พระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช ๒๔๘๔
--------------------ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจาอยูหัวอานันทมหิดล
คณะผูสําเร็จราชการแทนพระองค
(ตามประกาศประธานสภาผูแทนราษฎร ลงวันที่ ๔ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๔๘๐)
อาทิตย ทิพอาภา
พล.อ.พิชเยนทรโยธิน
ตราไว ณ วันที่ ๑๔ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๔๘๔
เปนปที่ ๘ ในรัชกาลปจจุบัน
โดยที่สภาผูแทนราษฎรลงมติวา สมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยการปาไม ใหเหมาะสมแกการสมัยยิ่งขึ้น จึงมีพระบรมราช
โองการให ตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของสภาผูแทนราษฎรดังตอไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้ใหเรียกวา "พระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช๒๔๘๔"
มาตรา ๒ ใหใชพระราชบัญญัตินี้ตั้งแตวันที่ ๑ มกราคม พุทธศักราช ๒๔๘๕เปนตนไป
มาตรา ๓ ใหยกเลิก
(๑) ประกาศพระบรมราชโองการวาดวยภาษีไมขอนสักแลไมกระยาเลย ลงวันอาทิตย เดือนสี่ แรมแปดค่ํา ปจอ ฉศก จุล
ศักราช ๑๒๓๖
(๒) ประกาศพระบรมราชโองการเรื่องซื้อขายไมขอนสัก ลงวันพุธ เดือนเกา ขึ้นค่ําหนึ่ง ปวอก นพศก จุลศักราช ๑๒๔๖
(๓) ประกาศพระบรมราชโองการเรื่องไมขอนสัก ลงวันอาทิตย เดือนเจ็ด ขึ้นค่ําหนึ่ง ปกุน นพศก จุลศักราช ๑๒๔๙
(๔) ประกาศพระบรมราชโองการเพิ่มเติมเรื่องขอนไมสัก ลงวันจันทร เดือนสิบเอ็ด แรมหนึ่งค่ํา ปกุน นพศก จุลศักราช
๑๒๔๙
(๕) พระราชบัญญัติไมซุงและไมทอนที่ดวงตราลบเลือน ร.ศ.๑๑๕
(๖) พระราชบัญญัติประกาศการรักษาปาไม ร.ศ.๑๑๖
(๗) พระราชบัญญัติรักษาตนไมสัก ร.ศ.๑๑๖
(๘) พระราชบัญญัตปิ องกันการลักลอบตีตราไม ร.ศ.๑๑๗
(๙) พระราชบัญญัติปองกันการลักลอบชักลากไมสัก ที่ยังมิไดเสียคาตอแลภาษี ร.ศ.๑๑๘
(๑๐) กฎกระทรวงมหาดไทยวาดวยไมไหลลอย ร.ศ.๑๑๙
(๑๑) กฎขอบังคับอนุญาตไมสักใชในการปลูกสรางที่ทําราชการแล การสาธารณประโยชน ร.ศ.119
(๑๒) พระราชบัญญัติรักษาปา พุทธศักราช ๒๔๕๖
(๑๓) กฎขอบังคับวางระเบียบวิธีจัดการรักษาปาไม พุทธศักราช ๒๔๕๖
(๑๔) กฎขอบังคับวางระเบียบการหาของปา วาดวยการเก็บรวงผึ้ง พุทธศักราช ๒๔๖๔
(๑๕) กฎขอบังคับวางระเบียบการหาของปา วาดวยการเจาะเผาตน ตะเคียนทําชันในมณฑลปตตานี พุทธศักราช ๒๔๖๕
(๑๖) กฎขอบังคับวางระเบียบการหาของปา วาดวยการเจาะ เผา ทํา น้ํามันยาง พุทธศักราช ๒๔๖๕
(๑๗) พระราชบัญญัติแกไขพระราชบัญญัติพิกัดภาษีภายใน พุทธศักราช ๒๔๗๐ เฉพาะมาตรา ๔ (ก) และ (ข)
(๑๘) พระราชบัญญัติรักษาปา (ฉบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๔๗๙
(๑๙) พระราชบัญญัติควบคุมการทํายางสน พุทธศักราช ๒๔๘๐
(๒๐)บรรดาบทกฎหมายกฎและขอบังคับอื่นๆในสวนที่มีบัญญัติไวแลวในพระราชบัญญัตินี้หรือซึ่งแยงกับบทแหง
พระราชบัญญัตินี้

มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้
(๑)๑ "ปา" หมายความวา ที่ดินที่ยังมิไดมีบุคคลไดมาตามกฎหมายที่ดิน
(๒) "ไม" หมายความวา ไมสักและไมอื่นทุกชนิด ที่เปนตน เปนกอ เปนเถา รวมตลอดถึงไมไผทุกชนิด ปาลม หวาย
ตลอดจนราก ปุม ตอ เศษปลายและกิ่งของสิ่งนั้นๆไมวาจะไดถูกตัดตอนเลื่อยผาถากขุดหรือกระทําโดยประการอื่นใด
(๓)๒"แปรรูป"หมายความวาเลื่อยหรือกระทําดวยประการอื่นใดแกไมใหเปลี่ยนรูปหรือขนาดไปจากเดิมนอกจากการ
ลอกเปลือกหรือตกแตงอันจําเปนแกการชักลาก
(๔)๓"ไมแปรรูป"หมายความวาไมที่ไดแปรรูปแลวแตไมหมายถึงไมที่ไดทําเปนเครื่องใชหรือสิ่งของอื่นหรือประกอบ
เขากับเครื่องใชหรือสิ่งของอื่นแลว
(๕)๔"ทําไม"หมายความวาตัดฟนกานโคนลิดเลื่อยฝาถากทอนขุดชักลากไมในปาหรือนําไมออกจากปาดวยประการ
ใด ๆ
(๖) "ไมไหลลอย" หมายความวา ไมตน ไมซุง ไมทอน ไมเสา ไมเข็ม ไมหลัก ไมเหลี่ยม ไมกระดาน ซึ่งเปนไมหวงหาม ที่
ไดไหลลอยโดยปราศจากการควบคุม
(๗)๕ "ของปา" หมายความวา บรรดาของที่อยูในปาตามธรรมชาติ คือ
ก. ไม รวมทั้งสวนตาง ๆ ของไม ถาน น้ํามันไม ยางไม ตลอดจน สิ่งอื่น ๆ ซึ่งเกิดจากไม
ข. พืชตาง ๆ ตลอดจนสิ่งอื่น ๆ ซึ่งเกิดจากพืชนั้น
ค. รังนก ครั่ง รวงผึ้ง น้ําผึ้ง มูลคางคาว
ง. แร น้ํามันแร
(๘) "ไมฟน" หมายความวา บรรดาไมที่มีลักษณะและคุณภาพเหมาะสม ที่จะใชเปนเชื้อเพลิงยิ่งกวาจะใชประโยชนอยางอื่น
(๙) "ชักลาก" หมายความวา การนําไมหรือของปาจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งดวยกําลังแรงงาน
(๑๐) "นําเคลื่อนที่" หมายความวา ชักลาก หรือทําใหไมหรือของปาเคลื่อนจากที่ไปดวยประการใด ๆ
(๑๑)6"ขนาดจํากัด"หมายความวาขนาดโตของตนไมซึ่งกําหนดตามความในพระราชบัญญัตินี้โดยวัดรอบลําตนตรง
ที่สูง ๑ เมตร ๓๐ เซนติเมตร ตามลําตนจากพื้นดิน
(๑๒)"คาภาคหลวง"หมายความวาเงินคาธรรมเนียมซึ่งผูทําไมหรือเก็บหาของปาจะตองเสียตามความในพระราชบัญ
ญัตินี้
(๑๓) "โรงงานแปรรูปไม" หมายความวา โรงงานหรือสถานที่ใดซึ่งจัดขึ้นไวเปนที่ทําการแปรรูปไมรวมถึงบริเวณโรงงาน
หรือสถานที่นั้น ๆ ดวย
(๑๔) "โรงคาไมแปรรูป" หมายความวา สถานที่ที่คาไมแปรรูป หรือ ที่มีไมแปรรูปไวเพื่อการคารวมถึงบริเวณสถานที่ นั้น ๆ
ดวย
(๑๕) "ตราประทับไม" หมายความวา วัตถุใดอันประดิษฐขึ้นเพื่อใหเกิดเปนรูปรอยหรือเครื่องหมายใดๆนอกจากรูปรอย ที่
เปนตัวเลข ไวที่ไมซึ่งอยูภายใตความควบคุมแหงพระราชบัญญัตินี้
(๑๖)"พนักงานเจาหนาที่"หมายความวาเจาพนักงานปาไมพนักงานปาไมหรือผูซึ่งรัฐมนตรีไดแตงตั้งใหมีหนาที่ดําเนิน ตาม
พระราชบัญญัตินี้
(๑๗) "รัฐมนตรี" หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา๕ พระราชกฤษฎีกาหรือประกาศรัฐมนตรีซึ่งกําหนดขึ้นตามบทแหงพระราชบัญญัตินี้ใหคัดสําเนาประกาศไว ณ ที่วา
การอําเภอและที่ทําการกํานันหรือที่สาธารณสถานในทองที่ซึ่งเกี่ยวของ
---------------------------------------------------------(๑)มาตรา ๔ (๒)แกไขโดย พ.ร.บ.ปาไม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๑๘ มาตรา ๓
(๒)มาตรา ๔ (๓)แกไขโดย พ.ร.บ.ปาไม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๔๙๔ มาตรา ๓

(๓)มาตรา ๔(๔)แกไขโดยประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ ๑๑๖ พ.ศ.๒๕๑๕ ขอ ๑
(๔)มาตรา ๔ (๕)แกไขโดย พ.ร.บ.ปาไม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๑๘ มาตรา ๔
(๕)มาตรา ๔ (๗)แกไขโดย พ.ร.บ.ปาไม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๑๘ มาตรา ๕
(๖)มาตรา ๔(๑๑) แกไขโดย พ.ร.บ.ปาไม (ฉบับที่ ๕)พ.ศ.๒๕๑๘ มาตรา ๖
หมวด ๑ การทําไมและเก็บหาของ
สวนที่ ๑
การกําหนดไมหวงหาม คาภาคหลวงและขนาดจํากัด
มาตรา ๖ ไมหวงหามมีสองประเภท คือ ประเภท ก. ไมหวงหามธรรมดา ไดแกไมซึ่งการทําไมจะตองไดรับอนุญาตจาก
พนักงานเจาหนาที่ หรือ ไดรับสัมปทานตามความในพระราชบัญญัตินี้ ประเภท ข. ไมหวงหามพิเศษ ไดแกไมหายากหรือไมที่
