พระราชบัญญัติ
ป่าไม้
พ.ศ. ๒๔๘๔
ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล
คณะผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์
(ตามประกาศประธานสภาผู้แทนราษฎร
ลงวันที่ ๔ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๔๘๐)
อาทิตย์ทิพอาภา
พล.อ.พิชเยนทรโยธิน
ตราไว้ ณ วันที่ ๑๔ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๔๘๔
เป็นปีที่ ๘ ในรัชกาลปัจจุบัน
โดยที่สภาผู้แทนราษฎรลงมติว่า สมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ให้เหมาะสมแก่กาลสมัยยิ่งขึ้น
จึงมีพระบรมราชโองการให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้ โดยคําแนะนําและยินยอมของสภาผูแทนราษฎร
ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้ให้เรียกว่า "พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔"
มาตรา ๒ ให้ใช้พระราชบัญญัตินี้ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พุทธศักราช ๒๔๘๕ เป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ยกเลิก
(๑) ประกาศพระบรมราชโองการ ว่าด้วยภาษีไม้ขอนสักและไม้กระยาเลย ลงวันอาทิตย์ เดือนสี่ แรมแปดค่ํา ปี
จอ ฉศก จุลศักราช ๑๒๓๖
(๒) ประกาศพระบรมราชโองการ เรื่องซื้อขายไม้ขอนสัก ลงวันพุธเดือนเก้า ขึ้นค่ําหนึ่ง ปีวอก ฉศก จุลศักราช
๑๒๔๖
(๓) ประกาศพระบรมราชโองการ เรื่องไม้ขอนสัก ลงวันอาทิตย์เดือนเจ็ด ขึ้นค่ําหนึ่ง ปีกุน นพศก จุลศักราช
๑๒๔๙
(๔) ประกาศพระบรมราชโองการเพิ่มเติมเรื่องไม้ขอนสัก ลงวันจันทร์เดือนสิบเอ็ด แรมค่ํา หนึ่ง ปีกุน นพศก จุล
ศักราช ๑๒๔๙
(๕) พระราชบัญญัติไม้ซุงและไม้ท่อนที่ดวงตราลบเลือน ร.ศ. ๑๑๕
(๖) พระราชบัญญัติประกาศการรักษาป่าไม้ ร.ศ. ๑๑๖
(๗) พระราชบัญญัติรักษาต้นไม้สัก ร.ศ. ๑๑๖
(๘) พระราชบัญญัติป้องกันการลักลอบตีตราไม้ ร.ศ. ๑๑๗
(๙) พระราชบัญญัติป้องกันการลักลอบชักลากไม้สักที่ยังมิได้เสียค่าตอและภาษี ร.ศ. ๑๑๘
(๑๐) กฎกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยไม้ไหลลอย ร.ศ. ๑๑๙
(๑๑) กฎข้อบังคับอนุญาตไม้สักให้ใช้ในการปลูกสร้างที่ทําราชการ และการสาธารณประโยชน์ ร.ศ. ๑๑๙
(๑๒) พระราชบัญญัติรักษาป่า พุทธศักราช ๒๔๕๖
(๑๓) กฎข้อบังคับวางระเบียบวิธีจัดการรักษาป่า พุทธศักราช ๒๔๕๖
(๑๔) กฎข้อบังคับวางระเบียบการหาของป่า ว่าด้วยการเก็บรวงผึ้ง พุทธศักราช ๒๔๖๔
(๑๕) กฎข้อบังคับวางระเบียบการหาของป่า ว่าด้วยการเจาะเผาต้นตะเคียนทําชัน ในมณฑลปัตตานี

พุทธศักราช ๒๔๖๕
(๑๖) กฎข้อบังคับวางระเบียบการหาของป่า ว่าด้วยการเจาะเผาทําน้ํามันยาง พุทธศักราช ๒๔๖๕
(๑๗) พระราชบัญญัติแก้ไขพระราชบัญญัติพิกัดภาษีภายใน พุทธศักราช ๒๔๗๐ เฉพาะมาตรา ๔ (ก) และ (ข)
(๑๘) พระราชบัญญัติรักษาป่า (ฉบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๔๗๙
(๑๙) พระราชบัญญัติควบคุมการทํายางสน พุทธศักราช ๒๔๘๐
(๒๐) บรรดาบทกฎหมาย กฎ และข้อบังคับอื่น ๆ ในส่วนที่บัญญัติไว้แล้วในพระราชบัญญัตินี้ หรือซึ่งแย้งกับบท
แห่งพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้
(๑) "ป่า" หมายความว่า ที่ดินที่ยังมิได้มีบุคคลได้มาตามกฎหมายที่ดิน
(๒)"ไม้" หมายความว่า ไม้สักและไม้อื่นทุกชนิดที่เป็นต้น เป็นกอเป็นเถา รวมตลอดถึงไม้ที่นําเข้ามาใน
ราชอาณาจักร ไม้ไผ่ทุกชนิด ปาล์ม หวาย ตลอดจนราก ปุ่ม ตอ เศษ ปลาย และกิ่งของสิ่งนั้น ๆ ไม่ว่าจะถูกตัด ถอน
เลื่อย ผ่า ถาก ขุด หรือกระทําโดยประการอื่นใด
(นิยามคําว่า "ไม้" แก้ไขโดยพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๑๘)
(๓) "แปรรูป" หมายความว่า การกระทําอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ไม้ดังนี้คือ
ก เลื่อย ผ่า ถาก ขุด หรือกระทําด้วยประการอื่นใดแก่ไม้ให้เปลี่ยนรูปหรือขนาดไปจากเดิม นอกจากการลอก
เปลือกหรือตบแต่งอันจําเป็นแก่การชักลาก
ข เผา อบ บด หรือกระทําด้วยประการอื่นใดแก่ไม้ให้เปลี่ยนแปรสภาพไปจากเดิม เพื่อถือเอาวัตถุธาตุหรือผล
พลอยได้จากไม้นั้น
(นิยามคําว่า "แปรรูปไม้" แก้ไขโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๔๙๔)
(๔) "ไม้แปรรูป" หมายความว่า ไม้ที่ได้แปรรูปแล้ว และหมายความรวมถึงไม้ที่อยู่ในสภาพพรางว่าเป็นสิ่งปลูก
สร้าง หรืออยู่ในสภาพเป็นสิ่งปลูกสร้างอันไม่ชอบด้วยลักษณะสิ่งปลูกสร้างทั่ว ๆ ไปหรือที่ผิดปกติวิสัย หรืออยู่ในสภาพ
เป็นเครื่องใช้ที่ไม่ชอบด้วยลักษณะของเครื่องใช้ที่ใช้เป็นปกติในท้องที่นั้นหรือที่ผิดปกติวิสัย
ไม้ที่อยู่ในสภาพเป็นสิ่งปลูกสร้างหรืออยู่ในสภาพเป็นเครื่องใช้ ทั้งนี้ตลอดเวลาที่อยู่ในสภาพเช่นนั้น รวมทั้งไม้ที่
เคยอยู่ในสภาพดังกล่าว และผู้ครอบครองพิสูจน์ได้ว่าได้เคยมีสภาพเช่นนั้นมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีสําหรับไม้อื่นที่มิใช่ไม้
สัก และห้าปีสําหรับไม้สัก มิให้ถือว่าเป็นไม้แปรรูป
(นิยามคําว่า "ไม้แปรรูป" แก้ไขโดยประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ ๑๑๖ ลงวันที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๑๕)
(๕) "ทําไม้" หมายความว่า ตัด ฟัน กาน โค่น ลิด เลื่อย ผ่าถาก ทอน ขุด ชักลากไม้ในป่า หรือนําไม้ออกจากป่า
ด้วยประการใด ๆ และหมายความรวมถึงการกระทําดังกล่าวกับไม้สักหรือไม้ยางที่ขึ้นอยู่ในที่ดินที่มิใช่ป่า หรือการนําไม้สัก
หรือไม้ยางออกจากที่ดินที่ไม้นั้นๆ ขึ้นอยู่ด้วย (นิยามคําว่า "ทําไม้" แก้ไขโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๑๘)
(๖) "ไม้ไหลลอย" หมายความว่า ไม้ต้น ไม้ซุง ไม้ท่อน ไม้เสาไม้เข็ม ไม้หลัก ไม้เหลี่ยม ไม้กระดาน ซึ่งเป็นไม้หวง
ห้ามที่ได้ไหลลอยโดยปราศจากการควบคุม
(๗) "ของป่า" หมายความว่า บรรดาของที่เกิดหรือมีขึ้นในป่าตามธรรมชาติ คือ
ก. ไม้ รวมทั้งส่วนต่าง ๆ ของไม้ ถ่านไม้ น้ํามันไม้ ยางไม้ตลอดจนสิ่งอื่น ๆ ที่เกิดจากไม้
ข. พืชต่างๆ ตลอดจนสิ่งอื่นๆ ที่เกิดจากพืชนั้น
ค. รังนก ครั่ง รวงผึ้ง น้ําผึ้ง ขี้ผึ้ง และมูลค้างคาว
ง. หินที่ไม่ใช่แร่ตามกฎหมายว่าด้วยแร่ และหมายความรวมถึงถ่านไม้ที่บุคคลทําขึ้นด้วย
(นิยามคําว่า "ของป่า" แก้ไขโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๑๘)
(๘) "ไม้ฟืน" หมายความว่า บรรดาไม้ที่มีลักษณะและคุณภาพเหมาะสมที่จะใช้เป็นเชื้อเพลิงยิ่งกว่าจะใช้

ประโยชน์อย่างอื่น
(๙) "ชักลาก" หมายความว่า การนําไม้หรือของป่าจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งด้วยกําลังแรงงาน
(๑๐) "นําเคลื่อนที่" หมายความว่า ชักลาก หรือทําให้ไม้หรือของป่าเคลื่อนจากที่ไปด้วยประการใด ๆ
(๑๑) "ขนาดจํากัด" หมายความว่า ขนาดของต้นไม้ที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
(นิยามคําว่า "ขนาดจํากัด" แก้ไขโดยพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๑๘)
(๑๒) "ค่าภาคหลวง" หมายความว่า เงินค่าธรรมเนียมซึ่งผู้ทําไม้หรือเก็บหาของป่าจะต้องเสียตามความใน
พระราชบัญญัตินี้
(๑๓) "โรงงานไม้แปรรูป" หมายความว่า โรงงานหรือสถานที่ใดซึ่งจัดขึ้นไว้เป็นที่ทําการแปรรูปไม้ รวมถึง
บริเวณโรงงานหรือสถานที่นั้น ๆ ด้วย
(๑๔) "โรงค้าไม้แปรรูป" หมายความว่า สถานที่ที่ค้าไม้แปรรูปหรือที่มีไม้แปรรูปไว้เพื่อการค้า รวมถึงบริเวณ
สถานที่นั้น ๆ ด้วย
(๑๕) "ตราประทับไม้" หมายความว่า วัตถุใดอันประดิษฐ์ขึ้นเพื่อให้เกิดเป็นรูปรอย หรือเครื่องหมายใด ๆ
นอกจากรูปรอยที่เป็นตัวเลข ไว้ที่ไม้ ซึ่งอยู่ภายใต้ความควบคุมแห่งพระราชบัญญัตินี้
(๑๖) "พนักงานเจ้าหน้าที่" หมายความว่า เจ้าพนักงานป่าไม้ พนักงานป่าไม้ หรือผู้ซึ่งรัฐมนตรีได้แต่งตั้งให้มี
หน้าที่ดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้
(๑๗) "รัฐมนตรี" หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๕ พระราชกฤษฎีกาหรือประกาศรัฐมนตรี ซึ่งกําหนดขึ้นตามบทแห่งพระราชบัญญัตินี้ ให้คัดสําเนา
ประกาศไว้ ณ ที่ว่าการอําเภอและที่ทําการกํานัน หรือที่สาธารณสถานในท้องที่ซึ่งเกี่ยวข้อง
หมวด ๑
การทําไม้และเก็บหาของป่า
ส่วนที่ ๑
การกําหนดไม้หวงห้าม ค่าภาคหลวงและขนาดจํากัด
มาตรา ๖ ไม้หวงห้ามมีสองประเภท คือ
ประเภท ก. ไม้หวงห้ามธรรมดา ได้แก่ไม้ซึ่งการทําไม้จะต้องได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่หรือได้รับ
สัมปทานตามความในพระราชบัญญัตินี้
ประเภท ข. ไม้หวงห้ามพิเศษ ได้แก่ไม้หายากหรือไม้ที่ควรสงวนซึ่งไม่อนุญาตให้ทําไม้ เว้นแต่รัฐมนตรีจะได้
อนุญาตในกรณีพิเศษ
มาตรา ๗ ไม้สักและไม้ยางทั่วไปในราชอาณาจักรไม่ว่าจะขึ้นอยู่ที่ใดเป็นไม้หวงห้ามประเภท ก. ไม้ชนิดอื่นในป่า
จะให้เป็นไม้หวงห้ามประเภทใดให้กําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา
การเพิ่มเติมหรือเพิกถอนชนิดไม้ หรือเปลี่ยนแปลงประเภทไม้หวงห้ามที่ได้มีพระราชกฤษฎีกากําหนดไว้แล้วก็ดี
หรือจะกําหนดไม้ชนิดใดเป็นไม้หวงห้ามประเภทใดขึ้นในท้องที่ใด นอกจากท้องที่ที่ได้มีพระราชกฤษฎีกากําหนด ตาม
ความในมาตราก่อนแล้วนั้นก็ดี ให้กําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา
พระราชกฤษฎีกาซึ่งตราขึ้นตามความในวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้ใช้บังคับได้เมื่อพ้นกําหนดเก้าสิบวัน นับแต่
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
(มาตรา ๗ แก้ไขโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๑๘)
มาตรา ๘ (ยกเลิก โดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๑๘)
มาตรา ๙ รัฐมนตรีมีอํานาจกําหนดอัตราค่าภาคหลวง โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ดังต่อไปนี้
(๑) สําหรับไม้หวงห้ามประเภท ก. เฉพาะไม้สัก หรือไม้หวงห้ามประเภท ข. ให้กําหนดตามชนิด ขนาด และ

