หลักเกณฑ์ในการตรวจสอบความจาเป็นในการตราพระราชบัญญัติ (Checklist)
ร่างพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
 กฎหมายใหม่
 แก้ไขปรับปรุง
ยกเลิก
ส่วนราชการหรือหน่วยงานผู้เสนอ กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1. วัตถุประสงค์และเป้าหมายของภารกิจ
1.1 วัตถุประสงค์และเป้าหมายของภารกิจคืออะไร
เพื่อให้บุคคลได้รับการคุ้มครองในอันที่จะใช้สิทธิ์ในการใช้ สอยทรัพย์สินในที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิ
ครอบครองตามประมวลกฎหมายที่ดินของตนเอง ให้สามารถปลูกต้นไม้และนาไปใช้สอยได้อย่างเสรี และเป็น
การสนับสนุนให้มีการปลูกไม้เศรษฐกิจเพื่อใช้สอยและเพื่อการค้า ตลอดจนการส่งเสริมอุตสาหกรรมไม้และการ
บริหารจัดการด้านการป่าไม้ให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในการ
กาหนดยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน มีเป้าหมายการเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ให้ได้ร้อยละ 40
ของพื้นที่ประเทศ และนโยบายพลิกฟื้นผืนป่าสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนของรัฐบาล ซึ่งกาหนดมาตรการการเพิ่ม
พื้นที่ป่า พื้นที่สีเขียว ส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกิจบนที่ดินของเอกชน
เพื่อแก้ไขปัญหาหรือข้อบกพร่องใด
พระราชบัญญัติป่ าไม้ พุทธศักราช 2484 ได้กาหนดให้ไม้สัก ไม้ยาง ไม้ชิงชัน ไม้เก็ดแดง ไม้อีเม่ง
ไม้พะยุงแกลบ ไม้กระพี้ ไม้แดงจีน ไม้ขะยุง ไม้ชิก ไม้กระซิก ไม้กระซิบ ไม้พะยูง ไม้หมากพลูตั๊กแตน ไม้กระพี้
เขาควาย ไม้เก็ดดา ไม้อีเฒ่า และไม้เก็ดเขาควาย ไม่ว่าขึ้นอยู่ในที่ใดในราชอาณาจักร (อันหมายความรวมถึง
ที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์ หรือมีสิทธิครอบครองตามประมวลกฎหมายที่ดิน) เป็นไม้หวงห้ามประเภท ก. ส่วนไม้ชนิดอื่น
ที่อยู่ ในป่ าจะเป็น ไม้หวงห้ามประเภทใด ให้ กาหนดโดยพระราชกฤษฎีกา ซึ่งปัจจุบัน ได้มีพระราชกฤษฎีกา
กาหนดไม้หวงห้าม พ.ศ. 2530 กาหนดให้ไม้ในป่าที่เป็นไม้หวงห้ามประเภท ก มีจานวน 157 ชนิด (ลาดับที่
53 ถูกยกเลิ กและเอาไปไว้ในมาตรา 7 โดยประกาศคสช. 106/2557 พ.ศ. 2557 ข้อ 6) ไม้ห วงห้ าม
ประเภท ข มี จานวน 18 ชนิ ด เป็ น ไม้ห วงห้ ามและต้ องถูกควบคุ มโดยพระราชบั ญ ญั ติป่าไม้ พุ ทธศักราช
2484 ดังนั้น การทาไม้ไม่ว่าการตัด ฟัน กาน โค่น ลิดเลื่อย ผ่า ถาก ทอน ขุด ชักลาก หรือนาไม้ออกด้วย
ประการใดๆ ต้องได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ ซึ่งการกาหนดควบคุมการทาไม้หวงห้ามดังกล่าว ทาให้
ประชาชนต้องประสบปัญหาความยุ่งยากอย่างยิ่งในการตัดและเคลื่อนย้ายไม้ เนื่องจากขั้นตอนต่างๆ มีความ
ซับซ้อนและยุ่งยาก จนทาให้ประชาชนจานวนมากไม่ ต้องการปลูกไม้ไว้ใช้สอยหรือเพื่อการค้า ซึ่งจากการที่รัฐ
มุ่งสงวนอานาจในการควบคุมไม้หวงห้ามแต่ไม่แยกระหว่างไม้หวงห้ามในป่ากับไม้ในที่ดินที่มกี รรมสิทธิ์หรือสิทธิ
ครอบครองตามประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งเป็นทรัพย์สินของประชาชนจึงเป็นอุปสรรคต่อการส่งเสริมการปลูก
ไม้เศรษฐกิจในที่ดินของประชาชน ประชาชนไม่กล้าปลูกไม้ดีมีค่าซึ่งเป็นไม้หวงห้ามในที่ดินของตน เนื่องจากมี
ความยุ่ ง ยากและกลั ว ความผิ ด และส่ ง ผลให้ ป ระชาชนขาดโอกาสในการประกอบอาชี พ ดั ง นั้ น ร่ า ง
พระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ที่เสนอจึงเป็นกฎหมายเพื่อแก้ไขปัญหาและข้อบกพร่องดังกล่าว
1.2 ความจาเป็นที่ต้องทาภารกิจ
กฎหมายว่าด้ วยป่ าไม้ที่ใช้อยู่ ในปั จจุบัน ได้ใช้บั งคับ มาเป็น เวลานานไม่ส อดคล้ องกับ สถานการณ์
ปั จ จุ บั น และมี บ ทบั ญ ญั ติ บ างประการ เช่ น มาตรา 7 ที่ ได้ ก าหนดเกี่ ยวกั บไม้ หวงห้ ามที่ ขึ้ นอยู่ ในที่ ดิ น ที่ มี
กรรมสิท ธิ์ห รือสิ ทธิครอบครองตามประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งมิใช่ป่า ต้องขออนุ ญาตจากพนักงานเจ้าหน้ าที่
ก่อให้เกิดปัญหาอุปสรรคต่อการทาไม้ในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองของประชาชน และส่งผลให้ประชาชน
ขาดโอกาสในการประกอบอาชีพ

