
พระราชบญัญตั ิ
ป่าสงวนแห่งชาต ิ
พ.ศ. ๒๕๐๗ 

-------------- 
ภมิูพลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไ้ว ้ณ วนัท่ี ๑๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๐๗ 
เป็นปีท่ี ๑๙ ในรชักาลปัจจุบนั 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภมิูพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา้ฯ ให้

ประกาศวา่ 
โดยท่ีเป็นการสมควรปรบัปรุงกฎหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองและสงวนป่า  
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ใหต้ราพระราชบญัญติัข้ึนไว ้โดยคาํแนะนําและยนิยอมของ

สภาร่างรฐัธรรมนูญในฐานะรฐัสภา ดงัต่อไปน้ี 
มาตรา ๑ พระราชบญัญติัน้ีเรียกวา่ “พระราชบญัญติัป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๐๗“  
มาตรา ๒ พระราชบญัญติัน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัถดัจากวนัประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เป็นตน้ไป 
มาตรา ๓ ใหย้กเลิก 
(๑) พระราชบญัญติัคุม้ครองและสงวนป่า พุทธศกัราช ๒๔๘๑ 
(๒) พระราชบญัญติัคุม้ครองและสงวนป่า (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๔๙๖  
(๓) พระราชบญัญติัคุม้ครองและสงวนป่า (ฉบบัท่ี ๓) พ.ศ. ๒๔๙๗  
บรรดากฎหมาย กฎ และขอ้บงัคบัอ่ืน ในส่วนท่ีมีบญัญติัไวแ้ลว้ในพระราชบญัญติัน้ี หรือซ่ึง

ขดัหรือแยง้กบับทแห่งพระราชบญัญติัน้ี ใหใ้ชพ้ระราชบญัญติัน้ีแทน 
มาตรา ๔ ในพระราชบญัญติัน้ี 
“ป่า” หมายความวา่ ท่ีดินรวมตลอดถึง ภเูขา หว้ย หนอง คลอง บึง บาง ลาํน้ํา ทะเลสาบ 

เกาะ และท่ีชายทะเลท่ียงัมิไดมี้บุคคลไดม้าตามกฎหมาย 

“ป่าสงวนแห่งชาติ” หมายความวา่ ป่าท่ีไดก้าํหนดใหเ้ป็นป่าสงวนแห่งชาติตาม
พระราชบญัญติัน้ี  

“ไม”้ หมายความวา่ ไมทุ้กชนิดทั้งท่ีเป็นตน้ กอ หรือเถา ไมว่า่ยงัยนืตน้หรือลม้ลงแลว้ และ
หมายความรวมตลอดถึง ราก ปุ่ม ตอ หน่อ ก่ิง ตา หวั เหงา้ เศษ ปลายหรือส่วนหน่ึงส่วนใดของไม ้ไมว่า่

จะถกูตดั ฟัน เล่ือย ผ่า ถาก ทอน ขุด หรือกระทาํโดยวธีิการอ่ืนใด 
“ของป่า” หมายความวา่ ส่ิงต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนหรือมีอยูใ่นป่า เป็นตน้วา่  
(๑) ไมฟื้น ถ่าน เปลือกไม ้ใบไม ้ดอกไม ้เมล็ด ผลไม ้หน่อไม ้ชนัไม ้และยางไม ้ 
(๒) หญา้ ออ้ พง แขม ปรือ คา กก กระจดู กลว้ยไม ้กดู เห็ด และพืชอ่ืน  
(๓) ซากสตัว ์ไข่ หนัง เขา นอ งา กราม ขนาย กระดกู ขน รงันก ครัง่ รงัผ้ึง น้ําผ้ึงและมลู

คา้งคาว  
(๔) ดิน หิน กรวด ทราย แร่และน้ํามนั 
“สตัวเ์ล้ียง” หมายความวา่ ชา้ง มา้ ลา ล่อ โค กระบือ แพะ แกะ และสุกร ท่ีมีเจา้ของ  



“ทาํไม”้ หมายความวา่ ตดั ฟัน กาน โค่น ลิด เล่ือย ผ่า ถาก ทอน ขุด หรือชกัลากไมท่ี้มี

อยูใ่นป่า หรือนําไมท่ี้มีอยูใ่นป่าออกจากป่าดว้ยประการใด ๆ  
"พนักงานเจา้หนา้ท่ี" หมายความวา่ ผูซ่ึ้งรฐัมนตรีแต่งตั้งใหป้ฎิบติัการตามพระราชบญัญติั

น้ี 
“อธิบดี” หมายความวา่ อธิบดีกรมป่าไม ้
“รฐัมนตรี” หมายความวา่ รฐัมนตรีผูร้กัษาการตามพระราชบญัญติัน้ี 
มาตรา ๕ ใหร้ฐัมนตรีวา่การกระทรวงเกษตรรกัษาการตามพระราชบญัญติัน้ีและใหมี้

อาํนาจแต่งตั้งพนักงานเจา้หนา้ท่ีและออกกฎกระทรวงกาํหนดค่าธรรมเนียม ค่าภาคหลวง และค่าบาํรุงป่า
ไมไ้มเ่กินอตัราตามบญัชีทา้ยพระราชบญัญติัน้ี และกาํหนดกิจการอ่ืนเพ่ือปฎิบติัการตามพระราชบญัญติัน้ี 

กฎกระทรวงน้ัน เม่ือไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้ใหใ้ชบ้งัคบัได ้
 

