
เร่ืองเสร็จที่ ๑๐๓/๒๕๒๕ 
 

บันทึก 
เร่ือง  การนําไมทอนซุงจากที่ดินของเอกชนเขาโรงงานแปรรูปไม 

ที่ไดรับอนุญาตตั้งตามพระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช ๒๔๘๔ 

   
 
กรมปาไมไดมีหนังสือ ดวนมาก ที่ กส.๐๗๐๔(๒)/๑๖๐๑ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม 

๒๕๒๕ ขอใหสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาใหความเห็นในปญหาขอกฎหมายตาม
พระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช ๒๔๘๔ ความวา เนื่องจากปจจุบันไดมีไมยางพาราเกาถูกตัด
โคนออกจากสวนยางเปนจํานวนมากเพื่อปลูกยางพาราพันธุใหมทดแทนตามโครงการชวยเหลือ
ของรัฐบาล และทางราชการมีนโยบายสนับสนุนใหนําไมยางพาราเหลานี้มาใชเปนวัตถุดิบปอน
โรงงานแปรรูปไมเพ่ือนํามาใชประโยชน โดยคณะรัฐมนตรีไดมีมติใหทดลองตั้งโรงงานแปรรูปไม
ยางพารา (โรงเลื่อย) ข้ึนในทองที่ภาคตะวันออกและภาคใต ๖ จังหวัดกอน  นอกจากนั้น ยังมี
โรงงานแปรรูปไมเพ่ือประดิษฐกรรมที่ใชไมยางพาราเปนวัตถุดิบและไดรับอนุญาตตั้งอยูกอนแลว
จํานวนมากราย แตการนําไมดังกลาวเขาโรงงานกอใหเกิดปญหาทางปฏิบัติและปญหาทาง
กฎหมายเก่ียวกับการตีความมาตรา ๔๘ มาตรา ๕๐ และมาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติปาไมฯ 
เพราะไมยางพาราหรือไมอ่ืนที่เอกชนปลูกข้ึนหรือเปนไมที่ติดมากับพื้นดินตามธรรมชาติกอนการ
ไดกรรมสิทธิ์ตามกฎหมายที่ดิน ยอมเปนไมที่ไมอยูในความควบคุมของพระราชบัญญัติปาไมฯ 

กรมปาไมจึงขอหารือวา 
(๑) ไมทอนซุงที่นํามาจากที่ดินกรรมสิทธิ์กอนนําเขาโรงงานจะตองใหผานการ

ตรวจสอบของเจาหนาที่ตามมาตรา ๕๑ กอนหรือไม 
(๒) หากเจาของไมแสดงความยินยอมในสวนแพงสละสิทธิความเปนไมในที่ดิน

เสมือนหนึ่งเปนไมในปา พนักงานเจาหนาที่จะมีอํานาจเรียกเก็บคาธรรมเนียมในกรณีดังตอไปนี้
หรือไม 

(๒.๑) ขอทําไมชนิดที่ตรงกับไมหวงหามโดยยินยอมชําระคาภาคหลวง
เชนเดียวกับไมหวงหามทั่วไป 

(๒.๒) ยินยอมขอชําระคาธรรมเนียมไมที่มิใชไมหวงหามเมื่อนําเขาเขต
ดานปาไม ตามมาตรา ๒๕ แหงพระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช ๒๔๘๔ ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๑๘ 

ทั้งนี้ เพ่ือกรมปาไมจะไดถือปฏิบัติตอไป 
 
คณะกรรมการกฤษฎีกา(กรรมการรางกฎหมาย คณะที่ ๒) ไดพิจารณาปญหา

ดังกลาวโดยไดฟงคําช้ีแจงจากผูแทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ (กรมปาไม) แลว มีความเห็น
ดังนี ้



