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ปจจุบัน
มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกวา "พระราชบัญญัติสวนปา พ.ศ.2535"
มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศใน ราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
[รก.2535/20/1/13 มีนาคม 2535]
มาตรา 3 ในพระราชบัญญัตินี้
"สวนปา" หมายความวา ที่ดินที่ไดขึ้นทะเบียนตาม มาตรา 5 เพื่อทําการ ปลูกและบํารุงรักษาตนไมที่เปนไมหวงหามตาม
กฎหมายวาดวยปาไม
"ตนไม" หมายความวา ตนไมที่ขึ้นอยูแลวหรือปลูกขึ้นเพื่อใชประโยชน จากเนื้อไมและหมายความรวมถึงตนไมที่ขึ้นอยูแลว
หรือปลูกขึ้นเพื่อประโยชน อยางอื่นแตอาจใชประโยชนจากเนื้อไมไดดวย
"ไม" หมายความวา ตนไม และหมายความรวมถึง
(1) สวนใด ๆ ของตนไม ไมวาจะถูกตัด ทอน เลื่อย ใส ผา ถาก ขุด อัด หรือกระทําดวยประการอื่นใดหรือไม และ
(2) ไมแปรรูป สิ่งประดิษฐ เครื่องใช หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ทําดวย ตนไม หรือสวนใด ๆ ของตนไม
"ตรา" หมายความรวมถึงเครื่องหมายหรือวัตถุใด ๆ ที่ประดิษฐขึ้น เพื่อตี ตอก หรือประทับที่ไม
"หนังสือรับรองการแจง" หมายความรวมถึงสําเนาหรือภาพถายของ หนังสือรับรองการแจงที่พนักงานเจาหนาที่ไดรับรอง
ถูกตอง
"ผูทําสวนปา" หมายความวา ผูไดรับหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนที่ดิน เปนสวนปา และหมายความรวมถึงผูยื่นคําขอรับโอน
ทะเบียนสวนปาดวย
"พนักงานเจาหนาที่" หมายความวา ผูซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติการ ตามพระราชบัญญัติน้ี
"นายทะเบียน" หมายความวา อธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายสําหรับ กรุงเทพมหานคร และผูวาราชการจังหวัดหรือผูซึ่งผูวา
ราชการจังหวัดมอบหมาย สําหรับจังหวัดอื่น
"อธิบดี" หมายความวา อธิบดีกรมปาไม
"รัฐมนตรี" หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา 4 ที่ดินที่จะขอขึ้นทะเบียนเปนสวนปาตามพระราชบัญญัตินี้ ตองเปนที่ดินประเภทหนึ่งประเภทใด ดังตอไปนี้
(1) ที่ดินที่มีโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชนตามประมวล กฎหมายที่ดิน
(2) ที่ดินที่มีหนังสือของทางราชการรับรองวา ที่ดินดังกลาวอยูในระยะ เวลาที่อาจขอรับโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทํา
ประโยชนตามประมวลกฎหมาย ที่ดินได เนื่องจากไดมีการครอบครองและเขาทํากินในที่ดินดังกลาวตามกฎหมาย วาดวยการ
จัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือตามกฎหมายวาดวยการจัดที่ดินเพื่อการ ครองชีพไวแลว
(3) ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินตามกฎหมายวาดวยการปฏิรูปที่ดินเพื่อ เกษตรกรรม ที่มีหลักฐานการอนุญาต การเชาหรือเชาซื้อ
(4) ที่ดินที่มีหนังสืออนุญาตตามกฎหมายวาดวยปาสงวนแหงชาติ ใหบุคคลเขาทําการปลูกปาในเขตปรับปรุงปาสงวนแหงชาติ
หรือเขาทําการ ปลูกสรางสวนปา หรือไมยืนตนในเขตปาเสื่อมโทรม
(5) ที่ดินที่ไดดําเนินการเพื่อการปลูกปาอยูแลวโดยทบวงการเมือง รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอื่นของรัฐ
