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พระราชบัญญัติ 
สวนป่า  (ฉบับที่  ๒) 

พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
 

 

ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร. 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒๐  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

เป็นปีที่  ๗๐  ในรัชกาลปัจจุบัน 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช   มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ   
ให้ประกาศว่า 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยสวนป่า 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคําแนะนําและยินยอมของ 

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ  ดังต่อไปนี้ 
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า  “พระราชบัญญัติสวนป่า  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๘” 
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเม่ือพ้นกําหนดหน่ึงร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
มาตรา ๓ ให้ยกเลิกความในบทนิยามคําว่า  “สวนป่า”  ในมาตรา  ๓  แห่งพระราชบัญญัติ

สวนป่า  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
““สวนป่า”  หมายความว่า  ที่ดินที่ได้ขึ้นทะเบียนตามมาตรา  ๕  เพื่อทําการปลูกและบํารุง 

รักษาต้นไม้ตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัตินี้ 
การปรับปรุงหรือแก้ไขชนิดของต้นไม้ตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัตินี้ให้กระทําเป็นพระราชกฤษฎีกา” 
มาตรา ๔ ให้เพิ่มบทนิยามคําว่า  “ของป่า”  ระหว่างบทนิยามคําว่า  “ไม้”  และคําว่า  “ตรา”  

ในมาตรา  ๓  แห่งพระราชบัญญัติสวนป่า  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
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““ของป่า”  หมายความว่า  ของป่าตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้และกฎหมายว่าด้วยป่าสงวน
แห่งชาติ” 

มาตรา ๕ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๔  และมาตรา  ๕  แห่งพระราชบัญญัติสวนป่า  พ.ศ.  ๒๕๓๕  
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา  ๔  ที่ดินที่จะขอขึน้ทะเบียนเป็นสวนป่าตามพระราชบัญญัตินี้  ต้องเป็นที่ดินประเภทหนึ่ง
ประเภทใด  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ที่ดินที่มีโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชน์ตามประมวลกฎหมายที่ดิน 
(๒) ที่ดินที่มีหนังสือของทางราชการรับรองว่าที่ดินดังกล่าวอยู่ในระยะเวลาที่อาจขอรับโฉนดที่ดิน

หรือหนังสือรับรองการทําประโยชน์ตามประมวลกฎหมายที่ดินได้  เนื่องจากได้มีการครอบครองและเข้าทํากิน
ในที่ดินดังกล่าวตามกฎหมายว่าด้วยการจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือตามกฎหมายว่าด้วยการจัดที่ดิน
เพื่อการครองชีพไว้แล้ว 

(๓) ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมที่มีหลักฐาน 
การอนุญาต  การเช่า  เช่าซื้อ  การโอนหรือการตกทอดทางมรดก 

(๔) ที่ดินที่มีหนังสืออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติให้บุคคลทําประโยชน์ 
และอยู่อาศัย  หรือปลูกป่าหรือไม้ยืนต้นภายในเขตปรับปรุงป่าสงวนแห่งชาติ  หรือทําการบํารุงป่า 
หรือปลูกสร้างสวนป่าหรือไม้ยืนต้นในเขตป่าเสื่อมโทรม 

(๕) ที่ดินที่มีใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ให้ทําสวนป่า 
(๖) ที่ดินที่ได้ดําเนินการเพื่อการปลูกป่าโดยส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 
มาตรา ๕ ผู้มีกรรมสิทธิ์  สิทธิครอบครอง  หรือผู้มีสิทธิใช้ประโยชน์ในที่ดินตามมาตรา  ๔  

ประสงค์จะใช้ที่ดินนั้นทําสวนป่าเพื่อการค้า  ให้ย่ืนคําขอข้ึนทะเบียนต่อนายทะเบียน 
การย่ืนคําขอข้ึนทะเบียน  และการออกหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนที่ดินเป็นสวนป่าตามวรรคหนึ่ง  

ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 
การออกกฎกระทรวงตามวรรคสองต้องกําหนดชนิดของพันธุ์ไม้ที่เหมาะสมในการทําสวนป่า 

ในแต่ละพื้นที่ด้วย 
ในกรณีที่ผู้ย่ืนคําขอขึ้นทะเบียนตามวรรคหนึ่งเป็นผู้เช่าหรือผู้เช่าซื้อที่ดินที่ขอขึ้นทะเบียนที่ดิน

เป็นสวนป่าและที่ดินดังกล่าวเป็นที่ดินตามมาตรา  ๔  (๑)  ผู้ย่ืนคําขอต้องมีหลักฐานการเช่าหรือเช่าซื้อ 
ที่ดินดังกล่าว  พร้อมทั้งหนังสือยินยอมของผู้มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในที่ดินนั้นที่แสดงว่าอนุญาต
ให้ทําสวนป่าได้” 

มาตรา ๖ ให้ยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา  ๖  แห่งพระราชบัญญัติสวนป่า  พ.ศ.  ๒๕๓๕  
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
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“ในกรณีที่นายทะเบียนสั่งรับขึ้นทะเบียนที่ดินเป็นสวนป่า  ให้ผู้ทําสวนป่าจัดทําบัญชีแสดงชนิด
และจํานวนไม้ที่ทําการปลูกและบํารุงรักษาตามระเบียบที่อธิบดีกําหนด” 

มาตรา ๗ ให้ยกเลิกความในวรรคหน่ึงของมาตรา  ๗  แห่งพระราชบัญญัติสวนป่า  พ.ศ.  ๒๕๓๕  
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา  ๗  ก่อนรับขึ้นทะเบียนที่ดินเป็นสวนป่าตามมาตรา  ๖  หากที่ดินที่ขอขึ้นทะเบียน 
เป็นที่ดินตามมาตรา  ๔  (๔)  หรือ  (๕)  ให้นายทะเบียนสั่งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ออกไปตรวจสอบและทํารายงาน
เก่ียวกับสถานที่ตั้ง  สภาพที่ดิน  ชนิด  ขนาด  และจํานวนของไม้ที่มีอยู่เดิมตามธรรมชาติ  ตลอดจน
รายละเอียดของที่ดินที่ขอขึ้นทะเบียนเป็นสวนป่า  และในกรณีที่เป็นไม้หวงห้ามตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้  
หรือไม้ที่การทําไม้ต้องได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติ  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่จดแจ้ง 
ในรายงานดังกล่าว  ให้แจ้งชัดตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีกําหนดโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรี
ทั้งนี้  ให้รายงานผลการตรวจสอบต่อนายทะเบียนภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับคําสั่ง” 

มาตรา ๘ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา  ๘/๑  แห่งพระราชบัญญัติสวนป่า  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
“มาตรา  ๘/๑  ในกรณีที่การส่งออกไม้ที่ได้มาจากการทําสวนป่าจะต้องมีใบสําคัญรับรอง 

การจัดการป่าไม้อย่างย่ังยืนจากกรมป่าไม้ตามความต้องการของประเทศปลายทาง  หรือผู้ทําสวนป่าผู้ใด
ประสงค์จะขอให้กรมป่าไม้ออกใบสําคัญรับรองการจัดการป่าไม้อย่างย่ังยืน  ให้ย่ืนคําขอต่อนายทะเบียน
และชําระค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบหรือดําเนินการอื่นใดตามระเบียบที่อธิบดีกําหนด 

การย่ืนคําขอ  การออกใบสําคัญ  และการเพิกถอนใบสําคัญตามวรรคหน่ึง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  
วิธีการ  และเง่ือนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง  โดยต้องกําหนดให้สอดคล้องกับมาตรฐานระหว่างประเทศ 
ที่เป็นการรับรองโดยทั่วไป 

ให้อธิบดีมีอํานาจกําหนดให้สถาบันหรือองค์กรอื่นออกใบสําคัญรับรองการจัดการป่าไม้ 
อย่างย่ังยืนแทนได้” 

