พระราชบัญญัตปิ ่ าไม้
พุทธศักราช ๒๔๘๔
ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั อานันทมหิดล
คณะผูส้ าเร็จราชการแทนพระองค์
(ตามประกาศประธานสภาผูแ้ ทนราษฎร ลงวันที่ ๔ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๔๘๐)
อาทิตย์ ทิพอาภา
พล.อ.พิชเยนทรโยธิน
ตราไว้ ณ วันที่ ๑๔ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๔๘๔
เป็ นปี ที่ ๘ ในรัชกาลปั จจุบนั
โดยที่สภาผูแ้ ทนราษฎรลงมติว่า สมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการป่ าไม้ ให้เหมาะสมแก่การสมัยยิง่ ขึ้ น
จึงมีพระบรมราชโองการให้ตราพระราชบัญญัติขนไว้
ึ้ โดยคาแนะนาและยินยอมของสภาผูแ้ ทนราษฎรดังต่อไปนี้
บทบัญญัติทั ่วไป
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้ให้เรียกว่า "พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔"
มาตรา ๒ ให้ใช้พระราชบัญญัตินี้ตั้งแต่วนั ที่ ๑ มกราคม พุทธศักราช ๒๔๘๕เป็ นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ยกเลิก
(๑) ประกาศพระบรมราชโองการว่าด้วยภาษีไม้ขอนสักแลไม้กระยาเลย ลงวันอาทิตย์ เดือนสี่ แรมแปดคา่ ปี
จอ ฉศก จุลศักราช ๑๒๓๖
(๒) ประกาศพระบรมราชโองการเรื่องซื้ อขายไม้ขอนสัก ลงวันพุธ เดือนเก้า ขึ้ นคา่ หนึ่ ง ปี วอก นพศก จุล
ศักราช ๑๒๔๖
(๓) ประกาศพระบรมราชโองการเรื่องไม้ขอนสัก ลงวันอาทิตย์ เดือนเจ็ด ขึ้ นคา่ หนึ่ ง ปี กุน นพศก จุลศักราช
๑๒๔๙
(๔) ประกาศพระบรมราชโองการเพิ่มเติมเรื่องขอนไม้สกั ลงวันจันทร์ เดือนสิบเอ็ด แรมหนึ่ งคา่ ปี กุน นพศก
จุลศักราช ๑๒๔๙
(๕) พระราชบัญญัติไม้ซุงและไม้ท่อนที่ดวงตราลบเลือน ร.ศ.๑๑๕
(๖) พระราชบัญญัติประกาศการรักษาป่ าไม้ ร.ศ.๑๑๖
(๗) พระราชบัญญัติรกั ษาต้นไม้สกั ร.ศ.๑๑๖
(๘) พระราชบัญญัติป้องกันการลักลอบตีตราไม้ ร.ศ.๑๑๗
(๙) พระราชบัญญัติป้องกันการลักลอบชักลากไม้สกั ที่ยงั มิได้เสียค่าตอแลภาษี ร.ศ.๑๑๘
(๑๐) กฎกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยไม้ไหลลอย ร.ศ.๑๑๙
(๑๑) กฎข้อบังคับอนุ ญาตไม้สกั ใช้ในการปลูกสร้างที่ทาราชการแล การสาธารณประโยชน์ ร.ศ.119
(๑๒) พระราชบัญญัติรกั ษาป่ า พุทธศักราช ๒๔๕๖

(๑๓) กฎข้อบังคับวางระเบียบวิธีจดั การรักษาป่ าไม้ พุทธศักราช ๒๔๕๖
(๑๔) กฎข้อบังคับวางระเบียบการหาของป่ า ว่าด้วยการเก็บรวงผึ้ ง พุทธศักราช ๒๔๖๔
(๑๕) กฎข้อบังคับวางระเบียบการหาของป่ า ว่าด้วยการเจาะเผาต้น ตะเคียนทาชันในมณฑลปั ตตานี
พุทธศักราช ๒๔๖๕
(๑๖) กฎข้อบังคับวางระเบียบการหาของป่ า ว่าด้วยการเจาะ เผา ทา น้ ามันยาง พุทธศักราช ๒๔๖๕
(๑๗) พระราชบัญญัติแก้ไขพระราชบัญญัติพิกดั ภาษีภายใน พุทธศักราช ๒๔๗๐ เฉพาะมาตรา ๔ (ก) และ (ข)
(๑๘) พระราชบัญญัติรกั ษาป่ า (ฉบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๔๗๙
(๑๙) พระราชบัญญัติควบคุมการทายางสน พุทธศักราช ๒๔๘๐
(๒๐) บรรดาบทกฎหมายกฎและข้อบังคับอื่นๆในส่วนที่มีบญ
ั ญัติไว้แล้วในพระราชบัญญัตินี้หรือซึ่งแย้งกับบท
แห่ง พระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้
(๑) "ป่ า" หมายความว่า ที่ดินที่ยงั มิได้มีบุคคลได้มาตามกฎหมายที่ดิน
(๒) "ไม้" หมายความว่า ไม้สกั และไม้อื่นทุกชนิ ด ที่เป็ นต้น เป็ นกอ เป็ นเถา รวมตลอดถึงไม้ไผ่ทุกชนิ ด ปาล์ม
หวาย ตลอดจนราก ปุ่ ม ตอ เศษปลายและกิ่งของสิ่งนั้นๆไม่วา่ จะได้ถูกตัดตอนเลื่อยผ่าถากขุดหรือกระทาโดยประการ
อื่นใด
(๓)๒"แปรรูป"หมายความว่าเลื่อยหรือกระทาด้วยประการอื่นใดแก่ไม้ให้เปลี่ยนรูปหรือขนาดไปจากเดิม
นอกจากการ ลอกเปลือกหรือตกแต่งอันจาเป็ นแก่การชักลาก
(๔)๓"ไม้แปรรูป"หมายความว่าไม้ที่ได้แปรรูปแล้วแต่ไม่หมายถึงไม้ที่ได้ทาเป็ นเครื่องใช้หรือสิ่งของอื่นหรือ
ประกอบ เข้ากับเครื่องใช้หรือสิ่งของอื่นแล้ว
(๕)๔"ทาไม้"หมายความว่าตัดฟั นกานโค่นลิดเลื่อยฝาถากทอนขุดชักลากไม้ในป่ าหรือนาไม้ออกจากป่ าด้วย
ประการ ใด ๆ
(๖) "ไม้ไหลลอย" หมายความว่า ไม้ตน้ ไม้ซุง ไม้ท่อน ไม้เสา ไม้เข็ม ไม้หลัก ไม้เหลี่ยม ไม้กระดาน ซึ่งเป็ นไม้
หวงห้าม ที่ได้ไหลลอยโดยปราศจากการควบคุม
(๗) "ของป่ า" หมายความว่า บรรดาของที่อยูใ่ นป่ าตามธรรมชาติ คือ
ก. ไม้ รวมทั้งส่วนต่าง ๆ ของไม้ ถ่าน น้ ามันไม้ ยางไม้ ตลอดจน สิ่งอื่น ๆ ซึ่งเกิดจากไม้
ข. พืชต่าง ๆ ตลอดจนสิ่งอื่น ๆ ซึ่งเกิดจากพืชนั้น
ค. รังนก ครัง่ รวงผึ้ ง น้ าผึ้ ง และมูลค้างคาว
ง. หินที่ไม่ใช่แร่ตามกฎหมายว่าด้วยแร่
(๘) "ไม้ฟืน" หมายความว่า บรรดาไม้ที่มีลกั ษณะและคุณภาพเหมาะสม ที่จะใช้เป็ นเชื้ อเพลิงยิง่ กว่าจะใช้
ประโยชน์อย่างอื่น
(๙) "ชักลาก" หมายความว่า การนาไม้หรือของป่ าจากที่หนึ่ งไปยังอีกที่หนึ่ งด้วยกาลังแรงงาน
(๑๐) "นาเคลื่อนที่" หมายความว่า ชักลาก หรือทาให้ไม้หรือของป่ าเคลื่อนจากที่ไปด้วยประการใด ๆ
(๑๑)6"ขนาดจากัด"หมายความว่าขนาดโตของต้นไม้ซึ่งกาหนดตามความในพระราชบัญญัตินี้โดยวัดรอบลา
ต้นตรง ที่สงู ๑ เมตร ๓๐ เซนติเมตร ตามลาต้นจากพื้ นดิน

(๑๒)"ค่าภาคหลวง"หมายความว่าเงินค่าธรรมเนี ยมซึ่งผูท้ าไม้หรือเก็บหาของป่ าจะต้องเสียตามความในพระ
ราชบัญ ญัตินี้
(๑๓) "โรงงานแปรรูปไม้" หมายความว่า โรงงานหรือสถานที่ใดซึ่งจัดขึ้ นไว้เป็ นที่ทาการแปรรูปไม้รวมถึง
บริเวณโรงงาน หรือสถานที่น้ัน ๆ ด้วย
(๑๔) "โรงค้าไม้แปรรูป" หมายความว่า สถานที่ที่คา้ ไม้แปรรูป หรือ ที่มีไม้แปรรูปไว้เพื่อการค้ารวมถึงบริเวณ
สถานที่ ่่ นั้น ๆ ด้วย
(๑๕) "ตราประทับไม้" หมายความว่า วัตถุใดอันประดิษฐ์ขนเพื
ึ้ อ่ ให้เกิดเป็ นรูปรอยหรือเครื่องหมายใดๆ
นอกจากรูปรอย ที่เป็ นตัวเลข ไว้ที่ไม้ซึ่งอยูภ่ ายใต้ความควบคุมแห่งพระราชบัญญัตินี้
(๑๖)"พนักงานเจ้าหน้าที่"หมายความว่าเจ้าพนักงานป่ าไม้พนักงานป่ าไม้หรือผูซ้ ึ่งรัฐมนตรีได้แต่งตั้งให้มี
หน้าที่ดาเนิ น ตามพระราชบัญญัตินี้
(๑๗) "รัฐมนตรี" หมายความว่า รัฐมนตรีผรู้ กั ษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา๕ พระราชกฤษฎีกาหรือประกาศรัฐมนตรีซึ่งกาหนดขึ้ นตามบทแห่งพระราชบัญญัตินี้ให้คดั สาเนา
ประกาศไว้ ณ ที่ว่าการอาเภอและที่ทาการกานันหรือที่สาธารณสถานในท้องที่ซึ่งเกี่ยวข้อง
---------------------------------------------------------(๑)มาตรา ๔ (๒)แก้ไขโดย พ.ร.บ.ป่ าไม้ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๑๘ มาตรา ๓
(๒)มาตรา ๔ (๓)แก้ไขโดย พ.ร.บ.ป่ าไม้ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๔๙๔ มาตรา ๓
(๓)มาตรา ๔(๔)แก้ไขโดยประกาศของคณะปฏิวตั ิฉบับที่ ๑๑๖ พ.ศ.๒๕๑๕ ข้อ ๑
(๔)มาตรา ๔ (๕)แก้ไขโดย พ.ร.บ.ป่ าไม้ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๑๘ มาตรา ๔
(๕)มาตรา ๔ (๗)แก้ไขโดย พ.ร.บ.ป่ าไม้ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๑๘ มาตรา ๕
(๖)มาตรา ๔(๑๑) แก้ไขโดย พ.ร.บ.ป่ าไม้ (ฉบับที่ ๕)พ.ศ.๒๕๑๘ มาตรา ๖
หมวด ๑
การทาไม้และเก็บหาของป่ า
ส่วนที่ ๑ การกาหนดไม้หวงห้าม ค่าภาคหลวงและขนาดจากัด
มาตรา ๖ ไม้หวงห้ามมีสองประเภท คือ ประเภท ก. ไม้หวงห้ามธรรมดา ได้แก่ไม้ซึ่งการทาไม้จะต้องได้รบั
อนุ ญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือ ได้รบั สัมปทานตามความในพระราชบัญญัตินี้ ประเภท ข. ไม้หวงห้ามพิเศษ ได้แก่
ไม้หายากหรือไม้ที่ควรสงวนซึ่ง ไม่อนุ ญาตให้ทาไม้ เว้นแต่ รัฐมนตรีจะได้อนุ ญาตเป็ นกรณีพิเศษ
มาตรา ๗ (๗) ไม้สกั ในป่ าทัว่ ราชอาณาจักรเป็ นไม้หวงห้ามประเภท ก. ไม้อื่นในป่ าท้องที่ใดจะเป็ นไม้หวงห้าม
ประเภทใด ให้กาหนดโดยพระราชกฤษฎีกา