มาตรา 5 ผูมีกรรมสิทธิ์ สิทธิครอบครอง หรือผูมีสิทธิใชประโยชน ในที่ดินตาม มาตรา 4 ประสงคจะใชที่ดินนั้นทําสวนปาเพื่อ
การคา ใหยื่นคําขอ ขึ้นทะเบียนตอนายทะเบียนตามระเบียบที่อธิบดีกําหนด และเมื่อไดยื่นคําขอ ขึ้นทะเบียนแลว ผูยื่นคําขอ
อาจดําเนินการไปกอนไดจนกวานายทะเบียนจะสั่ง รับหรือไมรับขึ้นทะเบียนเปนสวนปาตาม มาตรา 6
ในกรณีที่ผูยื่นคําขอเปนผูเชาหรือผูเชาซื้อที่ดินที่ขอขึ้นทะเบียนที่ดิน เปนสวนปาและที่ดินดังกลาวเปนที่ดินตาม มาตรา 4 (1)
ผูยื่นคําขอตองมี หลักฐานการเชาหรือเชาซื้อที่ดินดังกลาว พรอมทั้งหนังสือยินยอมของผูมี กรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองใน
ที่ดินนั้น ที่แสดงวาอนุญาตใหทําสวนปาได
มาตรา 6 ใหนายทะเบียนพิจารณาและแจงการสั่งรับหรือไมรับ ขึ้นทะเบียนที่ดินเปนสวนปาใหผูยื่นคําขอทราบภายในสิบหา
วันนับแตวันที่ไดรับ คําขอตาม มาตรา 5 หรือไดรับรายงานผลการตรวจสอบตาม มาตรา 7 แลวแตกรณี
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การสั่งรับขึ้นทะเบียนและการออกหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนที่ดิน เปนสวนปา ใหเปนไปตามระเบียบที่อธิบดีกําหนด
ในกรณีที่นายทะเบียนมีคําสั่งไมรับขึ้นทะเบียนที่ดินเปนสวนปาตาม วรรคหนึ่ง ใหผูยื่นคําขอมีสิทธิอุทธรณตอรัฐมนตรีภายใน
สามสิบวันนับแตวันที่ทราบ คําสั่งดังกลาว คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีใหเปนที่สุด
มาตรา 7 กอนรับขึ้นทะเบียนที่ดินเปนสวนปาตาม มาตรา 6 หากที่ดิน ที่ขอขึ้นทะเบียน เปนที่ดินตาม มาตรา 4 (4) ใหนาย
ทะเบียนสั่งใหพนักงาน เจาหนาที่ออกไปตรวจสอบและทํารายงานเกี่ยวกับสถานที่ตั้ง สภาพที่ดิน ชนิด ขนาด ปริมาณ และ
จํานวนของไม ตลอดจนรายละเอียดของที่ดินที่ขอขึ้นทะเบียน เปนสวนปาและในกรณีที่เปนไมหวงหามตามกฎหมายวาดวยปา
ไม หรือไมที่การ ทําไมตองไดรับอนุญาตตามกฎหมายวาดวยปาสงวนแหงชาติ ใหพนักงานเจาหนาที่ จดแจงในรายงาน
ดังกลาวใหแจงชัดตามหลักเกณฑและวิธีการที่อธิบดีกําหนด โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรี ทั้งนี้ ใหรายงานผลการ
ตรวจสอบตอนายทะเบียน ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับคําสั่ง
เมื่อไดรับรายงานผลการตรวจสอบตามวรรคหนึ่ง ใหนายทะเบียนสั่ง ใหผูยื่นคําขอเก็บหาของปา แผวถางปา ตัด โคน เก็บริบ
สุมเผา ทําลาย หรือสงวนไวซึ่งไมหรือของปาดังกลาว โดยผูยื่นคําขอเปนผูเสียคาใชจายใน การดําเนินการดังกลาว ทั้งนี้ ตาม
หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่อธิบดีกําหนด โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรี
ไมและของปาที่ไดมาตามวรรคสอง ใหตกเปนของแผนดิน
มาตรา 8 เพื่อประโยชนในการเก็บหาขอมูลทางวิชาการปาไม การเก็บสถิติของการเจริญเติบโตของไม การประเมินผลการทํา
สวนปา ตลอดจน เพื่อติดตามผลการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจ เขาไปในสวนปาเพื่อ
ตรวจสอบหรือใหคําแนะนําได