ควรสงวนซึ่ง ไมอนุญาตใหทําไม เวนแต รัฐมนตรีจะไดอนุญาตเปนกรณีพิเศษ
มาตรา ๗ (๗) ไมสักในปาทั่วราชอาณาจักรเปนไมหวงหามประเภท ก. ไมอื่นในปาทองที่ใดจะเปนไมหวงหามประเภทใด
ใหกําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา
มาตรา๘(๘)การเพิ่มเติมหรือเพิกถอนชนิดไมหรือเปลี่ยนแปลงประเภทไมหวงหามที่ไดมีพระราชกฤษฎีกากําหนดไวแลวก็ดี
หรือจะกําหนดไมชนิดใดให เปนไมหวงหามประเภทใดขึ้นในทองที่ใด นอกจากทองที่ที่ไดมีพระราชกฤษฎีกา กําหนดตาม
ความในมาตรากอนแลวนั้นก็ดีใหกําหนดโดย พระราชกฤษฎีกาพระราชกฤษฎีกาซึ่งตราขึ้นตามความในมาตรานี้ ใหใชบังคับ
ไดเมื่อ พนกําหนดเกาสิบวันนับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๙ (๙) ใหรัฐมนตรีมีอํานาจกําหนดอัตราคาภาคหลวงดั่งตอไปนี้ สําหรับการทําไมสัก ใหกําหนดเปนราย ๆ ไป แต
ไมเกินกวาเมตรลูกบาศกละ สิบหาบาท สําหรับการทําไมอื่นใหกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาตามชนิด ของไมเปน
ทองที่ ๆ ไป แตไมเกินกวาเมตรลูกบาศกละสิบบาท
มาตรา ๑๐ ใหรัฐมนตรีมีอํานาจกําหนดขนาดจํากัดไมหวงหามโดย ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
สวนที่ ๒
การทําไมหวงหาม
มาตรา๑๑ (๑๐)ผูใดทําไมหรือเจาะหรือสับหรือเผาหรือทําอันตรายโดยประการใดๆแกไมหวงหามในปาตองไดรับอนุญาต
จากพนักงานเจาหนาที่ หรือไดรับสัมปทานตามความในพระราชบัญญัตินี้และตองปฏิบัติตามขอกําหนดในกฎกระทรวงการ
อนุญาตนั้นพนักงานเจาหนาที่เมื่อไดรับอนุมัติ จากรัฐมนตรีแลวจะอนุญาตใหผูกขาดโดยใหผูรับอนุญาตเสียเงินคาผูกขาด
ใหแกรัฐบาล ตามจํานวนที่รัฐมนตรีกําหนดก็ได
มาตรา๑๒ หามมิใหผูรับอนุญาตทําไมที่ไมมีรอยตราอนุญาตของพนักงานเจาหนาที่ประทับไวเวนแตจะไดมีขอความระบุ
อนุญาตไวในใบอนุญาต
มาตรา๑๓ (๑๑)หามมิใหผูรับอนุญาตทําไมที่มีขนาดต่ํากวาขนาดจํากัดนอกจากมีรอยตราอนุญาตของพนักงานเจาหนาที่
ประทับไว หรือมีขอความ ระบุอนุญาตไวในใบอนุญาต
มาตรา ๑๔ (๑๒) ผูรับอนุญาตทําไมตองเสียคาภาคหลวงตามที่กําหนดไว ดั่งตอไปนี้
(๑) ตองชําระคาภาคหลวงลวงหนาทอนหรือตนละหาสิบสตางคเมื่อรับใบอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่เวนแตในทอง ที่ใดที่
คณะกรมการจังหวัด ไดประกาศโดยไดรับอนุมัติจากรัฐมนตรี ใหงดเวนไมตองเรียกเก็บเงินคาภาคหลวง ลวงหนาหรือใหลด
คาภาคหลวงลวงหนาลงจากอัตราที่กําหนดนี้ ก็ใหเปนไปตามประกาศของคณะกรรมการจังหวัดนั้น ๆการทําไมสัก ผูรับ
อนุญาตจะตองชําระคาภาคหลวงลวงหนาตามอัตราที่คณะกรรมการจังหวัด ไดประกาศโดยรับอนุมัติจากรัฐมนตรีหรือตาม
อัตราที่รัฐมนตรีกําหนดเปนรายๆไปการทําไมฟนหรือทําไมเผาถานไมตองเสียคาภาคหลวงลวงหนา
(๒)ตองชําระคาภาคหลวงใหเสร็จสิ้นภายในกําหนดสามสิบวันนับแตวันที่พนักงานเจาหนาที่ไดแจงจํานวนคาภาค หลวง

สําหรับไมนั้นใหทราบ ถาผูรับอนุญาตไมชําระคาภาคหลวงใหเสร็จสิ้น ภายในกําหนดเวลาดังกลาวในวรรคกอน ใหไมนั้นตก
เปนของแผนดินเวนแตผูรับอนุญาตจะไดรับ อนุญาตใหผัดผอนการชําระคาภาคหลวงตอไปตามขอกําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา๑๕(๑๓)การชําระคาภาคหลวงสําหรับไมหวงหามชนิดใดถาผูรับอนุญาตขอชําระในเมื่อไมนั้นไดแปรรูปหรือไดเผาเปน
ถานแลว ตองชําระตาม ปริมาตรของไมแปรรูปหรือถานไมในอัตราสองเทาคาภาคหลวงที่กําหนดไวสําหรับไมชนิดนั้น ๆ
มาตรา๑๖ คาภาคหลวงลวงหนาทั้งสิ้นที่ชําระไวแลวตามความในมาตรา๑๔(๑)นั้นใหนํามาหักลบกันกับคาภาคหลวงไมที่ทํา
ออก ยังขาดเทาใดใหเรียก เก็บจนครบ ถาผูรับอนุญาตทําไมออกมาไมครบตามจํานวนตามใบอนุญาต โดยมิใชเพราะเหตุ
สุดวิสัย ซึ่งคํานวณคาภาคหลวงแลวยังไมถึงจํานวนเงิน คาภาคหลวงลวงหนาที่ไดชําระไวแลวคาภาคหลวงลวงหนาสวนที่เกิน
ใหตกเปนของรัฐบาลถาผูรับอนุญาตไมไดทําไมออกมาเลยตามใบอนุญาต โดยมิใชเพราะเหตุสุดวิสัย หรือกระทําผิดจนถูก
เพิกถอนใบอนุญาต คาภาคหลวงลวงหนาทั้งสิ้นใหตกเปนของรัฐบาล
มาตรา ๑๗ บทบัญญัติในสวนนี้ มิใหใชบังคับในกรณีดั่งตอไปนี้
(๑) พนักงานเจาหนาที่จัดกระทําไปเพื่อประโยชนในการบํารุงปา การคนควาหรือการทดลองในทางวิชาการ
(๒) ผูเก็บหาเศษไมปลายไมตายแหงที่ลมขอนนอนไพรอันมีลักษณะเปนไมฟน ซึ่งมิใชไมสักหรือไมหวงหามประเภท ข. ไป
สําหรับใชสอย ในบานเรือนแหงตนหรือประกอบกิจของตน
มาตรา๑๘(๑๔)การทําไมหวงหามก็ดีขนาดจํากัดก็ดีอัตราคาภาคหลวงก็ดีซึ่งไดกําหนดขึ้นไวแลวนั้นถารัฐมนตรีเห็นวามีกรณี
พิเศษเกิดขึ้น ก็ใหมีอํานาจ อนุญาตแตกตางจากขอกําหนดเปนการชั่วคราวได
สวนที่ ๓
การยกเวนคาภาคหลวง (๑๕)
มาตรา ๑๙ นอกจากไมสัก ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจอนุญาตใหทําไม โดยยกเวนคาภาคหลวงไดดั่งตอไปนี้
(๑) เพื่อใชสอยสวนตัวสําหรับการปลูกสรางหรือการเปลี่ยนแปลงตอเติมบานเรือน ไมเกินครอบครัวละสิบแปดบาท แตถา
การปลูกสราง หรือการเปลี่ยน แปลงตอเติมบานเรือน เพื่อใหเปนไปตามแผนผังและแบบกอสรางที่ทางราชการไดกําหนดขึ้น
ไวสําหรับราษฎร ใหยกเวนไดไมเกิน ครัวเรือนละสี่สิบบาท
(๒) เพื่อใชสอยสวนตัวสําหรับเครื่องมือหรือสิ่งอื่นที่ใชประกอบหรือเกี่ยวเนื่องในการกสิกรรมและการเลี้ยงสัตวหรือ การ
ประมงหรือทํารั้ว เพื่อปองกันภยันตรายอยางละไมเกินครัวเรือนละสิบสองบาท
(๓) เพื่อการกุศลหรือสาธารณประโยชนซึ่งพนักงานเจาหนาที่ไดสอบสวนเห็นสมควร ตามปริมาณแหงความจําเปน
มาตรา๒๐ การยกเวนคาภาคหลวงตามความในมาตรา๑๙(๑)และ(๒)นั้นใหพนักงานเจาหนาที่พิจารณาอนุญาตตามควรแก
ความจําเปน และไมใหเกิน ครัวเรือนละหนึ่งครั้งภายในระยะสิบปนับแตวันที่ไดรับอนุญาตครั้งสุดทาย แตถาเปนการ
ซอมแซมสิ่งชํารุดใหยกเวนคาภาคหลวงไดไมเกินหนึ่งในสี่ ของจํานวนคาภาคหลวงที่ไดรับยกเวนตามความในมาตรากอนและ
การซอมแซมนั้นใหยกเวนไดไมเกินปละหนึ่งครั้งบทบัญญัตใิ นวรรคกอน มิใหใชบังคับในกรณีที่มีการชํารุดเสียหายโดย
ภยันตรายอันเปนเหตุสุดวิสัย
มาตรา ๒๑ ผูที่จะรับประโยชนไดตามความในสองมาตรากอน ตองเปนผูที่มีภูมิลําเนาอยูในราชอาณาจักรไมหางจาก ที่ที่จะ
ทําไมเกินกวาหนึ่งรอยกิโลเมตร และตองรับรองวาจะใชไมทําประโยชนตามที่ไดรับอนุญาต ภายในราชอาณาจักรไมหางจากที่
ที่ทําไมเกินกวาหนึ่งรอยกิโลเมตร
มาตรา ๒๒ ผูไดรับอนุญาตตามความในสวนนี้จะใชไมในกิจการอื่นใดผิด ไปจากที่ระบุไวในใบอนุญาตหรือผิดจากคํา รับรอง
ตามความในมาตรา ๒๑ หรือ โอน หรือจําหนายไมนั้นโดยประการใดหาไดไม เวนแตจะไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่
เปนหนังสือ หรือไดเสียคาภาคหลวงตามอัตราเสียกอน ทั้งนี้ไมหมายถึงการใชเศษไมที่เหลือเพื่อ กิจการสวนตัว
มาตรา ๒๓ ผูใดรับอนุญาตตามความในสวนนี้ ตองใชไมทําประโยชนตามที่ระบุไวในใบอนุญาตใหเสร็จภายในกําหนด สองป
นับแตวันใบอนุญาตสิ้นอายุ มิฉะนั้นผูรับอนุญาตตองเสียคาภาคหลวงตามอัตรา ในจํานวนไมที่ยังไมไดใชทําประโยชนและ
