พระราชบัญญัติ
ป่าสงวนแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๐๗
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๐๗
เป็นปีที่ ๑๙ ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราช โองการโปรดเกล้า ฯ ให้ประกาศ
ว่า
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองและ สงวนป่า
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดย คําแนะนํา และยินยอมของสภาร่าง
รัฐธรรมนูญในฐานะรัฐสภา ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า "พระราชบัญญัติป่าสงวน แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗"
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ยกเลิก
(๑) พระราชบัญญัติคุ้มครองและสงวนป่า พุทธศักราช ๒๔๘๑
(๒) พระราชบัญญัติคุ้มครองและสงวนป่า (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๙๖
(๓) พระราชบัญญัติคุ้มครองและสงวนป่า (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๔๙๗
บรรดากฎหมาย กฎ และข้อบังคับอื่น ในส่วนที่มีบัญญัติไว้แล้วใน พระราชบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัดหรือ
แย้งกับบทแห่งพระราชบัญญัตินี้ ให้ใช้พระราช บัญญัตินี้แทน
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้
"ป่า" หมายความว่า ที่ดินรวมตลอดถึง ภูเขา ห้วย หนอง คลอง บึง บาง ลําน้ํา ทะเลสาบ เกาะ และที่
ชายทะเลที่ยังมิได้มีบุคคลได้มาตาม กฎหมาย
"ป่าสงวนแห่งชาติ" หมายความว่า ป่าที่ได้กําหนดให้เป็นป่าสงวน แห่งชาติตามพระราชบัญญัตินี้
"ไม้" หมายความว่า ไม้ทุกชนิดทั้งที่เป็นต้น กอ หรือเถา ไม่ว่า ยังยืนต้นหรือล้มลงแล้ว และ
หมายความรวมตลอดถึง ราก ปุ่ม ตอ หน่อ กิ่ง ตา หัว เหง้า เศษ ปลายหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของไม้ ไม่ว่าจะถูก
ตัด ฟัน เลื่อย ผ่า ถาก ทอน ขุด หรือกระทําโดยวิธีการอื่นใด
"ของป่า" หมายความว่า สิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นหรือมีอยู่ในป่า เป็นต้นว่า
(๑) ไม้ฟืน ถ่าน เปลือกไม้ ใบไม้ ดอกไม้ เมล็ด ผลไม้ หน่อไม้ ชันไม้ และยางไม้
(๒) หญ้า อ้อ พง แขม ปรือ คา กก กระจูด กล้วยไม้ กูด เห็ด และพืชอื่น
(๓) ซากสัตว์ ไข่ หนัง เขา นอ งา กราม ขนาย กระดูก ขน รังนก ครั่ง รังผึ้ง น้ําผึ้ง ขี้ผึ้ง และมูล
ค้างคาว
(๔) ดิน หิน กรวด ทราย แร่ และน้ํามัน
"สัตว์เลี้ยง" หมายความว่า ช้าง ม้า ลา ล่อ โค กระบือ แพะแกะ และสุกรที่มีเจ้าของ
"ทําไม้" หมายความว่า ตัด ฟัน กาน โค่น ลิด เลื่อย ผ่า ถาก ทอน ขุด หรือชักลากไม้ที่มีอยู่ในป่า หรือ
นําไม้ที่มีอยู่ในป่าออกจากป่าด้วย ประการใด ๆ
"พนักงานเจ้าหน้าที่" หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
"อธิบดี" หมายความว่า อธิบดีกรมป่าไม้

"รัฐมนตรี" หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๕ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรรักษาการตาม พระราชบัญญัตินี้ และให้มีอํานาจแต่งตั้ง
พนักงานเจ้าหน้าที่และออกกฎกระทรวง กําหนดค่าธรรมเนียม ค่าภาคหลวง และค่าบํารุงป่าไม่เกินอัตราตาม
บัญชีท้าย พระราชบัญญัตินี้ และกําหนดกิจการอื่นเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้ บังคับได้
หมวด ๑
การกําหนดป่าสงวนแห่งชาติ
มาตรา ๖ บรรดาป่าที่เป็นป่าสงวนอยู่แล้วตามกฎหมายว่าด้วยการ คุ้มครองและสงวนป่าก่อนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้เป็นป่าสงวนแห่งชาติ ตามพระราชบัญญัตินี้
เมื่อรัฐมนตรีเห็นสมควรกําหนดป่าอื่นใดเป็นป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อ รักษาสภาพป่า ไม้ ของป่าหรือ
ทรัพยากรธรรมชาติอื่น ให้กระทําได้โดยออก กฎกระทรวงซึ่งต้องมีแผนที่แสดงแนวเขตป่าที่กําหนดเป็นป่า
สงวนแห่งชาตินั้น แนบท้ายกฎกระทรวงด้วย
มาตรา ๗ การเปลี่ยนแปลงเขตหรือการเพิกถอนป่าสงวนแห่งชาติ ป่าใด ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน
