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ด่วนมาก
ที่ อส 0002/12425

สานักงานอัยการสูงสุด
ถนนหน้าหับเผย กรุงเทพฯ 10200
27 ธันวาคม 2534

เรื่อง ขอรับรถยนต์ของกลางคืน
เรียน อธิบดีกรมป่าไม้
อ้างถึง หนังสือกรมป่าไม้ ด่วนมาก ที่ กษ 0707.03/27436 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2534
ตามหนังสือที่อ้างถึง สรุปความว่า จังหวัดพัทลุงได้มีหนังสือหารือกรมป่าไม้ในกรณีที่
พนักงานสอบสวนสถานีตารวจภูธรตาบลป่าพะยอม กิ่งอาเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง ได้ยึดไม้แปรรูป
และรถยนต์ของกลาง ในคดีความผิดฐานร่ว มกัน มีไ ม้หวงห้ามแปรรูปไว้ในครอบครองเกิน 0.20 ม3.
โดยไม่รู้ตัวผู้กระทาผิด ซึ่งพนักงานอัยการจังหวัดพัทลุงได้มีคาสั่งให้งดการสอบสวนและส่งสานวนคืน ให้แก่
พนักงานสอบสวนแล้ว ต่อมามีเจ้าของรถยนต์ขอรับรถยนต์ของกลางคืนก่อนคดีถึงที่สุด ซึ่งจังหวัดพัทลุง
เห็นว่า ในกรณีที่รถยนต์ ของกลางไม่จาเป็นต้องใช้พยานหลักฐานในการพิจารณาคดี หากจะคืนต้องได้รับ
อนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 มาตรา 64 ตรี
ใช่หรือไม่ ซึ่งกรมป่าไม้มีความเห็ นว่า ทางราชการป่าไม้จังหวัด พัทลุง ไม่มีอานาจคืน รถยนต์ ข องกลาง
ได้ โดยลาพัง แต่ต้องได้รับอนุมัติจ ากรัฐ มนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ก่อน จึงขอหารือว่า
ความเห็น นของกรมป่าไม้ถูกต้องหรือไม่ และขอหารือเพิ่มเติมว่าในคดีค วามผิ ดเกี่ยวกับการป่าไม้ ที่
ผู้ต้องหาหลบหนี แต่พนักงานอัยการสั่งฟ้องออกหมายจับไว้ หรือคดีที่พนักงานอัยการสั่ งฟ้องแต่ไม่ขอริบ
ของกลาง หรือคดีที่พนักงานอัยการสั่งงดการสอบสวน ในการคืนของกลางจะต้องปฏิบัติอย่างไร และขอหารือ
เกี่ยวกับ มาตรา 1327 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าคาว่า “แผ่นดิน” หมายถึง กระทรวง
ทบวง กรม ที่ดูแลรักษาทรัพย์สินใช่หรือไม่ และคาว่า “วันส่ง” หมายถึง วันที่เจ้าหน้าที่ตรวจจับกุมยึดไว้
เป็นของกลางในคดีอาญา หรือวัน ที่เ จ้าหน้าที่ข องทางราชการได้รับมอบทรัพย์สิน นั้น ไว้ในความดูแล
ดังความละเอียดตามหนังสือที่อ้างถึง นั้น

