได้ดำาเนินการเปิดประมูลเพื่อหาผู้รับอนุญาตทำาไม้แล้ว	แต่

ไมม่ผีูใ้ดสนใจยืน่ซองประมลู	ใหจ้งัหวดัพจิารณาดำาเนนิการทำาไมเ้หลา่นัน้ออกโดยวธิอีืน่ตอ่ไป	ซึง่อาจเปน็การ

พิจารณาอนุญาตให้การรถไฟแห่งประเทศไทย	หรือบุคคลอื่นๆ	ทำาไม้หมอน	ไม้ฟืน	ได้ตามที่เห็นสมควรก็ได้

คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการอนุญาตไม้และของป่า
353

7(343-361).indd   353 7/1/2010   13:21



	 	 แต่ทั้งนี้	 เมื่อจังหวัดจะดำาเนินการอนุญาตให้มีการทำาไม้	ตามข้อใดข้อหนึ่งใน	๓	ข้อ	ดังกล่าว

แล้ว	ให้รายงานขอรับอนุมัติจากกรมป่าไม้เสียก่อนทุกรายไป

	 	 กรมป่าไม้จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป

	 													ขอแสดงความนับถืออย่างสูง

      

	 (ลงนาม)						ประกอบ	วนกิจ

	 													(หลวงประกอบวนกิจ)

	 													รองอธิบดี	ลงนามแทน

	 													อธิบดีกรมป่าไม้
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	 	 ก่อนที่จะมีการอนุญาตไม้ในที่ดินเปิดใช้ประโยชน์ในกรณีต่างๆ	 ทั้ง	 ๑๒	 กรณีนั้น	 จะต้องให้ 

ป่าไม้	 เขตท้องท่ีไปทำาการสำารวจตีตราไม้ท่ีจำาเป็นจะต้องตัดออกจากท่ีเปิดใช้ประโยชน์	 ตามระเบียบกรมป่าไม้ 

ว่าด้วย	การสำารวจคดัเลอืกตตีราประจำาตน้ไมห้วงหา้มในบรเิวณปา่ทีเ่ปดิทำาประโยชน	์พ.ศ.๒๕๑๑	ตามหนงัสอื 

กรมป่าไม้ที่	กษ.๐๗๐๓/๑๒๙๕๓	ลงวันที่	๒๔	ตุลาคม	๒๕๑๑	เสียก่อน	(ได้คัดระเบียบนี้ไว้แล้วในบทก่อน)

	 	 เมื่อคัดเลือกไม้ตามระเบียบนี้เสร็จแล้ว	 เขตหรือจังหวัดจะต้องส่งบัญชีไม้ให้กรมป่าไม้ 

ตรวจสอบกอ่นอนญุาตเปน็รายๆ	ไป	(ตามระเบยีบดงักลา่วขอ้	๑๒)	และเมือ่กรมปา่ไมต้รวจสอบถกูตอ้งแลว้จงึ 

สั่งการให้จังหวัดเป็นผู้อนุญาตตามระเบียบต่อไป	 ซึ่งแต่เดิมมานั้นการอนุญาตไม่มีปัญหา	 แต่ต่อมาเมื่อได้

ประกาศใช้บังคับพระราชบัญญัติป่าไม้	(ฉบับที่	๕)	พ.ศ.๒๕๑๘	แล้ว	ไม้ต่ำากว่าขนาดจำากัดอนุญาตไม่ได้เพราะ

มาตรา	๑๓	ห้ามไว้	ดังที่บัญญัติไว้ดังนี้

	 	 “มาตรา	๑๓	หา้มมใิหผู้ร้บัอนญุาตทำาไมท้ีม่ขีนาดต่ำากวา่ขนาดจำากดั	แตถ่า้มเีหตภุยัพบิตัสิาธารณะ	

หรือมีเหตุจำาเป็นที่เห็นสมควรช่วยเหลือราษฎรเป็นกรณีพิเศษ	รัฐมนตรีจะอนุญาตให้ผู้รับอนุญาตเฉพาะราย	

ทำาไม้ที่มีขนาดต่ำากว่าขนาดจำากัด	เป็นการชั่วคราวได้

	 การทำาไม้ที่มีขนาดต่ำากว่าขนาดจำากัดตามที่รัฐมนตรีอนุญาตให้ทำาได้ตามความในวรรคหนึ่ง	 ผู้รับ

อนุญาตจะทำาไม้ได้ต่อเมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ประทับตราอนุญาตไว้ที่ไม้นั้นๆ	แล้ว	ทั้งนี้	 เว้นแต่ในกรณีที่

ไม่สามารถประทับตราได้	และพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ระบุไว้ในใบอนุญาตให้ทำาไม้ได้โดยไม่ต้องประทับตรา”

	 จากการที่กฎหมายห้ามมิให้ผู้รับอนุญาตทำาไม้ต่ำากว่าขนาดจำากัดดังกล่าวจึงเป็นปัญหาทางปฏิบัติ

สำาหรับไม้ที่จำาเป็นต้องตัดออกจากที่ดินเปิดใช้ประโยชน	์ ในกรณีต่างๆ	 เพราะถ้าไม่ตัดไม้ทุกขนาดออกจาก

ที่ดินนั้น	 ก็จะเข้าทำาประโยชน์ในที่ดินไม่ได้	 ด้วยเหตุนี้กรมป่าไม้จึงได้เสนอกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

เพื่อขออนุมัติเป็นหลักการในการอนุญาตไม้ต่ำากว่าขนาดจำากัด	 ตามบันทึกที่	 กส.๐๘๐๔/๒๘๐	 ลงวันที่	 ๒๔	

กุมภาพันธ์	๒๕๑๙	โดยขอให้อนุมัติเป็น	๒	ลักษณะ	คือ

	 	 ๑.	ขออนุมัติให้ออกอนุญาตในกรณีเข้าเหตุภัยพิบัติสาธารณะ	หรือมีเหตุจำาเป็นท่ีเห็นสมควรช่วยเหลือ

ราษฎรเป็นกรณีพิเศษ	เพื่อใช้อำานาจของรัฐมนตรีสั่งอนุญาตตามมาตรา	๑๓	อันได้แก่ไม้ต่ำากว่าขนาดจำากัดที่

จะตัดออกจากที่ดินจัดสรรที่นิคม	เพราะถือว่าอยู่ในข่ายการช่วยเหลือราษฎรเป็นกรณีพิเศษได้	และกรณีเกิด

ภัยพิบัติสาธารณะอันได้แก่ไม้ต่ำากว่าขนาดจำากัดที่จำาเป็นต้องตัดออกจากบริเวณอ่างเก็บน้ำา	เป็นต้น

	 	 ๒.	 กรณีท่ีไม่เข้าข่ายภัยพิบัติสาธารณะหรือช่วยเหลือราษฎรเป็นกรณีพิเศษ	 เช่นท่ีปลูกสร้าง 

สวนป่าที่แนวทางที่ที่ทบวงการเมืองขอใช้พื้นที่	 ฯลฯ	 ให้ออกใบอนุญาตแผ้วถางป่าลงก่อน	 โดยมีข้อกำาหนด

เพิ่มเติมประกอบใบอนุญาตแผ้วถางป่าเพื่อให้ผู้แผ้วถางป่ารักษาไม้ที่ตัดฟันลงที่ใช้ประโยชน์ได้ไว้มอบให้ 

เจา้หนา้ทีด่ำาเนนิการ	ทำาออกตามระเบยีบ	ดงัรายละเอยีดตามบนัทกึทีก่รมปา่ไมด้งักลา่ว	ซึง่รฐัมนตรสีัง่อนมุตัิ

เมื่อวันที่	๒๕	กุมภาพันธ์	๒๕๑๙	ตามที่คัดไว้ดังต่อไปนี้

คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการอนุญาตไม้และของป่า
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บันทึกข้อคว�ม
ด่วนที่สุด

ส่วนราชการ	กองคุ้มครอง	กรมป่าไม้	โทร.๗๙๑๑๕๑	ต่อ	๒๑๕

ที่	กส.๐๘๐๔/๒๘๐		 	 	 	 	 	 	ลงวันที่	๒๔	กุมภาพันธ์	๒๕๑๙

เรื่อง	 ปัญหาการทำาไม้ขนาดเล็กที่โตต่ำากว่าขนาดจำากัด

เสนอ	 ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

	 	 ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้โปรดสั่งการ	 ให้กรมป่าไม้ทราบและปฏิบัติ	 เรื่อง	ปัญหา

การทำาไม้ขนาดเล็กที่โตต่ำากว่าขนาดจำากัด	 ตามที่กรมป่าไม้เสนอโดยบันทึกด่วนที่สุด	 ที่	 กส.๐๘๐๔/๑๖๒๖	 

ลงวันที่	๑๓	ตุลาคม	๒๕๑๘	ซึ่ง	ฯพณฯท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	(คุณทวิช	กลิ่นปทุม)	 

ได้โปรดมีบัญชาตามบันทึกลงวันที่	๑๑	พฤศจิกายน	๒๕๑๘	ว่า	“ให้ยกเลิกหลักการเดิมกรณีที่	๑-๒-๓	และ

ให้ถือปฏิบัติดังนี้

	 	 ถ้ากรณีที่	๑-๒-๓	มีความจำาเป็นให้ทำาเรื่องแต่ละรายเสนอมาเพื่อพิจารณาในกรณีเร่งด่วนพิเศษ	

ให้ลงวันเวลาทุกขั้นตอนที่ผ่านการพิจารณา	เพื่อขออนุมัติเป็นรายๆ	ไป”	นั้น

	 	 กรมป่าไม้ได้พิจารณาอีกครั้งหนึ่งแล้วเห็นว่า	 ปัจจุบันได้มีการเปิดป่าเพื่อใช้ที่ดินทำาประโยชน์ 

ในกรณีต่างๆ	เพิ่มมากขึ้น	ซึ่งจำาเป็นต้องตัดไม้ทุกชนิดทุกขนาดออกจากบริเวณนั้นทั้งหมด	ในบางกรณีเป็น

เรื่อง	 รีบด่วนพิเศษ	 หากไม่รีบทำาไม้ออกเสียก่อนจะทำาให้เป็นอุปสรรคต่อโครงการเร่งด่วน	 เช่น	 การสร้าง

อ่างเก็บน้ำาตามโครงการของกรมชลประทานหรือการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	 ตลอดถึงการจัดสรร

ที่ดินผืนใหญ่ของทบวงการเมืองต่างๆ	 ที่จำาเป็นต้องรีบดำาเนินการจัดสรรให้ราษฎรเข้าอยู่อาศัยประกอบ

อาชีพ	 เพื่อประโยชน์ในทางการปกครองและการเมือง	 ดังนั้น	 หากจะต้องรายงานกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์เพื่อขออนุมัติในการอนุญาตไม้ต่ำากว่าขนาดจำากัดต่อรัฐมนตรี	ตามมาตรา	๑๓	แห่งพระราชบัญญัติ

ป่าไม้	พุทธศักราช	๒๔๘๔	แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป่าไม้	 (ฉบับที่	 ๕)	พ.ศ.๒๕๑๘	 เป็นรายๆ	 ไป 

ก็ไม่อาจกระทำาให้งานสำาเร็จลุล่วงไปโดยรวดเร็วได้	 เพราะในการรายงานขออนุมัติแต่ละคราวนั้นจะต้อง

ตรวจสอบชนิด	 จำานวนไม้	 ของแต่ละรายเป็นการเพิ่มภาระหนักแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย	 ทั้งต้อง 

สิ้นเปลืองทั้งกำาลังคนและงบประมาณ	ซึ่งมีอยู่เพียงจำานวนจำากัด

	 	 โดยที่หลักการนี้	 ตามที่เคยปฏิบัติกันมาเพื่อให้การดำาเนินงานทันต่อเหตุการณ์และขจัดปัญหา

ความเดือดร้อนของประชาชนในการเข้าอยู่อาศัยทำากิน	 ในพื้นที่ดินที่ทางราชการจัดแบ่งให้กระทรวงเกษตร	

(สมัยก่อน)	 ได้สั่งอนุมัติไว้เป็นหลักการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดท้องที่ดำาเนินการอนุญาตไม้ต่ำากว่าขนาดจำากัด

และไม้หวงห้ามประเภท	ข.	ที่จะต้องตัดออกจากที่ดินเปิดใช้ประโยชน์ต่างๆ	ได้	โดยไม้ต้องเสนอขออนุมัติต่อ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์อีก	ซึ่งกรมป่าไม้ได้สั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัด	ทุกจังหวัดปฏิบัติดังกล่าวแล้ว	

ตามหนังสือกรมป่าไม้ที่	๑๐๖/๒๕๐๓	ลงวันที่	๘	มกราคม	๒๕๐๓	ข้อ	๗
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	 	 ฉะนั้น	 เพื่อขจัดอุปสรรคในการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่	 และเพื่อประโยชน์ดังกล่าว	 

กรมป่าไม้จึงเห็นสมควรขออนุมัติหลักการ	 ในการอนุญาตไม้ต่ำากว่าขนาดจำากัด	 และไม้หวงห้ามประเภท	 ข.	 ซ่ึง

จำาเป็นต้องตัดออกในที่ดินเปิดใช้ประโยชน์ในกรณีต่างๆ	 ตามหลักการที่กรมป่าไม้เสนอ	 ตามบันทึก

กรมป่าไม้	ด่วนที่สุดที่	กส.๐๘๐๔/๑๖๒๖	ลงวันที่	๑๓	ตุลาคม	๒๕๑๘	ต่อไป	ซึ่งหลักการที่ขออนุมัติรัฐมนตรี

ในการอนุญาตไม้ต่ำากว่าขนาดจำากัดในที่ดินเปิดใช้ประโยชน์มีดังนี้

  ก. กรณี	“มีเหตุจำาเป็นที่เห็นสมควรช่วยเหลือราษฎรเป็นกรณีพิเศษ”	ได้แก่

	 	 	 (๑)	ที่ดินจัดสรรโดยทางราชการเป็นผู้จัด	ไม่ว่าหน่วยราชการใดเป็นเจ้าของเรื่องก็ตาม

	 	 	 (๒)	ที่จัดตั้งนิคม	ไม่ว่าจะเป็นของกรมประชาสงเคราะห์	หรือกรมส่งเสริมสหกรณ์ก็ตาม

	 	 	 (๓)	การจัดสรรที่ดินป่าสงวนที่เสื่อมโทรม	เพื่อจะให้ราษฎรมีที่ทำากินโดยไม่โอนสิทธิ์

	 	 	 (๔)	ที่ดินเปิดใช้ประโยชน์กรณีอื่นที่เข้าข่ายการช่วยเหลือราษฎร	ในการบำาบัดทุกข์บำารุงสุข

ราษฎร	เช่น	ที่สร้างอำาเภอ	หรือราชการส่วนอื่น	เป็นต้น

  ข. กรณี	“มีเหตุภัยพิบัติสาธารณะ”	ได้แก่

	 	 	 (๑)	การสร้างอ่างเก็บน้ำา	 ไม่ว่าจะเป็นของกรมชลประทาน	 ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ	 

การพลังงานแห่งชาติ	หรือของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ก็ตาม

	 	 กรณีตาม	ก.	และ	ข.	อยู่ในอำานาจของรัฐมนตรีจะพิจารณาอนุญาตให้ทำาไม้ต่ำากว่าขนาดจำากัด	

ตามมาตรา	 ๑๓	 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้	 พุทธศักราช	 ๒๔๘๔	 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป่าไม้	

(ฉบับที่	 ๕)	 พ.ศ.๒๕๑๘	 ที่ได้บัญญัติไว้ความว่า	 “ห้ามมิให้ผู้รับอนุญาตทำาไม้ที่มีขนาดต่ำากว่าขนาดจำากัด	 

แต่ถ้ามีเหตุภัยพิบัติสาธารณะหรือมีเหตุจำาเป็นที่เห็นสมควรช่วยเหลือราษฎรในกรณีพิเศษรัฐมนตรี 

จะอนุญาตให้ผู้รับอนุญาตเฉพาะรายทำาไม้ที่มีขนาดต่ำากว่าขนาดจำากัดเป็นการชั่วคราวก็ได้…”

	 	 ค.	 กรณีที่ไม่อาจใช้อำานาจของรัฐมนตรี	 ตามความในมาตรา	 ๑๓	 ซึ่งจำาเป็นต้องตัดไม้ต่ำากว่า

ขนาดจำากัดออก	ได้แก่

	 	 	 (๑)	พื้นที่ที่มีพระราชกฤษฎีกาหวงห้าม

	 	 	 (๒)	ที่ประทานบัตรเหมืองแร่

	 	 	 (๓)	พืน้ทีก่อ่สรา้งทางและมกีารใชป้ระโยชนอ์ยา่งอืน่	ตามความประสงคข์องหนว่ยงานตา่งๆ	

	 	 	 (๔)	พื้นที่ปลูกสร้างสวนป่าตามเงื่อนไขสัมปทาน	 ที่ไม่อยู่ในข่ายจะดำาเนินการตามมาตรา 

๑๗	(๑)	แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้	พุทธศักราช	๒๔๘๔

	 	 กรณีตาม	 ค.	 นี้	 ไม่เข้าข่ายที่จะใช้อำานาจของรัฐมนตรี	 ตามมาตรา	 ๑๓	 อนุญาตไม้ต่ำากว่า

ขนาดจำากัดได้	 แต่เมื่อเป็นกรณีที่จำาเป็นต้องตัดไม้ทุกชนิด	 ทุกขนาดออก	 กรมป่าไม้จึงเห็นสมควรใช้วิธี

อนุญาตให้ทำาการแผ้วถางป่าตามมาตรา	๕๔	แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้	พุทธศักราช	๒๔๘๔	แก้ไขเพิ่มเติม

โดยพระราชบัญญัติป่าไม้	 (ฉบับที่	 ๕)	 พ.ศ.๒๕๑๘	 แต่โดยที่การแผ้วถางป่านั้น	 ผู้รับอนุญาตมีสิทธิตัดฟัน

ไม้	 และเผาทิ้งไปได้	 จึงควรกำาหนดเงื่อนไขในการอนุญาตให้แผ้วถางป่าดังกล่าว	 ให้ผู้รับอนุญาตรักษาไม้

ที่ใช้ประโยชน์ไว้	 ตามเงื่อนไขข้อกำาหนดเพิ่มเติมประกอบใบอนุญาตแผ้วถางป่าตามที่แนบมาด้วย	 ซึ่งการ

กำาหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมประกอบใบอนุญาตแผ้วถางป่าเป็นอำานาจของฯพณฯรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร
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และสหกรณ์	 ตามมาตรา	 ๕๘	 วรรคแรก	 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้	 พุทธศักราช	 ๒๔๘๔	 แก้ไขเพิ่มเติม 

โดยพระราชบัญญัติป่าไม้	 (ฉบับที่	 ๕)	 พ.ศ.๒๕๑๘	 ที่บัญญัติไว้ว่า	 “การขออนุญาตและการอนุญาตตาม 

พระราชบญัญตันิีใ้หเ้ปน็ไปตามหลกัเกณฑว์ธิกีารและเงือ่นไขทีก่ำาหนดในกฎกระทรวง	และในกรณเีฉพาะเรือ่ง	 

ถ้ารัฐมนตรีเห็นสมควรจะกำาหนดให้ผู้รับอนุญาตปฏิบัติเพิ่มเติมประการใดอีกก็ได้”

	 	 นอกจากการอนุญาตไม้ต่ำากว่าขนาดจำากัดตาม	 ก.	 ข.	 ค.	 ดังกล่าวแล้วยังมีไม้อีกประเภท

หนึ่ง	 คือ	 ไม้หวงห้ามประเภท	 ข.	 จำาเป็นต้องตัดออกจากที่ดินเปิดใช้ประโยชน์ด้วย	 ซึ่งตามมาตรา	 ๖ 

แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้	พุทธศักราช	๒๔๘๔	บัญญัติไว้ว่า	“ไม้หวงห้ามมีสองประเภท	คือ	ประเภท	ก.	........	

ประเภท	ข.	ไม้หวงห้ามพิเศษ	ได้แก่ไม้หายากหรือไม้ที่ควรสงวน	ซึ่งไม่อนุญาตให้ทำาไม้	เว้นแต่รัฐมนตรีจะ

ได้อนุญาตในกรณีพิเศษ”

	 	 ไม้หวงห้ามประเภท	 ข.	 ที่จะตัดออกจากที่ดินเปิดใช้ประโยชน์นี้	 ความจริงกระทรวงเกษตร 

(สมัยก่อน)	 ได้อนุมัติไว้เป็นหลักการให้อนุญาตได้โดยไม่ต้องขออนุมัติกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อีก 

ตามหนังสือกรมป่าไม้ที่	 ๑๐๖/๒๕๐๓	 ลงวันที่	 ๘	 มกราคม	 ๒๕๐๓	 ข้อ	 ๗	 ดังกล่าวข้างต้น	 และตาม 

กฎกระทรวงวา่ดว้ยขนาดจำากดักไ็มไ่ดก้ำาหนดขนาดจำากดัไว	้จงึไมอ่ยูใ่นขา่ยบงัคบัเรือ่ง	ขนาดจำากดัตามมาตรา	

๑๓	แต่เนื่องจากตามที่กรมป่าไม้เสนอกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณา	ตามบันทึกที่	กส.๐๘๐๔/๑๖๒๖	

ลงวันที่	๑๓	ตุลาคม	๒๕๑๘	โดยอ้างเหตุผลว่า	เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เคยอนุมัติเป็นหลักการไว้ตามหนังสือกรมป่าไม้	ที่	๑๐๖/๒๕๐๓	ลงวันที่	๘	มกราคม	๒๕๐๓	ฯพณฯ	รัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 (คุณทวิช	 กลิ่นประทุม)	 โดยมีบัญชาให้ยกเลิกทั้ง	 ๓	 กรณี	 เพื่อให้ 

ขออนุมัติเป็นรายๆ	 ไป	 ซึ่งก็หมายถึงการยกเลิกอนุญาตไม้หวงห้ามประเภท	 ข.	 ด้วย	 ฉะนั้น	 กรมป่าไม้จึง

เห็นสมควรขออนุมัติในการอนุญาตไม้หวงห้ามประเภท	ข.	ที่จะตัดออกจากที่ดินเปิดใช้ประโยชน์	เพื่ออนุมัติ

ไว้เป็นหลักการด้วยเช่นเดียวกัน

	 	 อนึ่ง	 ในคราวประชุมคณะกรรมการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้	 ครั้งที่	 ๒/๒๕๑๙	 เมื่อวันที่	

๑๘ กุมภาพันธ์	 ๒๕๑๙	 ที่ประชุมได้นำาเรื่องอุปสรรคการทำาไม้ในบริเวณที่จะใช้พื้นที่ปลูกสร้างสวนป่าของ

องค์การฯ	 เข้าพิจารณาด้วย	 ซึ่งที่ประชุมได้มีมติเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่า	 “๑.	 เพื่อเป็นการแก้ไขอุปสรรคในการ

ปลูกสร้างสวนป่า	 ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้	 และเพื่อความรวดเร็วในการปฏิบัติงานเรื่องอื่นๆ	 ให้ 

กรมป่าไม้เสนอเรื่องอำานาจในการอนุญาตตัดฟันไม้เล็ก	 ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาทบทวน 

อีกครั้งหนึ่ง”	กรมป่าไม้เห็นว่าตามมติที่ประชุมกรรมการองค์การฯ	ดังกล่าวนี้	 เป็นอุปสรรคข้อขัดข้องทำาให้

งานขององค์การฯเกิดความล่าช้าเป็นความจริง

คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการอนุญาตไม้และของป่า

358

7(343-361).indd   358 7/1/2010   13:21



	 	 จึงขอเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา	หากชอบด้วยดำาริขอได้โปรดนำาเสนอ	ฯพณฯ	รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาอนุมัติต่อไปด้วย	(เรื่องเดิม	๑	แฟ้ม)

	 	 	 	 	 	 	 	 (ลงนาม)					ประดิษฐ	วนาพิทักษ์

	 	 	 	 	 	 	 	 												(นายประดิษฐ	วนาพิทักษ์)

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 อธิบดีกรมป่าไม้

	 	 ขอประทานเสนอ	ฯพณฯ	รัฐมนตรี

	 	 	 เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ	กรมป่าไม้ให้พิจารณาเห็นชอบด้วยตามหลักการที่เสนอ

	 	 	 	 	 	 	 (ลงนาม)						ป.กรรณสูตร

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	๒๕	ก.พ.	๑๙

อนุมัติ

	 	 	 	 	 	 	 		(ลงนาม)					ดาบชัย	อัคราช

	 	 	 	 	 	 	 	 	 		๒๕	ก.พ.	๑๙

	 	 	 	 	 	 	 	 	 		(นายดาบชัย	อัคราช)

	 	 	 	 	 	 	 	 	 รัฐมนตรีช่วยว่าการฯ	รักษาราชการแทน

	 	 	 	 	 	 	 	 	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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ข้อกำ�หนดเพิ่มเติมประกอบใบอนุญ�ตแผ้วถ�งป่�

------------------------------

	 	 อาศยัอำานาจตามความในมาตรา	๕๘	แหง่พระราชบญัญตัปิา่ไม	้พทุธศกัราช	๒๔๘๔	แกไ้ขเพิม่เตมิ

โดยพระราชบญัญตัปิา่ไม	้(ฉบบัที	่๕)	พ.ศ.๒๕๑๘	รฐัมนตรวีา่การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	กำาหนดเงือ่นไข

ใหผู้ร้บัอนญุาตแผว้ถางปา่ตามใบอนญุาตฉบบั............................	เลม่ที.่...........	ลงวนัที.่..........	เดอืน..........................	

พ.ศ...............	ปฏิบัติเพิ่มเติมประกอบใบอนุญาตดังกล่าวข้างต้นต่อไปนี้

	 	 	 ข้อ	๑.	 เมื่อผู้รับอนุญาตแผ้วถางป่าได้แผ้วถางป่าลงแล้ว	 หากมีส่วนใดของไม้ที่แผ้วถาง 

ลงนัน้ยงัจะใหท้ำาประโยชนไ์ด	้ไมว่า่จะเปน็ในลกัษณะไม	้หรอืของปา่(ฟนื)	กต็าม	ใหเ้ปน็หนา้ทีข่องผูร้บัอนญุาต

แผ้วถางป่าที่จะตัดทอนรวมกองไว้	ให้เป็นที่เรียบร้อย	ภายในเขตแปลงหรือริมขอบแปลงที่แผ้วถางป่านั้น

	 	 	 ข้อ	๒.	 บรรดาไม้หรือของป่า	(ฟืน)	ที่ใช้ประโยชน์ได้ตามข้อ	๑.	ให้ถือว่าเป็นของรัฐ	ผู้รับ

อนุญาตแผ้วถางป่ารับที่จะดูแลรักษาไว้ให้ปลอดภัยจนกว่าพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายจากผู้อนุญาต 

จะได้ทำาการตรวจรับเป็นของรัฐเสร็จแล้ว	ถ้าจะพึงมีค่าภาระติดพันให้เป็นอันพับไป

	 	 	 ข้อ	๓.	 ถา้ปรากฏวา่ผูร้บัอนญุาตแผว้ถางปา่ฝา่ฝนื	หรอืไมป่ฏบิตัติามขอ้ใดขอ้หนึง่ดงักลา่ว

ขอ้งตน้	ผูอ้นญุาตมอีำานาจสัง่พกัใชห้รอืสัง่เพกิถอนใบอนญุาต	และหรอืใหผู้ร้บัอนญุาตชำาระคา่ปรบัตามอตัรา

ความเสียหายที่พึงประเมินได้

	 	 การดำาเนินการตามความในวรรคหนึ่ง	 มิให้ถือว่าเป็นเหตุบรรเทาความรับผิดในการที่จะต้อง 

ถูกฟ้องร้องดำาเนินคดีตามกฎหมายอีกทางหนึ่ง

	 	 	 ข้อ	๔.	 ผู้รับอนุญาตแผ้วถางป่าได้รับทราบ	 และเข้าใจข้อกำาหนดเพิ่มเติมฉบับนี้ดีแล้ว	 

จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นสำาคัญต่อหน้าพยาน.

        

	 	 	 	 	 	 	 	 วันที่...........	เดือน.................................	พ.ศ...............

	 	 	 	 	 	 	 (ลงชื่อ)	..............................................................................	ผู้อนุญาต

	 	 	 	 	 	 	 (ลงชื่อ)	..............................................................................	ผู้รับอนุญาต

	 	 	 	 	 	 	 (ลงชื่อ)	..............................................................................	พยาน

	 	 	 	 	 	 	 (ลงชื่อ)	..............................................................................	พยาน
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	 	 ตามหลักการที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์อนุมัติมาดังกล่าว	 กรมป่าไม้ไม่ได้ส่งเวียนเป็นทาง

ปฏิบัติ	 คงเวียนเป็นทางปฏิบัติแต่เฉพาะการตัดไม้ต่ำากว่าขนาดจำากัดในพื้นที่ที่จะใช้พื้นที่ปลูกสร้างสวนป่า	 

ซึ่งจะได้กล่าวในบทต่อไป

	 	 การที่กรมป่าไม้ยังไม่ได้ส่งเวียนหลักการการอนุญาตไม้ต่ำากว่าขนาดจำากัดที่จะตัดออกในพื้นที่ 

ทีจ่ะเปดิใชป้ระโยชนด์งักลา่ว	เพราะตอ่มากรมปา่ไมก้ำาลงัดำาเนนิการเพือ่ทีจ่ะแกไ้ขยกเลกิมาตรา	๑๓	เสยีใหม	่

เพือ่ใหม้กีารอนญุาตไมต้่ำากวา่ขนาดจำากดัไดบ้า้ง	แตข่ณะนีก้ฎหมายปา่ไมท้ีจ่ะแกไ้ขดงักลา่วกย็งัไมป่ระกาศใช	้

เพราะกำาลังอยู่ในระหว่างการพิจารณาดำาเนินการ	ดังนั้น	ถ้ามีกรณีการอนุญาตไม้ต่ำากว่าขนาดจำากัดในที่ดิน

เปิดใช้ประโยชน์ที่กรมป่าไม้ยังไม่ส่งเวียนให้ปฏิบัติ	 จังหวัดหรือเขตก็จะต้องส่งเรื่องไปให้กรมป่าไม้พิจารณา

สั่งการเป็นรายๆ	ไป
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การอนุญาตไม้ในที่ดินจัดสรร ที่นิคม
หรือที่เปิดใช้ประโยชน์กรณีอื่นที่คล้ายคลึงกัน

------------------

 เมื่อได้ศึกษาในบทก่อนเรื่องการจัดที่ดินในพื้นที่ป่าไม้แล้ว จะเห็นได้ว่าพื้นที่ป่าถูกตัดออกไป  

เพื่อการจัดที่ดินให้ประชาชนอยู่อาศัยมีเป็นจำานวนมาก

 การจัดสรรที่ดินเพื่อให้ประชาชนอยู่อาศัย ตามประมวลกฎหมายที่ดินโดยกรมที่ดินเป็นผู้ดำาเนินการ

แล้ว ยังมีทบวงการเมือง เช่น กรมประชาสงเคราะห์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ก็เข้าจัดที่ดินในรูปนิคมอีกเป็น

จำานวนมาก เมื่อจำาเป็นต้องเปิดป่าใช้ที่ดินดังกล่าว ทางกรมป่าไม้ก็ต้องสงวนสิทธิในการทำาไม้ออกจากที่ดิน

นั้นเสียก่อน

 หลักเกณฑ์การทำาไม้ออกจากที่ดินจัดสรรหรือที่นิคมหรือกรณีอื่น ที่คล้ายคลึงกัน ก็คงยึดหลักเกณฑ์

การทำาไม้ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตามหนังสือกรมป่าไม้ที่ ๑๐๖/๒๕๐๓ ลงวันที่ ๘ 

มกราคม ๒๕๐๓ วรรคท้าย ที่กำาหนดให้ทำาไม้ออกเมื่อจะเปิดที่ดินใช้ทำาประโยชน์เท่านั้น

การทำาไม้ในที่ดินจัดสรร

  ก่อนท่ีจะพิจารณาอนุญาตให้ทำาไม้ออก ก็จะต้องมีการจัดสรรท่ีดินข้ึนเสียก่อน ซ่ึงการจัดสรร

ท่ีดินน้ัน ทางกรมที่ดินหรือทบวงการเมืองอื่นจะเข้าใช้พื้นที่จัดสรรได้ก็แต่เฉพาะพื้นที่ที่จำาแนกออกจาก

ป่าที่กำาหนดไว้เป็นที่จัดสรร หากจะขอเข้าจัดในพื้นที่ที่กำาหนดไว้เป็นป่าถาวรก็จะปฏิบัติตามมติคณะ

รัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๐๔ และมติวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๑๑ กล่าวคือ จะต้องทำาความ

ตกลงกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และขอรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีเป็นรายๆ ไป แต่ถ้าป่านั้นเป็น 

ป่าสงวนแห่งชาติ ก็ต้องได้รับอนุญาตให้เข้าทำาประโยชน์ตามมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ 

พ.ศ.๒๕๐๗ อำานาจการพิจารณาอนุญาตจึงเพียงแต่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 การจัดสรรที่ดินมีทั้งการจัดสรรที่ดินแปลงเล็กแปลงน้อย มีเนื้อที่ไม่ถึง ๑,๐๐๐ ไร่ เป็นอำานาจของ

จังหวัดและอำาเภอ เพราะเจ้าพนักงานที่ดินมีอำานาจที่จะดำาเนินการจัดสรรที่ดินหรืออนุญาตให้จับจองได้

ตามมาตรา ๓๓ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.๒๔๙๗

 แต่ถ้าเป็นการจัดสรรที่ดินที่มีเนื้อที่ตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ไร่ ขึ้นไป เรียกว่าเป็นการจัดสรรที่ดินผืนใหญ่ 

อำานาจการพิจารณาในการจัดสรรที่ดิน เป็นของคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติตามที่บัญญัติไว้ในหมวดว่า

ด้วยการจัดที่ดินเพื่อประชาชนตามประมวลกฎหมายที่ดิน

คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการอนุญาตไม้และของป่า
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 ในการจัดสรรที่ดินผืนใหญ่มีเนื้อที่ตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ไร่ ขึ้นไป จะต้องมีการสงวนป่าไว้เป็นสมบัติ 

ส่วนกลางประมาณ ๒๐% ของพื้นที่ และให้สงวนต้นไม้ภายในที่ดินนั้นไว้เพื่อประโยชน์แห่งความชุ่มชื้น

สวยงามและเพือ่รม่เงาหรอืบงัลม ซึง่หลกัเกณฑก์ม็าจากหลกัการจดัทีด่นิตามประมวลกฎหมายทีด่นิ ซึง่คณะ

กรรมการจัดที่ดินแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๔๙๙ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๙ มีนาคม ๒๔๙๙ ได้มีมติ เพื่อกำาหนดในการ

สงวนป่าเป็นสมบัติส่วนกลางไว้ดังรายละเอียดตามหนังสือกรมป่าไม้ถึงป่าไม้เขต ป่าไม้จังหวัด และป่าไม้

แขวง ที่ ๖๙๘๘/๒๔๙๙ ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๔๙๙ ส่งสำาเนาหนังสือที่เกี่ยวข้องไปให้ทราบเป็นทางปฏิบัติ

ตามที่คัดไว้แล้วนี้

คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการอนุญาตไม้และของป่า
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ที่ ๖๙๘๘/๒๔๙๙         กรมป่าไม้

       

   ๒๐ มิถุนายน ๒๔๙๙

เรื่อง การจัดที่ดินเพื่อประชาชนตามประมวลกฎหมายที่ดิน

แจ้งความมายัง ป่าไม้เขตทุกเขต, ป่าไม้จังหวัดทุกจังหวัด, ป่าไม้แขวงทุกแขวง

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำาเนาหนังสือกรมที่ดิน ที่ ๓๔๗๕/๒๔๙๙ ลงวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๔๙๙

   สำาเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ ๙๗๑๖/๒๔๙๙ ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๔๙๙

   ด้วยกรมป่าไม้ได้รับหนังสือจากกรมที่ดินว่าในการประชุมคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติ  

ครั้งที่ ๑/๒๔๙๙ เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๔๙๙ ที่ประชุมได้พิจารณาการจัดวางโครงการจัดสรรที่ดินของ

จังหวัดระยอง สตูล และจันทบุรี ที่ประชุมได้ลงมติให้เจ้าหน้าที่ในการจัดที่ดินกันเขตป่าไม้เพื่อให้ราษฎร

มีไม้ใช้สอย กับขอให้กรมป่าไม้กับกรมที่ดินร่วมกันพิจารณาวางหลักเกณฑ์ ซึ่งได้ตกลงวางหลักเกณฑ์  

รวม ๓ ประการ รฐัมนตรวีา่การกระทรวงมหาดไทยพจิารณาเหน็ชอบดว้ย และไดส้ัง่การไปยงัผูว้า่ราชการภาค 

ทุกภาค และผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดทราบและปฏิบัติแล้ว ดังสำาเนาหนังสือที่แนบมาพร้อมนี้

   กรมป่าไม้จึงขอส่งมาเพ่ือทราบ และถือปฏิบัติตามแนวทางหนังสือดังกล่าวโดยเคร่งครัดต่อไป

        ขอแสดงความนับถือ

      

 (ลงนาม)  เทียม คมกฤส

         (นายเทียม คมกฤส)

         อธิบดีกรมป่าไม้

คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการอนุญาตไม้และของป่า
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ที่ ๓๔๗๕/๒๔๙๙         กรมที่ดิน

      

    ๙ พฤษภาคม ๒๔๙๙

เรื่อง การจัดที่ดินเพื่อประชาชนตามประมวลกฎหมายที่ดิน

เรียน อธิบดีกรมป่าไม้

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำาเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ ๙๗๑๖/๒๔๙๙ ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๔๙๙ ๑ ฉบับ

   โดยที่ในการประชุมคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติครั้งที่ ๑/๒๔๙๙ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๙ 

มีนาคม ๒๔๙๙ ที่ประชุมได้พิจารณาโครงการจัดสรรที่ดิน ของจังหวัดระยอง สตูล และจันทบุรี ในที่สุดลง

มติอนุมัติ และให้เจ้าหน้าที่ในการจัดที่ดินกันเขตป่าไม้ไว้เพื่อให้ราษฎรมีไม้ใช้สอย และเพื่อรักษาความชุ่มชื้น

ของพื้นดินตามสมควร โดยให้จังหวัดปรึกษาทำาความตกลงกับป่าไม้จังหวัด กับขอให้กรมที่ดินและกรมป่าไม้

ร่วมกันพิจารณาวางหลักเกณฑ์และรายละเอียดในเรื่องนี้ต่อไป ต่อมาเมื่อวันอังคารที่ ๒๔ เมษายน ๒๔๙๙ 

ผู้แทนกรมป่าไม้ได้ไปร่วมพิจารณาเรื่องนี้ ณ กรมที่ดิน และได้ตกลงวางหลักเกณฑ์และรายละเอียดในการ

กันเขตป่าไม้ในที่ดินที่จะจัดให้ประชาชน ไว้รวม ๓ ประการแล้ว นั้น

   บัดนี้ กรมที่ดินได้เสนอกระทรวงมหาดไทยพิจารณาเห็นชอบด้วย จึงได้มีหนังสือถึง 

ผู้ว่าราชการภาคทุกภาค และผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด สั่งเจ้าหน้าที่ดำาเนินการตามข้อตกลงที่กล่าวแล้ว 

ดงัปรากฏตามสำาเนาหนงัสอืกระทรวงมหาดไทยซึง่สง่มาเพือ่ไดโ้ปรดทราบเปน็การประสานงานพรอ้มหนงัสอืนี้

   อนึง่ ฯพณฯ รฐัมนตรวีา่การกระทรวงมหาดไทยมคีวามประสงคท์ีจ่ะใหก้ารปฏบิตัไิดผ้ลจรงิจงั 

มิให้คำาส่ังเป็นหมันหรือเพียงแต่เป็นลายลักษณ์อักษร กรมท่ีดินจึงเสนอให้ส่ังเจ้าหน้าท่ีช้ันผู้ใหญ่ทางภาค 

จังหวัด และกรมเจ้าหน้าที่ออกตรวจตราผลของการดำาเนินการ และเร่งรัดการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่

เป็นการประจำาอยู่เสมอ จึงเรียนมาเพื่อขอโปรดสั่งกำาชับเจ้าหน้าที่ป่าไม้ให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่วางไว้  

โดยเคร่งครัดด้วย

           ขอแสดงความนับถืออย่างสูง

      

 (ลงนาม)   ถ.สุนทรศารทูล

            (นายถวิล สุนทรศารทูล)   

           อธิบดีกรมที่ดิน

คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการอนุญาตไม้และของป่า
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ที่ ๙๗๑๖/๒๔๙๙         กระทรวงมหาดไทย

   ๓ พฤษภาคม ๒๔๙๙

เรื่อง การจัดที่ดินเพื่อประชาชนตามประมวลกฎหมายที่ดิน

เรียน ผู้ว่าราชการภาคทุกภาค และผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

 อ้างถึง หนังสือ ที่ ๙๒๑๐/๒๔๙๙ ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๔๙๙

  ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้วางระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับ เรื่องการจัดที่ดินเพื่อประชาชน 

ตามประมวลกฎหมายที่ดินมา นั้น

  ในการประชุมคณะกรรมการจัดท่ีดินแห่งชาติ คร้ังท่ี ๑/๒๔๙๙ เม่ือวันจันทร์ท่ี ๑๙ มีนาคม ๒๔๙๙ 

ที่ประชุมได้พิจารณาโครงการจัดสรรที่ดิน ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล และ 

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เสนอขออนุมัติมาตามโครงการของคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติ ว่าด้วยการ

จัดที่ดินเพื่อประชาชนอยู่อาศัยและประกอบการทำามาหาเลี้ยงชีพตามควรแก่อัตภาพ ในที่สุดที่ประชุมได้ 

ลงมติอนุมัติให้จังหวัดดำาเนินการตามโครงการที่เสนอได้ และในการจัดแบ่งที่ดินให้ราษฎรนั้น ให้เจ้าหน้าที่

ในการจัดที่ดินกันเขตป่าไม้ไว้เพื่อให้ราษฎรมีไม้ใช้ และเพื่อรักษาความชุ่มชื้นของพื้นดินตามสมควร โดยให้

จงัหวดัปรกึษาทำาความตกลงกบัปา่ไมจ้งัหวดั กบัขอใหก้รมทีด่นิและกรมปา่ไมร้ว่มกนัพจิารณาวางหลกัเกณฑ์

และรายละเอียดในเรื่องนี้ต่อไปดังนี้ บัดนี้ กรมที่ดินชี้แจงว่า เมื่อวันอังคารที่ ๒๔ เมษายน ๒๔๙๙ ได้มีการ

ประชุมพิจารณาเรื่องนี้กับผู้แทนกรมป่าไม้ที่ห้องประชุมกรมที่ดินแล้ว ที่ประชุมได้ตกลงวางหลักเกณฑ์และ

รายละเอยีดการกนัเขตปา่ไมภ้ายในบรเิวณทีด่นิผนืใหญ ่ทีจ่ะจดัใหป้ระชาชนตามโครงการของคณะกรรมการ

จัดที่ดินแห่งชาติ ดังนี้.-

  ๑) จัดให้มีเขตป่าไม้เป็นสมบัติส่วนกลาง ประมาณร้อยละ ๒๐ ของเนื้อที่ดินผืนใหญ่นั้น

  ๒) ให้บุคคลที่ได้รับการจัดสรรที่ดินแต่ละแปลง สงวนต้นไม้ภายในเขตที่ดินที่ได้รับการจัดแบ่ง 

เพื่อรักษาความชุ่มชื้นของพื้นดิน เพื่อบังลม และเพื่อให้มีไม้ไว้ใช้สอยภายในครอบครัว เป็นแนวหรือเป็น

หย่อมๆ สุดแล้วแต่ความเหมาะสมของรูปที่ดินและภูมิประเทศ

  ๓) ขอให้สงวนต้นไม้ใหญ่ตามแนวถนนสายใหญ่ ภายในบริเวณที่ดินผืนใหญ่ที่จัดสรรทั้งสอง 

ข้างถนนตามสมควร โดยให้เจ้าหน้าที่ในการจัดที่ดินกับป่าไม้จังหวัดหรือป่าไม้เขตร่วมกันพิจารณาคัดเลือก

ต้นไม้ที่จะสงวน และให้เจ้าหน้าที่ป่าไม้ทำาเครื่องหมายแสดงการสงวนไว้ที่ต้นไม้ที่คัดเลือกเพื่อสงวนให้

ประชาชนทราบ และห้ามการตัดฟันต่อไป

  กระทรวงมหาดไทยได้พิจารณาแล้ว เห็นชอบด้วยข้อตกลงดังกล่าว จึงเรียนมาเพื่อขอให้จังหวัด 

สั่งเจ้าหน้าที่ในการจัดที่ดินดำาเนินการต่อไป และในการจัดทำาแผนผังการจัดที่ดินผืนใหญ่ ขอให้แสดงส่วนที่

กันเขตป่าไม้เป็นสมบัติส่วนกลางไว้ด้วย

           ขอแสดงความนับถืออย่างสูง

 (ลงนาม)   ป. พิบูลสงคราม

           (จอมพล ป. พิบูลสงคราม)

           รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการอนุญาตไม้และของป่า
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 หลักเกณฑ์การสงวนป่าไว้เป็นสมบัติส่วนกลางในท่ีดินจัดสรรตามท่ีคัดไว้ข้างต้นน้ัน ต่อมากรมป่าไม้  

ได้ใช้เป็นแนวทางในการพิจารณา เพื่อกำาหนดให้มีการสงวนป่าไว้เป็นสมบัติส่วนกลางในที่ดินที่จัดเป็นนิคม

ของกรมประชาสงเคราะห์ และกรมส่งเสริมสหกรณ์ด้วย ซึ่งจะได้กล่าวต่อไป

 สำาหรับการทำาไม้ออกจากที่ดินจัดสรรนั้น เนื่องจากตามนโยบายของกระทรวงเกษตรสมัยนั้น  

ซึ่ง กำาหนดให้กรมป่าไม้ถือเป็นทางปฏิบัติ ตามหนังสือกรมป่าไม้ที่ ๗๗๔๓/๒๕๐๒ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๐๒  

ท่ี ๑๐๖/๒๕๐๓ ลงวันท่ี ๘ มกราคม ๒๕๐๓ และ ท่ี ๗๑๕๒/๒๕๐๓ ลงวันท่ี ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๐๓ น้ัน  

หลักสาระสำาคัญ ตามหนังสือที่ ๑๐๖/๒๕๐๓ ให้ทำาไม้ออกได้ต่อเมื่อมีการจัดสรรที่ดินขึ้นแล้ว และต่อมาเมื่อ

ไดม้กีารจำาแนกประเภทท่ีดินท่ัวประเทศเสร็จแล้ว ก็จะมีพ้ืนท่ีส่วนหน่ึงถูกจำาแนกออกจากป่าถาวรไว้เป็นท่ีจัดสรร 

แตจ่ะทำาไมอ้อกจากบรเิวณจำาแนกนีย้งัไมไ่ด ้จนกวา่จะไดม้โีครงการเขา้จดัสรรทีด่นิในบรเิวณนัน้ ดงันัน้ การ

อนุญาตให้ทำาไม้ออกจากท่ีดินจัดสรร จึงต้องมีการพิจารณาในเร่ืองพ้ืนท่ีท่ีจะอนุญาตให้จัดสรรท่ีดินเสียก่อน ซึ่งตาม

ระเบียบหลักเกณฑ์หนังสือกรมป่าไม้ที่กำาหนดไว้เดิมในการใช้พื้นที่เพื่อการจัดสรรที่ดินตามหนังสือกรมป่าไม้

ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ที่ ๔๐๙๐/๒๕๐๒ ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๐๒ เรื่องการทำาไม้หวงห้ามในที่ดิน

จัดสรร ตำาบลน้ำาริม อำาเภอเมืองตาก จังหวัดตาก และกรมป่าไม้ส่งสำาเนาหนังสือน้ีเวียนไปให้จังหวัดและเขต 

อ่ืนๆ ปฏิบัติ ตามหนังสือบันทึก ท่ี ๔๐๙๑/๒๕๐๒ ลงวันท่ี ๗ พฤษภาคม ๒๕๐๒ หลักการในหนังสือฉบับน้ีว่า 

เมื่อจังหวัดจะดำาเนินการจัดสรรที่ดินแปลงใด ท้องที่ใด จะต้องส่งเรื่องราวมาให้กรมป่าไม้พิจารณาก่อน 

ถึงแม้ต่อมาจะได้มีการจำาแนกประเภทที่ดินเสร็จแล้วก็ตาม การทำาไม้ออกจากที่ดินจัดสรรจังหวัดหรือเขต 

ก็ต้องรายงานขออนุมัติต่อกรมป่าไม้ก่อน

 การพิจารณาอนุมัติของกรมป่าไม้ หากพื้นที่นั้นเป็นป่าถาวรหรือป่าสงวนแห่งชาติ หรือ 

ป่าสงวนหวงห้ามของทบวงการเมือง หรือสงวนหวงห้ามอย่างอื่น กรมป่าไม้ก็จะสั่งระงับการจัดสรรที่ดิน

เฉพาะบริเวณที่ติดอยู่ในเขตป่าหวงห้ามนั้นๆ ไว้

 เมื่อกรมป่าไม้ไม่ขัดข้องในการจัดสรรที่ดินแปลงใด กรมป่าไม้ก็แจ้งจังหวัดและป่าไม้เขตท้องที่

ให้ทำาการสำารวจคัดเลือกตีตราไม้หวงห้ามที่จำาเป็นจะต้องตัดออกจากที่ดินจัดสรรแปลงนั้น ตามระเบียบ 

กรมป่าไม้ว่าด้วยการสำารวจคัดเลือก ตีตราประจำาต้นไม้ในที่ดินเปิดใช้ประโยชน์ต่างๆ พ.ศ.๒๕๑๑ ต่อไป

 เนื่องจากระเบียบดังกล่าวข้อ ๑๒ เมื่อเขตหรือจังหวัดสำารวจไม้แล้ว ให้ส่งบัญชีไม้ให้กรมป่าไม้

ตรวจสอบความถูกต้องเสียก่อน เมื่อกรมป่าไม้ตรวจสอบเห็นว่าการคัดเลือกไม้ถูกต้อง และอยู่ในขอบเขต

ของการจัดสรรที่อนุมัติให้ใช้พื้นที่ถูกต้องแล้ว กรมป่าไม้ก็แจ้งให้จังหวัดอนุญาตให้องค์การอุตสาหกรรม 

ป่าไม้เป็นผู้ทำาไม้ออกตามนัยหลักเกณฑ์หนังสือกรมป่าไม้ ที่ ๗๗๔๓/๒๕๐๒ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๐๒  

ที่ ๑๐๖/๒๕๐๓ ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๐๓ และ ที่ ๗๑๕๒/๒๕๐๓ ลงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๐๓ ต่อไป

 การทำาไม้ออกจากที่ดินจัดสรรจับจองในบางกรณี จำาเป็นต้องรีบทำาไม้ออกให้ทันการใช้ที่ดิน กรณีนี้

ได้มีข้อตกลงระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กับกระทรวงมหาดไทย ในการทำาไม้ออกจากที่ดินจัดสรร

จับจองโดยเร่งด่วน ดังที่คัดไว้ดังต่อไปนี้

คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการอนุญาตไม้และของป่า
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ที่ จว.๕๖๒๖/๒๕๐๓       กระทรวงเกษตร

       

    ๒๑ เมษายน ๒๕๐๓

เรื่อง การทำาไม้ในที่ดินจัดสรร

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

ส่งที่ส่งมาด้วย สำาเนาหนงัสอืกระทรวงเกษตรดว่นมาก ที ่มท.๑๖๗๒๙/๒๕๐๒ ลงวนัที ่๒๕ ธนัวาคม ๒๕๐๒

   สำาเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ กษ.๓๕๑/๒๕๐๓ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๐๓ 

   และที่ ๒๕๑/๒๕๐๓ ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๐๓

   ด้วยกระทรวงเกษตรได้พิจารณาผ่อนผันเรื่อง การทำาไม้ในที่ดินจัดสรรตามหลักการที่

กระทรวงมหาดไทยเสนอ ปรากฎรายละเอียดตามนัยแห่งสำาเนาหนังสือที่ส่งมาพร้อมนี้

   ฉะนั้น ขอสั่งให้เจ้าหน้าที่ถือเป็นแนวทางปฏิบัติ และให้ความร่วมมืออำานวยความสะดวก

ในการดำาเนินการสำารวจตีตราประจำาต้น ตีตราชักลากไม้หวงห้ามในที่ดินจัดสรรให้เป็นไปตามระเบียบที่มีอยู่

แล้วโดยเคร่งครัด

         ขอแสดงความนับถืออย่างสูง

      

 (ลงนาม)  วิเชียร กุญชร ณ อยุธยา

         (นายวิเชียร กุญชร ณ อยุธยา)

         รองปลัดกระทรวง ลงนามแทน

         ปลัดกระทรวงการเกษตร

         กรมป่าไม้
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ด่วนมาก

ที่ มท.๑๖๗๒๙/๒๕๐๒                   กระทรวงเกษตร

    ๒๕ ธันวาคม ๒๕๐๒

เรื่อง การทำาไม้ในที่ดินจัดสรร

เรียน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

อ้างถึง หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ กษ.๑๖๐๐๕/๒๕๐๒ ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๐๒

  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่อ้างถึงว่า ตามที่กระทรวงเกษตรได้กำาหนดนโยบายการทำาไม้ 

นอกเขตป่าโครงการประเภทต่างๆให้เป็นการสอดคล้องกับมติของคณะกรรรมการป้องกันการลักลอบ 

ตัดฟันไม้และการบำารุงรักษาป่า โดยกำาหนดให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เป็นผู้ทำาไม้นอกเขตป่าโครงการ

ประเภทตา่งๆ ทัง้ไมส้กั และไมก้ระยาเลย รวมทัง้ไมใ้นทีด่นิจดัสรรใหร้าษฎรดว้ย และกรมปา่ไมไ้ดส้ัง่ใหจ้งัหวดั 

ทุกจังหวัดถือเป็นทางปฏิบัติแล้ว กระทรวงมหาดไทยเห็นว่า การทำาไม้ในที่ดินจัดสรรนี้ หากจะรอให้องค์การ

อตุสาหกรรมปา่ไมท้ำาไมอ้อกเสยีกอ่น กจ็ะเปน็การลา่ชา้ เพราะไมแ่นว่า่องคก์ารอตุสาหกรรมปา่ไมจ้ะทำาไมอ้อก

ไดร้วดเรว็หรอืไม ่จงึขอยนืยนัในหลกัการวา่ ในกรณทีีก่ระทรวงเกษตรพจิารณาใหค้วามเหน็ชอบในการจดัทีด่นิ

แปลงใดแลว้กด็ ีหรอืในกรณทีีไ่ดร้บัแจง้จากจงัหวดัทอ้งทีก่ด็ ีถา้ทีด่นิแปลงใดองคก์ารอตุสาหกรรมปา่ไมท้ำาไม้

ออกไมไ่ดท้นัท ีกค็วรใหอ้ำาเภอทำาบนัทกึจำานวนไมห้วงหา้มไว ้และใหผู้ไ้ดร้บัอนุญาตจับจองท่ีดินรับรองว่าจะไม่

ตัดฟันไม้หวงห้ามในท่ีดินน้ันเป็นอันขาด แล้วให้นายอำาเภอออกใบจองให้ได้ ดังความละเอียดแจ้งอยู่แล้ว นั้น 

  กระทรวงเกษตรได้ส่งเรื่องนี้ไปให้กรมป่าไม้พิจารณาแล้ว กรมป่าไม้เสนอว่าเห็นสมควรผ่อนผัน

ใหต้ามหลกัการทีก่ระทรวงมหาดไทยเสนอ โดยใหเ้จา้หนา้ทีป่า่ไมด้ำาเนนิการตตีราประจำาตน้และสำารวจจำานวน

ไม้หวงห้ามที่ขึ้นอยูใ่นที่ดินจัดสรรทีใ่ช้ทำาประโยชน์ได้ไว้กอ่น แล้วใหอ้ำาเภอทำาบันทึกใหผู้้ได้รบัอนุญาตจับจอง

ที่ดินรับรองว่าจะไม่ตัดฟันไม้หวงห้ามในที่ดินที่ได้รับการจัดสรรที่เจ้าหน้าที่ได้สำารวจตีตราประจำาต้นไว้แล้ว 

เปน็อนัขาด และหากผูจ้บัจองมคีวามจำาเปน็ตอ้งตดัฟนัไมล้ง กใ็หผู้จ้บัจองรบัรกัษาไมไ้วด้ว้ย โดยใหเ้จา้หนา้ที่

ป่าไม้ได้ไปตีตราประจำาท่อนก่อนชักลาก แล้วให้ชักลากไม้ไปไว้ที่ริมที่ดินของผู้จับจองนั้น

  อย่างไรก็ดีในทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำาเนินการตีตรา และสำารวจจำานวนไม้หวงห้ามนั้น ในบาง

ครั้งเจ้าหน้าที่ป่าไม้อาจไม่สามารถสำารวจไม้ได้ตลอดทั้งแปลงของที่ดินที่จัดสรร ถ้าหากที่ดินจัดสรรแปลง

นั้นมีเนื้อที่เป็นพันๆ ไร่ ซึ่งบางครั้งก็เป็นเพราะกำาลังเจ้าหน้าที่มีไม่พอ หรือบางครั้งก็เป็นเพราะขาดแคลน 

งบประมาณในการดำาเนินการสำารวจตีตรา

  ฉะนั้น ในการแจ้งให้เจ้าหน้าที่ป่าไม้เข้าสำารวจตีตราประจำาต้นไม้ นั้น กรมป่าไม้เห็นว่าควรขอ

ให้กรมที่ดินหรือจังหวัดเจ้าของท้องที่ที่เกี่ยวข้องแล้วแต่กรณี ซึ่งเป็นเจ้าของเรื่องการจัดสรรที่ดินนั้นๆ โปรด

พิจารณาแจ้งให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายป่าไม้เข้าดำาเนินการสำารวจตีตราประจำาต้นไม้เฉพาะแต่ในตอนที่มีความจำาเป็น

ที่จะต้องการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรีบด่วนก่อนเท่านั้น
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  กระทรวงเกษตรได้พิจารณาแล้ว เห็นชอบด้วยกับหลักการที่กรมป่าไม้เสนอ จึงเรียนมา 

เพื่อโปรดทราบ หากกระทรวงมหาดไทยพิจารณาเห็นด้วยกับหลักการปฏิบัติตามที่ได้กล่าวมาแล้วนี้ ก็ขอได้

โปรดยืนยันไปให้ทราบอีกครั้งหนึ่งด้วย จะขอบพระคุณยิ่ง

             ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง

      

   (ลงนาม)   พลเอกสุรจิต จารุเศรนี

             (สุรจิต จารุเศรนี)

             รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร
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ที่ กษ.๓๕๑/๒๕๐๓        กระทรวงมหาดไทย

      

    ๑๑ มกราคม ๒๕๐๓

เรื่อง การทำาไม้ในที่ดินจัดสรร

เรียน ปลัดกระทรวงเกษตร

อ้างถึง หนังสือกระทรวงเกษตร ที่ มท.๑๖๗๒๙/๒๕๐๒ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๐๒

ส่งที่ส่งมาด้วย สำาเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ ๒๕๑/๒๕๐๓ ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๐๓

   ตามที่แจ้งไปว่า ได้พิจารณาเรื่องการทำาไม้ในที่ดินจัดสรรแล้ว เห็นสมควรผ่อนผันตาม

หลักการที่กระทรวงมหาดไทยเสนอได้ แต่ต้องให้เจ้าหน้าที่ป่าไม้สำารวจตีตราไม้หวงห้ามในที่ดินจัดสรรเสีย

ก่อนแล้วให้อำาเภอบันทึกผู้ขอให้รับรองว่าจะไม่ตัดฟันไม้หวงห้ามที่ตีตราไว้แล้วเป็นอันขาด หากผู้ขอจำาเป็น

ต้องตัดฟันไม้ลงก็ให้รักษาไม้ไว้ด้วย เมื่อตีตราประจำาท่อนชักลากแล้วก็ให้ชักลากไม้ไว้ริมที่ดินนั้น กับขอให้ 

เจา้หนา้ทีใ่นการจดัทีด่นิแจง้ใหเ้จา้หนา้ทีฝ่า่ยปา่ไมส้ำารวจตตีราประจำาตน้ไม ้เฉพาะบรเิวณทีจ่ำาเปน็ตอ้งบกุเบกิ

ทำาประโยชน์ก่อนเท่านั้น เพราะขาดแคลนเจ้าหน้าที่และงบประมาณจะสำารวจตีตราไม้ในที่ดินผืนใหญ่ๆ  

ไม่ได้ทันที นั้น

   กระทรวงมหาดไทยได้พิจารณาแล้ว เห็นชอบด้วยในทางปฏิบัติตามท่ีกระทรวงเกษตรแจ้งไป 

จึงได้ให้จังหวัดส่งเจ้าหน้าที่ถือเป็นทางปฏิบัติต่อไปแล้ว ดังปรากฏตามสำาเนาซึ่งได้ส่งมาพร้อมหนังสือนี้

   อนึ่ง กระทรวงมหาดไทยใคร่ขอให้กระทรวงเกษตรสั่งเจ้าหน้าที่ป่าไม้ให้ความร่วมมือและ

อำานวยความสะดวกในการออกไปสำารวจตีตราประจำาต้น หรือตีตราประจำาท่อนก่อนชักลากโดยเร็วด้วย หาก

เจ้าหน้าที่ป่าไม้ดำาเนินการล่าช้า ก็ย่อมจะเป็นอุปสรรคในการจัดให้ราษฎรเข้าบุกเบิกทำาประโยชน์ในที่ดิน  

ซึ่งจะทำาให้การจัดสรรท่ีดินให้ราษฎรไม่บรรลุผลตามนโยบายของรัฐบาล และเม่ือได้พิจารณาดำาเนินการไป 

ประการใดแล้ว ขอได้โปรดชี้แจงให้ยังกระทรวงมหาดไทยเพื่อทราบด้วย

               ขอแสดงความนับถืออย่างสูง

      

     (ลงนาม)    พล.ต.อ. ชาติตระการ โกศล

                (หลวงชาติตระการ โกศล)   

                                ปลัดกระทรวงมหาดไทย

คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการอนุญาตไม้และของป่า
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ที่ ๒๕๑/๒๕๐๓        กระทรวงมหาดไทย

         ๘ มกราคม ๒๕๐๓

เรื่อง การทำาไม้ในที่ดินจัดสรร

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด (ยกเว้นจังหวัดพระนครและธนบุรี)

  เน่ืองจากกระทรวงเกษตรได้กำาหนดนโยบายการทำาไม้นอกเขตป่าโครงการประเภทต่างๆ ให้เป็นการ

สอดคลอ้งกบัมตขิองคณะกรรมการปอ้งกนัการลกัลอบตดัไมแ้ละการบำารงุรกัษาปา่ โดยใหอ้งค์การอุตสาหกรรม

ป่าไม้เป็นผู้ทำาไม้ นอกเขตป่าโครงการประเภทต่างๆ ท้ังไม้สักและไม้กระยาเลยเสียก่อน ทัง้นี ้รวมทัง้ไมใ้นทีด่นิที่

จดัใหร้าษฎรดว้ย กระทรวงมหาดไทยไดพ้จิารณาเหน็วา่ นโยบายทีก่ระทรวงเกษตรกำาหนดขึน้ใหมน่ีแ้ตกตา่ง

ไปจากทีก่รมปา่ไมแ้ละกรมทีด่นิไดต้กลงกนัไวเ้ดมิ ดงัไดแ้จง้ใหจ้งัหวดัถอืปฏบิตัติามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย

ที่ ๑๔๐/๑๔๙๕ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๑๔๙๕ และเป็นอุปสรรคในการจัดสรรท่ีดินให้ราษฎร กระทรวงมหาดไทย

จึงช้ีแจงยืนยันหลักการไปยังกระทรวงเกษตรว่า ในกรณีท่ีกระทรวงเกษตรพิจารณาให้ความเห็นชอบในการ

จัดที่ดินแปลงใดแล้วก็ดี หรือในกรณีที่ได้รับแจ้งจากจังหวัดท้องที่ก็ดี ถ้าที่ดินแปลงใดองค์การอุตสาหกรรม 

ปา่ไมท้ำาไมอ้อกไมไ่ดท้นัท ีกค็วรใหอ้ำาเภอทำาบนัทกึจำานวนไมห้วงหา้มไว ้และใหผู้ไ้ดร้บัการจดัสรรทีด่นิรบัรอง

ว่าจะไม่ตัดฟันไม้หวงห้ามในที่ดินนั้นเป็นอันขาด แล้วให้นายอำาเภอออกใบจองให้ไปได้

  บัดน้ี กระทรวงเกษตรแจ้งมาว่า ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรผ่อนผันให้ปฏิบัติตามหลักการท่ี 

กระทรวงมหาดไทยเสนอได ้แตต่อ้งใหเ้จา้หนา้ทีป่า่ไมส้ำารวจจำานวนไมห้วงหา้มทีข่ึน้อยูใ่นทีด่นิจดัสรร และตตีรา

ประจำาตน้เสยีกอ่น แลว้ใหอ้ำาเภอบนัทกึผูไ้ดร้บัการจดัสรรทีด่นิใหค้ำารบัรองวา่จะไมต่ดัฟนัไมห้วงหา้มทีเ่จา้หนา้ที ่

ป่าไม้ได้สำารวจตีตราประจำาต้นไว้แล้วเป็นอันขาด ถ้าหากผู้ได้รับการจัดสรรที่ดินจำาเป็นต้องตัดฟันไม้ลงก็ให้

รกัษาไมน้ัน้ไวด้ว้ย โดยใหเ้จา้หนา้ทีป่า่ไมไ้ปตตีราประจำาทอ่นกอ่นชกัลาก เมือ่ตตีราแลว้จงึชกัลากไปไวร้มิทีด่นิ

นัน้ตอ่ไป แตใ่นการสำารวจตตีราไมห้วงหา้มนี ้เจา้หนา้ทีป่า่ไมม้ไีมพ่อหรอืขาดแคลนงบประมาณ บางครัง้อาจ

ไม่สามารถสำารวจไม้ได้ตลอดทั้งแปลง เช่น ที่ดินที่มีเนื้อที่มากเป็นพันๆ ไร่ เป็นต้น กระทรวงเกษตรจึงขอให้ 

เจ้าหน้าท่ีในการจัดท่ีดินแจ้งให้เจ้าหน้าท่ีฝ่ายป่าไม้สำารวจตีตราไม้เฉพาะบริเวณท่ีจำาเป็นต้องบกุเบกิทำาประโยชน์

ก่อนเท่านั้น

  กระทรวงมหาดไทยได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรดำาเนินการตามที่กระทรวงเกษตรแจ้งมาได้ 

ฉะนั้น ขอให้สั่งเจ้าหน้าที่ถือเป็นทางปฏิบัติในการจัดที่ดินที่มีไม้หวงห้ามขึ้นอยู่ต่อไป

          ขอแสดงความนับถืออย่างสูง

      

 (ลงนาม)   พล.ต.อ. ชาติตระการ โกศล

          (หลวงชาติตระการ โกศล)   

           ปลัดกระทรวงมหาดไทย
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ปัญหาเรื่องการอนุญาตไม้ต่ำากว่าขนาดจำากัดในที่ดินจัดสรร

 ดังท่ีได้กล่าวมาแล้วว่า การอนุญาตไม้ต่ำากว่าขนาดจำากัด อนุญาตให้ทำาออกไม่ได้เพราะขัดกับมาตรา ๑๓ 

แต่กรณีที่จัดสรรนั้นกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยรัฐมนตรีว่าการฯ ได้อนุมัติเป็นหลักการไว้ให้อนุญาต

ตามมาตรา ๑๓ ได้ ดังที่กรมป่าไม้เสนอตามบันทึกเสนอของกรมป่าไม้ ที่ กส.๐๘๐๔/๒๘๐ ลงวันที่ ๒๔  

กุมภาพันธ์ ๒๕๑๙ ซึ่งรัฐมนตรีอนุมัติตามบันทึกลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๙ ดังที่คัดไว้แล้วข้างต้น ดังนั้น

ในการสั่งการของกรมป่าไม้ในการคัดเลือกไม้ในที่ดินจัดสรรจึงให้คัดเลือกไม้ได้ทุกขนาดตลอดถึงไม้หวงห้าม

ประเภท ข. ที่จำาเป็นต้องตัดออก และเมื่อเขตและจังหวัดได้ส่งบัญชีไม้ทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็ก (ต่ำากว่า

ขนาดจำากัด) กรมป่าไม้ก็จะสั่งการให้จังหวัดอนุญาตให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ทำาออกตามปกติ

 ในกรณีที่องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ไม่แจ้งการรับทำาภายในกำาหนด ๖๐ วัน หรือองค์การปฏิเสธ

การรับทำา ก็มีระเบียบให้จังหวัดดำาเนินการประมูลเปิดป่า หาผู้รับอนุญาตทำาตามนัยหลักเกณฑ์หนังสือ 

กรมป่าไม้ ที่ ๑๐๖/๒๕๐๓ ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๐๓

 ปัญหาท่ีมักจะเกิดข้ึนกรณีท่ีท่ีจัดสรรไปทับในเขตป่าสัมปทานทำาไม้ ไม้น้ันจะอนุญาตให้ใครปัญหาน้ี

จะได้กล่าวไว้ในกรณีการอนุญาตไม้ในที่ดินเปิดใช้ประโยชน์ต่างๆ ทับอยู่ในป่าเขตสัมปทานจะอนุญาตให้ 

ผู้ใดทำาออกเป็นอีกบทหนึ่งต่างหากต่อไป

คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการอนุญาตไม้และของป่า
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การอนุญาตไม้ในบริเวณอ่างเก็บน้ำา

 เนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศกสิกรรม ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศประมาณ ๘๕% ของ

พลเมืองมีอาชีพในการทำาไร่ ทำานา ทำาสวน ซึ่งจำาเป็นต้องใช้น้ำาในการหล่อเลี้ยงในการทำาการเกษตร และ

นอกจากนี้การผลิตกระแสไฟฟ้า นอกจากใช้น้ำามันในการผลิตแล้วก็ยังมีความจำาเป็นจะต้องใช้พลังน้ำาตก 

เป็นพลังในการผลิตกระแสไฟฟ้าอีกทางหนึ่งด้วย รัฐบาลจึงมีความจำาเป็นจะต้องสร้างอ่างเก็บน้ำาขึ้นในทุกๆ 

ภาคของประเทศไทย

 อ่างเก็บน้ำานี้มีทั้งอ่างเก็บน้ำาขนาดเล็กและขนาดใหญ่ อ่างเก็บน้ำาขนาดเล็กซึ่งอาจจะดำาเนินการโดย

กระทรวงมหาดไทยหรือกรมชลประทาน เพื่อเก็บน้ำาไว้ใช้ในพื้นที่เพาะปลูกหรือใช้สอยในเนื้อที่ไม่มากนัก  

ซ่ึงแต่เดิมตามระเบียบการทำาไม้ ๗ กรณี ตามหนังสือกรมป่าไม้ ท่ี ๗๗๔๓/๒๕๐๒ ลงวันท่ี ๖ สิงหาคม ๒๕๐๒ 

เรียกว่าการชลประทานราษฎร์ 

 แต่สำาหรับอ่างเก็บน้ำาขนาดใหญ่ ซ่ึงดำาเนินการก่อสร้างโดยกรมชลประทาน การพลังงานแห่งชาติ 

หรือการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ก็ได้ก่อสร้างเขื่อนขึ้นทั่วๆ ไป เขื่อนใหญ่เขื่อนแรกก็คือเขื่อน

เจ้าพระยาที่จังหวัดชัยนาท เขื่อนใหญ่ๆ ต่อมาก็มีการสร้างเขื่อนภูมิพล ที่จังหวัดตาก และเขื่อนทางจังหวัด 

ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เช่นเขื่อนสิริกิติ์ จังหวัดน่าน เขื่อนอุบลรัตน์ที่จังหวัดขอนแก่น  

เขื่อนเจ้าเณร จังหวัดกาญจนบุรี เป็นต้น เขื่อนใหญ่ๆ เหล่านี้มีประโยชน์ต่อประชาชนเป็นอเนกประสงค์ 

เพราะนอกจากจะใช้น้ำาเพ่ือการเพาะปลูก หรือเพ่ือการใช้สอยบริโภค แล้วยังให้ผลในการประมงและอ่ืนๆ เป็นต้น

 ในการสร้างเขื่อนดังกล่าวจำาเป็นต้องใช้พื้นที่ป่าเป็นจำานวนมาก และกรมป่าไม้ถือว่าการทำาไม้ออก

จากพ้ืนท่ีสร้างอ่างเก็บน้ำาเป็นการเปิดพ้ืนท่ีป่าใช้ประโยชน์ตามระเบียบการทำาไม้นอกเขตป่าโครงการ ๗ กรณี 

อย่างหนึ่ง ดังนั้น ในการทำาไม้ออกจากบริเวณอ่างเก็บน้ำาจึงต้องมอบให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เป็น 

ผู้ทำาออกตามนัยหลักเกณฑ์หนังสือกรมป่าไม้ ที่ ๗๗๔๓/๒๕๐๒ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๐๓ ที่ ๑๐๖/๒๕๐๓  

ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๐๓ และ ที่ ๗๑๕๒/๒๕๐๓ ลงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๐๓

 แต่โดยท่ีการสร้างอ่างเก็บน้ำาส่วนใหญ่เป็นกรณีเร่งด่วนท่ีจะต้องทำาไม้ออกให้ทันการกักเก็บน้ำา 

กรมชลประทานหรือเจ้าของโครงการจึงร้องขอทำาไม้ออกให้รวดเร็วขึ้นเป็นกรณีพิเศษ ซึ่งแต่เดิม 

กรมชลประทาน หรอืเจา้ของโครงการอืน่ขอทำาไมอ้อกเอง กรมปา่ไมจ้งึไดด้ำาเนนิการเสนอไปยงัคณะรฐัมนตร ี

ขณะน้ัน คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติเม่ือวันท่ี ๓ พฤศจิกายน ๒๕๑๓ อนุมัติให้กรมชลประทานการพลังงานแห่งชาติ  

หรอืการไฟฟา้ฝา่ยผลติแหง่ประเทศไทย เปน็ผูท้ำาออกโดยตรงได ้แตเ่มือ่กรมชลประทานหรอืเจา้ของโครงการ

อื่นดำาเนินการทำาไม้เองไปได้ระยะหนึ่งปรากฏว่ามีผลเสียหายเกิดขึ้น เพราะเจ้าของโครงการเหล่านี้ยังไม่มี

ประสบการณ์ในการทำาไม้มาดีพอ ทั้งกำาลังคนและเครื่องอุปกรณ์การทำาไม้ยังไม่มี ต้องจ้างลูกช่วงพ่อค้าอีก

ต่อหนึ่ง เป็นเหตุให้เกิดการเสียหายเกี่ยวกับถางป่าบ้าง และการทำาไม้ออกไม่หมดบ้าง เจ้าของโครงการจึง

ขอบอกเลกิการทำาไมแ้ละการแผว้ถางปา่เองเสยีหมด โดยมอบใหอ้งคก์ารอตุสาหกรรมปา่ไมเ้ปน็ผูท้ำาออกและ

รับผิดชอบแต่ผู้เดียว
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 กรมป่าไม้จึงได้ดำาเนินการเสนอไปยังคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณามอบให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

ทำาไม้และแผ้วถางป่าในเขตอ่างเก็บน้ำาตามเดิม ในการนี้ให้รวมถึงการทำาไม้ในป่านอกโครงการ ๗ กรณี  

(ที่เปิดใช้ประโยชน์ในกรณีต่างๆ) มอบให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เป็นผู้ทำาออกตามหลักการเดิม  

สภาบรหิารคณะปฏวิตัทิำาหนา้ทีค่ณะรฐัมนตรใีนขณะนัน้ ไดป้ระชมุปรกึษาลงมตเิมือ่วนัที ่๒๘ กนัยายน ๒๕๑๕ 

อนุมัติตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ ดังมติสภาบริหารที่คัดไว้ต่อไปแล้ว ซึ่งต่อมาในการมอบไม้

ให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ทำาออกในพื้นที่เปิดใช้ประโยชน์ ก็ได้อ้างมติสภาบริหารคณะปฏิวัติ วันที่ ๒๘  

กันยายน ๒๕๑๕ นี้เป็นหลักในการปฏิบัติ

 การทำาไม้ในบริเวณอ่างเก็บน้ำาในกรณีเร่งด่วนนั้น กรมป่าไม้จะสั่งการไปให้มีการอนุญาตแผ้วถาง

ป่าลงโดยไม่ต้องสำารวจตีตราประจำาต้น แต่ให้ทำาการตรวจสอบไม้ที่ใช้ประโยชน์ได้ออกใบอนุญาตทำาไม้หรือ

จำาหน่าย (ตีตรา รข.) ในภายหลังแล้วแต่กรณี

 ส่วนไม้ต่ำากว่าขนาดจำากัดก็อนุญาตได้เช่นเดียวกับท่ีจัดสรร เพราะถือว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร 

และสหกรณ์ได้อนุมัติเป็นหลักการตามมาตรา ๑๓ ไว้แล้ว
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ที่ กส.๐๗๐๔/ว.๑๖๔๙๖        กรมป่าไม้

    ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๑๕

 สำาเนาหนังสือกรมป่าไม้ ที่ กส.๐๗๐๔/ว.๑๖๔๙๕ ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๑๕ พร้อมด้วยสำาเนา

หนังสือกระทรวงเกษตร ที่ กษ.๐๗๐๔/พ.๔๑๗ ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๑๕ สำาเนาหนังสือสำานักเลขาธิการ

คณะปฏิบัติ ที่ ลธ.ปว.๑๑๑๓๗/๒๕๑๕ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๑๕ พร้อมด้วยเอกสารประกอบบันทึก  

ที่ ฝพกค.๐๑๐๒/๓๗๖ ลงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๑๕

 ส่งมาเรียน ป่าไม้เขตทุกเขต เพื่อทราบ

 ส่งมาเรียน รองอธิบดีกรมป่าไม้ ผู้เชี่ยวชาญทางผลิตผลป่าไม้ ผู้เชี่ยวชาญทางพฤกษศาสตร์ป่าไม้ 

ผู้อำานวยการกอง กองโครงการ ผู้อำานวยการกองกองค้นคว้า และผู้บังคับการกองตำารวจป่าไม้ เพื่อทราบ

 ส่งมาเรียน ผู้อำานวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เพื่อโปรดทราบ

 ส่งมาเรียน หัวหน้ากองทุกกอง นักวิชาการป่าไม้เอก พนักงานป่าไม้เอก นิติการเอก ผู้อำานวยการ

โรงเรียนป่าไม้แพร่ ผู้อำานวยการโรงเรียนอบรมวนกรรมจังหวัดตาก หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมเผยแพร่ หัวหน้า

ฝ่ายการต่างประเทศ หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์โครงการ และหัวหน้าสำานักงานสำารวจวัตถุดิบฯ เพื่อทราบ

         (ลงนาม)     ประดิษฐ วนาพิทักษ์

         (นายประดิษฐ วนาพิทักษ์)

         รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

         อธิบดีกรมป่าไม้

กองคุ้มครอง
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ที่ กส. ๐๗๐๔/ว.๑๖๔๙๕    กรมป่าไม้

    ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๑๕

เรื่อง นโยบายการทำาไม้นอกเขตป่าโครงการและการทำาไม้แผ้วถางป่าในบริเวณอ่างเก็บน้ำา

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

อ้างถึง หนังสือกรมป่าไม้ ที่ กษ. ๐๗๐๔/ว.๑๔๗๕๘ ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๑๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำาเนาหนังสือกระทรวงเกษตร ที่ กษ.๐๗๐๔/ พ.๔๑๗ ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๑๕

   ๒. สำาเนาหนังสือสำานักเลขาธิการคณะปฏิวัติ ที่ ลธ.ปว.๑๑๑๓๗/๒๕๑๕ ลงวันที่ ๑๑  

ตุลาคม ๒๕๑๕ พร้อมด้วยเอกสารประกอบบันทึก ที่ ฝพกค.๐๑๐๒/๓๗๖ ลงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๑๕

   ตามทีก่รมปา่ไมไ้ดเ้รยีนใหจ้งัหวดัทราบ เกีย่วกบัเรือ่งนโยบายการทำาไมแ้ละการใหส้มัปทาน

ทำาไม้กระยาเลยแก่องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๑๔ ซึ่งลง

มติให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้สละสิทธิการทำาไม้ในป่านอกโครงการต่างๆ ทุกกรณี โดยเฉพาะกรณีการทำา

ไมอ้อกจากบรเิวณทีด่นิทีเ่ปดิใชป้ระโยชนต์า่งๆ กรมปา่ไมจ้ะวางหลกัเกณฑท์างปฏบิตัเิรยีนมาเพือ่โปรดทราบ

ในลำาดับต่อไป นั้น

   กรมป่าไม้ขอเรียนว่า เรื่องนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้พิจารณาใหม่แล้วเห็นว่า การ

ที่จะมอบให้บุคคลทั่วๆ ไป เข้าทำาไม้ในที่ดินเปิดให้ประโยชน์จะมีปัญหายุ่งยากเกิดขึ้น จึงเห็นสมควรมอบ

ให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้รับไปทำาตามเดิมรวมทั้งการทำาไม้และแผ้วถางป่าในบริเวณอ่างเก็บน้ำา ซึ่ง

ชลประทานเจา้ของโครงการประสงคจ์ะเวนคนืใหอ้งคก์ารอตุสาหกรรมปา่ไมร้บัทำาตอ่ไป จงึไดเ้สนอขอใหส้ภา

บริหารคณะปฏิวัติพิจารณา เรื่องนี้สภาบริหารคณะปฏิวัติได้พิจารณา เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๑๕ ลงมติ

อนมุตัติามทีก่ระทรวงเกษตรและสหกรณเ์สนอ ดงัรายละเอยีดตามสำาเนาหนงัสอืกระทรวงเกษตรและหนงัสอื

สำานักเลขาธิการคณะปฏิวัติที่ส่งมาพร้อมนี้

   อนึง่ กรมปา่ไมข้อเรยีนวา่การมอบใหอ้งคก์ารอตุสาหกรรมปา่ไมท้ำาออกตามเดมินีก้ค็งใชห้ลกั

การเดิมที่เคยถือปฏิบัติมาก่อนมีมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๑๔

   จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและสั่งเจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติต่อไป

   

           
ขอแสดงความนับถืออย่างสูง 

        (ลงนาม)    ประดิษฐ วนาพิทักษ์

           (นายประดิษฐ วนาพิทักษ์)

           รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

            อธิบดีกรมป่าไม้

กองคุ้มครอง
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ด่วนมาก

ที่ กษ.๑๗๐๔/พ.๔๑๗       กระทรวงเกษตร

   ๒๑ สิงหาคม ๒๕๑๕

เรื่อง นโยบายการทำาไม้นอกเขตป่าโครงการและการทำาไม้แผ้วถางป่าในบริเวณอ่างเก็บน้ำา

เรียน ผู้อำานวยการฝ่ายพัฒนา การเกษตร และคมนาคม (ผ่านรองผู้อำานวยการฝ่ายการเกษตร)

อ้างถึง บันทึกของ ผอ.ฝพกค. ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๑๕

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย ๑. หนังสือกระทรวงพัฒนาการแห่งชาติ ท่ี พก.๐๒๐๑/๒๙๒๓ ลงวันท่ี ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๑๕ 

    พร้อมบันทึกของ ผอ.ฝพกค. ลงวันท่ี ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๑๕ และเอกสารท่ีเก่ียวข้อง ๑ ชุด

   ๒. สำาเนาหนังสือสำานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ สร.๐๔๐๓/๑๔๙๐๙ ลงวันที่ ๖ 

    พฤษภาคม ๒๕๑๓ พร้อมด้วยสำาเนาหนังสือกระทรวงเกษตร ท่ี กษ. ๐๗๐๔/๙๗๕๖  

    ลงวันท่ี ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๑๓๓ 

   ๓. สำาเนาหนังสือสำานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ สร.๐๔๐๓/๑๕๙๗๐ ลงวันที่ ๔  

    ตุลาคม ๒๕๑๔ พร้อมด้วยสำาเนาหนังสือกระทรวงเกษตร ที่ กษ.๐๗๐๔/๘๑๘๕  

    ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๑๔

   ตามบันทึกของ ผอ.ฝพกค. ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๑๕ ส่งหนังสือกระทรวงพัฒนาการ

แหง่ชาต ิท่ี พก.๐๒๐๑/๒๙๑๓ ลงวันท่ี ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๑๕ เร่ืองการทำาไม้และแผ้วถางป่าในบริเวณอ่างเก็บน้ำา

ซึ่งกระทรวงพัฒนาการแห่งชาติเสนอเห็นสมควรยกเลิกมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๑๓ 

ที่มีมติให้กรมชลประทาน การพลังงานแห่งชาติ และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เป็นผู้ทำาไม้เสียเอง

โดยตรง เพื่อมอบให้องค์การอุตสาหกรรมกรมป่าไม้เป็นผู้ทำาไม้เล็ก และไม้ใหญ่ ตลอดจนการเผาไม้ โดย

มีหลักการรวม ๒ ประการ ดังรายละเอียดตามหนังสือกระทรวงพัฒนาการแห่งชาติ ที่ พก.๐๒๐๑/๒๙๒๓  

ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๑๕ ที่ส่งมาด้วย ข้อ ๑ ให้กระทรวงเกษตรพิจารณา นั้น

   กระทรวงเกษตรขอเรียนว่า ได้นำาเรื่องนี้เข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณา

ราชการด่านป่าไม้ของกระทรวงเกษตร (กพป.) ซึ่งมีองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ และกรมป่าไม้ร่วมด้วย เมื่อ

วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๑๕ ที่ประชุมมีความเห็นดังนี้

   ๑. การทำาไมแ้ละแผว้ถางปา่ในบรเิวณทีด่นิสรา้งอา่งเกบ็น้ำาตามโครงการของหนว่ยงานตา่งๆ 

ที่กระทรวงพัฒนาการแห่งชาติเสนอขอเวนคืนการทำาไม้ นั้น เห็นสมควรมอบให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

เป็นผู้รับอนุญาตทำาไม้ในบริเวณอ่างเก็บน้ำาแทนหน่วยงานเจ้าของหน่วยงานต่างๆ ตามท่ีกระทรวงพัฒนาการ 

แห่งชาติเสนอโดยมีเหตุผลว่า

    ๑.๑ กรมชลประทานหรือหน่วยงานอื่น เจ้าของโครงการไม่เคยมีประสบการณ์ในการ

ทำาไม้มาก่อน ยากที่จะควบคุมดำาเนินการทำาไม้ออกให้เป็นไปโดยราบรื่นได้

    ๑.๒ องคก์ารอตุสาหกรรมปา่ไมเ้ปน็หนว่ยงานในสงักดักระทรวงเกษตร ซึง่เปน็องคก์าร
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ของรัฐที่มีวัตถุประสงค์ในทางทำาไม้อยู่แล้ว ย่อมสามารถควบคุมการทำาไม้ได้รัดกุมกว่า

    ๑.๓ ป้องกันการลักตัดไม้ในป่าอื่นมาสวมใบอนุญาตทำาไม้ในเขตอ่างเก็บน้ำา เพราะ

อาณาเขตอ่างเก็บน้ำากว้างขวางควบคุมยาก

   ๒. เนื่องจากมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๑๔ มอบป่าสัมปทานให้องค์การ

อุตสาหกรรมป่าไม้ จำานวน ๒๔ สัมปทาน โดยให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้สละสิทธิการทำาไม้ในป่านอก

