
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

พระราชบัญญตั ิ
ปาไม 

พุทธศักราช ๒๔๘๔ 
   

 
ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจาอยูหัวอานันทมหิดล 

คณะผูสําเร็จราชการแทนพระองค 
(ตามประกาศประธานสภาผูแทนราษฎร 
ลงวันที่ ๔ สิงหาคม พุทธศกัราช ๒๔๘๐) 

อาทิตยทิพอาภา 
พล.อ.พิชเยนทรโยธิน 

ตราไว ณ วันที่ ๑๔ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๔๘๔ 
เปนปที่ ๘ ในรัชกาลปจจุบนั 

 
โดยที่สภาผูแทนราษฎรลงมติวา สมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยการปาไมให

เหมาะสมแกกาลสมัยยิ่งข้ึน 
 
จึงมีพระบรมราชโองการใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและยินยอม

ของสภาผูแทนราษฎรดังตอไปนี้ 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้ใหเรียกวา “พระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช 

๒๔๘๔” 
 
มาตรา ๒๑  ใหใชพระราชบัญญัตินี้ตั้งแตวันที่ ๑ มกราคม พุทธศักราช ๒๔๘๕ 

เปนตนไป 
 
มาตรา ๓  ใหยกเลิก 
(๑) ประกาศพระบรมราชโองการวาดวยภาษีไมขอนสักและไมกระยาเลยลงวัน

อาทิตย เดือนสี่ แรมแปดค่ํา ปจอ ฉศก จุลศักราช ๑๒๓๖ 
(๒) ประกาศพระบรมราชโองการเรื่องซื้อขายไมขอนสัก ลงวันพุธ เดือนเกา ข้ึน

ค่ําหนึ่ง ปวอก ฉศก จุลศักราช ๑๒๔๖ 
(๓) ประกาศพระบรมราชโองการเรื่องไมขอนสัก ลงวันอาทิตย เดือนเจ็ด ข้ึนค่ํา

หนึ่ง ปกุน นพศก จุลศักราช ๑๒๔๙ 
(๔) ประกาศพระบรมราชโองการเพิ่มเติมเรื่องไมขอนสัก ลงวันจันทร เดือนสิบ

เอ็ด แรมค่ําหนึ่ง ปกุน นพศก จุลศักราช ๑๒๔๙ 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๕๘/-/หนา ๑๔๑๗/๑๕ ตุลาคม ๒๔๘๔ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๕) พระราชบัญญัติไมซุงและไมทอนที่ดวงตราลบเลือน ร.ศ. ๑๑๕ 
(๖) พระราชบัญญัติประกาศการรักษาปาไม ร.ศ. ๑๑๖ 
(๗) พระราชบัญญัติรักษาตนไมสัก ร.ศ. ๑๑๖ 
(๘) พระราชบัญญัติปองกันการลักลอบตีตราไม ร.ศ. ๑๑๗ 
(๙) พระราชบัญญัติปองกันการลักลอบชักลากไมสักที่ยังมิไดเสียคาตอ และภาษี 

ร.ศ. ๑๘ 
(๑๐) กฎกระทรวงมหาดไทยวาดวยไมไหลลอย ร.ศ.๑๑๙ 
(๑๑) กฎขอบังคับอนุญาตไมสักใชในการปลูกสรางที่ทําราชการและการ

สาธารณประโยชน ร.ศ. ๑๑๙ 
(๑๒) พระราชบัญญัติรักษาปา พุทธศักราช ๒๔๕๖ 
(๑๓) กฎขอบังคับวางระเบียบวิธีจัดการรักษาปา พุทธศักราช ๒๔๕๖ 
(๑๔) กฎขอบังคับวางระเบียบการหาของปา วาดวยการเก็บรวงผึ้ง พุทธศักราช 

๒๔๖๔ 
(๑๕) กฎขอบังคับวางระเบียบการหาของปา วาดวยการเจาะเผาตนตะเคียนทํา

ชัน ในมณฑลปตตานี พุทธศักราช ๒๔๖๕ 
(๑๖) กฎขอบังคับวางระเบียบการหาของปา วาดวยการเจาะเผาทําน้ํามันยาง 

พุทธศักราช ๒๔๖๕ 
(๑๗) พระราชบัญญัติแกไขพระราชบัญญัติพิกัดภาษีภายใน พุทธศักราช 

๒๔๗๐ เฉพาะมาตรา ๔ (ก) และ (ข) 
(๑๘) พระราชบัญญัติรักษาปา (ฉบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๔๗๙ 
(๑๙) พระราชบัญญัติควบคุมการทํายางสน พุทธศักราช ๒๔๘๐ 
(๒๐) บรรดาบทกฎหมาย กฎ และขอบังคับอื่น ๆ ในสวนที่มีบัญญัติไวแลว 
ในพระราชบัญญัตินี้ หรือซึ่งแยงกับบทแหงพระราชบัญญัตินี้ 
 
มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัตินี้ 
(๑) “ปา” หมายความวา ที่ดินที่ยังมิไดมีบุคคลไดมาตามกฎหมายที่ดิน 
(๒) “ไม” หมายความวา ไมสักและไมอ่ืนทุกชนิดที่เปนตน เปนกอ เปนเถารวม

ตลอดถึงไมไผทุกชนิด ปาลม หวาย ตลอดจนราก ปุม ตอ เศษ ปลายและกิ่งของสิ่งนั้น ๆ ไมวาจะ
ไดถูกตัด ทอน เล่ือย ผา ถาก ขุด หรือกระทําโดยประการอื่นใด 

(๓) “แปรรูป” หมายความวา เล่ือย หรือกระทําดวยประการอื่นใดแกไมให
เปลี่ยนรูปหรือขนาดไปจากเดิมนอกจากการลอกเปลือกหรือตกแตงอันจําเปนแกการชักลาก 

(๔) “ไมแปรรูป” หมายความวา ไมที่ไดแปรรูปแลว แตไมหมายถึงไมที่ไดทํา
เปนเครื่องใชหรือส่ิงของอื่น หรือประกอบเขากับเครื่องใชหรือส่ิงของอื่นแลว 

(๕) “ทําไม” หมายความวา ตัด ฟน กาน โคน ลิด เล่ือย ผา ถาก ทอน ขุด ชัก
ลาก ไมในปา หรือนําไมออกจากปาดวยประการใด ๆ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๖) “ไมไหลลอย” หมายความวา ไมตน ไมซุง ไมทอน ไมเสา ไมเข็ม ไมหลัก 
ไมเหล่ียม ไมกระดาน ซึ่งเปนไมหวงหาม ที่ไดไหลลอยโดยปราศจากการควบคุม 

