พระราชบัญญัติ
ปาไม
พุทธศักราช ๒๔๘๔
_____________
ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจาอยูหัวอานันทมหิดล
คณะผูสําเร็จราชการแทนพระองค
(ตามประกาศประธานสภาผูแทนราษฎรลงวันที่ ๔ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๔๘๐)
อาทิตย ทิพอาภา
พล.อ. พิชเยนทรโยธิน
ตราไว ณ วันที่ ๑๔ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๔๘๔
เปนปที่ ๘ ในรัชกาลปจจุบัน
โดยที่สภาผูแทนราษฎรลงมติวา สมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยการปาไมใหเหมาะสมแก
กาลสมัยยิ่งขึ้น
จึงมีพระบรมราชโองการใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนํา และยินยอมของสภาผูแทนราษฎร ดังตอไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้ใหเรียกวา "พระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช ๒๔๘๔"
มาตรา ๒ ใหใชพระราชบัญญัตินี้ตั้งแตวันที่ ๑ มกราคม พุทธศักราช ๒๔๘๕ เปนตนไป
มาตรา ๓ ใหยกเลิก
(๑) ประกาศพระบรมราชโองการวาดวยภาษีไมขอนสัก แลไมกระยาเลย ลงวันอาทิตย
เดือนสี่ แรมแปดค่ํา ปจอ ฉศก จุลศักราช ๑๒๓๖
(๒) ประกาศพระบรมราชโองการเรื่องซื้อขายไมขอนสัก ลงวันพุฒ เดือนเกา ขึ้นค่ําหนึ่ง
ปวอก ฉศก จุลศักราช ๑๒๔๖

๒

(๓) ประกาศพระบรมราชโองการเรื่องไมขอนสัก ลงวันอาทิตย เดือนเจ็ด ขึ้นค่ําหนึ่ง ปกุน
นพศก จุลศักราช ๑๒๔๙
(๔) ประกาศพระบรมราชโองการเพิ่มเติมเรื่องไมขอนสัก ลงวันจันทร เดือนสิบเอ็ด แรม
ค่ําหนึ่ง 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) พระราชบัญญัติปองกันการลักลอบชักลากไมสักที่ยังมิไดเสียคาตอแลภาษี
ร.ศ. ๑๑๘
(๑๐) กฎกระทรวงมหาดไทยวาดวยไมไหลลอย ร.ศ. ๑๑๙
(๑๑) กฎขอบังคับอนุญาตไมสักใชในการปลูกสรางที่ทําราชการแลการสาธารณประโยชน
ร.ศ. ๑๑๙
(๑๒) พระราชบัญญัติรักษาปา พุทธศักราช ๒๔๕๖
(๑๓) กฎขอบังคับวางระเบียบวิธีจัดการรักษาปา พุทธศักราช ๒๔๕๖
(๑๔) กฎขอบังคับวางระเบียบการหาของปา วาดวยการเก็บรวงผึ้ง พุทธศักราช ๒๔๖๔
(๑๕) กฎขอบังคับวางระเบียบการหาของปา วาดวยการเจาะเผาตนตะเคียนทําชัน ในมณฑล
ปตตานี พุทธศักราช ๒๔๖๕
(๑๖) กฎขอบังคับวางระเบียบการหาของปา วาดวยการเจาะเผาทําน้ํามันยาง พุทธศักราช
๒๔๖๕
(๑๗) พระราชบัญญัติแกไขพระราชบัญญัติพิกัดภาษีภายใน พุทธศักราช ๒๔๗๐ เฉพาะ
มาตรา ๔ (ก) และ (ข)
(๑๘) พระราชบัญญัติรักษาปา (ฉบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๔๗๙
(๑๙) พระราชบัญญัติควบคุมทํายางสน พุทธศักราช ๒๔๘๐

๓

(๒๐) บรรดาบทกฎหมาย กฎ และขอบังคับอื่นๆ ในสวนที่มีบัญญัติไวแลวในพระราชบัญญัตินี้ หรือซึ่งแยงกับบทแหงพระราชบัญญัตินี้

๔

มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้
(๑) "ปา" หมายความวา ที่ดินที่ยังมิไดมีบุคคลไดมาตามกฎหมายที่ดิน
(๒) "ไม" หมายความวา ไมสักและไมอื่นทุกชนิดที่เปนตน เปนกอ เปนเถา รวมตลอดถึง
ไมที่นําเขามาในราชอาณาจักร ไมไผทุกชนิด ปาลม หวาย ตลอดจนราก ปุม ตอ เศษ ปลาย และกิ่ง
ของสิ่งนั้นๆ ไมวาจะถูกตัดทอน เลื่อย ผา ถาก ขุด หรือกระทําโดยประการอื่นใด
(มาตรา ๔ (๒) แกไขโดย พ.ร.บ. ปาไม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๓)
(๓) "แปรรูป" หมายความวา การกระทําอยางใดอยางหนึ่งแกไม ดังนี้ คือ
ก. เลื่อย ผา ถาก ขุด หรือกระทําดวยประการอื่นใดแกไมใหเปลี่ยนรูปหรือขนาดไปจาก
เดิม นอกจากการลอกเปลือกหรือตบแตงอันจําเปนแกการชักลาก
ข. เผา อบ บด หรือกระทําดวยประการอื่นใดแกไม ใหเปลี่ยนแปรสภาพไปจากเดิม เพื่อ
ถือเอาวัตถุธาตุหรือผลพลอยไดจากไมนั้น
(มาตรา ๔ (๓) แกไขโดย พ.ร.บ. ปาไม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๔๙๔ มาตรา ๓)
(๔) "ไมแปรรูป" หมายความวา ไมที่ไดแปรรูปแลวและหมายความรวมถึงไมที่อยูในสภาพ
พรางวาเปนสิ่งปลูกสราง หรืออยูในสภาพเปนสิ่งปลูกสรางอันไมชอบดวยลักษณะสิ่งปลูกสราง
ทั่วๆ ไป หรือที่ผิดปกติวิสัย หรืออยูในสภาพเปนเครื่องใชที่ไมชอบดวยลักษณะของเครื่องใชที่ใช
เปนปกติในทองที่นั้นหรือที่ผิดปกติวิสัย
ไมที่อยูในสภาพเปนสิ่งปลูกสรางหรืออยูในสภาพเปนเครื่องใช ทั้งนี้ตลอดเวลาที่อยูใน
สภาพเชนนั้น รวมทั้ งไมที่เคยอยูในสภาพดังกล าวและผูครอบครองพิ สูจน ได วาไดเคยมีสภาพ
เชนนั้นมาแลวไมนอยกวาสองปสําหรับไมอื่นที่มิใชไมสัก และหาปสําหรับไมสัก มิใหถือวาเปนไม
แปรรูป
(มาตรา ๔ (๔) แกไขโดยประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ ๑๑๖ พ.ศ. ๒๕๑๕ ขอ ๑)
(๕) "ทําไม" หมายความวา ตัด ฟน กาน โคน ลิด เลื่อย ผา ถาก ทอน ขุด ชักลากไมในปา
หรือนําไมออกจากปาดวยประการใดๆ และหมายความรวมถึงการกระทําดังกลาวกับไมสักหรือ
ไมยางที่ขึ้นอยูในที่ดินที่มิใชปาหรือการนําไมสักหรือไมยางออกจากที่ดินที่ไมนั้นๆ ขึ้นอยูดวย
(มาตรา ๔ (๕) แกไขโดย พ.ร.บ. ปาไม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๔)

๕

(๖) "ไมไหลลอย" หมายความวา ไมตน ไมซุง ไมทอน ไมเสา ไมเข็ม ไมหลัก ไมเหลี่ยม
ไมกระดาน ซึ่งเปนไมหวงหามที่ไดไหลลอยโดยปราศจากการควบคุม
(๗) "ของปา" หมายความวา บรรดาของที่เกิดหรือมีขึ้นในปาตามธรรมชาติคือ
ก. ไม รวมทั้งสวนตางๆ ของไม ถานไม น้ํามันไม ยางไม ตลอดจนสิ่งอื่นๆ ที่เกิดจากไม
ข. พืชตางๆ ตลอดจนสิ่งอื่นๆ ที่เกิดจากพืชนั้น
ค. รังนก ครั่ง รวงผึ้ง น้ําผึ้ง ขี้ผึ้ง และมูลคางคาว
ง. หินที่ไมใชแรตามกฎหมายวาดวยแร
และหมายความรวมถึงถานไมที่บุคคลทําขึ้นดวย
(มาตรา ๔ (๗) แกไขโดย พ.ร.บ. ปาไม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๕)
(๘) “ไมฟน” หมายความวา บรรดาไมที่มีลักษณะ และคุณภาพเหมาะสมที่จะใชเปน
เชื้อเพลิงยิ่งกวาจะใชประโยชนอยางอื่น
(๙) “ชักลาก” หมายความวา การนําไมหรือของปาจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งดวยกําลัง
แรงงาน
(๑๐) "นําเคลื่อนที่" หมายความวา ชักลากหรือทําใหไมหรือของปาเคลื่อนจากที่ไปดวย
ประการใดๆ
(๑๑) "ขนาดจํากัด" หมายความวา ขนาดของตนไมที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
(มาตรา ๔ (๑๑) แกไขโดย พ.ร.บ. ปาไม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๖)
(๑๒) "คาภาคหลวง" หมายความวา เงินคาธรรมเนียมซึ่งผูทําไมหรือเก็บหาของปาจะตองเสีย
ตามความในพระราชบัญญัตินี้
(๑๓) "โรงงานแปรรูปไม" หมายความวา โรงงานหรือสถานที่ใด ซึ่งจัดขึ้นไวเปนที่ทําการ
แปรรูปไม รวมถึงบริเวณโรงงานหรือสถานที่นั้นๆ ดวย
(๑๔) "โรงคาไมแปรรูป" หมายความวา สถานที่ที่คาไมแปรรูป หรือที่มีไมแปรรูปไวเพื่อ
การคารวมถึงบริเวณสถานที่นั้นๆ ดวย

๖

(๑๕) "ตราประทับไม" หมายความวา วัตถุใดอันประดิษฐขึ้นเพื่อใหเกิดเปนรูปรอยหรือ
เครื่องหมายใดๆ นอกจากรูปรอยที่เปนตัวเลข ไวที่ไมซึ่งอยูภายใตความควบคุมแหงพระราช-บัญญัติ
นี้
(๑๖) "พนักงานเจาหนาที่" หมายความวา เจาพนักงานปาไม พนักงานปาไม หรือผูซึ่ง
รัฐมนตรีไดแตงตั้งใหมีหนาที่ดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้
(๑๗) "รัฐมนตรี" หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๕ พระราชกฤษฎีกาหรือประกาศรัฐมนตรี ซึ่งกําหนดขึ้นตามบทแหงพระราช-บัญญัติ
นี้ใหคัดสําเนาประกาศไว ณ ที่วาการอําเภอและที่ทําการกํานันหรือที่สาธารณสถานในทองที่ซึ่ง
เกี่ยวของ
หมวด ๑
การทําไมและเก็บหาของปา
สวนที่ ๑
การกําหนดไมหวงหาม คาภาคหลวงและขนาดจํากัด
มาตรา ๖ ไมหวงหามมีสองประเภท คือ
ประเภท ก. ไมหวงหามธรรมดา ไดแก ไมซึ่งการทําไมจะตองไดรับอนุญาตจากพนักงาน
เจาหนาที่หรือไดรับสัมปทานตามความในพระราชบัญญัตินี้
ประเภท ข. ไมหวงหามพิเศษ ไดแก ไมหายากหรือไมที่ควรสงวน ซึ่งไมอนุญาตใหทําไม
เวนแตรัฐมนตรีจะไดอนุญาตในกรณีพิเศษ
มาตรา ๗ ไมสักและไมยางทั่วไปในราชอาณาจักรไมวาจะขึ้นอยูที่ใดเปนไมหวงหาม
ประเภท ก. ไมชนิดอื่นในปาจะใหเปนไมหวงหามประเภทใด ใหกําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา
การเพิ่มเติมหรือเพิกถอนชนิดไม หรือเปลี่ยนแปลงประเภทไมหวงหามที่ไดมีพระราชกฤษฎีกากําหนดไวแลวก็ดี หรือจะกําหนดไมชนิดใดเปนไมหวงหามประเภทใดขึ้นในทองที่ใด

๗

พระราชกฤษฎีกาซึ่งตราขึ้นตามความในวรรคหนึ่งและวรรคสอง ใหใชบังคับได เมื่อพน
กําหนดเกาสิบวัน นับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
(มาตรา ๗ แกไขโดย พ.ร.บ. ปาไม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๗)
มาตรา ๘
(มาตรา ๘ ยกเลิกโดย พ.ร.บ. ปาไม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๘ (ไมมีความใหม
แทน)
มาตรา ๙ รัฐมนตรีมีอํานาจกําหนดอัตราคาภาคหลวงโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ดังตอไปนี้
(๑) สําหรับไมหวงหามประเภท ก. เฉพาะไมสัก หรือไมหวงหามประเภท ข. ใหกําหนด
ตามชนิด ขนาด และปริมาตรของไม ไมเกินลูกบาศกเมตรละสองรอยบาท
(๒) สําหรับไมหวงหามอื่น ใหกําหนดตามชนิดและปริมาตรของไมไมเกินลูกบาศกเมตร
ละแปดสิบบาท
(๓) สําหรับไมหวงหามที่ทําเปนไมฟนหรือไมเผาถาน ใหกําหนดไดไมเกินลูกบาศกเมตร
ละหาบาท ถาไดเผาเปนถานแลว อัตราคาภาคหลวงใหเปนสองเทาของอัตราคาภาคหลวงของไมหวง
หามที่ทําเปนไมฟนหรือไมเผาถาน
(๔) สําหรับไมหวงหามหรือถานที่เผาจากไมหวงหาม ที่นิยมซื้อขายกันตามมาตรฐานอื่น
นอกจากเปนลูกบาศกเมตร จะกําหนดอัตราคาภาคหลวงแตกตางจากที่บัญญัติไวใน (๑) (๒) หรือ
(๓) ก็ได แตตองไมเกินรอยละสิบของราคาตลาดในราชอาณาจักร โดยเฉลี่ยจากราคาของไมหวงหามหรือของถานที่เผาจากไมหวงหาม แลวแตกรณี
(มาตรา ๙ แกไขโดย พ.ร.บ. ปาไม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๙)
มาตรา ๙ ทวิ ในกรณีที่รัฐมนตรีเห็นสมควร รัฐมนตรีจะลดหรือยกเวนคาภาคหลวงใหบุคคล
ซึ่งประสบภัยพิบัติสาธารณะตามความจําเปนเฉพาะรายก็ได
(มาตรา ๙ ทวิ บัญญัติขึ้นโดย พ.ร.บ. ปาไม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๑๐)

