
พระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช ๒๔๘๔ 

บทบัญญัติท่ัวไป 

ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจาอยูหัวอานันทมหิดล 

คณะผูสําเร็จราชการแทนพระองค 

(ตามประกาศประธานสภาผูแทนราษฎร ลงวันที่ ๔ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๔๘๐) 

อาทิตยทิพอาภา 

พล.อ.พิชเยนทรโยธิน 

ตราไว ณ วันที่ ๑๔ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๔๘๔ 

เปนปที่ ๘ ในรัชกาลปจจุบัน 

โดยที่สภาผูแทนราษฎรลงมติวา สมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยการปาไม ให

เหมาะสมแกการสมัยยิ่งขึ้น  

จึงมีพระบรมราชโองการใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอม

ของสภาผูแทนราษฎรดังตอไปน้ี  

มาตรา ๑ พระราชบัญญัติน้ีใหเรียกวา "พระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช ๒๔๘๔"  

มาตรา ๒ ใหใชพระราชบัญญัติน้ีต้ังแตวันที่ ๑ มกราคม พุทธศักราช ๒๔๘๕เปน

ตนไป  

มาตรา ๓ ใหยกเลิก  

(๑) ประกาศพระบรมราชโองการวาดวยภาษีไมขอนสักแลไมกระยาเลย ลงวัน

อาทิตย เดือนสี่ แรมแปดค่ํา ปจอ ฉศก จุลศักราช ๑๒๓๖  

(๒) ประกาศพระบรมราชโองการเร่ืองซื้อขายไมขอนสัก ลงวันพุธ เดือนเกา ขึ้นค่ํา

หน่ึง ปวอก นพศก จุลศักราช ๑๒๔๖  

(๓) ประกาศพระบรมราชโองการเร่ืองไมขอนสัก ลงวันอาทิตย เดือนเจ็ด ขึ้นค่ํา

หน่ึง ปกุน นพศก จุลศักราช ๑๒๔๙  



(๔) ประกาศพระบรมราชโองการเพิ่มเติมเร่ืองขอนไมสัก ลงวันจันทร เดือนสิบเอ็ด 

แรมหน่ึงค่ํา ปกุน นพศก จุลศักราช ๑๒๔๙  

(๕) พระราชบัญญัติไมซุงและไมทอนที่ดวงตราลบเลือน ร.ศ.๑๑๕  

(๖) พระราชบัญญัติประกาศการรักษาปาไม ร.ศ.๑๑๖  

(๗) พระราชบัญญัติรักษาตนไมสัก ร.ศ.๑๑๖  

(๘) พระราชบัญญัติปองกันการลักลอบตีตราไม ร.ศ.๑๑๗  

(๙) พระราชบัญญัติปองกันการลักลอบชักลากไมสัก ที่ยังมิไดเสียคาตอแลภาษี ร.ศ.

๑๑๘  

(๑๐) กฎกระทรวงมหาดไทยวาดวยไมไหลลอย ร.ศ.๑๑๙  

(๑๑) กฎขอบังคับอนุญาตไมสักใชในการปลูกสรางที่ทําราชการแล การ

สาธารณประโยชน ร.ศ.119  

(๑๒) พระราชบัญญัติรักษาปา พุทธศักราช ๒๔๕๖  

(๑๓) กฎขอบังคับวางระเบียบวิธีจัดการรักษาปาไม พุทธศักราช ๒๔๕๖  

(๑๔) กฎขอบังคับวางระเบียบการหาของปา วาดวยการเก็บรวงผึ้ง พุทธศักราช 

๒๔๖๔  

(๑๕) กฎขอบังคับวางระเบียบการหาของปา วาดวยการเจาะเผาตน ตะเคียนทําชัน

ในมณฑลปตตานี พุทธศักราช ๒๔๖๕  

(๑๖) กฎขอบังคับวางระเบียบการหาของปา วาดวยการเจาะ เผา ทํา นํ้ามันยาง 

พุทธศักราช ๒๔๖๕  

(๑๗) พระราชบัญญัติแกไขพระราชบัญญัติพิกัดภาษีภายใน พุทธศักราช ๒๔๗๐ 

เฉพาะมาตรา ๔ (ก) และ (ข)  



(๑๘) พระราชบัญญัติรักษาปา (ฉบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๔๗๙  

(๑๙) พระราชบัญญัติควบคุมการทํายางสน พุทธศักราช ๒๔๘๐  

(๒๐)บรรดาบทกฎหมายกฎและขอบังคับอ่ืนๆในสวนที่มีบัญญัติไวแลวใน

พระราชบัญญัติน้ีหรือซึ่งแยงกับบทแหง พระราชบัญญัติน้ี  

มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัติน้ี  

(๑)๑ "ปา" หมายความวา ที่ดินที่ยังมิไดมีบุคคลไดมาตามกฎหมายที่ดิน  

(๒) "ไม" หมายความวา ไมสักและไมอ่ืนทุกชนิด ที่เปนตน เปนกอ เปนเถา รวม

ตลอดถึงไมไผทุกชนิด ปาลม หวาย ตลอดจนราก ปุม ตอ เศษปลายและกิ่งของสิ่งน้ันๆไมวาจะได

ถูกตัดตอนเลื่อยผาถากขุดหรือกระทําโดยประการอ่ืนใด  

(๓)๒"แปรรูป"หมายความวาเลื่อยหรือกระทําดวยประการอ่ืนใดแกไมใหเปลี่ยนรูป

หรือขนาดไปจากเดิมนอกจากการ ลอกเปลือกหรือตกแตงอันจําเปนแกการชักลาก  

(๔)๓"ไมแปรรูป"หมายความวาไมที่ไดแปรรูปแลวแตไมหมายถึงไมที่ไดทําเปน

เคร่ืองใชหรือสิ่งของอ่ืนหรือประกอบ เขากับเคร่ืองใชหรือสิ่งของอ่ืนแลว  

(๕)๔"ทําไม"หมายความวาตัดฟนกานโคนลิดเลื่อยฝาถากทอนขุดชักลากไมในปา

หรือนําไมออกจากปาดวยประการ ใด ๆ  

(๖) "ไมไหลลอย" หมายความวา ไมตน ไมซุง ไมทอน ไมเสา ไมเข็ม ไมหลัก ไม

เหลี่ยม ไมกระดาน ซึ่งเปนไมหวงหาม ที่ไดไหลลอยโดยปราศจากการควบคุม  

(๗)๕ "ของปา" หมายความวา บรรดาของที่อยูในปาตามธรรมชาติ คือ  

ก. ไม รวมทั้งสวนตาง ๆ ของไม ถาน นํ้ามันไม ยางไม ตลอดจน สิ่งอ่ืน ๆ ซึ่งเกิด

จากไม  

ข. พืชตาง ๆ ตลอดจนสิ่งอ่ืน ๆ ซึ่งเกิดจากพืชน้ัน  

ค. รังนก คร่ัง รวงผึ้ง นํ้าผึ้ง มูลคางคาว  



ง. แร นํ้ามันแร  

(๘) "ไมฟน" หมายความวา บรรดาไมที่มีลักษณะและคุณภาพเหมาะสม ที่จะใช

เปนเชื้อเพลิงยิ่งกวาจะใชประโยชนอยางอ่ืน  

(๙) "ชักลาก" หมายความวา การนําไมหรือของปาจากที่หน่ึงไปยังอีกที่หน่ึงดวย

กําลังแรงงาน  

(๑๐) "นําเคลื่อนที่" หมายความวา ชักลาก หรือทําใหไมหรือของปาเคลื่อนจากที่ไป

ดวยประการใด ๆ  

(๑๑)6"ขนาดจํากัด"หมายความวาขนาดโตของตนไมซึ่งกําหนดตามความใน

พระราชบัญญัติน้ีโดยวัดรอบลําตนตรง ที่สูง ๑ เมตร ๓๐ เซนติเมตร ตามลําตนจากพื้นดิน  

(๑๒)"คาภาคหลวง"หมายความวาเงินคาธรรมเนียมซึ่งผูทําไมหรือเก็บหาของปา

จะตองเสียตามความในพระราชบัญญัติน้ี  

(๑๓) "โรงงานแปรรูปไม" หมายความวา โรงงานหรือสถานที่ใดซึ่งจัดขึ้นไวเปนที่

ทําการแปรรูปไมรวมถึงบริเวณโรงงาน หรือสถานที่น้ัน ๆ ดวย  

(๑๔) "โรงคาไมแปรรูป" หมายความวา สถานที่ที่คาไมแปรรูป หรือ ที่มีไมแปรรูป

ไวเพื่อการคารวมถึงบริเวณสถานที่  น้ัน ๆ ดวย  

(๑๕) "ตราประทับไม" หมายความวา วัตถุใดอันประดิษฐขึ้นเพื่อใหเกิดเปนรูปรอย

หรือเคร่ืองหมายใดๆนอกจากรูปรอย ที่เปนตัวเลข ไวที่ไมซึ่งอยูภายใตความควบคุมแหง

พระราชบัญญัติน้ี  

(๑๖)"พนักงานเจาหนาที่"หมายความวาเจาพนักงานปาไมพนักงานปาไมหรือผูซึ่ง

รัฐมนตรีไดแตงต้ังใหมีหนาที่ดําเนิน ตามพระราชบัญญัติน้ี  

(๑๗) "รัฐมนตรี" หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี  



มาตรา๕ พระราชกฤษฎีกาหรือประกาศรัฐมนตรีซึ่งกําหนดขึ้นตามบทแหง

พระราชบัญญัติน้ีใหคัดสําเนาประกาศไว ณ ที่วาการอําเภอและที่ทําการกํานันหรือที่สาธารณสถาน

ในทองที่ซึ่งเกี่ยวของ  

(๑)มาตรา ๔ (๒)แกไขโดย พ.ร.บ.ปาไม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๑๘ มาตรา ๓  

(๒)มาตรา ๔ (๓)แกไขโดย พ.ร.บ.ปาไม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๔๙๔ มาตรา ๓  

(๓)มาตรา ๔(๔)แกไขโดยประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ ๑๑๖ พ.ศ.๒๕๑๕ ขอ ๑  

(๔)มาตรา ๔ (๕)แกไขโดย พ.ร.บ.ปาไม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๑๘ มาตรา ๔  

(๕)มาตรา ๔ (๗)แกไขโดย พ.ร.บ.ปาไม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๑๘ มาตรา ๕ 

(๖)มาตรา ๔(๑๑) แกไขโดย พ.ร.บ.ปาไม (ฉบับที่ ๕)พ.ศ.๒๕๑๘ มาตรา ๖  

 
 

หมวด 1 การทําไมและเก็บหาของปา 

สวนท่ี 1  

การกําหนดไมหวงหาม คาภาคหลวงและขนาดจํากัด 

 
สวนท่ี 2 

การทําไมหวงหาม 

 มาตรา๑๑(๑๐)ผูใดทําไมหรือเจาะหรือสับหรือเผาหรือทําอันตรายโดยประการใดๆแกไม

หวงหามในปาตองไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่ หรือไดรับสัมปทานตามความใน

