
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

พระราชบัญญตั ิ
สวนปา พ.ศ. ๒๕๓๕ 

   
 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไว ณ วันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ 

เปนปที่ ๔๗ ในรัชกาลปจจบุัน 
 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรด
เกลาฯ ใหประกาศวา 

 
โดยที่เปนการสมควรมีกฎหมายวาดวยสวนปา 
 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนํา และ

ยินยอมของสภานิติบัญญัติแหงชาติ ทําหนาที่รัฐสภา ดังตอไปนี้ 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติสวนปา พ.ศ. ๒๕๓๕” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเปนตนไป 
 
มาตรา ๓  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“สวนปา” หมายความวา ที่ดินที่ไดข้ึนทะเบียนตามมาตรา ๕ เพ่ือทําการปลูกและ

บํารุงรักษาตนไมที่เปนไมหวงหามตามกฎหมายวาดวยปาไม 
“ตนไม” หมายความวา ตนไมที่ข้ึนอยูแลวหรือปลูกข้ึนเพื่อใชประโยชนจากเนื้อ

ไมและหมายความรวมถึงตนไมที่ข้ึนอยูแลวหรือปลูกข้ึนเพื่อประโยชนอยางอ่ืนแตอาจใชประโยชน
จากเนื้อไมไดดวย 

“ไม” หมายความวา ตนไม และหมายความรวมถึง 
(๑) สวนใดๆ ของตนไม ไมวาจะถูกตัด ทอน เล่ือย ใส ผา ถาก ขุด อัด หรือ

กระทําดวยประการอื่นใดหรือไม และ 
(๒) ไมแปรรูป ส่ิงประดิษฐ เครื่องใช หรือส่ิงอ่ืนใดบรรดาที่ทําดวยตนไมหรือ

สวนใดๆ ของตนไม 
“ตรา” หมายความรวมถึงเครื่องหมายหรือวัตถุใดๆ ที่ประดิษฐข้ึนเพื่อตี ตอก 

หรือประทับที่ไม 
“หนังสือรับรองการแจง” หมายความรวมถึงสําเนาหรือภาพถายของหนังสือ

รับรองการแจงที่พนักงานเจาหนาที่ไดรับรองถูกตอง 
                                                 

๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๐๙/ตอนที่ ๒๐/หนา ๑/๑๓ มีนาคม ๒๕๓๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

“ผูทําสวนปา” หมายความวา ผูไดรับหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนที่ดินเปนสวน
ปา และหมายความรวมถึงผูย่ืนคําขอรับโอนทะเบียนสวนปาดวย 

“พนักงานเจาหนาที่” หมายความวา ผูซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

“นายทะเบียน” หมายความวา อธิบดีหรือผูซึ่ งอธิบดีมอบหมายสําหรับ 
กรุงเทพมหานคร และผูวาราชการจังหวัดหรือผูซึ่งผูวาราชการจังหวัดมอบหมายสําหรับจังหวัดอื่น 

“อธิบดี” หมายความวา อธิบดีกรมปาไม 
“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
มาตรา ๔  ที่ดินที่จะขอขึ้นทะเบียนเปนสวนปาตามพระราชบัญญัตินี้ ตองเปน

ที่ดินประเภทหนึ่งประเภทใด ดังตอไปนี้ 
(๑) ที่ดินที่มีโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชนตามประมวล

กฎหมายที่ดิน 
(๒) ที่ดินที่มีหนังสือของทางราชการรับรองวา ที่ดินดังกลาวอยูในระยะเวลาที่

อาจขอรับโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชนตามประมวลกฎหมายที่ดินได เนื่องจาก
ไดมีการครอบครองและเขาทํากินในที่ดินดังกลาวตามกฎหมายวาดวยการจัดรูปที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรมหรือตามกฎหมายวาดวยการจัดที่ดินเพื่อการครองชีพไวแลว 

(๓) ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินตามกฎหมายวาดวยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ที่มีหลักฐานการอนุญาต การเชาหรือเชาซื้อ 

(๔) ที่ดินที่มีหนังสืออนุญาตตามกฎหมายวาดวยปาสงวนแหงชาติใหบุคคลเขา
ทําการปลูกปาในเขตปรับปรุงปาสงวนแหงชาติ หรือเขาทําการปลูกสรางสวนปา หรือไมยืนตนใน
เขตปาเส่ือมโทรม 

