พระราชบัญญัติ
ปาสงวนแหงชาติ
พ.ศ. ๒๕๐๗
_____________
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ ๑๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๐๗
เปนปที่ ๑๙ ในรัชกาลปจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ
ใหประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยการคุมครองและสงวนปา
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไว โดยคําแนะนําและยินยอม
ของสภารางรัฐธรรมนูญในฐานะรัฐสภา ดังตอไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบั ญ ญั ติ นี้ เ รี ย กว า “พระราชบั ญ ญั ติ ป า สงวนแห ง ชาติ พ.ศ.
๒๕๐๗”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
มาตรา ๓ ใหยกเลิก
(๑) พระราชบัญญัติคุมครองและสงวนปา พุทธศักราช ๒๔๘๑
(๒) พระราชบัญญัติคุมครองและสงวนปา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๙๖
(๓) พระราชบัญญัติคุมครองและสงวนปา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๔๙๗
บรรดากฎหมาย กฎ และขอบังคับอื่น ในสวนที่มีบัญญัติไวแลวในพระราชบัญญัตินี้
หรือซึ่งขัดหรือแยงกับบทแหงพระราชบัญญัตินี้ ใหใชพระราชบัญญัตินี้แทน
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้
“ปา” หมายความวา ที่ดินรวมตลอดถึง ภูเขา หวย หนอง คลอง บึง บาง ลําน้ํา
ทะเลสาบ เกาะ และที่ชายทะเลที่ยังมิไดมีบุคคลไดมาตามกฎหมาย

๒

“ปาสงวนแหงชาติ” หมายความวา ปาที่ไดกําหนดใหเปนปาสงวนแหงชาติตาม
พระราชบัญญัตินี้
“ไม” หมายความวา ไมทุกชนิดทั้งที่เปนตน กอ หรือเถา ไมวายังยืนตนหรือลมลงแลว
และหมายความรวมตลอดถึง ราก ปุม ตอ หนอ กิ่ง ตา หัว เหงา เศษ ปลาย หรือสวนหนึ่ง
สวนใดของไม ไมวาจะถูกตัด ฟน เลื่อย ผา ถาก ทอน ขุด หรือกระทําโดยวิธีการอื่นใด
“ของปา” หมายความวา สิ่งตางๆ ที่เกิดขึ้นหรือมีอยูในปา เปนตนวา
(๑) ไมฟน ถาน เปลือกไม ใบไม ดอกไม เมล็ด ผลไม หนอไม ชันไม และยางไม
(๒) หญา ออ พง แขม ปรือ คา กก กระจูด กลวยไม กูด เห็ดและพืชอื่น
(๓) ซากสัตว ไข หนัง เขา นอ งา กราม ขนาย กระดูก ขน รังนก ครั่ง รังผึ้ง น้ําผึ้ง ขี้ผึ้ง
และมูลคางคาว
(๔) ดิน หิน กรวด ทราย แรและน้ํามัน
“สัตวเลี้ยง” หมายความวา ชาง มา ลา ลอ โค กระบือ แพะ แกะ และสุกรที่มีเจาของ
“ทําไม” หมายความวา ตัด ฟน กาน โคน ลิด เลื่อย ผา ถาก ทอน ขุด หรือชักลากไมที่
มีอยูในปา หรือนําไมที่มีอยูในปาออกจากปาดวยประการใดๆ
“พนักงานเจาหนาที่” หมายความวา ผูซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
“อธิบดี” หมายความวา อธิบดีกรมปาไม
“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๕ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และ
ให มี อํ า นาจแต ง ตั้ ง พนั ก งานเจ า หน า ที่ และออกกฎกระทรวงกํ า หนดค า ธรรมเนี ย ม
คาภาคหลวงและคาบํารุงปาไมเกินอัตราตามบัญชีทายพระราชบัญญัตินี้ และกําหนดกิจการ
อื่นเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได

๓

หมวด ๑
การกําหนดปาสงวนแหงชาติ
มาตรา ๖ บรรดาปาที่เปนปาสงวนอยูแลวตามกฎหมายวาดวยการคุมครองและ
สงวนปากอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหเปนปาสงวนแหงชาติตามพระราชบัญญัตินี้
เมื่อรัฐมนตรีเห็นสมควรกําหนดปาอื่นใดเปนปาสงวนแหงชาติ เพื่อรักษาสภาพปาไม
ของปาหรือทรัพยากรธรรมชาติอื่น ใหกระทําไดโดยออกกฎกระทรวงซึ่งตองมีแผนที่แสดง
แนวเขตปาที่กําหนดเปนปาสงวนแหงชาตินั้นแนบทายกฎกระทรวงดวย
มาตรา ๗ การเปลี่ ย นแปลงเขตหรื อ การเพิ ก ถอนป า สงวนแห ง ชาติ ป า ใด ไม ว า
ทั้งหมดหรือบางสวน ใหกระทําไดโดยออกกฎกระทรวง และเฉพาะกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง
หรือเพิกถอนบางสวนใหมีแผนที่แสดงแนวเขตที่เปลี่ยนแปลง หรือเพิกถอนนั้นแนบทาย
กฎกระทรวงดวย
มาตรา ๘ ใหพนักงานเจาหนาที่จัดใหมีหลักเขตและปายหรือเครื่องหมายอื่นแสดง
แนวเขตปาสงวนแหงชาติไวตามสมควรเพื่อใหประชาชนเห็นไดวาเปนเขตปาสงวนแหงชาติ
มาตรา ๙ ให ป ด ประกาศสํ า เนากฎกระทรวงและแผนที่ ท า ยกฎกระทรวง ตาม
มาตรา ๖ วรรคสอง หรือมาตรา ๗ ไว ณ ที่ทําการอําเภอหรือกิ่งอําเภอทองที่ที่ทําการกํานัน
ทองที่ และที่เปดเผยเห็นไดงายในหมูบานทองที่นั้น
มาตรา ๑๐ เมื่อไดกําหนดปาใดเปนปาสงวนแหงชาติแลว ใหมีกรรมการสําหรับปา
สงวนแหงชาตินั้นคณะหนึ่ง ประกอบดวย ผูแทนกรมปาไม ผูแทนกรมการปกครอง ผูแทน
กรมที่ดิน และกรรมการอื่นอีกสองคนซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้ง ใหคณะกรรมการดังกลาวมีอํานาจ
หนาที่ดังตอไปนี้
(๑) ควบคุมใหการเปนไปตามมาตรา ๘ และมาตรา ๙
(๒) ดําเนินการสอบสวน และวินิจฉัยคํารองตามมาตรา ๑๓
(๓) มีหนังสือเรียกบุคคลมาใหถอยคําหรือใหสงเอกสารที่เกี่ยวของในการสอบสวน
ตามมาตรา ๑๓

๔

(๔) ตั้ ง อนุ ก รรมการเพื่ อ พิ จ ารณาหรื อ ปฏิ บั ติ ก ารอย า งหนึ่ ง อย า งใด ตามที่
คณะกรรมการมอบหมาย
มาตรา ๑๑ การประชุมคณะกรรมการ ตองมีกรรมการมาประชุมไมต่ํากวากึ่งจํานวน
ของกรรมการทั้งหมดจึงเปนองคประชุม และใหคณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเปน
ประธานแหงที่ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก
กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธาน
แหงที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
มาตรา ๑๒ บุคคลใดอางวามีสิทธิ หรือไดทําประโยชนในเขตปาสงวนแหงชาติใดอยู
กอนวันที่กฎกระทรวงกําหนดปาสงวนแห งชาติ นั้นใชบัง คับ ใหยื่ นคํารองเปนหนัง สือตอ
นายอําเภอหรือปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจํากิ่งอําเภอทองที่ ภายในกําหนดเกาสิบวัน นับ
แตวันที่กฎกระทรวงนั้นใชบังคับ ถาไมยื่นคํารองภายในกําหนดดังกลาว ใหถือวาสละสิทธิ
หรือประโยชนนั้น
คํารองดังกลาวในวรรคหนึ่ง ใหนายอําเภอหรือปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจํากิ่ง
อําเภอทองที่สงตอไปยังคณะกรรมการสําหรับปาสงวนแหงชาตินั้นโดยไมชักชา
ความในวรรคหนึ่ ง มิ ใ ห ใ ช บั ง คั บ แก ก รณี สิ ท ธิ ใ นที่ ดิ น ที่ บุ ค คลมี อ ยู ต ามประมวล
กฎหมายที่ดิน
มาตรา ๑๓ เมื่อคณะกรรมการสําหรับปาสงวนแหงชาติไดรับคํารองตามมาตรา ๑๒
แลว ใหสอบสวนตามคํารองนั้น ถาปรากฏวาผูรองไดเสียสิทธิหรือเสื่อมเสียประโยชน ให
คณะกรรมการพิจารณากําหนดคาทดแทนใหตามที่เห็นสมควร
ถาผูรองไมพอใจในคาทดแทนที่คณะกรรมการสําหรับปาสงวนแหงชาติกําหนด ผูรอง
มี สิท ธิ อุทธรณต อรัฐ มนตรีภ ายในกํา หนดสามสิบ วั น นั บ แต วั น ที่ไ ด รับ แจ ง คํ าวิ นิจ ฉั ย ของ
คณะกรรมการ คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีใหเปนที่สุด
มาตรา ๑๓ ทวิ ในกรณีที่สวนราชการและองคการของรัฐ มีความประสงคจะใช
พื้นที่บางแหงภายในเขตปาสงวนแหงชาติเปนสถานที่ปฏิบัติงานหรือเพื่อประโยชนของรัฐ
อยางอื่น ใหอธิบดีโดยอนุมัติรัฐมนตรีมีอํานาจประกาศกําหนดบริเวณดังกลาวเปนบริเวณที่

