
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

พระราชบัญญัติ 
ป�าไม� 

พุทธศักราช ๒๔๘๔ 
   

 
ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ�าอยู,หัวอานันทมหิดล 

คณะผู�สําเร็จราชการแทนพระองค2 
(ตามประกาศประธานสภาผู�แทนราษฎร 
ลงวันท่ี ๔ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๔๘๐) 

อาทิตย2ทิพอาภา 
พล.อ.พิชเยนทรโยธิน 

ตราไว� ณ วันท่ี ๑๔ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๔๘๔ 
เป:นป;ท่ี ๘ ในรัชกาลป<จจุบัน 

 
โดยท่ีสภาผู�แทนราษฎรลงมติว,า สมควรปรับปรุงกฎหมายว,าด�วยการป�าไม� ให�

เหมาะสมแก,กาลสมัยยิ่งข้ึน 
 
จึงมีพระบรมราชโองการให�ตราพระราชบัญญัติข้ึนไว�โดยคําแนะนําและยินยอมของ

สภาผู�แทนราษฎรดังต,อไปนี้ 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้ให�เรียกว,า “พระราชบัญญัติป�าไม� พุทธศักราช ๒๔๘๔” 
 
มาตรา ๒๑  ให�ใช�พระราชบัญญัตินี้ต้ังแต,วันท่ี ๑ มกราคม พุทธศักราช ๒๔๘๕ เป:น

ต�นไป 
 
มาตรา ๓  ให�ยกเลิก 
(๑) ประกาศพระบรมราชโองการว,าด�วยภาษีไม�ขอนสักและไม�กระยาเลย ลงวัน

อาทิตย2 เดือนสี่ แรมแปดคํ่า ป;จอ ฉศก จุลศักราช ๑๒๓๖ 
(๒) ประกาศพระบรมราชโองการเรื่องซ้ือขายไม�ขอนสัก ลงวันพุธ เดือนเก�า ข้ึนคํ่า

หนึ่ง ป;วอก ฉศก จุลศักราช ๑๒๔๖ 
(๓) ประกาศพระบรมราชโองการเรื่องไม�ขอนสัก ลงวันอาทิตย2 เดือนเจ็ด ข้ึนคํ่าหนึ่ง 

ป;กุน นพศก จุลศักราช ๑๒๔๙ 
(๔) ประกาศพระบรมราชโองการเพ่ิมเติมเรื่องไม�ขอนสัก ลงวันจันทร2 เดือนสิบเอ็ด 

แรมคํ่าหนึ่ง ป;กุน นพศก จุลศักราช ๑๒๔๙ 
(๕) พระราชบัญญัติไม�ซุงและไม�ท,อนท่ีดวงตราลบเลือน ร.ศ. ๑๑๕ 
(๖) พระราชบัญญัติประกาศการรักษาป�าไม� ร.ศ. ๑๑๖ 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล,ม ๕๘/-/หน�า ๑๔๑๗/๑๕ ตุลาคม ๒๔๘๔ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

(๗) พระราชบัญญัติรักษาต�นไม�สัก ร.ศ. ๑๑๖ 
(๘) พระราชบัญญัติปLองกันการลักลอบตีตราไม� ร.ศ. ๑๑๗ 
(๙) พระราชบัญญัติปLองกันการลักลอบชักลากไม�สักท่ียังมิได�เสียค,าตอ และภาษี 

ร.ศ. ๑๑๘ 
(๑๐) กฎกระทรวงมหาดไทยว,าด�วยไม�ไหลลอย ร.ศ. ๑๑๙ 
(๑๑) กฎข�อบังคับอนุญาตไม�สักใช� ในการปลูกสร�าง ท่ี ทําราชการและการ

สาธารณประโยชน2 ร.ศ. ๑๑๙ 
(๑๒) พระราชบัญญัติรักษาป�า พุทธศักราช ๒๔๕๖ 
(๑๓) กฎข�อบังคับวางระเบียบวิธีจัดการรักษาป�า พุทธศักราช ๒๔๕๖ 
(๑๔) กฎข�อบังคับวางระเบียบการหาของป�า ว,าด�วยการเก็บรวงผึ้ง พุทธศักราช 

๒๔๖๔ 
(๑๕) กฎข�อบังคับวางระเบียบการหาของป�า ว,าด�วยการเจาะเผาต�นตะเคียนทําชัน 

ในมณฑลป<ตตานี พุทธศักราช ๒๔๖๕ 
(๑๖) กฎข�อบังคับวางระเบียบการหาของป�า ว,าด�วยการเจาะเผาทําน้ํามันยาง 

พุทธศักราช ๒๔๖๕ 
(๑๗) พระราชบัญญัติแก�ไขพระราชบัญญัติพิกัดภาษีภายใน พุทธศักราช ๒๔๗๐ 

เฉพาะมาตรา ๔ (ก) และ (ข) 
(๑๘) พระราชบัญญัติรักษาป�า (ฉบับท่ี ๒) พุทธศักราช ๒๔๗๙ 
(๑๙) พระราชบัญญัติควบคุมการทํายางสน พุทธศักราช ๒๔๘๐ 
(๒๐) บรรดาบทกฎหมาย กฎ และข�อบังคับอ่ืน ๆ ในส,วนท่ีมีบัญญัติไว�แล�วใน

พระราชบัญญัตินี้ หรือซ่ึงแย�งกับบทแห,งพระราชบัญญัตินี้ 
 
มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัตินี้ 
(๑) “ป�า” หมายความว,า ท่ีดินท่ียังมิได�มีบุคคลได�มาตามกฎหมายท่ีดิน 
(๒)๒ “ไม�” หมายความว,า ไม�สักและไม�อ่ืนทุกชนิดท่ีเป:นต�น เป:นกอ เป:นเถา รวม

ตลอดถึงไม�ท่ีนําเข�ามาในราชอาณาจักร ไม�ไผ,ทุกชนิด ปาล2ม หวาย ตลอดจนราก ปุ�ม ตอ เศษ ปลาย 
และก่ิงของสิ่งนั้น ๆ ไม,ว,าจะถูกตัด ทอน เลื่อย ผ,า ถาก ขุด หรือกระทําโดยประการอ่ืนใด 

(๓)๓ “แปรรูป” หมายความว,า การกระทําอย,างใดอย,างหนึ่งแก,ไม�ดังนี้ คือ 
ก. เลื่อย ผ,า ถาก ขุด หรือกระทําด�วยประการอ่ืนใดแก,ไม�ให�เปลี่ยนรูปหรือ

ขนาดไปจากเดิม นอกจากการลอกเปลือกหรือตบแต,งอันจําเป:นแก,การชักลาก 
ข. เผา อบ บด หรือกระทําด�วยประการอ่ืนใดแก,ไม�ให�เปลี่ยนแปรสภาพไป

จากเดิม เพ่ือถือเอาวัตถุธาตุหรือผลพลอยได�จากไม�นั้น 
(๔)๔ “ไม�แปรรูป” หมายความว,า ไม�ท่ีได�แปรรูปแล�ว และหมายความรวมถึงไม�ท่ีอยู,

ในสภาพพรางว,าเป:นสิ่งปลูกสร�าง หรืออยู,ในสภาพเป:นสิ่งปลูกสร�างอันไม,ชอบด�วยลักษณะสิ่งปลูก

                                                 
๒ มาตรา ๔ (๒) แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติป�าไม� (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๑๘ 
๓ มาตรา ๔ (๓) แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติป�าไม� (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๔๙๔ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

สร�างท่ัว ๆ ไป หรือท่ีผิดปกติวิสัย หรืออยู,ในสภาพเป:นเครื่องใช�ท่ีไม,ชอบด�วยลักษณะของเครื่องใช�ท่ีใช�
เป:นปกติในท�องท่ีนั้น หรือท่ีผิดปกติวิสัย 

ไม� ท่ีอยู, ในสภาพเป:นสิ่งปลูกสร�างหรืออยู, ในสภาพเป:นเครื่องใช�  ท้ังนี้ 
ตลอดเวลาท่ีอยู,ในสภาพเช,นนั้น รวมท้ังไม�ท่ีเคยอยู,ในสภาพดังกล,าว และผู�ครอบครองพิสูจน2ได�ว,าได�
เคยมีสภาพเช,นนั้นมาแล�วไม,น�อยกว,าห�าป;สําหรับไม�อ่ืนท่ีมิใช,ไม�สัก และไม,น�อยกว,าสิบป;สําหรับไม�สัก 
มิให�ถือว,าเป:นไม�แปรรูป 

(๕)๕ “ทําไม�” หมายความว,า ตัด ฟ<น กาน โค,น ลิด เลื่อย ผ,า ถาก ทอน ขุด 
ชักลากไม�ในป�า หรือนําไม�ออกจากป�าด�วยประการใด ๆ และหมายความรวมถึงการกระทําดังกล,าว
กับไม�สัก ไม�ยาง ไม�ชิงชัน ไม�เก็ดแดง ไม�อีเม,ง ไม�พะยุงแกลบ ไม�กระพี้ ไม�แดงจีน ไม�ขะยุง ไม�ชิก 
ไม�กระซิก ไม�กระซิบ ไม�พะยูง ไม�หมากพลูตั๊กแตน ไม�กระพี้เขาควาย ไม�เก็ดดํา ไม�อีเฒ,า และ
ไม�เก็ดเขาควาย ท่ีข้ึนอยู,ในท่ีดินท่ีมิใช,ป�า หรือการนําไม�ดังกล,าวออกจากท่ีดินท่ีไม�นั้น ๆ ข้ึนอยู,ด�วย 

(๖) “ไม�ไหลลอย” หมายความว,า ไม�ต�น ไม�ซุง ไม�ท,อน ไม�เสา ไม�เข็ม ไม�หลัก ไม�เหลี่ยม 
ไม�กระดาน ซ่ึงเป:นไม�หวงห�าม ท่ีได�ไหลลอยโดยปราศจากการควบคุม 

(๗)๖ “ของป�า” หมายความว,า บรรดาของท่ีเกิดหรือมีข้ึนในป�าตามธรรมชาติ คือ 
ก. ไม� รวมท้ังส,วนต,าง ๆ ของไม� ถ,านไม� น้ํามันไม� ยางไม� ตลอดจนสิ่งอ่ืน ๆ ท่ี

เกิดจากไม� 
ข. พืชต,าง ๆ ตลอดจนสิ่งอ่ืน ๆ ท่ีเกิดจากพืชนั้น 
ค. รังนก ครั่ง รวงผึ้ง น้ําผึ้ง ข้ีผึ้ง และมูลค�างคาว 
ง. หินท่ีไม,ใช,แร,ตามกฎหมายว,าด�วยแร, 
และหมายความรวมถึงถ,านไม�ท่ีบุคคลทําข้ึนด�วย 

(๘) “ไม�ฟSน” หมายความว,า บรรดาไม�ท่ีมีลักษณะและคุณภาพเหมาะสมท่ีจะใช�เป:น
เชื้อเพลิงยิ่งกว,าจะใช�ประโยชน2อย,างอ่ืน 

(๙) “ชักลาก” หมายความว,า การนําไม�หรือของป�าจากท่ีหนึ่งไปยังอีกท่ีหนึ่งด�วย
กําลังแรงงาน 

(๑๐) “นําเคลื่อนท่ี” หมายความว,า ชักลาก หรือทําให�ไม�หรือของป�าเคลื่อนจากท่ีไป
ด�วยประการใด ๆ 

(๑๑)๗ “ขนาดจํากัด” หมายความว,า ขนาดของต�นไม�ท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนด 
(๑๒) “ค,าภาคหลวง” หมายความว,า เงินค,าธรรมเนียมซ่ึงผู�ทําไม�หรือเก็บหาของป�า

จะต�องเสียตามความในพระราชบัญญัตินี้ 
(๑๓) “โรงงานแปรรูปไม�” หมายความว,า โรงงานหรือสถานท่ีใดซ่ึงจัดข้ึนไว�เป:นท่ีทํา

การแปรรูปไม� รวมถึงบริเวณโรงงานหรือสถานท่ีนั้น ๆ ด�วย 

                                                                                                                                            
๔ มาตรา ๔ (๔) แก�ไขเพ่ิมเติมโดยคําสั่งหัวหน�าคณะรักษาความสงบแห,งชาติ ท่ี ๓๑/๒๕๕๙ 

เรื่อง การแก�ไขเพ่ิมเติมกฎหมายว,าด�วยป�าไม� 
๕ มาตรา ๔ (๕) แก�ไขเพ่ิมเติมโดยคําสั่งหัวหน�าคณะรักษาความสงบแห,งชาติ ท่ี ๓๑/๒๕๕๙ 

เรื่อง การแก�ไขเพ่ิมเติมกฎหมายว,าด�วยป�าไม� 
๖ มาตรา ๔ (๗) แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติป�าไม� (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๑๘ 
๗ มาตรา ๔ (๑๑) แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติป�าไม� (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๑๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

(๑๔) “โรงค�าไม�แปรรูป” หมายความว,า สถานท่ีท่ีค�าไม�แปรรูป หรือท่ีมีไม�แปรรูปไว�
เพ่ือการค�า รวมถึงบริเวณสถานท่ีนั้น ๆ ด�วย 

(๑๕) “ตราประทับไม�” หมายความว,า วัตถุใดอันประดิษฐ2ข้ึนเพ่ือให�เกิดเป:นรูปรอย 
หรือเครื่องหมายใด ๆ นอกจากรูปรอยท่ีเป:นตัวเลข ไว� ท่ีไม� ซ่ึงอยู,ภายใต�ความควบคุมแห,ง
พระราชบัญญัตินี้ 

(๑๖) “พนักงานเจ�าหน�าท่ี” หมายความว,า เจ�าพนักงานป�าไม� พนักงานป�าไม� หรือผู�
ซ่ึงรัฐมนตรีได�แต,งต้ังให�มีหน�าท่ีดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๑๗) “รัฐมนตรี” หมายความว,า รัฐมนตรีผู�รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
มาตรา ๕  พระราชกฤษฎีกาหรือประกาศรัฐมนตรี ซ่ึงกําหนดข้ึนตามบทแห,ง

พระราชบัญญัตินี้ ให�คัดสําเนาประกาศไว� ณ ท่ีว,าการอําเภอและท่ีทําการกํานัน หรือท่ีสาธารณสถาน
ในท�องท่ีซ่ึงเก่ียวข�อง 

 
หมวด ๑ 

การทําไม�และเก็บหาของป�า 
   

 
ส,วนท่ี ๑ 

การกําหนดไม�หวงห�าม ค,าภาคหลวงและขนาดจํากัด 
   

 
มาตรา ๖  ไม�หวงห�ามมีสองประเภท คือ 
ประเภท ก. ไม�หวงห�ามธรรมดา ได�แก,ไม�ซ่ึงการทําไม�จะต�องได�รับอนุญาตจาก

พนักงานเจ�าหน�าท่ีหรือได�รับสัมปทานตามความในพระราชบัญญัตินี้ 
ประเภท ข. ไม�หวงห�ามพิเศษ ได�แก,ไม�หายากหรือไม�ท่ีควรสงวนซ่ึงไม,อนุญาตให�ทํา

ไม� เว�นแต,รัฐมนตรีจะได�อนุญาตในกรณีพิเศษ 
 
มาตรา ๗  ไม�สัก ไม�ยาง ไม�ชิงชัน ไม�เก็ดแดง ไม�อีเม,ง ไม�พะยุงแกลบ ไม�กระพ้ี 

ไม�แดงจีน ไม�ขะยุง ไม�ชิก ไม�กระซิก ไม�กระซิบ ไม�พะยูง ไม�หมากพลูต๊ักแตน ไม�กระพ้ีเขาควาย ไม�เก็ดดํา 
ไม�อีเฒ,า และไม�เก็ดเขาควาย ไม,ว,าจะข้ึนอยู,ท่ีใดในราชอาณาจักร เป:นไม�หวงห�ามประเภท ก. ไม�ชนิด
อ่ืนในป�าจะให�เป:นไม�หวงห�ามประเภทใด ให�กําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา๘ 

การเพ่ิมเติมหรือเพิกถอนชนิดไม� หรือเปลี่ยนแปลงประเภทไม�หวงห�ามท่ีได�มีพระ
ราชกฤษฎีกากําหนดไว�แล�วก็ดี หรือจะกําหนดไม�ชนิดใดเป:นไม�หวงห�ามประเภทใดข้ึนในท�องท่ีใด 
นอกจากท�องท่ีท่ีได�มีพระราชกฤษฎีกากําหนดตามความในมาตราก,อนแล�วนั้นก็ดี ให�กําหนดโดยพระ
ราชกฤษฎีกา 

                                                 
๘ มาตรา ๗ วรรคหนึ่ง แก�ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะรักษาความสงบแห,งชาติ ฉบับท่ี 

๑๐๖/๒๕๕๗ เรื่อง แก�ไขเพ่ิมเติมกฎหมายว,าด�วยป�าไม� ลงวันท่ี ๒๑ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

พระราชกฤษฎีกาซ่ึงตราข้ึนตามความในวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให�ใช�บังคับได�เม่ือ
พ�นกําหนดเก�าสิบวัน นับแต,วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 
มาตรา ๘๙  (ยกเลิก) 
 
มาตรา ๙๑๐  รัฐมนตรีมีอํานาจกําหนดอัตราค,าภาคหลวงโดยประกาศในราชกิจจา

นุเบกษา ดังต,อไปนี้ 
(๑) สําหรับไม�หวงห�ามประเภท ก. เฉพาะไม�สัก หรือไม�หวงห�ามประเภท ข. ให�

กําหนดตามชนิด ขนาด และปริมาตรของไม� ไม,เกินลูกบาศก2เมตรละสองร�อยบาท 
(๒) สําหรับไม�หวงห�ามอ่ืน ให�กําหนดตามชนิดและปริมาตรของไม� ไม,เกินลูกบาศก2

เมตรละแปดสิบบาท 
(๓) สําหรับไม�หวงห�ามท่ีทําเป:นไม�ฟSนหรือไม�เผาถ,าน ให�กําหนดได�ไม,เกินลูกบาศก2

เมตรละห�าบาท ถ�าได�เผาเป:นถ,านแล�ว อัตราค,าภาคหลวงให�เป:นสองเท,าของอัตราค,าภาคหลวงของไม�
หวงห�ามท่ีทําเป:นไม�ฟSนหรือไม�เผาถ,าน 

(๔) สําหรับไม�หวงห�ามหรือถ,านท่ีเผาจากไม�หวงห�ามท่ีนิยมซ้ือขายกันตามมาตรฐาน
อ่ืนนอกจากเป:นลูกบาศก2เมตร จะกําหนดอัตราค,าภาคหลวงแตกต,างจากท่ีบัญญัติไว�ใน (๑) (๒) หรือ 
(๓) ก็ได� แต,ต�องไม,เกินร�อยละสิบของราคาตลาดในราชอาณาจักร โดยเฉลี่ยจากราคาของไม�หวงห�าม
หรือของถ,านท่ีเผาจากไม�หวงห�าม แล�วแต,กรณี 

 
มาตรา ๙ ทวิ๑๑  ในกรณีท่ีรัฐมนตรี เห็นสมควร รัฐมนตรีจะลดหรือยกเว�น

ค,าภาคหลวงให�บุคคลซ่ึงประสบภัยพิบัติสาธารณะตามความจําเป:นเฉพาะรายก็ได� 
 
มาตรา ๑๐  ให�รัฐมนตรีมีอํานาจกําหนดขนาดจํากัดไม�หวงห�ามโดยประกาศในราช

กิจจานุเบกษา 
 

ส,วนท่ี ๒ 
การทําไม�หวงห�าม 
   

 
มาตรา ๑๑๑๒  ผู�ใดทําไม� หรือเจาะ หรือสับ หรือเผา หรือทําอันตรายด�วยประการ

ใด ๆ แก,ไม�หวงห�าม ต�องได�รับอนุญาตจากพนักงานเจ�าหน�าท่ี หรือได�รับสัมปทานตามความใน
พระราชบัญญัตินี้ และต�องปฏิบัติตามข�อกําหนดในกฎกระทรวงหรือในการอนุญาต 

