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ประวัตคิวามเปนมา กรมปาไม 
 

ปจจุบันกรมปาไมมีหนาที่อารักขาคุมครองและจัดการทรัพยากร ปาไมอันมีอาณา
บริเวณกวางขวางถึง 77 ลานไร หากคิดเปนตัวเงินก็จะมีมูลคา ถึง 11.6 ลานลานบาท (ไรละ 
150,000 บาท) ทั้งนี้ยังมิไดคํานึงถึงประโยชนทางออมที่ปาไมชวยอนุรักษดินและน้ําและ 
ปองกันการผันแปรของลมฟาอากาศไปในทางที่เลวรายจึงนับวาเปนกรมที่มีความสําคัญย่ิง
กรมหนึ่งของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และเปนกรมที่เกาแกซึ่งมีอายุ
ครบ 115 ป ในวัน ที่ 18 กันยายน 2554 ที่ผานมา ในระยะเริ่มแรกเมื่อพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลาเจาอยูหัว ได ทรงสถาปนากรมปาไมข้ึนเมื่อวันที่ 18 กันยายน ร.ศ.115 (พ.ศ.
2439) โดยใหอยูในสังกัดกระทรวงมหาดไทยนั้น รัฐบาลได อาศัยยืมตัวเจาหนาที่ปาไม
อังกฤษจากรัฐบาลอินเดีย มาชวยบริหารราชการปาไมในฐานะเจากรมระหวางป พ.ศ.2439 
ถึง พ.ศ.2466 รวม 3 คน คือ Mr. H. Slade, Mr. Tottenham และ Mr. W.F. Lloyd ตอมา ใน
ป พ.ศ.2466 เมื่อ Mr.W .F. Lloyd ไดกราบถวายบังคมลาออกจาก ราชการแลว รัฐบาลได
พิจารณาเห็นวา พระยาดรุพันธพิทักษ (นายสนิท พุกกะมาน) ซึ่งจบการศึกษาวิชาการ ปาไม
จาก Royal Engineering College เมือง Cooper's Hill ประเทศอังกฤษ และ ไดกลับมารับ
ราชการกรมปาไม เมื่อป พ. ศ.2446 เปนบุคคลที่มีความรูความสามารถ จึงไดมีพระบรมราช
โองการโปรดเกลาฯ ให ดํารงตําแหนงอธิบดีกรมปาไม เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2467 โดยไมจาง
ชาวตางประเทศเปนเจากรมนับตั้งแต บัดนั้นเปนตนมา เพื่อความเหมาะสมกับสถานการณ 
ในสมัยตาง ๆ กรมปาไมไดยายสังกัดถึง 5 ครั้ง กอนที่จะมาเปนสวนราชการอยูในกระทรวง 
เกษตร กลาวคือ เมื่อวันที่ 7 เมษายน พ.ศ.2464 ไดมีประบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ให
โอนกรมปาไมจากกระทรวงมหาดไทยไปขึ้นกระทรวง    เกษตราธิการ กรมปาไมไดสังกัดอยู
กระทรวงเกษตรา ธิการประมาณ 13 ป จึงไดโอนกลับไปสังกัดกระทรวงมหาดไทยอีกครั้ง
หนึ่ง เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ.2475 และชั่วระยะเวลาเพียง 1 ป ก็ได โอนสังกัดไปข้ึนอยู
กับกระทรวงเศรษฐการเมื่อวัน ที่ 12 พฤษภาคมพ.ศ.2476 และตอมา เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 
พ.ศ.2477 ได ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหกรมปาไมข้ึนอยู ในสังกัดทบวงเกษตราธิการ
ของกระทรวงเศรษฐการ เมื่อไดมีการยกฐานะทบวงเกษตราธิการ ข้ึนเปนกระทรวงเกษตราธิ
การเมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2478 กรมปาไมจึงไดมา สังกัดอยูใน กระทรวงเกษตราธิการ
และตอมา เมื่อ พ.ศ.2495 รัฐบาลไดประกาศใชพระ ราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวงทบวงกรม
และบัญญัติใหมีกระทรวง เกษตรขึ้นแทนกระทรวงเกษตราธิการ สําหรับกรมปาไมก็ ยังคง  
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วันสําคัญทางปาไม 
วันอนุรักษทรัพยากรปาไมของชาติ  วันที่ 14 มกราคม ของทกุป 
วันตนไมประจําปของชาติ    วันที่ 24 มิถนุายน ของทุกป 
วันคลายวนัสถาปนากรมปาไม    วันที่ 18 กันยายน ของทุกป 
วันรักตนไมประจําปของชาติ    วันที่ 21 ตุลาคม ของทกุป 

 
วิสัยทัศนกรมปาไม 
        เปนหนวยงานหลักในการบริหารจัดการทรัพยากรปาไมเพื่อประโยชนสูงสดุ
ของประเทศชาติ  
 
อํานาจหนาที่ของกรมปาไม 
       1. ปองกันรักษาปาควบคมุดูแล จัดทําแผนกลยุทธในการปองกันการบุกรุกทําลายปา 
และการกระทําผิดในพื้นที่ ปาไม ตามระเบียบกฎหมายปาไม 
       2. วางแผน และประสานงานเกี่ยวกับการปลูกปาเพื่อการฟนฟูสภาพปา และระบบ
นิเวศ 
       3. สงเสริมชุมชนใหเขามามีสวนรวมในการปลูกปา การจัดการ 
ปาชุมชน และการปลูกสรางสวนปาเชิงเศรษฐกิจ 
       4. อนรุักษ คุมครอง ดูแลรักษา และจัดการใหมีการใชประโยชน ที่ดินปาไมและการ
อนุญาตท่ีเกีย่วกับ  การใชประโยชนจากไม อตุสาหกรรม ที่ดินปาไม และผลิตผลปาไม 
       5. ศึกษา คนควา วิจัย และพฒันาที่เกี่ยวของกับปาไม ผลิตผลปาไมและผลิตภัณฑไม 
       6. ปฏบิัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนด หรือตามที่กระทรวง หรือคณะรัฐมนตรี
มอบหมาย 
 