-๒หากไม่ทาภารกิจนั้นจะมีผลประการใด
ส่ งผลให้ ป ระชาชนมีอุป สรรคในการท าไม้ ในที่ ดิน ที่มี กรรมสิ ท ธิ์ห รือ สิ ทธิครอบครองตามประมวล
กฎหมายที่ดิน และขาดแคลนการมีไม้ไว้ ใช้สอยภายในประเทศ เนื่องจากขั้นตอนต่าง ๆ ในการทาไม้มีความ
ยุ่งยาก ไม่ส่งเสริมอุตสาหกรรมด้านป่าไม้และการปลูกไม้เศรษฐกิจเพื่อใช้สอยและเพื่อการค้า
1.3 การดาเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์มีกี่ทางเลือก มีทางเลือกอะไรบ้าง
การดาเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กล่าวมาแล้วนั้น จาเป็นต้องอาศัยวิธีการทางนิติบัญญัติ
โดยการตราพระราชบัญญัติ ไม่มีทางเลือกอื่น
แต่ละทางเลือกมีข้อดีข้อเสียอย่างไร
1.4 มาตรการที่บรรลุวัตถุประสงค์ของภารกิจคืออะไร
(1) ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนในการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจในที่ดิน
กรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง
(2) ดาเนินการจัดฝึกอบรม สร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับเจ้าหน้าที่ในระดับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การดาเนินงานในด้านต่าง ๆ
(3) ดาเนินการจัดฝึกอบรม สร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับประชาชนในเรื่องการรับรองไม้
1.5 ภารกิจนั้นจะแก้ไขปัญหาหรือข้อบกพร่องนั้นได้เพียงใด
ถ้ามีร่างพระราชบัญญัติฉบับ นี้ จะทาให้มี ประชาชนมีความมั่นใจในเรื่องสิทธิในการทาไม้ในที่ดิน
กรรมสิท ธิ์ ห รือ สิท ธิค รอบครองตามประมวลกฎหมายที่ดิน ว่า การทาไม้ไม่มีค วามยุ่งยาก และการทาไม้
ไม่มีความผิด ทาให้ป ระชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น เกิดอุตสาหกรรมป่าปลูก อีกทั้งเป็นการส่งเสริมการปลูกไม้
เศรษฐกิจ และท าให้จ านวนต้น ไม้ ข องประเทศเพิ ่ม ขึ ้น ส่ งผลให้ ได้ รับประโยชน์ จากทรัพยากรป่ าไม้ และ
สิ่งแวดล้อมทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม
1.6 ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจคืออะไร
พระราชบั ญ ญั ติ ฉบั บ นี้ จะช่ วยส่ งเสริ มให้ ประชาชนมี ส่ วนร่ วมกั บรั ฐในการอนุ รั กษ์ ฟื้ น ฟู จั ดการ
บารุงรักษา และใช้ป ระโยชน์จากทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อมรวมทั้งความหลากหลายทางชีวภาพอย่าง
สมดุลและยั่งยืน พัฒนาทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อมของประเทศให้มีความสมบูรณ์และยั่งยืน
ตัวชี้วัดความสัมฤทธิ์ของกฎหมายมีอย่างไร
ปัญหาอุป สรรคในการตัดไม้ในที่ดินกรรมสิ ทธิ์หรือสิทธิครอบครองตามประมวลกฎหมายที่ดิน อาจ
น้อยลง และการพัฒนาอุตสาหกรรมด้านการป่าไม้จะเพิ่มขึ้น
1.7 การท าภารกิ จ สอดคล้ อ งกั บ พั น ธกรณี และความผู ก พั น ตามหนั งสื อ สั ญ ญาที่ ป ระเทศไทย
มีต่อรัฐต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศใด ในเรื่องใด
ข้ อตกลงอนุ สั ญญาว่ าด้ วยความหลากลายทางชี วภาพ (Convention on Biological Diversity: CBD)
การดาเนินการดังกล่าวจะเป็นผลดีหรือก่อให้เกิดภาระแก่ประเทศไทยหรือไม่ อย่างไร
ส่งผลดีเรื่องการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ ใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่าง
ยั่งยืนและการแบ่งปันผลประโยชน์ที่ได้จากการใช้ทรัพยากรพันธุกรรมอย่างเท่าเทียมและยุติธรรม
2. ผู้ทาภารกิจ
2.1 เมื่อคานึงถึงประสิทธิภาพ ต้นทุน และความคล่องตัวแล้ว เหตุใดจึงไม่ควรให้เอกชนทาภารกิจนี้
ภารกิจนี้ควรทาร่วมกับเอกชนหรือไม่ อย่างไร