หมวด ๑ 
การกาํหนดป่าสงวนแห่งชาต ิ

มาตรา ๖ บรรดาป่าท่ีเป็นป่าสงวนอยูแ่ลว้ตามกฎหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองและสงวนป่า
ก่อนวนัท่ีพระราชบญัญติัน้ีใชบ้งัคบั ใหเ้ป็นป่าสงวนแหง่ชาติตามพระราชบญัญติัน้ีเม่ือรฐัมนตรี เห็นสมควร
กาํหนดป่าอ่ืนใดเป็นป่าสงวนแห่งชาติ เพ่ือรกัษาสภาพป่าไม ้ของป่า หรือทรพัยากรธรรมชาติอ่ืน ให้
กระทาํไดโ้ดยออกกฎกระทรวงซ่ึงตอ้งมีแผนท่ีแสดงแนวเขตป่าท่ีกาํหนดเป็นป่าสงวนแห่งชาติน้ันแนบทา้ย

กฎกระทรวงดว้ย  
มาตรา ๗ การเปล่ียนแปลงเขตหรือการเพิกถอนป่าสงวนแห่งชาติ ไมว่า่ทั้งหมดหรือ

บางส่วน ใหก้ระทาํไดโ้ดยออกกฎกระทรวง และเฉพาะกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงหรือเพิกถอนบางส่วนใหมี้
แผนท่ีแสดงแนวเขตท่ีเปล่ียนแปลง หรือเพิกถอนน้ันแนบทา้ยกฎกระทรวงดว้ย  

มาตรา ๘ ใหพ้นักงานเจา้หนา้ท่ีจดัใหมี้หลกัเขตและป้ายหรือเคร่ืองหมายอ่ืนแสดงแนวเขต
ป่าสงวนแห่งชาติไวต้ามสมควร เพ่ือใหป้ระชาชนเห็นไดว้า่เป็นเขตป่าสงวนแหง่ชาติ  

มาตรา ๙ ใหปิ้ดประกาศสาํเนากฎกระทรวง และแผนท่ีทา้ยกฎกระทรวงตามมาตรา ๖ 
วรรคสอง หรือมาตรา ๗ ไว ้ณ ท่ีทาํการอาํเภอหรือก่ิงอาํเภอทอ้งท่ีท่ีทาํการ กาํนันทอ้งท่ี และท่ีเปิดเผยเห็น

ไดง่้ายในหมูบ่า้นทอ้งท่ีน้ัน  
มาตรา ๑๐ เม่ือไดก้าํหนดป่าใดเป็นป่าสงวนแห่งชาติแลว้ ใหมี้กรรมการสาํหรบัป่าสงวน

แห่งชาติน้ันคณะหน่ึง ประกอบดว้ยผูแ้ทนกรมป่าไม ้ผูแ้ทนกรมการปกครอง ผูแ้ทนกรมท่ีดินและกรรมการ
อ่ืนอีกสองคน ซ่ึงรฐัมนตรีแต่งตั้งใหค้ณะกรรมการดงักล่าวมีอาํนาจหนา้ท่ีดงัต่อไปน้ี  

(๑) ควบคุมใหก้ารเป็นไปตามมาตรา ๘ และมาตรา ๙  
(๒) ดาํเนินการสอบสวนและวนิิจฉยัคาํรอ้งตามมาตรา ๑๓  
(๓) มีหนังสือเรียกบุคคลมาใหถ้อ้ยคาํ หรือใหส่้งเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งในการสอบสวนตาม

มาตรา ๑๓  
(๔) ตั้งอนุกรรมการเพ่ือพิจารณาหรือปฏิบติัการอยา่งหน่ึงอยา่งใด ตามท่ีคณะกรรมการ

มอบหมาย 
มาตรา ๑๑ การประชุมคณะกรรมการ ตอ้งมีกรรมการประชุมไมต่ํา่กวา่ก่ึงจาํนวนของ

กรรมการทั้งหมดจงึเป็นองคป์ระชุม และใหค้ณะกรรมการเลือกกรรมการคนหน่ึงเป็นประธานแห่งท่ี



ประชุม การวนิิจฉยัช้ีขาดของท่ีประชุมใหถื้อเสียงขา้งมาก กรรมการคนหน่ึงใหมี้เสียงหน่ึงในการลงคะแนน 
ถา้คะแนนเสียงเท่ากนัใหป้ระธานแห่งท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด  

มาตรา ๑๒ บุคคลใดอา้งวา่มีสิทธิหรือไดท้าํประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติใดอยูก่่อน
วนัท่ีกฎกระทรวงกาํหนดป่าสงวนแห่งชาติน้ันใชบ้งัคบัใหย้ืน่คาํรอ้งเป็นหนังสือต่อนายอาํเภอหรือ

ปลดัอาํเภอผูเ้ป็นหวัหนา้ประจาํก่ิงอาํเภอทอ้งท่ีภายในกาํหนดเกา้สิบวนั นับแต่วนัทีกฎกระทรวงน้ันใช้
บงัคบั ถา้ไมย่ืน่คาํรอ้งภายในกาํหนดดงักล่าว ใหถื้อวา่สละสิทธิหรือประโยชน์น้ัน  

คาํรอ้งดงักล่าวในวรรคหน่ึง ใหน้ายอาํเภอหรือปลดัอาํเภอผูเ้ป็นหวัหนา้ประจาํก่ิงอาํเภอ
ทอ้งท่ีส่งต่อไปยงัคณะกรรมการสาํหรบัป่าสงวนแห่งชาติน้ันโดยไมช่กัชา้  

ความในวรรคหน่ึง มิใหใ้ชบ้งัคบัแก่กรณีสิทธิในท่ีดินท่ีบุคคลมีอยูต่ามประมวลกฎหมาย
ท่ีดิน  