/สานักงาน...
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-2สานักงานอัยการสูงสุดได้พิจารณาโดยมี นายอานาจ โลบุญ นิติกร 5 ฝ่ายคดี กองนิติการ
กรมป่าไม้ ไปชี้แจงข้อเท็จจริงประกอบการพิจารณาแล้ว เห็นว่า
1. การที่พนักงานอัยการจังหวัดพัทลุงมีคาสั่งให้งดการสอบสวนและส่งสานวนคืนให้แก่
พนักงานสอบสวนสถานีตารวจภูธรตาบลป่าพะยอมไปดาเนินการต่อไปนั้น มิใช่เป็นการสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้อง
ผู ้ต ้อ งหา และไม่ม ีผ ลให้ค ดีถ ึง ที ่ส ุด ดัง นั ้น การคืน รถยนต์ข องกลางให้แ ก่เ จ้า ของ หรือ น าไป
ประกอบการสอบสวนในอีกคดีหนึ่ง นั้น จึงต้องได้รับอนุมัติจ ากรัฐ มนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 มาตรา 64 ตรี ก่อน ความเห็นของกรมป่าไม้ในส่วนนี้
ถูกต้องแล้ว
2. ประเด็นที่กรมป่าไม้หารือเพิ่มเติมในคดีการกระทาผิดเกี่ยวกับการป่าไม้ที่ผู้ต้องหา
หลบหนีแต่พนักงานอัยการสั่งฟ้องออกหมายจับก็ดี หรือคดีที่พนักงานอัยการสั่งฟ้องแต่ไม่ขอริบของกลางก็ดี
หรือคดีที่พนักงานอัยการสั่งงดการสอบสวนก็ดี มิใช่เป็นกรณีที่พนักงานอัยการสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องผู้ต้องหา
และไม่มีผลให้คดีถึงที่สุดทั้งสิน การจัดการเรื่องของกลางย่อมเป็นไปตามประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณา
ความอาญา มาตรา 85 และพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 มาตรา 64 ตรี และประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ มาตรา 1327
3. ประเด็นที่กรมป่าไม้หารือเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตีความถ้อยคาในประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ มาตรา 1327 นั้น
3.1 คาว่า “แผ่นดิน” ในมาตรานี้หมายถึง “รัฐ” มิได้หมายถึง กระทรวง ทบวง
กรม ที่ดูแลรักษาทรัพย์สินนั้น
3.2 คาว่า “วันส่ง” ในมาตรานี้ ในคดีความผิดเกี่ยวกับการป่าไม้ หมายถึง วันที่ ได้
ส่งทรัพย์ข องกลางในคดี (เว้นแต่ของกลางที่เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้ว ยอาวุธปืน ) ไว้ในความรักษาของ
เจ้าหน้าที่ของกรมป่าไม้ ซึ่งเป็น “กรมในรัฐบาล” ที่มีหน้าที่รักษาทรัพย์ของกลางในคดีดังกล่าว มิใช่วันที่
เจ้าหน้าที่ตรวจจับกุมยึดทรัพย์ของกลางในคดีอาญา
สานักอัยการสูงสุดมีความเห็นดังนี้ จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ
(ลงนาม)

โอภาส อรุณินท์
(นายโอภาส อรุณินท์)

รองอัยการสูงสุด ปฏิบัติราชการแทน
อัยการสูงสุด
กองที่ปรึกษา
โทร. 224-1595
โทรสาร 224-1477
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(สาเนา)
ที่ กส 0713/6549

กรมป่าไม้
15 เมษายน 2524

เรื่อง ตราประทับไม้ของรัฐบาล
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด
สิ่งที่ส่งมาด้วย สาเนาประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กาหนดลักษณะและความหมายการใช้
ตราประทับไม้ของรัฐบาล ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 (ฉบับที่ 1) พ.ศ.
2523 ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2523 จานวน 1 ชุด
ด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้อาศัยอานาจตามความใน มาตรา 34
แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ปรับปรุงแก้ไขลักษณะและความหมายการใช้ตราประทับไม้
ของรัฐบาล ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 เสียใหม่ ตามประกาศ เรื่อง กาหนดลักษณะและ
ความหมายการใช้ตราประทับไม้ของรัฐบาล ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 (ฉบับที่ 1)
พ.ศ. 2523 ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2523 และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว เล่ม 97 ตอนที่ 198
ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2523 หน้า 4391
กรมป่าไม้ จึงขอส่งสาเนาประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ฯ ดังกล่าวมาเพื่อโปรดทราบ
และสั่งเจ้าหน้าที่ทราบและถือปฏิบัติต่อไป
สาหรับตราประทับไม้ของรัฐบาลดวงใดซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของจังหวัดและได้ถูกยกเลิก
การใช้ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ฯ ฉบับใหม่นี้ ขอได้โปรดสั่งเจ้าหน้าที่นาส่งคืนกรมป่าไม้
ต่อไปด้วย

