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 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ให

ประกาศวาโดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยการคุมครองและสงวนปา จึงทรงพระ

กรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไว โดยคําแนะนําและยินยอมของสภารางรัฐธรรมนูญ

ในฐานะรัฐสภา ดังตอไปน้ี 

 มาตรา ๑ พระราชบัญญัติน้ีเรียกวา “พระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พุทธศักราช  

๒๕๐๗“  

 มาตรา ๒ พระราชบัญญัติน้ีใหใชบังคับ ต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เปนตนไป  

 มาตรา ๓ ใหยกเลิก  

   (๑) พระราชบัญญัติคุมครองและสงวนปา พุทธศักราช ๒๔๘๑  

    (๒) พระราชบัญญัติคุมครองและสงวนปา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๙๖ 

    (๓) พระราชบัญญัติคุมครองและสงวนปา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๔๙๗  

 บรรดากฎหมาย กฎ และขอบังคับอ่ืน ในสวนที่มีบัญญัติไวแลวในพระราชบัญญัติน้ี หรือ

ซึ่งขัดหรือแยงกับบทแหงพระราชบัญญัติน้ี ใหใชพระราชบัญญัติน้ีแทน  

 มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัติน้ี  

  “ปา” หมายความวา ที่ดินรวมตลอดถึง ภูเขา หวย หนอง คลอง บึง บาง ลํานํ้า ทะเลสาบ 

เกาะ และที่ชายทะเลที่ยังมิไดมีบุคคลไดมาตามกฎหมาย  



  “ปาสงวนแหงชาต”ิ หมายความวา ปาที่ไดกําหนดใหเปนปาสงวนแหงชาติตาม

พระราชบัญญัติน้ี  

  “ไม” หมายความวา ไมทุกชนิดทั้งที่เปนตน กอ หรือเถา ไมวายังยืนตนหรือลมลงแลว และ

หมายความรวมตลอดถึง ราก ปุม ตอ หนอ กิ่ง ตา หัว เหงา เศษ ปลายหรือสวนหน่ึงสวนใดของไม 

ไมวาจะถูกตัด ฟน เลื่อย ผา ถาก ถอน ขุด หรือกระทําโดยวิธีการอ่ืนใด   

 “ของปา” หมายความวา สิ่งตาง ๆ ที่เกิดขึ้นหรือมีอยูในปา เปนตนวา  

(๑) ไมฟน ถาน เปลือกไม ใบไม ดอกไม เมล็ด ผลไม หนอไม ชันไม และยางไม  

(๒) หญา ออ พง แขม ปรือ คา กก กระจูด กลวยไม กูด เห็ด และพืชอ่ืน  

(๓) ซากสัตว ไข หนัง เขา นอ งา กราม ขนาย กระดูก ขน รังนก คร่ัง รังผึ้ง นํ้าผึ้ง

และมูลคางคาว  

(๔) ดิน หิน กรวด ทราย แรและนํ้ามัน  

  “สัตวเลี้ยง” หมายความวา ชาง มา ลา ลอ โค กระบือ แพะ แกะ และสุกร ที่มีเจาของ  

  “ทําไม” หมายความวา ตัด ฟน กาน โคน ลิด เลื่อย ผา ถาก ทอน ขุด หรือชักลากไมที่มีอยู

ในปา หรือนําไมที่มีอยูในปาออกจากปาดวยประการใด ๆ   

 “พนักงานเจาหนาท่ี” หมายความวา ผูซึ่งรัฐมนตรีแตงต้ังใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติ

น้ี   

 “อธิบดี” หมายความวา อธิบดีกรมปาไม   

 “รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี  

 มาตรา ๕ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตร รักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี และใหมี

อํานาจแตงต้ังพนักงานเจาหนาที่ และออกกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียม คาภาคหลวง และคา

บํารุงปาไมไมเกินอัตราตามบัญชีทายพระราชบัญญัติน้ี และกําหนดกิจการอ่ืนเพื่อปฏิบัติการตาม

พระราชบัญญัติน้ี  



 กฎกระทรวงน้ัน เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได  

 

