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หลักเกณฑการทําไมและการจําหนายไมยางพาราในสวนปาองคการอุตสาหกรรมปาไม ฉบับ พ.ศ.2550 

--------------------------------------- 
  เพื่อใหมีแนวทางท่ีเหมาะสมในการทําไมยางพาราออกจากสวนปาท่ีองคการอุตสาหกรรมปาไม
ประสงคจะทําไมออก รวมทั้งการจําหนายไมยางพารา และการขอรับทุนสงเคราะหจากกองทุนสงเคราะหการทํา
สวนยาง จึงไดกําหนดหลักเกณฑไวเพื่อใหผูเกี่ยวของไดถือปฏิบัติดังนี้ 

 
หมวดท่ี 1 ความท่ัวไป 

   
  ขอ 1 สวนยางพาราท่ีองคการอุตสาหกรรมปาไมจะทําไมออกมีหลักเกณฑดังนี ้

1.1  ครบรอบตัดฟนท่ีกําหนดตามนโยบายขององคการอุตสาหกรรมปาไม 
1.2  หมดหนากรีด หรือรายไดจากการกรีดไมคุมกับคาใชจาย 
1.3  ประสบภัยธรรมชาติ จนไมสามารถจะกรีดยางพาราได 
1.4  กรณีอ่ืนๆ ท่ีองคการอุตสาหกรรมปาไมพิจารณาเห็นชอบแลว 

ขอ 2 สวนปารายงานสํานักงานภูมิภาคแจงแปลงท่ีจะดําเนินการตามเหตุผล ขอ 1.1-1.4 
 กอนปดําเนินการอยางนอย 2 ป 

ขอ 3 สวนงานภูมิภาคต้ังคณะกรรมการไปตรวจสอบขอเท็จจริงในพืน้ท่ีท่ีขอทําไมออก 
 คณะกรรมการตรวจสอบดําเนินการใหเสร็จส้ินภายใน 15 วัน รายงานผลพรอมขอเสนอแนะตอหนวยงานภาค 
เพื่อพิจารณา  หากเหตุผลท่ีขอทําไมออกเหมาะสม หนวยงานภาคส่ังการใหสวนงานภูมิภาคดําเนินการยื่นขอรับ
ทุนสงเคราะหจากกองทุนสงเคราะหการทําสวนยางและขออนุญาตทําไมออกจากทางการปาไมตอไป  พรอม
รายงานใหองคการอุตสาหกรรมปาไมทราบเพ่ือกําหนดแผนการทําไมและปลูกทดแทนตอไป 

 
หมวดท่ี 2 การขอรับทุนสงเคราะหจากกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง 

 

  ขอ 4 ผูจะไดรับการสงเคราะหตามพระราชบัญญัติ กองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง พ.ศ. 
2503 นี้ ตองเปนเจาของสวนยางท่ีมีตนยางอายุกวายี่สิบหาปข้ึนไปหรือตนยางทรุดโทรมเสียหายหรือตนยางท่ี
ไดผลนอย  

  ขอ 5 สวนปายื่นแบบคําขอรับการสงเคราะหเพื่อการปลูกแทน ตามมาตรา 20 และมาตรา 30 
แหง พ.ร.บ. กองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง พ.ศ. 2503 ตามแบบ  ส.ก.ย.1 

  ขอ 6 เพื่อประโยชนในการสํารวจตรวจสอบของคณะกรรมการของกองทุนสงเคราะหการทํา
สวนยาง ในการพิจารณาใหการสงเคราะห ผูรับการสงเคราะหตองอํานวยความสะดวกและปฏิบัติการตามคําส่ัง
ของคณะกรรมการ หรือพนกังานเจาหนาท่ี ตามความจําเปน 
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ขอ 7 สํานักงานกองทุนสงเคราะหการทําสวนยางคํานวณพื้นท่ีรับการสงเคราะหจากจํานวนตน
ยางพาราท่ีมีอยูขณะทําการสํารวจตรวจนับ โดยกําหนดตนยางพารา 70 ตน คิดเปนพื้นท่ี 1 ไร 