ให้กระทําได้โดยออกกฎกระทรวง และ เฉพาะกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง หรือเพิกถอนบางส่วนให้มีแผนที่แสดง
แนวเขต ที่เปลี่ยนแปลง หรือเพิกถอนนั้นแนบท้ายกฎกระทรวงด้วย
มาตรา ๘ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่จัดให้มีหลักเขตและป้ายหรือ เครื่องหมายอื่นแสดงแนวเขตป่าสงวน
แห่งชาติไว้ตามสมควรเพื่อให้ประชาชน เห็นได้ว่าเป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติ
มาตรา ๙ ให้ปิดประกาศสําเนากฎกระทรวงและแผนที่ท้าย กฎกระทรวงตามมาตรา ๖ วรรคสอง
หรือมาตรา ๗ ไว้ ณ ที่ทําการอําเภอ หรือกิ่งอําเภอท้องที่ ที่ทําการกํานันท้องที่ และที่เปิดเผยเห็นได้ง่ายใน
หมู่บ้านท้องที่นั้น
มาตรา ๑๐ เมื่อได้กําหนดป่าใดเป็นป่าสงวนแห่งชาติแล้ว ให้มี กรรมการสําหรับป่าสงวนแห่งชาตินั้น
คณะหนึ่ง ประกอบด้วยผู้แทนกรมป่าไม้ ผู้แทนกรมการปกครอง ผู้แทนกรมที่ดิน และกรรมการอื่นอีกสองคน
ซึ่งรัฐมนตรี แต่งตั้ง ให้คณะกรรมการดังกล่าวมีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) ควบคุมให้การเป็นไปตามมาตรา ๘ และมาตรา ๙
(๒) ดําเนินการสอบสวนและวินิจฉัยคําร้องตามมาตรา ๑๓
(๓) มีหนังสือเรียกบุคคลมาให้ถ้อยคําหรือให้ส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง ในการสอบสวนตามมาตรา ๑๓
(๔) ตั้งอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใด ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
มาตรา ๑๑ การประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุม ไม่ต่ํากว่ากึ่งจํานวนของกรรมการ
ทั้งหมดจึงเป็นองค์ประชุม และให้ คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานแห่งที่ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก
กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียง เท่ากัน ให้ประธานแห่งที่ประชุม
ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
มาตรา ๑๒ บุคคลใดอ้างว่ามีสิทธิ หรือได้ทําประโยชน์ในเขต ป่าสงวนแห่งชาติใดอยู่ก่อนวันที่
กฎกระทรวงกําหนดป่าสงวนแห่งชาตินั้นใช้ บังคับ ให้ยื่นคําร้องเป็นหนังสือต่อนายอําเภอหรือปลัดอําเภอผู้
เป็นหัวหน้า ประจํากิ่งอําเภอท้องที่ภายในกําหนดเก้าสิบวัน นับแต่วันที่กฎกระทรวงนั้น ใช้บังคับ ถ้าไม่ยื่นคํา
ร้องภายในกําหนดดังกล่าว ให้ถือว่าสละสิทธิหรือ ประโยชน์นั้น
คําร้องดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ให้นายอําเภอหรือปลัดอําเภอผู้เป็น หัวหน้าประจํากิ่งอําเภอท้องที่ส่ง
ต่อไปยังคณะกรรมการสําหรับป่าสงวน แห่งชาตินั้นโดยไม่ชักช้า

ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับแก่กรณีสิทธิในที่ดินที่บุคคลมีอยู่ตาม ประมวลกฎหมายที่ดิน
มาตรา ๑๓ เมื่อคณะกรรมการสําหรับป่าสงวนแห่งชาติได้รับ คําร้องตามมาตรา ๑๒ แล้ว ให้
สอบสวนตามคําร้องนั้น ถ้าปรากฏว่าผู้ร้อง ได้เสียสิทธิหรือเสื่อมเสียประโยชน์ ให้คณะกรรมการพิจารณา
กําหนดค่า ทดแทนให้ตามที่เห็นสมควร
ถ้าผู้ร้องไม่พอใจในค่าทดแทนที่คณะกรรมการสําหรับป่าสงวนแห่งชาติ กําหนด ผู้ร้องมีสิทธิอุทธรณ์
ต่อรัฐมนตรีภายในกําหนดสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับ แจ้งคําวินิจฉัยของคณะกรรมการ คําวินิจฉัยของ
รัฐมนตรีให้เป็นที่สุด
มาตรา ๑๓ ทวิ ในกรณีที่ส่วนราชการและองค์การของรัฐมีความ ประสงค์จะใช้พื้นที่บางแห่งภายใน
เขตป่าสงวนแห่งชาติเป็นสถานที่ปฏิบัติงาน หรือเพื่อประโยชน์ของรัฐอย่างอื่น ให้อธิบดีโดยอนุมัติรัฐมนตรีมี
อํานาจ ประกาศกําหนดบริเวณดังกล่าวเป็นบริเวณที่ทางราชการใช้ประโยชน์ภายใน เขตป่าสงวนแห่งชาติได้
และในบริเวณดังกล่าวมิให้นํามาตรา ๑๔ และ มาตรา ๑๖ มาใช้บังคับแก่การที่ส่วนราชการหรือองค์การนั้น ๆ