ในการปฏิบัติหนาที่ตามวรรคหนึ่ง ใหพนักงานเจาหนาที่แสดงบัตร ประจําตัวตอผูซึ่งเกี่ยวของและใหผูซึ่งเกี่ยวของอํานวย
ความสะดวกตามสมควร
บัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ใหเปนไปตามแบบที่กําหนดใน กฎกระทรวง
มาตรา 9 ผูทําสวนปาตองจัดใหมีตราเพื่อแสดงการเปนเจาของไม ที่ไดมาจากการทําสวนปา และจะนําตราออกใชไดเมื่อไดนํา
ขึ้นทะเบียนแลว
ตราที่ใชเปนเครื่องมือสําหรับตี ตอก หรือประทับที่ไมซึ่งผูทําสวนปา จะตัดหรือโคนตองเปนตราที่มีการรับรองจากนาย
ทะเบียนโดยมีเครื่องหมายที่ นายทะเบียนทํากํากับไวดวย
การยื่นคําขอขึ้นทะเบียน การสั่งรับขึ้นทะเบียน การออกหนังสือรับรอง การขึ้นทะเบียนและการรับรองตรา ตลอดจนวิธีตี ตอก
หรือประทับหรือแสดงตรา ตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่อธิบดี กําหนดโดย
ความเห็นชอบของรัฐมนตรี
มาตรา 10 ในการทําไมที่ไดมาจากการทําสวนปา ผูทําสวนปาอาจตัด หรือโคนไม แปรรูปไม คาไม มีไมไวในครอบครอง และ
นําไมเคลื่อนที่ผานดาน ปาไมได แตการตั้งโรงงานแปรรูปไมใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยปาไม
มาตรา 11 กอนการตัดหรือโคนไมที่ไดมาจากการทําสวนปา ใหผูทาํ สวนปาแจงเปนหนังสือตอพนักงานเจาหนาที่เพื่อออก
หนังสือรับรองการแจง และ เมื่อแจงแลวใหผูทําสวนปาดําเนินการตัดหรือโคนไมดังกลาวได
การแจงและการออกหนังสือรับรองการแจงตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไป ตามระเบียบที่อธิบดีกําหนด ในการนี้ นายทะเบียนอาจ
กําหนดเงื่อนไขอื่นใด ที่ผูทําสวนปาตองปฏิบัติเกี่ยวกับการตัด หรือโคนไม การตี ตอก หรือประทับตรา ที่ไมไวดวยก็ได
มาตรา 12 ในการตัดหรือโคนไม ผูทําสวนปาตองเก็บรักษาหนังสือ รับรองการแจงไวที่สวนปาเพื่อแสดงตอพนักงานเจาหนาที่
ตลอดเวลาที่ทําการตัด หรือโคนไม
มาตรา 13 ไมที่จะนําเคลื่อนที่ออกจากสวนปา ตองมีรอยตราตี ตอก หรือประทับหรือแสดงการเปนเจาของ และในการนํา
เคลื่อนที่ ผูทําสวนปาตองมี หนังสือรับรองการแจงตลอดจนบัญชีแสดงรายการไมกํากับไปดวยตลอดเวลาที่นํา เคลื่อนที่ ทั้งนี้
ตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่อธิบดีกําหนดโดยความ เห็นชอบของรัฐมนตรี
มาตรา 14 บรรดาไมที่ไดมาจากการทําสวนปาไมตองเสียคาภาคหลวง และคาบํารุงปาตามกฎหมายวาดวยปาไม
มาตรา 15 เพื่อประโยชนในการตรวจสอบการตัดหรือโคนไมใน สวนปา ตลอดจนการนําเคลื่อนที่ไมออกจากสวนปา ผูทําสวน
ปาตองเก็บรักษา หนังสือรับรองการแจง บัญชีแสดงรายการไมและเอกสารสําคัญที่เกี่ยวกับการ ดังกลาวไวที่สวนปาเพื่อแสดง
ตอพนักงานเจาหนาที่ ตามหลักเกณฑและระยะ เวลาที่อธิบดีกําหนด
มาตรา 16 ในกรณีที่หนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนที่ดินเปนสวนปา หรือหนังสือรับรองการแจง สูญหาย ชํารุด หรือถูกทําลาย
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ใหผูทําสวนปายื่น คําขอใบแทนหนังสือรับรองดังกลาวตอนายทะเบียน
การขอและการออกใบแทนหนังสือรับรองตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไป ตามระเบียบที่อธิบดีกําหนด