                                                 
๙ มาตรา ๘ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติป�าไม� (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๑๘ 
๑๐ มาตรา ๙ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติป�าไม� (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๑๘ 
๑๑ มาตรา ๙ ทวิ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติป�าไม� (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๑๘ 
๑๒ มาตรา ๑๑ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติป�าไม� (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๔๙๔ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

การอนุญาตนั้น พนักงานเจ�าหน�าท่ีเม่ือได�รับอนุมัติจากรัฐมนตรีแล�ว จะอนุญาตให�
ผูกขาดโดยให�ผู�ได�รับอนุญาตเสียเงินค,าผูกขาดให�แก,รัฐบาลตามจํานวนท่ีรัฐมนตรีกําหนดก็ได� 

การอนุญาตโดยวิธีผูกขาดหรือให�สัมปทานสําหรับการทําไม�ฟSนหรือไม�เผาถ,านไม,ว,า
โดยทางตรงหรือทางอ�อม ให�กระทําได�เฉพาะในเขตป�าท่ีห,างไกลและกันดาร หรือเฉพาะการทําไม�ชนิด
ท่ีมีค,าหรือหายาก 

การพิจารณาคําขออนุญาตผูกขาดหรือสัมปทานตามความในวรรคก,อนให�กระทํา
โดยคณะกรรมการซ่ึงรัฐมนตรีแต,งต้ัง 

 
มาตรา ๑๑ ทวิ๑๓  ในกรณีท่ีผู�รับอนุญาตตามมาตรา ๑๑ หรือผู�รับสัมปทานประสงค2

จะนําเครื่องมือ เครื่องใช� สัตว2พาหนะ ยานพาหนะ หรือเครื่องจักรกลใด ๆ ท่ีตนมิได�เป:นเจ�าของเข�า
ไปในเขตป�าท่ีได�รับอนุญาตหรือในเขตสัมปทาน ผู�รับอนุญาตหรือผู�รับสัมปทานดังกล,าวต�องแจ�งให�
พนักงานเจ�าหน�าท่ีทราบล,วงหน�าเป:นเวลาไม,น�อยกว,าสามสิบวัน ตามแบบท่ีรัฐมนตรีกําหนด 

บรรดาทรัพย2สินดังกล,าวในวรรคหนึ่งท่ีผู�รับอนุญาตหรือผู�รับสัมปทาน นําเข�าไปใน
เขตป�าท่ีได�รับอนุญาต หรือในเขตสัมปทาน โดยมิได�แจ�งให�พนักงานเจ�าหน�าท่ีทราบตามวรรคหนึ่ง ให�
สันนิษฐานไว�ก,อนว,า ทรัพย2สินนั้นเป:นทรัพย2สินของผู�รับอนุญาตหรือผู�รับสัมปทาน 

 
มาตรา ๑๒  ห�ามมิให�ผู�รับอนุญาตทําไม� ท่ีไม, มีรอยตราอนุญาตของพนักงาน

เจ�าหน�าท่ีประทับไว� เว�นแต,จะได�มีข�อความระบุอนุญาตไว�ในใบอนุญาต 
 
มาตรา ๑๓๑๔  ห�ามมิให�ผู�รับอนุญาตทําไม�ท่ีมีขนาดตํ่ากว,าขนาดจํากัด แต,ถ�ามีเหตุ

ภัยพิบัติสาธารณะ หรือมีเหตุจําเป:นท่ีเห็นสมควรช,วยเหลือราษฎรเป:นกรณีพิเศษ รัฐมนตรีจะอนุญาต
ให�ผู�รับอนุญาตเฉพาะราย ทําไม�ท่ีมีขนาดตํ่ากว,าขนาดจํากัดเป:นการชั่วคราวก็ได� 

การทําไม�ท่ีมีขนาดตํ่ากว,าขนาดจํากัดตามท่ีรัฐมนตรีอนุญาตให�ทําได� ตามความใน
วรรคหนึ่ง ผู�รับอนุญาตจะทําไม�ได�ก็ต,อเม่ือพนักงานเจ�าหน�าท่ีได�ประทับตราอนุญาตไว�ท่ีไม�นั้น ๆ แล�ว  
ท้ังนี้ เว�นแต,ในกรณีท่ีไม,สามารถประทับตราได� และพนักงานเจ�าหน�าท่ีได�ระบุไว�ในใบอนุญาตให�ทําได�
โดยไม,ต�องประทับตรา 

 
มาตรา ๑๔๑๕  ผู�รับอนุญาตทําไม�ต�องเสียค,าภาคหลวงตามท่ีกําหนดไว� ดังต,อไปนี้ 
(๑) ต�องชําระค,าภาคหลวงล,วงหน�า ต�นหรือท,อนละสองบาท เม่ือรับใบอนุญาตจาก

พนักงานเจ�าหน�าท่ี เว�นแต,ในท�องท่ีใดท่ีคณะกรมการจังหวัดได�ประกาศโดยรับอนุมัติจากรัฐมนตรีให�
งดเว�นไม,ต�องเรียกเก็บเงินค,าภาคหลวงล,วงหน�าหรือให�ลดอัตราค,าภาคหลวงล,วงหน�าลงจากอัตราท่ี
กําหนดนี้ ก็ให�เป:นไปตามประกาศของคณะกรมการจังหวัดนั้น ๆ 

การทําไม�สัก ผู�รับอนุญาตจะต�องชําระค,าภาคหลวงล,วงหน�า ตามอัตราท่ีคณะ
กรมการจังหวัดได�ประกาศโดยรับอนุมัติจากรัฐมนตรี หรือตามอัตราท่ีรัฐมนตรีกําหนดเป:นราย ๆ ไป 

                                                 
๑๓ มาตรา ๑๑ ทวิ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติป�าไม� (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๑๘ 
๑๔ มาตรา ๑๓ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติป�าไม� (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๑๘ 
๑๕ มาตรา ๑๔ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติป�าไม� (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๔๙๔ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

การทําไม�ฟSน หรือทําไม�เผาถ,าน ไม,ต�องเสียค,าภาคหลวงล,วงหน�า 
(๒) ต�องชําระค,าภาคหลวงให�เสร็จสิ้นภายในกําหนดสามสิบวัน นับแต,วันท่ีพนักงาน

เจ�าหน�าท่ีได�แจ�งจํานวนค,าภาคหลวงให�ทราบ 
ถ�าผู�รับอนุญาตไม,ชําระค,าภาคหลวงให�เสร็จสิ้นภายในกําหนดเวลาดังกล,าวใน

วรรคก,อน ให�ไม� ไม�ฟSน ไม�เผาถ,านหรือถ,านนั้นตกเป:นของแผ,นดิน เว�นแต,ผู�รับอนุญาตจะได�รับอนุญาต
ให�ผัดผ,อนการชําระค,าภาคหลวงต,อไปตามข�อกําหนดในกฎกระทรวง ในกรณีท่ีได�ชําระเงิน
ค,าภาคหลวงล,วงหน�าไว� และได�ทําไม�ออกมาแล�วภายในกําหนดอายุใบอนุญาต ก็ให�ไม�ส,วนท่ีเกิน
จํานวนจากท่ีชําระค,าภาคหลวงล,วงหน�าไว�แล�วตกเป:นของแผ,นดิน 

 
มาตรา ๑๔ ทวิ๑๖  บทบัญญัติมาตรา ๑๔ มิให�ใช�บังคับแก,ผู�รับอนุญาตทําไม�สัก ไม�ยาง 

ไม�ชิงชัน ไม�เก็ดแดง ไม�อีเม,ง ไม�พะยุงแกลบ ไม�กระพ้ี ไม�แดงจีน ไม�ขะยุง ไม�ชิก ไม�กระซิก ไม�กระซิบ 
ไม�พะยูง ไม�หมากพลูต๊ักแตน ไม�กระพ้ีเขาควาย ไม�เก็ดดํา ไม�อีเฒ,า และไม�เก็ดเขาควาย ท่ีข้ึนอยู,ใน
ท่ีดินท่ีมีโฉนดท่ีดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชน2ตามประมวลกฎหมายท่ีดิน 

 
มาตรา ๑๕๑๗  การชําระค,าภาคหลวงสําหรับไม�หวงห�ามชนิดใด ถ�าผู�รับอนุญาตขอ

ชําระในเม่ือไม�นั้นได�แปรรูปแล�ว ต�องชําระตามปริมาตรของไม�แปรรูป ในอัตราสองเท,าค,าภาคหลวงท่ี
กําหนดไว�สําหรับไม�ชนิดนั้น ๆ 

 
มาตรา ๑๖  ค,าภาคหลวงล,วงหน�าท้ังสิ้นท่ีชําระไว�แล�วตามความในมาตรา ๑๔ (๑) 

นั้น ให�นํามาหักกลบลบกันกับค,าภาคหลวงไม�ท่ีทําออก ยังขาดเท,าใดให�เรียกเก็บจนครบ ถ�าผู�รับ
อนุญาตทําไม�ออกมาไม,ครบจํานวนตามใบอนุญาตโดยมิใช,เพราะเหตุสุดวิสัย ซ่ึงคํานวณค,าภาคหลวง
แล�วยังไม,ถึงจํานวนเงินค,าภาคหลวงล,วงหน�าท่ีได�ชําระไว�แล�ว ค,าภาคหลวงล,วงหน�าส,วนท่ีเกินให�ตก
เป:นของรัฐบาล 

ถ�าผู�รับอนุญาตไม,ได�ทําไม�ออกมาเลยตามใบอนุญาตโดยมิใช,เพราะเหตุสุดวิสัย หรือ
กระทําผิดจนถูกเพิกถอนใบอนุญาต ค,าภาคหลวงล,วงหน�าท้ังสิ้น ให�ตกเป:นของรัฐบาล 

 
มาตรา ๑๗  บทบัญญัติในส,วนนี้ มิให�ใช�บังคับในกรณีดังต,อไปนี้ 
(๑) พนักงานเจ�าหน�าท่ีจัดกระทําไปเพ่ือประโยชน2ในการบํารุงป�า การค�นคว�าหรือ

การทดลองในทางวิชาการ 
(๒) ผู�เก็บหาเศษไม�ปลายไม�ตายแห�งท่ีล�มขอนนอนไพร อันมีลักษณะเป:นไม�ฟSนซ่ึง

มิใช,ไม�สักหรือไม�หวงห�ามประเภท ข. ไปสําหรับใช�สอยในบ�านเรือนแห,งตนหรือประกอบกิจของตน 
 

                                                 
๑๖ มาตรา ๑๔ ทวิ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยคําสั่งหัวหน�าคณะรักษาความสงบแห,งชาติ ท่ี ๓๑/๒๕๕๙ 

เรื่อง การแก�ไขเพ่ิมเติมกฎหมายว,าด�วยป�าไม� 
๑๗ มาตรา ๑๕ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติป�าไม� (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๔๙๔ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

มาตรา ๑๘๑๘  เม่ือมีเหตุภัยพิบัติสาธารณะหรือมีเหตุจําเป:นท่ีเห็นสมควรช,วยเหลือ
ราษฎรเป:นกรณีพิเศษ รัฐมนตรีจะอนุญาตให�ผู�ใดเฉพาะรายทําไม�หวงห�ามแตกต,างจากข�อกําหนดใน
กฎกระทรวง หรือข�อกําหนดในการอนุญาตเป:นการชั่วคราวก็ได� 

 
ส,วนท่ี ๓ 

การยกเว�นค,าภาคหลวง๑๙ 
   

 
มาตรา ๑๙  (ยกเลิก) 
 
มาตรา ๒๐  (ยกเลิก) 
 
มาตรา ๒๑  (ยกเลิก) 
 
มาตรา ๒๒  (ยกเลิก) 
 
มาตรา ๒๓  (ยกเลิก) 
 
มาตรา ๒๔  (ยกเลิก) 
 

ส,วนท่ี ๔ 
ไม�ท่ีมิใช,ไม�หวงห�าม๒๐ 

   
 

มาตรา ๒๕  ผู�ใดนําไม�ท่ีมิใช,ไม�หวงห�ามเข�าเขตด,านป�าไม� ต�องเสียค,าธรรมเนียมตาม
อัตราท่ีรัฐมนตรีกําหนด เว�นแต,นําไปเพ่ือใช�สอยส,วนตัวภายในเขตท�องท่ีจังหวัดท่ีทําไม�นั้น 

การนําไม�เข�าเขตด,านป�าไม�หลายด,าน ให�เสียค,าธรรมเนียมเพียงด,านแรกด,านเดียว 
 
มาตรา ๒๖  รัฐมนตรีมี อํานาจประกาศในราชกิจจานุ เบกษากําหนดอัตรา

ค,าธรรมเนียมตามมาตรา ๒๕ ไม,เกินลูกบาศก2เมตรละสี่สิบบาท แต,ถ�าเป:นไม�ท่ีนิยมซ้ือขายกันตาม
มาตรฐานอ่ืนนอกจากเป:นลูกบาศก2เมตร จะกําหนดอัตราค,าธรรมเนียมสําหรับไม�นั้นแตกต,างจากท่ี
บัญญัติไว�นี้ก็ได� แต,ต�องไม,เกินร�อยละสิบของราคาตลาดในท�องท่ี โดยเฉลี่ยจากราคาของไม�นั้น 

 
                                                 

๑๘ มาตรา ๑๘ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติป�าไม� (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๑๘ 
๑๙ ส,วนท่ี ๓ การยกเว�นค,าภาคหลวง มาตรา ๑๙ ถึงมาตรา ๒๔ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติป�า

ไม� (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๐๓ 
๒๐ ส,วนท่ี ๔ ไม�ท่ีมิใช,ไม�หวงห�าม มาตรา ๒๕ ถึงมาตรา ๒๖ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติป�าไม� 

(ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๑๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

ส,วนท่ี ๕ 
ของป�าหวงห�าม 

   
 

มาตรา ๒๗  ของป�าอย,างใดในท�องท่ีใดจะให�เป:นของป�าหวงห�าม ให�กําหนดโดยพระ
ราชกฤษฎีกา 

 
มาตรา ๒๘  การเพ่ิมเติมหรือเพิกถอนของป�าหวงห�ามท่ีได�มีพระราชกฤษฎีกา

กําหนดไว�แล�วก็ดี หรือจะกําหนดของป�าอย,างใดให�เป:นของป�าหวงห�ามข้ึนในท�องท่ีใด นอกจากท�องท่ี
ท่ีได�มีพระราชกฤษฎีกากําหนดตามความในมาตราก,อนแล�วนั้นก็ดี ให�กําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา 

พระราชกฤษฎีกาซ่ึงตราข้ึนตามความในมาตรานี้ให�ใช�บังคับได�เม่ือพ�นกําหนดเก�าสิบ
วัน นับแต,วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 
มาตรา ๒๙๒๑  ผู�ใดเก็บหาของป�าหวงห�ามหรือทําอันตรายด�วยประการใด ๆ แก,ของ

ป�าหวงห�ามในป�า ต�องได�รับอนุญาตจากพนักงานเจ�าหน�าท่ี และต�องเสียค,าภาคหลวง กับท้ังต�อง
ปฏิบัติตามข�อกําหนดในกฎกระทรวงหรือในการอนุญาต 

การอนุญาตนั้น พนักงานเจ�าหน�าท่ีเม่ือได�รับอนุมัติจากรัฐมนตรีแล�ว จะอนุญาตให�
ผูกขาดโดยให�ผู�รับอนุญาตเสียเงินค,าผูกขาดให�แก,รัฐบาลตามจํานวนท่ีรัฐมนตรีกําหนดก็ได� 

การอนุญาตโดยวิธีผูกขาด ให�กระทําได�เฉพาะในกรณีท่ีของป�าหวงห�ามเป:นของมีค,า
หรือหายากหรือเฉพาะในเขตป�าท่ีห,างไกลและกันดาร หรือมีความจําเป:นในวิธีการเก็บหาอันจําต�องให�
อนุญาตโดยวิธีผูกขาด 

 
มาตรา ๒๙ ทวิ๒๒  ห�ามมิให�ผู�ใดค�าหรือมีไว�ในครอบครอง ซ่ึงของป�าหวงห�ามเกิน

ปริมาณท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา เว�นแต,ได�รับอนุญาตจากพนักงานเจ�าหน�าท่ี 
และต�องปฏิบัติตามข�อกําหนดในกฎกระทรวงและในการอนุญาต 

ความในวรรคหนึ่งไม,ใช�บังคับแก,การนําของป�าหวงห�ามเคลื่อนท่ีโดยมีใบเบิกทางของ
พนักงานเจ�าหน�าท่ีกํากับไปด�วย 

 
มาตรา ๓๐๒๓  รัฐมนตรีมีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนดอัตรา

ค,าภาคหลวงไม,เกินร�อยละสิบของราคาตลาดในราชอาณาจักร โดยเฉลี่ยจากราคาของของป�าหวงห�าม
นั้น 

 

                                                 
๒๑ มาตรา ๒๙ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติป�าไม� (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๔๙๔ 
๒๒ มาตรา ๒๙ ทวิ เพ่ิมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๑๑๖ ลงวันท่ี ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๑๕ 
๒๓ มาตรา ๓๐ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติป�าไม� (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๑๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

มาตรา ๓๑  ในท�องท่ีใดท่ีได�กําหนดรวงผึ้งเป:นของป�าหวงห�าม ห�ามมิให�ผู�ใดแม�จะ
เป:นผู�รับอนุญาตหรือผู�รับสัมปทานเก็บหาของป�าก็ตาม ตัดหรือโค,นต�นยวนผึ้งหรือต�นไม�ท่ีผึ้งจับทํารัง
อยู, หรือทําอันตรายด�วยประการใดแก,ต�นไม�ท่ีกล,าวแล�วโดยไม,จําเป:นแก,การเก็บหารวงผึ้ง 

 
มาตรา ๓๒  บทบัญญัติในส,วนนี้มิให�ใช�บังคับในกรณีท่ีพนักงานเจ�าหน�าท่ีจัดกระทํา

ไปเพ่ือประโยชน2ในการบํารุงป�า การค�นคว�า หรือการทดลองในทางวิชาการ 
 
มาตรา ๓๓๒๔  เม่ือมีเหตุภัยพิบัติสาธารณะหรือมีเหตุจําเป:นท่ีเห็นสมควรช,วยเหลือ

ราษฎรเป:นกรณีพิเศษ รัฐมนตรีจะอนุญาตให�ผู�ใดเฉพาะรายเก็บหาของป�าหวงห�าม แตกต,างจาก
ข�อกําหนดในกฎกระทรวง หรือข�อกําหนดในการอนุญาตเป:นการชั่วคราวก็ได� 

 
หมวด ๒ 

ตราประทับไม� 
   

 
มาตรา ๓๔  ตราประทับไม�ของรัฐบาลท่ีใช�ประทับเพ่ือความหมายใด จะให�มี

ลักษณะอย,างใด ให�รัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 
 
มาตรา ๓๕๒๕  ตราประทับไม�ของเอกชน จะใช�ประทับไม�ได�ต,อเม่ือเจ�าของตราได�นํา

จดทะเบียนและได�รับอนุญาตแล�ว 
เม่ือใบอนุญาตสิ้นสุดลงด�วยประการใด ๆ เจ�าของตราหรือผู�ครอบครองต�องนําตรา

นั้นไปทําลายต,อหน�าพนักงานเจ�าหน�าท่ีภายในกําหนดเก�าสิบวัน นับแต,วันใบอนุญาตสิ้นสุด เว�นแต,
กรณีท่ีผู�รับอนุญาตตาย และทายาทหรือผู�จัดการมรดกประสงค2จะใช�ตรานั้นต,อไปอีกก็ให�ยื่นคําขอ
อนุญาตใช�ตรานั้น และขอแก�ทะเบียนก,อนกําหนดเวลาท่ีกล,าวแล�วได�สิ้นสุดลง 