มาตรา๘(๘) การเพิ่มเติมหรือเพิกถอนชนิ ดไม้หรือเปลี่ยนแปลงประเภทไม้หวงห้ามที่ได้มีพระราชกฤษฎีกา
กาหนดไว้แล้วก็ดี หรือจะกาหนดไม้ชนิ ดใดให้ เป็ นไม้หวงห้ามประเภทใดขึ้ นในท้องที่ใด นอกจากท้องที่ที่ได้มีพระราช
กฤษฎีกา กาหนดตามความในมาตราก่อนแล้วนั้นก็ดีให้กาหนดโดย พระราชกฤษฎีกาพระราชกฤษฎีกาซึ่งตราขึ้ นตาม
ความในมาตรานี้ ให้ใช้บงั คับได้เมื่อ พ้นกาหนดเก้าสิบวันนับแต่วนั ประกาศในราชกิจจานุ เบกษา
มาตรา ๙ (๙) ให้รฐั มนตรีมีอานาจกาหนดอัตราค่าภาคหลวงดัง่ ต่อไปนี้ สาหรับการทาไม้สกั ให้กาหนดเป็ น
ราย ๆ ไป แต่ไม่เกินกว่าเมตรลูกบาศก์ละ สิบห้าบาท สาหรับการทาไม้อื่นให้กาหนดโดยประกาศในราชกิจจานุ เบกษา
ตามชนิ ด ของไม้เป็ นท้องที่ ๆ ไป แต่ไม่เกินกว่าเมตรลูกบาศก์ละสิบบาท
มาตรา ๑๐ ให้รฐั มนตรีมีอานาจกาหนดขนาดจากัดไม้หวงห้ามโดย ประกาศในราชกิจจานุ เบกษา --------------------------------------------------------- (๗) มาตรา ๗ แก้ไขโดย พ.ร.บ.ป่ าไม้ (ฉบับที่ ๕)พ.ศ.๒๕๑๘ มาตรา ๗ (๘) มาตรา
๘ แก้ไขโดย พ.ร.บ.ป่ าไม้ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๑๘ มาตรา ๘ (ไม่มีความใหม่แทน) (๙) มาตรา ๙ แก้ไขโดย พ.ร.บ.ป่ าไม้
(ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๑๘ มาตรา ๙
ส่วนที่ ๒
การทาไม้หวงห้าม
มาตรา๑๑(๑๐) ผูใ้ ดทาไม้หรือเจาะหรือสับหรือเผาหรือทาอันตรายโดยประการใดๆแก่ไม้หวงห้ามในป่ าต้อง
ได้รบั อนุ ญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือได้รบั สัมปทานตามความในพระราชบัญญัตินี้และต้องปฏิบตั ิตามข้อกาหนด
ในกฎ กระทรวงการอนุ ญาตนั้นพนักงานเจ้าหน้าที่เมื่อได้รบั อนุ มตั ิจากรัฐมนตรีแล้วจะอนุ ญาตให้ผกู ขาดโดยให้ผรู้ บั
อนุ ญาต เสียเงินค่าผูกขาดให้แก่รฐั บาล ตามจานวนที่รฐั มนตรีกาหนดก็ได้
มาตรา๑๒ ห้ามมิให้ผรู้ บั อนุ ญาตทาไม้ที่ไม่มีรอยตราอนุ ญาตของพนักงานเจ้าหน้าที่ประทับไว้เว้นแต่จะได้มี
ข้อความระบุอนุ ญาตไว้ในใบอนุ ญาต
มาตรา๑๓(๑๑) ห้ามมิให้ผรู้ บั อนุ ญาตทาไม้ที่มีขนาดตา่ กว่าขนาดจากัดนอกจากมีรอยตราอนุ ญาตของ
พนักงานเจ้าหน้าที่ประทับไว้ หรือมีขอ้ ความระบุอนุ ญาตไว้ในใบอนุ ญาต
มาตรา ๑๔ (๑๒) ผูร้ บั อนุ ญาตทาไม้ตอ้ งเสียค่าภาคหลวงตามที่กาหนดไว้ ดัง่ ต่อไปนี้
(๑) ต้องชาระค่าภาคหลวงล่วงหน้าท่อนหรือต้นละห้าสิบสตางค์เมื่อรับใบอนุ ญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่เว้น
แต่ในท้อง ที่ใดที่คณะกรมการจังหวัดได้ประกาศโดยได้รบั อนุ มตั ิจากรัฐมนตรี ให้งดเว้นไม่ตอ้ งเรียกเก็บเงิน
ค่าภาคหลวงล่วงหน้าหรือให้ลดค่าภาคหลวงล่วงหน้าลงจากอัตราที่กาหนดนี้ ก็ให้เป็ นไปตามประกาศของ
คณะกรรมการจังหวัดนั้น ๆ

การทาไม้สกั ผูร้ บั อนุ ญาตจะต้องชาระค่าภาคหลวงล่วงหน้าตามอัตราที่ คณะกรรมการจังหวัดได้ประกาศโดย
รับอนุ มัติจากรัฐมนตรีหรือตามอัตราที่รฐั มนตรีกาหนดเป็ นรายๆไปการทาไม้ฟืนหรือทาไม้เผาถ่านไม่ตอ้ งเสีย
ค่าภาคหลวงล่วงหน้า
(๒) ต้องชาระค่าภาคหลวงให้เสร็จสิ้ นภายในกาหนดสามสิบวันนับแต่วนั ที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้แจ้งจานวน
ค่าภาคหลวงสาหรับไม้น้ันให้ทราบถ้าผูร้ บั อนุ ญาตไม่ชาระค่าภาคหลวงให้เสร็จสิ้ น ภายในกาหนดเวลาดังกล่าวในวรรค
ก่อน ให้ไม้น้ันตกเป็ นของแผ่นดินเว้นแต่ผรู้ บั อนุ ญาตจะได้รบั อนุ ญาตให้ผดั ผ่อนการชาระค่าภาคหลวงต่อไปตาม
ข้อกาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา๑๕(๑๓) การชาระค่าภาคหลวงสาหรับไม้หวงห้ามชนิ ดใดถ้าผูร้ บั อนุ ญาตขอชาระในเมื่อไม้น้ันได้แปร
รูปหรือได้เผาเป็ นถ่านแล้ว ต้องชาระตาม ปริมาตรของไม้แปรรูปหรือถ่านไม้ในอัตราสองเท่าค่าภาคหลวงที่กาหนดไว้
สาหรับไม้ชนิ ดนั้น ๆ
มาตรา๑๖ ค่าภาคหลวงล่วงหน้าทั้งสิ้ นที่ชาระไว้แล้วตามความในมาตรา๑๔(๑)นั้นให้นามาหักลบกันกับ
ค่าภาคหลวงไม้ที่ทาออก ยังขาดเท่าใดให้เรียก เก็บจนครบ ถ้าผูร้ บั อนุ ญาตทาไม้ออกมาไม่ครบตามจานวนตาม
ใบอนุ ญาต โดยมิใช่ เพราะเหตุสุดวิสยั ซึ่งคานวณค่าภาคหลวงแล้วยังไม่ถึงจานวนเงินค่าภาคหลวง ล่วงหน้าที่ได้ชาระ
ไว้แล้วค่าภาค หลวงล่วงหน้าส่วนที่เกินให้ตกเป็ นของรัฐบาลถ้าผูร้ บั อนุ ญาตไม่ได้ทาไม้ออกมาเลยตามใบอนุ ญาตโดย
มิใช่เพราะเหตุ สุดวิสยั หรือกระทาผิดจนถูกเพิกถอนใบอนุ ญาต ค่าภาคหลวงล่วงหน้าทั้งสิ้ นให้ตกเป็ นของรัฐบาล
มาตรา ๑๗ บทบัญญัติในส่วนนี้ มิให้ใช้บงั คับในกรณีดงั ่ ต่อไปนี้
(๑) พนักงานเจ้าหน้าที่จดั กระทาไปเพื่อประโยชน์ในการบารุงป่ า การค้นคว้าหรือการทดลองในทางวิชาการ
(๒) ผูเ้ ก็บหาเศษไม้ปลายไม้ตายแห้งที่ลม้ ขอนนอนไพรอันมีลกั ษณะเป็ นไม้ฟืน ซึ่งมิใช่ไม้สกั หรือไม้หวงห้าม
ประเภท ข. ไปสาหรับใช้สอยในบ้านเรือนแห่งตนหรือประกอบกิจของตน
มาตรา๑๘(๑๔) การทาไม้หวงห้ามก็ดีขนาดจากัดก็ดีอตั ราค่าภาคหลวงก็ดีซึ่งได้กาหนดขึ้ นไว้แล้วนั้นถ้า
รัฐมนตรีเห็นว่ามีกรณีพิเศษเกิดขึ้ น ก็ให้มีอานาจ อนุ ญาตแตกต่างจากข้อกาหนดเป็ นการชัว่ คราวได้
---------------------------------------------------------(๑๐) มาตรา ๑๑ แก้ไขโดย พ.ร.บ.ป่ าไม้ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๔๙๔ มาตรา ๖
(๑๑) มาตรา ๑๓ แก้ไขโดย พ.ร.บ.ป่ าไม้ (ฉบับที่ ๕)พ.ศ.๒๕๑๘ มาตรา ๑๒
(๑๒) มาตรา ๑๔ แก้ไขโดย พ.ร.บ.ป่ าไม้ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๔๙๔ มาตรา ๗
(๑๓) มาตรา ๑๕ แก้ไขโดย พ.ร.บ.ป่ าไม้ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๔๙๔ มาตรา ๘
(๑๔) มาตรา ๑๘ แก้ไขโดย พ.ร.บ.ป่ าไม้ (ฉบับที่ ๕)พ.ศ.๒๕๑๘ มาตรา ๑๔

ส่วนที่ ๓
การยกเว้นค่าภาคหลวง (๑๕)
มาตรา ๑๙ นอกจากไม้สกั ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอานาจอนุ ญาตให้ทาไม้ โดยยกเว้นค่าภาคหลวงได้ดงั ่
ต่อไปนี้
(๑) เพื่อใช้สอยส่วนตัวสาหรับการปลูกสร้างหรือการเปลี่ยนแปลงต่อเติมบ้านเรือน ไม่เกินครอบครัวละสิบ
แปดบาท แต่ถา้ การปลูกสร้างหรือการเปลี่ยน แปลงต่อเติมบ้านเรือน เพื่อให้เป็ นไปตามแผนผังและแบบก่อสร้างที่ทาง
ราชการ ได้กาหนดขึ้ นไว้สาหรับราษฎร ให้ยกเว้นได้ไม่เกินครัวเรือนละสี่สิบบาท
(๒) เพื่อใช้สอยส่วนตัวสาหรับเครื่องมือหรือสิ่งอื่นที่ใช้ประกอบหรือเกี่ยวเนื่ องในการกสิกรรมและการเลี้ ยง
สัตว์หรือ การประมงหรือทารั้วเพื่อป้องกันภยันตราย อย่างละไม่เกินครัวเรือนละสิบสองบาท
(๓) เพื่อการกุศลหรือสาธารณประโยชน์ซึ่งพนั กงานเจ้าหน้าที่ได้สอบสวนเห็นสมควร ตามปริมาณแห่งความ
จาเป็ น
มาตรา๒๐ การยกเว้นค่าภาคหลวงตามความในมาตรา๑๙(๑)และ(๒)นั้นให้พนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณา
อนุ ญาตตามควรแก่ความจาเป็ น และไม่ให้เกินครัวเรือนละหนึ่ งครั้งภายในระยะสิบปี นับแต่วนั ที่ได้รบั อนุ ญาตครั้ง
สุดท้าย แต่ถา้ เป็ นการซ่อมแซมสิ่งชารุดให้ยกเว้นค่าภาคหลวงได้ไม่เกินหนึ่ งในสี่ของจานวนค่าภาคหลวงที่ได้รบั ยกเว้น
ตามความในมาตราก่อนและการซ่อมแซมนั้นให้ยกเว้นได้ไม่เกินปี ละหนึ่ งครั้งบทบัญญัติในวรรคก่อนมิให้ใช้บงั คับใน
กรณีที่มีการชารุดเสียหายโดยภยันตรายอันเป็ นเหตุสุดวิสัย
มาตรา ๒๑ ผูท้ ี่จะรับประโยชน์ได้ตามความในสองมาตราก่อน ต้องเป็ นผูท้ ี่มีภมู ิลาเนาอยูใ่ นราชอาณาจักรไม่
ห่างจาก ที่ที่จะทาไม้เกินกว่าหนึ่ งร้อยกิโลเมตร และต้องรับรองว่าจะใช้ไม้ทาประโยชน์ตามที่ได้รบั อนุ ญาต ภายใน
ราชอาณาจักรไม่ห่างจากที่ที่ทาไม้เกินกว่าหนึ่ งร้อยกิโลเมตร
มาตรา ๒๒ ผูไ้ ด้รบั อนุ ญาตตามความในส่วนนี้ จะใช้ไม้ในกิจการอื่นใดผิด ไปจากที่ระบุไว้ในใบอนุ ญาตหรือ
ผิดจากคา รับรองตามความในมาตรา ๒๑ หรือ โอน หรือจาหน่ ายไม้น้ันโดยประการใดหาได้ไม่ เว้นแต่จะได้รบั
อนุ ญาตจาก พนักงานเจ้าหน้าที่เป็ นหนังสือ หรือได้เสียค่าภาคหลวงตามอัตราเสียก่อน ทั้งนี้ ไม่หมายถึงการใช้เศษไม้ที่
เหลือเพื่อ กิจการส่วนตัว
มาตรา ๒๓ ผูใ้ ดรับอนุ ญาตตามความในส่วนนี้ ต้องใช้ไม้ทาประโยชน์ตามที่ระบุไว้ในใบอนุ ญาตให้เสร็จ
ภายในกาหนด สองปี นับแต่วนั ใบอนุ ญาตสิ้ นอายุมิฉะนั้นผูร้ บั อนุ ญาตต้องเสียค่าภาคหลวงตามอัตรา ในจานวนไม้ที่
ยังไม่ได้ใช้ทา ประโยชน์และต้องชาระให้เสร็จสิ้ นภายในกาหนดเก้าสิบวัน นับแต่ระยะเวลาดัง่ กล่าวนั้นสิ้ นสุดลง
มาตรา ๒๔ คณะกรมการจังหวัดโดยอนุ มตั ิจากรัฐมนตรีมีอานาจประกาศเว้นไม้หวงห้ามบางชนิ ดจากการ
อนุ ญาต โดยยกเว้นค่าภาคหลวงหรือกาหนดปริมาณและชนิ ดไม้ที่จะพึงอนุ ญาตให้ทาไม้ได้โดยยกเว้นค่าภาคหลวงตาม
ความในส่วนนี้