ตองชําระใหเสร็จสิ้นภายในกําหนดเกาสิบวัน นับแต ระยะเวลาดั่งกลาวนั้นสิ้นสุดลง

มาตรา ๒๔ คณะกรมการจังหวัดโดยอนุมัติจากรัฐมนตรีมีอํานาจประกาศเวนไมหวงหามบางชนิดจากการอนุญาต โดยยกเวน
คาภาคหลวงหรือกําหนด ปริมาณ และชนิดไมที่จะพึงอนุญาตใหทําไมไดโดยยกเวนคาภาคหลวงตามความในสวนนี้
สวนที่ ๔
ไมที่มิใชไมหวงหาม
มาตรา๒๕(๑๖)ไมที่มิใชไมหวงหามซึ่งบุคคลทําไมหรือเจาะหรือสับหรือเผาไดโดยไมตองรับอนุญาตรวมทั้งถานที่เกิดจากไม
นั้น เมื่อผูใดนําลวงดาน ปาไม ตองเสียคาภาคหลวง บทบัญญัติในวรรคกอนมิใหใชบังคับในกรณีที่บุคคลนําเศษไมปลายไม
หรือไมฟนลวงดานปาไมเพื่อใชสอยในบานเรือนแหงตน
มาตรา ๒๖(๑๗)ใหรัฐมนตรีมีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนด อัตราคาภาคหลวงสําหรับไมหรือถานที่ตอง เสีย
ตามความในมาตรากอนขึ้นไวเฉพาะดานปาไมได แตอยางสูงตองไมเกินเมตรลูกบาศกละสองบาท
---------------------------------------------------------(๗) มาตรา ๗ แกไขโดย พ.ร.บ.ปาไม (ฉบับที่ ๕)พ.ศ.๒๕๑๘ มาตรา ๗
(๘) มาตรา ๘ แกไขโดย พ.ร.บ.ปาไม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๑๘ มาตรา ๘ (ไมมีความใหมแทน)
(๙) มาตรา ๙ แกไขโดย พ.ร.บ.ปาไม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๑๘ มาตรา ๙
(๑๐) มาตรา ๑๑ แกไขโดย พ.ร.บ.ปาไม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๔๙๔ มาตรา ๖
(๑๑) มาตรา ๑๓ แกไขโดย พ.ร.บ.ปาไม (ฉบับที่ ๕)พ.ศ.๒๕๑๘ มาตรา ๑๒
(๑๒) มาตรา ๑๔ แกไขโดย พ.ร.บ.ปาไม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๔๙๔ มาตรา ๗
(๑๓) มาตรา ๑๕ แกไขโดย พ.ร.บ.ปาไม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๔๙๔ มาตรา ๘
(๑๔) มาตรา ๑๘ แกไขโดย พ.ร.บ.ปาไม (ฉบับที่ ๕)พ.ศ.๒๕๑๘ มาตรา ๑๔
(๑๕) ความในสวนที่ ๓ มาตรา ๑๙ ถึง ๒๔ ถูกยกเลิกโดย พ.ร.บ.ปาไม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๐๓ มาตรา ๗ (ไมมีความ
ใหมแทน)
(๑๖) มาตรา ๒๕ บัญญัติขึ้นโดย พ.ร.บ.ปาไม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๑๘ มาตรา ๑๕
หมวด ๒
ตราประทับไม
มาตรา๓๔ ตราประทับไมของรัฐบาลที่ใชประทับเพื่อความหมายใดจะใหมีลักษณะอยางใดใหรัฐมนตรีประกาศกําหนดในราช
กิจจานุเบกษา
มาตรา ๓๕(๒๑) ตราประทับไมของเอกชนจะใหประทับไมไดตอเมื่อเจาของตราไดนําจดทะเบียนและไดรับอนุญาตแลว การ
จดทะเบียน การรับอนุญาต พรอมทั้งเงื่อนไขในการใชและคาธรรมเนียมในการนั้นๆใหเปนไปตามขอกําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา๓๖ ตราประทับไมของเอกชนถาหากสูญหายไปโดยเหตุใดเจาของตราประทับไมนั้นตองแจงความตอพนักงาน
เจาหนาที่เปนหนังสือ ภายในกําหนด เวลาไมเกินหกสิบวัน นับแตวันรูถึงการสูญหายนั้น
มาตรา ๓๗ ในกรณีฝาฝนบทบัญญัติในหมวดนี้ ถาไมใดมีรอยตราประทับไมของเอกชนปรากฎอยูใหสันนิษฐานไวกอน วา
เจาของตรานั้น เปนผูกระทําการฝาฝน
---------------------------------------------------------(๒๐) มาตรา ๓๓ แกไขโดย พ.ร.บ.ปาไม (ฉบับที่ ๕)พ.ศ.๒๕๑๘ มาตรา ๑๗
(๒๑) มาตรา ๓๕ แกไขโดย พ.ร.บ.ปาไม (ฉบับที่ ๓)พ.ศ.๒๔๙๔ มาตรา ๑๒
หมวด ๓ ไมและของปาระหวางเคลื่อนที่

สวนที่ ๑
การนําเคลื่อนที่
มาตรา ๓๘ (๒๒) บทบัญญัติในสวนนี้ใหใชบังคับถึงการนําไมหรือของปาเคลื่อนที่ตอไปภายหลังที่
(๑) นําไมหรือของปา ที่ทําออกตามใบอนุญาตไปถึงที่อันระบุไวในใบอนุญาตแลว
(๒) นําไมที่ทําออกโดยไมตองรับอนุญาตไปถึงดานปาไมดานแรกแลว
มาตรา๓๙ (๒๓)ผูใดนําไมหรือของปาเคลื่อนที่ตองมีใบเบิกทางของพนักงานเจาหนาที่กํากับไปดวยตามขอกําหนดใน
กฎกระทรวง
มาตรา ๔๐ (๒๔)ผูใดนําไมหรือของปาเคลื่อนที่ลวงดานปาไมตองแจงตอพนักงานเจาหนาที่ประจําดานนั้น พรอมทั้งแสดง
ใบเบิกทางกํากับไมหรือ ของปาที่นํามานั้นเมื่อพนักงานเจาหนาที่อนุญาตเปนหนังสือใหผานดานไดแลว จึงใหนําไมหรือของ
ปานั้นไปไดการอนุญาตนั้น ใหพนักงานเจาหนาที่ ปฏิบัติโดยมิชักชา
มาตรา๔๑ หามมิใหผูใดนําไมหรือของปาเคลื่อนที่ผานดานปาไมในระหวางเวลาตั้งแตพระอาทิตยตกถึงพระอาทิตยขึ้น เวน
แตจะไดรับอนุญาตจาก พนักงานเจาหนาที่เปนหนังสือ
มาตรา ๔๒ บทบัญญัติแหงสองมาตรากอน มิใหใชบังคับในกรณีตอไปนี้
(๑) เมื่อมีขอกําหนดอยางอื่นในสัมปทาน ใบอนุญาตหรือใบเบิกทาง
(๒) เมื่อทบวงการเมืองใด ไดตกลงกับกรมปาไมไวเปนอยางอื่น
(๓)เมื่อเปนการกระทําของผูไดรับอนุญาตทําการเก็บไมไหลลอยเก็บไวเพื่อสงไปยังพนักงานเจาหนาที่ประจําสถานีตรวจรับ
และรักษาไมไหลลอย ตามความในพระราชบัญญัตินี้
สวนที่ ๒
การควบคุมไมในลําน้ํา
มาตรา๔๓ ใหรัฐมนตรีมีอาํ นาจกําหนดเขตตควบคุมไมในลําน้ําโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาภายในเขตตที่รัฐมนตรี
กําหนด ตามความในวรรคกอน หามมิใหผูที่มิใชเจาของไมหรือไดรับอํานาจจากเจาของไมเก็บไมไหลลอยเวนแตจะไดรับ
อนุญาต จากพนักงานเจาหนาที่
มาตรา ๔๔ ผูรับอนุญาตเก็บไมไหลลอย ตองทําการเก็บและรักษาไมตามขอกําหนดในกฎกระทรวง เมื่อผูรับอนุญาตเก็บไม
ไหลลอยไดแลว ใหมอบแกพนักงานเจาหนาที่โดยมิชักชา
มาตรา๔๕ ทุกปในเดือนกุมภาพันธและเดือนสิงหาคมเมื่อมีไมไหลลอยมาตกอยูในความครอบครองของพนักงานเจาหนาที่
ใหพนักงานเจาหนาที่ประกาศ โฆษณาใหเจาของเรียกเอาภายในเวลากําหนดแตมิใหกําหนดนอยกวาเกาสิบวันนับแตวัน
ประกาศ พนักงานเจาหนาที่มีอํานาจสั่งใหคืนไมไหลลอย ใหแกผูที่อางสิทธิในไมนั้นเมื่อพนักงานเจาหนาที่พอใจใน หลักฐาน
ที่ผูนั้นนํามาแสดง ถาพนักงานเจาหนาที่สั่งเปนอยางอื่น และผูอางสิทธิไมพอใจ ในคําสั่ง ผูนั้นตองไปรองตอศาลภายใน
กําหนดเวลาสามสิบวัน นับแตวันทราบคําสั่งของพนักงานเจาหนาที่ ถาไมรองภายใน กําหนดผูนั้นหมดสิทธิ วากลาวตอไป ใน
กรณีที่พนักงานเจาหนาที่หรือศาลมิไดสั่งแสดงวาผูใดมีกรรมสิทธิในไมนั้นใหตกเปนของแผนดิน
มาตรา๔๖ ผูมีสิทธิไดรับไมคืนจากพนักงานเจาหนาที่ตองชําระคารางวัลแกผูรับอนุญาตเก็บไมไหลลอยและคาธรรมเนียมแก
พนักงานเจาหนาที่ตามอัตรา ที่กําหนดในกฎกระทรวงในกรณีที่ไมมีผูมีสิทธิไดรับไมคืนจากพนักงานเจาหนาที่ใหพนักงาน
เจาหนาที่จายรางวัลใหแกผูรับอนุญาตเก็บไมไหลลอย โดยอัตราเดียวกัน
---------------------------------------------------------(๒๒) มาตรา ๓๘ แกไขโดย พ.ร.บ.ปาไม (ฉบับที่ ๕)พ.ศ.๒๕๑๘ มาตรา ๑๘
(๒๓) มาตรา ๓๙ ทวิ บัญญัติขึ้นโดย พ.ร.บ.ปาไม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๐๓ มาตรา ๘
(๒๔) มาตรา ๔๐ แกไขโดย พ.ร.บ.ปาไม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๐๓ มาตรา ๙

หมวด 4
การควบคุมการแปรรูปไม
มาตรา 47 ใหรัฐมนตรีมีอํานาจกําหนดทองที่ใดใหเปนเขตตควบคุมการแปรรูปไมดดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ประกาศนั้นใหใชบังคับได เมื่อพนกําหนดเกาสิบวันนับแตวันประกาศการอนุญาตนั้นใหพนักงานเจาหนาที่ปฏิบัติโดยมิชักชา
