
    

 พระราชบญัญตัิป่าไม ้ 
พทุธศกัราช ๒๔๘๔  

ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจา้อยูห่วัอานันทมหิดล  
คณะผูส้าํเร็จราชการแทนพระองค ์ 

(ตามประกาศประธานสภาผูแ้ทนราษฎร ลงวนัท่ี ๔ สิงหาคม พุทธศกัราช ๒๔๘๐)  
อาทิตย ์ทิพอาภา  

พล.อ.พิชเยนทรโยธิน  
ตราไว ้ณ วนัท่ี ๑๔ ตุลาคม พุทธศกัราช ๒๔๘๔  

เป็นปีท่ี ๘ ในรชักาลปัจจุบนั  
โดยท่ีสภาผูแ้ทนราษฎรลงมติวา่ สมควรปรบัปรุงกฎหมายวา่ดว้ยการป่าไม ้ใหเ้หมาะสมแก่การสมยัยิง่ข้ึน  

จึงมีพระบรมราชโองการใหต้ราพระราชบญัญติัข้ึนไวโ้ดยคาํแนะนําและยนิยอมของสภาผูแ้ทนราษฎรดงัต่อไปน้ี  
บทบญัญตัทิัว่ไป  

มาตรา ๑ พระราชบญัญติัน้ีใหเ้รียกวา่ "พระราชบญัญติัป่าไม ้พุทธศกัราช ๒๔๘๔"  
มาตรา ๒ ใหใ้ชพ้ระราชบญัญติัน้ีตั้งแต่วนัท่ี ๑ มกราคม พุทธศกัราช ๒๔๘๕เป็นตน้ไป  
มาตรา ๓ ใหย้กเลิก  
(๑) ประกาศพระบรมราชโองการวา่ดว้ยภาษีไมข้อนสกัแลไมก้ระยาเลย ลงวนัอาทิตย ์เดือนส่ี แรมแปดคํา่ ปี

จอ ฉศก จุลศกัราช ๑๒๓๖  
(๒) ประกาศพระบรมราชโองการเร่ืองซ้ือขายไมข้อนสกั ลงวนัพุธ เดือนเกา้ ข้ึนคํา่หน่ึง ปีวอก นพศก จุล

ศกัราช ๑๒๔๖  
(๓) ประกาศพระบรมราชโองการเร่ืองไมข้อนสกั ลงวนัอาทิตย ์เดือนเจ็ด ข้ึนคํา่หน่ึง ปีกุน นพศก จุลศกัราช 

๑๒๔๙  
(๔) ประกาศพระบรมราชโองการเพ่ิมเติมเร่ืองขอนไมส้กั ลงวนัจนัทร ์เดือนสิบเอ็ด แรมหน่ึงคํา่ ปีกุน นพศก 

จุลศกัราช ๑๒๔๙  
(๕) พระราชบญัญติัไมซุ้งและไมท่้อนท่ีดวงตราลบเลือน ร.ศ.๑๑๕  
(๖) พระราชบญัญติัประกาศการรกัษาป่าไม ้ร.ศ.๑๑๖  
(๗) พระราชบญัญติัรกัษาตน้ไมส้กั ร.ศ.๑๑๖  
(๘) พระราชบญัญติัป้องกนัการลกัลอบตีตราไม ้ร.ศ.๑๑๗  
(๙) พระราชบญัญติัป้องกนัการลกัลอบชกัลากไมส้กั ท่ียงัมิไดเ้สียค่าตอแลภาษี ร.ศ.๑๑๘  
(๑๐) กฎกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยไมไ้หลลอย ร.ศ.๑๑๙  
(๑๑) กฎขอ้บงัคบัอนุญาตไมส้กัใชใ้นการปลกูสรา้งท่ีทาํราชการแล การสาธารณประโยชน์ ร.ศ.119  
(๑๒) พระราชบญัญติัรกัษาป่า พุทธศกัราช ๒๔๕๖  



(๑๓) กฎขอ้บงัคบัวางระเบียบวิธีจดัการรกัษาป่าไม ้พุทธศกัราช ๒๔๕๖  
(๑๔) กฎขอ้บงัคบัวางระเบียบการหาของป่า วา่ดว้ยการเก็บรวงผ้ึง พุทธศกัราช ๒๔๖๔  
(๑๕) กฎขอ้บงัคบัวางระเบียบการหาของป่า วา่ดว้ยการเจาะเผาตน้ ตะเคียนทาํชนัในมณฑลปัตตานี 

พุทธศกัราช ๒๔๖๕  
(๑๖) กฎขอ้บงัคบัวางระเบียบการหาของป่า วา่ดว้ยการเจาะ เผา ทาํ น้ํามนัยาง พุทธศกัราช ๒๔๖๕  
(๑๗) พระราชบญัญติัแกไ้ขพระราชบญัญติัพิกดัภาษีภายใน พุทธศกัราช ๒๔๗๐ เฉพาะมาตรา ๔ (ก) และ (ข)  
(๑๘) พระราชบญัญติัรกัษาป่า (ฉบบัท่ี ๒) พุทธศกัราช ๒๔๗๙  
(๑๙) พระราชบญัญติัควบคุมการทาํยางสน พุทธศกัราช ๒๔๘๐  
(๒๐)บรรดาบทกฎหมายกฎและขอ้บงัคบัอ่ืนๆในส่วนท่ีมีบญัญติัไวแ้ลว้ในพระราชบญัญติัน้ีหรือซ่ึงแยง้กบับท

แหง่ พระราชบญัญติัน้ี  
มาตรา ๔ ในพระราชบญัญติัน้ี  
(๑)๑ "ป่า" หมายความวา่ ท่ีดินท่ียงัมิไดมี้บุคคลไดม้าตามกฎหมายท่ีดิน  
(๒) "ไม"้ หมายความวา่ ไมส้กัและไมอ่ื้นทุกชนิด ท่ีเป็นตน้ เป็นกอ เป็นเถา รวมตลอดถึงไมไ้ผ่ทุกชนิด ปาลม์ 

หวาย ตลอดจนราก ปุ่ม ตอ เศษปลายและก่ิงของส่ิงน้ันๆไม่วา่จะไดถ้กูตดัตอนเล่ือยผ่าถากขุดหรือกระทาํโดยประการ
อ่ืนใด  

(๓)๒"แปรรปู"หมายความวา่เล่ือยหรือกระทาํดว้ยประการอื่นใดแก่ไมใ้หเ้ปล่ียนรปูหรือขนาดไปจากเดิม
นอกจากการ ลอกเปลือกหรือตกแต่งอนัจาํเป็นแกก่ารชกัลาก  

(๔)๓"ไมแ้ปรรปู"หมายความวา่ไมท่ี้ไดแ้ปรรปูแลว้แต่ไมห่มายถึงไมท่ี้ไดท้าํเป็นเคร่ืองใชห้รือส่ิงของอื่นหรือ
ประกอบ เขา้กบัเคร่ืองใชห้รือส่ิงของอ่ืนแลว้  

(๕)๔"ทาํไม"้หมายความวา่ตดัฟันกานโค่นลิดเล่ือยฝาถากทอนขุดชกัลากไมใ้นป่าหรือนําไมอ้อกจากป่าดว้ย
ประการ ใด ๆ  

(๖) "ไมไ้หลลอย" หมายความวา่ ไมต้น้ ไมซุ้ง ไมท่้อน ไมเ้สา ไมเ้ข็ม ไมห้ลกั ไมเ้หล่ียม ไมก้ระดาน ซ่ึงเป็นไม้
หวงหา้ม ท่ีไดไ้หลลอยโดยปราศจากการควบคุม  

(๗)๕ "ของป่า" หมายความวา่ บรรดาของท่ีอยูใ่นป่าตามธรรมชาติ คือ  
ก. ไม ้รวมทั้งส่วนต่าง ๆ ของไม ้ถ่าน น้ํามนัไม ้ยางไม ้ตลอดจน สิ่งอ่ืน ๆ ซึ่งเกิดจากไม ้ 
ข. พืชต่าง ๆ ตลอดจนส่ิงอ่ืน ๆ ซ่ึงเกิดจากพืชน้ัน  
ค. รงันก ครัง่ รวงผ้ึง น้ําผ้ึง มลูคา้งคาว  
ง. แร ่น้ํามนัแร่  

(๘) "ไมฟื้น" หมายความวา่ บรรดาไมท่ี้มีลกัษณะและคุณภาพเหมาะสม ท่ีจะใชเ้ป็นเช้ือเพลิงยิง่กวา่จะใช้
ประโยชน์อยา่งอื่น  

(๙) "ชกัลาก" หมายความวา่ การนําไมห้รือของป่าจากท่ีหน่ึงไปยงัอีกท่ีหน่ึงดว้ยกาํลงัแรงงาน  
(๑๐) "นําเคล่ือนท่ี" หมายความวา่ ชกัลาก หรือทาํใหไ้มห้รือของป่าเคล่ือนจากท่ีไปดว้ยประการใด ๆ  
(๑๑)6"ขนาดจาํกดั"หมายความวา่ขนาดโตของตน้ไมซ่ึ้งกาํหนดตามความในพระราชบญัญติัน้ีโดยวดัรอบลาํ

ตน้ตรง ท่ีสงู ๑ เมตร ๓๐ เซนติเมตร ตามลาํตน้จากพ้ืนดิน   



(๑๒)"ค่าภาคหลวง"หมายความวา่เงินค่าธรรมเนียมซึ่งผูท้าํไมห้รือเก็บหาของป่าจะตอ้งเสียตามความในพระ
ราชบญั ญติัน้ี  

(๑๓) "โรงงานแปรรปูไม"้ หมายความวา่ โรงงานหรือสถานท่ีใดซ่ึงจดัขึ้ นไวเ้ป็นท่ีทาํการแปรรปูไมร้วมถึง
บริเวณโรงงาน หรือสถานท่ีน้ัน ๆ ดว้ย  

(๑๔) "โรงคา้ไมแ้ปรรปู" หมายความวา่ สถานท่ีท่ีคา้ไมแ้ปรรปู หรือ ท่ีมีไมแ้ปรรปูไวเ้พ่ือการคา้รวมถึงบริเวณ
สถานท่ี ◌่น้ัน ๆ ดว้ย  

(๑๕) "ตราประทบัไม"้ หมายความวา่ วตัถุใดอนัประดิษฐข้ึ์นเพ่ือใหเ้กิดเป็นรปูรอยหรือเคร่ืองหมายใดๆ
นอกจากรปูรอย ท่ีเป็นตวัเลข ไวท่ี้ไมซ่ึ้งอยูภ่ายใตค้วามควบคุมแหง่พระราชบญัญติัน้ี  

(๑๖)"พนักงานเจา้หน้าท่ี"หมายความวา่เจา้พนักงานป่าไมพ้นักงานป่าไมห้รือผูซ่ึ้งรฐัมนตรีไดแ้ต่งตั้งใหมี้
หน้าท่ีดาํเนิน ตามพระราชบญัญติัน้ี  

(๑๗) "รฐัมนตรี" หมายความวา่ รฐัมนตรีผูร้กัษาการตามพระราชบญัญติัน้ี  
มาตรา๕ พระราชกฤษฎีกาหรือประกาศรฐัมนตรีซ่ึงกาํหนดข้ึนตามบทแห่งพระราชบญัญติัน้ีใหค้ดัสาํเนา

ประกาศไว ้ณ ท่ีวา่การอาํเภอและท่ีทาํการกาํนันหรือท่ีสาธารณสถานในทอ้งท่ีซึ่งเกี่ยวขอ้ง  
----------------------------------------------------------  
(๑)มาตรา ๔ (๒)แกไ้ขโดย พ.ร.บ.ป่าไม ้(ฉบบัท่ี ๕) พ.ศ.๒๕๑๘ มาตรา ๓  
(๒)มาตรา ๔ (๓)แกไ้ขโดย พ.ร.บ.ป่าไม ้(ฉบบัท่ี ๓) พ.ศ.๒๔๙๔ มาตรา ๓  
(๓)มาตรา ๔(๔)แกไ้ขโดยประกาศของคณะปฏิวติัฉบบัท่ี ๑๑๖ พ.ศ.๒๕๑๕ ขอ้ ๑  
(๔)มาตรา ๔ (๕)แกไ้ขโดย พ.ร.บ.ป่าไม ้(ฉบบัท่ี ๕) พ.ศ.๒๕๑๘ มาตรา ๔  
(๕)มาตรา ๔ (๗)แกไ้ขโดย พ.ร.บ.ป่าไม ้(ฉบบัท่ี ๕) พ.ศ.๒๕๑๘ มาตรา ๕  
(๖)มาตรา ๔(๑๑) แกไ้ขโดย พ.ร.บ.ป่าไม ้(ฉบบัท่ี ๕)พ.ศ.๒๕๑๘ มาตรา ๖  

หมวด ๑  
การทาํไมแ้ละเก็บหาของป่า  

สว่นท่ี ๑ การกาํหนดไมห้วงหา้ม ค่าภาคหลวงและขนาดจาํกดั  

มาตรา ๖ ไมห้วงหา้มมีสองประเภท คือ ประเภท ก. ไมห้วงหา้มธรรมดา ไดแ้กไ่มซ่ึ้งการทาํไมจ้ะตอ้งไดร้บั
อนุญาตจากพนักงานเจา้หน้าท่ี หรือ ไดร้บัสมัปทานตามความในพระราชบญัญติัน้ี ประเภท ข. ไมห้วงหา้มพิเศษ ไดแ้ก่
ไมห้ายากหรือไมท่ี้ควรสงวนซ่ึง ไมอ่นุญาตใหท้าํไม ้เวน้แต่ รฐัมนตรีจะไดอ้นุญาตเป็นกรณีพิเศษ  

มาตรา ๗ (๗) ไมส้กัในป่าทัว่ราชอาณาจกัรเป็นไมห้วงหา้มประเภท ก. ไมอ่ื้นในป่าทอ้งท่ีใดจะเป็นไมห้วงหา้ม
ประเภทใด ใหก้าํหนดโดยพระราชกฤษฎีกา  