หมวด 1 

การกําหนดปาสงวนแหงชาติ 

 มาตรา ๖ บรรดาปาที่เปนปาสงวนอยูแลวตามกฎหมายวาดวยการคุมครองและสงวนปา

กอนวันที่พระราชบัญญัติน้ีใชบังคับ ใหเปนปาสงวนแหงชาติตามพระราชบัญญัติน้ี  

 เมื่อรัฐมนตรี เห็นสมควรกําหนดปาอ่ืนใดเปนปาสงวนแหงชาติ เพื่อรักษาสภาพปาไม ของ

ปา หรือทรัพยากรธรรมชาติอ่ืน ใหกระทําไดโดยออกกฎกระทรวงซึ่งตองมีแผนที่แสดงแนวเขตปา

ที่กําหนดเปนปาสงวนแหงชาติน้ันแนบทายกฎกระทรวงดวย  

 มาตรา ๗ การเปลี่ยนแปลงเขตหรือการเพิกถอนปาสงวนแหงชาติ ไมวาทั้งหมดหรือ

บางสวน ใหกระทําไดโดยออกกฎกระทรวง และเฉพาะกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิกถอน

บางสวนใหมีแผนที่แสดงแนวเขตที่เปลี่ยนแปลง หรือเพิกถอนน้ันแนบทายกฎกระทรวงดวย  

 มาตรา ๘ ใหพนักงานเจาหนาที่จัดใหมีหลักเขตและปายหรือเคร่ืองหมายอ่ืนแสดงแนวเขต

ปาสงวนแหงชาติไวตามสมควร เพื่อใหประชาชนเห็นไดวาเปนเขตปาสงวนแหงชาติ  

 มาตรา ๙ ใหปดประกาศสําเนากฎกระทรวง และแผนที่ทายกฎกระทรวงตามมาตรา ๖ 

วรรคสอง หรือมาตรา ๗ ไว ณ ที่ทําการอําเภอหรือกิ่งอําเภอทองที่ที่ทําการ กํานันทองที่ และที่

เปดเผยเห็นไดงายในหมูบานทองที่น้ัน  

 มาตรา ๑๐ เมื่อไดกําหนดปาใดเปนปาสงวนแหงชาติแลว ใหมีกรรมการสําหรับปาสงวน

แหงชาติน้ันคณะหน่ึง ประกอบดวยผูแทนกรมปาไม ผูแทนกรมการปกครอง ผูแทนกรมที่ดินและ

กรรมการอ่ืนอีกสองคน ซึ่งรัฐมนตรีแตงต้ังใหคณะกรรมการดังกลาวมีอํานาจหนาที่ดังตอไปน้ี  

  (๑) ควบคุมใหการเปนไปตามมาตรา ๘ และมาตรา ๙  

  (๒) ดําเนินการสอบสวนและวินิจฉัยคํารองตามมาตรา ๑๓   



  (๓) มีหนังสือเรียกบุคคลมาใหถอยคํา หรือใหสงเอกสารที่เกี่ยวของในการสอบสวนตาม

มาตรา ๑๓  

  (๔) ต้ังอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการอยางหน่ึงอยางใด ตามที่คณะกรรมการ

มอบหมาย  

 มาตรา ๑๑ การประชุมคณะกรรมการ ตองมีกรรมการประชุมไมตํ่ากวากึ่งจํานวนของ

กรรมการทั้งหมดจึงเปนองคประชุม และใหคณะกรรมการเลือกกรรมการคนหน่ึงเปนประธานแหง

ที่ประชุม การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหน่ึงใหมีเสียงหน่ึงในการ

ลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานแหงที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหน่ึงเปนเสียงชี้

ขาด  

 มาตรา ๑๒ บุคคลใดอางวามีสิทธิหรือไดทําประโยชนในเขตปาสงวนแหงชาติใดอยูกอน

วันที่กฎกระทรวงกําหนดปาสงวนแหงชาติน้ันใชบังคับใหยื่นคํารองเปนหนังสือตอนายอําเภอหรือ

ปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจํากิ่งอําเภอทองที่ภายในกําหนดเกาสิบวัน นับแตวันทีกฎกระทรวงน้ัน

ใชบังคับ ถาไมยื่นคํารองภายในกําหนดดังกลาว ใหถือวาสละสิทธิหรือประโยชนน้ัน  

 คํารองดังกลาวในวรรคหน่ึง ใหนายอําเภอหรือปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจํากิ่งอําเภอ

ทองที่สงตอไปยังคณะกรรมการสําหรับปาสงวนแหงชาติน้ันโดยไมชักชา  

 ความในวรรคหน่ึง มิใหใชบังคับแกกรณีสิทธิในที่ดินที่บุคคลมีอยูตามประมวลกฎหมาย

ที่ดิน  

 มาตรา ๑๓ เมื่อคณะกรรมการสําหรับปาสงวนแหงชาติไดรับคํารองตามมาตรา ๑๒ แลว 

ใหสอบสวนตามคํารองน้ัน ถาปรากฏวาผูรองไดเสียสิทธิหรือเสื่อมเสียประโยชน ใหคณะกรรมการ