โครงการ หรือไม้ในที่ดินที่จะเปิดใช้ประโยชน์ต่างๆ เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีโอกาสทำาไม้เหล่านั้น 

ได้แก่การทำาไม้ในที่ดินที่กันออกจากเขตป่าสงวนหรือไม้ในที่ดินนอกเขตป่าที่จำาแนกไว้เป็นป่าถาวร ซึ่งทบวง

การเมอืงตา่งๆ จะตอ้งเปดิทีด่นิใชป้ระโยชน ์(ยกเวน้ทบวงการเมอืงทีม่กีฎหมายบงัคบัโดยเฉพาะอยูแ่ลว้ เชน่ 

กรมประชาสงเคราะห์และกรมสหกรณ์ที่ดิน ซึ่งจะต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ 

พ.ศ.๒๕๑๑)

  ประเด็นข้อ ๒ นี้ กระทรวงเกษตรได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ในขั้นต้นตามที่กระทรวงเกษตรเสนอ 

(หนังสือกระทรวงเกษตรถึง ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ที่ กษ.๐๗๐๔/๘๑๘๕ ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๑๔) เพื่อ

ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้สละสิทธิ์การทำาไม้ประเภทนี้ ก็เนื่องจากเกรงว่าจะ

ทำาใหป้ระชาชนเดอืดรอ้นเรือ่งไมใ้ชส้อยสว่นตวัหรอืการปลกูสรา้งบา้นเรอืน แตบ่ดันีไ้ดม้กีารแกไ้ขหลกัเกณฑ์

การอนุญาตไม้เพื่อการใช้สอยของประชาชนในกรณีต่างๆ ไว้แล้ว ดังนี้

    ๒.๑ ไม้ในป่านอกโครงการ หรือไม้ที่จะทำาออกจากที่ดินเปิดใช้ประโยชน์ หากยังมิได้

สำารวจและแจง้จำานวนไมท้ีแ่นน่อนใหอ้งคก์ารอตุสาหกรรมปา่ไมร้บัทำา ถา้มผีูข้อทำาไมอ้อกเพือ่ใชส้อยสว่นตวั

หรือเพื่อการกุศลสาธารณประโยชน์ ก็ให้พิจารณาอนุญาตไปได้ตามระเบียบและตามความจำาเป็น

    ๒.๒ การพิจารณาอนุญาตให้ทำาไม้ในป่าโครงการโดยวิธีประมูลผูกขาดนั้น ก็ได้กำาหนด

หลักการให้กันไม้ไว้สำาหรับอนุญาตเพื่อใช้สอยส่วนตัว จำานวน ๒๐% ของจำานวนไม้แต่ละชนิด

    ๒.๓ ปา่นอกโครงการทัว่ไป กไ็ดม้กีารพจิารณาอนญุาตเพือ่ใชส้อยสว่นตวัไดต้ามระเบยีบ

ที่กรมป่าไม้และกระทรวงเกษตรวางไว้

    ๒.๔ กรมป่าไม้ได้จัดให้มีป่าโครงการสำาหรับอนุญาต เพ่ือการใช้สอยโดยเฉพาะเป็นบางท้องท่ี

อีกด้วย

    ๒.๕ ไม้ยางในที่ดินกรรมสิทธิ์ มีโฉนด หรือ น.ส.๓ ให้เจ้าของที่ดินขอทำาเพื่อใช้สอยได้ 

ซึ่งได้มอบอำานาจการอนุญาตให้จังหวัดไปแล้ว

    ๒.๖ การให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เป็นผู้ทำาไม้เป็นการสะดวกแก่การตรวจสอบ

ควบคุมและป้องกันการลักลอบตัดไม้ทำาลายป่าดังกล่าวในประเด็นข้อ ๑ ข้างต้น

  ด้วยเหตุผลดังกล่าวมาแล้ว กระทรวงเกษตรจึงเห็นสมควรให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เป็น 

ผู้ดำาเนินการทำาไม้ดังกล่าวต่อไปตามเดิม เช่นเดียวกับไม้ในบริเวณอ่างเก็บน้ำาของกรมชลประทาน

  โดยทีไ่ดม้มีตคิณะรฐัมนตร ีเมือ่วนัที ่๓ พฤศจกิายน ๒๕๑๓ มอบใหก้รมชลประทานการพลงังาน

แห่งชาติ หรือการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เจ้าของโครงการเป็นผู้ทำาไม้และแผ้วถางป่าเองโดยตรง 

และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๑๔ ให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้สละสิทธิการทำาไม้ ใน

ปา่นอกโครงการและไมใ้นทีด่นิทีจ่ะเปดิใชป้ระโยชนต์า่งๆ เมือ่จะเวนคนืใหอ้งคก์ารอตุสาหกรรมปา่ไมเ้ปน็ผูร้บั
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อนุญาตทำาไม้ตามเดิม ก็จะต้องเสนอให้สภาบริหารคณะปฏิวัติพิจารณาอนุมัติเสียก่อนจึงจะดำาเนินการต่อไปได้

  กระทรวงเกษตรจึงขอเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากชอบด้วยดำาริขอได้โปรดนำากราบเรียน 

ฯพณฯ หัวหน้าคณะปฏิวัติ เพื่อเสนอสภาบริหารของคณะปฏิวัติพิจารณาต่อไปด้วย

            ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง

      

   (ลงนาม)    ป. กรรณสูต

             (นายปรีดา กรรณสูต)

             ปลัดกระทรวงเกษตร

               ผู้ใช้อำานาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร

กรมป่าไม้

โทร.๗๙๑๕๓๖
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ที่ ลธ.ปว.๑๑๑๓๗/๒๕๑๕    สำานักเลขาธิการคณะปฏิวัติ

   ๑๑ ตุลาคม ๒๕๑๕

เรื่อง นโยบายการทำาไม้นอกเขตป่าโครงการและการทำาไม้แผ้วถางป่าในบริเวณอ่างเก็บน้ำา

เรียน ผู้อำานวยการฝ่ายพัฒนา การเกษตร และคมนาคม

อ้างถึง หนังสือ ลธ.ปว.๑๐๔๘๖/๒๕๑๕ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๑๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารประกอบบันทึก ที่ ฝพกค. ๐๑๐๒/๓๗๖ ลงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๑๕

   ตามที่ได้ยืนยันมติสภาบริหารคณะปฏิวัติ เมื่อ ๒๘ กันยายน ๒๕๑๕ เรื่องนโยบายการทำา

ไม้นอกเขตป่าโครงการและการทำาไม้แผ้วถางป่าในบริเวณอ่างเก็บน้ำามานั้น

   ในการประชุมสภาบริหารคณะปฏิวัติ เมื่อ ๒๘ กันยายน ๒๕๑๕ นายประดิษฐ์ วนาพิทักษ์  

รองอธิบดีกรมป่าไม้ ได้เข้าช้ีแจงเร่ืองน้ีต่อท่ีประชุมฯ เม่ือได้พิจารณากันแล้วท่ีประชุมลงมติ “อนุมัติตามท่ีเสนอ”

   จึงเรียนยืนยันมา

            ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง

      

 (ลงนาม)    พลเอกกฤษณ์ สีวะรา

             (กฤษณ์ สีวะรา)

             เลขาธิการคณะปฏิวัติ

แผนการประชุม

โทร.๘๒๘๘๕๔
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381

7(362-398).indd   381 7/1/2010   13:27



สำาเนาบันทึกข้อความ
ส่วนราชการ  ฝ่ายอำานวยการพัฒนา การเกษตร และคมนาคม

ที่ ฝพกค.๐๑๐๒/๓๗๖      ลงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๑๕

เรื่อง นโยบายการทำาไม้นอกเขตป่าโครงการและการทำาไม้แผ้วถางป่าในบริเวณอ่างเก็บน้ำา

กราบเรียน ฯพณฯ หัวหน้าคณะปฏิวัติ

  ด้วยกระทรวงพัฒนาการแห่งชาติได้เสนอความเห็นว่า ควรยกเลิกมติ ครม. เม่ือวันท่ี ๓ พฤศจิกายน 

๒๕๑๓ ทีม่มีตใิหก้รมชลประทาน กรมพลงังานแหง่ชาตแิละการไฟฟา้ฝา่ยผลติแหง่ประเทศไทย เปน็ผูท้ำาไมแ้ละ

แผ้วถางป่าในบริเวณอ่างเก็บน้ำาเสียเองโดยตรง เพราะมีปัญหาและอุปสรรคนานาประการ กล่าวคือ  

ผูร้บัจา้งของกรมชลประทานไมส่ามารถตดัฟนัและเผาไมใ้หแ้ลว้เสรจ็ตามสญัญา กรมชลประทานไมม่เีจา้หนา้ที่

ที่มีความรู้ความชำานาญในการทำาไม้ตลอดทั้งไม่มีเจ้าหน้าที่ที่จะควบคุมเพียงพอเป็นเหตุให้ผู้รับจ้างลักลอบ 

ตดัไมน้อกอา่งและนำาเขา้มาในอา่ง เพือ่แอบอา้งเปน็ไมใ้นอา่ง ไมเ้มือ่ตดัฟนัและเผาแลว้ภายใน ๑ ปกีจ็ะแตก

กิ่งก้านออกมาใหม่เกือบเหมือนเดิม ก็จะต้องตั้งงบใช้จ่ายตัดฟันและเผาไม้ ซึ่งเท่ากับเป็นการจ่ายเงินค่าจ้าง  

๒ ครัง้ ราคางานกอ่สรา้งสงูโดยไมจ่ำาเปน็ กรมชลประทานควรรบัผดิชอบ เพราะการกอ่สรา้งตวัเขือ่นเทา่นัน้ 

ส่วนไม้ในบริเวณอ่างเก็บน้ำาควรเป็นหน้าที่ของบุคคลอื่นที่มีความรู้ความชำานาญ ทั้งได้สอบถามการพลังงาน

แห่งชาติและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยแล้วมีความเห็นพ้องต้องกันว่า ควรยกเลิกมติ ครม. เมื่อ 

วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๑๓ และควรมอบให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เป็นผู้ทำาไม้เล็กและไม้ใหญ่ ตลอด

จนเผาไม้ในบริเวณอ่างเก็บน้ำาแทนต่อไป ซึ่งฝ่ายอำานวยการพัฒนาการเกษตร และคมนาคม ได้มอบให้ 

กระทรวงเกษตรพิจารณาแล้ว และได้รายงานว่า คณะกรรมการพิจารณาราชการด้านป่าไม้ของ 

กระทรวงเกษตร (กพป.) มีความเห็นว่า

 ๑. เห็นชอบตามที่กระทรวงพัฒนาการแห่งชาติเสนอ

 ๒. ขอให้พิจารณามติ ครม.เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๑๔ ที่มีมติให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 

สละสิทธิการทำาไม้ในป่านอกโครงการ หรือไม้ในที่ดินที่จะเปิดใช้ประโยชน์ต่างๆ เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชน

ได้มีโอกาสทำาไม้เหล่านั้น

 กระทรวงเกษตรพิจารณาเห็นว่า ในชั้นเดิมกระทรวงเกษตรได้ดำาเนินให้มีมติ ครม. เมื่อวันที่ ๒๘ 

กันยายน ๒๕๑๔ เนื่องจากเกรงว่าจะทำาให้ประชาชนเดือดร้อนเรื่องไม้ใช้สอยส่วนตัวหรือการปลูกสร้างบ้าน 

แต่บัดน้ี ได้มีการแก้ไขหลักเกณฑ์การอนุญาตไม้เพ่ือการใช้สอยของประชาชนในกรณีต่างๆ ไว้แล้ว จึงสมควร

มอบให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เป็นผู้ทำาไม้ต่อไปตามเดิม เช่นเดียวกับท่ีกระทรวงพัฒนาการแห่งชาติเสนอ

 ฝา่ยอำานวยการพฒันา การเกษตร และคมนาคม พจิารณาแลว้เหน็ชอบตามทีก่ระทรวงเกษตรเสนอ 

จึงขอเสนอมาเพ่ือโปรดพิจารณา หากชอบด้วยดำาริ ขอได้โปรดเสนอสภาบริหารคณะปฏิวัติพิจารณายกเลิกมติ 

ครม. เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๑๓ และยกเว้นมติ ครม. เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๑๔ เฉพาะในส่วน

ที่เกี่ยวกับการให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้สละสิทธิจากการเป็นผู้รับอนุญาตทำาไม้นอกเขตป่าโครงการ หรือ

ไม้ในที่ดินที่จะเปิดใช้ประโยชน์ต่างๆ ที่ไม่ขัดกับกฎหมายตามหลักการเดิมต่อไป

   (ลงนาม)   พล.อ.อ. ทวี จุลละทรัพย์

             (ทวี จุลละทรัพย์)

            ผู้อำานวยการฝ่ายพัฒนาการเกษตร และคมนาคม
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การทำาไม้ในเขตนิคม

 ความจริงการทำาไม้ในเขตนิคม ก็คงใช้ระเบียบหลักการตามนัยหนังสือกรมป่าไม้ ที่ ๗๗๔๓/๒๕๐๒ 

ลงวันท่ี ๖ สิงหาคม ๒๕๐๒ ท่ี ๑๐๖/๒๕๐๓ ลงวันท่ี ๘ มกราคม ๒๕๐๓ และ ท่ี ๗๑๕๒/๒๕๐๓ ลงวันท่ี ๑๒ 

กรกฎาคม ๒๕๐๓ เช่นเดียวกับการทำาไม้ในที่ดินจัดสรร แต่เนื่องจากการจัดนิคมนั้นทบวงการเมืองผู้จัด 

อันได้แก่ กรมประชาสงเคราะห์หรือกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้เข้าจัดโดยใช้พ้ืนท่ีเป็นจำานวนมาก บางคร้ังต้องใช้

พื้นที่ป่าถาวรหรือป่าสงวนแห่งชาติจัดเป็นนิคม จึงมีระเบียบปฏิบัติเพิ่มเติมไปจากหลักเกณฑ์ของการทำาไม้

ในที่ดินจัดสรรไปบ้าง

 และโดยที่ต่อมาได้มีพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ.๒๕๑๑ ให้อำานาจแก่อธิบดี

เจ้าของนิคมเป็นผู้ขอรับอนุญาตทำาไม้เองได้ การอนุญาตไม้ในเขตนิคมจึงอนุญาตให้อธิบดีเจ้าของนิคม

 เน่ืองจากตามพระราชบัญญัติจัดท่ีดินเพ่ือการครองชีพ พ.ศ.๒๕๑๑ ได้บัญญัติไว้คำาว่านิคม หมายถึง 

นิคมสร้างตนเองหรือนิคมสหกรณ์เท่านั้น การจัดนิคมตามพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพจึงมีแต่

นิคมของกรมประชาสงเคราะห์ และนิคมสหกรณ์ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ส่วนนิคมของทบวงการเมืองอื่น 

เช่น ขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก หรือหน่วยราชการอื่นไม่อยู่ในข่ายบังคับตามพระราชบัญญัตินี้

หากมีการทำาไม้ออกในนิคมอื่นก็จะต้องมอบไม้ให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ทำาออก ตามระเบียบการทำาไม้

ในที่ดินเปิดใช้ประโยชน์ทุกประการ

 การจัดนิคมของกรมประชาสงเคราะห์หรือกรมส่งเสริมสหกรณ์จะเป็นนิคมโดยสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อได้มี

พระราชกฤษฎีกากำาหนดของเขตนิคม ตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติจัดที่ดิน พ.ศ.๒๕๑๑ แล้วเท่านั้น

 สำาหรับอำานาจที่กฎหมายกำาหนดให้อธิบดีเจ้าของนิคมทำาไม้ได้ก็ได้บัญญัติไว้ในมาตรา ๑๔  

แห่งพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ.๒๕๑๑ ไว้ดังนี้ “มาตรา ๑๔ ให้อธิบดีมีอำานาจปฏิบัติการ

ในที่ดินภายในเขตของนิคมเกี่ยวกับไม้หวงห้าม แร่ หรือทรัพยากรธรรมชาติอื่น เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ 

เป็นเงินหรือทรัพย์สินอย่างอื่น สำาหรับบำารุงส่งเสริมกิจกรรมและการจัดทำาสิ่งก่อสร้างอันเป็นประโยชน์แก่

ส่วนรวมของนิคมได้ โดยปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น”

 นอกจากนี้ก็ยังได้มีมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๑๒ อนุมัติให้กรมเจ้าของนิคมทำาไม้

ในเขตนิคมได้ รวมทั้งไม้สักและไม้ยาง ดังมติคณะรัฐมนตรีที่ได้คัดไว้ดังนี้

มติเมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๑๒
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ด่วนมาก

ที่ สร.๐๔๐๓/๑๓๔๘๕    สำานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

          ๑๒ กันยายน ๒๕๑๒

เรื่อง การทำาไม้ในบริเวณที่ดินที่จะเปิดเป็นนิคมของทางราชการ

เรียน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร

อ้างถึง หนังสือ ที่ กษ.๐๗๐๔/๑๒๖๙๑ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๑๒

  ตามท่ีกระทรวงเกษตรได้พิจารณาเห็นสมควรให้กรมประชาสงเคราะห์และกรมสหกรณ์ท่ีดิน ซ่ึงเป็น 

กรมเจา้ของนคิมเปน็ผูท้ำาไมใ้นเขตนคิมทกุชนดิ รวมทัง้ไมส้กัและไมย้าง ตามพระราชบญัญตัจิดัทีด่นิเพือ่การ

ครองชีพ พ.ศ.๒๕๑๑ และได้เสนอไปเพื่อคณะรัฐมนตรีพิจาณาความแจ้งอยู่แล้ว นั้น

  คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษา เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๑๒ ลงมติเห็นชอบด้วย และอนุมัติ

ให้ดำาเนินการตามที่กระทรวงเกษตรเสนอ

  จึงขอยืนยันมา ได้แจ้งให้กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงพัฒนาการแห่งชาติทราบด้วยแล้ว

      

             ขอแสดงความนับถือย่างยิ่ง

      

 (ลงนาม)      พลตำารวจตรี สง่า กิตติขจร

              (สง่า กิตติขจร)

               เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

กองนิติธรรม

  ปัญหาในการทำาไม้ในเขตนิคม ก็คือการสงวนพ้ืนท่ีจัดสรรไม่ได้ กับการสงวนป่าไว้เป็นสมบัติส่วนกลาง

ในเขตนคิม ซึง่กรมปา่ไมก้บักรมประชาสงเคราะหก์เ็คยพจิารณาปญัหานี ้โดยทำาการตกลงกนัไวค้รัง้หนึง่แลว้ 

ตามบนัทกึรายงานการประชมุเรือ่ง การทำาไมใ้นเขตนคิมสรา้งตนเองขนุทะเล จงัหวดัสรุาษฎรธ์าน ีและเรือ่ง 

อื่นๆ ณ ห้องประชุมกรมป่าไม้ เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๐๓ ซึ่งกรมป่าไม้ส่งเวียนตามหนังสือบันทึก  

ที่ ๗๑๘๒/๒๕๐๓ ลงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๐๓ นอกจากนี้กรมป่าไม้ยังกำาหนดให้มีการสงวนป่าไว้เป็นสมบัติ

ส่วนกลาง และสงวนต้นไม้ในพ้ืนท่ีท่ีไม่จำาเป็นต้องตัดไม้ออก และสงวนไว้เพ่ือความร่มร่ืนสวยงามในแนวถนน

สายใหญ่ เป็นต้น ตามหนังสือกรมป่าไม้ที่คัดไว้ดังต่อไปนี้
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ที่ ๗๑๘๒/๒๕๐๓ กรมป่าไม้

    ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๐๓

  สำาเนาบันทึกรายงานการประชุมเร่ืองการทำาไม้ในเขตนิคมสร้างตนเองขุนทะเล จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

และเรื่องอื่นๆ ณ ห้องประชุมกรมป่าไม้ เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๐๓ ส่งมาเรียนผู้ว่าราชการจังหวัด 

ทุกจังหวัด เพื่อโปรดทราบและถือเป็นแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการทำาไม้ในเขตนิคมสร้างตนเอง เพื่อให้เป็น 

การสอดคล้องต้องกันด้วย

  ส่งมายัง ป่าไม้เขตทุกเขต เพื่อทราบ

      

     (ลงนาม)   ประกอบวนกิจ

               (หลวงประกอบวนกิจ)

                รองอธิบดี ลงนามแทน

                อธิบดีกรมป่าไม้
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บันทึกรายงานการประชุม
เรื่อง การทำาไม้ในเขตนิคมสร้างตนเองขุนทะเล จังหวัดสุราษฏร์ธานี และเรื่องอื่นๆ

ณ ห้องประชุมกรมป่าไม้

เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๐๓

........................................................................................

รายนามผู้เข้าประชุม

 ๑. นายเฉลิม ศิริวรรณ  อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธาน

 ๒. หลวงประกอบวนกิจ  รองอธิบดีกรมป่าไม้ (ฝ่ายธุรการ)

 ๓. นายเจริญ มโนพัฒนะ  ผู้อำานวยการกองนิคมสร้างตนเอง กรมประชาสงเคราะห์

 ๔. นายไมตรี รัตนพันธ์  ผู้ช่วยหัวหน้ากองคุ้มครอง กรมป่าไม้

 ๕. นายจำาลอง ฉายะพงษ์  ผู้ช่วยหัวหน้ากองโครงการ กรมป่าไม้

 ๖. นายเชาว์ จำาเรืองศรี  หัวหน้าแผนการอนุญาตทำาไม้ กองคุ้มครอง กรมป่าไม้

เปิดประชุมเวลา ๑๐.๕๐ น.

 อธิบดีกรมป่าไม้ประธานในท่ีประชุมได้กล่าวเปิดประชุมช้ีแจงว่า ตามท่ีได้เชิญผู้แทนกรมประชาสงเคราะห์มา

ประชุมหารือร่วมกับเจ้าหน้าท่ีของกรมป่าไม้ในวันน้ี ก็เพ่ือท่ีจะได้ทำาความตกลงในเร่ืองการกำาหนดหลักเกณฑ์ในการ

ทำาไม้ในเขตนิคมสร้างตนเองขุนทะเล จังหวัดสุราษฎร์ธานีและเรื่องอื่น

 ต่อจากนั้น ที่ประชุมได้พิจารณาถึงเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้ คือ

 เร่ืองท่ี ๑ การทำาไม้ในเขตนิคมสร้างตนเองขุนทะเล จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซ่ึงกรมประชาสงเคราะห์ 

ได้มีหนังสือด่วนมาก ที่ ๑๓๐๑๓/๒๕๐๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๒๐ ถึงกรมป่าไม้ แจ้งเรื่องที่ทางจังหวัด

สุราษฎร์ธานีได้ตั้งกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานเพื่อพิจารณาและกำาหนด 

หลกัเกณฑใ์นการตดัไมม้คีา่ตา่งๆ ในเขตนคิมดงักลา่วออกมาใชป้ระโยชน ์เพือ่ใหไ้ดค้า่ภาคหลวงเปน็ประโยชน์

ของรฐัตอ่ไปเพราะปรากฏวา่ ไมด้งักลา่วเมือ่ราษฎรไดต้ดัโคน่ลงแลว้มไิดน้ำาไปใชใ้หเ้ปน็ประโยชนแ์ตอ่ยา่งใด

 ท่ีประชุมได้พิจารณาเร่ืองน้ีแล้ว เห็นว่าเน่ืองจากกระทรวงเกษตรได้มีนโยบายและกำาหนดไว้แล้วว่า  

ไม้ในกรณีนี้ให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เป็นผู้รับอนุญาตทำาออกทั้งสิ้น และกรมป่าไม้ได้สั่งการในเรื่องนี้

ไปยังจังหวัดต่างๆ ตามหนังสือด่วนมาก ที่ ๗๗๔๓/๒๕๐๒ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๐๒ และที่ ๑๐๖/๒๕๐๓  

ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๐๓ แล้วจึงไม่มีปัญหาอะไรอีก

 เรื่องที่ ๒ ผู้แทนกรมประชาสงเคราะห์ขอทราบว่า การพิจารณาปรับปรุงแนวเขตนิคมสร้างตนเอง

ขุนทะเล จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตามที่กรมประชาสงเคราะห์โดยอธิบดีกรมประชาสงเคราะห์ได้ร่วมพิจารณา

กับผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ป่าไม้เขตสุราษฎร์ธานี ปลัดจังหวัดสุราษฎร์ธานี และนายอำาเภอท้องที่

ที่เกี่ยวข้องตกลงกำาหนดเขตนิคมสร้างตนเองแห่งนี้ขึ้นใหม่ และได้รายงานให้กรมป่าไม้ทราบแล้วนั้น 

กรมประชาสงเคราะห์ขอทราบว่า กรมป่าไม้ได้พิจารณาดำาเนินการไปแล้วประการใด
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 อธิบดีกรมป่าไม้ชี้แจงว่า เรื่องนี้กรมป่าไม้กำาลังจะแจ้งไปให้กรมประชาสงเคราะห์ทราบและสั่ง 

จังหวัดพิจารณาดำาเนินการต่อไป

 เรื่องที่ ๓ กองคุ้มครองเสนอว่า นิคมสร้างตนเองที่อำาเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส ซึ่งขณะนี้ยังไม่ได้

ประกาศพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเป็นนิคมสร้างตนเองตามกฎหมาย แต่ทางนิคมได้ตัดฟันและได้ทำาการ

แปรรูปไม้ไปบ้างแล้ว จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาวางหลักเกณฑ์การทำาไม้ในที่นิคมนี้ว่าจะควรปฏิบัติ

อย่างไรต่อไป

 ผู้แทนกรมประชาสงเคราะห์ชี้แจงว่า การที่ทางนิคมอำาเภอแว้งได้ดำาเนินการไปแล้วนั้น ก็เพื่อใช้ไม้

ในการปลูกสร้างสถานที่ราชการ และบ้านพักสมาชิก โดยรีบด่วน เพราะเกี่ยวกับงบประมาณที่ได้รับ 

ประกอบกับขณะนี้กรมประชาสงเคราะห์ได้เสนอเรื่องการจัดตั้งนิคมแห่งนี้ไปยังคณะกรรมการจัดสรรที่ดิน

แห่งชาติแล้ว และคงจะได้ประกาศเป็นพระราชกฤษฎีกาต่อไปในเร็วๆ นี้

 อธิบดีกรมป่าไม้เห็นว่า เรื่องนี้เท่าที่ทางนิคมได้ดำาเนินการไปแล้วนั้นไม่ชอบด้วยระเบียบและ 

พ.ร.บ.ป่าไม้ จึงให้ทางกรมประชาสงเคราะห์รีบดำาเนินการขออนุญาตตัดฟันและแปรรูปไม้เป็นการชั่วคราว

เสียให้ถูกต้องโดยด่วน ผู้แทนกรมประชาสงเคราะห์รับว่าจะรีบดำาเนินการในเรื่องนี้ให้ถูกต้องโดยด่วนต่อไป

 เรื่องที่ ๔ กองโครงการเสนอว่า Mr.E.J.Tarvanlar ผู้เชี่ยวชาญแห่ง U.N. ซึ่งมาช่วยแนะนำาใน

การต้ังนิคมสร้างตนเองของกรมประชาสงเคราะห์ได้แนะนำาว่า กรมประชาสงเคราะห์น่าจะได้กำาหนดหลักเกณฑ์

เกี่ยวกับการใช้ที่ดินในพื้นที่ที่เป็นภูเขาดังนี้

 ก. ในพืน้ทีท่ีเ่ปน็ภเูขา การแบง่ทีด่นิใหแ้กส่มาชกิของนคิมไมค่วรยดึถอืเอาระยะหา่งจากถนนหนทาง

เปน็เกณฑ ์เชน่ หา่งจากถนนขา้งละ ๒ หรอื ๓ กม. แตค่วรจะถอืเอาความลาดชนัของพืน้ทีเ่ปน็เกณฑ ์เพราะ

พื้นที่บางตอนภายในระยะที่กำาหนดไว้อาจลาดชันเกินไปไม่เหมาะแก่การประกอบการกสิกรรม หรือเมื่อถาง

ป่าในที่ที่ซึ่งกล่าวแล้วนั้น อาจก่อให้เกิดดินพังทลายได้อีกด้วย ฉะนั้น จึงเห็นว่าพื้นที่ที่สมควรเปิดเพื่อการ 

กสกิรรมควรมคีวามลาดชนัไมเ่กนิ ๒๐ องศา พืน้ทีม่คีวามลาดชนัเกนิ ๒๐ องศา ควรเกบ็ไวเ้ปน็ปา่ไมโ้ดยถาวร 

นอกจากนี้สำาหรับพื้นที่ลาดชัดควรทำาการเพาะปลูกแบบ strip cropping, terrace farming ฯลฯ อีกด้วย

 ข. การถางปา่เพือ่การเพาะปลกู ควรจะกำาหนดใหส้มาชกินคิมรว่มกนัถางปา่แทนการใชแ้ทรกเตอร ์

และการถางก็ควรถางไม้พื้นล่างออกก่อน แทนที่จะถางทั้งต้นไม้ใหญ่ ไม้เล็กลงพร้อมกันในครั้งเดียว เพราะ

ต้นไม้บางต้นอาจจะต้องเหลือไว้เพื่อเป็นร่มเงา เพื่อช่วยเพิ่มพูนปุ๋ยธรรมชาติ เพื่อการใช้ไม้บ้างก็ได้ เมื่อ

ได้ถางไปพื้นล่างลงแล้ว ป่าก็จะมีสภาพโปร่ง สามารถจะใช้ดุลพินิจเลือกดูได้ว่า ไม้ต้นใดควรตัดลง  

ไม้ต้นใดควรเก็บไว้ และการให้สมาชิกตัดโค่นไม้หรือถางป่าด้วยตนเองเช่นนี้ ที่ประเทศฟินแลนด์ถูกกว่าการ

ใช้เครื่องทุนแรง ทั้งตอไม้ที่เหลืออยู่ในพื้นที่ผุพังลง ยังช่วยให้ดินสมบูรณ์ดีกว่าการใช้แทรกเตอร์ถอนตอไม้

ออกทิ้ง พืชผลที่ได้เก็บเกี่ยวได้จากพื้นที่ที่ใช้แรงคนถางในระยะ ๓-๔ ปี มีปริมาณมากกว่าจากพื้นที่ที่ใช้แรง

แทรกเตอร์ถาง

 ค. เมื่อถางป่าเสร็จแล้ว ควรที่จะให้สมาชิกนิคมปลูกพืชคลุมดิน

 ด้วยพืชตระกูลถ่ัวต่างๆ โดยทันทีก่อนท่ีจะปลูกพืชผลใดๆ ท้ังน้ีเพ่ือเป็นการเพ่ิมความสมบูรณ์ของดิน 

และขณะเดียวกันพืชคลุมเหล่านี้ยังจะช่วยป้องกัน มิให้หญ้าคาหรือวัชชพืชอื่นๆ เข้ามาปกคลุมพื้นที่แทน  

ทั้งในปีต่อไปก็ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการดายหญ้ามากนัก
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 นอกจากข้อเสนอของ Mr.Tarvanlar ดังกล่าวแล้ว กรมป่าไม้ได้ข้อกำาหนดหลักเกณฑ์ให้

กรมประชาสงเคราะห์ ซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดตั้งนิคมสร้างตนเองดำาเนินการดังนี้

 (๑) จัดให้มีป่าไม้เป็นสมบัติส่วนกลางของนิคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ที่ไม่สามารถประกอบการ 

กสิกรรมได้ประมาณร้อยละ ๒๐ ของพื้นที่นิคม

 (๒) สองฟากลำาห้วยแม่น้ำาควรเหลือแถบป่าไว้ไม่น้อยกว่าข้างละ ๑๐-๒๐ เมตร

 (๓) ต้นไม้ใหญ่ตามแนวถนนสายใหญ่ภายในบริเวณที่ดินผืนใหญ่ที่ตั้งนิคม ควรให้เหลือต้นไม้ที่มี

ลักษณะดีงามไว้ เพื่อความงดงามของทิวทัศน์และเพื่อร่มเงา

 ในเร่ืองน้ีผู้แทนกรมประชาสงเคราะห์เห็นชอบด้วยตามข้อแนะนำาของ Mr.Tarvanlar และหลักเกณฑ์ที่

กรมป่าไม้เสนอมานั้น เพราะตามปกติกรมประชาสงเคราะห์ก็มีนโยบายจัดทำาในเรื่องนี้อยู่แล้ว

 เรื่องที่ ๕ เกี่ยวกับการที่จะจัดตั้งนิคมช่วยตนเองในท้องที่แห่งอื่นๆ ต่อไปนั้น อธิบดีกรมป่าไม้เสนอ 

ก็ควรจะได้มีการเตรียมการล่วงหน้าสัก ๑ หรือ ๒ ปี เพื่อความเหมาสมและเป็นผลดีด้วยกันทุกฝ่าย คือ ใน

ขัน้แรกควรจะไดม้เีจา้หนา้ที ่ทัง้ฝา่ยกรมประชาสงเคราะหแ์ละกรมปา่ไมไ้ดร้ว่มกนัออกไปตรวจสอบสภาพพืน้ที่

ให้เป็นที่แน่นอนเสียก่อน แล้วจึงดำาเนินการในขั้นจัดตั้งนิคมต่อไป ทั้งนี้ ก็เพื่อกรมป่าไม้จะได้มีเวลาดำาเนิน

การในเร่ืองจัดทำาไม้ออกมาเป็นประโยชน์ของรัฐเสียก่อน แทนท่ีจะถูกตัดโค่นเผาท้ิงดังเช่นท่ีเป็นอยู่แล้วขณะน้ี

 เรื่องนี้ ผู้แทนกรมประชาสงเคราะห์เห็นชอบด้วย และชี้แจงว่า เท่าที่ได้ทำามาแล้วนั้นที่ไม่ได้มีการ 

เตรียมการล่วงหน้า ก็เนื่องจากต้องดำาเนินการโดยรีบด่วนตามนโยบายของด้านมหาดไทย เพื่อให้ทันกับ

เหตุการณ์และนโยบายของรัฐบาล

 เรื่องที่ ๖ อธิบดีกรมป่าไม้เสนอว่า เกี่ยวกับการจัดหาที่ที่จะจัดตั้งนิคมสร้างตนเองต่อไป

กรมประชาสงเคราะห์ควรจะได้มีนโยบายจัดทำาในที่รกร้างว่างเปล่าจริงๆ หรือที่น้ำาท่วม เช่น ที่ดินสองข้าง

ทางรถไฟสายเหนือ ตั้งแต่บึงบอระเพ็ดถึงจังหวัดพิจิตร แถวหนองตม แควน้อย จังหวัดพิษณุโลก และที่ลุ่ม

ระหวา่งจงัหวดัพษิณโุลกและสโุขทยั เปน็ตน้ แทนทีจ่ะไปจดัตัง้ในทีป่า่ใหญอ่ดุมสมบรูณไ์ปดว้ยไมม้คีา่ เพราะ

จะได้เป็นการทำาที่ดินที่ไร้ประโยชน์ให้เป็นที่ดินที่มีประโยชน์ขึ้นผู้แทนกรมประชาสงเคราะห์ชี้แจงว่า เรื่องนี้

กรมประชาสงเคราะหเ์คยดำารทิีจ่ะจดัทำาอยูเ่หมอืนกนั แตท่ัง้นีต้อ้งมคีณะกรรมการพจิารณารว่มกนัหลายฝ่าย 

เช่น ในด้านชลประทานและเกษตร เป็นต้น และท่ียังไม่จัดทำาเร่ืองน้ีก็เน่ืองจากต้องใช้งบประมาณในการใช้จ่ายมาก 

ผู้แทนกรมประชาสงเคราะห์รับจะนำาไปพิจารณาต่อไป

 เร่ืองท่ี ๗ ผู้แทนกรมประชาสงเคราะห์เสนอว่า กรมประชาสงเคราะห์จะขอขยายเน้ือท่ีนิคมสร้างตนเอง

คลองน้ำาใส ซึ่งอยู่ในบริเวณ ป่าเขาฉกรรจ์ฝั่งใต้ อำาเภออรัญประเทศ จังหวัดปราจีนบุรี เฉพาะด้าน 

ทศิตะวนัตก ซึง่เดมิกำาหนดแนวเขตจากบา้นหนองปรอืขึน้ไปตามลำาหว้ยขนุปนู ออกไปสองฟากถนนของนคิม

ข้างละประมาณ ๒ กม. เพื่อจัดตั้งหมู่บ้านตามแนวถนน

 เรื่องนี้กรมป่าไม้ขอให้กรมประชาสงเคราะห์ทำาเรื่องมากรมป่าไม้โดยเฉพาะ เพื่อกรมป่าไม้พิจารณา

เป็นเรื่องหนึ่งต่างหาก

เลิกประชุมเวลา ๑๑.๒๐ น.

      (ลงนาม)    เชาวน์ จำาเรืองศรี

          (นายเชาวน์ จำาเรืองศรี)

           ผู้จัดรายงานการประชุม
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 ส่วนเรื่องการทำาไม้ออกจากเขตนิคม ก็ให้ทำาออกตามแปลงที่จะเปิดใช้ประโยชน์ตามหลักเกณฑ์

ในหนังสือกรมป่าไม้ ที่ ๑๐๖/๒๕๐๓ ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๐๓ วรรคท้าย และหนังสือแจ้งทางปฏิบัติ 

เพิม่เตมิเกีย่วกบัการทำาไมใ้นเขตนคิม ซึง่ตามหลกัการเดมิใหท้ำาออกตามนยัหนงัสอืกรมปา่ไมถ้งึจงัหวดัปราจนีบรุ ี 

ที่ ๒๔๔๑/๒๕๐๔ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๐๔ ดังที่คัดไว้แล้ว ซึ่งระเบียบนี้มอบให้องค์การอุตสาหกรรม 

ป่าไม้เป็นผู้ทำาออก ต่อมาเมื่อมีพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ.๒๕๑๑ แล้ว ตามมาตรา ๑๔  

ให้อธิบดีเจ้าของนิคมเป็นผู้ขอรับอนุญาตทำาไม้เองได้ ตามหนังสือกรมป่าไม้ ที่ กษ.๐๗๐๔/๑๓๓๖๒ ลงวันที่ ๕ 

พฤศจิกายน ๒๕๑๑ ดังที่คัดไว้แล้ว

 แต่สำาหรับไม้สักไม้ยางซึ่งตามหนังสือดังกล่าว ให้อนุญาตให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ไปก่อน

นั้น เมื่อได้มีมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๑๒ อนุมัติให้กรมเจ้าของนิคมทำาไม้สักไม้ยาง 

ในเขตนิคมได้ กรมป่าไม้จึงแจ้งมติน้ีให้จังหวัดทราบและปฏิบัติแล้ว ตามหนังสือกรมป่าไม้ถึง 

กรมประชาสงเคราะห์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ และองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ท่ี กษ.๐๗๐๔/๑๓๔๐๒ ลงวันท่ี ๑๗ 

พฤศจิกายน ๒๕๑๒ และส่งเวียนไปจังหวัดและเขตต่างๆ ปฏิบัติ ตามหนังสือบันทึกที่ กษ.๐๗๐๔/๑๓๔๐๓  

ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๑๒

 สำาหรับค่าใช้จ่ายในการสำารวจไม้ในเขตนิคม ให้กรมเจ้าของนิคมเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย เช่นเดียวกับที่

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้จะต้องออกค่าใช้จ่ายในการสำารวจไม้ในที่ดินเปิดใช้ประโยชน์ต่างๆ เท่าที่จ่ายไป

จริงให้กรมป่าไม้ (บันทึกการประชุมระหว่างกรมป่าไม้ กรมประชาสงเคราะห์ กรมสหกรณ์ที่ดิน และ

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เมื่อวันที่ ๖พฤศจิกายน ๒๕๑๑ ณ ห้องประชุมกรมป่าไม้ ตามหนังสือกรมป่าไม้

ที่ กษ.๐๗๐๔/๑๔๓๔๘-๑๔๓๔๙ ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๑๑)
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ที่ กษ. ๐๗๐๔/๕๓๕๔       กรมป่าไม้

   ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๑๐

เรื่อง  การทำาไมใ้นเขตนคิมสรา้งตนเองเพือ่ชว่ยเหลอืราษฎรอพยพตามโครงการเขือ่นน้ำาพองจงัหวดัอดุรธานี

เรียน ป่าไม้เขตอุดรธานี

อ้างถึง หนังสือเขต ที่ กษ.๐๗๐๙(อด)/๑๐๕๖ ลงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๐๙

  ตามหนังสือเขตท่ีอ้างถึงรายงานว่า เขตได้ทำาการสำารวจไม้เพ่ือทำาออกในป่าท่ีจะจัดต้ังนิคมสร้างตนเอง 

ในทอ้งทีอ่ำาเภอโนนสงั จงัหวดัอดุรธาน ีสง่บญัชไีมใ้หจ้งัหวดัดำาเนนิการอนญุาตใหอ้งคก์ารอตุสาหกรรมปา่ไม้

ทำาออกแล้ว แต่สำาหรับไม้เล็กขนาดโตต่ำากว่า ๑๐๐ ซม. และไม้ทำาฟืนเขตได้ทำาการสำารวจโดยวิธีคำานวณและ

หาปริมาตรไม้จากแปลงตัวอย่าง (Sampling) ไปให้กรมป่าไม้ทราบ นั้น

  กรมป่าไม้ได้พิจาณาแล้วเห็นว่า ตามท่ีเขตรายงานไปน้ันยังมิได้แจ้งรายละเอียดว่า ในการสำารวจไม้

ให้ทำาออกดังกล่าวเขตได้ทำาการสำารวจในบริเวณป่าท่ีจะเปิดท่ีดินจัดสรรก่อนหลังตามลำาดับ และบริเวณป่าสว่นใด

ที่จะต้องสงวนไว้ เป็นสมบัติส่วนกลางของนิคมประมาณ ๒๐% ของเนื้อที่ป่าหรือป่าบริเวณใดส่วนใด ควร

สงวนไวต้ลอดถงึการสงวนตน้ไมภ้ายในเขตนคิมฯ ตามนยัหลกัเกณฑก์ารทำาไมใ้นเขตนคิมฯ ตามบนัทกึรายงาน

การประชมุเรือ่งการทำาไมใ้นเขตนคิมสรา้งตนเองขนุทะเล จงัหวดัสุราษฎรธ์าน ีและเรือ่งอืน่ๆณ หอ้งประชมุ

กรมป่าไม้ เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๐๓ ซึ่งกรมป่าไม้ได้แจ้งมาให้เขตทราบและปฏิบัติตามหนังสือบันทึก 

กรมปา่ไม ้ที ่๗๑๘๒/๒๕๐๓ ลงวนัที ่๑๒ กรกฎาคม ๒๕๐๓ และในการสำารวจนบัไมข้นาดเลก็ต่ำากวา่ ๑๐๐ ซม. 

กม็ไิดส้ง่รายงานการสำารวจนบัไมแ้ละคำานวณหาปรมิาตรจากแปลงตวัอยา่ง (Sampling) ไปใหก้รมปา่ไมท้ราบ

แต่ประการใด กรมป่าไม้จึงไม่อาจที่จะตรวจสอบผลการสำารวจนับไม้และการคำานวณปริมาตรไม้ทำาฟืนตามที่

เขตรายงานไปได้และโดยที่กรมป่าไม้ได้มีการเปลี่ยนแปลงหลักการเกี่ยวกับการทำาไม้ในเขตนิคมสร้างตนเอง 

ของกรมประชาสงเคราะห์ สำาหรับไม้เล็กขนาดวัดรอบต่ำากว่า ๑๐๐ ซม. โดยวิธีประมูลหาผู้รับอนุญาตซึ่งได้

แจ้งให้จังหวัดทราบเป็นทางปฏิบัติแล้วนั้น

  ฉะนั้น กรมป่าไม้จึงเรียนมาเพื่อเป็นการซ้อมความเข้าใจในทางปฏิบัติเกี่ยวกับการสำารวจไม้เพื่อ

ทำาออกจากเขตป่านิคมสร้างตนเองของกรมประชาสงเคราะห์เป็นการเพิ่มเติมดังนี้

  ๑. กอ่นทีจ่ะทำาการสำารวจตตีราไมเ้พือ่อนญุาตใหอ้งคก์ารอตุสาหกรรมปา่ไมท้ำาไมอ้อกหรอืสำารวจ

นับไม้ คำานวณหาจำานวนไม้ที่ไม่ต้องสำารวจตีตรา และคำานวณปริมาตรไม้ทำาฟืน จะต้องติดต่อประสานงาน

กับผู้ปกครองนิคมเพื่อทราบพื้นที่ป่าที่จะสงวนไว้เป็นสมบัติส่วนกลางประมาณ ๒๐% ตามนัยเดียวกับเรื่อง

การทำาไม้ในเขตนิคมสร้างตนเองขุนทะเล จังหวัดสุราษฎร์ธานี และเรื่องอื่นๆ ณ ห้องประชุมกรมป่าไม้  

เม่ือวันท่ี ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๐๓ ตามนัยหนังสือบันทึกกรมป่าไม้ ท่ี ๗๑๘๒/๒๕๐๓ ลงวันท่ี ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๐๓ 

เพื่อทราบถึงพื้นที่ป่าที่จะจัดสรรที่ดินและพื้นที่ป่าที่จะสงวนไว้เป็นสมบัติส่วนกลางและการที่จะให้สงวน

ต้นไม้ภายในเขตนิคมฯ แล้วจึงให้ทำาการสำารวจตีตราไม้ในบริเวณพ้ืนท่ีท่ีจะจัดสรรท่ีดินก่อนหลังตามลำาดับ  

คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการอนุญาตไม้และของป่า
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ตามนัยหลักเกณฑ์หนังสือกรมป่าไม้ ที่ ๒๔๔๑/๒๕๐๔ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๐๔ แล้วจึงส่งบัญชีไม้ไปให้

จังหวัดดำาเนินการอนุญาตให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ทำาออกตามระเบียบและหลักเกณฑ์ต่อไป

  ๒. สำาหรับไม้เล็กขนาดโตวัดรอบต่ำากว่า ๑๐๐ ซม. ซึ่งองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ไม่รับทำา 

และกรมป่าไม้กำาหนดให้จังหวัดอนุญาตให้ทำาออกโดยวิธีประมูล โดยดำาเนินการตามนัยหนังสือกรมป่าไม้  

ท่ี กษ.๐๗๐๔/๒๔๓,๒๕๒ ลงวันท่ี ๖ มกราคม ๒๕๑๐ ท่ี กษ. ๐๗๐๔/๒๑๒๗ ลงวันท่ี ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๐ 

และ ที่ กษ.๐๗๐๔/๔๐๙๒ ลงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๑๐ และไม้ที่มีลักษณะคุณภาพไม่เหมาะสมที่จะใช้

ประโยชน์อย่างอื่น นอกจากการทำาไม้ฟืนก็ให้ทำาการสำารวจและหากำาลังผลิตตามนัยหลักเกณฑ์ตามหนังสือ

แนวทางการสำารวจและหากำาลังผลิตป่าฟืน ซึ่งเรียบเรียงโดย ดร.ชำานิ บุญโยภาส ตามที่กรมป่าไม้แจ้ง

ให้เขตทราบและปฏิบัติแล้วตามนัยหนังสือ กรมป่าไม้ ที่ กษ.๐๗๐๓/๖๓๓ ลงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๑๐ 

เมื่อดำาเนินการแล้วให้ส่งรายละเอียดในการสำารวจนับไม้และหากำาลังผลิตของป่าฟืน ของเจ้าหน้าที่ผู้ไป

ดำาเนินการไปให้กรมป่าไม้ทราบโดยด่วน เพื่อตรวจสอบเสียก่อนด้วย

  ทั้งนี้ การปฏิบัติตามข้อ ๑ และข้อ ๒ ดังกล่าว ให้ใช้ปฏิบัติสำาหรับการสำารวจตีตราไม้ การ

สำารวจนบัไมแ้ละการสำารวจกำาลงัผลติปา่ฟนืทีจ่ะทำาออกจากทีด่นิจดัสรร ซึง่ทางราชการไดด้ำาเนนิการจดัสรร 

ที่ดินเพื่อประชาชน ตามประมวลกฎหมายที่ดินทำานองเดียวกันด้วย ซึ่งปรากฏว่าสำาหรับการจัดสรรที่ดิน 

ผืนใหญ่กระทรวงมหาดไทยก็ได้แจ้งให้ผู้ว่าราชการภาคทุกภาค และผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดทราบและถือ 

ปฏิบัติแล้วตามหนังสือ ที่ ๙๗๑๖/๒๔๙๙ ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๔๙๙ โดยกำาหนดหลักเกณฑ์การให้ 

สงวนป่าไม้ไว้เป็นสมบัติส่วนกลางประมาณร้อยละ ๒๐ เปอร์เซ็นต์ ของเนื้อที่ และให้สงวนต้นไม้ภายในเขต

ทีด่นิทีไ่ดร้บัจดัสรรเพือ่ความชุม่ชืน้ของพืน้ดนิ เพือ่บงัลมและเพือ่มไีวใ้ชส้อยภายในครอบครวัเปน็แนวหรอืเปน็

หย่อมๆ ตามความเหมาะสม และให้สงวนไม้ใหญ่ไว้ตามแนวถนนสายใหญ่ในบริเวณที่ดินผืนใหญ่ที่จัดสรร 

ทั้งสองข้างตามสมควร ซ่ึงเร่ืองน้ีกรมป่าไม้ก็ได้แจ้งมาให้เขตและจังหวัดทราบเป็นทางปฏิบัติโดยเคร่งครัดแล้ว 

ตามหนังสือที่ ๖๙๘๘/๒๔๙๙ ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๔๙๙

  จึงเรียนมาเพื่อทราบและปฏิบัติแล้วรายงานผลให้กรมป่าไม้ทราบ เพื่อประกอบการพิจารณา

ดำาเนินการต่อไป

               ขอแสดงความนับถือ

        (ลงนาม)      ดุสิต พานิชพัฒน์

          (นายดุสิต พานิชพัฒน์)

          อธิบดีกรมป่าไม้

กองคุ้มครอง
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ที่ กษ.๐๗๐๔/๕๓๕๕     กรมป่าไม้

    ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๑๐

 สำาเนาหนังสือกรมป่าไม้ ที่ กษ.๐๗๐๔/๕๓๕๔ ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๑๐

 ส่งมาเรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด เพื่อโปรดทราบ และสั่งเจ้าหน้าที่ถือเป็นทางปฏิบัติโดย

เคร่งครัดเช่นกันต่อไป

 ส่งมาเรียน ป่าไม้เขตทุกเขต (ยกเว้นป่าไม้เขตอุดรธานี) เพื่อทราบและปฏิบัติ

 ส่งมาเรียน  รองอธิบดีกรมป่าไม้ ผู้เชี่ยวชาญทางผลิตผลป่าไม้ ผู้เชี่ยวชาญทางพฤกษศาสตร์ป่าไม้

และผู้บังคับการกองตำารวจป่าไม้ เพื่อทราบ

 ส่งมาเรียน ผู้อำานวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เพื่อโปรดทราบ

 ส่งมาเรียน หัวหน้ากองทุกกอง นักวิชาการป่าไม้เอก พนักงานป่าไม้เอก นิติกรเอก ผู้อำานวยการ

โรงเรียนป่าไม้ หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมเผยแพร่ หัวหน้าฝ่ายการต่างประเทศ หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์โครงการ 

และหัวหน้าสำานักงานสำารวจวัตถุดิบเพื่อทราบ

       (ลงนาม)      ดุสิต พานิชพัฒน์

          (นายดุสิต พานิชพัฒน์)

           อธิบดีกรมป่าไม้

กองคุ้มครอง
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ที่ มท.๐๗๑๒/๙๙๑๗    กรมประชาสงเคราะห์

    ๑๖ มิถุนายน ๒๕๑๐

เร่ือง การทำาไม้ในเขตนิคมสร้างตนเองเพ่ือช่วยเหลือราษฎรอพยพตามโครงการเข่ือนน้ำาพองจังหวัดอุดรธานี

เรียน อธิบดีกรมป่าไม้

อ้างถึง หนังสือกรมป่าไม้ ที่ กษ.๐๗๐๔/๕๖๕๐ ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๑๐

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำาเนาหนังสือกรมประชาสงเคราะห์ ที่ มท. ๐๗๑๒/๙๙๑๘ ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๑๐

   ตามหนังสือท่ีอ้างถึง ว่ากรมป่าไม้ได้ส่ังการให้ป่าไม้เขตอุดรธานีดำาเนินการสงวนป่าในเขตนิคมสร้าง 

ตนเองเพื่อช่วยเหลืออพยพราษฎร ตามโครงการเขื่อนน้ำาพอง จังหวัดอุดรธานี และนิคมสร้างตนเองของ

กรมประชาสงเคราะห์แห่งอื่นๆ ไว้เป็นสมบัติส่วนกลางของนิคมประมาณ ๒๐% ของเนื้อที่ป่า พร้อมกับให้

ทำาการสงวนต้นไม้ในเขตนิคมตามหลักการที่กรมป่าไม้ได้กำาหนดไว้เดิม เพื่อสำารวจทำาไม้ออกเฉพาะที่ดินที่จะ

ใชป้ระโยชนโ์ดยแทจ้รงิ จงึขอใหก้รมประชาสงเคราะหส์ัง่เจา้หนา้ทีป่ระสานงานใหค้วามรว่มมอืกบัเจา้หนา้ที่

ของกรมป่าไม้ ตามนัยหนังสือดังกล่าวต่อไปด้วยความละเอียดแจ้งอยู่แล้วนั้น

   กรมประชาสงเคราะห์ได้รับทราบแล้ว ขอเรียนว่า ได้สั่งการให้นิคมสร้างตนเองทุกแห่งได้

ทราบและถือปฏิบัติต่อไปแล้ว ปรากฏตามสำาเนาหนังสือที่ส่งมาพร้อมนี้

      

          ขอแสดงความนับถืออย่างสูง

      

 (ลงนาม)   อร่าม สุทธะพินทุ

          (นายอร่าม สุทธะพินทุ)

           รองอธิบดี รักษาราชการแทน   

           อธิบดีกรมประชาสงเคราะห์

กองจัดนิคม
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ที่ มท.๐๖๐๓/๔๗๗๒    กรมที่ดิน

   ๒๓ มิถุนายน ๒๕๑๐

เรื่อง การทำาไม้ในเขตนิคมสร้างตนเองเพื่อช่วยเหลือราษฎรอพยพตามโครงการเขื่อนน้ำาพอง

 จังหวัดอุดรธานี

เรียน อธิบดีกรมป่าไม้

อ้างถึง หนังสือกรมป่าไม้ ที่ กษ.๐๗๐๔/๕๖๕๐ ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๑๐

   ตามที่ส่งสำาเนาหนังสือกรมป่าไม้ ที่ กษ.๐๗๐๔/๕๓๕๔ ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๑๐  

เรือ่งการทำาไมใ้นเขตนคิมสรา้งตนเอง เพือ่ชว่ยเหลอืราษฎรอพยพตามโครงการเขือ่นน้ำาพอง จงัหวดัอดุรธาน ี

ไปเพ่ือทราบ และส่ังเจ้าหน้าท่ีประสานงานให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าท่ีของกรมป่าไม้ เพ่ือปฏิบัติในการสงวนป่า

เป็นสมบัติส่วนกลาง และสงวนต้นไม้ไว้ตามระเบียบหลักการภายในเขตที่ดิน ตามนัยหนังสือกรมป่าไม้ 

ดังกล่าวต่อไป ความแจ้งแล้ว นั้น

   กรมทีด่นิไดแ้จง้ขอใหผู้ว้า่ราชการจงัหวดัทกุจงัหวดั แจง้ใหเ้จา้หนา้ทีท่ีด่นิทราบและใหค้วาม

รว่มมอืกบัเจา้หนา้ทีข่องกรมปา่ไม ้เพือ่ปฏบิตักิารตามนยัหนงัสอืกรมปา่ไมด้งักลา่วแลว้ จึงเรยีนมาเพือ่ทราบ

           ขอแสดงความนับถืออย่างสูง

     (ลงนาม)     ส. เปี่ยมศรี

        (นายแสวง เปี่ยมศรี)

        รองอธิบดี ทำาการแทน

        อธิบดีกรมที่ดิน

ส่วนจัดและควบคุมที่ดิน

คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการอนุญาตไม้และของป่า
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ที่ พก. ๑๐๐๒/๔๘๒๑             กรมสหกรณ์ที่ดิน

   ๑๐ สิงหาคม ๒๕๑๐

เรื่อง การสงวนป่าและต้นไม้ไว้เป็นส่วนกลางของสหกรณ์นิคม

เรียน อธิบดีกรมป่าไม้

อ้างถึง หนังสือกรมป่าไม้ ที่ กษ.๐๗๐๔/๕๖๕๐ ลงวันที่๓๑ พฤษภาคม ๒๕๑๐

   ตามที่ได้มีหนังสือขอให้กรมสหกรณ์ที่ดินสั่งให้เจ้าหน้าที่ของกรมประสานงานให้ความ 

รว่มมอืกบัเจา้หนา้ทีก่รมปา่ไม ้เพือ่ปฏบิตัใินการสงวนปา่เปน็สมบตัสิว่นกลาง และสงวนตน้ไมไ้วต้ามระเบยีบ

หลักการตามที่แจ้งให้ทราบนั้น

   กรมสหกรณ์ที่ดินได้มีหนังสือสั่งให้หน่วยสหกรณ์ที่ดิน ซึ่งควบคุมงานจัดสหกรณ์นิคม 

ในเขตป่าจัดสรร ร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ของกรมป่าไม้ เพื่อปฏิบัติในการสงวนป่าและต้นไม้ไว้เป็นสมบัติ 

ส่วนกลางตามนัยแห่งหนังสือกรมป่าไม้ดังกล่าวข้างต้นแล้วจึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

             ขอแสดงความนับถืออย่างสูง

      (ลงนาม)    ม. วิริยานนท์

                             (นายมนู วิริยานนท์)

          อธิบดีกรมสหกรณ์ที่ดิน

กองจัดที่ดิน
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ที่ ๒๔๔๒/๒๕๐๔   กรมป่าไม้

  ๒๐ มีนาคม ๒๕๐๔

 สำาเนาหนังสือกรมป่าไม้ ที่ ๒๔๔๑/๒๕๐๔ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๐๔ ส่งมาเรียน ผู้ว่าราชการ

จังหวัด – เพื่อโปรดทราบ และสั่งเจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติในการสำารวจตีตราไม้และควบคุมการทำาไม้ในเขต

นิคมสร้างตนเองของกรมประชาสงเคราะห์ในท้องที่จังหวัดนี้ ตามนัยดังกล่าวแล้วต่อไป

 ส่งมายัง ป่าไม้เขต – เพื่อทราบและปฏิบัติ

 ส่งมาเรียน ผู้อำานวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เพื่อโปรดทราบ

         (ลงนาม)    วิเชียร กุญชร ณ อยุธยา

                            (นายวิเชียร กุญชร ณ อยุธยา)

          อธิบดีกรมป่าไม้
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ที่ ๒๔๔๑/๒๕๐๔     กรมป่าไม้

   ๒๐ มีนาคม ๒๕๐๔

เรื่อง  การสำารวจตีตราไม้ในนิคมสร้างตนเองของกรมประชาสงเคราะห์

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี

   ด้วยกรมป่าไม้ได้รับหนังสือกรมประชาสงเคราะห์ ขอให้พิจารณาเรื่องการตีตราไม้ในเขต

นิคมสร้างตนเอง คลองน้ำาใส จังหวัดปราจีนบุรี ว่า การจัดสรรท่ีดินเพ่ือบรรจุราษฎรเข้าทำากินในนิคมสร้างตนเอง

น้ัน จำาเป็นจะต้องรีบดำาเนินการให้ทันฤดูกาลเพาะปลูก และให้เป็นไปตามโครงการและงบประมาณที่ได้รับ

อนุมัติ เรื่องการตีตราไม้หรือตรวจวัดฟืนเพื่อเสียค่าภาคหลวง ปรากฏว่าจะต้องใช้เวลานาน ราษฎรย่อมจะ

ได้รับความเดือดร้อน จึงขอให้กรมป่าไม้พิจารณาหาทางช่วยเหลือในเรื่องนี้

   กรมป่าไม้ได้พิจารณาแล้ว เห็นควรให้ความร่วมมือตามที่กรมประชาสงเคราะห์แจ้งมา  

จึงขอกำาหนดแนวทางปฏิบัติไว้ดังต่อไปนี้ คือ

   (๑) การสำารวจตีตราไม้ในเขตนิคม ขอให้จังหวัดโปรดสั่งเจ้าหน้าที่ติดต่อกับผู้ปกครองนิคม

เพื่อทราบว่าทางนิคมมีความประสงค์จะจัดสรรที่ดินเพื่อบรรจุราษฎรเข้าทำากินในที่ดินนิคมสร้างตนเอง ใน

เนือ้ทีต่อนใดกอ่น แลว้ขอไดโ้ปรดสัง่พนกังานเจา้หนา้ทีส่ำารวจตตีราไมเ้พือ่ใหท้ำาออกมาเปน็แปลงๆ ตามความ

จำาเป็นก่อนหลังตามลำาดับไปให้เสร็จทันกับความประสงค์ของกรมประชาสงเคราะห์

   (๒) การสำารวจตตีราไมใ้นเขตนคิม ขอใหจ้งัหวดัโปรดสัง่พนกังานเจา้หนา้ทีใ่หร้บีดำาเนนิการ

สำารวจตตีราสำาหรบัไม้ที่มีคา่ในการทีจ่ะใชท้ำาซงุหรอืไม้เลื่อย ไม้เสาใหเ้สรจ็สิ้นเปน็แปลงๆ ดงักล่าวในขอ้ (๑) 

แล้วรีบติดต่อองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เพื่อทำาไม้ออกมาตามระเบียบโดยเร็ว

   (๓) สำาหรบัไมท้ีม่คีวามสำาคญันอ้ย แตพ่อทีจ่ะใชท้ำาซงุ หรอืไมเ้ลือ่ยหรอืไมเ้สาได ้กใ็หพ้นกังาน 

เจ้าหน้าที่สำารวจชนิด จำานวน แล้วออกใบอนุญาตให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ทำาออกโดยไม่ต้องตีตรา

ประจำาต้นไปก่อนได้ แต่ให้หมายเหตุในใบอนุญาตว่าจะต้องแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตีตราชักลากก่อนนำา

เคลื่อนที่จากตอไม้นั้น

   (๔) สำาหรับไม้เล็กที่มีลักษณะทราม และมีคุณภาพไม่เหมาสมที่จะใช้ประโยชน์อย่างอื่น

นอกจากทำาฟืนหรือเผาถ่าน และต่ำากว่า ๕๐ ซม. ซึ่งมิได้สำารวจและตรวจวัดตีตราประจำาต้นในแปลงที่ 

เจ้าหน้าที่ได้ทำาการสำารวจจำานวนไม้มีค่าตามข้อ (๒) และข้อ (๓) เสร็จเรียบร้อยแล้ว หากจังหวัดเห็นสมควร

ทีจ่ะผอ่นผนั ใหช้าวนคิมตดัฟนัเพือ่ใชท้ำาไมฟ้นืหรอืไมเ้ผาถา่นเพือ่ประทงัความเดอืดรอ้นไปพลางกอ่น ในระยะ

เวลาที่องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ยังไม่ดำาเนินการทำาไม้ซุงหรือไม้ท่อนออก ก็ให้จังหวัดพิจารณาอนุญาตให้ 

ผูป้กครองนคิมหรอืชาวนคิมสรา้งตนเองทำาไมด้งักลา่วนีเ้พือ่ใชท้ำาฟนืหรอืเผาถา่นไดต้ามอำานาจของจงัหวดัได ้

ตามนยัแหง่หนงัสอืกรมปา่ไม ้ที ่๗๑๕๒/๒๕๐๓ ลงวนัที๑่๒ กรกฎาคม ๒๕๐๓ โดยใหผู้ป้กครองนคิมสรา้งตนเอง

เปน็ผูอ้นญุาตทำาในนามของนคิม และไมต่อ้งขออนมุตัไิปยงักรมปา่ไม ้แตเ่มือ่ไดส้ัง่ดำาเนนิการอนญุาตไปแลว้ 

โปรดแจง้ผลใหก้รมปา่ไมท้ราบ และการทำาไมใ้นกรณนีีข้อไดโ้ปรดสัง่เจา้หนา้ทีค่วบคมุการทำาไมใ้หเ้ปน็ไปตาม

ระเบียบโดยเคร่งครัด

คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการอนุญาตไม้และของป่า
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   (๕) สำาหรับจำานวนพนักงานเจ้าหน้าที่ ผู้ดำาเนินการสำารวจตีตราไม้ในเขตนิคมนี้ หากทาง

จงัหวดัไมม่พีนกังานเพยีงพอทีจ่ะดำาเนนิการใหเ้ปน็การรวดเรว็ได ้กข็อใหต้ดิตอ่ขอความรว่มมอืจากปา่ไมเ้ขต

โดยให้เขตจัดส่งพนักงานของเขต ออกไปช่วยเหลือดำาเนินการได้

   (๖) เงนิคา่ใชจ้า่ยในการสำารวจตตีราไมใ้นกรณนีี ้หากจงัหวดัไมม่งีบประมาณหรอืมไีมเ่พยีงพอ 

ก็ขอให้จังหวัดประมาณการแล้วแจ้งให้ป่าไม้ทราบ เพื่อจะได้พิจารณาติดต่อขอยืมจากองค์การอุตสาหกรรม

ป่าไม้มาทดรองจ่ายตามที่ตกลงไว้

   จึงเรียนมาเพื่อขอได้โปรดสั่งพนักงานเจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติต่อไป

              ขอแสดงความนับถืออย่างสูง

       (ลงนาม)     วิเชียร กุญชร ณ อยุธยา

         (นายวิเชียร กุญชร ณ อยุธยา)

         อธิบดีกรมป่าไม้

คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการอนุญาตไม้และของป่า
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ด่วนมาก

ที่ กษ.๐๗๐๔/๑๓๓๖๒                                                        กรมป่าไม้

          ๕ พฤศจิกายน ๒๕๑๑

เรื่อง	 การทำาไม้ในที่ดินที่เปิดเป็นนิคมของทางราชการกรมประชาสงเคราะห์และกรมสหกรณ์ที่ดิน

เรียน	 ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย	 พระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ	๑	ชุด	รายงานการประชุม	เมื่อวันที่	๑๒		 	

	 	 	 กรกฎาคม	๒๕๑๑	จำานวน	๑	ชุด

	 	 	 เนื่องด้วยได้มีพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ	 พุทธศักราช	 ๒๕๑๑	 ออกใช้บังคับ

ตั้งแต่วันที่	 ๒๐	 มิถุนายน	 ๒๕๑๑	 เป็นต้นมา	 ในพระราชบัญญัติฉบับน้ีมีบทบัญญัติเก่ียวกับการป่าไม้อยู่ด้วย	

คือมาตรา	๑๔	ให้อธิบดีมีอำานาจปฏิบัติการในท่ีดินภายในเขตของนิคมเก่ียวกับไม้หวงห้าม	แร่	ทรัพยากรธรรมชาติ	

อื่นๆ	 เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์เป็นเงิน	 หรือทรัพย์สินอย่างอื่น	 สำาหรับบำารุงส่งเสริมกิจกรรม	 และ 

การจัดทำาสิ่งก่อสร้าง	อันเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมของนิคมได้	โดยปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น	และ

ตามมาตรา	๑๕	ห้ามมิให้ผู้ใดเข้าไปหาประโยชน์ยึดถือครอบครอง	ปลูกสร้าง	ก่อสร้าง	แผ้วถาง	เผาป่า	หรือ

กระทำาด้วยประการใดๆ	อันเป็นการทำาลายหรือทำาให้เส่ือมสภาพท่ีดินหรือทำาให้เป็นอันตรายแก่ทรัพยากรธรรมชาติ 

ในที่ดินภายในเขตของนิคม	เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากอธิบดี

	 	 	 เรื่องนี้ได้มีการประชุมร่วมกัน	ระหว่างกรมป่าไม้	กรมประชาสงเคราะห์	กรมสหกรณ์ที่ดิน	

และองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้	เมื่อวันที่	๑๒	กรกฎาคม	๒๕๑๑	ที่ประชุมได้ตกลงทางปฏิบัติดังต่อไปนี้

	 	 	 ๑.	 การทำาไม้ในนิคมเก่าซึ่งองค์การฯ	ได้รับอนุญาตและกำาลังดำาเนินการทำาไม้อยู่	ก็ให้เป็น

ไปตามใบอนุญาตจนกว่าจะเสร็จสิ้น	 ถ้าครบอายุใบอนุญาตแล้วมีความจำาเป็นต้องขอต่ออายุใบอนุญาตก็ให้

ดำาเนินการไปตามระเบียบหลักเกณฑ์เพิ่ม	 จนกว่าจะเสร็จเรียบร้อย	 เหลือนอกนั้นให้กรมประชาสงเคราะห์

หรือกรมสหกรณ์ที่ดินขอทำาไม้เอง

	 	 	 ๒.	 เมือ่จะเปดินคิมแหง่ใหม	่ใหก้รมประชาสงเคราะหห์รอืกรมสหกรณท์ีด่นิแจง้โครงการให้

กรมป่าไม้ทราบแต่เนิ่นๆ	พร้อมกับอ้างพระราชกฤษฎีกาการจัดตั้งนิคม	หรือมติคณะรัฐมนตรีไปให้ทราบด้วย	

เพื่อกรมป่าไม้จะได้ดำาเนินการสำารวจคัดเลือกไม้ให้ทำาออกไป

	 	 	 ๓.	 การอนุญาตไม้ในนิคมแห่งใหม่	ตามข้อ	๒	ให้ดำาเนินการดังนี้.-

	 	 	 	 ๓.๑	 ให้กรมประชาสงเคราะห์	หรือกรมสหกรณ์ท่ีดิน	แล้วแต่กรณีย่ืนคำาขอทำาไม้ต่อจังหวัด

ท้องท่ี	และจังหวัดท้องที่จะได้ออกใบอนุญาตให้ในนาม	ของกรมเจ้าของนิคมโดยมีผู้ปกครองนิคมเป็นผู้แทน	

ทั้งนี้	 รวมทั้งไม้ขนาดเล็ก	 ไม้ฟืน	 หรือไม้เผาถ่าน	 ตามจำานวนที่สำารวจคัดเลือก	 หรือคำานวณกำาลังผลิตได้	 

เว้นแต่ไม้สักและไม้ยาง	ตามข้อ	๓.๓

คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการอนุญาตไม้และของป่า
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	 	 	 	 ๓.๒	ใหก้รมประชาสงเคราะหห์รอืกรมสหกรณท์ีด่นิ	จดัหาลกูชว่งทำาไมโ้ดยวธิปีระมลูหรอื

วธิอีืน่ทีเ่หน็วา่เหมาะสม	โดยใหย้ดึถอืหลกัเกณฑใ์นการจดัหาลกูชว่งเชน่เดยีวกบัองคก์ารฯ	และใหถ้อืนโยบาย

สนับสนุนบุคคลในท้องถิ่นก่อน	ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรี	เมื่อวันที่	๑๘	มีนาคม	๒๔๙๖	และ

เพ่ือให้โรงเล่ือยในท้องถ่ินมีไม้ป้อนโรงงาน	อันเป็นการช่วยป้องกันมิให้มีการลักลอบตัดไม้มาป้อนโรงงาน

	 	 	 	 ๓.๓	 สำาหรับไม้สักและไม้ยาง	(รวมท้ังไม้สักและไม้ยางขนาดเล็กโตวัดรอบต่ำากว่า	๑๐๐	ซม.)	

ให้องค์การฯ	เป็นผู้รับอนุญาตไปตามเดิม	โดยให้กรมที่เกี่ยวข้องเป็นคู่สัญญารับจ้างทำาไม้กับองค์การฯ	และ

องค์การฯ	จะจ่ายค่าจ้างให้ตามสมควร	(สุดแต่จะตกลงกัน)	ทั้งนี้	เนื่องจากมติคณะรัฐมนตรี	เมื่อวันที่	๑๙	

เมษายน	๒๕๐๓	กำาหนดให้องค์การฯ	เป็นผู้ทำาไม้สักและไม้ยางแต่ผู้เดียว

	 	 	 ไมส้กัและไมย้างทีท่ำาออกนี	้ไมม่พีนัธะวา่องคก์ารฯ	จะตอ้งขายคนืใหผู้ร้บัจา้งทำาไม	้นอกจาก

ไม้ยางบางราย	องค์การฯ	อาจจะพิจารณาขายคืนให้	ซึ่งจะได้ตกลงเป็นเฉพาะเรื่องเฉพาะรายไป

	 	 	 สำาหรบัไมส้กัและไมย้างนี	้เจา้หนา้ทีผู่ส้ำารวจคดัเลอืกจะไดแ้ยกบญัชตีา่งหากจากไมก้ระยาเลย 

ชนิดอื่นๆ

	 	 	 	 ๓.๔	 ถ้าหากการทำาไม้สักและไม้ยางตามข้อ	 ๓.๓	 มีอุปสรรคข้อขัดข้อง	 หรือไม่สะดวก

ประการใด	ให้กรมเจ้าของนิคมหรือองค์การฯ	แจ้งให้กรมป่าไม้ทราบ	เพื่อกรมป่าไม้จะได้พิจารณาดำาเนินการ

ตามควรแก่กรณีต่อไป

	 	 	 กรมปา่ไมจ้งึขอสง่สำาเนาพระราชบญัญตัจิดัทีด่นิเพือ่การครองชพี	พ.ศ.	๒๕๑๑	และรายงาน

การประชุมระหว่างกรมป่าไม้	 กรมประชาสงเคราะห์	 กรมสหกรณ์ที่ดิน	 และองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้	 

เมื่อวันที่	๑๒	กรกฎาคม	๒๕๑๑	มาเรียนเพื่อโปรดทราบ	และสั่งเจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติต่อไป

	 	 	 อนึ่ง	 กรมป่าไม้ขอเรียนซ้อมความเข้าใจในเรื่องนี้	 เพื่อเป็นทางปฏิบัติด้วยว่า	 ในเมื่อได้มี 

พระราชบัญญัติจัดท่ีดินเพ่ือการครองชีพ	พ.ศ.	๒๕๑๑	และมีผลใช้บังคับ	ต้ังแต่วันท่ี	๒๐	มิถุนายน	๒๕๑๑	เป็นต้น

มา	ตามกฎหมาย	ไม้ท่ีทำาออกจากท่ีดินของกรมประชาสงเคราะห์และท่ีดินของกรมสหกรณ์ท่ีดิน	จะต้องอนุญาต 

ให้อธิบดีเจ้าของนิคมน้ันเป็นผู้ทำาออก	 จะอนุญาตให้แก่องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ต่อไปอีกไม่ได้	 เว้นแต่ไม้

สักกับไม้ยาง	 ซึ่งตามข้อตกลงในที่ประชุมดังกล่าว	 ก็ขอให้ดำาเนินการตามข้อตกลงของที่ประชุมครั้งนี้ 

ต่อไป	 สำาหรับไม้กระยาเลยชนิดอื่นๆ	 ที่จังหวัดได้ออกอนุญาตให้องค์การฯ	 ตั้งแต่วันที่	 ๒๐	 มิถุนายน	

๒๕๑๑	 เป็นต้นมาตลอดถึงการอนุญาตไม้ฟืน	 หรือไม้เผาถ่าน	 ไม้เสาเข็ม	 และไม้หมอนรถไฟ	 จนถึงบัดนี้	 

รวมท้ังการต่ออายุใบอนุญาตท่ีจังหวัดออกใบอนุญาตทำาไม้ฉบับใหม่ให้	 ก็ขอให้จังหวัดแจ้งให้กรมป่าไม้ทราบว่า	 

ได้อนุญาตตามใบอนุญาตฉบับใด	 เล่มใด	 ลงวัน	 เดือน	 ปีใด	 มีกี่ชนิด	 จำานวนไม้เท่าใด	 ขณะนี้ได้ทำาไม้ไป

แล้วอย่างไร	ไปให้กรมป่าไม้ทราบด้วย	เพื่อกรมป่าไม้จะได้ทำาความตกลงกับกรมเจ้าของนิคมต่อไปนี้	และใน 

ชั้นนี้ให้จังหวัดสั่งระงับการทำาไม้ไว้ก่อน	/	จนกว่ากรมป่าไม้จะได้สั่งการมาอีก

	 	 	 	 	 	 	 	 	 				ขอแสดงความนับถืออย่างสูง

	 	 	 	 	 	 	 	 (ลงนาม)				ดุสิต	พานิชพัฒน์

	 	 	 	 	 	 	 	 	 					(นายดุสิต	พานิชพัฒน์)

กองคุ้มครอง		 	 	 	 	 	 	 						อธิบดีกรมป่าไม้
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การทำาไม้ในที่ประทานบัตรทำาเหมืองแร่

	 เรื่องการทำาไม้ในที่ประทานบัตรทำาเหมืองแร่มีลักษณะแตกต่างจากการทำาไม้ในที่ดินจัดสรรหรือที่

เปิดใช้ประโยชน์อย่างอ่ืนๆ	 อยู่บ้าง	 ก็เพราะท่ีเหมืองแร่น้ันมีการเปิดป่าแต่เฉพาะท่ีมีแหล่งแร่	 สภาพส่วนใหญ่

จึงมักจะอยู่ในป่าลึกป่าใกล้ภูเขา	 หรือป่าที่ห่างไกลทุรกันดาร	 และประการสำาคัญคือจะต้องรีบทำาไม้ออกให้

ทันการขุดหาแร่	มิฉะนั้นไม้จะถูกไถดันโค่นล้มสูญหายไปในที่สุด

	 ตามหลักการเดิมในหนังสือกรมป่าไม้	 ท่ี	๗๗๔๓/๒๕๐๒	ลงวันท่ี	๖	สิงหาคม	๒๕๐๒	จัดให้การทำาไม้ 

ในท่ีประทานบัตรเหมืองแร่มอบให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เป็นผู้ทำาไม้ออกประเภทหน่ึง	 แต่จากประสบการณ์ 

ท่ีมอบให้องค์การฯ	เป็นผู้ทำาไม้ออกจากเขตประทานบัตรเหมืองแร่มาแต่ต้น	ปรากฏว่าองค์การฯ	มักจะทำาไม้ออก

ไมท่นัการขดุหาแร	่ทำาใหเ้จา้ของเหมอืงแรเ่ดอืดรอ้นเพราะขดุหาแรไ่มไ่ด	้เจา้ของเหมอืงแรจ่งึไดร้อ้งขอตอ่ทาง

ราชการเพือ่หาทางใหม้กีารทำาไมอ้อกไดร้วดเรว็ขึน้	ทางกระทรวงอตุสาหกรรมและกระทรวงเกษตรในสมยันัน้

ไดท้ำาความตกลงกนัเพือ่เรง่รดัใหอ้งคก์ารฯ	รบีทำาไมอ้อกจากทีป่ระทานบตัรเหมอืงแร่	โดยตกลงในหลักการว่า

ให้แจ้งองค์การฯ	เข้าทำาไม้ภายในกำาหนด	๖๐	วันหากองค์การฯ	ไม่เข้าทำาไม้ภายในกำาหนด	๖๐	วัน	ก็ให้เจ้าของ

เหมืองแร่เข้าทำาไม้นั้นต่อไปได้	 ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์นัย	 หนังสือกระทรวงเกษตรถึงกระทรวงอุตสาหกรรม	 

ที่	อก.๑๘๒๔/๒๕๐๕	ลงวันที่	๘	กุมภาพันธ์	๒๕๐๕	ซ่ึงกรมป่าไม้ส่งเวียนไปให้จังหวัดทุกจังหวัดทราบเป็นทาง

ปฏิบัติ	ตามหนังสือ	ท่ี	๓๕๔๑/๒๕๐๕	ลงวันท่ี	๑๖	เมษายน	๒๕๐๕

	 การปฏิบัติตามระเบียบดังกล่าวก็ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาความล่าช้าในการทำาไม้ออกได้	 และเมื่อ

ต่อมาได้มีการตั้งกระทรวงพัฒนาการแห่งชาติขึ้น	 และตั้งกรมทรัพยากรธรณี	 (แทนกรมโลหกิจเดิม)	 ได้ 

รวบรวมเอากรมทรัพยากรธรณีไปอยู่ในสังกัดกระทรวงพัฒนาการแห่งชาติ	 จึงได้ทำาความตกลงกับ 

กระทรวงเกษตรในสมัยนั้นใหม่โดยตกลงกันว่า	 ไม้ในที่ประทานบัตรเหมืองแร่นั้น	 มอบให้ผู้ถือประทานบัตร

เป็นผู้ขอทำาไม้เอง	 เฉพาะต้นที่กีดขวางการขุดหาแร่เป็นคราวๆ	 หรือเป็นปีๆ	 ไปดังรายละเอียดตามหนังสือ

กระทรวงเกษตรถึงกระทรวงพัฒนาการแห่งชาติ	ที่	กษ.๐๗๐๓/๒๗	ลงวันที่	๕	มกราคม	๒๕๐๘	และหนังสือ

กระทรวงพัฒนาการแห่งชาติ	 ถึงกระทรวงเกษตร	 ที่	 พก.๐๒๑๑/๒๑๖๖	 ลงวันที่	 ๒๙	 มีนาคม	 ๒๕๐๘	 ซึ่ง 

กรมป่าไม้ส่งเวียนให้จังหวัดทุกจังหวัดทราบเป็นทางปฏิบัติ	ตามหนังสือ	ที่	กษ.๐๗๐๓/ว.๓๘๐๘	ลงวันที่	๒๙	

เมษายน	๒๕๐๘	และตามหนังสือ	ที่	กษ.๐๗๐๓/ว.๕๙๗๖	ลงวันที่	๒๕	มิถุนายน	๒๕๐๘	ตามที่คัดไว้ดังนี้

	 อนึ่ง	 ที่ประทานบัตรเหมืองแร่นั้นทางกรมทรัพยากรธรณีจะออกประทานบัตรเหมืองแร่ให้แปลงละ

ไม่เกิน	๓๐๐	ไร่	(ยกเว้นเหมืองแร่ในทะเล)	และการขุดแร่คราวหนึ่งๆ	ก็ไม่ได้เปิดเหมืองทั้งหมด	แต่จะเปิด

บางส่วน	 เช่น	๕๐	ไร่	 เป็นต้น	การทำาไม้ออกจากอนุญาตให้ทำาได้แต่เฉพาะบริเวณที่เปิดเหมืองเป็นคราวๆ	

เท่านั้น
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ที่	กษ	๐๗๐๓/ว.๓๘๐๙	 	 	 กรมป่าไม้

	 	 	 	 ๒๙	เมษายน	๒๕๐๘

	 สำาเนาหนังสือกรมป่าไม้	 ที่	 กษ.๐๗๐๓/ว.๓๘๐๘	 ลงวันที่	 ๒๙	 เมษายน	 ๒๕๐๘	 พร้อมด้วยสำาเนา

หนังสือกระทรวงเกษตร	ท่ี	กษ.๐๗๐๓/๒๗	ลงวันท่ี	๕	มกราคม	๒๕๐๘และสำาเนาหนังสือกระทรวงพัฒนาการ

แห่งชาติ	ที่	พก.๐๒๐๑/๒๑๖๖	ลงวันที่	๒๙	มีนาคม	๒๕๐๘

	 ส่งมายัง	ป่าไม้เขตทุกเขต	เพื่อทราบและปฏิบัติทำานองเดียวกัน	

	 ส่งมายัง	หัวหน้ากองทุกกอง	(เว้นกองด่านป่าไม้กาโด)	และผู้อำานวยการโรงเรียนป่าไม้	นักวิชาการ

ป่าไม้เอก	 พนักงานป่าไม้เอก	 นิติกรเอก	 หัวหน้าหน่วยจัดทำาบทความ	 และหัวหน้าฝ่ายการต่างประเทศ	

เพื่อทราบ

	 ส่งมาเรียน	รองอธิบดีกรมป่าไม้	ผู้เชียวชาญผลิตผลป่าไม้	ผู้บังคับการกองตำารวจป่าไม้	เพื่อทราบ

	 ส่งมาเรียน	ผู้อำานวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้	เพื่อโปรดทราบ

	 	 	 	 	 	 	 	 (ลงนาม)						ดุสิต	พานิชพัฒน์

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 (นายดุสิต	พานิชพัฒน์)

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 อธิบดีกรมป่าไม้

กองโครงการ
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ที่	กษ.๐๗๐๓/ว.๓๘๐๘	 	 	 	 	 กรมป่าไม้

	 	 	 ๒๙	เมษายน	๒๕๐๘

เรื่อง	 นโยบายการทำาไม้นอกเขตป่าโครงการในที่ขอประทานบัตรเหมืองแร่

เรียน	 ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

อ้างถึง	 หนังสือกรมป่าไม้	ที่	๓๕๔๑/๒๕๐๕	ลงวันที่	๑๖	เมษายน	๒๕๐๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย	 สำาเนาหนังสือกระทรวงเกษตร	ที่	กษ.๐๗๐๓/๒๗	ลงวันที่	๕	มกราคม	๒๕๐๘	และสำาเนา 

	 	 	 หนังสือกระทรวงพัฒนาการแห่งชาติ	ที่	พก.๐๒๐๑/๒๑๖๖	ลงวันที่	๒๙	มีนาคม	๒๕๐๘

	 	 	 ตามทีไ่ดส้ง่สำาเนาหนงัสอืกระทรวงเกษตร	ที	่อก.๑๘๒๔/๒๕๐๕	ลงวนัที	่๘	กมุภาพนัธ	์๒๕๐๕	

เรื่องนโยบายการทำาไม้นอกเขตป่าโครงการ	 ในที่ของประทานบัตรเหมืองแร่	 มาเรียนเพื่อทราบและถือเป็น

แนวทางปฏิบัติ	นั้น

	 	 	 กรมป่าไม้ได้พิจารณาเห็นว่า	 การทำาไม้ในที่ขอประทานบัตรเหมืองแร่ควรมีหลักการสงวน

สภาพป่าไม้ไว้ให้มากที่สุดเท่าที่จะสงวนไว้ได้	จึงได้จัดให้มีการประชุมระหว่างกรมป่าไม้	กรมทรัพยากรธรณี	

กรมพัฒนาที่ดิน	 กรมชลประทาน	 และองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้	 พิจารณากำาหนดวิธีการทำาไม้ 

หวงห้ามในที่ขอประทานบัตร	 ทำาเหมืองแร่เสียใหม่	 เพื่อให้ผู้ทำาเหมืองแร่ได้รับความสะดวก	 และไม่ต้อง

รับภาระในการชำาระเงินค่าภาคหลวงไม้เกินความจำาเป็นรวม	 ๕	 ประการ	 ซ่ึงกระทรวงเกษตร	 และกระทรวง

พัฒนาการแห่งชาติได้พิจารณาเห็นชอบด้วยแล้ว	 ดังปรากฏรายละเอียดในสำาเนาหนังสือกระทรวงเกษตร	 

ที่	 กษ.๐๗๐๓/๒๗	 ลงวันที่	 ๕	 มกราคม	 ๒๕๐๘	 และสำาเนาหนังสือกระทรวงพัฒนาการแห่งชาติ	 

ที	่พก.	๐๒๐๑/๒๑๖๖	ลงวนัที	่๒๙	มนีาคม	๒๕๐๘	เรือ่ง	นโยบายการทำาไมน้อกเขตปา่โครงการในทีข่อประทาน

บัตรเหมืองแร่ที่ส่งมาพร้อมนี้

	 	 	 อน่ึง	 ในคราวประชุมระหว่างกรมป่าไม้และกรมต่างๆ	 ท่ีเก่ียวข้องดังกล่าวข้างต้น	 ผู้แทน 

กรมทรัพยากรธรณีขอให้กำาหนดไว้ในหลักการนี้ด้วยว่า	 เรื่องราวขอประทานบัตรได้รับอนุญาตให้ทำา 