มาตรา ๙ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา  ๙/๑  และมาตรา  ๙/๒  แห่งพระราชบัญญัติสวนป่า  
พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

“มาตรา  ๙/๑  ไม้และของป่าที่ได้มาจากการทําสวนป่าตามพระราชบัญญัตินี้ย่อมเป็นกรรมสิทธิ์
ของผู้ทําสวนป่า  และผู้ทําสวนป่ามีสิทธิในการทําไม้  แปรรูปไม้  และเก็บของป่าภายใต้บทบัญญัติ 
แห่งพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา  ๙/๒  สัตว์ที่เกิดและดํารงอยู่โดยสภาพธรรมชาติในสวนป่าโดยไม่มีเจ้าของถือเป็นสัตว์ป่า
ที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า” 

มาตรา ๑๐ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๑๐  แห่งพระราชบัญญัติสวนป่า  พ.ศ.  ๒๕๓๕   
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
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“มาตรา  ๑๐  ในการทําไม้ที่ได้มาจากการทําสวนป่า  ผู้ทําสวนป่าอาจตัดหรือโค่นไม้  แปรรูปไม้   
ค้าไม้  มีไว้ในครอบครอง  และนําไม้เคลื่อนที่ผ่านด่านป่าไม้ได้โดยไม่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้” 

มาตรา ๑๑ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา  ๑๐/๑  แห่งพระราชบัญญัติสวนป่า  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
“มาตรา  ๑๐/๑  ผู้ทําสวนป่าผู้ใดประสงค์จะใช้สถานที่ใดเพื่อทําการแปรรูปไม้ที่ได้มาจาก 

การทําสวนป่า  ให้ย่ืนคําขอรับใบอนุญาตต่อนายทะเบียน 
การขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตตามวรรคหน่ึง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ   

และเง่ือนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง  โดยต้องกําหนดขั้นตอนและวิธีการตรวจสอบเพื่อป้องกันไม่ให้มี 
การนําไม้ที่มิได้มาจากการทําสวนป่าเข้าไปแปรรูปในสถานที่ที่ได้รับใบอนุญาตด้วย 

การใช้สถานที่ใดเพื่อทําการแปรรูปไม้ที่ได้มาจากการทําสวนป่าตามวรรคหน่ึง  ไม่ถือเป็นการตั้ง
โรงงานแปรรูปไม้ตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้” 

มาตรา ๑๒ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๑๔  แห่งพระราชบัญญัติสวนป่า  พ.ศ.  ๒๕๓๕   
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา  ๑๔  บรรดาไม้ที่ ได้มาจากการทําสวนป่าไม่ต้องเสียค่าภาคหลวง  ค่าบํารุงป่า   
และค่าธรรมเนียม  ตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้และกฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติ” 

มาตรา ๑๓ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา  ๑๔/๑  แห่งพระราชบัญญัติสวนป่า  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
“มาตรา  ๑๔/๑  การเก็บหา  ค้า  มีไว้ในครอบครอง  หรือนําเคลื่อนที่ซึ่งของป่าจากสวนป่า

ดังต่อไปน้ี  ไม่ต้องขออนุญาตและไม่ต้องเสียค่าภาคหลวงและค่าบํารุงป่าตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ 
และกฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติ 

(๑) ไม้  รวมทั้งส่วนต่าง ๆ  ของไม้  ถ่านไม้  น้ํามันไม้  ยางไม้  ตลอดจนสิ่งอื่น ๆ  ที่เกิดจากไม้ 
(๒) พืชต่าง ๆ  ตลอดจนสิ่งอื่น ๆ  ที่เกิดจากพชืนั้น 
(๓) คร่ัง  รวงผึ้ง  น้ําผึ้ง  ขี้ผึ้ง  และมูลค้างคาว 
(๔) ของป่าอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
เพื่อประโยชน์ในการรักษาระบบนิเวศหรือเพื่อป้องกันมิให้เกิดความเสียหายแก่ระบบความสมดุล