แผนปฏิบัติราชการ 4 ป กรมปาไม 

ที่ผานมาทรัพยากรธรรมชาติของประเทศถูกใชในการพัฒนาดานตาง ๆ ทั้งทางดาน
เศรษฐกิจที่ขยายตัวเพิ่มข้ึน และความตองการใชทรัพยากรธรรมชาติก็เพิ่มข้ึนดวย สงผลให
ทรัพยากรธรรมชาติไดลดนอยและเสื่อมโทรมลงไป โดยเฉพาะทรัพยากรปาไม เนื่องจาก
ปริมาณการใชภายในประเทศ ไมสอดคลองกับปริมาณที่สามารถผลิตไดภายในประเทศ  
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ความรูทั่วไปเก่ียวกับกรมปาไม 
 

ประเภทของปาไม 

ปาไมในประเทศไทย แบงเปน 2 ประเภท คือ 
ปาดงดิบหรือปาไมผลัดใบ (Evergeen forest) 
             เปนระบบนิเวศนของปาไมชนิดท่ีประกอบดวยพนัธุไมชนิดไมผลัดใบคือมีใบเขียว
ตลอดเวลา แบงออกเปน 4 ชนิด คอื 
 1. ปาดิบเมืองรอน (Tropical evergreen forest) 
             เปนปาที่อยูในเขตลมมรสุมพัดผานเกือบตลอดป มีปริมาณน้าํฝนมาก แบง
ออกเปน : 
               1.1 ปาดงดิบช้ืน (Tropical rain forest) 
             ปาดงดิบชื้นในประเทศไทยมีการกระจายสวนใหญอยูทางภาคใตและภาค
ตะวันออกของ ประเทศ อาจพบในภาคอื่นบาง แตมักมีลักษณะโครงสรางที่เปนสังคมยอย
ของสังคมปาชนิดนี้ ปาดงดิบชื้นข้ึนอยูในที่ราบรือบนภูเขาทีร่ะดับความสูงไมเกิน 600 เมตร
จากระดับน้าํทะเล ในภาคใตพบไดตั้งแตตอนลางของจังหวดัประจวบครีีขันธลงไปจนถึงชาย
เขตแดน สวนทางภาคตะวันออกพบในจังหวัดตราด จันทบุรี ระยอง และบางสวนของจังหวัด
ชลบุรี (อุทิศ, 2541) 
                1.2 ปาดงดบิแลง (Dry evergreen forest) 
             ปาดงดิบแลงของเมืองไทยพบกระจายตั้งแตตอนบนของทิวเขาถนนธงชยัจาก
จังหวัด ชุมพรขึ้นมาทางเหนือ ปกคลุมลาดเขาทางทิศตะวันตกของทิวเขาตะนาวศรไีปจนถึง
จังหวัดเชียงราย สวนซีกตะวันออกของประเทศปกคลุมตั้งแตทิวเขาภูพานตอลงมามาถึงทิว
เขาบรรทัด ทิวเขาพนมดงรักลงไปจนถึงจังหวัดระยองขึ้นไปตามทิวเขาดงพญาเย็น ทิวเขา
เพชรบูรณจนถึงจังหวัดเลยและนาน นอกจากนี้ ยังพบในจังหวัดสกลนคร และทางเหนือของ
จังหวัดหนองคายเลียบลําน้ําโขงในสวนที่ติดตอกบัประเทศลาว ปาชนิดนี้พบตั้งแตระดับ
ความสูงจากน้ําทะเลปานกลางประมาณ 100 เมตรขึ้นไปถึง 800 เมตร (อทุิศ, 2541) 
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  ประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน 
 
โดยท่ีรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 279 กําหนดให

มาตรฐานทางจริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ขาราชการ หรือเจาหนาท่ีของรัฐแตละ
ประเภทใหเปนไปตามประมวลจริยธรรมที่กําหนดข้ึน โดยจะตองมีกลไกและระบบในการ
ดําเนินงาน เพ่ือใหการบังคับใชเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ รวมท้ังกําหนดข้ันตอนการลงโทษตาม
ความรายแรงแหงการกระทํา การฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม ใหถือวาเปนการ
กระทําผิดทางวินัย 

ก.พ.ในฐานะองคกรกลางบริหารงานบุคคลของขาราชการพลเรือนไดพิจารณาโดยถี่ถวน
แลวเห็นวา ตําแหนงขาราชการพลเรือนทุกตําแหนงมีหนาท่ีท่ีตองปฏิบัติเพ่ือใหราชการแผนดินใน
สวนที่ตนรับผิดชอบเกิดประโยชนสูงสุดแกสังคม ดังน้ัน การใชอํานาจเพื่อใหหนาท่ีท่ีตนรับผิดชอบ
ลุลวงขาราชการพลเรือนท้ังปวงจึงตองมีคุณธรรม ซ่ึงเปนการอันพึงทํา เพราะนําประโยชนใหเกิด
แกสวนรวมและตนเอง และศีลธรรมซึ่งเปนการอันพึงเวน เพราะเปนโทษแกสวนรวมและตนเอง
ประกอบกันข้ึนเปนจริยธรรมขาราชการพลเรือนอันเปนความประพฤติท่ีดีงาม สมกับความเปน
ขาราชการ 

อน่ึง มาตรา 280 ใหผูตรวจการแผนดินมีอํานาจหนาท่ีเสนอแนะหรือใหคําแนะนําในการ
จัดทําหรือปรับปรุงประมวลจริยธรรมตามมาตรา 279 และสงเสริมใหผูดํารงตําแหนงทางการเมือง 
ขาราชการและเจาหนาท่ีของรัฐ มีจิตสํานึกในดานจริยธรรม รวมท้ังมีหนาท่ีรายงานการกระทําท่ีมี
การฝาฝนประมวลจริยธรรมเพื่อใหผูท่ีรับผิดชอบในการบังคับการใหเปนไปตามประมวลจริยธรรม 
ดําเนินการบังคับใหเปนไปตามประมวลจริยธรรมตามมาตรา 279 

