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๔. การทำาไม้เสาเข็ม

และไม้ที่มิใช่ไม้หวงห้าม
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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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