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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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พระราชบัญญตั ิ
ปาสงวนแหงชาต ิ
พ.ศ. ๒๕๐๗ 

   
 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไว ณ วันที่ ๑๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๐๗ 

เปนปที่ ๑๙ ในรัชกาลปจจบุัน 
 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรด
เกลาฯ ใหประกาศวา 

 
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยการคุมครองและสงวนปา 
 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและ

ยินยอมของสภารางรัฐธรรมนูญในฐานะรัฐสภา ดังตอไปนี้ 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 

๒๕๐๗” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเปนตนไป 
 
มาตรา ๓  ใหยกเลิก 
(๑) พระราชบัญญัติคุมครองและสงวนปา พุทธศักราช ๒๔๘๑ 
(๒) พระราชบัญญัติคุมครองและสงวนปา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๙๖ 
(๓) พระราชบัญญัติคุมครองและสงวนปา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๔๙๗ 
บรรดากฎหมาย  กฎ  และข อบั งคับอื่ น  ในส วนที่ มี บัญญัติ ไ ว แล ว ใน

พระราชบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัดหรือแยงกับบทแหงพระราชบัญญัตินี้ ใหใชพระราชบัญญัตินี้แทน 
 
มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“ปา” หมายความวา ที่ดินรวมตลอดถึง ภูเขา หวย หนอง คลอง บึง บาง ลําน้ํา 

ทะเลสาบ เกาะ และท่ีชายทะเลที่ยังมิไดมีบุคคลไดมาตามกฎหมาย 
“ปาสงวนแหงชาติ” หมายความวา ปาที่ไดกําหนดใหเปนปาสงวนแหงชาติตาม

พระราชบัญญัตินี้ 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๘๑/ตอนที่ ๓๘/หนา ๒๖๓/๒๘ เมษายน ๒๕๐๗ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

“ไม” หมายความวา ไมทุกชนิดทั้งที่เปนตน กอ หรือเถา ไมวายังยืนตนหรือลม
ลงแลว และหมายความรวมตลอดถึง ราก ปุม ตอ หนอ ก่ิง ตา หัว เหงา เศษ ปลายหรือสวนหนึ่ง
สวนใดของไม ไมวาจะถูกตัด ฟน เล่ือย ผา ถาก ทอน ขุด หรือกระทําโดยวิธีการอื่นใด 

“ของปา” หมายความวา ส่ิงตางๆ ที่เกิดขึ้นหรือมีอยูในปา เปนตนวา 
(๑) ไมฟน ถาน เปลือกไม ใบไม ดอกไม เมล็ด ผลไม หนอไม ชันไม และยาง

ไม 
(๒) หญา ออ พง แขม ปรือ คา กก กระจูด กลวยไม กูด เห็ดและพืชอื่น 
(๓) ซากสัตว ไข หนัง เขา นอ งา กราม ขนาย กระดูก ขน รังนก ครั่ง รังผึ้ง 

น้ําผึ้ง ข้ีผึ้ง และมูลคางคาว 
(๔) ดิน หิน กรวด ทราย แรและน้ํามัน 
“สัตวเล้ียง” หมายความวา ชาง มา ลา ลอ โค กระบือ แพะ แกะ และสุกร ที่มี

เจาของ 
“ทําไม” หมายความวา ตัด ฟน กาน โคน ลิด เล่ือย ผา ถาก ทอน ขุด หรือชัก

ลากไมที่มีอยูในปา หรือนําไมที่มีอยูในปาออกจากปาดวยประการใดๆ 
“พนักงานเจาหนาที่” หมายความวา ผูซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติการตาม

พระราชบัญญัตินี้ 
“อธิบดี” หมายความวา อธิบดีกรมปาไม** 
“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
มาตรา ๕  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม*

รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่และออกกฎกระทรวง
กําหนดคาธรรมเนียม คาภาคหลวงและคาบํารุงปาไมเกินอัตราตามบัญชีทายพระราชบัญญัตินี้ 
และกําหนดกิจการอื่นเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

กฎกระทรวงนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 
 

หมวด ๑ 
การกําหนดปาสงวนแหงชาต ิ

   
 

มาตรา ๖  บรรดาปาที่เปนปาสงวนอยูแลวตามกฎหมายวาดวยการคุมครองและ
สงวนปากอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหเปนปาสงวนแหงชาติตามพระราชบัญญัตินี้ 

เมื่อรัฐมนตรีเห็นสมควรกําหนดปาอ่ืนใดเปนปาสงวนแหงชาติ เพ่ือรักษาสภาพ
ปา ไม ของปาหรือทรัพยากรธรรมชาติอ่ืน ใหกระทําไดโดยออกกฎกระทรวงซึ่งตองมีแผนที่แสดง
แนวเขตปาที่กําหนดเปนปาสงวนแหงชาตินั้นแนบทายกฎกระทรวงดวย 

 
มาตรา ๗  การเปล่ียนแปลงเขตหรือการเพิกถอนปาสงวนแหงชาติปาใด ไมวา

ทั้งหมดหรือบางสวน ใหกระทําไดโดยออกกฎกระทรวง และเฉพาะกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง หรือ



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

เพิกถอนบางสวนใหมีแผนที่แสดงแนวเขตที่เปลี่ยนแปลง หรือเพิกถอนนั้นแนบทายกฎกระทรวง
ดวย 

 
มาตรา ๘  ใหพนักงานเจาหนาที่จัดใหมีหลักเขตและปายหรือเครื่องหมายอื่น

แสดงแนวเขตปาสงวนแหงชาติไวตามสมควรเพื่อใหประชาชนเห็นไดวาเปนเขตปาสงวนแหงชาติ 
 
มาตรา ๙  ใหปดประกาศสําเนากฎกระทรวงและแผนที่ทายกฎกระทรวงตาม

มาตรา ๖ วรรคสอง หรือมาตรา ๗ ไว ณ ที่ทําการอําเภอหรือก่ิงอําเภอทองที่ ที่ทําการกํานันทองที่ 
และท่ีเปดเผยเห็นไดงายในหมูบานทองที่นั้น 