พิจารณากําหนดคาทดแทนใหตามที่เห็นสมควร  

 ถาผูรอง ไมพอใจในคาทดแทนที่คณะกรรมการสําหรับปาสงวนแหงชาติกําหนด ผูรองมี

สิทธิอุทธรณตอรัฐมนตรีภายในกําหนดสามสิบวัน นับแตวันที่ไดรับแจงคําวินิจฉัยของ

คณะกรรมการ คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีใหเปนที่สุด  

 มาตรา ๑๓(๑) ทว ิในกรณีที่สวนราชการและองคการของรัฐ มีความประสงคจะใชพื้นที่

บางแหงภายในเขตปาสงวนแหงชาติเปนสถานที่ปฏิบัติงาน หรือเพื่อประโยชนของรัฐอยางอ่ืน ให



อธิบดีโดยอนุมัติรัฐมนตรีมีอํานาจประกาศกําหนดบริเวณดังกลาวเปนบริเวณที่ทางราชการใช

ประโยชนภายในเขตปาสงวนแหงชาติไดและในบริเวณดังกลาวมิใหนํามาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๖ 

มาใชบังคับแกการที่สวนราชการหรือองคการน้ัน ๆ จําเปนตองกระทําเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคใน

การปฏิบัติงานเพื่อใชประโยชนในพื้นที่น้ัน  

 การใชพื้นที่ตามวรรคหน่ึง ถาที่ดินในบริเวณที่ทางราชการใชประโยชนมีแนวเขตทับที่ดิน

ซึ่งบุคคลไดรับประโยชนตามมาตรา ๑๔ อยูแลว ใหการรับประโยชนในที่ดินสวนที่เปนบริเวณที่

ทางราชการใชประโยชนน้ันสิ้นสุดลง เมื่อพนกําหนดสามรอยหกสิบวัน นับแตวันที่ประกาศ

กําหนดบริเวณดังกลาวเปนบริเวณที่ทางราชการใชประโยชน  

 การใชพื้นที่ตามวรรคหน่ึง ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกําหนด 

โดยอนุมัติรัฐมนตรี  

(๑) มาตรา ๑๖ ทวิ เพิ่มเติมโดย มาตรา ๓ แหง พ.ร.บ. ปาสงวนแหงชาติ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๘  

 

หมวด 2 

การควบคุมและรักษาปาสงวนแหงชาติ 

 

 มาตรา ๑๔(๒) ในเขตปาสงวนแหงชาติหามมิใหบุคคลใดยึดถือครอบครองทําประโยชน

หรืออยูอาศัยในที่ดินกอสราง แผวถาง เผาปา ทําไม เก็บหาของปาหรือกระทําดวยประการใด ๆ อัน

เปนการเสื่อมเสียแกสภาพปาสงวนแหงชาติเวนแต  

  (๑) ทําไมหรือเก็บหาของปา ตามมาตรา ๑๕ เขาทําประโยชนหรืออยูอาศัยตามมาตรา ๑๖ 

มาตรา ๑๖ ทวิ หรือมาตรา ๑๖ ตรี กระทําการตามมาตรา ๑๗ ใชประโยชนตามมาตรา ๑๘ หรือ

กระทําการตามมาตรา ๑๗ หรือมาตรา ๒๐  

  (๒) ทําไมหวงหามหรือเก็บหาของปาหวงหามตามกฎหมายวาดวยปาไม  

 มาตรา ๑๕ การทําไมหรือเก็บหาของปาในเขตปาสงวนแหงชาติใหกระทําไดเมื่อไดรับ

ใบอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่ หรือเมื่อพนักงานเจาหนาที่ไดประกาศอนุญาตไวเปนคราว ๆ ใน

เขตปาสงวนแหงชาติแหงหน่ึงแหงใดโดยเฉพาะ การอนุญาตใหเปนไปตามแบบ ระเบียบและ

วิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง  



 มาตรา ๑๖(๓) อธิบดีโดยอนุมัติรัฐมนตรีมีอํานาจอนุญาตใหบุคคลหน่ึงบุคคลใดเขาทํา

ประโยชนหรืออยูอาศัยในเขตปาสงวนแหงชาติได ในกรณีดังตอไปน้ี  

(๑) การเขาทําประโยชนหรืออยูอาศัยในเขตปาสงวนแหงชาติคราวละไมนอยกวา

หาปแตไมเกินสามสิบป ในกรณีที่ผูไดรับอนุญาตเปนสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ ตามกฎหมายวา

