
พระราชบัญญัติปาไม  
พุทธศักราช ๒๔๘๔ 

ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจาอยูหัวอานันทมหิดล 
คณะผูสําเร็จราชการแทนพระองค 

(ตามประกาศประธานสภาผูแทนราษฎร ลงวันที่ ๔ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๔๘๐) 
อาทิตย ทิพอาภา 

พล.อ.พิชเยนทรโยธิน 
ตราไว ณ วันที่ ๑๔ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๔๘๔ 

เปนปที่ ๘ ในรัชกาลปจจุบัน 
โดยที่สภาผูแทนราษฎรลงมติวา สมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยการปาไม ใหเหมาะสมแกการสมยัยิ่งขึ้น 

 
จึงมีพระบรมราชโองการใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของสภาผูแทนราษฎรดังตอไปนี้ 

 
บทบัญญัติท่ัวไป 

 
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้ใหเรียกวา "พระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช ๒๔๘๔"  
มาตรา ๒ ใหใชพระราชบัญญัตินี้ต้ังแตวันที่ ๑ มกราคม พุทธศักราช ๒๔๘๕เปนตนไป  
มาตรา ๓ ใหยกเลิก  
(๑) ประกาศพระบรมราชโองการวาดวยภาษีไมขอนสักแลไมกระยาเลย ลงวันอาทิตย เดือนสี่ แรมแปด

ค่ํา ปจอ ฉศก จุลศักราช ๑๒๓๖  
(๒) ประกาศพระบรมราชโองการเรื่องซื้อขายไมขอนสัก ลงวันพุธ เดือนเกา ขึ้นค่ําหนึ่ง ปวอก นพศก 

จุลศักราช ๑๒๔๖  
(๓) ประกาศพระบรมราชโองการเรื่องไมขอนสัก ลงวันอาทิตย เดือนเจ็ด ขึ้นค่ําหนึ่ง ปกุน นพศก จุล

ศักราช ๑๒๔๙  
(๔) ประกาศพระบรมราชโองการเพิ่มเติมเรื่องขอนไมสัก ลงวันจันทร เดือนสิบเอ็ด แรมหนึ่งค่ํา 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) พระราชบัญญัติปองกันการลักลอบชักลากไมสัก ที่ยังมิไดเสียคาตอแลภาษี ร.ศ.๑๑๘  
(๑๐) กฎกระทรวงมหาดไทยวาดวยไมไหลลอย ร.ศ.๑๑๙  
(๑๑) กฎขอบังคับอนุญาตไมสักใชในการปลูกสรางที่ทําราชการแล การสาธารณประโยชน ร.ศ.119  
(๑๒) พระราชบัญญัติรักษาปา พุทธศักราช ๒๔๕๖  
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(๑๓) กฎขอบังคับวางระเบียบวิธีจัดการรักษาปาไม พุทธศักราช ๒๔๕๖  
(๑๔) กฎขอบังคับวางระเบียบการหาของปา วาดวยการเก็บรวงผึ้ง พุทธศักราช ๒๔๖๔  
(๑๕) กฎขอบังคับวางระเบียบการหาของปา วาดวยการเจาะเผาตน ตะเคียนทําชันในมณฑลปตตานี 

พุทธศักราช ๒๔๖๕  
(๑๖) กฎขอบังคับวางระเบียบการหาของปา วาดวยการเจาะ เผา ทํา น้ํามันยาง พุทธศักราช ๒๔๖๕  
(๑๗) พระราชบัญญัติแกไขพระราชบัญญัติพิกัดภาษีภายใน พุทธศักราช ๒๔๗๐ เฉพาะมาตรา ๔ (ก) 

และ (ข)  
(๑๘) พระราชบัญญัติรักษาปา (ฉบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๔๗๙  
(๑๙) พระราชบัญญัติควบคุมการทํายางสน พุทธศักราช ๒๔๘๐  
(๒๐)บรรดาบทกฎหมายกฎและขอบังคับอื่นๆในสวนที่มีบัญญติัไวแลวในพระราชบัญญัตินี้หรือซึ่งแยง

กับบทแหง พระราชบัญญัตินี้  
 

มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้  
(๑)๑ "ปา" หมายความวา ที่ดินที่ยังมิไดมีบุคคลไดมาตามกฎหมายที่ดิน  
(๒) "ไม" หมายความวา ไมสักและไมอื่นทุกชนิด ที่เปนตน เปนกอ เปนเถา รวมตลอดถึงไมไผทุกชนิด 

ปาลม หวาย ตลอดจนราก ปุม ตอ เศษปลายและกิ่งของสิ่งนั้นๆไมวาจะไดถูกตัดตอนเลื่อยผาถากขุดหรือกระทํา
โดยประการอื่นใด  

(๓)๒"แปรรูป"หมายความวาเลื่อยหรือกระทําดวยประการอื่นใดแกไมใหเปลี่ยนรูปหรือขนาดไปจาก
เดิมนอกจากการ ลอกเปลือกหรือตกแตงอันจําเปนแกการชักลาก  

(๔)๓"ไมแปรรูป"หมายความวาไมที่ไดแปรรูปแลวแตไมหมายถึงไมที่ไดทําเปนเครื่องใชหรือสิ่งของ
อื่นหรือประกอบ เขากับเครื่องใชหรือสิ่งของอื่นแลว  

(๕)๔"ทําไม"หมายความวาตัดฟนกานโคนลิดเลื่อยฝาถากทอนขุดชักลากไมในปาหรือนําไมออกจากปา
ดวยประการ ใด ๆ  

(๖) "ไมไหลลอย" หมายความวา ไมตน ไมซุง ไมทอน ไมเสา ไมเข็ม ไมหลัก ไมเหลี่ยม ไมกระดาน ซึ่ง
เปนไมหวงหาม ที่ไดไหลลอยโดยปราศจากการควบคุม  

(๗)๕ "ของปา" หมายความวา บรรดาของที่อยูในปาตามธรรมชาติ คือ  
ก. ไม รวมทั้งสวนตาง ๆ ของไม ถาน น้ํามันไม ยางไม ตลอดจน สิ่งอื่น ๆ ซึ่งเกิดจากไม  
ข. พืชตาง ๆ ตลอดจนสิ่งอื่น ๆ ซึ่งเกิดจากพืชนั้น  
ค. รังนก ครั่ง รวงผึ้ง น้ําผึ้ง มูลคางคาว  
ง. แร น้ํามันแร  

(๘) "ไมฟน" หมายความวา บรรดาไมที่มีลักษณะและคุณภาพเหมาะสม ที่จะใชเปนเชื้อเพลิงยิ่งกวาจะ
ใชประโยชนอยางอื่น  

(๙) "ชักลาก" หมายความวา การนําไมหรือของปาจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งดวยกําลังแรงงาน  
(๑๐) "นําเคลื่อนที่" หมายความวา ชักลาก หรือทําใหไมหรือของปาเคลื่อนจากที่ไปดวยประการใด ๆ  
(๑๑)6"ขนาดจํากัด"หมายความวาขนาดโตของตนไมซึ่งกําหนดตามความในพระราชบัญญัตินี้โดยวัด

รอบลําตนตรง ที่สูง ๑ เมตร ๓๐ เซนติเมตร ตามลําตนจากพื้นดิน  
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(๑๒)"คาภาคหลวง"หมายความวาเงินคาธรรมเนียมซึ่งผูทําไมหรือเก็บหาของปาจะตองเสียตามความใน
พระราชบัญ ญัตินี้  

(๑๓) "โรงงานแปรรูปไม" หมายความวา โรงงานหรือสถานที่ใดซึ่งจัดขึ้นไวเปนที่ทําการแปรรูปไม
รวมถึงบริเวณโรงงาน หรือสถานที่นั้น ๆ ดวย  

(๑๔) "โรงคาไมแปรรูป" หมายความวา สถานที่ที่คาไมแปรรูป หรือ ที่มีไมแปรรูปไวเพื่อการคารวมถึง
บริเวณสถานที่  นั้น ๆ ดวย  

(๑๕) "ตราประทับไม" หมายความวา วัตถุใดอันประดิษฐขึ้นเพื่อใหเกิดเปนรูปรอยหรือเครื่องหมายใดๆ
นอกจากรูปรอย ที่เปนตัวเลข ไวที่ไมซึ่งอยูภายใตความควบคุมแหงพระราชบัญญัตินี้  

(๑๖)"พนักงานเจาหนาที่"หมายความวาเจาพนักงานปาไมพนักงานปาไมหรือผูซึ่งรัฐมนตรีไดแตงตั้งให
มีหนาที่ดําเนิน ตามพระราชบัญญัตินี้  

(๑๗) "รัฐมนตรี" หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้  
 

มาตรา๕ พระราชกฤษฎีกาหรือประกาศรัฐมนตรีซึ่งกําหนดขึ้นตามบทแหงพระราชบัญญัตินี้ใหคัด
สําเนาประกาศไว ณ ที่วาการอําเภอและที่ทําการกํานันหรือที่สาธารณสถานในทองที่ซึ่งเกี่ยวของ  
 
----------------------------------------------------------  
(๑)มาตรา ๔ (๒)แกไขโดย พ.ร.บ.ปาไม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๑๘ มาตรา ๓  
(๒)มาตรา ๔ (๓)แกไขโดย พ.ร.บ.ปาไม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๔๙๔ มาตรา ๓  
(๓)มาตรา ๔(๔)แกไขโดยประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ ๑๑๖ พ.ศ.๒๕๑๕ ขอ ๑  
(๔)มาตรา ๔ (๕)แกไขโดย พ.ร.บ.ปาไม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๑๘ มาตรา ๔  
(๕)มาตรา ๔ (๗)แกไขโดย พ.ร.บ.ปาไม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๑๘ มาตรา ๕ 
(๖)มาตรา ๔(๑๑) แกไขโดย พ.ร.บ.ปาไม (ฉบับที่ ๕)พ.ศ.๒๕๑๘ มาตรา ๖ 

 
 

หมวด ๑ 
การทําไมและเก็บหาของปา 

สวนที่ ๑   
การกําหนดไมหวงหาม คาภาคหลวงและขนาดจํากัด   

มาตรา ๖ ไมหวงหามมีสองประเภท คือ ประเภท ก. ไมหวงหามธรรมดา ไดแกไมซึ่งการทําไมจะตอง
ไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่ หรือ ไดรับสัมปทานตามความในพระราชบัญญัตินี้ ประเภท ข. ไมหวงหาม
พิเศษ ไดแกไมหายากหรือไมที่ควรสงวนซึ่ง ไมอนุญาตใหทําไม เวนแต รัฐมนตรีจะไดอนุญาตเปนกรณีพิเศษ   

มาตรา ๗ (๗) ไมสักในปาทั่วราชอาณาจักรเปนไมหวงหามประเภท ก. ไมอื่นในปาทองที่ใดจะเปนไม
หวงหามประเภทใด ใหกําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา   
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มาตรา๘(๘) การเพิ่มเติมหรือเพิกถอนชนิดไมหรือเปลี่ยนแปลงประเภทไมหวงหามที่ไดมีพระราช
กฤษฎีกากําหนดไวแลวก็ดี หรือจะกําหนดไมชนิดใดให เปนไมหวงหามประเภทใดขึ้นในทองที่ใด นอกจาก
ทองที่ที่ไดมีพระราชกฤษฎีกา กําหนดตามความในมาตรากอนแลวนั้นก็ดีใหกําหนดโดย พระราชกฤษฎีกาพระ
ราชกฤษฎีกาซึ่งตราขึ้นตามความในมาตรานี้ ใหใชบังคับไดเมื่อ พนกําหนดเกาสิบวันนับแตวันประกาศในราช
กิจจานุเบกษา   

