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พระราชบัญญัติ 
ป�าสงวนแห�งชาติ (ฉบับท่ี ๔) 

พ.ศ. ๒๕๕๙ 
   

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ให2ไว2 ณ วันท่ี ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
เป5นป6ที่ ๗๑ ในรัชกาลป8จจุบัน 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล2าฯ 

ให2ประกาศว�า 
 
โดยท่ีเป5นการสมควรแก2ไขเพ่ิมเติมกฎหมายว�าด2วยป�าสงวนแห�งชาติ 
 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล2าฯ ให2ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว2โดยคําแนะนําและยินยอม

ของสภานิติบัญญัติแห�งชาติ ดังต�อไปน้ี 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัติน้ีเรียกว�า “พระราชบัญญัติป�าสงวนแห�งชาติ (ฉบับท่ี ๔) 

พ.ศ. ๒๕๕๙” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัติน้ีให2ใช2บังคับต้ังแต�วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเป5นต2นไป 
 
มาตรา ๓  ให2เพ่ิมความต�อไปน้ีเป5นวรรคสองของมาตรา ๘ แห�งพระราชบัญญัติป�า

สงวนแห�งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ 
“การจัดให2มีหลักเขตและปFายหรือเคร่ืองหมายอ่ืนตามวรรคหน่ึง ให2รวมถึงการ

จัดการซ�อมแซมหลักเขตและปFายหรือเคร่ืองหมายอ่ืนท่ีชํารุดเสียหายหรือสูญหายด2วย และในการ
ดําเนินการของพนักงานเจ2าหน2าท่ีให2มีหนังสือแจ2งให2องคIกรปกครองส�วนท2องถ่ิน กํานัน และ
ผู2ใหญ�บ2านในท2องท่ีที่เขตป�าสงวนแห�งชาติน้ันต้ังอยู�เพ่ือทราบแนวเขตป�าสงวนแห�งชาติด2วย” 

 
มาตรา ๔  ให2ยกเลิกความในมาตรา ๑๐ และมาตรา ๑๑ แห�งพระราชบัญญัติป�า

สงวนแห�งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ และให2ใช2ความต�อไปน้ีแทน 
“มาตรา ๑๐  ในจังหวัดใดท่ีมีป�าสงวนแห�งชาติ ให2มีคณะกรรมการคณะหน่ึง 

เรียกว�า “คณะกรรมการควบคุมและรักษาป�าสงวนแห�งชาติประจําจังหวัด” ประกอบด2วย ผู2ว�า
ราชการจังหวัด เป5นประธานกรรมการ อัยการจังหวัด ผู2อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล2อมจังหวัด เกษตรและสหกรณIจังหวัด เจ2าพนักงานท่ีดินจังหวัด ปฏิรูปท่ีดินจังหวัด ปลัด

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล�ม ๑๓๓/ตอนท่ี ๔๖ ก/หน2า ๑๒/๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 
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จังหวัด ผู2บังคับการตํารวจภูธรจังหวัด นายกองคIการบริหารส�วนจังหวัด ผู2แทนเทศบาลแห�งท2องท่ีท่ี
ป�าสงวนแห�งชาติต้ังอยู�จํานวนหน่ึงคน และผู2แทนองคIการบริหารส�วนตําบลแห�งท2องท่ีท่ีป�าสงวน
แห�งชาติต้ังอยู�จํานวนสามคน เป5นกรรมการ 

ในจังหวัดใดท่ีมีพ้ืนท่ีซึ่งอยู�ในอํานาจหน2าท่ีของกรมอุทยานแห�งชาติ สัตวIป�า และ
พันธุIพืช ให2มีผู2แทนกรมอุทยานแห�งชาติ สัตวIป�า และพันธุIพืชเป5นกรรมการเพ่ิมข้ึนอีกหน่ึงคน และ
จังหวัดใดท่ีมีพ้ืนท่ีซึ่งอยู�ในอํานาจหน2าท่ีของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ8Qง ให2มีผู2แทนกรม
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝ8Qงเป5นกรรมการเพ่ิมข้ึนอีกหน่ึงคน 

ให2ผู2อํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรป�าไม2แห�งท2องท่ีที่ป�าสงวนแห�งชาติต้ังอยู� หรือ
ผู2ท่ีอธิบดีมอบหมาย เป5นกรรมการและเลขานุการ 

หลักเกณฑIและวิธีการคัดเลือกผู2แทนเทศบาลและผู2แทนองคIการบริหารส�วนตําบล
ตามวรรคหน่ึง ให2เป5นไปตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีกําหนด 

 
มาตรา ๑๑  คณะกรรมการควบคุมและรักษาป�าสงวนแห�งชาติประจําจังหวัดมี

อํานาจหน2าท่ี ดังต�อไปน้ี 
(๑) กําหนดมาตรการในการควบคุมดูแล และการส�งเสริมการปลูกป�า รวมท้ังการ

ฟUVนฟูสภาพป�าสงวนแห�งชาติ ให2สอดคล2องกับแนวทางท่ีอธิบดีกําหนด ท้ังน้ี แนวทางดังกล�าวต2อง
กําหนดเก่ียวกับการมีส�วนร�วมของประชาชนและชุมชนในพ้ืนท่ีด2วย 

(๒) ควบคุมการปฏิบัติให2เป5นไปตามมาตรา ๘ และมาตรา ๙ 
(๓) ดําเนินการสอบสวนและวินิจฉัยคําร2องตามมาตรา ๑๓ 
(๔) มีหนังสือเรียกบุคคลมาให2ถ2อยคําหรือให2ส�งเอกสารท่ีเก่ียวข2องในการสอบสวน

ตามมาตรา ๑๓ 
(๕) มีหนังสือเรียกเจ2าพนักงานปกครองแห�งท2องท่ีหรือเจ2าพนักงานอ่ืนท่ีเก่ียวข2องมา

ให2ข2อมูลเพ่ือประกอบการพิจารณาในการกําหนดมาตรการตาม (๑) 
(๖) แต�งต้ังคณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณาหรือปฏิบัติการอย�างหน่ึงอย�างใดตามท่ี

มอบหมาย” 
 