ดังน้ัน บุคคลผูดํารงตําแหนงขาราชการพลเรือนทุกตําแหนงจึงมีหนาท่ีดําเนินการให
เปนไปตามกฎหมายเพื่อรักษาประโยชนสวนรวมและประเทศชาติ มีความเปนกลางทางการเมือง 
อํานวยความสะดวก และใหบริการแกประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะตองยึดม่ันในคานิยม
หลักของมาตรฐานจริยธรรมสําหรับผูดํารงตําแหนงทางการเมืองและเจาหนาท่ีของรัฐ 9 ประการ 
ของสํานักงานผูตรวจการแผนดิน ดังน้ี 

(1) การยึดม่ันในคุณธรรมและจริยธรรม 
(2) การมีจิตสํานึกท่ีดี ซ่ือสัตย สุจริต และรับผิดชอบ 
(3) การยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตนและไมมีผลประโยชน 

ทับซอน 
(4) การยืนหยัดทําในสิ่งท่ีถูกตอง เปนธรรม และถูกกฎหมาย 
(5) การใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไมเลือกปฏิบัติ 



7 
 

(6) การใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตอง และไมบิดเบือนขอเท็จจริง 
(7) การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปรงใส และตรวจสอบได 
(8) การยึดม่ันในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
(9) การยึดม่ันในหลักจรรยาวิชาชีพขององคกร 
เพ่ือใหเปนไปตามความในมาตรา 279 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 

2550 ประกอบคานิยมหลักสําหรับผูดํารงตําแหนงทางการเมืองและเจาหนาท่ีของรัฐ อัน
ผูตรวจการแผนดินไดใหคําแนะนําใหหนวยงานทั้งหลายถือปฏิบัติ ก.พ. โดยความเห็นชอบของ
คณะรัฐมนตรี 

จึงกําหนดมาตรฐานทางจริยธรรมขึ้นเปนประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน เพ่ือให
ขาราชการทั้งหลายเกิดสํานึกลึกซ้ึงและเที่ยงธรรมในหนาท่ี ผดุงเกียรติและศักด์ิศรีขาราชการควร
แกความไววางใจและเชื่อม่ันของปวงชน และดํารงตนตั้งม่ันเปนแบบอยางท่ีดีงาม สมกับความเปน
ขาราชการในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ผูทรงเปนตัวอยางแหงธรรมจรรยาอันสูงสุดเพ่ือใช
บังคับเปนมาตรฐานกลางไว ดังตอไปนี้ 

หมวด 1 
บททั่วไป 

ขอ 1 ประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือนน้ีใหใชบังคับต้ังแตวันครบเกาสิบวัน นับแตวัน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ขอ 2 ในประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือนน้ี 
“ประมวลจริยธรรม” หมายความวา ประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน ฉบับน้ี 
“ขาราชการ” หมายความวา ขาราชการพลเรือน พนักงานราชการ และลูกจางในสังกัด

ราชการพลเรือน 
 “หัวหนาสวนราชการ” หมายความรวมถึงผูวาราชการจังหวัดในกรณีท่ีเปนขาราชการ

สวนภูมิภาค 
“คณะกรรมการจริยธรรม” หมายความวา คณะกรรมการจริยธรรมประจําสวนราชการ 
“ของขวัญ” หมายความวา ของขวัญตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกัน 

และปราบปรามการทุจริตหรือกฎหมายเกี่ยวกับการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและ
ประโยชนสวนรวม 
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พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดินพ.ศ. 2534 
 

 พระราชบัญญัติน้ีใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 การบริหารราชการตามพระราชบัญญัติน้ีตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน 

เกิดผลสัมฤทธ์ิตอภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุมคาในเชิงภารกิจแหงรัฐ 
การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหนวยงานที่ไมจําเปน การกระจาย
ภารกิจและทรัพยากรใหแกทองถ่ิน การกระจายอํานาจตัดสินใจ การอํานวยความสะดวก 
และการตอบสนองความตองการของประชาชน  ท้ังน้ี โดยมีผูรับผิดชอบตอผลของงาน 

ในการปฏิบัติหนาท่ีของสวนราชการ ตองใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 
โดยเฉพาะอยางยิ่งใหคํานึงถึงความรับผิดชอบของผูปฏิบัติงาน การมีสวนรวมของ
ประชาชน การเปดเผยขอมูล การติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน  ท้ังน้ี 
ตามความเหมาะสมของแตละภารกิจ 

ใหจัดระเบียบบริหารราชการแผนดินดังน้ี 
(1) ระเบียบบริหารราชการสวนกลาง 
(2) ระเบียบบริหารราชการสวนภูมิภาค 
(3) ระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น 

 นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี 
  

การจัดระเบียบบริหารราชการสวนกลาง 
การจัดระเบียบบริหารราชการสวนกลางมีดังน้ี 

(1) สํานักนายกรัฐมนตรี 
(2) กระทรวง หรือทบวงซึ่งมีฐานะเทียบเทากระทรวง 
(3) ทบวง ซ่ึงสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรีหรือกระทรวง 
(4) กรม หรือสวนราชการที่เรียกช่ืออยางอื่นและมีฐานะเปนกรม ซ่ึงสังกัดหรือไม

สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง 
  

การบริหารราชการในตางประเทศ 
 “คณะผูแทน” หมายความวา บรรดาขาราชการฝายพลเรือน หรือขาราชการฝายทหาร

ประจําการในตางประเทศซ่ึงไดรับแตงต้ังใหดํารงตําแหนงในสถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุล
ใหญ สถานกงสุล สถานรองกงสุล สวนราชการของกระทรวงการตางประเทศซ่ึงเรียกช่ือเปนอยาง
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อื่นและปฏิบัติหนาท่ีเชนเดียวกับสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลใหญ และคณะผูแทนถาวร
ไทยประจําองคการระหวางประเทศ 

