
ค ำอธิบำยกำรรับฟังควำมคิดเห็น(เพิ่มเติม) 
ร่ำงพระรำชบัญญัติป่ำไม้ (ฉบับที่..) พ.ศ. ....  

...................... 

1. เรื่องเดิม 

 ด้วยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (โดยกรมป่าไม้) ได้เสนอแก้ไขเพ่ิมเติม
พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 โดยมีสาระส าคัญก าหนดให้ไม้ที่ขึ้นในป่าจะเป็นไม้หวงห้ามประเภท
ใดให้ก าหนดโดยพระราชกฤษฎีกา ส าหรับไม้ทุกชนิดที่ขึ้นในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตามประมวล
กฎหมายที่ดินไม่เป็นไม้หวงห้าม (มาตรา 4 แก้ไขมาตรา 7 วรรคหนึ่ง) และได้รับฟังความคิดเห็นตามมาตรา 
77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติรับหลักการเมื่อวันที่ 7 
สิงหาคม 2561 

2. ผลของกำรแก้ไขตำมที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติรับหลักกำรเมื่อวันที่ 7 สิงหำคม 2561 
 2.1 ไม้ที่ขึ้นตามธรรมชาติหรือไม้ที่ปลูกขึ้นในป่าและมีพระราชกฤษฎีกาก าหนดไม้ชนิดใดเป็น  
ไม้หวงห้ามแล้วไม้ชนิดนั้นก็เป็นไม้หวงห้าม (ปัจจุบันมีพระราชกฤษฎีกาก าหนดไม้หวงห้าม พ.ศ. 2530 ก าหนดให้  
ไม้บางชนิดเป็นไม้หวงห้าม ประเภท ก. จ านวน 158 ล าดับ และไม้หวงห้ามประเภท ข. จ านวน 13 ล าดับ)       
การตัด/โค่น แปรรูปไม้ การมีไว้ในครอบครอง การน าเคลื่อนที่จะต้องได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่และ
เสียค่าธรรมเนียมตามกฎหมาย เช่น ไม้สัก ไม้แดง ไม้ประดู่ ถ้าขึ้นตามธรรมชาติหรือปลูกในที่ดินของรัฐ      
เช่น ที่ดิน สปก. ที่ดินในเขตนิคมสหกรณ์หรือนิคมสร้างตนเอง หรือในป่า ซึ่งที่ดินดังกล่าวยังถือว่าเป็นป่าตาม
กฎหมาย ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 มาตรา 4 (1) แม้จะไม่มีสภาพความเป็นป่าตามความ         
เป็นจริงก็ตาม ก็เป็นไม้หวงห้าม การตัดหรือโค่น แปรรูปไม้ การมีไว้ในครอบครอง หรือน าเคลื่อนที่ จะต้องได้รับ
อนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ ฝ่าฝืนมีความผิดและมีโทษทางอาญา 
  2.2 ไม้ที่ขึ้นตามธรรมชาติหรือปลูกขึ้นทุกชนิดในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตาม
ประมวลกฎหมายที่ดิน (ที่ดินประเภท โฉนดที่ดิน โฉนดแผนที่ โฉนดตราจอง และตราจองที่ตราว่าได้ท าประโยชน์แล้ว 
และโฉนดที่ดิน (น.ส. 4 ก. น.ส. 4 ข. น.ส. 4 ค. น.ส. 4 ง. น.ส. 4 จ.) หนังสือรับรองการท าประโยชน์ (น.ส.3 
น.ส. 3 ก. น.ส. 3 ข และแบบหมายเลข 3) และแบบแจ้งการครอบครอง ( ส.ค. 1) ใบจอง (น.ส. 2)) ไม่เป็นไม้หวงห้าม   
อีกต่อไป แม้จะมีชื่อชนิดตรงกับพระราชกฤษฎีกาก าหนดไม้หวงห้าม พ.ศ. 2530 ก็ตาม เนื่องจากที่ดิน