ปริมาตรของไม้ ไม่เกินลูกบาศก์เมตรละสองร้อยบาท
(๒) สําหรับไม้หวงห้ามอื่น ให้กําหนดตามชนิดและปริมาตรของไม้ไม่เกินลูกบาศก์เมตรละแปดสิบบาท
(๓) สําหรับไม้หวงห้ามที่ทําเป็นไม้ฟืนหรือไม้เผาถ่าน ให้กําหนดได้ไม่เกินลูกบาศก์เมตรละห้าบาท ถ้าได้เผาเป็น
ถ่านแล้ว อัตราค่าภาคหลวงให้เป็นสองเท่าของอัตราค่าภาคหลวงของไม้หวงห้ามที่ทําเป็นไม้ฟืนหรือไม้เผาถ่าน
(๔) สําหรับไม้หวงห้ามหรือถ่านที่เผาจากไม้หวงห้ามที่นิยมซื้อขายกันตามมาตรฐานอื่นนอกจากเป็นลูกบาศก์
เมตร จะกําหนดอัตราค่าภาคหลวงแตกต่างจากที่บัญญัติไว้ใน (๑) (๒) หรือ (๓) ก็ได้ แต่ต้องไม่เกินร้อยละสิบของราคา
ตลาดในราชอาณาจักร โดยเฉลี่ยจากราคาของไม้หวงห้ามหรือของถ่านที่เผาจากไม้หวงห้าม แล้วแต่กรณี
(มาตรา ๙ แก้ไขโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๑๘)
มาตรา ๙ ทวิ ในกรณีที่รัฐมนตรีเห็นสมควร รัฐมนตรีจะลดหรือยกเว้นค่าภาคหลวงให้บุคคลซึ่งประสบภัยพิบัติ
สาธารณะตามความจําเป็นเฉพาะรายก็ได้
(มาตรา ๙ ทวิ เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๑๘)
มาตรา ๑๐ ให้รัฐมนตรีมีอํานาจกําหนดขนาดจํากัดไม้หวงห้ามโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ส่วนที่ ๒
การทําไม้หวงห้าม
มาตรา ๑๑ ผู้ใดทําไม้ หรือเจาะ หรือสับ หรือเผา หรือทําอันตรายด้วยประการใด ๆ แก่ไม้หวงห้าม ต้องได้รับ
อนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือได้รับสัมปทานตามความในพระราชบัญญัตินี้ และต้องปฏิบัติตามข้อกําหนดใน
กฎกระทรวงหรือในการอนุญาต
การอนุญาตนั้น พนักงานเจ้าหน้าที่เมื่อได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีแล้วจะอนุญาตให้ผูกขาดโดยให้ผู้ได้รับอนุญาต
เสียเงินค่าผูกขาดให้แก่รัฐบาลตามจํานวนที่รัฐมนตรีกําหนดก็ได้
การอนุญาตโดยวิธีผูกขาดหรือให้สัมปทานสําหรับการทําไม้ฟืนหรือไม้เผาถ่านไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม ให้
กระทําได้เฉพาะในเขตป่าที่ห่างไกลและกันดาร หรือเฉพาะการทําไม้ชนิดที่มีค่าหรือหายาก
การพิจารณาคําขออนุญาตผูกขาดหรือสัมปทานตามความในวรรคก่อนให้กระทําโดยคณะกรรมการซึ่งรัฐมนตรี
แต่งตั้ง
(มาตรา ๑๑ แก้ไขโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๔๙๔)
มาตรา ๑๑ ทวิ ในกรณีที่ผู้รับอนุญาตตามมาตรา ๑๑ หรือผู้รับสัมปทานประสงค์จะนําเครื่องมือ เครื่องใช้ สัตว์
พาหนะ ยานพาหนะ หรือเครื่องจักรกลใด ๆ ที่ตนมิได้เป็นเจ้าของเข้าไปในเขตป่าที่ได้รับอนุญาตหรือในเขตสัมปทานผู้รับ
อนุญาตหรือผู้รับสัมปทานดังกล่าวต้องแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน ตามแบบที่
รัฐมนตรีกําหนด
บรรดาทรัพย์สินดังกล่าวในวรรคหนึ่งที่ผู้รับอนุญาตหรือผู้รับสัมปทานนําเข้าไปในเขตป่าที่ได้รับอนุญาต หรือใน
เขตสัมปทาน โดยมิได้แจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบตามวรรคหนึ่งให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่า ทรัพย์สินนั้นเป็นทรัพย์สินของ
ผู้รับอนุญาตหรือผู้รับสัมปทาน
(มาตรา ๑๑ ทวิ เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๑๘)
มาตรา ๑๒ ห้ามมิให้ผู้รับอนุญาตทําไม้ที่ไม่มีรอยตราอนุญาตของพนักงานเจ้าหน้าที่ประทับไว้ เว้นแต่จะได้มี
ข้อความระบุอนุญาตไว้ในใบอนุญาต
มาตรา ๑๓ ห้ามมิให้ผู้รับอนุญาตทําไม้ที่มีขนาดต่ํากว่าขนาดจํากัดแต่ถ้ามีเหตุภัยพิบัติสาธารณะ หรือมีเหตุ
จําเป็นที่เห็นสมควรช่วยเหลือราษฎรเป็นกรณีพิเศษ รัฐมนตรีจะอนุญาตให้ผู้รับอนุญาตเฉพาะราย ทําไม้ที่มีขนาดต่ํากว่า
ขนาดจํากัดเป็นการชั่วคราวก็ได้
การทําไม้ที่มีขนาดต่ํากว่าขนาดจํากัดตามที่รัฐมนตรีอนุญาตให้ทําได้ตามความในวรรคหนึ่ง ผู้รับอนุญาตจะทําไม้

ได้ต่อเมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ประทับตราอนุญาตไว้ที่ไม้นั้น ๆ แล้ว ทั้งนี้ เว้นแต่ในกรณีที่ไม่สามารถประทับตราได้ และ
พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ระบุไว้ในใบอนุญาตให้ทําได้โดยไม่ต้องประทับตรา
(มาตรา ๑๓ แก้ไขโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๑๘)
มาตรา ๑๔ ผู้รับอนุญาตทําไม้ต้องเสียค่าภาคหลวงตามที่กําหนดไว้ดั่งต่อไปนี้
(๑) ต้องชําระค่าภาคหลวงล่วงหน้า ต้นหรือท่อนละสองบาท เมื่อรับใบอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ เว้นแต่ใน
ท้องที่ใดที่คณะกรมการจังหวัดได้ประกาศโดยรับอนุมัติจากรัฐมนตรี ให้งดเว้นไม่ต้องเรียกเก็บเงินค่าภาคหลวงล่วงหน้า
หรือให้ลดอัตราค่าภาคหลวงล่วงหน้าลงจากอัตราที่กําหนดนี้ ก็ให้เป็นไปตามประกาศของคณะกรมการจังหวัดนั้น ๆ
การทําไม้สัก ผู้รับอนุญาตจะต้องชําระค่าภาคหลวงล่วงหน้า ตามอัตราที่คณะกรมการจังหวัดได้ประกาศโดยรับ
อนุมัติจากรัฐมนตรี หรือตามอัตราที่รัฐมนตรีกําหนดเป็นราย ๆ ไป
การทําไม้ฟืน หรือทําไม้เผาถ่านไม่ต้องเสียค่าภาคหลวงล่วงหน้า
(๒) ต้องชําระค่าภาคหลวงให้เสร็จสิ้นภายในกําหนดสามสิบวันนับแต่วันที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้แจ้งจํานวน
ค่าภาคหลวงให้ทราบ
ถ้าผู้รับอนุญาตไม่ชําระค่าภาคหลวงให้เสร็จสิ้นภายในกําหนดเวลาดั่งกล่าวในวรรคก่อน ให้ไม้ ไม้ฟืน ไม้เผาถ่าน
หรือถ่านนั้นตกเป็นของแผ่นดินเว้นแต่ผู้รับอนุญาตจะได้รับอนุญาตให้ผัดผ่อนการชําระค่าภาคหลวงต่อไปตามข้อกําหนด
ในกฎกระทรวง ในกรณีที่ได้ชําระเงินค่าภาคหลวงล่วงหน้าไว้และได้ทําไม้ออกมาแล้วภายในกําหนดอายุใบอนุญาต ก็ให้ไม้
ส่วนที่เกินจํานวนจากที่ชําระค่าภาคหลวงล่วงหน้าไว้แล้วตกเป็นของแผ่นดิน
(มาตรา ๑๔ แก้ไขโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๔๙๔)
มาตรา ๑๔ ทวิ บทบัญญัติมาตรา ๑๔ มิให้ใช้บังคับแก่ผู้รับอนุญาตทําไม้สักที่ขึ้นอยู่ในที่ดินที่มีโฉนดที่ดินตาม
ประมวลกฎหมายที่ดินเพื่อใช้สอยส่วนตัวและมิให้ใช้บังคับแก่ผู้รับอนุญาตทําไม้ยางที่ขึ้นอยู่ในที่ดินที่มี น.ส.๓ หรือโฉนด
ที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดิน เพื่อใช้สอยส่วนตัว
(มาตรา ๑๔ ทวิ เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๑๘)
มาตรา ๑๕ การชําระค่าภาคหลวงสําหรับไม้หวงห้ามชนิดใดถ้าผู้รับอนุญาตขอชําระในเมื่อไม้นั้นได้แปรรูปแล้ว
ต้องชําระตามปริมาตรของไม้แปรรูป ในอัตราสองเท่าค่าภาคหลวงที่กําหนดไว้สําหรับไม้ชนิดนั้น ๆ
(มาตรา ๑๕ แก้ไขโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๔๙๔)
มาตรา ๑๖ ค่าภาคหลวงล่วงหน้าทั้งสิ้นที่ชําระไว้แล้วตามความในมาตรา ๑๔ (๑) นั้น ให้นํามาหักกลบลบกันกับ
ค่าภาคหลวงไม้ที่ทําออก ยังขาดเท่าใดให้เรียกเก็บจนครบ ถ้าผู้รับอนุญาตทําไม้ออกมาไม่ครบจํานวนตามใบอนุญาตโดย
มิใช่เพราะเหตุสุดวิสัย ซึ่งคํานวณค่าภาคหลวงแล้วยังไม่ถึงจํานวนเงินค่าภาคหลวงล่วงหน้าที่ได้ชําระไว้แล้ว ค่าภาคหลวง
ล่วงหน้าส่วนที่เกินให้ตกเป็นของรัฐบาล
ถ้าผู้รับอนุญาตไม่ได้ทําไม้ออกมาเลยตามใบอนุญาต โดยมิใช่เพราะเหตุสุดวิสัย หรือกระทําผิดจนถูกเพิกถอน
ใบอนุญาต ค่าภาคหลวงล่วงหน้าทั้งสิ้นให้ตกเป็นของรัฐบาล
มาตรา ๑๗ บทบัญญัติในส่วนนี้ มิให้ใช้บังคับในกรณีดั่งต่อไปนี้
(๑) พนักงานเจ้าหน้าที่จัดกระทําไปเพื่อประโยชน์ในการบํารุงป่าการค้นคว้าหรือการทดลองในทางวิชาการ
(๒) ผู้เก็บหาเศษไม้ปลายไม้ตายแห้งที่ล้มขอนนอนไพร อันมีลักษณะเป็นไม้ฟืนซึ่งมิใช่ไม้สักหรือไม้หวงห้าม
ประเภท ข. ไปสําหรับใช้สอยในบ้านเรือนแห่งตนหรือประกอบกิจของตน
มาตรา ๑๘ เมื่อมีเหตุภัยพิบัติสาธารณะหรือมีเหตุจําเป็น ที่เห็นสมควรช่วยเหลือราษฎรเป็นกรณีพิเศษ รัฐมนตรี
จะอนุญาตให้ผู้ใดเฉพาะรายทําไม้หวงห้ามแตกต่างจากข้อกําหนดในกฎกระทรวง หรือข้อกําหนดในการอนุญาตเป็นการ
ชั่วคราวก็ได้
(มาตรา ๑๘ แก้ไขโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๑๘)

