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กฎกระทรวง 

การขออนุญาตและการอนุญาตทําไม้หวงห้าม 
พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕๘  วรรคหน่ึง  แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้  พุทธศักราช  ๒๔๘๔  
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป่าไม้  (ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๑๘  และมาตรา  ๗๕  วรรคหนึ่ง   
แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้  พุทธศักราช  ๒๔๘๔  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อมออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้ยกเลิก 
(๑) กฎกระทรวง  ฉบับที่  ๒๔  (พ.ศ.  ๒๕๑๘)  ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้  

พุทธศักราช  ๒๔๘๔  ว่าด้วยการทําไม้หวงห้าม 
(๒) กฎกระทรวง  ฉบับที่  ๒๙  (พ.ศ.  ๒๕๔๓)  ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้  

พุทธศักราช  ๒๔๘๔ 
ข้อ ๒ ในกฎกระทรวงนี้ 
“ใบอนุญาตทําไม้”  หมายความว่า  ใบอนุญาตทําไม้หวงห้าม   
ข้อ ๓ ให้อธิบดีกรมป่าไม้เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งมีอํานาจอนุญาตตามมาตรา  ๑๑   
ข้อ ๔ ผู้ใดประสงค์จะทําไม้หวงห้ามตามมาตรา  ๑๑  ในป่าหรือในที่ดินที่มิใช่ป่า  แล้วแต่กรณี  

ให้ย่ืนคําขอรับใบอนุญาตทําไม้ต่ออธิบดีกรมป่าไม้พร้อมด้วยเอกสารหรือหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบคําขอ   
การย่ืนคําขอรับใบอนุญาตทําไม้ตามวรรคหนึ่ง  ให้ย่ืน  ณ  สถานที่และวิธีการ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) กรุงเทพมหานคร  ให้ย่ืน  ณ  กรมป่าไม้ 
(๒) จังหวัดอื่น  ให้ย่ืน  ณ  สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้แห่งท้องที่ที่ป่าหรือที่ดินนั้นตั้งอยู่ 
(๓) สถานที่และวิธีการอื่นตามที่อธิบดีกรมป่าไม้กําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ข้อ ๕ เม่ือได้รับคําขอรับใบอนุญาตทําไม้แล้ว  ให้อธิบดีกรมป่าไม้ออกใบรับคําขอให้แก่ 

ผู้ขอรับใบอนุญาตทําไม้ไว้เป็นหลักฐาน  และดําเนินการตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของคําขอรับ
ใบอนุญาตทําไม้  และเอกสารหรือหลักฐานต่าง ๆ   
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กรณีที่คําขอรับใบอนุญาตทําไม้  เอกสารหรือหลักฐานไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน  ให้แจ้งให้ 
ผู้ขอรับใบอนุญาตทําไม้แก้ไขเพิ่มเติมคําขอรับใบอนุญาตทําไม้  หรือจัดส่งเอกสารหรือหลักฐานให้ถูกต้อง
และครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กําหนด 

กรณีที่ผู้ขอรับใบอนุญาตทําไม้ไม่แก้ไขเพิ่มเติมคําขอรับใบอนุญาตทําไม้หรือไม่จัดส่งเอกสาร 
หรือหลักฐานให้ถูกต้องและครบถ้วนภายในระยะเวลาตามวรรคสอง  ให้ถือว่าคําขอรับใบอนุญาตทําไม้นั้น 
เป็นอันยกเลิกนับแต่วันที่พ้นกําหนดระยะเวลาดังกล่าว  และให้อธิบดีกรมป่าไม้แจ้งเป็นหนังสือให้ 
ผู้ขอรับใบอนุญาตทําไม้ทราบ 

กรณีที่คําขอรับใบอนุญาตทําไม้และเอกสารหรือหลักฐานถูกต้องและครบถ้วน  ให้อธิบดีกรมป่าไม้ 
มีคําสั่งรับคําขอรับใบอนุญาตทําไม้ไว้พิจารณา 

ข้อ ๖ เม่ือมีคําสั่งรับคําขอรับใบอนุญาตทําไม้ตามข้อ  ๕  แล้ว  อธิบดีกรมป่าไม้จะมีคําสั่ง
ออกใบอนุญาตทําไม้ให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตทําไม้ได้ต่อเม่ือปรากฏว่าอธิบดีกรมป่าไม้ได้ดําเนินการ
ดังต่อไปนี้แล้วเสร็จ 

(๑) กรณีทําไม้หวงห้ามในป่า 
 (ก) ตรวจสอบว่าผู้ขอรับใบอนุญาตทําไม้มีสิทธิเข้าใช้พื้นที่ป่าโดยชอบด้วยกฎหมาย 
 (ข) ตรวจสอบและหมายแนวเขตของป่าที่ขอรับใบอนุญาตทําไม้ในป่านั้น 
 (ค) ตรวจสอบและประทับตราอนุญาตที่ไม้หวงห้าม  จัดทําบัญชีไม้หวงห้าม  รวมทั้ง