ของป่าไม้  อธิบดีโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีอาจออกประกาศกําหนดให้การเก็บหา  ค้า  มีไว้ในครอบครอง  
หรือนําเคล่ือนที่ซึ่งของป่าตามวรรคหนึ่ง  ต้องขอรับใบอนุญาต  และกําหนดเง่ือนไขเกี่ยวกับวิธีการเก็บหา
ของป่าและปริมาณการเก็บของป่าตามพระราชบัญญัตินี้ก็ได้  แต่จะกําหนดค่าภาคหลวงไม่ได้ 

การค้า  มีไว้ในครอบครอง  หรือนําเคลื่อนที่ซึ่งของป่าตามวรรคหนึ่ง  ต้องมีหนังสือรับรองและบัญชี
แสดงรายการกํากับของป่าเพื่อแสดงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ 

การย่ืนคําขอ  และการออกหนังสือรับรองและบัญชีแสดงรายการกํากับของป่าตามวรรคหน่ึง   
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่อธิบดีกําหนดโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรี” 
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มาตรา ๑๔ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๑๖  แห่งพระราชบัญญัติสวนป่า  พ.ศ.  ๒๕๓๕   
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา  ๑๖  ในกรณีที่หนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนที่ดินเป็นสวนป่า  ใบสําคัญรับรอง 
การจัดการป่าไม้อย่างย่ังยืน  หรือหนังสือรับรองการแจ้ง  สูญหาย  ชํารุด  หรือถูกทําลาย  ให้ผู้ทําสวนป่า 
ย่ืนคําขอใบแทนหนังสือรับรองหรือใบสําคัญดังกล่าวต่อนายทะเบียน 

การขอและการออกใบแทนหนังสือรับรองหรือใบสําคัญตามวรรคหน่ึง  ให้เป็นไปตามระเบียบ 
ที่อธิบดีกําหนด” 

มาตรา ๑๕ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา  ๒๒/๑  มาตรา  ๒๒/๒  และมาตรา  ๒๒/๓   
แห่งพระราชบัญญัติสวนป่า  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

“มาตรา  ๒๒/๑  เม่ือปรากฏว่าผู้ทําสวนป่าผู้ใดไม่ปฏิบัติตามเง่ือนไขในการทําสวนป่าหรือ 
ไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งสั่งการตามพระราชบัญญัตินี้  ให้นายทะเบียนมีอํานาจสั่งให้
ผู้ทําสวนป่านั้นปฏิบัติให้ถูกต้องหรือจัดการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่กําหนด 

ในกรณีที่ผู้ทําสวนป่าไม่ปฏิบัติหรือจัดการแก้ไขให้ถูกต้องตามคําสั่งของนายทะเบียนภายใน
ระยะเวลาที่กําหนดตามวรรคหนึ่ง  หรือในกรณีที่ผู้ทําสวนป่าได้กระทําการใดที่ไม่อาจปฏิบัติหรือจัดการ
แก้ไขให้ถูกต้องได้  ให้นายทะเบียนมีอํานาจสั่งเพิกถอนหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนที่ดินเป็นสวนป่าได้ 

ผู้ทําสวนป่าผู้ใดถูกเพิกถอนหนังสือรับรองการข้ึนทะเบียนที่ดินเป็นสวนป่า  ไม่มีสิทธินําที่ดิน 
แปลงนั้นมาย่ืนคําขอข้ึนทะเบียนที่ดินเป็นสวนป่า  เว้นแต่ระยะเวลาได้ล่วงพ้นมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปี 
นับแต่วันที่ถูกเพิกถอนหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนที่ดินเป็นสวนป่า 

มาตรา  ๒๒/๒  ผู้ทําสวนป่าซึ่งถูกสั่งเพิกถอนหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนที่ดินเป็นสวนป่า 
มีสิทธิอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับคําสั่ง 

คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้เป็นที่สุด 
การอุทธรณ์คําสั่งต่อรัฐมนตรีตามวรรคหนึ่ง  ไม่เป็นการทุเลาการบังคับตามคําสั่งเพิกถอน 

หนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนที่ดินเป็นสวนป่า 
มาตรา  ๒๒/๓  ผู้ทําสวนป่าผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๖  วรรคสอง  ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน

หนึ่งหม่ืนบาท 
ผู้ทําสวนป่าผู้ใดจัดทําบัญชีแสดงชนิดและจํานวนไม้ตามมาตรา  ๖  วรรคสอง  อันเป็นเท็จ   

ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหม่ืนบาท” 
มาตรา ๑๖ ให้เพิ่มความต่อไปนี้ เป็นมาตรา   ๒๕/๑   มาตรา  ๒๕/๒   มาตรา   ๒๕/๓   

และมาตรา  ๒๕/๔  แห่งพระราชบัญญัติสวนป่า  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
“มาตรา  ๒๕/๑  ผู้ทําสวนป่าผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา  ๑๐/๑  วรรคหน่ึง  ต้องระวางโทษจําคุก 

ไม่เกินหนึ่งปี  หรือปรับไม่เกินสองหม่ืนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 
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มาตรา  ๒๕/๒  ผู้ทําสวนป่าผู้ใดนําไม้ที่มิได้มาจากการทําสวนป่าเข้าไปแปรรูปในสถานที่ที่ได้รับ
ใบอนุญาตตามมาตรา  ๑๐/๑  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี  หรือปรับไม่เกินสองหม่ืนบาท   
หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา  ๒๕/๓  ผู้ทําสวนป่าผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประกาศของอธิบดีที่ออกตามความ 
ในมาตรา  ๑๔/๑  วรรคสอง  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี  หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท  หรือทั้งจํา
ทั้งปรับ 

มาตรา  ๒๕/๔  ผู้ทําสวนป่าผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๑๔/๑  วรรคสาม  ต้องระวางโทษ
จําคุกไม่เกินสามเดือน  หรือปรับไม่เกินห้าพันบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ” 

มาตรา ๑๗ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๒๗  แห่งพระราชบัญญัติสวนป่า  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และให้ใช้
ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา  ๒๗  ในกรณีที่ผู้กระทําความผิดซึ่งต้องรับโทษตามพระราชบัญญัตินี้เป็นนิติบุคคล   
ถ้าการกระทําความผิดของนิติบุคคลนั้นเกิดจากการสั่งการ  หรือการกระทําของบุคคลใด  หรือไม่สั่งการ  
หรือไม่กระทําการอันเป็นหน้าที่ที่ต้องกระทําของกรรมการผู้จัดการ  ผู้จัดการ  หรือบุคคลใด  ซึ่งรับผิดชอบ
ในการดําเนินงานของนิติบุคคลนั้น  ผู้นั้นต้องรับโทษตามที่บัญญัติไว้สําหรับความผิดนั้น ๆ  ด้วย” 

มาตรา ๑๘ ให้เพิ่มบัญชีต้นไม้ท้ายพระราชบัญญัตินี้เป็นบัญชีต้นไม้ท้ายพระราชบัญญัติสวนป่า  
พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

มาตรา ๑๙ บรรดาที่ดินที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นสวนป่าตามพระราชบัญญัติสวนป่า  พ.ศ.  ๒๕๓๕  
อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ให้ถือว่าเป็นที่ดินที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นสวนป่าตามพระราชบัญญัติ
สวนป่า  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้  และให้ผู้ทําสวนป่าจัดทําบัญชีแสดงชนิด 
และจํานวนไม้ตามมาตรา  ๖  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติสวนป่า  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม 
โดยพระราชบัญญัตินี้  ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

