
  



คํานํา 

 การบริการ คือ การให้ความช่วยเหลือ หรือการดําเนินงานเพื่อประโยชน์ของผู้อื่น การให้บริการ

ที่ดีจะทําให้ผู้รับบริการมีความประทับใจและชื่นชมองค์กร งานบริการเป็นเครื่องมือสนับสนุน

ความสําเร็จของงาน ผู้ให้บริการต้องตระหนักถึงความสําคัญของการให้บริการ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดี

และความประทับใจต่อผู้รับบริการทุกคน ดังนั้น ผู้ให้บริการจึงเป็นกลไกที่สําคัญที่สุดจะต้องพัฒนา

บุคลิกภาพและมีทัศนคติท่ีดี โดยเฉพาะการมีจิตสํานึกรักการให้บริการ เพื่อพัฒนาองค์กรให้สมบูรณ์แบบ 

การบริการที่ดีของเจ้าหน้าที่สามารถที่จะพัฒนาได้ด้วยการเรียนรู้ ความเข้าใจ และการฝึกฝนให้เกิดทักษะ

และทัศนคติที่ดี 

 คู่มือสําหรับเจ้าหน้าที่ในการให้บริการกล้าของป่า จัดทําขึ้นมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงาน

มีความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามขั้นตอนการให้บริการ โดยผู้ปฏิบัติงานสามารถให้ข้อมูล

กับผู้รับบริการได้อย่างถูกต้องแม่นยํา และสามารถจัดสรรกล้าของป่าได้ตรงตามความต้องการของผู้รับบริการ

มากที่สุดซึ่งจะทําให้การบริการกล้าของป่าในปัจจุบันเป็นมาตรฐานเดียวกัน และสอดคล้องกับนโยบาย 

และวัตถุประสงค์ของกรมป่าไม้ 

 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการใช้ประโยชน์ไม้ขนาดเล็กและของป่าหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือฉบับน้ี 

จะเป็นประโยชน์กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏบิัติงานด้านการบริการกล้าของป่า และสามารถนํามาใช้ในการปฏิบัติงานได้

ตรงตามวัตถุประสงค์ เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป และที่สําคัญที่สุดคือ ผู้รับบริการได้รับความพึงพอใจ

เป็นอย่างยิ่ง 
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ค าจ ากัดความ 

ของป่า 

 พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484  มาตรา 4 (7) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป่าไม้ 
(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2518 (กรมป่าไม้, 2552) “ ของป่า ” หมายความว่า บรรดาของที่เกิดหรือมีขึ้นในป่า
ตามธรรมชาต ิคือ 

ก. ไม้ รวมทั้งส่วนต่างๆ ของไม้ ถ่านไม้ น้้ามันไม้ ยางไม้ 

ตลอดจนสิ่งอื่นๆ ที่เกิดจากไม้ 

ข. พืชต่างๆ ตลอดจนสิ่งอื่นๆ ที่เกิดจากพืชนั้น 
ค. รังนก ครั่ง รวงผ้ึง น้้าผึ้ง ขี้ผ้ึง และมูลค้างคาว 
ง. หนิที่ไม่ใช่แรต่ามกฎหมายว่าดว้ยแร่  

และหมายความรวมถึงถ่านไม้ที่บุคคลท้าขึน้ด้วย 

 พระราชบัญญัติป่าสงวนแหง่ชาติ พ.ศ. 2507 มาตรา 4 (กรมป่าไม้, 2552) “ ของป่า ” หมายความว่า 

สิ่งต่างๆ ที่เกิดขึน้หรอืมีอยู่ในป่า เป็นต้นว่า 
  (1) ไม้ฝืน ถ่าน เปลือกไม้ ใบไม้ ดอกไม้ เมล็ด ผลไม้ หน่อไม้ ชันไม้ และยางไม้ 
  (2) หญ้า ออ้ พง แขม ปรือ คา กก กระจูด กล้วยไม้ กูด เห็ด และพืชอื่น 

  (3) ซากสัตว์ ไข่ หนัง เขา นอ งา กราม ขนาย กระดูก ขน รังนก ครั่ง รังผึ้ง  น้้าผึ้ง และมูลค้างคาว 
  (4) ดนิ หิน กรวด ทราย แร่และน้้ามัน  

ประโยชนข์องป่า  

 วนิดา (2539) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของป่า หรอืผลผลิตจากป่าซึ่งมีประโยชน์ ดังนี ้

  1. เพื่อใช้เป็นอาหาร 

  2. เพื่อประโยชน์การใช้สอยในครัวเรือนในชวีิตประจ้าวัน 
  3. เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวในระดับท้องถิ่น 
  4. ก่อใหเ้กิดการสร้างงานในด้านการเก็บหา การผลิต และการขนส่ง 

  5. สินค้าบางชนิดได้พัฒนาเป็นสินคา้ส่งออก ท้ารายได้ให้แก่ประเทศ 

6. ช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม หากมีการจัดการอย่างถูกต้อง 

 

 

 

 

 

 

 
เก็บหาของป่าเพื่อเพิ่มรายได้ ใช้เป็นอาหาร แปรรูปครั่งเป็นสารเคลือบ 

ใช้ในการส่งออก 
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ชนิดของป่า 

 วนิดา (2539) ได้จ้าแนกของป่าตามลักษณะป่านั้นๆ เป็น 9 ประเภท ดังนี้ 

 1. หวาย 

 2. ไผ่ 

 3. ชันและยางไม้ 

 4. สมุนไพรและเครื่องเทศ 

 5. พืชอาหาร 

 6. แมลงอุตสาหกรรม และแมลงกินได้ 

 7. ไม้หอม 

 8. เปลือกไม้ 

 9. แทนนิน และสีธรรมชาติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คู่มือส าหรับเจ้าหน้าที่ในการให้บรกิารกล้าของป่า   3 

 

                            โครงการส่งเสริมและพัฒนาการใช้ประโยชน์ไม้ขนาดเล็กและของป่า                        
 

 1. หวาย 

 หวายเป็นพืชไม้จ้าพวกปาล์ม มีล้าต้นเลือ้ยไปตามดิน 

หรือเกาะไปตามต้นไม้อื่นๆ ใช้ประโยชน์ได้ ดังนี้ 

 1.1 ใช้ท้าจักสานและงานฝมีือต่าง  ๆเช่น หมวก 

ตะกร้า และเสื่อ เป็นต้น 

 1.2 ใช้ท้าเครื่องเรอืน อุปกรณ์กีฬา 

 1.3 ใช้เป็นสมุนไพรรักษาโรค เช่น รูมาติสซั่ม หอบหืด 

ท้องร่วง แก้งูกัด และโรคล้าไส้ ได้แก ่Calamusrotang C.ceasius และ C.triginus 

 1.4 ใช้รับประทานหนอ่และยอด 

 หวายขนาดใหญ่ที่ใช้ในการท้าเครื่องเรือน ได้แก่ 

หวายก้าพวน (C.logisetus) หวายน้้าผึ้ง (C.sp.) หวายขี้เสี้ยน 

(C.erectus) หวายข้อด้า (C.manan) หวายงวย (C.peregrinus) 

ส่วนหวายขนาดเล็กที่ส้าคัญได้แก่ หวายตะค้าทอง (C.caesius) 

หวายขี้ผึ้ง (C.blumei) หวายเล็ก (C.pandanosmus) หวายขี้เหร่ 

(C.densiforus) 

 2. ไผ่ 

 2.1 ทุกส่วนของไผส่ามารถน้ามาใช้ประโยชน์ได้ทั้ง ราก 

ใบ ล้าต้น หรอืหน่อไผ ่ซึ่งสว่นใหญ่ได้น้ามาใช้ประโยชน์ ดังนี้ 

  2.1.1 ล้าตน้ใช้ในการก่อสร้างบ้าน ท้าพืน้ 

และท้าฝาผนัง ท้าห้างนั่งร้าน ท้าบันได รั้ว ภาชนะ เครื่องเล่น 

เครื่องดนตรี เครื่องเรอืน จักสาน ท้าฟืน เปน็วัตถุดบิในการท้า

เยื่อกระดาษ 

  2.1.2 หน่อไม้ใช้เป็นอาหารรบัประทานได้ทั้ง

หน่อสด หน่อไม้ต้ม และหน่อไม้ดอง เป็นที่นิยมทั่วโลก   

และเป็นสินค้าส่งออกที่ส้าคัญของประเทศ 

  2.1.3 ใบใช้ห่อขนม 

 2.1.4 ป่าไผย่ังสามารถป้องกันลมได้อย่างดี 

และป้องกันการพังทลายของดนิ 

  2.1.5 หนอ่ไผใ่ช้เพาะเลีย้ง หนอนกินเยื่อไผ ่

(รถด่วน) เป็นอาชีพเสริมรายได้ และใช้เป็นอาหารเสริมโปรตีน

ทีป่ลอดภัย 

ผลิตภัณฑ์จากหวาย 

ผลิตภัณฑ์จากไผ่ชนิดต่างๆ 

หวาย 

ไผ่ข้าวหลาม 
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ผลิตภัณฑ์จากไผ่ 

หน่อไผ่ตง หน่อไผ่ตง ไผ่สีสุก ไผ่ตง 

 2.2 ไม้ไผ่จากป่าที่ราษฎรนิยมน้ามาใช้ประโยชน์ ดังนี้ 

  2.2.1 ไผต่ง (Dendrocalamus asper) เป็นวัตถุดิบใน

การท้าเยื่อกระดาษ ไม้ค้้ายัน จักสานเครื่องใช้ในครัวเรือน ท้าไม้

จิ้มฟัน หน่อใชร้ับประทาน 

2.2.2 ไผ่รวก (Thyrostachys siamensis) ล้าต้นใช้ท้า

วัสดุก่อสร้าง ไม้ค้้ายัน เยื่อกระดาษ รั้ว จักสานเครื่องใช้ในครัวเรอืน 

หนอ่ใช้รับประทาน 

2.2.3 ไผ่สสีุก (Bambusa blumeana) ใชท้้าวัสดุจักสาน เครื่องเรอืน หนอ่ใชร้ับประทาน 

2.2.4 ไผ่เลีย้ง (Bambusa nana) นิยมท้าเครื่องเรอืน ท้าบันได โป๊ะ หลักเลี้ยงหอยแมลงภู ่

และแม่บันได 

2.2.5 ไผซ่าง ไผซ่างนวล ไผป่ล้อง หรอืไผส่ีนวล 

(Dendrocalamus strictus) นิยมใช้ท้าวัสดุจักสาน ประเภทที่ตอ้งใชค้วาม

ละเอียดอ่อนมาก ท้าไม้จิ้มฟัน หนอ่รับประทาน 

2.2.6 ไผบ่งหวาน (Bambusa sp.) นิยมรับประทานหน่อ

เพราะมีรสหวานอร่อย ล้าต้นใช้ท้าตอก ไม้ค้ายัน บันได จักสานสิ่งต่างๆ 

2.2.7 ไผ่ขา้วหลาม (Cephalostrachys pergracile) 

ล้าต้นนิยมท้ากระบอกข้าวหลาม ท้าไม้จ้ิมฟัน วัสดุจักสาน 

2.2.8 ไผไ่ร่ (Gigantochloa albociliata) ล้านิยมน้ามาท้าด้ามไม้กวาด หน่อใช้รับประทาน 

2.2.9 ไผ่รวกด้า (Thyrsostachy soliveri) ล้าตน้เป็นไม้เนือ้แข็งแรง ทนทาน นยิมใช้ท้า

โครงรม่ เครื่องประดับ บันได และเครื่องเรอืนต่างๆ 

2.2.10 ไผ่ป่า (Bambusa bambod ) ล้าต้นนิยมน้ามาท้านั่งร้านส้าหรับงานก่อสร้าง 

หรือวัสดุจักสานตา่งๆ หนอ่รับประทานได้ 

นอกจากนีก้รมป่าไม้ได้วิจัยพบการเพาะเลี้ยงหนอนกินเยื่อไผ่ ซึ่งมีไผ่ 11 ชนิด ที่ใช้เพาะเลี้ยง

ได้แก่ ไผ่ซางนวล ไผ่ซางหรือไผ่ซางดอย ไผ่ซางค้าหรือไผ่สีทอง ไผ่ตง ไผ่หก ไผ่โปก ไผ่ไร่รอ ไผ่บง 

หรือไผ่บงป่า ไผ่บงบ้าน หรอืไผ่บงคาย ไผ่หนาม และไผ่รวก 

 

 

 

 

ไผ่รวก 
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            ยางไม้ 

 3. ชันและยางไม้ 

 ชันและยางไม้เป็นของป่าที่มีความส้าคัญอีกชนิดหนึ่ง มีเป็น

จ้านวนมากในประเทศไทยที่น้ามา ใช้ในอุตสาหกรรมต่าง  ๆเช่น น้้ามันชักเงา 

อุตสาหกรรมสี หมึกพิมพ์ กอล์ฟ อุตสาหกรรมยา เป็นต้น การใช้สาร

ธรรมชาติพวกนี้ ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมและมนุษย์ 

เหมือนกับการใช้สารสังเคราะห์ ต่างประเทศจึงเริ่มหันมาให้ความสนใจ

การใช้ชันและยาง ที่ได้จากธรรมชาติแทนการสังเคราะห์ ในประเทศไทยมี

ชันและยางหลายชนิดที่ได้พัฒนาสู่อุตสาหกรรมขนาดย่อม เช่น ยางรัก 

ยางนา ยางสน และมีอีกหลายชนิดที่เป็นประโยชน์ มีศักยภาพในการที่

จะพัฒนาสู่อุตสาหกรรมได้ ประเทศไทยเรียกสารเหลวๆ ที่ไหลออกมา

จากส่วนต่างๆ ของพืชว่า ชันและยาง ถ้ามีลักษณะแข็งเป็นก้อนเรียก 

ชัน การแข็งเป็นก้อนนี้เกิดจากพวกน้้ามันหอมละเหยออกไปจึงเหลือ

เป็นยางที่มีลักษณะแข็ง ถ้าสารที่ไหลออกมามีลักษณะเหลวข้น

เรียกว่า ยาง ชันและยางเป็นสารเหลวที่อาจจะไหลออกมาจากใต้เปลือกไม้ 

หรอืเนื้อไม้ก็ได้ มีสสีันแตกต่างกันไป เช่น สีขาว สีเหลือง สีทอง สีแดง   

สนี้้าตาล หรอืสีด้า แล้วแต่ชนิดของไม้ โดยแบ่งได้เป็น 4 กลุ่ม ดังนี้   

 3.1 ทรูกัม (True gum) ได้แก ่ยางที่มคีุณสมบัติละลายน้้า ทรูกัมนีไ้หลออกมาจากผนังเซลล์ของเนื้อไม้ 

ในประเทศไทยพบเพียงชนดิเดียวที่มคีุณสมบัติคล้าย Gum Arabic ซึ่งได้จากต้นสเีสียดแก่น  Acacia catechu 

Wild. มคีุณสมบัติเป็นกาวอย่างดี ใช้ในอุตสาหกรรมผา้ไหม สีน้้า ยา หมึกพิมพ์ และอื่นๆ แต่ในประเทศไทย

ยังไม่มกีารเจาะยางชนิดนีม้าใช้ และเป็นยางที่มรีาคาแพงหายาก  

 3.2 ชัน เป็นยางที่มีลักษณะก้อนแข็ง หรืออาจเป็นแท่ง ครั้งแรกจะเป็นยางเหลวไหลออกมาจากต้นไม้

และจะค่อยๆ แข็งเป็นก้อนหรือแท่งเมื่อถูกอากาศ ส่วนใหญ่ใช้ในการท้าน้้ามันชักเงาหรือยาเรือ เป็นสารที่

ละลายในแอลกอฮอล์ แตไ่ม่ละลายในน้้า 

 3.3 โอลีโอเรซิน (Oleoresin) เป็นยางไม้ที่มสี่วนผสมของน้้ามัน

หอมละเหยในอัตราที่สูง มีลักษณะเหลวข้น ละลายในแอลกอฮอล์ บางชนิด

มีกัมปนอยู่ด้วย เรยีกว่า กัมโอลีโอเรซิน (gum oleoresin) ละลายน้้า

ได้เล็กน้อย ใช้ในอุตสาหกรรมตา่งๆ  หลายชนิด เช่น น้้ามันชักเงา สหีมึกพิมพ์ 

สายโทรศัพท์ เป็นต้น 

 3.4 กัมเรซิน (Gum resin) เป็นยางไม้ที่มกีัมผสมอยู่ด้วย

ละลายน้้าได้เพียงบางส่วน พบว่าในประเทศไทยมีชนิดเดียว คือ 

ยางรง ใช้ในอุตสาหกรรมสีย้อมผ้าไหม และเป็นสมุนไพร 

ยางไม้ 

ชัน 
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 4. สมุนไพรและเคร่ืองเทศ 

สมุนไพรและเครื่องเทศ เป็นสิ่งที่แยกจากกันได้ยาก พืชชนิดเดียวกัน

อาจเป็นทั้งสมุนไพร และเป็นทั้งเครื่องเทศ ขึ้นอยู่กับการใช้ประโยชน์

พืชนั้นๆ เช่น อบเชย พริกไทย ลูกจันทน์เทศ เป็นต้น ถ้าน้าพืชเหล่านั้น

ไปใช้ในการรักษาโรคก็เป็นสมุนไพร ถ้าน้าไปใช้แต่งกลิ่นอาหารก็เป็นเครื่องเทศ 

สมุนไพรในปัจจุบันมีมากกว่า 1,000 ชนิด แต่มีประมาณ 

100 ชนิด ที่มคีุณค่าทางเศรษฐกิจบางชนิดมศีักยภาพในการพัฒนาไปสู่

ยาแผนปัจจุบัน และบางชนิดได้พัฒนาไปสู่การผลิตเป็นตัวยาแผนปัจจุบันแล้ว 

เครื่องเทศมีมากมายหลายชนิด ที่ใช้ในประเทศไทยมีทั้ง

แหล่งก้าเนิดในประเทศไทย และน้าเข้าจากต่างประเทศ เครื่องเทศต่างๆ 

ที่ใช้ประโยชน์ เช่น กระเทียม กระวาน กานพลู ขิง ข่า ขึ้นฉ่าย ลูกจันทน์เทศ 

ดอกจันทน์เทศ โป๊ยกั๊ก ผักชี พริกไทย โหระพา อบเชย เป็นต้น 

 5. พืชอาหาร 

 พืชอาหารแบ่งได้เป็น 3 กลุ่ม 

 5.1 พืชผักป่า พบว่าพืชผักป่า เป็นพืชที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ้าวันของประชาชนในชนบทสูงสุด 

เนื่องจากมีการเก็บหาพืชผักป่ามาใช้เป็นอาหารประจ้าวัน และน้าไปขายในท้องตลาด 

 5.2 พืชอาหารป่าเบ็ดเตล็ด นอกจากพืชผักป่าที่กล่าวมาแล้ว ยังมีพืชหัว หน่อไม้ หน่อหวาย ผลไม้ป่า

อีกหลายชนดิที่ราษฎรน้ามาเป็นอาหาร  

 5.3 เห็ดกินได้เป็นพืชที่พบได้ในป่าทั่วไปของประเทศ พบมากในฤดูฝน ใช้ในการท้าอาหาร  

ท้าได้หลายต้ารับ และมีรสชาติอร่อย บางชนิดใช้เป็นสมุนไพรรักษาโรคได้ ปัจจุบันได้มีการพัฒนา 

การเพาะเลี้ยงเห็ดหลายชนิด เช่น เห็ดหอม เห็ดฟาง เห็ดนางรม เห็ดหูหนู แต่มีเห็ดอีกหลายชนิดที่มีราคาแพง 

เชน่ เห็ดโคน หรือเห็ดปลวก เป็นต้น ควรมีการสง่เสริมและพัฒนาใหม้ีการเพาะเลี้ยงเป็นอาชีพต่อไป  

 

 

 

 

 

 

ต้นจันทน์เทศ 

พืชสมุนไพรและเครื่องเทศ 

หน่อหวาย เห็ดป่ากินได้ พืชอาหารป่า 
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คร่ังเม็ด 

ต้นไม้ที่ใช้เลี้ยงครั่ง 

 6. แมลงอุตสาหกรรม และแมลงกินได้ 

 แมลงมีหลายชนิดที่มีความเกี่ยวข้องกับมนุษย์มาตั้งแต่สมัยโบราณ 

และได้มกีารพัฒนาเทคนิคการเพาะเลีย้งแมลง ซึ่งได้จากป่ามาสู่อุตสาหกรรม 

และบางชนิดมีการซื้อขายตามท้องตลาด แมลงที่พัฒนาสู่อุตสาหกรรม 

มี 2 ชนิด คือ ครั่ง และผึ้ง ส่วนแมลงกินได้ที่มีการซื้อขายในตลาด 

มีไม่มากนัก แต่ก็สามารถสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวเพิ่มได้ แมลงของป่า

แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ดังนี ้

 6.1 แมลงครั่งจะอาศัยดูดกินน้้าเลีย้งจากกิ่งไม้ที่เป็นแม่ไม้เลี้ยงครั่ง

มาเป็นอาหาร แล้วขับถ่ายยางครั่งออกจากภายในตัวครั่งตลอดเวลา 

เพื่อเป็นเกราะหอ่หุม้ตัว ป้องกันอันตรายจากภายนอก ยางครั่งจะมีลักษณะ

เหนียวสีเหลือง เมื่อถูกอากาศเป็นเวลานานจะแข็งตัวเป็นสีน้้าตาลแดง 

ครั่งทีเ่ก็บเมื่อกะเทาะจากกิ่งไม้แลว้เรียกว่า ครั่งดิบ ซึ่งมีส่วนประกอบที่

ส้าคัญ คือ เรซิน ขี้ผึ้ง ซากตัวครั่ง และสารอื่นๆ ส่วนครั่งที่น้าไปใช้

ประโยชน์ทางอุตสาหกรรม คือ สีครั่งและครั่งเม็ดซึ่งได้จากการล้างครั่งดิบแล้ว 

  ผลติผลครั่งในท้องตลาดมี 5 ชนิด  

 6.1.1 ครั่งดิบ เป็นครั่งกะเทาะจากกิ่งไม้เลี้ยงครั่ง 

โดยการใช้มีดกะเทาะ หรอืแกะออกจากกิ่งไม้ด้วยมอื 

6.1.2 ครั่งเม็ด เป็นครั่งที่ผ่านการบด และล้างใหส้ะอาด

ด้วยน้้าหรอืสารเคมี 

6.1.3 เชลแล็ก เป็นครั่งบริสุทธิ์ที่หลอมละลายมาจากครั่งดิบ หรอืครั่งเม็ด โดยการนึ่ง กรอง

ผา่นตะแกรงจะไดส้ารบริสทุธิอ์อกมา และท้าใหเ้ป็นแผ่นบางๆ แลว้ตีเป็นเกร็ดเล็กๆ 

6.1.4 ครั่งฟอกขาว เป็นครั่งที่ได้ฟอกขาวโดยสารละลาย ไฮโปคลอไรท์ ใช้แทนแล็กเกอร์

และสารเคลือบเงาที่ไม่มีสี และอุตสาหกรรมไนโตรเซลลูโลส 

6.1.5 ครั่งพันธุ์ เป็นครั่งที่เก็บจากต้นไม้เลี้ยงครั่ง โดยเลือกกิ่งที่สมบรูณ์แข็งแรง ปราศจาก

ศัตรูท้าลาย และพร้อมที่จะออกลูกครั่งเพื่อขยายพันธุ์ต่อไป 

  ผลิตผลครั่งที่กล่าวถึงข้างต้นนีเ้ป็นผลผลิตที่พบได้ทั่วไปในท้องตลาด ส่วนการน้าครั่งเม็ด

เชลแล็ก และครั่งฟอกขาวไปใช้ประโยชน์ต่างๆ ต่อไป เช่น เคลือบช็อคโกแลต ท้าฉนวนไฟฟ้า ท้าหมึก 

ท้าเครื่องส้าอาง และอื่นๆ อีกมากมายหลายชนดิ แล้วแต่กรรมวธิีที่บริษัทจะผลติ 

 6.2 ผึ้ง ในประเทศไทยน้้าผึ้งได้จากผึ้งพืน้เมอืง มี 3 ชนิด และผึ้งพันธุ์อีก 1 ชนิด รวมเป็น 4 ชนิด ดังนี้ 

6.2.1 ผึ้งหลวง (Apis dorsata) ตัวโต ดุร้าย ไม่นิยมเลี้ยง เพราะเลี้ยงไม่เชื่อง ชอบท้ารัง

บนต้นไม้ใหญ่ 

เชลแล็ก 
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6.2.2 ผึ้งโพรง (Apis cerana) เป็นผึ้งที่นยิมเลีย้งตามบ้านทั่วไป สามารถเลี้ยงเป็นอุตสาหกรรมได้ 
เลี้ยงกันมากทางภาคใต้ 

6.2.3 ผึ้งมิม้ (Apis flores) เป็นผึง้ที่มขีนาดเล็กชอบท้ารังตามพุ่มไม้ตา่งๆ 

6.2.4 ผึ้งพันธุ์ (Apis mellifera) เป็นผึ้งที่น้าเข้ามาเพาะเลี้ยง ซึ่งเป็นสายพันธุ์อิตาเลียน 
เป็นผึง้ที่เชื่องไม่ดุร้าย ไม่ทิ้งรัง หาอาหารเก่ง ปัจจุบันนิยมน้ามาเลี้ยง 

  ผลติภัณฑท์ี่ได้จากผึ้งเป็นสินค้าส้าคัญ ดังนี้  

(1) น้้าผึ้งมีประโยชน์ ดังนี้ 

-  เป็นอาหารบริสุทธิ์จากธรรมชาติ เหมาะส้าหรับเป็นส่วนผสมของยาแผนโบราณ
หลายชนิด เพื่อปั้นเป็นยาลูกกลอน 

- ใช้ผสมอาหารเพื่อใหม้ีกลิ่นและรสชาติที่นา่รับประทาน เช่น ใช้ในการท้าขนมปัง 
ขนมเค้ก โดนัท ลูกกวาด ไอศกรีม เครื่องดื่ม ใช้ดองผลไม้ เป็นต้น 

-  ใช้เป็นยารักษาโรคต่าง  ๆเช่น โรคท้องอืดเฟ้อ โรคริดสีดวงทวาร และเส้นเลือดขอด 
แก้ไอ หลอดลมอักเสบ ความดันโลหิตสูง แก้ท้องผูก บิด บาดแผลไฟไหม ้น้้าร้อนลวก และแก้อ่อนเพลีย
อันเนื่องจากท้องร่วงอย่างแรง อาเจียน หรอือดนอน 

(2) ขีผ้ึ้ง หรอืไขผึ้ง มีประโยชน์ ดังนี้ 
-  ใช้ผสมเครื่องส้าอาง 
-  ใช้ท้าเทียนไขใช้ในราชพิธีต่างๆ 
-  ท้าเทียนอบขนม  

-  ท้าสีผ้ึง 
-  ใช้ในงานอลูมิเนียมหรอืเครื่องเงิน และงานท้าผ้าบาติก 
-  ใช้เคลือบผลไม้ 
-  ใช้แผน่รังเทียมในการเลีย้งผึ้ง 

-  ใช้ปั้นหุน่ 
(3) นมผ้ึงใชเ้ป็นสมุนไพรบ้ารุงสุขภาพและรักษาโรคบางอย่าง 
(4) พิษผึง้ แก้ปวดข้อ (Rheumatism) หอบหืด ต่อมไทรอยด์   

ลดความดันเลือดสูงบางชนิดและแก้อาการบวมอักเสบต่างๆ 

(5) เกสรผึ้ง มีประโยชน์ ดังนี้ 
-  รักษาร่างกายใหแ้ข็งแรง 
-  ท้าให้ผิวพรรณชุ่มช้ืน เปล่งปลั่ง 
-  แก้สิว ฝ้า 

-  เจริญอาหาร 
-  ขับถ่ายเป็นปกติ 
-  ท้าให้นอนหลับสบาย 
-  แก้อ่อนเพลีย 

-  สายตาดีขึ้น ขี้ผึ้ง 
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 6.3 แมลงกินได้ที่นยิมรับประทาน ได้แก ่

 แมลงอีนูน จักจั่นน้้าแร่ แมลงดานา แมลงเหนี่ยง แมลงตับเต่า หรือด้วงดิ่ง แมลงแครงค้อ 

หรือแมลงแครงจิก แมลงทับ ตั๊กแตนปาทังกา ดักแด้ตัวอ่อนของต่อหลุม หนอนกินเยื่อไผ่ หรือรถด่วน 

จิ้งหรดีทองค้า แมลงกระชอน แมลงมัน แมลงเบ้ากุดจี่ใหญ่ ดักแด้ไหม ไข่มดแดง ตัวอ่อนมดแดง  

ตัวอ่อนแมลงปอ กว่างงวง แมลงเม่า และหนอนผีเสือ้กินใบขีเ้หล็ก 

 

 

 

 

  

 7. ไม้หอม 

 ไม้หอมที่นา่สนใจ มีดังนี้ 

 7.1 จันทน์หอม (Mansonia gagei Drumm.) เนื้อไม้กระพี้สีขาว 

ส่วนแก่นสนี้้าตาลเข้ม เสีย้นตรง เนือ้ละเอียด แข็ง เลื่อยไสตกแต่งง่าย 

ไม้ที่ตายเองจะมีกลิ่นหอม ใช้ท้าหีบใส่เสื้อผ้า เครื่องกลึงและแกะสลัก 

ท้าหวี ดอกไม้จันทน์ ธูป น้้ามันหอมที่ได้จากการกลั่นชิ้นไม้ใช้ปรุงเครื่อง

หอมและเครื่องส้าอาง 

 ทางด้านสมุนไพร น้้ามันที่กลั่นจากเนื้อไม้ใช้เป็นยาบ้ารุงหัวใจ 

เนื้อไม้ใช้เป็นยาแก้ไข้ แก้โลหติเสีย แก้กระหายน้้าและอ่อนเพลีย 

 7.2 จันทน์ชะมด (Aglaia pyramidata Hance) การใช้ประโยชน์

คล้ายจันทน์หอม 

 7.3 สบ หรือไม้หอม (Altingia exelsa Noronha) เนื้อไม้มีกลิ่นหอม 

ใช้ท้าธูป หรอืโลงศพ 

 7.4 จันทนา (Tarenna hoaensis Pitard) ใชป้ระกอบเครื่องยา 

 7.5 ท้ามัง (Litsea petiolata Hook.f) ทางภาคใต้นยิมใช้ท้าครก 

หรอืสากต้าน้้าพริก 

 7.6 แก้งขี้พระร่วง (Celtis timorensis Span.) เนื้อไม้เมื่อแหง้

แล้วจะมีกลิ่นเหม็นคล้ายอุจจาระ 

 7.7 จันทน์แดง (Dracaena loureiri Gagnep.) กลิ่นของไม้ชนิดนี้

มีน้อย และมักจะมีกลิ่นตน้ที่ แก่มากๆ หรอืต้นที่ลม้ตายผุพัง 

ดักแด้ไหม แมลงเม่า ตั๊กแตนปาทังกา จิ้งหรดี 

ต้นจันทน์ชะมด 

เปลือกต้นจันทน์ชะมด 

ผลิตภัณฑ์จากไม้หอม 
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 7.8 กฤษณา (Aquilaria sp.) สกัดน้้ามันหอมละเหยเป็นการค้า ชิ้นไม้กฤษณาได้ก้าหนดเป็นไม้ป่าหวงห้าม

ชนิดหนึ่ง ซึ่งผู้เก็บหาต้องขออนุญาตจากกรมป่าไม้ ตามสถิติ

พบว่าไม่มีการขออนุญาตอย่างเป็นทางการ และมีการซื้อขาย

แบบไม่ถูกต้องตามกฎหมายตลอดมา เนื้อไม้กฤษณาปกติมีสีขาวนวล 

ไม่มีกลิ่นหอม แต่ไม้กฤษณาบางต้นเนื้อไม้จะเปลี่ยนจากสีขาวนวล

เป็นสีน้้าตาลและสีด้า เมื่อดมกลิ่นไม้ที่เผาไฟมีกลิ่นหอม ราคาของ

ไม้กฤษณาที่มีกลิ่นหอมในท้องตลาดมีตั้งแต่ราคาถูกจนถึงราคา

หมื่นบาทต่อกิโลกรัม เนื้อไม้ที่หอมนีม้ิได้เกิดในกฤษณาทุกต้น เป็นเหตุให้

ไม้กฤษณาจ้านวนมากถูกชาวบ้านลักลอบโค่นลงเพื่อหาส่วนที่หอม ส่วนต้นกฤษณาที่ไม่มีกลิ่นหอมจะถูกทิ้งไว้