 
มาตรา ๑๐  เมื่อไดกําหนดปาใดเปนปาสงวนแหงชาติแลวใหมีกรรมการสําหรับ

ปาสงวนแหงชาตินั้นคณะหนึ่ง ประกอบดวยผูแทนกรมปาไม** ผูแทนกรมการปกครอง ผูแทน
กรมที่ดินและกรรมการอื่นอีกสองคนซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้ง ใหคณะกรรมการดังกลาวมีอํานาจหนาที่
ดังตอไปนี้ 

(๑) ควบคุมใหการเปนไปตามมาตรา ๘ และมาตรา ๙ 
(๒) ดําเนินการสอบสวน และวินิจฉัยคํารองตามมาตรา ๑๓ 
(๓) มีหนังสือเรียกบุคคลมาใหถอยคําหรือใหสงเอกสารที่เก่ียวของในการ

สอบสวนตามมาตรา ๑๓ 
(๔) ตั้งอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใดตามที่

คณะกรรมการมอบหมาย 
 
มาตรา ๑๑  การประชุมคณะกรรมการ ตองมีกรรมการมาประชุมไมต่ํากวาก่ึง

จํานวนของกรรมการทั้งหมดจึงเปนองคประชุม และใหคณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเปน
ประธานแหงที่ประชุม 

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก 
กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากัน ให

ประธานแหงที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด 
 
มาตรา ๑๒  บุคคลใดอางวามีสิทธิ หรือไดทําประโยชนในเขตปาสงวนแหงชาติ

ใดอยูกอนวันที่กฎกระทรวงกําหนดปาสงวนแหงชาตินั้นใชบังคับ ใหย่ืนคํารองเปนหนังสือตอ
นายอําเภอหรือปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจําก่ิงอําเภอทองที่ภายในกําหนดเกาสิบวัน นับแต
วันที่กฎกระทรวงนั้นใชบังคับ ถาไมย่ืนคํารองภายในกําหนดดังกลาว ใหถือวาสละสิทธิหรือ
ประโยชนนั้น 

คํารองดังกลาวในวรรคหนึ่ง ใหนายอําเภอหรือปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจําก่ิง
อําเภอทองที่สงตอไปยังคณะกรรมการสําหรับปาสงวนแหงชาตินั้นโดยไมชักชา 

ความในวรรคหนึ่งมิใหใชบังคับแกกรณีสิทธิในที่ดินที่บุคคลมีอยูตามประมวล
กฎหมายที่ดิน 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
มาตรา ๑๓  เมื่อคณะกรรมการสําหรับปาสงวนแหงชาติไดรับคํารองตามมาตรา 

๑๒ แลว ใหสอบสวนตามคํารองนั้น ถาปรากฏวาผูรองไดเสียสิทธิหรือเส่ือมเสียประโยชน ให
คณะกรรมการพิจารณากําหนดคาทดแทนใหตามที่เห็นสมควร 

ถาผูรองไมพอใจในคาทดแทนที่คณะกรรมการสําหรับปาสงวนแหงชาติกําหนด 
ผูรองมีสิทธิอุทธรณตอรัฐมนตรีภายในกําหนดสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงคําวินิจฉัยของ
คณะกรรมการ คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีใหเปนที่สุด 

 
มาตรา ๑๓ ทวิ๒  ในกรณีที่สวนราชการและองคการของรัฐมีความประสงคจะใช

พ้ืนที่บางแหงภายในเขตปาสงวนแหงชาติเปนสถานที่ปฏิบัติงานหรือเพ่ือประโยชนของรัฐอยางอ่ืน 
ใหอธิบดีโดยอนุมัติรัฐมนตรีมีอํานาจประกาศกําหนดบริเวณดังกลาวเปนบริเวณที่ทางราชการใช
ประโยชนภายในเขตปาสงวนแหงชาติได และในบริเวณดังกลาวมิใหนํามาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๖ 
มาใชบังคับแกการที่สวนราชการหรือองคการนั้นๆ จําเปนตองกระทําเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคใน
การปฏิบัติงานเพื่อใชประโยชนในพื้นที่นั้น 

การใชพ้ืนที่ตามวรรคหนึ่ง ถาที่ดินในบริเวณท่ีทางราชการใชประโยชนมีแนวเขต
ทับที่ดินซึ่งบุคคลไดรับประโยชนตามมาตรา ๑๔ อยูแลว ใหการรับประโยชนในที่ดินสวนที่เปน
บริเวณที่ทางราชการใชประโยชนนั้นสิ้นสุดลง เมื่อพนกําหนดสามรอยหกสิบวัน นับแตวันที่
ประกาศกําหนดบริเวณดังกลาวเปนบริเวณที่ทางราชการใชประโยชน 

การใชพ้ืนที่ตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขที่อธิบดี
กําหนด โดยอนุมัติรัฐมนตรี 

 
หมวด ๒ 

การควบคุมและรักษาปาสงวนแหงชาต ิ
   

 
มาตรา ๑๔๓  ในเขตปาสงวนแหงชาติ หามมิใหบุคคลใดยึดถือครอบครองทํา

ประโยชนหรืออยูอาศัยในที่ดิน กอสราง แผวถาง เผาปา ทําไม เก็บหาของปา หรือกระทําดวย
ประการใดๆ อันเปนการเสื่อมเสียแกสภาพปาสงวนแหงชาติ เวนแต 

(๑) ทําไมหรือเก็บหาของปาตามมาตรา ๑๕ เขาทําประโยชนหรืออยูอาศัยตาม
มาตรา ๑๖ มาตรา ๑๖ ทวิ หรือมาตรา ๑๖ ตรี กระทําการตามมาตรา ๑๗ ใชประโยชนตาม
มาตรา ๑๘ หรือกระทําการตามมาตรา ๑๙ หรือมาตรา ๒๐ 