ดวยวิธีการงบประมาณ จะอนุญาตโดยใหยกเวนคาธรรมเนียมทั้งหมดหรือบางสวนตามที่

เห็นสมควรก็ได  

(๒) การเขาทําประโยชนเกี่ยวกับการทําเหมืองแรตามกฎหมายวาดวยแรคราวละไม

เกินสิบป โดยใหไดรับยกเวนไมตองขอรับใบอนุญาตเก็บหาของปาและไมตองเสียคาภาคหลวงของ

ปาตามพระราชบัญญัติน้ี สําหรับแร ดินขาว หรือหิน แลวแตกรณี  

 การขออนุญาตและการอนุญาตตามวรรคหน่ึง ใหเปนไปตามหลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไข

ที่อธิบดีกําหนด โดยอนุมัติรัฐมนตรี  

 มาตรา ๑๖ ทวิ ในกรณีที่ปาสงวนแหงชาติทั้งหมดหรือบางสวนมีสภาพเปนปาไรรางเกา 

หรือทุงหญา หรือเปนปาที่ไมมีไมมีคาขึ้นอยูเลย หรือมีไมมีคาที่มีลักษณะสมบูรณเหลืออยูเปนสวน

นอย และปาน้ันยากที่จะกลับฟนคืนดีตามธรรมชาติ ทั้งน้ีโดยมีสภาพตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่

รัฐมนตรีกําหนด โดยอนุมัติคณะรัฐมนตรีใหถือวาปาสงวนแหงชาติในบริเวณดังกลาวเปนปาเสื่อม

โทรม  

 ถาทางราชการมีความจําเปนตองปรับปรุงฟนฟูสภาพปาเสื่อมโทรม ใหรัฐมนตรีประกาศ

กําหนดเขตปาเสื่อมโทรมทั้งหมด หรือบางสวนเปนเขตปรับปรุงปาสงวนแหงชาติ  

 ในเขตปรับปรุงปาสงวนแหงชาติ ถาบุคคลใดไดเขาทําประโยชนหรืออยูอาศัยในเขต

ดังกลาวอยูแลวจนถึงวันที่ประกาศกําหนดตามวรรคสอง  

  (๑) เมื่อบุคคลดังกลาวรองขอ และอธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายเห็นวาบุคคลน้ันยังมี

ความจําเปนเพื่อการครองชีพ อธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายมีอํานาจอนุญาตเปนหนังสือ ให

บุคคลดังกลาวทําประโยชนและอยูอาศัยตอไปในที่ที่ไดทําประโยชนหรือยูอาศัยอยูแลวน้ันได แต

ตองไมเกินยี่สิบไรตอหน่ึงครอบครัวและมีกําหนดเวลาคราวละไมนอยกวาหาปแตไมเกินสามสิบป 

ทั้งน้ี โดยไดรับการยกเวนคาธรรมเนียมสําหรับคราวแรก คราวตอ ๆ ไปตองเสียคาธรรมเนียม  



  (๒) บุคคลซึ่งไดรับอนุญาตตาม (๑) อาจขออนุญาตปลูกปาหรือไมยืนตนในที่ที่ตนเคยทํา

ประโยชนหรือยูอาศัยในเขตปรับปรุงปาสงวนแหงชาติเพิ่มเติมจากที่ไดรับอนุญาตแลวโดยพิสูจน

ใหเห็นวาตนมีความสามารถ และมีเคร่ืองมือหรืออุปกรณที่จะปลูกปาหรือไมยืนตนตามที่ขอเพิ่ม

น้ันได อธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายมีอํานาจอนุญาตเปนหนังสือใหปลูกปาหรือไมยืนตนได แต

ตองไมเกินสามสิบหาไรตอหน่ึงครอบครัว และมีกําหนดเวลาคราวละไมนอยกวาหาป แตไมเกิน

สามสิบปและตองเสียคาธรรมเนียมตามที่กฎหมายกําหนดไว  

 การไดรับอนุญาตตามวรรคสาม มิใหถือวาเปนการไดมาซึ่งสิทธิในที่ดินตามประมวล

กฎหมายที่ดิน  

 ใหบุคคลซึ่งไดรับอนุญาตตามวรรคสาม (๑) และ (๒) ไดรับยกเวนคาภาคหลวงและคา

บํารุงปา สําหรับไมที่ไดปลูกขึ้นภายในที่ดินที่ไดรับอนุญาต  

 บุคคลซึ่งไดรับอนุญาตตองใชประโยชนในที่ดินตามหลักเกณฑและเงื่อนไขในระเบียบที่

อธิบดีกําหนด และจะใหบุคคลอ่ืนนอกจากบุคคลในครอบครัวเขาทําประโยชนในที่ดินดังกลาวมิได  

 ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับอนุญาตละทิ้งไมทําประโยชน หรือไมอยูอาศัยในที่ดินที่ไดรับ