ในป่าจนไม้ผุพังไปโดยไม่ได้น้าไปใช้ประโยชน์  

น้้ามันหอมละเหยจากกฤษณาใช้ในอุตสาหกรรมน้้าหอม และการแต่งกลิ่นยาสูบ ประเทศในกลุ่มอาหรับ

ใช้กฤษณาเป็นเครื่องหอม และใช้ในการผลิตธูป ส้าหรับเสื้อผ้าหรือผิวหนังถ้าโรยด้วยผงของไม้หอม

สามารถกันพวกเลือดหรือตัวไรได้ กฤษณาใช้ในการเข้าเครื่องยา ในต้าราจีนนั้นกฤษณาจัดเป็นยาช้ันดี

อีกชนดิหนึ่ง มีสรรพคุณเป็นยารสเผ็ดปนขมฤทธิ์อุ่น ใช้เป็นยาบ้ารุงหัวใจ แก้โรคปอดบวมตามข้อ แก้ลม 

วิงเวียนศีรษะ แก้คลื่นไส้อาเจียน ขับลมในกระเพาะ รักษาอาการ

ปวดแน่นหน้าอก ใช้แก้อาการหอบหืด และเสริมสมรรถภาพ

ของเพศชาย ปัจจุบันได้มีการน้ากฤษณาไปผลิตเป็นยาส้าเร็จรูป

หลายชนิด เช่น ยาจับเฮี่ยอี่ เป็นยารักษาโรคกระเพาะอาหารที่ดี

ชนิดหนึ่ง ประโยชน์อย่างอื่นน้าไปท้าลูกประค้า และหีบใส่เครื่องเพชร 

การเก็บรักษาควรบรรจุกฤษณาไว้ในกล่องไม้ และเก็บไว้ในที่แห้ง

และอุณหภูมิต้่า 

 8. เปลือกไม ้

 เปลือกไม้ที่มีการเก็บหาในปัจจุบันมีอยู่ 12 ชนิด คือ เปลือกมะหาด เปลือกปอกระสา เปลือกอบเชย 

เปลือกเคี่ยม เปลือกพะยอม เปลือกตะเคียน เปลือกสีเสียด เปลือกแสม เปลือกโกงกาง เปลือกโกงกางแดง 

เปลือกก่อ เปลือกยางบง 

 

 

 

 
  

 

  

ไมห้อมกฤษณา 

เปลือกไม้กฤษณา 

เปลือกอบเชย เปลือกบง เปลือกสีเสียด 
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 8.1 เปลือกไม้มีประโยชน์ ดังนี้  

8.1.1 ใช้ท้าสยี้อมผ้า 

8.1.2 ใช้เป็นสมุนไพร 

8.1.3 ใช้เป็นเครื่องเทศ 

8.1.4 ใช้ท้าความสะอาดพืน้ ใช้คู่กับหมาก 

8.1.5 ใช้ท้าผงธูป 

8.1.6 ใช้ท้าเยื่อกระดาษ 

8.1.7 ใช้ท้ายากันบูด 

8.1.8 ใช้ฟอกหนัง 

 8.2 ชนิดของเปลือกไม้ 

8.2.1 ยางบง ได้จากเปลือกบง มียางเหนียวเมื่อผสม

กับน้้า ใช้ในการท้าธูป ท้ายากันยุง คือเมื่อน้ามา ผสมกับขี้เลื่อย 

โดยใช้คุณสมบัติของยางบงที่มียางเหนียวเป็นตัวผสม ที่ส้าคัญ

ของยางบง คือ การท้าธูป โดยใช้ยางบงเป็นส่วนผสมของผงธูป  

ที่เรยีกว่า โกบ๊วก (Kobuak powder) 

8.2.2 อบเชย ได้จากเปลอืกอบเชยมีกลิ่นหอมฉุน 

และมีรสหวานใช้เป็นส่วนประกอบของอาหาร เช่น ผักดอง ซอส 

เครื่องพะโล้ ขนมคุกกี ้ผงกระหรี่ แยม ไส้กรอก และเบคอน ฯลฯ   

มีคุณสมบัติท้าให้สดชื่น แก้อ่อนเพลีย แก้จุกเสียด แน่นท้อง หรอืใช้

ท้ายาอมที่มีกลิ่นหอม น้้ามันระเหยของอบเชยสามารถท้าลาย

สปอรข์องบาซิลลัสแอนธราซีส  

8.2.3 ปอกระสา ได้จากเปลือกปอกระสาใช้ท้า

กระดาษสาดว้ยมือ 

 

 

 

 

 

 

ย้อมสีจากเปลือกไม ้

ผงมะหาด 

สมุนไพรอบเชย 

เปลือกปอกระสา กระดาษสา ผลิตภัณฑ์กระดาษสา 
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 9. แทนนินและสีธรรมชาติ 

 แทนนินและสีธรรมชาติ ได้จากการน้าส่วนต่างๆ ของต้นไม้ เช่น แก่น ราก ผล เปลือก ใบ มาใช้ประโยชน์ 

ซึ่งเป็นการเพิ่มคุณค่า (Value-added) ให้กับของป่า โดยใช้ส่วนต่างๆ ของต้นไม้โดยตรง หรือสกัด

เพื่อน้ามาใช้ประโยชน์ก็ได้ 

 9.1 แทนนิน (Tannins) สารธรรมชาติที่เรียกว่า แทนนิน (ภาษาพื้นเมืองเรียกว่าน้้าฝาด) มีอยู่ในเปลือกไม้ 

ในเนื้อไมแ้ละผลไม้ เป็นสารที่ใช้ในการฟอกหนัง ช่วยลดความหนดืในบ่อน้้ามัน ใช้ในการท้าหมึกพิมพ์ ท้าสีย้อมผ้า

ใหท้นทาน และใช้เป็นส่วนผสมของยารักษาโรค และเครื่องส้าอางบางชนิด นอกจากนั้นยังสามารถน้ามา

สังเคราะห์เป็นกาวติดไม้ส้าหรับผลิตภัณฑ์ไม้เพื่อทดแทนการใช้กาวสังเคราะห์วิทยาศาสตร์ ซึ่งมีราคาแพง

ขึ้นเรื่อยๆ นอกจากนี้ยังมีแทนนินบางชนิดที่เป็นประโยชน์ทางเภสัชกรรมและอาหาร โดยใช้เป็นยาฝาด

สมานในโรคท้องร่วง โรคบิด และผสมเป็นยาบ้วนปาก เป็นต้น 

 9.2 สีธรรมชาติจากพืชที่ใช้ในการย้อมสีมีอยู่มากมาย ตัวอย่างสีที่ได้ เช่น 

9.2.1 สีกากีแกมสีเขียวจากเปลือกเพกา และแก่นขนุน 

9.2.2 สีน้้าตาลแก่จากเปลอืกไม้โกงกาง โปรง คาง มะหาด แสม ประสัก และเนื้อไม้สเีสยีด 

9.2.3 สีแดงจากรากยอ ดอกค้าฝอย แก่นไม้ฝาง ตัวครั่ง และเปลือกสะเดา 

9.2.4 สีเหลอืงจากเมล็ดค้าแสด 

9.2.5 สีด้าจากลูกมะเกลือ เปลือกไม้โกงกาง ผลมะเกิ้ม ใบมะยมป่า เปลือกและผลสมอไทย  

และเปลือกรกฟ้า 

9.2.6 สีเขียวจากใบหูกวาง และใบเลี่ยน 

9.2.7 สีครามจากคราม 

9.2.8 สีชมพูจากต้นมหากาฬ และต้นฝาง 

9.2.9 สีเหลอืงจากแก่นขนุน หรอืแก่นไม้แกแล ใบมะขามไทย ดอกทองกวาว ยางรง เปลือกมะพูด 

และเปลือกก่อ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมอไทย มะหาด มะเกลือ 
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การเพาะช ากล้าของป่า 

แนวคดิ 

การเพิ่มปริมาณไม้ขนาดเล็กและเพิ่มพื้นที่ผลิตของป่า นอกพื้นที่ป่าธรรมชาติ เป็นแนวทางหนึ่ง

ที่จะอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ที่เป็นแหล่งผลิตให้คงอยู่ได้อย่างยั่งยืน นอกจากนั้นของป่าหายาก 

หรือมีปริมาณลดลง การส่งเสริมการปลูกและพัฒนาเทคนิควิธีการขยายพันธุ์ เพื่อเพิ่มมูลค่าและปริมาณ 

ท้าให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชนเ์ชิงอนุรักษ์ได้อย่างยั่งยืนตลอดไป 

พื้นที่ด าเนินการ 

ด้าเนินการในพืน้ที่ที่มศีักยภาพที่จะสามารถด้าเนินการส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้ประโยชน์

ของป่า ไปสู่ประชาชนอย่างมปีระสิทธิภาพ ได้แก่ 

1. พืน้ที่ในเขตสวนป่า ที่กรมป่าไม้ได้ด้าเนินการปลูกไปแล้ว 

2. พืน้ที่ตามโครงการส่งเสริมเกษตรกรปลูกป่า 

3. พืน้ที่หมูบ่้านในโครงการปรับโครงสรา้ง และระบบการผลิตเกษตรกร 

4. พืน้ที่ในหมูบ่้านพัฒนาป่าชุมชน และหมูบ่้านป่าไม้แผนใหม่ 

5. พืน้ที่ในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ 

6. พืน้ที่ของประชาชน และที่ดนิสาธารณประโยชน์ 

จุดประสงค์การเพาะช ากล้าของป่า 

1. การเพาะช้ากล้าของป่าเพื่อน้าไปส่งเสริม แจกจ่ายให้ชุมชน หรือประชาชนผู้สนใจน้าไปปลูก

ในหมู่บ้านเป้าหมาย เพื่อใช้ประโยชน์ในการยังชีพ หรอืเพื่อเศรษฐกิจตอ่ชุมชน 

2. การเพาะช้ากล้าของป่าเพื่อการศกึษาทางวิชาการ ซึ่งอาจเป็นพันธุ์ของป่าท้องถิ่นที่สมควรได้รับ

การขยายพันธุ์ และยังไม่เคยศึกษามาก่อน เป็นพันธุ์ที่หายากหรือมีแนวโน้มที่มีปริมาณลดน้อยลง 

หรือเป็นพันธุ์ของป่าที่มคีวามยากในการเพาะช้าเป็นกรณีพิเศษ 
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Yes 

Yes 
Yes 

ตารางแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการเพาะช ากล้าของป่า 

ขั้นตอน ระยะเวลา รายละเอียด เอกสารอ้างอิง 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มิ.ย. – ส.ค. 

 

 

ส.ค. – ก.ย. 

 

 

ก.ย. 

 

ก.ย. 

 

ต.ค. – ม.ค. 

 

 

*ต.ค. – ก.ย. 

 

พ.ค. – ส.ค. 

 

 

 

 

ก.ค. – ก.ย. 

 

 

 

 

 

พิจารณาข้อมูล 

1. แบบสอบถามความความ

ต้องการชนิดพันธุ์กล้าของป่า 

 
 

พิจารณาข้อมูล 

1. ความต้องการของ

กลุ่มเป้าหมาย 

2. บัญชีรายชื่อกล้าของป่า 

3. ความเหมาะสมของพืน้ที ่

4. ความยากงา่ยของการ

ขยายพันธุ์ 

5. งบประมาณที่ไดรั้บ 

 

จัดท้าแผนปฏิบัตงิานและ

แผนการใชจ้่ายเงิน 

 
ผลติกล้าของป่า 

1. จัดหาเมลด็พันธุ ์

2. เพาะกล้า 

3. ดูแลรักษา 

4. ตรวจสอบคุณภาพกล้า 

 

การให้บริการกล้าของป่า 

1. ประชาสัมพันธ์การ

ให้บรกิารกล้าของป่า 

2. ระเบียบการให้บรกิาร 

3. ขั้นตอนการให้บรกิาร 

 

 

การประเมนิผล 

1. ส้ารวจความพึงพอใจ 

2. ตรวจเย่ียมแปลงปลกูของ

เกษตรกร 

3. ให้ค้าปรกึษา แนะน้า และ

แก้ปญัหา 

 

 

 

 

แบบส้ารวจความต้องการ 

(โครงการส่งเสรมิและพัฒนา 

การใชป้ระโยชน์ไม้ขนาดเล็ก

และของป่า) 

 

คู่มือและบัญชีรายชื่อกล้าของป่า

(งานพัฒนาของป่า สา้นักวิจัย

และพัฒนาการป่าไม้) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(โครงการส่งเสรมิและพัฒนา 

การใชป้ระโยชน์ไม้ขนาดเล็ก

และของป่า) 

 

 

 

ศูนย์ส่งเสรมิพัฒนาฯ การใช้

ประโยชน์ไม้ขนาดเล็กและของป่า/

ศูนย์วจิัยผลิตผลป่าไม้

ส้านักวิจัยและพัฒนาการป่าไม ้

 

 

 

 

(โครงการส่งเสรมิและพัฒนา 

การใชป้ระโยชน์ไม้ขนาดเล็ก

และของป่า) 

ส้านักวิจัยและพัฒนาการป่าไม ้

หมายเหต ุ* กล้าของป่าท่ีมีศักยภาพบางชนิดจ้าเป็นต้องเพาะขยายพันธ์ุขา้มปี/ชนิดกลา้ขึ้นอยู่กับแตล่ะทอ้งท่ี 

ติดตาม/ส ารวจ 

ความต้องการ 

กล้าของป่า 

ของกลุ่มเป้าหมาย 

ประมวลและ

สรุปผลจ านวน

และชนิดพันธุ์ 

กล้าของป่า 

 

*เร่ิมต้น/บ ารุงรักษากล้าของป่าข้าม

ปี 

จัดท าแผนการผลิต

กล้าของป่าและ 

ค าของบประมาณ 

จัดท าแผน

ปฏิบัติงานและ

งบประมาณ 

ไม่
อนุมติั

*ผลิตกล้าของ

ป่า/ 

บ ารุงรักษากล้า 

แจกกล้าของป่า 

ติดตาม

ประเมนิผล 

ไม่
อนุมติั

ไม่
อนุมั

คัดเลือกชนิดพันธุ์ 

และจ านวนกล้าของ

ป่า 



คู่มือส าหรับเจ้าหน้าที่ในการให้บรกิารกล้าของป่า   15 

 

                            โครงการส่งเสริมและพัฒนาการใช้ประโยชน์ไม้ขนาดเล็กและของป่า                        
 

หลักเกณฑ์ในการขอรบับริการกล้าของป่า 

1. ติดตอ่ขอรับกล้าของป่าได้ที่ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้ประโยชน์ไม้ขนาดเล็ก

และของป่า และศูนย์วิจัยผลิตผลป่าไม้ โดยไม่ต้องช้าระค่าธรรมเนียมใดๆ ทั้งสิน้ 

2. ตรวจสอบชนิดกล้าของป่าที่ต้องการว่ามีชนิดของป่าตรงตามที่ต้องการและเหมาะสมกับสภาพ

พืน้ทีท่ี่น้าไปปลูกตามค้าแนะน้าของเจา้หนา้ที่ 

3. ผูข้อรับกล้าของป่ายื่นค้าขอ และติดต่อขอรับกล้าของป่าด้วยตนเอง (ตามแบบค้าขอรับกล้าของปา่

พร้อมหลักฐาน) 

4. ประชาชนทั่วไปที่มีความต้องการขอรับกล้าของป่าติดต่อขอรับกล้าของป่าจ่ายได้ไม่เกินรายละ 

1,500 ต้น/ปี (ระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการจา่ยกล้าไม้ พ.ศ. 2552) 

5. องค์กรเอกชน ศาสนสถาน หน่วยงานภาครัฐ และโครงการต่าง  ๆที่มีความต้องการขอรับกล้าของป่า 

ติดต่อขอรับกล้าของป่าจ่ายได้ไม่เกินรายละ 10,000 ต้น/ปี (ระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการจ่ายกล้าไม้ 

พ.ศ. 2552) 

หมายเหตุ   

โครงการปลูกต้นไม้ที่ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อการค้า และมีพื้นที่เป้าหมายชัดเจนสามารถขอรับ

กล้าของป่าโดยให้ยื่นหนังสือแสดงโครงการพร้อมหลักฐานประกอบแนบค้าขอ (ศูนย์ฯ สงวนสิทธิ์แจกจ่าย

จ้านวนกล้าของป่าตามงบประมาณที่ได้) 

หลักฐานการขอรับกล้าของป่า 

1. บัตรประชาชน พร้อมส้าเนา 

2. ถ้าเป็นโครงการตอ้งแนบรายละเอียดโครงการ เอกสารที่ดนิและแผนที่สังเขป 

3. ค้าขอรับกล้าของป่า 

การพิจารณา 

1. ศูนย์ฯ เมื่อได้รับค้าขอจะพิจารณาแจกจ่ายกล้าของป่าตามจ้านวนที่เหมาะสม โดยค้านึงถึง

จ้านวนผูย้ื่นค้าขอ ปริมาณกล้าที่มอียู่และขนาดพืน้ที่ปลูกเป็นหลัก 

2. เจ้าหนา้ที่ผูไ้ด้รับหนังสือแสดงโครงการจะตรวจสอบหลักฐานเบื้องต้น หากเป็นโครงการที่สมควร

สนับสนุนกล้าของป่าให้พิจารณาเสนอความเห็นเกี่ยวกับจ้านวนกล้าของป่าที่ควรสนับสนุน โดยค้านึงถึง

เป้าหมายของโครงการ จ้านวนผูย้ื่นโครงการ ปริมาณกล้าของป่าที่ม ีและจ้านวนพืน้ที่ปลูก เป็นหลัก 

หมายเหตุ  

ศูนย์ฯ จะมีการติดตามประเมินผลการแจกจา่ยกล้าของป่าดังกล่าว โดยวิธีการสุ่มตัวอย่าง ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 2 ของผู้มาขอรับกล้าของป่า  
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ขั้นตอนการให้บริการกล้าของป่า 

1. ผู้รับบริการติดต่อเจ้าหน้าที่ ให้ค้าปรึกษาแนะน้า ผู้รับบริการกรอกแบบค้าขอ เจ้าหน้าที่

ตรวจสอบเอกสาร จะเสร็จภายใน 5-10 นาที 

   
 

     เกษตรกรตดิต่อขอรับกลา้ของปา่ที่ศนูย์ฯ                     เจ้าหนา้ที่ตรวจสอบเอกสารตามแบบค าขอ                       

 

2. ขั้นตอนการจัดเตรียม และส่งมอบกล้าของป่า ศูนย์ฯ จะท้าใหเ้สร็จสิน้ภายในเวลา 30 นาที 

 

  
 

                    จัดเตรียมกล้าของป่า                                                ส่งมอบกล้าของป่า 
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แผนผังแสดงขั้นตอนการให้บรกิารกล้าของป่า 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

*เจ้าหน้าที่ตรวจสอบหลักฐาน 

 

ผู้รับบริ

การ

- ตดิตอ่เจ้าหนา้ที่ 

- ให้ค้าปรึกษา / แนะน้า 

ผู้รับบริการกรอกแบบค้าขอ 

จัดเตรียมกล้าของป่า 

ส่งมอบกล้าของป่า พร้อมคู่มือการปลูก 

 

30 นาที 

 

5-10นาท ี
นน 

*หลักฐานที่ใช้ประกอบค าขอรับบริการกล้าของป่า 

1. ส้าเนาบัตรประชาชน / หนังสอืขอรับกล้าของป่า 

2. เอกสารสิทธิ์ที่ดินหรือแผนที่สถานที่ปลูก / แปลงปลูก 
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หลักการในการให้บรกิาร 

ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้ประโยชน์ไม้ขนาดเล็กและของป่า ศูนย์วิจัย

ผลิตผลป่าไม้ ให้ความส้าคัญกับการให้บริการเกษตรกรผู้เข้ามาขอรับบริการกล้าของป่าเป็นอย่างมาก 

เพื่อให้เกิดความประทับใจ ศูนย์ฯ จงึเน้นการพัฒนาศักยภาพการให้บริการ 

การบรกิาร 

การบริการ คือ การให้ความช่วยเหลือหรือการด้าเนินการเพื่อประโยชน์ของผู้อื่นการบริการที่ดี

ผู้รับบริการจะได้รับความประทับใจและเกิดความชื่นชมองค์กร อันเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่องค์กร

เบือ้งหลังความส้าเร็จของทุกงาน มักจะมีงานบริการเป็นเครื่องมอืในการสนับสนุน ไม่วา่จะเป็นงานประชาสัมพันธ์

งานบริการวิชาการตา่งๆ ตลอดทั้งความร่วมมอื รว่มแรงร่วมใจจากเจ้าหน้าที่ทุกระดับซึ่งจะต้องช่วยกัน

ขับเคลื่อนพัฒนางานบริการให้มคีุณภาพและมีประสิทธิภาพ 

จติบริการ 

1. เวลาทุกนาทีมีคา่ส้าหรับผู้รับบริการ 

2. การให้บริการที่ด ีเริ่มจากการใหบ้ริการที่ดกีบัคนในองคก์รก่อน  

3. การให้บริการที่เกินความคาดหวังเป็นที่สุดของการบริการ  

4. การให้บริการที่ดสี่งผลต่อภาพลักษณ์ขององค์กร  

หลักการรับฟัง...ด้วยใจ 

1. เปิดใจที่จะรับฟัง  

2. ให้เกียรตผิูพู้ด  

3. ตระหนักถึงความส้าคัญของผู้พูด  

4. ฟังอย่างมีสติ  

5. ฟังเสียงโดยปราศจากอคติ  

6. ฟังด้วยความใส่ใจและอย่างจริงใจ 

7. ฟังโดยรับรู้สาระได้อย่างถูกต้องตรงตามที่ผู้พูดต้องการสื่อสาร  

8. ฟังโดยรับรู้ถึงอารมณ์และความรู้สกึของผูพู้ดอย่างถูกต้องตรงสภาพความเป็นจรงิ  

9. รับฟังโดยไม่ตัดตอนการสื่อสาร  

10. มีคุณธรรมและจรยิธรรมในการรับฟัง  

 

 

มีจิตการบริการที่ดี 

เพื่อภาพลักษณ์ขององค์กร 

รับฟังผู้ขอรับบริการ 

ด้วยความใส่ใจและจริงใจ 
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หลักการสื่อความ...ด้วยใจ 

1. เปิดใจที่จะสื่อความ  

2. ให้เกียรตติ่อผูฟ้ังเสมอ  

3. คิดก่อนพูดเสมอ  

4. ถ่ายทอดด้วยความจริงใจ  

5. มคีวามสามารถในการจัดการอารมณ์  

6. ใช้ภาษาถูกต้องและเหมาะสม  

7. สื่อความข้อมูลที่เป็นจริงและมีคุณภาพมีพฤติกรรมการสื่อความที่แสดงความเป็นมิตร 

และเป็นกันเอง  

8. สื่อความโดยไม่ตัดตอนการสื่อสาร มีคุณธรรมและจรยิธรรมในการสื่อความ  

คุณลักษณะของผู้ให้บรกิารที่ดี 

การให้บริการน้ันเป็นหน้าที่ในชวีิตประจ้าวันที่ทุกคนต้องปฏิบัติ ฉะนั้น หากเราต้องการให้ผู้อื่น

ชื่นชมต่อตัวเราตลอดเวลา เราก็จะต้องปรับปรุงและเสริมสร้างคุณลักษณะของเราให้เป็นที่ถูกอกถูกใจผู้อื่น

และที่ส้าคัญคือต้องถูกใจตนเองด้วย คุณลักษณะของผู้ให้บริการที่ดีควรประกอบไปด้วยคุณลักษณะ

ทางกาย ประการแรกของการใหบ้ริการลูกค้า ลูกค้าจะสัมผัสเราโดยการมองเห็นก่อน ฉะนั้น การมีบุคลิกภาพที่ดี

มีการแสดงออกที่เหมาะสมจึงเป็นสิ่งที่ต้องกระท้าก่อน การมีบุคลิกภาพที่ดีนั้นต้องดีทั้งภายนอกและ

ภายใน ซึ่งทั้ง 2 ประการ มีสาระที่นา่สนใจ ดังนี้  

1. บุคลิกภาพภายนอก  ได้แก่  

·  ร่างกายสะอาด  

·  แตง่กายเหมาะสมกับกาลเทศะ  

·  ยิ้มแย้มแจ่มใส  

·  กิริยาอ่อนนอ้ม  

2. บุคลิกภาพภายใน ได้แก่  

·  กระตอืรอืร้น  

·  รอบรู้  

·  เต็มใจและจรงิใจ  

·  ความจ้าดี  

·  มีปฏิภาณไหวพริบ  

·  มีความรับผดิชอบ  

·  มีอารมณ์มั่นคง  

 

ให้เกียรติผู้รับบริการด้วยใจ 

แต่งกายเหมาะสมกับกาลเทศะ 

เต็มใจและจรงิใจในการให้บริการ 
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คุณลักษณะทางวาจา 

นับเป็นคุณลักษณะที่มคีวามจ้าเป็นอย่างมาก ทั้งนีเ้พราะปัญหาของการใหบ้ริการส่วนใหญ่จะเกิดจาก

การสื่อสารระหว่างผู้ให้กับผู้รับบริการ  ดังนั้น หากสามารถน้าคุณลักษณะทางวาจาที่ดีมาใช้ในการปฏิบัติงาน

ปัญหาการบริการก็จะลดลง ซึ่งคุณลักษณะทางวาจาที่เหมาะสมม ีดังนี้  

1. พูดจาไพเราะอ่อนหวาน  

2. รู้จักใหค้้าชมตามโอกาสอันสมควร  

3. ใช้ถ้อยค้าภาษาให้ถูกต้อง  

4. ใช้น้้าเสียงใหเ้หมาะสมกับผูฟ้ังและสถานการณ์  

5. พูดชัดเจน กระชับ เข้าใจง่าย  

6. หลีกเลี่ยงการต้าหนแิละนินทา  

7. รู้จักทักทายผู้อื่นก่อน  

อย่าลืมใช้ค าว่า 

“ สวัสดี ขอโทษ ขอบคุณ ” นอกจากการใช้วาจาดังที่กล่าวแล้ว เสน่ห์อีกอย่างหนึ่งของผู้ที่

ประสบความส้าเร็จในงานบริการก็คือต้องเป็นผู้ฟังที่ดี ซึ่งมีหลักปฏิบัติ ดังนี้ 

1. ฟังด้วยความเต็มใจ สนใจและใส่ใจ  

2. อย่าปล่อยใหอ้คติเข้ามารบกวน  

3. จับความให้ได้และตอบรับอย่างมจีังหวะ  

4. ถามค้าถามและตรวจสอบความเข้าใจ  

5. อย่าขัดจังหวะ  

หลักในการให้บริการ 

1. การให้บริการอย่างมีคุณภาพนั้น ตอ้งท้าทุกครั้งไม่ใช่ท้าเฉพาะการบริการครั้งแรกเท่านั้น 

2. คุณภาพของการบริการวัดจากความพอใจของลูกค้าไม่ใช่วัดจากความพอใจของผูใ้หบ้ริการ 

3. ทุกคนในองค์กรร่วมมอืกันและลงมอืกระท้าอย่างจริงจังและจริงใจกับผูร้ับบริการ 

4. การบริการที่มคีุณภาพต้องสามารถตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการได้  

5. การบริการที่ดีย่อมเกิดจากการสื่อสารที่ดีตอ่กัน  

6. ผูใ้ห้บริการตอ้งรูส้ึกภาคภูมใิจและเป็นสุขที่มโีอกาสท้าให้ผู้รับบริการเกิดความพอใจ  

 

 

ให้บรกิารด้วยวาจาที่เหมาะสม  

ร่วมมือและลงมือกระท าอย่างจริงใจ  
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กลยุทธ์การให้บริการที่ประทับใจ 

สุดยอดของการใหบ้ริการก็คือความพึงพอใจและความประทับใจ 

ดังที่กล่าวมาแล้วว่า ผูใ้หบ้ริการเป็นกุญแจส้าคัญที่จะไขไปสู่เคล็ดลับ

การบริการที่ประทับใจ  ฉะนั้น จงึใคร่ขอสรุปประเด็นกลยุทธ์ที่ได้รวบรวม

จากผู้รู้ ผู้เชี่ยวชาญและสั่งสมจากประสบการณ์ของผู้เขียนเอง

มาน้าเสนอไว้ ดังนี้ 

1. ผูร้ับบริการพอใจ เราพอใจ ถือความเป็นสมดุลที่

ธรรมชาติไดส้ร้างไว้ ดังพทุธศาสนาได้บญัญัติไว้ว่าความสุขที่แท้คือ 

การให้โดยไม่หวังผลตอบแทน  

2. รอยยิ้มพิมพ์ใจย่อมติดใจในผู้รับบริการ มีนักปราชญ์ท่านหนึ่งกล่าวว่า รอยยิ้มของคนเรา

สามารถขจัดปัญหาทั้งมวล นั่นแปลว่ารอยยิ้มเริ่มเกิดจากจิตใจที่สะอาด สว่าง สงบ อันน้ามาซึ่งสติปัญญา

ของคนเราที่จะพิจารณาไตร่ตรองหาทางออกใหก้ับปัญหาน้ัน  

3. ต้องการให้คนอื่นท้าอะไรให้กับตัวเรา เราต้องท้าสิ่งนั้นให้ผู้อื่นก่อน เพื่อเปิดใจในการให้และรับ

ความปรารถนาดีจากผู้อื่น  

4. เอาชนะตนเองใหไ้ด้ ศักดิ์ศรีและความส้าเร็จของมนุษย์นั้น ไม่ใช่อยู่ที่การอยู่เหนือหรือเอาชนะผู้อื่น 

แต่อยู่ที่เราสามารถเอาชนะใจตนเองให้ได้ เราจะสามารถท้างานบริการให้ได้มีคุณภาพนั้นต้องเริ่มที่ใจ

ของตนเองก่อน กล่าวได้ว่าการพัฒนาคุณลักษณะทางกาย วาจา และใจของผู้ให้บริการนั้นจ้าเป็น 

ที่จะต้องมีพื้นฐานที่ดีมาจากทัศนคติของบุคคลนั้น ด้วยเหตุนี้จึงอยากให้พวกเราได้น้าพฤติกรรมบริการ

ที่ได้กล่าวไปแล้วไปปฏิบัติเพื่อใหต้ัวเรามคีวามสุขที่แท้ในการท้างาน  

คุณสมบัติ/คุณลักษณะของผู้ให้บรกิาร 

1. ดูแล หน้าตา ทรงผม เล็บมอื ให้สะอาดอยู่เสมอ  

2. ขณะใหบ้ริการ อย่ารับประทานอาหาร หรือของขบเคี้ยวต่างๆ  

3. อย่าท้าวเอว เกาหัว หาวนอน หยอกล้อเล่นกันขณะใหบ้ริการ  

4. อย่าเสริมสวย ล้วง แคะ แกะ เกา ขณะใหบ้ริการ  

5. ห้ามพูดจา หรอืหยิบของข้ามหน้าข้ามตาผูอ้ื่น  

6.  แตง่กาย สุภาพ เรยีบร้อยถูกระเบียบ  

7. ใช้กิรยิาวาจาที่สุภาพต่อผูร้่วมงาน และผูร้ับบริการยิ้มแย้มแจ่มใสเสมอเมื่อมีผูร้ับบริการ  

8. ประสานงาน และติดตามงานกับหนว่ยงานอื่นๆ ด้วยท่าทีที่เป็นมติร  

9. มีทัศนคติที่ดีตอ่การให้บริการ  

10. มีความพร้อม และกระตอืรอืร้นในการให้บริการให้เกียรตผิูร้่วมงาน  

 

จัดกิจกรรมฝึกอบรมฯ ให้กับ

ผู้รับบริการด้วยความเต็มใจ 

มีทัศนคติท่ีดตี่อการให้บริการ  



คู่มือส าหรับเจ้าหน้าที่ในการให้บรกิารกล้าของป่า   22 

 

                            โครงการส่งเสริมและพัฒนาการใช้ประโยชน์ไม้ขนาดเล็กและของป่า                        
 

สภาพแวดล้อมต้องสะอาด

เรยีบร้อย 

มาตรฐานการต้อนรับผู้รับบริการ 

1. สอบถามความตอ้งการของผู้รับบริการก่อนเสมอ  

2. สอบถามความตอ้งการโดยใช้ค้าพูด “สวัสดีครับ/ค่ะ  

ต้องการตดิต่อเรื่องอะไรครับ/ค่ะ”  