---------------------------------------------------------(๑๕) ความในส่วนที่ ๓ มาตรา ๑๙ ถึง ๒๔ ถูกยกเลิกโดย พ.ร.บ.ป่ าไม้ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๐๓ มาตรา ๗ (ไม่มีความ
ใหม่แทน)
ส่วนที่ ๔
ไม้ที่มิใช่ไม้หวงห้าม
มาตรา๒๕(๑๖)ไม้ที่มิใช่ไม้หวงห้ามซึ่งบุคคลทาไม้หรือเจาะหรือสับหรือเผาได้โดยไม่ตอ้ งรับอนุ ญาตรวมทั้ง
ถ่านที่เกิดจากไม้น้ัน เมื่อผูใ้ ดนาล่วงด่าน ป่ าไม้ ต้องเสียค่าภาคหลวง
บทบัญญัติในวรรคก่อนมิให้ใช้บงั คับในกรณีที่บุคคลนาเศษไม้ปลายไม้หรือไม้ฟืนล่วงด่านป่ าไม้เพื่อใช้สอยใน
บ้านเรือนแห่งตน
มาตรา ๒๖(๑๗) ให้รฐั มนตรีมีอานาจประกาศในราชกิจจานุ เบกษากาหนด อัตราค่าภาคหลวงสาหรับไม้หรือ
ถ่านที่ตอ้ ง เสียตามความในมาตราก่อนขึ้ นไว้เฉพาะด่านป่ าไม้ได้ แต่อย่างสูงต้องไม่เกินเมตรลูกบาศก์ละสองบาท
---------------------------------------------------------(๑๖) มาตรา ๒๕ บัญญัติขนโดย
ึ้
พ.ร.บ.ป่ าไม้ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๑๘ มาตรา ๑๕
ส่วนที่ ๕
ของป่ าหวงห้าม
มาตรา ๒๗ ของป่ าอย่างใดในท้องที่ใดจะให้เป็ นของป่ าหวงห้าม ให้กาหนดโดยพระราชกฤษฎีกา
มาตรา๒๘ การเพิ่มเติมหรือเพิกถอนของป่ าหวงห้ามที่ได้มีพระราชกฤษฎีกากาหนดไว้แล้วก็ดีหรือจะกาหนด
ของป่ าอย่างใดให้เป็ นของป่ าหวงห้ามขึ้ นในท้องที่ใด นอกจากท้องที่ที่ได้มีพระราชกฤษฎีกากาหนดตามความในมาตรา
ก่อน แล้วนั้นก็ดี ให้กาหนดโดยพระราชกฤษฎีกา
พระราชกฤษฎีกาซึ่งตราขึ้ นตามความในมาตรานี้ ให้ใช้บงั คับได้เมื่อพ้นกาหนดเก้าสิบวัน นับแต่วนั ประกาศ
ในราชกิจจานุ เบกษา
มาตรา ๒๙(๑๘) ผูใ้ ดเก็บหาของป่ าหวงห้าม หรือทาอันตรายด้วยประการใดแก่ของป่ าหวงห้ามในป่ าต้อง
ได้รบั อนุ ญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่หรือได้รบั สัมปทานตามความในพระราชบัญญัตินี้และต้องเสียค่าภาคหลวงกับทั้ง
ต้องปฎิบตั ิตามข้อกาหนดในกฎกระทรวงการอนุ ญาตนั้น พนักงานเจ้าหน้าที่เมื่อได้รบั อนุ มตั ิจากรัฐมนตรีแล้ว จะ
อนุ ญาตให้ผกู ขาดโดยให้ผรู้ บั อนุ ญาตเสียเงินค่าผูกขาดให้แก่รฐั บาล ตามจานวนที่รฐั มนตรีกาหนดก็ได้

มาตรา๓๐(๑๙) ให้รฐั มนตรีมอี านาจประกาศในราชกิจจานุ เบกษากาหนดอัตราค่าภาคหลวงไม่เกินร้อยละ
สิบแห่งราคาตลาดในราชอาณาจักร ซึ่งเฉลี่ยจากราคาแห่งของป่ าหวงห้ามอย่างนั้น ๆ
มาตรา ๓๑ ในท้องที่ใดที่ได้กาหนดรวงผึ้ งเป็ นของป่ าหวงห้าม ห้ามมิให้ผใู้ ดแม้จะเป็ นผูร้ บั อนุ ญาตหรือผูร้ บั
สัมปทาน เก็บหาของป่ า ตัดหรือโค่นต้นยวงผึ้ ง หรือต้นไม้ที่ผึ้งทารังอยู่ หรือทาอันตรายด้วยประการใดแก่ตน้ ไม้ที่กล่าว
แล้ว โดย ไม่จาเป็ นแก่การเก็บหารวงผึ้ ง
มาตรา ๓๒ บทบัญญัติในส่วนนี้ มิให้ใช้บงั คับในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่จดั กระทาไปเพื่อประโยชน์ในการ
บารุงป่ า การค้นคว้า หรือการทดลองในทางวิชาการ
มาตรา๓๓(๒๐) การเก็บหาของป่ าหวงห้ามก็ดีอตั ราค่าภาคหลวงก็ดีซึ่งได้กาหนดขึ้ นไว้แล้วนั้นถ้ารัฐมนตรี
เห็นว่ามีกรณีพิเศษเกิดขึ้ น ก็ให้มีอานาจอนุ ญาตแตกต่างจากข้อกาหนดเป็ นการชัว่ คราวได้
---------------------------------------------------------(๑๗) มาตรา x ๒๖ บัญญัติขนโดย
ึ้
พ.ร.บ.ป่ าไม้ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๑๘ มาตรา ๑๕
(๑๘) มาตรา ๒๙ แก้ไขโดย พ.ร.บ.ป่ าไม้ (ฉบับที่ ๓)พ.ศ.๒๔๙๔ มาตรา ๑๑
(๑๙) มาตรา ๓๐ แก้ไขโดย พ.ร.บ.ป่ าไม้ (ฉบับที่ ๕)พ.ศ.๒๕๑๘ มาตรา ๑๖
หมวด ๒ ตราประทับไม้
มาตรา๓๔ ตราประทับไม้ของรัฐบาลที่ใช้ประทับเพื่อความหมายใดจะให้มีลกั ษณะอย่างใดให้รฐั มนตรี
ประกาศกาหนดในราชกิจจานุ เบกษา
มาตรา ๓๕(๒๑) ตราประทับไม้ของเอกชนจะให้ประทับไม้ได้ต่อเมื่อเจ้าของตราได้นาจดทะเบียนและได้รบั
อนุ ญาตแล้ว การจดทะเบียน การรับอนุ ญาต พร้อมทั้งเงื่อนไขในการใช้และค่าธรรมเนี ยมในการนั้นๆให้เป็ นไปตาม
ข้อกาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา๓๖ ตราประทับไม้ของเอกชนถ้าหากสูญหายไปโดยเหตุใดเจ้าของตราประทับไม้น้ันต้องแจ้งความต่อ
พนักงานเจ้าหน้าที่เป็ นหนังสือ ภายในกาหนด เวลาไม่เกินหกสิบวัน นับแต่วนั รูถ้ ึงการสูญหายนั้น
มาตรา ๓๗ ในกรณีฝ่าฝื นบทบัญญัติในหมวดนี้ ถ้าไม้ใดมีรอยตราประทับไม้ของเอกชนปรากฎอยูใ่ ห้
สันนิ ษฐานไว้กอ่ น ว่าเจ้าของตรานั้น เป็ นผูก้ ระทาการฝ่ าฝื น
----------------------------------------------------------

(๒๐) มาตรา ๓๓ แก้ไขโดย พ.ร.บ.ป่ าไม้ (ฉบับที่ ๕)พ.ศ.๒๕๑๘ มาตรา ๑๗ (๒๑) มาตรา ๓๕ แก้ไขโดย พ.ร.บ.ป่ าไม้
(ฉบับที่ ๓)พ.ศ.๒๔๙๔ มาตรา ๑๒
หมวด ๓
ไม้และของป่ าระหว่างเคลื่อนที่
ส่วนที่ ๑
การนาเคลื่อนที่
มาตรา ๓๘ (๒๒) บทบัญญัติในส่วนนี้ ให้ใช้บงั คับถึงการนาไม้หรือของป่ าเคลื่อนที่ต่อไปภายหลังที่
(๑) นาไม้หรือของป่ า ที่ทาออกตามใบอนุ ญาตไปถึงที่อน
ั ระบุไว้ในใบอนุ ญาตแล้ว
(๒) นาไม้ที่ทาออกโดยไม่ตอ้ งรับอนุ ญาตไปถึงด่านป่ าไม้ด่านแรกแล้ว
มาตรา๓๙(๒๓) ผูใ้ ดนาไม้หรือของป่ าเคลื่อนที่ตอ้ งมีใบเบิกทางของพนักงานเจ้าหน้าที่กากับไปด้วยตาม
ข้อกาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา๔๐ (๒๔) ผูใ้ ดนาไม้หรือของป่ าเคลื่อนที่ล่วงด่านป่ าไม้ตอ้ งแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ประจาด่า นนั้น
พร้อมทั้ง พร้อมทั้งแสดงใบเบิกทางกากับไม้หรือของป่ าที่นามานั้นเมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่อนุ ญาตเป็ นหนังสือให้ผ่าน
ด่านได้แล้ว จึงให้นาไม้หรือของป่ านั้นไปได้การอนุ ญาตนั้นให้พนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบตั ิโดยมิชกั ช้า
มาตรา๔๑ ห้ามมิให้ผใู้ ดนาไม้หรือของป่ าเคลื่อนที่ผ่านด่านป่ าไม้ในระหว่างเวลาตั้งแต่พระอาทิตย์ตกถึงพระ
อาทิตย์ขนึ้ เว้นแต่จะได้รบั อนุ ญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่เป็ นหนังสือ
มาตรา๔๒ บทบัญญัติแห่งสองมาตราก่อน มิให้ใช้บงั คับในกรณีต่อไปนี้
(๑) เมื่อมีขอ้ กาหนดอย่างอื่นในสัมปทาน ใบอนุ ญาตหรือใบเบิกทาง
(๒) เมื่อทบวงการเมืองใด ได้ตกลงกับกรมป่ าไม้ไว้เป็ นอย่างอื่น
(๓)เมื่อเป็ นการกระทาของผูไ้ ด้รบ
ั อนุ ญาตทาการเก็บไม้ไหลลอยเก็บไว้เพื่อส่งไปยังพนักงานเจ้าหน้าที่ประจา
สถานี ตรวจรับ และรักษาไม้ไหลลอยตามความในพระราชบัญญัตินี้
---------------------------------------------------------(๒๒) มาตรา ๓๘ แก้ไขโดย พ.ร.บ.ป่ าไม้ (ฉบับที่ ๕)พ.ศ.๒๕๑๘ มาตรา ๑๘
(๒๓) มาตรา ๓๙ ทวิ บัญญัติขนโดย
ึ้
พ.ร.บ.ป่ าไม้ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๐๓ มาตรา ๘
(๒๔) มาตรา ๔๐ แก้ไขโดย พ.ร.บ.ป่ าไม้ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๐๓ มาตรา ๙