เหมืองแร่ชั่วคราว	 ได้รับการปฏิบัติเช่นเดียวกับประทานบัตรด้วย	 เพราะได้รับอนุญาตให้เปิดการทำาเหมือง	 

ตามพระราชบัญญัติ	การทำาเหมืองแร่	ที่ประชุมเห็นชอบด้วย	

	 	 	 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและโปรดสั่งเจ้าหน้าที่ถือเป็นทางปฏิบัติต่อไป

	 	 	 	 	 	 	 	 	 ขอแสดงความนับถืออย่างสูง

	 	 	 	 	 	 	 (ลงนาม)					ดุสิต	พานิชพัฒน์

	 	 	 	 	 	 	 	 	 (นายดุสิต	พานิชพัฒน์)

	 	 	 	 	 	 	 	 	 อธิบดีกรมป่าไม้

กองโครงการ	
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403

7(399-422).indd   403 7/1/2010   13:28



ด่วนมาก

ที่	กษ.๐๗๐๓/๒๗		 	 	 	 	 	 	 กระทรวงเกษตร

	 	 	 ๕	มกราคม	๒๕๐๘

เรื่อง	 นโยบายการทำาไม้นอกเขตป่าโครงการในที่ขอประทานบัตรเหมืองแร่

เรียน	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาการแห่งชาติ

อ้างถึง	 หนังสือกระทรวงเกษตร	ที่	อก.๑๘๒๔/๒๕๐๕	ลงวันที่	๘	กุมภาพันธ์	๒๕๐๕	

	 	 	 ตามที่กระทรวงเกษตรได้เรียนหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติ	 เรื่องการทำาไม้นอกเขตป่า

โครงการในที่ขอประทานบัตรเหมืองแร่	มาเพื่อให้เจ้าหน้าที่ถือเป็นแนวทางปฏิบัติแล้ว	นั้น

	 	 	 กระทรวงเกษตรไดร้บัรายงานจากกรมปา่ไมว้า่	ไดพ้จิารณาเหน็วา่การทำาไมใ้นทีข่อประทาน

บัตรเหมืองแร่ควรมีหลักการสงวนสภาพป่าไม้ไว้ให้มากที่สุดเท่าที่จะสงวนไว้ได้	 กรมป่าไม้จึงได้จัดให้มี 

การประชุม	เร่ืองนโยบายการทำาไม้นอกเขตป่าโครงการในท่ีขอประทานบัตรทำาเหมืองแร่ระหว่างกรมทรัพยากรธรณี	 

กรมพัฒนาที่ดิน	 กรมชลประทาน	 และองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้	 เมื่อวันที่	 ๒๐	 พฤศจิกายน	 ๒๕๐๗	

และกรมป่าไม้เห็นสมควรกำาหนดวิธีการทำาไม้หวงห้ามในท่ีขอประทานบัตรทำาเหมืองแร่	 เสียใหม่เพื่อให้ผู้ทำา 

เหมอืงแรไ่ดร้บัความสะดวก	และไมต่อ้งรบัภาระในการชำาระเงนิ	คา่ภาคหลวงไมเ่กนิความจำาเปน็	โดยกำาหนด

วิธีการดังนี้

	 	 	 ๑.	 ใหย้กเลกิแนวทางปฏบิตัเิกีย่วกบันโยบายทำาไม	้นอกเขตปา่โครงการในทีข่อประทานบตัร 

ทำาเหมืองแร่	ตามหนังสือกระทรวงเกษตร	ที่	อก.๑๘๔๘/๒๕๐๕	ลงวันที่	๘	กุมภาพันธ์	๒๕๐๕

	 	 ๒.			ภายในพืน้ทีข่อประทานบตัร	ผูร้บัอนญุาตประทานบตัรจะตอ้งรกัษาสภาพปา่และไมห้วงหา้ม 

ที่มีอยู่ตามที่ผู้ถือประทานบัตรนำาเจ้าหน้าที่ป่าไม้ได้ทำาการตรวจสภาพป่าในครั้งแรกไว้	 เมื่อได้รับอนุญาต

ประทานบัตร	 หรือประทานบัตรชั่วคราวที่ผู้ถือประทานบัตรมีสิทธิทำาเหมืองแร่จะเข้าทำาเหมืองแร่ตอนใด	 

ผู้ถือประทานบัตรจะต้องยื่นคำาขอทำาไม้ตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้	 พุทธศักราช	 ๒๔๘๔	 โดยให้ระบุ

ชนิดไม้	จำานวนไม้	และเนื้อที่ที่จะตัดฟันไม้เพื่อการขุดแร่นั้น	ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ป่าไม้

	 	 	 ๓.	 เมือ่พนกังานเจา้หนา้ทีป่า่ไมไ้ดร้บัคำาขอแลว้	จะไดพ้จิารณาออกใบอนญุาตใหท้ำาไมใ้หแ้ก ่

ผู้ถืออนุญาตประทานบัตรนั้นตามรายการในคำาขอ	 ผู้รับอนุญาตจะต้องชำาระเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 

ค่าภาคหลวงไม้ตามกฎหมายที่ใช้อยู่ในขณะนั้นหากผู้รับอนุญาตนำาไม้ไปใช้ประโยชน์อย่างอื่น	 นอกเหนือ

ไปจากการใช้ภายในกิจการเหมืองแร่	 หรือนำาเคลื่อนที่ไปนอกเขตประทานบัตรเหมืองแร่	 จะต้องชำาระเงิน 

ค่าบำารุงป่าสำาหรับไม้ที่นำาไปนั้นอีกหนึ่งเท่าค่าภาคหลวง

	 	 	 ๔.	 ในการขอรบัอนญุาตใหข้อเปน็ปีๆ 	ไป	หรอืเปน็คราวๆ	ตามจำานวนเนือ้ทีท่ีจ่ะทำาเหมอืงแร	่ 

หากการทำาเหมืองแร่ในพื้นที่ที่ขอตัดไม้ไว้ยังไม่หมด	 ทางการป่าไม้จะยังไม่พิจารณาออกใบอนุญาตให้ 

ตัดฟันไม้ในที่ใหม่	 นอกจากในกรณีที่ผู้ทำาเหมืองแร่มีเหตุผลและความจำาเป็นอย่างแท้จริง	 และได้ผ่าน 

คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการอนุญาตไม้และของป่า
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การพิจารณารับรองจากเจ้าหน้าที่ทรัพยากรธรณีประจำาท้องที่แล้ว	ก็ให้เจ้าหน้าที่ป่าไม้พิจารณาออกอนุญาต	

ให้เฉพาะเรื่อง	เฉพาะราย

	 	 	 ๕.	 สำาหรับประทานบัตรเหมืองแร่ที่มีไม้สักหากจำาเป็นต้องตัดฟันเพื่อการทำาเหมืองแร่	 

ก็ให้แจ้งองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เป็นผู้ทำาออกภายในกำาหนด	๓๐	วัน	หากมีไม้มีค่าชนิดอื่นอยู่ในที่ประทาน

บตัรทีม่ไีมส้กัขึน้อยูด่ว้ยกค็วรใหอ้งคก์ารอตุสาหกรรมปา่ไมท้ำาออกพรอ้มกบัไมส้กัไปดว้ย	หากพืน้ทีข่อประทาน

บัตรทำาเหมืองแร่อยู่ในพื้นที่ทุรกันดารสุดวิสัยที่จะนำาไม้นั้นออกมาใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่าในทางเศรษฐกิจ	 

ก็ให้ผู้ถือประทานบัตรรับอนุญาตตัดฟันและชำาระค่าภาคหลวงเฉพาะต้นที่กีดขวางแก่การทำาเหมืองแร่	

เท่านั้น

	 	 	 ในการที่องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ตัดฟันไม้ไม่ทันการเปิดทำาเหมืองแร่ให้ผู้ถือประทานบัตร

ตัดฟันไม้	ที่กีดขวางนั้นลง	แล้วรักษาไว้เพื่อมอบให้กับองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ในภายหลัง

	 	 	 กระทรวงเกษตรได้พิจารณาแล้ว	 เห็นชอบด้วยตามความเห็นของกรมป่าไม้	 จึงเรียนมา 

เพื่อทราบ	หากกระทรวงพัฒนาการแห่งชาติเห็นชอบด้วย	โปรดยืนยันให้กระทรวงเกษตรทราบ	เพื่อจะได้ให้ 

กรมป่าไม้สั่งเจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติต่อไป

	 	 	 	 	 	 	 	 					ขอแสดงความนับถือย่างยิ่ง

	 	 	 	 	 	 	 (ลงนาม)				ประกาศสหกรณ์

	 	 	 	 	 	 	 	 						(พระประกาศสหกรณ์)

	 	 	 	 	 	 	 	 					รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาการแห่งชาติ

กรมป่าไม้
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ด่วนมาก

ที่	พก.๐๒๐๑/๒๑๖๖	 	 	 	 	 	 	 	 	 กระทรวงพัฒนาการแห่งชาติ

	 	 ๒๙	มีนาคม	๒๕๐๘

เรื่อง	 นโยบายการทำาป่าไม้นอกเขตป่าโครงการในที่ขอประทานบัตรเหมืองแร่

เรียน	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการเกษตร

อ้างถึง	 หนังสือกระทรวงเกษตร	ด่วนมาก	ที่	กษ.๐๗๔๓/๒๗	ลงวันที่	๕	มกราคม	๒๕๐๘

	 	 	 ตามหนงัสอือา้งถงึแจง้วา่	กรมปา่ไมไ้ดก้ำาหนดวธิทีำาไมห้วงหา้มในทีข่อประทานบตัรเสยีใหม	่ 

เพื่อให้ผู้ทำาเหมืองแร่ได้รับความสะดวกยิ่งขึ้น	 และไม่ต้องรับภาระในการชำาระเงินค่าภาคหลวงไม้เกินความ

จำาเป็น	ซึ่งกระทรวงเกษตรเห็นชอบด้วยความเห็นของกรมป่าไม้แล้ว	และหากกระทรวงพัฒนาการแห่งชาติ 

เห็นชอบก็ขอให้ยืนยันให้กระทรวงเกษตรทราบ	 เพื่อจะได้สั่งให้กรมป่าไม้สั่งเจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติต่อไป 

ความละเอียดแจ้งอยู่แล้วนั้น

	 	 	 กระทรวงพฒันาการแหง่ชาตไิดพ้จิารณาแนวทางปฏบิตัดิงักลา่วแลว้เหน็ชอบดว้ยกบัขอ้เสนอ 

ดังกล่าว	จึงเรียนมาเพื่อได้โปรดทราบ

	 	 	 	 	 	 	 	 ขอแสดงความนับถืออย่างงยิ่ง

	 	 	 	 	 	 (ลงนาม)				พจน์	สารสิน

	 	 	 	 	 	 	 	 		(นายพจน์	สารสิน)

	 	 	 	 	 	 	 	 	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาการแห่งชาติ

สำานักงานปลัดกระทรวง

คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการอนุญาตไม้และของป่า
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ด่วนมาก

ที่	กษ	๐๗๐๓/ว.๕๙๗๖	 	 	 	 	 	 กรมป่าไม้

	 	 	 ๒๕	มิถุนายน	๒๕๐๘

เรื่อง	 นโยบายการทำาไม้นอกเขตป่าโครงการในที่ขอประทานบัตรเหมืองแร่

เรียน	 ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

อ้างถึง	 หนังสือกรมป่าไม้	ที่	กษ..๐๗๐๓/ว.๓๘๐๘	ลงวันที่	๒๙	เมษายน	๒๕๐๘

	 	 	 ตามที่กรมป่าไม้ส่งสำาเนาหนังสือกระทรวงเกษตร	ที่	กษ	๐๗๐๓/๒๗	ลงวันที่	๕	มกราคม	

๒๕๐๘	เรือ่ง	นโยบายการทำาไม้นอกเขตป่าโครงการในที่ขอประทานบัตรเหมืองแร่	มาเพือ่ทราบ	และโปรดสั่ง 

เจ้าหน้าที่ถือเป็นทางปฏิบัติแล้ว	นั้น

	 	 	 กรมป่าไม้ใคร่ขอซ้อมความเข้าใจในทางปฏิบัติเก่ียวกับการทำาไม้ยางในพ้ืนท่ีท่ีขอประทานบัตร 

เหมืองแร่	 หรือพ้ืนท่ีท่ีขอทำาการระเบิดและย่อยหินเพ่ิมเติม	 ว่าหากพ้ืนท่ีแห่งน้ันมีไม้ยางข้ึนอยู่และไม่จำาเป็น 

ต้องตัดฟันก็ให้สงวนไว้	หากจำาเปน็ตอ้งตดัฟนัเพือ่การทำาเหมอืงแรห่รอืระเบดิและยอ่ยหนิ	กใ็หด้ำาเนนิการตามมติ

คณะรัฐมนตรี	เม่ือวันท่ี	๑๙	เมษายน	๒๕๐๓	โดยแจ้งให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เป็นผู้นำาออกภายในกำาหนด	๓๐	

วัน	เม่ือพ้นกำาหนด	๑๐	วัน	หากองค์การอุตสาหกรรมไม้ไม่แจ้งให้ทราบว่า	ประสงคจ์ะทำาไมอ้อกกใ็หผู้ถ้อืประทาน

บตัรรบัอนญุาตตดัฟนัและชำาระคา่ภาคหลวงเฉพาะตน้ทีก่ดีขวางการทำาเหมอืงแรห่รอืระเบดิและยอ่ยหนิเทา่นัน้	 

ในการที่องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ตัดฟันไม้ไม่ทันการเปิดทำาเหมืองแร่	ให้ผู้ถือประทานบัตรตัดฟันเฉพาะต้น

ที่กีดขวางลงแล้วรักษาไว้	เพื่อมอบให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ในภายหลัง

	 	 	 จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดสั่งเจ้าหน้าที่ถือเป็นทางปฏิบัติต่อไป

	 	 	 	 	 	 	 	 	 				ขอแสดงความนับถืออย่างสูง

	 	 	 	 	 	 	 	 (ลงนาม)					กริต	สามะพุทธิ

	 	 	 	 																												(นายกริต	สามะพุทธิ)

	 	 	 	 	 	 	 	 	 					รองอธิบดี	ทำาการแทน

	 	 	 	 	 	 	 	 	 					อธิบดีกรมป่าไม้

คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการอนุญาตไม้และของป่า
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	 เนื่องจากต่อมาได้มีการให้สัมปทานทำาไม้ทั้งป่าเลนและป่าบกทั่วประเทศปัญหาที่ตามมาก็คือสำาหรับ

ประทานบัตรที่ทับอยู่ในเขตป่าสัมปทานทำาไม้	 ผู้รับสัมปทานหรือผู้ถือประทานบัตรทำาเหมืองแร่จะเป็นผู้มี

สิทธิทำาไม้ออก	 ปัญหานี้ได้มีการประชุมระหว่างกรมป่าไม้กับกรมทรัพยากรธรณีตกลงกันว่า	 เนื่องจากผู้ถือ 

ประทานบตัรมเีจตนารมณท์ีจ่ะขดุหาแรเ่ทา่นัน้	สว่นผูร้บัสมัปทานทำาไมม้เีจตนารมณท์ีจ่ะทำาไม	้จงึจำาเปน็ตอ้ง

ให้ผู้รับสัมปทานทำาไม้เป็นผู้มีสิทธิทำาไม้ออกนอกเขตประทานบัตรเสียก่อน	จึงจะเข้าทำาการขุดหาแร่ได้	และ

สำาหรับไม้ที่เหลือจากการทำาไม้ของผู้รับสัมปทานทำาไม้แล้ว	ให้เป็นสิทธิของผู้ถืออประทานบัตรทำาออกดังที่ได้

คัดข้อตกลงระหว่างกรมป่าไม้	และกรมทรัพยากรธรณี	ดังกล่าวไว้ดังต่อไปนี้

ที่	กส.๐๘๑๑/๑๙๓๑๐		 	 	 	 		 	 	 	 	 	 		กรมป่าไม้

   ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๒๐

เรื่อง	 การพิจารณาเรื่องราวขอเข้าทำาประโยชน์ในเขตป่าสัมปทานทำาไม้เพื่อการทำาเหมืองแร่

เรียน	 ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

อ้างถึง	 หนังสือกรมป่าไม้	ที่	กส.๐๗๐๕/ว.๙๘๙๗	ลงวันที่	๒๗	มิถุนายน	๒๕๑๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย	 บันทึกการประชุมเมื่อวันที่	๓๐	ตุลาคม	๒๕๑๑

	 	 	 ตามที่กรมป่าไม้ได้เรียนแนวทางในการพิจารณา	 เรื่องราวขอเข้าทำาประโยชน์ในเขต 

ป่าสัมปทานทำาไม้เพ่ือขอประทานบัตรทำาเหมืองแร่มาเพ่ือโปรดทราบและส่ังเจ้าหน้าท่ีถือเป็นทางปฏิบัติ	 ความแจ้ง 

อยู่แล้ว	น้ัน

	 	 	 โดยที่ปรากฏว่า	 การจัดทำาบันทึกยินยอม	 หรือไม่ยินยอม	 ให้เข้าทำาเหมืองแร่ในเขต 

ปา่สมัปทานทำาไมร้ะหวา่งผูข้อประทานบตัรกบัผูร้บัสมัปทานทำาไมใ้นบางราย	บางทอ้งทีไ่มส่ามารถตกลงกนัได	้

ป่าไม้จังหวัดท้องที่จึงไม่อาจส่งเรื่องราวให้ป่าไม้เขตท้องที่เพื่อพิจารณาแจ้งกรมป่าไม้พิจารณาได้	เพราะขาด 

บันทึกข้อตกลงดังกล่าว	 ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำาให้การพิจารณาเรื่องราวล่าช้า	 อาจก่อให้เกิดความเสียหาย 

ตอ่ทางราชการ	กรมปา่ไมจ้งึไดป้ระมวลเรือ่งเสนอขอรบันโยบายจากกระทรวงเกษตรและสหกรณเ์พือ่ถอืเปน็

ทางปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่ง	 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้พิจาณาแล้ว	 โปรดสั่งให้กรมป่าไม้ถือ

ปฏิบัติตามข้อตกลงระหว่างกรมป่าไม้	กับกรมทรัพยากรธรณี	เมื่อวันที่	๓๐	ตุลาคม	๒๕๑๑

	 	 	 กรมปา่ไมจ้งึขอสง่สำาเนาบนัทกึขอ้ตกลงการประชมุระหวา่งกรมปา่ไมก้บักรมทรพัยากรธรณ	ี

เมื่อวันที่	๓๐	ตุลาคม	๒๕๑๑	เรื่องปัญหานโยบายการทำาไม้โดยการให้สัมปทานระยะยาวกับการทำาเหมืองแร่	

เรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอได้โปรดสั่งเจ้าหน้าที่ถือเป็นทางปฏิบัติและดำาเนินการดังต่อไปนี้

	 	 	 ๑.	 แจ้งให้ผู้รับสัมปทานทำาไม้ในเขตท้องที่ทราบไว้เป็นหลักฐานทุกราย

	 	 	 ๒.	 ในการส่งเรื่องราวขอประทานบัตรทำาเหมืองแร่ ในเขตป่าสัมปทานทำาไม้ ให้ 

ป่าไม้เขตพิจารณารายงานกรมป่าไม้	 ขอให้แนบบันทึกรับรองการปฏิบัติตามข้อตกลงระหว่างกรมป่าไม้กับ 

คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการอนุญาตไม้และของป่า

408

7(399-422).indd   408 7/1/2010   13:28



กรมทรัพยากรธรณี	เมื่อวันที่	๓๐	ตุลาคม	๒๕๑๑	ไปเป็นหลักฐานด้วย	จำานวน	๒	ฉบับ	เก็บไว้ที่เขต	๑	ฉบับ	

และส่งไปเป็นหลักฐานทางกรมป่าไม้	๑	ฉบับ

	 	 	 อน่ึง	 ในการพิจารณาเร่ืองราวขอเข้าทำาประโยชน์ในเขตป่า	 เพ่ือขอประทานบัตรทำาเหมืองแร่น้ี	

เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการอำานวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้มาติดต่อและมีส่วนเกี่ยวพันกับส่วนราชการ 

ฝ่ายทรัพยากรธรณีด้วย	 ฉะนั้นขอให้จังหวัดได้โปรดกำาชัดเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบให้ปฏิบัติให้เสร็จสิ้นภายใน

ระยะเวลาอันสมควรหาก	 มีปัญหาที่ไม่อาจจะดำาเนินการได้	 ขอให้แจ้งให้กรมป่าไม้ทราบ	 เพื่อจะได้หาทาง

แก้ไขต่อไปด้วย

	 	 	 	 	 	 	 	 	 ขอแสดงความนับถืออย่างสูง

	 	 	 	 	 	 	 (ลงนาม)						ถนอม	เปรมรัศมี

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	(นายถนอม	เปรมรัศมี)

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	อธิบดีกรมป่าไม้

คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการอนุญาตไม้และของป่า
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ที่	กส	๐๘๑๑/๑๙๓๑๑		 	 	 กรมป่าไม้

    ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๒๐

	 สำาเนาหนังสือข้างบนนี้

	 สง่มาเรยีน	ปา่ไมเ้ขตทกุเขต	เพือ่ทราบ	และถอืเปน็ทางปฏบิตัใินการตรวจสอบหลกัฐานเอกสารกอ่น

รายงานกรมป่าไม้พิจารณาด้วย

	 	 	 	 	 	 	 (ลงนาม)						ถนอม	เปรมรัศมี

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	(นายถนอม	เปรมรัศมี)

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	อธิบดีกรมป่าไม้

คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการอนุญาตไม้และของป่า
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เรื่อง		ปัญหานโยบายการทำาไม้โดยการให้สัมปทานระยะยาว

กับการทำาเหมืองแร่	ระหว่างกรมป่าไม้	และกรมทรัพยากรธรณี	

เมื่อวันที่	๓๐	ตุลาคม	๒๕๑๑	เวลา	๑๔.๐๐	น.	ณ	ห้องประชุมเล็กกรมป่าไม้

..............................

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม

ฝ่ายกรมป่าไม้

	 ๑.	 นายตรี	กกกำาแหง	 	 รองอธิบดีกรมป่าไม้	ประธาน

	 ๒.	 นายกริต	สามะพุทธิ	 	 รองอธิบดีกรมป่าไม้

	 ๓.	 นายประดิษฐ	วนาพิทักษ์	 ผู้อำานวยการกอง	กองคุ้มครอง

	 ๔.	 นายมณี	ผลอินทร์	 	 ผู้อำานวยการกอง		กองโครงการ

	 ๕.	 นายมังกร	กนกวิจิตร	 	 หัวหน้าแผนกการอนุญาต	กองคุ้มครอง

	 ๖.	 นายบรรลือ	เชื้ออินทร์		 หัวหน้าแผนกการวางแผนการ	กองโครงการ

	 ๗.	 นายพิสุทธิ์	รัตนเวทิน			 หัวหน้าแผนกสงวน	กองโครงการ

	 ๘.	 นายบรรพต	บินลอย	 	 ผู้จดบันทึกการประชุม

ฝ่ายทรัพยากรธรณี

	 ๑.	 นายสฤต	วัฒนสุข	 	 รองอธิบดีฝ่ายบริหารกรมทรัพยากรธรณี

	 ๒.	 นายจารุอุดม	เรืองสุวรรณ	 หัวหน้าแผนกพิจารณาสิทธิ	กองสัมปทาน

	 ๓.	 นายประสิทธิ์	สุวรรณประทีป	นายช่างโท	กองการเหมืองแร่

................................

เปิดประชุมเวลา	๑๔.๐๐	น.

	 ประธานกล่าวเปิดประชุม	 ความว่า	 การประชุมวันน้ี	 เน่ืองจากมีปัญหาเร่ืองเก่ียวกับการทำา 

เหมืองแร่ในพืน้ทีป่า่บกทีใ่หส้มัปทานทำาไมร้ะยะยาวสำาหรบัปา่เลนกไ็ดม้กีารประชมุตกลงกนัไปแลว้	แตใ่นกรณทีี ่

ปา่บกทีจ่ะประชมุพจิารณานีม้ขีอ้แตกตา่งกนักบัปา่เลนหลายประการ	กลา่วคอื	ปา่บกแตล่ะปา่โครงการจะมเีนือ้ที ่

กว้างขวางมากกว่าป่าเลนโครงการหลายเท่า	 การทำาเหมืองในพื้นที่ป่าบกจะมีผลกระทบกระเทือนต่อ 

สภาพป่าและโครงการทำาไม้น้อยกว่าป่าเลน	นอกจากนี้เงื่อนไขในสัมปทานทำาไม้ระยะยาวก็แตกต่างกันไปอีก

ดว้ย	อยา่งไรกด็ี	แม้เงือ่นไขตา่งๆ	ตามสัมปทานทำาไม้ระยะยาวสำาหรบัปา่บกนี้	ยงัอยูใ่นระหวา่งการรบัอนมุตัิ

ในหลักการจากคณะรัฐมนตรีอยู่ก็ตาม	แต่หลักเกณฑ์การให้ประทานบัตรทำาเหมืองแร่ในพื้นที่ป่าบก	จะต้อง

ไม่ขัดกับเงื่อนไขในสัมปทานทำาไม้ระยะยาวที่จะกำาหนดต่อไป

คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการอนุญาตไม้และของป่า
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	 กรมทรัพยากรธรณีได้พิจารณาเห็นว่า	 การทำาเหมืองแร่ในพื้นที่ป่าบกที่จะให้สัมปทานทำาไม้ 

ระยะยาวนี้ควรกำาหนดหลักเกณฑ์ไว้เพื่อถือปฏิบัติรวมกัน	รวม	๖	ประการคือ

 เงื่อนไขข้อที่ ๑	 ในกรณีป่าใดกระทรวงเกษตรได้อนุญาตผูกขาดทำาไม้	 (ป่าบก)	 ไปแล้ว

ผู้รับประทานบัตรจะทำาการขุดหาแร่ได้ในเมื่อการทำาไม้ผ่านพ้นไปแล้ว	 แต่ถ้าหากผู้รับประทานบัตรมีความ

จำาเป็นจะต้องทำาการขุดหาแร่ในแปลงที่ยังไม่เปิดให้มีการทำาไม้	 ให้กรมทรัพยากรธรณีทำาความตกลงกับ 

กรมป่าไม้เพื่อเปลี่ยนแปลงตัดฟันมาเปิดการทำาไม้ในอันดับแรกได้	 หรือถ้าแปลงที่ทำาไม้ผ่านพ้นมาแล้วนั้น	 

มีเนื้อที่น้อยไม่เพียงพอที่จะขุดหาแร่ได้ใน	 ๑	 ปี	 ก็อาจได้รับการพิจารณาให้ทำาควบได้	 ๒	 แปลง	 กรณี

ทำาความ	๒	แปลงนี้	จะต้องได้รับความยินยอมจากผู้อนุญาตผูกขาดทำาไม้ก่อน

 เงื่อนไขข้อที่ ๒	 ในกรณีป่าแปลงใดที่ยังมิได้อนุญาตผูกขาดทำาไม้ขอให้กรมป่าไม้จัดส่งแผนที่	

มาตราส่วน	 ๑/๒๕๐,๐๐๐	 ของป่าที่จะอนุญาตให้สัมปทานระยะยาวต่อไป	 ให้กรมทรัพยากรธรณีทราบ 

และกรมป่าไม้จะได้กันเขตป่าน้ันออกเป็นการช่ัวคราวจากการอนุญาตแบบผูกขาดจนกว่าประทานบัตรเหมืองแร่ 

จะส้ินอายุลง	จึงจัดเป็นป่าโครงการในป่าสัมปทานระยะยาวน้ันๆ	ต่อไป	ในการกันเขตแหล่งแร่น้ี	เจ้าหน้าท่ีของ

กรมทรัพยากรธรณีขอร่วมชี้แนวเขตด้วย

 เงื่อนไขข้อที่ ๓	ตามบันทึกรายงานการประชุมเกี่ยวกับเงื่อนไขของป่าเลน	มีมติให้ระงับการปฏิบัติ

ของผู้ถือประทานบัตรทำาเหมืองแร่	 ๒	 ประการ	 ตามข้อ	 ๒	 เกี่ยวกับการปลูกป่าชดเชย	 และตามข้อ	 ๓	

เกี่ยวกับการย้อนกลับมาขุดแร่	 ณ	 ที่เดิม	 ฉะนั้น	 การปฏิบัติทั้ง	 ๒	 ประการ	 ตามหัวข้อที่อ้างถึงนั้น	 ผู้ถือ

ประทานบัตรในที่ป่าบกก็ไม่ต้องปฏิบัติด้วย	เพราะกรณีทำานองเดียวกัน

 เงื่อนไขข้อที่ ๔	 หากว่ามีประทานบัตรอยู่ในเขตสัมปทานทำาไม้ระยะยาวนั้นๆ	 ก็ขอให้กันเขต

ประทานบัตรออกจากเขตป่าสัมปทานป่าไม้เสียก่อน	 และไม้ขัดข้องในการต่ออายุประทานบัตรวิธีที่จะกัน

เขตได้โดยแน่นอนก็คือ	 ขอให้กรมป่าไม้ส่งแผนที่ป่าสัมปทานให้กรมทรัพยากรธรณีทราบก่อนอนุญาต

สัมปทานแล้ว	กรมทรัพยากรธรณีจะได้ปูแผนท่ีประทานบัตรลงในเขตสัมปทานป่าไม้ลงมาให้กรมป่าไม้ทราบ

 เงื่อนไขข้อที่ ๕	 หากกรมป่าไม้จะอนุญาตสัมปทานระยะยาวแก่ผู้ใดกรมป่าไม้จะไม่ขัดข้องในการ

ที่กรมทรัพยากรธรณีขอเดินสำารวจแหล่งแร่ในเขตป่าสัมปทานระยะนั้นๆ	 และเมื่อได้อนุญาตสัมปทาน 

ระยะยาวให้แก่ผู้ใดไปแล้ว	ขอให้ส่งแผนที่ป่าสัมปทานนั้นๆ	ให้กรมทรัพยากรธรณีทราบด้วย

 เง่ือนไขข้อท่ี ๖	 กรมป่าไม้ไม่ขัดข้องในการท่ีกรมทรัพยากรธรณีจะขออนุญาตประทานบัตรเหมืองแร่	

ในพื้นที่ป่าสัมปทานระยะยาวนั้นๆ	 และกรมป่าไม้จะแจ้งให้ผู้รับสัมปทานทำาไม้ระยะยาวแต่ละรายทราบถึง

เงื่อนไขตามข้อตกลงนี้

	 ที่ประชุมจึงได้พิจารณาเป็นข้อๆ	ไปตามลำาดับ	ว่าข้อใดควรจะปฏิบัติร่วมกันได้เพียงใด

มติที่ประชุม

	 ที่ประชุมได้อภิปรายและเปลี่ยนความคิดเห็นและพิจารณาเกี่ยวกับเงื่อนไข	 ๖	 ข้อ	 ตามที่ 

กรมทรัพยากรธรณีได้เสนอดังกล่าวแล้ว	มีมติดังต่อไปนี้

คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการอนุญาตไม้และของป่า
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 เงื่อนไขข้อที่ ๑	ให้กำาหนดไว้	ดังนี้

	 ในกรณีป่าบกที่ได้ให้สัมปทานทำาไม้ระยะยาวไปแล้วนั้น	 ผู้รับประทานบัตรจะทำาการขุดหาแร่ได้ 

ในเมือ่การทำาไมผ้า่นพน้ไปแลว้	แตถ่า้หากผูร้บัประทานบตัรมคีวามจำาเปน็จะตอ้งขดุหาแรใ่นแปลงทีย่งัไมเ่ปดิ

ให้มีการทำาไม้	ให้กรมทรัพยากรธรณีแจ้งกรมป่าไม้ทราบล่วงหน้าก่อนเป็นเวลา	๓	เดือน	เพื่อกรมป่าไม้จะได้ 

แจ้งให้ผู้รับสัมปทานทำาไม้ในบริเวณที่จะทำาเหมืองแร่ออกเสียก่อนหากครบกำาหนด	 ๓	 เดือนแล้ว 

ผู้รับสัมปทานทำาไม้ยังทำาไม้ออกไม่หมด	หรือไม่ทำาไม้ออกก็ให้เข้าทำาเหมืองแร่ได้

	 สำาหรับไม้ท่ีทำาออกตามสิทธ์ิท่ีกำาหนดไว้ในสัมปทานก่อนการทำาเหมืองแร่ให้ตกเป็นของผู้รับสัมปทาน

ทำาไม้	 ส่วนไม้ที่เหลืออยู่หลังจากการทำาไม้ตามสัมปทาน	 ไปแล้วควรตกเป็นของผู้รับประทานบัตร	 เฉพาะ

ต้นที่กีดขวางในการขุดหาแร่เท่านั้น

 เงื่อนไขข้อที่ ๒	 ตามที่กรมทรัพยากรธรณีเสนอไว้นั้น	 ในการทำาเหมืองแร่และการทำาไม้มีวิธีการที่

จะเข้าทำาได้โดยไม่ขัดกันแล้ว	 การที่จะกันเขตแหล่งแร่ออกจากป่าสัมปทานทำาไม้นั้น	 ก็ไม่มีความจำาเป็นที่

ประชุมจึงมีมติว่าไม่ต้องมีไว้

 เงื่อนไขข้อที่ ๓	เกี่ยวกับการกำาหนดให้ผู้รับประทานบัตรปลูกป่า	และห้ามมิให้ย้อนกลับมาขุดหาแร่

ที่เดิมอีกนั้น	 ที่ประชุมมีมติให้เป็นไปตามหลักการเกี่ยวกับป่าเลน	 คือ	 ไม่ต้องปฏิบัติเพราะเป็นเรื่องที่ไม่อาจ

ปฏิบัติได้

 เงื่อนไขข้อที่ ๔	 ที่ประชุมได้ตกลงให้มีข้อความว่า	 ประทานบัตรที่อยู่ในเขตป่าสัมปทานทำาไม้

ระยะยาวนั้น	กรมป่าไม้ไม่ขัดข้องในการให้ต่ออายุประทานบัตรได้

 เงื่อนไขข้อที่ ๕	 ที่ประชุมตกลงกันว่า	 กรมป่าไม้จะไม่ขัดข้องในการที่จะอนุญาตให้มีการสำารวจแร่

ในเขตป่าสัมปทานระยะยาวนั้นๆ	ในเมื่อได้ดำาเนินการไปโดยถูกต้องตามระเบียบแบบแผน

 เงื่อนไขข้อที่ ๖	 กรมป่าไม้ไม่ขัดข้องในการที่กรมทรัพยากรธรณี	 จะอนุญาตประทานบัตรทำา

เหมอืงแรพ่ืน้ทีป่า่สมัปทานระยะยาว	และกรมปา่ไมจ้ะไดแ้จง้ใหผู้ข้อรบัสมัปทานทำาไมร้ะยะยาวแตล่ะรายทราบ

ถึงเงื่อนไขตามข้อตกลงนี้	กรมป่าไม้จะได้ส่งแผนที่ป่าสัมปทานแต่ละป่าให้กรมทรัพยากรธรณี	และถ้ามีการ

ให้ประทานบัตรในเขตป่าสัมปทานนั้น	กรมทรัพยากรธรณีก็จะได้ปูแผนที่ประทานบัตรลงในเขตป่าสัมปทาน 

ส่งมาให้กรมป่าไม้ทราบ

	 ภายหลังจากที่ประชุมได้พิจารณาเกี่ยวกับเงื่อนไข	๖	ข้อ	ดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้ว	ประธานได้ชี้แจงให้

ที่ประชุมรับทราบว่า	 หลักเกณฑ์การพิจารณาอนุญาตให้ทำาเหมืองแร่ในพื้นที่ป่าบกที่ให้สัมปทานทำาไม้ระยะ

ยาวดังกล่าวที่ได้ตกลงกันมานี้	 จะต้องเพิ่มเติมเข้าไปในร่างเรื่องการให้สัมปทานป่าไม้	 (ป่าบก)	 ระยะยาว	

ซึ่งขณะนี้กำาลังเสนอคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาอยู	่ เมื่อคณะกรรมการกฤษฎีการ่างอย่างไร	 แล้วอาจ

จะต้องเชิญผู้แทนกรมทรัพยากรธรณีมาร่วมพิจารณาหารือกันอีกครั้ง

คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการอนุญาตไม้และของป่า
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	 เลิกประชุมเวลา	๑๖.๓๐	น.

   

	 	 	 	 (ลงนาม)	บรรพต	บินลอย	 	 	 (ลงนาม)	พิสุทธิ์	รัตนเวทิน

	 	 	 	 	 	(นายบรรพต	บินลอย)		 	 					(นายพิสุทธิ์	รัตนเวทิน)

	 	 	 				นักวิชาการป่าไม้โท	กองโครงการ	 	 	 หัวหน้าแผนกสงวน

	 	 	 	 	 		ผู้บันทึกการประชุม	 	 	 												ตรวจ

พึงสังเกต		 ข้อตกลงน้ี	 ตามมติท่ีประชุมข้อ	 ๑	 (เง่ือนไขข้อ	 ๑)	 ท่ีกำาหนดให้กรมทรัพยากรธรณีแจ้งกรมป่าไม้	

ทราบล่วงหน้าเป็นเวลา	 ๓	 เดือน	 เพื่อกรมป่าไม้จะได้แจ้งให้ผู้รับสัมปทานทำาไม้ในบริเวณที่จะทำาเหมืองแร่

ออกเสียก่อน	หากครบ	๓	เดือนแล้ว	ผู้รับสัมปทานทำาไม้ออกไม่หมดหรือไม่ทำาไม้ออก	ก็ให้เข้าทำาเหมืองแร่

ได้นั้น

	 ทางปฏิบัติ	 กรมทรัพยากรธรณีจะแจ้งกรมป่าไม้โดยตรง	 หรือจะแจ้งต่อจังหวัดหรือป่าไม้เขต

ท้องที่ก็ได้	 และที่ว่าหากครบ	 ๓	 เดือนแล้ว	 ยังทำาไม้ออกไม่หมดให้ถือประทานบัตรเข้าทำาเหมืองแร่ได้	 

ก็หมายความว่า	 กรมป่าไม้	 หรือจังหวัด	 เขต	 แจ้งให้ผู้รับสัมปทานเข้าทำาไม้เสียก่อน	 เมื่อครบ	 ๓	 เดือน	 

นับตั้งแต่วันที่จังหวัดและเขตแจ้งให้เข้าทำาไม้	 ยังทำาไม้ออกไม่หมด	 จึงจะอยู่ในข่ายที่ผู้รับประทานบัตร 

เข้าทำาการขุดหาแร่ได้

คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการอนุญาตไม้และของป่า
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ที่	กษ๐๗๐๓/๗๐๘๓	 	 	 กรมป่าไม้

	 	 ๒๔	มิถุนายน	๒๕๑๑

	 สำาเนาหนังสือกรมป่าไม้	ที่	กษ	๐๗๐๓/๗๐๘๒	ลงวันที่	๒๔	มิถุนายน	๒๕๑๑	พร้อมด้วยบันทึกการ

ประชุม	๑	ชุด

	 ส่งมาเรียน	 รองอธิบดีทั้งสองท่าน	 ผู้อำานวยการกองทั้งสองกอง	 เลขานุการกรมป่าไม้	 นิติกรเอก	

หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมเผยแพร่	 เพื่อทราบ	 เป็นการต่อเนื่องหนังสือบันทึกกรมป่าไม้	 ที่	 กษ	 ๐๗๐๓/๔๕๙๗		 

ลงวันที่	๒๕	เมษายน	๒๕๑๑

               

																						(ลงนาม)					กริต	สามะพุทธิ

	 	 	 	 	 	 					 						(นายกริต	สามะพุทธิ)	

	 	 	 	 	 	 	 						รองอธิบดี	ทำาการแทน

	 	 	 	 	 	 										อธิบดีกรมป่าไม้

กองโครงการ	

คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการอนุญาตไม้และของป่า
415

7(399-422).indd   415 7/1/2010   13:28



ที่	กษ	๐๗๐๓/๗๐๘๒		 	 กรมป่าไม้

	 	 ๒๔	มิถุนายน	๒๕๑๑

เรื่อง	 ขอส่งบันทึกการปะชุมเกี่ยวกับการทำาเหมืองแร่	ในพื้นที่ป่าเลนที่ให้สัมปทานระยะยาว

เรียน	 อธิการกรมทรัพยากรธรณี

อ้างถึง	 หนังสือกรมป่าไม้	ที่	กษ	๐๗๐๓/๔๕๙๖	ลงวันที่	๒๕	เมษายน	๒๕๑๑

สิ่งที่ส่งมาด้วย	 บันทึกการประชุม	จำานวน	๒	ชุด

	 	 	 ตามหนังสือกรมป่าไม้ที่อ้างถึง	 ได้เชิญผู้แทนกรมทรัพยากรธรณีไปร่วมประชุม	 เพื่อ

ปรึกษาหารือเกี่ยวกับการทำาเหมืองแร่ในพื้นที่ป่าเลนที่ให้สัมปทานระยะยาว	 ณ	 กรมป่าไม้	 เมื่อวันที่	 ๘	 

พฤษภาคม	๒๕๑๑	นั้น

	 	 	 บดันี	้กรมปา่ไมไ้ดจ้ดัทำาบนัทกึการประชมุดงักลา่วเสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้	จงึขอเรยีนมาเพือ่โปรด

ทราบและปฏิบัติตามมติที่ประชุมต่อไป	อนึ่ง	หากเห็นควรแก้ไขบันทึกการประชุม	ประการใดขอได้โปรดแจ้ง

กรมป่าไม้ทราบด้วย

	 	 	 	 	 	 	 	 				ขอแสดงความนับถืออย่างสูง

	 	 	 	 	 	 (ลงนาม)						กริต	สามะพุทธิ

	 	 	 	 	 	 	 	 				(นายกริต	สามะพุทธิ)	

	 	 	 	 	 	 	 	 					รองอธิบดี	ทำาการแทน

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	อธิบดีกรมป่าไม้
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เรื่อง	การทำาเหมืองแร่ในพื้นที่ป่าเลนที่ให้สัมปทานระยะยาว	

เมื่อวันที่	๘	พฤษภาคม	๒๕๑๑	เวลา	๑๔.๐๐	น.	

ณ	ห้องประชุมเล็กกรมป่าไม้

...................................................................

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม

ฝ่ายกรมป่าไม้

	 ๑.	 นายดุสิต	พานิชพัฒน์		 อธิบดีกรมป่าไม้	ประธาน

	 ๒.	 นายกริต	สามะพุทธิ	 	 รองอธิบดีกรมป่าไม้

	 ๓.	 นายตรี	กกกำาแหง	 	 รองอธิบดีกรมป่าไม้

	 ๔.	 นายประดิษฐ	วนาพิทักษ์	 ผู้อำานวยการกอง	กองคุ้มครอง

	 ๕.	 นายเกรียงไกร	ศรโชติ		 แทนผู้อำานวยการกอง	กองโครงการ

	 ๖.	 นายมังกร	กนกวิจิตร	 	 หัวหน้าแผนกอนุญาตการทำาป่าไม้

	 ๗.	 นายพิสุทธิ์	รัตนเวทิน			 หัวหน้าแผนกสงวน	

	 ๘.	 นายบรรลือ	เชื้ออินทร์		 หัวหน้าแผนกวางแผนการ	

	 ๙.	 นายสังวิน	ศิริพันธ์	 	 พนักงานป่าไม้โท	กองคุ้มครอง

	 ๑๐.	 นายชลินทร์	กุลประชีพ	 นักวิชาการป่าไม้โท	กองโครงการ

	 ๑๑.	 นายชนินทร์	ประทุมมณี	 นักวิชาการป่าไม้โท	กองโครงการ	ผู้จดบันทึกการประชุม

ฝ่ายกรมทรัพยากรธรณี

	 ๑.	 นายสฤต	วัฒนสุข	 	 รองอธิบดีกรมทรัพยากรธรณี

	 ๒.	 นายจารุอุดม	เรืองสุวรรณ	 หัวหน้าแผนกพิจารณาสิทธิกองสัมปทาน

เปิดประชุมเวลา	๑๔.๐๐	น.

	 ประธานกล่าวเปิดประชุมความว่า	 เนื่องจากคณะรัฐมนตรีได้มีมติ	 เมื่อวันที่	 ๔	 มกราคม	 ๒๕๐๙	 

ให้เปลี่ยนวิธีการอนุญาตทำาไม้ป่าเลนจากการอนุญาตรายย่อย	 หรืออนุญาตผูกขาดระยะสั้นมาเป็นการให้

สัมปทานระยะยาวเป็นเวลา	 ๑๕	 ปี	 และในเงื่อนไขข้อ	 ๑๐	 แห่งสัมปทานได้กำาหนดให้ผู้รับสัมปทานทำาไม้

ทำาการปลูกป่าด้วย	 จึงทำาให้เกิดปัญหาขึ้นในท้องที่จังหวัดภาคใต้	 ซึ่งมีป่าเลนและมีการทำาเหมืองแร่	 ได้แก่

จังหวัดภูเก็ต	 พังงา	 และระนอง	 โดยเฉพาะในเมื่อจะมีการทำาไม้และการขุดหาแร่ขึ้นใน	 พื้นที่ป่าเลน 

แห่งเดียวกัน	 จึงควรพิจารณาหาทางดำาเนินการให้เหมาะสมเพ่ือมิให้เกิดการขัดแย้งกัน	 ระหว่างผู้รับสัมปทาน

ทำาไม้	และผู้รับประทานบัตรเหมืองแร่	ในเวลาต่อไป

	 เมื่อประธานกล่าวเปิดประชุมแล้ว	ที่ประชุมจึงพิจารณาปัญหาต่างๆ	ดังนี้คือ

 ๑. เรื่องการหมายเขตแสดงแหล่งแร่ในแผนที่

	 	 กรมป่าไม้ได้ตรวจสอบแผนที่แสดงแหล่งแร่	 ซึ่งกรมทรัพยากรธรณีส่งมา	 ตามนัยแห่งมติที่	

ประชุมระหว่างกระทรวงเกษตร	 กับกระทรวงพัฒนาการแห่งชาติเม่ือวันท่ี	 ๒๔	 มกราคม	 ๒๕๑๐	 เพ่ือดำาเนิน

การหมายแนวเขตป่าเลนโครงการ	 ออกเป็นการช่ัวคราว	 เพ่ืองดการอนุญาตผูกขาดจนกว่าการประทานบัตร
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เหมืองแร่จะสิ้นอายุลง	จึงจะเข้าดำาเนินการทำาไม้ต่อไป	แล้วปรากฏว่า	แห่งแร่ที่แสดงไว้ในแผนที่นั้น	คลุม

พื้นที่ป่าเลนโครงการทั้งหมดที่มีอยู่ในท้องที่จังหวัดภูเก็ต	 พังงา	 และระนอง	 จำานวน	 ๑๓๐	 หมวดตัดฟัน	

(โครงการ)	 เน้ือท่ีประมาณ	 ๒๓๖,๒๔๓	 ไร่	 ซ่ึงหากจะกันออกตามแผนท่ีดังกล่าวน้ีแล้วจะไม่มีป่าเลนโครงการ

เปิดให้ประชาชนเข้าทำาได้เลย

	 ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วเห็นว่า	 ควรจะได้พิจารณากำาหนดวิธีปฏิบัติให้ดำาเนินการไปได้ทั้งทางด้าน

ป่าไม้และด้านเหมืองแร่	มิใช่งดการทำาไม้เสียทั้งหมดตามแผนที่ที่กรมทรัพยากรธรณีส่งมา

 ๒. เรื่องการดำาเนินงานในป่าสัมปทานที่มีแหล่งแร ่

	 	 ในการที่ตกลงกันว่าจะให้มีการทำาเหมืองแร่ในบริเวณป่าสัมปทานไปด้วยนั้น	 มีปัญหาอยู่ว่าจะ

วางลำาดับการดำาเนินงานอย่างไร	 จึงจะไม่เป็นการขัดแย้งกันระหว่างผู้รับสัมปทานทำาไม้กับผู้รับประทาน

บัตรเหมืองแร่ในภายหลัง	 เพราะถ้าจะรอให้ผู้รับสัมปทานทำาป่าทำาไม้เสร็จสิ้นเสียก่อน	 ทางฝ่ายเหมืองแร่ 

ก็จะต้องรอ	 แต่ถ้าจะให้ทางฝ่ายเหมืองแร่เข้าดำาเนินการก่อน	 ผู้รับสัมปทานป่าไม้ก็จะไม่มีไม้เหลือให้ทำาเลย

ในบริเวณที่มีการทำาเหมือง

	 เมื่อได้อภิปรายกันแล้ว	 ที่ประชุมเห็นว่าควรให้ผู้รับสัมปทานทำาไม้ออกตามที่กำาหนดไว้ในสัมปทาน

เสียก่อน	เมื่อการทำาไม้ผ่านพ้นไปแล้วจึงให้เข้าทำาเหมืองแร่ในบริเวณที่มีการให้ประทานบัตรเหมืองแร่	และ

เพื่อป้องกันมิให้การทำาเหมืองแร่ต้องรอการทำาไม้ออกเป็นเวลานาน	 ที่ประชุมได้มีมติให้กรมทรัพยากรธรณี	

แจ้งให้กรมป่าไม้ทราบล่วงหน้าก่อนเป็นเวลา	๓	เดือน	ว่าจะมีการเข้าดำาเนินการขุดหาแร่ที่ไหนเมื่อไร	เป็น

เนื้อที่เท่าใด	พร้อมทั้งส่งแผนที่แสดงขอบเขตที่ให้ประทานบัตรไปด้วย	ทั้งนี้	 เพื่อกรมป่าไม้จะได้แจ้งให้ผู้รับ

สัมปทานทำาไม้ในบริเวณนั้นออกเสียก่อน	หากครบ	๓	เดือนแล้ว	แต่ผู้รับสัมปทานยังไม่ทำาไม้ออกหรือทำาไม้

ออกยังไม่เสร็จสิ้น	ก็ให้เข้าทำาเหมืองแร่ได้ทีเดียว

 ๓. เรื่องไม้ในที่ประทานบัตร

	 	 เนื่องจากวัตถุประสงค์ของสัมปทานป่าเลนนั้นคือ	 การทำาไม้	 แต่วัตถุประสงค์ของการทำา 

เหมืองแร่คือการขุดหาแร่	 ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติว่า	 ไม้ที่ทำาออกตามสิทธิที่กำาหนดไว้ในสัมปทาน

ป่าไม้ซึ่งทำาออกมาก่อนมีการเข้าทำาเหมืองแร่ควรตกเป็นของผู้รับสัมปทานทำาไม้	 ส่วนไม้ที่เหลืออยู่หลังจาก

การตัดฟันตามสิทธิในสัมปทานดังกล่าว	 ซึ่งผู้รับสัมปทานบัตรเหมืองแร่จะต้อง	 Clear	 ออกก็ควรเป็นของ 

ผู้ประทานบัตร	เพราะได้จ่ายค่าชดเชยป่าไม้ให้แก่ทางกรมป่าไม้ตามระเบียบแล้ว	ไร่ละ	๓๐๐	บาท

 ๔. เรื่องจำานวนประทานบัตรเหมืองแร่

	 	 เรื่องจำานวนปรากฎว่าขณะนี้ได้มีประทานบัตรเหมืองแร่	 อยู่ในท้องที่จังหวัดภูเก็ต	 พังงา	 และ

ระนอง	 หลายรายแล้วแต่ยังไม่เคยตรวจสอบกันว่าของผู้ใดอยู่ในเขตป่าเลนหมวดใด	 แปลงใด	 เป็นเนื้อที่

เท่าใด	จึงควรจะได้ร่วมกันตรวจสอบเพื่อจะได้สะดวกในการดำาเนินงานขั้นต่อไป

	 ที่ประชุมได้พิจารณามีมติให้กรมทรัพยากรธรณี	 แจ้งรายชื่อผู้รับสัมปทานบัตรพร้อมทั้งแผนที่และ

เนื้อที่ที่ได้ให้ประทานบัตรไปแต่ละราย	 ส่งไปให้กรมป่าไม้ตรวจสอบว่าที่ประทานบัตรดังกล่าวอยู่ในป่าเลน

หมวดใด	แปลงใด	โดยให้กองโครงการเป็นผู้ดำาเนินการพล๊อตลงในแผนที่ป่าโครงการที่เกี่ยวข้อง	แล้วส่งให้

กรมทรัพยากรธรณีทราบชุดหนึ่งด้วย
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 ๕. เรื่องการใช้เงื่อนไขสัมปทานข้อ	๓๒	กับผู้รับสัมปทาน

	 	 ผู้แทนกรมทรัพยากรธรณี	 ขอทราบว่า	 ในบริเวณป่าที่ให้สัมปทานไปแล้วจะทำาการ	 Boring	

แค่ได้หรือไม่	หาก	Boring	พบแร่แล้ว	จะพิจารณาให้ประทานบัตรได้หรือไม่

	 ที่ประชุมได้อภิปรายกันพอสมควร	 แล้วมีมติว่า	 ไม่ขัดข้องในการเข้าทำาการ	 Boring	 สำารวจหาแร่

ในบริเวณป่าสัมปทาน	 ส่วนการพิจารณาให้ประทานบัตรในที่ซึ่งทำา	 Boring	 พบแร่แล้วนั้น	 ก็ควรจะได้รับ

ความเห็นชอบจากผู้รับสัมปทานป่าไม้เสียก่อน	 ซึ่งถ้าหากผู้รับสัมปทานไม่ยินยอมก็จะทำาให้เกิดความยุ่งยาก

ขึ้นได้	 ฉะนั้น	 ให้อาศัยเงื่อนไขข้อ	 ๓๒	 แห่งสัมปทาน	 ในการบังคับให้ผู้รับสัมปทานป่าไม้ยินยอม	 ทั้งนี้	 

เพื่อประโยชน์ของรัฐ	โดยให้กองคุ้มครองรับไปพิจารณาดำาเนินการต่อไป	ซึ่งเงื่อนไขข้อ	๓๒	แห่งสัมปทาน

มีความว่า	 “เพื่อประโยชน์ของรัฐ	 ผู้ให้สัมปทานมีอำานาจที่จะเรียกผู้รับสัมปทานมาเพิ่มหรือลดข้อกำาหนด

หรือเงื่อนไขในสัมปทานนี้อย่างใดก็ได้	 ตามความจำาเป็นแห่งกรณี	 ถ้าผู้รับสัมปทานไม่ยอมรับการเพิ่มหรือ

ลดข้อกำาหนดหรือเงื่อนไขดังกล่าวให้ถือว่าผู้รับสัมปทานมีเจตนาเลิกสัมปทานนี้	 และให้นำาข้อ	 ๒๘	 มาใช้

บังคับโดยอนุโลม”

เลิกประชุมเวลา	๑๔.๔๕	น.

	 	 (ลงนาม)	ชนินทร์	ประทุมมณี	 	 (ลงนาม)	บรรลือ	เชื้ออินทร์

	 	 	 		(นายชนินทร์	ประทุมมณี)	 	 						(นายบรรลือ	เชื้ออินทร์)

	 	 	 	 ผู้จดบันทึกการประชุม	 	 	 						ผู้ตรวจ
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ปัญหาต่อมา	เกี่ยวกับการทำาไม้ในที่ประทานบัตรเหมืองแร่	คือ

	 (๑)	เร่ืองเงินค่าชดเชยป่าไม้เสียหาย	แต่เดิมน้ันให้เรียกเก็บตามประกาศกระทรวงเกษตร	ลงวันท่ี	๑๕	

ธันวาคม	๒๕๐๗	คือ	เรียกเก็บค่าชดเชยป่าไม้สำาหรับป่าบกไร่ละ	๕๐	บาท	และป่าเลนไร่ละ	๓๐๐	บาท	แต่

ต่อมาเมื่อได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติป่าไม้	(ฉบับที่	๕)	พ.ศ.๒๕๑๘	ซึ่งให้ยกเลิกมาตรา	๑๘	เดิม	และ

ได้แก้ไขใหม่แล้วประกาศกระทรวงเกษตร	ลงวันที่	๑๕	ธันวาคม	๒๕๐๗	ซึ่งประกาศขึ้นโดยอาศัยอำานาจใน

มาตรา	๑๘	ก็ถูกยกเลิกไปด้วย	การเรียกเก็บค่าชดเชยป่าไม้เสียหาย	ตามประกาศกระทรวงเกษตรดังกล่าว

ก็เป็นอันยกเลิก	กรมป่าไม้จึงแจ้งจังหวัดเป็นการเฉพาะรายให้เรียกเก็บค่าชดเชยป่าไม้เสียหายไร่ละ	๔	บาท	

ตามหลักการเดิมในหนังสือกระทรวงเกษตราธิการ	 ท่ี	 ๑๒๙๘-๑๓๑๕/๒๔๘๒	 ลงวันท่ี	 ๒๖	 พฤษภาคม	 ๒๔๘๒	

ไปก่อน	 และเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหนังสืออนุญาต	 ตามกฎกระทรวงฉบับที่	 ๔๘๑	 (พ.ศ.๒๕๑๕)	 ออกตาม

ความในพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ	 พ.ศ.	 ๒๕๐๗	 (หากพื้นที่นั้นอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ)	 โดยให ้

ผู้ถอืประทานบตัรทำาบนัทกึรบัรองไวว้า่	ถา้ทางราชการกำาหนดใหเ้รียกเกบ็คา่ชดเชยปา่ไม้เสียหายในภายหลัง 

สูงขึ้น	ผู้ถือประทานบัตร	เหมืองแร่จะต้องชำาระค่าชดเชยป่าไม้เสียหายเพิ่มให้ครบตามอัตราใหม่ด้วย

	 (๒)	การทำาไม้ต่ำ ากว่าขนาดจำากัดในที่ประทานบัตรเหมืองแร่ เนื่องจากตามมาตรา	 ๑๓ 

แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้	 พุทธศักราช	 ๒๔๘๔	 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป่าไม้	 (ฉบับที่	 ๕) 

พ.ศ.	๒๕๑๘	ห้ามมิให้มีผู้รับอนุญาตทำาไม้ต่ำากว่าขนาดจำากัด	เว้นแต่มีกรณีมีเหตุภัยพิบัติสาธารณะ	หรือมีเหตุ

จำาเป็น	ที่เห็นสมควรช่วยเหลือราษฎรเป็นกรณีพิเศษ	รัฐมนตรีจะอนุญาตเป็นการเฉพาะรายได้	ซึ่งการทำาไม้

ในที่ประทานบัตรทำาเหมืองแร่นั้น	ไม่เข้าข่ายที่จะใช้อำานาจรัฐมนตรีสั่งอนุญาต	ตามมาตรา	๑๓	ดังกล่าวได้

	 กรณีกรมป่าไม้ได้เสนอกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาอนุมัติเป็นหลักการให้ออกใบอนุญาต

แผ้วถางป่าให้ผู้ถือประทานบัตรทำาการตัดฟันไม้ลง	 โดยใช้ข้อกำาหนดประกอบใบอนุญาตแผ้วถางป่า 

เมื่อผู้รับอนุญาตตัดฟันไม้ลงแล้ว	ก็ให้เขตทำาการตรวจสอบไม้ที่ใช้ประโยชน์ได้แล้วมอบให้ผู้รับอนุญาตรักษา 

ไว้	 แล้วจึงจำาหน่ายองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้	 ทำานองไม้ของกลางต่อไป	 ทั้งนี้	 ตามที่กรมป่าไม้เสนอ 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	ที่	กษ	๐๗๐๔/๒๘๐	ลงวันที่	๒๔	กุมภาพันธ์	๒๕๑๙	ดังที่คัดไว้แล้วในเรื่องการ

ทำาไม้ในที่ดินเปิดใช้ประโยชน์

...............................................

(หมายเหตุ)	เรื่องค่าชดเชยป่าไม้ตามข้อ	(๑)	ข้างต้นนั้น	ความจริงตามประกาศกระทรวงเกษตร	ลงวันที่	๑๕	

ธนัวาคม	๒๕๐๗	ทีย่กเลกิไปแลว้นัน้	เปน็เรือ่งการเรยีกเกบ็คา่ภาคหลวงไมห้วงหา้มต่ำากวา่ขนาดจำากดัในกรณี

พิเศษ	โดยเรียกเก็บเป็นไร่ๆ	ละ	๕๐	บาท	สำาหรับป่าบก	และไร่ละ	๓๐๐	บาท	สำาหรับป่าเลน	ไม่ใช่ค่าชดเชย

ปา่ไมเ้สยีหาย	แตเ่ขยีนไวว้า่เปน็คา่ชดเชยปา่ไมเ้สยีหาย	กเ็พือ่ใหเ้ขา้ใจความหมายงา่ยขึน้เทา่นัน้	(ผูร้วบรวม)

คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการอนุญาตไม้และของป่า
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ที่ กษ ๐๗๐๔/๔๑๒๔   กรมป่าไม้

  ๑๐ เมษายน ๒๕๑๑

เรื่อง	 ข้อตกลงเกี่ยวกับการสงวน	การตัดฟันไม้แนวเขตทางและในที่ดินสงวนของกรมทางหลวง

เรียน	 ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย	 สำาเนาข้อตกลงเกี่ยวกับการสงวน	การตัดฟันไม้แนวเขตทางและในที่ดินสงวนของกรมทาง

	 	 	 พ.ศ.	๒๕๑๑	จำานวน	๑	ชุด

	 	 	 ด้วยกระทรวงเกษตร	 โดยกรมป่าไม้เป็นผู้แทน	 และกระทรวงพัฒนาการแห่งชาติ	 โดย 

กรมทางหลวงเป็นผู้แทน	 ได้ร่วมกันพิจารณาปรับปรุงระเบียบหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการสงวน	การตัดฟันไม้ใน

แนวเขตทาง	และในที่ดินสงวนของกรมทางหลวง	และทั้ง	๒	ฝ่ายได้ลงนามในข้อตกลงร่วมกันแล้ว

	 	 	 กรมปา่ไมจ้งึขอสง่สำาเนาขอ้ตกลงเรือ่งดงักลา่วมาเพือ่โปรดทราบและขอสัง่เจา้หนา้ทีถ่อืเปน็

ทางปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไป

	 	 															ขอแสดงความนับถืออย่างสูง

	 	 	 	 (ลงนาม)			ตรี	กกกำาแหง

	 	 	 	 	 					(นายตรี	กกกำาแหง)

																									รองอธิบดี	ทำาการแทน

																										อธิบดีกรมป่าไม้

กองคุ้มครอง

คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการอนุญาตไม้และของป่า
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ที่ กษ ๐๗๐๔/๔๑๒๕   กรมป่าไม้

   ๑๐ เมษายน ๒๕๑๑

	 สำาเนาหนังหนังสือกรมป่าไม้	 ที่	 กษ	 ๐๗๐๔/๔๑๒๔	 ลงวันที่	 ๑๐	 เมษายน	 ๒๕๑๑	 เรื่องข้อตกลง

เกี่ยวกับการสงวน	การตัดฟันไม้ในแนวเขตทางและในที่ดินสงวนของกรมทางหลวง

	 ส่งมาเรียน	ป่าไม้เขตทุกเขต	เพื่อทราบและถือปฏิบัติ

	 ส่งมาเรียน	 รองอธิบดีกรมป่าไม้	 ผู้เช่ียวชาญทางผลิตผลป่าไม้	 ผู้เช่ียวชาญทางพฤกษศาสตร์ 

ป่าไม้	ผู้อำานวยการกอง	กองคุ้มครอง	ผู้อำานวยการกอง	กองโครงการ	และผู้บังคับการกองตำารวจป่าไม้	เพ่ือทราบ

	 ส่งมาเรียน	หัวหน้ากองทุกกอง	นักวิชาการป่าไม้เอก	พนักงานป่าไม้เอก	นิติกรเอก	ผู้อำานวยการ

โรงเรยีนปา่ไม	้หวัหนา้ฝา่ยสง่เสรมิเผยแพร	่หวัหนา้ฝา่ยการตา่งประเทศ	หวัหนา้ฝา่ยวเิคราะหโ์ครงการ	และ

หัวหน้าสำานักงานสำารวจวัตถุดิบฯ	เพื่อทราบ

 

	 	 	 	 	 	 (ลงนาม)			ตรี	กกกำาแหง

	 	 	 	 	 	 	 	 (นายตรี	กกกำาแหง)

	 	 	 	 	 	 	 	 รองอธิบดี	ทำาการแทน

	 	 	 	 	 	 	 	 	อธิบดีกรมป่าไม้

กองคุ้มครอง

คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการอนุญาตไม้และของป่า
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ข้อตกลงเกี่ยวกับการสงวน การตัดฟันไม้ในแนวเขตทาง

และในที่ดินสงวนของกรมทางหลวง พ.ศ.๒๕๑๑

 ด้วยกรมป่าไม้กับกรมทางหลวง โดยอนุมัติกระทรวงเกษตร และกระทรวงพัฒนาการแห่งชาติ 

ได้ร่วมกันประชุมปรึกษาหารือเห็นสมควรวางระเบียบเกี่ยวกับการสงวนการตัดฟันไม้ในแนวเขตทางและ 

ในที่ดินสงวนของกรมทางหลวงเสียใหม่ เพื่อให้การปฏิบัติราชการเป็นไปด้วยความรัดกุมและเหมาะสม 

จึงได้ลงมติยกเลิกบรรดาระเบียบหรือข้อตกลงระหว่างกระทรวงเกษตราธิการ กับกระทรวงคมนาคม 

กระทรวงเกษตรกับกระทรวงคมนาคม กระทรวงเกษตรกับกระทรวงพัฒนาการแห่งชาติ กรมป่าไม้ 

กับ กรมทางหลวงแผ่นดิน หรือกรมป่าไม้กับกรมทางหลวงที่เกี่ยวกับการสงวน การตัดฟันไม้ในแนว

เขตทางและในท่ีดินสงวนของกรมทางหลวงท่ีมีอยู่แต่เดิมเสียท้ังส้ิน และให้ใช้ข้อตกลงเก่ียวกับการสงวน 

การตัดฟัน ไม้ในแนวเขตทางและในที่ดินสงวนของกรมทางหลวง พ.ศ.๒๕๑๑ ดังต่อไปนี้แทน

 ข้อ ๑. เมื่อจะก่อสร้างบูรณะ หรือขยายทางหลวง ทางลำาลองในที่ใดตอนใด อันมีป่าไม้ในเขต 

ป่าสงวนแห่งชาติ ในเขตอุทยานแห่งชาติ ในเขตสงวนพันธุ์สัตว์ป่า ในเขตป่าสงวนคุ้มครองหรือป่าที่จัดสรร

เพื่อเกษตรกรรม เพื่อการใช้ประโยชน์อย่างอื่น ให้กรมทางหลวงแจ้งให้กรมป่าไม้ทราบล่วงหน้าและเพื่อ

ความสะดวกรวดเร็วในการก่อสร้าง บูรณะหรือขยายทางหลวง ทางลำาลอง ให้เจ้าหน้าที่กรมทางหลวง 

แห่งท้องที่ติดต่อกับป่าไม้เขตและจังหวัดแห่งท้องที่ทราบล่วงหน้าอีกทางหนึ่งด้วย โดยให้แจ้งความกว้างของ

เขตทางหลวง ชั้นของทางหลวง ความกว้างของทางลำาลอง หรือแนวสำารวจและระยะความยาวของทาง 

กับท้องที่ตำาบล อำาเภอ จังหวัดที่แนวทางตัดผ่านด้วย เพื่อจะได้ทราบปริมาณเนื้อที่ป่าไม้ซึ่งแนวเขต

ทางหลวง ทางลำาลอง หรือแนวสำารวจผ่านไป

 ถ้าหากการก่อสร้าง บูรณะหรือขยายทางหลวง ทางลำาลอง หรือแนวสำารวจ ตอนใด ส่วนใด 

กรมทางหลวงมิได้ดำาเนินการเอง โดยจ้างผู้รับเหมาดำาเนินการก่อสร้างด้วยแล้ว และการดำาเนินการ 

ดังกล่าว จะต้องตัดฟันไม้ตามท่ีระบุไว้ในวรรคแรกให้กรมทางหลวงแจ้งช่ือผู้รับเหมา ท่ีอยู่หรือสำานักงานใหญ่

ของผู้รับเหมาให้กรมป่าไม้ ป่าไม้เขต และจังหวัดท้องที่ทราบล่วงหน้าก่อนเวลาที่จะลงมือทำาการก่อสร้าง

หรือทำาการตัดโค่นไม้ลง และถ้าหากการจ้างเหมารายใดมีเงื่อนไขประการใด หรือจ้างเหมาให้ทำาการเฉพาะ

เพียงบางส่วนของงานสร้างทาง ก็ให้แจ้งรายละเอียดนั้นให้ทราบด้วย

 ส่วนกรณีที่มีพระราชกฤษฎีกากำาหนดแนวเขตทางหลวงไว้แล้ว ให้มีสิทธิเข้าดำาเนินการก่อสร้าง 

บูรณะหรือขยายทางได้แต่ต้องแจ้งให้กรมป่าไม้ทราบ เพื่อประโยชน์ในการประสานงาน

 ข้อ ๒. ไม้หวงห้ามตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ และตามพระราชบัญญัติ 

ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ ในแนวเขตทางหลวง ทางลำาลอง หรือแนวสำารวจที่จำาเป็นต้องตัดฟันลง

เนื่องในการก่อสร้างทาง จะนำาไปใช้ประโยชน์หรือทำาลายไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากทางราชการ 

กรมป่าไม้แล้ว ซึ่งกรมป่าไม้จะได้ตรวจวัดตีตราประจำาท่อนไม้นั้นไว้ตามระเบียบหลักเกณฑ์ เพื่อดำาเนินการ

กับไม้นั้นต่อไป

คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการอนุญาตไม้และของป่า
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 ข้อ ๓. การนำาไม้มาใช้ในกิจการทางหลวงหรือทางลำาลอง ซ่ึงเจ้าหน้าท่ีกรมทางหลวงมีความจำาเป็น

ต้องตัดฟันไม้ที่ขึ้นอยู่ในแนวเขตทาง หรือทางลำาลองนั้นเป็นกรณีรีบด่วน เช่น เพื่อใช้ในกิจการใดๆ 

ในทางหลวงหรือทางลำาลองนั้นๆ ถ้ามิใช่ ไม้สัก ไม้ยาง ไม้พยุง ไม้ชิงชัน หรือไม้หวงห้ามประเภท ข.  

ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ ก็ให้กระทำาได้โดยไม่ต้องขอรับอนุญาตทำาไม้ จากเจ้าพนักงาน

ป่าไม้ได้คราวละไม่เกิน ๒๐ ท่อน หรือปริมาตรเนื้อไม้ไม่เกิน ๕.๐๐ เมตรลูกบาศก์ เมื่อตัดฟันไม้ชนิดใด 

เป็นจำานวน ขนาด ยาว โต ปริมาตร เท่าใด และเพื่อใช้ในกิจการใด ให้เจ้าหน้าที่แขวงการทางทำาบัญชี

รายการไม้ที่ใช้ ส่งให้เจ้าหน้าที่ป่าไม้เขตและป่าไม้จังหวัดแห่งท้องที่ทราบทุกครั้งเพื่อตีตราตรวจในภายหลัง

 เมื่อกรมทางหลวงมีความประสงค์จะตัดฟันไม้เพื่อใช้ในกิจการทางหลวงหรือทางลำาลอง มีจำานวน

มากเกินจำานวนในวรรคแรก ให้ติดต่อขอรับอนุญาตทำาไม้ตามระเบียบของทางการกรมป่าไม้เสียก่อน

 ในกรณีที่กรมทางหลวงมีความจำาเป็นต้องตัดฟันไม้ในแนวเขตทาง เพื่อนำาไปใช้ประโยชน์ในกิจการ

งานทางนอกเหนือจากที่กำาหนดในวรรคหนึ่ง และวรรคสองให้ติดต่อขอรับอนุญาตทำาไม้ตามระเบียบของ

ทางการกรมป่าไม้เสียก่อนด้วย

 ข้อ ๔. การสร้างทางลำาลองเพ่ือราชการทหารหรือทางอ่ืนใด ซ่ึงกรมทางหลวงได้รับมอบหมายให้

ดำาเนินการก่อสร้าง ให้เจ้าหน้าท่ีกรมทางหลวงถือปฏิบัติในการตัดฟันไม้หวงห้ามในการสร้างทางได้ดังต่อไปน้ี

  (๑) เมื่อเจ้าหน้าที่กรมทางหลวงได้รับคำาสั่ง ให้สร้างทางลำาลองเพื่อราชการทหารหรือทาง 

อื่นใด ซึ่งกรมทางหลวงได้รับมอบหมายให้ดำาเนินการก่อสร้างและได้กำาหนดแนวทางแล้วอย่างไร ให้แจ้ง

กรมป่าไม้ทราบ และให้แจ้งให้ป่าไม้เขตแห่งท้องที่ที่ทางนั้นผ่านไปทราบล่วงหน้า พร้อมทั้งส่งแผนที่แสดง

แนวทางที่จะตัดผ่านและให้แจ้งด้วยว่าจะลงมือตัดฟันไม้ในแนวทางนั้นเมื่อใด เป็นระยะทางยาวเท่าใด และ

แนวทางกว้างเท่าใด

  (๒) เมื่อเจ้าหน้าที่ป่าไม้ได้รับแจ้งความตามข้อ (๑) ข้างต้นแล้วจะได้สั่งเจ้าหน้าที่ออกไปสำารวจ

ตีตราหมายให้ตัดฟันไม้หวงห้ามในแนวทางนั้น โดยเร็วเพื่อทราบชนิด จำานวนไม้ ว่ามีจำานวนเท่าใด เพื่อ

พิจารณาอนุญาตให้เจ้าหน้าที่ของกรมทางหลวงตัดฟันไม้ทุกชนิดในแนวทางลงได้ แต่ถ้าหากเจ้าหน้าที่ป่าไม้

ไม่สามารถออกไปทำาการสำารวจภายในกำาหนดที่จะลงมือสร้างทาง ก็ให้เจ้าหน้าที่สร้างทางตัดฟันไม้ใน

แนวทางลงก่อนได้ แล้วแจ้งชนิด จำานวนไม้ ที่ตัดฟันลงนั้นให้เจ้าหน้าที่ป่าไม้ทราบเพื่อเจ้าหน้าที่ป่าไม้ 

จะออกไปสำารวจตีตราไม้เหล่านั้นตามระเบียบในภายหลัง

  (๓) บรรดาไม้หวงห้ามที่ตัดฟันลงในแนวทางลำาลอง หรือทางที่กรมทางหลวงได้รับมอบหมาย

ให้ก่อสร้าง นอกจากไม้สัก ไม้ยาง ไม้พยุง ไม้ชิงชังหรือไม้หวงห้ามประเภท ข. ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ 

พุทธศักราช ๒๔๘๔ หากเจ้าหน้าที่กรมทางหลวงประสงค์จะนำาไปใช้ในการก่อสร้างสะพานในแนวทาง 

สายน้ันโดยแท้จริง ก็ให้ใช้ได้ไม่ต้องชำาระค่าภาคหลวงตามจำานวนและหลักเกณฑ์ท่ีกล่าวในข้อ ๓ ส่วนท่ีเหลือ

นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ป่าไม้จะได้จัดการจำาหน่าย ให้เป็นผลประโยชน์ของแผ่นดินต่อไป

คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการอนุญาตไม้และของป่า
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  (๔) ถ้าเจ้าหน้าที่ของกรมทางหลวงต้องการจะตัดฟัน หรือใช้ไม้นอกเหนือไปจากที่กล่าวมาแล้ว

ในข้อ (๓) ข้างต้น ให้ขออนุญาตและชำาระค่าภาคหลวงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามระเบียบ

 ข้อ ๕. ในที่ดินสงวนของกรมทางหลวง ตามพระราชบัญญัติทางหลวงพุทธศักราช ๒๔๘๒ และ

พระราชบัญญัติทางหลวง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๔๙๗ นั้น

  (๑) ไม้หวงห้ามตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ และพระราชบัญญัติ 

ปา่สงวนแหง่ชาต ิพ.ศ.๒๕๐๗ ทีจ่ำาเปน็ตอ้งตดัฟนัลง จะนำาไปใชป้ระโยชนห์รอืทำาลายไมไ่ด ้เวน้แตจ่ะไดร้บัอนญุาต

จากทางราชการกรมป่าไม้เสียก่อน ไม้หวงห้ามที่ตัดฟันลงนี้ ทางกรมป่าไม้จะได้ตรวจวัดตีตราประจำาท่อนไม้  

นั้นไว้ แล้วดำาเนินการกับไม้นั้นตามระเบียบของกรมป่าไม้ต่อไป

  (๒) การนำาไม้มาใช้ในกิจการทางหลวงหรือทางลำาลอง ซ่ึงอยู่ใกล้กับท่ีดินสงวนของกรมทางหลวง 

หากเจ้าหน้าที่ของกรมทางหลวงมีความจำาเป็นต้องตัดฟันไม้ที่ขึ้นอยู่ในเขตที่ดินสงวนนั้นเพื่อใช้ในกิจการใดๆ 

ในทางหลวงหรือทางลำาลอง ถ้ามิใช่ไม้สัก ไม้ยาง ไม้พยุง ไม้ชิงชัน หรือไม้หวงห้ามประเภท ข. ตาม 

พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ ก็ให้กระทำาได้โดยไม่ต้องขอรับอนุญาตทำาไม้ จากพนักงาน 

เจ้าหน้าที่ ได้คราวละไม่เกิน ๒๐ ท่อนหรือปริมาตรเนื้อไม้ไม่เกิน ๕.๐๐ ลูกบาศก์เมตร เมื่อตัดฟันไม้ชนิด

ใดเป็นจำานวน ขนาด ยาว โต ปริมาตรเท่าใด และเพื่อใช้ในกิจการใด ให้เจ้าหน้าที่แขวงการทางทำาบัญชี

รายการไม้ที่ใช้ส่งให้เจ้าหน้าที่ป่าไม้เขตและป่าไม้จังหวัดแห่งท้องที่ทราบทุกครั้ง

 เมื่อกรมทางหลวงประสงค์จะตัดฟันไม้เพื่อใช้ในกิจการทางหลวง หรือทางลำาลอง มีจำานวนเกินจาก

จำานวนที่กล่าวในวรรคแรก ให้ติดต่อขอรับอนุญาตทำาไม้ตามระเบียบของทางราชการกรมป่าไม้เสียก่อน

  (๓) ในกรณีที่กรมทางหลวงมีความจำาเป็นต้องตัดฟันไม้ที่ขึ้นอยู่ในที่ดินสงวนของกรมทางหลวง

เพ่ือนำาไปใช้ประโยชน์ในกิจการงานทาง นอกเหนือจากท่ีกำาหนดในข้อ (๑) และ (๒) ให้ติดต่อขอรับอนุญาต

ทำาไม้ตามระเบียบของทางราชการกรมป่าไม้เสียก่อนด้วย

 ข้อ ๖. ไม้ท่ีอยู่ในเขตทางหลวงหรือในท่ีดินสงวนของกรมทางหลวง ตามพระราชบัญญัติทางหลวง 

พุทธศักราช ๒๔๘๒ และพระราชบัญญัติทางหลวง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๔๙๗ นั้น กรมป่าไม้จะสงวนไว้ให้

เพื่อประโยชน์แก่งานทางของกรมทางหลวง โดยจะงดเว้นการสำารวจตีตราอนุญาตให้เอกชนตัดฟัน เว้นไว้

แต่ไม้บางชนิดที่รัฐบาลมีสัญญาผูกพันกับผู้รับอนุญาตอยู่ก่อนแล้ว

 ข้อ ๗. ในการก่อสร้างทางหลวงหรือทางลำาลองนี้ กรมทางหลวงมีหลักการที่จะตัดฟันไม้ใน

แนวเขตทางลงเฉพาะเท่าท่ีจำาเป็นในการก่อสร้างทางโดยแท้จริงเท่าน้ัน สำาหรับไม้ยืนต้นท่ีข้ึนอยู่ริมสองข้างทาง  

กรมทางหลวงมีหลักการที่จะสงวนไว้เพื่อเป็นร่มเงาและทิวทัศน์อันสวยงามของทางสายนั้นๆ 

 ข้อ ๘. ให้ใช้ข้อตกลงนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

   ตกลง ณ วันที่ ๘ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๑

 นายปกรณ์ อังศุสิงห์ ปลัดกระทรวงพัฒนาการแห่งชาติ

 หม่อมราชวงศ์จักรทอง ทองใหญ่ ปลัดกระทรวงเกษตร

 นายอุทัย วุฒิกุล อธิบดีกรมทางหลวง

 นายดุสิต พานิชพัฒน์ อธิบดีกรมป่าไม้

คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการอนุญาตไม้และของป่า
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ที่ กส ๐๗๐๔/ว.๒๗๕๑     กรมป่าไม้

            ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๖

 สำาเนาหนังสือกรมป่าไม้ ที่ กส ๐๗๐๔/ว.๒๗๕๐ ลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๖

 ส่งมาเรียน ป่าไม้เขตทุกเขต เพื่อทราบ

 ส่งมาเรียน รองอธิบดีกรมป่าไม้ ผู้เชี่ยวชาญทางพฤกษศาสตร์ป่าไม้และผู้บังคับการกองตำารวจ 

ป่าไม้ เพื่อทราบ

 ส่งมาเรียน หัวหน้ากองทุกกอง นักวิชาการป่าไม้เอก พนักงานป่าไม้เอก หัวหน้างานนิติการ 

ผู้อำานวยการโรงเรียนป่าไม้แพร่ ผู้อำานวยการโรงเรียนอบรมวนกรรมจังหวัดตาก หัวหน้าฝ่ายส่งเสริม 

เผยแพร่ หัวหน้าฝ่ายการต่างประเทศ และหัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์โครงการ เพื่อทราบ

 

 (ลงนาม)    ตรี กกกำาแหง

            (นายตรี กกกำาแหง)

            รองอธิบดี ทำาการแทน

            อธิบดีกรมป่าไม้

กองคุ้มครอง
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ที่ กส.๐๗๐๔/ว.๒๗๕๐     กรมป่าไม้

                  ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๖

เรื่อง ข้อตกลงเกี่ยวกับการสงวน, การตัดฟันไม้ในแนวเขตทางและในที่ดินสงวนของกรมทางหลวง

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

อ้างถึง หนังสือกรมป่าไม้ ที่ กษ.๐๗๐๔/๔๑๒๔ ลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๑๑

   ตามทีก่รมปา่ไมส้ง่สำาเนาขอ้ตกลงเกีย่วกบัการสงวน การตดัฟนัไมใ้นแนวเขตทางและทีส่งวน

ของกรมทางหลวง พ.ศ.๒๕๑๑ ซ่ึงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กับกระทรวงพัฒนาการแห่งชาติ ได้ทำาความตกลง

กัน เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๑๑ มาเพื่อโปรดทราบและสั่งเจ้าหน้าที่ถือเป็นทางปฏิบัติแล้วนั้น

   เนื่องจากบัดนี้กรมทางหลวงเห็นสมควรให้เจ้าหน้าที่ของกรมทางหลวงปฏิบัติในการตัดฟัน

ไม้ในเขตทางหลวงและที่ดินของกรมทางหลวง ตามนัยบันทึกข้อตกลงดังกล่าว ดังนี้

   ๑. ให้สอดส่องดูแลควบคุม และปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างกระทรวงพัฒนาการ 

แห่งชาติ กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยเคร่งครัดทุกกรณี

   ๒. หลกัการสำาคญัของขอ้ตกลงนัน้มวีตัถปุระสงคจ์ะไมต่อ้งการใหม้กีารอนญุาตใหบ้คุคลใด 

ตดัฟนัไมใ้นเขตทางหลวง โดยใหส้ทิธกิรมทางหลวงเปน็ผูพ้จิารณาและตดัฟนัไมใ้นเขตทางหลวงเพือ่ประโยชน์ 

แก่งานทาง

   ๓. ไม้ในเขตทางหลวงหรือในที่ดินสงวนของกรมทางหลวงนั้น กรมป่าไม้จะสงวนไว้เพื่อ

ประโยชนแ์กง่านทางของกรมทางหลวง โดยจะงดเวน้การสำารวจตตีราอนญุาตใหเ้อกชนตดัฟนั เวน้แตร่ฐับาล 

มีสัญญาผูกพัน ทั้งนี้ ตามข้อตกลง ข้อ ๖

   ๔. ไมใ้นแนวเขตทางหลวง กรมทางหลวงมหีลกัการทีจ่ะตดัฟนัเทา่ทีจ่ำาเปน็สำาหรบัไมย้นืตน้

ที่อยู่ริมสองข้างทาง มีหลักการที่จะสงวนไว้ ทั้งนี้ ตามข้อตกลงข้อ ๗

   ๕. การตีตราเพ่ือตัดฟันไม้ในเขตทางหลวงน้ัน เจ้าหน้าท่ีป่าไม้จะกระทำาได้ต่อเม่ือได้รับความ

เห็นชอบจากเจ้าหน้าที่ของกรมทางหลวง หรือภายในข้อตกลง ข้อ ๖

   ๖. ให้ประสานงานกับป่าไม้เขต ป่าไม้จังหวัด และป่าไม้อำาเภอ เพื่อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์

ข้างต้นต่อไป หากมีปัญหาให้ทำาความตกลงกันเสียก่อน

   กรมปา่ไมไ้ดพ้จิารณาแลว้เหน็วา่ ตามทีก่รมทางหลวงสัง่ใหเ้จา้หนา้ทีข่องกรมทางหลวง ถอื

ปฏบิตัเิกีย่วกบัการตดัฟนัไมใ้นแนวเขตทางและทีด่นิสงวนของกรมทางหลวงดงักลา่ว เปน็การปฏบิตัสิอดคลอ้ง

ตามขอ้ตกลงดงักลา่วแลว้ ฉะนัน้ กรมปา่ไมจ้งึขอกำาหนดทางปฏบิตัเิพือ่ใหก้ารตดัฟนัไมอ้อกจากเขตทาง และ

ที่ดินสงวนของกรมทางหลวง เป็นไปตามข้อตกลงและตามความเหมาะสมสำาหรับไม้ที่ยังไม่ได้ออกอนุญาต 

ดังนี้

คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการอนุญาตไม้และของป่า
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   ๑. ไมท้ีก่รมทางหลวงจะตดัฟนัไปใชส้อยในงานทางสายนัน้ (หา้มนำาไปใชท้ีอ่ืน่) ใหต้ดัไดโ้ดย

ไม่ต้องขออนุญาต (ยกเว้นไม้สัก ไม้ยาง ไม้พยุง ไม้ชิงชัน หรือไม้หวงห้ามประเภท ข.) คราวละไม่เกิน ๒๐ ท่อน  

หรือ ปริมาตรเนื้อไม้ไม่เกิน ๕ ลูกบาศก์เมตร ถ้าเกินจำานวนนี้ให้กรมทางหลวงยื่นขอรับอนุญาตตามระเบียบ 

โดยให้จังหวัดรายงานขอรับอนุมัติกรมป่าไม้ก่อน พร้อมกับเหตุผลและความจำาเป็นที่กรมทางหลวงต้องใช้ไม้

เกิน ๒๐ ท่อน หรือปริมาตรไม้เกิน ๕.๐๐ ลูกบาศก์เมตร ทั้งนี้ ตามข้อตกลง ข้อ ๓

   ๒. ห้ามมิให้มีการออกใบอนุญาตให้บุคคลอื่นทำาไม้ในเขตทางหลวงหรือที่สงวนของ 

กรมทางหลวง เวน้แตก่ารอนญุาตใหก้รมทางหลวงตามขอ้ ๑ และหากกรมทางหลวงมคีวามจำาเปน็จะตอ้งตดั

ฟนัไมล้งกใ็หต้ดัฟนัหรอืดนัไมน้ัน้ไวข้า้งทางหรอืรมิทีด่นิสงวนของกรมทางหลวง (กรณกีารตดัไมใ้นทีด่นิสงวน

