พ.ร.บ. ปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2507
บทนิยาม
มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกวา "พระราชบัญญัติปาสงวน แหงชาติ พ.ศ. 2507"
มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวนั ถัดจากวันประกาศ ในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
มาตรา 3 ใหยกเลิก
(1) พระราชบัญญัติคุมครองและสงวนปา พุทธศักราช 2481
(2) พระราชบัญญัติคุมครองและสงวนปา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2496
(3) พระราชบัญญัติคุมครองและสงวนปา (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2497 บรรดากฎหมาย กฎ และขอบังคับอื่น
ในสวนที่มีบญ
ั ญัติไวแลวใน พระราชบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัดหรือแยงกับบทแหงพระราชบัญญัตินี้ ใหใชพระราช
บัญญัตินี้แทน
มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี้
"ปา" หมายความวา ที่ดินรวมตลอดถึง ภูเขา หวย หนอง คลอง บึง บาง ลําน้ํา ทะเลสาบ เกาะ และที่
ชายทะเลทีย่ ังมิไดมีบุคคลไดมาตาม กฎหมาย
"ปาสงวนแหงชาติ" หมายความวา ปาที่ไดกาํ หนดใหเปนปาสงวน แหงชาติตามพระราชบัญญัตินี้
"ไม" หมายความวา ไมทุกชนิดทั้งที่เปนตน กอ หรือเถา ไมวา ยังยืนตนหรือลมลงแลว และหมายความรวม
ตลอดถึง ราก ปุม ตอ หนอ กิ่ง ตา หัว เหงา เศษ ปลายหรือสวนหนึ่งสวนใดของไม ไมวาจะถูกตัด ฟน เลื่อย ผา ถาก
ทอน ขุด หรือกระทําโดยวิธกี ารอื่นใด
"ของปา" หมายความวา สิ่งตาง ๆ ที่เกิดขึ้นหรือมีอยูในปา เปนตนวา
(1) ไมฟน ถาน เปลือกไม ใบไม ดอกไม เมล็ด ผลไม หนอไม ชันไม และยางไม
(2) หญา ออ พง แขม ปรือ คา กก กระจูด กลวยไม กูด เห็ด และพืชอืน่
(3) ซากสัตว ไข หนัง เขา นอ งา กราม ขนาย กระดูก ขน รังนก ครั่ง รังผึ้ง น้ําผึ้ง ขี้ผึ้ง และมูลคางคาว
(4) ดิน หิน กรวด ทราย แร และน้ํามัน
"สัตวเลี้ยง" หมายความวา ชาง มา ลา ลอ โค กระบือ แพะ แกะ และสุกรที่มีเจาของ
"ทําไม" หมายความวา ตัด ฟน กาน โคน ลิด เลื่อย ผา ถาก ทอน ขุด หรือชักลากไมทมี่ ีอยูในปา หรือนําไมที่
มีอยูในปาออกจากปาดวย ประการใด ๆ
"พนักงานเจาหนาที่" หมายความวา ผูซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งให ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
"อธิบดี" หมายความวา อธิบดีกรมปาไม
"รัฐมนตรี" หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา 5 ใหรฐั มนตรีวาการกระทรวงเกษตรรักษาการตาม พระราชบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจแตงตั้ง
พนักงานเจาหนาที่และออกกฎกระทรวง กําหนดคาธรรมเนียม คาภาคหลวง และคาบํารุงปาไมเกินอัตราตามบัญชี
ทาย พระราชบัญญัตินี้ และกําหนดกิจการอื่นเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวงนัน้ เมื่อไดประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใช บังคับได

หมวด 1 การกําหนดปาสงวนแหงชาติ
มาตรา 6 บรรดาปาที่เปนปาสงวนอยูแ ลวตามกฎหมายวาดวยการ คุมครองและสงวนปากอนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหเปนปาสงวนแหงชาติ ตามพระราชบัญญัตินี้
เมื่อรัฐมนตรีเห็นสมควรกําหนดปาอื่นใดเปนปาสงวนแหงชาติ เพื่อ รักษาสภาพปา ไม ของปาหรือ
ทรัพยากรธรรมชาติอื่น ใหกระทําไดโดยออก กฎกระทรวงซึ่งตองมีแผนที่แสดงแนวเขตปาที่กําหนดเปนปาสงวน
แหงชาตินนั้ แนบทายกฎกระทรวงดวย
มาตรา 7 การเปลี่ยนแปลงเขตหรือการเพิกถอนปาสงวนแหงชาติ ปาใด ไมวาทั้งหมดหรือบางสวน ให
กระทําไดโดยออกกฎกระทรวง และ เฉพาะกรณีที่มกี ารเปลี่ยนแปลง หรือเพิกถอนบางสวนใหมีแผนที่แสดงแนว
เขต ที่เปลี่ยนแปลง หรือเพิกถอนนั้นแนบทายกฎกระทรวงดวย
มาตรา 8 ใหพนักงานเจาหนาที่จัดใหมีหลักเขตและปายหรือ เครื่องหมายอื่นแสดงแนวเขตปาสงวนแหงชาติ
ไวตามสมควรเพื่อใหประชาชน เห็นไดวาเปนเขตปาสงวนแหงชาติ
มาตรา 9 ใหปด ประกาศสําเนากฎกระทรวงและแผนที่ทา ย กฎกระทรวงตาม มาตรา 6 วรรคสอง หรือ
มาตรา 7 ไว ณ ที่ทําการอําเภอ หรือกิ่งอําเภอทองที่ ที่ทําการกํานันทองที่ และที่เปดเผยเห็นไดงายใน หมูบานทองที่
นั้น
มาตรา 10 เมื่อไดกําหนดปาใดเปนปาสงวนแหงชาติแลว ใหมี กรรมการสําหรับปาสงวนแหงชาตินนั้ คณะ
หนึ่ง ประกอบดวยผูแ ทนกรมปาไม ผูแทนกรมการปกครอง ผูแทนกรมที่ดิน และกรรมการอื่นอีกสองคนซึ่ง
รัฐมนตรี แตงตั้ง ใหคณะกรรมการดังกลาวมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(1) ควบคุมใหการเปนไปตาม มาตรา 8 และ มาตรา 9
(2) ดําเนินการสอบสวนและวินิจฉัยคํารองตาม มาตรา 13
(3) มีหนังสือเรียกบุคคลมาใหถอยคําหรือใหสงเอกสารที่เกี่ยวของ ในการสอบสวนตาม มาตรา 13
(4) ตั้งอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการอยางหนึง่ อยางใด ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
มาตรา 11 การประชุมคณะกรรมการ ตองมีกรรมการมาประชุม ไมต่ํากวากึ่งจํานวนของกรรมการทั้งหมด
จึงเปนองคประชุม และให คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานแหงทีป่ ระชุม การวินิจฉัยชี้ขาดของ
ที่ประชุมใหถอื เสียงขางมาก
กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียง เทากัน ใหประธานแหงที่ประชุมออก
เสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
มาตรา 12 บุคคลใดอางวามีสิทธิ หรือไดทาํ ประโยชนในเขต ปาสงวนแหงชาติใดอยูกอ นวันทีก่ ฎกระทรวง
กําหนดปาสงวนแหงชาตินนั้ ใช บังคับ ใหยื่นคํารองเปนหนังสือตอนายอําเภอหรือปลัดอําเภอผูเปนหัวหนา ประจํา
กิ่งอําเภอทองที่ภายในกําหนดเกาสิบวัน นับแตวันที่กฎกระทรวงนั้น ใชบังคับ ถาไมยื่นคํารองภายในกําหนด
ดังกลาว ใหถอื วาสละสิทธิหรือ ประโยชนนั้น
คํารองดังกลาวในวรรคหนึ่ง ใหนายอําเภอหรือปลัดอําเภอผูเปน หัวหนาประจํากิ่งอําเภอทองที่สงตอไปยัง
คณะกรรมการสําหรับปาสงวน แหงชาตินั้นโดยไมชักชา
ความในวรรคหนึ่งมิใหใชบงั คับแกกรณีสิทธิในที่ดินที่บคุ คลมีอยูตาม ประมวลกฎหมายที่ดิน