มาตรา ๑๓ เม่ือคณะกรรมการสาํหรบัป่าสงวนแห่งชาติไดร้บัคาํรอ้งตามมาตรา ๑๒ แลว้ 
ใหส้อบสวนตามคาํรอ้งน้ัน ถา้ปรากฏวา่ผูร้อ้งไดเ้สียสิทธิหรือเส่ือมเสียประโยชน์ ใหค้ณะกรรมการ
พิจารณากาํหนดค่าทดแทนใหต้ามท่ีเห็นสมควร ถา้ผูร้อ้ง ไมพ่อใจในค่าทดแทนท่ีคณะกรรมการสาํหรบัป่า
สงวนแห่งชาติกาํหนด ผูร้อ้งมีสิทธิอุทธรณต่์อรฐัมนตรีภายในกาํหนดสามสิบวนั นับแต่วนัท่ีไดร้บัแจง้คาํ
วนิิจฉยัของคณะกรรมการ คาํวนิิจฉยัของรฐัมนตรีใหเ้ป็นท่ีสุด  

มาตรา ๑๓
(๑) ทว ิในกรณีท่ีส่วนราชการและองคก์ารของรฐั มีความประสงคจ์ะใชพ้ื้นท่ีบาง

แห่งภายในเขตป่าสงวนแหง่ชาติเป็นสถานท่ีปฏิบติังาน หรือเพ่ือประโยชน์ของรฐัอยา่งอ่ืน ใหอ้ธิบดีโดย
อนุมติัรฐัมนตรีมีอาํนาจประกาศกาํหนดบริเวณดงักล่าวเป็นบริเวณท่ีทางราชการใชป้ระโยชน์ภายในเขตป่า

สงวนแห่งชาติไดแ้ละในบริเวณดงักล่าวมิใหนํ้ามาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๖ มาใชบ้งัคบัแก่การท่ีส่วน

ราชการหรือองคก์ารน้ัน ๆ จาํเป็นตอ้งกระทาํเพ่ือใหบ้รรลุวตัถุประสงคใ์นการปฏิบติังานเพ่ือใชป้ระโยชน์
ในพ้ืนท่ีน้ัน  

การใชพ้ื้นท่ีตามวรรคหน่ึง ถา้ท่ีดินในบริเวณท่ีทางราชการใชป้ระโยชน์มีแนวเขตทบัท่ีดิน
ซ่ึงบุคคลไดร้บัประโยชน์ตามมาตรา ๑๔ อยูแ่ลว้ ใหก้ารรบัประโยชน์ในท่ีดินส่วนท่ีเป็นบริเวณท่ีทาง
ราชการใชป้ระโยชน์น้ันส้ินสุดลง เม่ือพน้กาํหนดสามรอ้ยหกสิบวนั นับแต่วนัท่ีประกาศกาํหนดบริเวณ
ดงักล่าวเป็นบริเวณท่ีทางราชการใชป้ระโยชน์  

การใชพ้ื้นท่ีตามวรรคหน่ึง ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์วธีิการ และเง่ือนไขท่ีอธิบดีกาํหนด 

โดยอนุมติัรฐัมนตรี 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
(๑) มาตรา ๑๖ ทว ิเพ่ิมเติมโดย มาตรา ๓ แห่ง พ.ร.บ. ป่าสงวนแห่งชาติ (ฉบบัท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๒๘ 



หมวด ๒ 
การควบคมุและรกัษาป่าสงวนแห่งชาต ิ

มาตรา ๑๔
(๒) ในเขตป่าสงวนแห่งชาติหา้มมิใหบุ้คคลใดยดึถือครอบครองทาํประโยชน์หรือ

อยูอ่าศยัในท่ีดินก่อสรา้ง แผว้ถาง เผาป่า ทาํไม ้เก็บหาของป่าหรือกระทาํดว้ยประการใด ๆ อนัเป็นการ
เส่ือมเสียแก่สภาพป่าสงวนแห่งชาติเวน้แต่  

(๑) ทาํไมห้รือเก็บหาของป่า ตามมาตรา ๑๕ เขา้ทาํประโยชน์หรืออยูอ่าศยัตามมาตรา 

๑๖ มาตรา ๑๖ ทว ิหรือมาตรา ๑๖ ตรี กระทาํการตามมาตรา ๑๗ ใชป้ระโยชน์ตามมาตรา ๑๘ หรือ
กระทาํการตามมาตรา ๑๗ หรือมาตรา ๒๐  

(๒) ทาํไมห้วงหา้มหรือเก็บหาของป่าหวงหา้มตามกฎหมายวา่ดว้ยป่าไม ้ 
มาตรา ๑๕ การทาํไมห้รือเก็บหาของป่าในเขตป่าสงวนแห่งชาติใหก้ระทาํไดเ้ม่ือไดร้บั

ใบอนุญาตจากพนักงานเจา้หนา้ท่ี หรือเม่ือพนักงานเจา้หนา้ท่ีไดป้ระกาศอนุญาตไวเ้ป็นคราว ๆ ในเขตป่า
สงวนแห่งชาติแห่งหน่ึงแห่งใดโดยเฉพาะการอนุญาตใหเ้ป็นไปตามแบบ ระเบียบและวธีิการท่ีกาํหนดใน
กฎกระทรวง 

มาตรา ๑๖
(๓) อธิบดีโดยอนุมติัรฐัมนตรีมีอาํนาจอนุญาตใหบุ้คคลหน่ึงบุคคลใดเขา้ทาํ

ประโยชน์หรืออยูอ่าศยัในเขตป่าสงวนแห่งชาติได ้ในกรณีดงัต่อไปน้ี  
(๑) การเขา้ทาํประโยชน์หรืออยูอ่าศยัในเขตป่าสงวนแห่งชาติคราวละไมน่อ้ยกวา่หา้ปีแต่