-๓ภารกิจ เกี่ย วกับ การอนุ รั ก ษ์ สงวน คุ้ม ครอง ฟื้ น ฟู ดู แลรัก ษา การบริห ารจัด การทรัพ ยากรป่ าไม้
และการดาเนินการเกี่ยวกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (กรมป่าไม้) เป็นผู้รับผิดชอบหลัก
และมีการควบคุมลงโทษทางกฎหมาย จึงควรดาเนินการโดยหน่วยงานของรัฐ ในส่วนของการรับรองไม้หากจะ
ให้ เอกชนเข้ามาร่วมดาเนิ นการในห่วงโซ่ควบคุมก็สามารถทาได้ เพื่อเป็นการบริการประชาชนที่รวดเร็วขึ้น
แต่ต้องเป็นไปตามมาตรฐานการรับรองที่กรมป่าไม้กาหนดการดาเนินการโดยเอกชนมีค่าใช้จ่ายที่สูง ทาให้
ผู้ประกอบการรายเล็กไม่สามารถรับ ภาระค่าใช้จ่ายได้ การดาเนินการของกรมป่าไม้ในการรับรองไม้ให้กับ
ประชาชนมีค่าใช้จ่ายที่น้อยกว่าเอกชนอย่างมาก อี กทั้งยังเป็นการตรวจสอบไม้ที่ได้มาโดยชอบด้วยกฎหมาย
เป็นการป้องกันการตัดไม้สวมตอ เนื่องจากกรมป่าไม้เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่กากับดูแลการปฏิบัติให้ถูกต้อง
ตามกฎหมายและมีธรรมาภิบาล
2.2 เมื่อคานึงถึงประสิทธิภาพและประโยชน์ที่จะเกิดแก่การให้บริการประชาชน ควรทาภารกิจนี้ร่วมกับ
หน่วยงานอื่นหรือไม่ เพราะเหตุใด
ในส่วนของการรับรองไม้ควรร่วมกับหน่วยงานอื่น เช่น องค์การบริหารส่วนตาบล การยางแห่งประเทศ
ไทย สหกรณ์สวนป่า เกษตรตาบล เกษตรอาเภอ เพื่อให้การบริการด้านตรวจสอบแหล่งที่มาของไม้ถูกต้องตาม
กฎหมาย ได้สะดวก รวดเร็ว ประชาชนได้รับความพึงพอใจ
2.3 ภารกิจดังกล่าวหากให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทา จะได้ประโยชน์แก่ประชาชนมากกว่าหรือไม่
ในส่วนของการรับรองไม้ภารกิจดังกล่าวสามารถมอบหมายให้องค์การบริหารส่วนตาบลทาได้โดยการ
จัดการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตาบล และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตาบลมีความรอบรู้เรื่อง
ต่างๆ ในพื้นที่ มากกว่า เจ้าหน้าที่ป่าไม้ (ตรวจสอบแหล่งที่มาของไม้ต้นทาง)
3. ความจาเป็นในการตรากฎหมาย
3.1 การจัดทาภารกิจนั้นมีความสอดคล้องกับเรื่องใด อย่างไร
หน้าที่หลักของหน่วยงานของรัฐ (ตามภารกิจพื้นฐาน (Function)) ในเรื่องกฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการ
กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2551
หน้าที่ของรัฐและแนวนโยบายแห่งรัฐ ในเรื่อง หน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา 57 ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
ยุทธศาสตร์ชาติ ในเรื่องยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในเรื่องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
แนวทางการปฏิรูปประเทศ ในเรื่องการจัดระเบียบการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าไม้และการเพิ่มพื้นที่ป่า
ของประเทศ และนโยบายพลิกฟื้นผืนป่าสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนของรัฐบาล ซึ่งกาหนดมาตรการการเพิ่มพื้นที่ป่า
พื้นที่สีเขียว ส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกิจบนที่ดินของเอกชน
3.2 การทาภารกิจนั้นสามารถใช้มาตรการทางบริหารโดยไม่ต้องออกกฎหมายได้หรือไม่
การดาเนินการด้านทรัพยากรธรรมชาติไม่สามารถใช้มาตรการทางบริหาร โดยไม่ต้องออกกฎหมายได้
เนื่องจากเป็นภารกิจที่เกี่ยวข้องกับภาครัฐและประชาชน ซึ่งร่างพระราชบัญญัตินี้มีลักษณะการใช้บังคับเป็น
การมุ่ ง ส่ ง เสริ ม ให้ ป ระชาชนปลู ก ไม้ ในที่ ดิ น กรรมสิ ท ธิ์ ห รื อ สิ ท ธิ ค รอบครองตามประมวลกฎหมายที่ ดิ น
แต่ทั้งนี้ก็มีลักษณะในการควบคุมและกากับติดตามด้วย เนื่องจากเป็ นเรื่องเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติที่รัฐมี
หน้ า ที่ ใ นการอนุ รั ก ษ์ คุ้ ม ครอง บ ารุ ง รั ก ษา ฟื้ น ฟู บริ ห ารจั ด การ และ ใช้ ห รื อ จั ด ให้ ใช้ ป ระโยชน์ จ าก
ทรั พ ยากรธรรมชาติ เพื่ อ ให้ เกิ ด ประโยชน์ อ ย่ างสมดุ ล และยั่ งยื น ตามที่ รั ฐ ธรรมนู ญ ก าหนดไว้ จึ ง มี ค วาม
จาเป็นต้องควบคุมติดตามในบางเรื่อง เช่น การแปรรูปไม้ เป็นต้น

-๔ถ้าใช้มาตรการทางบริหารจะมีอุปสรรคอย่างไร
การใช้มาตรการทางบริหารไม่สามารถไปยกเลิกกฎหมายเดิมได้ ดังนั้น ควรใช้ควบคู่กับมาตรการทาง
บริหาร
3.3 ในการทาภารกิจนั้น เหตุใดจึงจาเป็นต้องตรากฎหมายในขณะนี้
เนื่องจากกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในปั จจุบัน มีบทบัญญั ติบางประการที่เพิ่มภาระ หรือจากัดสิทธิห รือ
เสรีภาพของประชาชนอันเกี่ยวกับการทาไม้เกินสมควรแก่เหตุ ส่งผลให้ประชาชนมีอุปสรรคในการทาไม้ในที่ดิน
กรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตามประมวลกฎหมายที่ดิน และปัญหาในการใช้สอยไม้จากที่ดินของตนเอง
เนื่องจากขั้นตอนต่าง ๆ มีความยุ่งยาก ไม่ส่งเสริมอุตสาหกรรมด้านป่าไม้และการปลูกไม้เศรษฐกิจเพื่อใช้สอย
และเพื่อการค้า
3.4 การใช้บังคับกฎหมายและระยะเวลาในการใช้บังคับกฎหมาย
(ก) การใช้บังคับกฎหมาย
ต้องใช้บังคับพร้อมกันทุ กท้ องที่ทั่วประเทศ เนื่องจาก กฎหมายฉบับนี้มีเจตนารมณ์ มุ่งคุ้มครองสิท ธิของ
ประชาชนเป็นการทั่วไปในการปลูกไม้ในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตามประมวลกฎหมายที่ดิน เพื่อ ส่งเสริม
การปลูกไม้เศรษฐกิจเพื่อใช้สอยและเพื่อการค้า ตลอดจนการส่งเสริมอุตสาหกรรมไม้และการบริหารจัดการ
ด้านการป่ าไม้ให้ มีป ระสิ ทธิภ าพและสอดคล้ องกั บแผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชาติ ในการกาหนด
ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน มีเป้าหมายการเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ให้ได้ร้อยละ 40 ของพื้นที่
ประเทศ
ทยอยใช้บังคับเป็นท้องที่ ๆ ไป เนื่องจาก
ใช้บังคับเพียงบางท้องที่ เนื่องจาก
ข) ระยะเวลาในการใช้บังคับกฎหมาย
ใช้ บั ง คั บ ทั น ที ที่ ป ระกาศในราชกิ จ จานุ เบกษา เนื่ อ งจากเป็ น เรื่ อ งจ าเป็ น และเร่ งด่ ว น ให้ เป็ น ไป
ตามแผนการเสนอร่างกฎหมายและนโยบายของรัฐบาล อีกทั้งให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2560
มีการทอดระยะเวลาในการบังคับใช้เป็นเวลาเท่าใด เพราะเหตุใด
ควรกาหนดระยะเวลาการสิ้นสุดไว้ด้วยหรือไม่ เพราะเหตุใด
3.5 เหตุใดจึงไม่สมควรตราเป็นกฎในลักษณะอื่น เช่น ข้อบัญญัติท้องถิ่น
เนื่องจากเป็นการแก้ไขกฎหมายเดิมซึ่งเป็นกฎหมายระดับพระราชบัญญัติ
3.6 ลักษณะการใช้บังคับ
ควบคุม