พระราชบัญญัติน้ีและตองปฏิบัติตามขอกําหนดในกฎ กระทรวงการอนุญาตน้ันพนักงานเจาหนาที่

เมื่อไดรับอนุมัติจากรัฐมนตรีแลวจะอนุญาตใหผูกขาดโดยใหผูรับอนุญาต เสียเงินคาผูกขาดใหแก

รัฐบาล ตามจํานวนที่รัฐมนตรีกําหนดก็ได  

 มาตรา๑๒หามมิใหผูรับอนุญาตทําไมที่ไมมีรอยตราอนุญาตของพนักงานเจาหนาที่ประทับ

ไวเวนแตจะไดมีขอความระบุอนุญาตไวในใบอนุญาต  

 มาตรา๑๓(๑๑)หามมิใหผูรับอนุญาตทําไมที่มีขนาดตํ่ากวาขนาดจํากัดนอกจากมีรอยตรา

อนุญาตของพนักงานเจาหนาที่ประทับไว หรือมีขอความระบุอนุญาตไวในใบอนุญาต  

 มาตรา ๑๔ (๑๒) ผูรับอนุญาตทําไมตองเสียคาภาคหลวงตามที่กําหนดไว ด่ังตอไปน้ี  

   (๑) ตองชําระคาภาคหลวงลวงหนาทอนหรือตนละหาสิบสตางคเมื่อรับใบอนุญาต

จากพนักงานเจาหนาที่เวนแตในทอง ที่ใดที่คณะกรมการจังหวัดไดประกาศโดยไดรับอนุมัติจาก



รัฐมนตรี ใหงดเวนไมตองเรียกเก็บเงินคาภาคหลวงลวงหนาหรือใหลดคาภาคหลวงลวงหนาลงจาก

อัตราที่กําหนดน้ีก็ใหเปนไปตามประกาศของคณะกรรมการจังหวัดน้ัน ๆ  

 การทําไมสัก ผูรับอนุญาตจะตองชําระคาภาคหลวงลวงหนาตามอัตราที่ คณะกรรมการ

จังหวัดไดประกาศโดยรับอนุ มติจากรัฐมนตรีหรือตามอัตราที่รัฐมนตรีกําหนดเปนรายๆไปการทํา

ไมฟนหรือทําไมเผาถานไมตองเสียคาภาคหลวงลวงหนา  

  (๒)ตองชําระคาภาคหลวงใหเสร็จสิ้นภายในกําหนดสามสิบวันนับแตวันที่พนักงาน

เจาหนาที่ไดแจงจํานวนคาภาคหลวงสําหรับไมน้ันใหทราบถาผูรับอนุญาตไมชําระคาภาคหลวงให

เสร็จสิ้น ภายในกําหนดเวลาดังกลาวในวรรคกอน ใหไมน้ันตกเปนของแผนดินเวนแตผูรับอนุญาต

จะไดรับอนุญาตใหผัดผอนการชําระคาภาคหลวงตอไปตามขอกําหนดในกฎกระทรวง  

 มาตรา๑๕(๑๓) การชําระคาภาคหลวงสําหรับไมหวงหามชนิดใดถาผูรับอนุญาตขอชําระ

ในเมื่อไมน้ันไดแปรรูปหรือไดเผาเปนถานแลว ตองชําระตาม ปริมาตรของไมแปรรูปหรือถานไม

ในอัตราสองเทาคาภาคหลวงที่กําหนดไวสําหรับไมชนิดน้ัน ๆ  

 มาตรา๑๖ คาภาคหลวงลวงหนาทั้งสิ้นที่ชําระไวแลวตามความในมาตรา๑๔(๑)น้ันใหนํามา

หักลบกันกับคาภาคหลวงไมที่ทําออก ยังขาดเทาใดใหเรียก เก็บจนครบ ถาผูรับอนุญาตทําไม

ออกมาไมครบตามจํานวนตามใบอนุญาต โดยมิใช เพราะเหตุสุดวิสัย ซึ่งคํานวณคาภาคหลวงแลว

ยังไมถึงจํานวนเงินคาภาคหลวง ลวงหนาที่ไดชําระไวแลวคาภาค หลวงลวงหนาสวนที่เกินใหตก

เปนของรัฐบาลถาผูรับอนุญาตไมไดทําไมออกมาเลยตามใบอนุญาตโดยมิใชเพราะเหตุ สุดวิสัย 

หรือกระทําผิดจนถูกเพิกถอนใบอนุญาต คาภาคหลวงลวงหนาทั้งสิ้นใหตกเปนของรัฐบาล  

 มาตรา ๑๗ บทบัญญัติในสวนน้ี มิใหใชบังคับในกรณีด่ังตอไปน้ี  

   (๑) พนักงานเจาหนาที่จัดกระทําไปเพื่อประโยชนในการบํารุงปา การคนควาหรือ

การทดลองในทางวิชาการ  

   (๒) ผูเก็บหาเศษไมปลายไมตายแหงที่ลมขอนนอนไพรอันมีลักษณะเปนไมฟน 

ซึ่งมิใชไมสักหรือไมหวงหามประเภท ข. ไปสําหรับใชสอยในบานเรือนแหงตนหรือประกอบกิจ

ของตน  

 มาตรา๑๘(๑๔) การทําไมหวงหามก็ดีขนาดจํากัดก็ดีอัตราคาภาคหลวงก็ดีซึ่งไดกําหนดขึ้น

ไวแลวน้ันถารัฐมนตรีเห็นวามีกรณีพิเศษเกิดขึ้น ก็ใหมีอํานาจ อนุญาตแตกตางจากขอกําหนดเปน

การชั่วคราวได  

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

 (๑๐) มาตรา ๑๑ แกไขโดย พ.ร.บ.ปาไม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๔๙๔ มาตรา ๖  

 (๑๑) มาตรา ๑๓ แกไขโดย พ.ร.บ.ปาไม (ฉบับที่ ๕)พ.ศ.๒๕๑๘ มาตรา ๑๒ 



 (๑๒) มาตรา ๑๔ แกไขโดย พ.ร.บ.ปาไม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๔๙๔ มาตรา ๗  

 (๑๓) มาตรา ๑๕ แกไขโดย พ.ร.บ.ปาไม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๔๙๔ มาตรา ๘  

 (๑๔) มาตรา ๑๘ แกไขโดย พ.ร.บ.ปาไม (ฉบับที่ ๕)พ.ศ.๒๕๑๘ มาตรา ๑๔ 

 

สวนท่ี 3 

การยกเวนคาภาคหลวง (๑๕)  

 

 มาตรา ๑๙ นอกจากไมสัก ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจอนุญาตใหทําไม โดยยกเวน

คาภาคหลวงไดด่ังตอไปน้ี  

  (๑) เพื่อใชสอยสวนตัวสําหรับการปลูกสรางหรือการเปลี่ยนแปลงตอเติมบานเรือน ไมเกิน

ครอบครัวละสิบแปดบาท แตถาการปลูกสรางหรือการเปลี่ยน แปลงตอเติมบานเรือน เพื่อใหเปนไป

ตามแผนผังและแบบกอสรางที่ทางราชการ ไดกําหนดขึ้นไวสําหรับราษฎร ใหยกเวนไดไมเกิน

ครัวเรือนละสี่สิบบาท  

  (๒) เพื่อใชสอยสวนตัวสําหรับเคร่ืองมือหรือสิ่งอ่ืนที่ใชประกอบหรือเกี่ยวเน่ืองในการ

กสิกรรมและการเลี้ยงสัตวหรือ การประมงหรือทําร้ัวเพื่อปองกันภยันตราย อยางละไมเกินครัวเรือน

ละสิบสองบาท  

  (๓) เพื่อการกุศลหรือสาธารณประโยชนซึ่งพนักงานเจาหนาที่ไดสอบสวนเห็นสมควร 

ตามปริมาณแหงความจําเปน  

 มาตรา ๒๐ การยกเวนคาภาคหลวงตามความในมาตรา๑๙(๑)และ(๒)น้ันใหพนักงาน

เจาหนาที่พิจารณาอนุญาตตามควรแกความจําเปน และไมใหเกินครัวเรือนละหน่ึงคร้ังภายในระยะ

สิบปนับแตวันที่ไดรับอนุญาตคร้ังสุดทาย แตถาเปนการซอมแซมสิ่งชํารุดใหยกเวนคาภาคหลวงได

ไมเกินหน่ึงในสี่ของจํานวนคาภาคหลวงที่ไดรับยกเวนตามความในมาตรากอนและการซอมแซม

น้ันใหยกเวนไดไมเกินปละหน่ึงคร้ังบทบัญญัติในวรรคกอนมิใหใชบังคับในกรณีที่มีการชํารุด

เสียหายโดยภยันตรายอันเปนเหตุสุดวิสัย  

 มาตรา ๒๑ ผูที่จะรับประโยชนไดตามความในสองมาตรากอน ตองเปนผูที่มีภูมิลําเนาอยู

ในราชอาณาจักรไมหางจาก ที่ที่จะทําไมเกินกวาหน่ึงรอยกิโลเมตร และตองรับรองวาจะใชไมทํา

ประโยชนตามที่ไดรับอนุญาต ภายในราชอาณาจักรไมหางจากที่ที่ทําไมเกินกวาหน่ึงรอยกิโลเมตร  

 มาตรา ๒๒ ผูไดรับอนุญาตตามความในสวนน้ีจะใชไมในกิจการอ่ืนใดผิด ไปจากที่ระบุไว

ในใบอนุญาตหรือผิดจากคํา รับรองตามความในมาตรา ๒๑ หรือ โอน หรือจําหนายไมน้ันโดย



ประการใดหาไดไม เวนแตจะไดรับอนุญาตจาก พนักงานเจาหนาที่เปนหนังสือ หรือไดเสีย

คาภาคหลวงตามอัตราเสียกอน ทั้งน้ีไมหมายถึงการใชเศษไมที่เหลือเพื่อ กิจการสวนตัว  

 มาตรา ๒๓ ผูใดรับอนุญาตตามความในสวนน้ี ตองใชไมทําประโยชนตามที่ระบุไวใน

ใบอนุญาตใหเสร็จภายในกําหนด สองป นับแตวันใบอนุญาตสิ้นอายุมิฉะน้ันผูรับอนุญาตตองเสีย

คาภาคหลวงตามอัตรา ในจํานวนไมที่ยังไมไดใชทํา ประโยชนและตองชําระใหเสร็จสิ้นภายใน

กําหนดเกาสิบวัน นับแตระยะเวลาด่ังกลาวน้ันสิ้นสุดลง  

 มาตรา ๒๔ คณะกรมการจังหวัดโดยอนุมัติจากรัฐมนตรีมีอํานาจประกาศเวนไมหวงหาม

บางชนิดจากการอนุญาต โดยยกเวนคาภาคหลวงหรือกําหนดปริมาณและชนิดไมที่จะพึงอนุญาตให

ทําไมไดโดยยกเวนคาภาคหลวงตามความในสวนน้ี  

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

 (๑๕) ความในสวนที่ ๓ มาตรา ๑๙ ถึง ๒๔ ถูกยกเลิกโดย พ.ร.บ.ปาไม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.