๕

การใชพื้นที่ตามวรรคหนึ่ง ถาที่ดินในบริเวณที่ทางราชการใชประโยชนมีแนวเขตทับ
ที่ดินซึ่งบุคคลไดรับประโยชนตามมาตรา ๑๔ อยูแลว ใหการรับประโยชนในที่ดินสวนที่เปน
บริเวณที่ทางราชการใชประโยชนนั้นสิ้นสุดลง เมื่อพนกําหนดสามรอยหกสิบวัน นับแตวันที่
ประกาศกําหนดบริเวณดังกลาวเปนบริเวณที่ทางราชการใชประโยชน
การใชพื้ นที่ ตามวรรคหนึ่ง ใหเ ปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่ อธิ บ ดี
กําหนด โดยอนุมัติรัฐมนตรี
(ความในมาตรา ๑๓ ทวิ เพิ่มเติมโดย มาตรา ๓ แหงพ.ร.บ.. ปาสงวนแหงชาติ
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๘ (รก. ๒๕๒๘/๑๒๔ /๑ พ.))
หมวด ๒
การควบคุมและรักษาปาสงวนแหงชาติ
มาตรา ๑๔ ในเขตปาสงวนแหงชาติ หามมิใหบุคคลใดยึดถือครอบครองทําประโยชน
หรืออยูอาศัยในที่ดิน กอสราง แผวถาง เผาปา ทําไม เก็บหาของปา หรือกระทําดวยประการ
ใดๆ อันเปนการเสื่อมเสียแกสภาพปาสงวนแหงชาติ เวนแต
(๑) ทํา ไม ห รื อ เก็บ หาของป า ตามมาตรา ๑๕ เข า ทํ า ประโยชน ห รื อ อยู อ าศั ย ตาม
มาตรา ๑๖ มาตรา ๑๖ ทวิ หรือมาตรา ๑๖ ตรี กระทําการตามมาตรา ๑๗ ใชประโยชนตาม
มาตรา ๑๘ หรือกระทําการตามมาตรา ๑๙ หรือมาตรา ๒๐
(๒) ทําไมหวงหามหรือเก็บหาของปาหวงหามตามกฎหมายวาดวยปาไม
(ความในมาตรา ๑๔ แกไขโดยมาตรา ๔ แหง พ.ร.บ. ปาสงวนแหงชาติ (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๒๘ (รก. ๒๕๒๘/๑๒๔ /๑ พ.))

๖

มาตรา ๑๕ การทําไมหรือการเก็บหาของปาในเขตปาสงวนแหงชาติใหกระทําไดเมื่อ
ไดรับใบอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่ หรือเมื่อพนักงานเจาหนาที่ไดประกาศอนุญาตไว
เปนคราวๆ ในเขตปาสงวนแหงชาติแหงหนึ่งแหงใดโดยเฉพาะ
การอนุญาตใหเปนไปตามแบบ ระเบียบและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๑๖ อธิบดีโดยอนุมัติรัฐมนตรีมีอํานาจอนุญาตใหบุคคลหนึ่งบุคคลใดเขาทํา
ประโยชนหรืออยูอาศัยในเขตปาสงวนแหงชาติได ในกรณีดังตอไปนี้
(๑) การเขาทําประโยชนหรืออยูอาศัยในเขตปาสงวนแหงชาติคราวละไมนอยกวาหา
ป แ ต ไ ม เ กิ น สามสิ บ ป ในกรณี ที่ ผู ไ ด รั บ อนุ ญ าตเป น ส ว นราชการหรื อ รั ฐ วิ ส าหกิ จ ตาม
กฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ จะอนุญาตโดยใหยกเวน คาธรรมเนียมทั้งหมดหรือ
บางสวนตามที่เห็นสมควรก็ได
(๒) การเขาทําประโยชนเกี่ยวกับการทําเหมืองแรตามกฎหมายวาดวยแรคราวละไม
เกิ น สิ บ ป โดยให ไ ด รั บ ยกเว น ไม ต อ งขอรั บ ใบอนุ ญ าตเก็ บ หาของป า และไม ต อ งเสี ย
คาภาคหลวงของปาตามพระราชบัญญัตินี้ สําหรับแร ดินขาว หรือหิน แลวแตกรณี
การขออนุญาตและการอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและ
เงื่อนไขที่อธิบดีกําหนด โดยอนุมัติรัฐมนตรี
(ความในมาตรา ๑๖ แกไขโดยมาตรา ๕ แหงพ.ร.บ.ปาสงวนแหงชาติ (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๒๘ (รก. ๒๕๒๘/๑๒๔ /๑ พ.))
มาตรา ๑๖ ทวิ ในกรณีที่ปาสงวนแหงชาติทั้งหมดหรือบางสวนมีสภาพเปนปาไร
รางเกา หรือทุงหญา หรือเปนปาที่ไมมีไมมีคาขึ้นอยูเลย หรือมีไมมีคาที่มีลักษณะสมบูรณ
เหลืออยูเปนสวนนอย และปานั้นยากที่จะกลับฟนคืนดีตามธรรมชาติ ทั้งนี้ โดยมีสภาพตาม
หลักเกณฑและเงื่อนไขที่รัฐมนตรีกําหนด โดยอนุมัติคณะรัฐมนตรี ใหถือวาปาสงวนแหงชาติ
ในบริเวณดังกลาวเปนปาเสื่อมโทรม
ถาทางราชการมีความจํา เปน ตองปรั บปรุง ฟน ฟู สภาพปาเสื่ อมโทรม ใหรัฐ มนตรี
ประกาศกําหนดเขตปาเสื่อมโทรมทั้งหมดหรือบางสวนเปนเขตปรับปรุงปาสงวนแหงชาติ
ในเขตปรับปรุงปาสงวนแหงชาติ ถาบุคคลใดไดเขาทําประโยชนหรืออยูอาศัยในเขต
ดังกลาวอยูแลวจนถึงวันที่ประกาศกําหนดตามวรรคสอง