ของกรมทางหลวง) แล้วให้กรมทางหลวงผู้ตัดฟันไม้ลงแจ้งเจ้าหน้าที่ป่าไม้จังหวัด หรือป่าไม้เขตท้องที่ทราบ 

โดยเร็ว เพื่อเจ้าหน้าที่ป่าไม้จะได้ทำาการตรวจสอบทำาบัญชีมอบให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ตัดท่อนชักลาก 

มาเก็บรักษาไว้ในที่ปลอดภัยต่อไป แล้วให้จังหวัดหรือเขตผู้ตรวจสอบส่งบัญชีไม้ดังกล่าวให้กรมป่าไม้เพื่อจะ

ได้แจ้งให้จังหวัดจำาหน่ายคืน หรือออกใบอนุญาตให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ให้รวมถึง

ไม้ขนาดเล็กที่จะใช้ประโยชน์ได้ตลอดถึงไม้มีลักษณะเหมาะสมสำาหรับทำาฟืนด้วย

   ๓. การทำาไมใ้นเขตทางทีไ่มอ่ยูใ่นขา่ยทีจ่ะตอ้งปฏบิตั ิตามบนัทกึขอ้ตกลงเกีย่วกบัการสงวน

การ ตัดฟันไม้ในแนวทางและในที่ดินสงวนของกรมทางหลวง พ.ศ.๒๕๑๑ ก็คงถือปฏิบัติตามนัยระเบียบเรื่อง

การทำาไม้ในที่ดินเปิดใช้ประโยชน์ตามมติสภาบริหารคณะปฏิวัติ เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๑๕ (หนังสือ 

กรมป่าไม้ ที่ กส.๐๗๐๔/ว.๑๖๔๙๕ ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๑๕)

   ๔. ระเบยีบหรอืหลกัการใดเกีย่วกบัการตดัไมจ้ากเขตทาง หรอืทีด่นิสงวนของกรมทางหลวงที่ 

ขัดแย้งกับระเบียบหลักเกณฑ์นี้ ขอให้ถือระเบียบหลักเกณฑ์นี้เป็นหลักในการปฏิบัติต่อไป

   จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและสั่งเจ้าหน้าที่ถือเป็นทางปฏิบัติต่อไป

           ขอแสดงความนับถืออย่างสูง

 (ลงนาม)   ตรี กกกำาแหง

           (นายตรี กกกำาแหง)

           อธิบดีกรมป่าไม้

กองคุ้มครอง

คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการอนุญาตไม้และของป่า
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ที่ กส ๐๘๑๑/๙๗๓๗      กรมป่าไม้

                    ๑๖ มิถุนายน ๒๕๒๑

 สำาเนาหนงัสอืกรมปา่ไม ้ที ่กส ๐๘๑๑/๘๐๕๑ ลงวนัที ่๒๓ พฤษภาคม ๒๕๒๑ และ ที ่กส ๐๘๑๑/๙๗๓๖ 

ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๒๑ เรื่องการเข้าทำาประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้

 ส่งมาเรียน รองอธิบดีกรมป่าไม้ทั้ง ๓ ท่าน เพื่อทราบ

 ส่งมาเรียน ผู้อำานวยการกองทุกกอง และเลขานุการกรมป่าไม้ เพื่อทราบ

 ส่งมาเรียน ป่าไม้เขตทุกเขต เพ่ือทราบและส่ังเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติตามนัยหนังสือดังกล่าวโดยเคร่งครัดด้วย

        

 (ลงนาม)   ถนอม เปรมรัศมี

            (นายถนอม เปรมรัศมี)

            อธิบดีกรมป่าไม้

กองจัดการที่ดินป่าสงวนแห่งชาติ

คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการอนุญาตไม้และของป่า
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ที่ กส. ๐๘๑๑/๙๗๓๘     กรมป่าไม้

                   ๑๖ มิถุนายน ๒๕๒๑

เรื่อง  การเข้าทำาประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำาเนาหนังสือกรมป่าไม้ ที่ กส.๐๘๑๑/๘๐๕๑ ลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๒๑

   และ ที่ กส.๐๘๑๑/๙๗๓๖ ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๒๑

   กรมปา่ไมข้อสง่สำาเนาหนงัสอืกรมปา่ไม ้เรือ่งการเขา้ทำาประโยชนใ์นพืน้ทีป่า่ไม ้รายละเอยีด

ตามนยัสิง่ทีส่ง่มาดว้ย เรยีนมาเพือ่โปรดทราบและสัง่เจา้หนา้ทีช่ีแ้จงใหผู้ป้ระสงคจ์ะขอเขา้ทำาประโยชนใ์นพืน้ที ่

ป่าไม้ทราบ และปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไปด้วย

         ขอแสดงความนับถืออย่างสูง

 (ลงนาม)  ถนอม เปรมรัศมี

          (นายถนอม เปรมรัศมี)

          อธิบดีกรมป่าไม้

กองจัดการที่ดินป่าสงวนแห่งชาติ

คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการอนุญาตไม้และของป่า
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ที่ กส. ๐๘๑๑/๘๐๕๑     กรมป่าไม้

                   ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๒๑

เร่ือง  มติคณะรัฐมนตรีเก่ียวกับโครงการก่อสร้างบูรณะทางหลวงแผ่นดินและโครงการก่อสร้าง และบูรณะ 

  ทางหลวงจงัหวดั พ.ศ.๒๕๒๐-๒๕๒๔ ของกรมทางหลวงโครงการกอ่สรา้งถนนโดย หนว่ยชา่งกอ่สรา้ง 

 พ.ศ.๒๕๒๐-๒๕๒๔ ของ กรป.กลาง และโครงการก่อสร้างทางชลประทาน ของกรมชลประทาน  

 พ.ศ.๒๕๒๐-๒๕๒๔

เรียน อธิบดีกรมทางหลวง อธิบดีกรมชลประทาน อธิบดีกรมพัฒนาชุมชน อธิบดีกรมโยธาธิการ 

 เลขาธิการเร่งรัดพัฒนาชนบท อธิบดีกรมการปกครอง ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

 ผู้อำานวยการ กองอำานาจการกลางรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ

  ด้วยกรมป่าไม้ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการปรับปรุงและประสานงานการสร้างทางหลวงว่า ตามท่ี 

คณะกรรมการฯ ไดพ้จิารณาเหน็ชอบดว้ยเกีย่วกบัโครงการกอ่สรา้งและบรูณะทางหลวงแผน่ดนิ และโครงการ

ก่อสร้างและบูรณะทางหลวงจังหวัด พ.ศ.๒๕๒๐-๒๕๒๔ ของกรมทางหลวงโครงการก่อสร้างถนนโดยหน่วย

ช่างก่อสร้าง พ.ศ.๒๕๒๐-๒๕๒๔ และประธานคณะกรรมการฯ ได้นำาเสนอ คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติ

ให้สำานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ บรรจุไว้ในแผนที่พัฒนาเศรษฐกิจและ 

สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๔ พ.ศ.๒๕๒๐-๒๕๒๔ ต่อไป

  คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๒๐ และวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๒๑  

ลงมติเห็นชอบด้วย และอนุมัติให้ดำาเนินการตามความเห็นของคณะกรรมการฯ

  กรมป่าไม้จึงขอเรียนมาเพื่อโปรดทราบและใคร่ขอความร่วมมือด้วยว่า หากหน่วยงานนี้จะเข้า

ดำาเนินการก่อสร้างทางผ่านพื้นที่ป่าไม้ ต้องปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับป่าไม้ก่อน โดยแจ้งให้กรมป่าไม้ทราบ

และพิจารณา เพื่อนำาเสนอกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาอนุญาตให้ใช้พื้นที่เพื่อการก่อสร้างทาง 

ดงักลา่วตอ่ไป และในการใชพ้ืน้ทีเ่พือ่กอ่สรา้งทางนัน้ หากเสน้ทางตดัผา่นเขตปา่สงวนแหง่ชาต ิผูร้บัอนญุาต

จะต้องชำาระค่าธรรมเนียมหนังสืออนุญาต ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๘๑ (พ.ศ.๒๕๑๕) ออกตามความใน 

พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ ในอัตราไร่ละ ๕๐.๐๐ บาท (ห้าสิบบาทถ้วน) ด้วย

  อนึ่ง กรมป่าไม้ใคร่ขอความร่วมมือโปรดสั่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ตามนัยมติคณะรัฐมนตรี  

เมือ่วนัที ่๖ กรกฎาคม ๒๕๑๙ เกีย่วกบัเรือ่งการเตรยีมการเพือ่รบัการตดัถนนเขา้ไปในบรเิวณปา่ไม ้และพืน้ที ่

ที่ยังไม่มีการพัฒนาโดยเคร่งครัดด้วย จะขอบคุณยิ่ง

           ของแสดงความนับถืออย่างสูง

  (ลงนาม)   ถนอม เปรมรัศมี

            (นายถนอม เปรมรัศมี)

            อธิบดีกรมป่าไม้

กองจัดการที่ดินป่าสงวนแห่งชาติ

คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการอนุญาตไม้และของป่า
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ที่ กส. ๐๘๑๑/๙๗๓๖     กรมป่าไม้

                    ๑๖ มิถุนายน ๒๕๒๑

เรื่อง  การเข้าทำาประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้

เรียน อธิบดีกรมทางหลวง อธิบดีกรมชลประทาน อธิบดีกรมพัฒนาชุมชน อธิบดีกรมโยธาธิการ 

 เลขาธิการเร่งรัดพัฒนาชนบท อธิบดีกรมการปกครอง ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

 ผู้อำานวยการ กองอำานาจการกลางรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ

อ้างถึง หนังสือกรมป่าไม้ที่ ที่ กส. ๐๘๑๑/๘๐๕๑ ลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๒๑

   ตามที่กรมป่าไม้เรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอความร่วมมือว่า หากหน่วยงานนี้จะเข้า 

ดำาเนนิการก่อสร้างทางผ่านพ้ืนท่ีป่าไม้ ต้องปฏิบัติตามกฎหมายเก่ียวกับป่าไม้ก่อนโดยแจ้งให้กรมป่าไม้ทราบและ

พิจารณาเพื่อนำาเสนอกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาอนุญาตให้ใช้พื้นที่เพื่อการก่อสร้างทางดังกล่าว

ต่อไป และในการใช้พื้นที่เพื่อก่อสร้างทางนั้น หากเส้นทางตัดผ่านเขตป่าสงวนแห่งชาติ ผู้รับอนุญาตจะต้อง

ชำาระค่าธรรมเนียมหนังสืออนุญาตตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๘๑ ในอัตราไร่ละ ๕๐.๐๐ บาท (ห้าสิบบาท

ถ้วน) ด้วยความละเอียดแจ้งอยู่แล้ว นั้น

   กรมป่าไม้ขอเรียนเพ่ิมเติมว่า การเข้าทำาประโยชน์ในพ้ืนท่ีป่าไม้ซ่ึงจะต้องปฏิบัติตามนัยดังกล่าว 

ข้างต้นน้ัน ไม่เฉพาะการเข้าทำาประโยชน์เพื่อการสร้างทางแล้วเท่านั้น ยังหมายถึงการเข้าทำาประโยชน์ใน 

ทุกกรณีด้วย ทั้งนี้ ผู้ขอรับอนุญาตเข้าทำาประโยชน์จะต้องได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

เกษตรและสหกรณ์ และได้รับหนังสืออนุญาตในการเข้าทำาประโยชน์ในกรณีที่เป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 

จากกรมป่าไม้ก่อนจึงจะเข้าไปดำาเนินการได้

   จึงเรียนมาเพื่อทราบ และโปรดสั่งเจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดด้วย จะขอบคุณยิ่ง

          ขอแสดงความนับถืออย่างสูง

  (ลงนาม)  ถนอม เปรมรัศมี

           (นายถนอม เปรมรัศมี)

           อธิบดีกรมป่าไม้

กองจัดการที่ดินป่าสงวนแห่งชาติ
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ที่ กษ๐๗๐๔(๓)/ว ๑๔๗๓๘    กรมป่าไม้

                     ๑๖ สิงหาคม ๒๕๒๕

เรื่อง การอนุญาตให้ตัดต้นยางเพื่อป้องกันอันตรายเมื่อไม้หักโค่น

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

   ด้วยจังหวัดเชียงใหม่ได้เสนอให้กรมป่าไม้พิจารณา เรื่อง นายเมืองใจ มณีประเสริฐ 

ร้องขอตัดต้นยางยืนต้นตายขึ้นอยู่ใกล้บ้านเรือนออก เพื่อป้องกันอันตรายเมื่อไม้หักโค่น และเนื่องจาก 

ตน้ยางทีข่อขึน้อยูใ่นทีเ่ขตทางหลวง ไมเ่ปน็ทีก่รรมสทิธิข์องบคุคลใด จงัหวดัจงึเหน็สมควรอนญุาตใหอ้งคก์าร

อุตสาหกรรมป่าไม้ทำาไม้ออก กรมป่าไม้ได้พิจารณาแล้ว เห็นชอบด้วยที่จะอนุญาตให้องค์การอุตสาหกรรม

ป่าไม้ทำาออกตามที่จังหวัดเชียงใหม่เสนอ แต่เนื่องจากไม้ยางที่ขอตัดออกมีความโต ๒๑๒ ซม. เป็นไม้ 

ต่ำากว่าขนาดจำากัด ก่อนอนุญาตต้องได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตาม

นัยมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ เสียก่อน และเห็นว่ามีการร้องขอตัด 

ต้นยางออกในกรณีทำานองเดียวกันน้ีอยู่เสมอ จึงเห็นสมควรอนุญาตเป็นหลักการสำาหรับรายท่ีจังหวัดเชียงใหม่และ 

รายอ่ืนๆ ในท้องท่ีจังหวัดอ่ืนด้วย กรมป่าไม้จึงได้เสนอเร่ืองน้ีต่อกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพ่ือพิจารณาอนุมัติ  

ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรมอบอำานาจให้ผู้ว่าราชการ

จังหวัดเป็นผู้พิจารณาอนุญาตตามที่กรมป่าไม้เสนอ

   ฉะนัน้ หากมกีารขอตดัตน้ยางออกเพือ่ปอ้งกนัอนัตรายตอ่ชวีติและทรพัยส์นิ เมือ่ไมจ้ะหกัโคน่ 

รายใดในทอ้งทีจ่งัหวดันีเ้ชน่กรณดีงักลา่ว ทัง้ไมไ้ดข้นาดจำากดัและต่ำากวา่ขนาดจำากดั ซึง่พนกังานเจา้หนา้ทีข่อง

จงัหวดัไดต้รวจสอบแลว้ เหน็สมควรอนญุาต และไดป้ระทบัตราอนญุาตใหต้ดัฟนัตามระเบยีบแลว้ เม่ือไม้ยาง

น้ันไม่ใช่ไม้ท่ีข้ึนอยู่ในท่ีดินกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิครอบครองของบุคคลใด ก็ให้จังหวัดอนุญาตให้องค์การอตุสาหกรรม

ป่าไม้ทำาออก โดยไม่ต้องส่งเรื่องราวให้กรมป่าไม้พิจารณาสั่งการอีก แต่เมื่อได้ดำาเนินการแล้ว โปรดแจ้งผล

การอนุญาตให้กรมป่าไม้ทราบด้วย

   จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และสั่งเจ้าหน้าที่ถือเป็นทางปฏิบัติต่อไป

 

                           ขอแสดงความนับถืออย่างสูง

                (ลงนาม)   พงศ์ โสโน

              (นายพงศ์ โสโน)

                           อธิบดีกรมป่าไม้

คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการอนุญาตไม้และของป่า
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ด่วนที่สุด            บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ กองการอนุญาต กลุ่มงานอนุญาตไม้และของป่า โทร. ๐-๒๕๖๑-๔๒๙๒ ต่อ ๒๐๖

ที่ ทส ๑๖๐๒.๓/๑๙๖                  วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๔๙

เรื่อง การขออนุญาตทำาไม้กรณีพิเศษเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ

เรียน อธิบดีกรมป่าไม้

   เรื่องเดิม

   ตามทีอ่ธบิดกีรมปา่ไมไ้ดโ้ปรดมบีญัชาเมือ่วนัที ่๓๐ มถินุายน ๒๕๔๙ ใหก้องการอนญุาตและ 

กลุ่มนิติการ ร่วมประชุมพิจารณากรณีการยกเว้นค่าภาคหลวงการขออนุญาตทำาไม้กรณีพิเศษเพื่อให้ความ

ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ ให้เป็นระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

   ข้อเท็จจริง 

   กองการอนุญาตได้มอบหมายให้หัวหน้ากลุ่มงานอนุญาตไม้และของป่าประชุมหารือร่วมกับ 

กลุ่มนิติการ เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๔๙ ณ ห้องกลุ่มงานอนุญาตไม้และของป่า กองการอนุญาต 

แล้ว โดยที่ประชุมได้มีความเห็นร่วมกัน ดังนี้ (รายละเอียดตามรายงานการประชุมที่แนบมาพร้อมนี้)

   ๑. ในกรณกีารขอยกเวน้คา่ภาคหลวงสามารถกระทำาไดต้ามมาตรา ๙ แหง่พระราชบญัญตัิ

ป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ ซึ่งได้บัญญัติไว้ว่า “ในกรณีที่รัฐมนตรีเห็นสมควร รัฐมนตรีจะลดหรือยกเว้น 

ค่าภาคหลวงให้บุคคลซึ่งประสบภัยพิบัติสาธารณะตามความจำาเป็นเฉพาะรายก็ได้” ซึ่งในกรณีนี้หากจะให้

ราษฎรเปน็ผูย้ืน่ขอดำาเนนิการเอง ราษฎรกไ็มส่ามารถทีจ่ะดำาเนนิการชกัลาก และเลือ่ยดว้ยตนเองได ้แตน่โยบาย 

ในการอนุญาตให้ทำาไม้ในพ้ืนท่ีประสบภัยพิบัติน้ี มอบให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เป็นผู้ขออนุญาตทำาไม้และ

จำาหน่ายให้ราษฎรในราคาทุน ซึ่งถือเป็นไปตามเจตนารมณ์กฎหมาย

   ๒. กรณีที่ให้จังหวัดออกคำาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและควบคุมการทำาไม้จาก

เหตุการณ์ภัยพิบัติสาธารณะคร้ังน้ี สมควรให้มีคณะกรรมการจากภาคประชาชนร่วมกับภาคราชการ เพ่ือให้การ

ตรวจสอบ และควบคุมการทำาไม้เป็นไปอย่างโปร่งใส ซึ่งภาคประชาชนอาจจะเป็นกำานันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ 

หรอืบคุคลทีไ่ดร้บัการยอมรบันบัถอืในพืน้ที ่เพือ่ใหม้สีว่นรว่มจากทกุภาคสว่น และเพือ่เปน็การปอ้งกนัปญัหา

ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต

   ๓. สำาหรบัไมท้ีท่ำาออกทีม่ลีกัษณะเปน็ไมฟ้นื (เศษไม ้ปลายไมท้ีแ่ตกหกัซึง่ไมส่ามารถนำาไปใช ้

เพื่อการก่อสร้างหรือใช้ประโยชน์อย่างอ่ืน) ในพ้ืนท่ีเกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติคร้ังน้ี โดย บริษัท ไม้อัดไทย จำากัด  

ในการดำาเนินการตรวจวัดปริมาตรไม้ ให้อนุโลมใช้ระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการตรวจวัด การประทับตรา  

การเรียกเก็บเงินค่าภาคหลวงไม้ พ.ศ.๒๕๑๐ ในการดำาเนินการตรวจวัดปริมาตรไม้ได้

คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการอนุญาตไม้และของป่า
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   ข้อพิจารณา

   กองการอนุญาต ขอเรียนว่าได้ดำาเนินการพิจารณา ปรับปรุงหนังสือเรียนปลัดกระทรวง 

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ให้เป็นไปตามบัญชาของท่านอธิบดีกรมป่าไม้แล้ว จึงเห็นสมควร นำาเรียน 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติในหลักการให้การ

ดำาเนินการช่วยเหลือราษฎรจากเหตุภัยพิบัติสาธารณะ ดังนี้

   ๑. อนุญาตให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ดำาเนินการทำาไม้ออก ในพ้ืนท่ีเกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติสาธารณะ 

ครั้งนี้ ซึ่งอยู่ในพื้นที่ป่าตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ และในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 

ในท้องที่จังหวัดแพร่ และสุโขทัย เป็นกรณีพิเศษ ตามในมาตรา ๙ ทวิ มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๓ มาตรา 

๑๘ แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ และมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ  

พ.ศ.๒๕๐๗ โดยยกเว้นค่าภาคหลวงในกรณีน้ี ซ่ึงจังหวัดได้รายงานผลการสำารวจ ตรวจสอบและจัดทำาบัญชีไม้ 

เบื้องต้นแล้ว ดังนี้

    ๑.๑ ท้องที่จังหวัดแพร่ เป็นไม้ท่อน จำานวน ๑,๙๗๘ ท่อน/ต้น ปริมาตร ๙๒๗.๓๘ ม.๓

    ๑.๒ ท้องที่จังหวัดสุโขทัย เป็นไม้ท่อน จำานวน ๑๐๙ ท่อน/ต้น ปริมาตร ๕๓.๐๓ ม.๓ 

ทั้งนี้ ให้นำาไม้ไปรวมหมอนไว้ในสถานที่ปลอดภัย สำาหรับการบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ราษฎร 

ผู้ประสบภัยพิบัติจากอุทกภัย ให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้จัดจำาหน่ายไม้ที่ทำาออกให้แก่ราษฎรในราคาทุน 

ห้ามมิให้มีการจำาหน่ายไม้ที่ได้รับอนุญาตนี้ในเชิงพาณิชย์ หรือหากจะมีการนำาไม้ออกไปจำาหน่ายนอกพื้นที่จะ

ตอ้งเสนอเรือ่งใหร้ฐัมนตรวีา่การกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม พจิารณาอนมุตัทิกุครัง้ สำาหรบั

การทำาไม้ให้อยู่ภายใต้การดูแล รับผิดชอบ ของผู้ว่าราชการจังหวัดท้องที่

   ๒. อนุญาตให้บริษัท ไม้อัดไทย จำากัด ดำาเนินการทำาไม้ที่มีลักษณะเป็นไม้ฟืน (เศษไม้ 

ปลายไม้ที่แตกหักซึ่งไม่สามารถนำาไปใช้เพื่อการก่อสร้างหรือใช้ประโยชน์อย่างอื่น) ในพื้นที่เกิดเหตุการณ์

ภัยพิบัติคร้ังน้ี ซ่ึงอยู่พ้ืนท่ีป่าตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ และในพ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาติ 

ในท้องท่ีจังหวัดแพร่ และอุตรดิตถ์ เป็นกรณีพิเศษ ตามในมาตรา ๙ ทวิ มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๓ มาตรา ๑๘ 

แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ และมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๐๗ 

ท้องท่ีจังหวัดแพร่ ปริมาตร ๙๕,๐๐๐ ม.๓ และจังหวัดอุตรดิตถ์ ปริมาตร ๔๘,๐๐๐ ม.๓ ตามท่ี บริษัท ไม้อัดไทย จำากัด 

เสนอ โดยยกเว้นค่าภาคหลวง สำาหรับดำาเนินการให้อนุโลมใช้ระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการตรวจวัด การประทับตรา 

การเรียกเก็บเงินค่าภาคหลวงไม้ ไม้ฟืน หรือไม้เผาถ่าน พ.ศ.๒๕๑๐ โดยอยู่ภายใต้การดูแลรับผิดชอบของ 

ผู้ว่าราชการจังหวัดท้องที่

   ๓. ขออนุมัติในหลักการอนุญาตให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ทำาไม้ท่ีเหลือในพ้ืนท่ีดังกล่าวตาม

ข้อ ๑. ท่ีอยู่ระหว่างจังหวัดดำาเนินการสำารวจและจัดทำาบัญชียังไม่แล้วเสร็จ ให้ดำาเนินการสำารวจ คัดแยกไม้ จัดทำาบัญชีไม้ 

ต่อเนื่อง จนกว่าจะแล้วเสร็จ ทั้งนี้เพื่อเป็นการช่วยเหลือราษฎร ที่ประสบภัยพิบัติครั้งนี้ ซึ่งเป็นเรื่อง 

ที่ต้องดำาเนินการ โดยเร่งด่วนและเป็นการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในบริเวณพื้นที่เกิดภัยพิบัติ โดยอยู่ภายใต้ 

การดแูลรบัผดิชอบของผูว้า่ราชการจงัหวดัทอ้งทีอ่ยา่งใกลช้ดิ ใหเ้ปน็ไปตามระเบยีบและกฎหมาย และรายงาน

ผลการดำาเนินงานให้กระทรวงทรัพยากรธรมชาติและสิ่งแวดล้อมทราบ โดยด่วนที่สุด

คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการอนุญาตไม้และของป่า
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   ๔. ใหจ้งัหวดัพจิารณาแตง่ตัง้คณะกรรมการตดิตาม กำากบั ดแูล ตรวจสอบการทำาไมแ้ละการ

ใชป้ระโยชนจ์ากการทำาไมภ้ยัพบิตัสิาธารณะนีใ้หเ้ปน็ไปตามวตัถปุระสงค ์ระเบยีบและกฎหมายโดยเครง่ครดั 

โดยให้มีส่วนร่วมทุกภาคส่วนภาค ทั้งภาคราชการ ภาคประชาชน และรายงานผลการดำาเนินงานให้ 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทราบเป็นระยะๆ พร้อมภาพถ่ายประกอบ

   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดลงนามในหนังสือเรียนปลัดกระทรวง 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่แนบมาพร้อมนี้

               (ลงนาม)   วีระยุทธ กุลพรพันธ์

                          (นายวีระยุทธ กุลพรพันธ์)

                      ผู้อำานวยการกองการอนุญาต

คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการอนุญาตไม้และของป่า
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ด่วนที่สุด                  
ที่ ทส ๑๖๐๒.๓/๘๖๕๓          กรมป่าไม้

              ๖๑ ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร

               กทม. ๑๐๙๐๐

                  ๗ กรกฎาคม ๒๕๔๙

เรื่อง การขออนุญาตทำาไม้กรณีพิเศษเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่

อ้างถึง ๑. หนังสือจังหวัดแพร่ ที่ พร ๐๐๑๓.๔/๘๓๐๗ ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๔๙

 ๒. หนังสือจังหวัดแพร่ ที่ พร ๐๐๑๓.๔/๘๓๐๘ ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๔๙

 ๓. หนังสือจังหวัดแพร่ ที่ พร ๐๐๑๓.๔/๘๓๐๙ ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๔๙

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำาเนาหนังสือกรมป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๒.๓/๕๖๕ ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๔๙

   ตามหนังสือที่อ้างถึงรายงานผลการสำารวจไม้ที่เกิดจากเหตุการณ์ภัยพิบัติสาธารณะ  
เบื้องต้น ดังนี้

   ๑) บริเวณอ่างเก็บน้ำาแม่จั๊วะ ท้องที่ตำาบลแม่จั๊วะ อำาเภอเด่นชัย จังหวัดเเพร่ ระหว่างวันที่ 

๒๙ พฤษภาคม ๒๕๔๙ ถึงวันท่ี ๑๕ มิถุนายน ๒๕๔๙ มีไม้หวงห้ามจำานวน ๔๔๑ ต้น/ท่อน ปริมาตร ๑๔๘.๓๒ ม.๓ 

แต่ยังตรวจสอบไม่แล้วเสร็จ ทางคณะเจ้าหน้าที่สำารวจตรวจสอบต่อไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ

   ๒) บริเวณตามลำาห้วย ท้องที่ตำาบลช่อแฮ อำาเภอเมือง จังหวัดแพร่ ระหว่างวันที่ ๗ 

มิถุนายน ๒๕๔๙ ถึงวันท่ี ๑๖ มิถุนายน ๒๕๔๙ มีไม้หวงห้าม จำานวน ๓๗๗ ต้น/ ท่อน ปริมาตร ๓๔๐.๙๑ ม.๓ 

และไม้นอกประเภทหวงห้าม จำานวน ๙๗ ต้น/ท่อน ปริมาตร ๕๙.๖๑ ม.๓ แต่ยังตรวจสอบไม่แล้วเสร็จ ทาง

คณะเจ้าหน้าที่จะสำารวจตรวจสอบต่อไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ

   ๓) บริเวณอ่างเก็บน้ำาแม่มาน ท้องที่ตำาบลหัวฝ่าย อำาเภอเด่นชัย จังหวัดเเพร่ ระหว่าง 

วันท่ี ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๔๙ ถึงวันท่ี ๑๖ มิถุนายน ๒๕๔๙ มีไม้หวงห้าม จำานวน ๑,๐๖๓ ต้น ปริมาตร ๒๗๘.๕๔ ม.๓ 

แต่ยังตรวจสอบไม่แล้วเสร็จ ทางคณะเจ้าหน้าที่จะสำารวจตรวจสอบต่อไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ 

   โดยจังหวัดขอให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เป็นผู้ทำาไม้ออก รายละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

   กรมป่าไม้ ขอเรียนว่า รัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้พิจารณา

เห็นชอบหลักการในการทำาไม้จากเหตุการณ์ภัยพิบัติสาธารณะดังกล่าวแล้ว เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๔๙ 

เพือ่เปน็การบรรเทาความเดอืดรอ้นของราษฎร รายละเอียดตามส่ิงท่ีส่งมาด้วย จึงขอให้จังหวัดพิจารณาส่ังการให้

เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบดำาเนินการดังน้ี

คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการอนุญาตไม้และของป่า
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   ๑. อนุญาตให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ดำาเนินการทำาไม้ออก ในพ้ืนท่ีเกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติ

สาธารณะครัง้นี ้ซึง่อยูใ่นพืน้ทีป่า่ตามพระราชบญัญตัปิา่ไม ้พทุธศกัราช ๒๔๘๔ และในพืน้ทีป่า่สงวนแหง่ชาต ิ 

ในท้องที่จังหวัดแพร่ เป็นกรณีพิเศษ ตามในมาตรา ๙ ทวิ มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๓ มาตรา ๑๘  

แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ และมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ  

พ.ศ.๒๕๐๗ โดยยกเว้นค่าภาคหลวงในกรณีน้ี ซ่ึงจังหวัดได้รายงานผลการสำารวจ ตรวจสอบและจัดทำาบัญชีไม้ 

เบื้องต้นแล้ว ดังนี้

   ๑.๑ บริเวณอ่างเก็บน้ำาแม่จ๊ัวะ ท้องท่ีตำาบลแม่จ๊ัวะ อำาเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ ระหว่างวันท่ี ๒๙ 

พฤษภาคม ๒๕๔๙ ถึงวันท่ี ๑๕ มิถุนายน ๒๕๔๙ มีไม้หวงห้ามจำานวน ๔๔๑ ต้น/ท่อน ปริมาตร๑๔๘.๓๒ ม.๓

   ๑.๒ บริเวณตามลำาห้วย ท้องท่ีตำาบลช่อแฮ อำาเภอเมือง จังหวัดแพร่ ระหว่างวันท่ี ๗ มิถุนายน 

๒๕๔๙ ถึงวันท่ี ๑๖ มิถุนายน ๒๕๔๙ มีไม้หวงห้าม จำานวน ๓๗๗ ต้น/ ท่อน ปริมาตร ๓๔๐.๙๑ ม.๓ และ

ไม้นอกประเภทหวงห้าม จำานวน ๙๗ ต้น/ท่อน ปริมาตร ๕๙.๖๑ ม.๓

   ๑.๓ บริเวณอ่างเก็บน้ำาแม่มาน ท้องที่ตำาบลหัวฝ่าย อำาเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ ระหว่าง  

วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๔๙ ถึงวันท่ี ๑๖ มิถุนายน ๒๕๔๙ มีไม้หวงห้าม จำานวน ๑,๐๖๓ ต้น ปริมาตร 

๒๗๘.๕๔ ม.๓ ทั้งนี้ ให้นำาไม้ไปรวมหมอนไว้ในสถานที่ปลอดภัย

   อน่ึงเพ่ือการบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ราษฎรผู้ประสบภัยพิบัติจากอุทกภัยให้องค์การ

อุตสาหกรรมป่าไม้จัดจำาหน่ายไม้ท่ีทำาออกให้แก่ราษฎรในราคาทุน ห้ามมิให้มีการจำาหน่ายไม้ท่ีได้รับอนุญาตน้ี 

ในเชิงพาณิชย์ หรือหากจะมีการนำาไม้ออกไปจำาหน่ายนอกพ้ืนท่ี จะต้องเสนอเร่ืองให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม พิจารณาอนุมัติทุกคร้ัง สำาหรับการทำาไม้ให้อยู่ภายใต้การดูแล รับผิดชอบ

ของผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่

   ๒. อนญุาตใหบ้รษิทั ไมอ้ดัไทย จำากดั ดำาเนนิการทำาไมท้ีม่ลีกัษณะเปน็ไมฟ้นื (เศษไม ้ปลายไม ้

ทีแ่ตกหกัซึง่ไมส่ามารถนำาไปใชเ้พือ่การกอ่สรา้งหรอืใชป้ระโยชนอ์ยา่งอืน่) ในพืน้ทีเ่กดิเหตกุารณภ์ยัพบิตัคิรัง้นี ้ 

ซึ่งอยู่พื้นที่ป่าตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ และในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ในท้องที่ 

จังหวัดแพร่ เป็นกรณีพิเศษ ตามในมาตรา ๙ ทวิ มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๓ มาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติ

ป่าไม้พุทธศักราช ๒๔๘๔ และมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๐๗ ท้องท่ีจังหวัดแพร่ 

ปริมาตร ๙๕,๐๐๐ ม.๓ โดยยกเว้นค่าภาคหลวง สำาหรับการดำาเนินการให้อนุโลมใช้ระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วย

การตรวจวัด การประทับตรา การเรียกเก็บเงินค่าภาคหลวงไม้ ไม้ฟืน หรือไม้เผาถ่าน พ.ศ. ๒๕๑๐ โดยอยู่

ภายใต้การดูแลรับผิดชอบของผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่

   ๓.  อนมุตัใินหลกัการอนญุาตใหอ้งคก์ารอตุสาหกรรมปา่ไมท้ำาไมท้ีเ่หลอืในพืน้ทีด่งักลา่วตาม

ข้อ ๑. ที่อยู่ระหว่างจังหวัดดำาเนินการสำารวจและจัดทำาบัญชียังไม่แล้วเสร็จ ให้ดำาเนินการสำารวจ คัดแยกไม้ 

จัดทำาบัญชีไม้ต่อเนื่อง จนกว่าจะแล้วเสร็จ ทั้งนี้เพื่อเป็นการช่วยเหลือราษฎร ที่ประสบภัยพิบัติครั้งนี้ ชึ่งเป็น

เรือ่งทีต่อ้งดำาเนนิการ โดยเรง่ดว่นและเปน็การแกไ้ขปญัหาสิง่แวดลอ้มในบรเิวณพืน้ทีเ่กดิภยัพบิตัโิดยอยูภ่ายใต้

การดแูลรบัผดิชอบของผูว้า่ราชการจงัหวดัแพรอ่ยา่งใกลช้ดิ ใหเ้ปน็ไปตามระเบยีบและกฎหมาย และรายงาน 

ผลการดำาเนินงานให้กรมป่าไม้ทราบ โดยด่วนที่สุด

คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการอนุญาตไม้และของป่า
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   ๔. ให้จังหวัดพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม กำากับ ดูแล ตรวจสอบการทำาไม้และ 

การใช้ประโยชน์จากการทำาไม้ภัยพิบัติสาธารณะนี้ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ระเบียบและกฎหมาย 

โดยเครง่ครดั โดยใหม้สีว่นรว่มทกุภาคสว่นภาค ทัง้ภาคราชการ ภาคประชาชน และรายงานผลการดำาเนนิงาน 

ให้กรมป่าไม้ ทราบ เป็นระยะๆ พร้อมภาพถ่ายประกอบ

   จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาสั่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำาเนินการให้เป็นไปตาม

กฎหมาย ระเบียบและนโยบายโดยเคร่งครัด

          ขอแสดงความนับถือ

 (ลงนาม)   ฉัตรชัย รัตโนภาส

               (นายฉัตรชัย รัตโนภาส)

           อธิบดีกรมป่าไม้

กองการอนุญาต

โทร ๐ ๒๕๖๑-๔๒๙๒-๓ ต่อ ๒๐๖

โทรสาร ๐ ๒๕๗๙-๕๗๘๖

คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการอนุญาตไม้และของป่า
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ด่วนที่สุด                     
ที่ ทส ๑๖๐๒.๓/๘๖๕๔     กรมป่าไม้

        ๖๑ ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร

        กทม. ๑๐๙๐๐

                   ๗ กรกฎาคม ๒๕๔๙ 

เรื่อง การขออนุญาตทำาไม้กรณีพิเศษเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย

อ้างถึง หนังสือจังหวัดสุโขทัย ด่วนที่สุด ที่ สท ๐๐๑๓/ ๕๓๕๗ ลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๔๙

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำาเนาหนังสือกรมป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๒.๓/๕๖๕ ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๔๙ 

   ตามหนังสือท่ีอ้างถึงรายงานผลการสำารวจไม้ท่ีเกิดจากเหตุการณ์ภัยพิบัติสาธารณะเบ้ืองต้นใน 

ท้องท่ี จังหวัดสุโขทัย ซึ่งขณะนี้ การสำารวจและคัดแยกไม้ จากพื้นที่ประสบภัยพิบัติยังดำาเนินการไม่เสร็จสิ้น 

ในเบื้องต้นนี้ ได้ดำาเนินการแล้ว โดยคัดแยกไม้กระยาเลย จำานวน ๑๐๘ ท่อน ปริมาตร ๕๒.๙๗ ม.๓ 

ไม้สัก จำานวน ๑ ท่อน ปริมาตร ๐.๐๖ ม.๓ และขอให้กรมป่าไม้พิจารณาเสนอเรื่องราวให้

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม พจิารณาอนญุาตใหอ้งคก์ารอตุสาหกรรมปา่ไม ้เปน็ผูท้ำาไมอ้อก

และจำาหน่ายไม้ให้รายราษฎรที่ประสบอุทกภัยในราคาต้นทุน รายละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

   กรมป่าไม้ ขอเรียนว่า รัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ได้พิจารณาเห็น

ชอบหลกัการในการทำาไมจ้ากเหตุการณ์ภัยพิบัติสาธารณะดังกล่าวแล้ว เม่ือวันท่ี ๗ กรกฎาคม ๒๕๔๙ เพ่ือเป็นการ

บรรเทาความเดือดร้อนของราษฎร รายละเอยีดตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ย จงึขอใหจ้งัหวดัพจิารณาสัง่การใหเ้จา้หนา้ที ่

ผู้รับผิดชอบดำาเนินการดังนี้

   ๑. อนุญาตให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ดำาเนินการทำาไม้ออก ในพ้ืนท่ีเกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติสาธารณะ 

คร้ังน้ี ช่ึงอยู่ในพ้ืนท่ีป่าตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ และในพ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาติ ในท้องท่ี 

จังหวัดสุโขทัย เป็นกรณีพิเศษ ตามในมาตรา ๙ ทวิ มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๓ มาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติ 

ป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ และมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๐๗ โดยยกเว้น 

ค่าภาคหลวงในกรณีนี้ ซึ่งจังหวัดได้รายงานผลการสำารวจ ตรวจสอบและจัดทำาบัญชีไม้เบื้องต้นแล้ว 

จำานวน ๑๐๘ ท่อน ปริมาตร ๕๒.๙๗ ม.๓ ไม้สัก จำานวน ๑ ท่อน ปริมาตร ๐.๐๖ ม.๓ ทั้งนี้ ให้นำาไม้ไปรวม

หมอนไว้ในสถานที่ปลอดภัย
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   อน่ึงเพ่ือการบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ราษฎรผู้ประสบภัยพิบัติจากอุทกภัย ให้องค์การ

อุตสาหกรรมป่าไม้จัดจำาหน่ายไม้ท่ีทำาออกให้แก่ราษฎรในราคาทุน ห้ามมิให้มีการจำาหน่ายไม้ท่ีได้รับอนุญาต 

น้ีในเชิงพาณิชย์ หรือหากจะมีการนำาไม้ออกไปจำาหน่ายนอกพ้ืนท่ี จะต้องเสนอเร่ืองให้รัฐมนตรีว่าการ 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม พิจารณาอนุมัติทุกครั้ง สำาหรับการทำาไม้ให้อยู่ภายใต้การดูแล

รับผิดชอบของผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย

   ๒. อนมุตัใินหลกัการอนญุาตใหอ้งคก์ารอตุสาหกรรมปา่ไมท้ำาไมท้ีเ่หลอืในพืน้ทีด่งักลา่ว ตาม

ข้อ ๑. ที่อยู่ระหว่างจังหวัดดำาเนินการสำารวจและจัดทำาบัญชียังไม่แล้วเสร็จ ให้ดำาเนินการสำารวจ คัดแยกไม้ 

จัดทำาบัญชีไม้ต่อเนื่อง จนกว่าจะแล้วเสร็จ ทั้งนี้เพื่อเป็นการช่วยเหลือราษฎร ที่ประสบภัยพิบัติครั้งนี้ ซึง่เป็น

เรือ่งท่ีต้องดำาเนินการ โดยเร่งด่วนและเป็นการแก้ไขปัญหาส่ิงแวดล้อมในบริเวณพ้ืนท่ีเกิดภัยพิบัติ โดยอยู่ภายใต้  

การดูแลรับผิดชอบของผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยอย่างใกล้ชิด ให้เป็นไปตามระเบียบและกฎหมาย และ

รายงานผลการดำาเนินงานให้กรมป่าไม้ทราบ โดยด่วนที่สุด

   ๓. ใหจ้งัหวดัพจิารณาแตง่ตัง้คณะกรรมการตดิตาม กำากบั ดแูล ตรวจสอบการทำาไมแ้ละการ

ใชป้ระโยชนจ์ากการทำาไมภ้ยัพบิตัสิาธารณะนีใ้หเ้ปน็ไปตามวตัถปุระสงค ์ระเบยีบและกฎหมายโดยเครง่ครดั  

โดยให้มีส่วนร่วมทุกภาคทุกส่วนภาค ทั้งภาคราชการ ภาคประชาชน และรายงานผลการดำาเนินงาน 

ให้กรมป่าไม้ทราบเป็นระยะๆ พร้อมภาพถ่ายประกอบ

   จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาสั่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำาเนินการให้เป็นไปตาม

กฎหมาย ระเบียบและนโยบายโดยเคร่งครัด

           ขอแสดงความนับถือ

 (ลงนาม)     ฉัตรชัย รัตโนภาส

            (นายฉัตรชัย รัตโนภาส)

            อธิบดีกรมป่าไม้

กองการอนุญาต

โทร. ๐ ๒๕๖๑ – ๔๒๙๒ – ๓ ต่อ ๒๐๖

โทรสาร. ๐ ๒๕๗๙ - ๕๗๘๖
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ด่วนที่สุด                                
ที่ ทส ๑๖๐๒.๓/๑๗๓๗๕    กรมป่าไม้

        ๖๑ ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร

        กทม. ๑๐๙๐๐

                     ๒๘ กันยายน ๒๕๕๐

เรื่อง หารือปัญหาข้อกฎหมายกรณีการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔

 ในพื้นที่ ส.ป.ก.

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการประชุม เรื่อง การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔

   ในพื้นที่ ส.ป.ก. ครั้งที่ ๑/๒๕๕๐ เมื่อวันอังคารที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๐

   ด้วยกรมป่าไม้ ได้รับหนังสือหารือเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 

๒๔๘๔ ในพื้นที่ ส.ป.ก. จากหลายจังหวัด สรุปดังนี้

   ๑. การทำาไมห้วงหา้มในพืน้ทีป่า่ตามพระราชบญัญตัปิา่ไม ้พทุธศกัราช ๒๔๘๔ ในเขตปฏริปูทีด่นิ 

กรณีเป็นไม้ที่มีมาแต่เดิม

   ๒. การทำาไมห้วงหา้มในพืน้ทีป่า่ตามพระราชบญัญตัปิา่ไม ้พทุธศกัราช ๒๔๘๔ ในเขตปฏริปูทีด่นิ 

กรณีเป็นไม้ที่ปลูกขึ้น

   ๓.การทำาไมท้ีม่ใิชไ่มห้วงหา้มในปา่ตามระราชบญัญตัปิา่ไม ้พทุธศกัราช ๒๔๘๔ ในเขตปฏริปูทีด่นิ 

   หากเกษตรกรผูไ้ดร้บัเอกสาร ส.ป.ก. ๔-๐๑ จะขออนญุาตทำาไมใ้นเขตปฏริปูทีด่นิ จะมรีะเบยีบ  

ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติอย่างไร

   กรมป่าไม้ได้ร่วมหารือเร่ืองน้ีกับสำานักงานปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม เม่ือวันท่ี ๑๓ มีนาคม 

๒๕๕๐ รายละเอียดตามส่ิงท่ีส่งมาด้วย และได้กำาหนดแนวทางปฏิบัติในการอนุญาตให้ทำาไม้ในท่ีดิน  

ส.ป.ก. ๔–๐๑ ดังนี้

   ๑. ในกรณเีปน็ไมห้วงหา้มตามพระราชบญัญตัปิา่ไม ้พทุธศกัราช ๒๔๘๔ ใหด้ำาเนนิการดงันี้

    (๑) กรณีเป็นไม้หวงห้ามท่ีข้ึนอยู่เ ดิม ให้พิจารณาอนุญาตตามมาตรา ๑๑ 

แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ ประกอบกับกฎกระทรวงฉบับท่ี ๒๔ (พ.ศ. ๒๕๑๘) ว่าด้วยการทำา

ไม้หวงห้าม โดยให้ดำาเนินการ ตามระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการสำารวจและการทำาไม้ในบริเวณป่าท่ีเปิดใช้ท่ีดิน

เพ่ือทำาประโยชน์ พ.ศ. ๒๕๒๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ทั้งนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากสำานักงานปฏิรูปที่ดิน

จังหวัดก่อน
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    (๒) กรณเีปน็ไมห้วงหา้มทีป่ลกูขึน้ใหม ่หากมลีกัษณะเปน็สวนปา่ และผูค้รอบครองทีด่นิ

ประสงคจ์ะนำาไปขึน้ทะเบยีนสวนปา่ตามพระราชบญัญตัสิวนปา่ พ.ศ. ๒๕๓๕ กส็ามารถทำาไมอ้อกตามหลกัเกณฑ ์

ที่กำาหนดไว้ในพระราชบัญญัติฯ ดังกล่าวต่อไป หากผู้ครอบครองที่ดินไม่ประสงค์จะขึ้นทะเบียนสวนป่า 

ก็ให้จังหวัดพิจารณาดำาเนินการตาม (๑)

   ๒. ในกรณีเป็นไม้ท่ีมิใช่ไม้หวงห้าม ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ ให้ดำาเนินการ 

ทำาไม้ออก ตามนัยหนังสือกรมป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ กษ ๐๗๐๔.๓/๕๔๐ ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๔๖ เรื่อง ซ้อม

ความเขา้ใจในการทำาไมท้ีม่ใิชไ่มห้วงหา้ม โดยใหย้กเลกิการชะลอการตรวจสอบการทำาไมท้ีม่ใิชไ่มห้วงหา้มตาม 

พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ ตามนัยหนังสือกรมป่าไม้ ที่ ทส ๑๖๐๒.๓/๑๑๕๒๕ ลงวันที่ ๑๘ 

พฤศจิกายน ๒๕๔๗ และหนังสือกรมป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๒.๔/๗๓๒๕ ลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๔๗ 

เฉพาะในป่าที่ออกเอกสาร ส.ป.ก. ๔ – ๐๑ เท่านั้น

   จงึเรยีนมาเพือ่โปรดทราบและขอไดโ้ปรดสัง่การใหเ้จา้หนา้ทีผู่เ้กีย่วขอ้งดำาเนนิการใหเ้ปน็ไป

ตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด

           ขอแสดงความนับถือ

 (ลงนาม)    วิชัย แหลมวิไล 

            (นายวิชัย แหลมวิไล)

            อธิบดีกรมป่าไม้

กองการอนุญาต

โทร. ๐ ๒๕๖๑ – ๔๒๙๒ – ๓ ต่อ ๒๐๖

โทรสาร. ๐ ๒๕๗๙ - ๕๗๘๖
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รายงานการประชุม
เรื่อง การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ ในพื้นที่ ส.ป.ก.

ครั้งที่ ๑/๒๕๕๐

วันอังคารที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๐ เวลา ๑๓.๓๐น.

ณ ห้องประชุม ๒ ชั้น ๑ สำานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ถนนราชดำาเนินนอก กทม.

ผู้เข้าร่วมประชุม

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

 ๑. นายชวลิต ชูขจร รองเลขาธิการ ส.ป.ก.  ประธาน

 ๒. นายสมปอง อินทร์ทอง ผู้อำานวยการกองนิติการ ส.ป.ก.

 ๓. นายสุนทร วัชรกุลดิลก แทนผู้อำานวยการสำานักจัดการและควบคุมป่าไม้  กรมป่าไม้

 ๔. นายวีรชัย จุมพลชาติ แทนผู้อำานวยการส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ กรมป่าไม้

 ๕. นายวิชิต บุญชิตสิริกุล เจ้าหน้าที่บริหารป่าไม้ ๗ กรมป่าไม้

 ๖. นายธีรวัฒน์ อ่อนสำาลี เจ้าหน้าที่บริหารป่าไม้ ๖  กรมป่าไม้

 ๗. นายวิจารณ์ เสนสกุล เจ้าหน้าที่บริหารป่าไม้ ๖  กรมป่าไม้ 

 ๘. นางวนิดา พรไพบูลย์  นิติกร ๘ว  กรมอุทยานฯ

 ๙. นางพัชรัตน์ มณีวงศ์ หัวหน้ากลุ่มกฎหมายและระเบียบ ส.ป.ก.

 ๑๐. นายเลิศศักดิ์ สุขสวัสดิ์ หัวหน้ากลุ่มคดี  ส.ป.ก.

 ๑๑. นางนิสากร ริยาพันธ์ นิติกร ๘ว ส.ป.ก.

 ๑๒. นายบุญรอด ลีละยูวะ นิติกร ๘ว ส.ป.ก.

 ๑๓. นางรัตนา มะกล่ำาแดง นิติกร ๗ว ส.ป.ก.

 ๑๔. นายสุรัช อาจวงษา นิติกร ๕  ส.ป.ก.

 ๑๕. นางสาวสโรชินี บุณยะรัตน์ นิติกร ๓  ส.ป.ก.
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 ประธาน กล่าวถึงการที่ต้องประชุมหารือร่วมกันว่า ได้เกิดปัญหาในทางปฏิบัติเกี่ยวกับการตัดไม้

ในพืน้ที ่ส.ป.ก. เนือ่งจากขาดความเขา้ใจทีถ่กูตอ้งตรงกนัระหวา่งผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง มกีารตคีวามปญัหาขอ้กฎหมาย

และวัตถุประสงค์ของการบังคับใช้กฎหมายที่แตกต่างกัน ซึ่งกฎหมายว่าด้วยป่าไม้มีวัตถุประสงค์เพื่อควบคุม

การทำาไม้และเก็บหาของป่า ส่วนกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมมีวัตถุประสงค์เพื่อนำาที่ดิน

มาดำาเนินการปฏิรูปโดยมอบที่ดินให้เกษตรกรทำากิน ที่ดินของรัฐที่นำามาดำาเนินการปฏิรูปนั้นอาจเป็นที่ดิน 

ในเขตปา่สงวนแหง่ชาตทิีก่รมปา่ไมม้อบให ้เพือ่ใหด้ำาเนนิการตามวตัถปุระสงคภ์ายใตบ้ทบญัญตัขิองกฎหมายท่ี

ให้อำานาจ ประเด็นสำาคัญ คือ จะจัดการท้ังทรัพยากรท่ีดินและไม้ให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของกฎหมายแตล่ะ

ฉบับอย่างไรให้สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้

 ผู้อำานวยการกองนิติการ ส.ป.ก. เห็นว่า กรณีตามคำาพิพากษาฎีกาที่ ๑๐๒๒/๒๕๔๔ และ

ความเหน็คณะกรรมการกฤษฎกีา ทีไ่ดว้นิจิฉยัในปญัหาขอ้กฎหมายทีแ่ตกตา่งกนั และ ส.ป.ก.ไดถ้อืตามความ

เห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาที่ได้วินิจฉัยในประเด็นสำาคัญว่า ที่ดินป่าสงวนแห่งชาติที่ ส.ป.ก.ได้รับมอบ 

จากกรมป่าไม้ตามมาตรา ๒๖(๔) แห่งพ.ร.บ.การปฏิรูปฯ เป็นเพียงการกำาหนดให้ ส.ป.ก. มีอำานาจนำาที่ดิน 

มาดำาเนินการปฏิรูปได้โดยไม่ต้องดำาเนินการเพิกถอนตามกฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติ และในมาตรา ๓๖ ทวิ 

กำาหนดเกี่ยวกับการให้ ส.ป.ก. เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินที่ได้มา แต่พื้นที่ดังกล่าวก็ยังคงมีสภาพเป็น“ป่า”  

ดังนั้น การตัดไม้หรือเก็บหาของป่า จึงต้องปฏิบัติตามพ.ร.บ.ป่าไม้ฯ จากความเห็นข้อกฎหมายดังกล่าว ทำาให้

เกษตรกรผู้ได้รับการจัดที่ดินจาก ส.ป.ก. ที่ยังไม่มีความเข้าใจในข้อกฎหมายต้องถูกดำาเนินคดีตามกฎหมาย 

ป่าไม้เมื่อได้ตัดไม้ที่ขึ้นอยู่บนที่ดินนั้น ประกอบกับ ส.ป.ก.จังหวัดไม่ทราบถึงแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนเกี่ยวกับ

การทำาไม้ จึงมีประเด็นที่จะขอหารือเพื่อทราบถึงแนวทางปฏิบัติ

 หัวหน้ากลุ่มกฎหมายและระเบียบ ส.ป.ก. ได้เรียนชี้แจงเพื่อขอทราบแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

 ๑. ไม้ทุกชนิดท่ีมีอยู่ในท่ีดินก่อนท่ีกรมป่าไม้จะมอบพ้ืนท่ีให้ ส.ป.ก.รับไปดำาเนินการเม่ือในข้อกฎหมายไม้  

ดังกล่าวไม่ถือว่าเป็นทรัพย์สินของ ส.ป.ก. หากเกษตรกรมีความจำาเป็นจะต้องทำาไม้เพื่อใช้สอยในครัวเรือน 

กรมป่าไม้ได้กำาหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการทำาไม้ไว้หรือไม่ อย่างไร

 ๒. ไม้ที่เกษตรกรปลูกขึ้นบนที่ดินภายหลังที่ได้รับการจัดที่ดินจาก ส.ป.ก. หากเกษตรกรจะทำาไม้ 

ที่ปลูกขึ้นจะสามารถกระทำาได้หรือไม่ และกรมป่าไม้ได้กำาหนดแนวทางปฏิบัติไว้อย่างไร

 ๓. ตามที่คณะกรรมการกฤษฎีกาได้ให้ความเห็นข้อกฎหมายไว้ว่า เกษตรกรผู้ได้รับการจัดที่ดินจาก 

ส.ป.ก. ถือได้ว่าเป็นผู้ได้รับอนุญาตตามกฎหมายเฉพาะแล้ว จึงไม่ต้องขออนุญาตแผ้วถางป่าตามมาตรา ๕๔ 

แห่งพ.ร.บ.ป่าไม้ฯ แต่การทำาไม้หวงห้ามนั้นจะต้องขออนุญาต มีปัญหาว่า ไม่อาจแยกข้อแตกต่างระหว่าง

การแผ้วถางป่ากับการตัดไม้ขนาดเล็ก เพื่อเตรียมพื้นที่ในการประกอบเกษตรกรรมจึงควรต้องกำาหนดให้เห็น

ชัดเจนว่า มีความแตกต่างกันอย่างไร

 ๔. หากมีความจำาเป็นจะต้องร่วมกันยกร่างระเบียบว่าด้วยการทำาไม้ในพื้นที่ของ ส.ป.ก.จะสามารถ

ทำาไดห้รอืไม ่อยา่งไร หรอืหากจะนำารา่งระเบยีบกรมปา่ไมว้า่ดว้ยการทำาไมเ้พีอ่ใชส้อยในครวัเรอืนในเขตปฏริปู

ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมที่เคยหารือร่วมกัน เพื่อพิจารณาต่อไปจะสามารถดำาเนินการได้หรือไม่ 
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  ผู้แทนกรมป่าไม้ ได้ช้ีแจงเพ่ิมเติมว่า ปัจจุบันได้พบปัญหาการลักลอบตัดไม้ในพ้ืนท่ีป่าเป็นจำานวน

มาก เนื่องจากไม้หวงห้ามบางประเภทมีราคาสูง ซึ่งการลักลอบตัดไม้นั้นกระทำาได้หลายช่องทางสำาหรับ

กรณีการตัดไม้ในพื้นที่ของ ส.ป.ก. ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ให้กลุ่มนายทุนเข้าไปกว้านซื้อไม้ที่ขึ้นอยู่

ในพื้นที่ของ ส.ป.ก. ด้วยเหตุท่ีอาศัยช่องว่างของการตีความกฎหมายตามคำาพิพากษาฎีกา ท่ี ๑๐๒๒/๒๕๔๔  

ซึง่มผีลใหพ้นกังานสอบสวนและพนกังานอยัการ ไดน้ำาคำาพพิากษาดงักลา่วไปเปน็บรรทดัฐานในการสัง่ไมฟ่อ้ง 

ผู้ต้องหา อันนำามาซึ่งความไม่สอดคล้องกับการปฏิบัติราชการของกรมป่าไม้ที่มีหน้าที่ควบคุมการทำาไม้ 

อันเป็นทรัพยากรธรรมชาติของประเทศ ดังนั้น ปัญหาดังกล่าวนี้เป็นปัญหาสำาคัญที่ควรเร่งแก้ไขโดยเร็วทั้งนี้  

หากจะยกร่างระเบียบว่าด้วยการทำาไม้ในพื้นที่ของ ส.ป.ก. เพื่อให้เกิดแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนร่วมกัน 

ก็สามารถดำาเนินการได้ และสำาหรับ “ไม้หวงห้าม” ในท่ีดินท่ีมีเอกสาร ส.ป.ก.๔-๐๑ เดิมอยู่ในพ้ืนท่ี 

ป่าสงวนแห่งชาติ ตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๐๗ เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินตาม

มาตรา ๑๓๐๔ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ แม้นว่าเมื่อมีการประกาศเขตปฏิรูปที่ดินจะเป็น 

การเพิกถอนป่าสงวนแห่งชาติ ตามมาตรา ๒๖ แห่งพ.ร.บ.การปฏิรูปฯ แล้วก็ตาม ไม้หวงห้ามซึ่งอยู่ในเขต

ปฏริปูทีด่นิกย็งัคงเปน็สาธารณสมบตัขิองแผน่ดนิ การทำาไมห้วงหา้มในเขต ส.ป.ก กย็งัคงมคีวามผดิตามพ.ร.บ. 

ป่าไม้ฯ มาตรา ๔(๑), (๒) มาตรา ๑๑ มาตรา ๖๙ และมาตรา ๗๓ การที่พนักงานสอบสวนหรือพนักงาน

อัยการมีความเห็นว่า ไม้หวงห้ามดังกล่าว เป็นส่วนควบกับที่ดินตามมาตรา ๑๔๕ แห่งประมวลกฏหมายแพ่ง

และพาณิชย์และการทำาไม้ในพื้นที่ ส.ป.ก. ไม่ผิดกฎหมายป่าไม้นั้น เป็นความเห็นที่ไม่ถูกต้อง

 ผู้แทนกรมป่าไม้ เห็นว่า การวางระเบียบปฏิบัติในการอนุญาตควรพิจารณา เฉพาะผู้ได้รับส.ป.ก.๔-๐๑ 

ส่วนที่ดินที่ยังไม่มีการออก ส.ป.ก.๔-๐๑ เมื่อยังไม่มีความชัดเจนว่าผู้ถือครองจะได้รับการจัดที่ดินหรือไม่ 

จึงไม่ควรอนุญาต

 ผู้แทนกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เห็นว่า เนื่องจากป่าไม้เป็นทรัพยากรธรรมชาติ

ที่สำาคัญและมีความสัมพันธ์กับการดำารงชีวิตของมนุษย์ เพราะสามารถนำาไม้และของป่ามาใช้ประโยชน์ทั้ง

การอุปโภคและบริโภค เช่น ทำาเป็นเครื่องใช้ในครัวเรือน เครื่องมือในการเกษตรกรรมหรือเพื่อที่อยู่อาศัย 

เปน็ตน้ แตก่ารทำาไมห้วงหา้มและเกบ็หาของปา่หวงหา้มใน “ปา่” ตามกฏหมายวา่ดว้ยปา่ไมต้อ้งไดร้บัอนญุาต

ตามกฎหมาย แต่ไม้หวงห้ามที่ราษฎรได้ปลูกในที่ดิน ส.ป.ก.๔-๐๑ สามารถนำาที่ดินที่ปลูกไม้ไปขอขึ้นทะเบียน 

สวนป่าตามกฎหมายว่าด้วยสวนป่าได้ ซึ่งจะทำาให้เกษตรกรได้รับสิทธิและประโยชน์ในการทำาไม้ที่ปลูกขึ้น

รวมทั้งสิทธิและประโยชน์อื่นอีก ดังนั้น ส.ป.ก. จึงควรจัดอบรมแก่เจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.และเกษตรกร เพื่อให้

ได้รับความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ป่าไม้ฯและพ.ร.บ.สวนป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งเป็นการส่งเสริมการปลูกไม้ไว้ใช้สอย 

แก่เกษตรกรในพื้นที่ ส.ป.ก. 
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 ผู้แทนกรมป่าไม้ ได้เรียนชี้แจงเพื่อตอบประเด็นข้อหารือ ดังนี้

 พื้นที่ ส.ป.ก.๔-๐๑ ซึ่งพื้นที่เดิมเป็นป่าสงวนแห่งชาติ ที่มีสภาพเสื่อมโทรม ซึ่งรัฐได้มีนโยบายมอบให้ 

ส.ป.ก. นำาไปปฏิรูปให้กับเกษตรกร ดังนั้น โดยสภาพของป่าเสื่อมโทรมจึงมีไม้เดิมอยู่เป็นจำานวนน้อย

 ๑. การทำาไม้หวงห้ามที่มีมาแต่เดิมในที่ดิน ส.ป.ก.๔-๐๑ ด้วยเป็นป่าที่มาจากป่าสงวนแห่งชาติ 

ที่เสื่อมโทรม จึงต้องดำาเนินการตามมาตรา ๑๑ แห่งพ.ร.บ.ป่าไม้ฯ และมติสภาบริหารคณะปฏิวัติ เมื่อ 

วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๑๕ โดยมอบให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (ออป.) เป็นผู้ดำาเนินการทำาไม้ในพื้นที่ 

ป่าเปิดประโยชน์ โดยใช้แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการสำารวจและทำาไม้ในพื้นที่ป่าเปิด

ประโยชน์ พ.ศ. ๒๕๒๕ และหนังสือกรมป่าไม้ ที่ กษ ๐๗๐๔(๓)/ว๑๖๓๘๗ ลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๒๖ โดย

ต้องได้รับความเห็นชอบจาก ส.ป.ก. ก่อน

 ๒. การทำาไม้หวงห้ามที่ปลูกขึ้นในที่ดิน ส.ป.ก.๔-๐๑ สามารถนำาที่ดินที่ปลูกไม้หวงห้ามตามพ.ร.บ.  

ป่าไม้ฯ ไปข้ึนทะเบียนท่ีดินเป็นสวนป่า ตามพ.ร.บ.สวนป่า พ.ศ.๒๕๓๕ การทำาไม้ดังกล่าวจึงสามารถดำาเนินการ  

ได้ตามพ.ร.บ.สวนป่า พ.ศ.๒๕๓๕ แต่ถ้าหากไม่ประสงค์ขึ้นทะเบียนที่ดินเป็นสวนป่าหากประสงค์จะทำา 

ไม้หวงห้ามท่ีปลูกข้ึนในท่ีดิน ส.ป.ก.๔-๐๑ ก็สามารถกระทำาได้ตามมาตรา ๑๑ แห่งพ.ร.บ.ป่าไม้ฯ แต่จะมีขั้นตอน

ที่เกี่ยวข้องกับระเบียบและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติและมีค่าธรรมเนียม ค่าบำารุง ตามกฎหมาย

 ๓. การทำาไม้ที่มิใช่ไม้หวงห้ามในที่ดิน ส.ป.ก.๔-๐๑ สามารถดำาเนินการได้ตามมาตรา ๒๕ 

แห่งพ.ร.บ.ป่าไม้ฯ และประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เร่ือง กำาหนดอัตราค่าธรรมเนียมการนำาไม้ 

ที่มิใช่ไม้หวงห้ามเข้าเขตด่านไม้ ตามพ.ร.บ.ป่าไม้ฯ ซึ่งกรมป่าไม้ได้กำาหนดแนวทางปฏิบัติไว้ตามหนังสือ

กรมป่าไม้ ที่ ๐๗๐๔.๓/๕๔๐ ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๔๖ แล้ว 

 ดังนั้น การทำาไม้ในกรณีต่างๆในพื้นที่ ส.ป.ก.๔-๐๑ ได้มีหลักเกณฑ์การปฏิบัติอยู่แล้วซึ่งหากจะ

นำามาร่างระเบียบปฏิบัติในส่วนของกรมป่าไม้โดยเฉพาะอาจจะทำาได้ยุ่งยาก เพราะอาจจะต้องขอมติ 

คณะรัฐมนตรีในการทบทวนมติสภาบริหารคณะปฏิวัติ เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๑๕ ด้วย

 หัวหน้ากลุ่มกฎหมายและระเบียบ มีความเห็นว่า พ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาติท่ี ส.ป.ก.ได้รับมามีการตรวจ 

กันพื้นที่ที่มีสภาพป่าสมบูรณ์คืนกรมป่าไม้อยู่แล้ว ที่ดินที่นำามาจัดโดยสภาพคงไม่มีไม้เดิมมากถึงขนาด

ที่ ออป.จะทำาจากทั้งหมดเพื่อเปิดใช้ประโยชน์ ไม้เดิมที่ไม่กีดขวางต่อการเกษตรควรสงวนไว้เพื่อรักษา

สภาพแวดล้อม แต่ถ้าเกษตรกรมีความจำาเป็นจะขออนุญาตเพ่ือนำามาใช้สอยในครัวเรือน มีช่องทางทำาได้ 

หรือไม่ หรือถ้าต้องการตัดไม้เดิมทั้งหมดเพื่อปลูกใหม่เฉพาะแปลง จะมีช่องทางทำาได้อย่างไรจะมีการสำารวจ

ไมเ้ดมิ วางมาตรการในการควบคุมให้ชัดเจนอย่างไร ซ่ึงหากได้พิจารณาหาข้อยุติร่วมกันแล้ว ในส่วนของ ส.ป.ก. 

จะได้ทำาการชี้แจงอบรมเกษตรกรให้ทราบก่อนมอบ ส.ป.ก.๔-๐๑ รวมทั้งอาจวางมาตรการให้มีสภาพบังคับ

หากเป็นการฝ่าฝืน
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มติที่ประชุม เห็นชอบร่วมกันว่า เพื่อให้เกิดเเนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนเกี่ยวกับการทำาไม้ในพื้นที่ ส.ป.ก. กรมป่า

ไม้และส.ป.ก. จะได้ร่วมกันยกร่างระเบียบว่าด้วยการทำาไม้ในพ้ืนท่ี ส.ป.ก.ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น.

                     (ลงนาม)     พัชรัตร์ มณีวงศ์

                               (นางพัชรัตร์ มณีวงศ์)

                          หัวหน้ากลุ่มกฎหมายและระเบียบ

                              ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(ลงนาม) สุรัช อาจวงษา                   (ลงนาม)   โอภาส วรรณโชติศิริกุล

     (นายสุรัช อาจวงษา)                         (นายโอภาส วรรณโชติศิริกุล)

         นิติกร ๕                                  นิติกร ๘ ว

    ผู้จดรายงานการประชุม                            ผู้จดรายงานการประชุม
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บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ 	 ฝ่ายอนุญาตไม้และของป่า	กองคุ้มครอง	กรมป่าไม้

ที่	กษ	๐๗๐๔(๓)/๘๕๗๙			 	 													วันที่	๒๗	มีนาคม	๒๕๒๙

เรื่อง	 ระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการผลิตและการนำาขี้เลื่อยอัดและถ่านอัดเคลื่อนที่

เรียน	 รองอธิบดี	ทั้ง	๓	ท่าน	ผู้ตรวจการป่าไม้	ทั้ง	๔	ภาค	ผู้อำานวยการกองทุกกองผู้อำานวยการ  

	 โรงเรียนป่าไม้แพร่	ผู้อำานวยการโรงเรียนอบรมวนกรรมจังหวัดตาก	และผู้บังคับการตำารวจป่าไม้

 	 	 กรมป่าไม้ขอส่งสำาเนาหนังสือกรมป่าไม้	 ที่	 กษ	 ๐๗๐๔(๓)/ว๘๕๗๗	 ลงวันที่	 ๒๗	 มีนาคม	

๒๕๒๙	 และระเบียบกรมป่าไม้	 ฉบับที่	 ๒/๒๕๒๙	 ลงวันที่	 ๑๘	 มีนาคม	 ๒๕๒๙	 เรื่องการผลิตและการนำา 

ขี้เลื่อยอัดและถ่านอัดเคลื่อนที่	มาเรียนเพื่อโปรดทราบและขอให้ยกเลิกระเบียบกรมป่าไม้	ฉบับที่	๑/๒๕๒๓	

ลงวันที่	๓๐	ธันวาคม	๒๕๒๓	ซึ่งได้เวียนให้ทราบ	ตามหนังสือกรมป่าไม้	ที่	กส	๐๗๐๔(๓)/๑๘๘๙	ลงวันที่	

๒๘	มกราคม	๒๕๒๔	เสียและให้ใช้ระเบียบดังกล่าวแทนต่อไป

	 	 	 	 	 	 	 																				(ลงนาม)						อุดม	หิรัญพฤกษ์

	 	 	 	 	 																																						(นายอุดม	หิรัญพฤกษ์)

	 	 	 	 	 	 	 	 รองอธิบดี	ปฏิบัติราชการแทน

	 	 	 	 	 	 	 	 อธิบดีกรมป่าไม้

คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการอนุญาตไม้และของป่า
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ที่	กษ	๐๗๐๔(๓)/ว๘๕๗๗		 																																	กรมป่าไม้

	 	 	 	 	 	 	 				 						ถนนพหลโยธิน	กทม	๑๐๙๐๐

	 	 	 	๒๗	มีนาคม	๒๕๒๙

เรื่อง	 ระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการผลิตและการนำาชี้เลื่อยอัดและถ่านอัดเคลื่อนที่

เรียน	 ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

อ้างถึง	 หนังสือกรมป่าไม้	ที่	กษ.๐๗๐๔/ว.๑๘๘๘	ลงวันที่	๒๘	มกราคม	๒๕๒๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย	 ระเบียบกรมป่าไม้	ฉบับที่	๒/๒๕๒๙	ลงวันที่	๑๘	มีนาคม	๒๕๒๙

	 	 	 ตามที่กรมป่าไม้ส่งระเบียบกรมป่าไม้	 ฉบับที่	 ๑/๒๕๒๓	 ลงวันที่	 ๓๐	 ธันวาคม	 ๒๕๒๓ 

ว่าด้วยการผลิตและการนำาขี้เลื่อยอัดและถ่านอัดเคลื่อนที่	มาเรียนเพื่อโปรดทราบและสั่งเจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติ

ต่อไป	นั้น

	 	 	 เนื่องจากระเบียบกรมป่าไม้ดังกล่าว	 มีบางอย่างที่เป็นปัญหาในการปฏิบัติกรมป่าไม้จึงได้ 

แกไ้ขใหม	่ปรากฏตามระเบยีบกรมปา่ไม	้ฉบบัที	่๒/๒๕๒๙	ลงวนัที	่๑๘	มนีาคม	๒๕๒๙	วา่ดว้ยการผลติและการนำา 

ขี้เลื่อยอัดและถ่านอัดเคลื่อนที่	ที่ส่งมาพร้อมนี้	

	 	 	 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ	และสั่งเจ้าหน้าที่ถือเป็นทางปฏิบัติต่อไป

	 	 	 	 	 	 	 																											ขอแสดงความนับถือ

								 	 																																	(ลงนาม)				อุดม	หิรัญพฤกษ์

	 	 	 	 	 	 	 																											(นายอุดม	หิรัญพฤกษ์)

	 	 	 	 	 	 	 																								รองอธิบดี	ปฏิบัติราชการแทน

					 	 																																																อธิบดีกรมป่าไม้	 	 	

กองคุ้มครอง

โทร.	๕๗๙๔๘๕๓
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ระเบียบกรมป่าไม้
ฉบับที่ ๒/๒๕๒๙

เรื่อง การผลิตและการนำาขี้เลื่อยอัดและถ่านอัดเคลื่อนที่

	 โดยที่กรมป่าไม้เห็นว่า	 ปัจจุบันนี้สถานการณ์เกี่ยวกับพลังงานของชาติอยู่ในขั้นวิกฤต	 เนื่องจาก

น้ำามันมีราคาสูง	 จึงมีความจำาเป็นที่จะต้องพัฒนาใช้แหล่งพลังงานอย่างอื่นมาใช้ทดแทน	 หรือใช้ให้มี

ปริมาณมากและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	 กรมป่าไม้พิจารณาเห็นว่าขี้เลื่อยและเศษถ่าน	 ซึ่งถูกทิ้งขว้างเป็นสิ่ง

ไร้ประโยชน์จำานวนปีละมากมาย	และเป็นภัยในการเก็บรักษาด้วย	หากจะได้นำาขี้เลื่อยหรือเศษถ่านดังกล่าว

มาปรับปรุงใช้ประโยชน์	 และส่งเสริมให้มีการทำาเป็นขี้เลื่อยอัดหรือถ่านอัดขึ้นใช้	 ก็จะช่วยแก้ปัญหาในเรื่อง

การใช้เชื้อเพลิงและอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ได้มาก	และเพื่อให้การนำาเคลื่อนที่สำาหรับผลิตภัณฑ์ประเภทนี้ได้

เป็นไปโดยสะดวกและรวดเร็ว	อธิบดีกรมป่าไม้จึงกำาหนดระเบียบปฏิบัติขึ้นไว้ดังต่อไปนี้

	 ข้อ	๑.	 ให้ยกเลิกระเบียบกรมป่าไม้	ฉบับที่	 ๑/๒๕๒๓	ลงวันที่	๓๐	ธันวาคม	๒๕๒๓	ว่าด้วยการ

ผลิตและการนำาขี้เลื่อยอัดและถ่านอัดเคลื่อนที่

	 ข้อ	๒.	 ให้ใช้ระเบียบนี้แทนตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

	 ข้อ	๓.	 ในระเบียบนี้	คำาว่า

	 	 	 “ขี้เลื่อยอัด”	หมายความว่า	แท่งขี้เลื่อยที่เกิดจากการอัดขี้เลื่อยด้วยความดันสูง	หรือโดยมี

วัตถุเชื่อมประสาน

	 	 	 “ถ่านอัด”	 หมายความว่า	 แท่งถ่านที่เกิดจากการอัดเศษถ่านด้วยความดันสูง	 หรือโดยมี

วัตถุเชื่อมประสาน

	 	 	 “เศษถ่าน”	 หมายความว่า	 ถ่านที่มีขนาดเล็ก	 มีขนาดกว้าง	 ยาว	 หนา	 ไม่เกิน	 ๒๕	

มิลลิเมตร

	 ข้อ	๔.	 ขี้เลื่อยอัดก็ดี	ถ่านอัดก็ดี	ถือว่าเป็นสิ่งประดิษฐ์สำาเร็จรูป	ไม่ถือเป็นไม้และของป่าหวงห้าม	

อันจะต้องอยู่ในข่ายควบคุมการนำาเคลื่อนที่	หรือครอบครอง	ตามพระราชบัญญัติป่าไม้	พุทธศักราช	๒๔๘๔

	 	 	 ระเบียบนี้ให้ไว้	ณ	วันที่	๑๘	มีนาคม	๒๕๒๙

	 	 	 	 	 	 	 														(ลงนาม)					ชำานิ	บุณโยภาส

	 	 	 	 	 	 	 																							(นายชำานิ	บุณโยภาส)

	 	 	 	 	 	 	 																										อธิบดีกรมป่าไม้
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บันทึกรายงานการประชุม
เรื่อง ขอนำาขี้เลื่อยจากโรงงานแปรรูปไม้มาอัดทำาเป็นถ่านแท่งเพื่อการส่งออก

เมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๒๘ ณ ห้องประชุมกองคุ้มครอง

รายนามผู้เข้าประชุม

	 ๑.	 นายแสนย์	อินทราวุธ	 ผู้อำานวยการกองคุ้มครอง

	 ๒.	 นายประสงค์	วิปุลานุสาสน์		 หัวหน้าฝ่ายด่าน	๙

	 ๓.	 นายนิพนธ์	ชัยสุริยา	 รักษาการในตำาแหน่งผู้อำานวยการกองนิติการ

	 ๔.	 นายสุมินทร์	บูรณากาญจน์		 หัวหน้าฝ่ายอนุญาตอุตสาหกรรมไม้

	 ๕.	 นายนเรศ	ไชยยงยศ	 หัวหน้าฝ่ายอนุญาตไม้และของป่า

	 ๖.	 นายสนั่น	พรหมโณมัย		 นิติกร	๕	กองนิติการ

	 ๗.	 นายอรุณ	ชมชาญ	 แทนผู้อำานวยการกองวิจัยผลิตผลป่าไม้

	 ๘.	 นายสมจิตร	ปรีชพันธุ์		 เจ้าหน้าที่ฝ่ายอนุญาตไม้และของป่า

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.

	 ผู้อำานวยการกองคุ้มครองได้กล่าวเปิดประชุม	 พร้อมกับชี้แจงให้ที่ประชุมทราบเรื่องเดิมความเป็น

มาเกี่ยวกับเรื่องที่จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาในวันนี้ว่า	กรมป่าไม้ได้รับหนังสือของห้างหุ้นส่วนจำากัด	พนาศิริ	

แจ้งว่าทางห้างฯ	 มีความประสงค์จะตั้งโรงงานอัดถ่านแท่ง	 โดยนำาเอาขี้เลื่อยมาอัดเป็นแท่ง	 แล้วนำาไปเผา

เป็นถ่านเพื่อการจำาหน่าย	จึงขอทราบระเบียบข้อบังคับในการปฏิบัติจากกรมป่าไม้

	 กองคุ้มครองได้ดำาเนินเรื่องเรียนอธิบดีกรมป่าไม้	 ความโดยสรุปว่า	 ขี้เลื่อยอัดถือว่าเป็นสิ่งประดิษฐ์

สำาเร็จรูป	ตามระเบียบกรมป่าไม้	ฉบับที่	๑/๒๕๒๓	ลงวันที่	๓๐	ธันวาคม	๒๕๒๓	เรื่อง	การผลิตและการนำา

ขี้เลื่อยอัดและถ่านอัดเคลื่อนที่	เมื่อนำาเอาขี้เลื่อยอัดไปเผาหรืออบให้เปลี่ยนสภาพเป็นถ่าน	ผลผลิตที่เกิดขึ้นนี้

จะถอืวา่เปน็ของปา่หวงหา้มตามพระราชบญัญตัปิา่ไม้	พทุธศกัราช	๒๔๘๔	หรอืไม	่สมควรหารือไปกองนิติการ	

เพ่ือจะได้กำาหนดทางปฏิบัติท่ีถูกต้อง	ให้ห้างหุ้นส่วนจำากัด	พนาศิริ	ทราบต่อไป	พร้อมกับได้เสนอความเห็น	ควร

ปรับปรุงแก้ไขระเบียบกรมป่าไม้	ฉบับที่	๑/๒๕๒๓	ลงวันที่	๓๐	ธันวาคม	๒๕๒๓	เรื่อง	การผลิตและการนำา

ขี้เลื่อยอัดและถ่านอัดเคลื่อนที่	ให้เหมาะสมและถูกต้องต่อไป

	 ท่านรองอธิบดี	 (นายอุดม	 หิรัญพฤกษ์)	 ได้บันทึกสั่งการไว้	 เมื่อวันที่	 ๒๗	 กันยายน	 ๒๕๒๘	 ให้ 

กองคุ้มครองร่วมกับกองนิติการและกองวิจัยฯ	พิจารณาหาข้อยุติโดยด่วน	เพื่อจะได้ตอบให้ผู้ร้องทราบต่อไป

	 ที่ประชุมได้พิจารณาถึงรายละเอียดความเป็นมาเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้ว	โดยพิจารณาถึงวัตถุดิบที่นำามา

ใช้ประกอบกิจการ	ตลอดจนความเป็นมาของวัตถุดิบดังกล่าวคือ
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	 ๑.	 ข้ีเล่ือย	 ท่ีประชุมได้พิจารณาอย่างกว้างขวาง	 เห็นว่าข้ีเล่ือยเป็นเศษเหลือของไม้จากการแปรรูป

ท่ีทางโรงงานท้ิงไปแล้ว	 ไม่ถือว่าเป็นไม้แปรรูป	 จึงไม่ควรจะนำามาอยู่ในความควบคุมตามพระราชบัญญัติป่าไม้	

พุทธศักราช	 ๒๔๘๔	 แต่ในกรณีที่มีการนำาเอาขี้เลื่อยมาใช้ให้เกิดประโยชน์	 โดยนำามาอัดให้เป็นแท่งตามวิธี

การทางเทคโนโลยีสมัยใหม่	ผลิตผลที่เกิดขึ้น	คือ	ขี้เลื่อยอัดแท่ง	ให้ถือเป็นสิ่งประดิษฐ์สำาเร็จรูป	ทั้งนี้	เพื่อ

ให้สอดคล้องกับระเบียบกรมป่าไม้	ฉบับที่	๑/๒๕๒๓	ลงวันที่	๓๐	ธันวาคม	๒๕๒๓	เรื่องการผลิตและการนำา

ขี้เลื่อยอัดและถ่านอัดเคลื่อนที่

	 ดังน้ัน	 เม่ือข้ีเล่ือยอัดแท่งนำาไปเผาเป็นถ่าน	 ผลิตผลท่ีเกิดข้ึนไม่ใช่ถ่านไม้ท่ีเป็นของป่าหวงห้าม	 ตาม

พระราชกฤษฎีกากำาหนดของป่าหวงห้าม	 พ.ศ.	 ๒๕๐๕	 จึงไม่อยู่ในข่ายควบคุมตามพระราชบัญญัติป่าไม้	

พ.ศ.	๒๔๘๔

	 การที่ห้างหุ้นส่วนจำากัด	 พนาศิริ	 ขอทราบแนวทางปฏิบัติ	 ก็สมควรแจ้งให้ทางห้างฯ	 ทราบว่าการ

ดำาเนินการไม่อยู่ในข้อบังคับที่จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้แต่อย่างใด

	 ๒.	 ท่ีประชุมได้นำาเอาระเบียบกรมป่าไม้	ฉบับท่ี	๑/๒๕๒๓	ลงวันท่ี	๓๐	ธันวาคม	๒๕๒๓	เร่ืองการผลิต

และการนำาขี้เลื่อยอัดและถ่านอัดเคลื่อนที่มาพิจารณาแล้ว	เห็นว่าระเบียบดังกล่าวข้อ	๔	ระบุว่า	ขี้เลื่อยอัด 

ก็ดี	 ถ่านอัดก็ดี	 ถือว่าเป็นสิ่งประดิษฐ์สำาเร็จรูป	 ไม่ถือเป็นไม้และของป่าหวงห้าม	 อันจะต้องอยู่ในข่าย

ควบคุมตามพระราชบัญญัติป่าไม้	 พุทธศักราช	 ๒๔๘๔	 ท่ีประชุมร่วมกันพิจารณาโดยรอบคอบแล้วเห็นว่า	

ระเบียบกรมป่าไม้ดังกล่าวควรจะได้มีการแก้ไขให้ถูกต้องเกี่ยวกับการปฏิบัติ	 ของเจ้าหน้าที่และผู้ดำาเนิน

การ	 โดยให้ตัดข้อความในวรรคท้ายซึ่งบัญญัติไว้ว่า	 “เพื่อสะดวกในการดำาเนินการตามความในข้อ	๔	หาก 

ผู้ดำาเนินการประสงค์จะให้เจ้าหน้าท่ีออกอนุญาตเพ่ือการนำาเคล่ือนท่ีก็ย่อมทำาได้	โดยยินยอมชำาระค่าธรรมเนียมเพื่อ

การนั้น	โดยอนุโลมปฏิบัติตามกฎกระทรวง	ฉบับที่	๑๓	(พ.ศ.๒๔๙๘)	ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้	

พุทธศักราช	๒๔๘๔	ว่าด้วยการนำาไม้หรือของป่าเคลื่อนที่”	ทั้งนี้	ให้ตัดข้อความดังกล่าวออกทั้งหมด	นอกนั้น

ให้คงเป็นไปตามระเบียบเดิมที่กำาหนดไว้

เลิกประชุมเวลา	๑๑.๓๐	น.