“หัวหนาคณะผูแทน” หมายความวา ขาราชการสังกัดกระทรวงการตางประเทศ ซ่ึงไดรับ
แตงต้ังใหดํารงตําแหนงหัวหนาคณะผูแทนตามระเบียบพิธีการทูต หรือระเบียบพิธีการกงสุล ใน
กรณีของคณะผูแทนถาวรไทยประจําองคการระหวางประเทศ ใหหมายความวา ขาราชการสังกัด
สวนราชการซ่ึงไดรับแตงต้ังใหดํารงตําแหนงหัวหนาคณะผูแทนถาวรไทยประจําองคการระหวาง
ประเทศ 

“รองหัวหนาคณะผูแทน” หมายความวา ขาราชการสังกัดกระทรวงการตางประเทศ ซ่ึง
ไดรับแตงต้ังใหดํารงตําแหนงเปนผูชวยส่ังและปฏิบัติราชการแทนหัวหนาคณะผูแทน ในกรณีของ
คณะผูแทนถาวรไทยประจําองคการระหวางประเทศ ใหหมายความวา ขาราชการสังกัดสวน
ราชการ ซ่ึงไดรับแตงต้ังใหดํารงตําแหนงในลักษณะเดียวกัน 

 ใหหัวหนาคณะผูแทนเปนผูรับนโยบายและคําสั่งจากนายกรัฐมนตรีในฐานะ
หัวหนารัฐบาล คณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม มาปฏิบัติการใหเหมาะสมกับการปฏิบัติ
ราชการในตางประเทศ และเปนหัวหนาบังคับบัญชาบุคคลในคณะผูแทน และจะใหมีรองหัวหนา
คณะผูแทนเปนผูชวยส่ังและปฏิบัติราชการแทนหัวหนาคณะผูแทนก็ได 

หัวหนาคณะผูแทนมีอํานาจและหนาที่ดังน้ี 
(1) บริหารราชการตามกฎหมายและระเบียบแบบแผนของทางราชการ 
(2) บริหารราชการตามที่คณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม มอบหมาย หรือ

ตามที่นายกรัฐมนตรีส่ังการในฐานะหัวหนารัฐบาล 
(3) บังคับบัญชาบุคคลในคณะผูแทนและขาราชการฝายพลเรือนท่ีมิใชบุคคลใน

คณะผูแทนซ่ึงประจําอยูในประเทศที่ตนมีอํานาจหนาท่ี  
(4) รายงานขอเท็จจริงและความเห็นเกี่ยวกับผลการปฏิบัติราชการของบุคคล เพ่ือ

ประกอบการพิจารณาของผูบังคับบัญชาของสวนราชการตนสังกัดเกี่ยวกับการแตงต้ังและการ
เลื่อนข้ันเงินเดือน 

  
การจัดระเบียบบริหารราชการสวนภูมิภาค 

การจัดระเบียบบริหารราชการสวนภูมิภาคดังน้ี 
(1) จังหวัด 
(2) อําเภอ 

จังหวัด 
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พระราชบัญญัตปิาไม พุทธศักราช 2484 และแกไขเพิ่มเติม 
ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจาอยูหัวอานันทมหิดล 

คณะผูสําเร็จราชการแทนพระองค 
(ตามประกาศประธานสภาผูแทนราษฎร 
ลงวันที่ 4 สิงหาคม พุทธศักราช 2480) 

อาทิตยทิพอาภา 
พล.อ.พิชเยนทรโยธิน 

ตราไว ณ วนัที่ 14 ตุลาคม พุทธศักราช 2484 
เปนปที่ 8 ในรัชกาลปจจุบัน 

  
โดยที่สภาผูแทนราษฎรลงมติวา สมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยการปาไม 

ใหเหมาะสมแกกาลสมัยย่ิงข้ึน  
จึงมีพระบรมราชโองการใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและ

ยินยอมของสภาผูแทนราษฎรดังตอไปนี้  
มาตรา 1  พระราชบัญญัตินี้ใหเรียกวา “พระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช 

2484”  
มาตรา 2  ใหใชพระราชบัญญัตินี้ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม พุทธศักราช 2485 

เปนตนไป  
มาตรา 3  ใหยกเลิก 
(1) ประกาศพระบรมราชโองการวาดวยภาษีไมขอนสักและไมกระยาเลย ลง

วันอาทิตย เดือนส่ี แรมแปดค่ํา ปจอ ฉศก จุลศักราช 1236 
(2) ประกาศพระบรมราชโองการเรื่องซื้อขายไมขอนสัก ลงวันพุธ เดือนเกา 

ข้ึนค่ําหนึ่ง ปวอก ฉศก จุลศักราช 1246 
(3) ประกาศพระบรมราชโองการเรื่องไมขอนสัก ลงวันอาทิตย เดือนเจ็ด ข้ึน

ค่ําหนึ่ง ปกุน นพศก จุลศักราช 1249 
(4) ประกาศพระบรมราชโองการเพิ่มเติมเรื่องไมขอนสัก ลงวันจันทร เดือนสิบ

เอ็ด แรมค่ําหนึ่ง ปกุน นพศก จุลศักราช 1249 
(5) พระราชบัญญัติไมซุงและไมทอนที่ดวงตราลบเลือน ร.ศ. 115 
(6) พระราชบัญญัติประกาศการรักษาปาไม ร.ศ. 116 
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(7) พระราชบัญญัติรักษาตนไมสัก ร.ศ. 116 
(8) พระราชบัญญัติปองกันการลักลอบตีตราไม ร.ศ. 117 
(9) พระราชบัญญัติปองกันการลักลอบชักลากไมสักที่ยังมิไดเสียคาตอ และ

ภาษี ร.ศ. 118 
(10) กฎกระทรวงมหาดไทยวาดวยไมไหลลอย ร.ศ. 119 
(11) กฎขอบังคับอนุญาตไมสักใชในการปลูกสรางที่ทําราชการและการ

สาธารณประโยชน ร.ศ. 119 
(12) พระราชบัญญัติรักษาปา พุทธศักราช 2456 
(13) กฎขอบังคับวางระเบียบวิธีจัดการรักษาปา พุทธศักราช 2456 
(14) กฎขอบังคับวางระเบียบการหาของปา  วาดวยการเก็บรวงผึ้ ง 