จําเป็นต้อง กระทําเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงานเพื่อใช้ประโยชน์ในพื้นที่นั้น
การใช้พื้นที่ตามวรรคหนึ่ง ถ้าที่ดินในบริเวณที่ทางราชการใช้ ประโยชน์มีแนวเขตทับที่ดินซึ่งบุคคล
ได้รับประโยชน์ตามมาตรา ๑๔ อยู่แล้วให้การรับประโยชน์ในที่ดินส่วนที่เป็นบริเวณที่ทางราชการใช้ประโยชน์
นั้น สิ้นสุดลงเมื่อพ้นกําหนดสามร้อยหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศกําหนดบริเวณ ดังกล่าวเป็นบริเวณที่ทาง
ราชการใช้ประโยชน์
การใช้พื้นที่ตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ เงื่อนไขที่อธิบดีกําหนด โดยอนุมัติ
รัฐมนตรี
(มาตรา ๑๓ ทวิ เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๘/๑๒ กันยายน ๒๕๒๘)
หมวด ๒
การควบคุมและรักษาป่าสงวนแห่งชาติ
มาตรา ๑๔ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ห้ามมิให้บุคคลใดยึดถือ ครอบครองทําประโยชน์หรืออยู่อาศัยใน
ที่ดิน ก่อสร้าง แผ้วถาง เผาป่า ทําไม้เก็บหาของป่า หรือกระทําด้วยประการใด ๆ อันเป็นการเสื่อมเสียแก่
สภาพ ป่าสงวนแห่งชาติ เว้นแต่
(๑) ทําไม้หรือเก็บหาของป่าตามมาตรา ๑๕ เข้าทําประโยชน์ หรืออยู่อาศัยตามมาตรา ๑๖ มาตรา
๑๖ ทวิ หรือมาตรา ๑๖ ตรี กระทําการ ตามมาตรา ๑๗ ใช้ประโยชน์ตามมาตรา ๑๘ หรือกระทําการตาม
มาตรา ๑๙หรือมาตรา ๒๐
(๒) ทําไม้หวงห้ามหรือเก็บหาของป่าหวงห้ามตามกฎหมาย ว่าด้วยป่าไม้
(มาตรา ๑๔ แก้ไขโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๘ ๑๒ กันยายน ๒๕๒๘)
มาตรา ๑๕ การทําไม้หรือการเก็บหาของป่าในเขตป่าสงวน แห่งชาติให้กระทําได้เมื่อได้รับใบอนุญาต
จากพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือเมื่อ พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ประกาศอนุญาตไว้เป็นคราว ๆ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ
แห่งหนึ่งแห่งใดโดยเฉพาะ
การอนุญาตให้เป็นไปตามแบบ ระเบียบ และวิธีการที่กําหนดใน กฎกระทรวง
มาตรา ๑๖ อธิบดีโดยอนุมัติรัฐมนตรีมีอํานาจอนุญาตให้บุคคลหนึ่ง บุคคลใดเข้าทําประโยชน์หรืออยู่
อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติได้ ในกรณี ดังต่อไปนี้
(๑) การเข้าทําประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติ คราวละไม่น้อยกว่าห้าปีแต่ไม่เกิน
สามสิบปี ในกรณีที่ผู้ได้รับอนุญาตเป็น ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณจะ
อนุญาต โดยให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมทั้งหมดหรือบางส่วนตามที่เห็นสมควรก็ได้

(๒) การเข้าทําประโยชน์เกี่ยวกับการทําเหมืองแร่ตามกฎหมาย ว่าด้วยแร่คราวละไม่เกินสิบปี โดยให้
ได้รับยกเว้นไม่ต้องขอรับใบอนุญาต เก็บหาของป่าและไม่ต้องเสียค่าภาคหลวงของป่าตามพระราชบัญญัตินี้
สําหรับ แร่ ดินขาว หรือหิน แล้วแต่กรณี
การขออนุญาตและการอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่อธิบดี
กําหนด โดยอนุมัติรัฐมนตรี
(มาตรา ๑๖ แก้ไขโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๘ ๑๒ กันยายน ๒๕๒๘)
มาตรา ๑๖ ทวิ ในกรณีที่ป่าสงวนแห่งชาติทั้งหมดหรือบางส่วน มีสภาพเป็นป่าไร่ร้างเก่า หรือทุ่ง
หญ้า หรือเป็นป่าที่ไม่มีไม้มีค่าขึ้นอยู่เลย หรือ มีไม้มีค่าที่มีลักษณะสมบูรณ์เหลืออยู่เป็นส่วนน้อย และป่านั้น
ยากที่จะกลับฟื้นคืนดี ตามธรรมชาติ ทั้งนี้ โดยมีสภาพตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีกําหนดโดยอนุมัติ
คณะรัฐมนตรี ให้ถือว่าป่าสงวนแห่งชาติในบริเวณดังกล่าวเป็นป่า เสื่อมโทรม
ถ้าทางราชการมีความจําเป็นต้องปรับปรุงฟื้นฟูสภาพป่าเสื่อมโทรม ให้รัฐมนตรีประกาศกําหนดเขต
ป่าเสื่อมโทรมทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นเขต ปรับปรุงป่าสงวนแห่งชาติ
ในเขตปรับปรุงป่าสงวนแห่งชาติ ถ้าบุคคลใดได้เข้าทําประโยชน์ หรืออยู่อาศัยในเขตดังกล่าวอยู่แล้ว
จนถึงวันที่ประกาศกําหนดตามวรรคสอง