(๕) ที่ดินที่ไดดําเนินการเพื่อการปลูกปาอยูแลวโดยทบวงการเมือง รัฐวิสาหกิจ 
หรือหนวยงานอื่นของรัฐ 

 
มาตรา ๕  ผูมีกรรมสิทธิ์ สิทธิครอบครอง หรือผูมีสิทธิใชประโยชนในที่ดินตาม

มาตรา ๔ ประสงคจะใชที่ดินนั้นทําสวนปาเพ่ือการคา ใหย่ืนคําขอขึ้นทะเบียนตอนายทะเบียนตาม
ระเบียบที่อธิบดีกําหนด และเมื่อไดย่ืนคําขอข้ึนทะเบียนแลว ผูย่ืนคําขออาจดําเนินการไปกอนได
จนกวานายทะเบียนจะสั่งรับหรือไมรับขึ้นทะเบียนเปนสวนปาตามมาตรา ๖ 

ในกรณีที่ผูย่ืนคําขอเปนผูเชาหรือผูเชาซื้อที่ดินที่ขอข้ึนทะเบียนที่ดินเปนสวนปา
และที่ดินดังกลาวเปนที่ดินตามมาตรา ๔ (๑) ผูย่ืนคําขอตองมีหลักฐานการเชาหรือเชาซื้อที่ดิน
ดังกลาว พรอมทั้งหนังสือยินยอมของผูมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในที่ดินนั้น ที่แสดงวา
อนุญาตใหทําสวนปาได 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๖  ใหนายทะเบียนพิจารณาและแจงการสั่งรับหรือไมรับขึ้นทะเบียนที่ดิน
เปนสวนปา ใหผูย่ืนคําขอทราบภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับคําขอตามมาตรา ๕ หรือไดรับ
รายงานผลการตรวจสอบตามมาตรา ๗ แลวแตกรณี 

การสั่งรับขึ้นทะเบียนและการออกหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนที่ดินเปนสวนปา
ใหเปนไปตามระเบียบที่อธิบดีกําหนด 

ในกรณีที่นายทะเบียนมีคําส่ังไมรับขึ้นทะเบียนที่ดินเปนสวนปาตามวรรคหนึ่ง ให
ผูย่ืนคําขอมีสิทธิอุทธรณตอรัฐมนตรีภายในสามสิบวันนับแตวันที่ทราบคําส่ังดังกลาว คําวินิจฉัย
ของรัฐมนตรีใหเปนที่สุด 

 
มาตรา ๗  กอนรับขึ้นทะเบียนที่ดินเปนสวนปาตามมาตรา ๖ หากที่ดินที่ขอข้ึน

ทะเบียนเปนที่ดินตามมาตรา ๔ (๔) ใหนายทะเบียนสั่งใหพนักงานเจาหนาที่ออกไปตรวจสอบ
และทํารายงานเกี่ยวกับสถานที่ตั้ง สภาพที่ดิน ชนิด ขนาด ปริมาณ และจํานวนของไม ตลอดจน
รายละเอียดของที่ดินที่ขอขึ้นทะเบียนเปนสวนปา และในกรณีที่เปนไมหวงหามตามกฎหมายวา
ดวยปาไม หรือไมที่การทําไมตองไดรับอนุญาตตามกฎหมายวาดวยปาสงวนแหงชาติ ใหพนักงาน
เจาหนาที่จดแจงในรายงานดังกลาวใหแจงชัดตามหลักเกณฑและวิธีการที่อธิบดีกําหนดโดยความ
เห็นชอบของรัฐมนตรี ทั้งนี้ ใหรายงานผลการตรวจสอบตอนายทะเบียนภายในสามสิบวันนับแต
วันที่ไดรับคําส่ัง 

เมื่อไดรับรายงานผลการตรวจสอบตามวรรคหนึ่ง ใหนายทะเบียนสั่งใหผูย่ืนคํา
ขอเก็บหาของปา แผวถางปา ตัด โคน เก็บริบ สุมเผา ทําลาย หรือสงวนไวซึ่งไมหรือของปา
ดังกลาว โดยผูย่ืนคําขอเปนผูเสียคาใชจายในการดําเนินการดังกลาว ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑวิธีการ
และเง่ือนไขที่อธิบดีกําหนดโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรี 

