เรื่องเสร็จที่ ๓๓๙/๒๕๖๐
บันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เรื่อง การดํา เนิ น การกับ ผู้ ค รอบครองที่ดิน ในเขตปฏิรูป ที่ ดิน เพื่ อ เกษตรกรรม
กรณีที่เอกชนเคยได้รับอนุญาตให้ใช้พื้นที่จากกรมป่าไม้มาก่อน
กรมป่ า ไม้ ไ ด้ มี ห นั งสื อ ที่ ทส ๑๖๐๒.๓/๒๑๒๗๓ ลงวันที่ ๑๓ ธั นวาคม ๒๕๕๙
ถึงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สรุปความได้ว่า สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)
ได้ออกประกาศสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ที่ ๘/๒๕๕๙ เรื่อง กําหนดพื้นที่เป้าหมาย
การดําเนินการกับผู้ครอบครองที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมโดยมิชอบกฎหมาย ลงวันที่
๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยอาศั ย อํ า นาจตามคํ า สั่ ง หั ว หน้ า คณะรั ก ษาความสงบแห่ ง ชาติ
ที่ ๓๖/๒๕๕๙ เรื่ อ ง มาตรการในการแก้ ไ ขปั ญ หาการครอบครองที่ ดิ น ในเขตปฏิ รู ป ที่ ดิ น
เพื่อเกษตรกรรมโดยมิชอบกฎหมาย ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ และสํานักงานการปฏิรูปที่ดิน
จังหวัดชุมพรได้ปิดประกาศดังกล่าว ต่อมาบริษัทสหไทยน้ํามันพืช จํากัด ได้ยื่นขอแสดงสิทธิในที่ดิน
พื้นที่เป้าหมายแปลงหมายเลข No๘๓ เนื้อที่ ๖,๐๘๓ ไร่ ๖๗ ตารางวา โดยอ้ างหนังสืออนุ ญ าต
เข้าทําประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เนื้อที่ ๒๑,๕๖๒.๕๐ ไร่ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๒
ถึงปี พ.ศ. ๒๕๕๒ และบริษัทสหไทยน้ํามันพืช จํากัด ได้ขอความเป็นธรรมต่อจังหวัดชุมพร โดยอ้างว่า
บริษัทฯ เคยได้รับอนุญาตให้เข้าทําประโยชน์ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติเดิมและปัจจุบันอยู่ระหว่าง
ยื่นขอต่ออายุการอนุญาตจากกรมป่าไม้ และ ส.ป.ก. มีหนังสือแจ้งขอให้กรมป่าไม้ระงับการต่ออายุ
อนุญาตสัมปทานให้บริษัทฯ เข้าทําประโยชน์เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในที่จําแนกป่าที่จะดําเนินการ
หมายเลข ๘๙ เนื้อที่ ๖,๐๘๓ ไร่ ๖๗ ตารางวา
กรมป่าไม้พิจารณาแล้วเห็นว่า เรื่องดังกล่าวเป็นประเด็นปัญหาข้อกฎหมายระหว่าง
กรมป่าไม้และ ส.ป.ก. ซึ่งกระทบต่อสิทธิในการยื่นคําขอใช้พื้นที่ของเอกชนในพื้นที่ที่เคยได้รับอนุญาต
ให้ใช้พื้นที่จากกรมป่าไม้ จึงขอหารือในประเด็นดังต่อไปนี้
๑. พื้นที่ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้อนุมัติเมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม
๒๕๒๒ ให้บริษัทสหไทยน้ํามันพืช จํากัด เข้าทําประโยชน์ในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่ารับร่อ-ป่าสลุย
ท้ อ งที่ ตํ า บลสลุ ย อํ า เภอท่ า แซะ จั ง หวั ด ชุ ม พร เนื้ อ ที่ ๒๑,๕๖๒.๕๐ ไร่ เพื่ อ ปลู ก ปาล์ ม น้ํ า มั น
มีกําหนด ๓๐ ปี โดยกรมป่าไม้ได้ออกหนังสืออนุญาตให้เข้าทําประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวน
แห่งชาติ เล่มที่ ๔๔ ฉบับที่ ๘๓ ลงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๒๒ จนถึงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๒ ภายหลัง
ได้มีพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดิน ในท้องที่อําเภอท่าแซะ และอําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ให้เป็น
เขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๓๑ ซึ่งประกาศคลุมพื้นที่ทั้งอําเภอ และต่อมาได้มีการปรับปรุงเขตปฏิรูปที่ดิน
ดังกล่าวโดยพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตําบลสองพี่น้อง ตําบลสลุย ตําบลหงษ์เจริญ
ตํ าบลรั บร่ อ ตํ าบลคุ ริ ง ตํ าบลท่ าข้ าม ตํ าบลทรั พย์ อนั นต์ ตํ าบลหิ นแก้ ว อํ าเภอท่ าแซะ และตํ าบล
เขาไชยราช ตําบลดอนยาง ตําบลปากคลอง ตําบลชุมโค ตําบลทะเลทรัพย์ ตําบลบางสน ตําบลสะพลี
ส่งพร้อมหนังสือ ที่ นร ๐๙๐๗/๑๒๐ ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๐ ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกามีถึงสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

๒
อําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๕๒ รวมทั้งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่
๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๖ อนุมัติตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอเรื่องการจําแนกประเภทที่ดิน
จังหวัดชุมพรบริเวณดังกล่าวออกจากป่าไม้ถาวร ซึ่งอยู่นอกเขตป่าสงวนแห่งชาติ เนื้อที่ ๓๘,๑๕๙ ไร่
(หรือ ๖๑.๐๕๑๒ ตารางกิโลเมตร) มอบให้คณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติดําเนินการเพื่อเป็นที่ดิน
ทํากินของราษฎรหรือเพื่อให้ใช้ประโยชน์อย่างอื่น ๆ รวมที่ทําเลเลี้ยงสัตว์ด้วย และคณะกรรมการ
จัดที่ดินแห่งชาติได้มีการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๓๙ เมื่อวันพุธที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๙ มีมติส่งมอบ
ที่จําแนกป่าที่จะดําเนินการหมายเลข ๘๙ ให้ ส.ป.ก. ดําเนินการปฏิรูป อย่างไรก็ดี ก่อนที่การอนุญาต
ให้เข้าทําประโยชน์ในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติจะสิ้นอายุ บริษัทสหไทยน้ํามันพืช จํากัด ได้ยื่นขอ
อนุ ญ าตเข้ า ทํ า ประโยชน์ ใ นเขตพื้ น ที่ ป่ า ในท้ องที่ ตํ าบลหงษ์ เจริ ญ อํ า เภอท่ า แซะ จั ง หวั ด ชุ ม พร
เพื่อปลูกปาล์มน้ํามัน รวมเนื้อที่ ๗,๖๖๘ ไร่ ๑ งาน ๖๙ ตารางวา ตามคําขออนุญาต ลงวันที่ ๑๔
พฤษภาคม ๒๕๕๒ โดยกรมป่าไม้แจ้งว่าไม่ขัดข้องในการที่บริษัทสหไทยน้ํามันพืช จํากัด ขออนุญาต
เข้ าทํ าประโยชน์ ในเขตพื้ นที่ ป่ าตามมาตรา ๔ (๑) แห่ งพระราชบั ญญั ติ ป่ าไม้ พุ ท ธศั ก ราช ๒๔๘๔
เนื้อที่ ๖,๐๘๓ ไร่ ๖๗ ตารางวา ท้องที่ตําบลหงษ์เจริญ อําเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร เพื่อปลูกปาล์ม
น้ํามัน ต่อมาจังหวัดชุมพรได้ออกใบอนุญาตให้แผ้วถางป่าในพื้นที่ป่าดังกล่าวให้แก่บริษัทสหไทยน้ํามันพืช
จํากัด ทุกปี ทั้งนี้ ก่อนที่ใบอนุญาตให้แผ้วถางป่า ฉบับที่ ๘๐ เล่มที่ ๑๐๘๖ ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์
๒๕๕๙ จะสิ้นอายุลงในวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ บริษัทสหไทยน้ํามันพืช จํากัด ได้ยื่นขออนุญาต
เข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าตามกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตทําประโยชน์ในเขตป่า
พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามคําขอลงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ จึงขอหารือว่าพื้นที่ดังกล่าวตามข้อเท็จจริงข้างต้น
ยังคงมีภาระผูกพันกับกรมป่าไม้หรือไม่ และยังอยู่ในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้หรือไม่