ส่วนที่ ๒ การควบคุมไม้ในลาน้ า
มาตรา๔๓ ให้รฐั มนตรีมีอานาจกาหนดเขตต์ควบคุมไม้ในลาน้ าโดยประกาศในราชกิจจานุ เบกษาภายใน
เขตต์ที่รฐั มนตรีกาหนด ตามความในวรรคก่อน ห้ามมิให้ผทู้ ี่มิใช่เจ้าของไม้หรือได้รบั อานาจจากเจ้าของไม้เก็บไม้ไหล
ลอยเว้นแต่จะได้รบั อนุ ญาต จากพนักงานเจ้าหน้าที่

มาตรา ๔๔ ผูร้ บั อนุ ญาตเก็บไม้ไหลลอย ต้องทาการเก็บและรักษาไม้ตามข้อกาหนดในกฎกระทรวง เมื่อผูร้ บั
อนุ ญาตเก็บไม้ ไหลลอยได้แล้ว ให้มอบแก่พนักงานเจ้าหน้าที่โดยมิชกั ช้า
มาตรา๔๕ ทุกปี ในเดือนกุมภาพันธ์และเดือนสิงหาคมเมื่อมีไม้ไหลลอยมาตกอยูใ่ นความครอบครองของ
พนักงานเจ้าหน้าที่ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ประกาศ โฆษณาให้เจ้าของเรียกเอาภายในเวลากาหนดแต่มิให้กาหนดน้อย
กว่าเก้าสิบวันนับแต่วนั ประกาศ พนักงานเจ้าหน้าที่มีอานาจสัง่ ให้คืนไม้ไหลลอย ให้แก่ผทู้ ี่อา้ งสิทธิในไม้น้ันเมื่อ
พนักงานเจ้าหน้าที่พอใจใน หลักฐานที่ผนู้ ้ันนามาแสดง ถ้าพนักงานเจ้าหน้าที่สงั ่ เป็ นอย่างอื่น และผูอ้ า้ งสิทธิไม่พอใจ
ในคาสัง่ ผูน้ ้ันต้องไปร้องต่อศาลภายใน กาหนดเวลาสามสิบวัน นับแต่วนั ทราบคาสัง่ ของพนักงานเจ้าหน้าที่ ถ้าไม่รอ้ ง
ภายใน กาหนดผูน้ ้ันหมดสิทธิ ว่ากล่าวต่อไป ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่หรือศาลมิได้สงั ่ แสดงว่าผูใ้ ดมีกรรมสิทธิใน
ไม้น้ันให้ตกเป็ นของแผ่นดิน
มาตรา๔๖ ผูม้ ีสิทธิได้รบั ไม้คืนจากพนักงานเจ้าหน้าที่ตอ้ งชาระค่ารางวัลแก่ผรู้ บั อนุ ญาตเก็บไม้ไหลลอยและ
ค่าธรรมเนี ยมแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ตามอัตรา ที่กาหนดในกฎกระทรวงในกรณีที่ไม่มีผมู้ ีสิทธิได้รบั ไม้คืนจากพนักงาน
เจ้าหน้าที่ให้พนักงานเจ้าหน้าที่จ่ายรางวัลให้แก่ผรู้ บั อนุ ญาตเก็บไม้ไหลลอย โดยอัตราเดียวกัน
หมวด ๔ การควบคุมการแปรรูปไม้
มาตรา ๔๗ ให้รฐั มนตรีมอี านาจกาหนดท้องที่ใดให้เป็ นเขตควบคุมการแปรรูปไม้โดยประกาศในราชกิจจา
นุ เบกษา ประกาศนั้นให้ใช้บงั คับได้เมื่อพ้นกาหนดเก้าสิบวันนับแต่วนั ประกาศการอนุ ญาตนั้นให้พนักงานเจ้าหน้าที่
ปฏิบตั ิโดยมิชกั ช้า
มาตรา๔๘ (๒๕) ภายในเขตควบคุมการแปรรูปไม้หา้ มมิให้ผใู้ ดแปรรูปไม้ต้งั โรงงานแปรรูปไม้ต้งั โรงค้าไม้แปร
รูปมีไม้สกั แปรรูปไม่ว่าจานวนเท่าใด ไว้ในครอบครองเว้นแต่ได้รบั อนุ ญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่และต้องปฏิบตั ิตาม
ข้อกาหนดให้กฎกระทรวงและในการอนุ ญาตเพื่อประโยชน์แห่ง ความในวรรคหนึ่ งไม้ซุงหรือไม้ท่อนที่จมอยูใ่ นแม่น้ าลา
คลองในรัศมีหา้ สิบเมตรของบริเวณที่ทาการแปรรูปไม้และไม่มีผใู้ ดเป็ นเจ้าของ ให้สนั นิ ษฐานว่าเป็ นไม้ที่อยูใ่ นความ
ครอบครองของผูร้ บั อนุ ญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้ที่มีโรงงานอยูใ่ นบริเวณนั้นความในวรรคหนึ่ ง ให้หมายความรวมถึง
การกระทาแก้ไม้ที่นาเข้ามาในราชอาณาจักรด้วย
มาตรา ๔๙(๒๖) ผูข้ ออนุ ญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักรกลต้อง
๑.เป็ นเจ้าของ และ
๒.ไม่เคยต้องโทษจาคุกโดยพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่ความผิดที่เป็ นลหุโทษหรือ
๓.ความผิดอันได้กระทาโดยประมาท หรือ
๔.ไม่เป็ นบุคคลล้มละลาย หรือ
๕.ไม่อยูใ่ นระหว่างถูกสัง่ พักใช้ใบอนุ ญาต หรือไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุ ญาต ซึ่งออก ตามความในหมวดนี้
หรือใบอนุ ญาตทาไม้ ใบอนุ ญาตผูกขาดทาไม้ หรือสัมปทานทาไม้ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัตินี้

ในกรณีผขู้ อรับอนุ ญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้เป็ นนิ ติบุคคล หุน้ ส่วนผูจ้ ดั การหรือกรรมการผูจ้ ดั การของนิ ติ
บุคคลนั้น ต้องไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตาม (๒) (๓) หรือ (๔)
มาตรา๔๙ ทวิ ผูร้ บั อนุ ญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้ตอ้ งรับผิดชอบในการดาเนิ นกิจการเกี่ยวกับแปรรูปไม้ตามที่
ตนได้รบั อนุ ญาต
มาตรา ๕๐(๒๗) บทบัญญัติแห่งมาตรา ๔๘ มิให้ใช้บงั คับในกรณีดงั ต่อไปนี้
๑.การกระทาเพียงเลื่อย ตัด ลิด ขุด หรือถากซ้อมไม้เพื่อเป็ นซุงท่อน ไม้เหลี่ยมโกลน มาดหรือโกลน เสาถาก
หรือหมอนรถ หรือเพื่อทาไม้ฟืนหรือทาไม้เผาถ่านหรือเลื่อยผ่าเพียง เพื่อความจาเป็ นในการชักลาก ในเมื่อพนักงาน
เจ้าหน้าที่ระบุไว้ในใบอนุ ญาตทาไม้ให้กระทาการนั้น ๆ ได้และผูร้ บั อนุ ญาตได้กระทาการนั้น ๆ ก่อนนาไม้เคลื่อนที่จาก
บริเวณตอไม้
๒.การแปรรูปไม้ที่แปรรูปมาแล้วจากไม้ซุงหรือไม้ท่อน ที่มิใช่เพื่อการค้า
๓.การมีไม้แปรรูปไว้ในครอบครองที่มิใช่เพื่อการค้า โดยมีหลักฐานแสดงว่าได้ไม้น้ันมาโดยชอบด้วย
พระราชบัญญัตินี้
๔.การแปรรูปไม้หรือมีไม้แปรรูปไว้ในครอบครองที่มิใช่ไม้หวงห้าม
๕.การแปรรูปไม้โดยใช้แรงคนที่มิใช่เพื่อการค้า จากไม้หวงห้ามที่ยงั มิได้แปรรูป โดยมีหลักฐานแสดงว่าได้ไม้
นั้นมาโดยชอบด้วยพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๕๑(๒๘) ผูร้ บั อนุ ญาตตามความในหมวดนี้ จะมีไว้ครอบครองในสถานที่ที่ได้รบั อนุ ญาตของตนได้
เฉพาะไม้อย่างใดอย่างหนึ่ ง ดังต่อไปนี้
(๑) ไม้ที่ได้ชาระค่าภาคหลวงและค่าบารุงป่ าเสร็จสิ้ นแล้ว หรือถ้าเป็ นไม้ที่ได้รบ
ั อนุ ญาตให้ทาการแปรรูปได้ก่อนชาระ
ค่าภาคหลวง และค่าบารุงป่ า โดยมีหนังสืออนุ ญาตของอธิบดีกรมป่ าไม้ และมีรอยตราอนุ ญาตประทับไว้แล้ว
(๒) ไม้ที่ได้รบ
ั อนุ ญาตให้ทาได้โดยไม่ตอ้ งเสียค่าภาคหลวง และพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ประทับตราแสดงว่าเป็ นไม้ที่ทาได้
โดยไม่ตอ้ งเสียค่าภาคหลวงไว้แล้ว
(๓) ไม้ที่ได้รบ
ั ซื้ อจากทางราชการป่ าไม้ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ประทับตรารัฐบาลขายไว้แล้ว
(๔) ไม้แปรรูปของผูร้ บ
ั อนุ ญาตตามความในหมวดนี้ และมีหนังสือกากับไม้แปรรูปของผูร้ บั อนุ ญาต หรือใบเบิกทางของ
พนักงานเจ้าหน้าที่ กากับไว้เป็ นหลักฐาน
(๕) ไม้ที่นาเข้ามาในราชอาณาจักร และมีใบเบิกทางตามมาตรา ๓๘ (๓) กากับ
มาตรา ๕๒ ห้ามมิให้ผรู้ บั อนุ ญาตทาการแปรรูปไม้ในระหว่างเวลาตั้งแต่พระอาทิตย์ตกถึงพระอาทิตย์ขนึ้ เว้น
แต่จะ ได้รบั อนุ ญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ เป็ นหนังสือ
มาตรา ๕๓ (๒๙) เพื่อที่จะดูว่าผูร้ บั อนุ ญาตตามความในหมวดนี้ ได้ปฎิบตั ิถูกต้องตามพระราชบัญญัตินี้หรือไม่
พนักงานเจ้าหน้าที่มีอานาจตรวจการแปรรูปไม้ และกิจการของผูร้ บั อนุ ญาตได้ผรู้ บั อนุ ญาตต้องอานวยความสะดวก
และตอบคาถามแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ในการนี้
มาตรา ๕๓ ทวิ ให้รฐั มนตรีมีอานาจกาหนดท้องที่เป็ นเขตควบคุมสิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้ หรือสิ่งอืน่ ใดบรรดาที่
ทาด้วยไม้หวงห้าม โดยประกาศใน ราชกิจจานุ เบกษา ในการกาหนดตามวรรคหนึ่ ง ให้รฐั มนตรีกาหนดชนิ ดไม้ ขนาด
หรือปริมาณของสิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้ หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ทาด้วย ไม้หวงห้าม ซึ่งผูค้ า้ หรือมีไว้ในครอบครองเพื่อ
การค้าที่จะต้องขออนุ ญาตตาม มาตรา ๕๓ ตรีหรือ มาตรา ๕๓ จัตวา

