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ส่วนท่ี 1 

บทท่ัวไป 

การจัดการของกลางในคดีป่าไม้  
 ของกลาง หมายถึงส่ิงของต่างๆ ท่ีเจา้พนักงานยดึไว้เปน็พยานหลักฐานในทางคดี 

ของกลางตามข้อบังคับการเก็บรักษาของกลาง กระทรวงมหาดไทย ลงวันท่ี 1 ตุลาคม 2480 ก าหนดว่า 

“ข้อ 4 ของกลางนั้น คือ วัตถุใดๆ หรือทรัพย์สินซึ่งตกมาอยู่ในความคุ้มครองของเจ้าพนักงาน

โดยอ านาจแห่งกฎหมายหรือโดยหน้าท่ีราชการ และยึดไว้เป็นของกลางเพื่อพิสูจน์ในทางคดีหรือเพื่อจัดการ

อย่างอื่นตามหน้าท่ีราชการ” 

ของกลางแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 

1. ของกลางในคดีอาญา ได้แก่ของกลางท่ีเกี่ยวข้องทางคดีอาญา เชน่ทรัพย์สินท่ีบุคคลท าหรือมีไว้เปน็

ความผิด หรือมีไว้เพื่อใช้ในการกระท าความผิด หรือได้มาโดยได้กระท าความผิด หรือส่ิงของท่ีใช้เป็นหลักฐาน

พิสูจน์ความผิดทางอาญา 

2. ของกลางอย่างอื่น ไดแ้ก่ของกลางท่ีไม่เกี่ยวข้องกับคดอีาญา เช่น ของท่ีเกบ็ตก ไม้ไหลลอย เปน็ตน้ 

คดีป่าไม้ หมายถึงคดีหรือความท่ีฟ้องผู้กระท าการฝ่าฝืนหรือกระท าการอันเป็นความผิดท่ีบัญญัติไว้ใน

กฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้ ซ่ึงได้แก่พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ 

พ.ศ. 2507 พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 พระราชบัญญัติสงวนคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 

พระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติเล่ือยโซ่ยนต์ พ.ศ. 2545 

ความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้ เป็นความผิดอาญาแผ่นดิน ซ่ึงไม่อาจยอมความกันได้  

เพราะรัฐเปน็ผู้เสียหาย 

ของกลางในคดีความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้ ได้แก่ 

  1. ไม้ท่ียังมิได้แปรรูป (ไม้ท่อน) 

  2. ไม้แปรรูป 

  3. ส่ิงประดิษฐ์เคร่ืองใช้ท่ีท าด้วยไม้ 

  4. ของป่า 

  5. สัตว์ป่า ซากของสัตว์ปา่ ผลิตภัณฑ์ท่ีท าจากซากของสัตว์ป่า รังของสัตว์ป่า 

  6. บรรดาอาวุธปืน เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ สัตว์พาหนะ ยานพาหนะ เคร่ืองจักรกล ที่ได้ใช้ใน

การกระท าความผิด หรือใช้เป็นอุปกรณ์ให้ได้รับผลในการกระท าความผิด 

  7. วัตถุหรือส่ิงของอื่นๆท่ีใช้เป็นหลักฐานในคดีได้  



2 
 

ระเบียบและบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

กฎหมายเก่ียวกับการป่าไม้ หมายถึง บรรดากฎหมายที่เก่ียวข้องกับการป่าไม้ ได้แก่ 

- พ.ร.บ. ป่าไม้ พุทธศักราช 2484 (และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม) 

- พ.ร.บ. ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 (และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม) 

- พ.ร.บ. อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 (และท่ีแก้ไขเพิ่มเตมิ) 

- พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 (และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม) 

- พ.ร.บ. สวนป่า พ.ศ. 2535 

- พ.ร.บ. เล่ือยโซ่ยนต์ พ.ศ. 2545 

ระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่าด้วยการปฏิบัตเิกีย่วกับของกลางในคดีความผิด

เกี่ยวกับการป่าไม้ พ.ศ. 2533 

โดยท่ีเป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบ ว่าด้วยการปฏิบัติเกี่ยวกับของกลางในคดีความผิด

เกี่ยวกับการป่าไม้ เสียใหม่ให้เหมาะสมสะดวกในการปฏิบัติยิ่งขึ้น และเพื่ ออนุวัติตามข้อตกลงระหว่าง

กระทรวงมหาดไทยกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เร่ือง การปฏิบัติเกี่ยวกับของกลางในคดีความผิดเกี่ยวกับ

การป่าไม้ ลงวันท่ี 1 มกราคม 2532 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะผู้รักษาการ

ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2503 

พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 และพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 จึงวางระเบียบไว้ 

ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ระเบียบนีเ้รียกว่า “ระเบยีบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่าด้วยการปฏิบัติเก่ียวกับ

ของกลางในคดีความผิดเก่ียวกับการปา่ไม้ พ.ศ. 2533” 

ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคบั ตั้งแต่วนัท่ี 1 ธันวาคม พ.ศ. 2533 เป็นต้นไป 

ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบปฏิบตัิราชการป่าไม้ ฉบับท่ี 8 ว่าด้วยการรักษาและจ าหนา่ยของกลาง 

ลงวันท่ี 8 กันยายน 2497  

บรรดาระเบียบ ข้อบังคับและค าส่ังอื่นใด ซ่ึงขดัหรือแย้งกับระเบียบนี ้ให้ใช้ระเบียบนีแ้ทน 

ข้อ 4 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคบัแก่ส่วนราชการในสังกดักรมป่าไม้ ท้ังส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 

ข้อ 5 ของกลางตามระเบียบนี้ ได้แก่ บรรดาไม้ ของป่า ส่ิงประดิษฐ์ เคร่ืองใช้หรือส่ิงอื่นใด 

บรรดาท่ีท าด้วยไม้ สัตว์ป่า ซากของสัตวป์่า เคร่ืองมือ เคร่ืองใช ้ สัตว์พาหนะ ยานพาหนะ หรือเคร่ืองจกัรกล 

ใดๆท่ีตรวจยดึได้ในคดีความผิดเกี่ยวกับการป่าไม้ 
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 ข้อ 6 เม่ือพนักงานเจ้าหน้าท่ีได้ยึดหรือรับของกลาง ให้ท าบัญชีรายละเอียดเกี่ยวกับของกลางนั้น 

แล้วจัดการน าไปเก็บรักษาไว้ในท่ีปลอดภัย ยกเวน้ของกลางท่ีเกี่ยวกบักฎหมายอาวุธปนืฯ ให้ส่งมอบพนักงานสอบสวน

รับไปเก็บรักษาและด าเนนิการ ในกรณีไม่สามารถน าออกจากสถานท่ีตรวจยดึให้บันทึกเหตผุลไวเ้ป็นหลักฐาน 

พร้อมท้ังแจ้งพนักงานสอบสวนทราบและรายงานผู้บงัคับบัญชาโดยเร็ว  

ในกรณีท่ีจ าเป็นต้องชักลาก ขนย้าย หรือเฝ้ารักษาของกลาง ให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีผู้ตรวจยึด

หรือรับมอบของกลาง มีอ านาจจ้างตามระเบียบท่ีกรมป่าไม้ก าหนด แล้วรายงานตามล าดับ ให้ป่าไม้เขตหรือ 

ผู้ว่าราชการจังหวดัทราบ ในเขตกรุงเทพมหานครให้รายงานอธิบดีกรมป่าไม้ 

ส าหรับไม้ของกลางให้ประทับรูปรอยตราแสดงการยึด ในโอกาสแรกท่ีพึงจะกระท าได้และจดแจ้ง

รูปรอยตราท่ีใช้ประทับไว้ในบัญชีรายละเอียดด้วย เว้นแต ่ ไม้นั้นมีขนาดเล็กหรือโดยสภาพของไม้ไม่อาจประทับ 

รูปรอยตราได้ให้หมายเหตุในบญัชีไว้เปน็หลักฐาน  

ให้หน่วยงานของผู้กล่าวโทษหรือรับของกลางจากหน่วยงานอืน่ท่ีมิได้สังกดักรมป่าไม้ บนัทึกรายการ

ของกลางนัน้ไว้ในทะเบียนของกลางตามแบบท่ีกรมป่าไม้ก าหนด  

ข้อ 7 ของกลางท่ีตกเป็นของแผ่นดินแล้ว ให้ขายโดยวิธีทอดตลาดหรือวิธีประกวดราคา

ตามระเบียบนี้ เว้นแต่จะมีกฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรีก าหนดไว้เป็นอย่างอื่น หรือของกลางท่ีต้องการจัดการตาม

ข้อ 8 ข้อ 9 

ข้อ 8 ของกลางท่ีตกเปน็ของแผ่นดินแล้วและเปน็ของกลางท่ีไม่ควรขาย อธิบดีกรมป่าไม้หรือ

ผู้ท่ีได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมป่าไม้จะส่ังให้เอาไว้ใช้ในราชการ ปล่อย ท าลาย หรือจัดการตามสมควรก็ได้  

ข้อ 9 การขายของกลางให้องค์การการกุศล วัด หรือการสาธารณประโยชน์ ให้ท าได้โดย

ไม่ต้องขายตามข้อ 7 แต่ต้องได้รับอนุมัตจิากอธิบดีกรมปา่ไม้ 

ข้อ 10 การขายของกลางตามข้อ 7 ให้ด าเนินการดังต่อไปนี้ 

10.1 ให้อธิบดีกรมป่าไม้ ป่าไม้เขต หรือผู้ว่าราชการจังหวัด แล้วแต่กรณี แต่งตั้งข้าราชการ

เป็นคณะกรรมการ ประกอบด้วย ประธานกรรมการซ่ึงจะต้องด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่าระดับ 5 และกรรมการ

อีกอย่างน้อยสองคน ให้มีเลขานุการคนหนึ่ง หรือจะแต่งตั้งกรรมการคนใดคนหนึ่งเป็นเลขานุการด้วยก็ได้ 

10.2 ต้องประกาศล่วงหน้าก่อนวันขายไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน ในประกาศให้ระบุชนิด 

จ านวน ปริมาตร ลักษณะ สภาพ สถานท่ีเก็บรักษาของกลางท่ีจะขาย วัน เวลา สถานท่ีขาย  หลักประกันซอง 

ในกรณีขายโดยวิธีประกวดราคาและก าหนดให้ผู้ซ้ือได้ช าระค่าภาระผูกพันอันได้แก่ ค่าชักลาก ค่าขนย้าย  

ค่าเฝ้ารักษา หรือค่าใช้จ่ายอื่นใดท่ีทางราชการป่าไม้จะต้องจ่ายเกี่ยวกับของกลางอีกส่วนหนึ่งต่างหากจากค่าขาย 

10.3 ให้ขายท่ีกรมป่าไม้ ส านักงานป่าไม้เขต ส านักงานป่าไม้จังหวัดหรือท่ีอื่นใด

ตามท่ีผู้แต่งตั้งคณะกรรมการเห็นสมควร 
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10.4 เม่ือคณะกรรมการเห็นว่าราคาซ่ึงมีผู้เสนอสูงสุดนั้นยังไม่เพียงพอกับราคาขั้นต่ า

ท่ีคณะกรรมการก าหนด ให้คณะกรรมการถอนทรัพย์สินนั้นจากการขาย แล้วด าเนินการขายใหม่ 

10.5 ผู้ซ้ือได้ต้องช าระราคาท้ังหมดในวันขาย ถ้าไม่อาจช าระราคาท้ังหมดได้ ก็ให้

ช าระไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบห้าของราคาท่ีขายและท าสัญญาไว้เป็นหลักฐาน โดยก าหนดให้ช าระราคาส่วนท่ีเหลือ

พร้อมรับของภายในสิบห้าวันนับแต่วันท าสัญญา 

ข้อ 11 ของกลางท่ีเสียง่าย หรือถ้าเก็บไว้จะเป็นการเสี่ยงต่อความเสียหาย  หรือค่าใช้จ่าย

จะเกินส่วนกับค่าของกลางนั้น ให้น าออกขายทอดตลาด เว้นแต่จะมีกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี หรือนโยบาย

ของทางราชการ ก าหนดการขายไว้เป็นอย่างอื่น ก่อนขายให้แจ้งเหตุดังกล่าวและขอความเห็นชอบต่อพนักงานสอบสวน 

หรือพนักงานอัยการเจ้าของคดี เพื่อขายของกลางนั้นท้ังหมด หรือบางส่วนในระหว่างคดี และให้ร่วมกับ

พนักงานสอบสวนเจ้าของคดีจัดการตามสมควร เพื่อบันทึกรายละเอียด ต าหนิรูปพรรณ ร่องรอยหลักฐาน

ต่างๆ เกี่ยวกับของกลางนั้นไว้ เม่ือขายแล้วได้เงินเป็นจ านวนสุทธิเท่าใด ให้ถือไว้แทนของกลาง 

การขายทอดตลาดตามวรรคก่อนให้ถือปฏิบัติตามข้อ 10 ถ้าไม่อาจปฏิบัติให้ครบถ้วน

ตามข้อ 10.1, 10.2 ได้ ให้ผู้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาจัดการได้ตามท่ีเห็นสมควร 

ข้อ 12 ของกลางท่ีไม่อาจเก็บรักษาได้เนื่องจากเน่าเสียเร็ว เม่ือพนักงานสอบสวนหรือ

พนักงานอัยการผู้รับผิดชอบคดีให้ความเห็นชอบแล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีอย่างน้อยสองคนร่วมกันท าลาย

แล้วรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 

ข้อ 13 การรับเงินค่าขายของกลางให้ออกใบเสร็จรับเงิน (ก.ป.ม.แบบ 37) พร้อมบัญชี

รายละเอียดของกลางท่ีขาย 

ไม้ของกลางเม่ือได้ขายไปแล้ว ให้ใช้ตรารัฐบาลขายและตราประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าท่ีผู้มอบ

ไม้ของกลางตีประทับไว้ทุกท่อน แผ่น หรือชิ้น ถ้ามีตรายึดหรือตรากัก ประทับอยู่ ให้ใช้ตราปล่อยตีประทับไว้ด้วย 

เว้นแต่ไม้นั้นมีขนาดเล็กหรือโดยสภาพของไม้ไม่อาจประทับรูปรอยตราได้ ให้หมายเหตุในบัญชีไว้

เป็นหลักฐาน 

ข้อ 14 การคืนของกลาง ให้คืนแก่เจ้าของหรือผู้มีสิทธิตามกฎหมาย 

ข้อ 15 ให้ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นผู้ รักษาราชการตามระเบียบนี้ และ

ให้มีอ านาจตีความและวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ 

ประกาศ ณ วันท่ี 20 สิงหาคม พ.ศ. 2533 

  (ลงนาม) พนัโท สนัน่ ขจรประศาสน ์

   (สนั่น ขจรประศาสน์) 

         รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
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ข้อตกลงระหว่างกระทรวงมหาดไทยกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เร่ือง การปฏิบัติ

เก่ียวกับของกลางในคดีความผิดเก่ียวกับการป่าไม้  

เพื่อให้การจัดการเกี่ยวกับของกลางในคดีความผิดเกี่ยวกับการป่าไม้อันได้แก่ พระราชบัญญัติป่าไม้ 

พุทธศักราช 2484 พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2503 พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 

และพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 เป็นไปด้วยความรวดเร็วตามกฎหมายและมติคณะรัฐมนตรี 

ว่าการกระทรวงมหาดไทย และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงก าหนดข้อตกลงเป็นหลักปฏิบัติ

ไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1. ให้ยกเลิกข้อตกลงระหว่างกระทรวงมหาดไทยกับกระทรวงเกษตร เร่ือง การปฏิบัติเกี่ยวกับ

ไม้ของกลางในคดีความผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ ฉบับลงวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2510 และข้อตกลงระหว่าง

กระทรวงมหาดไทยกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เร่ือง การปฏิบัติเกี่ยวกับสัตว์ป่าและซากของสัตว์ป่าและ

ของกลางอื่นๆในคดีความผิดตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2503 ฉบับลงวันท่ี  

14 ธันวาคม 2525 

ข้อ 2. ของกลางตามข้อตกลงนี้ ได้แก่ บรรดาไม้ ของป่า ส่ิงประดิษฐ์ เคร่ืองใช้หรือส่ิงอื่นใด 

บรรดาท่ีท าด้วยไม้ สัตว์ป่า ซากของสัตว์ป่า เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ สัตว์พาหนะ หรือเคร่ืองจักรกลใดๆ ท่ีตรวจยึดได้ใน

คดีความผิดเกี่ยวกับการป่าไม้ 

ข้อ 3. ของกลางท่ีตรวจยดึได้ในคดคีวามผดิเกี่ยวกับการป่าไม้ทุกชนิด ยกเวน้ของกลางท่ีเกีย่วกับ 

กฎหมายวา่ดว้ยอาวุธปนืฯมอบให้กรมป่าไม้รับไปดแูลรักษาและจัดการตามระเบียบของกระทรวงเกษตรและสหกรณโ์ดยเร็ว 

ค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาและจัดการของกลางตามวรรคหนึ่ง ให้อยู่ในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ 

ส าหรับของกลางท่ีเป็นอาวุธปืน เคร่ืองกระสุนปืนและวัตถุระเบิด ให้ส่งมอบพนักงานสอบสวน

รับไปเก็บรักษาและด าเนินการ ตามข้อบังคับการเก็บรักษาของกลางกระทรวงมหาดไทยและระเบียบการเก็บรักษา

ของกลางของกรมต ารวจ 

ข้อ 4. ให้พนักงานสอบสวนด าเนินการสอบสวนด าเนนิคดีความผดิเกี่ยวกับการป่าไม้ให้เสร็จส้ินไปโดยเร็ว 

ในคดีท่ีไม่ปรากฏว่า ผู้ใดเป็นผู้กระท าความผิด หรือรู้ตัวผู้กระท าความผิดแต่ผู้กระท าผิดหลบหนีไป

และไม่มีผู้ใดโต้แย้งกรรมสิทธ์ิในของกลางนั้น ให้พนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบคดีประกาศโฆษณาหาเจ้าของ 

ผู้มีกรรมสิทธ์ิ โดยประกาศไว้ในท่ีเปิดเผย ณ ท่ีท าการของพนักงานสอบสวน ท่ีท าการก านันหรือผู้ใหญ่บ้าน และท่ีพบ

หรือท่ีตรวจยึดของกลางนั้นไม่น้อยกว่าสามสิบวัน เม่ือพ้นก าหนดแล้วไม่มีผู้ใดอ้างกรรมสิทธ์ิ ให้พนักงานสอบสวน

แจ้งเจ้าหน้าท่ีป่าไม้ผู้รับผิดชอบดูแลรักษาของกลางนั้นทราบเพื่อด าเนินการตามระเบียบต่อไป 

ในกรณีไม่ปรากฏว่า ผู้ใดเป็นผู้กระท าความผิด ให้พนักงานสอบสวนด าเนินการสืบสวน

และงดการสอบสวนโดยปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เกี่ยวกับการสืบสวนและงดการสอบสวนซ่ึง

ใช้บังคับในขณะนั้น 
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ข้อ 5. ของกลางท่ีตรวจยึดไว้ตามข้อ 2 ยกเว้นของกลางท่ีเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยอาวุธปืนฯ 

หากเป็นของเสียง่ายหรือถ้ารอจนคดีถึงท่ีสุดจะเป็นการเส่ียงต่อความเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายจะเกินส่วนกับค่าของกลาง

ให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีผู้ดูแลรักษาของกลางขอความเห็นชอบจากพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการผู้รับผิดชอบคดนีัน้ 

เพื่อด าเนินการจ าหน่ายหรือท าลายในระหว่างคดีแล้วแต่กรณี ตามระเบียบของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยให้ร่วมกับ

พนักงานสอบสวนจัดการบันทึกรายละเอียดต าหนิรูปพรรณ ตลอดจนร่องรอยหลักฐานต่างๆ เกี่ยวกับของกลาง 