ไมเ่กินสามสิบปี ในกรณีท่ีผูไ้ดร้บัอนุญาตเป็นส่วนราชการหรือรฐัวสิาหกิจ ตามกฎหมายวา่ดว้ยวธีิการ
งบประมาณ จะอนุญาตโดยใหย้กเวน้ค่าธรรมเนียมทั้งหมดหรือบางส่วนตามท่ีเห็นสมควรก็ได ้(๒) การเขา้
ทาํประโยชน์เก่ียวกบัการทาํเหมืองแร่ตามกฎหมายวา่ดว้ยแร่คราวละไมเ่กินสิบปี โดยใหไ้ดร้บัยกเวน้ไมต่อ้ง
ขอรบัใบอนุญาตเก็บหาของป่าและไมต่อ้งเสียค่าภาคหลวงของป่าตามพระราชบญัญติัน้ี สาํหรบัแร่ ดินขาว 
หรือหินแลว้แต่กรณี  

การขออนุญาตและการอนุญาตตามวรรคหน่ึง ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑว์ิธีการและเง่ือนไข

ท่ีอธิบดีกาํหนด โดยอนุมติัรฐัมนตรี  

มาตรา ๑๖ ทวิ ในกรณีท่ีป่าสงวนแห่งชาติทั้งหมดหรือบางส่วนมีสภาพเป็นป่าไร่รา้งเก่า 

หรือทุ่งหญา้ หรือเป็นป่าท่ีไม่มีไมมี้ค่าข้ึนอยู่เลย หรือมีไมมี้ค่าท่ีมีลกัษณะสมบรูณเ์หลืออยูเ่ป็นส่วนน้อย 
และป่าน้ันยากท่ีจะกลับฟ้ืนคืนดีตามธรรมชาติ ทั้งน้ีโดยมีสภาพตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไข 
ท่ีรฐัมนตรีกาํหนด โดยอนุมติัคณะรฐัมนตรีใหถื้อวา่ป่าสงวนแห่งชาติในบริเวณดงักล่าวเป็นป่าเส่ือมโทรม  

ถา้ทางราชการมีความจาํเป็นตอ้งปรบัปรุงฟ้ืนฟสูภาพป่าเส่ือมโทรม ใหร้ฐัมนตรีประกาศ
กาํหนดเขตป่าเส่ือมโทรมทั้งหมด หรือบางส่วนเป็นเขตปรบัปรุงป่าสงวนแห่งชาติในเขตปรบัปรุงป่าสงวน
แห่งชาติ ถา้บุคคลใดไดเ้ขา้ทําประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตดังกล่าวอยู่แลว้จนถึงวันท่ีประกาศ 
กาํหนดตามวรรคสอง  

(๑) เม่ือบุคคลดงักล่าวรอ้งขอ และอธิบดีหรือผูซ่ึ้งอธิบดีมอบหมายเห็นว่าบุคคลน้ันยงัมี

ความจาํเป็นเพ่ือการครองชีพ อธิบดีหรือผูซ่ึ้งอธิบดีมอบหมายมีอาํนาจอนุญาตเป็นหนังสือ ใหบุ้คคล

ดงักล่าวทาํประโยชน์และอยูอ่าศยัต่อไปในท่ีท่ีไดท้าํประโยชน์หรือยูอ่าศยัอยูแ่ลว้น้ันได ้ แต่ตอ้งไม่เกินยี่สิบ
ไร่ต่อหน่ึงครอบครวัและมีกาํหนดเวลาคราวละไมน่อ้ยกวา่หา้ปีแต่ไมเ่กินสามสิบปี ทั้งน้ี โดยไดร้บักายกเวน้

ค่าธรรมเนียมสาํหรบัคราวแรก คราวต่อ ๆ ไปตอ้งเสียค่าธรรมเนียม  



(๒) บุคคลซ่ึงไดร้บัอนุญาตตาม (๑) อาจขออนุญาตปลกูป่าหรือไมย้ืนตน้ในท่ีท่ีตนเคยทาํ
ประโยชน์หรือยู่อาศัยในเขตปรับปรุงป่าสงวนแห่งชาติ เ พ่ิมเ ติมจากท่ีได้รับอนุญาตแล้วโดย 
พิสจูน์ใหเ้ห็นวา่ตนมีความสามารถ และมีเคร่ืองมือหรืออุปกรณท่ี์จะปลกูป่าหรือไมย้ืนตน้ตามท่ีขอเพ่ิมน้ัน
ได ้ อธิบดีหรือผูซ่ึ้งอธิบดีมอบหมายมีอาํนาจอนุญาตเป็นหนังสือใหป้ลกูป่าหรือไมย้ืนตน้ได ้ แต่ตอ้งไม่เกิน
สามสิบหา้ไร่ต่อหน่ึงครอบครวั และมีกาํหนดเวลาคราวละไม่น้อยกวา่หา้ปี แต่ไม่เกินสามสิบปีและตอ้งเสีย
ค่าธรรมเนียมตามท่ีกฎหมายกาํหนดไว ้ 

การไดร้บัอนุญาตตามวรรคสาม มิใหถื้อว่าเป็นการไดม้าซ่ึงสิทธิในท่ีดินตามประมวล

กฎหมายท่ีดิน ใหบุ้คคลซ่ึงไดร้บัอนุญาตตามวรรคสาม (๑) และ (๒) ไดร้บัยกเวน้ค่าภาคหลวงและค่า

