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เปนปที่ ๔๗ ในรัชกาลปจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ
ใหประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรมีกฎหมายวาดวยสวนปา
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนํา และยินยอม
ของสภานิติบัญญัติแหงชาติ ทําหนาที่รัฐสภา ดังตอไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติสวนปา พ.ศ. ๒๕๓๕”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้
“สวนปา” หมายความวา ที่ดินที่ไดขึ้นทะเบียนตามมาตรา ๕ เพื่อทําการปลูกและ
บํารุงรักษาตนไมที่เปนไมหวงหามตามกฎหมายวาดวยปาไม
“ตนไม” หมายความวา ตนไมที่ขึ้นอยูแลวหรือปลูกขึ้นเพื่อใชประโยชนจากเนื้อไม และ
หมายความรวมถึงตนไมที่ขึ้นอยูแลวหรือปลูกขึ้นเพื่อประโยชนอยางอื่นแตอาจใชประโยชนจาก
เนื้อไมไดดวย
“ไม” หมายความวา ตนไม และหมายความรวมถึง
(๑) สวนใดๆ ของตนไม ไมวาจะถูกตัด ทอน เลื่อย ไส ผา ถาก ขุด อัด หรือกระทําดวย
ประการอื่นใดหรือไม และ

๒

(๒) ไมแปรรูป สิ่งประดิษฐ เครื่องใช หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ทําดวยตนไมหรือสวนใดๆ
ของตนไม
“ตรา” หมายความรวมถึงเครื่องหมายหรือวัตถุใดๆ ที่ประดิษฐขึ้นเพื่อตี ตอกหรือประทับ
ที่ไม
“หนังสือรับรองการแจง” หมายความรวมถึงสําเนาหรือภาพถายของหนังสือรับรองการ
แจงที่พนักงานเจาหนาที่ไดรับรองถูกตอง
“ผูทําสวนปา” หมายความวา ผูไดรับหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนที่ดินเปนสวนปา และ
หมายความรวมถึงผูยื่นคําขอรับโอนทะเบียนสวนปาดวย
“พนั ก งานเจ า หน า ที่ ”
หมายความว า ผู ซึ่ ง รั ฐ มนตรี แ ต ง ตั้ ง ให ป ฏิ บั ติ ก ารตาม
พระราชบัญญัตินี้
“นายทะเบียน” หมายความวา อธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายสําหรับกรุงเทพมหานคร
และผูวาราชการจังหวัดหรือผูซึ่งผูวาราชการจังหวัดมอบหมายสําหรับจังหวัดอื่น
“อธิบดี” หมายความวา อธิบดีกรมปาไม
“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๔ ที่ดินที่จะขอขึ้นทะเบียนเปนสวนปาตามพระราชบัญญัตินี้ ตองเปนที่ดิน
ประเภทหนึ่งประเภทใด ดังตอไปนี้
(๑) ที่ดินที่มีโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชนตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน
(๒) ที่ดิ นที่มีหนั งสือของทางราชการรับรองวา ที่ ดิน ดั งกลาวอยู ในระยะเวลาที่อาจ
ขอรับโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชนตามประมวลกฎหมายที่ดินได เนื่องจาก