3. อ้านวยความสะดวกแก่ผูร้ับบริการด้วยความเต็มใจ  

4. ให้การตอ้นรับผูร้ับบริการด้วยอัธยาศัยไมตรีอันดี  

5. มองสบตา พายิ้มพิมพ์ใจ ปราศรัยทักทายผูม้ารับบริการก่อนเสมอ  

6. ขณะให้บริการ ตอ้งมีความกระฉับกระเฉง กระตอืรือร้นเสมอ  

7. ให้บริการแก่ผู้รับบริการทุกคนด้วยความเสมอภาคเท่าเทียมกันตามล้าดับ ก่อน - หลัง 

8. ถ้าหากมีผู้รับบริการมาก เกิดการบริการที่ล่าช้าหรือมีข้อผิดพลาดใดๆ ต้องกล่าวค้าว่า   

“ ขอโทษ ” เสมอ  

9. ให้บริการภายในเวลาที่ก้าหนด หากด้าเนินการไม่ได้ ต้องชี้แจงเหตุผลให้ผู้รับบริการทราบ

ด้วยวาจาที่สุภาพ  

หัวใจการบริการ 

1. ต้องมีความรวดเร็วทันเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ในภาวการณ์แข่งขันยคุปัจจุบนั ความรวดเร็วของการปฏิบัตงิาน 

ความรวดเร็วของการใหบ้ริการจากการติดต่อจะเป็นที่พึงประสงค์

ของทุกฝ่าย ดังนั้น การให้บริการที่รวดเร็วจึงเป็นที่ประทับใจ

เพราะไม่ต้องเสียเวลารอคอย สามารถใช้เวลาได้คุ้มค่า  

2. ต้องมคีวามถูกต้องชัดเจน การใหบ้รกิารข่าวสาร ข้อมูล 

หรอืการด้าเนินงานต่าง  ๆต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้องและชัดเจนเสมอ  

3. การจัดบรรยากาศสภาพที่ท้างานต้องจัดสถานที่ท้างานให้สะอาดเรียบร้อย มีป้ายบอกสถานที่ 

ขั้นตอนการติดต่องาน ผู้มาติดต่อสามารถอ่านหรือติดต่อได้ด้วยตนเองไม่ต้องสอบถามใคร ตั้งแต่เส้นทางเข้า

จนถึงตัวบุคคลผูใ้หบ้ริการ และจุดใหบ้ริการควรเป็น One stop service คือไปแหง่เดียวงานส้าเร็จ  

4. การยิม้แย้มแจ่มใสหน้าต่างบานแรกของหัวใจในการให้บริการคือความรู้สึก ความเต็มใจ

และความกระตอืรอืร้นที่จะให้บริการ เป็นความรู้สกึภายในของบุคคลว่าเราเป็นผู้ให้บริการ จะท้าหน้าที่

ให้ดีที่สุด ผูร้ับบริการประทับใจกลับไป ความรู้สกึดังกล่าวนีจ้ะสะท้อนมาสู่ภาพที่ปรากฏในใบหน้าและกิริยาท่าทาง

ของผู้ให้บริการ คือการยิ้มแย้มแจ่มใสทักทายด้วยไมตรีจิต การยิ้มแย้มแจ่มใสจึงถือเป็นบันได             

ขั้นส้าคัญที่จะน้าไปสู่ความส้าเร็จขององค์กร การยิม้คือการเปิดหัวใจการให้บริการที่ดี  

5. การสื่อสารที่ดีจะสร้างภาพลักษณ์ขององค์กร ตั้งแต่การต้อนรับด้วยน้้าเสียง และภาษา

ที่ให้ความหวัง ใหก้้าลังใจ ภาษาที่แสดงออกไม่ว่าจะเป็นการปฏิสัมพันธ์โดยตรง หรือทางโทรศัพท์จะบ่งบอกถึง

น้้าใจการให้บริการข้างในจติใจ ความรู้สกึหรอืจติใจที่มุง่บริการจะต้องมาก่อน แล้วแสดงออกทางวาจา  

ต้อนรับผู้บรกิาร 

ด้วยอัธยาศัยไมตรอีันดี 



คู่มือส าหรับเจ้าหน้าที่ในการให้บรกิารกล้าของป่า   23 

 

                            โครงการส่งเสริมและพัฒนาการใช้ประโยชน์ไม้ขนาดเล็กและของป่า                        
 

6. การเอาใจเขามาใส่ใจเรา นึกถึงความรู้สึกของผู้มาติดต่อขอรับบริการ เขามุ่งหวังได้รับ

ความสะดวกสบาย ความรวดเร็ว ความถูกต้อง การแสดงออกด้วยไมตรีจากผู้ให้บริการ การอธิบาย

ในสิ่งที่ผู้มารับบริการไม่รู้ด้วยความชัดเจน ภาษาที่เปี่ยมไปด้วยไมตรีจิต มีความเอื้ออาทร ติดตามงาน

และใหค้วามสนใจต่องานที่รับบริการอย่างเต็มที่ จะท้าให้ผู้มาขอรับบริการเกิดความพึงพอใจ  

7. การพัฒนาเทคโนโลยี เทคโนโลยีเป็นเครื่องมอืและเทคนิควิธีการให้บริการที่ดีและรวดเร็ว

ในด้านการประชาสัมพันธ์ข่าวสารข้อมูลต่างๆ จะเป็นการเสริมการใหบ้ริการที่ดอีีกทางหนึ่ง เช่น Website  

8. การตดิตามและประเมินผลการบริการที่ดีควรมีการติดตาม และประเมินผลความพึงพอใจ

จากผู้รับบริการเป็นช่วงๆ เพื่อรับฟังความคิดเห็นและผลสะท้อนกลับว่ามีข้อมูลส่วนใดต้องปรับปรุงแก้ไข 

เป็นการน้าข้อมูลกลับมาพัฒนาการให้บริการและพัฒนาตนต่อไป  

การสร้างหัวใจนักบรกิาร 

1.  S  =  Smiling and Sympathy (ยิ้มแย้ม และเห็นอกเห็นใจ)  

2.  E  =  Early Response (ตอบสนองอย่างรวดเร็ว)  

3.  R  =  Respectful (แสดงออกถึงความนับถือใหเ้กียรต)ิ  

4.  V  =  Voluntariness manner (ให้บริการสมัครใจ)  

5.  I  =  Image Enhancing (รักษาภาพลักษณ์ของตัวเองและองค์กร)  

6.  C  =  Courtesy (อ่อนนอ้ม สุภาพ)  

7.  E  =  Enthusiasm (กระฉับกระเฉง กระตือรือรน้)  
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สถานที่และสิ่งอ านวยสะดวกในการให้บริการ 

1. ส้านักงานต้องสะอาด และเรียบร้อย โต๊ะให้บริการและผู้รับบริการเป็นระเบียบ มีข้อมูล 

และสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการให้บริการ 

 

ภาพที่ 1 บรเิวณที่ให้บริการ 

 

2. มีผัง/ป้ายบริการที่ชัดเชน เพื่อแสดงขั้นตอนในการให้บริการ 

 

ภาพที่ 2 บริเวณแสดงจุดบรกิาร มีผังแสดงขั้นตอนการใหบ้ริการไว้ชัดเจน 
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3. มีมุมบริการอื่นๆ เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับผู้รับบริการ เช่นมุมแสดงเมนูกล้าของป่า    

มุมหนังสอื มุมน้้าดื่ม มุมสบืค้นขอ้มูล 

 

ภาพที่ 3 มุมตัวอย่างเมนูกล้าของป่า 

 

 

ภาพที่ 4 มุมน้ าดื่ม มุมหนังสอื 
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พระราชบัญญตั ิ
ปาไม 

พุทธศักราช ๒๔๘๔ 
   

 
ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจาอยูหัวอานันทมหิดล 

คณะผูสําเร็จราชการแทนพระองค 
(ตามประกาศประธานสภาผูแทนราษฎร 
ลงวันที่ ๔ สิงหาคม พุทธศกัราช ๒๔๘๐) 

อาทิตยทิพอาภา 
พล.อ.พิชเยนทรโยธิน 

ตราไว ณ วันที่ ๑๔ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๔๘๔ 
เปนปที่ ๘ ในรัชกาลปจจุบนั 

 
โดยที่สภาผูแทนราษฎรลงมติวา สมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยการปาไมให

เหมาะสมแกกาลสมัยยิ่งข้ึน 
 
จึงมีพระบรมราชโองการใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและยินยอม

ของสภาผูแทนราษฎรดังตอไปนี้ 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้ใหเรียกวา “พระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช 

๒๔๘๔” 
 
มาตรา ๒๑  ใหใชพระราชบัญญัตินี้ตั้งแตวันที่ ๑ มกราคม พุทธศักราช ๒๔๘๕ 

เปนตนไป 
 
มาตรา ๓  ใหยกเลิก 
(๑) ประกาศพระบรมราชโองการวาดวยภาษีไมขอนสักและไมกระยาเลยลงวัน

อาทิตย เดือนสี่ แรมแปดค่ํา ปจอ ฉศก จุลศักราช ๑๒๓๖ 
(๒) ประกาศพระบรมราชโองการเรื่องซื้อขายไมขอนสัก ลงวันพุธ เดือนเกา ข้ึน

ค่ําหนึ่ง ปวอก ฉศก จุลศักราช ๑๒๔๖ 
(๓) ประกาศพระบรมราชโองการเรื่องไมขอนสัก ลงวันอาทิตย เดือนเจ็ด ข้ึนค่ํา

หนึ่ง ปกุน นพศก จุลศักราช ๑๒๔๙ 
(๔) ประกาศพระบรมราชโองการเพิ่มเติมเรื่องไมขอนสัก ลงวันจันทร เดือนสิบ

เอ็ด แรมค่ําหนึ่ง ปกุน นพศก จุลศักราช ๑๒๔๙ 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๕๘/-/หนา ๑๔๑๗/๑๕ ตุลาคม ๒๔๘๔ 
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(๕) พระราชบัญญัติไมซุงและไมทอนที่ดวงตราลบเลือน ร.ศ. ๑๑๕ 
(๖) พระราชบัญญัติประกาศการรักษาปาไม ร.ศ. ๑๑๖ 
(๗) พระราชบัญญัติรักษาตนไมสัก ร.ศ. ๑๑๖ 
(๘) พระราชบัญญัติปองกันการลักลอบตีตราไม ร.ศ. ๑๑๗ 
(๙) พระราชบัญญัติปองกันการลักลอบชักลากไมสักที่ยังมิไดเสียคาตอ และภาษี 

ร.ศ. ๑๘ 
(๑๐) กฎกระทรวงมหาดไทยวาดวยไมไหลลอย ร.ศ.๑๑๙ 
(๑๑) กฎขอบังคับอนุญาตไมสักใชในการปลูกสรางที่ทําราชการและการ

สาธารณประโยชน ร.ศ. ๑๑๙ 
(๑๒) พระราชบัญญัติรักษาปา พุทธศักราช ๒๔๕๖ 
(๑๓) กฎขอบังคับวางระเบียบวิธีจัดการรักษาปา พุทธศักราช ๒๔๕๖ 
(๑๔) กฎขอบังคับวางระเบียบการหาของปา วาดวยการเก็บรวงผึ้ง พุทธศักราช 

๒๔๖๔ 
(๑๕) กฎขอบังคับวางระเบียบการหาของปา วาดวยการเจาะเผาตนตะเคียนทํา

ชัน ในมณฑลปตตานี พุทธศักราช ๒๔๖๕ 
(๑๖) กฎขอบังคับวางระเบียบการหาของปา วาดวยการเจาะเผาทําน้ํามันยาง 

พุทธศักราช ๒๔๖๕ 
(๑๗) พระราชบัญญัติแกไขพระราชบัญญัติพิกัดภาษีภายใน พุทธศักราช 

๒๔๗๐ เฉพาะมาตรา ๔ (ก) และ (ข) 
(๑๘) พระราชบัญญัติรักษาปา (ฉบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๔๗๙ 
(๑๙) พระราชบัญญัติควบคุมการทํายางสน พุทธศักราช ๒๔๘๐ 
(๒๐) บรรดาบทกฎหมาย กฎ และขอบังคับอื่น ๆ ในสวนที่มีบัญญัติไวแลว 
ในพระราชบัญญัตินี้ หรือซึ่งแยงกับบทแหงพระราชบัญญัตินี้ 
 
มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัตินี้ 
(๑) “ปา” หมายความวา ที่ดินที่ยังมิไดมีบุคคลไดมาตามกฎหมายที่ดิน 
(๒)๒ “ไม” หมายความวา ไมสักและไมอ่ืนทุกชนิดที่เปนตน เปนกอ เปนเถา 

รวมตลอดถึงไมที่นําเขามาในราชอาณาจักร ไมไผทุกชนิด ปาลม หวาย ตลอดจนราก ปุม ตอ เศษ 
ปลาย และก่ิงของสิ่งนั้น ๆ ไมวาจะถูกตัด ทอน เล่ือย ผา ถาก ขุด หรือกระทําโดยประการอื่นใด 

(๓)๓ “แปรรูป” หมายความวา การกระทําอยางใดอยางหนึ่งแกไมดังนี้ คือ 
ก. เล่ือย ผา ถาก ขุด หรือกระทําดวยประการอื่นใดแกไมใหเปลี่ยนรูปหรือ

ขนาดไปจากเดิม นอกจากการลอกเปลือกหรือตบแตงอันจําเปนแกการชักลาก 

                                                 
๒ มาตรา ๔ (๒) แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติปาไม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๑๘ 
๓ มาตรา ๔ (๓) แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติปาไม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๔๙๔ 



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 
 

ข. เผา อบ บด หรือกระทําดวยประการอื่นใดแกไมใหเปลี่ยนแปรสภาพไป
จากเดิม เพ่ือถือเอาวัตถุธาตุหรือผลพลอยไดจากไมนั้น 

(๔)๔ “ไมแปรรูป” หมายความวา ไมที่ไดแปรรูปแลว และหมายความรวมถึงไม
ที่อยูในสภาพพรางวาเปนสิ่งปลูกสราง หรืออยูในสภาพเปนสิ่งปลูกสรางอันไมชอบดวยลักษณะสิ่ง
ปลูกสรางทั่ว ๆ ไปหรือที่ผิดปกติวิสัย หรืออยูในสภาพเปนเคร่ืองใชที่ไมชอบดวยลักษณะของ
เครื่องใชที่ใชเปนปกติในทองที่นั้นหรือที่ผิดปกติวิสัย 

ไมที่อยูในสภาพเปนสิ่งปลูกสรางหรืออยูในสภาพเปนเครื่องใช  ทั้งนี้ ตลอดเวลา
ที่อยูในสภาพเชนนั้น รวมทั้งไมที่เคยอยูในสภาพดังกลาวและผูครอบครองพิสูจนไดวาไดเคยมี
สภาพเชนนั้นมาแลวไมนอยกวาสองปสําหรับไมอ่ืนที่มิใชไมสัก และหาปสําหรับไมสัก มิใหถือวา
เปนไมแปรรูป 

(๕)๕ “ทําไม” หมายความวา ตัด ฟน กาน โคน ลิด เล่ือย ผา ถาก ทอน ขุด ชัก
ลากไมในปา หรือนําไมออกจากปาดวยประการใด ๆ และหมายความรวมถึงการกระทําดังกลาว 
กับไมสักหรือไมยางที่ข้ึนอยูในที่ดินที่มิใชปา หรือการนําไมสักหรือไมยางออกจากที่ดินที่ไมนั้น ๆ 
ข้ึนอยูดวย 

(๖) “ไมไหลลอย” หมายความวา ไมตน ไมซุง ไมทอน ไมเสา ไมเข็ม ไมหลัก 
ไมเหล่ียม ไมกระดาน ซึ่งเปนไมหวงหาม ที่ไดไหลลอยโดยปราศจากการควบคุม 

(๗)๖ “ของปา” หมายความวา บรรดาของที่เกิดหรือมีข้ึนในปาตามธรรมชาติ 
คือ 

ก. ไม รวมทั้งสวนตาง ๆ ของไม ถานไม น้ํามันไม ยางไม ตลอดจนสิ่งอ่ืน 
ๆ ที่เกิดจากไม 

ข. พืชตาง ๆ ตลอดจนสิ่งอ่ืน ๆ ที่เกิดจากพืชนั้น 
ค. รังนก ครั่ง รวงผึ้ง น้ําผึ้ง ข้ีผึ้ง และมูลคางคาว 
ง. หินที่ไมใชแรตามกฎหมายวาดวยแร 
และหมายความรวมถึงถานไมที่บุคคลทําข้ึนดวย 

(๘) “ไมฟน” หมายความวา บรรดาไมที่มีลักษณะและคุณภาพเหมาะสมที่จะใช
เปนเชื้อเพลิงย่ิงกวาจะใชประโยชนอยางอ่ืน 

(๙) “ชักลาก” หมายความวา การนําไมหรือของปาจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งดวย
กําลังแรงงาน 

(๑๐) “นําเคลื่อนที่” หมายความวา ชักลาก หรือทําใหไมหรือของปาเคลื่อนจาก
ที่ไปดวยประการใด ๆ 

                                                 
๔ มาตรา ๔ (๔) แกไขเพ่ิมเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๑๖ ลงวันที่ ๑๐ 

เมษายน พ.ศ. ๒๕๑๕ 
๕ มาตรา ๔ (๕) แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติปาไม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๑๘ 
๖ มาตรา ๔ (๗) แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติปาไม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๑๘ 



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 
 

(๑๑)๗ “ขนาดจํากัด” หมายความวา ขนาดของตนไมที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 
(๑๒) “คาภาคหลวง” หมายความวา เงินคาธรรมเนียมซึ่งผูทําไมหรือเก็บหาของ

ปาจะตองเสียตามความในพระราชบัญญัตินี้ 
(๑๓) “โรงงานแปรรูปไม” หมายความวา โรงงานหรือสถานที่ใดซึ่งจัดขึ้นไวเปน

ที่ทําการแปรรูปไม รวมถึงบริเวณโรงงานหรือสถานที่นั้น ๆ ดวย 
(๑๔) “โรงคาไมแปรรูป” หมายความวา สถานที่ที่คาไมแปรรูป หรือที่มีไมแปร

รูปไวเพ่ือการคา รวมถึงบริเวณสถานที่นั้น ๆ ดวย 
(๑๕) “ตราประทับไม” หมายความวา วัตถุใดอันประดิษฐข้ึนเพื่อใหเกิดเปนรูป

รอย หรือเครื่องหมายใด ๆ นอกจากรูปรอยที่เปนตัวเลข ไวที่ไมซึ่งอยูภายใตความควบคุมแหง
พระราชบัญญัตินี้ 

(๑๖) “พนักงานเจาหนาที่” หมายความวา เจาพนักงานปาไม พนักงานปาไม
หรือผูซึ่งรัฐมนตรีไดแตงตั้งใหมีหนาที่ดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๑๗) “รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
มาตรา ๕  พระราชกฤษฎีกาหรือประกาศรัฐมนตรีซึ่งกําหนดขึ้นตามบทแหง

พระราชบัญญัตินี้ ใหคัดสําเนาประกาศไว ณ ที่วาการอําเภอและท่ีทําการกํานัน หรือที่
สาธารณสถานในทองที่ซึ่งเก่ียวของ 

 
หมวด ๑ 

การทําไมและเก็บหาของปา 
   

 
สวนที่ ๑ 

การกําหนดไมหวงหาม คาภาคหลวงและขนาดจํากัด 
   

 
มาตรา ๖  ไมหวงหามมีสองประเภท คือ 
ประเภท ก. ไมหวงหามธรรมดา ไดแกไมซึ่งการทําไมจะตองไดรับอนุญาตจาก

พนักงานเจาหนาที่หรือไดรับสัมปทานตามความในพระราชบัญญัตินี้ 
ประเภท ข. ไมหวงหามพิเศษ ไดแกไมหายากหรือไมที่ควรสงวนซึ่งไมอนุญาตให

ทําไม เวนแตรัฐมนตรีจะไดอนุญาตในกรณีพิเศษ 
 
มาตรา ๗๘  ไมสักและไมยางทั่วไปในราชอาณาจักรไมวาจะขึ้นอยูที่ใดเปนไมหวง

หามประเภท ก. ไมชนิดอื่นในปาจะใหเปนไมหวงหามประเภทใด ใหกําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา 

                                                 
๗ มาตรา ๔ (๑๑) แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติปาไม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๑๘ 
๘ มาตรา ๗ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติปาไม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๑๘ 



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 
 

การเพิ่มเติมหรือเพิกถอนชนิดไม หรือเปล่ียนแปลงประเภทไมหวงหามที่ไดมี
พระราชกฤษฎีกากําหนดไวแลวก็ดี หรือจะกําหนดไมชนิดใดเปนไมหวงหามประเภทใดขึ้นใน
ทองที่ใด นอกจากทองที่ที่ไดมีพระราชกฤษฎีกากําหนดตามความในมาตรากอนแลวนั้นก็ดี ให
กําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา 

พระราชกฤษฎีกาซึ่งตราขึ้นตามความในวรรคหนึ่งและวรรคสอง ใหใชบังคับได
เมื่อพนกําหนดเกาสิบวัน นับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 
มาตรา ๘๙  (ยกเลิก) 
 
มาตรา ๙๑๐  รัฐมนตรีมีอํานาจกําหนดอัตราคาภาคหลวงโดยประกาศในราช

กิจจานุเบกษา ดังตอไปนี้ 
(๑) สําหรับไมหวงหามประเภท ก. เฉพาะไมสัก หรือไมหวงหามประเภท ข.ให

กําหนดตามชนิด ขนาด และปริมาตรของไม ไมเกินลูกบาศกเมตรละสองรอยบาท 
(๒) สําหรับไมหวงหามอื่น ใหกําหนดตามชนิดและปริมาตรของไม ไมเกิน

ลูกบาศกเมตรละแปดสิบบาท 
(๓) สําหรับไมหวงหามที่ทําเปนไมฟนหรือไมเผาถาน ใหกําหนดไดไมเกิน

ลูกบาศกเมตรละหาบาท ถาไดเผาเปนถานแลว อัตราคาภาคหลวงใหเปนสองเทาของอัตรา
คาภาคหลวงของไมหวงหามที่ทําเปนไมฟนหรือไมเผาถาน 

(๔) สําหรับไมหวงหามหรือถานที่เผาจากไมหวงหามที่นิยมซื้อขายกันตาม
มาตรฐานอื่นนอกจากเปนลูกบาศกเมตร จะกําหนดอัตราคาภาคหลวงแตกตางจากท่ีบัญญัติไวใน 
(๑) (๒) หรือ (๓) ก็ได แตตองไมเกินรอยละสิบของราคาตลาดในราชอาณาจักร โดยเฉลี่ยจาก
ราคาของไมหวงหามหรือของถานที่เผาจากไมหวงหาม แลวแตกรณี 

 
มาตรา ๙ ทวิ๑๑  ในกรณีที่ รัฐมนตรีเห็นสมควร รัฐมนตรีจะลดหรือยกเวน

คาภาคหลวงใหบุคคลซึ่งประสบภัยพิบัติสาธารณะตามความจําเปนเฉพาะรายก็ได 
 
มาตรา ๑๐  ใหรัฐมนตรีมีอํานาจกําหนดขนาดจํากัดไมหวงหามโดยประกาศใน

ราชกิจจานุเบกษา 
 

สวนที่ ๒ 
การทําไมหวงหาม 
   

 

                                                 
๙ มาตรา ๘ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติปาไม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๑๘ 
๑๐ มาตรา ๙ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติปาไม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๑๘ 
๑๑ มาตรา ๙ ทวิ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติปาไม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๑๘ 



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 ๑๑๑๒  ผูใดทําไม หรือเจาะ หรือสับ หรือเผา หรือทําอันตรายดวย
ประการใด ๆ แกไมหวงหาม ตองไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่ หรือไดรับสัมปทานตาม
ความในพระราชบัญญัตินี้ และตองปฏิบัติตามขอกําหนดในกฎกระทรวงหรือในการอนุญาต 

การอนุญาตนั้น พนักงานเจาหนาที่เมื่อไดรับอนุมัติจากรัฐมนตรีแลว จะอนุญาต
ใหผูกขาดโดยใหผูไดรับอนุญาตเสียเงินคาผูกขาดใหแกรัฐบาลตามจํานวนที่รัฐมนตรีกําหนดก็ได 

การอนุญาตโดยวิธีผูกขาดหรือใหสัมปทานสําหรับการทําไมฟนหรือไมเผาถานไม
วาโดยทางตรงหรือทางออม ใหกระทําไดเฉพาะในเขตปาที่หางไกลและกันดาร หรือเฉพาะการทํา
ไมชนิดที่มีคาหรือหายาก 

การพิจารณาคําขออนุญาตผูกขาดหรือสัมปทานตามความในวรรคกอนใหกระทํา
โดยคณะกรรมการซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้ง 

 
มาตรา ๑๑ ทวิ๑๓  ในกรณีที่ผูรับอนุญาตตามมาตรา ๑๑ หรือผูรับสัมปทาน

ประสงคจะนําเครื่องมือ เครื่องใช สัตวพาหนะ ยานพาหนะ หรือเคร่ืองจักรกลใด ๆ ที่ตนมิไดเปน
เจาของเขาไปในเขตปาที่ไดรับอนุญาตหรือในเขตสัมปทาน ผูรับอนุญาตหรือผูรับสัมปทาน
ดังกลาวตองแจงใหพนักงานเจาหนาที่ทราบลวงหนาเปนเวลาไมนอยกวาสามสิบวัน ตามแบบที่
รัฐมนตรีกําหนด 

บรรดาทรัพยสินดังกลาวในวรรคหนึ่งที่ผูรับอนุญาตหรือผูรับสัมปทานนําเขาไป
ในเขตปาที่ไดรับอนุญาต หรือในเขตสัมปทาน โดยมิไดแจงใหพนักงานเจาหนาที่ทราบตามวรรค
หนึ่งใหสันนิษฐานไวกอนวา ทรัพยสินนั้นเปนทรัพยสินของผูรับอนุญาตหรือผูรับสัมปทาน 

 
มาตรา ๑๒  หามมิใหผูรับอนุญาตทําไมที่ไมมีรอยตราอนุญาตของพนักงาน

เจาหนาที่ประทับไว เวนแตจะไดมีขอความระบุอนุญาตไวในใบอนุญาต 
 
มาตรา ๑๓๑๔  หามมิใหผูรับอนุญาตทําไมที่มีขนาดต่ํากวาขนาดจํากัด แตถามี

เหตุภัยพิบัติสาธารณะ หรือมีเหตุจําเปนที่เห็นสมควรชวยเหลือราษฎรเปนกรณีพิเศษ รัฐมนตรีจะ
อนุญาตใหผูรับอนุญาตเฉพาะราย ทําไมที่มีขนาดต่ํากวาขนาดจํากัดเปนการชั่วคราวก็ได 

การทําไมที่มีขนาดต่ํากวาขนาดจํากัดตามที่รัฐมนตรีอนุญาตใหทําได ตามความ
ในวรรคหนึ่ง ผูรับอนุญาตจะทําไมไดก็ตอเมื่อพนักงานเจาหนาที่ไดประทับตราอนุญาตไวที่ไมนั้น 
ๆ แลว  ทั้งนี้ เวนแตในกรณีที่ไมสามารถประทับตราได และพนักงานเจาหนาที่ไดระบุไวใน
ใบอนุญาตใหทําไดโดยไมตองประทับตรา 

 
มาตรา ๑๔๑๕  ผูรับอนุญาตทําไมตองเสียคาภาคหลวงตามที่กําหนดไว ดังตอไปนี ้

                                                 
๑๒ มาตรา ๑๑ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติปาไม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๔๙๔ 
๑๓ มาตรา ๑๑ ทวิ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติปาไม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๑๘ 
๑๔ มาตรา ๑๓ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติปาไม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๑๘ 



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 
 

(๑) ตองชําระคาภาคหลวงลวงหนา ตนหรือทอนละสองบาท เมื่อรับใบอนุญาต
จากพนักงานเจาหนาที่ เวนแตในทองที่ใดที่คณะกรมการจังหวัดไดประกาศโดยรับอนุมัติจาก
รัฐมนตรีใหงดเวนไมตองเรียกเก็บเงินคาภาคหลวงลวงหนาหรือใหลดอัตราคาภาคหลวงลวงหนา
ลงจากอัตราที่กําหนดนี้ ก็ใหเปนไปตามประกาศของคณะกรมการจังหวัดนั้น ๆ 

การทําไมสัก ผูรับอนุญาตจะตองชําระคาภาคหลวงลวงหนา ตามอัตราที่คณะ
กรมการจังหวัดไดประกาศโดยรับอนุมัติจากรัฐมนตรี หรือตามอัตราที่รัฐมนตรีกําหนดเปนราย ๆ 
ไป 

การทําไมฟน หรือทําไมเผาถาน ไมตองเสียคาภาคหลวงลวงหนา 
(๒) ตองชําระคาภาคหลวงใหเสร็จสิ้นภายในกําหนดสามสิบวัน นับแตวันที่

พนักงานเจาหนาที่ไดแจงจํานวนคาภาคหลวงใหทราบ 
ถาผูรับอนุญาตไมชําระคาภาคหลวงใหเสร็จสิ้นภายในกําหนดเวลาดังกลาวใน

วรรคกอน ใหไม ไมฟน ไมเผาถานหรือถานนั้นตกเปนของแผนดิน เวนแตผูรับอนุญาตจะไดรับ
อนุญาตใหผัดผอนการชําระคาภาคหลวงตอไปตามขอกําหนดในกฎกระทรวง ในกรณีที่ไดชําระ
เงินคาภาคหลวงลวงหนาไว และไดทําไมออกมาแลวภายในกําหนดอายุใบอนุญาต ก็ใหไมสวนที่
เกินจํานวนจากที่ชําระคาภาคหลวงลวงหนาไวแลวตกเปนของแผนดิน 

 
มาตรา ๑๔ ทวิ๑๖  บทบัญญัติมาตรา ๑๔ มิใหใชบังคับแกผูรับอนุญาตทําไมสักที่

ข้ึนอยูในที่ดินที่มีโฉนดที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดินเพื่อใชสอยสวนตัว และมิใหใชบังคับแก
ผูรับอนุญาตทําไมยางที่ข้ึนอยูในที่ดินที่มี น.ส. ๓ หรือโฉนดที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดิน เพ่ือ
ใชสอยสวนตัว 

 
มาตรา ๑๕๑๗  การชําระคาภาคหลวงสําหรับไมหวงหามชนิดใด ถาผูรับอนุญาต

ขอชําระในเมื่อไมนั้นไดแปรรูปแลว ตองชําระตามปริมาตรของไมแปรรูปในอัตราสองเทา
คาภาคหลวงที่กําหนดไวสําหรับไมชนิดนั้น ๆ 

 
มาตรา ๑๖  คาภาคหลวงลวงหนาทั้งส้ินที่ชําระไวแลวตามความในมาตรา ๑๔ 

(๑) นั้น ใหนํามาหักกลบลบกันกับคาภาคหลวงไมที่ทําออก ยังขาดเทาใดใหเรียกเก็บจนครบ ถา
ผูรับอนุญาตทําไมออกมาไมครบจํานวนตามใบอนุญาตโดยมิใชเพราะเหตุสุดวิสัย ซึ่งคํานวณ
คาภาคหลวงแลวยังไมถึงจํานวนเงินคาภาคหลวงลวงหนาที่ไดชําระไวแลว คาภาคหลวงลวงหนา
สวนที่เกินใหตกเปนของรัฐบาล 

ถาผูรับอนุญาตไมไดทําไมออกมาเลยตามใบอนุญาตโดยมิใชเพราะเหตุสุดวิสัย
หรือกระทําผิดจนถูกเพิกถอนใบอนุญาต คาภาคหลวงลวงหนาทั้งส้ิน ใหตกเปนของรัฐบาล 

                                                                                                                                            
๑๕ มาตรา ๑๔ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติปาไม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๔๙๔ 
๑๖ มาตรา ๑๔ ทวิ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติปาไม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๑๘ 
๑๗ มาตรา ๑๕ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติปาไม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๔๙๔ 



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 
 

 
มาตรา ๑๗  บทบัญญัติในสวนนี้ มิใหใชบังคับในกรณีดังตอไปนี้ 
(๑) พนักงานเจาหนาที่จัดกระทําไปเพื่อประโยชนในการบํารุงปา การคนควา