มาตรา 13 เมื่อคณะกรรมการสําหรับปาสงวนแหงชาติไดรบั คํารองตาม มาตรา 12 แลว ใหสอบสวนตามคํา
รองนั้น ถาปรากฏวาผูรอง ไดเสียสิทธิหรือเสื่อมเสียประโยชน ใหคณะกรรมการพิจารณากําหนดคา ทดแทนให
ตามที่เห็นสมควร
ถาผูรองไมพอใจในคาทดแทนที่คณะกรรมการสําหรับปาสงวนแหงชาติ กําหนด ผูรองมีสิทธิอุทธรณตอ
รัฐมนตรีภายในกําหนดสามสิบวันนับแตวนั ที่ไดรับ แจงคําวินิจฉัยของคณะกรรมการ คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีให
เปนที่สุด
มาตรา 13ทวิ ในกรณีที่สวนราชการและองคการของรัฐมีความ ประสงคจะใชพนื้ ทีบ่ างแหงภายในเขตปา
สงวนแหงชาติเปนสถานที่ปฏิบัติงาน หรือเพื่อประโยชนของรัฐอยางอื่น ใหอธิบดีโดยอนุมัติรัฐมนตรีมีอํานาจ
ประกาศกําหนดบริเวณดังกลาวเปนบริเวณที่ทางราชการใชประโยชนภายใน เขตปาสงวนแหงชาติได และใน
บริเวณดังกลาวมิใหนํา มาตรา 14 และ
มาตรา 13ตรี มาใชบังคับแกการที่สวนราชการหรือองคการนั้น ๆ จําเปนตอง กระทําเพื่อใหบรรลุ
วัตถุประสงคในการปฏิบัติงานเพื่อใชประโยชนในพื้นทีน่ นั้ การใชพนื้ ทีต่ ามวรรคหนึ่ง ถาที่ดินในบริเวณที่ทาง
ราชการใช ประโยชนมแี นวเขตทับที่ดินซึ่งบุคคลไดรับประโยชนตาม มาตรา 14 อยูแลว ใหการรับประโยชนใน
ที่ดินสวนทีเ่ ปนบริเวณที่ทางราชการใชประโยชนนั้น สิ้นสุดลงเมื่อพนกําหนดสามรอยหกสิบวัน นับแตวันที่
ประกาศกําหนดบริเวณ ดังกลาวเปนบริเวณที่ทางราชการใชประโยชน
การใชพื้นที่ตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และ เงื่อนไขที่อธิบดีกําหนด โดยอนุมัติ
รัฐมนตรี

หมวด 2 การควบคุมและรักษาปาสงวนแหงชาติ
มาตรา 14 ในเขตปาสงวนแหงชาติ หามมิใหบุคคลใดยึดถือ ครอบครองทําประโยชนหรืออยูอาศัยในที่ดนิ
กอสราง แผวถาง เผาปา ทําไม เก็บหาของปา หรือกระทําดวยประการใด ๆ อันเปนการเสื่อมเสียแกสภาพ ปาสงวน
แหงชาติ เวนแต
(1) ทําไมหรือเก็บหาของปาตาม มาตรา 15 เขาทําประโยชน หรืออยูอาศัยตาม มาตรา 16 มาตรา 16
ทวิ หรือ มาตรา 16ตรี กระทําการ ตาม มาตรา 17 ใชประโยชนตาม มาตรา 18 หรือกระทําการตาม มาตรา 19 หรือ
มาตรา 20
(2) ทําไมหวงหามหรือเก็บหาของปาหวงหามตามกฎหมาย วาดวยปาไม มาตรา 14 แกไขโดย
พระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2528]
มาตรา 15 การทําไมหรือการเก็บหาของปาในเขตปาสงวน แหงชาติใหกระทําไดเมื่อไดรับใบอนุญาตจาก
พนักงานเจาหนาที่ หรือเมื่อ พนักงานเจาหนาที่ไดประกาศอนุญาตไวเปนคราว ๆ ในเขตปาสงวนแหงชาติ แหง
หนึ่งแหงใดโดยเฉพาะ
การอนุญาตใหเปนไปตามแบบ ระเบียบ และวิธีการที่กําหนดใน กฎกระทรวง
มาตรา 16 อธิบดีโดยอนุมัตริ ัฐมนตรีมีอํานาจอนุญาตใหบุคคลหนึ่ง บุคคลใดเขาทําประโยชนหรืออยูอาศัยในเขต
ปาสงวนแหงชาติได ในกรณี ดังตอไปนี้

