คำอธิบำยกำรรับฟังควำมคิดเห็น(เพิ่มเติม)
ร่ำงพระรำชบัญญัติป่ำไม้ (ฉบับที่..) พ.ศ. ....
......................
1. เรื่องเดิม
ด้ ว ยกระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม (โดยกรมป่ าไม้ ) ได้ เสนอแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม
พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 โดยมีสาระสาคัญกาหนดให้ไม้ที่ขึ้นในป่าจะเป็นไม้หวงห้ามประเภท
ใดให้กาหนดโดยพระราชกฤษฎีกา สาหรับไม้ทุกชนิดที่ขึ้นในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตามประมวล
กฎหมายที่ดินไม่เป็นไม้หวงห้าม (มาตรา 4 แก้ไขมาตรา 7 วรรคหนึ่ง) และได้รับฟังความคิดเห็นตามมาตรา
77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติรับหลักการเมื่อวันที่ 7
สิงหาคม 2561
2. ผลของกำรแก้ไขตำมที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติรับหลักกำรเมื่อวันที่ 7 สิงหำคม 2561
2.1 ไม้ที่ขึ้นตามธรรมชาติหรือไม้ที่ปลูกขึ้นในป่าและมีพระราชกฤษฎีกากาหนดไม้ชนิดใดเป็น
ไม้หวงห้ามแล้วไม้ชนิดนั้นก็เป็นไม้หวงห้าม (ปัจจุบันมีพระราชกฤษฎีกากาหนดไม้หวงห้าม พ.ศ. 2530 กาหนดให้
ไม้บางชนิ ดเป็ นไม้หวงห้ าม ประเภท ก. จานวน 158 ล าดับ และไม้หวงห้ ามประเภท ข. จานวน 13 ลาดับ )
การตัด/โค่น แปรรูปไม้ การมีไว้ในครอบครอง การนาเคลื่อนที่จะต้องได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่และ
เสี ย ค่ าธรรมเนี ย มตามกฎหมาย เช่น ไม้ สั ก ไม้ แดง ไม้ป ระดู่ ถ้ าขึ้น ตามธรรมชาติห รือ ปลู กในที่ ดิน ของรัฐ
เช่น ที่ดิน สปก. ที่ดินในเขตนิคมสหกรณ์หรือนิคมสร้างตนเอง หรือในป่า ซึ่งที่ดินดังกล่าวยังถือว่าเป็นป่าตาม
กฎหมาย ตามพระราชบัญญัติป่ าไม้ พุทธศักราช 2484 มาตรา 4 (1) แม้จะไม่มีสภาพความเป็นป่ าตามความ
เป็นจริงก็ตาม ก็เป็นไม้หวงห้าม การตัดหรือโค่น แปรรูปไม้ การมีไว้ในครอบครอง หรือนาเคลื่อนที่ จะต้องได้รับ
อนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ ฝ่าฝืนมีความผิดและมีโทษทางอาญา
2.2 ไม้ที่ขึ้นตามธรรมชาติหรือปลูกขึ้นทุกชนิดในที่ดิน กรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตาม
ประมวลกฎหมายที่ดิน (ที่ดินประเภท โฉนดที่ดิน โฉนดแผนที่ โฉนดตราจอง และตราจองที่ตราว่าได้ทาประโยชน์แล้ว
และโฉนดที่ดิน (น.ส. 4 ก. น.ส. 4 ข. น.ส. 4 ค. น.ส. 4 ง. น.ส. 4 จ.) หนังสื อรับรองการทาประโยชน์ (น.ส.3
น.ส. 3 ก. น.ส. 3 ข และแบบหมายเลข 3) และแบบแจ้งการครอบครอง ( ส.ค. 1) ใบจอง (น.ส. 2)) ไม่เป็นไม้หวงห้าม
อีกต่อไป แม้ จ ะมี ชื่อชนิ ดตรงกับ พระราชกฤษฎีก ากาหนดไม้ห วงห้ าม พ.ศ. 2530 ก็ตาม เนื่อ งจากที่ดิ น
ดังกล่ าวไม่ใช่ป่ าตามกฎหมายตามพระราชบัญ ญั ติป่ าไม้ พุ ท ธศั กราช 2484 มาตรา 4 (1) การตัด /โค่ น
แปรรูปไม้ การมีไว้ในครอบครองหรือการนาเคลื่อนที่ ไม่ต้องขออนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ และไม่ต้องเสีย