นั้นไว้ก่อน เม่ือจ าหน่ายแล้วได้เงินจ านวนสุทธิเท่าใด ให้ถือไวแ้ทนของกลางนั้น 

  ความในวรรคหนึ่งมิให้ใชบ้ังคับในกรณีมีกฎหมายบัญญัตไิวเ้ป็นอย่างอื่น 

ข้อ 6 ของกลางท่ีพนักงานเจ้าหน้าท่ีตรวจยึดไว้ตามมาตรา 64 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ 

พุทธศักราช 2484 ถ้ามีผู้ร้องขอคืนในระหว่างคดี ให้พนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบคดีแจ้งให้ป่าไม้เขตหรือ

ป่าไม้จ ังหวัดท้องที่ผู ้ร ักษาของกลางแล้วแต่กรณี พิจารณาเสนอกรมป่าไม้เพื ่อด าเนินการขออนุมัติ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตามาตรา 64 ตรี แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 

เม่ือได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แล้วจึงจะให้เจ้าของหรือผู้มีสิทธิไปได้ 

 

ข้อตกลงนี้ให้ถือปฏิบตัิ ตั้งแต ่วนัท่ี 1 มกราคม 2532 เปน็ตน้ไป 

 

(ลงนาม) พลต ารวจเอก ประมาณ อดเิรกสาร     (ลงนาม)พนัโท สนั่น ขจรประศาสน ์

(ประมาณ อดเิรกสาร)         (สนั่น ขจรประศาสน์) 

    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
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บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ระหว่างกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และส านักงานต ารวจแห่งชาติ พุทธศักราช 2551 

ในคราวประชุมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ และการท าลายทรัพยากรป่าไม้ 

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม พุทธศักราช 2551 ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ท าเนียบรัฐบาล นายกรัฐมนตรี

ได้มอบนโยบายในการคงพื้นที่ป่าไม้ไม่ให้มีการบุกรุกเพิ่มเติม และการน าพื้นที่ป่าไม้ที่ถูกบุกรุกกลับคืนให้แผ่นดิน 

โดยมอบหมายให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นเจ้าภาพบูรราการหน่วยงานที่

เก่ียวข้องและขอให้เป้นวาระแห่งชาติ เพื่อสนองแนวพระราชด าริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและ

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม (นายศักด์ิสิทธิ์ ตรีเดช) และส านักงานต ารวจแห่งชาติ โดยรองผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ 

(พลต ารวจเอก เพรียงพันธ์ ดามาพงศ์) แทนผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ จึงได้ประสานความร่วมมือใน

การด าเนินการด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ โดยได้ตกลงความร่วมมือดังนี้ 

ฯลฯ 

2. ความร่วมมือ 

ทั้งสองฝ่าย จึงได้ตกลงก าหนดขอบเขตความร่วมมือ 12 ด้าน 

2.1 การป้องกันและปราบปราม 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

จะร่วมมือทั้งด้านก าลังเจ้าหน้าที่ สนับสนุนเครื่องมืออุปกรณ์ เพื่อพิจารณาด าเนินการก าหนดเป้าหมาย 

วางแผนปฏิบัติเพื่อการป้องกันและปราบปรามผู้ลักลอบตัดไม้ท าลายป่า และบุกรุกที่ดินของรัฐให้ได้ผล

อย่างจริงจังและเป็นรูปธรรม 

2.2 ของกลางคดีป่าไม ้

2.2.1 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะดูแลรักษาของกลางคดีป่าไม้

ทุกชนิด ยกเว้นของกลางที่เก่ียวข้องกับกฎหมายว่าด้วยอาวุธปืน ส าหรับของกลางคดีที่เป็นอาวุธปืน 

เครื่องกระสุนปืน และวัตถุระเบิด ให้ส่งมอบให้ส านักงานต ารวจแห่งชาติรับไปเก็บรักษาตามอ านาจหน้าที่ 

2.2.2 ของกลางคดีป่าไม้ หากเป็นของกลางที่เสียง่ายหรือถ้ารอจนคดีถึงที่สุด

จะเป็นการเสี่ยงต่อความเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายจะเกินส่วนกับค่าของกลาง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ดูแล

รักษาของกลางขอความเห็นชอบจากพนักงานสอบสวน เพื่อด าเนินการจ าหน่ายหรือท าลาย 
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2.2.3 ของกลาง หากไม่สามารถน าออกจากสถานที่ตรวจยึดให้บันทึกเหตุผล

พร้อมทั้งแจ้งพนักงานสอบสวน ส าหรับการคืนของกลางเมื่อคดีถึงที่สุดแล้ว เมื่อได้รับแจ้งจากพนักงาน

สอบสวน ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลรักษาของกลางคืนของกลางให้แก่เจ้าของหรือผู้มีสิทธิตามกฎหมาย 

2.3 การพิสูจน์ของกลางและสิทธิครอบครอง 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะสนับสนุนให้มีผู้ เชียวชาญด้าน

การพิสูจน์ของกลางคดีป่าไม้และสิทธิครอบครองพื้นที่ป่าให้เพียงพอและเหมาะสม เพื่ออ านวยความสะดวก

ในการด าเนินคดีให้เสร็จสิ้นโดยเร็วและครบถ้วนสมบูรณ์ อนึ่ง หากมีความจ าเป็นจะต้องตรวจดีเอ็นเอของกลางด้วย 

ฯลฯ 

ข้อตกลงนี้ท าขึ้น 2 ฉบับ มีข้อความตรงกัน ท้ังสองฝ่ายได้ลงรายมือช่ือไว้เป็นหลักฐานและ

เก็บไว้ฝ่ายละฉบับ ลงนาม ณ เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทัยธานี เม่ือวันท่ี 16 สิงหาคม 

พุทธศักราช 2551 

 

 (ลงนาม)     ศักดิ์สิทธ์ิ ตรีเดช      (ลงนาม)  พลต ารวจเอก เพรียงพนัธ์ ดามาพงศ ์

   (นายศักดิ์สิทธ์ิ ตรีเดช)          (เพรียงพนัธ์ ดามาพงศ์) 

 ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม       รองผู้บญัชาการต ารวจแห่งชาต ิ 

     แทนผูบ้ัญชาการต ารวจแห่งชาต ิ
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ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา บัญญัติว่า 

- มาตรา 85 เจ้าพนักงานผูจ้ับหรือรับตัวผู้ถูกจับไว้ มีอ านาจค้นตัวผูต้้องหาและยึดส่ิงของตา่งๆ ท่ีอาจ

ใช้เป็นพยานหลักฐานได ้

การค้นนัน้จักต้องท าโดยสภาพ ถ้าค้นผู้หญิงต้องให้หญิงอืน่เปน็ผู้คน้ 

ส่ิงของใดท่ียึดไว้ เจ้าพนักงานมีอ านาจยึดไว้จนกว่าคดีถึงท่ีสุด เม่ือเสร็จคดีแล้วก็ให้คืนแก่ผู้ต้องหาหรือ

แก่ผู้อื่นซ่ึงมีสิทธิเรียกร้องขอคืนส่ิงของนั้น เว้นแต่ศาลจะส่ังเป็นอย่างอื่น 

 - มาตรา 85/1 ในระหว่างสอบสวน ส่ิงของท่ีเจ้าพนักงานได้ยึดไว้ ซ่ึงมิใช่ทรัพย์สินท่ีกฎหมายบัญญัติไว้

ว่าผู้ใดท าหรือมีไว้เป็นความผิด ถ้ายังไม่ได้น าสืบหรือแสดงเป็นพยานหลักฐานในการพิจารณาคดี เจ้าของหรือ

ผู้ซึ่งมีสิทธิเรียกร้องขอคืนส่ิงของท่ีเจ้าพนักงานยึดไว้ อาจยื่นค าร้องต่อพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการ 

แล้วแต่กรณี เพื่อขอรับส่ิงของนั้นไปดูแลรักษาหรือใช้ประโยชน์โดยไม่มีประกัน หรือมีประกัน หรือมีประกัน

และหลักประกันก็ได้ ฯลฯ 

ประมวลกฎหมายอาญา บญัญตัิว่า 

- มาตรา 32 ทรัพย์สินใดท่ีกฎหมายบัญญัติไว้ว่า ผู้ใดท าหรือมีไว้เป็นความผิด ให้ริบเสียท้ังส้ิน 

ไม่ว่าเปน็ของผู้กระท าความผดิและมีผู้ถูกลงโทษตามค าพพิากษาหรือไม่ 

- มาตรา 33 ในการริบทรัพย์สิน นอกจากศาลจะมีอ านาจริบตามกฎหมายท่ีบัญญตัิไว้โดยเฉพาะแล้ว 

ให้ศาลมีอ านาจส่ังริบทรัพย์สินดังต่อไปนี้อีกด้วย คือ 

(1) ทรัพย์สินซ่ึงบคุคลได้ใช้หรือมีไว้เพื่อใช้ในการกระท าความผิด หรือ  

(2) ทรัพย์สินซ่ึงบคุคลได้มาโดยได้กระท าความผดิ 

เวน้แต่ ทรัพย์สินเหล่านี้เป็นทรัพย์สินของผู้ซึ่งมิได้รู้เห็นเป็นใจดว้ยในการกระท าความผดิ 

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 

หมวดวิธียึดทรัพย์ อายัดทรัพย์ และการจ่ายเงนิ มาตรา 303-323 

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บัญญัตวิ่า 

- มาตรา 1327 ภายในบังคับแห่งกฎหมายอาญา กรรมสิทธ์ิแห่งส่ิงใดๆ ซ่ึงได้ใช้ในการกระท าผิดหรือ

ได้มาโดยการกระท าผิด หรือเกี่ยวกับการกระท าผิดโดยประการอื่น และได้ส่งไว้ ในความรักษาของกรมใน

รัฐบาลนั้น ท่านว่าตกเป็นของแผ่นดิน ถ้าเจ้าของมิได้เรียกเอาภายในหนึ่งปีนับแต่วันส่ง หรือถ้าได้ฟ้องคดีอาญา

ต่อศาลแล้ว นับแต่วันท่ีค าพิพากษาถึงท่ีสุด แต่ถ้าไม่ทราบตัวเจ้าของ ท่านให้ผ่อนเวลาออกไปเป็นห้าป ี

 ถ้าทรัพย์สินเป็นของเสียง่าย หรือถ้าหน่วงช้าไว้จะเป็นการเส่ียงความเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายจะเกินส่วนกับ

ค่าของทรัพย์สินนั้นไซร้ ท่านว่ากรมในรัฐบาลจะจัดให้เอาออกขายทอดตลาดก่อนถึงก าหนดก็ได้ แต่ก่อนท่ีจะขาย

ให้จัดการตามควร เพื่อบันทึกรายการอันเป็นเคร่ืองให้บุคคลผู้มีสิทธิจะรับทรัพย์สินนั้นอาจทราบว่าเป็น

ทรัพย์สินของตนและพิสูจน์สิทธิได้ เม่ือขายแล้วได้เงินเป็นจ านวนสุทธิเท่าใดให้ถือไว้แทนตัวทรัพย์สิน 
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พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 

- มาตรา 64 ทวิ ให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีมีอ านาจยึดบรรดาเคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ สัตว์พาหนะ 

ยานพาหนะ หรือเคร่ืองจักรกลใดๆท่ีบุคคลได้ใช้หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าได้ใช้ในการกระท าความผิดหรือ

เป็นอุปกรณ์ให้ได้รับผลในการกระท าความผิดตามมาตรา 11 มาตรา 48 มาตรา 54 หรือมาตรา 69 ไว้เพื่อ

เป็นหลักฐานในการพิจารณาคดีได้ จนกว่าพนักงานอัยการส่ังเด็ดขาดไม่ฟ้องคดี หรือจนกว่าคดีจะถึงท่ีสุด ท้ังนี้

ไม่ว่าจะเป็นของผู้กระท าความผิด หรือของผู้มีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นผู้กระท าความผิดหรือไม่ 

ทรัพย์สินท่ียึดไว้ตามวรรคหนึ่ง ถ้าพนักงานอัยการส่ังเด็ดขาดไม่ฟ้องคดีหรือศาลไม่พิพากษาให้ริบ 

และผู้เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองมิได้ร้องขอรับคืนภายในก าหนดหกเดือนนับแต่วันทราบ หรือถอืวา่ไดท้ราบ

ค าส่ังเด็ดขาดไม่ฟ้องคดี หรือวันท่ีค าพิพากษาถึงท่ีสุด แล้วแต่กรณี ให้ตกเป็นของกรมป่าไม้ 

ถ้าทรัพย์สินท่ียึดไว้จะเป็นการเส่ียงต่อความเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาจะเกินค่าของ

ทรัพย์สิน รัฐมนตรีหรือผู้ท่ีรัฐมนตรีมอบหมายจะจัดการขายทอดตลาดทรัพย์สินนั้นก่อนถึงก าหนดตามวรรคสองก็ได้ 

ได้เงินเป็นจ านวนสุทธิเท่าใดให้ยึดไว้แทนทรัพย์สินนั้น 

- มาตรา 64 ตรี ในกรณีทรัพย์สินท่ียึดไว้ตามมาตรา 64 ทวิ มิใช่เป็นของผู้กระท าความผิดหรือ

ของผู้มีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นผู้กระท าความผิด ให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีโดยอนุมัติรัฐมนตรีคืนทรัพย์สินหรือเงินแล้วแต่

กรณี ให้แก่เจ้าของก่อนถึงก าหนดตามมาตรา 64 ทวิ ได้ ในกรณีดังต่อไปนี้ 

   (1) เม่ือทรัพย์สินนั้นไม่จ าเป็นต้องใช้เป็นพยานหลักฐานในการพิจารณาคดี ท่ีเป็นเหตุให้

ทรัพย์สินนั้นถูกยึด และ 

   (2) เม่ือผู้กระท าความผิด หรือผู้มีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นผู้กระท าความผิดได้ทรัพย์สินนั้น

มาจากผู้เป็นเจ้าของโดยการกระท าความผิดทางอาญา 

- มาตรา 74 บรรดาไม้และของป่าอันได้มาหรือมีไว้ เนื่องจากการกระท าความผิดต่อ

พระราชบัญญัตินี้ และส่ิงประดิษฐ์ เคร่ืองใช้ และส่ิงอื่นใด บรรดาท่ีท าด้วยไม้หวงห้ามท่ีมีไว้เนื่ องจาก

การกระท าความผิดตามมาตรา 53 ตรี ให้ริบเสียท้ังส้ิน 

- มาตรา 74 ทวิ บรรดาเคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ สัตว์พาหนะ ยานพาหนะหรือเคร่ืองจักรกลใดๆ ซ่ึง

บุคคลได้ใช้ในการกระท าความผิด หรือได้ใช้เป็นอุปกรณ์ให้ได้รับผลในการกระท าความผิดตามมาตรา 11 

มาตรา 48 มาตรา 54 หรือมาตรา 69 ให้ริบเสียท้ังส้ิน ไม่ว่าจะมีผู้ถูกลงโทษตามค าพิพากษาหรือไม่ 

พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507  

- มาตรา 3 5 บรรดาไม้ ของป่า เคร่ืองมือ เคร่ืองใช ้ อาวุธ สัตว์พาหนะ ยานพาหนะ หรือ 

เคร่ืองจักรกลใดๆ ซ่ึงบุคคลใช ้ หรือได้มาโดยการกระท าผดิตามพระราชบญัญตัินี ้ ให้ริบเสียท้ังส้ิน โดยไม่ค านงึวา่ 

เป็นของผู้กระท าผิด และมีผู้ถูกลงโทษตามค าพิพากษาของศาลหรือไม่ 
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คดีถึงที่สุดมี 2 กรณี คอื 

1. คดีถึงท่ีสุดในชัน้พนักงานอยัการ โดยพนักงานอัยการมีค าส่ังเด็ดขาดไม่ฟ้องคดี 

  - ในกรุงเทพมหานคร เม่ือพนักงานอัยการมีค าส่ังไม่ฟ้องคดี และค าส่ังนั้นไม่ใช่ของอัยการสูงสุด 

ต้องส่งส านวนการสอบสวนพร้อมกับค าส่ังไปเสนอผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติพิจารณาให้ความเห็นชอบ  

  - ในจังหวัดอืน่(นอกจากกรุงเทพมหานคร) เม่ือพนักงานอัยการมีค าส่ังไม่ฟ้องคดี ให้ส่งส าเนา 

การสอบสวนพร้อมกับค าส่ังไปเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

2. คดีถึงท่ีสุดในชัน้ศาล 

  คดีท่ีถึงท่ีสุดในชัน้ศาลนีอ้าจถึงท่ีสุดโดยค าพพิากษาของศาลชั้นตน้ หรือศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีกา 

เนือ่งจากคู่ความไม่ได้อุทธรณฎ์ีกา หรือคดีต้องห้ามอุทธรณฎ์ีกา แล้วแต่กรณี ซ่ึงจะต้องพิจารณาวา่ค าพิพากษาถึง

ท่ีสุดเม่ือใด 

  -  ค าพิพากษาใดซ่ึงตามกฎหมายจะอุทธรณ์หรือฎีกาหรือมีค าขอให้พิจารณาใหม่ไม่ได้ให้ถือ

ว่าเป็นท่ีสุดตั้งแต่วันท่ีได้อ่านเป็นต้นไป ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 15 ประกอบประมวลกฎหมาย 

วิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 147 วรรคแรก 

  -  ค าพิพากษาใด ซ่ึงอาจอุทธรณ์ฎีกาหรือมีค าขอให้พิจารณาใหม่ได้ ถ้ามิได้อุทธรณ์หรือฎีกา

หรือร้องขอให้พิจารณาใหม่ภายในเวลาท่ีก าหนดไว้ให้ถือว่าเป็นท่ีสุดตั้งแต่ระยะเวลาเช่นว่านั้นได้สิ้นสุดลง

ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 198 มาตรา 216 ประกอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 

มาตรา 147 วรรคสอง  

ของกลางจะตกเป็นของแผ่นดินในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

1. โดยค าพิพากษาของศาลให้ริบ 

  ประมวลกฎหมายอาญา บญัญตัิไว้ว่า 

  มาตรา 35 ทรัพย์สินซ่ึงศาลพิพากษาให้ริบให้ตกเป็นของแผ่นดิน แต่ศาลจะพิพากษาให้ท าให้

ทรัพย์สินนั้นใช้ไม่ได้หรือท าลายทรัพย์สินนั้นเสียก็ได้ 

2. โดยเจ้าของยินยอมยกให้เป็นของแผ่นดิน 

  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บัญญัติไว้ว่า 

  มาตรา 521 อันว่าให้นั้น คือสัญญาซ่ึงบุคคลคนหนึ่ง เรียกว่าผู้ให้โอนทรัพย์สินของตนให้โดย

เสน่หาแก่บุคคลอีกคนหนึ่งเรียกว่าผู้รับ และผู้รับยอมรับเอาทรัพย์สินนั้น 

3. โดยเจ้าของหรือผู้ครอบครองมิได้ร้องขอคนืภายในก าหนด 6 เดือน นับแต่วนัทราบหรือ

ถือว่าได้ทราบค าส่ังเด็ดขาดไม่ฟ้องคดี หรือวันท่ีค าพิพากษาถึงท่ีสุด ตามมาตรา 64 ทวิ วรรคสอง  

แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ซ่ึงบญัญตัิให้ตกเป็นของกรมป่าไม้ 
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พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 บัญญัติไว้ว่า 

มาตรา 64 ทวิ ให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีมีอ านาจยึดบรรดาเคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ สัตว์พาหนะ 

ยานพาหนะ หรือเคร่ืองจักรกลใดๆท่ีบุคคลได้ใช้หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าได้ใช้ในการกระท าความผิดหรือ

เป็นอุปกรณ์ให้ได้รับผลในการกระท าความผิดตามมาตรา 11 มาตรา 48 มาตรา 54 หรือมาตรา 69 ไว้เพื่อ

เป็นหลักฐานในการพิจารณาคดีได้ จนกว่าพนักงานอัยการส่ังเด็ดขาดไม่ฟ้องคดี หรือจนกว่าคดีจะถึงท่ีสุด ท้ังนี้