๒. พื้นที่ดังกล่าวข้างต้นเป็นพื้นที่ตามคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ที่ ๓๖/๒๕๕๙ เรื่ อ ง มาตรการในการแก้ ไ ขปั ญ หาการครอบครองที่ ดิ น ในเขตปฏิ รู ป ที่ ดิ น เพื่ อ
เกษตรกรรมโดยมิชอบกฎหมาย ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ข้อ ๓ (๘) หนังสือแสดงสิทธิอื่นที่ออก
โดยหน่วยงานของรัฐโดยชอบด้วยกฎหมาย และพื้นที่ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการตรวจสอบหลักฐานแสดงสิทธิในที่ดินของผู้ครอบครองที่ดิน
ในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ลงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๓.๑.๘ หนังสือแสดงสิทธิอื่น
ที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ อย่างไร
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๗) ได้พิจารณาข้อหารือของกรมป่าไม้ โดยมีผู้แทน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (สํ านักงานปลัดกระทรวงและสํานั กงานการปฏิ รูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม)
และผู้แทนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (กรมป่าไม้) เป็นผู้ชี้แจงข้อเท็จจริงแล้ว ปรากฏ
ข้อเท็จจริงเพิ่มเติมว่า พื้นที่เป้าหมายแปลงหมายเลข No๘๓ เนื้อที่ ๖,๐๘๓ ไร่ ๖๗ ตารางวา ในท้องที่
ตําบลหงษ์เจริญ อําเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร เป็นพื้นที่ป่าตามความในมาตรา ๔ (๑) แห่งพระราชบัญญัติ
ป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ ที่อยู่ในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมตามพระราชกฤษฎีกากําหนด
เขตที่ดิน ในท้องที่ตําบลสองพี่น้อง ตําบลสลุย ตําบลหงษ์เจริญ ตําบลรับร่อ ตําบลคุริง ตําบลท่าข้าม
ตําบลทรัพย์อนันต์ ตําบลหินแก้ว อําเภอท่าแซะ และตําบลเขาไชยราช ตําบลดอนยาง ตําบลปากคลอง
ตํ า บลชุ ม โค ตํ า บลทะเลทรั พ ย์ ตํ า บลบางสน ตํ า บลสะพลี อํ า เภอปะทิ ว จั ง หวั ด ชุ ม พร ให้ เ ป็ น
เขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๕๒ และเป็นพื้นที่ที่ยังไม่ได้เข้าสู่กระบวนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

๓
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๗) ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรกําหนดประเด็นที่ต้อง
พิจารณา และมีความเห็นในแต่ละประเด็น ดังนี้
ประเด็นที่หนึ่ง พื้นที่เป้าหมายแปลงหมายเลข No๘๓ เนื้อที่ ๖,๐๘๓ ไร่ ๖๗ ตารางวา
ในท้องที่ตําบลหงษ์เจริญ อําเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ยังคงมีภาระผูกพันกับกรมป่าไม้และยังอยู่ใน
ความรับผิดชอบของกรมป่าไม้หรือไม่ เห็นว่า เมื่อพื้นที่เป้าหมายแปลงดังกล่าวเป็นพื้นที่ป่าตามความ
ในมาตรา ๔ (๑)๑ แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ และเป็นพื้นที่ที่อยู่ในเขตปฏิรปู ทีด่ นิ เพือ่
เกษตรกรรม แต่ ส.ป.ก. ยังไม่ได้เข้าดําเนินการปฏิรูปที่ดิน จึงทําให้ ส.ป.ก. ยังไม่ได้มาซึ่งที่ดินดังกล่าว
เพื่ อใช้ ในการปฏิ รู ปที่ ดิ นตามแนวความเห็ นของคณะกรรมการกฤษฎี กา (คณะที่ ๗) ในเรื่ องเสร็ จที่
๔๒๕/๒๕๔๖๒ สรุปความได้ว่า การตราพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตปฏิรูปที่ดินยังไม่มีผลทําให้ ส.ป.ก.