บาํรุงป่า สาํหรบัไมท่ี้ไดป้ลกูข้ึนภายในท่ีดินท่ีไดร้บัอนุญาต  
บุคคลซ่ึงไดร้ับอนุญาตตอ้งใชป้ระโยชน์ในท่ีดินตามหลักเกณฑแ์ละเง่ือนไขในระเบียบท่ี

อธิบดีกาํหนด และจะใหบุ้คคลอ่ืนนอกจากบุคคลในครอบครวัเขา้ทาํประโยชน์ในท่ีดินดงักล่าวมิได ้ 
ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดร้บัอนุญาตละท้ิงไม่ทําประโยชน์ หรือไม่อยู่อาศัยในท่ีดินท่ีไดร้บั

อนุญาตติดต่อกนัเกินระยะเวลาสองปี หรือยนิยอมใหบุ้คคลอ่ืนนอกจากบุคคลในครอบครวัเขา้ทาํประโยชน์ 
หรือไม่ปฏิบติัตามหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขในระเบียบท่ีอธิบดีกาํหนด ใหอ้ธิบดีหรือผูซ่ึ้งอธิบดีมอบหมายมี
อาํนาจเพิกถอนการอนุญาตน้ัน  

มาตรา ๑๖ ตรี ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดร้บัอนุญาตตามมาตรา ๑๖ ทวิ ถึงแก่ความตาย ให้

บุคคลในครอบครวัซ่ึงอาศยัอยูก่บัผูไ้ดร้บัอนุญาตมีสิทธิอยูอ่าศยัหรือทาํประโยชน์ในท่ีดินน้ันต่อไปได ้แต่ไม่
เกินหน่ึงรอ้ยแปดสิบวนั นับแต่วนัท่ีผูไ้ดร้บัอนุญาตถึงแก่ความตายถา้สามี ภรรยา บุตรคนหน่ึงคนใดหรือ
บุคคลในครอบครวัซ่ึงอาศยัอยูก่บัผูไ้ดร้บัอนุญาต และผูไ้ดร้บัอนุญาตไดร้ะบุไวเ้ป็นหนังสือตามแบบท่ีอธิบดี
กํ า ห น ด ใ ห้ เ ป็ น ผู ้ สื บ สิ ท ธิ แ ล ะ หน้ า ท่ี ข อ ง ต นป ร ะ ส ง ค์ จ ะ อ ยู่ อ า ศั ย ห รื อ ทํ า ป ร ะ โ ย ช น์ ใ น 
ท่ีดินน้ันต่อไปใหย้ืน่คาํขออนุญาตต่ออธิบดี หรือผูซ่ึ้งอธิบดีมอบหมายภายในหน่ึงรอ้ยแปดสิบวนันับแต่วนัท่ี
ผูไ้ดร้บัอนุญาตถึงแก่ความตาย  

เม่ือไดย้ื่นคําขออนุญาตตามวรรคสองแลว้ ใหบุ้คคลตามวรรคหน่ึงอยู่อาศัยหรือทํา

ประโยชน์ต่อไปไดต้ามท่ีอธิบดีหรือผูซ่ึ้งอธิบดีมอบหมายอนุญาต  
มาตรา ๑๗ เพ่ือประโยชน์ในการศึกษาหรือวิจยัทางวิชาการ อธิบดีมีอาํนาจอนุญาตเป็น

หนังสือแก่กระทรวง ทบวง กรมหรือบุคคลอ่ืนใดใหก้ระทาํการอยา่งหน่ึงอยา่งใดในเขตป่าสงวนแห่งชาติได ้
ตามระเบียบท่ีอธิบดีกาํหนดโดยอนุมติัรัฐมนตรีและเมื่อรัฐมนตรีเห็นสมควรจะสัง่ยกเวน้ค่าธรรมเนียม 
ค่าภาคหลวง และค่าบาํรุงป่าก็ได ้ 

มาตรา ๑๘
(๔) อธิบดีมีอาํนาจออกระเบียบการใชป้ระโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ โดย

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ในเร่ืองดงัต่อไปน้ี  
(๑) การเขา้ไป การผ่านหรือการใชท้าง  
(๒) การนําหรือปล่อยสตัวเ์ล้ียงเขา้ไป  
ระเบียบตามวรรคหน่ึงจะใชบ้งัคบัในเขตป่าสงวนแห่งชาติแห่งใด ใหป้ระกาศ ณ ท่ีว่าการ

อาํเภอ ท่ีทาํการกาํนัน และท่ีทาํการผูใ้หญ่บา้นในทอ้งท่ีท่ีป่าสงวนแห่งชาติแห่งน้ันตั้งอยู ่ 
มาตรา ๑๙ เพ่ือประโยชน์ในการควบคุม ดูแล รกัษาหรือบาํรุงป่าสงวนแห่งชาติ อธิบดีมี

อาํนาจสัง่เป็นหนังสือใหพ้นักงานเจา้หนา้ท่ีหรือเจา้หนา้ท่ีของกรมป่าไมก้ระทาํการอยา่งหน่ึงอยา่งใดในเขต

ป่าสงวนแห่งชาติได ้ 



มาตรา ๒๐
(๕) ในกรณีป่าสงวนแห่งชาติแห่งใดมีสภาพเป็นป่าเส่ือมโทรมตามมาตรา ๑๖ 

ทวิ ใหอ้ธิบดีโดยอนุมติัรฐัมนตรีมีอาํนาจอนุญาตเป็นหนังสือใหบุ้คคลหน่ึงบุคคลใดทาํการบาํรุงป่าหรือ