มาตรา 17 ในกรณีที่ผูทําสวนปาประสงคจะยกเลิกตรา ใหแจงเปน หนังสือพรอมกับนําตราดังกลาวไปทําลายตอหนาพนักงาน
เจาหนาที่
ในกรณีที่ตราของผูทําสวนปาบุบสลายในสาระสําคัญหรือสูญหาย ใหผูทําสวนปาแจงเปนหนังสือตอพนักงานเจาหนาที่ภายใน
สามสิบวันนับแตวันที่ ทราบการบุบสลายหรือสูญหาย และในกรณีที่ตราบุบสลาย ใหนําตราดังกลาว ไปทําลายตอหนา
พนักงานเจาหนาที่พรอมกับการแจงดวย
การแจงการยกเลิกตรา การสั่งยกเลิกตรา และการแกไขทะเบียน ตรา ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่อธิบดี
กําหนดโดยความ เห็นชอบของรัฐมนตรี
มาตรา 18 ในกรณีที่ผูทําสวนปาไมประสงคจะทําสวนปาตอไป ใหแจงเปนหนังสือพรอมกับนําตราไปทําลายตอหนาพนักงาน
เจาหนาที่ และให ถือวาหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนที่ดินเปนสวนปาของผูทําสวนปาดังกลาว สิ้นสุดลง
มาตรา 19 ในกรณีที่ผูทําสวนปาตายหรือโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิ ครอบครองในที่ดินที่ทําสวนปาใหแกบุคคลอื่น หรือผูทําสวน
ปาซึ่งมีสิทธิตามสัญญา เชาหรือเชาซื้อในที่ดินที่ทาํ สวนปาถูกเลิกสัญญาเชาหรือเชาซื้อ หากทายาทหรือ ผูจัดการมรดกของผูทํา
สวนปา ผูรับโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในที่ดิน หรือผูถือกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในที่ดินที่มีการเลิกสัญญาเชา
หรือเชาซื้อ แลวแตกรณี ประสงคจะทําสวนปาในที่ดินดังกลาวตอไป ใหแจงการขอรับโอน ทะเบียนสวนปาตอนายทะเบียน
ภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่ผูทําสวนปา ตาย หรือมีการโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง หรือมีการเลิกสัญญาเชา
หรือ เชาซื้อ แลวแตกรณี หากไมแจงภายในกําหนดเวลาดังกลาว ใหถือวาหนังสือ รับรองการขึ้นทะเบียนที่ดินเปนสวนปานั้น
สิ้นสุดลง
ใหผูรับโอนทะเบียนสวนปาตามวรรคหนึ่ง รับโอนไปซึ่งสิทธิและหนาที่ ของผูทําสวนปาเดิม ทั้งนี้ ตามระเบียบที่อธิบดีกําหนด
มาตรา 20 การทําลายตราตาม มาตรา 17 และ มาตรา 18 ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่อธิบดีกําหนดโดยความ
เห็นชอบของ รัฐมนตรี
มาตรา 21 บรรดาไมที่ไดมาจากการทําสวนปา หากบุคคลใดรับโอน ตองมีหลักฐานแสดงการไดมาโดยชอบตาม
พระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ตามระเบียบ ที่อธิบดีกําหนด
ไมที่มีการโอนตามวรรคหนึ่ง ผูรับโอนอาจคา มีไวในครอบครอง หรือ นําเคลื่อนที่ผานดานปาไมได แตการแปรรูปไมให
เปนไปตามกฎหมายวาดวย ปาไม
ใหถือวาไมที่ไดมาจากการทําสวนปาเปนไมที่ผูรับอนุญาตตามหมวด 4 การควบคุมการแปรรูปไม แหงพระราชบัญญัติปาไม
พุทธศักราช 2484 อาจมีไว ในครอบครองได
มาตรา 22 ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ใหนายทะเบียน และพนักงานเจาหนาที่เปนเจาพนักงานตามประมวล
กฎหมายอาญา
มาตรา 23 ผูใดขัดขวางหรือไมอํานวยความสะดวกแกพนักงาน เจาหนาที่ในการปฏิบัติหนาที่ตาม มาตรา 8 ตองระวางโทษ