การจดทะเบียน การรับอนุญาต พร�อมท้ังเง่ือนไขในการใช�ตราและค,าธรรมเนียมใน
การนั้น ๆ ให�เป:นไปตามข�อกําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๓๖  ตราประทับไม�ของเอกชน ถ�าหากสูญหายไปโดยเหตุใด เจ�าของตรา

ประทับไม�นั้นต�องแจ�งความต,อพนักงานเจ�าหน�าท่ีเป:นหนังสือภายในกําหนดเวลาไม,เกินหกสิบวันนับ
แต,วันรู�ถึงการสูญหายนั้น 

 
มาตรา ๓๗  ในกรณีฝ�าฝSนต,อบทบัญญัติในหมวดนี้ ถ�าไม�ใดมีรอยตราประทับไม�ของ

เอกชนปรากฏอยู, ให�สันนิษฐานไว�ก,อนว,า เจ�าของตรานั้นเป:นผู�กระทําการฝ�าฝSน 
 

หมวด ๓ 

                                                 
๒๔ มาตรา ๓๓ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติป�าไม� (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๑๘ 
๒๕ มาตรา ๓๕ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติป�าไม� (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๔๙๔ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

ไม�และของป�าระหว,างเคลื่อนท่ี 
   

 
ส,วนท่ี ๑ 

การนําเคลื่อนท่ี 
   

 
มาตรา ๓๘๒๖  บทบัญญัติในส,วนนี้ให�ใช�บังคับแก,กรณีการนําไม�หรือของป�าเคลื่อนท่ี

ต,อไปภายหลังท่ี 
(๑) นําไม�หรือของป�าท่ีได�รับใบอนุญาตให�ทําหรือเก็บออกจากสถานท่ีท่ีระบุไว�ใน

ใบอนุญาต ไปถึงสถานท่ีท่ีระบุไว�ในใบอนุญาตแล�ว 
(๒) นําไม�ท่ีทําโดยไม,ต�องรับอนุญาตออกไปถึงด,านป�าไม�ด,านแรกแล�ว 
(๓) นําไม�หรือของป�าเข�ามาในราชอาณาจักร ไปถึงด,านศุลกากรหรือด,านตรวจ

ศุลกากรท่ีนําเข�ามาแล�ว 
(๔) นําไม�หรือของป�าท่ีรับซ้ือจากทางราชการป�าไม� ไปจากท่ีท่ีไม�หรือของป�านั้นอยู, 
 
มาตรา ๓๙  ผู�ใดนําไม�หรือของป�าเคลื่อนท่ี ต�องมีใบเบิกทางของพนักงานเจ�าหน�าท่ี

กํากับไปด�วยตามข�อกําหนดในกฎกระทรวง 
 
มาตรา ๓๙ ทวิ๒๗  ผู�รับอนุญาตต้ังโรงงานแปรรูปไม� หรือผู�รับอนุญาตต้ังโรงค�าไม�

แปรรูป อาจออกหนังสือกํากับไม�แปรรูปเพ่ือให�บุคคลใดนําไม�แปรรูปเคลื่อนท่ีจากสถานท่ีท่ีได�รับ
อนุญาตของตนไปยังสถานท่ีอีกแห,งหนึ่งได� เม่ืออธิบดีกรมป�าไม�ได�สั่งอนุญาตให�กระทําเช,นนั้นได�ตาม
เง่ือนไขท่ีอธิบดีกรมป�าไม�กําหนด หนังสือกํากับไม�แปรรูปให�ใช�แบบท่ีอธิบดีกรมป�าไม�กําหนด และให�
ถือเสมือนหนึ่งเป:นใบเบิกทางของพนักงานเจ�าหน�าท่ีตามมาตรา ๓๙ 

 
มาตรา ๓๙ ตรี๒๘  ผู�ใดนําไม�หวงห�ามหรือไม�ท่ีมีชื่อหรือชนิดตรงกับไม�หวงห�ามท่ีเคย

อยู,ในสภาพเป:นสิ่งปลูกสร�างหรือเครื่องใช�มาแล�วไม,น�อยกว,าห�าป;สําหรับไม�อ่ืนท่ีมิใช,ไม�สัก และไม,น�อย
กว,าสิบป;สําหรับไม�สัก และพ�นจากสภาพการเป:นสิ่งปลูกสร�างหรือเครื่องใช�แล�ว เคลื่อนย�ายออกนอก
เขตจังหวัดซึ่งเป:นที่ตั้งของสิ่งปลูกสร�างหรือเป:นที่ประกอบเครื่องใช�นั ้น ต�องได�รับอนุญาตจาก
พนักงานเจ�าหน�าท่ีโดยไม,ต�องเสียค,าธรรมเนียม 

ในกรณีท่ีมีความจําเป:นเพ่ือประโยชน2ในการคุ�มครองและดูแลรักษาทรัพยากรป�าไม�
เป:นการเฉพาะ รัฐมนตรีมีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนดจังหวัดใดท่ีห�ามมิให�มีการ
เคลื่อนย�ายไม�ตามวรรคหนึ่ง ออกนอกเขตจังหวัดซ่ึงเป:นท่ีต้ังของสิ่งปลูกสร�างหรือท่ีประกอบของ

                                                 
๒๖ มาตรา ๓๘ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติป�าไม� (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๑๘ 
๒๗ มาตรา ๓๙ ทวิ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติป�าไม� (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๐๓ 
๒๘ มาตรา ๓๙ ตรี แก�ไขเพ่ิมเติมโดยคําสั่งหัวหน�าคณะรักษาความสงบแห,งชาติ ท่ี ๓๑/๒๕๕๙ 

เรื่อง การแก�ไขเพ่ิมเติมกฎหมายว,าด�วยป�าไม� 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

เครื่องใช�นั้น เว�นแต,ไม�นั้นเป:นไม�ท่ีเคยอยู,ในสภาพเป:นสิ่งปลูกสร�างหรือเครื่องใช�มาแล�วไม,น�อยกว,า
ยี่สิบป; และต�องได�รับอนุญาตจากพนักงานเจ�าหน�าท่ี หรือพิสูจน2ได�ว,าได�ไม�นั้นมาโดยชอบด�วย
กฎหมาย และได�รับอนุญาตจากอธิบดีกรมป�าไม� แล�วแต,กรณี โดยไม,ต�องเสียค,าธรรมเนียม 

การอนุญาตตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให�เป:นไปตามระเบียบท่ีอธิบดีกรมป�าไม�
กําหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรี ระเบียบดังกล,าวจะกําหนดเง่ือนไขให�ผู�รับอนุญาตปฏิบัติตามด�วยก็ได� 

ในกรณีที่เหตุจําเป:นตามวรรคสองในจังหวัดใดสิ้นสุดลง ให�รัฐมนตรีประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษายกเลิกการกําหนดให�จังหวัดนั้นเป:นจังหวัดท่ีห�ามมิให�มีการเคลื่อนย�ายไม�ออกนอก
เขตจังหวัด 

 
มาตรา ๔๐๒๙  ผู�ใดนําไม�หรือของป�าเคลื่อนท่ีเข�าเขตด,านป�าไม� ต�องแจ�งต,อพนักงาน

เจ�าหน�าท่ีประจําด,านป�าไม�นั้นโดยแสดงใบเบิกทางกํากับไม�หรือของป�า หรือหนังสือกํากับไม�แปรรูปท่ี
นํามานั้น แล�วแต,กรณี ภายในกําหนดห�าวันนับแต,วันท่ีเข�าเขตด,าน เม่ือพนักงานเจ�าหน�าท่ีได�
ตรวจสอบและอนุญาตเป:นหนังสือให�ผ,านด,านได�แล�ว จึงให�นําไม�หรือของป�านั้นไปได� 

การอนุญาตนั้น ให�พนักงานเจ�าหน�าท่ีปฏิบัติโดยมิชักช�า 
 
มาตรา ๔๑  ห�ามมิให�ผู�ใดนําไม�หรือของป�าเคลื่อนท่ีผ,านด,านป�าไม�ในระหว,างเวลา

ต้ังแต,พระอาทิตย2ตกถึงพระอาทิตย2ข้ึน เว�นแต,จะได�รับอนุญาตจากพนักงานเจ�าหน�าท่ีเป:นหนังสือ 
 
มาตรา ๔๒  บทบัญญัติแห,งสองมาตราก,อน มิให�ใช�บังคับในกรณีต,อไปนี้ 
(๑) เม่ือมีข�อกําหนดอย,างอ่ืนในสัมปทาน ใบอนุญาตหรือใบเบิกทาง 
(๒) เม่ือทบวงการเมืองใด ได�ตกลงกับกรมป�าไม�ไว�เป:นอย,างอ่ืน 
(๓) เม่ือเป:นการกระทําของผู�ได�รับอนุญาตทําการเก็บไม�ไหลลอยได�เก็บไว�เพ่ือส,งไป

ยังพนักงานเจ�าหน�าท่ีประจําสถานีตรวจรับและรักษาไม�ไหลลอยตามความในพระราชบัญญัตินี้ 
 

ส,วนท่ี ๒ 
การควบคุมไม�ในลําน้ํา 

   
 

มาตรา ๔๓  ให�รัฐมนตรีมีอํานาจกําหนดเขตควบคุมไม�ในลําน้ําโดยประกาศในราช
กิจจานุเบกษา 

ภายในเขตท่ีรัฐมนตรีกําหนดตามความในวรรคก,อน ห�ามมิให�ผู�ท่ีมิใช,เจ�าของไม�หรือ
ได�รับอํานาจจากเจ�าของไม�เก็บไม�ไหลลอย เว�นแต,จะได�รับอนุญาตจากพนักงานเจ�าหน�าท่ี 

 
มาตรา ๔๔  ผู�รับอนุญาตเก็บไม�ไหลลอย ต�องทําการเก็บและรักษาไม�ตามข�อกําหนด

ในกฎกระทรวง 
เม่ือผู�รับอนุญาตเก็บไม�ไหลลอยได�แล�ว ให�มอบแก,พนักงานเจ�าหน�าท่ีโดยมิชักช�า 

                                                 
๒๙ มาตรา ๔๐ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติป�าไม� (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๐๓ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

 
มาตรา ๔๕  ทุกป;ในเดือนกุมภาพันธ2 และเดือนสิงหาคม เม่ือมีไม�ไหลลอยมาตกอยู,

ในความครอบครองของพนักงานเจ�าหน�าท่ี ให�พนักงานเจ�าหน�าท่ีประกาศโฆษณาให�เจ�าของเรียกเอา
ภายในเวลากําหนด แต,มิให�กําหนดน�อยกว,าเก�าสิบวัน นับแต,วันประกาศ 

พนักงานเจ�าหน�าท่ีมีอํานาจสั่งให�คืนไม�ไหลลอยให�แก,ผู� ท่ีอ�างสิทธิในไม�นั้น เม่ือ
พนักงานเจ�าหน�าท่ีพอใจในหลักฐานท่ีผู�นั้นนํามาแสดง ถ�าพนักงานเจ�าหน�าท่ีสั่งเป:นอย,างอ่ืนและผู�อ�าง
สิทธิไม,พอใจในคําสั่ง ผู�นั้นต�องไปร�องต,อศาลภายในกําหนดเวลาสามสิบวัน นับแต,วันทราบคําสั่งของ
พนักงานเจ�าหน�าท่ี ถ�าไม,ร�องภายในกําหนดผู�นั้นหมดสิทธิว,ากล,าวต,อไป 

ในกรณีท่ีพนักงานเจ�าหน�าท่ีหรือศาลมิได�สั่งแสดงว,าผู�ใดมีกรรมสิทธิ์ในไม�นั้นให�ไม�ตก
เป:นของแผ,นดิน 

 
มาตรา ๔๖  ผู�มีสิทธิได�รับไม�คืนจากพนักงานเจ�าหน�าท่ี ต�องชําระค,ารางวัลแก,ผู�รับ

อนุญาตเก็บไม�ไหลลอยและค,าธรรมเนียมแก,พนักงานเจ�าหน�าท่ีตามอัตราท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
ในกรณีท่ีไม,มีผู�มีสิทธิได�รับไม�คืนจากพนักงานเจ�าหน�าท่ี ให�พนักงานเจ�าหน�าท่ีจ,าย

รางวัลให�แก,ผู�รับอนุญาตเก็บไม�ไหลลอยโดยอัตราเดียวกัน 
 

หมวด ๔ 
การควบคุมการแปรรูปไม� 

   
 

มาตรา ๔๗  ให�รัฐมนตรีมีอํานาจกําหนดท�องท่ีใดให�เป:นเขตควบคุมการแปรรูปไม�
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ประกาศนั้นให�ใช�บังคับได�เม่ือพ�นกําหนดเก�าสิบวัน นับแต,วัน
ประกาศ 

 
มาตรา ๔๘  ภายในเขตควบคุมการแปรรูปไม� ห�ามมิให�ผู�ใดแปรรูปไม� ต้ังโรงงาน 

แปรรูปไม� ต้ังโรงค�าไม�แปรรูป มีไม�สัก ไม�ยาง ไม�ชิงชัน ไม�เก็ดแดง ไม�อีเม,ง ไม�พะยุงแกลบ ไม�กระพ้ี 
ไม�แดงจีน ไม�ขะยุง ไม�ชิก ไม�กระซิก ไม�กระซิบ ไม�พะยูง ไม�หมากพลูต๊ักแตน ไม�กระพ้ีเขาควาย ไม�เก็ดดํา 
ไม�อีเฒ,า และไม�เก็ดเขาควาย แปรรูป ไม,ว,าจํานวนเท,าใดไว�ในครอบครอง หรือมีไม�แปรรูปชนิดอ่ืนเป:น
จํานวนเกิน ๐.๒๐ ลูกบาศก2เมตร ไว�ในครอบครอง เว�นแต,ได�รับอนุญาตจากพนักงานเจ�าหน�าท่ีและ
ต�องปฏิบัติตามข�อกําหนดในกฎกระทรวงและในการอนุญาต๓๐ 

เพ่ือประโยชน2แห,งความในวรรคหนึ่ง ไม�ซุงหรือไม�ท,อนท่ีจมอยู,ในแม,น้ําลําคลอง ใน
รัศมีห�าสิบเมตรของบริเวณท่ีทําการแปรรูปไม� และไม,มีผู�ใดเป:นเจ�าของ ให�สันนิษฐานว,าเป:นไม�ท่ีอยู,ใน
ความครอบครองของผู�รับอนุญาตต้ังโรงงานแปรรูปไม�ท่ีมีโรงงานอยู,ในบริเวณนั้น 

ความในวรรคหนึ่ ง  ให�หมายความรวมถึงการกระทําแก, ไม� ท่ีนํ า เข� ามาใน
ราชอาณาจักรด�วย 

                                                 
๓๐ มาตรา ๔๘ วรรคหน่ึง แก�ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะรักษาความสงบแห,งชาติ ฉบับท่ี 

๑๐๖/๒๕๕๗ เรื่อง แก�ไขเพ่ิมเติมกฎหมายว,าด�วยป�าไม� ลงวันท่ี ๒๑ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

 
มาตรา ๔๙๓๑  ผู�ขอรับอนุญาตต้ังโรงงานแปรรูปไม�โดยใช�เครื่องจักรกลต�อง 
(๑) เป:นเจ�าของ และ 
(๒) ไม,เคยต�องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดให�จําคุก เว�นแต,ความผิดท่ีเป:น

ลหุโทษหรือความผิดอันได�กระทําโดยประมาท หรือ 
(๓) ไม,เป:นบุคคลล�มละลาย หรือ 
(๔) ไม,อยู,ในระหว,างถูกสั่งพักใช�ใบอนุญาต หรือไม,เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตซ่ึงออก

ตามความในหมวดนี้ หรือใบอนุญาตทําไม� ใบอนุญาตผูกขาดทําไม� หรือสัมปทานทําไม� ซ่ึงออกตาม
ความในพระราชบัญญัตินี้ 

ในกรณีผู�ขอรับอนุญาตต้ังโรงงานแปรรูปไม�เป:นนิติบุคคล หุ�นส,วนผู�จัดการหรือ
กรรมการผู�จัดการของนิติบุคคลนั้นต�องไม,มีลักษณะต�องห�ามตาม (๒) (๓) หรือ (๔) 

 
มาตรา ๔๙ ทวิ๓๒  ผู�รับอนุญาตต้ังโรงงานแปรรูปไม�ต�องรับผิดชอบในการดําเนิน

กิจการเก่ียวกับแปรรูปไม�ตามท่ีตนได�รับอนุญาต 
 
มาตรา ๕๐๓๓  บทบัญญัติแห,งมาตรา ๔๘ มิให�ใช�บังคับในกรณีดังต,อไปนี้ 
(๑) การกระทําเพียงเลื่อย ตัด ลิด ขุด หรือถากซ�อมไม� เพ่ือทําเป:นซุงท,อน ไม�เหลี่ยม

โกลน มาดเรือโกลน เสาถาก หรือหมอนรถ หรือเพ่ือทําไม�ฟSน หรือทําไม�เผาถ,าน หรือเลื่อยผ,าเพียง
เพ่ือความจําเป:นในการชักลาก ในเม่ือพนักงานเจ�าหน�าท่ีระบุไว�ในใบอนุญาตทําไม�ให�กระทําการนั้น ๆ 
ได� และผู�รับอนุญาตได�กระทําการนั้น ๆ ก,อนนําไม�เคลื่อนท่ีจากบริเวณตอไม� 

(๒) การแปรรูปไม�ท่ีแปรรูปมาแล�วจากไม�ซุงหรือไม�ท,อน ท่ีมิใช,เพ่ือการค�า 
(๓) การมีไม�แปรรูปไว�ในครอบครองท่ีมิใช,เพ่ือการค�า โดยมีหลักฐานแสดงว,าได�ไม�

นั้นมาโดยชอบด�วยพระราชบัญญัตินี้ 
(๔) การแปรรูปไม�หรือมีไม�แปรรูปไว�ในครอบครองท่ีมิใช,ไม�หวงห�าม 
(๕) การแปรรูปไม�โดยใช�แรงคนท่ีมิใช,เพ่ือการค�า จากไม�หวงห�ามท่ียังมิได�แปรรูป 

โดยมีหลักฐานแสดงว,าได�ไม�นั้นมาโดยชอบด�วยพระราชบัญญัตินี้ 
 
มาตรา ๕๑๓๔  ผู�รับอนุญาตตามความในหมวดนี้ จะมีไม�ไว�ในครอบครองในสถานท่ีท่ี

ได�รับอนุญาตของตนได�แต,เฉพาะไม�อย,างใดอย,างหนึ่ง ดังต,อไปนี้ 
(๑) ไม�ท่ีได�ชําระค,าภาคหลวงและค,าบํารุงป�าเสร็จสิ้นแล�ว หรือถ�าเป:นไม�ท่ีได�รับ

อนุญาตให�ทําการแปรรูปได�ก,อนชําระค,าภาคหลวงและค,าบํารุงป�า โดยมีหนังสืออนุญาตของอธิบดี
กรมป�าไม� และมีรอยตราอนุญาตประทับไว�แล�ว 
                                                 

๓๑ มาตรา ๔๙ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๑๑๖ ลงวันท่ี ๑๐ เมษายน 
พ.ศ. ๒๕๑๕ 

๓๒ มาตรา ๔๙ ทวิ เพ่ิมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๑๑๖ ลงวันท่ี ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๑๕ 
๓๓ มาตรา ๕๐ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๑๑๖ ลงวันท่ี ๑๐ เมษายน 

พ.ศ. ๒๕๑๕ 
๓๔ มาตรา ๕๑ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติป�าไม� (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๑๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

(๒) ไม�ท่ีได�รับอนุญาตให�ทําโดยไม,ต�องเสียค,าภาคหลวง และพนักงานเจ�าหน�าท่ีได�
ประทับตราแสดงว,าเป:นไม�ท่ีทําได�โดยไม,ต�องเสียค,าภาคหลวงไว�แล�ว 

(๓) ไม�ท่ีได�รับซ้ือจากทางราชการป�าไม� ซ่ึงพนักงานเจ�าหน�าท่ีได�ประทับตรารัฐบาล
ขายไว�แล�ว 

