
 
 
 
 
 
 
 

  ร่างพระราชบัญญั ติป่ าไม้  (ฉบับที่  ..) พ.ศ. .... เสนอโดยคณะรัฐมนตรี ชุดที่ มี 
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี ต่อประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  เมื่อวันที่  
๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ เพื่อให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พิจารณาตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย 

  ร่างพระราชบัญญัตปิ่าไม้ (ฉบับที ่..) พ.ศ. .... มีหลักการและเหตุผล ดังน้ี 
๑.๑ หลักการ 

           แก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ ดังต่อไปนี้ 
  (๑) แก้ไขเพ่ิมเติมให้ไม้ทุกชนิดที่ขึ้นในที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง 
ตามประมวลกฎหมายที่ดิน ไม่เป็นไม้หวงห้าม และการท าไม้ในที่ดินดังกล่าว ไม่ต้องได้รับอนุญาต 
จากพนักงานเจ้าหน้าที่ รวมทั้งแก้ไขบทนิยามค าว่า “ท าไม้” ให้สอดคล้องกัน (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๔ (๕)  
และมาตรา ๗ วรรคหนึ่ง และยกเลิกมาตรา ๑๔ ทวิ) 
  (๒) ก าหนดมาตรการรับรองไม้เพ่ือประโยชน์ในการจ าแนกแหล่งที่มาของไม้ และเพ่ือ
การค้าหรือการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร (เพ่ิมส่วนที่ ๒/๑  การรับรองไม้ มาตรา ๑๘/๑ มาตรา ๑๘/๒  
และมาตรา ๑๘/๓ ของหมวด ๑  การท าไม้และเก็บหาของป่า) 
  (๓) ก าหนดเพ่ิมลักษณะของไม้ที่มีไว้ในครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายในสถานที่ 
ที่ได้รับอนุญาต (เพิ่มมาตรา ๕๑ (๖))   
  ๑.๒ เหตุผล 
  โดยที่พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับ 
การก าหนดให้ไม้ที่มีค่าทางเศรษฐกิจท่ีขึ้นในที่ดินประเภทอื่นที่ไม่ใช่ป่า เป็นไม้หวงห้าม จึงท าให้ 
การท าไม้และการเคลื่อนย้ายไม้ในที่ดินดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้มาตรการควบคุมตามกฎหมายว่าด้วย 
 

   ร่างพระราชบัญญัติป่าไม ้(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
(คณะรัฐมนตรี เป็นผูเ้สนอ) 



๒ 

 
ป่าไม้   ดังนั้น เพ่ือให้การท าไม้และการเคลื่อนย้ายไม้นั้นเป็นไปได้โดยสะดวก ไม่ เกิดภาระ 
แก่ประชาชน ทั้งยังเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมอุตสาหกรรมไม้และการบริหารจัดการด้านการป่าไม้ 
ให้มีประสิทธิภาพ  สมควรแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายว่าด้วยป่าไม้เพ่ือก าหนดให้ไม้ที่ขึ้นในที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์
หรือสิทธิครอบครองตามประมวลกฎหมายที่ดิน ไม่เป็นไม้หวงห้าม  รวมทั้งก าหนดเพ่ิมหลักเกณฑ์ 
การออกหนังสือรับรองไม้เพ่ือประโยชน์ในการจ าแนกแหล่งที่มาของไม้ซึ่งเป็นมาตรการในการป้องกัน 
การน าไม้ที่ลักลอบท าออกจากป่ามาสวมสิทธิว่าเป็นไม้ที่ท าออกจากที่ดินดังกล่าว และเพ่ือการค้า 
หรือการส่งออกไปนอกราชอาณาจักรจึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้    

