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ประวัติความเปนมา กรมปาไม 
 

84วิสัยทัศนกรมปาไม84 

        เปนหนวยงานหลักในการบริหารจัดการทรัพยากรปาไมเพ่ือประโยชนสูงสุด

ของประเทศชาติ84  

 

84อํานาจหนาที่ของกรมปาไม84 

       1. ปองกันรักษาปาควบคุมดูแล จัดทําแผนกลยุทธในการปองกันการบุกรุกทําลายปา 

และการกระทําผิดในพ้ืนที่ ปาไม ตามระเบียบกฎหมายปาไม 

       2. วางแผน และประสานงานเกี่ยวกับการปลูกปาเพ่ือการฟนฟูสภาพปา และระบบ

นิเวศ 

       3. สงเสริมชุมชนใหเขามามีสวนรวมในการปลูกปา การจัดการ 

ปาชุมชน และการปลูกสรางสวนปาเชิงเศรษฐกิจ 

       4. อนุรักษ คุมครอง ดูแลรักษา และจัดการใหมีการใชประโยชน ที่ดินปาไมและการ

อนุญาตที่เกี่ยวกับ  การใชประโยชนจากไม อุตสาหกรรม ที่ดินปาไม และผลิตผลปาไม 

       5. ศึกษา คนควา วิจัย และพัฒนาที่เกี่ยวของกับปาไม ผลิตผลปาไมและผลิตภัณฑไม 

       6. ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่กฎหมายกําหนด หรือตามที่กระทรวง หรือคณะรัฐมนตรี

มอบหมาย 

 

แผนปฏิบัติราชการ 4 ป กรมปาไม 

ที่ผานมาทรัพยากรธรรมชาติของประเทศถูกใชในการพัฒนาดานตาง  ๆ ทั้งทางดาน

เศรษฐกิจที่ขยายตัวเพ่ิมขึ้น  และความตองการใชทรัพยากรธรรมชาติก็เพ่ิมขึ้นดวย  สงผลให

ทรัพยากรธรรมชาติไดลดนอยและเสื่อมโทรมลงไป  โดยเฉพาะทรัพยา กรปาไม เนื่องจาก

ปริมาณการใชภายในประเทศ  ไมสอดคลองกับปริมาณที่สามารถผลิตไดภายในประเทศ  

ดังนั้นการจัดทําแผนปฏิบัติราชการของกรมปาไมจึงมีความจําเปนอยางย่ิงที่จะตองแกไข

ปญหาดังกลาว ใหสอดคลองกับสถานการณในปจจุบัน 

กรมปาไม ในฐานะที่เปนหนวยงานที่มีภ ารกิจและอํานาจหนาที่ในการอนุรักษ  สงวน

คุมครอง ทํานุบํารุงปา การจัดการปาชุมชน  และการดําเนินงานเกี่ยวกับการปาไม  การเก็บ

หาของปาการใชประโยชนในที่ดินปาไม  เพ่ือเพ่ิมมูลคาทางเศรษฐกิจของประเทศ  มีความ

มุงมั่นที่จะนํานโยบายของรัฐบาลแผนบริหารราชการแผนดิน และปฏิบัติราชการ 4 ป ของ 
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ความรูทั่วไปเก่ียวกับกรมปาไม 
 

ประเภทของปาไม 

ปาไมในประเทศไทย แบงเปน 2 ประเภท คือ 

ปาดงดิบหรือปาไมผลัดใบ (Evergeen forest) 

             เปนระบบนิเวศนของปาไมชนิดที่ประกอบดวยพันธุไมชนิดไมผลัดใบคือมีใบเขียว

ตลอดเวลา แบงออกเปน 4 ชนิด คือ 

 1. ปาดิบเมืองรอน (Tropical evergreen forest) 

             เปนปาที่อยูในเขตลมมรสุมพัดผานเกือบตลอดป มีปริมาณน้ําฝนมาก แบง

ออกเปน : 

               1.1 ปาดงดิบช้ืน (Tropical rain forest) 

             ปาดงดิบช้ืนในประเทศไทยมีการกระจายสวนใหญอยูทางภาคใตและภาค

ตะวันออกของ ประเทศ อาจพบในภาคอ่ืนบาง แตมักมีลักษณะโครงสรางที่เปนสังคมยอย

ของสังคมปาชนิดนี้ ปาดงดิบช้ืนขึ้นอยูในที่ราบรือบนภูเขาที่ระดับความสูงไมเกิน 600 เมตร

จากระดับน้ําทะเล ในภาคใตพบไดตั้งแตตอนลางของจังหวัดประจวบคีรีขันธลงไปจนถึงชาย

เขตแดน สวนทางภาคตะวันออกพบในจังหวัดตราด จันทบุรี ระยอง และบางสวนของจังหวัด

ชลบุรี (อุทิศ, 2541) 

                1.2 ปาดงดิบแลง (Dry evergreen forest) 

