
 

 

 

คู่มือปฏิบตัิตามกฎหมายเกี่ยวกับป่าไม้ 
กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



ค ำน ำ 

 

  ตำมค ำสั่งส ำนักนำยกรัฐมนตรี (เฉพำะ) ลับ ที่ ๙๗/๒๕๒๑ ลง ๓๑ พ.ค.๒๑ เรื่อง กำรป้องกัน
ชำยแดน  ประกอบค ำสั่ง บก.ทหำรสูงสุด (เฉพำะ) ลับมำก ที ่๔๖๘/๒๕๒๒ ลง ๓ พ.ค.๒๒ เรื่อง กำรป้องกันชำยแดน
ด้ำนจันทบุรี – ตรำด และค ำสั่ง ทร.(เฉพำะ) ลับมำก ที่ ๒๕๗/๒๕๒๙ ลง ๒๓ ก.ย.๒๙ เรื่อง กำรป้องกันชำยแดนด้ำน
จังหวัดจันทบุรีและตรำด  ก ำหนดให้ กจต.มีภำรกิจในกำรป้องกันชำยแดนไทย – กัมพูชำ  ป้องกันและปรำบปรำม
กำรกระท ำผิดกฎหมำยที่เป็นภัยต่อควำมมั่นคงของชำติตำมแนวชำยแดน ในพ้ืนที่ จว.จันทบุรี และ จว.ตร ำด        
ทั้งทำงบกและทำงทะเล เพ่ือไม่ให้กองก ำลังต่ำงชำติรุกล้ ำอธิปไตยและในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบมีควำมสงบเรียบร้อย 
รวมทั้งคุ้มครองเรือประมงไทยไม่ให้ถูกจับกุม  เห็นได้ว่ำนอกจำกภำรกิจในกำรป้องกันประเทศแล้วทหำรยังท ำหน้ำที่
บังคับใช้กฎหมำยอีกด้วย   นอกจำกนั้น กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม (ทส.)ยังได้ประกำศ แต่งตั้งให้ 
ผบ.เรือ ผค.เรือและผู้บังคับหน่วยทหำรเรือตำมที่ ทร.จะก ำหนดเป็นพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตำมกฎหมำยเกี่ยวกับป่ำไม้ 
รวม ๕ ฉบับ มีอ ำนำจหน้ำที่ในกำรป้องกัน จับกุม ปรำบปรำมผู้กระท ำผิดและยึดของกลำงตำมกฎหมำยในเขตท้องที่
รับผิดชอบ  เนื่องจำกได้มีกำรประกำศใช้เป็นเวลำนำนพอสมควรแล้วประกอบกับเจ้ำหน้ำที่ทหำรเรือในส่วนของ กจต.
ได้มีกำรปรับย้ำยไปปฏิบัติงำนในต ำแหน่งหน้ำที่ อ่ืนๆ คณะกรรมกำรจัดกำรควำมรู้ กปช.จต.จึงมอบหมำยให้ 
นธน.กปช.จต./กจต.จัดท ำคู่มือแนวทำงกำรปฏิบัติต่อผู้กระท ำผิดต่อกฎหมำยป่ำไม้ขึ้นไว้ ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ทหำรเรือ 
ในส่วนของ กจต.ที่ปฏิบัติงำนในต ำแหน่งซึ่ง ทส.แต่งตั้งให้เป็นพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตำมกฎหมำยและผู้เกี่ยวข้อง        
ได้น ำไปใช้เป็นหลักปฏิบัติให้ครบถ้วนตำมที่กฎหมำยบัญญัติต่อไป 

  คู่มือนี้เป็นส่วนหนึ่งของเอกสำรกำรจัดกำรควำมรู้ประจ ำปี งป.๒๕๕๖ และเป็นแนวทำงกำรปฏิบัติ 
ที่พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ต้องด ำเนินกำรต่อผู้กระท ำควำมผิดในเขตท้องที่รับผิดชอบ จึงมีรำยละเอียดเฉพำะส่วนที่
เกี่ยวข้องและจ ำเป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน หำกท่ำนใดสนใจศึกษำตัวบทกฎหมำยฉบับเต็ม ผู้จัดท ำได้แนบชื่อเรื่อง
และรำยละเอียดแผนที่เวปไซต์ไว้เพ่ือควำมสะดวกในกำรค้นคว้ำแล้ว  จึงหวังว่ำจะเป็นประโยชน์ต่อกำรปฏิบัติงำน  
ของเจ้ำหน้ำที่ทหำรเรือในฐำนะพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตำมกฎหมำยเกี่ยวกับป่ำไม้ตำมสมควร  

 

นำยทหำรพระธรรมนูญ 
กองบัญชำกำรป้องกันชำยแดนจันทบุรีและตรำด 

กันยำยน ๒๕๕๖ 
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อ ำนำจหน้ำท่ีของพนักงำนเจ้ำหน้ำที ่

ในกำรป้องกันและปรำบปรำมผู้กระท ำควำมผิดตำมกฎหมำยที่เกี่ยวกับป่ำไม้ 

  ตำมปกติกำรบังคับใช้กฎหมำยในกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อยของประชำชน โดยกำรตรวจค้น 
จับกุมผู้กระท ำควำมผิดอำญำตำมบทบัญญัติของกฎหมำยต่ำงๆนั้น ประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำบัญญัติ
ให้เป็นอ ำนำจหน้ำที่ของพนักงำนฝ่ำยปกครองหรือต ำรวจ แต่เดิมนั้นทหำรไม่มีอ ำนำจหน้ำที่ในกำรบังคับใช้กฎหมำย
ต่อพลเรือนโดยตรงแต่อำจมีบทบำทในฐำนะผู้ช่วยเหลือเจ้ำพนักงำน ซ่ึงต้องอยู่ภำยใต้กำรก ำกับหรือควบคุมของ     
เจ้ำพนักงำนตำมกฎหมำยในแต่ละเรื่อง  ต่อมำเป็นที่ยอมรับกันว่ำเจ้ำพนักงำนตำมกฎหมำยต่ำงๆมีขีดจ ำกัดในกำร
ปฏิบัติหน้ำที่ ประกอบกับกำรให้ทหำรเป็นผู้ช่วยเหลือเจ้ำพนักงำนนั้นท ำให้กำรปฏิบัติงำนไม่มีประสิทธิภำพเท่ำที่ควร       
จึงมีกำรแก้ไขเพ่ิมเติมให้ผู้รักษำกำรตำมกฎหมำยฉบับนั้นๆมีอ ำนำจแต่งตั้ง  “พนักงำนเจ้ำหน้ำที่”เพ่ือปฏิบัติตำม
กฎหมำยนั้นๆรวมทั้งบัญญัติคุ้มครองกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ในส่วนที่เกี่ยวกับควำมผิดอำญำโดยให้ถือ
ว่ำพนักงำนเจ้ำหน้ำที่เป็นพนักงำนฝ่ำยปกครองหรือต ำรวจตำมประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำด้วย 

  กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม (ทส.)ได้มีประกำศแต่งตั้งเจ้ำหน้ำที่ ทหำรเรือให้เป็น
พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตำมกฎหมำยที่เกี่ยวกับป่ำไม้รวม ๕ ฉบับ แบ่งเป็นในส่วนที่เกี่ยวกับป่ำไม้โดยตรง ๓ ฉบับคือ 
พ.ร.บ.ป่ำไม้ พ.ศ.๒๔๘๔, พ.ร.บ.ป่ำสงวนแห่งชำติ พ.ศ.๒๕๐๗ และ พ.ร.บ.เลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ.๒๕๕๔ ตำมประกำศ
กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ลง ๑๖ ธ.ค.๔๗  และในส่วนที่เกี่ยวกับกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ
อีก ๒ ฉบับคือ พ.ร.บ.อุทยำนแห่งชำติ พ.ศ.๒๕๐๔ กับ พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่ำ พ.ศ.๒๕๓๕ ตำมประกำศ
กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ลง ๓๐ ก.ย.๔๗ โดยประกำศของ ทส.ทั้งสองฉบับดังกล่ำวแต่งตั้ง
เจ้ำหน้ำที่ทหำรเรือผู้ด ำรงต ำแหน่ง ผบ.เรือ, ผค.เรือและ ผบ.หน่วยทหำรเรือตำมที่ ทร.ก ำหนด ให้เป็น พนักงำน
เจ้ำหน้ำที่ตำมกฎหมำยที่เกี่ยวกับป่ำไม้ทั้ง ๕ ฉบับ มีอ ำนำจหน้ำที่ในกำรป้องกัน จับกุม ปรำบปรำมผู้กระท ำผิดและ
ยึดของกลำงตำมกฎหมำยในเขตท้องที่รับผิดชอบ  ในส่วนที่เกี่ยวกับ กปช.จต./กจต.นั้น ตำมค ำสั่ง ทร.(เฉพำะ) ที่ 
๒๙๙/๒๕๔๘ ลง ๑๕ ก.ค.๔๘   ก ำหนดให้ ผู้บังคับบัญชำที่ด ำรงต ำแหน่งต่อไปนี้เป็น ผบ.หน่วยทหำรเรือ ตำม
ประกำศ ทส.ดังกล่ำว ประกอบด้วย 

               ๑. ผบ.กปช.จต. 

                         ๒. ผบ.กจต. 

      ๓. ผบ.ฉก.นย.และ ผบ.ฉก.ทพ.นย.  

                         ๔. ผบ.มชด. 

                         ๕. ผบ.พัน และ หน.ชค.ทพ.นย. 

                         ๖. ผบ.นปก. 

                         ๗. ผบ.ร้อย.และ ผบ.ร้อย.ทพ.นย. 
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  ดังนั้น ผู้บังคับบัญชำตำม ๑ – ๗ จึงเป็น “พนักงำนเจ้ำหน้ำที่”ตำมกฎหมำยที่เกี่ยวกับป่ำไม้       
ทั้ง ๕ ฉบับ มีอ ำนำจหน้ำที่ในกำรป้องกัน จับกุม ปรำบปรำมผู้กระท ำผิดและยึดของกลำงตำมกฎหมำยในเขตท้องที่
รับผิดชอบ 
  กฎหมำยที่เกี่ยวกับป่ำไม้ทั้ง ๕ ฉบับได้บัญญัติคุ้มครองกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ในส่วน
ที่เก่ียวกับควำมผิดอำญำโดยให้ถือว่ำพนักงำนเจ้ำหน้ำที่เป็นพนักงำนฝ่ำยปกครองหรือต ำรวจตำมประมวลกฎหมำยวิธี
พิจำรณำควำมอำญำ  จึงมีอ ำนำจในกำรสืบสวน ตรวจค้น จับกุมผู้กระท ำควำมผิดและยึดของกลำง  ตำมกฎหมำย   
ในเขตท้องที่รับผิดชอบของตน โดยปฏิบัติตำมประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

  อ ำนำจตรวจค้น ประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำมำตรำ ๙๒ บัญญัติว่ำ “ ห้ำมมิให้ค้นในที่
รโหฐำนโดยไม่มีหมำยค้นหรือค ำสั่งของศำล เว้นแต่พนักงำนฝ่ำยปกครองหรือต ำรวจเป็นผู้ค้นและในกรณีดังต่อไปนี้ 

  (๑) เมื่อมีเสียงร้องให้ช่วยมำจำกข้ำงในที่รโหฐำนหรือมีเสียงหรือมีพฤติกำรณ์อ่ืนใดอันแสดงได้ว่ำ    
มีเหตุร้ำยเกิดขึ้นในท่ีรโหฐำนนั้น 

  (๒) เมื่อปรำกฏควำมผิดซึ่งหน้ำก ำลังกระท ำลงในที่รโหฐำน 

  (๓) เมื่อบุคคลที่ได้กระท ำควำมผิดซึ่งหน้ำขณะที่ถูกไล่จับ หนีเข้ำไปหรือมีเหตุอันแน่นแฟ้นควรสงสัย
ว่ำได้เข้ำไปซุกซ่อนตัวอยู่ในที่รโหฐำนนั้น 

  (๔) เมื่อมีพยำนหลักฐำนตำมสมควรว่ำสิ่งของที่มีไว้เป็นควำมผิด หรือได้มำโดยกำรกระท ำควำมผิด 
หรือได้ใช้ หรือมีไว้เพ่ือจะใช้ในกำรกระท ำควำมผิด หรืออำจเป็นพยำนหลักฐำนพิสูจน์กำรกระท ำควำมผิดได้ซ่อนหรือ
อยู่ในนั้นประกอบทั้งต้องมีเหตุอันควรเชื่อว่ำเนื่องจำกกำรเนิ่นช้ำกว่ำจะเอำหมำยค้นมำได้สิ่งของนั้นจะถูกโยกย้ำย 
หรือท ำลำยเสียก่อน 

  (๕) เมื่อที่รโหฐำนนั้นผู้จะต้องถูกจับเป็นเจ้ำบ้ำนและกำรจับนั้นมีหมำยจับหรือจับตำมมำตรำ ๗๘  

                                                                   ฯ ล ฯ                                                      ” 

  เมื่อเจ้ำหน้ำที่ กจต.ในฐำนะพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ได้ท ำกำรสืบสวนหำข่ำวและมีควำมจ ำเป็นต้องเข้ำ
ตรวจค้นเป้ำหมำยที่สงสัยก็ควรมีกำรประสำนงำนกับหน่วยงำนป่ำไม้ในพ้ืนที่เพ่ือด ำเนินกำรขอศำลออกหมำยค้น แต่
หำกมีควำมจ ำเป็นเร่งด่วนหรือมีข้อจ ำกัดในกำรประสำนงำนก็สำมำรถด ำเนินกำรขอศำลออกหมำยค้นได้โดยต้อง
อ้ำงอิงค ำสั่งและตัวบทกฎหมำยเพ่ือแสดงให้ศำลเห็นว่ำเจ้ำหน้ำที่ กจต.มีอ ำนำจตำมกฎหมำยเกี่ยวกับป่ำไม้และแสดง
พยำนหลักฐำนประกอบเพ่ือให้ศำลใช้ดุลพินิจ ตำมตัวอย่ำงกำรขอศำลออกหมำยค้น   เว้นแต่จะเข้ำข้อยกเว้นตำมตัว
บทกฎหมำยดังกล่ำวข้ำงต้น 

  อ ำนำจจับกุม ประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำมำตรำ ๗๘ บัญญัติว่ำ “ พนักงำนฝ่ำย
ปกครองหรือต ำรวจจะจับผู้ใดโดยไม่มีหมำยจับ หรือค ำสั่งของศำลนั้นไม่ได้ เว้นแต ่

  (๑) เมื่อบุคคลนั้นได้กระท ำควำมผิดซึ่งหน้ำดังได้บัญญัติไว้ในมำตรำ ๘๐ 
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  (๒) เมื่อพบบุคคลโดยมีพฤติกำรณ์อันควรสงสัยว่ำผู้นั้นน่ำจะก่อเหตุร้ำยให้เกิดภยันตรำยแก่บุคคล
หรือทรัพย์สินของผู้อื่นโดยมีเครื่องมือ อำวุธ  หรือวัตถุอย่ำงอ่ืนอันสำมำรถอำจใช้ในกำรกระท ำผิด 

  (๓) เมื่อมีเหตุที่จะออกหมำยจับบุคคลนั้น ตำมมำตรำ ๖๖ (๒) แต่มีควำมจ ำเป็นเร่งด่วนที่ไม่อำจ
ขอให้ศำลออกหมำยจับบุคคลนั้นได้ 

  (๔) เป็นกำรจับผู้ต้องหำหรือจ ำเลยที่หนี  หรือจะหลบหนีในระหว่ำงถูกปล่อยตัวชั่วครำวตำม   
มำตรำ ๑๑๗ ” 

  ในกำรจับกุมผู้กระท ำผิดเกี่ยวกับกฎหมำยป่ำไม้นั้นส่วนใหญ่มักเป็นกำรจับกุมผู้ที่กระท ำควำมผิด  
ซึ่งหน้ำ จึงเป็นข้อยกเว้นที่สำมำรถจับได้โดยไม่ต้องมีหมำยจับ แต่หำกมีควำมต้องกำรจับบุคคลใดเนื่องจำก            
มีพยำนหลักฐำนเพียงพอที่จะด ำเนินคดีได้นั้น เจ้ำหน้ำที่  กจต.ในฐำนะพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ก็มีอ ำนำจขอให้ศำลออก
หมำยจับได้โดยอ้ำงอิงค ำสั่งและตัวบทกฎหมำยเพ่ือแสดงให้ศำลเห็นว่ำเจ้ำหน้ำที่ กจต.มีอ ำนำจตำมกฎหมำยเกี่ยวกับ
ป่ำไม้และแสดงพยำนหลักฐำนประกอบเพื่อให้ศำลใช้ดุลพินิจเทียบเคียงกับตัวอย่ำงกำรขอศำลออกหมำยค้น  

  อย่ำงไรก็ตำมในกำรด ำเนินกำรขอศำลออกหมำยค้นหรือหมำยจับดังกล่ำวนั้น เจ้ำหน้ำที่ กจต.อำจ
ร้องขอรับกำรสนับสนุน นธน.จำก บก.กปช.จต.ไปให้ค ำแนะน ำและประสำนกำรปฏิบัติกับศำลและพนักงำนสอบสวน
ในท้องที่ได้ตลอดเวลำ  
  กำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับผู้ต้องหำและของกลำง 

  เมื่อมีกำรตรวจค้น จับกุมกรณีมีผู้ต้องหำ และกำรตรวจยึดกรณีไม่พบผู้กระท ำควำมผิดหรือไม่
สำมำรถจับกุมผู้กระท ำควำมผิดได้ พนักงำนเจ้ำหน้ำที่จะต้องท ำบันทึกกำรตรวจค้นจับกุมและบันทึกกำรตรวจยึดให้
เรียบร้อย ในกำรตรวจนับและท ำบัญชีของกลำงควรประสำนเจ้ำหน้ำที่ตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้องมำท ำกำรตรวจนับและ
ระบุชนิด ประเภทของของกลำง  ในคดีอำญำทั่วไปเมื่อจับกุมผู้ต้องหำและยึดของกลำงแล้วต้องน ำตัวผู้ต้องหำพร้อม
ด้วยของกลำงส่งพนักงำนสอบสวนท้องที่เกิดเหตุสอบสวนด ำเนินคดี แต่ในคดีที่เกี่ยวกับป่ำไม้นั้น ของกลำงในส่วนที่
เกี่ยวกับอำวุธปืน อุปกรณ์ต่ำงๆ จะให้พนักงำนสอบสวนเป็นผู้เก็บรักษำ ส่วนของกลำงที่เป็นไม้หรืออ่ืนๆให้เป็นหน้ำที่
ของเจ้ำพนักงำนตำมกฎหมำยเกี่ยวกับป่ำไม้เป็นผู้เก็บรักษำไว้ แต่หำกเจ้ำหน้ำที่ กจต.มีควำมประสงค์ขอรับของกลำง
อ่ืนที่มิใช่ไม้มำเก็บรักษำเองจ ำต้องยื่นค ำร้องขออนุมัติจำกพนักงำนสอบสวนเจ้ ำของคดี กำรปฏิบัติกับผู้ต้องหำนั้น   
พึงระลึกว่ำผู้ต้องหำได้รับควำมคุ้มครองตำมรัฐธรรมนูญว่ำเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่ำจะมีค ำพิพำกษำถึงที่สุดว่ำเขำกระท ำ
ควำมผิด กำรควบคุมตัวผู้ต้องหำต้องกระท ำพอสมควรเพ่ือป้องกันมิให้หลบหนีและต้องค ำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน
ด้วย ควำมรับผิดชอบตำมกฎหมำยของพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ผู้จับกุมจะยังคงมีอยู่จนกว่ำจะได้ส่งตัวผู้ต้องหำให้พนักงำน
สอบสวนควบคุมตัวไว้ตำมอ ำนำจหน้ำที่ 
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ตัวบทกฎหมำยและฐำนควำมผิดเฉพำะส่วนที่ส ำคัญ 

พระรำชบัญญัติป่ำไม้ พ.ศ.๒๔๘๔ 

                   กำรที่จะพิจำรณำ กำรกระท ำเช่นใดเป็นควำมผิดตำม พ.ร.บ.ป่ำไม้ พ.ศ.๒๔๘๔ หรือไม่นั้น ต้องท ำ
ควำมเข้ำใจควำมหมำยของค ำวิเครำะห์ศัพท์ในกฎหมำยฉบับนี้ด้วย ซึ่งได้บัญญัติอยู่ในมำตรำ ๔  เฉพำะที่ส ำคัญมีดังนี้  

                   (๑) “ป่ำ” หมำยควำมว่ำ ที่ดินที่ยังมิได้มีบุคคลได้มำตำมกฎหมำยที่ดิน 

                   (๒) “ไม้” หมำยควำมว่ำ ไม้สักและไม้อ่ืนทุกชนิด ที่เป็นต้น เป็นกอ เป็นเถำ รวมตลอดถึงไม้ที่น ำเข้ำ
มำในรำชอำณำจักร ไม้ไผ่ทุกชนิด ปำล์ม หวำย ตลอดจนรำก ปุ่ม ตอ เศษ ปลำย และกิ่งของสิ่งนั้ น ๆ ไม่ว่ำจะถูกตัด
ทอน เลื่อย ผ่ำ ถำก ขุด หรือกระท ำโดยประกำรอื่นใด 

                   (๓) “แปรรูป” หมำยควำมว่ำ กำรกระท ำอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งแก่ไม้ ดังนี้คือ  

                         ก. เลื่อย ผ่ำ ถำก ขุด หรือกระท ำด้วยประกำรอ่ืนใดแก่ไม้ให้เปลี่ยนรูป หรือขนำดไปจำกเดิม 
นอกจำกกำรลอกเปลือก หรือตบแต่งอันจ ำเป็นแก่กำรชักลำก 

                         ข. เผำ อบ บด หรือกระท ำด้วยประกำรอ่ืนใดแก่ไม้ ให้เปลี่ยนแปรสภำพไปจำกเดิม เพ่ือถือเอำ
วัตถุธำตุหรือผลพลอยได้จำกไม้นั้น  

                   (๔) “ไม้แปรรูป” หมำยควำมว่ำ ไม้ที่ได้แปรรูปแล้ว และหมำยควำมรวมถึงไม้ที่อยู่ในสภำพพรำงว่ำ
เป็นสิ่งปลูกสร้ำง หรืออยู่ในสภำพเป็นสิ่งปลูกสร้ำงอันไม่ชอบด้วยลักษณะสิ่งปลูกสร้ำงทั่ว ๆ ไป หรือผิดปกติวิสัย หรือ
อยู่ในสภำพเป็นเครื่องใช้ที่ไม่ชอบด้วยลักษณะของเครื่องใช้ที่ใช้เป็นปกติในท้องที่นั้น หรือผิดปกติวิสัย   

                   ไม้ที่อยู่ในสภำพเป็นสิ่งปลูกสร้ำง หรืออยู่ในสภำพเป็นเครื่องใช้ ทั้งนี้ตลอดเวลำที่อยู่ในสภำพเช่นนั้น 
รวมทั้ง ไม้ที่เคยอยู่ในสภำพดังกล่ำว  และผู้ครอบครองพิสูจน์ได้ว่ำเคยมีสภำพเป็นเช่นนั้นมำแล้ว  ไม่น้อยกว่ำสองปี
ส ำหรับไม้อ่ืนที่มิใช่ไม้สัก  และห้ำปีส ำหรับไม้สัก  มิให้ถือว่ำเป็นไม้แปรรูป  

                   (๕) “ท ำไม้” หมำยควำมว่ำ ตัด ฟัน กำน โค่น ลิด เลื่อย ผ่ำ ถำก ทอน ขุด ชักลำกไม้ในป่ำ หรือน ำไม้
ออกจำกป่ำด้วยประกำรใด ๆ และหมำยควำมรวมถึงกำรกระท ำดังกล่ำวกับไม้สัก หรือไม้ยำง ที่ขึ้นอยู่ในที่ดินที่มิใช่ป่ำ 
หรือกำรน ำไม้สัก หรือไม้ยำง ออกจำกที่ดินที่ไม้นั้น ๆ ขึ้นอยู่ด้วย  

                   (๖) “ไม้ไหลลอย” หมำยควำมว่ำ ไม้ต้น ไม้ซุง ไม้ท่อน ไม้เสำ ไม้เข็ม ไม้หลัก ไม้เหลี่ยม ไม้กระดำน 
ซึ่งเป็นไม้หวงห้ำม ที่ได้ไหลลอยโดยปรำศจำกกำรควบคุม 

                   (๗) “ของป่ำ” หมำยควำมว่ำ บรรดำที่เกิดข้ึนหรือมีข้ึนในป่ำตำมธรรมชำติ คือ 

                         ก. ไม้  รวมทั้งส่วนต่ำงๆ ของไม้ ถ่ำนไม้ น้ ำมันไม้ ยำงไม้ ตลอดจนสิ่งอ่ืน ๆ ที่เกิดจำกไม้         

                         ข. พืชต่ำงๆ ตลอดจนสิ่งอ่ืน ๆ ที่เกิดจำกพืช นั้น  
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                         ค. รังนก ครั่ง รวงผึ้ง น้ ำผึ้ง ขี้ผึ้ง และมูลค้ำงคำว  

                         จ. หินที่มิใช่แร่ตำมกฎหมำยว่ำด้วยแร่ และหมำยควำมรวมถึงถ่ำนไม้ที่บุคคลท ำขึ้นด้วย  

                   (๘) “ไม้ฟืน” หมำยควำมว่ำ บรรดำไม้ที่มีลักษณะ และคุณภำพเหมำะสมที่จะใช้เป็นเชื้อเพลิงกว่ำจะ
ใช้ประโยชน์อย่ำงอ่ืน 

                   (๙) “ชักลำก” หมำยควำมว่ำ กำรน ำไม้หรือของป่ำจำกท่ีหนึ่งไปยังอีกท่ีหนึ่งด้วยก ำลังแรงงำน 

                   (๑๐) “น ำเคลื่อนที่” หมำยควำมว่ำ ชักลำกหรือท ำให้ไม้ หรือของป่ำเคลื่อนที่จำกที่ไปด้วยประกำร
ใดๆ  

                   (๑๑) “ขนำดจ ำกัด” หมำยควำมว่ำ ขนำดต้นไม้ที่รัฐมนตรีประกำศก ำหนด 

                   (๑๒) “ค่ำภำคหลวง” หมำยควำมว่ำ เงินค่ำธรรมเนียม ไม้ ซึ่งเป็นผู้ท ำไม้ หรือเก็บหำของป่ำจะต้อง
เสียตำมควำมในพระรำชบัญญัตินี้ 

                   (๑๓) “โรงงำนไม้แปรรูป” หมำยควำมว่ำ โรงงำนหรือสถำนที่ใด ซึ่งจัดขึ้นไว้เป็นที่ท ำกำรแปรรูปไม้ 
รวมถึงบริเวณโรงงำนหรือสถำนที่นั้น ๆ ด้วย 

                   (๑๔) “โรงค้ำไม้แปรรูป” หมำยควำมว่ำ สถำนที่ที่ค้ำไม้แปรรูปไว้เพ่ือกำรค้ำ รวมถึงบริเวณสถำนที่ 
นั้น ๆ ด้วย 

                   (๑๕) “ตรำประทับไม้” หมำยควำมว่ำ วัตถุใดอันประดิษฐ์ขึ้นเพ่ือให้เกิดเป็นรูปรอย หรือเครื่องหมำย
ใด ๆ นอกจำกรูปรอยที่เป็นตัวเลขไว้ที่ไม้ซึ่งอยู่ภำยใต้ควำมควบคุมแห่งพระรำชบัญญัตินี้ 

                   (๑๖) “พนักงำนเจ้ำหน้ำที่” หมำยควำมว่ำ เจ้ำพนักงำนป่ำไม้ พนักงำนป่ำไม้ หรือผู้ซึ่ งรัฐมนตรี
แต่งตั้งให้มีหน้ำที่ด ำเนินกำรตำมพระรำชบัญญัตินี้ 

                   มำตรำ ๖๔ ทวิ ให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ มีอ ำนำจยึดบรรดำเครื่องมือ เครื่องใช้ สัตว์พำหนะ หรือ
เครื่องจักรกลใด ๆ ที่บุคคลได้ใช้หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่ำได้ใช้ในกำรกระท ำผิด หรืออุปกรณ์ให้ได้รับผลในกำรกระท ำ
ควำมผิดตำม มำตรำ ๑๑ มำตรำ ๔๘ มำตรำ ๕๔ หรือมำตรำ ๖๙ ไว้เพ่ือเป็นหลักฐำนในกำรพิจำรณำคดี จนกว่ำ
พนักงำนอัยกำรสั่งเด็ดขำดไม่ฟ้องคดี หรือจนกว่ำคดีจะถึงที่สุด ทั้งนี้ ไม่ว่ำจะเป็นของผู้กระท ำควำมผิด หรือของผู้มี
เหตุอันควรสงสัยว่ำเป็นผู้กระท ำควำมผิดหรือไม ่

                   ทรัพย์สินที่ยึดได้ตำมวรรคหนึ่งอัยกำรสั่งเด็ดขำด ไม่ฟ้องคดีหรือศำลไม่พิพำกษำให้ริบและผู้เป็น
เจ้ำของ หรือผู้ครอบครองมิได้ร้องขอรับคืนภำยในก ำหนดหกเดือนนับแต่วันรับทรำบ หรือถือว่ำได้ทรำบค ำสั่งเด็ดขำด
ไม่ฟ้องคดี หรือวันพิพำกษำถึงที่สุดแล้ว  แล้วแต่กรณีให้ตกเป็นของกรมป่ำไม้ 
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                   ถ้ำทรัพย์สินที่ยึดไว้จะเป็นกำรเสียหำย หรือค่ำใช้จ่ำยในกำรเก็บรักษำจะเกินค่ำของของทรัพย์สิน 
รัฐมนตรี หรือผู้ที่รัฐมนตรีมอบหมำยจะจัดกำรขำยทอดตลำดทรัพย์สินนั้น ก่อนก ำหนดตำมวรรคสองก็ได้  ได้เงินเป็น
จ ำนวนสุทธิเท่ำใด ให้ยึดไว้แทนทรัพย์สินนั้น  

                   มำตรำ ๖๔ ตรี ในกรณีทรัพย์สินที่ยึดไว้ตำม มำตรำ ๖๔ ทวิ มิใช่เป็นของผู้กระท ำผิด หรือของผู้มีเหตุ
อันควรสงสัยว่ำเป็นผู้กระท ำควำมผิด ให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ โดยอนุมัติรัฐมนตรี คืนทรัพย์สิน เงิน แล้วแต่กรณี ให้แก่
เจ้ำของก่อนก ำหนดตำม มำตรำ ๖๔ ทวิ ในกรณีดังต่อไปนี้  

                   (๑) เมื่อทรัพย์สินนั้นไม่จ ำเป็นต้องใช้เป็นพยำนหลักฐำนในกำรพิจำรณำคดี ที่เป็นเหตุให้ทรัพย์สินนั้น
ถูกยึด และ 

                   (๒) เมื่อผู้กระท ำผิดหรือผู้มีเหตุอันควรสงสัยว่ำเป็นผู้กระท ำควำมผิดได้ทรัพย์สินนั้นมำจำกผู้เป็น
เจ้ำของ โดยกำรกระท ำควำมผิดทำงอำญำ  

ไม้หวงห้ำมตำม พ.ร.บ.ป่ำไม้ พ.ศ.๒๔๘๔ มี ๒ ประเภท ตำมมำตรำ ๖ คือ  

                   ประเภท ก.  ไม้หวงห้ำมธรรมดำ ได้แก่ไม้ ซึ่งกำรท ำไม้จะต้องได้รับอนุญำตจำกพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ 
หรือได้รับสัมปทำนตำมควำมในพระรำชบัญญัตินี้  ( มี ๑๕๘ ชนิด )  

                   ประเภท ข.  ไม้หวงห้ำมพิเศษ ได้แก่ไม้หำยำกหรือไม้ที่ควรสงวน ซึ่งไม่อนุญำตให้ท ำไม้ เว้นแต่
รัฐมนตรีจะได้อนุญำตในกรณีพิเศษ  ( มี ๑๓ ชนิด )    

                   หมำยเหตุ  ไม้สักและไม้ยำงทั่วไปในรำชอำณำจักร ไม่ว่ำจะขึ้นอยู่ที่ใดเป็นไม้หวงห้ำมประเภท ก. ไม้
ชนิดอื่นในป่ำจะให้เป็นไม้หวงห้ำมประเภทใดให้ก ำหนดโดยพระรำชกฤษฎีกำ 

                   ชื่อไม้หวงห้ำมประเภทต่ำงๆปรำกฏตำมบัญชีท้ำยพระรำชกฤษฎีกำ ก ำหนดไม้หวงห้ำม พ.ศ.๒๕๓๐  
ตำมผนวก  ไม้พะยูงเป็นไม้หวงห้ำม ประเภท ก.ไม้หวงห้ำมธรรมดำ  ล ำดับที่ ๕๓   

ตำรำงควำมผิดเกี่ยวกับ พ.ร.บ.ป่ำไม้ พ.ศ.๒๔๘๔ (เฉพำะที่ส ำคัญ) 

ฐำนควำมผิด มำตรำ ระวำงโทษ 

๑. มีไม้หวงห้ำมอันยังมิได้แปรรูปไว้ในครอบครอง
โดยมิชอบ 

๖๙ 

 

จ ำคุกไม่เกิน ๕ ปี หรือปรับไม่เกิน ๕ หมื่นบำท
หรือทั้งจ ำท้ังปรับ 

ถ้ำเป็นไม้สัก/ยำง/ไม้หวงห้ำมประเภท ข.หรือไม้อ่ืน
เป็นต้น เป็นท่อนเกิน ๒๐ ต้น/ท่อนหรือรวมปริมำตร
ไม้เกิน ๔ ลูกบำศก์เมตร 

 

 

จ ำคุกตั้งแต่ ๒ -๕ ปี ปรับตั้งแต่ ๑ หมื่นบำท – 
๑ แสนบำท 

 

 



- ๗ - 

๒.น ำไม้/ของป่ำเคลื่อนที่โดยไม่มีใบเบิกทำงก ำกับ ๓๙, 
๗๑ ทวิ 

จ ำคุกไม่เกิน ๑ ปี หรือปรับไม่เกิน ๑ หมื่นบำท
หรือทั้งจ ำท้ังปรับ 

๓.น ำไม้สักซึ่งพ้นจำกสภำพสิ่งปลูกสร้ำงหรือ
เครื่องใช้ออกนอกเขตจังหวัดโดยไม่ได้รับอนุญำต ๓๙ตรี, 

๗๑ ทวิ 

จ ำคุกไม่เกิน ๑ ปี หรือปรับไม่เกิน ๑ หมื่นบำท
หรือทั้งจ ำท้ังปรับ 

๔.เก็บหำของป่ำหวงห้ำมหรือท ำอันตรำยแก่ของป่ำ
หวงห้ำมโดยมิได้รับอนุญำต ๒๙,๗๑ทว ิ

จ ำคุกไม่เกิน ๑ ปี หรือปรับไม่เกิน ๑ หมื่นบำท
หรือทั้งจ ำท้ังปรับ 

๕.ค้ำหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งของป่ำหวงห้ำมเกิน
ปริมำณก ำหนดโดยมิได้รับอนุญำต 

๒๙ทวิ, 
๗๑ทวิ 

จ ำคุกไม่เกิน ๑ ปี หรือปรับไม่เกิน ๑ หมื่นบำท
หรือทั้งจ ำท้ังปรับ 

๖.น ำไม้/ของป่ำ ผ่ำนด่ำนโดยไม่ให้พนักงำน
เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบอนุญำตก่อน 

๔๐วรรค 
๑,๗๑ ทว ิ

จ ำคุกไม่เกิน ๑ ปี หรือปรับไม่เกิน ๑ หมื่นบำท
หรือทั้งจ ำท้ังปรับ 

๗.แปรรูปไม้ในเวลำกลำงคืนโดยไม่ได้รับอนุญำต ๕๒,๗๒ จ ำคุกไม่เกิน ๕ ปี หรือปรับไม่เกิน ๑ หมื่นบำท
หรือทั้งจ ำท้ังปรับ 

๘.แผ้วถำง ก่นสร้ำง เผำ หรือกระท ำด้วยประกำร
ใดๆอันเป็นกำรท ำลำยป่ำหรือเข้ำยึดถือครองครอง
ป่ำโดยมิได้รับอนุญำต 

๕๔,     
๗๒ ตรี 

จ ำคุกไม่เกิน ๕ ปี หรือปรับไม่เกิน ๕ หมื่นบำท
หรือทั้งจ ำท้ังปรับ 

-ถ้ำท ำในเนื้อท่ีเกินกว่ำ ๒๕ ไร่  -จ ำคุกตั้งแต่ ๒ –๑๕ ปี และปรับตั้งแต่ ๑ หมื่น
บำท – ๑ แสนบำท 

๙.ท ำไม้ เจำะ สับ เผำหรือท ำอันตรำยด้วยประกำร
ใดๆแก่ไม้หวงห้ำมโดยมิได้รับอนุญำตหรือมิได้รับ
สัมปทำน 

๑๑, ๗๓ จ ำคุกไม่เกิน ๕ ปี หรือปรับไม่เกิน ๕ หมื่นบำท
หรือทั้งจ ำท้ังปรับ 

- ถ้ำเป็นไม้สัก/ยำง/ไม้หวงห้ำม ข.หริอไม้อ่ืนเป็นต้น/
ท่อนเกิน ๒๐ ต้น/ท่อนหรือรวมปริมำตรไม้เกิน ๔ 
ลูกบำศก์เมตร หรือไม้ที่แปรรูปแล้วปริมำตรเกิน ๒ 
ลูกบำศก์เมตร 

 -จ ำคุกตั้งแต่ ๒ –๑๕ ปี และปรับตั้งแต่ ๑ หมื่น
บำท – ๕ แสนบำท 

๑๐.ท ำไม้ขนำดต่ ำกว่ำขนำดจ ำกัดโดยมิได้รับ
อนุญำต 

๑๓, ๗๓ จ ำคุกไม่เกิน ๕ ปี หรือปรับไม่เกิน ๕ หมื่นบำท
หรือทั้งจ ำท้ังปรับ 

 

 



- ๘ - 

๑๑.แปรรูปไม้/ตั้งโรงงำน/โรงค้ำไม้แปรรูป/มีไม้สัก
แปรรูป/ไม้อ่ืนแปรรูปเกิน ๐.๐๒ ลูกบำศก์เมตรไว้ใน
ครอบครองในเขตควบคุมโดยมิได้รับอนุญำต 

๔๘, ๗๓ จ ำคุกไม่เกิน ๕ ปี หรือปรับไม่เกิน ๕ หมื่นบำท
หรือทั้งจ ำท้ังปรับ 

- ถ้ำเป็นไม้สัก/ยำง/ไม้หวงห้ำม ข.หรือไม้อ่ืนเป็น
ต้น/ท่อนเกิน ๒๐ ต้น/ท่อนหรือรวมปริมำตรไม้เกิน 
๔ ลูกบำศก์เมตร หรือไม้ที่แปรรูปแล้วปริมำตรเกิน 
๒ ลูกบำศก์เมตร 

 -จ ำคุกตั้งแต่ ๒ –๑๕ ปี และปรับตั้งแต่ ๑ หมื่น
บำท – ๕ แสนบำท 

๑๒.ค้ำหรือมีไว้ในครอบครองเพ่ือกำรค้ำสิ่งประดิษฐ์
เครื่องใช้หรือสิ่งอื่นใดที่ท ำด้วยไม่ห้วงห้ำมเกินกว่ำ 
รัฐมนตรีก ำหนด 

๕๓ ตรี
,๗๓ ทว ิ

จ ำคุกตั้งแต่ ๖ เดือน – ๕ ปีและปรับตั้งแต่ ๕ 
พันบำท – ๕ หมื่นบำท 

แต่มีข้อยกเว้นในมำตรำ ๗   ไม้สักไม้ยำงทั่วรำชอำณำจักร ไม่ว่ำจะขึ้นอยู่ที่ ใดเป็นไม้หวงห้ำมประเภท ก.  
เพรำะฉะนั้นนอกจำกไม้สักและไม้ยำงแล้ว ไม้อ่ืนๆ ที่ก ำหนดโดยพระรำชกฤษฎีกำให้เป็นไม้หวงห้ำมได้นั้น ต้องเป็นไม้
ที่ขึ้นในป่ำรำชอำณำจักร (ไทย) เท่ำนั้น ส่วนไม้ชนิดอ่ืนซึ่งเป็นไม้หวงห้ำมตำมพระรำชกฤษฎีกำ ก็ตำม ถ้ำขึ้นในที่ดิน
ของเอกชนแล้วไม่ถือว่ำเป็นไม้หวงห้ำมตำมพระรำชกฤษฎีกำแต่อย่ำงใด เช่น กำรท ำไม้ กำรแปรรูปไม้ ฯลฯ ไม่ต้องอยู่
ในควำมควบคุมของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ ส่วนกำรน ำเคลื่อนที่เข้ำเขตด่ำนป่ำไม้จะต้องปฏิบัติตำม พ.ร.บ.ป่ำไม้ฯ 

         ส ำหรับไม้นอกรำชอำณำจักรนั้น แม้จะถือเป็นไม้ตำมมำตรำ ๔ (๒) ก็ตำม ก็ไม่ถือว่ำเป็นไม้หวงห้ำม ตำม 
พ.ร.บ.ป่ำไม้ฯ เพรำะมิได้ขึ้นอยู่ในประเทศไทย ส่วนกำรน ำไม้เคลื่อนที่ก็ต้องปฏิบัติตำม พ.ร.บ.ป่ำไม้ฯ เช่นเดียวกัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- ๙ - 

พระรำชบัญญัติป่ำสงวนแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๐๗ 

              พ.ร.บ. ป่ำสงวนแห่งชำติ ฯ มีค ำวิเครำะหศ์ัพท์ที่ส ำคัญบัญญัติไว้ในมำตรำ ๔ ดังนี้ 

  “ป่ำ” หมำยควำมว่ำ ที่ดินรวมตลอดถึง ภูเขำ ห้วย หนอง คลอง บึง บำง ล ำน้ ำ ทะเลสำบ เกำะ 
และท่ีชำยทะเลที่ยังมิได้มีบุคคลได้มำตำมกฎหมำย 

  “ป่ำสงวนแห่งชำติ” หมำยควำมว่ำ ป่ำที่ก ำหนดให้เป็นป่ำสงวนแห่งชำติตำมพระรำชบัญญัตินี้ 

  “ไม้” หมำยควำมว่ำ ไม้ทุกชนิดทั้งที่เป็นต้น ก่อ หรือเถำ ไม่ว่ำยังยืนต้นหรือล้มลงแล้ว และหมำยควำม
รวมตลอดถึง รำก ปุ่ม ตอ หน่อ กิ่ง ตำ หัว เหง้ำ เศษ ปลำยหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของไม้ ไม่ว่ำจะถูกตัด ฟัน เลื่อย ผ่ำ ถำก 
ทอน ขุด หรือกระท ำโดยวิธีกำรอ่ืนใด 

  “ของป่ำ” หมำยควำมว่ำ สิ่งต่ำง ๆ ที่เกิดขึ้นหรือมีอยู่ในป่ำ เป็นต้นว่ำ 

            (๑) ไม้ฟืน ถ่ำน เปลือกไม้ ใบไม้ ดอกไม้ เมล็ด ผลไม้ หน่อไม้ ชันไม้ และยำงไม้ 

            (๒) หญ้ำ อ้อ พง แขม ปรือ คำ กก กระจุด กล้วยไม้ กูด เห็ด และพืชอ่ืน 

            (๓) ซำกสัตว ์ไข่ หนัง เขำ นอ งำ กรำม ขนำย กระดูก ขน รังนก ครั่ง รังผึ้ง น้ ำผึ้ง และมูลค้ำงคำว 

            (๔) ดิน หิน กรวด ทรำย แร่และน  ำมัน 

            “สัตว์เลี ยง” หมำยควำมว่ำ ช้ำง ม้ำ ลำ ล่อ โค กระบือ แพะ แกะ และ สุกร ที่มีเจ้ำของ 

            “ท ำไม้” หมำยควำมว่ำ ตัด ฟัน กำน โค่น ลิด เลื่อย ผ่ำ ถำก ทอน ขุด หรือชักลำกไม้ที่มีอยู่ในป่ำ 
หรือน ำไม้ที่มีอยู่ในป่ำออกจำกป่ำด้วยประกำรใด ๆ 

            “พนักงำนเจ้ำหน้ำที่” หมำยควำมว่ำ ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติกำรตำมพระรำชบัญญัตินี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 



- ๑๐ - 

ตำรำงควำมผิดเกี่ยวกับ พ.ร.บ.ป่ำสงวนแห่งชำติ พ.ศ.๒๕๐๗ (เฉพำะที่ส ำคัญ) 

ฐำนควำมผิด มำตรำ ระวำงโทษ 

๑.ยึดถือ/ครอบครองที่ดิน/ก่นสร้ำง/แผ้วถำง/เผำ/ท ำ
ไม้/เก็บหำของป่ำ/กระท ำกำรอันเป็นกำรเสื่อมเสียป่ำ
สงวนแห่งชำติโดยมิชอบ 

๑๔,๓๑ จ ำคุกตั้งแต่ ๖ เดือน – ๕ ปีและปรับตั้งแต่      
๕ พันบำท – ๕ หมื่นบำท 

 

  

- ถ้ำได้กระท ำเป็นเนื้อท่ีเกิน ๒๕ ไร่หรือก่อให้เกิด
ควำมเสียหำยแก่ไม้สัก/ยำง/สนเขำ/ไม้หวงห้ำม
ประเภท ข.หรือไม้อ่ืนเป็นต้น เป็นท่อนเกิน ๒๐ ต้น/
ท่อนหรือรวมปริมำตรไม้เกิน ๔ ลูกบำศก์เมตรหรือ
บริเวณต้นน้ ำล ำธำร 

 -จ ำคุกตั้งแต่ ๒ -๕ ปี และปรับตั้งแต่  
๒ หมื่นบำท – ๑ แสน ๕ หมื่นบำท 

 

๒.ท ำให้เสียหำย/ท ำลำยหลักเขต ป้ำย หรือ
เครื่องหมำยอื่นใดที่จัดมีตำมกฎหมำยนี้ 

๓๓ จ ำคุกไม่เกิน ๓ ปี หรือปรับไม่เกิน ๓ หมื่นบำท
หรือทั้งจ ำท้ังปรับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- ๑๑ - 

พระรำชบัญญัติอุทยำนแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๐๔ 

ค ำวิเครำะห์ศัพท์อยู่ในมำตรำ ๔ แห่ง พ.ร.บ. อุทยำนแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๐๔ มีดังนี ้

                (๑)“ที่ดิน” หมำยควำมว่ำ พื้นที่ดินทั่วไป และให้หมำยควำมรวมถึง ภูเขำ ห้วย คลอง บึง บำง ล ำน้ ำ 
ทะเลสำบ เกำะ และที่ชำยทะเลด้วย 

               (๒) “อุทยำนแห่งชำติ” หมำยควำมว่ำ ที่ดินที่ได้ก ำหนดให้เป็นอุทยำนแห่งชำติตำมพระรำชบัญญัตินี้ 

                 (๓) “ไม้” หมำยควำมรวมถึงพันธุ์ไม้ทุกชนิดทั้งท่ีเป็นต้น เป็นกอ เป็นเถำ ตลอดจนส่วนต่ำงๆ ของไม้ 

                 (๔) “สัตว์” หมำยควำมรวมถึงสัตว์ทุกชนิด ตลอดจนส่วนต่ำง ๆ ของสัตว์ สิ่งที่เกิดจำกสัตว์และสิ่งที่
สัตว์ท ำข้ึน 

                 (๕) “พนักงำนเจ้ำหน้ำที่” หมำยควำมว่ำ ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติกำรตำมพระรำชบัญญัตินี้ 

บทห้ำม 

                                 พ.ร.บ. อุทยำนแห่งชำติ ฯ มำตรำ ๑๖ ซึ่งเป็นบทบัญญัติห้ำมมิให้ผู้ ใด กระท ำอย่ำงหนึ่งอย่ำงใด 
ดังต่อไปนี้ 

                 มำตรำ ๑๖ ภำยในเขตอุทยำนแห่งชำติ ห้ำมมิให้บุคลใด 

(๑) ยึดถือหรือครอบครองที่ดิน รวมตลอดถึงก่อสร้ำง แผ้วถำง หรือเผำป่ำ 

                  (๒) เก็บหำ น ำออกไป ท ำด้วยประกำรใด ๆ ให้เป็นอันตรำย หรือท ำให้เสื่อมสภำพ ซึ่งไม้ ยำงไม้ 
น้ ำมันยำง น้ ำมันสน แร่หรือทรัพยำกรธรรมชำติอ่ืน 

                 (๓) น ำสัตว์ออกไป หรือท ำด้วยประกำรใด ๆ ให้เป็นอันตรำยแก่สัตว์ 

                 (๔) ท ำด้วยประกำรใด ๆ ให้เป็นอันตรำยหรือท ำให้เสื่อมสภำพแก่ดิน หิน กรวด หรือทรำย 

                 (๕) เปลี่ยนแปลงทำงน้ ำหรือท ำให้น้ ำในล ำน้ ำ ล ำห้วย หนอง บึง ท่วมท้น หรือเหือดแห้ง  

                 (๖) ปิดหรือท ำท ำให้กีดขวำงแก่ทำงน้ ำหรือทำงบก 

                 (๗) เก็บหำ น ำออกไป ท ำด้วยประกำรใด ๆ ให้เป็นอันตรำย หรือท ำให้เสื่อมสภำพ ซึ่งกล้วยไม้ น้ ำผึ้ง 
ครั่ง ถ่ำนไม้ เปลือกไม้ หรือมูลค้ำงคำว 

                 (๘) เก็บ หรือท ำด้วยประกำรใด ๆ ให้เป็นอันตรำยแก่ดอกไม้ ใบไม้ หรือผลไม้ 

 



- ๑๒ - 

                 (๙) น ำยำนพำหนะเข้ำออกหรือขับขี่ยำนพำหนะในทำงที่มิได้จัดไว้เพ่ือกำรนั้น เว้นแต่จะได้รับอนุญำต
จำกพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ 

                 (๑๐) น ำอำกำศยำนขึ้นลงในที่ที่มิได้จัดไว้เพื่อกำรนั้น เว้นแต่จะได้รับอนุญำตจำกพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ 

                 (๑๑) น ำหรือปล่อยปศุสัตว์เข้ำไป 

                 (๑๒) น ำสัตว์เลี้ยงหรือสัตว์พำหนะเข้ำไป เว้นแต่จะได้ปฏิบัติตำมระเบียบที่อธิบดีก ำหนด โดยอนุมัติของ
รัฐมนตรี 

                 (๑๓) เข้ำไปด ำเนินกิจกำรใด ๆ เพื่อหำผลประโยชน์ เว้นแต่จะได้รับอนุญำตจำกพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ 

                 (๑๔) ปิดประกำศ โฆษณำ หรือขีดเขียนในที่ต่ำง ๆ  

                 (๑๕) น ำเครื่องมือส ำหรับล่ำสัตว์หรือจับสัตว์หรืออำวุธใด ๆ เข้ำไป เว้นแต่จะได้รับอนุญำตจำก
พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ และปฏิบัติตำมเงื่อนไขซึ่งพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ผู้นั้นก ำหนดไว้ 

                 (๑๖) ยิงปืน ท ำให้เกิดระเบิดซึ่งวัตถุระเบิด หรือจุดดอกไม้เพลิง 

                 (๑๗) ส่งเสียงอ้ือฉำวหรือกระท ำกำรอ่ืนอันเป็นกำรรบกวน หรือเป็นที่เดือดร้อนร ำคำญแก่คนหรือสัตว์  

                 (๑๘) ทิ้งขยะมูลฝอยหรือสิ่งต่ำง ๆ ในที่ท่ีมิได้จัดไว้เพื่อกำรนั้น 

                 (๑๙) ทิ้งสิ่งที่เป็นเชื้อเพลิงซึ่งอำจท ำให้เกิดเพลิง  

                 มำตรำ ๑๗  ห้ำมมิให้บุคคลใดกระท ำให้หลักเขต ป้ำย หรือเครื่องหมำยอ่ืน ซึ่งพนักงำนเจ้ำหน้ำที่จัดให้
มีตำมพระรำชบัญญัตินี้ เคลื่อนที่ ลบเลือน เสียหำย หรือไร้ประโยชน์  

                 มำตรำ ๑๘ บุคคลที่เข้ำไปในเขตอุทยำนแห่งชำติ ต้องปฏิบัติตำมค ำสั่งของพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ ซึ่งได้สั่ง
ให้ปฏิบัติตำมระเบียบที่อธิบดีก ำหนด โดยอนุมัติของรัฐมนตรี 

 

 

 

 

 

 



- ๑๓ - 

ตำรำงควำมผิดเกี่ยวกับ พ.ร.บ.อุทยำนแห่งชำติ พ.ศ.๒๕๐๔ (เฉพำะที่ส ำคัญ) 

ฐำนควำมผิด มำตรำ ระวำงโทษ 

๑.ยึดถือ/ครอบครองที่ดิน/ก่นสร้ำง/แผ้วถำง/เผำป่ำ/
เก็บหำ น ำออกไป ท ำด้วยประกำรใดๆให้เป็นอันตรำย 
ท ำให้เสื่อมสภำพซึ่งไม้ ยำงไม้ น้ ำมันยำง น้ ำมันสน แร่ 
ทรัพยำกรธรรมชำติอ่ืน เสียป่ำสงวนแห่งชำติ/น ำสัตว์
ออกไป/ท ำกำรใดอันเป็นอันตรำยแก่สัตว์/กรวดหินดิน
ทรำยเสื่อมสภำพ หรือเปลี่ยนแปลงทำงน้ ำ/ท ำให้น้ ำ
ในล ำน้ ำ หนอง บึง ล ำห้วย ในเขตอุทยำนฯท่วมท้น
หรือเหือดแห้ง 

๑๖ (๑),
(๒),(๓),
(๔),(๕),
๒๔ 

จ ำคุกไม่เกิน ๕ ปีหรือปรับไม่เกิน ๒ หมื่นบำท
หรือทั้งจ ำท้ังปรับ 

๒.ปิด/ท ำให้กีดขวำงทำงบก ทำงน้ ำ/เก็บหำ น ำออก 
ท ำด้วยประกำรใดๆให้เสื่อมสภำพซึ่งกล้วยไม้ น้ ำผึ้ง 
ครั่ง ถ่ำนไม้ เปลือกไม้ มูลค้ำงคำว/น ำยำนพำหนะเข้ำ 
ออก/ขับขี่ยำนพำหนะ/น ำอำกำศยำนขึ้นลงในทำงที่
มิได้จัดไว้เพ่ือกำรนั้น น ำ/ปล่อยปศุสัตว์เขตอุทยำนฯ 

๑๖ (๖),
(๗),(๙),
(๑๐),
(๑๑),๒๕ 

จ ำคุกไม่เกิน ๑ เดือนหรือปรับไม่เกิน ๑ พันบำท
หรือทั้งจ ำท้ังปรับ 

๓.ท ำให้หลักเขต ป้ำย เครื่องหมำยอื่น ที่พนักงำน
เจ้ำหน้ำที่จัดให้มีขึ้นตำมกฎหมำย เคลื่อนที่ ท ำให้ลบ
เลือนเสียหำย ท ำให้ไร้ประโยชน์ 

๑๗,๒๕ จ ำคุกไม่เกิน ๑ เดือนหรือปรับไม่เกิน ๑ พันบำท
หรือทั้งจ ำท้ังปรับ 

๔.เข้ำไปในอุทยำนฯแล้วไม่ปฏิบัติตำมค ำสั่งของ
พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ 

๑๘,๒๕ จ ำคุกไม่เกิน ๑ เดือนหรือปรับไม่เกิน ๑ พันบำท
หรือทั้งจ ำท้ังปรับ 

 

 

 

 

 

 

 

 



- ๑๔ - 

พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่ำ พ.ศ. ๒๕๓๕ 

ค ำวิเครำะห์ศัพท์ใน พ.ร.บ. ฉบับนี้ จะอยู่ในมำตรำ ๔ เฉพำะที่ส ำคัญ มีดังนี้ 

                 “สัตว์ป่ำ” หมำยควำมว่ำ สัตว์ทุกชนิดไม่ว่ำสัตว์บก สัตว์น้ ำ สัตว์ปีก แมลง หรือแมง ซึ่งโดยสภำพ
ธรรมชำติย่อมเกิดและด ำรงชีวิตอยู่ในป่ำหรือในน้ ำ และให้หมำยควำมรวมถึงไข่ของสัตว์ป่ำเหล่ำนั้นทุกชนิดด้วย แต่ไม่
หมำยควำมรวมถึงสัตว์พำหนะที่ได้จดทะเบียนท ำตั๋วรูปพรรณ ตำมกฎหมำยว่ำด้วยสัตว์พำหนะแล้ว และสัตว์พำหนะ 
ที่ได้มำจำกกำรสืบพันธุ์ของสัตว์พำหนะดังกล่ำว 

                 “สัตว์ป่ำสงวน” หมำยควำมว่ำ สัตว์ป่ำที่หำยำกตำมบัญชีท้ำยพระรำชบัญญัตินี้ และตำมที่จะก ำหนด
โดยตรำเป็นพระรำชกฤษฎีกำ 

                 “สัตว์ป่ำคุ้มครอง” หมำยควำมว่ำ สัตว์ป่ำตำมกฎกระทรวงก ำหนดให้เป็นสัตว์ป่ำคุ้มครอง 

                 “ล่ำ” หมำยควำมว่ำ เก็บ ดัก จับ ยิง ฆ่ำ หรือท ำอันตรำยด้วยประกำรอ่ืนใดแก่สัตว์ป่ำที่ไม่มีเจ้ำของ 
และอยู่เป็นอิสระ และหมำยควำมรวมถึงกำรไล่ กำรต้อน กำรเรียก หรือกำรล่อเพ่ือกำรกระท ำดังกล่ำวด้วย 

                 “ซำกของสัตว์ป่ำ” หมำยควำมว่ำ ร่ำงกำยหรือส่วนของร่ำงกำยของสัตว์ป่ำที่ตำยแล้ว หรือเนื้อของ
สัตว์ป่ำไม่ว่ำจะได้ปิ้ง ย่ำง รม ตำกแห้ง หมัก หรือท ำอย่ำงอ่ืนเพ่ือไม่ให้เน่ำเปื่อย และไม่ว่ำจะช ำแหละ แยกออกหรือ
อยู่ในร่ำงของสัตว์ป่ำ และหมำยควำมรวมถึง เขำ หนัง กระดูก ฟัน งำ ขนำย นอ ขน เกล็ด เล็บ กระดอง เปลือก หรือ
ส่วนต่ำง ๆ ของสัตว์ป่ำที่แยกออกจำกร่ำงของสัตว์ป่ำ ไม่ว่ำจะมีชีวิตหรือตำยแล้ว 

                 “เพำะพันธุ์” หมำยควำมว่ำ ขยำยพันธุ์สัตว์ป่ำที่น ำมำเลี้ยงไว้โดยวิธีผสมพันธุ์สัตว์ป่ำ และหมำยควำม
รวมถึงขยำยพันธุ์สัตว์ป่ำโดยวิธีผสมเทียมหรือกำรย้ำยฝำกตัวอ่อนด้วย 

                 “ค้ำ” หมำยควำมว่ำ ซื้อ ขำย แลกเปลี่ยน จ ำหน่ำย จ่ำย แจก หรือโอนกรรมสิทธิ์ ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์
ในทำงกำรค้ำ และหมำยควำมรวมถึงมีหรือแสดงไว้ขำยด้วย 

                 “น ำเข้ำ” หมำยควำมว่ำ น ำหรือสั่งเข้ำมำในรำชอำณำจักร 

                 “ส่งออก” หมำยควำมว่ำ น ำหรือส่งออกไปนอกรำชอำณำจักร 

                 “น ำผ่ำน” หมำยควำมว่ำ น ำหรือส่งผ่ำนรำชอำณำจักร 

                 “พนักงำนเจ้ำหน้ำที่” หมำยควำมว่ำ ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติรำชกำรตำมพระรำชบัญญัตินี้  

 

 

 



- ๑๕ - 

ตำรำงควำมผิดเกี่ยวกับ พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่ำ พ.ศ.๒๕๓๕ (เฉพำะที่ส ำคัญ) 

ฐำนควำมผิด มำตรำ ระวำงโทษ 

๑.ล่ำ/พยำยำม ล่ำสัตว์ป่ำสงวน/สัตว์ป่ำคุ้มครองโดย
ไม่เข้ำข้อยกเว้น 

๑๖,๔๗ จ ำคุกไม่เกิน ๔ ปี ปรับไม่เกิน ๔ หมื่นบำทหรือ
ทั้งจ ำทั้งปรับ 

๒.มีสัตว์ป่ำสงวน/สัตว์ป่ำคุ้มครองหรือซำกไว้ในครอง
ครองโดยไม่ได้รับอนุญำต 

๑๙,๔๗ จ ำคุกไม่เกิน ๔ ปี ปรับไม่เกิน ๔ หมื่นบำทหรือ
ทั้งจ ำทั้งปรับ 

๓.ค้ำสัตว์ป่ำสงวน/สัตว์ป่ำคุ้มครองหรือซำกโดยไม่เข้ำ
ข้อยกเว้น 

๒๐,๔๗ จ ำคุกไม่เกิน ๔ ปี ปรับไม่เกิน ๔ หมื่นบำทหรือ
ทั้งจ ำทั้งปรับ 

๔.น ำเข้ำ/ส่งออก/น ำผ่ำนซึ่งสัตว์ป่ำสงวน/สัตว์ป่ำ
คุ้มครองหรือซำก โดยไม่ได้รับอนุญำต 

๒๓ 
วรรค 
๑,๔๗ 

จ ำคุกไม่เกิน ๔ ปี ปรับไม่เกิน ๔ หมื่นบำทหรือ
ทั้งจ ำทั้งปรับ 

๕.เพำะพันธุ์สัตว์ป่ำสงวน/สัตว์ป่ำคุ้มครอง โดยไม่เข้ำ
ข้อยกเว้นตำม ม.๑๗(เพำะพันธุ์) ม.๒๙ (สวนสัตว์) 

๑๘,๔๘ จ ำคุกไม่เกิน ๓ ปี ปรับไม่เกิน ๓ หมื่นบำทหรือ
ทั้งจ ำทั้งปรับ 

๖.น ำเข้ำ/ส่งออก/น ำผ่ำนซึ่งสัตว์ป่ำสงวน/สัตว์ป่ำ
คุ้มครองหรือซำกที่ได้จำกกำรเพำะพันธุ์โดยไม่ได้รับ
อนุญำต 

๒๓ 
วรรค ๒ ,
๔๘ 

จ ำคุกไม่เกิน ๓ ปี ปรับไม่เกิน ๓ หมื่นบำทหรือ
ทั้งจ ำทั้งปรับ 

๗.มีสัตว์ป่ำสงวน/สัตว์ป่ำคุ้มครองหรือซำกท่ีได้มำจำก
กำรเพำะพันธุ์โดยไม่ได้รับอนุญำต 

๔๙ จ ำคุกไม่เกิน ๑ ปี ปรับไม่เกิน ๑ หมื่นบำทหรือ
ทั้งจ ำทั้งปรับ 

๘.ยึดถือ/ครอบครองที่ดิน/ปลูก/ก่อสร้ำง/ตัด/โค่น
แผ้วถำง/เผำ/ท ำลำยต้นไม้/ขุดหำแร่ ดิน หิน/เลี้ยง
สัตว์/ปล่อยสัตว์เลี้ยงหรือสัตว์ป่ำ/เปลี่ยนแปลงทำง
น้ ำ/ท ำให้น้ ำในล ำน้ ำ หนอง บึง ท่วมท้น เหือดแห้ง 
เป็นพิษ หรือเป็นอันตรำยต่อสัตว์ป่ำในเขตรักษำพันธุ์
สัตว์ป่ำ 

๓๘ 
วรรค ๑, 
๕๔ 
วรรค ๑ 

 

จ ำคุกไม่เกิน ๗ ปี ปรับไม่เกิน ๑ แสนบำทหรือ
ทั้งจ ำทั้งปรับ 

 

 

 

 

 
 
 
 



- ๑๖ - 

๙ ล่ำสัตว์ เก็บ/ท ำอันตรำยแก่รังของสัตว์ป่ำซึ่งห้ำมมิ
ให้ล่ำ/ยึดถือ/ครอบครองที่ดิน/ตัด/โค่น/แผ้วถำง/เผำ/
ท ำลำยต้นไม้/พฤกษำอ่ืนๆ/ขุดหำแร่ ดิน หิน/เลี้ยง
สัตว์/ปล่อยสัตว์เลี้ยงหรือสัตว์ป่ำ/เปลี่ยนแปลงทำง
น้ ำ/ท ำให้น้ ำในล ำน้ ำ หนอง บึง ท่วมท้น เหือดแห้ง 
เป็นพิษ หรือเป็นอันตรำยต่อสัตว์ป่ำในเขตประกำศ
ห้ำมล่ำสัตว์ป่ำโดยไม่ได้รับอนุญำต 

 

๔๒ 
วรรค ๒ ,
๕๒ 

 

จ ำคุกไม่เกิน ๗ ปี ปรับไม่เกิน ๑ แสนบำทหรือ
ทั้งจ ำทั้งปรับ 

 

๑๐.ช่วยซ่อนเร้น/ช่วยจ ำหน่ำย/ช่วยพำเอำไปเสีย/
ซื้อ/รับจ ำน ำ/รับไว้ด้วยประกำรใดๆซึ่งสัตว์ป่ำหรือซำก
สัตว์ป่ำอันได้มำจำกกำรกระท ำผิด 

๕๕ จ ำคุกไม่เกิน ๑ ปี ปรับไม่เกิน ๑ หมื่นบำทหรือ
ทั้งจ ำทั้งปรับ 

๑๒.ท ำให้หลักเขต ป้ำย เครื่องหมำยซึ่งจัดให้มีตำม
กฎหมำยนี้เคลื่อนที่ ลบเลือน เสียหำยหรือไร้
ประโยชน์ 

๕๖ จ ำคุกไม่เกิน ๔ ปี ปรับไม่เกิน ๔ หมื่นบำทหรือ
ทั้งจ ำทั้งปรับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- ๑๗ - 

พระรำชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ.๒๕๔๕ 

              ค ำวิเครำะห์ศัพท์ในมำตรำ พ.ร.บ. เลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ.๒๕๔๕ 

              “เลื่อยโซ่ยนต์”  หมำยควำมว่ำ  เครื่องมือส ำหรับตัดไม้หรือแปรรูปไม้ที่มีฟันเลื่อยติดกับโซ่ ซึ่งขับเคลื่อน
ด้วยก ำลังเครื่องจักรกล  และให้หมำยควำมรวมถึงส่วนหนึ่งส่วนใดที่เป็นส่วนประกอบของเครื่องมือดังกล่ำวด้วย  ทั้งนี้ 
ตำมท่ีรัฐมนตรีก ำหนดในกฎกระทรวง 

              “มี” หมำยควำมว่ำ มีกรรมสิทธิ์หรือมีไว้ในครอบครอง 

              “ผลิต” หมำยควำมว่ำ ท ำ หรือประกอบเพื่อกำรจ ำหน่ำย 

              “น ำเข้ำ” หมำยควำมว่ำ น ำหรือสั่งเข้ำมำในรำชอำณำจักร 

              “พนักงำนเจ้ำหน้ำที่” หมำยควำมว่ำ ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติกำรตำมพระรำชบัญญัตินี้ 

              “นำยทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์” หมำยควำมว่ำ อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมำย ส ำหรับกรุงเทพมหำนคร 
และ ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด หรือผู้ซึ่งผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดมอบหมำย ส ำหรับจังหวัดอ่ืน 

ตำรำงควำมผิดเกี่ยวกับ พ.ร.บ.เลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ.๒๕๔๕ (เฉพำะที่ส ำคัญ) 

ฐำนควำมผิด มำตรำ ระวำงโทษ 

๑.มี/ผลิต/น ำเข้ำ เลื่อยโซ่ยนต์โดยมิได้รับอนุญำต ๔ วรรค 
๑ ,๑๗ 

จ ำคุกไม่เกิน ๕ ปี ปรับไม่เกิน ๑ แสนบำทหรือ
ทั้งจ ำทั้งปรับ 

๒.เปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ให้มี/ใช้ เลื่อยโซ่ยนต์แตกต่ำงไป
จำกที่ระบุไว้ในใบอนุญำต 

๖,๑๙ จ ำคุกไม่เกิน ๑ ปี ปรับไม่เกิน ๒ หมื่นบำทหรือ
ทั้งจ ำทั้งปรับ 

๓.ผู้ได้รับใบอนุญำตน ำ/ผู้อื่นน ำ เลื่อยโซ่ยนต์ออกไปใช้
นอกพื้นที่โดยไม่ได้รับอนุญำต 

๘,๑๙ จ ำคุกไม่เกิน ๑ ปี ปรับไม่เกิน ๒ หมื่นบำทหรือ
ทั้งจ ำทั้งปรับ 

๔.ไม่มีใบอนุญำตหรือส ำเนำ แสดงต่อเจ้ำพนักงำนได้
ทันที 

๗,๒๐ ปรับไม่เกิน ๒ พันบำท 

 

  

 

 



- ๑๘ - 

บรรณำนุกรม 

          ๑. ยืนหยัด  ใจสมุทร.ค ำอธิบำยพระรำชบัญญัติป่ำไม้.ส ำนักพิมพ์นิติบรรณำกำร พ.ศ.๒๕๔๘ 

          ๒. แผนกวิชำกำร กองพระธรรมนูญ กรมสำรบรรณทหำรเรือ.คู่มือกำรปฏิบัติหน้ำที่ของเจ้ำหน้ำที่ทหำรเรือ 
              ตำมกฎหมำยเกี่ยวกับป่ำไม้.พ.ศ.๒๕๔๑ 

          ๓. กองบัญชำกำรป้องกันชำยแดนจันทบุรีและตรำด.คู่มือกำรปฏิบัติหน้ำที่ด้ำนกฎหมำย ของทหำรนำวิกโยธิน 
              และทหำรพรำนนำวิกโยธิน ในพ้ืนที่ จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตรำด.พ.ศ.๒๕๔๙ 

          ๔. ส ำนักงำนพระธรรมนูญทหำรเรือ.กฎหมำยให้อ ำนำจทหำรเรือปรำบปรำมกำรกระท ำควำมผิดบำงอย่ำง 
              ทำงทะเล (อ ำนำจหน้ำที่และฐำนควำมผิด).พ.ศ.๒๕๕๓ 

          ๕. จรรยำ  แวววุฒินันท์. อดีต ผอ.กองนิติกำร กรมป่ำไม้.รวมกฎหมำยป่ำไม้และสัตว์ป่ำ.บริษัท  
               บพิตรกำรพิมพ์ จ ำกัด พ.ศ.๒๕๔๕. 

๖.ส ำนักงำนพระธรรมนูญทหำรเรือ  www.navy.mi.th/judge/ 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

สำรบัญ 

                       เร่ือง                                                                                    หน้ำ 

๑. อ ำนำจหน้ำที่ของพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ในกำรป้องกันและปรำบปรำมผู้กระท ำผิดกฎหมำยที่เกี่ยวกับป่ำไม้        ๑ 

๒. ตัวบทกฎหมำยและฐำนควำมผิดเฉพำะส่วนที่ส ำคัญ พระรำชบัญญัติป่ำไม้ พ.ศ.๒๔๘๔                           ๔ 

๓. พระรำชบัญญัติป่ำสงวนแห่งชำติ พ.ศ.๒๕๐๗                                                                           ๙ 

๔. พระรำชบัญญัติอุทยำนแห่งชำติ พ.ศ.๒๕๐๔                                                                          ๑๑ 

๕. พระรำชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่ำ พ.ศ.๒๕๓๕                                                               ๑๔ 

๖. พระรำชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ.๒๕๔๕                                                                              ๑๗  

๗. บรรณำนุกรม                                                                                                              ๑๘ 

๘. ผนวก                                                                                                                       ๑๙ 

    -แบบฟอร์มเอกสำรก ำกับไม้และลักษณะตรำประทับ                                                                ๒๐ 

    -ก ำหนดต ำแหน่งเจ้ำหน้ำที่ทหำรเรือเป็นพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตำมกฎหมำยเกี่ยวกับป่ำไม้                        ๔๒ 

    -ตัวอย่ำงกำรเขียนบันทึกกำรจับกุมคดีเก่ียวกับป่ำไม้(กรณีไม่พบผู้ต้องหำ)                                        ๕๙ 

    -ตัวอย่ำงกำรเขียนบันทึกกำรจับกุมคดีเก่ียวกับป่ำไม้(กรณีมีผู้ต้องหำ)                                             ๖๘ 

    -ตัวอย่ำงกำรขอให้ออกหมำยค้น                                                                                        ๘๔ 

 

    - 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
 

อ ำนำจหน้ำที่ของเจ้ำหน้ำท่ี กปช.จต.  
ตามกฎหมายเกี่ยวกับป่าไม ้

จ ำนวน ๕ ฉบับ ได้แก ่

              ๑. พ.ร.บ.ป่ำไม้ พ.ศ.๒๔๘๔ 
              ๒. พ.ร.บ.ป่ำสงวนแห่งชำติ พ.ศ.๒๕๐๗ 
              ๓. พ.ร.บ.อุทยำนแห่งชำติ พ.ศ.๒๕๐๔ 
              ๔. พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่ำ พ.ศ.๒๕๓๕ 
              ๕. พ.ร.บ.เลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ.๒๕๔๕ 

 

เจ้ำหน้ำท่ีของ กปช.จต.ผู้มีอ ำนำจหน้ำท่ีตำมกฎหมำย 
เกี่ยวกับป่ำไม้ทั้ง ๕ ฉบับ ( ค ำสั่ง ทร.ที่ ๒๙๙/๔๘) 

               ๑. ผบ.กปช.จต.            ๒. ผบ.กจต. 
               ๓. ผบ.ฉก.นย.              ๔. ผบ.ฉก.ทพ.นย. 
               ๕. ผบ.มชด.                 ๖. ผบ.พัน. 
               ๗. หน.ชค.ทพ.นย.          ๘. ผบ.นปก. 
               ๙. ผบ.ร้อย                  ๑๐. ผบ.ร้อย.ทพ.นย. 
          โดยมีอ ำนำจหน้ำที่ในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรกระท ำ
ควำมผิดกฎหมำยเกี่ยวกับป่ำไม้ ในพื้นที่รับผิดชอบ ของจังหวัด
จันทบุรี และจังหวัดตรำด ทั้งกำรจับกุมผู้กระท ำควำมผิดซึ่งหน้ำที่ไม่
ต้องมีหมำยจับ และควำมผิดที่ต้องด ำเนินกำรติดตำมสืบสวนเพื่อ
ขอให้ศำลในพื้นที่ออกหมำยค้นและหมำยจับตำมกฎหมำย อ ำนำจ
ดังกล่ำวนี้ เป็นอ ำนำจตำมกฎหมำยเช่นเดียวกับอ ำนำจหน้ำที่ ของ
พนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจ ตำมประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำ
ควำมอำญำ  

- ๒ - 

บันทึกการตรวจค้นจับกุมมีหัวขอ้ที่ส าคัญดังนี้ 
๑. พฤติกำรณ์ในกำรกระท ำผิด 
๒. แจ้งข้อกล่ำวหำหรือฐำนควำมผิดที่เป็นเหตุให้ถูกจับกุม 
๓. แจ้งสิทธิตำมกฎหมำยให้ผู้ต้องหำทรำบคือ 
    ๓.๑ สิทธิที่จะไม่ให้กำรหรือให้กำรก็ได้และถ้อยค ำของผู้ต้องหำที่
ถูกจับกุมอำจใช้เป็นพยำนหลักฐำนในกำรพิจำรณำคดีได้ 
    ๓.๒ สิทธิแจ้งหรือขอให้เจ้ำพนักงำนแจ้งให้ญำติหรือผู้ซึ่งผู้ต้องหำ
ไว้วำงใจทรำบถึงกำรจับกุม สถำนท่ีที่ถูกควบคุมในโอกำสแรก 
    ๓.๓ สิทธิจะพบและปรึกษำทนำยควำมได้เป็นกำรเฉพำะตัว 
    ๓.๔ ให้ทนำยควำมหรือผู้ซึ่งตนไว้วำงใจเข้ำร่วมฟังกำรสอบปำกค ำได้ 
    ๓.๕ ได้รับกำรเยี่ยมเยียนหรือติดต่อกับญำติได้ตำมสมควร 
    ๓.๖ ได้รับกำรรักษำพยำบำลโดยเร็วเมื่อเจ็บป่วย 
๔.บัญชีของกลำง 
๕.แผนที่เกิดเหตุ 
๖.ลำยมือช่ือผู้ต้องหำ 
๗.ลำยมือช่ือเจ้ำหน้ำที่ผู้จับกุม 
 
หมายเหตุ กฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำบัญญัติให้เจ้ำหน้ำที่ 
ผู้จับกุมต้องแจ้งสิทธิให้ผู้ต้องหำทรำบในขณะจับกุมจึงจ ำเป็นต้อง
บันทึกให้ปรำกฏหลักฐำนกำรแจ้งด้วย 
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ข้อหำ/ฐำนควำมผิดที่ส ำคัญ ตำมกฎหมำยเกี่ยวกับป่ำไม้ ท้ัง ๕ ฉบับ 
ตารางความผิดเกี่ยวกับ พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ.๒๔๘๔ (เฉพาะที่ส าคัญ) 

ฐานความผิด มาตรา  
๑. มไีมห้วงห้ำมอันยังมไิด้แปรรูปไว้ใน
ครอบครอง 
 โดยฝ่ำฝืนกฎหมำย 

๖๙ 

๒. น ำไม้/ของป่ำเคลื่อนที่โดยไม่มใีบเบิกทำง 
    ก ำกับ 

๓๙,๗๑ ทวิ 

๓. น ำไม้สักซึ่งพ้นจำกสภำพสิ่งปลกูสร้ำงหรือ 
    เครื่องใช้ออกนอกเขตจังหวัดโดยไมไ่ดร้ับ 
    อนุญำต 

๓๙ ตรี,  
๗๑ ทวิ 

๔. เก็บหำของป่ำหวงห้ำมหรือท ำอันตรำยแก ่
    ของป่ำหวงห้ำมโดยไมไ่ด้รบัอนุญำต 

๒๙,๗๑ทวิ 

๕. ค้ำหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งของป่ำหวง 
    ห้ำมเกินปริมำณก ำหนดโดยไม่ได้รับอนุญำต 

๒๙ทวิ, 
๗๑ทวิ 

๖. น ำไม้/ของป่ำ ผ่ำนดำ่นโดยไม่ให้พนักงำน 
    เจ้ำหน้ำท่ีตรวจสอบอนุญำตก่อน 

๔๐  
วรรค ๑,๗๑ ทวิ 

๗. แผ้วถำง ก่นสรำ้ง เผำ หรือกระท ำด้วย 
    ประกำรใดๆ อันเป็นกำรท ำลำยป่ำหรือ 
    เข้ำยึดถือครองครองป่ำโดยมิได้รับ
อนุญำต 

๕๔, ๗๒ ตร ี

๘. ท ำไม้ เจำะ สบั เผำหรือท ำอันตรำยด้วย 
    ประกำรใดๆแกไ่ม้หวงห้ำมโดยไม่ได้รับ 
    อนุญำต 

๑๑, ๗๓ 

๙. แปรรปูไม/้มไีมส้ักแปรรูป/ไม้อืน่แปรรูป 
    เกิน ๐.๐๒ ลูกบำศก์เมตรไว้ในครอบครอง 
    โดยมิไดร้ับอนุญำต 

๔๘, ๗๓ 

๑๐. ค้ำหรือมไีว้ในครอบครองเพื่อกำรค้ำ 
    ซึ่งสิ่งประดิษฐ์เครื่องใช้หรือสิ่งอื่นใด 
    ที่ท ำด้วยไม้ หวงห้ำมในเขตควบคุม 
    เกินกว่ำที่ก ำหนด 

๕๓ ตรี, 
๗๓ ทวิ 
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ตำรำงควำมผิดเกี่ยวกับ พ.ร.บ.ป่ำสงวนแห่งชำติ พ.ศ.๒๕๐๗ 

(เฉพำะที่ส ำคญั) 
ฐำนควำมผดิ มำตรำ 

๑. ยึดถือ/ครอบครองท่ีดิน/ก่นสรำ้ง/แผ้วถำง/
เผำ/ท ำไม/้เก็บหำของป่ำ/กระท ำกำรอันเป็น
กำรเสื่อมเสยีป่ำสงวนแห่งชำติโดยฝ่ำฝืน
กฎหมำย 

๑๔, ๓๑ 

๒. ท ำให้เสยีหำย/ท ำลำยหลักเขต ป้ำย หรือ
เครื่องหมำยอื่นใดท่ีจดัมีขึ้นโดยฝำ่ฝืนกฎหมำย 

๓๓ 

 

ตำรำงควำมผิดเกี่ยวกับ พ.ร.บ.อุทยำนแห่งชำติ พ.ศ.๒๕๐๔ (เฉพำะที่
ส ำคัญ) 

ฐำนควำมผดิ มำตรำ 
๑. ยึดถือ/ครอบครองท่ีดิน/ก่นสรำ้ง/แผ้วถำง/
เผำป่ำ/เก็บหำ น ำออกไป ท ำด้วยประกำรใดๆ 
ให้เป็นอันตรำย ท ำให้เสื่อมสภำพซึ่งไม้ ยำงไม้ 
น้ ำมันยำง น้ ำมันสน แร่ ทรัพยำกรธรรมชำติอื่น 
น ำสัตว์ออกไป/ท ำกำรใดอันเป็นอันตรำยแก่สัตว์/
กรวดหินดินทรำยเสื่อมสภำพ หรอืเปลี่ยนแปลง
ทำงน้ ำ/ท ำให้น้ ำในล ำน้ ำ หนอง บึง ล ำห้วย ใน
เขตอุทยำนฯท่วมท้นหรือเหือดแหง้ โดยฝ่ำฝืน
กฎหมำย 

๑๖ (๑),(๒),(๓),
(๔),(๕), ๒๔ 

๒. ท ำใหห้ลักเขต ปำ้ย เครื่องหมำยอื่น ที่พนักงำน
เจ้ำหน้ำท่ีจัดใหม้ีขึ้นตำมกฎหมำย  เคลื่อนที่  
ท ำให้ลบเลือนเสียหำย ท ำให้ไร้ประโยชน์ 
โดยฝ่ำฝืนกฎหมำย 

๑๗, ๒๕ 

 

ตำรำงควำมผิดเกีย่วกบั พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ปำ่  
พ.ศ.๒๕๓๕ (เฉพำะที่ส ำคัญ) 

ฐำนควำมผดิ มำตรำ 
๑. ล่ำ/พยำยำม ล่ำสัตว์ป่ำสงวน/สัตว์ป่ำคุ้มครอง
โดยฝ่ำฝืนกฎหมำย 

๑๖,๔๗ 

๒. มีสตัว์ป่ำสงวน/สัตว์ปำ่คุ้มครองหรือซำกไว้ใน
ครองครองโดยไมไ่ด้รับอนญุำต 

๑๙,๔๗ 
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๓. ค้ำสตัว์ป่ำสงวน/สัตว์ปำ่คุ้มครองหรือซำก
โดยฝ่ำฝืนกฎหมำย 

๒๐,๔๗ 

๔. น ำเข้ำ/ส่งออก/น ำผ่ำนซึ่งสตัว์ป่ำสงวน/
สัตว์ป่ำคุ้มครองหรือซำก โดยไม่ได้รับอนุญำต 

๒๓ วรรค ๑, ๔๗ 

๕. ยึดถือ/ครอบครองท่ีดิน/ปลูก/ก่อสร้ำง/
ตัด/โค่นแผ้วถำง/เผำ/ท ำลำยต้นไม้/ขุดหำแร่ 
ดิน หิน/เลี้ยงสตัว/์ปล่อยสตัว์เลี้ยงหรือสตัว์ป่ำ/
เปลี่ยนแปลงทำงน้ ำ/ท ำให้น้ ำในล ำน้ ำ หนอง 
บึง ท่วมท้น เหือดแห้ง เป็นพิษ หรือเป็น
อันตรำยต่อสัตว์ป่ำในเขตรักษำพนัธุ์สัตว์ป่ำ 
โดยฝ่ำฝืนกฎหมำย 

๓๘ วรรค ๑, ๕๔ 
วรรค ๑ 

 

๖. ท ำให้หลักเขต ป้ำย เครื่องหมำยซึ่งจัดให้
มีตำมกฎหมำยนี้เคลื่อนที่ ลบเลือน เสียหำย
หรือไร้ประโยชน์ โดยฝ่ำฝืนกฎหมำย 

๕๖ 

 
ตำรำงควำมผิดเกี่ยวกับ พ.ร.บ.เลือ่ยโซ่ยนต์  

พ.ศ.๒๕๔๕ (เฉพำะที่ส ำคัญ) 
ฐำนควำมผดิ มำตรำ 

๑. มี/ผลติ/น ำเข้ำ เลื่อยโซ่ยนต์โดยไมไ่ด้รบั
อนุญำต 

๔ วรรค ๑ ,๑๗ 

๒. ผูไ้ด้รับใบอนญุำตน ำ/ให้ผู้อื่นน ำ เลื่อยโซ่
ยนต์ออกไปใช้นอกพ้ืนท่ีโดยไม่ได้รบัอนุญำต 

๘,๑๙ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อ ำนำจหนำ้ทีข่องเจ้ำหนำ้ที่  
กปช.จต.  

ตามกฎหมายเก่ียวกับป่าไม ้
 