มาตรา ๙ (๙) ใหรัฐมนตรีมีอํานาจกําหนดอัตราคาภาคหลวงดั่งตอไปนี้ สําหรับการทําไมสัก ใหกําหนด
เปนราย ๆ ไป แตไมเกินกวาเมตรลูกบาศกละ สิบหาบาท สําหรับการทําไมอื่นใหกําหนดโดยประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาตามชนิด ของไมเปนทองที่ ๆ ไป แตไมเกินกวาเมตรลูกบาศกละสิบบาท   

มาตรา ๑๐ ใหรัฐมนตรีมีอํานาจกําหนดขนาดจํากัดไมหวงหามโดย ประกาศในราชกิจจานุเบกษา   
----------------------------------------------------------   
(๗) มาตรา ๗ แกไขโดย พ.ร.บ.ปาไม (ฉบับที่ ๕)พ.ศ.๒๕๑๘ มาตรา ๗   
(๘) มาตรา ๘ แกไขโดย พ.ร.บ.ปาไม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๑๘ มาตรา ๘ (ไมมีความใหมแทน)   
(๙) มาตรา ๙ แกไขโดย พ.ร.บ.ปาไม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๑๘ มาตรา ๙  

 
 

สวนที่ ๒ 
การทําไมหวงหาม 

มาตรา๑๑(๑๐) ผูใดทําไมหรือเจาะหรือสับหรือเผาหรือทําอันตรายโดยประการใดๆแกไมหวงหามในปา
ตองไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่ หรือไดรับสัมปทานตามความในพระราชบัญญัตินี้และตองปฏิบัติตาม
ขอกําหนดในกฎ กระทรวงการอนุญาตนั้นพนักงานเจาหนาที่เมื่อไดรับอนุมัติจากรัฐมนตรีแลวจะอนุญาตให
ผูกขาดโดยใหผูรับอนุญาต เสียเงินคาผูกขาดใหแกรัฐบาล ตามจํานวนที่รัฐมนตรีกําหนดก็ได  
 

มาตรา๑๒ หามมิใหผูรับอนุญาตทําไมที่ไมมีรอยตราอนุญาตของพนักงานเจาหนาที่ประทับไวเวนแตจะ
ไดมีขอความระบุอนุญาตไวในใบอนุญาต  
 

มาตรา๑๓(๑๑) หามมิใหผูรับอนุญาตทําไมที่มีขนาดต่ํากวาขนาดจํากัดนอกจากมีรอยตราอนุญาตของ
พนักงานเจาหนาที่ประทับไว หรือมีขอความระบุอนุญาตไวในใบอนุญาต  
 

มาตรา ๑๔ (๑๒) ผูรับอนุญาตทําไมตองเสียคาภาคหลวงตามที่กําหนดไว ดั่งตอไปนี้  
(๑) ตองชําระคาภาคหลวงลวงหนาทอนหรือตนละหาสิบสตางคเมื่อรับใบอนุญาตจากพนักงาน

เจาหนาที่เวนแตในทอง ที่ใดที่คณะกรมการจังหวัดไดประกาศโดยไดรับอนุมัติจากรัฐมนตรี ใหงดเวนไมตอง
เรียกเก็บเงินคาภาคหลวงลวงหนาหรือใหลดคาภาคหลวงลวงหนาลงจากอัตราที่กําหนดนี้ก็ใหเปนไปตามประกาศ
ของคณะกรรมการจังหวัดนั้น ๆ  
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การทําไมสัก ผูรับอนุญาตจะตองชําระคาภาคหลวงลวงหนาตามอัตราที่ คณะกรรมการจังหวัดได
ประกาศโดยรับอนุ มัติจากรัฐมนตรีหรือตามอัตราที่รัฐมนตรีกําหนดเปนรายๆไปการทําไมฟนหรือทําไมเผาถาน
ไมตองเสียคาภาคหลวงลวงหนา  

(๒) ตองชําระคาภาคหลวงใหเสร็จสิ้นภายในกําหนดสามสิบวันนับแตวันที่พนักงานเจาหนาที่ไดแจง
จํานวนคาภาคหลวงสําหรับไมนั้นใหทราบถาผูรับอนุญาตไมชําระคาภาคหลวงใหเสร็จสิ้น ภายในกําหนดเวลา
ดังกลาวในวรรคกอน ใหไมนั้นตกเปนของแผนดินเวนแตผูรับอนุญาตจะไดรับอนุญาตใหผัดผอนการชําระ
คาภาคหลวงตอไปตามขอกําหนดในกฎกระทรวง  
 

มาตรา๑๕(๑๓) การชําระคาภาคหลวงสําหรับไมหวงหามชนิดใดถาผูรับอนุญาตขอชําระในเมื่อไมนั้น
ไดแปรรูปหรือไดเผาเปนถานแลว ตองชําระตาม ปริมาตรของไมแปรรูปหรือถานไมในอัตราสองเทาคาภาคหลวง
ที่กําหนดไวสําหรับไมชนิดนั้น ๆ  
 

มาตรา๑๖ คาภาคหลวงลวงหนาทั้งสิ้นที่ชําระไวแลวตามความในมาตรา๑๔(๑)นั้นใหนํามาหักลบกันกับ
คาภาคหลวงไมที่ทําออก ยังขาดเทาใดใหเรียก เก็บจนครบ ถาผูรับอนุญาตทําไมออกมาไมครบตามจํานวนตาม
ใบอนุญาต โดยมิใช เพราะเหตุสุดวิสัย ซึ่งคํานวณคาภาคหลวงแลวยังไมถึงจํานวนเงินคาภาคหลวง ลวงหนาที่ได
ชําระไวแลวคาภาค หลวงลวงหนาสวนที่เกินใหตกเปนของรัฐบาลถาผูรับอนุญาตไมไดทําไมออกมาเลยตาม
ใบอนุญาตโดยมิใชเพราะเหตุ สุดวิสัย หรือกระทําผิดจนถูกเพิกถอนใบอนุญาต คาภาคหลวงลวงหนาทั้งสิ้นใหตก
เปนของรัฐบาล  
 

มาตรา ๑๗ บทบัญญัติในสวนนี้ มิใหใชบังคับในกรณีดั่งตอไปน้ี  
(๑) พนักงานเจาหนาที่จัดกระทําไปเพื่อประโยชนในการบํารุงปา การคนควาหรือการทดลองในทาง

วิชาการ  
(๒) ผูเก็บหาเศษไมปลายไมตายแหงที่ลมขอนนอนไพรอันมีลักษณะเปนไมฟน ซึ่งมิใชไมสักหรือไม

หวงหามประเภท ข. ไปสําหรับใชสอยในบานเรือนแหงตนหรือประกอบกิจของตน  
 

มาตรา๑๘(๑๔) การทําไมหวงหามก็ดีขนาดจํากัดก็ดีอัตราคาภาคหลวงก็ดีซึ่งไดกําหนดขึ้นไวแลวนั้นถา
รัฐมนตรีเห็นวามีกรณีพิเศษเกิดขึ้น ก็ใหมีอํานาจ อนุญาตแตกตางจากขอกําหนดเปนการชั่วคราวได  
----------------------------------------------------------  
(๑๐) มาตรา ๑๑ แกไขโดย พ.ร.บ.ปาไม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๔๙๔ มาตรา ๖  
(๑๑) มาตรา ๑๓ แกไขโดย พ.ร.บ.ปาไม (ฉบับที่ ๕)พ.ศ.๒๕๑๘ มาตรา ๑๒ 
(๑๒) มาตรา ๑๔ แกไขโดย พ.ร.บ.ปาไม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๔๙๔ มาตรา ๗  
(๑๓) มาตรา ๑๕ แกไขโดย พ.ร.บ.ปาไม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๔๙๔ มาตรา ๘  
(๑๔) มาตรา ๑๘ แกไขโดย พ.ร.บ.ปาไม (ฉบับที่ ๕)พ.ศ.๒๕๑๘ มาตรา ๑๔  
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สวนที่ ๓ 
การยกเวนคาภาคหลวง (๑๕) 

 
มาตรา ๑๙ นอกจากไมสัก ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจอนุญาตใหทําไม โดยยกเวนคาภาคหลวงไดดั่ง

ตอไปนี้  
(๑) เพื่อใชสอยสวนตัวสําหรับการปลูกสรางหรือการเปลี่ยนแปลงตอเติมบานเรือน ไมเกินครอบครัวละ

สิบแปดบาท แตถาการปลูกสรางหรือการเปลี่ยน แปลงตอเติมบานเรือน เพื่อใหเปนไปตามแผนผังและแบบ
กอสรางที่ทางราชการ ไดกําหนดขึ้นไวสําหรับราษฎร ใหยกเวนไดไมเกินครัวเรือนละสี่สิบบาท  

(๒) เพื่อใชสอยสวนตัวสําหรับเครื่องมือหรือสิ่งอื่นที่ใชประกอบหรือเกี่ยวเนื่องในการกสิกรรมและการ
เลี้ยงสัตวหรือ การประมงหรือทํารั้วเพื่อปองกันภยันตราย อยางละไมเกินครัวเรือนละสิบสองบาท  

(๓) เพื่อการกศุลหรือสาธารณประโยชนซึ่งพนักงานเจาหนาที่ไดสอบสวนเห็นสมควร ตามปริมาณแหง
ความจําเปน  
 

มาตรา๒๐ การยกเวนคาภาคหลวงตามความในมาตรา๑๙(๑)และ(๒)นั้นใหพนักงานเจาหนาที่พิจารณา
อนุญาตตามควรแกความจําเปน และไมใหเกินครัวเรือนละหนึ่งครั้งภายในระยะสิบปนับแตวันที่ไดรับอนุญาต
ครั้งสุดทาย แตถาเปนการซอมแซมสิ่งชํารุดใหยกเวนคาภาคหลวงไดไมเกินหนึ่งในสี่ของจํานวนคาภาคหลวงที่
ไดรับยกเวนตามความในมาตรากอนและการซอมแซมนั้นใหยกเวนไดไมเกินปละหนึ่งครั้งบทบัญญัติในวรรค
กอนมิใหใชบังคับในกรณีที่มีการชํารุดเสียหายโดยภยันตรายอันเปนเหตุสุดวิสัย  
 

มาตรา  ๒๑  ผูที่จะรับประโยชนไดตามความในสองมาตรากอน  ตองเปนผูที่มี ภูมิลําเนาอยูใน
ราชอาณาจักรไมหางจาก ที่ที่จะทําไมเกินกวาหนึ่งรอยกิโลเมตร และตองรับรองวาจะใชไมทําประโยชนตามที่
ไดรับอนุญาต ภายในราชอาณาจักรไมหางจากที่ที่ทําไมเกินกวาหนึ่งรอยกิโลเมตร  
 