ได้มาซึ่งที่ดินเพื่อใช้ในการปฏิรูปที่ดิน จนกว่า ส.ป.ก. มีความประสงค์ที่จะนําที่ดินมาใช้เพื่อการปฏิรูป
ที่ดิ นแล้ ว และโดยที่ ปั จจุ บัน ส.ป.ก. ได้ อ อกประกาศสํา นั ก งานการปฏิ รูป ที่ ดิน เพื่ อ เกษตรกรรม
ที่ ๘/๒๕๕๙ เรื่อง กําหนดพื้นที่เป้าหมายการดําเนินการกับผู้ครอบครองที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรมโดยมิชอบกฎหมาย ลงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยกําหนดให้พื้นที่ป่าบริเวณ
ดั งกล่าวเป็นส่ วนหนึ่งของพื้ นที่เป้ า หมายที่จะดําเนิน การกับผู้ครอบครองที่ ดินในเขตปฏิ รู ปที่ ดิ น
เพื่อเกษตรกรรมโดยมิชอบกฎหมายตามข้อ ๑.๓๓ เพื่อที่ ส.ป.ก. จะได้นําที่ดินมาจัดให้กับเกษตรกร
ผู้ไร้ที่ดินทํากินต่อไป ซึ่งเป็นการปฏิบัติใ ห้เป็นไปตามคํ าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ที่ ๓๖/๒๕๕๙ เรื่ อ ง มาตรการในการแก้ ไ ขปั ญ หาการครอบครองที่ ดิ น ในเขตปฏิ รู ป ที่ ดิ น
เพื่อเกษตรกรรมโดยมิชอบกฎหมาย ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ อันแสดงให้เห็นว่า ส.ป.ก.
มีความประสงค์ที่จะนําที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินไปดําเนินการปฏิรูปที่ดินแน่นอนแล้ว ส.ป.ก. จึงสามารถ
เข้าดําเนินการในพื้นที่เป้าหมายได้ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ข้อ ๔๔ แห่งคําสั่งหัวหน้าคณะรักษา
๑

มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้
(๑) “ป่า” หมายความว่า ที่ดินที่ยังมิได้มีบุคคลได้มาตามกฎหมายที่ดิน
ฯลฯ
ฯลฯ
๒
บันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การปรับปรุงเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ส่ งพร้ อมหนั งสื อสํ านั กงานคณะกรรมการกฤษฎี กา ด่ วน ที่ นร ๐๙๐๑/๐๕๙๓ ลงวั น ที่ ๑๓ มิ ถุ น ายน ๒๕๔๖
ถึงสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
๓
๑. พื้ นที่เป้าหมายที่ จะดํา เนิ นการกับ ผู้ค รอบครองที่ดิน ในเขตปฏิรูปที่ ดิน เพื่อเกษตรกรรม
โดยมิชอบกฎหมาย คือ
ฯลฯ
ฯลฯ
๑.๓ แปลงที่ดินหมายเลขที่ No๘๓ เนื้อที่ประมาณ ๖,๔๑๕.๑๓ ไร่ ที่ดินตั้งอยู่ตําบลหงษ์เจริญ
อําเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ปรากฏตามแผนที่แนบท้ายประกาศนี้
ฯลฯ
ฯลฯ
๔
ข้อ ๔ ในพื้นที่เป้าหมายตามข้อ ๑ (๑) เมื่อสิ้นอายุระยะเวลาตามข้อ ๓ หากผู้ครอบครองที่ดิน
ไม่มายื่นคําร้องแสดงสิทธิในที่ดิน หรือสํานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิจารณาแล้วไม่เห็นชอบกับคําร้องตามข้อ ๓
หรื อ ไม่ ป รากฏว่ า มี ผู้ ค รอบครองที่ ดิ น ในพื้ น ที่ เ ป้ า หมาย ให้ เ จ้ า หน้ า ที่ ซึ่ ง เลขาธิ ก ารสํ า นั ก งานการปฏิ รู ป ที่ ดิ น
เพื่อเกษตรกรรมแต่งตั้งมีอํานาจดําเนินการ ดังต่อไปนี้
(๑) สั่งให้ผู้ครอบครองที่ดินออกจากพื้นที่เป้าหมายภายในเวลาที่กําหนด และงดเว้นกระทําการใด ๆ
ในบริเวณพื้นที่เป้าหมาย