             ปาดงดิบแลงของเมืองไทยพบกระจายตั้งแตตอนบนของทิวเขาถนนธงชัยจาก

จังหวัด ชุมพรขึ้นมาทางเหนือ ปกคลุมลาดเขาทางทิศตะวันตกของทิวเขาตะนาวศรีไปจนถึง

จังหวัดเชียงราย สวนซีกตะวันออกของประเทศปกคลุมตั้งแตทิวเขาภูพานตอลงมามาถึงทิว

เขาบรรทัด ทิวเขาพนมดงรักลงไปจนถึงจังหวัดระยองขึ้นไปตามทิวเขาดงพญาเย็น ทิวเขา

เพชรบูรณจนถึงจังหวัดเลยและนาน นอกจากนี้ ยังพบในจังหวัดสกลนคร และทางเหนือของ

จังหวัดหนองคายเลียบลําน้ําโขงในสวนที่ติดตอกับประเทศลาว ปาชนิดนี้พบตั้งแตระดับ

ความสูงจากน้ําทะเลปานกลางประมาณ 100 เมตรขึน้ไปถึง 800 เมตร (อุทิศ, 2541) 

 

   

 

 

 



5 
 

 
 

ลิขสิทธิ์โดย ............................. นักวิชาการเตรียมสอบขาราชการ  

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

ละประเภทใหเปนไปตามประมวลจริยธรรมที่กําหนดขึ้น  โดยจะตองมีกลไกและระบบในการ

ดําเนินงาน  เพ่ือใหการบังคับใชเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  รวมทั้งกําหนดขั้นตอนการ

ลงโทษตามความรายแรงแหงการกระทํา การฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม 

ใหถือวาเปนการกระทําผิดทางวินัย 

 

2. บุคคลผูดํารงตําแหนงขาราชการพลเรือนทุก ตําแหนงตอง มีความเปนกลางทางการเมือง  

อํานวยความสะดวก และใหบริการแกประชาชนตามขอใด 

ก. หลักธรรมาภิบาล     ข. ซื่อสัตยสุจริต 

ค. จริยธรรม     ง. ทศพิษราชธรรม 

ตอบ ก. หลักธรรมาภิบาล 

บุคคลผูดํารงตําแหนงขาราชการพลเรือนทุกตําแหนงจึงมีหนาที่ดําเนินการใหเปนไป

ตามกฎหมายเพ่ือรักษาประโยชนสวนรวมและประเทศชาติ  มีความเปนกลางทางการเมือง  

อํานวยความสะดวก  และใหบริการแกประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล  โดยจะตองยึดมั่นใน

คานิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรมสําหรับผูดํารงตําแหนงทางการเมืองและเจาหนาที่ของรัฐ  

9 ประการของสํานักงานผูตรวจการแผนดิน ดังนี้ 

(1) การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 

(2) การมีจิตสํานึกที่ดี ซื่อสัตย สุจริต และรับผิดชอบ 

(3) การยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตนและไมมี

ผลประโยชนทับซอน 

(4) การยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกตอง เปนธรรม และถูกกฎหมาย 

(5) การใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไมเลือกปฏิบัติ 
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แนวขอสอบพระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช 2484 
 

1. ขอใดกลาวถึงประเภทของไมหวงหามไดถูกตอง 

 ก. ไมหวงหามธรรมดา และไมหวงหามพิเศษ 

 ข. ไมหวงหามธรรมดา และไมหวงหามจํากัด 

 ค. ไมหวงหามธรรมดา ไมหวงหามจํากัด และไมหวงหามพิเศษ 

 ง. ไมหวงหามธรรมดา ไมหวงหามหามตัด ไมหวงหามพิเศษ 

ตอบ ก. ไมหวงหามธรรมดา และไมหวงหามพิเศษ 

ไมหวงหามมีสองประเภท คือ 

ประเภท ก . ไมหวงหามธรรมดา ไดแกไมซึ่งการทําไมจะตองไดรับอนุญาตจาก

พนักงานเจาหนาที่หรือไดรับ สัมปทานตามความในพระราชบัญญัตินี้ 

ประเภท ข. ไมหวงหามพิเศษ ไดแกไมหายากหรือไมที่ควรสงวนซึ่งไมอนุญาตใหทํา

ไม เวนแตรัฐมนตรีจะไดอนุญาตในกรณีพิเศษ  

 

2. ไมสักและไมยางทั่วไปในราชอาณาจักรไมวาจะขึ้นอยูที่ใด ใหจัดเปนไมใด 

 ก. ไมหวงหามประเภท ก.   ข. ไมหวงหามประเภท ข. 

 ค. ไมหวงหามประเภท ค.   ง. ไมหวงหามประเภท ง. 

ตอบ ก. ไมหวงหามประเภท ก. 

ไมสักและไมยางทั่วไปในราชอาณาจักรไมวาจะขึ้นอยูที่ใดเปนไมหวงหามประเภท ก.  