           

	 	 	 	 	 	 	 												(ลงชื่อ)				สมจิตร	ปรีชพันธุ์

	 	 	 	 	 	 	 																				(นายสมจิตร	ปรีชพันธุ์)	จดบันทึกการประชุม

	 	 	 	 	 	 	 																เจ้าพนักงานป่าไม้	๔	กองคุ้มครอง
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ระเบียบกรมป่าไม้
ฉบับที่ ๑/๒๕๒๓

เรื่อง การผลิตและการนำาขี้เลื่อยอัดและถ่านอัดเคลื่อนที่

	 โดยที่กรมป่าไม้เห็นว่าปัจจุบันนี้สถานการณ์เกี่ยวกับพลังงานของชาติอยู่ในขั้นวิกฤตเนื่องจากน้ำามัน

มีราคาสูง	 จึงมีความจำาเป็นที่จะต้องพัฒนาใช้แหล่งพลังงานอย่างอื่นมาใช้ทดแทนหรือใช้ให้มีปริมาณมาก

และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	 กรมป่าไม้พิจารณาเห็นว่าขี้เลื่อยและเศษถ่านซึ่งถูกทิ้งขว้างเป็นสิ่งไร้ประโยชน์

จำานวนปีละมากมาย	และเป็นภัยในการเก็บรักษาด้วย	หากจะได้นำาขี้เลื่อยหรือเศษถ่านดังกล่าวมาปรับปรุง

ใช้ประโยชน์และส่งเสริมให้มีการทำาเป็นขี้เลื่อยอัดหรือถ่านอัดขึ้นใช้	 ก็จะช่วยแก้ปัญหาในเรื่องการใช้ 

เชื้อเพลิงและอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ได้มาก	และเพื่อให้การนำาเคลื่อนที่สำาหรับผลิตภัณฑ์ประเภทนี้ได้เป็นไป

โดยสะดวกและรวดเร็ว	อธิบดีกรมป่าไม้จึงกำาหนดระเบียบปฏิบัติขึ้นไว้ดังต่อไปนี้

	 ข้อ	๑.	 ระเบียบนี้เรียกว่า	 ระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการผลิตและการนำาขี้เลื่อยอัดและถ่านอัด

เคลื่อนที่

	 ข้อ	๒.	 ระเบียบนี้ให้ใช้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

	 ข้อ	๓.	 ในระเบียบนี้	คำาว่า	

	 	 	 “ขี้เลื่อยอัด”	หมายความว่า	แท่งขี้เลื่อยที่เกิดจากการอัดขี้เลื่อยด้วยความดันสูง	หรือโดยมี

วัตถุเชื่อมประสาน

	 	 	 “ถ่านอัด”	 หมายความว่า	 แท่งถ่านที่เกิดจากการอัดเศษถ่านด้วยความดันสูง	 หรือโดยมี

วัตถุเชื่อมประสาน

	 	 	 “เศษถ่าน”	หมายความว่า	ถ่านท่ีมีขนาดเล็ก	มีขนาดกว้าง	ยาว	หนา	ไม่เกิน	๒๕	มิลลิเมตร

	 ข้อ	๔.	 ขี้เลื่อยอัดก็ดี	ถ่านอัดก็ดี	ถือว่าเป็นสิ่งประดิษฐ์สำาเร็จรูป	ไม่ถือเป็นไม้และของป่าหวงห้าม	

อันจะต้องอยู่ในข่ายควบคุมการนำาเคลื่อนที่หรือครอบครอง	ตามพระราชบัญญัติป่าไม้	พุทธศักราช	๒๔๘๔

	 เพื่อความสะดวกแก่การดำาเนินการ	 ตามความในข้อ	 ๔	 หากผู้ดำาเนินการประสงค์จะให้เจ้าหน้าที่

ออกอนุญาตเพื่อการนำาเคลื่อนที่ก็ย่อมทำาได้	 โดยยินยอมชำาระค่าธรรมเนียมเพื่อการนั้นโดยอนุโลมปฏิบัติ

ตามกฎกระทรวง	 ฉบับที่	 ๑๓	 (พ.ศ.	 ๒๔๙๘)	 ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้	 พุทธศักราช	 ๒๔๘๔	 

ว่าด้วยการนำาไม้หรือของป่าเคลื่อนที่

	 	 	 	 	 	 	 													ระเบียบนี้ให้ไว้	ณ	วันที่	๓๐	ธันวาคม	๒๕๒๓

	 	 	 	 	 	 	 															(ลงนาม)				พงศ์	โสโน

	 	 	 	 	 	 	 																								(นายพงศ์	โสโน)

	 	 	 	 	 	 	 																									อธิบดีกรมป่าไม้
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ที่	กษ	๐๗๐๔/ว	๑๕๑๙๐	 	 	 																														กรมป่าไม้	

	 	 	 	 	 	 	 	 							ถนนพหลโยธิน	กทม	๑๐๙๐๐

	 	 	 	 	 	 	 												๒๓	พฤษภาคม	๒๕๓๒

เรื่อง	 การขออนุญาตเก็บหาของป่าหวงห้าม	(หวาย)

เรียน	 ป่าไม้เขตทุกเขต

สิ่งที่ส่งมาด้วย	 เอกสารแนวทางการสำารวจหาปริมาณและกำาลังผลิตหวาย	จำานวน	๑	ชุด

	 	 	 ด้วยป่าไม้เขตปัตตานีและป่าไม้เขตนครศรีธรรมราช	 ได้หารือเร่ืองการขออนุญาตเก็บหา 

ของป่าหวงห้าม	(หวาย)	ว่า	กรมป่าไม้มิได้กำาหนดแนวทางการสำารวจหากำาลังผลิตของป่าหวงห้าม	(หวาย)	ไว้	

จึงขอให้กรมป่าไม้พิจารณาแจ้งแนวทางปฏิบัติให้เขตทราบด้วย

	 	 	 บัดน้ี	 กรมป่าไม้ได้จัดทำาเอกสารแนวทางการสำารวจหาปริมาณและกำาลังผลิตหวายตามท่ีเขต 

ดังกล่าว	 หารือแนวทางปฏิบัติเสร็จเรียบร้อยแล้ว	 จึงขอส่งเอกสารแนวทางการสำารวจหากำาลังผลิตหวาย 

เรียนมาเพื่อโปรดทราบ	และสั่งเจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติต่อไป

	 									ขอแสดงความนับถือ

	 (ลงนาม)			ทิวา	สรรพกิจ

	 										(นายทิวา	สรรพกิจ)

	 								รองอธิบดี	ปฏิบัติราชการแทน

	 										อธิบดีกรมป่าไม้

กองคุ้มครอง

โทร.๕๗๙๔๘๕๓
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แนวทางการสำารวจหาปริมาณและกำาลังผลิตหวาย

๑. คำานำา
	 หวายเป็นผลผลิตของป่าที่สำาคัญของประเทศไทย	 ผลิตภัณฑ์จากหวายส่วนใหญ่ที่นิยมใช้กันอยู่
ได้แก่	 ผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่องใช้และเครื่องประดับในครัวเรือนและเฟอร์นิเจอร์ปัจจุบันนี้หวายมีบทบาท 
สำาคัญในการช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศ	 โดยเข้าไปมีบทบาทในการสร้างงานทั้งในชนบทและ 
แถบชานเมือง	 ซึ่งผลิตภัณฑ์จากหวายเป็นที่นิยมใช้กันทั่วไปทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ	 และมี 
แนวโน้มว่าจะมีความนิยมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ	ในอนาคต
	 หวายเป็นพืชเมืองร้อน	 ชอบขึ้นในบริเวณที่มีความชุ่มชื้นสูงและมีฝนตกชุก	 หรือในเขตมรสุม	 
โดยมากจะพบหวายขึน้ในปา่ดงดบิและชอบขึน้อยูใ่ตร้ม่ของตน้ไมใ้หญ่	ชอบดนิรว่นปนทรายทีม่ใีบไมร้ว่งหลน่
ทับถมอยู่มากๆ	มีหวายหลายชนิดขึ้นอยู่ในลุ่มแม่น้ำาขังหรือป่าพรุ	บางชนิดพบขึ้นอยู่ในบริเวณที่สูงถึงระดับ	
๒,๐๐๐	เมตรจากระดับน้ำาทะเล	หวายที่นำามาใช้ประโยชน์มักจะมีอายุในช่วง	๖-๒๕	ปี	ลำาต้นของหวายจะมี
ขนาดเส้นรอบวงตั้งแต่	๒.๐-	๙.๐	ซม.	พันธุ์หวายที่มีอยู่ในโลกประมาณ	๒๐๐	ชนิด	และที่พบในประเทศไทย
มีประมาณ	๔๐	ชนิด
๒. วัตถุประสงค์
	 เพื่อทราบปริมาณและกำาลังผลิตของหวายแต่ละชนิด	ในบริเวณพื้นที่ที่จะอนุญาต
๓. อุปกรณ์
	 ๓.๑	เข็มทิศ
	 ๓.๒	เทป	และเชือกสำาหรับวัดระยะทาง
	 ๓.๓	แบบฟอร์มการสำารวจหวาย
	 ๓.๔	อุปกรณ์การเขียน
	 ๓.๕	แผนที่ระวาง	มาตราส่วน	๑:๕๐,๐๐๐	ของกรมแผนที่ทหาร
	 ๓.๖	ภาพถ่ายทางอากาศ	(ถ้ามี)
๔. วิธีการดำาเนินงาน
	 ๔.๑	 ให้ทำาการสำารวจเบื้องต้นในบริเวณที่ได้รับคำาขออนุญาต	 เพื่อกำาหนดขอบเขตที่มีหวายขึ้นอยู่	
แล้วแสดงขอบเขตลงในแผนที่ระวาง	มาตราส่วน	๑:๕๐,๐๐๐	ของกรมแผนที่ทหาร
	 ๔.๒	 .ให้วางแปลงตัวอย่างแบบ	 Systematic	 Sampling	 โดยสำารวจเป็นแนว	 (Strip	 System)	 
มีเปอร์เซ็นต์การสำารวจ	๑๐%	ของพื้นที่ที่มีหวายขึ้นอยู่	ตามข้อ	๔.๑	และให้วางเส้นฐาน	(Base	Line)	โดย
พิจารณาจากลักษณะรูปร่าง	และขนาดของพื้นที่	แล้ว	วางแนวสำารวจ	(Cruise	Line)	ในแนวตั้งฉากกับ
เส้นฐานไปจรดขอบเขตของพื้นที่	โดยมีระยะห่างระหว่างแนวสำารวจ	๑๐๐	เมตร	และแต่ละเส้นสำารวจกว้าง	
๑๐	เมตร	(ข้างละ	๕	เมตร)	ตลอดทั้งแนว	(รูปที่	๑)
	 ๔.๓	 การนับหวาย	 ให้นับหวายทั้งที่เป็นลำาต้นเดี่ยวหรือเป็นกอ	 โดยนับเป็นจำานวนหวายทุกต้น
และ/หรือกอ	โดยแยกออกเป็น	๒	ประเภท	คือ	หวายอ่อนหรือหวายแก่	(หวายอ่อนหมายถึงหวายที่ยังไม่มี
ส่วนของหวายที่กาบใบแห้งและร่วงหลุดไป	 ส่วนหวายแก่จะมีลำาต้นมีเหลืองอ่อน	 บางชนิดมีสีแดง	 หรือ 
กาบใบจะแหง้และรว่งหลดุเหลอืแตต่รงบรเิวณยอด)	กรอกจำานวน	ชนดิและอืน่ๆ	ลงในแบบฟอรม์การสำารวจ	 
ซึ่งแบ่งออกเป็น	๒	แบบ	คือ
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	 ๑.	แบบ	ก.๑	ใช้สำาหรับหวายที่ขึ้นเป็นลำาต้นเดี่ยว	โดยนับจำานวนหวายทุกต้นในแปลงตัวอย่าง	และ
จำาแนกตามอายุของต้น	ประมาณความสูง	(ยาว)	ของหวาย	แล้วบันทึกลงในแบบฟอร์มที่กำาหนด
	 ๒.	แบบ	ข.๑	ใช้สำาหรับหวายที่ขึ้นเป็นกอ	โดยนับจำานวนหวาย	(ลำา)	ในแต่ละกอจำาแนกตามอายุ
ของลำา	 และในแต่ละกอ	 ให้เลือกลำาตัวอย่างท่ีเป็นตัวแทนของแต่ละกอ	 ประมาณความสูง	 (ยาว)	 ของหวาย	
แล้วบันทึกลงในแบบฟอร์มที่กำาหนด
	 การนบักอหวายในแปลงตวัอยา่งใหถ้อืปฏบิตัดิงัตอ่ไปนี้	กอหวายทีต่กอยูบ่นเสน้ขอบแปลงหรอืสมัผสั
ขอบแปลงทีอ่ยูด่า้นขวาของแปลงตวัอยา่ง	ใหถ้อืวา่กอหวายนัน้อยูใ่นแปลงตวัอยา่ง	สว่นกอทีอ่ยูด่า้นซา้ยของ
แปลงตัวอย่างถึงแม้ว่าจะตกอยู่บนเส้นขอบแปลงหรือสัมผัสกับขอบแปลงจะไม่นับว่าอยู่ในแปลงตัวอย่าง
	 ๔.๔	การคำานวณปริมาณและกำาลังผลิตหวาย
	 	 รวบรวมปริมาณหวายแต่ละชนิดจาก	แบบ	ก.๑	และแบบ	ข.๑	ลงในแบบ	ก.๒	และแบบ	ข.๒	
แล้วคำานวณหาปริมาณและกำาลังผลิตหวาย
	 	 ๔.๔.๑	การคำานวณปริมาณหวาย	ใช้สูตรการคำานวณดังนี้
ปริมาณหวายทั้งหมดแต่ละชนิด	=	ปริมาณหวายแต่ละชนิดที่สำารวจได้	x	๑๐
	 	 ๔.๔.๒	 การคำานวณกำาลังผลิตของหวายที่ขึ้นเป็นลำาต้นเดี่ยว	 ให้นำาปริมาณหวายแก่ที่มี 
ความยาวเกิน	๑๕	เมตร	ขึ้นไปมาคำานวณ	และสำาหรับหวายที่ขึ้นเป็นกอ	ให้นำาหวายแก่จากกอที่มีจำานวนลำา 
ตั้งแต่	๑๐	ลำาขึ้นไปมาคำานวณ	ให้สูตรการคำานวณ	ดังนี้
	 	 กำาลังผลิตของหวายแต่ละชนิด	=	ปริมาณหวายแก่แต่ละชนิดที่สำารวจได้	x	๑๐
	 ในกรณีที่กำาลังผลิตหวายที่ขึ้นเป็นกอที่คำานวณได้มากกว่าครึ่งหนึ่งของจำานวนหวายที่ขึ้นเป็นกอที่มี
ต้ังแต่	๑๐	ลำาข้ึนไป	ให้ถือว่าเป็นกำาลังผลิตเท่ากับคร่ึงหน่ึงของจำานวนหวายท่ีข้ึนเป็นกอท่ีมีต้ังแต่	๑๐	ลำาข้ึนไป
๕. คุณสมบัติของผู้สำารวจ
	 ต้องเป็นนักวิชาการป่าไม้
๖. การรายงานผล
	 ให้จัดทำารายงานผลการสำารวจ	โดยให้มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
	 ๑.	 ชื่อป่าที่ทำาการสำารวจ	ระบุท้องที่	อาณาเขต
	 ๒.	 เนื้อที่ที่ขออนุญาต
	 ๓.	 เนื้อที่ที่ทำาการสำารวจปริมาณและกำาลังผลิตหวาย
	 ๔.	 เนื้อที่แปลงตัวอย่าง
	 ๕.	 ลักษณะภูมิประเทศ
	 ๖.	 ชนิดดินและหิน
	 ๗.	 ชนิดป่าและพันธุ์ไม้
	 ๘.	 การจัดการป่าไม้ในอดีต	รวมทั้งการทำาหวายที่ผ่านมา
	 ๙.	 ผลการคำานวณปริมาณหวาย
	 ๑๐.	ผลการคำานวณกำาลังผลิตหวาย
	 ๑๑.	ความเห็นของผู้สำารวจ
	 ๑๒.	แผนที่แสดงพื้นที่ที่ขออนุญาตพื้นที่ที่ทำาการสำารวจ	และแสดงการวางแปลงตัวอย่าง
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บันทึกข้อความ
   

ส่วนราชการ กองอนุญาต กรมป่าไม้ โทร. ๕๗๙๔๘๕๓

ที่ กษ ๐๗๐๔.๐๓/๖    ลงวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๓๗ 

เรื่อง การเผาถ่านจากไม้ที่ปลูกขึ้นในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง

เรียน	 ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

   ตามที่กรมป่าไม้ได้มีหนังสือ ที่ กษ ๐๗๐๔(๓)/ว.๓๐๒๙๓ ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๒๙ 

เรือ่งการเผาถา่นจากไมท้ีป่ลกูขึน้ในทีด่นิกรรมสทิธิห์รอืสทิธคิรอบครอง	ซึง่เปน็เรือ่งเกีย่วกบัการระงบัการออก

หนงัสอืรบัรองไมใ้นทีด่นิกรรมสทิธิห์รอืสทิธคิรอบครอง	นอกจากไมส้กัและไมย้าง	รวมตลอดถงึการรบัรองไมฟ้นื	 

ไม้เผาถ่าน	 และถ่านเพื่อนำาเคลื่อนที่	 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย	 ด่วนมาก	 ที่	 มท	 ๐๔๐๔/ว.๓๒๖	 

ลงวันที่	๑๕	มกราคม	๒๕๒๗	เฉพาะเพื่อการค้า	ตามข้อเสนอของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไว้เป็นการ

ชั่วคราว	 เพื่อรอฟังผลการพิจารณากำาหนดแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสม	 ของผู้แทนกระทรวงมหาดไทยกับ 

ผูแ้ทนกรมปา่ไมก้ระทรวงเกษตรและสหกรณ	์เพือ่ขอใหจ้งัหวดัพจิารณาสัง่เจา้หนา้ทีถ่อืเปน็แนวทางปฏบิตัติอ่

ไปโดยทีเ่รือ่งถา่นไมท้ีเ่ผาจากไมท้ีป่ลกูขึน้ในทีด่นิกรรมสทิธิห์รอืสทิธคิรอบครอง	เพือ่นำาไปจำาหนา่ยผูแ้ทนทัง้	๒

กระทรวงฯ	ดงักลา่ว	มคีวามเหน็วา่ควรมอบใหก้รมปา่ไมแ้กไ้ขปญัหาเอง	เพราะอยูน่อกเหนอืหนา้ทีข่องผูแ้ทนทัง้

๒	 กระทรวงฯ	ที่ได้รับมอบหมายให้ดำาเนินการ	 ซึ่งกรมป่าไม้ได้พิจารณาแล้ว	 เพื่อเป็นการส่งเสริมนโยบาย

การปลูกป่าของเอกชนตามนโยบายของรัฐบาลในระหว่างที่ยังไม่มีกฎหมายว่าด้วยสวนป่ามาใช้บังคับ	 และ

เพื่อการปฏิบัติเป็นการสอดคล้องกับความเห็นมติที่ประชุมคณะกรรมการป้องกันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้	 

ครัง้ที	่๕/๒๕๒๘	เมือ่วนัที	่๒๙	กรกฎาคม	๒๕๒๘	กรมปา่ไมจ้งึไดเ้รยีนใหก้ระทรวงเกษตรและสหกรณพ์จิารณา	

เพื่อจะได้สั่งเจ้าหน้าที่ถือเป็นทางปฏิบัติ	ดังนี้

	 	 	 ๑.	ผูท้ีป่ระสงคจ์ะใหท้างราชการใหค้วามคุม้ครองในการนำาถา่นไมท้ีเ่ผาไดจ้ากไมท้ีป่ลกูขึน้ใน

ทีด่นิกรรมสทิธิห์รอืสทิธคิรอบครอง	เคลือ่นยา้ยไปใชป้ระโยชน์	กใ็หข้อรบัอนญุาตตัง้เตาเผาถา่นตามนยัขอ้	๖	 

แห่งกฎกระทรวง	 ฉบับท่ี	 ๑๙	 (พ.ศ.	 ๒๕๐๗)	 ว่าด้วยการเก็บหาของป่าหวงห้ามเสียก่อน	 แล้วนำาไม้ท่ีปลูกข้ึน 

ซึ่งเป็นชนิดไม้ที่นำามาเผาถ่านโดยไม่ต้องมีหนังสือรับรองการนำาเคลื่อนย้ายไปใช้ประโยชน์	 ตามประกาศ 

กรมป่าไม้	 เรื่อง	 การส่งเสริมให้เอกชนปลูกสร้างสวนป่าไม้โตเร็ว	 ลงวันที่	 ๑๙	 กรกฎาคม	 ๒๕๒๘	 ซึ่ง 

กระทรวงมหาดไทยก็ได้แจ้งจังหวัดต่างๆ	และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องทราบแล้ว	ตามหนังสือ	ท่ี	มท	๐๔๐๔/ว	๑๕๔๙	

ลงวนัที	่๑๙	พฤศจกิายน	๒๕๒๘	อนัไดแ้กไ่มย้างพารา	ไมย้คูาลปิตสั	กระถนิยกัษ	์กระถนิณรงค	์สนประดพิทัธ	์

มะฮอกกานี	 จามจุรี	 หรือพันธุ์ไม้อื่นๆ	 ที่มีถิ่นกำาเนิดจากต่างประเทศ	 นำามาปลูกในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือ 

สิทธิครอบครอง	เข้าเผาในเตาเผาถ่านที่รับอนุญาตตามพระราชบัญญัติป่าไม้โดยเจ้าหน้าที่จะต้องตรวจสอบ

ควบคุมการเผาถ่าน	และการนำาถ่านออกจากเตา	ตามนัยกฎกระทรวงดังกล่าว	แล้วออกใบเบิกทางให้นำาถ่าน

ทีเ่ผาไดเ้คลือ่นทีโ่ดยไมต่อ้งเรยีกเกบ็คา่ภาคหลวง	คงเรยีกเกบ็คา่ธรรมเนยีมใบเบกิทางเทา่นัน้	ทัง้นี	้การปฏบิตั ิ

ดังกล่าว	 ให้ปฏิบัติได้สำาหรับไม้ชนิดอื่น	 เช่น	 ไม้โกงกางที่ปลูกในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง	 

ในท้องที่จังหวัดแถวชายทะเลหรือจังหวัดอื่นด้วย
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	 	 	 ๒.	 ผูท้ีไ่มป่ระสงคจ์ะขอรบัอนญุาตตามขอ้	๑	แตจ่ะเผาถา่นโดยเสร	ีกช็อบทีจ่ะกระทำาได	้แต่

กรณนีีพ้นกังานเจา้หนา้ทีไ่มม่หีนา้ทีด่ำาเนนิการ	เพือ่ออกใบเบกิทางนำาถา่นเคลือ่นทีไ่ปใชป้ระโยชนแ์ตอ่ยา่งใด	

	 	 	 ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้พิจารณาตามที่กรมป่าไม้เสนอดังกล่าวแล้ว	 เห็นว่าเป็น

เรื่องแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเฉพาะหน้า	 สำาหรับผู้ที่ประสงค์จะตัดไม้ที่ปลูกขึ้นในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือ 

สิทธิครอบครองทำาการเผาถ่านนำาไปจำาหน่าย	 เป็นการส่งเสริมนโยบายการปลูกป่าของเอกชน	 ซึ่งไม่ใช่ 

ทำาการเผาถา่นจากไมท้ีต่ดิพืน้ทีด่นิมาแตเ่ดมิแตป่ระการใด	จงึเหน็ชอบดว้ยตามหลกัการตามทีก่รมปา่ไมเ้สนอ	

ขอให้ดำาเนินการต่อไปได้

	 	 	 กรมป่าไม้จึงได้แจ้งเจ้าหน้าที่ถือเป็นทางปฏิบัติ	 ตามหนังสือกรมป่าไม้	 ที่	 กษ๐๗๐๔(๓) 

/ว ๓๐๒๙๓ ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๒๙ ดังกล่าว นั้น

	 	 	 กรมป่าไม้ได้พิจารณาอีกคร้ังหน่ึงแล้ว	เห็นว่าโดยท่ีเร่ืองน้ีมีประเด็นท่ีต้องพิจารณารวม	๒	ประเด็น	คือ

	 	 	 ๑.	 การกำาหนดให้ขอรับอนุญาตตั้งเตาเผาถ่าน	 เป็นแต่เพียงการอนุโลมนำากฎกระทรวง 

ฉบับที่	๑๙	(พ.ศ.๒๕๐๗)	ว่าด้วยการเก็บหาของป่าหวงห้ามมาใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ	เพื่ออำานวยความสะดวก

แก่ราษฎรเท่านั้น	จึงไม่มีผลทางกฎหมายแต่อย่างใด	ทำาให้สามารถงดเว้นไม่เก็บเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาต

ต้ังเตาเผาถ่าน	และไม่เก็บค่าภาคหลวงถ่านไม้ดังกล่าวด้วย	ท้ังน้ี	เน่ืองจากถ่านไม้ดังกล่าวไม่ใช่ของป่าหวงห้ามตาม

กฎหมายว่าด้วยการป่าไม้

	 	 	 ๒.	 สำาหรับการออกใบเบิกทางนั้น	 เห็นว่าใบเบิกทางต้องใช้กำากับ	 “ของป่า”	 นำาเคลื่อนที่	

เมื่อถ่านไม้ดังกล่าวมิใช่	 “ของป่า”	 จึงออกใบเบิกทางไม่ได้	 ที่ถูกต้องควรออกหนังสือรับรองทำานองเดียวกับ

หนังสือรับรองการนำาไม้ในที่ดินเอกชนเคลื่อนที่ไปใช้สอย	ดังนั้น	การปฏิบัติในส่วนนี้จึงน่าจะไม่สอดคล้องกับ

กฎหมาย

	 	 	 จากกรณีท้ังสองประเด็นดังกล่าวข้างต้น	เป็นปัญหาในทางกฎหมายและการปฏิบัติของพนักงาน

เจ้าหน้าท่ี	ดังน้ัน	เพ่ือถือปฏิบัติในทางเดียวกัน	กรมป่าไม้จึงได้จัดให้มีการประชุมพิจารณาตามดังกล่าว	เม่ือวันท่ี	๖	

ตุลาคม	๒๕๓๖	เวลา	๑๐.๐๐	น.	ท่ีประชุมมีมติสรุปได้ว่าไม้ท่ีปลูกข้ึนในท่ีดินกรรมสิทธ์หริอสิทธิครอบครอง	นอกจาก 

ไม้สักและไม้ยาง	 หากนำามาเผาเป็นถ่าน	 เห็นว่าเม่ือไม้ดังกล่าวเป็นไม้ท่ีอยู่นอกเหนือกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ 

	 ตามความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาแล้ว	 ดังน้ัน	 การเผาถ่านไม้จากไม้ดังกล่าว	 ผลท่ีได้คือถ่านไม้ 

ย่อมไม่อยู่ในบังคับของกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	จึงไม่ใช่ของป่าหวงห้าม	และไม่สามารถออกใบเบิกทางและเรียกเก็บ 

ค่าธรรมเนียมใบเบิกทางได้	แต่อย่างไรก็ตาม	เพ่ือเป็นการอำานวยความสะดวกแก่ประชาชนและคุ้มครองประชาชน

ผู้สุจริต	 ตลอดจนเป็นการส่งเสริมนโยบายการปลูกป่าของเอกชนตามนโยบายของรัฐบาล	 จึงควรกำาหนดให้ 

ผู้ประสงค์จะให้ทางราชการรับรอง	ก็ให้ย่ืนคำาร้องต่ออำาเภอท้องท่ี	เม่ืออำาเภอท้องท่ีตรวจสอบแล้วเพียงเพ่ือทราบ	

พร้อมบันทึกรับทราบและกำาหนดเง่ือนไขในการตรวจสอบ	 ควบคุม	 ทำาบัญชี	 ในทำานองเดียวกับกฎกระทรวง	 

ฉบับท่ี	๑๙	(พ.ศ.๒๕๐๗)	ว่าด้วยการเก็บหาของป่าหวงห้าม	กล่าวคือ	ให้แจ้งจำานวนไม้	ปริมาตร	ต่อพนักงาน 

เจ้าหน้าท่ี	 ก่อนจะนำาไม้ทุกชนิด	 ยกเว้นไม้สัก	 ไม้ยาง	 ท่ีปลูกข้ึนในท่ีดินกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิครอบครองเข้าเผา

ในเตา	เม่ือเผาแล้วก็ให้แจ้งจำานวน	ปริมาตร	ถ่านไม้ต่อพนักงานเจ้าหน้าท่ี	เพ่ือพนักงานเจ้าหน้าท่ีออกหนังสือ

รับรองนำาเคล่ือนท่ี	 ซ่ึงหากไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว	 ทางราชการก็จะไม่รับรองถ่านไม้ให้	 ซ่ึงกรมป่าไม้
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ได้แจ้งแนวทางปฏิบัติตามมติท่ีประชุมดังกล่าว	 ให้เจ้าหน้าท่ีถือเป็นทางปฏิบัติด้วยแล้ว	 รายละเอียดปรากฏตาม

รายงานการประชุมท่ีแนบมาพร้อมน้ี	

   กรมป่าไม้ได้พิจารณาแล้ว โดยท่ีเร่ืองการเผาถ่านจากไม้ที่ปลูกขึ้นในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือ 

สิทธิครอบครองเพื่อไปจำาหน่าย	ผู้แทนทั้ง	๒	กระทรวงฯ	ดังกล่าว	มีความเห็นควรมอบให้กรมป่าไม้แก้ไข

ปัญหาเอง	 เพราะนอกเหนือหน้าที่ของผู้แทนทั้ง	 ๒	 กระทรวงฯ	 ซึ่งได้รับมอบหมายให้ดำาเนินการเรื่องนี้ 

จึงแยกออกมาเป็นประเด็นต่างหากในส่วนของกรมป่าไม้เพื่อพิจารณา	 ดังนั้น	 จึงเห็นควรแจ้งเรื่องกรณี 

ดังกล่าวข้างต้นให้กระทรวงมหาดไทยทราบต่อไป

	 	 	 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา	หากชอบด้วยดำาริ	ขอได้โปรดพิจารณาลงนามตาม

ร่างหนังสือเรียนปลัดกระทรวงมหาดไทย	ที่แนบมาพร้อมกันนี้

 (ลงนาม)     ผ่อง เล่งอี้

              (นายผ่อง เล่งอี้)

	 													อธิบดีกรมป่าไม้

เรียน ท่านปลัดกระทรวง

	 	 	 ตามท่ีกรมป่าไม้ได้กำาหนดแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการเผาถ่านจากไม้ท่ีปลูกในท่ีดินกรรมสิทธ์ิ

หรือสิทธิครอบครอง	ตามหนังสือกรมป่าไม้ท่ี	กษ	๐๗๐๔(๓)/ว	๓๐๒๙๓	ลงวันท่ี	๖	พฤศจิกายน	๒๕๒๙	โดยผู้ท่ี 

ประสงค์จะให้ทางราชการให้ความคุ้มครองในการทำาถ่านไม้ท่ีเผาได้จากไม้ท่ีปลูกข้ึนในท่ีดินกรรมสิทธ์ิหรือ

สิทธิครอบครอง	 เคล่ือนย้ายไปใช้ประโยชน์	 ให้ขอรับอนุญาตต้ังเตาเผาถ่านตามนัย	 ข้อ	 ๖	 ของกฎกระทรวง	 

ฉบับท่ี	๑๙	(พ.ศ.	๒๕๐๗)	ว่าด้วยการเก็บหาของป่าหวงห้ามแล้วนำาไม้ดังกล่าวเข้าเผาในเตาเผาถ่านท่ีได้รับอนุญาต	

โดยมีเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบควบคุมการเผาถ่านและการนำาถ่านออกจากเตาตามนัยกฎกระทรวงดังกล่าว	แล้วออก

ใบเบิกทางให้นำาถ่านท่ีเผาได้เคล่ือนท่ีโดยไม่ต้องเสียค่าภาคหลวง	แต่เสียค่าธรรมเนียมใบเบิกทาง	น้ัน

	 	 	 โดยบันทึกฉบับน้ีกรมป่าไม้รายงานว่า	ได้พิจารณาแนวทางปฏิบัติดังกล่าวแล้วเห็นว่าการเผาถ่าน

จากไม้ท่ีปลูกข้ึนในท่ีดินกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิครอบครอง	นอกจากไม้สักและไม้ยาง	ถ่านไม้	ดังกล่าวมิใช่ของป่าตาม

นัยมาตรา	๔	(๗)	แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้	พุทธศักราช	๒๔๘๔	แก้ไขเพ่ิมเติม	โดยพระราชบัญญัติป่าไม้	(ฉบับท่ี	๕)	 

พ.ศ.	๒๕๑๘	ย่อมไม่สามารถออกใบเบิกทางสำาหรับนำาของป่าเคลือ่นที	่ตามมาตรา	๓๙	ได	้จงึไดก้ำาหนดแนวทาง

ถอืปฏบิตัใิหมส่ำาหรบัผูท้ีป่ระสงคจ์ะใหท้างราชการรบัรองการนำาถา่นไมท้ีเ่ผาเคลือ่นยา้ยไปใชป้ระโยชน	์โดยให้

ยื่นคำาร้องต่อนายอำาเภอท้องที่	แจ้งจำานวนไม้	ปริมาตร	ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ก่อนจะนำาไม้ทุกชนิด	ยกเว้น 

ไมส้กั	ไมย้าง	ทีป่ลกูขึน้ในทีด่นิกรรมสทิธิห์รอืสทิธคิรอบครองเขา้เผาในเตา	เมือ่เผาแลว้ใหแ้จง้จำานวน	ปรมิาตร	

ถ่านไม้ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ออกหนังสือรับรองเคลื่อนที่ให้	และเห็นควรแจ้งแนวทาง

ปฏิบัติดังกล่าวให้กระทรวงมหาดไทยทราบ
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	 	 	 กองกลาง	 ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า	 การออกใบเบิกทางของพนักงานเจ้าหน้าที่จะกระทำา

ได้กับการนำาของป่าเคลื่อนที่	 ตามมาตรา	 ๓๙	 แต่ถ่านไม้ที่ได้จากการเผาไม้ที่ปลูกในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือ 

สิทธิครอบครอง	มิใช่ของป่า	จึงไม่อาจออกใบเบิกทางได้	การที่กรมป่าไม้กำาหนดแนวทางปฏิบัติใหม่เกี่ยวกับ

นำาถ่านไม้ที่ได้จากการเผาไม้ในที่ดินดังกล่าว	 โดยให้เจ้าหน้าที่ออกหนังสือรับรองการนำาถ่านไม้เคลื่อนที่แทน 

จงึเปน็แนวทางในการชว่ยเหลอืผูท้ีม่ถีา่นไมไ้วใ้นครอบครองสามารถนำาเคลือ่นทีไ่ดโ้ดยไมผ่ดิกฎหมายเหน็ควร

ลงนามในหนงัสอืถงึปลดักระทรวงมหาดไทย	เพือ่แจง้แนวทางปฏบิตัเิกีย่วกบัการเผาถา่นจากไมท้ีป่ลกูในทีด่นิ

กรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง	ตามที่กรมป่าไม้เสนอ

	 	 	 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและประกอบการพิจารณา

                    (ลงนาม)  วันชาติ วระกระมล

           (นางวันชาติ วระกระมล)

            ผู้อำานวยการกองกลาง

	 												สำานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

         ลงนามแล้ว

                          

(ลงนาม)  วันชาติ วระกระมล 

      (นายปรีชา		อบอาย)

รองปลัดกระทรวง	ปฏิบัติราชการแทน

		ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 	 	 																

									๑๐	ม.ค.	๒๕๓๗							
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ที่	กษ	๐๗๐๔.๐๓/๐๐๕๗๘		 	 																												กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

          ถนนราชดำาเนินนอก กทม. ๑๐๓๐๐

	 	 	 	 	 	 	 													๑๑	มกราคม	๒๕๓๗

เรื่อง	 การเผาถ่านจากไม้ที่ปลูกขึ้นในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง

เรียน ปลัดกระทรวงมหาดไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย	 รายงานการประชมุ	เรือ่ง	การเผาถา่นจากไมท้ีป่ลกูขึน้ในทีด่นิกรรมสทิธิห์รอืสทิธคิรอบครอง 

   จำานวน ๕ แผ่น

	 	 	 	 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย	ด่วนมาก	ที่	มท	๐๔๐๔/ว.๓๒๖	ลงวันที่	๑๕	มกราคม	

๒๕๒๗	 ขอให้ระงับการดำาเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบออกหนังสือรับรองไม้ในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือ 

สิทธิครอบครอง	(นอกจากไม้สักและไม้ยาง)	รวมถึงการตรวจสอบรับรองไม้ฟืน	ไม้เผาถ่าน	และถ่าน	เฉพาะ

เพือ่การคา้	ตามขอ้เสนอของกระทรวงเกษตรและสหกรณไ์วเ้ปน็การชัว่คราว	เพือ่รอฟงัผลการพจิารณากำาหนด

แนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมของผู้แทนกระทรวงมหาดไทยกับผู้แทนกรมป่าไม้	 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	

เพื่อขอให้จังหวัดสั่งเจ้าหน้าที่ถือเป็นทางปฏิบัติต่อไป	 และโดยที่เรื่องถ่านไม้ที่เผาจากไม้ที่ปลูกขึ้นในที่ดิน

กรรมสทิธิห์รอืสทิธคิรอบครอง	เพือ่นำาไปจำาหนา่ย	ผูแ้ทนทัง้	๒	กระทรวง	ดงักลา่ว	มคีวามเหน็วา่ควรมอบให้ 

กรมป่าไม้แก้ไขปัญหาเอง	เพราะอยู่นอกเหนือหน้าท่ีของผู้แทนท้ัง	๒	กระทรวง	ท่ีได้รับมอบหมายให้ดำาเนินการ 

ซึ่งกรมป่าไม้ได้พิจารณาแล้ว	 เพื่อเป็นการส่งเสริมนโยบายการปลูกป่าของเอกชนตามนโยบายของรัฐบาล 

ในระหว่างที่ยังไม่มีกฎหมายว่าด้วยสวนป่ามาใช้บังคับ	และเพื่อการปฏิบัติดำาเนินการสอดคล้องกับความเห็น

มติที่ประชุมคณะกรรมการป้องกันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้	ครั้งที่	๕/๒๕๒๘	เมื่อวันที่	๒๙	กรกฎาคม	๒๕๒๘	

กรมป่าไม้จึงได้เรียนให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณา	เพื่อจะได้สั่งเจ้าหน้าที่ถือเป็นทางปฏิบัติ	ดังนี้

	 	 	 	 ๑.	 ผู้ที่ประสงค์จะให้ทางราชการให้ความคุ้มครอง	 ในการนำาถ่านไม้ที่เผาได้จากไม้ 

ที่ปลูกขึ้นในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองเคลื่อนย้ายไปใช้ประโยชน์	 ก็ให้ขอรับอนุญาตตั้งเตาเผาถ่าน

ตามนัยข้อ	๖	แห่งกฎกระทรวง	ฉบับที่	๑๙	(พ.ศ.	๒๙๐๗)	ว่าด้วยการเก็บหาของป่าหวงห้ามเสียก่อน	แล้ว

นำาไม้ที่ปลูกขึ้นซึ่งเป็นชนิดไม้ที่นำามาเผาถ่าน	 โดยไม่ต้องมีหนังสือรับรองการนำาเคลื่อนย้ายไปใช้ประโยชน์	

ตามประกาศกรมป่าไม้	เรื่องการส่งเสริมให้เอกชนปลูกสร้างสวนป่าไม้โตเร็ว	ลงวันที่	๑๙	กรกฎาคม	๒๕๒๘	

ซึ่งกระทรวงมหาดไทยก็ได้แจ้งจังหวัดต่างๆ	และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบแล้ว	ตามหนังสือ	ที่	มท	๐๔๐๔/

ว	๑๕๔๙	ลงวันที่	๑๙	พฤศจิกายน	๒๕๒๘	อันได้แก่ไม้ยางพารา	ไม้ยูคาลิปตัส	กระถินยักษ์	กระถินณรงค์	 

สนประดพิทัธ	์มะฮอกกาน	ีจามจรุ	ีหรอืพนัธุไ์มอ้ืน่ๆ	ทีม่ถีิน่กำาเนดิจากตา่งประเทศ	นำามาปลกูในทีด่นิกรรมสทิธิ์

หรือสิทธิครอบครอง	 เข้าเผาในเตาเผาถ่านที่รับอนุญาตตามพระราชบัญญัติป่าไม้	 โดยเจ้าหน้าที่จะต้อง 

ตรวจสอบควบคมุการเผาถา่น	และการนำาถา่นออกจากเตา	ตามนยักฎกระทรวงดงักลา่ว	แลว้ออกใบเบกิทาง

ให้นำาถ่านที่เผาได้เคลื่อนที่โดยไม่ต้องเรียกเก็บค่าภาคหลวง	 คงเรียกเก็บแต่ค่าธรรมเนียมใบเบิกทางเท่านั้น	 
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ทั้งนี้	 การปฏิบัติดังกล่าว	 ให้ปฏิบัติได้สำาหรับไม้ชนิดอื่น	 เช่น	 ไม้โกงกางที่ปลูกในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือ 

สิทธิครอบครอง	ในท้องที่จังหวัดแถวชายทะเลหรือจังหวัดอื่นด้วย

	 	 	 	 ๒.	 ผู้ท่ีไม่ประสงค์จะขอรับอนุญาตตามข้อ	๑	แต่จะเผาถ่านโดยเสรี	 ก็ชอบท่ีจะกระทำาได้	

แตก่รณนีี้ีพ่นกังานเจา้หนา้ทีไ่มม่หีนา้ทีด่ำาเนนิการ	เพือ่ออกใบเบกิทางนำาถา่นเคลือ่นทีไ่ปใชป้ระโยชนแ์ตอ่ยา่ง

ใดซึง่กระทรวงเกษตรและสหกรณไ์ดพ้จิารณาตามทีก่รมปา่ไมเ้สนอดงักลา่วแลว้	เหน็วา่เปน็เรือ่งแกไ้ขปญัหา

ความเดอืดรอ้นเฉพาะหนา้	สำาหรบัผูท้ีป่ระสงคจ์ะตดัไมท้ีป่ลกูขึน้ในทีด่นิกรรมสทิธิห์รอืสทิธคิรอบครองทำาการ

เผาถ่านนำาไปจำาหน่าย	 เป็นการส่งเสริมนโยบายการปลูกป่าของเอกชน	 ซึ่งไม่ใช่ทำาการเผาถ่านจากไม้ที่ติด

พื้นที่ดินมาแต่เดิมแต่ประการใด	 จึงเห็นชอบด้วยตามหลักการตามที่กรมป่าไม้เสนอ	 ขอให้ดำาเนินการต่อไป

ได้	กรมป่าไม้จึงได้แจ้งเจ้าหน้าท่ีถือเป็นทางปฏิบัติ	ตามหนังสือกรมป่าไม้	ท่ี	กษ	๐๗๐๔(๓)/ว	๓๐๒๙๓	ลงวันที่	

๖ พฤศจิกายน ๒๕๒๙ 

	 	 	 	 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้รับรายงานจากกรมป่าไม้ว่า	 จากหนังสือที่ถือเป็นทาง

ปฏิบัติเกี่ยวกับการเผาถ่านจากไม้ที่ปลูกขึ้นในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองดังกล่าวมีข้อสังเกต	 ๒	

ประเด็น	

	 	 	 	 ๑.	การกำาหนดให้ขอรับอนุญาตตั้งเตาเผาถ่าน	เป็นแต่เพียงการอนุโลมนำากฎกระทรวง	

ฉบับที่	 ๑๙	 (พ.ศ.๒๕๐๗)	 ว่าด้วยการเก็บหาของป่าหวงห้ามมาใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ	 เพื่ออำานวยความ

สะดวกแก่ราษฎรเท่านั้น	 จึงไม่มีผลทางกฎหมายแต่อย่างใด	 ทำาให้สามารถงดเว้นไม่เก็บเงินค่าธรรมเนียม

ใบอนุญาตตั้งเตาเผาถ่าน	 และไม่เก็บค่าภาคหลวงถ่านไม้ดังกล่าวด้วย	 ทั้งนี้	 เนื่องจากถ่านไม้ดังกล่าวไม่ใช่ 

ของป่าหวงห้ามตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้

	 	 	 	 ๒.	สำาหรับการออกใบเบิกทางนั้น	เห็นว่าใบเบิกทางต้องใช้กำากับ	“ของป่า”	นำาเคลื่อนที่	

เมื่อถ่านไม้ดังกล่าวมิใช่	 “ของป่า”	 จึงออกใบเบิกทางไม่ได้	 ที่ถูกต้องควรออกหนังสือรับรองทำานองเดียวกับ

หนังสือรับรองการนำาไม้ในท่ีดินเอกชนเคล่ือนท่ีไปใช้สอย	 ดังน้ัน	 การปฏิบัติในส่วนน้ีจึงน่าจะไม่สอดคล้องกับ

กฎหมาย

	 	 	 	 กรมป่าไม้จึงได้จัดให้มีการประชุมพิจารณาตามดังกล่าว	 เม่ือวันท่ี	 ๖	 ตุลาคม	 ๒๕๓๖ 

เวลา	๑๐.๐๐	น.	สรุปได้ว่า	ไม้ท่ีปลูกข้ึนในท่ีดินกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิครอบครอง	นอกจากไม้สักและไม้ยาง	หากนำา

มาเผาถ่าน	เหน็วา่เมือ่ไมด้งักลา่วเปน็ไมท้ีอ่ยูน่อกเหนอืกฎหมายวา่ดว้ยปา่ไม้	ตามความเหน็ของคณะกรรมการ

กฤษฎีกาแล้ว	 ดังนั้น	 การเผาถ่านไม้จากไม้ดังกล่าว	 ผลที่ได้คือถ่านไม้	 ย่อมไม่อยู่ในบังคับของกฎหมาย 

วา่ดว้ยปา่ไม้	จงึไมใ่ชข่องปา่หวงหา้ม	และไมส่ามารถออกใบเบกิทางและเรยีกเกบ็คา่ธรรมเนยีมใบเบกิทางได้	

แต่อย่างไรก็ตาม	เพื่อเป็นการอำานวยความสะดวกแก่ประชาชนและคุ้มครองประชาชนผู้สุจริต	ตลอดจนเพื่อ

เป็นการส่งเสริมนโยบายการปลูกป่าของเอกชนตามนโยบายของรัฐบาล	ที่ประชุมมีมติกำาหนดให้	ผู้ประสงค์ 

จะใหท้างราชการรบัรอง	กใ็หย้ืน่คำารอ้งตอ่อำาเภอทอ้งที	่เมือ่อำาเภอทอ้งทีต่รวจสอบแลว้	เพยีงเพือ่ทราบพรอ้ม

ทำาบันทึกรับทราบ	 และกำาหนดเงื่อนไขในการตรวจสอบ	 ควบคุม	 ทำาบัญชี	 ในทำานองเดียวกับกฎกระทรวง	

ฉบับที่	๑๙	(พ.ศ.๒๕๐๗)	ว่าด้วยการเก็บหาของป่าหวงห้าม	กล่าวคือ	ให้แจ้งจำานวนไม้	ปริมาตร	ต่อพนักงาน

เจ้าหน้าที่ก่อนจะนำาไม้ทุกชนิด	ยกเว้นไม้สัก	ไม้ยาง	ที่ปลูกขึ้นในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองเข้าเผา 
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ในเตา	เมือ่เผาแลว้กใ็หแ้จง้จำานวน	ปรมิาตร	ถา่นไมต้อ่พนกังานเจา้หนา้ที	่เพือ่พนกังานเจา้หนา้ทีอ่อกหนงัสอื

รับรองนำาเคลื่อนที่	ซึ่งหากไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว	ทางราชการก็จะไม่รับรองถ่านไม้ให้	ซ่ึงกรมป่าไม้

ได้แจ้งแนวทางปฏิบัติตามมติท่ีประชุมดังกล่าว	ให้เจ้าหน้าท่ีถือเป็นทางปฏิบัติด้วยแล้ว	

	 	 	 	 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาแล้ว	 ขอเรียนว่า	 โดยที่เรื่องการเผาถ่านจากไม้ 

ที่ปลูกขึ้นในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองเพื่อไปจำาหน่าย	ผู้แทนทั้ง	๒	กระทรวง	ดังกล่าว	มีความเห็น

ควรมอบใหก้รมปา่ไมแ้กไ้ขปญัหาเอง	เพราะอยูน่อกเหนอืหนา้ทีข่องผูแ้ทนทัง้	๒	กระทรวง	ซึง่ไดร้บัมอบหมาย

ให้ดำาเนินการ	เรื่องนี้จึงแยกออกมาเป็นประเด็นต่างหากในส่วนของกรมป่าไม้เพื่อพิจารณา	ประกอบกับไม้ที่

ปลูกขึ้นในที่ดินกรรมสิทธิ์ที่มีชื่อตรงกับไม้หวงห้ามหากนำามาเผาเป็นถ่านไม่ว่าเป็นของป่า	 และเพื่อเป็นการ

แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรผู้สุจริตและเป็นการส่งเสริมนโยบายการปลูกป่าของเอกชน	 จึงเห็น

ชอบด้วยตามหลักการตามที่กรมป่าไม้เสนอ	รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย	

	 	 	 	 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

	 										ขอแสดงความนับถือ

	 (ลงนาม)					ปรีชา	อบอาย

	 											(นายปรีชา	อบอาย)

	 											รองปลัดกระทรวง	ปฏิบัติราชการแทน

	 											ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมป่าไม้

โทร.	๕๗๙๔๘๕๓
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บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ	 ฝ่ายอนุญาตไม้และของป่า	กองการอนุญาต	โทร.๕๗๙๔๘๕๓

ที่ กษ๐๗๐๔.๐๓/๒๗๓                 วันที่ ๒๘	กุมภาพันธ์	๒๕๓๗

เรื่อง	 การเผาถ่านจากไม้ที่ปลูกขึ้นในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง

เรียน	 ท่านอธิบดี

	 	 	 ตามท่ีท่านอธิบดีได้โปรดมีบันทึกส่ังการ	เม่ือวันท่ี	๘	กุมภาพันธ์	๒๕๓๔	ความว่า	“ส่งกองการ

อนุญาต	พิจารณาข้อสังเกตของคุณทูลฯ	ให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องถือเรื่องมาหาผมโดยตรงจะได้เร็วขึ้น”	นั้น

	 	 	 กองการอนุญาตได้พิจารณาข้อสังเกตของคุณทูลฯ	แล้ว	พอสรุปปัญหาและข้อพิจารณาได้ดังน้ี

	 	 	 ๑.	 การยื่นคำาขอไม่ระบุใช้เอกสารอะไรบ้าง

	 	 	 ๒.	 เมื่อรับคำาขอแล้วจะเสนอผู้ใดสั่งการ

	 	 	 ๓.	 หนังสือรับรองระบุเจ้าหน้าที่	๓	คน	โดยมิได้ระบุว่ามีใครบ้าง	ตำาแหน่งอะไรชั้นไหน

	 	 	 ๔.	 วิธีการตรวจสอบแต่ละขั้นตอนทำาอย่างไร

	 	 	 ๕.	 การนำาเคลื่อนที่จะปฏิบัติอย่างไร

	 	 	 ๖.	 ปัญหาเรื่องถ่านไม้ไม่เป็นของป่า	 กับถ่านไม้ไม่เป็นของป่าหวงห้ามและควรให้กองการ

อนุญาตจัดทำาระเบียบเรื่องนี้โดยเฉพาะ	 และหากมีการพิจารณาระเบียบควรเชิญป่าไม้เขตและป่าไม้จังหวัด

ร่วมพิจารณาด้วย	 และควรนำาเข้าที่ประชุมคณะกรรมการป้องกันฯ	 หรือคณะกรรมการนโยบายแห่งชาติ

พิจารณา

	 	 	 กองการอนญุาตไดต้รวจสอบและพจิารณาแลว้	ขอเรยีน	ความเปน็มาของเรือ่งนีโ้ดยสรปุดงันี	้ 

แต่เดิมกรมป่าไม้ได้มีหนังสือ ที่ กษ ๐๗๐๔(๓)/ว. ๓๐๒๙๓ ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๒๙ เรื่อง 

การเผาถ่านจากไม้ที่ปลูกขึ้นในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองโดยกำาหนดแนวทางปฏิบัติไว้ว่า

	 	 	 ๑.	 ผู้ท่ีประสงค์จะให้ทางราชการให้ความคุ้มครองในการนำาถ่านไม้ท่ีเผาได้จากไม้ยางพารา 

ไม้ยูคาลิปตัส	กระถนิยกัษ	์กระถนิณรงค	์สนประดพิทัธ	์มะฮอกกาน	ีจามจรุ	ีหรอืพนัธุไ์มอ้ืน่ๆ	ทีม่ถีิน่กำาเนดิจาก 

ต่างประเทศที่ปลูกขึ้นในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองเคลื่อนย้ายไปใช้ประโยชน	์ ก็ให้ขอรับอนุญาต 

ตัง้เตาเผาถ่าน	ตามนัยข้อ	๖	แห่งกฎกระทรวง	ฉบับท่ี	๑๙	(พ.ศ.๒๕๐๗)	ว่าด้วยการเก็บหาของป่าหวงห้ามเสียก่อน 

โดยเจ้าหน้าท่ีจะต้องตรวจสอบควบคุมการเผาถ่านและการนำาถ่านออกจากเตา	 ตามนัยกฎกระทรวงดังกล่าว	

แล้วออกใบเบิกทางให้นำาถ่านที่เผาได้เคลื่อนที่	 โดยไม่ต้องเรียกเก็บค่าภาคหลวง	 คงเก็บแต่ค่าธรรมเนียม 

ใบเบิกทางเท่านั้น	

	 	 	 ๒.	 ผู้ที่ไม่ประสงค์จะขอรับอนุญาตตามข้อ	 ๑	 แต่จะเผาถ่านโดยเสรี	 ก็ชอบที่จะกระทำาได้ 

แตก่รณนีี	้พนกังานเจา้หนา้ทีไ่มม่หีนา้ทีด่ำาเนนิการเพือ่ออกใบเบกิทางนำาถา่นเคลือ่นทีไ่ปใชป้ระโยชนแ์ตอ่ยา่งใด	

	 	 	 ต่อมากรมป่าไม้ได้พิจารณาทบทวนตามดังกล่าวข้างต้นอีกครั้งหนึ่ง	เห็นว่า	ไม้ที่ปลูกขึ้นใน

ที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง	 (นอกจากไม้สักและไม้ยาง)	 ไม่อยู่ในบังคับตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ 
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484

9.1-9.2(477-496).indd   484 7/1/2010   13:35



ดังน้ัน	เม่ือนำาไม้เหล่าน้ันมาเผาเป็นถ่านไม้	ถ่านไม้ดังกล่าวจึงไม่เป็นของป่าตามมาตรา	๔(๗)	แห่งพระราชบัญญัติ 

ป่าไม้	พุทธศักราช	๒๔๘๔	กล่าวคือ	มิใช่เป็นของท่ีเกิดข้ึนหรือมีข้ึนในป่าตามธรรมชาติ	และมิใช่ของป่าหวงห้าม	

ตามพระราชกฤษฎีกากำาหนดของป่าหวงห้าม	พ.ศ.๒๕๓๐	ด้วย	จึงไม่สามารถออกใบเบิกทางให้นำาเคล่ือนท่ีได้

	 	 	 ดว้ยเหตผุลดงักลา่ว	กรมปา่ไมจ้งึไดจ้ดัใหม้กีารประชมุปรกึษาหารอืพจิารณาเรือ่งนีท้ีป่ระชมุมี

มตวิา่	ถา้ผูป้ระสงคจ์ะใหท้างราชการรบัรอง	กใ็หย้ืน่คำาขอรอ้งตอ่อำาเภอทอ้งที	่เมือ่อำาเภอทอ้งทีต่รวจสอบแลว้	 

เพียงเพ่ือทราบพร้อมทำาบันทึกรับทราบ	 และกำาหนดเง่ือนไขในการตรวจสอบ	 ควบคุมทำาบัญชี	 ในทำานอง 

เดียวกับกฎกระทรวง	ฉบับท่ี	๑๙	(พ.ศ.๒๕๐๗)	ว่าด้วยการเก็บหาของป่าหวงห้าม	กล่าวคือ	ให้แจ้งจำานวน	ปริมาตรไม้	 

ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่	 ก่อนจะนำาไม้ทุกชนิด	 (ยกเว้นไม้สักและไม้ยาง)	 ที่ปลูกขึ้นในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือ 

สทิธคิรอบครองเขา้เผาในเตา	เมือ่เผาแลว้	กใ็หแ้จง้จำานวน	ปรมิาตรถา่นไม	้ตอ่พนกังานเจา้หนา้ที	่เพือ่พนกังาน

เจ้าหน้าท่ีออกหนังสือรับรองนำาเคล่ือนท่ีซ่ึงถ่านไม้ดังกล่าว	 หากไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว	 ทางราชการ 

ก็จะไม่ออกหนังสือรับรองให้	

	 	 	 กองการอนุญาตได้พิจารณาแล้ว	 เห็นสมควรแจ้งแนวทางปฏิบัติให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด	 

ป่าไม้เขต	 ทุกเขต	 และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเก่ียวกับถ่านไม้ท่ีเผาได้จากไม้ท่ีปลูกข้ึนในท่ีดินกรรมสิทธ์ิหรือ 

สิทธิครอบครอง	(นอกจากไม้สักและไม้ยาง)	ตามดังกล่าว	ข้างต้น	พร้อมแจ้งข้ันตอนการปฏิบัติเป็นการซ้อมความเข้าใจ 

เพื่อมิให้เกิดความสับสนในกรณีผู้ประสงค์จะให้ทางราชการรับรองถ่านไม้ที่เผาได้จากไม้ที่ปลูกขึ้น 

ในที่ดินกรรมสิทธิ์	(นอกจากไม้สักและไม้ยาง)	ตามข้อสังเกตของคุณทูล	อินทรีย์	ดังนี้

	 	 	 ๑.		หากผูใ้ดประสงคจ์ะใหท้างราชการออกหนงัสอืรบัรองใหน้ำาถา่นไมท้ีต่นเผาจากไมท้ีป่ลกูขึน้ 

ในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง(นอกจากไม้สักและไม้ยาง)	 ของตนเองก็ให้เจ้าของยื่นคำาขอฯ	 (ตาม

แบบ)	 ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่อำาเภอหรือกิ่งอำาเภอท้องที่	 พร้อมด้วยหลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดินที่ปลูกไม้

นั้น	 และสำาเนาบัตรประชาชน	 เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่รับคำาขอแล้วให้เสนอนายอำาเภอ	 หรือปลัดอำาเภอ 

ผู้เป็นหัวหน้ากิ่งอำาเภอ	พิจารณาสั่งการ	

	 	 	 ๒.	 ให้นายอำาเภอ	 หรือปลัดอำาเภอผู้เป็นหัวหน้ากิ่งอำาเภอ	 แต่งตั้งคณะกรรมการประกอบ

ด้วย	ปลัดอำาเภอเป็นประธาน	เจ้าหน้าที่บริหารงานที่ดินอำาเภอหรือผู้แทนเป็นกรรมการและป่าไม้อำาเภอหรือ 

ผู้แทนเป็นกรรมการและเลขานุการ	 ร่วมกันออกไปตรวจสอบข้อเท็จจริงเสร็จแล้วรายงานผลให้นายอำาเภอ	

หรือปลัดอำาเภอผู้เป็นหัวหน้ากิ่งอำาเภอ	ทราบเพื่อพิจารณาซึ่งหากเห็นชอบก็ให้ทำาบันทึกกับผู้ประสงค์ต่อท้าย

คำาขอฯ	(ตามแบบ)	ว่า	ผู้ประสงค์รับทราบและจะปฏิบัติตามเง่ือนไขในคำาขอฯ	แล้วรายงานให้จังหวัดทราบไว้

	 	 	 ๓.	 กอ่นทีผู่ป้ระสงคจ์ะนำาไมท้ีป่ลกูขึน้ในทีด่นิกรรมสทิธิห์รอืสทิธคิรอบครอง	(นอกจากไมส้กั

และไมย้าง)	เขา้เผาในเตา	และนำาถา่นไมท้ีเ่ผาไดอ้อกจากเตาใหแ้จง้ตอ่คณะกรรมการเพือ่ตรวจสอบ	ควบคมุ

ทำาบัญชี	ในทำานองเดียวกับกฎกระทรวง	ฉบับที่	๑๙	(พ.ศ.๒๕๐๗)	ว่าด้วยการเก็บหาของป่าหวงห้าม

	 	 	 ๔.	 ในกรณีผู้ประสงค์ดังกล่าว	 ประสงค์จะนำาถ่านไม้ท่ีเผาได้เคล่ือนท่ีภายในเขตจังหวัด	 หรือ

มีไว้ในครอบครอง	ณ	สถานท่ีท่ีทำาการเผาถ่าน	ตามข้อ	๑	ให้นายอำาเภอหรือปลัดอำาเภอผู้เป็นหัวหน้าก่ิงอำาเภอ 

เป็นผู้ออกหนังสือรับรอง	(ตามแบบ)	แล้วรายงานผลให้จังหวัดทราบ	และในกรณีผู้ประสงค์จะนำาถ่านไม้ท่ีเผาได้

เคล่ือนท่ีออกนอกเขตจังหวัดให้รายงานจังหวัดเพ่ือจังหวัดเป็นผู้ออกหนังสือรับรอง	(ตามแบบ)	การออกหนังสือ

รับรองให้ดำาเนินการได้จนกว่าจะเสร็จส้ินการเผาถ่านตามท่ีผู้ประสงค์ย่ืนคำาขอฯ	(ตามแบบ)	ไว้
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	 	 	 สำาหรับท้องที่อำาเภอ	หรือกิ่งอำาเภอที่ไม่มีเจ้าหน้าที่ป่าไม้ประจำาอยู่	 ให้อำาเภอหรือกิ่งอำาเภอ

ใกล้เคียง	 ที่จังหวัดสั่งให้ไปปฏิบัติราชการประจำาอำาเภอหรือกิ่งอำาเภอนั้นดำาเนินการ	 ถ้าไม่มีก็ให้ยื่นตรงต่อ

จังหวัด	และให้จังหวัดเป็นผู้ดำาเนินการ	เมื่อดำาเนินการแล้วประการใด	ให้รายงานกรมป่าไม้ทราบทุกครั้ง

	 	 	 ผู้ที่ไม่ประสงค์จะขอรับหนังสือรับรองของทางราชการตามที่เรียนมาแล้วข้างต้น	 แต่จะ 

เผาถา่นโดยเสร	ีกช็อบทีจ่ะกระทำาได	้แตก่รณนีีพ้นกังานเจา้หนา้ทีไ่มม่หีนา้ทีด่ำาเนนิการเพือ่ออกหนงัสอืรบัรอง

ให้ได้แต่อย่างใด

	 	 	 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา	 หากเห็นชอบขอได้โปรดพิจารณาลงนามตามร่างหนังสือ 

ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด	ป่าไม้เขตทุกเขต	และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่แนบมาด้วยนี้

      

	 (ลงนาม)			อินทร์	วัชรวิฑูร

	 											(นายอินทร์	วัชรวิฑูร)

	 											ผู้อำานวยการกองการอนุญาต

คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการอนุญาตไม้และของป่า

486

9.1-9.2(477-496).indd   486 7/1/2010   13:35



ที่ กษ ๐๗๐๔.๐๓/๖๕๙๗                                   กรมป่าไม้

	 	 	 	 	 	 	 	 				๖๑	ถนนพหลโยธิน	เขตจตุจักร

        กทม. ๑๐๙๐๐

	 	 	 	 	 	 	 															๘	มีนาคม	๒๕๓๗

เรื่อง	 การเผาถ่านจากไม้ที่ปลูกขึ้นในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง

เรียน	 ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

อ้างถึง หนังสือกรมป่าไม้ ที่ กษ ๐๗๐๔(๓)/ว.๓๐๒๙๓ ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๒๙

สิ่งที่ส่งมาด้วย	 แบบคำาขอเผาถ่านจากไม้ที่ปลูกขึ้นในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองนอกจากไม้สัก 

	 	 และไม้ยาง	และแบบ	หนังสือรับรองถ่านไม้	จากการเผาไม้ที่ปลูกขึ้นในที่ดินกรรมสิทธิ์	

	 	 หรือสิทธิครอบครองนอกจากไม้สักและไม้ยาง

	 	 	 ตามหนังสือที่อ้างถึง	 กรมป่าไม้แจ้งแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเผาถ่านจากไม้ที่ปลูกขึ้นใน

ที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง	รวม	๒	ข้อ	เรียนมาเพื่อโปรดทราบ	และสั่งเจ้าหน้าที่ถือเป็นทางปฏิบัติ	

ความละเอียดแจ้งแล้ว	นั้น

	 	 	 กรมปา่ไมข้อเรยีนวา่	ไมท้ีป่ลกูขึน้ในทีด่นิกรรมสทิธิห์รอืสทิธคิรอบครอง	(นอกจากไมส้กัและ

ไม้ยาง)	 ไม่อยู่ในบังคับว่าด้วยกฎหมายป่าไม้	 ดังน้ัน	 เม่ือนำาไม้เหล่าน้ันมาเผาเป็นถ่าน	 ถ่านไม้ดังกล่าวจึงไม่ใช่ 

ของป่า	ตามพระราชบัญญัติป่าไม้	พุทธศักราช	๒๔๘๔	และไม่ใช่ของป่าหวงห้ามตามพระราชกฤษฎีกากำาหนด

ของปา่หวงหา้ม	พ.ศ.	๒๕๓๐	จงึไมส่ามารถออกใบเบกิทางใหน้ำาเคลือ่นทีไ่ด	้อยา่งไรกต็าม	เพือ่เปน็การอำานวย

ความสะดวกแก่ประชาชนและคุ้มครองประชาชนผู้สุจริต	 ตลอดจนเป็นการส่งเสริมนโยบายการปลูกป่า 

ของเอกชนตามนโยบายของรัฐบาล	กรมป่าไม้จึงได้ประชุมพิจารณาเร่ืองดังกล่าวอีกคร้ังหน่ึงเม่ือวันท่ี	๖	ตุลาคม	

๒๕๓๖	ที่ประชุมมีมติว่า	ถ้าผู้ประสงค์จะให้ทางราชการรับรอง	ก็ให้ยื่นคำาร้องต่ออำาเภอท้องที่	เมื่ออำาเภอท้อง

ที่ตรวจสอบแล้ว	ให้ทำาบันทึกรับทราบและตรวจสอบ	ควบคุม	ทำาบัญชี	ในทำานองเดียวกับกฎกระทรวง	ฉบับท่ี	

๑๙	(พ.ศ.๒๕๐๗)	ว่าด้วยการเก็บหาของป่าหวงห้าม	กล่าวคือ	ให้แจ้งจำานวนไม้	ปริมาตร	ต่อพนักงานเจ้าหน้าท่ี

ก่อนจะนำาไม้ทุกชนิด	 (ยกเว้นไม้สัก	 ไม้ยาง)	 ที่ปลูกขึ้นในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองเข้าเผาในเตา	

เมือ่เผาแลว้กใ็หแ้จง้จำานวน	ปรมิาตร	ถา่นไมต้อ่พนกังานเจา้หนา้ที	่เพือ่พนกังานเจา้หนา้ทีอ่อกหนงัสอืรบัรอง

นำาเคลื่อนที่ซึ่งถ่านไม้ดังกล่าว	ซึ่งหากไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว	ทางราชการก็จะไม่รับรองถ่านไม้ให้	

	 	 	 กรมป่าไม้ได้พิจารณาแล้ว	จึงยกเลิกแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการเผาถ่านจากไม้ท่ีปลูกข้ึนในท่ีดินกรรมสิทธ์ิ

หรือสิทธิครอบครอง	 (นอกจากไม้สักและไม้ยาง)	 ตามหนังสือกรมป่าไม้ท่ี	 กษ	 ๐๗๐๔(๓)/ว.	 ๓๐๒๙๓	 ลงวัน

ท่ี	 ๖	 พฤศจิกายน	 ๒๕๒๙	 และขอกำาหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเผาถ่านจากไม้ในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือ 

สิทธิครอบครอง	และการนำาเคลื่อนที่	ดังนี้
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	 	 	 ๑.	 ผู้ที่ประสงค์จะขอให้ทางราชการออกหนังสือรับรองนำาถ่านไม้ที่ตนเผา	จากไม้ที่ปลูกขึ้น
ในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง	(นอกจากไม้สักและไม้ยาง)	ของตนเองก็ให้ยื่นคำาขอฯ	(ตามแบบ)	ต่อ
พนักงานเจ้าหน้าที่ประจำาอำาเภอ	 หรือกิ่งอำาเภอท้องที่	 พร้อมด้วยหลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดินที่ปลูกไม้นั้น	
พร้อมสำาเนาบัตรประชาชนของตน	เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่รับคำาขอแล้วให้เสนอนายอำาเภอ	หรือปลัดอำาเภอ
ผู้เป็นหัวหน้ากิ่งอำาเภอพิจารณา	และดำาเนินการตามขั้นตอนต่อไป	ดังนี้
	 	 	 	 ๑.๑	 ให้นายอำาเภอ	 หรือปลัดอำาเภอผู้เป็นหัวหน้ากิ่งอำาเภอ	 แต่งตั้งคณะกรรมการ 
ประกอบด้วย	ปลัดอำาเภอเป็นประธาน	เจ้าหน้าที่บริหารงานที่ดินอำาเภอ	หรือผู้แทนเป็นกรรมการและป่าไม้
อำาเภอหรือผู้แทนเป็นกรรมการและเลขานุการ	 ร่วมกันออกไปตรวจสอบรายละเอียดข้อเท็จจริงว่า	 ผู้ขอได้
ปลูกไม้อะไรบ้าง	ในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตรงตามหลักฐานที่ยื่นหรือไม่	และเอกสารกรรมสิทธิ์
นั้นจะต้องถูกต้อง	 ไม่มีปัญหาในเรื่องของการออกเอกสารกรรมสิทธิ์ที่ดินด้วย	 เสร็จแล้วรายงานผลให้ 
นายอำาเภอ	หรือปลัดอำาเภอผู้เป็นหัวหน้าก่ิงอำาเภอ	เพ่ือพิจารณาส่ังการ	ซ่ึงหากเห็นชอบก็ให้ทำาบันทึกกับผู้ประสงค์
ขอรับอนุญาตตอ่ทา้ยคำาขอฯ	(ตามแบบ)	วา่	ผูป้ระสงคข์อรบัอนญุาตรบัทราบและจะปฏบิตัติามเงือ่นไขในคำาขอฯ
	 	 	 	 ๑.๒.	ก่อนท่ีผู้ประสงค์ขอรับอนุญาตจะนำาไม้ท่ีปลูกข้ึนในท่ีดินกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิครอบครอง	
(นอกจากไม้สักและไม้ยาง)	 เข้าเผาในเตา	 และนำาถ่านไม้ที่เผาได้ออกจากเตาให้แจ้งต่อคณะกรรมการเพื่อ
ตรวจสอบ	ควบคุม	ทำาบัญชี	ในทำานองเดียวกับกฎกระทรวง	ฉบับที่	๑๙	(พ.ศ.๒๕๐๗)	ว่าด้วยการเก็บของป่า 
หวงห้าม	เสร็จแล้วให้ดำาเนินการออกหนังสือรับรองฯ	ให้ต่อไป	(ตามแบบที่ส่งมาด้วย)
	 	 	 	 ๑.๓	 ในการออกหนังสือรับรองให้นำาถ่านที่เผาจากไม้ในที่ดินกรรมสิทธิ์ของตนเคลื่อนที่	
หากเจ้าของประสงค์จะนำาถ่านไม้ที่เผาได้เคลื่อนที่ภายในเขตจังหวัด	 หรือมีไว้ในครอบครอง	 ณ	 สถานที่
ที่ทำาการเผาถ่านตามข้อ	๑	 ให้นายอำาเภอ	หรือปลัดอำาเภอผู้เป็นหัวหน้ากิ่งอำาเภอ	 เป็นผู้ออกหนังสือรับรอง	
(ตามแบบ)	 แล้วรายงานผลให้จังหวัดทราบและในกรณีผู้ประสงค์จะนำาถ่านไม้ที่เผาได้เคลื่อนที่ออกนอก
เขตจังหวัด	 ให้รายงานจังหวัดเพื่อจังหวัดเป็นผู้ออกหนังสือรับรอง	 (ตามแบบ)	 การออกหนังสือรับรองให้ 
ดำาเนินการได้จนกว่าจะเสร็จสิ้นการเผาถ่านตามที่ผู้ประสงค์ยื่นคำาขอฯ	(ตามแบบ)	ไว้
	 	 	 สำาหรับท้องท่ีอำาเภอ	 หรือก่ิงอำาเภอ	 ท่ีไม่มีเจ้าหน้าท่ีป่าไม้ประจำาอยู่	 ให้อำาเภอหรือก่ิงอำาเภอ 
ใกล้เคียง	 ที่จังหวัดสั่งให้ไปปฏิบัติราชการประจำาอำาเภอ	 หรือกิ่งอำาเภอนั้นดำาเนินการ	 ถ้าไม่มีก็ให้ยื่นตรง 
ต่อจังหวัด	แล้วให้จังหวัดเป็นผู้ดำาเนินการ
	 	 	 เม่ืออำาเภอหรือก่ิงอำาเภอออกหนังสือรับรองให้แก่ผู้ขออนุญาต	 ให้รายงานจังหวัดแล้วจังหวัด
รวบรวมรายงานกรมป่าไม้	พร้อมกับที่จังหวัดออกหนังสือรับรองด้วยทุกครั้ง
	 	 	 ๒.	กรณีเจ้าของไม่ประสงค์จะขอรับหนังสือรับรองจากทางราชการ	ตามข้อ	๑	แต่จะเผาถ่าน
โดยเสรี	ก็ชอบที่จะกระทำาได้	แต่เจ้าหน้าที่ไม่มีหน้าที่ดำาเนินการเพื่อออกหนังสือรับรองให้นำาถ่านเคลื่อนที่ไป
ใช้ประโยชน์แต่อย่างใด

	 	 	 จึงขอเรียนมาเพื่อโปรดทราบ	และสั่งเจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติต่อไป

	 ขอแสดงความนับถือ

 (ลงนาม) ผ่อง เล่งอี้

  (นายผ่อง เล่งอี้)

	 	อธิบดีกรมป่าไม้
กองการอนุญาต

โทร.	๕๗๙๔๘๕๓
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ที่	ทส	๑๖๐๒.๓/๑๔๒๘๓	 	 	 	

          กรมป่าไม้

	 	 	 	 	 	 	 	 					๖๑	ถนนพหลโยธิน	เขตจตุจักร

        กทม. ๑๐๙๐๐

	 	 	 	 	 	 	 															๒๑	สิงหาคม	๒๕๕๐

เรื่อง	 การเผาถ่านจากไม้ที่ปลูกขึ้นในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด

อ้างถึง	 หนังสือจังหวัดตราด	ที่	ตร	๐๐๑๓.๔/๑๑๓๖	ลงวันที่	๑๒	กุมภาพันธ์	๒๕๕๐

สิ่งที่ส่งมาด้วย	 สำาเนาหนังสือสำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา	ที่	นร	๐๖๐๑/๑๓๖๙

	 	 	 ลงวันที่	๒๐	ธันวาคม	๒๕๓๖	 		 	

	 	 	 ตามหนังสือท่ีอ้างถึง	 จังหวัดได้หารือแนวทางปฏิบัติกรณีไม้ท่ีปลูกข้ึนในท่ีดินเขตปฏิรูปท่ีดิน 

ตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมที่มีหลักฐานการอนุญาต	 (นอกจากไม้สักและไม้ยาง)	 

อยู่ในบังคับของกฎหมายป่าไม้หรือไม่	 อย่างไร	 และการนำาไม้เหล่านั้นมาเผาเป็นถ่านจะถือว่าถ่านที่ได้

เป็นของป่า	 ตามพระราชบัญญัติป่าไม	้ พุทธศักราช	 ๒๔๘๔	 หรือไม่	 อย่างไร	 และหากถ่านไม้ดังกล่าวไม่

ถือว่าเป็นของป่าหวงห้ามตามพระราชกฤษฎีกากำาหนดของป่าหวงห้าม	 พ.ศ.	 ๒๕๓๐	 จะใช้แนวทางปฏิบัติ 

ในการออกหนังสือรับรองถ่านไม้ในทำานองเดียวกับถ่านไม้ท่ีได้จากการเผาได้ท่ีปลูกข้ึนในท่ีดินกรรมสิทธ์ิหรือ 

สิทธิครอบครองตาม	หนงัสอืกรมปา่ไม้	ที	่กษ	๐๗๐๔.๐๓/๖๕๙๗	ลงวนัที่	๘	มนีาคม	๒๕๓๗	ไดห้รอืไม่	อยา่งไร	

รายละเอียดแจ้งแล้ว นั้น  

	 	 	 กรมป่าไม้	 ขอเรียนว่า	กรณีการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป่าไม้	พุทธศักราช	๒๔๘๔	 ใน

เขตปฏิรูปที่ดิน	 สำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้พิจารณาและมีความเห็นว่า	 ที่ดินดังกล่าวยังคงเป็นป่า

ตามความหมายที่กำาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยป่าไม้อยู่	รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย	ดังนั้นไม้ที่ปลูกขึ้นใน

ที่ดินเขตปฏิรูปที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมที่มีหลักฐานการอนุญาตโดยเป็นที่ดิน

ที่มาจากป่าสงวนแห่งชาติท่ีเส่ือมโทรม	จึงอยู่ในบังคับของกฎหมายป่าไม้	และการนำาไม้เหล่าน้ันมาเผาเป็นถ่าน

ในป่า	จึงเป็นการเก็บหาของป่าหวงห้าม	 	

	 	 	 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ	และสั่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติต่อไป

	 										ขอแสดงความนับถือ

 (ลงนาม)   วิชัย แหลมวิไล

           (นายวิชัย แหลมวิไล)   
กองการอนุญาต	 										อธิบดีกรมป่าไม้	
โทร. ๐ ๒๕๖๑ ๔๒๙๒ – ๓ ต่อ ๒๐๖
โทรสาร.	๐	๒๕๗๙	๕๗๘๖
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ที่	ทส	๑๖๐๒.๓/๘๗๙		 	 	 																																								กรมป่าไม้

	 	 	 	 	 	 	 	 						๖๑	ถนนพหลโยธิน	เขตจตุจักร

        กทม. ๑๐๙๐๐

	 	 	 	 	 	 	 													๒๓	มกราคม	๒๕๕๐

เรื่อง	 ติดตามความคืบหน้ารายงานผลการพิจารณาคดีของศาลปกครองสูงสุด

เรียน	 ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร

อ้างถึง	 ๑.	 หนังสือสำานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชุมพร	ที่	ชพ	๐๐๑๓.๓/๒๐๐๘	

	 	 ลงวันที่	๒๘	ธันวาคม	๒๕๔๘

 ๒. สำาเนาหนังสือกรมป่าไม้ ที่ กษ ๐๗๐๔.๐๓/ว ๒๔๐๐๖ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๔๐ 

สิ่งที่ส่งมาด้วย	 สำาเนาหนังสือกรมวิชาการเกษตร	ที่	กษ	๐๙๑๑/๔๔๘๕	ลงวันที่	๑๙	กันยายน	๒๕๔๘

	 	 	 ตามหนังสือที่อ้างถึง	 รายงานผลการพิจารณาคดีของศาลปกครองสูงสุดและขอให้ 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทราบและพิจารณาแจ้งให้กรมป่าไม้ทราบและดำาเนินการ	

ซึง่กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มไดส้ัง่การใหก้รมปา่ไมพ้จิารณาดำาเนนิการและรายงานผลการ

พิจารณาให้จังหวัดชุมพรทราบ	นั้น

	 		 	 กรมป่าไม้พิจารณาแล้ว	 ขอเรียนว่า	 เพื่อให้เป็นไปตามคำาพิพากษา	 (อุทธรณ์)	 ของ 

ศาลปกครองสูงสุด	 จึงขอให้จังหวัดพิจารณาสั่งเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องดำาเนินการแจ้งให้บริษัท	 สหไทยน้ำามัน

พืช จำากัด	 ทราบเพื่อดำาเนินการยื่นคำาขออนุญาตเก็บหาของป่าในเขตป่าสงวนแห่งชาติตามมาตรา	 ๑๕	

แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ	 พ.ศ.	 ๒๕๐๗	 ต่อไป	 และสำาหรับผู้รับหนังสืออนุญาตให้เข้าทำา

ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาต	ิ มาตรา	 ๑๖	 หรือ	 มาตรา	 ๒๐	 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาต	ิ 

พ.ศ.	๒๕๐๗	เพือ่การปลกูยางพาราหรอืปลกูปาลม์น้ำามนัรายอืน่ๆ	ใหแ้จง้ยืน่คำาขออนญุาตเกบ็หาของปา่ในเขต 

ป่าสงวนแห่งชาติโดยถือปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน

	 	 	 	จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

	 											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	ทส	๑๖๐๒.๓/๘๘๐		 	 		 																																	กรมป่าไม้

	 	 	 	 	 	 	 	 					๖๑	ถนนพหลโยธิน	เขตจตุจักร

        กทม. ๑๐๙๐๐

	 	 	 	 	 	 	 														๒๓	มกราคม	๒๕๕๐

เรื่อง	 ติดตามความคืบหน้ารายงานผลการพิจารณาคดีของศาลปกครองสูงสุด

เรียน	 ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด	(ยกเว้นจังหวัดชุมพร)

สิ่งที่ส่งมาด้วย	 สำาเนาหนังสือกรมป่าไม้	ด่วนที่สุด	ที่	ทส	๑๖๐๒.๓/๘๗๙	ลงวันที่	๒๓	มกราคม	๒๕๕๐

	 	 	 กรมป่าไม้	 ขอส่งสำาเนาหนังสือกรมป่าไม้	 ด่วนที่สุด	 ที่	 ทส	 ๑๖๐๒.๓/๘๗๙	 ลงวันที่	 ๒๓	

มกราคม	๒๕๕๐	เรือ่ง	ตดิตามความคบืหนา้รายงานผลการพจิารณาคดขีองศาลปกครองสงูสดุ	พรอ้มเอกสาร

ทีเ่กีย่วขอ้ง	เรยีนมาเพือ่โปรดทราบและพจิารณาสัง่การใหเ้จา้หนา้ทีผู่เ้กีย่วขอ้งทราบและถอืเปน็แนวทางปฏบิตัิ

ต่อไป

       

								 								ขอแสดงความนับถือ		 	

 (ลงนาม)  วิชัย แหลมวิไล

                                   (นายวิชัย แหลมวิไล)    

	 									อธิบดีกรมป่าไม้

กองการอนุญาต

โทร. ๐ ๒๕๖๑ ๔๒๙๒ – ๓ ต่อ ๒๐๖

โทรสาร.	๐	๒๕๗๙	๕๗๘๖
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ด่วนที่สุด        บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ			กรมป่าไม้	กองการอนุญาต	โทร.	๐	๒๕๖๑	๔๒๙๒-๓	ต่อ	๒๐๖

ที่	ทส	๑๖๐๒.๓/๘๘๑						 	 												วันที่	๒๓	มกราคม	๒๕๕๐

เรื่อง			ติดตามความคืบหน้า	รายงานผลการพิจารณาคดีของศาลปกครองสูงสุด

เรียน ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

  ๑. เรื่องเดิม

	 	 	 สำานกังานทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มจงัหวดัชมุพร	มหีนงัสอื	ที	่ชพ	๐๐๑๓.๓/๒๐๐๘	

ลงวันที่	 ๒๘	 ธันวาคม	 ๒๕๔๘	 เรื่อง	 ติดตามความคืบหน้ารายงานผลการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด	 

เรียน	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 รายงานผลการพิจารณาคดีของ 

ศาลปกครองสูงสุด	ดังนี้

	 	 	 ๑.๑		 บริษัท	 สหไทยน้ำามันพืช	 จำากัด	 ผู้ได้รับอนุญาตให้เข้าทำาประโยชน์ในเขต 

ป่าสงวนแห่งชาติป่ารับร่อและป่าสลุย	 อำาเภอท่าแซะ	 จังหวัดชุมพร	 เพ่ือปลูกปาล์มน้ำามัน	 ตามมาตรา	 ๑๖	 

แห่ง	 พ.ร.บ.	 ป่าสงวนแห่งชาติ	 พ.ศ.	 ๒๕๐๗	 จำานวนเนื้อที่	 ๒๑,๕๖๒.๕๐	 ไร่	 มีกำาหนดอายุ	 ๓๐	 ปี	 ตาม

หนังสืออนุญาตเล่มที่	 ๔๔	 ฉบับที่	 ๘๓	 ลงวันที่	 ๖	 มิถุนายน	 ๒๕๒๒	 สิ้นสุดอายุใบอนุญาตในวันที่	 ๑๕	

มิถุนายน	๒๕๕๒	โดยชำาระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้เข้าทำาประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติตามมาตรา	๑๖	 

ในอัตราไร่ละ	๕๐	บาทต่อปี

	 		 	 ๑.๒		จังหวัดชุมพรได้รับหนังสือกรมป่าไม้	ท่ี	กษ	๐๗๐๔/๑๑๒๙๒	ลงวันท่ี	๘	พฤษภาคม	๒๕๓๘	

ส่งสำาเนาหนังสือสำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา	 ที่	 นร	 ๐๖๐๑/๒๓๖	 ลงวันที่	 ๓	 มีนาคม	 พ.ศ.	 ๒๕๓๖	 

แจ้งแนวทางปฏิบัติกรณีการอนุญาตให้เข้าทำาประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ	 ตามมาตรา	 ๑๖	 หรือมาตรา	

๒๐	 แห่ง	 พ.ร.บ.	 ป่าสงวนแห่งชาติ	 พ.ศ.	 ๒๕๐๗	 เพื่อการปลูกยางพาราหรือเพื่อการปลูกปาล์มน้ำามัน	 

ความว่า	 เมื่อผู้รับอนุญาตประสงค์จะเก็บปาล์มน้ำามันหรือกรีดยางพาราที่ตนได้ปลูกขึ้นก็จะต้องขออนุญาต

เก็บหาของป่าตามมาตรา	๑๕	แห่ง	พ.ร.บ.	ป่าสงวนแห่งชาติ	พ.ศ.	๒๕๐๗	รวมทั้งต้องเสียค่าภาคหลวงและ 

คา่บำารงุปา่ในอตัราทีก่ำาหนดไวต้ามกฎกระทรวงฉบบัที	่๑,	๑๐๗	(พ.ศ.	๒๕๒๘)	และจะตอ้งชำาระคา่ธรรมเนยีม

เป็นเงินค่าบำารุงป่าตามกฎกระทรวงฉบับที่	๑,	๒๒๑	(พ.ศ.	๒๕๓๑)	และจังหวัดชุมพรได้แจ้งให้ผู้รับอนุญาต

ทุกรายทราบเพื่อให้ยื่นคำาขอเก็บหาของป่าตามกฎกระทรวงและหลักเกณฑ์ที่กรมป่าไม้กำาหนด

	 		 	 ๑.๓		บรษิทั	สหไทยน้ำามนัพชื	จำากดั	ไดย้ืน่ฟอ้งตอ่ศาลปกครองโดยฟอ้งอธบิดกีรมปา่ไม้	และ 

ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร	 ความสรุปว่า	 บริษัท	 สหไทยน้ำามันพืช	 จำากัด	 ได้ชำาระเงินค่าธรรมเนียมให้แก่ 

ทางราชการในอัตราไร่ละ	 ๕๐	 บาท	 ต่อ	 ๓๐	 ปี	 ในการท่ีผู้ถูกฟ้องท้ังสองแจ้งให้ผู้รับอนุญาตย่ืนคำาขออนุญาต 

เก็บหาของป่า	 พร้อมต้องชำาระเงินค่าธรรมเนียมและค่าภาคหลวงของป่าตามมาตรา	 ๑๕	 แห่ง	 พ.ร.บ.	 