มาตรา ๒๒ ผูไดรับอนุญาตตามความในสวนนี้จะใชไมในกิจการอื่นใดผิด ไปจากที่ระบุไวใน
ใบอนุญาตหรือผิดจากคํา รับรองตามความในมาตรา ๒๑ หรือ โอน หรือจําหนายไมนั้นโดยประการใดหาไดไม 
เวนแตจะไดรับอนุญาตจาก พนักงานเจาหนาที่เปนหนังสือ หรือไดเสียคาภาคหลวงตามอัตราเสียกอน ทั้งนี้ไม
หมายถึงการใชเศษไมที่เหลือเพื่อ กิจการสวนตัว  
 

มาตรา ๒๓ ผูใดรับอนุญาตตามความในสวนนี้ ตองใชไมทําประโยชนตามที่ระบุไวในใบอนุญาตให
เสร็จภายในกําหนด สองป นับแตวันใบอนุญาตสิ้นอายุมิฉะนั้นผูรับอนุญาตตองเสียคาภาคหลวงตามอัตรา ใน
จํานวนไมที่ยังไมไดใชทํา ประโยชนและตองชําระใหเสร็จสิ้นภายในกําหนดเกาสิบวัน นับแตระยะเวลาดั่งกลาว
นั้นสิ้นสุดลง  
 

มาตรา ๒๔  คณะกรมการจังหวัดโดยอนุมัติจากรัฐมนตรีมีอํานาจประกาศเวนไมหวงหามบางชนิดจาก
การอนุญาต โดยยกเวนคาภาคหลวงหรือกําหนดปริมาณและชนิดไมที่จะพึงอนุญาตใหทําไมไดโดยยกเวน
คาภาคหลวงตามความในสวนนี้  
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----------------------------------------------------------  
(๑๕) ความในสวนที่ ๓ มาตรา ๑๙ ถึง ๒๔ ถูกยกเลิกโดย พ.ร.บ.ปาไม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๐๓ มาตรา ๗ (ไมมี
ความใหมแทน)  
 
 

สวนที่ ๔ 
ไมท่ีมิใชไมหวงหาม 

มาตรา๒๕(๑๖)ไมที่มิใชไมหวงหามซึ่งบุคคลทําไมหรือเจาะหรือสับหรือเผาไดโดยไมตองรับอนุญาต
รวมทั้งถานที่เกิดจากไมนั้น เมื่อผูใดนําลวงดาน ปาไม ตองเสียคาภาคหลวง  

บทบัญญัติในวรรคกอนมิใหใชบังคับในกรณีที่บุคคลนําเศษไมปลายไมหรือไมฟนลวงดานปาไมเพื่อใช
สอยในบานเรือนแหงตน  
 

มาตรา ๒๖(๑๗) ใหรัฐมนตรีมีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนด อัตราคาภาคหลวงสําหรับไม
หรือถานที่ตอง เสียตามความในมาตรากอนขึ้นไวเฉพาะดานปาไมได แตอยางสูงตองไมเกินเมตรลูกบาศกละสอง
บาท  
---------------------------------------------------------- 
(๑๖) มาตรา ๒๕ บัญญัติขึ้นโดย พ.ร.บ.ปาไม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๑๘ มาตรา ๑๕  
 
 
 

สวนที่ ๕ 
ของปาหวงหาม 

มาตรา ๒๗ ของปาอยางใดในทองที่ใดจะใหเปนของปาหวงหาม ใหกําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา  
 

มาตรา๒๘ การเพิ่มเติมหรือเพิกถอนของปาหวงหามที่ไดมีพระราชกฤษฎีกากําหนดไวแลวก็ดีหรือจะ
กําหนดของปาอยางใดใหเปนของปาหวงหามขึ้นในทองที่ใด นอกจากทองที่ที่ไดมีพระราชกฤษฎีกากําหนดตาม
ความในมาตรากอน แลวนั้นก็ดี ใหกําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา  

พระราชกฤษฎีกาซึ่งตราขึ้นตามความในมาตรานี้ ใหใชบังคับไดเมื่อพนกําหนดเกาสิบวัน นับแตวัน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
 

มาตรา ๒๙(๑๘) ผูใดเก็บหาของปาหวงหาม หรือทําอันตรายดวยประการใดแกของปาหวงหามในปา
ตองไดรับ อนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่หรือไดรับสัมปทานตามความในพระราชบัญญัตินี้และตองเสีย
คาภาคหลวงกับทั้งตองปฎิบัติตามขอกําหนดในกฎกระทรวงการอนุญาตนั้น พนักงานเจาหนาที่เมื่อไดรับอนุมัติ
จากรัฐมนตรีแลว จะอนุญาตใหผูกขาดโดยใหผูรับอนุญาตเสียเงินคาผูกขาดใหแกรัฐบาล ตามจํานวนที่รัฐมนตรี
กําหนดก็ได  
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มาตรา๓๐(๑๙) ใหรัฐมนตรีมีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนดอัตราคาภาคหลวงไมเกินรอย
ละสิบแหงราคาตลาดในราชอาณาจักร ซึ่งเฉลี่ยจากราคาแหงของปาหวงหามอยางนั้น ๆ  
 

มาตรา ๓๑ ในทองที่ใดที่ไดกําหนดรวงผึ้งเปนของปาหวงหาม หามมิใหผูใดแมจะเปนผูรับอนุญาตหรือ
ผูรับสัมปทาน เก็บหาของปา ตัดหรือโคนตนยวงผึ้ง หรือตนไมที่ผ้ึงทํารังอยู หรือทําอันตรายดวยประการใดแก
ตนไมที่กลาวแลว โดย ไมจําเปนแกการเก็บหารวงผึ้ง  
 

มาตรา ๓๒ บทบัญญัติในสวนนี้มิใหใชบังคับในกรณีที่พนักงานเจาหนาที่จัดกระทําไปเพื่อประโยชน
ในการบํารุงปา การคนควา หรือการทดลองในทางวิชาการ  
 

มาตรา๓๓(๒๐) การเก็บหาของปาหวงหามก็ดีอัตราคาภาคหลวงก็ดีซึ่งไดกําหนดขึ้นไวแลวนั้นถา
รัฐมนตรีเห็นวามีกรณีพิเศษเกิดขึ้น ก็ใหมีอํานาจอนุญาตแตกตางจากขอกําหนดเปนการชั่วคราวได  
 
---------------------------------------------------------- 
(๑๗) มาตรา x ๒๖ บัญญัติขึ้นโดย พ.ร.บ.ปาไม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๑๘ มาตรา ๑๕  
(๑๘) มาตรา ๒๙ แกไขโดย พ.ร.บ.ปาไม (ฉบับที่ ๓)พ.ศ.๒๔๙๔ มาตรา ๑๑  
(๑๙) มาตรา ๓๐ แกไขโดย พ.ร.บ.ปาไม (ฉบับที่ ๕)พ.ศ.๒๕๑๘ มาตรา ๑๖  
 
 

หมวด ๒   
ตราประทับไม   

มาตรา๓๔ ตราประทับไมของรัฐบาลที่ใชประทับเพื่อความหมายใดจะใหมีลักษณะอยางใดใหรัฐมนตรี
ประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา   

มาตรา ๓๕(๒๑) ตราประทับไมของเอกชนจะใหประทับไมไดตอเมื่อเจาของตราไดนําจดทะเบียนและ
ไดรับอนุญาตแลว  การจดทะเบียน การรับอนุญาต พรอมทั้งเงื่อนไขในการใชและคาธรรมเนียมในการนั้นๆให
เปนไปตามขอกําหนดในกฎกระทรวง  

มาตรา๓๖ ตราประทับไมของเอกชนถาหากสูญหายไปโดยเหตุใดเจาของตราประทับไมนั้นตองแจง
ความตอพนักงานเจาหนาที่เปนหนังสือ ภายในกําหนด เวลาไมเกินหกสิบวัน นับแตวันรูถึงการสูญหายนั้น   

มาตรา ๓๗ ในกรณีฝาฝนบทบัญญัติในหมวดนี้ ถาไมใดมีรอยตราประทับไมของเอกชนปรากฎอยูให
สนันิษฐานไวกอน วาเจาของตรานั้น เปนผูกระทําการฝาฝน   

----------------------------------------------------------   
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(๒๐) มาตรา ๓๓ แกไขโดย พ.ร.บ.ปาไม (ฉบับที่ ๕)พ.ศ.๒๕๑๘ มาตรา ๑๗   
(๒๑) มาตรา ๓๕ แกไขโดย พ.ร.บ.ปาไม (ฉบับที่ ๓)พ.ศ.๒๔๙๔ มาตรา ๑๒  

 

หมวด ๓ 
ไมและของปาระหวางเคลื่อนที่ 

สวนที่ ๑ 
การนําเคลื่อนที่ 

มาตรา ๓๘ (๒๒) บทบัญญัติในสวนนี้ใหใชบังคับถึงการนําไมหรือของปาเคลื่อนที่ตอไปภายหลังที่  
(๑) นําไมหรือของปา ที่ทําออกตามใบอนุญาตไปถึงที่อันระบุไวในใบอนุญาตแลว  
(๒) นําไมที่ทําออกโดยไมตองรับอนุญาตไปถึงดานปาไมดานแรกแลว  
มาตรา๓๙(๒๓) ผูใดนําไมหรือของปาเคลื่อนที่ตองมีใบเบิกทางของพนักงานเจาหนาที่กํากับไปดวยตาม

ขอกําหนดในกฎกระทรวง  
มาตรา๔๐ (๒๔) ผูใดนําไมหรือของปาเคลื่อนที่ลวงดานปาไมตองแจงตอพนักงานเจาหนาที่ประจําดาน

นั้นพรอมทั้ง พรอมทั้งแสดงใบเบิกทางกํากับไมหรือของปาที่นํามานั้นเมื่อพนักงานเจาหนาที่อนุญาตเปนหนังสือ
ใหผานดานไดแลว จึงใหนําไมหรือของปานั้นไปไดการอนุญาตนั้นใหพนักงานเจาหนาที่ปฏิบัติโดยมิชักชา  

มาตรา๔๑ หามมิใหผูใดนําไมหรือของปาเคลื่อนที่ผานดานปาไมในระหวางเวลาตั้งแตพระอาทิตยตกถึง
พระอาทิตยขึ้น เวนแตจะไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่เปนหนังสือ  

มาตรา๔๒ บทบัญญัติแหงสองมาตรากอน มิใหใชบังคับในกรณีตอไปนี้  
(๑) เมื่อมีขอกําหนดอยางอื่นในสัมปทาน ใบอนุญาตหรือใบเบิกทาง  
(๒) เมื่อทบวงการเมืองใด ไดตกลงกับกรมปาไมไวเปนอยางอื่น  
(๓)เมื่อเปนการกระทําของผูไดรับอนุญาตทําการเก็บไมไหลลอยเก็บไวเพื่อสงไปยังพนักงานเจาหนาที่

ประจําสถานีตรวจรับ และรักษาไมไหลลอยตามความในพระราชบัญญัตินี้  
 
----------------------------------------------------------  
(๒๒) มาตรา ๓๘ แกไขโดย พ.ร.บ.ปาไม (ฉบับที่ ๕)พ.ศ.๒๕๑๘ มาตรา ๑๘  
(๒๓) มาตรา ๓๙ ทวิ บัญญัติขึ้นโดย พ.ร.บ.ปาไม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๐๓ มาตรา ๘  
(๒๔) มาตรา ๔๐ แกไขโดย พ.ร.บ.ปาไม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๐๓ มาตรา ๙ 