(๒) ทําไมหวงหามหรือเก็บหาของปาหวงหามตามกฎหมายวาดวยปาไม 
 

                                                 
๒ มาตรา ๑๓ ทวิ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๘ 
๓ มาตรา ๑๔ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๑๕  การทําไมหรือการเก็บหาของปาในเขตปาสงวนแหงชาติใหกระทําได
เมื่อไดรับใบอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่ หรือเมื่อพนักงานเจาหนาที่ไดประกาศอนุญาตไวเปน
คราวๆ ในเขตปาสงวนแหงชาติแหงหนึ่งแหงใดโดยเฉพาะ 

การอนุญาตใหเปนไปตามแบบ ระเบียบและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 
มาตรา ๑๖๔  อธิบดีโดยอนุมัติรัฐมนตรีมีอํานาจอนุญาตใหบุคคลหนึ่งบุคคลใด

เขาทําประโยชนหรืออยูอาศัยในเขตปาสงวนแหงชาติได ในกรณีดังตอไปนี้ 
(๑) การเขาทําประโยชนหรืออยูอาศัยในเขตปาสงวนแหงชาติคราวละไมนอยกวา

หาปแตไมเกินสามสิบป ในกรณีที่ผูไดรับอนุญาตเปนสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ ตามกฎหมายวา
ดวยวิธีการงบประมาณ จะอนุญาตโดยใหยกเวนคาธรรมเนียมทั้งหมดหรือบางสวนตามที่
เห็นสมควรก็ได 

(๒) การเขาทําประโยชนเก่ียวกับการทําเหมืองแรตามกฎหมายวาดวยแรคราวละ
ไมเกินสิบป โดยใหไดรับยกเวนไมตองขอรับใบอนุญาตเก็บหาของปาและไมตองเสียคาภาคหลวง
ของปาตามพระราชบัญญัตินี้ สําหรับแร ดินขาว หรือหิน แลวแตกรณี 

การขออนุญาตและการอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ
และเง่ือนไขที่อธิบดีกําหนด โดยอนุมัติรัฐมนตรี 

 
มาตรา ๑๖ ทวิ๕  ในกรณีที่ปาสงวนแหงชาติทั้งหมดหรือบางสวนมีสภาพเปนปา

ไรรางเกา หรือทุงหญา หรือเปนปาที่ไมมีไมมีคาข้ึนอยูเลย หรือมีไมมีคาที่มีลักษณะสมบูรณ
เหลืออยูเปนสวนนอย และปานั้นยากที่จะกลับฟนคืนดีตามธรรมชาติ ทั้งนี้ โดยมีสภาพตาม
หลักเกณฑและเง่ือนไขที่รัฐมนตรีกําหนด โดยอนุมัติคณะรัฐมนตรี ใหถือวาปาสงวนแหงชาติใน
บริเวณดังกลาวเปนปาเส่ือมโทรม 

ถาทางราชการมีความจําเปนตองปรับปรุงฟนฟูสภาพปาเส่ือมโทรม ใหรัฐมนตรี
ประกาศกําหนดเขตปาเส่ือมโทรมทั้งหมดหรือบางสวนเปนเขตปรับปรุงปาสงวนแหงชาติ 

ในเขตปรับปรุงปาสงวนแหงชาติ ถาบุคคลใดไดเขาทําประโยชนหรืออยูอาศัยใน
เขตดังกลาวอยูแลวจนถึงวันที่ประกาศกําหนดตามวรรคสอง 

(๑) เมื่อบุคคลดังกลาวรองขอ และอธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายเห็นวาบุคคล
นั้นยังมีความจําเปนเพื่อการครองชีพ อธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายมีอํานาจอนุญาตเปน
หนังสือใหบุคคลดังกลาวทําประโยชนและอยูอาศัยตอไปในที่ที่ไดทําประโยชนหรืออยูอาศัยอยู
แลวนั้นได แตตองไมเกินยี่สิบไรตอหนึ่งครอบครัว และมีกําหนดเวลาคราวละไมนอยกวาหาป แต
ไมเกินสามสิบป ทั้งนี้ โดยไดรับการยกเวนคาธรรมเนียมสําหรับคราวแรก คราวตอๆ ไปตองเสีย
คาธรรมเนียม 

                                                 
๔ มาตรา ๑๖ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๘ 
๕ มาตรา ๑๖ ทวิ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๒) บุคคลซึ่งไดรับอนุญาตตาม (๑) อาจขออนุญาตปลูกปาหรือไมยืนตนในที่ที่
ตนเคยทําประโยชนหรืออยูอาศัยในเขตปรับปรุงปาสงวนแหงชาติเพ่ิมเติมจากที่ไดรับอนุญาตแลว 
โดยพิสูจนใหเห็นวาตนมีความสามารถ และมีเครื่องมือหรืออุปกรณที่จะปลูกปา หรือไมยืนตน
ตามที่ขอเพิ่มนั้นได อธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายมีอํานาจอนุญาตเปนหนังสือใหปลูกปาหรือ
ไมยืนตนไดแตตองไมเกินสามสิบหาไรตอหนึ่งครอบครัว และมีกําหนดเวลาคราวละไมนอยกวาหา
ป แตไมเกินสามสิบป และตองเสียคาธรรมเนียมตามที่กฎหมายกําหนดไว 

การไดรับอนุญาตตามวรรคสาม มิใหถือวาเปนการไดมาซึ่งสิทธิในที่ดินตาม
ประมวลกฎหมายที่ดิน 

ใหบุคคลซึ่งไดรับอนุญาตตามวรรคสาม (๑) และ (๒) ไดรับยกเวนคาภาคหลวง
และคาบํารุงปา สําหรับไมที่ไดปลูกข้ึนภายในที่ดินที่ไดรับอนุญาต 