(๑) เมื่อบุคคลดังกล่าวร้องขอ และอธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย เห็นว่าบุคคลนั้นยังมีความจําเป็น
เพื่อการครองชีพ อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย มีอํานาจอนุญาตเป็นหนังสือให้บุคคลดังกล่าวทําประโยชน์
และอยู่อาศัยต่อไป ในที่ที่ได้ทําประโยชน์หรืออยู่อาศัยอยู่แล้วนั้นได้ แต่ต้องไม่เกินยี่สิบไร่ต่อหนึ่ง ครอบครัว
และมีกําหนดเวลาคราวละไม่น้อยกว่าห้าปีแต่ไม่เกินสามสิบปี ทั้งนี้ โดยได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมสําหรับ
คราวแรก คราวต่อ ๆไปต้อง เสียค่าธรรมเนียม
(๒) บุคคลซึ่งได้รับอนุญาตตาม (๑) อาจขออนุญาตปลูกป่าหรือ ไม้ยืนต้นในที่ที่ตนเคยทําประโยชน์
หรืออยู่อาศัยในเขตปรับปรุงป่าสงวนแห่งชาติ เพิ่มเติมจากที่ได้รับอนุญาตแล้ว โดยพิสูจน์ให้เห็นว่าตนมี
ความสามารถ และ มีเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่จะปลูกป่า หรือไม้ยืนต้นตามที่ขอเพิ่มนั้นได้ อธิบดีหรือ ผู้ซึ่ง
อธิบดีมอบหมายมีอํานาจอนุญาตเป็นหนังสือให้ปลูกป่าหรือไม้ยืนต้นได้แต่ต้อง ไม่เกินสามสิบห้าไร่ต่อหนึ่ง
ครอบครัวและมีกําหนดเวลาคราวละไม่น้อยกว่าห้าปีแต่ไม่เกินสามสิบปี และต้องเสียค่าธรรมเนียมตามที่
กฎหมายกําหนดไว้
การได้รับอนุญาตตามวรรคสาม มิให้ถือว่าเป็นการได้มาซึ่งสิทธิ ในที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดิน
ให้บุคคลซึ่งได้รับอนุญาตตามวรรคสาม (๑) และ (๒) ได้รับยกเว้น ค่าภาคหลวงและค่าบํารุงป่า
สําหรับไม้ที่ได้ปลูกขึ้นภายในที่ดินที่ได้รับอนุญาต
บุคคลซึ่งได้รับอนุญาตต้องใช้ประโยชน์ในที่ดินตามหลักเกณฑ์และ เงื่อนไขในระเบียบที่อธิบดีกําหนด
และจะให้บุคคลอื่นนอกจากบุคคลในครอบครัว เข้าทําประโยชน์ในที่ดินดังกล่าวมิได้
ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับอนุญาตละทิ้งไม่ทําประโยชน์หรือไม่อยู่อาศัย ในที่ดินที่ได้รับอนุญาตติดต่อกัน
เกินระยะเวลาสองปี หรือยินยอมให้บุคคลอื่น นอกจากบุคคลในครอบครัวเข้าทําประโยชน์ หรือไม่ปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ และ เงื่อนไขในระเบียบที่อธิบดีกําหนด ให้อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายมีอํานาจ เพิกถอนการ
อนุญาตนั้น
(มาตรา ๑๖ ทวิ เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๘ ๑๒ กันยายน ๒๕๒๘)
มาตรา ๑๖ ตรี ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับอนุญาตตามมาตรา ๑๖ ทวิ ถึงแก่ความตาย ให้บุคคลใน
ครอบครัวซึ่งอาศัยอยู่กับผู้ได้รับอนุญาตมีสิทธิอยู่อาศัย หรือทําประโยชน์ในที่ดินนั้นต่อไปได้ แต่ไม่เกินหนึ่งร้อย
แปดสิบวันนับแต่วันที่ ผู้ได้รับอนุญาตถึงแก่ความตาย

ถ้าสามี ภรรยา บุตรคนหนึ่งคนใดหรือบุคคลในครอบครัวซึ่งอาศัยอยู่ กับผู้ได้รับอนุญาตและผู้ได้รับ
อนุญาตได้ระบุไว้เป็นหนังสือตามแบบที่อธิบดีกําหนด ให้เป็นผู้สืบสิทธิและหน้าที่ของตนประสงค์จะอยู่อาศัย
หรือทําประโยชน์ในที่ดินนั้น ต่อไป ให้ยื่นคําขออนุญาตต่ออธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย ภายในหนึ่งร้อย
แปดสิบวันนับแต่วันที่ผู้ได้รับอนุญาตถึงแก่ความตาย
เมื่อได้ยื่นคําขออนุญาตตามวรรคสองแล้ว ให้บุคคลตามวรรคหนึ่ง อยู่อาศัยหรือทําประโยชน์ต่อไปได้
ตามที่อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายอนุญาต
(มาตรา ๑๖ ตรี เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๘ ๑๒ กันยายน ๒๕๒๘)
มาตรา ๑๗ เพื่อประโยชน์ในการศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการ อธิบดีมีอํานาจอนุญาตเป็นหนังสือแก่
กระทรวง ทบวง กรมหรือบุคคลอื่นใด ให้กระทําการอย่างหนึ่งอย่างใดในเขตป่าสงวนแห่งชาติได้ ตามระเบียบ
ที่ อธิบดีกําหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรี และเมื่อรัฐมนตรีเห็นสมควรจะสั่งยกเว้น ค่าธรรมเนียม ค่าภาคหลวงและ