 

3.หาก ผูรับสัมปทานประสงคจะนําเครื่องมือ เครื่องใช สัตวพาหนะ ยานพาหนะ หรือ

เครื่องจักรกลใด ๆ ที่ตนมิไดเปนเจาของเขาไปในเขตปาที่ไดรับอนุญาตหรือในเขตสัมปทาน 

ตองแจงใหพนักงานเจาหนาที่ทราบลวงหนาเปนเวลาไมนอยกวากี่วัน 

ก. เจ็ดวัน     ข. สิบหาวัน 

ค. สามสิบวัน      ง. สี่สิบหาวัน 

ตอบ ค. สามสิบวัน 

ในกรณีที่ผูรับอนุญาตจะนําเครื่องมือ เครื่องใช สัตวพาหนะ ยานพาหนะ หรือ

เครื่องจักรกลใด ๆ ที่ตนมิไดเปนเจาของเขาไปในเขตปาที่ ไดรับอนุญาตหรือในเขตสัมปทาน 

ผูรับอนุญาตหรือผูรับสัมปทานดังกลาวตองแจงใหพนักงานเจาหนาที่ทราบลวงหนาเปนเวลา

ไมนอยกวาสามสิบวัน ตามแบบที่รัฐมนตรีกําหนด 
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15 . ในการพิจารณากําหนดเงินชดเชยความเสียหาย ใหอธิบดีกรมปาไมแตงตั้ง

คณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง เพ่ื อทําหนาที่พิจารณากําหนดเงินชดเชยความเสียหาย  

ประกอบดวยผูใดบาง 

ก. ผูแทนกรมสรรพากรหนึ่งคน    

ข. ผูแทนสํานักงานตรวจเงินแผนดินหนึ่งคน  

ค. เจาหนาที่กรมปาไมหนึ่งคน  

ง. ถูกทุกขอ 

ตอบ ง. ถูกทุกขอ 

 ในการพิจารณากําหนดเงินชดเชยความเสียหาย ใหอธิบดีกรมปาไมแตงตั้ง

คณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง ประกอบดวยผูแทนกรมสรรพากรหนึ่งคน ผูแทนสํานักงานตรวจ

เงินแผนดินหนึ่งคน ผูมีความรูความสามารถในการตีราคาทรัพยสินหนึ่งคน และเจาหนาที่

กรมปาไมหนึ่งคน เพ่ือทําหนาที่พิจารณากําหนดเงินชดเชยความเสียหาย 

 

16. ในกรณีที่ผูรับสัมปทานยังไมพอใจในคําวินิจฉัยของรัฐมนตรี หรือในกรณีที่รัฐมนตรีมิได

วินิจฉัยอุทธรณใหเสร็จสิ้นภายในกําหนดเวลา   ใหมีสิทธิฟองคดีตอศาลไดภายใน ระยะเวลา

ใด 

ก. สามสิบวัน     ข. หกสิบวัน 

ค. หกเดือน     ง. หนึ่งป  

ตอบ ง. หนึ่งป 

ในกรณีที่ผูรับสัมปทานยังไมพอใจในคําวินิจฉัยของรัฐมนตรี  ในกรณีที่รัฐมนตรีมิได

วินิจฉัยอุทธรณใหเสร็จสิ้นภายในกําหนดเวลา ใหมีสิทธิฟองคดีตอศาลไดภายในหนึ่งป นับ

แตวันที่ไดรับแจงคําวินิจฉัยของรัฐมนตรีหรือนับแตวันที่พนกําหนดเวลาดังกลาว  แลวแต

กรณี 

 

17. ผูใด รักษาการตามระราชบัญญัตปิาไม 

 ก. อธิบดีปาไม      

ข. รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

ค. รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 

ง. รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

ตอบ ข. รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
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ลิขสิทธิ์โดย ............................. นักวิชาการเตรียมสอบขาราชการ  

สรุปสาระสําคัญของพระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2507(ที่มา : ตอศักด์ิ  คุมปล่ัง) 

  

1. หลักการและเหตุผล  ในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจาก

พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ .ศ. 2545 และพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการ

บริหารและอํานาจหนาที่ของสวนราชการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง 

ทบวง กรม พ .ศ. 2545  พ.ศ. 2545  ไดกําหนดใหกรมปาไมเปนสวนราชการในสังกัด

กระทรวงเกษตรและสหกรณ และใหกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืชเปนสวน

ราชการในสั งกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ทําใหเกิดปญหาการบริหาร 

ทั้งในดานนโยบาย วิชาการ บุคลากร และการบังคับใชกฎหมาย รวมทั้งเปนเหตุใหระบบการ

บริหารงานและการบังคับใชกฎหมายขาดประสิทธิภาพ ดังนั้น เพ่ือใหการบริหารจัดการ

ทรัพยากรปาไมเปนไปตามวัตถุประสง คในการบูร ณา การตามกลุมภารกิจดาน

ทรัพยากรธรรมชาติและนโยบายของรัฐบาล สมควรโอนกรมปาไม กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ พรอมทั้งบรรดากิจการ อํานาจหนาที่ ทรัพยสิน งบประมาณ หนี้ สิทธิ ภาระผูกพัน 

ขาราชการ ลูกจาง ตําแหนงและอัตรากําลัง ไปเปนกรมปาไม สังกัดกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และสมควรที่จะไดปรับปรุงอํานาจหนาที่และกิจการของ

กรมปาไม และกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช รวมทั้งโอนอํานาจหนาที่และ

กิจการของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง ในสวนที่เกี่ยวกับอุทยานแหงชาติหมูเกาะ

อางทอง ไปเปนของกรมอุทยาน แหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช เพ่ือใหการบริหารจัดการ

ทรัพยากรปาไม สัตวปาและพันธุพืชเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และมีขอบเขตที่รับผิดชอบ

อยางชัดเจน นอกจากนี้ สมควรแกไขการใชอํานาจของรัฐมนตรีและการใชอํานาจหนาที่ตาม

กฎหมายที่อยูในความรับผิดชอบของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง กรมปาไม และกรม

อุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ใหสอดคลองกับการดําเนินการดังกลาวดวย จึง

จําเปนตองตราพระราชกฤษฎีกานี้  

2. สาระสําคัญ  พระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติพ .ศ. 2507 มีสาระสําคัญ

ดังนี้ 

บรรดาปาที่เปนปาสงวนอยูแลวตามกฎหมายวาดวยการคุมครองและสงวนปา

กอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหเปนปาสงวนแหงชาติ 

ในการกําหนดปาใดเปนปาสงวนแหงชาติแลวใหมีกรรมการสําหรับปาสงวนแหงชาตินั้นคณะ

หนึ่ง ประกอบดวยผูแทนกรมปาไม ผูแทนกรมการปกครอง ผูแทนกรมที่ดินและกรรมการอ่ืน

อีกสองคนซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้ง ใหคณะกรรมการดังกลาวมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
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ลิขสิทธิ์โดย ............................. นักวิชาการเตรียมสอบขาราชการ  

แนวขอสอบ พระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2507 
 

3.  ในกรณีปาสงวนแหงชาติแหงใดมีสภาพเปนปาเสื่อมโทรม   อาจไดรับอนุญาตให ทําการ

บํารุงปาหรือปลูกสรางสวนปาหรือไมยืนตนในเขตปาเสื่อมโทรมไดภายใน ระยะเวลาและตาม

เง่ือนไขที่กําหนดในหนังสืออนุญาต หากอนุญาตใหเกิน 2,000 ไร ตองไดรับอนุมัติจากผูใด 

 ก. อธิบดี     ข. รัฐมนตร ี

ค. คณะรัฐมนตร ี   ง. ปลัดกระทรวงเกษตร 

ตอบ ค. คณะรัฐมนตร ี

ในกรณีปาสงวนแหงชาติแหงใดมีสภาพเปนปาเสื่อมโทรม ใหอธิบดีโดยอนุมัติ

รัฐมนตรีมีอํานาจอนุญาตเปนหนังสือใหบุคคลหนึ่งบุคคลใด ทําการบํารุงปาหรือปลูกสราง

สวนปาหรือไมยืนตนในเขตปาเสื่อมโทรมไดภายใน ระยะเวลาและตามเง่ือนไขที่กําหนดใน

หนังสืออนุญาต แตในกรณีที่จะอนุญาตใหเกิน 2,000 ไร ตองไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี 

 

4. เมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาต คนงานผูรับจาง หรือผูแทนของผูรับ

ใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาตกระทําผิดตอพระราชบัญญัตินี้หรือกฎกระทรวง ใหพนักงาน

เจาหนาที่มีอํานาจสั่งเปนหนังสือใหพักใชใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาตได มีกําหนดไมเกินกี่

วันนับแตวันที่ออกคําสั่ง 

 ก. เจ็ดวัน     ข. สิบหาวัน 

ค. สามสิบวัน      ง. หกสิบวัน 

ตอบ ง. หกสิบวัน 

เมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาต คนงานผูรับจาง หรือผูแทนของผูรับ

ใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาตกระทําผิดตอพระราชบัญญัตินี้หรือกฎกระทรวง หรือเง่ือนไข

ในใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาต ซึ่งออกตามพระราชบัญญัตินี้ อันอาจเปนการเสียหายอยาง

รายแรง ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจสั่งเปนหนังสือใหพักใชใบอนุญาตหรือหนังสือ อนุญาต

ได มีกําหนดไมเกินหกสิบวันนับแตวันที่ออกคําสั่ง 

 

5. คําสั่งพักใชใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาต ผูใดมีอํานาจสั่งเพิกถอนคําสั่งหรือเพ่ิมหรือลด

ระยะเวลาที่สั่งพักใชใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาตไดตามที่เห็นสมควร  

 ก. อธิบดี     ข. รัฐมนตร ี

ค. คณะรัฐมนตร ี   ง. ปลัดกระทรวงเกษตร 
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ลิขสิทธิ์โดย ............................. นักวิชาการเตรียมสอบขาราชการ  

แนวขอสอบ พระราชบัญญัติเล่ือยโซยนต   
 

4.  “นายทะเบียนเล่ือยโซยนต” ในตางจังหวัด หมายความถึงผูใด 

 ก. ผูวาราชการจังหวัด   ข. อธิบดีกรมปาไม 

 ค. รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตร  ง. ปลัดกระทรวงเกษตร 

ตอบ ก. ผูวาราชการจังหวัด 

อธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายสําหรับกรุงเทพมหานครและผูวาราชการจังหวัดหรือ

ผูซึ่งผูวาราชการจังหวัดมอบหมายสําหรับจังหวัดอ่ืน 

 

5. ถาผูไดรับใบอนุญาตใหมีเล่ือยโซยนตตาย ใหทายาทผูครอบครองเล่ือยโซยนตนั้น หรือ

ผูจัดการมรดกของผูตายแจงการตายและการครอบค รองตอนายทะเบียนเล่ือยโซยนตตาม

ใบอนุญาตภายในกําหนดกี่วันนับแตวันที่ทราบการตายของผูไดรับใบอนุญาต 

 ก. เจ็ดวัน     ข. สิบหาวัน 

 ค. สามสิบวัน     ง. หกสิบวัน 

ตอบ ง. หกสิบวัน 

ถาผูไดรับใบอนุญาตใหมีเล่ือยโซยนตตาย ใหทายาทผูครอบครองเล่ือยโซยนตนั้น 

หรือผูจัดการมรดกของผูตายแจงการตายและการครอบครองตอนายทะเบียนเล่ือยโซ ยนต

ตามใบอนุญาตภายในกําหนดหกสิบวันนับแตวันที่ทราบการตายของผูไดรับใบอนุญาต 

 

6. นับแตวันที่ผูไดรับใบอนุญาตตาย ผูจัดการมรดกหรือทายาทอาจขออนุญาตใหมได  

ภายในกําหนดระยะเวลาเทาใด 

 ก. สามสิบวัน     ข. หกสิบวัน 

 ค. สามเดือน     ง. หกเดือน 

ตอบ ง. หกเดือน 

ภายในกําหนดหกเดือนนับแตวันที่ผูไดรับใบอนุญาตตาย หรือถามีขอโตแยงถึงเรื่อง

สิทธิของทายาทนับแตวันที่ขอโตแยงนั้นถึงที่สุด ผูจัดการมรดกหรือทายาทอาจขออนุญาต

ใหมได เมื่อนายทะเบียนเล่ื อยโซยนตไดออกใบอนุญาตใหแลว ใหมอบเล่ือยโซยนตนั้นแกผู

ไดรับใบอนุญาตใหม ถาไมออกใบอนุญาตใหใหม ก็ใหแจงใหผูขอทราบและสั่งใหจัดจําหนาย

เล่ือยโซยนตนั้นภายในกําหนดหกเดือนนับแตวันรับคําสั่ง มิฉะนั้นใหนายทะเบียนเล่ือยโซ 
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ลิขสิทธิ์โดย ............................. นักวิชาการเตรียมสอบขาราชการ  

พระราชบัญญัติ สวนปา พ.ศ. 2535 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไว ณ วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2535 

เปนปที่ 47 ในรัชกาลปจจุบัน  

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ

โปรดเกลาฯ ใหประกาศวา 

  

โดยที่เปนการสมควรมีกฎหมายวาดวยสวนปา 

  

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ให ตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนํา และ

ยินยอมของสภานิติบัญญัติแหงชาติ ทําหนาที่รัฐสภา ดังตอไปนี้  

มาตรา 1  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติสวนปา พ.ศ. 2535”  

มาตรา 2  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราช

กิจจานุเบกษาเปนตนไป  

มาตรา 3  ในพระราชบัญญัตินี้ 

“สวนปา” หมายความวา ที่ดินที่ไดขึ้นทะเบียนตามมาตรา 5 เพ่ือทําการปลูก

และบํารุงรักษาตนไมที่เปนไมหวงหามตามกฎหมายวาดวยปาไม 

“ตนไม” หมายความวา ตนไมที่ขึ้นอยูแลวหรือปลูกขึ้นเพ่ือใชประโยชนจาก

เนื้อไมและหมายความ รวมถึงตนไมที่ขึ้นอยูแลวหรือปลูกขึ้นเพ่ือประโยชนอยางอ่ืนแตอาจใช 