ส่วนที่ ๓
การยกเว้นค่าภาคหลวง
มาตรา ๑๙
(ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๐๓)
มาตรา ๒๐
(ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๐๓)
มาตรา ๒๑
(ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๐๓)
มาตรา ๒๒
(ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๐๓)
มาตรา ๒๓
(ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๐๓)
มาตรา ๒๔
(ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๐๓)
ส่วนที่ ๔
ไม้ที่มิใช่ไม้หวงห้าม
มาตรา ๒๕ ผู้ใดนําไม้ที่มิใช่ไม้หวงห้ามเข้าเขตด่านป่าไม้ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามอัตราที่รัฐมนตรีกําหนด เว้น
แต่นําไปเพื่อใช้สอยส่วนตัวภายในเขตท้องที่จังหวัดที่ทําไม้นั้น
การนําไม้เข้าเขตด่านป่าไม้หลายด่าน ให้เสียค่าธรรมเนียมเพียงด่านแรกด่านเดียว
(มาตรา ๒๕ แก้ไขโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๑๘)
มาตรา ๒๖ รัฐมนตรีมีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา กําหนดอัตราค่าธรรมเนียมตามมาตรา ๒๕ ไม่เกิน
ลูกบาศก์เมตรละสี่สิบบาท แต่ถ้าเป็นไม้ที่นิยมซื้อขายกันตามมาตรฐานอื่น นอกจากเป็นลูกบาศก์เมตร จะกําหนดอัตรา
ค่าธรรมเนียมสําหรับไม้นั้นแตกต่างจากที่บัญญัติไว้นี้ก็ได้ แต่ต้องไม่เกินร้อยละสิบของราคาตลาดในท้องที่ โดยเฉลี่ยจาก
ราคาของไม้นั้น
(มาตรา ๒๖ แก้ไขโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๑๘)
ส่วนที่ ๕
ของป่าหวงห้าม
มาตรา ๒๗ ของป่าอย่างใดในท้องที่ใดจะให้เป็นของป่าหวงห้ามให้กําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา
มาตรา ๒๘ การเพิ่มเติมหรือเพิกถอนของป่าหวงห้ามที่ได้มีพระราชกฤษฎีกากําหนดไว้แล้วก็ดี หรือจะกําหนด
ของป่าอย่างใดให้เป็นของป่าหวงห้ามขึ้นในท้องที่ใด นอกจากท้องที่ที่ได้มีพระราชกฤษฎีกากําหนดตามความในมาตรา
ก่อนแล้วนั้นแล้วก็ดี ให้กําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา
พระราชกฤษฎีกาซึ่งตราขึ้นตามความในมาตรานี้ ให้ใช้บังคับได้เมื่อพ้นกําหนดเก้าสิบวัน นับแต่วันประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา

มาตรา ๒๙ ผู้ใดเก็บหาของป่าหวงห้ามหรือทําอันตรายด้วยประการใด ๆ แก่ของป่าหวงห้ามในป่า ต้องได้รับ
อนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่และต้องเสียค่าภาคหลวง กับทั้งต้องปฏิบัติตามข้อกําหนดในกฎกระทรวงหรือในการ
อนุญาต
การอนุญาตนั้น พนักงานเจ้าหน้าที่เมื่อได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีแล้วจะอนุญาตให้ผูกขาดโดยให้ผู้รับอนุญาตเสีย
เงินค่าผูกขาดให้แก่รัฐบาลตามจํานวนที่รัฐมนตรีกําหนดก็ได้
การอนุญาตโดยวิธีผูกขาด ให้กระทําได้เฉพาะในกรณีที่ของป่าหวงห้ามเป็นของมีค่าหรือหายากหรือเฉพาะใน
เขตป่าที่ห่างไกลและกันดาร หรือมีความจําเป็นในวิธีการเก็บหาอันจําต้องให้อนุญาตโดยวิธีผูกขาด
(มาตรา ๒๙ แก้ไขโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๔๙๔)
มาตรา ๒๙ ทวิ ห้ามมิให้ผู้ใดค้าหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งของป่าหวงห้ามเกินปริมาณที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
ในราชกิจจานุเบกษา เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ และต้องปฏิบัติตามข้อกําหนดในกฎกระทรวงและใน
การอนุญาต
ความในวรรคหนึ่งไม่ใช้บังคับแก่การนําของป่าหวงห้ามเคลื่อนที่โดยมีใบเบิกทางของพนักงานเจ้าหน้าที่กํากับไป
ด้วย
(มาตรา ๒๙ ทวิ เพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๑๖ ลงวันที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๑๕)
มาตรา ๓๐ รัฐมนตรีมีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนดอัตราค่าภาคหลวงไม่เกินร้อยละสิบของราคา
ตลาดในราชอาณาจักร โดยเฉลี่ยจากราคาของของป่าหวงห้ามนั้น
(มาตรา ๓๐ แก้ไขโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๑๘)
มาตรา ๓๑ ในท้องที่ใดที่ได้กําหนดรวงผึ้งเป็นของป่าหวงห้ามห้ามมิให้ผู้ใดแม้จะเป็นผู้รับอนุญาตหรือผู้รับ
สัมปทานเก็บหาของป่าก็ตาม ตัดหรือโค่นต้นยวนผึ้งหรือต้นไม้ที่ผึ้งจับทํารังอยู่ หรือทําอันตรายด้วยประการใดแก่ต้นไม้ที่
กล่าวแล้ว โดยไม่จําเป็นแก่การเก็บหารวงผึ้ง
มาตรา ๓๒ บทบัญญัติในส่วนนี้มิให้ใช้บังคับในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่จัดกระทําไปเพื่อประโยชน์ในการบํารุง
ป่า การค้นคว้า หรือการทดลองในทางวิชาการ
มาตรา ๓๓ เมื่อมีเหตุภัยพิบัติสาธารณะหรือมีเหตุจําเป็นที่เห็นสมควรช่วยเหลือราษฎรเป็นกรณีพิเศษ รัฐมนตรี
จะอนุญาตให้ผู้ใดเฉพาะรายเก็บหาของป่าหวงห้าม แตกต่างจากข้อกําหนดในกฎกระทรวง หรือข้อกําหนดในการอนุญาต
เป็นการชั่วคราวก็ได้
(มาตรา ๓๓ แก้ไขโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๑๘)
หมวด ๒
ตราประทับไม้
มาตรา ๓๔ ตราประทับไม้ของรัฐบาลที่ใช้ประทับเพื่อความหมายใดจะให้มีลักษณะอย่างใด ให้รัฐมนตรีประกาศ
กําหนดในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๓๕ ตราประทับไม้ของเอกชน จะใช้ประทับไม้ได้ต่อเมื่อเจ้าของตราได้นําจดทะเบียนและได้รับอนุญาต
แล้ว
เมื่อใบอนุญาตสิ้นสุดลงด้วยประการใดๆ เจ้าของตราหรือผู้ครอบครองต้องนําตรานั้นไปทําลายต่อหน้าพนักงาน
เจ้าหน้าที่ภายในกําหนดเก้าสิบวัน นับแต่วันใบอนุญาตสิ้นสุด เว้นแต่กรณีที่ผู้รับอนุญาตตาย และทายาทหรือผู้จัดการ
มรดกประสงค์จะใช้ตรานั้นต่อไปอีกก็ให้ยื่นคําขออนุญาตใช้ตรานั้น และขอแก้ทะเบียนก่อนกําหนดเวลาที่กล่าวแล้วได้
สิ้นสุดลง
การจดทะเบียน การรับอนุญาต พร้อมทั้งเงื่อนไขในการใช้ตราและค่าธรรมเนียมในการนั้นๆให้เป็นไปตาม
ข้อกําหนดในกฎกระทรวง