กากับ/ติดตาม

ส่งเสริม

ระบบผสม
เหตุใดจึงต้องใช้ระบบดังกล่าว
เพราะร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้เป็นการเสนอแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่อการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ
ในที่ดิน ของประชาชน จึงมีลั กษณะการใช้บังคับเป็นการส่งเสริมในการปลูกไม้และทาไม้ในที่ดินกรรมสิ ทธิ์
หรือสิทธิครอบครอง แต่ทั้งนี้ หากมีความประสงค์จะตั้งโรงงานแปรรูปไม้ โรงค้าไม้แปรรูป แปรรูปไม้หวงห้าม
หรื อ มี ไม้ แปรรู ป หวงห้ ามชนิ ด ไม้ สั ก ไม้ พ ะยู ง ไม้ ชิ งชั น ไม้ ก ระพี้ เขาควาย ไม้ ม ะค่ าโมง ไม้ ป ระดู่ ไม้ แดง
ไม่ว่าจานวนเท่าใดไว้ในครอบครองหรือมีไม้แปรรู ปหวงห้ามชนิดอื่น เป็นจานวน 0.20 ลูกบาศก์เมตร ไว้ใน

-๕ครอบครอง ต้องได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่และต้องปฏิบัติตามข้อกาหนดในกฎกระทรวงและในการ
อนุญาต ดังนั้น ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้จึงต้องใช้ระบบผสม
3.7 การใช้ระบบอนุญาตในกฎหมาย
3.7.1 เพราะเหตุใดจึงกาหนดให้ใช้ระบบอนุญาต หรือใช้ระบบอื่นที่มีผลเป็นการควบคุม
พระราชบัญญัติฉบับนี้กาหนดเรื่องการอนุญาตไว้ 2 เรื่อง คือ การอนุญาตทาไม้ ใ นที่ดิน ที่มิใ ช่
ที่ด ิน กรรมสิท ธิ์ห รือ สิท ธิค รอบครองตามประมวลกฎหมายที ่ดิน ในกรณีมีเ หตุฉุก เฉิน หรือ จาเป็น
เร่ง ด่ว นเพื่อ ป้อ งกัน อัน ตรายแก่บุค คลหรือ ทรัพ ย์สิน ของราษฎรมิใ ห้เ สีย หาย และการอนุญ าตด้า น
อุต สาหกรรมไม้แ ละมีไ ม้ท ่อ นหรือ ไม้แ ปรรูป ไว้ใ นครอบครอง ตั้ ง โรงงานแปรรู ป ไม้ ตั้ ง โรงค้ า ไม้
แปรรูป แปรรูปไม้หวงห้าม หรือการขออนุญาตให้มีไม้แปรรูปหวงห้ามไว้ในครอบครอง
3.7.2 มีการกาหนดค่าธรรมเนียมการอนุญาตหรือไม่ ถ้ามี มีความจาเป็นอย่างไรคุ้มค่าต่อภาระ
ที่เกิดแก่ประชาชนอย่างไร
มีค่าธรรมเนียมเฉพาะการขออนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้, โรงค้าไม้แปรรูป, โรงค้าสิ่งประดิษฐ์
3.7.3 มีหลักเกณฑ์การใช้ดุลพินิจในการอนุญาตหรือไม่ อย่างไร
ใช้ระเบียบฯ และกฎหมายในการอนุญาต
3.7.4 มีขั้นตอนและระยะเวลาที่แน่นอนในการอนุญาตหรือไม่
ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้มีขั้นตอนและระยะเวลาที่แน่นอน
3.7.5 มีการเปิดโอกาสให้อุทธรณ์การปฏิเสธคาขอ การให้ยื่นคาขอใหม่ หรือไม่ อย่างไร
ไม่มีการกาหนดไว้เป็น การเฉพาะ แต่สามารถดาเนินการตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการปฏิบัติ
ราชการทางปกครองได้ ซึ่งถือว่าเป็นกฎหมายกลางทีม่ ีการกาหนดในเรื่องดังกล่าวไว้
3.7.6 มีการต่ออายุการอนุญาตหรือไม่
มีการต่ออายุใบอนุญาต
3.8 การใช้ระบบคณะกรรมการในกฎหมาย
3.8.1 กฎหมายที่จะตราขึ้นมีการใช้ระบบคณะกรรมการ หรือไม่ มีความจาเป็นอย่างไร
ไม่มีการใช้ระบบคณะกรรมการ
3.8.2 คณะกรรมการที่กาหนดขึ้นมีอานาจซ้าซ้อนกับคณะกรรมการอื่นหรือไม่
ไม่มีการใช้ระบบคณะกรรมการ
3.8.3 องค์ ป ระกอบของคณะกรรมการมี ผู้ ด ารงต าแหน่ งทางการเมื อ ง หรื อ นายกรั ฐ มนตรี
หรือหัวหน้าส่วนราชการหรือไม่
ไม่มีการใช้ระบบคณะกรรมการ
3.9 มีกรอบหรือแนวทางการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่หรือไม่ อย่างไร
การใช้ดุลพินิจตามร่างพระราชบัญญัตินี้เป็นการใช้ดุลพินิจในการพิจารณาอนุญาตให้ทาไม้หวงห้าม
ในที่ดิน ที่มิใ ช่ที่ดิน กรรมสิท ธิ์ห รือ สิท ธิค รอบครองตามประมวลกฎหมายที่ดิน ในกรณีมีเ หตุฉุก เฉิน หรือ
จาเป็น เร่งด่ว นเพื่อป้อ งกัน อัน ตรายแก่บุค คลหรือ ทรัพ ย์สิน ของราษฎรมิใ ห้เสีย หาย และการอนุญ าต ตั้ง
โรงงานแปรรูปไม้ โรงค้าไม้แปรรูป แปรรูปไม้หวงห้าม หรือมีไม้แปรรูปหวงห้ามตามชนิดที่กาหนดไว้ ซึ่งผู้ใช้
ดุลพินิจจะต้องพิจารณาภายใต้ระยะเวลาและวิธีการที่กฎหมายกาหนด และต้องพิจารณาเงื่อนไขที่กฎหมาย