(๔) ไม�แปรรูปของผู�รับอนุญาตตามความในหมวดนี้ และมีหนังสือกํากับไม�แปรรูป
ของผู�รับอนุญาต หรือใบเบิกทางของพนักงานเจ�าหน�าท่ีกํากับไว�เป:นหลักฐาน 

(๕) ไม�ท่ีนําเข�ามาในราชอาณาจักร และมีใบเบิกทางตามมาตรา ๓๘ (๓) กํากับ 
 
มาตรา ๕๒  ห�ามมิให�ผู�รับอนุญาตทําการแปรรูปไม�ในระหว,างเวลาต้ังแต,พระอาทิตย2

ตกถึงพระอาทิตย2ข้ึน เว�นแต,จะได�รับอนุญาตจากพนักงานเจ�าหน�าท่ีเป:นหนังสือ 
 
มาตรา ๕๓  เพ่ือท่ีจะดูว,าผู�รับอนุญาตตามความในหมวดนี้ได�ปฏิบัติถูกต�องตาม

พระราชบัญญัตินี้หรือไม, พนักงานเจ�าหน�าท่ีมีอํานาจตรวจการแปรรูปไม� และกิจการของผู�รับอนุญาต
ได� ผู�รับอนุญาตต�องอํานวยความสะดวกและตอบคําถามแก,พนักงานเจ�าหน�าท่ีในการนี้ 

 
มาตรา ๕๓ ทวิ๓๕  ให�รัฐมนตรีมีอํานาจกําหนดท�องท่ีเป:นเขตควบคุมสิ่งประดิษฐ2 

เครื่องใช� หรือสิ่งอ่ืนใดบรรดาท่ีทําด�วยไม�หวงห�าม โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ในการกําหนดตามวรรคหนึ่ง ให�รัฐมนตรีกําหนดชนิดไม� ขนาดหรือปริมาณของ

สิ่งประดิษฐ2 เครื่องใช� หรือสิ่งอ่ืนใดบรรดาท่ีทําด�วยไม�หวงห�ามซ่ึงผู�ค�าหรือมีไว�ในครอบครองเพ่ือ
การค�าท่ีจะต�องขออนุญาตตามมาตรา ๕๓ ตรี หรือมาตรา ๕๓ จัตวา 

 
มาตรา ๕๓ ตรี๓๖  ภายในเขตควบคุม ห�ามมิให�ผู�ใดค�า หรือมีไว�ในครอบครองเพ่ือ

การค�าซ่ึงสิ่งประดิษฐ2 เครื่องใช� หรือสิ่งอ่ืนใดบรรดาท่ีทําด�วยไม�หวงห�ามท่ีมีชนิดไม� ขนาดหรือปริมาณ
เกินกว,าท่ีรัฐมนตรีกําหนดตามมาตรา ๕๓ ทวิ เว�นแต,จะได�รับใบอนุญาตจากพนักงานเจ�าหน�าท่ี 

 
มาตรา ๕๓ จัตวา๓๗  ในกรณีท่ีมีประกาศของรัฐมนตรีกําหนดเขตท�องท่ีใดเป:นเขต

ควบคุมตามมาตรา ๕๓ ทวิ ให�ผู�ค�าหรือผู�มีไว�ในครอบครองเพ่ือการค�าซ่ึงสิ่งประดิษฐ2 เครื่องใช� หรือสิ่ง
อ่ืนใดบรรดาท่ีทําด�วยไม�หวงห�าม ท่ีมีชนิดไม� ขนาดหรือปริมาณเกินกว,าชนิดไม� ขนาดหรือปริมาณท่ี
ควบคุมอยู,แล�วก,อนวันท่ีประกาศของรัฐมนตรีดังกล,าวใช�บังคับ ยื่นคําขอรับใบอนุญาตต,อพนักงาน
เจ�าหน�าท่ีภายในสามสิบวัน นับแต,วันท่ีประกาศของรัฐมนตรีดังกล,าวใช�บังคับ 

เม่ือได�ยื่นคําขอรับใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งแล�ว ให�บุคคลดังกล,าวค�าหรือมีไว�ใน
ครอบครองเพ่ือการค�าซ่ึงสิ่งประดิษฐ2 เครื่องใช� หรือสิ่งอ่ืนใดบรรดาท่ีทําด�วยไม�หวงห�ามได�ต,อไป
จนกว,าพนักงานเจ�าหน�าท่ีจะไม,อนุญาตตามคําขอ 

 

                                                 
๓๕ มาตรา ๕๓ ทวิ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติป�าไม� (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๑๘ 
๓๖ มาตรา ๕๓ ตรี เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติป�าไม� (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๑๘ 
๓๗ มาตรา ๕๓ จัตวา เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติป�าไม� (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๑๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๖ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

หมวด ๕ 
การแผ�วถางป�า 

   
 

มาตรา ๕๔๓๘  ห�ามมิให�ผู�ใด ก,อสร�าง แผ�วถาง หรือเผาป�า หรือกระทําด�วยประการ
ใด ๆ อันเป:นการทําลายป�า หรือเข�ายึดถือหรือครอบครองป�าเพ่ือตนเองหรือผู�อ่ืน เว�นแต,จะกระทํา
ภายในเขตท่ีได�จําแนกไว�เป:นประเภทเกษตรกรรม และรัฐมนตรีได�ประกาศในราชกิจจานุเบกษาหรือ
โดยได�รับใบอนุญาตจากพนักงานเจ�าหน�าท่ี 

การขออนุญาตและการอนุญาต ให�เป:นไปตามหลักเกณฑ2และเง่ือนไขท่ีกําหนดใน
กฎกระทรวง 

 
มาตรา ๕๕  ผู�ใดครอบครองป�าท่ีได�ถูกแผ�วถางโดยฝ�าฝSนต,อบทบัญญัติแห,งมาตรา

ก,อน ให�สันนิษฐานไว�ก,อนว,าบุคคลนั้นเป:นผู�แผ�วถางป�านั้น 
 

หมวด ๖ 
เบ็ดเตล็ด 

   
 

มาตรา ๕๖  ใบอนุญาตท่ีได�ออกให�ตามความในพระราชบัญญัตินี้ จะโอนได�ต,อเม่ือ
ได�รับอนุญาตจากพนักงานเจ�าหน�าท่ี 

ถ�าผู�รับอนุญาตตาย ทายาทหรือผู�จัดการมรดกจะทําการแทนตามใบอนุญาตนั้น
ต,อไปก็ได� แต,ต�องไม,เกินเก�าสิบวันนับแต,วันผู�รับอนุญาตตาย และถ�าทายาทหรือผู�จัดการมรดก
ประสงค2จะทําการแทนต,อไปอีก ต�องยื่นคําขออนุญาตก,อนกําหนดเวลาท่ีกล,าวแล�วได�สิ้นสุดลง 

 
มาตรา ๕๗  ผู�รับอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ ต�องจัดให�คนงานหรือผู�รับจ�างซ่ึงทํา

การตามท่ีได�รับอนุญาตมีใบคู,มือแสดงฐานะเช,นนั้น ตามแบบท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
 
มาตรา ๕๘๓๙  การขออนุญาตและการอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ ให�เป:นไปตาม

หลักเกณฑ2 วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกําหนดในกฎกระทรวง และในกรณีเฉพาะเรื่อง ถ�ารัฐมนตรี
เห็นสมควร จะกําหนดให�ผู�รับอนุญาตปฏิบัติเพ่ิมเติมประการใดอีกก็ได� 

พนักงานเจ�าหน�าท่ีมีอํานาจสั่งต,ออายุใบอนุญาตท่ีออกตามความในพระราชบัญญัตินี้
ได�เม่ือเห็นสมควร 

 
มาตรา ๕๘ ทวิ๔๐  ในกรณีการทําไม�หวงห�าม หรือเก็บหาของป�าหวงห�ามโดยการให�

สัมปทาน การอนุญาตให�ผูกขาด หรือการอนุญาตทําไม�หวงห�ามเพ่ือการค�าในเขตป�าสงวนแห,งชาติ 

                                                 
๓๘ มาตรา ๕๔ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติป�าไม� (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๑๘ 
๓๙ มาตรา ๕๘ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติป�าไม� (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๑๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๗ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

หรือป�าท่ีได�เตรียมการกําหนดเป:นป�าสงวนแห,งชาติ หรือท่ีได�กําหนดโครงการทําไม�หรือเก็บหาของป�า
ไว�แล�ว หรือการอนุญาตตามมาตรา ๑๓ มาตรา ๑๘ หรือมาตรา ๕๔ รัฐมนตรีมีอํานาจกําหนด 

(๑) ให�ผู�รับสัมปทานหรือผู�รับอนุญาต ทําการบํารุงป�า หรือปลูกสร�างสวนป�าตาม
คําสั่งและวิธีการท่ีพนักงานเจ�าหน�าท่ีกําหนด หรือ 

(๒) ให�ผู�รับสัมปทานหรือผู�รับอนุญาตออกค,าใช�จ,ายเพ่ือให�พนักงานเจ�าหน�าท่ีทําการ
บํารุงป�า หรือปลูกสร�างสวนป�าให�แทน 

ในกรณีตาม (๒) ให�คิดค,าใช�จ,ายได�ไม,เกินหกเท,าของค,าภาคหลวง หรือตามอัตรา
พ้ืนท่ีป�าท่ีได�รับสัมปทานหรือรับอนุญาต ไม,เกินไร,ละหนึ่งพันสองร�อยบาท  ท้ังนี้ ตามท่ีรัฐมนตรี
เห็นสมควร 

 
มาตรา ๕๙๔๑  ให�พนักงานเจ�าหน�าท่ีมีอํานาจสั่งพักใช�ใบอนุญาตท่ีออกตาม

พระราชบัญญัตินี้ได�ดังต,อไปนี้ 
(๑) เ ม่ือปรากฏว,าผู� รับอนุญาตฝ�าฝSนหรือไม,ปฏิ บั ติตามพระราชบัญญัตินี้ 

กฎกระทรวง ข�อกําหนดหรือเง่ือนไขในการอนุญาต หรือไม,ปฏิบัติตามคําสั่งของพนักงานเจ�าหน�าท่ีซ่ึง
สั่งตามพระราชบัญญัตินี้ จะสั่งพักใช�ใบอนุญาตได�ไม,เกินหนึ่งร�อยยี่สิบวัน 

(๒) เม่ือมีการฟLองผู�รับอนุญาตต,อศาลว,าได�กระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ จะ
สั่งพักใช�ใบอนุญาตไว�จนกว,าจะมีคําพิพากษาถึงท่ีสุดก็ได� 

 
มาตรา ๖๐  เม่ือได�มีคําสั่งของพนักงานเจ�าหน�าท่ีให�พักใช�ใบอนุญาตแล�ว ผู�รับ

อนุญาตหมดสิทธิตามใบอนุญาตนั้นนับแต,วันทราบคําสั่งของพนักงานเจ�าหน�าท่ีจนกว,าจะครบ
กําหนดเวลาการพักใช�ใบอนุญาต หรือจนกว,ารัฐมนตรีจะได�สั่งให�เพิกถอนคําสั่งพักใช�ใบอนุญาต 

 
มาตรา ๖๑๔๒  ในกรณีท่ีเหตุแห,งการสั่งพักใช�ใบอนุญาตตามมาตรา ๕๙ ปรากฏแก,

รัฐมนตรีหรือเม่ือพนักงานเจ�าหน�าท่ีได�สั่งพักใช�ใบอนุญาตตามมาตรา ๕๙ แล�ว ถ�ารัฐมนตรีเห็นสมควร
จะสั่งเพิกถอนใบอนุญาตท่ีออกตามพระราชบัญญัตินี้เสียก็ได� 

ในกรณีท่ีผู�รับอนุญาตต้ังโรงงานแปรรูปไม�โดยใช�เครื่องจักรกล หรือผู�กระทําการ
แทนนิติบุคคลผู�รับอนุญาต ไม,มีลักษณะตามมาตรา ๔๙ (๑) หรือเป:นผู�มีลักษณะต�องห�ามตามมาตรา 
๔๙ (๒) (๓) หรือ (๔) แล�วแต,กรณี ให�รัฐมนตรีสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 

 
มาตรา ๖๑ ทวิ๔๓  คําสั่งพักใช�ใบอนุญาตหรือคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ให�ทําเป:น

หนังสือแจ�งให�ผู�ถูกสั่งพักใช�หรือเพิกถอนใบอนุญาตรับทราบ 

                                                                                                                                            
๔๐ มาตรา ๕๘ ทวิ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติป�าไม� (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๑๘ 
๔๑ มาตรา ๕๙ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๑๑๖ ลงวันท่ี ๑๐ เมษายน 

พ.ศ. ๒๕๑๕ 
๔๒ มาตรา ๖๑ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๑๑๖ ลงวันท่ี ๑๐ เมษายน 

พ.ศ. ๒๕๑๕ 
๔๓ มาตรา ๖๑ ทวิ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติป�าไม� (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๑๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๘ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

ในกรณีท่ีพนักงานเจ�าหน�าท่ีไม,อาจให�ผู�ถูกสั่งพักใช�หรือเพิกถอนใบอนุญาตรับทราบ
คําสั่งตามวรรคหนึ่ง ให�ปYดคําสั่งในท่ีเปYดเผยเห็นได�ง,าย ณ สถานท่ีทําการตามใบอนุญาต หรือท่ีอยู,ของ
ผู�ถูกสั่งพักใช�หรือเพิกถอนใบอนุญาต เม่ือได�ปฏิบัติตามวิธีนี้แล�ว ให�ถือว,าผู�ถูกสั่งพักใช�หรือเพิกถอน
ใบอนุญาตรับทราบคําสั่งนั้นต้ังแต,วันปYดคําสั่ง 

 
มาตรา ๖๒  ในกรณีท่ีพนักงานเจ�าหน�าท่ีสั่งไม,อนุญาตตามคําขอของบุคคลใดตาม

ความในพระราชบัญญัตินี้ หรือสั่งพักใช�ใบอนุญาตตามความในมาตรา ๕๙ บุคคลนั้นมีสิทธิอุทธรณ2
คําสั่งของพนักงานเจ�าหน�าท่ีต,อรัฐมนตรีได�ภายในกําหนดสามสิบวันนับแต,วันทราบคําสั่ง คําวินิจฉัย
ของรัฐมนตรีให�ถือเป:นท่ีสุด 

 
มาตรา ๖๓  ภายใต�บังคับบทบัญญัติแห,งพระราชบัญญัตินี้ รัฐบาลมีอํานาจให�

สัมปทานในการทําไม�ชนิดใดหรือเก็บหาของป�าอย,างใดในป�าใดโดยมีขอบเขตเพียงใด และในสัมปทาน
นั้นจะให�มีข�อกําหนดและเง่ือนไขอย,างใดก็ได� 

รัฐบาลมีอํานาจให�ผู�รับสัมปทานเสียเงินค,าภาคหลวงตามอัตราท่ีรัฐบาลเห็นสมควร 
แต,ไม,เกินอัตราอย,างสูงท่ีกําหนดไว�ในพระราชบัญญัตินี้ และจะให�ผู�รับสัมปทานเสียเงินแก,รัฐบาลตาม
จํานวนท่ีรัฐบาลจะกําหนดอีกก็ได� 

 
มาตรา ๖๔  ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ท่ีเก่ียวกับความผิดอาญาให�ถือว,า

พนักงานเจ�าหน�าท่ีเป:นพนักงานฝ�ายปกครองหรือตํารวจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
 
มาตรา ๖๔ ทวิ๔๔  ให�พนักงานเจ�าหน�าท่ีมีอํานาจยึดบรรดาเครื่องมือ เครื่องใช� สัตว2

พาหนะ ยานพาหนะ หรือเครื่องจักรกลใด ๆ ท่ีบุคคลได�ใช� หรือมีเหตุอันควรสงสัยว,าได�ใช�ในการ
กระทําความผิด หรือเป:นอุปกรณ2ให�ได�รับผลในการกระทําความผิดตามมาตรา ๑๑ มาตรา ๔๘ 
มาตรา ๕๔ หรือมาตรา ๖๙ ไว�เพ่ือเป:นหลักฐานในการพิจารณาคดีได� จนกว,าพนักงานอัยการสั่ง
เด็ดขาดไม,ฟLองคดีหรือจนกว,าคดีจะถึงท่ีสุด  ท้ังนี้ ไม,ว,าจะเป:นของผู�กระทําความผิดหรือของผู�มีเหตุ
อันควรสงสัยว,าเป:นผู�กระทําความผิดหรือไม, 

ทรัพย2สินท่ียึดไว�ตามวรรคหนึ่ง ถ�าพนักงานอัยการสั่งเด็ดขาดไม,ฟLองคดีหรือศาลไม,
พิพากษาให�ริบ และผู�เป:นเจ�าของหรือผู�ครอบครองมิได�ร�องขอรับคืนภายในกําหนดหกเดือนนับแต,วัน
ทราบ หรือถือว,าได�ทราบคําสั่งเด็ดขาดไม,ฟLองคดี หรือวันท่ีคําพิพากษาถึงท่ีสุด แล�วแต,กรณี ให�ตกเป:น
ของกรมป�าไม� 

ถ�าทรัพย2สินท่ียึดไว�จะเป:นการเสี่ยงความเสียหาย หรือค,าใช�จ,ายในการเก็บรักษาจะ
เกินค,าของทรัพย2สิน รัฐมนตรีหรือผู�ท่ีรัฐมนตรีมอบหมายจะจัดการขายทอดตลาดทรัพย2สินนั้น ก,อน
ถึงกําหนดตามวรรคสองก็ได� ได�เงินเป:นจํานวนสุทธิเท,าใดให�ยึดไว�แทนทรัพย2สินนั้น 

 

                                                 
๔๔ มาตรา ๖๔ ทวิ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติป�าไม� (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๑๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๙ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

มาตรา ๖๔ ตรี๔๕  ในกรณีทรัพย2สินท่ียึดไว�ตามมาตรา ๖๔ ทวิ มิใช,เป:นของผู�กระทํา
ความผิด หรือของผู�มีเหตุอันควรสงสัยว,าเป:นผู�กระทําความผิด ให�พนักงานเจ�าหน�าท่ีโดยอนุมัติ
รัฐมนตรีคืนทรัพย2สินหรือเงิน แล�วแต,กรณี ให�แก,เจ�าของ ก,อนถึงกําหนดตามมาตรา ๖๔ ทวิ ได� ใน
กรณีดังต,อไปนี้ 

(๑) เม่ือทรัพย2สินนั้นไม,จําเป:นต�องใช�เป:นพยานหลักฐาน ในการพิจารณาคดีท่ีเป:น
เหตุให�ทรัพย2สินนั้นถูกยึด และ 

(๒) เม่ือผู�กระทําความผิดหรือผู�มีเหตุอันควรสงสัยว,า เป:นผู�กระทําความผิดได�
ทรัพย2สินนั้นมาจากผู�เป:นเจ�าของโดยการกระทําความผิดทางอาญา 

 
มาตรา ๖๕  เพ่ือบําบัดป<ดปLองภยันตรายซ่ึงมีมาเป:นสาธารณะโดยฉุกเฉินแก,ไม�หรือ

ของป�าในป�าใด พนักงานเจ�าหน�าท่ีมีอํานาจสั่งผู�รับอนุญาตหรือผู�รับสัมปทานในป�านั้นหรือป�าท่ี
ใกล�เคียง รวมท้ังคนงานหรือผู�รับจ�างของผู�รับอนุญาตหรือผู�รับสัมปทานให�ให�ความช,วยเหลือด�วย
แรงงานหรือสิ่งของตามท่ีจําเป:นแก,การนั้นได� 

 
มาตรา ๖๖  การโอนไม�หรือของป�าท่ีผู�รับอนุญาตหรือผู�รับสัมปทาน กระทําก,อนท่ี

ได�ชําระค,าภาคหลวง หรือก,อนท่ีได�รับอนุญาตจากพนักงานเจ�าหน�าท่ีเป:นหนังสือ จะยกข้ึนเป:นข�ออ�าง
เพ่ือใช�แก,เจ�าพนักงานหาได�ไม, 