อนุญาตติดตอกันเกินระยะเวลาสองป หรือยินยอมใหบุคคลอ่ืนนอกจากบุคคลในครอบครัวเขาทํา

ประโยชน หรือไมปฏิบัติตามหลักเกณฑและเงื่อนไขในระเบียบที่อธิบดีกําหนด ใหอธิบดีหรือผูซึ่ง

อธิบดีมอบหมายมีอํานาจเพิกถอนการอนุญาตน้ัน  

 มาตรา ๑๖ ตรี ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับอนุญาตตามมาตรา ๑๖ ทวิ ถึงแกความตาย ให

บุคคลในครอบครัวซึ่งอาศัยอยูกับผูไดรับอนุญาตมีสิทธิอยูอาศัยหรือทําประโยชนในที่ดินน้ันตอไป

ได แตไมเกินหน่ึงรอยแปดสิบวัน นับแตวันที่ผูไดรับอนุญาตถึงแกความตาย  

 ถาสามี ภรรยา บุตรคนหน่ึงคนใดหรือบุคคลในครอบครัวซึ่งอาศัยอยูกับผูไดรับอนุญาต 

และผูไดรับอนุญาตไดระบุไวเปนหนังสือตามแบบที่อธิบดีกําหนดใหเปนผูสืบสิทธิและหนาที่ของ

ตนประสงคจะอยูอาศัยหรือทําประโยชนในที่ดินน้ันตอไปใหยื่นคําขออนุญาตตออธิบดี หรือผูซึ่ง

อธิบดีมอบหมายภายในหน่ึงรอยแปดสิบวันนับแตวันที่ผูไดรับอนุญาตถึงแกความตาย  

 เมื่อไดยื่นคําขออนุญาตตามวรรคสองแลว ใหบุคคลตามวรรคหน่ึงอยูอาศัยหรือทํา

ประโยชนตอไปไดตามที่อธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายอนุญาต  



 มาตรา ๑๗ เพื่อประโยชนในการศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการ อธิบดีมีอํานาจอนุญาตเปน

หนังสือแกกระทรวง ทบวง กรมหรือบุคคลอ่ืนใดใหกระทําการอยางหน่ึงอยางใดในเขตปาสงวน

แหงชาติได ตามระเบียบที่อธิบดีกําหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรีและเมื่อรัฐมนตรีเห็นสมควรจะสั่ง

ยกเวนคาธรรมเนียม คาภาคหลวง และคาบํารุงปาก็ได  

 มาตรา ๑๘(๔) อธิบดีมีอํานาจออกระเบียบการใชประโยชนในเขตปาสงวนแหงชาติ โดย

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ในเร่ืองดังตอไปน้ี  

 (๑) การเขาไป การผานหรือการใชทาง  

  (๒) การนําหรือปลอยสัตวเลี้ยงเขาไป  

 ระเบียบตามวรรคหน่ึงจะใชบังคับในเขตปาสงวนแหงชาติแหงใด ใหประกาศ ณ ที่วาการ

อําเภอ ที่ทําการกํานัน และทีท่ําการผูใหญบานในทองที่ที่ปาสงวนแหงชาติแหงน้ันต้ังอยู  

 มาตรา ๑๙ เพื่อประโยชนในการควบคุม ดูแล รักษาหรือบํารุงปาสงวนแหงชาติ อธิบดีมี

อํานาจสั่งเปนหนังสือใหพนักงานเจาหนาที่หรือเจาหนาที่ของกรมปาไมกระทําการอยางหน่ึงอยาง

ใดในเขตปาสงวนแหงชาติได 

 มาตรา ๒๐(๕) ในกรณีปาสงวนแหงชาติแหงใดมีสภาพเปนปาเสื่อมโทรมตามมาตรา ๑๖ 

ทวิ ใหอธิบดีโดยอนุมัติรัฐมนตรีมีอํานาจอนุญาตเปนหนังสือใหบุคคลหน่ึงบุคคลใดทําการบํารุงปา

หรือปลูกสรางสวนปา หรือไมยืนตนในเขตปาเสื่อมโทรมไดภายในระยะเวลาและตามเงื่อนไขที่

กําหนดในหนังสืออนุญาต แตในกรณีที่จะอนุญาตใหเกิน ๒,๐๐๐ ไร ตองไดรับอนุมัติจาก

คณะรัฐมนตรี  

 รัฐมนตรีอาจกําหนด ใหผูรับอนุญาตเสียคาตอบแทนใหแกรัฐบาลไดตามจํานวนที่

เห็นสมควรโดยประกาศของกระทรวงเกษตรและสหกรณ  

 มาตรา ๒๑ ใบอนุญาตทําไมหรือเก็บหาของปา ในเขตปาสงวนแหงชาติ ตามมาตรา ๑๕ ให

ใชไดภายในระยะเวลาที่ระบุไวในใบอนุญาต ตามระเบียบที่อธิบดีกําหนดซึ่งตองไมเกินหน่ึงปนับ