(มีต่อหน้าถัดไป)

๔
ความสงบแห่งชาติ ที่ ๓๖/๒๕๕๙ เรื่อง มาตรการในการแก้ไขปัญหาการครอบครองที่ดินในเขตปฏิรูป
ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมโดยมิชอบกฎหมาย ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
สํ า หรั บ กรณี ที่ พื้ น ที่ ป่ า ดั งกล่ าวข้ างต้ นได้ มี การออกใบอนุ ญาตให้ แผ้ วถางป่ าตาม
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๖ (พ.ศ. ๒๔๙๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ ว่าด้วย
การแผ้วถางป่า และปัจจุบันอยู่ระหว่างการยื่นคําขออนุญาตเข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าต่อกรมป่าไม้
ตามกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตทําประโยชน์ในเขตป่า พ.ศ. ๒๕๕๘ จะมีผลทําให้
กรมป่าไม้ยังคงมีภาระผูกพันในพื้นที่ดังกล่าวหรือไม่ นั้น เห็นว่า โดยที่ปัจจุบันกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๖
(พ.ศ. ๒๔๙๘) ออกตามความในพระราชบั ญญั ติ ป่ าไม้ พุ ทธศั กราช ๒๔๘๔ ว่ าด้ วยการแผ้ วถางป่ า
ถูกยกเลิกโดยข้อ ๒๕ แห่งกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตทําประโยชน์ในเขตป่า พ.ศ. ๒๕๕๘
โดยมีข้อ ๔๐๖ แห่งกฎกระทรวงดังกล่าวกําหนดให้ใบอนุญาตตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๖ (พ.ศ. ๒๔๙๘)
ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ ว่าด้วยการแผ้วถางป่า ใช้ได้ต่อไปจนกว่า
ใบอนุญาตนั้นจะสิ้นอายุ และข้อ ๔๑๗ กําหนดให้คําขออนุญาตที่ได้ยื่นไว้ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๖
(พ.ศ. ๒๔๙๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ ว่าด้วยการแผ้วถางป่า
ถื อ เป็ น คํ า ขออนุ ญ าตทํ า ประโยชน์ ใ นเขตป่ า ตามกฎกระทรวงนี้ และให้ พิ จ ารณาอนุ ญ าตตาม
หลักเกณฑ์ที่กําหนดในกฎกระทรวงนี้ ดังนั้น เมื่อใบอนุญาตให้แผ้วถางป่าได้สิ้นอายุลงแล้วเมื่อวันที่
๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ และมีการยื่นคําขออนุญาตเข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าตามกฎกระทรวงการขอ
อนุ ญ าตและการอนุ ญ าตทํ า ประโยชน์ ในเขตป่ าฯ ต่ อกรมป่ าไม้ กรณี จึ งเป็ นการยื่ นคํ าขออนุ ญาต
ทําประโยชน์ในเขตป่าเป็นครั้งแรกตามกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตทําประโยชน์
ในเขตป่าฯ มิใช่การยื่นคําขอต่ออายุใบอนุญาตให้แผ้วถางป่าและมิใช่การยื่นคําขอต่ออายุใบอนุญาต

(ต่อจากเชิงอรรถที่ ๔)
(๒) สั่งให้ผู้ครอบครองที่ดินรื้อถอน ทําลาย หรือกระทําการอื่นใด แก่สิ่งปลูกสร้างหรือสิ่งอื่นใด
ในพื้นที่เป้าหมายภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับคําสั่ง
(๓) เข้ า ไปทํ า การอั น จํ า เป็ น เพื่ อ การสํ า รวจและรั ง วั ด พื้ น ที่ เ ป้ า หมาย หรื อ ตรวจสอบ
การครอบครองและการใช้ประโยชน์ในที่ดินในเคหสถานหรือสถานที่ใด ๆ ในบริเวณพื้นที่เป้าหมาย