 
มาตรา ๖๗  ให�รัฐมนตรีต้ังด,านป�าไม�และกําหนดเขตแห,งด,านนั้น ๆ โดยประกาศใน

ราชกิจจานุเบกษา 
 
มาตรา ๖๘  บรรดาหนี้ค,าภาคหลวงสําหรับไม�หรือของป�าท่ีค�างชําระอยู,ให�ถือว,าเป:น

หนี้ค,าภาษีอากรท่ีค�างชําระแก,รัฐบาล และให�รัฐบาลทรงไว�ซ่ึงสิทธิท่ีจะได�รับชําระหนี้โดยมีบุริมสิทธิ
สามัญอย,างเดียวกับค,าภาษีอากรตามบทบัญญัติแห,งประมวลกฎหมายแพ,งและพาณิชย2 

 
หมวด ๖ ทวิ 

การสั่งแก�ไขเปลี่ยนแปลงสัมปทานและการสิ้นสุดของสัมปทาน๔๖ 
   

 
มาตรา ๖๘ ทวิ  ในกรณีท่ีมีความจําเป:นต�องใช�พ้ืนท่ีใดในเขตสัมปทานเพ่ือประโยชน2

ในการสร�างเข่ือนชลประทานหรือเข่ือนพลังน้ํา หรือเพ่ือการปLองกันภัยพิบัติสาธารณะ หรือความ
ม่ันคงของชาติ หรือเพ่ือรักษาความสมดุลของสภาพแวดล�อมหรือเพ่ือประโยชน2สาธารณะอย,างอ่ืน ให�
รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีมีอํานาจสั่งการดังต,อไปนี้ 

(๑) ให�สัมปทานท่ีมีพ้ืนท่ีสัมปทานทับพ้ืนท่ีดังกล,าวสิ้นสุดลงท้ังแปลง 

                                                 
๔๕ มาตรา ๖๔ ตรี เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติป�าไม� (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๑๘ 
๔๖ หมวด ๖ ทวิ การสั่งแก�ไขเปลี่ยนแปลงสัมปทานและการสิ้นสุดของสัมปทาน มาตรา ๖๘ ทวิ 

ถึงมาตรา ๖๘ เอกาทศ เพ่ิมโดยพระราชกําหนดแก�ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติป�าไม� พุทธศักราช ๒๔๘๔ พ.ศ. ๒๕๓๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๐ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

(๒) ให�ผู�รับสัมปทานหยุดการทํากิจการท่ีได�รับสัมปทานเป:นการชั่วคราวในพ้ืนท่ี
ดังกล,าวตามระยะเวลาท่ีเห็นสมควร 

(๓) ตัดเขตพ้ืนท่ีดังกล,าวออกจากพ้ืนท่ีในสัมปทาน 
การสั่งการของรัฐมนตรีตามวรรคหนึ่ง ให�มีผลใช�บังคับต้ังแต,วันถัดจากวันท่ีออก

คําสั่ง 
 
มาตรา ๖๘ ตรี  นอกจากการสิ้นสุดลงตามอายุของสัมปทาน หรือตามข�อกําหนด

หรือเง่ือนไขท่ีกําหนดไว�ในสัมปทาน หรือตามบทบัญญัติแห,งกฎหมายอ่ืน สิทธิการทํากิจการท่ีได�รับ
สัมปทานในเขตพ้ืนท่ีสัมปทานท้ังแปลงหรือบางส,วน ย,อมสิ้นสุดลงเม่ือพ้ืนท่ีดังกล,าวอยู,ในเขตท่ี
กําหนดให�เป:น 

(๑) อุทยานแห,งชาติตามกฎหมายว,าด�วยอุทยานแห,งชาติ หรือ 
(๒) เขตรักษาพันธุ2สัตว2ป�าตามกฎหมายว,าด�วยการสงวนและคุ�มครองสัตว2ป�า 
 
มาตรา ๖๘ จัตวา  ในกรณีท่ีรัฐมนตรีมีคําสั่งตามมาตรา ๖๘ ทวิ หรือในกรณีท่ีสิทธิ

การทํากิจการท่ีได�รับสัมปทานสิ้นสุดลงตามมาตรา ๖๘ ตรี หรือในกรณีท่ีสัมปทานสิ้นสุดลงเนื่องจาก
ทางราชการได�ใช�สิทธิเพิกถอนสัมปทานเพราะเหตุท่ีผู�รับสัมปทานไม,ปฏิบัติตามข�อกําหนดหรือเง่ือนไข
ท่ีกําหนดในสัมปทาน บรรดาไม�และของป�าท่ีอยู,ในพ้ืนท่ีสัมปทานท่ีสิทธิการทํากิจการท่ีได�รับสัมปทาน
สิ้นสุดลง และบรรดาไม�ท่ียังมิได�เสียค,าภาคหลวงไม,ว,าจะอยู,ในพ้ืนท่ีสัมปทานนั้นหรือไม, ย,อมเป:นของ
แผ,นดิน และผู�รับสัมปทานจะได�สิทธิหรือกรรมสิทธิ์ในไม�หรือของป�าได�ต,อเม่ือผู�รับสัมปทานสามารถ
พิสูจน2ได�ว,า ตนได�ทําไม�หรือเก็บหาของป�านั้นโดยถูกต�องตามกฎหมาย ข�อกําหนดและเง่ือนไขท่ี
กําหนดในสัมปทานก,อนสิทธิตามสัมปทานสิ้นสุดลง 

ในกรณีท่ีผู�รับสัมปทานประสงค2จะพิสูจน2ตามวรรคหนึ่ง ให�ผู�รับสัมปทานยื่นคําขอ
พิสูจน2ต,อรัฐมนตรีภายในสามสิบวันนับแต,วันท่ีผู�รับสัมปทานได�รับหนังสือจากพนักงานเจ�าหน�าท่ีท่ีแจ�ง
คําสั่งรัฐมนตรีหรือแจ�งการสิ้นสุดของสัมปทานตามมาตรา ๖๘ อัฏฐ วรรคหนึ่ง แล�วแต,กรณี วิธีการยื่น
คําขอพิสูจน2 การพิสูจน2 การพิจารณา และการสั่งการของรัฐมนตรี ให�เป:นไปตามหลักเกณฑ2 วิธีการ
และเง่ือนไขท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

ในกรณีท่ีผู�รับสัมปทานไม,พอใจคําสั่งรัฐมนตรี ผู�รับสัมปทานมีสิทธิฟLองต,อศาลเพ่ือ
พิสูจน2ว,าตนได�ทําไม�หรือเก็บหาของป�าโดยถูกต�องตามกฎหมาย ข�อกําหนดและเง่ือนไขท่ีกําหนดใน
สัมปทานก,อนสิทธิตามสัมปทานสิ้นสุดลง  แต,ท้ังนี้ ต�องยื่นฟLองภายในกําหนดหกสิบวันนับแต,วันท่ี
ได�รับคําสั่งของรัฐมนตรี 

 
มาตรา ๖๘ เบญจ  ในกรณีท่ีเป:นสัมปทานทําไม� ท่ีรัฐมนตรีได�มีคําสั่งตามมาตรา ๖๘ 

ทวิ หรือสิทธิการทําไม�ในเขตพ้ืนท่ีสัมปทานสิ้นสุดลงตามมาตรา ๖๘ ตรี ให�ผู�รับสัมปทานหยุดการทํา
ไม�ในเขตพ้ืนท่ีสัมปทานท่ีสิทธิการทําไม�สิ้นสุดลงและหยุดการนําไม�เคลื่อนท่ีออกจากสถานท่ีรวม
หมอนไม�สําหรับการตรวจวัดคํานวณค,าภาคหลวงโดยสิ้นเชิง และให�พนักงานเจ�าหน�าท่ีทําการสํารวจ
สภาพการทําไม�และสํารวจไม�ท่ีรวมอยู, ณ สถานท่ีรวมหมอนไม�ของผู�รับสัมปทาน และทําบันทึก
รายงานเสนอต,ออธิบดีกรมป�าไม�โดยเร็ว บันทึกรายงานดังกล,าวให�เจ�าหน�าท่ีระบุข�อเท็จจริงเก่ียวกับ



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๑ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

วิธีการทําไม� จํานวนและขนาดของไม� และให�ความเห็นด�วยว,า ผู�รับสัมปทานได�ทําไม�โดยถูกต�องตาม
กฎหมาย ข�อกําหนดและเง่ือนไขตามท่ีกําหนดไว�ในสัมปทานหรือไม, 

ในกรณีท่ีผลการสํารวจตามวรรคหนึ่งปรากฏว,า ผู�รับสัมปทานได�ทําไม�โดยฝ�าฝSน
หรือไม,ปฏิบัติตามกฎหมาย ข�อกําหนดหรือเง่ือนไขท่ีกําหนดไว�ในสัมปทานและการกระทําดังกล,าว
เป:นเหตุให�ทางราชการมีสิทธิเพิกถอนสัมปทาน การสิ้นสุดของสิทธิการทําไม�ตามมาตรา ๖๘ ทวิ หรือ
มาตรา ๖๘ ตรี ย,อมไม,เป:นการตัดสิทธิทางราชการท่ีจะเพิกถอนสัมปทานโดยให�มีผลต้ังแต,วันก,อน
วันท่ีสิทธิการทําไม�สิ้นสุดลง 

เม่ือผู�รับสัมปทานพิสูจน2ต,อรัฐมนตรีตามมาตรา ๖๘ จัตวา ได�ว,าตนได�ทําไม�โดย
ถูกต�องตามกฎหมาย ข�อกําหนดและเง่ือนไขท่ีกําหนดในสัมปทานก,อนวันท่ีสิทธิตามสัมปทานสิ้นสุดลง 
หรือเม่ือศาลได�พิพากษาเช,นนั้น ให�อธิบดีกรมป�าไม�มีหนังสือแจ�งให�ผู�รับสัมปทานทําการชักลากและ
นําไม�ดังกล,าวเคลื่อนท่ีได� พร�อมท้ังกําหนดหลักเกณฑ2 วิธีการ เง่ือนไข และระยะเวลาท่ีผู�รับสัมปทาน
ต�องปฏิบัติไว�ด�วย ผู�รับสัมปทานผู�ใดไม,ปฏิบัติตามหลักเกณฑ2 วิธีการ เง่ือนไขและระยะเวลาตามท่ี
อธิบดีกรมป�าไม�กําหนดดังกล,าว ให�หมดสิทธิในไม�นั้น และให�ไม�นั้นตกเป:นของแผ,นดิน 

 
มาตรา ๖๘ ฉ  ให�ผู�รับสัมปทานท่ีได�รับคําสั่งตามมาตรา ๖๘ ทวิ หรือผู�รับสัมปทาน

ท่ีสัมปทานสิ้นสุดลงตามมาตรา ๖๘ ตรี ดังต,อไปนี้ มีสิทธิได�รับเงินชดเชยความเสียหายตามหลักเกณฑ2
และวิธีการท่ีกําหนดไว�ตามมาตรา ๖๘ สัตต มาตรา ๖๘ อัฏฐ มาตรา ๖๘ นว มาตรา ๖๘ ทศ และ
มาตรา ๖๘ เอกาทศ 

(๑) ผู�รับสัมปทานท่ีพ้ืนท่ีสัมปทานท้ังแปลงต�องสิ้นสุดลงตามมาตรา ๖๘ ทวิ (๑) 
หรือมาตรา ๖๘ ตรี และ 

(๒) ผู�รับสัมปทานท่ีได�รับคําสั่งตามมาตรา ๖๘ ทวิ (๒) หรือ (๓) หรือผู�รับสัมปทานท่ี
พ้ืนท่ีสัมปทานบางส,วนต�องสิ้นสุดลงตามมาตรา ๖๘ ตรี  ท้ังนี้ เฉพาะในกรณีท่ีผู�รับสัมปทานดังกล,าว
ได�ขอเวนคืนสัมปทานท่ีเหลือท้ังหมดของตนต,อทางราชการ 

ในกรณีท่ีมีการสั่งตามมาตรา ๖๘ ทวิ หรือสัมปทานสิ้นสุดลงตามมาตรา ๖๘ ตรี 
การเรียกร�องหรือการให�ค,าสินไหมทดแทนหรือเงินชดเชยเพ่ือความเสียหายอย,างอ่ืนนอกจากท่ีบัญญัติ
ไว�ในมาตรานี้ จะกระทํามิได� 

 
มาตรา ๖๘ สัตต  เงินชดเชยความเสียหายท่ีผู�รับสัมปทานมีสิทธิได�รับให�เป:นไปตาม

หลักเกณฑ2 ดังต,อไปนี้ 
(๑) ต�องเป:นความเสียหายท่ีเกิดข้ึนอย,างแท�จริงแก,ผู�รับสัมปทาน และเฉพาะในเรื่อง

ดังต,อไปนี้ 
(ก) เงินลงทุนท่ีผู�รับสัมปทานได�ใช�จ,ายไปเพ่ือการทํากิจการท่ีได�รับสัมปทาน 

เช,น ค,าเครื่องจักรกล ค,ายานพาหนะ ค,าเครื่องมือ เครื่องใช�และอุปกรณ2ต,าง ๆ ซ่ึงผู�รับสัมปทานยังใช�
ประโยชน2ไม,คุ�มค,า  ท้ังนี้ โดยให�คํานึงถึงค,าเสื่อมราคาท่ีได�หักไว�แล�ว ระยะเวลาของสัมปทานท่ีผู�รับ
สัมปทานได�ใช�สิทธิการทํากิจการท่ีได�รับสัมปทานไปแล�ว จํานวนไม�หรือของป�าท่ีผู�รับสัมปทานได�ทํา
ออกไปแล�ว รวมท้ังประโยชน2อย,างอ่ืนท่ีผู�รับสัมปทานได�รับไปอันเนื่องจากการทํากิจการท่ีได�รับ
สัมปทานในระหว,างอายุสัมปทาน และมูลค,าของทรัพย2สินหรือสิ่งของท่ีเหลืออยู,และยังเป:นประโยชน2
ต,อผู�รับสัมปทาน 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๒ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

(ข) ค,าใช�จ,ายท่ีผู�รับสัมปทานได�จ,ายไปเพ่ือการทํากิจการท่ีได�รับสัมปทานและ
ยังมิได�รับผลประโยชน2กลับคืน  ท้ังนี้ โดยให�คํานึงถึงเง่ือนไขต,าง ๆ ตามท่ีกําหนดไว�ใน (ก) และ 

(ค) ความผูกพันตามกฎหมายท่ีผู�รับสัมปทานมีอยู,ตามกฎหมายว,าด�วยการ
คุ�มครองแรงงาน ในส,วนท่ีเก่ียวกับการจ,ายเงินชดเชยให�แก,ลูกจ�างในกรณีท่ีมีการเลิกจ�าง 

เงินลงทุนหรือค,าใช�จ,ายท่ีนํามาพิจารณาเพ่ือรับเงินชดเชยตาม (ก) และ (ข) 
จะต�องไม,เกินกว,าท่ีเป:นเงินลงทุนหรือค,าใช�จ,ายตามท่ีผู�ประกอบธุรกิจจะลงทุนหรือใช�จ,ายในกิจการ
เช,นนั้นโดยท่ัวไปตามปกติ 

(๒) ความรับผิดท่ีผู�รับสัมปทานมีต,อบุคคลภายนอกตามสัญญา ระหว,างผู�รับ
สัมปทานกับบุคคลภายนอกท่ีเก่ียวเนื่องกับการทํากิจการท่ีได�รับสัมปทาน หากมีข�อสัญญาท่ีคู,สัญญา
ตกลงให�ผู�รับสัมปทานต�องรับผิดในกรณีเหตุสุดวิสัยให�แตกต,างไปจากประมวลกฎหมายแพ,งและ
พาณิชย2 หรือมีข�อสัญญาท่ีคู,สัญญาตกลงให�ผู�รับสัมปทานต�องรับผิดเพราะรัฐสั่งแก�ไขเปลี่ยนแปลงหรือ
ยกเลิกสัมปทาน ข�อสัญญาดังกล,าวย,อมไม,มีผลใช�บังคับเพ่ือการให�เงินชดเชยความเสียหายตามมาตรา
นี้ 

(๓) ห�ามมิให�มีการจ,ายเงินชดเชยเพ่ือผลกําไรหรือผลประโยชน2ใด ๆ ท่ีผู�รับสัมปทาน
คาดว,าจะได�รับจากการทํากิจการท่ีได�รับสัมปทาน 

(๔) ในกรณีท่ีการเลิกสัมปทานเป:นเหตุให�ผู�รับสัมปทานได�รับเงินทรัพย2สินหรือ
ผลประโยชน2อย,างอ่ืนตอบแทน จากการประกันหรือการอ่ืนใดเพ่ือทดแทนความเสียหายให�ถือว,าเงิน 
ทรัพย2สินหรือผลประโยชน2ตอบแทนอย,างอ่ืนนั้น เป:นส,วนหนึ่งของเงินชดเชยความเสียหายตามมาตรา
นี้ 

ในกรณีท่ีผู�รับสัมปทานยื่นคําขอเวนคืนสัมปทานตามมาตรา ๖๘ ฉ (๒) ให�ผู�รับ
สัมปทานได�รับเงินชดเชยความเสียหายเฉพาะตามอัตราส,วนของพ้ืนท่ีหรือของจํานวนไม�หรือของป�าท่ี
จะทําออกได�จากพ้ืนท่ีในส,วนท่ีสัมปทานนั้นสิ้นสุดลง แล�วแต,จํานวนใดจะมากกว,า  ท้ังนี้ เว�นแต,ใน
กรณีท่ีมีเหตุผลฟ<งได�ว,า พ้ืนท่ีในส,วนท่ีสัมปทานสิ้นสุดลงนั้นเป:นสาเหตุสําคัญท่ีทําให�ผู�รับสัมปทานไม,
สามารถดําเนินกิจการในสัมปทานท่ีขอเวนคืนนั้นต,อไปได� ก็ให�ได�รับเงินชดเชยเช,นเดียวกับกรณีพ้ืนท่ี
สัมปทานท้ังแปลงสิ้นสุดลง 

 
มาตรา ๖๘ อัฏฐ  เม่ือรัฐมนตรีมีคําสั่งตามมาตรา ๖๘ ทวิ ให�พนักงานเจ�าหน�าท่ีแจ�ง

คําสั่งของรัฐมนตรีให�ผู�รับสัมปทานทราบเป:นหนังสือ หรือเม่ือสิทธิการทํากิจการท่ีได�รับสัมปทานใน
เขตพ้ืนท่ีสัมปทานท้ังแปลงหรือบางส,วนต�องสิ้นสุดลงตามมาตรา ๖๘ ตรี ให�พนักงานเจ�าหน�าท่ีมี
หนังสือแจ�งให�ผู�รับสัมปทานทราบถึงการสิ้นสุดดังกล,าว 

ในกรณีท่ีผู�รับสัมปทานประสงค2จะเรียกร�องเงินชดเชยความเสียหาย ผู�รับสัมปทาน
จะต�องยื่นคําขอเรียกร�องเงินชดเชยความเสียหายต,ออธิบดีกรมป�าไม� ภายในเก�าสิบวันนับแต,วันท่ีผู�รับ
สัมปทานได�รับหนังสือของพนักงานเจ�าหน�าท่ีท่ีแจ�งคําสั่งของรัฐมนตรี หรือแจ�งการสิ้นสุดของ
สัมปทานตามวรรคหนึ่ง แล�วแต,กรณี 

คําขอตามวรรคสองให�ทําเป:นหนังสือ พร�อมท้ังจัดทําบัญชีแสดงจํานวนเงินชดเชย
ความเสียหายท่ีตนเห็นว,าสมควรจะได�รับตามหลักเกณฑ2ท่ีกําหนดไว�ในมาตรา ๖๘ สัตต โดยมี
หลักฐานท่ีสนับสนุนข�อเรียกร�องของตนตามความจําเป:น 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๓ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

