ร่างของกรมป่าไม้ 13 ธันวาคม 2561

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. ....
-------------หลักการ
แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ดังต่อไปนี้
(๑) แก้ไขเพิ่มเติมให้ไม้ทุกชนิดที่ขึ้นในที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตาม
ประมวลกฎหมายที่ดินไม่เป็นไม้หวงห้าม หรือที่ปลูกขึ้นในที่ดินที่ได้รับอนุญาตให้ทาประโยชน์ตามประเภทหนังสือ
แสดงสิทธิที่รัฐมนตรีประกาศกาหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ไม่เป็นไม้ที่มิใช่ไม้หวงห้าม และการทาไม้
ในที่ดินดังกล่าว ไม่ต้องได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ รวมทั้งแก้ไขบทนิยามคาว่า “ทาไม้” ให้สอดคล้องกัน
(แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 4(5) มาตรา 7 วรรคหนึ่ง และมาตรา 25 วรรคหนึ่ง และยกเลิกมาตรา 14 ทวิ)
(2) กาหนดมาตรการรับรองไม้เพื่อประโยชน์ในการจาแนกแหล่งที่มาของไม้และเพื่อ
การค้าหรือการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร (เพิ่มส่วนที่ 2/1 การรับรองไม้ มาตรา 18/1 มาตรา 18/2 และ
มาตรา 18/3 ของหมวด 1 การทาไม้และเก็บหาของป่า)
(3) กาหนดเพิ่มลักษณะของไม้ที่มีไว้ในครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายในสถานที่ที่
ได้รับอนุญาต (เพิ่มมาตรา 51(6))
เหตุผล
โดยที่พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับ
การกาหนดให้ไม้ที่มีค่าทางเศรษฐกิจที่ขึ้นในที่ดินประเภทอื่นที่ไม่ใช่ป่า เป็นไม้หวงห้าม จึงทาให้การทาไม้และ
การเคลื่อนย้ายไม้ในที่ดินดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้มาตรการควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยป่ าไม้ ดังนั้น เพื่อให้การ
ทาไม้และการเคลื่ อนย้ายไม้นั้ นเป็น ไปได้โ ดยสะดวกไม่เกิดภาระแก่ประชาชน ทั้งยัง เป็นประโยชน์ต่อการ
ส่งเสริมอุตสาหกรรมไม้และการบริหารจัดการด้านการป่าไม้ให้มีประสิทธิภาพ สมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่า
ด้วยป่าไม้เพื่อกาหนดให้ไม้ที่ขึ้นในที่ดินที่ มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตามประมวลกฎหมายที่ดิน ไม่เป็น
ไม้หวงห้าม หรือที่ปลูกขึ้นในที่ดินที่ได้รับอนุญาตให้ทาประโยชน์ตามประเภทหนังสือแสดงสิทธิที่รัฐมนตรี
ประกาศกาหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ไม่เป็นไม้ที่มิใช่ไม้หวงห้าม รวมทั้งกาหนดเพิ่มหลักเกณฑ์
การออกหนังสือรับรองไม้เพื่อประโยชน์ในการจาแนกแหล่งที่มาของไม้ซึ่งเป็นมาตรการในการป้องกันการนาไม้
ที่ลักลอบทาออกจากป่ามาสวมสิทธิว่าเป็นไม้ที่ทาออกจากที่ดินดังกล่าวและเพื่อการค้าหรือการส่งออกไปนอก
ราชอาณาจักร จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

ร่าง
พระราชบัญญัติ
ป่าไม้ (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. ....
___________________
……………………………..
……………………………..
………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
……….…………………….
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยป่าไม้
…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………..
มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....”
มาตรา 2 พระราชบั ญญัตินี้ให้ ใช้บังคับตั้ง แต่วัน ถัดจากวัน ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
มาตรา 3 ให้ยกเลิกความใน (5) ของมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 31/2559 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย
ว่าด้วยป่าไม้ ลงวันที่ 21 มิถุนายน พุทธศักราช 2559 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(5) “ทาไม้” หมายความว่า ตัด ฟัน กาน โค่น ลิด เลื่อย ผ่า ถาก ทอน ขุด ชักลากไม้ในป่า
หรือนาไม้ออกจากป่าด้วยประการใดๆ”
มาตรา 4 ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช
๒๔๘๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 106/2557 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติม
กฎหมายว่าด้วยป่าไม้ ลงวันที่ 21 กรกฎาคม พุทธศักราช 2557 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๗ ไม้ชนิ ดใดที่ขึ้นในป่าจะให้เป็นไม้หวงห้ามประเภทใด ให้กาหนดโดยพระราช
กฤษฎีกา สาหรับไม้ทุกชนิดที่ขึ้นในที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตามประมวลกฎหมายที่ดิน ไม่เป็น
ไม้หวงห้าม หรือที่ปลูกขึ้น ในที่ดินที่ได้รับอนุญาตให้ทาประโยชน์ตามประเภทหนังสือแสดงสิทธิที่รัฐมนตรี
ประกาศกาหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ไม่เป็นไม้หวงห้ามเป็นไม้ที่มิใช่ไม้หวงห้าม”
มาตรา 5 ให้ยกเลิกความในมาตรา 14 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 31/2559 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย
ว่าด้วยป่าไม้ ลงวันที่ 21 มิถุนายน พุทธศักราช 2559
มาตรา 6 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นส่วนที่ 2/1 การรับรองไม้ มาตรา 18/1 มาตรา 18/2 และ
มาตรา 18/3 ของหมวด 1 การทาไม้และเก็บหาของป่า แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔

-2“ส่วนที่ 2/1
การรับรองไม้
-------------------------มาตรา 18/1 เพื่อประโยชน์ในการจาแนกแหล่ งที่มาของไม้ เจ้า ของไม้ ที่ขึ้นในที่ดินที่ มี
กรรมสิ ทธิ์หรื อสิท ธิครอบครองตามประมวลกฎหมายที่ดิน หรือ เจ้า ของไม้ที่ปลูกขึ้น บนที่ดิน ที่ ผู้ที่ ได้รับ
อนุญาตให้ทาประโยชน์ในที่ดินตามประเภทหนังสือแสดงสิทธิที่รัฐมนตรีประกาศกาหนดโดยความเห็นชอบของ
คณะรัฐมนตรีจะแจ้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อขอหนังสือรับรองไม้ก็ได้โดยเสียค่าใช้จ่ายตามที่กรมป่าไม้กาหนด
การแจ้งและการออกหนังสือรับรอง และอัตราค่าใช้จ่ายตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามระเบียบ
ที่อธิบดีกรมป่าไม้กาหนดโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรี”
มาตรา 18/2 ผู้ใดประสงค์จะขอหนังสือรับรองไม้ ผลิตภัณฑ์ไม้ และถ่านไม้เพื่อการค้าหรือ
การส่งออกไปนอกราชอาณาจักร ให้ยื่นคาขอต่อพนักงานเจ้าหน้าที่และเสียค่าใช้จ่ายในการออกหนังสือรับรอง
ตามที่กรมป่าไม้กาหนด
การขอและการออกหนังสือรับรอง และอัตราค่าใช้จ่ายตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามระเบียบที่
อธิบดีกรมป่าไม้กาหนดโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรี
มาตรา 18/3 การออกหนังสือรับรองตามมาตรา 18/1 และมาตรา 18/2 กรมป่าไม้จะ
กาหนดให้สถาบันหรือองค์กรอื่นดาเนินการแทนก็ได้ ทั้งนี้ ตามระเบียบที่อธิบดีกรมป่าไม้กาหนด”
มาตรา 7 ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช
2484 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา 25 ผู้ใดนาไม้ที่มิ ใช่ไม้หวงห้ามเข้าเขตด่านป่าไม้ ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามอัตรา
ที่รัฐมนตรีกาหนด เว้นแต่เป็นการนาไปเพื่อใช้สอยส่วนตัวภายในเขตท้องที่จังหวัดที่ทาไม้นั้นหรือเป็น การนาไม้
ที่ปลูกขึ้นในที่ดินที่ได้รับอนุญาตให้ทาประโยชน์ตามประเภทหนังสือแสดงสิทธิที่รัฐมนตรีประกาศกาหนดโดย
ความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีเข้าเขตด่านป่าไม้ตามมาตรา 7 วรรคหนึ่ง”
มาตรา 8 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (6) ของมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช
๒๔๘๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2518
“(6) ไม้ที่มีหนังสือรับรองตามมาตรา 18/1 และมาตรา 18/2 หรือไม้ที่มีหลักฐานแสดงว่า
ได้มาโดยชอบด้วยกฎหมาย”
มาตรา 9 บรรดาไม้สัก ไม้ยาง ไม้ชิงชัน ไม้เก็ดแดง ไม้อีเม่ง ไม้พะยุงแกลบ ไม้กระพี้ ไม้แดงจีน
ไม้ขะยุ ง ไม้ซิก ไม้กระซิก ไม้ กระซิบ ไม้พะยู ง ไม้ห มากพลู ตั๊ กแตน ไม้กระพี้ เขาควาย ไม้เ ก็ดดา ไม้อีเฒ่ า
และไม้เก็ดเขาควาย ที่ขึ้นในป่า ให้เป็นไม้หวงห้ามประเภท ก ตามพระราชบัญญัติ ป่าไม้ พุทธศักราช 2484
จนกว่าจะได้มีการตราพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามความในมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช
2484 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้
มาตรา 10 ให้ รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มรั ก ษาการ
ตามพระราชบัญญัตินี้
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
.............................................
นายกรัฐมนตรี