มาตรา ๕  ให2เพ่ิมความต�อไปน้ีเป5นมาตรา ๑๑/๑ แห�งพระราชบัญญัติป�าสงวน

แห�งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ 
“มาตรา ๑๑/๑  ให2นําบทบัญญัติว�าด2วยคณะกรรมการท่ีมีอํานาจดําเนินการ

พิจารณาทางปกครองตามกฎหมายว�าด2วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช2บังคับแก�การประชุม
ของคณะกรรมการควบคุมและรักษาป�าสงวนแห�งชาติประจําจังหวัดโดยอนุโลม” 

 
มาตรา ๖  ให2ยกเลิกความในมาตรา ๑๒ และมาตรา ๑๓ แห�งพระราชบัญญัติป�า

สงวนแห�งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ และให2ใช2ความต�อไปน้ีแทน 
“มาตรา ๑๒  บุคคลใดอ2างว�ามีสิทธิหรือได2ทําประโยชนIในเขตป�าสงวนแห�งชาติใด

อยู�ก�อนวันท่ีกฎกระทรวงกําหนดป�าสงวนแห�งชาติน้ันใช2บังคับ ให2ย่ืนคําร2องเป5นหนังสือต�อนายอําเภอ
แห�งท2องท่ีภายในกําหนดหน่ึงร2อยย่ีสิบวันนับแต�วันท่ีกฎกระทรวงน้ันใช2บังคับ ถ2าไม�ย่ืนคําร2องภายใน
กําหนดดังกล�าว ให2ถือว�าสละสิทธิหรือประโยชนIน้ัน 
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คําร2องดังกล�าวในวรรคหน่ึง ให2นายอําเภอแห�งท2องท่ีส�งต�อไปยังคณะกรรมการ
ควบคุมและรักษาป�าสงวนแห�งชาติประจําจังหวัดท่ีป�าสงวนแห�งชาติน้ันต้ังอยู�โดยไม�ชักช2า 

ความในวรรคหน่ึงมิให2ใช2บังคับแก�กรณีสิทธิในท่ีดินท่ีบุคคลมีอยู�ตามประมวล
กฎหมายท่ีดิน 

มาตรา ๑๓  เม่ือคณะกรรมการควบคุมและรักษาป�าสงวนแห�งชาติประจําจังหวัดได2
รับคําร2องตามมาตรา ๑๒ แล2ว ให2สอบสวนตามคําร2องน้ัน ถ2าปรากฏว�าผู2ร2องได2เสียสิทธิหรือเสื่อม
ประโยชนI ให2คณะกรรมการควบคุมและรักษาป�าสงวนแห�งชาติประจําจังหวัดพิจารณากําหนดค�า
ทดแทนให2  ท้ังน้ี ตามระเบียบท่ีกรมป�าไม2กําหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 

ถ2าผู2ร2องไม�พอใจในค�าทดแทนท่ีคณะกรรมการควบคุมและรักษาป�าสงวนแห�งชาติ
ประจําจังหวัดกําหนด ผู2ร2องมีสิทธิอุทธรณIต�อรัฐมนตรีภายในกําหนดหกสิบวันนับแต�วันท่ีได2รับแจ2งคํา
วินิจฉัยของคณะกรรมการควบคุมและรักษาป�าสงวนแห�งชาติประจําจังหวัด คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีให2
เป5นท่ีสุด” 

 
มาตรา ๗  ให2ยกเลิกความในมาตรา ๑๓ ทวิ แห�งพระราชบัญญัติป�าสงวนแห�งชาติ 

พ.ศ. ๒๕๐๗ ซึ่งแก2ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติป�าสงวนแห�งชาติ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๒๘ และให2ใช2
ความต�อไปน้ีแทน 

“มาตรา ๑๓/๑  ในกรณีท่ีส�วนราชการและหน�วยงานของรัฐมีความประสงคIจะใช2
พ้ืนท่ีบางแห�งภายในเขตป�าสงวนแห�งชาติเป5นสถานท่ีปฏิบัติงานหรือเพ่ือประโยชนIของรัฐอย�างอ่ืน ให2
อธิบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพิจารณาการใช2ประโยชนIในเขตป�าสงวนแห�งชาติมีอํานาจ
ประกาศกําหนดบริเวณดังกล�าวเป5นบริเวณท่ีทางราชการใช2ประโยชนIภายในเขตป�าสงวนแห�งชาติได2 
และในบริเวณดังกล�าวมิให2นํามาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๖ มาใช2บังคับแก�การท่ีส�วนราชการหรือ
หน�วยงานของรัฐน้ัน ๆ จําเป5นต2องกระทําเพ่ือให2บรรลุวัตถุประสงคIในการปฏิบัติงานเพ่ือใช2ประโยชนI
ในพ้ืนท่ีน้ัน 

การใช2พ้ืนท่ีตามวรรคหน่ึง ถ2าท่ีดินในบริเวณท่ีทางราชการใช2ประโยชนIมีแนวเขตทับ
ท่ีดินซึ่งบุคคลได2รับประโยชนIตามมาตรา ๑๔ อยู�แล2ว ให2การรับประโยชนIในท่ีดินส�วนท่ีเป5นบริเวณท่ี
ทางราชการใช2ประโยชนIน้ันสิ้นสุดลง เม่ือพ2นกําหนดสามร2อยหกสิบวันนับแต�วันท่ีประกาศกําหนด
บริเวณดังกล�าวเป5นบริเวณท่ีทางราชการใช2ประโยชนI 

การใช2 พ้ืนท่ีตามวรรคหน่ึง ให2เป5นไปตามหลักเกณฑI วิธีการ และเง่ือนไขท่ี
คณะกรรมการพิจารณาการใช2ประโยชนIในเขตป�าสงวนแห�งชาติกําหนดโดยประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา” 

 
มาตรา ๘  ให2เพ่ิมความต�อไปน้ีเป5นหมวด ๑/๑ คณะกรรมการพิจารณาการใช2

ประโยชนIในเขตป�าสงวนแห�งชาติ มาตรา ๑๓/๒ มาตรา ๑๓/๓ มาตรา ๑๓/๔ มาตรา ๑๓/๕ มาตรา 
๑๓/๖ มาตรา ๑๓/๗ มาตรา ๑๓/๘ และมาตรา ๑๓/๙ แห�งพระราชบัญญัติป�าสงวนแห�งชาติ พ.ศ. 
๒๕๐๗ 