(๔) ออกคําสั่งเรียกให้บุคคลใดมารายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่หรือมาให้ถ้อยคําหรือส่งมอบเอกสาร
หรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการครอบครองและการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่เป้าหมาย
(๕) ยึด รื้อถอน ทําลาย หรือกระทําการอื่นใด กับสิ่งปลูกสร้างที่เป็นอุปสรรคกับการปฏิรูปที่ดิน
เพื่ อ เกษตรกรรม ในกรณี ที่ ผู้ ค รอบครองที่ ดิ น ไม่ ป ฏิ บั ติ ต าม (๒) หรื อไม่ ป รากฏว่ า มี ผู้ ค รอบครองที่ ดิ น ในพื้ น ที่
เป้าหมาย
๕
ข้อ ๒ ให้ยกเลิกกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๖ (พ.ศ. ๒๔๙๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ ว่าด้วยการแผ้วถางป่า
๖
ข้อ ๔๐ บรรดาใบอนุญาตตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๖ (พ.ศ. ๒๔๙๘) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ ว่าด้วยการแผ้วถางป่า ให้ใช้ได้ต่อไปจนกว่าใบอนุญาตนั้นจะสิ้นอายุ
๗
ข้อ ๔๑ บรรดาคําขออนุญาตที่ได้ยื่นไว้ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๖ (พ.ศ. ๒๔๙๘) ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ ว่าด้วยการแผ้วถางป่า ให้ถือว่าเป็นคําขออนุญาตทําประโยชน์
ในเขตป่ า ตามกฎกระทรวงนี้ และให้ พิ จ ารณาอนุ ญ าตตามหลั ก เกณฑ์ ที่ กํ า หนดในกฎกระทรวงนี้ และกรณี ที่
คําขออนุญาตดังกล่าวมีข้อแตกต่างไปจากคําขออนุญาตตามกฎกระทรวงนี้ ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับคําขอมีอํานาจสั่งให้
แก้ไขเพิ่มเติมหรือให้ส่งหลักฐานเพิ่มเติมได้ตามความจําเป็นเพื่อให้การเป็นไปตามกฎกระทรวงนี้

๕
ทําประโยชน์ในเขตป่าตามที่กําหนดไว้ในข้อ ๒๕๘ แห่งกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาต
ทําประโยชน์ในเขตป่าฯ ที่เมื่อยื่นคําขอต่ออายุใบอนุญาตแล้ว ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตทําประโยชน์ตามที่
ได้ รั บ อนุ ญ าตต่ อ ไปได้ จ นกว่ า จะมี คํ า สั่ ง ไม่ อ นุ ญ าตให้ ต่ อ อายุ ใ บอนุ ญ าตด้ ว ยเช่ น กั น ด้ ว ยเหตุ นี้
พื้นที่ป่าดังกล่าวจึงไม่ได้เป็นพื้นที่ป่าที่มีภาระผูกพันกับกรมป่าไม้อีกต่อไป
ประเด็ น ที่ ส อง ใบอนุ ญ าตให้ แ ผ้ ว ถางป่ า เป็ น หนั ง สื อ แสดงสิ ท ธิ อื่ น ที่ อ อกโดย
หน่วยงานของรัฐโดยชอบด้วยกฎหมายตามข้อ ๓ (๘) แห่งคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ที่ ๓๖/๒๕๕๙ เรื่ อ ง มาตรการในการแก้ ไ ขปั ญ หาการครอบครองที่ ดิ น ในเขตปฏิ รู ป ที่ ดิ น เพื่ อ
เกษตรกรรมโดยมิชอบกฎหมาย ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ประกอบกับข้อ ๓.๑.๘ แห่ง
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการตรวจสอบหลักฐาน
แสดงสิทธิในที่ดินของผู้ครอบครองที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ลงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม
พ.ศ. ๒๕๕๙ หรื อ ไม่ อย่ า งไร เห็ นว่ า เมื่ อ ใบอนุ ญ าตให้ แ ผ้ ว ถางป่ า ได้ สิ้ น อายุ ล งแล้ ว เมื่ อ วั น ที่
๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ ผู้ได้รับใบอนุญาตให้แผ้วถางป่าจึงไม่มีสิทธิเข้าทําประโยชน์ในพื้นที่ป่าอีกต่อไป
กรณี จึ งไม่ จํ าเป็ นที่ จะต้ องพิ จารณาว่ าใบอนุ ญาตให้ แผ้ วถางป่ าเป็ นหนั งสื อแสดงสิ ทธิ อื่ นที่ อ อกโดย
หน่วยงานของรัฐโดยชอบด้วยกฎหมายตามข้อ ๓ (๘) แห่งคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ที่ ๓๖/๒๕๕๙ฯ หรือไม่
อนึ่ง คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๗) มีข้อสังเกตว่า โดยที่บริษัทสหไทยน้ํามันพืช
จํากัด ได้รับอนุญาตให้เข้าทําประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติเพื่อปลูกปาล์มน้ํามัน
ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๒ จนถึงปี พ.ศ. ๒๕๕๒ และต่อมาได้รับอนุญาตให้แผ้วถางป่า ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๔
จนถึงปี พ.ศ. ๒๕๕๙ เนื่องจากบริเวณนี้เป็นพื้นที่ป่าตามมาตรา ๔ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ฯ และ
ส.ป.ก. เพิ่งมีความประสงค์ที่จะนําที่ดินมาใช้เพื่อการปฏิรูปที่ดินโดยประกาศสํานักงานการปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม ที่ ๘/๒๕๕๙ เรื่ อง กํ าหนดพื้นที่เป้ าหมายการดํ าเนินการกั บผู้ครอบครองที่ดิน
ในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมโดยมิชอบกฎหมาย ลงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ฉะนั้น
การที่ ส.ป.ก. จะนําที่ดินไปดําเนินการปฏิรูปที่ดินหรือไม่ ควรพิจารณาถึงการที่บริษัทฯ ได้ครอบครอง
ที่ ดิ น และมี สิ ท ธิ ใ ช้ พื้ น ที่ ป่ า โดยได้ รั บ อนุ ญ าตให้ ใ ช้ พื้ น ที่ จ ากกรมป่ า ไม้ ต่ อ เนื่ อ งมาโดยตลอด
แม้ว่าปัจจุบันจะไม่ได้เป็นพื้นที่ป่าที่มีภาระผูกพันกับกรมป่าไม้ที่จะอนุญาตอีกต่อไปก็ตาม
(นายดิสทัต โหตระกิตย์)
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
มีนาคม ๒๕๖๐

๘

ข้อ ๒๕ ผู้ได้รับใบอนุญาตผู้ใดประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาต ให้ยื่นคําขอต่ออธิบดีกรมป่าไม้
พร้อมด้วยเอกสารหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบคําขอก่อนใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ
ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับคําขอออกใบรับรองคําขอต่ออายุใบอนุญาตให้แก่ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตไว้เป็น
หลักฐาน
เมื่ อ ผู้ ไ ด้ รั บ ใบอนุ ญ าตได้ ยื่ น คํ า ขอต่ อ อายุ ใ บอนุ ญ าตตามวรรคหนึ่ ง ให้ ผู้ ไ ด้ รั บ ใบอนุ ญ าต
ทําประโยชน์ตามที่ได้รับอนุญาตต่อไปได้จนกว่าจะมีคําสั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต

