
สรุปข้อกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการป้องกันการเผาป่า หรือเผาวัสดุใด ๆ  
ท่ีเป็นสาเหตุให้เกิดไฟไหม้และเกิดหมอกควันจนเป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน 

******************** 
 

พระราชบัญญัติป่าไม้  พ.ศ. 2484 
ความผิด

ตาม
มาตรา 

ข้อหาหรือฐานความผิด กําหนดโทษโดย  
มาตรา อัตราโทษ ผู้บังคับใช้/ผู้ใช้กฎหมาย 

11 (1) - ทําไม้  เจาะสับ เผา หรือทําอันตราย
ด้วยประการใดๆ แก่ไม้หวงห้ามโดยมิได้
รับอนุญาตหรือมิได้รับสัมปทาน 

73 - จําคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 50,000 
บาทหรือท้ังจําท้ังปรับ (ถ้าได้กระทํากับไม้สัก ไม้
ยาง ไม้หวงห้าม ประเภท ข หรือไม้อ่ืนเป็นต้นหรือ
ท่อนอย่างใดอย่างหนึ่งหรือท้ังสองอย่างรวมกัน
เกิน 20 ต้นหรือท่อน หรือรวมปริมาตรไม้เกิน 4 
ลูกบาศก์เมตรหรือไม้ท่ีแปรรูปแล้วรวมปริมาตรไม้
เกิน 2 ลูกบาศก์เมตร จําคุกต้ังแต่ 1 ปี ถึง 20 ป ี
และปรับต้ังแต่ 5,000 บาท ถึง 200,000 บาท) 

-เจ้าพนักงานตํารวจ 
-เจ้าพนักงานป่าไม้(ข้าราชการ
,ลูกจ้างประจํา) 
-เจ้าพนักงานปกครอง 
-ผู้ใหญ่บ้าน,กํานัน 

54 - ก่นสร้าง แผ้วถาง เผาป่าหรือกระทํา
ด้วยประการใดๆ อันเป็นการทําลายป่า
หรือเข้ายึดถือหรือครอบครองป่า โดย
มิได้รับอนุญาต 

73 ตรี - จําคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 50,000 บาท
หรือท้ังจําท้ังปรับ (ถ้าได้กระทําเกินเนื้อท่ีเกินกว่า 
25 ไร่ จําคุกต้ังแต่ 2 ปี ถึง 15 ปี และปรับต้ังแต่ 
10,000 บาทถึง 100,000 บาท) 

-เจ้าพนักงานตํารวจ 
-เจ้าพนักงานป่าไม้(ข้าราชการ
,ลูกจ้างประจํา) 
-เจ้าพนักงานปกครอง 
-ผู้ใหญ่บ้าน,กํานัน 

พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ  พ.ศ. 2507 
ความผิด

ตาม
มาตรา 

ข้อหาหรือฐานความผิด กําหนดโทษโดย  
มาตรา อัตราโทษ ผู้บังคับใช้/ผู้ใช้กฎหมาย 

14 (2) - ก่นสร้าง แผ้วถาง หรือเผาป่าสงวน
โดยมิชอบ 

31 - จําคุกต้ังแต่ 6 เดือน ถึง 5 ปี และปรับต้ังแต่ 
5,000 บาท ถึง 50,000 บาท (ถ้าได้กระทําเป็น
เนื้อท่ีเกิน 25 ไร่ หรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่
ไม้สัก ไม้ยาง ไม้สนเขาหรือไม้หวงห้าม ประเภท ข 
ตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้อ่ืนเป็นต้น หรือเป็นท่อน
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือท้ังสองอย่างรวมกันเกิน 20 
ต้นหรือท่อนหรือรวมปริมาตรไม้เกิน 4 ลูกบาศก์
เมตรหรือเสียหายแก่ต้นน้ําลําธาร จําคุกต้ังแต่ 2 
ปี ถึง 15 ปี และปรับต้ังแต่ 20,000 บาท ถึง 
150,000 บาท) 

-เจ้าพนักงานตํารวจ 
-เจ้าพนักงานป่าไม้(ข้าราชการ
,ลูกจ้างประจํา) 
-เจ้าพนักงานปกครอง 
-ผู้ใหญ่บ้าน,กํานัน 

พระราชบัญญัติ  อุทยานแห่งชาติ  พ.ศ. 2504 
ความผิด

ตาม
มาตรา 

ข้อหาหรือฐานความผิด กําหนดโทษโดย  
มาตรา อัตราโทษ ผู้บังคับใช้/ผู้ใช้กฎหมาย 

16 (1) - ยึดถือหรือครอบครองท่ีดิน   รวม
ตลอดถึงก่อสร้าง  แผ้วถาง  หรือเผาป่า 

24 - จําคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 
บาทหรือท้ังจําท้ังปรับ 

-เจ้าพนักงานตํารวจ 
-เจ้าพนักงานป่าไม้(ข้าราชการ
,ลูกจ้างประจํา) 
-เจ้าพนักงานปกครอง 

16 (9) - ท้ิงสิ่งท่ีเป็นเชื้อเพลิง  ซ่ึงอาจทําให้เกิด
เพลิงไหม้ภายในเขตอุทยานแห่งชาติ 

25 - ปรับไม่เกิน 500 บาท (พนักงานเจ้าหน้าท่ีมี
อํานาจเปรียบเทียบได้ตามมาตรา 28) 

-เจ้าพนักงานตํารวจ 
-เจ้าพนักงานป่าไม้(ข้าราชการ
,ลูกจ้างประจํา) 
-เจ้าพนักงานปกครอง 



 ๒
พระราชบัญญัติ  สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 

ความผิด
ตาม

มาตรา 

ข้อหาหรือฐานความผิด กําหนดโทษโดย  
มาตรา อัตราโทษ ผู้บังคับใช้/ผู้ใช้กฎหมาย 

42      
วรรค
สอง 

(3) ยึดถือ ครอบครองท่ีดิน ตัด โค่น 
แผ้ ว  ถาง  เผา  ทํ าลาย  ต้น ไ ม้ห รือ
พฤกษชาติอ่ืนในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าหรือ
ขุดหาแร่ดิน หิน เลี้ยงสัตว์ หรือทําให้
ทางน้ําเสียหายเป็นอันตรายต่อสัตว์ป่า
ในเขตห้ามล่าสัตว์ป่า 

59 - จําคุกไม่เกิน 7 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 
บาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

-เจ้าพนักงานตํารวจ 
-เจ้าพนักงานป่าไม้(ข้าราชการ
,ลูกจ้างประจํา) 
-เจ้าพนักงานปกครอง 

พระราชบัญญัติ  การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
ความผิด

ตาม
มาตรา 

ข้อหาหรือฐานความผิด กําหนดโทษโดย  
มาตรา อัตราโทษ ผู้บังคับใช้/ผู้ใช้กฎหมาย 

25 (4) - การกระทําใดๆ อันเป็นเหตุให้เกิดกลิ่น 
แสง  รังสี เสียง  ความร้อน  สิ่ ง มี พิษ 
ความสั่นสะเทือน ฝุ่น ละออง เขม่า เถ้า 
หรือกรณีอ่ืนใด จนเป็นเหตุให้เสื่อมหรือ
อาจเสื่อมสุขภาพ 

26 - เจ้าพนักงานท้องถ่ิน (ผู้บริหารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน) มีอํานาจห้ามผู้หนึ่งผู้ใดมิให้ก่อเหตุ
รําคาญในท่ี หรือทางสาธารณะ หรือสถานท่ี
เอกชน รวมท้ังระงับเหตุรําคาญด้วย ตลอดท้ังการ
ดูแล ปรับปรุง บํารุงรักษาบรรดาถนน ทางบก 
ทางน้ํา ทางระบายนํ้า คู คลอง และสถานท่ีต่างๆ 
ในเขตของตนให้ปราศจากเหตุรําคาญ ในการนี้ให้
เจ้าพนักงานท้องถ่ินมีอํานาจออกคําสั่งเป็นหนังสือ
ระงับ จํากัด และควบคุมเหตุรําคาญต่างๆ ได้ 

-เจ้ าพนั ก ง าน ท้อง ถ่ินตาม
ข้อบังคับ/ข้อบัญญัติองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 

๒๗ 
วรรค
หนึ่ง 

- ในกรณีท่ีมีเหตุรําคาญหรืออาจเกิดข้ึน
ในท่ี หรือทางสาธารณะ ให้เจ้าพนักงาน
ท้องถ่ินมีอํานาจออกคําสั่งเป็นหนังสือ
ให้บุคคลซ่ึงเป็นต้นเหตุ หรือเกี่ยวข้อง
กับการก่อ  หรืออาจก่อใ ห้ เกิด เห ตุ
รําคาญนั้นระงับหรือป้องกันเหตุรําคาญ
ภายในเวลาอันสมควรท่ีระบุไว้ในคําสั่ง
และถ้าเห็นสมควรจะให้กระทําโดนวิธีใด
เพ่ือระงับหรือป้องกันเหตุรําคาญน้ัน 
หรือสมควรกําหนดวิธีการเพ่ือป้องกันมิ
ให้มีเหตุรําคาญเกิดข้ึนอีกในอนาคต ให้
ระบุไว้ในคําสั่ง 