“หมวด ๑/๑ 
คณะกรรมการพิจารณาการใช2ประโยชนIในเขตป�าสงวนแห�งชาติ 
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มาตรา ๑๓/๒  ให2มีคณะกรรมการคณะหน่ึงเรียกว�า “คณะกรรมการพิจารณาการ

ใช2ประโยชนIในเขตป�าสงวนแห�งชาติ” ประกอบด2วย ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล2อม เป5นประธานกรรมการ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ8Qง อธิบดีกรมทรัพยากร
ธรณี อธิบดีกรมอุทยานแห�งชาติ สัตวIป�า และพันธุIพืช ผู2แทนกระทรวงกลาโหม ผู2แทนกระทรวง
เกษตรและสหกรณI ผู2แทนกระทรวงมหาดไทย และกรรมการผู2ทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีแต�งต้ังจากผู2ซึ่งมี
ความรู2 ความสามารถ ความเช่ียวชาญ และประสบการณIเป5นท่ีประจักษIในด2านการอนุรักษI
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล2อม จํานวนสี่คน เป5นกรรมการ 

ให2อธิบดีเป5นกรรมการและเลขานุการ 
มาตรา ๑๓/๓  กรรมการผู2ทรงคุณวุฒิต2องมีคุณสมบัติและไม�มีลักษณะต2องห2าม 

ดังต�อไปน้ี 
(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไม�ตํ่ากว�าสามสิบห2าป6บริบูรณI 
(๓) ไม�เป5นบุคคลล2มละลาย คนไร2ความสามารถ หรือคนเสมือนไร2ความสามารถ 
(๔) ไม�เคยได2รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดให2จําคุก เว2นแต�เป5นโทษสําหรับ

ความผิดท่ีได2กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๕) ไม�เป5นผู2ดํารงตําแหน�งทางการเมือง สมาชิกสภาท2องถ่ินหรือผู2บริหารท2องถ่ิน 

กรรมการหรือผู2ดํารงตําแหน�งซึ่งรับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง ท่ีปรึกษาพรรคการเมือง หรือ
เจ2าหน2าท่ีพรรคการเมือง 

มาตรา ๑๓/๔  กรรมการผู2ทรงคุณวุฒิต2องไม�เป5นผู2มีส�วนได2เสียในกิจการหรือใน
ธุรกิจเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล2อมซึ่งอาจขัดหรือแย2งต�อประโยชนIส�วนรวมหรือ
ประโยชนIของทางราชการ 

มาตรา ๑๓/๕  กรรมการผู2ทรงคุณวุฒิมีวาระการดํารงตําแหน�งคราวละสองป6 
ในกรณีท่ีกรรมการผู2ทรงคุณวุฒิพ2นจากตําแหน�งก�อนวาระ ให2ผู2ได2รับแต�งต้ังแทน

ตําแหน�งท่ีว�างอยู�ในตําแหน�งเท�ากับวาระท่ีเหลืออยู�ของกรรมการผู2ทรงคุณวุฒิซึ่งได2แต�งต้ังไว2แล2ว เว2น
แต�วาระท่ีเหลืออยู�ไม�ถึงเก2าสิบวันจะไม�แต�งต้ังกรรมการผู2ทรงคุณวุฒิแทนก็ได2 

เ ม่ือครบกําหนดตามวาระในวรรคหน่ึง หากยังมิได2 มีการแต�ง ต้ังกรรมการ
ผู2ทรงคุณวุฒิข้ึนใหม� ให2กรรมการผู2ทรงคุณวุฒิซึ่งพ2นจากตําแหน�งตามวาระน้ันอยู�ในตําแหน�งเพ่ือ
ดําเนินงานต�อไปจนกว�ากรรมการผู2ทรงคุณวุฒิซึ่งได2รับแต�งต้ังใหม�เข2ารับหน2าท่ี 

มาตรา ๑๓/๖  กรรมการผู2ทรงคุณวุฒิซึ่งพ2นจากตําแหน�งตามวาระอาจได2รับแต�งต้ัง
อีกได2 แต�จะดํารงตําแหน�งติดต�อกันเกินสองวาระมิได2 

ในกรณีท่ีกรรมการผู2ทรงคุณวุฒิพ2นจากตําแหน�งก�อนวาระ ให2คณะกรรมการ
พิจารณาการใช2ประโยชนIในเขตป�าสงวนแห�งชาติประกอบด2วยกรรมการท้ังหมดเท�าท่ีมีอยู�จนกว�าจะมี
การแต�งต้ังกรรมการผู2ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๑๓/๕ วรรคสอง 

มาตรา ๑๓/๗  นอกจากการพ2นจากตําแหน�งตามวาระ กรรมการผู2ทรงคุณวุฒิพ2น
จากตําแหน�ง เม่ือ 

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
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(๓) รัฐมนตรีให2ออกเพราะบกพร�องต�อหน2าท่ี มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือหย�อน
ความสามารถ 

(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต2องห2ามอย�างหน่ึงอย�างใดตามมาตรา ๑๓/๓ หรือ
มีส�วนได2เสียตามมาตรา ๑๓/๔ 

มาตรา ๑๓/๘  คณะกรรมการพิจารณาการใช2ประโยชนIในเขตป�าสงวนแห�งชาติมี
อํานาจหน2าท่ี ดังต�อไปน้ี 

(๑) เสนอแนะมาตรการและแนวทางในการใช2ประโยชนIในเขตป�าสงวนแห�งชาติต�อ
รัฐมนตรี 

(๒) พิจารณาให2ความเห็นชอบให2ใช2พ้ืนท่ีในเขตป�าสงวนแห�งชาติตามมาตรา ๑๓/๑ 
มาตรา ๑๖ และมาตรา ๒๐ 

(๓) กําหนดหลักเกณฑI วิธีการ และเง่ือนไขในการใช2พ้ืนท่ีในเขตป�าสงวนแห�งชาติ
ของส�วนราชการหรือหน�วยงานของรัฐ การขออนุญาตและการอนุญาตให2เข2าทําประโยชนIหรืออยู�
อาศัยในเขตป�าสงวนแห�งชาติ และการบํารุงป�าหรือปลูกสร2างสวนป�าหรือไม2ยืนต2นในเขตป�าเสื่อม
โทรม 

(๔) เสนอแนะการกําหนดค�าตอบแทนการอนุญาตตามมาตรา ๒๐ ต�อรัฐมนตรี 
(๕) แต�งต้ังคณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณาหรือปฏิบัติการอย�างหน่ึงอย�างใดตามท่ี

มอบหมาย 
(๖) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีบัญญัติไว2ในพระราชบัญญัติน้ี หรือดําเนินการอ่ืนตามท่ี

คณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีมอบหมาย 
มาตรา ๑๓/๙  ให2นําบทบัญญัติมาตรา ๑๑/๑ มาใช2บังคับแก�การประชุมของ

คณะกรรมการพิจารณาการใช2ประโยชนIในเขตป�าสงวนแห�งชาติโดยอนุโลม” 
 
มาตรา ๙  ให2ยกเลิกความในมาตรา ๑๖ แห�งพระราชบัญญัติป�าสงวนแห�งชาติ พ.ศ. 