 



มาตรา๘(๘) การเพ่ิมเติมหรือเพิกถอนชนิดไมห้รือเปล่ียนแปลงประเภทไมห้วงหา้มท่ีไดมี้พระราชกฤษฎีกา
กาํหนดไวแ้ลว้ก็ดี หรือจะกาํหนดไมช้นิดใดให ้เป็นไมห้วงหา้มประเภทใดข้ึนในทอ้งท่ีใด นอกจากทอ้งท่ีท่ีไดมี้พระราช
กฤษฎีกา กาํหนดตามความในมาตรากอ่นแลว้น้ันก็ดีใหก้าํหนดโดย พระราชกฤษฎีกาพระราชกฤษฎีกาซึ่งตราข้ึนตาม
ความในมาตราน้ี ใหใ้ชบ้งัคบัไดเ้ม่ือ พน้กาํหนดเกา้สิบวนันับแต่วนัประกาศในราชกิจจานุเบกษา  

มาตรา ๙ (๙) ใหร้ฐัมนตรีมีอาํนาจกาํหนดอตัราค่าภาคหลวงดัง่ต่อไปน้ี สาํหรบัการทาํไมส้กั ใหก้าํหนดเป็น
ราย ๆ ไป แต่ไมเ่กินกวา่เมตรลกูบาศกล์ะ สิบหา้บาท สาํหรบัการทาํไมอ่ื้นใหก้าํหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ตามชนิด ของไมเ้ป็นทอ้งท่ี ๆ ไป แต่ไมเ่กินกวา่เมตรลกูบาศกล์ะสิบบาท  

มาตรา ๑๐ ใหร้ฐัมนตรีมีอาํนาจกาํหนดขนาดจาํกดัไมห้วงหา้มโดย ประกาศในราชกิจจานุเบกษา --------------
-------------------------------------------- (๗) มาตรา ๗ แกไ้ขโดย พ.ร.บ.ป่าไม ้(ฉบบัท่ี ๕)พ.ศ.๒๕๑๘ มาตรา ๗ (๘) มาตรา 
๘ แกไ้ขโดย พ.ร.บ.ป่าไม ้(ฉบบัท่ี ๕) พ.ศ.๒๕๑๘ มาตรา ๘ (ไมมี่ความใหมแ่ทน) (๙) มาตรา ๙ แกไ้ขโดย พ.ร.บ.ป่าไม ้
(ฉบบัท่ี ๕) พ.ศ.๒๕๑๘ มาตรา ๙  

สว่นท่ี ๒  
การทาํไมห้วงหา้ม  

มาตรา๑๑(๑๐) ผูใ้ดทาํไมห้รือเจาะหรือสบัหรือเผาหรือทาํอนัตรายโดยประการใดๆแกไ่มห้วงหา้มในป่าตอ้ง
ไดร้บัอนุญาตจากพนักงานเจา้หน้าท่ี หรือไดร้บัสมัปทานตามความในพระราชบญัญติัน้ีและตอ้งปฏิบติัตามขอ้กาํหนด
ในกฎ กระทรวงการอนุญาตน้ันพนักงานเจา้หน้าท่ีเม่ือไดร้บัอนุมติัจากรฐัมนตรีแลว้จะอนุญาตใหผ้กูขาดโดยใหผู้ร้บั
อนุญาต เสียเงินค่าผกูขาดใหแ้ก่รฐับาล ตามจาํนวนท่ีรฐัมนตรีกาํหนดก็ได ้ 

มาตรา๑๒ หา้มมิใหผู้ร้บัอนุญาตทาํไมท่ี้ไมม่ีรอยตราอนุญาตของพนักงานเจา้หน้าท่ีประทบัไวเ้วน้แต่จะไดมี้
ขอ้ความระบุอนุญาตไวใ้นใบอนุญาต  

มาตรา๑๓(๑๑) หา้มมิใหผู้ร้บัอนุญาตทาํไมท่ี้มีขนาดตํา่กวา่ขนาดจาํกดันอกจากมีรอยตราอนุญาตของ
พนักงานเจา้หน้าท่ีประทบัไว ้หรือมีขอ้ความระบุอนุญาตไวใ้นใบอนุญาต  

มาตรา ๑๔ (๑๒) ผูร้บัอนุญาตทาํไมต้อ้งเสียค่าภาคหลวงตามท่ีกาํหนดไว ้ดัง่ต่อไปน้ี  
(๑) ตอ้งชาํระค่าภาคหลวงล่วงหน้าท่อนหรือตน้ละหา้สิบสตางคเ์ม่ือรบัใบอนุญาตจากพนักงานเจา้หน้าท่ีเวน้

แต่ในทอ้ง ท่ีใดท่ีคณะกรมการจงัหวดัไดป้ระกาศโดยไดร้บัอนุมติัจากรฐัมนตรี ใหง้ดเวน้ไมต่อ้งเรียกเก็บเงิน
ค่าภาคหลวงล่วงหน้าหรือใหล้ดค่าภาคหลวงล่วงหน้าลงจากอตัราท่ีกาํหนดน้ีก็ใหเ้ป็นไปตามประกาศของ

คณะกรรมการจงัหวดัน้ัน ๆ  



การทาํไมส้กั ผูร้บัอนุญาตจะตอ้งชาํระค่าภาคหลวงล่วงหน้าตามอตัราท่ี คณะกรรมการจงัหวดัไดป้ระกาศโดย
รบัอนุ มติัจากรฐัมนตรีหรือตามอตัราท่ีรฐัมนตรีกาํหนดเป็นรายๆไปการทาํไมฟื้นหรือทาํไมเ้ผาถ่านไม่ตอ้งเสีย
ค่าภาคหลวงล่วงหน้า  

(๒) ตอ้งชาํระค่าภาคหลวงใหเ้สร็จส้ินภายในกาํหนดสามสิบวนันับแต่วนัท่ีพนักงานเจา้หน้าท่ีไดแ้จง้จาํนวน
ค่าภาคหลวงสาํหรบัไมน้ั้นใหท้ราบถา้ผูร้บัอนุญาตไมช่าํระค่าภาคหลวงใหเ้สร็จส้ิน ภายในกาํหนดเวลาดงักล่าวในวรรค
กอ่น ใหไ้มน้ั้นตกเป็นของแผ่นดินเวน้แต่ผูร้บัอนุญาตจะไดร้บัอนุญาตใหผ้ดัผ่อนการชาํระค่าภาคหลวงต่อไปตาม
ขอ้กาํหนดในกฎกระทรวง  

มาตรา๑๕(๑๓) การชาํระค่าภาคหลวงสาํหรบัไมห้วงหา้มชนิดใดถา้ผูร้บัอนุญาตขอชาํระในเมื่อไมน้ั้นไดแ้ปร
รปูหรือไดเ้ผาเป็นถ่านแลว้ ตอ้งชาํระตาม ปริมาตรของไมแ้ปรรปูหรือถ่านไมใ้นอตัราสองเท่าค่าภาคหลวงท่ีกาํหนดไว้
สาํหรบัไมช้นิดน้ัน ๆ  

มาตรา๑๖ ค่าภาคหลวงล่วงหน้าทั้งส้ินท่ีชาํระไวแ้ลว้ตามความในมาตรา๑๔(๑)น้ันใหนํ้ามาหกัลบกนักบั
ค่าภาคหลวงไมท่ี้ทาํออก ยงัขาดเท่าใดใหเ้รียก เก็บจนครบ ถา้ผูร้บัอนุญาตทาํไมอ้อกมาไมค่รบตามจาํนวนตาม
ใบอนุญาต โดยมิใช่ เพราะเหตุสุดวสิยั ซ่ึงคาํนวณค่าภาคหลวงแลว้ยงัไม่ถึงจาํนวนเงินค่าภาคหลวง ล่วงหน้าท่ีไดช้าํระ
ไวแ้ลว้ค่าภาค หลวงล่วงหน้าส่วนท่ีเกินใหต้กเป็นของรฐับาลถา้ผูร้บัอนุญาตไมไ่ดท้าํไมอ้อกมาเลยตามใบอนุญาตโดย
มิใช่เพราะเหตุ สุดวสิยั หรือกระทาํผิดจนถกูเพิกถอนใบอนุญาต ค่าภาคหลวงล่วงหน้าทั้งสิ้ นใหต้กเป็นของรฐับาล  

มาตรา ๑๗ บทบญัญติัในส่วนน้ี มิใหใ้ชบ้งัคบัในกรณีดัง่ต่อไปน้ี  
(๑) พนักงานเจา้หน้าท่ีจดักระทาํไปเพ่ือประโยชน์ในการบาํรุงป่า การคน้ควา้หรือการทดลองในทางวชิาการ  
(๒) ผูเ้ก็บหาเศษไมป้ลายไมต้ายแหง้ท่ีลม้ขอนนอนไพรอนัมีลกัษณะเป็นไมฟื้น ซ่ึงมิใช่ไมส้กัหรือไมห้วงหา้ม

ประเภท ข. ไปสาํหรบัใชส้อยในบา้นเรือนแหง่ตนหรือประกอบกิจของตน  
มาตรา๑๘(๑๔) การทาํไมห้วงหา้มก็ดีขนาดจาํกดัก็ดีอตัราค่าภาคหลวงก็ดีซ่ึงไดก้าํหนดขึ้ นไวแ้ลว้น้ันถา้

รฐัมนตรีเห็นวา่มีกรณีพิเศษเกิดข้ึน ก็ใหมี้อาํนาจ อนุญาตแตกต่างจากขอ้กาํหนดเป็นการชัว่คราวได ้ 
----------------------------------------------------------  
(๑๐) มาตรา ๑๑ แกไ้ขโดย พ.ร.บ.ป่าไม ้(ฉบบัท่ี ๓) พ.ศ.๒๔๙๔ มาตรา ๖  
(๑๑) มาตรา ๑๓ แกไ้ขโดย พ.ร.บ.ป่าไม ้(ฉบบัท่ี ๕)พ.ศ.๒๕๑๘ มาตรา ๑๒  
(๑๒) มาตรา ๑๔ แกไ้ขโดย พ.ร.บ.ป่าไม ้(ฉบบัท่ี ๓) พ.ศ.๒๔๙๔ มาตรา ๗  
(๑๓) มาตรา ๑๕ แกไ้ขโดย พ.ร.บ.ป่าไม ้(ฉบบัท่ี ๓) พ.ศ.๒๔๙๔ มาตรา ๘  
(๑๔) มาตรา ๑๘ แกไ้ขโดย พ.ร.บ.ป่าไม ้(ฉบบัท่ี ๕)พ.ศ.๒๕๑๘ มาตรา ๑๔   



สว่นท่ี ๓  
การยกเวน้ค่าภาคหลวง (๑๕)  

มาตรา ๑๙ นอกจากไมส้กั ใหพ้นักงานเจา้หน้าท่ีมีอาํนาจอนุญาตใหท้าํไม ้โดยยกเวน้ค่าภาคหลวงไดด้ัง่
ต่อไปน้ี  

(๑) เพ่ือใชส้อยส่วนตวัสาํหรบัการปลกูสรา้งหรือการเปล่ียนแปลงต่อเติมบา้นเรือน ไมเ่กินครอบครวัละสิบ
แปดบาท แต่ถา้การปลกูสรา้งหรือการเปล่ียน แปลงต่อเติมบา้นเรือน เพ่ือใหเ้ป็นไปตามแผนผงัและแบบก่อสรา้งท่ีทาง
ราชการ ไดก้าํหนดข้ึนไวส้าํหรบัราษฎร ใหย้กเวน้ไดไ้มเ่กินครวัเรือนละส่ีสิบบาท  

(๒) เพ่ือใชส้อยส่วนตวัสาํหรบัเคร่ืองมือหรือส่ิงอ่ืนท่ีใชป้ระกอบหรือเก่ียวเน่ืองในการกสิกรรมและการเล้ียง
สตัวห์รือ การประมงหรือทาํรั้วเพ่ือป้องกนัภยนัตราย อยา่งละไมเ่กินครวัเรือนละสิบสองบาท  

(๓) เพ่ือการกุศลหรือสาธารณประโยชน์ซ่ึงพนักงานเจา้หน้าท่ีไดส้อบสวนเห็นสมควร ตามปริมาณแหง่ความ
จาํเป็น  

มาตรา๒๐ การยกเวน้ค่าภาคหลวงตามความในมาตรา๑๙(๑)และ(๒)น้ันใหพ้นักงานเจา้หน้าท่ีพิจารณา
อนุญาตตามควรแก่ความจาํเป็น และไมใ่หเ้กินครวัเรือนละหน่ึงครั้งภายในระยะสิบปีนับแต่วนัท่ีไดร้บัอนุญาตครั้ง
สุดทา้ย แต่ถา้เป็นการซ่อมแซมส่ิงชาํรุดใหย้กเวน้ค่าภาคหลวงไดไ้มเ่กินหน่ึงในส่ีของจาํนวนค่าภาคหลวงท่ีไดร้บัยกเวน้
ตามความในมาตราก่อนและการซ่อมแซมน้ันใหย้กเวน้ไดไ้มเ่กินปีละหน่ึงครั้งบทบญัญติัในวรรคกอ่นมิใหใ้ชบ้งัคบัใน

กรณีท่ีมีการชาํรุดเสียหายโดยภยนัตรายอนัเป็นเหตุสุดวสิยั  
มาตรา ๒๑ ผูท่ี้จะรบัประโยชน์ไดต้ามความในสองมาตราก่อน ตอ้งเป็นผูท่ี้มีภมิูลาํเนาอยูใ่นราชอาณาจกัรไม่

หา่งจาก ท่ีท่ีจะทาํไมเ้กินกวา่หน่ึงรอ้ยกิโลเมตร และตอ้งรบัรองวา่จะใชไ้มท้าํประโยชน์ตามท่ีไดร้บัอนุญาต ภายใน
ราชอาณาจกัรไม่ห่างจากท่ีท่ีทาํไมเ้กินกวา่หน่ึงรอ้ยกิโลเมตร  