๘

มาตรา ๑๐ ใหรัฐมนตรีมีอํานาจกําหนดขนาดจํากัดไมหวงหาม โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
สวนที่ ๒
การทําไมหวงหาม
มาตรา ๑๑ ผูใดทําไม หรือเจาะ หรือสับ หรือเผา หรือทําอันตราย ดวยประการใดๆ แกไมหวง
หาม ตองไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่ หรือไดรับสัมปทานตามความในพระราชบัญญัตินี้
และตองปฏิบัติตามขอกําหนดในกฎกระทรวงหรือในการอนุญาต
การอนุญาตนั้น พนักงานเจาหนาที่เมื่อไดรับอนุมัติจากรัฐมนตรีแลวจะอนุญาตใหผูกขาด
โดยใหผูไดรับอนุญาตเสียเงินคาผูกขาดใหแกรัฐบาลตามจํานวนที่รัฐมนตรีกําหนดก็ได
การอนุญาตโดยวิธีผูกขาดหรือใหสัมปทาน สําหรับการทําไมฟน หรือไมเผาถาน ไมวาโดย
ทางตรงหรือทางออม ใหกระทําไดเฉพาะในเขตปาที่หางไกลและกันดาร หรือเฉพาะการทําไมชนิด
ที่มีคาหรือหายาก
การพิ จ ารณาคํ า ขออนุญ าตผู ก ขาด หรื อสั ม ปทานตามความในวรรคกอ นให ก ระทํ า โดย
คณะกรรมการซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้ง
(มาตรา ๑๑ แกไขโดย พ.ร.บ. ปาไม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๔๙๔ มาตรา ๖)
มาตรา ๑๑ ทวิ ในกรณีที่ผูรับอนุญาตตามมาตรา ๑๑ หรือผูรับสัมปทาน ประสงคจะนํา
เครื่องมือ เครื่องใช สัตวพาหนะ ยานพาหนะ หรือเครื่องจักรกลใดๆ ที่ตนมิไดเปนเจาของเขาไปใน
เขตปาที่ไดรับอนุญาตหรือในเขตสัมปทานผูรั บอนุ ญาตหรือผู รับ สัมปทานดังกล าวตองแจงให
พนักงานเจาหนาที่ทราบลวงหนาเปนเวลาไมนอยกวาสามสิบวันตามแบบที่รัฐมนตรีกําหนด
บรรดาทรัพยสินดังกลาวในวรรคหนึ่งที่ผูรับอนุญาตหรือรับสัมปทานนําเขาไปในเขตปาที่
ไดรับอนุญาต หรือในเขตสัมปทาน โดยมิไดแจงใหพนักงานเจาหนาที่ทราบตามวรรคหนึ่ง ให
สันนิษฐานไวกอนวา ทรัพยสินนั้นเปนทรัพยสินของผูรับอนุญาตหรือผูรับสัมปทาน
(มาตรา ๑๑ ทวิ บัญญัติขึ้นโดย พ.ร.บ. ปาไม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๑๑)

๙

มาตรา ๑๒ หามมิใหผูรับอนุญาตทําไมที่ไมมีรอยตราอนุญาตของพนักงานเจาหนาที่ประทับ
ไว เวนแตจะไดมีขอความระบุอนุญาตไวในใบอนุญาต
มาตรา ๑๓ หามมิใหผูรับอนุญาตทําไมที่มีขนาดต่ํากวาขนาดจํากัด แตถามีเหตุภัยพิบัติ
สาธารณะ หรือมีเหตุจําเปนที่เห็นสมควรชวยเหลือราษฎรเปนกรณีพิเศษ รัฐมนตรีจะอนุญาตใหผูรับ
อนุญาตเฉพาะราย ทําไมที่มีขนาดต่ํากวาขนาดจํากัด เปนการชั่วคราวก็ได
การทําไมที่มีขนาดต่ํากวาขนาดจํากัดตามที่รัฐมนตรีอนุญาตใหทําไดตามความในวรรคหนึ่ง
ผูรับอนุญาตจะทําไมไดตอเมื่อพนักงานเจาหนาที่ไดประทับตราอนุญาตไวที่ไมนั้นๆ แลว ทั้งนี้ เวน
แตในกรณีที่ไมสามารถประทับตราไดและพนักงานเจาหนาที่ไดระบุไวในใบอนุญาตใหทําไดโดย
ไมตองประทับตรา
(มาตรา ๑๓ แกไขโดย พ.ร.บ. ปาไมฉบับที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๑๒)
มาตรา ๑๔ ผูรับอนุญาตทําไม ตองเสียคาภาคหลวงตามที่กําหนดไวดังตอไปนี้
(๑) ต อ งชํ า ระค า ภาคหลวงล ว งหน า ต น หรื อ ท อ นละสองบาท เมื่ อ รั บ ใบอนุ ญ าตจาก
พนักงานเจาหนาที่ เวนแตในทองที่ใดที่คณะกรรมการจังหวัดไดประกาศโดยรับอนุมัติจากรัฐมนตรี
ใหงดเวนไมตองเรียกเก็บเงินคาภาคหลวงลวงหนาหรือใหลดอัตราคาภาคหลวงลวงหนาลงจากอัตรา
ที่กําหนดนี้ ก็ใหเปนไปตามประกาศของคณะกรรมการจังหวัดนั้นๆ
การทําไมสัก ผูรับอนุญาตจะตองชําระคาภาคหลวงลวงหนา ตามอัตราที่คณะกรรมการ
จังหวัดไดประกาศโดยรับอนุมัติจากรัฐมนตรี หรือตามอัตราที่รัฐมนตรีกําหนดเปนรายๆ ไป
การทําไมฟนหรือทําไมเผาถาน ไมตองเสียคาภาคหลวงลวงหนา
(๒) ตองชําระคาภาคหลวงใหเสร็จสิ้นภายในกําหนดสามสิบวัน นับแตวันที่พนักงาน
เจาหนาที่ไดแจงจํานวนคาภาคหลวงใหทราบ
ถาผูรับอนุญาตไมชําระคาภาคหลวงใหเสร็จสิ้นภายในกําหนดเวลาดังกลาวในวรรคกอน ให
ไม ไม ฟน ไมเผาถาน หรือถ านนั้นตกเปนของแผนดิ น เว นแต ผูรั บอนุญาตจะได รับอนุญาตให
ผัดผอนการชําระคาภาคหลวงตอไป ตามขอกําหนดในกฎกระทรวง ในกรณีที่ไดชําระคาภาคหลวง
ลวงหนาไว และไดทําไมออกมาแลวภายในกําหนดอายุใบอนุญาต ก็ใหไมสวนที่เกินจํานวนจากที่
ชําระคาภาคหลวงลวงหนาไวแลวตกเปนของแผนดิน

๑๐

(มาตรา ๑๔ แกไขโดย พ.ร.บ. ปาไม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๔๙๔ มาตรา ๗)
มาตรา ๑๔ ทวิ บทบัญญัติมาตรา ๑๔ มิใหใชบังคับแกผูรับอนุญาตทําไมสักที่ขึ้นอยูในที่ดิน
ที่มีโฉนดที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดินเพื่อใชสอยสวนตัว และมิใหใชบังคับแกผูรับอนุญาตทํา
ไมยางที่ขึ้นอยูในที่ดิน ที่มี น.ส. ๓ หรือโฉนดที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดิน เพื่อใชสอยสวนตัว
(มาตรา ๑๔ ทวิ บัญญัติขึ้นโดย พ.ร.บ. ปาไม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๑๓)
มาตรา ๑๕ การชําระคาภาคหลวงสําหรับไมหวงหามชนิดใด ถาผูรับอนุญาตขอชําระในเมื่อ
ไมนั้นไดแปรรูปแลว ตองชําระตามปริมาตรของไมแปรรูปในอัตราสองเทาคาภาคหลวงที่กําหนดไว
สําหรับไมชนิดนั้นๆ
(มาตรา ๑๕ แกไขโดย พ.ร.บ. ปาไม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๔๙๔ มาตรา ๘)
มาตรา ๑๖ คาภาคหลวงลวงหนาทั้งสิ้นที่ชําระไวแลวตามความในมาตรา ๑๔ (๑) นั้น ให
นํามาหักกลบลบกันกับคาภาคหลวงไมที่ทําออก ยังขาดเทาใดใหเรียกเก็บจนครบ ถาผูรับอนุญาตทํา
ไมออกมาไมครบจํานวนตามใบอนุญาตโดยมิใชเพราะเหตุสุดวิสัย ซึ่งคํานวณคาภาคหลวงแลวยังไม
ถึงจํานวนเงินคาภาคหลวงลวงหนาที่ไดชําระไวแลว คาภาคหลวงลวงหนาสวนที่เกินใหตกเปนของ
รัฐบาล
ถาผูรับอนุญาตไมไดทําไมออกมาเลยตามใบอนุญาต โดยมิใชเพราะเหตุสุดวิสัย หรือกระทํา
ผิดจนถูกเพิกถอนใบอนุญาต คาภาคหลวงลวงหนาทั้งสิ้นใหตกเปนของรัฐบาล
มาตรา ๑๗ บทบัญญัติในสวนนี้มิใหใชบังคับในกรณีดังตอไปนี้
(๑) พนักงานเจาหนาที่จัดกระทําไปเพื่อประโยชนในการบํารุงปา การคนควา หรือการ
ทดลองในทางวิชาการ
(๒) ผูเก็บหาเศษไม ปลายไมตายแหงที่ลมขอนนอนไพร อันมีลักษณะเปนไมฟน ซึ่งมิใช
ไมสักหรือไมหวงหามประเภท ข. ไปสําหรับใชสอยในบานเรือนแหงตนหรือประกอบกิจของตน
มาตรา ๑๘ เมื่อมีเหตุภัยพิบัติสาธารณะหรือมีเหตุจําเปนที่เห็นสมควรชวยเหลือราษฎรเปน
กรณีพิเศษ รัฐมนตรีจะอนุญาตใหผูใดเฉพาะรายทําไมหวงหามแตกตางจากขอกําหนดใน
กฎกระทรวง หรือขอกําหนดในการอนุญาตเปนการชั่วคราวก็ได
(มาตรา ๑๘ แกไขโดย พ.ร.บ. ปาไม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๑๔)

๑๑

สวนที่ ๓
การยกเวนคาภาคหลวง
(ความในสวนที่ ๓ มาตรา ๑๙ ถึงมาตรา ๒๔ ถูกยกเลิกโดย พ.ร.บ. ปาไม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.
๒๕๐๓ มาตรา ๗ (ไมมีความใหมแทน))
สวนที่ ๔
ไมที่มิใชไมหวงหาม
มาตรา ๒๕ ผูใดนําไมที่มิใชไมหวงหามเขาเขตดานปาไมตองเสียคาธรรมเนียมตามอัตราที่
รัฐมนตรีกําหนด เวนแตนําไปเพื่อใชสอยสวนตัวภายในเขตทองที่จังหวัดทําไมนั้น
การนําไมเขาเขตดานปาไมหลายดาน ใหเสียคาธรรมเนียมเพียงดานแรกดานเดียว
(มาตรา ๒๕ บัญญัติขึ้นโดย พ.ร.บ. ปาไม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๑๕)
มาตรา ๒๖ รัฐมนตรีมีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา กําหนดอัตราคาธรรมเนียมตาม
มาตรา ๒๕ ไมเกินลู กบาศกเมตรละสี่ สิบบาท แต ถาเปนไม ที่ นิย มซื้อขายกั นตามมาตรฐานอื่น
นอกจากเปนลูกบาศกเมตร จะกําหนดอัตราคาธรรมเนียมสําหรับไมนั้นแตกตางจากที่บัญญัติไวนี้ก็
ได แตตองไมเกินรอยละสิบของราคาตลาดในทองที่ โดยเฉลี่ยจากราคาของไมนั้น
(มาตรา ๒๖ บัญญัติขึ้นโดย พ.ร.บ. ปาไม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๑๕)
สวนที่ ๕
ของปาหวงหาม
มาตรา ๒๗ ของปาอยางใดในทองที่ใดจะใหเปนของปาหวงหาม ใหกําหนดโดย
พระราชกฤษฎีกา