๒๕๐๓ มาตรา ๗ (ไมมีความใหมแทน) 

 

สวนท่ี 4 

ไมท่ีมิใชไมหวงหาม  

 มาตรา ๒๕(๑๖)ไมที่มิใชไมหวงหามซึ่งบุคคลทําไมหรือเจาะหรือสับหรือเผาไดโดยไม

ตองรับอนุญาตรวมทั้งถานที่เกิดจากไมน้ัน เมื่อผูใดนําลวงดาน ปาไม ตองเสียคาภาคหลวง  

 บทบัญญัติในวรรคกอนมิใหใชบังคับในกรณีที่บุคคลนําเศษไมปลายไมหรือไมฟนลวง

ดานปาไมเพื่อใชสอยในบานเรือนแหงตน  

 มาตรา ๒๖(๑๗)ใหรัฐมนตรีมีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนด อัตรา

คาภาคหลวงสําหรับไมหรือถานที่ตอง เสียตามความในมาตรากอนขึ้นไวเฉพาะดานปาไมได แต

อยางสูงตองไมเกินเมตรลูกบาศกละสองบาท  

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

(๑๖) มาตรา ๒๕ บัญญัติขึ้นโดย พ.ร.บ.ปาไม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๑๘ มาตรา ๑๕ 

 

สวนท่ี 5 

ของปาหวงหาม  

 มาตรา ๒๗ ของปาอยางใดในทองที่ใดจะใหเปนของปาหวงหาม ใหกําหนดโดยพระราช

กฤษฎีกา  



 มาตรา ๒๘ การเพิ่มเติมหรือเพิกถอนของปาหวงหามที่ไดมีพระราชกฤษฎีกากําหนดไว

แลวก็ดีหรือจะกําหนดของปาอยางใดใหเปนของปาหวงหามขึ้นในทองที่ใด นอกจากทองที่ที่ไดมี

พระราชกฤษฎีกากําหนดตามความในมาตรากอน แลวน้ันก็ดี ใหกําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา  

 พระราชกฤษฎีกาซึ่งตราขึ้นตามความในมาตราน้ี ใหใชบังคับไดเมื่อพนกําหนดเกาสิบวัน 

นับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา  

 มาตรา ๒๙(๑๘) ผูใดเก็บหาของปาหวงหาม หรือทําอันตรายดวยประการใดแกของปาหวง

หามในปาตองไดรับ อนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่หรือไดรับสัมปทานตามความใน

พระราชบัญญัติน้ีและตองเสียคาภาคหลวงกับทั้งตองปฏิบัติตามขอกําหนดในกฎกระทรวงการ

อนุญาตน้ัน พนักงานเจาหนาที่เมื่อไดรับอนุมัติจากรัฐมนตรีแลว จะอนุญาตใหผูกขาดโดยใหผูรับ

อนุญาตเสียเงินคาผูกขาดใหแกรัฐบาล ตามจํานวนที่รัฐมนตรีกําหนดก็ได  

 มาตรา ๓๐(๑๙)ใหรัฐมนตรีมีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนดอัตรา

คาภาคหลวงไมเกินรอยละสิบแหงราคาตลาดในราชอาณาจักร ซึ่งเฉลี่ยจากราคาแหงของปาหวง

หามอยางน้ัน ๆ  

 มาตรา ๓๑ ในทองที่ใดที่ไดกําหนดรวงผึ้งเปนของปาหวงหาม หามมิใหผูใดแมจะเปนผูรับ

อนุญาตหรือผูรับสัมปทาน เก็บหาของปา ตัดหรือโคนตนยวงผึ้ง หรือตนไมที่ผึ้งทํารังอยู หรือทํา

อันตรายดวยประการใดแกตนไมที่กลาวแลว โดย ไมจําเปนแกการเก็บหารวงผึ้ง  

 มาตรา ๓๒ บทบัญญัติในสวนน้ีมิใหใชบังคับในกรณีที่พนักงานเจาหนาที่จัดกระทําไปเพื่อ

ประโยชนในการบํารุงปา การคนควา หรือการทดลองในทางวิชาการ  

 มาตรา ๓๓(๒๐) การเก็บหาของปาหวงหามก็ดีอัตราคาภาคหลวงก็ดีซึ่งไดกําหนดขึ้นไว

แลวน้ันถารัฐมนตรีเห็นวามีกรณีพิเศษเกิดขึ้น ก็ใหมีอํานาจอนุญาตแตกตางจากขอกําหนดเปนการ

ชั่วคราวได  

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

 (๑๗) มาตรา x ๒๖ บัญญัติขึ้นโดย พ.ร.บ.ปาไม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๑๘ มาตรา ๑๕  

 (๑๘) มาตรา ๒๙ แกไขโดย พ.ร.บ.ปาไม (ฉบับที่ ๓)พ.ศ.๒๔๙๔ มาตรา ๑๑  

 (๑๙) มาตรา ๓๐ แกไขโดย พ.ร.บ.ปาไม (ฉบับที่ ๕)พ.ศ.๒๕๑๘ มาตรา ๑๖ 

 

หมวด 2  

ตราประทับไม 

หมวด 3  

ไมและของปาขณะเคลื่อนท่ี 



สวนท่ี 1 

การนําเคลื่อนท่ี 

 

 มาตรา ๓๘ (๒๒) บทบัญญัติในสวนน้ีใหใชบังคับถึงการนําไมหรือของปาเคลื่อนที่ตอไป

ภายหลังที่  

   (๑) นําไมหรือของปา ที่ทําออกตามใบอนุญาตไปถึงที่อันระบุไวในใบอนุญาต

แลว  

   (๒) นําไมที่ทําออกโดยไมตองรับอนุญาตไปถึงดานปาไมดานแรกแลว 

 มาตรา ๓๙(๒๓) ผูใดนําไมหรือของปาเคลื่อนที่ตองมีใบเบิกทางของพนักงานเจาหนาที่

กํากับไปดวยตามขอกําหนดในกฎกระทรวง  

 มาตรา ๔๐ (๒๔)ผูใดนําไมหรือของปาเคลื่อนที่ลวงดานปาไมตองแจงตอพนักงาน

เจาหนาที่ประจําดานน้ันพรอมทั้ง พรอมทั้งแสดงใบเบิกทางกํากับไมหรือของปาที่นํามาน้ันเมื่อ

พนักงานเจาหนาที่อนุญาตเปนหนังสือใหผานดานไดแลว จึงใหนําไมหรือของปาน้ันไปไดการ

อนุญาตน้ันใหพนักงานเจาหนาที่ปฏิบัติโดยมิชักชา  

 มาตรา ๔๑ หามมิใหผูใดนําไมหรือของปาเคลื่อนที่ผานดานปาไมในระหวางเวลาต้ังแต

พระอาทิตยตกถึงพระอาทิตยขึ้น เวนแตจะไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่เปนหนังสือ  

 มาตรา ๔๒ บทบัญญัติแหงสองมาตรากอน มิใหใชบังคับในกรณีตอไปน้ี  

(๑) เมื่อมีขอกําหนดอยางอ่ืนในสัมปทาน ใบอนุญาตหรือใบเบิกทาง  

(๒) เมื่อทบวงการเมืองใด ไดตกลงกับกรมปาไมไวเปนอยางอ่ืน  

(๓) เมื่อเปนการกระทําของผูไดรับอนุญาตทําการเก็บไมไหลลอยเก็บไวเพื่อสงไป

ยังพนักงานเจาหนาที่ประจําสถานีตรวจรับ และรักษาไมไหลลอยตามความในพระราชบัญญัติน้ี  

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

 (๒๒) มาตรา ๓๘ แกไขโดย พ.ร.บ.ปาไม (ฉบับที่ ๕)พ.ศ.๒๕๑๘ มาตรา ๑๘  

 (๒๓) มาตรา ๓๙ ทวิ บัญญัติขึ้นโดย พ.ร.บ.ปาไม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๐๓ มาตรา ๘  

 (๒๔) มาตรา ๔๐ แกไขโดย พ.ร.บ.ปาไม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๐๓ มาตรา ๙ 

 



สวนท่ี 2 

การควบคุมไมในลํานํ้า 

 

 มาตรา ๔๓ ใหรัฐมนตรีมอํีานาจกําหนดเขตควบคุมไมในลํานํ้าโดยประกาศในราชกิจจา

นุเบกษา  

 ภายในเขตที่รัฐมนตรีกําหนดตามความในวรรคกอนหามมิใหผูที่มิใชเจาของไมหรือไดรับ

อํานาจจากเจาของไมเก็บไมไหลลอยเวนแตจะไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่  

 มาตรา ๔๔ ผูรับอนุญาตเก็บไมไหลลอย ตองทําการเก็บและรักษาไมตามขอกําหนดใน

กฎกระทรวง  

 เมื่อผูรับอนุญาตเก็บไมไหลลอยไดแลว ใหมอบแกพนักงานเจาหนาที่โดยมิชักชา  

 มาตรา ๔๕ ทุกปในเดือนกุมภาพันธและเดือนสิงหาคมเมื่อมีไมไหลลอยมาตกอยูในความ

ครอบครองของพนักงานเจาหนาที่ใหพนักงานเจาหนาที่ประกาศโฆษณาใหเจาของเรียกเอาภายใน

เวลากําหนดแตมิใหกําหนดนอยกวาเกาสิบวัน นับแตวันประกาศ  

 พนักงานเจาหนาที่มีอํานาจสั่งใหคืนไมไหลลอย ใหแกผูที่อางสิทธิในไมน้ัน เมื่อพนักงาน

เจาหนาที่  ี่พอใจในหลักฐานที่ผูน้ันนํามาแสดง ถาพนักงานเจาหนาที่สั่งเปนอยางอ่ืนและผูอางสิทธิ

ไมพอใจในคําสัง่ ผูน้ันตองไป รองตอศาลภายในกําหนดเวลาสามสิบวัน นับแตวันทราบคําสั่งของ

พนักงานเจาหนาที่ ถาไมรองภายใน กําหนดผูน้ันหมดสิทธิวากลาวตอไป  

 ในกรณีที่พนักงานเจาหนาที่หรือศาลมิไดสั่งแสดงวาผูใดมีกรรมสิทธิ์ในไมน้ันใหตกเปน

ของแผนดิน  

 มาตรา  ๔๖ ผูมีสิทธิไดรับไมคืนจากพนักงานเจาหนาที่ตองชําระคารางวัลแกผูรับอนุญาต

เก็บไมไหลลอยและคาธรรมเนียมแกพนักงานเจาหนาที่ตามอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง  