ได มี ก ารครองครองและเข า ทํ า กิ น ในที่ ดิ น ดั ง กล า วตามกฎหมายว า ด ว ยการจั ด รู ป ที่ ดิ น เพื่ อ
เกษตรกรรม หรือตามกฎหมายวาดวยการจัดที่ดินเพื่อการครองชีพไวแลว
(๓) ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินตามกฎหมายวาดวยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมที่มี
หลักฐานการอนุญาต การเชาหรือเชาซื้อ
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(๔) ที่ดินที่มีหนังสืออนุญาตตามกฎหมายวาดวยปาสงวนแหงชาติใหบุคคลเขาทําการ
ปลูกปาในเขตปรับปรุงปาสงวนแหงชาติ หรือเขาทําการปลูกสรางสวนปา หรือไมยืนตนในเขต
ปาเสื่อมโทรม
(๕) ที่ดินที่ไดดําเนินการเพื่อการปลูกปาอยูแลวโดยทบวงการเมือง รัฐวิสาหกิจ หรือ
หนวยงานอื่นของรัฐ
มาตรา ๕ ผูมีกรรมสิทธิ์ สิทธิครอบครอง หรือผูมีสิทธิใชประโยชนในที่ดินตามมาตรา
๔ ประสงคจะใชที่ดินนั้นทําสวนปาเพื่อการคา ใหยื่นคําขอขึ้นทะเบียนตอนายทะเบียนตาม
ระเบียบที่อธิบดีกําหนด และเมื่อไดยื่นคําขอขึ้นทะเบียนแลว ผูยื่นคําขออาจดําเนินการไปกอนได
จนกวานายทะเบียนจะสั่งรับหรือไมรับขึ้นทะเบียนเปนสวนปาตามมาตรา ๖
ในกรณีที่ผูยื่นคําขอเปนผูเชาหรือผูเชาซื้อที่ดินที่ขอขึ้นทะเบียนที่ดินเปนสวนปาและ
ที่ดินดังกลาวเปนที่ดินตามมาตรา ๔ (๑) ผูยื่นคําขอตองมีหลักฐานการเชาหรือเชาซื้อที่ดิน
ดังกลาว พรอมทั้งหนังสือยินยอมของผูมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในที่ดินนั้น ที่แสดงวา
อนุญาตใหทําสวนปาได
มาตรา ๖ ใหนายทะเบียนพิจารณาและแจงการสั่งรับหรือไมรับขึ้นทะเบียนที่ดินเปน
สวนปาใหผูยื่นคําขอทราบภายในสิบหาวันนับแตวันที่รับคําขอตามมาตรา ๕ หรือไดรับรายงาน
ผลการตรวจสอบตามมาตรา ๗ แลวแตกรณี
การสั่งรับขึ้นทะเบียนและการออกหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนที่ดินเปนสวนปาให
เปนไปตามระเบียบที่อธิบดีกําหนด
ในกรณีที่นายทะเบียนมีคําสั่งไมรับขึ้นทะเบียนที่ดินเปนสวนปาตามวรรคหนึ่ง ใหผูยื่น
คําขอมีสิทธิอุทธรณตอรัฐมนตรีภายในสามสิบวันนับแตวันที่ทราบคําสั่งดังกลาว คําวินิจฉัยของ
รัฐมนตรีใหเปนที่สุด
มาตรา ๗ กอนรับขึ้นทะเบียนที่ดินเปนสวนปาตามมาตรา ๖ หากที่ดินที่ขอขึ้น
ทะเบียนเปนที่ดินตามมาตรา ๔ (๔) ใหนายทะเบียนสั่งใหพนักงานเจาหนาที่ออกไปตรวจสอบ
และทํารายงานเกี่ยวกับสถานที่ตั้ง สภาพที่ดิน ชนิด ขนาด ปริมาณ และจํานวนของไม ตลอดจน
รายละเอียดของที่ดินที่ขอขึ้นทะเบียนเปนสวนปา และในกรณีที่เปนไมหวงหามตามกฎหมายวา
ด ว ยป า ไม หรื อ ไม ที่ ก ารทํ า ไม ต อ งได รั บ อนุ ญ าตตามกฎหมายว า ด ว ยป า สงวนแห ง ชาติ ให