๗

(๑) เมื่อบุคคลดังกลาวรองขอ และอธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายเห็นวาบุคคลนั้น
ยังมีความจําเปนเพื่อการครองชีพ อธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายมีอํานาจอนุญาตเปน
หนังสือใหบุคคลดังกลาวทําประโยชนและอยูอาศัยตอไปในที่ที่ไดทําประโยชนหรืออยูอาศัย
อยูแลวนั้นได แตตองไมเกินยี่สิบไรตอหนึ่งครอบครัว และมีกําหนดเวลาคราวละไมนอยกวา
หาป แตไมเกินสามสิบป ทั้งนี้ โดยไดรับการยกเวนคาธรรมเนียมสําหรับคราวแรก คราวตอๆ
ไปตองเสียคาธรรมเนียม
(๒) บุคคลซึ่งไดรับอนุญาตตาม (๑) อาจขออนุญาตปลูกปาหรือไมยืนตนในที่ที่ตน
เคยทําประโยชนหรืออยูอาศัยในเขตปรับปรุงปาสงวนแหงชาติเพิ่มเติมจากที่ไดรับอนุญาต
แลว โดยพิสูจนใหเห็นวาตนมีความสามารถ และมีเครื่องมือหรืออุปกรณที่จะปลูกปา หรือไม
ยืนตนตามที่ขอเพิ่มนั้นได อธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายมีอํานาจอนุญาตเปนหนังสือให
ปลูกปาหรือไมยืนตนไดแตตองไมเกินสามสิบหาไรตอหนึ่งครอบครัว และมีกําหนดเวลาคราว
ละไมนอยกวาหาป แตไมเกินสามสิบป และตองเสียคาธรรมเนียมตามที่กฎหมายกําหนดไว
การไดรับอนุญาตตามวรรคสาม มิใหถือวาเปนการไดมาซึ่งสิทธิในที่ดินตามประมวล
กฎหมายที่ดิน
ใหบุคคลซึ่งไดรับอนุญาตตามวรรคสาม (๑) และ (๒) ไดรับยกเวนคาภาคหลวงและ
คาบํารุงปา สําหรับไมที่ไดปลูกขึ้นภายในที่ดินที่ไดรับอนุญาต
บุคคลซึ่งไดรับอนุญาตตองใชประโยชนในที่ดินตามหลักเกณฑและเงื่อนไขในระเบียบ
ที่อธิบดีกําหนด และจะใหบุคคลอื่นนอกจากบุคคลในครอบครัวเขาทําประโยชนในที่ดิน
ดังกลาวมิได
ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับอนุญาตละทิ้งไมทําประโยชนหรือไมอยูอาศัยในที่ดินที่ไดรับ
อนุญาตติดตอกันเกินระยะเวลาสองป หรือยินยอมใหบุคคลอื่นนอกจากบุคคลในครอบครัว
เขาทําประโยชน หรือไมปฏิบัติตามหลักเกณฑและเงื่อนไขในระเบียบที่อธิบดีกําหนด ให
อธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายมีอํานาจเพิกถอนการอนุญาตนั้น
(ความในมาตรา ๑๖ ทวิ เพิ่มเติมโดยมาตรา ๖ แหง พ.ร.บ.ปาสงวนแหงชาติ (ฉบับ
ที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๘ (รก. ๒๕๒๘/๑๒๔ /๑ พ.))

๘

มาตรา ๑๖ ตรี ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับอนุญาตตามมาตรา ๑๖ ทวิ ถึงแกความ
ตาย ใหบุคคลในครอบครัวซึ่งอาศัยอยูกับผูไดรับอนุญาตมีสิทธิอยูอาศัยหรือทําประโยชนใน
ที่ดินนั้นตอไปได แตไมเกินหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่ผูไดรับอนุญาตถึงแกความตาย
ถ า สามี ภรรยา บุ ต รคนหนึ่ ง คนใดหรื อ บุ ค คลในครอบครั ว ซึ่ ง อาศั ย อยู กั บ ผู ไ ด รั บ
อนุญาตและผูไดรับอนุญาตไดระบุไวเปนหนังสือตามแบบที่อธิบดีกําหนดใหเปนผูสืบสิทธิ
และหนาที่ของตนประสงคจะอยูอาศัยหรือทําประโยชนในที่ดินนั้นตอไป ใหยื่นคําขออนุญาต
ตออธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมาย ภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่ผูไดรับอนุญาตถึง
แกความตาย
เมื่อไดยื่นคําขออนุญาตตามวรรคสองแลว ใหบุคคลตามวรรคหนึ่งอยูอาศัยหรือทํา
ประโยชนตอไปไดตามที่อธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายอนุญาต
(ความในมาตรา ๑๖ ตรี เพิ่มเติมโดยมาตรา ๖ แหงพ.ร.บ.ปาสงวนแหงชาติ (ฉบับที่
๓) พ.ศ. ๒๕๒๘ (รก. ๒๕๒๘/๑๒๔ /๑ พ.))
มาตรา ๑๗ เพื่อประโยชนในการศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการ อธิบดีมีอํานาจอนุญาต
เปนหนังสือแกกระทรวง ทบวง กรมหรือบุคคลอื่นใดใหกระทําการอยางหนึ่งอยางใดในเขต
ปา สงวนแห ง ชาติได ตามระเบี ย บที่ อธิบ ดี กํ าหนดโดยอนุ มัติ รัฐ มนตรี และเมื่ อรั ฐ มนตรี
เห็นสมควรจะสั่งยกเวนคาธรรมเนียม คาภาคหลวงและคาบํารุงปาก็ได
มาตรา ๑๘ อธิบดีมีอํานาจออกระเบียบการใชประโยชนในเขตปาสงวนแหงชาติ โดย
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ในเรื่องดังตอไปนี้
(๑) การเขาไป การผานหรือการใชทาง
(๒) การนําหรือปลอยสัตวเลี้ยงเขาไป
ระเบียบตามวรรคหนึ่ง จะใชบังคับในเขตปาสงวนแหงชาติแหงใด ใหประกาศ ณ ที่วา
การอําเภอ ที่ทําการกํานัน และที่ทําการผูใหญบานในทองที่ที่ปาสงวนแหงชาติแหงนั้นตั้งอยู
(ความในมาตรา ๑๘ แกไขโดยมาตรา ๗ แหงพ.ร.บ.ปาสงวนแหงชาติ (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๒๘ (รก. ๒๕๒๘/๑๒๔ /๑ พ.))