หรือการทดลองในทางวิชาการ 
(๒) ผูเก็บหาเศษไมปลายไมตายแหงที่ลมขอนนอนไพร อันมีลักษณะเปนไมฟน 

ซึ่งมิใชไมสักหรือไมหวงหามประเภท ข. ไปสําหรับใชสอยในบานเรือนแหงตนหรือประกอบกิจ
ของตน 

 
มาตรา ๑๘๑๘  เมื่อมีเหตุภัยพิบัติสาธารณะหรือมีเหตุจําเปนที่เห็นสมควร

ชวยเหลือราษฎรเปนกรณีพิเศษ รัฐมนตรีจะอนุญาตใหผูใดเฉพาะรายทําไมหวงหามแตกตางจาก
ขอกําหนดในกฎกระทรวง หรือขอกําหนดในการอนุญาตเปนการชั่วคราวก็ได 

 
สวนที่ ๓ 

การยกเวนคาภาคหลวง๑๙ 
   

 
มาตรา ๑๙  (ยกเลิก) 
 
มาตรา ๒๐  (ยกเลิก) 
 
มาตรา ๒๑  (ยกเลิก) 
 
มาตรา ๒๒  (ยกเลิก) 
 
มาตรา ๒๓  (ยกเลิก) 
 
มาตรา ๒๔  (ยกเลิก) 
 

สวนที่ ๔ 

ไมที่มิใชไมหวงหาม๒๐ 
   

 

                                                 
๑๘ มาตรา ๑๘ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติปาไม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๑๘ 
๑๙ สวนที่ ๓ การยกเวนคาภาคหลวง มาตรา ๑๙ ถึงมาตรา ๒๔ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติ

ปาไม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๐๓ 
๒๐ สวนที่  ๔  ไม ท่ี มิ ใช ไมหวงหาม  มาตรา  ๒๕  ถึงมาตรา  ๒๖  แกไขเพิ่มเติมโดย

พระราชบัญญัติปาไม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๑๘ 



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 
 

มาตรา ๒๕  ผูใดนําไมที่มิใชไมหวงหามเขาเขตดานปาไม ตองเสียคาธรรมเนียม
ตามอัตราที่รัฐมนตรีกําหนด เวนแตนําไปเพื่อใชสอยสวนตัวภายในเขตทองที่จังหวัดที่ทําไมนั้น 

การนําไมเขาเขตดานปาไมหลายดาน ใหเสียคาธรรมเนียมเพียงดานแรกดาน
เดียว 

 
มาตรา ๒๖  รัฐมนตรีมีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนดอัตรา

คาธรรมเนียมตามมาตรา ๒๕ ไมเกินลูกบาศกเมตรละสี่สิบบาท แตถาเปนไมที่นิยมซื้อขายกันตาม
มาตรฐานอื่น นอกจากเปนลูกบาศกเมตร จะกําหนดอัตราคาธรรมเนียมสําหรับไมนั้นแตกตางจาก
ที่บัญญัติไวนี้ก็ได แตตองไมเกินรอยละสิบของราคาตลาดในทองที่ โดยเฉลี่ยจากราคาของไมนั้น 

 
สวนที่ ๕ 

ของปาหวงหาม 
   

 
มาตรา ๒๗  ของปาอยางใดในทองที่ใดจะใหเปนของปาหวงหาม ใหกําหนดโดย

พระราชกฤษฎีกา 
 
มาตรา ๒๘  การเพิ่มเติมหรือเพิกถอนของปาหวงหามที่ไดมีพระราชกฤษฎีกา

กําหนดไวแลวก็ดี หรือจะกําหนดของปาอยางใดใหเปนของปาหวงหามข้ึนในทองที่ใด นอกจาก
ทองที่ที่ไดมีพระราชกฤษฎีกากําหนดตามความในมาตรากอนแลวนั้นก็ดี ใหกําหนดโดยพระราช
กฤษฎีกา 

พระราชกฤษฎีกาซึ่งตราขึ้นตามความในมาตรานี้ใหใชบังคับไดเมื่อพนกําหนด
เกาสิบวัน นับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 
มาตรา ๒๙๒๑  ผูใดเก็บหาของปาหวงหามหรือทําอันตรายดวยประการใด ๆ แก

ของปาหวงหามในปา ตองไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่ และตองเสียคาภาคหลวง กับทั้ง
ตองปฏิบัติตามขอกําหนดในกฎกระทรวงหรือในการอนุญาต 

การอนุญาตนั้น พนักงานเจาหนาที่เมื่อไดรับอนุมัติจากรัฐมนตรีแลว จะอนุญาต
ใหผูกขาดโดยใหผูรับอนุญาตเสียเงินคาผูกขาดใหแกรัฐบาลตามจํานวนที่รัฐมนตรีกําหนดก็ได 

การอนุญาตโดยวิธีผูกขาด ใหกระทําไดเฉพาะในกรณีที่ของปาหวงหามเปนของมี
คาหรือหายากหรือเฉพาะในเขตปาที่หางไกลและกันดาร หรือมีความจําเปนในวิธีการเก็บหาอัน
จําตองใหอนุญาตโดยวิธีผูกขาด 

 

                                                 
๒๑ มาตรา ๒๙ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติปาไม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๔๙๔ 



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 
 

มาตรา ๒๙ ทวิ๒๒  หามมิใหผูใดคาหรือมีไวในครอบครอง ซึ่งของปาหวงหาม
เกินปริมาณที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา เวนแตไดรับอนุญาตจากพนักงาน
เจาหนาที่ และตองปฏิบัติตามขอกําหนดในกฎกระทรวงและในการอนุญาต 

ความในวรรคหนึ่งไมใชบังคับแกการนําของปาหวงหามเคลื่อนที่โดยมีใบเบิกทาง
ของพนักงานเจาหนาที่กํากับไปดวย 

 
มาตรา ๓๐๒๓  รัฐมนตรีมีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนดอัตรา

คาภาคหลวงไมเกินรอยละสิบของราคาตลาดในราชอาณาจักร โดยเฉลี่ยจากราคาของของปาหวง
หามนั้น 

 
มาตรา ๓๑  ในทองที่ใดที่ไดกําหนดรวงผึ้งเปนของปาหวงหาม หามมิใหผูใดแม

จะเปนผูรับอนุญาตหรือผูรับสัมปทานเก็บหาของปาก็ตาม ตัดหรือโคนตนยวนผึ้งหรือตนไมที่ผึ้ง
จับทํารังอยูหรือทําอันตรายดวยประการใดแกตนไมที่กลาวแลวโดยไมจําเปนแกการเก็บหารวงผึ้ง 

 
มาตรา ๓๒  บทบัญญัติในสวนนี้มิใหใชบังคับในกรณีที่พนักงานเจาหนาที่จัด

กระทําไปเพื่อประโยชนในการบํารุงปา การคนควา หรือการทดลองในทางวิชาการ 
 
มาตรา ๓๓๒๔  เมื่อมีเหตุภัยพิบัติสาธารณะหรือมีเหตุจําเปนที่เห็นสมควร

ชวยเหลือราษฎรเปนกรณีพิเศษ รัฐมนตรีจะอนุญาตใหผูใดเฉพาะรายเก็บหาของปาหวงหาม 
แตกตางจากขอกําหนดในกฎกระทรวง หรือขอกําหนดในการอนุญาตเปนการชั่วคราวก็ได 

 
หมวด ๒ 

ตราประทับไม 
   

 
มาตรา ๓๔  ตราประทับไมของรัฐบาลที่ใชประทับเพื่อความหมายใด จะใหมี

ลักษณะอยางใดใหรัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 
 
มาตรา ๓๕๒๕  ตราประทับไมของเอกชน จะใชประทับไมไดตอเมื่อเจาของตราได

นําจดทะเบียนและไดรับอนุญาตแลว 
เมื่อใบอนุญาตสิ้นสุดลงดวยประการใด ๆ เจาของตราหรือผูครอบครองตองนํา

ตรานั้นไปทําลายตอหนาพนักงานเจาหนาที่ภายในกําหนดเกาสิบวัน นับแตวันใบอนุญาตสิ้นสุด 
                                                 

๒๒ มาตรา ๒๙ ทวิ เพ่ิมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๑๖ ลงวันที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ. 
๒๕๑๕ 

๒๓ มาตรา ๓๐ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติปาไม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๑๘ 
๒๔ มาตรา ๓๓ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติปาไม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๑๘ 
๒๕ มาตรา ๓๕ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติปาไม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๔๙๔ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

เวนแตกรณีที่ผูรับอนุญาตตาย และทายาทหรือผูจัดการมรดกประสงคจะใชตรานั้นตอไปอีกก็ให
ย่ืนคําขออนุญาตใชตรานั้น และขอแกทะเบียนกอนกําหนดเวลาที่กลาวแลวไดส้ินสุดลง 

การจดทะเบียน การรับอนุญาต พรอมทั้งเง่ือนไขในการใชตราและคาธรรมเนียม
ในการนั้น ๆ ใหเปนไปตามขอกําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๓๖  ตราประทับไมของเอกชน ถาหากสูญหายไปโดยเหตุใด เจาของตรา

ประทับไมนั้นตองแจงความตอพนักงานเจาหนาที่เปนหนังสือภายในกําหนดเวลาไมเกินหกสิบวัน
นับแตวันรูถึงการสูญหายนั้น 

 
มาตรา ๓๗  ในกรณีฝาฝนตอบทบัญญัติในหมวดนี้ ถาไมใดมีรอยตราประทับไม

ของเอกชนปรากฏอยู ใหสันนิษฐานไวกอนวา เจาของตรานั้นเปนผูกระทําการฝาฝน 
 

หมวด ๓ 
ไมและของปาระหวางเคลื่อนที ่

   
 

สวนที่ ๑ 
การนําเคล่ือนที ่
   

 
มาตรา ๓๘๒๖  บทบัญญัติในสวนนี้ใหใชบังคับแกกรณีการนําไมหรือของปา

เคลื่อนที่ตอไปภายหลังที่ 
(๑) นําไมหรือของปาที่ไดรับใบอนุญาตใหทําหรือเก็บออกจากสถานที่ที่ระบุไว

ในใบอนุญาต ไปถึงสถานที่ที่ระบุไวในใบอนุญาตแลว 
(๒) นําไมที่ทําโดยไมตองรับอนุญาตออกไปถึงดานปาไมดานแรกแลว 
(๓) นําไมหรือของปาเขามาในราชอาณาจักร ไปถึงดานศุลกากรหรือดานตรวจ

ศุลกากรที่นําเขามาแลว 
(๔) นําไมหรือของปาที่รับซื้อจากทางราชการปาไม ไปจากที่ที่ไมหรือของปานั้น

อยู 
 
มาตรา ๓๙  ผูใดนําไมหรือของปาเคลื่อนที่ ตองมีใบเบิกทางของพนักงาน

เจาหนาที่กํากับไปดวยตามขอกําหนดในกฎกระทรวง 
 
มาตรา ๓๙ ทวิ๒๗  ผูรับอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม หรือผูรับอนุญาตตั้งโรงคา

ไมแปรรูป อาจออกหนังสือกํากับไมแปรรูปเพื่อใหบุคคลใดนําไมแปรรูปเคลื่อนที่จากสถานที่ที่

                                                 
๒๖ มาตรา ๓๘ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติปาไม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๑๘ 
๒๗ มาตรา ๓๙ ทวิ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติปาไม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๐๓ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ไดรับอนุญาตของตนไปยังสถานที่อีกแหงหนึ่งได เมื่ออธิบดีกรมปาไมไดส่ังอนุญาตใหกระทํา
เชนนั้นไดตามเงื่อนไขที่อธิบดีกรมปาไมกําหนด หนังสือกํากับไมแปรรูปใหใชแบบที่อธิบดีกรมปา
ไมกําหนดและใหถือเสมือนหนึ่งเปนใบเบิกทางของพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา ๓๙ 

 
มาตรา ๓๙ ตรี๒๘  ผูใดนําไมสักที่เคยอยูในสภาพเปนสิ่งปลูกสรางหรือเคยอยูใน

สภาพเปนเครื่องใช และพนจากสภาพเปนสิ่งปลูกสรางหรือเคร่ืองใชมาแลวกวาหาป เคลื่อนยาย
ออกนอกเขตจังหวัด ซึ่งเปนที่ตั้งส่ิงปลูกสรางหรือเปนที่ประกอบเครื่องใชนั้น ตองไดรับอนุญาต
จากพนักงานเจาหนาที่ แตไมตองเสียคาธรรมเนียม 

การอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามระเบียบที่อธิบดีกรมปาไมกําหนดโดย
อนุมัติรัฐมนตรี ระเบียบดังกลาวจะกําหนดเงื่อนไขใหผูรับอนุญาตปฏิบัติตามดวยก็ได 

 
มาตรา ๔๐๒๙  ผูใดนําไมหรือของปาเคลื่อนที่เขาเขตดานปาไม ตองแจงตอ

พนักงานเจาหนาที่ประจําดานปาไมนั้นโดยแสดงใบเบิกทางกํากับไมหรือของปา หรือหนงัสือกํากับ
ไมแปรรูปที่นํามานั้น แลวแตกรณี ภายในกําหนดหาวันนับแตวันที่เขาเขตดาน เมื่อพนักงาน
เจาหนาที่ไดตรวจสอบและอนุญาตเปนหนังสือใหผานดานไดแลว จึงใหนําไมหรือของปานั้นไปได 

การอนุญาตนั้น ใหพนักงานเจาหนาที่ปฏิบัติโดยมิชักชา 
 
มาตรา ๔๑  หามมิใหผูใดนําไมหรือของปาเคลื่อนที่ผานดานปาไมในระหวาง

เวลาตั้งแตพระอาทิตยตกถึงพระอาทิตยข้ึน เวนแตจะไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่เปน
หนังสือ 

 
มาตรา ๔๒  บทบัญญัติแหงสองมาตรากอน มิใหใชบังคับในกรณีตอไปนี้ 
(๑) เมื่อมีขอกําหนดอยางอ่ืนในสัมปทาน ใบอนุญาตหรือใบเบิกทาง 
(๒) เมื่อทบวงการเมืองใด ไดตกลงกับกรมปาไมไวเปนอยางอ่ืน 
(๓) เมื่อเปนการกระทําของผูไดรับอนุญาตทําการเก็บไมไหลลอยไดเก็บไวเพ่ือ

สงไปยังพนักงานเจาหนาที่ประจําสถานีตรวจรับและรักษาไมไหลลอยตามความในพระราชบัญญัติ
นี้ 

 
สวนที่ ๒ 

การควบคุมไมในลําน้ํา 
   

 

                                                 
๒๘ มาตรา ๓๙ ตรี เพ่ิมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๑๖ ลงวันที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ. 

๒๕๑๕ 
๒๙ มาตรา ๔๐ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติปาไม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๐๓ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            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 ๔๓  ใหรัฐมนตรีมีอํานาจกําหนดเขตควบคุมไมในลําน้ําโดยประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา 

ภายในเขตที่รัฐมนตรีกําหนดตามความในวรรคกอน หามมิใหผูที่มิใชเจาของไม
หรือไดรับอํานาจจากเจาของไมเก็บไมไหลลอย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที ่

 
มาตรา ๔๔  ผูรับอนุญาตเก็บไมไหลลอย ตองทําการเก็บและรักษาไมตาม

ขอกําหนดในกฎกระทรวง 
เมื่อผูรับอนุญาตเก็บไมไหลลอยไดแลว ใหมอบแกพนักงานเจาหนาที่โดยมิชักชา 
 
มาตรา ๔๕  ทุกปในเดือนกุมภาพันธ และเดือนสิงหาคม เมื่อมีไมไหลลอยมาตก

อยูในความครอบครองของพนักงานเจาหนาที่ ใหพนักงานเจาหนาที่ประกาศโฆษณาใหเจาของ
เรียกเอาภายในเวลากําหนด แตมิใหกําหนดนอยกวาเกาสิบวัน นับแตวันประกาศ 

พนักงานเจาหนาที่มีอํานาจสั่งใหคืนไมไหลลอยใหแกผูที่อางสิทธิในไมนั้น เมื่อ
พนักงานเจาหนาที่พอใจในหลักฐานที่ผูนั้นนํามาแสดง ถาพนักงานเจาหนาที่ส่ังเปนอยางอ่ืนและผู
อางสิทธิไมพอใจในคําส่ัง ผูนั้นตองไปรองตอศาลภายในกําหนดเวลาสามสิบวัน นับแตวันทราบ
คําส่ังของพนักงานเจาหนาที่ ถาไมรองภายในกําหนดผูนั้นหมดสิทธิวากลาวตอไป 

ในกรณีที่พนักงานเจาหนาที่หรือศาลมิไดส่ังแสดงวาผูใดมีกรรมสิทธิ์ในไมนั้น ให
ไมตกเปนของแผนดิน 

 
มาตรา ๔๖  ผูมีสิทธิไดรับไมคืนจากพนักงานเจาหนาที่ ตองชําระคารางวัลแก

ผูรับอนุญาตเก็บไมไหลลอยและคาธรรมเนียมแกพนักงานเจาหนาที่ตามอัตราที่กําหนดใน
กฎกระทรวง 

ในกรณีที่ไมมีผูมีสิทธิไดรับไมคืนจากพนักงานเจาหนาที่ ใหพนักงานเจาหนาที่
จายรางวัลใหแกผูรับอนุญาตเก็บไมไหลลอยโดยอัตราเดียวกัน 

 
หมวด ๔ 

การควบคุมการแปรรูปไม 
   

 
มาตรา ๔๗  ใหรัฐมนตรีมีอํานาจกําหนดทองที่ใดใหเปนเขตควบคุมการแปรรูป

ไมโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ประกาศนั้นใหใชบังคับไดเมื่อพนกําหนดเกาสิบวันนับแตวัน
ประกาศ 

 
มาตรา ๔๘๓๐  ภายในเขตควบคุมการแปรรูปไม หามมิใหผูใดแปรรูปไม ตั้ง

โรงงานแปรรูปไม ตั้งโรงคาไมแปรรูป มีไมสักแปรรูปไมวาจํานวนเทาใดไวในครอบครอง หรือมี

                                                 
๓๐ มาตรา ๔๘ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติปาไม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๑๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ไมแปรรูปชนิดอื่นเปนจํานวนเกิน ๐.๒๐ ลูกบาศกเมตรไวในครอบครอง เวนแตไดรับอนุญาตจาก
พนักงานเจาหนาที่ และตองปฏิบัติตามขอกําหนดในกฎกระทรวงและในการอนุญาต 

เพ่ือประโยชนแหงความในวรรคหนึ่ง ไมซุงหรือไมทอนที่จมอยูในแมน้ําลําคลอง 
ในรัศมีหาสิบเมตรของบริเวณที่ทําการแปรรูปไม และไมมีผูใดเปนเจาของ ใหสันนิษฐานวาเปนไม
ที่อยูในความครอบครองของผูรับอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไมที่มีโรงงานอยูในบริเวณนั้น 

ความในวรรคหนึ่ง ใหหมายความรวมถึงการกระทําแกไมที่นําเขามาใน
ราชอาณาจักรดวย 

 
มาตรา ๔๙๓๑  ผูขอรับอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไมโดยใชเครื่องจักรกลตอง 
(๑) เปนเจาของ และ 
(๒) ไมเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตความผิดที่

เปนลหุโทษหรือความผิดอันไดกระทําโดยประมาท หรือ 
(๓) ไมเปนบุคคลลมละลาย หรือ 
(๔) ไมอยูในระหวางถูกส่ังพักใชใบอนุญาต  หรือไมเคยถูกเพิกถอนใบอนุญาต

ซึ่งออกตามความในหมวดนี้ หรือใบอนุญาตทําไม ใบอนุญาตผูกขาดทําไม หรือสัมปทานทําไม ซึ่ง
ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้ 

ในกรณีผูขอรับอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไมเปนนิติบุคคล หุนสวนผูจัดการหรือ
กรรมการผูจัดการของนิติบุคคลนั้นตองไมมีลักษณะตองหามตาม (๒) (๓) หรือ (๔) 

 
มาตรา ๔๙ ทวิ๓๒  ผูรับอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไมตองรับผิดชอบในการดําเนิน

กิจการเกี่ยวกับแปรรูปไมตามที่ตนไดรับอนุญาต 
 
มาตรา ๕๐๓๓  บทบัญญัติแหงมาตรา ๔๘ มิใหใชบังคับในกรณีดังตอไปนี ้
(๑) การกระทําเพียงเลื่อย ตัด ลิด ขุด หรือถากซอมไม เพ่ือทําเปนซุงทอน ไม

เหล่ียมโกลน มาดเรือโกลน เสาถาก หรือหมอนรถ หรือเพ่ือทําไมฟน หรือทําไมเผาถาน หรือ
เล่ือยผาเพียงเพื่อความจําเปนในการชักลาก ในเมื่อพนักงานเจาหนาที่ระบุไวในใบอนุญาตทําไม
ใหกระทําการนั้น ๆ ได และผูรับอนุญาตไดกระทําการนั้น ๆ กอนนําไมเคลื่อนที่จากบริเวณตอไม 

(๒) การแปรรูปไมที่แปรรูปมาแลวจากไมซุงหรือไมทอน ที่มิใชเพ่ือการคา 

                                                 
๓๑ มาตรา ๔๙ แกไขเพ่ิมเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๑๖ ลงวันที่ ๑๐ เมษายน 

พ.ศ. ๒๕๑๕ 
๓๒ มาตรา ๔๙ ทวิ เพ่ิมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๑๖ ลงวันที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ. 

๒๕๑๕ 
๓๓ มาตรา ๕๐ แกไขเพ่ิมเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๑๖ ลงวันที่ ๑๐ เมษายน 

พ.ศ. ๒๕๑๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๓) การมีไมแปรรูปไวในครอบครองที่มิใชเพ่ือการคา โดยมีหลักฐานแสดงวาได
ไมนั้นมาโดยชอบดวยพระราชบัญญัตินี้ 

(๔) การแปรรูปไมหรือมีไมแปรรูปไวในครอบครองที่มิใชไมหวงหาม 
(๕) การแปรรูปไมโดยใชแรงคนที่มิใชเพ่ือการคา จากไมหวงหามที่ยังมิไดแปร

รูป โดยมีหลักฐานแสดงวาไดไมนั้นมาโดยชอบดวยพระราชบัญญัตินี้ 
 
มาตรา ๕๑๓๔  ผูรับอนุญาตตามความในหมวดนี้ จะมีไมไวในครอบครองใน

สถานที่ที่ไดรับอนุญาตของตนไดแตเฉพาะไมอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี ้
(๑) ไมที่ไดชําระคาภาคหลวงและคาบํารุงปาเสร็จสิ้นแลว หรือถาเปนไมที่ไดรับ

อนุญาตใหทําการแปรรูปไดกอนชําระคาภาคหลวงและคาบํารุงปา โดยมีหนังสืออนุญาตของอธิบดี
กรมปาไม และมีรอยตราอนุญาตประทับไวแลว 

(๒) ไมที่ไดรับอนุญาตใหทําโดยไมตองเสียคาภาคหลวง และพนักงานเจาหนาที่
ไดประทับตราแสดงวาเปนไมที่ทําไดโดยไมตองเสียคาภาคหลวงไวแลว 

(๓) ไมที่ไดรับซื้อจากทางราชการปาไม ซึ่งพนักงานเจาหนาที่ไดประทับตรา
รัฐบาลขายไวแลว 

(๔) ไมแปรรูปของผูรับอนุญาตตามความในหมวดนี้ และมีหนังสือกํากับไมแปร
รูปของผูรับอนุญาต หรือใบเบิกทางของพนักงานเจาหนาที่กํากับไวเปนหลักฐาน 

(๕) ไมที่นําเขามาในราชอาณาจักร และมีใบเบิกทางตามมาตรา ๓๘ (๓) กํากับ 
 
มาตรา ๕๒  หามมิใหผูรับอนุญาตทําการแปรรูปไมในระหวางเวลาตั้งแตพระ

อาทิตยตกถึงพระอาทิตยข้ึน เวนแตจะไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่เปนหนังสือ 
 
มาตรา ๕๓  เพ่ือที่จะดูวาผูรับอนุญาตตามความในหมวดนี้ไดปฏิบัติถูกตองตาม

พระราชบัญญัตินี้หรือไม พนักงานเจาหนาที่มีอํานาจตรวจการแปรรูปไม และกิจการของผูรับ
อนุญาตได ผูรับอนุญาตตองอํานวยความสะดวกและตอบคําถามแกพนักงานเจาหนาที่ในการนี้ 

 
มาตรา ๕๓ ทวิ๓๕  ใหรัฐมนตรีมีอํานาจกําหนดทองที่เปนเขตควบคุมสิ่งประดิษฐ 

เครื่องใช หรือส่ิงอ่ืนใดบรรดาที่ทําดวยไมหวงหาม โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ในการกําหนดตามวรรคหนึ่ง ใหรัฐมนตรีกําหนดชนิดไม ขนาดหรือปริมาณของ

ส่ิงประดิษฐ เครื่องใช หรือส่ิงอ่ืนใดบรรดาที่ทําดวยไมหวงหามซึ่งผูคาหรือมีไวในครอบครองเพื่อ
การคา ที่จะตองขออนุญาตตามมาตรา ๕๓ ตรี หรือมาตรา ๕๓ จัตวา 

 
มาตรา ๕๓ ตรี๓๖  ภายในเขตควบคุม หามมิใหผูใดคา หรือมีไวในครอบครอง

เพ่ือการคาซึ่งส่ิงประดิษฐ เครื่องใช หรือส่ิงอ่ืนใดบรรดาที่ทําดวยไมหวงหามที่มีชนิดไม ขนาดหรือ
                                                 

๓๔ มาตรา ๕๑ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติปาไม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๑๘ 
๓๕ มาตรา ๕๓ ทวิ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติปาไม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๑๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ปริมาณเกินกวาที่รัฐมนตรีกําหนดตามมาตรา ๕๓ ทวิ เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากพนักงาน
เจาหนาที่ 

 
มาตรา ๕๓ จัตวา๓๗  ในกรณีที่มีประกาศของรัฐมนตรีกําหนดเขตทองที่ใดเปน

เขตควบคุมตามมาตรา ๕๓ ทวิ ใหผูคาหรือผูมีไวในครอบครองเพื่อการคาซึ่งส่ิงประดิษฐ 
เครื่องใช หรือส่ิงอ่ืนใดบรรดาที่ทําดวยไมหวงหาม ที่มีชนิดไม ขนาดหรือปริมาณเกินกวาชนิดไม 
ขนาดหรือปริมาณที่ควบคุมอยูแลวกอนวันที่ประกาศของรัฐมนตรีดังกลาวใชบังคับ ย่ืนคําขอรับ
ใบอนุญาตตอพนักงานเจาหนาที่ภายในสามสิบวัน นับแตวันที่ประกาศของรัฐมนตรีดังกลาวใช
บังคับ 

เมื่อไดย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งแลว ใหบุคคลดังกลาวคาหรือมีไวใน
ครอบครองเพื่อการคาซึ่งส่ิงประดิษฐ เครื่องใช หรือส่ิงอ่ืนใดบรรดาที่ทําดวยไมหวงหามไดตอไป
จนกวาพนักงานเจาหนาที่จะไมอนุญาตตามคําขอ 

 
หมวด ๕ 

การแผวถางปา 
   

 
มาตรา ๕๔๓๘  หามมิใหผูใด กอสราง แผวถาง หรือเผาปา หรือกระทําดวย

ประการใด ๆ อันเปนการทําลายปา หรือเขายึดถือหรือครอบครองปาเพ่ือตนเองหรือผูอ่ืน เวนแต
จะกระทําภายในเขตที่ไดจําแนกไวเปนประเภทเกษตรกรรม และรัฐมนตรีไดประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาหรือโดยไดรับใบอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่ 

การขออนุญาตและการอนุญาต ใหเปนไปตามหลักเกณฑและเง่ือนไขที่กําหนดใน
กฎกระทรวง 

 
มาตรา ๕๕  ผูใดครอบครองปาที่ไดถูกแผวถางโดยฝาฝนตอบทบัญญัติแหง

มาตรากอน ใหสันนิษฐานไวกอนวาบุคคลนั้นเปนผูแผวถางปานั้น 
 

หมวด ๖ 
เบ็ดเตลด็ 

   
 

มาตรา ๕๖  ใบอนุญาตที่ไดออกใหตามความในพระราชบัญญัตินี้ จะโอนได
ตอเมื่อไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่ 

                                                                                                                                            
๓๖ มาตรา ๕๓ ตรี เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติปาไม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๑๘ 
๓๗ มาตรา ๕๓ จัตวา เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติปาไม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๑๘ 
๓๘ มาตรา ๕๔ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติปาไม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๑๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ถาผูรับอนุญาตตาย ทายาทหรือผูจัดการมรดกจะทําการแทนตามใบอนุญาตนั้น
ตอไปก็ได แตตองไมเกินเกาสิบวันนับแตวันผูรับอนุญาตตาย และถาทายาทหรือผูจัดการมรดก
ประสงคจะทําการแทนตอไปอีก ตองย่ืนคําขออนุญาตกอนกําหนดเวลาที่กลาวแลวไดส้ินสุดลง 

 
มาตรา ๕๗  ผูรับอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ ตองจัดใหคนงานหรอืผูรับจางซึง่

ทําการตามที่ไดรับอนุญาตมีใบคูมือแสดงฐานะเชนนั้น ตามแบบที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 
มาตรา ๕๘๓๙  การขออนุญาตและการอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ ใหเปนไป

ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง และในกรณีเฉพาะเร่ือง ถารัฐมนตรี
เห็นสมควร จะกําหนดใหผูรับอนุญาตปฏิบัติเพ่ิมเติมประการใดอีกก็ได 

พนักงานเจ าหน าที่ มี อํ านาจสั่ งตออา ยุ ใบอนุญาตที่ ออกตามความใน
พระราชบัญญัตินี้ไดเมื่อเห็นสมควร 

 
มาตรา ๕๘ ทวิ๔๐  ในกรณีการทําไมหวงหาม หรือเก็บหาของปาหวงหามโดยการ

ใหสัมปทาน การอนุญาตใหผูกขาดหรือการอนุญาตทําไมหวงหามเพื่อการคาในเขตปาสงวน
แหงชาติ หรือปาที่ไดเตรียมการกําหนดเปนปาสงวนแหงชาติ หรือที่ไดกําหนดโครงการทําไมหรือ
เก็บหาของปาไวแลว หรือการอนุญาตตามมาตรา ๑๓ มาตรา ๑๘ หรือมาตรา ๕๔ รัฐมนตรีมี
อํานาจกําหนด 

(๑) ใหผูรับสัมปทานหรือผูรับอนุญาต ทําการบํารุงปา หรือปลูกสรางสวนปา
ตามคําส่ังและวิธีการที่พนักงานเจาหนาที่กําหนด หรือ 

(๒) ใหผูรับสัมปทานหรือผูรับอนุญาตออกคาใชจายเพื่อใหพนักงานเจาหนาที่
ทําการบํารุงปา หรือปลูกสรางสวนปาใหแทน 

ในกรณีตาม (๒) ใหคิดคาใชจายไดไมเกินหกเทาของคาภาคหลวง หรือตาม
อัตราพ้ืนที่ปาที่ไดรับสัมปทานหรือรับอนุญาต ไมเกินไรละหนึ่งพันสองรอยบาท  ทั้งนี้ ตามที่
รัฐมนตรีเห็นสมควร 

 
มาตรา ๕๙๔๑  ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจสั่งพักใชใบอนุญาตที่ออกตาม

พระราชบัญญัตินี้ไดดังตอไปนี้ 
(๑) เมื่อปรากฏวาผู รับอนุญาตฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ 

กฎกระทรวง ขอกําหนดหรือเง่ือนไขในการอนุญาต หรือไมปฏิบัติตามคําส่ังของพนักงาน
เจาหนาที่ซึ่งส่ังตามพระราชบัญญัตินี้ จะสั่งพักใชใบอนุญาตไดไมเกินหนึ่งรอยยี่สิบวัน 

                                                 
๓๙ มาตรา ๕๘ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติปาไม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๑๘ 
๔๐ มาตรา ๕๘ ทวิ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติปาไม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๑๘ 
๔๑ มาตรา ๕๙ แกไขเพ่ิมเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๑๖ ลงวันที่ ๑๐ เมษายน 

พ.ศ. ๒๕๑๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๒) เมื่อมีการฟองผูรับอนุญาตตอศาลวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติ
นี้ จะสั่งพักใชใบอนุญาตไวจนกวาจะมีคําพิพากษาถึงที่สุดก็ได 

