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กฎหมายที่เกี่ยวของในคดีปาไม

เปนที่รับทราบกันดีวา ปจจุบันนี้ สังคมไดตระหนักถึงโทษภัยที่มนุษยกระทําตอสิ่งแวดลอม
มากขึ้น ซึ่งลักษณะของกระทํามีทั้งที่เจตนา และไมเจตนา เพราะความรูเทาไมถึงการณ ตลอดจนเปน
เพราะวิ ถี ชี วิ ต ประจํ า ท อ งถิ่ น โดยเฉพาะอย า งยิ่ ง ในเรื่ อ งปา ไม ที่ สั ง คมไทยกํ าลั ง เผชิ ญ อยู กับ ป ญ หา
การบุกรุก ทําลายปาที่คอนขางรุนแรง
สําหรับเรื่องนี้ กรมคุมประพฤติในฐานะหนวยงานที่เกี่ยวของกับการบังคับใชกฎหมายที่มี
หนาที่รับผิดชอบในการปฏิบัติตอผูกระทําผิดในชุมชนโดยตรง และจากขอมูลดานสถิติคดีของสํานักงาน
คุมประพฤติทั่วประเทศพบวา มีผูกระทําผิด ในฐานความผิดที่เกี่ยวของกับคดีปาไม เชน ความผิดตาม
พระราชบัญญัติปาไม พระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ เปนตน มาอยาง
ตอเนื่อง
ดังนั้น เพื่อเปนการเผยแพรความรูเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวของในคดีปาไมใหกับผูปฏิบัติงาน
ไดแก พนักงานคุมประพฤติ อาสาสมัครคุมประพฤติ และเครือขายยุติธรรมชุมชน ใชสําหรับคนควา
เพื่อการวิเคราะหขอเท็จจริงในคดี การตีความเจตนารมณของกฎหมายแตละฉบับ เพื่อการวางแผน แกไข
ผูกระทําผิด โดยการใหคําปรึกษา แนะนํา การปฐมนิเทศ ตลอดจนการใหความรูแกประชาชน ชุมชน
ในทองถิ่นที่มีปญหา อันเปนการทํางานเชิงรุก เพื่อการปองกันปญหา กลุมงานสงเสริมและพัฒนาการ
เรี ยนรู ศูนย พั ฒนาทรัพยากรบุคคล จึงไดคั ดลอกรายชื่ อกฎหมายที่ เกี่ ยวของจากหนังสื อ “รู เฟ องเรื่อง
กฎหมายปาไม” ตามโครงการจัดพิมพเอกสารเผยแพรความรูทางกฎหมายวาดวยการปาไม แกประชาชน
ในพระราชดํ าริ พระเจ าหลานเธอ พระองค เจ าพั ชรกิ ติ ยาภา โดยในหนั งสื อดั งกล าว มี การประมวล
รวมกฎหมาย กฎระเบียบ ขอกําหนด และประกาศที่เกี่ยวของอยางกวางขวาง ดังมีรายชื่อขางลางนี้

รายชื่อกฎหมายที่เกี่ยวของ
 พระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช 2484
 พระราชกฤษฎีกากําหนดไมหวงหาม พ.ศ. 2530
 กฎกระทรวง ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2518) ออกตามความในพระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช 2484วา
ดวยการทําไมหวงหาม
 พระราชกฤษฎีกากําหนดของปาหวงหาม พ.ศ. 2530
 กฎกระทรวง ฉบับที่ 19 (พ.ศ. 2507) ออกตามความในพระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช 2484 วา
ดวยการเก็บหาของปาหวงหาม
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 กฎกระทรวง ฉบับที่ 26 (พ.ศ. 2528) ออกตามความในพระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช 2484 วา
ดวยการนําไมหรือของปาเคลื่อนที่
 กฎกระทรวง ฉบับที่ 16 (พ.ศ. 2498) ออกตามความในพระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช 2484 วา
ดวยการแผวถางปา
 ขอกําหนด ฉบับที่ 18 (พ.ศ. 2532) ออกตามความในพระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช 2484 วา
ดวยการควบคุมการแปรรูปไม
 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ เรื่อง กําหนดเขตควบคุมการแปรรูปไม ตามพระราชบัญญัติ
ปาไม พุทธศักราช 2484 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2499
 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ เรื่อง กําหนดเขตควบคุมสิ่งประดิษฐ เครื่องใช หรือสิ่งอื่นใด
บรรดาที่ ทํ า ด ว ยไม ห วงห า ม ตามพระราชบั ญ ญั ติ ป า ไม พุ ท ธศั ก ราช 2484 แก ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดย
พระราชบัญญัติปาไม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2518 ลงวันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2518
 พระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2507
 กฎกระทรวง ฉบับที่ 1,106 (พ.ศ. 2528) ออกตามความในพระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติพ.ศ.