ไมและของปาที่ไดมาตามวรรคสอง ใหตกเปนของแผนดิน 
 
มาตรา ๘  เพ่ือประโยชนในการเก็บหาขอมูลทางวิชาการปาไม การเก็บสถิติของ

การเจริญเติบโตของไม การประเมินผลการทําสวนปา ตลอดจนเพื่อติดตามผลการปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัตินี้ ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจเขาไปในสวนปาเพ่ือตรวจสอบหรือใหคําแนะนํา
ได 

ในการปฏิบัติหนาที่ตามวรรคหนึ่ง ใหพนักงานเจาหนาที่แสดงบัตรประจําตัวตอผู
ซึ่งเก่ียวของและใหผูซึ่งเก่ียวของอํานวยความสะดวกตามสมควร 

บัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ใหเปนไปตามแบบที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 
มาตรา ๙  ผูทําสวนปาตองจัดใหมีตราเพื่อแสดงการเปนเจาของไมที่ไดมาจาก

การทําสวนปา และจะนําตราออกใชไดเมื่อไดนําข้ึนทะเบียนแลว 
ตราท่ีใชเปนเคร่ืองมือสําหรับตี ตอก หรือประทับที่ไมซึ่งผูทําสวนปาจะตัดหรือ

โคนตองเปนตราที่มีการรับรองจากนายทะเบียนโดยมีเครื่องหมายที่นายทะเบียนทํากํากับไวดวย 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

การยื่นคําขอขึ้นทะเบียน การสั่งรับขึ้นทะเบียน การออกหนังสือรับรอง การขึ้น
ทะเบียนและการรับรองตรา ตลอดจนวิธีตี ตอก หรือประทับหรือแสดงตรา ตามวรรคหนึ่งและ
วรรคสอง ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่อธิบดีกําหนดโดยความเห็นชอบของ
รัฐมนตร ี

 
มาตรา ๑๐  ในการทําไมที่ไดมาจากการทําสวนปา ผูทําสวนปาอาจตัดหรือโคน

ไม แปรรูปไม คาไม มีไมไวในครอบครอง และนําไมเคลื่อนที่ผานดานปาไมได แตการตั้งโรงงาน
แปรรูปไมใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยปาไม 

 
มาตรา ๑๑  กอนการตัดหรือโคนไมที่ไดมาจากการทําสวนปา ใหผูทําสวนปาแจง

เปนหนังสือตอพนักงานเจาหนาที่เพ่ือออกหนังสือรับรองการแจง และเมื่อแจงแลวใหผูทําสวนปา
ดําเนินการตัดหรือโคนไมดังกลาวได 

การแจงและการออกหนังสือรับรองการแจงตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามระเบียบ
ที่อธิบดีกําหนด ในการนี้ นายทะเบียนอาจกําหนดเงื่อนไขอื่นใดที่ผูทําสวนปาตองปฏิบัติเก่ียวกับ
การตัดหรือโคนไม การตี ตอก หรือประทับตราที่ไมไวดวยก็ได 

 
มาตรา ๑๒  ในการตัดหรือโคนไม ผูทําสวนปาตองเก็บรักษาหนังสือรับรองการ

แจงไวที่สวนปาเพ่ือแสดงตอพนักงานเจาหนาที่ตลอดเวลาที่ทําการตัดหรือโคนไม 
 
มาตรา ๑๓  ไมที่จะนําเคลื่อนที่ออกจากสวนปา ตองมีรอยตราตี ตอก หรือ

ประทับหรือแสดงการเปนเจาของ และในการนําเคล่ือนที่ ผูทําสวนปาตองมีหนังสือรับรองการแจง
ตลอดจนบัญชีแสดงรายการไมกํากับไปดวยตลอดเวลาที่นําเคลื่อนที่ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการ
และเง่ือนไขที่อธิบดีกําหนดโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรี 