ไม่ว่าจะเป็นของผู้กระท าความผิด หรือของผู้มีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นผู้กระท าความผิดหรือไม่ 

ทรัพย์สินท่ียึดไว้ตามวรรคหนึ่ง ถ้าพนักงานอัยการส่ังเด็ดขาดไม่ฟ้องคดีหรือศาลไม่พิพากษาให้ริบ 

และผูเ้ปน็เจ้าของหรือผูค้รอบครองมิได้ร้องขอรับคนืภายในก าหนดหกเดอืนนบัแต่วนัทราบ หรือถือว่าได้ทราบ

ค าส่ังเด็ดขาดไม่ฟ้องคดี หรือวันท่ีค าพิพากษาถึงท่ีสุด แล้วแต่กรณี ให้ตกเป็นของกรมป่าไม้  

ถ้าทรัพย์สินท่ียึดไว้จะเป็นการเสี่ยงต่อความเสียหาย  หรือค่าใช้จ่าย ในการเก็บรักษา

จะเกินค่าของทรัพย์สิน รัฐมนตรีหรือผู้ท่ีรัฐมนตรีมอบหมายจะจัดการขายทอดตลาดทรัพย์สินนั้นก่อนถึง

ก าหนดตามวรรคสองก็ได ไดเงินเป็นจ านวนสุทธิเท่าใดให้ยึดไวแทนทรัพย์สินนั้น 

4. โดยการเก็บรักษาไว้ของหน่วยงานของรัฐและเจ้าของมิได้เรียกเอาคืนภายใน ระยะเวลาท่ี

ก าหนดไว้ ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1327 กล่าวคือ 

  มาตรา 1327 ภายในบังคับแห่งกฎหมายอาญา กรรมสิทธ์ิแห่งส่ิงใดๆ ซ่ึงได้ใช้ในการกระท าผิด

หรือได้มาโดยการกระท าผิด หรือเกี่ยวกับการกระท าผิดโดยประการอื่น และได้ส่งไว้ในความรักษาของกรม

ในรัฐบาลนั้น ท่านว่าตกเป็นของแผ่นดิน ถ้าเจ้าของมิได้เรียกร้องภายในหนึ่งปีนับแต่วันส่ง  หรือถ้าได้

ฟ้องคดีอาญาต่อศาลแล้ว นับแต่วันท่ีค าพิพากษาถึงท่ีสุด แต่ถ้าไม่ทราบตัวเจ้าของ ท่านให้ผ่อนเวลาออกไปห้าปี 

  - กรณีทราบตัวเจ้าของและเจ้าของมิได้เรียกเอาคืนภายใน 1 ปี นับแต่วันส่งหรือวันที่ 

ค าพิพากษาถึงท่ีสุด (ถ้าได้ฟ้องคดีอาญาต่อศาล) 

- กรณีไม่ทราบตัวเจ้าของและเจ้าของมิได้เรียกเอาคืนภายใน 5 ปี นับแต่วันส่งหรือวันที่ 

ค าพิพากษาถึงท่ีสุด (ถ้าได้ฟ้องคดีอาญาต่อศาล) 

  หนังสือส านักงานอัยการสูงสุด ด่วนมาก ที่ อส 0002/12425 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2534 

เรื่อง ขอรับรถยนต์ของกลางคืน
*1
 ตอบข้อหารือกรมป่าไม้เกี่ยวกับการตีความถ้อยค าในประมวลกฎหมายแพ่งและ

พาณิชย์ มาตรา 1327 
 
 

  “แผ่นดิน” หมายถึง “รัฐ” มิได้หมายความถึง กระทรวง ทบวง กรม ท่ีดูแลรักษาทรัพย์สินนั้น  

  “วันส่ง” ในคดีความผิดเกี่ยวกับการป่าไม้ หมายถึง วันท่ีได้ส่งทรัพย์ของกลางในคดี เว้นแต่ 

“กรมในรัฐบาล” ท่ีมีหน้าท่ีรักษาทรัพย์ของกลางในคดีดังกล่าว มิใช่วันท่ีเจ้าหน้าท่ีตรวจจับกุมยึดทรัพย์

ของกลางในคดีอาญา 
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  กรณีไม้ของกลางในคดีท่ีรู้ตัวผู้กระท าผิดหรือเจ้าของ หากผลการด าเนนิคดีปรากฏว่า พนักงานอัยการ

ส่ังไม่ฟ้องเสร็จเด็ดขาดแล้วและมิได้ส่ังการเกี่ยวกับของกลาง หรือในกรณีท่ีพนกังานอยัการให้จัดการกับของกลาง 

ตามประมวลกฎหมายวิธีพจิารณาความอาญา มาตรา 85 วรรคท้าย ภายใน 1 ป ีนบัแตว่นัยดึ เจ้าของมิได้มาร้องขอ

ไม้ของกลางคืน ถือว่าไม้ของกลางนั้นตกเป็นของแผ่นดิน ตามมาตรา 1327 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
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ส่วนท่ี 2 

การจัดการไม้ของกลาง ของป่าของกลาง  

และสิ่งประดิษฐ์ของกลางในคดีป่าไม้ 

  เม่ือพนักงานเจ้าหน้าท่ีได้ตรวจยึด/อายดั ของกลางในคดีป่าไม้ ให้ด าเนินการท าบัญชีเกี่ยวกับ

ของกลาง แล้วจัดการน าไปเก็บรักษาไว้ในท่ีปลอดภัย ยกเว้นของกลางท่ีเกี่ยวกับกฎหมายอาวุธปืนฯ ให้ส่งมอบ

พนักงานสอบสวนรับไปเก็บรักษาและด าเนินการ ในกรณีไม่สามารถน าออกจากสถานท่ีตรวจยึดให้บันทึกเหตุผล

ไว้เป็นหลักฐานพร้อมท้ังแจ้งพนักงานสอบสวนทราบและรายงานผู้บังคับบัญชาต่อไป 

1. การประทับตรา 

  หนังสือกรมป่าไม้ ที่ กส 0713/6549 ลงวันที่ 15 เมษายน 2524 เรื่อง ตราประทับไม้

ของรัฐบาล
*2
 ได้แจ้งจังหวัดส่ังเจ้าหน้าท่ีทราบและปฏิบัติ ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง 

ก าหนดลักษณะและความหมายการใช้ตราประทับไม้ของรัฐบาล ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 

(ฉบบัท่ี1) พ.ศ. 2523 ซ่ึงระบุเกี่ยวกับดวงตราไวว้่า 

  ตรา ต. เปน็ตราประจ าตวัพนักงานเจ้าหน้าท่ี ใช้ส าหรับประทับไม้ เพื่อแสดงว่าเปน็ไม้ท่ีพนักงาน 

เจ้าหนา้ท่ีไดต้รวจแล้ว 

  ตรา ย. เป็นตรายึด ใช้ส าหรับประทับไม้เพื่อแสดงว่าเป็นไม้ท่ียึดไว้เนื่องจากได้มาหรือมีไว้ 

โดยมิชอบด้วยพระราชบญัญตัิป่าไม้  

  ตรา ก. เปน็ตรากัก ใช้ส าหรับประทับไม้เพื่อแสดงว่าเปน็ไม้ท่ีพนักงานเจ้าหน้าท่ีได้ยดึอายดั 

หรือกักไว้ ไม่อนญุาตให้น าเคล่ือนท่ีต่อไป เพื่อไต่สวนหรือสอบสวนเกี่ยวกับไม้นั้น 

  ตรา ป. เปน็ตราปล่อย ใช้ส าหรับประทับไม้เพื่อแสดงว่า เปน็ไม้ท่ีถอนการกักหรือยดึอายัดแล้ว 

2. การเก็บรักษาไม้ของกลาง 

ระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ว่าด้วยการปฏิบติัเก่ียวกับของกลางในคดีความผิด

เก่ียวกับป่าไม้ พ.ศ. 2533 ข้อ 6 

เม่ือพนักงานเจ้าหน้าท่ีได้ยึดหรือรับของกลาง ให้ท าบัญชีรายละเอียดเกี่ยวกับของกลางนั้น 

แล้วจัดการน าไปเก็บรักษาไว้ในท่ีปลอดภัย ยกเว้นของกลางท่ีเกี่ยวกับกฎหมายอาวุธปืนฯ ให้ส่งมอบพนักงาน

สอบสวนรับไปเก็บรักษาและด าเนินการ ในกรณีไม่สามารถน าออกจากสถานท่ีตรวจยึดให้บันทึกเหตุผลไว้เป็น

หลักฐานพร้อมท้ังแจ้งพนักงานสอบสวนทราบและรายงานผู้บังคับบัญชาโดยเร็ว  
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ในกรณีท่ีจ าเป็นต้องชักลาก ขนย้าย หรือเฝ้ารักษาของกลาง ให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีผู้ตรวจยึด

หรือรับมอบของกลาง มีอ านาจจ้างตามระเบียบท่ีกรมป่าไม้ก าหนด แล้วรายงานตามล าดับให้ป่าไม้เขตหรือ

ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ ในเขตกรุงเทพมหานครให้รายงานอธิบดีกรมป่าไม้ 

ส าหรับไม้ของกลางให้ประทับรูปรอยตราแสดงการยึด ในโอกาสแรกท่ีจะพึงกระท าได้และจดแจ้ง

รูปรอยตราท่ีใช้ประทับไว้ในบัญชีรายละเอยีดดว้ย เวน้แต่ไม้นั้นมีขนาดเล็กหรือโดยสภาพของไม้ไม่อาจประทับ

รูปรอยตราได้ ให้หมายเหตุในบัญชไีว้เป็นหลักฐาน  

ให้หน่วยงานของผู้กล่าวโทษหรือรับของกลางจากหน่วยงานอื่นท่ีมิได้สังกัดกรมป่าไม้ บันทึก

รายการของกลางนั้นไว้ในทะเบียนของกลางตามแบบท่ีกรมป่าไม้ก าหนด  

ข้อตกลงระหว่างกระทรวงมหาดไทยกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่องการปฏิบัติ

เก่ียวกับของกลางในความผิดเก่ียวกับการป่าไม้ ลงวันที่ 1 มกราคม 2532 

ข้อ 3 ของกลางท่ีตรวจยึดได้ในความผิดเกี่ยวกับการป่าไม้ทุกชนิด ยกเว้นของกลางท่ีเกี่ยวกับ

กฎหมายว่าด้วยอาวุธปืนฯ มอบให้กรมป่าไม้รับไปดูแลรักษาและจัดการตามระเบียบของกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์โดยเร็ว 

ค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาและจัดการของกลางตามวรรคหนึ่ง ให้อยู่ในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้  

ส าหรับของกลางท่ีเป็นอาวุธปืน เคร่ืองกระสุนปืนและวัตถุระเบิด ให้ส่งมอบพนักงานสอบสวน

รับไปเก็บรักษาและด าเนินการ ตามข้อบังคับการเก็บรักษาของกลางของกระทรวงมหาดไทยและระเบียบการ

เก็บรักษาของกลางของกรมต ารวจ 

การท้ิงไม้ของกลางไว้ในท่ีเกดิเหตุหรือท่ีตรวจยึด 

หนังสือกรมป่าไม้ ท่ี กษ 0705.03/21563 ลงวันท่ี 5 สิงหาคม 2539 เร่ือง การท้ิงไม้ของกลาง 
*3 

ตามระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่าด้วยการปฏิบัติเกี่ยวกับของกลางในคดีความผิด

เกี่ยวกับการป่าไม้ พ.ศ. 2533 ข้อ 6 กรมป่าไม้ได้วางแนวทางปฏิบัติ ในกรณีไม่สามารถน าของกลางออกจาก

สถานท่ีตรวจยึดว่า “ให้บันทึกเหตุผลไว้เป็นหลักฐานพร้อมท้ังแจ้งพนักงานสอบสวนทราบและรายงาน

ผู้บังคับบัญชาโดยเร็ว” แต่ในทางปฏิบัติ เม่ือมีกรณีไม่สามารถน าไม้ของกลางออกจากสถานท่ีตรวจยึด 

ได้รายงานกรมป่าไม้ให้พิจารราอนุมัติท้ิงไม้ของกลางนั้น การปฏิบัติดังกล่าวจึงไม่เป็นไปตามท่ีระเบียบฯ 

ก าหนดและโดยข้อเท็จจริง กรมป่าไม้ไม่อาจทราบได้ว่ารายใดเหมาะสมเพียงใดท่ีจะน าออกได้หรือไม่ ควรเป็น

ดุลยพินิจของผู้ตรวจยึดหรือรับมอบ ซ่ึงต้องทราบข้อเท็จจริงได้ดีและตัดสินใจได้ ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติ

ในเร่ืองนี้เป็นไปในท านองเดียวกันและสอดคล้องกับระเบียบฯ จึงให้ยกเลิกบรรดาหนังสือกรมป่าไม้ท่ีได้ส่ังการ

เกี่ยวกับการท้ิงไม้ของกลางไว้ในท่ีเกิดเหตุหรือท่ีตรวจยึด และให้ถือปฏิบัติว่า หากมีกรณีไม่อาจน าไม้ของกลาง

ออกจากท่ีเกิดเหตุได้ ให้ท าบันทึกแสดงรายละเอียดน าไปแจ้งพนักงานสอบสวนเจ้าของคดีไว้เป็นหลักฐาน แล้ว
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รายงานตามล าดับจนถึงผู้ว่าราชการจังหวัด ป่าไม้เขต ผู้อ านวยการส านักหรือผู้อ านวยการกอง ท่ีผู้ตรวจยึดหรือ

ผู้รับมอบสังกัด เพื่อทราบ โดยไม่ต้องขออนุมัติให้ท้ิงไม้ของกลางนั้น หากพบว่าผู้รายงานมีพฤติการณ์ในทาง

ไม่ชอบเกี่ยวกับการรายงานในเร่ืองนี้ ให้ผู้บังคับบัญชาตามท่ีกล่าว ด าเนินการทางวินัยกับผู้เกี่ยวข้องโดย

เคร่งครัด
 

3. การท าสัญญาจ้างเฝ้ารักษาของกลาง 

หนังสือกรมป่าไม้ ท่ี ทส 1610.2/21794 ลงวันท่ี 28 ธันวาคม 2550 เร่ือง ก าหนดแนวทาง

การปฏิบัติเกีย่วกับการจ้างเฝ้ารักษาของกลาง
*4 

กรมป่าไม้ เห็นว่าการด าเนินการเกี่ยวกับการจ้างเฝ้ารักษาของกลางท่ีหน่วยงานต่างๆ ในพื้นท่ี

ปฏิบัติอยู่ในปัจจุบันยังไม่มีความรัดกุมอยู่หลายประการ เพื่อเป็นการป้องกันมิให้เกิดความเสียหายต่อทาง

ราชการ ในชั้นนี้จึงขอให้ระงับการท าสัญญาจ้างเฝ้ารักษาของกลางไว้ก่อน ยกเว้นกรณีท่ีมีความจ าเป็น

ท่ีไม่อาจจะหลีกเล่ียงได้ให้ขออนุมัติส านักจัดการและควบคุมป่าไม้เป็นกรณีๆ ไป ท้ังนี้จนกว่าจะแจ้งเปล่ียนแปลง  

4. การตรวจพิสูจน์ไม้ 

การขอให้ผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผูเ้ชี่ยวชาญด้านตรวจพิสูจนไ์ม้ ไปด าเนนิการตรวจพิสูจน์ไม้ 

กรมป่าไม้วางแนวทางปฏิบัติไว้ ดังนี ้

1. ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยมาตรการควบคุม ตรวจสอบ และเร่งรัดการด าเนินคดีอาญา 

พ.ศ. 2552 ลักษณะ 5 ของกลางและการตรวจพิสูจน์ ข้อ 20 
*5
 

“ ในกรณีท่ีจะต้องมีการตรวจพิสูจน์ไม้ของกลางในคดีอาญาในท้องท่ีใด ไม่ว่าจะโดยการร้องขอ

โดยพนักงานสอบสวน พนักงานเจ้าหน้าท่ี หรือพนักงานเจ้าหน้าท่ีอื่นใด ให้ผู้บริหารหน่วยงานในท้องท่ีนั้น

ก าหนดให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีผู้ผ่านหลักสูตรการฝึกอบรมการตรวจพิสูจน์ไม้ท่ีได้ขึ้นทะเบียนโดยส านักวิจัยและ

พัฒนาการป่าไม้แล้วและปฏิบัติหน้าท่ีอยู่ในหน่วยงานท้องท่ีท่ีจะท าการตรวจพิสูจน์ไม้นั้น มีหน้าท่ีท าการตรวจพิสูจน์ 

หากในหน่วยงานท้องท่ีใดไม่มีผู้ผ่านการฝึกอบรมหรือผู้ผ่านการฝึกอบรมไม่สามารถปฏิบัติราชการ

ได้ ให้ผู้บริหารหน่วยงานท้องท่ีท่ีจะต้องท าการตรวจพิสูจน์ไม้ร้องขอให้ผู้ผ่านการฝึกอบรมไปท าการตรวจ

พิสูจน์ไม้โดยเร็ว 

ให้ผู้ท าการตรวจพิสูจน์ไม้ด าเนินการการตรวจพิสูจน์ไม้ตามหลักวิชาการโดยเร็ว และให้

ผู้ท าการตรวจพิสูจนไ์ม้ใช้วิธีการท่ีเหมาะสมบนัทึกไว้เปน็พยานหลักฐาน เชน่ ถ่ายภาพ เก็บตวัอยา่ง ท าเคร่ืองหมาย ฯลฯ และ

บันทึกความเห็นไว้เป็นหลักฐาน และแจ้งผลการตรวจพิสูจน์ไม้ให้ผู้บริหารหน่วยงานท้องท่ีที่ท าการตรวจ 

พิสูจน์ไม้ทราบและให้ผู้บริหารหน่วยงานท้องท่ีแจ้งผลการตรวจพิสูจน์ไม้แก่ผู้ร้องขอให้ตรวจพิสูจน์ไม้โดยเร็ว 

ค่าใช้จ่ายของผูต้รวจพิสูจน์ไม้ ไม่ว่าการไปราชการ ค่าใชจ้่ายในการตรวจพิสูจนไ์ม้ให้เบิกจาก 
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งบประมาณของหน่วยงานต้นสังกัดของผูต้รวจพิสูจนไ์ม้ ท้ังนี้ให้เป็นไปตามระเบยีบของทางราชการ 

  2. หนังสือกรมป่าไม้ ด่วนท่ีสุด ท่ี ทส 1610.4/23235 ลงวันท่ี 6 พฤศจิกายน 2552 เร่ือง 

ก าชับให้ผู้เชี่ยวชาญการตรวจพิสูจน์ไม้ปฏิบตัิตามระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยมาตรการควบคุม ตรวจสอบ และ 

เร่งรัดการด าเนินคดีอาญา พ.ศ. 2552 
*6 

  กรมป่าไม้ก าหนดแนวทางปฏิบัติไว้ว่า ผู้เชี่ยวชาญการตรวจพิสูจน์ไม้ท่ีได้ขึ้นทะเบียน

โดยส านักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ ให้ปฏิบัติตาม ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยมาตรการควบคุม ตรวจสอบ และเร่งรัด

การด าเนนิคดีอาญา พ.ศ. 2552 ข้อ 20 โดยเคร่งครัด มิชักช้า เพื่อรักษาผลประโยชนข์องทางราชการและ

ป้องกันมิให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการเปน็ส าคญั และหากปรากฏความในภายหลังว่าเกดิความเสียหาย

เนือ่งจากความล่าชา้ในการตรวจพิสูจนไ์ม้ โดยไม่มีเหตผุลสมควรและเกิดความเสียหายแก่ทางราชการ กรมป่าไม้ 

จะด าเนนิการทางวนิัยแก่พนักงานเจ้าหน้าท่ีผู้ก่อให้เกดิความเสียหายต่อไป 

  3. หนังสือส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ท่ี ทส 1612.3(ย.2)/918 ลงวันที่  