บุคคลซึ่งไดรับอนุญาตตองใชประโยชนในที่ดินตามหลักเกณฑและเง่ือนไขใน
ระเบียบที่อธิบดีกําหนด และจะใหบุคคลอื่นนอกจากบุคคลในครอบครัวเขาทําประโยชนในที่ดิน
ดังกลาวมิได 

ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับอนุญาตละทิ้งไมทําประโยชนหรือไมอยูอาศัยในที่ดินที่
ไดรับอนุญาตติดตอกันเกินระยะเวลาสองป หรือยินยอมใหบุคคลอื่นนอกจากบุคคลในครอบครัว
เขาทําประโยชน หรือไมปฏิบัติตามหลักเกณฑและเง่ือนไขในระเบียบที่อธิบดีกําหนด ใหอธิบดี
หรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายมีอํานาจเพิกถอนการอนุญาตนั้น 

 
มาตรา ๑๖ ตรี๖  ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับอนุญาตตามมาตรา ๑๖ ทวิ ถึงแกความ

ตาย ใหบุคคลในครอบครัวซึ่งอาศัยอยูกับผูไดรับอนุญาตมีสิทธิอยูอาศัยหรือทําประโยชนในที่ดิน
นั้นตอไปได แตไมเกินหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่ผูไดรับอนุญาตถึงแกความตาย 

ถาสามี ภรรยา บุตรคนหนึ่งคนใดหรือบุคคลในครอบครัวซึ่งอาศัยอยูกับผูไดรับ
อนุญาตและผูไดรับอนุญาตไดระบุไวเปนหนังสือตามแบบที่อธิบดีกําหนดใหเปนผูสืบสิทธิและ
หนาที่ของตนประสงคจะอยูอาศัยหรือทําประโยชนในที่ดินนั้นตอไป ใหย่ืนคําขออนุญาตตออธิบดี
หรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมาย ภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่ผูไดรับอนุญาตถึงแกความตาย 

เมื่อไดย่ืนคําขออนุญาตตามวรรคสองแลว ใหบุคคลตามวรรคหนึ่งอยูอาศัยหรือ
ทําประโยชนตอไปไดตามที่อธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายอนุญาต 

 
มาตรา ๑๗  เพ่ือประโยชนในการศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการ อธิบดีมีอํานาจ

อนุญาตเปนหนังสือแกกระทรวง ทบวง กรมหรือบุคคลอื่นใดใหกระทําการอยางหนึ่งอยางใดใน
เขตปาสงวนแหงชาติได ตามระเบียบที่อธิบดีกําหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรี และเมื่อรัฐมนตรี
เห็นสมควรจะสั่งยกเวนคาธรรมเนียม คาภาคหลวงและคาบํารุงปาก็ได 

 

                                                 
๖ มาตรา ๑๖ ตรี เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๑๘๗  อธิบดีมีอํานาจออกระเบียบการใชประโยชนในเขตปาสงวน
แหงชาติ โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ในเรื่องดังตอไปนี ้

(๑) การเขาไป การผานหรือการใชทาง 
(๒) การนําหรือปลอยสัตวเล้ียงเขาไป 
ระเบียบตามวรรคหนึ่ง จะใชบังคับในเขตปาสงวนแหงชาติแหงใดใหประกาศ ณ 

ที่วาการอําเภอ ที่ทําการกํานัน และท่ีทําการผูใหญบานในทองที่ที่ปาสงวนแหงชาติแหงนั้นตั้งอยู 
 
มาตรา ๑๙  เพ่ือประโยชนในการควบคุม ดูแล รักษาหรือบํารุงปาสงวนแหงชาติ 

อธิบดีมีอํานาจสั่งเปนหนังสือใหพนักงานเจาหนาที่หรือเจาหนาที่ของกรมปาไม** กระทําการอยาง
หนึ่งอยางใดในเขตปาสงวนแหงชาติได 

 
มาตรา ๒๐๘  ในกรณีปาสงวนแหงชาติแหงใดมีสภาพเปนปาเส่ือมโทรมตาม

มาตรา ๑๖ ทวิ ใหอธิบดีโดยอนุมัติรัฐมนตรีมีอํานาจอนุญาตเปนหนังสือใหบุคคลหนึ่งบุคคลใดทาํ
การบํารุงปาหรือปลูกสรางสวนปาหรือไมยืนตนในเขตปาเส่ือมโทรมไดภายในระยะเวลาและตาม
เง่ือนไขที่กําหนดในหนังสืออนุญาต แตในกรณีที่จะอนุญาตใหเกิน ๒,๐๐๐ ไร ตองไดรับอนุมัติ
จากคณะรัฐมนตรี 

รัฐมนตรีอาจกําหนดใหผูรับอนุญาตเสียคาตอบแทนใหแกรัฐบาลไดตามจํานวนที่
เห็นสมควรโดยประกาศของกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

 
มาตรา ๒๑  ใบอนุญาตทําไมหรือเก็บหาของปา ในเขตปาสงวนแหงชาติตาม

มาตรา ๑๕ ใหใชไดภายในระยะเวลาที่ระบุไวในใบอนุญาต ตามระเบียบที่อธิบดีกําหนด ซึง่ตองไม
เกินหนึ่งปนับแตวันออกใบอนุญาต 

การตออายุใบอนุญาตใหเปนไปตามแบบ ระเบียบและวิธีการที่กําหนดใน
กฎกระทรวง 

 
มาตรา ๒๒  ในกรณีใบอนุญาตสูญหายหรือถูกทําลาย ใหย่ืนคําขอใบแทน

ใบอนุญาตตอพนักงานเจาหนาที ่
การออกใบแทนใบอนุญาต ใหเปนไปตามแบบ ระเบียบและวิธีการที่กําหนดใน

