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พระราชบัญญัติ
สวนป่า พ.ศ. ๒๕๓๕
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๕
เป็นปีที่ ๔๗ ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยสวนป่า
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติข้นึ ไว้โดยคาแนะนา และยินยอม
ของสภานิตบิ ัญญัติแห่งชาติ ทาหน้าที่รัฐสภา ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัติน้เี รียกว่า “พระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ.๒๕๓๕”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัติน้ใี ห้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิ จจานุเบกษา
เป็นต้นไป
มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัติน้ี
“สวนป่า” หมายความว่า ที่ดินที่ได้ขนึ้ ทะเบียนตามมาตรา ๕ เพื่อทาการปลูก
และบารุงรักษาต้นไม้ที่เป็นไม้หวงห้ามตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้
“ต้นไม้ ” หมายความว่า ต้นไม้ที่ข้นึ อยู่แล้วหรือปลูกขึน้ เพื่อใช้ปร ะโยชน์จาก
เนือ้ ไม้ และหมายความรวมถึงต้นไม้ที่ขึน้ อยู่แล้วหรือปลูกขึน้ เพื่อประโยชน์อย่างอื่นแต่อาจใช้ประโยชน์
จากเนื้อไม้ได้ด้วย
“ไม้” หมายความว่า ต้นไม้ และหมายความรวมถึง
(๑) ส่วนใดๆ ของต้นไม้ ไม่วา่ จะถูกตัด ทอน เลื่อย ใส ผ่า ถาก ขุด อัด หรือ
กระทาด้วยประการอื่นใดหรือไม่ และ
(๒) ไม้แปรรูป สิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้ หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ทาด้วยต้นไม้
หรือส่วนใดๆ ของต้นไม้
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“ตรา” หมายความรวมถึงเครื่องหมายหรือวัตถุใดๆ ที่ประดิษฐ์ขนึ้ เพื่อตี
ตอก หรือประทับที่ไม้
“หนังสือรับรองการ แจ้ง ” หมายความรวมถึงสาเนาหรือภาพถ่ายของ
หนังสือรับรองการแจ้งที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับรองถูกต้อง
“ผูท้ าสวนป่า ” หมายความว่า ผู้ได้รับหนังสือรับรองการขึน้ ทะเบียนที่ดิน
เป็นสวนป่า และหมายความรวมถึงผู้ยื่นคาขอรับโอนทะเบียนสวนป่าด้วย
“พนักงานเจ้า หน้าที่ ” หมายความว่า ผูซ้ ึ่งรัฐมนตรีแต่งตัง้ ให้ปฏิบัติการ
ตามพระราชบัญญัติน้ี
“นายทะเบียน ” หมายความว่า อธิบดีหรือผูซ้ ึ่งอธิบดีมอบหมายสาหรับ
กรุงเทพมหานครและผูว้ ่าราชการจังหวัดหรือผูซ้ ึ่งผูว้ ่าราชการจังหวัดมอบหมายสาหรับจังหวัดอื่น
“อธิบดี” หมายความว่า อธิบดีกรมป่าไม้
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผรู้ ักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี
มาตรา ๔ ที่ดนิ ที่จะขอขึน้ ทะเบียนเป็นสวนป่าตามพระราชบัญญัติน้ี ต้องเป็นที่ดิน
ประเภทหนึ่งประเภทใด ดังต่อไปนี้
(๑) ที่ดนิ ที่มีโฉนดที่ ดินหรือหนังสือรับรองการทาประโยชน์ตามประมวล
กฎหมายที่ดนิ
(๒) ที่ดนิ ที่มีหนังสือของทางราชการรับรองว่า ที่ดินดังกล่าวอยู่ในระยะเวลา
ที่อาจขอรับโฉนดที่ดนิ หรือหนังสือรับรองการทาประโยชน์ตามประมวลกฎหมายที่ดนิ ได้ เนื่องจากได้มี
การครอบครองและเข้าทากินในที่ดนิ ดังกล่าวตามกฎหมายว่าด้วยการจัดรูปที่ดนิ เพื่อ เกษตรกรรม หรือ
ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดที่ดินเพื่อการครองชีพไว้แล้ว
(๓) ที่ดนิ ในเขตปฏิรูปที่ดนิ ตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดนิ เพื่อเกษตรกรรม
ที่มหี ลักฐานการอนุญาต การเช่าหรือเช่าซือ้