มาตรา ๒๒ ผูไ้ดร้บัอนุญาตตามความในส่วนน้ีจะใชไ้มใ้นกิจการอ่ืนใดผิด ไปจากท่ีระบุไวใ้นใบอนุญาตหรอื
ผิดจากคาํ รบัรองตามความในมาตรา ๒๑ หรือ โอน หรือจาํหน่ายไมน้ั้นโดยประการใดหาไดไ้ม ่เวน้แต่จะไดร้บั
อนุญาตจาก พนักงานเจา้หน้าท่ีเป็นหนังสือ หรือไดเ้สียค่าภาคหลวงตามอตัราเสียก่อน ทั้งน้ีไมห่มายถึงการใชเ้ศษไมท่ี้
เหลือเพ่ือ กิจการส่วนตวั  

มาตรา ๒๓ ผูใ้ดรบัอนุญาตตามความในส่วนน้ี ตอ้งใชไ้มท้าํประโยชน์ตามท่ีระบุไวใ้นใบอนุญาตใหเ้สร็จ
ภายในกาํหนด สองปี นับแต่วนัใบอนุญาตส้ินอายุมิฉะน้ันผูร้บัอนุญาตตอ้งเสียค่าภาคหลวงตามอตัรา ในจาํนวนไมท่ี้
ยงัไมไ่ดใ้ชท้าํ ประโยชน์และตอ้งชาํระใหเ้สร็จส้ินภายในกาํหนดเกา้สิบวนั นับแต่ระยะเวลาดัง่กล่าวน้ันส้ินสุดลง  

มาตรา ๒๔ คณะกรมการจงัหวดัโดยอนุมติัจากรฐัมนตรีมีอาํนาจประกาศเวน้ไมห้วงหา้มบางชนิดจากการ
อนุญาต โดยยกเวน้ค่าภาคหลวงหรือกาํหนดปริมาณและชนิดไมท่ี้จะพึงอนุญาตใหท้าํไมไ้ดโ้ดยยกเวน้ค่าภาคหลวงตาม
ความในส่วนน้ี  
 



----------------------------------------------------------  
(๑๕) ความในส่วนท่ี ๓ มาตรา ๑๙ ถึง ๒๔ ถกูยกเลิกโดย พ.ร.บ.ป่าไม ้(ฉบบัท่ี ๔) พ.ศ.๒๕๐๓ มาตรา ๗ (ไมมี่ความ
ใหมแ่ทน)  

สว่นท่ี ๔  
ไมท้ี่มิใช่ไมห้วงหา้ม  

มาตรา๒๕(๑๖)ไมท่ี้มิใชไ่มห้วงหา้มซ่ึงบุคคลทาํไมห้รือเจาะหรือสบัหรือเผาไดโ้ดยไมต่อ้งรบัอนุญาตรวมทั้ง
ถ่านท่ีเกิดจากไมน้ั้น เม่ือผูใ้ดนําล่วงด่าน ป่าไม ้ตอ้งเสียค่าภาคหลวง  

บทบญัญติัในวรรคก่อนมิใหใ้ชบ้งัคบัในกรณีท่ีบุคคลนําเศษไมป้ลายไมห้รือไมฟื้นล่วงด่านป่าไมเ้พ่ือใชส้อยใน

บา้นเรือนแหง่ตน  
มาตรา ๒๖(๑๗) ใหร้ฐัมนตรีมีอาํนาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากาํหนด อตัราค่าภาคหลวงสาํหรบัไมห้รือ

ถ่านท่ีตอ้ง เสียตามความในมาตรากอ่นข้ึนไวเ้ฉพาะด่านป่าไมไ้ด ้แต่อยา่งสงูตอ้งไมเ่กินเมตรลกูบาศกล์ะสองบาท  
----------------------------------------------------------  
(๑๖) มาตรา ๒๕ บญัญติัข้ึนโดย พ.ร.บ.ป่าไม ้(ฉบบัท่ี ๕) พ.ศ.๒๕๑๘ มาตรา ๑๕  

สว่นท่ี ๕  
ของป่าหวงหา้ม  

มาตรา ๒๗ ของป่าอยา่งใดในทอ้งท่ีใดจะใหเ้ป็นของป่าหวงหา้ม ใหก้าํหนดโดยพระราชกฤษฎีกา  
มาตรา๒๘ การเพ่ิมเติมหรือเพิกถอนของป่าหวงหา้มท่ีไดมี้พระราชกฤษฎีกากาํหนดไวแ้ลว้ก็ดีหรือจะกาํหนด

ของป่าอยา่งใดใหเ้ป็นของป่าหวงหา้มข้ึนในทอ้งท่ีใด นอกจากทอ้งท่ีท่ีไดมี้พระราชกฤษฎีกากาํหนดตามความในมาตรา
กอ่น แลว้น้ันก็ดี ใหก้าํหนดโดยพระราชกฤษฎีกา  

พระราชกฤษฎีกาซ่ึงตราขึ้ นตามความในมาตราน้ี ใหใ้ชบ้งัคบัไดเ้ม่ือพน้กาํหนดเกา้สิบวนั นับแต่วนัประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา  

มาตรา ๒๙(๑๘) ผูใ้ดเก็บหาของป่าหวงหา้ม หรือทาํอนัตรายดว้ยประการใดแกข่องป่าหวงหา้มในป่าตอ้ง
ไดร้บั อนุญาตจากพนักงานเจา้หน้าท่ีหรือไดร้บัสมัปทานตามความในพระราชบญัญติัน้ีและตอ้งเสียค่าภาคหลวงกบัทั้ง
ตอ้งปฎิบติัตามขอ้กาํหนดในกฎกระทรวงการอนุญาตน้ัน พนักงานเจา้หน้าท่ีเม่ือไดร้บัอนุมติัจากรฐัมนตรีแลว้ จะ
อนุญาตใหผ้กูขาดโดยใหผู้ร้บัอนุญาตเสียเงินค่าผกูขาดใหแ้กร่ฐับาล ตามจาํนวนท่ีรฐัมนตรีกาํหนดก็ได ้  



มาตรา๓๐(๑๙) ใหร้ฐัมนตรีมีอาํนาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากาํหนดอตัราค่าภาคหลวงไมเ่กินรอ้ยละ
สิบแหง่ราคาตลาดในราชอาณาจกัร ซึ่งเฉล่ียจากราคาแหง่ของป่าหวงหา้มอยา่งน้ัน ๆ  

มาตรา ๓๑ ในทอ้งท่ีใดท่ีไดก้าํหนดรวงผ้ึงเป็นของป่าหวงหา้ม หา้มมิใหผู้ใ้ดแมจ้ะเป็นผูร้บัอนุญาตหรือผูร้บั
สมัปทาน เก็บหาของป่า ตดัหรือโค่นตน้ยวงผ้ึง หรือตน้ไมท่ี้ผ้ึงทาํรงัอยู ่หรือทาํอนัตรายดว้ยประการใดแกต่น้ไมท่ี้กล่าว
แลว้ โดย ไมจ่าํเป็นแกก่ารเก็บหารวงผ้ึง  

มาตรา ๓๒ บทบญัญติัในส่วนน้ีมิใหใ้ชบ้งัคบัในกรณีท่ีพนักงานเจา้หน้าท่ีจดักระทาํไปเพ่ือประโยชน์ในการ
บาํรุงป่า การคน้ควา้ หรือการทดลองในทางวชิาการ  

มาตรา๓๓(๒๐) การเก็บหาของป่าหวงหา้มก็ดีอตัราค่าภาคหลวงก็ดีซ่ึงไดก้าํหนดข้ึนไวแ้ลว้น้ันถา้รฐัมนตรี
เห็นวา่มีกรณีพิเศษเกิดขึ้ น ก็ใหม้ีอาํนาจอนุญาตแตกต่างจากขอ้กาํหนดเป็นการชัว่คราวได ้ 
----------------------------------------------------------  
(๑๗) มาตรา x ๒๖ บญัญติัข้ึนโดย พ.ร.บ.ป่าไม ้(ฉบบัท่ี ๕) พ.ศ.๒๕๑๘ มาตรา ๑๕  
(๑๘) มาตรา ๒๙ แกไ้ขโดย พ.ร.บ.ป่าไม ้(ฉบบัท่ี ๓)พ.ศ.๒๔๙๔ มาตรา ๑๑  
(๑๙) มาตรา ๓๐ แกไ้ขโดย พ.ร.บ.ป่าไม ้(ฉบบัท่ี ๕)พ.ศ.๒๕๑๘ มาตรา ๑๖  

หมวด ๒ ตราประทบัไม ้ 

มาตรา๓๔ ตราประทบัไมข้องรฐับาลท่ีใชป้ระทบัเพ่ือความหมายใดจะใหมี้ลกัษณะอยา่งใดใหร้ฐัมนตรี
ประกาศกาํหนดในราชกิจจานุเบกษา  

มาตรา ๓๕(๒๑) ตราประทบัไมข้องเอกชนจะใหป้ระทบัไมไ้ดต่้อเม่ือเจา้ของตราไดนํ้าจดทะเบียนและไดร้บั
อนุญาตแลว้ การจดทะเบียน การรบัอนุญาต พรอ้มทั้งเง่ือนไขในการใชแ้ละค่าธรรมเนียมในการน้ันๆใหเ้ป็นไปตาม
ขอ้กาํหนดในกฎกระทรวง  

มาตรา๓๖ ตราประทบัไมข้องเอกชนถา้หากสญูหายไปโดยเหตุใดเจา้ของตราประทบัไมน้ั้นตอ้งแจง้ความต่อ
พนักงานเจา้หน้าท่ีเป็นหนังสือ ภายในกาํหนด เวลาไมเ่กินหกสิบวนั นับแต่วนัรูถึ้งการสญูหายน้ัน  

มาตรา ๓๗ ในกรณีฝ่าฝืนบทบญัญติัในหมวดน้ี ถา้ไมใ้ดมีรอยตราประทบัไมข้องเอกชนปรากฎอยู่ให้
สนันิษฐานไวก้อ่น วา่เจา้ของตราน้ัน เป็นผูก้ระทาํการฝ่าฝืน  

----------------------------------------------------------  

 



(๒๐) มาตรา ๓๓ แกไ้ขโดย พ.ร.บ.ป่าไม ้(ฉบบัท่ี ๕)พ.ศ.๒๕๑๘ มาตรา ๑๗ (๒๑) มาตรา ๓๕ แกไ้ขโดย พ.ร.บ.ป่าไม ้
(ฉบบัท่ี ๓)พ.ศ.๒๔๙๔ มาตรา ๑๒  

หมวด ๓  
ไมแ้ละของป่าระหว่างเคลื่อนท่ี  

สว่นท่ี ๑  
การนาํเคลื่อนท่ี  

มาตรา ๓๘ (๒๒) บทบญัญติัในส่วนน้ีใหใ้ชบ้งัคบัถึงการนําไมห้รือของป่าเคล่ือนท่ีต่อไปภายหลงัท่ี  
(๑) นําไมห้รือของป่า ท่ีทาํออกตามใบอนุญาตไปถึงท่ีอนัระบุไวใ้นใบอนุญาตแลว้  
(๒) นําไมท่ี้ทาํออกโดยไมต่อ้งรบัอนุญาตไปถึงด่านป่าไมด่้านแรกแลว้  
มาตรา๓๙(๒๓) ผูใ้ดนําไมห้รือของป่าเคล่ือนท่ีตอ้งมีใบเบิกทางของพนักงานเจา้หน้าท่ีกาํกบัไปดว้ยตาม

ขอ้กาํหนดในกฎกระทรวง  
มาตรา๔๐ (๒๔) ผูใ้ดนําไมห้รือของป่าเคล่ือนท่ีล่วงด่านป่าไมต้อ้งแจง้ต่อพนักงานเจา้หน้าท่ีประจาํด่านน้ัน

พรอ้มทั้ง พรอ้มทั้งแสดงใบเบิกทางกาํกบัไมห้รือของป่าท่ีนํามาน้ันเม่ือพนักงานเจา้หน้าท่ีอนุญาตเป็นหนังสือใหผ่้าน
ด่านไดแ้ลว้ จึงใหนํ้าไมห้รือของป่าน้ันไปไดก้ารอนุญาตน้ันใหพ้นักงานเจา้หน้าท่ีปฏิบติัโดยมิชกัชา้  

มาตรา๔๑ หา้มมิใหผู้ใ้ดนําไมห้รือของป่าเคล่ือนท่ีผ่านด่านป่าไมใ้นระหวา่งเวลาตั้งแต่พระอาทิตยต์กถึงพระ
อาทิตยข้ึ์น เวน้แต่จะไดร้บัอนุญาตจากพนักงานเจา้หน้าท่ีเป็นหนังสือ  

มาตรา๔๒ บทบญัญติัแหง่สองมาตรากอ่น มิใหใ้ชบ้งัคบัในกรณีต่อไปน้ี  
(๑) เม่ือมีขอ้กาํหนดอยา่งอ่ืนในสมัปทาน ใบอนุญาตหรือใบเบิกทาง  
(๒) เม่ือทบวงการเมืองใด ไดต้กลงกบักรมป่าไมไ้วเ้ป็นอยา่งอื่น  
(๓)เมื่อเป็นการกระทาํของผูไ้ดร้บัอนุญาตทาํการเก็บไมไ้หลลอยเก็บไวเ้พ่ือส่งไปยงัพนักงานเจา้หน้าท่ีประจาํ

สถานีตรวจรบั และรกัษาไมไ้หลลอยตามความในพระราชบญัญติัน้ี  
----------------------------------------------------------  

(๒๒) มาตรา ๓๘ แกไ้ขโดย พ.ร.บ.ป่าไม ้(ฉบบัท่ี ๕)พ.ศ.๒๕๑๘ มาตรา ๑๘  
(๒๓) มาตรา ๓๙ ทว ิบญัญติัข้ึนโดย พ.ร.บ.ป่าไม ้(ฉบบัท่ี ๔) พ.ศ.๒๕๐๓ มาตรา ๘  
(๒๔) มาตรา ๔๐ แกไ้ขโดย พ.ร.บ.ป่าไม ้(ฉบบัท่ี ๔) พ.ศ.๒๕๐๓ มาตรา ๙  