สวนที่ ๒  
การควบคุมไมในลําน้ํา  

มาตรา๔๓ ใหรัฐมนตรีมีอํานาจกําหนดเขตตควบคุมไมในลําน้ําโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ภายในเขตตที่รัฐมนตรีกําหนด ตามความในวรรคกอน หามมิใหผูที่มิใชเจาของไมหรือไดรับอํานาจจากเจาของไม
เก็บไมไหลลอยเวนแตจะไดรับอนุญาต จากพนักงานเจาหนาที่  
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มาตรา ๔๔  ผูรับอนุญาตเก็บไมไหลลอย ตองทําการเก็บและรักษาไมตามขอกําหนดในกฎกระทรวง 
เมื่อผูรับอนุญาตเก็บไม ไหลลอยไดแลว ใหมอบแกพนักงานเจาหนาที่โดยมิชักชา  

มาตรา๔๕ ทุกปในเดือนกุมภาพันธและเดือนสิงหาคมเมื่อมีไมไหลลอยมาตกอยูในความครอบครอง
ของพนักงานเจาหนาที่ ใหพนักงานเจาหนาที่ประกาศ โฆษณาใหเจาของเรียกเอาภายในเวลากําหนดแตมิให
กําหนดนอยกวาเกาสิบวันนับแตวันประกาศ   พนักงานเจาหนาที่มีอํานาจสั่งใหคืนไมไหลลอย ใหแกผูที่อางสิทธิ
ในไมนั้นเมื่อพนักงานเจาหนาที่พอใจใน หลักฐานที่ผูนั้นนํามาแสดง ถาพนักงานเจาหนาที่สั่งเปนอยางอื่น และผู
อางสิทธิไมพอใจ ในคําสั่ง ผูนั้นตองไปรองตอศาลภายใน กําหนดเวลาสามสิบวัน นับแตวันทราบคําสั่งของ
พนักงานเจาหนาที่ ถาไมรองภายใน กําหนดผูนั้นหมดสิทธิ วากลาวตอไป ในกรณีที่พนักงานเจาหนาที่หรือศาล
มิไดสั่งแสดงวาผูใดมีกรรมสิทธิในไมนั้นใหตกเปนของแผนดิน  

มาตรา๔๖ ผูมีสิทธิไดรับไมคืนจากพนักงานเจาหนาที่ตองชําระคารางวัลแกผูรับอนุญาตเก็บไมไหลลอย
และคาธรรมเนียมแกพนักงานเจาหนาที่ตามอัตรา ที่กําหนดในกฎกระทรวงในกรณีที่ไมมีผูมีสิทธิไดรับไมคืนจาก
พนักงานเจาหนาที่ใหพนักงานเจาหนาที่จายรางวัลใหแกผูรับอนุญาตเก็บไมไหลลอย โดยอัตราเดียวกัน  

 

หมวด ๔  
การควบคุมการแปรรูปไม  

มาตรา ๔๗ ใหรัฐมนตรีมีอํานาจกําหนดทองที่ใดใหเปนเขตควบคุมการแปรรูปไมโดยประกาศในราช
กิจจานุเบกษา ประกาศนั้นใหใชบังคับได เมื่อพนกําหนดเกาสิบวันนับแตวันประกาศการอนุญาตนั้นใหพนักงาน
เจาหนาที่ปฏิบัติโดยมิชักชา 

มาตรา๔๘ (๒๕) ภายในเขตควบคุมการแปรรูปไมหามมิใหผูใดแปรรูปไมต้ังโรงงานแปรรูปไมต้ังโรง
คาไมแปรรูปมีไมสักแปรรูปไมวาจํานวนเทาใด ไวในครอบครองเวนแตไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่และ
ตองปฏิบัติตามขอกําหนดใหกฎกระทรวงและในการอนุญาตเพื่อประโยชนแหง ความในวรรคหนึ่งไมซุงหรือไม
ทอนที่จมอยูในแมน้ําลําคลองในรัศมีหาสิบเมตรของบริเวณที่ทําการแปรรูปไมและไมมีผูใดเปนเจาของ ให
สันนิษฐานวาเปนไมที่อยูในความครอบครองของผูรับอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไมที่มีโรงงานอยูในบริเวณนั้น
ความในวรรคหนึ่ง ใหหมายความรวมถึงการกระทําแกไมที่นําเขามาในราชอาณาจักรดวย 

มาตรา ๔๙(๒๖) ผูขออนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไมโดยใชเครื่องจักรกลตอง   
๑.เปนเจาของ และ  
๒.ไมเคยตองโทษจําคุกโดยพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตความผิดที่เปนลหุโทษหรือ  
๓.ความผิดอันไดกระทําโดยประมาท หรือ  
๔.ไมเปนบุคคลลมละลาย หรือ  
๕.ไมอยูในระหวางถูกสั่งพักใชใบอนุญาต หรือไมเคยถูกเพิกถอนใบอนุญาต ซึ่งออก ตามความใน

หมวดนี้ หรือใบอนุญาตทําไม ใบอนุญาตผูกขาดทําไม หรือสัมปทานทําไม ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัตินี้ 
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ในกรณีผูขอรับอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไมเปนนิติบุคคล หุนสวนผูจัดการหรือกรรมการผูจัดการของ
นิติบุคคลนั้น ตองไมมีลักษณะตองหามตาม (๒) (๓) หรือ (๔) 

มาตรา๔๙ ทวิ ผูรับอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไมตองรับผิดชอบในการดําเนินกิจการเกี่ยวกับแปรรูปไม
ตามที่ตนไดรับอนุญาต 

มาตรา ๕๐(๒๗) บทบัญญัติแหงมาตรา ๔๘ มิใหใชบังคับในกรณีดังตอไปนี้   
๑.การกระทําเพียงเลื่อย ตัด ลิด ขุด หรือถากซอมไมเพื่อเปนซุงทอน ไมเหลี่ยมโกลน มาดหรือโกลน เสา

ถาก หรือหมอนรถ หรือเพื่อทําไมฟนหรือทําไมเผาถานหรือเลื่อยผาเพียง เพื่อความจําเปนในการชักลาก ในเมื่อ
พนักงานเจาหนาที่ระบุไวในใบอนุญาตทําไมใหกระทําการนั้น ๆ ไดและผูรับอนุญาตไดกระทําการนั้น ๆ กอนนํา
ไมเคลื่อนที่จากบริเวณตอไม  

๒.การแปรรูปไมที่แปรรูปมาแลวจากไมซุงหรือไมทอน ที่มิใชเพื่อการคา  
๓.การมีไมแปรรูปไวในครอบครองที่มิใชเพื่อการคา โดยมีหลักฐานแสดงวาไดไมนั้นมาโดยชอบดวย

พระราชบัญญัตินี ้ 
๔.การแปรรูปไมหรือมีไมแปรรปูไวในครอบครองที่มิใชไมหวงหาม  
๕.การแปรรูปไมโดยใชแรงคนที่มิใชเพื่อการคา จากไมหวงหามที่ยังมิไดแปรรูป โดยมีหลักฐานแสดง

วาไดไมนั้นมาโดยชอบดวยพระราชบัญญัตินี้  
มาตรา ๕๑(๒๘) ผูรับอนุญาตตามความในหมวดนี้ จะมีไวครอบครองในสถานที่ที่ไดรับอนุญาตของตน

ไดเฉพาะไมอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้   
                (๑) ไมที่ไดชําระคาภาคหลวงและคาบํารุงปาเสร็จสิ้นแลว หรือถาเปนไมที่ไดรับอนุญาตใหทําการ
แปรรูปไดกอนชําระ คาภาคหลวง และคาบํารุงปา โดยมีหนังสืออนุญาตของอธิบดีกรมปาไม และมีรอยตรา
อนุญาตประทับไวแลว  
               (๒) ไมที่ไดรับอนุญาตใหทําไดโดยไมตองเสียคาภาคหลวง และพนักงานเจาหนาที่ไดประทับตรา
แสดงวาเปนไมที่ทําได โดยไมตองเสียคาภาคหลวงไวแลว  
               (๓) ไมที่ไดรับซื้อจากทางราชการปาไม ซึ่งพนักงานเจาหนาที่ไดประทับตรารัฐบาลขายไวแลว  
               (๔) ไมแปรรูปของผูรับอนุญาตตามความในหมวดนี้ และมีหนังสือกํากับไมแปรรูปของผูรับอนุญาต 
หรือใบเบิกทางของพนักงานเจาหนาที ่กํากับไวเปนหลักฐาน  
              (๕) ไมที่นําเขามาในราชอาณาจักร และมีใบเบิกทางตามมาตรา ๓๘ (๓) กํากับ  

มาตรา ๕๒ หามมิใหผูรับอนุญาตทําการแปรรูปไมในระหวางเวลาตั้งแตพระอาทิตยตกถึงพระอาทิตย
ขึ้น เวนแตจะ ไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่ เปนหนังสือ  

มาตรา ๕๓ (๒๙) เพื่อที่จะดูวาผูรับอนุญาตตามความในหมวดนี้ไดปฎิบัติถูกตองตามพระราชบัญญัตินี้
หรือไม พนักงานเจาหนาที่มีอํานาจตรวจการแปรรูปไม และกิจการของผูรับอนุญาตไดผูรับอนุญาตตองอํานวย
ความสะดวก และตอบคําถามแกพนักงานเจาหนาที่ในการนี้ 

มาตรา ๕๓ ทวิ ใหรัฐมนตรีมีอํานาจกําหนดทองที่เปนเขตควบคุมสิ่งประดิษฐ เครื่องใช หรือสิ่งอื่นใด
บรรดาที่ทําดวยไมหวงหาม โดยประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา ในการกําหนดตามวรรคหนึ่ง ใหรัฐมนตรีกําหนด
ชนิดไม ขนาดหรือปริมาณของสิ่งประดิษฐ เครื่องใช หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ทําดวย ไมหวงหาม ซึ่งผูคาหรือมีไว
ในครอบครองเพื่อการคาที่จะตองขออนุญาตตาม มาตรา ๕๓ ตรีหรือ มาตรา ๕๓ จัตวา  
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มาตรา ๕๓ ตรี ภายในเขตควบคุม หามมิใหผูใดคา หรือมีไวในครอบครองเพื่อการคาซึ่งสิ่งประดิษฐ 
เครื่องใชหรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ทําดวยไมหวงหาม ที่มีชนิดไมขนาดหรือปริมาณเกินกวาที่รัฐมนตรีกําหนดตาม
มาตรา ๕๓ ทวิ เวนแตจะไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่  