(๗) “ของปา” หมายความวา บรรดาของที่อยูในปาตามธรรมชาติ คือ 
ก. ไม รวมทั้งสวนตาง ๆ ของไม ถาน น้ํามันไม ยางไม ตลอดจนสิ่งอ่ืน ๆ 

ซึ่งเกิดจากไม 
ข. พืชตาง ๆ ตลอดจนสิ่งอ่ืน ๆ ซึ่งเกิดจากพืชนั้น 
ค. รังนก ครั่ง รวงผึ้ง น้ําผึ้ง ข้ีผึ้ง มูลคางคาว 
ง. แร น้ํามันแร 

(๘) “ไมฟน” หมายความวา บรรดาไมที่มีลักษณะและคุณภาพเหมาะสมที่จะใช
เปนเชื้อเพลิงย่ิงกวาจะใชประโยชนอยางอ่ืน 

(๙) “ชักลาก” หมายความวา การนําไมหรือของปาจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งดวย
กําลังแรงงาน 

(๑๐) “นําเคลื่อนที่” หมายความวา ชักลาก หรือทําใหไมหรือของปาเคลื่อนจาก
ที่ไปดวยประการใด ๆ 

(๑๑) “ขนาดจํากัด” หมายความวา ขนาดโตของตนไมซึ่งกําหนดตามความใน
พระราชบัญญัตินี้ โดยวัดรอบลําตนตรงที่สูง ๑ เมตร ๕๐ เซนติเมตรตามลําตนจากพื้นดิน 

(๑๒) “คาภาคหลวง” หมายความวา เงินคาธรรมเนียมซึ่งผูทําไมหรือเก็บหาของ
ปาจะตองเสียตามความในพระราชบัญญัตินี้ 

(๑๓) “โรงงานแปรรูปไม” หมายความวา โรงงานหรือสถานที่ใดซึ่งจัดขึ้นไวเปน
ที่ทําการแปรรูปไม รวมถึงบริเวณโรงงานหรือสถานที่นั้น ๆ ดวย 

(๑๔) “โรงคาไมแปรรูป” หมายความวา สถานที่ที่คาไมแปรรูป หรือที่มีไมแปร
รูปไวเพ่ือการคา รวมถึงบริเวณสถานที่นั้น ๆ ดวย 

(๑๕) “ตราประทับไม” หมายความวา วัตถุใดอันประดิษฐข้ึนเพื่อใหเกิดเปนรูป
รอย หรือเครื่องหมายใด ๆ นอกจากรูปรอยที่เปนตัวเลข ไวที่ไมซึ่งอยูภายใตความควบคุมแหง
พระราชบัญญัตินี้ 

(๑๖) “พนักงานเจาหนาที่” หมายความวา เจาพนักงานปาไม พนักงานปาไม
หรือผูซึ่งรัฐมนตรีไดแตงตั้งใหมีหนาที่ดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๑๗) “รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
มาตรา ๕  พระราชกฤษฎีกาหรือประกาศรัฐมนตรีซึ่งกําหนดขึ้นตามบทแหง

พระราชบัญญัตินี้ ใหคัดสําเนาประกาศไว ณ ที่วาการอําเภอและท่ีทําการกํานัน หรือที่
สาธารณสถานในทองที่ซึ่งเก่ียวของ 

 
หมวด ๑ 

การทําไมและเก็บหาของปา 
   



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
สวนที่ ๑ 

การกําหนดไมหวงหาม คาภาคหลวงและขนาดจํากัด 
   

 
มาตรา ๖  ไมหวงหามมีสองประเภท คือ 
ประเภท ก. ไมหวงหามธรรมดา ไดแกไมซึ่งการทําไมจะตองไดรับอนุญาตจาก

พนักงานเจาหนาที่หรือไดรับสัมปทานตามความในพระราชบัญญัตินี้ 
ประเภท ข. ไมหวงหามพิเศษ ไดแกไมหายากหรือไมที่ควรสงวนซึ่งไมอนุญาตให

ทําไม เวนแตรัฐมนตรีจะไดอนุญาตในกรณีพิเศษ 
 
มาตรา ๗  ไมสักในปาทั่วราชอาณาจักร เปนไมหวงหามประเภท ก. ไมอ่ืนในปา

ทองที่ใด จะใหเปนไมหวงหามประเภทใด ใหกําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา 
 
มาตรา ๘  การเพิ่มเติมหรือเพิกถอนชนิดไมหรือเปล่ียนแปลงประเภทไมหวง

หามที่ไดมีพระราชกฤษฎีกากําหนดไวแลวก็ดี หรือจะกําหนดไมชนิดใดใหเปนไมหวงหามประเภท
ใดข้ึนในทองที่ใด นอกจากทองที่ที่ไดมีพระราชกฤษฎีกากําหนดตามความในมาตรากอนแลวนั้นก็
ดี ใหกําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา 

พระราชกฤษฎีกาซึ่งตราขึ้นตามความในมาตรานี้ ใหใชบังคับไดเมื่อพนกําหนด
เกาสิบวัน นับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 
มาตรา ๙  ใหรัฐมนตรีมีอํานาจกําหนดอัตราคาภาคหลวงดังตอไปนี ้
สําหรับการทําไมสัก ใหกําหนดเปนราย ๆ ไป แตไมเกินกวาเมตรลูกบาศกละสิบ

หาบาท 
สําหรับการทําไมอ่ืน ใหกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาตามชนิดของไม

เปนทองที่ ๆ ไป แตไมเกินกวาเมตรลูกบาศกละสิบบาท 
 
มาตรา ๑๐  ใหรัฐมนตรีมีอํานาจกําหนดขนาดจํากัดไมหวงหามโดยประกาศใน

ราชกิจจานุเบกษา 
 

สวนที่ ๒ 
การทําไมหวงหาม 
   

 
มาตรา ๑๑  ผูใดทําไมหรือเจาะหรือสับหรือเผาหรือทําอันตรายโดยประการใด ๆ 

แกไมหวงหามในปา ตองไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่ หรือไดรับสัมปทานตามความใน
พระราชบัญญัตินี้ และตองปฏิบัติตามขอกําหนดในกฎกระทรวง 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

