
 
พระราชบัญญัติ 

ป่าไม ้ (ฉบบัที่  ๘) 
พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร 
ให้ไว ้ ณ  วนัที่  ๑๕  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

เป็นปทีี่  ๔  ในรัชกาลปัจจบุัน 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร  มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ   
ให้ประกาศว่า 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและยินยอมของ  

สภานิติบัญญัติแห่งชาติท าหน้าที่รัฐสภา  ดังต่อไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า  “พระราชบัญญัติป่าไม้  (ฉบับที่  ๘)  พ.ศ.  ๒๕๖๒” 

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เป็นต้นไป 

มาตรา ๓ ให้ยกเลิกความใน  (๕)  ของมาตรา  ๔  แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้  

พุทธศักราช  ๒๔๘๔  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  ๓๑/๒๕๕๙  

เรื่อง  การแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายว่าด้วยป่าไม้  ลงวันที่  ๒๑  มิถุนายน พุทธศักราช  ๒๕๕๙  และ 

ให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“(๕)  “ท าไม้”  หมายความว่า  ตัด  ฟัน  กาน  โค่น  ลิด  เลื่อย  ผ่า  ถาก  ทอน ขุด   

ชักลากไม้ในป่า  หรือน าไม้ออกจากป่าด้วยประการใด ๆ” 

้หนา   ๑๐๖

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



มาตรา ๔ ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่ งของมาตรา  ๗  แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้  

พุทธศักราช  ๒๔๘๔  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ฉบับที่  ๑๐๖/๒๕๕๗  

เรื่อง  แก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายว่าดว้ยป่าไม้  ลงวันที่  ๒๑  กรกฎาคม พุทธศักราช  ๒๕๕๗  และให้ใช้ความ

ต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๗ ไม้ชนิดใดที่ขึ ้นในป่าจะให้เป็นไม้หวงห้ามประเภทใด  ให้ก าหนดโดย  

พระราชกฤษฎีกา  ส าหรับไม้ทุกชนิดที่ขึ้นในที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตามประมวล 

กฎหมายที่ดิน  ไม่เป็นไม้หวงห้าม  หรือไม้ที่ปลูกขึ้นในที่ดินที่ได้รับอนุญาตให้ท าประโยชน์ตามประเภท

หนังสือแสดงสิทธิที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี  ให้ถือว่าไม่เป็น  

ไม้หวงห้าม” 

มาตรา ๕ ให้ยกเลิกมาตรา  ๑๔  ทวิ  แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้  พุทธศักราช  ๒๔๘๔   

ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  ๓๑/๒๕๕๙  เรื่อง  การแก้ไขเพ่ิมเติม

กฎหมายว่าด้วยป่าไม้  ลงวันที่  ๒๑  มิถุนายน พุทธศักราช  ๒๕๕๙  

มาตรา ๖ ให้ เ พ่ิมความต่อไปนี้ เป็นส่ วนที่   ๒/๑  การรับรองไม้   มาตรา  ๑๘/๑   

มาตรา  ๑๘/๒  และมาตรา  ๑๘/๓  ของหมวด  ๑  การท าไม้และเก็บหาของป่า  แห่งพระราชบัญญัติ 

ป่าไม้  พุทธศักราช  ๒๔๘๔ 

“ส่วนที่  ๒/๑ 
การรบัรองไม ้

 
 

มาตรา ๑๘/๑ เพ่ือประโยชน์ในการจ าแนกแหล่งที่มาของไม้  เจ้าของไม้ที่ขึ้นในที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์

หรือสิทธิครอบครองตามประมวลกฎหมายที่ดิน  หรือเจ้าของไม้ที่ปลูกขึ้นในที่ดินที่ได้รับอนุญาตให้ท า

ประโยชน์ตามประเภทหนังสือแสดงสิทธิที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี  

จะแจ้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อขอหนังสือรับรองไม้ก็ได้ 

การแจ้งและการออกหนังสือรับรองตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามระเบียบที่อธิบดีกรมป่าไม้

ก าหนดโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรี 

้หนา   ๑๐๗

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



มาตรา ๑๘/๒ ผู้ใดประสงค์จะขอหนังสือรับรองไม้  ผลิตภัณฑ์ไม้  และถ่านไม้  เพื่อการค้าหรอื

การส่งออกไปนอกราชอาณาจักร  ให้ยื่นค าขอต่อพนักงานเจ้าหน้าที่และเสียค่าใช้จ่ายในการออกหนังสือ

รับรองตามที่กรมป่าไม้ก าหนด 

การขอและการออกหนังสือรับรอง  และอัตราค่าใช้จ่ายตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามระเบียบ 

ที่อธิบดีกรมป่าไม้ก าหนดโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรี 

มาตรา ๑๘/๓ การออกหนังสือรับรองตามมาตรา  ๑๘/๑  หรือมาตรา  ๑๘/๒  กรมป่าไม ้

จะก าหนดให้สถาบันหรือองค์กรอื่นด าเนินการแทนก็ได้  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขใน

ระเบียบที่อธิบดีกรมป่าไม้ก าหนด  ในการนี้ให้ถือว่าพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ของสถาบันหรือองค์กรอื่น  