มาตรา ๕๓ ตรี ภายในเขตควบคุม ห้ามมิให้ผใู้ ดค้า หรือมีไว้ในครอบครองเพื่อการค้าซึ่งสิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้
หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ทาด้วยไม้หวงห้าม ที่มีชนิ ดไม้ขนาดหรือปริมาณเกินกว่าที่รฐั มนตรีกาหนดตามมาตรา ๕๓ ทวิ
เว้นแต่จะได้รบั อนุ ญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่
มาตรา ๕๓ จัตวา ในกรณีที่มีประกาศของรัฐมนตรีกาหนดเขตท้องที่ใดเป็ นเขตควบคุมตามมาตรา ๕๓ ทวิให้
ผูค้ า้ หรือผูม้ ีไว้ในครอบครอง เพื่อการค้าซึ่งสิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ทาด้วยไม้หวงห้าม ที่มีชนิ ดไม้
ขนาดหรือปริมาณเกินกว่าชนิ ดไม ่้ ขนาดหรือปริมาณที่ควบคุมอยูแ่ ล้ว ก่อนวันที่ประกาศของรัฐมนตรีดงั กล่าวใช้
บังคับยืน่ คาขอรับใบอนุ ญาตต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ภายในสามสิบวัน นับแต่วนั ที่ประกาศของรัฐมนตรีดงั กล่าว ที่ใช้
บังคับ เมื่อได้ยนื่ คาขอรับใบอนุ ญาตตามวรรคหนึ่ งแล้ว ให้บุคคลดังกล่าวค้าหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อการค้าซึ่ง
สิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้หรือสิ่งอื่นใด บรรดาที่ทาด้วยไม้หวงห้ามได้ต่อไป จนกว่าพนักงานเจ้าหน้าที่จะไม่อนุ ญาตตามคา
ขอ
หมวด ๕
การแผ้วถางป่ า
มาตรา ๕๔ (๓๐) ห้ามมิให้ผใู้ ดก่อสร้าง แผ้วถาง หรือเผาป่ า หรือ กระทาด้วยประการใด ๆ อันเป็ นการ
ทาลายป่ า หรือเข้ายึดถือหรือครอบครองป่ า เพื่อตนเองหรือผูอ้ ื่น เว้นแต่จะกระทาภายในเขตที่ได้ จาแนกไว้เป็ น
ประเภทเกษตรกรรมและรัฐมนตรีได้ประกาศในราชกิจจานุ เบกษา หรือโดยได้รบั ใบอนุ ญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่
การขออนุ ญาตและการอนุ ญาต ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๕๕ ผูใ้ ดครอบครองป่ าที่ได้ถูกแผ้วถางโดยฝ่ าฝื นต่อบทบัญญัติแห่งมาตราก่อน ให้สนั นิ ษฐานไว้ก่อน
ว่าบุคคลนั้นเป็ นผูแ้ ผ้วถางป่ านั้น
หมวด ๖
เบ็ดเตล็ด
มาตรา ๕๖ ใบอนุ ญาตที่ได้ออกให้ตามความในพระราชบัญญัตินี้ จะโอนได้ต่อเมื่อได้รบั อนุ ญาตจากพนักงาน
เจ้าหน้าที่ถา้ ผูร้ บั อนุ ญาตตาย ทายาทหรือผูจ้ ดั การมรดกจะทาการแทนตามใบอนุ ญาตนั้นต่อไปก็ได้ แต่ตอ้ งไม่เกินเก้า
สิบวันนับแต่วนั ผูร้ บั อนุ ญาตตาย และถ้าทายาทหรือผูจ้ ดั การมรดก ประสงค์จะทาการแทนต่อไปอีก ต้องยืน่ คาขอ
อนุ ญาตก่อนกาหนดเวลาที่กล่าวแล้วได้สิ้นสุดลง
มาตรา ๕๗ ผูร้ บั อนุ ญาตตามพระราชบัญญัตินี้ ต้องจัดให้คนงานหรือผูร้ บั จ้าง ซึ่งทาการตามที่ได้รบั อนุ ญาตมี
ใบคู่มือแสดงฐานะเช่นนั้น ตามแบบที่ กาหนดในกฎกระทรวง

มาตรา ๕๘ (๓๑) การขออนุ ญาตและการอนุ ญาตตามพระราชบัญญัตินี้ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่กาหนดในกฎกระทรวง และในกรณี เฉพาะเรื่อง ถ้ารัฐมนตรีเห็นสมควรจะกาหนดให้ผรู้ บั อนุ ญาตปฎิบตั ิ
เพิ่มเติมประการใดอีกก็ได้ พนักงานเจ้าหน้าที่ มีอานาจสัง่ ต่ออายุใบอนุ ญาต ที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้ได้
เมื่อเห็นสมควร
มาตรา ๕๘ ทวิ ในกรณีทาไม้หวงห้าม หรือเก็บหาของป่ าหวงห้ามโดยการให้สมั ปทาน การอนุ ญาตให้ผกู ขาด
หรือการอนุ ญาตให้ทาไม้หวงห้าม เพื่อการค้าในเขตป่ าสงวนแห่งชาติ หรือป่ าที่ได้เตรียมการกาหนดเป็ นป่ าสงวน
แห่งชาติหรือที่ได้กาหนดโครงการทาไม้หรือเก็บหาของป่ าไว้แล้ว หรือการอนุ ญาตตามมาตรา ๑๓ มาตรา ๑๘ หรือ
มาตรา ๕๔ รัฐมนตรีมีอานาจกาหนด
(๑) ให้ผรู ้ บ
ั สัมปทานหรือผูร้ บั อนุ ญาต ทาการบารุงป่ า หรือปลูกสร้างสวนป่ าตามคาสัง่ และวิธีการที่พนักงาน
เจ้าหน้าที่กาหนด หรือ
(๒) ให้ผรู ้ บ
ั สัมปทานหรือผูร้ บั อนุ ญาตออกค่าใช้จ่ายเพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทาการบารุงป่ า หรือปลูกสร้างสวนป่ าให้
แทนในกรณีตาม (๒) ให้คิดค่าใช้จ่ายได้ไม่เกินหกเท่าของค่าภาคหลวง หรือตามอัตราพื้ นที่ป่าที่ได้รบั สัมปทานหรือรับ
อนุ ญาต ไม่เกินไร่ละหนึ่ งพันสองร้อยบาททั้งนี้ ตามที่รฐั มนตรีเห็นสมควร
มาตรา ๕๙ (๓๒) ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอานาจสัง่ พักใช้ใบอนุ ญาตที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ได้ดงั ต่อไปนี้
(๑) เมื่อปรากฎว่าผูร้ บ
ั อนุ ญาตฝ่ าฝื น หรือไม่ปฏิบตั ิตามพระราชบัญญัตินี้กฎกระทรวงข้อกาหนด หรือเงื่อนไขในการ
อนุ ญาต หรือไม่ปฏิบตั ิตามคาสัง่ ของพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งสัง่ ตามพระราชบัญญัตินี้ จะสัง่ พักใช้ใบอนุ ญาตได้ไม่เกินหนึ่ ง
ร้อยยีส่ ิบวัน
(๒) เมื่อมีการฟ้ องผูร้ บ
ั อนุ ญาตต่อศาลว่า ได้กระทาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ จะสัง่ พักใบอนุ ญาตไว้จนกว่าจะมีคา
พิพากษาถึงที่สุดก็ได้
มาตรา ๖๐ เมื่อได้มีคาสัง่ ของพนักงานเจ้าหน้าที่ให้พกั ใช้ใบอนุ ญาตแล้วรับอนุ ญาตหมดสิทธิตามใบอนุ ญาต
นั้น นับแต่วนั ทราบคาสัง่ ของพนักงานเจ้าหน้าที่ จนกว่าจะครบกาหนดเวลาการพักใช้ใบอนุ ญาต หรือจนกว่ารัฐมนตรี
จะได้สงั ่ ให้เพิกถอนคาสัง่ พักใช้ใบอนุ ญาต
มาตรา ๖๑ (๓๓) ในกรณีที่เหตุแห่งการสัง่ พักใช้ใบอนุ ญาตตามมาตรา ๕๙ ปรากฏแก่รฐั มนตรีหรือเมื่อ
พนักงานเจ้าหน้าที่ได้สงั ่ พักใช้ ใบอนุ ญาตตามมาตรา ๕๙ แล้ว ถ้ารัฐมนตรีเห็นสมควรจะสัง่ เพิกถอนใบอนุ ญาตที่ออก
ตามพระราชบัญญัตินี้เสียก็ได้ในกรณีที่ผรู้ บั อนุ ญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักรกล หรือผูก้ ระทาการแทนนิ ติ
บุคคลผูร้ บั อนุ ญาต ไม่มีลกั ษณะตามมาตรา ๔๙ (๑) หรือเป็ นผูม้ ีลกั ษณะต้องห้ามตามมาตรา ๔๙ (๒) (๓) หรือ (๔)
แล้วแต่กรณีให้รฐั มนตรีสงั ่ เพิกถอนใบอนุ ญาต
มาตรา ๖๑ ทวิคาสัง่ พักใช้ใบอนุ ญาตหรือคาสัง่ เพิกถอนใบอนุ ญาตให้ทาเป็ นหนังสือแจ้งให้ผถู้ ูกสัง่ พักใช้หรือ
เพิกถอนใบอนุ ญาตรับทราบ ในกรณีที่พนักงาน เจ้าหน้าที่ไม่อาจให้ผถู้ ูกสัง่ พักใช้หรือเพิกถอนใบอนุ ญาตรับทราบคาสัง่
ตามวรรคหนึ่ ง ให้ปิดคาสัง่ ในที่เปิ ดเผยเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ทาการตามใบอนุ ญาต หรือที่อยูข่ องผูถ้ ูกสัง่ พักใช้หรือเพิก
ถอนใบอนุ ญาต เมื่อได้ปฏิบตั ิตามวิธีนี้แล้ว ให้ถือว่าผูถ้ ูกสัง่ พักใช้หรือ เพิกถอนใบอนุ ญาต เมื่อได้ปฏิบตั ิตามวิธีนี้แล้ว
ให้ถือว่าผูถ้ ูกสัง่ พักใช้หรือเพิกถอนใบอนุ ญาตรับทราบคาสัง่ นั้นแต่วนั ปิ ดคาสัง่

มาตรา ๖๒ ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่สงั ่ ไม่อนุ ญาตตามคาขอของบุคคลใดตามความในพระราชบัญญัตินี้
หรือสัง่ พักใช้ใบอนุ ญาตตามความในมาตรา ๕๙ บุคคลนั้นมีสิทธิอุทธรณ์คาสัง่ ของพนักงานเจ้าหน้าที่ต่อรัฐมนตรีได้
ภายในกาหนดสามสิบวันนับแต่วนั ทราบคาสัง่ คาวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้ถือเป็ นที่สุด
มาตรา ๖๓ ภายใต้บงั คับบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ รัฐบาลมีอานาจให้สมั ปทานในการทาไม้ชนิ ดใด
หรือเก็บหาของป่ าอย่างใด ในป่ าใด โดยมีขอบเขตเพียงใด และในสัมปทานนั้นจะให้มีขอ้ กาหนดและเงื่อนไขอย่างใดก็
ได้รฐั บาลมีอานาจให้ผรู้ บั สัมปทานเสียเงินค่าภาคหลวง ตามอัตราที่รฐั บาลเห็นสมควร แต่ไม่เกินอัตราอย่างสูงที่
กาหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ และจะให้ผรู้ บั สัมปทานเสียเงินแก่รฐั บาล ตามจานวนที่ รัฐบาลจะกาหนดอีกก็ได้
มาตรา ๖๔ (๓๔) ในการปฏิบตั ิตามพระราชบัญญัตินี้ที่เกี่ยวกับความผิดอาญาให้ถือว่าพนักงานเจ้าหน้าที่เป็ น
พนักงานฝ่ ายปกครอง หรือตารวจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา ๖๔ (๓๔) ทวิ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอานาจยึดบรรดาเครื่องมือเครื่องใช้ สัตว์พาหนะ ยานพาหนะ
หรือเครื่องจักรกลใด ๆ ที่บุคคลได้ใช้ หรือมีเหตุอนั ควรสงสัยว่าได้ใช้ในการกระทาความผิด หรือเป็ นอุปกรณ์ให้ได้รบั
ผลในการกระทาความผิดตามมาตรา ๑๑ มาตรา ๔๘ มาตรา ๕๔ หรือมาตรา ๖๙ ไว้เพื่อเป็ นหลักฐานในการพิจารณา
คดีได้จนกว่าพนักงานอัยการสัง่ เด็ดขาดไม่ฟ้องคดีหรือจนกว่าคดีจะถึงที่สุด ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็ นของผูก้ ระทาความผิด
หรือของผูม้ ีเหตุอนั ควรสงสัยว่าเป็ นผูก้ ระทาความผิดหรือไม่ ทรัพย์สินที่ยดึ ไว้ตามวรรคหนึ่ ง ถ้าพนักงานอัยการสัง่
เด็ดขาดไม่ฟ้องคดี หรือศาลไม่พิพากษาให้ริบ และผูเ้ ป็ นเจ้าของหรือผูค้ รอบครองมิได้รอ้ งขอรับคืนภายในกาหนดหก
เดือนนับแต่วนั ทราบ หรือถือว่าได้ทราบคาสัง่ เด็ดขาดไม่ฟ้องคดีหรือวันที่คาพิพากษาถึงที่สุด แล้วแต่กรณี ให้ตกเป็ น
ของกรมป่ าไม้ ถ้าทรัพย์สินที่ยดึ ไว้จะเป็ นการเสี่ยงความเสียหาย หรือค่าใช้จา่ ย ในการเก็บรักษาจะเกินค่าของทรัพย์สิน
รัฐมนตรีหรือผูท้ ี่รฐั มนตรีมอบหมายจะจัดการขายทอดตลาดทรัพย์สินนั้นก่อนถึงกาหนดตามวรรคสองก็ได้ได้เงินเป็ น
จานวนสุทธิเท่าใดให้ยดึ ไว้แทนทรัพย์สินนั้น
มาตรา ๖๔ ตรี ในกรณีทรัพย์สินที่ยดึ ไว้ตามมาตรา ๖๔ ทวิ มิใช่เป็ นของผูก้ ระทาความผิดหรือของผูม้ ีเหตุอนั
สมควรสงสัยว่าเป็ นผูก้ ระทาความผิด ให้พนักงานเจ้าหน้าที่โดยอนุ มตั ิรฐั มนตรีคืนทรัพย์สินหรือเงินแล้วแต่กรณีให้แก่
เจ้าของก่อนถึงกาหนดตามมาตรา ๖๔ ทวิ ได้ ในกรณีดงั ต่อไปนี้
(๑) เมื่อทรัพย์สินนั้นไม่จาเป็ นต้องใช้เป็ นพยานหลักฐานในการพิจารณาคดีที่เป็ นเหตุให้ทรัพย์สินนั้นถูกยึด และ
(๒) เมื่อผูก้ ระทาความผิดหรือผูม
้ ีเหตุอนั ควรสงสัยว่าเป็ นผูก้ ระทาความผิดได้ทรัพย์สินนั้น มาจากผูเ้ ป็ นเจ้าของโดยการ
กระทา ความผิดทางอาญา
มาตรา ๖๕ เพื่อบาบัดปกป้องภยันตราย ซึ่งมีมาเป็ นสาธารณะโดยฉุกเฉินแก่ไม้หรือของป่ าในป่ าใด พนักงาน
เจ้าหน้าที่มีอานาจสัง่ ผูร้ บั อนุ ญาต หรือผูร้ บั สัมปทานในป่ านั้นหรือป่ าที่ใกล้เคียง รวมทั้งคนงานหรือผูร้ บั จ้างของผู้
อนุ ญาตหรือผูร้ บั สัมปทานให้ให้ความช่วยเหลือด้วยแรงงาน หรือสิ่งของตามที่จาเป็ นแก่การนั้นได้
มาตรา ๖๖ การโอนไม้หรือของป่ าที่ผรู้ บั อนุ ญาตหรือผูร้ บั สัมปทาน กระทาก่อนที่ได้ชาระค่าภาคหลวง หรือ
ก่อนที่ได้รบั อนุ ญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ เป็ นหนังสือ จะยกขึ้ นเป็ นข้ออ้างเพื่อใช้แก่เจ้าพนักงานหาได้ไม่