การอนุญาตนั้นพนักงานเจาหนาที่เมื่อไดรับอนุมัติจากรัฐมนตรีแลวจะอนุญาตให
ผูกขาดโดยใหผูรับอนุญาตเสียเงินคาผูกขาดใหแกรัฐบาลตามจํานวนที่รัฐมนตรีกําหนดก็ได 

 
มาตรา ๑๒  หามมิใหผูรับอนุญาตทําไมที่ไมมีรอยตราอนุญาตของพนักงาน

เจาหนาที่ประทับไว เวนแตจะไดมีขอความระบุอนุญาตไวในใบอนุญาต 
 
มาตรา ๑๓  หามมิใหผูรับอนุญาตทําไมที่มีขนาดต่ํากวาขนาดจํากัด นอกจากมี

รอยตราอนุญาตของพนักงานเจาหนาที่ประทับไว หรือมีขอความระบุอนุญาตไวในใบอนุญาต 
 
มาตรา ๑๔  ผูรับอนุญาตทําไมตองเสียคาภาคหลวงตามที่กําหนดไวดังตอไปนี้ 
(๑) ตองชําระคาภาคหลวงลวงหนาทอนหรือตนละหาสิบสตางคเมื่อรับ

ใบอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่ เวนแตในทองที่ใดที่คณะกรมการจังหวัดไดประกาศโดยรับ
อนุมัติจากรัฐมนตรีใหงดเวนไมตองเรียกเก็บเงินคาภาคหลวงลวงหนาหรือใหลดอัตรา
คาภาคหลวงลวงหนาลงจากอัตราที่กําหนดนี้ ก็ใหเปนไปตามประกาศของคณะกรมการจังหวัดนั้น 
ๆ 

การทําไมสัก ผูรับอนุญาตจะตองชําระคาภาคหลวงลวงหนาตามอัตราที่คณะ
กรมการจังหวัดไดประกาศโดยรับอนุมัติจากรัฐมนตรี หรือตามอัตราที่รัฐมนตรีกําหนดเปนราย ๆ 
ไป 

การทําไมฟนหรือทําไมเผาถาน ไมตองเสียคาภาคหลวงลวงหนา 
(๒) ตองชําระคาภาคหลวงใหเสร็จสิ้นภายในกําหนดสามสิบวัน นับแตวันที่

พนักงานเจาหนาที่ไดแจงจํานวนคาภาคหลวงสําหรับไมนั้นใหทราบ 
ถาผูรับอนุญาตไมชําระคาภาคหลวงใหเสร็จสิ้นภายในกําหนดเวลาดังกลาวใน

วรรคกอน ใหไมนั้นตกเปนของแผนดิน เวนแตผูรับอนุญาตจะไดรับอนุญาตใหผัดผอนการชําระ
คาภาคหลวงตอไปตามขอกําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๑๕  การชําระคาภาคหลวงสําหรับไมหวงหามชนิดใด ถาผูรับอนุญาตขอ

ชําระในเมื่อไมนั้นไดแปรรูปหรือไดเผาเปนถานแลว ตองชําระตามปริมาตรของไมแปรรูปหรือถาน
ในอัตราสองเทาคาภาคหลวงที่กําหนดไวสําหรับไมชนิดนั้น ๆ 

 
มาตรา ๑๖  คาภาคหลวงลวงหนาทั้งส้ินที่ชําระไวแลวตามความในมาตรา ๑๔ 

(๑) นั้น ใหนํามาหักกลบลบกันกับคาภาคหลวงไมที่ทําออก ยังขาดเทาใดใหเรียกเก็บจนครบ ถา
ผูรับอนุญาตทําไมออกมาไมครบจํานวนตามใบอนุญาตโดยมิใชเพราะเหตุสุดวิสัย ซึ่งคํานวณ
คาภาคหลวงแลวยังไมถึงจํานวนเงินคาภาคหลวงลวงหนาที่ไดชําระไวแลว คาภาคหลวงลวงหนา
สวนที่เกินใหตกเปนของรัฐบาล 

ถาผูรับอนุญาตไมไดทําไมออกมาเลยตามใบอนุญาตโดยมิใชเพราะเหตุสุดวิสัย
หรือกระทําผิดจนถูกเพิกถอนใบอนุญาต คาภาคหลวงลวงหนาทั้งส้ิน ใหตกเปนของรัฐบาล 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๑๗  บทบัญญัติในสวนนี้ มิใหใชบังคับในกรณีดังตอไปนี้ 
(๑) พนักงานเจาหนาที่จัดกระทําไปเพื่อประโยชนในการบํารุงปา การคนควา

หรือการทดลองในทางวิชาการ 
(๒) ผูเก็บหาเศษไมปลายไมตายแหงที่ลมขอนนอนไพร อันมีลักษณะเปนไมฟน 

ซึ่งมิใชไมสักหรือไมหวงหามประเภท ข. ไปสําหรับใชสอยในบานเรือนแหงตนหรือประกอบกิจ
ของตน 

 
มาตรา ๑๘  การทําไมหวงหามก็ดี ขนาดจํากัดก็ดี อัตราคาภาคหลวงก็ดี ซึ่งได

กําหนดขึ้นไวแลวนั้น ถารัฐมนตรีเห็นวามีกรณีพิเศษเกิดขึ้น ก็ใหมีอํานาจอนุญาตแตกตางจาก
ขอกําหนดเปนการชั่วคราวได 

 
สวนที่ ๓ 

การยกเวนคาภาคหลวง 
   

 
มาตรา ๑๙  นอกจากไมสัก ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจอนุญาตใหทําไมโดย

ยกเวนคาภาคหลวงไดดังตอไปนี้ 
(๑) เพ่ือใชสอยสวนตัวสําหรับการปลูกสรางหรือการเปลี่ยนแปลงตอเติม

บานเรือนไมเกินครัวเรือนละสิบแปดบาท แตถาการปลูกสรางหรือการเปลี่ยนแปลงตอเติม
บานเรือนนั้น เพ่ือใหเปนไปตามแผนผังและแบบกอสรางที่ทางราชการไดกําหนดขึ้นไวสําหรับ
ราษฎร ใหยกเวนไดไมเกินครัวเรือนละสี่สิบบาท 