(1) การเขาทําประโยชนหรืออยูอาศัยในเขตปาสงวนแหงชาติ คราวละไมนอยกวาหาปแตไมเกิน
สามสิบป ในกรณีที่ผูไดรับอนุญาตเปน สวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ ตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณจะ
อนุญาต โดยใหยกเวนคาธรรมเนียมทั้งหมดหรือบางสวนตามที่เห็นสมควรก็ได
(2) การเขาทําประโยชนเกี่ยวกับการทําเหมืองแรตามกฎหมาย วาดวยแรคราวละไมเกินสิบป โดยให
ไดรับยกเวนไมตองขอรับใบอนุญาต เก็บหาของปาและไมตองเสียคาภาคหลวงของปาตามพระราชบัญญัตินี้
สําหรับ แร ดินขาว หรือหิน แลวแตกรณี
การขออนุญาตและการอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่อธิบดีกําหนด
โดยอนุมัติรัฐมนตรี
มาตรา 16ทวิ ในกรณีที่ปาสงวนแหงชาติทงั้ หมดหรือบางสวน มีสภาพเปนปาไรรางเกา หรือทุงหญา หรือ
เปนปาที่ไมมีไมมีคาขึ้นอยูเลย หรือ มีไมมีคาที่มีลักษณะสมบูรณเหลืออยูเปนสวนนอย และปานั้นยากที่จะกลับฟน
คืนดี ตามธรรมชาติ ทั้งนี้ โดยมีสภาพตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่รัฐมนตรีกําหนด โดยอนุมัติคณะรัฐมนตรี ให
ถือวาปาสงวนแหงชาติในบริเวณดังกลาวเปนปา เสื่อมโทรม
ถาทางราชการมีความจําเปนตองปรับปรุงฟนฟูสภาพปาเสื่อมโทรม ใหรัฐมนตรีประกาศกําหนดเขตปา
เสื่อมโทรมทั้งหมดหรือบางสวนเปนเขต ปรับปรุงปาสงวนแหงชาติ
ในเขตปรับปรุงปาสงวนแหงชาติ ถาบุคคลใดไดเขาทําประโยชน หรืออยูอาศัยในเขตดังกลาวอยูแลวจนถึง
วันที่ประกาศกําหนดตามวรรคสอง
(1) เมื่อบุคคลดังกลาวรองขอ และอธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมาย เห็นวาบุคคลนั้นยังมีความจําเปน
เพื่อการครองชีพ อธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมาย มีอํานาจอนุญาตเปนหนังสือใหบคุ คลดังกลาวทําประโยชนและ
อยูอาศัยตอไป ในที่ที่ไดทําประโยชนหรืออยูอาศัยอยูแ ลวนั้นได แตตองไมเกินยี่สิบไรตอหนึ่ง ครอบครัว และมี
กําหนดเวลาคราวละไมนอยกวาหาปแตไมเกินสามสิบป ทั้งนี้ โดยไดรับการยกเวนคาธรรมเนียมสําหรับคราวแรก
คราวตอ ๆ ไปตอง เสียคาธรรมเนียม
(2) บุคคลซึ่งไดรับอนุญาตตาม (1) อาจขออนุญาตปลูกปาหรือ ไมยืนตนในที่ที่ตนเคยทําประโยชน
หรืออยูอาศัยในเขตปรับปรุงปาสงวนแหงชาติ เพิ่มเติมจากที่ไดรับอนุญาตแลว โดยพิสูจนใหเห็นวาตนมี
ความสามารถ และ มีเครื่องมือหรืออุปกรณที่จะปลูกปา หรือไมยืนตนตามที่ขอเพิ่มนัน้ ได อธิบดีหรือ ผูซึ่งอธิบดี
มอบหมายมีอาํ นาจอนุญาตเปนหนังสือใหปลูกปาหรือไมยืนตนไดแตตอง ไมเกินสามสิบหาไรตอหนึ่งครอบครัว
และมีกําหนดเวลาคราวละไมนอยกวาหาป แตไมเกินสามสิบป และตองเสียคาธรรมเนียมตามทีก่ ฎหมายกําหนดไว
การไดรับอนุญาตตามวรรคสาม มิใหถือวาเปนการไดมาซึ่งสิทธิ ในที่ดนิ ตามประมวลกฎหมายทีด่ นิ
ใหบุคคลซึ่งไดรับอนุญาตตามวรรคสาม (1) และ (2) ไดรับยกเวน คาภาคหลวงและคาบํารุงปา สําหรับไมที่
ไดปลูกขึ้นภายในทีด่ ินที่ไดรับอนุญาต บุคคลซึ่งไดรับอนุญาตตองใชประโยชนในที่ดินตามหลักเกณฑและ
เงื่อนไขในระเบียบที่อธิบดีกาํ หนด และจะใหบุคคลอื่นนอกจากบุคคลในครอบครัว เขาทําประโยชนใน
ที่ดินดังกลาวมิได

ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับอนุญาตละทิ้งไมทําประโยชนหรือไมอยูอาศัย ในที่ดินที่ไดรับอนุญาตติดตอกัน
เกินระยะเวลาสองป หรือยินยอมใหบุคคลอื่น นอกจากบุคคลในครอบครัวเขาทําประโยชน หรือไมปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ และ เงื่อนไขในระเบียบที่อธิบดีกําหนด ใหอธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายมีอํานาจ เพิกถอนการ
อนุญาตนั้น
[ มาตรา 16 ทวิ เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2528]
มาตรา 16ตรี ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับอนุญาตตาม มาตรา 16ทวิ ถึงแกความตาย ใหบุคคลในครอบครัวซึ่ง
อาศัยอยูกับผูไดรับอนุญาตมีสิทธิอยูอาศัย หรือทําประโยชนในทีด่ ินนัน้ ตอไปได แตไมเกินหนึ่งรอยแปดสิบวัน
นับแตวันที่ผูไดรับอนุญาตถึงแกความตาย
ถาสามี ภรรยา บุตรคนหนึ่งคนใดหรือบุคคลในครอบครัวซึ่งอาศัยอยู กับผูไดรับอนุญาตและผูไดรบั อนุญาต
ไดระบุไวเปนหนังสือตามแบบที่อธิบดีกําหนด ใหเปนผูสืบสิทธิและหนาที่ของตนประสงคจะอยูอาศัยหรือทํา
ประโยชนในที่ดินนั้น ตอไป ใหยนื่ คําขออนุญาตตออธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมาย ภายในหนึ่งรอย แปดสิบวัน
นับแตวันที่ผูไดรับอนุญาตถึงแกความตาย
เมื่อไดยนื่ คําขออนุญาตตามวรรคสองแลว ใหบุคคลตามวรรคหนึ่ง อยูอาศัยหรือทําประโยชนตอไปได
ตามที่อธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายอนุญาต
[ มาตรา 16 ตรี เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2528]
มาตรา 17 เพื่อประโยชนในการศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการ อธิบดีมีอํานาจอนุญาตเปนหนังสือแกกระทรวง
ทบวง กรมหรือบุคคลอื่นใด ใหกระทําการอยางหนึ่งอยางใดในเขตปาสงวนแหงชาติได ตามระเบียบที่ อธิบดี
กําหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรี และเมื่อรัฐมนตรีเห็นสมควรจะสั่งยกเวน คาธรรมเนียม คาภาคหลวงและคาบํารุงปาก็
ได
มาตรา 18 อธิบดีมีอํานาจออกระเบียบการใชประโยชนในเขต ปาสงวนแหงชาติ โดยประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา ในเรือ่ งดังตอไปนี้
(1) การเขาไป การผานหรือการใชทาง
(2) การนําหรือปลอยสัตวเลี้ยงเขาไป
ระเบียบตามวรรคหนึ่ง จะใชบังคับในเขตปาสงวนแหงชาติแหงใด ใหประกาศ ณ ที่วาการอําเภอ ที่ทําการ
กํานัน และที่ทาํ การผูใหญบานใน ทองที่ที่ปาสงวนแหงชาติแหงนัน้ ตัง้ อยู
มาตรา 18 แกไขโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2528]
มาตรา 19 เพื่อประโยชนในการควบคุม ดูแล รักษาหรือบํารุง ปาสงวนแหงชาติ อธิบดีมีอํานาจสั่งเปน
หนังสือใหพนักงานเจาหนาที่หรือ เจาหนาที่ของกรมปาไม กระทําการอยางหนึ่งอยางใดในเขตปาสงวนแหงชาติ
ได