มาตรา ๖๗ ให้รฐั มนตรีต้งั ด่านป่ าไม้และกาหนดเขตแห่งด่านนั้น ๆ โดยประกาศในราชกิจจานุ เบกษา
มาตรา ๖๘ (๓๕) บรรดาหนี้ ค่าภาคหลวงสาหรับไม้หรือของป่ าที่คา้ งชาระอยู่ ให้ถือว่าเป็ นหนี้ ค่าภาษีอากรที่
ค้างชาระแก่รฐั บาล และให้รฐั บาลทรงไว้ซึ่ง สิทธิที่จะได้รบั ชาระหนี้ โดยมีบุริมสิทธิสามัญอย่างเดียวกับค่าภาษีอากร
ตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
หมวด ๖ ทวิ (๓๕)
การสัง่ แก้ไขเปลี่ยนแปลงสัมปทานและการสิ้ นสุดของสัมปทาน
มาตรา ๖๘ ทวิ ในกรณีที่มีความจาเป็ นต้องใช้พนที
ื้ ่ใดในเขตสัมปทานเพื่อประโยชน์ในการสร้างเขือ่ น
ชลประทาน หรือเขือ่ นพลังน้ าหรือเพื่อการป้องกันภัยพิบตั ิสาธารณะ หรือความมัน่ คงของชาติ หรือเพื่อรักษาความ
สมดุลของสภาพแวดล้อม หรือเพื่อประโยชน์สาธารณะอย่างอื่นให้รฐั มนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีมี
อานาจสัง่ การดังต่อไปนี้
(๑) ให้สมั ปทานที่มพี นที
ื้ ่สมั ปทานทับพื้ นที่ดงั กล่าวสิ้ นสุดลงทั้งแปลง
(๒) ให้ผรู้ บั สัมปทานหยุดการทากิจการที่ได้รบั สัมปทานเป็ นการชัว่ คราวในพื้ นที่ดงั กล่าวตามระยะเวลาที่เห็นสมควร
(๓) ตัดเขตพื้ นที่ดงั กล่าวออกจากพื้ นที่ในสัมปทานการสัง่ การของรัฐมนตรีตามวรรคหนึ่ ง ให้มีผลใช้บงั คับตั้งแต่วนั ถัด
จากวันที่ออกคาสัง่
มาตรา ๖๘ ตรี นอกจากการสิ้ นสุดลงตามอายุของสัมปทานหรือตามข้อกาหนดหรือเงื่อนไขที่กาหนดไว้ใน
สัมปทาน หรือตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายอื่น สิทธิการทากิจการที่ได้รบั สัมปทานในเขตพื้ นที่สมั ปทานทั้งแปลง หรือ
บางส่วนย่อมสิ้ นสุดลงเมื่อพื้ นที่ดงั กล่าวอยูใ่ นเขตที่กาหนดให้เป็ น
(๑) อุทยานแห่งชาติตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ หรือ
(๒) เขตรักษาพันธุส์ ตั ว์ป่าตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุม้ ครองสัตว์ป่า
มาตรา ๖๘ จัตวา ในกรณีที่รฐั มนตรีมีคาสัง่ ตามมาตรา ๖๘ ทวิ หรือในกรณีที่สิทธิการทากิจการที่ได้รบั
สัมปทานสิ้ นสุดลงตามมาตรา ๖๘ทวิ หรือในกรณี ที่สมั ปทานสิ้ นสุดลงเนื่ องจากทางราชการได้ใช้สิทธิเพิกถอน
สัมปทานเพราะเหตุที่ผรู้ บั สัมปทานไม่ปฎิบตั ิตามข้อกาหนดหรือเงื่อนไขที่กาหนดใน สัมปทานบรรดาไม้และของป่ าที่
อยูใ่ นพื้ นที่สมั ปทานที่สิทธิการทากิจการที่ได้รบั สัมปทานสิ้ นสุดลง และบรรดาไม้ที่ยงั มิได้เสียค่าภาคหลวง ไม่ว่าจะอยู่
ในพื้ นที่สมั ปทานนั้นหรือไม่ ย่อมเป็ นของแผ่นดินและผูร้ บั สัมปทานจะได้สิทธิหรือกรรมสิทธิ์ในไม้หรือของป่ าได้ต่อเมื่อ
ผูร้ บั สัมปทาน สามารถพิสจู น์ได้ว่าตนได้ทาไม้หรือเก็บหาของป่ านั้นโดยถูกต้องตามกฎหมายข้อกาหนดและเงื่อนไขที่
กาหนดในสัมปทานก่อนสิทธิตามสัมปทาน สิ้ นสุดลง

ในกรณีที่ผรู้ บั สัมปทานประสงค์จะพิสจู น์ตามวรรคหนึ่ ง ให้ผรู้ บั สัมปทานยืน่ คาขอพิสจู น์ต่อรัฐมนตรีภายใน
สามสิบวัน นับแต่วนั ที่ผรู้ บั สัมปทาน ได้รบั หนังสือจากพนักงานเจ้าหน้าที่ที่แจ้งคาสัง่ รัฐมนตรี หรือแจ้งการสิ้ นสุดของ
สัมปทานตามมาตรา ๖๘ อัฎฐ วรรคหนึ่ ง แล้วแต่กรณี วิธีการยืน่ คาขอ พิสจู น์ การพิสจู น์การพิจารณาและการสัง่ การ
ของรัฐมนตรี ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่กาหนดในกฎกระทรวง
ในกรณีที่ผรู้ บั สัมปทานไม่พอใจคาสัง่ รัฐมนตรี ผูร้ บั สัมปทานมีสิทธิฟ้องต่อศาลเพื่อพิสจู น์วา่ ตนได้ทาไม้ หรือ
เก็บหาของป่ าโดยถูกต้องตามกฎหมาย ข้อกาหนด และเงื่อนไขที่กาหนดในสัมปทานก่อนสิทธิตามสัมปทานสิ้ นสุดลง
แต่ท้งั นี้ ต้องยืน่ ฟ้ องภายในกาหนดหกสิบวัน นับแต่วนั ที่ได้รบั คาสัง่ ของรัฐมนตรี
มาตรา ๖๘ เบญจ ในกรณีที่เป็ นสัมปทานทาไม้ที่รฐั มนตรีได้มคี าสัง่ ตามมาตรา ๖๘ ทวิ หรือสิทธิการทาไม้
ในเขตพื้ นที่สมั ปทาน สิ้ นสุดลงตามมาตรา 68 ตรี ให้ผรู้ บั สัมปทานหยุดการทาไม้ในเขตพื้ นที่สมั ปทานที่สิทธิการทาไม้
สิ้ นสุดลงและหยุดการนาไม้เคลื่อนที่ออกจากสถานที่รวมหมอนไม้สาหรับการตรวจวัด คานวณค่าภาคหลวงโดยสิ้ นเชิง
และให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทาการสารวจสภาพการทาไม้ และสารวจไม้ที่รวมอยู่ ณ สถานที่รวมหมอนไม้ของผูร้ บั
สัมปทาน และทาบันทึกรายงานเสนอต่ออธิบดีกรมป่ าไม้โดยเร็ว บันทีกรายงานดังกล่าวให้เจ้าหน้าที่ระบุขอ้ เท็จจริง
เกี่ยวกับวิธีการทาไม้ จานวนและขนาดของไม้ และให้ความเห็นด้วยว่า ผูร้ บั สัมปทานได้ทาไม้โดยถูกต้องตามกฎหมาย
ข้อกาหนดและเงื่อนไขตามที่กาหนดไว้ในสัมปทานหรือไม่
ในกรณีที่ผลการสารวจตามวรรคหนึ่ งปรากฏว่า ผูร้ บั สัมปทานได้ทาไม้โดยฝ่ าฝื นหรือไม่ปฎิบตั ิตามกฎหมาย
ข้อกาหนดหรือเงื่อนไขที่กาหนดไว้ใน สัมปทานและการกระทาดังกล่าวเป็ นเหตุให้ทางราชการมีสิทธิเพิกถอนสัมปทาน
การสิ้ นสุดของสิทธิการทาไม้ตามมาตรา ๖๘ ทวิ หรือมาตรา ๖๘ ตรี ย่อมไม่เป็ นการตัดสิทธิทางราชการที่จะเพิกถอน
สัมปทาน โดยให้มีผลตั้งแต่วนั ก่อนวันที่สิทธิการทาไม้สิ้นสุดลง ่
เมื่อผูร้ บั สัมปทานพสูจน์ต่อรัฐมนตรีตามมาตรา ๖๘ จัตวา ได้ว่าตนได้ทาไม้โดยถูกต้องตามกฎหมาย
ข้อกาหนดและเงื่อนไขที่กาหนดในสัมปทาน ก่อนวันที่สิทธิตามสัมปทานสิ้ นสุดลง หรือเมื่อศาลได้พิพากษาเช่นนั้นให้
อธิบดีกรมป่ าไม้มีหนังสือแจ้งให้ผรับสัมปทานทาการชักลาก และนาไม้ดงั กล่าว เคลื่อนที่ได้พร้อมทั้ง กาหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลาที่ผรู้ บั สัมปทานต้องปฏิบตั ิไว้ดว้ ย ผูร้ บั สัมปทานผูใ้ ดไม่ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์
วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลาตามที่อธิบดีกรมป่ าไม้กาหนดดังกล่าว ให้หมดสิทธิในไม้น้ัน และให้ไม้น้ันตกเป็ นของ
แผ่นดิน ่ิ ู่
มาตรา ๖๘ ฉ ให้ผรู้ บั สัมปทานที่ได้รบั คาสัง่ ตามมาตรา ๖๘ ทวิ หรือผูร้ บั สัมปทานที่สมั ปทานสิ้ นสุดลงตาม
มาตรา ๖๘ ตรี ดังต่อไปนี้ มีสิทธิได้รบั เงินชดเชยความเสียหายตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดไว้ตามมาตรา ๖๘
สัตต มาตรา ๖๘ อัฎฐ มาตรา ๖๘นว มาตรา ๖๘ ทศ และมาตรา ๖๘ เอกาทศ
(๑) ผูร้ บั สัมปทานที่พนที
ื้ ่สมั ปทานทั้งแปลงต้องสิ้ นสุดลงตามมาตรา ๖๘ ทวิ (๑) หรือมาตรา ๖๘ ตรี และ