ดังกล่าวไม่ใช่ป่าตามกฎหมายตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 มาตรา 4 (1) การตัด/โค่น  
แปรรูปไม้ การมีไว้ในครอบครองหรือการน าเคลื่อนที่ ไม่ต้องขออนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ และไม่ต้องเสีย
ค่าธรรมเนียม เช่น ไม้สัก ไม้พะยูง ที่ขึ้นเองตามธรรมชาติหรือปลูกขึ้นในที่ดินที่มีหลักฐานโฉนดที่ดิน หนังสือ
รับรองการท าประโยชน์ตามประมวลกฎหมายที่ดิน (น.ส.3 น.ส.3 ก. หรือน.ส.3 ข.) ไม่ถือว่าเป็นไม้หวงห้าม
เพราะไม่ได้ขึ้นในป่า การตัด/โค่น การแปรรูป การมีไว้ในครอบครอง หรือการน าเคลื่อนที่ ไม่ต้องขออนุญาต
จากพนักงานเจ้าหน้าที่ 
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3. กำรด ำเนินกำรต่อมำ 
  ร่างพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่..) พ.ศ. .... ที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ 
และคณะรัฐมนตรีเห็นชอบดังกล่าวได้เข้าสู่การพิจารณาสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2561 
ซึ่งสภานิติบัญญัติแห่งชาติมีมติรับหลักการวาระที่ 1 ให้รับร่างพระราชบัญญัติป่าไม้ฯ ดังกล่าวพิจารณาต่อไป 
แต่มีสมาชิกของสภานิติบัญญัติขอแปรญัตติเพ่ิมหลักการที่คณะรัฐมนตรีเสนอโดยพิจารณาว่าเพ่ือประโยชน์ใน
การประกอบอาชีพการปลูกป่าของประชาชน จึงขอให้เพ่ิมที่ดินประเภทอ่ืนนอกจากท่ีดินที่มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิ
ครอบครองตามประมวลกฎหมายที่ดินแล้ว โดยให้เพิ่มที่ดินของรัฐที่รัฐอนุญำตให้รำษฎรเข้ำใช้ประโยชน์แล้ว    
ก็ให้ไม้ที่ปลูกขึ้นในที่ดินดังกล่ำวไม่เป็นไม้หวงห้ำมเช่นเดียวกับไม้ที่ปลูกขึ้นในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิ
ครอบครองตามประมวลกฎหมายที่ดินด้วย ต่อมาคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติป่าไม้ 
(ฉบับที่..) พ.ศ. .... ได้ประชุมครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม 2561 มีมติเห็นชอบด้วย  
ให้เพ่ิมเติมร่างพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่..) พ.ศ. .... ที่คณะรัฐมนตรีเสนอ ดังนี้  
  3.1 ก าหนดให้ เพ่ิมประเภทที่ดินของรัฐที่ ได้อนุญาตให้เข้าท าประโยชน์ตามกฎหมาย  
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีประกาศ
แล้วให้ไมทุ้กชนิดเฉพาะที่ปลูกข้ึนในที่ดินดังกล่าวไม่เป็นไม้หวงห้าม 
  3.2 การตัดหรือโค่นไม้ที่ปลูกขึ้นในที่ดินของรัฐดังกล่าวไม่ต้องเรียกค่าธรรมเนียม (ตามความ
ในมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484) 
  3.3 การน าไม้ที่ปลูกในที่ดินของรัฐดังกล่าวเคลื่อนที่ต้องได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ 