๒๕๐๗ ซึ่งแก2ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติป�าสงวนแห�งชาติ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๒๘ และให2ใช2ความ
ต�อไปน้ีแทน 

“มาตรา ๑๖  อธิบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพิจารณาการใช2ประโยชนI
ในเขตป�าสงวนแห�งชาติมีอํานาจอนุญาตให2บุคคลหน่ึงบุคคลใดเข2าทําประโยชนIหรืออยู�อาศัยในเขตป�า
สงวนแห�งชาติได2 ในกรณีดังต�อไปน้ี 

(๑) การเข2าทําประโยชนIหรืออยู�อาศัยในเขตป�าสงวนแห�งชาติคราวละไม�น2อยกว�าห2า
ป6แต�ไม�เกินสามสิบป6 ในกรณีท่ีผู2รับอนุญาตเป5นส�วนราชการหรือหน�วยงานของรัฐ จะอนุญาตโดยให2
ยกเว2นค�าธรรมเนียมท้ังหมดหรือบางส�วนตามท่ีเห็นสมควรก็ได2 

(๒) การเข2าทําประโยชนIเก่ียวกับการทําเหมืองแร�ตามกฎหมายว�าด2วยแร�คราวละไม�
เกินสิบป6โดยให2ได2รับยกเว2นไม�ต2องขอรับใบอนุญาตเก็บหาของป�า และไม�ต2องเสียค�าภาคหลวงของป�า
ตามพระราชบัญญัติน้ี สําหรับแร� ดินขาว หรือหิน แล2วแต�กรณี 

การขออนุญาตและการอนุญาตตามวรรคหน่ึง ให2เป5นไปตามหลักเกณฑI วิธีการ และ
เง่ือนไขท่ีคณะกรรมการพิจารณาการใช2ประโยชนIในเขตป�าสงวนแห�งชาติกําหนดโดยประกาศในราช
กิจจานุเบกษา” 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 
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มาตรา ๑๐  ให2เพ่ิมความต�อไปน้ีเป5นมาตรา ๑๙/๑ แห�งพระราชบัญญัติป�าสงวน
แห�งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ 

“มาตรา ๑๙/๑  ให2อธิบดีโดยอนุมัติรัฐมนตรีมีอํานาจกําหนดอัตราและวางระเบียบ
เก่ียวกับการเก็บค�าบริการหรือค�าตอบแทนสําหรับการท่ีพนักงานเจ2าหน2าท่ีได2ให2บริการหรือให2ความ
สะดวกต�าง ๆ แก�ประชาชนในเขตป�าสงวนแห�งชาติ 

ค�าบริการหรือค�าตอบแทนท่ีเก็บได2ตามวรรคหน่ึง ให2เก็บรักษาไว2ใช2จ�ายในการ
บํารุงรักษาป�าสงวนแห�งชาติตามหลักเกณฑIและวิธีการท่ีอธิบดีกําหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรี” 

 
มาตรา ๑๑  ให2ยกเลิกความในมาตรา ๒๐ แห�งพระราชบัญญัติป�าสงวนแห�งชาติ 

พ.ศ. ๒๕๐๗ ซึ่งแก2ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติป�าสงวนแห�งชาติ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๒๘ และให2ใช2
ความต�อไปน้ีแทน 

“มาตรา ๒๐  ในกรณีท่ีป�าสงวนแห�งชาติใดมีสภาพเป5นป�าเสื่อมโทรมตามมาตรา 
๑๖ ทวิ ให2อธิบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพิจารณาการใช2ประโยชนIในเขตป�าสงวน
แห�งชาติมีอํานาจอนุญาตเป5นหนังสือให2บุคคลหน่ึงบุคคลใดทําการบํารุงป�าหรือปลูกสร2างสวนป�าหรือ
ไม2ยืนต2นในเขตป�าเสื่อมโทรมได2ภายในระยะเวลาและตามเง่ือนไขท่ีกําหนดในหนังสืออนุญาต โดยเสีย
ค�าตอบแทนตามท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนด แต�ในกรณีท่ีจะอนุญาตให2เกินหน่ึงพันไร�ต�อราย ต2องได2รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการพิจารณาการใช2ประโยชนIในเขตป�าสงวนแห�งชาติ และได2รับอนุมัติ
จากคณะรัฐมนตรี 

การขออนุญาตและการอนุญาตตามวรรคหน่ึง ให2เป5นไปตามหลักเกณฑI วิธีการ และ
เง่ือนไขท่ีคณะกรรมการพิจารณาการใช2ประโยชนIในเขตป�าสงวนแห�งชาติกําหนดโดยประกาศในราช
กิจจานุเบกษา” 

 
มาตรา ๑๒  ให2เพ่ิมความต�อไปน้ีเป5นมาตรา ๒๖/๑ มาตรา ๒๖/๒ มาตรา ๒๖/๓ 

มาตรา ๒๖/๔ และมาตรา ๒๖/๕ แห�งพระราชบัญญัติป�าสงวนแห�งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ 
“มาตรา ๒๖/๑  ให2พนักงานเจ2าหน2าท่ีมีอํานาจยึดหรืออายัดบรรดาไม2 ของป�า 