(๒) ผูร้ บั สัมปทานที่ได้รบั คาสัง่ ตามมาตรา ๖๘ทวิ (๒) หรือ (๓) หรือผูร้ บั สัมปทานที่พนที
ื้ ่สมั ปทานบางส่วนต้องสิ้ นสุด
ลงตามมาตรา ๖๘ ตรี ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่ผรู้ บั สัมปทานดังกล่าว ได้ขอเวนคืนสัมปทานที่เหลือทั้งหมดของตนต่อทาง
ราชการ
ในกรณีที่มีการสัง่ ตามมาตรา ๖๘ ทวิ หรือสัมปทานสิ้ นสุดลงตามมาตรา ๖๘ ตรี การเรียกร้องหรือการให้ค่าสินไหม
ทดแทนหรือเงินชดเชย เพื่อความเสียหายอย่างอื่น นอกจากที่บญ
ั ญัติไว้ในมาตรานี้ จะกระทามิได้
มาตรา ๖๘สัตต เงินชดเชยความเสียหายที่ผรู้ บั สัมปทานมีสิทธิได้รบั ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(๑) ต้องเป็ นความเสียหายที่เกิดขึ้ นอย่างแท้จริงแก่ผรู้ บั สัมปทานและเฉพาะในเรื่องดังต่อไปนี้
(ก) เงินลงทุนที่ผรู้ บั สัมปทานได้ใช้จา่ ยไปเพื่อการทากิจการที่ได้รบั สัมปทาน เช่น ค่าเครื่องจักรกล ค่ายานพาหนะ ค่า
เครื่องมือ เครื่องใช้และอุปกรณ์ต่าง ๆ ซึ่งผูร้ บั สัมปทานยังใช้ประโยชน์ไม่คุม้ ค่า ทั้งนี้ โดยให้คานึ งถึงค่าเสื่อมราคาที่ได้
หักไว้แล้ว ระยะเวลาของสัมปทานที่ ผูร้ บั สัมปทานได้ใช้สิทธิการทากิจการที่ได้รบั สัมปทานไปแล้วจานวนไม้หรือของป่ า
ที่ผรู้ บั สัมปทานได้ทาออกไปแล้วรวมทั้งประโยชน์อย่างอื่นที่ผรู้ บั สัมปทานได้รบั ไป อันเนื่ องจาการทากิจการที่ได้รบั
สัมปทานในระหว่างอายุสมั ปทาน และมูลค่าของทรัพย์สินหรือสิ่งของที่เหลืออยู่ และยังเป็ น ประโยชน์ต่อผูร้ บั สัมปทาน
(ข) ค่าใช้จ่ายที่ผรู้ บั สัมปทานได้จ่ายไปเพื่อการทากิจการที่ได้รบั สัมปทานและยังมิได้รบั ผลประโยชน์กลับคืน ทั้งนี้ โดย
ให้คานึ งถึงเงื่อนไขต่าง ๆ ตามที่กาหนดไว้ใน (ก) และ
(ค) ความผูกพันตามกฎหมาย ที่ผรู้ บั สัมปทานมีอยูต่ ามกฎหมายว่าด้วยการคุม้ ครองแรงงาน ในส่วนที่เกี่ยวกับการ
จ่ายเงินชดเชยให้แก่ ลูกจ้างในกรณีที่มีการเลิกจ้าง เงินลงทุนหรือค่าใช้จ่ายที่นามาพิจารณาเพื่อรับเงินชดเชยตาม (ก)
และ (ข) จะต้องไม่เกินกว่าที่เป็ นเงินลงทุนหรือค่าใช้จ่าย ตามที่ผปู้ ระกอบธุรกิจจะลงทุนหรือใช้จา่ ยในกิจการเช่นนั้น
โดยทัว่ ไปตามปกติ
(๒) ความรับผิดที่ผรู้ บั สัมปทานมีต่อบุคคลภายนอก ตามสัญญาระหว่างผูร้ บั สัมปทานกับบุคคลภายนอกที่เกี่ยวเนื่ อง
กับการทากิจการที่ได้รบั สัมปทาน หากมีขอ้ สัญญาที่คสู่ ญ
ั ญาตกลง ให้ผรู้ บั สัมปทานต้องรับผิด ในกรณีเหตุสุดวิสยั ให้
แตกต่างไปจากประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หรือมีขอ้ สัญญาที่สญ
ั ญา ตกลงให้ผรู้ บั สัมปทานต้องรับผิดเพราะรัฐ
สัง่ แก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกสัมปทานข้อสัญญาดังกล่าวย่อมไม่มีผลใช้บงั คับเพื่อการให้เงินชดเชย ความเสียหาย
ตามมาตรานี้
(๓) ห้ามมิให้มีการจ่ายเงินชดเชยเพื่อกาไรหรือผลประโยชน์ใด ๆ ที่ผรู้ บั สัมปทานคาดว่าจะได้รบั จากการทากิจการที่
ได้รบั สัมปทาน
(๔) ในกรณีที่การเลิกสัมปทานเป็ นเหตุให้ผรู้ บั สัมปทานได้รบั เงินทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อย่างอื่นตอบแทน จากการ
ประกันหรือการอื่นใด เพื่อทดแทนความเสียหาย ให้ถือว่าเงิน ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นนั้น เป็ น
ส่วนหนึ่ งของเงินชดเชยความเสียหายตามมาตรานี้ ในกรณีที่ผรู้ บั สัมปทานยืน่ คาขอเวนคืน

สัมปทานตามมาตรา ๖๘ฉ (๒) ให้ผรู้ บั สัมปทานได้รบั เงินชดเชยความเสียหาย เฉพาะตามอัตราส่วนของพื้ นที่ หรือของ
จานวนไม้หรือของป่ าที่จะทาออกได้จากพื้ นที่ในส่วนที่สมั ปทานนั้นสิ้ นสุดลงแล้วแต่จานวนใดจะมากกว่า ทั้งนี้ เว้นแต่ใน
กรณีทีมีเหตุผล ฟั งได้วา พื้ นที่ในส่วนที่สมั ปทานสิ้ นสุดลงนั้นเป็ นสาเหตุสาคัญที่ทาให้ผรู้ บั สัมปทาน ไม่สามารถดาเนิ น
กิจการในสัมปทานที่ขอเวนคืนนั้นต่อไปได้ ก็ให้ได้รบั เงินชดเชยเช่นเดียวกับกรณีพนที
ื้ ่สมั ปทานทั้งแปลงสิ้ นสุดลง
มาตรา๖๘ อัฎฐ เมื่อรัฐมนตรีมคี าสัง่ ตามมาตรา ๖๘ ทวิ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งคาสัง่ ของรัฐมนตรีให้ผรู้ บั
สัมปทานทราบเป็ นหนังสือ หรือเมื่อสิทธิการทากิจการที่ได้รบั สัมปทานในเขตพื้ นที่สมั ปทานทั้งแปลง หรือบางส่วน
ต้องสิ้ นสุดลงตามมาตรา 68 ตรี ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ มีหนังสือแจ้งให้ผรู้ บั สัมปทานทราบถึงการสิ้ นสุดดังกล่าว
ในกรณีที่ผรู้ บั สัมปทานประสงค์จะเรียกร้องเงินชดเชยความเสียหาย ผูร้ บั สัมปทานจะต้องยืน่ คาขอเรียกร้องเงินชดเชย
ความเสียหายต่ออธิบดี กรมป่ าไม้ ภายในเก้าสิบวันนับแต่วนั ที่ผรู้ บั สัมปทานได้รบั หนังสือของพนักงานเจ้าหน้าที่ที่แจ้ง
คาสัง่ ของรัฐมนตรี หรือแจ้งการสิ้ นสุด ของสัมปทานตามวรรคหนึ่ ง แล้วแต่กรณีคาขอตามวรรคสองให้ทาเป็ นหนังสือ
พร้อมทั้งจัดทาบัญชีแสดงจานวนเงินชดเชยความเสียหายที่ตนเห็นว่า สมควรจะได้รบั ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ใน
มาตรา ๖๘ สตต โดยมีหลักฐานที่สนับสนุ นข้อเรียกร้องของตน ตามความจาเป็ น
ในกรณีที่ผรู้ บั สัมปทานที่ขอเรียกร้อง เงินชดเชยความเสียหายเป็ นผูใ้ ช้สิทธิตามมาตรา ๖๘ ฉ (๒) ผูร้ บั สัมปทานต้องขอ
เวนคืนสัมปทานที่เหลือทั้งหมด ของตนก่อน หรือในวันที่ขอเรียกร้องเงินชดเชยความเสียหายตามมาตรานี้
มาตรา ๖๘ นว ในการพิจารณากาหนดเงินชดเชยความเสียหาย ให้อธิบดีกรมป่ าไม้แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้ น
คณะหนึ่ ง ประกอบด้วยผูแ้ ทน กรมสรรพากรหนึ่ งคน ผูแ้ ทนสานักงานตรวจเงินแผ่นดินหนึ่ งคน ผูม้ ีความรู้
ความสามารถในการตีราคาทรัพย์สินหนึ่ งคน และเจ้าหน้าที่กรมป่ าไม้หนึ่ งคน เพื่อทาหน้าที่พจิ ารณากาหนดเงิน
ชดเชยความเสียหายให้คณะกรรมการมีอานาจเรียกให้ผรู้ บั สัมปทานมาชี้ แจ้งข้อเท็จจริงหรือส่งเอกสารหลักฐาน
เพิ่มเติม ตลอดจนเรียกให้ผรู้ บั สัมปทานมาเจรจาเพื่อกาหนดเงินชดเชยดังกล่าวได้ และในกรณีที่ผรับสัมปทานไม่
ปฎิบตั ิตามคาสัง่ หรือไม่ให้ความร่วมมือ กับคณะกรรมการ ให้คณะกรรมการดาเนิ นการกาหนดเงินชดเชยความ
เสียหายตามที่เห็นสมควรต่อไปโดยมิชกั ช้า เมื่อคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ ง ได้กาหนดเงินชดเชยความเสียหายเสร็จ
สิ้ นแล้ว ให้ทาบันทึกรายงานเสนอต่ออธิบดีกรมป่ าไม้ โดยบันทึกรายงานดังกล่าวจะต้องแสดงรายละเอียด และเหตุผล
ของการพิจารณาว่าการกาหนดเงินชดเชยดังกล่าวมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาอย่างไร มีเหตุผลสนับสนุ นเพียงใด
พร้อมทั้งระบุเอกสารหลักฐาน ที่ใช้ในการพิจารณา และในกรณีที่อธิบดีกรมป่ าไม้ไม่เห็นชอบด้วย ให้อธิบดีกรมป่ าไม้มี
อานาจแก้ไขตามที่เห็นสมควรพร้อมทั้งแสดงเหตุผลกากับใน บันทึกไว้ดว้ ย ู่
ให้อธิบดีกรมป่ าไม้มีหนังสือแจ้งให้ผรู้ บั สัมปทานทราบถึงจานวนเงินชดเชยความเสียหายที่ผรู้ บั สัมปทานจะได้รบั พร้อม
ด้วยเหตุผลตามสมควร และให้กาหนดระยะเวลาที่ผรู้ บั สัมปทานจะมาขอรับเงินชดเชยดังกล่าวไว้ดว้ ย