  ขอ 8 เม่ือสํานกังานกองทุนสงเคราะหการทําสวนยางอนมัุติคําขอรับทุนสงเคราะหตาม ขอ 5 
แลว หวัหนางานสวนปาตองไปทําสัญญาการรับการสงเคราะหเพื่อปลูกยางพนัธุดีหรือไมยืนตนชนดิอ่ืนตาม
พระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง ท่ีสํานกังาน ส.ก.ย. ท่ียื่นคําขอรับทุนสงเคราะห  ท้ังนี้ควรยืน่ให
ไดรับทุนกอนการปลูกใหมใหทันฤดูกาลและแผนการทําไมท่ีกําหนด 
  ขอ 9  เงินสงเคราะหท่ีเจาของสวนยางไดรับสงเคราะหตามพระราชบัญญัตินี้ ใหไดรับยกเวน ไม
ตองเสียภาษีอากรและคาธรรมเนียมใดๆ อัตราเงินสงเคราะหดังนี ้
   9.1 ปท่ี 1 งวดท่ี 1 คากําจัดวัชพืช  คาวางแนวและขุดหลุม คาปุยกนหลุม คาเมล็ดพืช
คลุม คาปุยหินคลุกเมล็ดพืชคลุม  รวมไรละ 1,161.- บาท 
   9.2 ปท่ี 1 งวดท่ี 2 คาพันธุยาง คาแรงปลูก  คาปราบวัชพืชและใสปุยบํารุง และคาปุย
บํารุง รวมไรละ 2,219.- บาท 
   9.3 ปท่ี 2 คาปราบวัชพืชและใสปุยบํารุง คาปุยบํารุงรวมไรละ 894.- บาท 
   9.4 ปท่ี 3 คาปราบวัชพืชและใสปุยบํารุง คาปุยบํารุงรวมไรละ 816.- บาท 
   9.5 ปท่ี 4 คาปราบวัชพืชและใสปุยบํารุง คาปุยบํารุงรวมไรละ 926.- บาท 
   9.6 ปท่ี 5 คาปราบวัชพืชและใสปุยบํารุง คาปุยบํารุงรวมไรละ 926.- บาท 
   9.7 เงินสํารองเพ่ือใชจายรายการอื่นท่ีจําเปน รวมไรละ 358.- บาท 
  รวมทุนสงเคราะห 5 ป จาย 6 งวด เปนเงินไรละ 7,300.- บาท (อัตรานี้จะมีการปรับปรุงตาม
ประกาศของ ส.ก.ย.) 
  ขอ  10 สวนปาท่ีทําสัญญาตามขอ 8 ตองปฏิบัติตาม กฎกระทรวง ขอบังคับ ระเบียบ หรือคําส่ัง
ของคณะกรรมการ หรือพนกังานเจาหนาท่ี  หากไมปฏิบัติ คณะกรรมการของกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง มี
อํานาจส่ังใหระงับการสงเคราะหเสียได 
 