สว่นที่ ๒ การควบคมุไมใ้นลาํนํ้า  

มาตรา๔๓ ใหร้ฐัมนตรีมีอาํนาจกาํหนดเขตตค์วบคุมไมใ้นลาํน้ําโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาภายใน
เขตตท่ี์รฐัมนตรีกาํหนด ตามความในวรรคกอ่น หา้มมิใหผู้ท่ี้มิใช่เจา้ของไมห้รือไดร้บัอาํนาจจากเจา้ของไมเ้ก็บไมไ้หล
ลอยเวน้แต่จะไดร้บัอนุญาต จากพนักงานเจา้หน้าท่ี   



มาตรา ๔๔ ผูร้บัอนุญาตเก็บไมไ้หลลอย ตอ้งทาํการเก็บและรกัษาไมต้ามขอ้กาํหนดในกฎกระทรวง เม่ือผูร้บั
อนุญาตเก็บไม ้ไหลลอยไดแ้ลว้ ใหม้อบแกพ่นักงานเจา้หน้าท่ีโดยมิชกัชา้  

มาตรา๔๕ ทุกปีในเดือนกุมภาพนัธแ์ละเดือนสิงหาคมเม่ือมีไมไ้หลลอยมาตกอยูใ่นความครอบครองของ
พนักงานเจา้หน้าท่ี ใหพ้นักงานเจา้หน้าท่ีประกาศ โฆษณาใหเ้จา้ของเรียกเอาภายในเวลากาํหนดแต่มิใหก้าํหนดน้อย
กวา่เกา้สิบวนันับแต่วนัประกาศ พนักงานเจา้หน้าท่ีมีอาํนาจสัง่ใหคื้นไมไ้หลลอย ใหแ้กผู่ท่ี้อา้งสิทธิในไมน้ั้นเม่ือ
พนักงานเจา้หน้าท่ีพอใจใน หลกัฐานท่ีผูน้ั้นนํามาแสดง ถา้พนักงานเจา้หน้าท่ีสัง่เป็นอยา่งอ่ืน และผูอ้า้งสิทธิไม่พอใจ 
ในคาํสัง่ ผูน้ั้นตอ้งไปรอ้งต่อศาลภายใน กาํหนดเวลาสามสิบวนั นับแต่วนัทราบคาํสัง่ของพนักงานเจา้หน้าท่ี ถา้ไม่รอ้ง
ภายใน กาํหนดผูน้ั้นหมดสิทธิ วา่กล่าวต่อไป ในกรณีท่ีพนักงานเจา้หน้าท่ีหรือศาลมิไดส้ัง่แสดงวา่ผูใ้ดมีกรรมสิทธิใน
ไมน้ั้นใหต้กเป็นของแผ่นดิน  

มาตรา๔๖ ผูมี้สิทธิไดร้บัไมคื้นจากพนักงานเจา้หน้าท่ีตอ้งชาํระค่ารางวลัแก่ผูร้บัอนุญาตเก็บไมไ้หลลอยและ
ค่าธรรมเนียมแกพ่นักงานเจา้หน้าท่ีตามอตัรา ท่ีกาํหนดในกฎกระทรวงในกรณีท่ีไมมี่ผูมี้สิทธิไดร้บัไมคื้นจากพนักงาน
เจา้หน้าท่ีใหพ้นักงานเจา้หน้าท่ีจา่ยรางวลัใหแ้กผู่ร้บัอนุญาตเก็บไมไ้หลลอย โดยอตัราเดียวกนั  

หมวด ๔ การควบคมุการแปรรูปไม ้ 

มาตรา ๔๗ ใหร้ฐัมนตรีมีอาํนาจกาํหนดทอ้งท่ีใดใหเ้ป็นเขตควบคุมการแปรรปูไมโ้ดยประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา ประกาศน้ันใหใ้ชบ้งัคบัไดเ้ม่ือพน้กาํหนดเกา้สิบวนันับแต่วนัประกาศการอนุญาตน้ันใหพ้นักงานเจา้หน้าท่ี
ปฏิบติัโดยมิชกัชา้  

มาตรา๔๘ (๒๕) ภายในเขตควบคุมการแปรรปูไมห้า้มมิใหผู้ใ้ดแปรรปูไมต้ั้งโรงงานแปรรปูไมต้ั้งโรงคา้ไมแ้ปร
รปูมีไมส้กัแปรรปูไมว่า่จาํนวนเท่าใด ไวใ้นครอบครองเวน้แต่ไดร้บัอนุญาตจากพนักงานเจา้หน้าท่ีและตอ้งปฏิบติัตาม
ขอ้กาํหนดใหก้ฎกระทรวงและในการอนุญาตเพ่ือประโยชน์แหง่ ความในวรรคหน่ึงไมซุ้งหรือไมท่้อนท่ีจมอยูใ่นแม่น้ําลาํ
คลองในรศัมีหา้สิบเมตรของบริเวณท่ีทาํการแปรรปูไมแ้ละไม่มีผูใ้ดเป็นเจา้ของ ใหส้นันิษฐานวา่เป็นไมท่ี้อยูใ่นความ
ครอบครองของผูร้บัอนุญาตตั้งโรงงานแปรรปูไมท่ี้มีโรงงานอยูใ่นบริเวณน้ันความในวรรคหน่ึง ใหห้มายความรวมถึง
การกระทาํแกไ้มท่ี้นําเขา้มาในราชอาณาจกัรดว้ย  

มาตรา ๔๙(๒๖) ผูข้ออนุญาตตั้งโรงงานแปรรปูไมโ้ดยใชเ้คร่ืองจกัรกลตอ้ง  
๑.เป็นเจา้ของ และ  
๒.ไม่เคยตอ้งโทษจาํคุกโดยพิพากษาถึงท่ีสุดใหจ้าํคุก เวน้แต่ความผิดท่ีเป็นลหุโทษหรือ  
๓.ความผิดอนัไดก้ระทาํโดยประมาท หรือ  
๔.ไมเ่ป็นบุคคลลม้ละลาย หรือ  
๕.ไมอ่ยูใ่นระหวา่งถกูสัง่พกัใชใ้บอนุญาต หรือไม่เคยถกูเพิกถอนใบอนุญาต ซึ่งออก ตามความในหมวดน้ี 

หรือใบอนุญาตทาํไม ้ใบอนุญาตผกูขาดทาํไม ้หรือสมัปทานทาํไมซ่ึ้งออกตามความในพระราชบญัญติัน้ี  
 



ในกรณีผูข้อรบัอนุญาตตั้งโรงงานแปรรปูไมเ้ป็นนิติบุคคล หุน้ส่วนผูจ้ดัการหรอืกรรมการผูจ้ดัการของนิติ
บุคคลน้ัน ตอ้งไมม่ีลกัษณะตอ้งหา้มตาม (๒) (๓) หรือ (๔)  

มาตรา๔๙ ทวิ ผูร้บัอนุญาตตั้งโรงงานแปรรปูไมต้อ้งรบัผิดชอบในการดาํเนินกิจการเก่ียวกบัแปรรปูไมต้ามท่ี
ตนไดร้บัอนุญาต  

มาตรา ๕๐(๒๗) บทบญัญติัแหง่มาตรา ๔๘ มิใหใ้ชบ้งัคบัในกรณีดงัต่อไปน้ี  
๑.การกระทาํเพียงเล่ือย ตดั ลิด ขุด หรือถากซอ้มไมเ้พ่ือเป็นซุงท่อน ไมเ้หล่ียมโกลน มาดหรือโกลน เสาถาก 

หรือหมอนรถ หรือเพ่ือทาํไมฟื้นหรือทาํไมเ้ผาถ่านหรือเล่ือยผ่าเพียง เพ่ือความจาํเป็นในการชกัลาก ในเม่ือพนักงาน
เจา้หน้าท่ีระบุไวใ้นใบอนุญาตทาํไมใ้หก้ระทาํการน้ัน ๆ ไดแ้ละผูร้บัอนุญาตไดก้ระทาํการน้ัน ๆ กอ่นนําไมเ้คล่ือนท่ีจาก
บริเวณตอไม ้ 

๒.การแปรรปูไมท่ี้แปรรปูมาแลว้จากไมซุ้งหรือไมท่้อน ท่ีมิใช่เพ่ือการคา้  
๓.การมีไมแ้ปรรปูไวใ้นครอบครองท่ีมิใช่เพ่ือการคา้ โดยมีหลกัฐานแสดงวา่ไดไ้มน้ั้นมาโดยชอบดว้ย

พระราชบญัญติัน้ี  
๔.การแปรรปูไมห้รือมีไมแ้ปรรปูไวใ้นครอบครองท่ีมิใช่ไมห้วงหา้ม  
๕.การแปรรปูไมโ้ดยใชแ้รงคนท่ีมิใช่เพ่ือการคา้ จากไมห้วงหา้มท่ียงัมิไดแ้ปรรปู โดยมีหลกัฐานแสดงวา่ไดไ้ม้

น้ันมาโดยชอบดว้ยพระราชบญัญติัน้ี  
มาตรา ๕๑(๒๘) ผูร้บัอนุญาตตามความในหมวดน้ี จะมีไวค้รอบครองในสถานท่ีท่ีไดร้บัอนุญาตของตนได้

เฉพาะไมอ้ยา่งใดอยา่งหน่ึง ดงัต่อไปน้ี  
(๑) ไมท่ี้ไดช้าํระค่าภาคหลวงและค่าบาํรุงป่าเสร็จสิ้ นแลว้ หรือถา้เป็นไมท่ี้ไดร้บัอนุญาตใหท้าํการแปรรปูไดก้อ่นชาํระ 
ค่าภาคหลวง และค่าบาํรุงป่า โดยมีหนังสืออนุญาตของอธิบดีกรมป่าไม ้และมีรอยตราอนุญาตประทบัไวแ้ลว้  
(๒) ไมท่ี้ไดร้บัอนุญาตใหท้าํไดโ้ดยไมต่อ้งเสียค่าภาคหลวง และพนักงานเจา้หน้าท่ีไดป้ระทบัตราแสดงวา่เป็นไมท่ี้ทาํได้
โดยไมต่อ้งเสียค่าภาคหลวงไวแ้ลว้  
(๓) ไมท่ี้ไดร้บัซื้ อจากทางราชการป่าไมซ่ึ้งพนักงานเจา้หน้าท่ีไดป้ระทบัตรารฐับาลขายไวแ้ลว้  
(๔) ไมแ้ปรรปูของผูร้บัอนุญาตตามความในหมวดน้ี และมีหนังสือกาํกบัไมแ้ปรรปูของผูร้บัอนุญาต หรือใบเบิกทางของ
พนักงานเจา้หน้าท่ี กาํกบัไวเ้ป็นหลกัฐาน  
(๕) ไมท่ี้นําเขา้มาในราชอาณาจกัร และมีใบเบิกทางตามมาตรา ๓๘ (๓) กาํกบั  

มาตรา ๕๒ หา้มมิใหผู้ร้บัอนุญาตทาํการแปรรปูไมใ้นระหวา่งเวลาตั้งแต่พระอาทิตยต์กถึงพระอาทิตยข้ึ์น เวน้
แต่จะ ไดร้บัอนุญาตจากพนักงานเจา้หน้าท่ี เป็นหนังสือ  

มาตรา ๕๓ (๒๙) เพ่ือท่ีจะดวูา่ผูร้บัอนุญาตตามความในหมวดน้ีไดป้ฎิบติัถกูตอ้งตามพระราชบญัญติัน้ีหรือไม ่
พนักงานเจา้หน้าท่ีมีอาํนาจตรวจการแปรรปูไม ้และกิจการของผูร้บัอนุญาตไดผู้ร้บัอนุญาตตอ้งอาํนวยความสะดวก 
และตอบคาํถามแก่พนักงานเจา้หน้าท่ีในการน้ี  

มาตรา ๕๓ ทวิ ใหร้ฐัมนตรีมีอาํนาจกาํหนดทอ้งท่ีเป็นเขตควบคุมส่ิงประดิษฐ ์เคร่ืองใช ้หรือส่ิงอื่นใดบรรดาท่ี
ทาํดว้ยไมห้วงหา้ม โดยประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา ในการกาํหนดตามวรรคหน่ึง ใหร้ฐัมนตรีกาํหนดชนิดไม ้ขนาด
หรือปริมาณของส่ิงประดิษฐ ์เคร่ืองใช ้หรือส่ิงอ่ืนใดบรรดาท่ีทาํดว้ย ไมห้วงหา้ม ซึ่งผูค้า้หรือมีไวใ้นครอบครองเพ่ือ
การคา้ท่ีจะตอ้งขออนุญาตตาม มาตรา ๕๓ ตรีหรือ มาตรา ๕๓ จตัวา 



มาตรา ๕๓ ตรี ภายในเขตควบคุม หา้มมิใหผู้ใ้ดคา้ หรือมีไวใ้นครอบครองเพ่ือการคา้ซึ่งส่ิงประดิษฐ ์เคร่ืองใช้
หรือส่ิงอื่นใดบรรดาท่ีทาํดว้ยไมห้วงหา้ม ท่ีมีชนิดไมข้นาดหรือปริมาณเกินกวา่ท่ีรฐัมนตรีกาํหนดตามมาตรา ๕๓ ทวิ
เวน้แต่จะไดร้บัอนุญาตจากพนักงานเจา้หน้าท่ี  