 ในกรณีที่ไมมีผูมีสิทธิไดรับไมคืนจากพนักงานเจาหนาที่ ใหพนักงานเจาหนาที่จายรางวัล

ใหแกผูรับอนุญาตเก็บไมไหลลอยโดยอัตราเดียวกัน  

 

 

 

 

 

 



หมวด 4 

การควบคุมการแปรรูปไม 

 มาตรา 47 ใหรัฐมนตรีมีอํานาจกําหนดทองที่ใดใหเปนเขตควบคุมการแปรรูปไมโดย

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ประกาศน้ันใหใชบังคับไดเมื่อพนกําหนดเกาสิบวันนับแตวันประกาศ

การอนุญาตน้ันใหพนักงานเจาหนาที่ปฏิบัติโดยมิชักชา  

 มาตรา 48(25) ภายในเขตควบคุมการแปรรูปไมหามมิใหผูใดแปรรูปไมต้ังโรงงานแปรรูป

ไมต้ังโรงคาไมแปรรูปมีไมสักแปรรูปไมวาจํานวนเทาใดไวในครอบครองเวนแตไดรับอนุญาตจาก

พนักงานเจาหนาที่และตองปฏิบัติตามขอกําหนดใหกฎกระทรวงและในการอนุญาต  

 เพื่อประโยชนแหงความในวรรคหน่ึงไมซุงหรือไมทอนที่จมอยูในแมนํ้าลําคลองในรัศมีหา

สิบเมตรของบริเวณที่ทําการแปรรูปไมและไมมีผูใดเปนเจาของใหสันนิษฐานวาเปนไมที่อยูใน

ความครอบครองของผูรับอนุญาตต้ังโรงงานแปรรูปไมที่มีโรงงานอยูในบริเวณน้ัน  

 ความในวรรคหน่ึงใหหมายความรวมถึงการกระทําแกไมที่นําเขามาในราชอาณาจักรดวย 

 มาตรา 49 (26) ผูขออนุญาตต้ังโรงงานแปรรูปไมโดยใชเคร่ืองจักรกลตอง  

(1) เปนเจาของ และ  

(2) ไมเคยตองโทษจําคุกโดยพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตความผิดที่เปนลหุ

โทษหรือ  

(3) ความผิดอันไดกระทําโดยประมาท หรือ  

(4) ไมเปนบุคคลลมละลาย หรือ  

(5) ไมอยูในระหวางถูกสั่งพักใชใบอนุญาต หรือไมเคยถูกเพิกถอนใบอนุญาต ซึ่ง

ออก ตามความในหมวดน้ี หรือใบอนุญาตทําไม ใบอนุญาตผูกขาดทําไม หรือสัมปทานทําไม ซึ่ง

ออกตามความในพระราชบัญญัติน้ี  

 ในกรณีผูขอรับอนุญาตต้ังโรงงานแปรรูปไมเปนนิติบุคคล หุนสวนผูจัดการหรือกรรมการ

ผูจัดการของนิติบุคคลน้ัน ตองไมมีลักษณะตองหามตาม (2) (3) หรือ (4)  



 มาตรา 49 ทวิ ผูรับอนุญาตต้ังโรงงานแปรรูปไมตองรับผิดชอบในการดําเนินกิจการ

เกี่ยวกับแปรรูปไมตามที่ตนไดรับอนุญาต  

 มาตรา 50 (27) บทบัญญัติแหงมาตรา 48 มิใหใชบังคับในกรณีดังตอไปน้ี  

(1) การกระทําเพียงเลื่อย ตัด ลิด ขุด หรือถากซอมไมเพื่อเปนซุงทอน ไมเหลี่ยม

โกลน มาดหรือโกลน เสาถาก หรือหมอนรถ หรือเพื่อทําไมฟน หรือทําไมเผาถานหรือเลื่อยผาเพียง

เพื่อความจําเปนในการชักลากในเมื่อพนักงานเจาหนาที่ระบุไวในใบอนุญาตทําไมใหกระทําการน้ัน 

ๆ ไดและผูรับอนุญาตได กระทําการน้ัน ๆ กอนนําไมเคลื่อนที่จากบริเวณตอไม  

(2)การแปรรูปไมที่แปรรูปมาแลวจากไมซุงหรือไมทอน ที่มิใชเพื่อการคา การมีไม

แปรรูปไวในครอบครองที่มิใชเพื่อการคา โดยมีหลักฐานแสดงวาไดไมน้ัน มาโดยชอบดวย

พระราชบัญญัติน้ี  

(3)การแปรรูปไมหรือมีไมแปรรูปไวในครอบครองที่มิใชไมหวงหาม  

(4)การแปรรูปไมโดยใชแรงคนที่มิใชเพื่อการคา จากไมหวงหามที่ยังมิไดแปรรูป 

โดย มีหลักฐานแสดงวาไดไมน้ันมาโดยชอบดวยพระราชบัญญัติน้ี  

 มาตรา 51 (28) ผูรับอนุญาตตามความในหมวดน้ี จะมีไวครอบครองในสถานที่ที่ไดรับ

อนุญาตของตนไดเฉพาะไมอยางใดอยางหน่ึง ดังตอไปน้ี  

(1) ไมที่ไดชําระคาภาคหลวงและคาบํารุงปาเสร็จสิ้นแลว หรือถาเปนไมที่ไดรับ

อนุญาตใหทําการแปรรูปไดกอนชําระคาภาคหลวงและคาบํารุงปา โดยมีหนังสืออนุญาตของอธิบดี

กรมปาไม และมีรอยตราอนุญาตประทับไวแลว  

(2) ไมที่ไดรับอนุญาตใหทําไดโดยไมตองเสียคาภาคหลวง และพนักงานเจาหนาที่

ไดประทับตราแสดงวาเปนไมที่ทําไดโดยไมตองเสียคาภาคหลวงไวแลว  

(3) ไมที่ไดรับซื้อจากทางราชการปาไม ซึ่งพนักงานเจาหนาที่ไดประทับตรารัฐบาล

ขายไวแลว  

(4) ไมแปรรูปของผูรับอนุญาตตามความในหมวดน้ี และมีหนังสือกํากับไมแปรรูป

ของผูรับอนุญาต หรือใบเบิกทางของพนักงานเจาหนาที่กํากับไวเปนหลักฐาน  



(5) ไมที่นําเขามาในราชอาณาจักร และมีใบเบิกทางตามมาตรา 38 (3) กํากับ  

 มาตรา 52 หามมิใหผูรับอนุญาตทําการแปรรูปไมในระหวางเวลาต้ังแตพระอาทิตยตกถึง

พระอาทิตยขึ้นเวนแตจะไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่เปนหนังสือ  

 มาตรา 53 (29) เพื่อที่จะดูวาผูรับอนุญาตตามความในหมวดน้ีไดปฏิบัติถูกตองตาม

พระราชบัญญัติน้ีหรือไม พนักงานเจาหนาที่มีอํานาจตรวจการแปรรูปไมและกิจการของผูรับ

อนุญาตไดผูรับอนุญาตตองอํานวยความสะดวกและตอบคําถามแกพนักงานเจาหนาที่ในการน้ี  

 มาตรา 53 ทวิ ใหรัฐมนตรีมีอํานาจกําหนดทองที่เปนเขตควบคุมสิ่งประดิษฐ เคร่ืองใช หรือ

สิ่งอ่ืนใดบรรดาที่ทําดวยไมหวงหาม โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา  

 ในการกําหนดตามวรรคหน่ึง ใหรัฐมนตรีกําหนดชนิดไม ขนาดหรือปริมาณของ

สิ่งประดิษฐ เคร่ืองใช หรือสิ่งอ่ืนใดบรรดาที่ทําดวยไมหวงหาม ซึ่งผูคาหรือมีไวในครอบครองเพื่อ

การคาที่จะตองขออนุญาตตาม มาตรา 53 ตรีหรือ มาตรา 53 จัตวา  

 มาตรา 53 ตรี ภายในเขตควบคุม หามมิใหผูใดคา หรือมีไวในครอบครองเพื่อการคาซึ่ง

สิ่งประดิษฐ เคร่ืองใช หรือสิ่งอ่ืนใดบรรดาที่ทําดวยไมหวงหามที่มีชนิดไมขนาดหรือปริมาณเกิน

กวาที่รัฐมนตรีกําหนดตามมาตรา 53 ทวิ เวนแตจะไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่  

 มาตรา 53 จัตวา ในกรณีที่มีประกาศของรัฐมนตรีกําหนดเขตทองที่ใดเปนเขตควบคุมตาม

มาตรา 53 ทวิ ใหผูคาหรือผูมีไวในครอบครองเพื่อการคาซึ่งสิ่งประดิษฐ เคร่ืองใช หรือสิ่งอ่ืนใด

บรรดาที่ทําดวยไมหวงหาม ที่มีชนิดไม ขนาดหรือปริมาณเกินกวาชนิดไมขนาดหรือปริมาณที่

ควบคุมอยูแลวกอนวันที่ประกาศของรัฐมนตรีดังกลาวใชบังคับ ยื่นคําขอรับใบอนุญาตตอพนักงาน

เจาหนาที่ ภายในสามสิบวัน นับแตวันที่ประกาศของรัฐมนตรีดังกลาวที่ใชบังคับ  

 เมื่อไดยื่นคําขอรับใบอนุญาตตามวรรคหน่ึงแลว ใหบุคคลดังกลาวคาหรือมีไวใน

ครอบครองเพื่อการคาซึ่งสิ่งประดิษฐ เคร่ืองใช หรือสิ่งอ่ืนใดบรรดาที่ทําดวยไมหวงหามไดตอไป 

จนกวาพนักงานเจาหนาที่จะไมอนุญาตตามคําขอ  

 

 



หมวด 5 

การแผวถางปา 

 มาตรา 54 (30) หามมิใหผูใดกอสราง แผวถาง หรือเผาปา หรือ กระทําดวยประการใดๆ อัน

เปนการทําลายปา หรือเขายึดถือหรือครอบครองปาเพื่อตนเองหรือผูอ่ืน เวนแตจะกระทําภายในเขต

ที่ได จําแนกไวเปนประเภทเกษตรกรรมและรัฐมนตรีไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา หรือโดย

ไดรับใบอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่  

 การขออนุญาตและการอนุญาต ใหเปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่กําหนดใน

กฎกระทรวง  

 มาตรา 55 ผูใดครอบครองปาที่ไดถูกแผวถางโดยฝาฝนตอบทบัญญัติแหงมาตรากอน ให

สันนิษฐานไวกอนวาบุคคลน้ันเปนผูแผวถางปาน้ัน  

หมวด 6 

เบ็ดเตล็ด 

 