(มาตรา ๓๕ แก้ไขโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๔๙๔)
มาตรา ๓๖ ตราประทับไม้ของเอกชน ถ้าหากสูญหายไปโดยเหตุใดเจ้าของตราประทับไม้นั้นต้องแจ้งความ ต่อ
พนักงานเจ้าหน้าที่เป็นหนังสือภายในกําหนดเวลาไม่เกินหกสิบวัน นับแต่วันรู้ถึงการสูญหายนั้น
มาตรา ๓๗ ในกรณีฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติในหมวดนี้ ถ้าไม้ใดมีรอยตราประทับไม้ของเอกชนปรากฏอยู่ ให้
สันนิษฐานไว้ก่อนว่า เจ้าของตรานั้นเป็นผู้กระทําการฝ่าฝืน
หมวด ๓
ไม้และของป่าระหว่างเคลื่อนที่
ส่วนที่ ๑
การนําเคลื่อนที่
มาตรา ๓๘ บทบัญญัติในส่วนนี้ให้ใช้บังคับแก่กรณีการนําไม้หรือของป่าเคลื่อนที่ต่อไปภายหลังที่
(๑) นําไม้หรือของป่าที่ได้รับใบอนุญาตให้ทําหรือเก็บออกจากสถานที่ที่ระบุไว้ในใบอนุญาต ไปถึงสถานที่ที่ระบุ
ไว้ในใบอนุญาตแล้ว
(๒) นําไม้ที่ทําโดยไม่ต้องรับอนุญาตออกไปถึงด่านป่าไม้ด่านแรกแล้ว
(๓) นําไม้หรือของป่าเข้ามาในราชอาณาจักร ไปถึงด่านศุลกากรหรือด่านตรวจศุลกากรที่นําเข้ามาแล้ว
(๔) นําไม้หรือของป่าที่รับซื้อจากทางราชการป่าไม้ ไปจากที่ที่ไม้หรือของป่านั้นอยู่
(มาตรา ๓๘ แก้ไขโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๑๘)
มาตรา ๓๙ ผู้ใดนําไม้หรือของป่าเคลื่อนที่ ต้องมีใบเบิกทางของพนักงานเจ้าหน้าที่กํากับไปด้วยตามข้อกําหนด
ในกฎกระทรวง
มาตรา ๓๙ ทวิ ผู้รับอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้ หรือผู้รับอนุญาตตั้งโรงค้าไม้แปรรูป อาจออกหนังสือกํากับไม้
แปรรูปเพื่อให้บุคคลใดนําไม้แปรรูปเคลื่อนที่จากสถานที่ที่ได้รับอนุญาตของตนไปยังสถานที่อีกแห่งหนึ่งได้ เมื่ออธิบดีกรม
ป่าไม้ได้สั่งอนุญาตให้กระทําเช่นนั้นได้ตามเงื่อนไขที่อธิบดีกรมป่าไม้กําหนดหนังสือกํากับไม้แปรรูปให้ใช้แบบที่อธิบดีกรม
ป่าไม้กําหนด และให้ถือเสมือนหนึ่งเป็นใบเบิกทางของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๓๙
(มาตรา ๓๙ ทวิ เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๐๓)
มาตรา ๓๙ ตรี ผู้ใดนําไม้สักที่เคยอยู่ในสภาพเป็นสิ่งปลูกสร้างหรือเคยอยู่ในสภาพเป็นเครื่องใช้ และพ้นจาก
สภาพเป็นสิ่งปลูกสร้างหรือเครื่องใช้มาแล้วกว่าห้าปี เคลื่อนย้ายออกนอกเขตจังหวัด ซึ่งเป็นที่ตั้งสิ่งปลูกสร้างหรือเป็นที่
ประกอบเครื่องใช้นั้น ต้องได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ แต่ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม
การอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามระเบียบที่อธิบดีกรมป่าไม้กําหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรี ระเบียบดังกล่าว
จะกําหนดเงื่อนไขให้ผู้รับอนุญาตปฏิบัติตามด้วยก็ได้
(มาตรา ๓๙ ตรี เพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๑๖ ลงวันที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๑๕)
มาตรา ๔๐ ผู้ใดนําไม้หรือของป่าเคลื่อนที่เข้าเขตด่านป่าไม้ใดต้องแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ประจําด่านป่าไม้นั้น
โดยแสดงใบเบิกทางกํากับไม้หรือของป่า หรือหนังสือกํากับไม้แปรรูปที่นํามานั้น แล้วแต่กรณี ภายในกําหนดห้าวันนับแต่
วันที่เข้าเขตด่าน เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบและอนุญาตเป็นหนังสือให้ผ่านด่านได้แล้ว จึงให้นําไม้หรือของป่านั้น
ไปได้
การอนุญาตนั้น ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติโดยมิชักช้า
(มาตรา ๔๐ แก้ไขโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๐๓)
มาตรา ๔๑ ห้ามมิให้ผู้ใดนําไม้หรือของป่าเคลื่อนที่ผ่านด่านป่าไม้ระหว่างเวลาตั้งแต่พระอาทิตย์ตกถึงพระ
อาทิตย์ขึ้น เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นหนังสือ

มาตรา ๔๒ บทบัญญัติแห่งสองมาตราก่อน มิให้ใช้บังคับในกรณีต่อไปนี้
(๑) เมื่อมีข้อกําหนดอย่างอื่นในสัมปทาน ใบอนุญาตหรือใบเบิกทาง
(๒) เมื่อทบวงการเมืองใด ได้ตกลงกับกรมป่าไม้ไว้เป็นอย่างอื่น
(๓) เมื่อเป็นการกระทําของผู้ได้รับอนุญาตทําการเก็บไม้ไหลลอยได้เก็บไว้เพื่อส่งไปยังพนักงานเจ้าหน้าที่ประจํา
สถานีตรวจรับและรักษาไม้ไหลลอยตามความในพระราชบัญญัตินี้
ส่วนที่ ๒
การควบคุมไม้ในลําน้ํา
มาตรา ๔๓ ให้รัฐมนตรีมีอํานาจกําหนดเขตควบคุมไม้ในลําน้ําโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ภายในเขตที่รัฐมนตรีกําหนดตามความในวรรคก่อน ห้ามมิให้ผู้ที่มิใช่เจ้าของไม้หรือได้รับอํานาจจากเจ้าของไม้
เก็บไม้ไหลลอย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่
มาตรา ๔๔ ผู้รับอนุญาตเก็บไม้ไหลลอย ต้องทําการเก็บและรักษาไม้ตามข้อกําหนดในกฎกระทรวง
เมื่อผู้รับอนุญาตเก็บไม้ไหลลอยได้แล้ว ให้มอบแก่พนักงานเจ้าหน้าที่โดยมิชักช้า
มาตรา ๔๕ ทุกปีในเดือนกุมภาพันธ์และเดือนสิงหาคม เมื่อมีไม้ไหลลอยมาตกอยู่ในความครอบครองของ
พนักงานเจ้าหน้าที่ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ประกาศโฆษณาให้เจ้าของเรียกเอาภายในเวลากําหนด แต่มิให้กําหนดน้อยกว่า
เก้าสิบวัน นับแต่วันประกาศ
พนักงานเจ้าหน้าที่มีอํานาจสั่งให้คืนไม้ไหลลอยให้แก่ผู้ที่อ้างสิทธิในไม้นั้น เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่พอใจใน
หลักฐานที่ผู้นั้นนํามาแสดง ถ้าพนักงานเจ้าหน้าที่สั่งเป็นอย่างอื่นและผู้อ้างสิทธิไม่พอใจในคําสั่ง ผู้นั้นต้องไปร้องต่อศาล
ภายในกําหนดเวลาสามสิบวัน นับแต่วันทราบคําสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ ถ้าไม่ร้องภายในกําหนดผู้นั้นหมดสิทธิว่ากล่าว
ต่อไป
ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่หรือศาลมิได้สั่งแสดงว่าผู้ใดมีกรรมสิทธิ์ในไม้นั้นให้ไม้ตกเป็นของแผ่นดิน
มาตรา ๔๖ ผู้มีสิทธิได้รับไม้คืนจากพนักงานเจ้าหน้าที่ต้องชําระค่ารางวัลแก่ผู้รับอนุญาตเก็บไม้ไหลลอยและ
ค่าธรรมเนียมแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ตามอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง
ในกรณีที่ไม่มีผู้มีสิทธิได้รับไม้คืนจากพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่จ่ายรางวัลให้แก่ผู้รับอนุญาตเก็บ
ไม้ไหลลอยโดยอัตราเดียวกั
หมวด ๔
การควบคุมการแปรรูปไม้
มาตรา ๔๗ให้รัฐมนตรีมีอํานาจกําหนดท้องที่ใดให้เป็นเขตควบคุมการแปรรูปไม้โดยประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา ประกาศนั้นให้ใช้บังคับได้เมื่อพ้นกําหนดเก้าสิบวัน นับแต่วันประกาศ
มาตรา ๔๘ ภายในเขตควบคุมการแปรรูปไม้ ห้ามมิให้ผู้ใดแปรรูปไม้ตั้งโรงงานแปรรูปไม้ ตั้งโรงค้าไม้แปรรูป มี
ไม้สักแปรรูปไม่ว่าจํานวนเท่าใดไว้ในครอบครอง หรือมีไม้แปรรูปชนิดอื่นเป็นจํานวนเกิน ๐.๒๐ ลูกบาศก์เมตรไว้ใน
ครอบครอง เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ และต้องปฏิบัติตามข้อกําหนดในกฎกระทรวงและในการอนุญาต
เพื่อประโยชน์แห่งความในวรรคหนึ่ง ไม้ซุงหรือไม้ท่อนที่จมอยู่ในแม่น้ําลําคลอง ในรัศมีห้าสิบเมตรของบริเวณที่
ทําการแปรรูปไม้ และไม่มีผู้ใดเป็นเจ้าของ ให้สันนิษฐานว่าเป็นไม้ที่อยู่ในความครอบครองของผู้รับอนุญาตตั้งโรงงานแปร
รูปไม้ที่มีโรงงานอยู่ในบริเวณนั้น
ความในวรรคหนึ่ง ให้หมายความรวมถึงการกระทําแก่ไม้ ที่นําเข้ามาในราชอาณาจักรด้วย
(มาตรา ๔๘ แก้ไขโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๑๘)

มาตรา ๔๙ ผู้ขอรับอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักรกลต้อง
(๑) เป็นเจ้าของ และ
(๒) ไม่เคยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่ความผิดที่เป็นลหุโทษหรือความผิดอันได้
กระทําโดยประมาท หรือ
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือ
(๔) ไม่อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาต หรือไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตซึ่งออกตามความในหมวดนี้ หรือ
ใบอนุญาตทําไม้ ใบอนุญาตผูกขาดทําไม้ หรือสัมปทานทําไม้ ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัตินี้
ในกรณีผู้ขอรับอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้เป็นนิติบุคคล หุ้นส่วนผู้จัดการหรือกรรมการผู้จัดการของนิติบุคคล
นั้นต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม (๒) (๓)หรือ (๔)
(มาตรา ๔๙ แก้ไขโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๑๖ ลงวันที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๑๕)
มาตรา ๔๙ ทวิ ผู้รับอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้ต้องรับผิดชอบในการดําเนินกิจการเกี่ยวกับแปรรูปไม้ตามที่ตน
ได้รับอนุญาต
(มาตรา ๔๙ ทวิ เพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๑๖ ลงวันที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๑๕)
มาตรา ๕๐ บทบัญญัติแห่งมาตรา ๔๘ มิให้ใช้บังคับในกรณีดังต่อไปนี้
(๑) การกระทําเพียงเลื่อย ตัด ลิด ขุด หรือถากซ้อมไม้ เพื่อทําเป็นซุงท่อน ไม้เหลี่ยมโกลน มาดเรือโกลน เสาถาก
หรือหมอนรถ หรือเพื่อทําไม้ฟืนหรือทําไม้เผาถ่าน หรือเลื่อยผ่าเพียงเพื่อความจําเป็นในการชักลาก ในเมื่อพนักงาน
เจ้าหน้าที่ระบุไว้ในใบอนุญาตทําไม้ให้กระทําการนั้น ๆ ได้ และผู้รับอนุญาตได้กระทําการนั้นๆ ก่อนนําไม้เคลื่อนที่จาก
บริเวณตอไม้
(๒) การแปรรูปไม้ที่แปรรูปมาแล้วจากไม้ซุงหรือไม้ท่อน ที่มิใช่เพื่อการค้า
(๓) การมีไม้แปรรูปไว้ในครอบครองที่มิใช่เพื่อการค้า โดยมีหลักฐานแสดงว่าได้ไม้นั้นมาโดยชอบด้วย
พระราชบัญญัตินี้
(๔) การแปรรูปไม้หรือมีไม้แปรรูปไว้ในครอบครองที่มิใช่ไม้หวงห้าม
(๕) การแปรรูปไม้โดยใช้แรงคนที่มิใช่เพื่อการค้า จากไม้หวงห้ามที่ยังมิได้แปรรูป โดยมีหลักฐานแสดงว่าได้ไม้นั้น
มาโดยชอบด้วยพระราชบัญญัตินี้
(มาตรา ๕๐ แก้ไขโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๑๖ ลงวันที่ ๑๑เมษายน พ.ศ. ๒๕๑๕)
มาตรา ๕๑ ผู้รับอนุญาตตามความในหมวดนี้ จะมีไม้ไว้ในครอบครองในสถานที่ที่ได้รับอนุญาตของตนได้แต่
เฉพาะไม้อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(๑) ไม้ที่ได้ชําระค่าภาคหลวงและค่าบํารุงป่าเสร็จสิ้นแล้ว หรือถ้าเป็นไม้ที่ได้รับอนุญาตให้ทําการแปรรูปได้ก่อน
ชําระค่าภาคหลวงและค่าบํารุงป่าโดยมีหนังสืออนุญาตของอธิบดีกรมป่าไม้ และมีรอยตราอนุญาตประทับไว้แล้ว
(๒) ไม้ที่ได้รับอนุญาตให้ทําโดยไม่ต้องเสียค่าภาคหลวง และพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ประทับตราแสดงว่าเป็นไม้ที่ทํา
ได้โดยไม่ต้องเสียค่าภาคหลวงไว้แล้ว
(๓) ไม้ที่ได้รับซื้อจากทางราชการป่าไม้ ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ประทับตรารัฐบาลขายไว้แล้ว
(๔) ไม้แปรรูปของผู้รับอนุญาตตามความในหมวดนี้ และมีหนังสือกํากับไม้แปรรูปของผู้รับอนุญาต หรือ
ใบเบิกทางของพนักงานเจ้าหน้าที่กํากับไว้เป็นหลักฐาน
(๕) ไม้ที่นําเข้ามาในราชอาณาจักร และมีใบเบิกทางตามมาตรา ๓๘ (๓) กํากับ
(มาตรา ๕๑ แก้ไขโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๑๘)
มาตรา ๕๒ ห้ามมิให้ผู้รับอนุญาตทําการแปรรูปไม้ในระหว่างเวลาตั้งแต่พระอาทิตย์ตกถึงพระอาทิตย์ขึ้น เว้นแต่
จะได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นหนังสือ