ค่าธรรมเนียม เช่น ไม้สัก ไม้พะยูง ที่ขึ้นเองตามธรรมชาติ หรือปลูกขึ้นในที่ดินที่มีหลักฐานโฉนดที่ดิน หนังสือ
รับรองการทาประโยชน์ตามประมวลกฎหมายที่ดิน (น.ส.3 น.ส.3 ก. หรือน.ส.3 ข.) ไม่ถือว่าเป็นไม้หวงห้าม
เพราะไม่ได้ขึ้นในป่า การตัด/โค่น การแปรรูป การมีไว้ในครอบครอง หรือการนาเคลื่อนที่ ไม่ต้องขออนุญาต
จากพนักงานเจ้าหน้าที่
/3.การดาเนินการ

-23. กำรดำเนินกำรต่อมำ
ร่างพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่..) พ.ศ. .... ที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ
และคณะรัฐมนตรีเห็นชอบดังกล่าวได้เข้าสู่การพิจารณาสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2561
ซึ่งสภานิติบัญญัติแห่งชาติมีมติรับหลักการวาระที่ 1 ให้รับร่างพระราชบัญญัติป่าไม้ฯ ดังกล่าวพิจารณาต่อไป
แต่มีสมาชิกของสภานิติบัญญัติขอแปรญัตติเพิ่มหลักการที่คณะรัฐมนตรีเสนอโดยพิจารณาว่า เพื่อประโยชน์ใน
การประกอบอาชีพการปลูกป่าของประชาชน จึงขอให้เพิ่มที่ดินประเภทอื่นนอกจากที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิ
ครอบครองตามประมวลกฎหมายที่ดินแล้ว โดยให้เพิ่มที่ดินของรัฐที่รัฐอนุญำตให้รำษฎรเข้ำใช้ประโยชน์แล้ว
ก็ให้ ไม้ ที่ ป ลูก ขึ้ น ในที่ ดิ น ดั งกล่ ำวไม่เป็ น ไม้ ห วงห้ ำ มเช่ น เดีย วกับ ไม้ ที่ ป ลู ก ขึ้น ในที่ ดิ น กรรมสิ ท ธิ์ห รือสิ ท ธิ
ครอบครองตามประมวลกฎหมายที่ดินด้วย ต่อมาคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติป่าไม้
(ฉบั บ ที่..) พ.ศ. .... ได้ประชุมครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันพฤหั สบดีที่ 20 ธันวาคม 2561 มีมติเห็นชอบด้วย
ให้เพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่..) พ.ศ. .... ที่คณะรัฐมนตรีเสนอ ดังนี้
3.1 ก าหนดให้ เพิ่ ม ประเภทที่ ดิ น ของรั ฐ ที่ ได้ อ นุ ญ าตให้ เข้ า ท าประโยชน์ ต ามกฎหมาย
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ประกาศ
แล้วให้ไม้ทุกชนิดเฉพาะที่ปลูกขึ้นในที่ดินดังกล่าวไม่เป็นไม้หวงห้าม
3.2 การตัดหรือโค่นไม้ที่ปลูกขึ้นในที่ดินของรัฐดังกล่าวไม่ต้องเรียกค่าธรรมเนียม (ตามความ
ในมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484)
3.3 การนาไม้ที่ปลูกในที่ดินของรัฐดังกล่าวเคลื่อนที่ต้องได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่
4. ผลของกำรแก้ไขร่ำงพระรำชบัญญัติป่ำไม้ฯ เพิ่มเติมตำมที่กรรมำธิกำรเสนอ
4.1 การไม่เป็นไม้หวงห้าม
ที่ดิน ของรัฐที่ได้อนุญ าตให้ ทาประโยชน์ เช่น ที่ดิน ในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
(สปก. 4-01) ที่ดินที่มีหนังสือแสดงการเข้าทาประโยชน์ในเขตนิคมสหกรณ์หรือนิคมสร้างตนเอง (นค. 3 หรือ
กสน. 5) หนังสืออนุญาตให้เข้าทาประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เช่น การอนุญาตตาม
โครงการจัดที่ดินทากินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) การอนุญาตในรูปแบบของ สทก. หรือ อนุญาตให้