มาตรา ๕๓ จัตวา ในกรณีที่มีประกาศของรัฐมนตรีกําหนดเขตทองที่ใดเปนเขตควบคุมตามมาตรา ๕๓ 
ทวิ ใหผูคาหรือผูมีไวในครอบครอง เพื่อการคาซึ่งสิ่งประดิษฐ เครื่องใช หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ทําดวยไมหวงหาม 
ที่มีชนิดไมขนาดหรือปริมาณเกินกวาชนิดไม  ขนาดหรือปริมาณที่ควบคุมอยูแลว กอนวันที่ประกาศของรัฐมนตรี
ดังกลาวใชบังคับยื่นคําขอรับใบอนุญาตตอพนักงานเจาหนาที ่ภายในสามสิบวัน นับแตวันที่ประกาศของรัฐมนตรี
ดังกลาว ที่ใชบังคับ เมื่อไดยื่นคําขอรับใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งแลว ใหบุคคลดังกลาวคาหรือมีไวในครอบครอง
เพื่อการคาซึ่งสิ่งประดิษฐ เครื่องใช หรือสิ่งอื่นใด บรรดาที่ทําดวยไมหวงหามไดตอไป จนกวาพนักงานเจาหนาที่
จะไมอนุญาตตามคําขอ 

 

หมวด ๕  

การแผวถางปา  

มาตรา ๕๔ (๓๐) หามมิใหผูใดกอสราง แผวถาง หรือเผาปา หรือ กระทําดวยประการใด ๆ อันเปนการ
ทําลายปา หรือเขายึดถือหรือครอบครองปา เพื่อตนเองหรือผูอื่น เวนแตจะกระทําภายในเขตที่ได จําแนกไวเปน
ประเภทเกษตรกรรมและรัฐมนตรีไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา หรือโดยไดรับ ใบอนุญาตจากพนักงาน
เจาหนาที่ การขออนุญาตและการอนุญาต ใหเปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง  

มาตรา ๕๕ ผูใดครอบครองปาที่ไดถูกแผวถางโดยฝาฝนตอบทบัญญัติแหงมาตรากอน ใหสันนิษฐานไว
กอนวาบุคคลนั้นเปนผูแผวถางปานั้น  

 

หมวด ๖  

เบ็ดเตลด็  

มาตรา ๕๖ ใบอนุญาตที่ไดออกใหตามความในพระราชบัญญัตินี้ จะโอนไดตอเมื่อไดรับอนุญาตจาก
พนักงานเจาหนาที่ถาผูรับอนุญาตตาย ทายาทหรือผูจัดการมรดกจะทําการแทนตามใบอนุญาตนั้นตอไปก็ได แต
ตองไมเกินเกาสิบวันนับแตวันผูรับอนุญาตตาย และถาทายาทหรือผูจัดการมรดก ประสงคจะทําการแทนตอไปอีก 
ตองยื่นคําขออนุญาตกอนกําหนดเวลาที่กลาวแลวไดสิ้นสุดลง  

มาตรา ๕๗  ผูรับอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ ตองจัดใหคนงานหรือผูรับจาง ซึ่งทําการตามที่ไดรับ
อนุญาตมีใบคูมือแสดงฐานะเชนนั้น ตามแบบที่ กําหนดในกฎกระทรวง  
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มาตรา ๕๘ (๓๑) การขออนุญาตและการอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ 
และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง และในกรณี เฉพาะเรื่อง ถารัฐมนตรีเห็นสมควรจะกําหนดใหผูรับอนุญาต
ปฎิบัติเพิ่มเติมประการใดอีกก็ได พนักงานเจาหนาที่ มีอํานาจสั่งตออายุใบอนุญาต ที่ออกตามความใน
พระราชบัญญัตินี้ไดเมื่อเห็นสมควร  

มาตรา ๕๘ ทวิ ในกรณีทําไมหวงหาม หรือเก็บหาของปาหวงหามโดยการใหสัมปทาน การอนุญาตให
ผูกขาดหรือการอนุญาตใหทําไมหวงหาม เพื่อการคาในเขตปาสงวนแหงชาติ หรือปาที่ไดเตรียมการกําหนดเปน
ปาสงวนแหงชาติหรือที่ไดกําหนดโครงการทําไมหรือเก็บหาของปาไวแลว หรือการอนุญาตตามมาตรา ๑๓ 
มาตรา ๑๘ หรือมาตรา ๕๔ รัฐมนตรีมีอํานาจกําหนด  

 (๑) ใหผูรับสัมปทานหรือผูรับอนุญาต ทําการบํารุงปา หรือปลูกสรางสวนปาตามคําสั่งและวิธีการที่
พนักงานเจาหนาที่กําหนด หรือ  
             (๒) ใหผูรับสัมปทานหรือผูรับอนุญาตออกคาใชจายเพื่อใหพนักงานเจาหนาที่ทําการบํารุงปา หรือ
ปลูกสรางสวนปาใหแทนในกรณีตาม (๒) ใหคิดคาใชจายไดไมเกินหกเทาของคาภาคหลวง หรือตามอัตราพื้นที่
ปาที่ไดรับสัมปทานหรือรับอนุญาต ไมเกินไรละหนึ่งพันสองรอยบาททั้งนี้ ตามที่รัฐมนตรีเห็นสมควร  

มาตรา ๕๙ (๓๒) ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจสั่งพักใชใบอนุญาตที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ได
ดังตอไปนี้  
              (๑) เมื่อปรากฎวาผูรับอนุญาตฝาฝน หรือไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้กฎกระทรวงขอกําหนด หรือ
เงื่อนไขในการอนุญาต หรือไมปฏิบัติตามคําสั่งของพนักงานเจาหนาที่ซึ่งสั่งตามพระราชบัญญัตินี้ จะสั่งพักใช
ใบอนุญาตไดไมเกินหนึ่งรอยยี่สิบวัน 
             (๒) เมื่อมีการฟองผูรับอนุญาตตอศาลวา ไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ จะสั่งพักใบอนุญาต
ไวจนกวาจะมีคําพิพากษาถึงที่สุดก็ได  

 
มาตรา ๖๐ เมื่อไดมีคําสั่งของพนักงานเจาหนาที่ใหพักใชใบอนุญาตแลวรับอนุญาตหมดสิทธิตาม

ใบอนุญาตนั้น นับแตวันทราบคําสั่งของพนักงานเจาหนาที่ จนกวาจะครบกําหนดเวลาการพักใชใบอนุญาต หรือ
จนกวารัฐมนตรีจะไดสั่งใหเพิกถอนคําสั่งพักใชใบอนุญาต  

มาตรา ๖๑ (๓๓) ในกรณีที่เหตุแหงการสั่งพักใชใบอนุญาตตามมาตรา ๕๙ ปรากฏแกรัฐมนตรี หรือเมื่อ
พนักงานเจาหนาที่ไดสั่งพักใช ใบอนุญาตตามมาตรา ๕๙ แลว ถารัฐมนตรีเห็นสมควรจะสั่งเพิกถอนใบอนุญาตที่
ออกตามพระราชบัญญัตินี้เสียก็ได ในกรณีที่ผูรับอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไมโดยใชเครื่องจักรกล หรือผูกระทํา
การแทนนิติบุคคลผูรับอนุญาต ไมมีลักษณะตามมาตรา ๔๙ (๑) หรือเปนผูมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๔๙ (๒) 
(๓) หรือ (๔) แลวแตกรณ ีใหรัฐมนตรีสั่งเพิกถอนใบอนุญาต  

มาตรา ๖๑ ทวิ คําสั่งพักใชใบอนุญาตหรือคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตใหทําเปนหนังสือแจงใหผูถูกสั่งพัก
ใชหรือเพิกถอนใบอนุญาตรับทราบ ในกรณีที่พนักงาน เจาหนาที่ไมอาจใหผูถูกสั่งพักใช หรือเพิกถอนใบอนุญาต
รับทราบคําสั่งตามวรรคหนึ่ง ใหปดคําสั่งในที่เปดเผยเห็นไดงาย ณ สถานที่ทําการตามใบอนุญาต หรือที่อยูของผู
ถูกสั่งพักใชหรือเพิกถอนใบอนุญาต เมื่อไดปฏิบัติตามวิธีนี้แลว ใหถือวาผูถูกสั่งพักใชหรือ เพิกถอนใบอนุญาต 
เมื่อไดปฏิบัติตามวิธีนี้แลว ใหถือวาผูถูกสั่งพักใชหรือเพิกถอนใบอนุญาตรับทราบคําสั่งนั้นแตวันปดคําสั่ง  
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มาตรา ๖๒ ในกรณีที่พนักงานเจาหนาที่สั่งไมอนุญาตตามคําขอของบุคคลใดตามความใน
พระราชบัญญัตินี้ หรือสั่งพักใชใบอนุญาตตามความในมาตรา ๕๙ บุคคลนั้นมีสิทธิอุทธรณคําสั่งของพนักงาน
เจาหนาที่ตอรัฐมนตรีได ภายในกําหนดสามสิบวันนับแตวันทราบคําสั่ง คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีใหถือเปนที่สุด  

มาตรา ๖๓ ภายใตบังคับบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ รัฐบาลมีอํานาจใหสัมปทานในการทําไมชนิด
ใดหรือเก็บหาของปาอยางใด ในปาใด โดยมีขอบเขตเพียงใด และในสัมปทานนั้นจะใหมีขอกําหนดและเงื่อนไข
อยางใดก็ได รัฐบาลมีอํานาจใหผูรับสัมปทานเสียเงินคาภาคหลวง ตามอัตราที่รัฐบาลเห็นสมควร แตไมเกินอัตรา
อยางสูงที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้ และจะใหผูรับสัมปทานเสียเงินแกรัฐบาล ตามจํานวนที่ รัฐบาลจะ
กําหนดอีกก็ได  
 

มาตรา ๖๔ (๓๔) ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ที่เกี่ยวกับความผิดอาญาใหถือวาพนักงาน
เจาหนาที่เปนพนักงานฝายปกครอง หรือตํารวจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  
 

มาตรา ๖๔ (๓๔) ทวิ ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจยึดบรรดาเครื่องมือเครื่องใช สัตวพาหนะ 
ยานพาหนะ หรือเครื่องจักรกลใด ๆ ที่บุคคลไดใช หรือมีเหตุอันควรสงสัยวาไดใชในการกระทําความผิด หรือ
เปนอุปกรณใหไดรับผลในการกระทําความผิดตามมาตรา ๑๑ มาตรา ๔๘ มาตรา ๕๔ หรือมาตรา ๖๙ ไวเพื่อเปน
หลักฐานในการพิจารณาคดีได จนกวาพนักงานอัยการสั่งเด็ดขาดไมฟองคดีหรือจนกวาคดีจะถึงที่สุด ทั้งนี้ ไมวา
จะเปนของผูกระทําความผิด หรือของผูมีเหตุอันควรสงสัยวาเปนผูกระทําความผิดหรือไม ทรัพยสินที่ยึดไวตาม
วรรคหนึ่ง ถาพนักงานอัยการสั่งเด็ดขาดไมฟองคดี หรือศาลไมพิพากษาใหริบ และผูเปนเจาของหรือผู
ครอบครองมิไดรองขอรับคืนภายในกําหนดหกเดือนนับแตวันทราบ หรือถือวาไดทราบคําสั่ง เด็ดขาดไมฟองคดี
หรือวันที่คําพิพากษาถึงที่สุด แลวแตกรณี ใหตกเปนของกรมปาไม ถาทรัพยสินที่ยึดไวจะเปนการเสี่ยงความ
เสียหาย หรือคาใชจาย ในการเก็บรักษาจะเกินคาของทรัพยสิน รัฐมนตรีหรือผูที่รัฐมนตรีมอบหมายจะจัดการขาย
ทอดตลาดทรัพยสินนั้นกอนถึงกําหนดตามวรรคสองก็ได ไดเงินเปนจํานวนสุทธิเทาใดใหยึดไวแทนทรัพยสินนั้น  