มาตรา 20 ในกรณีปาสงวนแหงชาติแหงใดมีสภาพเปนปา เสื่อมโทรมตาม มาตรา 16ทวิ ใหอธิบดีโดย
อนุมัติรัฐมนตรีมีอํานาจอนุญาตเปน หนังสือใหบุคคลหนึ่งบุคคลใดทําการบํารุงปาหรือปลูกสรางสวนปาหรือไม
ยืนตน ในเขตปาเสื่อมโทรมไดภายในระยะเวลาและตามเงื่อนไขที่กําหนดในหนังสือ อนุญาต แตในกรณีทจี่ ะ
อนุญาตใหเกิน 2,000 ไร ตองไดรับอนุมตั ิจาก คณะรัฐมนตรี
รัฐมนตรีอาจกําหนดใหผูรับอนุญาตเสียคาตอบแทนใหแกรัฐบาลได ตามจํานวนที่เห็นสมควรโดยประกาศ
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ
มาตรา 21 ใบอนุญาตทําไมหรือเก็บหาของปา ในเขตปาสงวน แหงชาติตาม มาตรา 15 ใหใชไดภายใน
ระยะเวลาที่ระบุไวในใบอนุญาตตาม ระเบียบที่อธิบดีกําหนด ซึ่งตองไมเกินหนึ่งปนบั แตวนั ออกใบอนุญาต การ
ตออายุใบอนุญาตใหเปนไปตามแบบ ระเบียบและวิธีการที่กําหนด ในกฎกระทรวง
มาตรา 22 ในกรณีใบอนุญาตสูญหายหรือถูกทําลาย ใหยนื่ คําขอ ใบแทนใบอนุญาตตอพนักงานเจาหนาที่
การออกใบแทนใบอนุญาต ใหเปนไปตามแบบ ระเบียบและวิธีการ ที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา 23 ใบอนุญาตที่ออกใหตาม มาตรา 15 จะโอนกันไดตอเมื่อ ไดรบั อนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่
การโอนใบอนุญาตใหเปนไปตามระเบียบและวิธีการทีก่ าํ หนดใน กฎกระทรวง
มาตรา 24 ผูรับใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ ตองจัดใหคนงาน ผูรับจางหรือผูแทน
ของผูรับใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาตมี ใบคูมือสําหรับทําการตามที่ไดรับอนุญาต ตามแบบ ระเบียบและวิธีการ
ที่กําหนด ในกฎกระทรวง
มาตรา 25 เมื่อไดกําหนดปาใดเปนปาสงวนแหงชาติและรัฐมนตรี ไดแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่ผูควบคุม
และรักษาปาสงวนแหงชาตินั้นแลว ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจ ดังตอไปนี้
(1) สั่งใหผูหนึง่ ผูใดออกจากปาสงวนแหงชาติ หรือใหงดเวนการ กระทําใด ๆ ในเขตปาสงวน
แหงชาติ ในกรณีที่มีขอเท็จจริงปรากฏหรือเหตุ อันสมควรสงสัยวา มีการกระทําผิดตามพระราชบัญญัตินี้
(2) สั่งเปนหนังสือใหผูกระทําผิดตอพระราชบัญญัตินี้รื้อถอน แกไข หรือทําประการอื่นใดแกสิ่งที่
เปนอันตราย หรือสิ่งที่ทําใหเสื่อมสภาพในเขต ปาสงวนแหงชาติภายในเวลาที่กําหนดให
(3) ยึด ทําลาย รื้อถอน แกไขหรือทําประการอื่นเมื่อผูกระทําผิด ไมปฏิบัติตาม (2) ไมปรากฏตัว
ผูกระทําผิดหรือรูตัวผูกระทําผิดแตหาตัว ไมพบ
ถาพนักงานเจาหนาที่ไดปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใดดังกลาว และ ไดเสียคาใชจายเพือ่ การนั้น ใหผูกระทํา
ผิดชดใชหรือออกคาใชจายนั้นทั้งหมด หรือใหพนักงานเจาหนาที่นําทรัพยสินที่ยดึ ไวไดออกขายทอดตลาดหรือ
ขายโดย วิธีอื่นตามที่เห็นสมควร เพื่อชดใชคาใชจายนั้น และใหนําความใน มาตรา 1327 แหงประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชยมาใชบังคับแกเงินทีไ่ ดจากการ ขายทรัพยสินนัน้ โดยอนุโลม
(4) ดําเนินการอยางหนึ่งอยางใดที่เห็นสมควร ทั้งนี้เพื่อปองกัน หรือบรรเทาความเสียหายแกปา
สงวนแหงชาติในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉิน

มาตรา 26 การจับกุม ปราบปรามผูกระทําผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ใหพนักงานเจาหนาที่เปนพนักงานฝาย
ปกครองหรือตํารวจ ตามประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา 27 เมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาต คนงาน ผูรับจาง หรือผูแทนของผูรับ
ใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาตกระทําผิดตอพระราช บัญญัตินี้หรือกฎกระทรวง หรือเงื่อนไขในใบอนุญาตหรือ
หนังสืออนุญาต ซึ่งออก ตามพระราชบัญญัตินี้ อันอาจเปนการเสียหายอยางรายแรง ใหพนักงาน เจาหนาที่มีอํานาจ
สั่งเปนหนังสือใหพักใชใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาตได มีกําหนดไมเกินหกสิบวันนับแตวันที่ออกคําสั่ง
คําสั่งพักใชใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาตตามวรรคหนึ่งอธิบดีมีอํานาจ สั่งเพิกถอนคําสั่งหรือเพิ่มหรือลด
ระยะเวลาที่สั่งพักใชใบอนุญาตหรือหนังสือ อนุญาตไดตามที่เห็นสมควร แตในกรณีที่มีคําสั่งเพิ่มระยะเวลา
ดังกลาวนัน้ จะ เพิ่มไดไมเกินหนึ่งรอยยี่สิบวัน
มาตรา 28 คําสั่งพักใชใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาตของพนักงาน เจาหนาที่ หรือคําสั่งของอธิบดีตาม
มาตรา 27 ผูรับใบอนุญาตหรือหนังสือ อนุญาตมีสิทธิอุทธรณตอรัฐมนตรีโดยยื่นอุทธรณตอพนักงานเจาหนาที่
ภายใน กําหนดสามสิบวันนับแตวนั ที่ทราบคําสั่ง คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีใหเปนที่สดุ
มาตรา 29 ในกรณีที่มีการสัง่ พักใชใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาตแลว ถารัฐมนตรีเห็นสมควรก็ใหมีอํานาจ
สั่งเพิกถอนใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาตนั้นได
มาตรา 30 ในกรณีมีความจําเปนเพื่อประโยชนแกราชการหรือ สาธารณประโยชน หรือเมื่อปรากฏวาไดมี
การอนุญาตไปโดยมิชอบ รัฐมนตรี มีอํานาจสั่งเพิกถอนการอนุญาตรายหนึ่งรายใดทัง้ หมดหรือบางสวนได ใน
กรณีมิใชเปนความผิดของผูถูกสั่งเพิกถอนการอนุญาตใหจายคา ทดแทนดวยจํานวนเงินอันเปนธรรมแกผูถูกสั่ง
เพิกถอนการอนุญาตนั้น
หมวด 3 บทกําหนดโทษ
มาตรา 31 ผูใดฝาฝน มาตรา 14 ตองระวางโทษจําคุกตั้งแต หกเดือนถึงหาปและปรับตั้งแตหาพันบาทถึงหา
หมื่นบาท
ในกรณีความผิดตาม มาตรา นี้ ถาไดกระทําเปนเนื้อที่เกินยี่สิบหาไร หรือกอใหเกิดความเสียหายแก
(1) ไมสัก ไมยาง ไมสนเขา หรือไมหวงหามประเภท ข. ตาม กฎหมายวาดวยปาไม หรือ
(2) ไมอื่นเปนตนหรือเปนทอนอยางใดอยางหนึ่ง หรือทัง้ สองอยาง รวมกันเกินยี่สิบตน หรือทอน
หรือรวมปริมาตรไมเกินสี่ลูกบาศกเมตร หรือ
(3) ตนน้ําลําธาร ผูกระทําความผิดตองระวางโทษจําคุกตัง้ แตสองปถึงสิบหาป และ ปรับตั้งแตสอง
หมื่นบาทถึงหนึ่งแสนหาหมืน่ บาท
ในกรณีที่มีคําพิพากษาชี้ขาดวาบุคคลใดกระทําความผิดตาม มาตรา นี้ ถาปรากฏวาบุคคลนั้นไดยดึ ถือ
ครอบครองที่ดินในเขตปาสงวนแหงชาติ ศาลมี อํานาจสั่งใหผูกระทําผิด คนงาน ผูรับจาง ผูแทน และบริวารของ
ผูกระทําผิด ออกจากเขตปาสงวนแหงชาติไดดว ย
มาตรา 32 ผูใดฝาฝน มาตรา 24 ตองระวางโทษปรับไมเกิน หนึ่งพันบาท

