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-1หลักเกณฑการทําไมและการจําหนายไมยางพาราในสวนปาองคการอุตสาหกรรมปาไม ฉบับ พ.ศ.2550
--------------------------------------เพื่อใหมแี นวทางที่เหมาะสมในการทําไมยางพาราออกจากสวนปาทีอ่ งคการอุตสาหกรรมปาไม
ประสงคจะทําไมออก รวมทั้งการจําหนายไมยางพารา และการขอรับทุนสงเคราะหจากกองทุนสงเคราะหการทํา
สวนยาง จึงไดกําหนดหลักเกณฑไวเพื่อใหผูเกี่ยวของไดถือปฏิบัติดังนี้
หมวดที่ 1 ความทั่วไป
ขอ 1 สวนยางพาราที่องคการอุตสาหกรรมปาไมจะทําไมออกมีหลักเกณฑดังนี้
1.1 ครบรอบตัดฟนที่กําหนดตามนโยบายขององคการอุตสาหกรรมปาไม
1.2 หมดหนากรีด หรือรายไดจากการกรีดไมคมุ กับคาใชจาย
1.3 ประสบภัยธรรมชาติ จนไมสามารถจะกรีดยางพาราได
1.4 กรณีอื่นๆ ที่องคการอุตสาหกรรมปาไมพิจารณาเห็นชอบแลว
ขอ 2 สวนปารายงานสํานักงานภูมภิ าคแจงแปลงที่จะดําเนินการตามเหตุผล ขอ 1.1-1.4
กอนปดําเนินการอยางนอย 2 ป
ขอ 3 สวนงานภูมภิ าคตั้งคณะกรรมการไปตรวจสอบขอเท็จจริงในพืน้ ที่ที่ขอทําไมออก
คณะกรรมการตรวจสอบดําเนินการใหเสร็จสิ้นภายใน 15 วัน รายงานผลพรอมขอเสนอแนะตอหนวยงานภาค
เพื่อพิจารณา หากเหตุผลที่ขอทําไมออกเหมาะสม หนวยงานภาคสั่งการใหสวนงานภูมิภาคดําเนินการยื่นขอรับ
ทุนสงเคราะหจากกองทุนสงเคราะหการทําสวนยางและขออนุญาตทําไมออกจากทางการปาไมตอไป พรอม
รายงานใหองคการอุตสาหกรรมปาไมทราบเพื่อกําหนดแผนการทําไมและปลูกทดแทนตอไป
หมวดที่ 2 การขอรับทุนสงเคราะหจากกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง
ขอ 4 ผูจะไดรบั การสงเคราะหตามพระราชบัญญัติ กองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง พ.ศ.
2503 นี้ ตองเปนเจาของสวนยางที่มีตนยางอายุกวายี่สบิ หาปขึ้นไปหรือตนยางทรุดโทรมเสียหายหรือตนยางที่
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 ผูรับการสงเคราะหตองอํานวยความสะดวกและปฏิบัติการตามคําสั่ง
ของคณะกรรมการ หรือพนักงานเจาหนาที่ ตามความจําเปน
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ยางพาราที่มีอยูขณะทําการสํารวจตรวจนับ โดยกําหนดตนยางพารา 70 ตน คิดเปนพื้นที่ 1 ไร
ขอ 8 เมื่อสํานักงานกองทุนสงเคราะหการทําสวนยางอนุมัติคําขอรับทุนสงเคราะหตาม ขอ 5
แลว หัวหนางานสวนปาตองไปทําสัญญาการรับการสงเคราะหเพื่อปลูกยางพันธุดีหรือไมยืนตนชนิดอื่นตาม
พระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง ที่สํานักงาน ส.ก.ย. ที่ยื่นคําขอรับทุนสงเคราะห ทั้งนี้ควรยืน่ ให
ไดรับทุนกอนการปลูกใหมใหทันฤดูกาลและแผนการทําไมที่กําหนด
ขอ 9 เงินสงเคราะหที่เจาของสวนยางไดรับสงเคราะหตามพระราชบัญญัตินี้ ใหไดรับยกเวน ไม
ตองเสียภาษีอากรและคาธรรมเนียมใดๆ อัตราเงินสงเคราะหดังนี้
9.1 ปที่ 1 งวดที่ 1 คากําจัดวัชพืช คาวางแนวและขุดหลุม คาปุยกนหลุม คาเมล็ดพืช
คลุม คาปุยหินคลุกเมล็ดพืชคลุม รวมไรละ 1,161.- บาท
9.2 ปที่ 1 งวดที่ 2 คาพันธุยาง คาแรงปลูก คาปราบวัชพืชและใสปยุ บํารุง และคาปุย
บํารุง รวมไรละ 2,219.- บาท
9.3 ปที่ 2 คาปราบวัชพืชและใสปุยบํารุง คาปุยบํารุงรวมไรละ 894.- บาท
9.4 ปที่ 3 คาปราบวัชพืชและใสปุยบํารุง คาปุยบํารุงรวมไรละ 816.- บาท
9.5 ปที่ 4 คาปราบวัชพืชและใสปุยบํารุง คาปุยบํารุงรวมไรละ 926.- บาท
9.6 ปที่ 5 คาปราบวัชพืชและใสปุยบํารุง คาปุยบํารุงรวมไรละ 926.- บาท
9.7 เงินสํารองเพื่อใชจายรายการอื่นที่จําเปน รวมไรละ 358.- บาท
รวมทุนสงเคราะห 5 ป จาย 6 งวด เปนเงินไรละ 7,300.- บาท (อัตรานี้จะมีการปรับปรุงตาม
ประกาศของ ส.ก.ย.)