๑๒

มาตรา ๒๘ การเพิ่มเติมหรือเพิกถอนของปาหวงหาม ที่ไดมีพระราชกฤษฎีกากําหนดไวแลว
ก็ดี หรือจะกําหนดของปาอยางใดใหเปนของปาหวงหามขึ้นในทองที่ใด นอกจากทองที่ที่ไดมีพระ
ราชกฤษฎีกากําหนดตามความในมาตรากอนแลวนั้นก็ดี ใหกําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา
พระราชกฤษฎีกา ซึ่งตราขึ้นตามความในมาตรานี้ใหใชบังคับไดเมื่อพนกําหนดเกาสิบวัน
นับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๒๙ ผูใดเก็บหาของปาหวงหาม หรือทําอันตรายดวยประการใดๆ แกของปาหวงหาม
ในปา ตองไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่ และตองเสียคาภาคหลวงกับทั้งตองปฏิบัติตาม
ขอกําหนดในกฎกระทรวงหรือในการอนุญาต
การอนุญาตนั้น พนักงานเจาหนาที่เมื่อไดรับอนุมัติจากรัฐมนตรีแลวจะอนุญาตใหผูกขาด
โดยใหผูรับอนุญาตเสียเงินคาผูกขาดใหแกรัฐบาลตามจํานวนที่รัฐมนตรีกําหนดก็ได
การอนุญาตโดยวิธีผูกขาด ใหกระทําไดเฉพาะในกรณีที่ของปาหวงหามเปนของมีคาหรือหา
ยาก หรือเฉพาะในเขตปาที่หางไกลและกันดาร หรือมีความจําเปนในวิธีการเก็บหาอันจําเปนตองให
อนุญาตโดยวิธีผูกขาด
(มาตรา ๒๙ แกไขโดย พ.ร.บ. ปาไม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๔๙๔ มาตรา ๑๑)
มาตรา ๒๙ ทวิ หามมิใหผูใดคาหรือมีไวในครอบครอง ซึ่งของปาหวงหามเกินปริมาณที่
รัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา เวนแตไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่และตอง
ปฏิบัติตามขอกําหนดในกฎกระทรวง และในการอนุญาต
ความในวรรคหนึ่งไม ใ ชบั งคับแกก ารนํ าของป าหวงหามเคลื่อนที่ โ ดยมี ใบเบิ กทางของ
พนักงานเจาหนาที่กํากับไปดวย
(มาตรา ๒๙ ทวิ บัญญัติขึ้นโดยประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ ๑๑๖ พ.ศ. ๒๕๑๕ ขอ ๒)
มาตรา ๓๐ รัฐมนตรีมีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนดอัตราคาภาคหลวง
ไมเกินรอยละสิบของราคาตลาดในราชอาณาจักร โดยเฉลี่ยจากราคาของปาหวงหามนั้น
(มาตรา ๓๐ แกไขโดย พ.ร.บ. ปาไม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๑๖)

๑๓

มาตรา ๓๑ ในทองที่ใดที่ไดกําหนดรวงผึ้งเปนของปาหวงหาม หามมิใหผูใดแมจะเปนผูรับ
อนุญาต หรือผูรับสัมปทานเก็บหาของปาก็ตาม ตัดหรือโคนตนยวนผึ้ง หรือตนไมที่ผึ้งจับทํารังอยู
หรือทําอันตรายดวยประการใดแกตนไมที่กลาวแลวโดยไมจําเปนแกการเก็บหารวงผึ้ง
มาตรา ๓๒ บทบัญญัติในสวนนี้มิใหใชบังคับในกรณีที่พนักงานเจาหนาที่จัดกระทําไปเพื่อ
ประโยชนในการบํารุงปา การคนควา หรือการทดลองในทางวิชาการ
มาตรา ๓๓ เมื่อมีเหตุภัยพิบัติสาธารณะหรือมีเหตุจําเปนที่เห็นสมควรชวยเหลือราษฎรเปน
กรณีพิเศษ รัฐมนตรีจะอนุญาตใหผูใดเฉพาะรายเก็บหาของปาหวงหามแตกตางจากขอกําหนดใน
กฎกระทรวง หรือขอกําหนดในการอนุญาตเปนการชั่วคราวก็ได
(มาตรา ๓๓ แกไขโดย พ.ร.บ. ปาไม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๑๗)
หมวด ๒
ตราประทับไม
มาตรา ๓๔ ตราประทับไมของรัฐบาลที่ใชประทับเพื่อความหมายใด จะใหมีลักษณะอยางใด
ใหรัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๓๕ ตราประทับไมของเอกชน จะใชประทับไมไดตอเมื่อเจาของตราไดนํา
จดทะเบียนและไดรับอนุญาตแลว
เมื่อใบอนุญาตสิ้นสุดลงดวยประการใดๆ เจาของตราหรือผูครอบครองตองนําตรานั้นไป
ทําลายตอหนาพนักงานเจาหนาที่ภายในกําหนดเกาสิบวัน นับแตวันใบอนุญาตสิ้นสุด เวนแตกรณีที่
ผูรับอนุญาตตาย และทายาทหรือผูจัดการมรดกประสงคจะใชตรานั้นตอไปอีก ก็ใหยื่นคําขออนุญาต
ใชตรานั้น และขอแกทะเบียนกอนกําหนดเวลาที่กลาวแลวไดสิ้นสุดลง
การจดทะเบียน การรับอนุญาต พรอมทั้งเงื่อนไขในการใชตราและคาธรรมเนียมในการนั้นๆ
ใหเปนไปตามขอกําหนดในกฎกระทรวง
(มาตรา ๓๕ แกไขโดย พ.ร.บ. ปาไม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๔๙๔ มาตรา ๑๒)

๑๔

มาตรา ๓๖ ตราประทับไมของเอกชน ถาหากสูญหายไปโดยเหตุใดเจาของตราประทับไมนั้น
ตองแจงความตอพนักงานเจาหนาที่เปนหนังสือ ภายในกําหนดเวลาไมเกินหกสิบวัน นับแตวันรูถึง
การสูญหายนั้น
มาตรา ๓๗ ในกรณีฝาฝนตอบทบัญญัติในหมวดนี้ ถาไมใดมีรอยตราประทับไมของเอกชน
ปรากฏอยู ใหสันนิษฐานไวกอนวา เจาของตรานั้นเปนผูกระทําการฝาฝน
หมวด ๓
ไมและของปาระหวางเคลื่อนที่
สวนที่ ๑
การนําเคลื่อนที่
มาตรา ๓๘ บทบัญญัติในสวนนี้ใหใชบังคับแกกรณีการนําไมหรือของปาเคลื่อนที่ตอไป
ภายหลังที่
(๑) นํ า ไม ห รื อ ของป า ที่ ไ ด รั บ ใบอนุ ญ าตให ทํ า หรื อ เก็ บ ออกจากสถานที่ ที่ ร ะบุ ไ ว ใ น
ใบอนุญาตไปถึงสถานที่ที่ระบุไวในใบอนุญาตแลว
(๒) นําไมที่ทําโดยไมตองรับอนุญาตออกไปถึงดานปาไมดานแรกแลว
(๓) นําไมหรือของปาเขามาในราชอาณาจักร ไปถึงดานศุลกากรหรือดานตรวจศุลกากรที่
นําเขามาแลว
(๔) นําไมหรือของปาที่รับซื้อจากทางราชการปาไม ไปจากที่ที่ไมหรือของปานั้นอยู
(มาตรา ๓๘ แกไขโดย พ.ร.บ. ปาไม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๑๘)
มาตรา ๓๙ ผูใดนําไมหรือของปาเคลื่อนที่ ตองมีใบเบิกทางของพนักงานเจาหนาที่กํากับไป
ดวยตามขอกําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๓๙ ทวิ ผูรับอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม หรือผูรับอนุญาตตั้งโรงคาไมแปรรูป อาจ
ออกหนังสือกํากับไมแปรรูปเพื่อใหบุคคลใดนําไมแปรรูปเคลื่อนที่จากสถานที่ที่ไดรับอนุญาตของ
ตนไปยังสถานที่อีกแหงหนึ่งได เมื่ออธิบดีกรมปาไมไดสั่งอนุญาตใหกระทําเชนนั้นไดตามเงื่อนไข

๑๕

(มาตรา ๓๙ ทวิ บัญญัติขึ้นโดย พ.ร.บ. ปาไม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๐๓ มาตรา ๘)
มาตรา ๓๙ ตรี ผูใดนําไมสักที่เคยอยูในสภาพเปนสิ่งปลูกสรางหรือเคยอยูในสภาพเปน
เครื่องใช และพนจากสภาพเปนสิ่งปลูกสรางหรือเครื่องใชมาแลวกวาหาป เคลื่อนยายออกนอกเขต
จังหวัด ซึ่งเปนที่ตั้งสิ่งปลูกสรางหรือเปนที่ประกอบเครื่องใชนั้น ตองไดรับอนุญาตจากพนักงาน
เจาหนาที่ แตไมตองเสียคาธรรมเนียม
การอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ให เป นไปตามระเบีย บที่อธิ บ ดี ก รมป าไม กํ าหนดโดยอนุมัติ
รัฐมนตรี ระเบียบดังกลาวจะกําหนดเงื่อนไขใหผูรับอนุญาตปฏิบัติตามดวยก็ได
(มาตรา ๓๙ ตรี บัญญัติขึ้นโดยประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ ๑๑๖ พ.ศ. ๒๕๑๕ ขอ ๓)
มาตรา ๔๐ ผูใดนําไมหรือของปาเขาเขตดานปาไมตองแจงตอพนักงานเจาหนาที่ประจําดาน
ปาไมนั้นโดยแสดงใบเบิกทางกํากับไมหรือของปาหรือหนังสือกํากับไมแปรรูปที่นํามานั้น แลวแต
กรณี ภายในกําหนดหาวันนับแตวันที่เขาเขตดาน เมื่อพนักงานเจาหนาที่ไดตรวจสอบและอนุญาต
เปนหนังสือใหผานดานไดแลว จึงใหนําไมหรือของปานั้นไปได
การอนุญาตนั้น ใหพนักงานเจาหนาที่ปฏิบัติโดยมิชักชา
(มาตรา ๔๐ แกไขโดย พ.ร.บ. ปาไม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๐๓ มาตรา ๙)
มาตรา ๔๑ หามมิใหผูใดนําไมหรือของปาเคลื่อนที่ผานดานปาไมในระหวางเวลาตั้งแต
พระอาทิตยตกถึงพระอาทิตยขึ้น เวนแตจะไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่เปนหนังสือ
มาตรา ๔๒ บทบัญญัติแหงสองมาตรากอน มิใหใชบังคับในกรณีตอไปนี้
(๑) เมื่อมีขอกําหนดอยางอื่นในสัมปทาน ใบอนุญาตหรือใบเบิกทาง
(๒) เมื่อทบวงการเมืองใด ไดตกลงกับกรมปาไมไวเปนอยางอื่น
(๓) เมื่อเปนการกระทําของผูไดรับอนุญาตทําการเก็บไมไหลลอย ไดเก็บไวเพื่อสงไปยัง
พนักงานเจาหนาที่ประจําสถานีตรวจรับ และรักษาไมไหลลอยตามความในพระราชบัญญัตินี้

๑๖

สวนที่ ๒
การควบคุมไมในลําน้ํา
มาตรา ๔๓ ใหรัฐมนตรีมีอํานาจกําหนดเขตควบคุมไมในลําน้ํา โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ภายในเขตที่รัฐมนตรีกําหนดตามความในวรรคกอน หามมิใหผูที่มิใชเจาของไมหรือไดรับ
อํานาจจากเจาของไมเก็บไมไหลลอย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่
มาตรา ๔๔ ผูรับอนุญาตเก็บไมไหลลอย ตองทําการเก็บ และรักษาไมตามขอกําหนดใน
กฎกระทรวง
เมื่อผูรับอนุญาตเก็บไมไหลลอยไดแลว ใหมอบแกพนักงานเจาหนาที่โดยมิชักชา
มาตรา ๔๕ ทุกปในเดือนกุมภาพันธ และเดือนสิงหาคม เมื่อมีไมไหลลอยมาตกอยูในความ
ครอบครองของพนักงานเจาหนาที่ ใหพนักงานเจาหนาที่ประกาศโฆษณาใหเจาของเรียกเอาภายใน
เวลากําหนด แตมิใหกําหนดนอยกวาเกาสิบวันนับแตวันประกาศ
พนักงานเจาหนาที่มีอํานาจสั่งใหคืนไมไหลลอยใหแกผูอางสิทธิในไมนั้น เมื่อพนักงาน
เจาหนาที่พอใจในหลักฐานที่ผูนั้นนํามาแสดง ถาพนักงานเจาหนาที่สั่งเปนอยางอื่นและผูอางสิทธิ
ไมพอใจในคําสั่ง ผูนั้นตองไปรองตอศาลภายในกําหนดเวลาสามสิบวัน นับแตวันทราบคําสั่งของ
พนักงานเจาหนาที่ ถาไมรองภายในกําหนดผูนั้นหมดสิทธิวากลาวตอไป
ในกรณีที่พนักงานเจาหนาที่หรือศาลมิไดสั่งแสดงวา ผูใดมีกรรมสิทธิ์ในไมนั้น ใหไมตก
เปนของแผนดิน
มาตรา ๔๖ ผูใดมีสิทธิไดรับไมคืนจากพนักงานเจาหนาที่ ตองชําระคารางวัลแกผูรับอนุญาต
เก็บไมไหลลอยและคาธรรมเนียมแกพนักงานเจาหนาที่ตามอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง
ในกรณีที่ไมมีผูมีสิทธิไดรับไมคืนจากพนักงานเจาหนาที่ ใหพนักงานเจาหนาที่จายรางวัล
ใหแกผูรับอนุญาตเก็บไมไหลลอยโดยอัตราเดียวกัน