ในกรณีท่ีผู�รับสัมปทานท่ีขอเรียกร�องเงินชดเชยความเสียหาย เป:นผู�ใช�สิทธิตาม
มาตรา ๖๘ ฉ (๒) ผู�รับสัมปทานต�องขอเวนคืนสัมปทานท่ีเหลือท้ังหมดของตนก,อนหรือในวันท่ีขอ
เรียกร�องเงินชดเชยความเสียหายตามมาตรานี้ 

 
มาตรา ๖๘ นว  ในการพิจารณากําหนดเงินชดเชยความเสียหาย ให�อธิบดีกรมป�าไม�

แต,งต้ังคณะกรรมการข้ึนคณะหนึ่ง ประกอบด�วยผู�แทนกรมสรรพากรหนึ่งคน ผู�แทนสํานักงานตรวจ
เงินแผ,นดินหนึ่งคน ผู�มีความรู�ความสามารถในการตีราคาทรัพย2สินหนึ่งคน และเจ�าหน�าท่ีกรมป�าไม�
หนึ่งคน เพ่ือทําหน�าท่ีพิจารณากําหนดเงินชดเชยความเสียหาย 

ให�คณะกรรมการมีอํานาจเรียกให�ผู�รับสัมปทานมาชี้แจงข�อเท็จจริง หรือส,งเอกสาร
หลักฐานเพ่ิมเติม ตลอดจนเรียกให�ผู�รับสัมปทานมาเจรจาเพ่ือกําหนดเงินชดเชยดังกล,าวได� และใน
กรณีท่ีผู�รับสัมปทานไม,ปฏิบัติตามคําสั่งหรือไม,ให�ความร,วมมือกับคณะกรรมการ ให�คณะกรรมการ
ดําเนินการกําหนดเงินชดเชยความเสียหายตามท่ีเห็นสมควรต,อไปโดยมิชักช�า 

เม่ือคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งได�กําหนดเงินชดเชยความเสียหายเสร็จสิ้นแล�ว ให�
ทําบันทึกรายงานเสนอต,ออธิบดีกรมป�าไม�โดยบันทึกรายงานดังกล,าวจะต�องแสดงรายละเอียดและ
เหตุผลของการพิจารณาว,า การกําหนดเงินชดเชยดังกล,าวมีหลักเกณฑ2ในการพิจารณาอย,างไร มี
เหตุผลสนับสนุนเพียงใด พร�อมท้ังระบุเอกสารหลักฐานท่ีใช�ในการพิจารณา และในกรณีท่ีอธิบดีกรม
ป�าไม�ไม,เห็นชอบด�วย ให�อธิบดีกรมป�าไม�มีอํานาจแก�ไขตามท่ีเห็นสมควรพร�อมท้ังแสดงเหตุผลกํากับ
ในบันทึกไว�ด�วย 

ให�อธิบดีกรมป�าไม�มีหนังสือแจ�งให�ผู�รับสัมปทานทราบถึงจํานวนเงินชดเชยความ
เสียหายท่ีผู�รับสัมปทานจะได�รับพร�อมด�วยเหตุผลตามสมควร และให�กําหนดระยะเวลาท่ีผู�รับ
สัมปทานจะมาขอรับเงินชดเชยดังกล,าวไว�ด�วย 

 
มาตรา ๖๘ ทศ  ผู�รับสัมปทานผู�ใดไม,พอใจในเงินชดเชยความเสียหายท่ีอธิบดีกรม

ป�าไม�แจ�งให�ทราบตามมาตรา ๖๘ นว ให�มีสิทธิอุทธรณ2ต,อรัฐมนตรีภายในหกสิบวันนับแต,วันท่ีได�รับ
แจ�งเป:นหนังสือจากอธิบดีกรมป�าไม�ดังกล,าว 

ในการพิจารณาอุทธรณ2ตามวรรคหนึ่ง ให�รัฐมนตรีแต,งต้ังคณะกรรมการข้ึนคณะหนึ่ง 
ประกอบด�วยผู�ทรงคุณวุฒิทางกฎหมาย และผู�มีความรู�ความสามารถในการตีราคาทรัพย2สิน มีจํานวน
ท้ังหมดไม,น�อยกว,าห�าคน แต,ไม,เกินเก�าคน เป:นผู�พิจารณาเสนอความเห็นต,อรัฐมนตรี  ท้ังนี้ ให�
รัฐมนตรีวินิจฉัยอุทธรณ2ให�เสร็จสิ้นภายในหกสิบวัน นับแต,วันท่ีได�รับคําอุทธรณ2 

 
มาตรา ๖๘ เอกาทศ  ในกรณีท่ีผู�รับสัมปทานยังไม,พอใจในคําวินิจฉัยของรัฐมนตรี

ตามมาตรา ๖๘ ทศ หรือในกรณีท่ีรัฐมนตรีมิได�วินิจฉัยอุทธรณ2ให�เสร็จสิ้นภายในกําหนดเวลาตาม
มาตรา ๖๘ ทศ วรรคสอง ให�มีสิทธิฟLองคดีต,อศาลได�ภายในหนึ่งป; นับแต,วันท่ีได�รับแจ�งคําวินิจฉัยของ
รัฐมนตรีหรือนับแต,วันท่ีพ�นกําหนดเวลาดังกล,าว แล�วแต,กรณี 

ในกรณีท่ีมีการฟLองคดีต,อศาลและศาลพิพากษาให�ผู�รับสัมปทานได�รับเงินชดเชย
ความเสียหายเพ่ิมข้ึน ผู�รับสัมปทานมีสิทธิได�รับดอกเบ้ียของเงินชดเชยความเสียหายเฉพาะในส,วนท่ี
เพ่ิมข้ึน ในอัตราร�อยละเจ็ดครึ่งต,อป; 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๔ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

หมวด ๗ 
บทกําหนดโทษ 

   
 

มาตรา ๖๙๔๗  ผู�ใดมีไว�ในครอบครองซ่ึงไม�หวงห�ามอันยังมิได�แปรรูป โดยไม,มีรอย
ตราค,าภาคหลวงหรือรอยตรารัฐบาลขาย เว�นแต,จะพิสูจน2ได�ว,าได�ไม�นั้นมาโดยชอบด�วยกฎหมาย ต�อง
ระวางโทษจําคุกไม,เกินห�าป; หรือปรับไม,เกินห�าหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

ในกรณีความผิดตามมาตรานี้ ถ�าไม�ท่ีมีไว�ในครอบครองเป:น 
(๑) ไม�สัก ไม�ยาง ไม�ชิงชัน ไม�เก็ดแดง ไม�อีเม,ง ไม�พะยุงแกลบ ไม�กระพ้ี ไม�แดงจีน 

ไม�ขะยุง ไม�ชิก ไม�กระซิก ไม�กระซิบ ไม�พะยูง ไม�หมากพลูต๊ักแตน ไม�กระพ้ีเขาควาย ไม�เก็ดดํา ไม�อีเฒ,า 
ไม�เก็ดเขาควาย หรือไม�หวงห�ามประเภท ข. หรือ 

(๒) ไม�อ่ืนเป:นต�นหรือเป:นท,อนอย,างใดอย,างหนึ่ง หรือท้ังสองอย,างรวมกันเกินยี่สิบ
ต�นหรือท,อนหรือรวมปริมาตรไม�เกินสี่ลูกบาศก2เมตร 

ผู�กระทําความผิดต�องระวางโทษจําคุกต้ังแต,หนึ่งป;ถึงยี่สิบป; และปรับต้ังแต,ห�าหม่ืน
บาทถึงสองล�านบาท๔๘ 

 
มาตรา ๗๐ ผู�ใดรับไว�ด�วยประการใด ซ,อนเร�น จําหน,าย หรือช,วยพาเอาไปเสียให�พ�น 

ซ่ึงไม�หรือของป�าท่ีตนรู�อยู,แล�วว,าเป:นไม�หรือของป�าท่ีมีผู� ได�มาโดยการกระทําผิดต,อบทแห,ง
พระราชบัญญัตินี้ มีความผิดฐานเป:นตัวการในการกระทําผิดนั้น 

 
มาตรา ๗๑๔๙  ผู�ใดฝ�าฝSนหรือไม,ปฏิบัติตามมาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๔๔ 

วรรคสอง หรือมาตรา ๕๗ ต�องระวางโทษปรับไม,เกินห�าพันบาท 
 
มาตรา ๗๑ ทวิ๕๐  ผู�ใดฝ�าฝSนหรือไม,ปฏิบัติตามมาตรา ๒๙ มาตรา ๒๙ ทวิ มาตรา 

๓๙ มาตรา ๓๙ ตรี มาตรา ๔๐ วรรคหนึ่ง มาตรา ๔๓ วรรคสอง หรือมาตรา ๕๓ ต�องระวางโทษ
จําคุกไม,เกินหนึ่งป;หรือปรับไม,เกินหนึ่งหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 
มาตรา ๗๒๕๑  ผู�ใดฝ�าฝSนหรือไม,ปฏิบัติตามมาตรา ๔๑ หรือมาตรา ๕๒ ต�องระวาง

โทษจําคุกไม,เกินห�าป;หรือปรับไม,เกินห�าหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 

                                                 
๔๗ มาตรา ๖๙ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติป�าไม� (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๒๕ 
๔๘ มาตรา ๖๙ วรรคสอง แก�ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะรักษาความสงบแห,งชาติ ฉบับท่ี 

๑๐๖/๒๕๕๗ เรื่อง แก�ไขเพ่ิมเติมกฎหมายว,าด�วยป�าไม� ลงวันท่ี ๒๑ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗ 
๔๙ มาตรา ๗๑ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติป�าไม� (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๒๒ 
๕๐ มาตรา ๗๑ ทวิ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติป�าไม� (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๒๒ 
๕๑ มาตรา ๗๒ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติป�าไม� (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๒๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๕ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

มาตรา ๗๒ ทวิ๕๒  ผู�ใดฝ�าฝSนหรือไม,ปฏิบัติตามมาตรา ๕๑ ต�องระวางโทษจําคุกไม,
เกินห�าป; หรือปรับไม,เกินห�าหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

ในกรณีความผิดตามมาตรานี้ ถ�าไม�ท่ีมีไว�ในครอบครองเป:น 
(๑) ไม�สัก ไม�ยาง ไม�ชิงชัน ไม�เก็ดแดง ไม�อีเม,ง ไม�พะยุงแกลบ ไม�กระพ้ี ไม�แดงจีน 

ไม�ขะยุง ไม�ชิก ไม�กระซิก ไม�กระซิบ ไม�พะยูง ไม�หมากพลูต๊ักแตน ไม�กระพ้ีเขาควาย ไม�เก็ดดํา ไม�อีเฒ,า 
ไม�เก็ดเขาควาย หรือไม�หวงห�ามประเภท ข. หรือ 

(๒) ไม�อ่ืนเป:นต�นหรือเป:นท,อนอย,างใดอย,างหนึ่ง หรือท้ังสองอย,างรวมกันเกินห�าต�น
หรือท,อนหรือรวมปริมาตรไม�ท่ีครอบครองเกินหนึ่งลูกบาศก2เมตรหรือไม�ท่ีได�แปรรูปแล�วรวมปริมาตร
ไม�เกินหนึ่งลูกบาศก2เมตร 

ผู�กระทําความผิดต�องระวางโทษจําคุกต้ังแต,สองป;ถึงสิบห�าป; และปรับต้ังแต,หนึ่ง
แสนบาทถึงหนึ่งล�านห�าแสนบาท๕๓ 

 
มาตรา ๗๒ ตรี๕๔  ผู�ใดฝ�าฝSนหรือไม,ปฏิบัติตามมาตรา ๕๔ ต�องระวางโทษจําคุกไม,

เกินห�าป;หรือปรับไม,เกินห�าหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
ในกรณีความผิดตามมาตรานี้ ถ�าได�กระทําเป:นเนื้อท่ีเกินยี่สิบห�าไร, ผู�กระทําความผิด

ต�องระวางโทษจําคุกต้ังแต,สองป;ถึงสิบห�าป; และปรับต้ังแต,หนึ่งหม่ืนบาทถึงหนึ่งแสนบาท 
ในกรณีท่ีมีคําพิพากษาชี้ขาดว,าบุคคลใดกระทําความผิดตามมาตรานี้ ถ�าปรากฏว,า

บุคคลนั้นได�ยึดถือครอบครองป�าท่ีตนได�กระทําความผิด ศาลมีอํานาจท่ีสั่งให�ผู�กระทําผิด คนงาน ผู�รับ
จ�าง ผู�แทน และบริวารของผู�กระทําผิด ออกไปจากป�านั้นได�ด�วย 

 
มาตรา ๗๓๕๕  ผู�ใดฝ�าฝSนหรือไม,ปฏิบัติตามมาตรา ๑๑ มาตรา ๑๒ มาตรา ๑๓ 

มาตรา ๓๑ หรือมาตรา ๔๘ ต�องระวางโทษจําคุกไม,เกินห�าป;หรือปรับไม,เกินห�าหม่ืนบาท หรือท้ังจํา
ท้ังปรับ 

ในกรณีความผิดตามมาตรานี้ ถ�าการกระทําผิดนั้นเก่ียวกับ 
(๑) ไม�สัก ไม�ยาง ไม�ชิงชัน ไม�เก็ดแดง ไม�อีเม,ง ไม�พะยุงแกลบ ไม�กระพ้ี ไม�แดงจีน 

ไม�ขะยุง ไม�ชิก ไม�กระซิก ไม�กระซิบ ไม�พะยูง ไม�หมากพลูต๊ักแตน ไม�กระพ้ีเขาควาย ไม�เก็ดดํา ไม�อีเฒ,า 
ไม�เก็ดเขาควาย หรือไม�หวงห�ามประเภท ข. หรือ 

(๒) ไม�อ่ืนเป:นต�นหรือเป:นท,อนอย,างใดอย,างหนึ่ง หรือท้ังสองอย,างรวมกันเกินยี่สิบ
ต�นหรือท,อนหรือรวมปริมาตรไม�เกินสี่ลูกบาศก2เมตร หรือไม�ท่ีได�แปรรูปแล�วรวมปริมาตรไม�เกินสอง
ลูกบาศก2เมตร 

ผู�กระทําความผิดต�องระวางโทษจําคุกต้ังแต,หนึ่งป;ถึงยี่สิบป; และปรับต้ังแต,ห�าหม่ืน
บาทถึงสองล�านบาท๕๖ 

                                                 
๕๒ มาตรา ๗๒ ทวิ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติป�าไม� (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๒๒ 
๕๓ มาตรา ๗๒ ทวิ วรรคสอง แก�ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะรักษาความสงบแห,งชาติ ฉบับท่ี 

๑๐๖/๒๕๕๗ เรื่อง แก�ไขเพ่ิมเติมกฎหมายว,าด�วยป�าไม� ลงวันท่ี ๒๑ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗ 
๕๔ มาตรา ๗๒ ตรี แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติป�าไม� (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๒๒ 
๕๕ มาตรา ๗๓ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติป�าไม� (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๒๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๖ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

 
มาตรา  ๗๓ ทวิ๕๗  ผู� ใ ดฝ� าฝSนมาตรา  ๕๓ ตรี  หรื อผู� รั บ ใบอนุญาตตาม

พระราชบัญญัตินี้ ฝ�าฝSนหรือไม,ปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีระบุไว�ในใบอนุญาตหรือข�อกําหนดท่ีรัฐมนตรี
กําหนดให�ปฏิบัติเพ่ิมเติมตามมาตรา ๕๘ ต�องระวางโทษจําคุกต้ังแต,หกเดือนถึงห�าป; และปรับต้ังแต,
ห�าพันบาทถึงห�าหม่ืนบาท 

 
มาตรา ๗๔๕๘  บรรดาไม�และของป�าอันได�มาหรือมีไว�เนื่องจากการกระทําความผิด

ต,อพระราชบัญญัตินี้และสิ่งประดิษฐ2 เครื่องใช� และสิ่งอ่ืนใด บรรดาท่ีทําด�วยไม�หวงห�ามท่ีมีไว� 
เนื่องจากการกระทําความผิดตามมาตรา ๕๓ ตรี ให�ริบเสียท้ังสิ้น 

 
มาตรา ๗๔ ทวิ๕๙  บรรดาเครื่องมือ เครื่องใช� สัตว2พาหนะ ยานพาหนะ หรือ

เครื่องจักรกลใด ๆ ซ่ึงบุคคลได�ใช�ในการกระทําความผิดหรือได�ใช�เป:นอุปกรณ2ให�ได�รับผลในการ
กระทําความผิดตามมาตรา ๑๑ มาตรา ๔๘ มาตรา ๕๔ หรือมาตรา ๖๙ ให�ริบเสียท้ังสิ้นไม,ว,าจะมีผู�
ถูกลงโทษตามคําพิพากษาหรือไม, 

 
มาตรา ๗๔ ตรี๖๐  บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ท่ีมีโทษปรับสถานเดียว ให�

อธิบดีกรมป�าไม�หรือพนักงานเจ�าหน�าท่ีในระดับไม,ตํ่ากว,าป�าไม�จังหวัดหรือหัวหน�าด,านป�าไม�มีอํานาจ
เปรียบเทียบได� 

 
มาตรา ๗๔ จัตวา๖๑  ในกรณีท่ีมีผู�นําจับผู�กระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ให�

พนักงานอัยการร�องขอต,อศาล และให�ศาลมีอํานาจพิพากษาให�จ,ายเงินสินบนนําจับแก,ผู�นําจับเป:น
จํานวนเงินไม,เกินก่ึงหนึ่งของจํานวนเงินค,าปรับตามคําพิพากษาโดยจ,ายจากเงินค,าปรับท่ีชําระต,อศาล 
ถ�าผู�กระทําความผิดไม,ชําระเงินค,าปรับ หรือชําระไม,ถึงจํานวนท่ีจะต�องจ,ายค,าสินบนนําจับได�ครบถ�วน 
ก็ให�จ,ายเงินสินบนนําจับท่ียังจะต�องจ,ายจากเงินค,าขายของกลางท่ีศาลสั่งให�ริบ ถ�ายังขาดอยู,อีกก็ให�
เป:นพับไป 

ในกรณีท่ีมีผู�นําจับหลายคน ให�แบ,งเงินสินบนนําจับให�คนละเท,า ๆ กัน 
การจ,ายเงินสินบนนําจับนั้น จะจ,ายได�เม่ือคดีถึงท่ีสุดแล�ว 
 

หมวด ๘ 
การรักษาพระราชบัญญัติ 

                                                                                                                                            
๕๖ มาตรา ๗๓ วรรคสอง แก�ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะรักษาความสงบแห,งชาติ ฉบับท่ี 

๑๐๖/๒๕๕๗ เรื่อง แก�ไขเพ่ิมเติมกฎหมายว,าด�วยป�าไม� ลงวันท่ี ๒๑ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗ 
๕๗ มาตรา ๗๓ ทวิ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติป�าไม� (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๒๒ 
๕๘ มาตรา ๗๔ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติป�าไม� (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๒๒ 
๕๙ มาตรา ๗๔ ทวิ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติป�าไม� (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๐๓ 
๖๐ มาตรา ๗๔ ตรี เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติป�าไม� (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๑๘ 
๖๑ มาตรา ๗๔ จัตวา เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติป�าไม� (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๑๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๗ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

   
 

มาตรา ๗๕  ให�รัฐมนตรีว,าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม*
รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้  กับให�มีอํานาจแต,งต้ังพนักงานเจ�าหน�าท่ี และกําหนดอัตรา
ค,าธรรมเนียมไม,เกินจํานวนอย,างสูงท่ีกําหนดไว�ในบัญชีต,อท�ายพระราชบัญญัตินี้  และออก
กฎกระทรวงเพ่ือปฏิบัติการให�เป:นไปตามพระราชบัญญัตินี้ 

กฎกระทรวงนั้น เม่ือได�ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล�วให�ใช�บังคับได� 
 