 ๒

๑. เมื่อพิจารณาบทนิยามคําวา “ปา” และคําวา “ไม” ในมาตรา ๔๑ แหง
พระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช ๒๔๘๔ ประกอบกับมาตรา ๖๒และมาตรา ๗๓ แหง
พระราชบัญญัติดังกลาว เห็นไดวา ไมที่อยูในบังคับแหงพระราชบัญญัตินี้มี ๒ ประเภทคือ ไมหวง
หาม ซึ่งไดแกไมสักและไมยางทั่วไปในราชอาณาจักรไมวาจะขึ้นอยูที่ใด รวมถึงไมชนิดอื่นในปาที่
ไดมีพระราชกฤษฎีกากําหนดใหเปนไมหวงหาม ประเภทหนึ่ง กับไมที่มิใชไมหวงหามซึ่งไดแกไม
ชนิดอื่นนอกจากที่กฎหมายกําหนดใหเปนไมหวงหาม อีกประเภทหนึ่งและบทบัญญัติใน
พระราชบัญญัติปาไมฯ นี้สวนใหญเปนบทบัญญัติที่ใชบังคับแกไมในปา คือไมที่อยูในที่ดินที่ยังไม
มีผูใดเปนเจาของกรรมสิทธิ์ สวนไมในที่ดินของเอกชนไดมีบทบัญญัติบังคับไวเฉพาะในมาตรา ๗ 
และมาตรา ๑๔ ทวิ๔ ดังนั้น ไมในที่ดินของเอกชนไมวาจะเปนไมที่เอกชนปลูกข้ึนหรือเปนไมที่ติด
มากับพื้นดินตามธรรมชาติกอนการไดกรรมสิทธิ์ตามประมวลกฎหมายที่ดิน ยอมไมอยูในความ
ควบคุมของพระราชบัญญัติปาไมฯ เวนแตไมสักหรือไมยางทั่วไปเทานั้น สําหรับไมยางพาราตาม
ปญหาที่หารือนี้ไมใชไมยางทั่วไปซึ่งเปนไมหวงหามประเภท ก.ตามมาตรา ๗ แหงพระราชบัญญัติ
ปาไมฯ แตเปนไมในที่ดินของเอกชนที่เจาของไดปลูกข้ึนเพราะฉะนั้น จึงไมเปนไมที่อยูในปาและ
ไมเปนไมหวงหาม 

๒. ปญหาตามขอ (๑) ที่กรมปาไมขอหารือวา ไมทอนซุงซึ่งนําออกจากที่ดินของ

                                                 
๑ มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี ้
(๑) “ปา” หมายความวา ท่ีดินที่ยังมิไดมีบุคคลไดมาตามกฎหมายที่ดิน 

(๒) “ไม” หมายความวา ไมสักและไมอ่ืนทุกชนิดที่เปนตน เปนกอ เปนเถา รวมตลอดถึงไม
ท่ีนําเขามาในราชอาณาจักร ไมไผทุกชนิด ปาลม หวาย ตลอดจนราก ปุม ตอ เศษ ปลาย และก่ิงของสิ่งนั้นๆ ไม
วาจะถูกตัด ทอน เลื่อย ผา ถาก ขุด หรือกระทําโดยประการอื่นใด 

ฯลฯ   ฯลฯ 
๒ มาตรา ๖ ไมหวงหามมีสองประเภท คือ 

ประเภท ก. ไมหวงหามธรรมดา ไดแกไมซึ่งการทําไมจะตองไดรับอนุญาตจากพนักงาน
เจาหนาท่ีหรือไดรับสัมปทานตามความในพระราชบัญญัตินี ้

ประเภท ข. ไมหวงหามพิเศษ ไดแกไมหายากหรือไมท่ีควรสงวนซึ่งไมอนุญาตใหทําไม เวน
แตรัฐมนตรีจะไดอนุญาตในกรณีพิเศษ 

๓ มาตรา ๗ ไมสักและไมยางทั่วไปในราชอาณาจักรไมวาจะขึ้นอยูท่ีใดเปนไมหวงหาม
ประเภท ก. ไมชนิดอ่ืนในปาจะใหเปนไมหวงหามประเภทใด ใหกําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา 

การเพ่ิมเติมหรือเพิกถอนชนิดไม หรือเปลี่ยนแปลงประเภทไมหวงหามที่ไดมีพระราช
กฤษฎีกากําหนดไวแลวก็ดี หรือจะกําหนดไมชนิดใดเปนไมหวงหามประเภทใดขึ้นในทองท่ีใดนอกจากทองท่ีท่ี
ไดมีพระราชกฤษฎีกากําหนดตามความในมาตรากอนแลวนั้นก็ดี ใหกําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา 

พระราชกฤษฎีกาซึ่งตราขึ้นตามความในวรรคหนึ่งและวรรคสอง ใหใชบังคับไดเม่ือพน
กําหนดเกาสิบวันนับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