26 กุมภาพันธ์ 2552 เร่ือง ขอผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจพิสูจน์ไม้ 
*7
 ส่งส าเนาหนังสือ กรมป่าไม้ ท่ี ทส 1612.3/22066 

ลงวันท่ี 27 พฤศจิกายน 2551เร่ือง ขอผูเ้ชี่ยวชาญด้านการตรวจพิสูจน์ไม้ 
*8
 

  กรมป่าไม้ก าหนดแนวทางปฏิบตัิไว้ว่า ให้ส านักจดัการทรัพยากรป่าไม้ ก าชับ เร่งรัด ผู้ท่ีได้รับ

มอบหมายให้ท าการตรวจพิสูจน์ไม้ในกรณีต่างๆ ออกไปด าเนินการตามท่ีมีผู้ร้องขอภายใน 3 วัน นับแต่ทราบ

ค าส่ังการของกรมป่าไม้ และเม่ือด าเนินการแล้วเสร็จ ให้รายงานให้กรมป่าไม้ทราบโดยดว่น 

5. การจัดการของกลางเมือ่พนกังานอัยการมีค าส่ังในคดีป่าไม ้

  แบ่งเป็น 2 กรณีดังนี้ 

1. กรณีมีค าส่ังเด็ดขาดไม่ฟ้องผู้ต้องหาในคดีป่าไม้ เม่ือมีผู้มายื่นค าร้องขอคืนไม้ของกลางจาก

พนักงานเจ้าหน้าท่ี เช่นนี้ หากปรากฏผลการตรวจพิสูจน์ไม้จากผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจพิสูจน์ไม้ซ่ึงผ่านการ

ฝึกอบรมหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญด้านการพิสูจน์ไม้จากส านักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ว่า ไม้นั้นผู้ร้องขอคืน 

1.1 ไม้นั้นได้มาโดยมิชอบด้วยกฎหมาย พนักงานเจ้าหน้าท่ีไม่จ าต้องคืนไม้นั้นให้แก่ผู้ร้องขอคืน 

1.2 ไม้นัน้ได้มาโดยชอบดว้ยกฎหมาย ให้พนักงานเจ้าหนา้ท่ีจะต้องด าเนินการคืนไม้ให้แกผู่้ร้อง

ขอคืนตามมาตรา 85 วรรคสาม แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  

1.3 กรณีท่ีทราบตัวเจ้าของไม้ของกลางดังกล่าว แต่เจ้าของไม้ของกลางมิได้ร้องขอคืนภายใน 1 ปี 

นับแต่วันส่งไว้ในความรักษาของกรมป่าไม้ หรือ ไม่ทราบตัวเจ้าของและพนักงานเจ้าหน้าที่เจ้าของคดี

ได้ผ่อนเวลารอเจ้าของไม้ของกลางมาร้องขอคืนเป็นเวลา 5 ปี นับแต่วันส่งไว้ในความรักษาของกรมป่าไม้ แต่ไม่มี

เจ้าของไม้ของกลางมาร้องขอคืน ให้ถือว่าไม้ของกลางตกเป็นของแผ่นดิน ตามมาตรา 1327 วรรคหนึ่ง แห่งประมวล

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซ่ึงอธิบดีกรมป่าไม้หรือผู้ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมป่าไม้สามารถด าเนินการได้
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ตามระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่าด้วยการปฏิบัติเกี่ยวกับของกลางในคดีความผิดเกี่ยวกับการ

ป่าไม้ พ.ศ. 2533  

2. กรณีมีค าส่ังฟ้องผู้ต้องหาในคดีป่าไม้ ผู้ซึ่งมีสิทธิเรียกร้องขอคืนไม้ของกลางท่ีเจ้าพนักงาน

ยึดไว้ จะร้องขอรับไม้ของกลางไปดูแลรักษาหรือใช้ประโยชน์โดยไม่มีประกัน หรือมีประกัน หรือมีประกันและ

หลักประกัน ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 85/1 ไม่ได้ แม้ว่าไม้ของกลางจะยังมิได้ใช้

น าสืบหรือแสดงเป็นพยานหลักฐานในการพิจารณาคดีก็ตาม เนื่องจากไม้ของกลางเป็นทรัพย์สิน ท่ีกฎหมาย

เกี่ยวกับการป่าไม้บัญญัติไว้ว่าผู้ใดท าหรือมีไว้เป็นความผิด และการส่ังคืนไม้ของกลางในกรณีนี้ จะกระทบ

ถึงการใช้ไม้ของกลางเป็นพยานหลักฐานเพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงในภายหลังด้วย ดังนั้น ในกรณีท่ีเจ้าพนักงาน

ป่าไม้หรือพนักงานป่าไม้ได้รับแจ้งจากพนักงานสอบสวนหรือเจ้าหน้าท่ีต ารวจหรือพนักงานอัยการให้ส่งมอบไม้

เพื่อคืนให้ผู้ซ่ึงมีสิทธิเรียกร้องขอคืนไม้ของกลางรับไปดูแลรักษาหรือใช้ประโยชน์ ตามประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความอาญา มาตรา 85/1 ก็ไม่จ าต้องส่งมอบให้แก่พนักงานสอบสวนหรือเจ้าหน้าท่ีต ารวจหรือ

พนักงานอัยการแต่อย่างใด 

การจ าหน่ายของกลางในระหว่างคดี มีกฎหมายและระเบียบให้อ านาจหน่วยงานของรัฐ

และพนักงานเจ้าหน้าท่ีกระท าได้ คือ  

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1327 วรรคท้าย บัญญัติว่า 

“ถ้าทรัพย์สินเป็นของเสียง่าย หรือหน่วงช้าไว้จะเป็นการเส่ียงความเสียหาย หรือค่าใช้จ่าย

จะเกินส่วนกับค่าของทรัพย์สินนั้นไซร้ ท่านว่ากรมในรัฐบาลจะจัดให้เอาออกขายทอดตลาดก่อนถึงก าหนดก็ได้ 

แต่ก่อนท่ีจะขายให้จัดการตามควร เพื่อบันทึกรายการอันเป็นเคร่ืองให้บุคคลผู้มีสิทธิจะรับทรัพย์สินนั้น อาจทราบว่า

เป็นทรัพย์สินของตนและพิสูจน์ได้ เม่ือขายแล้วได้เงินเป็นจ านวนสุทธิเท่าใด ให้ถือไว้แทนตัวทรัพย์สิน” 

ระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่าด้วยการปฏิบัติเกี่ยวกับของกลางในคดีความผิด

เกี่ยวกับการป่าไม้ พ.ศ. 2533  

ข้อ 11 ของกลางท่ีเสียง่าย หรือถ้าเก็บไว้จะเป็นการเสี่ยงต่อความเสียหาย หรือค่าใช้จ่าย

จะเกินส่วนกับค่าของกลางนั้น ให้น าออกขายทอดตลาด เว้นแต่ จะมีกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี หรือนโยบาย

ของทางราชการ ก าหนดการขายไว้เป็นอย่างอื่น ก่อนขายให้แจ้งเหตุดังกล่าวและขอความเห็นชอบต่อพนักงานสอบสวน 

หรือพนักงานอัยการเจ้าของคดี เพื่อขายของกลางนั้นท้ังหมด หรือบางส่วนในระหว่างคดี และให้ร่วมกับ

พนักงานสอบสวนเจ้าของคดีจัดการตามสมควร เพื่อบันทึกรายละเอียด ต าหนิ รูปพรรณ ร่องรอยหลักฐานต่างๆ 

เกี่ยวกับของกลางนั้นไว้ เม่ือขายแล้วได้เงิน เป็นจ านวนสุทธิเท่าใด ให้ถือไว้แทนของกลาง 
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ก่อนท่ีจะจ าหน่ายของกลางในระหว่างคดี ต้องด าเนินการดังนี้ 

1. ผู้ต้องหา จ าเลย หรือผู้เป็นเจ้าของไม่คัดค้านในการจ าหน่ายของกลาง 

2. แจ้งเหตุผลในการจ าหน่ายระหว่างคดี 

3. ขอความเห็นชอบจากพนักงานสอบสวน พนักงานอัยการเจ้าของคดีหรือศาล แล้วแต่กรณี

ร่องรอยหลักฐานต่างๆ เกี่ยวกับของกลางนั้นไว้ 

เม่ือจ าหน่ายแล้วได้เงินเป็นจ านวนสุทธิเท่าใด ให้ถือไว้แทนของกลาง 

- ตามข้อตกลงระหว่างกระทรวงมหาดไทย กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เร่ือง การปฏิบัติ

เกี่ยวกับของกลางในคดีความผิดเกี่ยวกับการป่าไม้ ข้อ 5 

- ระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่าด้วยการปฏิบัติเกี่ยวกับของกลางในคดีความผิด

เกี่ยวกับการป่าไม้ พ.ศ. 2533 ข้อ 11  

6. การจ าหน่ายไม้ของกลางในระหว่างคด ี

(1) หนังสือกรมป่าไม้ ด่วนมาก ท่ี กษ 0704/18059 ลงวันท่ี 28 พฤศจิกายน 2516 เร่ือง 

การจ าหน่ายไม้ของกลางระหว่างคดี 
*9
 

ในคดีไม่ได้ตัวผู้กระท าผิดหรือไม่ทราบตัวผู้กระท าความผิด กรมป่าไม้ก าหนดให้ขายไม้ของกลาง

ในระหว่างคดี ให้แก่องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ โดยให้ตั้งกรรมการประกอบด้วยผู้แทนกรมป่าไม้เขตเป็นประธาน

ผู้แทนกรมป่าไม้จังหวัดและผู้แทนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เป็นกรรมการ ร่วมกันพิจารณาราคาตลาด

แห่งท้องถิน่ว่า ไม้ชนิดใดควรขายได้ราคาเท่าใด คิดราคาขายท้ังส้ินบวกด้วยค่าภาระผูกผัน (หากมี) แล้วให้ อ.อ.ป. 

รับซ้ือไปตามราคานั้น แต่การช าระค่าซ้ือให้อ.อ.ป. ช าระค่าซ้ือในอัตรา 2 เท่า ค่าภาคหลวงของแต่ละชนิดไม้ 

พร้อมช าระค่าภาระผูกพัน ส่วนราคาซ้ือท่ีเหลือให้ อ.อ.ป. ท าสัญญาประกันไว้ว่า หากมีผู้เรียกร้องกรรมสิทธ์ิใน

ไม้รายนี้ และชนะคดี อ.อ.ป. จะยินยอมช าระตามสัญญาประกันให้แก่ผู้ชนะคดี ส าหรับค่าขายท่ีกรมป่าไม้ได้รับ

ก็จะถอนคืนจากคลังแล้วมอบให้ผู้ชนะคดีหากพ้นก าหนดหนึ่งปี นับแต่วันขายไม้ให้ อ.อ.ป. ไม่มีผู้เรียกร้อง

กรรมสิทธ์ิในไม้ถือว่าไม้ตกเป็นของแผ่นดินโดยอนุโลม ตามความในมาตรา 1327 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและ

พาณิชย์ ให้ส่งค่าขายเป็นผลประโยชน์แผ่นดิน ส่วนสัญญาประกันเป็นอันพ้นไป โดยก่อนท่ีจะปฏิบัติตามหลักการนี้ 

กรณีเกี่ยวกับการชักลากและการขออนุมัติจ าหน่าย ต้องได้รับความเห็นชอบจากพนักงานสอบสวนหรือพนักงาน

อัยการตามระเบียบก่อน 

คดีท่ีมีตัวผู้ต้องหาหรือได้ตัวผู้กระท าผิด ให้ถือปฏิบัติตามข้อตกลงระหว่างกระทรวงมหาดไทยกับ

กระทรวงเกษตร เร่ือง การปฏิบัติเกี่ยวกับไม้ของกลางในคดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ ลงวันท่ี 

1 พฤศจิกายน 2510 โดยเคร่งครัด (ปัจจุบัน คือ ข้อตกลงระหว่างกระทรวงมหาดไทยกับกระทรวงเกษตร

และสหกรณ์ เ ร่ือง การปฏิบัติเกี่ยวกับไม้ของกลางในคดีความผิดตามกฎหมายกับกระทรวงเกษตร

และสหกรณ์ เร่ือง การปฏิบัติเกี่ยวกับของกลางในคดีความผิดเกี่ยวกับการป่าไม้ ลงวันท่ี 1 มกราคม 2532)  
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(2) หนังสือกรมป่าไม้ ที่ กษ 0743.03/23508 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2534 เรื่อง 

การจ าหน่ายไม้ของกลางระหว่างคดี 
*10

 

 (3) หนังสือกรมป่าไม้ ท่ี กษ 0707/9494 ลงวันท่ี 4 เมษายน 2528 เร่ือง การประชุมนโยบายป่าไม้ 
*11

 

กรมป่าไม้ได้ซ้อมความเข้าใจไปยังจังหวัดว่า การจ าหน่ายของกลางระหว่างคดี ซึ่งหากเก็บ

ไม้ของกลางไว้ ไม้จะผุเส่ือมคุณภาพ เสียหาย หรือเส่ียงต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายเกินส่วนกับค่าของไม้ของกลาง 

ก็ให้จ าหน่ายตามหนังสือ กรมป่าไม้ ด่วนมาก ท่ี กษ 0704/18059 ลงวันท่ี 28 พฤศจิกายน 2516 เร่ือง การจ าหน่าย

ไม้ของกลางระหว่างคดี 
*9

 ส าหรับไม้ของกลางที่เก็บรักษาไว้ในที่ปลอดภัย ต่อภายหลังเกิดผุเสียหาย 

เส่ือมคุณภาพใช้ประโยชน์ไม่ได้ ซ่ึง อ.อ.ป. ไม่ยอมรับมอบ ให้จังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนหาตัว

ผู้รับผิดชอบทางแพ่งเสียก่อน แล้วรายงานกรมป่าไม้พิจารณาส่ังการแทงจ าหน่ายออกจากทะเบียน 

(4) หนังสือกรมป่าไม้ ท่ี กษ 0704(5)/1956-1957 ลงวันท่ี 23 มกราคม 2530 เรื่อง 

การด าเนินการกับไม้ของกลางในระหว่างคดี 
*12
  

กรมป่าไม้ได้แจ้งเร่ืองการจ าหน่ายไม้ของกลางในระหว่างคดี ให้ตรวจสอบแน่ชัดว่า เป็นคดี

พบตัวผู้กระท าผิดหรือไม่พบตัวผู้กระท าผิด เพราะมีผลต่อไม้ของกลางว่าจะตกเป็นของแผ่นดินเม่ือใด กล่าวคือ 

ในคดีท่ีไม่ได้ตัวผู้กระท าผิด (ขณะตรวจยึดหรือจับกุม พบหรือรู้ตัวผู้กระท าความผิด แต่จับกุมตัวส่งพนักงาน

สอบสวนไม่ได้) คดีเช่นนี้ถือว่าเป็นคดีท่ีรู้ตัวผู้กระท าความผิด ซ่ึงพนักงานอัยการจะส่ังคดีโดยส่ังเด็ดขาดไม่ฟ้อง

หรือส่ังฟ้องผู้ต้องหาหรือส่ังให้สอบสวนคดีต่อไป คดีในลักษณะนี้ทรัพย์ของกลางจะตกเป็นของแผน่ดนิภายใน 1 ป ี

นับแต่วันส่งหากไม่มีผู้ใดเรียกเอา แต่ถ้าเป็นคดีไม่พบตัวผู้กระท าความผิด (ขณะตรวจยึดหรือจับกุมไม่พบหรือ

รู้ตัวผู้กระท าความผิด และตามแนวทางสอบสวนของพนักงานสอบสวนก็ไม่รู้ตัวผู้กระท าผิด) เช่นนี้ถือว่าเป็นคดีท่ี

ไม่รู้ตัวผู้กระท าผิด ซ่ึงพนักงานอัยการจะส่ังคดีโดยให้งดการสอบสวนหรือให้ท าการสอบสวนต่อไป คดใีนลักษณะนี้

ทรัพย์ของกลางจะตกเป็นของแผ่นดินเม่ือเกินเวลา 5 ปี ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1327 

(5) หนังสือกรมป่าไม้ ที่ กษ 0704(5)/ว.7318 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2530 เรื่อง 

การเร่งรัดจ าหน่ายไม้ของกลาง 
*13

 

 กรมป่าไม้วางแนวทางปฏิบัติในการเร่งรัดจ าหน่ายไม้ของกลางในระหว่างคดีทุกคดี  

(ท้ังคดีได้ตัวผู้กระท าความผิด,คดีทราบตัวผู้กระท าความผิด,คดีไม่ได้ตัวผู้กระท าความผิดและคดีไม่ทราบตัว

ผู้กระท าความผิด) ให้ด าเนินการตรวจสอบและเร่งรัดการจ าหน่ายไม้ของกลางท่ียังอยู่ในระหว่างคดีท้ังหมด

ให้แก่ อ.อ.ป. โดยไม่ต้องให้คดีถึงท่ีสุด โดยถือปฏิบัติตามแนวทางท่ีกรมป่าไม้ได้ก าหนดไว้แล้ว ตามหนังสือ

กรมป่าไม้ ด่วนมาก ท่ี กษ 0704/18059 ลงวันท่ี 28 พฤศจิกายน 2516 เร่ือง การจ าหน่ายไม้ของกลาง

ในระหว่างคดี 
*9
,ท่ี กษ 0704/9494 ลงวันท่ี 4 เมษายน 2528 เร่ือง การประชุมนโยบายป่าไม้ 

*11
 ,หนังสือกรมป่าไม้ 

ท่ี กษ 0704(5)/1956-1957 ลงวันท่ี 23 มกราคม 2530 เร่ือง การด าเนินการกับไม้ของกลางในระหว่างคดี 
*13
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หากรายใดมีข้อขัดข้องในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการให้รายงานให้กรมป่าไม้ทราบ

โดยด่วนเพื่อพิจารณาแก้ไขต่อไป 

(6) หนังสือกรมป่าไม้ ท่ี กษ 0704(5)/ว.16438 ลงวันท่ี 2 มิถุนายน 2531 เร่ือง การเร่งรัด

จ าหน่ายไม้ของกลาง 
*14 

กรมป่าไม้ได้วางแนวทางปฏิบัติในการเร่งรัดจ าหน่ายไม้ของกลางในระหว่างคดีโดยไม่ต้องรอให้

คดีถึงท่ีสุด โดยให้ก าชับหน่วยงานท่ีอยู่ในความรับผิดชอบ จัดท าทะเบียนไม้ของกลางและสารบบคดีประจ า

ส านักงานให้ถูกต้อง ให้ติดตามผลการด าเนินคดีและผลการด าเนินการกับไม้ของกลางน ามาลงทะเบียนไม้ของกลาง

และสารบบคดีให้เรียบร้อยถูกต้องตามความเป็นจริง กรณีมีหลายหน่วยงานเข้าจับกุมปราบปรามให้หน่วยงาน

ท่ีได้รับมอบหมายให้ด าเนินคดี เป็นผู้ลงทะเบียนไม้ของกลางและสารบบคดีเพียงหน่วยงานเดียว กับให้รวบรวม

ข้อมูลเกี่ยวกับไม้ของกลางท่ีอยู่ในความรับผิดชอบท้ังหมดแยกรายละเอียดเป็นรายปี แจ้งกรมป่าไม้ 

(7) หนังสือกรมป่าไม้ ที่ กษ 0704(5)/ว.24386 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2531 เรื่อง 

การเร่งรัดจ าหน่ายไม้ของกลาง 
*15

 

กรมป่าไม้ ได้มีหนังสือซ้อมความเข้าใจให้ทราบว่า การจ าหน่ายไม้ของกลางในระหว่างคดี  

เป็นการด าเนินการตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1327 วรรคท้าย ท่ีให้อ านาจแก่พนักงานเจ้าหน้าท่ี

จัดการขายของกลางก่อนคดีถึงท่ีสุด เพื่อป้องกันความเสียหายท่ีจะเกิดขึ้นกับของกลางนั้น ซ่ึงในทางปฏิบัติ

ก่อนจะด าเนินการ ต้องขอรับความเห็นชอบจากพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการเจ้าของคดีแล้วแต่กรณีเสียกอ่น 

เม่ือได้รับความเห็นชอบแล้วให้จ าหน่ายแก่ อ.อ.ป. โดยไม่ต้องรอผลคดี หรือรอให้อัยการส่ังงดการสอบสวน

แต่อย่างใด 

(8) หนังสือกรมป่าไม้ ด่วนท่ีสุด ท่ี ทส 1612.5/18945 ลงวันท่ี 2 พฤศจิกายน 2550 เร่ือง 

การจ าหน่ายไม้ของกลาง 
*16 

กรมป่าไม้ ได้มีหนังสือแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด  ให้ทราบว่า รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ได้มีบันทึกส่ังการเม่ือวันท่ี 6 กันยายน 2550 ว่าไม่มีนโยบายจ าหน่ายไม้

ของกลางไม่ว่าจะเป็นการจ าหน่ายไม้ของกลางระหว่างคดีหรือคดีถึงที่สุด เพื่อทราบและถือปฏิบัติจนกว่า

จะได้ส่ังการเป็นอย่างอื่น 

(9) หนังสือกรมป่าไม้ ด่วนท่ีสุด ท่ี ทส 1612.2/2645 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2548 เรื่อง 

การจ าหน่ายไม้ของกลาง 
*17 

กรมป่าไม้ ได้มีหนังสือแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ให้ทราบว่า เพื่อให้การจ าหน่ายไม้ของกลาง

ในส่วนท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ จะต้องได้รับความเห็นชอบตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม จึงขอให้จังหวัดด าเนินการดังนี้ 
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 1.
 