มาตรา ๕๓ จตัวา ในกรณีท่ีมีประกาศของรฐัมนตรีกาํหนดเขตทอ้งท่ีใดเป็นเขตควบคุมตามมาตรา ๕๓ ทวใิห้
ผูค้า้หรือผูมี้ไวใ้นครอบครอง เพ่ือการคา้ซ่ึงส่ิงประดิษฐ ์เคร่ืองใชห้รือส่ิงอ่ืนใดบรรดาท่ีทาํดว้ยไมห้วงหา้ม ท่ีมีชนิดไม้
ขนาดหรือปริมาณเกินกวา่ชนิดไม ◌้ขนาดหรือปริมาณท่ีควบคุมอยูแ่ลว้ กอ่นวนัท่ีประกาศของรฐัมนตรีดงักล่าวใช้
บงัคบัยื่นคาํขอรบัใบอนุญาตต่อพนักงานเจา้หน้าท่ี ภายในสามสิบวนั นับแต่วนัท่ีประกาศของรฐัมนตรีดงักล่าว ท่ีใช้
บงัคบั เม่ือไดย้ืน่คาํขอรบัใบอนุญาตตามวรรคหน่ึงแลว้ ใหบุ้คคลดงักล่าวคา้หรือมีไวใ้นครอบครองเพ่ือการคา้ซ่ึง
ส่ิงประดิษฐ ์เคร่ืองใชห้รือส่ิงอ่ืนใด บรรดาท่ีทาํดว้ยไมห้วงหา้มไดต่้อไป จนกวา่พนักงานเจา้หน้าท่ีจะไมอ่นุญาตตามคาํ
ขอ  

หมวด ๕  

การแผว้ถางป่า  

มาตรา ๕๔ (๓๐) หา้มมิใหผู้ใ้ดก่อสรา้ง แผว้ถาง หรือเผาป่า หรือ กระทาํดว้ยประการใด ๆ อนัเป็นการ
ทาํลายป่า หรือเขา้ยึดถือหรือครอบครองป่า เพ่ือตนเองหรือผูอ้ื่น เวน้แต่จะกระทาํภายในเขตท่ีได ้จาํแนกไวเ้ป็น
ประเภทเกษตรกรรมและรฐัมนตรีไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษา หรือโดยไดร้บั ใบอนุญาตจากพนักงานเจา้หน้าท่ี 
การขออนุญาตและการอนุญาต ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขท่ีกาํหนดในกฎกระทรวง  

มาตรา ๕๕ ผูใ้ดครอบครองป่าท่ีไดถ้กูแผว้ถางโดยฝ่าฝืนต่อบทบญัญติัแหง่มาตรากอ่น ใหส้นันิษฐานไวก้่อน
วา่บุคคลน้ันเป็นผูแ้ผว้ถางป่าน้ัน  

หมวด ๖  

เบ็ดเตล็ด  

มาตรา ๕๖ ใบอนุญาตท่ีไดอ้อกใหต้ามความในพระราชบญัญติัน้ี จะโอนไดต่้อเม่ือไดร้บัอนุญาตจากพนักงาน
เจา้หน้าท่ีถา้ผูร้บัอนุญาตตาย ทายาทหรือผูจ้ดัการมรดกจะทาํการแทนตามใบอนุญาตน้ันต่อไปก็ได ้แต่ตอ้งไมเ่กินเกา้
สิบวนันับแต่วนัผูร้บัอนุญาตตาย และถา้ทายาทหรือผูจ้ดัการมรดก ประสงคจ์ะทาํการแทนต่อไปอีก ตอ้งยืน่คาํขอ
อนุญาตกอ่นกาํหนดเวลาท่ีกล่าวแลว้ไดส้ิ้นสุดลง  

มาตรา ๕๗ ผูร้บัอนุญาตตามพระราชบญัญติัน้ี ตอ้งจดัใหค้นงานหรือผูร้บัจา้ง ซึ่งทาํการตามท่ีไดร้บัอนุญาตมี
ใบคู่มือแสดงฐานะเช่นน้ัน ตามแบบท่ี กาํหนดในกฎกระทรวง 



มาตรา ๕๘ (๓๑) การขออนุญาตและการอนุญาตตามพระราชบญัญติัน้ีใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์วธีิการ และ
เง่ือนไขท่ีกาํหนดในกฎกระทรวง และในกรณี เฉพาะเร่ือง ถา้รฐัมนตรีเห็นสมควรจะกาํหนดใหผู้ร้บัอนุญาตปฎิบติั
เพ่ิมเติมประการใดอีกก็ได ้พนักงานเจา้หน้าท่ี มีอาํนาจสัง่ต่ออายุใบอนุญาต ท่ีออกตามความในพระราชบญัญติัน้ีได้
เม่ือเห็นสมควร  

มาตรา ๕๘ ทวิ ในกรณีทาํไมห้วงหา้ม หรือเก็บหาของป่าหวงหา้มโดยการใหส้มัปทาน การอนุญาตใหผ้กูขาด
หรือการอนุญาตใหท้าํไมห้วงหา้ม เพ่ือการคา้ในเขตป่าสงวนแหง่ชาติ หรือป่าท่ีไดเ้ตรียมการกาํหนดเป็นป่าสงวน
แหง่ชาติหรือท่ีไดก้าํหนดโครงการทาํไมห้รือเก็บหาของป่าไวแ้ลว้ หรือการอนุญาตตามมาตรา ๑๓ มาตรา ๑๘ หรือ
มาตรา ๕๔ รฐัมนตรีมีอาํนาจกาํหนด  

(๑) ใหผู้ร้บัสมัปทานหรือผูร้บัอนุญาต ทาํการบาํรุงป่า หรือปลกูสรา้งสวนป่าตามคาํสัง่และวธีิการท่ีพนักงาน
เจา้หน้าท่ีกาํหนด หรือ  
(๒) ใหผู้ร้บัสมัปทานหรือผูร้บัอนุญาตออกค่าใชจ้า่ยเพ่ือใหพ้นักงานเจา้หน้าท่ีทาํการบาํรุงป่า หรือปลกูสรา้งสวนป่าให้
แทนในกรณีตาม (๒) ใหคิ้ดค่าใชจ้า่ยไดไ้มเ่กินหกเท่าของค่าภาคหลวง หรือตามอตัราพ้ืนท่ีป่าท่ีไดร้บัสมัปทานหรือรบั
อนุญาต ไมเ่กินไร่ละหน่ึงพนัสองรอ้ยบาททั้งน้ี ตามท่ีรฐัมนตรีเห็นสมควร  

มาตรา ๕๙ (๓๒) ใหพ้นักงานเจา้หน้าท่ีมีอาํนาจสัง่พกัใชใ้บอนุญาตท่ีออกตามพระราชบญัญติัน้ีไดด้งัต่อไปน้ี  
(๑) เม่ือปรากฎวา่ผูร้บัอนุญาตฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบติัตามพระราชบญัญติัน้ีกฎกระทรวงขอ้กาํหนด หรือเง่ือนไขในการ
อนุญาต หรือไม่ปฏิบติัตามคาํสัง่ของพนักงานเจา้หน้าท่ีซึ่งสัง่ตามพระราชบญัญติัน้ี จะสัง่พกัใชใ้บอนุญาตไดไ้มเ่กินหน่ึง
รอ้ยยีสิ่บวนั  
(๒) เม่ือมีการฟ้องผูร้บัอนุญาตต่อศาลวา่ ไดก้ระทาํความผิดตามพระราชบญัญติัน้ี จะสัง่พกัใบอนุญาตไวจ้นกวา่จะมีคาํ
พิพากษาถึงท่ีสุดก็ได ้ 

มาตรา ๖๐ เม่ือไดมี้คาํสัง่ของพนักงานเจา้หน้าท่ีใหพ้กัใชใ้บอนุญาตแลว้รบัอนุญาตหมดสิทธิตามใบอนุญาต
น้ัน นับแต่วนัทราบคาํสัง่ของพนักงานเจา้หน้าท่ี จนกวา่จะครบกาํหนดเวลาการพกัใชใ้บอนุญาต หรือจนกวา่รฐัมนตรี
จะไดส้ัง่ใหเ้พิกถอนคาํสัง่พกัใชใ้บอนุญาต  

มาตรา ๖๑ (๓๓) ในกรณีท่ีเหตุแหง่การสัง่พกัใชใ้บอนุญาตตามมาตรา ๕๙ ปรากฏแกร่ฐัมนตรีหรือเม่ือ
พนักงานเจา้หน้าท่ีไดส้ัง่พกัใช ้ใบอนุญาตตามมาตรา ๕๙ แลว้ ถา้รฐัมนตรีเห็นสมควรจะสัง่เพิกถอนใบอนุญาตท่ีออก
ตามพระราชบญัญติัน้ีเสียก็ไดใ้นกรณีท่ีผูร้บัอนุญาตตั้งโรงงานแปรรปูไมโ้ดยใชเ้คร่ืองจกัรกล หรือผูก้ระทาํการแทนนิติ
บุคคลผูร้บัอนุญาต ไมมี่ลกัษณะตามมาตรา ๔๙ (๑) หรือเป็นผูมี้ลกัษณะตอ้งหา้มตามมาตรา ๔๙ (๒) (๓) หรือ (๔) 

แลว้แต่กรณีใหร้ฐัมนตรีสัง่เพิกถอนใบอนุญาต  
มาตรา ๖๑ ทวิคาํสัง่พกัใชใ้บอนุญาตหรือคาํสัง่เพิกถอนใบอนุญาตใหท้าํเป็นหนังสือแจง้ใหผู้ถ้กูสัง่พกัใชห้รือ

เพิกถอนใบอนุญาตรบัทราบ ในกรณีท่ีพนักงาน เจา้หน้าท่ีไม่อาจใหผู้ถ้กูสัง่พกัใชห้รือเพิกถอนใบอนุญาตรบัทราบคาํสัง่
ตามวรรคหน่ึง ใหปิ้ดคาํสัง่ในท่ีเปิดเผยเห็นไดง้่าย ณ สถานท่ีทาํการตามใบอนุญาต หรือท่ีอยูข่องผูถ้กูสัง่พกัใชห้รือเพิก
ถอนใบอนุญาต เม่ือไดป้ฏิบติัตามวธีิน้ีแลว้ ใหถื้อวา่ผูถ้กูสัง่พกัใชห้รือ เพิกถอนใบอนุญาต เม่ือไดป้ฏิบติัตามวธีิน้ีแลว้ 
ใหถื้อวา่ผูถ้กูสัง่พกัใชห้รือเพิกถอนใบอนุญาตรบัทราบคาํสัง่น้ันแต่วนัปิดคาํสัง่   



มาตรา ๖๒ ในกรณีท่ีพนักงานเจา้หน้าท่ีสัง่ไม่อนุญาตตามคาํขอของบุคคลใดตามความในพระราชบญัญติัน้ี 
หรือสัง่พกัใชใ้บอนุญาตตามความในมาตรา ๕๙ บุคคลน้ันมีสิทธิอุทธรณค์าํสัง่ของพนักงานเจา้หน้าท่ีต่อรฐัมนตรีได้
ภายในกาํหนดสามสิบวนันับแต่วนัทราบคาํสัง่ คาํวนิิจฉยัของรฐัมนตรีใหถื้อเป็นท่ีสุด  

มาตรา ๖๓ ภายใตบ้งัคบับทบญัญติัแหง่พระราชบญัญติัน้ี รฐับาลมีอาํนาจใหส้มัปทานในการทาํไมช้นิดใด
หรือเก็บหาของป่าอยา่งใด ในป่าใด โดยมีขอบเขตเพียงใด และในสมัปทานน้ันจะใหมี้ขอ้กาํหนดและเง่ือนไขอยา่งใดก็
ไดร้ฐับาลมีอาํนาจใหผู้ร้บัสมัปทานเสียเงินค่าภาคหลวง ตามอตัราท่ีรฐับาลเห็นสมควร แต่ไม่เกินอตัราอยา่งสงูท่ี
กาํหนดไวใ้นพระราชบญัญติัน้ี และจะใหผู้ร้บัสมัปทานเสียเงินแกร่ฐับาล ตามจาํนวนท่ี รฐับาลจะกาํหนดอีกก็ได ้ 

มาตรา ๖๔ (๓๔) ในการปฏิบติัตามพระราชบญัญติัน้ีท่ีเก่ียวกบัความผิดอาญาใหถื้อวา่พนักงานเจา้หน้าท่ีเป็น

พนักงานฝ่ายปกครอง หรือตาํรวจตามประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความอาญา  
มาตรา ๖๔ (๓๔) ทวิ ใหพ้นักงานเจา้หน้าท่ีมีอาํนาจยึดบรรดาเคร่ืองมือเคร่ืองใช ้สตัวพ์าหนะ ยานพาหนะ 

หรือเคร่ืองจกัรกลใด ๆ ท่ีบุคคลไดใ้ช ้หรือมีเหตุอนัควรสงสยัวา่ไดใ้ชใ้นการกระทาํความผิด หรือเป็นอุปกรณใ์หไ้ดร้บั
ผลในการกระทาํความผิดตามมาตรา ๑๑ มาตรา ๔๘ มาตรา ๕๔ หรือมาตรา ๖๙ ไวเ้พ่ือเป็นหลกัฐานในการพิจารณา
คดีไดจ้นกวา่พนักงานอยัการสัง่เด็ดขาดไมฟ้่องคดีหรือจนกวา่คดีจะถึงท่ีสุด ทั้งน้ี ไมว่า่จะเป็นของผูก้ระทาํความผิด 
หรือของผูมี้เหตุอนัควรสงสยัวา่เป็นผูก้ระทาํความผิดหรือไม ่ทรพัยสิ์นท่ียดึไวต้ามวรรคหน่ึง ถา้พนักงานอยัการสัง่
เด็ดขาดไมฟ้่องคดี หรือศาลไมพิ่พากษาใหริ้บ และผูเ้ป็นเจา้ของหรือผูค้รอบครองมิไดร้อ้งขอรบัคืนภายในกาํหนดหก
เดือนนับแต่วนัทราบ หรือถือวา่ไดท้ราบคาํสัง่ เด็ดขาดไมฟ้่องคดีหรือวนัท่ีคาํพิพากษาถึงท่ีสุด แลว้แต่กรณี ใหต้กเป็น
ของกรมป่าไม ้ถา้ทรพัยสิ์นท่ียดึไวจ้ะเป็นการเส่ียงความเสียหาย หรือค่าใชจ้า่ย ในการเก็บรกัษาจะเกินค่าของทรพัยสิ์น 
รฐัมนตรีหรือผูท่ี้รฐัมนตรีมอบหมายจะจดัการขายทอดตลาดทรพัยสิ์นน้ันก่อนถึงกาํหนดตามวรรคสองก็ไดไ้ดเ้งินเป็น