อุปกรณI เคร่ืองมือ เคร่ืองใช2 สัตวIพาหนะ ยานพาหนะ หรือเคร่ืองจักรกลใด ๆ ท่ีบุคคลได2มาหรือได2ใช2
ในการกระทําความผิดหรือมีเหตุอันควรสงสัยว�าได2ใช2ในการกระทําความผิด หรือเป5นอุปกรณIให2ได2รับ
ผลในการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติน้ี ไว2เพ่ือเป5นหลักฐานในการพิจารณาคดีได2จนกว�าจะมี
คําสั่งเด็ดขาดไม�ฟFองคดีหรือจนกว�าคดีจะถึงท่ีสุด  ท้ังน้ี ไม�ว�าทรัพยIสินน้ันจะเป5นของผู2กระทําความผิด
หรือของผู2มีเหตุอันควรสงสัยว�าเป5นผู2กระทําความผิดหรือไม� และเม่ือได2มีการฟFองคดีให2นําความใน
มาตรา ๓๕ วรรคสองและวรรคสามมาใช2บังคับ 

ในกรณีท่ีมีคําสั่งเด็ดขาดไม�ฟFองคดี ถ2าเจ2าของหรือผู2ครอบครองมิได2ร2องขอรับ
ทรัพยIสินคืนภายในกําหนดหกเดือนนับแต�วันทราบหรือถือว�าได2ทราบคําสั่งให2คืนทรัพยIสินแก�ผู2มีสิทธิ
ขอรับทรัพยIสินคืนน้ันจากเจ2าพนักงานท่ีมีอํานาจยึดไว2 ให2ทรัพยIสินน้ันตกเป5นของแผ�นดิน 

ในกรณีท่ีมีคําสั่งเด็ดขาดไม�ฟFองคดี และไม�ปรากฏหลักฐานว�ามีบุคคลผู2เป5นเจ2าของ
ทรัพยIสินดังกล�าว ให2เร่ิมนับระยะเวลาตามวรรคสองต้ังแต�วันท่ีมีคําสั่งเด็ดขาดไม�ฟFองคดี 

มาตรา ๒๖/๒  ในกรณีทรัพยIสินท่ียึดหรืออายัดไว2ตามมาตรา ๒๖/๑ วรรคหน่ึง มิได2
เป5นของผู2กระทําความผิดหรือของผู2มีเหตุอันควรสงสัยว�าเป5นผู2กระทําความผิด ให2พนักงานเจ2าหน2าท่ี



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 
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โดยอนุมัติรัฐมนตรีคืนทรัพยIสินหรือเงิน แล2วแต�กรณี ให2แก�เจ2าของก�อนถึงกําหนดตามมาตรา ๒๖/๑ 
วรรคหน่ึงได2 ในกรณีดังต�อไปน้ี 

(๑) เม่ือทรัพยIสินน้ันไม�จําเป5นต2องใช2เป5นพยานหลักฐานในการพิจารณาคดีท่ีเป5น
เหตุให2ทรัพยIสินน้ันถูกยึดหรืออายัด หรือ 

(๒) เม่ือผู2กระทําความผิดหรือผู2มีเหตุอันควรสงสัยว�าเป5นผู2กระทําความผิดได2
ทรัพยIสินน้ันมาจากผู2เป5นเจ2าของโดยการกระทําความผิดทางอาญา 

มาตรา ๒๖/๓  ถ2าทรัพยIสินท่ียึดหรืออายัดไว2ตามมาตรา ๒๖/๑ วรรคหน่ึง จะเป5น
การเสี่ยงต�อความเสียหาย หรือค�าใช2จ�ายในการเก็บรักษาจะเกินค�าของทรัพยIสิน อธิบดีอาจ
ดําเนินการ ดังต�อไปน้ี 

(๑) จัดการขายหรือจําหน�ายทรัพยIสินก�อนครบกําหนดเวลาตามมาตรา ๒๖/๑ วรรค
สอง เม่ือได2เงินเป5นสุทธิเท�าใดให2ยึดไว2แทนทรัพยIสินน้ัน หรือ 

(๒) ถ2าการนําทรัพยIสินท่ียึดหรืออายัดไว2ไปใช2ประโยชนIจะเป5นการบรรเทาความ
เสียหายหรือค�าใช2จ�ายในการเก็บรักษาก็ให2นําทรัพยIสินน้ันไปใช2เพ่ือประโยชนIของทางราชการได2ตาม
ระเบียบท่ีอธิบดีกําหนด 

มาตรา ๒๖/๔  ผู2ใดกระทําหรือละเว2นการกระทําด2วยประการใดโดยมิชอบด2วย
กฎหมายอันเป5นการทําลายหรือเป5นเหตุให2เกิดการทําลาย หรือทําให2สูญหายหรือเสียหายแก�
ทรัพยากรธรรมชาติในเขตป�าสงวนแห�งชาติ ผู2น้ันมีหน2าท่ีต2องรับผิดชดใช2ค�าเสียหายตามมูลค�าท้ังหมด
ของทรัพยากรธรรมชาติที่ถูกทําลาย สูญหาย หรือเสียหายไปน้ัน 

มาตรา ๒๖/๕  ในการดําเนินคดีอาญาแก�ผู2ฝ�าฝUนพระราชบัญญัติน้ี เม่ือพนักงาน
อัยการย่ืนฟFองคดีอาญา ให2เรียกค�าเสียหายตามมาตรา ๒๖/๔ ไปในคราวเดียวกัน” 

 
มาตรา ๑๓  ให2ยกเลิกความในมาตรา ๓๑ แห�งพระราชบัญญัติป�าสงวนแห�งชาติ 

พ.ศ. ๒๕๐๗ ซึ่งแก2ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติป�าสงวนแห�งชาติ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๒๒ และให2ใช2
ความต�อไปน้ีแทน 

“มาตรา ๓๑  ผู2ใดฝ�าฝUนมาตรา ๑๔ ต2องระวางโทษจําคุกต้ังแต�หน่ึงป6ถึงสิบป6 และ
ปรับต้ังแต�สองหม่ืนบาทถึงสองแสนบาท 

ในกรณีความผิดตามมาตราน้ี ถ2าได2กระทําเป5นเน้ือท่ีเกินย่ีสิบห2าไร� หรือก�อให2เกิด
ความเสียหายแก� 

(๑) ไม2สัก ไม2ยาง ไม2สนเขา หรือไม2หวงห2ามประเภท ข. ตามกฎหมายว�าด2วยป�าไม2 
หรือ 

(๒) ไม2อ่ืนท่ีเป5นต2นหรือเป5นท�อนอย�างใดอย�างหน่ึงหรือท้ังสองอย�างรวมกันเกินย่ีสิบ
ต2นหรือท�อน หรือรวมปริมาตรไม2เกินสี่ลูกบาศกIเมตร หรือ 