มาตรา ๕๓ เพื่อที่จะดูว่าผู้รับอนุญาตตามความในหมวดนี้ได้ปฏิบัติถูกต้องตามพระราชบัญญัตินี้หรือไม่
พนักงานเจ้าหน้าที่มีอํานาจตรวจการแปรรูปไม้ และกิจการของผู้รับอนุญาตได้ ผู้รับอนุญาตต้องอํานวยความสะดวกและ
ตอบคําถามแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ในการนี้
มาตรา ๕๓ ทวิ ให้รัฐมนตรีมีอํานาจกําหนดท้องที่เป็นเขตควบคุมสิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้ หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ทํา
ด้วยไม้หวงห้าม โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ในการกําหนดตามวรรคหนึ่ง ให้รัฐมนตรีกําหนดชนิดไม้ ขนาดหรือปริมาณของสิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้ หรือสิ่งอื่น
ใดบรรดาที่ทําด้วยไม้หวงห้ามซึ่งผู้ค้าหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อการค้า ที่จะต้องขออนุญาตตามมาตรา ๕๓ ตรีหรือมาตรา
๕๓ จัตวา
(มาตรา ๕๓ ทวิ เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๑๘)
มาตรา ๕๓ ตรี ภายในเขตควบคุม ห้ามมิให้ผู้ใดค้า หรือมีไว้ในครอบครองเพื่อการค้าซึ่งสิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้
หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ทําด้วยไม้หวงห้ามที่มีชนิดไม้ ขนาดหรือปริมาณเกินกว่าที่รัฐมนตรีกําหนดตามมาตรา ๕๓ ทวิเว้นแต่
จะได้รับใบอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่
(มาตรา ๕๓ ตรี เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๑๘)
มาตรา ๕๓ จัตวา ในกรณีที่มีประกาศของรัฐมนตรีกําหนดเขตท้องที่ใดเป็นเขตควบคุมตามมาตรา ๕๓ ทวิ ให้
ผู้ค้าหรือผู้มีไว้ในครอบครองเพื่อการค้าซึ่งสิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้ หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ทําด้วยไม้หวงห้าม ที่มีชนิดไม้
ขนาดหรือปริมาณเกินกว่าชนิดไม้ ขนาดหรือปริมาณที่ควบคุมอยู่แล้วก่อนวันที่ประกาศของรัฐมนตรีดังกล่าวใช้บังคับ ยื่น
คําขอรับใบอนุญาตต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศของรัฐมนตรีดังกล่าวใช้บังคับ เมื่อได้ยื่น
คําขอรับใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้บุคคลดังกล่าวค้าหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อการค้า ซึ่งสิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้
หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ทําด้วยไม้หวงห้ามได้ต่อไปจนกว่าพนักงานเจ้าหน้าที่จะไม่อนุญาตตามคําขอ
(มาตรา ๕๓ จัตวา เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๑๘)
หมวด ๕
การแผ้วถางป่า
มาตรา ๕๔ ห้ามมิให้ผู้ใด ก่อสร้าง แผ้วถาง หรือเผาป่า หรือกระทําด้วยประการใด ๆ อันเป็นการทําลายป่า หรือ
เข้ายึดถือหรือครอบครองป่าเพื่อตนเองหรือผู้อื่น เว้นแต่จะกระทําภายในเขตที่ได้จําแนกไว้เป็นประเภทเกษตรกรรม และ
รัฐมนตรีได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาหรือโดยได้รับใบอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่
การขออนุญาตและการอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง
(มาตรา ๕๔ แก้ไขโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๑๘)
มาตรา ๕๕ ผู้ใดครอบครองป่าที่ได้ถูกแผ้วถางโดยฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติแห่งมาตราก่อน ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่า
บุคคลนั้นเป็นผู้แผ้วถางป่านั้น
หมวด ๖
เบ็ดเตล็ด
มาตรา ๕๖ ใบอนุญาตที่ได้ออกให้ตามความในพระราชบัญญัตินี้ จะโอนได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากพนักงาน
เจ้าหน้าที่
ถ้าผู้รับอนุญาตตาย ทายาทหรือผู้จัดการมรดกจะทําการแทนตามใบอนุญาตนั้นต่อไปก็ได้ แต่ต้องไม่เกินเก้าสิบ
วันนับแต่วันผู้รับอนุญาตตาย และถ้าทายาทหรือผู้จัดการมรดกประสงค์จะทําการแทนต่อไปอีก ต้องยื่นคําขออนุญาตก่อน
กําหนดเวลาที่กล่าวแล้วได้สิ้นสุดลง
มาตรา ๕๗ ผู้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ ต้องจัดให้คนงานหรือผู้รับจ้างซึ่งทําการตามที่ได้รับอนุญาตมีใบ

คู่มือแสดงฐานะเช่นนั้น ตามแบบที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๕๘ การขออนุญาตและการอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ที่กําหนดในกฎกระทรวง และในกรณีเฉพาะเรื่อง ถ้ารัฐมนตรีเห็นสมควร จะกําหนดให้ผู้รับอนุญาตปฏิบัติเพิ่มเติมประการ
ใดอีกก็ได้
พนักงานเจ้าหน้าที่มีอํานาจสั่งต่ออายุใบอนุญาต ที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้ได้เมื่อเห็นสมควร
(มาตรา ๕๘ แก้ไขโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๑๘)
มาตรา ๕๘ ทวิ ในกรณีการทําไม้หวงห้าม หรือเก็บหาของป่าหวงห้ามโดยการให้สัมปทาน การอนุญาตให้ผูกขาด
หรือการอนุญาตทําไม้หวงห้ามเพื่อการค้าในเขตป่าสงวนแห่งชาติ หรือป่าที่ได้เตรียมการกําหนดเป็นป่าสงวนแห่งชาติ
หรือที่ได้กําหนดโครงการทําไม้หรือเก็บหาของป่าไว้แล้ว หรือการอนุญาตตามมาตรา ๑๓ มาตรา ๑๘ หรือมาตรา ๕๔
รัฐมนตรีมีอํานาจกําหนด
(๑) ให้ผู้รับสัมปทานหรือผู้รับอนุญาต ทําการบํารุงป่า หรือปลูกสร้างสวนป่าตามคําสั่งและวิธีการที่พนักงาน
เจ้าหน้าที่กําหนด หรือ
(๒) ให้ผู้รับสัมปทานหรือผู้รับอนุญาตออกค่าใช้จ่ายเพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทําการบํารุงป่า หรือปลูกสร้างสวน
ป่าให้แทน
ในกรณีตาม (๒) ให้คิดค่าใช้จ่ายได้ไม่เกินหกเท่าของค่าภาคหลวงหรือตามอัตราพื้นที่ป่าที่ได้รับสัมปทานหรือรับ
อนุญาต ไม่เกินไร่ละหนึ่งพันสองร้อยบาท ทั้งนี้ ตามที่รัฐมนตรีเห็นสมควร
(มาตรา ๕๘ ทวิ เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๑๘)
มาตรา ๕๙ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอํานาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ได้ดังต่อไปนี้
(๑) เมื่อปรากฏว่าผู้รับอนุญาตฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้กฎกระทรวง ข้อกําหนดหรือเงื่อนไขใน
การอนุญาต หรือไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งสั่งตามพระราชบัญญัตินี้ จะสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ไม่เกิน
หนึ่งร้อยยี่สิบวัน
(๒) เมื่อมีการฟ้องผู้รับอนุญาตต่อศาลว่าได้กระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ จะสั่งพักใชใบอนุญาตไว้
จนกว่าจะมีคําพิพากษาถึงที่สุดก็ได้
(มาตรา ๕๙ แก้ไขโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๑๖ ลงวันที่ ๑๑เมษายน พ.ศ. ๒๕๑๕)
มาตรา ๖๐ เมื่อได้มีคําสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ให้พักใช้ใบอนุญาตแล้ว ผู้รับอนุญาตหมดสิทธิตามใบอนุญาต
นั้น นับแต่วันทราบคําสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่จนกว่าจะครบกําหนดเวลาการพักใช้ใบอนุญาต หรือจนกว่ารัฐมนตรีจะได้
สั่งให้เพิกถอนคําสั่งพักใช้ใบอนุญาต
มาตรา ๖๑ ในกรณีที่เหตุแห่งการสั่งพักใช้ใบอนุญาตตามมาตรา ๕๙ ปรากฏแก่รัฐมนตรี หรือเมื่อพนักงาน
เจ้าหน้าที่ได้สั่งพักใช้ใบอนุญาตตามมาตรา ๕๙ แล้ว ถ้ารัฐมนตรีเห็นสมควรจะสั่งเพิกถอนใบอนุญาตที่ออกตาม
พระราชบัญญัตินี้เสียก็ได้
ในกรณีที่ผู้รับอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักรกล หรือผู้กระทําการแทนนิติบุคคลผู้รับอนุญาต ไม่มี
ลักษณะตามมาตรา ๔๙ (๑) หรือเป็นผู้มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๔๙ (๒) (๓) หรือ (๔) แล้วแต่กรณี ให้รัฐมนตรีสั่ง
เพิกถอนใบอนุญาต