ที่ด าเนินการแทนพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญาเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ

การปฏิบัติตามความในส่วนนี้” 

มาตรา ๗ ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา  ๒๕  แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้  

พุทธศักราช  ๒๔๘๔  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติป่าไม้  (ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๑๘  และ 

ให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๒๕ ผู้ใดน าไม้ที่มิใช่ไม้หวงห้ามเข้าเขตด่านป่าไม้  ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามอัตรา 

ที่รัฐมนตรีก าหนด  เว้นแต่เป็นการน าไปเพ่ือใช้สอยส่วนตัวภายในเขตท้องที่จังหวัดที่ท าไม้นั้น  หรือ  

เป็นการน าไม้ที่ปลูกขึ้นในที่ดินที่ได้รับอนุญาตให้ท าประโยชน์ตามประเภทหนังสือแสดงสิทธิที่รัฐมนตรี

ประกาศก าหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี  ตามมาตรา  ๗  วรรคหนึ่ง  เข้าเขตด่านป่าไม้

ไปใช้สอยส่วนตัวไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม” 

มาตรา ๘ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็น  (๖)  ของมาตรา  ๕๑  แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้  

พุทธศักราช  ๒๔๘๔  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติป่าไม้  (ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๑๘ 

“(๖) ไม้ที่มีหนังสือรับรองตามมาตรา  ๑๘/๑  และมาตรา  ๑๘/๒  หรือไม้ที่มีหลักฐานแสดงวา่

ได้มาโดยชอบด้วยกฎหมาย” 

มาตรา ๙ บรรดาไม้สัก  ไม้ยาง  ไม้ชิงชัน  ไม้เก็ดแดง  ไม้อีเม่ง  ไม้พะยุงแกลบ   

ไม้กระพ้ี  ไม้แดงจีน  ไม้ขะยุง  ไม้ซิก  ไม้กระซิก  ไม้กระซิบ  ไม้พะยูง  ไม้หมากพลูตั๊กแตน   

ไม้กระพ้ีเขาควาย  ไม้เก็ดด า  ไม้อีเฒ่า  และไม้เก็ดเขาควาย  ที่ขึ้นในป่า  ให้เป็นไม้หวงห้ามประเภท  ก.  

้หนา   ๑๐๘

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



ตามพระราชบัญญัติป่าไม้  พุทธศักราช  ๒๔๘๔  จนกว่าจะได้มีการตราพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามความใน

มาตรา  ๗  แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้  พุทธศักราช  ๒๔๘๔ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๑๐ การด าเนินการออกระเบียบตามมาตรา  ๑๘/๑  มาตรา  ๑๘/๒  และมาตรา  ๑๘/๓  

แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้  พุทธศักราช  ๒๔๘๔  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้  ให้ด าเนินการ 

ให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่พระราชบัญญตัินีใ้ช้บังคับ  หากไม่สามารถด าเนินการได้  ให้รัฐมนตรี

รายงานเหตุผลที่ไม่อาจด าเนินการได้ต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือทราบ 

มาตรา ๑๑ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรักษาการ

ตามพระราชบัญญัตินี้ 
 

ผู้รับสนองพระราชโองการ 
พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 

นายกรฐัมนตร ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

้หนา   ๑๐๙

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



หมายเหต ุ :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ  โดยที่พระราชบัญญัติป่าไม้  พุทธศักราช  ๒๔๘๔  
มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการก าหนดให้ไม้ที่มีค่าทางเศรษฐกิจที่ขึ้นในที่ดินประเภทอ่ืนที่ไม่ใช่ป่า   
เป็นไม้หวงห้าม  จึงท าให้การท าไม้และการเคลื่อนย้ายไม้ในที่ดินดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้มาตรการควบคุม 
ตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้  ดังนั้น  เพ่ือให้การท าไม้และการเคลื่อนย้ายไม้นั้นเป็นไปได้โดยสะดวกไม่เกิด 
ภาระแก่ประชาชน  ทั้งยังเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมอุตสาหกรรมไม้และการบริหารจัดการด้านการป่าไม้  
ให้มีประสิทธิภาพ  สมควรแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายว่าด้วยป่าไม้เพ่ือก าหนดให้ไม้ที่ขึ้นในที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์ 
หรือสิทธิครอบครองตามประมวลกฎหมายที่ดิน  ไม่เป็นไม้หวงห้าม  หรือไม้ที่ปลูกขึ้นในที่ดินที่ได้รับอนุญาต 
ให้ท าประโยชน์ตามประเภทหนังสือแสดงสิทธิที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี   
ให้ถือว่าไม่ เป็นไม้หวงห้าม  รวมทั้งก าหนดเพ่ิมหลักเกณฑ์การออกหนังสือรับรองไม้ เพ่ือประโยชน์ ใน 
การจ าแนกแหล่งที่มาของไม้ซึ่งเป็นมาตรการในการป้องกันการน าไม้ที่ลักลอบท าออกจากป่ามาสวมสิทธิว่า  
เป็นไม้ที่ท าออกจากที่ดินดังกล่าว  และเพ่ือการค้าหรือการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร  จึงจ าเป็นต้องตรา
พระราชบัญญัตินี้ 

้หนา   ๑๑๐

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒


