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ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ให้ไว้ ณ วันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2507 

เป็นปีที่ 19 ในรัชกาลปัจจุบัน 

  
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศ

ว่า 

  
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองและสงวนป่า 

  
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและยินยอมของสภาร่าง

รัฐธรรมนูญในฐานะรัฐสภา ดังต่อไปนี้ 
  
มาตรา 1  พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507” 

  
มาตรา 21  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้น

ไป 

  
มาตรา 3  ให้ยกเลิก 

(1) พระราชบัญญัติคุ้มครองและสงวนป่า พุทธศักราช 2481 

(2) พระราชบัญญัติคุ้มครองและสงวนป่า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2496 

(3) พระราชบัญญัติคุ้มครองและสงวนป่า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2497 

บรรดากฎหมาย กฎ และข้อบังคับอ่ืน ในส่วนที่มีบัญญัติไว้แล้วในพระราชบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัด
หรือแย้งกับบทแห่งพระราชบัญญัตินี้ ให้ใช้พระราชบัญญัตินี้แทน 

  
มาตรา 4  ในพระราชบัญญัตินี้ 

                                                           
1 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 81/ตอนที่ 38/หน้า 263/28 เมษายน 2507 



“ป่า” หมายความว่า ที่ดิน รวมตลอดถึง ภูเขา ห้วย หนอง คลอง บึง บาง ล าน้ า ทะเลสาบ เกาะ 
และท่ีชายทะเลที่ยังมิได้มีบุคคลได้มาตามกฎหมาย 

“ป่าสงวนแห่งชาติ” หมายความว่า ป่าที่ได้ก าหนดให้เป็นป่าสงวนแห่งชาติตามพระราชบัญญัตินี้ 
“ไม้” หมายความว่า ไม้ทุกชนิดทั้งที่เป็นต้น กอ หรือเถา ไม่ว่ายังยืนต้นหรือล้มลงแล้ว และ

หมายความรวมตลอดถึง ราก ปุ่ม ตอ หน่อ กิ่ง ตา หัว เหง้า เศษ ปลายหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของไม้ ไม่ว่าจะถูกตัด 
ฟัน เลื่อย ผ่า ถาก ทอน ขุด หรือกระท าโดยวิธีการอ่ืนใด 

“ของป่า” หมายความว่า สิ่งต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนหรือมีอยู่ในป่า เป็นต้นว่า 

(1) ไม้ฟืน ถ่าน เปลือกไม้ ใบไม้ ดอกไม้ เมล็ด ผลไม้ หน่อไม้ ชันไม้ และยางไม้ 
(2) หญ้า อ้อ พง แขม ปรือ คา กก กระจูด กล้วยไม้ กูด เห็ดและพืชอ่ืน 

(3) ซากสัตว์ ไข่ หนัง เขา นอ งา กราม ขนาย กระดูก ขน รังนก ครั่ง รังผึ้ง  น้ าผึ้ง ขี้ผึ้ง และมูล
ค้างคาว 

(4) ดิน หิน กรวด ทราย แร่และน้ ามัน 

“สัตว์เลี้ยง” หมายความว่า ช้าง ม้า ลา ล่อ โค กระบือ แพะ แกะ และสุกร ที่มีเจ้าของ 

“ท าไม้” หมายความว่า ตัด ฟัน กาน โค่น ลิด เลื่อย ผ่า ถาก ทอน ขุด หรือชักลากไม้ที่มีอยู่ในป่า 
หรือน าไม้ที่มีอยู่ในป่าออกจากป่าด้วยประการใด ๆ 

“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
“อธิบดี” หมายความว่า อธิบดีกรมป่าไม้ 
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
  
มาตรา 5  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม*รักษาการตาม

พระราชบัญญัตินี้  และให้มีอ านาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และออกกฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียม 
ค่าภาคหลวงและค่าบ ารุงป่าไม่เกินอัตราตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัตินี้ และก าหนดกิจการอ่ืนเพ่ือปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 
  

หมวด 1 

การก าหนดป่าสงวนแห่งชาติ 
 

  
มาตรา 6  บรรดาป่าที่เป็นป่าสงวนอยู่แล้วตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองและสงวนป่าก่อน

วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้เป็นป่าสงวนแห่งชาติตามพระราชบัญญัตินี้ 



เมื่อรัฐมนตรีเห็นสมควรก าหนดป่าอ่ืนใดเป็นป่าสงวนแห่งชาติ เพ่ือรักษาสภาพป่าไม้ ของป่าหรือ
ทรัพยากรธรรมชาติอ่ืน ให้กระท าได้โดยออกกฎกระทรวงซึ่งต้องมีแผนที่แสดงแนวเขตป่าที่ก าหนดเป็นป่าสงวน
แห่งชาตินั้นแนบท้ายกฎกระทรวงด้วย 

  
มาตรา 7  การเปลี่ยนแปลงเขตหรือการเพิกถอนป่าสงวนแห่งชาติป่าใด ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน 

ให้กระท าได้โดยออกกฎกระทรวง และเฉพาะกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง หรือเพิกถอนบางส่วนให้มีแผนที่แสดงแนวเขต
ที่เปลี่ยนแปลง หรือเพิกถอนนั้นแนบท้ายกฎกระทรวงด้วย 

  
มาตรา 8  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่จัดให้มีหลักเขตและป้ายหรือเครื่องหมายอ่ืนแสดงแนวเขตป่า

สงวนแห่งชาติไว้ตามสมควรเพื่อให้ประชาชนเห็นได้ว่าเป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติ 
การจัดให้มีหลักเขตและป้ายหรือเครื่องหมายอ่ืนตามวรรคหนึ่ง ให้รวมถึงการจัดการซ่อมแซม

หลักเขตและป้ายหรือเครื่องหมายอื่นท่ีช ารุดเสียหายหรือสูญหายด้วย และในการด าเนินการของพนักงานเจ้าหน้าที่
ให้มีหนังสือแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก านัน และผู้ใหญ่บ้านในท้องที่ที่เขตป่าสงวนแห่งชาตินั้นตั้งอยู่เพ่ือ
ทราบแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติด้วย2 

  
มาตรา 9  ให้ปิดประกาศส าเนากฎกระทรวงและแผนที่ท้ายกฎกระทรวง ตามมาตรา 6 วรรคสอง 

หรือมาตรา 7 ไว้ ณ ที่ท าการอ าเภอหรือกิ่งอ าเภอท้องที่ที่ท าการก านันท้องที่ และที่เปิดเผยเห็นได้ง่ายในหมู่บ้าน
ท้องที่นั้น 

  
ม า ต ร า  1 0 3  ใ น จั ง ห วั ด ใ ด ที่ มี ป่ า ส ง ว น แ ห่ ง ช า ติ  ใ ห้ มี ค ณ ะก ร ร ม ก า ร ค ณ ะ ห นึ่ ง 

เรียกว่า “คณะกรรมการควบคุมและรักษาป่าสงวนแห่งชาติประจ าจังหวัด” ประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็น
ประธานกรรมการ อัยการจังหวัด ผู้อ านวยการส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด เกษตรและ
สหกรณ์จังหวัด เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด ปฏิรูปที่ดินจังหวัด ปลัดจังหวัด  ผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัด นายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้แทนเทศบาลแห่งท้องที่ที่ป่าสงวนแห่งชาติตั้งอยู่จ านวนหนึ่งคน และผู้แทนองค์การ
บริหารส่วนต าบลแห่งท้องที่ท่ีป่าสงวนแห่งชาติตั้งอยู่จ านวนสามคน เป็นกรรมการ 

ในจังหวัดใดที่มีพ้ืนที่ซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ให้มี
ผู้แทนกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชเป็นกรรมการเพ่ิมขึ้นอีกหนึ่งคน และจังหวัดใดที่มีพ้ืนที่ซึ่งอยู่ใน

                                                           
2 มาตรา 8 วรรคสอง เพิ่มโดยพระราชบญัญัติป่าสงวนแห่งชาต ิ(ฉบับที ่4) พ.ศ. 2559 
3 มาตรา 10 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัติป่าสงวนแห่งชาต ิ(ฉบับที ่4) พ.ศ. 2559 



อ านาจหน้าที่ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ให้มีผู้แทนกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเป็นกรรมการ
เพ่ิมข้ึนอีกหนึ่งคน 

ให้ผู้อ านวยการส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้แห่งท้องที่ที่ป่าสงวนแห่งชาติตั้งอยู่ หรือผู้ที่อธิบดี
มอบหมาย เป็นกรรมการและเลขานุการ 

หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกผู้แทนเทศบาลและผู้แทนองค์การบริหารส่วนต าบลตามวรรคหนึ่ง 
ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีก าหนด 

  
มาตรา 114  คณะกรรมการควบคุมและรักษาป่าสงวนแห่งชาติประจ าจังหวัดมีอ านาจหน้าที่ 

ดังต่อไปนี้ 
(1) ก าหนดมาตรการในการควบคุมดูแล และการส่งเสริมการปลูกป่า รวมทั้งการฟ้ืนฟูสภาพป่า

สงวนแห่งชาติ ให้สอดคล้องกับแนวทางที่อธิบดีก าหนด ทั้งนี้ แนวทางดังกล่าวต้องก าหนดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม
ของประชาชนและชุมชนในพื้นท่ีด้วย 

(2) ควบคุมการปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรา 8 และมาตรา 9 

(3) ด าเนินการสอบสวนและวินิจฉัยค าร้องตามมาตรา 13 

(4) มีหนังสือเรียกบุคคลมาให้ถ้อยค าหรือให้ส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องในการสอบสวนตามมาตรา 13 

(5) มีหนังสือเรียกเจ้าพนักงานปกครองแห่งท้องที่หรือเจ้าพนักงานอื่นที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูลเพ่ือ
ประกอบการพิจารณาในการก าหนดมาตรการตาม (1) 

(6) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดตามท่ีมอบหมาย 

  
มาตรา 11/15  ให้น าบทบัญญัติว่าด้วยคณะกรรมการที่มีอ านาจด าเนินการพิจารณาทางปกครอง

ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช้บังคับแก่การประชุมของคณะกรรมการควบคุมและรักษา
ป่าสงวนแห่งชาติประจ าจังหวัดโดยอนุโลม 

  
มาตรา 126  บุคคลใดอ้างว่ามีสิทธิหรือได้ท าประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติใดอยู่ก่อนวันที่

กฎกระทรวงก าหนดป่าสงวนแห่งชาตินั้นใช้บังคับ ให้ยื่นค าร้องเป็นหนังสือต่อนายอ าเภอแห่งท้องที่ภายในก าหนด
หนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่กฎกระทรวงนั้นใช้บังคับ ถ้าไม่ยื่นค าร้องภายในก าหนดดังกล่าว ให้ถือว่าสละสิทธิหรือ
ประโยชน์นั้น 

                                                           
4 มาตรา 11 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัติป่าสงวนแห่งชาต ิ(ฉบับที ่4) พ.ศ. 2559 
5 มาตรา 11/1 เพิ่มโดยพระราชบัญญัตปิ่าสงวนแห่งชาติ (ฉบับที ่4) พ.ศ. 2559 
6 มาตรา 12 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัติป่าสงวนแห่งชาต ิ(ฉบับที ่4) พ.ศ. 2559 



ค าร้องดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ให้นายอ าเภอแห่งท้องที่ส่งต่อไปยังคณะกรรมการควบคุมและรักษา
ป่าสงวนแห่งชาติประจ าจังหวัดที่ป่าสงวนแห่งชาตินั้นตั้งอยู่โดยไม่ชักช้า 

ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับแก่กรณีสิทธิในที่ดินที่บุคคลมีอยู่ตามประมวลกฎหมายที่ดิน 

  
มาตรา 137  เมื่อคณะกรรมการควบคุมและรักษาป่าสงวนแห่งชาติประจ าจังหวัดได้รับค าร้อง

ตามมาตรา 12 แล้ว ให้สอบสวนตามค าร้องนั้น ถ้าปรากฏว่าผู้ร้องได้เสียสิทธิหรือเสื่อมประโยชน์ ให้คณะกรรมการ
ควบคุมและรักษาป่าสงวนแห่งชาติประจ าจังหวัดพิจารณาก าหนดค่าทดแทนให้   ทั้งนี้ ตามระเบียบที่กรมป่าไม้
ก าหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 

ถ้าผู้ร้องไม่พอใจในค่าทดแทนที่คณะกรรมการควบคุมและรักษาป่าสงวนแห่งชาติประจ าจังหวัด
ก าหนด ผู ้ร ้องมีส ิทธ ิอ ุทธรณ์ต ่อร ัฐมนตร ีภายในก าหนดหกสิบวันนับแต่ว ันที ่ได ้ร ับแจ ้งค าว ิน ิ จฉัยของ
คณะกรรมการควบคุมและรักษาป่าสงวนแห่งชาติประจ าจังหวัด ค าวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้เป็นที่สุด 

  
มาตรา 13/18  ในกรณีที่ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐมีความประสงค์จะใช้ พื้นที่บางแห่ง

ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติเป็นสถานที่ปฏิบัติงานหรือเพื่อประโยชน์ของรัฐอย่างอื่น ให้อธิบดีโดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติมีอ านาจประกาศก าหนดบริเวณ
ดังกล่าวเป็นบริเวณที่ทางราชการใช้ประโยชน์ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติได้ และในบริเวณดังกล่าวมิให้น ามาตรา 
14 และมาตรา 16 มาใช้บังคับแก่การที่ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐนั้น ๆ จ าเป็นต้องกระท าเพ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงานเพื่อใช้ประโยชน์ในพื้นท่ีนั้น 

การใช้พื้นท่ีตามวรรคหนึ่ง ถ้าท่ีดินในบริเวณท่ีทางราชการใช้ประโยชน์มีแนวเขตทับที่ดินซึ่งบุคคล
ได้รับประโยชน์ตามมาตรา 14 อยู่แล้ว ให้การรับประโยชน์ในที่ดินส่วนที่เป็นบริเวณที่ทางราชการใช้ประโยชน์นั้น
สิ้นสุดลง เมื่อพ้นก าหนดสามร้อยหกสิบวันนับแต่วันที่ประกาศก าหนดบริเวณดังกล่าวเป็นบริเวณที่ทางราชการใช้
ประโยชน์ 

การใช้พื้นที่ตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการ
พิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

  
หมวด 1/1 

คณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ9 
                                                           
7 มาตรา 13 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัติป่าสงวนแห่งชาต ิ(ฉบับที ่4) พ.ศ. 2559 
8 มาตรา 13/1 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาต ิ(ฉบับที ่4) พ.ศ. 2559 
9 หมวด 1/1 คณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาต ิมาตรา 13/2 ถึงมาตรา 13/9 เพิ่มโดยพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ 
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2559 



มาตรา 13/210  ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์
ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ” ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานกรรมการ 
อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์
พืช ผู้แทนกระทรวงกลาโหม ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู ้แทนกระทรวงมหาดไทย และกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้ซึ่งมีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์เป็นที่ประจักษ์
ในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ านวนสี่คน เป็นกรรมการ 

ให้อธิบดีเป็นกรรมการและเลขานุการ 

  
มาตรา 13/311  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 
(1) มีสัญชาติไทย 

(2) มีอายุไม่ต่ ากว่าสามสิบห้าปีบริบูรณ์ 
(3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 

(4) ไม่เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้
กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(5) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น กรรมการหรือผู้
ด ารงต าแหน่งซึ่งรับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมือง 

  
มาตรา 13/412  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียในกิจการหรือในธุรกิจเกี่ยวกับ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งอาจขัดหรือแย้งต่อประโยชน์ส่วนรวมหรือประโยชน์ของทางราชการ 

  
มาตรา 13/513  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสองปี 
ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต าแหน่งก่อนวาระ ให้ผู้ได้รับแต่งตั้งแทนต าแหน่งที่ว่างอยู่

ในต าแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้แต่งตั้งไว้แล้ว เว้นแต่วาระท่ีเหลืออยู่ไม่ถึงเก้าสิบวัน
จะไม่แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทนก็ได้ 

เมื่อครบก าหนดตามวาระในวรรคหนึ่ง หากยังมิได้มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่ ให้
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระนั้นอยู่ในต าแหน่งเพ่ือด าเนินงานต่อไปจนกว่ากรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่ 
                                                           
10 มาตรา 13/2 เพิ่มโดยพระราชบัญญัตปิ่าสงวนแห่งชาติ (ฉบับที ่4) พ.ศ. 2559 
11 มาตรา 13/3 เพิ่มโดยพระราชบัญญัตปิ่าสงวนแห่งชาติ (ฉบับที ่4) พ.ศ. 2559 
12 มาตรา 13/4 เพิ่มโดยพระราชบัญญัตปิ่าสงวนแห่งชาติ (ฉบับที ่4) พ.ศ. 2559 
13 มาตรา 13/5 เพิ่มโดยพระราชบัญญัตปิ่าสงวนแห่งชาติ (ฉบับที ่4) พ.ศ. 2559 



มาตรา 13/614  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้ แต่จะ
ด ารงต าแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระมิได้ 

ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต าแหน่งก่อนวาระ ให้คณะกรรมการพิจารณาการใช้
ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติประกอบด้วยกรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่จนกว่าจะมีการแต่งตั้งกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา 13/5 วรรคสอง 

  
มาตรา 13/715  นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต าแหน่ง 

เมื่อ 

(1) ตาย 

(2) ลาออก 

(3) รัฐมนตรีให้ออกเพราะบกพร่องต่อหน้าที่ มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือหย่อนความสามารถ 

(4) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามอย่างหนึ่งอย่างใดตามมาตรา 13/3 หรือมีส่วนได้เสีย
ตามมาตรา 13/4 

  
มาตรา 13/816  คณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติมีอ านาจหน้าที่ 

ดังต่อไปนี้ 
(1) เสนอแนะมาตรการและแนวทางในการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติต่อรัฐมนตรี 
(2) พิจารณาให้ความเห็นชอบให้ใช้พ้ืนที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติตามมาตรา 13/1 มาตรา 16 

และมาตรา 20 

(3) ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการใช้พื้นที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติของส่วนราชการ
หรือหน่วยงานของรัฐ การขออนุญาตและการอนุญาตให้เข้าท าประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติ และ
การบ ารุงป่าหรือปลูกสร้างสวนป่าหรือไม้ยืนต้นในเขตป่าเสื่อมโทรม 

(4) เสนอแนะการก าหนดค่าตอบแทนการอนุญาตตามมาตรา 20 ต่อรัฐมนตรี 
(5) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดตามท่ีมอบหมาย 

(6) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ หรือด าเนินการอ่ืนตามที่คณะรัฐมนตรี
หรือนายกรัฐมนตรีมอบหมาย 

                                                           
14 มาตรา 13/6 เพิ่มโดยพระราชบัญญัตปิ่าสงวนแห่งชาติ (ฉบับที ่4) พ.ศ. 2559 
15 มาตรา 13/7 เพิ่มโดยพระราชบัญญัตปิ่าสงวนแห่งชาติ (ฉบับที ่4) พ.ศ. 2559 
16 มาตรา 13/8 เพิ่มโดยพระราชบัญญัตปิ่าสงวนแห่งชาติ (ฉบับที ่4) พ.ศ. 2559 



มาตรา 13/917  ให้น าบทบัญญัติมาตรา 11/1 มาใช้บังคับแก่การประชุมของคณะกรรมการ
พิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติโดยอนุโลม 

  
หมวด 2 

การควบคุมและรักษาป่าสงวนแห่งชาติ 
 

  
มาตรา 1418  ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ห้ามมิให้บุคคลใดยึดถือครอบครองท าประโยชน์หรืออยู่

อาศัยในท่ีดิน ก่อสร้าง แผ้วถาง เผาป่า ท าไม้ เก็บหาของป่า หรือกระท าด้วยประการใด ๆ อันเป็นการเสื่อมเสียแก่
สภาพป่าสงวนแห่งชาติ เว้นแต่ 

(1) ท าไม้หรือเก็บหาของป่าตามมาตรา 15 เข้าท าประโยชน์หรืออยู่อาศัยตามมาตรา 16 มาตรา 
16 ทวิ หรือมาตรา 16 ตรี กระท าการตามมาตรา 17 ใช้ประโยชน์ตามมาตรา 18 หรือกระท าการตามมาตรา 19 
หรือมาตรา 20 

(2) ท าไม้หวงห้ามหรือเก็บหาของป่าหวงห้ามตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ 
  
มาตรา 15  การท าไม้หรือการเก็บหาของป่าในเขตป่าสงวนแห่งชาติให้กระท าได้ เมื่อได้รับ

ใบอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือเมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ประกาศอนุญาตไว้เป็นคราว ๆ ในเขตป่าสงวน
แห่งชาติแห่งหนึ่งแห่งใดโดยเฉพาะ 

การอนุญาตให้เป็นไปตามแบบ ระเบียบและวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

  
มาตรา 1619  อธิบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่า

สงวนแห่งชาติมีอ านาจอนุญาตให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดเข้าท าประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวน แห่งชาติได้ 
ในกรณีดังต่อไปนี้ 

(1) การเข้าท าประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติคราวละไม่น้อยกว่าห้าปีแต่ไม่เกิน
สามสิบปี ในกรณีที่ผู้รับอนุญาตเป็นส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ จะอนุญาตโดยให้ยกเว้นค่าธรรมเนียม
ทั้งหมดหรือบางส่วนตามที่เห็นสมควรก็ได้ 

                                                           
17 มาตรา 13/9 เพิ่มโดยพระราชบัญญัตปิ่าสงวนแห่งชาติ (ฉบับที ่4) พ.ศ. 2559 
18 มาตรา 14 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัติป่าสงวนแห่งชาต ิ(ฉบับที ่3) พ.ศ. 2528 
19 มาตรา 16 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัติป่าสงวนแห่งชาต ิ(ฉบับที ่4) พ.ศ. 2559 



(2) การเข้าท าประโยชน์เกี่ยวกับการท าเหมืองแร่ตามกฎหมายว่าด้วยแร่คราวละไม่เกินสิบปีโดย
ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องขอรับใบอนุญาตเก็บหาของป่า และไม่ต้องเสียค่าภาคหลวงของป่าตามพระราชบัญญัตินี้ 
ส าหรับแร่ ดินขาว หรือหิน แล้วแต่กรณี 

การขออนุญาตและการอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่
คณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

  
มาตรา 16 ทวิ20  ในกรณีที่ป่าสงวนแห่งชาติทั้งหมดหรือบางส่วนมีสภาพเป็นป่าไร่ร้างเก่า หรือ

ทุ่งหญ้า หรือเป็นป่าที่ไม่มีไม้มีค่าขึ้นอยู่เลย หรือมีไม้มีค่าที่มีลักษณะสมบูรณ์เหลืออยู่เป็นส่วนน้อย และป่านั้นยาก
ที่จะกลับฟ้ืนคืนดีตามธรรมชาติ  ทั้งนี้ โดยมีสภาพตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีก าหนด โดยอนุมัติ
คณะรัฐมนตรี ให้ถือว่าป่าสงวนแห่งชาติในบริเวณดังกล่าวเป็นป่าเสื่อมโทรม 

ถ้าทางราชการมีความจ าเป็นต้องปรับปรุงฟ้ืนฟูสภาพป่าเสื่อมโทรม ให้รัฐมนตรีประกาศก าหนด
เขตป่าเสื่อมโทรมท้ังหมดหรือบางส่วนเป็นเขตปรับปรุงป่าสงวนแห่งชาติ 

ในเขตปรับปรุงป่าสงวนแห่งชาติ ถ้าบุคคลใดได้เข้าท าประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตดังกล่าวอยู่
แล้วจนถึงวันที่ประกาศก าหนดตามวรรคสอง 

(1) เมื่อบุคคลดังกล่าวร้องขอ และอธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายเห็นว่าบุคคลนั้นยังมีความ
จ าเป็นเพื่อการครองชีพ อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายมีอ านาจอนุญาตเป็นหนังสือให้บุคคลดังกล่าวท าประโยชน์
และอยู่อาศัยต่อไปในที่ที่ได้ท าประโยชน์หรืออยู่อาศัยอยู่แล้วนั้นได้ แต่ต้องไม่เกินยี่สิบไร่ต่อหนึ่งครอบครัว และมี
ก าหนดเวลาคราวละไม่น้อยกว่าห้าปี แต่ไม่เกินสามสิบปี  ทั้งนี้ โดยได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมส าหรับคราวแรก 
คราวต่อ ๆ ไปต้องเสียค่าธรรมเนียม 

(2) บุคคลซึ่งได้รับอนุญาตตาม (1) อาจขออนุญาตปลูกป่าหรือไม้ยืนต้นในที่ที่ตนเคยท าประโยชน์
หรืออยู่อาศัยในเขตปรับปรุงป่าสงวนแห่งชาติเพ่ิมเติมจากที่ได้รับอนุญาตแล้ว โดยพิสูจน์ให้เห็นว่าตนมี
ความสามารถ และมีเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่จะปลูกป่า หรือไม้ยืนต้นตามที่ขอเพ่ิมนั้นได้ อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดี
มอบหมายมีอ านาจอนุญาตเป็นหนังสือให้ปลูกป่าหรือไม้ยืนต้นได้แต่ต้องไม่เกินสามสิบห้าไร่ต่อหนึ่งครอบครัว และ
มีก าหนดเวลาคราวละไม่น้อยกว่าห้าปี แต่ไม่เกินสามสิบปี และต้องเสียค่าธรรมเนียมตามที่กฎหมายก าหนดไว้ 