หมวดท่ี 3 การขออนุญาตทําไมออก 
   
  ขอ 11สวนยางพาราท่ีปลูกในพื้นท่ีกรรมสิทธ์ิขององคการอุตสาหกรรมปาไม ไมตองขออนุญาต
จากทางการปาไม 
  ขอ 12 สวนปาโครงการท่ี 1 ดําเนินการตามระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ วาดวยการ
อนุญาตใหทําการปลูกสรางสวนปาในเขตปาสงวนแหงชาติ (ฉบับท่ี 1) พ.ศ. 2522  ขอท่ี 14 และตามระเบียบ
กรมปาไม วาดวยการอนุญาตใหทําการปลูกสรางสวนปาหรือปลูกไมยืนตนภายในเขตปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 
2530  ขอ 15 ไมตองทําการตรวจวัดประทับตราประจําตนและตราชักลาก ชําระคาภาคหลวงตามกําลังผลิตท่ี 
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เจาหนาท่ีปาไมคํานวณได ชําระคาภาคหลวงและคาบํารุงปาลวงหนากอนท่ีจะเขาดําเนินการตัดฟน โดยไมตองทํา
การตรวจวัดประทับตราภาคหลวง ใหสวนปายื่นแบบ ปส.1 เสนอตอผูวาราชการจังหวัดตามระเบียบกอนวันท่ี 
30 เมษายนของป  เพื่อใหการพิจารณาอนุญาตของทางการปาไมรวดเร็วข้ึน สามารถทําไมออกไดทันในตนป 
ควรยื่นขออนุญาตต้ังแตตนเดือนมกราคม  โดยมีเอกสารประกอบคําขออนุญาต ดังนี้  
   12.1 สําเนาพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการอุตสาหกรรมปาไม 
   12.2 หนังสือมอบอํานาจจากองคการอุตสาหกรรมปาไม 
   12.3 หลักฐานแสดงการไดมาของสิทธิในท่ีดิน 
   12.4 แผนการทําไมพรอมแผนท่ีแสดงบริเวณท่ีขอทําไม   
  ขอ 13 สวนปาโครงการท่ี 2, 3 และ 4 ดําเนนิการตามระเบียบกรมปาไมวาดวยการใช
ประโยชนสวนปาท่ีปลูกตามเง่ือนไขสัมปทานทําไม ซ่ึงปลูกไมท่ีมิใชไมหวงหาม พ.ศ. 2541 ซ่ึงประกาศ ณ 
วันท่ี 17 กุมภาพันธ 2541 และหนังสือกรมปาไมดวนมาก ท่ี กษ 710.205/28333 ลงวันท่ี 3 ธันวาคม  
2541 เร่ืองแนวทางปฏิบัตติามระเบียบกรมปาไมวาดวยการใชประโยชนสวนปาท่ีปลูกตามเง่ือนไขสัมปทาน 
ทําไม ซ่ึงปลูกไมท่ีมิใชไมหวงหาม พ.ศ. 2541 ใหสวนปายืน่ขออนุญาตทําไมออกลวงหนาอยางนอย 6 เดอืน  
กอนปทําไมออก  โดยมีเอกสารประกอบคําขออนุญาต ดังนี ้
   13.1 สําเนาพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการอุตสาหกรรมปาไม 
   13.2 หนังสือมอบอํานาจจากองคการอุตสาหกรรมปาไม 
   13.3 บันทึกขอตกลง สงมอบ – รับมอบสวนปา ระหวางกรมปาไมกับองคการ
อุตสาหกรรมปาไม 
   13.4 แผนการทําไมพรอมแผนท่ีแสดงบริเวณท่ีขอทําไม   
  ขอ 14 งานสวนปาอํานวยความสะดวกแกเจาหนาท่ีปาไมท่ีเดินทางมาหากําลังผลิตในแปลงที่จะ
ทําไมออก 
  ขอ 15 เม่ือไดรับแจงจากทางการปาไมวาไดอนุญาตใหทําไมออกแลว งานสวนปานาํเงิน
คาภาคหลวงและคาบํารุงปาไปชําระใหกับทางการปาไม 

 
หมวดท่ี 4  แผนการทําไมและวิธีการจําหนายไม 

 
  ขอ 16 เม่ือยืน่เร่ืองขอรับเงินสงเคราะหการทําสวนยางและขออนุญาตทําไมแลว  ใหสวนปา
รายงานสวนงานภูมิภาคพรอมกําลังผลิต 100% ของแปลงท่ีจะทําไมออก 
  ขอ 17 สวนงานภูมิภาครายงานหนวยงานภาคเพ่ือขอใหแตงต้ังคณะกรรมการสํารวจปากําหนด
วิธีการทําไมและวิธีการจําหนาย 
  ขอ 18 หนวยงานภาคแตงต้ังคณะกรรมการฯ ดําเนินการ  คณะกรรมการฯ ประกอบดวย 
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18.1 ประธานกรรมการ   เปนพนักงานระดับ 7 ข้ึนไป 