  ๑ .๓  ร่ า งพ ระราชบั ญ ญั ติ ป่ า ไม้  (ฉ บั บ ที่  ..)  พ .ศ . .... มี เ น้ื อห ารวม 
จ านวน ๙ มาตรา สรุปสาระส าคัญได้ดังน้ี 
           - แก้ไขเพ่ิมเติมบทนิยาม ค าว่า “ท าไม้” ให้หมายความว่า ตัด ฟัน กาน โค่น ลิด 
เลื่อย ผ่า ถาก ทอน ขุด ชักลากไม้ในป่า หรือน าไม้ออกจากป่าด้วยประการใด ๆ เพ่ือให้สอดคล้อง
กับการแก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๗ วรรคหนึ่ง ที่ก าหนดให้ ไม้ที่เป็นไม้หวงห้ามตามพระราชบัญญัติ 
ฉบับนี้ มีเฉพาะแต่ไม้ที่ขึ้นในป่าและท่ีมีพระราชกฤษฎีกาก าหนดให้เป็นไม้หวงห้าม (ร่างมาตรา ๓ 
แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๔ (๕))  
     - แก้ไขเพ่ิมเติมให้ไม้ทุกชนิดที่ขึ้นในที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง 
ตามประมวลกฎหมายที่ดินไม่เป็นไม้หวงห้าม ส่วนไม้ในป่าชนิดใดจะก าหนดให้เป็นไม้หวงห้าม
ประเภทใดให้ก าหนดโดยพระราชกฤษฎีกา (ร่างมาตรา ๔ แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๗ วรรคหน่ึง)  
     - ยกเลิกมาตรา ๑๔ ทวิ กรณียกเว้นค่าภาคหลวงให้แกผู่้รับอนุญาตท าไม้สัก ไม้ยาง  
ไม้ชิงชัน ไม้เก็ดแดง ไม้อีเม่ง ไม้พะยุงแกลบ ไม้กระพี้ ไม้แดงจีน ไม้ขะยุง ไม้ชิก ไม้กระซิก ไม้กระซิบ 
ไม้พะยูง ไม้หมากพลูตั๊กแตน ไม้กระพ้ีเขาควาย ไม้เก็ดด า ไม้อีเฒ่า และไม้เก็ดเขาควาย ที่ขึ้นอยู่ 
ในที่ดินที่มีโฉนดที่ดนิหรือหนังสือรับรองการท าประโยชน์ตามประมวลกฎหมายที่ดิน เพ่ือให้สอดคล้อง
กับการแก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๗ วรรคหนึ่ง (ร่างมาตรา ๕ ยกเลิกมาตรา ๑๔ ทวิ) 

 - ก าหนดเพ่ิมกระบวนการในการรับรองไม้ กรณีที่ให้เจ้าของไม้ที่ขึ้นในที่ดิน 
ที่มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตามประมวลกฎหมายที่ดินสามารถแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ 
เพ่ือขอหนังสือรับรองไม้ โดยเสียค่าใช้จ่ายตามที่กรมป่าไม้ก าหนด  และกรณีของผู้ที่มีความประสงค์ 
ขอหนังสือรับรองไม้ ผลิตภัณฑ์ไม้ และถ่านไม้ เพ่ือการค้าหรือการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร  
ให้สามารถยื่นค าขอต่อพนักงานเจ้าหน้าที่และเสียค่าใช้จ่ายในการออกหนังสือรับรองตามที่ 
กรมป่าไม้ก าหนด ซึ่งกรมป่าไมจ้ะก าหนดให้สถาบันหรือองค์กรอื่นด าเนินการออกหนังสือรับรองดังกล่าว 

 



๓ 

 
แทนได้  โดยให้เป็นไปตามระเบียบที่อธิบดีกรมป่าไม้ก าหนด (ร่างมาตรา ๖ เพ่ิมส่วนที่  ๒/๑  
การรับรองไม้ มาตรา ๑๘/๑ มาตรา ๑๘/๒ และมาตรา ๑๘/๓ ของหมวด ๑ การท าไม้และเก็บ
หาของป่า) 
 - ก าหนดเพ่ิมลักษณะของไม้ โดยให้ ไม้ที่มีหนังสือรับรองตามมาตรา ๑๘/๑  
กรณีที่ให้เจ้าของไม้ที่ขึ้นในที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตามประมวลกฎหมายที่ดิน
สามารถแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อขอหนังสือรับรองไม้  และมาตรา ๑๘/๒ กรณีของผู้ที่ 
มีความประสงค์ขอหนังสือรับรองไม้  ผลิตภัณฑ์ไม้ และถ่านไม้ เพ่ือการค้าหรือการส่งออกไป 
นอกราชอาณาจักร หรือส าหรับไม้ที่มีหลักฐานแสดงว่าได้มาโดยชอบด้วยกฎหมายที่ให้ผู้รับอนุญาต
ตั้งโรงงานแปรรูปไม้สามารถมีไว้ในครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายในสถานที่ที่ได้รับอนุญาตของตนได้ 
(ร่างมาตรา ๗ เพ่ิมมาตรา ๕๑ (๖)) 