จําคุกไมเกิน หนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินสองพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 24 ผูใดใชตราตี ตอก หรือประทับหรือแสดงการเปน เจาของไมที่มิไดมาจากการทําสวนปา ตองระวางโทษจําคุกไม
เกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 25 ผูใดใชตราตี ตอก หรือประทับหรือแสดงการเปน เจาของไมที่ไดมาจากการทําสวนปาอันเปนการฝาฝนขอกําหนด
ที่ออกตาม มาตรา 9 วรรคสาม หรือเงื่อนไขที่นายทะเบียนกําหนดตาม มาตรา 11 วรรคสอง หรือนําไมที่ไดมาจากการทําสวน
ปาเคลื่อนที่โดยไมมีรอยตราตี ตอก หรือประทับหรือแสดงการเปนเจาของ หรือไมมีบัญชีแสดงรายการไม กํากับไมที่นํา
เคลื่อนที่ตาม มาตรา 13 หรือฝาฝนขอกําหนดที่ออกตาม มาตรา 13 ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกิน
หนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 26 ผูทําสวนปาผูใดไมเก็บรักษาหนังสือรับรองการแจงไว ที่สวนปาตาม มาตรา 12 หรือไมเก็บรักษาหนังสือรับรอง
การแจง บัญชีแสดง รายการไม หรือเอกสารสําคัญตามหลักเกณฑและระยะเวลาที่อธิบดีกําหนดตาม มาตรา 15 หรือไมแจง
การบุบสลายในสาระสําคัญหรือการสูญหายของตรา หรือไมนําตราที่บุบสลายไปทําลายตาม มาตรา 17 วรรคสอง ตองระวาง
โทษ จําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินสองพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
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มาตรา 27 ในกรณีที่ผูกระทําความผิดซึ่งตองรับโทษตาม พระราชบัญญัตินี้เปนนิติบุคคล กรรมการผูจัดการ ผูจัดการ หรือ
ผูแทนของ นิติบุคคลนั้น ตองรับโทษตามที่กฎหมายกําหนดไวสําหรับความผิดนั้น ๆ ดวย เวนแตจะพิสูจนไดวาตนมิไดมีสวน
รูเห็นหรือยินยอมในการกระทําความผิดนั้น
มาตรา 28 ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณรักษาการ ตามพระราชบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจแตงตั้งพนักงาน
เจาหนาที่กับออกกฎกระทรวง เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได
:: ผูรับสนองพระบรมราชโองการ อานันท ปนยารชุน นายกรัฐมนตรี
*หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่รัฐบาล มีนโยบายในการสงเสริมใหมีการปลูกสราง
สวนปาเพื่อการคาในที่ดินของรัฐและ ของเอกชนใหกวางขวางยิ่งขึ้น แตเนื่องจากพระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช 2484 ซึ่ง
ใชบังคับอยูในขณะนี้มิไดมีบทบัญญัติรองรับและคุมครองสิทธิการทําไมหวงหาม ที่ไดจากการปลูกสรางสวนปา สมควรใหมี
กฎหมายวาดวยสวนปา เพื่อเปนการ สนับสนุนและสงเสริมใหมีการปลูกสรางสวนปาดังกลาว อีกทั้งเพื่อเปนการ สงเสริม
อาชีพใหประชาชนมีงานทําและผลิตไมเพื่อเปนสินคา ตลอดจนเพิ่มพื้นที่ ทําไมใหมีปริมาณมากขึ้น และเพื่อใหผูที่จะทําการ
ปลูกสรางสวนปามีความมั่นใจ ในสิทธิและประโยชนที่จะไดรับจากการปลูกสรางสวนปา เชน การไดรับ ยกเวนคาภาคหลวง
และการไมอยูภายใตบังคับกฎเกณฑบางประการตามที่กําหนด ไวในพระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช 2484 จึงจําเปนตอง
ตราพระราชบัญญัตินี้
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