 
มาตรา ๑๔  บรรดาไมที่ไดมาจากการทําสวนปาไมตองเสียคาภาคหลวงและคา

บํารุงปาตามกฎหมายวาดวยปาไม 
 
มาตรา ๑๕  เพ่ือประโยชนในการตรวจสอบการตัดหรือโคนไมในสวนปา 

ตลอดจนการนําเคลื่อนที่ไมออกจากสวนปา ผูทําสวนปาตองเก็บรักษาหนังสือรับรองการแจงบัญชี
แสดงรายการไมและเอกสารสําคัญที่เก่ียวกับการดังกลาวไวที่สวนปาเพ่ือแสดงตอพนักงาน
เจาหนาที่ ตามหลักเกณฑและระยะเวลาที่อธิบดีกําหนด 

 
มาตรา ๑๖  ในกรณีที่หนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนที่ดินเปนสวนปา หรือ

หนังสือรับรองการแจง สูญหาย ชํารุด หรือถูกทําลาย ใหผูทําสวนปาย่ืนคําขอใบแทนหนังสือ
รับรองดังกลาวตอนายทะเบียน 

การขอและการออกใบแทนหนังสือรับรองตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามระเบียบที่
อธิบดีกําหนด 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
มาตรา ๑๗  ในกรณีที่ผูทําสวนปาประสงคจะยกเลิกตรา ใหแจงเปนหนังสือ

พรอมกับนําตราดังกลาวไปทําลายตอหนาพนักงานเจาหนาที ่
ในกรณีที่ตราของผูทําสวนปาบุบสลายในสาระสําคัญหรือสูญหาย ใหผูทําสวนปา

แจงเปนหนังสือตอพนักงานเจาหนาที่ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ทราบการบุบสลายหรือสูญหาย
และในกรณีที่ตราบุบสลาย ใหนําตราดังกลาวไปทําลายตอหนาพนักงานเจาหนาที่พรอมกับการ
แจงดวย 

การแจงการยกเลิกตรา การสั่งยกเลิกตรา และการแกไขทะเบียนตรา ใหเปนไป
ตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่อธิบดีกําหนดโดยความเห็นชอบของรัฐมนตร ี

 
มาตรา ๑๘  ในกรณีที่ผูทําสวนปาไมประสงคจะทําสวนปาตอไป ใหแจงเปน

หนังสือพรอมกับนําตราไปทําลายตอหนาพนักงานเจาหนาที่ และใหถือวาหนังสือรับรองการขึ้น
ทะเบียนที่ดินเปนสวนปาของผูทําสวนปาดังกลาวสิ้นสุดลง 

 
มาตรา ๑๙  ในกรณีที่ผูทําสวนปาตายหรือโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองใน

ที่ดินที่ทําสวนปาใหแกบุคคลอื่น หรือผูทําสวนปาซึ่งมีสิทธิตามสัญญาเชาหรือเชาซื้อในที่ดินที่ทํา
สวนปาถูกเลิกสัญญาเชาหรือเชาซื้อ หากทายาทหรือผูจัดการมรดกของผูทําสวนปา ผูรับโอน
กรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในที่ดิน หรือผูถือกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในที่ดินที่มีการ
เลิกสัญญาเชา หรือเชาซื้อ แลวแตกรณี ประสงคจะทําสวนปาในที่ดินดังกลาวตอไป ใหแจงการ
ขอรับโอนทะเบียนสวนปาตอนายทะเบียน ภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่ผูทําสวนปาตาย 
หรือมีการโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง หรือมีการเลิกสัญญาเชาหรือเชาซื้อ แลวแตกรณี 
หากไมแจงภายในกําหนดเวลาดังกลาว ใหถือวาหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนที่ดินเปนสวนปานั้น
ส้ินสุดลง  

ใหผูรับโอนทะเบียนสวนปาตามวรรคหนึ่ง รับโอนไปซึ่งสิทธิและหนาที่ของผูทํา
สวนปาเดิม ทั้งนี้ ตามระเบียบที่อธิบดีกําหนด 

 
มาตรา ๒๐  การทําลายตราตามมาตรา ๑๗ และมาตรา ๑๘ ใหเปนไปตาม

หลักเกณฑและวิธีการที่อธิบดีกําหนดโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรี 
 