๔

เมื่อไดรับรายงานผลการตรวจสอบตามวรรคหนึ่ง ใหนายทะเบียนสั่งใหผูยื่นคําขอเก็บหา
ของปา แผวถางปา ตัด โคน เก็บริบ สุมเผา ทําลาย หรือสงวนไวซึ่งไมหรือของปาดังกลาว โดย ผู
ยื่นคําขอเปนผูเสียคาใชจายในการดําเนินการดังกลาว ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไขที่
อธิบดีกําหนด โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรี
ไมและของปาที่ไดมาตามวรรคสอง ใหตกเปนของแผนดิน
มาตรา ๘ เพื่อประโยชนในการเก็บหาขอมูลทางวิชาการปาไม การเก็บสถิติของการ
เจริญเติบโตของไม การประเมินผลการทําสวนปาตลอดจนเพื่อติดตามผลการปฏิบัติการตาม
พระราชบั ญ ญั ติ นี้ ให พ นั ก งานเจ า หน า ที่ มี อํ า นาจเข า ไปในสวนป า เพื่ อ ตรวจสอบหรื อ ให
คําแนะนําได
ในการปฏิบัติหนาที่ตามวรรคหนึ่ง ใหพนักงานเจาหนาที่แสดงบัตรประจําตัวตอผูซึ่ง
เกี่ยวของ และใหผูซึ่งเกี่ยวของอํานวยความสะดวกตามสมควร
บัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ใหเปนไปตามแบบที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๙ ผูทําสวนปาตองจัดใหมีตราเพื่อแสดงการเปนเจาของไมที่ไดมาจากการทํา
สวนปา และจะนําตราออกใชไดเมื่อไดนําขึ้นทะเบียนแลว
ตราที่ใชเปนเครื่องมือสําหรับตี ตอก หรือประทับที่ไมซึ่งผูทําสวนปาจะตัดหรือโคนตอง
เปนตราที่มีการรับรองจากนายทะเบียนโดยมีเครื่องหมายที่นายทะเบียนทํากํากับไวดวย
การยื่นคําขอขึ้นทะเบียน การสั่งรับขึ้นทะเบียน การออกหนังสือรับรอง การขึ้นทะเบียน
และการรับรองตรา ตลอดจนวิธีตี ตอก หรือประทับหรือแสดงตรา ตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง
ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่อธิบดีกําหนดโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรี
มาตรา ๑๐ ในการทํ าไมที่ ได มาจากการทํ าสวนป า ผู ทําสวนป าอาจตั ดหรื อ โค น ไม
แปรรูปไม คาไม มีไมไวในครอบครอง และนําไมเคลื่อนที่ผานดานปาไมได แตการตั้งโรงงาน
แปรรูปไมใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยปาไม
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มาตรา ๑๑ กอนการตัดหรือโคนไมที่ไดมาจากการทําสวนปา ใหผูทําสวนปาแจงเปน
หนังสือตอพนักงานเจาหนาที่เพื่อออกหนังสือรับรองการแจง และเมื่อแจงแลวใหผูทําสวนปา
ดําเนินการตัดหรือโคนไมดังกลาวได
การแจงและการออกหนังสือรับรองการแจงตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามระเบียบที่
อธิบดีกําหนด ในการนี้ นายทะเบียนอาจกําหนดเงื่อนไขอื่นใดที่ผูทําสวนปาตองปฏิบัติเกี่ยวกับ
การตัดหรือโคนไม การตี ตอก หรือประทับตราที่ไมไวดวยก็ได
มาตรา ๑๒ ในการตัดหรือโคนไม ผูทําสวนปาตองเก็บรักษาหนังสือรับรองการแจงไว
ที่สวนปา เพื่อแสดงตอพนักงานเจาหนาที่ตลอดเวลาที่ทําการตัดหรือโคนไม
มาตรา ๑๓ ไมที่จะนําเคลื่อนที่ออกจากสวนปา ตองมีรอยตราตี ตอก หรือประทับ หรือ
แสดงการเปนเจาของ และในการนําเคลื่อนที่ ผูทําสวนปาตองมีหนังสือรับรองการแจง ตลอดจน
บัญชีแสดงรายการไมกํากับไปดวยตลอดเวลาที่นําเคลื่อนที่ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่อธิบดีกําหนดโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรี
มาตรา ๑๔ บรรดาไมที่ไดมาจากการทําสวนปาไมตองเสียคาภาคหลวงและคาบํารุงปา
ตามกฎหมายวาดวยปาไม