(๓) ต2นนํ้าลําธาร หรือ 
(๔) พ้ืนท่ีชายฝ8Qง 
ผู2กระทําความผิดต2องระวางโทษจําคุกต้ังแต�สี่ป6ถึงย่ีสิบป6 และปรับต้ังแต�สองแสน

บาทถึงสองล2านบาท 
ในกรณีท่ีมีคําพิพากษาช้ีขาดว�าบุคคลใดกระทําความผิดตามมาตราน้ี ถ2าปรากฏว�า

บุคคลน้ันยึดถือหรือครอบครองท่ีดินในเขตป�าสงวนแห�งชาติ ศาลมีอํานาจสั่งให2ผู2กระทําความผิด 
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คนงาน ผู2รับจ2าง ผู2แทน และบริวารของผู2กระทําความผิดออกจากเขตป�าสงวนแห�งชาติ ตลอดจนสั่ง
ให2ผู2กระทําความผิดร้ือถอนสิ่งปลูกสร2าง หรือนําสิ่งใด ๆ อันก�อให2เกิดการเสื่อมเสียแก�สภาพป�าสงวน
แห�งชาติออกจากป�าสงวนแห�งชาติภายในระยะเวลาท่ีกําหนด” 

 
มาตรา ๑๔  ให2ยกเลิกความในมาตรา ๓๓ แห�งพระราชบัญญัติป�าสงวนแห�งชาติ 

พ.ศ. ๒๕๐๗ ซึ่งแก2ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติป�าสงวนแห�งชาติ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๒๒ และให2ใช2
ความต�อไปน้ีแทน 

“มาตรา ๓๓  ผู2ใดทําให2เสียหาย ทําลาย ซึ่งหลักเขต ปFาย หรือเคร่ืองหมายอ่ืนใดท่ี
จัดให2มีข้ึนตามพระราชบัญญัติน้ี ต2องระวางโทษจําคุกไม�เกินสามป6 หรือปรับไม�เกินหกหม่ืนบาท หรือ
ท้ังจําท้ังปรับ” 

 
มาตรา ๑๕  ให2ยกเลิกความในมาตรา ๓๓ ทวิ แห�งพระราชบัญญัติป�าสงวนแห�งชาติ 

พ.ศ. ๒๕๐๗ ซึ่งแก2ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติป�าสงวนแห�งชาติ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๒๘ และให2ใช2
ความต�อไปน้ีแทน 

“มาตรา ๓๓/๑  ผู2ใดไม�ปฏิบัติตามระเบียบท่ีอธิบดีกําหนดตามมาตรา ๑๘ หรือฝ�า
ฝUนหรือไม�ปฏิบัติตามคําสั่งพนักงานเจ2าหน2าท่ีซึ่งสั่งตามมาตรา ๒๕ (๑) หรือ (๒) ต2องระวางโทษจําคุก
ไม�เกินหกเดือน หรือปรับไม�เกินหน่ึงหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

นอกจากต2องระวางโทษตามวรรคหน่ึงแล2ว ผู2ไม�ปฏิบัติตามระเบียบท่ีอธิบดีกําหนด
ตามมาตรา ๑๘ หรือฝ�าฝUนหรือไม�ปฏิบัติตามคําสั่งพนักงานเจ2าหน2าท่ีซึ่งสั่งตามมาตรา ๒๕ (๑) หรือ 
(๒) ยังต2องระวางโทษปรับอีกวันละไม�เกินห2าพันบาท จนกว�าจะได2ปฏิบัติให2ถูกต2อง” 

 
มาตรา ๑๖  ให2เพ่ิมความต�อไปน้ีเป5นมาตรา ๓๓/๒ และมาตรา ๓๓/๓ แห�ง

พระราชบัญญัติป�าสงวนแห�งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ 
“มาตรา ๓๓/๒  ผู2รับใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาตผู2ใดฝ�าฝUนหรือไม�ปฏิบัติตาม

เง่ือนไขในใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาต ต2องระวางโทษจําคุกไม�เกินหกเดือน หรือปรับไม�เกินหน่ึง
หม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

ในกรณีท่ีมีการฝ�าฝUนหรือไม�ปฏิบัติตามเง่ือนไขตามวรรคหน่ึง และก�อให2เกิด
ผลกระทบต�อวิถีชีวิตหรือสุขภาพอนามัยของประชาชนอย�างร2ายแรง ต2องระวางโทษจําคุกต้ังแต�หน่ึงป6
ถึงสิบป6 และปรับต้ังแต�หน่ึงแสนบาทถึงหน่ึงล2านบาท 

มาตรา ๓๓/๓  ผู2รับใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาตผู2ใดปล�อยปละละเลยให2บุคคลอ่ืน
บุกรุก ยึดถือ ครอบครอง หรือกระทําการฝ�าฝUนมาตรา ๑๔ ในพ้ืนท่ีท่ีได2รับอนุญาต ต2องระวางโทษ
จําคุกไม�เกินหกเดือน หรือปรับไม�เกินหน่ึงหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ” 

 
มาตรา ๑๗  ให2ยกเลิกความในมาตรา ๓๕ แห�งพระราชบัญญัติป�าสงวนแห�งชาติ 

พ.ศ. ๒๕๐๗ และให2ใช2ความต�อไปน้ีแทน 
“มาตรา ๓๕  บรรดาไม2 ของป�า อุปกรณI เคร่ืองมือ เคร่ืองใช2 อาวุธ สัตวIพาหนะ 

ยานพาหนะ หรือเคร่ืองจักรกลใด ๆ ท่ีบุคคลได2มาหรือได2ใช2ในการกระทําความผิด หรือมีไว2เพ่ือใช2
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กระทําความผิด หรือได2ใช2เป5นอุปกรณIให2ได2รับผลในการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติน้ี ให2ริบ
เสียท้ังสิ้น ไม�ว�าจะมีผู2ถูกลงโทษตามคําพิพากษาของศาลหรือไม� 