มาตรา48(25)ภายในเขตควบคุมการแปรรูปไมหามมิใหผูใดแปรรูปไมตั้งโรงงานแปรรูปไมตั้งโรงคาไมแปรรูปมีไมสักแปร
รูปไมวาจํานวนเทาใด ไวในครอบครองเวนแตไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่และตองปฏิบัติตามขอกําหนดให
กฎกระทรวงและในการอนุญาตเพื่อประโยชนแหง ความในวรรคหนึ่งไมซุงหรือไมทอนที่จมอยูในแมน้ําลําคลองในรัศมีหาสิบ
เมตรของบริเวณที่ทําการแปรรูปไมและไมมีผูใดเปนเจาของ ใหสันนิษฐานวาเปนไมที่อยูในความครอบครองของผูรับอนุญาต
ตั้งโรงงานแปรรูปไมที่มีโรงงานอยูในบริเวณนั้นความในวรรคหนึ่ง ใหหมายความรวมถึงการกระทําแกไมที่นําเขามาใน
ราชอาณาจักรดวย
มาตรา 49 (26) ผูขออนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไมโดยใชเครื่องจักรกลตอง
1. เปนเจาของ และ
2.ไมเคยตองโทษจําคุกโดยพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตความผิดที่เปนลหุโทษหรือ
ความผิดอันไดกระทําโดยประมาท หรือ
3.ไมเปนบุคคลลมละลาย หรือ
4. ไมอยูในระหวางถูกสั่งพักใชใบอนุญาต หรือไมเคยถูกเพิกถอนใบอนุญาต ซึ่งออก
ตามความในหมวดนี้ หรือใบอนุญาตทําไม ใบอนุญาตผูกขาดทําไม หรือสัมปทานทําไม ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัตินี้
ในกรณีผูขอรับอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไมเปนนิติบุคคล หุนสวนผูจัดการหรือกรรมการผูจัดการของนิติบุคคลนั้น ตองไมมี
ลักษณะตองหามตาม (2) (3) หรือ (4)
มาตรา49ทวิ ผูรับอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไมตองรับผิดชอบในการดําเนินกิจการเกี่ยวกับแปรรูปไมตามที่ตนไดรับอนุญาต
มาตรา 50 (27) บทบัญญัติแหงมาตรา 48 มิใหใชบังคับในกรณีดังตอไปนี้
1.การกระทําเพียงเลื่อย ตัด ลิด ขุด หรือถากซอมไมเพื่อเปนซุงทอน ไมเหลี่ยมโกลน
มาดหรือโกลน เสาถาก หรือหมอนรถ หรือเพื่อทําไมฟนหรือทําไมเผาถานหรือเลื่อยผาเพียง เพื่อความจําเปนในการชักลาก
ในเมื่อพนักงานเจาหนาที่ระบุไวในใบอนุญาตทําไมใหกระทําการนั้น ๆ ไดและผูรับอนุญาตได กระทําการนั้น ๆ กอนนําไม
เคลื่อนที่จากบริเวณตอไม
2. การแปรรูปไมที่แปรรูปมาแลวจากไมซุงหรือไมทอน ที่มิใชเพื่อการคา
3. การมีไมแปรรูปไวในครอบครองที่มิใชเพื่อการคา โดยมีหลักฐานแสดงวาไดไมนั้น
มาโดยชอบดวยพระราชบัญญัตินี้
4. การแปรรูปไมหรือมีไมแปรรูปไวในครอบครองที่มิใชไมหวงหาม
5. การแปรรูปไมโดยใชแรงคนที่มิใชเพื่อการคา จากไมหวงหามที่ยังมิไดแปรรูป โดย
มีหลักฐานแสดงวาไดไมนั้นมาโดยชอบดวยพระราชบัญญัตินี้
มาตรา 51 (28) ผูรับอนุญาตตามความในหมวดนี้ จะมีไวครอบครองในสถานที่ที่ไดรับอนุญาตของตนไดเฉพาะไมอยางใด
อยางหนึ่ง ดังตอไปนี้
(1) ไมที่ไดชําระคาภาคหลวงและคาบํารุงปาเสร็จสิ้นแลว หรือถาเปนไมที่ไดรับอนุญาตใหทําการแปรรูปไดกอนชําระ
คาภาคหลวง และคาบํารุงปา โดยมีหนังสืออนุญาตของอธิบดีกรมปาไม และมีรอยตราอนุญาตประทับไวแลว
(2) ไมที่ไดรับอนุญาตใหทําไดโดยไมตองเสียคาภาคหลวง และพนักงานเจาหนาที่ไดประทับตราแสดงวาเปนไมที่ทําได โดย
ไมตองเสียคาภาคหลวงไวแลว
(3) ไมที่ไดรับซื้อจากทางราชการปาไม ซึ่งพนักงานเจาหนาที่ไดประทับตรารัฐบาลขายไวแลว

(4) ไมแปรรูปของผูรับอนุญาตตามความในหมวดนี้ และมีหนังสือกํากับไมแปรรูปของผูรับอนุญาต หรือใบเบิกทางของ
พนักงานเจาหนาที่ กํากับไวเปนหลักฐาน
(5) ไมที่นําเขามาในราชอาณาจักร และมีใบเบิกทางตามมาตรา 38 (3) กํากับ
มาตรา 52 หามมิใหผูรับอนุญาตทําการแปรรูปไมในระหวางเวลาตั้งแตพระอาทิตยตกถึงพระอาทิตยขึ้น เวนแตจะ ไดรับ
อนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่ เปนหนังสือ
มาตรา 53 (29) เพื่อที่จะดูวาผูรับอนุญาตตามความในหมวดนี้ไดปฎิบัติถูกตองตามพระราชบัญญัตินี้หรือไม พนักงาน
เจาหนาที่มีอํานาจตรวจการแปรรูปไม และกิจการของผูรับอนุญาตไดผูรับอนุญาตตองอํานวยความสะดวก และตอบคําถามแก
พนักงานเจาหนาที่ในการนี้
มาตรา 53 ทวิ ใหรัฐมนตรีมีอํานาจกําหนดทองที่เปนเขตควบคุมสิ่งประดิษฐ เครื่องใช หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ทําดวยไมหวง
หาม โดยประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา ในการกําหนดตามวรรคหนึ่ง ใหรัฐมนตรีกําหนดชนิดไม ขนาดหรือปริมาณของ
สิ่งประดิษฐ เครื่องใช หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ทําดวย ไมหวงหาม ซึ่งผูคาหรือมีไวในครอบครองเพื่อการคาที่จะตองขออนุญาต
ตาม มาตรา 53 ตรีหรือ มาตรา 53 จัตวา
มาตรา 53 ตรี ภายในเขตควบคุม หามมิใหผูใดคา หรือมีไวในครอบครองเพื่อการคาซึ่งสิ่งประดิษฐ เครื่องใชหรือสิ่งอื่นใด
บรรดาที่ทําดวยไมหวงหาม ที่มีชนิดไมขนาดหรือปริมาณเกินกวาที่รัฐมนตรีกําหนดตามมาตรา 53 ทวิ เวนแตจะไดรับ
อนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่
มาตรา 53 จัตวา ในกรณีที่มีประกาศของรัฐมนตรีกําหนดเขตทองที่ใดเปนเขตควบคุมตามมาตรา 53 ทวิ ใหผูคาหรือผูมีไว
ในครอบครอง เพื่อการคาซึ่งสิ่งประดิษฐ เครื่องใช หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ทําดวยไมหวงหาม ที่มีชนิดไมขนาดหรือปริมาณเกิน
กวาชนิดไม ขนาดหรือปริมาณที่ควบคุมอยูแลว กอนวันที่ประกาศของรัฐมนตรีดังกลาวใชบังคับยื่นคําขอรับใบอนุญาตตอ
พนักงานเจาหนาที่ ภายในสามสิบวัน นับแตวันที่ประกาศของรัฐมนตรีดังกลาว ที่ใชบังคับ เมื่อไดยื่นคําขอรับใบอนุญาตตาม
วรรคหนึ่งแลว ใหบุคคลดังกลาวคาหรือมีไวในครอบครองเพื่อการคาซึ่งสิ่งประดิษฐ เครื่องใช หรือสิ่งอื่นใด บรรดาที่ทําดวย
ไมหวงหามไดตอไป จนกวาพนักงานเจาหนาที่จะไมอนุญาตตามคําขอ
หมวด 5
การแผวถางปา
มาตรา 54 (30) หามมิใหผูใดกอสราง แผวถาง หรือเผาปา หรือ กระทําดวยประการใด ๆ อันเปนการทําลายปา หรือเขา
ยึดถือหรือครอบครองปา เพื่อตนเองหรือผูอื่น เวนแตจะกระทําภายในเขตที่ได จําแนกไวเปนประเภทเกษตรกรรมและ
รัฐมนตรีไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา หรือโดยไดรับ ใบอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่ การขออนุญาตและการอนุญาต ให
เปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา 55 ผูใดครอบครองปาที่ไดถูกแผวถางโดยฝาฝนตอบทบัญญัติแหงมาตรากอน ใหสันนิษฐานไวกอนวาบุคคลนั้นเปน
ผูแผวถางปานั้น
หมวด 6
เบ็ดเตล็ด
มาตรา 56 ใบอนุญาตที่ไดออกใหตามความในพระราชบัญญัตินี้ จะโอนไดตอเมื่อไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่ถา
ผูรับอนุญาตตาย ทายาทหรือผูจัดการมรดกจะทําการแทนตามใบอนุญาตนั้นตอไปก็ได แตตองไมเกินเกาสิบวันนับแตวันผูรับ
อนุญาตตาย และถาทายาทหรือผูจัดการมรดก ประสงคจะทําการแทนตอไปอีก ตองยื่นคําขออนุญาตกอนกําหนดเวลาที่กลาว
แลวไดสิ้นสุดลง
มาตรา 57 ผูรับอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ ตองจัดใหคนงานหรือผูรับจาง ซึ่งทําการตามที่ไดรับอนุญาตมีใบคูมือแสดง