(๒) เพ่ือใชสอยสวนตัวสําหรับเครื่องมือหรือส่ิงอ่ืนที่ใชประกอบหรือเก่ียวเนื่อง
ในการกสิกรรมและการเลี้ยงสัตวหรือการประมงหรือทําร้ัวเพื่อปองกันภยันตรายอยางละไมเกิน
ครัวเรือนละสิบสองบาท 

(๓) เพ่ือการกุศลหรือสาธารณประโยชนซึ่งพนักงานเจาหนาที่ไดสอบสวน
เห็นสมควรตามปริมาณแหงความจําเปน 

 
มาตรา ๒๐  การยกเวนคาภาคหลวงตามความในมาตรา ๑๙ (๑) และ (๒) นั้น 

ใหพนักงานเจาหนาที่พิจารณาอนุญาตตามควรแกความจําเปน และไมใหเกินครัวเรือนละหนึ่งครั้ง
ภายในระยะสิบปนับแตวันที่ไดรับอนุญาตครั้งสุดทาย แตถาเปนการซอมแซมสิ่งชํารุด ใหยกเวน
คาภาคหลวงไดไมเกินหนึ่งในส่ีของจํานวนคาภาคหลวงที่ไดรับยกเวนตามความในมาตรากอนและ
การซอมแซมนั้นใหยกเวนไดไมเกินปละหนึ่งครั้ง 

บทบัญญัติในวรรคกอน มิใหใชบังคับในกรณีที่มีการชํารุดเสียหายโดยภยันตราย
อันเปนเหตุสุดวิสัย 

 
มาตรา ๒๑  ผูที่จะรับประโยชนไดตามความในสองมาตรากอน ตองเปนผูที่มี

ภูมิลําเนาอยูในราชอาณาจักร ไมหางจากที่ที่จะทําไมเกินกวาหนึ่งรอยกิโลเมตร และตองรับรองวา



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

จะใชไมทําประโยชนตามที่ไดรับอนุญาตภายในราชอาณาจักรไมหางจากที่ที่ทําไมเกินกวาหนึ่งรอย
กิโลเมตร 

 
มาตรา ๒๒  ผูไดรับอนุญาตตามความในสวนนี้จะใชไมในกิจการอื่นใดผิดไปจาก

ที่ระบุไวในใบอนุญาต หรือผิดจากคํารับรองตามความในมาตรา ๒๑ หรือโอน หรือจําหนายไมนั้น
โดยประการใดหาไดไม เวนแตจะไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่เปนหนังสือ หรือไดเสีย
คาภาคหลวงตามอัตราเสียกอน  ทั้งนี้ ไมหมายถึงการใชเศษไมที่เหลือเพ่ือกิจการสวนตัว 

 
มาตรา ๒๓  ผูไดรับอนุญาตตามความในสวนนี้ตองใชไมทําประโยชนตามที่ระบุ

ไวในใบอนุญาต ใหเสร็จภายในกําหนดสองป นับแตวันใบอนุญาตสิ้นอายุ มิฉะนั้นผูรับอนุญาต
ตองเสียคาภาคหลวงตามอัตราในจํานวนไมที่ยังไมไดใชทําประโยชนและตองชําระใหเสร็จสิ้น
ภายในกําหนดเกาสิบวัน นับแตระยะเวลาดังกลาวนั้นสิ้นสุดลง 

 
มาตรา ๒๔  คณะกรมการจังหวัด โดยอนุมัติจากรัฐมนตรีมีอํานาจประกาศเวนไม

หวงหามบางชนิดจากการอนุญาตโดยยกเวนคาภาคหลวงหรือกําหนดปริมาณและชนิดไมที่จะพึง
อนุญาตใหทําไมไดโดยยกเวนคาภาคหลวงตามความในสวนนี้ 

 
สวนที่ ๔ 

ไมที่มิใชไมหวงหาม 
   

 
มาตรา ๒๕  ไมที่มิใชไมหวงหามซึ่งบุคคลทําไมหรือเจาะหรือสับหรือเผาไดโดย

ไมตองรับอนุญาต รวมทั้งถานที่เกิดจากไมนั้น เมื่อผูใดนําลวงดานปาไมตองเสียคาภาคหลวง 
บทบัญญัติในวรรคกอนมิใหใชบังคับในกรณีที่บุคคลนําเศษไม ปลายไมหรือไม

ฟน ลวงดานปาไมไปเพื่อใชสอยในบานเรือนแหงตน 
 
มาตรา ๒๖  ใหรัฐมนตรีมีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนดอัตรา

คาภาคหลวงสําหรับไมหรือถานที่ตองเสียตามความในมาตรากอนขึ้นไวเฉพาะดานปาไมได แต
อยางสูงตองไมเกินเมตรลูกบาศกละสองบาท 

 
สวนที่ ๕ 

ของปาหวงหาม 
   

 
มาตรา ๒๗  ของปาอยางใดในทองที่ใดจะใหเปนของปาหวงหาม ใหกําหนดโดย

พระราชกฤษฎีกา 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๒๘  การเพิ่มเติมหรือเพิกถอนของปาหวงหามที่ไดมีพระราชกฤษฎีกา
กําหนดไวแลวก็ดี หรือจะกําหนดของปาอยางใดใหเปนของปาหวงหามข้ึนในทองที่ใด นอกจาก
ทองที่ที่ไดมีพระราชกฤษฎีกากําหนดตามความในมาตรากอนแลวนั้นก็ดี ใหกําหนดโดยพระราช
กฤษฎีกา 

พระราชกฤษฎีกาซึ่งตราขึ้นตามความในมาตรานี้ใหใชบังคับไดเมื่อพนกําหนด
เกาสิบวัน นับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 
มาตรา ๒๙  ผูใดเก็บหาของปาหวงหาม หรือทําอันตรายดวยประการใดแกของ

ปาหวงหามในปา ตองไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่ หรือไดรับสัมปทานตามความใน
พระราชบัญญัตินี้ และตองเสียคาภาคหลวงกับทั้งตองปฏิบัติตามขอกําหนดในกฎกระทรวง  

การอนุญาตนั้น พนักงานเจาหนาที่เมื่อไดรับอนุมัติจากรัฐมนตรีแลว จะอนุญาต
ใหผูกขาดโดยใหผูรับอนุญาตเสียเงินคาผูกขาดใหแกรัฐบาลตามจํานวนที่รัฐมนตรีกําหนดก็ได 

 
มาตรา ๓๐  ใหรัฐมนตรีมีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนดอัตรา

คาภาคหลวงไมเกินรอยละสิบแหงราคาตลาดในราชอาณาจักร ซึ่งเฉลี่ยจากราคาแหงของปาหวง
หามอยางนั้น ๆ 

 
มาตรา ๓๑  ในทองที่ใดที่ไดกําหนดรวงผึ้งเปนของปาหวงหาม หามมิใหผูใดแม

จะเปนผูรับอนุญาตหรือผูรับสัมปทานเก็บหาของปาก็ตาม ตัดหรือโคนตนยวนผึ้งหรือตนไมที่ผึ้ง
จับทํารังอยูหรือทําอันตรายดวยประการใดแกตนไมที่กลาวแลวโดยไมจําเปนแกการเก็บหารวงผึ้ง 

 
มาตรา ๓๒  บทบัญญัติในสวนนี้มิใหใชบังคับในกรณีที่พนักงานเจาหนาที่จัด

กระทําไปเพื่อประโยชนในการบํารุงปา การคนควา หรือการทดลองในทางวิชาการ 
 
มาตรา ๓๓  การเก็บหาของปาหวงหามก็ดี อัตราคาภาคหลวงก็ดี ซึ่งไดกําหนด

ข้ึนไวแลวนั้น ถารัฐมนตรีเห็นวามีกรณีพิเศษเกิดขึ้น ก็ใหมีอํานาจอนุญาตแตกตางจากขอกําหนด
เปนการชั่วคราวได 

 
หมวด ๒ 

ตราประทับไม 
   

 
มาตรา ๓๔  ตราประทับไมของรัฐบาลที่ใชประทับเพื่อความหมายใด จะใหมี

ลักษณะอยางใดใหรัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 
 
มาตรา ๓๕  ตราประทับไมของเอกชน จะใชประทับไมไดตอเมื่อเจาของตราได

นําจดทะเบียนและไดรับอนุญาตแลว 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

การจดทะเบียน การรับอนุญาต พรอมทั้งเง่ือนไขในการใช และคาธรรมเนียมใน
การนั้น ๆ ใหเปนไปตามขอกําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๓๖  ตราประทับไมของเอกชน ถาหากสูญหายไปโดยเหตุใด เจาของตรา

ประทับไมนั้นตองแจงความตอพนักงานเจาหนาที่เปนหนังสือภายในกําหนดเวลาไมเกินหกสิบวัน
นับแตวันรูถึงการสูญหายนั้น 

 
มาตรา ๓๗  ในกรณีฝาฝนตอบทบัญญัติในหมวดนี้ ถาไมใดมีรอยตราประทับไม

ของเอกชนปรากฏอยู ใหสันนิษฐานไวกอนวา เจาของตรานั้นเปนผูกระทําการฝาฝน 
 

หมวด ๓ 
ไมและของปาระหวางเคลื่อนที ่

   
 

สวนที่ ๑ 
การนําเคล่ือนที ่
   

 
มาตรา ๓๘  บทบัญญัติในสวนนี้ใหใชบังคับถึงการนําไมหรือของปาเคล่ือนที่

ตอไป ภายหลังที ่
(๑) นําไมหรือของปาที่ทําออกตามใบอนุญาตไปถึงที่อันระบุไวในใบอนุญาตแลว 

(๒) นําไมที่ทําออกโดยไมตองรับอนุญาตไปถึงดานปาไมดานแรกแลว 
 
มาตรา ๓๙  ผูใดนําไมหรือของปาเคลื่อนที่ ตองมีใบเบิกทางของพนักงาน

เจาหนาที่กํากับไปดวยตามขอกําหนดในกฎกระทรวง 
 
มาตรา ๔๐  ผูใดนําไมหรือของปาเคลื่อนที่ลวงดานปาไมตองแจงตอพนักงาน

เจาหนาที่ประจําดานนั้น พรอมทั้งแสดงใบเบิกทางกํากับไมหรือของปาที่นํามานั้นเมื่อพนักงาน
เจาหนาที่อนุญาตเปนหนังสือใหผานดานไดแลว จึงใหนําไมหรือของปานั้นไปได 

การอนุญาตนั้นใหพนักงานเจาหนาที่ปฏิบัติโดยมิชักชา 
 
มาตรา ๔๑  หามมิใหผูใดนําไมหรือของปาเคลื่อนที่ผานดานปาไมในระหวาง

เวลาตั้งแตพระอาทิตยตกถึงพระอาทิตยข้ึน เวนแตจะไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่เปน
หนังสือ 

 
มาตรา ๔๒  บทบัญญัติแหงสองมาตรากอน มิใหใชบังคับในกรณีตอไปนี้ 
(๑) เมื่อมีขอกําหนดอยางอ่ืนในสัมปทาน ใบอนุญาตหรือใบเบิกทาง 
(๒) เมื่อทบวงการเมืองใด ไดตกลงกับกรมปาไมไวเปนอยางอ่ืน 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๓) เมื่อเปนการกระทําของผูไดรับอนุญาตทําการเก็บไมไหลลอยไดเก็บไวเพ่ือ
สงไปยังพนักงานเจาหนาที่ประจําสถานีตรวจรับและรักษาไมไหลลอยตามความในพระราชบัญญัติ
นี้ 

 
สวนที่ ๒ 

การควบคุมไมในลําน้ํา 
   

 
มาตรา ๔๓  ใหรัฐมนตรีมีอํานาจกําหนดเขตควบคุมไมในลําน้ําโดยประกาศใน

ราชกิจจานุเบกษา 
ภายในเขตที่รัฐมนตรีกําหนดตามความในวรรคกอน หามมิใหผูที่มิใชเจาของไม

หรือไดรับอํานาจจากเจาของไมเก็บไมไหลลอย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที ่
 
มาตรา ๔๔  ผูรับอนุญาตเก็บไมไหลลอย ตองทําการเก็บและรักษาไมตาม

ขอกําหนดในกฎกระทรวง 
เมื่อผูรับอนุญาตเก็บไมไหลลอยไดแลว ใหมอบแกพนักงานเจาหนาที่โดยมิชักชา 
 
มาตรา ๔๕  ทุกปในเดือนกุมภาพันธ และเดือนสิงหาคม เมื่อมีไมไหลลอยมาตก

อยูในความครอบครองของพนักงานเจาหนาที่ ใหพนักงานเจาหนาที่ประกาศโฆษณาใหเจาของ
เรียกเอาภายในเวลากําหนด แตมิใหกําหนดนอยกวาเกาสิบวัน นับแตวันประกาศ 