มาตรา ๒๐ ผู้ทําสวนป่าซึ่งได้รับใบอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้ตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ 
เพื่อทําการแปรรูปไม้ที่ได้มาจากการทําสวนป่าอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ให้ถือว่า 
ผู้ทําสวนป่านั้นเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้ใช้สถานที่เพื่อทําการแปรรูปไม้ตามพระราชบัญญัติสวนป่า  พ.ศ.  ๒๕๓๕  
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้  และให้ใบอนุญาตน้ันคงใช้ได้ต่อไปจนกว่าจะสิ้นอายุ 

มาตรา ๒๑ ผู้ทําสวนป่าผู้ใดมีไว้ในครอบครองซึ่งของป่าจากที่ดินที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นสวนป่า
ตามพระราชบัญญัติสวนป่า  พ.ศ.  ๒๕๓๕  อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ให้ย่ืนคําขอหนังสือ
รับรองและบัญชีแสดงรายการกํากับของป่าตามพระราชบัญญัติสวนป่า  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม 
โดยพระราชบัญญัตินี้ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

มาตรา ๒๒ บรรดากฎกระทรวง  ระเบียบ  หรือคําสั่งที่ออกตามพระราชบัญญัติสวนป่า   
พ.ศ.  ๒๕๓๕  ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ให้ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปจนกว่าจะมี



หน้า   ๗ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๔๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   พฤษภาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

กฎกระทรวง  ระเบียบ  หรือคําสั่งตามพระราชบัญญัติสวนป่า  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้
ใช้บังคับ 

มาตรา ๒๓ คําขอข้ึนทะเบียนที่ดินเป็นสวนป่าที่ได้ย่ืนไว้ตามพระราชบัญญัติสวนป่า  พ.ศ.  ๒๕๓๕  
และยังอยู่ระหว่างการพิจารณา  ให้ถือว่าเป็นคําขอตามพระราชบัญญัติสวนป่า  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัตินี้โดยอนุโลม  และให้พิจารณาอนุญาตตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัติสวนป่า  
พ.ศ.  ๒๕๓๕  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๒๔ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรักษาการ 
ตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 

นายกรัฐมนตรี 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับน้ี  คือ  โดยท่ีพระราชบัญญัติสวนป่า  พ.ศ.  ๒๕๓๕  
มีบทบัญญัติบางประการท่ีไม่เหมาะสมและเป็นอุปสรรคต่อการสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการปลูกสร้างสวนป่า  
โดยเฉพาะการที่กฎหมายจํากัดประเภทของที่ดินที่จะขึ้นทะเบียนสวนป่าไว้เฉพาะกรณีการปลูกและบํารุงรักษา
ต้นไม้ที่เป็นไม้หวงห้ามตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้  และมิได้กําหนดให้ที่ดินที่มีใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วย 
ป่าไม้ให้ทําสวนป่าสามารถนํามาขึ้นทะเบียนเป็นสวนป่าได้  ประกอบกับปัญหาอุปสรรคในการแปรรูปไม้ 
และการออกใบรับรองไม้ที่ได้มาจากการทําสวนป่า  และความไม่ชัดเจนเกี่ยวกับสถานะของสัตว์ป่า  หรือของป่า
ในสวนป่า  สมควรแก้ไขหลักเกณฑ์การข้ึนทะเบียนสวนป่า  การแปรรูปไม้ในสวนป่า  ตลอดจนการเก็บหา  ค้า  
มีไว้ในครอบครอง  หรือนําเคลื่อนที่ซึ่งของป่าในสวนป่า  การออกใบสําคัญรับรองการจัดการป่าไม้อย่างย่ังยืน  
และปรับปรุงมาตรการในการกํากับดูแลและแก้ไขเพ่ิมเติมบทกําหนดโทษให้เหมาะสมย่ิงขึ้น  เพ่ือเป็นมาตรการ
ในการส่งเสริมและจูงใจให้มีการปลูกสร้างสวนป่าควบคู่ไปกับการบริหารจัดการพ้ืนที่ป่าไม้ของประเทศให้มี
ประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น  จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัติน้ี 