 
มาตรา ๖๐  เมื่อไดมีคําส่ังของพนักงานเจาหนาที่ใหพักใชใบอนุญาตแลว ผูรับ

อนุญาตหมดสิทธิตามใบอนุญาตนั้น นับแตวันทราบคําส่ังของพนักงานเจาหนาที่จนกวาจะครบ
กําหนดเวลาการพักใชใบอนุญาต หรือจนกวารัฐมนตรีจะไดส่ังใหเพิกถอนคําส่ังพักใชใบอนุญาต 

 
มาตรา ๖๑๔๒  ในกรณีที่เหตุแหงการสั่งพักใชใบอนุญาตตามมาตรา ๕๙ ปรากฏ

แกรัฐมนตรีหรือเมื่อพนักงานเจาหนาที่ไดส่ังพักใชใบอนุญาตตามมาตรา ๕๙ แลว ถารัฐมนตรี
เห็นสมควรจะสั่งเพิกถอนใบอนุญาตที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้เสียก็ได 

ในกรณีที่ผูรับอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไมโดยใชเครื่องจักรกล หรือผูกระทําการ
แทนนิติบุคคลผูรับอนุญาต ไมมีลักษณะตามมาตรา ๔๙ (๑) หรือเปนผูมีลักษณะตองหามตาม 
มาตรา ๔๙ (๒) (๓) หรือ (๔) แลวแตกรณี ใหรัฐมนตรีส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 

 
มาตรา ๖๑ ทวิ๔๓  คําส่ังพักใชใบอนุญาตหรือคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาต ใหทําเปน

หนังสือแจงใหผูถูกส่ังพักใชหรือเพิกถอนใบอนุญาตรับทราบ 
ในกรณีที่พนักงานเจาหนาที่ไมอาจใหผูถูกส่ังพักใชหรือเพิกถอนใบอนุญาต

รับทราบคําส่ังตามวรรคหนึ่ง ใหปดคําส่ังในที่เปดเผยเห็นไดงาย ณ สถานที่ทําการตามใบอนุญาต 
หรือที่อยูของผูถูกส่ังพักใชหรือเพิกถอนใบอนุญาต เมื่อไดปฏิบัติตามวิธีนี้แลว ใหถือวาผูถูกส่ังพัก
ใชหรือเพิกถอนใบอนุญาตรับทราบคําส่ังนั้นตั้งแตวันปดคําส่ัง 

 
มาตรา ๖๒  ในกรณีที่พนักงานเจาหนาที่ส่ังไมอนุญาตตามคําขอของบุคคลใด

ตามความในพระราชบัญญัตินี้ หรือส่ังพักใชใบอนุญาตตามความในมาตรา ๕๙ บุคคลนั้นมีสิทธิ
อุทธรณคําส่ังของพนักงานเจาหนาที่ตอรัฐมนตรีไดภายในกําหนดสามสิบวันนับแตวันทราบคําส่ัง 
คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีใหถือเปนที่สุด 

 
มาตรา ๖๓  ภายใตบังคับบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ รัฐบาลมีอํานาจให

สัมปทานในการทําไมชนิดใดหรือเก็บหาของปาอยางใดในปาใดโดยมีขอบเขตเพียงใด และใน
สัมปทานนั้นจะใหมีขอกําหนดและเงื่อนไขอยางใดก็ได 

รัฐบาลมีอํานาจใหผู รับสัมปทานเสียเงินคาภาคหลวง ตามอัตราที่ รัฐบาล
เห็นสมควร แตไมเกินอัตราอยางสูงที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้ และจะใหผูรับสัมปทานเสีย
เงินแกรัฐบาลตามจํานวนที่รัฐบาลจะกําหนดอีกก็ได 

 

                                                 
๔๒ มาตรา ๖๑ แกไขเพ่ิมเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๑๖ ลงวันที่ ๑๐ เมษายน 

พ.ศ. ๒๕๑๕ 
๔๓ มาตรา ๖๑ ทวิ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติปาไม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๑๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            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 ๖๔  ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ที่เก่ียวกับความผิดอาญาใหถือ
วาพนักงานเจาหนาที่เปนพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา 

 
มาตรา ๖๔ ทวิ๔๔  ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจยึดบรรดาเครื่องมือ เครื่องใช 

สัตวพาหนะ ยานพาหนะ หรือเครื่องจักรกลใด ๆ ที่บุคคลไดใชหรือมีเหตุอันควรสงสัยวาไดใชใน
การกระทําความผิด หรือเปนอุปกรณใหไดรับผลในการกระทําความผิดตามมาตรา ๑๑ มาตรา 
๔๘ มาตรา ๕๔ หรือมาตรา ๖๙ ไวเพ่ือเปนหลักฐานในการพิจารณาคดีได จนกวาพนักงานอัยการ
ส่ังเด็ดขาดไมฟองคดีหรือจนกวาคดีจะถึงที่สุด  ทั้งนี้ ไมวาจะเปนของผูกระทําความผิดหรือของผู
มีเหตุอันควรสงสัยวาเปนผูกระทําความผิดหรือไม 

ทรัพยสินที่ยึดไวตามวรรคหนึ่ง ถาพนักงานอัยการสั่งเด็ดขาดไมฟองคดีหรือศาล
ไมพิพากษาใหริบ และผูเปนเจาของหรือผูครอบครองมิไดรองขอรับคืนภายในกําหนดหกเดือน
นับแตวันทราบ หรือถือวาไดทราบคําส่ังเด็ดขาดไมฟองคดี หรือวันที่คําพิพากษาถึงที่สุด แลวแต
กรณี ใหตกเปนของกรมปาไม 

ถาทรัพยสินที่ยึดไวจะเปนการเสี่ยงความเสียหาย หรือคาใชจายในการเก็บรักษา
จะเกินคาของทรัพยสิน รัฐมนตรีหรือผูที่รัฐมนตรีมอบหมายจะจัดการขายทอดตลาดทรัพยสินนั้น 
กอนถึงกําหนดตามวรรคสองก็ได ไดเงินเปนจํานวนสุทธิเทาใดใหยึดไวแทนทรัพยสินนั้น 

 
มาตรา ๖๔ ตรี๔๕  ในกรณีทรัพยสินที่ยึดไวตามมาตรา ๖๔ ทวิ มิใชเปนของ

ผูกระทําความผิด หรือของผูมีเหตุอันควรสงสัยวาเปนผูกระทําความผิด ใหพนักงานเจาหนาที่โดย
อนุมัติรัฐมนตรีคืนทรัพยสินหรือเงิน แลวแตกรณี ใหแกเจาของ กอนถึงกําหนดตามมาตรา ๖๔ 
ทวิ ได ในกรณีดังตอไปนี้ 

(๑) เมื่อทรัพยสินนั้นไมจําเปนตองใชเปนพยานหลักฐาน ในการพิจารณาคดีที่
เปนเหตุใหทรัพยสินนั้นถูกยึด และ 

(๒) เมื่อผูกระทําความผิดหรือผูมีเหตุอันควรสงสัยวา เปนผูกระทําความผิดได
ทรัพยสินนั้นมาจากผูเปนเจาของโดยการกระทําความผิดทางอาญา 

 
มาตรา ๖๕  เพ่ือบําบัดปดปองภยันตรายซึ่งมีมาเปนสาธารณะโดยฉุกเฉินแกไม

หรือของปาในปาใด พนักงานเจาหนาที่มีอํานาจสั่งผูรับอนุญาตหรือผูรับสัมปทานในปานั้นหรือปา
ที่ใกลเคียง รวมทั้งคนงานหรือผูรับจางของผูรับอนุญาตหรือผูรับสัมปทานใหใหความชวยเหลือ
ดวยแรงงานหรือส่ิงของตามที่จําเปนแกการนั้นได 

 

                                                 
๔๔ มาตรา ๖๔ ทวิ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติปาไม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๑๘ 
๔๕ มาตรา ๖๔ ตรี เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติปาไม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๑๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            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 ๖๖  การโอนไมหรือของปาที่ผูรับอนุญาตหรือผูรับสัมปทาน กระทํา
กอนที่ไดชําระคาภาคหลวง หรือกอนที่ไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่เปนหนังสือ จะยกขึ้น
เปนขออางเพื่อใชแกเจาพนักงานหาไดไม 

 
มาตรา ๖๗  ใหรัฐมนตรีตั้งดานปาไมและกําหนดเขตแหงดานนั้น ๆ โดย

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 
มาตรา ๖๘  บรรดาหนี้คาภาคหลวงสําหรับไมหรือของปาที่คางชําระอยูใหถือวา

เปนหนี้คาภาษีอากรที่คางชําระแกรัฐบาล และใหรัฐบาลทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไดรับชําระหนี้โดยมี
บุริมสิทธิสามัญอยางเดียวกับคาภาษีอากรตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 

 
หมวด ๖ ทว ิ

การสั่งแกไขเปลี่ยนแปลงสมัปทานและการสิ้นสุดของสัมปทาน๔๖ 
   

 
มาตรา ๖๘ ทวิ  ในกรณีที่มีความจําเปนตองใชพ้ืนที่ใดในเขตสัมปทานเพื่อ

ประโยชนในการสรางเขื่อนชลประทานหรือเข่ือนพลังน้ําหรือเพ่ือการปองกันภัยพิบัติสาธารณะ 
หรือความมั่นคงของชาติหรือเพ่ือรักษาความสมดุลของสภาพแวดลอมหรือเพ่ือประโยชน
สาธารณะอยางอ่ืนใหรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีมีอํานาจสั่งการดังตอไปนี ้

(๑) ใหสัมปทานที่มีพ้ืนที่สัมปทานทับพื้นที่ดังกลาวสิ้นสุดลงทั้งแปลง 
(๒) ใหผูรับสัมปทานหยุดการทํากิจการที่ไดรับสัมปทานเปนการชั่วคราวในพื้นที่

ดังกลาวตามระยะเวลาที่เห็นสมควร 
(๓) ตัดเขตพื้นที่ดังกลาวออกจากพื้นที่ในสัมปทาน 
การสั่งการของรัฐมนตรีตามวรรคหนึ่ง ใหมีผลใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันที่ออก

คําส่ัง 
 
มาตรา ๖๘ ตรี  นอกจากการสิ้นสุดลงตามอายุของสัมปทาน หรือตามขอกําหนด

หรือเง่ือนไขที่กําหนดไวในสัมปทาน หรือตามบทบัญญัติแหงกฎหมายอื่นสิทธิการทํากิจการที่
ไดรับสัมปทานในเขตพื้นที่สัมปทานทั้งแปลงหรือบางสวน ยอมสิ้นสุดลงเมื่อพ้ืนที่ดังกลาวอยูใน
เขตที่กําหนดใหเปน 

(๑) อุทยานแหงชาติตามกฎหมายวาดวยอุทยานแหงชาติ  หรือ 
(๒) เขตรักษาพันธุสัตวปาตามกฎหมายวาดวยการสงวนและคุมครองสัตวปา 
 

                                                 
๔๖ หมวด ๖ ทวิ การสั่งแกไขเปลี่ยนแปลงสัมปทานและการสิ้นสุดของสัมปทาน มาตรา ๖๘ 

ทวิ ถึงมาตรา ๖๘ เอกาทศ เพ่ิมโดยพระราชกําหนดแกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช ๒๔๘๔ 
พ.ศ. ๒๕๓๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            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 ๖๘ จัตวา  ในกรณีที่รัฐมนตรีมีคําส่ังตามมาตรา ๖๘ ทวิ หรือในกรณีที่
สิทธิการทํากิจการที่ไดรับสัมปทานสิ้นสุดลงตามมาตรา ๖๘ ตรี หรือในกรณีที่สัมปทานสิ้นสุดลง
เนื่องจากทางราชการไดใชสิทธิเพิกถอนสัมปทานเพราะเหตุที่ผู รับสัมปทานไมปฏิบัติตาม
ขอกําหนดหรือเง่ือนไขที่กําหนดในสัมปทาน บรรดาไมและของปาที่อยูในพื้นที่สัมปทานที่สิทธิการ
ทํากิจการที่ไดรับสัมปทานสิ้นสุดลง และบรรดาไมที่ยังมิไดเสียคาภาคหลวงไมวาจะอยูในพื้นที่
สัมปทานนั้นหรือไม ยอมเปนของแผนดินและผูรับสัมปทานจะไดสิทธิหรือกรรมสิทธิ์ในไมหรือ
ของปาไดตอเมื่อผูรับสัมปทานสามารถพิสูจนไดวา ตนไดทําไมหรือเก็บหาของปานั้นโดยถูกตอง
ตามกฎหมาย ขอกําหนดและเงื่อนไขที่กําหนดในสัมปทานกอนสิทธิตามสัมปทานสิ้นสุดลง 

ในกรณีที่ผูรับสัมปทานประสงคจะพิสูจนตามวรรคหนึ่ง ใหผูรับสัมปทานยื่นคํา
ขอพิสูจนตอรัฐมนตรีภายในสามสิบวันนับแตวันที่ผู รับสัมปทานไดรับหนังสือจากพนักงาน
เจาหนาที่ที่แจงคําส่ังรัฐมนตรีหรือแจงการสิ้นสุดของสัมปทานตามมาตรา ๖๘ อัฏฐ วรรคหนึ่ง 
แลวแตกรณี วิธีการยื่นคําขอพิสูจน การพิสูจน การพิจารณา และการสั่งการของรัฐมนตรี ให
เปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 

ในกรณีที่ผูรับสัมปทานไมพอใจคําส่ังรัฐมนตรี ผูรับสัมปทานมีสิทธิฟองตอศาล
เพ่ือพิสูจนวาตนไดทําไมหรือเก็บหาของปาโดยถูกตองตามกฎหมาย ขอกําหนดและเง่ือนไขที่
กําหนดในสัมปทานกอนสิทธิตามสัมปทานสิ้นสุดลง แตทั้งนี้ตองย่ืนฟองภายในกําหนดหกสิบวัน
นับแตวันที่ไดรับคําส่ังของรัฐมนตรี 

 
มาตรา ๖๘ เบญจ  ในกรณีที่เปนสัมปทานทําไม ที่รัฐมนตรีไดมีคําส่ังตามมาตรา 

๖๘ ทวิ หรือสิทธิการทําไมในเขตพื้นที่สัมปทานสิ้นสุดลงตามมาตรา ๖๘ ตรี ใหผูรับสัมปทานหยุด
การทําไมในเขตพื้นที่สัมปทานที่สิทธิการทําไมส้ินสุดลงและหยุดการนําไมเคลื่อนที่ออกจาก
สถานที่รวมหมอนไมสําหรับการตรวจวัดคํานวณคาภาคหลวงโดยสิ้นเชิง และใหพนักงาน
เจาหนาที่ทําการสํารวจสภาพการทําไมและสํารวจไมที่รวมอยู ณ สถานที่รวมหมอนไมของผูรับ
สัมปทาน และทําบันทึกรายงานเสนอตออธิบดีกรมปาไมโดยเร็ว บันทึกรายงานดังกลาวให
เจาหนาที่ระบุขอเท็จจริงเก่ียวกับวิธีการทําไม จํานวนและขนาดของไม และใหความเห็นดวยวา
ผู รับสัมปทานไดทําไมโดยถูกตองตามกฎหมาย ขอกําหนดและเงื่อนไขตามที่กําหนดไวใน
สัมปทานหรือไม 

ในกรณีที่ผลการสํารวจตามวรรคหนึ่งปรากฏวา ผูรับสัมปทานไดทําไมโดยฝาฝน
หรือไมปฏิบัติตามกฎหมาย ขอกําหนดหรือเง่ือนไขที่กําหนดไวในสัมปทานและการกระทําดังกลาว
เปนเหตุใหทางราชการมีสิทธิเพิกถอนสัมปทาน การสิ้นสุดของสิทธิการทําไมตามมาตรา ๖๘ ทวิ 
หรือมาตรา ๖๘ ตรี ยอมไมเปนการตัดสิทธิทางราชการที่จะเพิกถอนสัมปทานโดยใหมผีลตัง้แตวนั
กอนวันที่สิทธิการทําไมส้ินสุดลง 

เมื่อผูรับสัมปทานพิสูจนตอรัฐมนตรีตามมาตรา ๖๘ จัตวา ไดวาตนไดทําไมโดย
ถูกตองตามกฎหมาย ขอกําหนดและเงื่อนไขที่กําหนดในสัมปทานกอนวันที่สิทธิตามสัมปทาน
ส้ินสุดลง หรือเมื่อศาลไดพิพากษาเชนนั้น ใหอธิบดีกรมปาไมมีหนังสือแจงใหผูรับสัมปทานทํา



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

การชักลากและนําไมดังกลาวเคลื่อนที่ได พรอมทั้งกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข และ
ระยะเวลาที่ผูรับสัมปทานตองปฏิบัติไวดวย ผูรับสัมปทานผูใดไมปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการ 
เง่ือนไขและระยะเวลาตามที่อธิบดีกรมปาไมกําหนดดังกลาว ใหหมดสิทธิในไมนั้น และใหไมนั้น
ตกเปนของแผนดิน 

 
มาตรา ๖๘ ฉ  ใหผู รับสัมปทานที่ไดรับคําส่ังตามมาตรา ๖๘ ทวิ หรือผูรับ

สัมปทานที่สัมปทานสิ้นสุดลงตามมาตรา ๖๘ ตรี ดังตอไปนี้ มีสิทธิไดรับเงินชดเชยความเสียหาย
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดไวตามมาตรา ๖๘ สัตต มาตรา ๖๘ อัฏฐ มาตรา ๖๘ นว 
มาตรา ๖๘ ทศ และมาตรา ๖๘ เอกาทศ 

(๑) ผูรับสัมปทานที่พ้ืนที่สัมปทานทั้งแปลงตองส้ินสุดลงตามมาตรา ๖๘ ทวิ 
(๑) หรือมาตรา ๖๘ ตรี และ 

(๒) ผูรับสัมปทานที่ไดรับคําส่ังตามมาตรา ๖๘ ทวิ (๒) หรือ (๓) หรือผูรับ
สัมปทานที่พ้ืนที่สัมปทานบางสวนตองส้ินสุดลงตามมาตรา ๖๘ ตรี  ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่ผูรับ
สัมปทานดังกลาวไดขอเวนคืนสัมปทานที่เหลือทั้งหมดของตนตอทางราชการ 

ในกรณีที่มีการสั่งตามมาตรา ๖๘ ทวิ หรือสัมปทานสิ้นสุดลงตามมาตรา ๖๘ ตรี 
การเรียกรองหรือการใหคาสินไหมทดแทนหรือเงินชดเชยเพื่อความเสียหายอยางอ่ืนนอกจากที่
บัญญัติไวในมาตรานี้ จะกระทํามิได 

 
มาตรา ๖๘ สัตต  เงินชดเชยความเสียหายที่ผูรับสัมปทานมีสิทธิไดรับใหเปนไป

ตามหลักเกณฑ ดังตอไปนี ้
(๑) ตองเปนความเสียหายที่เกิดขึ้นอยางแทจริงแกผูรับสัมปทาน และเฉพาะใน

เร่ืองดังตอไปนี้ 
(ก) เงินลงทุนที่ผู รับสัมปทานไดใชจายไปเพื่อการทํากิจการที่ได รับ

สัมปทานเชน  คาเคร่ืองจักรกล คายานพาหนะ คาเครื่องมือ เครื่องใชและอุปกรณตาง ๆ ซึ่งผูรับ
สัมปทานยังใชประโยชนไมคุมคา ทั้งนี้  โดยใหคํานึงถึงคาเส่ือมราคาที่ไดหักไวแลว ระยะเวลาของ
สัมปทานที่ผูรับสัมปทานไดใชสิทธิการทํากิจการที่ไดรับสัมปทานไปแลว จํานวนไมหรือของปาที่
ผูรับสัมปทานไดทําออกไปแลว รวมทั้งประโยชนอยางอ่ืนที่ผูรับสัมปทานไดรับไปอันเนื่องจากการ
ทํากิจการที่ไดรับสัมปทานในระหวางอายุสัมปทาน และมูลคาของทรัพยสินหรือส่ิงของที่เหลืออยู
และยังเปนประโยชนตอผูรับสัมปทาน 

(ข) คาใชจายที่ผูรับสัมปทานไดจายไปเพื่อการทํากิจการที่ไดรับสัมปทาน
และยังมิไดรับผลประโยชนกลับคืน  ทั้งนี้ โดยใหคํานึงถึงเง่ือนไขตาง ๆ ตามที่กําหนดไวใน (ก) 
และ 

(ค) ความผูกพันตามกฎหมายที่ผูรับสัมปทานมีอยูตามกฎหมายวาดวยการ
คุมครองแรงงาน ในสวนที่เก่ียวกับการจายเงินชดเชยใหแกลูกจางในกรณีที่มีการเลิกจาง 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

เงินลงทุนหรือคาใชจายที่นํามาพิจารณาเพื่อรับเงินชดเชยตาม (ก) และ 
(ข) จะตองไมเกินกวาที่เปนเงินลงทุนหรือคาใชจายตามที่ผูประกอบธุรกิจจะลงทุนหรือใชจายใน
กิจการเชนนั้นโดยทั่วไปตามปกต ิ

(๒) ความรับผิดที่ผูรับสัมปทานมีตอบุคคลภายนอกตามสัญญา ระหวางผูรับ
สัมปทานกับบุคคลภายนอกที่เก่ียวเนื่องกับการทํากิจการที่ไดรับสัมปทาน หากมีขอสัญญาที่
คูสัญญาตกลงใหผูรับสัมปทานตองรับผิดในกรณีเหตุสุดวิสัยใหแตกตางไปจากประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชยหรือมีขอสัญญาที่คูสัญญาตกลงใหผูรับสัมปทานตองรับผิดเพราะรัฐสั่งแกไข
เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกสัมปทาน ขอสัญญาดังกลาวยอมไมมีผลใชบังคับเพื่อการใหเงินชดเชย
ความเสียหายตามมาตรานี ้

(๓) หามมิใหมีการจายเงินชดเชยเพื่อผลกําไรหรือผลประโยชนใด ๆ ที่ผูรับ
สัมปทานคาดวาจะไดรับจากการทํากิจการที่ไดรับสัมปทาน 

(๔) ในกรณีที่การเลิกสัมปทานเปนเหตุใหผูรับสัมปทานไดรับเงินทรัพยสินหรือ
ผลประโยชนอยางอ่ืนตอบแทน จากการประกันหรือการอื่นใดเพื่อทดแทนความเสียหายใหถือวา
เงิน ทรัพยสินหรือผลประโยชนตอบแทนอยางอ่ืนนั้น  เปนสวนหนึ่งของเงินชดเชยความเสียหาย
ตามมาตรานี ้

ในกรณีที่ผูรับสัมปทานยื่นคําขอเวนคืนสัมปทานตามมาตรา ๖๘ ฉ (๒) ใหผูรับ
สัมปทานไดรับเงินชดเชยความเสียหายเฉพาะตามอัตราสวนของพื้นที่หรือของจํานวนไมหรือของ
ปาที่จะทําออกไดจากพ้ืนที่ในสวนที่สัมปทานนั้นสิ้นสุดลง แลวแตจํานวนใดจะมากกวา  ทั้งนี้ เวน
แตในกรณีที่มีเหตุผลฟงไดวา พ้ืนที่ในสวนที่สัมปทานสิ้นสุดลงนั้นเปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหผูรับ
สัมปทานไมสามารถดําเนินกิจการในสัมปทานที่ขอเวนคืนนั้นตอไปได ก็ใหไดรับเงินชดเชย
เชนเดียวกับกรณีพ้ืนที่สัมปทานทั้งแปลงสิ้นสุดลง 

 
มาตรา ๖๘ อัฏฐ  เมื่อรัฐมนตรีมีคําส่ังตามมาตรา ๖๘ ทวิ ใหพนักงานเจาหนาที่

แจงคําส่ังของรัฐมนตรีใหผูรับสัมปทานทราบเปนหนังสือ หรือเมื่อสิทธิการทํากิจการที่ไดรับ
สัมปทานในเขตพื้นที่สัมปทานทั้งแปลงหรือบางสวนตองส้ินสุดลงตามมาตรา ๖๘ ตรี ใหพนักงาน
เจาหนาที่มีหนังสือแจงใหผูรับสัมปทานทราบถึงการสิ้นสุดดังกลาว 

ในกรณีที่ผู รับสัมปทานประสงคจะเรียกรองเงินชดเชยความเสียหาย ผู รับ
สัมปทานจะตองย่ืนคําขอเรียกรองเงินชดเชยความเสียหายตออธิบดีกรมปาไม ภายในเกาสิบวัน
นับแตวันที่ผูรับสัมปทานไดรับหนังสือของพนักงานเจาหนาที่ที่แจงคําส่ังของรัฐมนตรี หรือแจง
การสิ้นสุดของสัมปทานตามวรรคหนึ่ง แลวแตกรณี 

คําขอตามวรรคสองใหทําเปนหนังสือ พรอมทั้งจัดทําบัญชีแสดงจํานวนเงิน
ชดเชยความเสียหายที่ตนเห็นวาสมควรจะไดรับตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในมาตรา ๖๘ สัตต 
โดยมีหลักฐานที่สนับสนุนขอเรียกรองของตนตามความจําเปน 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ในกรณีที่ผูรับสัมปทานที่ขอเรียกรองเงินชดเชยความเสียหาย เปนผูใชสิทธิตาม
มาตรา ๖๘ ฉ (๒) ผูรับสัมปทานตองขอเวนคืนสัมปทานที่เหลือทั้งหมดของตนกอนหรือในวันที่
ขอเรียกรองเงินชดเชยความเสียหายตามมาตรานี้ 

 
มาตรา ๖๘ นว  ในการพิจารณากําหนดเงินชดเชยความเสียหาย ใหอธิบดีกรมปา

ไมแตงตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง ประกอบดวยผูแทนกรมสรรพากรหนึ่งคน ผูแทนสํานักงาน
ตรวจเงินแผนดินหนึ่งคน ผูมีความรูความสามารถในการตีราคาทรัพยสินหนึ่งคน และเจาหนาที่
กรมปาไมหนึ่งคน เพ่ือทําหนาที่พิจารณากําหนดเงินชดเชยความเสียหาย 

ใหคณะกรรมการมีอํานาจเรียกใหผูรับสัมปทานมาชี้แจงขอเท็จจริง หรือสง
เอกสารหลักฐานเพิ่มเติม ตลอดจนเรียกใหผูรับสัมปทานมาเจรจาเพื่อกําหนดเงินชดเชยดังกลาว
ได และในกรณีที่ผูรับสัมปทานไมปฏิบัติตามคําส่ังหรือไมใหความรวมมือกับคณะกรรมการ ให
คณะกรรมการดําเนินการกําหนดเงินชดเชยความเสียหายตามที่เห็นสมควรตอไปโดยมิชักชา 

เมื่อคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งไดกําหนดเงินชดเชยความเสียหายเสร็จสิ้นแลว
ใหทําบันทึกรายงานเสนอตออธิบดีกรมปาไมโดยบันทึกรายงานดังกลาวจะตองแสดงรายละเอียด
และเหตุผลของการพิจารณาวาการกําหนดเงินชดเชยดังกลาวมีหลักเกณฑในการพิจารณาอยางไร 
มีเหตุผลสนับสนุนเพียงใด พรอมทั้งระบุเอกสารหลักฐานที่ใชในการพิจารณา และในกรณีที่อธิบดี
กรมปาไมไมเห็นชอบดวย ใหอธิบดีกรมปาไมมีอํานาจแกไขตามที่เห็นสมควรพรอมทั้งแสดง
เหตุผลกํากับในบันทึกไวดวย 

ใหอธิบดีกรมปาไมมีหนังสือแจงใหผูรับสัมปทานทราบถึงจํานวนเงินชดเชยความ
เสียหายที่ผูรับสัมปทานจะไดรับพรอมดวยเหตุผลตามสมควร และใหกําหนดระยะเวลาที่ผูรับ
สัมปทานจะมาขอรับเงินชดเชยดังกลาวไวดวย 

 
มาตรา ๖๘ ทศ  ผูรับสัมปทานผูใดไมพอใจในเงินชดเชยความเสียหายที่อธิบดี

กรมปาไมแจงใหทราบตามมาตรา ๖๘ นว ใหมีสิทธิอุทธรณตอรัฐมนตรีภายในหกสิบวันนับแต
วันที่ไดรับแจงเปนหนังสือจากอธิบดีกรมปาไมดังกลาว 

ในการพิจารณาอุทธรณตามวรรคหนึ่ง ใหรัฐมนตรีแตงตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะ
หนึ่ง ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิทางกฎหมาย และผูมีความรูความสามารถในการตีราคาทรัพยสิน 
มีจํานวนทั้งหมดไมนอยกวาหาคน แตไมเกินเกาคน เปนผูพิจารณาเสนอความเห็นตอรัฐมนตรี  
ทั้งนี้ ใหรัฐมนตรีวินิจฉัยอุทธรณใหเสร็จสิ้นภายในหกสิบวัน นับแตวันที่ไดรับคําอุทธรณ 

 
มาตรา ๖๘ เอกาทศ  ในกรณีที่ผู รับสัมปทานยังไมพอใจในคําวินิจฉัยของ

รัฐมนตรีตามมาตรา ๖๘ ทศ หรือในกรณีที่รัฐมนตรีมิไดวินิจฉัยอุทธรณใหเสร็จสิ้นภายใน
กําหนดเวลาตามมาตรา ๖๘ ทศ วรรคสอง ใหมีสิทธิฟองคดีตอศาลไดภายในหนึ่งป นับแตวันที่
ไดรับแจงคําวินิจฉัยของรัฐมนตรีหรือนับแตวันที่พนกําหนดเวลาดังกลาว แลวแตกรณี 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ในกรณีที่มีการฟองคดีตอศาลและศาลพิพากษาใหผูรับสัมปทานไดรับเงินชดเชย
ความเสียหายเพิ่มขึ้น ผูรับสัมปทานมีสิทธิไดรับดอกเบี้ยของเงินชดเชยความเสียหายเฉพาะใน
สวนที่เพ่ิมขึ้น ในอัตรารอยละเจ็ดครึ่งตอป 

 
หมวด ๗ 

บทกําหนดโทษ 
   

 
มาตรา ๖๙๔๗  ผูใดมีไวในครอบครองซึ่งไมหวงหามอันยังมิไดแปรรูป โดยไมมี

รอยตราคาภาคหลวงหรือรอยตรารัฐบาลขาย เวนแตจะพิสูจนไดวาไดไมนั้นมาโดยชอบดวย
กฎหมาย ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป หรือปรับไมเกินหาหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

ในกรณีความผิดตามมาตรานี้ ถาไมที่มีไวในครอบครองเปน 
(๑) ไมสัก ไมยาง หรือไมหวงหามประเภท ข. หรือ 
(๒) ไมอ่ืนเปนตนหรือเปนทอนอยางใดอยางหนึ่ง หรือทั้งสองอยางรวมกันเกิน

ย่ีสิบตน หรือทอน หรือรวมปริมาตรไมเกินสี่ลูกบาศกเมตร 
ผูกระทําความผิดตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหนึ่งปถึงย่ีสิบป และปรับตั้งแตหา

พันบาทถึงสองแสนบาท 
 
มาตรา ๗๐ ผูใดรับไวดวยประการใด ซอนเรน จําหนายหรือชวยพาเอาไปเสียให

พน ซึ่งไมหรือของปาที่ตนรูอยูแลววาเปนไมหรือของปาที่มีผูไดมาโดยการกระทําผิดตอบทแหง
พระราชบัญญัตินี้ มีความผิดฐานเปนตัวการในการกระทําผิดนั้น 

 
มาตรา ๗๑๔๘  ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๔๔ 

วรรคสอง หรือมาตรา ๕๗ ตองระวางโทษปรับไมเกินหาพันบาท 
 
มาตรา ๗๑ ทวิ๔๙  ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา ๒๙ มาตรา ๒๙ ทวิ 

มาตรา ๓๙ มาตรา ๓๙ ตรี มาตรา ๔๐ วรรคหนึ่ง มาตรา ๔๓ วรรคสอง หรือมาตรา ๕๓ ตอง
ระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๗๒๕๐  ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา ๔๑ หรือมาตรา ๕๒ ตอง

ระวางโทษจําคุกไมเกินหาป หรือปรับไมเกินหาหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 