พนักงานเจาหนาที่มีอํานาจสั่งใหคืนไมไหลลอยใหแกผูที่อางสิทธิในไมนั้น เมื่อ
พนักงานเจาหนาที่พอใจในหลักฐานที่ผูนั้นนํามาแสดง ถาพนักงานเจาหนาที่ส่ังเปนอยางอ่ืนและผู
อางสิทธิไมพอใจในคําส่ัง ผูนั้นตองไปรองตอศาลภายในกําหนดเวลาสามสิบวัน นับแตวันทราบ
คําส่ังของพนักงานเจาหนาที่ ถาไมรองภายในกําหนดผูนั้นหมดสิทธิวากลาวตอไป 

ในกรณีที่พนักงานเจาหนาที่หรือศาลมิไดส่ังแสดงวาผูใดมีกรรมสิทธิ์ในไมนั้น ให
ไมตกเปนของแผนดิน 

 
มาตรา ๔๖  ผูมีสิทธิไดรับไมคืนจากพนักงานเจาหนาที่ ตองชําระคารางวัลแก

ผูรับอนุญาตเก็บไมไหลลอยและคาธรรมเนียมแกพนักงานเจาหนาที่ตามอัตราที่กําหนดใน
กฎกระทรวง 

ในกรณีที่ไมมีผูมีสิทธิไดรับไมคืนจากพนักงานเจาหนาที่ ใหพนักงานเจาหนาที่
จายรางวัลใหแกผูรับอนุญาตเก็บไมไหลลอยโดยอัตราเดียวกัน 

 
หมวด ๔ 

การควบคุมการแปรรูปไม 
   

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๔๗  ใหรัฐมนตรีมีอํานาจกําหนดทองที่ใดใหเปนเขตควบคุมการแปรรูป
ไมโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ประกาศนั้นใหใชบังคับไดเมื่อพนกําหนดเกาสิบวันนับแตวัน
ประกาศ 

 
มาตรา ๔๘  ภายในเขตควบคุมการแปรรูปไม หามมิใหผูใดแปรรูปไม ตั้งโรงงาน

แปรรูปไม ตั้งโรงคาไมแปรรูป หรือมีไมแปรรูปเปนจํานวนเกิน ๐.๒๐ เมตรลูกบาศกไวใน
ครอบครอง เวนแตจะไดรับอนุญาตตามความในพระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๔๙  ผูใดประสงคจะทําการแปรรูปไม ตั้งโรงงานแปรรูปไม ตั้งโรงคาไม 

แปรรูป หรือมีไมแปรรูปไวในครอบครองเกิน ๐.๒๐ เมตรลูกบาศก ใหย่ืนคําขออนุญาตตอ
พนักงานเจาหนาที่ และตองปฏิบัติตามขอกําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๕๐  บทบัญญัติแหงสองมาตรากอนมิใหใชบังคับในกรณีตอไปนี้  
(๑) การกระทําเพียงเลื่อย ตัด ลิด หรือถากซอมไม เพ่ือทําเปนซุงทอนไมเหล่ียม

โกลน เสาถาก หมอนรถ หรือเพ่ือทําฟน ทําไมเผาถาน ถาหากไดกระทําการนั้น ๆ กอนนํา
เคลื่อนที่จากตอไม หรือจากสถานที่ซึ่งกําหนดไวในใบอนุญาตทําไมนั้น 

(๒) การแปรรูปไมที่แปรรูปมาแลวจากไมซุงหรือไมทอนอันมิใชเพ่ือการคา 
(๓) การแปรรูปไมที่ไดรับยกเวนคาภาคหลวงตามความในมาตรา ๑๙ 
(๔) การมีไมแปรรูปไวในครอบครอง โดยผูครอบครองพิสูจนไดวามีไวเพ่ือการ

ปลูกสรางหรือซอมแซมโรงเรือน 
(๕) การแปรรูปไม คาไมแปรรูป หรือมีไมแปรรูปไวในครอบครอง อันมิใชไม

หวงหามตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
มาตรา ๕๑  ผูรับอนุญาตทําการแปรรูปไม หรือตั้งโรงงานแปรรูปไม หรือตั้งโรง

คาไมแปรรูป จะมีไมแปรรูปไวในครอบครอง หรือจะกระทําการแปรรูปไม หรือนําไมเขามาใน
โรงงานแปรรูปไมหรือโรงคาไมแปรรูปไดแตเฉพาะ 

(๑) ไมที่ไดชําระคาภาคหลวงเสร็จสิ้นแลว หรือที่ไดรับอนุญาตใหทําการแปรรูป
ไดกอนชําระคาภาคหลวงโดยมีรอยตราอนุญาตประทับไวแลว 

(๒) ไมซึ่งผูได รับอนุญาตใหทําไมโดยยกเวนคาภาคหลวง และพนักงาน
เจาหนาที่ไดประทับตรายกเวนคาภาคหลวงไวแลว 

 
มาตรา ๕๒  หามมิใหผูรับอนุญาตทําการแปรรูปไมในระหวางเวลาตั้งแตพระ

อาทิตยตกถึงพระอาทิตยข้ึน เวนแตจะไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่เปนหนังสือ 
 
มาตรา ๕๓  เพ่ือที่จะดูวาผูรับอนุญาตตามความในหมวดนี้ไดปฏิบัติถูกตองตาม

พระราชบัญญัตินี้หรือไม พนักงานเจาหนาที่มีอํานาจตรวจการแปรรูปไม และกิจการของผูรับ
อนุญาตได ผูรับอนุญาตตองอํานวยความสะดวกและตอบคําถามแกพนักงานเจาหนาที่ในการนี้ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
หมวด ๕ 

การแผวถางปา 
   

 
มาตรา ๕๔  หามมิใหผูใดทําการแผวถางปาที่ยังไมเคยถูกแผวถางในพื้นที่นั้นมา

แตกอนเลย หรือที่ไดเคยถูกแผวถางมาแลว และไดทิ้งรางมาเกินสิบป เวนแตจะไดรับอนุญาตจาก
พนักงานเจาหนาที่เปนหนังสือ 

 
มาตรา ๕๕  ผูใดครอบครองปาที่ไดถูกแผวถางโดยฝาฝนตอบทบัญญัติแหง

มาตรากอน ใหสันนิษฐานไวกอนวาบุคคลนั้นเปนผูแผวถางปานั้น 
 

หมวด ๖ 
เบ็ดเตลด็ 

   
 