มาตรา 33 ผูใดทําใหเสียหาย ทําลาย ซึ่งหลักเขต ปาย หรือเครื่องหมายอื่นใดที่จัดใหมีขึ้นตาม
พระราชบัญญัตินี้ ตองระวางโทษจําคุก ไมเกินสามป หรือปรับไมเกินสามหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 33ทวิ ผูใดไมปฏิบัตติ ามระเบียบทีอ่ ธิบดีกําหนด ตาม มาตรา 18 หรือขัดคําสั่งพนักงานเจาหนาที่ซึ่ง
สั่งตาม มาตรา 25 (1) หรือ (2) ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหาพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 34 ผูใดรับไวดว ยประการใด ซอนเรน จําหนาย หรือ ชวยพาเอาไปเสีย ซึ่งไมหรือของปาที่ตนรูอยู
แลววา เปนไมหรือของปาที่มี ผูไดมาโดยการกระทําผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ตองระวางโทษเสมือนเปน ตัวการใน
การกระทําผิดนั้น
มาตรา 35 บรรดาไม ของปา เครื่องมือ เครื่องใช อาวุธ สัตวพาหนะ ยานพาหนะ หรือเครื่องจักรกลใด ๆ ซึ่ง
บุคคลใชหรือไดมาโดย การกระทําผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ใหริบเสียทั้งสิ้นโดยไมคํานึงวาเปนของ ผูกระทําผิด
และมีผูถูกลงโทษตามคําพิพากษาของศาลหรือไม
บทเฉพาะกาล
มาตรา 36 บรรดาปาที่เปนปาคุมครองอยูแลวตามกฎหมายวาดวย การคุมครองและสงวนปากอนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหถือวาเปนปาสงวน แหงชาติตามพระราชบัญญัตินี้จนกวาจะมีกฎกระทรวงออกตาม
มาตรา 6 วรรคสอง หรือ มาตรา 7 ซึ่งตองออกภายในหาป นับแตวันทีพ่ ระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
มาตรา 37 ใบอนุญาตที่ออกใหแกบุคคลกระทําการใด ๆ ตาม กฎหมายวาดวยการคุมครองและสงวนปากอน
วันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหใชไดตอ ไปจนสิ้นอายุตามที่ระบุไวในใบอนุญาตนั้น
มาตรา 38 ภายในระยะเวลาหนึ่งปนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช บังคับ บรรดากฎกระทรวง ประกาศ
ขอกําหนด และระเบียบการตาง ๆ ที่ไดออกตามกฎหมายวาดวยการคุมครองและสงวนปาและใชอยูใ นวันประกาศ
พระราชบัญญัตินี้ในราชกิจจานุเบกษา ใหคงใชบังคับตอไปเทาที่ไมขัดหรือ แยงกับพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้จนกวา
จะมีกฎกระทรวง ประกาศ ขอกําหนด หรือระเบียบการตาง ๆ ยกเลิก หรือมีความอยางเดียวกัน หรือขัด หรือ แยง
กัน หรือกลาวไวเปนอยางอืน่
:: ผูรับสนองพระบรมราชโองการ จอมพล ถนอม กิตติขจร นายกรัฐมนตรี

บัญชีอัตราคาธรรมเนียม คาภาคหลวงและคาบํารุงปา
คําขอ ฉบับละ 1 บาท
ใบอนุญาตทําไม หรือเก็บหาของปา ฉบับละ 20 บาท
ใบคูมือคนงาน ผูรับจางหรือผูแทนของ
ผูรับใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาต ฉบับละ 5 บาท
ใบแทนใบอนุญาต ฉบับละ 5 บาท
การโอนใบอนุญาต ครั้งละ 10 บาท
หนังสืออนุญาตใหบุคคลเขาทําประโยชน
หรืออยูอาศัย ไรละ 500 บาท
คาภาคหลวงไม ลูกบาศกเมตรละ 40 บาท
คาภาคหลวงของปา ลูกบาศกเมตรละ 4 บาท
ในกรณีไมอาจคํานวณเปนลูกบาศกเมตร รอยละสิบของราคาตลาด
คาบํารุงปา สองเทาคาภาคหลวงไมหรือคาภาคหลวงของปาที่ผูรับอนุญาตจะตอง
ชําระ เนื่องจากการทําไมและเก็บหาของปาจากปาสงวนแหงชาติ
*หมายเหต ุ:-เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจาก ปาไมเปนทรัพยากรธรรมชาติที่
สําคัญยิ่งของชาติ และรัฐบาลไดกําหนดจุดหมาย ไวในแผนพัฒนาการเศรษฐกิจแหงชาติวา จะสงวนปาไมไวเปน
เนื้อที่ประมาณ รอยละ 50 แหงเนื้อที่ประเทศไทย คือ เปนเนื้อที่ปาสงวนรวมประมาณ 250,000 ตารางกิโลเมตร
หรือ 156 ลานไร
บัดนี้ ปรากฏวาปาไมที่สงวน คุมครองไวแลว และทีย่ ังมิไดสงวน คุมครองไดถูกบุกรุกและถูกทําลายไปเปน
จํานวนมาก แมปาไมในบริเวณตนน้ํา ลําธารก็ถูกแผวถางเผาทําลายไปเปนอันมาก ซึง่ อาจเปนเหตุใหเกิดความ แหง
แลง พื้นดินพังทลาย ลําน้ําตื้นเขิน หรือเกิดอุทกภัยอันเปนผลเสียหายแก การเกษตรและเศรษฐกิจของประเทศอยาง
รายแรง ทั้งนี้ เนื่องจากกฎหมาย วาดวยการคุมครองและสงวนปาที่ใชบังคับอยู มีวิธกี ารไมรัดกุมเหมาะสม ตอง
เสียเวลาดําเนินการเปนเวลานาน จึงจะประกาศกําหนดเปนปาสงวน หรือเปนปาคุมครองได เปนเหตุใหบุคคลบาง
จําพวกฉวยโอกาสทําลายปา ไดกวางขวางยิง่ ขึ้น นอกจากนั้น ไดกําหนดโทษผูฝาฝนไวไมเหมาะสมกับ กาลสมัย
ผูกระทําผิดไมเข็ดหลาบ เปนชองทางใหมีการบุกรุกทําลายปามากขึ้น รัฐบาลจึงเห็นเปนการจําเปนอันรีบดวนที่
จะตองดําเนินการปรับปรุงกฎหมาย เรื่องนี้เสียใหม เพื่อใหสามารถดําเนินการคุมครองปองกัน เพือ่ รักษาไว ซึ่ง
ทรัพยากรธรรมชาติอันมีคาของชาติ และเพื่อมิใหอาชีพเกษตรกรรมของ ประชาชนสวนใหญและเศรษฐกิจของ
ประเทศถูกกระทบกระเทือนจากผลของ การทําลายปา

พระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2522
*หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ บทบัญญัติในสวนที่เกี่ยวกับการ
กําหนดโทษตามกฎหมายวาดวยปาสงวน แหงชาติไมเหมาะสมกับสภาวการณปจ จุบนั สมควรแกไขเพิ่มเติมอัตรา
โทษ ใหสูงขึ้น และโดยทีไ่ ดมีการแกไขเพิม่ เติมอัตราโทษตามกฎหมายวาดวย ปาไมใหสูงขึ้นดวย สมควรแกไข
เพิ่มเติมอัตราโทษใหสอดคลองกัน จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ขึ้น

พระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2528
มาตรา 10 บทบัญญัติ มาตรา 16 และ มาตรา 20 แหงพระราชบัญญัติ ปาสงวนแหงชาติ พ.ศ.2507 ซึ่งแกไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ไมกระทบกระเทือนการอนุญาตที่บุคคลใดไดรับกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช
บังคับ หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ รัฐบาลมีนโยบายทีจ่ ะชวยเหลือ
ราษฎรที่มีความจําเปนในการครองชีพ สามารถเขาทํากินในเขตปาสงวนแหงชาติไดโดยไมเดือดรอนและโดยมี ที่
อยูเปนหลักแหลงจึงไดแกไขกฎหมายใหทางราชการมีอํานาจอนุญาต ใหบุคคลเขาทําประโยชนหรืออยูอาศัยใน
เขตปาสงวนแหงชาติไดเปน คราว ๆ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยกําหนดวาในระยะสั้นอันเปน การชวยเหลือ
ชั่วคราวตามความจําเปน อนุญาตไดคราวละไมเกินหาป นอกจากนั้นไดแกไขบทบัญญัติอื่น ๆ ที่ยังไมเหมาะสมกับ
สภาพความเปนจริง และสะดวกแกการปฏิบัติราชการ เชน อนุญาตใหทางราชการและ องคการของรัฐใชประโยชน
ในเขตปาสงวนแหงชาติเปนการชั่วคราวได โดยคลองตัวยิ่งขึ้น จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้

พระราชบัญญัติ ปาสงวนแหงชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2522 มาตราที่ 1-4
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. ใหไว ณ วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2522 เปนปที่ 34 ในรัชกาลปจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ใหประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมกฎหมายวาดวยปาสงวนแหงชาติ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตรา
พระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของ สภานิติบัญญัติแหงชาติ ทําหนาที่รัฐสภาดังตอไปนี้
มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกวา "พระราชบัญญัติ ปาสงวนแหงชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2522"
มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวนั ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
มาตรา 3 ใหยกเลิกความใน มาตรา 31 แหงพระราชบัญญัติ ปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2507 และใหใชความ
ตอไปนี้แทน
" มาตรา 31 ผูใดฝาฝน มาตรา 14 ตองระวางโทษจําคุกตัง้ แตหกเดือนถึงหาป และปรับตั้งแตหาพันบาทถึง
หาหมื่นบาท
ในกรณีความผิดตามมาตรานี้ ถาไดกระทําเปนเนื้อที่เกินยี่สิบหาไรหรือกอใหเกิดความเสียหายแก
(1) ไมสัก ไมยาง ไมสนเขา หรือไมหวงหามประเภท ข. ตามกฎหมายวาดวยปาไม หรือ
(2) ไมอื่นเปนตนหรือเปนทอนอยางใดอยางหนึ่ง หรือทั้งสองอยางรวมกันเกินยี่สิบตน หรือทอน
หรือรวมปริมาตรไมเกินสี่ลูกบาศกเมตร หรือ
(3) ตนน้ําลําธาร
ผูกระทําความผิดตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสองปถึงสิบหาป และปรับตั้งแตสองหมืน่ บาทถึง หนึ่งแสนหา
หมื่นบาท
ในกรณีที่มีคําพิพากษาชี้ขาดวาบุคคลใดกระทําความผิดตามมาตรานี้ ถาปรากฏวาบุคคลนั้นไดยึด ถือ
ครอบครองที่ดินในเขตปาสงวนแหงชาติ ศาลมีอํานาจสั่งใหผูกระทําผิด คนงาน ผูรับจาง ผูแทน และบริวารของ
ผูกระทําผิด ออกจากเขตปาสงวนแหงชาติไดดว ย"
มาตรา 4 ใหยกเลิกความใน มาตรา 33 แหงพระราชบัญญัติ ปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2507 และใหใชความ
ตอไปนี้แทน
" มาตรา 33 ผูใดทําใหเสียหาย ทําลาย ซึ่งหลักเขต ปาย หรือเครื่องหมายอื่นใดที่จัดใหมีขึ้น ตาม
พระราชบัญญัตินี้ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินสามหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ"
:: ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
:: ส. โหตระกิตย รองนายกรัฐมนตรี
*หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่บทบัญญัติในสวนที่เกี่ยวกับ การ
กําหนดโทษตามกฎหมายวาดวยปาสงวนแหงชาติไมเหมาะสมกับสภาวการณปจ จุบนั สมควรแกไข เพิ่มเติมอัตรา
โทษใหสูงขึ้น และโดยทีไ่ ดมกี ารแกไขเพิ่มเติมอัตราโทษตามกฎหมายวาดวยปาไม ใหสูงขึ้นดวย สมควรแกไข
เพิ่มเติมอัตราโทษใหสอดคลองกัน จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ขึ้น
(ร.จ. เลม 96 ตอนที่ 64 หนา 14 วันที่ 28 เมษายน 2522)