พุทธศักราช 2464 
(15) กฎขอบังคับวางระเบียบการหาของปา วาดวยการเจาะเผาตนตะเคียนทํา

ชัน ในมณฑลปตตานี พุทธศักราช 2465 
(16) กฎขอบังคับวางระเบียบการหาของปา วาดวยการเจาะเผาทําน้ํามันยาง 

พุทธศักราช 2465 
(17) พระราชบัญญัติแกไขพระราชบัญญัติพิกัดภาษีภายใน พุทธศักราช 2470 

เฉพาะมาตรา 4 (ก) และ (ข) 
(18) พระราชบัญญัติรักษาปา (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2479 
(19) พระราชบัญญัติควบคุมการทํายางสน พุทธศักราช 2480 
(20) บรรดาบทกฎหมาย กฎ และขอบังคับอื่น ๆ ในสวนที่มีบัญญัติไวแลวใน

พระราชบัญญัตินี้ หรือซึ่งแยงกับบทแหงพระราชบัญญัตินี้  
มาตรา 4  ในพระราชบัญญัตินี้ 
(1) “ปา” หมายความวา ที่ดินที่ยังมิไดมีบุคคลไดมาตามกฎหมายที่ดิน 
(2) “ไม” หมายความวา ไมสักและไมอื่นทุกชนิดท่ีเปนตน เปนกอ เปนเถา 

รวมตลอดถึงไมที่นําเขามาในราชอาณาจักร ไมไผทุกชนิด ปาลม หวาย ตลอดจนราก ปุม 
ตอ เศษ ปลาย และกิ่งของสิ่งนั้น ๆ ไมวาจะถูกตัด ทอน เล่ือย ผา ถาก ขุด หรือกระทําโดย
ประการอื่นใด 

(3) “แปรรูป” หมายความวา การกระทําอยางใดอยางหนึ่งแกไมดังนี้ คอื 
 



12 
 

แนวขอสอบ ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 
 
1. พรบ.ระเบียบขาราชการพลเรือน ประกาศใชในพุทธศักราชใด 
 ก. พุทธศักราช 2549    ข. พุทธศักราช 2550 
 ค. พุทธศักราช 2551    ง. พุทธศักราช 2552 
 ตอบ ค. พุทธศักราช 2551 
  พระราชบัญญัติ ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2551 
 
2. พรบ.ระเบียบขาราชการพลเรือน  มีผลบังคับใชเม่ือใด 
 ก. 20 มกราคม พ.ศ. 2551   ข. 22 มกราคม พ.ศ. 2551 
 ค. 24 มกราคม พ.ศ. 2551   ง. 26 มกราคม พ.ศ. 2551 
 ตอบ ค. 24 มกราคม พ.ศ. 2551 
  ใหไว ณ วันท่ี 23 มกราคม พ.ศ. 2551 

  พระราชบัญญัติน้ีใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เปน
ตนไป (พรบ.ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2551 มาตรา 2) 

 
3. ผูใดรักษาการใน พรบ.ระเบียบขาราชการพลเรือน ฉบับน้ี 
 ก. นายกรัฐมนตรี    ข. รองนายกรัฐมนตรี 
 ค. ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี   ง. ปลัดทบวง 
 ตอบ ก. นายกรัฐมนตรี 

ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี (พรบ.ระเบียบขาราชการพล
เรือน พ.ศ.2551 มาตรา 5) 

 
4. ช่ือเต็มของ "ก.พ." คือขอใด 
 ก. กรรมการขาราชการพลเรือน 
 ข. คณะกรรมการขาราชการฝายพลเรือน 
 ค. คณะกรรมการขาราชการพลเรือน 
 ง. กรรมการขาราชการฝายพลเรือน 
 ตอบ ค. คณะกรรมการขาราชการพลเรือน 

ใหมีคณะกรรมการขาราชการพลเรือนคณะหน่ึง เรียกโดยยอวา “ก.พ.” (พรบ.
ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2551 มาตรา 6) 
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5. ผูใดเปนประธานในคณะกรรมการขาราชการพลเรือน 
 ก. นายกรัฐมนตรี    ข. คณะรัฐมนตรี 
 ค. ปลัดกระทรวงการคลัง   ง. ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ 
 ตอบ ก. นายกรัฐมนตรี 

“ก.พ.”ประกอบดวยนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีท่ีนายกรัฐมนตรี
มอบหมาย เปนประธานปลัดกระทรวงการคลัง  (พรบ.ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.
2551 มาตรา 6) 

 
6. ขอใดไมใชกรรมการโดยตําแหนงในคณะกรรมการขาราชการพลเรือน 
 ก. ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ 
 ข. เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
 ค. ปลัดกระทรวงการคลัง 
 ง. ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
 ตอบ ง. ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

“ก.พ.”ประกอบดวยนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีท่ีนายกรัฐมนตรี
มอบหมาย เปนประธานปลัดกระทรวงการคลัง ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ และ
เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคมแหงชาติ เปนกรรมการโดย
ตําแหนง (พรบ.ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2551 มาตรา 6) 

 
7. กรรมการซ่ึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาแตงต้ังจากผูทรงคุณวุฒิน้ัน จะตองเปนบุคคลท่ีมี 

ความสามารถในดานใด 
 ก. ดานการบริหารทรัพยากรบุคคล  ข. ดานการบริหารและการจัดการ 
 ค. ดานกฎหมาย    ง. ถูกทุกขอ 
 ตอบ ง. ถูกทุกขอ 

กรรมการซ่ึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ แตงต้ัง จากผูทรงคุณวุฒิดานการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ดานการบริหารและการจัดการ และดานกฎหมาย ซ่ึงมีผลงานเปน
ท่ีประจักษในความสามารถมาแลว และเปนผูท่ีไดรับการสรรหาตามหลักเกณฑ วิธีการ 
และเง่ือนไขท่ีกําหนดในกฎ ก.พ. จํานวนไมนอยกวาหาคน แตไมเกินเจ็ดคน และให
เลขาธิการ ก.พ. เปนกรรมการและเลขานุการ (พรบ.ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2551 
มาตรา 6) 
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แนวขอสอบประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน 
 