(มาตรา ๖๑ แก้ไขโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๑๖ ลงวันที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๑๕)
มาตรา ๖๑ ทวิ คําสั่งพักใช้ใบอนุญาตหรือคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ให้ทําเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้ถูกสั่งพักใช้หรือ
เพิกถอนใบอนุญาตรับทราบ
ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่ไม่อาจให้ผู้ถูกสั่งพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตรับทราบคําสั่งตามวรรคหนึ่ง ให้ปิด
คําสั่งในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ทําการตามใบอนุญาต หรือที่อยู่ของผู้ถูกสั่งพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อได้
ปฏิบัติตามวิธีนี้แล้ว ให้ถือว่าผู้ถูกสั่งพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตรับทราบคําสั่งนั้นตั้งแต่วันปิดคําสั่ง
(มาตรา ๖๑ ทวิ เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๑๘)
มาตรา ๖๒ ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่สั่งไม่อนุญาต ตามคําขอของบุคคลใดตามความในพระราชบัญญัตินี้
หรือสั่งพักใช้ใบอนุญาตตามความในมาตรา ๕๙ บุคคลนั้นมีสิทธิอุทธรณ์คําสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ต่อรัฐมนตรีได้ภายใน
กําหนดสามสิบวันนับแต่วันทราบคําสั่ง คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้ถือเป็นที่สุด
มาตรา ๖๓ ภายใต้บังคับบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ รัฐบาลมีอํานาจให้สัมปทานในการทําไม้ชนิดใดหรือเก็บหาของป่า
อย่างใดในป่าใดโดยมีขอบเขตเพียงใด และในสัมปทานนั้นจะให้มีข้อกําหนดและเงื่อนไขอย่างใดก็ได้
รัฐบาลมีอํานาจให้ผู้รับสัมปทานเสียเงินค่าภาคหลวง ตามอัตราที่รัฐบาลเห็นสมควร แต่ไม่เกินอัตราอย่างสูงที่กําหนด
ไว้ในพระราชบัญญัตินี้ และจะให้ผู้รับสัมปทานเสียเงินแก่รัฐบาลตามจํานวนที่รัฐบาลจะกําหนดอีกก็ได้
มาตรา ๖๔ ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ที่เกี่ยวกับความผิดอาญาให้ถือว่าพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นพนักงานฝ่าย
ปกครองหรือตํารวจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา ๖๔ ทวิ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอํานาจยึดบรรดาเครื่องมือเครื่องใช้ สัตว์พาหนะ ยานพาหนะ หรือ
เครื่องจักรกลใด ๆ ที่บุคคลได้ใช้หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าได้ใช้ในการกระทําความผิด หรือเป็นอุปกรณ์ให้ได้รับผลในการ
กระทําความผิดตามมาตรา ๑๑ มาตรา ๔๘ มาตรา ๕๔ หรือมาตรา ๖๙ ไว้เพื่อเป็นหลักฐานในการพิจารณาคดีได้ จนกว่า
พนักงานอัยการสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดีหรือจนกว่าคดีจะถึงที่สุด ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นของผู้กระทําความผิดหรือของผู้มีเหตุอันสมควร
สงสัยว่าเป็นผู้กระทําความผิดหรือไม่
ทรัพย์สินที่ยึดไว้ตามวรรคหนึ่ง ถ้าพนักงานอัยการสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดีหรือศาลไม่พิพากษาให้ริบ และผู้เป็นเจ้าของ
หรือผู้ครอบครองมิได้ร้องขอคืนภายในกําหนดหกเดือนนับแต่วันทราบ หรือถือว่าได้ทราบคําสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดีหรือวันที่คํา
พิพากษาถึงที่สุด แล้วแต่กรณี ให้ตกเป็นของกรมป่าไม้
ถ้าทรัพย์สินที่ยึดไว้จะเป็นการเสี่ยงความเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาจะเกินค่าของทรัพย์สิน รัฐมนตรีหรือ
ผู้ที่รัฐมนตรีมอบหมายจะจัดการขายทอดตลาดทรัพย์สินนั้น ก่อนถึงกําหนดตามวรรคสองก็ได้ ได้เงินเป็นจํานวนสุทธิเท่าใดให้
ยึดไว้แทนทรัพย์สินนั้น
(มาตรา ๖๔ ทวิ เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๑๘)
มาตรา ๖๔ ตรี ในกรณีทรัพย์สินที่ยึดไว้ตามมาตรา ๖๔ ทวิ มิใช่เป็นของผู้กระทําความผิด หรือของผู้มีเหตุอันควร
สงสัยว่าเป็นผู้กระทําความผิดให้พนักงานเจ้าหน้าที่โดยอนุมัติรัฐมนตรีคืนทรัพย์สินหรือเงิน แล้วแต่กรณีให้แก่เจ้าของก่อนถึง
กําหนดตามมาตรา ๖๔ ทวิ ได้ในกรณีดังต่อไปนี้
(๑) เมื่อทรัพย์สินนั้นไม่จําเป็นต้องใช้เป็นพยานหลักฐาน ในการพิจารณาคดีที่เป็นเหตุให้ทรัพย์สินนั้นถูกยึด และ
(๒) เมื่อผู้กระทําความผิดหรือผู้มีเหตุอันควรสงสัยว่า เป็นผู้กระทําความผิดได้ทรัพย์สินนั้นมาจากผู้เป็นเจ้าของโดย
การกระทําความผิดทางอาญา
(มาตรา ๖๔ ตรี เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๑๘)
มาตรา ๖๕ เพื่อบําบัดปัดป้องภยันตรายซึ่งมีมาเป็นสาธารณะโดยฉุกเฉินแก่ไม้หรือของป่าในป่าใด พนักงานเจ้าหน้าที่

มีอํานาจสั่งผู้รับอนุญาตหรือผู้รับสัมปทานในป่านั้นหรือป่าที่ใกล้เคียง รวมทั้งคนงานหรือผู้รับจ้างของผู้รับอนุญาตหรือผู้รับ
สัมปทานให้ให้ความช่วยเหลือด้วยแรงงานหรือสิ่งของตามที่จําเป็นแก่การนั้นได้
มาตรา ๖๖ การโอนไม้หรือของป่าที่ผู้รับอนุญาตหรือผู้รับสัมปทานกระทําก่อนที่ได้ชําระค่าภาคหลวง หรือก่อนที่
ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นหนังสือ จะยกขึ้นเป็นข้ออ้างเพื่อใช้แก่เจ้าพนักงานหาได้ไม่
มาตรา ๖๗ ให้รัฐมนตรีตั้งด่านป่าไม้ และกําหนดเขตแห่งด่านนั้น ๆโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๖๘ บรรดาหนี้ค่าภาคหลวงสําหรับไม้หรือของป่าที่ค้างชําระอยู่ให้ถือว่าเป็นหนี้ค่าภาษีอากรที่ค้างชําระแก่
รัฐบาล และให้รัฐบาลทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะได้รับชําระหนี้โดยมีบุริมสิทธิสามัญอย่างเดียวกับค่าภาษีอากรตามบทบัญญัติแห่ง
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
หมวด ๖ ทวิ
การสั่งแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัมปทานและการสิ้นสุดของสัมปทาน
มาตรา ๖๘ ทวิ ในกรณีที่มีความจําเป็นต้องใช้พื้นที่ใดในเขตสัมปทานเพื่อประโยชน์ในการสร้างเขื่อนชลประทานหรือ
เขื่อนพลังน้ําหรือเพื่อการป้องกันภัยพิบัติสาธารณะ หรือความมั่นคงของชาติ หรือเพื่อรักษาความสมดุลของสภาพแวดล้อมหรือ
เพื่อประโยชน์สาธารณะอย่างอื่นให้รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีมีอํานาจสั่งการดังต่อไปนี้
(๑) ให้สัมปทานที่มีพื้นที่สัมปทานทับพื้นที่ดังกล่าวสิ้นสุดลงทั้งแปลง
(๒) ให้ผู้รับสัมปทานหยุดการทํากิจการที่ได้รับสัมปทานเป็นการชั่วคราวในพื้นที่ดังกล่าวตามระยะเวลาที่เห็นสมควร
(๓) ตัดเขตพื้นที่ดังกล่าวออกจากพื้นที่ในสัมปทาน
การสั่งการของรัฐมนตรีตามวรรคหนึ่ง ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ออกคําสั่ง
มาตรา ๖๘ ตรี นอกจากการสิ้นสุดลงตามอายุของสัมปทาน หรือตามข้อกําหนดหรือเงื่อนไขที่กําหนดไว้ในสัมปทาน
หรือตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายอื่นสิทธิการทํากิจการที่ได้รับสัมปทานในเขตพื้นที่สัมปทานทั้งแปลงหรือบางส่วนย่อมสิ้นสุดลง
เมื่อพื้นที่ดังกล่าวอยู่ในเขตที่กําหนดให้เป็น (๑) อุทยานแห่งชาติตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ หรือ (๒) เขตรักษาพันธุ์
สัตว์ป่าตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า
มาตรา ๖๘ จัตวา ในกรณีที่รัฐมนตรีมีคําสั่งตามมาตรา ๖๘ ทวิ หรือในกรณีที่สิทธิการทํากิจการที่ได้รับสัมปทาน
สิ้นสุดลงตามมาตรา ๖๘ ตรี หรือในกรณีที่สัมปทานสิ้นสุดลงเนื่องจากทางราชการได้ใช้สิทธิเพิกถอนสัมปทานเพราะเหตุที่ผู้รับ
สัมปทานไม่ปฏิบัติตามข้อกําหนดหรือเงื่อนไขที่กําหนดในสัมปทานบรรดาไม้และของป่าที่อยู่ในพื้นที่สัมปทานที่สิทธิการทํา
กิจการที่ได้รับสัมปทานสิ้นสุดลง และบรรดาไม้ที่ยังมิได้เสียค่าภาคหลวงไม่ว่าจะอยู่ในพื้นที่สัมปทานนั้นหรือไม่ ย่อมเป็นของ
แผ่นดินและผู้รับสัมปทานจะได้สิทธิหรือกรรมสิทธิ์ในไม้หรือของป่าได้ต่อเมื่อผู้รับสัมปทานสามารถพิสูจน์ได้ว่า ตนได้ทําไม้หรือ
เก็บหาของป่านั้นโดยถูกต้องตามกฎหมาย ข้อกําหนดและเงื่อนไขที่กําหนดในสัมปทานก่อนสิทธิตามสัมปทานสิ้นสุดลง
ในกรณีที่ผู้รับสัมปทานประสงค์จะพิสูจน์ตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้รับสัมปทานยื่นคําขอพิสูจน์ต่อรัฐมนตรีภายในสามสิบวัน
นับแต่วันที่ผู้รับสัมปทานได้รับหนังสือจากพนักงานเจ้าหน้าที่ที่แจ้งคําสั่งรัฐมนตรีหรือแจ้งการสิ้นสุดของสัมปทานตามมาตรา
๖๘ อัฏฐ วรรคหนึ่ง แล้วแต่กรณี วิธีการยื่นคําขอพิสูจน์ การพิสูจน์ การพิจารณา และการสั่งการของรัฐมนตรี ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง
ในกรณีที่ผู้รับสัมปทานไม่พอใจคําสั่งรัฐมนตรี ผู้รับสัมปทานมีสิทธิฟ้องต่อศาลเพื่อพิสูจน์ว่าตนได้ทําไม้หรือเก็บหาของ
ป่าโดยถูกต้องตามกฎหมายข้อกําหนดและเงื่อนไขที่กําหนดในสัมปทานก่อนสิทธิตามสัมปทานสิ้นสุดลงแต่ทั้งนี้ต้องยื่นฟ้อง
ภายในกําหนดหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับคําสั่งของรัฐมนตรี
มาตรา ๖๘ เบญจ ในกรณีที่เป็นสัมปทานทําไม้ ที่รัฐมนตรีได้มีคําสั่งตามมาตรา ๖๘ ทวิ หรือสิทธิการทําไม้ในเขต
พื้นที่สัมปทานสิ้นสุดลงตามมาตรา ๖๘ ตรี ให้ผู้รับสัมปทานหยุดการทําไม้ในเขตพื้นที่สัมปทานที่สิทธิการทําไม้สิ้นสุดลงและ
หยุดการนําไม้เคลื่อนที่ออกจากสถานที่รวมหมอนไม้สําหรับการตรวจวัดคํานวณค่าภาคหลวงโดยสิ้นเชิงและให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่ทําการสํารวจสภาพการทําไม้และสํารวจไม้ที่รวมอยู่ ณ สถานที่รวมหมอนไม้ของผู้รับสัมปทาน และทําบันทึกรายงาน