มาตรา ๕๖  ใบอนุญาตที่ไดออกใหตามความในพระราชบัญญัตินี้ จะโอนได
ตอเมื่อไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่ 

ถาผูรับอนุญาตตาย ทายาทหรือผูจัดการมรดกจะทําการแทนตามใบอนุญาตนั้น
ตอไปก็ได แตตองไมเกินเกาสิบวันนับแตวันผูรับอนุญาตตาย และถาทายาทหรือผูจัดการมรดก
ประสงคจะทําการแทนตอไปอีก ตองย่ืนคําขออนุญาตกอนกําหนดเวลาที่กลาวแลวไดส้ินสุดลง 

 
มาตรา ๕๗  ผูรับอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ ตองจัดใหคนงานหรอืผูรับจางซึง่

ทําการตามที่ไดรับอนุญาตมีใบคูมือแสดงฐานะเชนนั้น ตามแบบที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 
มาตรา ๕๘  ใบอนุญาตที่ออกใหตามความในพระราชบัญญัตินี้ใหเปนไปตาม

แบบและขอกําหนดในกฎกระทรวง และในกรณีเฉพาะเร่ือง ถารัฐมนตรีเห็นสมควรจะกําหนดให
ผูรับอนุญาตปฏิบัติเพ่ิมเติมประการใดอีกก็ใหมีอํานาจกําหนดได 

พนักงานเจาหนาที่มีอํานาจสั่งใหตออายุใบอนุญาตที่ไดออกใหตามความใน
พระราชบัญญัตินี้ไดเมื่อเห็นสมควร 

 
มาตรา ๕๙  ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจสั่งพักใชใบอนุญาตที่ออกตามความ

ในพระราชบัญญัตินี้ไดมีกําหนดเวลาไมเกินหกสิบวัน เมื่อปรากฏวาผูรับอนุญาตกระทําผิดตอ
พระราชบัญญัตินี้หรือกฎกระทรวงหรือกระทําผิดตอขอกําหนดในใบอนุญาต 

 
มาตรา ๖๐  เมื่อไดมีคําส่ังของพนักงานเจาหนาที่ใหพักใชใบอนุญาตแลว ผูรับ

อนุญาตหมดสิทธิตามใบอนุญาตนั้น นับแตวันทราบคําส่ังของพนักงานเจาหนาที่จนกวาจะครบ
กําหนดเวลาการพักใชใบอนุญาต หรือจนกวารัฐมนตรีจะไดส่ังใหเพิกถอนคําส่ังพักใชใบอนุญาต 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๖๑  ในกรณีที่ผูรับอนุญาตถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตามความในมาตรา ๕๙ 
นั้น ถารัฐมนตรีเห็นสมควรก็ใหมีอํานาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเสียได 

การเพิกถอนใบอนุญาตนั้นผูรับอนุญาตไมมีสิทธิเรียกคืนเงินคาธรรมเนียมหรือ
เงินอื่นใดที่ไดชําระไวแลวเนื่องจากการรับอนุญาตนั้น 

 
มาตรา ๖๒  ในกรณีที่พนักงานเจาหนาที่ส่ังไมอนุญาตตามคําขอของบุคคลใด

ตามความในพระราชบัญญัตินี้ หรือส่ังพักใชใบอนุญาตตามความในมาตรา ๕๙ บุคคลนั้นมีสิทธิ
อุทธรณคําส่ังของพนักงานเจาหนาที่ตอรัฐมนตรีไดภายในกําหนดสามสิบวันนับแตวันทราบคําส่ัง 
คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีใหถือเปนที่สุด 

 
มาตรา ๖๓  ภายใตบังคับบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ รัฐบาลมีอํานาจให

สัมปทานในการทําไมชนิดใดหรือเก็บหาของปาอยางใดในปาใดโดยมีขอบเขตเพียงใด และใน
สัมปทานนั้นจะใหมีขอกําหนดและเงื่อนไขอยางใดก็ได 

รัฐบาลมีอํานาจใหผู รับสัมปทานเสียเงินคาภาคหลวง ตามอัตราที่ รัฐบาล
เห็นสมควร แตไมเกินอัตราอยางสูงที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้ และจะใหผูรับสัมปทานเสีย
เงินแกรัฐบาลตามจํานวนที่รัฐบาลจะกําหนดอีกก็ได 

 
มาตรา ๖๔  ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ที่เก่ียวกับความผิดอาญาใหถือ

วาพนักงานเจาหนาที่เปนพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา 

 
มาตรา ๖๕  เพ่ือบําบัดปดปองภยันตรายซึ่งมีมาเปนสาธารณะโดยฉุกเฉินแกไม

หรือของปาในปาใด พนักงานเจาหนาที่มีอํานาจสั่งผูรับอนุญาตหรือผูรับสัมปทานในปานั้นหรือปา
ที่ใกลเคียง รวมทั้งคนงานหรือผูรับจางของผูรับอนุญาตหรือผูรับสัมปทานใหใหความชวยเหลือ
ดวยแรงงานหรือส่ิงของตามที่จําเปนแกการนั้นได 

 
มาตรา ๖๖  การโอนไมหรือของปาที่ผูรับอนุญาตหรือผูรับสัมปทาน กระทํา

กอนที่ไดชําระคาภาคหลวง หรือกอนที่ไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่เปนหนังสือ จะยกขึ้น
เปนขออางเพื่อใชแกเจาพนักงานหาไดไม 

 
มาตรา ๖๗  ใหรัฐมนตรีตั้งดานปาไมและกําหนดเขตแหงดานนั้น ๆ โดย

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 
มาตรา ๖๘  บรรดาหนี้คาภาคหลวงสําหรับไมหรือของปาที่คางชําระอยูใหถือวา

เปนหนี้คาภาษีอากรที่คางชําระแกรัฐบาล และใหรัฐบาลทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไดรับชําระหนี้โดยมี
บุริมสิทธิสามัญอยางเดียวกับคาภาษีอากรตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมวด ๗ 
บทกําหนดโทษ 
   