จัดทําแผนที่สังเขปแสดงตําแหน่งไม้หวงห้ามในป่านั้น 
(๒) กรณีทําไม้หวงห้ามที่ขึ้นอยู่ในที่ดินที่มิใช่ป่า 
 (ก) ตรวจสอบว่าผู้ขอรับใบอนุญาตทําไม้เป็นผู้มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในที่ดิน  

หรือมีสิทธิเข้าใช้ที่ดินโดยชอบด้วยกฎหมาย   
 (ข) ตรวจสอบสถานที่ตั้งของที่ดินที่ขอรับใบอนุญาตทําไม้ในที่ดินนั้น   
 (ค) ตรวจสอบและประทับตราอนุญาตที่ไม้หวงห้าม  จัดทําบัญชีไม้หวงห้าม  รวมทั้ง

จัดทําแผนที่สังเขปแสดงตําแหน่งไม้หวงห้ามในที่ดินนั้น 
ข้อ ๗ ให้อธิบดีกรมป่าไม้มีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาไปยังผู้ขอรับใบอนุญาตทําไม้ภายใน

สามสิบวันนับแต่วันที่ได้ดําเนินการตามข้อ  ๖  เสร็จแล้ว  กรณีมีคําสั่งไม่อนุญาต  ให้แสดงเหตุผล 
และสิทธิอุทธรณ์ไว้ในหนังสือแจ้งผลการพิจารณาด้วย 

ใบอนุญาตทําไม้ให้มีอายุไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต  โดยพิจารณาตามความเหมาะสม
ตามจํานวนไม้และสถานที่ทําไม้ 

ข้อ ๘ ในการทําไม้หวงห้าม  ให้ผู้รับใบอนุญาตทําไม้ดําเนินการ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) กรณีที่เป็นการทําไม้โดยวิธีตัด  ต้องตัดโค่นต้นไม้มิให้เหลือตอสูงเกินคร่ึงของขนาด 

วัดรอบลําต้นตรงที่ตัด  แต่ต้องสูงไม่เกินหนึ่งเมตรจากพ้ืนดิน  เว้นแต่ไม้ที่กลวง  โพรง  หรือกําหนดไว้ใน
ใบอนุญาตทําไม้เป็นอย่างอื่น 
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(๒) ต้องทําไม้โดยมิให้เป็นอันตรายแก่ไม้หวงห้ามต้นอื่น  เว้นแต่มีความจําเป็นอันไม่อาจ
หลีกเลี่ยงได้  และมิให้เป็นการกีดขวางทางจราจรทั้งในทางบกและทางน้ํา 

(๓) ต้องจัดการป้องกันมิให้เกิดการเสียหายหรือขัดขวางแก่ทางบก  ทางน้ํา  สิ่งก่อสร้าง   
การชลประทาน  หรือการอื่น  ๆ  อันเก่ียวกับการคมนาคม 

(๔) กรณีที่เป็นการทําไม้ตามใบอนุญาตทําไม้ซึ่งกําหนดให้ทําเฉพาะต้นหรือท่อนที่มีรอยตรา
อนุญาตพนักงานเจ้าหน้าที่ประทับไว้  จะชักลากไม้ไม่ได้จนกว่าพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ประทับตราอนุญาต
ชักลาก  เว้นแต่เป็นกรณีที่ไม่สามารถประทับตราอนุญาตชักลากได้  และได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจาก
พนักงานเจ้าหน้าที่ให้ชักลากไม้ได้ 

(๕) ต้องชักลากไม้ไปตามแนวทางและยังที่ซึ่งระบุไว้ในใบอนุญาตทําไม้   
(๖) กรณีที่เป็นการทําไม้ในป่าหรือในที่ดินที่มิใช่ป่าซึ่งมิใช่ที่ดินที่มีโฉนดที่ดินหรือหนังสือ

รับรองการทําประโยชน์ตามประมวลกฎหมายที่ดิน  ต้องไม่นําไม้ไปใช้สอยหรือทําประโยชน์อย่างใด ๆ  
ก่อนพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจวัดเพื่อคํานวณค่าภาคหลวง  เว้นแต่เพื่อการชักลาก   

(๗) กรณีที่ เป็นการทําไม้ในที่ดินที่ มี โฉนดที่ ดินหรือหนังสือ รับรองการทําประโยชน์ 
ตามประมวลกฎหมายท่ีดิน  ต้องไม่นําไม้ไปใช้สอยหรือทําประโยชน์อย่างใด ๆ  ก่อนพนักงานเจ้าหน้าที่
ตรวจสอบประทับตรา  เว้นแต่เพื่อการชักลาก 