จาํนวนสุทธิเท่าใดใหย้ึดไวแ้ทนทรพัยสิ์นน้ัน  
มาตรา ๖๔ ตรี ในกรณีทรพัยสิ์นท่ียึดไวต้ามมาตรา ๖๔ ทว ิมิใช่เป็นของผูก้ระทาํความผิดหรือของผูมี้เหตุอนั

สมควรสงสยัวา่เป็นผูก้ระทาํความผิด ใหพ้นักงานเจา้หน้าท่ีโดยอนุมติัรฐัมนตรีคืนทรพัยสิ์นหรือเงินแลว้แต่กรณีใหแ้ก่
เจา้ของก่อนถึงกาํหนดตามมาตรา ๖๔ ทวิ ได ้ในกรณีดงัต่อไปน้ี  
(๑) เม่ือทรพัยสิ์นน้ันไมจ่าํเป็นตอ้งใชเ้ป็นพยานหลกัฐานในการพิจารณาคดีท่ีเป็นเหตุใหท้รพัยสิ์นน้ันถกูยดึ และ  
(๒) เม่ือผูก้ระทาํความผิดหรือผูมี้เหตุอนัควรสงสยัวา่เป็นผูก้ระทาํความผิดไดท้รพัยสิ์นน้ัน มาจากผูเ้ป็นเจา้ของโดยการ
กระทาํ ความผิดทางอาญา  

มาตรา ๖๕ เพ่ือบาํบดัปกป้องภยนัตราย ซ่ึงมีมาเป็นสาธารณะโดยฉุกเฉินแก่ไมห้รือของป่าในป่าใด พนักงาน
เจา้หน้าท่ีมีอาํนาจสัง่ผูร้บัอนุญาต หรือผูร้บัสมัปทานในป่าน้ันหรือป่าท่ีใกลเ้คียง รวมทั้งคนงานหรือผูร้บัจา้งของผู้
อนุญาตหรือผูร้บัสมัปทานใหใ้หค้วามชว่ยเหลือดว้ยแรงงาน หรือส่ิงของตามท่ีจาํเป็นแกก่ารน้ันได ้ 

มาตรา ๖๖ การโอนไมห้รือของป่าท่ีผูร้บัอนุญาตหรือผูร้บัสมัปทาน กระทาํก่อนท่ีไดช้าํระค่าภาคหลวง หรือ
กอ่นท่ีไดร้บัอนุญาตจากพนักงานเจา้หน้าท่ี เป็นหนังสือ จะยกข้ึนเป็นขอ้อา้งเพ่ือใชแ้ก่เจา้พนักงานหาไดไ้ม่ 
 



มาตรา ๖๗ ใหร้ฐัมนตรีตั้งด่านป่าไมแ้ละกาํหนดเขตแหง่ด่านน้ัน ๆ โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
มาตรา ๖๘ (๓๕) บรรดาหน้ีค่าภาคหลวงสาํหรบัไมห้รือของป่าท่ีคา้งชาํระอยู ่ใหถื้อวา่เป็นหน้ีค่าภาษีอากรท่ี

คา้งชาํระแก่รฐับาล และใหร้ฐับาลทรงไวซ้ึ่ง สิทธิท่ีจะไดร้บัชาํระหน้ีโดยมีบุริมสิทธิสามญัอยา่งเดียวกบัค่าภาษีอากร
ตามบทบญัญติัแหง่ประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์ 

หมวด ๖ ทวิ (๓๕)  

การสัง่แกไ้ขเปล่ียนแปลงสมัปทานและการส้ินสุดของสมัปทาน  

มาตรา ๖๘ ทวิ ในกรณีท่ีมีความจาํเป็นตอ้งใชพ้ื้นท่ีใดในเขตสมัปทานเพ่ือประโยชน์ในการสรา้งเข่ือน
ชลประทาน หรือเข่ือนพลงัน้ําหรือเพ่ือการป้องกนัภยัพิบติัสาธารณะ หรือความมัน่คงของชาติ หรือเพ่ือรกัษาความ
สมดุลของสภาพแวดลอ้ม หรือเพ่ือประโยชน์สาธารณะอยา่งอ่ืนใหร้ฐัมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรฐัมนตรีมี
อาํนาจสัง่การดงัต่อไปน้ี  

(๑) ใหส้มัปทานท่ีมีพ้ืนท่ีสมัปทานทบัพ้ืนท่ีดงักล่าวส้ินสุดลงทั้งแปลง  

(๒) ใหผู้ร้บัสมัปทานหยุดการทาํกิจการท่ีไดร้บัสมัปทานเป็นการชัว่คราวในพ้ืนท่ีดงักล่าวตามระยะเวลาท่ีเห็นสมควร  

(๓) ตดัเขตพ้ืนท่ีดงักล่าวออกจากพ้ืนท่ีในสมัปทานการสัง่การของรฐัมนตรีตามวรรคหน่ึง ใหมี้ผลใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัถดั
จากวนัท่ีออกคาํสัง่  

มาตรา ๖๘ ตรี นอกจากการส้ินสุดลงตามอายุของสมัปทานหรือตามขอ้กาํหนดหรือเง่ือนไขท่ีกาํหนดไวใ้น
สมัปทาน หรือตามบทบญัญติัแหง่กฎหมายอ่ืน สิทธิการทาํกิจการท่ีไดร้บัสมัปทานในเขตพ้ืนท่ีสมัปทานทั้งแปลง หรือ
บางส่วนยอ่มส้ินสุดลงเม่ือพ้ืนท่ีดงักล่าวอยูใ่นเขตท่ีกาํหนดใหเ้ป็น  

(๑) อุทยานแหง่ชาติตามกฎหมายวา่ดว้ยอุทยานแหง่ชาติ หรือ  

(๒) เขตรกัษาพนัธุส์ตัวป่์าตามกฎหมายวา่ดว้ยการสงวนและคุม้ครองสตัวป่์า  

มาตรา ๖๘ จตัวา ในกรณีท่ีรฐัมนตรีมีคาํสัง่ตามมาตรา ๖๘ ทว ิหรือในกรณีท่ีสิทธิการทาํกิจการท่ีไดร้บั
สมัปทานสิ้ นสุดลงตามมาตรา ๖๘ทวิ หรือในกรณี ท่ีสมัปทานส้ินสุดลงเน่ืองจากทางราชการไดใ้ชส้ิทธิเพิกถอน
สมัปทานเพราะเหตุท่ีผูร้บัสมัปทานไม่ปฎิบติัตามขอ้กาํหนดหรือเง่ือนไขท่ีกาํหนดใน สมัปทานบรรดาไมแ้ละของป่าท่ี
อยูใ่นพ้ืนท่ีสมัปทานท่ีสิทธิการทาํกิจการท่ีไดร้บัสมัปทานส้ินสุดลง และบรรดาไมท่ี้ยงัมิไดเ้สียค่าภาคหลวง ไมว่า่จะอยู่
ในพ้ืนท่ีสมัปทานน้ันหรือไม่ ยอ่มเป็นของแผ่นดินและผูร้บัสมัปทานจะไดสิ้ทธิหรือกรรมสิทธ์ิในไมห้รือของป่าไดต่้อเม่ือ
ผูร้บัสมัปทาน สามารถพิสจูน์ไดว้า่ตนไดท้าํไมห้รือเก็บหาของป่าน้ันโดยถกูตอ้งตามกฎหมายขอ้กาํหนดและเง่ือนไขท่ี
กาํหนดในสมัปทานก่อนสิทธิตามสมัปทาน ส้ินสุดลง   



ในกรณีท่ีผูร้บัสมัปทานประสงคจ์ะพิสจูน์ตามวรรคหน่ึง ใหผู้ร้บัสมัปทานยื่นคาํขอพิสจูน์ต่อรฐัมนตรีภายใน
สามสิบวนั นับแต่วนัท่ีผูร้บัสมัปทาน ไดร้บัหนังสือจากพนักงานเจา้หน้าท่ีท่ีแจง้คาํสัง่รฐัมนตรี หรือแจง้การส้ินสุดของ
สมัปทานตามมาตรา ๖๘ อฎัฐ วรรคหน่ึง แลว้แต่กรณี วธีิการยื่นคาํขอ พิสจูน์ การพิสจูน์การพิจารณาและการสัง่การ
ของรฐัมนตรี ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์วธีิการและเง่ือนไขท่ีกาํหนดในกฎกระทรวง  

ในกรณีท่ีผูร้บัสมัปทานไมพ่อใจคาํสัง่รฐัมนตรี ผูร้บัสมัปทานมีสิทธิฟ้องต่อศาลเพ่ือพิสจูน์วา่ตนไดท้าํไม ้หรือ
เก็บหาของป่าโดยถกูตอ้งตามกฎหมาย ขอ้กาํหนด และเง่ือนไขท่ีกาํหนดในสมัปทานกอ่นสิทธิตามสมัปทานส้ินสุดลง 
แต่ทั้งน้ีตอ้งยืน่ฟ้องภายในกาํหนดหกสิบวนั นับแต่วนัท่ีไดร้บั คาํสัง่ของรฐัมนตรี  

มาตรา ๖๘ เบญจ ในกรณีท่ีเป็นสมัปทานทาํไมท่ี้รฐัมนตรีไดมี้คาํสัง่ตามมาตรา ๖๘ ทว ิหรือสิทธิการทาํไม้
ในเขตพ้ืนท่ีสมัปทาน ส้ินสุดลงตามมาตรา 68 ตรี ใหผู้ร้บัสมัปทานหยุดการทาํไมใ้นเขตพ้ืนท่ีสมัปทานท่ีสิทธิการทาํไม้
ส้ินสุดลงและหยุดการนําไมเ้คล่ือนท่ีออกจากสถานท่ีรวมหมอนไมส้าํหรบัการตรวจวดั คาํนวณค่าภาคหลวงโดยส้ินเชิง 
และใหพ้นักงานเจา้หน้าท่ีทาํการสาํรวจสภาพการทาํไม ้และสาํรวจไมท่ี้รวมอยู ่ณ สถานท่ีรวมหมอนไมข้องผูร้บั
สมัปทาน และทาํบนัทึกรายงานเสนอต่ออธิบดีกรมป่าไมโ้ดยเร็ว บนัทีกรายงานดงักล่าวใหเ้จา้หน้าท่ีระบุขอ้เท็จจริง
เกี่ยวกบัวธีิการทาํไม ้จาํนวนและขนาดของไม ้และใหค้วามเห็นดว้ยวา่ ผูร้บัสมัปทานไดท้าํไมโ้ดยถกูตอ้งตามกฎหมาย
ขอ้กาํหนดและเง่ือนไขตามท่ีกาํหนดไวใ้นสมัปทานหรือไม ่ 

ในกรณีท่ีผลการสาํรวจตามวรรคหน่ึงปรากฏวา่ ผูร้บัสมัปทานไดท้าํไมโ้ดยฝ่าฝืนหรือไมป่ฎิบติัตามกฎหมาย
ขอ้กาํหนดหรือเง่ือนไขท่ีกาหนดไวใ้น สมัปทานและการกระทาํดงักล่าวเป็นเหตุใหท้างราชการมีสิทธิเพิกถอนสมัปทาน 
การส้ินสุดของสิทธิการทาํไมต้ามมาตรา ๖๘ ทว ิหรือมาตรา ๖๘ ตรี ยอ่มไมเ่ป็นการตดัสิทธิทางราชการท่ีจะเพิกถอน
สมัปทาน โดยใหมี้ผลตั้งแต่วนัก่อนวนัท่ีสิทธิการทาํไมส้ิ้นสุดลง ◌ํ 

เม่ือผูร้บัสมัปทานพสจูน์ต่อรฐัมนตรีตามมาตรา ๖๘ จตัวา ไดว้า่ตนไดท้าํไมโ้ดยถกูตอ้งตามกฎหมาย 
ขอ้กาํหนดและเง่ือนไขท่ีกาํหนดในสมัปทาน กอ่นวนัท่ีสิทธิตามสมัปทานส้ินสุดลง หรือเม่ือศาลไดพิ้พากษาเช่นน้ันให้
อธิบดีกรมป่าไมม้ีหนังสือแจง้ใหผ้รบัสมัปทานทาํการชกัลาก และนําไมด้งักล่าว เคล่ือนท่ีไดพ้รอ้มทั้ง กาํหนด
หลกัเกณฑ ์วธีิการ เง่ือนไข และระยะเวลาท่ีผูร้บัสมัปทานตอ้งปฏิบติัไวด้ว้ย ผูร้บัสมัปทานผูใ้ดไมป่ฏิบติัตามหลกัเกณฑ ์
วธีิการ เง่ือนไข และระยะเวลาตามท่ีอธิบดีกรมป่าไมก้าํหนดดงักล่าว ใหห้มดสิทธิในไมน้ั้น และใหไ้มน้ั้นตกเป็นของ
แผ่นดิน ◌ิ◌ู� 

มาตรา ๖๘ ฉ ใหผู้ร้บัสมัปทานท่ีไดร้บัคาํสัง่ตามมาตรา ๖๘ ทว ิหรือผูร้บัสมัปทานท่ีสมัปทานส้ินสุดลงตาม
มาตรา ๖๘ ตรี ดงัต่อไปน้ี มีสิทธิไดร้บัเงินชดเชยความเสียหายตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีกาํหนดไวต้ามมาตรา ๖๘ 
สตัต มาตรา ๖๘ อฎัฐ มาตรา ๖๘นว มาตรา ๖๘ ทศ และมาตรา ๖๘ เอกาทศ  