-๖กาหนดประกอบกับข้อเท็จจริงในการใช้ดุลพินิจด้วย
3.10 ประเภทของโทษที่กาหนด
โทษทางอาญา
โทษทางปกครอง

ระบบผสม

3.11 การกาหนดโทษทางอาญาจะทาให้การบังคับใช้กฎหมายสัมฤทธิ์ผล เพราะเหตุใด
มาตรการลงโทษทางอาญาแก่ผู้กระทาความผิดตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ เป็นลักษณะป้องปราม
เพื่อยับยั้งผู้กระทาความผิดให้เกิดความเกรงกลัว หรือป้องกันมิให้ได้รับความสะดวกในการกระทาความผิด
มาตรการดังกล่าวจึงมีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากที่สุด
3.12 ความผิดที่กาหนดให้เป็นโทษทางอาญาเป็นความผิดที่มีความร้ายแรงอย่างไร
อัตราโทษทางอาญาตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ
(1) จาคุก ปรับ และริบทรัพย์สิน
- จาคุก ระวางโทษตั้งแต่ ไม่เกินห้าปี หรือตั้งแต่หนึ่งปีถึงยี่สิบปี
- ปรับ ระวางโทษตั้งแต่ ไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือตั้งแต่ห้าหมื่นถึงสองล้านบาท
- ริบทรัพย์สิน
4. ความซ้าซ้อนกับกฎหมายอื่น
4.1 การดาเนินการตามภารกิจในเรื่องนี้มีกฎหมายอื่นในเรื่องเดียวกันหรือทานองเดียวกันหรือไม่
ไม่มี
4.2 ในกรณี ที่มี กฎหมายขึ้น ใหม่ เหตุใดจึงไม่ ยกเลิก แก้ไขหรื อปรั บ ปรุ งกฎหมายในเรื่ องเดี ยวกั น
หรือทานองเดียวกันที่มีอยู่
5. ผลกระทบและความคุ้มค่า
5.1 ผู้ซึ่งได้รับผลกระทบจากการบังคับใช้กฎหมาย
 ผู้มีหน้าที่ตามร่างกฎหมายหรือที่จะได้รับผลกระทบจากร่างกฎหมายนั้นโดยตรง
-ผู้มีหน้าที่ตามร่าง ได้แก่ เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ เจ้าหน้าที่ ทสจ. สถาบันที่อธิบดีมอบหมาย หรือ
บุคคลที่อธิบดีมอบหมายให้ออกหนังสือรับรองไม้แทนพนักงานเจ้าหน้าที่
-ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากร่างโดยตรง ได้แก่ ประชาชนที่เป็นเจ้าของที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิ
ครอบครองตามประมวลกฎหมายที่ดิน ประชาชนที่ประสงค์จะตั้งโรงงานแปรรูปไม้ ตั้งโรงค้าไม้แปรรูป แปรรูป
ไม้หวงห้าม รวมถึงมีไม้หวงห้ามชนิดไม้สัก ไม้พะยูง ไม้ชิงชัน ไม้กระพี้เ ขาควาย ไม้มะค่าโมง ไม้ประดู่ ไม้แดง
ไว้ในครอบครอง หรือมีไม้แปรรูปหวงห้ามชนิดอื่น จานวนเกิน 0.20 ลบ.ม. ไว้ในครอบครอง ผู้ประกอบการ
ไทยที่ส่งออกไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไม้ และอุตสาหกรรมอื่นที่เกี่ยวข้องกับไม้
 ผู้ที่อยู่ในพื้นที่ที่อาจได้รับผลกระทบจากร่างกฎหมาย
- ประชาชนที่ เป็ น เจ้ า ของที่ ดิ น ที่ มี กรรมสิ ทธิ์ ห รื อสิ ทธิ ครอบครองตามประมวลกฎหมายที่ ดิ น
ประชาชนที่ประสงค์จะตั้งโรงงานแปรรูปไม้ ตั้งโรงค้าไม้แปรรูป แปรรูปไม้หวงห้าม รวมถึงมีไม้หวงห้ามชนิดไม้สัก
ไม้พะยูง ไม้ชิงชัน ไม้กระพี้เขาควาย ไม้มะค่าโมง ไม้ประดู่ ไม้แดงไว้ในครอบครอง หรือมีไม้แปรรูปหวงห้าม
ชนิ ด อื่ น จ านวนเกิ น 0.20 ลบ.ม. ไว้ ในครอบครอง ผู้ ป ระกอบการไทยที่ ส่ ง ออกไม้ แ ละผลิ ต ภั ณ ฑ์ ไ ม้
ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไม้ และอุตสาหกรรมอื่นที่เกี่ยวข้องกับไม้
5.2 ผลกระทบที่เกิดขึ้นแก่บุคคลดังกล่าว
 ด้านเศรษฐกิจ
- เชิงบวก