บทเฉพาะกาล 
   

 
มาตรา ๗๖  สัมปทานและใบอนุญาตท่ีได�ออกให�แก,บุคคลใดเพ่ือทําไม�หรือเก็บหา

ของป�าไว�แล�วในวันใช�พระราชบัญญัตินี้ ให�คงใช�ได�ต,อไปเสมือนหนึ่งเป:นสัมปทานและใบอนุญาตท่ี
ออกให�ตามความในพระราชบัญญัตินี้เพียงเท,ากําหนดอายุของสัมปทานและใบอนุญาตนั้น 

 
มาตรา ๗๗  บรรดาตราประทับไม�ของเอกชนท่ีได�จดทะเบียนและเสียค,าธรรมเนียม

ไว�แล�วก,อนวันใช�พระราชบัญญัตินี้ ให�คงใช�ได�ต,อไปมีกําหนดร�อยยี่สิบวัน นับแต,วันใช�พระราชบัญญัตินี้ 
ถ�าเจ�าของตราประทับไม�ของเอกชนประสงค2จะใช�ตรานั้นต,อจากนั้นไป ต�องนําไปขอจดทะเบียนใหม,
ตามความในพระราชบัญญัตินี้โดยไม,ต�องเสียค,าธรรมเนียมในการจดทะเบียนอีก 

 
 

ผู�รับสนองพระบรมราชโองการ 
พิบูลสงคราม 
นายกรัฐมนตรี 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๘ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

บัญชีอัตราค,าธรรมเนียม๖๒ 
   

 
(๑) แบบพิมพ2คําขอ ฉบับละ   ๒๕ สตางค2 
(๒) การอนุญาตเจาะต�นตะเคียน 

ตาแมวทําชัน เจาะต�นสน 
เอายาง สับหรือกรีด 
ต�นเยลูตองเอายาง ต�นละ      ๒ บาท 

(๓) การอนุญาตเจาะเผาต�นยาง 
ทําน้ํามันยาง ต�นละ     ๕๐ สตางค2 

(๔) การอนุญาตเจาะ สับ หรือ 
กรีดไม�ชนิดอ่ืน ๆ เอาน้ํามัน 
ชัน หรือยาง ต�นละ     ๑๐ บาท 

(๕) ใบอนุญาตทําไม�เพ่ือการค�า ฉบับละ   ๒๐ บาท 
(๖) ใบอนุญาตเก็บหาของป�า 

หวงห�าม ฉบับละ   ๑๐ บาท 
(๗) ใบอนุญาตค�าของป�าหวงห�าม 

หรือใบอนุญาตมีไว� 
ในครอบครองซ่ึงของป�า 
หวงห�าม ฉบับละ   ๒๐ บาท 

(๘) ใบอนุญาตเก็บไม�ไหลลอย ฉบับละ   ๑๐ บาท 
(๙) ใบอนุญาตต้ังโรงงาน 

แปรรูปไม�โดยใช�เครื่องจักร 
คิดตามจํานวนแรงม�า แรงม�าละ  ๕๐ บาท 

(๑๐) ใบอนุญาตต้ังโรงงานแปรรูป 
ไม�โดยใช�แรงคน คิดตาม 
จํานวนคนงาน คนละ     ๑๐ บาท 

(๑๑) ใบอนุญาตทําการแปรรูปไม� 
เพ่ือการค�า คิดตามปริมาตร 
ไม�ท่ียังมิได�แปรรูป ลูกบาศก2เมตรละ ๑๐ บาท 

(๑๒) ใบอนุญาตค�าหรือมีไว� 
ในครอบครองเพ่ือการค�า 
ซ่ึงสิ่งประดิษฐ2 เครื่องใช� 
หรือสิ่งอ่ืนใดท่ีทําด�วย 
ไม�หวงห�าม ฉบับละ ๒,๐๐๐ บาท 

(๑๓) ใบอนุญาตมีไม�แปรรูป 

                                                 
๖๒ อัตราค,าธรรมเนียม แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติป�าไม� (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๑๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๙ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

ชนิดอ่ืนเป:นจํานวนเกิน 
๐.๒๐ ลูกบาศก2เมตร 
ไว�ในครองครอง            ฉบับละ      ๒๐ บาท 

(๑๔) ใบอนุญาตต้ังโรงค�าไม� 
แปรรูป ฉบับละ  ๑,๐๐๐ บาท 

(๑๕) ใบอนุญาตอ่ืน ๆ            ฉบับละ        ๕ บาท 
(๑๖) ใบแทนใบอนุญาตเท,ากับ 

อัตราค,าธรรมเนียม 
ใบอนุญาตนั้น แต,ไม,เกิน ฉบับละ       ๑๐ บาท 

(๑๗) ใบอนุญาตผูกขาด 
ทําไม�สัก ฉบับละ ๑๕,๐๐๐ บาท 

(๑๘) ใบอนุญาตผูกขาดทําไม� 
หวงห�ามธรรมดา 
นอกจากไม�สัก ฉบับละ  ๗,๕๐๐ บาท 

(๑๙) ใบอนุญาตผูกขาดเก็บหา 
ของป�าหวงห�าม ฉบับละ  ๑,๐๐๐ บาท 

(๒๐) ใบแทนใบอนุญาต 
ผูกขาด                      ฉบับละ    ๒๕ บาท 

(๒๑) สัมปทานทําไม�สัก ฉบับละ ๓๐,๐๐๐ บาท 
(๒๒) สัมปทานทําไม�หวงห�าม 

ธรรมดานอกจากไม�สัก ฉบับละ ๑๕,๐๐๐ บาท 
(๒๓) สัมปทานเก็บหาของป�า 

หวงห�าม ฉบับละ  ๓,๐๐๐ บาท 
(๒๔) ใบแทนสัมปทาน ฉบับละ     ๕๐๐ บาท 
(๒๕) การโอนใบอนุญาตหรือ 

สัมปทาน คิดครึ่งอัตรา 
ค,าธรรมเนียมใบอนุญาต 
หรือสัมปทานนั้น ๆ 

(๒๖) ใบเบิกทาง 
(ก) ไม�สัก ฉบับละ      ๕๐ บาท 
(ข) ไม�ชนิดอ่ืน ๆ ฉบับละ      ๒๐ บาท 
(ค) ของป�า ฉบับละ        ๕ บาท 

(๒๗) การอุทธรณ2 
(ก) เรื่องเก่ียวกับการ 

อนุญาต การผูกขาด 
หรือสัมปทาน ครั้งละ     ๑๐๐ บาท 

(ข) เรื่องการขอต้ังหรือ 
ต,ออายุใบอนุญาต 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๐ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

โรงงานแปรรูปไม� 
โดยใช�เครื่องจักร ครั้งละ    ๑๐๐ บาท 

(ค) เรื่องการขอต้ังหรือ 
ต,ออายุใบอนุญาต 
โรงงานแปรรูปไม� 
โดยใช�แรงคน ครั้งละ     ๕๐ บาท 

(ง) เรื่องการขออนุญาต 
ต้ังโรงค�าไม� 
แปรรูป ครั้งละ     ๕๐ บาท 

(จ) เรื่องอ่ืน ๆ ครั้งละ     ๑๐ บาท 
(๒๘) ใบคู,มือคนงานหรือ 

ผู�รับจ�าง หรือใบแทน ฉบับละ      ๑ บาท 
(๒๙) ค,าจดทะเบียนตรา 

ประทับไม�เอกชน ดวงละ   ๒๐๐ บาท 
(๓๐) ค,าธรรมเนียมขอตรวจ 

เอกสาร ฉบับละ      ๕ บาท 
(๓๑) ค,าธรรมเนียมคัดหรือ 

ถ,ายภาพเอกสารและ 
รับรองสําเนา หน�าละ     ๑๐ บาท 

(๓๒) ค,าธรรมเนียมขอตรวจ 
แผนท่ีป�า ครั้งละ    ๑๐๐ บาท 

(๓๓) ค,าธรรมเนียมคัดหรือถ,าย 
ภาพแผนท่ีป�าและรับรอง 
สําเนา ฉบับละ   ๕๐๐ บาท 

(๓๔) ค,าธรรมเนียมทําการ 
ล,วงเวลา คิดร�อยละสิบ 
ของเงินค,าภาคหลวง 
ท่ีคํานวณได�ในครั้งนั้น ๆ 
แต,อย,างสูงไม,เกิน ๔๐๐ บาท 

(๓๕) ค,าธรรมเนียมรับคืน 
ไม�ไหลลอย ท,อนละ    ๒๐ บาท 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๑ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

พระราชบัญญัติป�าไม� (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๔๙๑๖๓ 
 

มาตรา ๕  ให�รัฐมนตรีว,าการกระทรวงเกษตราธิการรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
พระราชบัญญัติป�าไม� (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๔๙๔๖๔ 
 

มาตรา ๑๙  สัมปทานและใบอนุญาตผูกขาดท่ีได�ออกให�แก,ผู�ใด เพ่ือการทําไม�หรือ
เก็บหาของป�าไว�แล�ว ในวันใช�พระราชบัญญัตินี้ อันขัดต,อบทบัญญัติมาตรา ๑๑ หรือมาตรา ๒๙ แห,ง
พระราชบัญญัติป�าไม� พุทธศักราช ๒๔๘๔ ซ่ึงได�แก�ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๖ และมาตรา ๑๑ แห,ง
พระราชบัญญัตินี้ ให�คงใช�ได�ต,อไปเพียงเท,ากําหนดอายุของสัมปทานหรือใบอนุญาตผูกขาดนั้น 

 
มาตรา ๒๐  ให�รัฐมนตรีว,าการกระทรวงเกษตราธิการรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๔๑ ลงวันท่ี ๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๐๒๖๕ 
 
หมายเหตุ:- โดยท่ีไม�ในป�าเป:นทรัพยากรสําคัญของชาติ และการทําไม�ซ่ึงมิได�อยู,ในความควบคุมโดย
ถูกต�องเป:นภัยอันร�ายแรง และโดยท่ีปรากฏว,าขณะนี้ได�มีการทําไม�ด�วยวิธีการอันไม,สุจริตเช,นใช�วิธี
แสดงเท็จ อ�างว,าท่ีป�าท่ีทําไม�เป:นท่ีดินท่ีอยู,ในสิทธิครอบครองของเอกชน เป:นเหตุทําให�ไม�ในป�าซ่ึงควร
สงวนถูกทําลายไปเป:นจํานวนมาก คณะปฏิวัติเห็นเป:นการจําเป:นต�องระงับความเสียหายนั้น และ
เห็นสมควรให�มีการปรับปรุงแก�ไขกฎหมายว,าด�วยป�าไม�เสียใหม,ให�รัดกุม แต,ก,อนท่ีจะได�มีการแก�ไข 
ควรท่ีจะมีข�อกําหนดบางประการเพ่ือปLองกันและระงับความเสียหายดังท่ีได�กล,าวแล�ว 
 
พระราชบัญญัติป�าไม� (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๐๓๖๖ 
 

มาตรา ๑๙  บทบัญญัติมาตรา ๕ และมาตรา ๗ ไม,กระทบกระท่ังบรรดาใบอนุญาต
การทําไม�ท่ีพนักงานเจ�าหน�าท่ีออกให�ตามความในมาตรา ๗ และมาตรา ๑๙ แห,งพระราชบัญญัติป�าไม� 
พุทธศักราช ๒๔๘๔ ก,อนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช�บังคับ  ท้ังนี้ จนกว,าใบอนุญาตนั้น ๆ จะสิ้นอายุ 

 
มาตรา ๒๐  ในระหว,างเวลาท่ียังมิได� มีประกาศของรัฐมนตรี กําหนดอัตรา

ค,าภาคหลวงตามความในมาตรา ๙ การเสียค,าภาคหลวงให�เป:นไปตามอัตราท่ีรัฐมนตรีได�กําหนดไว�
แล�วก,อนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช�บังคับ 

 

                                                 
๖๓ ราชกิจจานุเบกษา เล,ม ๖๕/ตอนท่ี ๖๘/หน�า ๗๖๘/๓๐ พฤศจิกายน ๒๔๙๑ 
๖๔ ราชกิจจานุเบกษา เล,ม ๖๘/ตอนท่ี ๔๖/หน�า ๑๐๒๖/๑๗ กรกฎาคม ๒๔๙๔ 
๖๕ ราชกิจจานุเบกษา เล,ม ๗๖/ตอนท่ี ๓/หน�า ๓/๖ มกราคม ๒๕๐๒ 
๖๖ ราชกิจจานุเบกษา เล,ม ๗๗/ตอนท่ี ๖๒/ฉบับพิเศษ หน�า ๑๑/๒๕ กรกฎาคม ๒๕๐๓ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๒ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

มาตรา ๒๑  ในระหว,างเวลาท่ียังมิได�มีพระราชกฤษฎีกากําหนดไม�หวงห�ามอ่ืน 
นอกจากไม�สักและไม�ยางตามความในมาตรา ๗ แห,งพระราชบัญญัติป�าไม� พุทธศักราช ๒๔๘๔ ซ่ึง
แก�ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๕ ไม�อ่ืนนอกจากไม�สักและไม�ยางจะเป:นไม�หวงห�ามประเภทใด ให�เป:นไป
ตามพระราชกฤษฎีกา ซ่ึงใช�บังคับอยู,ก,อนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช�บังคับ 

 
มาตรา ๒๒  ให�รัฐมนตรีว,าการกระทรวงเกษตรรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใช�พระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ เนื่องจากบทบัญญัติแห,ง
พระราชบัญญัติป�าไม� พุทธศักราช ๒๔๘๔ บางมาตรา มีข�อความไม,รัดกุมเหมาะสมกับกาลสมัย 
โดยเฉพาะบทกําหนดโทษ กําหนดไว�ต่ํามากไม,ทําให�ผู�กระทําผิดเกรงกลัว หรือเข็ดหลาบ เป:นช,องทาง
ให�มีการลักลอบตัดฟ<นไม�ทําลายป�า รวมท้ังลักลอบทําการแผ�วถางป�ามากข้ึน เพราะไม�หรือของป�าทุก
ชนิดมีราคาสูงข้ึน จึงเป:นการสมควรแก�ไขเพ่ิมเติมเสียใหม, ให�เหมาะสมกับสถานการณ2ป<จจุบัน เพ่ือ
เป:นการปLองกันการทําลายป�าไม� อันเป:นทรัพยากรของชาติ ให�มีสภาพอันจะอํานวยประโยชน2แก,รัฐ
และประชาชนด�วยดีสืบไป 
 
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๑๑๖ ลงวันท่ี ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๑๕๖๗ 
 

ข�อ ๑๑  ความในมาตรา ๓๙ ตรี แห,งพระราชบัญญัติป�าไม� พุทธศักราช ๒๔๘๔ ซ่ึง
แก�ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้ ไม,ใช�บังคับแก,การนําไม�สักท่ีเคยอยู,ในสภาพเป:นสิ่ง
ปลูกสร�างหรือเคยเป:นเครื่องใช�มาแล�วเคลื่อนท่ีโดยมีหนังสืออนุญาตของผู�ว,าราชการจังหวัดอยู,ก,อนวัน
ใช�บังคับประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้ 

 
ข�อ ๑๒  ผู�ใดมีไม�สักแปรรูปไว�ในครอบครองอยู,ก,อนหรือในวันท่ีประกาศของคณะ

ปฏิวัติฉบับนี้ใช�บังคับไม,เกิน ๐.๒๐ ลูกบาศก2เมตร ถ�าประสงค2จะครอบครองไม�สักแปรรูปนั้นต,อไป ให�
ยื่นคําขอต,อพนักงานเจ�าหน�าท่ีภายในหกสิบวันนับแต,วันท่ีประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้ใช�บังคับ 
และให�พนักงานเจ�าหน�าท่ีออกหนังสืออนุญาตให�ครอบครองได�โดยไม,ต�องเรียกเก็บค,าธรรมเนียม 

 
ข�อ ๑๓  ใบอนุญาตแปรรูปไม� ใบอนุญาตต้ังโรงงานแปรรูปไม� ใบอนุญาตค�าไม�แปร

รูป ใบอนุญาตมีไม�แปรรูปไว�ในครอบครอง ซ่ึงได�ออกให�ก,อนวันท่ีประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้ใช�
บังคับ ให�คงใช�ได�ต,อไปจนกว,าจะสิ้นอายุ และในระหว,างท่ีใบอนุญาตยังไม,สิ้นอายุดังกล,าวมิให�นํา
ความในมาตรา ๖๑ วรรคสอง แห,งพระราชบัญญัติป�าไม� พุทธศักราช ๒๔๘๔ ซ่ึงแก�ไขเพ่ิมเติมโดย
ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้มาใช�บังคับแก,ผู�ได�รับอนุญาตต้ังโรงงานแปรรูปไม�โดยใช�เครื่องจักรกล
ซ่ึงเป:นผู�ไม,มีลักษณะตามมาตรา ๔๙ (๑) หรือมีลักษณะต�องห�ามตามมาตรา ๔๙ (๒) (๓) หรือ (๔) อยู,
ก,อนวันท่ีประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้ใช�บังคับ 
 

                                                 
๖๗ ราชกิจจานุเบกษา เล,ม ๘๙/ตอนท่ี ๕๙/ฉบับพิเศษ หน�า ๑/๑๑ เมษายน ๒๕๑๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๓ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

ข�อ ๑๔  ให�รัฐมนตรีว,าการกระทรวงเกษตรรักษาการตามประกาศของคณะปฏิวัติ
ฉบับนี้  
 
หมายเหตุ:- โดยท่ีคณะปฏิวัติพิจารณาเห็นว,า กฎหมายป�าไม�ซ่ึงใช�บังคับอยู,ในป<จจุบันยังมีข�อความไม,
รัดกุมเหมาะสมกับสถานการณ2ป<จจุบัน เป:นช,องทางให�ผู�ทุจริตฉวยโอกาสแสวงหาประโยชน2ส,วนตัว ใช�
อุบายต,าง ๆ ให�เกิดการลักลอบตัดฟ<นไม�หวงห�ามและเก็บหาของป�าหวงห�ามเพ่ือนําออกมาจําหน,าย 
รวมท้ังเปYดช,องให�ผู�รับอนุญาตต้ังโรงงานไม�แปรรูปกระทําการฝ�าฝSนกฎหมาย จึงสมควรแก�ไขเพ่ิมเติม
กฎหมายป�าไม�เพ่ือกําหนดปริมาณการครอบครองไม�สักและไม�แปรรูปเสียใหม,เพ่ือสกัดก้ันมิให�ผู�รับ
อนุญาตแปรรูปไม�กระทําฝ�าฝSนกฎหมายได�โดยง,าย และในขณะเดียวกันสมควรเพ่ิมอํานาจการสั่งพัก
ใช�หรือเพิกถอนใบอนุญาตท่ีออกตามกฎหมายป�าไม�ได�มากยิ่งข้ึน 
 
พระราชบัญญัติป�าไม� (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๑๘๖๘ 
 

มาตรา ๒๙  ให�ยกเลิกบัญชี อัตราค,าธรรมเนียมท�ายพระราชบัญญัติป�าไม� 
พุทธศักราช ๒๔๘๔ ซ่ึงแก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติป�าไม� (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๔๙๔ และให�ใช�
บัญชีอัตราค,าธรรมเนียมท�ายพระราชบัญญัตินี้แทน 

 
มาตรา ๓๐  ผู�ใดได�รับอนุญาตให�ทําไม� หรือเป:นผู�รับสัมปทานอยู,แล�วในวันท่ี

พระราชบัญญัตินี้ใช�บังคับ และได�นําหรือประสงค2จะนําเครื่องมือ เครื่องใช� สัตว2พาหนะ ยานพาหนะ 
หรือเครื่องจักรกลใด ๆ ท่ีตนมิได�เป:นเจ�าของ เข�าไปในเขตป�าท่ีได�รับอนุญาต หรือในเขตสัมปทาน 
ต�องแจ�งให�พนักงานเจ�าหน�าท่ีทราบภายในสามสิบวัน นับแต,วันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช�บังคับตามแบบท่ี
รัฐมนตรีกําหนด 