๑๗

หมวด ๔
การควบคุมการแปรรูปไม
มาตรา ๔๗ ใหรัฐมนตรีมีอํานาจกําหนดทองที่ใดใหเปนเขตควบคุมการแปรรูปไมโดย
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ประกาศนั้นใหใชบังคับไดเมื่อพนกําหนดเกาสิบวัน นับแตวันประกาศ
มาตรา ๔๘ ภายในเขตควบคุมการแปรรูปไม หามมิใหผูใดแปรรูปไม ตั้งโรงงานแปรรูปไม
ตั้งโรงคาไมแปรรูป มีไมสักแปรรูปไมวาจํานวนเทาใดไวในครอบครอง หรือมีไมแปรรูปชนิดอื่น
เปนจํานวนเกิน ๐.๒๐ ลูกบาศกเมตรไวในครอบครอง เวนแตไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่
และตองปฏิบัติตามขอกําหนดในกฎกระทรวงและในการอนุญาต
เพื่อประโยชนแหงความในวรรคหนึ่ง ไมซุงหรือไมทอนที่จมอยูในแมน้ําลําคลองในรัศมีหา
สิบเมตรของบริเวณที่ทําการแปรรูปไม และไมมีผูใดเปนเจาของใหสันนิษฐานวาเปนไมที่อยูใน
ความครอบครองของผูรับอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไมที่มีโรงงานอยูในบริเวณนั้น
ความในวรรคหนึ่ง ใหหมายความรวมถึงการกระทําแกไมที่นําเขามาในราชอาณาจักรดวย
(มาตรา ๔๘ แกไขโดย พ.ร.บ. ปาไม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๑๙)
มาตรา ๔๙ ผูขอรับอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไมโดยใชเครื่องจักรกลตอง
(๑) เปนเจาของ และ
(๒) ไมเคยตองโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตความผิดที่เปนลหุโทษ
หรือความผิดอันไดกระทําโดยประมาท หรือ
(๓) ไมเปนบุคคลลมละลาย หรือ
(๔) ไมอยูในระหวางถูกสั่งพักใชใบอนุญาต หรือไมเคยถูกเพิกถอนใบอนุญาต ซึ่งออก
ตามความในหมวดนี้ หรือใบอนุญาตทําไม ใบอนุญาตผูกขาดทําไมหรือสัมปทานทําไม ซึ่งออกตาม
ความในพระราชบัญญัตินี้
ในกรณีผูขอรับอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไมเปนนิติบุคคล หุนสวนผูจัดการหรือกรรมการ
ผูจัดการของนิติบุคคลนั้นตองไมมีลักษณะตองหามตาม (๒) (๓) หรือ (๔)
(มาตรา ๔๙ แกไขโดยประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ ๑๑๖ พ.ศ. ๒๕๑๕ ขอ ๕)

๑๘

มาตรา ๔๙ ทวิ ผูรับอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไมตองรับผิดชอบในการดําเนินกิจการเกี่ยวกับ
แปรรูปไมตามที่ตนไดรับอนุญาต
(มาตรา ๔๙ ทวิ บัญญัติขึ้นโดยประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ ๑๑๖ พ.ศ. ๒๕๑๕ ขอ ๕)
มาตรา ๕๐ บทบัญญัติแหงมาตรา ๔๘ มิใหใชบังคับในกรณีดังตอไปนี้
(๑) การกระทําเพียงเลื่อย ตัด ลิด ขุด หรือถากซอมไมเพื่อเปนซุงทอน ไมเหลี่ยมโกลน
มาดเรือโกลน เสาถาก หรือหมอนรถ หรือเพื่อทําไมฟน หรือทําไมเผาถาน หรือเลื่อยผาเพียงเพื่อ
ความจําเปนในการชักลาก ในเมื่อพนักงานเจาหนาที่ระบุไวในใบอนุญาตทําไมใหกระทําการนั้นๆ
ได และผูรับอนุญาตไดกระทําการนั้นๆ กอนนําไมเคลื่อนที่จากบริเวณตอไม
(๒) การแปรรูปไมที่แปรรูปมาแลวจากไมซุงหรือไมทอน ที่มิใชเพื่อการคา
(๓) การมีไมแปรรูปไวในครอบครองที่มิใชเพื่อการคา โดยมีหลักฐานแสดงวาไดไมนั้นมา
โดยชอบดวยพระราชบัญญัตินี้
(๔) การแปรรูปไมหรือมีไมแปรรูปไวในครอบครองที่มิใชไมหวงหาม
(๕) การแปรรูปไมโดยใชแรงคนที่มิใชเพื่อการคา จากไมหวงหามที่ยังมิไดแปรรูป โดยมี
หลักฐานแสดงวาไดไมนั้นมาโดยชอบดวยพระราชบัญญัตินี้
(มาตรา ๕๐ แกไขโดยประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ ๑๑๖ พ.ศ. ๒๕๑๕ ขอ ๖)
มาตรา ๕๑ ผูรับอนุญาตตามความในหมวดนี้ จะมีไมไวในครอบครองในสถานที่ที่ไดรับ
อนุญาตของตนไดแตเฉพาะไมอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้
(๑) ไมที่ไดชําระคาภาคหลวงและคาบํารุงปาเสร็จสิ้นแลว หรือถาเปนไมที่ไดรับอนุญาต
ให ทํ า การแปรรู ป ได ก อ นชํ า ระค า ภาคหลวงและค า บํ า รุ ง ป า โดยมี ห นั ง สื อ อนุ ญ าตของอธิ บ ดี
กรมปาไม และมีรอยตราอนุญาตประทับไวแลว
(๒) ไมที่ไดรับอนุญาตใหทําไดโดยไมตองเสียคาภาคหลวง และพนักงานเจาหนาที่ได
ประทับตราแสดงวาเปนไมที่ทําไดโดยไมตองเสียคาภาคหลวงไวแลว
(๓) ไมที่ไดรับซื้อจากทางราชการปาไม ซึ่งพนักงานเจาหนาที่ไดประทับตรารัฐบาลขาย
ไวแลว

๑๙

(๔) ไมแปรรูปของผูรับอนุญาตตามความในหมวดนี้ และมีหนังสือกํากับไมแปรรูปของ
ผูรับอนุญาต หรือใบเบิกทางของพนักงานเจาหนาที่กํากับไวเปนหลักฐาน
(๕) ไมที่นําเขามาในราชอาณาจักร และมีใบเบิกทางตามมาตรา ๓๘ (๓) กํากับ
(มาตรา ๕๑ แกไขโดย พ.ร.บ. ปาไม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๒๐)
มาตรา ๕๒ หามมิใหผูรับอนุญาตทําการแปรรูปไมในระหวางเวลาตั้งแตพระอาทิตยตกถึง
พระอาทิตยขึ้น เวนแตจะไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่เปนหนังสือ
มาตรา ๕๓ เพื่อที่จะดูวาผูรับอนุญาตตามความในหมวดนี้ไดปฏิบัติถูกตองตามพระราชบัญญัตินี้หรือไม พนักงานเจาหนาที่มีอํานาจตรวจการแปรรูปไมและกิจการของผูรับอนุญาตได
ผูรับอนุญาตตองอํานวยความสะดวกและตอบคําถามแกพนักงานเจาหนาที่ในการนี้
มาตรา ๕๓ ทวิ ใหรัฐมนตรีมีอํานาจกําหนดทองที่เปนเขตควบคุมสิ่งประดิษฐ เครื่องใช หรือ
สิ่งอื่นใดบรรดาที่ทําดวยไมหวงหาม โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ในการกําหนดตามวรรคหนึ่ง ใหรัฐมนตรีกําหนดชนิดไม ขนาดหรือปริมาณของสิ่งประดิษฐ
เครื่องใช หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ทําดวยไมหวงหาม ซึ่งผูคาหรือมีไวในครอบครองเพื่อการคาที่
จะตองขออนุญาตตามมาตรา ๕๓ ตรี หรือมาตรา ๕๓ จัตวา
(มาตรา ๕๓ ทวิ บัญญัติขึ้นโดย พ.ร.บ. ปาไม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๒๑)
มาตรา ๕๓ ตรี ภายในเขตควบคุม หามมิใหผูใดคา หรือมีไวในครอบครองเพื่อการคาซึ่ง
สิ่งประดิษฐ เครื่องใช หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ทําดวยไมหวงหามที่มีชนิดไมขนาดหรือปริมาณเกิน
กวาที่รัฐมนตรีกําหนดตามมาตรา ๕๓ ทวิ เวนแตจะไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่
(มาตรา ๕๓ ตรี บัญญัติขึ้นโดย พ.ร.บ. ปาไม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๒๑)
มาตรา ๕๓ จัตวา ในกรณีที่มีประกาศของรัฐมนตรีกําหนดเขตทองที่ใดเปนเขตควบคุมตาม
มาตรา ๕๓ ทวิ ใหผูคาหรือผูมีไวในครอบครองเพื่อการคาซึ่งสิ่งประดิษฐเครื่องใช หรือสิ่งอื่นใด
บรรดาที่ทําดวยไมหวงหาม ที่มีชนิดไม ขนาด หรือประมาณเกินกวาชนิดไม ขนาดหรือปริมาณที่
ควบคุมอยูแลวกอนวันที่ประกาศของรัฐมนตรีดังกลาวใชบังคับยื่นคําขอรับใบอนุญาตตอพนักงาน
เจาหนาที่ภายในสามสิบวัน นับแตวันที่ประกาศของรัฐมนตรีดังกลาวใชบังคับ

๒๐

เมื่อไดยื่นคําขอรับใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งแลว ใหบุคคลดังกลาวคาหรือมีไวในครอบครอง
เพื่อการคาซึ่งสิ่งประดิษฐ เครื่องใช หรือสิ่งอื่ นใดบรรดาที่ ทําดวยไมหวงหามได ตอไป จนกวา
พนักงานเจาหนาที่จะไมอนุญาตตามคําขอ
(มาตรา ๕๓ จัตวา บัญญัติขึ้นโดย พ.ร.บ. ปาไม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๒๑)
หมวด ๕
การแผวถางปา
มาตรา ๕๔ หามมิใหผูใดกนสราง แผวถาง หรือเผาปา หรือกระทําดวยประการใดๆ อันเปน
การทําลายปา หรือเขายึดถือหรือครอบครองปาเพื่อตนเองหรือผูอื่น เวนแตจะกระทําภายในเขตที่ได
จําแนกไวเปนประเภทเกษตรกรรมและรัฐมนตรีไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา หรือโดยไดรับ
ใบอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่
การขออนุ ญ าตและการอนุ ญ าต ให เ ป น ไปตามหลั ก เกณฑ แ ละเงื่ อ นไขที่ กํ า หนดใน
กฎกระทรวง
(มาตรา ๕๔ แกไขโดย พ.ร.บ. ปาไม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๒๒)
มาตรา ๕๕ ผูใดครอบครองปาที่ไดถูกแผวถางโดยฝาฝนตอบทบัญญัติแหงมาตรากอน ให
สันนิษฐานไวกอนวาบุคคลนั้นเปนผูแผวถางปานั้น
หมวด ๖
เบ็ดเตล็ด
มาตรา ๕๖ ใบอนุญาตที่ไดออกใหตามความในพระราชบัญญัตินี้ จะโอนไดตอเมื่อไดรับ
อนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่
ถาผูรับอนุญาตตาย ทายาทหรือผูจัดการมรดกจะทําการแทนตามใบอนุญาตนั้นตอไปก็ได

๒๑

แตตองไมเกินเกาสิบวันนับแตวันผูรับอนุญาตตาย และถาทายาทหรือผูจัดการมรดกประสงคจะทํา
การแทนตอไปอีก ตองยื่นคําขออนุญาตกอนกําหนดเวลาที่กลาวแลวไดสิ้นสุดลง
มาตรา ๕๗ ผูรับอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ ตองจัดใหคนงานหรือผูรับจาง ซึ่งทําการ
ตามที่ไดรับอนุญาตมีใบคูมือแสดงฐานะเชนนั้น ตามแบบที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๕๘
การขออนุญ าตและการอนุญ าตตามพระราชบั ญ ญั ตินี้ ใ ห เ ป น ไปตาม
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง และในกรณีเฉพาะเรื่อง ถารัฐมนตรีเห็น
สมควร จะกําหนดใหผูรับอนุญาตปฏิบัติเพิ่มเติมประการใดอีกก็ได
พนักงานเจาหนาที่มีอํานาจสั่งตออายุใบอนุญาตที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้ไดเมื่อ
เห็นสมควร
(มาตรา ๕๘ แกไขโดย พ.ร.บ. ปาไม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๒๓)
มาตรา ๕๘ ทวิ ในกรณีทําไมหวงหาม หรือเก็บหาของปาหวงหาม โดยการใหสัมปทาน การ
อนุญาตใหผูกขาด หรือการอนุญาตใหทําไมหวงหามเพื่อการคาในเขตปาสงวนแหงชาติ หรือปาที่ได
เตรียมการกําหนดเปนปาสงวนแหงชาติหรือที่ไดกําหนดโครงการทําไมหรือเก็บหาของปาไวแลว
หรือการอนุญาตตามมาตรา ๑๓ มาตรา ๑๘ หรือมาตรา ๕๔ รัฐมนตรีมีอํานาจกําหนด
(๑) ใหผูรับสัมปทานหรือผูรับอนุญาต ทําการบํารุงปา หรือปลูกสรางสวนปาตามคําสั่งและ
วิธีการที่พนักงานเจาหนาที่กําหนด หรือ
(๒) ใหผูรับสัมปทานหรือผูรับอนุญาตออกคาใชจายเพื่อใหพนักงานเจาหนาที่ทําการบํารุง
ปา หรือปลูกสรางสวนปาใหแทน
ในกรณีตาม (๒) ใหคิดคาใชจายไดไมเกินหกเทาของคาภาคหลวง หรือตามอัตราพื้นที่ปาที่
ไดรับสัมปทานหรือรับอนุญาต ไมเกินไรละหนึ่งพันสองรอยบาท ทั้งนี้ ตามที่รัฐมนตรีเห็นสมควร
(มาตรา ๕๘ ทวิ บัญญัติขึ้นโดย พ.ร.บ. ปาไม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๒๔)
มาตรา ๕๙ ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจสั่งพักใชใบอนุญาตที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ได
ดังตอไปนี้
(๑) เมื่อปรากฎวาผูรับอนุญาตฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้กฎกระทรวง