-๗เป็นการส่งเสริมอาชีพ สร้างแรงจูงใจ ให้คนหันมาปลูกไม้ และอยากประกอบธุรกิจเกี่ยวกับไม้
เพื่อเพิ่มรายได้ ทาให้ต่างชาติเชื่อถือสินค้าไม้ของประเทศไทยว่าเป็นไม้ที่ถูกต้องตามกฎหมาย
ผู้ได้รับผลกระทบเชิงบวก
ประชาชนที่ เป็ น เจ้ า ของที่ ดิ น ที่ มี กรรมสิ ทธิ์ ห รื อสิ ทธิ ครอบครองตามประมวลกฎหมายที่ ดิ น
ประชาชนที่ประสงค์จะตั้งโรงงานแปรรูปไม้ ตั้งโรงค้าไม้แปรรูป แปรรูปไม้หวงห้าม รวมถึงมีไม้หวงห้ามชนิดไม้สัก
ไม้พะยูง ไม้ชิงชัน ไม้กระพี้เขาควาย ไม้มะค่าโมง ไม้ประดู่ ไม้แดง ไว้ในครอบครอง หรือมีไม้แปรรูปหวงห้าม
ชนิ ดอื่น จ านวนเกิน 0.20 ลบ.ม. ไว้ในครอบครอง ผู้ป ระกอบการไทยที่ส่ งออกไม้และผลิ ตภัณ ฑ์ ไม้ และ
ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไม้ และอุตสาหกรรมอื่นที่เกี่ยวข้องกับไม้
- เชิงลบ
ผู้ได้รับผลกระทบเชิงลบ
 ด้านสังคม
- เชิงบวก
การกาหนดไม้ 16 ชนิด เป็นไม้หวงห้าม ซึ่งต้องอยู่ภายใต้การควบคุมตามพระราชบัญญัติป่าไม้
พุทธศักราช 2484 เป็นการสร้างปัญหาในทางปฏิบัติ และเป็นการสร้างความสับสนให้แก่ประชาชนเป็นอย่าง
มาก กล่าวคือ การกาหนดไม้สักและไม้ยางทั่วไปในราชอาณาจักร ไม่ว่าขึ้ นอยู่ที่ใดเป็นไม้หวงห้าม จึงก่อให้เกิด
ปัญหาอย่างมากในที่ดินที่เป็นของเอกชน ที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนไว้เป็นสวนป่า อีกทั้งยังขัดต่อหลักกรรมสิทธิ์ตาม
ประมวลกฎหมายแพ่ งพาณิ ช ย์ ขัด ต่อ สิ ท ธิในทรัพ ย์สิ น และเสรีภ าพในการประกอบอาชี พ ของบุ คคลตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุ ทธศักราช 2560 ต่อมาคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้แก้ไขเพิ่มเติม
กฎ ห มายว่ า ด้ ว ยการป่ าไม้ ต ามป ระกาศคณ ะรั ก ษ าความสงบแห่ งช าติ ฉบั บที่ 1 0 6 /2 5 5 7
ได้ระบุชนิดของไม้เพิ่มเติม 16 ชนิด นอกจากไม้สักและไม้ยาง ไม่ว่าจะขึ้นอยู่ที่ใดในราชอาณาจักร เป็นไม้หวง
ห้ามประเภท ก. จึ งยิ่ งสร้างปั ญหาและความสับสนให้แก่ประชาชนอย่างมาก แม้ว่าเจตนารมณ์จะเป็นการ
บัญญัติกฎหมายเพื่อป้องกันปัญหาการทาไม้เถื่อนและลักลอบการทาไม้สัก ไม้ยาง และไม้อีก 16 ชนิดก็ตาม
แต่การป้องกันการลักลอบทาไม้ดังกล่าว ต้องใช้วิธีการดาเนินการอย่างอื่นอีกต่อไป ดังนั้น เพื่อขจั ดปัญหาและ
ความสับสนของผู้ปลูกป่าแต่ไม่ประสงค์ที่จะขึ้นทะเบียนที่ดินเป็นสวนป่าเพื่อการค้า แต่มีไม้ที่ปลูกอยู่ในที่ดิน
หรื อ มี ไม้ ที่ ขึ้ น อยู่ ในที่ ดิ น ของเอกชน ซึ่ งเป็ น ไม้ ห วงห้ า ม การที่ ก ฎหมายป่ า ไม้ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ ป่ า ไม้
พุทธศักราช 2484 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 106/2557 ได้กาหนด
16 ชนิด และไม้สักและไม้ยาง ไม่ว่าจะขึ้นอยู่ในที่ใดในราชอาณาจักรเป็นไม้หวงห้ามนั้นหมายความว่า ไม้สัก
ไม้ยาง และไม้อีก 16 ชนิด ไม่ว่าขึ้นในป่าหรือนอกป่า เป็นไม้หวงห้าม จึงจาเป็นต้องมียกเลิกไม้ดังกล่าว ที่ปลู ก
อยู่ในที่ดินเอกชนไม่เป็นไม้หวงห้ามอีกต่อไป
ผู้ได้รับผลกระทบเชิงบวก
- เชิงลบ
ผู้ได้รับผลกระทบเชิงลบ
 ด้านอื่น ๆ
- เชิงบวก
สามารถบาบัดความต้องการของผู้บริโภคสินค้า (ผลิตภัณฑ์ไม้) ได้ ส่วนการบริการของสินค้า
(ผลิตภัณฑ์ไม้) ผู้บริโภคจะมีความพึงพอใจมากน้อยเพียงไรนั้น ย่อมขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของสินค้าและการ
บริการ

-๘ผู้ได้รับผลกระทบเชิงบวก
- เชิงลบ
ผู้ได้รับผลกระทบเชิงลบ
5.3 สิทธิและเสรีภาพของบุคคลในเรื่องใดบ้างที่ต้องถูกจากัด
พระราชบัญ ญัติฉ บับ นี้มุ่งเน้น การส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจเพื่อใช้สอยและเพื่อการค้า ตลอดจน
การส่งเสริมอุตสาหกรรมไม้และการบริหารจัดการด้านการป่าไม้ให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่งกาหนดมาตรการการเพิ่มพื้นที่ป่า พื้นที่สีเขียว ส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าทาง
เศรษฐกิ จ บนที่ ดิ น ของเอกชน เพื่ อ ให้ บุ ค คลได้ รั บ การคุ้ ม ครองสิ ท ธิ์ ใ นการใช้ ส อยทรั พ ย์ สิ น ของตน
โดยไม่ถูกจากัดสิทธิ์โดยไม่จาเป็น ให้สามารถปลูกและใช้สอยได้อย่างเสรี แต่มีบทบัญญัติบางประการ เช่น เรื่อง
การตั้งโรงงานแปรรูปไม้ โรงค้าไม้แปรรูป เป็นต้น จะต้องดาเนินการภายใต้ขอบเขตของบทบัญญัติแห่งกฎหมายนี้
โดยกาหนดให้ขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้
การจากัดนั้นเป็นการจากัดเท่าที่จาเป็นหรือไม่อย่างไร
จากัดเท่าที่จาเป็น เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อระบบนิเวศน์และทรัพยากรป่าไม้
5.4 ประโยชน์ที่ประชาชนและสังคมจะได้รับ
5.4.1 ประชาชนจะมีการดารงชีวิตที่ดีขึ้นในเรื่องใด อย่างไร และเพียงใด หรือเป็นการอานวย
ความสะดวกแก่ประชาชนมากน้อยเพียงใด
สร้างแรงจูงใจและส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนในการทาอุตสาหกรรมป่าไม้และเพิ่มมูลค่าของไม้
และจากการส่งเสริมให้มีการปลูกไม้จะทาให้มีพื้นที่ป่าเพิ่มขึ้น ส่งผลให้คุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้น
5.4.2 เศรษฐกิจหรือสังคมมีการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้เพียงใด
การประกอบกิจการเป็นไปโดยสะดวกหรือลดต้นทุนของผู้ประกอบการได้มากน้อยเพียงใด
ยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศได้มากน้อยเพียงใด
และส่งเสริมการวิจัยและพัฒนามากน้อยเพียงใด
5.4.3 เสริมสร้างประสิทธิภาพหรือนวัตกรรมในการปฏิบัติราชการอย่างไร
เป็ น การกาหนดให้ มีการรับรองไม้ในที่ดินที่ มีกรรมสิ ทธิ์ห รือสิทธิครอบครองตามประมวล
กฎหมายที่ดิน แทนระบบการอนุญาต เพื่อให้ผู้ทาไม้ในที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตามประมวล
กฎหมายที่ดิน มีหลักฐานการครอบครองไม้ ซึ่งจะเป็น ระบบที่สะดวก รวดเร็ว และมีผลทาให้เกิดแรงจูงใจใน
การปลูกป่า อันมีผลให้มีไม้ใช้สอยในประเทศ และลดการทาลายป่า
สามารถลดงบประมาณแผ่นดินได้มากน้อยเพียงใด
5.4.4 วิธีการและระยะเวลาประเมินผลสัมฤทธิ์ ตลอดจนประโยชน์ที่ประชาชนและสังคมจะได้รับ
ได้แก่
รัฐมีความจาเป็นต้องส่งเสริมการปลูกไม้ดีมีค่าในที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตาม
ประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งผลสัมฤทธิ์คาดว่าจะมีไม้ไว้ใช้สอยในประเทศเพิ่มขึ้ น ประชาชนจะมีรายได้ที่มั่นคง
จากการประกอบอาชีพทาไม้ และส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อม
5.5 ความยุ่งยากที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามกฎหมาย

-๙5.6 ความคุ้มค่าของภารกิจเมื่อคานึงถึงงบประมาณที่ต้องใช้ ภาระหน้าที่ที่เกิดขึ้นกับประชาชน และ
การที่ประชาชนจะต้องถูกจากัดสิทธิเสรีภาพเทียบกับประโยชน์ที่ได้รับ
เมื่อมีการปลูกไม้ดีมีค่าในทีดินที่มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตามประมวลกฎหมายที่ดิน
และประชาชนมีสิ ทธิในการทาไม้ที่ ป ลูก ได้ โดยไม่ถูกควบคุมโดยกฎหมาย แต่ประชาชนอาจถูกจากัดสิท ธิ
ในการค้าไม้แปรรูป หรื อตั้งโรงงานแปรรูปไม้ที่จะต้องขออนุญ าต แต่ก็เพื่ อเป็ นการป้องกัน มิให้ นาไม้ในป่ า
ธรรมชาติมิให้มาสวมเป็นไม้ในที่ดินกรรมสิทธิ์ การจากัดสิทธิดังกล่าวถือว่ากระทาเท่าที่จาเป็น
6. ความพร้อมของรัฐ
6.1 ความพร้อมของรัฐ
(ก) กาลังคนที่คาดว่าต้องใช้
(ข) คุณวุฒิและประสบการณ์ของเจ้าหน้าที่ที่จาเป็นต้องมี
ด้านการตรวจพิสูจน์ไม้และผู้มีประสบการณ์ด้านการควบคุมระบบอิเล็กทรอนิกส์
(ค) งบประมาณที่คาดว่าต้องใช้ในระยะห้าปีแรกของการบังคับใช้กฎหมาย
โดยเป็นงบดาเนินงานจานวน
และงบลงทุนจานวน
6.2 ในกรณีที่เป็นร่างกฎหมายที่มีผลต่อการจัดตั้งหน่วยงานหรืออัตรากาลัง มีความเห็นของหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการกาหนดอัตรากาลังและงบประมาณหรือไม่ อย่างไร
6.3 วิธีการที่จะให้ผู้อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายมีความเข้าใจและพร้อมที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย
 วิธีการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนผู้อยู่ภายใต้กฎหมาย
 การเข้าถึงข้อมูลของประชาชน
7. หน่วยงานที่รับผิดชอบและผู้รักษาการตามกฎหมาย
7.1 มีหน่วยงานอื่นใดที่ปฏิบัติภารกิจซ้าซ้อนหรือใกล้เคียงกันหรือไม่ มีข้อเสนอแนะในการดาเนินการ
กับหน่วยงานนั้นอย่างไร
7.2 มีความเกี่ยวข้องหรือมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นหรือไม่ อย่างไร
7.3 มีการบูรณาการการทางานร่วมกับหน่วยงานอื่นหรือไม่ อย่างไร
7.4 ผู้รักษาการตามกฎหมาย ได้แก่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
8. วิธีการทางานและตรวจสอบ
8.1 ระบบการทางานที่กาหนดสอดคล้องกับหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือไม่
เกิดประโยชน์สุขของประชาชน
เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ
มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ
 ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติเกินความจาเป็น
 มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อสถานการณ์
ประชาชนได้รับการอานวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ
 มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่าเสมอ