มาตรา ๖๘ ทศ ผูร้ บั สัมปทานผูใ้ ดไม่พอใจในเงินชดเชยความเสียหายที่อธิบดีกรมป่ าไม้แจ้งให้ทราบตาม
มาตรา ๖๘ นว ให้มีสิทธิอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีภายใน หกสิบวันนับแต่วนั ที่ได้รบั แจ้งเป็ นหนังสือจากอธิบดีกรมป่ าไม้
ดังกล่าว
ในการพิจารณาอุทธรณ์ตามวรรคหนึ่ ง ให้รฐั มนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้ นคณะหนึ่ ง ประกอบด้วยผูท้ รงคุณวุฒิทาง
กฎหมาย และผูม้ ีความรูค้ วามสามารถในการตีราคาทรัพย์สิน มีจานวนทั้งหมดไม่น้อยกว่าห้าคน แต่ไม่เกินเก้าคนเป็ น
ผูพ้ ิจารณาเสนอความเห็นต่อรัฐมนตรี ทั้งนี้ ให้รฐั มนตรีวนิ จฉัยอุทธรณ์ให้เสร็จสิ้ นภายในหกสิบวัน นับแต่วนั ที่ได้รบั คา
อุทธรณ์ ่ิ
มาตรา ๖๘ เอกาทศ ในกรณีที่ผรู้ บั สัมปทานยังไม่พอใจในคาวินิจฉัยของรัฐมนตรีตามมาตรา ๖๘ทศ หรือใน
กรณีที่รฐั มนตรีมิได้วินิจฉัยอุทธรณ์ให้เสร็จภายใน กาหนดเวลาตามมาตรา ๖๘ ทศวรรคสอง ให้มีสิทธิฟ้องคดีต่อศาล
ได้ภายในหนึ่ งปี นับแต่วนั ที่ได้รบั แจ้งคาวินิจฉัยของรัฐมนตรี หรือนับแต่วนั ที่พน้ กาหนด ดังกล่าว แล้วแต่กรณี
ในกรณีที่มีการฟ้ องคดีต่อศาลและศาลพิพากษา ให้ผรู้ บั สัมปทานได้รบั เงินชดเชยความเสียหายเพิ่มขึ้ น ผูร้ บั สัมปทานมี
สิทธิได้รบั ดอกเบี้ ยของ เงินชดเชยความเสียหายเฉพาะในส่วนที่เพิ่มขึ้ นในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี
หมวด ๗
บทลงโทษ
มาตรา ๖๙ (๓๖) ผูใ้ ดมีไว้ในครอบครองซึ่งไม้หวงห้ามอันยังมิได้แปรรูปโดยไม่มีรอยตราค่าภาคหลวง หรือ
รอยตรารัฐบาลขาย เว้นแต่จะพิสจู น์ได้วา่ ได้ไม้น้ันมาโดยชอบด้วยกฎหมาย ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับ
ไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
ในกรณีความผิดตามมาตรานี้ ถ้าไม้ที่มีไว้ในครอบครองเป็ น
๑. ไม้สกั ไม้ยาง หรือไม้หวงห้ามประเภท ข. หรือ
๒. ไม้อื่นเป็ นต้นหรือเป็ นท่อนอย่างใดอย่างหนึ่ ง หรือทั้งสองอย่างรวมกันเกินยีส่ ิบต้นหรือท่อน หรือรวมปริมาตรไม้เกิน
สี่ลกู บาศก์เมตร
ผูก้ ระทาความผิดต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่หนึ่ งปี ถึงยีส่ ิบปี และปรับตั้งแต่หา้ พันบาทถึงสองแสนบาท

มาตรา ๗๐ ผูใ้ ดรับไว้ดว้ ยประการใด ซ่อนเร้น จาหน่ ายหรือช่วยพาเอาไปเสียให้พน้ ซึ่งไม้หรือของป่ าที่ตน
รูอ้ ยูแ่ ล้วว่าเป็ นไม้หรือของป่ าที่มีผไู้ ด้มา โดยการกระทาผิดต่อ บทแห่งพระราชบัญญัตินี้ มีความผิดฐานเป็ นตัวการใน
การกระทาผิดนั้น
มาตรา ๗๑ (๓๗) ผูใ้ ดฝ่ าฝื นหรือไม่ปฏิบตั ิตามาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๔๔ วรรคสองหรือมาตรา ๕๗
ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท
มาตรา ๗๑ ทวิ ผูใ้ ดฝ่ าฝื นหรือไม่ปฏิบตั ิตามมาตรา ๒๙ มาตรา ๒๙ ทวิ มาตรา ๓๙ มาตรา ๓๙ ตรี มาตรา
๔๐ วรรคหนึ่ ง มาตรา ๔๓ วรรคสองหรือมาตรา ๕๓ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่ งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่ งหมื่นบาท
หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๗๒ (๓๘) ผูใ้ ดฝ่ าฝื นหรือไม่ปฏิบตั ิตามมาตรา ๔๑ หรือมาตรา ๕๒ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินห้าปี
หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๗๒ ทวิ ผูใ้ ดฝ่ าฝื นหรือไม่ปฏิบตั ิตามมาตรา ๕๑ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินห้า
หมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
ในกรณีความผิดตามมาตรานี้ ถ้าไม้ที่มีไว้ในครอบครองเป็ น
๑. ไม้สกั ไม้ยาง หรือไม้หวงห้ามประเภท ข. หรือ
๒. ไม้อื่นเป็ นต้นหรือเป็ นท่อนอย่างใดอย่างหนึ่ ง หรือทั้งสองอย่างรวมกันเกินห้าต้นหรือท่อน หรือรวมปริมาตรไม้ที่
ครอบครองเกิน หนึ่ งลูกบาศก์เมตรหรือไม้ที่ได้แปรรูปแล้วรวมปริมาตรไม้เกินหนึ่ งลูกบาศก์เมตร
ผูก้ ระทาความผิดต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่สองถึงสิบห้าปี และปรับตั้งแต่หนึ่ งหมื่นบาทถึงหนึ่ งแสนบาท
มาตรา ๗๒ ตรี ผูใ้ ดฝ่ าฝื นหรือไม่ปฏิบตั ิตามมาตรา ๕๔ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกิน
ห้ามหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
ในกรณีความผิดตามมาตรานี้ ถ้าได้กระทาเป็ นเนื้ อที่เกินยีส่ ิบห้าไร่ ผูก้ ระทาความผิดต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่สองปี
ถึงสิบห้าปี และปรับตั้งแต่หนึ่ งหมื่นบาทถึงหนึ่ งแสนบาท
ในกรณีที่มีคาพิพากษาชี้ ขาดว่าบุคคลใดกระทาความผิดตามมาตรานี้ ถ้าปรากฏว่าบุคคลนั้นได้ยดึ ถือครอบครองป่ าที่
ตนได้กระทาความผิด ศาลมีอานาจที่จะสัง่ ให้ผกู้ ระทาผิด คนงาน ผูร้ บั จ้าง ผูแ้ ทน และบริวารของผูก้ ระทาผิด ออกไป
จากป่ านั้นได้ดว้ ย
มาตรา ๗๓ (๓๙) ผูใ้ ดฝ่ าฝื นหรือไม่ปฏิบตั ิตามมาตรา ๑๑ มาตรา ๑๒ มาตรา ๑๓ มาตรา ๓๑ หรือมาตรา
๔๘ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
ในกรณีความผิดตามมาตรานี้ ถ้าการกระทาผิดนั้นเกี่ยวกับ

๑. ไม้สกั ไม้ยาง หรือไม้หวงห้ามประเภท ข. หรือ
๒. ไม้อื่นเป็ นต้นหรือเป็ นท่อนอย่างใดอย่างหนึ่ งหรือทั้งสองอย่างรวมกันเกินยีส่ ิบต้นหรือท่อน หรือรวมปริมาตรไม้เกิน
สี่ลกู บาศก์เมตร หรือไม้ที่ได้แปรรูปแล้วรวมปริมาตรไม้เกินสองลูกบาศก์เมตร
ผูก้ ระทาความผิดต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่หนึ่ งปี ถึงยีส่ ิบปี และปรับตั้งแต่หา้ พันบาทถึงสองแสนบาท
มาตรา ๗๓ ทวิ ผูใ้ ดฝ่ าฝื นมาตรา ๕๓ ตรี หรือผูร้ บั ใบอนุ ญาตตามพระราชบัญญัตินี้ฝ่ าฝื น หรือไม่ปฏิบตั ิตาม
เงื่อนไขที่ระบุไว้ในอนุ ญาต หรือข้อกาหนดที่รฐั มนตรีกาหนดให้ปฏิบตั ิเพิ่มเติมตามมาตรา ๕๘ ต้องระวางโทษจาคุก
ตั้งแต่หกเดือนถึงห้าปี และปรับตั้งแต่หา้ พันบาทถึงห้าหมื่นบาท
มาตรา ๗๔ (๔๐) บรรดาไม้และของป่ าอันได้มาหรือมีไว้เนื่ องจากการกระทาความผิดต่อพระราชบัญญัตินี้
และสิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้ และสิ่งอื่นใด บรรดาที่ทาด้วยไม้หวงห้ามที่มีไว้ เนื่ องจากการกระทาความผิดตามมาตรา ๕๓
ตรี ให้ริบเสียทั้งสิ้ น
มาตรา ๗๔ ทวิ บรรดาเครื่องมือ เครื่องใช้ สัตว์พาหนะ ยานพาหนะหรือเครื่องจักรกลใด ๆ ซึ่งบุคคลได้ใช้ใน
การกระทาความผิด หรือได้ใช้เป็ น อุปกรณ์ให้ได้รบั ผลในการกระทาความผิดตามมาตรา ๑๑ มาตรา ๔๘ มาตรา ๕๔
หรือมาตรา ๖๙ ให้ริบเสียทั้งสิ้ นไม่ว่าจะมีผถู้ ูกลงโทษตามคาพิพากษาหรือไม่
มาตรา ๗๔ ตรี บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ที่มโี ทษปรับสถานเดียวให้อธิบดีกรมป่ าไม้หรือ
พนักงานเจ้าหน้าที่ในระดับไม่ตา่ กว่า ป่ าไม้จงั หวัดหรือหัวหน้าด่านป่ าไม้ มีอานาจเปรียบเทียบได้
มาตรา ๗๔ จัตวา ในกรณีที่มีผนู้ าจับผูก้ ระทาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ให้พนักงานอัยการร้องขอต่อศาล
และให้ศาลมีอานาจพิพากษาให้จ่าย เงินสินบนนาจับแก่ผนู้ าจับ เป็ นจานวนเงินไม่เกินกึ่งหนึ่ งของจานวนเงินค่าปรับ
ตามคาพิพากษาโดยจ่ายจากเงินค่าปรับที่ชาระต่อศาล ถ้าผูก้ ระทาความผิดไม่ชาระเงินค่าปรับหรือชาระไม่ถึงจานวนที่
จะต้องจ่ายค่าสินบนนาจับได้ครบถ้วน ก็ให้จ่ายเงินสินบนนาจับ ที่ยงั จะต้องจ่ายจาก เงินค่าขายของกลางที่ศาลสัง่ ริบ
ถ้ายังขาดอยูอ่ ีกก็ให้เป็ นพับไป
ในกรณีที่มีผนู้ าจับหลายคน ให้แบ่งเงินสินบนนาจับให้คนละเท่า ๆ กันการจ่ายเงินสินบนนาจับนั้น จะจ่ายได้เมื่อคดีถึง
ที่สุดแล้ว
หมวด ๘
การรักษาพระราชบัญญัติ
มาตรา ๗๕ ให้รฐั มนตรีวา่ การกระทรวงเกษตราธิการ รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ กับให้มีอานาจแต่งตั้ง
พนักงานเจ้าหน้าที่ และกาหนดอัตราค่าธรรมเนี ยม ไม่เกินจานวนอย่างสูงที่กาหนดไว้ในบัญชีต่อท้าย

พระราชบัญญัตินี้และออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบตั ิการให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้
ประกาศในราชกิจจานุ เบกษาแล้วให้ใช้บงั คับได้
บทเฉพาะกาล
มาตรา ๗๖ สัมปทานและใบอนุ ญาตที่ได้ออกให้แก่บุคคลใดเพื่อทาไม้หรือเก็บหาของป่ าไว้แล้วในวันใช้
พระราชบัญญัตินี้ ให้คงใช้ได้ต่อไป เสมือนหนึ่ งเป็ นสัมปทาน และใบอนุ ญาตที่ออกให้ตามความในพระราชบัญญัตินี้
เพียงเท่ากาหนดอายุของสัมปทานและใบอนุ ญาตนั้น
มาตรา ๗๗ บรรดาตราประทับไม้ของเอกชนที่ได้จดทะเบียนและเสียค่าธรรมเนี ยมไว้แล้วก่อนวันใช้
พระราชบัญญัตินี้ ให้คงใช้ได้ต่อไปมีกาหนดร้อยยีส่ ิบวัน นับแต่วนั ใช้พระราชบัญญัตินี้ ถ้าเจ้าของตราประทับไม้ของ
เอกชนประสงค์จะใช้ตรานั้น ต่อจากนั้นไปต้องนาไปขอจดทะเบียนใหม่ ตามความใน พระราชบัญญัตินี้โดยไม่ตอ้ งเสีย
ค่าธรรมเนี ยมในการจดทะเบียนอีก
ผูร้ บั สนองพระบรมราชโองการ
ป. พิบลู สงคราม
นายกรัฐมนตรี