มาตรา ๒๑  บรรดาไมที่ไดมาจากการทําสวนปา หากบุคคลใดรับโอนตองมี

หลักฐานแสดงการไดมาโดยชอบตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ตามระเบียบที่อธิบดีกําหนด 
ไมที่มีการโอนตามวรรคหนึ่ง ผู รับโอนอาจคา มีไวในครอบครอง หรือนํา

เคลื่อนที่ผานดานปาไมได แตการแปรรูปไมใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยปาไม 
ใหถือวาไมที่ไดมาจากการทําสวนปาเปนไมที่ผูรับอนุญาตตามหมวด ๔ การ

ควบคุมการแปรรูปไม แหงพระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช ๒๔๘๔ อาจมีไวในครอบครองได 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๒๒  ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ใหนายทะเบียนและ
พนักงานเจาหนาที่เปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 

 
มาตรา ๒๓  ผูใดขัดขวางหรือไมอํานวยความสะดวกแกพนักงานเจาหนาที่ในการ

ปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา ๘ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินสองพันบาท 
หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๒๔  ผูใดใชตราตี ตอก หรือประทับหรือแสดงการเปนเจาของไมทีม่ไิดมา

จากการทําสวนปา ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้ง
ปรับ 

 
มาตรา ๒๕  ผูใดใชตราตี ตอก หรือประทับหรือแสดงการเปนเจาของไมที่ไดมา

จากการทําสวนปาอันเปนการฝาฝนขอกําหนดที่ออกตามมาตรา ๙ วรรคสาม หรือเง่ือนไขที่นาย
ทะเบียนกําหนดตามมาตรา ๑๑ วรรคสอง หรือนําไมที่ไดมาจากการทําสวนปาเคล่ือนที่โดยไมมี
รอยตราตี ตอก หรือประทับหรือแสดงการเปนเจาของ หรือไมมีบัญชีแสดงรายการไมกํากับไมที่
นําเคลื่อนที่ตามมาตรา ๑๓ หรือฝาฝนขอกําหนดที่ออกตามมาตรา ๑๓ ตองระวางโทษจําคุกไม
เกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๒๖  ผูทําสวนปาผูใดไมเก็บรักษาหนังสือรับรองการแจงไวที่สวนปาตาม

มาตรา ๑๒ หรือไมเก็บรักษาหนังสือรับรองการแจง บัญชีแสดงรายการไม หรือเอกสารสําคัญตาม
หลักเกณฑและระยะเวลาที่อธิบดีกําหนดตามมาตรา ๑๕ หรือไมแจงการบุบสลายในสาระสําคัญ 
หรือการสูญหายของตรา หรือไมนําตราที่บุบสลายไปทําลายตามมาตรา ๑๗ วรรคสอง ตองระวาง
โทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินสองพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๒๗  ในกรณีที่ผูกระทําความผิดซึ่งตองรับโทษตามพระราชบัญญัตินี้เปน

นิติบุคคล กรรมการผูจัดการ ผูจัดการ หรือผูแทนของนิติบุคคลนั้น ตองรับโทษตามที่กฎหมาย
กําหนดไวสําหรับความผิดนั้นๆ ดวย เวนแตจะพิสูจนไดวาตนมิไดมีสวนรูเห็นหรือยินยอมในการ
กระทําความผิดนั้น 

 
มาตรา ๒๘  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม* 

รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่กับออกกฎกระทรวงเพือ่
ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

กฎกระทรวงนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 
 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
อานันท  ปนยารชุน 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