๔ มาตรา ๑๔ ทวิ บทบัญญัติมาตรา ๑๔ มิใหใชบังคับแกผูรับอนุญาตทําไมสักท่ีขึ้นอยูในที่ดิน
ท่ีมีโฉนดที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดินเพ่ือใชสอยสวนตัว และมิใหใชบังคับแกผูรับอนุญาตทําไมยางที่ขึ้นอยู
ในที่ดินที่มี น.ส.๓ หรือโฉนดที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดิน เพ่ือใชสอยสวนตัว 



 ๓

เอกชนกอนนําเขาโรงงานจะตองใหผานการตรวจสอบจากเจาหนาที่ตามมาตรา ๕๑๕ กอนหรือไม
นั้น เห็นวา บทบัญญัติในมาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช ๒๔๘๔ ซึ่งแกไข
เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๑๘ เปนบทบัญญัติเก่ียวกับการควบคุมการ
แปรรูปไมซึ่งกําหนดวา ในเขตควบคุมการแปรรูปไม ผูไดรับอนุญาตใหแปรรูปไมตั้งโรงงานแปร
รูปไม หรือตั้งโรงคาไมแปรรูปจะมีไมไวในครอบครองในสถานที่ที่ตนไดรับอนุญาตไดเฉพาะไมที่
กําหนดไวในมาตรา ๕๑ (๑) ถึง (๕) คือไมที่ตองผานข้ันตอนการดําเนินการตามพระราชบัญญัติ
ปาไมฯ เชน ไมที่ไดชําระคาภาคหลวงและคาบํารุงปาแลว หรือไมที่ไดประทับตราแสดงวาเปนไมที่
ทําไดโดยไมตองเสียคาภาคหลวง เปนตน สวนไมยางพาราตามที่หารือเปนปญหามานี้ไดกลาวแลว
วา เปนไมในที่ดินของเอกชนซึ่งไมอยูในบังคับของพระราชบัญญัติปาไมฯ ดังนั้น การนําไมทอนซุง
ยางพาราออกจากที่ดินของเอกชนเพื่อเขาโรงงานแปรรูปไมจึงไมตองผานการตรวจสอบจาก
เจาหนาที่ตามมาตรา ๕๑ กอน แตอยางใด 

๓. สําหรับปญหาตาม (๒) ที่หารือวา หากเจาของไมยินยอมในสวนแพงสละสิทธิ
ในไมในที่ดินเสมือนหนึ่งเปนไมในปา พนักงานเจาหนาที่จะมีอํานาจเก็บคาธรรมเนียมตามที่
จําแนกไวใน (๒.๑) และ (๒.๒) ไดเพียงใดนั้น 

สําหรับขอที่ถามใน (๒.๑) วา การขอทําไมชนิดที่ตรงกับไมหวงหามโดยยินยอม
ชําระคาภาคหลวงเชนเดียวกับไมหวงหามทั่วไป ไดหรือไมนั้น เมื่อพิจารณาตามมาตรา ๔ แหง
พระราชบัญญัติปาไมฯ แลว จะเห็นวาคาภาคหลวง หมายความถึงเงินคาธรรมเนียมที่ผูทําไมหรือ
เก็บหาของปาจะตองเสียตามพระราชบัญญัติดังกลาว และการทําไมที่จะตองเสียคาภาคหลวงนั้น
จะตองเปนการทําไมในปา ถามิใชไมในปา แมจะตรงกับไมหวงหามก็ไมจําตองเสียคาภาคหลวง 
อีกทั้งก็ไดบัญญัติไวชัดแจงวาพนักงานเจาหนาที่จะเรียกเก็บคาภาคหลวงไดในกรณีใดบาง เชน 
กรณีการทําไมฟน เปนตน สวนไมยางพาราดังที่ไดกลาวแลววาไมเปนไมที่อยูในบังคับที่จะตอง
เสียคาภาคหลวง ดังนั้น เจาของก็ไมมีหนาที่ที่จะยินยอมชําระคาภาคหลวงแตประการใด และ
พนักงานเจาหนาที่ก็ไมมีอํานาจที่จะเก็บคาภาคหลวง  ในกรณีเชนนี้ กรมปาไมนาจะชีแ้จงใหผูทีข่อ
ชําระคาภาคหลวงไดทราบถึงสิทธิหนาที่ดังที่ไดกลาวแลวขางตน 