การได้รับอนุญาตตามวรรคสาม มิให้ถือว่าเป็นการได้มาซึ่งสิทธิในที่ดินตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน 

ให้บุคคลซึ่งได้รับอนุญาตตามวรรคสาม (1) และ (2) ได้รับยกเว้นค่าภาคหลวงและค่าบ ารุงป่า 
ส าหรับไม้ที่ได้ปลูกข้ึนภายในที่ดินที่ได้รับอนุญาต 

                                                           
20 มาตรา 16 ทวิ เพิ่มโดยพระราชบญัญัติป่าสงวนแห่งชาติ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2528 



บุคคลซึ่งได้รับอนุญาตต้องใช้ประโยชน์ในที่ดินตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในระเบียบที่อธิบดี
ก าหนด และจะให้บุคคลอื่นนอกจากบุคคลในครอบครัวเข้าท าประโยชน์ในที่ดินดังกล่าวมิได้ 

ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับอนุญาตละทิ้งไม่ท าประโยชน์หรือไม่อยู่อาศัยในที่ดินที่ได้รับอนุญาต
ติดต่อกันเกินระยะเวลาสองปี หรือยินยอมให้บุคคลอ่ืนนอกจากบุคคลในครอบครัวเข้าท าประโยชน์ หรือไม่ปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในระเบียบที่อธิบดีก าหนด ให้อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายมีอ านาจเพิกถอนการ
อนุญาตนั้น 

  
มาตรา 16 ตรี21  ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับอนุญาตตามมาตรา 16 ทวิ ถึงแก่ความตาย ให้บุคคลใน

ครอบครัวซึ่งอาศัยอยู่กับผู้ได้รับอนุญาตมีสิทธิอยู่อาศัยหรือท าประโยชน์ในที่ดินนั้นต่อไปได้ แต่ไม่เกินหนึ่งร้อยแปด
สิบวันนับแต่วันที่ผู้ได้รับอนุญาตถึงแก่ความตาย 

ถ้าสามี ภรรยา บุตรคนหนึ่งคนใดหรือบุคคลในครอบครัวซึ่งอาศัยอยู่กับผู้ได้รับอนุญาตและผู้
ได้รับอนุญาตได้ระบุไว้เป็นหนังสือตามแบบที่อธิบดีก าหนดให้เป็นผู้สืบสิทธิและหน้าที่ของตนประสงค์จะอยู่อาศัย
หรือท าประโยชน์ในที่ดินนั้นต่อไป ให้ยื่นค าขออนุญาตต่ออธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบ
วันนับแต่วันที่ผู้ได้รับอนุญาตถึงแก่ความตาย 

เมื่อได้ยื่นค าขออนุญาตตามวรรคสองแล้ว ให้บุคคลตามวรรคหนึ่งอยู่อาศัยหรือท าประโยชน์ต่อไป
ได้ตามท่ีอธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายอนุญาต 

  
มาตรา 17  เพ่ือประโยชน์ในการศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการ อธิบดีมีอ านาจอนุญาตเป็นหนังสือ

แก่กระทรวง ทบวง กรมหรือบุคคลอ่ืนใดให้กระท าการอย่างหนึ่งอย่างใดในเขตป่าสงวนแห่งชาติได้ ตามระเบียบที่
อธิบดีก าหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรี และเม่ือรัฐมนตรีเห็นสมควรจะสั่งยกเว้นค่าธรรมเนียม ค่าภาคหลวงและค่าบ ารุง
ป่าก็ได้ 

  
มาตรา 1822  อธิบดีมีอ านาจออกระเบียบการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ โดยประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษา ในเรื่องดังต่อไปนี้ 
(1) การเข้าไป การผ่านหรือการใช้ทาง 

(2) การน าหรือปล่อยสัตว์เลี้ยงเข้าไป 

ระเบียบตามวรรคหนึ่ง จะใช้บังคับในเขตป่าสงวนแห่งชาติแห่งใดให้ประกาศ ณ ที่ว่าการอ าเภอ 
ที่ท าการก านัน และท่ีท าการผู้ใหญ่บ้านในท้องที่ท่ีป่าสงวนแห่งชาติแห่งนั้นตั้งอยู่ 

                                                           
21 มาตรา 16 ตรี เพิ่มโดยพระราชบญัญัติป่าสงวนแห่งชาติ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2528 
22 มาตรา 18 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญตัิป่าสงวนแห่งชาติ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2528 



มาตรา 19  เพ่ือประโยชน์ในการควบคุม ดูแล รักษาหรือบ ารุงป่าสงวนแห่งชาติ อธิบดีมีอ านาจ
สั่งเป็นหนังสือให้พนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าหน้าที่ของกรมป่าไม้ กระท าการอย่างหนึ่งอย่างใดในเขตป่าสงวน
แห่งชาติได้ 

  
มาตรา 19/123  ให้อธิบดีโดยอนุมัติรัฐมนตรีมีอ านาจก าหนดอัตราและวางระเบียบเกี่ยวกับการ

เก็บค่าบริการหรือค่าตอบแทนส าหรับการที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ให้บริการหรือให้ความสะดวกต่าง ๆ แก่ประชาชน
ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ 

ค่าบริการหรือค่าตอบแทนที่เก็บได้ตามวรรคหนึ่ง ให้เก็บรักษาไว้ใช้จ่ายในการบ ารุงรักษาป่า
สงวนแห่งชาติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีก าหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรี 

  
มาตรา 2024  ในกรณีที่ป่าสงวนแห่งชาติใดมีสภาพเป็นป่าเสื่อมโทรมตามมาตรา 16 ทวิ ให้อธิบดี

โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติมีอ านาจอนุญาตเป็นหนังสือ
ให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดท าการบ ารุงป่าหรือปลูกสร้างสวนป่าหรือไม้ยืนต้นในเขตป่าเสื่อมโทรมได้ภายในระยะเวลา
และตามเงื่อนไขที่ก าหนดในหนังสืออนุญาต โดยเสียค่าตอบแทนตามที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด แต่ในกรณีที่จะ
อนุญาตให้เกินหนึ่งพันไร่ต่อราย ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่า
สงวนแห่งชาติ และได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี 

การขออนุญาตและการอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขท่ี
คณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

  
มาตรา 21  ใบอนุญาตท าไม้หรือเก็บหาของป่า ในเขตป่าสงวนแห่งชาติตามมาตรา 15 ให้ใช้ได้

ภายในระยะเวลาที่ระบุไว้ในใบอนุญาต ตามระเบียบที่อธิบดีก าหนด ซึ่งต้องไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันออกใบอนุญาต 

การต่ออายุใบอนุญาตให้เป็นไปตามแบบ ระเบียบและวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

  
มาตรา 22  ในกรณีใบอนุญาตสูญหายหรือถูกท าลาย ให้ยื่นค าขอใบแทนใบอนุญาตต่อพนักงาน

เจ้าหน้าที ่
การออกใบแทนใบอนุญาต ให้เป็นไปตามแบบ ระเบียบและวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

  

                                                           
23 มาตรา 19/1 เพิ่มโดยพระราชบญัญัติป่าสงวนแห่งชาติ (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2559 
24 มาตรา 20 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญตัิป่าสงวนแห่งชาติ (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2559 



มาตรา 23  ใบอนุญาตที่ออกให้ตามมาตรา 15 จะโอนกันได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากพนักงาน
เจ้าหน้าที ่

การโอนใบอนุญาตให้เป็นไปตามระเบียบและวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

  
มาตรา 24  ผู้รับใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ ต้องจัดให้คนงาน ผู้รับจ้าง

หรือผู้แทนของผู้รับใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาตมีใบคู่มือส าหรับท าการตามที่ได้รับอนุญาต ตามแบบ ระเบียบ
และวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

  
มาตรา 25  เมื่อได้ก าหนดป่าใดเป็นป่าสงวนแห่งชาติและรัฐมนตรีได้แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้

ควบคุมและรักษาป่าสงวนแห่งชาตินั้นแล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจดังต่อไปนี้ 
(1) สั่งให้ผู้หนึ่งผู้ใดออกจากป่าสงวนแห่งชาติ หรือให้งดเว้นการกระท าใด ๆ ในเขตป่าสงวน

แห่งชาติ ในกรณีที่มีข้อเท็จจริงปรากฏหรือเหตุอันควรสงสัยว่า มีการกระท าผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 
(2) สั่งเป็นหนังสือให้ผู้กระท าผิดต่อพระราชบัญญัตินี้ รื้อถอน แก้ไขหรือท าประการอ่ืนใดแก่สิ่งที่