                                                 
๔๗ มาตรา ๖๙ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติปาไม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๒๕ 
๔๘ มาตรา ๗๑ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติปาไม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๒๒ 
๔๙ มาตรา ๗๑ ทวิ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติปาไม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๒๒ 
๕๐ มาตรา ๗๒ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติปาไม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๒๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            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 ๗๒ ทวิ๕๑  ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา ๕๑ ตองระวางโทษจําคุก
ไมเกินหาป หรือปรับไมเกินหาหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

ในกรณีความผิดตามมาตรานี้ ถาไมที่มีไวในครอบครองเปน 
(๑) ไมสัก ไมยาง หรือไมหวงหามประเภท ข. หรือ 
(๒) ไมอ่ืนเปนตนหรือเปนทอนอยางใดอยางหนึ่งหรือทั้งสองอยางรวมกันเกินหา

ตนหรือทอน หรือรวมปริมาตรไมที่ครอบครองเกินหนึ่งลูกบาศกเมตรหรือไมที่ไดแปรรูปแลวรวม
ปริมาตรไมเกินหนึ่งลูกบาศกเมตร 

ผูกระทําความผิดตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสองปถึงสิบหาป และปรับตั้งแตหนึ่ง
หมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท 

 
มาตรา ๗๒ ตรี๕๒  ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา ๕๔ ตองระวางโทษจําคุก

ไมเกินหาปหรือปรับไมเกินหาหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
ในกรณีความผิดตามมาตรานี้ ถาไดกระทําเปนเนื้อที่เกินยี่สิบหาไรผูกระทํา

ความผิดตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสองปถึงสิบหาป และปรับตั้งแตหนึ่งหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท 
ในกรณีที่มีคําพิพากษาช้ีขาดวาบุคคลใดกระทําความผิดตามมาตรานี้ ถาปรากฏ

วาบุคคลนั้นไดยึดถือครอบครองปาที่ตนไดกระทําความผิด ศาลมีอํานาจที่ส่ังใหผูกระทําผิด 
คนงาน ผูรับจาง ผูแทน และบริวารของผูกระทําผิด ออกไปจากปานั้นไดดวย 

 
มาตรา ๗๓๕๓  ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา ๑๑ มาตรา ๑๒ มาตรา ๑๓ 

มาตรา ๓๑ หรือมาตรา ๔๘ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป หรือปรับไมเกินหาหมื่นบาท หรือทั้ง
จําทั้งปรับ 

ในกรณีความผิดตามมาตรานี้ ถาการกระทําผิดนั้นเกี่ยวกับ 
(๑) ไมสัก ไมยาง หรือไมหวงหามประเภท ข. หรือ 
(๒) ไมอ่ืนเปนตนหรือเปนทอนอยางใดอยางหนึ่ง หรือทั้งสองอยางรวมกันเกิน

ย่ีสิบตน หรือทอน หรือรวมปริมาตรไมเกินสี่ลูกบาศกเมตร หรือไมที่ไดแปรรูปแลวรวมปริมาตร
ไมเกินสองลูกบาศกเมตร 

ผูกระทําความผิดตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหนึ่งปถึงย่ีสิบป และปรับตั้งแตหา
พันบาทถึงสองแสนบาท 

 
มาตรา  ๗๓ ทวิ๕๔  ผู ใดฝาฝนมาตรา  ๕๓ ตรี  หรือผู รับใบอนุญาตตาม

พระราชบัญญัตินี้ ฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตหรือขอกําหนดที่รัฐมนตรี

                                                 
๕๑ มาตรา ๗๒ ทวิ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติปาไม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๒๒ 
๕๒ มาตรา ๗๒ ตรี แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติปาไม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๒๒ 
๕๓ มาตรา ๗๓ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติปาไม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๒๕ 
๕๔ มาตรา ๗๓ ทวิ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติปาไม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๒๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

กําหนดใหปฏิบัติเพ่ิมเติมตามมาตรา ๕๘ ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหกเดือนถึงหาป และปรับตั้ง
แตหาพันบาทถึงหาหมื่นบาท 

 
มาตรา ๗๔๕๕  บรรดาไมและของปาอันไดมาหรือมีไวเนื่องจากการกระทํา

ความผิดตอพระราชบัญญัตินี้และสิ่งประดิษฐ เครื่องใช และส่ิงอ่ืนใด บรรดาที่ทําดวยไมหวงหาม
ที่มีไว เนื่องจากการกระทําความผิดตามมาตรา ๕๓ ตรี ใหริบเสียทั้งส้ิน 

 
มาตรา ๗๔ ทวิ๕๖  บรรดาเครื่องมือ เครื่องใช สัตวพาหนะ ยานพาหนะหรือ

เครื่องจักรกลใด ๆ ซึ่งบุคคลไดใชในการกระทําความผิดหรือไดใชเปนอุปกรณใหไดรับผลในการ
กระทําความผิดตามมาตรา ๑๑ มาตรา ๔๘ มาตรา ๕๔ หรือมาตรา ๖๙ ใหริบเสียทั้งส้ินไมวาจะมี
ผูถูกลงโทษตามคําพิพากษาหรือไม 

 
มาตรา ๗๔ ตรี๕๗  บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ที่มีโทษปรับสถานเดียว

ใหอธิบดีกรมปาไมหรือพนักงานเจาหนาที่ในระดับไมต่ํากวาปาไมจังหวัดหรือหัวหนาดานปาไมมี
อํานาจเปรียบเทียบได 

 
มาตรา ๗๔ จัตวา๕๘  ในกรณีที่มีผูนําจับผูกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 

ใหพนักงานอัยการรองขอตอศาล และใหศาลมีอํานาจพิพากษาใหจายเงินสินบนนําจับแกผูนําจับ
เปนจํานวนเงินไมเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนเงินคาปรับตามคําพิพากษาโดยจายจากเงินคาปรับที่ชําระ
ตอศาล ถาผูกระทําความผิดไมชําระเงินคาปรับ หรือชําระไมถึงจํานวนที่จะตองจายคาสินบนนําจับ
ไดครบถวน ก็ใหจายเงินสินบนนําจับที่ยังจะตองจายจากเงินคาขายของกลางที่ศาลส่ังใหริบ ถายัง
ขาดอยูอีกก็ใหเปนพับไป 

ในกรณีที่มีผูนําจับหลายคน ใหแบงเงินสินบนนําจับใหคนละเทา ๆ กัน 
การจายเงินสินบนนําจับนั้น จะจายไดเมื่อคดีถึงที่สุดแลว 
 

หมวด ๘ 
การรักษาพระราชบัญญตั ิ

   
 

มาตรา ๗๕  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม*
รักษาการตามระราชบัญญัตินี้ กับใหมีอํานาจแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่ และกําหนดอัตรา

                                                 
๕๕ มาตรา ๗๔ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติปาไม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๒๒ 
๕๖ มาตรา ๗๔ ทวิ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติปาไม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๐๓ 
๕๗ มาตรา ๗๔ ตรี เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติปาไม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๑๘ 
๕๘ มาตรา ๗๔ จัตวา เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติปาไม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๑๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

คาธรรมเนียมไมเกินจํานวนอยางสูงที่กําหนดไวในบัญชีตอทายพระราชบัญญัตินี้ และออก
กฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้ 

กฎกระทรวงนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 
 

บทเฉพาะกาล 
   

 
มาตรา ๗๖  สัมปทานและใบอนุญาตที่ไดออกใหแกบุคคลใดเพื่อทําไมหรือเก็บ

หาของปาไวแลวในวันใชพระราชบัญญัตินี้ ใหคงใชไดตอไปเสมือนหนึ่งเปนสัมปทานและ
ใบอนุญาตที่ออกใหตามความในพระราชบัญญัตินี้ เพียงเทากําหนดอายุของสัมปทานและ
ใบอนุญาตนั้น 

 
มาตรา ๗๗  บรรดาตราประทับไมของเอกชนที่ ไดจดทะเบียนและเสีย

คาธรรมเนียมไวแลวกอนวันใชพระราชบัญญัตินี้ ใหคงใชไดตอไปมีกําหนดรอยยี่สิบวัน นับแตวัน
ใชพระราชบัญญัตินี้ ถาเจาของตราประทับไมของเอกชนประสงคจะใชตรานั้นตอจากนั้นไป ตอง
นําไปขอจดทะเบียนใหมตามความในพระราชบัญญัตินี้โดยไมตองเสียคาธรรมเนียมในการจด
ทะเบียนอีก 

 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
พิบูลสงคราม 
นายกรัฐมนตร ี



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

อัตราคาธรรมเนียม๕๙ 
   

 
(๑) แบบพิมพคําขอ ฉบับละ ๒๕ สตางค 
(๒) การอนุญาตเจาะตนตะเคียน 

 ตาแมวทําชัน เจาะตนสน 
 เอายาง สับหรือกรีด 
 ตนเยลตูอง เอายาง ตนละ ๒ บาท 

(๓) การอนุญาตเจาะเผาตนยาง 
 ทําน้าํมันยาง ตนละ ๕๐ สตางค 

(๔) การอนุญาตเจาะ สับ หรือ 
 กรีดไมชนิดอื่น ๆ เอาน้ํามัน 
 ชัน หรือยาง ตนละ ๑๐ บาท 

(๕) ใบอนญุาตทําไมเพ่ือการคา ฉบับละ ๒๐ บาท 
(๖) ใบอนุญาตเก็บหาของปา 

 หวงหาม ฉบับละ ๑๐ บาท 
(๗) ใบอนุญาตคาของปาหวงหาม 

 หรือใบอนุญาตมีไว 
 ในครอบครองซึ่งของปา 
 หวงหาม ฉบับละ ๒๐ บาท 

(๘) ใบอนุญาตเก็บไมไหลลอย ฉบับละ ๑๐ บาท 
(๙) ใบอนุญาตตั้งโรงงาน 

 แปรรูปไมโดยใชเครื่องจักร 
 คิดตามจํานวนแรงมา แรงมาละ ๕๐ บาท 

(๑๐) ใบอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูป 
 ไมโดยใชแรงคน คิดตาม 
 จํานวนคนงาน คนละ ๑๐ บาท 

(๑๑) ใบอนุญาตทําการแปรรูปไม 
 เพ่ือการคา คิดตามปริมาตร 
 ไมที่ยังมิไดแปรรูป ลูกบาศกเมตรละ ๑๐ บาท 

(๑๒) ใบอนุญาตคาหรือมีไว 
 ในครอบครองเพื่อการคา 
 ซึ่งส่ิงประดิษฐ เครื่องใช 
 หรือส่ิงอ่ืนใดที่ทําดวย 

                                                 
๕๙ อัตราคาธรรมเนียม แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติปาไม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๑๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 ไมหวงหาม ฉบับละ ๒,๐๐๐ บาท 
(๑๓) ใบอนุญาตมีไมแปรรูป 

 ชนิดอื่นเปนจํานวนเกิน 
 ๐.๒๐ ลูกบาศกเมตร 
 ไวในครองครองฉบับละ๒๐บาท 

(๑๔) ใบอนุญาตตั้งโรงคาไม 
 แปรรูป ฉบับละ ๑,๐๐๐ บาท 

(๑๕) ใบอนุญาตอื่น ๆ ฉบับละ๕บาท 
(๑๖) ใบแทนใบอนุญาตเทากับ 

 อัตราคาธรรมเนียม 
 ใบอนุญาตนัน้ แตไมเกิน ฉบับละ ๑๐ บาท 

(๑๗) ใบอนุญาตผูกขาด 
 ทําไมสัก ฉบับละ ๑๕,๐๐๐ บาท 

(๑๘) ใบอนุญาตผูกขาดทําไม 
 หวงหามธรรมดา 
 นอกจากไมสัก ฉบับละ ๗,๕๐๐ บาท 

(๑๙) ใบอนุญาตผูกขาดเก็บหา 
 ของปาหวงหาม ฉบับละ ๑,๐๐๐ บาท 

(๒๐) ใบแทนใบอนุญาต 
 ผูกขาดฉบับละ๒๕บาท 

(๒๑) สัมปทานทําไมสัก ฉบับละ ๓๐,๐๐๐ บาท 
(๒๒) สัมปทานทําไมหวงหาม 

 ธรรมดานอกจากไมสัก ฉบับละ ๑๕,๐๐๐ บาท 
(๒๓) สัมปทานเก็บหาของปา 

 หวงหาม ฉบับละ ๓,๐๐๐ บาท 
(๒๔) ใบแทนสัมปทาน ฉบับละ ๕๐๐ บาท 
(๒๕) การโอนใบอนุญาตหรือ 

สัมปทาน คิดครึ่งอัตรา 
คาธรรมเนียมใบอนุญาต 
หรือสัมปทานนั้น ๆ 

(๒๖) ใบเบิกทาง 
(ก) ไมสัก ฉบับละ ๕๐ บาท 
(ข) ไมชนิดอืน่ ๆ ฉบับละ ๒๐ บาท 
(ค) ของปา ฉบับละ ๕ บาท 

(๒๗) การอุทธรณ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(ก) เร่ืองเก่ียวกับการ 
 อนุญาต การผูกขาด 
 หรือสัมปทาน ครั้งละ ๑๐๐ บาท 

(ข) เร่ืองการขอตั้งหรือ 
 ตออายุใบอนุญาต 
 โรงงานแปรรูปไม 
 โดยใชเครื่องจักร ครั้งละ ๑๐๐ บาท 

(ค) เร่ืองการขอตั้งหรือ 
 ตออายุใบอนุญาต 
 โรงงานแปรรูปไม 
 โดยใชแรงคน ครั้งละ ๕๐ บาท 

(ง) เร่ืองการขออนุญาต 
 ตั้งโรงคาไม 
 แปรรูป ครั้งละ ๕๐ บาท 

(จ) เร่ืองอ่ืน ๆ ครั้งละ ๑๐ บาท 
(๒๘) ใบคูมือคนงานหรือผู 

รับจาง หรือใบแทน ฉบับละ ๑ บาท 
(๒๙) คาจดทะเบียนตรา 

ประทับไมเอกชน ดวงละ ๒๐๐ บาท 
(๓๐) คาธรรมเนียมขอตรวจ 

เอกสาร ฉบับละ ๕ บาท 
(๓๑) คาธรรมเนียมคัดหรือ 

ถายภาพเอกสารและ 
รับรองสําเนา หนาละ ๑๐ บาท 

(๓๒) คาธรรมเนียมขอตรวจ 
แผนที่ปา ครั้งละ ๑๐๐ บาท 

(๓๓) คาธรรมเนียมคัดหรือถาย 
ภาพแผนที่ปาและรับรอง 
สําเนา ฉบับละ ๕๐๐ บาท 

(๓๔) คาธรรมเนียมทําการ 
ลวงเวลา คิดรอยละสิบ 
ของเงินคาภาคหลวง 
ที่คํานวณไดในครั้งนั้น ๆ 
แตอยางสูงไมเกิน ๔๐๐ บาท 

(๓๕) คาธรรมเนียมรับคืน 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ไมไหลลอย ทอนละ ๒๐ บาท 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

พระราชบัญญัติปาไม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๙๑๖๐ 
 
พระราชบัญญัติปาไม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๔๙๔๖๑ 
 

มาตรา ๑๘  ใหยกเลิกอัตราคาธรรมเนียมตามบัญชีตอทายพระราชบัญญัติปาไม 
พุทธศักราช ๒๔๘๔ และใหใชอัตราคาธรรมเนียมตามบัญชีตอทายพระราชบัญญัตินี้แทน 

 
มาตรา ๑๙  สัมปทานและใบอนุญาตผูกขาดที่ไดออกใหแกผูใด เพ่ือการทําไม

หรือเก็บหาของปาไวแลว ในวันใชพระราชบัญญัตินี้ อันขัดตอบทบัญญัติมาตรา ๑๑ หรือมาตรา 
๒๙ แหงพระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช ๒๔๘๔ ซึ่งไดแกไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๖ และมาตรา 
๑๑ แหงพระราชบัญญัตินี้ ใหคงใชไดตอไปเพียงเทากําหนดอายุของสัมปทานหรือใบอนุญาต
ผูกขาดนั้น 
 
พระราชบัญญัติปาไม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๐๓๖๒ 
 

มาตรา ๑๙  บทบัญญัติมาตรา ๕ และมาตรา ๗ ไมกระทบกระทั่งบรรดา
ใบอนุญาตการทําไมที่พนักงานเจาหนาที่ออกใหตามความในมาตรา ๗ และมาตรา ๑๙ แหง
พระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช ๒๔๘๔ กอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ทั้งนี้ จนกวา
ใบอนุญาตนั้น ๆ จะสิ้นอาย ุ

 
มาตรา ๒๐  ในระหวางเวลาที่ยังมิไดมีประกาศของรัฐมนตรีกําหนดอัตรา

คาภาคหลวงตามความในมาตรา ๙ การเสียคาภาคหลวงใหเปนไปตามอัตราที่รัฐมนตรีไดกําหนด
ไวแลวกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

 
มาตรา ๒๑  ในระหวางเวลาที่ยังมิไดมีพระราชกฤษฎีกากําหนดไมหวงหามอื่น

นอกจากไมสักและไมยางตามความในมาตรา ๗ แหงพระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช ๒๔๘๔ 
ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๕ ไมอ่ืนนอกจากไมสักและไมยางจะเปนไมหวงหามประเภทใด ให
เปนไปตามพระราชกฤษฎีกา ซึ่งใชบังคับอยูกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 
 
หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากบทบัญญัติแหง
พระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช ๒๔๘๔ บางมาตรา มีขอความไมรัดกุมเหมาะสมกับกาลสมัย 
โดยเฉพาะบทกําหนดโทษ กําหนดไวต่ํามากไมทําใหผูกระทําผิดเกรงกลัว หรือเข็ดหลาบ เปน
ชองทางใหมีการลักลอบตัดฟนไมทําลายปารวมทั้งลักลอบทําการแผวถางปามากขึ้น เพราะไมหรือ

                                                 
๖๐ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๖๕/ตอนที่ ๖๘/หนา ๗๖๘/๓๐ พฤศจิกายน ๒๔๙๑ 
๖๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๖๘/ตอนที่ ๔๖/หนา ๑๐๒๖/๑๗ กรกฎาคม ๒๔๙๔ 
๖๒ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๗๗/ตอนที่ ๖๒/ฉบับพิเศษ หนา ๑๑/๒๕ กรกฎาคม ๒๕๐๓ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ของปาทุกชนิดมีราคาสูงข้ึนจึงเปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมเสียใหม ใหเหมาะสมกับสถานการณ
ปจจุบัน เพ่ือเปนการปองกันการทําลายปาไม อันเปนทรัพยากรของชาติ ใหมีสภาพอันจะอํานวย
ประโยชนแกรัฐและประชาชนดวยดีสืบไป 
 
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๑๖ ลงวันที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๑๕๖๓ 
 

ขอ ๑๑  ความในมาตรา ๓๙ ตรี แหงพระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช ๒๔๘๔ 
ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้ ไมใชบังคับแกการนําไมสักที่เคยอยูในสภาพ
เปนสิ่งปลูกสรางหรือเคยเปนเครื่องใชมาแลวเคล่ือนที่โดยมีหนังสืออนุญาตของผูวาราชการ
จังหวัดอยูกอนวันใชบังคับประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี ้

 
ขอ ๑๒  ผูใดมีไมสักแปรรูปไวในครอบครองอยูกอนหรือในวันที่ประกาศของ

คณะปฏิวัติฉบับนี้ใชบังคับไมเกิน ๐.๒๐ ลูกบาศกเมตร ถาประสงคจะครอบครองไมสักแปรรปูนัน้
ตอไป ใหย่ืนคําขอตอพนักงานเจาหนาที่ภายในหกสิบวันนับแตวันที่ประกาศของคณะปฏิวตัฉิบบันี้
ใชบังคับ และใหพนักงานเจาหนาที่ออกหนังสืออนุญาตใหครอบครองไดโดยไมตองเรียกเก็บ
คาธรรมเนียม 

 
ขอ ๑๓  ใบอนุญาตแปรรูปไม ใบอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม ใบอนุญาตคาไม

แปรรูป ใบอนุญาตมีไมแปรรูปไวในครอบครอง ซึ่งไดออกใหกอนวันที่ประกาศของคณะปฏิวัติ
ฉบับนี้ใชบังคับ ใหคงใชไดตอไปจนกวาจะส้ินอายุ และในระหวางที่ใบอนุญาตยังไมส้ินอายุ
ดังกลาวมิใหนําความในมาตรา ๖๑ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช ๒๔๘๔ ซึ่ง
แกไขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้มาใชบังคับแกผูไดรับอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูป
ไมโดยใชเครื่องจักรกลซึ่งเปนผูไมมีลักษณะตามมาตรา ๔๙ (๑) หรือมีลักษณะตองหามตาม
มาตรา ๔๙ (๒) (๓) หรือ (๔) อยูกอนวันที่ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้ใชบังคับ 
 
พระราชบัญญัติปาไม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๑๘๖๔ 
 

มาตรา ๒๙  ใหยกเลิกบัญชีอัตราคาธรรมเนียมทายพระราชบัญญัติปาไม
พุทธศักราช ๒๔๘๔ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปาไม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๔๙๔ และให
ใชบัญชีอัตราคาธรรมเนียมทายพระราชบัญญัตินี้แทน 

 
มาตรา ๓๐  ผูใดไดรับอนุญาตใหทําไม หรือเปนผูรับสัมปทานอยูแลวในวันที่

พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ และไดนําหรือประสงคจะนําเครื่องมือ เครื่องใช สัตวพาหนะ 
ยานพาหนะหรือเคร่ืองจักรกลใด ๆ ที่ตนมิไดเปนเจาของ เขาไปในเขตปาที่ไดรับอนุญาต หรือใน

                                                 
๖๓ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๘๙/ตอนที่ ๕๙/ฉบับพิเศษ หนา ๑/๑๑ เมษายน ๒๕๑๕ 
๖๔ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๙๒/ตอนที่ ๕/ฉบับพิเศษ หนา ๑/๙ มกราคม ๒๕๑๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

เขตสัมปทาน ตองแจงใหพนักงานเจาหนาที่ทราบภายในสามสิบวัน นับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้
ใชบังคับตามแบบที่รัฐมนตรีกําหนด 

เมื่อพนกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ใหสันนิษฐานไวกอนวาบรรดาเครื่องมือ 
เครื่องใช สัตวพาหนะ ยานพาหนะ หรือเคร่ืองจักรกลใด ๆ ที่ผูรับอนุญาตทําไมหรือผูรับสัมปทาน
นําเขาไปในเขตปาที่ไดรับอนุญาต หรือในเขตสัมปทานโดยมิไดแจงพนักงานเจาหนาที่ตามวรรค
หนึ่ง เปนของผูรับอนุญาตทําไม หรือผูรับสัมปทาน แลวแตกรณ ี

 
มาตรา ๓๑  ใหถือวาพระราชกฤษฎีกากําหนดไมหวงหามที่ออกตามมาตรา ๗ 

แหงพระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช ๒๔๘๔ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปาไม (ฉบับที่ 
๔) พ.ศ. ๒๕๐๓ และมาตรา ๘ แหงพระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช ๒๔๘๔ ที่ใชบังคับอยูในวัน
ประกาศพระราชบัญญัตินี้ในราชกิจจานุเบกษา เปนพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามมาตรา ๗ แหง
พระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช ๒๔๘๔ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี ้

 
มาตรา  ๓๒   ให ถือวาขนาดจํา กัดที่ กําหนดขึ้นและใชอยู ในวันประกาศ

พระราชบัญญัตินี้ในราชกิจจานุเบกษา เปนขนาดจํากัดที่รัฐมนตรีกําหนดตามมาตรา ๑๐ แหง
พระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช ๒๔๘๔ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้คือ เนื่องจากกฎหมายวาดวยปาไม
บางมาตรามีขอความไมรัดกุม และไมเหมาะสมกับกาลสมัย สมควรแกไขเพิ่มเติมใหเหมาะสมกับ
สถานการณปจจุบัน เพ่ือคุมครองและบํารุงรักษาปาไมอันเปนทรัพยากรธรรมชาติใหไดผลดีย่ิงข้ึน  
จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ข้ึน 
 
พระราชบัญญัติปาไม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๒๒๖๕ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่กฎหมายวาดวยปาไมได
ใชบังคับมานานแลว บทบัญญัติในสวนที่เก่ียวกับการกําหนดโทษไมเหมาะสมแกสภาวการณ
ปจจุบันเห็นสมควรแกไขเพิ่มเติมอัตราโทษใหสูงข้ึน  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ข้ึน 
 
พระราชบัญญัติปาไม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๒๕๖๖ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากวาขณะนี้ เปนที่
ยอมรับกันโดยทั่วไปวา ยังมีประชาชนในชนบทอีกจํานวนไมนอยที่ไมมีเงินจะไปซื้อไมและอุปกรณ
ตาง ๆ มาสรางบานอยูอาศัย ก็เนื่องจากความยากจนเปนเหตุ จึงไดกระทําผิดไปดวยความจําเปน 
โดยไปตัดไมในปามาสรางบานของตนเองบาง ซอมแซมบานของตนเองบาง มิฉะนั้นแลวก็ไมมี

                                                 
๖๕ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๙๖/ตอนที่ ๖๔/ฉบับพิเศษ หนา ๙/๒๘ เมษายน ๒๕๒๒ 
๖๖ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๙๙/ตอนที่ ๓๓/ฉบับพิเศษ หนา ๕/๕ มีนาคม ๒๕๒๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

บานอยูอาศัยหรือมีไมไวในความครอบครองเล็ก ๆ นอย ๆ เพ่ือซอมแซมบานก็ดี หรือมีไมไวเพ่ือ
ทําเครื่องใชไมสอยตาง ๆ บางก็ดี จึงเปนกรณีที่นาเห็นใจเปนอยางย่ิง แมบางครั้งศาลสถิตย
ยุติธรรมจะใหความปราณีอยางไรก็ยังทําใหประชาชนผูยากไรดังกลาวไดรับความเดือดรอนอยาง
แสนสาหัสอยูดี เพราะติดขัดอยูที่ตัวบทกฎหมาย เพ่ือใหศาลสถิตยยุติธรรมไดมีโอกาสพินิจ
พิเคราะหถึงความหนักเบาของขอเท็จจริงแตละคดี ในการที่จะลงโทษผูกระทําความผิดไดดีและ
มากขึ้น  จึงสมควรแกไขโทษขั้นต่ําของมาตรา ๖๙, ๗๓ บางกรณี เสียใหมใหต่ําลงเล็กนอย สวน
โทษขั้นสูงก็เพ่ิมใหสูงข้ึน บางกรณีเชนเดียวกัน เพ่ือลงโทษผูที่ทําลายปาไมใหหนัก 
 
พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช ๒๔๘๔ พ.ศ. ๒๕๓๒๖๗ 
 

มาตรา ๔  บรรดาสัมปทานที่ไดออกใหแกบุคคลใดไวแลวกอนวันที่พระราช
กําหนดนี้มีผลใชบังคับ และพ้ืนที่สัมปทานดังกลาวทั้งแปลงหรือบางสวนอยูในแนวเขตอุทยาน
แหงชาติ  ตามกฎหมายวาดวยอุทยานแหงชาติหรือเขตรักษาพันธุสัตวปาตามกฎหมายวาดวยการ
สงวนและคุมครองสัตวปา  ใหสิทธิการทํากิจการที่ไดรับสัมปทานในเขตพื้นที่ดังกลาวสิ้นสุดลงนับ
แตวันที่พระราชกําหนดนี้มีผลใชบังคับ   และใหผูรับสัมปทานมีสิทธิไดรับเงินชดเชยความ
เสียหายตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๖๘ ฉ มาตรา ๖๘ สัตต มาตรา ๖๘ อัฏฐ มาตรา ๖๘ นว มาตรา 
๖๘ ทศ และมาตรา ๖๘ เอกาทศ แหงพระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช ๒๔๘๔  ซึ่งแกไขเพิ่มเตมิ
โดยพระราชกําหนดนี้ และใหพนักงานเจาหนาที่มีหนังสือแจงใหผูรับสัมปทานทราบถึงการสิ้นสุด
ของสัมปทานโดยเร็ว 

เพ่ือประโยชนในการบังคับตามมาตรา ๖๘ จัตวา และมาตรา ๖๘ เบญจ แหง
พระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช ๒๔๘๔ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดนี้ ใหถือวาสิทธิ
การทํากิจการที่ไดรับสัมปทานซึ่งส้ินสุดลงตามวรรคหนึ่ง เปนการสิ้นสุดลงตามมาตรา ๖๘ ตรี  
ตามพระราชบัญญัติดังกลาว 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชกําหนดฉบับนี้ คือ โดยที่ปจจุบันสภาพปาไมของ
ประเทศไดถูกทําลายจนทําใหสภาพแวดลอมตามธรรมชาติขาดความสมดุล อันจะยังผลใหภัย
พิบัติสาธารณะดังเชนที่เกิดขึ้นในจังหวัดภาคใตเมื่อเดือนพฤศจิกายน ๒๕๓๑ อาจเกิดขึ้นอีกได 
จําเปนตองระงับยับยั้งมิใหมีการทําไมออกจากปาและเรงรัดฟนฟูสภาพปาข้ึนโดยเร็ว แตโดยที่
พระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช ๒๔๘๔ มิไดใหอํานาจแกเจาหนาที่ของรัฐในอันที่จะยับยั้งการ
ทําไมออกจากปาที่ไดเปดการทําไมโดยใหสัมปทานไปแลวได ดังนั้น จึงจําเปนที่จะตองใหอํานาจ
ดังกลาวแกเจาหนาที่ของรัฐ รวมทั้งการกําหนดใหสัมปทานที่มีพ้ืนที่อยูในเขตอุทยานแหงชาติหรือ
เขตรักษาพันธุสัตวปาส้ินสุดลง  ทั้งนี้ โดยใหผูรับสัมปทานที่สัมปทานตองส้ินสุดลงดวยเหตุ
ดังกลาวมีสิทธิไดรับเงินชดเชยความเสียหายภายในขอบเขตที่กําหนดไว โดยคํานึงถึงความเปน
ธรรมทั้งแกประโยชนของสวนรวมและประโยชนของเอกชน  และโดยที่เปนกรณีฉุกเฉินที่มีความ

                                                 
๖๗ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๐๖/ตอนที่ ๘/ฉบับพิเศษ หนา ๙/๑๔ มกราคม ๒๕๓๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

จําเปนรีบดวนในอันที่จะรักษาความปลอดภัยสาธารณะและเพื่อปองปดภัยพิบัติสาธารณะ  จึง
จําเปนตองตราพระราชกําหนดนี้ 
 
*พระราชกฤษฎีกาโอนกรมปาไม กระทรวงเกษตรและสหกรณ ไปเปนกรมปาไม กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม และปรับปรุงอํานาจหนาที่และกิจการของกรมทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝ ง กรมปาไม  และกรมอุทยานแหงชาติ  สัตวปาและพันธุ พืช กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม พ.ศ. ๒๕๔๖๖๘ 

 
มาตรา ๑๐  โดยผลของบทบัญญัติแหงมาตรา ๒๓๐ วรรค ๕ ของรัฐธรรมนูญ

แหงราชอาณาจักรไทย พระราชกฤษฎีกานี้มีผลเปนการแกไขเพิ่มเติมหรือยกเลิกบทบัญญัติใน
กฎหมาย ดังนี ้

(๕) ในพระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช ๒๔๘๔ ใหแกไขคําวา “รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ” เปน “รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม” 

 
มาตรา ๑๑  ในวาระเริ่มแรก ใหกรมปาไม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอม มีสวนราชการตามกฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมปาไม กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ พ.ศ. ๒๕๔๕ โดยอนุโลม จนกวาจะมีกฎกระทรวงวาดวยการแบงสวนราชการกรมปาไม 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ข้ึนใหม 

 
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 
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
                                                 

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



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ทรัพยากรปาไม สัตวปาและพันธุพืชเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และมีขอบเขตที่รับผิดชอบอยาง
ชัดเจน นอกจากนี้ สมควรแกไขการใชอํานาจของรัฐมนตรีและการใชอํานาจหนาที่ตามกฎหมายที่
อยูในความรับผิดชอบของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง กรมปาไม และกรมอุทยานแหงชาติ 
สัตวปา และพันธุพืช ใหสอดคลองกับการดําเนินการดังกลาวดวย  จึงจําเปนตองตราพระราช
กฤษฎีกานี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สุรินทร / แกไข 
๐๗/๐๑/๒๕๔๕ 

A+B (C) 
 

ปญญา/แกไข 
๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๒ 

 