(๔) ที่ดนิ ที่มีหนังสืออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติให้บุคคล
เข้าทาการปลูกป่าในเขตปรับปรุงป่าสงวนแห่งชา ติ หรือเข้าทาการปลูกสร้างสวนป่า หรือไม้ยืนต้น
ในเขตป่าเสื่อมโทรม
(๕) ที่ดนิ ที่ได้ดาเนินการเพื่อการปลูกป่าอยู่แล้วโดยทบวงการเมือง รัฐวิสาหกิจ
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
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มาตรา ๕ ผูม้ ีกรรมสิทธิ์ สิทธิครอบครอง หรือผู้มสี ิทธิใช้ประโยชน์ในที่ดินตามมาตรา
๔ ประสงค์จะใช้ที่ดินนั้นทาสวนป่าเพื่อการค้า ให้ย่นื คาขอขึ้นทะเบียนต่อนายทะเบียนตามระเบียบที่อธิบดี
กาหนด และเมื่อได้ยื่นคาขอขึน้ ทะเบีย นแล้ว ผู้ยื่นคาขออาจดาเนินการไปก่อนได้จนกว่านายทะเบียน
จะสั่งรับหรือไม่รบั ขึน้ ทะเบียนเป็นสวนป่าตามมาตรา ๖
ในกรณีที่ผู้ยื่นคาขอเป็นผู้เช่าหรือผูเ้ ช่าซือ้ ที่ดนิ ที่ขอขึน้ ทะเบียนที่ดินเป็นสวนป่าและที่ดนิ
ดังกล่าวเป็นที่ดินตามมาตรา ๔ (๑) ผูย้ ื่นคาขอต้องมีหลักฐานการเช่าหรือเช่าซือ้ ที่ดนิ ดังกล่าว พร้อมทั้ง
หนังสือยินยอมของผูม้ ีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในที่ดินนัน้ ที่แสดงว่าอนุญาตให้ทาสวนป่าได้
มาตรา ๖ ให้นายทะเบียนพิจารณาและแจ้งการสั่งรับหรือไม่รับขึ้นทะเบียนที่ดนิ
เป็นสวนป่าให้ผู้ยื่นคาขอท ราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับคาขอตามมาตรา ๕ หรือได้รับรายงาน
ผลการตรวจสอบตามมาตรา ๗ แล้วแต่กรณี
การสั่งรับขึน้ ทะเบียนและการออกหนังสือรับรองการขึน้
ทะเบียนที่ดินเป็นสวนป่า
ให้เป็นไปตามระเบียบที่อธิบดีกาหนด
ในกรณีที่นายทะเบียนมีคาสั่งไม่รับขึ้น ทะเบียนที่ดินเป็นสวนป่าตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้ยื่น
คาขอมีสิทธิอุทธรณ์ตอ่ รัฐมนตรีภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ทราบคาสั่งดังกล่าว คาวินจิ ฉัยของ
รัฐมนตรีให้เป็นที่สุด
มาตรา ๗ ก่อนรับขึ้นทะเบียนที่ดนิ เป็นสวนป่าตามมาตรา ๖ หากที่ดนิ ที่ขอขึน้ ทะเบียน
เป็นที่ดินตามมาต รา ๔ (๔) ให้นายทะเบียนสั่งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ออกไปตรวจสอบและทารายงาน
เกี่ยวกับสถานที่ตั้ง สภาพที่ดนิ ชนิด ขนาด ปริมาณ และจานวนของไม้ ตลอดจนรายละเอียดของที่ดนิ ที่
ขอขึน้ ทะเบียนเป็นสวนป่า และในกรณีที่เป็นไม้หวงห้ามตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ หรือไม้ที่การทาไม้
ต้องได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่จดแจ้งในรายงานดังกล่าว
ให้แจ้งชัดตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีกาหนดโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรี ทั้งนี้ ให้รายงานผล
การตรวจสอบต่อนายทะเบียนภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับคาสั่ง
เมื่อได้รับรายงานผลการตรวจสอบตามวรรคหนึ่ง ให้นายทะเบียนสั่งให้ผู้ยื่นคาขอเก็บ
หาของป่าแผ้วถางป่า ตัด โค่น เก็บริบ สุมเผา ทาลาย หรือสงวนไว้ซึ่งไม้หรือของป่าดังกล่าว โดยผูย้ ื่น
คาขอเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายในการดาเนินการดังกล่าว ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์วิธีก ารและเงื่ อนไขที่อธิบดี
กาหนดโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรี
ไม้และของป่าที่ได้มาตามวรรคสอง ให้ตกเป็นของแผ่นดิน
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มาตรา ๘ เพื่อประโยชน์ในการเก็บหาข้อมูลทางวิชาการป่าไม้ การเก็บสถิตขิ อง