1.มาตราใดในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550ที่กําหนดมาตรฐานทาง
จริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ขาราชการ หรือเจาหนาที่ของรัฐ 
 ก. มาตรา 263     ข. มาตรา 245 
 ค. มาตรา 279     ง. มาตรา 321 
ตอบ  ค. มาตรา 279 

โดยที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 279 กําหนดให
มาตรฐานทางจริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ขาราชการ หรือเจาหนาที่ของรัฐแต
ละประเภทใหเปนไปตามประมวลจริยธรรมที่กําหนดข้ึน โดยจะตองมีกลไกและระบบในการ
ดําเนินงาน เพื่อใหการบังคับใชเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งกําหนดข้ันตอนการ
ลงโทษตามความรายแรงแหงการกระทํา การฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม 
ใหถือวาเปนการกระทําผิดทางวินัย 
 
2. บุคคลผูดํารงตําแหนงขาราชการพลเรือนทุกตําแหนงตอง มีความเปนกลางทางการเมือง 
อํานวยความสะดวก และใหบริการแกประชาชนตามขอใด 

ก. หลักธรรมาภิบาล     ข. ซื่อสัตยสุจริต 
ค. จริยธรรม     ง. ทศพิษราชธรรม 
ตอบ ก. หลักธรรมาภิบาล 
บุคคลผูดํารงตําแหนงขาราชการพลเรือนทุกตําแหนงจึงมีหนาที่ดําเนินการใหเปนไป

ตามกฎหมายเพื่อรักษาประโยชนสวนรวมและประเทศชาติ มีความเปนกลางทางการเมือง 
อํานวยความสะดวก และใหบริการแกประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะตองยึดมั่นใน
คานิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรมสําหรับผูดํารงตําแหนงทางการเมืองและเจาหนาที่ของรัฐ 
9 ประการของสํานักงานผูตรวจการแผนดิน ดังนี้ 

(1) การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
(2) การมีจิตสํานึกท่ีดี ซื่อสัตย สุจริต และรับผิดชอบ 
(3) การยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตนและไมมี

ผลประโยชนทับซอน 
(4) การยืนหยัดทําในส่ิงที่ถูกตอง เปนธรรม และถูกกฎหมาย 
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แนวขอสอบ  พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534  

แกไขเพิ่มเติม ถงึฉบับท่ี 8 พ.ศ. 2553 

 

1. พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผนดิน ฉบับที่ใชอยูเปนฉบับแกไขฉบับใด พ.ศ.ใด 

 ก. ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2547   ข. ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2549 

 ค. ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2550   ง. ฉบับที่ 8 พ.ศ. 2553 

 ตอบ ค. ฉบับที่ 8 พ.ศ. 2553 
  พรบ. ระเบียบบริหารราชการแผนดิน ฉบับที่ 8 พ.ศ. 2553  
 
2. พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผนดิน ฉบับที่ใชอยูประกาศใชเมื่อใด 

 ก. ตัง้แตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 ข. ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 ค. 3 วันหลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 ง. 7 วันหลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 ตอบ ข. ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผนดิน ฉบับที่ใชอยูประกาศใช ถัดจากวัน

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ตามกฎหมาย พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผนดิน 

พ.ศ. 2550 ฉบับที่ 7 มาตรา 2   
 

3. รูปแบบการจัดระเบียบบริหารราชการแผนดินคือขอใด 

 ก. สวนกลาง, สวนทองถิน่ 
 ข. สวนกลาง, สวนภูมิภาค , สวนทองถิ่น 

 ค. สวนกลาง, สวนภูมิภาค 
 ง. สวนกลาง, สวนภูมิภาค, สวนนครบาล 

 ตอบ ข. สวนกลาง, สวนภมิูภาค , สวนทองถ่ิน 

รูปแบบการจัดระเบียบบริหารราชการแผนดินคือ สวนกลาง, สวนภูมิภาค , 

สวนทองถิ่น ตามกฎหมาย พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534  มาตรา 

4 ใหจัดระเบียบบริหารราชการแผนดิน ดังน้ี 
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(1)   ระเบียบบริหารราชการสวนกลาง 
(2)   ระเบียบบริหารราชการสวนภูมิภาค 
(3)   ระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น 

 
4. ในการกําหนดตําแหนงและอัตราเงินเดือนน้ัน จะตองคํานึงถงึส่ิงใดเปนหลัก 

 ก. คุณภาพและปริมาณงาน 

 ข. คุณภาพ และประสิทธิภาพ 

 ค. คุณภาพ ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 

 ง. คุณภาพ ปริมาณงานและประสิทธิผล 

 ตอบ ก. คุณภาพและปริมาณงาน 

การแบงราชการออกเปนสวนตาง ๆ ตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติน้ี 
ใหกําหนดตําแหนงและอัตราเงินเดือนโดยคํานึงถึงคณะภาพและปริมาณงานของสวน

ราชการน้ัน ๆ ไวดวย (พรบ. ระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 มาตรา 5) 
 

5. ผูใดรักษาการตาม พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผนดิน น้ี 

 ก. นายกรัฐมนตรี    ข. ปลัดกระทรวง 

 ค. ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี   ง. คณะรัฐมนตรี 

 ตอบ ก. นายกรัฐมนตรี 

นายกรัฐมนตรีรักษาตามพระราชบัญญัติน้ี (พรบ. ระเบียบบริหารราชการ

แผนดิน พ.ศ. 2534 มาตรา 6) 
   

6. ในการจัดระเบียบบริหารราชการสวนกลางน้ันจะประกอบดวยอะไรบาง 

 ก. สํานักนายกรัฐมนตรี, กระทรวง, ทบวง , กรม 

 ข. ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี, กระทรวง, ทบวง , กรม 

 ค. สํานักนายกรัฐมนตรี, ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี, กระทรวง , ทบวง , กรม 