ปลูกสร้างสวนป่า ถ้าปลูกต้นไม้ทุกชนิดในที่ดินที่ได้รับอนุญาตดังกล่าว จะไม่เป็นไม้หวงห้าม ส่วนไม้ที่ขึ้นเอง
ตามธรรมชาติ แ ละมี ชื่ อ ชนิ ด ที่ มี พ ระราชกฤษฎี ก าก าหนดให้ เป็ น ไม้ ห วงห้ า ม ก็ ยั ง เป็ น ไม้ ห วงห้ า มตาม
พระราชบัญญัติป่าไม้ฯ (ได้รับยกเว้นเฉพาะไม้ที่ปลูกขึ้นเท่านั้น ที่ไม่เป็นไม้หวงห้าม ไม่ว่าจะปลูกก่อนหรื อปลูก
หลังวันที่พระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ)
4.2 การตัดหรือโค่นไม้ในที่ดินของรัฐที่ได้รับอนุญาตให้เข้าทาประโยชน์ มีผลดังนี้
(1) การตัดหรือโค่น การแปรรูป การมีไว้ในครอบครองไม้ที่ปลูกขึ้นในที่ดิน ในเขตปฏิรูป
ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก.) ที่ดินในเขตนิคมสหกรณ์ หรือนิคมสร้างตนเอง หรือที่ป่าที่อยู่ นอกเขตป่าสงวน
แห่งชาติ ไม่ต้องขออนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่เนื่องจากไม่เป็นไม้หวงห้าม
(2) การตัดหรือโค่น ไม้ที่ปลู กขึ้นในที่ดินที่ได้รับอนุญ าตเข้าทาประโยชน์ในเขตป่าสงวน
แห่ งชาติ ถึ ง แม้ เป็ น ไม้ ที่ ป ลู ก ขึ้ น จะไม่ เป็ น ไม้ ห วงห้ า ม แต่ ก็ เป็ น ไม้ ที่ ขึ้ น ในเขตป่ า สงวนแห่ ง ชาติ ซึ่ ง ตาม
พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 มาตรา 14 กาหนดให้การทาไม้ทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นไม้หวงห้าม
หรือไม้ที่มิใช่ไม้หวงห้าม จะต้องรับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ ดังนั้น ไม้ทุกชนิดและเป็นไม้ที่ปลูกในที่ดินที่
ได้รับอนุญาต...

-3ได้รับ อนุ ญ าตในเขตป่ าสงวนแห่ งชาติ แม้ จะไม่เป็ นไม้ห วงห้ าม การตัดหรือโค่นไม้ ก็ต้องได้รับอนุญ าตจาก
พนักงานเจ้าหน้าที่ ส่วนการแปรรูปไม้หรือมีไว้ในครอบครองไม่ต้องขออนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ เนื่องจาก
ไม่เป็นไม้หวงห้ามตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484
4.3 การเสียค่าธรรมเนียมในการทาไม้
(1) ไม้ที่ปลูกขึ้นในที่ดินที่ได้รับอนุญาตในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก.) ที่ดินใน
เขตนิคมสหกรณ์ หรือนิคมสร้างตนเอง (นค 3 หรือ กสน. 5) การทาไม้ (ตัด/โค่น) ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม
(2) ไม้ที่ปลูกขึ้นในที่ดินที่ได้รับอนุญาตในเขตป่าสงวนแห่งชาติ การตัดหรือโค่นไม้นอกจาก
จะต้องได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่แล้ว จะต้องเสียค่าภาคหลวงการทาไม้ตามกฎกระทรวง ฉบับที่
1221 (พ.ศ. 2531) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507
4.4 การนาไม้เคลื่อนที่
ไม้ที่ป ลูกขึ้นในที่ดิน ที่ได้รับอนุญาตทุกประเภทเมื่อตัดหรือโค่นไม้แล้ ว ประสงค์จะนาไม้
เคลื่ อ นที่ ต่ อ ไป จะต้ อ งได้ รั บ อนุ ญ าตจากพ นั ก งานเจ้ า ห น้ า ที่ ต ามมาตรา 3 8 ห รื อ มาตรา 3 9
แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 และเสียค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาต
..............................