๒๒

ขอกําหนด หรือเงื่อนไขในการอนุญาต หรือไมปฏิบัติตามคําสั่งของพนักงานเจาหนาที่ซึ่งสั่งตาม
พระราชบัญญัตินี้ จะสั่งพักใชใบอนุญาตไดไมเกินหนึ่งรอยยี่สิบวัน
(๒) เมื่อมีการฟองผูรับอนุญาตตอศาลวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ จะสั่งพัก
ใบอนุญาตไวจนกวาจะมีคําพิพากษาถึงที่สุดก็ได
(มาตรา ๕๙ แกไขโดยประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ ๑๑๖ พ.ศ. ๒๕๑๕ ขอ ๗)
มาตรา ๖๐ เมื่อไดมีคําสั่งของพนักงานเจาหนาที่ใหพักใชใบอนุญาตแลว ผูรับอนุญาตหมด
สิทธิตามใบอนุญาตนั้น นับแตวันทราบคําสั่งของพนักงานเจาหนาที่ จนกวาจะครบกําหนดเวลาการ
พักใชใบอนุญาต หรือจนกวารัฐมนตรีจะไดสั่งใหเพิกถอนคําสั่งพักใชใบอนุญาต
มาตรา ๖๑ ในกรณีที่เหตุแหงการสั่งพักใชใบอนุญาตตามมาตรา ๕๙ ปรากฏแกรัฐมนตรี
หรือเมื่อพนักงานเจาหนาที่ไดสั่งพักใชใบอนุญาตตามมาตรา ๕๙ แลว ถารัฐมนตรีเห็นสมควรจะสั่ง
เพิกถอนใบอนุญาตที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้เสียก็ได
ในกรณีที่ผูรับอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไมโดยใชเครื่องจักรกล หรือผูกระทําการแทนนิติบุคคลผูรับอนุญาต ไมมีลักษณะตามมาตรา ๔๙ (๑) หรือเปนผูมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๔๙
(๒) (๓) หรือ (๔) แลวแตกรณี ใหรัฐมนตรีสั่งเพิกถอนใบอนุญาต
(มาตรา ๖๑ แกไขโดยประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ ๑๑๖ พ.ศ. ๒๕๑๕ ขอ ๘)
มาตรา ๖๑ ทวิ คําสั่งพักใชใบอนุญาตหรือคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตใหทําเปนหนังสือแจงให
ผูถูกสั่งพักใชหรือเพิกถอนใบอนุญาตรับทราบ
ในกรณีที่พนักงานเจาหนาที่ไมอาจใหผูถูกสั่งพักใชหรือเพิกถอนใบอนุญาตรับทราบคําสั่ง
ตามวรรคหนึ่ง ใหปดคําสั่งในที่เปดเผยเห็นไดงาย ณ สถานที่ทําการตามใบอนุญาต หรือที่อยูของผู
ถูกสั่งพักใชหรือเพิกถอนใบอนุญาต เมื่อไดปฏิบัติตามวิธีนี้แลว ใหถือวาผูถูกสั่งพักใชหรือเพิกถอน
ใบอนุญาตรับทราบคําสั่งนั้นตั้งแตวันปดคําสั่ง
(มาตรา ๖๑ ทวิ บัญญัติขึ้นโดย พ.ร.บ. ปาไม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๒๕)
มาตรา ๖๒ ในกรณีที่พนักงานเจาหนาที่สั่งไมอนุญาตตามคําขอของบุคคลใดตามความใน
พระราชบัญญัตินี้ หรือสั่งพักใชใบอนุญาตตามความในมาตรา ๕๙ บุคคลนั้นมีสิทธิอุทธรณคําสั่ง

๒๓

มาตรา ๖๓ ภายใตบังคับบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ รัฐบาลมีอํานาจใหสัมปทานใน
การทําไมชนิดใด หรือเก็บหาของปาอยางใดในปาใดโดยมีขอบเขตเพียงใด และในสัมปทานนั้นจะ
ใหมีขอกําหนดและเงื่อนไขอยางใดก็ได
รัฐบาลมีอํานาจใหผูรับสัมปทานเสียเงินคาภาคหลวงตามอัตราที่รัฐบาลเห็นสมควร แตไม
เกินอัตราอยางสูงที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้ และจะใหผูรับสัมปทานเสียเงินแกรัฐบาลตาม
จํานวนที่รัฐบาลจะกําหนดอีกก็ได
มาตรา ๖๔ ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ที่เกี่ยวกับความผิดอาญาใหถือวาพนักงาน
เจาหนาที่เปนพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา ๖๔ ทวิ ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจยึดบรรดาเครื่องมือ เครื่องใช สัตวพาหนะ
ยานพาหนะ หรือเครื่องจักรกลใด ๆ ที่บุคคลไดใชหรือมีเหตุอันควรสงสัยวาไดใชในการกระทํา
ความผิด หรือเปนอุปกรณใหไดรับผลในการกระทําความผิดตามมาตรา ๑๑ มาตรา ๔๘ มาตรา ๕๔
หรือมาตรา ๖๙ ไวเพื่อเปนหลักฐานในการพิจารณาคดีได จนกวาพนักงานอัยการสั่งเด็ดขาดไมฟอง
คดีหรือจนกวาคดีจะถึงที่สุด ทั้งนี้ ไมวาจะเปนของผูกระทําความผิดหรือของผูมีเหตุอันควรสงสัยวา
เปนผูกระทําความผิดหรือไม
ทรัพยสินที่ยึดไวตามวรรคหนึ่ง ถาพนักงานอัยการสั่งเด็ดขาดไมฟองคดีหรือศาลไมพิพากษา
ใหริบ และผูเปนเจาของหรือผูครอบครองมิไดรองขอรับคืนภายในกําหนดหกเดือนนับแตวันทราบ
หรือถือวาไดทราบคําสั่งเด็ดขาดไมฟองคดีหรือวันที่คําพิพากษาถึงที่สุด แลวแตกรณี ใหตกเปน
ของกรมปาไม
ถาทรัพยสินที่ยึดไวจะเปนการเสี่ยงความเสียหาย หรือคาใชจายในการเก็บรักษาจะเกินคา
ของทรัพยสิน รัฐมนตรีหรือผูที่รัฐมนตรีมอบหมายจะจัดการขายทอดตลาดทรัพยสินนั้นกอนถึง
กําหนดตามวรรคสองก็ได ไดเงินเปนจํานวนสุทธิเทาใดใหยึดไวแทนทรัพยสินนั้น
(มาตรา ๖๔ ทวิ บัญญัติขึ้นโดย พ.ร.บ. ปาไม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๒๖)

๒๔

มาตรา ๖๔ ตรี ในกรณีทรัพยสินที่ยึดไวตามมาตรา ๖๔ ทวิ มิใชเปนของผูกระทําความผิด
หรือของผูมีเหตุอันควรสงสัยวาเปนผูกระทําความผิดใหพนักงานเจาหนาที่โดยอนุมัติรัฐมนตรีคืน
ทรั พ ย สิ น หรื อ เงิ น แล ว แต ก รณี ให แ ก เ จ า ของก อ นถึ ง กํ า หนดตามมาตรา ๖๔ ทวิ ไ ด ในกรณี
ดังตอไปนี้
(๑) เมื่อทรัพยสินนั้นไมจําเปนตองใชเปนพยานหลักฐานในการพิจารณาคดีที่เปนเหตุให
ทรัพยสินนั้นถูกยึด และ
(๒) เมื่อผูกระทําความผิดหรือผูมีเหตุอันควรสงสัยวาเปนผูกระทําความผิดไดทรัพยสินนั้น
มาจากผูเปนเจาของโดยการกระทําความผิดทางอาญา
(มาตรา ๖๔ ตรี บัญญัติขึ้นโดย พ.ร.บ. ปาไม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๒๖)
มาตรา ๖๕ เพื่อบําบัดปดปองภยันตรายซึ่งมีมาเปนสาธารณะโดยฉุกเฉินแกไมหรือของปา
ในปาใด พนักงานเจาหนาที่มีอํานาจสั่งผูรับอนุญาต หรือผูรับสัมปทานในปานั้น หรือปาที่ใกลเคียง
รวมทั้งคนงานหรือผูรับจางของผูรับอนุญาตหรือผูรับสัมปทานใหใหความชวยเหลือดวยแรงงาน
หรือสิ่งของตามที่จําเปนแกการนั้นได
มาตรา ๖๖ การโอนไมหรือของปาที่ผูรับอนุญาต หรือผูรับสัมปทานกระทํากอนที่ไดชําระ
คาภาคหลวง หรือกอนที่ไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่เปนหนังสือ จะยกขึ้นเปนขออางเพื่อ
ใชแกเจาพนักงานหาไดไม
มาตรา ๖๗ ใหรัฐมนตรีตั้งดานปาไมและกําหนดเขตแหงดานนั้นๆ โดยประกาศในราช-กิจจา
นุเบกษา
มาตรา ๖๘ บรรดาหนี้คาภาคหลวงสําหรับไมหรือของปาที่คางชําระอยูใหถือวาเปนหนี้คา
ภาษีอากรที่คางชําระแกรัฐบาล และใหรัฐบาลทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไดรับชําระหนี้ โดยมีบุริมสิทธิ
สามัญอยางเดียวกับคาภาษีอากรตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
ความในหมวด ๖ ทวิ การสั่งแกไขเปลี่ยนแปลงสัมปทานและการสิ้นสุดของสัมปทานตั้งแต
มาตรา ๖๘ ทวิ ถึงมาตรา ๖๘ เอกาทศ รวม ๑๐ มาตรา บัญญัติเพิ่มเติมขึ้นใหมโดยพระราชกําหนด
แกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช ๒๔๘๔ พ.ศ. ๒๕๓๒ ดังตอไปนี้

๒๕

หมวด ๖ ทวิ
การสั่งแกไขเปลี่ยนแปลงสัมปทานและการสิ้นสุดของสัมปทาน
มาตรา ๖๘ ทวิ ในกรณีที่มีความจําเปนตองใชพื้นที่ใดในเขตสัมปทาน เพื่อประโยชนใน
การสรางเขื่อนชลประทานหรือเขื่อนพลังน้ําหรือเพื่อการปองกันภัยพิบัติสาธารณะ หรือความมั่นคง
ของชาติ หรือเพื่อรักษาความสมดุลของสภาพแวดลอมหรือเพื่อประโยชนสาธารณะอยางอื่นให
รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีมีอํานาจสั่งการดังตอไปนี้
(๑) ใหสัมปทานที่มีพื้นที่สัมปทานทับพื้นที่ดังกลาวสิ้นสุดลงทั้งแปลง
(๒) ใหผูรับสัมปทานหยุดการทํากิจการที่ไดรับสัมปทานเปนการชั่วคราวในพื้นที่ดังกลาว
ตามระยะเวลาที่เห็นสมควร
(๓) ตัดเขตพื้นที่ดังกลาวออกจากพื้นที่ในสัมปทาน
การสั่งการของรัฐมนตรีตามวรรคหนึ่ง ใหมีผลใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันที่ออกคําสั่ง
มาตรา ๖๘ ตรี
นอกจากการสิ้นสุดลงตามอายุของสัมปทานหรือตามขอกําหนดหรือ
เงื่อนไขที่กําหนดไวในสัมปทาน หรือตามบทบัญญัติแหงกฎหมายอื่นสิทธิการทํากิจการที่ไดรับ
สัมปทานในเขตพื้นที่สัมปทานทั้งแปลงหรือบางสวนยอมสิ้นสุดลงเมื่อพื้นที่ดังกลาวอยูในเขตที่
กําหนดใหเปน
(๑) อุทยานแหงชาติตามกฎหมายวาดวยอุทยานแหงชาติ หรือ
(๒) เขตรักษาพันธุสัตวปาตามกฎหมายวาดวยการสงวนและคุมครองสัตวปา
มาตรา ๖๘ จัตวา ในกรณีที่รัฐมนตรีมีคําสั่งตามมาตรา ๖๘ ทวิ หรือในกรณีที่สิทธิการทํา
กิจการที่ไดรับสัมปทานสิ้นสุดลงตามมาตรา ๖๘ ตรี หรือในกรณีที่สัมปทานสิ้นสุดลงเนื่องจากทาง
ราชการไดใชสิทธิเพิกถอนสัมปทานเพราะเหตุที่ผูรับสัมปทานไมปฏิบัติตามขอกําหนดหรือเงื่อนไข
ที่กําหนดในสัมปทานบรรดาไม และของป าที่อยูใ นพื้น ที่ สัมปทานที่ สิทธิ การทํ ากิ จการที่ไดรับ
สัมปทานสิ้นสุดลง และบรรดาไมที่ยังมิไดเสียคาภาคหลวงไมวาจะอยูในพื้นที่สัมปทานนั้นหรือไม
ยอมเปนของแผนดินและผูรับสัมปทานจะไดสิทธิหรือกรรมสิทธิ์ในไมหรือของปาไดตอเมื่อผูรับ