-๑๐8.2 การเปิดเผยการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
8.2.1 ในกฎหมายมีการกาหนดขั้นตอนการดาเนินการของเจ้า หน้าที่ของรัฐในเรื่องใดบ้างแต่ละ
ขั้นตอนใช้เวลาดาเนินการเท่าใด
ในร่างพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่..) พ.ศ. .... มีเนื้อหาที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่
ของรัฐ ดังต่อไปนี้
(1) ขั้นตอนการดาเนินการออกใบอนุญาตให้ทาไม้หวงห้าม
(2) ขั้นตอนการออกหนังสือรับรองไม้ที่ขึ้นในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง
(3) ขั้นตอนการอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้ ตั้งโรงค้าไม้แปรรูป แปรรูปไม้หวงห้าม
8.2.2 หากมีการใช้ ดุ ลพิ นิจ การใช้ ดุลพิ นิ จสอดคล้ องกับ หลักธรรมาภิ บาลและหลัก นิติ ธรรม
อย่างไร
การใช้ดุลพินิจตามร่างพระราชบัญญัตินี้ เป็นการใช้ดุลพินิจภายใต้ระยะเวลาตามที่กฎหมายกาหนด
และต้องพิจารณาเงื่อนไขที่กฎหมายกาหนดประกอบกับข้อเท็จจริงในการใช้ดุลพินิจด้วย ดังนั้น การใช้ดุลพินิจดังกล่าว
จึงสอดคล้ องกับหลั กธรรมาภิ บาลและหลั กนิติธรรม ซึ่งต้องคานึ งความจาเป็น ความเหมาะสม และได้สั ดส่ วน
กับการใช้ดุลพินิจภายใต้ขอบเขตของบทบัญญัติแห่งกฎหมายนั้น
8.2.3 ในการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ใช้หลักกระจายอานาจ หรือมอบอานาจเพื่อให้ประชาชน
ได้รับการบริการที่สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพอย่างไร
8.3 มีระบบการตรวจสอบและคานอานาจอย่างไรบ้าง
8.3.1 มีระบบการตรวจสอบการปฏิบัติงานภายในหรือไม่ อย่างไร
มี ระเบียบการปฏิบัติภายในของเจ้าหน้าที่ และมีระบบอุทธรณ์ตามกฎหมาย
8.3.2 มีกระบวนการร้องเรียนจากบุคคลภายนอกหรือไม่ อย่างไร
มี กระบวนการร้องเรียนทั้งจากหน่วยงานส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และระบบอิเล็กทรอนิกส์
9. การจัดทากฎหมายลาดับรอง
9.1 ได้จัดทาแผนในการจัดทากฎหมายลาดับรอง กรอบระยะเวลา ตลอดจนกรอบสาระสาคัญของ
กฎหมายลาดับรองนั้น หรือไม่
ได้จัดทาแผนในการจัดทากฎหมายลาดับรอง กรอบระยะเวลา ตลอดจนกรอบสาระสาคัญ ของกฎหมาย
ลาดับรองเพื่อรองรับการดาเนินการตามร่างพระราชบัญญัตินี้เรียบร้อยแล้ว
มาตรา

กาหนดเวลา

ร่างมาตรา 18/1
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคาขอและออกหนังสือรับรองไม้ และ
อัตราค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานตามวรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสาม ให้เป็นไป
ตามระเบียบที่อธิบดีกรมป่าไม้กาหนดโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรี
ร่างมาตรา 8 บรรดาไม้สัก ไม้ยาง ไม้ชิงชัน ไม้เก็ดแดง ไม้อีเม่ง ไม้พะยุงแกลบ ไม้กระพี้
ไม้แดงจีน ไม้ขะยุง ไม้ซิก ไม้กระซิก ไม้กระซิบ ไม้พะยูง ไม้หมากพลูตั๊กแตน ไม้กระพี้เขา
ควาย ไม้เก็ดดา ไม้อีเฒ่า และไม้เก็ดเขาควาย ที่ขึ้นอยู่ในป่า ให้ถือว่าเป็นไม้หวงห้าม
ประเภท ก ตามพระราชบัญญัตินี้ จนกว่าจะมีพระราชกฤษฎีกาออกตามมาตรา 7 วรรค
สอง ซึ่งให้มีการออกภายในระยะเวลาสองปีนับแต่วนั ที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ

ภายในระยะเวลาสองปีนับแต่วันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ

-๑๑-

ได้ยกร่างกฎหมายลาดับรองในเรื่องใดบ้าง
ได้ยกร่างกฎกระทรวงตามร่างพระราชบัญญัตินี้เสร็จเรียบร้อยแล้ว คือ ร่างระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการ
รับรองไม้ในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง
9.2 มีกรอบในการตราอนุ บัญญัติเพื่อป้องกันการขยายอานาจหน้าที่ของรัฐหรือเพิ่มภาระแก่บุคคลเกิน
สมควรอย่างไร
10. การรับฟังความคิดเห็น
มีการรับฟังความคิดเห็น
ไม่ได้รับฟังความคิดเห็น
10.1 ผู้ที่เกี่ยวข้องหรืออาจได้รับผลกระทบที่รับฟังความคิดเห็น
หน่วยงานภาครัฐ
 สานักงบประมาณ
 สานักงาน ก.พ.
 สานักงาน ก.พ.ร.
 สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับภารกิจ ได้แก่
- กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- กระทรวงกลาโหม
- กระทรวงอุตสาหกรรม
- กระทรวงยุติธรรม
- กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
- กระทรวงมหาดไทย
- กระทรวงการคลัง
- กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
- สานักงานตารวจแห่งชาติ
- สานักงานอัยการสูงสุด
- สานักงานศาลยุติธรรม
- สานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
- สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
- รัฐสภา
- สานักนายกรัฐมนตรี
ภาคประชาชน/องค์กรอื่นที่เกี่ยวข้อง
 ประชาชนที่ได้รับหรืออาจได้รับผลกระทบ
 ประชาชนทั่วไป
องค์กรอื่น ได้แก่
10.2 มีการเปิดเผยผลการรับฟังความคิดเห็นต่อประชาชนหรือไม่ อย่างไร
มีการเปิดเผยผลการรับฟังความคิดเห็นผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานรัฐ
- ช่องทางที่ 1 เว็บไซต์กรมป่าไม้ (www.forest.go.th)
- ช่องทางที่ 2 เว็บไซต์กฎหมายไทย (www.lawamendment.go.th)
10.3 จัดทาสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นและเสนอมาประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี
จัดทา
ไม่มีการจัดทา

-๑๒ในกรณีจัดทาสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น มีสาระสาคัญในเรื่องดังต่อไปนี้หรือไม่
 วิธีการในการรับฟังความคิดเห็น
 จานวนครั้งและระยะเวลาในการรับฟังความคิดเห็นแต่ละครั้ง
 พื้นที่ในการรับฟังความคิดเห็น
 ประเด็นที่มีการแสดงความคิดเห็น
 ข้อคัดค้านหรือความเห็นของหน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้องในแต่ละประเด็น
 คาชี้แจงเหตุผลรายประเด็นและการนาผลการรับฟังความคิดเห็ นมาประกอบการพิจารณา
จัดทาร่างกฎหมาย
ขอรับรองว่าการเสนอร่างพระราชบัญญัติได้ดาเนินการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอ
เรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรีฯ และระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีฯ แล้ว
ลงชื่อ ....................................................................
(นางสาวสุทธิลักษณ์ ระวิวรรณ)
รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รักษาราชการการแทนอธิบดีกรมป่าไม้
วันเดือนปีที่จัดทา
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ สานักกฎหมาย กรมป่าไม้
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ นายจุมพฏ ชอบธรรม ผู้อานวยการสานักกฎหมาย
หมายเลขติดต่อ โทร. 0 2561 4292-3 ต่อ 5211,5667
โทร/โทรสาร 0 2579 9569