การขอรับความเห็นชอบให้แนบเอกสารประกอบการพิจารณา เช่น บันทึกการ

ตรวจยึดจับกุม,บัญชีไม้ของกลาง,สัญญาจ้างเฝ้ารักษาไม้ของกลาง,ความเห็นของพนักงานสอบสวนหรือ

พนักงานอัยการเจ้าของคดี,ค าพิพากษา,ใบส าคัญแสดงว่าค าพิพากษาถึงท่ีสุดหรือเอกสารอื่นใดท่ีเกี่ยวข้อง ตามกรณี

จ าหน่ายของกลางในระหว่างคดีหรือจ าหน่ายของกลางเม่ือคดีถึงท่ีสุดแล้ว 

 2. ในการปฏิบัติให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเป็นผู้ตรวจสอบ

เสนอเร่ืองให้ผู้ว่าราชการจังหวัดลงนามในหนังสือขออนุมัติจ าหน่ายไม้ของกลางทุกคร้ัง 

(10) หนังสือกรมป่าไม้ ด่วนท่ีสุด ท่ี ทส 1612.2/162 ลงวันท่ี 7 มกราคม 2548 เร่ือง 

แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจ าหน่ายไม้ของกลาง 
*18 

กรมป่าไม้ ได้มีหนังสือแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด เพื่อทราบและถือเป็นแนวทางปฏิบัติว่า 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ได้ก าหนดเกี่ยวกับการขออนุมัติจ าหน่ายไม้ของกลาง 

ดังนี้  

1. ให้รวบรวมรายละเอียดเกี่ยวกับการขออนุมัติจ าหน่ายไม้ของกลาง ประกอบการพิจารณา 

อนุมัติทุกคร้ัง 

2. ให้หน่วยงานท่ีขออนุมัติจ าหน่ายไม้ของกลาง ตรวจสอบ และน าเรียนผู้ว่าราชการจังหวัด

ในพื้นท่ีทราบและลงนามขออนุมัติทุกคร้ัง 

(11) หนังสือกรมป่าไม้ ที่ ทส 1610.4/ว22064 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2551 เรื่อง 

การด าเนินการไม้ของกลาง 
*19

 ส่งส าเนาหนังสือ ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ท่ี 

ทส 1400/ว2795 ลงวันท่ี 7 ตุลาคม 2551
*20 
และส าเนาหนังสือองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ท่ี ทส 1400/ก.98 

ลงวันท่ี 20 มิถุนายน 2551
*21
 แจ้งว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรส่ิงแวดล้อม (นางอนงค์วรรณ เทพสุทิน) 

ได้ให้ความเห็นชอบเม่ือวันท่ี 15 กันยายน 2551 ให้จ าหน่ายไม้ของกลางระหว่างคดี หรือคดีถึงท่ีสุดแล้ว ให้กับ

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ตามมติ ค.ร.ม. เม่ือวันท่ี 11 สิงงหาคม 2502 เฉพาะไม้ของกลางปี 2551 

7. การจ าหน่ายไม้ของกลางเมื่อคดีถึงที่สุด 

การจ าหน่ายของกลางท่ีตกเป็นแผ่นดินเม่ือคดีถึงท่ีสุด ต้องด าเนินการตาม ระเบียบกระทรวง

เกษตรและสหกรณ์ ว่าด้วยการปฏิบัติเกี่ยวกับของกลางในคดีความผิดเกี่ยวกับการป่าไม้ พ.ศ. 2533 ข้อ 7, 

ข้อ 8, ข้อ 9 และข้อ 10 ดังนี้ 

ข้อ 7 ของกลางที่ตกเป็นของแผ่นดินแล้ว ให้ขายโดยวิธีทอดตลาดหรือวิธีประกวดราคา

ตามระเบียบนี้ เว้นแต่ จะมีกฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรีก าหนดไว้เป็นอย่างอื่น หรือของกลางท่ีต้องการ

จัดการตามข้อ 8 ข้อ 9  
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ข้อ 8 ของกลางท่ีตกเป็นของแผ่นดินแล้ว และเป็นของกลางท่ีไม่ควรขาย อธิบดีกรมป่าไม้หรือ

ผู้ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมป่าไม้ จะส่ังให้เอาไว้ใช้ในราชการ ปล่อย ท าลาย หรือจัดการตามสมควรก็ได้  

ข้อ 9 การขายของกลางให้องค์การการกุศล วัด หรือการสาธารณประโยชน์ ให้ท าได้โดย

ไม่ต้องขายตามข้อ 7 แต่ต้องได้รับอนุมัติจากอธิบดีกรมป่าไม้ 

ข้อ 10 การขายของกลางตามข้อ 7 ให้ด าเนินการดังนี้ 

10.1 ให้อธิบดีกรมป่าไม้ ป่าไม้เขต หรือผู้ว่าราชการจังหวัด แล้วแต่กรณี แต่งตั้งข้าราชการ

เป็นคณะกรรมการ ประกอบด้วย ประธานกรรมการซึ่งจะต้องด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่าระดับ 5 และ

กรรมการอีกอย่างน้อยสองคน ให้มีเลขานุการคนหนึ่ง หรือจะแต่งตั้งกรรมการคนใดคนหนึ่งเป็นเลขานุการ

ด้วยก็ได้ 

10.2 ต้องประกาศก่อนวันขายไม่น้อยกว่า 15 วัน ในประกาศให้ระบุชนิด จ านวน 

ปริมาตร ลักษณะ สภาพ สถานท่ีเก็บรักษาของกลางท่ีจะขาย วัน เวลา สถานท่ีขายหลักประกันซอง ในกรณีขาย

โดยวิธีประกวดราคาและก าหนดให้ผู้ซื้อได้ช าระค่าภาระผูกพันอันได้แก่ ค่าชักลาก ค่าขนย้าย ค่าเฝ้ารักษา หรือ

ค่าใช้จ่ายอื่นใดท่ีทางราชการป่าไม้จะต้องจ่ายเกี่ยวกับของกลางอีกส่วนหนึ่งต่างหากจากค่าขาย 

10.3 ให้ขายท่ีกรมป่าไม้ ส านักงานป่าไม้เขต ส านักงานป่าไม้จังหวัดหรือท่ีอื่นใด

ตามท่ีผู้แต่งตั้งคณะกรรมการเห็นสมควร 

10.4 เม่ือคณะกรรมการเห็นว่าราคาซ่ึงมีผู้เสนอสูงสุดนั้นยังไม่เพียงพอกับราคาขั้นต่ า

ท่ีคณะกรรมการก าหนด ให้คณะกรรมการถอนทรัพย์สินนั้นจากการขาย แล้วด าเนินการขายใหม่ 

10.5 ผู้ซ้ือได้ต้องช าระราคาท้ังหมดในวันขาย ถ้าไม่อาจช าระราคาท้ังหมดได้ ก็ให้

ช าระไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบห้าของราคาท่ีขายและท าสัญญาไว้เป็นหลักฐาน โดยก าหนดให้ช าระราคาส่วนท่ีเหลือ

พร้อมรับของภายในสิบห้าวันนับแต่วันท าสัญญา 

การจ าหน่ายไมข้องกลางที่ตกเปน็ของแผ่นดิน 

(1) หนังสือกรมป่าไม้ ด่วนมาก ท่ี 9044/2502 ลงวันท่ี 9 กันยายน 2502 เร่ือง นโยบายป้องกัน 

การลักลอบตัดฟันไม้ท าลายป่า และอัตราค่าจ าหน่ายไม้ของกลางให้แก่องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 
*22

 

กรมป่าไม้ได้วางแนวทางปฏิบัติว่า ไม้ของกลางท่ีตกเป็นของแผ่นดินแล้วไม่ว่า ไม้ท่อนหรือ

ไม้แปรรูป มีมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวนัท่ี 11 สิงหาคม 2502 ขายให้แก่องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เสียท้ังส้ิน 

โดยไม่มีข้อยกเวน้ใดๆ ในอัตรา 3 เท่าค่าภาคหลวงส าหรับไม้สัก และ 2 เท่าค่าภาคหลวงส าหรับไม้กระยาเลย 

(2) หนังสือกรมป่าไม้ ท่ี กษ 0704(5)/11086 ลงวันท่ี 20 เมษายน 2530 เร่ือง การพจิารณา 

ปรับปรุงอัตราค่าจ าหน่ายไม้ของกลางให้ อ.อ.ป. 
*23

 

มติคณะรัฐมนตรี เม่ือวนัท่ี 31 มีนาคม 25 30 ได้อนมัุติให้ปรุงอัตราจ าหน่ายไม้ของกลาง

ให้แก่องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เป็นอตัรา 4 เท่าค่าภาคหลวงส าหรับไม้สัก และ 3 เท่าคา่ภาคหลวงส าหรับ 
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ไม้กระยาเลย หากไม้ของกลางเป็นไม้แปรรูปให้คิดในอัตรา 2 เท่าของไม้ท่อน นอกจากนี้ค่าภาระผูกพันส าหรับ 

ไม้ของกลางรายนัน้ๆ มีเท่าใดให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ช าระแทนกรมป่าไม้ด้วย  

 (3) หนังสือกรมป่าไม้ ท่ี 731/2503 ลงวันท่ี 22 มกราคม 2503 เร่ือง ซ้อมความเข้าใจ 

เกี่ยวกับการตรวจยดึไม้และการรักษาไม้ของกลาง 
*24

 

กรมป่าไม้ได้วางแนวทางปฏิบัต ิ เกีย่วกับไม้ของกลางท่ีเสร็จคดีและตกเปน็ของแผ่นดินแล้ว 

ให้รีบเสนอขายให้แก่องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ตามระเบยีบโดยเร็วท่ีสุด หรืออย่างช้าไม่เกิน 15 วัน นับแตว่ัน 

ทราบผลคดีถึงท่ีสุด 

(4) หนังสือกรมป่าไม้ ท่ี 3104-3105/2503 ลงวันท่ี 30 มีนาคม 2503 เร่ือง การจ าหน่าย

ไม้ของกลางให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 
*25 

กรมป่าไม้ได้วางแนวทางปฏิบัตไิวว้่า ไม้ของกลางเม่ือตรวจวดัตตีรา ขายให้องคก์ารอุตสาหกรรมป่าไม้แล้ว 

ให้แจ้งองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้น าเงินมาช าระภายใน 30 วัน นับแต่วันตีตราขายและส่งมอบหรือวันแจ้งราคาขาย 

ให้ท าสมุดตรวจวัดตีตราขายและบันทึกมอบไม้ไว้เป็นหลักฐานด้วย 

(5) หนังสือกรมป่าไม้ ท่ี กษ 0704.(5)/ว.7318 ลงวันท่ี 16 มีนาคม 2530 เร่ือง การเร่งรัด

จ าหน่ายไม้ของกลาง 
*13

 

ให้ตรวจสอบและเร่งรัดการจ าหน่ายไม้ของกลางคดีเสร็จส้ินแล้ว ท่ียังเหลือคา้งอยู่ให้แก ่อ.อ.ป. ให้หมดส้ิน

โดยดว่นท่ีสุด 

(6) หนังสือกรมป่าไม้ ด่วนมาก ท่ี กษ 0704.03/4940 ลงวันท่ี 14 กุมภาพันธ์ 2535 เร่ือง 

การจ าหน่ายไม้ท่ีตกเป็นของแผ่นดินตามพระราชก าหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 (ฉบับแก้ไข

เพิ่มเติม พ.ศ. 2532) มาตรา 68 เบญจ วรรคท้าย 
*26

 

กรมป่าไม้ได้วางแนวทางปฏิบัติไว้ว่า ไม้ ที่ตกเป็นของแผ่นดินตามพระราชก าหนด

แก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2532) มาตรา 68 เบญจวรรคท้าย 

ให้ขายแก่ อ.อ.ป.โดยวิธีตกลงราคา ก าหนดค่าขายในอัตรา 3 เท่าค่าภาคหลวงตามราคาไม้ของกลาง ตามนัยมติ

คณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 31 มีนาคม 2530 โดยอนุโลม และมีเงื่อนไขว่า ไม้ท่ีตกเป็นของแผ่นดินบางรายท่ีมีปัญหา 

หากมีการฟ้องเรียกไม้คืนหรือหรือเรียกค่าเสียหายจากกรมป่าไม้ ถ้ากรมป่าไม้แพ้คดี ให้ อ.อ.ป. รับใช้เงินตาม

อัตราท้องตลาดท่ีขายไม้นั้น โดยให้ อ.อ.ป. ท าหนังสือรับรองไว้กับกรมป่าไม้เป็นรายๆไป ถ้า อ.อ.ป. ปฏิเสธการรับ

ซ้ือไม้ให้กรมป่าไม้ด าเนินการขายโดยวิธีทอดตลาด ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2521 

ในกรณีไม้ของกลางท่ีตกเปน็ของแผ่นดินแล้ว เป็นไม้นอกประเภทหวงห้าม 

(7) หนังสือกรมป่าไม้ ท่ี 8202/2505 ลงวันท่ี 6 กันยายน 2505 เร่ือง การจ าหน่ายไม้ของกลาง

นอกประเภทหวงห้ามท่ีตกเป็นของแผ่นดินแล้ว แจ้งให้จังหวัดทราบและปฏิบัติ  ตามหนังสือกรมป่าไม้  ท่ี 
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8201/2505 ลงวันท่ี 6 กันยายน 2505 
*27
 ว่าไม้ของกลางนอกประเภทไม้หวงห้ามท่ีตกเป็นของแผ่นดินแล้ว ให้

จ าหน่ายแก่ อ.อ.ป. โดยคิดจากอัตราค่าภาคหลวงไม้หวงห้ามอัตราต่ าท่ีสุด ท้ังไม้ท่อนและไม้แปรรูป 

(8) หนังสือกรมป่าไม้ ท่ี กษ 0743.03/33238 ลงวันท่ี 10 พฤศจิกายน 2533 เร่ือง การหารือ

เร่ืองการจ าหน่ายไม้ของกลางท่ีไม่ใช่ไม้หวงห้าม เรียนผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด (ยกเว้นจังหวัดอ่างทอง)
*28 

ปัจจุบันอัตราค่าภาคหลวงไม้หวงห้ามท่ีต่ าท่ีสุด คือ ลูกบาศก์เมตรละ 2 0 บาท ดังนั้น

การจ าหน่ายไม้นอกประเภทหวงห้ามให้แก่ อ.อ.ป. จึงคดิราคาในอตัราลูกบาศก์เมตรละ 60 บาท ท้ังไม้ท่อน 

และไม้แปรรูป 

ในกรณีไม้ของกลางที่ตกเป็นของแผ่นดินแล้ว เป็นไม้ทีต่กแต่งเป็นสิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้ 

หรือส่วนประกอบของเครื่องใช้ 

(9) หนังสือกรมป่าไม้ ท่ี 6843/2503 ลงวันท่ี 7 กันยายน 2503 เร่ือง การจ าหน่ายไม้ของกลาง

ท่ีตกเป็นของแผ่นดินแล้วให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 
*29

 

กรมป่าไม้ได้วางแนวทางปฏิบัติไว้ว่า ไม้ของกลางท่ีตกแต่งเปน็ส่ิงประดิษฐ์ เคร่ืองใช้ หรือส่วนประกอบ

ของเคร่ืองใช้ท่ีตกเป็นของแผน่ดนิแล้ว เชน่ ครก สาก คนัไถ ประตู หน้าต่าง ฯลฯ มีมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวนัท่ี 

3 มิถุนายน 2503 ให้จ าหน่ายโดยวิธีประมูลตามระเบียบปฏิบัติราชการป่าไม้ ฉบับท่ี 8 ว่าดว้ยการรักษาและ 

จ าหน่ายของกลาง 

8. การจ าหน่ายของป่าของกลางในระหว่างคดี 

ระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่าด้วยการปฏิบัตเิกี่ยวกับของกลางในคดีความผิดเกี่ยวกับ 

การป่าไม้ พ.ศ. 2533  

ข้อ 11 ของกลางท่ีเสียง่าย หรือถ้าเก็บไว้จะเป็นการเสี่ยงต่อความเสียหาย หรือค่าใช้จ่าย

จะเกินส่วนกับค่าของกลางนั้น ให้น าออกขายทอดตลาด เว้นแต่ จะมีกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี หรือนโยบาย

ของทางราชการ ก าหนดการขายไว้เป็นอย่างอื่น ก่อนขายให้แจ้งเหตุดังกล่าวและขอความเห็นชอบต่อพนักงานสอบสวน 

หรือพนักงานอัยการเจ้าของคดี เพื่อขายของกลางนั้นท้ังหมด หรือบางส่วนในระหว่างคดี และให้ร่วมกับพนักงานสอบสวน

เจ้าของคดีจัดการตามสมควร เพื่อบันทึกรายละเอียด ต าหนิ รูปพรรณ ร่องรอยหลักฐานต่างๆ เกี่ยวกับ

ของกลางนั้นไว้ เม่ือขายแล้วได้เงิน เป็นจ านวนสุทธิเท่าใด ให้ถือไว้แทนของกลาง 

หนังสือกรมป่าไม้ ดว่นมาก ท่ี กส 0713/694 ลงวนัท่ี 15 มกราคม 2522 เร่ือง ขออนุมัต ิ

จ าหน่ายของป่าของกลาง (ถ่านไม้) ในระหว่างคดี 
*30

 

กรมป่าไม้ได้วางแนวทางปฏิบัติไว้ท านองเดียวกันกับการจ าหน่ายส่ิงประดิษฐ์ของกลาง ตามหนังสือกรมป่าไม้

ท่ี กส 0813/18483 ลงวันท่ี 25 ตุลาคม 2521 
*31 
ดังนั้น การจ าหน่ายของป่าของกลางในระหว่างคดีจึงจ าหน่าย

โดยวิธีขายทอดตลาด โดยพิจารณาด าเนินการท านองเกี่ยวกับการจ าหน่ายส่ิงประดิษฐ์ของกลางในระหว่างคดี 
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การจ าหน่ายของป่าหวงห้ามของกลางทีต่กเปน็ของแผ่นดิน 

ของป่าของกลางที่ตกเป็นของแผ่นดิน ซึ่งเป็นของป่าที่ควรขาย ให้ด าเนินการโดยวิธี

ขายทอดตลาดหรือวิธีประกวดราคา เช่นเดี่ยวกับการขายส่ิงประดิษฐ์ฯ (ด าเนินการตาม ระเบียบกระทรวง