พระราชบัญญัติ ปาสงวนแหงชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2528 มาตราที่ 1-10
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. ใหไว ณ วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2528 เปนปที่ 40 ในรัชกาลปจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ใหประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมกฎหมายวาดวยปาสงวนแหงชาติ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตรา
พระราชบัญญัติขึ้นไว โดยคําแนะนําและยินยอมของรัฐสภา ดังตอไปนี้
มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกวา "พระราชบัญญัติ ปาสงวนแหงชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2528"
มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวนั ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
มาตรา 3 ใหเพิม่ ความตอไปนี้เปน มาตรา 13ทวิ แหงพระราชบัญญัติ ปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2507
" มาตรา 13ทวิ ในกรณีที่สวนราชการและองคการของรัฐมีความประสงค จะใชพื้นที่บางแหงภายในเขตปา
สงวนแหงชาติเปนสถานที่ปฏิบัติงานหรือเพื่อประโยชนของรัฐอยางอื่น ใหอธิบดี โดยอนุมัติรัฐมนตรีมีอํานาจ
ประกาศกําหนดบริเวณดังกลาวเปนบริเวณที่ทางราชการใช ประโยชนภายในเขตปาสงวนแหงชาติได และใน
บริเวณดังกลาวมิใหนํา มาตรา 14 และ มาตรา 16 มาใชบังคับแกการที่สวนราชหรือองคการนั้น ๆ จําเปนตอง
กระทําเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคใน การปฏิบัติงานเพื่อใชประโยชนในพื้นที่นนั้
การใชพื้นที่ตามวรรคหนึ่ง ถาที่ดินในบริเวณที่ทางราชการใชประโยชนมีแนวเขตทับที่ดินซึ่ง บุคคลไดรับ
ประโยชนตาม มาตรา 14 อยูแลว ใหการรับประโยชนในที่ดินสวนที่เปนบริเวณที่ ทางราชการใชประโยชนนนั้
สิ้นสุดลง เมื่อพนกําหนดสามรอยหกสิบวัน นับแตวันทีป่ ระกาศ กําหนดบริเวณดังกลาวเปนบริเวณที่ทางราชการ
ใชประโยชน
การใชพื้นที่ตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่อธิบดีกําหนด โดยอนุมัติ
รัฐมนตรี"
มาตรา 4 ใหยกเลิกความใน มาตรา 14 แหงพระราชบัญญัติ ปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2507 และใหใชความ
ตอไปนี้แทน
" มาตรา 14 ในเขตปาสงวนแหงชาติ หามมิใหบุคคลใดยึดถือครอบครองทําประโยชนหรือ อยูอาศัยในทีด่ ิน
กอสราง แผวถาง เผาปา ทําไม เก็บหาของปา หรือกระทําดวยประการใด ๆ อันเปนการเสื่อมเสียแกสภาพปาสงวน
แหงชาติเวนแต
(1) ทําไมหรือเก็บหาของปาตาม มาตรา 15 เขาทําประโยชนหรืออยูอาศัยตาม มาตรา 16 มาตรา 16
ทวิ หรือ มาตรา 16ตรี กระทําการตาม มาตรา 17 ใชประโยชนตาม มาตรา 18 หรือกระทําตาม มาตรา 19 หรือ
มาตรา 20
(2) ทําไมหวงหามหรือเก็บหาของปาหวงหาม ตามกฎหมายวาดวยปาไม"
มาตรา 5 ใหยกเลิกความใน มาตรา 16 แหงพระราชบัญญัติ ปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2507 และใหใชความ
ตอไปนี้แทน

" มาตรา 16 อธิบดีโดยอนุมตั ิรัฐมนตรีอํานาจขออนุญาตใหบุคคลหนึง่ บุคคลใดเขาทํา ประโยชนหรืออาศัย
อยูในเขตปาสงวนแหงชาติได ในกรณีดังตอไปนี้
(1) การเขาทําประโยชน หรืออยูอาศัยในเขตปาสงวนแหงชาติคราวละไมนอยกวาหาปแตไมเกินสาม
ป ในกรณีที่ผูไดรับอนุญาตเปนสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ ตามกฎหมายวาดวยวิธกี ารงบประมาณ จะอนุญาต
โดยใหยกเวนคาธรรมเนียมทั้งหมดหรือบางสวนตามที่เห็นสมควรก็ได
(2) การเขาทําประโยชนเกี่ยวกับการทําเหมืองแร ตามกฎหมายวาดวยแรคราวละไมเกินสิบป โดยให
ไดรับยกเวนไมตองขอใบอนุญาตเก็บหาของปาและไมตอ งเสียคาภาคหลวงของปา ตามพระราชบัญญัตินี้สําหรับ
แร ดินขาว หรือหิน แลวแตกรณี
การขออนุญาตและการอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่ อธิบดีกําหนด
โดยอนุมัติรัฐมนตรี"
มาตรา 6 ใหเพิม่ ความตอไปนี้เปน มาตรา 16ทวิ และ มาตรา 16ตรี แหงพระราชบัญญัติ ปาสงวนแหงชาติ
พ.ศ. 2507
" มาตรา 16ทวิ ในกรณีที่ปาสงวนแหงชาติทงั้ หมดหรือบางสวนมีสภาพเปนปาไรรางเกา หรือทุงหญา หรือ
เปนปาที่ไมมีไมมีคาขึ้นอยูเลยหรือมีไมมีคาที่มีลักษณะสมบูรณเหลืออยูเปนสวนนอย และปานั้นยากที่จะกลับฟน
คืนดีตามธรรมชาติ ทั้งนี้ โดยมีสภาพตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่ รัฐมนตรีกําหนด โดยอนุมัติคณะรัฐมนตรี ให
ถือวาปาสงวนแหงชาติในบริเวณดังกลาวเปนปาเสื่อมโทรม
ถาทางราชการมีความจําเปนตองปรับปรุงฟนฟูสภาพปาเสื่อมโทรม ใหรัฐมนตรีประกาศ กําหนดเขตปา
เสื่อมโทรมทั้งหมดหรือบางสวนเปนเขตปรับปรุงปาสงวนแหงชาติ
ในเขตปรับปรุงปาสงวนแหงชาติ ถาบุคคลใดไดเขาทําประโยชนหรืออยูอาศัยในเขต ดังกลาวอยูแลวจนถึง
วันที่ประกาศกําหนดมาตราวรรคสอง
(1) เมื่อบุคคลดังกลาวรองขอ และอธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายเห็นวาบุคคลนั้นยังมี ความจําเปน
เพื่อการครองชีพ อธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายมีอํานาจอนุญาตเปนหนังสือให บุคคลดังกลาวทําประโยชนและ
อยูอาศัยตอไปในที่ที่ไดทําประโยชนหรืออยูอาศัยอยูแ ลวนั้นได แตตองไมเกินยี่สิบไรตอหนึ่งครอบครัว และมี
กําหนดเวลาคราวละไมนอยกวาหาป แตไมเกิน สามสิบป ทั้งนี้ โดยไดรับการยกเวนคาธรรมเนียมสําหรับคราวแรก
คราวตอ ๆ ไปตองเสียคาธรรมเนียม
(2) บุคคลซึ่งไดรับอนุญาตตาม (1) อาจขออนุญาตปลูกปาหรือไมยืนตนในที่ที่ตนเคยทําประโยชน
หรืออยูอาศัยในเขตปาปรับปรุงปาสงวนแหงชาติเพิ่มเติมจากที่ไดรับอนุญาตแลว โดยพิสูจน ใหเห็นวาตนมี
ความสามารถ และมีเครื่องมือหรืออุปกรณที่จะปลูกปา หรือไมยืนตนตามที่จอเพิ่มนัน้ ได อธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดี
มอบหมายมีอาํ นาจอนุญษตเปนหนังสือ ใหปลูกปาหรือไมยืนตนไดแตตองไมเกินสามสิบหาไรตอหนึ่งครองครัว
และมีกําหนดเวลาคราวละไมนอยกวาหาป แตไมเกินสามสิบป และตองเสียคาธรรมเนียมตามทีก่ ฎหมายกําหนดไว
การไดรับอนุญาตตามวรรคสาม มิใหถือวาเปนการไดมาซึ่งสิทธในที่ดินตาม ประมวลกฎหมายทีด่ นิ
ใหบุคคลซึ่งไดรับอนุญาตตามวรรคสาม (1) และ (2) ไดรับยกเวนคาภาคหลวงและคาบํารุงปา สําหรับไมที่
ไดปลูกขึ้นภายในทีด่ ินที่ไดรับอนุญาต