๙

มาตรา ๑๙ เพื่อประโยชนในการควบคุม ดูแล รักษาหรือบํารุงปาสงวนแหงชาติ
อธิบดีมีอํานาจสั่งเปนหนังสือใหพนักงานเจาหนาที่หรือเจาหนาที่ของกรมปาไม กระทําการ
อยางหนึ่งอยางใดในเขตปาสงวนแหงชาติได
มาตรา ๒๐ ในกรณีปาสงวนแหงชาติแหงใดมีสภาพเปนปาเสื่อมโทรมตามมาตรา
๑๖ ทวิ ใหอธิบดีโดยอนุมัติรัฐมนตรีมีอํานาจอนุญาตเปนหนังสือใหบุคคลหนึ่งบุคคลใดทํา
การบํารุงปาหรือปลูกสรางสวนปาหรือไมยืนตนในเขตปาเสื่อมโทรมไดภายในระยะเวลาและ
ตามเงื่อนไขที่กําหนดในหนังสืออนุญาต แตในกรณีที่จะอนุญาตใหเกิน ๒,๐๐๐ ไร ตองไดรับ
อนุมัติจากคณะรัฐมนตรี
รัฐมนตรีอาจกําหนดใหผูรับอนุญาตเสียคาตอบแทนใหแกรัฐบาลไดตามจํานวนที่
เห็นสมควรโดยประกาศของกระทรวงเกษตรและสหกรณ
(ความในมาตรา ๒๐ แกไขโดย มาตรา ๘ แหงพ.ร.บ. ปาสงวนแหงชาติ (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๒๘ (รก. ๒๕๒๘/๑๒๔ /๑ พ.))
มาตรา ๒๑ ใบอนุญาตทําไมหรือเก็บหาของปา ในเขตปาสงวนแหงชาติตามมาตรา
๑๕ ใหใชไดภายในระยะเวลาที่ระบุไวในใบอนุญาต ตามระเบียบที่อธิบดีกําหนด ซึ่งตองไม
เกินหนึ่งปนับแตวันออกใบอนุญาต
การต อ อายุ ใ บอนุ ญ าตให เ ป น ไปตามแบบ ระเบี ย บและวิ ธี ก ารที่ กํ า หนดใน
กฎกระทรวง
มาตรา ๒๒ ในกรณี ใ บอนุ ญ าตสู ญ หายหรื อ ถู ก ทํ า ลาย ให ยื่ น คํ า ขอใบแทน
ใบอนุญาตตอพนักงานเจาหนาที่
การออกใบแทนใบอนุ ญ าต ให เ ป น ไปตามแบบ ระเบี ย บและวิ ธี ก ารที่ กํ า หนดใน
กฎกระทรวง
มาตรา ๒๓ ใบอนุญาตที่ออกใหตามมาตรา ๑๕ จะโอนกันไดตอเมื่อไดรับอนุญาต
จากพนักงานเจาหนาที่
การโอนใบอนุญาตใหเปนไปตามระเบียบและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง

๑๐

มาตรา ๒๔ ผูรับใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ ตองจัดให
คนงาน ผูรับจางหรือผูแทนของผูรับใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาตมีใบคูมือสําหรับทําการ
ตามที่ไดรับอนุญาต ตามแบบ ระเบียบและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๒๕ เมื่ อ ได กํ า หนดป า ใดเป น ป า สงวนแห ง ชาติ และรั ฐ มนตรี ไ ด แ ต ง ตั้ ง
พนักงานเจาหนาที่ผูควบคุมและรักษาปาสงวนแหงชาตินั้นแลว ใหพนักงานเจาหนาที่มี
อํานาจ ดังตอไปนี้
(๑) สั่งใหผูหนึ่งผูใดออกจากปาสงวนแหงชาติ หรือใหงดเวนการกระทําใดๆ ในเขต
ปาสงวนแหงชาติ ในกรณีที่มีขอเท็จจริงปรากฏหรือเหตุอันควรสงสัยวา มีการกระทําผิดตาม
พระราชบัญญัตินี้
(๒) สั่งเปนหนังสือใหผูกระทําผิดตอพระราชบัญญัตินี้ รื้อถอน แกไขหรือทําประการ
อื่นใดแกสิ่งที่เปนอันตราย หรือสิ่งที่ทําใหเสื่อมสภาพในเขตปาสงวนแหงชาติ ภายในเวลาที่
กําหนดให
(๓) ยึด ทําลาย รื้อถอน แกไขหรือทําประการอื่น เมื่อผูกระทําผิดไมปฏิบัติตาม (๒)
ไมปรากฏตัวผูกระทําผิดหรือรูตัวผูกระทําผิดแตหาตัวไมพบ
ถาพนักงานเจาหนาที่ไดปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใดดังกลาว และไดเสียคาใชจาย
เพื่อการนั้น ใหผูกระทําผิดชดใชหรือออกคาใชจายนั้นทั้งหมด หรือใหพนักงานเจาหนาที่นํา
ทรั พ ย สิ น ที่ ยึ ด ไว ไ ด อ อกขายทอดตลาดหรื อ ขายโดยวิ ธี อื่ น ตามที่ เ ห็ น สมควร เพื่ อ ชดใช
คาใชจายนั้น และใหนําความในมาตรา ๑๓๒๗ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาใช
บังคับแกเงินที่ไดจากการขายทรัพยสินนั้นโดยอนุโลม
(๔) ดําเนินการอยางหนึ่งอยางใดที่เห็นสมควร ทั้งนี้เพื่อปองกันหรือบรรรเทาความ
เสียหายแกปาสงวนแหงชาติในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉิน
มาตรา ๒๖ การจับกุม ปราบปรามผูกระทําผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ใหพนักงาน
เจาหนาที่เปนพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา
มาตรา ๒๗ เมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาต คนงาน ผูรับจาง หรือ
ผู แ ทนของผู รั บ ใบอนุ ญ าตหรื อ หนั ง สื อ อนุ ญ าตกระทํ า ผิ ด ต อ พระราชบั ญ ญั ติ นี้ ห รื อ

๑๑

คําสั่งพักใชใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาตตามวรรคหนึ่ง อธิบดีมีอํานาจสั่งเพิกถอน
คํ า สั่ ง หรื อ เพิ่ ม หรื อ ลดระยะเวลาที่ สั่ ง พั ก ใช ใ บอนุ ญ าตหรื อ หนั ง สื อ อนุ ญ าตได ต ามที่
เห็นสมควร แตในกรณีที่มีคําสั่งเพิ่มระยะเวลาดังกลาวนั้น จะเพิ่มไดไมเกินหนึ่งรอยยี่สิบวัน
มาตรา ๒๘ คําสั่งพักใชใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาตของพนักงานเจาหนาที่ หรือ
คํ า สั่ ง ของอธิ บ ดี ต ามมาตรา ๒๗ ผู รั บ ใบอนุ ญ าตหรื อ หนั ง สื อ อนุ ญ าตมี สิ ท ธิ อุ ท ธรณ ต อ
รัฐมนตรีโดยยื่นอุทธรณตอพนักงานเจาหนาที่ภายในกําหนดสามสิบวันนับแตวันที่ทราบ
คําสั่ง
คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีใหเปนที่สุด
มาตรา ๒๙ ในกรณีที่มีการสั่งพักใชใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาตแลว ถารัฐมนตรี
เห็นสมควรก็ใหมีอํานาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาตนั้นได
มาตรา ๓๐ ในกรณีมีความจําเปนเพื่อประโยชนแกราชการ หรือสาธารณะประโยชน
หรือเมื่อปรากฏวาไดมีการอนุญาตไปโดยมิชอบ รัฐมนตรีมีอํานาจสั่งเพิกถอนการอนุญาต
รายหนึ่งรายใดทั้งหมดหรือบางสวนได
ในกรณีมิใชเ ป นความผิดของผู ถูก สั่ง เพิกถอนการอนุญาตให จ ายค าทดแทนดวย
จํานวนเงินอันเปนธรรมแกผูถูกสั่งเพิกถอนการอนุญาตนั้น
หมวด ๓
บทกําหนดโทษ
มาตรา ๓๑ ผูใดฝาฝนมาตรา ๑๔ ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหกเดือนถึงหาปและ
ปรับตั้งแตหาพันบาทถึงหาหมื่นบาท
ในกรณีความผิดตามมาตรานี้ ถาไดกระทําเปนเนื้อที่เกินยี่สิบหาไร หรือกอใหเกิด
ความเสียหายแก