๒๖

ในกรณีที่ผูรับสัมปทานประสงคจะพิสูจนตามวรรคหนึ่ง ใหผูรับสัมปทานยื่นคําขอพิสูจน
ตอรัฐมนตรีภายในสามสิบวันนับแตวันที่ผูรับสัมปทานไดรับหนังสือจากพนักงานเจาหนาที่ที่แจง
คําสั่งรัฐมนตรีหรือแจงการสิ้นสุดของการสัมปทานตามมาตรา ๖๘ อัฏฐ วรรคหนึ่ง แลวแตกรณี
วิ ธี ก ารยื่ น คํ า ขอพิ สู จ น การพิ สู จ น การพิ จ ารณา และการสั่ ง การของรั ฐ มนตรี ให เ ป น ไปตาม
หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง
ในกรณีที่ผูรับสัมปทานไมพอใจคําสั่งรัฐมนตรี ผูรับสัมปทานมีสิทธิฟองตอศาลเพื่อพิสูจน
วาตนไดทํ าไมหรือเก็บหาของปาโดยถู กตองตามกฎหมายข อกําหนด และเงื่อนไขที่ กําหนดใน
สัมปทานกอนสิทธิตามสัมปทานสิ้นสุดลง แตทั้งนี้ตองยื่นฟองภายในกําหนดหกสิบวันนับแตวันที่
ไดรับคําสั่งของรัฐมนตรี
มาตรา ๖๘ เบญจ ในกรณีที่เปนสัมปทานทําไมที่รัฐมนตรีไดมีคําสั่งตามมาตรา ๖๘ ทวิ
หรือสิทธิการทําไมในเขตพื้นที่สัมปทาน สิ้นสุดลงตามมาตรา ๖๘ ตรี ใหผูรับสัมปทานหยุดการทํา
ไมในเขตพื้นที่สัมปทานที่สิทธิการทําไมสิ้นสุดลงและหยุดการนําไมเคลื่อนที่ออกจากสถานที่รวม
หมอนไมสําหรับการตรวจวัดคํานวณคาภาคหลวงโดยสิ้นเชิง และใหพนักงานเจาหนาที่ทําการ
สํารวจสภาพการทําไมและสํารวจไมที่รวมอยู ณ สถานที่รวมหมอนไมของผูรับสัมปทาน และทํา
บันทึกรายงานเสนอตออธิบดีกรมปาไมโดยเร็ว บันทึกรายงานดังกลาวใหเจาหนาที่ระบุขอเท็จจริง
เกี่ยวกับวิธีการทําไม จํานวนและขนาดของไม และใหความเห็นดวยวา ผูรับสัมปทานไดทําไมโดย
ถูกตองตามกฎหมาย ขอกําหนดและเงื่อนไขตามที่กําหนดไวในสัมปทานหรือไม
ในกรณีที่ผลการสํารวจตามวรรคหนึ่งปรากฏวา ผูรับสัมปทานไดทําไมโดยฝาฝนหรือไม
ปฏิบัติตามกฎหมายขอกําหนดหรือเงื่อนไขที่กําหนดไวในสัมปทานและการกระทําดังกลาวเปนเหตุ
ใหทางราชการมีสิทธิเพิกถอนสัมปทาน การสิ้นสุดของสิทธิการทําไมตามมาตรา ๖๘ ทวิ หรือ
มาตรา ๖๘ ตรี ยอมไมเปนการตัดสิทธิทางราชการที่จะเพิกถอนสัมปทานโดยใหมีผลตั้งแตวันกอน
วันที่สิทธิการทําไมสิ้นสุดลง
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เมื่อผูรับสัมปทานพิสูจนตอรัฐมนตรีตามมาตรา ๖๘ จัตวา ไดวาตนไดทําไมโดยถูกตองตาม
กฎหมาย ขอกําหนดและเงื่อนไขที่กําหนดในสัมปทานกอนวันที่สิทธิตามสัมปทานสิ้นสุดลง หรือ
เมื่อศาลไดพิพากษาเชนนั้นใหอธิบดีกรมปาไมมีหนังสือแจงใหผูรับสัมปทานทําการชักลาก และนํา
ไมดังกลาวเคลื่อนที่ไดพรอมทั้งกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลาที่ผูรับสัมปทาน
ตองปฏิบัติไวดวย ผูรับสัมปทานผูใดไมปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลาตามที่
อธิบดีกรมปาไมกําหนดดังกลาว ใหหมดสิทธิในไมนั้น และใหไมนั้นตกเปนของแผนดิน
มาตรา ๖๘ ฉ ใหผูรับสัมปทานที่ไดรับคําสั่งตามมาตรา ๖๘ ทวิ หรือผูรับสัมปทานที่
สั ม ปทานสิ้ น สุ ด ลงตามมาตรา ๖๘ ตรี ดั ง ต อ ไปนี้ มี สิ ท ธิ ไ ด รั บ เงิ น ชดเชยความเสี ย หายตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดไวตามมาตรา ๖๘ สัตต มาตรา ๖๘ อัฏฐ มาตรา ๖๘ นว มาตรา ๖๘
ทศ และมาตรา ๖๘ เอกาทศ
(๑) ผูรับสัมปทานที่พื้นที่สัมปทานทั้งแปลงตองสิ้นสุดลงตามมาตรา ๖๘ ทวิ (๑) หรือ
มาตรา ๖๘ ตรี และ
(๒) ผูรับสัมปทานที่ไดรับคําสั่งตามมาตรา ๖๘ ทวิ (๒) หรือ (๓) หรือผูรับสัมปทานที่
พื้นที่สัมปทานบางสวนตองสิ้นสุดลงตามมาตรา ๖๘ ตรี ทั้งนี้เฉพาะในกรณีที่ผูรับสัมปทานดังกลาว
ไดขอเวนคืนสัมปทานที่เหลือทั้งหมดของตนตอทางราชการ
ในกรณี ที่ มี ก ารสั่ ง ตามมาตรา ๖๘ ทวิ หรื อ สั ม ปทานสิ้ น สุ ด ลงตามมาตรา ๖๘ ตรี การ
เรียกรองหรือการใหคาสินไหมทดแทนหรือเงินชดเชยเพื่อความเสียหายอยางอื่น นอกจากที่บัญญัติ
ไวในมาตรานี้ จะกระทํามิได
มาตรา ๖๘ สัตต เงินชดเชยความเสียหายที่ผูรับสัมปทานมีสิทธิไดรับใหเปนไปตาม
หลักเกณฑ ดังตอไปนี้
(๑) ต อ งเป น ความเสี ย หายที่ เ กิ ด ขึ้ น อย า งแท จ ริ ง แก ผู รั บ สั ม ปทาน และเฉพาะในเรื่ อ ง
ดังตอไปนี้
(ก) เงินลงทุ นที่ผูรับสั มปทานไดใช จายไปเพื่อการทํ ากิจการที่ ไดรั บสั มปทาน เชน คา
เครื่ อ งจั ก รกล ค า ยานพาหนะ ค า เครื่ อ งมื อ เครื่ อ งใช แ ละอุ ป กรณ ต า งๆ ซึ่ ง ผู รั บ สั ม ปทานยั ง ใช
ประโยชนไมคุมคา ทั้งนี้ โดยใหคํานึงถึงคาเสื่อมราคาที่ไดหักไวแลว ระยะเวลาของสัมปทานที่ผูรับ
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(ข) คาใชจายที่ผูรับสัมปทานไดจายไปเพื่อการทํากิจการที่ไดรับสัมปทานและยังมิไดรับ
ผลประโยชนกลับคืน ทั้งนี้ โดยใหคํานึงถึงเงื่อนไขตางๆ ตามที่กําหนดไวใน (ก) และ
(ค) ความผู ก พั น ตามกฎหมายที่ ผู รั บ สั ม ปทานมี อ ยู ต ามกฎหมายว า ด ว ยการคุ ม ครอง
แรงงาน ในสวนที่เกี่ยวกับการจายเงินชดเชยใหแกลูกจางในกรณีที่มีการเลิกจาง
เงินลงทุนหรือคาใชจายที่นํามาพิจารณาเพื่อรับเงินชดเชยตาม (ก) และ (ข) จะตองไมเกินกวา
ที่เปนเงินลงทุนหรือคาใชจายตามที่ผูประกอบธุรกิจจะลงทุนหรือใชจายในกิจการเชนนั้นโดย ทั่วไป
ตามปกติ
(๒) ความรับผิดที่ผูรับสัมปทานมีตอบุคคลภายนอกตามสัญญาระหวางผูรับสัมปทานกับ
บุคคลภายนอกที่เกี่ยวเนื่องกับการทํากิจการที่ไดรับสัมปทาน หากมีขอสัญญาที่คูสัญญาตกลงให
ผูรับสัมปทานตองรับผิดในกรณีเหตุสุดวิสัยใหแตกตางไปจากประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
หรือมีขอสัญญาที่คูสัญญาตกลงใหผูรับสัมปทานตองรับผิดเพราะรัฐสั่งแกไขเปลี่ยนแปลงหรือ
ยกเลิกสัมปทาน ขอสัญญาดังกลาวยอมไมมีผลใชบังคับเพื่อการใชเงินชดเชยความเสียหายตาม
มาตรานี้
(๓) หามมิใหมีการจายเงินชดเชยเพื่อกําไรหรือผลประโยชนใดๆ ที่ผูรับสัมปทานคาดวาจะ
ไดรับจากการทํากิจการที่ไดรับสัมปทาน
(๔) ในกรณี ที่ ก ารเลิ ก สั ม ปทานเป น เหตุ ใ ห ผู รั บ สั ม ปทานได รั บ เงิ น ทรั พ ย สิ น หรื อ
ผลประโยชนอยางอื่นตอบแทน จากการประกันหรือการอื่นใดเพื่อทดแทนความเสียหาย ใหถือวา
เงิน ทรัพยสินหรือผลประโยชนตอบแทนอยางอื่นนั้น เปนสวนหนึ่งของเงินชดเชยความเสียหายตาม
มาตรานี้
ในกรณีที่ผูรับสัมปทานยื่นคําขอเวนคืนสัมปทานตามมาตรา ๖๘ ฉ (๒) ใหผูรับสัมปทาน
ไดรับเงินชดเชยความเสียหายเฉพาะตามอัตราสวนของพื้นที่หรือของจํานวนไมหรือของปาที่จะทํา
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พื้นที่สัมปทานทั้งแปลงสิ้นสุดลง
มาตรา ๖๘ อัฏฐ เมื่อรัฐมนตรีมีคําสั่งตามมาตรา ๖๘ ทวิ ใหพนักงานเจาหนาที่แจงคําสั่งของ
รัฐมนตรีใหผูรับสัมปทานทราบเปนหนังสือ หรือเมื่อสิทธิการทํากิจการที่ไดรับสัมปทานในเขต
พื้นที่สัมปทานทั้งแปลง หรือบางสวนตองสิ้นสุดลงตามมาตรา ๖๘ ตรี ใหพนักงานเจาหนาที่มี
หนังสือใหผูรับสัมปทานทราบถึงการสิ้นสุดดังกลาว
ในกรณีที่ผูรับสัมปทานประสงคจะเรียกรองเงินชดเชยความเสียหายผูรับสัมปทานจะตองยื่น
คําขอเรียกรองเงินชดเชยความเสียหายตออธิบดีกรมปาไมภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ผูรับสัมปทาน
ไดรับหนังสือของพนักงานเจาหนาที่ที่แจงคําสั่งของรัฐมนตรี หรือแจงการสิ้นสุดของสัมปทานตาม
วรรคหนึ่ง แลวแตกรณี
คําขอตามวรรคสองใหทําเปนหนังสือ พรอมทั้งจัดทําบัญชีแสดงจํานวนเงินชดเชยความ
เสียหายที่ตนเห็นวาสมควรจะไดรับตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในมาตรา ๖๘ สัตต โดยมีหลักฐานที่
สนับสนุนขอเรียกรองของตนตามความจําเปน
ในกรณีที่ผูรับสัมปทานที่ขอเรียกรองเงินชดเชยความเสียหายเปนผูใชสิทธิตามมาตรา
๖๘ ฉ (๒) ผูรับสัมปทานตองขอเวนคืนสัมปทานที่เหลือทั้งหมดของตนกอนหรือในวันที่ขอ
เรียกรองเงินชดเชยความเสียหายตามมาตรานี้
มาตรา ๖๘ นว ในการพิจารณากําหนดเงินชดเชยความเสียหาย ใหอธิบดีกรมปาไมแตงตั้ง
คณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง ประกอบดวย ผูแทนกรมสรรพากรหนึ่งคน ผูแทนสํานักงานตรวจเงิน
แผนดินหนึ่งคน ผูมีความรูความสามารถในการตีราคาทรัพยสินหนึ่งคน และเจาหนาที่กรมปาไม
หนึ่งคน เพื่อทําหนาที่พิจารณากําหนดเงินชดเชยความเสียหาย
ใหคณะกรรมการมีอํานาจเรียกใหผูรับสัมปทานมาชี้แจงขอเท็จจริงหรือสงเอกสารหลักฐาน
เพิ่มเติม ตลอดจนเรียกใหผูรับสัมปทานมาเจรจาเพื่อกําหนดเงินชดเชยดังกลาวได และในกรณีที่
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เมื่อคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งไดกําหนดเงินชดเชยความเสียหายเสร็จสิ้นแลว ใหทํา
บันทึกรายงานเสนอตออธิบดีกรมปาไม โดยบันทึกรายงานดังกลาวจะตองแสดงรายละเอียดและ
เหตุผลของการพิจารณาวาการกําหนดเงินชดเชยดังกลาวมีหลักเกณฑในการพิจารณาอยางไร มี
เหตุผลสนับสนุนเพียงใดพรอมทั้งระบุเอกสารหลักฐานที่ใชในการพิจารณาและในกรณีที่อธิบดี
กรมปาไมไมเห็นชอบดวย ใหอธิบ ดีกรมปาไม มี อํานาจแกไขตามที่เห็ นสมควรพร อมทั้ งแสดง
เหตุผลกํากับในบันทึกไวดวย
ใหอธิบดีกรมปาไมมีหนังสือแจงใหผูรับสัมปทานทราบถึงจํานวนเงินชดเชยความเสียหายที่
ผูรับสัมปทานจะไดรับพรอมดวยเหตุผลตามสมควร และใหกําหนดระยะเวลาที่ผูรับสัมปทานจะมา
ขอรับเงินชดเชยดังกลาวไวดวย
มาตรา ๖๘ ทศ ผูรับสัมปทานผูใดไมพอใจในเงินชดเชยความเสียหายที่อธิบดีกรมปาไมแจง
ใหทราบตามมาตรา ๖๘ นว ใหมีสิทธิอุทธรณตอรัฐมนตรีภายในหกสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงเปน
หนังสือจากอธิบดีกรมปาไมดังกลาว
ในการพิ จ ารณาอุ ท ธรณ ต ามวรรคหนึ่ ง ให รั ฐ มนตรี แ ต ง ตั้ ง คณะกรรมการขึ้ น คณะหนึ่ ง
ประกอบดวย ผูทรงคุณวุฒิทางกฎหมาย และผูมีความรูความสามารถในการตีราคาทรัพยสิน มี
จํานวนทั้งหมดไมนอยกวาหาคน แตไมเกินเกาคน เปนผูพิจารณาเสนอความเห็นตอรัฐมนตรี ทั้งนี้
ใหรัฐมนตรีวินิจฉัยอุทธรณใหเสร็จสิ้นภายในหกสิบวัน นับแตวันที่ไดรับคําอุทธรณ
มาตรา ๖๘ เอกาทศ ในกรณีที่ผูรับสัมปทานยังไมพอใจในคําวินิจฉัยของรัฐมนตรีตามมาตรา
๖๘ ทศ หรือในกรณีที่รัฐมนตรีมิไดวินิจฉัยอุทธรณใหเสร็จภายในกําหนดเวลาตามมาตรา ๖๘ ทศ
วรรคสอง ใหมีสิทธิฟองคดีตอศาลไดภายในหนึ่งป นับแตวันที่ไดรับแจงคําวินิจฉัยของ
รัฐมนตรีหรือนับแตวันที่พนกําหนดดังกลาว แลวแตกรณี
ในกรณีที่มี การฟ องคดีตอศาลและศาลพิพากษาให ผูรับสั มปทานได รั บเงินชดเชยความ
เสียหายเพิ่มขึ้น ผูรับสัมปทานมีสิทธิไดรับดอกเบี้ยของเงินชดเชยความเสียหายเฉพาะในสวนที่
เพิ่มขึ้น ในอัตรารอยละเจ็ดครึ่งตอป