ขอ 10 สวนปาที่ทําสัญญาตามขอ 8 ตองปฏิบัติตาม กฎกระทรวง ขอบังคับ ระเบียบ หรือคําสั่ง
ของคณะกรรมการ หรือพนักงานเจาหนาที่ หากไมปฏิบัติ คณะกรรมการของกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง มี
อํานาจสั่งใหระงับการสงเคราะหเสียได
หมวดที่ 3 การขออนุญาตทําไมออก
ขอ 11สวนยางพาราที่ปลูกในพื้นทีก่ รรมสิทธิ์ขององคการอุตสาหกรรมปาไม ไมตองขออนุญาต
จากทางการปาไม
ขอ 12 สวนปาโครงการที่ 1 ดําเนินการตามระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ วาดวยการ
อนุญาตใหทําการปลูกสรางสวนปาในเขตปาสงวนแหงชาติ (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2522 ขอที่ 14 และตามระเบียบ
กรมปาไม วาดวยการอนุญาตใหทําการปลูกสรางสวนปาหรือปลูกไมยืนตนภายในเขตปาสงวนแหงชาติ พ.ศ.
2530 ขอ 15 ไมตองทําการตรวจวัดประทับตราประจําตนและตราชักลาก ชําระคาภาคหลวงตามกําลังผลิตที่

-3เจาหนาที่ปาไมคํานวณได ชําระคาภาคหลวงและคาบํารุงปาลวงหนากอนที่จะเขาดําเนินการตัดฟน โดยไมตองทํา
การตรวจวัดประทับตราภาคหลวง ใหสวนปายื่นแบบ ปส.1 เสนอตอผูวาราชการจังหวัดตามระเบียบกอนวันที่
30 เมษายนของป เพื่อใหการพิจารณาอนุญาตของทางการปาไมรวดเร็วขึ้น สามารถทําไมออกไดทันในตนป
ควรยื่นขออนุญาตตั้งแตตนเดือนมกราคม โดยมีเอกสารประกอบคําขออนุญาต ดังนี้
12.1 สําเนาพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการอุตสาหกรรมปาไม
12.2 หนังสือมอบอํานาจจากองคการอุตสาหกรรมปาไม
12.3 หลักฐานแสดงการไดมาของสิทธิในที่ดิน
12.4 แผนการทําไมพรอมแผนที่แสดงบริเวณที่ขอทําไม
ขอ 13 สวนปาโครงการที่ 2, 3 และ 4 ดําเนินการตามระเบียบกรมปาไมวาดวยการใช
ประโยชนสวนปาที่ปลูกตามเงื่อนไขสัมปทานทําไม ซึง่ ปลูกไมที่มิใชไมหวงหาม พ.ศ. 2541 ซึ่งประกาศ ณ
วันที่ 17 กุมภาพันธ 2541 และหนังสือกรมปาไมดวนมาก ที่ กษ 710.205/28333 ลงวันที่ 3 ธันวาคม
2541 เรื่องแนวทางปฏิบัตติ ามระเบียบกรมปาไมวาดวยการใชประโยชนสวนปาทีป่ ลูกตามเงื่อนไขสัมปทาน
ทําไม ซึ่งปลูกไมที่มิใชไมหวงหาม พ.ศ. 2541 ใหสวนปายืน่ ขออนุญาตทําไมออกลวงหนาอยางนอย 6 เดือน
กอนปทําไมออก โดยมีเอกสารประกอบคําขออนุญาต ดังนี้
13.1 สําเนาพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการอุตสาหกรรมปาไม
13.2 หนังสือมอบอํานาจจากองคการอุตสาหกรรมปาไม
13.3 บันทึกขอตกลง สงมอบ – รับมอบสวนปา ระหวางกรมปาไมกับองคการ
อุตสาหกรรมปาไม
13.4 แผนการทําไมพรอมแผนที่แสดงบริเวณที่ขอทําไม
ขอ 14 งานสวนปาอํานวยความสะดวกแกเจาหนาที่ปาไมที่เดินทางมาหากําลังผลิตในแปลงที่จะ
ทําไมออก