๒๗ 
วรรค
สอง 

- ในกรณีท่ีปรากฏเจ้าพนักงานท้องถ่ินว่ามีการ
ปฏิบัติตามคําสั่ง เจ้าพนักงานท้องถ่ินตามวรรค
หนึ่งและเหตุรําคาญท่ีเกิดข้ึนอาจเกิดอันตราย
อย่างร้ายแรงต่อสุขภาพ ให้เจ้าพนักงานเจ้า
พนักงานท้องถ่ินระงับเหตุรําคาญนั้นและอาจ
จัดการตามความจําเป็นเพ่ือป้องกันมิให้เกิดเหตุ
รําคาญนั้นข้ึนอีก โดยบุคคลท่ีเป็นต้นเหตุหรือ
เกี่ยวข้องกับการก่อหรืออาจก่อให้เกิดเหตุรําคาญ
ต้องเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายสําหรับการจัดการนั้น 

-เจ้ าพนั ก ง าน ท้อง ถ่ินตาม
ข้อบังคับ/ข้อบัญญัติองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 

๒๘ 
วรรค
หนึ่ง 

- ในกรณี ท่ี มี เห ตุ รํ าคาญเกิด ข้ึนใน
สถานท่ีเอกชน ให้เจ้าพนักงานท้องถ่ินมี
อํานาจในการออกคําสั่งเป็นหนังสือให้
เจ้าของ หรือผู้ครอบครองสถานท่ีนั้น
ระงับเหตุรําคาญภายในเวลาอันสมควร
ตามท่ีระบุไ ว้ในคําสั่ งและถ้าเห็นว่า
สมควรจะให้กระทําโดยวิธีใดเพ่ือระงับ
เหตุรําคาญน้ัน  หรือสมควรกําหนด
วิธีการเพ่ือป้องกันมิให้มีเหตุรําคาญ
เกิดข้ึนในอนาคตให้ระบุไว้ในคําสั่งได้ 
 
 

๒๘ 
วรรค
สอง 

- ในกรณีท่ีไม่ปฏิบัติตามคําสั่งเจ้าพนักงานท้องถ่ิน
ตามวรรคที่หนึ่งให้เจ้าพนักงานท้องถ่ินมีอํานาจ
ระงับเหตุรําคาญนั้น หรืออาจจัดการตามความ
จําเป็นเพ่ือป้องกันให้เกิดเหตุรําคาญน้ันข้ึนอีก 
และถ้าเหตุรําคาญนั้นเกิดข้ึนจากการกระทํา การ
ละเลย  หรือการ ยินยอมจากเจ้ าของหรือผู้
ครอบครองสถานท่ีนั้น เจ้าของ หรือผู้ครอบครอง
ต้องเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายสําหรับการนั้น 
 

-เจ้ าพนั ก ง าน ท้อง ถ่ินตาม
ข้อบังคับ/ข้อบัญญัติองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 



 ๓

ประมวลกฎหมายอาญา 
ความผิด

ตาม
มาตรา 

ข้อหาหรือฐานความผิด กําหนดโทษโดย  
มาตรา อัตราโทษ ผู้บังคับใช้/ผู้ใช้กฎหมาย 

220 กระทําให้เกิดเพลิงไหม้แก่วัตถุใดๆ แม้
เป็นของตนเอง จนน่าจะเป็นอันตราย
แก่บุคคลหรือทรัพย์ของผู้อ่ืน 

220 - จําคุกไม่เกิน 7 ปี และปรับไม่เกิน 40,000 
บาท 

-เจ้าพนักงานตํารวจ 
-เจ้าพนักงานปกครอง 

225 กระทําให้เกิดเพลิงไหม้โดยประมาณ
และเป็นเหตุให้ทรัพย์ของผู้อ่ืนเสียหาย  
หรือการกระทําโดยประมาทนั้นน่าจะ
เป็นอันตรายแก่ชีวิตและบุคคลอ่ืน 

225 - จําคุกไม่เกิน 7 ปี หรือปรับไม่เกิน 4,000 บาท 
หรือท้ังจําท้ังปรับ 

-เจ้าพนักงานตํารวจ 
-เจ้าพนักงานปกครอง 

พระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่  พ.ศ. 2535 
ความผิด

ตาม
มาตรา 

ข้อหาหรือฐานความผิด กําหนดโทษโดย  
มาตรา อัตราโทษ ผู้บังคับใช้/ผู้ใช้กฎหมาย 

6 - สูบบุหร่ีในเขตปลอดบุหร่ี (บริเวณท่ี
ห้ามมิให้สูบบุหร่ี) 

