คาอธิบายโดยสรุปสาระสาคัญของพระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
1. ความหมายของคาว่า “สวนป่า” และ “ผู้ทำสวนป่ำ” (มาตรา 3)
1.1 “สวนป่า” หมายความว่า ที่ดินที่ได้ขึ้นทะเบียนตามมาตรา 5 เพื่อทาการปลูกและบารุงรักษา
ต้นไม้ตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัตินี้
จากบทนิยาม “สวนป่า” นี้ การที่จะเป็นสวนป่าตามกฎหมายฉบับนี้ จะต้องมีการขึ้นทะเบียนที่ดินเป็นสวนป่า
ตามมาตรา 5 โดยมีเจตนาเพื่อทาการปลูกและบารุงรักษาต้นไม้ตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัตินี้ ซึ่งมีจานวน
58 ชนิด โดยต้องพิจารณากฎกระทรวงการขอขึ้นทะเบียนและการออกหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนที่ดิน
เป็นสวนป่า พ.ศ. 2561 ประกอบด้วย เพื่อให้เป็นไปตามหลักวิชาการป่าไม้ว่าชนิดใดเหมาะสมในการทาสวนป่า
ในพื้นที่ใด
1.2 “ผู้ทาสวนป่า” หมายความว่า ผู้ได้รับหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนที่ดินเป็นสวนป่า และหมายความ
รวมถึงผู้ยื่นคาขอรับโอนทะเบียนสวนป่าด้วย
ดังนั้น การที่จะเป็น “ผู้ทาสวนป่า” ตามบทนิยามดังกล่าว มีบุคคลอยู่ 2 ประเภท คือ ผู้ที่ได้รับหนังสือ
รับรองการขึ้นทะเบียนที่ดินเป็นสวนป่า โดยผู้ที่จะได้รับหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนที่ดินเป็นสวนป่าผู้นั้นจะต้อง
ไปขอขึ้นทะเบียนที่ดินเป็นสวนป่าและนายทะเบียนได้ออกหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนที่ดินเป็นสวนป่าให้กับ
ผู้ขอแล้ว ตามมาตรา 6 และบุ คคลอีกประเภทหนึ่ง คือ ผู้ ที่ยื่นคาขอรับโอนทะเบียนสวนป่าตามมาตรา 19
ซึ่งการรับโอนทะเบียนสวนป่านั้นสามารถกระทาได้ในกรณีผู้ทาสวนป่าตาย หรือโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง
ในที่ดินสวนป่ าให้แก่บุ คคลอื่น หรื อผู้ ทาสวนป่าซึ่งมีสิ ทธิตามสั ญญาเช่าหรือเช่าซื้อ ในที่ดินสวนป่าถูกบอกเลิ ก
สัญญาเช่าหรือเช่าซื้อ
2. การขึ้นทะเบียนที่ดินเป็นสวนป่า
2.1 ที่ดินที่จะขึ้นทะเบียนเป็นสวนป่าได้ต้องเป็นที่ดินที่มีโฉนดที่ดิน หรือหนังสือรับรองการทาประโยชน์
ตามประมวลกฎหมายที่ดิน หรือที่ดินที่มีหนังสือของทางราชการรับรองว่าอยู่ในระยะเวลาที่อาจขอรับโฉนด
ที่ดิน หรือหนังสือรับรองการทาประโยชน์ ตามประมวลกฎหมายที่ดินได้ เนื่องจากได้มีการครอบครองและเข้า
ทากินในที่ดินดังกล่าวตามกฎหมายว่าด้วยการจัดรูปที่ดินหรือเพื่อเกษตรกรรม หรือ ตามกฎหมายว่าด้วยการจัด
ที่ดินเพื่อการครองชี พไว้แล้ว หรื อที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ที่มีหลักฐานการอนุญาต การเช่า เช่าซื้อ การโอน หรือการตกทอดทางมรดก หรือที่ดินที่มีหนังสืออนุญาตตาม
กฎหมายว่าด้วยป่ าสงวนแห่งชาติ ให้บุ คคลเข้าทาประโยชน์ห รืออยู่อาศัยหรือปลูกป่าหรือไม้ยืนต้นในเขต
ปรับปรุงป่าสงวนแห่งชาติ หรือเข้าทาการปลูกสร้างสวนป่า หรือไม้ยืนต้นในเขตป่าเสื่อมโทรม หรือที่ดินที่มี
ใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ให้ทาสวนป่า หรือที่ดินที่ได้ดาเนินการเพื่อการปลูกป่าอยู่แล้ว โดยส่วนราชการ
รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ (มาตรา 4)
2.2 ชนิ ดไม้ที่ส ามารถน ามาขึ้นทะเบียนที่ดิ นเป็นสวนป่าได้ มีทั้งหมด 58 ชนิ ด ตามบั ญชีต้นไม้