 
มาตรา ๖๔ ตรี ในกรณีทรัพยสินที่ยึดไวตามมาตรา ๖๔ ทวิ มิใชเปนของผูกระทําความผิดหรือของผูมี

เหตุอันสมควรสงสัยวาเปนผูกระทําความผิด ใหพนักงานเจาหนาที่โดยอนุมัติรัฐมนตรีคืนทรัพยสินหรือเงิน
แลวแตกรณ ีใหแกเจาของกอนถึงกําหนดตามมาตรา ๖๔ ทวิ ได ในกรณีดังตอไปนี้  
            (๑) เมื่อทรัพยสินนั้นไมจําเปนตองใชเปนพยานหลักฐานในการพิจารณาคดีที่เปนเหตุใหทรัพยสินนั้น
ถูกยึด และ  
           (๒) เมื่อผูกระทําความผิดหรือผูมีเหตุอันควรสงสัยวาเปนผูกระทําความผิดไดทรัพยสินนั้น มาจากผูเปน
เจาของโดยการกระทํา ความผิดทางอาญา  

 
มาตรา ๖๕ เพื่อบําบัดปกปองภยันตราย ซึ่งมีมาเปนสาธารณะโดยฉุกเฉินแกไมหรือของปาในปาใด 

พนักงานเจาหนาที่มีอํานาจสั่งผูรับอนุญาต หรือผูรับสัมปทานในปานั้นหรือปาที่ใกลเคียง รวมทั้งคนงานหรือผู
รับจางของผูอนุญาตหรือผูรับสัมปทานใหใหความชวยเหลือดวยแรงงาน หรือสิ่งของตามที่จําเปนแกการนั้นได  

 
มาตรา ๖๖ การโอนไมหรือของปาที่ผูรับอนุญาตหรือผูรับสัมปทาน กระทํากอนที่ไดชําระคาภาคหลวง 

หรือกอนที่ไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่ เปนหนังสือ จะยกขึ้นเปนขออางเพื่อใชแกเจาพนักงานหาไดไม 
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มาตรา ๖๗ ใหรัฐมนตรีต้ังดานปาไมและกําหนดเขตแหงดานนั้น ๆ โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
   

มาตรา ๖๘ (๓๕) บรรดาหนี้คาภาคหลวงสําหรับไมหรือของปาที่คางชําระอยู ใหถือวาเปนหนี้คาภาษี
อากรที่คางชําระแกรัฐบาล และใหรัฐบาลทรงไวซึ่ง สิทธิที่จะไดรับชําระหนี้โดยมีบุริมสิทธิสามัญอยางเดียวกับคา
ภาษีอากรตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  

หมวด ๖ ทวิ (๓๕)  

การสั่งแกไขเปลี่ยนแปลงสัมปทานและการสิ้นสุดของสัมปทาน 

มาตรา ๖๘ ทวิ ในกรณีที่มีความจําเปนตองใชพ้ืนที่ใดในเขตสัมปทานเพื่อประโยชนในการสรางเขื่อน
ชลประทาน หรือเขื่อนพลังน้ําหรือเพื่อการปองกันภัยพิบัติสาธารณะ หรือความมั่นคงของชาติ หรือเพื่อรักษา
ความสมดุลของสภาพแวดลอม หรือเพื่อประโยชนสาธารณะอยางอื่นใหรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของ
คณะรัฐมนตรีมีอํานาจสั่งการดังตอไปนี้  

              (๑) ใหสัมปทานที่มีพ้ืนที่สัมปทานทับพื้นที่ดังกลาวสิ้นสุดลงทั้งแปลง 

             (๒) ใหผูรับสัมปทานหยุดการทํากิจการที่ไดรับสัมปทานเปนการชั่วคราวในพื้นที่ดังกลาวตามระยะเวลา
ที่เห็นสมควร  

             (๓) ตัดเขตพื้นที่ดังกลาวออกจากพื้นที่ในสัมปทานการสั่งการของรัฐมนตรีตามวรรคหนึ่ง ใหมีผลใช
บังคับตั้งแตวันถัดจากวันที่ออกคําสั่ง  

มาตรา ๖๘ ตรี นอกจากการสิ้นสุดลงตามอายุของสัมปทานหรือตามขอกําหนดหรือเงื่อนไขที่กําหนดไว
ในสัมปทาน หรือตามบทบัญญัติแหงกฎหมายอื่น สิทธิการทํากิจการที่ไดรับสัมปทานในเขตพื้นที่สัมปทานทั้ง
แปลง หรือบางสวนยอมสิ้นสดุลงเมื่อพ้ืนที่ดังกลาวอยูในเขตที่กําหนดใหเปน  

(๑)   อุทยานแหงชาติตามกฎหมายวาดวยอุทยานแหงชาติ หรือ  

(๒) เขตรักษาพันธุสัตวปาตามกฎหมายวาดวยการสงวนและคุมครองสัตวปา  

มาตรา ๖๘  จัตวา ในกรณีที่รัฐมนตรีมีคําสั่งตามมาตรา ๖๘ ทวิ หรือในกรณีที่สิทธิการทํากิจการที่ไดรับ
สัมปทานสิ้นสุดลงตามมาตรา ๖๘ทวิ หรือในกรณี ที่สัมปทานสิ้นสุดลงเนื่องจากทางราชการไดใชสิทธิเพิกถอน
สัมปทานเพราะเหตุที่ผูรับสัมปทานไมปฎิบัติตามขอกําหนดหรือเงื่อนไขที่กําหนดใน สัมปทานบรรดาไมและ
ของปาที่อยูในพื้นที่สัมปทานที่สิทธิการทํากิจการที่ไดรับสัมปทานสิ้นสุดลง และบรรดาไมที่ยังมิไดเสีย
คาภาคหลวง ไมวาจะอยูในพื้นที่สัมปทานนั้นหรือไม ยอมเปนของแผนดินและผูรับสัมปทานจะไดสิทธิหรือ
กรรมสิทธิ์ในไมหรือของปาไดตอเมื่อผูรับสัมปทาน สามารถพิสูจนไดวาตนไดทําไมหรือเก็บหาของปานั้นโดย
ถูกตองตามกฎหมายขอกําหนดและเงื่อนไขที่กําหนดในสัมปทานกอนสิทธิตามสัมปทาน    สิ้นสุดลง  
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ในกรณีที่ผูรับสัมปทานประสงคจะพิสูจนตามวรรคหนึ่ง ใหผูรับสัมปทานยื่นคําขอพิสูจนตอรัฐมนตรี
ภายในสามสิบวัน นับแตวันที่ผูรับสัมปทาน ไดรับหนังสือจากพนักงานเจาหนาที่ที่แจงคําสั่งรัฐมนตรี หรือแจง
การสิ้นสุดของสัมปทานตามมาตรา ๖๘ อัฎฐ วรรคหนึ่ง แลวแตกรณี วิธีการยื่นคําขอ      พิสูจน การพิสูจนการ
พิจารณาและการสั่งการของรัฐมนตรี ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง  

ในกรณีที่ผูรับสัมปทานไมพอใจคําสั่งรัฐมนตรี ผูรับสัมปทานมีสิทธิฟองตอศาลเพื่อพิสูจนวาตนไดทํา
ไม หรือเก็บหาของปาโดยถูกตองตามกฎหมาย ขอกําหนด และเงื่อนไขที่กําหนดในสัมปทานกอนสิทธิตาม
สัมปทานสิ้นสุดลง แตทั้งนี้ตองยื่นฟองภายในกําหนดหกสิบวัน นับแตวันที่ไดรับ คําสั่งของรัฐมนตรี  

มาตรา ๖๘ เบญจ ในกรณีที่เปนสัมปทานทําไมที่รัฐมนตรีไดมีคําสั่งตามมาตรา ๖๘ ทวิ หรือสิทธิการทํา
ไมในเขตพื้นที่สัมปทาน สิ้นสุดลงตามมาตรา 68 ตรี ใหผูรับสัมปทานหยุดการทําไมในเขตพื้นที่สัมปทานที่สิทธิ
การทําไมสิ้นสุดลงและหยุดการนําไมเคลื่อนที่ออกจากสถานที่รวมหมอนไมสําหรับการตรวจวัด คํานวณ
คาภาคหลวงโดยสิ้นเชิง และใหพนักงานเจาหนาที่ทําการสํารวจสภาพการทําไม และสํารวจไมที่รวมอยู ณ 
สถานที่รวมหมอนไมของผูรับสัมปทาน และทําบันทึกรายงานเสนอตออธิบดีกรมปาไมโดยเร็ว บันทีกรายงาน
ดังกลาวใหเจาหนาที่ระบุขอเท็จจริงเกี่ยวกับวิธีการทําไม จํานวนและขนาดของไม และใหความเห็นดวยวา ผูรับ
สัมปทานไดทําไมโดยถูกตองตามกฎหมายขอกําหนดและเงื่อนไขตามที่กําหนดไวในสัมปทานหรือไม  

ในกรณีที่ผลการสํารวจตามวรรคหนึ่งปรากฏวา ผูรับสัมปทานไดทําไมโดยฝาฝนหรือไมปฎิบัติตาม
กฎหมายขอกําหนดหรือเงื่อนไขที่กําหนดไวใน สัมปทานและการกระทําดังกลาวเปนเหตุใหทางราชการมีสิทธิ
เพิกถอนสัมปทาน การสิ้นสุดของสิทธิการทําไมตามมาตรา ๖๘ ทวิ หรือมาตรา ๖๘ ตรี ยอมไมเปนการตัดสิทธิ
ทางราชการที่จะเพิกถอนสัมปทาน โดยใหมีผลต้ังแตวันกอนวันที่สิทธิการทําไมสิ้นสุดลง  

เมื่อผูรับสัมปทานพิสูจนตอรัฐมนตรีตามมาตรา ๖๘ จัตวา ไดวาตนไดทําไมโดยถูกตองตามกฎหมาย 
ขอกําหนดและเงื่อนไขที่กําหนดในสัมปทาน กอนวันที่สิทธิตามสัมปทานสิ้นสุดลง หรือเมื่อศาลไดพิพากษา
เชนนั้นใหอธิบดีกรมปาไมมีหนังสือแจงใหผูรับสัมปทานทําการชักลาก และนําไมดังกลาว เคลื่อนที่ไดพรอมทั้ง 
กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลาที่ผูรับสัมปทานตองปฏิบัติไวดวย ผูรับสัมปทานผูใดไมปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลาตามที่อธิบดีกรมปาไมกําหนดดังกลาว ใหหมดสิทธิในไมนั้น และ
ใหไมนั้นตกเปนของแผนดิน  

มาตรา ๖๘ ฉ ใหผูรับสัมปทานที่ไดรับคําสั่งตามมาตรา ๖๘ ทวิ หรือผูรับสัมปทานที่สัมปทานสิ้นสุดลง
ตามมาตรา ๖๘ ตรี ดังตอไปนี้ มีสิทธิไดรับเงินชดเชยความเสียหายตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดไวตาม
มาตรา ๖๘ สัตต มาตรา ๖๘ อัฎฐ มาตรา ๖๘นว มาตรา ๖๘ ทศ และมาตรา ๖๘ เอกาทศ  

