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ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เรื่อง กาหนดให้ผู้รับอนุญาตทาไม้หรือเก็บหาของป่า หรือผู้รับอนุญาตทาประโยชน์ในเขตป่า
ออกค่าใช้จ่ายเพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทาการบารุงป่าหรือปลูกสร้างสวนป่าให้แทน และกาหนดอัตรา
ค่าใช้จ่ายในการบารุงป่าหรือปลูกสร้างสวนป่า พ.ศ. ๒๕๖๔
โดยที่ เ ป็ น การสมควรก าหนดให้ ผู้ รับอนุ ญาตท าไม้ หรื อ เก็บ หาของป่า หรื อ ผู้ รับ อนุญาต
ทาประโยชน์ในเขตป่า ออกค่าใช้จ่ายเพื่อให้พนักงานเจ้ าหน้าที่ ทาการบ ารุง ป่าหรือปลูกสร้างสวน ป่ า
ให้แทน พร้อมทั้งกาหนดอัตราค่าใช้จ่ายในการบารุงป่าหรือปลูกสร้างสวนป่า เพื่อถือปฏิบัติตอ่ ไป
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๕๘ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔
ซึ่ ง แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดยพระราชบัญ ญั ติป่ าไม้ (ฉบั บ ที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๑๘ รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้ เ รี ย กว่ า “ประกาศกระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้อม
เรื่ อ ง ก าหนดให้ ผู้ รับ อนุ ญ าตท าไม้ ห รื อ เก็ บหาของป่ า หรื อ ผู้ รับ อนุ ญ าตท าประโยชน์ ใ นเขตป่า
ออกค่ าใช้จ่ายเพื่ อให้ พนั กงานเจ้ าหน้าที่ ทาการบ ารุ งป่า หรื อปลู กสร้ างสวนป่า ให้แ ทน และกาหนด
อัตราค่าใช้จ่ายในการบารุงป่าหรือปลูกสร้างสวนป่า พ.ศ. 2564”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ใช้บังคับตั้งแต่วนั ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก
(๑) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่ อง ก าหนดอั ตราค่ า ใช้จ่า ยในการบารุงป่า
หรือปลูกสร้างสวนป่า สาหรับผู้รับใบอนุญาตแผ้วถางป่า เพื่อทาเหมืองแร่หรือระเบิดย่อยหิน ลงวันที่
๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๒๖
(๒) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กาหนดให้ผู้รับสัมปทานหรือผู้รับอนุญ าต
ท าการบ ารุ ง ป่าหรื อปลู กสร้ างสวนป่ า หรื อ ออกค่าใช้ จ่า ยเพื่ อให้ พนั กงานเจ้ าหน้า ที่ท าการบารุงป่า
หรือปลูกสร้างสวนป่าให้แทน และกาหนดอัตราค่าใช้จ่ายในการบารุงป่าหรือปลูกสร้างสวนป่า ลงวันที่
๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๒๙
ข้อ ๔ ในประกาศฉบับนี้
“กรม” หมายความว่า กรมป่า ไม้ หรื อ กรมทรั พยากรทางทะเลและชายฝั่งเฉพาะพื้นที่
ที่อยู่ในอานาจหน้าที่ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
“สานักแห่งท้องที่” หมายความว่า สานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ หรือ สานักงานทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่ง แล้วแต่กรณี
ข้อ ๕ การอนุญาตทาไม้หวงห้า ม หรือเก็บหาของป่าหวงห้ามเพื่ อการค้าในเขตป่าสงวน
แห่งชาติ หรือป่าที่ได้เตรียมการกาหนดเป็นป่ าสงวนแห่งชาติ หรือป่าที่ได้กาหนดโครงการท าไม้ ห รื อ
เก็บหาของป่าไว้แล้ว หรือการอนุญาตตามมาตรา ๑๓ มาตรา ๑๘ หรือมาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้
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พุ ท ธศั ก ราช ๒๔๘๔ ให้ ผู้ รับ อนุญ าตออกค่ า ใช้จ่า ยเพื่ อ ให้พ นั กงานเจ้ า หน้า ที่ ทาการบารุ ง ป่าหรือ
ปลู ก สร้ างสวนป่าให้แทน เงิน ค่าใช้จ่ายดัง กล่า วให้ คานวณโดยถือเกณฑ์ค่ าภาคหลวงไม้ หรือของป่า
ที่ทาออก หรือถือเกณฑ์วัตถุประสงค์แห่งการทาประโยชน์ในพื้นที่ป่าที่ได้รับอนุญาตในอัตราดังต่อไปนี้