ฐานะเชนนั้น ตามแบบที่ กําหนดในกฎกระทรวง

มาตรา 58 (31) การขออนุญาตและการอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงือ่ นไขที่
กําหนดในกฎกระทรวง และในกรณี เฉพาะเรื่อง ถารัฐมนตรีเห็นสมควรจะกําหนดใหผูรับอนุญาตปฎิบัติเพิ่มเติมประการใด
อีกก็ได พนักงานเจาหนาที่ มีอํานาจสั่งตออายุใบอนุญาต ที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้ไดเมื่อเห็นสมควร
มาตรา 58 ทวิ ในกรณีทําไมหวงหาม หรือเก็บหาของปาหวงหามโดยการใหสัมปทาน การอนุญาตใหผูกขาดหรือการอนุญาต
ใหทําไมหวงหาม เพื่อการคาในเขตปาสงวนแหงชาติ หรือปาที่ไดเตรียมการกําหนดเปนปาสงวนแหงชาติหรือที่ไดกําหนด
โครงการทําไมหรือเก็บหาของปาไวแลว หรือการอนุญาตตามมาตรา 13 มาตรา 18 หรือมาตรา 54 รัฐมนตรีมีอํานาจ
กําหนด
(1) ใหผูรับสัมปทานหรือผูรับอนุญาต ทําการบํารุงปา หรือปลูกสรางสวนปาตามคําสั่งและวิธีการที่พนักงานเจาหนาที่กําหนด
หรือ
(2) ใหผูรับสัมปทานหรือผูรับอนุญาตออกคาใชจายเพื่อใหพนักงานเจาหนาที่ทําการบํารุงปา หรือปลูกสรางสวนปาใหแทนใน
กรณีตาม (2) ใหคิดคาใชจายไดไมเกินหกเทาของคาภาคหลวง หรือตามอัตราพื้นที่ปาที่ไดรับสัมปทานหรือรับอนุญาต ไม
เกินไรละหนึ่งพันสองรอยบาททั้งนี้ ตามที่รัฐมนตรีเห็นสมควร
มาตรา 59 (32) ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจสั่งพักใชใบอนุญาตที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ไดดังตอไปนี้
(1) เมื่อปรากฎวาผูรับอนุญาตฝาฝน หรือไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้กฎกระทรวงขอกําหนด หรือเงื่อนไขในการอนุญาต
หรือไมปฏิบัติตามคําสั่งของพนักงานเจาหนาที่ซึ่งสั่งตามพระราชบัญญัตินี้ จะสั่งพักใชใบอนุญาตไดไมเกินหนึ่งรอยยี่สิบวัน
(2) เมื่อมีการฟองผูรับอนุญาตตอศาลวา ไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ จะสั่งพักใบอนุญาตไวจนกวาจะมีคํา
พิพากษาถึงที่สุดก็ได
มาตรา 60 เมื่อไดมีคําสั่งของพนักงานเจาหนาที่ใหพักใชใบอนุญาตแลวรับอนุญาตหมดสิทธิตามใบอนุญาตนั้น นับแตวัน
ทราบคําสั่งของพนักงานเจาหนาที่ จนกวาจะครบกําหนดเวลาการพักใชใบอนุญาต หรือจนกวารัฐมนตรีจะไดสั่งใหเพิกถอน
คําสั่งพักใชใบอนุญาต
มาตรา 61 (33) ในกรณีที่เหตุแหงการสั่งพักใชใบอนุญาตตามมาตรา 59 ปรากฏแกรัฐมนตรี หรือเมื่อพนักงานเจาหนาที่
ไดสั่งพักใช ใบอนุญาตตามมาตรา 59 แลว ถารัฐมนตรีเห็นสมควรจะสั่งเพิกถอนใบอนุญาตที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้เสีย
ก็ได ในกรณีที่ผูรับอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไมโดยใชเครื่องจักรกล หรือผูกระทําการแทนนิติบุคคลผูรับอนุญาต ไมมีลักษณะ
ตามมาตรา 49 (1) หรือเปนผูมีลักษณะตองหามตามมาตรา 49 (2) (3) หรือ (4) แลวแตกรณี ใหรัฐมนตรีสั่งเพิกถอน
ใบอนุญาต
มาตรา 61 ทวิ คําสั่งพักใชใบอนุญาตหรือคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตใหทําเปนหนังสือแจงใหผูถูกสั่งพักใชหรือเพิกถอน
ใบอนุญาตรับทราบ ในกรณีที่พนักงาน เจาหนาที่ไมอาจใหผูถูกสั่งพักใช หรือเพิกถอนใบอนุญาตรับทราบคําสั่งตามวรรคหนึ่ง
ใหปดคําสั่งในที่เปดเผยเห็นไดงาย ณ สถานที่ทําการตามใบอนุญาต หรือที่อยูของผูถูกสั่งพักใชหรือเพิกถอนใบอนุญาต เมื่อ
ไดปฏิบัติตามวิธีนี้แลว ใหถือวาผูถูกสั่งพักใชหรือ เพิกถอนใบอนุญาต เมื่อไดปฏิบัติตามวิธีนี้แลว ใหถือวาผูถูกสั่งพักใชหรือ
เพิกถอนใบอนุญาตรับทราบคําสั่งนั้นแตวันปดคําสั่ง
มาตรา 62 ในกรณีที่พนักงานเจาหนาที่สั่งไมอนุญาตตามคําขอของบุคคลใดตามความในพระราชบัญญัตินี้ หรือสั่งพักใช
ใบอนุญาตตามความในมาตรา 59 บุคคลนั้นมีสิทธิอุทธรณคําสั่งของพนักงานเจาหนาที่ตอรัฐมนตรีได ภายในกําหนดสามสิบ
วันนับแตวันทราบคําสั่ง คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีใหถือเปนที่สุด
มาตรา 63 ภายใตบังคับบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ รัฐบาลมีอํานาจใหสัมปทานในการทําไมชนิดใดหรือเก็บหาของปา
อยางใด ในปาใด โดยมีขอบเขตตเพียงใด และในสัมปทานนั้นจะใหมีขอกําหนดและเงื่อนไขอยางใดก็ได รัฐบาลมีอํานาจให
ผูรับสัมปทานเสียเงินคาภาคหลวง ตามอัตราที่รัฐบาลเห็นสมควร แตไมเกินอัตราอยางสูงที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้
และจะใหผูรับสัมปทานเสียเงินแกรัฐบาล ตามจํานวนที่ รัฐบาลจะกําหนดอีกก็ได

มาตรา 64 (34) ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ที่เกี่ยวกับความผิดอาญาใหถือวาพนักงานเจาหนาที่เปนพนักงานฝาย
ปกครอง หรือตํารวจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา 64 (34) ทวิ ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจยึดบรรดาเครื่องมือเครื่องใช สัตวพาหนะ ยานพาหนะ หรือ
เครื่องจักรกลใด ๆ ที่บุคคลไดใช หรือมีเหตุอันควรสงสัยวาไดใชในการกระทําความผิด หรือเปนอุปกรณใหไดรับผลในการ
กระทําความผิดตามมาตรา 11 มาตรา 48 มาตรา 54 หรือมาตรา 69 ไวเพื่อเปนหลักฐานในการพิจารณาคดีได จนกวา
พนักงานอัยการสั่งเด็ดขาดไมฟองคดีหรือจนกวาคดีจะถึงที่สุด ทั้งนี้ ไมวาจะเปนของผูกระทําความผิด หรือของผูมีเหตุอัน
ควรสงสัยวาเปนผูกระทําความผิดหรือไม ทรัพยสินที่ยึดไวตามวรรคหนึ่ง ถาพนักงานอัยการสั่งเด็ดขาดไมฟองคดี หรือศาลไม
พิพากษาใหริบ และผูเปนเจาของหรือผูครอบครองมิไดรองขอรับคืนภายในกําหนดหกเดือนนับแตวันทราบ หรือถือวาได
ทราบคําสั่ง เด็ดขาดไมฟองคดีหรือวันที่คําพิพากษาถึงที่สุด แลวแตกรณี ใหตกเปนของกรมปาไม ถาทรัพยสินที่ยึดไวจะเปน
การเสี่ยงความเสียหาย หรือคาใชจาย ในการเก็บรักษาจะเกินคาของทรัพยสิน รัฐมนตรีหรือผูที่รัฐมนตรีมอบหมายจะจัดการ
ขายทอดตลาดทรัพยสินนั้นกอนถึงกําหนดตามวรรคสองก็ได ไดเงินเปนจํานวนสุทธิเทาใดใหยึดไวแทนทรัพยสินนั้น
มาตรา 64 ตรี ในกรณีทรัพยสินที่ยึดไวตามมาตรา 64 ทวิ มิใชเปนของผูกระทําความผิดหรือของผูมีเหตุอันสมควรสงสัยวา
เปนผูกระทําความผิด ใหพนักงานเจาหนาที่โดยอนุมัติรัฐมนตรีคืนทรัพยสินหรือเงินแลวแตกรณี ใหแกเจาของกอนถึงกําหนด
ตามมาตรา 64 ทวิ ได ในกรณีดังตอไปนี้
(1) เมื่อทรัพยสินนั้นไมจําเปนตองใชเปนพยานหลักฐานในการพิจารณาคดีที่เปนเหตุใหทรัพยสินนั้นถูกยึด และ
(2) เมื่อผูกระทําความผิดหรือผูมีเหตุอันควรสงสัยวาเปนผูกระทําความผิดไดทรัพยสินนั้น มาจากผูเปนเจาของโดยการ
กระทํา ความผิดทางอาญา
มาตรา 65 เพื่อบําบัดปกปองภยันตราย ซึ่งมีมาเปนสาธารณะโดยฉุกเฉินแกไมหรือของปาในปาใด พนักงานเจาหนาที่มี
อํานาจสั่งผูรับอนุญาต หรือผูรับสัมปทานในปานั้นหรือปาที่ใกลเคียง รวมทั้งคนงานหรือผูรับจางของผูอนุญาตหรือผูรับ
สัมปทานใหใหความชวยเหลือดวยแรงงาน หรือสิ่งของตามที่จําเปนแกการนั้นได
มาตรา 66 การโอนไมหรือของปาที่ผูรับอนุญาตหรือผูรับสัมปทาน กระทํากอนที่ไดชําระคาภาคหลวง หรือกอนที่ไดรับ
อนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่ เปนหนังสือ จะยกขึ้นเปนขออางเพื่อใชแกเจาพนักงานหาไดไม
มาตรา 67 ใหรัฐมนตรีตั้งดานปาไมและกําหนดเขตตแหงดานนั้น ๆ โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา 68 (35) บรรดาหนี้คาภาคหลวงสําหรับไมหรือของปาที่คางชําระอยู ใหถือวาเปนหนี้คาภาษีอากรที่คางชําระแก
รัฐบาล และใหรัฐบาลทรงไวซึ่ง สิทธิที่จะไดรับชําระหนี้โดยมีบุริมสิทธิสามัญอยางเดียวกับคาภาษีอากรตามบทบัญญัติแหง
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
หมวด 6 ทวิ (35) การสั่งแกไขเปลี่ยนแปลงสัมปทานและการสิ้นสุดของสัมปทาน
มาตรา 68 ทวิ ในกรณีที่มีความจําเปนตองใชพื้นที่ใดในเขตสัมปทานเพื่อประโยชนในการสรางเขื่อนชลประทาน หรือเขื่อน
พลังน้ําหรือเพื่อการปองกันภัยพิบัติสาธารณะ หรือความมั่นคงของชาติ หรือเพื่อรักษาความสมดุลของสภาพแวดลอม หรือ
เพื่อประโยชนสาธารณะอยางอื่นใหรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีมีอํานาจสั่งการดังตอไปนี้
(1) ใหสัมปทานที่มีพื้นที่สัมปทานทับพื้นที่ดังกลาวสิ้นสุดลงทั้งแปลง
(2) ใหผูรับสัมปทานหยุดการทํากิจการที่ไดรับสัมปทานเปนการชั่วคราวในพื้นที่ดังกลาวตามระยะเวลาที่เห็นสมควร
(3) ตัดเขตพื้นที่ดังกลาวออกจากพื้นที่ในสัมปทานการสั่งการของรัฐมนตรีตามวรรคหนึ่ง ใหมีผลใชบังคับตั้งแตวันถัดจาก
วันที่ออกคําสั่ง

มาตรา 68 ตรี นอกจากการสิ้นสุดลงตามอายุของสัมปทานหรือตามขอกําหนดหรือเงื่อนไขที่กําหนดไวในสัมปทาน หรือตาม
บทบัญญัติแหงกฎหมายอื่น สิทธิการทํากิจการที่ไดรับสัมปทานในเขตพื้นที่สัมปทานทั้งแปลง หรือบางสวนยอมสิ้นสุดลงเมื่อ
พื้นที่ดังกลาวอยูในเขตที่กําหนดใหเปน
(1) อุทยานแหงชาติตามกฎหมายวาดวยอุทยานแหงชาติ หรือ
(2) เขตรักษาพันธุสัตวปาตามกฎหมายวาดวยการสงวนและคุมครองสัตวปา
มาตรา 68 จัตวา ในกรณีที่รัฐมนตรีมีคําสั่งตามมาตรา 68 ทวิ หรือในกรณีที่สิทธิการทํากิจการที่ไดรับสัมปทานสิ้นสุดลง
ตามมาตรา 68 ทวิ หรือในกรณี ที่สัมปทานสิ้นสุดลงเนื่องจากทางราชการไดใชสิทธิเพิกถอนสัมปทานเพราะเหตุที่ผูรับ
สัมปทานไมปฎิบัติตามขอกําหนดหรือเงื่อนไขที่กําหนดใน สัมปทานบรรดาไมและของปาที่อยูในพื้นที่สัมปทานที่สิทธิการทํา
กิจการที่ไดรับสัมปทานสิ้นสุดลง และบรรดาไมที่ยังมิไดเสียคาภาคหลวง ไมวาจะอยูในพื้นที่สัมปทานนั้นหรือไม ยอมเปนของ
แผนดินและผูรับสัมปทานจะไดสิทธิหรือกรรมสิทธิ์ในไมหรือของปาไดตอเมื่อผูรับสัมปทาน สามารถพิสูจนไดวาตนไดทําไม
หรือเก็บหาของปานั้นโดยถูกตองตามกฎหมายขอกําหนดและเงื่อนไขที่กําหนดในสัมปทานกอนสิทธิตามสัมปทาน สิ้นสุดลง
ในกรณีท่ผี ูรับสัมปทานประสงคจะพิสูจนตามวรรคหนึ่ง ใหผูรับสัมปทานยื่นคําขอพิสูจนตอรัฐมนตรีภายในสามสิบวัน นับแต
วันที่ผูรับสัมปทาน ไดรับหนังสือจากพนักงานเจาหนาที่ที่แจงคําสั่งรัฐมนตรี หรือแจงการสิ้นสุดของสัมปทานตามมาตรา 68
อัฎฐ วรรคหนึ่ง แลวแตกรณี วิธีการยื่นคําขอ พิสูจน การพิสูจนการพิจารณาและการสั่งการของรัฐมนตรี ใหเปนไปตาม
หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง
ในกรณีที่ผูรับสัมปทานไมพอใจคําสั่งรัฐมนตรี ผูรับสัมปทานมีสิทธิฟองตอศาลเพื่อพิสูจนวาตนไดทําไม หรือเก็บหาของปา
โดยถูกตองตามกฎหมาย ขอกําหนด และเงื่อนไขที่กําหนดในสัมปทานกอนสิทธิตามสัมปทานสิ้นสุดลง แตทั้งนี้ตองยื่นฟอง
ภายในกําหนดหกสิบวัน นับแตวันที่ไดรับ คําสั่งของรัฐมนตรี
มาตรา 68 เบญจ ในกรณีที่เปนสัมปทานทําไมที่รัฐมนตรีไดมีคําสั่งตามมาตรา 68 ทวิ หรือสิทธิการทําไมในเขตพื้นที่
สัมปทาน สิ้นสุดลงตามมาตรา 68 ตรี ใหผูรับสัมปทานหยุดการทําไมในเขตพื้นที่สัมปทานที่สิทธิการทําไมสิ้นสุดลงและหยุด
การนําไมเคลื่อนที่ออกจากสถานที่รวมหมอนไมสําหรับการตรวจวัด คํานวณคาภาคหลวงโดยสิ้นเชิง และใหพนักงานเจาหนาที่
ทําการสํารวจสภาพการทําไม และสํารวจไมที่รวมอยู ณ สถานที่รวมหมอนไมของผูรับสัมปทาน และทําบันทึกรายงานเสนอตอ
อธิบดีกรมปาไมโดยเร็ว บันทีกรายงานดังกลาวใหเจาหนาที่ระบุขอเท็จจริงเกี่ยวกับวิธีการทําไม จํานวนและขนาดของไม และ
ใหความเห็นดวยวา ผูรับสัมปทานไดทําไมโดยถูกตองตามกฎหมายขอกําหนดและเงื่อนไขตามที่กําหนดไวในสัมปทานหรือไม
ในกรณีที่ผลการสํารวจตามวรรคหนึ่งปรากฏวา ผูรับสัมปทานไดทําไมโดยฝาฝนหรือไมปฎิบัติตามกฎหมายขอกําหนดหรือ
เงื่อนไขที่กําหนดไวใน สัมปทานและการกระทําดังกลาวเปนเหตุใหทางราชการมีสิทธิเพิกถอนสัมปทาน การสิ้นสุดของสิทธิ
การทําไมตามมาตรา 68 ทวิ หรือมาตรา 68 ตรี ยอมไมเปนการตัดสิทธิทางราชการที่จะเพิกถอนสัมปทาน โดยใหมีผล
ตั้งแตวันกอนวันที่สิทธิการทําไมสิ้นสุดลง
เมื่อผูรับสัมปทานพิสูจนตอรัฐมนตรีตามมาตรา 68 จัตวา ไดวาตนไดทําไมโดยถูกตองตามกฎหมาย ขอกําหนดและเงื่อนไขที่
กําหนดในสัมปทาน กอนวันที่สิทธิตามสัมปทานสิ้นสุดลง หรือเมื่อศาลไดพิพากษาเชนนั้นใหอธิบดีกรมปาไมมีหนังสือแจงให
ผูรับสัมปทานทําการชักลาก และนําไมดังกลาว เคลื่อนที่ไดพรอมทั้ง กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลาที่ผูรับ
สัมปทานตองปฏิบัติไวดวย ผูรับสัมปทานผูใดไมปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลาตามที่อธิบดีกรมปาไม
กําหนดดังกลาว ใหหมดสิทธิในไมนั้น และใหไมนั้นตกเปนของแผนดิน
มาตรา 68 ฉ ใหผูรับสัมปทานที่ไดรับคําสั่งตามมาตรา 68 ทวิ หรือผูรับสัมปทานที่สัมปทานสิ้นสุดลงตามมาตรา 68 ตรี
ดังตอไปนี้ มีสิทธิไดรับเงินชดเชยความเสียหายตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดไวตามมาตรา 68 สัตต มาตรา 68 อัฎฐ
มาตรา 68 นว มาตรา 68 ทศ และมาตรา 68 เอกาทศ
(1) ผูรับสัมปทานที่พื้นที่สัมปทานทั้งแปลงตองสิ้นสุดลงตามมาตรา 68 ทวิ (1) หรือมาตรา 68 ตรี และ
(2) ผูรับสัมปทานที่ไดรับคําสั่งตามมาตรา 68 ทวิ (2) หรือ (3) หรือผูรับสัมปทานที่พื้นที่สัมปทานบางสวนตองสิ้นสุดลง
ตามมาตรา 68 ตรี ทั้งนี้เฉพาะในกรณีที่ผูรับสัมปทานดังกลาว ไดขอเวนคืนสัมปทานที่เหลือทั้งหมดของตนตอทางราชการ

ในกรณีที่มีการสั่งตามมาตรา 68 ทวิ หรือสัมปทานสิ้นสุดลงตามมาตรา 68 ตรี การเรียกรองหรือการใหคาสินไหมทดแทน
หรือเงินชดเชย เพื่อความเสียหายอยางอื่น นอกจากที่บัญญัติไวในมาตรานี้ จะกระทํามิได
มาตรา 68 สัตต เงินชดเชยความเสียหายที่ผูรับสัมปทานมีสิทธิไดรับใหเปนไปตามหลักเกณฑ ดังตอไปนี้
(1) ตองเปนความเสียหายที่เกิดขึ้นอยางแทจริงแกผูรับสัมปทานและเฉพาะในเรื่องดังตอไปนี้
(ก) เงินลงทุนที่ผูรับสัมปทานไดใชจายไปเพื่อการทํากิจการที่ไดรับสัมปทาน เชน คาเครื่องจักรกล คายานพาหนะ คา
เครื่องมือ เครื่องใชและอุปกรณตาง ๆ ซึ่งผูรับสัมปทานยังใชประโยชนไมคุมคา ทั้งนี้โดยใหคํานึงถึงคาเสื่อมราคาที่ไดหักไว
แลว ระยะเวลาของสัมปทานที่ ผูรับสัมปทานไดใชสิทธิการทํากิจการที่ไดรับสัมปทานไปแลวจํานวนไมหรือของปาที่ผูรับ