               (๑) ผูรับสัมปทานที่พ้ืนที่สัมปทานทั้งแปลงตองสิ้นสุดลงตามมาตรา ๖๘ ทวิ (๑) หรือมาตรา ๖๘ ตรี 
และ  
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               (๒) ผูรับสัมปทานที่ไดรับคําสั่งตามมาตรา ๖๘ทวิ (๒) หรือ (๓) หรือผูรับสัมปทานที่พ้ืนที่สัมปทาน
บางสวนตองสิ้นสุดลงตามมาตรา ๖๘ ตรี ทั้งนี้เฉพาะในกรณีที่ผูรับสัมปทานดังกลาว ไดขอเวนคืนสัมปทานที่
เหลือทั้งหมดของตนตอทางราชการ  

          ในกรณทีี่มีการสั่งตามมาตรา ๖๘ ทวิ หรือสัมปทานสิ้นสุดลงตามมาตรา ๖๘ ตรี การเรียกรองหรือการใหคา
สินไหมทดแทนหรือเงินชดเชย เพื่อความเสียหายอยางอื่น นอกจากที่บัญญัติไวในมาตรานี้ จะกระทํามิได  

มาตรา ๖๘สัตต เงินชดเชยความเสียหายที่ผูรับสัมปทานมีสิทธิไดรับใหเปนไปตามหลักเกณฑ 
ดังตอไปนี้  

           (๑) ตองเปนความเสียหายที่เกิดขึ้นอยางแทจริงแกผูรับสัมปทานและเฉพาะในเรื่องดังตอไปนี้  

                    (ก) เงินลงทุนที่ผูรับสัมปทานไดใชจายไปเพื่อการทํากิจการที่ไดรับสัมปทาน เชน คาเครื่องจักรกล 
คายานพาหนะ คาเครื่องมือ เครื่องใชและอุปกรณตาง ๆ ซึ่งผูรับสัมปทานยังใชประโยชนไมคุมคา ทั้งนี้โดยให
คํานึงถึงคาเสื่อมราคาที่ไดหักไวแลว ระยะเวลาของสัมปทานที่ ผูรับสัมปทานไดใชสิทธิการทํากิจการที่ไดรับ
สัมปทานไปแลวจํานวนไมหรือของปาที่ผูรับสัมปทานไดทําออกไปแลวรวมทั้งประโยชนอยางอื่นที่ผูรับ 
สัมปทานไดรับไป อันเนื่องจาการทํากิจการที่ไดรับสัมปทานในระหวางอายุสัมปทาน และมูลคาของทรัพยสิน
หรือสิ่งของที่เหลืออยู และยังเปน ประโยชนตอผูรับสัมปทาน  

                 (ข) คาใชจายที่ผูรับสัมปทานไดจายไปเพื่อการทํากิจการที่ไดรับสัมปทานและยังมิไดรับผลประโยชน
กลับคืน ทั้งนี้ โดยใหคํานึงถึงเงื่อนไขตาง ๆ ตามที่กําหนดไวใน (ก) และ  

                  (ค) ความผูกพันตามกฎหมาย ที่ผูรับสัมปทานมีอยูตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน ในสวนที่
เกี่ยวกับการจายเงินชดเชยใหแก ลูกจางในกรณีที่มีการเลิกจาง เงินลงทุนหรือคาใชจายที่นํามาพิจารณาเพื่อรับเงิน
ชดเชยตาม (ก) และ (ข) จะตองไมเกินกวาที่เปนเงินลงทุนหรือคาใชจาย ตามที่ผูประกอบธุรกิจจะลงทุนหรือใช
จายในกิจการเชนนั้นโดยทั่วไปตามปกติ  

           (๒) ความรับผิดที่ผูรับสัมปทานมีตอบุคคลภายนอก ตามสัญญาระหวางผูรับสัมปทานกับบุคคลภายนอกที่
เกี่ยวเนื่องกับการทํากิจการที่ไดรับสัมปทาน หากมีขอสัญญาที่คูสัญญาตกลง ใหผูรับสัมปทานตองรับผิด ในกรณี
เหตุสุดวิสัยใหแตกตางไปจากประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย หรือมีขอสัญญาที่สัญญา ตกลงใหผูรับสัมปทาน
ตองรับผิดเพราะรัฐสั่งแกไขเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกสัมปทานขอสัญญาดังกลาวยอมไมมีผลใชบังคับเพื่อการให
เงินชดเชย ความเสียหายตามมาตรานี้  

          (๓) หามมิใหมีการจายเงินชดเชยเพื่อกําไรหรือผลประโยชนใด ๆ ที่ผูรับสัมปทานคาดวาจะไดรับจากการ
ทํากิจการที่ไดรับสัมปทาน  

          (๔) ในกรณีที่การเลิกสัมปทานเปนเหตุใหผูรับสัมปทานไดรับเงินทรัพยสินหรือผลประโยชนอยางอื่นตอบ
แทน จากการประกันหรือการอื่นใด เพื่อทดแทนความเสียหาย ใหถือวาเงิน ทรัพยสินหรือผลประโยชนตอบแทน
อยางอื่นนั้น เปนสวนหนึ่งของเงินชดเชยความเสียหายตามมาตรานี้ ในกรณีที่ผูรับสัมปทานยื่นคําขอเวนคืน

 17



สัมปทานตามมาตรา ๖๘ฉ (๒) ใหผูรับสัมปทานไดรับเงินชดเชยความเสียหาย เฉพาะตามอัตราสวนของพื้นที่ 
หรือของจํานวนไมหรือของปาที่จะทําออกไดจากพื้นที่ในสวนที่สัมปทานนั้นสิ้นสุดลงแลวแตจํานวนใดจะ
มากกวา ทั้งนี้เวนแตในกรณีทีมีเหตุผล         ฟงไดวา พ้ืนที่ในสวนที่สัมปทานสิ้นสุดลงนั้นเปนสาเหตุสําคัญที่ทํา
ใหผูรับสัมปทาน ไมสามารถดําเนินกิจการในสัมปทานที่ขอเวนคืนนั้นตอไปได ก็ใหไดรับเงินชดเชยเชนเดียวกับ
กรณีพ้ืนที่สัมปทานทั้งแปลงสิ้นสุดลง  

 มาตรา๖๘ อัฎฐ เมื่อรัฐมนตรีมีคําสั่งตามมาตรา ๖๘ ทวิ ใหพนักงานเจาหนาที่แจงคําสั่งของรัฐมนตรีให
ผูรับสัมปทานทราบเปนหนังสือ หรือเมื่อสิทธิการทํากิจการที่ไดรับสัมปทานในเขตพื้นที่สัมปทานทั้งแปลง หรือ
บางสวนตองสิ้นสุดลงตามมาตรา 68 ตรี ใหพนักงานเจาหนาที่ มีหนังสือแจงใหผูรับสัมปทานทราบถึงการสิ้นสุด
ดังกลาว  

     ในกรณีที่ผูรับสัมปทานประสงคจะเรียกรองเงินชดเชยความเสียหาย ผูรับสัมปทานจะตองยื่นคําขอ
เรียกรองเงินชดเชยความเสียหายตออธิบดี   กรมปาไม ภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ผูรับสัมปทานไดรับหนังสือ
ของพนักงานเจาหนาที่ที่แจงคําสั่งของรัฐมนตรี หรือแจงการสิ้นสุด ของสัมปทานตามวรรคหนึ่ง แลวแตกรณีคํา
ขอตามวรรคสองใหทําเปนหนังสือ พรอมทั้งจัดทําบัญชีแสดงจํานวนเงินชดเชยความเสียหายที่ตนเห็นวา สมควร
จะไดรับตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในมาตรา ๖๘ สตต โดยมีหลักฐานที่สนับสนุนขอเรียกรองของตน ตามความ
จําเปน  

       ในกรณีที่ผูรับสัมปทานที่ขอเรียกรอง เงินชดเชยความเสียหายเปนผูใชสิทธิตามมาตรา ๖๘ ฉ (๒) ผูรับ
สัมปทานตองขอเวนคืนสัมปทานที่เหลือทั้งหมด ของตนกอน หรือในวันที่ขอเรียกรองเงินชดเชยความเสียหาย
ตามมาตรานี้  

มาตรา ๖๘ นว ในการพิจารณากําหนดเงินชดเชยความเสียหาย ใหอธิบดีกรมปาไมแตงตั้งคณะกรรมการ
ขึ้นคณะหนึ่ง ประกอบดวยผูแทน กรมสรรพากรหนึ่งคน ผูแทนสํานักงานตรวจเงินแผนดินหนึ่งคน ผูมีความรู
ความสามารถในการตีราคาทรัพยสินหนึ่งคน และเจาหนาที่กรมปาไมหนึ่งคน เพื่อทําหนาที่พิจารณากําหนดเงิน
ชดเชยความเสียหายใหคณะกรรมการมีอํานาจเรียกใหผูรับสัมปทานมาชี้แจงขอเท็จจริงหรือสงเอกสารหลักฐาน
เพิ่มเติม ตลอดจนเรียกใหผูรับสัมปทานมาเจรจาเพื่อกําหนดเงินชดเชยดังกลาวได และในกรณีที่ผูรับสัมปทานไม
ปฎิบัติตามคําสั่ง หรือไมใหความรวมมือ กับคณะกรรมการ ใหคณะกรรมการดําเนินการกําหนดเงินชดเชยความ
เสียหายตามที่เห็นสมควรตอไปโดยมิชักชา เมื่อคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ไดกําหนดเงินชดเชยความเสียหาย
เสร็จสิ้นแลว ใหทําบันทึกรายงานเสนอตออธิบดีกรมปาไม โดยบันทึกรายงานดังกลาวจะตองแสดงรายละเอียด 
และเหตุผลของการพิจารณาวาการกําหนดเงินชดเชยดังกลาวมีหลักเกณฑในการพิจารณาอยางไร มีเหตุผล
สนับสนุนเพียงใดพรอมทั้งระบุเอกสารหลักฐาน ที่ใชในการพิจารณา และในกรณีที่อธิบดีกรมปาไมไมเห็นชอบ
ดวย ใหอธิบดีกรมปาไมมีอํานาจแกไขตามที่เห็นสมควรพรอมทั้งแสดงเหตุผลกํากับใน บันทึกไวดวย  

         ใหอธิบดีกรมปาไมมีหนังสือแจงใหผูรับสัมปทานทราบถึงจํานวนเงินชดเชยความเสียหายที่ผูรับสัมปทาน
จะไดรับพรอมดวยเหตุผลตามสมควร และใหกําหนดระยะเวลาที่ผูรับสัมปทานจะมาขอรับเงินชดเชยดังกลาวไว
ดวย  
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มาตรา ๖๘ ทศ ผูรับสัมปทานผูใดไมพอใจในเงินชดเชยความเสียหายที่อธิบดีกรมปาไมแจงใหทราบ
ตามมาตรา ๖๘ นว ใหมีสิทธิอุทธรณตอรัฐมนตรีภายใน หกสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงเปนหนังสือจากอธิบดี
กรมปาไมดังกลาว  