กฎกระทรวง 
 
มาตรา ๒๓  ใบอนุญาตที่ออกใหตามมาตรา ๑๕ จะโอนกันไดตอเมื่อไดรับ

อนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่ 
การโอนใบอนุญาตใหเปนไปตามระเบียบและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 

                                                 
๗ มาตรา ๑๘ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๘ 
๘ มาตรา ๒๐ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๒๔  ผูรับใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ ตองจัดให
คนงาน ผูรับจางหรือผูแทนของผูรับใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาตมีใบคูมือสําหรับทําการตามที่
ไดรับอนุญาต ตามแบบ ระเบียบและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๒๕  เมื่อไดกําหนดปาใดเปนปาสงวนแหงชาติและรัฐมนตรีไดแตงตั้ง

พนักงานเจาหนาที่ผูควบคุมและรักษาปาสงวนแหงชาตินั้นแลว ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจ 
ดังตอไปนี้ 

(๑) ส่ังใหผูหนึ่งผูใดออกจากปาสงวนแหงชาติ หรือใหงดเวนการกระทําใดๆ ใน
เขตปาสงวนแหงชาติ ในกรณีที่มีขอเท็จจริงปรากฏหรือเหตุอันควรสงสัยวา มีการกระทําผิดตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

(๒) ส่ังเปนหนังสือใหผูกระทําผิดตอพระราชบัญญัตินี้ร้ือถอน แกไขหรือทํา
ประการอื่นใดแกส่ิงที่เปนอันตราย หรือส่ิงที่ทําใหเส่ือมสภาพในเขตปาสงวนแหงชาติภายในเวลา
ที่กําหนดให 

(๓) ยึด ทําลาย ร้ือถอน แกไขหรือทําประการอื่นเมื่อผูกระทําผิดไมปฏิบัติตาม 
(๒) ไมปรากฏตัวผูกระทําผิดหรือรูตัวผูกระทําผิดแตหาตัวไมพบ 

ถาพนักงานเจาหนาที่ไดปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใดดังกลาว และไดเสีย
คาใชจายเพื่อการนั้น ใหผูกระทําผิดชดใชหรือออกคาใชจายนั้นทั้งหมด หรือใหพนักงานเจาหนาที่
นําทรัพยสินที่ยึดไวไดออกขายทอดตลาดหรือขายโดยวิธีอ่ืนตามที่เห็นสมควร เพ่ือชดใชคาใชจาย
นั้น และใหนําความในมาตรา ๑๓๒๗ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาใชบังคับแกเงินที่
ไดจากการขายทรัพยสินนั้นโดยอนุโลม 

(๔) ดําเนินการอยางหนึ่งอยางใดที่เห็นสมควร ทั้งนี้ เพ่ือปองกันหรือบรรเทา
ความเสียหายแกปาสงวนแหงชาติในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉิน 

 
มาตรา ๒๖  การจับกุม ปราบปรามผูกระทําผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ให

พนักงานเจาหนาที่เปนพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา 

 
มาตรา ๒๗  เมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาต คนงาน ผูรับจาง 

หรือผูแทนของผู รับใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาตกระทําผิดตอพระราชบัญญัตินี้หรือ
กฎกระทรวง หรือเง่ือนไขในใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาต ซึ่งออกตามพระราชบัญญัตินี้ อันอาจ
เปนการเสียหายอยางรายแรง ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจสั่งเปนหนังสือใหพักใชใบอนุญาต
หรือหนังสืออนุญาตได มีกําหนดไมเกินหกสิบวันนับแตวันที่ออกคําส่ัง 

คําส่ังพักใชใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาตตามวรรคหนึ่งอธิบดีมีอํานาจสั่งเพิก
ถอนคําส่ังหรือเพ่ิมหรือลดระยะเวลาที่ส่ังพักใชใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาตไดตามที่เห็นสมควร 
แตในกรณีที่มีคําส่ังเพ่ิมระยะเวลาดังกลาวนั้น จะเพิ่มไดไมเกินหนึ่งรอยยี่สิบวัน 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๒๘ คําส่ังพักใชใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาตของพนักงานเจาหนาที่ 
หรือคําส่ังของอธิบดีตามมาตรา ๒๗ ผูรับใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาตมีสิทธิอุทธรณตอ
รัฐมนตรีโดยยื่นอุทธรณตอพนักงานเจาหนาที่ภายในกําหนดสามสิบวันนับแตวันที่ทราบคําส่ัง 

คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีใหเปนที่สุด 
 
มาตรา ๒๙  ในกรณีที่มีการสั่งพักใชใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาตแลว ถา

รัฐมนตรีเห็นสมควรก็ใหมีอํานาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาตนั้นได 
 
มาตร า  ๓๐   ในกรณี มี ค ว ามจํ า เป น เพื่ อปร ะ โยชน แก ร า ชก า รหรื อ

สาธารณประโยชน หรือเมื่อปรากฏวาไดมีการอนุญาตไปโดยมิชอบ รัฐมนตรีมีอํานาจสั่งเพิกถอน
การอนุญาตรายหนึ่งรายใดทั้งหมดหรือบางสวนได 

ในกรณีมิใชเปนความผิดของผูถูกส่ังเพิกถอนการอนุญาตใหจายคาทดแทนดวย
จํานวนเงินอันเปนธรรมแกผูถูกส่ังเพิกถอนการอนุญาตนั้น 

 
หมวด ๓ 

บทกําหนดโทษ 
   

 
มาตรา ๓๑๙  ผูใดฝาฝนมาตรา ๑๔ ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหกเดือนถึงหาป

และปรับตั้งแตหาพันบาทถึงหาหมื่นบาท 
ในกรณีความผิดตามมาตรานี้ ถาไดกระทําเปนเนื้อที่เกินยี่สิบหาไรหรือกอใหเกิด