ให2พนักงานอัยการร2องขอให2ศาลสั่งริบทรัพยIสินตามวรรคหน่ึง และเม่ือพนักงาน
อัยการได2ร2องขอต�อศาลแล2ว ให2พนักงานเจ2าหน2าท่ีปYดประกาศ ณ ท่ีว�าการอําเภอ ท่ีทําการกํานัน ท่ี
ทําการผู2ใหญ�บ2าน และท่ีทําการองคIกรปกครองส�วนท2องถ่ินท่ีเกิดเหตุ  ท้ังน้ี ไม�ว�าในคดีดังกล�าวจะ
ปรากฏตัวบุคคลซึ่งอาจเช่ือว�าเป5นเจ2าของหรือไม�ก็ตาม ในกรณีท่ีปรากฏหลักฐานว�ามีบุคคลเป5น
เจ2าของทรัพยIสินตามวรรคหน่ึง ให2ส�งประกาศดังกล�าวทางไปรษณียIลงทะเบียนตอบรับไปยังภูมิลําเนา
ของเจ2าของทรัพยIสินน้ัน เพ่ือให2บุคคลซึ่งอ2างว�าเป5นเจ2าของมาย่ืนคําขอเข2ามาในคดีก�อนมีคําพิพากษา
ของศาลช้ันต2น 

ในกรณีท่ีไม�มีผู2ใดอ2างตัวเป5นเจ2าของก�อนมีคําพิพากษาของศาลช้ันต2น หรือมีเจ2าของ
แต�เจ2าของไม�สามารถพิสูจนIให2ศาลเช่ือได2ว�าตนไม�มีโอกาสทราบหรือไม�มีเหตุอันควรสงสัยว�าจะมีการ
กระทําความผิดดังกล�าว อีกท้ังตนได2ใช2ความระมัดระวังตามสมควรแล2วท่ีจะปFองกันมิให2มีการกระทํา
ความผิดเช�นน้ันเกิดข้ึน หรือไม�สามารถพิสูจนIให2ศาลเช่ือได2ว�าตนไม�มีโอกาสทราบหรือไม�มีเหตุอันควร
สงสัยว�าจะมีการนําทรัพยIสินดังกล�าวไปใช2ในการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติน้ี ให2ศาลสั่งริบ
ทรัพยIสินดังกล�าวได2เม่ือพ2นกําหนดสามสิบวันนับแต�วันแรกของวันท่ีปYดประกาศ ในกรณีท่ีปรากฏ
หลักฐานว�ามีบุคคลเป5นเจ2าของทรัพยIสินให2นับแต�วันท่ีเจ2าของทรัพยIสินได2รับหรือถือว�าได2รับไปรษณียI
ลงทะเบียนตอบรับดังกล�าวตามวรรคสอง และในกรณีน้ีมิให2นํามาตรา ๓๖ แห�งประมวลกฎหมาย
อาญามาใช2บังคับ” 

 
มาตรา ๑๘  ให2ยกเลิกบัญชีอัตราค�าธรรมเนียม ค�าภาคหลวง และค�าบํารุงป�า ท2าย

พระราชบัญญัติป�าสงวนแห�งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ และให2ใช2บัญชีอัตราค�าธรรมเนียม ค�าภาคหลวง และ
ค�าบํารุงป�า ท2ายพระราชบัญญัติน้ีแทน 

 
มาตรา ๑๙  การประกาศกําหนดบริเวณให2ใช2พ้ืนท่ีตามมาตรา ๑๓ ทวิ การอนุญาต

ตามมาตรา ๑๖ และมาตรา ๒๐ แห�งพระราชบัญญัติป�าสงวนแห�งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ ซึ่งได2ออกให2ก�อน
วันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใช2บังคับ ให2ใช2ได2ต�อไปโดยให2ถือว�าเป5นการประกาศกําหนดบริเวณให2ใช2พ้ืนท่ี
และการอนุญาตตามพระราชบัญญัติป�าสงวนแห�งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ ซึ่ งแก2ไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัติน้ี 

 
มาตรา ๒๐  ให2คณะกรรมการสําหรับป�าสงวนแห�งชาติตามพระราชบัญญัติป�าสงวน

แห�งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ ซึ่งดํารงตําแหน�งอยู�ในวันก�อนวันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใช2บังคับ ปฏิบัติหน2าท่ีไป
พลางก�อนจนกว�าจะได2มีการแต�งต้ังคณะกรรมการควบคุมและรักษาป�าสงวนแห�งชาติประจําจังหวัด
ตามพระราชบัญญัติป�าสงวนแห�งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ ซึ่งแก2ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติน้ี  ท้ังน้ี ให2
ดําเนินการให2แล2วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต�วันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใช2บังคับ 

 
มาตรา ๒๑  ในวาระเร่ิมแรกให2คณะกรรมการพิจารณาการใช2ประโยชนIในเขตป�า

สงวนแห�งชาติ ประกอบด2วย ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล2อม อธิบดีกรมทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝ8Qง อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี อธิบดีกรมป�าไม2 อธิบดีกรมอุทยานแห�งชาติ สัตวIป�า 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 
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และพันธุI พืช ผู2 แทนกระทรวงกลาโหม ผู2 แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณI  และผู2 แทน
กระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติหน2าท่ีไปพลางก�อนจนกว�าจะมีการแต�งต้ังกรรมการผู2ทรงคุณวุฒิตาม
มาตรา ๑๓/๒ แห�งพระราชบัญญั ติป�าสงวนแห�งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ ซึ่ งแก2 ไขเ พ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัติน้ี  ท้ังน้ี ให2ดําเนินการให2แล2วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต�วันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใช2
บังคับ 

 
มาตรา ๒๒  บรรดาคําขอใช2พ้ืนท่ีในเขตป�าสงวนแห�งชาติของส�วนราชการหรือ

องคIการของรัฐ คําขออนุญาตเข2าทําประโยชนIหรืออยู�อาศัยในเขตป�าสงวนแห�งชาติ และคําขออนุญาต
ทําการปลูกสร2างสวนป�าหรือปลูกไม2ยืนต2นภายในเขตป�าสงวนแห�งชาติ ท่ีได2 ย่ืนไว2ก�อนวันท่ี
พระราชบัญญัติน้ีใช2บังคับและยังอยู�ในระหว�างการพิจารณา ให2ถือว�าเป5นคําขออนุญาตตาม
พระราชบัญญัติป�าสงวนแห�งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ ซึ่งแก2ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติน้ี และกรณีคําขอ
ดังกล�าวมีข2อแตกต�างในสาระสําคัญไปจากคําขออนุญาตตามพระราชบัญญัติป�าสงวนแห�งชาติ พ.ศ. 
๒๕๐๗ ซึ่งแก2ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติน้ี ให2พนักงานเจ2าหน2าท่ีผู2รับคําขอมีอํานาจสั่งให2แก2ไข
เพ่ิมเติม หรือสั่งเรียกหลักฐานประกอบการพิจารณาเพ่ิมเติมได2 