(๘) ปฏิบัติตามข้อกําหนดอื่นใดที่อธิบดีกรมป่าไม้กําหนดไว้ในใบอนุญาตทําไม้ 
ข้อ ๙ ผู้รับใบอนุญาตทําไม้ผู้ใดประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาตทําไม้  ให้ย่ืนคําขอต่ออายุ

ใบอนุญาตทําไม้ต่ออธิบดีกรมป่าไม้  ณ  สถานที่และวิธีการตามข้อ  ๔  พร้อมด้วยเอกสารหรือหลักฐาน
ตามที่ระบุไว้ในแบบคําขอก่อนใบอนุญาตทําไม้เดิมสิ้นอายุ 

ให้นําความในข้อ  ๕  มาใช้บังคับแก่การขอต่ออายุใบอนุญาตทําไม้โดยอนุโลม 
ข้อ ๑๐ ในการพิจารณาต่ออายุใบอนุญาตทําไม้  ให้พิจารณาตามหลักเกณฑ์  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตทําไม้ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และข้อกําหนดการทําไม้ตามที่

กําหนดไว้ในข้อ  ๘  ในระหว่างระยะเวลาที่ได้รับใบอนุญาตทําไม้ 
(๒) ให้พิจารณาอนุญาตตามจํานวนไม้ที่เหลืออยู่  และผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตทําไม้ต้องยังคง 

มีสิทธิเข้าใช้พื้นที่ป่าโดยชอบด้วยกฎหมาย  หรือเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในที่ดิน  หรือมี
สิทธิเข้าใช้ที่ดินโดยชอบด้วยกฎหมาย  แล้วแต่กรณี 

ให้อธิบดีกรมป่าไม้มีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาไปยังผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตทําไม้ภายในหกสิบวัน
นับแต่วันที่ได้รับคําขอต่ออายุใบอนุญาตทําไม้และเอกสารหรือหลักฐานถูกต้องและครบถ้วน  กรณีมีคําสั่ง
ไม่อนุญาต  ให้แสดงเหตุผลและสิทธิอุทธรณ์ไว้ในหนังสือแจ้งผลการพิจารณาด้วย 

การต่ออายุใบอนุญาตทําไม้  ให้ต่ออายุได้เพียงคร้ังเดียวและมีกําหนดระยะเวลาไม่เกินที่กําหนด
ไว้ในใบอนุญาตทําไม้เดิม 
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ข้อ ๑๑ การอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตทําไม้  ให้กระทําโดยวิธีสลักหลังใบอนุญาตทําไม้เดิม
หรือจะออกใบอนุญาตทําไม้ให้ใหม่ก็ได้  โดยระบุคําว่า  “ต่ออายุ”  กํากับไว้ด้วย 

ข้อ ๑๒ ในกรณีที่ใบอนุญาตทําไม้สูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระสําคัญ  ให้ผู้รับ
ใบอนุญาตทําไม้ย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตทําไม้ต่ออธิบดีกรมป่าไม้  ณ  สถานที่และวิธีการตามข้อ  ๔  
พร้อมด้วยเอกสารหรือหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบคําขอ 

การออกใบแทนใบอนุญาตทําไม้  ให้ใช้แบบใบอนุญาตทําไม้เดิม  โดยเขียนหรือประทับตราคําว่า  
“ใบแทน”  ด้วยหมึกสีแดงไว้ด้านบนของใบอนุญาตทําไม้  และให้ระบุวัน  เดือน  ปีที่ออกใบแทน
ใบอนุญาตทําไม้  พร้อมทั้งลงลายมือชื่อผู้ออกใบแทนใบอนุญาตทําไม้กํากับไว้ด้วย 

ให้นําความในข้อ  ๕  มาใช้บังคับแก่การขอรับใบแทนใบอนุญาตทําไม้โดยอนุโลม   
ข้อ ๑๓ คําขอรับใบอนุญาตทําไม้  ใบรับคําขอ  ใบอนุญาตทําไม้  คําขอต่ออายุใบอนุญาตทําไม้  

คําขอรับใบแทนใบอนุญาตทําไม้  และบัญชีไม้หวงห้าม  ให้เป็นไปตามแบบท่ีอธิบดีกรมป่าไม้กําหนด 
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ข้อ ๑๔ บรรดาคําขอรับใบอนุญาตทําไม้ที่ได้ย่ืนไว้ตามกฎกระทรวง  ฉบับที่  ๒๔  (พ.ศ.  ๒๕๑๘)  
ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้  พุทธศักราช  ๒๔๘๔  ว่าด้วยการทําไม้หวงห้าม  และยังอยู่ใน
ระหว่างการพิจารณา  ให้ถือว่าเป็นคําขอรับใบอนุญาตทําไม้ในป่า  หรือคําขอรับใบอนุญาตทําไม้ในที่ดินที่มิใช่ป่า  
แล้วแต่กรณี  ตามกฎกระทรวงนี้โดยอนุโลม  และให้พิจารณาอนุญาตตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในกฎกระทรวงนี้   