ความเสียหายแก 
(๑) ไมสัก ไมยาง ไมสนเขา หรือไมหวงหามประเภท ข.ตามกฎหมายวาดวยปา

ไม หรือ 
(๒) ไมอ่ืนเปนตนหรือเปนทอนอยางใดอยางหนึ่ง หรือทั้งสองอยางรวมกันเกิน

ย่ีสิบตน หรือทอน หรือรวมปริมาตรไมเกินสี่ลูกบาศกเมตร หรือ 
(๓) ตนน้ําลําธาร 
ผูกระทําความผิดตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสองปถึงสิบหาป และปรับตั้งแตสอง

หมื่นบาทถึงหนึ่งแสนหาหมื่นบาท 
ในกรณีที่มีคําพิพากษาช้ีขาดวาบุคคลใดกระทําความผิดตามมาตรานี้ ถาปรากฏ

วาบุคคลนั้นไดยึดถือครอบครองที่ดินในเขตปาสงวนแหงชาติ ศาลมีอํานาจสั่งใหผูกระทําผิด 
คนงาน ผูรับจาง ผูแทน และบริวารของผูกระทําผิด ออกจากเขตปาสงวนแหงชาติไดดวย 

 
มาตรา ๓๒  ผูใดฝาฝนมาตรา ๒๔  ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งพันบาท 
 

                                                 
๙ มาตรา ๓๑ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๓๓๑๐  ผูใดทําใหเสียหาย ทําลาย ซึ่งหลักเขต ปาย หรือเคร่ืองหมายอื่น
ใดที่จัดใหมีข้ึนตามพระราชบัญญัตินี้ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินสามหมื่น
บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๓๓ ทวิ๑๑  ผูใดไมปฏิบัติตามระเบียบที่อธิบดีกําหนดตามมาตรา ๑๘ 

หรือขัดคําส่ังพนักงานเจาหนาที่ซึ่งส่ังตามมาตรา ๒๕ (๑) หรือ (๒) ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน
หกเดือน หรือปรับไมเกินหาพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๓๔  ผูใดรับไวดวยประการใด ซอนเรน จําหนาย หรือชวยพาเอาไปเสีย 

ซึ่งไมหรือของปาที่ตนรูอยูแลววา เปนไมหรือของปาที่มีผู ไดมาโดยการกระทําผิดตาม
พระราชบัญญัตินี้ ตองระวางโทษเสมือนเปนตัวการในการกระทําผิดนั้น 

 
มาตรา ๓๕  บรรดาไม ของปา เครื่องมือ เครื่องใช อาวุธ สัตวพาหนะ

ยานพาหนะ หรือเคร่ืองจักรกลใดๆ ซึ่งบุคคลใชหรือไดมาโดยการกระทําผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 
ใหริบเสียทั้งส้ินโดยไมคํานึงวาเปนของผูกระทําผิดและมีผูถูกลงโทษตามคําพิพากษาของศาล
หรือไม 

 
บทเฉพาะกาล 

   
 

มาตรา ๓๖  บรรดาปาที่เปนปาคุมครองอยูแลวตามกฎหมายวาดวยการคุมครอง
และสงวนปากอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ ใชบั งคับ  ให ถือว า เปนปาสงวนแหงชาติตาม
พระราชบัญญัตินี้จนกวาจะมีกฎกระทรวงออกตามมาตรา ๖ วรรคสอง หรือมาตรา ๗ ซึ่งตองออก
ภายในหาป นับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

 
มาตรา ๓๗  ใบอนุญาตที่ออกใหแกบุคคลกระทําการใดๆ ตามกฎหมายวาดวย

การคุมครองและสงวนปากอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหใชไดตอไปจนสิ้นอายุตามที่ระบุ
ไวในใบอนุญาตนั้น 

 
มาตรา ๓๘  ภายในระยะเวลาหนึ่งปนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบงัคบั บรรดา

กฎกระทรวง ประกาศ ขอกําหนด และระเบียบการตางๆ ที่ไดออกตามกฎหมายวาดวยการ
คุมครองและสงวนปาและใชอยูในวันประกาศพระราชบัญญัตินี้ในราชกิจจานุเบกษา ใหคงใช
บังคับตอไปเทาที่ไมขัดหรือแยงกับพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ จนกวาจะมีกฎกระทรวง ประกาศ 
ขอกําหนดหรือระเบียบการตางๆ ยกเลิกหรือมีความอยางเดียวกัน หรือขัด หรือแยงกัน หรือ
กลาวไวเปนอยางอ่ืน 

                                                 
๑๐ มาตรา ๓๓ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๒ 
๑๑ มาตรา ๓๓ ทวิ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
จอมพล ถนอม  กิตติขจร 

นายกรัฐมนตร ี



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

บัญชีอัตราคาธรรมเนียม คาภาคหลวงและคาบํารุงปา 
   

 
คําขอ ฉบับละ ๑ บาท 
ใบอนญุาตทําไม หรือเก็บหาของปา ฉบับละ ๒๐ บาท 
ใบคูมือคนงาน ผูรับจางหรือผูแทนของ 
ผูรับใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาต ฉบับละ ๕ บาท 
ใบแทนใบอนญุาต ฉบับละ ๕ บาท 
การโอนใบอนญุาต ครั้งละ ๑๐ บาท 
หนังสืออนุญาตใหบุคคลเขาทําประโยชน 
หรืออยูอาศัย ไรละ ๕๐๐ บาท 
คาภาคหลวงไม ลูกบาศกเมตรละ ๔๐ บาท 
คาภาคหลวงของปา ลูกบาศกเมตรละ ๔ บาท 
ในกรณีไมอาจคํานวณเปน 
ลูกบาศกเมตร รอยละสิบของราคาตลาด 
คาบํารุงปา สองเทาคาภาคหลวงไมหรือคาภาคหลวงของปาที่ผูรับอนุญาตจะตอง

