เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๒๘ ก

หนา้ ๒๓
ราชกิจจานุเบกษา

๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕

พระราชกฤษฎีกา
กาหนดไม้หวงห้าม (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๖๕

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
ให้ไว้ ณ วันที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
เป็นปีที่ ๗ ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมบัญชีท้ายพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการกาหนดไม้หวงห้าม
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๗๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และมาตรา ๗
แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ ๘)
พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า “พระราชกฤษฎีกากาหนดไม้หวงห้าม (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๖๕”
มาตรา ๒ พระราชกฤษฎี ก านี้ ใ ห้ใ ช้ บั งคั บเมื่อ พ้ น กาหนดเก้า สิ บวั นนับ แต่วั นประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ เ พิ่ ม ความต่ อ ไปนี้ เ ป็ น ล าดั บ ที่ ๑๕๙ - ๑๖๒ ในช่ อ งประเภท ก.
ไม้หวงห้ามธรรมดา ของบัญชีท้ายพระราชกฤษฎีกากาหนดไม้หวงห้าม พ.ศ. ๒๕๓๐

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๒๘ ก

ลาดับที่

หนา้ ๒๔
ราชกิจจานุเบกษา

๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕

ประเภท ก. ไม้หวงห้ามธรรมดา

“๑๕๙

สัก (Tectona grandis L.f.)

๑๖๐

ยาง (Dipterocarpus spp.)

๑๖๑

ชิงชัน เก็ดแดง อีเม่ง พะยุงแกลบ กระพี้ แดงจีน ขะยุง ซิก กระซิก กระซิบ
พะยู ง หมากพลู ตั๊ ก แตน กระพี้ เ ขาควาย เก็ ด ด า อี เ ฒ่ า เก็ ด เขาควาย
(Dalbergia spp.)

๑๖๒

กฤษณา (Aquilaria spp.)”

มาตรา ๔ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นลาดับที่ ๑๔ ในช่องประเภท ข. ไม้หวงห้ามพิเศษ
ของบัญชีท้ายพระราชกฤษฎีกากาหนดไม้หวงห้าม พ.ศ. ๒๕๓๐
ลาดับที่
“๑๔

ประเภท ข. ไม้หวงห้ามพิเศษ
เทียนทะเล (Pemphis acidula J.R. Forst. & G. Forst.)”

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๒๘ ก

หนา้ ๒๕
ราชกิจจานุเบกษา

๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติ
ป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๖๒ บัญญัติให้
การกาหนดและการเพิ่มเติมไม้ชนิดใดที่ขึ้นในป่าเป็นไม้หวงห้ามประเภทใด ให้ กระทาโดยพระราชกฤษฎีกา
และโดยที่มาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๖๒ บัญญัติให้บรรดาไม้สัก ไม้ยาง
ไม้ชิงชัน ไม้เก็ดแดง ไม้อีเม่ง ไม้พะยุงแกลบ ไม้กระพี้ ไม้แดงจีน ไม้ขะยุง ไม้ซิก ไม้กระซิก ไม้กระซิบ
ไม้พะยู ง ไม้ห มากพลู ตั๊กแตน ไม้กระพี้เขาควาย ไม้เก็ดดา ไม้อีเฒ่ า และไม้เก็ดเขาควาย ที่ขึ้นในป่า
เป็ น ไม้ ห วงห้ า มประเภท ก. ตามพระราชบั ญ ญั ติ ป่ า ไม้ พุ ท ธศั ก ราช ๒๔๘๔ จนกว่ า จะได้ มี
การตราพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามความในมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ประกอบกับปัจจุบันมีการลักลอบตัดโค่นไม้กฤษณา เพื่อเอาชิ้นกฤษณา
ที่ อ ยู่ ใ นเนื้ อ ไม้ และมี ก ารลั ก ลอบขุ ด ไม้ เ ที ย นทะเลจากที่ ดิ น ของรั ฐ ไปจ าหน่ า ย ท าให้ ไ ม้ ทั้ ง สองชนิ ด นี้
ซึ่งเหลืออยู่ในป่าตามธรรมชาติน้อยมากอยู่แล้ว มีจานวนลดลงอย่างรวดเร็วจนอาจส่งผลกระทบต่อการดารงอยู่
ของพันธุ์ไม้ดังกล่ าว สมควรกาหนดให้ ไม้กฤษณาเป็นไม้หวงห้ ามประเภท ก. ไม้หวงห้ามธรรมดา และ
ไม้เทียนทะเลเป็นไม้หวงห้ามประเภท ข. ไม้หวงห้ามพิเศษ จึงจาเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้