 มาตรา 56 ใบอนุญาตที่ไดออกใหตามความในพระราชบัญญัติน้ี จะโอนไดตอเมื่อไดรับ

อนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่  

 ถาผูรับอนุญาตตาย ทายาทหรือผูจัดการมรดกจะทําการแทนตามใบอนุญาตน้ันตอไปก็ได 

แตตองไมเกินเกาสิบวันนับแตวันผูรับอนุญาตตาย และถาทายาทหรือผูจัดการมรดกประสงคจะทํา

การแทนตอไปอีก ตองยื่นคําขออนุญาตกอนกําหนดเวลาที่กลาวแลวไดสิ้นสุดลง  

 มาตรา 57 ผูรับอนุญาตตามพระราชบัญญัติน้ี ตองจัดใหคนงานหรือผูรับจาง ซึ่งทําการ

ตามที่ไดรับอนุญาตมีใบคูมือแสดงฐานะเชนน้ัน ตามแบบที่กําหนดในกฎกระทรวง  

 มาตรา 58 (31)  การขออนุญาตและการอนุญาตตามพระราชบัญญัติน้ีใหเปนไปตาม

หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง และในกรณีเฉพาะเร่ือง ถารัฐมนตรี

เห็นสมควรจะกําหนดใหผูรับอนุญาตปฏิบัติเพิ่มเติมประการใดอีกก็ได  

 พนักงานเจาหนาที่มีอํานาจสั่งตออายุใบอนุญาตที่ออกตามความในพระราชบัญญัติน้ีไดเมื่อ

เห็นสมควร  

 มาตรา 58 ทวิ ในกรณีทําไมหวงหาม หรือเก็บหาของปาหวงหามโดยการใหสัมปทาน การ

อนุญาตใหผูกขาด หรือการอนุญาตใหทําไมหวงหามเพื่อการคาในเขตปาสงวนแหงชาติ หรือปาที่



ไดเตรียมการกําหนดเปนปาสงวนแหงชาติหรือที่ไดกําหนดโครงการทําไมหรือเก็บหาของปาไว

แลว หรือการอนุญาตตามมาตรา 13 มาตรา 18 หรือมาตรา 54 รัฐมนตรีมีอํานาจกําหนด  

(1) ใหผูรับสัมปทานหรือผูรับอนุญาต ทําการบํารุงปา หรือปลูกสรางสวนปาตาม

คําสั่งและวิธีการที่พนักงานเจาหนาที่กําหนด หรือ  

(2) ใหผูรับสัมปทานหรือผูรับอนุญาตออกคาใชจายเพื่อใหพนักงานเจาหนาที่ทํา

การบํารุงปา หรือปลูกสรางสวนปาใหแทน  

ในกรณีตาม (2) ใหคิดคาใชจายไดไมเกินหกเทาของคาภาคหลวง หรือตามอัตรา

พื้นที่ปาที่ไดรับสัมปทานหรือรับอนุญาต ไมเกินไรละหน่ึงพันสองรอยบาททั้งน้ี ตามที่รัฐมนตรี

เห็นสมควร  

 มาตรา 59 (32) ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจสั่งพักใชใบอนุญาตที่ออกตาม

พระราชบัญญัติน้ีไดดังตอไปน้ี  

(1) เมื่อปรากฏวาผูรับอนุญาตฝาฝน หรือไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัติน้ี

กฎกระทรวง ขอกําหนด หรือเงื่อนไขในการอนุญาต หรือไมปฏิบัติตามคําสั่งของพนักงาน

เจาหนาที่ซึ่งสั่งตามพระราชบัญญัติน้ี จะสั่งพักใชใบอนุญาตไดไมเกินหน่ึงรอยยี่สิบวัน  

(2) เมื่อมีการฟองผูรับอนุญาตตอศาลวา ไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติน้ี 

จะสั่งพักใบอนุญาตไวจนกวาจะมีคําพิพากษาถึงที่สุดก็ได  

มาตรา 60 เมื่อไดมีคําสั่งของพนักงานเจาหนาที่ใหพักใชใบอนุญาตแลวรับอนุญาต

หมดสิทธิตามใบอนุญาตน้ัน นับแตวันทราบคําสั่งของพนักงานเจาหนาที่ จนกวาจะครบ

กําหนดเวลาการพักใชใบอนุญาต หรือจนกวารัฐมนตรีจะไดสั่งใหเพิกถอนคําสั่งพักใชใบอนุญาต 

 มาตรา 61 (33) ในกรณีที่เหตุแหงการสั่งพักใชใบอนุญาตตามมาตรา 59 ปรากฏแกรัฐมนตรี 

หรือเมื่อพนักงานเจาหนาที่ไดสั่งพักใชใบอนุญาตตามมาตรา 59 แลว ถารัฐมนตรีเห็นสมควรจะสั่ง

เพิกถอนใบอนุญาตที่ออกตามพระราชบัญญัติน้ีเสียก็ได  

 ในกรณีที่ผูรับอนุญาตต้ังโรงงานแปรรูปไมโดยใชเคร่ืองจักรกล หรือผูกระทําการแทนนิติ

บุคคลผูรับอนุญาต ไมมีลักษณะตามมาตรา 49 (1) หรือเปนผูมีลักษณะตองหามตามมาตรา 49 (2) (3) 

หรือ (4) แลวแตกรณี ใหรัฐมนตรีสั่งเพิกถอนใบอนุญาต  



 มาตรา 61 ทวิ คําสั่งพักใชใบอนุญาตหรือคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตใหทําเปนหนังสือแจง

ใหผูถูกสั่งพักใชหรือเพิกถอนใบอนุญาตรับทราบ  

 ในกรณีที่พนักงานเจาหนาที่ไมอาจใหผูถูกสั่งพักใช หรือเพิกถอนใบอนุญาตรับทราบคําสั่ง

ตามวรรคหน่ึง ใหปดคําสั่งในที่เปดเผยเห็นไดงาย ณ สถานที่ทําการตามใบอนุญาต หรือที่อยูของผู

ถูกสั่งพักใชหรือเพิกถอนใบอนุญาต เมื่อไดปฏิบัติตามวิธีน้ีแลว ใหถือวาผูถูกสั่งพักใชหรือเพิกถอน

ใบอนุญาต เมื่อไดปฏิบัติตามวิธีน้ีแลว ใหถือวาผูถูกสั่งพักใชหรือเพิกถอนใบอนุญาตรับทราบคําสั่ง

น้ันแตวันปดคําสั่ง  

 มาตรา 62 ในกรณีที่พนักงานเจาหนาที่สั่งไมอนุญาตตามคําขอของบุคคลใดตามความใน

พระราชบัญญัติน้ี หรือสั่งพักใชใบอนุญาตตามความในมาตรา 59 บุคคลน้ันมีสิทธิอุทธรณคําสั่ง

ของพนักงานเจาหนาที่ตอรัฐมนตรีไดภายในกําหนดสามสิบวันนับแตวันทราบคําสั่ง คําวินิจฉัยของ

รัฐมนตรีใหถือเปนที่สุด  

 มาตรา 63 ภายใตบังคับบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติน้ี รัฐบาลมีอํานาจใหสัมปทานใน

การทําไมชนิดใดหรือเก็บหาของปาอยางใด ในปาใด โดยมีขอบเขตเพียงใด และในสัมปทานน้ันจะ

ใหมีขอกําหนดและเงื่อนไขอยางใดก็ได  

 รัฐบาลมีอํานาจใหผูรับสัมปทานเสียเงินคาภาคหลวง ตามอัตราที่รัฐบาลเห็นสมควร แตไม

เกินอัตราอยางสูงที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติน้ี และจะใหผูรับสัมปทานเสียเงินแกรัฐบาลตาม

จํานวนที่รัฐบาลจะกําหนดอีกก็ได  

 มาตรา 64 (34) ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติน้ีที่เกี่ยวกับความผิดอาญาใหถือวา

พนักงานเจาหนาที่เปนพนักงานฝายปกครอง หรือตํารวจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ

อาญา  

 มาตรา 64 (34) ทวิ ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจยึดบรรดาเคร่ืองมือเคร่ืองใช สัตวพาหนะ 

ยานพาหนะ หรือเคร่ืองจักรกลใด ๆ ที่บุคคลไดใชหรือมีเหตุอันควรสงสัยวาไดใชในการกระทํา

ความผิด หรือเปนอุปกรณใหไดรับผลในการกระทําความผิดตามมาตรา 11 มาตรา 48 มาตรา 54 

หรือมาตรา 69 ไวเพื่อเปนหลักฐานในการพิจารณาคดีได จนกวาพนักงานอัยการสั่งเด็ดขาดไมฟอง

คดีหรือจนกวาคดีจะถึงที่สุด ทั้งน้ี ไมวาจะเปนของผูกระทําความผิดหรือของผูมีเหตุอันควรสงสัย

วาเปนผูกระทําความผิดหรือไม  



 ทรัพยสินที่ยึดไวตามวรรคหน่ึง ถาพนักงานอัยการสั่งเด็ดขาดไมฟองคดี หรือศาลไม

พิพากษาใหริบ และผูเปนเจาของหรือผูครอบครองมิไดรองขอรับคืนภายในกําหนดหกเดือนนับแต

วันทราบ หรือถือวาไดทราบคําสั่งเด็ดขาดไมฟองคดีหรือวันที่คําพิพากษาถึงที่สุด แลวแตกรณี ให

ตกเปนของกรมปาไม  

 ถาทรัพยสินที่ยึดไวจะเปนการเสี่ยงความเสียหาย หรือคาใชจายในการเก็บรักษาจะเกินคา

ของทรัพยสิน รัฐมนตรีหรือผูที่รัฐมนตรีมอบหมายจะจัดการขายทอดตลาดทรัพยสินน้ันกอนถึง

กําหนดตามวรรคสองก็ได ไดเงินเปนจํานวนสุทธิเทาใดใหยึดไวแทนทรัพยสินน้ัน  

 มาตรา 64 ตรี ในกรณีทรัพยสินที่ยึดไวตามมาตรา 64 ทวิ มิใชเปนของผูกระทําความผิด

หรือของผูมีเหตุอันสมควรสงสัยวาเปนผูกระทําความผิดใหพนักงานเจาหนาที่โดยอนุมัติรัฐมนตรี

คืนทรัพยสินหรือเงินแลวแตกรณี ใหแกเจาของกอนถึงกําหนดตามมาตรา 64 ทวิ ได ในกรณี

ดังตอไปน้ี  

   (1) เมื่อทรัพยสินน้ันไมจําเปนตองใชเปนพยานหลักฐานในการพิจารณาคดีที่เปน

เหตุใหทรัพยสินน้ันถูกยึด และ  

   (2) เมื่อผูกระทําความผิดหรือผูมีเหตุอันควรสงสัยวาเปนผูกระทําความผิดได

ทรัพยสินน้ันมาจากผูเปนเจาของโดยการกระทําความผิดทางอาญา  

 มาตรา 65 เพื่อบําบัดปกปองภยันตราย ซึ่งมีมาเปนสาธารณะโดยฉุกเฉินแกไมหรือของปา

ในปาใด พนักงานเจาหนาที่มีอํานาจสั่งผูรับอนุญาตหรือผูรับสัมปทานในปาน้ันหรือปาที่ใกลเคียง 