2507 วาดวยการทําไมในเขตปาสงวนแหงชาติ
 กฎกระทรวง ฉบับที่ 1,107 (พ.ศ. 2528) ออกตามความในพระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ
พ.ศ. 2507 วาดวยการเก็บหาของปาในเขตปาสงวนแหงชาติ
 ระเบียบกรมปาไมวาดวยการใชประโยชนเกี่ยวกับเรื่องการเขาไป การผานหรือการใชทาง และ
การนํา หรือปลอยสัตวเลี้ยงเขาไปภายในเขตปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2548 ลงวันที่ 17 มกราคม พ.ศ.
2548
 ระเบียบกรมปาไมวาดวยการอนุญาตใหกระทําการเพื่อประโยชนในการศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการ
ภายในเขตปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2548 ลงวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2548
 ระเบียบกรมปาไมวาดวยการอนุญาตใหเขาทําประโยชนหรืออยูอาศัยภายในเขตปาสงวนแหงชาติ
พ.ศ. 2548 ลงวันที่ 17 มกราคม 2548
 ระเบียบกรมปาไมวาดวยการอนุญาตใหทําการปลูกสรางสวนปาหรือปลูกไมยืนตนภายในเขตปา
สงวนแหงชาติ พ.ศ. 2548 ลงวันที่ 17 มกราคม 2548
 ระเบียบกรมปาไมวาดวยหลักเกณฑ เงื่อนไขในการอนุญาตใหทําประโยชนและอยูอาศัยภายในเขต
ปรับปรุงปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2530 ลงวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2530
 พระราชบัญญัติสวนปา พ.ศ. 2535
 ระเบี ย บกรมป า ไม ว า ด ว ยการขึ้ น ทะเบี ย น การรั บ รอง การตี ตอก ประทั บ หรื อ การแสดงการ
ยกเลิก และการทําลายตราที่ใชในกิจการสวนปา พ.ศ. 2535 ลงวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2535
 ระเบียบกรมปาไมวาดวยการแจง หรือการออกหนังสือรับรองการแจงตัดหรือโคน การเก็บ
รักษาหนังสือรับรองการแจง บัญชีแสดงรายการไม เอกสารสําคัญที่เกี่ยวกับการดังกลาว
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การขอการออกใบแทนหนังสือรับรองการแจง และหลักฐานแสดงการไดไมมาโดยชอบจาก
การทําสวนปา พ.ศ. 2535 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2535
 ระเบียบกรมปาไมวาดวยการนําไมทอน ไมแปรรูป หรือสิ่งประดิษฐฯ ที่ไดมาจาการทําสวน
ปาเคลื่อนที่ พ.ศ. 2535 ลงวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2535
 พระราชบัญญัติเลื่อยโซยนต พ.ศ. 2545
 กฎกระทรวงกําหนดลักษณะเลื่อยโซยนตและสวนประกอบของเลื่อยโซยนต พ.ศ. 2551
 กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการขออนุญาต และการออกใบอนุญาต
ใหมี ผลิต หรือนําเขาเลื่อยโซยนต และการเปลี่ยนแปลงเลื่อยโซยนตใหมีกําลังเครื่องจักรกล
เพิ่มขึ้น รวมทั้งคุณสมบัติและลักษณะตองหามของผูขอรับใบอนุญาต พ.ศ. 2551
 กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการขออนุญาตเปลี่ยนแปลงพื้นที่ ใหมี
หรือใชเลื่อยโซยนต และการขออนุญาตและการอนุญาตใหนําเลื่อยโซยนตออกใชนอกพื้นที่
พ.ศ. 2551
 ประกาศกรมปาไม เรื่อง กําหนดหลักเกณฑการอนุญาตเปลี่ยนแปลงพื้นที่ใหมีใชเลื่อยโซยนต
ใหแตกตางไปจากที่ระบุไวในใบอนุญาต ลงวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2551
 พระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ พ.ศ. 2504
 พระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. 2535
 กฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตว
ปา พ.ศ. 2535
 พระราชบัญญัติวิธีการปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
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