การเจริญเติบโตของไม้ การประเมินผลการทาสวนป่า ตลอดจนเพื่อติดตามผ
ลการปฏิบัติการ
ตามพระราชบัญญัติน้ี ให้พนักงานเจ้าหน้าทีมี่ อานาจเข้าไปในสวนป่าเพื่อตรวจสอบหรือให้คาแนะนาได้
ในการปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่แสดงบัตรประจาตัวต่อผู้ซึ่ง
เกี่ยวข้องและให้ผซู้ ึ่งเกี่ยวข้องอานวยความสะดวกตามสมควร
บัตรประจาตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามแบบที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๙ ผูท้ าสวนป่าต้องจัดให้มตี ราเพื่อแสดงการเป็นเจ้าของไม้ที่ได้มาจากการทา
สวนป่าและจะนาตราออกใช้ได้เมื่อได้นาขึน้ ทะเบียนแล้ว
ตราที่ใช้เป็นเครื่องมือสาหรับตี ตอก หรือประทับที่ไม้ ซึ่งผูท้ าสวนป่าจะตัดหรือโค่นต้อง
เป็นตราที่มกี ารรับรองจากนายทะเบียนโดยมีเครื่องหมายที่นายทะเบียนทากากับไว้ดว้ ย
การยื่นคาขอขึน้ ทะเบียน การสั่งรับขึ้นทะเบียน การออกหนังสือรับรอง การขึ้นทะเบียน
และการรับรองตรา ตลอดจนวิธีตี ตอก หรือประทับหรือแสดงตรา ตามวรรคหนึ่
งและวรรคสอง
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่อธิบดีกาหนดโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรี
มาตรา ๑๐ ในการทาไม้ที่ได้มาจากการทาสวนป่า ผู้ทาสวนป่าอาจตัดหรือโค่นไม้
แปรรูปไม้ ค้าไม้ มีไม้ไว้ในครอบครอง และนาไม้เคลื่อนที่ผา่ นด่านป่าไม้ได้ แต่การตัง้ โรงงานแปรรูปไม้ให้
เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้
มาตรา ๑๑ ก่อนการตัดหรือโค่นไม้ที่ได้มาจากการทาสวนป่า ให้ผู้ทาสวนป่าแจ้งเป็น
หนังสือต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อออกหนังสือรับรองการแจ้ง และเมื่อแจ้งแล้วให้ผู้ทาสวนป่าดาเนินการ
ตัดหรือโค่นไม้ดังกล่าวได้
การแจ้งและการออกหนังสือรับรองการแจ้งตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามระเบียบที่
อธิบดีกาหนดในการนี้ นายทะเบียนอาจกาหนดเงื่อนไขอื่นใดที่ผู้ทาสวนป่าต้องปฏิบัติเกี่ยวกับการตัด
หรือโค่นไม้ การตี ตอก หรือประทับตราที่ไม้ไว้ด้วยก็ได้
มาตรา ๑๒ ในการตัดหรือโค่นไม้ผู้ทาสวนป่าต้องเก็บรักษาหนังสือรับรองการแจ้งไว้ที่
สวนป่า เพื่อแสดงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตลอดเวลาที่ทาการตัดหรือโค่นไม้
มาตรา ๑๓ ไม้ที่จะนาเคลื่อนที่ออกจากสวนป่า ต้องมีรอยตราตี ตอก หรือประทับหรือ
แสดงการเป็นเจ้าของ และใ นการนาเคลื่อนที่ ผูท้ าสวนป่าต้องมีหนังสือรับรองการแจ้งตลอดจนบัญชี
แสดงรายการไม้กากับไปด้วยตลอดเวลาที่นาเคลื่อนที่ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่อธิบดี
กาหนดโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรี
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มาตรา ๑๔ บรรดาไม้ที่ได้มาจากการทาสวนป่าไม่ต้องเสียค่าภาคหลวงและค่าบารุงป่า
ตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้
มาตรา ๑๕ เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบการตัดหรือโค่นไม้ในสวนป่า ตลอดจน
การนาเคลื่อนที่ไม้ออกจากสวนป่า ผู้ทาสวนป่าต้องเก็บรักษาหนังสือรับรองการแจ้งบัญชีแสดงรายการไม้
และเอกสารสาคัญที่เกี่ยวกับการดังกล่าวไว้ที่ สวนป่าเพื่อแสดงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามหลักเกณฑ์
และระยะเวลาที่อธิบดีกาหนด
มาตรา ๑๖ ในกรณีที่หนังสือรับรองการขึน้ ทะเบียนที่ดินเป็นสวนป่า หรือหนังสือ