 
มาตรา ๖๙  ผูใดมีไวในครอบครองซึ่งไมหวงหามอันยังมิไดแปรรูปกับทั้งมิไดมี

รอยตราคาภาคหลวงประทับไว เวนแตจะพิสูจนไดวาไดไมนั้นมาโดยชอบดวยกฎหมาย มคีวามผดิ
ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งรอยบาท หรือจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือทั้งปรับทั้งจํา แตถา
จํานวนไมเกินยี่สิบตนก็ดี หรือจํานวนเนื้อไมเกินสี่เมตรลูกบาศกก็ดี ตองระวางโทษปรับไมเกินหา
รอยบาท หรือจําคุกไมเกินหกเดือน หรือทั้งปรับทั้งจํา 

 
มาตรา ๗๐ ผูใดรับไวดวยประการใด ซอนเรน จําหนายหรือชวยพาเอาไปเสียให

พน ซึ่งไมหรือของปาที่ตนรูอยูแลววาเปนไมหรือของปาที่มีผูไดมาโดยการกระทําผิดตอบทแหง
พระราชบัญญัตินี้ มีความผิดฐานเปนตัวการในการกระทําผิดนั้น 

 
มาตรา ๗๑  ผูใดกระทําการฝาฝนตอบทบัญญัติมาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา 

๓๙ มาตรา ๔๐ วรรคหนึ่ง มาตรา ๔๔ วรรคสอง หรือมาตรา ๕๗ มีความผิดตองระวางโทษปรับ
ไมเกินหาสิบบาท 

 
มาตรา ๗๒  ผูใดกระทําการฝาฝนตอบทบัญญัติมาตรา ๒๒ มาตรา ๒๙ มาตรา 

๔๑ มาตรา ๕๑ มาตรา ๕๒ มาตรา ๕๓ หรือมาตรา ๕๔ มีความผิดตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่ง
รอยบาท หรือจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือทั้งปรับทั้งจํา 

 
มาตรา ๗๓  ผูใดกระทําการฝาฝนตอบทบัญญัติมาตรา ๑๑ มาตรา ๑๒ มาตรา 

๑๓ มาตรา ๓๑ มาตรา ๔๓ หรือมาตรา ๔๘ มีความผิดตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งรอยบาท 
หรือจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือทั้งปรับทั้งจํา แตถาจํานวนไมเกินยี่สิบตนก็ดี หรือจํานวนเนื้อไม
เกินสี่เมตรลูกบาศกก็ดี ตองระวางโทษปรับไมเกินหารอยบาท หรือจําคุกไมเกินหกเดือน หรือทั้ง
ปรับทั้งจํา 

 
มาตรา ๗๔  บรรดาไมหรือของปาอันไดมาหรือมีไวเนื่องจากการกระทําผิดตอ

พระราชบัญญัตินี้ใหริบเสียทั้งส้ิน 
 

หมวด ๘ 
การรักษาพระราชบัญญตั ิ

   
 

มาตรา ๗๕  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตราธิการรักษาการตามระราช
บัญญัตินี้ กับใหมีอํานาจแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่ และกําหนดอัตราคาธรรมเนียมไมเกินจํานวน



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

อยางสูงที่กําหนดไวในบัญชีตอทายพระราชบัญญัตินี้ และออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการให
เปนไปตามพระราชบัญญัตินี ้

กฎกระทรวงนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 
 

บทเฉพาะกาล 
   

 
มาตรา ๗๖  สัมปทานและใบอนุญาตที่ไดออกใหแกบุคคลใดเพื่อทําไมหรือเก็บ

หาของปาไวแลวในวันใชพระราชบัญญัตินี้ ใหคงใชไดตอไปเสมือนหนึ่งเปนสัมปทานและ
ใบอนุญาตที่ออกใหตามความในพระราชบัญญัตินี้ เพียงเทากําหนดอายุของสัมปทานและ
ใบอนุญาตนั้น 

 
มาตรา ๗๗  บรรดาตราประทับไมของเอกชนที่ ไดจดทะเบียนและเสีย

คาธรรมเนียมไวแลวกอนวันใชพระราชบัญญัตินี้ ใหคงใชไดตอไปมีกําหนดรอยยี่สิบวัน นับแตวัน
ใชพระราชบัญญัตินี้ ถาเจาของตราประทับไมของเอกชนประสงคจะใชตรานั้นตอจากนั้นไป ตอง
นําไปขอจดทะเบียนใหมตามความในพระราชบัญญัตินี้โดยไมตองเสียคาธรรมเนียมในการจด
ทะเบียนอีก 

 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
พิบูลสงคราม 
นายกรัฐมนตร ี



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

อัตราคาธรรมเนียม 
   

 
(๑) คําขอเพื่อการใด     ฉบับละ  ๐.๐๕ บาท 
(๒) การอนุญาตเจาะตนตะเคียน 
      ทําชันหรือเจาะตนสนเอายาง 
      คิดเปนรายตน     ตนละ ๐.๒๕ บาท 
(๓) การอนุญาตเจาะเผาตนยาง 
      ทําน้ํามันยางหรือเจาะเอายาง 
      เยลูตอง คิดเปนรายตน    ตนละ  ๐.๑๐ บาท 
(๔) ใบอนุญาตเก็บรวงผึ้ง    ฉบับละ  ๑.๐๐ บาท 
(๕) ใบแทนใบอนุญาต     ฉบับละ  ๐.๒๕ บาท 
(๖) ใบคูมือคนงาน หรือผูรับจาง 
      หรือใบแทน     ฉบับละ  ๐.๐๕ บาท 
(๗) ใบเบิกทาง 
      ก. ไมสัก      ฉบับละ  ๑.๐๐ บาท 
      ข. ไมอ่ืน ๆ      ฉบับละ  ๐.๑๐ บาท 
(๘) การอุทธรณ 
      ก. เร่ืองการขอตั้งโรงงาน 
         แปรรูปไมหรือการขอตั้ง 
         โรงคาไมแปรรูป     ครั้งละ ๑๐.๐๐ บาท 
      ข. เร่ืองอ่ืน ๆ     ครั้งละ ๑.๐๐ บาท 
(๙) คาจดทะเบียนตราประทับไม 
      ของเอกชน      ดวงละ ๑๐.๐๐ บาท 
(๑๐) สัมปทานการทําไม     ฉบับละ๑๐๐.๐๐ บาท 
(๑๑) สัมปทานการเก็บหาของปา    ฉบับละ ๑๐.๐๐ บาท 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สุรินทร / แกไข  
๐๗/๐๑/๒๕๔๕ 

A+B (C) 
 

ปญญา/แกไข 
๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๒ 

 