ป่าสงวนแห่งชาติ	พ.ศ.	๒๕๐๗	ไม่ชอบด้วยกฎหมายและไม่เป็นธรรมต่อผู้รับอนุญาต

	 	 	 ๑.๔		ศาลปกครองชัน้ตน้ไดพ้จิารณาเรือ่งนีแ้ลว้มคีวามเหน็วา่ผูถ้กูฟอ้งทัง้สองดำาเนนิการชอบ

ด้วยกฎหมายซึ่งเป็นการรักษาผลประโยชน์ของสาธารณะให้ยกเลิกคำาฟ้องและให้ผู้ฟ้องปฏิบัติตามกฎหมาย

กำาหนดเก่ียวกับการขออนุญาตเก็บหาของป่า	ผู้รับอนุญาตได้ย่ืนอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุด	และศาลปกครอง
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สูงสุดได้วินิจฉัยแล้วมีความเห็นว่าผู้ฟ้องนำาเรื่องมาร้องทุกข์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยเกินกำาหนด	 ๙๐	 วัน	 

เรื่อง	 ขาดอายุความร้องทุกข์	 คดีนี้จึงเป็นคดีที่ศาลปกครองสูงสุดไม่อาจรับไว้พิจารณาได้	 เมื่อผู้ฟ้องคดีไม่มี

สิทธ์ิฟ้องคดีต่อศาลปกครองแล้ว	จึงไม่จำาต้องพิจารณาในเน้ือหาแห่งคดีท่ีศาลปกครองช้ันต้นพิพากษายกฟอ้งนัน้	 

ศาลปกครองสูงสุดเห็นพ้องด้วยในผลพิพากษายืน

	 	 	 ซ่ึงรองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม	(นายสุวัช	สิงห์พันธ์ุ)	ได้โปรดส่ังการ

ท้ายหนังสือ	เม่ือวันท่ี	๑๙	พฤษภาคม	๒๕๔๙	ความว่า	“ปม.พิจารณา	แจ้งผู้ร้อง”	(เอกสารหมายเลข	๑)

    ๒. ข้อเท็จจริง

    กรมป่าไม้ ขอเรียนว่า ได้พิจารณาดำาเนินการแล้วดังนี้

	 	 	 	 ๒.๑	แจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรทราบและดำาเนินการให้เป็นไปตามคำาพิพากษา	

(อุทธรณ์)	 ของศาลปกครองสูงสุด	 คดีหมายเลขแดง	 ที่	 อ.	 ๑๕๓/๒๕๔๘	 ลงวันที่	 ๔	 พฤศจิกายน	 ๒๕๔๘	

โดยให้บริษัท	 สหไทยน้ำามันพืช	 จำากัด	 ต้องยื่นคำาขออนุญาตเก็บหาของป่าในเขตป่าสงวนแห่งชาติและ 

แจ้งผู้ได้รับหนังสืออนุญาตให้เข้าทำาประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ	 มาตรา	 ๑๖	 หรือมาตรา	 ๒๐	 

แหง่พระราชบญัญตัปิา่สงวนแหง่ชาต	ิพ.ศ.	๒๕๐๗	เพือ่การปลกูยางพาราหรอืปลกูปาลม์น้ำามนัรายอืน่ๆ	ตอ้งปฏบิตัิ

เชน่เดยีวกนั สำาหรบักรณเีงนิคา่ภาคหลวงของปา่และคา่บำารงุปา่ทีบ่รษิทั	สหไทยน้ำามนัพชื	จำากดั	และผูร้บัอนญุาต

รายอื่นๆ	จะต้องชำาระให้กับกรมป่าไม้ในรอบหลายๆ	ปีที่ผ่านมานั้น	ให้จังหวัดแจ้งผู้รับอนุญาตทุกรายนำาเงิน

ดงักลา่วมาชำาระใหก้บักรมปา่ไมเ้พือ่จะสง่เปน็รายไดข้ององคก์ารบรหิารสว่นตำาบลหรอืเทศบาลแหง่ทอ้งทีน่ัน้ๆ	

ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำาบลและองค์การบริหารส่วนตำาบล	พ.ศ.	๒๕๓๗	(แก้ไขเพิ่มเติม

จนถึงฉบับที่	๕	พ.ศ.	๒๕๔๖)	ด้วยแล้ว

	 	 	 	 ๒.๒	แจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด	 (ยกเว้นจังหวัดชุมพร)	 ทราบและพิจารณา

สั่งการให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติ

	 	 	 	 ๒.๓	แจง้ใหน้ายกองคก์ารบรหิารสว่นตำาบลหงสเ์จรญิทราบผลการตดิตามความคบืหนา้

รายงานผลการพิจารณาคดีของศาลปกครองสูงสุด

	 	 	 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา	 หากเห็นชอบขอได้โปรดนำาเรียนรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	เพื่อโปรดทราบ	ต่อไป	(เอกสาร	๑	แฟ้ม)

	 							ขอแสดงความนับถือ

 (ลงนาม) วิชัย แหลมวิไล

         (นายวิชัย แหลมวิไล)

	 									อธิบดีกรมป่าไม้

คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการอนุญาตไม้และของป่า
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                        บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ ฝ่ายอนุญาตไม้และของป่า กองการอนุญาต กรมป่าไม้ โทร. ๕๗๙๔๘๕๓

ที่ กษ ๐๗๐๔.๐๓/๖๐๓    วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๓๗

เรื่อง  ให้เจ้าหน้าที่ออกไปดำาเนินการตรวจสอบไม้ที่จำาเป็นต้องทำาออกในพื้นที่กรมชลประทาน ขอเข้าทำา

 ประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ เพื่อก่อสร้างอ่างเก็บน้ำาคลองป่าบอน อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ

 ท้องที่จังหวัดพัทลุง

เรียน  อธิบดีกรมป่าไม้

  ด้วยสำานักงานป่าไม้เขตสงขลาได้มีหนังสือ ที่ กษ ๐๗๓๒/๘๖๒๙ ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๓๖  

แจ้งว่าจังหวัดพัทลุงและองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตหาดใหญ่ ได้มีหนังสือขอให้เขตสั่งเจ้าหน้าที่ออกไป

ดำาเนนิการตรวจวดัประทบัตราไมท้ีจ่ำาเปน็ตอ้งทำาออกจากอา่งเกบ็น้ำาคลองปา่บอน อนัเนือ่งมาจากพระราชดำาริ

จังหวัดพัทลุง ตามระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการกำาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขในการใช้พ้ืนท่ีเป็น 

สถานท่ี ปฏบิตังิานหรอืเพือ่ประโยชนอ์ยา่งอืน่ของสว่นราชการหรอืองคก์ารของรฐั ภายในเขตปา่สงวนแหง่ชาต ิ

พ.ศ.๒๕๓๐ หมวด ๔ ข้อ ๑๑ ซึ่งเขตได้พิจารณาแล้ว เนื่องจากรายละเอียดเกี่ยวกับการทำาไม้ตามระเบียบ 

ดังกล่าว แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการสำารวจไม้ยังไม่ชัดเจน ประกอบกับพื้นที่ที่กรมชลประทานได้รับ

อนุญาต ตามมาตรา ๑๓ ทวิ มีพื้นที่มากถึง ๑,๕๐๐ ไร่ หากให้ตัดฟันรวมกองไว้แล้วไปทำาการตรวจสอบ 

และจัดทำาบัญชีไม้แจ้งจังหวัดพัทลุง เพื่อมอบให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ทำาออกโดยไม่ต้องออกใบอนุญาต

ให้ทำาไม้ เกรงว่าจะมีปัญหาเกี่ยวกับการทำาไม้นอกแปลงมาสวมได้ จึงได้ออกคำาสั่งให้เจ้าหน้าที่ออกไปดำาเนิน

การตรวจสอบไม้ที่จำาเป็นต้องทำาออก โดยอิงระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการสำารวจและการทำาไม้บริเวณป่า

ที่เปิดใช้ที่ดินเพื่อทำาประโยชน์ พ.ศ.๒๕๒๕ จึงขอหารือว่าเป็นการถูกต้องหรือไม่ หรือจะสมควรดำาเนินการ 

ประการใด โปรดแจ้งให้เขตทราบโดยด่วน

  กองการอนุญาตตรวจสอบและพิจารณาแล้ว ขอเรียนว่า ตามที่เขตพิจารณาโดยถือปฏิบัติตาม

ระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการกำาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการใช้พื้นที่เป็นสถานที่ปฏิบัติงานหรือ

เพื่อประโยชน์อย่างอื่นของส่วนราชการหรือองค์การของรัฐ ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๐ และ 

ยงัองิระเบยีบกรมปา่ไมว้า่ดว้ยการสำารวจและการทำาไมใ้นบรเิวณปา่ทีเ่ปดิใชท้ีด่นิเพือ่ทำาประโยชน ์พ.ศ. ๒๕๒๕ 

จึงถือว่าเป็นการถูกต้องแล้ว และยังเป็นการรัดกุมยิ่งขึ้นอีกด้วย

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้ร่างหนังสือมาเพื่อโปรดพิจารณาด้วยแล้วหากเห็นชอบ 

โปรดลงนาม

         

 (ลงนาม)   อินทร์ วัชรวิทูร

           (นายอินทร์ วัชรวิทูร)

                      ผู้อำานวยการกองการอนุญาต

       

คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการอนุญาตไม้และของป่า
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ที่ กษ ๐๗๐๔.๐๓/๑๕๒๐๘          กรมป่าไม้

              ๖๑ ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร

                กทม. ๑๐๙๐๐

                     ๖ มิถุนายน ๒๕๓๗

เรื่อง ให้เจ้าหน้าที่ออกไปดำาเนินการตรวจสอบไม้ที่จำาเป็นต้องทำาออกในพื้นที่กรมชลประทานขอเข้า

 ทำาประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ เพื่อก่อสร้างอ่างเก็บน้ำาคลองป่าบอน อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ

 ท้องที่จังหวัดพัทลุง

เรียน ป่าไม้เขตสงขลา

อ้างถึง หนังสือสำานักงานป่าไม้เขต ที่ กษ ๐๗๓๒/๘๖๒๙ ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๓๖

  ตามหนังสือที่อ้างถึง เขตได้ออกคำาสั่งให้เจ้าหน้าที่ออกไปดำาเนินการตรวจวัดประทับตราไม้ 

ทีจ่ำาเปน็ตอ้งทำาออกจากอา่งเกบ็น้ำาคลองปา่บอน อนัเนือ่งมาจากพระราชดำาร ิทอ้งทีจ่งัหวดัพทัลงุ ตามระเบยีบ

กรมป่าไม้ว่าด้วยการกำาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขในการใช้พ้ืนท่ีเป็นสถานท่ีปฏิบัติงานหรือเพ่ือประโยชน์

อย่างอื่นของส่วนราชการหรือองค์การของรัฐ ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๐ หมวด ๔ ข้อ ๑๑ 

ซึ่งเขตได้พิจารณาแล้ว เนื่องจากรายละเอียดเกี่ยวกับการทำาไม้ตามระเบียบดังกล่าว แนวทางการปฏิบัติ 

เก่ียวกับการสำารวจไม้ยังไม่ชัดเจนประกอบกับพ้ืนท่ีท่ีกรมชลประทานได้รับอนุญาต ตามมาตรา ๑๓ ทวิ มีพื้นที่

มากถึง ๑,๕๐๐ ไร่ หากให้ตัดฟันรวมกองไว้แล้ว ไปทำาการตรวจสอบและจัดทำาบัญชีไม้แจ้งจังหวัดพัทลุง เพื่อ

มอบใหอ้งคก์ารอตุสาหกรรมปา่ไมท้ำาออกโดยไมต่อ้งออกใบอนญุาตใหท้ำาไม ้เกรงวา่จะมปีญัหาเกีย่วกบัการทำา

ไมน้อกแปลงมาสวมได ้จงึองิระเบยีบกรมปา่ไมว้า่ดว้ยการสำารวจและการทำาไมใ้นบรเิวณปา่ทีเ่ปดิใชท้ีด่นิเพือ่

ทำาประโยชน์ พ.ศ. ๒๕๒๕ จึงหารือว่าเป็นการถูกต้องหรือไม่ ประการใด นั้น

  กรมป่าไม้ได้พิจารณาแล้ว ขอเรียนว่า ตามที่เขตได้ออกคำาสั่งให้เจ้าหน้าที่ออกไปดำาเนินการ 

ดังกล่าว เป็นการควบคุมการทำาไม้ให้รัดกุมยิ่งขึ้น นับว่าเป็นผลดีต่อทางราชการอย่างยิ่ง

  จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำาเนินการต่อไป

          ขอแสดงความนับถือ

      

 (ลงนาม)   ยรรยง ถนอมพิชัย

           (นายยรรยง ถนอมพิชัย)

            รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

กองการอนุญาต            อธิบดีกรมป่าไม้

โทร. ๕๗๙๔๘๕๓

 

คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการอนุญาตไม้และของป่า
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ที่ กษ ๐๗๐๔.๐๓/๑๕๒๐๙          กรมป่าไม้

              ๖๑ ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร

                กทม. ๑๐๙๐๐

                     ๖ มิถุนายน ๒๕๓๗

เรื่อง ให้เจ้าหน้าที่ออกไปดำาเนินการตรวจสอบไม้ที่จำาเป็นต้องทำาออกในพื้นที่กรมชลประทานขอเข้า

 ทำาประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ เพื่อก่อสร้างอ่างเก็บน้ำาคลองป่าบอน อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ

 ท้องที่จังหวัดพัทลุง

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง

สิ่งที่ส่งมาด้วย  สำาเนาหนังสือกรมป่าไม้ ที่ กษ ๐๗๐๔.๐๓/๑๕๒๐๘ ลงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๓๗

   กรมป่าไม้ขอส่งสำาเนาหนังสือกรมป่าไม้ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย มาเรียนเพื่อโปรดทราบ

         ขอแสดงความนับถือ

      

 (ลงนาม)  ยรรยง ถนอมพิชัย    

         (นายยรรยง ถนอมพิชัย)

        รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

          อธิบดีกรมป่าไม้

กองการอนุญาต

โทร. ๕๗๙๔๘๕๓

คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการอนุญาตไม้และของป่า
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ที่ กษ ๐๗๐๔.๐๓/ว ๒๗๔๙      กรมป่าไม้

             ๖๑ ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร

            กทม. ๑๐๙๐๐

                  ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๙

เรื่อง การอนุญาตทำาไม้ในแนวเขตของกรมทางหลวง ท้องที่จังหวัดตรัง

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด (ยกเว้นจังหวัดตรัง)

อ้างถึง  หนังสือกรมป่าไม้ ที่ กษ ๐๗๐๔ (๓)/ว ๑๓๖๓๘ ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๒๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย  สำาเนาหนังสือกรมป่าไม้ ที่ กษ ๐๗๐๔.๐๓/๒๗๔๘ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๙

   พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง จำานวน ๒ แผ่น

   ตามหนังสือกรมป่าไม้ที่อ้างถึง ส่งสำาเนารายงานการประชุม เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๒๘ 

ระหว่างกรมป่าไม้กับกรมทางหลวง เรื่อง ข้อตกลงเกี่ยวกับการสงวน การตัดฟันไม้ในแนวเขตทางและ 

ในที่ดินสงวนของกรมทางหลวง ให้จังหวัดทุกจังหวัดทราบและถือเป็นทางปฏิบัติ รวม ๒ ประการแล้ว นั้น

   กรมป่าไม้ขอส่งสำาเนาหนังสือกรมป่าไม้ ที่ กษ ๐๗๐๔.๐๓/๒๗๔๘ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ 

๒๕๓๙ ตอบขอ้หารอืของจงัหวดัตรงัในการดำาเนนิการอนญุาตไมใ้นแนวเขตทางและในทีด่นิของกรมทางหลวง 

ตามหนังสือกรมป่าไม้ ที่ กษ ๐๗๐๔(๓)/ว ๑๓๖๓๘ ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๒๘ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย  

มาเรียนเพื่อโปรดทราบและสั่งเจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติในทำานองเดียวกันต่อไปด้วย

         ขอแสดงความนับถือ

 (ลงนาม)  พยุง นพสุวรรณ

          (นายพยุง นพสุวรรณ)

          รองอธิบดี รักษาราชการแทน

          อธิบดีกรมป่าไม้

กองการอนุญาต

โทร. ๕๗๙๔๘๕๓

คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการอนุญาตไม้และของป่า
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ที่ กษ ๐๗๐๔.๐๓/ว ๒๗๕๐                                   กรมป่าไม้

              ๖๑ ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร

        กทม. ๑๐๙๐๐

                    ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๙

เรื่อง  การอนุญาตทำาไม้ในแนวเขตทางของกรมทางหลวง ท้องที่จังหวัดตรัง

เรียน ป่าไม้เขตทุกเขต

อ้างถึง หนังสือกรมป่าไม้ ที่ กษ ๐๗๐๔(๓)/๑๓๖๓๙ ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๒๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย  สำาเนาหนังสือกรมป่าไม้ ที่ กษ ๐๗๐๔.๐๓/๒๗๔๘ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๙

   พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง จำานวน ๒ แผ่น

   ตามหนังสือที่อ้างถึง ได้ส่งสำาเนาหนังสือกรมป่าไม้เรียนผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด  

ที่ กษ ๐๗๐๔(๓)/ว ๑๓๖๓๘ ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๒๘ พร้อมสำาเนารายงานการประชุม เมื่อวันที่ ๗ 

มนีาคม ๒๕๒๘ ระหวา่งกรมปา่ไมก้บักรมทางหลวง เรือ่งขอ้ตกลงเกีย่วกบัการสงวน ตดัฟนัไมใ้นแนวเขตทาง

และในท่ีดินสงวนของกรมทางหลวง รวม ๒ ประการ มาเรียนเพ่ือโปรดทราบและถือเป็นทางปฏิบัติต่อไปแล้ว น้ัน

   กรมป่าไม้ขอส่งสำาเนาหนังสือกรมป่าไม้ ที่ กษ ๐๗๐๔.๐๓/๒๗๔๘ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ 

๒๕๓๙ ตอบข้อหารือให้จังหวัดตรัง ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย มาเรียนเพื่อโปรดทราบและสั่งเจ้าหน้าที่ถือเป็นทาง

ปฏิบัติในทำานองเดียวกันต่อไปด้วย

        ขอแสดงความนับถือ

 (ลงนาม) พยุง นพสุวรรณ

         (นายพยุง นพสุวรรณ)

         รองอธิบดี รักษาราชการแทน

         อธิบดีกรมป่าไม้

กองการอนุญาต

โทร. ๕๗๙๔๘๕๓

คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการอนุญาตไม้และของป่า
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ที่ กษ ๐๗๐๔.๐๓/๒๗๔๘                                   กรมป่าไม้

             ๖๑ ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร

        กทม. ๑๐๙๐๐

                    ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๙

เรื่อง การอนุญาตทำาไม้ในแนวเขตทางของกรมทางหลวง ท้องที่จังหวัดตรัง

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง

อ้างถึง หนังสือจังหวัด ที่ ตง ๐๐๐๙/๒๙๕๔๔ ลงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๓๘

  ตามหนงัสอืทีอ่า้งถงึ จงัหวดัหารอืขัน้ตอนการปฏบิตัติามระเบยีบกรมปา่ไมว้า่ดว้ยการสำารวจและ

การทำาไม้ในบริเวณป่าที่เปิดใช้ที่ดินเพื่อทำาประโยชน์ พ.ศ. ๒๕๒๕ เกี่ยวกับการอนุญาตทำาไม้ในแนวเขตทาง

ของกรมทางหลวง ความละเอียดตามข้อหารือ รวม ๓ ข้อ นั้น

  กรมป่าไม้ขอเรียนทางปฏิบัติตามที่จังหวัดได้หารือไป ดังนี้

  ๑. ตามที่จังหวัดได้แจ้งป่าไม้เขตสงขลาเพื่อสั่งเจ้าหน้าที่ทำาการสำารวจไม้ยางจำานวน ๔ ต้น 

ที่อุตสาหกรรมป่าไม้เขตหาดใหญ่ขออนุญาตทำาออกจากพื้นที่แนวเขตทางหลวง หมายเลข ๔ ตอนตรัง - 

นาโยงเหนือ อำาเภอเมือง จังหวัดตรัง โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการสำารวจและการทำาไม้

ในบริเวณป่าที่เปิดใช้ที่ดินเพื่อทำาประโยชน์ พ.ศ. ๒๕๒๕ ข้อ ๗ เป็นการปฏิบัติถูกต้องแล้ว

  ๒. เมื่อจังหวัดได้รับบัญชีไม้และเอกสารที่เกี่ยวข้องจากป่าไม้เขต ตามข้อ ๑ แล้วให้จังหวัด 

ออกใบอนุญาตให้ทำาไม้ โดยถือปฏิบัติตามนัยหนังสือกรมป่าไม้ ที่ กษ ๐๗๐๔(๓)/ว ๑๓๖๓๘ ลงวันที่ ๒๒ 

พฤษภาคม ๒๕๒๘ ข้อ ๑ หรือข้อ ๒ โดยไม่ต้องส่งเรื่องราวให้กรมป่าไม้พิจารณาสั่งการอีก เสร็จแล้วจึง

รายงานผลการอนุญาตให้กรมป่าไม้ทราบ พร้อมสำาเนาเอกสารที่เกี่ยวข้อง

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือเป็นทางปฏิบัติต่อไป

          ขอแสดงความนับถือ

 (ลงนาม)   พยุง นพสุวรรณ

           (นายพยุง นพสุวรรณ)

           รองอธิบดี รักษาราชการแทน

            อธิบดีกรมป่าไม้

กองการอนุญาต

โทร. ๕๗๙๔๘๕๓

คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการอนุญาตไม้และของป่า
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ที่ กษ ๐๗๐๔.๕/๔๔๔๓                                    กรมป่าไม้

             ๖๑ ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร

        กทม. ๑๐๙๐๐

                    ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๕

เรื่อง  บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำากัด (มหาชน) ขอต่ออายุหนังสืออนุญาตให้เข้าทำาประโยชน์

 ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าทับกวางและป่ามวกเหล็ก แปลงที่ ๑ เพื่อการทำาเหมืองแร่หินปูน

 และหินดินดาน เพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ ท้องที่จังหวัดสระบุรี

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี

อ้างถึง หนังสือจังหวัดสระบุรี ที่ สบ ๐๐๑๑.๒/๑๒๔๐๓ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๔๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. เงื่อนไขในการอนุญาต เอกสาร ๓ แผ่น

   ๒. สำาเนาหนังสือสำานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๒๐๕/๑๖๓๑

    ลงวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๕ (พร้อมสิ่งที่ส่งมาด้วย)

   ตามหนังสือที่อ้างถึง ส่งเรื่องราวของบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำากัด (มหาชน)  

ขอต่ออายุหนังสืออนุญาตให้เข้าทำาประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าทับกวางและป่ามวกเหล็ก แปลงที่ 

๑ เพื่อการทำาเหมืองแร่หินปูนและหินดินดาน 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 

คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการอนุญาตไม้และของป่า
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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

ในท้องที่ตำาบลทับกวางและตำาบลท่าคล้อ อำาเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ซึ่งพื้นที่ที่ขออนุญาตดังกล่าว 

ติดอยู่ในเขตกำาหนดชั้นคุณภาพลุ่มน้ำาภาคตะวันตก ภาคกลางและลุ่มน้ำาป่าสัก ที่ ๑ A, ๑ AM และ ๑ BM 

ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๘ ไปเพื่อให้กรมป่าไม้พิจารณา ความแจ้งอยู่แล้ว นั้น

   กรมป่าไม้ได้เรียนให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณานำาเร่ืองราวดังกล่าวเสนอขอรับ 

ความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย เพ่ือให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี ๑๕ 

พฤษภาคม ๒๕๓๓ แล้ว และคณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๔๕ อนุญาตให้บริษัท

ปูนซีเมนต์นครหลวง จำากัด (มหาชน) เข้าทำาประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าทับกวางและป่ามวกเหล็ก  

แปลงที่ ๑ เพื่อทำาการเหมืองแร่หินปูนและหินดินดาน เพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ ตามเรื่องราวที่ขอได้มี

กำาหนดระยะเวลาตามอายุประทานบัตรของแต่ละแปลง แต่ไม่เกิน ๑๐ ปี นับตั้งแต่หนังสืออนุญาตฉบับเดิม

ส้ินอายุ โดยให้ผู้รับอนุญาตปฏิบัติตามเง่ือนไข ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ ดังน้ี

 ๑. ปฏิบัติตามเงื่อนไข รวม ๑๗ ข้อ ตามระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการอนุญาตให้เข้าทำาประโยชน์

หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๙ (เอกสารสิ่งส่งมาด้วย ๑)

 ๒. ปฏิบัติตามเงื่อนไขเพิ่มเติมตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๓๓ ที่ว่า  

“ให้มีการตัดไม้ที่มีอยู่ในพื้นที่ที่ทำาเหมืองแร่น้อยที่สุดเท่าที่จะทำาได้ เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้”

 ๓. ปฏิบัติตามเง่ือนไขเพ่ิมเติมอีก ๑ ข้อ คือ “ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

และแผนการปรับปรุงสภาพพ้ืนท่ีท่ีผ่านการทำาเหมือง ตามท่ีเสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

ภายหลังการทำาเหมืองแร่ (Post Evaluation) รวมท้ังจะต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขหรือหลักเกณฑ์ทางด้านส่ิงแวดล้อม 

ตามท่ีสำานักงานนโยบายและแผนส่ิงแวดล้อม กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อมกำาหนดโดยเคร่งครัด” 
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   ท้ังน้ี ให้นำาความเห็นของกระทรวงมหาดไทย และกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ 

ส่ิงแวดล้อม ไปกำาหนดเป็นเงื่อนไขเพิ่มเติมด้วย (เอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒)

   กรมปา่ไมไ้ดพ้จิารณาแลว้เหน็วา่ เรือ่งนีเ้ปน็การขอเขา้ทำาประโยชนใ์นเขตปา่สงวนแหง่ชาติ

ในพื้นที่เดิมที่เคยได้รับอนุญาตมาก่อน มิใช่เรื่องราวคำาขอที่ยื่นขอเข้าทำาประโยชน์ในพื้นที่แห่งใหม่ ซึ่งกรณี

เช่นนี้ตามระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการอนุญาตให้เข้าทำาประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ 

พ.ศ. ๒๕๓๙ หมวด ๔ ข้อ ๒๒ กำาหนดให้ผู้อนุญาตออกหนังสืออนุญาต ตามแบบ ป.ส. ๒๓ โดยให้กำาหนด

อายุหนังสืออนุญาตตามอายุประทานบัตรนั้น แต่ไม่เกิน ๑๐ ปี ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี 

เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๔๕ ซึ่งอนุญาตให้ทำาเหมืองแร่ในพื้นที่แห่งนี้แล้ว กรมป่าไม้จึงอนุญาตให้ผู้ขอ

รายนี้เข้าทำาประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อการทำาเหมืองแร่หินปูนและหินดินดาน เพื่ออุตสาหกรรม

ปูนซีเมนต์ ตามเร่ืองราวท่ีขอได้ มีกำาหนดระยะเวลาตามอายุประทานบัตรของแต่ละแปลง แต่ไม่เกิน ๑๐ ปี  

นบัตัง้แตห่นงัสอือนญุาตฉบบัเดมิสิน้อาย ุโดยใหผู้ร้บัอนญุาตปฏบิตัติามเงือ่นไข และความเหน็ของสว่นราชการ

ที่เกี่ยวข้อง ตามที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติไว้แล้วดังกล่าวข้างต้น (ตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และ ๒)

   จึงขอให้จังหวัดโปรดสั่งเจ้าหน้าที่ดำาเนินการดังนี้

   ๑. ออกหนังสืออนุญาตตามแบบ ป.ส. ๒๓ ท้ายระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการอนุญาต

ให้เข้าทำาประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๙ พร้อมแผนที่แสดงบริเวณที่ขอ

อนุญาตให้ผู้ขอรายน้ีเข้าทำาประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ มีกำาหนดระยะเวลาตามอายุ

ประทานบัตรของแต่ละแปลงแต่ไม่เกิน ๑๐ ปี ตามนัยมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ  

พ.ศ. ๒๕๐๗ ตามคำาสัง่กรมปา่ไม ้ที ่๑๔๐/๒๕๒๗ ลงวนัที ่๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๒๗ ซึง่ไดเ้รยีนมาใหท้ราบและ 

ถือปฏิบัติแล้ว โดยหนังสือที่ กษ ๐๗๐๕(๓)/ว๘๐๙๓ ลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๒๗

   ๒. เรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมหนังสืออนุญาต ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๒๒๑  

(พ.ศ. ๒๕๓๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ ในคราวเดียวกันตลอดพื้นที่ 

ทั้งนี้ ขอให้จังหวัดโปรดแจ้งให้ผู้ขอรับอนุญาตดำาเนินการชำาระค่าธรรมเนียมหนังสืออนุญาต และทำาบันทึก

รับรองที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไข และความเห็นของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องดังกล่าวข้างต้นให้แล้วเสร็จภายใน

กำาหนด ๓๐ วนั นบัจากวนัทีร่บัแจง้จากทางฝา่ยปา่ไม ้เมือ่ครบกำาหนดแลว้ หากผูข้อยงัเพกิเฉยอยู ่โปรดแจง้ให ้

กรมป่าไม้ทราบเพื่อดำาเนินการยกเลิกการอนุญาตรายนี้เสีย

   ๓. แจง้ใหผู้ข้อวางเงนิมดัจำาหรอืสง่มอบหนงัสอืค้ำาประกนัของธนาคารทีเ่ชือ่ถอืได ้จำานวนเงนิ 

แปลงละ ๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองแสนบาทถ้วน) เพื่อเป็นหลักประกันในการแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ 

เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการดังกล่าว

   ๔. แจ้งให้ผู้ขอทราบเป็นหลักฐานด้วยว่า ผู้ขอควรจะย่ืนคำาขอเพ่ือต่ออายุการอนุญาตใช้พ้ืนท่ี 

ล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า ๖ เดือน ก่อนหนังสืออนุญาตเดิมจะสิ้นอายุลงด้วย

   ๕. เก่ียวกับค่าปลูกป่าชดเชยและบำารุงรักษาป่าท่ีปลูกตามเง่ือนไขในการอนุญาตให้เข้าทำา

ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ขอให้ดำาเนินการตามแนวทางปฏิบัติ โดยหนังสือกรมป่าไม้ กษ ๐๗๐๔.๕/

ว ๑๔๐๕๑ ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๓๖
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   ๖. สำาหรับการทำาไม้ในพื้นที่รับอนุญาต ขอให้ดำาเนินการตามระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการ

สำารวจและการทำาไม้ในบริเวณป่าที่เปิดใช้ที่ดินเพื่อทำาประโยชน์ พ.ศ. ๒๕๒๕

   จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำาเนินการต่อไป กับขอให้จังหวัดประสานงานกับ

ป่าไม้เขตสระบุรี ควบคุมให้ผู้รับอนุญาตรายนี้ปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตโดยเคร่งครัด เมื่อดำาเนินการ

ไปแล้วประการใด โปรดแจ้งให้กรมป่าไม้ทราบพร้อมหลักฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้องด้วย

        ขอแสดงความนับถือ

      

 (ลงนาม) ปลอดประสพ สุรัสวดี

         (นายปลอดประสพ สุรัสวดี)

         อธิบดีกรมป่าไม้

กองการอนุญาต

โทร. โทรสาร. ๐ ๒๕๗๙ ๙๕๖๗
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เงื่อนไขแนบท้ายหนังสืออนุญาต

 ให้ผู้รับอนุญาตเข้าทำาประโยชน์เพ่ือทำาเหมืองแร่ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ตามหนังสืออนุญาต  

ฉบับท่ี .................. เล่มท่ี .........ลงวันท่ี............ เดือน ................................... พ.ศ. ................ ปฏิบัติตามเง่ือนไขดังต่อไปน้ี

 ๑. ตอ้งไมท่ำาการหรอืยนิยอมใหต้วัแทน คนงาน หรอืลกูจา้งกระทำาการอยา่งหนึง่อยา่งใดใหเ้ปน็การ

เสื่อมเสียแก่สภาพป่าไม้ หรือของป่า นอกเขตพื้นที่ที่ได้รับอนุญาต บริเวณพื้นที่ติดต่อใกล้เคียงกัน

 ๒. ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติหรือกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ ตลอดจน 

กฎกระทรวง ข้อกำาหนด ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือเงื่อนไข ซึ่งออกตามกฎหมายดังกล่าวทั้งที่ใช้อยู่

ในขณะนี้และที่จะประกาศใช้บังคับต่อไป ซึ่งทางราชการได้แจ้งให้ทราบเพื่อปฏิบัติแล้ว

 ๓. ต้องจัดทำาป้ายถาวรที่มีขนาดโตไม่น้อยกว่า ๖๐x๑๒๐ เซนติเมตร ติดไว้ใกล้เส้นทาง ณ จุดที่ 

ผา่นเขา้พืน้ทีท่ีไ่ดร้บัอนญุาตใหเ้หน็ไดช้ดัเจน โดยระบขุอ้ความไวท้ีป่า้ยวา่ บรษิทั ปนูซเีมนตน์ครหลวง จำากดั 

(มหาชน) “ได้รับอนุญาตให้ใช้พื้นที่แห่งนี้ตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้แล้ว” ให้แล้วเสร็จภายในกำาหนด 

๑๘๐ วัน นับจากวันที่ได้รับหนังสืออนุญาต หากผู้รับอนุญาตไม่จัดทำาป้าย ให้เรียกปรับผู้รับอนุญาตเป็น 

จำานวนเงิน ๒,๐๐๐ บาท และอีกวันละ ๑๐๐ บาท นับตั้งแต่วันที่จังหวัดแจ้งให้ผู้รับอนุญาตทราบ จนกว่า

จะทำาเสร็จ

 ๔. ต้องจัดทำาหลักเขตหรือเครื่องหมายหรือปลูกต้นไม้ชนิดเดียวกันเป็นการแสดงแนวเขตพื้นที่ 

ทีไ่ดร้บัอนญุาตไวท้กุดา้นใหเ้หน็ไดอ้ยา่งชดัเจน ใหแ้ลว้เสรจ็ภายในกำาหนด ๑๘๐ วนั นบัจากวนัทีไ่ดร้บัหนงัสอื

อนุญาต หากผู้รับอนุญาตไม่จัดทำา ให้เรียกปรับผู้รับอนุญาตเป็นจำานวนเงิน ๒,๐๐๐ บาท และอีกวันละ  

๑๐๐ บาท นับตั้งแต่วันที่จังหวัดแจ้งให้ผู้รับอนุญาตทราบ จนกว่าจะทำาเสร็จ

 ๕. ต้องใช้พ้ืนท่ีท่ีได้รับอนุญาตเพ่ือกิจการและโครงการท่ีขออนุญาตเท่าน้ัน จะนำาไปใช้ในกิจการอ่ืนมิได้

 ๖. ต้องยินยอมให้พนักงานเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขการอนุญาตในพื้นที่ 

ท่ีได้รับอนุญาตได้ทุกเวลา ในระหว่างพระอาทิตย์ข้ึนถึงพระอาทิตย์ตก และผู้รับอนุญาตจะต้องเป็นผู้นำาตรวจ 

หากผู้รับอนุญาตไม่สามารถนำาพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบด้วยตนเองได้ ต้องมอบอำานาจเป็นหนังสือให้ 

ผู้หน่ึงผู้ใดเป็นผู้ดำาเนินการแทน โดยผู้รับอนุญาตหรือผู้รับมอบอำานาจจะต้องอำานวยความสะดวกตามควรแก่กรณี 

และให้ปฏิบัติตามท่ีพนักงานเจ้าหน้าท่ีผู้มีอำานาจได้ส่ังเป็นหนังสือให้ปฏิบัติเพ่ือให้เป็นไปตามเง่ือนไขท่ีกำาหนดไว้

 ๗. ต้องคอยสอดส่องตรวจตราระมัดระวังมิให้มีการบุกรุกแผ้วถางป่าในพ้ืนท่ีท่ีได้รับอนุญาตและบริเวณ

ติดต่อใกล้เคียง ถ้ามีการกระทำาอันเป็นความผิดตามกฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติหรือกฎหมายว่าด้วย 

การป่าไม้ ผู้รับอนุญาตต้องแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ทราบทันที หากพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจ 

พบว่ามีความเสียหายเกิดขึ้นโดยที่ผู้รับอนุญาตควรจะทราบ แต่ละเลยมิได้แจ้งให้ทราบ ผู้รับอนุญาตจะต้อง

รับผิดชอบด้วย
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 ๘. ต้องดำาเนินการเอง ในกรณีที่จำาเป็นอาจมอบหมายให้ผู้หนึ่งผู้ใดเป็นผู้ดำาเนินการแทนได้ แต่ถ้า

เกิดความเสียหายใดๆ  ขึ้น ผู้รับอนุญาตต้องรับผิดชอบในฐานะเป็นผู้ดำาเนินการเองทั้งสิ้น

 ๙. ต้องแจ้งเวลาท่ีจะเข้าทำาการขุดแร่ พร้อมกับส่งแผนท่ีแสดงขอบเขตท่ีได้รับอนุญาตประทานบัตร

และบริเวณที่จะทำาการขุดหาแร่แต่ละคราว ให้ป่าไม้เขตท้องที่ทราบล่วงหน้าก่อนเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๖ เดือน 

เพื่อพิจารณาเกี่ยวกับการทำาไม้ออกจากพื้นที่ดังกล่าว

 ๑๐. ต้องจัดการถม หรือกลบหลุม หรือขุมท่ีเกิดข้ึนจากการทำาเหมืองแร่ในพ้ืนท่ีท่ีได้รับอนุญาตหาแร่

หมดแล้วของแต่ละแนว หรือเขตแปลงท่ีกำาหนดให้หาแร่หรือสำารวจแร่ โดยคำารับรองของกรมทรัพยากรธรณี 

ให้เป็นท่ีราบหรือลักษณะเหมือนเดิม พอท่ีจะปลูกต้นไม้ได้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากป่าไม้เขตท้องท่ีให้ปรับปรุง 

เป็นอ่างเก็บน้ำา หากผู้รับอนุญาตไม่จัดทำาให้แล้วเสร็จภายในกำาหนด ๓๐ วัน นับจากวันท่ีได้รับแจ้ง ให้เรียกปรับ

ผู้รับอนุญาตในอัตราไร่ละ ๕,๐๐๐ บาท

 ๑๑. ต้องจัดทำาเขื่อนเพื่อกักเก็บมูลดินทราย และป้องกันตะกอนขุ่นข้นไม่ให้ไหลลงลำาห้วยจนกว่าจะ

มีความขุ่นข้นหรือมูลดินทรายไม่เกิน ๖ กรัม ในน้ำาขุ่นข้น ๑ ลิตร จึงปล่อยน้ำาได้

 ๑๒. ต้องทำาการปลูกป่าชดเชยและบำารุงรักษาป่าที่ปลูกในจำานวนพื้นที่เท่ากับพื้นที่ที่ได้กำาหนดไว้

ตามแผนโครงการทำาเหมืองแร่ตามที่ป่าไม้เขตท้องที่กำาหนด ภายในระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตหรือเมื่อป่าไม้ 

เขตท้องที่แจ้งให้ปฏิบัติ

 ถ้าผู้รับอนุญาตไม่สามารถทำาการปลูกป่าชดเชยและบำารุงรักษาป่าที่ปลูกตามวรรคก่อนได้ให้ 

ผู้รับอนุญาตทำาหนังสือชี้แจงเหตุผลความจำาเป็นและมอบเงินค่าปลูกป่าตามอัตราที่กรมป่าไม้กำาหนดให้ป่าไม้

เขตท้องที่ เพื่อให้กรมป่าไม้สั่งพนักงานเจ้าหน้าที่ทำาการปลูกป่าให้แทน

 ๑๓. ต้องป้องกันและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนรำาคาญ หรือความเสียหายทางสุขอนามัยและ

ทรัพย์สินของประชาชนส่วนรวม อันเกิดจากการใช้พื้นที่เพื่อดำาเนินกิจการของผู้รับอนุญาต

 ๑๔. หากผู้รับอนุญาตไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำาหนดไว้จนเกิดความเสียหายขึ้น หรือเมื่อได้มีการ

เรียกปรับผู้รับอนุญาตตามเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้นแล้ว ผู้รับอนุญาตยังไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามเงื่อนไขอีก  

อธิบดีกรมป่าไม้อาจสั่งพักใช้หนังสืออนุญาตมีกำาหนดไม่เกินหกสิบวัน นับจากวันที่ออกคำาสั่ง แล้วรายงาน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อพิจารณาสั่งเพิกถอนหนังสืออนุญาตก็ได้ โดยผู้รับอนุญาต

จะต้องเรียกร้องค่าเสียหายในกรณีใดๆ  มิได้

 ๑๕. ผู้รับอนุญาตได้รับทราบและยินดีที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้นโดยเคร่งครัด 

ทุกประการ หากไม่ปฏิบัติตามเง่ือนไข ผู้รับอนุญาตยินยอมให้ทางราชการส่ังพักใช้หนังสืออนุญาต หรือเพิกถอน

หนังสืออนุญาตได้ โดยผู้รับอนุญาตจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายในกรณีใดๆ  จากทางราชการท้ังทางแพ่งและอาญา

 ๑๖. ต้องทำาการปลูกป่าชดเชยและบำารุงรักษาป่าที่ปลูกเพิ่มขึ้นจากที่กำาหนดไว้ในเงื่อนไข ข้อ ๑๒ 

เป็นจำานวนพื้นที่สามเท่าของพื้นที่ที่ได้รับอนุญาต

คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการอนุญาตไม้และของป่า
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 ๑๗.  ต้องวางเงินมัดจำาหรือได้ส่งมอบหนังสือค้ำาประกันของธนาคารที่เชื่อถือได้ ก่อนรับมอบหนังสือ

อนุญาต เพื่อเป็นหลักประกันในการแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการดังกล่าว 

ในอตัราคำาขอละ ๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองแสนบาทถว้น) หากผูร้บัอนญุาตไมส่ามารถแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม

ไดผู้ร้บัอนญุาตยนิยอมใหก้รมปา่ไมป้รบัหรอืเรยีกรอ้งจากธนาคารผูอ้อกหนงัสอืค้ำาประกนัภายในวงเงนิดงักลา่ว

ทั้งหมดหรือบางส่วน แล้วแต่กรมป่าไม้เห็นสมควร

 ๑๘. เงื่อนไขอื่นๆ  (ถ้ามี)

 (ลงชื่อ).........................................ผู้อนุญาต

 (...................................)

 อธิบดีกรมป่าไม้

      

   (ลงชื่อ).........................................ผู้รับอนุญาต   

 (...................................)

คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการอนุญาตไม้และของป่า
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ด่วนที่สุด                          

ที่ ทส ๑๖๐๒.๔/๗๓๒๕                    กรมป่าไม้

             ๖๑ ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร

        กรุงเทพฯ ๑๙๐๐๐

                        ๕ สิงหาคม ๒๕๔๗

เรื่อง ให้ชะลอการอนุญาตไม้สักไม้ยางในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง การตรวจสอบการทำาไม้

 ที่มิใช่ไม้หวงห้าม และการนำาไม้สักที่เคยอยู่ในสภาพเป็นสิ่งปลูกสร้างหรือเครื่องใช้มาแล้ว

 กว่า ๕ ปี เคลื่อนย้ายออกนอกเขตจังหวัด

เรียน  ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

   ด้วยรัฐบาลได้นำาเร่ืองการป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำาลายทรัพยากรป่าไม้ ซ่ึงเป็นสาเหตุ

สำาคัญทีท่ำาใหเ้กดิอทุกภยัขัน้รนุแรงและดนิโคลนถลม่จนบา้นเรอืนของราษฎรเสยีหายจำานวนมากบรรจไุวเ้ปน็

วาระแห่งชาติ เพื่อบูรณาการการปฏิบัติของส่วนราชการทุกภาคส่วน รวมถึงมาตรการการตรวจสอบและ 

การยึดทรัพย์ผู้กระทำาความผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้อีกด้วย ประกอบกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิง่แวดลอ้มมนีโยบายใหช้ะลอการทำาไมท้ัง้หมดไวก้อ่นจนกวา่จะไดม้กีารปรบัปรงุระเบยีบวธิปีฏบิตัทิีร่ดักมุ 

ชัดเจน และเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน

   กรมป่าไม้พิจารณาแล้ว เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม จึงขอความร่วมมือมายังจังหวัด เพื่อสั่งเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องให้

ชะลอการดำาเนินการดังต่อไปนี้ไว้ก่อนจนกว่ากรมป่าไม้จะได้ปรับปรุงระเบียบวิธีการปฏิบัติให้มีความรัดกุม 

ชัดเจน และเหมาะสม กับสถานการณ์ในปัจจุบัน ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการดำาเนินการ

   ๑. การอนุญาตไม้สักและไม้ยางในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง ตามข้อกำาหนด 

ฉบับที่ ๑๗ พ.ศ.๒๕๓๐

   ๒. การตรวจสอบการทำาไมท้ีม่ใิชไ่มห้วงหา้มในพืน้ทีป่า่ ตามพระราชบญัญตัปิา่ไม ้พทุธศกัราช 

๒๔๘๔ ตามหนังสือ ที่ กษ ๐๗๐๘/๑๘๕๓๓ ลงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๔๒

   ๓. การอนุญาตตามระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการนำาไม้สักท่ีเคยอยู่ในสภาพเป็นส่ิงปลูกสร้างหรือ

เคร่ืองใช้มาแล้วกว่า ๕ ปี เคลื่อนย้ายออกนอกเขตจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๒

   จงึเรยีนมาเพือ่โปรดทราบและพจิารณาสัง่เจา้หนา้ทีท่ีม่หีนา้ทีเ่กีย่วขอ้งทราบและปฏบิตัแิละ

หากประชาชนรายใดมีความเดือดร้อนจำาเป็น ให้แจ้งกรมป่าไม้พิจารณาดำาเนินการต่อไป

         ขอแสดงความนับถือ

 (ลงนาม)   ฉัตรชัย รัตโนภาส

           (นายฉัตรชัย รัตโนภาส)

            อธิบดีกรมป่าไม้

กองการอนุญาต

โทร. ๐ ๒๕๖๑ ๒๔๙๒-๓ ต่อ ๒๐๖

โทรสาร. ๐ ๒๕๗๙ ๕๗๘๖
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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

  ตามทีไ่ดม้กีฎกระทรวงแบง่สว่นราชการกรมปา่ไม ้กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

พ.ศ. ๒๕๔๗ ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๗ มีผลให้กรมป่าไม้ไม่มีชื่อหน่วยงานสำานักงานป่าไม้จังหวัด 

สำานักงานป่าไม้เขตในสังกัด และกรมป่าไม้ได้จัดให้มีหน่วยงานของกรมป่าไม้ใหม่ ประกอบด้วยกลุ่มปฏิบัติ

ภารกิจในราชการบริหารส่วนภูมิภาค (ด้านป่าไม้) เพื่อปฏิบัติงานประจำาสำานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อมจังหวัด และหน่วยงานสำานักงานป่าไม้สาขา (จังหวัด.....) ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดกรมป่าไม้ 

ส่วนกลางที่ปฏิบัติงานในส่วนภูมิภาคแทน นั้น

  กรมป่าไม้ได้พิจารณาแล้ว เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการบริการเป็นไปอย่างต่อเนื่องไม่เกิด 

ผลเสียกับทางราชการ จึงได้กำาหนดแนวทางปฏิบัติดังนี้

  ๑. การปฏิบัติราชการสำารวจตรวจสอบพิจารณาด้านการอนุญาตทำาไม้ และเก็บหาของป่า 

ตามระเบียบ หรือหนังสือที่กรมป่าไม้แจ้งเวียนแนวทางปฏิบัติในทางวิชาการที่เป็นหน้าที่ของสำานักงานป่าไม้

เขต (เดิม) มอบหมายให้สำานักงานป่าไม้สาขา (จังหวัด.....) เป็นผู้ปฏิบัติโดยสั่งเจ้าหน้าที่ไม่ต่ำากว่าระดับ ๕  

ดำาเนินการให้เป็นไปตามระเบียบไปพลางก่อน จนกว่าจะมีการปรับปรุงแก้ไขระเบียบเกี่ยวกับการอนุญาต 

ทำาไม้และของป่าใหม่

  ๒. การทำาไม้สัก ไม้ยางในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองเพื่อใช้สอยส่วนตัว ตามข้อ

กำาหนดฉบับที่ ๑๗ (พ.ศ. ๒๕๓๐) ให้พิจารณาดำาเนินการตามหนังสือกรมป่าไม้ ที่ กษ ๐๗๐๔(๓)/ว ๑๐๙๖๔  

ลงวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๓๐ และหนังสือกรมป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๒.๓/๑๒๓๕๘ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม 

๒๕๔๗

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและโปรดสั่งเจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติต่อไป

    ขอแสดงความนับถือ

 (ลงนาม)  ฉัตรชัย รัตโนภาส 

    (นายฉัตรชัย รัตโนภาส)

   อธิบดีกรมป่าไม้
กองการอนุญาต
โทร. ๐ ๒๕๖๑ ๒๔๙๒-๓ ต่อ ๒๐๖
โทรสาร. ๐ ๒๕๗๙ ๕๗๘๖
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ด่วนที่สุด                 บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ กรมป่าไม้ กองการอนุญาต โทร ๐๒๕๖๑-๔๒๙๒ ต่อ ๒๐๖

ที่ ทส ๑๖๐๒.๓/๕๖๕                     วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๔๙ 

เรื่อง การขออนุญาตทำาไม้กรณีพิเศษเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ

เรียน ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

  ๑. เรื่องเดิม

   สำานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 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 และใช้ประโยชน์จากซากและเศษไม้ที่ถูกน้ำาพัดมาทับถม อันเนื่องจากเหตุการณ์

น้ำาป่าไหลหลาก ดินโคลนถล่มในจังหวัดอุตรดิตถ์ สุโขทัย แพร่ ลำาปาง และน่าน เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม 

๒๕๔๙ นั้น เห็นควรให้จัดตั้งกองทุนหมุนเวียน (revolving fund) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการนำาซาก 

และเศษไม้ดังกล่าวมาใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เช่น การทำาไม้อัด เป็นต้น ทั้งนี้ โดยให้ 

กระทรวงมหาดไทยใหก้ารสนบัสนนุและเรง่รดัการดำาเนนิการทีเ่กีย่วขอ้งในฐานะหนว่ยหนา้งานในพืน้ทีท่ีต่อ้ง

ประสานและดูแลการจัดจ้างประชาชนในพื้นที่ให้ได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่จากการเข้าร่วมการดำาเนินงาน 

ดังกล่าว ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้พิจารณาแล้ว ลงมติเห็นชอบในหลักการ และให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม รับไปพิจารณาความเหมาะสมและเป็นไปได้ในรายละเอียดร่วมกับกระทรวงการคลัง 

กระทรวงมหาดไทย สำานักงบประมาณ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วดำาเนินการต่อไปและเลขานุการ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายชญานิน เทพาคำา) ได้แจ้งเรียน  

ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๔๙ ว่า “รมว.ทส ได้โปรดมี

บัญชาให้ท่านมอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ปม/อส/ออป. และไม้อัดไทย ดำาเนินการ” ซึ่งท่านปลัดกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้โปรดสั่งการ เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๔๙ ว่า “แจ้งผู้เกี่ยวข้อง 

ดำาเนินการต่อไป” (เอกสารหมายเลข ๑)

  ๒. ข้อเท็จจริง

   กรมป่าไม้ ขอเรียนว่า

   ๒.๑ จังหวัดแพร่ได้รายงานผลการสำารวจไม้ที่เกิดจากเหตุการณ์ภัยพิบัติสาธารณะ ดังนี้

    ๒.๑.๑ บริเวณอ่างเก็บน้ำาแม่จั๊วะ ท้องที่ตำาบลแม่จั๊วะ อำาเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่

ระหว่างวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๔๙ ถึงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๔๙ มีไม้หวงห้ามจำานวน ๔๔๑ ต้น ปริมาตร  

๑๔๘.๓๒ ม.๓ แต่ยังตรวจสอบไม่แล้วเสร็จ ทางคณะเจ้าหน้าที่ที่สำารวจตรวจสอบต่อไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ 

ตามหนังสือจังหวัดแพร่ ที่ พร ๐๐๑๓.๔/๘๓๐๘ ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๔๙ (เอกสารหมายเลข ๒)
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     ๒.๑.๒ บริเวณตามลำาห้วย ท้องที่ตำาบลช่อแฮ อำาเภอเมือง จังหวัดแพร่ ระหว่าง

วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๔๙ ถึงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๔๙ มีไม้หวงห้าม จำานวน ๓๗๗ ต้น/ ท่อน ปริมาตร 

๓๔๐.๙๑ ม.๓ และไม้นอกประเภทหวงห้าม จำานวน ๙๗ ต้น/ท่อน ปริมาตร ๕๙.๖๑ ม.๓ แต่ยังตรวจสอบ

ไม่แล้วเสร็จ ทางคณะเจ้าหน้าที่จะสำารวจตรวจสอบต่อไปจนกว่าจะเเล้วเสร็จ ตามหนังสือจังหวัดแพร่  

ที่ พร ๐๐๑๓.๔/๘๓๐๙ ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๔๙ (เอกสารหมายเลข ๓)

     ๒.๑.๓ บริเวณอ่างเก็บน้ำาแม่มาน ท้องที่ตำาบลหัวฝ่าย อำาเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่

ระหว่างวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๔๙ ถึงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๔๙ มีไม้หวงห้าม จำานวน ๑,๐๖๓ ต้น ปริมาตร 

๒๗๘.๕๔ ม.๓ แต่ยังตรวจสอบไม่แล้วเสร็จ ทางคณะเจ้าหน้าที่จะสำารวจตรวจสอบต่อไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ 

ตามหนังสือจังหวัดแพร่ ที่ พร ๐๐๑๓.๔/๘๓๐๗ ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๔๙ (เอกสารหมายเลข ๔)

    ๒.๒ ในท้องที่จังหวัดสุโขทัย ซึ่งขณะนี้ การสำารวจและคัดแยกไม้ จากพื้นที่ 

ประสบภัยพิบัติยังดำาเนินการไม่เสร็จสิ้น ในเบื้องต้นนี้ ได้ดำาเนินการเเล้ว โดยคัดแยกไม้กระยาเลย จำานวน 

๑๐๘ ทอ่น ปรมิาตร ๕๒.๙๗ ม.๓ ไมส้กั จำานวน ๑ ทอ่น ปรมิาตร ๐.๐๖ ม.๓ ตามหนงัสอืจงัหวดัสโุขทยั ดว่นทีส่ดุ 

ที่ สท ๐๐๑๓/ ๕๓๕๗ ลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๔๙ (เอกสารหมายเลข ๕)

    ๒.๓ บริษัท ไม้อัดไทย จำากัด มีหนังสือ ที่ ทส ๑๕๐๐/๒๔๑ ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน 

๒๕๔๙ เรือ่ง ขออนมุตัทิำาไมก้รณพีเิศษเพือ่ชว่ยเหลอืราษฎรกรณเีกดิอทุกภยัในทอ้งทีอ่ำาเภอเมอืง อำาเภอสงูเมน่ 

อำาเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ เรียน อธิบดีกรมป่าไม้ เพื่อขอดำาเนินการช่วยเหลือราษฎรเป็นกรณีเร่งด่วน ตาม 

มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๔๙ โดยขอดำาเนินการเก็บเศษไม้ไผ่ ไม้เนื้ออ่อน เศษไม้ 

ปลายไม้ ริมน้ำาขนาดกลาง ขนาดเล็ก ท้องที่จังหวัดแพร่ จำานวน ๙๕,๐๐๐ ม.๓ และท้องที่จังหวัดอุตรดิตถ์ 

จำานวน ๔๘,๐๐๐ ม.๓ เพื่อพิจารณานำาไม้เนื้ออ่อนและเศษไม้ไปใช้ประโยชน์ และสร้างรายได้ให้แก่ราษฎร

ในพื้นที่ต่อไปและขออนุญาตใช้เครื่องจักรในการแปรรูปไม้ (เครี่องสับไม้) ในการทำาไม้ออกจากพื้นที่ 

จังหวัดแพร่ และจังหวัดอุตรดิตถ์ (เอกสารหมายเลข ๖)

  ๓. ข้อกฎหมาย

   ๓.๑ พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ มาตรา ๑๘ ซึ่งได้บัญญัติไว้ว่า “เมื่อมีเหตุ

ภัยพิบัติสาธารณะ หรือมีเหตุจำาเป็นที่เห็นสมควรช่วยเหลือราษฎรเป็นกรณีพิเศษ รัฐมนตรี จะอนุญาตให้ 

ผู้ใดโดยเฉพาะรายทำาไม้หวงห้าม แตกต่างจากข้อกำาหนดในกฎกระทรวงหรือข้อกำาหนดในใบอนุญาต 

เป็นการชั่วคราวได้”

   ๓.๒ พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ มาตรา ๑๓ บัญญัติไว้ว่า “ห้ามมิให้ 

ผู้รับอนุญาตทำาไม้ที่มีขนาดต่ำากว่าขนาดจำากัด แต่ถ้ามีเหตุภัยพิบัติสาธารณะ หรือมีเหตุจำาเป็นที่สมควร 

ซว่ยเหลอืราษฎรเปน็กรณพีเิศษ รฐัมนตรจีะอนญุาตใหผู้ร้บัอนญุาตเฉพาะรายทำาไมท้ีม่ขีนาดต่ำากวา่ขนาดจำากดั  

เป็นการชั่วคราวก็ได้”

   ๓.๓ พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ มาตรา ๑๑ ซึ่งได้บัญญัติไว้ว่า “ผู้ใดทำาไม้

หรือเจาะหรือสับ หรือเผา หรือทำาอันตราย ด้วยประการใดๆ แก่ไม้หวงห้าม ต้องได้รับอนุญาตจากพนักงาน 

เจ้าหน้าที่หรือได้รับสัมปทานตามความในพระราชบัญญัตินี้ และต้องปฏิบัติตามข้อกำาหนดในกฎกระทรวง

หรือในการอนุญาต”
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   ๓.๔ พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ มาตรา ๙ ทวิ บัญญัติไว้ว่า“ในกรณี

ที่รัฐมนตรีเห็นสมควร รัฐมนตรีจะลดหรือยกเว้นค่าภาคหลวงให้บุคคลซึ่งประสบภัยพิบัติสาธารณะตาม 

ความจำาเป็นเฉพาะรายก็ได้”

   ๓.๕  พระราชบญัญตัปิา่สงวนเเหง่ชาต ิพ.ศ.๒๕๐๗ มาตรา ๕ ซึง่ไดบ้ญัญตัไิวว้า่ “ใหร้ฐัมนตรี

ว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้และให้มีอำานาจแต่งตั้ง

พนกังานเจา้หนา้ทีแ่ละออกกฎกระทรวงกำาหนดคา่ธรรมเนยีม คา่ภาคหลวง และคา่บำารงุปา่ไมเ่กนิอัตราตาม 

บัญชีท้ายพระราชบัญญัตินี้ และกำาหนดกิจการอื่นเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้กฎกระทรวงนั้น 

เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้”

   ๓.๖ ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการตรวจวัด การประทับตรา การเรียกเก็บเงินค่าภาคหลวงไม้ 

ไม้ฟืน หรือไม้เผาถ่าน พ.ศ. ๒๕๑๐

  ๔. ข้อพิจารณา

   กรมป่าไม้ พิจารณาแล้ว ขอเรียนดังนี้

   ๔.๑ ไม้ที่โค่นล้มลงเนื่องจากอุทกภัยนี้ ถือว่าเป็นเหตุการณ์ภัยพิบัติสาธารณะ ตามความ 

ในพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ มาตรา ๑๘ ซึ่งได้บัญญัติไว้ว่า“ เมื่อมีเหตุภัยพิบัติ

สาธารณะหรือมีเหตุจำาเป็นที่เห็นสมควรช่วยเหลือราษฎรเป็นกรณีพิเศษ รัฐมนตรี จะอนุญาตให้ผู้ใด 

โดยเฉพาะรายทำาไม้หวงห้าม แตกต่างจากข้อกำาหนดในกฎกระทรวงหรือข้อกำาหนดในใบอนุญบาตเป็นการ

ชั่วคราวได้”

   ๔.๒ เนือ่งจากไมท้ีถ่กูน้ำาพดัพามานี ้มไีมท้ีต่่ำากวา่ขนาดจำากดัรวมอยูด่ว้ย ตามพระราชบญัญตัิ

ป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ มาตรา ๑๓ บัญญัติไว้ว่า “ห้ามมิให้ผู้รับอนุญาตทำาไม้ที่มีขนาดต่ำากว่าขนาดจำากัด 

แต่ถ้ามีเหตุภัยพิบัติสาธารณะ หรือมีเหตุจำาเป็นที่สมควรช่วยเหลือราษฎรเป็นกรณีพิเศษรัฐมนตรีจะอนุญาต

ให้ผู้รับอนุญาตเฉพาะรายทำาไม้ที่มีขนาดต่ำากว่าขนาดจำากัด เป็นการชั่วคราวก็ได้”

   ๔.๓ พื้นที่ประสบภัยพิบัติสาธารณะที่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อเป็นการนำาไม้ที่มิใช่

ไม้หวงห้ามในป่าสงวนแห่งชาติ ช่วยเหลือราษฎรจากภัยธรรมชาติ จึงจำาเป็นต้องอาศัยอำานาจตามมาตรา 

๕ พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๐๗ ในการกำาหนดกิจการที่มีลักษณะเป็นการช่วยเหลือราษฎร 

จากภัยธรรมชาติ

   ๔.๔ เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ราษฎรผู้ประสบภัยพิบัติจากอุทกภัยจึงเห็น

ควรให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้จัดจำาหน่ายไม้ที่ทำาออกให้แก่ราษฎรในราคาทุน จึงจำาเป็นต้องอาศัยอำานาจ 

ตามมาตรา ๙ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ ยกเว้นค่าภาคหลวง ในกรณีนี้

   จึงเห็นสมควร นำาเรียน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติในหลักการให้การดำาเนินการช่วยเหลือราษฎรจากเหตุภัยพิบัติสาธารณะ ดังนี้

   ๑. อนุญาตให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ดำาเนินการทำาไม้ออก 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 ชึ่งจังหวัดได้รายงานผลการสำารวจ 

ตรวจสอบและจัดทำาบัญชีไม้เบื้องต้นแล้ว ด้งนี้

    ๑.๑ ท้องที่จังหวัดแพร่ เป็นไม้ท่อน จำานวน ๑,๙๗๘ ท่อน/ต้น ปริมาตร ๙๒๗.๓๘ ม.๓

    ๑.๒ ท้องที่จังหวัดสุโขทัย เป็นไม้ท่อน จำานวน ๑๐๙ ท่อน/ต้น ปริมาตร ๕๓.๐๓ ม.๓

ทั้งนี้ ให้นำาไม้ไปรวมหมอนไว้ในสถานที่ปลอดภัย สำาหรับการบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ราษฎร 

ผู้ประสบภัยพิบัติจากอุทกภัย ให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้จัดจำาหน่ายไม้ที่ทำาออกให้แก่ราษฎรในราคาทุน

ห้ามมิให้มีการจำาหน่ายไม้ที่ได้รับอนุญาตนี้ในเชิงพาณิชย์ หรือหากจะมีการนำาไม้ออกจำาหน่ายนอกพื้นที่ 

จะต้องเสนอเรื่องให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พิจารณาอนุมัติทุกครั้ง

สำาหรับการทำาไม้ให้อยู่ภายใต้การดูแลรับผิดชอบของผู้ว่าราชการจังหวัดท้องที่

   ๒. อนุญาตให้บริษัท ไม้อัดไทย จำากัด ดำาเนินการทำาไม้ที่มีลักษณะเป็นไม้ฟืน (เศษไม้ 

ปลายไม้ที่แตกหักซึ่งไม่สามารถนำาไปใช้เพื่อการก่อสร้างหรือใช้ประโยชน์อย่างอื่น) ในพื้นที่เกิดเหตุการณ์ภัย

พบิตัคิรัง้นี ้ซึง่อยูพ่ืน้ทีป่า่ตามพระราชบญัญตัปิา่ไม ้พทุธศกัราช ๒๔๘๔ และในพืน้ทีป่า่สงวนแหง่ชาตใินทอ้งที ่

จังหวัดแพร่และอุตรดิตถ์ เป็นกรณีพิเศษ ตามในมาตรา ๙ ทวิ มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๓ มาตรา ๑๘  

แหง่พระราชบญัญตัปิา่ไม ้พทุธศกัราช ๒๔๘๔ และมาตรา ๕ แหง่พระราชบญัญตัปิา่สงวนแหง่ชาต ิพ.ศ.๒๕๐๗ 

ทอ้งทีจ่งัหวดัเเพร ่ปรมิาตร ๙๕,๐๐๐ ม.๓ และจงัหวดัอตุรดติถ ์ปรมิาตร ๔๘,๐๐๐ ม.๓ ตามทีบ่รษิทั ไมอ้ดัไทย จำากดั

เสนอ โดยยกเว้นค่าภาคหลวงสำาหรับการดำาเนินการให้อนุโลมใช้ระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการตรวจวัด 

การประทับตรา การเรียกเก็บเงินค่าภาคหลวงไม้ ไม้ฟืน หรือไม้เผาถ่าน พ.ศ. ๒๕๑๐ โดยอยู่ภายใต้การดูแล 

รับผิดชอบของผู้ว่าราชการจังหวัดท้องที่

   ๓. ขออนุมัติในหลักการอนุญาตให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ทำาไม้ท่ีเหลือในพ้ืนท่ีดังกล่าว 

ตามข้อ ๑. ท่ีอยู่ระหว่างจังหวัดดำาเนินการสำารวจและจัดทำาบัญชียังไม่แล้วเสร็จ ให้ดำาเนินการสำารวจ คัดแยก

ไม้จัดทำาบัญชีไม้ ต่อเนื่องจนกว่าจะแล้วเสร็จ ทั้งนี้เพื่อเป็นการช่วยเหลือราษฎร ที่ประสบภัยพิบัติครั้งนี้ ซึ่ง

เปน็เรือ่งทีต่อ้งดำาเนนิการโดยเรง่ดว่นและเปน็การแกไ้ขปญัหาสิง่แวดลอ้มในบรเิวณพืน้ทีเ่กดิภยัพบิตั ิโดยอยู่

ภายใตก้ารดแูลรบัผดิชอบของผูว้า่ราชการจงัหวดัทอ้งทีอ่ยา่งใกลช้ดิ ใหเ้ปน็ไปตามระเบยีบและกฎหมาย และ

รายงานผลการดำาเนินงานให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทราบ โดยด่วนที่สุด

   ๔. ให้จังหวัดพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม กำากับ ดูแล ตรวจสอบการทำาไม้

และการใช้ประโยชน์จากการทำาไม้ภัยพิบัติสาธารณะนี้ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ระเบียบและกฎหมาย 

โดยเคร่งครัด โดยให้มีส่วนร่วมทุกภาคส่วน ท้ังภาคราชการ ภาคประชาชน และรายงานผลการดำาเนินงาน 

ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทราบเป็นระยะๆ พร้อมภาพถ่ายประกอบ
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   จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดนำาเรียนรัฐมนตรีว่าการ 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งเเวดล้อม เพื่อโปรดพิจารณาสั่งการตามที่เห็นสมควรต่อไป  

(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

(ลงนาม)  ชญานิน เทพาคำา           

       (นายชญานิน เทพาคำา)

        เลขานุการ รมว.ทส.

(ลงนาม)  สุวัช สิงหพันธุ์           

       (นายสุวัช สิงหพันธุ์)

รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

     หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านทรัพยากรธรรมชาติ

      เห็นชอบ

(ลงนาม)  ยงยุทธ ติยะไพรัช           

       (นายยงยุทธ ติยะไพรัช)

       รมว.ทส. ๗ ก.ค. ๒๕๔๙
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ด่วนที่สุด                      
ที่ ทส ๑๖๐๒.๓/ ๖๓๐๒                                      กรมป่าไม้
              ๖๑ ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร
          กทม. ๑๐๙๐๐
                   ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๔๙

เรื่อง ขอส่งคำาขอทำาไม้หวงห้ามในป่า เพื่อใช้ในการบูรณปฏิสังขรณ์เสาชิงช้า กรุงเทพมหานคร

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่

อ้างถึง หนังสือจังหวัดแพร่ ด่วนที่สุด ที่ พร ๐๐๑๓.๔/๕๕๓๖ ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๔๙

  ตามหนังสือจังหวัดแพร่ที่อ้างถึง ได้ส่งเรื่องราวคำาขอทำาไม้หวงห้ามในป่า (คำาขอ ๑) ของ
กรุงเทพมหานคร (โดยองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ผู้รับมอบอำานาจ) แจ้งความประสงค์ขอทำาไม้สัก บริเวณ
สวนป่าห้วยไร่ แปลงปลูกปี ๒๔๘๘ หมู่ที่ ๒ ตำาบลห้วยไร่ อำาเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ อยู่ในเขต 
ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่พวก เพ่ือนำาไปบูรณปฏิสังขรณ์เสาชิงช้ากรุงเทพมหานคร ซ่ึงจังหวัดฯ ได้ส่ังเจ้าหน้าท่ี
ออกไปดำาเนินการสำารวจและตรวจสอบไม้ที่จะทำาออกแล้ว พบว่ามีไม้ที่จะทำาออกเป็นชนิดไม้สัก จำานวน ๔ 
ต้นโดยใช้ดวงตรา ต.๘๗๐๓ เลขเรียง ๑-๔ ปีย่อ ๔๙ ตีประทับไว้ทุกต้นแล้ว จึงขอให้กรมป่าไม้พิจารณา 
ความแจ้งอยู่แล้ว นั้น

  กรมป่าไม้ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว ขอเรียนว่า โดยที่การขออนุญาตทำาไม้สักกรณีนี้ 
เป็นการขออนุญาตทำาไม้หวงห้ามในป่าเพ่ือนำาไม้สักไปใช้บูรณปฏิสังขรณ์เสาชิงช้ากรุงเทพมหานคร ซ่ึงเป็น
โบราณสถานท่ีสำาคัญและเอกลักษณ์ของประเทศไทย เป็นวัตถุประสงค์ต่อสาธารณประโยชน์ และรัฐมนตรีว่าการ 
กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มโปรดสัง่การใหค้วามเหน็ชอบแลว้เมือ่วนัที ่๒๓ กมุภาพนัธ ์๒๕๔๙  
ดังนั้นจึงขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะพนักงานเจ้าหน้าที่ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๔๗ ผู้มีอำานาจตามความในมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติ 
ป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ และกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๔ (พ.ศ.๒๕๑๘) ว่าด้วยการทำาไม้หวงห้าม ดำาเนินการ
อนญุาตใหก้รงุเทพมหานคร (โดยองคก์ารอตุสาหกรรมปา่ไม ้ผูร้บัมอบอำานาจ) เปน็ผูร้บัอนญุาตทำาไมห้วงหา้ม  
ตลอดจนการนำาไม้เคลื่อนที่ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามแบบ วิธีการ ที่ระเบียบและกฎหมายกำาหนดไว้ต่อไป

  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 หารือแนวทางปฏิบัติการทำาไม้สักขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

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

  ตามหนังสือท่ีอ้างถึง ๑. จังหวัดอุตรดิตถ์ขอหารือแนวทางปฏิบัติการทำาไม้สักขององค์การ
อุตสาหกรรมป่าไม้ขอทำาไม้หวงห้ามในป่า ซึ่งปลูกตามเงื่อนไขสัมปทานทำาไม้ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้  
(สวนปา่โครงการที๔่) ในสวนปา่ปากปาด แปลงปี ๒๕๒๔ ตอนที ่๒ ซึง่อยูใ่นเขตปา่สงวนแหง่ชาต ิปา่น้ำาปาด  
ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

  กรมป่าไม้พิจารณาแล้ว ขอให้จังหวัดอุตรดิตถ์ส่งเรื่องราวคำาขอทำาไม้หวงห้ามในป่าขององค์การ
อุตสาหกรรมป่าไม้ เพื่อขอรับอนุญาตทำาไม้สักสวนป่าปากปาด แปลงปี ๒๕๒๔ ตอนที่ ๒ ซึ่งอยู่ในเขต 
ป่าสงวนแห่งชาติป่าน้ำาปาด ตำาบลแสนตอ อำาเภอน้ำาปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ เนื้อที่ ๑,๓๔๐ ไร่ ให้สำานักงาน
ป่าไม้สาขาจังหวัดอุตรดิตถ์ตรวจสอบพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหนังสือกรมป่าไม้ ด่วนที่สุด  
ที่ ทส ๑๖๐๒.๓/๑๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๔๘ เรื่อง การปฏิบัติราชการด้านการอนุญาตไม้และของป่า 
ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ และพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗  
ซึ่งมอบให้สำานักงานป่าไม้สาขาดำาเนินการสำารวจตรวจสอบพิจารณาด้านการอนุญาตทำาไม้แทนสำานักงานป่าไม้เขต 
(เดิม) สำาหรับขั้นตอนการอนุญาตนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติตามหนังสือที่ อ้างถึง ๓.  
จึงขอให้จังหวัดส่งเรื่องพร้อมความเห็นให้อธิบดีกรมป่าไม้เป็นผู้พิจารณาตามระเบียบและกฎหมายต่อไป  
ผลเป็นประการใดโปรดแจ้งให้กรมป่าไม้ทราบ

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา
          ขอแสดงความนับถือ

 (ลงนาม)   วิชัย แหลมวิไล
           (นายวิชัย แหลมวิไล)

           อธิบดีกรมป่าไม้
กองการอนุญาต
โทร. ๐ ๒๕๖๑ ๔๒๙๒-๓ ต่อ ๒๐๖
โทรสาร ๐ ๒๕๗๙ ๕๗๘๖

คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการอนุญาตไม้และของป่า
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ด่วนที่สุด                     
ที่ ทส ๑๖๐๒.๓/๔๒๑๑                                                    กรมป่าไม้

 ๖๑ ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร

                                                                  กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐

                     ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๐

เรื่อง การปฏิบัติราชการด้านการอนุญาตทำาไม้และของป่า ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ 

 และพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

อ้างถึง ๑. คำาสั่งกรมป่าไม้ 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 สำาเนาหนังสือกรมป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๒.๓/ ๔๒๑๒ ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๐

   ตามท่ีอ้างถึง ๑. กรมป่าไม้ได้มีคำาส่ังจัดต้ังสำานักจัดการทรัพยากรป่าไม้เป็นหน่วยงานส่วนกลาง

ของกรมป่าไม้ที่มีสำานักงานตั้งอยู่ในภูมิภาคขึ้นและยกเลิกคำาสั่งกรมป่าไม้ ที่ ๔๘/๒๕๔๘ ลงวันที่ ๒๘ มกราคม 

พ.ศ. ๒๕๔๘ เรื่อง ให้จัดตั้งสำานักงานป่าไม้สาขา (จังหวัด....) รายละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

   ดังนั้นเพื่อให้การปฏิบัติราชการด้านการอนุญาตไม้และของป่า ตามพระราชบัญญัติป่าไม ้

พุทธศักราช ๒๔๘๔ และพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ เป็นไปอย่างต่อเนื่องไม่เกิด 

ผลเสียกับทางราชการ กรมป่าไม้จึงยกเลิกหนังสือกรมป่าไม้ ที่อ้างถึง ๒. และหนังสือกรมป่าไม้ ที่อ้างถึง ๓.  

โดยให้ถือแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

   ๑. การปฏิบัติราชการสำารวจตรวจสอบพิจารณาด้านการอนุญาตทำาไม้ และเก็บหาของป่าตาม

ระเบียบหรือหนังสือที่กรมป่าไม้แจ้งเวียนแนวทางปฏิบัติในทางวิชาการที่เป็นหน้าที่ของสำานักงานป่าไม้เขต 

(เดิม) มอบหมายให้สำานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑-๑๙ เป็นผู้ปฏิบัติโดยสั่งเจ้าหน้าที่ไม่ต่ำากว่าระดับ ๕ 

ดำาเนินการให้เป็นไปตามระเบียบไปพลางก่อน

   ๒. การทำาไม้สัก ไม้ยางในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองเพื่อใช้สอยส่วนตัว ตาม 

ขอ้กำาหนดฉบบัที ่๑๗ (พ.ศ. ๒๕๓๐) วา่ดว้ยการอนญุาตไมส้กัและไมย้างในทีด่นิกรรมสทิธิห์รอืสทิธคิรอบครอง  

ซึ่งพิจารณาดำาเนินการตามหนังสือกรมป่าไม้ ที่ กษ ๐๗๐๔(๓)/ว๑๐๙๖๔ ลงวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๓๐ 

และหนังสือกรมป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๒.๓/๑๒๓๕๘ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๔๗ นั้น ในส่วนการ

ปฏิบัติงานของป่าไม้เขตท้องที่ มอบหมายให้สำานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๑-๑๙ ปฏิบัติแทน

คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการอนุญาตไม้และของป่า
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   ๓. การดำาเนินการตามระเบียบอ่ืนใดเก่ียวกับไม้ท่ีทำาออกจากสวนป่าท่ีปลูกตามเง่ือนไขสัมปทาน

ทำาไม้เป็นภารกิจของกรมป่าไม้ท่ีจะพิจารณาดำาเนินการ ในส่วนท่ีเป็นอำานาจหน้าท่ีของสำานักงานป่าไม้เขต (เดิม) 

มอบหมายให้สำานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ - ๑๙ เป็นผู้สั่งเจ้าหน้าที่ไม่ต่ำากว่าระดับ ๕ เป็นผู้ดำาเนินการ

ปฏิบัติแทนให้เป็นไปตามนัยบันทึกข้อตกลงและส่งมอบการดูแล รักษา และใช้ประโยชน์สวนป่าที่ปลูกตาม

เงื่อนไขสัมปทานทำาไม้ ระหว่างกรมป่าไม้กับองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้และบริษัท ไม้อัดไทย จำากัด

   ๔. การยื่นคำาขอทำาไม้หรือเก็บหาของป่า ตลอดจนเพื่อการค้าของป่าหวงห้าม ซึ่งตาม 

กฎกระทรวง ข้อกำาหนดและระเบียบที่เกี่ยวข้อง กำาหนดให้ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ ที่ว่าการอำาเภอ 

ให้จังหวัดพิจารณามอบให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องประสานงานกับอำาเภอดำาเนินการต่อไป

   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 ผู้อำานวยการสำานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑-๑๙

  ตามที่คำาสั่งกรมป่าไม้ ที่ ๒๖๓/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๖ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๐ เรี่อง ให้จัดตั้งสำานัก

จัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๑-๑๙ จัดตั้งสำานักจัดการทรัพยากรป่าไม้เป็นหน่วยงานส่วนกลางของกรมป่าไม้ที่

มีสำานักงานตั้งอยู่ในภูมิภาค และยกเลิกคำาสั่งกรมป่าไม้ ที่ ๔๘/๒๕๔๘ ลงวันที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๘ 

เรื่อง ให้จัดตั้งสำานักงานป่าไม้สาขา (จังหวัด....) รายละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

  กรมป่าไม้ พิจารณาแล้ว เพื่อให้การประสานงานกับจังหวัดในการปฏิบัติราชการด้านการ

อนุญาตไม้และของป่า ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ เเละพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ 

พ.ศ. ๒๕๐๗ เป็นไปอย่างต่อเนื่องถูกต้องรัดกุม จึงให้สำานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ๑- ๑๙ ทำาหน้าที่ปฏิบัติ

ราชการด้านการอนุญาตทำาไม้และของป่าตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราธ ๒๔๘๔ และพระราชบัญญัติ

ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ ดังนี้

  ๑. การปฏิบัติราชการสำารวจตรวจสอบพิจารณาด้านการอนุญาตทำาไม้ และเก็บหาของป่า 

ตามระเบยีบหรอืหนงัสอืทีก่รมปา่ไมแ้จง้เวยีนแนวทางปฏบิตัใินทางวชิาการทีเ่ปน็หนา้ทีข่องสำานกังานปา่ไมเ้ขต 

(เดิม) มอบหมายให้สำานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี ๑-๑๙ เป็นผู้ปฏิบัติโดยส่ังเจ้าหน้าท่ีไม่ต่ำากว่าระดับ ๕ ดำาเนิน

การให้เป็นไปตามระเบียบไปพลางก่อน

  ๒. การทำาไม้สัก ไม้ยางในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองเพื่อใช้สอยส่วนตัว ตามข้อ

กำาหนดฉบับที่ ๑๗ (พ.ศ. ๒๕๓๐) ว่าด้วยการอนุญาตไม้สักและไม้ยางในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง 

ซึ่งพิจารณาดำาเนินการตามหนังสือกรมป่าไม้ ที่ กษ ๐๗๐๔(๓)/ว๑๐๙๖๔ ลงวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๓๐ 

และหนังสือกรมป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๒.๓/๑๒๓๕๘ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๔๗ นั้น ในส่วนการ 

ปฏิบัติงานของป่าไม้เขตท้องที่ มอบหมายให้สำานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๑ -๑๙ ปฏิบัติแทน

  ๓. การดำาเนนิการตามระเบยีบอืน่ใดเกีย่วกบัไมท้ีท่ำาออกจากสวนปา่ทีป่ลกูตามเงือ่นไขสมัปทาน 

ทำาไม้เป็นภารกิจของกรมป่าไม้ที่จะพิจารณาดำาเนินการ ในส่วนที่เป็นอำานาจหน้าที่ของสำานักงาน 

ป่าไม้เขต (เดิม) มอบหมายให้สำานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ - ๑๙ เป็นผู้สั่งเจ้าหน้าที่ไม่ต่ำากว่าระดับ ๕  
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เป็นผู้ดำาเนินการปฏิบัติแทนให้เป็นไปตามนัยบันทึกข้อตกลงและส่งมอบการดูแล รักษาและใช้ประโยชน์

สวนป่าที่ปลูกตามเงื่อนไขสัมปทานทำาไม้ ระหว่างกรมป่าไม้กับองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ และบริษัท 

ไม้อัดไทย จำากัด

  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 ผู้อำานวยการสำานักทุกสำานัก ผู้อำานวยการกองทุกกอง

 เลขานุการกรมป่าไม้ ผู้อำานวยการกลุ่มนิติการ ผู้อำานวยการกลุ่มความร่วมมือการป่าไม้ต่างประเทศ  

 หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศป่าไม้ หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน 

     หัวหน้ากลุ่มกิจการและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ หัวหน้ากลุ่มปฏิบัติภารกิจในราชการ 

 บริหารส่วนภูมิภาค (ด้านป่าไม้) ทุกจังหวัด และหัวหน้าสำานักงานป่าไม้สาขา ทุกจังหวัด 

    กรมป่าไม้ ขอส่งสำาเนาหนังสือกรมป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๒.๓/ ๔๒๑๒ ลงวันที่ ๒๖ 

มนีาคม ๒๕๕๐ เรือ่ง การปฏบิตัริาชการดา้นการอนญุาตไมแ้ละของปา่ ตามพระราชบญัญตัปิา่ไม ้พทุธศกัราช 

๒๔๘๔ และพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ เรียนมาเพื่อทราบ

      

 (ลงนาม) วิชัย แหลมวิไล

        (นายวิชัย แหลมวิไล)

         อธิบดีกรมป่าไม้

        

คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการอนุญาตไม้และของป่า
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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 (ผ่านผู้อำานวยการกลุ่มนิติการ)

  ๑. เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง

   ๑.๑ ศูนย์อำานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ นร ๕๒๐๓.๑/๙๕๐ 

ลงวันท่ี ๙ เมษายน ๒๕๕๐ เร่ือง การร้องเรียนเร่ืองการขอตัดต้นยางในพ้ืนท่ีดิน ส.ค.๑ เรียน อธิบดีกรมป่าไม้

กรณี นายดุลรอหมาน ขาเรมดาเบะ ภูมิลำาเนาอยู่บ้านเลขท่ี ๕๔/๑ หมู่ท่ี ๕ ตำาบลทรายขาว อำาเภอโคกโพธิ์ 

จังหวัดปัตตานี ขอความช่วยเหลือกรณีการขอตัดต้นไม้ยางพาราที่อยู่ในพื้นที่ ส.ค.๑ ในเขตพื้นที่ 

ป่าสงวนแห่งชาติเขาใหญ่ (เอกสารหมายเลข ๑)

   ๑.๒ สำานกังานทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มจงัหวดัปตัตานมีหีนงัสอื ที ่ปน ๐๐๑๓.๓/๕ 

ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๐ เรื่อง ขอตัดไม้ยางพาราในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ เรียน อธิบดีกรมป่าไม้ 

ขอทราบแนวทางท่ีสามารถช่วยเหลือราษฎร เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎร กรณีนายดุลรอหมาน 

ขาเรมดาเบะ ร้องขออนุญาตตัดโค่นไม้ยางพาราและชักลาก โดยไม่ได้มีผลกระทบกับป่าสงวนแห่งชาติ 

ในที่ดินส.ค.๑ และอุทยานแห่งชาติน้ำาตกทรายขาวได้แจ้งผลการตรวจสอบพื้นที่ ส.ค.๑ เลขที่ ๔๘๔  

ปรากฏว่าที่ดินแปลงดังกล่าว อยู่นอกเขตพื้นที่เตรียมการประกาศจัดตั้งอุทยานแห่งชาติน้ำาตกทรายขาว 

ไม่มากนัก แต่ติดอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาใหญ่ (เอกสารหมายเลข ๒)

   ๑.๓ สำานกังานทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่เเวดลอ้มจงัหวดัปตัตานมีหีนงัสอื ที ่ปน ๐๐๑๓.๓/๘

ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๐ เรื่อง ขอตัดไม้ยางพาราในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ เรียน อธิบดีกรมป่าไม้ 

สง่สำาเนาบนัทกึของนายดลุรอหมาน ขาเรมดาเบะ ลงวนัที ่๓๐ มนีาคม ๒๕๕๐ เพิม่เตมิประกอบการพจิารณา 

(เอกสารหมายเลข ๓)

    ๒. ข้อเท็จจริง/กฎหมาย

   ๒.๑ มาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ “ป่า” หมายความว่า  

ที่ดินที่ยังมิได้มีบุคคลได้มาตามกฎหมายที่ดิน

คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการอนุญาตไม้และของป่า
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   ๒.๒ หนังสือกรมป่าไม้ ด่วนมากที่ กษ ๐๗๐๕.๐๕/๑๐๖๘๔ ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๔๔ 

ได้แจ้งคำาวินิจฉัยของสำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา “๑. การที่บุคคลจะแจ้งครอบครองที่ดิน... หลักฐาน

การแจ้งการครอบครองที่ดิน (ส.ค.๑) และใบจอง เป็นเอกสารที่ทางราชการออกให้เเก่บุคคลโดยอาศัย

อำานาจตามประมวลกฎหมายที่ดินและอยู่ในกระบวนการที่บุคคลจะได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ที่ดินตามประมวล

กฎหมายที่ดินต่อไปแล้ว จึงถือว่าที่ดินนั้นเป็นที่ดินที่บุคคลได้มาตามกฎหมายที่ดินและไม่เป็นป่าตาม 

มาตรา ๔(๑) แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔”

  ๓. ข้อพิจารณา

   กองการอนุญาต ขอเรียนว่ากรณี นายดุลรอหมาน ขาเรมดาเบะ ขอความช่วยเหลือกรณี

การขอตัดต้นไม้ยางพาราในพื้นที่ ส.ค.๑ ซึ่งเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติน้ำาตกทรายขาว ได้ตรวจสอบพื้นที่  

ส.ค.๑ เลขท่ี ๔๘๔ ดังกล่าวปรากฏว่าท่ีดินแปลงดังกล่าว อยู่นอกเขตพ้ืนท่ีเตรียมการประกาศจัดต้ังอุทยานแห่งชาติ 

น้ำาตกทรายขาว ไม่มากนัก แต่ติดอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาใหญ่ กองการอนุญาตพิจารณาแล้วเห็น

ว่าเมื่อที่ดินที่มีการแจ้งการครอบครอง (ส.ค.๑) ซึ่งสำานักงานคณะกรรมการกฤษฏีกาได้วินิจฉัยว่าไม่เป็นป่า 

ตามมาตรา ๔(๑) แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ ดังนั้นการทำาไม้ยางพาราในที่ดิน ส.ค.๑ 

จึงไม่ต้องได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้แต่อย่างใด จึงเห็นควรแจ้งให้ผู้อำานวยการศูนย์อำานวยการ

บริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจังหวัดปัตตานี และอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ 

สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ทราบต่อไป

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดพิจารณาลงนามในหนังสือท่ีแนบมาพร้อมนี้

 (ลงนาม)  วีระยุทธ กุลพรพันธ์

          (นายวีระยุทธ กุลพรพันธ์)

          ผู้อำานวยการกองการอนุญาต

คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการอนุญาตไม้และของป่า
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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 ผู้อำานวยการศูนย์อำานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

อ้างถึง หนังสือศูนย์อำานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ด่วนที่สุด ที่ นร ๕๒๐๓.๑/๙๕๐

 ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๐

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำาเนาหนังสือกรมป่าไม้ ด่วนมาก ที่ กษ ๐๗๐๕.๐๕/๑๐๖๘๔ 

   ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๔๔ จำานวน ๑ ชุด

   ตามหนังสือท่ีอ้างอิง แจ้งเร่ืองร้องเรียนของนายดุลรอหมาน ขาเรมดาเบะ ภูมิลำาเนาอยู่บ้าน