รับรองการแจ้ง สูญหาย ชารุด หรือถูกทาลาย ให้ผทู้ าสวนป่ายื่นคาขอใบแทนหนังสือรับรองดังกล่าว
ต่อนายทะเบียน
การขอและการออกใบแทนหนังสือรับรองตามวรรคหนึให้่ง เป็นไปตามระเบียบที่อธิบดีกาหนด
มาตรา ๑๗ ในกรณีที่ผู้ทาสวนป่าประสงค์จะยกเลิกตรา ให้แจ้งเป็นหนังสือพร้อมกับ
นาตราดังกล่าวไปทาลายต่อหน้าพนักงานเจ้าหน้าที่
ในกรณีที่ตราของผู้ทาสวนป่าบุบสลายในสา ระสาคัญหรือสูญหาย ให้ผทู้ าสวนป่า
แจ้งเป็นหนังสือต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ทราบการบุบสลายหรือสูญหายและ
ในกรณีที่ตราบุบสลาย ให้นาตราดังกล่าวไปทาลายต่อหน้าพนักงานเจ้าหน้าที่พร้อมกับการแจ้งด้วย
การแจ้งการยกเลิกตรา การสั่งยกเลิกตรา และ การแก้ไขทะเบียนตรา ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่อธิบดีกาหนดโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรี
มาตรา ๑๘ ในกรณีที่ผู้ทาสวนป่าไม่ประสงค์จะทาสวนป่าต่อไป ให้แจ้งเป็นหนังสือ
พร้อมกับนาตราไปทาลายต่อหน้าพนักงานเจ้าหน้าที่ และให้ถือว่าหนังสือรับรองการขึน้ ทะเ บียนที่ดิน
เป็นสวนป่าของผู้ทาสวนป่าดังกล่าวสิ้นสุดลง
มาตรา ๑๙ ในกรณีที่ผู้ทาสวนป่าตายหรือโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในที่ดิน
ที่ทาสวนป่าให้แก่บุคคลอื่น หรือผูท้ าสวนป่าซึ่งมีสทิ ธิตามสัญญาเช่าหรือเช่าซือ้ ในที่ดนิ ที่ทาสวนป่า
ถูกเลิกสัญญาเช่าหรือเช่าซือ้ หากทายาทหรือผู้จัดการมรดกของผู้ทาสวนป่า ผูร้ ับโอนกรรมสิทธิ์หรือ
สิทธิ ครอบครองในที่ดนิ หรือผูถ้ ือกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบคร องในที่ดนิ ที่มีการเลิกสัญญาเช่า หรือ
เช่าซือ้ แล้วแต่กรณี ประสงค์จะทาสวนป่าในที่ดนิ ดังกล่า วต่อไป ให้แจ้งการขอรับโอนทะเบียนสวนป่า
ต่อนายทะเบียน ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่ผู้ทาสวนป่าตาย หรือมีการโอนกรรมสิทธิ์หรือ
สิทธิครอบครองหรือมีการเลิกสัญญาเช่าหรือเช่าซือ้ แล้วแต่กรณี หากไม่แจ้งภายในกาหนดเวลาดังกล่าว
ให้ถือว่าหนังสือรับรองการขึน้ ทะเบียนที่ดินเป็นสวนป่านั้นสิ้นสุดลง
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ให้ผู้รับโอนทะเบียนสวนป่าตามวรรคหนึ่ง รับโอนไปซึ่งสิทธิและหน้าที่ของผูท้ าสวนป่าเดิม
ทั้งนีต้ ามระเบียบที่อธิบดีกาหนด
มาตรา ๒๐ การทาลายตราตามมาตรา ๑๗ และมาตรา ๑๘ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่อธิบดีกาหนดโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรี
มาตรา ๒๑ บรรดาไม้ที่ได้มาจากการทาสวนป่า ห ากบุคคลใดรับโอนต้องมีหลักฐาน
แสดงการได้มาโดยชอบตามพระราชบัญญัติน้ี ทั้งนี้ ตามระเบียบที่อธิบดีกาหนด
ไม้ที่มีการโอนตามวรรคหนึ่ง ผู้รับโอนอาจค้า มีไ ว้ในครอบครอง หรือนาเคลื่อนที่
ผ่านด่านป่าไม้ได้ แต่การแปรรูปไม้ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้
ให้ถือว่าไม้ที่ได้มาจากการทาสวนป่าเป็นไม้ที่ผรู้ ับอนุญาตตามหมวด ๔ การควบคุม
การแปรรูปไม้ แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ อาจมีไว้ในครอบครองได้
มาตรา ๒๒ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติน้ี ให้นายทะเบียนและพนักงาน
เจ้าหน้าที่เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา ๒๓ ผูใ้ ดขัดขวางหรือไม่อานวยความสะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติ
หน้าที่ ตามมาตรา ๘ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึงเดื
่ อน หรือปรับไม่เกินสองพันบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๒๔ ผูใ้ ดใช้ตราตี ตอก หรือประทับหรือแสดงก ารเป็นเจ้าของไม้ที่มไิ ด้มาจาก
การทาสวนป่า ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๒๕ ผูใ้ ดใช้ต ราตี ตอก หรือประทับหรือแสดงการเป็นเจ้าของไม้ที่ได้มาจาก
การทาสวนป่าอันเป็นการฝ่าฝืนข้อกาหนดที่ออกตามมาตรา ๙ วรรคสาม หรือเงื่อนไขที่นายทะเบียน
กาหนด ตามมาตรา ๑๑ วรรคสอง หรือนาไม้ที่ได้มาจากการทาสวนป่าเคลื่อนที่โดยไม่มรี อยตราตี ตอก
หรือประทับหรื อแสดงการเป็นเจ้าของ หรือไม่มบี ัญชีแสดงรายการไม้กากับไม้ที่นาเคลื่อนที่ตามมาตรา
๑๓ หรือฝ่าฝืนข้อกาหนดที่ออกตามมาตรา ๑๓ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหกเดื อน หรือปรับไม่เกิน
หนึ่งหมื่นบาทหรือทั้งจาทั้งปรับ
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มาตรา ๒๖ ผูท้ าสวนป่าผูใ้ ดไม่เก็บรั กษาหนังสือรับรองการแจ้งไว้ที่สวนป่าตามมาตรา
๑๒ หรือไม่เก็บรักษาหนังสือรับรองการแจ้ง บัญชีแสดงรายการไม้ หรือเอกสารสาคัญตามหลักเกณฑ์
และระยะเวลาที่อธิบดีกาหนดตามมาตรา ๑๕ หรือไม่แจ้ง การบุบสลายในสาระสาคัญ หรือการ สูญหาย
ของตรา หรือไม่นาตราที่บุบ สลายไปทาลายตามม าตรา ๑๗ วรรคสอง ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกิน
หนึ่งเดือนหรือปรับไม่เกินสองพันบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๒๗ ในกรณีที่ผู้กระทาความผิดซึ่งต้องรับโทษตามพระราชบัญญัติน้เี ป็น
นิตบิ ุคคล กรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการ หรือผูแ้ ทนของนิติบุคคลนั้น ต้องรับโ ทษตามที่กฎหมายกาหนด
ไว้สาหรับความผิดนัน้ ๆ ด้วย เว้นแต่จะพิสูจน์ได้วา่ ตนมิได้มสี ่วนรูเ้ ห็นหรือยินยอมในการกระทาความผิด
นั้น
มาตรา ๒๘
ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รักษาการตาม
พระราชบัญญัติน้ี และให้มอี านาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่กับออกกฎกระทรวงเพื่ อปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัติน้ี
กฎกระทรวงนัน้ เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้

ผูร้ ับสนองพระบรมราชโองการ
อานันท์ ปันยารชุน
นายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ : - เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่รัฐบาลมีนโยบายในการส่งเสริมให้มี
การปลูกสร้างสวนป่าเพื่อการค้าในที่ดนิ ของรัฐและของเอกชนให้กว้างขวางยิ่งขึ้น แต่เนื่องจากพระราชบัญญัติป่าไม้
พุทธศักราช ๒๔๘๔ ซึ่งใช้บังคับอยูใ่ นขณะนี้ มิได้มีบทบัญญัติรองรับและคุ้มครองสิทธิการทาไม้
หวงห้ามที่ได้
จากการปลูกสร้างสวนป่า สมควรให้มีกฎหมายว่าด้วยสวนป่า เพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการปลูกสร้างสวนป่า
ดังกล่าว อีกทั้งเพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพให้ประชาชนมีงานทาและผลิตไม้เพื่อเป็นสินค้า ตลอดจนเพิ่มพื้นที่ ทาไม้ให้มี
ปริมาณมากขึน้ และเพื่อให้ผู้ที่จะทาการปลูกสร้างสวนป่ามีความมั่นใจในสิทธิและประโยชน์ที่จะได้รับจาก
การปลูกสร้างสวนป่า เช่น การได้รับยกเว้นค่าภาคหลวงและการไม่อยู่ภายใต้บังคับกฎเกณฑ์บางประการตามที่
กาหนดไว้ในพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
(ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๙ ตอนที่ ๒๐ วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๓๕)
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