รวมทั้งคนงานหรือผูรับจางของผูอนุญาตหรือผูรับสัมปทานใหใหความชวยเหลือดวยแรงงาน หรือ

สิ่งของตามที่จําเปนแกการน้ันได  

 มาตรา 66  การโอนไมหรือของปาที่ผูรับอนุญาตหรือผูรับสัมปทาน กระทํากอนที่ไดชําระ

คาภาคหลวง หรือกอนที่ไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่เปนหนังสือ จะยกขึ้นเปนขออางเพื่อ

ใชแกเจาพนักงานหาไดไม  

 มาตรา 67 ใหรัฐมนตรีต้ังดานปาไมและกําหนดเขตแหงดานน้ัน ๆ โดยประกาศในราช

กิจจานุเบกษา  



 มาตรา 68 (35) บรรดาหน้ีคาภาคหลวงสําหรับไมหรือของปาที่คางชําระอยู ใหถือวาเปน

หน้ีคาภาษีอากรที่คางชําระแกรัฐบาล และใหรัฐบาลทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไดรับชําระหน้ีโดยมี

บุริมสิทธิสามัญอยางเดียวกับคาภาษีอากรตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  

 

หมวด 6 ทวิ (35) 

การสั่งแกไขเปลี่ยนแปลงสัมปทานและการสิ้นสุดของสัมปทาน 

 

 มาตรา 68 ทวิ ในกรณีที่มีความจําเปนตองใชพื้นที่ใดในเขตสัมปทานเพื่อประโยชนในการ

สรางเขื่อนชลประทาน หรือเขื่อนพลังนํ้าหรือเพื่อการปองกันภัยพิบัติสาธารณะ หรือความมั่นคง

ของชาติ หรือเพื่อรักษาความสมดุลของสภาพแวดลอม หรือเพื่อประโยชนสาธารณะอยางอ่ืนให

รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีมีอํานาจสั่งการดังตอไปน้ี  

(1)ใหสัมปทานที่มีพื้นที่สัมปทานทับพื้นที่ดังกลาวสิ้นสุดลงทั้งแปลง  

(2)ใหผูรับสัมปทานหยุดการทํากิจการที่ไดรับสัมปทานเปนการชั่วคราวในพื้นที่

ดังกลาวตามระยะเวลาที่เห็นสมควร  

(3) ตัดเขตพื้นที่ดังกลาวออกจากพื้นที่ในสัมปทาน  

การสั่งการของรัฐมนตรีตามวรรคหน่ึง ใหมีผลใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันที่ออก

คําสั่ง  

 มาตรา 68 ตรี นอกจากการสิ้นสุดลงตามอายุของสัมปทานหรือตามขอกําหนดหรือเงื่อนไข

ที่กําหนดไวในสัมปทาน หรือตามบทบัญญัติแหงกฎหมายอ่ืนสิทธิการทํากิจการที่ไดรับสัมปทาน

ในเขตพื้นที่สัมปทานทั้งแปลง หรือบางสวนยอมสิ้นสุดลงเมื่อพื้นที่ดังกลาวอยูในเขตที่กําหนดให

เปน  

(1) อุทยานแหงชาติตามกฎหมายวาดวยอุทยานแหงชาติ หรือ  

(2) เขตรักษาพันธุสัตวปาตามกฎหมายวาดวยการสงวนและคุมครองสัตวปา  



 มาตรา 68 จัตวา ในกรณีที่รัฐมนตรีมีคําสั่งตามมาตรา 68 ทวิ หรือในกรณีที่สิทธิการทํา

กิจการที่ไดรับสัมปทานสิ้นสุดลงตามมาตรา 68 ทวิ หรือในกรณีที่สัมปทานสิ้นสุดลงเน่ืองจากทาง

ราชการไดใชสิทธิเพิกถอนสัมปทานเพราะเหตุที่ผูรับสัมปทานไมปฏิบัติตามขอกําหนดหรือ

เงื่อนไขที่กําหนดในสัมปทานบรรดาไมและของปาที่อยูในพื้นที่สัมปทานที่สิทธิการทํากิจการที่

ไดรับสัมปทานสิ้นสุดลงและบรรดาไมที่ยังมิไดเสียคาภาคหลวงไมวาจะอยูในพื้นที่สัมปทานน้ัน

หรือไม ยอมเปนของแผนดินและผูรับสัมปทานจะไดสิทธิหรือกรรมสิทธิ์ในไมหรือของปาได

ตอเมื่อผูรับสัมปทาน สามารถพิสูจนไดวาตนไดทําไมหรือเก็บหาของปาน้ันโดยถูกตองตาม

กฎหมายขอกําหนดและเงื่อนไขที่กําหนดในสัมปทานกอนสิทธิตามสัมปทานสิ้นสุดลง  

 ในกรณีที่ผูรับสัมปทานประสงคจะพิสูจนตามวรรคหน่ึง ใหผูรับสัมปทานยื่นคําขอพิสูจน

ตอรัฐมนตรีภายในสามสิบวัน นับแตวันที่ผูรับสัมปทานไดรับหนังสือจากพนักงานเจาหนาที่ที่แจง

คําสั่งรัฐมนตรี หรือแจงการสิ้นสุดของสัมปทานตามมาตรา 68 อัฏฐะ วรรคหน่ึง แลวแตกรณี 

วิธีการยื่นคําขอพิสูจน การพิสูจนการพิจารณาและการสั่งการของรัฐมนตรี ใหเปนไปตาม

หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง  

 ในกรณีที่ผูรับสัมปทานไมพอใจคําสั่งรัฐมนตรี ผูรับสัมปทานมีสิทธิฟองตอศาลเพื่อพิสูจน

วาตนไดทําไม หรือเก็บหาของปาโดยถูกตองตามกฎหมาย ขอกําหนด และเงื่อนไขที่กําหนดใน

สัมปทานกอนสิทธิตามสัมปทานสิ้นสุดลง แตทั้งน้ีตองยื่นฟองภายในกําหนดหกสิบวันนับแตวันที่

ไดรับคําสั่งของรัฐมนตรี  

 มาตรา 68 เบญจ ในกรณีที่เปนสัมปทานทําไมที่รัฐมนตรีไดมีคําสั่งตามมาตรา 68 ทวิ หรือ

สิทธิการทําไมในเขตพื้นที่สัมปทาน สิ้นสุดลงตามมาตรา 68 ตรี ใหผูรับสัมปทานหยุดการทําไมใน

เขตพื้นที่สัมปทานที่สิทธิการทําไมสิ้นสุดลงและหยุดการนําไมเคลื่อนที่ออกจากสถานที่รวมหมอน

ไมสําหรับการตรวจวัดคํานวณคาภาคหลวงโดยสิ้นเชิง และใหพนักงานเจาหนาที่ทําการสํารวจ

สภาพการทําไม และสํารวจไมที่รวมอยู ณ สถานที่รวมหมอนไมของผูรับสัมปทาน และทําบันทึก

รายงานเสนอตออธิบดีกรมปาไมโดยเร็ว บันทีกรายงานดังกลาวใหเจาหนาที่ระบุขอเท็จจริงเกี่ยวกับ

วิธีการทําไม จํานวนและขนาดของไม และใหความเห็นดวยวา ผูรับสัมปทานไดทําไมโดยถูกตอง

ตามกฎหมายขอกําหนดและเงื่อนไขตามที่กําหนดไวในสัมปทานหรือไม  

 ในกรณีที่ผลการสํารวจตามวรรคหน่ึงปรากฏวา ผูรับสัมปทานไดทําไมโดยฝาฝนหรือไม

ปฏิบัติตามกฎหมายขอกําหนดหรือเงื่อนไขที่กําหนดไวในสัมปทานและการกระทําดังกลาวเปนเหตุ

ใหทางราชการมีสิทธิเพิกถอนสัมปทาน การสิ้นสุดของสิทธิการทําไมตามมาตรา 68 ทวิ หรือมาตรา 



68 ตรี ยอมไมเปนการตัดสิทธิทางราชการที่จะเพิกถอนสัมปทาน โดยใหมีผลต้ังแตวันกอนวันที่

สิทธิการทําไมสิ้นสุดลง  

 เมื่อผูรับสัมปทานพิสูจนตอรัฐมนตรีตามมาตรา 68 จัตวา ไดวาตนไดทําไมโดยถูกตองตาม

กฎหมาย ขอกําหนดและเงื่อนไขที่กําหนดในสัมปทานกอนวันที่สิทธิตามสัมปทานสิ้นสุดลง หรือ

เมื่อศาลไดพิพากษาเชนน้ันใหอธิบดีกรมปาไมมีหนังสือแจงใหผูรับสัมปทานทําการชักลาก และนํา

ไมดังกลาวเคลื่อนที่ไดพรอมทั้ง กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลาที่ผูรับสัมปทาน

ตองปฏิบัติไวดวย ผูรับสัมปทานผูใดไมปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลาตามที่

อธิบดีกรมปาไมกําหนดดังกลาว ใหหมดสิทธิในไมน้ัน และใหไมน้ันตกเปนของแผนดิน  

 มาตรา 68 ฉ ใหผูรับสัมปทานที่ไดรับคําสั่งตามมาตรา 68 ทวิ หรือผูรับสัมปทานที่

สัมปทานสิ้นสุดลงตามมาตรา 68 ตรี ดังตอไปน้ี มีสิทธิไดรับเงินชดเชยความเสียหายตาม

หลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดไวตามมาตรา 68 สัตตะ มาตรา 68 อัฏฐะ มาตรา 68 นว มาตรา 68 

ทศ และมาตรา 68 เอกาทศ  

(1) ผูรับสัมปทานที่พื้นที่สัมปทานทั้งแปลงตองสิ้นสุดลงตามมาตรา 68 ทวิ (1) 

หรือมาตรา 68 ตรี และ  

(2) ผูรับสัมปทานที่ไดรับคําสั่งตามมาตรา 68 ทวิ (2) หรือ (3) หรือผูรับสัมปทานที่

พื้นที่สัมปทานบางสวนตองสิ้นสุดลงตามมาตรา 68 ตรี ทั้งน้ีเฉพาะในกรณีที่ผูรับสัมปทานดังกลาว 

ไดขอเวนคืนสัมปทานที่เหลือทั้งหมดของตนตอทางราชการ  

 ในกรณีที่มีการสั่งตามมาตรา 68 ทวิ หรือสัมปทานสิ้นสุดลงตามมาตรา 68 ตรี การเรียกรอง