ขอ 15 เมื่อไดรับแจงจากทางการปาไมวาไดอนุญาตใหทําไมออกแลว งานสวนปานําเงิน
คาภาคหลวงและคาบํารุงปาไปชําระใหกับทางการปาไม
หมวดที่ 4 แผนการทําไมและวิธีการจําหนายไม
ขอ 16 เมื่อยืน่ เรื่องขอรับเงินสงเคราะหการทําสวนยางและขออนุญาตทําไมแลว ใหสวนปา
รายงานสวนงานภูมภิ าคพรอมกําลังผลิต 100% ของแปลงที่จะทําไมออก
ขอ 17 สวนงานภูมภิ าครายงานหนวยงานภาคเพื่อขอใหแตงตั้งคณะกรรมการสํารวจปากําหนด
วิธีการทําไมและวิธีการจําหนาย
ขอ 18 หนวยงานภาคแตงตัง้ คณะกรรมการฯ ดําเนินการ คณะกรรมการฯ ประกอบดวย
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18.2 คณะกรรมการฯ อื่นๆ อีก 2 - 4 คน มาจากพนักงานสวนปา และพนักงานดาน
แผนงาน
ขอ 19 ขอมูลที่คณะกรรมการฯ ตองสํารวจประกอบดวย
19.1 จํานวนเนื้อที่ตามทะเบียนเนื้อทีใ่ หผลผลิต
19.2 ลักษณะภูมิประเทศ
19.3 เสนทางคมนาคม
19.4 แหลงแรงงาน
19.5 ปริมาณไม (ตน, ลบ.ม., กก.) ที่ทําเปนสินคาได แยกตามชั้นขนาดไม
รายละเอียด ดังนี้
19.5.1 ขนาดเสนผาศูนยกลาง 10 นิ้วขึน้ ไป
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
โดยใหสวนปาแตละสวนไดทําการสุมตัวอยางน้ําหนักแตละชั้นขนาดและแตละ
พันธุยางไวเพือ่ เปนเกณฑประเมินน้ําหนักทั้งหมดตอไป
19.6 อัตราคาจางทําไม
ขอ 20 คณะกรรมการฯ รายงานผลใหหนวยงานภาคทราบภายในระยะเวลา 30 วัน จากวันที่
ประธานคณะกรรมการฯ ทราบคําสั่ง
ขอ 21 กําหนดอํานาจในการจําหนายไมยางพารา ดังนี้
21.1 พื้นที่ 1-250
ไร เปนอํานาจของ
ผูจัดการภูมภิ าค
21.2 พื้นที่ 251-500 ไร เปนอํานาจของ
ผูอํานวยการภาค
21.3 พื้นที่ >500
ไร เปนอํานาจของ
ผูอํานวยการ
ขอ 22 การซื้อขายไมยางพารา ขายโดยน้าํ หนัก โดย องคการอุตสาหกรรมปาไม ทําออกเองหรือ
ใหผูซื้อทําออกก็ได ซึ่งหากเปนกรณีหลังใหขายเปนไร ผูซื้ออาจจะเตรียมพื้นที่ใหดวยก็ได มีเงื่อนไขประการใด
แจงไวใหชัดเจนในประกาศประมูลขาย
ขอ 23 คณะกรรมการฯ กําหนดราคากลางหรือราคาขั้นต่ํา ใหผูมีอํานาจพิจารณาแตงตั้งตาม
ความเหมาะสมควรประกอบดวยพนักงานดานการตลาด ดานแผนงาน และดานสวนปา ประธานคณะกรรมการฯ
ควรเปนพนักงานระดับ 7 ขึน้ ไป การกําหนดราคากลางตองคํานึงถึงปจจัยที่เกี่ยวของไดแกราคารับซื้อ (ตามขอ
19.5 ) หักดวยคาจางทําไม, คาขนสง และคาใชจายอื่นๆ ทั้งนี้ใหพจิ ารณาควบคูกับตนทุนของ อ.อ.ป. ซึ่ง

-5ประกอบดวย ตนทุนของปลูก,คาตอบแทนทาการปาไม, คาควบคุมดําเนินการ, คาดอกเบี้ย, ภาษีการคา และ
คาใชจายอื่นๆ
ขอ 24 หากมีปญหาในทางปฏิบัติตามหลักเกณฑเงื่อนไขนี้ ขอหนึ่งขอใดใหรายงานใหองคการ
อุตสาหกรรมปาไมเพื่อพิจารณาสั่งการ เปนอันยุติ
องคการอุตสาหกรรมปาไม
พฤษภาคม 2550