บุคคลซึ่งไดรับอนุญาตตองใชประโยชนในที่ดิน ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขในระเบียนที่อธิบดีกาํ หนด
และจะใหบุคคลอื่นนอกจากบุคคลในครอบครัวเขาทําประโยชนในที่ดินดังกลาวมิได
ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับอนุญาตละทิ้งไมทําประโยชน หรือไมอยูอาศัยในทีด่ ินที่ไดรับอนุญาต ติดตอกัน
เกินระยะเวลาสองปหรือยินยอมใหบุคคลอื่น นอกจากบุคคลในครอบครัวเขาทําประโยชน หรือไมปฏิบัติตาม
หลักเกณฑและเงื่อนไขในระเบียบที่อธิบดีกําหนดใหอธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมาย มอบหมายมีอํานาจเพิกถอน
การอนุญาตนัน้
" มาตรา 16ตรี ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับอนุญาตตาม มาตรา 16ทวิ ถึงแกความตาย ให บุคคลในครอบครัว
ซึ่งอาศัยอยูกับผูไดรับอนุญาตมีสิทธิอยูอาศัยหรือทําประโยชนในทีด่ ินนั้นตอไปได แตไมเกินหนึ่งรอยแปดสิบวัน
นับแตวันที่ผูไดรับอนุญาตถึงแกความตาย
ถาสามี ภรรยา บุตรคนหนึ่งคนใด หรือบุคคลในครอบครัวซึ่งอาศัยอยูก ับผูไดรับอนุญาต และผูไดรับ
อนุญาตไดระบุไวเปนหนังสือตามแบบที่อธิบดีกําหนดใหเปนผูสืบสิทธิและหนาทีข่ องตนประสงคจะอยูอาศัย
หรือทําประโยชนในทีด่ ินนัน้ ตอไป ใหยื่นคําขออนุญาตตออธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมาย ภายในหนึ่งรอยแปด
สิบวันนับแตวนั ที่ผูไดรับอนุญษตถึงแกความตาย
เมื่อไดยนื่ คําขออนุญาตตามวรรคสองแลว ใหบุคคลตามวรรคหนึ่งอยูอาศัยหรือทําประโยชนตอ ไปได
ตามที่อธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายอนุญาต"
มาตรา 7 ใหยกเลิกความใน มาตรา 18 แหงพระราชบัญญัติ ปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2507 และใหใชความ
ตอไปนี้แทน
" มาตรา 18 อธิบดีมีอํานาจออกระเบียบการใชประโยชนในเขตปาสงวนแหงชาติ โดยประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา ในเรือ่ งดังตอไปนี้
(1) การเขาไป การผานหรือการใชทาง
(2) การนําหรือปลอยสัตวเลี้ยงเขาไป
ระเบียบตามวรรคหนึ่ง จะใชบังคับในเขตปาสงวนแหงชาติแหงใดใหประกาศ ณ ทีว่ าการ อําเภอที่ทําการ
กํานัน และที่ทาํ การผูใหญบานในทองที่ที่ปา สงวนแหงชาติแหงนัน้ ตั้งอยู"
มาตรา 8 ใหยกเลิกความใน มาตรา 20 แหงพระราชบัญญัติ ปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2507 และใหใชความ
ตอไปนี้แทน
" มาตรา 20 ในกรณีปาสงวนแหงชาติแหงใดมีสภาพเปนปาเสื่อมโทรมตาม มาตรา 16ทวิ ใหอธิบดีโดย
อนุมัติรัฐมนตรีมีอํานาจอนุญาตเปนหนังสือใหบุคคลหนึ่งบุคคลใดทําการบํารุงปาหรือ ปลูกสรางสวนปาหรือไม
ยืนตนในเขตปาเสื่อมโทรมไดภายในระยะเวลาและตามเงื่อนไขที่กําหนดในหนังสืออนุญาต แตในกรณีที่จะ
อนุญาตใหเกิน 2,000 ไร ตองไดรับอนุมตั ิจากคณะรัฐมนตรี
รัฐมนตรีอาจกําหนดใหผูรับอนุญาต เสียคาตอบแทนใหแกรัฐบาลไดตามจํานวนที่เห็นสมควร โดยประกาศ
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ"

มาตรา 9 ใหเพิม่ ความตอไปนี้เปน มาตรา 33ทวิ แหงพระราชบัญญัติ ปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2507
" มาตรา 33ทวิ ผูใดไมปฏิบัตติ ามระเบียบทีอ่ ธิบดีกําหนดตาม มาตรา 18 หรือขัดคําสั่ง พนักงานเจาหนาที่
ซึ่งสั่งตาม มาตรา 25 (1) หรือ (2) ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือ ปรับไมเกินหาพันบาทหรือทั้งจําทั้ง
ปรับ"
มาตรา 10 บทบัญญัติ มาตรา 16 และ มาตรา 20 แหงพระราชบัญญัติ ปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2507 ซึ่งแกไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ไมกระทบกระเทือนการอนุญาตที่บุคคลใดไดรับกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช
บังคับ

:: ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
:: พลเอก ป. ติณสูลานนท นายกรัฐมนตรี
*หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่รัฐบาลมีนโยบายที่จะชวยเหลือ
ราษฎรที่มีความจําเปน ในการครองชีพสามารถเขาทํากินในเขตปาสงวนแหงชาติไดโดยไมเดือดรอนและ โดยมีที่
อยูเปนหลักแหลงจึงไดแกไขกฎหมายใหทางราชการมีอํานาจอนุญาตใหบุคคลเขาทําประโยชนหรือ อยูอาศัยใน
เขตปาสงวนแหงชาติไดเปนคราว ๆ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยกําหนดวาในระยะสั้น อันเปนการชวยเหลือ
ชั่วคราวตามความจําเปน อนุญาตไดคราวละไมเกินหาป นอกจากนั้นไดแกไข บทบัญญัติอื่น ๆ ที่ยังไมเหมาะสม
กับสภาพความเปนจริงและสะดวกแกการปฏิบัติราชการ เชน อนุญาตให ทางราชการและองคการของรัฐใช
ประโยชนในเขตปาสงวนแหงชาติเปนการชั่วคราวได โดยคลองตัวยิ่งขึ้น จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้
(ร.จ. เลม 102 ตอนที่ 124 หนา 1 11 กันยายน 2528)