ปลูกสรา้งสวนป่า หรือไมย้ืนตน้ในเขตป่าเส่ือมโทรมไดภ้ายในระยะเวลาและตามเง่ือนไขท่ีกาํหนดใน

หนังสืออนุญาต แต่ในกรณีท่ีจะอนุญาตใหเ้กิน ๒,๐๐๐ ไร่ ตอ้งไดร้บัอนุมติัจากคณะรฐัมนตรี 
รัฐมนตรีอาจกาํหนด ใหผู้ร้ับอนุญาตเสียค่าตอบแทนใหแ้ก่รัฐบาลไดต้ามจาํนวนท่ี

เห็นสมควรโดยประกาศของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์ 
มาตรา ๒๑ ใบอนุญาตทาํไมห้รือเก็บหาของป่า ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ตามมาตรา ๑๕ 

ใหใ้ชไ้ดภ้ายในระยะเวลาท่ีระบุไวใ้นใบอนุญาต ตามระเบียบท่ีอธิบดีกาํหนดซ่ึงตอ้งไม่เกินหน่ึงปีนับแต่วนั
ออกใบอนุญาต  

การต่ออายุใบอนุญาต ใหเ้ป็นไปตามแบบ ระเบียบและวธีิการท่ีกาํหนดในกฎกระทรวง  
มาตรา ๒๒ ในกรณีใบอนุญาตสญูหายหรือถูกทาํลาย ใหย้ื่นคาํขอใบแทนใบอนุญาตต่อ

พนักงานเจา้หนา้ท่ี  
การออกใบแทนใบอนุญาต ให้เป็นไปตามแบบ ระเบียบและวิธีการท่ีกําหนดใน

กฎกระทรวง  
มาตรา ๒๓ ใบอนุญาตท่ีออกใหต้ามมาตรา ๑๕ จะโอนกนัไดต่้อเม่ือไดร้บัอนุญาตจาก

พนักงานเจา้หนา้ท่ี  
การโอนใบอนุญาต ใหเ้ป็นไปตามระเบียบและวธีิการท่ีกาํหนดในกฎกระทรวง  
มาตรา ๒๔ ผูร้บัใบอนุญาต หรือหนังสืออนุญาตตามพระราชบญัญติัน้ีตอ้งจดัใหค้นงาน 

ผูร้บัจา้งหรือผูแ้ทนของผูร้บัใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาตมีใบคู่มือสาํหรบัทาํการตามท่ีไดร้บัอนุญาตตาม

แบบ ระเบียบและวธีิการท่ีกาํหนดในกฎกระทรวง  
มาตรา ๒๕ เม่ือไดก้าํหนดป่าใดเป็นป่าสงวนแห่งชาติ และรฐัมนตรีไดแ้ต่งตั้งพนักงาน

เจา้หนา้ท่ีผูค้วบคุมและรกัษาป่าสงวนแห่งชาติน้ันแลว้ ใหพ้นักงานเจา้หนา้ท่ีมีอาํนาจดงัต่อไปน้ี  
(๑) สัง่ใหผู้ห้น่ึงผูใ้ดออกจากป่าสงวนแห่งชาติ หรือใหง้ดเวน้การกระทาํใด ๆ ในเขตป่า

สงวนแห่งชาติ ในกรณีท่ีมีขอ้เท็จจริงปรากฏหรือเหตุอนัควรสงสยัวา่มีการกระทาํผิดตามพระราชบญัญติัน้ี  
(๒) สัง่เป็นหนังสือใหผู้ก้ระทาํผิดต่อพระราชบญัญติัน้ี ร้ือถอนแกไ้ขหรือทาํประการอ่ืนใด

แก่ส่ิงท่ีเป็นอนัตราย หรือส่ิงท่ีทาํใหเ้ส่ือมสภาพในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ภายในเวลาท่ีกาํหนดให ้ 
(๓) ยึด ทาํลาย ร้ือถอน แกไ้ขหรือทาํประการอ่ืน เม่ือผูก้ระทาํผิดไม่ปฏิบติัตาม (๒) ไม่

ปรากฏตวัผูก้ระทาํผิดหรือรูต้วัผูก้ระทาํผิดแต่หาตวัไมพ่บ  
ถา้พนักงานเจา้หน้าท่ีไดป้ฏิบติัการอย่างหน่ึงอยา่งใดดงักล่าวและไดเ้สียค่าใชจ้่ายเพื่อการ

น้ัน ใหผู้ก้ระทาํผิดชดใชห้รือออกค่าใชจ้า่ยน้ันทั้งหมด หรือใหพ้นักงานเจา้หน้าท่ีนําทรพัยสิ์นท่ียึดไวไ้ดอ้อก
ขายทอดตลาดหรือขายโดยวธีิอ่ืนตามท่ีเห็นสมควรเพ่ือชดใชค่้าใชจ้า่ยน้ัน และใหนํ้าความในมาตรา ๑๓๒๗ 
แห่งประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชยม์าใชบ้งัคบัแก่เงินท่ีไดจ้ากการขายทรพัยสิ์นน้ันโดยอนุโลม  

(๔) ดาํเนินการอยา่งหน่ึงอยา่งใดท่ีเห็นสมควร ทั้งน้ีเพ่ือป้องกนัหรือบรรเทาความเสียหาย
แก่ป่าสงวนแห่งชาติในกรณีท่ีมีเหตุฉุกเฉิน  

มาตรา ๒๖ การจบักุม ปราบปรามผูก้ระทาํผิดตามพระราชบญัญติัน้ีใหพ้นักงานเจา้หน้าท่ี
เป็นพนักงานฝ่ายปกครองหรือตาํรวจ ตามประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความอาญา  