เกษตรและสหกรณ์ ว่าด้วยการปฏิบัติเกี่ยวกับของกลางในคดีความผิดเกี่ยวกับการป่าไม้ พ.ศ. 2533 ข้อ 7 ข้อ 10)  

การจ าหน่ายของป่าหวงห้ามของกลางท่ีตกเปน็ของแผน่ดนิไว้ใช้ในราชการ 

ระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่าด้วยการปฏิบัติเก่ียวกับของกลางในคดีความผิด

เก่ียวกับการป่าไม้ พ.ศ. 2533  

ข้อ 8 ของกลางท่ีตกเปน็ของแผน่ดนิแล้วและเปน็ของกลางท่ีไม่ควรขาย อธิบดีกรมป่าไม้หรือ

ผู้ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมป่าไม้ จะส่ังให้เอาไว้ใช้ในราชการฯ ก็ได้ 

กล้วยไม้ป่าและไม้กฤษณา 

1. หนังสือกรมป่าไม้ ท่ี กษ 0743.03/3627 ลงวันท่ี 5 กมุภาพันธ์ 2535 เร่ือง ของป่าหวงห้าม

ของรัฐบาล 
*32

 

กรมป่าไม้ได้วางแนวทางปฏิบัตไิว ้ดังนี ้

 1.1 กล้วยไม้ป่าทุกชนิดท่ีเป็นของกลาง ให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเก็บรักษาไว้ก่อน เม่ือตก

เป็นของแผ่นดินแล้วให้ขอเอาไว้ใช้ในราชการทุกราย ตามระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่าด้วยการ

ปฏิบัติเกี่ยวกับของกลางในคดีความผิดเกี่ยวกับของกลางในคดีความผิดเกี่ยวกับการป่าไม้ พ.ศ. 2533 ข้อ 8 

ห้ามมิให้ประมูลจ าหน่ายโดยเด็ดขาด และเม่ือได้รับอนุมัติแล้วให้มอบกล้วยไม้ป่าของกลางแก่อุทยาน

แห่งชาติ เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าท่ีเป็นท้องถิ่นเดิมของกล้วยไม้ป่าชนิดนั้นๆ หรือมอบให้ศูนย์พฤกษศาสตร์ประจ าภาค

บ ารุงรักษาต่อไป  ตามแต่กรณี 

1.2 ชิ้นไม้กฤษณาและชิ้นไม้จันทร์หอม ให้ขอเอาไว้ใช้ในราชการเพื่อการศึกษา ค้นคว้า วิจัย 

ทางด้านวิชาการทุกราย 

2. หนังสือกรมป่าไม้ ท่ี กษ 0708.3/16966 ลงวันท่ี 17 กรกฎาคม 2544 เร่ือง ขอหารือ

เร่ืองการส่งมอบไม้กฤษณาของกลาง 
*33

 

กรมป่าไม้ได้แจ้งให้จังหวัดเพชรบูรณ์ ตรวจสอบจดัท ารายละเอียดความเปน็มาของไม้กฤษณา

ของกลางแต่ละคดี จัดท าบญัชี ส่งมอบช้ินไม้กฤษณาพร้อมบัญชีรายละเอียดให้ส านักวิชาการป่าไม้เปน็ผูเ้ก็บ

และดูแลรักษาในระหว่างคดี หากชิ้นไม้กฤษณาตกเป็นของแผ่นดินแล้ว กรมป่าไม้จะให้ส านักวิชาการป่าไม้ 

ขอเอาไว้ใช้ในราชการ เพื่อการศึกษา คน้คว้า วิจัยทางด้านวิชาการต่อไป 
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ถ่านไม้ของกลาง 

การจัดการถ่านไม้ของกลาง กรณีท่ีตกเป็นของแผ่นดินแล้ว 
1. ถ้าถ่านไม้ของกลางนั้น เป็นของกลางท่ีควรขาย ก็ให้ขายแก่หน่วยงานต่างๆ ของรัฐ

ท้ังภายในและภายนอกกรมป่าไม้ สภาต าบล องค์การกุศล วัด มูลนิธิ หรือการสาธารณะประโยชน์  โดยวิธี

ค้าขายอย่างปกติท่ัวไป ไม่ใช้วิธีขายโดยวิธีทอดตลาด หรือวิธีประกวดราคา ตามข้อ 7 แห่งระเบียบกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์ว่าด้วยการปฏิบัติเกี่ยวกับของกลางในคดีความผิดเกี่ยวกับการป่าไม้ พ .ศ. 2533 แต่ต้องได้รับ

อนุมัติจากอธิบดีกรมป่าไม้ ท้ังนี้ หลักเกณฑ์ในการขายถ่านไม้ของกลางนั้น ให้จ าหน่ายได้แห่งละไม่เกิน 40 กระสอบ 

(2,000 กิโลกรัม) โดยให้จ าหน่ายในอัตรากิโลกรัมละ 1 บาท พร้อมท้ังให้ผู้ซ้ือช าระค่าผูกพัน (ถ้ามี) หรือ

ค่าใช้จ่ายอื่นใดท่ีทางราชการป่าไม้จะต้องจ่ายเกี่ยวกับถ่านไม้ของกลางอีกส่วนหนึ่งต่างหากจากค่าขายและ

ให้จัดท าบัญชีไว้ แล้วรายงานกรมป่าไม้ปีละ 1 คร้ัง ตามนัย ข้อ 9 แห่งระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ว่าด้วยการปฏิบัติเกี่ยวกับของกลางในคดีความผิดเกี่ยวกับการป่าไม้ พ.ศ. 2533 ประกอบกับหนังสือกรมป่าไม้ ท่ี 

กษ 0708.06/18833 ลงวันท่ี 12 กรกฎาคม 2536 เร่ือง มาตรการจัดการกับของป่าหวงห้าม (ถ่านไม้) ของกลาง
*35 

  2. ถ้าถ่านไม้ของกลางนั้น เป็นของกลางท่ีไม่ควรขาย อธิบดีกรมป่าไม้ หรือผู้ท่ีได้รับมอบหมาย

จากอธิบดีกรมป่าไม้ จะสั่งให้เอาไว้ใช้ในราชการ ปล่อย ท าลาย หรือจัดการตามสมควรก็ได้ ตามนัย 

ข้อ 8 แห่งระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่าด้วยการปฏิบัติเกี่ยวกับของกลางในคดีความผิดเกี่ยวกับการป่าไม้ 

พ.ศ. 2533  

9. การจ าหน่ายส่ิงประดิษฐ์ฯของกลาง 

ระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่าด้วยการปฏิบัติเก่ียวกับของกลางในคดีความผิด

เก่ียวกับการป่าไม้ พ.ศ. 2533  

ข้อ 7 ของกลางท่ีตกเปน็ของแผน่ดนิแล้ว ให้ขายโดยวิธีทอดตลาดหรือวิธีประกวดราคาตาม

ระเบียบนี ้เว้นแต่ จะมีกฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรีก าหนดไว้เปน็อย่างอื่น หรือของกลางท่ีต้องการจดัการ

ตามข้อ 8 ข้อ 9 

ข้อ 10 การขายของกลางตามข้อ 7 ให้ด าเนินการดังนี้ 

10.1 ให้อธิบดีกรมป่าไม้ ป่าไม้เขต หรือผู้ว่าราชการจังหวัด แล้วแต่กรณี แต่งตั้ง

ข้าราชการเป็นคณะกรรมการ ประกอบด้วย ประธานกรรมการซ่ึงจะต้องด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่าระดับ 5 และ

กรรมการอีกอย่างน้อยสองคน ให้มีเลขานุการคนหนึ่ง หรือจะแต่งตั้งกรรมการคนใดคนหนึ่งเป็นเลขานุการ

ด้วยก็ได้ 

10.2 ต้องประกาศก่อนวันขายไม่น้อยกว่า 15 วัน ในประกาศให้ระบุชนิด จ านวน 

ปริมาตร ลักษณะ สภาพ สถานท่ีเก็บรักษาของกลางท่ีจะขาย วัน เวลา สถานท่ีขายหลักประกันซอง ในกรณีขาย
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โดยวิธีประกวดราคาและก าหนดให้ผู้ซื้อได้ช าระค่าภาระผูกพันอันได้แก่ ค่าชักลาก ค่าขนย้าย ค่าเฝ้ารักษา หรือ

ค่าใช้จ่ายอื่นใดท่ีทางราชการป่าไม้จะต้องจ่ายเกี่ยวกับของกลางอีกส่วนหนึ่งต่างหากจากค่าขาย 

10.3 ให้ขายท่ีกรมป่าไม้ ส านักงานป่าไม้เขต ส านักงานป่าไม้จังหวัดหรือท่ีอื่นใด

ตามท่ีผู้แต่งตั้งคณะกรรมการเห็นสมควร 

10.4 เม่ือคณะกรรมการเห็นว่าราคาซ่ึงมีผู้เสนอสูงสุดนั้นยังไม่เพียงพอกับราคาขั้นต่ า

ท่ีคณะกรรมการก าหนด ให้คณะกรรมการถอนทรัพย์สินนั้นจากการขาย แล้วด าเนินการขายใหม่ 

10.5 ผู้ซ้ือได้ต้องช าระราคาท้ังหมดในวันขาย ถ้าไม่อาจช าระราคาท้ังหมดได้ ก็ให้

ช าระไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบห้าของราคาท่ีขายและท าสัญญาไว้เป็นหลักฐาน โดยก าหนดให้ช าระราคาส่วนท่ีเหลือ

พร้อมรับของภายในสิบห้าวันนับแต่วันท าสัญญา 

ข้อ 11 ของกลางท่ีเสียง่าย หรือถ้าเก็บไว้จะเป็นการเสี่ยงต่อความเสียหาย หรือค่าใช้จ่าย

จะเกินส่วนกับค่าของกลางนั้น ให้น าออกขายทอดตลาด เว้นแต่ จะมีกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี หรือนโยบาย

ของทางราชการ ก าหนดการขายไว้เป็นอย่างอื่น ก่อนขายให้แจ้งเหตุดังกล่าวและขอความเห็นชอบต่อพนักงานสอบสวน 

หรือพนักงานอัยการเจ้าของคดี เพื่อขายของกลางนั้นท้ังหมด หรือบางส่วนในระหว่างคดี และให้ร่วมกับ

พนักงานสอบสวนเจ้าของคดีจัดการตามสมควร เพื่อบันทึกรายละเอียด ต าหนิ รูปพรรณ ร่องรอยหลักฐานต่างๆ 

เกี่ยวกับของกลางนั้นไว้ เม่ือขายแล้วได้เงิน เป็นจ านวนสุทธิเท่าใด ให้ถือไว้แทนของกลาง 

1. การจ าหน่ายส่ิงประดิษฐ์ของกลางในระหว่างคดี 

ระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่าด้วยการปฏิบัติเกี่ยวกับของกลางในคดีความผิด

เกี่ยวกับการป่าไม้ พ.ศ. 2533 ข้อ 11 

หนังสือกรมป่าไม้ ท่ี กส 0 8 1 3/1 8 4 8 3 ลงวันท่ี 2 5 ตุลาคม 2 5 2 1 เร่ือง หารือ

แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจ าหน่ายส่ิงประดิษฐ์ของกลางท่ียังไม่เสร็จคดี
* 3 3 

ส่งส าเนาหนังสือกรมป่าไม้ ที่  

กส 0813/18481 ลงวันท่ี 25 ตุลาคม 2521 เร่ือง หารือแนวทางปฏิบัตเิกีย่วกบัการจ าหน่ายส่ิงประดิษฐข์องกลาง 

ท่ียังไม่เสร็จคด ี
*34  

กรมป่าไม้ได้วางแนวทางปฏิบัติไว้ว่า ให้พิจารณาว่าสิ่งประดิษฐ์ของกลางในแต่ละคดี

รายใดสมควรด าเนินการจ าหน่าย จะต้องปรากฏว่าส่ิงประดิษฐ์ของกลางนั้น หากรอจนคดีถึงท่ีสุด จะผุ เส่ือมคุณภาพ 

เสียหาย จ าหน่ายไม่ได้ราคาเท่าท่ีควรจะได้ หรือจ าหน่ายไม่ได้เลย หรืถ้าหน่วงช้าไว้ จะเป็นการเส่ียง

ต่อความเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรักษาและอื่นๆจะเกินส่วนกับค่าแห่งสิ่งประดิษฐ์ของกลางนั้น  

กับท้ังจะต้องพิจารณาถึงพฤติการณ์ และข้อเท็จจริงในคดีเพื่อมิให้เกิดการเสียหายแก่รูปคดีประกอบด้วย 

กล่าวคือ แม้จะเก็บรักษาส่ิงประดิษฐ์ของกลางนั้นไว้ต่อไปอีกหรือปล่อยไว้ให้สูญเสียสภาพไป ก็จะไม่เกิดประโยชน์

ในการพิสูจน์ทางคดีได้ และท้ังผู้ต้องหาหรือจ าเลย ไม่คัดค้านเกี่ยวกับการท่ีจะจ าหน่ายส่ิงประดิษฐ์ของกลางนั้น 

ถ้าส่ิงประดิษฐ์ของกลางนั้นเป็นของบุคคลภายนอกซ่ึงมิใช่คู่ความก็ควรจะได้ให้เจ้าของอันแท้จริงได้รับรู้และ
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ยินยอมในเร่ืองการจ าหน่ายส่ิงประดิษฐ์ของกลางเสียด้วย ถ้าส่ิงประดิษฐ์ของกลางนั้นอาจจะต้องน าไปแสดงตอ่ศาล 

ก็ควรเก็บตัวอย่างไว้เพียงเท่าท่ีพอส าหรับเป็นวัตถุพยานประกอบคดี โดยบันทึกหลักฐานให้ปรากฏข้อความ

รายละเอียดให้ชัดเจน และให้ผู ้ต้องหาหรือจ าเลยในคดีลงลายมือชื่อร่วมรู้เห็นไว้ด้วย แล้วด าเนินการ

ติดต่อขออนุญาตต่อพนักงานสอบสวน หรือพนักงานอัยการ หรือศาล แล้วแต่กรณี  เพื่อจ าหน่าย

ส่ิงประดิษฐ์ของกลางในระหว่างคดี เม่ือได้รับอนุญาตให้จ าหน่ายได้แล้ว ให้ด าเนินการจ าหน่ายโดยวิธีประมูล

ต่อไป โดยให้ถือปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และวิธีการท่ีก าหนดไว้ในระเบียบปฏิบัติราชการป่าไม้ ฉบับท่ี 8 ว่าด้วย

การรักษาและจ าหน่ายของกลางโดยเคร่งครัด เม่ือจ าหน่ายแล้วได้เงินจ านวนสุทธิเท่าใดให้เก็บรักษาไว้แทนตัว

ส่ิงประดิษฐ์ของกลางเพื่อรอฟังผลคดีต่อไป และเ ม่ือได้จัดการจ าหน่ายส่ิงประดิษฐ์ของกลางแล้ว 

ให้แจ้งผลการจ าหน่าย ตลอด วัน เดือน ปี ที่จ าหน่ายให้พนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการหรือศาล

แล้วแต่กรณีทราบด้วย ในกรณีท่ีตรวจยึดโดยรู้ตัวผู้กระท าความผิดแต่จับกุมไม่ได้ หรือผู้กระท าความผิด

หลบหนี หากพ้นก าหนดหนึ่งปีนับแต่วันท่ีจ าหน่ายส่ิงประดิษฐ์ของกลาง หากไม่มีผู้ใดเรียกร้องกรรมสิทธ์ิ

ในส่ิงประดิษฐ์ของกลาง ถือว่าตกเป็นของแผ่นดินโดยอนุโลมตามความในมาตรา 1327 แห่งประมวลกฎหมาย

แพ่งและพาณิชย์ ค่าส่งขายเป็นผลประโยชน์แก่แผ่นดินต่อไป 

ตามหนังสือกรมป่าไม้ดังกล่าวข้างต้น ได้วางแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจ าหน่ายส่ิงประดษิฐข์องกลาง

ในระหว่างคดีโดยวิธีประมูล โดยให้ถือปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และวิธีการท่ีก าหนดไว้ในระเบียบปฏิบัติราชการป่าไม้ 

ฉบับท่ี 8 ว่าด้วยการรักษาและจ าหน่ายของกลาง ลงวันท่ี 8 กันยายน 2497 ซ่ึงระเบียบปฏิบัติราชการกรมป่าไม้ 

ฉบับท่ี 8 ดังกล่าวได้ถูกยกเลิกไปแล้ว โดยระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่าด้วยการปฏิบัติเกี่ยวกับของกลาง

ในคดีความผิดเกี่ยวกับการป่าไม้ พ.ศ. 2533 ลงวันท่ี 20 สิงหาคม พ.ศ. 2533 และระเบียบกระทรวงเกษตร

และสหกรณ์ฯดังกล่าว ข้อ 11 ได้ก าหนดการขายของกลางในระหว่างคดี ให้ขายโดยวิธีขายทอดตลาด ดังนั้น 

การจ าหน่ายส่ิงประดิษฐ์ของกลางในระหว่างคดีจึงต้องจ าหน่ายด้วยวิธีขายทอดตลาด  

2. การจ าหน่ายส่ิงประดิษฐ์ของกลางท่ีตกเปน็ของแผ่นดิน 

ระเบยีบกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์ ว่าดว้ยการปฏิบตัิเกีย่วกบัของกลางในคดคีวามผดิเกีย่วกับ 

การป่าไม้ พ.ศ. 2533 ข้อ 7 และข้อ 10 ก าหนดให้ขายส่ิงประดิษฐ์ฯของกลางท่ีตกเปน็ของแผ่นดินโดยวิธี

ทอดตลาดหรือวิธีประกวดราคา แต่ในทางปฏิบตัิจะด าเนนิการขายโดยวิธีประกวดราคา 
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ส่วนท่ี 3 

การจัดการอุปกรณ์ของกลางในคดีป่าไม้ 

อุปกรณ์ของกลางในคดีป่าไม้ หมายความถึง ของกลางประเภทเคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ สัตว์พาหนะ 

ยานพาหนะ หรือเคร่ืองจักรกลใดๆ ท่ีตรวจยึดไว้ในคดีป่าไม้ 

  พนักงานเจ้าหน้าที่ หมายความถึง เจ้าพนักงานป่าไม้ พนักงานป่าไม้ หรือผู้ซึ่งรัฐมนตรีได้แต่งตัง้

ให้มีหน้า ท่ีด าเนินการตามพระราชบัญญัตินี้  (เช่น รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด ปลัดอ าเภอ 

นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนต าบล ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ข้าราชการทหารในสังกัดกองทัพบกและ

กองทัพเรือ เจ้าหน้าท่ีต ารวจทุกต าแหน่ง ฯลฯ ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เร่ือง 

แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าท่ีตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484) 

  ผู้บริหารหน่วยงาน หมายความว่า ผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานตามสายงานท่ีพนักงานเจ้าหน้าท่ี 

สังกัดอยู่ โดยมีต าแหน่ง เช่น อธิบดี รองอธิบดี ผู้อ านวยการส านัก ผู้อ านวยการกอง ผู้อ านวยการกลุ่ม 

ผู้อ านวยการส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ 

  รองอธิบดี หมายความว่า รองอธิบดีกรมป่าไม้ผู้ได้รับมอบอ านาจในการด าเนินคดีอาญา 

คดีอาญาท่ัวไป 

  อธิบดี หมายความว่า อธิบดีกรมป่าไม้ 

  คดีอาญา หมายความถึง คดีซ่ึงมีการกระท าความผิดต่อบทบัญญัติแห่งกฎหมาย ดังนี้ 

  (1) พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 

  (2) พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 

  (3) พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 

  (4) พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 

  (5) พระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ. 2535 

  (6) พระราชบัญญัติเล่ือยโซ่ยนต์ พ.ศ. 2545 

  คดีอาญาทั่วไป หมายความถึง คดีซ่ึงมีการกระท าความผิดต่อบทบัญญัติแห่งกฎหมายท่ีมี

โทษทางอาญา ซ่ึงมิใช่เป็นการกระท าความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้ ซ่ึ งกรมป่าไม้อยู่ในฐานะ