                                                 
๕ มาตรา ๕๑ ผูรับอนุญาตตามความในหมวดนี้ จะมีไมไวในครอบครองในสถานที่ท่ีไดรับ

อนุญาตของตนไดแตเฉพาะไมอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี ้
(๑) ไมท่ีไดชําระคาภาคหลวงและคาบํารุงปาเสร็จสิ้นแลว หรือถาเปนไมท่ีไดรับอนุญาตให

ทําการแปรรูปไดกอนชําระคาภาคหลวงและคาบํารุงปา โดยมีหนังสืออนุญาตของอธิบดีกรมปาไม และมีรอยตรา
อนุญาตประทับไวแลว 

(๒) ไมท่ีไดรับอนุญาตใหทําโดยไมตองเสียคาภาคหลวง และพนักงานเจาหนาท่ีได
ประทับตราแสดงวาเปนไมท่ีทําไดโดยไมตองเสียคาภาคหลวงไวแลว 

(๓) ไมท่ีไดรับซื้อจากทางราชการปาไม ซึ่งพนักงานเจาหนาท่ีไดประทับตรารัฐบาลขายไว
แลว 

(๔) ไมแปรรูปของผูรับอนุญาตตามความในหมวดนี้ และมีหนังสือกํากับไมแปรรูปของผูรับ
อนุญาต หรือใบเบิกทางของพนักงานเจาหนาท่ีกํากับไวเปนหลักฐาน 

(๕) ไมท่ีนําเขามาในราชอาณาจักร และมีใบเบิกทางตามมาตรา ๓๘ (๓) กํากับ 



 ๔

สวนขอที่ถามใน (๒.๒) วา เจาของไมจะขอชําระคาธรรมเนียมไมที่มิใชไมหวง
หาม เมื่อนําเขาเขตดานปาไมตามมาตรา ๒๕๖ แหงพระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช ๒๔๘๔ ซึ่ง
แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๑๘ ไดหรือไมนั้น เห็นวา การชําระ
คาธรรมเนียมดังที่กลาวมานี้ก็เชนเดียวกับการชําระคาภาคหลวงดังที่ไดกลาวแลวขางตน คือ เมื่อ
ไมดังกลาวมิใชเปนไมที่อยูในปา จึงไมจําตองเสียคาธรรมเนียมในการผานดานปาไม เพราะฉะนั้น 
เจาของไมก็ไมมีหนาที่ที่จะตองชําระคาธรรมเนียมและพนักงานเจาหนาที่ก็ไมมีอํานาจที่จะเก็บ
คาธรรมเนียมเชนเดียวกัน อนึ่ง ตามขอเท็จจริงที่ผูแทนกรมปาไมไดช้ีแจงปรากฏวาการที่เจาของ
ไม (ยางพารา)ขอชําระคาธรรมเนียมนั้น ก็เพียงเพื่อจะไดรับหนังสือจากกรมปาไมสําหรับนําไป
แสดงตอเจาพนักงานตํารวจ มิฉะนั้นเจาพนักงานตํารวจซึ่งตรวจพบจะกักไมไวไมยอมใหผานดาน 
ถามูลเหตุแหงการขอชําระคาธรรมเนียมเปนไปดังขอเท็จจริงที่ผูแทนกรมปาไมช้ีแจงเชนนี้แลว ก็
เห็นวาการที่เจาพนักงานตํารวจไดกักไมไวเชนนั้นเปนการปฏิบัติที่ไมชอบ กรมปาไมควร
ประสานงานกับกรมตํารวจโดยชี้แจงถึงความหมายของตัวบทกฎหมายดังที่กลาวมาใหกรมตํารวจ
ทราบ ก็จะเปนทางขจัดอุปสรรคดังที่หารือมานี้ได 

 
(ลงช่ือ)  อมร จันทรสมบูรณ 
(นายอมร จันทรสมบูรณ) 

เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
เมษายน ๒๕๒๕ 

                                                 
๖ มาตรา ๒๕ ผูใดนําไมท่ีมิใชไมหวงหามเขาเขตดานปาไมตองเสียคาธรรมเนียมตามอัตราที่

รัฐมนตรีกําหนด เวนแตนําไปเพ่ือใชสอยสวนตัวภายในเขตทองท่ีจังหวัดที่ทําไมนั้น 

 การนําไมเขาเขตดานปาไมหลายดาน ใหเสียคาธรรมเนียมเพียงดานแรกดานเดียว 