พระราชบัญญัติ ปาสงวนแหงชาติ พุทธศักราช ๒๕๐๗  

บทบัญญัติท่ัวไป 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไว ณ วันท่ี ๑๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๐๗ 

เปนปท่ี ๑๙ ในรัชกาลปจจุบัน 

____________________________ 

 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ให

ประกาศวาโดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยการคุมครองและสงวนปา จึงทรงพระ

กรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไว โดยคําแนะนําและยินยอมของสภารางรัฐธรรมนูญ

ในฐานะรัฐสภา ดังตอไปน้ี 

 มาตรา ๑ พระราชบัญญัติน้ีเรียกวา “พระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พุทธศักราช  

๒๕๐๗“  

 มาตรา ๒ พระราชบัญญัติน้ีใหใชบังคับ ต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เปนตนไป  

 มาตรา ๓ ใหยกเลิก  

   (๑) พระราชบัญญัติคุมครองและสงวนปา พุทธศักราช ๒๔๘๑  

    (๒) พระราชบัญญัติคุมครองและสงวนปา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๙๖ 

    (๓) พระราชบัญญัติคุมครองและสงวนปา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๔๙๗  

 บรรดากฎหมาย กฎ และขอบังคับอ่ืน ในสวนที่มีบัญญัติไวแลวในพระราชบัญญัติน้ี หรือ

ซึ่งขัดหรือแยงกับบทแหงพระราชบัญญัติน้ี ใหใชพระราชบัญญัติน้ีแทน  

 มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัติน้ี  

  “ปา” หมายความวา ที่ดินรวมตลอดถึง ภูเขา หวย หนอง คลอง บึง บาง ลํานํ้า ทะเลสาบ 

เกาะ และที่ชายทะเลที่ยังมิไดมีบุคคลไดมาตามกฎหมาย  



  “ปาสงวนแหงชาต”ิ หมายความวา ปาที่ไดกําหนดใหเปนปาสงวนแหงชาติตาม

พระราชบัญญัติน้ี  

  “ไม” หมายความวา ไมทุกชนิดทั้งที่เปนตน กอ หรือเถา ไมวายังยืนตนหรือลมลงแลว และ

หมายความรวมตลอดถึง ราก ปุม ตอ หนอ กิ่ง ตา หัว เหงา เศษ ปลายหรือสวนหน่ึงสวนใดของไม 

ไมวาจะถูกตัด ฟน เลื่อย ผา ถาก ถอน ขุด หรือกระทําโดยวิธีการอ่ืนใด   

 “ของปา” หมายความวา สิ่งตาง ๆ ที่เกิดขึ้นหรือมีอยูในปา เปนตนวา  

(๑) ไมฟน ถาน เปลือกไม ใบไม ดอกไม เมล็ด ผลไม หนอไม ชันไม และยางไม  

(๒) หญา ออ พง แขม ปรือ คา กก กระจูด กลวยไม กูด เห็ด และพืชอ่ืน  

(๓) ซากสัตว ไข หนัง เขา นอ งา กราม ขนาย กระดูก ขน รังนก คร่ัง รังผึ้ง นํ้าผึ้ง

และมูลคางคาว  

(๔) ดิน หิน กรวด ทราย แรและนํ้ามัน  

  “สัตวเลี้ยง” หมายความวา ชาง มา ลา ลอ โค กระบือ แพะ แกะ และสุกร ที่มีเจาของ  

  “ทําไม” หมายความวา ตัด ฟน กาน โคน ลิด เลื่อย ผา ถาก ทอน ขุด หรือชักลากไมที่มีอยู

ในปา หรือนําไมที่มีอยูในปาออกจากปาดวยประการใด ๆ   

 “พนักงานเจาหนาท่ี” หมายความวา ผูซึ่งรัฐมนตรีแตงต้ังใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติ

น้ี   

 “อธิบดี” หมายความวา อธิบดีกรมปาไม   

 “รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี  

 มาตรา ๕ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตร รักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี และใหมี

อํานาจแตงต้ังพนักงานเจาหนาที่ และออกกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียม คาภาคหลวง และคา

บํารุงปาไมไมเกินอัตราตามบัญชีทายพระราชบัญญัติน้ี และกําหนดกิจการอ่ืนเพื่อปฏิบัติการตาม

พระราชบัญญัติน้ี  



 กฎกระทรวงน้ัน เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได  

 

หมวด 1 

การกําหนดปาสงวนแหงชาติ 

 มาตรา ๖ บรรดาปาที่เปนปาสงวนอยูแลวตามกฎหมายวาดวยการคุมครองและสงวนปา

กอนวันที่พระราชบัญญัติน้ีใชบังคับ ใหเปนปาสงวนแหงชาติตามพระราชบัญญัติน้ี  

 เมื่อรัฐมนตรี เห็นสมควรกําหนดปาอ่ืนใดเปนปาสงวนแหงชาติ เพื่อรักษาสภาพปาไม ของ

ปา หรือทรัพยากรธรรมชาติอ่ืน ใหกระทําไดโดยออกกฎกระทรวงซึ่งตองมีแผนที่แสดงแนวเขตปา

ที่กําหนดเปนปาสงวนแหงชาติน้ันแนบทายกฎกระทรวงดวย  

 มาตรา ๗ การเปลี่ยนแปลงเขตหรือการเพิกถอนปาสงวนแหงชาติ ไมวาทั้งหมดหรือ

บางสวน ใหกระทําไดโดยออกกฎกระทรวง และเฉพาะกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิกถอน

บางสวนใหมีแผนที่แสดงแนวเขตที่เปลี่ยนแปลง หรือเพิกถอนน้ันแนบทายกฎกระทรวงดวย  

 มาตรา ๘ ใหพนักงานเจาหนาที่จัดใหมีหลักเขตและปายหรือเคร่ืองหมายอ่ืนแสดงแนวเขต

ปาสงวนแหงชาติไวตามสมควร เพื่อใหประชาชนเห็นไดวาเปนเขตปาสงวนแหงชาติ  

 มาตรา ๙ ใหปดประกาศสําเนากฎกระทรวง และแผนที่ทายกฎกระทรวงตามมาตรา ๖ 

วรรคสอง หรือมาตรา ๗ ไว ณ ที่ทําการอําเภอหรือกิ่งอําเภอทองที่ที่ทําการ กํานันทองที่ และที่

เปดเผยเห็นไดงายในหมูบานทองที่น้ัน  

 มาตรา ๑๐ เมื่อไดกําหนดปาใดเปนปาสงวนแหงชาติแลว ใหมีกรรมการสําหรับปาสงวน

แหงชาติน้ันคณะหน่ึง ประกอบดวยผูแทนกรมปาไม ผูแทนกรมการปกครอง ผูแทนกรมที่ดินและ

กรรมการอ่ืนอีกสองคน ซึ่งรัฐมนตรีแตงต้ังใหคณะกรรมการดังกลาวมีอํานาจหนาที่ดังตอไปน้ี  

  (๑) ควบคุมใหการเปนไปตามมาตรา ๘ และมาตรา ๙  

  (๒) ดําเนินการสอบสวนและวินิจฉัยคํารองตามมาตรา ๑๓   



  (๓) มีหนังสือเรียกบุคคลมาใหถอยคํา หรือใหสงเอกสารที่เกี่ยวของในการสอบสวนตาม

มาตรา ๑๓  

  (๔) ต้ังอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการอยางหน่ึงอยางใด ตามที่คณะกรรมการ

มอบหมาย  

 มาตรา ๑๑ การประชุมคณะกรรมการ ตองมีกรรมการประชุมไมตํ่ากวากึ่งจํานวนของ

กรรมการทั้งหมดจึงเปนองคประชุม และใหคณะกรรมการเลือกกรรมการคนหน่ึงเปนประธานแหง

ที่ประชุม การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหน่ึงใหมีเสียงหน่ึงในการ

ลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานแหงที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหน่ึงเปนเสียงชี้

ขาด  

 มาตรา ๑๒ บุคคลใดอางวามีสิทธิหรือไดทําประโยชนในเขตปาสงวนแหงชาติใดอยูกอน

วันที่กฎกระทรวงกําหนดปาสงวนแหงชาติน้ันใชบังคับใหยื่นคํารองเปนหนังสือตอนายอําเภอหรือ

ปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจํากิ่งอําเภอทองที่ภายในกําหนดเกาสิบวัน นับแตวันทีกฎกระทรวงน้ัน

ใชบังคับ ถาไมยื่นคํารองภายในกําหนดดังกลาว ใหถือวาสละสิทธิหรือประโยชนน้ัน  

 คํารองดังกลาวในวรรคหน่ึง ใหนายอําเภอหรือปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจํากิ่งอําเภอ

ทองที่สงตอไปยังคณะกรรมการสําหรับปาสงวนแหงชาติน้ันโดยไมชักชา  

 ความในวรรคหน่ึง มิใหใชบังคับแกกรณีสิทธิในที่ดินที่บุคคลมีอยูตามประมวลกฎหมาย

ที่ดิน  

 มาตรา ๑๓ เมื่อคณะกรรมการสําหรับปาสงวนแหงชาติไดรับคํารองตามมาตรา ๑๒ แลว 

ใหสอบสวนตามคํารองน้ัน ถาปรากฏวาผูรองไดเสียสิทธิหรือเสื่อมเสียประโยชน ใหคณะกรรมการ

พิจารณากําหนดคาทดแทนใหตามที่เห็นสมควร  

 ถาผูรอง ไมพอใจในคาทดแทนที่คณะกรรมการสําหรับปาสงวนแหงชาติกําหนด ผูรองมี

สิทธิอุทธรณตอรัฐมนตรีภายในกําหนดสามสิบวัน นับแตวันที่ไดรับแจงคําวินิจฉัยของ

คณะกรรมการ คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีใหเปนที่สุด  

 มาตรา ๑๓(๑) ทว ิในกรณีที่สวนราชการและองคการของรัฐ มีความประสงคจะใชพื้นที่

บางแหงภายในเขตปาสงวนแหงชาติเปนสถานที่ปฏิบัติงาน หรือเพื่อประโยชนของรัฐอยางอ่ืน ให



อธิบดีโดยอนุมัติรัฐมนตรีมีอํานาจประกาศกําหนดบริเวณดังกลาวเปนบริเวณที่ทางราชการใช

ประโยชนภายในเขตปาสงวนแหงชาติไดและในบริเวณดังกลาวมิใหนํามาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๖ 

มาใชบังคับแกการที่สวนราชการหรือองคการน้ัน ๆ จําเปนตองกระทําเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคใน

การปฏิบัติงานเพื่อใชประโยชนในพื้นที่น้ัน  

 การใชพื้นที่ตามวรรคหน่ึง ถาที่ดินในบริเวณที่ทางราชการใชประโยชนมีแนวเขตทับที่ดิน

ซึ่งบุคคลไดรับประโยชนตามมาตรา ๑๔ อยูแลว ใหการรับประโยชนในที่ดินสวนที่เปนบริเวณที่

ทางราชการใชประโยชนน้ันสิ้นสุดลง เมื่อพนกําหนดสามรอยหกสิบวัน นับแตวันที่ประกาศ

กําหนดบริเวณดังกลาวเปนบริเวณที่ทางราชการใชประโยชน  

 การใชพื้นที่ตามวรรคหน่ึง ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกําหนด 

โดยอนุมัติรัฐมนตรี  

(๑) มาตรา ๑๖ ทวิ เพิ่มเติมโดย มาตรา ๓ แหง พ.ร.บ. ปาสงวนแหงชาติ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๘  

 

หมวด 2 

การควบคุมและรักษาปาสงวนแหงชาติ 

 

 มาตรา ๑๔(๒) ในเขตปาสงวนแหงชาติหามมิใหบุคคลใดยึดถือครอบครองทําประโยชน

หรืออยูอาศัยในที่ดินกอสราง แผวถาง เผาปา ทําไม เก็บหาของปาหรือกระทําดวยประการใด ๆ อัน

เปนการเสื่อมเสียแกสภาพปาสงวนแหงชาติเวนแต  

  (๑) ทําไมหรือเก็บหาของปา ตามมาตรา ๑๕ เขาทําประโยชนหรืออยูอาศัยตามมาตรา ๑๖ 

มาตรา ๑๖ ทวิ หรือมาตรา ๑๖ ตรี กระทําการตามมาตรา ๑๗ ใชประโยชนตามมาตรา ๑๘ หรือ

กระทําการตามมาตรา ๑๗ หรือมาตรา ๒๐  

  (๒) ทําไมหวงหามหรือเก็บหาของปาหวงหามตามกฎหมายวาดวยปาไม  

 มาตรา ๑๕ การทําไมหรือเก็บหาของปาในเขตปาสงวนแหงชาติใหกระทําไดเมื่อไดรับ

ใบอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่ หรือเมื่อพนักงานเจาหนาที่ไดประกาศอนุญาตไวเปนคราว ๆ ใน

เขตปาสงวนแหงชาติแหงหน่ึงแหงใดโดยเฉพาะ การอนุญาตใหเปนไปตามแบบ ระเบียบและ

วิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง  



 มาตรา ๑๖(๓) อธิบดีโดยอนุมัติรัฐมนตรีมีอํานาจอนุญาตใหบุคคลหน่ึงบุคคลใดเขาทํา

ประโยชนหรืออยูอาศัยในเขตปาสงวนแหงชาติได ในกรณีดังตอไปน้ี  

(๑) การเขาทําประโยชนหรืออยูอาศัยในเขตปาสงวนแหงชาติคราวละไมนอยกวา

หาปแตไมเกินสามสิบป ในกรณีที่ผูไดรับอนุญาตเปนสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ ตามกฎหมายวา

ดวยวิธีการงบประมาณ จะอนุญาตโดยใหยกเวนคาธรรมเนียมทั้งหมดหรือบางสวนตามที่

เห็นสมควรก็ได  

(๒) การเขาทําประโยชนเกี่ยวกับการทําเหมืองแรตามกฎหมายวาดวยแรคราวละไม

เกินสิบป โดยใหไดรับยกเวนไมตองขอรับใบอนุญาตเก็บหาของปาและไมตองเสียคาภาคหลวงของ

ปาตามพระราชบัญญัติน้ี สําหรับแร ดินขาว หรือหิน แลวแตกรณี  

 การขออนุญาตและการอนุญาตตามวรรคหน่ึง ใหเปนไปตามหลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไข

ที่อธิบดีกําหนด โดยอนุมัติรัฐมนตรี  

 มาตรา ๑๖ ทวิ ในกรณีที่ปาสงวนแหงชาติทั้งหมดหรือบางสวนมีสภาพเปนปาไรรางเกา 

หรือทุงหญา หรือเปนปาที่ไมมีไมมีคาขึ้นอยูเลย หรือมีไมมีคาที่มีลักษณะสมบูรณเหลืออยูเปนสวน

นอย และปาน้ันยากที่จะกลับฟนคืนดีตามธรรมชาติ ทั้งน้ีโดยมีสภาพตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่

รัฐมนตรีกําหนด โดยอนุมัติคณะรัฐมนตรีใหถือวาปาสงวนแหงชาติในบริเวณดังกลาวเปนปาเสื่อม

โทรม  

 ถาทางราชการมีความจําเปนตองปรับปรุงฟนฟูสภาพปาเสื่อมโทรม ใหรัฐมนตรีประกาศ

กําหนดเขตปาเสื่อมโทรมทั้งหมด หรือบางสวนเปนเขตปรับปรุงปาสงวนแหงชาติ  

 ในเขตปรับปรุงปาสงวนแหงชาติ ถาบุคคลใดไดเขาทําประโยชนหรืออยูอาศัยในเขต

ดังกลาวอยูแลวจนถึงวันที่ประกาศกําหนดตามวรรคสอง  

  (๑) เมื่อบุคคลดังกลาวรองขอ และอธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายเห็นวาบุคคลน้ันยังมี

ความจําเปนเพื่อการครองชีพ อธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายมีอํานาจอนุญาตเปนหนังสือ ให

บุคคลดังกลาวทําประโยชนและอยูอาศัยตอไปในที่ที่ไดทําประโยชนหรือยูอาศัยอยูแลวน้ันได แต

ตองไมเกินยี่สิบไรตอหน่ึงครอบครัวและมีกําหนดเวลาคราวละไมนอยกวาหาปแตไมเกินสามสิบป 

ทั้งน้ี โดยไดรับการยกเวนคาธรรมเนียมสําหรับคราวแรก คราวตอ ๆ ไปตองเสียคาธรรมเนียม  



  (๒) บุคคลซึ่งไดรับอนุญาตตาม (๑) อาจขออนุญาตปลูกปาหรือไมยืนตนในที่ที่ตนเคยทํา

ประโยชนหรือยูอาศัยในเขตปรับปรุงปาสงวนแหงชาติเพิ่มเติมจากที่ไดรับอนุญาตแลวโดยพิสูจน

ใหเห็นวาตนมีความสามารถ และมีเคร่ืองมือหรืออุปกรณที่จะปลูกปาหรือไมยืนตนตามที่ขอเพิ่ม

น้ันได อธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายมีอํานาจอนุญาตเปนหนังสือใหปลูกปาหรือไมยืนตนได แต

ตองไมเกินสามสิบหาไรตอหน่ึงครอบครัว และมีกําหนดเวลาคราวละไมนอยกวาหาป แตไมเกิน

สามสิบปและตองเสียคาธรรมเนียมตามที่กฎหมายกําหนดไว  

 การไดรับอนุญาตตามวรรคสาม มิใหถือวาเปนการไดมาซึ่งสิทธิในที่ดินตามประมวล

กฎหมายที่ดิน  

 ใหบุคคลซึ่งไดรับอนุญาตตามวรรคสาม (๑) และ (๒) ไดรับยกเวนคาภาคหลวงและคา

บํารุงปา สําหรับไมที่ไดปลูกขึ้นภายในที่ดินที่ไดรับอนุญาต  

 บุคคลซึ่งไดรับอนุญาตตองใชประโยชนในที่ดินตามหลักเกณฑและเงื่อนไขในระเบียบที่

อธิบดีกําหนด และจะใหบุคคลอ่ืนนอกจากบุคคลในครอบครัวเขาทําประโยชนในที่ดินดังกลาวมิได  

 ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับอนุญาตละทิ้งไมทําประโยชน หรือไมอยูอาศัยในที่ดินที่ไดรับ

อนุญาตติดตอกันเกินระยะเวลาสองป หรือยินยอมใหบุคคลอ่ืนนอกจากบุคคลในครอบครัวเขาทํา

ประโยชน หรือไมปฏิบัติตามหลักเกณฑและเงื่อนไขในระเบียบที่อธิบดีกําหนด ใหอธิบดีหรือผูซึ่ง

อธิบดีมอบหมายมีอํานาจเพิกถอนการอนุญาตน้ัน  

 มาตรา ๑๖ ตรี ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับอนุญาตตามมาตรา ๑๖ ทวิ ถึงแกความตาย ให

บุคคลในครอบครัวซึ่งอาศัยอยูกับผูไดรับอนุญาตมีสิทธิอยูอาศัยหรือทําประโยชนในที่ดินน้ันตอไป

ได แตไมเกินหน่ึงรอยแปดสิบวัน นับแตวันที่ผูไดรับอนุญาตถึงแกความตาย  

 ถาสามี ภรรยา บุตรคนหน่ึงคนใดหรือบุคคลในครอบครัวซึ่งอาศัยอยูกับผูไดรับอนุญาต 

และผูไดรับอนุญาตไดระบุไวเปนหนังสือตามแบบที่อธิบดีกําหนดใหเปนผูสืบสิทธิและหนาที่ของ

ตนประสงคจะอยูอาศัยหรือทําประโยชนในที่ดินน้ันตอไปใหยื่นคําขออนุญาตตออธิบดี หรือผูซึ่ง

อธิบดีมอบหมายภายในหน่ึงรอยแปดสิบวันนับแตวันที่ผูไดรับอนุญาตถึงแกความตาย  

 เมื่อไดยื่นคําขออนุญาตตามวรรคสองแลว ใหบุคคลตามวรรคหน่ึงอยูอาศัยหรือทํา

ประโยชนตอไปไดตามที่อธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายอนุญาต  



 มาตรา ๑๗ เพื่อประโยชนในการศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการ อธิบดีมีอํานาจอนุญาตเปน

หนังสือแกกระทรวง ทบวง กรมหรือบุคคลอ่ืนใดใหกระทําการอยางหน่ึงอยางใดในเขตปาสงวน

แหงชาติได ตามระเบียบที่อธิบดีกําหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรีและเมื่อรัฐมนตรีเห็นสมควรจะสั่ง

ยกเวนคาธรรมเนียม คาภาคหลวง และคาบํารุงปาก็ได  

 มาตรา ๑๘(๔) อธิบดีมีอํานาจออกระเบียบการใชประโยชนในเขตปาสงวนแหงชาติ โดย

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ในเร่ืองดังตอไปน้ี  

 (๑) การเขาไป การผานหรือการใชทาง  

  (๒) การนําหรือปลอยสัตวเลี้ยงเขาไป  

 ระเบียบตามวรรคหน่ึงจะใชบังคับในเขตปาสงวนแหงชาติแหงใด ใหประกาศ ณ ที่วาการ

อําเภอ ที่ทําการกํานัน และทีท่ําการผูใหญบานในทองที่ที่ปาสงวนแหงชาติแหงน้ันต้ังอยู  

 มาตรา ๑๙ เพื่อประโยชนในการควบคุม ดูแล รักษาหรือบํารุงปาสงวนแหงชาติ อธิบดีมี

อํานาจสั่งเปนหนังสือใหพนักงานเจาหนาที่หรือเจาหนาที่ของกรมปาไมกระทําการอยางหน่ึงอยาง

ใดในเขตปาสงวนแหงชาติได 

 มาตรา ๒๐(๕) ในกรณีปาสงวนแหงชาติแหงใดมีสภาพเปนปาเสื่อมโทรมตามมาตรา ๑๖ 

ทวิ ใหอธิบดีโดยอนุมัติรัฐมนตรีมีอํานาจอนุญาตเปนหนังสือใหบุคคลหน่ึงบุคคลใดทําการบํารุงปา

หรือปลูกสรางสวนปา หรือไมยืนตนในเขตปาเสื่อมโทรมไดภายในระยะเวลาและตามเงื่อนไขที่

กําหนดในหนังสืออนุญาต แตในกรณีที่จะอนุญาตใหเกิน ๒,๐๐๐ ไร ตองไดรับอนุมัติจาก

คณะรัฐมนตรี  

 รัฐมนตรีอาจกําหนด ใหผูรับอนุญาตเสียคาตอบแทนใหแกรัฐบาลไดตามจํานวนที่

เห็นสมควรโดยประกาศของกระทรวงเกษตรและสหกรณ  

 มาตรา ๒๑ ใบอนุญาตทําไมหรือเก็บหาของปา ในเขตปาสงวนแหงชาติ ตามมาตรา ๑๕ ให

ใชไดภายในระยะเวลาที่ระบุไวในใบอนุญาต ตามระเบียบที่อธิบดีกําหนดซึ่งตองไมเกินหน่ึงปนับ

แตวันออกใบอนุญาต  

 การตออายุใบอนุญาต ใหเปนไปตามแบบ ระเบียบและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 



 มาตรา ๒๒ ในกรณีใบอนุญาตสูญหายหรือถูกทําลาย ใหยื่นคําขอใบแทนใบอนุญาตตอ

พนักงานเจาหนาที่  

 การออกใบแทนใบอนุญาต ใหเปนไปตามแบบ ระเบียบและวิธีการที่กําหนดใน

กฎกระทรวง  

 มาตรา ๒๓ ใบอนุญาตที่ออกใหตามมาตรา ๑๕ จะโอนกันไดตอเมื่อไดรับอนุญาตจาก

พนักงานเจาหนาที่  

 การโอนใบอนุญาต ใหเปนไปตามระเบียบและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 มาตรา ๒๔ ผูรับใบอนุญาต หรือหนังสืออนุญาตตามพระราชบัญญัติน้ีตองจัดใหคนงาน 

ผูรับจางหรือผูแทนของผูรับใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาตมีใบคูมือสําหรับทําการตามที่ไดรับ

อนุญาตตามแบบ ระเบียบและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง  

 มาตรา ๒๕ เมื่อไดกําหนดปาใดเปนปาสงวนแหงชาติ และรัฐมนตรีไดแตงต้ังพนักงาน

เจาหนาที่ผูควบคุมและรักษาปาสงวนแหงชาติน้ันแลว ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจดังตอไปน้ี  

  (๑) สั่งใหผูหน่ึงผูใดออกจากปาสงวนแหงชาติ หรือใหงดเวนการกระทําใด ๆ ในเขตปา

สงวนแหงชาติ ในกรณีที่มีขอเท็จจริงปรากฏหรือเหตุอันควรสงสัยวามีการกระทําผิดตาม

พระราชบัญญัติน้ี  

  (๒) สั่งเปนหนังสือใหผูกระทําผิดตอพระราชบัญญัติน้ี ร้ือถอนแกไขหรือทําประการอ่ืน

ใดแกสิ่งที่เปนอันตราย หรือสิ่งที่ทําใหเสื่อมสภาพในเขตปาสงวนแหงชาติ ภายในเวลาที่กําหนดให  

  (๓) ยึด ทําลาย ร้ือถอน แกไขหรือทําประการอ่ืน เมื่อผูกระทําผิดไมปฏิบัติตาม (๒) ไม

ปรากฏตัวผูกระทําผิดหรือรูตัวผูกระทําผิดแตหาตัวไมพบ  

 ถาพนักงานเจาหนาที่ไดปฏิบัติการอยางหน่ึงอยางใดดังกลาวและไดเสียคาใชจายเพื่อการ

น้ัน ใหผูกระทําผิดชดใชหรือออกคาใชจายน้ันทั้งหมด หรือใหพนักงานเจาหนาที่นําทรัพยสินที่ยึด

ไวไดออกขายทอดตลาดหรือขายโดยวิธีอ่ืนตามที่เห็นสมควรเพื่อชดใชคาใชจายน้ัน และใหนํา

ความในมาตรา ๑๓๒๗ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาใชบังคับแกเงินที่ไดจากการขาย

ทรัพยสินน้ันโดยอนุโลม  



  (๔) ดําเนินการอยางหน่ึงอยางใดที่เห็นสมควร ทั้งน้ีเพื่อปองกันหรือบรรเทาความเสียหาย

แกปาสงวนแหงชาติในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉิน  

 มาตรา ๒๖ การจับกุม ปราบปรามผูกระทําผิดตามพระราชบัญญัติน้ีใหพนักงานเจาหนาที่

เปนพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  

 มาตรา ๒๗ เมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาต คนงานผูรับจางหรือผูแทน

ของผูรับใบอนุญาต หรือหนังสืออนุญาตกระทําผิดตอพระราชบัญญัติน้ีหรือกฎกระทรวง หรือ

เงื่อนไขในใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาต ซึ่งออกตามพระราชบัญญัติน้ี อันอาจเปนการเสียหาย

อยางรายแรง ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจสั่งเปนหนังสือใหพักใชใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาต

ได มีกําหนดไมเกินหกสิบวัน นับแตวันที่ออกคําสั่ง  

 คําสั่งพักใชใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาตตามวรรคหน่ึง อธิบดีมีอํานาจสั่งเพิกถอนคําสั่ง

หรือเพิ่มหรือลดระยะเวลาที่สั่งพักใชใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาตไดตามที่เห็นสมควร แตใน

กรณีที่มีคําสั่งเพิ่มระยะเวลาดังกลาวน้ันจะเพิ่มไดไมเกินหน่ึงรอยยี่สิบวัน  

 มาตรา ๒๘ คําสั่งพักใชใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาตของพนักงานเจาหนาที่หรือคําสั่ง

ของอธิบดีตามมาตรา ๒๗ ผูรับใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาตมีสิทธิอุทธรณตอรัฐมนตรี โดยยื่น

อุทธรณตอพนักงานเจาหนาที่ภายในกําหนดสามสิบวันนับแตวันที่ทราบคําสั่ง  

 คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีใหเปนที่สุด  

 มาตรา ๒๙ ในกรณีที่มีการสั่งพักใชใบอนุญาต หรือหนังสืออนุญาตแลวถารัฐมนตรี

เห็นสมควรก็ใหมีอํานาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาตน้ันได  

 มาตรา ๓๐ ในกรณีมีความจําเปนเพื่อประโยชนแกราชการ หรือสาธารณะประโยชน หรือ

เมื่อปรากฏวาไดมีการอนุญาตไปโดยมิชอบ รัฐมนตรีมีอํานาจสั่งเพิกถอนการอนุญาตรายหน่ึงราย

ใดทั้งหมดหรือบางสวนได  

 ในกรณีมิใชเปนความผิดของผูถูกสั่งเพิกถอนการอนุญาต ใหจายคาทดแทนดวยจํานวนเงิน

อันเปนธรรมแกผูถูกสั่งเพิกถอนการอนุญาตน้ัน  



 (๒) มาตรา ๑๔ ถูกยกเลิกตามความในมาตรา ๔ แหง พ.ร.บ. ปาสงวนแหงชาติ (ฉบับ ๓) 

พ.ศ. ๒๕๒๘ และใชขอความน้ีแทน 

 (๓) มาตรา ๑๖ ถูกยกเลิกตามความในมาตรา ๕ แหง พ.ร.บ. ปาสงวนแหงชาติ (ฉบับที่ ๓) 

พ.ศ. ๒๕๒๘ และใชขอความน้ีแทน 

 (๔) มาตรา ๑๘ ถูกยกเลิกตามความในมาตรา ๗ แหง พ.ร.บ. ปาสงวนแหงชาติ (ฉบับที่ ๓) 

พ.ศ. ๒๕๒๘ และใชขอความน้ีแทน 

 (๕) มาตรา ๒๐ ถูกยกเลิกตามความในมาตรา ๘ แหง พ.ร.บ. ปาสงวนแหงชาติ (ฉบับที่ ๓) 

พ.ศ. ๒๕๒๘ และใชขอความน้ีแทน 

 

หมวด 3 

บทกําหนดโทษ 

 

 มาตรา ๓๑(๖) ผูใดฝาฝนมาตรา ๑๔ ตองระวางโทษจําคุกต้ังแตหกเดือนถึงหาป และ

ปรับต้ังแตหาพันบาทถึงหาหมื่นบาท  

 ในกรณีความผิดตามมาตราน้ี ถาไดกระทําเปนเน้ือที่เกินยี่สิบหาไร หรือกอใหเกิดความ

เสียหายแก  

  (๑) ไมสัก ไมยาง ไมสนเขาหรือไมหวงหามประเภท ข. ตามกฎหมายวาดวยปาไม หรือ  

  (๒) ไมอ่ืนที่เปนตนหรือเปนทอนอยางใดอยางหน่ึงหรือทั้งสองอยางรวมกันเกินยี่สิบตน

หรือทอน หรือรวมปริมาตรไมเกินสี่ลูกบาศกเมตร หรือ  

  (๓) ตนนํ้าลําธาร  

 ผูกระทําความผิดตองระวางโทษจําคุกต้ังแตสองปถึงสิบหาป และปรับต้ังแตสองหมื่นบาท

ถึงหน่ึงแสนหาหมื่นบาท  

 ในกรณีที่มีคําพิพากษาชี้ขาดวา บุคคลใดกระทําความผิดตามมาตราน้ีถาปรากฏวาบุคคล

น้ันยึดถือหรือครอบครองที่ดินในเขตปาสงวนแหงชาติ ศาลมีอํานาจสั่งใหผูกระทําผิด คนงาน ผูรับ

จาง ผูแทนและบริวารของผูกระทําผิดออกจากเขตปาสงวนแหงชาติได  

 มาตรา ๓๒ ผูใดฝาฝนมาตรา ๒๔ ตองระวางโทษปรับไมเกินหน่ึงพันบาท  



 มาตรา ๓๓(๗) ผูใดทําใหเสียหาย ทําลายซึ่งหลักเขต ปาย หรือเคร่ืองหมายอ่ืนใดที่จัดใหมี

ขึ้นตามพระราชบัญญัติน้ี ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินสามหมื่นบาท หรือทั้ง

จําทั้งปรับ  

 มาตรา ๓๓ ทวิ ผูใดไมปฏิบัติตามระเบียบที่อธิบดีกําหนดตามมาตรา ๑๘ หรือขัดคําสั่ง

พนักงานเจาหนาที่ซึ่งสั่งตามมาตรา ๒๕ (๑) หรือ (๒) ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือ

ปรับไมเกินหาพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ  

 มาตรา ๓๔ ผูใดรับไวดวยประการใด ซอนเรน จําหนวย หรือชวยพาเอาไปเสียซึ่งไมหรือ

ของปาที่ตนรูอยูแลววา เปนไมหรือของปาที่ผูไดมาโดยการกระทําผิดตามพระราชบัญญัติน้ี ตอง

ระวางโทษเสมือนเปนตัวการในการกระทําผิดน้ัน  

 มาตรา ๓๕ บรรดาไม ของปา เคร่ืองมือ เคร่ืองใช อาวุธ สัตวพาหนะ ยานพาหนะ หรือ

เคร่ืองจักรกลใด ๆ ซึ่งบุคคลใช หรือไดมาโดยการกระทําผิดตามพระราชบัญญัติน้ีใหริบเสียทั้งสิ้น

โดยไมคํานึงวาเปนของผูกระทําผิด และมีผูถูกลงโทษตามคําพิพากษาของศาลหรือไม  

---------------------------------------------------------- 

 (๖) มาตรา ๓๑ ถูกยกเลิกตามความในมาตรา ๓ แหง พ.ร.บ. ปาสงวนแหงชาติ (ฉบับที่ ๒) 

พ.ศ. ๒๕๒๒ และใชขอความน้ีแทน 

 (๗) มาตรา ๓๓ ถูกยกเลิกตามความในมาตรา ๔ แหง พ.ร.บ. ปาสงวนแหงชาติ (ฉบับที่ ๒) 

พ.ศ. ๒๕๒๒ และใชขอความน้ีแทน  

 

บทเฉพาะกาล 

 

 มาตรา ๓๖ บรรดาปาที่เปนปาคุมครองอยูแลวตามกฎหมายวาดวยการคุมครองและสงวน

ปา กอนวันที่พระราชบัญญัติน้ีใชบังคับ ใหถือวาเปนปาสงวนแหงชาติตามพระราชบัญญัติน้ี 

จนกวาจะมีกฎกระทรวงออกตามมาตรา ๖ วรรคสอง หรือมาตรา ๗ ซึ่งตองออกภายในหาป นับแต

วันที่พระราชบัญญัติน้ีใชบังคับ  



 มาตรา ๓๗ ใบอนุญาตที่ออกใหแกบุคคลกระทําการใด ๆ ตามกฎหมายวาดวยการคุมครอง

และสงวนปากอนวันที่พระราชบัญญัติน้ีใชบังคับ ใหใชไดตอไปจนสิ้นอายุตามที่ระบุไวใน

ใบอนุญาตน้ัน  

 มาตรา ๓๘ ภายในระยะเวลาหน่ึงป นับแตวันที่พระราชบัญญัติน้ีใชบังคับบรรดา

กฎกระทรวง ประกาศ ขอกําหนด และระเบียบการตาง ๆ ที่ไดออกตามกฎหมายวาดวยการคุมครอง

และสงวนปา และใชอยูในวันประกาศพระราชบัญญัติน้ีในราชกิจจานุเบกษา ใหคงใชบังคับตอไป

เทาที่ไมขัดหรือแยงกับพระราชบัญญัติน้ี ทั้งน้ีจนกวาจะมีกฎกระทรวงประกาศขอกําหนดหรือ

ระเบียบการตาง ๆ ยกเลิกหรือมีความอยางเดียวกัน หรือขัด หรือแยงกัน หรือกลาวไวเปนอยางอ่ืน  

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 

จอมพล ถนอม กิตติขจร 

นายกรัฐมนตรี 

-------------- 

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม ๘๑ ตอนที่ ๓๘ วันที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๐๗  

 

 









หนงัสือขอรบักลา้ของป่า 
โครงการส่งเสริมและพฒันาการใชป้ระโยชนไ์มข้นาดเล็กและของป่า 

สํานกัวิจยัและพฒันาการป่าไม ้กรมป่าไม ้

เขียนที …………………………….. 