เสนอต่ออธิบดีกรมป่าไม้โดยเร็วบันทึกรายงานดังกล่าวให้เจ้าหน้าที่ระบุข้อเท็จจริงเกี่ยวกับวิธีการทําไม้จํานวนและขนาดของไม้
และให้ความเห็นด้วยว่า ผู้รับสัมปทานได้ทําไม้โดยถูกต้องตามกฎหมาย ข้อกําหนดและเงื่อนไขตามที่กําหนดไว้ในสัมปทาน
หรือไม่
ในกรณีที่ผลการสํารวจตามวรรคหนึ่งปรากฏว่า ผู้รับสัมปทานได้ทําไม้โดยฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย
ข้อกําหนดหรือเงื่อนไขที่กําหนดไว้ในสัมปทานและการกระทําดังกล่าวเป็นเหตุให้ทางราชการมีสิทธิเพิกถอนสัมปทานการ
สิ้นสุดของสิทธิการทําไม้ตามมาตรา ๖๘ ทวิ หรือมาตรา ๖๘ ตรี ย่อมไม่เป็นการตัดสิทธิทางราชการที่จะเพิกถอนสัมปทานโดย
ให้มีผลตั้งแต่วันก่อนวันที่สิทธิการทําไม้สิ้นสุดลง
เมื่อผู้รับสัมปทานพิสูจน์ต่อรัฐมนตรีตามมาตรา ๖๘ จัตวา ได้ว่าตนได้ทําไม้โดยถูกต้องตามกฎหมาย ข้อกําหนดและ
เงื่อนไขที่กําหนดในสัมปทานก่อนวันที่สิทธิตามสัมปทานสิ้นสุดลง หรือเมื่อศาลได้พิพากษาเช่นนั้น ให้อธิบดีกรมป่าไม้มีหนังสือ
แจ้งให้ผู้รับสัมปทานทําการชักลากและนําไม้ดังกล่าวเคลื่อนที่ได้ พร้อมทั้งกําหนดหลักเกณฑ์วิธีการเงื่อนไข และระยะเวลาที่
ผู้รับสัมปทานต้องปฏิบัติไว้ด้วย ผู้รับสัมปทานผู้ใดไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขและระยะเวลาตามที่อธิบดีกรมป่าไม้
กําหนดดังกล่าว ให้หมดสิทธิในไม้นั้น และให้ไม้นั้นตกเป็นของแผ่นดิน
มาตรา ๖๘ ฉ ให้ผู้รับสัมปทานที่ได้รับคําสั่งตามมาตรา ๖๘ ทวิหรือผู้รับสัมปทานที่สัมปทานสิ้นสุดลงตามมาตรา ๖๘
ตรี ดังต่อไปนี้ มีสิทธิได้รับเงินชดเชยความเสียหายตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดไว้ตามมาตรา ๖๘ สัตต มาตรา ๖๘ อัฏฐ
มาตรา ๖๘ นว มาตรา ๖๘ ทศ และมาตรา ๖๘ เอกาทศ
(๑) ผู้รับสัมปทานที่พื้นที่สัมปทานทั้งแปลงต้องสิ้นสุดลงตามมาตรา ๖๘ ทวิ (๑) หรือมาตรา ๖๘ ตรี และ
(๒) ผู้รับสัมปทานที่ได้รับคําสั่งตามมาตรา ๖๘ ทวิ (๒) หรือ (๓)หรือผู้รับสัมปทานที่พื้นที่สัมปทานบางส่วนต้องสิ้นสุด
ลงตามมาตรา ๖๘ ตรีทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่ผู้รับสัมปทานดังกล่าวได้ขอเวนคืนสัมปทานที่เหลือทั้งหมดของตนต่อทางราชการ
ในกรณีที่มีการสั่งตามมาตรา ๖๘ ทวิ หรือสัมปทานสิ้นสุดลงตามมาตรา ๖๘ ตรี การเรียกร้องหรือการให้ค่าสินไหม
ทดแทนหรือเงินชดเชยเพื่อความเสียหายอย่างอื่นนอกจากที่บัญญัติไว้ในมาตรานี้ จะกระทํามิได้
มาตรา ๖๘ สัตต เงินชดเชยความเสียหายที่ผู้รับสัมปทานมีสิทธิได้รับให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(๑) ต้องเป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นอย่างแท้จริงแก่ผู้รับสัมปทานและเฉพาะในเรื่องดังต่อไปนี้
(ก) เงินลงทุนที่ผู้รับสัมปทานได้ใช้จ่ายไปเพื่อการทํากิจการที่ได้รับสัมปทาน เช่น ค่าเครื่องจักรกล ค่ายานพาหนะ ค่า
เครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์ต่าง ๆ ซึ่งผู้รับสัมปทานยังใช้ประโยชน์ไม่คุ้มค่าทั้งนี้ โดยให้คํานึงถึงค่าเสื่อมราคาที่ได้หักไว้แล้ว
ระยะเวลาของสัมปทานที่ผู้รับสัมปทานได้ใช้สิทธิการทํากิจการที่ได้รับสัมปทานไปแล้ว จํานวนไม้หรือของป่าที่ผู้รับสัมปทานได้
ทําออกไปแล้ว รวมทั้งประโยชน์อย่างอื่นที่ผู้รับสัมปทานได้รับไปอันเนื่องจากการทํากิจการที่ได้รับสัมปทานในระหว่างอายุ
สัมปทาน และมูลค่าของทรัพย์สินหรือสิ่งของที่เหลืออยู่และยังเป็นประโยชน์ต่อผู้รับสัมปทาน
(ข) ค่าใช้จ่ายที่ผู้รับสัมปทานได้จ่ายไปเพื่อการทํากิจการที่ได้รับสัมปทานและยังมิได้รับผลประโยชน์กลับคืน ทั้งนี้ โดย
ให้คํานึงถึงเงื่อนไขต่าง ๆตามที่กําหนดไว้ใน (ก) และ
(ค) ความผูกพันตามกฎหมายที่ผู้รับสัมปทานมีอยู่ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน ในส่วนที่เกี่ยวกับการ
จ่ายเงินชดเชยให้แก่ลูกจ้างในกรณีที่มีการเลิกจ้าง
เงินลงทุนหรือค่าใช้จ่ายที่นํามาพิจารณาเพื่อรับเงินชดเชยตาม (ก) และ (ข) จะต้องไม่เกินกว่าที่เป็นเงินลงทุนหรือ
ค่าใช้จ่ายตามที่ผู้ประกอบธุรกิจจะลงทุนหรือใช้จ่ายในกิจการเช่นนั้นโดยทั่วไปตามปกติ
(๒) ความรับผิดที่ผู้รับสัมปทานมีต่อบุคคลภายนอกตามสัญญา ระหว่างผู้รับสัมปทานกับบุคคลภายนอกที่เกี่ยวเนื่อง
กับการทํากิจการที่ได้รับสัมปทานหากมีข้อสัญญาที่คู่สัญญาตกลงให้ผู้รับสัมปทานต้องรับผิดในกรณีเหตุสุดวิสัยให้แตกต่างไป
จากประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์หรือมีข้อสัญญาที่คู่สัญญาตกลงให้ผู้รับสัมปทานต้องรับผิดเพราะรัฐสั่งแก้ไข
เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกสัมปทาน ข้อสัญญาดังกล่าวย่อมไม่มีผลใช้บังคับเพื่อการให้เงินชดเชยความเสียหายตามมาตรานี้
(๓) ห้ามมิให้มีการจ่ายเงินชดเชยเพื่อผลกําไรหรือผลประโยชน์ใด ๆที่ผู้รับสัมปทานคาดว่าจะได้รับจากการทํากิจการที่

ได้รับสัมปทาน
(๔) ในกรณีที่การเลิกสัมปทานเป็นเหตุให้ผู้รับสัมปทานได้รับเงินทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อย่างอื่นตอบแทน จาก
การประกันหรือการอื่นใดเพื่อทดแทนความเสียหายให้ถือว่าเงิน ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นนั้น เป็นส่วนหนึ่ง
ของเงินชดเชยความเสียหายตามมาตรานี้
ในกรณีที่ผู้รับสัมปทานยื่นคําขอเวนคืนสัมปทานตามมาตรา ๖๘ ฉ (๒)ให้ผู้รับสัมปทานได้รับเงินชดเชยความเสียหาย
เฉพาะตามอัตราส่วนของพื้นที่หรือของจํานวนไม้หรือของป่าที่จะทําออกได้จากพื้นที่ในส่วนที่สัมปทานนั้นสิ้นสุดลง แล้วแต่
จํานวนใดจะมากกว่า ทั้งนี้ เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุผลฟังได้ว่าพื้นที่ในส่วนที่สัมปทานสิ้นสุดลงนั้นเป็นสาเหตุสําคัญที่ทําให้ผู้รับ
สัมปทานไม่สามารถดําเนินกิจการในสัมปทานที่ขอเวนคืนนั้นต่อไปได้ ก็ให้ได้รับเงินชดเชยเช่นเดียวกับกรณีพื้นที่สัมปทานทั้ง
แปลงสิ้นสุดลง
มาตรา ๖๘ อัฏฐ เมื่อรัฐมนตรีมีคําสั่งตามมาตรา ๖๘ ทวิ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งคําสั่งของรัฐมนตรีให้ผู้รับ
สัมปทานทราบเป็นหนังสือ หรือเมื่อสิทธิการทํากิจการที่ได้รับสัมปทานในเขตพื้นที่สัมปทานทั้งแปลงหรือบางส่วนต้องสิ้นสุดลง
ตามมาตรา ๖๘ ตรี ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีหนังสือแจ้งให้ผู้รับสัมปทานทราบถึงการสิ้นสุดดังกล่าว
ในกรณีที่ผู้รับสัมปทานประสงค์จะเรียกร้องเงินชดเชยความเสียหายผู้รับสัมปทานจะต้องยื่นคําขอเรียกร้องเงินชดเชย
ความเสียหายต่ออธิบดีกรมป่าไม้ ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ผู้รับสัมปทานได้รับหนังสือของพนักงานเจ้าหน้าที่ที่แจ้งคําสั่งของ
รัฐมนตรี หรือแจ้งการสิ้นสุดของสัมปทานตามวรรคหนึ่ง แล้วแต่กรณี
คําขอตามวรรคสองให้ทําเป็นหนังสือ พร้อมทั้งจัดทําบัญชีแสดงจํานวนเงินชดเชยความเสียหายที่ตนเห็นว่าสมควรจะ
ได้รับตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในมาตรา ๖๘ สัตต โดยมีหลักฐานที่สนับสนุนข้อเรียกร้องของตนตามความจําเป็น
ในกรณีที่ผู้รับสัมปทานที่ขอเรียกร้องเงินชดเชยความเสียหาย เป็นผู้ใช้สิทธิตามมาตรา ๖๘ ฉ (๒) ผู้รับสัมปทานต้อง
ขอเวนคืนสัมปทานที่เหลือทั้งหมดของตนก่อนหรือในวันที่ขอเรียกร้องเงินชดเชยความเสียหายตามมาตรานี้
มาตรา ๖๘ นว ในการพิจารณากําหนดเงินชดเชยความเสียหาย ให้อธิบดีกรมป่าไม้แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะ
หนึ่ง ประกอบด้วยผู้แทนกรมสรรพากรหนึ่งคน ผู้แทนสํานักงานตรวจเงินแผ่นดินหนึ่งคน ผู้มีความรู้ความสามารถในการตีราคา
ทรัพย์สินหนึ่งคน และเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้หนึ่งคน เพื่อทําหน้าที่พิจารณากําหนดเงินชดเชยความเสียหาย
ให้คณะกรรมการมีอํานาจเรียกให้ผู้รับสัมปทานมาชี้แจงข้อเท็จจริง หรือส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม ตลอดจนเรียกให้
ผู้รับสัมปทานมาเจรจาเพื่อกําหนดเงินชดเชยดังกล่าวได้ และในกรณีที่ผู้รับสัมปทานไม่ปฏิบัติตามคําสั่งหรือไม่ให้ความร่วมมือ
กับคณะกรรมการ ให้คณะกรรมการดําเนินการกําหนดเงินชดเชยความเสียหายตามที่เห็นสมควรต่อไปโดยมิชักช้า
เมื่อคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งได้กําหนดเงินชดเชยความเสียหายเสร็จสิ้นแล้ว ให้ทําบันทึกรายงานเสนอต่ออธิบดี
กรมป่าไม้โดยบันทึกรายงานดังกล่าวจะต้องแสดงรายละเอียดและเหตุผลของการพิจารณาว่าการกําหนดเงินชดเชยดังกล่าวมี
หลักเกณฑ์ในการพิจารณาอย่างไร มีเหตุผลสนับสนุนเพียงใดพร้อมทั้งระบุเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา และในกรณีที่
อธิบดีกรมป่าไม้ไม่เห็นชอบด้วย ให้อธิบดีกรมป่าไม้มีอํานาจแก้ไขตามที่เห็นสมควรพร้อมทั้งแสดงเหตุผลกํากับในบันทึกไว้ด้วย
ให้อธิบดีกรมป่าไม้มีหนังสือแจ้งให้ผู้รับสัมปทานทราบถึงจํานวนเงินชดเชยความเสียหายที่ผู้รับสัมปทานจะได้รับ
พร้อมด้วยเหตุผลตามสมควร และให้กําหนดระยะเวลาที่ผู้รับสัมปทานจะมาขอรับเงินชดเชยดังกล่าวไว้ด้วย
มาตรา ๖๘ ทศ ผู้รับสัมปทานผู้ใดไม่พอใจในเงินชดเชยความเสียหายที่อธิบดีกรมป่าไม้แจ้งให้ทราบตามมาตรา ๖๘
นว ให้มีสิทธิอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรี ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากอธิบดีกรมป่าไม้ดังกล่าว
ในการพิจารณาอุทธรณ์ตามวรรคหนึ่ง ให้รัฐมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิทาง
กฎหมาย และผู้มีความรู้ความสามารถในการตีราคาทรัพย์สิน มีจํานวนทั้งหมดไม่น้อยกว่าห้าคน แต่ไม่เกินเก้าคนเป็นผู้
พิจารณาเสนอความเห็นต่อรัฐมนตรี ทั้งนี้ ให้รัฐมนตรีวินิจฉัยอุทธรณ์ให้เสร็จสิ้นภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับคําอุทธรณ์
มาตรา ๖๘ เอกาทศ ในกรณีที่ผู้รับสัมปทานยังไม่พอใจในคําวินิจฉัยของรัฐมนตรีตามมาตรา ๖๘ ทศ หรือในกรณีที่
รัฐมนตรีมิได้วินิจฉัยอุทธรณ์ให้เสร็จสิ้นภายในกําหนดเวลาตามมาตรา ๖๘ ทศ วรรคสอง ให้มีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลได้ภายในหนึ่ง