เลขท่ี ๕๔/๑ หมู่ที่ ๕ ตำาบลทรายขาว อำาเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี ขอความช่วยเหลือกรณีการขอตัดต้นไม้ 

ยางพาราที่อยู่ในพื้นที่ ส.ค. ๑ ในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาใหญ่ รายละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

   กรมป่าไม้ ขอเรียนว่า สำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้วินิจฉัยที่ดินที่มีการแจ้ง 

การครอบครอง (ส.ค.๑) ไม่เป็นป่าตามมาตรา ๔(๑) แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ และ

กรมป่าไม้ได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทราบแล้ว ดังนั้นการทำาไม้ยางพาราในที่ดิน ส.ค. ๑ จึงไม่ต้องได้รับ

อนุญาตตาม กฎหมายว่าด้วยป่าไม้แต่อย่างใด แต่ให้ต้องมีการตรวจสอบหลักฐานที่ดิน ส.ค.๑ ให้ได้ข้อยุต ิ

ว่าชอบด้วยกฎหมายก่อนพิจารณาดำาเนินการต่อไป 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                                  กรมป่าไม้

              ๖๑ ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร

        กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐

                      ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๐

เรื่อง ขอทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับของป่าหวงห้าม

เรียน พนักงานสอบสวน (สบ ๓) กลุ่มงานสอบสวน กองบังคับการปราบปรามอาชญากรรม

 ทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยี

อ้างถึง ๑. หนังสือกลุ่มงานสอบสวน กองบังคับการปราบปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยี 

  ที่ ตช ๐๐๒๖.๘๔ (ภษ)/๑๖๖๖ ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๔๙

 ๒. หนังสือกลุ่มงานสอบสวน กองบังคับการปราบปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยี 

  ที่ ตช ๐๐๒๖.๘๔ (ภษ)/๓๐๔ ลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำาเนากฎกระทรวงฉบับที่ ๒๖ (พ.ศ. ๒๕๒๘) ว่าด้วยการนำาไม้หรือของป่าเคลื่อนที่ 

   จำานวน ๑ ชุด (๓ แผ่น)

   ตามหนังสือท่ีอ้างถึง ๑. ขอหารือเก่ียวกับไม้หอมกฤษณาท่ีนำาเข้ามาจากต่างประเทศจัดเป็น 

ของป่าหวงห้าม ตามพระราชกฤษฎีกากำาหนดของป่าหวงห้าม พ.ศ. ๒๕๓๐ หรือไม่ อย่างไร และการค้า 

ไม้หอมที่นำามาจากต่างประเทศดังกล่าวต้องขอรับอนุญาตหรือไม่ และตามที่อ้างถึง ๒. แจ้งรายละเอียด 

เพิ่มเติมเกี่ยวกับลักษณะชิ้นไม้หอมกฤษณา รายละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

   กรมป่าไม้ ขอเรียนว่า ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ กำาหนดว่าของป่า  

หมายถงึ บรรดาของทีเ่กดิหรอืมขีึน้ในปา่ตามธรรมชาตแิละพระราชกฤษฎกีากำาหนดของปา่หวงหา้ม พ.ศ. ๒๕๓๐ 

ได้กำาหนดให้ของป่าที่เกิดขึ้นในป่าทั่วราชอาณาจักรตามที่ระบุไว้ในบัญชีแนบท้ายพระราชกฤษฏีกา 

เป็นของป่าหวงห้าม ดังนั้น ชิ้นไม้กฤษณาและกฤษณาที่นำาเข้ามาในราชอาณาจักร จึงไม่เป็นของป่าหวงห้าม

ตามความนัยมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ การค้าหรือการมีไว้ในครอบครอง 

จึงไม่จำาเป็นต้องขออนุญาต ตามความนัยมาตรา ๒๙ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔  

สว่นการนำาเคลือ่นทีช่ิน้ไมก้ฤษณาและกฤษณาดงักลา่วนัน้ ตอ้งออกใบเบกิทางนำาไมห้รอืของปา่เคลือ่นทีก่ำากบั 

ตามมาตรา ๓๘ (๓) ประกอบกับมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔

   จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

         ขอแสดงความนับถือ

 (ลงนาม)  อุทัย วายุพัฒน์

กองการอนุญาต          (นายอุทัย วายุพัฒน์)

โทร. ๐ ๒๕๖๑ ๔๒๙๒ ต่อ ๒๐๖          รองอธิบดี รักษาราชการแทน

โทรสาร. ๐ ๒๕๗๙ ๕๗๘๖          อธิบดีกรมป่าไม้
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ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔

 โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงการแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 

๒๔๘๔ ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ 

พระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอำานาจหน้าท่ีของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุง

กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕ และพระราชกฤษฎกีาโอนกรมปา่ไม ้กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์

ไปเป็นกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และปรับปรุงอำานาจหน้าที่และกิจการ 

ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมป่าไม้ และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๔๖

 อาศัยอำานาจตามความนัยมาตรา ๗๕ แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ รัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

 ข้อ ๑ แต่งต้ังให้ผู้ดำารงตำาแหน่่งต่อไปน้ี เป็นพนักงานเจ้าหน้าท่ีตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 

๒๔๘๔

   (๑) ผู้ว่าราชการจังหวัด

   (๒) นายอำาเภอ ปลัดอำาเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำากิ่งอำาเภอ

 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 ขอให้ชะลอการทำาไม้ไผ่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติเพื่อการค้า

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี

อ้างถึง หนังสือจังหวัดกาญจนบุรี ที่ กจ ๐๐๑๓/๙๗๒๔ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๐

 ตามหนังสือที่อ้างถึง จังหวัดขอหารือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการขออนุญาตทำาไม้ไผ่ออกจากสวนป่า

เพื่อการค้า ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ในท้องที่จังหวัดกาญจนบุรี รายละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

 กรมป่าไม้พิจารณาแล้ว ขอเรียนว่า

  ๑. เนื่องจากตามหนังสือกรมป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๒.๔/๗๓๒๕ ลงวันที่ ๕ สิงหาคม 

๒๕๔๗ เรื่อง ให้ชะลอการอนุญาตไม้สัก ไม้ยางในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง การตรวจสอบ 

การทำาไม้ที่มิใช่ไม้หวงห้าม และการนำาไม้สักที่เคยอยู่ในสภาพเป็นสิ่งปลูกสร้างหรือเครื่องใช้มาแล้วกว่า  

๕ ปี เคลื่อนย้ายออกนอกเขตจังหวัด แจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดว่ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อม มีนโยบายให้ชะลอการทำาไม้ทั้งหมดไว้ก่อนจนกว่าจะมีการปรับปรุงระเบียบวิธีปฏิบัติที่รัดกุม

ชัดเจน และเหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน ดังนี้

   (๑) การอนุญาตไม้สักและไม้ยางในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง ตามข้อกำาหนด 

ฉบับที่ ๑๗ พ.ศ. ๒๕๓๐

   (๒) การตรวจสอบการทำาไม้ท่ีมิใช่ไม้หวงห้ามในพ้ืนท่ีป่า ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 

๒๔๘๔ ตามหนังสือกรมป่าไม้ ที่ กษ ๐๗๐๔.๓ /๕๔๐ ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๔๖

    (๓) การอนญุาตตามระเบยีบกรมปา่ไมว้า่ดว้ยการนำาไมส้กัทีเ่คยอยูใ่นสภาพเปน็สิง่ปลกูสรา้ง

หรือเครื่องใช้มาแล้วกว่า ๕ ปี เคลื่อนย้ายออกนอกเขตจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๒

  ๒. ตามหนังสือกรมป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๒.๓/๑๒๓๕๘ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๔๗ 

เรื่อง ให้ชะลอการอนุญาตไม้สัก ไม้ยางในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง การตรวจสอบการทำาไม้ที่มิใช่

ไม้หวงห้าม และการนำาไม้สักที่เคยอยู่ในสภาพเป็นสิ่งปลูกสร้างหรือเครื่องใช้มาแล้วกว่า ๕ ปี เคลื่อนย้าย

ออกนอกเขตจังหวัด แจ้งว่า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อนุมัติในหลักการพิจารณา 

ใหค้วามเหน็ชอบตามทีก่รมปา่ไมไ้ดก้ำาหนดแนวทางปฏบิตัเิกีย่วกบัเรือ่งดงัตอ่ไปนี ้เพือ่บรรเทาความเดอืดรอ้น

ของประชาชน คือ

   (๑) การอนุญาตไม้สักและไม้ยางในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง    
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  (๒) การนำาไม้สักที่เคยอยู่ในสภาพเป็นสิ่งปลูกสร้างหรือเครื่องใช้มาแล้วกว่า ๕ ปี เคลื่อนย้าย

ออกนอกเขตจังหวัด

  ๓. จากหนังสือตามข้อ ๑ และข้อ ๒ จะเห็นว่า เรื่องการตรวจสอบการทำาไม้ที่มิใช่ไม้หวงห้าม 

ในพื้นที่ป่าตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ ยังคงต้องชะลอการทำาไม้ไว้ต่อไป เนื่องจาก

สถานการณ์ไม่เหมาะสม ประกอบกับอยู่ระหว่างดำาเนินการปรับปรุงระเบียบวิธีปฏิบัติให้มีความรัดกุม 

และชัดเจนเหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน อย่างไรก็ตามหากประชาชนได้รับความเดือดร้อนและ 

มีความจำาเป็นก็ให้เสนอกรมป่าไม้พิจารณาเป็นรายๆ  ไป

  ๔. สำาหรับกรณีที่องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ขอทำาไม้ไผ่เพื่อการค้า ตามพระราชบัญญัติ 

ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ แม้ว่าจะไม่อยู่ในข่ายที่ต้องชะลอการทำาไม้ตามหนังสือกรมป่าไม้ ด่วนที่สุด  

ที่ ทส ๑๖๐๒.๔/๗๓๒๕ ลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๔๗ และหนังสือกรมป่าไม้ ที่ ทส ๑๖๐๒.๓/๑๑๕๒๕ ลงวันที่ 

๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ ก็ตามแต่เมื่อรัฐบาลมีนโยบายอันเป็นวาระแห่งชาติในการป้องกันและปราบปราม 

การบกุรกุทำาลายทรพัยากรปา่ไมป้ระกอบกบัสถานการณป์จัจบุนัมปีญัหาเกีย่วกบัภาวะโลกรอ้นอกีทัง้มปีญัหา

ต้องปรับปรุงระเบียบวิธีปฏิบัติให้มีความรัดกุมชัดเจนและเหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน เช่นเดียวกับ

การทำาไมใ้นกรณอีืน่ๆ ดงันัน้ กรมปา่ไมจ้งึขอความรว่มมอืมายงัจงัหวดั เพือ่สัง่เจา้หนา้ทีท่ีเ่กีย่วขอ้ง ใหช้ะลอ

การทำาไม้ไผ่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติไว้ก่อนจนกว่ากรมป่าไม้จะได้ปรับปรุงระเบียบวิธีปฏิบัติให้มีความ รัดกุม

ชัดเจน และเหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน และหากมีกรณีที่ราษฏรได้รับความเดือดร้อนและมีความ

จำาเป็นก็สามารถทำาไม้เพื่อใช้สอยส่วนตัวในครัวเรือนได้โดยไม่ต้องขออนุญาต ทั้งนี้ตามข้อยกเว้นที่กำาหนดไว้

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
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ด่วนมาก                       
ที่ ทส ๑๖๐๒.๓ /๑๑๙๘                                  กรมป่าไม้

              ๖๑ ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร

                                      กทม. ๑๐๙๐๐

                    ๒๑ มกราคม ๒๕๕๑

เรื่อง ขอให้ชะลอการทำาไม้ไผ่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติเพื่อการค้า

เรียน  ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด (ยกเว้นจังหวัดกาญจนบุรี)

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำาเนาหนังสือกรมป่าไม้ ด่วนมาก ที่ ทส ๑๖๐๒.๓/๑๑๙๗ 

    ลงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๑

   ๒. สำาเนาหนังสือจังหวัดกาญจนบุรี ที่ กจ ๐๐๑๓/๙๗๒๔ 

    ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๐

   กรมปา่ไมข้อสง่สำาเนาหนงัสอืกรมปา่ไม ้ดว่นมาก ที ่ทส ๑๖๐๒.๓/๑๑๙๗ ลงวนัที ่๒๑ มกราคม 

๒๕๕๑ เรือ่ง ขอใหช้ะลอการทำาไมไ้ผใ่นเขตปา่สงวนแหง่ชาตเิพือ่การคา้ และสำาเนาหนงัสอืจงัหวดักาญจนบรุ ี 

ที่ กจ ๐๐๑๓/๙๗๒๔ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๐ เรื่อง ขอทราบแนวทางปฏิบัติการทำาไม้ไผ่ออกจาก 

สวนปา่เพือ่การคา้ ตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ย มาเรยีนเพือ่โปรดทราบและพจิารณาสัง่เจา้หนา้ทีท่ีเ่กีย่วขอ้งถอืปฏบิตัิ

ในทำานองเดียวกันต่อไปด้วย

         ขอแสดงความนับถือ

 (ลงนาม)  สมศักดิ์ เนติรังษีวัชรา

          (นายสมศักดิ์ เนติรังษีวัชรา)

          รองอธิบดี รักษาราชการแทน

          อธิบดีกรมป่าไม้

กองการอนุญาต         

โทร. ๐ ๒๕๖๑ ๔๒๙๒-๓ ต่อ ๒๐๖

โทรสาร. ๐ ๒๕๗๙ ๕๗๘๖

คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการอนุญาตไม้และของป่า
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ที่ กจ ๐๐๑๓/๙๗๒๔        ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี

             ถ.แสงชูโต อ.เมือง กจ. ๗๑๐๐๐

                     ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๐

เรื่อง ขอทราบแนวทางปฏิบัติการทำาไม้ไผ่ออกจากสวนป่าเพื่อการค้า

เรียน  อธิบดีกรมป่าไม้

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำาเนาหนังสืออนุรักษ์และพัฒนาสวนป่าบ้านโป่ง ที่ ทส ๑๔๑๑ (บป) / ๗๒๓

   ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๐

   ดว้ยจงัหวดักาญจนบรุไีดร้บัหนงัสอืสำานกังานอนรุกัษแ์ละพฒันาสวนปา่บา้นโปง่และพฒันา

ไม้เศรษฐกิจภาคกลาง องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ที่ ทส ๑๔๑๑ (บป) /๗๒๓ ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๐ 

ขอหารอืเพือ่ทราบแนวทางปฏบิตักิารเกีย่วกบัการ ขออนญุาตนำาไมไ้ผอ่อกจากสวนปา่เพือ่การคา้ ขององคก์าร

อุตสาหกรรมป่าไม้ในท้องที่จังหวัดกาญจนบุรี

   จังหวัดกาญจนบุรีได้พิจารณาแล้วเห็นว่าสำานักงานอนุรักษ์และพัฒนาสวนป่าบ้านโป่ง 

สำานักส่งเสริมพัฒนาไม้เศรษฐกิจภาคกลาง องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ มีสวนป่าที่อยู่ในการดูแล รับผิดชอบ 

เปน็จำานวนมาก และสวนปา่สว่นใหญอ่ยูใ่นเขตปา่สงวนแหง่ชาต ิสภาพพืน้ทีส่วนปา่โดยทัว่ไปมไีมไ้ผแ่ละวชัพชื

ต่างๆ ขึ้นแทรกในระหว่างแถวของต้นไม้ที่ปลูกในสวนป่าเป็นจำานวนมาก ซึ่งวัชพืชต่างๆ เหล่านี้ ไปแย่งชิง 

แรธ่าตอุาหารในดนิ บดบงัแสงสวา่ง ทำาใหต้น้ไมท้ีป่ลกูไวม้กีารเจรญิเตบิโตชา้ และดอ้ยคณุภาพ ทางสำานกังาน

อนุรักษ์และพัฒนาสวนป่าบ้านโป่ง จำาเป็นต้องกำาจัดวัชพืชและไม้ไผ่ออก เพื่อลดการแก่งแย่งแร่ธาตุอาหาร

และเปิดแสงให้ต้นไม้มีการสังเคราะห์แสง โดยการแผ้วถางวัชพืช จุดไฟเผาทำาลายเศษวัชพืชและไม้ไผ่  

ซึ่งจะทำาให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่างๆ เป็นอย่างมากสำานักงานอนุรักษ์และพัฒนาสวนป่าบ้านโป่ง  

จึงมีความประสงค์จะขออนุญาตนำาไม้ไผ่ที่ขึ้นแทรกระหว่างต้นไม้ในสวนป่า เพื่อการค้าออกมาใช้ประโยชน์

แทนทีจ่ะจดุไฟเผาทำาลายในการกำาจดัวชัพชื ซึง่จะชว่ยรกัษาสภาพสิง่แวดลอ้มเปน็การใชท้รพัยากรธรรมชาติ

อย่างคุ้มค่า ก่อให้เกิดคุณค่าทางเศรษฐกิจเป็นอย่างมากจังหวัดฯ จึงขอหารือว่า

   ๑. ในการขออนุญาตนำาไม้ไผ่ออกจากสวนป่าเพื่อการค้า สำานักงานอนุรักษ์และพัฒนา 

สวนป่าบ้านโป่ง สามารถขออนุญาตทำาไม้ไผ่เพื่อการค้าได้ตาม พ.ร.บ. ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ 

ได้หรือไม่ประการใด

คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการอนุญาตไม้และของป่า
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   ๒. การขออนุญาตทำาไม้ไผ่เพ่ือการค้าซ่ึงเป็นไม้ท่ีมิใช่ไม้หวงห้าม สำานักงานอนุรักษ์และพัฒนา

สวนป่าบ้านโป่ง อยู่ในข่ายที่กรมป่าไม้ให้ชะลอการอนุญาต ตามหนังสือกรมป่าไม้ที่ ที่ ทส. ๑๖๐๒.๔/๗๓๒๕ 

ลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๔๗ เรื่อง ให้ชะลอการอนุญาตไม้สักไม้ยางในพื้นที่กรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง

การตรวจสอบการทำาไม้ที่มิใช่ไม้หวงห้าม และการทำาไม้สักที่เคยอยู่ในสภาพเป็นสิ่งปลูกสร้างหรือเครื่องใช้

มาแล้วกว่า ๕ ปี เคลื่อนย้ายออกนอกเขตจังหวัด และด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๒.๓/๑๑๕๒๕ ลงวันที่ ๑๘ 

พฤศจิกายน ๒๕๔๗ หรือไม่ประการใด

   อน่ึง จังหวัดได้ขอหารือกรมป่าไม้เก่ียวกับการขออนุญาตนำาไม้ไผ่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ 

ตามหนังสือจังหวัด ที่ กจ ๐๐๑๓/๑๘๔๘๑ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๔๘ จนกระทั่งปัจจุบันยังไม่ได้รับหนังสือ

แจ้งแนวทางปฏิบัติจากกรมป่าไม้แต่ประการใด

   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา ผลเป็นประการใด โปรดแจ้งให้จังหวัดฯ ทราบด้วย เพ่ือจังหวัด

จะแจ้งให้สำานักงานอนุรักษ์และพัฒนาสวนป่าบ้านโป่งปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบและกฎหมายต่อไป

        ขอแสดงความนับถือ

 (ลงนาม)  วินิจ รักชาติ

           (นายวินิจ รักชาติ)

           ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

            ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี

สำานักงานทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาญจนบุรี

โทร ๐-๓๔๕๑-๑๕๖๖

คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการอนุญาตไม้และของป่า
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           บันทึกข้อความ
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 ผู้อำานวยการสำานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๑๔ (ราชบุรี)

  ตามที่สำานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๑๔ (ราชบุรี) มีหนังสือ ที่ ทส ๑๖๑๗๘.๑/๘๙๕  

ลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๐ เร่ือง ขอหารือแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการให้องค์การ

อุตสาหกรรมป่าไม้ ดแูลรกัษาและใชป้ระโยชนส์วนปา่ทีป่ลกูโดยใชง้บประมาณของกรมปา่ไม ้พ.ศ. ๒๕๔๑ หารอื 

กรมป่าไม้ว่าการตรวจตีตรา รข และการรับชำาระเงินค่าซ้ือไม้ตามระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการให้องค์การ

อุตสาหกรรมป่าไม้ดูแลรักษาและใช้ประโยชน์สวนป่าที่ปลูกโดยใช้งบประมาณ ของกรมป่าไม้ พ.ศ. ๒๕๔๑ 

ข้อ ๑๘ จะให้หน่วยงานใดเป็นผู้ดำาเนินการ เนื่องจากขณะนี้ไม่มีป่าไม้เขต หรือหน่วยงานส่วนภูมิภาคของ

กรมป่าไม้แต่อย่างใด ความแจ้งแล้ว นั้น

  กรมป่าไม้พิจารณาแล้ว ขอเรียนว่า ระเบียบฯ ข้อ ๑๘ นั้น กรมป่าไม้ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด  

ที่ ทส ๑๖๐๒.๓/๔๒๑๒ ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๐ มอบงานภารกิจของป่าไม้เขตเดิม ให้เป็นหน้าที่ของ

สำานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๑ – ๑๙ แล้ว ส่วนการชำาระเงินค่าซื้อไม้ให้ชำาระที่ฝ่ายการคลัง สำานักงาน

เลขานุการกรม กรมป่าไม้ แต่อย่างไรก็ตาม ขณะนี้กรมป่าไม้ได้ตั้งคณะกรรมการทบทวนมติคณะรัฐมนตรี 

เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๓๕ และยังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาซึ่งยังไม่มีข้อยุติ จึงยังไม่มีการอนุมัติให้ทำาไม้

ตามระเบียบดังกล่าวเพิ่มเติมแต่อย่างใด

  จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป

 (ลงนาม) สมศักดิ์ เนติรังษีวัชรา    

         (นายสมศักดิ์ เนติรังษีวัชรา)

         รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน   

        อธิบดีกรมป่าไม้

คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการอนุญาตไม้และของป่า
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                        บันทึกข้อความ
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 ผู้อำานวยการสำานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๑-๑๙ (ยกเว้นสำานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ 

 ที่ ๑๔ (ราชบุรี))

 
  กรมป่าไม้ขอส่งสำาเนาหนังสือกรมป่าไม้ ที่ ทส ๑๖๐๒.๓/๒๙๗ ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๑ 

เรื่อง ขอหารือแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ดูแลรักษาและ

ใชป้ระโยชนส์วนปา่ทีป่ลกูโดยใชง้บประมาณของกรมปา่ไม ้พ.ศ. ๒๕๔๑ เพือ่ทราบและถอืเปน็แนวทางปฏบิตัิ

ต่อไป

 (ลงนาม) สมศักดิ์ เนติรังษีวัชรา    

         (นายสมศักดิ์ เนติรังษีวัชรา)

         รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน   

         อธิบดีกรมป่าไม้
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บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ สำานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ท่ี ๑๔ (ราชบุรี) 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

  ด้วยสำานักงานอนุรักษ์และพัฒนาสวนป่าบ้านโป่ง ได้มีหนังสือแจ้งให้สำานักจัดการทรัพยากร

ป่าไม้ที่ ๑๔ (ราชบุรี) ส่งเจ้าหน้าที่ออกตรวจวัด ประทับตรา บร ไม้ยูคาลิปตัส จากสวนป่าดอนแสลบ 

– เลาขวัญ แปลงที่ได้รับอนุมัติให้ทำาไม้ออกตามหนังสือสำานักส่งเสริมการปลูกป่า ที่ ทส ๑๖๐๖.๔/๕๘๓  

ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๔๙ ซึ่งสำานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๑๔ (ราชบุรี) ได้มีคำาสั่งให้เจ้าหน้าที่ไปดำาเนิน

การ ทั้งนี้เป็นการดำาเนินการตามหนังสือกรมป่าไม้ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๒.๓/๔๒๑๒ ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม 

๒๕๕๐ เรื่อง การปฏิบัติราชการด้านการอนุญาตทำาไม้และของป่า ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 

๒๔๘๔ และพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ โดยมอบหมายให้สำานักจัดการทรัพยากรป่าไม้  

ที่ ๑ – ๑๙ เป็นผู้ปฏิบัติโดยส่งเจ้าหน้าที่ไม่ต่ำากว่าระดับ ๕ ดำาเนินการให้เป็นไปตามระเบียบไปพลางก่อน  

ในการปฏิบัติราชการสำารวจตรวจสอบพิจารณาด้านการอนุญาตทำาไม้และเก็บหาของป่าตามระเบียบหรือ 

หนังสือท่ีกรมป่าไม้แจ้งเวียนแนวทางปฏิบัติในทางวิชาการท่ีเป็นหน้าท่ีของสำานักงานป่าไม้เขต (เดิม)

  สำานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๑๔ (ราชบุรี) มีข้อหารือว่าในส่วนของการตรวจตีตรา รข 

และการรับชำาระเงินค่าซื้อไม้ตามระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ดูแลรักษาและ 

ใช้ประโยชน์สวนป่าที่ปลูกโดยใช้งบประมาณ ของกรมป่าไม้ พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้อ ๑๘ ว่าหน่วยงานใดจะเป็น 

ผู้ดำาเนินการ เนื่องจากขณะนี้ไม่มีป่าไม้เขต หรือหน่วยงานส่วนภูมิภาคของกรมป่าไม้ แต่อย่างใด

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา ผลเป็นประการใดโปรดแจ้งให้สำานักจัดการทรัพยากร

ป่าไม้ที่ ๑๔ (ราชบุรี) เพื่อถือเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป

 (ลงนาม)    สมคิด แก้วไทรหงวน

            (นายสมคิด แก้วไทรหงวน)

         เจ้าหน้าที่บริหารงานป่าไม้ ๗ รักษาราชการแทนผู้อำานวยการ

                    สำานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๔ ราชบุร ี  
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บันทึกข้อความ
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 ผู้อำานวยการสำานักส่งเสริมการปลูกป่า

  กองการอนญุาตขอสง่หนงัสอืสำานกัจดัการทรพัยากรปา่ไม ้ที ่๑๔ (ราชบรุ)ี ที ่ทส ๑๖๑๗๘.๑/๘๙๕ 

ลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๐ เรื่อง ขอหารือแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการให้องค์การ

อุตสาหกรรมป่าไม้ดูแลรักษาและใช้ประโยชน์สวนป่าที่ปลูกโดยใช้งบประมาณของกรมป่าไม้ พ.ศ. ๒๕๔๑ 

หารือแนวทางปฏิบัติในส่วนของการตรวจตีตรา รข และการรับชำาระเงินค่าซื้อไม้ตามระเบียบกรมป่าไม้

ว่าด้วยการให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ดูแลรักษาและใช้ประโยชน์สวนป่าที่ปลูกโดยใช้งบประมาณของ 

กรมป่าไม้ พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้อ ๑๘ ว่าหน่วยงานใดจะเป็นผู้ดำาเนินการ เนื่องจากขณะนี้ไม่มีป่าไม้เขตหรือ

หน่วยงานส่วนภูมิภาคของกรมป่าไม้แต่อย่างใด เรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้องและแจ้งผล 

ให้สำานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๑๔ (ราชบุรี) ทราบต่อไป ด้วย

  อน่ึง สำาหรับการปฏิบัติราชการด้านการอนุญาตไม้และของป่า ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 

๒๔๘๔ และพระราชบญัญตัปิา่สงวนแหง่ชาต ิพ.ศ. ๒๕๐๗ ในสว่นอำานาจหนา้ทีข่องสำานกังานปา่ไมเ้ขต (เดมิ) 

กรมป่าไม้ได้มอบหมายให้สำานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๑ – ๑๙ เป็นผู้ดำาเนินการ ตามหนังสือกรมป่าไม้ 

ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๒.๓/๔๒๑๒ ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๐ แล้ว

      

 (ลงนาม)  วีระยุทธ กุลพรพันธ์

          (นายวีระยุทธ กุลพรพันธ์)

          ผู้อำานวยการกองการอนุญาต
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บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ สำานักส่งเสริมการปลูกป่า  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 ผู้อำานวยการกองการอนุญาต

  ตามที่กองการอนุญาตได้มีหนังสือ ที่ ทส ๑๖๐๒.๓/๖๒๒ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๐  

ส่งหนังสือสำานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๔ (ราชบุรี) ที่ ทส ๑๖๑๗๘.๑/๘๙๕ ลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๐ 

เรื่องขอหารือแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ดูแลรักษา  

และใช้ประโยชน์สวนป่าที่ปลูกโดยใช้งบประมาณของกรมป่าไม้ พ.ศ. ๒๕๔๑ นั้น

  สำานักส่งเสริมการปลูกป่า ได้พิจารณาแล้ว ขอเรียนว่า ระเบียบฯ ข้อ ๑๘ น้ัน กรมป่าไม้ได้มีหนังสือ 

ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๒.๓/๔๒๑๒ ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๐ มอบงานภารกิจของป่าไม้เขตเดิม ให้เป็น 

หน้าที่ของสำานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ๑ - ๑๙ แล้ว ส่วนการชำาระเงินค่าซื้อไม้ให้ชำาระที่ฝ่ายการคลัง 

สำานกัเลขานกุารกรม กรมปา่ไม ้แตอ่ยา่งไรกต็าม ขณะนีก้รมปา่ไมไ้ดต้ัง้คณะกรรมการทบทวนมตคิณะรฐัมนตร ี

เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๓๕ และยังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาซึ่งยังไม่มีข้อยุติ จึงยังไม่มีการอนุมัติให้ทำาไม้

ตามระเบียบดังกล่าวเพิ่มเติมแต่อย่างใด

  จึงเรียนมาเพื่อทราบ

   (ลงนาม)   ธงชัย ประทุมสุวรรณ

             (นายธงชัย ประทุมสุวรรณ)  

             ผู้อำานวยการสำานักส่งเสริมการปลูกป่า
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ที่ ชบ ๗๒๖๐๓/๔๔          ที่ทำาการองค์การบริหารส่วนตำาบลบ้านบึง

            ๑๒๓ หมู่ ๕ ถนนบ้านบึง-บ้านค่าย

            ตำาบลบ้านบึง อำาเภอบ้านบึง จังหวัดสุพรรณบุรี

    

      ๔ พฤษภาคม  ๒๕๔๙

เรื่อง ขอหารือกรณีต้นไม้ใหญ่ริมทาง

เรียน นายอำาเภอบ้านบึง

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รูปถ่าย และแผนที่แสดงตำาแหน่งไม้ จำานวน ๑ ชุด

  ๒. สำาเนาหนังสือขออนุญาตตัดไม้ริมทาง จำานวน ๒ ชุด

  ๓. กำาหนดแนวเขต อบต. และอำานาจหน้าที่ของ อบต. จำานวน ๑ ชุด

  ด้วยองค์การบริหารส่วนตำาบลบ้านบึง ได้รับแจ้งจากประชาชนเน่ืองจากได้รับความเดือดร้อน 

จากต้นไม้ขนาดใหญ่ จำานวน ๒ ต้น ที่อยู่บริเวณทางสาธารณประโยน์ในความรับผิดชอบขององค์การบริหาร

สว่นตำาบลบา้นบงึ และอยูต่รงทีด่นิของตนทีท่ำาการกอ่สรา้งบา้นพกัอาศยั ซึง่ไมส่ามารถเปลีย่นแปลงตำาแหนง่

การก่อสร้างได้ จากสาเหตุที่กิ่งไม้หักลงใส่หลังคาบ้านทำาให้เกิดความเสียหายอยู่เป็นประจำา ซึ่งต่อไปเกรงว่า

จะได้รับอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินจากการหักโค่นของต้นไม้

  ดังนั้นจึงแจ้งมาเพื่อพิจารณาตัดต้นไม้ดังกล่าว หรือหาวิธีการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่จะ

เกิดขึ้นในอนาคตต่อไป

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

             ขอแสดงความนับถือ

      (ลงนาม) ชาญชัย  เรืองสุข

       นายชาญชัย  เรืองสุข

       นายกองค์การบริหารส่วนตำาบลบ้านบึง

ส่วนโยธา

๐๓๘-๔๔๔๓๙๑ ต่อ ๑๖
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ที่ ชบ ๐๐๑๓.๕/๑๗๒๔                 ที่ว่าการอำาเภอบ้านบึง

                ถนนเจตน์อำานาจ ชบ ๒๐๑๗๐

    

      ๒๙ พฤษภาคม  ๒๕๔๙

เรื่อง องคก์ารบรหิารสว่นตำาบลบา้นบงึ ขออนญุาตทำาไมย้างในเขตทางสาธารณะเนือ่งจากชาวบา้นไดร้บั  

 ความเดือดร้อน

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. คำาขอทำาไม้ยางที่มิได้ขึ้นอยู่ในป่า (คำาขอ ๒)          ๑ ฉบับ

  ๒. หนังสือรับรององค์การบริหารส่วนตำาบลบ้านบึง ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๔๙ ๑ ฉบับ

  ๓. หนังสือองค์การบริหารส่วนตำาบลบ้านบึง ที่ ชบ ๗๒๖๐๓/๔๔ ลงวันที่ ๔    

        พฤษภาคม ๒๕๔๙              ๑ ฉบับ

  ๔. สำาเนาพระราชบัญญัติสภาตำาบลและองค์การบริหารส่วนตำาบล พ.ศ.๕๓๗ แก้ไข 

           เพิ่ม เติมถึง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๔๖

  ๕. สำาเนาประการศกระทรวงมหาดไทย เรือ่ง การกำาหนดเขตตำาบลในทอ้งทีอ่ำาเภอบา้นบงึ  

    จังหวัดชลบุรี               ๑ ชุด

  ๖. รูปถ่ายต้นไม้ที่ขออนุญาต            ๑ ฉบับ

  ๗. แผนที่สังเขปแสดงบริเวณที่ขออนุญาต          ๑ ฉบับ

  ๘. สำาเนาหนังสือของนายไข พิมพ์สกุล และนางสกุลน้อย เนื่องจำานงค์ พร้อมเอกสาร 

     ที่เกี่ยวข้อง               ๑ ชุด

  ด้วยอำาเภอได้รับคำาขอจากองค์การบริหารส่วนตำาบลบ้านบึง (โดยนายชาญชัย เรืองสุข 

นายกองค์การบริหารส่วนตำาบลบ้านบึง) ขออนุญาตทำาไม้ยางในเขตทางสาธารณะสี่แยกสุรชัยฟาร์ม ถึง 

สามแยกวัดต้นสน หมู่ท่ี ๓ ตำาบลบ้านบึง อำาเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี เน่ืองจากชาวบ้านได้รับความเดือดร้อน 

มาให้อำาเภอพิจารณาดำาเนินการต่อไป

  อำาเภอไดใ้หเ้จา้หนา้ทีต่รวจเอกสารประกอบคำาขอแลว้ จงึขอสง่เรือ่งราวคำาขอพรอ้มเอกสาร

ที่เกี่ยวข้อง เรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

        ขอแสดงความนับถือ

       (ลงนาม) นิติ  วิวัฒน์วานิช

       (นายนิติ  วิวัฒน์วานิช)

          ปลัดอำาเภอ (จพง.ปค.7) รักษาราชการแทน
        นายอำาเภอบ้านบึง
หน่วยบริการป่าไม้อำาเภอ

โทร. ๐ ๓๘๔๔ ๓๖๑๑
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ที่ ชบ ๐๐๑๓/๑๐๔๐๐                ศาลากลางจังหวัดชลบุรี

            ถนนมนตเสวี ชบ ๒๐๐๐๐

    

      ๑๙ มิถุนายน  ๒๕๔๙

เรื่อง องค์การบริหารส่วนตำาบลบ้านบึง ขออนุญาตทำาไม้ยางในเขตทางสาธารณะ เนื่องจากชาวบ้านได้รับ 

 ความเดือดร้อน

เรียน นายอำาเภอบ้านบึง

อ้างถึง หนังสืออำาเภอบ้านบึง ที่ ชบ ๐๐๑๓.๕/๑๗๒๔ ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม  ๒๕๔๙

  ตามหนงัสอืทีอ่า้งถงึ สง่คำาขออนญุาตทำาไมย้างในเขตสาธารณะ รายองคก์ารบรหิารสว่นตำาบล

บ้านบึง (โดยนายชาญชัย  เรืองสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำาบลบ้านบึง) มีภูมิลำาเนาอยู่บ้านเลขที่ อบต.

บ้านบึง หมู่ที่ ๕ ถนนบ้านบึง-บ้านค่าย ตำาบลบ้านบึง อำาเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ไปให้จังหวัชลบุรีพิจารณา 

ดำาเนินการ ความแจ้งแล้ว นั้น

  จังหวัดชลบุรี โดยสำานักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจังหวัดชลบุรี พิจารณาแล้ว ขอเรียนว่า 

การขออนุญาตทำาไม้ยางดังกล่าวสามารถดำาเนินการได้ตามแนวทางนัยระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการสำารวจ

และการทำาไมใ้นบรเิวณทีเ่ปดิประโยชน ์พ.ศ.๒๕๒๕ ซึง่กรณนีีก้ำาหนดใหอ้งคก์ารอตุสาหกรรมปา่ไมเ้ปน็ผูท้ำาไม ้ 

ดงันัน้ หากองคก์ารบรหิารสว่นตำาบลบา้นบงึไมป่ระสงคจ์ะไดไ้มไ้ปใชใ้นกจิการงาน ขอไดแ้สดงความประสงค ์

ยืนยันมาด้วย เพื่อจักได้สั่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและแจ้งสำานักงานอนุรักษ์และพัฒนาสวนป่าศรีราชา  

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ทำาไม้ออกตามระเบียบต่อไป

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

   

        ขอแสดงความนับถือ

     

       (ลงนาม) วัลลภ  แวววิจิต

       (นายวัลลภ  แวววิจิต)

        ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

          ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี

สำานักทรัพยากรธรรมชาติฯ

ส่วนจัดการใช้ประโยชน์ฯ

โทร. โทรสาร ๐-๓๘๓๙-๘๒๖๘,๐-๓๘๔๖-๗๐๓๕

โทร.๐-๓๘๔๖-๗๐๓๔
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ที่ ชบ ๗๒๖๐๓/๕๘       ที่ทำาการองค์การบริหารส่วนตำาบลบ้านบึง

            ๑๒๓ หมู่ ๕ ถนนบ้านบึง-บ้านค่าย

       ตำาบลบา้นบงึ  อำาเภอบา้นบงึ  จงัหวดัสพุรรณบรุี

    

      ๓ มิถุนายน  ๒๕๔๙

เรื่อง ขอแจ้งความประสงค์ในการใช้ไม้ยาง

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี

อ้างถึง หนังสืออำาเภอบ้านบึง ที่ ชบ ๐๐๑๓/๑๐๔๐๑ ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน  ๒๕๔๙

  ตามที่องค์การบริหารส่วนตำาบลบ้านบึง ได้ยื่นคำาขออนุญาตทำาไม้ยางในเขตทางสาธารณะ 

จำานวน ๒ ต้น ณ ทางสาธารณะสี่แยกสุรชัยฟาร์ม ถึงสามแยกวัดต้นสน หมู่ที่ ๓ ตำาบลบ้านบึง 

อำาเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี และทางจงหวัชลบุรีโดยสำานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จังหวัดชลบุรีได้ให้องค์การบริหารส่วนตำาบลบ้านบึงแจ้งความประสงค์ว่าต้องการใช้ไม้หรือไม่ นั้น

  องคก์ารบรหิารสว่นตำาบลบา้นบงึ ขอแจง้ความประสงคว์า่องคก์ารบรหิารสว่นตำาบลบา้นบงึ

ตอ้งการนำาไมย้างทีท่ำามานัน้มาใชใ้นกจิการงานของทางราชการ ในการสรา้งสิง่ปลกูสรา้งตา่งๆ เชน่ โรงเรยีน

เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาตำาบลบ้านบึง ให้เจริญยิ่งขึ้น และเป็นการประหยัดงบประมาณของราชการ 

อีกทางหนึ่งด้วย ซึ่งการที่องค์การบริหารส่วนตำาบลบ้านบึงขอนำาไม้มาใช้นั้นน่าจะทำาให้เกิดประโยชน์สงสุด  

ต่อส่วนรวมต่อไป

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

   

        ขอแสดงความนับถือ

       (ลงนาม) ชาญชัย  เรืองสุข

        นายชาญชัย  เรืองสุข

             นายกองค์การบริหารส่วนตำาบลบ้านบึง

ส่วนโยธา

๐๓๘-๔๔๔๓๙๑ ต่อ ๑๖
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ด่วนที่สุด

ที่ ชบ ๐๐๑๓/๑๕๓๗๒            ศาลากลางจังหวัดชลบุรี

              ถนนมนเสวี ชบ ๒๐๐๐๐

    

      ๔ กันยายน  ๒๕๔๙

เรื่อง องค์การบริหารส่วนตำาบลบ้านบึง ขออนุญาตทำาไม้ยางในเขตทางสาธารณะเนื่องจากชาวบ้านได้รับ 

 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  สำาเนาหนังสือองค์การบริหารส่วนตำาบลบ้านบึง ที่ ชบ ๗๒๖๐๓/๕๘ ลงวันที่ ๓ มิถุนายน 

     ๒๕๔๙ พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง ๑ ชุด

  ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมป่าไม้กับกรมทางหลวง ได้กำาหนดข้อตกลงเกี่ยวกับการสงวนการ 

ตัดฟันไม้ในแนวเขตทางและในท่ีดินสงวนของกรมทางหลวง แจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดเพ่ือโปรดทราบ 

และสั่งเจ้าหน้าที่ถือเป็นแนวทางปฏิบัติ (ตามที่อ้างถึง ๑) และต่อมากรมป่าไม้ได้กำาหนดระเบียบ 

กรมปา่ไมว้า่ดว้ยการสำารวจและการทำาไมใ้นบรเิวณปา่ทีเ่ปดิใชท้ีด่นิเพือ่ทำาประโยชน ์พ.ศ.๒๕๒๕ แจง้แนวทาง

ปฏิบัติเกี่ยวกับการอนุญาตทำาไม้ในกรณีต่างๆ (ตามที่อ้างถึง ๒) โดยข้อ ๖ กำาหนดว่าการอนุญาตไม้ใน

แนวทาง ตามบนัทกึขอ้ตกลงเกีย่วกบการสงวน การตดัฟนัไมใ้นแนวเขตทางและทีด่นิสงวนของกรมทางหลวง  

พ.ศ.๒๕๑๑ และ ข้อ ๗ กำาหนดว่า สำาหรับการอนุญาตไม้ในที่ดินสำาหรับการเปิดใช้ประโยชน์การณีอื่นๆ 

นอกจากที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ถ้าไม่เป็นการรอนสิทธิ์ผู้ครอบครองดูแลที่ดิน มอบให้องค์การอุตสาหกรรม 

ป่าไม้เป็นผู้ทำาออกทั้งสิ้น ความแจ้งแล้ว นั้น

  จังหวัดชลบุรี ได้รับรายงานจากสำานักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจังหวัดชลบุรีว่า 

องค์การบริหารส่วนตำาบลบ้านบึง ผู้ดูแลรับผิดชอบทางสาธารณะ ตามพระราชบัญญัติสภาตำาบลและ

องค์การบริหารส่วนตำาบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๔๖ ได้ยื่นคำาขอทำาไม้ยางบริเวณ

ริมทางสาธารณะ จำานวน ๒ ต้น เนื่องจากได้รับการร้องเรียนจากราษฎรที่มีบ้านเรือนอยู่บริเวณดังกล่าว  

ว่าเดือดร้อนจากการที่กิ่งไม้หัก หล่นลงมา จึงประสงค์ขอทำาไม้ยางจำานวน ๒ ต้น และประสงค์นำาไม้ยาง 

มาใช้ในกิจการงานของทางราชการ (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย) ซึ่งจังหวัดชลบุรี พิจารณาแล้วเห็น

ว่าการขออนุญาตทำาไม้ยางในเขตทางกรณีนี้ไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ตามที่กรมป่าไม้ได้เคยแจ้งแนวทางปฏิบัติไว้

ดังที่เรียนข้างต้น ดังนั้น จึงใคร่ขอเรียนหารือว่ากรณีองค์การบริหารส่วนตำาบลบ้านบึง ขออนุญาตทำาไม้ยาง 

จำานวน ๒ ต้น มีหลักเกณฑ์ใดที่จะพิจารณาอนุญาตให้ผู้ขอรายนี้ทำาไม้ยางได้หรือไม่
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  จงึเรยีนมาเพือ่โปรดทราบและพจิารณา ผลประการใด กรณุาแจง้ใหจ้งัหวดัชลบรุทีราบดว้ย 

เพื่อจะดำาเนินการต่อไป

       ขอแสดงความนับถือ

        (ลงนาม) คมสัน  เอกชัย

        (นายคมสัน  เอกชัย)

        รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ปฏิบัติราชการแทน

               ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี 

สำานักทรัพยากรธรรมชาติฯ

ส่วนจัดการใช้ประโยชน์ฯ

โทร. โทรสาร ๐-๓๘๓๙-๘๒๖๘,๐-๓๘๔๖-๗๐๓๕

โทร.๐-๓๘๔๖-๗๐๓๔
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ที่ ชบ ๐๐๑๓/๙๓           ศาลากลางจังหวัดชลบุรี

             ถนนมนเสวี ชบ ๒๐๐๐๐

    

      ๓  มกราคม  ๒๕๕๐

เรื่อง องค์การบริหารส่วนตำาบลบ้านบึง ขออนุญาตทำาไม้ยางในเขตทางสาธารณะเนื่องจากชาวบ้านได้รับ 

 ความเดือดร้อน

เรียน อธิบดีกรมป่าไม้

อ้างถึง หนังสือกรมป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๒.๓/๑๓๘๙๔ ลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๔๙

สิ่งที่ส่งมาด้วย  สำาเนาหนงัสอืองคก์ารบรหิารสว่นตำาบลบา้นบงึ  ที ่ชบ ๐๐๑๓.๕/๓๐๙๔ ลงวนัที ่๒๒ ธนัวาคม 

   ๒๕๔๙ พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง จำานวน ๑ ชุด

  ตามหนังสืออ้างถึง แจ้งให้จังหวัดชลบุรีสั่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติม กรณีองค์การ

บริหารส่วนตำาบลบ้านบึง ขออนุญาตทำาไม้ยางในเขตทางสาธารณะ รวม ๒ ข้อ ความแจ้งแล้ว นั้น

  จังหวัดชลบุรี โดยสำานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี ได้สั่ง 

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบตามที่กรมป่าไม้สั่งการแล้ว ขอเรียนรายละเอียดดังนี้

  ๑.ทางสาธารณะบริเวณสี่แยกสุรชัยฟาร์ม ถึงสามแยกวัดต้นสน หมู่ที่ ๓ ตำาบลบ้านบึง 

อำาเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี อยู่ในความดูแลรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำาบลบ้านบึง รายละเอียด

ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

  ๒. จังหวัดชลบุรี พิจารณาแล้วเห็นว่าการขออุญาตทำาไม้ยางในเขตทางขององค์การบริหาร

ส่วนตำาบลบ้านบึงในครั้งนี้ ไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะพิจารณาตามที่กรมป่าไม้กับกรมทางหลวงได้กำาหนด 

ข้อตกลงไว้ ซึ่งได้แจ้งให้กรมป่าไม้ทราบ ตามนัยหนังสือจังหวัดชลบุรี ด่วนที่สุด ที่ ชบ ๐๐๑๓/๑๕๓๗๒  

ลงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๔๙ และยังคงยืนยันความเห็นเดิม

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

 

        ขอแสดงความนับถือ

     

       (ลงนาม) วัลลภ  แวววิจิต

             (นายวัลลภ  แวววิจิต)

        ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

          ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี

สำานักทรัพยากรธรรมชาติฯ

โทร. โทรสาร ๐-๓๘๓๙-๘๒๖๘
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ที่ ทส ๑๖๐๒.๓/๕๖๕๙          กรมป่าไม้

         ๖๑ ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร

               กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐

    

      ๒๐ เมษายน ๒๕๕๐

เรื่อง องค์การบริหารส่วนตำาบลบ้านบึง ขออนุญาตทำาไม้ยางในเขตทางสาธารณะเนื่องจากชาวบ้านได้รับ 

 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 จังหวัดได้รายงานกรณีองค์การบริหารส่วนตำาบลบ้านบึง ขออนุญาต

ทำาไม้ยางในเขตทางสาธารณะเนื่องจากชาวบ้านได้รับความเดือดร้อน โดยประสงค์จะทำาไม้ยางดังกล่าวเพื่อ

ใช้ในกิจการของทางราชการ และได้รายงานผลการตรวจสอบเพิ่มเติมให้กรมป่าไม้ทราบแล้ว รายละเอียด

แจ้งแล้ว นั้น

  กรมป่าไม้ขอเรียนว่า ไม้ยางดังกล่าวอยู่ในที่ดินสาธารณประโยชน์ซึ่งเป็นที่ดินที่ยังมิได้มา 

ตามกฎหมายที่ดิน โดยกระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้องค์การบริหารส่วนตำาบลเป็นผู้ดูแลตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน

พ.ศ.๒๕๔๔ จึงพิจารณาเห็นสมควรให้องค์การบริหารส่วนตำาบลบ้านบึงพิจารณาขอความเห็นชอบในการ

ทำาไม้ยางในพื้นที่ดังกล่าวต่อกระทรวงมหาดไทยก่อน และสำาหรับการทำาไม้หวงห้ามให้พิจารณาดำาเนินการ 

ตามมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ ประกอบกฎกระทรวงฉบับที่ ๒๔ (พ.ศ.๒๕๑๘)

ว่าด้วยการทำาไม้หวงห้าม และระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการสำารวจและการทำาไม้ในบริเวณป่าที่เปิดใช้ที่ดิน

เพื่อทำาประโยชน์ พ.ศ.๒๕๒๕ ต่อไป

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาและโปรดส่ังเจ้าหน้าท่ีให้องค์การบริหารส่วนตำาบลบ้านบึงทราบต่อไป

        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        ศาลากลางจงัหวดัชลบรุี

          ถนนมนเสว ีชบ ๒๐๐๐๐

    

      ๑๘  มิถุนายน  ๒๕๕๐

เรื่อง องค์การบริหารส่วนตำาบลบ้านบึง ขออนุญาตทำาไม้ยางในเขตทางสาธารณะเนื่องจากชาวบ้านได้รับ 

 ความเดือดร้อน

เรียน อธิบดีกรมป่าไม้

อ้างถึง หนังสือกรมป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๒.๓/๕๖๕๙ ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๐

  ตามหนงัสอืทีอ่า้งถงึ กรมปา่ไมไ้ดพ้จิารณากรณอีงคก์ารบรหิารสว่นตำาบลบา้นบงึ ขออนญุาต

ทำาไมย้างในเขตทางสาธารณะเนือ่งจากชาวบา้นไดร้บัความเดอืดรอ้น โดยขอใหจ้งัหวดัชลบรุสีัง่เจา้หนา้ทีแ่จง้

ใหอ้งคก์ารบรหิารสว่นตำาบลบา้งบงึ พจิารณาขอความเหน็ชอบในการทำาไมย้างในพืน้ทีต่อ่กระทรวงมหาดไทย

ก่อน ความแจ้งแล้ว นั้น 

  จังหวัดชลบุรี โดยพนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี ได้นำาเรื่อง 

ดังกล่าวเรียนเสนอผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อพิจารณาแล้ว ซึ่งได้ให้คำาแนะนำาว่าเกี่ยวกับการขอทำาไม้ยาง

เนือ่งจากชาวบา้นไดร้บัความเดอืนรอ้นวา่ กรณลีกัษณะนีถ้า้จะตอ้งขอความเหน็ชอบจากกระทรวงมหาดไทย

กอ่น เกรงวา่จะไมส่ะดวก และเพิม่ขัน้ตอน ดงันัน้ ถา้หากองคก์ารบรหิารสว่นตำาบลบา้นบงึแจง้สละสทิธิก์าร

ทำาไม้และไม่ประสงค์ใช้ไม้ โดยขอให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เป็นผู้ทำาออกจะสามารถกระทำาได้เลยหรือไม่ 

โดยที่องค์การบริหารส่วนตำาบลบ้านบึง ไม่ต้องขอความเห็นชอบต่อกระทรวงมหาดไทย เพราะเห็นว่ากรณี 

ดังกล่าวไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามนัยหนังสือที่อ้างถึง

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

       ขอแสดงความนับถือ

          (ลงนาม) ธนพงน์  รัตนวุฒินันท์

          (นายธนพงน์  รัตนวุฒินันท์)

            นักวิชาการป่าไม้ ๗ ว รักษาการแทน

       ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี

         ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี

สำานักทรัพยากรธรรมชาติฯ

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 องค์การบริหารส่วนตำาบลบ้านบึง ขออนุญาตทำาไม้ยางในเขตทางสาธารณะเนื่องจากชาวบ้านได้รับ 

 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 โดยสำานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จังหวัดชลบุรี ได้เสนอเรื่องตามหนังสือที่อ้างถึง ๒ เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อพิจารณา ซึ่งได้ให้คำา

แนะนำาว่าเกี่ยวกับการทำาไม้ยางเนื่องจากชาวบ้านได้รับความเดือดร้อน ถ้าจะต้องขอความเห็นชอบจาก 

กระทรวงมหาดไทยก่อนเกรงว่าจะไม่สะดวกและเพิ่มขั้นตอน หากองค์การบริหารส่วนตำาบลแจ้งสละสิทธิ์ 

การทำาไม้และไม่ประสงค์ใช้ไม้ โดยขอให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เป็นผู้ทำาออกจะสามารถกระทำาได้เลย 

หรอืไม ่โดยทีอ่งคก์ารบรหิารสว่นตำาบลบา้นบงึ ไมต่อ้งขอความเหน็ชอบตอ่กระทรวงมหาดไทย ความละเอยีด

แจ้งแล้ว นั้น

  กรมป่าไม้ ขอเรียนว่า กรณีองค์การบริหารส่วนตำาบลบ้านบึงแจ้งสละสิทธิ์การทำาไม้และไม่

ประสงค์ใช้ไม้ โดยขอให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เป็นผู้ทำาออกนั้น องค์การบริหารส่วนตำาบลบ้านบึงซึ่งเป็น

ผู้ดูแลที่ดินสาธารณะประโยชน์ดังกล่าวตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดูแลรักษาและคุ้มครอง

ป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณะสมบัติของแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๔๔ จะต้องขอความเห็นชอบต่อกระทรวงมหาดไทย

เช่นกัน เมื่อได้รับความเห็นชอบแล้วให้พิจารณาดำาเนินการตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

        ขอแสดงความนับถือ

           (ลงนาม) สมศักดิ์  เนติรังษีวัชรา

           (นายสมศักดิ์  เนติรังษีวัชรา)

           รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

                  อธิบดีกรมป่าไม้
กองการอนุญาต

โทร. ๐ ๒๕๖๑ ๔๒๙๒-๓ ต่อ ๒๐๖

โทรสาร ๐ ๒๕๗๙ ๕๗๘๖
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ด่วนที่สุด

ที่ ชบ ๐๐๑๓.๓/๒๓๘๙๔           ศาลากลางจงัหวดัชลบรุี

          ถนนมนเสว ีชบ ๒๐๐๐๐

    

      ๔ ธันวาคม  ๒๕๕๐

เรื่อง องค์การบริหารส่วนตำาบลบ้านบึง ขออนุญาตทำาไม้ยางในเขตทางสาธารณะเนื่องจากชาวบ้านได้รับ 

 ความเดือดร้อน

เรียน ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำาเนาหนังสือจังหวัดชลบุรี ด่วนที่สุด ที่ ชบ ๐๐๑๓.๓/๒๓๘๙๓ ลงวันที่ ๔ ธันวาคม 

  ๒๕๕๐ พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง จำานวน ๑ ชุด 

  จังหวัดชลบุรี โดยสำานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี ขอส่งสำาเนา 

หนังสือจังหวัดชลบุรี ด่วนที่สุด ที่ ชบ ๐๐๑๓.๓/๒๓๘๙๓ ลงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๐ เรื่อง องค์การบริหาร 

ส่วนตำาบลบ้านบึง ขออนุญาตทำาไม้ยางในเขตทางสาธารณะ เนื่องจากชาวบ้านได้รับความเดือดร้อน 

รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

           ขอแสดงความนับถือ

       

           (ลงนาม) คมสัน  เอกชัย

           (นายคมสัน  เอกชัย)

      รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ปฏิบัติราชการแทน

          ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี

สำานักทรัพยากรธรรมชาติฯ

โทร. โทรสาร ๐๓๘-๓๙๘๒๖๘
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ด่วนที่สุด

ที่ ชบ ๐๐๑๓.๓/๒๓๘๙๓                ศาลากลางจังหวัดชลบุรี

             ถนนมนเสวี ชบ ๒๐๐๐๐

      ๔  ธันวาคม  ๒๕๕๐

เรื่อง องค์การบริหารส่วนตำาบลบ้านบึง ขออนุญาตทำาไม้ยางในเขตทางสาธารณะเนื่องจากชาวบ้านได้รับ 

 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

  ตามหนงัสอืทีอ่า้งถงึ ๑. กรมปา่ไมไ้ดแ้จง้แนวทางปฏบิตักิรณอีงคก์ารบรหิารสว่นตำาบลบา้นบงึ 

ขออนญุาตทำาไมย้างในเขตทางสาธารณะ ไมว่า่องคก์ารบรหิารสว่นตำาบลบา้นบงึจะแจง้สละสทิธิก์ารทำาไมแ้ละ 

ไม่ประสงค์ใช้ไม้ เพื่อให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เป็นผู้ทำาไม้ออก จะต้องได้รับความเห็นชอบต่อ 

กระทรวงมหาดไทยก่อน ความแจ้งแล้ว นั้น

  จังหวัดชลบุรี โดยสำานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี ขอเรียน

ว่ากรณีเดียวกันนี้ กรมป่าไม้ได้มีหนังสือตอบข้อหารือปัญหาข้อกฎหมายการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ 

ป่าไม้พุทธศักราช ๒๔๘๔ ในพื้นที่ ส.ป.ก. (หนังสือที่อ้างถึง ๒) กรณีการทำาไม้เป็นไม้หวงห้ามที่ขึ้นอยู่เดิม 

โดยกำาหนดให้พิจารณาอนุญาตตามาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ ประกอบกับ 

กฎกระทรวงฉบับที่ ๒๔ (พ.ศ.๒๕๑๘) ว่าด้วยการทำาไม้หวงห้าม โดยให้ดำาเนินการตามระเบียบกรมป่าไม้ 

ว่าด้วยการสำารวจและการทำาไม้ในบริเวณป่าที่เปิดใช้ที่ดินเพื่อทำาประโยชน์ พ.ศ.๒๕๒๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

ทัง้นี ้จะตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากสำานกังานปฏริปูทีด่นิจงัหวดักอ่นเทา่นัน้ ทัง้ทีก่ารทำาไมท้ัง้ ๒ กรณ ีอยูใ่น

สถานะพืน้ทีเ่ดยีวกนัคอืพืน้ทีป่า่ ตามพระราชบญัญตัปิา่ไม ้พทุธศกัราช ๒๔๘๔ และการใหอ้งคก์ารอตุสาหกรรม 

ป่าไม้ เป็นผู้ทำาไม้ออกไม่ทำาให้รัฐเสียประโยชน์ ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการดูแล

รักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๔๔ ข้อ ๕(๒) ได้กำาหนดอำานาจ

หนา้ทีใ่นการดแูลรกัษาและดำาเนนิการคุม้ครองปอ้งกนั เปน็อำานาจหนา้ทีข่ององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่และ 

นายอำาเภอท้องที่ ดังนั้น จึงชอบที่องค์การบริหารส่วนตำาบลแจ้งสละสิทธิ์การทำาไม้ ไม่ประสงค์ใช้ไม้และให้

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เป็นผู้ทำาไม้ออกก็น่าจะเพียงพอ

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาอีกคร้ัง เพ่ือท่ีจะได้ส่ังเจ้าหน้าท่ีถือเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป 

        ขอแสดงความนับถือ

         ลงนาม) คมสัน  เอกชัย

        (นายคมสัน  เอกชัย)

        รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ปฏิบัติราชการแทน

       ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี

สำานักทรัพยากรธรรมชาติฯ 

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 องค์การบริหารส่วนตำาบลบ้านบึง ขออนุญาตทำาไม้ยางในเขตทางสาธารณะเนื่องจากชาวบ้านได้รับ 

 ความเดือดร้อน

เรียน ปลัดกระทรวงมหาดไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำาเนาหนังสือจังหวัดชลบุรี ด่วนที่สุด ที่ ชบ ๐๐๑๓.๓/๒๓๘๙๔ ลงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๐

  พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง จำานวน ๑ ชุด (๔ แผ่น)

  ด้วยกรมป่าไม้ได้รับแจ้งจากจังหวัดชลบุรีว่า องค์การบริหารส่วนตำาบลบ้านบึง ขออนุญาต
ทำาไมย้างในเขตทางสาธารณะ เนือ่งจากชาวบา้นไดร้บัความเดอืดรอ้น และจะขอนำาไมย้างไปใชใ้นกจิการของ
ทางราชการ และตอ่มาองคก์ารบรหิารสว่นตำาบลบา้นบงึ แจง้สละสทิธิใ์นการทำาไมเ้พือ่ใหอ้งคก์ารอตุสาหกรรม
ป่าไม้เป็นผู้ทำาออก ซึ่งกรณีดังกล่าวกรมป่าไม้เห็นว่าการทำาไม้ในเขตทางสาธารณะที่กระทรวงมหาดไทยเป็น
ผู้ดูแลจะต้องได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงมหาดไทยก่อนแล้วจึงมาขออนุญาตทำาไม้ตามนัยมาตรา ๑๑  
แหง่พระราชบญัญตัปิา่ไม ้พทุธศกัราช ๒๔๘๔ แตจ่งัหวดัชลบรุเีหน็วา่ ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ย
การดูแลรักษาคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๔๔ ข้อ ๕ (๒) ได้ให้อำานาจ
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและนายอำาเภอท้องที่เป็นผู้มีหน้าที่ในการดูแลและดำาเนินการคุ้มครอง
ป้องกันที่ดินที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน ไม่ว่าเป็นโดยสภาพที่ดินหรือทางราชการ ดังนั้น เมื่อองค์การ
บริหารส่วนตำาบลบ้านบึงแจ้งสละสิทธิ์การทำาไม้และให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เป็นผู้ทำาไม้ออกก็น่าจะ 
เพียงพอโดยไม่ต้องขอความเห็นชอบจากกระทรวงมหาดไทยอีกรายละเอียดปรากฏตามสำาเนาเอกสารท่ีส่งมา
พร้อมน้ี

  กรมป่าไม้ได้พิจารณาแล้ว จึงขอหารือว่า ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดูแลรักษา
และคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๔๒ ข้อ ๕ (๒) ที่กำาหนดให้อำานาจ
หน้าที่ในการดูแลรักษาและการดำาเนินการคุ้มครองป้องกันในที่ดินที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน ไม่ว่าเป็น
โดยสภาพทีด่นิหรอืทางราชการไดส้งวนไวใ้หเ้ปน็อำานาจหนา้ทีข่ององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ตามทีก่ฎหมาย
กำาหนดและนายอำาเภอท้องที่ตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ นั้น  
หน่วยงานใดเป็นผู้ให้ความเห็นชอบในการทำาไม้ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำาเภอหรือ 
กระทรวงมหาดไทย ผลเป็นประการใด ขอได้โปรดแจ้งให้กรมป่าไม้ทราบด้วยเพื่อจักได้ดำาเนินการต่อไป

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

        ขอแสดงความนับถือ

      (ลงนาม) สมศักดิ์  เนติรังสีวัชรา    

           (นายสมศักดิ์  เนติรังสีวัชรา)

           รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

          อธิบดีกรมป่าไม้

สำานักจัดการและควบคุมป่าไม้

โทร. ๐-๒๕๖๑-๔๒๙๒-๓ ต่อ ๒๑๑, ๖๖๗

โทร/โทรสาร. ๐-๒๕๗๙-๙๕๖๙
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ที่ มท ๐๘๐๔.๔/๑๐๐๓๓        กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

            ถนนราชสีมา  กทม. ๑๐๓๐๐

    

       ๒๘  สิงหาคม  ๒๕๕๑

เรื่อง องค์การบริหารส่วนตำาบลบ้านบึง ขออนุญาตทำาไม้ยางในเขตทางสาธารณะ

เรียน อธิบดีกรมป่าไม้

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำาเนาหนังสือกรมที่ดิน ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๕๑๑.๔/๑๔๔๖๐ ลงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๑

  ด้วยกรมที่ดินแจ้งว่า กรมป่าไม้ ได้หารือกระทรวงมหาดไทย กรณีองค์การบริหารส่วน

ตำาบลบ้านบึงขออนุญาตทำาไม้ยางในเขตทางสาธารณะ และจะขอนำาไม้ยางไปใช้ในกิจการสาธารณประโยชน์ 

ต่อมาองค์การบริหารส่วนตำาบลแจ้งสละสิทธิ์ในการทำาไม้เพื่อให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เป็นผู้ทำาไม้ออก 

ซึง่กรมปา่ไมเ้หน็วา่ การทำาไมใ้นเขตทางสาธารณะจะตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากกระทรวงมหาดไทยกอ่น แลว้

จึงขออนุญาตทำาไม้ตามกฎหมายป่าไม้ แต่จังหวัดชลบุรีเห็นว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและนายอำาเภอมี

อำานาจหนา้ทีใ่นการดแูลรกัษาและดำาเนนิการคุม้ครองปอ้งกนัทีด่นิทีป่ระชาชนใชป้ระโยชนร์ว่มกนัตามกฎหมาย 

เมื่อองค์การบริหารส่วนตำาบลแจ้งสละสิทธิ์การทำาไม้และให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เป็นผู้ทำาไม้ออกก็น่า

จะเพียงพอ โดยไม้ต้องขอความเห็นชอบจากกระทรวงมหาดไทยอีก กรมป่าไม้จึงขอหารือกันระหว่างองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น อำาเภอ และกระทรวงมหาดไทย หน่วยงานใดเป็นผู้ให้ความเห็นชอบในการทำาไม้ในทาง

สาธารณะ ซึ่งกรมที่ดินเห็นว่า องค์การบริหารส่วนตำาบลและนายอำาเภอมีอำานาจหน้าที่ดังกล่าว จึงได้ขอ

ความเหน็ชอบกระทรวงมหาดไทยเพือ่สง่เรือ่งหารอืขา้งตน้ใหก้รมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่พจิารณารว่มกบั 

กรมการปกครอง แล้วแจ้งให้กรมป่าไม้ทราบโดยตรง ตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาข้อหารือดังกล่าวแล้วเห็นว่า ทางสาธารณะเป็น

สาธารณสมบตัขิองแผน่ดนิซึง่ไมม่ผีูใ้ดเปน็เจา้ของอนัเปน็ทรพัยน์อกพาณชิยต์ามาตรา ๑๓๐๔(๒) และมาตรา 

๑๔๓ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ไม้ยืนต้นที่ปลูกในบริเวณทางสาธารณะดังกล่าวจึงเป็นทรัพย์

อันติดกับทางสาธารณะ ไม้เช่นว่านั้นจึงเป็นไม้ไม่มีผู้ใดเป็นเจ้าของเช่นเดียวกัน และแม้ว่าจะมีผู้ปลูกขึ้น

ไว้ก็ไม่ทำาให้ไม้ดังกล่าวเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ปลูกแต่อย่างใด โดยเทียบความเห็นของคณะกรรการกฤษฎีกา  

(คณะที่๗) เรื่อง กรรมสิทธิ์ในต้นไม้ที่บุคคลปลูกขึ้นและอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ (เรื่องเสร็จที่ ๖๙๘/๒๕๕๐) 

เมื่อเป็ทรัพย์ที่ติดกับทางสาธารณะประกอบกับวัตถุประสงค์ของการจัดให้มีไม้ยืนต้นริมทางสาธารณะก็เพื่อ

ประโยชน์แห่งงานทางหรือผู้ให้ทาง ความสวยงาม และให้ความร่มรื่นแก่ผู้สัญจรไปมาด้วยเหตุผลดังกล่าว 

กิจการอันเกี่ยวกับทางสาธารณะกับทรัพย์ที่ติดกับทางสาธารณะย่อมต้องเป็นไปและอยู่ในอำานาจหน้าที่ของ

พนกังานเจา้หนา้ทีต่ามบทกฎหมายพเิศษทีคุ่ม้ครองดแูลรกัษาทางสาธารณะและทรพัยอ์นัตดิกบัทางสาธารณะ 

นั้นโดยเฉพาะ กล่าวคือ ถ้าทางสาธารณะนั้นเป็นทางหลวงท้องถิ่น มาตรา ๑๕(๓) และมาตรา ๒๑ 

แหง่พระราชบญัญตัทิางหลวง พ.ศ.๒๕๓๕ แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตัทิางหลวง (ฉบบัที ่๒) พ.ศ.๒๕๔๙ 
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บัญญัติให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำาบล ผู้ว่าราชการ

กรุงเทพมหานคร นายกเมืองพัทยา หรือผู้บริหารสูงสุดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง 

แล้วแต่กรณี เป็นผู้อำานวยการทางหลวงท้องถิ่นและเป็นเจ้าหน้าที่กำากับตรวจตราและควบคุมทางหลวงและ 

งานทางที่เกี่ยวกับทางหลวงท้องถิ่น พนักงานเจ้าหน้าที่ดังกล่าวจึงเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามบทกฎหมาย

พเิศษทีคุ่ม้ครองดแูลรกัษาทางสาธารณะและทรพัยอ์นัตดิกบัทางสาธารณะนัน้โดยเฉพาะ ดงันัน้ เมือ่ไมย้นืตน้

ที่ปลูกในบริเวณทางสาธารณะเป็นทรัพย์อันติดกับทางสาธารณะซึ่งไม่มีผู้ใดเป็นเจ้าของ หากมีความจำาเป็นที่

จะต้องดำาเนินการเกี่ยวกับการกำากับตรวจตรา และควบคุมทางหลวง และงานทางเกี่ยวกับทางหลวงท้องถิ่น 

นายกองค์การบริหารส่วนตำาบลซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่กำากับตรวจตราและควบคุมทางหลวงท้องถิ่น และงานทาง

ที่เกี่ยวกับทางหลวงท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.๒๕๓๕ ก็สามารถที่จะตัดฟันไม้ยืนต้นที่ปลูก

อยู่ในบริเวณทางสาธารณะนั้นได้โดยไม่ต้องขออนุญาตต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติป่าไม้แต่ 

อย่างใด อย่างไรก็ตาม เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ไม้นั้นเป็นไม้ยางซึ่งเป็นไม้หวงห้ามตามมาตรา ๗ 

แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ.๒๔๘๔ หากผู้อำานวยการทางหลวงหรือเจ้าพนักงานซึ่งผู้อำานวยการทางหลวง

แตง่ตัง้ใหค้วบคมุทางหลวงหรอืหนว่ยงานของรฐัทีอ่ำานาจหนา้ทีใ่นการดแูลรกัษาทางสาธารณะนัน้ประสงคจ์ะ

นำาไม้ไปใช้เพื่อการสาธารณประโยชน์ย่อมจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ.๒๔๘๔ ด้วย 

และในการนี้พนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายทางหลวงจะอนุญาตให้บุคคลอื่นเข้าไปตัดฟันไม้เพื่อการอย่าง

อื่นหาได้ไม่ ซึ่งในกรณีเช่นนี้จะต้องขออนุญาตต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายป่าไม้ และในขณะเดียวกัน

พนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายป่าไม้จะอนุญาตให้ผู้หนึ่งผู้ใดเข้าตัดฟันไม้อันเป็นการขัดขวางต่อประโยชน์

แห่งงานทางหรือผู้ใช้ทางไม่ได้เช่นเดียวกัน ทั้งนี้ โดยเทียบความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา (กองที่ ๓) 

เรื่อง ปัญหาเกี่ยวกับการอนุญาตไม้ในเขตที่ดินหวงห้าม (เรื่องเสร็จที่ ๔๗/๒๔๙๑)

  อนึ่ง เรื่องดังกล่าวเป็นการขออนุญาตทำาไม้ยางในเขตทางสาธารณะเพื่อขอนำาไม้ไปใช้ใน

กิจการสาธารณประโยชน์มิใช่เรื่องการขอใช้ที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ประชาชนใช้ประโยชน์

ร่วมกัน จึงไม่ต้องด้วยมาตรา ๑๒๒ แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ.๒๔๕๗ แก้ไขเพิ่มเติม

โดยพระราชบญัญตัลิกัษณะการปกครองทอ้งที ่(ฉบบัที ่๑๑) พ.ศ.๒๕๕๑ ทีใ่หน้ายอำาเภอมหีนา้ทีร่ว่มกบัองคก์ร

ปกครองสว่นทอ้งถิน่ในการดแูลรกัษาและคุม้ครองปอ้งกนัทีด่นิอนัเปน็สาธารณสมบตัขิองแผน่ดนิทีป่ระชาชน

ใช้ประโยชน์ร่วมกัน หรือบทบัญญัติตามประมวลกฎหมายที่ดินซึ่งเป็นบทกฎหมายทั่วไปอันเกี่ยวกับที่ดิน 

อันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

         ขอแสดงความนับถือ

      (ลงนาม)  จรินทร์  จักกะพาก

       (นายจรินทร์  จักกะพาก)

            รองอธิบดีปฏิบัติราชการแทน

        อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำานักกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น

ส่วนคดี

โทร/โทรสาร. ๐-๒๒๔๑ ๙๐๓๖
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ด่วนที่สุด

ส่วนราชการ    กรมที่ดิน สำานักจัดการที่ดินของรัฐ โทร. o ๒๒๒๒ ๑๘๔o (๓๗o)

ที่ มท. o๕๑๑.๔/๑๔๔๖๐        วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๑

เรื่อง  องค์การบริหารส่วนตำาบลบ้านบึงขออนุญาตทำาไม้ยางในเขตทางสาธารณะฯ เนื่องจากชาวบ้าน 

 ได้รับความเดือดร้อน

เรียน อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  ด้วยกรมป่าไม้หารือกระทรวงมหาดไทย กรณี องค์การบริหารส่วนตำาบลบ้านบึงขออนุญาต

ทำาไมย้างในเขตทางสาธารณะทำาใหช้าวบา้นไดร้บัความเดอืดรอ้น และจะขอนำาไมย้างไปใชใ้นกจิการของทาง

ราชการ และต่อมาองค์การบริหารส่วนตำาบลบ้านบึงแจ้งสละสิทธิ์ในการทำาไม้เพื่อให้องค์การอุตสาหกรรม 

ป่าไม้เป็นผู้ทำาไม้ออก ซึ่งกรณีดังกล่าวกรมป่าไม้มีความเห็นว่าการทำาไม้ในเขตทางสาธารณะที่ 

กระทรวงมหาดไทยเปน็ผูด้แูลจะตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากกระทรวงมหาดไทยกอ่นแลว้จงึมาขออนญุาตทำา

ไมต้ามนยัมาตรา ๑๑ แหง่พระราชบญัญตัปิา่ไม ้พระพทุธศกัราช ๒๔๘๔ แตจ่งัหวดัชลบรุเีหน็วา่ ตามระเบยีบ 

กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน 

พ.ศ. ๒๕๔๔ ขอ้ ๕ (๒) ใหอ้งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่และนายอำาเภอทอ้งทีเ่ปน็ผูม้หีนา้ทีใ่นการดแูลรกัษาและ

ดำาเนินการคุ้มครองป้องกันที่ดินที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน ไม่ว่าเป็นโดยสภาพที่ดินหรือทางราชการได้

สงวนไวก้ต็าม ดงันัน้ เมือ่องคก์ารบรหิารสว่นตำาบลบา้นบงึแจง้สละสทิธิก์ารทำาไมแ้ละใหอ้งคก์ารอตุสาหกรรม

ป่าไม้เป็นผู้ทำาไม้ออกก็น่าจะเพียงพอโดยไม่ต้องขอความเห็นชอบจากกระทรวงมหาดไทยอีก กรมป่าไม้จึงขอ

หารือว่า ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติ

ของแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๔๔ ข้อ ๕ (๒) ที่กำาหนดให้อำานาจหน้าที่ในการดูแลรักษาและการดำาเนินการคุ้มครอง

ปอ้งกนัในทีด่นิทีป่ระชาชนใชป้ระโยชนร์ว่มกนัไมว่า่เปน็โดยสภาพทีด่นิหรอืทางราชการไดส้งวนไวใ้หเ้ปน็อำานาจ

หนา้ทีข่ององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ตามทีก่ฎหมายกำาหนดและนายอำาเภอทอ้งทีต่ามพระราชบญัญตัลิกัษณะ

ปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ นั้น หน่วยงานใดเป็นผู้ให้ความเห็นชอบในการทำาไม้ระหว่างองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น อำาเภอหรือกระทรวงมหาดไทย

  กรมทีด่นิพจิารณาแลว้เหน็วา่ องคก์ารบรหิารสว่นตำาบลและนายอำาเภอทอ้งทีเ่ปน็ผูม้อีำานาจ

หนา้ทีด่แูลรกัษาและคุม้ครองปอ้งกนัทีส่าธารณประโยชน ์จงึขอสง่เรือ่งหารอืของกรมปา่ไมม้าเพือ่โปรดพจิารณา

รว่มกบักรมการปกครองแลว้แจง้กรมปา่ไมท้ราบโดยตรง ทัง้นี ้กรมทีด่นิไดส้ง่เรือ่งหารอืนีใ้หก้รมการปกครอง 

และได้แจ้งให้กรมป่าไม้ทราบไว้ชั้นหนึ่งก่อนแล้ว พร้อมนี้ได้แนบสำาเนาหนังสือกรมป่าไม้ ด่วนที่สุด  

ที่ ทส ๑๖๑๒.๘o๒/๒๔๑๖ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ และสำาเนาเอกสารที่เกี่ยวข้อง จำานวน ๕ ฉบับ 

สำาเนาหนังสือกรมที่ดิน ด่วนที่สุด ที่ มท o๕๑๑.๔/๑๔๔๖๑ ลงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๑ สำาเนาหนังสือกรม

ที่ดิน ด่วนที่สุด ที่ มท o๕๑๑.๔/๑๔๔๖๒ ลงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๑ และสำาเนาหนังสือกรมที่ดิน ด่วนที่สุด 

ที่ มท o๕๑๑.๔/๑๔๔๖๓ ลงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๑ มาด้วยแล้ว

       (ลงนาม) วราวุธ วราภรณ์

            (นายวราวุธ  วราภรณ์)

              ที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพ ปฏิบัติราชการแทน

             อธิบดีกรมที่ดิน
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          เรือ่งเสรจ็ที ่๔๗/๒๔๙๑

บันทึก
เรื่อง  ปัญหาเกี่ยวกับการอนุญาตไม้ในเขตที่ดินหวงห้าม

  ตามหนงัสอืของกรมปา่ไมท้ี ่๓๐๔๗/๒๔๙๑ ลงวนัที ่๒๔ เมษายน ๒๔๙๑ แจง้วา่ไดร้บัรายงาน

จากเจ้าพนักงานป่าไม้เขตนครสวรรค์ว่า ป่าไม้และยางจังหวัดนครสวรรค์ได้ออกในนุญาตให้บุคคลทำาไม้ 

หวงห้ามในเขตที่ดินซึ่งได้มีประกาศพระราชกฤษฎีกาหวงห้ามไว้เพื่อประโยชน์ในราชการแห่งกรมราชทัณฑ์ 

พัศดีเรือนจำาจังหวัดนครสวรรค์ได้มีหนังสือคัดค้านการอนุญาตทำาไม้รายนี้ อ้างว่าที่ดินรายนี้ได้มี 

พระราชกฤษฎีกาหวงห้ามไว้เพื่อใช้ราชการกรมราชทัณฑ์ ซึ่งผู้ใดจะไปทำาการใด ๆ ตลอดจนตัดฟันไม้ 

ในเขตหวงห้าม จะต้องไม้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ตามพระราชกฤษฎีกานี้ ซึ่งหมายถึงอธิบดีกรมราชทัณฑ์

เสยีกอ่นจงึขอใหป้า่ไมแ้ละยางจงัหวดังดการอนญุาตตดัฟนัไมใ้นเขตหวงหา้มไวก้อ่น ตอ่มาอธบิดกีรมราชทณัฑ์

ได้มีหนังสือถึงผู้บัญชาการเรือนจำาจังหวัดนครสวรรค์ ยืนยันว่าความประสงค์เดิมหาต้องการเพียงพื้นที่ดิน 

เท่านั้นไม่ ยังประสงค์ไม้ต่าง ๆ ในเขตหวงห้ามนั้นด้วย เพราะกรมราชทัณฑ์มีความจำาเป็นต้องใช้ไม้ 

ปลกูสรา้งนคิมและเรอืนจำา ขอใหป้า่ไมแ้ละยางจงัหวดันครสวรรคถ์อนการอนญุาตตดัฟนัไมเ้สยี เพราะการจะ

เขา้ไปตดัฟนัไมใ้นเขตหวงหา้มยอ่มตอ้งไดร้บัอนญุาตจากเรอืนจำาจงัหวดันครสวรรคเ์ปน็ลายลกัษณอ์กัษรตาม 

พระราชกฤษฎีกาอีกทางหนึ่งด้วย เจ้าพนักงานป่าไม้เขตนครสวรรค์จึงขอให้กรมป่าไม้พิจารณา กรมป่าไม้ได้

พิจารณาแล้ว เห็นว่าการหวงห้ามที่ดินตามนัยแห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการหวงห้ามที่ดินรกร้างว่างเปล่า 

อนัเปน็สาธารณสมบตัขิองแผน่ดนิ พทุธศกัราช ๒๔๗๘ นา่จะมุง่หมายเพยีงเพือ่หวงหา้มหรอืกดีกนัมใิหบ้คุคล

เข้าจับจองครอบครองถือสิทธิในที่ดินรกร้างว่างเปล่าภายในเขตหวงห้ามเท่านั้น ที่ดินนั้นยังคงเป็น ป่า ตาม

นัยแห่งพระราชบัญญัติป่าไม้พุทธศักราช ๒๔๘๔ ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ย่อมมีอำานาจที่จะอนุญาตให้บุคคล

ใด ๆ ทำาไม้ในเขตที่ดินหวงห้ามได้ และการหวงห้ามที่ดินตามนัยดังกล่าวมานั้น มุ่งถึงการหวงห้ามที่ดินโดย

เฉพาะ หาได้ให้อำานาจ“เจ้าหน้าที่”เกี่ยวข้องในไม้แต่ประการใดไม่ แม้ตามพระราชกฤษฎีกาจะระบุห้ามการ

ตดัฟนัไมไ้วด้ว้ยกต็ามทัง้นี้ เวน้แตท่ีใ่ดมีความจำาเปน็ทีจ่ะตอ้งรกัษาหรอืหวงกนัปา่ไม้ไว“้เจา้หนา้ที”่กช็อบทีจ่ะ

ติดต่อทำาความตกลงกันกรมป่าไม้เป็นเรื่องเป็นรายไป ซึ่งก็ได้เคยมีเรื่องมาแล้ว และกรมป่าไม้ก็ได้ให้ความ 

ร่วมมือด้วยดีทุกรายไป และเฉพาะที่ดินหวงห้ามรายนี้ เจ้าหน้าที่เรือนจำาเองก็ขออนุญาตทำาไม้เหลี่ยม  

ไม้เสาเข็ม และทำาฟืนด้วย แต่ครั้นพนักงานป่าไม้ออกให้แก่บุคคลอื่นกลับมีหนังสือคัดค้าน จึงเป็นเรื่องที่ยาก

จะเข้าใจ

  เน่ืองจากมีปัญหาขัดกันดังกล่าวมาแล้ว กรมป่าไม้จึงขอให้คณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาว่า 

ที่ดินซึ่งได้มีพระราชกฤษฎีกาหวงห้ามไว้ตามนัยแห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการห้วงห้ามที่ดินรกร้างว่างเปล่า

อันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน พุทธศักราช ๒๔๗๘ นั้น จะคงถือเป็น “ป่า” ตามนัยแห่งพระราชบัญญัติ

ป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ หรือไม่ และเจ้าหน้าที่ผู้มีอำานาจในการหวงห้ามตามที่ระบุไว้ในพระราชกฤษฎีกา

นั้นมีอำานาจที่จะอนุญาตให้บุคคลใดๆ ตัดไม้ในเขตหวงห้ามหรือขัดขวางมิให้ตัดไม้ได้เพียงใดหรือไม่
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  คณะกรรมการกฤษฎกีา (กรรมการรา่งกฎหมาย กองที ่๓) ไดต้รวจพจิารณาแลว้ มคีวาม

เห็นดังต่อไปนี้

  กล่าวโดยทั่วไป ในกรณีที่ดินที่ได้ออกพระราชกฤษฎีกาหวงห้ามนั้นมีทรัพยากรอันมีบท

กฎหมายคุม้ครองอยูเ่ปน็พเิศษแลว้ กจิการอนัเกีย่วกบัทรพัยากรเหลา่นัน้กย็อ่มเปน็ไปและอยูใ่นอำานาจหนา้ที่

ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามบทกฎหมายพิเศษเหล่านั้นโดยเฉพาะ อุทธาหรณ์ก็คือ สมมุติว่าได้มีการออก 

พระราชกฤษฎีกาหวงห้ามที่ดินไว้เพื่อใช้เป็นที่เลี้ยงสัตว์เช่นนี้ ถ้าในที่ดินที่หวงห้ามนั้นมีไม้ซึ่งอยู่ในบังคับ 

แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ก็ดีหรือมีแร่อันอยู่ในบังคับแห่งพระราชบัญญัติการทำาเหมืองแร่ก็ดี เจ้าหน้าที่ 

ตามพระราชกฤษฎีกาหวงห้ามที่ดินนั้นหามีอำานาจหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องป่าไม้หรือแร่ ดังเช่นเจ้าหน้าที่ 

ตามพระราชบัญญัตินั้นๆไม่

  อย่างไรก็ตาม เมื่อมีพระราชกฤษฎีกาหวงห้ามที่ดินไว้เพื่อการราชทัณฑ์ดังเช่นในเรื่องนี้ 

เจ้าหน้าที่กรมราชทัณฑ์ย่อมตัดฟันไม้เพื่อการราชทัณฑ์ได้โดยมิต้องขออนุญาตต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ 

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 ถนนพหลโยธนิ เขตจตจุกัร 

           กทม. ๑๐๙๐๐

         ๑๑  ธันวาคม ๒๕๕๑

เรื่อง องค์การบริหารส่วนตำาบลบ้านบึงขออนุญาตทำาไม้ยางในเขตทางสาธารณะ เนื่องจากชาวบ้าน 

 ได้รับความเดือดร้อน

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี

อ้างถึง หนังสือกรมป่าไม้ ที่ ทส ๑๖๑๒.๘๐๒/๒๔๑๗ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำาเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๔.๔/๑๐๐๓๓ 

  ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๑ พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง จำานวน ๑ ชุด

  ตามหนงัสอืทีอ่า้งถงึ ไดแ้จง้เรือ่งราวการหารอืปลดักระทรวงมหาดไทย เรือ่ง องคก์ารบรหิาร

ส่วนตำาบลบ้านบึงขออนุญาตทำาไม้ยางในเขตสาธารณะ เนื่องจากชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนเมื่อผลเป็น

ประการใดจะแจ้งให้จังหวัดทราบต่อไป นั้น

  กรมป่าไม้ขอเรียนว่า ได้รับแจ้งผลการพิจารณาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสังกัดกระทรวง

มหาดไทย คือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและกรมที่ดิน ดังรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

  กรมป่าไม้ได้พิจารณาแล้ว ขอเรียนว่า จากการพิจารณาของกรมส่งเสริมการปกครอง

ท้องถิ่นว่าการขออนุญาตทำาไม้ยางในเขตทางสาธารณะ เพื่อขอนำาไม้ไปใช้ในกิจการสาธารณประโยชน์มิใช่