ประโยชนจากเนื้อไมไดดวย 

“ไม” หมายความวา ตนไม และหมายความรวมถึง 

(1) สวนใดๆ ของตนไม ไมวาจะถูกตัด ทอน เล่ือย ใส ผา ถาก ขุด อัด หรือ

กระทําดวยประการอ่ืนใดหรือไม และ 

(2) ไมแปรรูป สิ่ง ประดิษฐ เครื่องใช หรือสิ่งอ่ืนใดบรรดาที่ทําดวยตนไมหรือ

สวนใดๆ ของตนไม 

“ตรา” หมายความรวมถึงเครื่องหมายหรือวัตถุใดๆ ที่ประดิษฐขึ้นเพ่ือตี ตอก 

หรือประทับที่ไม 

“หนังสือรับรองการแจง” หมายความรวมถึงสําเนาหรือภาพถายของหนังสือ

รับรองการแจงที่พนักงานเจาหนาที่ไดรับรองถูกตอง 
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ลิขสิทธิ์โดย ............................. นักวิชาการเตรียมสอบขาราชการ  

แนวขอสอบพระราชบัญญัติ สวนปา  
 

4. “นายทะเบียน” ในเขตกรุงเทพมหานคร หมายความถึงผูใด 

ก. อธิบดีกรมปาไม    ข. ผูวาราชการจังหวัด 

ค. ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ   

ง. รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาต ิ

ตอบ ก. อธิบดีกรมปาไม 

 

 “นายทะเบียน ” หมายความวา อธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายสําหรับ 

กรุงเทพมหานคร และผูวาราชการจังหวัดหรือผูซึ่งผูวาราชการจังหวัดมอบหมายสําหรับ

จังหวัดอ่ืน 

 

5. “นายทะเบียน” ในเขตตางจังหวัด หมายความถึงผูใด 

ก. อธิบดีกรมปาไม    ข. ผูวาราชการจังหวัด 

ค. ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ   

ง. รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาต ิ

ตอบ ข. ผูวาราชการจังหวัด 

 “นายทะเบียน ” หมายความวา อธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายสําหรับ 

กรุงเทพมหานคร และผูวาราชการจังหวัดหรือผูซึ่งผูวาราชการจังหวัดมอบหมายสําหรับ

จังหวัดอ่ืน 

 

6. นายทะเบียนจะตองพิจารณาและแจงการสั่งรับหรือไมรับขึ้นทะเบียนที่ดินเปนสวนปา ใหผู

ย่ืนคําขอทราบภายในระยะเวลาใดนับแตวันไดรับคําขอ 

ก. เจ็ดวัน     ข. สิบหาวัน 

ค. สามสิบวัน     ง. สี่สิบหาวัน 

ตอบ ข. สิบหาวัน 

ใหนายทะเบียนพิจารณาและแจงการสั่งรับหรือไมรับ ขึ้นทะเบียนที่ดินเปนสวนปา ให

ผูย่ืนคําขอทราบภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับคําขอ หรือไดรับรายงานผลการตรวจสอบ 
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ลิขสิทธิ์โดย ............................. นักวิชาการเตรียมสอบขาราชการ  

สรุปสาระสําคัญ 

พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 

 

           พระราชบัญญัตินี้มิใหใชบังคับแก 

            (1) รัฐสภาและคณะรัฐมนตร ี

           (2) องคกรที่ใชอํานาจตามรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะ 

            (3) การพิจารณาของนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีในงานทางนโยบายโดยตรง 

            (4) การพิจารณาพิพากษาคดีของศาลและการดําเนินงานของเจาหนาที่ใน

กระบวนการพิจารณาคดี การบังคับคดี และการวางทรัพย 

            (5) การพิจารณาวินิจฉัยเรื่องรองทุกขและการสั่งการตามกฎหมายวาดวย

คณะกรรมการกฤษฎีกา 

            (6) การดําเนินงานเกี่ยวกับนโยบายการตางประเทศ 

            (7) การดําเนินงานเกี่ยวกับราชการทหารหรือเจาหนาที่ซึ่งปฏิบัติหนาที่ทาง

ยุทธการรวมกับทหารในการปองกันและรักษาความมั่นคงของราชอาณาจักรจากภัยคุกคาม

ทั้งภายนอกและภายในประเทศ 

           (8) การดําเนินงานตามกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 

            (9) การดําเนินกิจการขององคการทางศาสนา 

           การยกเวนไมใหนําบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้มาใชบังคับแกการดําเนิน

กิจการใดหรือกับหนวยงานใดนอกจากที่กําหนดไวในวรรคหนึ่ง ใหตราเปนพระราชกฤษฎีกา

ตามขอเสนอของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 

           "วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง" หมายความวา การเตรียมการและการดําเนินการ