๓๑

หมวด ๗
บทกําหนดโทษ
มาตรา ๖๙ ผูใดมีไวในครอบครองซึ่งไมหวงหามอันยังมิไดแปรรูปโดยไมมีรอยตรา
คาภาคหลวง หรือรอยตรารัฐบาลขาย เวนแตจะพิสูจนไดวาไดไมนั้นมาโดยชอบดวยกฎหมาย ตอง
ระวางโทษจําคุกไมเกินหาป หรือปรับไมเกินหาหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ในกรณีความผิดตามมาตรานี้ ถาไมที่มีไวในครอบครองเปน
(๑) ไมสัก ไมยาง หรือไมหวงหามประเภท ข. หรือ
(๒) ไมอื่นเปนตนหรือเปนทอนอยางใดอยางหนึ่ง หรือทั้งสองอยางรวมกันเกินยี่สิบตน
หรือทอน หรือรวมปริมาตรไมเกินสี่ลูกบาศกเมตร
ผูกระทําความผิดตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหนึ่งปถึงยี่สิบป และปรับตั้งแตหาพันบาทถึง
สองแสนบาท
(มาตรา ๖๙ แกไขโดย พ.ร.บ. ปาไม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๒๕ มาตรา ๓)
มาตรา ๗๐ ผูใดรับไวดวยประการใด ซอนเรน จําหนาย หรือชวยพาเอาไปเสียใหพนซึ่งไม
หรือของปาที่ตนรูอยูแลววาเปนไมหรือของปาที่มีผูไดมาโดยการกระทําผิดตอบทแหงพระราชบัญญัตินี้ มีความผิดฐานเปนตัวการในการกระทําผิดนั้น
มาตรา ๗๑ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๔๔ วรรคสองหรือ
มาตรา ๕๗ ตองระวางโทษปรับไมเกินหาพันบาท
(มาตรา ๗๑ แกไขโดย พ.ร.บ. ปาไม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๔)
มาตรา ๗๑ ทวิ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา ๒๙ มาตรา ๒๙ ทวิ มาตรา ๓๙ มาตรา
๓๙ ตรี มาตรา ๔๐ วรรคหนึ่ง มาตรา ๔๓ วรรคสอง หรือมาตรา ๕๓ ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน
หนึ่งป หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
(มาตรา ๗๑ ทวิ บัญญัติขึ้นโดย พ.ร.บ. ปาไม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕)
มาตรา ๗๒ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา ๔๑ หรือมาตรา ๕๒ ตองระวางโทษจําคุก
ไมเกินหาป หรือปรับไมเกินหาหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

๓๒

(มาตรา ๗๒ แกไขโดย พ.ร.บ. ปาไม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๖)
มาตรา ๗๒ ทวิ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา ๕๑ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป
หรือปรับไมเกินหาหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ในกรณีความผิดตามมาตรานี้ ถาไมที่มีไวในครอบครองเปน
(๑) ไมสัก ไมยาง หรือไมหวงหามประเภท ข. หรือ
(๒) ไมอื่นเปนตนหรือเปนทอนอยางใดอยางหนึ่ง หรือทั้งสองอยางรวมกันเกินหาตนหรือ
ทอน หรือรวมปริมาตรไมที่ครอบครองเกินหนึ่งลูกบาศกเมตร หรือไมที่ไดแปรรูปแลวรวมปริมาตร
ไมเกินหนึ่งลูกบาศกเมตร
ผูกระทําความผิดตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสองปถึงสิบหาป และปรับตั้งแตหนึ่งหมื่นบาท
ถึงหนึ่งแสนบาท
(มาตรา ๗๒ ทวิ แกไขโดย พ.ร.บ. ปาไม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๗)
มาตรา ๗๒ ตรี ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา ๕๔ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป
หรือปรับไมเกินหาหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ในกรณีความผิดตามมาตรานี้ ถาไดกระทําเปนเนื้อที่เกินยี่สิบหาไร ผูกระทําความผิดตอง
ระวางโทษจําคุกตั้งแตสองปถึงสิบหาป และปรับตั้งแตหนึ่งหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท
ในกรณีที่มีคําพิพากษาชี้ขาดวาบุคคลใดกระทําความผิดตามมาตรานี้ ถาปรากฏวาบุคคลนั้น
ไดยึดถือครอบครองปาที่ตนไดกระทําความผิด ศาลมีอํานาจที่จะสั่งใหผูกระทําผิด คนงาน ผูรับจาง
ผูแทน และบริวารของผูกระทําผิด ออกไปจากปานั้นไดดวย
(มาตรา ๗๒ ตรี แกไขโดย พ.ร.บ. ปาไม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๗)
มาตรา ๗๓ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา ๑๑ มาตรา ๑๒ มาตรา ๑๓ มาตรา ๓๑ หรือ
มาตรา ๔๘ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป หรือปรับไมเกินหาหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ในกรณีความผิดตามมาตรานี้ ถาการกระทําผิดนั้นเกี่ยวกับ
(๑) ไมสัก ไมยาง หรือไมหวงหามประเภท ข. หรือ
(๒) ไมอื่นเปนตนหรือเปนทอนอยางใดอยางหนึ่งหรือทั้งสองอยางรวมกันเกินยี่สิบตนหรือ

๓๓

ทอน หรือรวมปริมาตรไมเกินสี่ลูกบาศกเมตร หรือไมที่ไดแปรรูปแลวรวมปริมาตรไมเกินสอง
ลูกบาศกเมตร
ผูกระทําความผิดตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหนึ่งปถึงยี่สิบป และปรับตั้งแตหาพันบาทถึง
สองแสนบาท
(มาตรา ๗๓ แกไขโดย พ.ร.บ. ปาไม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๒๕ มาตรา ๔)
มาตรา ๗๓ ทวิ ผูใดฝาฝนมาตรา ๕๓ ตรี หรือผูรับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ฝาฝน
หรื อ ไม ป ฏิบัติ ตามเงื่ อ นไขที่ ร ะบุ ไ ว ใ นใบอนุญ าต หรื อ ข อ กํา หนดที่ รั ฐ มนตรี กํ า หนดให ป ฏิบั ติ
เพิ่มเติมตามมาตรา ๕๘ ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหกเดือนถึงหาป และปรับตั้งแตหาพันบาทถึงหา
หมื่นบาท
(มาตรา ๗๓ ทวิ แกไขโดย พ.ร.บ. ปาไม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๘)
มาตรา ๗๔ บรรดาไมและของปาอันไดมาหรือมีไวเนื่องจากการกระทําความผิดตอ
พระราชบัญญัติและสิ่งประดิษฐ เครื่องใช และสิ่งอื่นใด บรรดาที่ทําดวยไมหวงหามที่มีไว เนื่องจาก
การกระทําความผิดตามมาตรา ๕๓ ตรี ใหริบเสียทั้งสิ้น
(มาตรา ๗๔ แกไขโดย พ.ร.บ. ปาไม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๙)
มาตรา ๗๔ ทวิ บรรดาเครื่องมือ เครื่องใช สัตวพาหนะ ยานพาหนะ หรือเครื่องจักรกลใดๆ
ซึ่งบุคคลไดใชในการกระทําความผิดหรือไดใชเปนอุปกรณใหไดรับผลในการกระทําความผิดตาม
มาตรา ๑๑ มาตรา ๔๘ มาตรา ๕๔ หรือมาตรา ๖๙ ใหริบเสียทั้งสิ้นไมวาจะมีผูถูกลงโทษตาม คํา
พิพากษาหรือไม
(มาตรา ๗๔ ทวิ แกไขโดย พ.ร.บ. ปาไม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๐๓ มาตรา ๘)
มาตรา ๗๔ ตรี บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ที่มีโทษปรับสถานเดียว ใหอธิบดีกรม
ป า ไม ห รื อ พนั ก งานเจ า หน า ที่ ใ นระดั บ ไม ต่ํ า กว า ป า ไม จั ง หวั ด หรื อ หั ว หน า ด า นป า ไม มี อํ า นาจ
เปรียบเทียบได
(มาตรา ๗๔ ตรี บัญญัติขึ้นโดยปาไม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๒๘)
มาตรา ๗๔ จัตวา ในกรณีที่มีผูนําจับผูกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ใหพนักงาน
อัยการรองขอตอศาล และใหศาลมีอํานาจพิพากษาใหจายเงินสินบนนําจับแกผูนําจับเปนจํานวนเงิน

๓๔

ในกรณีที่มีผูนําจับหลายคน ใหแบงเงินสินบนนําจับใหคนละเทาๆ กัน
การจายเงินสินบนนําจับนั้น จะจายไดเมื่อคดีถึงที่สุดแลว
(มาตรา ๗๔ จัตวา บัญญัติขึ้นโดย พ.ร.บ. ปาไม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๒๘)
หมวด ๘
การรักษาพระราชบัญญัติ
มาตรา ๗๕ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตราธิการรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ กับให
มีอํานาจแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่ และกําหนดอัตราคาธรรมเนียมไมเกินจํานวนอยางสูงที่กําหนดไว
ในบั ญ ชี ต อ ท า ยพระราชบั ญ ญั ติ นี้ และออกกฎกระทรวงเพื่ อ ปฏิ บั ติ ก ารให เ ป น ไปตาม
พระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได
บทเฉพาะกาล
มาตรา ๗๖ สัมปทานและใบอนุญาตที่ไดออกใหแกบุคคลใดเพื่อทําไมหรือเก็บหาของปาไว
แลวในวันใชพระราชบัญญัตินี้ ใหคงใชไดตอไปเสมือนหนึ่งเปนสัมปทาน และใบอนุญาตที่ออกให
ตามความในพระราชบัญญัตินี้เพียงเทากําหนดอายุของสัมปทานและใบอนุญาตนั้น
มาตรา ๗๗ บรรดาตราประทับไมของเอกชนที่ไดจดทะเบียน และเสียคาธรรมเนียมไวแลว
กอนวันใชพระราชบัญญัตินี้ ใหคงใชไดตอไปมีกําหนดรอยยี่สิบวันนับแตวันใชพระราชบัญญัตินี้