เรื่องการขอใช้ที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน จึงไม่ต้องด้วยมาตรา 

๑๒๒ แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องถิ่นที่ พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติลักษณะ

ปกครองท้องที่ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่ให้นายอำาเภอมีหน้าที่ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการ

ดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน หรือ

บทบัญญัติตามประมวลกฎหมายที่ดินซึ่งเป็นบทกฎหมายทั่วไปอันเกี่ยวกับที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของ

แผ่นดินที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน รายละเอียดปรากฏตามสำาเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง 

ท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๔.๔/๑๐๐๓๓ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๑ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ซึ่งกรมป่าไม้เห็นว่า การ

ทำาไม้หวงห้ามในที่ดินอันเป็นสาธารณประโยชน์ของแผ่นดิน ตามระเบียบของกรมป่าไม้ที่กำาหนดจะต้องได้

รับความยินยอมจากหน่วยงานผู้มีอำานาจหน้าที่ดูแลที่ดินสาธารณสมบัติของแผ่นดินก็เพื่อให้การอนุญาตทำา

ไม้ไม่เป็นการขัดขวางต่อประโยชน์แห่งการใช้ที่ดินนั้น ฉะนั้น หน่วยงานใดจะเป็นผู้ให้ความยินยอม จึงต้อง

พิจารณาว่าที่ดินนั้น ใครเป็นผู้มีอำานาจหน้าที่ดูแลที่สาธารณสมบัติของแผ่นดิน ดังนั้น ตามที่หารือ หากทาง

สาธารณะดังกล่าวเป็นทางหลวงท้องถิ่นผู้มีอำานาจหน้าที่ดูแลคือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดูแลตาม
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นัยมาตรา ๑๕(๓) และมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติทางหลวง(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ ผู้มีอำานาจในการ

ให้ความยินยอมได้แก่ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำาบล 

แล้วแต่กรณี ถ้าเป็นทางหลวงพิเศษ ทางหลวงแผ่นดิน และทางหลวงสัมปทาน ผู้มีอำานาจหน้าที่ดูแลคือ

อธิบดีกรมทางหลวง ตามนัยมาตรา ๖(๑)(๒)(๕) และมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติทางหลวง (ฉบับที่๒)  

พ.ศ. ๒๕๔๙ และพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ ผู้มีอำานาจให้ความยินยอมได้แก่อธิบดีกรมทางหลวง 

แต่ถ้าเป็นทางหลวงชนบทผู้มีหน้าที่ดูแลคืออธิบดีกรมทางหลวงชนบทตามมาตรา ๖(๓) และมาตรา ๙  

แห่งพระราชบัญญัติทางหลวง(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ และพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ ผู้มีอำานาจ

ให้ความยินยอมได้แก่อธิบดีกรมทางหลวงชนบท

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

               ขอแสดงความนับถือ

          (ลงนาม)  สมชัย เพียรสถาพร

            (นายสมชัย  เพียรสถาพร)

                 อธิบดีกรมป่าไม้

กองการอนุญาต

โทร. ๐ ๒๕๖๑ ๔๒๙๒-๓ ต่อ ๒๐๖

โทรสาร ๐ ๒๗๙ ๒๓๙๑
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ที่ กษ ๐๗๐๔/ว ๑๖๔๙๕     กรมป่าไม้

                   ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๑๕

เรื่อง	 นโยบายการทำาไม้นอกเขตป่าโครงการและการทำาไม้แผ้วถางป่าในบริเวณอ่างเก็บน้ำา

เรียน	 ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

อ้างถึง	 หนังสือกรมป่าไม้	ที่	กษ	๐๗๐๔/ว	๑๔๗๕๘	ลงวันที่	๑๗	พฤศจิกายน	๒๕๑๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย	 ๑.	 สำาเนาหนังสือกระทรวงเกษตร	ที่	กษ	๐๗๐๔/พ.๔๑๗

	 	 	 	 ลงวันที่	๒๑	สิงหาคม	๒๕๑๕

	 	 	 ๒.	 สำาเนาหนังสือสำานักเลขาธิการคณะปฏิวัติ	ที่	ลธ.	ปว.	๑๑๑๓๗/๒๕๑๕

	 	 	 	 ลงวันที่	๑๑	ตุลาคม	๒๕๑๕	พร้อมด้วยเอกสารประกอบบันทึก

	 	 	 	 ที่	ฝพกค.๐๑๐๒/๓๗๖	ลงวันที่	๘	กันยายน	๒๕๑๕

	 	 	 ตามทีก่รมปา่ไมไ้ดเ้รยีนใหจ้งัหวดัทราบ	เกีย่วกบัเรือ่งนโยบายการทำาไมแ้ละการใหส้มัปทาน

ทำาไม้กระยาเลยแก่องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้	 ตามมติคณะรัฐมนตรี	 เมื่อวันที่	 ๒๘	 กันยายน	 ๒๕๑๔	 ซึ่ง

ลงมติให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้สละสิทธิการทำาไม้ในป่านอกโครงการต่างๆ	 ทุกกรณี	 โดยเฉพาะกรณี 

การทำาไมอ้อกจากบรเิวณทีด่นิทีเ่ปดิใชป้ระโยชนต์า่งๆ	กรมปา่ไมจ้ะวางหลกัเกณฑท์างปฏบิตัเิรยีนมาเพือ่โปรด

ทราบในลำาดับต่อไป	นั้น

	 	 	 กรมป่าไม้ขอเรียนว่า	เรื่องนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	ได้พิจารณาใหม่แล้วเห็นว่า	การ

ที่จะมอบให้บุคคลทั่วๆ	 ไป	 เข้าทำาไม้ในที่ดินเปิดใช้ประโยชน์จะมีปัญหายุ่งยากเกิดขึ้น	 จึงเห็นสมควรมอบ

ให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้รับไปทำาตามเดิม	 รวมทั้งการทำาไม้และแผ้วถางป่าในบริเวณอ่างเก็บน้ำา	 ซึ่ง

ชลประทานเจ้าของโครงการประสงค์จะเวนคืนให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้รับทำาต่อไป	 จึงได้เสนอขอให้ 

สภาบริหารคณะปฏิวัติพิจารณา	 เรื่องนี้สภาบริหารคณะปฏิวัติได้พิจารณา	 เมื่อวันที่	 ๒๘	กันยายน	๒๕๑๕	

ลงมติอนุมัติตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ	ดังรายละเอียดตามสำาเนาหนังสือกระทรวงเกษตรและ

หนังสือสำานักเลขาธิการคณะปฏิวัติที่ส่งมาพร้อมนี้

	 	 	 อนึง่	กรมปา่ไมข้อเรยีนวา่	การมอบใหอ้งคก์ารอตุสาหกรรรมปา่ไมท้ำาออกตามเดมินี	้กค็งใช ้

หลักการเดิมที่เคยถือปฏิบัติมาก่อนมีมติคณะรัฐมนตรี	เมื่อวันที่	๒๘	กันยายน	๒๕๑๔

	 	 	 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ	และสั่งเจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติต่อไป

	 																			ขอแสดงความนับถืออย่างสูง

	 	 	 	 (ลงนาม)			ประดิษฐ	วนาพิทักษ์

                          	(นายประดิษฐ	วนาพิทักษ์)
	 																					รองอธิบดี	ปฏิบัติราชการแทน

กองคุ้มครอง		 	 	 	 	 																					อธิบดีกรมป่าไม้		
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ด่วนมาก		 	 	 	 	 	 	 																	กระทรวงเกษตร

ที่	กษ	๐๗๐๔/พ.	๔๑๗	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 												๒๑	สิงหาคม	๒๕๑๕

เรื่อง	 นโยบายการทำาไม้นอกเขตป่าโครงการและการทำาไม้แผ้วถางป่าในบริเวณอ่างเก็บน้ำา

เรียน	 ผู้อำานวยการฝ่ายพัฒนา	การเกษตร	และคมนาคม	(ผ่านรองผู้อำานวยการฝ่ายการเกษตร)

อ้างถึง	 บันทึกของ	ผอ.ฝพกค.	ลงวันที่	๒๐	พฤษภาคม	๒๕๑๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย	 ๑.	 หนังสือกระทรวงพัฒนาการแห่งชาติ	ที่	พก.๐๒๐๑/๒๙๒๓	ลงวันที่	๑๒	พฤษภาคม		

	 	 	 	 ๒๕๑๕	พร้อมบันทึกของ	ผอ.ฝพกค.	ลงวันที่	๒๐	พฤษภาคม	๒๕๑๕	และเอกสาร

	 	 	 	 ที่เกี่ยวข้อง	๑	ชุด

	 	 	 ๒.	 สำาเนาหนังสือสำานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี	ที่	สร	๐๔๐๓/๑๔๙๐๙	

	 	 	 	 ลงวันที่	๖	พฤษภาคม	๒๕๑๓	พร้อมด้วยสำาเนาหนังสือกระทรวงเกษตร	

	 	 	 	 ที่	กษ	๐๗๐๔/๙๗๕๖	ลงวันที่	๒๘	กรกฏาคม	๒๕๑๓

	 	 	 ๓.	 สำาเนาหนังสือสำานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี	ที่	สร.๐๔๐๓/๑๕๙๗๐	ลงวันที่	

	 	 	 	 ๔	ตุลาคม	๒๕๑๔	พร้อมด้วยสำาเนาหนังสือกระทรวงเกษตรที่	กษ	๐๗๐๔/๘๑๘๕	

	 	 	 	 ลงวันที่	๑๖	มิถุนายน	๒๕๑๔

	 	 	 ตามบันทึกของ	ผอ.ฝพกค.	ลงวันท่ี	๒๐	พฤษภาคม	๒๕๑๕	ส่งหนังสือกระทรวงพัฒนาการ

แห่งชาติ	 ที่	 พก	 ๐๒๐๑/๒๙๑๓	 ลงวันที่	 ๑๒	 พฤษภาคม	 ๒๕๑๕	 เรื่องการทำาไม้และแผ้วถางป่าในบริเวณ 

อา่งเกบ็น้ำา	ซึง่กระทรวงพฒันาการแหง่ชาตเิสนอเหน็สมควรยกเลกิมตคิณะรฐัมนตรี	เมือ่วนัที	่๓	พฤศจกิายน	

๒๕๑๓	 ที่มีมติให้กรมชลประทาน	 การพลังงานแห่งชาติ	 และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	 เป็น 

ผูท้ำาไมเ้สยีเองโดยตรงเพ่ือมอบให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เป็นผู้ทำาไม้เล็ก	และไม้ใหญ่	ตลอดจนการเผาไม้โดย

มีหลักการรวม	๒	ประการ	ดังรายละเอียดตามหนังสือกระทรวงพัฒนาการแห่งชาติ	ที่	พก	๐๒๐๑/๒๙๒๓	 

ลงวันที่	๑๒	พฤษภาคม	๒๕๑๕	ที่ส่งมาด้วย	ข้อ	๑	ให้กระทรวงเกษตรพิจารณา	นั้น

	 	 	 กระทรวงเกษตรขอเรียนว่า	 ได้นำาเรื่องนี้เข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณา

ราชการด้านป่าไม้ของกระทรวงเกษตร	 (กพป.)	 ซึ่งมีองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้และกรมป่าไม้ร่วมด้วย	 

เมื่อวันที่	๔	กรกฏาคม	๒๕๑๕	ที่ประชุมมีความเห็นดังนี้	

	 	 	 ๑.	 การทำาไม้และแผ้วถางป่าในบริเวณท่ีดินสร้างอ่างเก็บน้ำาตามโครงการของหน่วยงานต่างๆ	 

ท่ีกระทรวงพัฒนาการแห่งชาติเสนอขอเวนคืนการทำาไม้นั้น	 เห็นสมควรมอบให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 

เปน็ผูร้บัอนญุาตทำาไมใ้นบรเิวณอา่งเกบ็น้ำาแทนหนว่ยงานเจา้ของหนว่ยงานตา่งๆ	ตามทีก่ระทรวงพฒันาการ

แห่งชาติเสนอโดยมีเหตุผลว่า

	 	 	 	 ๑.๑	 กรมชลประทานหรือหน่วยงานอ่ืนเจ้าของโครงการไม่เคยมีประสบการณ์ในทางทำาไม้

มาก่อน	ยากที่จะควบคุมดำาเนินการทำาไม้ออกให้เป็นไปโดยราบรื่นได้
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	 	 	 	 ๑.๒	องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรซึ่งเป็นองค์การ

ของรัฐที่มีวัตถุประสงค์ในทางทำาไม้อยู่แล้ว	ย่อมสามารถควบคุมการทำาไม้ได้รัดกุมกว่า

	 	 	 	 ๑.๓	 ป้องกันการลักลอบตัดไม้ในป่าอ่ืนมาสวมใบอนุญาตทำาไม้ในเขตอ่างเก็บน้ำา 

เพราะอาณาเขตอ่างเก็บน้ำากว้างขวางควบคุมยาก

	 	 	 ๒.	 เนื่องจากมติคณะรัฐมนตรี	เมื่อวันที่	๒๘	กันยายน	๒๕๑๔	มอบป่าสัมปทานให้องค์การ

อุตสาหกรรมป่าไม้	 จำานวน	 ๒๔	 สัมปทาน	 โดยให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้สละสิทธิการทำาไม้ในป่า 

นอกโครงการ	 หรือไม้ในท่ีดินท่ีจะเปิดใช้ประโยชน์ต่างๆเพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีโอกาสทำาไม้เหล่าน้ัน	

ได้แก่การทำาไม้ในที่ดินที่กันออกจากป่าสงวนหรือไม้ในที่ดินนอกเขตป่าที่จำาแนกไว้เป็นป่าถาวร	 ซึ่งทบวง

การเมอืงตา่งๆ	จะตอ้งเปดิทีด่นิใชป้ระโยชน	์(ยกเวน้ทบวงการเมอืงทีม่กีฎหมายบงัคบั	โดยเฉพาะอยูแ่ลว้	เชน่	 

กรมประชาสงเคราะห์และกรมสหกรณ์ที่ดิน	 ซึ่งจะต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ	

พ.ศ.	๒๕๑๑)

	 	 	 ประเด็นข้อ	๒	นี้	กระทรวงเกษตรได้พิจารณาแล้วเห็นว่า	ในขั้นต้นตามที่	กระทรวงเกษตร

เสนอ	 (หนังสือกระทรวงเกษตร	ถึง	ฯพณฯ	นายกรัฐมนตรี	ที่	 กษ	๐๗๐๔/๘๑๘๕	ลงวันที่	 ๑๖	มิถุนายน	

๒๕๑๔)	เพื่อให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้สละสิทธิการทำาไม้ประเภทนี้	ก็เนื่องจาก

เกรงวา่จะทำาใหป้ระชาชนเดอืดรอ้นเรือ่งไมใ้ชส้อยสว่นตวัหรอืการปลกูสรา้งบา้นเรอืน	แตบ่ดันีไ้ดม้กีารแกไ้ข

หลักเกณฑ์การอนุญาตไม้เพื่อการใช้สอยของประชาชนในกรณีต่างๆ	ไว้แล้ว	ดังนี้

	 	 	 	 ๒.๑	ไม้ในป่านอกโครงการ	 หรือไม้ที่จะทำาออกจากที่ดินเปิดใช้ประโยชน์หากยังมิได้

สำารวจและแจง้จำานวนไมท้ีแ่นน่อนใหอ้งคก์ารอตุสาหกรรมปา่ไมร้บัทำา	ถา้มผีูข้อทำาไมอ้อกเพือ่ใชส้อยสว่นตวั

หรือเพื่อการกุศลสาธารณประโยชน์	ก็ให้พิจารณาอนุญาตไปได้ตามระเบียบและตามความจำาเป็น

	 	 	 	 ๒.๒	การพิจารณาอนุญาตให้ทำาไม้ในป่าโครงการโดยวิธีประมูลผูกขาดนั้นก็ได้กำาหนด

หลักการให้กันไม้ไว้สำาหรับอนุญาตเพื่อใช้สอยส่วนตัว	จำานวน	๒๐%	ของจำานวนไม้แต่ละชนิด

	 	 	 	 ๒.๓	ปา่นอกโครงการทัว่ไป	กไ็ดม้กีารพจิารณาอนญุาตเพือ่ใชส้อยสว่นตวัไดต้ามระเบยีบ

ที่กรมป่าไม้และกระทรวงเกษตรวางไว้

	 	 	 	 ๒.๔	 กรมป่าไม้ได้จัดให้มีป่าโครงการสำาหรับอนุญาต	เพ่ือการใช้สอยโดยเฉพาะเป็นบางท้องท่ี

อีกด้วย

	 	 	 	 ๒.๕	ไม้ยางในที่ดินกรรมสิทธิ์	มีโฉนด	หรือ	น.ส.๓	ให้เจ้าของที่ดินขอทำาเพื่อใช้สอยได้	

ซึ่งได้มอบอำานาจการอนุญาตให้จังหวัดไปแล้ว

	 	 	 	 ๒.๖	การให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เป็นผู้ทำาไม้เป็นการสะดวกแก่การตรวจสอบ

ควบคุมและป้องกันการลักลอบตัดไม้ทำาลายป่าดังกล่าวในประเด็นข้อ	๑	ข้างต้น

	 	 	 ด้วยเหตุผลดังกล่าวมาแล้ว	 กระทรวงเกษตรจึงเห็นสมควรให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม ้

เป็นผู้ดำาเนินการทำาไม้ดังกล่าวต่อไปตามเดิม	เช่นเดียวกับไม้ในบริเวณอ่างเก็บน้ำาของกรมชลประทาน
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	 	 	 โดยที่ได้มีมติคณะรัฐมนตรี	 เมื่อวันที่	 ๓	 พฤศจิกายน	 ๒๕๑๓	 มอบให้กรมชลประทาน	 

การพลังงานแห่งชาติ	 หรือการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	 เจ้าของโครงการเป็นผู้ทำาไม้และแผ้วถางป่า

เองโดยตรง	และมติคณะรัฐมนตรี	 เมื่อวันที่	๒๘	กันยายน	๒๕๑๔	ให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้สละสิทธิ

การทำาไมใ้นปา่นอกโครงการ	และไมใ้นทีด่นิทีจ่ะเปดิใชป้ระโยชนต์า่งๆ	เมือ่จะเวนคนืใหอ้งคก์ารอตุสาหกรรม 

ป่าไม้เป็นผู้รับอนุญาตทำาไม้ตามเดิมก็จะต้องเสนอให้สภาบริหารคณะปฏิวัติพิจารณาอนุมัติเสียก่อนจึงจะ

ดำาเนินการต่อไปได้

	 	 	 กระทรวงเกษตรจงึขอเรยีนมาเพือ่โปรดพจิารณา	หากชอบดว้ยดำารขิอไดโ้ปรดนำากราบเรยีน	

ฯพณฯ	หัวหน้าคณะปฏิวัติ	เพื่อนำาเสนอสภาบริหารของคณะปฏิวัติพิจารณาต่อไปด้วย

	 												ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง

	 (ลงนาม)						ป.	กรรณสูต

	 													(นายปรีดา	กรรณสูต)

	 														ปลัดกระทรวงเกษตร

	 													ผู้ใช้อำานาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร
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ที่	ลธ.ปว.๑๑๑๓๗/๒๕๑๕	 	 	 สำานักงานเลขาธิการคณะปฏิวัติ

	 	 	 	 	 	 	 										๑๑	ตุลาคม	๒๕๑๕

เรื่อง	 นโยบายการทำาไม้นอกเขตป่าโครงการและการทำาไม้แผ้วถางป่าในบริเวณอ่างเก็บน้ำา

เรียน	 ผู้อำานวยการฝ่ายพัฒนา	การเกษตร	และคมนาคม

อ้างถึง	 หนังสือ	ลธ.ปว.๑๐๔๘๖/๒๕๑๕	ลงวันที่	๒๗	กันยายน	๒๕๑๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย	 เอกสารประกอบบันทึก	ที่	ฝพกค.	๐๑๐๒/๓๗๖	ลงวันที่	๘	กันยายน	๒๕๑๕	

	 	 	 ตามท่ีได้ยืนยันมติสภาบริหารคณะปฏิวัติ	เม่ือ	๒๘	กันยายน	๒๕๑๕	เร่ือง	นโยบายการทำาไม้

นอกเขตป่าโครงการและการทำาไม้แผ้วถางป่าในบริเวณอ่างเก็บน้ำามา	นั้น

	 	 	 ในการประชุมสภาบริหารคณะปฏิวัติ	เมื่อ	๒๘	กันยายน	๒๕๑๕	นายประดิษฐ	วนาพิทักษ์ 

รองอธิบดีกรมป่าไม้	 ได้ เข้าชี้แจงเรื่องนี้ต่อที่ประชุมฯ	 เมื่อได้พิจารณากันแล้วที่ประชุมลงมติ	 

“อนุมัติตามที่เสนอ”

	 	 	 จึงเรียนยืนยันมา

	 																							ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง

	 	 	 	 	 (ลงนาม)					พลเอก	กฤษณ์	สีวะรา

	 																										(กฤษณ์	สีวะรา)

	 																										เลขาธิการคณะปฏิวัติ

แผนการประชุม	

โทร.	๘๒๘๘๕๔
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ส่วนราชการ	ฝ่ายอำานวยการพัฒนา	การเกษตร	และคมนาคม

ที่	ฝพกค.๐๑๐๒/๓๗๖		 	 	 												ลงวันที่	๘	กันยายน	๒๕๑๕

เรื่อง	 นโยบายการทำาไม้นอกเขตป่าโครงการและการทำาไม้แผ้วถางป่าในบริเวณอ่างเก็บน้ำา

กราบเรียน	 ฯพณฯ	หัวหน้าคณะปฏิวัติ

	 	 ด้วยกระทรวงพัฒนาการแห่งชาติได้เสนอความเห็นว่า	ควรยกเลิกมติ	ครม.เม่ือวันท่ี	๓	พฤศจิกายน	
๒๕๑๓	 ที่มีมติให้กรมชลประทาน	 กรมพลังงานแห่งชาติ	 และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	 เป็น 
ผู้ทำาไม้และแผ้วถางป่าในบริเวณอ่างเก็บน้ำาเสียเองโดยตรงเพราะมีปัญหาและอุปสรรคนานาประการ	 กล่าวคือ 
ผู้รับจ้างของกรมชลประทานไม่สามารถตัดฟันและเผาไม้ให้แล้วเสร็จตามสัญญากรมชลประธาน	 ไม่มี 
เจา้หนา้ทีท่ีม่คีวามรูค้วามชำานาญในการทำาไม	้ตลอดทัง้ไมม่เีจา้หนา้ทีท่ีจ่ะควบคมุเพยีงพอ	เปน็เหตใุหผู้ร้บัจา้ง
ลักลอบตัดไม้	นอกอ่างและนำาเข้ามาในอ่างเพื่อแอบอ้างเป็นไม้ในอ่าง	ไม้เมื่อตัดฟันและเผาแล้วภายใน	๑	ปี
ก็จะแตกกิ่งก้านออกมาใหม่เกือบเหมือนเดิม	 ก็จะต้องตั้งงบใช้จ่ายตัดฟันและเผาไม้ซ่ึงเท่ากับเป็นการจ่ายเงิน
ค่าจ้าง	๒	คร้ัง	ราคางานก่อสร้างสูงโดยไม่จำาเป็น	กรมชลประทานควรรับผิดชอบ	เพราะการก่อสร้างตัวเขื่อน
เท่านั้น	 ส่วนไม้ในบริเวณอ่างเก็บน้ำาควรเป็นหน้าที่ของบุคลอื่นที่มีความรู้ความชำานาญ	 ทั้งได้สอบถามการ
พลังงานแห่งชาติและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยแล้ว	มีความเห็นพ้องต้องกันว่า	การยกเลิกมติครม.	 
เมือ่วนัที	่๓	พฤศจกิายน	๒๕๑๓	และควรมอบใหอ้งคก์ารอตุสาหกรรมปา่ไมเ้ปน็ผูท้ำาไมเ้ลก็และไมใ้หญ่ตลอดจน
เผาไม้บริเวณอ่างเก็บน้ำาแทนต่อไป	ซ่ึงฝ่ายอำานวยการพัฒนาการเกษตร	และคมนาคม	ได้มอบ	ให้กระทรวงเกษตร
พิจารณาแล้ว	และได้้รายงานคณะกรรมการพิจารณาราชการด้านป่าไม้ของกระทรวงเกษตร	(กพป.)	มคีวามเหน็วา่
	 	 ๑.	 เห็นชอบตามที่กระทรวงพัฒนาการแห่งชาติเสนอ
	 	 ๒.	 ขอให้พิจารณามติ	 ครม.	 เมื่อวันที่	 ๒๘	 กันยายน	 ๒๕๑๔	 ที่มีมติให้องค์การอุตสาหกรรม 
ปา่ไมส้ละสิทธิการทำาไม้ในป่านอกโครงการ	หรือไม้ในท่ีดินท่ีจะเปิดใช้ประโยชน์ต่างๆ	เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชน
ได้มีโอกาสทำาไม้เหล่าน้ัน
	 	 กระทรวงเกษตรพิจารณาเห็นว่า	 ในชั้นเดิมกระทรวงเกษตรได้ดำาเนินให้มีมติ	 ครม.	 
เมือ่วนัที	่๒๘	กนัยายน	๒๕๑๔	นี	้เนือ่งจากเกรงวา่จะทำาใหป้ระชาชนเดอืดรอ้น	เรือ่งไมใ้ชส้อยสว่นตวัหรอืการ 
ปลูกสร้างบ้าน	 แต่บัดนี	้ ได้มีการแก้ไขหลักเกณฑ์การอนุญาตไม้เพื่อการใช้สอยของประชาชนในกรณีต่างๆ 
ไว้แล้ว	 จึงสมควรมอบให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เป็นผู้ทำาไม้ต่อไปตามเดิม	 เช่นเดียวกับที่กระทรวง
พัฒนาการแห่งชาติเสนอ
	 	 ฝ่ายอำานวยการพัฒนา	การเกษตร	และคมนาคม	พิจารณาแล้วเห็นชอบตามที่กระทรวงเกษตร
เสนอ	จึงขอเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา	หากชอบด้วยดำาริ	ขอได้โปรดเสนอสภาบริหารคณะปฏิวัติพิจารณา
ยกเลิกมติ	ครม.	เมื่อวันที่	๓	พฤศจิกายน	๒๕๑๓	และยกเว้น	มติ	ครม.	เมื่อวันที่	๒๘	กันยายน	๒๕๑๔	
เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้สละสิทธิจากการเป็นผู้รับอนุญาตทำาไม้นอกเขตป่า
โครงการ	หรือไม้ในที่ดินที่จะเปิดใช้ประโยชน์ต่างๆ	ที่ไม่ขัดกับกฏหมายตามหลักการเดิมต่อไป

	 (ลงนาม)				พล.อ.อ.	ทวี	จุลละทรัพย์
	 										(ทวี	จุลละทรัพย์)
	 								ผู้อำานวยการฝ่ายพัฒนา	การเกษตร	และคมนาคม
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ที่	กษ	๐๗๐๔(๓)/ว.๑๓๖๓๘	 	 																																กรมป่าไม้

	 	 	 	 	 	 	 	 							ถนนพหลโยธิน	กทม.	๑๐๙๐๐

	 	 	 	 	 	 	 												๒๒	พฤษภาคม	๒๕๒๘

เรื่อง	 ข้อตกลงเกี่ยวกับการสงวน	การตัดฟันไม้	ในแนวเขตทางและในที่ดินสงวนของกรมทางหลวง

เรียน	 ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

อ้างถึง	 หนังสือกรมป่าไม้	ที่	กษ	๐๗๐๔/๔๑๒๔	ลงวันที่	๑๐	เมษายน	๒๕๑๑	และที่	กส.๐๗๐๔/ว	๒๗๕๐
	 ลงวันที่	๑๖	กุมภาพันธ์	๒๕๑๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย	 รายงานการประชุม	๑	ชุด

	 	 	 ตามหนังสือกรมป่าไม้ท่ีอ้างถึงฉบับแรก	 ส่งสำาเนาข้อตกลงเก่ียวกับการสงวน	 การตัดฟันไม้	
ในแนวทางและในที่ดินสงวนของกรมทางหลวง	 พ.ศ.	 ๒๕๑๑	 มาเพื่อโปรดทราบและสั่งเจ้าหน้าที่ถือเป็น 
ทางปฏิบัติ	 และหนังสือฉบับหลังกรมป่าไม้กำาหนดทางปฏิบัติ	 เพื่อให้การตัดฟันไม้ออกจากเขตทางหลวง 
เป็นไปตามข้อตกลง	 ตามที่กรมทางหลวงเสนอเพิ่มเติม	 รวม	 ๖	 ข้อ	 และกรมป่าไม้เห็นสมควรดำาเนินการ 
ตามความเหมาะสมสำาหรับไม้ที่ยังไม่ได้ออกอนุญาต	รวม	๔	ข้อ	ความละเอียดแจ้งอยู่แล้ว	นั้น

	 	 	 บัดนี้	 กรมป่าไม้กับกรมทางหลวงได้จัดประชุมพิจารณา	 เรื่อง	 กรรมสิทธิ์ของต้นไม้ 

ในเขตทางหลวงทีถ่กูตดัฟนั	เมือ่วนัที	่๗	มนีาคม	๒๕๒๘	ณ	หอ้งรองอธบิดกีรมปา่ไมแ้ละผูแ้ทนกรมทางหลวง 
ได้เสนอเป็นข้อยุติในที่ประชุม	๒	ประการ	ดังนี้
	 	 	 ๑.	 ถา้ไมห้วงหา้มทีข่ึน้อยูเ่ดมิ	หรอืทีป่ลกูขึน้ในเขตทางหลวง	ใหก้รมทางหลวงขอรบัอนญุาต
ต่อกรมป่าไม้	 เพื่อนำาไปใช้ในกิจการงานทางของกรมทางหลวงได้	 และถ้ากรมป่าไม้จะอนุญาตให้บุคคลอื่น 
เข้าทำาไม้ในเขตทางหลวง	จะต้องได้รับความเห็นชอบจากกรมทางหลวงเสียก่อน
	 	 	 ๒.	 ไม้หวงห้ามท่ีข้ึนอยู่ในเขตทางหลวงท่ีผ่านพ้ืนท่ีป่าไม้	 อันได้แก่ป่าสงวนแห่งชาติหรือ 
ป่าถาวรของชาติ	ถ้ายังไม่มีกฏกระทรวงเพิกถอนสภาพป่าสงวนแห่งชาติ	หรือยังไม่ได้รับอนุมัติให้ใช้พื้นที่จาก 
คณะรัฐมนตรี	 หรือจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 ให้กรมป่าไม้รับผิดชอบการทำาไม้ออก
จากที่ดังกล่าว	โดยไม่ต้องขอรับความเห็นชอบจากกรมทางหลวงก่อน

	 	 	 ที่ประชุมเห็นชอบตามข้อเสนอ	แต่ขอให้เพิ่มเติมว่า	ในการทำาไม้ออกตามแนวทาง	ตามข้อ	
๒	 ขอให้กรมทางหลวงส่ังเจ้าหน้าท่ีออกไปร่วมทำาการตรวจสอบไม้ต้นท่ีจะตัดออก	 และต้นใดควรสงวนไว้เป็น 
ร่มเงาริมทางหลวงด้วย	 ดังรายละเอียดตามรายงานการประชุมตามท่ีส่งมาด้วย	 ซ่ึงกรมทางหลวงแจ้งให้กรมป่าไม้ 
ทราบ	 ตามหนังสือ	 ที่	 คค	 ๐๖๐๖/๓๘๔๘	 ลงวันที่	 ๑๕	 เมษายน	 ๒๕๒๘	 ว่าเห็นชอบด้วยตามมติที่ประชุม 
ดังกล่าว	และกรมทางหลวงก็ได้สั่งให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามมติที่ประชุมแล้ว

	 	 	 กรมป่าไม้จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ	และสั่งเจ้าหน้าที่ถือเป็นทางปฏิบัติต่อไป

	 								ขอแสดงความนับถือ

	 (ลงนาม)		จำานงค์	โพธิสาโร
	 									(นายจำานงค์	โพธิสาโร)
กองคุ้มครอง		 	 	 	 	 																								อธิบดีกรมป่าไม้
โทร.๕๗๙-๔๘๕๓			
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บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ		 ฝ่ายใช้ประโยชน์ที่ดิน	กองจัดการที่ดินป่าสงวนแห่งชาติ	กรมป่าไม้

ที่	กษ.	๐๗๐๕(๓)/๓๗๓๐			 																	วันที่	๘	กุมภาพันธ์	๒๕๒๘

เรื่อง		 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	เรื่อง	กำาหนดอัตราค่าใช้จ่ายในการบำารุงป่า	หรือ	ปลูกสร้าง			

	 สวนป่า	สำาหรับผู้รับใบอนุญาตแผ้วถางป่าเพื่อทำาเหมืองแร่หรือระเบิดย่อยหิน

เรียน	 รองอธิบดีกรมป่าไม้ทั้ง	๓	ท่าน

	 ผู้อำานวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

	 ผู้อำานวยการกองทุกกอง

	 ผู้ตรวจการป่าไม้ทั้ง	๔	ท่าน

	 ผู้บังคับการตำารวจป่าไม้

	 ผู้อำานวยการโรงเรียนอบรมวนกรรมตาก	

	 หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน

	 หัวหน้าสำานักงานเงินทุนหมุนเวียนค้นคว้าทดลองเกี่ยวกับป่าสน

	 เลขานุการกรมป่าไม้

	 	 กรมป่าไม้ขอส่งสำาเนาหนังสือกรมป่าไม้ที่	 กษ	 ๐๗๐๕(๓)/ว.	 ๓๗๒๘	 ลงวันที่	 ๘	 กุมภาพันธ์	

๒๕๒๘	เรือ่ง	ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ	์เรือ่ง	กำาหนดอตัราคา่ใชจ้า่ยในการบำารงุปา่หรอืปลกูสรา้ง 

สวนป่าสำาหรับผู้รับใบอนุญาตแผ้วถางป่า	 เพื่อทำาเหมืองแร่หรือระเบิดย่อยหิน	 เรียนมาเพื่อทราบ	 เป็นการ 

ต่อเนื่องหนังสือกรมป่าไม้ที่	กษ	๐๗๐๕	(๓)/ว.	๒๘๖๗๓	ลงวันที่	๑๙	พฤศจิกายน	๒๕๒๗

	 (ลงนาม)		อุดม	หิรัญพฤกษ์

	 									(นายอุดม	หิรัญพฤกษ์)

	 									รองอธิบดี	ปฏิบัติราชการแทน	 	 	

	 										อธิบดีกรมป่าไม้
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ที่	กษ	๐๗๐๕(๓)/	ว.๓๗๒๘	 	 																																กรมป่าไม้

	 	 	 	 	 	 	 	 							ถนนพหลโยธิน	กทม.	๑๐๙๐๐

	 	 	 	 	 	 	 													๘	กุมภาพันธ์	๒๕๒๘

เรื่อง	 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	เรื่อง	กำาหนดอัตราค่าใช้จ่ายในการบำารุงป่า	หรือ	ปลูกสร้าง

	 สวนป่า	สำาหรับผู้รับใบอนุญาตแผ้วถางป่าเพื่อการทำาเหมืองแร่หรือระเบิดย่อยหิน

เรียน	 ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

อ้างถึง	 หนังสือกรมป่าไม้ที่	กษ	๐๗๐๕	(๓)/ว.	๒๘๖๗๑	ลงวันที่	๑๙	พฤศจิกายน	๒๕๒๗

	 	 	 ตามหนังสือที่อ้างถึง	 แจ้งทางปฏิบัติเกี่ยวกับประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 เรื่อง	

กำาหนดอัตราค่าใช้จ่ายในการบำารุงป่า	 หรือ	 ปลูกสร้างสวนป่า	 สำาหรับผู้รับใบอนุญาตแผ้วถางป่าเพ่ือทำา 

เหมืองแร่หรือระเบิดย่อยหิน	 ไปพลางก่อน	 ในช่วงระยะเวลาท่ีกรมป่าไม้ได้เสนอแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับเร่ืองน้ี	

เพื่อขอรับความเห็นชอบจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อยู่	ความละเอียดแจ้งอยู่แล้ว	นั้น

	 	 	 บดันีก้ระทรวงเกษตรและสหกรณไ์ดพ้จิารณาและใหค้วามเหน็ชอบเกีย่วกบัเรือ่งนีแ้ลว้	เมือ่

วันที่	๑๑	มกราคม	๒๕๒๘	ฉะนั้น	เพื่อให้การปฏิบัติตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	ดังกล่าวเป็น

ไปในทำานองเดียวกัน	กรมป่าไม้จึงขอเรียนแนวทางปฏิบัติดังนี้

	 	 	 ๑.		เรือ่งราวประทานบตัรเหมอืงแรห่รอืระเบดิยอ่ยหนิรายใดทีไ่ดร้บัอนญุาตทางฝา่ยปา่ไมแ้ลว้	 

ให้เจ้าหน้าที่แจ้งไม่ขัดข้องให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง	 เช่น	 กรมทรัพยากรธรณี	 หรือกรมที่ดินดำาเนินการ 

เพื่อออกประทานบัตรหรือใบอนุญาตได	้ โดยยังไม่ต้องออกใบอนุญาตแผ้วถางป่าและเรียกเก็บเงินค่าใช้จ่าย

ในการบำารุงป่าหรือปลูกสร้างสวนป่าตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	ฉบับลงวันที่	๒	พฤศจิกายน	

๒๕๒๖

	 	 	 ๒.	 เมื่อผู้ขอรับอนุญาตรายใดได้รับอนุญาตให้ดำาเนินการได้ตามกฎหมายแร่	 หรือประมวล

กฎหมายทีด่นิแลว้	และมคีวามประสงคท์ีจ่ะเปดิพืน้ทีด่ำาเนนิการในบรเิวณใด	เนือ้ทีเ่ทา่ใด	(ภายในอาณาเขตพืน้ที ่

ทีไ่ดร้บัอนญุาต)	กใ็หม้ายืน่คำาขอรบัใบอนญุาตแผว้ถางปา่และชำาระเงนิคา่ใชจ้า่ยในการบำารงุปา่หรอืปลกูสรา้ง 

สวนป่า	 ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 ลงวันที่	 ๒	 พฤศจิกายน	 ๒๕๒๖	 ตามความจำาเป็นท่ี 

จะต้องเปิดพ้ืนท่ีดำาเนินการเป็นปีๆ	หรือเป็นคราวๆ	ไป	แต่ท้ังน้ีต้องขอความร่วมมือไปยังกรมทรัพยากรธรณี	หรอื 

กรมที่ดินว่า	 ก่อนที่จะอนุญาตให้เข้าไปดำาเนินการในพื้นที่บริเวณใด	 ผู้ขอรับอนุญาตต้องมีใบอนุญาตให้ 

แผ้วถางป่าและใบเสร็จที่แสดงว่าได้ชำาระเงินค่าใช้จ่ายในการบำารุงป่าหรือปลูกสร้างสวนป่า	 ตามประกาศ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	ลงวันที่	๒	พฤศจิกายน	๒๕๒๖	ในบริเวณนั้นแล้ว	จึงจะอนุญาตให้เปิดพื้นที่

ดำาเนนิการได้	หากผูข้อรบัอนญุาตไมม่หีลกัฐานดงักลา่วทางฝา่ยปา่ไมม้าแสดงกข็อใหท้างทรพัยากรธรณหีรอื

ทีด่นิจงัหวดัทอ้งทีร่ะงบัการอนญุาตใชพ้ืน้ทีไ่วก้อ่น	จนกวา่ผูข้อรบัอนญุาตจะมหีลกัฐานดงักลา่วครบถว้นแลว้

เท่านั้น

คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการอนุญาตไม้และของป่า
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	 	 	 ๓.	 บริเวณพ้ืนท่ีท่ีขอประทานบัตรทำาเหมืองแร่หรือระเบิดย่อยหินท่ีอยู่นอกเขตป่าสงวนแห่งชาติ	

จะต้องเรียกเก็บเงินค่าใช้จ่ายในการบำารุงป่าหรือปลูกสร้างสวนป่า	 ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 

ลงวันที่	๒	พฤศจิกายน	๒๕๒๖	ตามจำานวนพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตไม่ว่าจะมีไม้หวงห้ามขึ้นอยู่หรือไม่	เมื่อพื้นที่

นั้นยังคงเป็น	“ป่า”	ตามมาตรา	๔	แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้	พุทธศักราช	๒๔๘๔	“ป่า”	หมายความว่า	ที่ดิน

ที่ยังมิได้มีบุคคลได้มาตามประมวลกฎหมายที่ดิน	 ดังนั้น	 ในกรณีที่บุคคลใดเข้าทำาเหมืองแร่หรือระเบิด 

ย่อยหินในพื้นที่ป่านอกเขตป่าสงวนแห่งชาติ	 ก็ต้องขออนุญาตแผ้วถางป่า	 ตามกฎกระทรวง	 ฉบับที่	 ๑๖ 

(พ.ศ.	๒๔๙๘)	ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้	พุทธศักราช	๒๔๘๔	ว่าด้วยการแผ้วถางป่าและเรียก

เกบ็เงนิคา่ธรรมเนยีมใบอนญุาตแผว้ถางปา่พรอ้มกบัเกบ็เงนิคา่ใชจ้า่ยใหพ้นกังานเจา้หนา้ทีท่ำาการบำารงุปา่หรอื

ปลูกสร้างสวนป่าตามจำานวนพื้นที่ที่ได้รับใบอนุญาต	ในอัตราไร่ละ	๑,๒๐๐	บาท	ตามนัยข้อ	๒	แห่งประกาศ 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 เร่ือง	 กำาหนดอัตราค่าใช้จ่ายในการบำารุงป่า	 หรือปลูกสร้างสวนป่า	 สำาหรับ 

ผู้รับใบอนุญาตแผ้วถางป่าเพ่ือทำาเหมืองแร่หรือระเบิดย่อยหิน	ลงวันท่ี	๒	พฤศจิกายน	๒๕๒๖	ทุกราย

	 	 	 ๔.	 พืน้ทีป่ระทานบตัรเหมอืงแรห่รอืระเบดิยอ่ยหนิทีไ่ดร้บัอนญุาตใหเ้ขา้ทำาประโยชนอ์ยูก่อ่น	

และยังมีอายุอยู่	 ซึ่งได้เรียกเก็บเงินค่าชดเชยป่าไม้เสียหายไปแล้ว	 ถึงแม้จะได้แผ้วถางป่าและทำาเหมืองแร่	

หรือระเบิดย่อยหินตามที่ได้รับอนุญาตไปแล้ว	ก่อนประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	เรื่องกำาหนดอัตรา 

ค่าใช้จ่ายในการบำารุงป่า	 หรือปลูกสร้างสวนป่า	 สำาหรับผู้รับใบอนุญาตแผ้วถางป่าเพ่ือทำาเหมืองแร่หรือระเบิด 

ย่อยหิน	 ลงวันที่	 ๒	 พฤศจิกายน	 ๒๕๒๖	 มีผลใช้บังคับ	 (มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากประกาศ 

ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป	คือ	วันท่ี	๓๐	พฤศจิกายน	๒๕๒๖)	ไม่ต้องเรียกเก็บเงินค่าใช้จ่ายในการบำารุงป่า	

หรือปลูกสร้างสวนป่าตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	ลงวันที่	๒	พฤศจิกายน	๒๕๒๖	เฉพาะพื้นที่ 

ซึ่งผ่านพ้นการทำาเหมืองแร่หรือระเบิดย่อยหินแล้ว	 เว้นแต่ผู้ขออนุญาตมีความประสงค์จะใช้พ้ืนท่ีบริเวณน้ัน 

เปิดทำาเหมืองแร่หรือระเบิดย่อยหินอยู่อีก	 ผู้รับประทานบัตรเหมืองแร่หรือระเบิดย่อยหินจะต้องขออนุญาต

แผ้วถางป่าและชำาระเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตแผ้วถางป่าพร้อมเงินค่าใช้จ่ายให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทำาการ

บำารุงป่าหรือปลูกสร้างสวนป่าตามจำานวนพื้นที่ที่ได้รับใบอนุญาตแต่ละคราวในอัตราไร่ละ	 ๑,๒๐๐	 บาท	 

ตามนัยข้อ	๒	แห่งประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดังกล่าว

	 	 	 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและสั่งเจ้าหน้าที่ถือเป็นทางปฏิบัติต่อไปด้วย

	 									ขอแสดงความนับถือ

	 (ลงนาม)		จำานงค์	โพธิสาโร

	 										(นายจำานงค์	โพธิสาโร)

	 										อธิบดีกรมป่าไม้

กองจัดการที่ดินป่าสงวนแห่งชาติ

โทร.	๕๗๙๔๐๔๘

คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการอนุญาตไม้และของป่า
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ที่	กษ	๐๗๐๕(๓)/ว	๒๔๙๘๒	 	 																	กรมป่าไม้

ถนนพหลโยธิน	กทม	๑๐๙๐๐

	 	 	 	 	 	 	 														๑๘	กันยายน	๒๕๒๘

เรื่อง	 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	เรื่อง	กำาหนดอัตราค่าใช้จ่ายในการบำารุงป่า	หรือปลูกสร้าง

	 สวนป่า	สำาหรับผู้รับใบอนุญาตให้แผ้วถางป่า	เพื่อการทำาเหมืองแร่	หรือระเบิดย่อยหิน

เรียน	 ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด	(ยกเว้นจังหวัดราชบุรี)

สิ่งที่ส่งมาด้วย	 สำาเนาหนังสือกรมป่าไม้	ที่	กษ	๐๗๐๕(๓)/๒๔๙๘๑	ลงวันที่	๑๘	กันยายน	๒๕๒๘

	 	 	 กรมปา่ไมข้อสง่สำาเนาหนงัสอื	ตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ย	เรยีนมาเพือ่ทราบ	และถอืปฏบิตัใินทำานอง

เดียวกันด้วย

	 							ขอแสดงความนับถือ

	 (ลงนาม)		ชำานิ	บุณโยภาส

	 									(นายชำานิ	บุณโยภาส)

	 									รองอธิบดี	ปฏิบัติราชการแทน

	 							อธิบดีกรมป่าไม้

กองจัดการที่ดินป่าสงวนแห่งชาติ

โทร.	๕๗๙๔๐๔๘

คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการอนุญาตไม้และของป่า
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ที่	กษ	๐๗๐๕(๓)/	๒๔๙๘๑		 	 															กรมป่าไม้

	 	 	 	 	 	 	 	 						ถนนพหลโยธิน	กทม.	๑๐๙๐๐

	 	 	 	 	 	 	 														๑๘	กันยายน	๒๕๒๘

เรื่อง	 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	เรื่อง	กำาหนดอัตราค่าใช้จ่ายในการบำารุงป่า	หรือ	ปลูกสร้าง 

	 สวนป่า	สำาหรับผู้รับใบอนุญาตแผ้วถางป่าเพื่อทำาเหมืองแร่หรือระเบิดย่อยหิน

เรียน	 ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี

อ้างถึง		หนังสือจังหวัด	รบ	๐๐๐๙	/๑๔๙๖๓	ลงวันที่	๙	กรกฎาคม	๒๕๒๘

	 	 	 ตามหนังสือท่ีอ้างถึง	จังหวัดหารือทางปฏิบัติเก่ียวกับการเรียกเก็บเงินค่าใช้จ่ายในการบำารุงป่า	

หรือปลูกสร้างสวนป่าตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	ฉบับลงวันที่	๒	พฤศจิกายน	๒๕๒๖	ว่า	“ใน

กรณผีูร้บัอนญุาตแผว้ถางปา่ไดร้บัการตอ่อายใุบอนญุาตแผว้ถางปา่อกีครัง้หนึง่แลว้	ทางราชการไมอ่าจตอ่อายุ 

ใบอนุญาตได้อีก	 และได้ชำาระค่าบำารุงป่าหรือปลูกสร้างสวนป่าไว้ต่อทางราชการเต็มพ้ืนท่ีแล้ว	 แต่ปรากฏว่ามี

พื้นที่บางส่วนยังไม่ได้ทำาเหมืองแร่	หรือระเบิดย่อยหิน	หรือต้องทำาเหมืองแร่	หรือระเบิดย่อยหินในพื้นที่เดิม

ต่อไปอีก	และผู้ได้รับอนุญาตทำาเหมืองแร่	หรือระเบิดย่อยหิน	จะต้องขออนุญาตแผ้วถางป่าใหม่อีก	ซึ่งเป็น

พืน้ทีเ่ดมิและจำานวนเน้ือท่ีเท่าเดิม	หากได้รับอนุญาตแล้วจะต้องเรียกเก็บเงินค่าบำารุงป่า	หรือปลูกสร้างสวนป่า	ตาม

ประกาศกระทรวงเกษตรฉบบัดงักลา่วอกีหรอืไม	่และจะตอ้งเรยีกเกบ็ทกุครัง้ทีม่กีารออกอนญุาตใหแ้ผว้ถางปา่

ตลอดไป	หรือไม่	เพียงใด”	ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

	 	 	 กรมป่าไม้ได้พิจารณาแล้ว	 ขอเรียนว่า	 โดยที่ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เรื่อง

กำาหนดอตัราคา่ใชจ้า่ยในการบำารงุปา่	หรอืปลกูสรา้งสวนปา่	สำาหรบัผูร้บัใบอนญุาตแผว้ถางปา่เพือ่ทำาเหมอืง

แร่หรือระเบิดย่อยหิน	 ฉบับลงวันที่	 ๒	 พฤศจิกายน	 ๒๕๒๖	 ซึ่งออกโดยอาศัยอำานาจตามมาตรา	 ๕๘	 ทวิ	

แหง่พระราชบญัญตัปิา่ไม	้พทุธศกัราช	๒๔๘๔	แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตัปิา่ไม้	(ฉบบัที	่๕)	พ.ศ.	๒๕๑๘ 

มีเจตนารมณ์ที่จะใช้บังคับแก่ผู้รับอนุญาตแผ้วถางป่า	เพื่อทำาเหมืองแร่	หรือระเบิดย่อยหิน	ต้องออกเงินค่า 

ใช้จ่ายให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทำาการบำารุงป่าหรือปลูกสร้างสวนป่าให้แทน	 โดยจะต้องชำาระค่าธรรมเนียม 

ใบอนุญาตตามกฎกระทรวง	ฉบับที่	๒๓	(พ.ศ.	๒๕๑๘)	ข้อ	๒	(๑๕)	อีกทั้งต้องชำาระค่าใช้จ่ายในการบำารุงป่า

หรือปลูกสร้างสวนป่าให้แก่พนักงานเจ้าหน้าท่ีตามจำานวนพ้ืนท่ีท่ีได้รับอนุญาตให้แผ้วถางป่าในอัตราไร่ละ	๑,๒๐๐	บาท 

โดยชำาระพร้อมกับการชำาระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตแผ้วถางป่าดังกล่าว	 เมื่อได้รับอนุญาตแล้ว	 หากผู้รับ 

ใบอนุญาตไม่สามารถดำาเนินการแผ้วถางป่าหรือทำาเหมืองแร่	 หรือระเบิดย่อยหินให้แล้วเสร็จภายในอายุ 

ใบอนุญาต	ซึ่งกำาหนดไว้ไม่เกิน	๑๒	เดือน	หรือ	๑	ปี	(ตามหนังสือกรมป่าไม้	ที่	กษ	๐๗๐๕(๓)/๑๔๔๗๖	–	๗๙	 

ลงวันท่ี	 ๒๙	 พฤษภาคม	 ๒๕๒๘)	 ทางราชการอาจพิจารณาผ่อนผันโดยการต่ออายุใบอนุญาตให้	 ๑	 ครั้ง 

ตามความจำาเป็น	 โดยมีระยะเวลาไม่เกินอายุในใบอนุญาตเดิมและการต่ออายุใบอนุญาตแผ้วถางป่าน้ัน 

ไม่ต้องออกใบอนุญาตใหม่ให้ใช้ใบอนุญาตฉบับเดิม	 เพียงแต่ให้หมายเหตุในการต่ออายุไว้ในช่องหมายเหตุ	 ทั้งต้น

ขั้วและปลายขั้วและให้ลงชื่อผู้อนุญาตพร้อมด้วย	วัน	เดือน	ปี	ที่อนุญาตไว้เป็นหลักฐาน	(หนังสือกรมป่าไม้ 

คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการอนุญาตไม้และของป่า
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ที่	 ๑๗๓๐๓/๒๕๐๐	 ลงวันที่	 ๒๔	 ธันวาคม	๒๕๐๐)	 และเมื่อได้รับการต่ออายุใบอนุญาตแล้ว	 ๑	 ครั้ง	 หาก 

ผู้รับใบอนุญาตยังดำาเนินการตามวัตถุประสงค์ไม่แล้วเสร็จอีก	ทางราชการก็จะไม่พิจารณาต่ออายุใบอนุญาต 

ให้อีก	แต่ผู้รับใบอนุญาตก็สามารถย่ืนคำาขอรับใบอนุญาตใหม่ได้	และค่าใช้จ่ายในการบำารุงป่าหรือปลูกสร้างสวนป่า 

ที่ผู้รับอนุญาตได้ชำาระให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ตามจำานวน	 พื้นที่ที่ได้รับอนุญาตให้แผ้วถางป่าในอัตราไร่ละ	

๑,๒๐๐	บาท	โดยชำาระพร้อมกับอัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตแผ้วถางป่า	ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	

ฉบับลงวันที่	 ๒	 พฤศจิกายน	 ๒๕๒๖	 ข้อ	 ๒	 ดังกล่าวย่อมตกเป็นของรัฐตามหลักการอนุญาตและสัญญา 

ซึง่ไมม่กีฎหมายบญัญตัไิวว้า่ตอ้งคนืเมือ่ไดด้ำาเนนิการโดยชอบดว้ยกฎหมายแลว้	อกีทัง้การทีผู่ร้บัใบอนญุาตไดย้นิ

ยอมชำาระคา่ใชจ้า่ยในการบำารงุปา่	หรอืปลกูสรา้งสวนปา่พรอ้มกบัการชำาระคา่ธรรมเนยีมใบอนญุาตแผว้ถางปา่	

โดยไมม่เีงือ่นไขหรอืขอ้โตแ้ยง้ใดๆ	นัน้	เทา่กบัวา่ผูร้บัใบอนญุาตยนิยอมรบัเงือ่นไขของทางราชการทีก่ำาหนดทกุ

กรณีแล้วว่า	จะต้องดำาเนินการให้แล้วเสร็จภายในอายุใบอนุญาต	ฉะนั้น	การที่ผู้รับใบอนุญาตไม่อาจดำาเนิน

การใหแ้ลว้เสรจ็ภายในอายใุบสญัญา	จงึเปน็ความผดิหรอืความบกพรอ่งของผูร้บัใบอนญุาตเอง	ไมใ่ชค่วามผดิ

ของทางราชการแต่อย่างใด	ผู้รับใบอนุญาตจึงไม่มีสิทธิที่จะเรียกร้องหรือขอคืนค่าใช้จ่ายในการบำารุงป่า	หรือ 

ปลูกสร้างสวนป่าจากทางราชการแต่อย่างใด	 และในกรณีที่ทางราชการไม่อาจต่ออายุให้ไม่ว่ากรณีใด	 และ

ผู้รับอนุญาตได้ยื่นคำาขอรับใบอนุญาตแผ้วถางป่าใหม่อีก	 ผู้รับอนุญาตต้องชำาระค่าบำารุงป่าหรือปลูกสร้าง 

สวนปา่ตามจำานวนเนือ้ทีท่ีไ่ดร้บัอนญุาตในอตัราไรล่ะ	๑,๒๐๐	บาท	ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	

ดังกล่าวใหม่อีกแม้ว่าจะเป็นการขออนุญาตแผ้วถางป่าในพื้นที่เดิมและจำานวนเนื้อที่เท่าเดิมก็ตาม	จึงสรุปได้

ว่าทุกครั้งที่มีการออกใบอนุญาตให้แผ้วถางป่าเพื่อการทำาเหมืองแร่ หรือระเบิดย่อยหิน ผู้รับอนุญาตจะต้อง

ชำาระค่าใช้จ่ายในการบำารุงป่าหรือปลูกสร้างส่วนป่าตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 ฉบับ

ลงวนัที	่๒	พฤศจกิายน	๒๕๒๖	เสมอ	และแนวทางปฏบิตัทิีเ่หมาะสมกรมปา่ไมไ้ดแ้จง้ใหท้ราบแลว้	ตามหนงัสอื

กรมป่าไม้	ที่	กษ	๐๗๐๕(๓)/๓๗๒๘	–	๓๐	ลงวันที่	๘	กุมภาพันธ์	๒๕๒๘	ซึ่งกำาหนดให้ผู้รับอนุญาตที่ได้ดำาเนิน

การตามกฎหมายแร่	หรือประมวลกฎหมายที่ดินแล้ว	และมีความประสงค์ที่จะเปิดพื้นที่ดำาเนินการในบริเวณ

ใด	เนื้อที่เท่าใด	ภายในอาณาเขตพื้นที่ที่ได้รับอนุญาต	ก็ให้ยื่นคำาขอรับใบอนุญาตแผ้วถางป่า	และชำาระเงิน

ค่าใช้จ่ายในการบำารุงป่า	 หรือปลูกสร้างสวนป่าตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 ฉบับลงวันท่ี	 ๒	

พฤศจิกายน	๒๕๒๖	ตามความจำาเป็นท่ีจะต้องเปิดพ้ืนท่ีดำาเนินการเป็นปีๆ	หรือเป็นคราวๆ	ไป

	 	 	 	 จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติต่อไป

	 										ขอแสดงความนับถือ

	 (ลงนาม)					ชำานิ	บุณโยภาส

	 												(นาย	ชำานิ	บุณโยภาส)

	 												รองอธิบดี	ปฏิบัติราชการแทน

	 											อธิบดีกรมป่าไม้

กองจัดการที่ดินป่าสงวนแห่งชาติ

โทร.	๕๗๙๔๐๔๘
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ที่	ตร	๐๐๐๙/๕๑																																															สำานักงานป่าไม้จังหวัดตราด

	 	 	 	 	 	 	 																																บ้านท่าเรือจ้าง	ตราด	๒๓๐๐๐

	 	 	 	 	 	 	 											๕	กุมภาพันธ์	๒๕๓๐

เรื่อง	 การขออนุญาตตั้งโรงงานสกัดน้ำามันจากไม้เนื้อหอม

เรียน	 อธิบดีกรมป่าไม้

สิ่งที่ส่งมาด้วย	 ภาพถ่ายหนังสือสำานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด	ที่	ตร	๐๐๓๒/๐๗๘

	 	 	 ลงวันที่	๒๒	มกราคม	๒๕๓๐	พร้อมสิ่งที่ส่งมาด้วย

	 	 	 เน่ืองจากได้รับหนังสือสำานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด	 ท่ี	ตร	๐๐๓๒/๐๗๘	ลงวันท่ี	๒๒	

มกราคม	๒๕๓๐	แจง้วา่	กรณทีีม่ผีูข้อใชไ้มเ้นือ้หอมเปน็วตัถดุบิในการสกดัน้ำามนัจะตอ้งดำาเนนิการขออนญุาต

ตามพระราชบัญญัติป่าไม้หรือไม่	ดังปรากฏรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้

	 	 	 สำานกังานปา่ไมจ้งัหวดัตราด	ตรวจสอบเรือ่งราวแลว้ปรากฏวา่ไมเ้นือ้หอมรายนีไ้ดน้ำาเขา้ตาม

ใบรับรองการนำาเข้าของกรมศุลกากร	จังหวัดระนองไปยังจังหวัดตราด	เพื่อบดหรือป่นให้ละเอียด	ใส่ตุ่มหมัก

ประมาณ	๑๐-๑๕	วัน	แล้วผ่านวิธีกรรมต่างๆ	จนกระทั่งได้น้ำาหอมส่วนกากที่เหลือ	จำาหน่ายให้แก่ผู้ที่มาซื้อ

ทำาธูปหอมต่อไป

	 	 	 เกี่ยวกับการนำาไม้เนื้อหอมมาสกัดเป็นน้ำาหอมจำาหน่ายนั้น	 เนื่องจากในท้องที่จังหวัดตราด

ไม่มีการอนุญาตไม้เนื้อหอมแต่อย่างใด	 จึงขอเรียนหารือแนวทางปฏิบัติว่า	 ในกรณีเช่นนี้ผู้ประกอบการ 

จะต้องขออนุญาตตามมาตรา	๔๘	แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้	๒๔๘๔	หรือไม่ประการใด

	 	 	 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ	เม่ือผลการพิจารณาเป็นผลประการใด	โปรดแจ้งจังหวัดทราบด้วย

 

	 											ขอแสดงความนับถือ

	 (ลงนาม)					จรรยา	แวววุฒินันท์

             (นายจรรยา	แวววุฒินันท์)

	 												ป่าไม้จังหวัดตราด

โทร.	ตราด	(๐๓๙)	๕๑๑๑๕๗
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ที่	กษ	๐๗๐๔(๒)/๑๔๙๔๒		 	 																						กรมป่าไม้

	 																																											ถนนพหลโยธิน	เขตบางเขน	กทม.	๑๐๙๐๐

	 	 	 	 	 	 	 												๒๘	ธันวาคม	๒๕๓๐

เรื่อง	 ขออนุญาตตั้งโรงงานสะกัดน้ำามันจากไม้หอม

เรียน	 ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด

อ้างถึง		หนังสือจังหวัด	ที่	ตร	๐๐๐๙	/๕๑		ลงวันที่	๕	กุมภาพันธ์	๒๕๓๐

	 	 	 ตามหนังสือจังหวัดท่ีอ้างถึง	 หารือกรมป่าไม้ว่า	 การต้ังโรงงานเพ่ือสะกัดน้ำามันจากไม้หอม	 

โดยนำามาบดหรือป่นให้ละเอียดใส่ตุ่มหมักและผ่านกรรมวิธีต่างๆ	 สะกัดออกมาเป็นน้ำาหอมและกากส่วนท่ีเหลือ

จำาหน่ายออกเพ่ือทำาธูปหอม	จะต้องขออนุญาตต้ังโรงงานฯ	ตามมาตรา	๔๘	แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้	พุทธศักราช	

๒๔๘๔	หรือไม่	น้ัน

	 	 	 กรมป่าไม้พิจารณาแล้วขอเรียนว่า	การสะกัดน้ำามันจากไม้หอมกรรมวิธีการผลิตจะต้องผ่านการ

บดหรือป่นเพ่ือนำาไม้หอมมาสะกัดเป็นน้ำามันน้ัน	อยู่ในข่ายท่ีจะต้องขออนุญาตต้ังโรงงานแปรรูปไม้ตามมาตรา	๔๘	

แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้	พุทธศักราช	๒๔๘๔

	 	 	 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ	 และโปรดแนะนำาผู้ขอรายน้ีให้ย่ืนเร่ืองราวขอต้ังโรงงานแปรรูปไม้

เพ่ือทำาการบดและสกัดน้ำามันจากไม้หอมต่อไป.

   

	 									ขอแสดงความนับถือ

      

	 (ลงนาม)		นายชำานิ	บุญโยภาส

	 										(นายชำานิ	บุญโยภาส)

	 											อธิบดีกรมป่าไม้

กองคุ้มครอง

โทร.	๕๗๙๔๘๕๒

สำาเนาส่ง	ป่าไม้เขตศรีราชา
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                       บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ	ฝ่ายกฎหมาย	กองนิติการ	โทร.	๕๗๙๕๒๖๘

ที่ กษ	๐๗๐๗	/	๑๒๑	 	 วันที่	๒	พฤษภาคม	๒๕๓๐

เรื่อง การขออนุญาตตั้งโรงงานสกัดน้ำามันจากไม้หอม

เรียน	 อธิบดีกรมป่าไม้

	 	 	 ตามบันทึกรองอธิบดีรักษาราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้	 (ท่านรองอุดม	 หิรัญพฤกษ์)	 เมื่อ

วันที่	 ๑๙	 มีนาคม	 ๒๕๓๐	 ได้โปรดมีบัญชาให้กองนิติการพิจารณากรณีนายทอง	 อภิบาลศรี	 ขออนุญาต 

ตัง้โรงงานสกดัน้ำามนัไมจ้ากชิน้สว่นไมห้อม	ซึง่นำาเขา้มาในราชอาณาจกัรทางจงัหวดัระนอง	เพือ่นำามาบดแลว้

ต้มสกัดเป็นน้ำาหอม	ณ	อำาเภอเมือง	จังหวัดตราด	ซึ่งกองคุ้มครองพิจารณาแล้วเห็นว่า	อยู่ในข่ายที่จะต้อง 

ขออนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้ตามมาตรา	 ๔๘	 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้	 พุทธศักราช	 ๒๔๘๔	 สมควร 

ตอบข้อหารือให้จังหวัดตราดทราบเพื่อดำาเนินการต่อไปนั้น

	 	 	 กองนิติการได้ตรวจสอบพิจารณาแล้ว	 เห็นว่า	 การพิจารณาปัญหาข้อกฎหมายดังกล่าว 

จะต้องพิจารณาจากข้อเท็จจริงว่าชิ้นส่วนของไม้กฤษณาหรือไม้หอมที่จะนำามาบดแล้วสกัดเป็นน้ำาหอมนั้นมี

สภาพเปน็	“ไม”้	หรอื	“ของปา่”	ตามพระราชบญัญตัปิา่ไมฯ้	สำาหรบักรณนีีจ้งัหวดัตราดไมไ่ดส้ง่ตวัอยา่งชิน้สว่น

ไม้กฤษณาหรือไม้หอมมาให้กรมป่าไม้ประกอบพิจารณาแต่อย่างใด	อย่างไรก็ตามหากชิ้นส่วนของไม้กฤษณา

หรอืไมห้อมดงักลา่วมลีกัษณะเปน็สะเกด็หรอืชิน้ทีเ่กบ็หามาจากสว่นทีผ่ขุองไมก้ฤษณาหรอืไมห้อม	ซึง่เกดิขึน้

เองตามธรรมชาตเิฉพาะไมก้ฤษณาหรอืไมห้อมบางตน้มไิดเ้กดิขึน้กบัไมก้ฤษณาหรอืไมห้อมทกุตน้ไป	มลัีกษณะ

คล้ายไม้ผุกร่อนมีกล่ินหอมแล้ว	คณะกรรมการป้องกันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ซ่ึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์เป็นประธาน	ได้ลงมติเมื่อวันที่	๒๒	มิถุนายน	๒๕๒๕	ณ	ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	

ใหก้ำาหนดชิน้กฤษณาดงักลา่วเปน็ของปา่หวงหา้ม	ซึง่กองนติกิารไดด้ำาเนนิการแกไ้ขพระราชกฤษฎกีา	กำาหนด

ชิ้นไม้กฤษณาหรือกฤษณาเป็นของป่าหวงห้ามแล้ว	 ขณะนี้ยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาดำาเนินการของ 

คณะกรรมการกฤษฎีกา	 ดังนั้นในเมื่อได้กำาหนดให้ชิ้นไม้กฤษณาหรือไม้หอมเป็น	 “ของป่าหวงห้าม”	 

ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ฯ	แล้วเช่นนี้	 การตั้งโรงงานแปรรูปชิ้นไม้กฤษณาหรือไม้หอมเพื่อสกัดเป็นน้ำาหอม	 

จึงไม่ต้องขออนุญาตตามมาตรา	 ๔๘	 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้	 พุทธศักราช	 ๒๔๘๔	 แก้ไขเพิ่มเติม 

โดยพระราชบัญญัติป่าไม้	(ฉบับที่	๕)	พ.ศ.	๒๕๑๘	แต่อย่างใด	เพราะเป็นการแปรรูป“ของป่า”	มิใช่เป็นการ

แปรรูป	“ไม้”	

	 	 	 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา	ได้แนบเรื่องเดิมมาด้วยแล้ว

        

 

คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการอนุญาตไม้และของป่า

516

10.1(497-522).indd   516 7/1/2010   13:36



ที่	กษ	๐๗๐๔.๐๓/๒๔๖๒๕		 	 																																กรมป่าไม้

		 	 	 	 	 	 	 	 							ถนนพหลโยธิน	กทม.	๑๐๙๐๐

	 	 	 	 	 	 	 														๓	กันยายน	๒๕๓๓

เรื่อง	 การตัดไม้ในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง

เรียน	 ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

	 	 	 เม่ือวันท่ี	 ๖	 สิงหาคม	 ๒๕๓๓	 ได้มีการประชุมพิจารณาพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

ประจำาปี	๒๕๓๔	ของกรมป่าไม้	กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	ท่ีรัฐสภา	การพิจารณาคร้ังน้ี	คณะกรรมาธิการพิจารณา 

งบประมาณรายจ่ายประจำาปี	 ๒๕๓๔	 ได้สนใจปัญหาการตัดไม้ในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง 

ของราษฎรเป็นอย่างมาก	 โดยแจ้งว่าราษฎรได้รับความเดือดร้อนที่ถูกเจ้าหน้าที่จับกุมจากการตัดไม้ในที่ดิน

ของตนเอง	จึงเห็นว่าควรแก้ไขบัญญัตินี้

	 	 	 กรมป่าไม้ได้เชิญผู้แทนกรมการปกครองและกรมท่ีดินไปปรับปรุงเพ่ือพิจารณาเร่ืองน้ี	 ณ	 

ห้องประชุมกรมป่าไม้	 แล้วที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติว่า	 แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการทำาไม้ในที่ดิน

กรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง	กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับ	กระทรวงมหาดไทยได้พิจารณาร่วมกันและ

มีข้อตกลงไว้แล้ว	 ซึ่งไม้ในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองของราษฎรที่มิใช่ไม้สักและไม้ยาง	 และคณะ

กรรมการกฤษฎีกาได้ตีความแล้วว่า	 เป็นทรัพย์ส่วนควบทับที่ดินที่ไม้นั่นขึ้นอยู่	 ราษฎรสามารถตัดฟันและ

แปรรูปได้โดยไม่ต้องขอรับอนุญาตอยู่แล้ว

	 	 	 กรมปา่ไมจ้งึเรยีนมาเพือ่ซกัซอ้มความเขา้ใจในทางปฏบิตัเิพือ่ใหร้วดเรว็อำานวยความสะดวก

ให้แก่ราษฎร	 จึงขอให้จังหวัดกำาชับอำาเภออีกครั้งหนึ่งว่า	 หากมีราษฎรรายใดขอเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบไม้ 

เพื่อออก	หนังสือรับรองนำาไม้เคลื่อนที่ไปใช้ที่อื่น	ให้ดำาเนินการอย่างรวดเร็วโดยมิชักช้า	เมื่อดำาเนินการแล้ว

ให้รีบบอกพนักงานให้รับรองให้แก่ผู้ขอโดยด่วน	 พร้อมให้แจ้งอำาเภอแจ้งให้กำานันผู้ใหญ่บ้านได้ทราบเรื่องนี้

อีกครั้งหนึ่งด้วย

	 									ขอแสดงความนับถือ

      

	 (ลงนาม)			ไพโรจน์	สุวรรณกร		 	 	

	 										(นายไพโรจน์	สุวรรณกร)	 	

	 											อธิบดีกรมป่าไม้
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ที่	กษ	๐๗๐๔.๐๓/๓๖๖๓๘		 	 																				 กรมป่าไม้

	 	 	 	 	 	 																								๖๑	ถนนพหลโยธิน	เขตจตุจักร	กทม.	๑๐๙๐๐

	 	 	 	 	 	 	 													๙	ธันวาคม	๒๕๓๖

เรื่อง	 บริษัทสวนกิตติ	จำากัด	ขอรับใบอนุญาตทำาไม้ยูคาลิปตัสออกจากสวนป่าภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ

เรียน	 ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา

อ้างถึง	 หนังสือจังหวัด	ที่	ฉช	๐๐๐๙/๑๙๙๒๑		ลงวันที่	๑๓	ตุลาคม	๒๕๓๖

	 และที่	ฉช	๐๐๐๙/๒๑๕๒๕	ลงวันที่	๘	พฤศจิกายน	๒๕๓๖

	 	 	 ตามหนังสือที่อ้างถึง	 จังหวัดแจ้งให้กรมป่าไม้ทราบและพิจารณากรณีเกี่ยวกับเรื่อง 

บริษัทสวนกิตติ	จำากัด	ขอรับใบอนุญาตทำาไม้ยูคาลิปตัสออกจากสวนป่าภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติตามที่ได้

รับหนังสืออนุญาตใหท้ำาการปลูกสร้างสวนป่าไม้โตเร็วภายในเขตป่าสงวนแหง่ชาติ	ป่าแควระบมและป่าสียัด	

จังหวดัฉะเชงิเทรา	รวม	๕	แปลง	ซึง่ปา่ไมเ้ขตปราจนีบรุไีดท้ำาการสำารวจนบัไม้และหากำาลงัผลิตไมใ้นสวนปา่ 

ดังกล่าวแล้ว	 และจังหวัดเห็นว่าตามระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการอนุญาตทำาไม้ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ	

พ.ศ.	 ๒๕๒๙	 กำาหนดให้กรมป่าไม้เป็นผู้พิจารณาส่ังอนุญาตทำาไม้้ดังกล่าว	 จึงขอให้กรมป่าไม้พิจารณา	 

ความละเอียดแจ้งแล้ว	นั้น

	 	 	 กรมป่าไม้ได้พิจารณาแล้วขอเรียนว่า	 การทำาไม้ของบริษัทสวนกิตติ	 จำากัด	 เป็นกรณีท่ีผู้ได้

รับหนังสืออนุญาตให้ทำาการปลูกสร้างสวนป่าไม้โตเร็วภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติมีความประสงค์ตัดฟันไม้

ในแปลงที่ได้รับอนุญาตให้ทำาการปลูกสร้างสวนป่าภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ	 ดังนั้นจึงต้องถือปฏิบัติตาม

ระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการอนุญาตให้ทำาการปลูกสร้างสวนป่า	 หรือปลูกไม้ยืนต้นภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ 

พ.ศ.	๒๕๓๐	ข้อ	๑๕	กล่าวคือ	ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้ออกใบอนุญาตทำาไม้ให้กับผู้รับอนุญาตให้ทำาการ

ปลูกสร้างสวนป่าตามมาตรา	 ๒๐	 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ	 พ.ศ.	 ๒๕๐๗	 แก้ไขเพิ่มเติม 

โดยพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ	(ฉบับที่	๓)	พ.ศ.	๒๕๒๘

	 	 	 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำาเนินการ

 
	 									ขอแสดงความนับถือ

 
	 (ลงนาม)			ยรรยง	ถนอมพิชัย	

	 									(นายยรรยง	ถนอมพิชัย)

	 									รองอธิบดี	ปฏิบัติราชการแทน

	 									อธิบดีกรมป่าไม้
กองการอนุญาต
โทร.	๕๗๙-๔๘๕๓
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ที่	กษ	๐๗๐๔.๐๓/ว	๒๔๐๘๖	 	 																																						กรมป่าไม้

	 	 	 	 	 	 	 	 						๖๑	ถนนพหลโยธิน	เขตจตุจักร

	 	 	 	 	 	 	 																																					กทม.	๑๐๙๐๐

	 	 	 	 	 	 	 												๓๑	สิงหาคม	๒๕๓๗

เรื่อง	 การทำาไม้ยูคาลิปตัสออกจากสวนป่า	ตามเงื่อนไขสัมปทานขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

เรียน	 ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

	 	 	 ด้วยองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้แจ้งให้กรมป่าไม้ทราบว่า	 ในปัจจุบันประสบปัญหาเกี่ยวกับ

การทำาไม้ยูคาลิปตัสออกจากสวนป่าของ	 ออป.	 ท่ีปลูกข้ึนตามเง่ือนไขสัมปทานต้องล่าช้า	 เน่ืองจากกรมป่าไม้ 

จะต้องออกใบอนุญาตให้ทำาไม้ออกจากสวนป่า	 เมื่อตัดโค่นลงแล้วจะต้องนำาพนักงานเจ้าหน้าที่ไปตรวจวัด

คำานวณคา่ภาคหลวงกอ่น	และเมื่อเรยีกเกบ็เงนิคา่ภาคหลวงแล้วกจ็ะตอ้งขอรบัใบเบกิทางนำาไม้เคลือ่นทีด่ว้ย	

ทำาใหไ้มย้คูาลปิตสัทีต่ดัโคน่เสยีน้ำาหนกั	(เพราะไมแ้หง้)	ทำาใหเ้สือ่มราคา	ออป.	จงึรายงานตอ่กระทรวงเกษตร

และสหกรณ์	เพื่อขอผ่อนผันให้ทำาไม้ยูคาลิปตัสออกจากสวนป่าของ	ออป.	ให้รวดเร็วยิ่งขึ้น

	 	 	 กรมปา่ไมไ้ดพ้จิารณาแลว้	เหน็ความจำาเปน็ของ	ออป.	ในกรณทีีท่ำาไมย้คูาลปิตสัออกจากสวนปา่ 

ตามเงื่อนไขสัมปทานของ	ออป.	ให้ดำาเนินการ	ดังนี้

	 	 	 ๑.	 ในวันรับใบอนุญาตทำาไม้ยูคาลิปตัสจากสวนป่า	ซ่ึงจังหวัดท้องท่ีจะออกใบอนุญาตตามกำาลัง

ผลิต	ที่คำานวณได้	ให้	ออป.	นำาเงินที่คำานวณได้จากปริมาตรไม้ที่อนุญาต	(หรือกำาลังผลิต)	ไปวางไว้ต่อจังหวัด	

ในรูปของเงินมัดจำาค่าภาคหลวง	โดยจังหวัดจะนำาฝากคลังเป็นเงินฝากประเภทเงินมัดจำาค่าภาคหลวง	เมือ่	ออป.	

ทำาไม้ออกมาชำาระค่าภาคหลวงคำานวณเป็นเงินได้เท่าใด	 จังหวัดจะออกใบเสร็จรับเงินค่าภาคหลวงให้	 โดย	

ออป.	 สามารถนำาใบเสร็จรับเงินค่าภาคหลวงไปขอรับใบเบิกทางนำาไม้เคล่ือนท่ีได้ทันที	 จนกว่าจะหมดสิ้นตาม 

ใบอนญุาต	สำาหรบัการถอนเงนิมดัจำาคา่ภาคหลวงมาชำาระและสง่เปน็เงนิรายไดแ้ผน่ดนิ	เปน็หนา้ทีข่องจงัหวดั

ที่จะดำาเนินการต่อไป

	 	 	 ๒.	 การตรวจวัดเพ่ือคำานวณค่าภาคหลวงไม้ยูคาลิปตัส	ท่ีทำาออกจากสวนป่าตามใบอนุญาตจะ

ต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวง	ฉบับที่	๑๑๐๖	(พ.ศ.	๒๕๒๘)	ว่าด้วยการทำาไม้ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ	ดังนี้

	 	 	 	 ๒.๑	 ถ้า	 ออป.	 ทำาไม้ยูคาลิปตัสออกในรูปของไม้ท่อน	 แต่เป็นไม้ขนาดเล็กไม่สามารถ

จะถากหน้าเขียงประทับตราภาคหลวงได้	 ก็ให้ตัดโค่นไม้และนำาไม้ที่มีขนาดความโตความยาวใกล้เคียงกัน	

แยกกองไว้เป็นกองๆ	 เพื่อเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจวัดคำานวณค่าภาคหลวงสามารถตรวจวัดไม้	 โดยหาตัวแทนของ

ไม้ในกอง	 (หรือตัวกลาง)	 ตัวแทนของไม้นั้นปริมาตรเท่าใด	 ให้นำาไปคูณจำานวนไม้ท่อนในกองทั้งหมดจะได้

ปริมาตรออกมา	 เพื่อเรียกเก็บค่าภาคหลวงไม้ในรูปของไม้ท่อน	 พร้อมกันนั้นให้เจ้าหน้าที่ผู้ออกไปตรวจวัด 

ประทับตรา	 เพื่อคำานวณค่าภาคหลวงใช้ตรา	 ต.	 และ	 ภ.ล.	 ตีประทับไว้ที่หน้าตัดของไม้ท่อนที่สามารถจะ

ประทับตราได้ให้ทั่วถึง
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	 	 	 	 ๒.๒		ถา้	ออป.	ประสงคจ์ะทำาออกในรปูของไมฟ้นื	กใ็หต้ดัโคน่และกองรวมกนัเปน็กองๆ	 

ที่สามารถจะตรวจวัดคำานวณค่าภาคหลวง	 ตามหลักเกณฑ์ของการตรวจวัดคำานวณค่าภาคหลวงไม้ฟืน	 

(คือวัดขนาดความสูง	x	กว้าง	x	ยาว	ของกองไม้ฟืน)	พร้อมกันนั้นก็ให้เจ้าหน้าที่ผู้ออกไปตรวจวัดคำานวณ

ค่าภาคหลวงไม้ฟืนใช้ดวงตรา	ต.	และ	ภ.ล.	ตีประทับไม้ท่อนที่สามารถจะตีตราได้ไว้เป็นหลักฐานด้วย

	 	 	 ๓.	 เมือ่เจา้หนา้ทีไ่ดต้รวจวดัคำานวณคา่ภาคหลวงไมไ้ดป้รมิาตรเทา่ใด	กใ็หจ้งัหวดัออกใบเสรจ็ 

รับเงินค่าภาคหลวงไม้ให้เจ้าหน้าที่ของ	ออป.	 ไว้เป็นหลักฐาน	ซึ่งเจ้าหน้าที่ของ	ออป.	สามารถนำาใบเสร็จ 

รับเงินค่าภาคหลวงไปขอรับใบเบิกทางนำาไม้หรือฟืนจำานวนนี้เคลื่อนที่ต่อไป

	 	 	 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ	และโปรดสั่งเจ้าหน้าที่ถือเป็นหลักปฏิบัติต่อไป

	 										ขอแสดงความนับถือ

		 (ลงนาม)			ผ่อง	เล่งอี้

	 										(นายผ่อง	เล่งอี้)

	 											อธิบดีกรมป่าไม้

กองการอนุญาต

โทร.	๕๗๙๔๘๕๓
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ที่	กษ	๐๗๓๒/๘๖๒๙		 	 	 																									สำานักงานป่าไม้เขตสงขลา

	 	 	 	 	 	 	 	 ถนนรามวิถี	อำาเภอเมือง	สข.	๙๐๐๐๐

	 	 	 	 	 	 	 													๒๒	ธันวาคม	๒๕๓๖

เรื่อง	 ให้เจ้าหน้าที่ออกไปดำาเนินการตรวจสอบไม้ที่จำาเป็นต้องทำาออก	 ในพื้นที่กรมชลประทานขอเข้าทำา 

	 ประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้	 เพื่อก่อสร้างอ่างเก็บน้ำาคลองป่าบอน	 อันเนื่องมาจากพระราชดำาริท้องที่

 จังหวัดพัทลุง

เรียน	 อธิบดีกรมป่าไม้

อ้างถึง	 หนังสือกรมป่าไม้	ที่	กษ	๐๗๐๔.๕/๓๐๒๗๗	ลงวันที่	๑๔	ตุลาคม	๒๕๓๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย	 ๑.	 สำาเนาคำาสั่งสำานักงานป่าไม้เขตสงขลา	ที่	๖๔/๒๕๓๖	ลงวันที่	๑๔	ธันวาคม	พ.ศ.	๒๕๓๖

	 	 	 ๒.	 สำาเนาหนังสือจังหวัดพัทลุง	ที่	พท	๐๐๐๙/๑๗๗๔๘	ลงวันที่	๕	พฤศจิกายน	๒๕๓๖

	 	 	 ๓.	 สำาเนาหนังสืออุตสาหกรรมป่าไม้เขตหาดใหญ่	ออป.	ที่	กษ	๑๕๐๖/๘๒๔๖	

	 	 	 	 ลงวันที่	๗	ธันวาคม	๒๕๓๖

	 	 	 ตามหนังสือที่อ้ างถึง	 ส่งสำาเนาหนังสือกรมป่าไม้ถึงผู้ ว่ าราชการจังหวัดพัทลุง	 

ที่	กษ	๐๗๐๔.๕/๓๐๒๗๖	ลงวันที่	๑๔	ตุลาคม	๒๕๓๖	เรื่อง	กรมชลประธานขอเข้าทำาประโยชน์ในเขตพื้นที่ 

ปา่ไม	้เพือ่กอ่สรา้งอา่งเกบ็น้ำาคลองปา่บอน	อนัเนือ่งมาจากพระราชดำาร	ิทอ้งทีจ่งัหวดัพทัลงุ	ใหเ้ขตทราบและ 

ดำาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง	ความละเอียดแจ้งแล้ว	นั้น

	 	 	 เขตขอเรียนว่า	ได้รับหนังสือจังหวัดพัทลุง	ที่	พท	๐๐๐๙/๑๗๗๔๘	ลงวันที่	๕	พฤศจิกายน	

๒๕๓๖	และหนังสืออุตสาหกรรมป่าไม้เขตหาดใหญ่	ออป.	ที่	กษ	๑๕๐๖/๘๒๔๖	ลงวันที่	๗	ธันวาคม	๒๕๓๖	

ขอให้เขตสั่งเจ้าหน้าที่ออกไปดำาเนินการตรวจวัดประทับตราไม้ที่จำาเป็นต้องทำาออกจากอ่างเก็บน้ำาคลอง

ป่าบอน	อันเน่ืองมาจากพระราชดำาริ	จังหวัดพัทลุง	ตามระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการกำาหนดหลักเกณฑ์	วิธีการ

และเงือ่นไขในการใชพ้ืน้ทีเ่ปน็สถานทีป่ฏบิตังิานหรอืเพือ่ประโยชนอ์ยา่งอืน่ของสว่นราชการหรอืองคก์ารของ

รัฐภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ	พ.ศ.	๒๕๓๐	หมด	๔	ข้อ	๑๑	ซึ่งเขตได้พิจารณาแล้วเนื่องจากรายละเอียด

เกี่ยวกับการทำาไม้	ตามระเบียบดังกล่าว	แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการสำารวจไม้ยังไม่ชัดเจน	ประกอบกับ

พื้นที่ที่กรมชลประทานไม้รับอนุญาต	ตามมาตรา	๑๓	ทวิ	มีพื้นที่มากถึง	๑,๕๐๐	ไร่	หากให้ตัดฟันรวมกองไว้

แล้วไปทำาการตรวจสอบ	และจัดทำาบัญชีไม้แจ้งจังหวัดพัทลุง	เพื่อมอบให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ทำาออก

โดยไม่ต้องออกใบอนุญาตให้ทำาไม้	เกรงว่าจะมีปัญหาเกี่ยวกับการทำาไม้นอกแปลงมาสวมได้	จึงได้ออกคำาสั่ง

ให้เจ้าหน้าที่ออกไปดำาเนินการตรวจสอบไม้ที่จำาเป็นต้องทำาออก	 โดยอิงระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการสำารวจ

และการทำาไม้ในบริเวณป่าท่ีเปิดใช้ท่ีดินเพ่ือทำาประโยชน์	 พ.ศ.	 ๒๕๒๕	 ตามรายละเอียดในสำาเนาคำาส่ังซึ่งแนบ
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มาพร้อมด้วยแล้ว	 จึงขอหารือว่าเป็นการถูกต้องหรือไม่	 หรือจะสมควรดำาเนินการประการใด	 โปรดแจ้งให้

เขตทราบโดยด่วนด้วย

	 	 	 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

	 										ขอแสดงความนับถือ

      

	 	(ลงนาม)			สำาราญ	รักชาติ

	 											(นายสำาราญ	รักชาติ)

	 											ผู้ช่วยป่าไม้เขต	รักษาราชการแทน

	 												ป่าไม้เขตสงขลา

ฝ่ายจัดการที่ดินป่าไม้

โทร.	สงขลา	(๐๗๔)	๓๒๓๓๐๖

โทรสาร.	(๐๗๔)	๓๑๒๑๕๕
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