(๑) ไม้สักชั้น ก. หกเท่าของค่าภาคหลวง
(๒) ไม้สักชั้น ข. หรือ ค. สี่เท่าของค่าภาคหลวง
(๓) ไม้สักชั้น ง. สองเท่าของค่าภาคหลวง
(๔) ไม้กระยาเลยที่เรียกเก็บค่าภาคหลวงลูกบาศก์เมตรละหนึ่งร้อยบาทถึงหนึ่งร้อยยี่สิบบาท
สี่เท่าของค่าภาคหลวง
(๕) ไม้ ก ระยาเลยที่ เ รี ย กเก็ บ ค่ า ภาคหลวงลูก บาศก์ เ มตรละหกสิบ บาทถึ งแปดสิบบาท
สามเท่าของค่าภาคหลวง
(๖) ไม้ ก ระยาเลยที่ เ รี ย กเก็ บ ค่ า ภาคหลวงลู ก บาศก์ เ มตรละสามสิ บ บาทถึ ง สี่ สิ บ บาท
สองเท่าของค่าภาคหลวง
(๗) ไม้ฟืนหรือไม้เผาถ่านที่ทาออกจากป่าชายเลนที่เรีย กเก็บค่ าภาคหลวงลูกบาศก์เ มตรละ
ยี่สิบบาทหรือต่ากว่าหรือเก็บค่าภาคหลวงโดยวิธีอื่น สามเท่าของค่าภาคหลวง
(๘) ไม้ ก ระยาเลยที่ เ รี ย กเก็ บ ค่ า ภาคหลวงลูก บาศก์ เมตรละยี่ สิบ บาทหรื อ ต่ ากว่า หรือ
เก็บค่าภาคหลวงโดยวิธอี ื่น หนึ่งเท่าของค่าภาคหลวง
(๙) ของป่าหวงห้ามที่อนุญาตเพื่อการค้า สองเท่าของค่าภาคหลวง
(๑๐) ไม้ที่ทาออกตามมาตรา ๑๓ เพื่อการค้า หรือมาตรา ๑๘ เพื่อการค้า หนึ่งเท่าของ
ค่าภาคหลวง
(๑๑) การอนุญาตทาประโยชน์ในเขตป่า ตามมาตรา ๕๔ กรณี
(ก) เพื่ อ การทาเหมื องแร่ การขุด หาแร่ รายย่อ ยและการร่ อ นแร่ การสร้ างทางขนแร่
ออกจากพื้ น ที่ ป ระทานบั ต ร หรื อ กิ จการอั น เกี่ ย วเนื่ อ งกั บ การเหมื อ งแร่ ต ามกฎหมายว่า ด้วยแร่
ไร่ละ ๑,๒๐๐ บาท
(ข) เพื่ อ การผลิ ตปิ โตรเลี ยม การเก็บรั ก ษาการขนส่ง หรื อ กิจการอันเกี่ยวเนื่องกับ
ปิโตรเลียมตามกฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียม ไร่ละ ๑,๒๐๐ บาท
(ค) เพื่ อ การศึ ก ษาหรื อ วิ จัย ทางวิ ช าการ การส ารวจแร่ การส ารวจปิ โตรเลี ย ม
และกิจการอันเกี่ยวเนือ่ งกับการสารวจ ไร่ละ ๑๐๐ บาท
(ง) เพื่ อ การขุ ด เก็ บ ซึ่ ง ทราย ลู ก รั ง หรื อ ดิ น และกิ จการอั น เกี่ ย วเนื่องที่มิใช่
การทาเหมืองแร่หรือการขุดหาแร่ รายย่อย และการร่อนแร่ ตามกฎหมายว่าด้วยแร่ ไร่ละ ๑,๒๐๐ บาท
(จ) เพื่อจัดเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ ไร่ละ ๑,๒๐๐ บาท
(ฉ) เพื่อการสร้างศาสนสถาน ไร่ละ ๒๐๐ บาท
(ช) เพื่อการปลูกป่าหรือการทาสวนป่า ไร่ละ ๒๐๐ บาท
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(ซ) เพื่อการอยู่อาศัยหรือประกอบอาชีพเกษตรกรรม ไร่ละ ๕๐๐ บาท
(ฌ) เพื่อการเพาะเลี้ยงหรือขยายพันธุ์สัตว์ป่า ไร่ละ ๒๐๐ บาท
และ (ญ) เพื่อประโยชน์ในทางราชการ ไร่ละ ๒๐๐ บาท
สาหรับการอนุญาตทาไม้หวงห้ามที่ปลูกขึ้น ได้รับยกเว้นไม่ต้องชาระค่าใช้จ่ายเพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่
ทาการบารุงป่าหรือปลูกสร้างสวนป่าให้แทนตาม (๑) - (๑๐)
ข้อ ๖ ให้ ผู้ รับ อนุ ญาตช าระค่ า ใช้จ่า ยในการบ ารุง ป่า หรื อ ปลูก สร้ า งสวนป่า ตาม ข้อ ๕
(๑) - (๑๐) พร้ อ มค่ าภาคหลวงไม้ห รื อของป่ า หรื อ กรณี การอนุ ญาตตามข้ อ ๕ (๑๑) (ก) - (ญ)
ให้ ช าระพร้อ มค่ าธรรมเนี ยมใบอนุญาต ณ ส านั กแห่ง ท้องที่ แล้วให้ สานักแห่ง ท้องที่นาเงินเข้าบัญชี
ที่กรมกาหนด
สาหรับเงินค่าใช้จ่ายในการบารุงป่าหรือปลูกสร้างสวนป่า ตามวรรคหนึ่ง ให้ กรมนาไปใช้จ่าย
ในการบารุงป่าหรือปลูกสร้างสวนป่าตามหลักวิชาการและแผนงานที่กาหนด
ข้อ ๗ บรรดาไม้หวงห้ามหรือของป่าหวงห้ามที่ยังมิได้ตรวจวัดเพื่อเก็บค่าภาคหลวงในวันที่
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฉบับนี้ใช้บังคับ ให้ปฏิบัติตามประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฉบับนีท้ ั้งสิน้
ประกาศ ณ วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕64
วราวุธ ศิลปอาชา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