 
มาตรา ๒๓  บรรดากฎกระทรวง ประกาศ ข2อกําหนด หรือระเบียบท่ีออกตาม

พระราชบัญญัติป�าสงวนแห�งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ ท่ีใช2บังคับอยู�ในวันก�อนวันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใช2บังคับ 
ให2ยังคงใช2บังคับได2ต�อไปเท�าท่ีไม�ขัดหรือแย2งกับบทบัญญัติแห�งพระราชบัญญัติป�าสงวนแห�งชาติ พ.ศ. 
๒๕๐๗ ซึ่งแก2ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติน้ี จนกว�าจะมีกฎกระทรวง ประกาศ ข2อกําหนด หรือ
ระเบียบท่ีออกตามพระราชบัญญัติป�าสงวนแห�งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ ซึ่งแก2ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ
น้ีใช2บังคับ 

การดําเนินการออกกฎกระทรวง ประกาศ ข2อกําหนด หรือระเบียบตามวรรคหน่ึง 
ให2ดําเนินการให2แล2วเสร็จภายในหน่ึงร2อยแปดสิบวันนับแต�วันท่ีพระราชบัญญัติป�าสงวนแห�งชาติ พ.ศ. 
๒๕๐๗ ซึ่งแก2ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติน้ีใช2บังคับ หากไม�สามารถดําเนินการได2 ให2รัฐมนตรี
รายงานเหตุผลท่ีไม�อาจดําเนินการได2ต�อคณะรัฐมนตรีเพ่ือทราบ 

 
มาตรา ๒๔  ให2รัฐมนตรีว�าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล2อม

รักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี 
 
 

ผู2รับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก ประยุทธI  จันทรIโอชา 

นายกรัฐมนตรี 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ - 
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บัญชีอัตราค�าธรรมเนียม ค�าภาคหลวง และค�าบํารุงป�า 
   

 
ใบอนุญาตทําไม2  ฉบับละ  ๒๐๐ บาท 
ใบอนุญาตเก็บหาของป�า  ฉบับละ  ๕๐ บาท 
ใบคู�มือคนงาน ผู2รับจ2างหรือผู2แทนของผู2รับใบอนุญาต 
หรือหนังสืออนุญาต  ฉบับละ  ๕๐ บาท 
ใบแทนใบอนุญาต  ฉบับละ  ๕๐ บาท 
การโอนใบอนุญาต  ฉบับละ  ๑๐๐ บาท 
หนังสืออนุญาตให2บุคคลเข2าทําประโยชนI 
หรืออยู�อาศัย  ไร�ละ  ๕,๐๐๐ บาท 
ค�าภาคหลวงไม2  ลูกบาศกIเมตรละ  ๔๐๐ บาท 
ค�าภาคหลวงของป�า  ลูกบาศกIเมตรละ  ๔๐ บาท 
ในกรณีค�าภาคหลวงของป�าท่ีไม�อาจคํานวณเป5นลูกบาศกIเมตรได2 
หรือนิยมซื้อขายกันตามมาตรฐาน นอกจากเป5นลูกบาศกIเมตร ร2อยละสิบของราคาตลาด 
ค�าบํารุงป�า สองเท�าค�าภาคหลวงไม2 หรือค�าภาคหลวงของป�าท่ีผู2รับอนุญาตต2องชําระ

เน่ืองจากการทําไม2และเก็บหาของป�าจากป�าสงวนแห�งชาติ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ - 
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช2พระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ โดยท่ีพระราชบัญญัติป�าสงวน
แห�งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ ได2ใช2บังคับมาเป5นเวลานาน ทําให2ไม�เหมาะสมกับสภาพการณIทางด2าน
เศรษฐกิจและสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไป รวมท้ังในป8จจุบันมีการทําลายหรือเป5นเหตุให2เกิดการทําลาย 
หรือทําให2สูญหายหรือเสียหายแก�ทรัพยากรธรรมชาติในเขตป�าสงวนแห�งชาติเพ่ิมมากข้ึน  ดังน้ัน 
สมควรกําหนดมาตรการในการคุ2มครอง ปFองกัน และบํารุงรักษาไว2ซึ่งทรัพยากรธรรมชาติ และ
กําหนดให2มีการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย�างเป5นระบบและเกิดประโยชนIต�อส�วนรวม โดย
กําหนดให2มีคณะกรรมการควบคุมและรักษาป�าสงวนแห�งชาติประจําจังหวัด เพ่ือกําหนดมาตรการท่ี
จําเป5นในการควบคุมดูแล การส�งเสริมการปลูกป�า และการฟUVนฟูสภาพป�าสงวนแห�งชาติ และ
กําหนดให2มีคณะกรรมการพิจารณาการใช2ประโยชนIในเขตป�าสงวนแห�งชาติ เพ่ือเสนอแนะมาตรการ
และแนวทางในการใช2ประโยชนIในเขตป�าสงวนแห�งชาติ  ในการน้ี เพ่ือให2การบังคับใช2กฎหมายเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด ได2กําหนดให2พนักงานเจ2าหน2าท่ีมีอํานาจยึดหรืออายัดทรัพยIสินท่ีได2มาหรือได2ใช2ใน
การกระทําความผิดหรือมีเหตุอันควรสงสัยว�าได2ใช2ในการกระทําความผิด และปรับปรุงบทบัญญัติ
เก่ียวกับบทกําหนดโทษ อัตราค�าธรรมเนียม ค�าภาคหลวง และค�าบํารุงป�า ให2สอดคล2องกับ
สภาพการณIในป8จจุบัน  จึงจําเป5นต2องตราพระราชบัญญัติน้ี 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓ - 
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