เป็นอันตราย หรือสิ่งที่ท าให้เสื่อมสภาพในเขตป่าสงวนแห่งชาติภายในเวลาที่ก าหนดให้ 
(3) ยึด ท าลาย รื้อถอน แก้ไขหรือท าประการอ่ืน เมื่อผู้กระท าผิดไม่ปฏิบัติตาม (2) ไม่ปรากฏตัว

ผู้กระท าผิดหรือรู้ตัวผู้กระท าผิดแต่หาตัวไม่พบ 

ถ้าพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดดังกล่าว และได้เสียค่าใช้จ่ายเพ่ือการนั้น ให้
ผู้กระท าผิดชดใช้หรือออกค่าใช้จ่ายนั้นทั้งหมด หรือให้พนักงานเจ้าหน้าที่น าทรัพย์สินที่ยึดไว้ได้ออกขายทอดตลาด
หรือขายโดยวิธีอ่ืนตามที่เห็นสมควร เพ่ือชดใช้ค่าใช้จ่ายนั้น และให้น าความในมาตรา 1327 แห่งประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์มาใช้บังคับแก่เงินที่ได้จากการขายทรัพย์สินนั้นโดยอนุโลม 

(4) ด าเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดที่เห็นสมควร  ทั้งนี้ เพ่ือป้องกันหรือบรรเทาความเสียหายแก่ป่า
สงวนแห่งชาติในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉิน 

  
มาตรา 26  การจับกุม ปราบปรามผู้กระท าผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ เป็น

พนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

  
มาตรา 26/125  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจยึดหรืออายัดบรรดาไม้ ของป่า อุปกรณ์ เครื่องมือ 

เครื่องใช้ สัตว์พาหนะ ยานพาหนะ หรือเครื่องจักรกลใด ๆ ที่บุคคลได้มาหรือได้ใช้ในการกระท าความผิดหรือมีเหตุ
อันควรสงสัยว่าได้ใช้ในการกระท าความผิด หรือเป็นอุปกรณ์ให้ได้รับผลในการกระท าความผิดตามพระราชบัญญัติ
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นี้ ไว้เพ่ือเป็นหลักฐานในการพิจารณาคดีได้จนกว่าจะมีค าสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดีหรือจนกว่าคดีจะถึงที่สุด   ทั้งนี้ ไม่
ว่าทรัพย์สินนั้นจะเป็นของผู้กระท าความผิดหรือของผู้มีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นผู้กระท าความผิดหรือไม่ และเม่ือได้
มีการฟ้องคดีให้น าความในมาตรา 35 วรรคสองและวรรคสามมาใช้บังคับ 

ในกรณีที่มีค าสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดี ถ้าเจ้าของหรือผู้ครอบครองมิได้ร้องขอรับทรัพย์สินคืนภายใน
ก าหนดหกเดือนนับแต่วันทราบหรือถือว่าได้ทราบค าสั่งให้คืนทรัพย์สินแก่ผู้มีสิทธิขอรับทรัพย์สินคืนนั้นจากเจ้า
พนักงานที่มีอ านาจยึดไว้ ให้ทรัพย์สินนั้นตกเป็นของแผ่นดิน 

ในกรณีที่มีค าสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดี และไม่ปรากฏหลักฐานว่ามีบุคคลผู้เป็นเจ้าของทรัพย์สิน
ดังกล่าว ให้เริ่มนับระยะเวลาตามวรรคสองตั้งแต่วันที่มีค าสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดี 

  
มาตรา 26/226  ในกรณีทรัพย์สินที่ยึดหรืออายัดไว้ตามมาตรา 26/1 วรรคหนึ่ง มิได้เป็นของ

ผู้กระท าความผิดหรือของผู้มีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นผู้กระท าความผิด ให้พนักงานเจ้าหน้าที่โดยอนุมัติรัฐมนตรีคืน
ทรัพย์สินหรือเงิน แล้วแต่กรณี ให้แก่เจ้าของก่อนถึงก าหนดตามมาตรา 26/1 วรรคหนึ่งได้ ในกรณีดังต่อไปนี้ 

(1) เมื่อทรัพย์สินนั้นไม่จ าเป็นต้องใช้เป็นพยานหลักฐานในการพิจารณาคดีที่เป็นเหตุให้ทรัพย์สิน
นั้นถูกยึดหรืออายัด หรือ 

(2) เมื่อผู้กระท าความผิดหรือผู้มีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นผู้กระท าความผิดได้ทรัพย์สินนั้นมาจากผู้
เป็นเจ้าของโดยการกระท าความผิดทางอาญา 

  
มาตรา 26/327  ถ้าทรัพย์สินที่ยึดหรืออายัดไว้ตามมาตรา 26/1 วรรคหนึ่ง จะเป็นการเสี่ยงต่อ

ความเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาจะเกินค่าของทรัพย์สิน อธิบดีอาจด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 
(1) จัดการขายหรือจ าหน่ายทรัพย์สินก่อนครบก าหนดเวลาตามมาตรา 26/1 วรรคสอง เมื่อได้

เงินเป็นสุทธิเท่าใดให้ยึดไว้แทนทรัพย์สินนั้น หรือ 

(2) ถ้าการน าทรัพย์สินที่ยึดหรืออายัดไว้ไปใช้ประโยชน์จะเป็นการบรรเทาความเสียหายหรือ
ค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาก็ให้น าทรัพย์สินนั้นไปใช้เพื่อประโยชน์ของทางราชการได้ตามระเบียบที่อธิบดีก าหนด 

  
มาตรา 26/428  ผู้ใดกระท าหรือละเว้นการกระท าด้วยประการใดโดยมิชอบด้วยกฎหมายอันเป็น

การท าลายหรือเป็นเหตุให้เกิดการท าลาย หรือท าให้สูญหายหรือเสียหายแก่ทรัพยากรธรรมชาติในเขตป่าสงวน
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แห่งชาติ ผู้นั้นมีหน้าที่ต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายตามมูลค่าทั้งหมดของทรัพยากรธรรมชาติที่ถูกท าลาย สูญหาย 
หรือเสียหายไปนั้น 

  
มาตรา 26/529  ในการด าเนินคดีอาญาแก่ผู้ฝ่าฝืนพระราชบัญญัตินี้ เมื่อพนักงานอัยการยื่นฟ้อง

คดีอาญา ให้เรียกค่าเสียหายตามมาตรา 26/4 ไปในคราวเดียวกัน 

  
มาตรา 27  เมื่อปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาต คนงาน ผู้รับจ้าง หรือผู้แทนของ

ผู้รับใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาตกระท าผิดต่อพระราชบัญญัตินี้หรือกฎกระทรวง หรือเงื่อนไขในใบอนุญาตหรือ
หนังสืออนุญาต ซึ่งออกตามพระราชบัญญัตินี้ อันอาจเป็นการเสียหายอย่างร้ายแรง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจ
สั่งเป็นหนังสือให้พักใช้ใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาตได้ มีก าหนดไม่เกินหกสิบวันนับแต่วันที่ออกค าสั่ง 

ค าสั่งพักใช้ใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาตตามวรรคหนึ่ง อธิบดีมีอ านาจสั่งเพิกถอนค าสั่งหรือเพ่ิม
หรือลดระยะเวลาที่สั่งพักใช้ใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาตได้ตามที่เห็นสมควร แต่ในกรณีที่มีค าสั่งเพ่ิมระยะเวลา
ดังกล่าวนั้น จะเพ่ิมได้ไม่เกินหนึ่งร้อยยี่สิบวัน 

  
มาตรา 28  ค าสั่งพักใช้ใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาตของพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือค าสั่งของ

อธิบดีตามมาตรา 27 ผู้รับใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาตมีสิทธิอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีโดยยื่นอุทธรณ์ต่อพนักงาน
เจ้าหน้าที่ภายในก าหนดสามสิบวันนับแต่วันที่ทราบค าสั่ง 

ค าวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้เป็นที่สุด 

  
มาตรา 29  ในกรณีที่มีการสั่งพักใช้ใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาตแล้ว ถ้ารัฐมนตรีเห็นสมควรก็

ให้มีอ านาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาตนั้นได้ 
  
มาตรา 30  ในกรณีมีความจ าเป็นเพ่ือประโยชน์แก่ราชการหรือสาธารณประโยชน์ หรือเมื่อ

ปรากฏว่าได้มีการอนุญาตไปโดยมิชอบ รัฐมนตรีมีอ านาจสั่งเพิกถอนการอนุญาตรายหนึ่งรายใดทั้งหมดหรือ
บางส่วนได ้