ผู้เสียหาย 
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1. การยึดอุปกรณ์ของกลาง 
  พนักงานเจ้าหน้าท่ีมีอ านาจยึดบรรดาเคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ สัตว์พาหนะ ยานพาหนะ หรือ

เคร่ืองจักรกลใดๆ ท่ีบุคคลได้ใช้หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าได้ใช้ในการกระท าความผิด หรือเป็นอุปกรณ์

ให้ได้รับผลในการกระท าความผิดตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 มาตรา 11 มาตรา 48 มาตรา 54 

หรือมาตรา 69 ไว้เพื่อเป็นหลักฐานในการพิจารณาคดีได้ จนกว่าพนักงานอัยการส่ังเด็ดขาดไม่ฟ้องคดีหรือ

จนกว่าคดีจะถึงท่ีสุด ท้ังนี้ ไม่ว่าจะเป็นของผู้กระท าความผิดหรือของผู้มีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นผู้กระท าความผิด

หรือไม่ ตาม มาตรา 64 ทวิ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 และ ทรัพย์สินท่ียึดไว้

ดังกล่าว ถ้าพนักงานอัยการสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดี หรือศาลไม่พิพากษาให้ริบแล้ว ผู้เป็นเจ้าของ

หรือผู้ครอบครองมิได้ร้องขอรับคืนภายในก าหนดหกเดือนนับแต่วันทราบ หรือถือว่าได้ทราบค าส่ังเด็ดขาด

ไม่ฟ้องคดี หรือวันที่ค าพิพากษาถึงที่สุด แล้วแต่กรณี ให้ตกเป็นของกรมป่าไม้ ตาม มาตรา 64 ทวิ 

วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 

2. การเก็บรักษาอุปกรณ์ของกลาง 

  ข้อตกลงระหว่างกระทรวงมหาดไทยกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง การปฏิบัติเก่ียวกับ

ของกลางในคดีความผิดเก่ียวกับการป่าไม้ ข้อ 3. ก าหนดให้ อุปกรณ์ของกลางในคดีป่าไม้ทุกชนิดให้กรมป่าไม้

รับไปเก็บรักษาและจัดการตามระเบียบและกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องโดยเร็ว และค่าใช้จ่ายในการดูแลเก็บรักษาและ

จัดการดังกล่าวให้อยู่ในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ ส่วนของกลางท่ีเป็นอาวุธปืน เคร่ืองกระสุนปืนและวัตถุระเบิด 

ให้ส่งมอบแก่พนักงานสอบสวนเพื่อเก็บรักษาและด าเนินการตามข้อบังคับการเก็บรักษาของกลาง

กระทรวงมหาดไทยและระเบียบการเก็บรักษาของกลางของกรมต ารวจ 

  ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยมาตรการควบคุม ตรวจสอบและเร่งรัดการด าเนินคดีอาญา 

พ.ศ. 2552 ข้อ 17 ก าหนดว่า เม่ือพนักงานเจ้าหน้าท่ีได้รับมอบของกลางในความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับ

การป่าไม้จากพนักงานสอบสวนเพื่อเก็บรักษาตามข้อตกลงระหว่างส่วนราชการแล้ว ให้ผู้รับมอบของกลาง

น าของกลางดังกล่าวไปเก็บรักษา ณ สถานท่ีปลอดภัยและเหมาะสมเพื่อป้องกันมิให้เกิดการสูญหายหรือ

เสียหาย หรือน าของกลางดังกล่าวไปด าเนินการตามระเบียบหลักเกณฑ์ เว้นแต่กรณีที่มีเหตุจ าเป็น

หรือไม่มีสถานที่เก็บรักษาของกลางก็ให้ด าเนินการจ้างเฝ้ารักษาตามระเบียบหลักเกณฑ์ที่กรมป่าไม้หรือ

ทางราชการก าหนดไว้ และลงทะเบียนของกลางไว้เป็นหลักฐาน แล้วรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ

ตามหลักเกณฑ์และก าหนดเวลา ตามข้อ 21 โดยอนุโลม ซ่ึงข้อ 21 ก าหนดว่า เม่ือเจ้าพนักงานเจ้าหน้าท่ี

ได้จับกุมผู้กระท าความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้หรือตรวจยึดของกลาง หรือตรวจพบการกระท า

ความผิดในความผิดตามกฎหมายเกี ่ยวกับการป่าไม้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที ่ด ังกล่าวรายงานให้

ผู้บังคับบัญชาช้ันเหนือขึ้นไปหนึ่งระดับทราบภายใน 48 ชั่วโมง นับแต่เวลาเสร็จส้ินการจับกุมหรือตรวจยึด
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ของกลาง หรือตรวจพบการกระท าความผิด แล้วแต่กรณี เว้นแต่ในกรณีมีเหตุจ าเป็นท่ีไม่อาจรายงานภายใน

ก าหนดเวลาดังกล่าวได้ และให้ผู้บังคับบัญชาที่ได้รับรายงานดังกล่าวรายงานผลการจับกุมตรวจยึด

ของกลางหรือตรวจพบการกระท าความผิดดังกล่าวให้ผู้บริหารหน่วยงานทราบภายใน 7 วัน นับแต่วันท่ีได้รับ

รายงาน และให้ผู้บริหารหน่วยงานรายงานให้อธิบดีทราบ ภายใน 7 วัน นับแต่วันได้รับรายงาน 

3. การจัดการอุปกรณ์ของกลางระหว่างคดี  

3.1 กรณีท่ีคดีอยู่ในระหว่างสอบสวนจนถึงก่อนน าสืบหรือแสดงเป็นพยานหลักฐานใน

การพิจารณาคดี อุปกรณ์ของกลางในคดีป่าไม้ทุกชนิด (ยกเว้นเล่ือยโซ่ยนต์ อาวุธปืน เคร่ืองกระสุนปืนและ

วัตถุระเบิด ที่ไม่มีใบอนุญาตให้มีไว้ในครอบครองซึ่งถือว่าเป็นทรัพย์สินที่กฎหมายบัญญัติไว้ว่าผู้ใดท า

หรือมีไว้เป็นความผิด) เจ้าของหรือผู้ซ่ึงมีสิทธิเรียกร้องขอคืน สามารถยื่นค าร้องต่อพนักงานสอบสวนหรือ

พนักงานอัยการ แล้วแต่กรณี ตาม มาตรา 85/1 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ซ่ึงข้อ 19 วรรคสอง 

แห่งระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยมาตรการควบคุม ตรวจสอบและเร่งรัดการด าเนินคดีอาญา พ.ศ. 2552 และ

ให้ส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่าน าวิธีปฏิบัติตามข้อ 18 วรรคสอง มาใช้โดยอนุโลม  

3.2 กรณีพนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ หรือ ศาล แล้วแต่กรณี ไม่อนุญาตให้คืน

อุปกรณ์ของกลางดังกล่าวแก่เจ้าของหรือผู้ซึ่งมีสิทธิเรียกร้องขอคืน ตามมาตรา 85/1 ประมวลกฎหมาย

วิธีพิจารณาความอาญา ผู ้บริหารหน่วยงานจะต้องสั่งการให้พนักงานเจ้าหน้าที่เจ้าของคดีเก็บรักษา

อุปกรณ์ของกลางไว้ตามข้อตกลงระหว่างกระทรวงมหาดไทยกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เร่ือง การปฏิบัติ

เกี่ยวกับของกลางในคดีความผิดเกี่ยวกับการป่าไม้ ข้อ 3. และระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยมาตรการควบคุม 

ตรวจสอบและเร่งรัดการด าเนินคดีอาญา พ.ศ. 2552 ข้อ 17 

3.3 กรณีท่ีคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาและคดียังไม่ถึงท่ีสุด ซ่ึงพนักงานอัยการไม่ขอให้ศาล

ริบอุปกรณ์ของกลางในคดีป่าไม้ท่ีพนักงานเจ้าหน้าท่ีได้ตรวจยึดไว้เป็นพยานหลักฐานในการพิจารณาคดี

เนื่องจากบุคคลได้ใช้หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าได้ใช้ในการกระท าความผิด หรือเป็นอุปกรณ์ให้ได้รับผลในการกระท า

ความผิด ตามมาตรา 11 มาตรา 48 มาตรา 54 หรือ มาตรา 69 และให้จัดการอุปกรณ์ของกลางตาม

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 85  

3.3.1 กรณีท่ีเจ้าของอุปกรณ์ของกลางยื่นค าร้องขอคืนอุปกรณ์ของกลางนั้นต่อพนกังาน

เจ้าหน้าท่ีเจ้าของคดี พนักงานเจ้าหน้าที่เจ้าของคดีจะต้องตรวจสอบข้อเท็จจริง ตาม มาตรา 64 ตรี 

แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 และพนักงานเจ้าหน้าท่ีเจ้าของคดีจะต้องรวบรวมเอกสารหลักฐาน 

ตามหนังสือกรมป่าไม้ ด่วนท่ีสุด ท่ี ทส 1612.2/4147 ลงวันท่ี 21 เมษายน 2548
*36
 และเอกสารหลักฐานท่ี

เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน ก่อนเสนอเร่ืองราวพร้อมเอกสารหลักฐานให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
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ส่ิงแวดล้อม พิจารณาอนุมัติให้คืนอุปกรณ์ของกลาง เม่ือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

พิจารณาอนุมัติให้คืนอุปกรณ์ของกลางแล้ว ก็ให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีเจ้าของคดีคืนอุปกรณ์ของกลางให้แก่เจ้าของ

อุปกรณ์ของกลางต่อไป ตาม มาตรา 64 ตรี แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ท้ังนี้ ในการคืน

อุปกรณ์ของกลางให้แก่บุคคลซ่ึงเป็นเจ้าของอุปกรณ์ของกลางเจ้าพนักงานป่าไม้หรือพนักงานป่าไม้จะต้องร่วมกบั

พนักงานสอบสวนหรือต ารวจเจ้าของคดี เพื่อด าเนินการคืนอุปกรณ์ของกลางให้แก่บุคคลซ่ึงเป็นเจ้าของ

อุปกรณ์ของกลางทุกคร้ัง 

   3.3.2 กรณีพนักงานอัยการไม่ขอให้ศาลริบอุปกรณ์ของกลางในคดีป่าไม้แล้ว แต่ไม่มี

เจ้าของอุปกรณ์ของกลางมายื่นค าร้องขอคืนอุปกรณ์ของกลางนั้นต่อพนักงานเจ้าหน้าท่ีเจ้าของคดี พนักงาน

เจ้าหน้าท่ีเจ้าของคดีจะต้องเก็บรักษาอุปกรณ์ของกลางนั้นไว้จนกว่าพนักงานอัยการจะมีค าส่ังฟ้องคดีหรือมี

ค าส่ังเด็ดขาดไม่ฟ้องคดีเสียก่อน จึงจะสามารถจัดการอุปกรณ์ของกลางได้ โดยแยกได้ดังนี้ 
- พนักงานอัยการมีค าส่ังฟ้องคดีแล้วและมีเจ้าของอุปกรณ์ของกลางมายื่นค าร้องขอคืน

อุปกรณ์ของกลางนั้น ให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีเจ้าของคดีจัดการอุปกรณ์ของกลางได้ตาม กรณีข้อ 3.3.1 – ข้อ 3.3.2 
แล้วแต่กรณี แต่ถ้ายังไม่มีเจ้าของอุปกรณ์ของกลางมายื่นค าร้องขอคืนอุปกรณ์ของกลางนั้นจนกระท่ังศาลได้มี

ค าพิพากษาถึงท่ีสุด และล่วงเลยก าหนด 1 ปี นับแต่วันค าพิพากษาถึงท่ีสุด กรณีพนักงานเจ้าหน้าท่ีเจ้าของคดี

ทราบตัวเจ้าของ หรือ ล่วงเลยก าหนด 5 ปี นับแต่วันค าพิพากษาถึงท่ีสุด กรณีพนักงานเจ้าหน้าท่ีเจ้าของคดี

ไม่ทราบตัวเจ้าของ อุปกรณ์ของกลางนั้นก็จะตกเป็นของแผ่นดิน ตามนัย มาตรา 1327 แห่งประมวลกฎหมาย

แพ่งและพาณิชย์ อธิบดีกรมป่าไม้หรือผู้ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมป่าไม้สามารถส่ังให้น าอุปกรณ์ของกลาง

ท่ีตกเป็นของแผ่นดินแล้วนี้ไว้ใช้ในราชการ ปล่อย ท าลาย หรือจัดการตามสมควรก็ได้ ตาม ข้อ ข้อ 7,8,10 

และ 13 แห่งระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่าด้วยการปฏิบัติเกี่ยวกับของกลางในคดีความผิดเกี่ยวกับ

การป่าไม้ พ.ศ. 2533  

- ถ้าพนักงานอัยการมีค าส่ังเด็ดขาดไม่ฟ้องคดีแล้ว สามารถจัดการอุปกรณ์ของกลางได้

ตามข้อ 4.1    

4. การจัดการอุปกรณ์ของกลางเมื่อคดีถึงที่สุด  

4.1 กรณีท่ีพนักงานอัยการมีค าส่ังเด็ดขาดไม่ฟ้องคดี หรือ ศาลได้มีค าพิพากษาไม่ริบอุปกรณ์

ของกลางในคดีป่าไม้และค าพิพากษาในศาลชั้นนั้นเป็นค าพิพากษาถึงท่ีสุดแล้ว เช่นนี้ หากมีเจ้าของหรือ

ผู้มีสิทธิเรียกร้องขอคืน มายื่นค าร้องขอคืนอุปกรณ์ของกลางต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เจ้าของคดี ภายใน

ก าหนด 6 เดือน นับแต่วันทราบหรือถือว่าได้ทราบค าส่ังเด็ดขาดไม่ฟ้องคดีหรือวันท่ีค าพิพากษาถึงท่ีสุด ตาม 

มาตรา 64 ทวิ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ให้เจ้าพนักงานผู้จับหรือรับตัวผู้ถูกจับไว้ 

ร่วมกับพนักงานสอบสวนหรือต ารวจเจ้าของคดี ด าเนินการคืนอุปกรณ์ของกลางให้แก่เจ้าของหรือ
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ผู้มีสิทธิเรียกร้องขอคืน ตาม มาตรา 85 วรรคสาม แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ประกอบกับ ข้อ 14 

แห่งระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่าด้วยการปฏิบัติเกี่ยวกับของกลางในคดีความผิดเกี่ยวกับการป่าไม้ 

พ.ศ. 2533 

4.2 กรณีท่ีศาลได้มีค าพิพากษาให้ริบอุปกรณ์ของกลางในคดีป่าไม้ซ่ึงท าให้อุปกรณ์ของกลาง

ตกเป็นของแผ่นดิน และค าพิพากษาในศาลชั้นนั้นเป็นค าพิพากษาถึงท่ีสุดแล้ว เช่นนี้ หากอุปกรณ์ของกลาง

ดังกล่าวมีเจ้าของ และเป็นเจ้าของแท้จริงซ่ึงมิได้รู้เห็นเป็นใจด้วยในการกระท าความผิด พนักงานเจ้าหน้าท่ี

เจ้าของคดีจะต้องรอเป็นระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันค าพิพากษาถึงท่ีสุด เพื่อให้เจ้าของแท้จริงซ่ึงมิได้รู้เห็นเปน็ใจดว้ย

ในการกระท าความผิดได้ใช้สิทธิยื่นค าเสนอขอคืนอุปกรณ์ของกลางต่อศาล ตามมาตรา 36 แห่งประมวลกฎหมายอาญา 

และศาลมีค าส่ังถึงท่ีสุดให้คืนอุปกรณ์ของกลางแก่เจ้าของแท้จริงซ่ึงมิได้รู้เห็นเป็นใจด้วยในการกระท าความผิด 

ก็ให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีด าเนินการคืนอุปกรณ์ของกลางให้แก่เจ้าของแท้จริงซ่ึงมิได้รู้เห็นเป็นใจด้วยในการกระท า

ความผิดตามค าพิพากษาของศาลต่อไป อย่างไรก็ตาม ถ้าไม่มีเจ้าของแท้จริงซ่ึงมิได้รู้เห็นเป็นใจด้วยในการกระท า

ความผิดมายื่นค าเสนอขอคืนอุปกรณ์ของกลางต่อศาลภายใน 1 ปี นับแต่วันค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้ริบอุปกรณ์

ของกลาง อธิบดีกรมป่าไม้หรือผู้ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมป่าไม้สามารถส่ังให้น าอุปกรณ์ของกลางท่ีตกเป็นของ

แผ่นดินแล้วนี้ไว้ใช้ในราชการ ปล่อย ท าลาย หรือจัดการตามสมควรก็ได้ ตาม ข้อ 7,8,10และ13 แห่งระเบียบ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่าด้วยการปฏิบัติเกี่ยวกับของกลางในคดีความผิดเกี่ยวกับการป่าไม้ พ.ศ. 2533  

4.3 กรณีท่ีศาลได้มีค าพิพากษายกฟ้อง และค าพิพากษาในศาลชั้นนั้นเป็นค าพิพากษาถึง

ท่ีสุดแล้ว เช่นนี้ หากทราบตัวเจ้าของอุปกรณ์ของกลาง แต่เจ้าของอุปกรณ์ของกลางมิได้ร้องขอคืนภายใน 1 ปี นับ

แต่วันท่ีค าพิพากษาถึงท่ีสุด หรือ ไม่ทราบตัวเจ้าของและพนักงานเจ้าหน้าท่ีเจ้าของคดีได้ผ่อนเวลารอเจ้าของ

อุปกรณ์ของกลางมาร้องขอคืนเป็นเวลา 5 ปี นับแต่วันค าพิพากษาถึงที่สุดแล้ว แต่ไม่มี เจ้าของอุปกรณ์

ของกลางมาร้องขอคืน ให้ถือว่าอุปกรณ์ของกลางตกเป็นของแผ่นดิน ตาม มาตรา 1327 วรรคหนึ่ง แห่งประมวล

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เมื่ออุปกรณ์ของกลางตกเป็นของแผ่นดินแล้ว อธิบดีกรมป่าไม้หรือ ผู้ได้รับ

มอบหมายจากอธิบดีกรมป่าไม้สามารถส่ังให้น าอุปกรณ์ของกลางท่ีตกเป็นของแผ่นดินแล้วนี้ไว้ใช้ในราชการ ปล่อย 

ท าลาย หรือจ ัดการตามสมควรก็ได้ ตาม ข้อ 7 ,8, 10 และ 13 แห่งระเบียบกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์ว่าด้วยการปฏิบัติเก่ียวกับของกลางในคดีความผิดเก่ียวกับการป่าไม้ พ.ศ. 2533  
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5. การจัดการอุปกรณ์ของกลางกรณีที่ยังจับกุมตัวผู้ต้องสงสัยว่ากระท าความผิดไม่ได้ 

 คดีป่าไม้ในกรณีท่ียังจับกุมตัวผู้ต้องสงสัยว่ากระท าความผิดไม่ได้ พนักงานอัยการจะส่ัง

งดการสอบสวนไว้ก่อน ท าให้คดีป่าไม้อยู่ในอายุความ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 95 การจัดการ

อุปกรณ์ของกลางจะต้องพิจารณาด าเนินการ ดังนี้ 

5.1 ถ้ามีเจ้าของมาขอคืนอุปกรณ์ของกลาง เจ้าของจะสามารถมายื่นค าขอในระยะเวลาใดก็

ได้ภายในอายุความ แม้ว่าระยะเวลาท่ีเจ้าของอุปกรณ์ของกลางมาขอคืนนั้นอุปกรณ์ของกลางอาจจะตกเป็นของ

แผ่นดินเพราะพ้นก าหนด 1 ปี นับแต่วันส่งอุปกรณ์ของกลางไว้ในความรักษาของกรมป่าไม้ ในกรณีท่ีพนักงาน

เจ้าหน้าท่ีเจ้าของคดีซ่ึงเก็บรักษาอุปกรณ์ของกลางทราบตัวเจ้าของอุปกรณ์ของกลาง หรือ พ้นก าหนด 5 ปี 