                ในการพิจารณาอุทธรณตามวรรคหนึ่ง ใหรัฐมนตรีแตงตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง ประกอบดวย
ผูทรงคุณวุฒิทางกฎหมาย และผูมีความรูความสามารถในการตีราคาทรัพยสิน มีจํานวนทั้งหมดไมนอยกวาหาคน 
แตไมเกินเกาคนเปนผูพิจารณาเสนอความเห็นตอรัฐมนตรี ทั้งนี้ใหรัฐมนตรีวินิจฉัยอุทธรณใหเสร็จสิ้นภายในหก
สิบวัน นับแตวันที่ไดรับคําอุทธรณ  

มาตรา ๖๘ เอกาทศ ในกรณีที่ผูรับสัมปทานยังไมพอใจในคําวินิจฉัยของรัฐมนตรีตามมาตรา ๖๘ทศ 
หรือในกรณีที่รัฐมนตรีมิไดวินิจฉัยอุทธรณใหเสร็จภายใน กําหนดเวลาตามมาตรา ๖๘ ทศวรรคสอง ใหมีสิทธิ
ฟองคดีตอศาลไดภายในหนึ่งป นับแตวันที่ไดรับแจงคําวินิจฉัยของรัฐมนตรี หรือนับแตวันที่พนกําหนด ดังกลาว 
แลวแตกรณี  

           ในกรณีที่มีการฟองคดีตอศาลและศาลพิพากษา ใหผูรับสัมปทานไดรับเงินชดเชยความเสียหายเพิ่มขึ้น 
ผูรับสัมปทานมีสิทธิไดรับดอกเบี้ยของ เงินชดเชยความเสียหายเฉพาะในสวนที่เพิ่มขึ้นในอัตรารอยละเจ็ดครึ่งตอ
ป  

 

หมวด ๗ 

บทลงโทษ 

มาตรา ๖๙ (๓๖) ผูใดมีไวในครอบครองซึ่งไมหวงหามอันยังมิไดแปรรูปโดยไมมีรอยตราคาภาคหลวง 
หรือรอยตรารัฐบาลขาย เวนแตจะพิสูจนไดวาไดไมนั้นมาโดยชอบดวยกฎหมาย ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป 
หรือปรับไมเกินหาหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

ในกรณีความผิดตามมาตรานี้ ถาไมที่มีไวในครอบครองเปน  

             ๑. ไมสัก ไมยาง หรือไมหวงหามประเภท ข. หรือ 

            ๒. ไมอื่นเปนตนหรือเปนทอนอยางใดอยางหนึ่ง หรือทั้งสองอยางรวมกันเกินยี่สิบตนหรือทอน หรือรวม
ปริมาตรไมเกินสี่ลูกบาศกเมตร  

ผูกระทําความผิดตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหนึ่งปถึงยี่สิบป และปรับตั้งแตหาพันบาทถึงสองแสนบาท 
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มาตรา ๗๐ ผูใดรับไวดวยประการใด ซอนเรน จําหนายหรือชวยพาเอาไปเสียใหพน ซึ่งไมหรือของปาที่
ตนรูอยูแลววาเปนไมหรือของปาที่มีผูไดมา โดยการกระทําผิดตอ บทแหงพระราชบัญญัตินี้ มีความผิดฐานเปน
ตัวการในการกระทําผิดนั้น 

มาตรา ๗๑ (๓๗) ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๔๔ วรรคสองหรือมาตรา 
๕๗ ตองระวางโทษปรับไมเกินหาพันบาท 

มาตรา ๗๑ ทวิ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา ๒๙ มาตรา ๒๙ ทวิ มาตรา ๓๙ มาตรา ๓๙ ตรี มาตรา 
๔๐ วรรคหนึ่ง มาตรา ๔๓ วรรคสองหรือมาตรา ๕๓ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งปหรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่น
บาทหรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๗๒ (๓๘) ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา ๔๑ หรือมาตรา ๕๒ ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน
หาปหรือปรับไมเกินหาหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๗๒ ทวิ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา ๕๑ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป หรือปรับไม
เกินหาหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

ในกรณีความผิดตามมาตรานี้ ถาไมที่มีไวในครอบครองเปน  

          ๑. ไมสัก ไมยาง หรือไมหวงหามประเภท ข. หรือ 

         ๒. ไมอื่นเปนตนหรือเปนทอนอยางใดอยางหนึ่ง หรือทั้งสองอยางรวมกันเกินหาตนหรือทอน หรือรวม
ปริมาตรไมที่ครอบครองเกิน หนึ่งลูกบาศกเมตรหรือไมที่ไดแปรรูปแลวรวมปริมาตรไมเกินหนึ่งลูกบาศกเมตร 

ผูกระทําความผิดตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสองถึงสิบหาป และปรับตั้งแตหนึ่งหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท 

มาตรา ๗๒ ตรี ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา ๕๔ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป หรือปรับไม
เกินหามหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ         

          ในกรณีความผิดตามมาตรานี้ ถาไดกระทําเปนเนื้อที่เกินยี่สิบหาไร ผูกระทําความผิดตองระวางโทษจําคุก
ต้ังแตสองปถึงสิบหาป และปรับตั้งแตหนึ่งหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท 

           ในกรณีที่มีคาํพิพากษาชี้ขาดวาบุคคลใดกระทําความผิดตามมาตรานี้ ถาปรากฏวาบุคคลนั้นไดยึดถือ
ครอบครองปาที่ตนไดกระทําความผิด ศาลมีอํานาจที่จะสั่งใหผูกระทําผิด คนงาน ผูรับจาง ผูแทน และบริวารของ
ผูกระทําผิด ออกไปจากปานั้นไดดวย 

มาตรา ๗๓ (๓๙) ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา ๑๑ มาตรา ๑๒ มาตรา ๑๓ มาตรา ๓๑ หรือมาตรา 
๔๘ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป หรือปรับไมเกินหาหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

              ในกรณีความผิดตามมาตรานี้ ถาการกระทําผิดนั้นเกี่ยวกับ  
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                  ๑. ไมสัก ไมยาง หรือไมหวงหามประเภท ข. หรือ 

                  ๒. ไมอื่นเปนตนหรือเปนทอนอยางใดอยางหนึ่งหรือทั้งสองอยางรวมกันเกินยี่สิบตนหรือทอน หรือ
รวมปริมาตรไมเกินสี่ลูกบาศกเมตร หรือไมที่ไดแปรรูปแลวรวมปริมาตรไมเกินสองลูกบาศกเมตร 

ผูกระทําความผิดตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหนึ่งปถึงยี่สิบป และปรับตั้งแตหาพันบาทถึงสองแสนบาท 

มาตรา ๗๓ ทวิ ผูใดฝาฝนมาตรา ๕๓ ตรี หรือผูรับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ฝาฝน หรือไมปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขที่ระบุไวในอนุญาต หรือขอกําหนดที่รัฐมนตรีกําหนดใหปฏิบัติเพิ่มเติมตามมาตรา ๕๘ ตองระวาง
โทษจําคุกตั้งแตหกเดือนถึงหาปและปรับตั้งแตหาพันบาทถึงหาหมื่นบาท 

มาตรา ๗๔ (๔๐) บรรดาไมและของปาอันไดมาหรือมีไวเนื่องจากการกระทําความผิดตอ
พระราชบัญญัตินี้และสิ่งประดิษฐ เครื่องใช และสิ่งอื่นใด บรรดาที่ทําดวยไมหวงหามที่มีไว เนื่องจากการกระทํา
ความผิดตามมาตรา ๕๓ ตรี ใหริบเสียทั้งสิ้น 

มาตรา ๗๔ ทวิ บรรดาเครื่องมือ เครื่องใช สัตวพาหนะ ยานพาหนะหรือเครื่องจักรกลใด ๆ ซึ่งบุคคลได
ใชในการกระทําความผิด หรือไดใชเปน อุปกรณใหไดรับผลในการกระทําความผิดตามมาตรา ๑๑ มาตรา ๔๘ 
มาตรา ๕๔ หรือมาตรา ๖๙ ใหริบเสียทั้งสิ้นไมวาจะมีผูถูกลงโทษตามคําพิพากษาหรือไม 

มาตรา ๗๔ ตรี บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ที่มีโทษปรับสถานเดียวใหอธิบดีกรมปาไมหรือ
พนักงานเจาหนาที่ในระดับไมตํ่ากวา ปาไมจังหวัดหรือหัวหนาดานปาไม มีอํานาจเปรียบเทียบได 

มาตรา ๗๔ จัตวา ในกรณีที่มีผูนําจับผูกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ใหพนักงานอัยการรองขอ
ตอศาล และใหศาลมีอํานาจพิพากษาใหจาย เงินสินบนนําจับแกผูนําจับ เปนจํานวนเงินไมเกินกึ่งหนึ่งของจํานวน
เงินคาปรับตามคําพิพากษาโดยจายจากเงินคาปรับที่ชําระตอศาล ถาผูกระทําความผิดไมชําระเงินคาปรับหรือชําระ
ไมถึงจํานวนที่จะตองจายคาสินบนนําจับไดครบถวน ก็ใหจายเงินสินบนนําจับ ที่ยังจะตองจายจาก เงินคาขายของ
กลางที่ศาลสั่งริบ ถายังขาดอยูอีกก็ใหเปนพับไป 

            ในกรณีที่มีผูนําจับหลายคน ใหแบงเงินสินบนนําจับใหคนละเทา ๆ กันการจายเงินสินบนนาํจับนั้น จะจาย
ไดเมื่อคดีถึงที่สุดแลว 

 

หมวด ๘ 

การรักษาพระราชบัญญัติ  

มาตรา ๗๕ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตราธิการ รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ กับใหมีอํานาจ
แตงตั้งพนักงานเจาหนาที่ และกําหนดอัตราคาธรรมเนียม ไมเกินจํานวนอยางสูงที่กําหนดไวในบัญชีตอทาย
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พระราชบัญญัตินี้และออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้   กฎกระทรวงนั้น เมื่อได
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได  

 

 

บทเฉพาะกาล  

มาตรา ๗๖ สัมปทานและใบอนุญาตที่ไดออกใหแกบุคคลใดเพื่อทําไมหรือเก็บหาของปาไวแลวในวัน
ใชพระราชบัญญัตินี้ ใหคงใชไดตอไป เสมือนหนึ่งเปนสัมปทาน และใบอนุญาตที่ออกใหตามความใน
พระราชบัญญัตินี้เพียงเทากําหนดอายุของสัมปทานและใบอนุญาตนั้น  

มาตรา ๗๗ บรรดาตราประทับไมของเอกชนที่ไดจดทะเบียนและเสียคาธรรมเนียมไวแลวกอนวันใช
พระราชบัญญัตินี้ ใหคงใชไดตอไปมีกําหนดรอยยี่สิบวัน นับแตวันใชพระราชบัญญัตินี้ ถาเจาของตราประทับไม
ของเอกชนประสงคจะใชตรานั้น ตอจากนั้นไปตองนําไปขอจดทะเบียนใหม ตามความใน พระราชบัญญัตินี้โดย
ไมตองเสียคาธรรมเนียมในการจดทะเบียนอีก  

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 

ป. พิบูลสงคราม 

นายกรัฐมนตรี 

 

 

http://www.forest.go.th/balahala/knowladge/forest2484/fr1_t.htm 
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