 - ก าหนดบทเฉพาะกาลรองรับให้บรรดาไม้สัก ไม้ยาง ไม้ชิงชัน ไม้เก็ดแดง ไม้อีเม่ง  
ไม้พยุงแกลบ ไม้กระพ้ี ไม้แดงจีน ไม้ขะยุง ไม้ซิก ไม้กระซิก ไม้กระซิบ ไม้พะยูง ไม้หมากพลูตั๊กแตน  
ไม้กระพี้เขาควาย ไม้เก็ดด า ไม้อีเฒ่า และไม้เก็ดเขาควาย ที่ขึ้นในป่า ให้เป็นไม้หวงห้ามประเภท ก.  
ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ จนกว่าจะได้มีการตราพระราชกฤษฎีกาที่ออกตาม 
ความในมาตรา ๗ แห่ งพ ระราชบัญ ญั ติ ป่ า ไม้  พุ ท ธศั ก ราช  ๒๔ ๘๔  ซึ่ งแก้ ไข เพ่ิ ม เติ ม 
โดยพระราชบัญญัติฉบับนี้ (ร่างมาตรา ๘)     

    ๑.๔  บทวิเคราะห์ข้อดีและข้อสังเกตของร่างพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... * 
         ข้อดีของร่างพระราชบัญญัติป่าไม ้(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  

          ร่างพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ได้ก าหนดให้ไม้ทุกชนิดที่ขึ้นในที่ดิน 

ที่มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตามประมวลกฎหมายที่ดินไม่เป็นไม้หวงหา้ม เพ่ือให้การท าไม้ไม่ต้อง

ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่และไม่ต้องเสียค่าภาคหลวงตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ ซึ่งเป็นการ

ลดภาระและเป็นผลดีต่อการส่งเสริมให้ประชาชนปลูกไม้เศรษฐกิจเพ่ือใช้สอยและเพ่ือการค้าในที่ดิน

ดังกล่าว นอกจากนี้ การก าหนดให้มีการแจ้งเพ่ือขอออกหนังสือรับรองไม้ นอกจากจะเป็นประโยชน์ 

ในการจ าแนกแหล่งที่มาของไม้ว่าเป็นไม้ที่มาจากที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตามประมวล

กฎหมายที่ดินแล้ว ยังสามารถใช้เป็นหลักฐานแสดงความชอบของแหล่งที่มาของไม้ซึ่งจะช่วยอ านวย 

 

                                        
 * บันทึกวิเคราะห์สรุปสาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 



๔ 

 

ความสะดวกในการเคลื่อนย้ายไม้หรือเมื่อมีการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่รัฐ โดยกรณีนี้จะไม่ก่อเกิด

ภาระแก่ประชาชนจนเกินสมควร เนื่องจากก าหนดให้การแจ้งเพ่ือขอใบรับรองไม้เป็นภาคสมัครใจ  

และไม่มีการก าหนดโทษในกรณีที่ไม่มีการแจ้ง ส าหรับกรณีของผู้ซึ่งประสงค์จะค้า หรือส่งไม้ 

ผลิตภัณฑ์ไม้ และถ่านไม้ออกไปนอกราชอาณาจักร ได้ก าหนดให้สามารถขอให้พนักงานเจ้าหน้าที่ 

ออกหนังสือรับรองได้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมอุตสาหกรรมไม้และการบริหารจัดการ  

ด้านการป่าไม้ให้มีประสิทธิภาพ ตลอดจนเป็นการเพ่ิมพ้ืนที่ป่าเศรษฐกิจให้แก่ประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป 

       

     
 
 