สัมปทานไดทําออกไปแลวรวมทั้งประโยชนอยางอื่นที่ผูรับ สัมปทานไดรับไป อันเนื่องจาการทํากิจการที่ไดรับสัมปทานใน
ระหวางอายุสัมปทาน และมูลคาของทรัพยสินหรือสิ่งของที่เหลืออยู และยังเปน ประโยชนตอผูรับสัมปทาน
(ข) คาใชจายที่ผูรับสัมปทานไดจายไปเพื่อการทํากิจการที่ไดรับสัมปทานและยังมิไดรับผลประโยชนกลับคืน ทั้งนี้ โดยให
คํานึงถึงเงื่อนไขตาง ๆ ตามที่กําหนดไวใน (ก) และ
(ค) ความผูกพันตามกฎหมาย ที่ผูรับสัมปทานมีอยูตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน ในสวนที่เกี่ยวกับการจายเงิน
ชดเชยใหแก ลูกจางในกรณีที่มีการเลิกจาง เงินลงทุนหรือคาใชจายที่นํามาพิจารณาเพื่อรับเงินชดเชยตาม (ก) และ (ข)
จะตองไมเกินกวาที่เปนเงินลงทุนหรือคาใชจาย ตามที่ผูประกอบธุรกิจจะลงทุนหรือใชจายในกิจการเชนนั้นโดยทั่วไปตามปกติ
(2) ความรับผิดที่ผูรับสัมปทานมีตอบุคคลภายนอก ตามสัญญาระหวางผูรับสัมปทานกับบุคคลภายนอกที่เกี่ยวเนื่องกับการ
ทํากิจการที่ไดรับสัมปทาน หากมีขอสัญญาที่คูสัญญาตกลง ใหผูรับสัมปทานตองรับผิด ในกรณีเหตุสุดวิสัยใหแตกตางไปจาก
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย หรือมีขอสัญญาที่สัญญา ตกลงใหผูรับสัมปทานตองรับผิดเพราะรัฐสั่งแกไขเปลี่ยนแปลง
หรือยกเลิกสัมปทานขอสัญญาดังกลาวยอมไมมีผลใชบังคับเพื่อการใหเงินชดเชย ความเสียหายตามมาตรานี้
(3) หามมิใหมีการจายเงินชดเชยเพื่อกําไรหรือผลประโยชนใด ๆ ที่ผูรับสัมปทานคาดวาจะไดรับจากการทํากิจการที่ไดรับ
สัมปทาน
(4) ในกรณีที่การเลิกสัมปทานเปนเหตุใหผูรับสัมปทานไดรับเงินทรัพยสินหรือผลประโยชนอยางอื่นตอบแทน จากการ
ประกันหรือการอื่นใด เพื่อทดแทนความเสียหาย ใหถือวาเงิน ทรัพยสินหรือผลประโยชนตอบแทนอยางอื่นนั้น เปนสวนหนึ่ง
ของเงินชดเชยความเสียหายตามมาตรานี้ ในกรณีที่ผูรับสัมปทานยื่นคําขอเวนคืนสัมปทานตามมาตรา 68 ฉ (2) ใหผูรับ
สัมปทานไดรับเงินชดเชยความเสียหาย เฉพาะตามอัตราสวนของพื้นที่ หรือของจํานวนไมหรือของปาที่จะทําออกไดจากพื้นที่
ในสวนที่สัมปทานนั้นสิ้นสุดลงแลวแตจํานวนใดจะมากกวา ทั้งนี้เวนแตในกรณีทีมีเหตุผล ฟงไดวา พื้นที่ในสวนที่สัมปทาน
สิ้นสุดลงนั้นเปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหผูรับสัมปทาน ไมสามารถดําเนินกิจการในสัมปทานที่ขอเวนคืนนั้นตอไปได ก็ใหไดรับ
เงินชดเชยเชนเดียวกับกรณีพื้นที่สัมปทานทั้งแปลงสิ้นสุดลง
มาตรา 68 อัฎฐ เมื่อรัฐมนตรีมีคําสั่งตามมาตรา 68 ทวิ ใหพนักงานเจาหนาที่แจงคําสั่งของรัฐมนตรีใหผูรับสัมปทานทราบ
เปนหนังสือ หรือเมื่อสิทธิการทํากิจการที่ไดรับสัมปทานในเขตพื้นที่สัมปทานทั้งแปลง หรือบางสวนตองสิ้นสุดลงตามมาตรา
68 ตรี ใหพนักงานเจาหนาที่ มีหนังสือแจงใหผูรับสัมปทานทราบถึงการสิ้นสุดดังกลาว
ในกรณีที่ผูรับสัมปทานประสงคจะเรียกรองเงินชดเชยความเสียหาย ผูรับสัมปทานจะตองยื่นคําขอเรียกรองเงินชดเชยความ
เสียหายตออธิบดี กรมปาไม ภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ผูรับสัมปทานไดรับหนังสือของพนักงานเจาหนาที่ที่แจงคําสั่งของ
รัฐมนตรี หรือแจงการสิ้นสุด ของสัมปทานตามวรรคหนึ่ง แลวแตกรณีคําขอตามวรรคสองใหทําเปนหนังสือ พรอมทั้งจัดทํา
บัญชีแสดงจํานวนเงินชดเชยความเสียหายที่ตนเห็นวา สมควรจะไดรับตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในมาตรา 68 สตต โดยมี
หลักฐานที่สนับสนุนขอเรียกรองของตน ตามความจําเปน
ในกรณีที่ผูรับสัมปทานที่ขอเรียกรอง เงินชดเชยความเสียหายเปนผูใชสิทธิตามมาตรา 68 ฉ (2) ผูรับสัมปทานตองขอ
เวนคืนสัมปทานที่เหลือทั้งหมด ของตนกอน หรือในวันที่ขอเรียกรองเงินชดเชยความเสียหายตามมาตรานี้

มาตรา 68 นว ในการพิจารณากําหนดเงินชดเชยความเสียหาย ใหอธิบดีกรมปาไมแตงตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง
ประกอบดวยผูแทน กรมสรรพากรหนึ่งคน ผูแทนสํานักงานตรวจเงินแผนดินหนึ่งคน ผูมีความรูความสามารถในการตีราคา
ทรัพยสินหนึ่งคน และเจาหนาที่กรมปาไมหนึ่งคน เพื่อทําหนาที่พิจารณากําหนดเงินชดเชยความเสียหายใหคณะกรรมการมี
อํานาจเรียกใหผูรับสัมปทานมาชี้แจงขอเท็จจริงหรือสงเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม ตลอดจนเรียกใหผูรับสัมปทานมาเจรจาเพื่อ
กําหนดเงินชดเชยดังกลาวได และในกรณีที่ผูรับสัมปทานไมปฎิบัติตามคําสั่ง หรือไมใหความรวมมือ กับคณะกรรมการ ให
คณะกรรมการดําเนินการกําหนดเงินชดเชยความเสียหายตามที่เห็นสมควรตอไปโดยมิชักชา เมื่อคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง
ไดกําหนดเงินชดเชยความเสียหายเสร็จสิ้นแลว ใหทําบันทึกรายงานเสนอตออธิบดีกรมปาไม โดยบันทึกรายงานดังกลาว
จะตองแสดงรายละเอียด และเหตุผลของการพิจารณาวาการกําหนดเงินชดเชยดังกลาวมีหลักเกณฑในการพิจารณาอยางไร มี
เหตุผลสนับสนุนเพียงใดพรอมทั้งระบุเอกสารหลักฐาน ที่ใชในการพิจารณา และในกรณีที่อธิบดีกรมปาไมไมเห็นชอบดวย ให
อธิบดีกรมปาไมมีอํานาจแกไขตามที่เห็นสมควรพรอมทั้งแสดงเหตุผลกํากับใน บันทึกไวดวย
ใหอธิบดีกรมปาไมมีหนังสือแจงใหผูรับสัมปทานทราบถึงจํานวนเงินชดเชยความเสียหายที่ผูรับสัมปทานจะไดรับพรอมดวย
เหตุผลตามสมควร และใหกําหนดระยะเวลาที่ผูรับสัมปทานจะมาขอรับเงินชดเชยดังกลาวไวดวย
มาตรา 68 ทศ ผูรับสัมปทานผูใดไมพอใจในเงินชดเชยความเสียหายที่อธิบดีกรมปาไมแจงใหทราบตามมาตรา 68 นว ให
มีสิทธิอุทธรณตอรัฐมนตรีภายใน หกสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงเปนหนังสือจากอธิบดีกรมปาไมดังกลาว
ในการพิจารณาอุทธรณตามวรรคหนึ่ง ใหรัฐมนตรีแตงตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิทางกฎหมาย
และผูมีความรูความสามารถในการตีราคาทรัพยสิน มีจํานวนทั้งหมดไมนอยกวาหาคน แตไมเกินเกาคนเปนผูพิจารณาเสนอ
ความเห็นตอรัฐมนตรี ทั้งนี้ใหรัฐมนตรีวินิจฉัยอุทธรณใหเสร็จสิ้นภายในหกสิบวัน นับแตวันที่ไดรับคําอุทธรณ
มาตรา 68 เอกาทศ ในกรณีที่ผูรับสัมปทานยังไมพอใจในคําวินิจฉัยของรัฐมนตรีตามมาตรา 68 ทศ หรือในกรณีที่
รัฐมนตรีมิไดวินิจฉัยอุทธรณใหเสร็จภายใน กําหนดเวลาตามมาตรา 68 ทศวรรคสอง ใหมีสิทธิฟองคดีตอศาลไดภายในหนึ่ง
ป นับแตวันที่ไดรับแจงคําวินิจฉัยของรัฐมนตรี หรือนับแตวันที่พนกําหนด ดังกลาว แลวแตกรณี
ในกรณีที่มีการฟองคดีตอศาลและศาลพิพากษา ใหผูรับสัมปทานไดรับเงินชดเชยความเสียหายเพิ่มขึ้น ผูรับสัมปทานมีสิทธิ
ไดรับดอกเบี้ยของ เงินชดเชยความเสียหายเฉพาะในสวนที่เพิ่มขึ้นในอัตรารอยละเจ็ดครึ่งตอป
หมวด 7
บทลงโทษ
มาตรา 69 (36) ผูใดมีไวในครอบครองซึ่งไมหวงหามอันยังมิไดแปรรูปโดยไมมีรอยตราคาภาคหลวง หรือรอยตรารัฐบาล
ขาย เวนแตจะพิสูจนไดวาไดไมนั้นมาโดยชอบดวยกฎหมาย ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป หรือปรับไมเกินหาหมื่นบาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ
ในกรณีความผิดตามมาตรานี้ ถาไมที่มีไวในครอบครองเปน
1. ไมสัก ไมยาง หรือไมหวงหามประเภท ข. หรือ
2. ไมอื่นเปนตนหรือเปนทอนอยางใดอยางหนึ่ง หรือทั้งสองอยางรวมกันเกินยี่สิบตนหรือทอน หรือรวมปริมาตรไมเกินสี่
ลูกบาศกเมตร
ผูกระทําความผิดตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหนึ่งปถึงยี่สิบป และปรับตั้งแตหาพันบาทถึงสองแสนบาท
มาตรา 70 ผูใดรับไวดวยประการใด ซอนเรน จําหนายหรือชวยพาเอาไปเสียใหพน ซึ่งไมหรือของปาที่ตนรูอยูแลววาเปนไม
หรือของปาที่มีผูไดมา โดยการกระทําผิดตอ บทแหงพระราชบัญญัตินี้ มีความผิดฐานเปนตัวการในการกระทําผิดนั้น
มาตรา 71 (37) ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามาตรา 35 มาตรา 36 มาตรา 44 วรรคสองหรือมาตรา 57 ตองระวางโทษ
ปรับไมเกินหาพันบาท
มาตรา 71 ทวิ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา 29 มาตรา 29 ทวิ มาตรา 39 มาตรา 39 ตรี มาตรา 40 วรรคหนึ่ง
มาตรา 43 วรรคสองหรือมาตรา 53 ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งปหรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ

มาตรา 72 (38) ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา 41 หรือมาตรา 52 ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาปหรือปรับไมเกิน
หาหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 72 ทวิ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา 51 ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป หรือปรับไมเกินหาหมื่นบาท หรือ
ทั้งจําทั้งปรับ
ในกรณีความผิดตามมาตรานี้ ถาไมที่มีไวในครอบครองเปน
1. ไมสัก ไมยาง หรือไมหวงหามประเภท ข. หรือ
2. ไมอื่นเปนตนหรือเปนทอนอยางใดอยางหนึ่ง หรือทั้งสองอยางรวมกันเกินหาตนหรือทอน หรือรวมปริมาตรไมที่
ครอบครองเกิน หนึ่งลูกบาศกเมตรหรือไมที่ไดแปรรูปแลวรวมปริมาตรไมเกินหนึ่งลูกบาศกเมตร
ผูกระทําความผิดตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสองถึงสิบหาป และปรับตั้งแตหนึ่งหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท
มาตรา 72 ตรี ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา 54 ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป หรือปรับไมเกินหามหมื่นบาท หรือ
ทั้งจําทั้งปรับ
ในกรณีความผิดตามมาตรานี้ ถาไดกระทําเปนเนื้อที่เกินยี่สิบหาไร ผูกระทําความผิดตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสองปถึงสิบหา
ป และปรับตั้งแตหนึ่งหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท
ในกรณีที่มีคําพิพากษาชี้ขาดวาบุคคลใดกระทําความผิดตามมาตรานี้ ถาปรากฏวาบุคคลนั้นไดยึดถือครอบครองปาที่ตนได
กระทําความผิด ศาลมีอํานาจที่จะสั่งใหผูกระทําผิด คนงาน ผูรับจาง ผูแทน และบริวารของผูกระทําผิด ออกไปจากปานั้นได
ดวย
มาตรา 73 (39) ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา 11 มาตรา 12 มาตรา 13 มาตรา 31 หรือมาตรา 48 ตองระวาง
โทษจําคุกไมเกินหาป หรือปรับไมเกินหาหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ในกรณีความผิดตามมาตรานี้ ถาการกระทําผิดนั้นเกี่ยวกับ
1. ไมสัก ไมยาง หรือไมหวงหามประเภท ข. หรือ
2. ไมอื่นเปนตนหรือเปนทอนอยางใดอยางหนึ่งหรือทั้งสองอยางรวมกันเกินยี่สิบตนหรือทอน หรือรวมปริมาตรไมเกินสี่
ลูกบาศกเมตร หรือไมที่ไดแปรรูปแลวรวมปริมาตรไมเกินสองลูกบาศกเมตร
ผูกระทําความผิดตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหนึ่งปถึงยี่สิบป และปรับตั้งแตหาพันบาทถึงสองแสนบาท
มาตรา 73 ทวิ ผูใดฝาฝนมาตรา 53 ตรี หรือผูรับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ฝาฝน หรือไมปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว
ในอนุญาต หรือขอกําหนดที่รัฐมนตรีกําหนดใหปฏิบัติเพิ่มเติมตามมาตรา 58 ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหกเดือนถึงหาป
และปรับตั้งแตหาพันบาทถึงหาหมื่นบาท
มาตรา 74 (40) บรรดาไมและของปาอันไดมาหรือมีไวเนื่องจากการกระทําความผิดตอพระราชบัญญัตินี้และสิ่งประดิษฐ
เครื่องใช และสิ่งอื่นใด บรรดาที่ทําดวยไมหวงหามที่มีไว เนื่องจากการกระทําความผิดตามมาตรา 53 ตรี ใหริบเสียทั้งสิ้น
มาตรา 74 ทวิ บรรดาเครื่องมือ เครื่องใช สัตวพาหนะ ยานพาหนะหรือเครื่องจักรกลใด ๆ ซึ่งบุคคลไดใชในการกระทํา
ความผิด หรือไดใชเปน อุปกรณใหไดรับผลในการกระทําความผิดตามมาตรา 11 มาตรา 48 มาตรา 54 หรือมาตรา 69
ใหริบเสียทั้งสิ้นไมวาจะมีผูถูกลงโทษตามคําพิพากษาหรือไม
มาตรา 74 ตรี บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ที่มีโทษปรับสถานเดียวใหอธิบดีกรมปาไมหรือพนักงานเจาหนาที่ใน
ระดับไมต่ํากวา ปาไมจังหวัดหรือหัวหนาดานปาไม มีอํานาจเปรียบเทียบได
มาตรา 74 จัตวา ในกรณีที่มีผูนําจับผูกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ใหพนักงานอัยการรองขอตอศาล และใหศาลมี
อํานาจพิพากษาใหจาย เงินสินบนนําจับแกผูนําจับ เปนจํานวนเงินไมเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนเงินคาปรับตามคําพิพากษาโดย
จายจากเงินคาปรับที่ชําระตอศาล ถาผูกระทําความผิดไมชําระเงินคาปรับหรือชําระไมถึงจํานวนที่จะตองจายคาสินบนนําจับได
ครบถวน ก็ใหจายเงินสินบนนําจับ ที่ยังจะตองจายจาก เงินคาขายของกลางที่ศาลสั่งริบ ถายังขาดอยูอีกก็ใหเปนพับไป
ในกรณีที่มีผูนําจับหลายคน ใหแบงเงินสินบนนําจับใหคนละเทา ๆ กันการจายเงินสินบนนําจับนั้น จะจายไดเมื่อคดีถึงที่สุด
แลว

หมวด 8
การรักษาพระราชบัญญัติ
มาตรา 75 ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตราธิการ รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ กับใหมีอํานาจแตงตั้งพนักงาน
เจาหนาที่ และกําหนดอัตราคาธรรมเนียม ไมเกินจํานวนอยางสูงที่กําหนดไวในบัญชีตอทายพระราชบัญญัตินี้และออก
กฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวงนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใช
บังคับได
บทเฉพาะกาล
มาตรา 76 สัมปทานและใบอนุญาตที่ไดออกใหแกบุคคลใดเพื่อทําไมหรือเก็บหาของปาไวแลวในวันใชพระราชบัญญัตินี้ ให
คงใชไดตอไป เสมือนหนึ่งเปนสัมปทาน และใบอนุญาตที่ออกใหตามความในพระราชบัญญัตินี้เพียงเทากําหนดอายุของ
สัมปทานและใบอนุญาตนั้น
มาตรา 77 บรรดาตราประทับไมของเอกชนที่ไดจดทะเบียนและเสียคาธรรมเนียมไวแลวกอนวันใชพระราชบัญญัตินี้ ใหคง
ใชไดตอไปมีกําหนดรอยยี่สิบวัน นับแตวันใชพระราชบัญญัตินี้ ถาเจาของตราประทับไมของเอกชนประสงคจะใชตรานั้น
ตอจากนั้นไปตองนําไปขอจดทะเบียนใหม ตามความใน พระราชบัญญัตินี้โดยไมตองเสียคาธรรมเนียมในการจดทะเบียนอีก
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
ป. พิบูลสงคราม
นายกรัฐมนตรี