ปี นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคําวินิจฉัยของรัฐมนตรีหรือนับแต่วันที่พ้นกําหนดเวลาดังกล่าว แล้วแต่กรณี
ในกรณีที่มีการฟ้องคดีต่อศาลและศาลพิพากษาให้ผู้รับสัมปทานได้รับเงินชดเชยความเสียหายเพิ่มขึ้น ผู้รับสัมปทานมี
สิทธิได้รับดอกเบี้ยของเงินชดเชยความเสียหายเฉพาะในส่วนที่เพิ่มขึ้น ในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี
(ความในหมวด ๖ ทวิ มาตรา ๖๘ ทวิ ถึงมาตรา ๖๘ เอกาทศเพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดแก้ไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติป่าไม้ฯ พ.ศ. ๒๕๓๒)
หมวด ๗
บทกําหนดโทษ
มาตรา ๖๙ ผู้ใดมีไว้ในครอบครองซึ่งไม้หวงห้ามอันยังมิได้แปรรูปโดยไม่มีรอยตราค่าภาคหลวงหรือรอยตรารัฐบาล
ขาย เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าได้ไม้นั้นมาโดยชอบด้วยกฎหมาย ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือ
ทั้งจําทั้งปรับ
ในกรณีความผิดตามมาตรานี้ ถ้าไม้ที่มีไว้ในครอบครองเป็น
(๑) ไม้สัก ไม้ยาง หรือไม้หวงห้ามประเภท ข. หรือ
(๒) ไม้อื่นเป็นต้นหรือเป็นท่อนอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือทั้งสองอย่างรวมกันเกินยี่สิบต้นหรือท่อน หรือรวมปริมาตรไม้
เกินสี่ลูกบาศก์เมตร
ผู้กระทําความผิดต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่ หนึ่งปีถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่ห้าพันบาทถึงสองแสนบาท
(มาตรา ๖๙ แก้ไขโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๒๕)
มาตรา ๗๐ ผู้ใดรับไว้ด้วยประการใด ซ่อนเร้น จําหน่ายหรือช่วยพาเอาไปเสียให้พ้น ซึ่งไม้หรือของป่าที่ตนรู้อยู่แล้วว่า
เป็นไม้หรือของป่าที่มีผู้ได้มาโดยการกระทําผิดต่อบทแห่งพระราชบัญญัตินี้ มีความผิดฐานเป็นตัวการในการกระทําผิดนั้น
มาตรา ๗๑ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖มาตรา ๔๔ วรรคสอง หรือมาตรา ๕๗ ต้องระวางโทษ
ปรับไม่เกินห้าพันบาท
(มาตรา ๗๑ แก้ไขโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๒๒)
มาตรา ๗๑ ทวิ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๒๙ มาตรา ๒๙ ทวิ มาตรา ๓๙ มาตรา ๓๙ ตรี มาตรา ๔๐ วรรค
หนึ่ง มาตรา ๔๓ วรรคสอง หรือมาตรา ๕๓ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
(มาตรา ๗๑ ทวิ เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๒๒)
มาตรา ๗๒ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๔๑ หรือมาตรา ๕๒ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกิน
ห้าหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
(มาตรา ๗๒ แก้ไขโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๒๒)
มาตรา ๗๒ ทวิ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๕๑ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ
ในกรณีความผิดตามมาตรานี้ ถ้าไม้ที่มีไว้ในครอบครองเป็น
(๑) ไม้สัก ไม้ยาง หรือไม้หวงห้ามประเภท ข. หรือ
(๒) ไม้อื่นเป็นต้นหรือเป็นท่อนอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสองอย่างรวมกันเกินห้าต้นหรือท่อน หรือรวมปริมาตรไม้ที่
ครอบครองเกินหนึ่งลูกบาศก์เมตร หรือไม้ที่ได้แปรรูปแล้วรวมปริมาตรไม้เกินหนึ่งลูกบาศก์เมตร
ผู้กระทําความผิดต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่สองปีถึงสิบห้าปี และปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท
(มาตรา ๗๒ ทวิ เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๒๒)
มาตรา ๗๒ ตรี ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๕๔ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ
ในกรณีความผิดตามมาตรานี้ ถ้าได้กระทําเป็นเนื้อที่เกินยี่สิบห้าไร่ผู้กระทําความผิดต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่สองปี

ถึงสิบห้าปี และปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท
ในกรณีที่มีคําพิพากษาชี้ขาดว่าบุคคลใดกระทําความผิดตามมาตรานี้ถ้าปรากฏว่าบุคคลนั้นได้ยึดถือครอบครองป่าที่
ตนได้กระทําความผิด ศาลมีอํานาจที่สั่งให้ผู้กระทําผิด คนงาน ผู้รับจ้าง ผู้แทน และบริวารของผู้กระทําผิดออกไปจากป่านั้นได้
ด้วย
(มาตรา ๗๒ ตรี เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๒๒)
มาตรา ๗๓ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๑ มาตรา ๑๒มาตรา ๑๓ มาตรา ๓๑ หรือมาตรา ๔๘ ต้องระวาง
โทษจําคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ในกรณีความผิดตามมาตรานี้ ถ้าการกระทําผิดนั้นเกี่ยวกับ
(๑) ไม้สัก ไม้ยาง หรือไม้หวงห้ามประเภท ข. หรือ
(๒) ไม้อื่นเป็นต้นหรือเป็นท่อนอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือทั้งสองอย่างรวมกันเกินยี่สิบต้น หรือท่อน หรือรวมปริมาตรไม้
เกินสี่ลูกบาศก์เมตร หรือไม้ที่ได้แปรรูปแล้วรวมปริมาตรไม้เกินสองลูกบาศก์เมตร
ผู้กระทําความผิดต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่ห้าพันบาทถึงสองแสนบาท
(มาตรา ๗๓ แก้ไขโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๒๕)
มาตรา ๗๓ ทวิ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๕๓ ตรี หรือผู้รับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่
ระบุไว้ในใบอนุญาตหรือข้อกําหนดที่รัฐมนตรีกําหนดให้ปฏิบัติเพิ่มเติมตามมาตรา ๕๘ ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่หกเดือนถึง
ห้าปี และปรับตั้งแต่ห้าพันบาทถึงห้าหมื่นบาท
(มาตรา ๗๓ ทวิ เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๒๒)
มาตรา ๗๔ บรรดาไม้และของป่าอันได้มาหรือมีไว้เนื่องจากการกระทําความผิดต่อพระราชบัญญัตินี้และสิ่งประดิษฐ์
เครื่องใช้ และสิ่งอื่นใดบรรดาที่ทําด้วยไม้หวงห้ามที่มีไว้ เนื่องจากการกระทําความผิดตามมาตรา ๕๓ ตรี ให้ริบเสียทั้งสิ้น
(มาตรา ๗๔ แก้ไขโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๒๒)
มาตรา ๗๔ ทวิ บรรดาเครื่องมือ เครื่องใช้ สัตว์พาหนะ ยานพาหนะ หรือเครื่องจักรกลใด ๆ ซึ่งบุคคลได้ใช้ในการ
กระทําความผิดหรือได้ใช้เป็นอุปกรณ์ให้ได้รับผลในการกระทําความผิดตามมาตรา ๑๑ มาตรา ๔๘ มาตรา ๕๔ หรือมาตรา
๖๙ ให้ริบเสียทั้งสิ้นไม่ว่าจะมีผู้ถูกลงโทษตามคําพิพากษาหรือไม่
(มาตรา ๗๔ ทวิ เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๐๓)
มาตรา ๗๔ ตรี บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ที่มีโทษปรับสถานเดียว ให้อธิบดีกรมป่าไม้หรือพนักงาน
เจ้าหน้าที่ในระดับไม่ต่ํากว่าป่าไม้จังหวัดหรือหัวหน้าด่านป่าไม้มีอํานาจเปรียบเทียบได้
(มาตรา ๗๔ ตรี เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๑๘)
มาตรา ๗๔ จัตวา ในกรณีที่มีผู้นําจับผู้กระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ให้พนักงานอัยการร้องขอต่อศาล และ
ให้ศาลมีอํานาจพิพากษาให้จ่ายเงินสินบนนําจับแก่ผู้นําจับเป็นจํานวนเงินไม่เกินกึ่งหนึ่งของจํานวนเงินค่าปรับตามคําพิพากษา
โดยจ่ายจากเงินค่าปรับที่ชําระต่อศาล ถ้าผู้กระทําความผิดไม่ชําระเงินค่าปรับ หรือชําระไม่ถึงจํานวนที่จะต้องจ่ายค่าสินบนนํา
จับได้ครบถ้วน ก็ให้จ่ายเงินสินบนนําจับที่ยังจะต้องจ่ายจากเงินค่าขายของกลางที่ศาลสั่งให้ริบ ถ้ายังขาดอยู่อีกก็ให้เป็นพับไป
ในกรณีที่มีผู้นําจับหลายคน ให้แบ่งเงินสินบนนําจับให้คนละเท่า ๆ กัน
การจ่ายเงินสินบนนําจับนั้น จะจ่ายได้เมื่อคดีถึงที่สุดแล้ว
(มาตรา ๗๔ จัตวา เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๑๘)
หมวด ๘
การรักษาพระราชบัญญัติ
มาตรา ๗๕ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ กับให้มีอํานาจแต่งตั้ง
พนักงานเจ้าหน้าที่ และกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมไม่เกินจํานวนอย่างสูงที่กําหนดไว้ในบัญชีต่อท้ายพระราชบัญญัตินี้และออก

กฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้
บทเฉพาะกาล
มาตรา ๗๖;สัมปทานและใบอนุญาตที่ได้ออกให้แก่บุคคลใดเพื่อทําไม้หรือเก็บหาของป่าไว้แล้วในวันใช้
พระราชบัญญัตินี้ ให้คงใช้ได้ต่อไปเสมือนหนึ่งเป็นสัมปทานและใบอนุญาตที่ออกให้ตามความในพระราชบัญญัตินี้เพียงเท่า
กําหนดอายุของสัมปทานและใบอนุญาตนั้น
มาตรา ๗๗ บรรดาตราประทับไม้ของเอกชนที่ได้จดทะเบียนและเสียค่าธรรมเนียมไว้แล้วก่อนวันใช้พระราชบัญญัตินี้
ให้คงใช้ได้ต่อไปมีกําหนดร้อยยี่สิบวัน นับแต่วันใช้พระราชบัญญัตินี้ ถ้าเจ้าของตราประทับไม้ของเอกชนประสงค์จะใช้ตรานั้น
ต่อจากนั้นไป ต้องนําไปขอจดทะเบียนใหม่ตามความในพระราชบัญญัตินี้โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนอีก
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
จอมพล ป. พิบูลสงคราม
นายกรัฐมนตรี
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๕๘ หน้า ๑๔๑๗ วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๔๘๔)