ของเจาหนาที่เพ่ือจัดใหมีคําสั่งทางปกครองหรือกฎ และรวมถึงการดําเนินการใด ๆ ในทาง

ปกครองตามพระราชบัญญัตินี้ 

           "การพิจารณาทางปกครอง" หมายความวา การเตรียมการและการดําเนินการของ

เจาหนาที่เพ่ือจัดใหมีคําสั่งทางปกครอง 

           "คําส่ังทางปกครอง" หมายความวา 

          (1) การใชอํานาจตามกฎหมายของเจาหนาที่ที่มีผลเปนการสรางนิติสัมพันธขึ้น

ระหวางบุคคลในอันที่จะกอ เปล่ียนแปลง โอน สงวน ระงับ หรือมีผลกระทบตอสถานภาพ

ของสิทธิหรือหนาที่ของบุคคล ไมวาจะเปนการถาวรหรือช่ัวคราว เชนการสั่งการ การ

อนุญาต การอนุมัติ การวินิจฉัยอุทธรณ การรับรอง และการรับจดทะเบียน แตไมหมายความ  
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ลิขสิทธิ์โดย ............................. นักวิชาการเตรียมสอบขาราชการ  

แนวขอสอบ พรบ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 
 

6.ผูมีอํานาจออกฎ กระทรวงและประกาศเพ่ือปฏิบัติการตาม พรบ. วิธีปฏิบัติราชการ 

ทางปกครอง ในฉบับนี้คือผูใด 

 ก. นายกรัฐมนตรี    ข. คณะรัฐมนตร ี

 ค. ประธานศาลฎีกา    ง. ประธานศาลยุติธรรม 

 ตอบ ก. นายกรัฐมนตร ี

         นายกรัฐมนตรีมีอํานาจออกกฎกระทรวงและประกาศ เพ่ือปฏิบัติการตาม 

  พระราชบัญญัตินี้ (พรบ.วิธีปฏิบัติฯ มาตรา 6) 

 

7.ผูใดมิใชคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 

 ก. ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี   ข. ปลัดกระทรวงมหาดไทย 

 ค. ผูวาราชการจังหวัด   ง. เลขาธิการคณะรัฐมนตร ี

 ตอบ ค. ผูวาราชการจังหวัด 

         ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา "คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง”

ประกอบดวยประธานกรรมการคนหนึ่ง ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ปลัดกระทรวงมหาดไทย 

เลขาธิการคณะรัฐมนตร ีเลขาธิการคณะกรรมการขาราชการพลเรือน เลขาธิการ

คณะกรรมการกฤษฎีกา และผูทรงคุณวุฒิอีกไมนอยกวาหาคนแตไมเกินเกาคน เปน

กรรมการ  (พรบ.วิธีปฏิบัติฯ มาตรา 7) 

 

8.คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง มีวาระอยูในตําแหนงคราวละกี่ป 

 ก. คราวละสองป    ข. คราวละสามป 

 ค. คราวละสี่ป     ง. คราวละหาป 

 ตอบ ข. คราวละสามป 

         ใหกรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งมีวาระดํารงตําแหนงคราวละสามป กรรมการซึ่ง

พนจากตําแหนงอาจไดรับแตงตั้งอีกได  (พรบ.วิธีปฏิบัติฯ มาตรา 8) 

 

9.หนวยงานใดทําหนาที่เปนสํานักงานเลขานุการของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการ 

ทางปกครอง รับผิดชอบงานธุรการ งานประชุม 

 ก. เลขาธิการคณะกรรมการขาราชการพลเรือน 
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ลิขสิทธิ์โดย ............................. นักวิชาการเตรียมสอบขาราชการ  

สรุปสาระสําคัญพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที ่พ.ศ. 2539 
(ที่มา :ทรงยศ ลังการพินธุ) 

  

1.เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้   คือ  การที่เจาหนาที่ ดําเนิน

กิจการตาง ๆ ของหนวยงานของรัฐนั้น หาไดเปนไปเพ่ือประโยชนอันเปนการเฉพาะตัวไม

การปลอยใหความรับผิดทาง ละเมิดของเจาหนาที่ ในกรณีที่ปฏิบัติงานในหนาที่และเกิด

ความเสียหายแกเอกชนเปนไปตามหลัก กฎหมายเอกชนตามประมวลกฎหมายแพงแ ละ

พาณิชยจึงเปนการไมเหมาะสมกอใหเกิด ความเขาใจผิดวา เจาหนาที่จะตองรับผิดในการ

กระทําตาง ๆ เปนการเฉพาะตัวเสมอไป เมื่อการที่ทําไปทําใหหนวยงานของรัฐตองรับผิดตอ

บุคคลภายนอกเพียงใดก็จะมี การฟองไลเบี้ยเอาจากเจาหนาที่เต็มจํานวนนั้น  ทั้งที่บางกรณี