ในกรณีมิใช่เป็นความผิดของผู้ถูกสั่งเพิกถอนการอนุญาตให้จ่ายค่าทดแทนด้วยจ านวนเงินอันเป็น
ธรรมแก่ผู้ถูกสั่งเพิกถอนการอนุญาตนั้น 
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หมวด 3 

บทก าหนดโทษ 

 

  
มาตรา 3130  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 14 ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี และปรับตั้งแต่สอง

หมื่นบาทถึงสองแสนบาท 

ในกรณีความผิดตามมาตรานี้ ถ้าได้กระท าเป็นเนื้อที่เกินยี่สิบห้าไร่ หรือก่อให้เกิดความเสียหาย
แก่ 

(1) ไม้สัก ไม้ยาง ไม้สนเขา หรือไม้หวงห้ามประเภท ข. ตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ หรือ 

(2) ไม้อ่ืนที่เป็นต้นหรือเป็นท่อนอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสองอย่างรวมกันเกินยี่สิบต้นหรือท่อน 
หรือรวมปริมาตรไม้เกินสี่ลูกบาศก์เมตร หรือ 

(3) ต้นน้ าล าธาร หรือ 

(4) พ้ืนที่ชายฝั่ง 

ผู้กระท าความผิดต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่สี่ปีถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่สองแสนบาทถึงสองล้าน
บาท 

ในกรณีที่มีค าพิพากษาชี้ขาดว่าบุคคลใดกระท าความผิดตามมาตรานี้ ถ้าปรากฏว่าบุคคลนั้น
ยึดถือหรือครอบครองที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ศาลมีอ านาจสั่งให้ผู้กระท าความผิด คนงาน ผู้รับจ้าง ผู้แทน 
และบริวารของผู้กระท าความผิดออกจากเขตป่าสงวนแห่งชาติ ตลอดจนสั่งให้ผู้กระท าความผิดรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง 
หรือน าสิ่งใด ๆ อันก่อให้เกิดการเสื่อมเสียแก่สภาพป่าสงวนแห่งชาติออกจากป่าสงวนแห่งชาติภายในระยะเวลาที่
ก าหนด 

  
มาตรา 32  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 24 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท 

  
มาตรา 3331  ผู้ใดท าให้เสียหาย ท าลาย ซึ่งหลักเขต ป้าย หรือเครื่องหมายอ่ืนใดที่จัดให้มีขึ้นตาม

พระราชบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 
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มาตรา 33/132  ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่อธิบดีก าหนดตามมาตรา 18 หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ
ตามค าสั่งพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งสั่งตามมาตรา 25 (1) หรือ (2) ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกิน
หนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

นอกจากต้องระวางโทษตามวรรคหนึ่งแล้ว ผู้ไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่อธิบดีก าหนดตามมาตรา 18 
หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งสั่งตามมาตรา 25 (1) หรือ (2) ยังต้องระวางโทษปรับอีกวัน
ละไม่เกินห้าพันบาท จนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง 

  
มาตรา 33/233  ผู้รับใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาตผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขใน

ใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาต ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้ง
ปรับ 

ในกรณีที่มีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขตามวรรคหนึ่ง และก่อให้เกิดผลกระทบต่อวิถีชีวิต
หรือสุขภาพอนามัยของประชาชนอย่างร้ายแรง ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี และปรับตั้งแต่หนึ่งแสน
บาทถึงหนึ่งล้านบาท 

  
มาตรา 33/334  ผู้รับใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาตผู้ใดปล่อยปละละเลยให้บุคคลอ่ืนบุกรุก 

ยึดถือ ครอบครอง หรือกระท าการฝ่าฝืนมาตรา 14 ในพ้ืนที่ที่ได้รับอนุญาต ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน 
หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

  
มาตรา 34  ผู้ใดรับไว้ด้วยประการใด ซ่อนเร้น จ าหน่าย หรือช่วยพาเอาไปเสีย ซึ่งไม้หรือของป่าที่

ตนรู้อยู่แล้วว่า เป็นไม้หรือของป่าที่มีผู้ได้มาโดยการกระท าผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษเสมือนเป็น
ตัวการในการกระท าผิดนั้น 

  
มาตรา 3535  บรรดาไม้ ของป่า อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ อาวุธ สัตว์พาหนะ ยานพาหนะ 

หรือเครื่องจักรกลใด ๆ ที่บุคคลได้มาหรือได้ใช้ในการกระท าความผิด หรือมีไว้เพ่ือใช้กระท าความผิด หรือได้ใช้เป็น
อุปกรณ์ให้ได้รับผลในการกระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ริบเสียทั้งสิ้น ไม่ว่าจะมีผู้ถูกลงโทษตามค า
พิพากษาของศาลหรือไม ่

                                                           
32 มาตรา 33/1 แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญัติปา่สงวนแห่งชาติ (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2559 
33 มาตรา 33/2 เพิ่มโดยพระราชบญัญัติป่าสงวนแห่งชาติ (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2559 
34 มาตรา 33/3 เพิ่มโดยพระราชบญัญัติป่าสงวนแห่งชาติ (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2559 
35 มาตรา 35 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญตัิป่าสงวนแห่งชาติ (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2559 



ให้พนักงานอัยการร้องขอให้ศาลสั่งริบทรัพย์สินตามวรรคหนึ่ง และเมื่อพนักงานอัยการได้ร้องขอ
ต่อศาลแล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ปิดประกาศ ณ ที่ว่าการอ าเภอ ที่ท าการก านัน ที่ท าการผู้ใหญ่บ้าน และท่ีท าการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกิดเหตุ  ทั้งนี้ ไม่ว่าในคดีดังกล่าวจะปรากฏตัวบุคคลซึ่งอาจเชื่อว่าเป็นเจ้าของหรือไม่
ก็ตาม ในกรณีที่ปรากฏหลักฐานว่ามีบุคคลเป็นเจ้าของทรัพย์สินตามวรรคหนึ่ง ให้ส่งประกาศดังกล่าวทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนตอบรับไปยังภูมิล าเนาของเจ้าของทรัพย์สินนั้น เพ่ือให้บุคคลซึ่งอ้างว่าเป็นเจ้าของมายื่นค าขอเข้ามาใน
คดีก่อนมีค าพิพากษาของศาลชั้นต้น 

ในกรณีที่ไม่มีผู้ใดอ้างตัวเป็นเจ้าของก่อนมีค าพิพากษาของศาลชั้นต้น หรือมีเจ้าของแต่เจ้าของไม่
สามารถพิสูจน์ให้ศาลเชื่อได้ว่าตนไม่มีโอกาสทราบหรือไม่มีเหตุอันควรสงสัยว่าจะมีการกระท าความผิดดังกล่าว อีก
ทั้งตนได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรแล้วที่จะป้องกันมิให้มีการกระท าความผิดเช่นนั้นเกิดขึ้น หรือไม่สามารถ
พิสูจน์ให้ศาลเชื่อได้ว่าตนไม่มีโอกาสทราบ หรือไม่มีเหตุอันควรสงสัยว่าจะมีการน าทรัพย์สินดังกล่าวไปใช้ในการ
กระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ศาลสั่งริบทรัพย์สินดังกล่าวได้เมื่อพ้นก าหนดสามสิบวันนับแต่วันแรกของ
วันที่ปิดประกาศ ในกรณีที่ปรากฏหลักฐานว่ามีบุคคลเป็นเจ้าของทรัพย์สินให้นับแต่วันที่เจ้าของทรัพย์สินได้รับหรือ
ถือว่าได้รับไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับดังกล่าวตามวรรคสอง และในกรณีนี้มิให้น ามาตรา 36 แห่งประมวล
กฎหมายอาญามาใช้บังคับ 

  
บทเฉพาะกาล 

 

  
มาตรา 36  บรรดาป่าที่เป็นป่าคุ้มครองอยู่แล้วตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองและสงวนป่า

ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ถือว่าเป็นป่าสงวนแห่งชาติตามพระราชบัญญัตินี้จนกว่าจะมีกฎกระทรวง
ออกตามมาตรา 6 วรรคสอง หรือมาตรา 7 ซึ่งต้องออกภายในห้าปี นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

  
มาตรา 37  ใบอนุญาตที่ออกให้แก่บุคคลกระท าการใด ๆ ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองและ

สงวนป่าก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ใช้ได้ต่อไปจนสิ้นอายุตามที่ระบุไว้ในใบอนุญาตนั้น 

  
มาตรา 38  ภายในระยะเวลาหนึ่งปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ บรรดากฎกระทรวง 