วนัที ………เดือน………………พ.ศ.………. 

เรือง ขอรับกล้าของป่า 

  ด้วยข้าพเจ้า   นาย    นาง    นางสาว.................................นามสกุล................................. 

อายุ ............. ปี อาชีพ ........................................ทอียู่ (ทสีามารถตดิต่อได้)....................... หมู่ท ี........... 

ซอย..........................ถนน ...................................... ตาํบล ............................ อาํเภอ ......................... 

จังหวัด ........................... โทรศัพท.์..................................มือถอื................................. 
มีความจาํนงขอรับกล้าของป่าเพือนาํไปปลูกในพืนท ีดังนี (ทาํเครืองหมาย     ในช่อง      ) 
   ทดีนิสาธารณประโยชน์ 
   ทดีนิของหน่วยงานราชการ หรือศาสนสถาน 
   ทดีนิส่วนบุคคล 
   ป่าสงวนแห่งชาต ิหรือทดิีนอนืๆ ทไีม่มีเอกสารสทิธ ิ

   อนืๆ (ระบุ) ................................................................................................. 

พืนททีนีาํไปปลูก จาํนวน...........................ไร่  สถานทปีลูก..................................................................... 

หมู่ท ี............ ซอย.................................ถนน ....................................... ตาํบล ................................... 

อาํเภอ ............................. จังหวัด...................................... 
  วัตถุประสงคใ์นการขอรับกล้าของป่าเพือ   
   จาํหน่าย  บริโภคหรือใช้ในครัวเรือน  อนืๆ ................................... 

  และขอรับรองว่าพืนทีทีจะปลูกกล้าของป่าไม่อยู่ในกรณีทีได้รับทุนช่วยเหลือจากทางราชการ 

ซึงมีกล้าของป่าปลูกอยู่แล้ว มีรายละเอยีดชนิด/จาํนวน กล้าของป่าทขีอรับ ดังนี 
 

ชนิดกลา้ของป่า  จํานวน (กลา้) 

 .......................................................  .................................. 

 .......................................................  .................................. 

 .......................................................  .................................. 

 .......................................................  .................................. 

 .......................................................  .................................. 
9 .......................................................  .................................. 

10. .......................................................  .................................. 

 รวม ......................................... ชนิด  รวม .................... กลา้ 

 

 
 

กรมป่าไม้ : www.forest.go.th 

  

ลงชือ ....................................... (ผู้ขอรับกล้า) 
            (......................................) 

  

ลงชือ .......................................(เจ้าหน้าทจ่ีายกล้า) 
       (......................................) 

 





แบบสํารวจการบริการวิชาการป่าไม้ 

หน่วยงาน ......................................................................................................................... 

โครงการส่งเสริมและพัฒนาการใช้ประโยชน์ไม้ขนาดเล็กและของป่า 

กลุ่มงานพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี  สํานักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ กรมป่าไม้ 

เขียนที.่................................................................  

วันที่ ............ เดือน ..............................พ.ศ. ............... 

 ด้วยข้าพเจ้า      นาย      นาง      นางสาว ............................นามสกุล ..................................  

อายุ ................ ปี   อาชีพ ................................................... รายได้เฉลี่ยต่อป ี............................ บาท   

ที่อยู่ (ที่สามารถติดต่อได้) ....................... หมู่ที่ ........... ซอย..............................ถนน .......................... 

ตาํบล .......................................... อําเภอ .......................................... จังหวัด .................................... 

โทรศพัท์ ..................................โทรศัพท์เคลื่อนที่.................................. อีเมล์ .................................... 

ข้าพเจ้ามีความจํานงเพือ่ขอรบับริการวิชาการป่าไม้ ดังนี้ 

 ขอรบับริการด้วยตนเอง    ขอรบับริการทางโทรศพัท์ / โทรสาร 

 ขอรบับริการทางไปรษณีย์   ขอรบับริการทางเว็บไซต์ 

 ผู้บงัคับบัญชามอบหมายให้ดาํเนินการ  อื่นๆ ............................................................ 

วัตถปุระสงค์ในการขอรับบริการวิชาการป่าไม้เพื่อนาํไปใช้ประโยชน์ 

 เพือ่ประกอบการศึกษา / วิจัย   เพือ่ใช้ประกอบอาชีพ 

 อื่นๆ .................................................................................................................................. 

ส่วนที่ ๑  การบริการวิชาการป่าไม้ 

๑. ขอรับบริการข้อมูลทางวิชาการป่าไม้ 

๑.๑ ……………………………………………………………………………………………………………………………………… .…………….. 

………………………………………………………………………………………… .……………………… .… .…………………………… .………… .. 

๑.๒ …………………………………………………………………………………………………… .………………………… .…………………… . 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… .… .……………… ..… .. 

๑.๓ ………………………………………………………………………………………………………………………………………… ..………… . 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ..……… .. 

๒. ขอรับเอกสารทางวิชาการป่าไม้ 

 เรื่อง จํานวน (เล่ม) 

๒.๑ .................................................................................................................... ............................. 

๒.๒ .................................................................................................................... ............................. 

๒.๓ .................................................................................................................... ............................. 

๒.๔ .................................................................................................................... ............................. 

๒.๕ .................................................................................................................... ............................. 

รวมจํานวนทั้งส้ิน ............................. 

/๓. ขอรับกล้า... 



- ๒ - 

๓. ขอรับกล้าของป่า 

 เพือ่จะนาํไปปลูกในท้องที่ ........................................................................................................ 

พื้นที่ ..........................ไร่ ........................... งาน ........................... ตารางวา 

 ชนิดกล้าของป่า จํานวน (กล้า)  ชนิดกล้าของป่า จํานวน (กล้า) 

๓.๑ …………………… ...……  ........................ ๓.๔ …………………… ..……… . ..................... 

๓.๒ ………………… ..……… . ........................ ๓.๕ …………………… ..……… . ..................... 

๓.๓ ……………… ..………… . ........................ ๓.๖ ……………………… ..…… . ..................... 

รวม ............................... ชนิด ................................. กล้า 

ส่วนที่ ๒  ความพึงพอใจการบริการวิชาการป่าไม้ 

(โปรดทําเครือ่งหมาย        ลงในช่องที่ตรงกับระดับความพึงพอใจของท่านมากทีส่ดุ) 
 

 
 

ข้อ

ที่ 

 
 

คําถาม 

ระดับความพึงพอใจ 
 

ดีมาก 
 

ดี 
 

พอใช้ 
 

น้อย 
ไม่พึง

พอใจ 

๑. เจ้าหน้าที่มีมนุษย์สัมพันธ์ในการต้อนรับ      

๒. เจ้าหน้าที่บริการด้วยความเต็มใจ / เป็นมิตร      

๓. เจ้าหน้าทีมี่ความรู้สามารถแนะนาํ / ให้ข้อมลูอย่างชดัเจน      

๔. มีบริการที่เปน็ระบบ / ไม่ยุ่งยากสับสน      

๕. การบริการที่ได้รับตรงตามความต้องการ      

๖. บริการได้ถูกต้องครบถ้วน       

๗. การบริการข้อมลู / เอกสาร / กล้าของป่า แก่ผูร้บับริการ      

๘. มีแบบฟอร์มทีง่่ายและสะดวกในการตอบแบบสอบถาม      

๙. ความสะดวกในการติดต่อขอรบับริการวิชาการป่าไม้      

๑๐. ความสะอาดเป็นระเบียบของสาํนกังาน / สถานที ่      
 

ส่วนที่ ๓ ข้อเสนอแนะอืน่ ๆ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
ลงชือ่ ..................................... (ผู้ขอรับบริการ) 

       (.......................................) 

วันที่ ......... /................... /........... 

ลงชือ่ ............................................ (ผู้ให้บริการ) 

       (............................................) 

วันที่ ......... /..................... /............. 

ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้โปรดสละเวลาในการตอบแบบสอบถามนี้ ข้อมูลที่ได้รับนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง

ในการพัฒนาและปรับปรุงการบริการของหน่วยงานต่อไป 



แบบสอบถามการนําความรู้ที่ได้รับการบริการไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ 

โครงการส่งเสริมและพัฒนาการใชป้ระโยชน์ไม้ขนาดเล็กและของป่า 

ชื่อหน่วยงานที่ให้บริการ ……………………………………………………………………………………… ..………………………………… .…… . 

สําหรับเจ้าหน้าท่ี 

พื้นทีใ่ห้บริการของกรมป่าไม้ หมู่ท่ี..............................ตาํบล...........................................................................

อาํเภอ........................................................................จังหวัด......................................................................... 

วันทีส่าํรวจ................................เดือน........................................พ.ศ. .....................เวลา............................น. 

ช่ือเจ้าหน้าทีผู่ส้าํรวจ...................................................................................................................................... 

คําชี้แจง แบบสอบถามนี้จัดทําขึ้นเพื่อสํารวจการนําความรู้ที่ได้รับการบริการไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ 

จากการส่งเสริมพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้ประโยชน์ไม้ขนาดเล็กและของป่า กิจกรรมโครงการ

ส่งเสริมและพัฒนาการใช้ประโยชน์ไม้ขนาดเล็กและของป่า เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบในการพัฒนาและปรับปรุง

คุณภาพการให้บริการของหน่วยงานให้ตรงกับความต้องการการใช้ประโยชน์ของผู้รับบริการ  โปรดทําเครื่องหมาย   

ลงในช่อง  ท่ีตรงกับความเป็นจริงของท่านมากที่สุด 

๑. ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
 

๑.๑  เพศ 

         ๑)  ชาย    ๒)  หญิง  

๑.๒  อายุ   

         ๑)  ๑๕-๑๙ ป ี

         ๔)  ๔๐-๔๙ ป ี

   ๒)  ๒๐-๒๙ ป ี

   ๕)  ๕๐-๕๙ ป ี

   ๓)  ๓๐-๓๙ ป ี

   ๖)  ๖๐ ปีขึ้นไป 

๑.๓  ระดบัการศึกษาสูงสดุ   

         ๑)  ไม่เคยเรียน 

         ๔)  มัธยมศึกษาตอนปลาย 

         ๗)  ปริญญาตรี 

   ๒)  ประถมศึกษา 

   ๕)  ปวช. 

   ๘)  ปริญญาโทหรือสูงกว่า 

   ๓)  มัธยมศึกษาตอนต้น 

   ๖)  ปวส. / ปวท. / อนุปริญญา 

๑.๔  อาชีพ   

         ๑)  เกษตรกร 

         ๔)  รับจ้างทั่วไป 

   ๒)  ค้าขาย / ธุรกิจส่วนตัว 

   ๕)  อื่น ๆ (ระบุ)................ 

   ๓)  ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ 

/๒. การนําความรู้... 



- ๒ - 
 

๒. การนําความรู้ที่ได้รับการบริการไปใช้ประโยชน์ในด้านต่าง  ๆจากการส่งเสริมและพัฒนาการใช้ประโยชน์

ไม้ขนาดเล็กและของป่า  
 

ประเด็นการนาํความรู้ที่ได้รับการบริการ 

ไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ  

ระดับการได้รับประโยชน์ ไม่ใช้

ประโยชน์/ 

ไม่ทราบ 

สําหรับ

เจ้าหน้าที่ 
มากที่สุด มาก นอ้ย 

นอ้ย

ที่สุด 

(๔) (๓) (๒) (๑) (๐) 

๒.๑ ความรูท่ี้ได้รับสามารถสร้างหรือเพิ่มผลผลิต  ไม้ 

 ของป่า ตลอดจนการดูแลรกัษาผลิตภัณฑ์ดังกล่าว     

ให้มีความคงทนหรือเพิ่มมูลค่า เช่น 

 เพ่ือเพิ่มรายได้ เม่ือนําไปจําหน่าย 

 เพ่ือลดรายจ่ายเม่ือนําไปใช้สอยในครัวเรือน  

 เพ่ือขยายผลหรือต่อยอดองค์ความรู้เดิม 

      

๒.๒ ความรู้ที่ได้รับทําให้สามารถใช้ประโยชน์  ไม้  ของป่า 

ได้อย่างประหยัด คุม้ค่า และมีประสิทธิภาพ 

      

๒.๓ ความรู้ที่ได้รับสามารถปรับระดับคุณภาพความเป็นอยู่

ให้ดีขึ้น 

      

๒.๔ ความรู้ที่ได้รับสามารถปรับเปล่ียนแนวคิด โดยเห็น

ความสําคัญของ  ไม้  ของป่า ทําให้เกิดความหวงแหน

ทรัพยากรป่าไม้มากขึ้น 

      

 

๓. ข้อเสนอแนะ

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

กรมป่าไม้ขอขอบคณุเปน็อย่างย่ิงในการให้ข้อมลูของท่านไว้ ณ ที่น้ี 









คู่มือส าหรับเจ้าหน้าที่ในการให้บรกิารกล้าของป่า    

 

                            โครงการส่งเสริมและพัฒนาการใช้ประโยชน์ไม้ขนาดเล็กและของป่า                        
 

 

ตัวอย่างขั้นตอนการเพาะช ากล้าของป่า 

1. ผสมดินเพาะช ากล้าของป่า (ศูนย์ฯ ไม่มีสูตรการผสมดินตายตัว การผสมต้องดูจากสภาพดิน) 

ตามภาพใช้สูตร ดิน: ขีเ้ถ้าแกลบ: ปุ๋ยคอก = 6: 3 : 1 ส่วน 

 
 

2. กรอกถุง กรอกดินให้เต็มถุง เรียงถุงใหเ้ป็นระเบียบเพื่อสะดวกในการเพาะช าและบ ารุงรักษา 

 

 



คู่มือส าหรับเจ้าหน้าที่ในการให้บรกิารกล้าของป่า    

 

                            โครงการส่งเสริมและพัฒนาการใช้ประโยชน์ไม้ขนาดเล็กและของป่า                        
 

3. การปฏิบัติตอ่เมล็ดขึน้อยูก่ับชนิดของป่า ของป่าที่มเีปลอืกหุม้เมลด็บาง ศูนยฯ์ จะใช้วธิีแช่น้ าไว้ 

กล้าของป่าบางชนิดมีเปลือกหนา ศูนย์ฯ ใช้วธิีใช้กระดาษทรายขัดหรือใช้มีดคัตเตอร์สะกิดเปลือกเมล็ด

เพื่อให้น้ าสามารถซึมผ่านได้ง่าย  

  
 

๔. การเพาะเมล็ด เตรียมแปลงโดยตากทรายให้แห้งสนิท ฉีดยาเพื่อป้องกันมดมาเจาะเมล็ด เกลี่ยทราย

ให้เรียบหว่านเมล็ดกลบด้วยทรายละเอียด รดน้ าทุกวันๆ ละ 2 ครั้ง เช้า – เย็น ประมาณ 1 - 2 สัปดาห ์

เมล็ดจะเริ่มงอก ระหว่างนี้ท าการทดสอบอัตราการงอกด้วย 

  
 

๕. การย้ายช า ด าเนินการเมื่อกล้าของป่าเกิดใบแท้ 2 - 3 คู่ ก่อนการย้ายช าควรรดน้ าแปลงเพาะ

ให้ชุ่มก่อนเพื่อป้องกันไม่ให้ระบบรากกระทบกระเทือนมาก  

 



คู่มือส าหรับเจ้าหน้าที่ในการให้บรกิารกล้าของป่า    

 

                            โครงการส่งเสริมและพัฒนาการใช้ประโยชน์ไม้ขนาดเล็กและของป่า                        
 

 

๖. ในสัปดาหแ์รกของการย้ายช าจะรดน้ าทั้งเช้าและเย็น ด้วยฝักบัวฝอยละเอียด หลังจากผ่านไป 

1 เดือน จะรดน้ าวันละ 1 ครั้ง จะถอนวัชพืชและให้ปุ๋ยเดือนละ 1 ครั้ง 

  
 

๗. เมื่อบ ารุงกล้าของป่าประมาณสอง-สามเดือน กล้าจะมีการเจริญเติบโตที่แตกต่างกัน 

ท าการตัดรากทีเ่ริ่มลงดิน และท าการคัดขนาดกล้า โดยการจัดเรียงตามล าดับความสูง กล้าของป่าที่สูงสุด

จะเอาไว้หัวแปลง เรียงตามความสูงไปเรื่อยๆ เพื่อให้กล้าของป่าได้รับแสงที่เพียงพอ 

  
  

๘. บ ารุงรักษาให้ขนาดของกล้าของป่าโตพร้อมเพื่อแจกจ่าย  

  
 



คู่มือส าหรับเจ้าหน้าที่ในการให้บรกิารกล้าของป่า    

 

                            โครงการส่งเสริมและพัฒนาการใช้ประโยชน์ไม้ขนาดเล็กและของป่า                        
 

 

ของป่าบางชนิดที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจ 

มะนาวโห่ (หนามแดง) Carissa carandas  L. 

เนื่องจากวงการแพทย์ได้ระบุว่ามะนาวโห่ มีฤทธิ์ทางยาสามารถน าไปใช้รักษาโรค มีสารต่อต้าน

อนุมูลอิสระช่วยในการชะลอวัยและริว้รอย ช่วยใหเ้จริญอาหาร ช่วยใหข้ยายหลอดเลือด ฯลฯ ท าให้เกษตรกร

มีความตอ้งการพันธุ์กล้ามะนาวโหสู่งในปัจจุบัน 

  
 

  
 

การเก็บเมล็ดหนามแดง (มะนาวโห่) เพื่อน ามาเพาะช า ควรเลือกเมล็ดที่มีสีแดงเข้มถึงอมม่วง  

เพราะจะได้เมล็ดที่สมบูรณ์  น ามาบีบเอาเมล็ดข้างในออก  ล้างน้ าเพื่อคัดแยกเมล็ดกับเยื่อออกจากกัน  

แล้วน าไปคลุกกับยาคลุกเมล็ดเพื่อป้องกันมดและแมลงที่จะมากัดกินยอดอ่อนของกล้าของป่า   

 

 

 

 

 

http://frynn.com/สารต่อต้านอนุมูลอิสระ/
http://frynn.com/สารต่อต้านอนุมูลอิสระ/


คู่มือส าหรับเจ้าหน้าที่ในการให้บรกิารกล้าของป่า    

 

                            โครงการส่งเสริมและพัฒนาการใช้ประโยชน์ไม้ขนาดเล็กและของป่า                        
 

ผักหวานป่า Melientha suavis Pierre 

ผักหวานป่า มีความแข็งแรงทนทาน มีอายุยืน และมีราคาสูง แต่คนส่วนใหญ่ยังขาดความเข้าใจ

ถึงวิธีการเพาะและขยายพันธุ์ท าให้ผักหวานป่ามีจ านวนน้อยมาก และเป็นที่ต้องการของตลาด

ค่อนข้างสูง 

  

 
 

การเก็บเมล็ดผักหวานป่าควรเลือกเมล็ดที่ยังไม่สุกงอมมาก  เนื่องจากอัตราการงอกจะดีกว่า  

แล้วน าเมล็ดมาบีบเพื่อแยกเปลือกกับเมล็ดออกจากกัน  ระหว่างการบีบใหป้ล่อยน้ าไหลผ่านตลอดเวลา  

เพราะเมล็ดผักหวานป่าจะมียางที่เป็นอันตรายต่อผิวหนัง  เมื่อแยกเปลือกกับเมล็ดออกจากกันแล้ว    

น าเมล็ดไปคลุกกับทรายหยาบเพื่อใหท้รายหยาบขัดเมอืกที่ตดิกับเมล็ดให้หลุดออก แล้วน าไปผึ่งในที่ร่มพอหมาดๆ 

หลังจากนั้นเพาะใส่ถุง พร้อมแจกจ่ายแก่เกษตรกร และผูส้นใจทั่วๆ ไป 

 

 

 

 
 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



การปลูกและบ ารุงดูแลหวายดง 

 

 การเตรียมพื้นที ่ควรท าการไถพรวนอีกครั้งเพื่อให้ดนิรว่นซุย ซึ่งระบบรากของหวายดงแพร่กระจายได้ไว ท า

ให้หวายดงที่ปลูกตั้งตัวได้เร็ว การไถควรเตรียมไว้ก่อนฤดูฝน คือช่วงเดอืนเมษายนหรอืเดือนพฤษภาคม 

 การก าหนดระยะปลูก เนื่องจากหวายดงที่ปลูกแล้วสามามารถที่จะเก็บผลผลิตไปได้กว่า 30 ปี ดังนั้นจึงควร

วางระยะปลูกใหเ้หมาะสม เพื่อใหไ้ด้ผลผลิตต่อเนื้อที่สูงสุด และสะดวกในการจัดการระยะยาวด้วยระยะปลูกที่เหมาะสม

ที่สุดคือ ระยะ 3x1.5 เมตร ซึ่งในพืน้ที่ 1 ไร่ จะปลูกหวายดงได้ประมาณ   350 ต้น 

 การเตรียมหลุมปลูก ขนาดกว้างxยาวxลึก ขนาด 40x40x30 ซม. รองก้นหลุมด้วยปุ๋ยคอก จ านวน

ประมาณ 4-5 ลิตร เสร็จแล้วเอาหน้าดินลงทับปุ๋ยคอกอีกที ให้หนาประมาณ 6-8 นิ้ว น ากล้าหวายดงที่แกะถุง

ออกแล้วตั้งบนดินสว่นที่ทับหนา้ปุ๋ยคอก แล้วจึงกลบด้วยดินส่วนที่เหลือ 

 

การตัดเก็บผลผลิตหน่อหวาย 

 การแตกหน่อของหวาย จะมีการแตกตาอ่อน(หน่อใหม่)อกจากเหง้าใต้ดิน โดยหวาย 1 ต้นจะมีจะก าเนิด

ตาอ่อน 2-3 ตา เมื่อกอหวายมีอายุได้ 2 ปี จะมีจ านวนหน่อที่กอ 4-6 หน่อ (ขึ้นอยู่กับสภาพดินพื้นที่และการดูแล

รักษา) เป็นหน่อที่สามารถตัดจ าหน่ายได้ 3-4 หน่อ การตัดหน่อหวายที่โตได้ขนาดพอเหมาะออกไปเสียบ้าง จะเป็น

การช่วยกระตุ้นให้หวายแตกต้น (หน่อ) ใหม่ได้เร็วขึ้น ซึ่งในการตัดหน่อหวาย ควรตัดให้สูงจากผิวดิน 1-2 นิ้ว หาก

ชิดโคนต้นเกินไปจะตัดถูกตาข้างท าให้สูญเสียหวายต้นใหม่ที่ควรจะได้ ควรเลือกตัดหน่อที่มีขนาดโตพอประมาณ

เพราะจะได้เนื้อในที่มขีนาดใหญ่ 

 การตัดหวายที่สะดวกที่สุด คือ ใช้กรรไกรตัดกิ่งไม้ขนาดใหญ่หนีบตรงโคนต้นเหนือผิวดิน 1-2 นิ้ว หน่อ (ต้น) 

หวายที่ตัดได้แล้วจะลิดใบและหนามออก เพื่อน าไปจ าหน่ายสู่ผู้บริโภค และเมื่อลอกกาบหุ้มออกแล้วจะได้ส่วนอ่อนที่อยู่ข้าง

ในที่ใชร้ับประทานได้ 

 หน่อหวายที่วางจ าหน่ายตามท้องตลาด ราคาเฉลี่ยหน่อละ 5-8 บาท โดยเจ้าของสวน (เกษตรกร) จะจ าหน่าย

ออกจากสวนราคาหน่อละ 3-4 บาท หน่อหวายที่ตัดมาแล้วสามารถรอการจ าหน่ายได้ 7 วัน 

 

 

 

 



ตารางแสดงผลผลิตและรายได้จากการปลูกหวายดง (พื้นที่ 3 ไร่/ครอบครัว) 
 

ปีที ่ ค่าใช้จ่ายด าเนินการ รายได้จากผลผลิต ก าไรสุทธิ ก าไรสะสม 

1 -ค่าจ้างในการไถพรวน 

200 บาท x 2 ครั้ง x 3 ไร่ = 1,200 บาท 

-ค่าจ้างปลูก  

2 คน x 140 บาท x 3 วัน = 840 บาท 

-ค่าปุ๋ยคอกรองก้นหลุม = 1,050 บาท 

-ค่าต้นกล้าหวาย 

6 บาท x 350 กล้า x 3 ไร่ = 6,300 บาท 

           รวม 9,390 บาท 

-ดอกเบีย้ 9,390 x 0.15 =1,408.50 บาท 

           รวม 10,798.50 บาท 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

10,798.50 

บาท 

 

 

 

 

-

10,798.50 

บาท 

2 -ค่าจ้างไถพรวนก าจัดวัชพืช 

200 บาท x 2 ครั้ง x 3 ไร่ = 1,200 บาท 

-ซือ้กรรไกรตัดกิ่งขนาดใหญ่ = 550 บาท 

-ซือ้ถุงมอืหนัง 2 คู่ x 60 บาท = 120 บาท 

-ซือ้รองเท้าบูท 2 คู่ x 140 บาท = 180 บาท 

-ดอกเบีย้ = 1,408.50 บาท 

-ค่าปุ๋ยคอก = 1,500 บาท 

            รวม 5,058.50 บาท 

-จ าหน่ายหน่อหวาย 

1.5 หนอ่ x 350 

กอ x 3 ไร่ x 4 บาท 

=6,300 บาท 

 

 

 

  รวม 6,300 บาท 

 

 

 

1,241.50 

บาท 

 

 

 

- 

9,557 บาท 

3 -ค่าจ้างไถพรวนก าจัดวัชพืช 

200 บาท x 2 ครั้ง x 3 ไร่ = 1,200 บาท 

-ค่าปุ๋ยคอก = 1,500 บาท 

            รวม 2,700 บาท 

-จ าหน่ายหน่อหวาย 

3 หนอ่ x 350 กอ 

x3 ไร่ x 4 บาท = 

21,000 บาท 

  รวม 12,600 บาท 

 

 

9,900 บาท 

 

 

343 บาท 

4 -ค่าจ้างไถพรวนก าจัดวัชพืช 

200 บาท x 2 ครั้ง x 3 ไร่ = 1,200 บาท 

-ค่าปุ๋ยคอก = 2,000 บาท 

            รวม 3,200 บาท 

 

 

-จ าหน่ายหน่อหวาย 

5 หนอ่ x 350 กอ 

x3 ไร่ x 4 บาท  

= 21,000 บาท 

  รวม 21,000 บาท 

 

 

17,800 บาท 

 

 

18,143 บาท 



ปีที ่ ค่าใช้จ่ายด าเนนิการ รายได้จากผลผลิต ก าไรสุทธิ ก าไรสะสม 

5 -ค่าจ้างไถพรวนก าจัดวัชพืช 

200 บาท x 2 ครั้ง x 3 ไร่ = 1,200 บาท 

-ค่าปุ๋ยคอก = 2,500 บาท 

            รวม 3,700 บาท 

-จ าหน่ายหน่อหวาย 

6 หนอ่ x 350 กอ 

x3 ไร่ x 4 บาท = 

25,200 บาท 

  รวม 25,200 บาท 

 

 

21,500 บาท 

 

 

39,643 บาท 

รวม 5 ปี 39,643 บาท 

 

 การปลูกหวายดงเพื่อผลิตหน่อ ถ้าหากใช้เฉพาะแรงงานในครัวเรือนหรือปลูกเพื่อเป็นรายได้เสริม ขนาดแปลง

ละ 2-3 ไร่ จะก าลังพอเหมาะต่อการจัดการ (การตัดเก็บผลผลิตและบ ารุงดูแล) ของแรงงานในครอบครัวซึ่งการลงทุน

และรายได้จากการปลูกหวายดงเพื่อผลิตหน่อ(ในกรณีที่ต้องซื้อกล้าหวายมาปลูก) จะมีการลงทุนขั้นต้นในปีแรก 

10,798 บาท และจะเริ่มตัดผลผลิตหน่อจ าหน่ายได้ในปีที่ 2 ในแต่ละปีก็จะมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการบ ารุงดูแล แต่

ทั้งนี้จะสามารถคืนทุนได้ทั้งหมดในปีที่ 3 และเริ่มมีก าไรมากขึ้นในปีที่ 4 และนับจากปีที่ 5 เป็นต้นไป กอหวายจะ

เจริญเติบโตและให้ผลผลิต ไม่ต่ ากว่ากอละ  6-7 หน่อต่อปี ซึ่งจะท าให้มีรายได้เป็นผลก าไรไม่ต่ ากว่าปีละ 21,500 บาท 

(เฉลี่ยผลก าไรสุทธิไม่ต่ ากว่าไร่ละ 7,000 บาท/ปี) ดังนั้น การปลูกหวายผลิตหน่อเพื่อการบริโภคจึงเป็นแนวทางหนึ่งที่จะ

สร้างอาชีพและรายได้แก่เกษตรกรได้ดพีอสมควรนอกเหนอืจากการปลูกแต่เพียงพืชเกษตรเชงิเดี่ยวอื่นๆ ทั่วไป 
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