เกิดขึ้นโดยความไมตั้งใจหรือความผิดพลาดเพียงเล็ก นอยในการปฏิบัติหนาที่ นอกจากนั้น 

ยังมีการนําหลักเรื่องลูกหนี้รวมในระบบกฎหมายแพงมาใชบังคับ ใหเจาหนาที่ตองรวมรับผิด

ในการกระทําของเจาหนาที่ผูอ่ืนดวย ซึ่งระบบนั้นมุงหมายแตจะไดเงินครบโดยไมคํานึงถึง

ความเปนธรรมที่จะมีตอ แตละคน กรณีเปนการกอใหเกิดความไมเปนธรรมแกเจาหนาที่และ

ยังเปนการบั่นทอน กําลังขวัญในการทํางานของเจาหนาที่ดวย จนบางครั้งกลายเปนปญหา

ในการบริหารเพราะเจาหนาที่ไมกลาตัดสินใจดําเนิน งานเทาที่ควร เพราะเกรงความ

รับผิดชอบที่จะเกิดแก ตน อนึ่ง การใหคุณใหโทษแกเจาหนาที่เพ่ือควบคุมการทํางานของ

เจาหนาที่ยังมีวิธี การในการบริหารงานบุคคลและการดําเนินการทางวินัยกํากับดูแลอีกสวน

หนึ่ง อันเปนหลักประกันมิใหเจาหนาที่ทําการใด ๆ โดยไมรอบคอบอยูแลว  ดังนั้น จึง

สมควรกําหนดใหเจาหนาที่ตองรับผิ ดทางละเมิดในการปฏิบัติงานในหนาที่เฉพาะเมื่อเปน

การจงใจกระทําเพ่ือการเฉพาะตัว หรือจงใจใหเกิดความเสียหายหรือประมาทเลินเลออยาง

รายแรงเทานั้น และใหแบงแยกความรับผิดของแตละคนมิใหนําหลักลูกหนี้รวมมาใชบังคับ  

ทั้งนี้ เพ่ือใหเกิดความเปนธรรมและเพ่ิมพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของรัฐ  

  

2.สาระสําคัญของพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ .ศ. 

2539 

พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ เปนพระราชบัญญัติที่กําหนดให

หนวยงานของรัฐตองรับผิดตอผูเสียหายในผลแหงละเมิดที่เจาหนาที่ของตนไดกระทําในการ

ปฏิบัติหนาที่  ซึ่งผูเสียหายสามารถฟองหนวยงานของรัฐซึ่งเจาหนาที่ดังกลาวสังกัดอยูได

โดยตรง ไมสามารถฟองเจาหนาที่ได (มาตรา 5 วรรคหนึ่ง) ถาการละเมิดเกิดจากเจาหนาที่  
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ลิขสิทธิ์โดย ............................. นักวิชาการเตรียมสอบขาราชการ  

แนวขอสอบพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่  
 

 

 1. พรบ.ความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ ฉบับที่ใชอยูเปนฉบับ พ.ศ.ใด 

ก.พ.ศ. 2535     ข. พ.ศ.2537 

ค.พ.ศ.2538     ง. พ.ศ.2539 

 ตอบ ง. พ.ศ.2539 

 

3. ถาการละเมิดเกิดจากเจาหนาที่ซึ่งไมไดสังกัดหนวยงานของรัฐแหงใด ผูเสียหายสามารถ

ฟองหนวยงานใดได 

ก. กระทรวงการคลัง    ข.กระทรวงกลาโหม 

ค. กระทรวงยุติธรรม    ง. กระทรวงมหาดไทย 

ตอบ ก. กระทรวงการคลัง 

พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ เปนพระราชบัญญัติที่กําหนดให

หนวยงานของรัฐตองรับผิดตอผูเสียหายในผลแหงละเมิดที่เจาหนาที่ของตนไดกระทําในการ

ปฏิบัติหนาที่  ซึ่งผูเสียหายสามารถฟองหนวยงานของรัฐซึ่งเจาหนาที่ดังกลาวสังกัดอยูได

โดยตรง ไมสามารถฟองเจาหนาที่ได (มาตรา 5 วรรคหนึ่ง) ถาการละเมิดเกิดจากเจาหนาที่

ซึ่งไมไดสังกัดหนวยงานของรัฐแหงใด ผูเสียหายสามารถฟองกระทรวงการคลังใหเปน

หนวยงานของรัฐที่ตองรับผิดได (มาตรา 5 วรรคสอง)  

 

4. ถาหนวยงานของรัฐหรือเจาหนาที่ไดใชคาสินไหม ทดแทนแกผูเสียหาย สิทธิที่จะเรียกให

อีกฝายหนึ่งชดใชคาสินไหมทดแทนแกตนใหมีกําหนดอายุความกี่ปนับแตวันที่หนวยงานของ

รัฐหรือเจาหนาที่ไดใชคาสินไหมทดแทนนั้นแกผูเสียหาย 

  ก. หนึ่งป     ข. หาป 

ค. สิบป     ง. ย่ีสิบป 

ตอบ ก. หนึ่งป 

ถาหนวยงานของรัฐหรือเจาหนาที่ไดใชคาสินไหมทดแทนแกผูเสียหาย สิทธิที่จะเรียก

ใหอีกฝายหนึ่งชดใชคาสินไหมทดแทนแกตนใหมีกําหนดอายุความ หนึ่งปนับแตวันที่

หนวยงานของรัฐหรือเจาหนาที่ไดใชคาสินไหมทดแทนนั้น แกผูเสียหาย (มาตรา 9) 
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