ประกาศ ข้อก าหนด และระเบียบการต่าง ๆ ที่ได้ออกตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองและสงวนป่าและใช้อยู่ในวัน
ประกาศพระราชบัญญัตินี้ในราชกิจจานุเบกษา ให้คงใช้บังคับต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้   ทั้งนี้ 
จนกว่าจะมีกฎกระทรวง ประกาศ ข้อก าหนด หรือระเบียบการต่าง ๆ ยกเลิก หรือมีความอย่างเดียวกัน หรือขัด 
หรือแย้งกัน หรือกล่าวไว้เป็นอย่างอ่ืน 

  



ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 

จอมพล ถนอม  กิตติขจร 

นายกรัฐมนตรี 
 
 

บัญชีอัตราค่าธรรมเนียม ค่าภาคหลวง และค่าบ ารุงป่า36 

 

  
ใบอนุญาตท าไม ้                                                 ฉบับละ       200  บาท 

ใบอนุญาตเก็บหาของป่า                                         ฉบับละ         50  บาท 

ใบคู่มือคนงาน ผู้รับจ้างหรือผู้แทนของผู้รับใบอนุญาต 

หรือหนังสืออนุญาต                                              ฉบับละ         50  บาท 

ใบแทนใบอนุญาต                                                ฉบับละ         50  บาท 

การโอนใบอนุญาต                                               ฉบับละ        100 บาท 

หนังสืออนุญาตให้บุคคลเข้าท าประโยชน์ 
หรืออยู่อาศัย                                                           ไร่ละ      5,000 บาท 

ค่าภาคหลวงไม้                                         ลูกบาศก์เมตรละ       400 บาท 

ค่าภาคหลวงของป่า                                             ลูกบาศก์เมตรละ         40 บาท 

ในกรณีค่าภาคหลวงของป่าที่ไม่อาจค านวณเป็นลูกบาศก์เมตรได้ 
หรือนิยมซื้อขายกันตามมาตรฐาน นอกจากเป็นลูกบาศก์เมตร ร้อยละสิบของราคาตลาด 

ค่าบ ารุงป่า สองเท่าค่าภาคหลวงไม้ หรือค่าภาคหลวงของป่าที่ผู้รับอนุญาตต้องช าระเนื่องจากการท า
ไม้และเก็บหาของป่าจากป่าสงวนแห่งชาติ 
 
 

หมายเหตุ    เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากป่าไม้เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญยิ่ง
ของชาติ และรัฐบาลได้ก าหนดจุดหมายไว้ในแผนพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติว่า จะสงวนป่าไม้ไว้เป็นเนื้อที่
ประมาณร้อยละ 50 แห่งเนื้อที่ประเทศไทย คือ เป็นเนื้อที่ป่าสงวนรวมประมาณ 250,000 ตารางกิโลเมตร หรือ 
156 ล้านไร่ 

บัดนี้ ปรากฏว่าป่าไม้ที่สงวน คุ้มครองไว้แล้ว และที่ยังมิได้สงวนคุ้มครองได้ถูกบุกรุกและถูก
ท าลายไปเป็นจ านวนมาก แม้ป่าไม้ในบริเวณต้นน้ าล าธารก็ถูกแผ้วถางเผาท าลายไปเป็นอันมาก ซึ่งอาจเป็นเหตุให้

                                                           
36 บัญชีอัตราค่าธรรมเนียม ค่าภาคหลวง และค่าบ ารุงป่า แก้ไขเพิม่เติมโดยพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2559 



เกิดความแห้งแล้ง พ้ืนดินพังทลาย ล าน้ าตื้นเขิน หรือเกิดอุทกภัยอันเป็นผลเสียหายแก่การเกษตรและเศรษฐกิจ
ของประเทศอย่างร้ายแรง  ทั้งนี้ เนื่องจากกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองและสงวนป่าที่ใช้บังคับอยู่ มีวิธีการไม่รัดกุม
เหมาะสมต้องเสียเวลาด าเนินการเป็นเวลานาน จึงจะประกาศก าหนดเป็นป่าสงวนหรือเป็นป่าคุ้มครองได้ เป็นเหตุ
ให้บุคคลบางจ าพวกฉวยโอกาสท าลายป่าได้กว้างขวางยิ่งขึ้น  นอกจากนั้น ได้ก าหนดโทษผู้ฝ่าฝืนไว้ไม่เหมาะสมกับ
กาลสมัย ผู้กระท าผิดไม่เข็ดหลาบเป็นช่องทางให้มีการบุกรุกท าลายป่ามากขึ้น รัฐบาลจึงเห็นเป็นการจ าเป็นอัน
รีบด่วนที่จะต้องด าเนินการปรับปรุงกฎหมายเรื่องนี้เสียใหม่ เพ่ือให้สามารถด าเนินการคุ้มครองป้องกัน เพ่ือรักษา
ไว้ซึ่งทรัพยากรธรรมชาติอันมีค่าของชาติ และเพ่ือมิให้อาชีพเกษตรกรรมของประชาชนส่วนใหญ่และเศรษฐกิจของ
ประเทศถูกกระทบกระเทือนจากผลของการท าลายป่า 

                      
พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 252237 

  
หมายเหตุ    เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่บทบัญญัติในส่วนที่เกี่ยวกับการก าหนดโทษ
ตามกฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติไม่เหมาะสมกับสภาวการณ์ปัจจุบัน สมควรแก้ไขเพ่ิมเติมอัตราโทษให้สูงขึ้น 
และโดยที่ได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมอัตราโทษตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ให้สูงขึ้นด้วย สมควรแก้ไขเพ่ิมเติมอัตราโทษให้
สอดคล้องกัน  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ขึ้น 

  
พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 252838 

  
มาตรา 10  บทบัญญัติมาตรา 16 และมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 

2507 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้  ไม่กระทบกระเทือนการอนุญาตที่บุคคลใดได้รับก่อนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

  
หมายเหตุ    เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่รัฐบาลมีนโยบายที่จะช่วยเหลือราษฎรที่มี
ความจ าเป็นในการครองชีพสามารถเข้าท ากินในเขตป่าสงวนแห่งชาติได้โดยไม่เดือดร้อนและโดยมีที่อยู่เป็นหลัก
แหล่งจึงได้แก้ไขกฎหมายให้ทางราชการมีอ านาจอนุญาตให้บุคคลเข้าท าประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวน
แห่งชาติได้เป็นคราว ๆ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยก าหนดว่าในระยะสั้นอันเป็นการช่วยเหลือชั่วคราวตามความ
จ าเป็น อนุญาตได้คราวละไม่เกินห้าปี  นอกจากนั้นได้แก้ไขบทบัญญัติอ่ืน ๆ ที่ยังไม่เหมาะสมกับสภาพความเป็น

                                                           
37 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 96/ตอนที่ 64/ฉบับพิเศษ หน้า 14/28 เมษายน 2522 
38 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 102/ตอนที่ 124/ฉบับพิเศษ หน้า 1/11 กันยายน 2528 



จริงและสะดวกแก่การปฏิบัติราชการ เช่น อนุญาตให้ทางราชการและองค์การของรัฐใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวน
แห่งชาติเป็นการชั่วคราวได้โดยคล่องตัวยิ่งขึ้น  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
  
*พระราชกฤษฎีกาแก้ไขบทบัญญัติให้สอดคล้องกับการโอนอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 พ.ศ. 254539 

  
มาตรา 2  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้น

ไป 

  
มาตรา 76  ในพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 ให้แก้ไขค าว่า “รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์” เป็น “รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” ค าว่า “กรม
ป่าไม้” เป็น “กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช” และค าว่า “อธิบดีกรมป่าไม้” เป็น “อธิบดีกรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช” 

  
หมายเหตุ    เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง 
กรม พ.ศ. 2545 ได้บัญญัติให้จัดตั้งส่วนราชการขึ้นใหม่โดยมีภารกิจใหม่ ซึ่งได้มีการตราพระราชกฤษฎีกาโอน
กิจการบริหารและอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม นั้น
แล้ว และเนื่องจากพระราชบัญญัติดังกล่าวได้บัญญัติให้โอนอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการ รัฐมนตรีผู้ด ารงต าแหน่ง
หรือผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในส่วนราชการเดิมมาเป็นของส่วนราชการใหม่ โดยให้มีการแก้ไขบทบัญญัติต่าง ๆ ให้
สอดคล้องกับอ านาจหน้าที่ที่โอนไปด้วย  ฉะนั้น เพ่ืออนุวัติให้เป็นไปตามหลักการที่ปรากฏในพระราชบัญญัติและ
พระราชกฤษฎีกาดังกล่าว จึงสมควรแก้ไขบทบัญญัติของกฎหมายให้สอดคล้องกับการโอนส่วนราชการ เพ่ือให้
ผู้เกี่ยวข้องมีความชัดเจนในการใช้กฎหมายโดยไม่ต้องไปค้นหาในกฎหมายโอนอ านาจหน้าที่ว่าตามกฎหมายใดได้มี
การโอนภารกิจของส่วนราชการหรือผู้รับผิดชอบตามกฎหมายนั้นไปเป็นของหน่วยงานใดหรือผู้ใดแล้ว โดยแก้ไข
บทบัญญัติของกฎหมายให้มีการเปลี่ยนชื่อส่วนราชการ รัฐมนตรี ผู้ด ารงต าแหน่งหรือผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ของส่วน
ราชการให้ตรงกับการโอนอ านาจหน้าที่ และเพ่ิมผู้แทนส่วนราชการในคณะกรรมการให้ตรงตามภารกิจที่มีการตัด
โอนจากส่วนราชการเดิมมาเป็นของส่วนราชการใหม่รวมทั้งตัดส่วนราชการเดิมที่มีการยุบเลิกแล้ว ซึ่งเป็นการแก้ไข
ให้ตรงตามพระราชบัญญัติและพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้ 
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*พระราชกฤษฎีกาโอนกรมป่าไม้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไปเป็นกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม และปรับปรุงอ านาจหน้าที่และกิจการของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมป่าไม้ และ
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 254640 

  
มาตรา 10  โดยผลของบทบัญญัติแห่งมาตรา 230 วรรคห้า ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร

ไทย พระราชกฤษฎีกานี้มีผลเป็นการแก้ไขเพ่ิมเติมหรือยกเลิกบทบัญญัติในกฎหมาย ดังนี้ 
(6) ในพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 ซึ่งถูกแก้ไขเพ่ิมเติมโดยผลของพระราช

กฤษฎีกาแก้ไขบทบัญญัติให้สอดคล้องกับการโอนอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 พ.ศ. 2545 ให้แก้ไขค าว่า “กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์
พืช” เป็น “กรมป่าไม”้ และค าว่า “อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช” เป็น “อธิบดีกรมป่าไม้” 

  
หมายเหตุ    เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ เนื่องจากพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง 
ทบวง กรม พ.ศ. 2545 และพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 พ.ศ. 2545 ได้ก าหนดให้กรมป่าไม้เป็นส่วนราชการใน
สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชเป็นส่วนราชการในสังกัด
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ท าให้เกิดปัญหาการบริหาร ทั้งในด้านนโยบาย วิชาการ บุคลากร 
และการบังคับใช้กฎหมาย รวมทั้ ง เป็นเหตุ ให้ระบบการบริหารงานและการบั งคับใช้กฎหมายขาด
ประสิทธิภาพ  ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการบูรณาการตามกลุ่ม
ภารกิจด้านทรัพยากรธรรมชาติและนโยบายของรัฐบาล สมควรโอนกรมป่าไม้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อม
ทั้งบรรดากิจการ อ านาจหน้าที่ ทรัพย์สิน งบประมาณ หนี้ สิทธิ ภาระผูกพัน ข้าราชการ ลูกจ้าง ต าแหน่งและ
อัตราก าลัง ไปเป็นกรมป่าไม้ สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสมควรที่จะได้ปรับปรุง
อ านาจหน้าที่และกิจการของกรมป่าไม้ และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รวมทั้งโอนอ านาจหน้าที่
และกิจการของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ในส่วนที่เกี่ยวกับอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง ไปเป็นของ
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เพ่ือให้การบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ สัตว์ป่าและพันธุ์พืชเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ และมีขอบเขตที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน  นอกจากนี้ สมควรแก้ไขการใช้อ านาจของรัฐมนตรี
และการใช้อ านาจหน้าที่ตามกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมป่าไม้ และ
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ให้สอดคล้องกับการด าเนินการดังกล่าวด้วย  จึงจ าเป็นต้องตราพระราช
กฤษฎีกานี้ 
  

                                                           
40 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 120/ตอนที่ 93 ก/หน้า 6/30 กันยายน 2546 



พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 255941 

  
มาตรา 2  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้น

ไป 

  
มาตรา 19  การประกาศก าหนดบริเวณให้ใช้พ้ืนที่ตามมาตรา 13 ทวิ การอนุญาตตามมาตรา 16 

และมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 ซึ่งได้ออกให้ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 
ให้ใช้ได้ต่อไปโดยให้ถือว่าเป็นการประกาศก าหนดบริเวณให้ใช้พ้ืนที่และการอนุญาตตามพระราชบัญญัติป่าสงวน
แห่งชาติ พ.ศ. 2507 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ 

  
มาตรา 20  ให้คณะกรรมการส าหรับป่าสงวนแห่งชาติตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 

2507 ซึ่งด ารงต าแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อนจนกว่าจะได้มีการ
แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมและรักษาป่าสงวนแห่งชาติประจ าจังหวัดตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ 
พ.ศ. 2507 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้  ทั้งนี้ ให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

  
มาตรา 21  ในวาระเริ่มแรกให้คณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ 

ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง อธิบดี
กรมทรัพยากรธรณี อธิบดีกรมป่าไม้ อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ผู้แทนกระทรวงกลาโหม 
ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และผู้แทนกระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อนจนกว่าจะมีการ
แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา 13/2 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติม
โดยพระราชบัญญัตินี้  ทั้งนี้ ให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

  
มาตรา 22  บรรดาค าขอใช้พ้ืนที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติของส่วนราชการหรือองค์การของรัฐ ค า

ขออนุญาตเข้าท าประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติ และค าขออนุญาตท าการปลูกสร้างสวนป่าหรือ
ปลูกไม้ยืนต้นภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ที่ได้ยื่นไว้ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับและยังอยู่ในระหว่างการ
พิจารณา ให้ถือว่าเป็นค าขออนุญาตตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัตินี้ และกรณีค าขอดังกล่าวมีข้อแตกต่างในสาระส าคัญไปจากค าขออนุญาตตามพระราชบัญญัติป่า
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สงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับค าขอมีอ านาจสั่งให้
แก้ไขเพ่ิมเติม หรือสั่งเรียกหลักฐานประกอบการพิจารณาเพ่ิมเติมได้ 

  
มาตรา 23  บรรดากฎกระทรวง ประกาศ ข้อก าหนด หรือระเบียบที่ออกตามพระราชบัญญัติป่า

สงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่
ขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ 
จนกว่าจะมีกฎกระทรวง ประกาศ ข้อก าหนด หรือระเบียบที่ออกตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 
ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

การด าเนินการออกกฎกระทรวง ประกาศ ข้อก าหนด หรือระเบียบตามวรรคหนึ่ง ให้ด าเนินการ
ให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติม
โดยพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ หากไม่สามารถด าเนินการได้ ให้รัฐมนตรีรายงานเหตุผลที่ไม่อาจด าเนินการได้ต่อ
คณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ 

  
มาตรา 24  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรักษาการตาม

พระราชบัญญัตินี้ 
  
หมายเหตุ    เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 
2507 ได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานาน ท าให้ไม่เหมาะสมกับสภาพการณ์ทางด้านเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป 
รวมทั้งในปัจจุบันมีการท าลายหรือเป็นเหตุให้เกิดการท าลาย หรือท าให้สูญหายหรือเสียหายแก่ทรัพยากรธรรมชาติ
ในเขตป่าสงวนแห่งชาติเพ่ิมมากขึ้น  ดังนั้น สมควรก าหนดมาตรการในการคุ้มครอง ป้องกัน และบ ารุงรักษาไว้ซึ่ง
ทรัพยากรธรรมชาติ และก าหนดให้มีการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างเป็นระบบและเกิดประโยชน์ต่อ
ส่วนรวม โดยก าหนดให้มีคณะกรรมการควบคุมและรักษาป่าสงวนแห่งชาติประจ าจังหวัด เพ่ือก าหนดมาตรการที่
จ าเป็นในการควบคุมดูแล การส่งเสริมการปลูกป่า และการฟ้ืนฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ และก าหนดให้มี
คณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เพ่ือเสนอแนะมาตรการและแนวทางในการใช้
ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ  ในการนี้ เพ่ือให้การบังคับใช้กฎหมายเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ได้ก าหนดให้
พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่ได้มาหรือได้ใช้ในการกระท าความผิดหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่า
ได้ใช้ในการกระท าความผิด และปรับปรุงบทบัญญัติเกี่ยวกับบทก าหนดโทษ อัตราค่าธรรมเนียม ค่าภาคหลวง และ
ค่าบ ารุงป่า ให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
 
 