แตวันออกใบอนุญาต  

 การตออายุใบอนุญาต ใหเปนไปตามแบบ ระเบียบและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 



 มาตรา ๒๒ ในกรณีใบอนุญาตสูญหายหรือถูกทําลาย ใหยื่นคําขอใบแทนใบอนุญาตตอ

พนักงานเจาหนาที่  

 การออกใบแทนใบอนุญาต ใหเปนไปตามแบบ ระเบียบและวิธีการที่กําหนดใน

กฎกระทรวง  

 มาตรา ๒๓ ใบอนุญาตที่ออกใหตามมาตรา ๑๕ จะโอนกันไดตอเมื่อไดรับอนุญาตจาก

พนักงานเจาหนาที่  

 การโอนใบอนุญาต ใหเปนไปตามระเบียบและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 มาตรา ๒๔ ผูรับใบอนุญาต หรือหนังสืออนุญาตตามพระราชบัญญัติน้ีตองจัดใหคนงาน 

ผูรับจางหรือผูแทนของผูรับใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาตมีใบคูมือสําหรับทําการตามที่ไดรับ

อนุญาตตามแบบ ระเบียบและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง  

 มาตรา ๒๕ เมื่อไดกําหนดปาใดเปนปาสงวนแหงชาติ และรัฐมนตรีไดแตงต้ังพนักงาน

เจาหนาที่ผูควบคุมและรักษาปาสงวนแหงชาติน้ันแลว ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจดังตอไปน้ี  

  (๑) สั่งใหผูหน่ึงผูใดออกจากปาสงวนแหงชาติ หรือใหงดเวนการกระทําใด ๆ ในเขตปา

สงวนแหงชาติ ในกรณีที่มีขอเท็จจริงปรากฏหรือเหตุอันควรสงสัยวามีการกระทําผิดตาม

พระราชบัญญัติน้ี  

  (๒) สั่งเปนหนังสือใหผูกระทําผิดตอพระราชบัญญัติน้ี ร้ือถอนแกไขหรือทําประการอ่ืน

ใดแกสิ่งที่เปนอันตราย หรือสิ่งที่ทําใหเสื่อมสภาพในเขตปาสงวนแหงชาติ ภายในเวลาที่กําหนดให  

  (๓) ยึด ทําลาย ร้ือถอน แกไขหรือทําประการอ่ืน เมื่อผูกระทําผิดไมปฏิบัติตาม (๒) ไม

ปรากฏตัวผูกระทําผิดหรือรูตัวผูกระทําผิดแตหาตัวไมพบ  

 ถาพนักงานเจาหนาที่ไดปฏิบัติการอยางหน่ึงอยางใดดังกลาวและไดเสียคาใชจายเพื่อการ

น้ัน ใหผูกระทําผิดชดใชหรือออกคาใชจายน้ันทั้งหมด หรือใหพนักงานเจาหนาที่นําทรัพยสินที่ยึด

ไวไดออกขายทอดตลาดหรือขายโดยวิธีอ่ืนตามที่เห็นสมควรเพื่อชดใชคาใชจายน้ัน และใหนํา

ความในมาตรา ๑๓๒๗ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาใชบังคับแกเงินที่ไดจากการขาย

ทรัพยสินน้ันโดยอนุโลม  



  (๔) ดําเนินการอยางหน่ึงอยางใดที่เห็นสมควร ทั้งน้ีเพื่อปองกันหรือบรรเทาความเสียหาย

แกปาสงวนแหงชาติในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉิน  

 มาตรา ๒๖ การจับกุม ปราบปรามผูกระทําผิดตามพระราชบัญญัติน้ีใหพนักงานเจาหนาที่

เปนพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  

 มาตรา ๒๗ เมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาต คนงานผูรับจางหรือผูแทน

ของผูรับใบอนุญาต หรือหนังสืออนุญาตกระทําผิดตอพระราชบัญญัติน้ีหรือกฎกระทรวง หรือ

เงื่อนไขในใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาต ซึ่งออกตามพระราชบัญญัติน้ี อันอาจเปนการเสียหาย

อยางรายแรง ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจสั่งเปนหนังสือใหพักใชใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาต

ได มีกําหนดไมเกินหกสิบวัน นับแตวันที่ออกคําสั่ง  

 คําสั่งพักใชใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาตตามวรรคหน่ึง อธิบดีมีอํานาจสั่งเพิกถอนคําสั่ง

หรือเพิ่มหรือลดระยะเวลาที่สั่งพักใชใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาตไดตามที่เห็นสมควร แตใน

กรณีที่มีคําสั่งเพิ่มระยะเวลาดังกลาวน้ันจะเพิ่มไดไมเกินหน่ึงรอยยี่สิบวัน  

 มาตรา ๒๘ คําสั่งพักใชใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาตของพนักงานเจาหนาที่หรือคําสั่ง

ของอธิบดีตามมาตรา ๒๗ ผูรับใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาตมีสิทธิอุทธรณตอรัฐมนตรี โดยยื่น

อุทธรณตอพนักงานเจาหนาที่ภายในกําหนดสามสิบวันนับแตวันที่ทราบคําสั่ง  

 คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีใหเปนที่สุด  

 มาตรา ๒๙ ในกรณีที่มีการสั่งพักใชใบอนุญาต หรือหนังสืออนุญาตแลวถารัฐมนตรี

เห็นสมควรก็ใหมีอํานาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาตน้ันได  

 มาตรา ๓๐ ในกรณีมีความจําเปนเพื่อประโยชนแกราชการ หรือสาธารณะประโยชน หรือ

เมื่อปรากฏวาไดมีการอนุญาตไปโดยมิชอบ รัฐมนตรีมีอํานาจสั่งเพิกถอนการอนุญาตรายหน่ึงราย

ใดทั้งหมดหรือบางสวนได  

 ในกรณีมิใชเปนความผิดของผูถูกสั่งเพิกถอนการอนุญาต ใหจายคาทดแทนดวยจํานวนเงิน

อันเปนธรรมแกผูถูกสั่งเพิกถอนการอนุญาตน้ัน  



 (๒) มาตรา ๑๔ ถูกยกเลิกตามความในมาตรา ๔ แหง พ.ร.บ. ปาสงวนแหงชาติ (ฉบับ ๓) 

พ.ศ. ๒๕๒๘ และใชขอความน้ีแทน 

 (๓) มาตรา ๑๖ ถูกยกเลิกตามความในมาตรา ๕ แหง พ.ร.บ. ปาสงวนแหงชาติ (ฉบับที่ ๓) 

พ.ศ. ๒๕๒๘ และใชขอความน้ีแทน 

 (๔) มาตรา ๑๘ ถูกยกเลิกตามความในมาตรา ๗ แหง พ.ร.บ. ปาสงวนแหงชาติ (ฉบับที่ ๓) 

พ.ศ. ๒๕๒๘ และใชขอความน้ีแทน 

 (๕) มาตรา ๒๐ ถูกยกเลิกตามความในมาตรา ๘ แหง พ.ร.บ. ปาสงวนแหงชาติ (ฉบับที่ ๓) 

พ.ศ. ๒๕๒๘ และใชขอความน้ีแทน 

 

หมวด 3 

บทกําหนดโทษ 

 

 มาตรา ๓๑(๖) ผูใดฝาฝนมาตรา ๑๔ ตองระวางโทษจําคุกต้ังแตหกเดือนถึงหาป และ

ปรับต้ังแตหาพันบาทถึงหาหมื่นบาท  

 ในกรณีความผิดตามมาตราน้ี ถาไดกระทําเปนเน้ือที่เกินยี่สิบหาไร หรือกอใหเกิดความ

เสียหายแก  

  (๑) ไมสัก ไมยาง ไมสนเขาหรือไมหวงหามประเภท ข. ตามกฎหมายวาดวยปาไม หรือ  

  (๒) ไมอ่ืนที่เปนตนหรือเปนทอนอยางใดอยางหน่ึงหรือทั้งสองอยางรวมกันเกินยี่สิบตน

หรือทอน หรือรวมปริมาตรไมเกินสี่ลูกบาศกเมตร หรือ  

  (๓) ตนนํ้าลําธาร  

 ผูกระทําความผิดตองระวางโทษจําคุกต้ังแตสองปถึงสิบหาป และปรับต้ังแตสองหมื่นบาท

ถึงหน่ึงแสนหาหมื่นบาท  

 ในกรณีที่มีคําพิพากษาชี้ขาดวา บุคคลใดกระทําความผิดตามมาตราน้ีถาปรากฏวาบุคคล

น้ันยึดถือหรือครอบครองที่ดินในเขตปาสงวนแหงชาติ ศาลมีอํานาจสั่งใหผูกระทําผิด คนงาน ผูรับ