12 - ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท -“พ นั ก ง า น เ จ้ า ห น้ า ท่ี ” 
หมายความว่า ผู้ ซ่ึงรัฐมนตรี
แ ต่ ง ต้ั ง ใ ห้ ป ฏิบั ติ ก า รต าม
พระราชบัญญัติ 
-เจ้าพนักงานตํารวจ 

พระราชบัญญัติจราจรทางบก  พ.ศ. 2522 
ความผิด

ตาม
มาตรา 

ข้อหาหรือฐานความผิด กําหนดโทษโดย  
มาตรา อัตราโทษ ผู้บังคับใช้/ผู้ใช้กฎหมาย 

130 - เผาหรือกระทําการใดๆ  ภายใน
ระยะทางห้าร้อยเมตรจากทางเดินรถ  
เป็นเหตุให้เกิดควันหรือสิ่งอ่ืนใดใน
ลักษณะท่ีอาจทําให้ไม่ปลอดภัยแก่
การจราจรในทางเดินรถนั้น 

125 - ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 130 ต้องระวางโทษปรับไม่
เกิน 1,000 บาท 

-เจ้าพนักงานตํารวจ 
-“เจ้าพนักงานจราจร” 
-“พนักงานเจ้าหน้าท่ี” 
-“อาสาจราจร” 

 
 
 

ความผิด 
ตาม

มาตรา 

ข้อหาหรือฐานความผิด 
 

กําหนดโทษโดย  
มาตรา อัตราโทษ ผู้บังคับใช้/ผู้ใช้กฎหมาย 

  ๒๘ 
วรรค
สาม 

 
 
 
 
 
 

- ในกรณีท่ีปรากฏแก่เจ้าพนักงานท้องถ่ินว่าเหตุ
รําคาญท่ีเกิดข้ึนในสถานท่ีเอกชนอาจเกิดอัตรายอ
ย่างร้ายแรงต่อสุขภาพ หรือมีผลกระทบต่อสภาวะ
ความเป็นอยู่ท่ีเหมาะสมกับการดํารงชีพของ
ประชาชน เจ้าพนักงานท้องถ่ินจะออกคําสั่งเป็น
หนังสือมิให้ผู้ครอบครองหรือยินยอมให้บุคลใดใช้
สถานท่ีนั้นท้ังหมดหรือบางส่วนจนกว่าจะเป็นท่ี
พอใจแก่เจ้าพนักงานท้องถ่ินว่ามิได้มีการระงับเหตุ
รําคาญนั้นแล้วก็ได้ 

-เจ้ าพนั ก ง าน ท้อง ถ่ินตาม
ข้อบังคับ/ข้อบัญญัติองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 



 ๔
ประมวลกฎหมายท่ีดิน  พ.ศ. 2497 

ความผิด
ตาม

มาตรา 

ข้อหาหรือฐานความผิด กําหนดโทษโดย  
มาตรา อัตราโทษ ผู้บังคับใช้/ผู้ใช้กฎหมาย 

9 - กระทําการอย่างหนึ่งอย่างใดในที่ดิน
ของรัฐซ่ึงมิได้รับอนุญาตตามกฎหมาย
ว่าด้วยเหมืองแร่  หรือป่าไม้  หรือมิได้
มีสิทธิครอบครอง หรือมิได้รับอนุญาต
จากพนักงานเจ้าหน้าท่ีดังต่อไปน้ี 
(1) เข้าไปยึดถือ ครอบครอง ก่อสร้าง 
หรือ เผาป่า                                  

108 
ทวิ 

- จําคุกไม้เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 5,000 บาท
หรือท้ังจําท้ังปรับ (ถ้าได้กระทําแก่ท่ีดินซ่ึงเป็นสา
ธารณสมบัติของแผ่นดินท่ีประชาชนได้ร่วมกันหรือ
ท่ีใช้เพ่ือ สาธารณประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ
จําคุกไม่เกิน 3 ปีหรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท
หรือท้ังจําท้ังปรับ) ถ้าได้กระทําเป็นเนื้อท่ีเกินกว่า 
50  ไ ร่  จํ าคุ ก ไ ม่ เกิ น  5  ปีห รือป รับ ไ ม่ เกิ น 
20,000 บาทหรือท้ังจําท้ังปรับ 

-พนกังาน เจา้หนา้ท่ี  

 
อ้างอิงจาก : นายสมเกียรติ  แสงแก้ว นิติกรชํานาญการ  ท่ีทําการปกครองจังหวัดพะเยา (ผู้เรียบเรียง) 

 