ในกรณีที่คําขอรับใบอนุญาตทําไม้ตามวรรคหนึ่งและเอกสารหรือหลักฐานที่ย่ืนพร้อมคําขอรับ
ใบอนุญาตทําไม้ดังกล่าวแตกต่างไปจากกฎกระทรวงนี้  ให้อธิบดีกรมป่าไม้มีอํานาจสั่งให้ผู้ขอรับ
ใบอนุญาตทําไม้แก้ไขเพิ่มเติมคําขอหรือส่งเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมได้ตามความจําเป็นเพื่อให้ 
การเป็นไปตามกฎกระทรวงนี้ 

ข้อ ๑๕ บรรดาใบอนุญาตทําไม้ที่ออกให้ตามกฎกระทรวง  ฉบับที่  ๒๔  (พ.ศ.  ๒๕๑๘)  
ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้  พุทธศักราช  ๒๔๘๔  ว่าด้วยการทําไม้หวงห้าม  ก่อนวันที่
กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ  ให้คงใช้ได้ต่อไปจนกว่าใบอนุญาตน้ันจะสิ้นอายุ 

ข้อ ๑๖ ในระหว่างที่อธิบดีกรมป่าไม้ยังไม่ประกาศกําหนดแบบคําขอรับใบอนุญาตทําไม้ 
และแบบใบอนุญาตทําไม้ตามกฎกระทรวงน้ี  ให้นําแบบคําขอรับใบอนุญาตทําไม้และแบบใบอนุญาต 
ทําไม้ตามกฎกระทรวง  ฉบับที่  ๒๔  (พ.ศ.  ๒๕๑๘)  ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้  พุทธศักราช  ๒๔๘๔  
ว่าด้วยการทําไม้หวงห้าม  มาใช้บังคับแก่การย่ืนคําขอรับใบอนุญาตทําไม้และการอนุญาตทําไม้ 
ตามกฎกระทรวงนี้โดยอนุโลม  ทั้งนี้  ตามที่อธิบดีกรมป่าไม้กําหนด 

 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒๙  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

พลเอก  สุรศักดิ์  กาญจนรัตน์ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 



หน้า   ๘ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๙๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   กันยายน   ๒๕๖๐ 
 

  

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับน้ี  คือ  โดยท่ีหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขการขออนุญาต
และการอนุญาตทําไม้หวงห้าม  ตามมาตรา  ๑๑  ที่กําหนดไว้ในกฎกระทรวง  ฉบับที่  ๒๔  (พ.ศ.  ๒๕๑๘)  
ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้  พุทธศักราช  ๒๔๘๔  ว่าด้วยการทําไม้หวงห้าม  และกฎกระทรวง  
ฉบับที่  ๒๙  (พ.ศ.  ๒๕๔๓)  ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้  พุทธศักราช  ๒๔๘๔  ใช้บังคับมาเป็นเวลานาน  
ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน  ประกอบกับประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ฉบับที่  ๑๐๖/๒๕๕๗  
เรื่อง  แก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายว่าด้วยป่าไม้  ลงวันที่  ๒๑  กรกฎาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๗  ได้กําหนดให้ไม้อีก  
๑๖  ชนิด  นอกเหนือจากไม้สักและไม้ยาง  ไม่ว่าจะขึ้นอยู่ที่ใดในราชอาณาจักร  เป็นไม้หวงห้ามประเภท  ก.  
และคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  ๓๑/๒๕๕๙  เรื่อง  การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยป่าไม้  
ลงวันที่  ๒๑  มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๕๙  ได้กําหนดให้การทําไม้มีความหมายครอบคลุมถึงการกระทํากับ
ไม้หวงห้ามประเภท  ก.  จํานวน  ๑๖  ชนิดที่กําหนดเพ่ิมขึ้นตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ   
ฉบับที่  ๑๐๖/๒๕๕๗  ดังกล่าวที่ขึ้นอยู่ในที่ดินที่มิใช่ป่า  และการยกเว้นค่าภาคหลวงแก่ผู้รับอนุญาตทําไม้สัก  
ไม้ยาง  และไม้หวงห้ามประเภท  ก.  ทั้ง  ๑๖  ชนิดดังกล่าวที่ขึ้นอยู่ในที่ดินที่มีโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรอง
การทําประโยชน์ตามประมวลกฎหมายที่ดิน  สมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขการขออนุญาต 
และการอนุญาตทําไมห้วงห้ามตามมาตรา  ๑๑  ให้เหมาะสมย่ิงขึ้นเสียในคราวเดียวกัน  จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 