4. ผลของกำรแก้ไขร่ำงพระรำชบัญญัติป่ำไม้ฯ เพิ่มเติมตำมที่กรรมำธิกำรเสนอ 
   4.1 การไม่เป็นไม้หวงห้าม 
                          ที่ดินของรัฐที่ได้อนุญาตให้ท าประโยชน์ เช่น ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม 
(สปก. 4-01) ที่ดินที่มีหนังสือแสดงการเข้าท าประโยชน์ในเขตนิคมสหกรณ์หรือนิคมสร้างตนเอง (นค. 3 หรือ 
กสน. 5) หนังสืออนุญาตให้เข้าท าประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เช่น การอนุญาตตาม
โครงการจัดที่ดินท ากินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) การอนุญาตในรูปแบบของ สทก. หรืออนุญาตให้
ปลูกสร้างสวนป่า ถ้าปลูกต้นไม้ทุกชนิดในที่ดินที่ได้รับอนุญาตดังกล่าว จะไม่เป็นไม้หวงห้าม ส่วนไม้ที่ขึ้นเอง
ตามธรรมชาติและมีชื่อชนิดที่มีพระราชกฤษฎีกาก าหนดให้ เป็นไม้หวงห้าม ก็ยังเป็นไม้หวงห้ามตาม
พระราชบัญญัติป่าไม้ฯ (ได้รับยกเว้นเฉพาะไม้ที่ปลูกขึ้นเท่านั้นที่ไม่เป็นไม้หวงห้าม ไม่ว่าจะปลูกก่อนหรือปลูก
หลังวันที่พระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ) 
 4.2  การตัดหรือโค่นไม้ในที่ดินของรัฐที่ได้รับอนุญาตให้เข้าท าประโยชน์ มีผลดังนี้  
   (1) การตัดหรือโค่น การแปรรูป การมีไว้ในครอบครองไม้ที่ปลูกขึ้นในที่ดินในเขตปฏิรูป
ที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม (สปก.) ที่ดินในเขตนิคมสหกรณ์ หรือนิคมสร้างตนเอง หรือที่ป่าที่อยู่นอกเขตป่าสงวน
แห่งชาติ ไม่ต้องขออนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่เนื่องจากไม่เป็นไม้หวงห้าม 
   (2) การตัดหรือโค่นไม้ที่ปลูกขึ้นในที่ดินที่ได้รับอนุญาตเข้าท าประโยชน์ในเขตป่าสงวน
แห่งชาติ ถึงแม้เป็นไม้ที่ปลูกขึ้นจะไม่เป็นไม้หวงห้าม แต่ก็เป็นไม้ที่ขึ้นในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ซึ่งตาม
พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 มาตรา 14 ก าหนดให้การท าไม้ทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นไม้หวงห้าม 
หรือไม้ที่มิใช่ไม้หวงห้าม จะต้องรับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ ดังนั้น ไมทุ้กชนิดและเป็นไม้ที่ปลูกในที่ดินที ่
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ได้รับอนุญาตในเขตป่าสงวนแห่งชาติ แม้จะไม่เป็นไม้หวงห้าม การตัดหรือโค่นไม้ก็ต้องได้รับอนุญาตจาก
พนักงานเจ้าหน้าที่ ส่วนการแปรรูปไม้หรือมีไว้ในครอบครองไม่ต้องขออนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ เนื่องจาก
ไม่เป็นไม้หวงห้ามตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 
 4.3 การเสียค่าธรรมเนียมในการท าไม้ 
  (1) ไม้ที่ปลูกขึ้นในที่ดินที่ได้รับอนุญาตในเขตปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม (สปก.) ที่ดินใน 
เขตนิคมสหกรณ์ หรือนิคมสร้างตนเอง (นค 3 หรือ กสน. 5) การท าไม้ (ตัด/โค่น) ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม  
  (2) ไม้ที่ปลูกขึ้นในที่ดินที่ได้รับอนุญาตในเขตป่าสงวนแห่งชาติ การตัดหรือโค่นไม้นอกจาก
จะต้องได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่แล้ว จะต้องเสียค่าภาคหลวงการท าไม้ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 
1221 (พ.ศ. 2531) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 
                  4.4 การน าไมเ้คลื่อนที ่
   ไม้ที่ปลูกขึ้นในที่ดินที่ได้รับอนุญาตทุกประเภทเมื่อตัดหรือโค่นไม้แล้ว ประสงค์จะน าไม้
เคลื่ อนที่ ต่ อ ไป  จะต้ องได้ รับอนุญ าตจากพนั กงาน เจ้ าหน้ าที่ ต ามมาตรา 38  ห รือมาตรา 3 9  
แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 และเสียค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาต 
 

.............................. 