หรือการใหคาสินไหมทดแทนหรือเงินชดเชยเพื่อความเสียหายอยางอ่ืน นอกจากที่บัญญัติไวใน

มาตราน้ี จะกระทํามิได  

 มาตรา 68 สัตตะ เงินชดเชยความเสียหายที่ผูรับสัมปทานมีสิทธิไดรับใหเปนไปตาม

หลักเกณฑ ดังตอไปน้ี  

   (1) ตองเปนความเสียหายที่เกิดขึ้นอยางแทจริงแกผูรับสัมปทานและเฉพาะใน

เร่ืองดังตอไปน้ี  



(ก) เงินลงทุนที่ผูรับสัมปทานไดใชจายไปเพื่อการทํากิจการที่ไดรับสัมปทาน เชน 

คาเคร่ืองจักรกล คายานพาหนะ คาเคร่ืองมือ เคร่ืองใชและอุปกรณตาง ๆ ซึ่งผูรับสัมปทานยังใช

ประโยชนไมคุมคา ทั้งน้ีโดยใหคํานึงถึงคาเสื่อมราคาที่ไดหักไวแลว ระยะเวลาของสัมปทานที่ผูรับ

สัมปทานไดใชสิทธิการทํากจิการที่ไดรับสัมปทานไปแลว จํานวนไมหรือของปาที่ผูรับสัมปทานได

ทําออกไปแลวรวมทั้งประโยชนอยางอ่ืนที่ผูรับสัมปทานไดรับไป อันเน่ืองจาการทํากิจการที่ไดรับ

สัมปทานในระหวางอายุสัมปทาน และมูลคาของทรัพยสินหรือสิ่งของที่เหลืออยูและยังเปน

ประโยชนตอผูรับสัมปทาน  

(ข) คาใชจายที่ผูรับสัมปทานไดจายไปเพื่อการทํากิจการที่ไดรับสัมปทานและยัง

มิไดรับผลประโยชนกลับคืน ทั้งน้ี โดยใหคํานึงถึงเงื่อนไขตาง ๆ ตามที่กําหนดไวใน (ก) และ  

(ค) ความผูกพันตามกฎหมาย ที่ผูรับสัมปทานมีอยูตามกฎหมายวาดวยการคุมครอง

แรงงาน ในสวนที่เกี่ยวกับการจายเงินชดเชยใหแกลูกจางในกรณีที่มีการเลิกจาง  

เงินลงทุนหรือคาใชจายที่นํามาพิจารณาเพื่อรับเงินชดเชยตาม (ก) และ (ข) จะตอง

ไมเกินกวาที่เปนเงินลงทุนหรือคาใชจายตามที่ผูประกอบธุรกิจจะลงทุนหรือใชจายในกิจการ

เชนน้ันโดยทั่วไปตามปกติ  

(2) ความรับผิดที่ผูรับสัมปทานมีตอบุคคลภายนอก ตามสัญญาระหวางผูรับ

สัมปทานกับบุคคลภายนอกที่เกี่ยวเน่ืองกับการทํากิจการที่ไดรับสัมปทาน หากมีขอสัญญาที่

คูสัญญาตกลงใหผูรับสัมปทานตองรับผิด ในกรณีเหตุสุดวิสัยใหแตกตางไปจากประมวลกฎหมาย

แพงและพาณิชย หรือมีขอสัญญาที่สัญญาตกลงใหผูรับสัมปทานตองรับผิดเพราะรัฐสั่งแกไข

เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกสัมปทาน ขอสัญญาดังกลาวยอมไมมีผลใชบังคับเพื่อการใหเงินชดเชย

ความเสียหายตามมาตราน้ี  

(3) หามมิใหมีการจายเงินชดเชยเพื่อกําไรหรือผลประโยชนใด ๆ ที่ผูรับสัมปทาน

คาดวาจะไดรับจากการทํากิจการที่ไดรับสัมปทาน  

(4) ในกรณีที่การเลิกสัมปทานเปนเหตุใหผูรับสัมปทานไดรับเงิน ทรัพยสินหรือ

ผลประโยชนอยางอ่ืนตอบแทนจากการประกันหรือการอ่ืนใดเพื่อทดแทนความเสียหาย ใหถือวา

เงิน ทรัพยสินหรือผลประโยชนตอบแทนอยางอ่ืนน้ัน เปนสวนหน่ึงของเงินชดเชยความเสียหาย

ตามมาตราน้ี  



ในกรณีที่ผูรับสัมปทานยื่นคําขอเวนคืนสัมปทานตามมาตรา 68 ฉ (2) ใหผูรับ

สัมปทานไดรับเงินชดเชยความเสียหายเฉพาะตามอัตราสวนของพื้นที่หรือของจํานวนไมหรือของ

ปาที่จะทําออกไดจากพื้นที่ในสวนที่สัมปทานน้ันสิ้นสุดลงแลวแตจํานวนใดจะมากกวา ทั้งน้ีเวนแต

ในกรณีทีมีเหตุผลฟงไดวา พื้นที่ในสวนที่สัมปทานสิ้นสุดลงน้ันเปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหผูรับ

สัมปทาน ไมสามารถดําเนินกิจการในสัมปทานที่ขอเวนคืนน้ันตอไปได ก็ใหไดรับเงินชดเชย

เชนเดียวกับกรณีพื้นที่สัมปทานทั้งแปลงสิ้นสุดลง  

 มาตรา 68 อัฏฐะ เมื่อรัฐมนตรีมีคําสั่งตามมาตรา 68 ทวิ ใหพนักงานเจาหนาที่แจงคําสั่งของ

รัฐมนตรีใหผูรับสัมปทานทราบเปนหนังสือ หรือเมื่อสิทธิการทํากิจการที่ไดรับสัมปทานในเขต

พื้นที่สัมปทานทั้งแปลง หรือบางสวนตองสิ้นสุดลงตามมาตรา 68 ตรี ใหพนักงานเจาหนาที่มี

หนังสือแจงใหผูรับสัมปทานทราบถึงการสิ้นสุดดังกลาว  

 ในกรณีที่ผูรับสัมปทานประสงคจะเรียกรองเงินชดเชยความเสียหาย ผูรับสัมปทานจะตอง

ยื่นคําขอเรียกรองเงินชดเชยความเสียหายตออธิบดีกรมปาไมภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ผูรับ

สัมปทานไดรับหนังสือของพนักงานเจาหนาที่ที่แจงคําสั่งของรัฐมนตรี หรือแจงการสิ้นสุดของ

สัมปทานตามวรรคหน่ึง แลวแตกรณี  

 คําขอตามวรรคสองใหทําเปนหนังสือ พรอมทั้งจัดทําบัญชีแสดงจํานวนเงินชดเชยความ

เสียหายที่ตนเห็นวา สมควรจะไดรับตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในมาตรา 68 สัตตะ โดยมีหลักฐาน

ที่สนับสนุนขอเรียกรองของตน ตามความจําเปน  

 ในกรณีที่ผูรับสัมปทานที่ขอเรียกรอง เงินชดเชยความเสียหายเปนผูใชสิทธิตามมาตรา 68 

ฉ (2) ผูรับสัมปทานตองขอเวนคืนสัมปทานที่เหลือทั้งหมดของตนกอนหรือในวันที่ขอเรียกรองเงิน

ชดเชยความเสียหายตามมาตราน้ี  

 มาตรา 68 นว ในการพิจารณากําหนดเงินชดเชยความเสียหาย ใหอธิบดีกรมปาไมแตงต้ัง

คณะกรรมการขึ้นคณะหน่ึง ประกอบดวยผูแทนกรมสรรพากรหน่ึงคน ผูแทนสํานักงานตรวจเงิน

แผนดินหน่ึงคน ผูมีความรูความสามารถในการตีราคาทรัพยสินหน่ึงคน และเจาหนาที่กรมปาไม

หน่ึงคน เพื่อทําหนาที่พิจารณากําหนดเงินชดเชยความเสียหาย  

 ใหคณะกรรมการมีอํานาจเรียกใหผูรับสัมปทานมาชี้แจงขอเท็จจริงหรือสงเอกสาร

หลักฐานเพิ่มเติม ตลอดจนเรียกใหผูรับสัมปทานมาเจรจาเพื่อกําหนดเงินชดเชยดังกลาวได และใน



กรณีที่ผูรับสัมปทานไมปฏบิัติตามคําสั่ง หรือไมใหความรวมมือกับคณะกรรมการ ให

คณะกรรมการดําเนินการกําหนดเงินชดเชยความเสียหายตามที่เห็นสมควรตอไปโดยมิชักชา  

 เมื่อคณะกรรมการตามวรรคหน่ึงไดกําหนดเงินชดเชยความเสียหายเสร็จสิ้นแลว ใหทํา

บันทึกรายงานเสนอตออธิบดีกรมปาไม โดยบันทึกรายงานดังกลาวจะตองแสดงรายละเอียด และ

เหตุผลของการพิจารณาวาการกําหนดเงินชดเชยดังกลาวมีหลักเกณฑในการพิจารณาอยางไร มี

เหตุผลสนับสนุนเพียงใดพรอมทั้งระบุเอกสารหลักฐานที่ใชในการพิจารณา และในกรณีที่อธิบดี

กรมปาไมไมเห็นชอบดวย ใหอธิบดีกรมปาไมมีอํานาจแกไขตามที่เห็นสมควรพรอมทั้งแสดง

เหตุผลกํากับในบันทึกไวดวย  

 ใหอธิบดีกรมปาไมมีหนังสือแจงใหผูรับสัมปทานทราบถึงจํานวนเงินชดเชยความเสียหาย

ที่ผูรับสัมปทานจะไดรับพรอมดวยเหตุผลตามสมควร และใหกําหนดระยะเวลาที่ผูรับสัมปทานจะ

มาขอรับเงินชดเชยดังกลาวไวดวย  

 มาตรา 68 ทศ ผูรับสัมปทานผูใดไมพอใจในเงินชดเชยความเสียหายที่อธิบดีกรมปาไมแจง

ใหทราบตามมาตรา 68 นว ใหมีสิทธิอุทธรณตอรัฐมนตรีภายในหกสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงเปน

หนังสือจากอธิบดีกรมปาไมดังกลาว  

ในการพิจารณาอุทธรณตามวรรคหน่ึง ใหรัฐมนตรีแตงต้ังคณะกรรมการขึ้นคณะ

หน่ึง ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิทางกฎหมาย และผูมีความรูความสามารถในการตีราคาทรัพยสิน มี

จํานวนทั้งหมดไมนอยกวาหาคน แตไมเกินเกาคนเปนผูพิจารณาเสนอความเห็นตอรัฐมนตรี ทั้งน้ี