ค่าบํารุงป่าก็ได้
มาตรา ๑๘ อธิบดีมีอํานาจออกระเบียบการใช้ประโยชน์ในเขต ป่าสงวนแห่งชาติ โดยประกาศในราช
กิจจานุเบกษา ในเรื่องดังต่อไปนี้
(๑) การเข้าไป การผ่านหรือการใช้ทาง
(๒) การนําหรือปล่อยสัตว์เลี้ยงเข้าไป
ระเบียบตามวรรคหนึ่ง จะใช้บังคับในเขตป่าสงวนแห่งชาติแห่งใด ให้ประกาศ ณ ที่ว่าการอําเภอ ที่
ทําการกํานัน และที่ทําการผู้ใหญ่บ้านใน ท้องที่ที่ป่าสงวนแห่งชาติแห่งนั้นตั้งอยู่
(มาตรา ๑๘ แก้ไขโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๘ ๑๒ กันยายน ๒๕๒๘)
มาตรา ๑๙ เพื่อประโยชน์ในการควบคุม ดูแล รักษาหรือบํารุง ป่าสงวนแห่งชาติ อธิบดีมีอํานาจสั่ง
เป็นหนังสือให้พนักงานเจ้าหน้าที่หรือ เจ้าหน้าที่ของกรมป่าไม้ กระทําการอย่างหนึ่งอย่างใดในเขตป่าสงวน
แห่งชาติได้
มาตรา ๒๐ ในกรณีป่าสงวนแห่งชาติแห่งใดมีสภาพเป็นป่า เสื่อมโทรมตามมาตรา ๑๖ ทวิ ให้อธิบดี
โดยอนุมัติรัฐมนตรีมีอํานาจอนุญาตเป็น หนังสือให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดทําการบํารุงป่าหรือปลูกสร้างสวนป่า
หรือไม้ยืนต้น ในเขตป่าเสื่อมโทรมได้ภายในระยะเวลาและตามเงื่อนไขที่กําหนดในหนังสือ อนุญาต แต่ในกรณี
ที่จะอนุญาตให้เกิน ๒,๐๐๐ ไร่ ต้องได้รับอนุมัติจาก คณะรัฐมนตรี
รัฐมนตรีอาจกําหนดให้ผู้รับอนุญาตเสียค่าตอบแทนให้แก่รัฐบาลได้ ตามจํานวนที่เห็นสมควรโดย
ประกาศของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
(มาตรา ๒๐ แก้ไขโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๘ ๑๒ กันยายน ๒๕๒๘)
มาตรา ๒๑ ใบอนุญาตทําไม้หรือเก็บหาของป่า ในเขตป่าสงวน แห่งชาติตามมาตรา ๑๕ ให้ใช้ได้
ภายในระยะเวลาที่ระบุไว้ในใบอนุญาตตาม ระเบียบที่อธิบดีกําหนด ซึ่งต้องไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันออก
ใบอนุญาต
การต่ออายุใบอนุญาตให้เป็นไปตามแบบ ระเบียบและวิธีการที่กําหนด ในกฎกระทรวง
มาตรา ๒๒ ในกรณีใบอนุญาตสูญหายหรือถูกทําลาย ให้ยื่นคําขอ ใบแทนใบอนุญาตต่อพนักงาน
เจ้าหน้าที่
การออกใบแทนใบอนุญาต ให้เป็นไปตามแบบ ระเบียบและวิธีการ ที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๒๓ ใบอนุญาตที่ออกให้ตามมาตรา ๑๕ จะโอนกันได้ต่อเมื่อ ได้รับอนุญาตจากพนักงาน
เจ้าหน้าที่
การโอนใบอนุญาตให้เป็นไปตามระเบียบและวิธีการที่กําหนดใน กฎกระทรวง

มาตรา ๒๔ ผู้รับใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ ต้องจัดให้คนงาน ผู้รับจ้างหรือ
ผู้แทนของผู้รับใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาตมี ใบคู่มือสําหรับทําการตามที่ได้รับอนุญาต ตามแบบ ระเบียบ
และวิธีการที่กําหนด ในกฎกระทรวง
มาตรา ๒๕ เมื่อได้กําหนดป่าใดเป็นป่าสงวนแห่งชาติและรัฐมนตรี ได้แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้
ควบคุมและรักษาป่าสงวนแห่งชาตินั้นแล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอํานาจ ดังต่อไปนี้
(๑) สั่งให้ผู้หนึ่งผู้ใดออกจากป่าสงวนแห่งชาติ หรือให้งดเว้นการ กระทําใด ๆ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ
ในกรณีที่มีข้อเท็จจริงปรากฏหรือเหตุ อันสมควรสงสัยว่า มีการกระทําผิดตามพระราชบัญญัตินี้
(๒) สั่งเป็นหนังสือให้ผู้กระทําผิดต่อพระราชบัญญัตินี้รื้อถอน แก้ไข หรือทําประการอื่นใดแก่สิ่งที่เป็น
อันตราย หรือสิ่งที่ทําให้เสื่อมสภาพในเขต ป่าสงวนแห่งชาติภายในเวลาที่กําหนดให้
(๓) ยึด ทําลาย รื้อถอน แก้ไขหรือทําประการอื่นเมื่อผู้กระทําผิด ไม่ปฏิบัติตาม (๒) ไม่ปรากฏตัว
ผู้กระทําผิดหรือรู้ตัวผู้กระทําผิดแต่หาตัว ไม่พบ
ถ้าพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดดังกล่าว และ ได้เสียค่าใช้จ่ายเพื่อการนั้น ให้
ผู้กระทําผิดชดใช้หรือออกค่าใช้จ่ายนั้นทั้งหมดหรือให้พนักงานเจ้าหน้าที่นําทรัพย์สินที่ยึดไว้ได้ออกขาย
ทอดตลาดหรือขายโดย วิธีอื่นตามที่เห็นสมควร เพื่อชดใช้ค่าใช้จ่ายนั้น และให้นําความในมาตรา๑๓๒๗ แห่ง