มาตรา ๒๗ เม่ือปรากฏวา่ผูร้บัใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาต คนงานผูร้บัจา้งหรือผูแ้ทน
ของผูร้บัใบอนุญาต หรือหนังสืออนุญาตกระทาํผิดต่อพระราชบญัญติัน้ีหรือกฎกระทรวง หรือเง่ือนไขใน

ใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาต ซ่ึงออกตามพระราชบญัญติัน้ี อนัอาจเป็นการเสียหายอย่างรา้ยแรง ให้

พนักงานเจา้หนา้ท่ีมีอาํนาจสัง่เป็นหนังสือใหพ้กัใชใ้บอนุญาตหรือหนังสืออนุญาตได ้มีกาํหนดไมเ่กินหกสิบ
วนั นับแต่วนัท่ีออกคาํสัง่  

คาํสัง่พกัใชใ้บอนุญาตหรือหนังสืออนุญาตตามวรรคหน่ึง อธิบดีมีอาํนาจสัง่เพิกถอนคาํสัง่
หรือเพ่ิมหรือลดระยะเวลาท่ีสัง่พกัใชใ้บอนุญาตหรือหนังสืออนุญาตไดต้ามท่ีเห็นสมควร แต่ในกรณีท่ีมี

คาํสัง่เพ่ิมระยะเวลาดงักล่าวน้ันจะเพ่ิมไดไ้มเ่กินหน่ึงรอ้ยยีสิ่บวนั  
มาตรา ๒๘ คาํสัง่พกัใชใ้บอนุญาตหรือหนังสืออนุญาตของพนักงานเจา้หน้าท่ีหรือคาํสัง่

ของอธิบดีตามมาตรา ๒๗ ผูร้บัใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาตมีสิทธิอุทธรณต่์อรฐัมนตรี โดยยื่นอุทธรณ์
ต่อพนักงานเจา้หนา้ท่ีภายในกาํหนดสามสิบวนันับแต่วนัท่ีทราบคาํสัง่ คาํวนิิจฉยัของรฐัมนตรีใหเ้ป็นท่ีสุด  

มาตรา ๒๙ ในกรณีท่ีมีการสัง่พกัใชใ้บอนุญาต หรือหนังสืออนุญาตแลว้ถา้รัฐมนตรี

เห็นสมควรก็ใหมี้อาํนาจสัง่เพิกถอนใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาตน้ันได ้ 
มาตรา ๒๐ ในกรณีมีความจาํเป็นเพ่ือประโยชน์แก่ราชการ หรือสาธารณะประโยชน์ หรือ

เม่ือปรากฏว่าไดมี้การอนุญาตไปโดยมิชอบ รฐัมนตรีมีอาํนาจสัง่เพิกถอนการอนุญาตรายหน่ึงรายใด

ทั้งหมดหรือบางส่วนได ้ ในกรณีมิใช่เป็นความผิดของผูถู้กสัง่เพิกถอนการอนุญาต ใหจ้่ายค่าทดแทนดว้ย
จาํนวนเงินอนัเป็นธรรมแก่ผูถ้กูสัง่เพิกถอนการอนุญาตน้ัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
(๒) มาตรา ๑๔ ถกูยกเลิกตามความในมาตรา ๔ แห่ง พ.ร.บ. ป่าสงวนแห่งชาติ (ฉบบั ๓) พ.ศ. ๒๕๒๘ 

และใชข้อ้ความน้ีแทน  
(๓) มาตรา ๑๖ ถกูยกเลิกตามความในมาตรา ๕ แห่ง พ.ร.บ. ป่าสงวนแห่งชาติ (ฉบบัท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๒๘ 

และใชข้อ้ความน้ีแทน  
(๔) มาตรา ๑๘ ถกูยกเลิกตามความในมาตรา ๗ แห่ง พ.ร.บ. ป่าสงวนแห่งชาติ (ฉบบัท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๒๘ 

และใชข้อ้ความน้ีแทน  
(๕) มาตรา ๒๐ ถกูยกเลิกตามความในมาตรา ๘ แห่ง พ.ร.บ. ป่าสงวนแห่งชาติ (ฉบบัท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๒๘ 

และใชข้อ้ความน้ีแทน  



หมวด ๓ 
บทกาํหนดโทษ 

มาตรา ๓๑
(๖) ผูใ้ดฝ่าฝืนมาตรา ๑๔ ตอ้งระวางโทษจาํคุกตั้งแต่หกเดือนถึงหา้ปี และ

ปรบัตั้งแต่หา้พนับาทถึงหา้หม่ืนบาท  
ในกรณีความผิดตามมาตราน้ี ถา้ไดก้ระทาํเป็นเน้ือท่ีเกินยีสิ่บหา้ไร่ หรือก่อใหเ้กิดความ

เสียหายแก่  
(๑) ไมส้กั ไมย้าง ไมส้นเขาหรือไมห้วงหา้มประเภท ข. ตามกฎหมายวา่ดว้ยป่าไม ้หรือ  
(๒) ไมอ่ื้นท่ีเป็นตน้หรือเป็นท่อนอยา่งใดอยา่งหน่ึงหรือทั้งสองอยา่งรวมกนัเกินยีสิ่บตน้

หรือท่อน หรือรวมปริมาตรไมเ้กินส่ีลกูบาศกเ์มตร หรือ  
(๓) ตน้น้ําลาํธาร  
ผูก้ระทาํความผิดตอ้งระวางโทษจาํคุกตั้งแต่สองปีถึงสิบหา้ปี และปรบัตั้งแต่สองหม่ืนบาท