(๑) ผูร้บัสมัปทานท่ีพ้ืนท่ีสมัปทานทั้งแปลงตอ้งส้ินสุดลงตามมาตรา ๖๘ ทว ิ(๑) หรือมาตรา ๖๘ ตรี และ  

  



(๒) ผูร้บัสมัปทานท่ีไดร้บัคาํสัง่ตามมาตรา ๖๘ทว ิ(๒) หรือ (๓) หรือผูร้บัสมัปทานท่ีพ้ืนท่ีสมัปทานบางส่วนตอ้งส้ินสุด
ลงตามมาตรา ๖๘ ตรี ทั้งน้ีเฉพาะในกรณีท่ีผูร้บัสมัปทานดงักล่าว ไดข้อเวนคืนสมัปทานท่ีเหลือทั้งหมดของตนต่อทาง
ราชการ  

ในกรณีท่ีมีการสัง่ตามมาตรา ๖๘ ทว ิหรือสมัปทานส้ินสุดลงตามมาตรา ๖๘ ตรี การเรียกรอ้งหรือการใหค้่าสินไหม
ทดแทนหรือเงินชดเชย เพ่ือความเสียหายอยา่งอ่ืน นอกจากท่ีบญัญติัไวใ้นมาตราน้ี จะกระทาํมิได ้ 

มาตรา ๖๘สตัต เงินชดเชยความเสียหายท่ีผูร้บัสมัปทานมีสิทธิไดร้บัใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์ดงัต่อไปน้ี  

(๑) ตอ้งเป็นความเสียหายท่ีเกิดข้ึนอยา่งแทจ้ริงแก่ผูร้บัสมัปทานและเฉพาะในเร่ืองดงัต่อไปน้ี  

(ก) เงินลงทุนท่ีผูร้บัสมัปทานไดใ้ชจ้า่ยไปเพ่ือการทาํกิจการท่ีไดร้บัสมัปทาน เชน่ ค่าเคร่ืองจกัรกล ค่ายานพาหนะ ค่า
เคร่ืองมือ เคร่ืองใชแ้ละอุปกรณต่์าง ๆ ซ่ึงผูร้บัสมัปทานยงัใชป้ระโยชน์ไม่คุม้ค่า ทั้งน้ีโดยใหค้าํนึงถึงค่าเส่ือมราคาท่ีได้
หกัไวแ้ลว้ ระยะเวลาของสมัปทานท่ี ผูร้บัสมัปทานไดใ้ชส้ิทธิการทาํกิจการท่ีไดร้บัสมัปทานไปแลว้จาํนวนไมห้รือของป่า
ท่ีผูร้บัสมัปทานไดท้าํออกไปแลว้รวมทั้งประโยชน์อยา่งอ่ืนท่ีผูร้บั สมัปทานไดร้บัไป อนัเน่ืองจาการทาํกิจการท่ีไดร้บั
สมัปทานในระหวา่งอายุสมัปทาน และมลูค่าของทรพัยส์ินหรือส่ิงของท่ีเหลืออยู ่และยงัเป็น ประโยชน์ต่อผูร้บัสมัปทาน  

(ข) ค่าใชจ้า่ยท่ีผูร้บัสมัปทานไดจ้า่ยไปเพ่ือการทาํกิจการท่ีไดร้บัสมัปทานและยงัมิไดร้บัผลประโยชน์กลบัคืน ทั้งน้ี โดย
ใหค้าํนึงถึงเง่ือนไขต่าง ๆ ตามท่ีกาํหนดไวใ้น (ก) และ  

(ค) ความผกูพนัตามกฎหมาย ท่ีผูร้บัสมัปทานมีอยูต่ามกฎหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน ในส่วนท่ีเก่ียวกบัการ
จา่ยเงินชดเชยใหแ้ก่ ลกูจา้งในกรณีท่ีมีการเลิกจา้ง เงินลงทุนหรือค่าใชจ้า่ยท่ีนํามาพิจารณาเพ่ือรบัเงินชดเชยตาม (ก) 
และ (ข) จะตอ้งไม่เกินกวา่ท่ีเป็นเงินลงทุนหรือค่าใชจ้่าย ตามท่ีผูป้ระกอบธุรกิจจะลงทุนหรือใชจ้า่ยในกิจการเช่นน้ัน
โดยทัว่ไปตามปกติ  

(๒) ความรบัผิดท่ีผูร้บัสมัปทานมีต่อบุคคลภายนอก ตามสญัญาระหวา่งผูร้บัสมัปทานกบับุคคลภายนอกท่ีเก่ียวเน่ือง
กบัการทาํกิจการท่ีไดร้บัสมัปทาน หากมีขอ้สญัญาท่ีคู่สญัญาตกลง ใหผู้ร้บัสมัปทานตอ้งรบัผิด ในกรณีเหตุสุดวสิยัให้
แตกต่างไปจากประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์หรือมีขอ้สญัญาท่ีสญัญา ตกลงใหผู้ร้บัสมัปทานตอ้งรบัผิดเพราะรฐั
สัง่แกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือยกเลิกสมัปทานขอ้สญัญาดงักล่าวยอ่มไมม่ีผลใชบ้งัคบัเพ่ือการใหเ้งินชดเชย ความเสียหาย
ตามมาตราน้ี  

(๓) หา้มมิใหมี้การจา่ยเงินชดเชยเพ่ือกาํไรหรือผลประโยชน์ใด ๆ ท่ีผูร้บัสมัปทานคาดวา่จะไดร้บัจากการทาํกิจการท่ี
ไดร้บัสมัปทาน  

(๔) ในกรณีท่ีการเลิกสมัปทานเป็นเหตุใหผู้ร้บัสมัปทานไดร้บัเงินทรพัยสิ์นหรือผลประโยชน์อยา่งอื่นตอบแทน จากการ
ประกนัหรือการอ่ืนใด เพ่ือทดแทนความเสียหาย ใหถื้อวา่เงิน ทรพัยสิ์นหรือผลประโยชน์ตอบแทนอยา่งอ่ืนน้ัน เป็น
ส่วนหน่ึงของเงินชดเชยความเสียหายตามมาตราน้ี ในกรณีท่ีผูร้บัสมัปทานยืน่คาํขอเวนคืน  

 



สมัปทานตามมาตรา ๖๘ฉ (๒) ใหผู้ร้บัสมัปทานไดร้บัเงินชดเชยความเสียหาย เฉพาะตามอตัราส่วนของพ้ืนท่ี หรือของ
จาํนวนไมห้รือของป่าท่ีจะทาํออกไดจ้ากพ้ืนท่ีในส่วนท่ีสมัปทานน้ันส้ินสุดลงแลว้แต่จาํนวนใดจะมากกวา่ ทั้งน้ีเวน้แต่ใน
กรณีทีมีเหตุผล ฟังไดว้า พ้ืนท่ีในส่วนท่ีสมัปทานส้ินสุดลงน้ันเป็นสาเหตุสาํคญัท่ีทาํใหผู้ร้บัสมัปทาน ไมส่ามารถดาํเนิน
กิจการในสมัปทานท่ีขอเวนคืนน้ันต่อไปได ้ก็ใหไ้ดร้บัเงินชดเชยเช่นเดียวกบักรณีพ้ืนท่ีสมัปทานทั้งแปลงส้ินสุดลง � 

มาตรา๖๘ อฎัฐ เมื่อรฐัมนตรีมีคาํสัง่ตามมาตรา ๖๘ ทว ิใหพ้นักงานเจา้หน้าท่ีแจง้คาํสัง่ของรฐัมนตรีใหผู้ร้บั
สมัปทานทราบเป็นหนังสือ หรือเม่ือสิทธิการทาํกิจการท่ีไดร้บัสมัปทานในเขตพ้ืนท่ีสมัปทานทั้งแปลง หรือบางส่วน
ตอ้งสิ้ นสุดลงตามมาตรา 68 ตรี ใหพ้นักงานเจา้หน้าท่ี มีหนังสือแจง้ใหผู้ร้บัสมัปทานทราบถึงการส้ินสุดดงักล่าว  

ในกรณีท่ีผูร้บัสมัปทานประสงคจ์ะเรียกรอ้งเงินชดเชยความเสียหาย ผูร้บัสมัปทานจะตอ้งยืน่คาํขอเรียกรอ้งเงินชดเชย
ความเสียหายต่ออธิบดี กรมป่าไม ้ภายในเกา้สิบวนันับแต่วนัท่ีผูร้บัสมัปทานไดร้บัหนังสือของพนักงานเจา้หน้าท่ีท่ีแจง้
คาํสัง่ของรฐัมนตรี หรือแจง้การส้ินสุด ของสมัปทานตามวรรคหน่ึง แลว้แต่กรณีคาํขอตามวรรคสองใหท้าํเป็นหนังสือ 
พรอ้มทั้งจดัทาํบญัชีแสดงจาํนวนเงินชดเชยความเสียหายท่ีตนเห็นวา่ สมควรจะไดร้บัตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดไวใ้น
มาตรา ๖๘ สตต โดยมีหลกัฐานท่ีสนับสนุนขอ้เรียกรอ้งของตน ตามความจาํเป็น  

ในกรณีท่ีผูร้บัสมัปทานท่ีขอเรียกรอ้ง เงินชดเชยความเสียหายเป็นผูใ้ชสิ้ทธิตามมาตรา ๖๘ ฉ (๒) ผูร้บัสมัปทานตอ้งขอ
เวนคืนสมัปทานท่ีเหลือทั้งหมด ของตนก่อน หรือในวนัท่ีขอเรียกรอ้งเงินชดเชยความเสียหายตามมาตราน้ี  

มาตรา ๖๘ นว ในการพิจารณากาํหนดเงินชดเชยความเสียหาย ใหอ้ธิบดีกรมป่าไมแ้ต่งตั้งคณะกรรมการข้ึน
คณะหน่ึง ประกอบดว้ยผูแ้ทน กรมสรรพากรหน่ึงคน ผูแ้ทนสาํนักงานตรวจเงินแผ่นดินหน่ึงคน ผูมี้ความรู ้
ความสามารถในการตีราคาทรพัยส์ินหน่ึงคน และเจา้หน้าท่ีกรมป่าไมห้น่ึงคน เพ่ือทาํหน้าท่ีพิจารณากาํหนดเงิน
ชดเชยความเสียหายใหค้ณะกรรมการมีอาํนาจเรียกใหผู้ร้บัสมัปทานมาชี้ แจง้ขอ้เท็จจริงหรือส่งเอกสารหลกัฐาน

เพ่ิมเติม ตลอดจนเรียกใหผู้ร้บัสมัปทานมาเจรจาเพ่ือกาํหนดเงินชดเชยดงักล่าวได ้และในกรณีท่ีผรบัสมัปทานไม่
ปฎิบติัตามคาํสัง่ หรือไม่ใหค้วามร่วมมือ กบัคณะกรรมการ ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการกาํหนดเงินชดเชยความ
เสียหายตามท่ีเห็นสมควรต่อไปโดยมิชกัชา้ เม่ือคณะกรรมการตามวรรคหน่ึง ไดก้าํหนดเงินชดเชยความเสียหายเสร็จ
ส้ินแลว้ ใหท้าํบนัทึกรายงานเสนอต่ออธิบดีกรมป่าไม ้โดยบนัทึกรายงานดงักล่าวจะตอ้งแสดงรายละเอียด และเหตุผล
ของการพิจารณาวา่การกาํหนดเงินชดเชยดงักล่าวมีหลกัเกณฑใ์นการพิจารณาอยา่งไร มีเหตุผลสนับสนุนเพียงใด
พรอ้มทั้งระบุเอกสารหลกัฐาน ท่ีใชใ้นการพิจารณา และในกรณีท่ีอธิบดีกรมป่าไมไ้ม่เห็นชอบดว้ย ใหอ้ธิบดีกรมป่าไมมี้
อาํนาจแกไ้ขตามท่ีเห็นสมควรพรอ้มทั้งแสดงเหตุผลกาํกบัใน บนัทึกไวด้ว้ย ◌ู� 

ใหอ้ธิบดีกรมป่าไมมี้หนังสือแจง้ใหผู้ร้บัสมัปทานทราบถึงจาํนวนเงินชดเชยความเสียหายท่ีผูร้บัสมัปทานจะไดร้บัพรอ้ม

ดว้ยเหตุผลตามสมควร และใหก้าํหนดระยะเวลาท่ีผูร้บัสมัปทานจะมาขอรบัเงินชดเชยดงักล่าวไวด้ว้ย  



มาตรา ๖๘ ทศ ผูร้บัสมัปทานผูใ้ดไมพ่อใจในเงินชดเชยความเสียหายท่ีอธิบดีกรมป่าไมแ้จง้ใหท้ราบตาม
มาตรา ๖๘ นว ใหมี้สิทธิอุทธรณต่์อรฐัมนตรีภายใน หกสิบวนันับแต่วนัท่ีไดร้บัแจง้เป็นหนังสือจากอธิบดีกรมป่าไม้
ดงักล่าว  

ในการพิจารณาอุทธรณต์ามวรรคหน่ึง ใหร้ฐัมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการข้ึนคณะหน่ึง ประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒิทาง
กฎหมาย และผูมี้ความรูค้วามสามารถในการตีราคาทรพัยสิ์น มีจาํนวนทั้งหมดไมน่้อยกวา่หา้คน แต่ไมเ่กินเกา้คนเป็น
ผูพิ้จารณาเสนอความเห็นต่อรฐัมนตรี ทั้งน้ีใหร้ฐัมนตรีวนิจฉยัอุทธรณใ์หเ้สร็จสิ้ นภายในหกสิบวนั นับแต่วนัท่ีไดร้บัคาํ
อุทธรณ ์◌ิ 