นายกรัฐมนตร ี



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่รัฐบาลมีนโยบายในการ
สงเสริมใหมีการปลูกสรางสวนปาเพ่ือการคาในที่ดินของรัฐและของเอกชนใหกวางขวางยิ่งข้ึน แต
เนื่องจากพระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช ๒๔๘๔ ซึ่งใชบังคับอยูในขณะนี้ มิไดมีบทบัญญัติ
รองรับและคุมครองสิทธิการทําไมหวงหามที่ไดจากการปลูกสรางสวนปา สมควรใหมีกฎหมายวา
ดวยสวนปา เพ่ือเปนการสนับสนุนและสงเสริมใหมีการปลูกสรางสวนปาดังกลาว อีกทั้งเพ่ือเปน
การสงเสริมอาชีพใหประชาชนมีงานทําและผลิตไมเพ่ือเปนสินคา ตลอดจนเพิ่มพื้นที่ทําไมใหมี
ปริมาณมากขึ้น และเพ่ือใหผูที่จะทําการปลูกสรางสวนปามีความมั่นใจในสิทธิและประโยชนที่จะ
ไดรับจากการปลูกสรางสวนปา เชน การไดรับยกเวนคาภาคหลวงและการไมอยูภายใตบังคับ
กฎเกณฑบางประการตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช ๒๔๘๔ จึงจําเปนตอง
ตราพระราชบัญญัตินี้ 

 
*พระราชกฤษฎีกาโอนกรมปาไม กระทรวงเกษตรและสหกรณ ไปเปนกรมปาไม กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม และปรับปรุงอํานาจหนาที่และกิจการของกรมทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝ ง กรมปาไม  และกรมอุทยานแหงชาติ  สัตวปาและพันธุ พืช กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม พ.ศ. ๒๕๔๖๒ 

 
มาตรา ๑๐  โดยผลของบทบัญญัติแหงมาตรา ๒๓๐ วรรคหา ของรัฐธรรมนูญ

แหงราชอาณาจักรไทย พระราชกฤษฎีกานี้มีผลเปนการแกไขเพิ่มเติมหรือยกเลิกบทบัญญัติใน
กฎหมาย ดังนี ้

(๘)  ในพระราชบัญญัติสวนปา พ.ศ. ๒๕๓๕ ใหแกไขคําวา “รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ” เปน “รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม” 

 
มาตรา ๑๒  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ และรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้ 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ เนื่องจากพระราชบัญญัติ
ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ และพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอํานาจ
หนาที่ของสวนราชการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ 
พ.ศ. ๒๕๔๕ ไดกําหนดใหกรมปาไมเปนสวนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ และ
ใหกรมอุทยานแห งชาติ  สัตวป า  และ พันธุ พื ช เป นส วนราชการในสั ง กัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ทําใหเกิดปญหาการบริหาร ทั้งในดานนโยบาย วิชาการ 
บุคลากร และการบังคับใชกฎหมาย รวมทั้งเปนเหตุใหระบบการบริหารงานและการบังคับใช
กฎหมายขาดประสิทธิภาพ ดังนั้น เพ่ือใหการบริหารจัดการทรัพยากรปาไมเปนไปตาม
วัตถุประสงคในการบูรณาการตามกลุมภารกิจดานทรัพยากรธรรมชาติและนโยบายของรัฐบาล 
                                                 

๒ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๐/ตอนที่ ๙๓ ก/หนา ๖/๓๐ กันยายน ๒๕๔๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สมควรโอนกรมปาไม กระทรวงเกษตรและสหกรณ พรอมทั้งบรรดากิจการ อํานาจหนาที่ 
ทรัพยสิน งบประมาณ หนี้ สิทธิ ภาระผูกพัน ขาราชการ ลูกจาง ตําแหนงและอัตรากําลัง ไปเปน
กรมปาไม สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม และสมควรที่จะไดปรับปรุงอํานาจ
หนาที่และกิจการของกรมปาไม และกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช รวมทั้งโอนอํานาจ
หนาที่และกิจการของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง ในสวนที่เก่ียวกับอุทยานแหงชาติหมู
เกาะอางทอง ไปเปนของกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช เพ่ือใหการบริหารจัดการ
ทรัพยากรปาไม สัตวปาและพันธุพืชเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และมีขอบเขตที่รับผิดชอบอยาง
ชัดเจน นอกจากนี้ สมควรแกไขการใชอํานาจของรัฐมนตรีและการใชอํานาจหนาที่ตามกฎหมายที่
อยูในความรับผิดชอบของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง กรมปาไม และกรมอุทยานแหงชาติ 
สัตวปา และพันธุพืช ใหสอดคลองกับการดําเนินการดังกลาวดวย จึงจําเปนตองตราพระราช
กฤษฎีกานี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สัญชัย/ปรับปรุง 
๖ มิถุนายน ๒๕๕๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 