มาตรา ๑๕ เพื่อประโยชนในการตรวจสอบการตัดหรือโคนไมในสวนปา ตลอดจนการ
นําเคลื่อนที่ไมออกจากสวนปา ผูทําสวนปาตองเก็บรักษาหนังสือรับรองการแจงบัญชีแสดง
รายการไม และเอกสารสําคัญที่เกี่ยวกับการดังกลาวไวที่สวนปาเพื่อแสดงตอพนักงานเจาหนาที่
ตามหลักเกณฑและระยะเวลาที่อธิบดีกําหนด
มาตรา ๑๖ ในกรณีที่หนั งสือรั บรองการขึ้นทะเบีย นที่ดิ นเป นสวนปา หรื อหนังสือ
รับรองการแจง สูญหาย ชํารุด หรือถูกทําลาย ใหผูทําสวนปายื่นคําขอใบแทนหนังสือรับรอง
ดังกลาวตอนายทะเบียน
การขอและการออกใบแทนหนังสือรับรองตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามระเบียบที่อธิบดี
กําหนด
มาตรา ๑๗ ในกรณีที่ผูทําสวนปาประสงคจะยกเลิกตรา ใหแจงเปนหนังสือพรอมกับ
นําตราดังกลาวไปทําลายตอหนาพนักงานเจาหนาที่
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ในกรณีที่ตราของผูทําสวนปาบุบสลายในสาระสําคัญหรือสูญหาย ใหผูทําสวนปาแจง
เปนหนังสือตอพนักงานเจาหนาที่ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ทราบการบุบสลายหรือสูญหาย
และในกรณีที่ตราบุบสลาย ใหนําตราดังกลาวไปทําลายตอหนาพนักงานเจาหนาที่พรอมกับการ
แจงดวย
การแจงการยกเลิกตรา การสั่งยกเลิ กตรา และการแกไขทะเบียนตรา ใหเปนไปตาม
หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่อธิบดีกําหนดโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรี
มาตรา ๑๘ ในกรณีที่ผูทําสวนปาไมประสงคจะทําสวนปาตอไป ใหแจงเปนหนังสือ
พรอมกับนําตราไปทําลายตอหนาพนักงานเจาหนาที่และใหถือวาหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียน
ที่ดินเปนสวนปาของผูทําสวนปาดังกลาวสิ้นสุดลง
มาตรา ๑๙ ในกรณีที่ผูทําสวนปาตายหรือโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในที่ดิน
ที่ทําสวนปาใหแกบุคคลอื่น หรือผูทําสวนปาซึ่งมีสิทธิตามสัญญา เชาหรือเชาซื้อในที่ดินที่ทํา
สวนปาถูกเลิกสัญญาเชาหรือเชาซื้อ หากทายาทหรือผูจัดการมรดกของผูทําสวนปา ผูรับโอน
กรรมสิทธิ์ หรือสิทธิครอบครองในที่ดิน หรือผูถือกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในที่ดินที่มี
การเลิกสัญญาเชา หรือเชาซื้อ แลวแตกรณี ประสงคจะทําสวนปาในที่ดินดังกลาวตอไป ใหแจง
การขอรับโอนทะเบียนสวนปาตอนายทะเบียน ภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่ผูทําสวน
ปาตาย หรือมีก ารโอนกรรมสิท ธิ์ หรื อสิท ธิครอบครอง หรือมีการเลิก สั ญญาเชาหรื อเชาซื้อ
แลวแตกรณี หากไมแจงภายในกําหนดเวลาดังกลาว ใหถือวาหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนที่ดิน
เปนสวนปานั้นสิ้นสุดลง
ใหผูรับโอนทะเบียนสวนปาตามวรรคหนึ่ง รับโอนไปซึ่งสิทธิและหนาที่ของผูทําสวนปา
เดิม ทั้งนี้ ตามระเบียบที่อธิบดีกําหนด
มาตรา ๒๐ การทําลายตราตามมาตรา ๑๗ และมาตรา ๑๘ ใหเปนไปตามหลักเกณฑ
และวิธีการที่อธิบดีกําหนดโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรี
มาตรา ๒๑ บรรดาไมที่ไดมาจากการทําสวนปา หากบุคคลใดรับโอนตองมีหลักฐาน
แสดงการไดมาโดยชอบตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ตามระเบียบที่อธิบดีกําหนด
ไมที่มีการโอนตามวรรคหนึ่ง ผูรับโอนอาจคา มีไวในครอบครอง หรือนําเคลื่อนที่ผาน
ดานปาไมได แตการแปรรูปไมใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยปาไม

๗

ใหถือวาไมที่ไดมาจากการทําสวนปาเปนไมที่ผูรับอนุญาตตามหมวด ๔ การควบคุมการ
แปรรูปไม แหงพระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช ๒๔๘๔ อาจมีไวในครอบครองได
มาตรา ๒๒ ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ใหนายทะเบียนและพนักงาน
เจาหนาที่เปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา ๒๓ ผูใดขัดขวางหรือไมอํานวยความสะดวกแกพนักงานเจาหนาที่ในการปฏิบัติ
หนาที่ตามมาตรา ๘ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินสองพันบาท หรือทั้ง
จําทั้งปรับ
มาตรา ๒๔ ผูใดใชตราตี ตอก หรือประทับหรือแสดงการเปนเจาของไมที่มิไดมาจาก
การทําสวนปา ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งปหรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้ง
ปรับ
มาตรา ๒๕ ผูใดใชตราตี ตอก หรือประทับหรือแสดงการเปนเจาของไมที่ไดมาจากการ
ทําสวนปาอันเปนการฝาฝนขอกําหนดที่ออกตามมาตรา ๙ วรรคสาม หรือเงื่อนไขที่นายทะเบียน
กําหนดตามมาตรา ๑๑ วรรคสอง หรือนําไมที่ไดมาจากการทําสวนปาเคลื่อนที่โดยไมมีรอยตราตี
ตอก หรื อ ประทั บ หรื อ แสดงการเป น เจ า ของ หรื อ ไม มี บั ญ ชี แ สดงรายการไม กํ า กั บ ไม ที่ นํ า
เคลื่อนที่ตามมาตรา ๑๓ หรือฝาฝนขอกําหนดที่ออกตามมาตรา ๑๓ ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน
หกเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๒๖ ผูทําสวนปาผูใดไมเก็บรักษาหนังสือรับรองการแจงไวที่สวนปา ตามมาตรา
๑๒ หรือไมเก็บรักษาหนังสือรับรองการแจง บัญชีแสดงรายการไม หรือเอกสารสําคัญตาม
หลักเกณฑและระยะเวลาที่อธิบดีกําหนดตามมาตรา ๑๕ หรือไมแจงการบุบสลายในสาระสําคัญ
หรือการสูญหายของตรา หรือไมนําตราที่บุบสลายไปทําลายตามมาตรา ๑๗ วรรคสอง ตอง
ระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินสองพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๒๗ ในกรณีที่ผูกระทําความผิดซึ่งตองรับโทษตามพระราชบัญญัตินี้เปนนิติ
บุคคล กรรมการผูจัดการ ผูจัดการ หรือผูแทนของนิติบุคคลนั้น ตองรับโทษตามที่กฎหมาย
กําหนดไวสําหรับความผิดนั้นๆ ดวย เวนแตจะพิสูจนไดวาตนมิไดมีสวนรูเห็นหรือยินยอมใน
การกระทําความผิดนั้น

๘

มาตรา ๒๘ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่กับออกกฎกระทรวงเพื่ อปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได

๙

ผูสนองพระบรมราชโองการ
อานันท ปนยารชุน
นายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ; - เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่รัฐบาลมีนโยบายในการ
สงเสริมใหมีการปลูกสรางสวนปาเพื่อการคาในที่ดินของรัฐและของเอกชนใหกวางขวางยิ่งขึ้น
แตเนื่องจากพระราชบัญญัติปาไมพุทธศักราช ๒๔๘๔ ซึ่งใชบังคับอยูในขณะนี้ มิไดมีบทบัญญัติ
รองรับและคุมครองสิทธิ การทําไมหวงหามที่ไดจากการปลูกสรางสวนปา สมควรใหมีกฎหมาย
วาดวยสวนปา เพื่อเปนการสนับสนุนและสงเสริมใหมีการปลูกสรางสวนปาดังกลาว อีกทั้งเพื่อ
เปนการสงเสริมอาชีพใหประชาชนมีงานทําและผลิตไมเพื่อเปนสินคา ตลอดจนเพิ่มพื้นที่ทําไม
ให มี ป ริ ม าณมากขึ้ น และเพื่ อ ให ผู ที่ จ ะทํ า การปลู ก สร า งสวนป า มี ค วามมั่ น ใจในสิ ท ธิ แ ละ
ประโยชนที่จะไดรับจากการปลูกสรางสวนปา เชน การไดรับยกเวนคาภาคหลวงและการไมอยู
ภายใตบังคับกฎเกณฑบางประการตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช ๒๔๘๔
จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้
(ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๐๙ ตอนที่ ๒๐ วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๓๕)