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาใช้บังคับแก่เงินที่ได้จากการ ขายทรัพย์สินนั้นโดยอนุโลม
(๔) ดําเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดที่เห็นสมควร ทั้งนี้เพื่อป้องกัน หรือบรรเทาความเสียหายแก่ป่าสงวน
แห่งชาติในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉิน
มาตรา ๒๖ การจับกุม ปราบปรามผู้กระทําผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เป็น
พนักงานฝ่ายปกครองหรือตํารวจ ตามประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา ๒๗ เมื่อปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาต คนงาน ผู้รับจ้าง หรือผู้แทนของผู้รับ
ใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาตกระทําผิดต่อพระราช บัญญัตินี้หรือกฎกระทรวง หรือเงื่อนไขในใบอนุญาตหรือ
หนังสืออนุญาต ซึ่งออก ตามพระราชบัญญัตินี้ อันอาจเป็นการเสียหายอย่างร้ายแรง ให้พนักงาน เจ้าหน้าที่มี
อํานาจสั่งเป็นหนังสือให้พักใช้ใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาตได้มีกําหนดไม่เกินหกสิบวันนับแต่วันที่ออกคําสั่ง
คําสั่งพักใช้ใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาตตามวรรคหนึ่งอธิบดีมีอํานาจ สั่งเพิกถอนคําสั่งหรือเพิ่มหรือ
ลดระยะเวลาที่สั่งพักใช้ใบอนุญาตหรือหนังสือ อนุญาตได้ตามที่เห็นสมควร แต่ในกรณีที่มีคําสั่งเพิ่มระยะเวลา
ดังกล่าวนั้นจะ เพิ่มได้ไม่เกินหนึ่งร้อยยี่สิบวัน
มาตรา ๒๘ คําสั่งพักใช้ใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาตของพนักงาน เจ้าหน้าที่ หรือคําสั่งของอธิบดี
ตามมาตรา ๒๗ ผู้รับใบอนุญาตหรือหนังสือ อนุญาตมีสิทธิอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีโดยยื่นอุทธรณ์ต่อพนักงาน
เจ้าหน้าที่ภายใน กําหนดสามสิบวันนับแต่วันที่ทราบคําสั่ง
คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้เป็นที่สุด
มาตรา ๒๙ ในกรณีที่มีการสั่งพักใช้ใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาตแล้ว ถ้ารัฐมนตรีเห็นสมควรก็ให้มี
อํานาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาตนั้นได้
มาตรา ๓๐ ในกรณีมีความจําเป็นเพื่อประโยชน์แก่ราชการหรือ สาธารณประโยชน์ หรือเมื่อปรากฏ
ว่าได้มีการอนุญาตไปโดยมิชอบ รัฐมนตรี มีอํานาจสั่งเพิกถอนการอนุญาตรายหนึ่งรายใดทั้งหมดหรือบางส่วน
ได้
ในกรณีมิใช่เป็นความผิดของผู้ถูกสั่งเพิกถอนการอนุญาตให้จ่ายค่า ทดแทนด้วยจํานวนเงินอันเป็น
ธรรมแก่ผู้ถูกสั่งเพิกถอนการอนุญาตนั้น

หมวด ๓
บทกําหนดโทษ
มาตรา ๓๑ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๑๔ ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่ หกเดือนถึงห้าปีและปรับตั้งแต่ห้าพัน
บาทถึงห้าหมื่นบาท
ในกรณีความผิดตามมาตรานี้ ถ้าได้กระทําเป็นเนื้อที่เกินยี่สิบห้าไร่ หรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่
(๑) ไม้สัก ไม้ยาง ไม้สนเขา หรือไม้หวงห้ามประเภท ข. ตาม กฎหมายว่าด้วยป่าไม้ หรือ
(๒) ไม้อื่นเป็นต้นหรือเป็นท่อนอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือทั้งสองอย่าง รวมกันเกินยี่สิบต้น หรือท่อน
หรือรวมปริมาตรไม้เกินสี่ลูกบาศก์เมตร หรือ
(๓) ต้นน้ําลําธาร
ผู้กระทําความผิดต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่สองปีถึงสิบห้าปี และ ปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงหนึ่ง
แสนห้าหมื่นบาท
ในกรณีที่มีคําพิพากษาชี้ขาดว่าบุคคลใดกระทําความผิดตามมาตรานี้ ถ้าปรากฏว่าบุคคลนั้นได้ยึดถือ
ครอบครองที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ศาลมี อํานาจสั่งให้ผู้กระทําผิด คนงาน ผู้รับจ้าง ผู้แทน และบริวาร
ของผู้กระทําผิด ออกจากเขตป่าสงวนแห่งชาติได้ด้วย