เม่ือพ�นกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ให�สันนิษฐานไว�ก,อนว,าบรรดาเครื่องมือ เครื่องใช� 
สัตว2พาหนะ ยานพาหนะ หรือเครื่องจักรกลใด ๆ ท่ีผู�รับอนุญาตทําไม�หรือผู�รับสัมปทานนําเข�าไปใน
เขตป�าท่ีได�รับอนุญาต หรือในเขตสัมปทานโดยมิได�แจ�งพนักงานเจ�าหน�าท่ีตามวรรคหนึ่ง เป:นของผู�รับ
อนุญาตทําไม� หรือผู�รับสัมปทาน แล�วแต,กรณี 

 
มาตรา ๓๑  ให�ถือว,าพระราชกฤษฎีกากําหนดไม�หวงห�ามท่ีออกตามมาตรา ๗ แห,ง

พระราชบัญญัติป�าไม� พุทธศักราช ๒๔๘๔ ซ่ึงแก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติป�าไม� (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. 
๒๕๐๓ และมาตรา ๘ แห,งพระราชบัญญัติป�าไม� พุทธศักราช ๒๔๘๔ ท่ีใช�บังคับอยู,ในวันประกาศ
พระราชบัญญัตินี้ในราชกิจจานุเบกษา เป:นพระราชกฤษฎีกาท่ีออกตามมาตรา ๗ แห,งพระราชบัญญัติ
ป�าไม� พุทธศักราช ๒๔๘๔ ซ่ึงแก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๓๒  ให� ถือว, าขนาดจํ า กัด ท่ี กํ าหนด ข้ึนและใช� อยู, ในวันประกาศ

พระราชบัญญัตินี้ในราชกิจจานุเบกษา เป:นขนาดจํากัดท่ีรัฐมนตรีกําหนดตามมาตรา ๑๐ แห,ง
พระราชบัญญัติป�าไม� พุทธศักราช ๒๔๘๔ 

                                                 
๖๘ ราชกิจจานุเบกษา เล,ม ๙๒/ตอนท่ี ๕/ฉบับพิเศษ หน�า ๑/๙ มกราคม ๒๕๑๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๔ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

 
มาตรา ๓๓  ให�รัฐมนตรีว,าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ2รักษาการตาม

พระราชบัญญัตินี้ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช�พระราชบัญญัติฉบับนี้คือ เนื่องจากกฎหมายว,าด�วยป�าไม�บาง
มาตรามีข�อความไม,รัดกุม และไม,เหมาะสมกับกาลสมัย สมควรแก�ไขเพ่ิมเติมให�เหมาะสมกับ
สถานการณ2ป<จจุบัน เพ่ือคุ�มครองและบํารุงรักษาป�าไม�อันเป:นทรัพยากรธรรมชาติให�ได�ผลดียิ่งข้ึน  จึง
จําเป:นต�องตราพระราชบัญญัตินี้ข้ึน 
 
พระราชบัญญัติป�าไม� (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๒๒๖๙ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช�พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยท่ีกฎหมายว,าด�วยป�าไม�ได�ใช�
บังคับมานานแล�ว บทบัญญัติในส,วนท่ีเก่ียวกับการกําหนดโทษไม,เหมาะสมแก,สภาวการณ2ป<จจุบัน 
เห็นสมควรแก�ไขเพ่ิมเติมอัตราโทษให�สูงข้ึน  จึงจําเป:นต�องตราพระราชบัญญัตินี้ข้ึน 
 
พระราชบัญญัติป�าไม� (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๒๕๗๐ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช�พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากว,าขณะนี้ เป:นท่ียอมรับกัน
โดยท่ัวไปว,า ยังมีประชาชนในชนบทอีกจํานวนไม,น�อยท่ีไม,มีเงินจะไปซ้ือไม�และอุปกรณ2ต,าง ๆ มา
สร�างบ�านอยู,อาศัย ก็เนื่องจากความยากจนเป:นเหตุ จึงได�กระทําผิดไปด�วยความจําเป:น โดยไปตัดไม�
ในป�ามาสร�างบ�านของตนเองบ�าง ซ,อมแซมบ�านของตนเองบ�าง มิฉะนั้นแล�วก็ไม,มีบ�านอยู,อาศัย หรือมี
ไม�ไว�ในความครอบครองเล็ก ๆ น�อย ๆ เพ่ือซ,อมแซมบ�านก็ดี หรือมีไม�ไว�เพ่ือทําเครื่องใช�ไม�สอยต,าง ๆ 
บ�างก็ดี จึงเป:นกรณีท่ีน,าเห็นใจเป:นอย,างยิ่ง แม�บางครั้งศาลสถิตย2ยุติธรรมจะให�ความปราณีอย,างไร ก็
ยังทําให�ประชาชนผู�ยากไร�ดังกล,าวได�รับความเดือดร�อนอย,างแสนสาหัสอยู,ดี เพราะติดขัดอยู,ท่ีตัวบท
กฎหมาย เพ่ือให�ศาลสถิตย2ยุติธรรมได�มีโอกาสพินิจพิเคราะห2ถึงความหนักเบาของข�อเท็จจริงแต,ละคดี 
ในการท่ีจะลงโทษผู�กระทําความผิดได�ดีและมากข้ึน  จึงสมควรแก�ไขโทษข้ันตํ่าของมาตรา ๖๙, ๗๓ 
บางกรณี เสียใหม,ให�ต่ําลงเล็กน�อย ส,วนโทษข้ันสูงก็เพ่ิมให�สูงข้ึน บางกรณีเช,นเดียวกัน เพ่ือลงโทษผู�ท่ี
ทําลายป�าไม�ให�หนัก 
 
พระราชกําหนดแก�ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติป�าไม� พุทธศักราช ๒๔๘๔ พ.ศ. ๒๕๓๒๗๑ 
 

มาตรา ๔  บรรดาสัมปทานท่ีได�ออกให�แก,บุคคลใดไว�แล�วก,อนวันท่ีพระราชกําหนดนี้
มีผลใช�บังคับ และพ้ืนท่ีสัมปทานดังกล,าวท้ังแปลงหรือบางส,วนอยู,ในแนวเขตอุทยานแห,งชาติ ตาม
กฎหมายว,าด�วยอุทยานแห,งชาติหรือเขตรักษาพันธุ2สัตว2ป�าตามกฎหมายว,าด�วยการสงวนและคุ�มครอง

                                                 
๖๙ ราชกิจจานุเบกษา เล,ม ๙๖/ตอนท่ี ๖๔/ฉบับพิเศษ หน�า ๙/๒๘ เมษายน ๒๕๒๒ 
๗๐ ราชกิจจานุเบกษา เล,ม ๙๙/ตอนท่ี ๓๓/ฉบับพิเศษ หน�า ๕/๕ มีนาคม ๒๕๒๕ 
๗๑ ราชกิจจานุเบกษา เล,ม ๑๐๖/ตอนท่ี ๘/ฉบับพิเศษ หน�า ๙/๑๔ มกราคม ๒๕๓๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๕ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

สัตว2ป�า ให�สิทธิการทํากิจการท่ีได�รับสัมปทานในเขตพ้ืนท่ีดังกล,าวสิ้นสุดลงนับแต,วันท่ีพระราชกําหนด
นี้มีผลใช�บังคับ และให�ผู�รับสัมปทานมีสิทธิได�รับเงินชดเชยความเสียหายตามท่ีบัญญัติไว�ในมาตรา ๖๘ 
ฉ มาตรา ๖๘ สัตต มาตรา ๖๘ อัฏฐ มาตรา ๖๘ นว มาตรา ๖๘ ทศ และมาตรา ๖๘ เอกาทศ แห,ง
พระราชบัญญัติป�าไม� พุทธศักราช ๒๔๘๔ ซ่ึงแก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชกําหนดนี้ และให�พนักงาน
เจ�าหน�าท่ีมีหนังสือแจ�งให�ผู�รับสัมปทานทราบถึงการสิ้นสุดของสัมปทานโดยเร็ว 

เพ่ือประโยชน2ในการบังคับตามมาตรา ๖๘ จัตวา และมาตรา ๖๘ เบญจ แห,ง
พระราชบัญญัติป�าไม� พุทธศักราช ๒๔๘๔ ซ่ึงแก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชกําหนดนี้ ให�ถือว,าสิทธิการทํา
กิจการท่ีได�รับสัมปทานซ่ึงสิ้นสุดลงตามวรรคหนึ่ง เป:นการสิ้นสุดลงตามมาตรา ๖๘ ตรี ตาม
พระราชบัญญัติดังกล,าว 
 

มาตรา ๕  ให�รัฐมนตรีว,าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ2รักษาการตามพระราช
กําหนดนี้ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช�พระราชกําหนดฉบับนี้ คือ โดยท่ีป<จจุบันสภาพป�าไม�ของ
ประเทศได�ถูกทําลายจนทําให�สภาพแวดล�อมตามธรรมชาติขาดความสมดุล อันจะยังผลให�ภัยพิบัติ
สาธารณะดังเช,นท่ีเกิดข้ึนในจังหวัดภาคใต�เม่ือเดือนพฤศจิกายน ๒๕๓๑ อาจเกิดข้ึนอีกได� จําเป:นต�อง
ระงับยับยั้งมิให�มีการทําไม�ออกจากป�าและเร,งรัดฟS]นฟูสภาพป�าข้ึนโดยเร็ว แต,โดยท่ีพระราชบัญญัติป�า
ไม� พุทธศักราช ๒๔๘๔ มิได�ให�อํานาจแก,เจ�าหน�าท่ีของรัฐในอันท่ีจะยับยั้งการทําไม�ออกจากป�าท่ีได�
เปYดการทําไม�โดยให�สัมปทานไปแล�วได�  ดังนั้น จึงจําเป:นท่ีจะต�องให�อํานาจดังกล,าวแก,เจ�าหน�าท่ีของ
รัฐ รวมท้ังการกําหนดให�สัมปทานท่ีมีพ้ืนท่ีอยู,ในเขตอุทยานแห,งชาติหรือเขตรักษาพันธุ2สัตว2ป�าสิ้นสุด
ลง  ท้ังนี้ โดยให�ผู�รับสัมปทานท่ีสัมปทานต�องสิ้นสุดลงด�วยเหตุดังกล,าวมีสิทธิได�รับเงินชดเชยความ
เสียหายภายในขอบเขตท่ีกําหนดไว� โดยคํานึงถึงความเป:นธรรมท้ังแก,ประโยชน2ของส,วนรวมและ
ประโยชน2ของเอกชน และโดยท่ีเป:นกรณีฉุกเฉินท่ีมีความจําเป:นรีบด,วนในอันท่ีจะรักษาความ
ปลอดภัยสาธารณะและเพ่ือปLองป<ดภัยพิบัติสาธารณะ  จึงจําเป:นต�องตราพระราชกําหนดนี้ 
 
*พระราชกฤษฎีกาโอนกรมป�าไม� กระทรวงเกษตรและสหกรณ2 ไปเป:นกรมป�าไม� กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม และปรับปรุงอํานาจหน�าท่ีและกิจการของกรมทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝ<^ ง  กรมป�าไม�  และกรมอุทยานแห, งชาติ  สัตว2ป�า  และพันธุ2 พืช  กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม พ.ศ. ๒๕๔๖๗๒ 

 
มาตรา ๑๐  โดยผลของบทบัญญัติแห,งมาตรา ๒๓๐ วรรคห�า ของรัฐธรรมนูญแห,ง

ราชอาณาจักรไทย พระราชกฤษฎีกานี้มีผลเป:นการแก�ไขเพ่ิมเติมหรือยกเลิกบทบัญญัติในกฎหมาย 
ดังนี้ 

(๕) ในพระราชบัญญัติป�าไม� พุทธศักราช ๒๔๘๔ ให�แก�ไขคําว,า “รัฐมนตรีว,าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ2” เป:น “รัฐมนตรีว,าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม” 

 

                                                 
๗๒ ราชกิจจานุเบกษา เล,ม ๑๒๐/ตอนท่ี ๙๓ ก/หน�า ๖/๓๐ กันยายน ๒๕๔๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๖ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

มาตรา ๑๑  ในวาระเริ่มแรก ให�กรมป�าไม� กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล�อม มีส,วนราชการตามกฎกระทรวงแบ,งส,วนราชการกรมป�าไม� กระทรวงเกษตรและสหกรณ2 
พ.ศ. ๒๕๔๕ โดยอนุโลม จนกว,าจะมีกฎกระทรวงว,าด�วยการแบ,งส,วนราชการกรมป�าไม� กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม ข้ึนใหม, 

 
มาตรา ๑๒  ให�รัฐมนตรีว,าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ2 และรัฐมนตรีว,าการ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้  
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช�พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ เนื่องจากพระราชบัญญัติปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ และพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอํานาจหน�าท่ีของ
ส,วนราชการให�เป:นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕ 
ได�กําหนดให�กรมป�าไม�เป:นส,วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ2 และให�กรมอุทยาน
แห,งชาติ สัตว2ป�า และพันธุ2พืชเป:นส,วนราชการในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 
ทําให�เกิดป<ญหาการบริหาร ท้ังในด�านนโยบาย วิชาการ บุคลากร และการบังคับใช�กฎหมาย รวมท้ัง
เป:นเหตุให�ระบบการบริหารงานและการบังคับใช�กฎหมายขาดประสิทธิภาพ  ดังนั้น เพ่ือให�การ
บริหารจัดการทรัพยากรป�าไม�เป:นไปตามวัตถุประสงค2ในการบูรณาการตามกลุ,มภารกิจด�าน
ทรัพยากรธรรมชาติและนโยบายของรัฐบาล สมควรโอนกรมป�าไม� กระทรวงเกษตรและสหกรณ2 
พร�อมท้ังบรรดากิจการ อํานาจหน�าท่ี ทรัพย2สิน งบประมาณ หนี้ สิทธิ ภาระผูกพัน ข�าราชการ ลูกจ�าง 
ตําแหน,งและอัตรากําลัง ไปเป:นกรมป�าไม� สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม และ
สมควรท่ีจะได�ปรับปรุงอํานาจหน�าท่ีและกิจการของกรมป�าไม� และกรมอุทยานแห,งชาติ สัตว2ป�า และ
พันธุ2พืช รวมท้ังโอนอํานาจหน�าท่ีและกิจการของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ<^ง ในส,วนท่ีเก่ียวกับ
อุทยานแห,งชาติหมู,เกาะอ,างทอง ไปเป:นของกรมอุทยานแห,งชาติ สัตว2ป�า และพันธุ2พืช เพ่ือให�การ
บริหารจัดการทรัพยากรป�าไม� สัตว2ป�าและพันธุ2พืชเป:นไปอย,างมีประสิทธิภาพ และมีขอบเขตท่ี
รับผิดชอบอย,างชัดเจน  นอกจากนี้ สมควรแก�ไขการใช�อํานาจของรัฐมนตรีและการใช�อํานาจหน�าท่ี
ตามกฎหมายท่ีอยู,ในความรับผิดชอบของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ<^ง กรมป�าไม� และกรม
อุทยานแห,งชาติ สัตว2ป�า และพันธุ2พืช ให�สอดคล�องกับการดําเนินการดังกล,าวด�วย  จึงจําเป:นต�องตรา
พระราชกฤษฎีกานี้ 
 
ประกาศคณะรักษาความสงบแห,งชาติ ฉบับท่ี ๑๐๖/๒๕๕๗ เรื่อง แก�ไขเพ่ิมเติมกฎหมายว,าด�วยป�าไม� 
ลงวันท่ี ๒๑ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗๗๓ 

 
คําสั่งหัวหน�าคณะรักษาความสงบแห,งชาติ ท่ี ๓๑/๒๕๕๙ เรื่อง การแก�ไขเพ่ิมเติมกฎหมายว,าด�วยป�าไม�๗๔ 

 
ข�อ ๔  ในระหว,างท่ียังไม,มีการออกกฎกระทรวงเก่ียวกับการยื่นคําขออนุญาตและ

การอนุญาตให�ทําไม�หวงห�ามประเภท ก. ชนิดไม�ชิงชัน ไม�เก็ดแดง ไม�อีเม,ง ไม�พะยุงแกลบ ไม�กระพ้ี 

                                                 
๗๓ ราชกิจจานุเบกษา เล,ม ๑๓๑/ตอนพิเศษ ๑๔๓ ง/หน�า ๑๕/๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ 
๗๔ ราชกิจจานุเบกษา เล,ม ๑๓๓/ตอนพิเศษ ๑๓๙ ง/หน�า ๑๒/๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๗ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

ไม�แดงจีน ไม�ขะยุง ไม�ชิก ไม�กระซิก ไม�กระซิบ ไม�พะยูง ไม�หมากพลูต๊ักแตน ไม�กระพ้ีเขาควาย ไม�เก็ดดํา 
ไม�อีเฒ,า และไม�เก็ดเขาควาย ท่ีข้ึนอยู,ในท่ีดินท่ีมิใช,ป�า ให�นําหลักเกณฑ2ท่ีใช�บังคับกับการทําไม�สัก
ที่ข้ึนอยู,ในท่ีดินท่ีมิใช,ป�าตามท่ีกําหนดไว�ในกฎกระทรวง ฉบับท่ี ๒๔ (พ.ศ. ๒๕๑๘) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติป�าไม� พุทธศักราช ๒๔๘๔ ว,าด�วยการทําไม�หวงห�าม และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติม มาใช�บังคับ
กับการยื่นคําขออนุญาตและการอนุญาตให�ทําไม�หวงห�ามประเภท ก. ดังกล,าวโดยอนุโลมไปพลางก,อน  
ท้ังนี้ ไม,เกินหนึ่งป;นับแต,วันท่ีคําสั่งนี้มีผลใช�บังคับ 

 
ข�อ ๕  ในระหว,างท่ียังไม,มีการออกระเบียบเพ่ือกําหนดหลักเกณฑ2เก่ียวกับการ

อนุญาตนําไม�หวงห�ามหรือไม�ที่มีชื่อหรือชนิดตรงกับไม�หวงห�ามที่เคยอยู,ในสภาพเป:นสิ่งปลูกสร�าง
หรือเครื ่องใช� เคลื ่อนย�ายออกนอกเขตจังหวัดตามมาตรา ๓๙ ตรี แห,งพระราชบัญญัติป�าไม� 
พุทธศักราช ๒๔๘๔ ซ่ึงแก�ไขเพ่ิมเติมโดยคําสั่งนี้ ให�นําหลักเกณฑ2ท่ีใช�บังคับกับการอนุญาตให�
เคลื่อนย�ายไม�ออกนอกเขตจังหวัดตามท่ีกําหนดไว�ในระเบียบกรมป�าไม� ว,าด�วยการนําไม�สักท่ีเคยอยู,ใน
สภาพเป:นสิ่งปลูกสร�างหรือเครื่องใช�มาแล�วกว,า ๕ ป; เคลื่อนย�ายออกนอกเขตจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๒ 
มาใช�บังคับกับการยื่นคําขออนุญาตและการอนุญาตให�นําไม�หวงห�ามหรือไม�ท่ีมีชื่อหรือชนิดตรงกับ
ไม�หวงห�ามที่เคยอยู ,ในสภาพเป:นสิ่งปลูกสร�างหรือเครื่องใช�ดังกล,าว เคลื ่อนย�ายออกนอกเขต
จังหวัดโดยอนุโลมไปพลางก,อน  ท้ังนี้ ไม,เกินหนึ่งป;นับแต,วันท่ีคําสั่งนี้มีผลใช�บังคับ 

 
ข�อ ๖  คําสั่งนี้ให�ใช�บังคับต้ังแต,วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป:นต�นไป 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๘ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

 
สุรินทร2/แก�ไข 

๗ มกราคม ๒๕๔๕ 
ป<ญญา/แก�ไข 

๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๒ 
 

อุดมการณ2/ปรับปรุง 
๑๘ มกราคม ๒๕๕๖ 

วิชพงษ2/ตรวจ 
๒๕ มกราคม ๒๕๕๖ 

 
กองกฎหมายไทย/เพ่ิมเติม 

๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ 
 

ปุณิกา/เพ่ิมเติม 
๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๙ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


