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๖. การทำาไม้ในที ่ดินกรรมสิทธิ ์

และสิทธิครอบครอง

๖.๑ การทำาไม้สักและไม้ยางในที ่ดินกรรมสิทธิ ์

หรือสิทธิครอบครอง
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237
คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการอนุญาตไม้และของป่า

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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238
คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการอนุญาตไม้และของป่า

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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239
คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการอนุญาตไม้และของป่า

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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240
คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการอนุญาตไม้และของป่า

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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241
คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการอนุญาตไม้และของป่า

  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

6.1(233-276).indd   249 7/1/2010   13:12



250
คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการอนุญาตไม้และของป่า

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 
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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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