ใหรัฐมนตรีวินิจฉัยอุทธรณใหเสร็จสิ้นภายในหกสิบวัน นับแตวันที่ไดรับคําอุทธรณ  

 มาตรา 68 เอกาทศ ในกรณีที่ผูรับสัมปทานยังไมพอใจในคําวินิจฉัยของรัฐมนตรีตาม

มาตรา 68 ทศ หรือในกรณีที่รัฐมนตรีมิไดวินิจฉัยอุทธรณใหเสร็จภายในกําหนดเวลาตามมาตรา 68 

ทศวรรคสอง ใหมีสิทธิฟองคดีตอศาลไดภายในหน่ึงป นับแตวันที่ไดรับแจงคําวินิจฉัยของรัฐมนตรี

หรือนับแตวันที่พนกําหนดดังกลาว แลวแตกรณี  

 ในกรณีที่มีการฟองคดีตอศาลและศาลพิพากษา ใหผูรับสัมปทานไดรับเงินชดเชยความ

เสียหายเพิ่มขึ้น ผูรับสัมปทานมีสิทธิไดรับดอกเบี้ยของเงินชดเชยความเสียหายเฉพาะในสวนที่

เพิ่มขึ้นในอัตรารอยละเจ็ดคร่ึงตอป  



หมวด 7 

บทลงโทษ 

 มาตรา 69 (36) ผูใดมีไวในครอบครองซึ่งไมหวงหามอันยังมิไดแปรรูปโดยไมมีรอยตรา

คาภาคหลวง หรือรอยตรารัฐบาลขาย เวนแตจะพิสูจนไดวาไดไมน้ันมาโดยชอบดวยกฎหมาย ตอง

ระวางโทษจําคุกไมเกินหาป หรือปรับไมเกินหาหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ  

 ในกรณีความผิดตามมาตราน้ี ถาไมที่มีไวในครอบครองเปน  

(1) ไมสัก ไมยาง หรือไมหวงหามประเภท ข. หรือ  

(2) ไมอ่ืนเปนตนหรือเปนทอนอยางใดอยางหน่ึง หรือทั้งสองอยางรวมกันเกินยี่สิบ

ตนหรือ ทอน หรือรวมปริมาตรไมเกินสี่ลูกบาศกเมตร  

 ผูกระทําความผิดตองระวางโทษจําคุกต้ังแตหน่ึงปถึงยี่สิบป และปรับต้ังแตหาพันบาทถึง

สองแสนบาท  

 มาตรา 70 ผูใดรับไวดวยประการใด ซอนเรน จําหนายหรือชวยพาเอาไปเสียใหพน ซึ่งไม

หรือของปาที่ตนรูอยูแลววาเปนไมหรือของปาที่มีผูไดมาโดยการกระทําผิดตอบทแหง

พระราชบัญญัติน้ี มีความผิดฐานเปนตัวการในการกระทําผิดน้ัน  

 มาตรา 71 (37)  ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามาตรา 35 มาตรา 36 มาตรา 44 วรรคสองหรือ

มาตรา 57 ตองระวางโทษปรับไมเกินหาพันบาท  

มาตรา 71 ทวิ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา 29 มาตรา 29 ทวิ มาตรา 39 

มาตรา 39 ตรี มาตรา 40 วรรคหน่ึง มาตรา 43 วรรคสองหรือมาตรา 53 ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน

หน่ึงปหรือปรับไมเกินหน่ึงหมื่นบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ  

 มาตรา 72 (38) ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา 41 หรือมาตรา 52 ตองระวางโทษจําคุก

ไมเกินหาปหรือปรับไมเกินหาหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ  

 มาตรา 72 ทวิ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา 51 ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป หรือ

ปรับไมเกินหาหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ  

 ในกรณีความผิดตามมาตราน้ี ถาไมที่มีไวในครอบครองเปน  



(1) ไมสัก ไมยาง หรือไมหวงหามประเภท ข. หรือ  

(2) ไมอ่ืนเปนตนหรือเปนทอนอยางใดอยางหน่ึง หรือทั้งสองอยางรวมกันเกินหา

ตนหรือ ทอน หรือรวมปริมาตรไมที่ครอบครองเกินหน่ึงลูกบาศกเมตรหรือไมที่ไดแปรรูปแลวรวม

ปริมาตรไมเกินหน่ึงลูกบาศกเมตร  

 ผูกระทําความผิดตองระวางโทษจําคุกต้ังแตสองถึงสิบหาป และปรับต้ังแตหน่ึงหมื่นบาท

ถึงหน่ึงแสนบาท  

 มาตรา 72  ตรี ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา 54 ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป 

หรือปรับไมเกินหามหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ  

 ในกรณีความผิดตามมาตราน้ี ถาไดกระทําเปนเน้ือที่เกินยี่สิบหาไร ผูกระทําความผิดตอง

ระวางโทษจําคุกต้ังแตสองปถึงสิบหาป และปรับต้ังแตหน่ึงหมื่นบาทถึงหน่ึงแสนบาท  

 ในกรณีที่มีคําพิพากษาชี้ขาดวาบุคคลใดกระทําความผิดตามมาตราน้ี ถาปรากฏวาบุคคล

น้ันไดยึดถือครอบครองปาที่ตนไดกระทําความผิด ศาลมอํีานาจที่จะสั่งใหผูกระทําผิด คนงาน ผูรับ

จาง ผูแทน และบริวารของผูกระทําผิด ออกไปจากปาน้ันไดดวย  

 มาตรา 73 (39) ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา 11 มาตรา 12 มาตรา 13 มาตรา 31 หรือ

มาตรา 48 ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาปหรือปรับไมเกินหาหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ  

 ในกรณีความผิดตามมาตราน้ี ถาการกระทําผิดน้ันเกี่ยวกับ  

(1) ไมสัก ไมยาง หรือไมหวงหามประเภท ข. หรือ  

(2) ไมอ่ืนเปนตนหรือเปนทอนอยางใดอยางหน่ึงหรือทั้งสองอยางรวมกันเกินยี่สิบ

ตนหรือ ทอน หรือรวมปริมาตรไมเกินสี่ลูกบาศกเมตร หรือไมที่ไดแปรรูปแลวรวมปริมาตรไมเกิน

สองลูกบาศกเมตร  

 ผูกระทําความผิดตองระวางโทษจําคุกต้ังแตหน่ึงปถึงยี่สิบป และปรับต้ังแตหาพันบาทถึง

สองแสนบาท  



 มาตรา 73 ทวิ ผูใดฝาฝนมาตรา 53 ตรี หรือผูรับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติน้ีฝาฝน 

หรือไมปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไวในอนุญาต หรือขอกําหนดที่รัฐมนตรีกําหนดใหปฏิบัติเพิ่มเติม

ตามมาตรา 58 ตองระวางโทษจําคุกต้ังแตหกเดือนถึงหาปและปรับต้ังแตหาพันบาทถึงหาหมื่นบาท

 มาตรา 74 (40) บรรดาไมและของปาอันไดมาหรือมีไวเน่ืองจากการกระทําความผิดตอ

พระราชบัญญัติน้ีและสิ่งประดิษฐ เคร่ืองใช และสิ่งอ่ืนใด บรรดาที่ทําดวยไมหวงหามที่มีไว 

เน่ืองจากการกระทําความผิดตามมาตรา 53 ตรี ใหริบเสียทั้งสิ้น  

 มาตรา 74 ทวิ บรรดาเคร่ืองมือ เคร่ืองใช สัตวพาหนะ ยานพาหนะหรือเคร่ืองจักรกลใด ๆ 

ซึ่งบุคคลไดใชในการกระทําความผิด หรือไดใชเปนอุปกรณใหไดรับผลในการกระทําความผิดตาม

มาตรา 11 มาตรา 48 มาตรา 54 หรือมาตรา 69 ใหริบเสียทั้งสิ้นไมวาจะมีผูถูกลงโทษตามคํา

พิพากษาหรือไม  

 มาตรา 74 ตรี บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัติน้ีที่มีโทษปรับสถานเดียวใหอธิบดีกรม

ปาไมหรือพนักงานเจาหนาที่ในระดับไมตํ่ากวาปาไมจังหวัดหรือหัวหนาดานปาไม มีอํานาจ

เปรียบเทียบได  

 มาตรา 74 จัตวา ในกรณีที่มีผูนําจับผูกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติน้ีใหพนักงาน

อัยการรองขอตอศาล และใหศาลมีอํานาจพิพากษาใหจายเงินสินบนนําจับแกผูนําจับ เปนจํานวน

เงินไมเกินกึ่งหน่ึงของจํานวนเงินคาปรับตามคําพิพากษาโดยจายจากเงินคาปรับที่ชําระตอศาล ถา

ผูกระทําความผิดไมชําระเงินคาปรับหรือชําระไมถึงจํานวนที่จะตองจายคาสินบนนําจับไดครบถวน 

ก็ใหจายเงินสินบนนําจับที่ยังจะตองจายจากเงินคาขายของกลางที่ศาลสั่งริบ ถายังขาดอยูอีกก็ให

เปนพับไป   

 ในกรณีที่มีผูนําจับหลายคน ใหแบงเงินสินบนนําจับใหคนละเทา ๆ กันการจายเงินสินบน

นําจับน้ัน จะจายไดเมื่อคดีถึงที่สุดแลว  

 

 

 



หมวด 8 

การรักษาพระราชบัญญัติ 

 

 มาตรา 75 ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตราธิการ รักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี กบัให

มีอํานาจแตงต้ังพนักงานเจาหนาที่ และกําหนดอัตราคาธรรมเนียมไมเกินจํานวนอยางสูงที่กําหนด

ไวในบัญชีตอทายพระราชบัญญัติน้ีและออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตาม

พระราชบัญญัติน้ี  

 กฎกระทรวงน้ัน เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได  

 

บทเฉพาะกาล 

 

 มาตรา 76 สัมปทานและใบอนุญาตที่ไดออกใหแกบุคคลใดเพื่อทําไมหรือเก็บหาของปาไว

แลวในวันใชพระราชบัญญัติน้ี ใหคงใชไดตอไปเสมือนหน่ึงเปนสัมปทาน และใบอนุญาตที่ออกให

ตามความในพระราชบัญญัติน้ีเพียงเทากําหนดอายุของสัมปทานและใบอนุญาตน้ัน  

 มาตรา 77 บรรดาตราประทับไมของเอกชนที่ไดจดทะเบียนและเสียคาธรรมเนียมไวแลว

กอนวันใชพระราชบัญญัติน้ี ใหคงใชไดตอไปมีกําหนดรอยยี่สิบวัน นับแตวันใชพระราชบัญญัติน้ี 

ถาเจาของตราประทับไมของเอกชนประสงคจะใชตราน้ัน ตอจากน้ันไปตองนําไปขอจดทะเบียน

ใหมตามความในพระราชบัญญัติน้ีโดยไมตองเสียคาธรรมเนียมในการจดทะเบียนอีก  

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 

ป. พิบูลสงคราม 

นายกรัฐมนตรี 

 

 

 



 

 

 

 