ท้ายพระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสวนป่า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
2.3 การขึ้น ทะเบี ย นที่ดิน สวนป่า ผู้ มีสิ ทธิต้องยื่นคาขอต่อนายทะเบียนตามกฎกระทรวงการขึ้ น
ทะเบี ย นและการออกหนั ง สื อ รั บ รองการขึ้ น ทะเบี ย นที่ ดิ น เป็ น สวนป่ า พ. ศ. 2561 โดยนายทะเบี ย น
จะพิจารณาและแจ้งการสั่งรับหรือไม่รับขึ้นทะเบียนที่ดินเป็นสวนป่าให้ผู้ยื่นคาขอทราบภายในสิบห้ าวันนับแต่
วันที่ได้รับคาขอตามมาตรา 5 หรือได้รับรายงานผลการตรวจสอบตามมาตรา 7 แล้วแต่กรณี ในกรณีสั่งไม่รับ
ขึ้นทะเบียนที่ดินเป็นสวนป่า ผู้ยื่นคาขอมีสิทธิอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรี ได้ ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ทราบคาสั่ง
ดังกล่าว

-22.4 การขึ้นทะเบียนที่ดินเป็นสวนป่านั้น นายทะเบียนจะรับรองให้โดยไม่มีอายุการรับรอง ผู้ทาสวนป่าจึงมี
สิทธิทาสวนป่าได้ตลอดไป แต่ถ้าผู้ทาสวนป่าตาย หรือผู้ทาสวนป่าโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองที่ดินที่ทา
สวนป่ า หรื อที่ดิน ตามสั ญญาเช่าหรื อเช่าซื้อที่ดินที่ทาสวนป่า ต่อมามีการเลิกสัญญาเช่าหรือเช่าซื้อ เช่นนี้
ทายาทหรือผู้จัดการมรดกของผู้ทาสวนป่า หรือผู้รับโอนกรรมสิ ทธิ์หรือสิทธิครอบครอง หรือผู้มีกรรมสิทธิ์
หรือสิทธิครอบครอง ในกรณีเลิกสัญญาเช่าหรือเช่าซื้อ ถ้าประสงค์จะทาสวนป่าต่อจากผู้ทาสวนป่าคนเดิม
ต้องแจ้งขอรับโอนต่อนายทะเบียนภายใน 180 วัน นับแต่กรณีที่เกิดเหตุดังกล่าว
3. สิทธิของผู้ทาสวนป่า
ผู้ทาสวนป่ามีสิทธิตามมาตรา 9/1 มาตรา 9/2 มาตรา 10 มาตรา 10/1 มาตรา 14 และมาตรา 14/1
โดยสรุปดังนี้
3.1 การตัดหรือโค่นไม้ที่ได้มาจากการทาสวนป่า ไม่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ โดยก่อน
การตัดหรือโค่นไม้ ให้ผู้ทาสวนป่ามาแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัตินี้ พนักงาน
เจ้าหน้าที่จะออกหนังสือรับรองการแจ้งให้แก่ผู้ทาสวนป่าภายในวันที่มาแจ้งนั้น ยกเว้นกรณีมีเหตุจาเป็นพนักงาน
เจ้าหน้าที่จะออกหนังสือรับรองการแจ้งให้ภายในวันทาการถัดไป ผู้ทาสวนป่าจึงตัดหรือโค่นไม้ดังกล่าวได้
โดยที่พระราชบัญญัตินี้ มีการนาระบบการแจ้งซึ่งเป็นหนึ่งในระบบการอนุญาตที่ผ่อนปรนที่สุดมาบัญญัติไว้
เพื่ออานวยความสะดวกให้กับผู้ทาสวนป่า
3.2 การแปรรูปไม้ให้สิทธิแก่ผู้ทาสวนป่าแปรรูปไม้ที่ได้มาจากการทาสวนป่าของตนเอง โดยไม่ต้องแจ้ง
พนักงานเจ้าหน้ าที่หรือต้องขออนุญาตก่อน เพราะเป็นสิ ทธิโดยผลของกฎหมาย แต่กรณีผู้ทาสวนป่าไปซื้อ ไม้
ที่ไ ด้ม าจากการทาสวนป่า ของคนอื่น เช่น นี้ผู้ทาสวนป่า ถือ ว่า เป็น ผู ้รับ โอนไม้ที่ได้มาจากการทาสวนป่า
การแปรรูปไม้ที่รับโอนมาจะต้องขออนุญาตแปรรูปไม้ตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ ตามมาตรา 21 วรรคสอง
แห่งพระราชบัญญัตินี้
3.3 การค้าไม้ ผู้ทาสวนป่าสามารถทาการค้าไม้ได้โดยไม่ต้องขออนุญาต ทั้งนี้ เป็นไปตามมาตรา 10
แห่งพระราชบัญญัตินี้
3.4 การมีไม้ไว้ในครอบครองให้สิทธิผู้ทาสวนป่ามีไม้ไม่ว่าจะเป็นไม้แปรรูป ไม้ท่อน หรือไม้ที่อยู่ในรูป
ของสิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้ หรือสิ่งอื่นใดที่ทาด้วยไม้ และไม่ว่าไม้นั้นจะเป็นไม้หวงห้ามตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้
หรือไม่ มีไว้ในครอบครองได้โดยไม่จากัดจานวนและไม่ต้องขออนุญาตมีไว้ในครอบครองจากพนักงานเจ้าหน้าที่
ตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ ทั้งนี้ ตามมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัตินี้
3.5 การนาไม้เคลื่อน ผู้ทาสวนป่าสามารถนาเคลื่อนที่ได้ แต่การนาเคลื่อนที่ไม้นั้นต้องมีรอยตรา ตี ตอก
หรือประทับหรือแสดงการเป็นเจ้าของไม้ และต้องมีหนังสือรับรองการแจ้งและบัญชีแสดงรายการไม้กากับไป
ด้วยตลอดเวลาที่นาเคลื่อนที่ โดยไม่ต้องขออนุญาตนาไม้หรือของป่าเคลื่อนที่จากพนักงานเจ้าหน้าที่หรือเมื่อนา
ไม้เข้าเขตด่านป่าไม้ไม่ต้องแจ้งเข้าเขตด่านป่าไม้ตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ ตามมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัตินี้
3.6 มาตรา 10/1 ให้สิทธิแก่ผู้ทาสวนป่ามีสิทธิขออนุญาตใช้สถานที่ใดเพื่อทาการแปรรูปไม้ที่ได้มา
จากการทาสวนป่ าได้ โดยให้ขออนุ ญาตต่อนายทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี้ เมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงใช้
สถานทีใ่ นการแปรรูปไม้ที่ได้มาจากการทาสวนป่าได้
3.7 การเก็บ หา ค้า มีไว้ในครอบครอง หรือนาเคลื่ อนที่ซึ่งของป่ าจากสวนป่า ไม่ต้องขออนุญาต
และไม่ต้องเสียค่าภาคหลวงและค่าบารุงป่าตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ และกฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติ
ตามมาตรา 14/1 แห่งพระราชบัญญัตินี้
3.8 ผู้ ท าสวนป่ าไม่ ต้ องเสี ยค่ าภาคหลวง ค่ าบ ารุ งป่ า และค่ าธรรมเนี ยมตามกฎหมายว่ าด้ วยป่ าไม้
และกฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติในบรรดาไม้ที่ได้มาจากการทาสวนป่า ตามมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัตินี้

-34. การสิ้นผลของหนังสือรับรองการขึน้ ทะเบียนที่ดินเป็นสวนป่า
4.1 ผู้ทาสวนป่าไม่ประสงค์จะทาสวนป่าต่อไป ตามมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัตินี้
4.2 ไม่มีผู้รับโอนทะเบียนสวนป่าตามมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัตินี้
4.3 ถูกเพิกถอนหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนที่ดินเป็นสวนป่า ตามมาตรา 22/1 แห่งพระราชบัญญัตินี้
5. บทกาหนดโทษ มาตรา 22/1 – มาตรา 27 เช่น
5.1 ผู้ทาสวนป่าไม่จัดทาบัญชีแสดงชนิดและจานวนไม้ตามมาตรา 6 วรรคสอง ต้องระวางโทษปรับไม่
เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือกรณีจัดทาบัญชีแสดงชนิดและจานวนไม้อันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท
ตามมาตรา 22/3
5.2 กรณี ใ ช้ ต ราตี ตอก หรื อ ประทั บ หรื อ แสดงการเป็ น เจ้ า ของไม้ ที่ ไ ม่ ไ ด้ ม าจากการท าสวนป่ า
ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ ตามมาตรา 24
5.3 กรณีนาไม้ที่ไม่ได้มาจากการทาสวนป่าเข้าไปแปรรูปในสถานที่ที่ได้รับอนุญาตตามมาตรา 10/1
ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
6. ผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ (มาตรา 28)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