๑๒

(๑) ไมสัก ไมยาง ไมสนเขา หรือไมหวงหามประเภท ข. ตามกฎหมายวาดวยปาไม
หรือ
(๒) ไมอื่นเปนตนหรือเปนทอนอยางใดอยางหนึ่ง หรือทั้งสองอยางรวมกันเกินยี่สิบ
ตน หรือทอน หรือรวมปริมาตรไมเกินสี่ลูกบาศกเมตร หรือ
(๓) ตนน้ําลําธาร
ผูกระทําความผิดตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสองปถึงสิบหาป และปรับตั้งแตสองหมื่น
บาทถึงหนึ่งแสนหาหมื่นบาท
ในกรณีที่มีคําพิพากษาชี้ขาดวาบุคคลใดกระทําความผิดตามมาตรานี้ ถาปรากฎวา
บุคคลนั้นไดยึดถือหรือครอบครองที่ดินในเขตปาสงวนแหงชาติ ศาลมีอํานาจสั่งใหผูกระทํา
ผิด คนงาน ผูรับจาง ผูแทน และบริวารของผูกระทําผิด ออกจากเขตปาสงวนแหงชาติไดดวย
(ความในมาตรา ๓๑ แกไขโดยมาตรา ๓ แหงพ.ร.บ.ปาสงวนแหงชาติ (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๒๒ (รก. ๒๕๒๒/๖๔ /๑๔พ.))
มาตรา ๓๒ ผูใดฝาฝนมาตรา ๒๔ ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งพันบาท
มาตรา ๓๓ ผูใดทําใหเสียหาย ทําลาย ซึ่งหลักเขต ปาย หรือเครื่องหมายอื่นใดที่จัด
ใหมีขึ้นตามพระราชบัญญัตินี้ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินสามหมื่น
บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
(ความในมาตรา ๓๓ แกไขโดยมาตรา ๔ แหง พ.ร.บ.ปาสงวนแหงชาติ (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๒๒ (รก. ๒๕๒๒/๖๔ /๑๔ พ.))
มาตรา ๓๓ ทวิ ผูใดไมปฏิบัติตามระเบียบที่อธิบดีกําหนดตามมาตรา ๑๘ หรือขัด
คําสั่งพนักงานเจาหนาที่ซึ่งสั่งตามมาตรา ๒๕ (๑) หรือ (๒) ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหก
เดือน หรือปรับไมเกินหาพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
(ความในมาตรา ๓๓ ทวิ เพิ่มเติมโดยมาตรา ๙ แหงพ.ร.บ.ปาสงวนแหงชาติ (ฉบับที่
๓) พ.ศ. ๒๕๒๘ (รก. ๒๕๒๘/๑๒๔ /๑ พ.))
มาตรา ๓๔ ผูใดรับไวดวยประการใด ซอนเรน จําหนาย หรือชวยพาเอาไปเสีย ซึ่งไม
หรื อ ของป า ที่ ต นรู อ ยู แ ล ว ว า เป น ไม ห รื อ ของป า ที่ มี ผู ไ ด ม าโดยการกระทํ า ผิ ด ตาม
พระราชบัญญัตินี้ ตองระวางโทษเสมือนเปนตัวการในการกระทําผิดนั้น

๑๓

มาตรา ๓๕ บรรดาไม ของปา เครื่องมือ เครื่องใช อาวุธ สัตวพาหนะ ยานพาหนะ
หรือเครื่องจักรกลใดๆ ซึ่งบุคคลใช หรือไดมาโดยกระทําผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ใหริบเสีย
ทั้งสิ้นโดยไมคํานึงวาเปนของผูกระทําผิดและมีผูถูกลงโทษตามคําพิพากษาของศาลหรือไม
บทเฉพาะกาล
มาตรา ๓๖ บรรดาปาที่เปนปาคุมครองอยูแลวตามกฎหมายวาดวยการคุมครองและ
สงวนป า ก อ นวั น ที่ พ ระราชบั ญ ญั ติ นี้ ใ ช บั ง คั บ ให ถื อ ว า เป น ป า สงวนแห ง ชาติ ต าม
พระราชบัญญัตินี้ จนกวาจะมีกฎกระทรวงออกตามมาตรา ๖ วรรคสอง หรือมาตรา ๗ ซึ่ง
ตองออกภายในหาป นับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
มาตรา ๓๗ ใบอนุญาตที่ออกใหแกบุคคลกระทําการใดๆ ตามกฎหมายวาดวยการ
คุมครองและสงวนปากอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหใชไดตอไปจนสิ้นอายุตามที่ระบุ
ไวในใบอนุญาตนั้น
มาตรา ๓๘ ภายในระยะเวลาหนึ่งปนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ บรรดา
กฎกระทรวง ประกาศ ขอกําหนด และระเบียบการตางๆ ที่ไดออกตามกฎหมายวาดวยการ
คุมครองและสงวนปาและใชอยูในวันประกาศพระราชบัญญัตินี้ในราชกิจจานุเบกษา ใหคง
ใชบังคับตอไปเทาที่ไมขัดหรือแยงกับพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้จนกวาจะมีกฎกระทรวงประกาศ
ขอกําหนดหรือระเบียบการตางๆ ยกเลิก หรือมีความอยางเดียวกัน หรือขัด หรือแยงกัน หรือ
กลาวไวเปนอยางอื่น
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
จอมพล ถนอม กิตติขจร
นายกรัฐมนตรี
(ราชกิจจานุเบกษา เลม ๘๑ ตอนที่ ๓๘ วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๐๗)