นับแต่วันส่งอุปกรณ์ของกลางไว้ในความรักษาของกรมป่าไม้ ในกรณีท่ีพนักงานเจ้าหน้าท่ีเจ้าของคดี

ซ่ึงเก็บรักษาอุปกรณ์ของกลางไม่ทราบตัวเจ้าของอุปกรณ์ของกลาง ตามนัย มาตรา 1327 วรรคหนึ่ง 

แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ แล้วก็ตาม เม่ือคดีป่าไม้ยังอยู่ภายในอายุความ การจัดการอุปกรณข์องกลาง

ก็สามารถพิจารณาด าเนินการได้ตามข้อ 3. เนื่องจาก มาตรา 1327 วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและ

พาณิชย์ ต้องอยู่ภายในบังคับแห่งกฎหมายอาญา หมายความว่า มาตรา 1327 วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมาย

แพ่งและพาณิชย์ จะต้องอยู่ภายในบังคับอายุความคดีอาญาด้วย  

5.2 ถ้าจับกุมตัวผู้ต้องสงสัยว่ากระท าความผิดไม่ได้ภายในอายุความและไม่มีเจ้าของมาขอ

คืนอุปกรณ์ของกลางภายใน 1 ปี นับแต่วันส่งอุปกรณ์ของกลางไว้ในความรักษาของกรมป่าไม้ ในกรณีท่ี

พนักงานเจ้าหน้าท่ีเจ้าของคดีซ่ึงเก็บรักษาอุปกรณ์ของกลางทราบตัวเจ้าของอุปกรณ์ของกลาง หรือ ภายใน 5 ปี 

นับแต่วันส่งอุปกรณ์ของกลางไว้ในความรักษาของกรมป่าไม้ ในกรณีท่ีพนักงานเจ้าหน้าท่ี เจ้าของคดีซ่ึงเก็บ

รักษาอุปกรณ์ของกลางไม่ทราบตัวเจ้าของอุปกรณ์ของกลาง ให้ถือว่าอุปกรณ์ของกลางตกเป็นของแผ่นดิน ตาม

นัย มาตรา 1327 วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และหากปรากฏว่ายังไม่มีเจ้าของมาขอคืน

อุปกรณ์ของกลางจนกระทั่งคดีป่าไม้ขาดอายุความด้วยแล้ว  อธิบดีกรมป่าไม้หรือผู้ได้รับมอบหมายจาก

อธิบดีกรมป่าไม้สามารถส่ังให้น าอุปกรณ์ของกลางท่ีตกเป็นของแผ่นดินแล้วนี้ไว้ใช้ในราชการ ปล่อย ท าลาย 

หรือจัดการตามสมควรก็ได้ ตาม ข้อ ตาม ข้อ 7 ,8, 10 และ 13  แห่งระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่าด้วย

การปฏิบัติเกี่ยวกับของกลางในคดีความผิดเกี่ยวกับการป่าไม้ พ.ศ. 2533 แล้วแต่กรณี  

5.3 ถ้าจับกุมตัวผู้ต้องสงสัยว่ากระท าความผิดได้ภายในอายุความ การจัดการอุปกรณ์ของกลาง

ก็จะต้องพิจารณาตาม ข้อ 3 หรือข้อ 4 แล้วแต่กรณี ต่อไป 
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6. การจัดการอุปกรณ์ของกลางประเภทเลื่อยโซ่ยนต์ 

  ตามกฎกระทรวง ก าหนดลักษณะเลื่อยโซ่ยนต์และส่วนประกอบของเลื ่อยโซ่ยนต์ 

พ.ศ. 2551 ให้ไว้ ณ วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2551
*40
 “เล่ือยโซ่ยนต์” หมายความว่า 

(1) เคร่ืองมือส าหรับใช้ตัดไม้หรือแปรรูปไม้ท่ีมีฟันเล่ือยติดกับโซ่ซ่ึงขับเคล่ือนด้วยก าลัง

เคร่ืองจักรกลท่ีผลิตและประกอบส าเร็จรูปเพื่อการใช้งาน ท่ีมีต้นก าลังเกินกว่า 2 แรงม้า โดยมีแผ่นบังคับโซ่ 

ท่ีมีขนาดความยาวเกินกว่า 12 นิ้ว 

(2) ส่วนหนึ่งส่วนใดท่ีเป็นส่วนประกอบของเคร่ืองมือตาม (1) ดังต่อไปนี้ 

        (ก) เคร่ืองจักรกลต้นก าลังท่ีมีการออกแบบตัวเคร่ืองและอุปกรณ์ประกอบตัวเคร่ืองให้มีลักษณะ

หรือสภาพเพื่อน ามาประกอบเป็นเคร่ืองมือตาม (1) โดยเฉพาะ ท่ีมีต้นก าลังเกินกว่า 2 แรงม้า 

        (ข) แผ่นบังคับโซ่ ท่ีมีขนาดความยาวเกินกว่า 12 นิ้ว 

เลื่อยโซ่ยนต์เป็นเครื่องมือที่ห้ามผู้ใดมี ผลิต หรือน าเข้า เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจาก

นายทะเบียนเล่ือยโซ่ยนต์ ตาม มาตรา 4 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ. 2545 ทั้งนี้ 

การขอใบอนุญาตให้มีเล่ือยโซ่ยนต์จากนายทะเบียนเล่ือยโซ่ยนต์ จะต้องยื่นค าขอรับใบอนุญาตให้มีเล่ือยโซ่ยนต์

จากนายทะเบียนเล่ือยโซ่ยนต์ภายใน 90 วัน นับแต่วันท่ีพระราชบัญญัติเล่ือยโซ่ยนต์ พ.ศ. 2545 ใช้บังคับ 

(พระราชบัญญัติเล่ือยโซ่ยนต์ พ.ศ. 2545 ใช้บังคับในวันท่ี 24 มิถุนายน 2551) ตาม มาตรา 14 วรรคหนึ่ง 

แห่งพระราชบัญญัติเล่ือยโซ่ยนต์ พ.ศ. 2545 และไม่มีกฎหมายก าหนดให้ขยายเวลาต่อไปอีก ดังนั้น หากผู้มี

เล่ือยโซ่ยนต์ไม่ได้ยื่นค าขอรับใบอนุญาตให้มีเล่ือยโซ่ยนต์จากนายทะเบียนเล่ือยโซ่ยนต์ภายใน 90 วัน นับแต่

วันท่ีพระราชบัญญัติเล่ือยโซ่ยนต์ พ.ศ. 2545 ใช้บังคับ ตาม มาตรา 14 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติเล่ือยโซ่ยนต์ 

พ.ศ. 2545 ก็จะถือว่ามีความผิดตาม มาตรา 4 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติเล่ือยโซ่ยนต์ พ.ศ. 2545 และ

ต้องรับโทษตาม มาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติเล่ือยโซ่ยนต์ พ.ศ. 2545 และปรากฏกรณีดังนี้ 

1. ผู้ มีเ ล่ือยโซ่ยนต์ไม่ใช้สิทธิอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีภายใน 30 วัน นับแต่วันทราบค าส่ัง

ไม่อนุญาต ตาม มาตรา 14 วรรคส่ี แห่งพระราชบัญญัติเล่ือยโซ่ยนต์ พ.ศ. 2545 ให้ถือว่าเล่ือยโซ่ยนต์ของผู้นั้น

ตกเป็นของแผ่นดินนับแต่วันท่ีนายทะเบียนเล่ือยโซ่ยนต์มีค าสั่งไม่อนุญาต ตาม มาตรา 14 วรรคห้า 

แห่งพระราชบัญญัติเล่ือยโซ่ยนต์ พ.ศ. 2545  

2. ผู้มีเล่ือยโซ่ยนต์ใช้สิทธิอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีภายใน 30 วัน นับแต่วันทราบค าส่ังไม่อนุญาต 

ตามมาตรา 14 วรรคส่ี แห่งพระราชบัญญัติเล่ือยโซ่ยนต์ พ.ศ. 2545 แต่ปรากฏว่า รัฐมนตรีมีค าวินิจฉัย

ไม่ให้ออกใบอนุญาตให้มีเล่ือยโซ่ยนต์ ให้ถือว่าเล่ือยโซ่ยนต์ของผู้นั้นตกเป็นของแผ่นดินนับแต่วันท่ีรัฐมนตรี

มีค าวินิจฉัย ตาม มาตรา 14 วรรคห้า แห่งพระราชบัญญัติเล่ือยโซ่ยนต์ พ.ศ. 2545 
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เม่ือเล่ือยโซ่ยนต์ตกเป็นของแผ่นดิน ตาม มาตรา 14 วรรคห้า แห่งพระราชบัญญัติเล่ือยโซ่ยนต์ 

พ.ศ. 2545 แล้ว สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในราชการ หรือจ าหน่ายให้แก่ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ หรือ

ท าลายตามระเบียบท่ีอธิบดีกรมป่าไม้ก าหนด ตาม มาตรา 14 วรรคหก แห่งพระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ 

พ.ศ. 2545 ประกอบกับ ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการปฏิบัติเกี่ยวกับเลื่อยโซ่ยนต์ที่ตกเป็นของแผ่นดิน

หรือท่ีศาลส่ังริบ ตามพระราชบัญญัติเล่ือยโซ่ยนต์ พ.ศ. 2545 พ.ศ. 2551
*41 

7. การจัดการเลื่อยโซ่ยนต์ของกลางระหว่างคดี  

แบ่งออกเป็น 2 กรณี ดังนี้ 

7.1 กรณีท่ีคดีอยู่ระหว่างสอบสวนจนถึงก่อนน าสืบหรือแสดงเป็นพยานหลักฐานในการ

พิจารณาคดี เจ้าของหรือผู ้ซึ่งมีสิทธิเรียกร้องขอคืน สามารถยื่นค าร้องขอคืนเลื่อยโซ่ยนต์ของกลาง ท่ีมี

ใบอนุญาตให้มีเล่ือยโซ่ยนต์ต่อพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการ ตาม มาตรา 85/1 แห่งประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความอาญา ได้  

7.2 กรณีท่ีอยู่ระหว่างคดี คดียังไม่ถึงท่ีสุด และพนักงานอัยการไม่ขอให้ศาลริบเล่ือยโซ่ยนต์ของ

กลางในคดีป่าไม้ท่ีพนักงานเจ้าหน้าท่ีได้ตรวจยึดไว้เป็นพยานหลักฐานในการพิจารณาคดีเนื่องจากบุคคลได้ใช้

หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าได้ใช้ในการกระท าความผิด หรือเป็นอุปกรณ์ให้ได้รับผลในการกระท าความผิด ตาม

พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทะศักราช 2484 มาตรา 11 มาตรา 48 มาตรา 54 หรือ มาตรา 69 และให้จัดการ

เล่ือยโซ่ยนต์ของกลางตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 85 ในกรณีนี้หากมีเจ้าของเล่ือยโซ่

ยนต์ของกลางยื่นค าร้องขอคืนเ ล่ือยโซ่ยนต์ของกลางต่อพนักงานเจ้าหน้าท่ีเจ้าของคดี พนักงานเจ้าหน้าท่ี

เจ้าของคดีจะต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงให้แน่ชัดเสียก่อนว่า เล่ือยโซ่ยนต์ของกลางมีใบอนุญาต ให้มีเล่ือยโซ่

ยนต์ตามพระราชบัญญัติเล่ือยโซ่ยนต์ พ.ศ. 2545 หรือไม่  

7.2.1 หากเล่ือยโซ่ยนต์ของกลางมีใบอนุญาตให้มีเล่ือยโซ่ยนต์ตามพระราชบัญญัติ

เล่ือยโซ่ยนต์ พ.ศ. 2545 พนักงานเจ้าหน้าท่ีเจ้าของคดีจะต้องตรวจสอบให้ได้ความแน่ชัดด้วยว่า เล่ือยโซ่ยนต์

ของกลางไม่จ าเป็นต้องใช้เป็นพยานหลักฐานในการพิจารณาคดี ตาม มาตรา 64 ตรี แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ 

พุทธศักราช 2484 และเอกสารหลักฐานท่ีเกี่ยวข้องให้ครบถ้วน แล้วจึงเสนอเร่ืองราวพร้อมเอกสารหลักฐานให้

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม พิจารณาอนุมัติให้คืนเล่ือยโซ่ยนต์ของกลาง เม่ือ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม พิจารณาอนุมัติให้คืนเล่ือยโซ่ยนต์ของกลางแล้ว ก็

ให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีเจ้าของคดีคืนเล่ือยโซ่ยนต์ของกลางให้แก่เจ้าของเล่ือยโซ่ยนต์ของกลางต่อไป ตาม 

มาตรา 64 ตรี แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484  
 7.2.2 หากเล่ือยโซ่ยนต์ของกลางไม่มีใบอนุญาตให้มีเล่ือยโซ่ยนต์ตามพระราชบัญญัติ

เล่ือยโซ่ยนต ์พ.ศ. 2545 ถือว่าการมีเล่ือยโซ่ยนต์ไว้ในครอบครองเป็นความผิด ตาม มาตรา 4 วรรคหนึ่ง แห่ง
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พระราชบัญญัติเล่ือยโซ่ยนต์ พ.ศ. 2545 พนักงานเจ้าหน้าท่ีเจ้าของคดีไม่สามารถคืนเล่ือยโซ่ยนต์ของกลางให้แก่

เจ้าของเล่ือยโซ่ยนต์ของกลาง ตาม มาตรา 64 ตรี แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ได้ พนักงาน

เจ้าหน้าท่ีเจ้าของคดีจะต้องเก็บรักษาเล่ือยโซ่ยนต์ของกลางไว้ ตามข้อตกลงระหว่างกระทรวงมหาดไทยกับ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เร่ือง การปฏิบัติเก่ียวกับของกลางในคดีความผิดเก่ียวกับการป่าไม้ ข้อ 3. 

และระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยมาตรการควบคุม ตรวจสอบและเร่งรัดการด าเนินคดีอาญา พ.ศ. 

2552 ข้อ 17 

  8. การจัดการเลื่อยโซ่ยนต์ของกลางเมื่อคดีถึงที่สุด 

8.1เฉพาะกรณี ท่ีคดีป่ าไ ม้ศาลส่ัง ริบเ ล่ือยโซ่ยนต์  ตาม มาตรา 17 วรรคหนึ่ ง  

แห่งพระราชบัญญัติเล่ือยโซ่ยนต์ พ.ศ. 2545 ไว้ในค าพิพากษา  

เม่ือปรากฏข้อเท็จจริงจากการพิจารณาของศาลว่า จ าเลยมี ผลิต หรือน าเข้าเล่ือยโซ่ยนต์ 

โดยไม่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนเล่ือยโซ่ยนต์ ตาม มาตรา 4 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติเล่ือยโซ่ยนต์ 

พ.ศ. 2545 หรือ ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ผลิตเล่ือยโซ่ยนต์ไม่ได้จัดท าบัญชีและหมายเลขแสดงหน่วยการผลิต

ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง ตาม มาตรา 4 วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ. 2545 และ

ค าพิพากษาในศาลชั้นนั้นเป็นค าพิพากษาถึงท่ีสุดแล้ว เช่นนี้ หากเล่ือยโซ่ยนต์ของกลางดังกล่าวมีเจ้าของ และ

เป็นเจ้าของแท้จริงซ่ึงมิได้รู้เห็นเป็นใจด้วยในการกระท าความผิด พนักงานเจ้าหน้าที่เจ้าของคดีจะต้องรอ

เป็นระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันค าพิพากษาถึงท่ีสุด เพื่อให้เจ้าของแท้จริงซ่ึงมิได้รู้เห็นเป็นใจด้วยในการกระท าความผิด

ได้ใช้สิทธิยื่นค าเสนอขอคืนเล่ือยโซ่ยนต์ของกลางต่อศาล ตาม มาตรา 36 แห่งประมวลกฎหมายอาญา 

และศาลมีค าส่ังถึงท่ีสุดให้คืนเล่ือยโซ่ยนต์ของกลางแก่เจ้าของแท้จริงซ่ึงมิได้รู้เห็นเป็นใจด้วยในการกระท าความผิด 

ก็ให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีด าเนินการคืนเล่ือยโซ่ยนต์ของกลางให้แก่เจ้าของแท้จริงซ่ึงมิได้รู้เห็นเป็นใจด้วย

ในการกระท าความผิดตามค าพิพากษาของศาลต่อไป แต่ถ้าศาลมีค าส่ังถึงท่ีสุดไม่คืนเล่ือยโซ่ยนต์ของกลางแก่

ผู้ยื่นค าเสนอขอคืน พนักงานเจ้าหน้าท่ีก็ไม่ต้องคืนเล่ือยโซ่ยนต์ของกลางให้แก่ผู้ยื่นค าเสนอขอคืน หรือ 

ถ้าไม่มีเจ้าของแท้จริงซ่ึงมิได้รู้เห็นเป็นใจด้วยในการกระท าความผิดมายื่นค าเสนอขอคืนเล่ือยโซ่ยนต์ของกลาง

ต่อศาลภายใน 1 ปี นับแต่วันค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้ริบเล่ือยโซ่ยนต์ของกลาง กรมป่าไม้สามารถน าเล่ือยโซ่ยนต์

ของกลางไปใช้ประโยชน์ในราชการ หรือจ าหน่ายให้แก่ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ หรือท าลายตามระเบียบท่ี

อธิบดีกรมป่าไม้ก าหนด ตาม มาตรา 17 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเล่ือยโซ่ยนต์ พ.ศ. 2545 ประกอบกับ 

ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการปฏิบัติเก่ียวกับเลื่อยโซ่ยนต์ที่ตกเป็นของแผ่นดินหรือที่ศาลสั่งริบ ตาม

พระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ. 2545 พ.ศ. 2551
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8.2 กรณีท่ีศาลได้มีค าพิพากษายกฟ้อง และค าพิพากษาในศาลชั้นนั้นเป็นค าพิพากษาถึง

ท่ีสุดแล้ว การจัดการเล่ือยโซ่ยนต์ของกลาง แบ่งออกเป็น 2 กรณี ดังนี้ 

8.2.1 หากทราบตัวเจ้าของเล่ือยโซ่ยนต์ของกลาง แต่เจ้าของเล่ือยโซ่ยนต์ของกลาง

มิได้ร้องขอคืนภายใน 1 ปี นับแต่วันท่ีค าพิพากษาถึงท่ีสุด หรือ ไม่ทราบตัวเจ้าของและพนักงานเจ้าหน้าท่ีเจ้าของ

คดีได้ผ่อนเวลารอเจ้าของเล่ือยโซ่ยนต์ของกลางมาร้องขอคืนเป็นเวลา 5 ปี นับแต่วันค าพิพากษาถึงที่สุด

แล้ว แต่ไม่มีเจ้าของเลื่อยโซ่ยนต์ของกลางมาร้องขอคืน ให้ถือว่าเลื่อยโซ่ยนต์ของกลางตกเป็นของ

แผ่นดิน ตามมาตรา 1327 วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  

8.2.2 หากมีผู้มาร้องขอคืนเล่ือยโซ่ยนต์ของกลางภายในระยะเวลาท่ีบัญญัติไว้ตาม 

มาตรา 1327 วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และเป็นเจ้าของเล่ือยโซ่ยนต์ของกลางซ่ึงมี

ใบอนุญาตให้มีเล่ือยโซ่ยนต์ ตาม มาตรา 14 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติเล่ือยโซ่ยนต์ พ.ศ. 2545 

พนักงานเจ้าหน้าท่ีเจ้าของคดีจะต้องคืนของกลางเล่ือยโซ่ยนต์ให้แก่เจ้าของ ตาม มาตรา 85 วรรคท้าย 

แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ประกอบกับ มาตรา 1336 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและ

พาณิชย์ ประกอบกับ ข้อ 14 แห่งระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่าด้วยการปฏิบัติเก่ียวกับของกลาง

ในคดีความผิดเก่ียวกับการป่าไม้ พ.ศ. 2533  