   18.2  คณะกรรมการฯ อ่ืนๆ อีก 2 - 4 คน มาจากพนกังานสวนปา และพนกังานดาน
แผนงาน 
  ขอ 19  ขอมูลท่ีคณะกรรมการฯ ตองสํารวจประกอบดวย 

19.1  จํานวนเน้ือท่ีตามทะเบียนเน้ือท่ีใหผลผลิต 
   19.2  ลักษณะภูมิประเทศ 

   19.3  เสนทางคมนาคม 

   19.4  แหลงแรงงาน 

   19.5  ปริมาณไม (ตน, ลบ.ม., กก.) ท่ีทําเปนสินคาได แยกตามช้ันขนาดไม  
รายละเอียด ดงันี้ 
    19.5.1 ขนาดเสนผาศูนยกลาง 10 นิ้วข้ึนไป 
    19.5.2 ขนาดเสนผาศูนยกลาง 8-10 นิ้ว  
    19.5.3 ขนาดเสนผาศูนยกลาง 8-6 นิ้ว  
    19.5.4 ขนาดเสนผาศูนยกลาง 6-4 นิ้ว 
    19.5.5 ขนาดเสนผาศูนยกลาง ต่ํากวา 4 นิ้ว 
    โดยใหสวนปาแตละสวนไดทําการสุมตัวอยางน้ําหนกัแตละช้ันขนาดและแตละ
พันธุยางไวเพือ่เปนเกณฑประเมินน้ําหนักท้ังหมดตอไป 
   19.6 อัตราคาจางทําไม 
  ขอ 20 คณะกรรมการฯ รายงานผลใหหนวยงานภาคทราบภายในระยะเวลา 30 วัน จากวนัท่ี
ประธานคณะกรรมการฯ ทราบคําส่ัง 
  ขอ 21 กําหนดอํานาจในการจําหนายไมยางพารา ดังนี ้
   21.1 พื้นที ่ 1-250 ไร เปนอํานาจของ ผูจัดการภูมิภาค 
   21.2 พื้นท่ี  251-500 ไร เปนอํานาจของ ผูอํานวยการภาค 
   21.3 พื้นที ่ >500  ไร เปนอํานาจของ ผูอํานวยการ 
  ขอ 22 การซ้ือขายไมยางพารา ขายโดยน้าํหนัก โดย องคการอุตสาหกรรมปาไม ทําออกเองหรือ
ใหผูซ้ือทําออกก็ได ซ่ึงหากเปนกรณหีลังใหขายเปนไร ผูซ้ืออาจจะเตรียมพื้นท่ีใหดวยก็ได  มีเงื่อนไขประการใด
แจงไวใหชัดเจนในประกาศประมูลขาย 
  ขอ 23 คณะกรรมการฯ กําหนดราคากลางหรือราคาข้ันตํ่า ใหผูมีอํานาจพิจารณาแตงต้ังตาม
ความเหมาะสมควรประกอบดวยพนกังานดานการตลาด ดานแผนงาน และดานสวนปา ประธานคณะกรรมการฯ 
ควรเปนพนกังานระดับ 7 ข้ึนไป การกําหนดราคากลางตองคํานึงถึงปจจัยท่ีเกี่ยวของไดแกราคารับซ้ือ (ตามขอ 
19.5 ) หกัดวยคาจางทําไม, คาขนสง และคาใชจายอ่ืนๆ ท้ังนี้ใหพจิารณาควบคูกับตนทุนของ อ.อ.ป. ซ่ึง 
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ประกอบดวย ตนทุนของปลูก,คาตอบแทนทาการปาไม, คาควบคุมดําเนินการ, คาดอกเบ้ีย, ภาษกีารคา และ
คาใชจายอ่ืนๆ  
  ขอ 24 หากมีปญหาในทางปฏิบัติตามหลักเกณฑเง่ือนไขนี้ ขอหนึ่งขอใดใหรายงานใหองคการ
อุตสาหกรรมปาไมเพื่อพิจารณาส่ังการ เปนอันยุต ิ
 
         องคการอุตสาหกรรมปาไม 
              พฤษภาคม   2550 
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