๑๔

บัญชีอัตราคาธรรมเนียม คาภาคหลวงและคาบํารุงปา
คําขอ
ฉบับละ
๑
บาท
ใบอนุญาตทําไม หรือเก็บหาของปา
ฉบับละ
๒๐ บาท
ใบคูมือคนงาน ผูรับจางหรือผูแทนของ
ผูรับใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาต
ฉบับละ
๕
บาท
ใบแทนใบอนุญาต
ฉบับละ
๕
บาท
การโอนใบอนุญาต
ครั้งละ
๑๐ บาท
หนังสืออนุญาตใหบุคคลเขาทําประโยชน
หรืออยูอาศัย
ไรละ
๕๐๐ บาท
คาภาคหลวงไม
ลูกบาศกเมตรละ
๔๐ บาท
คาภาคหลวงของปา
ลูกบาศกเมตรละ
๔
บาท
ในกรณีไมอาจคํานวณเปนลูกบาศกเมตร รอยละสิบของราคาตลาด
คาบํารุงปา สองเทาคาภาคหลวงไมหรือคาภาคหลวงของปาที่ผูรับอนุญาตจะตองชําระ
เนื่องจากการทําไมและเก็บหาของปาจากปาสงวนแหงชาติ
หมายเหตุ; - เหตุ ผ ลในการประกาศใช พ ระราชบั ญ ญั ติ ฉ บั บ นี้ คื อ เนื่ อ งจากป า ไม เ ป น
ทรัพยากรธรรมชาติที่สําคัญยิ่งของชาติ และรัฐบาลไดกําหนดจุดหมายไวในแผนพัฒนาการ
เศรษฐกิจแหงชาติวา จะสงวนปาไมไวเปนเนื้อที่ประมาณรอยละ ๕๐ แหงเนื้อที่ประเทศไทย
คือ เปนเนื้อที่ปาสงวนรวมประมาณ ๒๕๐,๐๐๐ ตารางกิโลเมตร หรือ ๑๕๖ ลานไร
บัดนี้ ปรากฏวาปาไมที่สงวน คุมครองไวแลว และที่ยังมิไดสงวนคุมครองไดถูกบุกรุก
และถูกทําลายไปเปนจํานวนมาก แมปาไมในบริเวณตนน้ําลําธารก็ถูกแผวถางเผาทําลายไป
เปนอันมาก ซึ่งอาจเปนเหตุใหเกิดความแหงแลง พื้นดินพังทลาย ลําน้ําตื้นเขิน หรือเกิดอุทก
ภัย อันเปนผลเสียหายแกการเกษตรและเศรษฐกิจของประเทศอยางรายแรง ทั้งนี้ เนื่องจาก
กฎหมายวาดวยการคุมครองและสงวนปาที่ใชบังคับอยู มีวิธีการไมรัดกุมเหมาะสมตอง
เสียเวลาดําเนินการเปนเวลานาน จึงจะประกาศกําหนดเปนปาสงวนหรือเปนปาคุมครองได

๑๕

หมายเหตุ; - เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่บทบัญญัติในสวนที่
เกี่ยวกับการกําหนดโทษตามกฎหมายวาดวยปาสงวนแหงชาติไมเหมาะสมกับสภาวการณ
ปจจุบัน สมควรแกไขเพิ่มเติมอัตราโทษใหสูงขึ้น และโดยที่ไดมีการแกไขเพิ่มเติมอัตราโทษ
ตามกฎหมายวาดวยปาไมใหสูงขึ้นดวย สมควรแกไขเพิ่มเติมอัตราโทษใหสอดคลองกัน จึง
จําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ขึ้น (พ.ร.บ. ปาสงวนแหงชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๒)
(ราชกิจจานุเบกษา เลม ๙๖ ตอนที่ ๖๔ วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๒๒)
หมายเหตุ; - เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่รัฐบาลมีนโยบายที่จะ
ชวยเหลือราษฎรที่มีความจําเปนในการครองชีพสามารถเขาทํากินในเขตปาสงวนแหงชาติได
โดยไมเดือดรอนและโดยมีที่อยูเปนหลักแหลงจึงไดแกไขกฎหมายใหทางราชการมีอํานาจ
อนุญาตใหบุคคลเขาทําประโยชนหรืออยูอาศัยในเขตปาสงวนแหงชาติไดเปนคราวๆ ทั้งใน
ระยะสั้นและระยะยาว โดยกําหนดวาในระยะสั้นอันเปนการชวยเหลือชั่วคราวตามความ
จําเปน อนุญาตไดคราวละไมเกินหาป นอกจากนั้นไดแกไขบทบัญญัติอื่นๆ ที่ยังไมเหมาะสม
กับสภาพความเปนจริงและสะดวกแกการปฏิบัติราชการ เชน อนุญาตใหทางราชการและ
องคการของรัฐใชประโยชนในเขตปาสงวนแหงชาติเปนการชั่วคราวไดโดยคลองตัวยิ่งขึ้น จึง
จําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ (พ.ร.บ. ปาสงวนแหงชาติ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๘)
(ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๐๒ ตอนที่ ๑๒๔ วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๒๘)