 ง. จังหวัด, อําเภอ 

 ตอบ ก. สํานักนายกรัฐมนตรี, กระทรวง, ทบวง , กรม 

ใหจัดระเบียบบริหารราชการสวนกลาง ดังน้ี 
(1)   สํานักนายกรัฐมนตรี 
(2)   กระทรวง หรือทบวงซ่ึงมีฐานะเทียบเทากระทรวง 
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  แนวขอสอบ พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและ
วิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  

 
1.พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ฉบับท่ีใชในปจจุบัน
เปนฉบับ พ.ศ.ใด 
 ก. พ.ศ.2536     ข. พ.ศ.2539 
 ค. พ.ศ.2542     ง. พ.ศ.2546 
 ตอบ ง. พ.ศ.2546    

พระราชกฤษฎีกาน้ีเรียกวา“พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546” 
 

2. พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี มีผลบังคับใชเม่ือใด 
 ก. ต้ังแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 ข. ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 ค. 90 วันหลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 ง. 120 วันหลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 ตอบ ข. ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

พระราชกฤษฎีกาน้ีใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 

3. การปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกาน้ีในเรื่องใดสมควรท่ีสวนราชการใดจะปฏิบัติเม่ือใดและจะตอง
มีเง่ือนไขอยางใด ใหเปนไปตามที่ผูใดกําหนด 
 ก. คณะรัฐมนตรี    ข. นายกรัฐมนตรี 
 ค. นายกรัฐมนตรี    ง. ประธานศาลฎีกา 
 ตอบ ก. คณะรัฐมนตรี  

การปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกาน้ีในเร่ืองใดสมควรที่สวนราชการใดจะปฏิบัติเม่ือใดและ
จะตองมีเง่ือนไขอยางใด ใหเปนไปตามที่คณะรัฐมนตรีกําหนดตามขอเสนอแนะของ ก.พ.ร. 
 

4. จากขอขางตน จะตองไดรับขอเสนอแนะจากผูใด 
 ก. ก.พ.      ข. ก.พ.ร. 
 ค. อ.ก.ค.     ง. อ.ก.พ. 
 ตอบ ข. ก.พ.ร. 
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5.  “รัฐวิสาหกิจ” น้ันจะตองจัดต้ังข้ึนโดยกฎหมายใด 
 ก. พรบ. และ พรฎ.    ข. พรบ. และ ขอบัญญัติ 
 ค. พรบ. หรือ พรฎ.    ง. พรบ. หรือ ขอบัญญัติ 
 ตอบ ค. พรบ. หรือ พรฎ. 

 “รัฐวิสาหกิจ” หมายความวารัฐวิสาหกิจท่ีจัดต้ังข้ึนโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา 
 

6. ผูรักษาการตาม พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 
พ.ศ. 2546 คือใคร 
 ก. นายกรัฐมนตรี    ข. คณะรัฐมนตรี 
 ค. วุฒิสภา     ง.  รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
 ตอบ ก. นายกรัฐมนตรี 

ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชกฤษฎีกาน้ี 
 
7. หมวด 1 ในพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ.
2546 น้ันมีเน้ือหาสาระเกี่ยวกับเร่ืองใด 
 ก. การรบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี   

ข. การบริหารราชการเพื่อใหเกิดประโยชนสุขของประชาชน 
 ค. การบริหารราชการเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ 
 ง. การบริหารราชการอยางมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ 
 ตอบ ก. การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 

หมวด 1  การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 
 
8. ขอใดคือการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี  
 ก. เกิดประโยชนสุขของประชาชน  ข. เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ 
 ค. มีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคา  ง. ถูกทุกขอ 
 ตอบ ง. ถูกทุกขอ 

การบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ไดแก การบริหารราชการเพื่อบรรลุเปาหมาย ดังตอไปน้ี 
(1) เกิดประโยชนสุขของประชาชน 
(2) เกิดผลสัมฤทธ์ิตอภารกิจของรัฐ 
(3) มีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ 
(4) ไมมีข้ันตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเปน 
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(5) มีการปรับปรุงภารกิจของสวนราชการใหทันตอสถานการณ 
(6) ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวกและไดรับการตอบสนองความตองการ 
(7) มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอยางสมํ่าเสมอ 

 
9. หมวด 2 ในพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ.
2546 น้ันมีเน้ือหาสาระเกี่ยวกับเร่ืองใด 
 ก. การรบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี   

ข. การบริหารราชการเพื่อใหเกิดประโยชนสุขของประชาชน 
ค. การบริหารราชการเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ 
ง. 
ตอบ ข. การบริหารราชการเพื่อใหเกิดประโยชนสุขของประชาชน 
หมวด 2 การบริหารราชการเพื่อใหเกิดประโยชนสุขของประชาชน 

 
10.การบริหารราชการเพื่อประโยชนสุขของประชาชน หมายถึงการปฏิบัติราชการท่ีมีเปาหมาย
เพ่ือส่ิงใด 
 ก. เพ่ือใหเกิดความผาสุก   ข. ความเปนอยูดีของประชาชน 
 ค. ความสงบและปลอดภัยของสังคมสวนรวม ง. ถูกทุกขอ 
 ตอบ ง. ถูกทุกขอ 

การบริหารราชการเพื่อประโยชนสุขของประชาชน หมายถึง การปฏิบัติราชการท่ีมี
เปาหมายเพ่ือใหเกิดความผาสุกและความเปนอยูท่ีดีของประชาชน ความสงบและปลอดภัยของ
สังคมสวนรวม ตลอดจนประโยชนสูงสุดของประเทศ 
 
11. การบริหารราชการเพื่อประโยชนสุขของประชาชน ตองถือเอาผูใดเปนศูนยกลาง 
 ก. รัฐ      ข. ประชาชน 
 ค. ถูกท้ังสองขอ    ง. ไมมีขอใดกลาวถูกตอง 
 ตอบ ข. ประชาชน 

ในการบริหารราชการเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน สวนราชการจะตองดําเนินการโดย
ถือวาประชาชนเปนศูนยกลางท่ีจะไดรับการบริการจากรัฐ  
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แนวขอสอบพระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช 2484 
 
1. ขอใดกลาวถึงประเภทของไมหวงหามไดถูกตอง 
 ก. ไมหวงหามธรรมดา และไมหวงหามพิเศษ 
 ข. ไมหวงหามธรรมดา และไมหวงหามจํากัด 
 ค. ไมหวงหามธรรมดา ไมหวงหามจํากัด และไมหวงหามพเิศษ 
 ง. ไมหวงหามธรรมดา ไมหวงหามหามตัด ไมหวงหามพิเศษ 

ตอบ ก. ไมหวงหามธรรมดา และไมหวงหามพิเศษ 
ไมหวงหามมีสองประเภท คือ 
ประเภท ก. ไมหวงหามธรรมดา ไดแกไมซึ่งการทําไมจะตองไดรับอนุญาตจาก

พนักงานเจาหนาที่หรือไดรับ สัมปทานตามความในพระราชบัญญัตินี้ 
ประเภท ข. ไมหวงหามพิเศษ ไดแกไมหายากหรือไมที่ควรสงวนซึ่งไมอนุญาตใหทํา

ไม เวนแตรัฐมนตรีจะไดอนุญาตในกรณีพิเศษ  
 
2. ไมสักและไมยางท่ัวไปในราชอาณาจักรไมวาจะข้ึนอยูที่ใด ใหจัดเปนไมใด 
 ก. ไมหวงหามประเภท ก.   ข. ไมหวงหามประเภท ข. 
 ค. ไมหวงหามประเภท ค.   ง. ไมหวงหามประเภท ง. 

ตอบ ก. ไมหวงหามประเภท ก. 
ไมสักและไมยางท่ัวไปในราชอาณาจักรไมวาจะข้ึนอยูที่ใดเปนไมหวงหามประเภท ก.  

 
3.หากผูรับสัมปทานประสงคจะนําเคร่ืองมือ เครื่องใช สัตวพาหนะ ยานพาหนะ หรือ
เครื่องจักรกลใด ๆ ที่ตนมิไดเปนเจาของเขาไปในเขตปาที่ไดรับอนุญาตหรือในเขตสัมปทาน 
ตองแจงใหพนักงานเจาหนาที่ทราบลวงหนาเปนเวลาไมนอยกวากี่วัน 

ก. เจ็ดวัน     ข. สิบหาวัน 
ค. สามสิบวัน      ง. ส่ีสิบหาวัน 
ตอบ ค. สามสิบวัน 
ในกรณีที่ผูรับอนุญาตจะนําเครื่องมือ เครื่องใช สัตวพาหนะ ยานพาหนะ หรือ

เครื่องจักรกลใด ๆ ที่ตนมิไดเปนเจาของเขาไปในเขตปาที่ไดรับอนุญาตหรือในเขตสัมปทาน 
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ผูรับอนุญาตหรือผูรับสัมปทานดังกลาวตองแจงใหพนักงานเจาหนาที่ทราบลวงหนาเปนเวลา
ไมนอยกวาสามสิบวัน ตามแบบที่รัฐมนตรีกําหนด 

 
4. ผูรับอนุญาตทําไมตองเสียคาภาคหลวงอยางไร 
 ก. ตนหรือทอนละหาสิบสตางค  ข.ตนหรือทอนละหนึ่งบาท 
 ค. ตนหรือทอนละหนึ่งบาทหาสิบสตางค ง. ตนหรือทอนละสองบาท 

ตอบ ง. ตนหรือทอนละสองบาท 
ตองชําระคาภาคหลวงลวงหนา ตนหรือทอนละสองบาท เมื่อรับใบอนุญาตจาก

พนักงานเจาหนาที่ เวนแตในทองที่ใดท่ีคณะกรมการจังหวัดไดประกาศโดยรับอนุมัติจาก
รัฐมนตรี ใหงดเวนไมตองเรียกเก็บเงินคาภาคหลวงลวงหนาหรือใหลดอัตราคาภาคหลวง 
ลวงหนาลงจากอัตราที่กําหนดนี้ ก็ใหเปนไปตามประกาศของคณะกรมการจังหวัดนั้น ๆ 
 
5. การทําไมใดไมตองเสียคาภาคหลวงลวงหนา 
 ก. การทําไมฟน    ข. การทําไมเผาถาน 
 ค. ถูกท้ัง ขอ ก.และขอ ข.   ง.  ไมมีขอใดกลาวถูกตอง 

ตอบ ค. ถูกทั้ง ขอ ก.และขอ ข. 
การทําไมฟน หรือทําไมเผาถาน ไมตองเสียคาภาคหลวงลวงหนา 

 
6. การชําระคาภาคหลวงตองชําระใหเสร็จส้ินภายในกําหนดเวลาใด นับแตวันที่พนักงาน
เจาหนาที่ไดแจงจํานวนคาภาคหลวงใหทราบ 

ก. เจ็ดวัน     ข. สิบหาวัน 
ค. สามสิบวัน     ง. ส่ีสิบหาวัน 
ตอบ ค. สามสิบวัน 
ตองชําระคาภาคหลวงใหเสร็จส้ินภายในกําหนดสามสิบวัน นับแตวันที่พนักงาน

เจาหนาที่ไดแจงจํานวนคาภาคหลวงใหทราบ 
 
7. ผูใดนําไมสักท่ีเคยอยูในสภาพเปนสิ่งปลูกสรางหรือเคยอยูในสภาพเปนเครื่องใช และพน
จากสภาพเปนสิ่งปลูกสรางหรือเคร่ืองใชมาแลวเกินกวากี่ป เคล่ือนยายออกนอกเขตจังหวัด 
ซึ่งเปนที่ตั้งส่ิงปลูกสรางหรือเปนที่ประกอบเครื่องใชนั้น ตองไดรับอนุญาตจากพนักงาน
เจาหนาที่ แตไมตองเสียคาธรรมเนียม 