มาตรา ๖๘ เอกาทศ ในกรณีท่ีผูร้บัสมัปทานยงัไมพ่อใจในคาํวนิิจฉยัของรฐัมนตรีตามมาตรา ๖๘ทศ หรือใน
กรณีท่ีรฐัมนตรีมิไดว้นิิจฉยัอุทธรณใ์หเ้สร็จภายใน กาํหนดเวลาตามมาตรา ๖๘ ทศวรรคสอง ใหมี้สิทธิฟ้องคดีต่อศาล
ไดภ้ายในหน่ึงปี นับแต่วนัท่ีไดร้บัแจง้คาํวนิิจฉยัของรฐัมนตรี หรือนับแต่วนัท่ีพน้กาํหนด ดงักล่าว แลว้แต่กรณี  

ในกรณีท่ีมีการฟ้องคดีต่อศาลและศาลพิพากษา ใหผู้ร้บัสมัปทานไดร้บัเงินชดเชยความเสียหายเพ่ิมข้ึน ผูร้บัสมัปทานมี
สิทธิไดร้บัดอกเบ้ียของ เงินชดเชยความเสียหายเฉพาะในส่วนท่ีเพ่ิมข้ึนในอตัรารอ้ยละเจ็ดคร่ึงต่อปี  

หมวด ๗  

บทลงโทษ  

มาตรา ๖๙ (๓๖) ผูใ้ดมีไวใ้นครอบครองซ่ึงไมห้วงหา้มอนัยงัมิไดแ้ปรรปูโดยไมมี่รอยตราค่าภาคหลวง หรือ
รอยตรารฐับาลขาย เวน้แต่จะพิสจูน์ไดว้า่ไดไ้มน้ั้นมาโดยชอบดว้ยกฎหมาย ตอ้งระวางโทษจาํคุกไมเ่กินหา้ปี หรือปรบั
ไมเ่กินหา้หม่ืนบาท หรือทั้งจาํทั้งปรบั  

ในกรณีความผิดตามมาตราน้ี ถา้ไมท่ี้มีไวใ้นครอบครองเป็น  

๑. ไมส้กั ไมย้าง หรือไมห้วงหา้มประเภท ข. หรือ  

๒. ไมอ่ื้นเป็นตน้หรือเป็นท่อนอยา่งใดอยา่งหน่ึง หรือทั้งสองอยา่งรวมกนัเกินยีสิ่บตน้หรือท่อน หรือรวมปริมาตรไมเ้กิน
ส่ีลกูบาศกเ์มตร  

ผูก้ระทาํความผิดตอ้งระวางโทษจาํคุกตั้งแต่หน่ึงปีถึงยีสิ่บปี และปรบัตั้งแต่หา้พนับาทถึงสองแสนบาท   



มาตรา ๗๐ ผูใ้ดรบัไวด้ว้ยประการใด ซ่อนเรน้ จาํหน่ายหรือช่วยพาเอาไปเสียใหพ้น้ ซ่ึงไมห้รือของป่าท่ีตน
รูอ้ยูแ่ลว้วา่เป็นไมห้รือของป่าท่ีมีผูไ้ดม้า โดยการกระทาํผิดต่อ บทแหง่พระราชบญัญติัน้ี มีความผิดฐานเป็นตวัการใน
การกระทาํผิดน้ัน  

มาตรา ๗๑ (๓๗) ผูใ้ดฝ่าฝืนหรือไมป่ฏิบติัตามาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๔๔ วรรคสองหรือมาตรา ๕๗ 
ตอ้งระวางโทษปรบัไม่เกินหา้พนับาท  

มาตรา ๗๑ ทว ิผูใ้ดฝ่าฝืนหรอืไมป่ฏิบติัตามมาตรา ๒๙ มาตรา ๒๙ ทว ิมาตรา ๓๙ มาตรา ๓๙ ตรี มาตรา 
๔๐ วรรคหน่ึง มาตรา ๔๓ วรรคสองหรือมาตรา ๕๓ ตอ้งระวางโทษจาํคุกไม่เกินหน่ึงปีหรือปรบัไม่เกินหน่ึงหม่ืนบาท
หรือทั้งจาํทั้งปรบั  

มาตรา ๗๒ (๓๘) ผูใ้ดฝ่าฝืนหรือไมป่ฏิบติัตามมาตรา ๔๑ หรือมาตรา ๕๒ ตอ้งระวางโทษจาํคุกไมเ่กินหา้ปี
หรือปรบัไม่เกินหา้หม่ืนบาท หรือทั้งจาํทั้งปรบั  

มาตรา ๗๒ ทวิ ผูใ้ดฝ่าฝืนหรือไมป่ฏิบติัตามมาตรา ๕๑ ตอ้งระวางโทษจาํคุกไมเ่กินหา้ปี หรือปรบัไม่เกินหา้
หม่ืนบาท หรือทั้งจาํทั้งปรบั  

ในกรณีความผิดตามมาตราน้ี ถา้ไมท่ี้มีไวใ้นครอบครองเป็น  

๑. ไมส้กั ไมย้าง หรือไมห้วงหา้มประเภท ข. หรือ  

๒. ไมอ่ื้นเป็นตน้หรือเป็นท่อนอยา่งใดอยา่งหน่ึง หรือทั้งสองอยา่งรวมกนัเกินหา้ตน้หรือท่อน หรือรวมปริมาตรไมท่ี้
ครอบครองเกิน หน่ึงลกูบาศกเ์มตรหรือไมท่ี้ไดแ้ปรรปูแลว้รวมปริมาตรไมเ้กินหน่ึงลกูบาศกเ์มตร  

ผูก้ระทาํความผิดตอ้งระวางโทษจาํคุกตั้งแต่สองถึงสิบหา้ปี และปรบัตั้งแต่หน่ึงหม่ืนบาทถึงหน่ึงแสนบาท  

มาตรา ๗๒ ตรี ผูใ้ดฝ่าฝืนหรือไมป่ฏิบติัตามมาตรา ๕๔ ตอ้งระวางโทษจาํคุกไมเ่กินหา้ปี หรือปรบัไม่เกิน
หา้มหมื่นบาท หรือทั้งจาํทั้งปรบั  

ในกรณีความผิดตามมาตราน้ี ถา้ไดก้ระทาํเป็นเน้ือท่ีเกินยี่สิบหา้ไร่ ผูก้ระทาํความผิดตอ้งระวางโทษจาํคุกตั้งแต่สองปี
ถึงสิบหา้ปี และปรบัตั้งแต่หน่ึงหม่ืนบาทถึงหน่ึงแสนบาท  

ในกรณีท่ีมีคาํพิพากษาช้ีขาดวา่บุคคลใดกระทาํความผิดตามมาตราน้ี ถา้ปรากฏวา่บุคคลน้ันไดย้ึดถือครอบครองป่าท่ี
ตนไดก้ระทาํความผิด ศาลมีอาํนาจท่ีจะสัง่ใหผู้ก้ระทาํผิด คนงาน ผูร้บัจา้ง ผูแ้ทน และบริวารของผูก้ระทาํผิด ออกไป
จากป่าน้ันไดด้ว้ย  

มาตรา ๗๓ (๓๙) ผูใ้ดฝ่าฝืนหรือไมป่ฏิบติัตามมาตรา ๑๑ มาตรา ๑๒ มาตรา ๑๓ มาตรา ๓๑ หรือมาตรา 
๔๘ ตอ้งระวางโทษจาํคุกไม่เกินหา้ปี หรือปรบัไม่เกินหา้หม่ืนบาท หรือทั้งจาํทั้งปรบั  

ในกรณีความผิดตามมาตราน้ี ถา้การกระทาํผิดน้ันเก่ียวกบั  

 



๑. ไมส้กั ไมย้าง หรือไมห้วงหา้มประเภท ข. หรือ  

๒. ไมอ่ื้นเป็นตน้หรือเป็นท่อนอยา่งใดอยา่งหน่ึงหรือทั้งสองอยา่งรวมกนัเกินยี่สิบตน้หรือท่อน หรือรวมปริมาตรไมเ้กิน
ส่ีลกูบาศกเ์มตร หรือไมท่ี้ไดแ้ปรรปูแลว้รวมปริมาตรไมเ้กินสองลกูบาศกเ์มตร  

ผูก้ระทาํความผิดตอ้งระวางโทษจาํคุกตั้งแต่หน่ึงปีถึงยีสิ่บปี และปรบัตั้งแต่หา้พนับาทถึงสองแสนบาท  

มาตรา ๗๓ ทวิ ผูใ้ดฝ่าฝืนมาตรา ๕๓ ตรี หรือผูร้บัใบอนุญาตตามพระราชบญัญติัน้ีฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบติัตาม
เง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นอนุญาต หรือขอ้กาํหนดท่ีรฐัมนตรีกาํหนดใหป้ฏิบติัเพ่ิมเติมตามมาตรา ๕๘ ตอ้งระวางโทษจาํคุก
ตั้งแต่หกเดือนถึงหา้ปีและปรบัตั้งแต่หา้พนับาทถึงหา้หม่ืนบาท  

มาตรา ๗๔ (๔๐) บรรดาไมแ้ละของป่าอนัไดม้าหรือมีไวเ้น่ืองจากการกระทาํความผิดต่อพระราชบญัญติัน้ี
และส่ิงประดิษฐ ์เคร่ืองใช ้และส่ิงอ่ืนใด บรรดาท่ีทาํดว้ยไมห้วงหา้มท่ีมีไว ้เน่ืองจากการกระทาํความผิดตามมาตรา ๕๓ 
ตรี ใหริ้บเสียทั้งส้ิน  

มาตรา ๗๔ ทวิ บรรดาเคร่ืองมือ เคร่ืองใช ้สตัวพ์าหนะ ยานพาหนะหรือเคร่ืองจกัรกลใด ๆ ซึ่งบุคคลไดใ้ชใ้น
การกระทาํความผิด หรือไดใ้ชเ้ป็น อุปกรณใ์หไ้ดร้บัผลในการกระทาํความผิดตามมาตรา ๑๑ มาตรา ๔๘ มาตรา ๕๔ 
หรือมาตรา ๖๙ ใหริ้บเสียทั้งส้ินไมว่า่จะมีผูถ้กูลงโทษตามคาํพิพากษาหรือไม่  

มาตรา ๗๔ ตรี บรรดาความผิดตามพระราชบญัญติัน้ีท่ีมีโทษปรบัสถานเดียวใหอ้ธิบดีกรมป่าไมห้รือ
พนักงานเจา้หน้าท่ีในระดบัไมต่ํา่กวา่ ป่าไมจ้งัหวดัหรือหวัหน้าด่านป่าไม ้มีอาํนาจเปรียบเทียบได ้ 

มาตรา ๗๔ จตัวา ในกรณีท่ีมีผูนํ้าจบัผูก้ระทาํความผิดตามพระราชบญัญติัน้ีใหพ้นักงานอยัการรอ้งขอต่อศาล 
และใหศ้าลมีอาํนาจพิพากษาใหจ้า่ย เงินสินบนนําจบัแก่ผูนํ้าจบั เป็นจาํนวนเงินไมเ่กินก่ึงหน่ึงของจาํนวนเงินค่าปรบั
ตามคาํพิพากษาโดยจา่ยจากเงินค่าปรบัท่ีชาํระต่อศาล ถา้ผูก้ระทาํความผิดไมช่าํระเงินค่าปรบัหรือชาํระไมถึ่งจาํนวนท่ี
จะตอ้งจา่ยค่าสินบนนําจบัไดค้รบถว้น ก็ใหจ้า่ยเงินสินบนนําจบั ท่ียงัจะตอ้งจา่ยจาก เงินค่าขายของกลางท่ีศาลสัง่ริบ 
ถา้ยงัขาดอยูอี่กก็ใหเ้ป็นพบัไป  

ในกรณีท่ีมีผูนํ้าจบัหลายคน ใหแ้บ่งเงินสินบนนําจบัใหค้นละเท่า ๆ กนัการจ่ายเงินสินบนนําจบัน้ัน จะจา่ยไดเ้ม่ือคดีถึง
ท่ีสุดแลว้  

หมวด ๘  

การรกัษาพระราชบญัญตัิ  

มาตรา ๗๕ ใหร้ฐัมนตรีวา่การกระทรวงเกษตราธิการ รกัษาการตามพระราชบญัญติัน้ี กบัใหมี้อาํนาจแต่งตั้ง
พนักงานเจา้หน้าท่ี และกาํหนดอตัราค่าธรรมเนียม ไมเ่กินจาํนวนอยา่งสงูท่ีกาํหนดไวใ้นบญัชีต่อทา้ย  



พระราชบญัญติัน้ีและออกกฎกระทรวงเพ่ือปฏิบติัการใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญติัน้ี กฎกระทรวงน้ัน เม่ือได้
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้ใหใ้ชบ้งัคบัได ้ 

บทเฉพาะกาล  

มาตรา ๗๖ สมัปทานและใบอนุญาตท่ีไดอ้อกใหแ้กบุ่คคลใดเพ่ือทาํไมห้รือเก็บหาของป่าไวแ้ลว้ในวนัใช้
พระราชบญัญติัน้ี ใหค้งใชไ้ดต่้อไป เสมือนหน่ึงเป็นสมัปทาน และใบอนุญาตท่ีออกใหต้ามความในพระราชบญัญติัน้ี
เพียงเท่ากาํหนดอายุของสมัปทานและใบอนุญาตน้ัน  

มาตรา ๗๗ บรรดาตราประทบัไมข้องเอกชนท่ีไดจ้ดทะเบียนและเสียค่าธรรมเนียมไวแ้ลว้ก่อนวนัใช้
พระราชบญัญติัน้ี ใหค้งใชไ้ดต่้อไปมีกาํหนดรอ้ยยี่สิบวนั นับแต่วนัใชพ้ระราชบญัญติัน้ี ถา้เจา้ของตราประทบัไมข้อง
เอกชนประสงคจ์ะใชต้ราน้ัน ต่อจากน้ันไปตอ้งนําไปขอจดทะเบียนใหม ่ตามความใน พระราชบญัญติัน้ีโดยไมต่อ้งเสีย
ค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนอีก  

ผูร้บัสนองพระบรมราชโองการ  

ป. พิบลูสงคราม  

นายกรฐัมนตรี  