(มาตรา ๓๑ แก้ไขโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๒ ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๕ เมษายน
๒๕๒๒)
มาตรา ๓๒ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๒๔ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน หนึ่งพันบาท
มาตรา ๓๓ ผู้ใดทําให้เสียหาย ทําลาย ซึ่งหลักเขต ป้าย หรือเครื่องหมายอื่นใดที่จัดให้มีขึ้นตาม
พระราชบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษจําคุก ไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินสามหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
(มาตรา ๓๓ แก้ไขโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๒ ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๙ เมษายน
๒๕๒๒)
มาตรา ๓๓ ทวิ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่อธิบดีกําหนด ตามมาตรา ๑๘ หรือขัดคําสั่งพนักงาน
เจ้าหน้าที่ซึ่งสั่งตามมาตรา ๒๕ (๑)หรือ (๒) ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าพันบาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ
(มาตรา ๓๓ ทวิ เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๒๘ ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๒
กันยายน ๒๕๒๘)
มาตรา ๓๔ ผู้ใดรับไว้ด้วยประการใด ซ่อนเร้น จําหน่าย หรือ ช่วยพาเอาไปเสีย ซึ่งไม้หรือของป่าที่
ตนรู้อยู่แล้วว่า เป็นไม้หรือของป่าที่มี ผู้ได้มาโดยการกระทําผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษเสมือน
เป็น ตัวการในการกระทําผิดนั้น
มาตรา ๓๕ บรรดาไม้ ของป่า เครื่องมือ เครื่องใช้ อาวุธ สัตว์พาหนะ ยานพาหนะ หรือเครื่องจักรกล
ใด ๆ ซึ่งบุคคลใช้หรือได้มาโดย การกระทําผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ริบเสียทั้งสิ้นโดยไม่คํานึงว่าเป็นของ
ผู้กระทําผิดและมีผู้ถูกลงโทษตามคําพิพากษาของศาลหรือไม่
บทเฉพาะกาล
มาตรา ๓๖ บรรดาป่าที่เป็นป่าคุ้มครองอยู่แล้วตามกฎหมายว่าด้วย การคุ้มครองและสงวนป่าก่อน
วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ถือว่าเป็นป่าสงวน แห่งชาติตามพระราชบัญญัตินี้จนกว่าจะมีกฎกระทรวง
ออกตามมาตรา ๖ วรรคสองหรือมาตรา ๗ ซึ่งต้องออกภายในห้าปี นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
มาตรา ๓๗ ใบอนุญาตที่ออกให้แก่บุคคลกระทําการใด ๆ ตาม กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองและ
สงวนป่าก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ใช้ได้ต่อไปจนสิ้นอายุตามที่ระบุไว้ในใบอนุญาตนั้น

มาตรา ๓๘ ภายในระยะเวลาหนึ่งปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้ บังคับ บรรดากฎกระทรวง
ประกาศ ข้อกําหนด และระเบียบการต่าง ๆที่ได้ออกตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองและสงวนป่าและใช้อยู่
ในวันประกาศ พระราชบัญญัตินี้ในราชกิจจานุเบกษา ให้คงใช้บังคับต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือ แย้งกับ
พระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้จนกว่าจะมีกฎกระทรวง ประกาศ ข้อกําหนด หรือระเบียบการต่าง ๆ ยกเลิก หรือมี
ความอย่างเดียวกัน หรือขัด หรือ แย้งกัน หรือกล่าวไว้เป็นอย่างอื่น
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
จอมพล ถนอม กิตติขจร
นายกรัฐมนตรี
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๘๑ ตอนที่ ๓๘ หน้า ๒๖๓ วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๐๗)
บัญชีอัตราค่าธรรมเนียม ค่าภาคหลวงและค่าบํารุงป่า
คําขอ ฉบับละ ๑ บาท
ใบอนุญาตทําไม้ หรือเก็บหาของป่า ฉบับละ๒๐ บาท
ใบคู่มือคนงาน ผู้รับจ้างหรือผู้แทนของ ผู้รับใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาต
ฉบับละ ๕ บาท
ใบแทนใบอนุญาต
ฉบับละ ๕ บาท
การโอนใบอนุญาต
ครั้งละ๑๐ บาท
หนังสืออนุญาตให้บุคคลเข้าทําประโยชน์ หรืออยู่อาศัย