ถึงหน่ึงแสนหา้หม่ืนบาท  
ในกรณีท่ีมีคาํพิพากษาช้ีขาดวา่ บุคคลใดกระทาํความผิดตามมาตราน้ีถา้ปรากฎวา่บุคคล

น้ันยดึถือหรือครอบครองท่ีดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ศาลมีอาํนาจสัง่ใหผู้ก้ระทาํผิด คนงาน ผูร้บัจา้ง 
ผูแ้ทนและบริวารของผูก้ระทาํผิดออกจากเขตป่าสงวนแห่งชาติได ้ 

มาตรา ๓๒ ผูใ้ดฝ่าฝืนมาตรา ๒๔ ตอ้งระวางโทษปรบัไมเ่กินหน่ึงพนับาท  
มาตรา ๓๓

(๗) ผูใ้ดทาํใหเ้สียหาย ทาํลายซ่ึงหลกัเขต ป้าย หรือเคร่ืองหมายอ่ืนใดท่ีจดัใหมี้
ข้ึนตามพระราชบญัญติัน้ี ตอ้งระวางโทษจาํคุกไมเ่กินสามปี หรือปรบัไมเ่กินสามหม่ืนบาท หรือทั้งจาํทั้ง

ปรบั  
มาตรา ๓๓ ทว ิผูใ้ดไมป่ฏิบติัตามระเบียบท่ีอธิบดีกาํหนดตามมาตรา ๑๘ หรือขดัคาํสัง่

พนักงานเจา้หนา้ท่ีซ่ึงสัง่ตามมาตรา ๒๕ (๑) หรือ (๒) ตอ้งระวางโทษจาํคุกไมเ่กินหกเดือน หรือปรบัไม่

เกินหา้พนับาท หรือทั้งจาํทั้งปรบั  
มาตรา ๓๔ ผูใ้ดรบัไวด้ว้ยประการใด ซ่อนเรน้ จาํหน่วย หรือช่วยพาเอาไปเสียซ่ึงไมห้รือ

ของป่าท่ีตนรูอ้ยูแ่ลว้วา่ เป็นไมห้รือของป่าท่ีผูไ้ดม้าโดยการกระทาํผิดตามพระราชบญัญติัน้ี ตอ้งระวางโทษ
เสมือนเป็นตวัการในการกระทาํผิดน้ัน  

มาตรา ๓๕ บรรดาไม ้ของป่า เคร่ืองมือ เคร่ืองใช ้อาวุธ สตัวพ์าหนะ ยานพาหนะ หรือ
เคร่ืองจกัรกลใด ๆ ซ่ึงบุคคลใช ้หรือไดม้าโดยการกระทาํผิดตามพระราชบญัญติัน้ีใหริ้บเสียทั้งส้ินโดยไม่
คาํนึงวา่เป็นของผูก้ระทาํผิด และมีผูถ้กูลงโทษตามคาํพิพากษาของศาลหรือไม ่ 
 
 
 
 

 
(๖) มาตรา ๓๑ ถกูยกเลิกตามความในมาตรา ๓ แห่ง พ.ร.บ. ป่าสงวนแห่งชาติ (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๒๒ 

และใชข้อ้ความน้ีแทน  
(๗) มาตรา ๓๓ ถกูยกเลิกตามความในมาตรา ๔ แห่ง พ.ร.บ. ป่าสงวนแห่งชาติ (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๒๒ 

และใชข้อ้ความน้ีแทน  



บทเฉพาะกาล 
มาตรา ๓๖ บรรดาป่าท่ีเป็นป่าคุม้ครองอยูแ่ลว้ตามกฎหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองและสงวน

ป่า ก่อนวนัท่ีพระราชบญัญติัน้ีใชบ้งัคบั ใหถื้อวา่เป็นป่าสงวนแห่งชาติตามพระราชบญัญติัน้ี จนกวา่จะมี

กฎกระทรวงออตามมาตรา ๖ วรรคสอง หรือมาตรา ๗ ซ่ึงตอ้งออกภายในหา้ปี นับแต่วนัท่ีพระราชบญัญติั
น้ีใชบ้งัคบั 

มาตรา ๓๗ ใบอนุญาตท่ีออกใหแ้ก่บุคคลกระทาํการใด ๆ ตามกฎหมายวา่ดว้ยการ
คุม้ครองและสงวนป่าก่อนวนัท่ีพระราชบญัญติัน้ีใชบ้งัคบั ใหใ้ชไ้ดต่้อไปจนส้ินอายุตามท่ีระบุไวใ้น
ใบอนุญาตน้ัน 

มาตรา ๓๘ ภายในระยะเวลาหน่ึงปี นับแต่วนัท่ีพระราชบญัญติัน้ีใชบ้งัคบับรรดา
กฎกระทรวง ประกาศ ขอ้กาํหนด และระเบียบการต่าง ๆ ท่ีไดอ้อกตามกฎหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองและ

สงวนป่า และใชอ้ยูใ่นวนัประกาศพระราชบญัญติัน้ีในราชกิจจานุเบกษา ใหค้งใชบ้งัคบัต่อไปเท่าท่ีไมข่ดั
หรือแยง้กบัพระราชบญัญติัน้ี ทั้งน้ีจนกวา่จะมีกฎกระทรวงประกาศขอ้กาํหนดหรือระเบียบการต่าง ๆ 
ยกเลิกหรือมีความอยา่งเดียวกนั หรือขดั หรือแยง้กนั หรือกล่าวไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน 
 

ผูร้บัสนองพระบรมราชโองการ 
   จอมพล ถนอม กิตติขจร 

                  นายกรฐัมนตรี 