๓๕

ตามความในพระราชบัญญัตินี้ โดยไมตองเสียคาธรรมเนียมในการจดทะเบียนอีก
ผูสนองพระบรมราชโองการ
ป. พิบูลสงคราม
นายกรัฐมนตรี
(ราชกิจจานุเบกษา เลม ๕๘ ตอนที่ ๗๓ วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๔๘๔)
อัตราคาธรรมเนียมตอทาย พ.ร.บ. ปาไม พุทธศักราช ๒๔๘๔ ถูกยกเลิกโดยมาตรา ๑๘ แหง
พ.ร.บ. ปาไม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๔๙๔ และตอมาถูกยกเลิกโดยมาตรา ๒๙ แหง พ.ร.บ. ปาไม (ฉบับ
ที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๑๘ และใชอัตราคาธรรมเนียมตอทาย พ.ร.บ. ปาไม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๑๘ แทน
ดังตอไปนี้

๓๖

บัญชีอัตราคาธรรมเนียม
(๑) แบบพิมพคําขอ
(๒) การอนุญาตเจาะตนตะเคียนตาแมวทําชัน
เจาะตนสนเอายาง สับหรือกรีดตนเยลูตองเอายาง
(๓) การอนุญาตเจาะเผาตนยางทําน้ํามันยาง
(๔) การอนุญาตเจาะ สับ หรือกรีดไมชนิดอื่นๆ
เอาน้ํามันชัน หรือยาง
(๕) ใบอนุญาตทําไมเพื่อการคา
(๖) ใบอนุญาตเก็บหาของปาหวงหาม
(๗) ใบอนุญาตคาของปาหวงหามหรือใบอนุญาตมีไว
ในครอบครองซึ่งของปาหวงหาม
(๘) ใบอนุญาตเก็บไมไหลลอย
(๙) ใบอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไมโดยใชเครื่องจักร
คิดตามจํานวนแรงมา
(๑๐) ใบอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไมโดยใชแรงคน
คิดตามจํานวนคนงาน
(๑๑) ใบอนุญาตทําการแปรรูปไมเพื่อการคา
คิดตามปริมาตรไมที่ยังมิไดแปรรูป
(๑๒) ใบอนุญาตคาหรือมีไวในครอบครองเพื่อการคา
ซึ่งสิ่งประดิษฐ เครื่องใช หรือสิ่งอื่นใด
ที่ทําดวยไมหวงหาม
(๑๓) ใบอนุญาตมีไมแปรรูปชนิดอื่นเปนจํานวนเกิน
๐.๒๐ ลูกบาศกเมตรไวในครอบครอง

ฉบับละ

๒๕ สตางค

ตนละ
ตนละ

๒ บาท
๕๐ สตางค

ตนละ
ฉบับละ
ฉบับละ

๑๐ บาท
๒๐ บาท
๑๐ บาท

ฉบับละ
ฉบับละ

๒๐ บาท
๑๐ บาท

แรงมาละ

๕๐ บาท

คนละ

๑๐ บาท

ลูกบาศกเมตรละ

๑๐ บาท

ฉบับละ

๒,๐๐๐ บาท

ฉบับละ

๒๐ บาท

๓๗

(๑๔) ใบอนุญาตตั้งโรงคาไมแปรรูป
(๑๕) ใบอนุญาตอื่นๆ
(๑๖) ใบแทนใบอนุญาตเทากับอัตราคาธรรมเนียม
ใบอนุญาตนั้น แตไมเกิน
(๑๗) ใบอนุญาตผูกขาดทําไมสัก
(๑๘) ใบอนุญาตผูกขาดทําไมหวงหามธรรมดา
นอกจากไมสัก
(๑๙) ใบอนุญาตผูกขาดเก็บหาของปาหวงหาม
(๒๐) ใบแทนใบอนุญาตผูกขาด
(๒๑) สัมปทานทําไมสัก
(๒๒) สัมปทานทําไมหวงหามธรรมดานอกจากไมสัก
(๒๓) สัมปทานเก็บหาของปาหวงหาม
(๒๔) ใบแทนสัมปทาน
(๒๕) การโอนใบอนุญาตหรือสัมปทาน คิดครึ่งอัตรา
คาธรรมเนียมใบอนุญาตหรือสัมปทานนั้นๆ
(๒๖) ใบเบิกทางคาธรรมเนียมใบอนุญาตหรือสัมปทานนั้นๆ
(ก) ไมสัก
(ข) ไมชนิดอื่นๆ
(ค) ของปา
(๒๗) การอุทธรณ
(ก) เรื่องเกี่ยวกับการอนุญาต การผูกขาด
หรือสัมปทาน
(ข) เรื่องการขอตั้งหรือตออายุใบอนุญาต
โรงงานแปรรูปไมโดยใชเครื่องจักร

ฉบับละ
ฉบับละ

๑,๐๐๐ บาท
๕ บาท

ฉบับละ
๑๐ บาท
ฉบับละ ๑๕,๐๐๐ บาท
ฉบับละ ๗,๕๐๐ บาท
ฉบับละ ๑,๐๐๐ บาท
ฉบับละ
๒๕ บาท
ฉบับละ ๓๐,๐๐๐ บาท
ฉบับละ ๑๕,๐๐๐ บาท
ฉบับละ ๓,๐๐๐ บาท
ฉบับละ
๕๐๐ บาท

ฉบับละ
ฉบับละ
ฉบับละ

๕๐ บาท
๒๐ บาท
๕ บาท

ครั้งละ

๑๐๐ บาท

ครั้งละ

๑๐๐ บาท

๓๘

(๒๘)
(๒๙)
(๓๐)
(๓๑)
(๓๒)
(๓๓)
(๓๔)

(๓๕)

(ค) เรื่องการขอตั้งหรือตออายุใบอนุญาต
โรงงานแปรรูปไมโดยใชแรงคน
(ง) เรื่องการขออนุญาตตั้งโรงคาไมแปรรูป
(จ) เรื่องอื่นๆ
ใบคูมือคนงานหรือผูรับจาง หรือใบแทน
คาจดทะเบียนตราประทับไมเอกชน
คาธรรมเนียมขอตรวจเอกสาร
คาธรรมเนียมคัดหรือถายภาพเอกสารและ
รับรองสําเนา
คาธรรมเนียมขอตรวจแผนที่ปา
คาธรรมเนียมคัดหรือถายภาพแผนที่ปา
และรับรองสําเนา
คาธรรมเนียมทําการลวงเวลา คิดรอยละสิบ
ของเงินคาภาคหลวงที่คํานวณไดในครั้งนั้นๆ
แตอยางสูงไมเกิน
คาธรรมเนียมรับคืนไมไหลลอย

ครั้งละ
ครั้งละ
ครั้งละ
ฉบับละ
ดวงละ
ฉบับละ

๕๐
๕๐
๑๐
๑
๒๐๐
๕

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

หนาละ
ครั้งละ

๑๐ บาท
๑๐๐ บาท

ฉบับละ

๕๐๐ บาท

ทอนละ

๔๐๐ บาท
๒๐ บาท

____________________________
หมายเหตุ; - ไมปรากฏเหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช ๒๔๘๔
พระราชบัญญัติปาไม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๙๑ และพระราชบัญญัติปาไม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๔๙๔
แตอยางใด
(ราชกิจจานุเบกษา เลม ๖๕ ตอนที่ ๖๘ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๔๙๑)
(ราชกิจจานุเบกษา เลม ๖๘ ตอนที่ ๔๖ วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๔๙๔)

๓๙

ประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๐๒
(ราชกิจจานุเบกษา เลม ๗๖ ตอนที่ ๓ วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๐๒)
หมายเหตุ; – เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากบทบัญญัติแหง
พระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช ๒๔๘๔ บางมาตรา มีขอความไมรัดกุมเหมาะสมกับกาลสมัย
โดยเฉพาะบทกําหนดโทษ กํ าหนดไวต่ํามากไมทําใหผูกระทํ าผิดเกรงกลัว หรือเข็ดหลาบเปน
ชองทางใหมีการลักลอบตัดฟนไมทําลายปารวมทั้งลักลอบทําการแผวถางปามากขึ้น เพราะไมหรือ
ของปาทุกชนิดมีราคาสูงขึ้นจึงเปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมเสียใหม ใหเหมาะสมกับสถานการณ
ปจจุบันเปนการปองกันการทําลายปาไมอันเปนทรัพยากรของชาติใหมีสภาพอันจะอํานวยประโยชน
แกรัฐและประชาชนดวยดีสืบไป (พ.ร.บ. ปาไม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๐๓)
(ราชกิจจานุเบกษา เลม ๗๗ ตอนที่ ๖๒ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๐๓)
ประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๑๖ พ.ศ. ๒๕๑๕
(ราชกิจจานุเบกษา เลม ๘๙ ตอนที่ ๕๙ วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๑๕)
หมายเหตุ; – เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากกฎหมายวาดวยปาไมบาง
มาตรามีขอความไมรัดกุม และไมเหมาะสมกับกาลสมั ย สมควรแกไขเพิ่มเติมใหเหมาะสมกับ
สถานการณปจจุบัน เพื่อคุมครองและบํารุงรักษาปาไมอันเปนทรัพยากรธรรมชาติใหไดผลดียิ่งขึ้น
จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ขึ้น (พ.ร.บ. ปาไม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๑๘)
(ราชกิจจานุเบกษา เลม ๙๒ ตอนที่ ๕ วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๑๘)
หมายเหตุ; – เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่กฎหมายวาดวยปาไมใช
บังคับมานานแลวบทบัญญัติในสวนที่เกี่ยวกับการกําหนดโทษไมเหมาะสมแกสภาวการณปจจุบัน
เห็นสมควรแกไขเพิ่มเติมอัตราโทษใหสูงขึ้นจึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ขึ้น (พ.ร.บ. ปาไม
(ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๒๒)

๔๐

(ราชกิจจานุเบกษา เลม ๙๖ ตอนที่ ๖๔ วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๒๒)
หมายเหตุ; – เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากวาขณะนี้ เปนที่ยอมรับ
กันโดยทั่วไปวา ยังมีประชาชนในชนบทอีกจํานวนไมนอยที่ไมมีเงินจะไปซื้อไมและอุปกรณตางๆ
มาสรางบานอยูอาศัย ก็เนื่องจากความยากจนเปนเหตุ จึงไดกระทําผิดไปดวยความจําเปนโดยไปตัด
ไมในปามาสรางบานของตนเองบาง ซอมแซมบานของตนเองบางมิฉะนั้นแลวก็ไมมีบานอยูอาศัย
หรือมีไมไวในความครอบครองเล็กๆ นอยๆ เพื่อซอมแซมบานก็ดีหรือมีไมไวเพื่อทําเครื่องใชไม
สอยตางๆ บางก็ดี จึงเปนกรณีที่นาเห็นใจเปนอยางยิ่ง แมบางครั้งศาลสถิตยยุติธรรมจะใหความ
ปราณีอยางไร ก็ยังทําใหประชาชนผูยากไรดังกลาวไดรับความเดือดรอนอยางแสนสาหัสอยูดี เพราะ
ติดขัดอยูที่ตัวบทกฎหมายเพื่อใหศาลสถิตยยุติธรรมไดมีโอกาสพินิจพิเคราะหถึงความหนักเบาของ
ขอเท็จจริงแตละคดี ในการที่จะลงโทษผูกระทําความผิดไดดีและมากขึ้น จึงสมควรแกไขโทษขั้นต่ํา
ของมาตรา ๖๙, ๗๓ บางกรณี เสียใหมใหต่ําลงเล็กนอย สวนโทษขั้นสูงก็เพิ่มใหสูงขึ้น บางกรณี
เชนเดียวกัน เพื่อลงโทษผูที่ทําลายปาไมใหหนัก (พ.ร.บ. ปาไม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๒๕)
(ราชกิจจานุเบกษา เลม ๙๙ ตอนที่ ๓๓ วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๒๕)
หมายเหตุ; – เหตุผลในการประกาศใชพระราชกําหนดฉบับนี้ คือ โดยที่ปจจุบันสภาพปาไมของ
ประเทศไดถูกทําลายจนทําใหสภาพแวดลอมตามธรรมชาติขาดความสมดุลอันจะยังผลใหภัยพิบัติ
สาธารณะดั ง เช น ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในจั ง หวั ด ภาคใต เ มื่ อ เดื อ นพฤศจิ ก ายน ๒๕๓๑ อาจเกิ ด ขึ้ น อี ก ได
จําเปนตองระงับยับยั้งมิใหมีการทําไมออกจากปาและเรงรัดฟนฟูสภาพปาขึ้นโดยเร็ว แตโดยที่พระ
ราช-บัญญัติปาไม พุทธศักราช ๒๔๘๔ มิไดใหอํานาจแกเจาหนาที่ของรัฐในอันที่จะยับยั้งการทําไม
ออกจากปาที่ไดเปดการทําไมโดยใหสัมปทานไปแลวได ดังนั้น จึงจําเปนที่จะตองใหอํานาจดังกลาว
แกเจาหนาที่ของรัฐ รวมทั้งการกําหนดใหสัมปทานที่มีพื้นที่อยูในเขตอุทยานแหงชาติหรือเขตรักษา
พันธุสัตวปาสิ้นสุดลง ทั้งนี้ โดยใหผูรับสัมปทานที่สัมปทานตองสิ้นสุดลงดวยเหตุดังกลาวมีสิทธิ
ได รั บ เงิ น ชดเชยความเสี ย หายภายในขอบเขตที่ กํ า หนดไว โ ดยคํ า นึ ง ถึ ง ความเป น ธรรมทั้ ง แก
ประโยชนของสวนรวมและประโยชนของเอกชน และโดยที่เปนกรณีฉุกเฉินที่มีความจําเปนรีบดวน

๔๑

(ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๐๖ ตอนที่ ๘ วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๓๒)