ไร่ละ ๕๐๐ บาท
ค่าภาคหลวงไม้
ลูกบาศก์เมตรละ ๔๐ บาท
ค่าภาคหลวงของป่า
ลูกบาศก์เมตรละ๔ บาท
ในกรณีไม่อาจคํานวณเป็นลูกบาศก์เมตรร้อยละสิบของราคาตลาด ค่าบํารุงป่า สองเท่าค่าภาคหลวง
ไม้หรือค่าภาคหลวงของป่าที่ผู้รับอนุญาตจะต้อง ชําระ เนื่องจากการทําไม้และเก็บหาของป่าจากป่าสงวน
แห่งชาติ
หมายเหตุ
เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจาก ป่าไม้เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่สําคัญ
ยิ่งของชาติ และรัฐบาลได้กําหนดจุดหมาย ไว้ในแผนพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติว่า จะสงวนป่าไม้ไว้เป็นเนื้อ
ที่ประมาณ ร้อยละ ๕๐ แห่งเนื้อที่ประเทศไทย คือ เป็นเนื้อที่ป่าสงวนรวมประมาณ ๒๕๐,๐๐๐ ตาราง
กิโลเมตร หรือ ๑๕๖ ล้านไร่
บัดนี้ ปรากฏว่าป่าไม้ที่สงวน คุ้มครองไว้แล้ว และที่ยังมิได้สงวน คุ้มครองได้ถูกบุกรุกและถูกทําลาย
ไปเป็นจํานวนมาก แม้ป่าไม้ในบริเวณต้นน้ํา ลําธารก็ถูกแผ้วถางเผาทําลายไปเป็นอันมาก ซึ่งอาจเป็นเหตุให้
เกิดความ แห้งแล้ง พื้นดินพังทลาย ลําน้ําตื้นเขิน หรือเกิดอุทกภัยอันเป็นผลเสียหายแก่ การเกษตรและ

เศรษฐกิจของประเทศอย่างร้ายแรง ทั้งนี้ เนื่องจากกฎหมาย ว่าด้วยการคุ้มครองและสงวนป่าที่ใช้บังคับอยู่ มี
วิธีการไม่รัดกุมเหมาะสม ต้องเสียเวลาดําเนินการเป็นเวลานาน จึงจะประกาศกําหนดเป็นป่าสงวน หรือเป็นป่า
คุ้มครองได้ เป็นเหตุให้บุคคลบางจําพวกฉวยโอกาสทําลายป่า ได้กว้างขวางยิ่งขึ้น นอกจากนั้น ได้กําหนดโทษ
ผู้ฝ่าฝืนไว้ไม่เหมาะสมกับ กาลสมัย ผู้กระทําผิดไม่เข็ดหลาบ เป็นช่องทางให้มีการบุกรุกทําลายป่ามากขึ้น
รัฐบาลจึงเห็นเป็นการจําเป็นอันรีบด่วนที่จะต้องดําเนินการปรับปรุงกฎหมาย เรื่องนี้เสียใหม่ เพื่อให้สามารถ
ดําเนินการคุ้มครองป้องกัน เพื่อรักษาไว้ ซึ่งทรัพยากรธรรมชาติอันมีค่าของชาติ และเพื่อมิให้อาชีพ
เกษตรกรรมของ ประชาชนส่วนใหญ่และเศรษฐกิจของประเทศถูกกระทบกระเทือนจากผลของ การทําลายป่า
พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๒ (ใช้บังคับ ๒๙ เมษายน ๒๕๒๒)
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๒ ตอนที่ ๑๒๔ ฉบับพิเศษ หน้า ๑ วันที่ ๑๑ กันยายน
๒๕๒๘)
หมายเหตุ เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ บทบัญญัติในส่วนที่เกี่ยวกับ
การกําหนดโทษตามกฎหมายว่าด้วยป่าสงวน แห่งชาติไม่เหมาะสมกับสภาวการณ์ปัจจุบัน สมควรแก้ไข
เพิ่มเติมอัตราโทษ ให้สูงขึ้น และโดยที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมอัตราโทษตามกฎหมายว่าด้วย ป่าไม้ให้สูงขึ้นด้วย
สมควรแก้ไขเพิ่มเติมอัตราโทษให้สอดคล้องกัน จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ขึ้น
พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๘ (ใช้บังคับ ๑๒ กันยายน ๒๕๒๘)
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๙๖ ตอนที่ ๖๔ ฉบับพิเศษ หน้า ๑๔ วันที่ ๒๘ เมษายน
๒๕๒๒)
หมายเหตุ เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ รัฐบาลมีนโยบายที่จะ
ช่วยเหลือราษฎรที่มีความจําเป็นในการครองชีพ สามารถเข้าทํากินในเขตป่าสงวนแห่งชาติได้โดยไม่เดือดร้อน
และโดยมี ที่อยู่เป็นหลักแหล่งจึงได้แก้ไขกฎหมายให้ทางราชการมีอํานาจอนุญาต ให้บุคคลเข้าทําประโยชน์
หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติได้เป็น คราว ๆ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยกําหนดว่าในระยะสั้นอัน
เป็น การช่วยเหลือชั่วคราวตามความจําเป็น อนุญาตได้คราวละไม่เกินห้าปี นอกจากนั้นได้แก้ไขบทบัญญัติอื่น
ๆ ที่ยังไม่เหมาะสมกับสภาพความเป็นจริง และสะดวกแก่การปฏิบัติราชการ เช่น อนุญาตให้ทางราชการและ
องค์การของรัฐใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติเป็นการชั่วคราวได้ โดยคล่องตัวยิ่งขึ้น จึงจําเป็นต้องตรา
พระราชบัญญัตินี้