จาง ผูแทนและบริวารของผูกระทําผิดออกจากเขตปาสงวนแหงชาติได  

 มาตรา ๓๒ ผูใดฝาฝนมาตรา ๒๔ ตองระวางโทษปรับไมเกินหน่ึงพันบาท  



 มาตรา ๓๓(๗) ผูใดทําใหเสียหาย ทําลายซึ่งหลักเขต ปาย หรือเคร่ืองหมายอ่ืนใดที่จัดใหมี

ขึ้นตามพระราชบัญญัติน้ี ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินสามหมื่นบาท หรือทั้ง

จําทั้งปรับ  

 มาตรา ๓๓ ทวิ ผูใดไมปฏิบัติตามระเบียบที่อธิบดีกําหนดตามมาตรา ๑๘ หรือขัดคําสั่ง

พนักงานเจาหนาที่ซึ่งสั่งตามมาตรา ๒๕ (๑) หรือ (๒) ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือ

ปรับไมเกินหาพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ  

 มาตรา ๓๔ ผูใดรับไวดวยประการใด ซอนเรน จําหนวย หรือชวยพาเอาไปเสียซึ่งไมหรือ

ของปาที่ตนรูอยูแลววา เปนไมหรือของปาที่ผูไดมาโดยการกระทําผิดตามพระราชบัญญัติน้ี ตอง

ระวางโทษเสมือนเปนตัวการในการกระทําผิดน้ัน  

 มาตรา ๓๕ บรรดาไม ของปา เคร่ืองมือ เคร่ืองใช อาวุธ สัตวพาหนะ ยานพาหนะ หรือ

เคร่ืองจักรกลใด ๆ ซึ่งบุคคลใช หรือไดมาโดยการกระทําผิดตามพระราชบัญญัติน้ีใหริบเสียทั้งสิ้น

โดยไมคํานึงวาเปนของผูกระทําผิด และมีผูถูกลงโทษตามคําพิพากษาของศาลหรือไม  

---------------------------------------------------------- 

 (๖) มาตรา ๓๑ ถูกยกเลิกตามความในมาตรา ๓ แหง พ.ร.บ. ปาสงวนแหงชาติ (ฉบับที่ ๒) 

พ.ศ. ๒๕๒๒ และใชขอความน้ีแทน 

 (๗) มาตรา ๓๓ ถูกยกเลิกตามความในมาตรา ๔ แหง พ.ร.บ. ปาสงวนแหงชาติ (ฉบับที่ ๒) 

พ.ศ. ๒๕๒๒ และใชขอความน้ีแทน  

 

บทเฉพาะกาล 

 

 มาตรา ๓๖ บรรดาปาที่เปนปาคุมครองอยูแลวตามกฎหมายวาดวยการคุมครองและสงวน

ปา กอนวันที่พระราชบัญญัติน้ีใชบังคับ ใหถือวาเปนปาสงวนแหงชาติตามพระราชบัญญัติน้ี 

จนกวาจะมีกฎกระทรวงออกตามมาตรา ๖ วรรคสอง หรือมาตรา ๗ ซึ่งตองออกภายในหาป นับแต

วันที่พระราชบัญญัติน้ีใชบังคับ  



 มาตรา ๓๗ ใบอนุญาตที่ออกใหแกบุคคลกระทําการใด ๆ ตามกฎหมายวาดวยการคุมครอง

และสงวนปากอนวันที่พระราชบัญญัติน้ีใชบังคับ ใหใชไดตอไปจนสิ้นอายุตามที่ระบุไวใน

ใบอนุญาตน้ัน  

 มาตรา ๓๘ ภายในระยะเวลาหน่ึงป นับแตวันที่พระราชบัญญัติน้ีใชบังคับบรรดา

กฎกระทรวง ประกาศ ขอกําหนด และระเบียบการตาง ๆ ที่ไดออกตามกฎหมายวาดวยการคุมครอง

และสงวนปา และใชอยูในวันประกาศพระราชบัญญัติน้ีในราชกิจจานุเบกษา ใหคงใชบังคับตอไป

เทาที่ไมขัดหรือแยงกับพระราชบัญญัติน้ี ทั้งน้ีจนกวาจะมีกฎกระทรวงประกาศขอกําหนดหรือ

ระเบียบการตาง ๆ ยกเลิกหรือมีความอยางเดียวกัน หรือขัด หรือแยงกัน หรือกลาวไวเปนอยางอ่ืน  

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 

จอมพล ถนอม กิตติขจร 

นายกรัฐมนตรี 

-------------- 

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม ๘๑ ตอนที่ ๓๘ วันที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๐๗  

 

 