ชําระ เนื่องจากการทําไมและเก็บหาของปาจากปาสงวนแหงชาติ 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากปาไมเปน
ทรัพยากรธรรมชาติที่สําคัญยิ่งของชาติ และรัฐบาลไดกําหนดจุดหมายไวในแผนพัฒนาการ
เศรษฐกิจแหงชาติวา จะสงวนปาไมไวเปนเนื้อที่ประมาณรอยละ ๕๐ แหงเนื้อที่ประเทศไทย คือ 
เปนเนื้อที่ปาสงวนรวมประมาณ ๒๕๐,๐๐๐ ตารางกิโลเมตร หรือ ๑๕๖ ลานไร 

บัดนี้ ปรากฏวาปาไมที่สงวน คุมครองไวแลว และที่ยังมิไดสงวนคุมครองไดถูก
บุกรุกและถูกทําลายไปเปนจํานวนมาก แมปาไมในบริเวณตนน้ําลําธารก็ถูกแผวถางเผาทําลายไป
เปนอันมาก ซึ่งอาจเปนเหตุใหเกิดความแหงแลง พ้ืนดินพังทลาย ลําน้ําตื้นเขิน หรือเกิดอุทกภัย
อันเปนผลเสียหายแกการเกษตรและเศรษฐกิจของประเทศอยางรายแรง ทั้งนี้ เนื่องจากกฎหมาย
วาดวยการคุมครองและสงวนปาที่ใชบังคับอยู มีวิธีการไมรัดกุมเหมาะสมตองเสียเวลาดําเนินการ
เปนเวลานาน จึงจะประกาศกําหนดเปนปาสงวนหรือเปนปาคุมครองได เปนเหตุใหบุคคลบาง
จําพวกฉวยโอกาสทําลายปาไดกวางขวางยิ่งข้ึน นอกจากนั้น ไดกําหนดโทษผูฝาฝนไวไมเหมาะสม
กับกาลสมัย ผูกระทําผิดไมเข็ดหลาบเปนชองทางใหมีการบุกรุกทําลายปามากข้ึน รัฐบาลจึงเห็น
เปนการจําเปนอันรีบดวนที่จะตองดําเนินการปรับปรุงกฎหมายเรื่องนี้เสียใหม เพ่ือใหสามารถ
ดําเนินการคุมครองปองกัน เพ่ือรักษาไวซึ่งทรัพยากรธรรมชาติอันมีคาของชาติ และเพ่ือมิให
อาชีพเกษตรกรรมของประชาชนสวนใหญและเศรษฐกิจของประเทศถูกกระทบกระเทือนจากผล
ของการทําลายปา 

 
พระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๒๑๒ 

 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่บทบัญญัติในสวนที่
เก่ียวกับการกําหนดโทษตามกฎหมายวาดวยปาสงวนแหงชาติไมเหมาะสมกับสภาวการณปจจุบัน 
สมควรแกไขเพิ่มเติมอัตราโทษใหสูงข้ึน และโดยที่ไดมีการแกไขเพิ่มเติมอัตราโทษตามกฎหมาย
วาดวยปาไมใหสูงข้ึนดวย สมควรแกไขเพ่ิมเติมอัตราโทษใหสอดคลองกัน จึงจําเปนตองตรา
พระราชบัญญัตินี้ข้ึน 

 
พระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๘๑๓ 

 
มาตรา ๑๐  บทบัญญัติมาตรา ๑๖ และมาตรา ๒๐ แหงพระราชบัญญัติปาสงวน

แหงชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ไมกระทบกระเทือนการอนุญาตที่
บุคคลใดไดรับกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่รัฐบาลมีนโยบายที่จะ
ชวยเหลือราษฎรที่มีความจําเปนในการครองชีพสามารถเขาทํากินในเขตปาสงวนแหงชาติไดโดย
ไมเดือดรอนและโดยมีที่อยูเปนหลักแหลงจึงไดแกไขกฎหมายใหทางราชการมีอํานาจอนุญาตให

                                                 
๑๒ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๙๖/ตอนที่ ๖๔/ฉบับพิเศษ หนา ๑๔/๒๘ เมษายน ๒๕๒๒ 
๑๓ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๐๒/ตอนที่ ๑๒๔/ฉบับพิเศษ หนา ๑/๑๑ กันยายน ๒๕๒๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

บุคคลเขาทําประโยชนหรืออยูอาศัยในเขตปาสงวนแหงชาติไดเปนคราวๆ ทั้งในระยะสั้นและระยะ
ยาว โดยกําหนดวาในระยะสั้นอันเปนการชวยเหลือช่ัวคราวตามความจําเปน อนุญาตไดคราวละไม
เกินหาป นอกจากนั้นไดแกไขบทบัญญัติอ่ืนๆ ที่ยังไมเหมาะสมกับสภาพความเปนจริงและสะดวก
แกการปฏิบัติราชการ เชน อนุญาตใหทางราชการและองคการของรัฐใชประโยชนในเขตปาสงวน
แหงชาติเปนการชั่วคราวไดโดยคลองตัวยิ่งข้ึน จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 

 
*พระราชกฤษฎีกาแกไขบทบัญญัติใหสอดคลองกับการโอนอํานาจหนาที่ของสวนราชการให
เปนไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕๑๔ 

 
มาตรา ๗๖  ในพระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ ใหแกไขคําวา 

“รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ” เปน “รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม” คําวา “กรมปาไม” เปน “กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช” และคําวา 
“อธิบดีกรมปาไม” เปน “อธิบดีกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช” 

 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติปรับปรงุ
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ไดบัญญัติใหจัดตั้งสวนราชการขึ้นใหมโดยมีภารกิจใหม ซึ่งได
มีการตราพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอํานาจหนาที่ของสวนราชการใหเปนไปตาม
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม นั้นแลว และเนื่องจากพระราชบัญญัติดังกลาวได
บัญญัติใหโอนอํานาจหนาที่ของสวนราชการ รัฐมนตรีผูดํารงตําแหนงหรือผูซึ่งปฏิบัติหนาที่ในสวน
ราชการเดิมมาเปนของสวนราชการใหม โดยใหมีการแกไขบทบัญญัติตางๆ ใหสอดคลองกับ
อํานาจหนาที่ที่โอนไปดวย ฉะนั้น เพ่ืออนุวัติใหเปนไปตามหลักการที่ปรากฏในพระราชบัญญัติ
และพระราชกฤษฎีกาดังกลาว จึงสมควรแกไขบทบัญญัติของกฎหมายใหสอดคลองกับการโอน
สวนราชการ เพ่ือใหผูเก่ียวของมีความชัดเจนในการใชกฎหมายโดยไมตองไปคนหาในกฎหมาย
โอนอํานาจหนาที่วาตามกฎหมายใดไดมีการโอนภารกิจของสวนราชการหรือผูรับผิดชอบตาม
กฎหมายนั้นไปเปนของหนวยงานใดหรือผูใดแลว โดยแกไขบทบัญญัติของกฎหมายใหมีการ
เปลี่ยนชื่อสวนราชการ รัฐมนตรี ผูดํารงตําแหนงหรือผูซึ่งปฏิบัติหนาที่ของสวนราชการใหตรงกับ
การโอนอํานาจหนาที่ และเพ่ิมผูแทนสวนราชการในคณะกรรมการใหตรงตามภารกิจที่มีการตัด
โอนจากสวนราชการเดิมมาเปนของสวนราชการใหมรวมทั้งตัดสวนราชการเดิมที่มีการยุบเลิกแลว 
ซึ่งเปนการแกไขใหตรงตามพระราชบัญญัติและพระราชกฤษฎีกาดังกลาวจึงจําเปนตองตราพระ
ราชกฤษฎีกานี้ 
 
**พระราชกฤษฎีกาโอนกรมปาไม กระทรวงเกษตรและสหกรณ ไปเปนกรมปาไม กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม และปรับปรุงอํานาจหนาที่และกิจการของกรมทรัพยากรทาง

                                                 
๑๔ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๙/ตอนที่ ๑๐๒ ก/หนา ๖๖/๘ ตุลาคม ๒๕๔๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ทะเลและชายฝ ง กรมปาไม  และกรมอุทยานแหงชาติ  สัตวปาและพันธุ พืช กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม พ.ศ. ๒๕๔๖๑๕ 

 
มาตรา ๑๐  โดยผลของบทบัญญัติแหงมาตรา ๒๓๐ วรรค ๕ ของรัฐธรรมนูญ

แหงราชอาณาจักรไทย พระราชกฤษฎีกานี้มีผลเปนการแกไขเพิ่มเติมหรือยกเลิกบทบัญญัติใน
กฎหมาย ดังนี ้

(๖)  ในพระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ ซึ่งถูกแกไขเพิ่มเติมโดย
ผลของพระราชกฤษฎีกาแกไขบทบัญญัติใหสอดคลองกับการโอนอํานาจหนาที่ของสวนราชการให
เปนไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕ ใหแกไขคํา
วา “กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช” เปน “กรมปาไม” และคําวา “อธิบดีกรมอุทยาน
แหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช” เปน “อธิบดีกรมปาไม 

 
มาตรา ๑๒  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ และรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้ 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ เนื่องจากพระราชบัญญัติ
ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ และพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอํานาจ
หนาที่ของสวนราชการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ 
พ.ศ. ๒๕๔๕ ไดกําหนดใหกรมปาไมเปนสวนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ และ
ใหกรมอุทยานแห งชาติ  สัตวป า  และ พันธุ พื ช เป นส วนราชการในสั ง กัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ทําใหเกิดปญหาการบริหาร ทั้งในดานนโยบาย วิชาการ 
บุคลากร และการบังคับใชกฎหมาย รวมทั้งเปนเหตุใหระบบการบริหารงานและการบังคับใช
กฎหมายขาดประสิทธิภาพ ดังนั้น เพ่ือใหการบริหารจัดการทรัพยากรปาไมเปนไปตาม
วัตถุประสงคในการบูรณาการตามกลุมภารกิจดานทรัพยากรธรรมชาติและนโยบายของรัฐบาล 
สมควรโอนกรมปาไม กระทรวงเกษตรและสหกรณ พรอมทั้งบรรดากิจการ อํานาจหนาที่ 
ทรัพยสิน งบประมาณ หนี้ สิทธิ ภาระผูกพัน ขาราชการ ลูกจาง ตําแหนงและอัตรากําลัง ไปเปน
กรมปาไม สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม และสมควรที่จะไดปรับปรุงอํานาจ
หนาที่และกิจการของกรมปาไม และกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช รวมทั้งโอนอํานาจ
หนาที่และกิจการของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง ในสวนที่เก่ียวกับอุทยานแหงชาติหมู
เกาะอางทอง ไปเปนของกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช เพ่ือใหการบริหารจัดการ
ทรัพยากรปาไม สัตวปาและพันธุพืชเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และมีขอบเขตที่รับผิดชอบอยาง
ชัดเจน นอกจากนี้ สมควรแกไขการใชอํานาจของรัฐมนตรีและการใชอํานาจหนาที่ตามกฎหมายที่
อยูในความรับผิดชอบของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง กรมปาไม และกรมอุทยานแหงชาติ 

                                                 
๑๕ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๐/ตอนที่ ๙๓ ก/หนา ๖/๓๐ กันยายน ๒๕๔๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สัตวปา และพันธุพืช ใหสอดคลองกับการดําเนินการดังกลาวดวย จึงจําเปนตองตราพระราช
กฤษฎีกานี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สัญชัย/ปรับปรุง 
๖ มิถุนายน ๒๕๕๐ 

 