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง
(ลงนาม)

ดิเรก สกุณาธวงศ์
(นายดิเรก สกุณาธวงศ์)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมป่าไม้

กองนิติการ
โทร. 5791192
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(สาเนา)
คัดจากราชกิจจานุเบกษา
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เรื่อง กาหนดลักษณะและความหมายการใช้ตราประทับไม้ของรัฐบาล
ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484
(ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2523
---------โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงลักษณะและความหมายในการใช้ตราประทับไม้ของรัฐบาล
ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 34 แห่งพระราชบัญญัตปิ ่าไม้ พุทธศักราช 2484
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ 2 ให้ยกเลิก
(1) ประกาศกระทรวงเกษตราธิราช เรื่อง กาหนดลักษณะและความหมายการใช้ตรา
ประทับไม้ของรัฐบาล ตามพระราชบัญญัติปา่ ไม้ พุทธศักราช 2484 ลงวันที่ 21 มกราคม 2486
(2) ประกาศกระทรวงเกษตราธิราช เรื่อง กาหนดลักษณะและความหมายการใช้ตรา
ประทับไม้ของรัฐบาล ตามพระราชบัญญัติปา่ ไม้ พุทธศักราช 2484 (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2492
(3) ประกาศกระทรวงเกษตราธิราช เรื่อง กาหนดลักษณะและความหมายการใช้ตรา
ประทับไม้ของรัฐบาล ตามพระราชบัญญัติปา่ ไม้ พุทธศักราช 2484 (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2494
(4) ประกาศกระทรวงเกษตราธิราช เรื่อง กาหนดลักษณะและความหมายการใช้ตรา
ประทับไม้ของรัฐบาล ตามพระราชบัญญัติปา่ ไม้ พุทธศักราช 2484 (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 25 มกราคม 2494
(5) ประกาศกระทรวงเกษตร เรื่อ ง กาหนดลักษณะและความหมายการใช้ต รา
ประทับไม้ของรัฐบาล ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 23 เมษายน 2497
(6) ประกาศกระทรวงเกษตร เรื่อ ง กาหนดลักษณะและความหมายการใช้ต รา
ประทับไม้ของรัฐบาล ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2501
ข้อ 3 ตราประทับไม้ของรัฐบาลนั้นให้มีลักษณะหรือรูปรอยตรา และความหมายในการใช้
ดังที่ระบุไว้ท้ายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ 8 ธันวาคม 2523
(ลงนาม) บรรหาร ศิลปอาชา
(นายบรรหาร ศิลปอาชา)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
---------เล่มที่ 97 ตอนที่ 198

ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2523
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(สาเนา)
คัดจากราชกิจจานุเบกษา
บัญชีท้ายประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เรื่อง กาหนดลักษณะและความหมายการใช้ตราประทับไม้ของรัฐบาลตาม
พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484
----------------------ลาดับที่
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

ลักษณะรูปรอยตรา

ความหมายการใช้
หมายเหตุ
เป็นตราประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ . ตาหนิพิเศษ
ใช้สาหรับประทับไม้เพื่อแสดงว่าเป็น O เลขกากับตราแต่ละ
ไม้ที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ตรวจแล้ว ตัว
เป็ น ตราอนุ ญ าตตั ด โค่ น ไม้ ส าหรั บ
ประทั บ ไม้ เ พื่ อแสด งว่ า เ ป็ น ไม้ ที่
อนุญาตให้ตัดฟัน
เป็ น ตราอนุ ญ าตชั ก ลากใช้ ส าหรั บ
ประทั บ ไม้ เ พื่ อแสด งว่ า เ ป็ น ไม้ ที่
อนุญาตให้ชักลากเพื่อการทาไม้
เป็ น ตราค่ า ภาคหลวง ไม้ สั ก และไม้
กระยาเลยใช้ ส าหรั บ ประทั บ ไม้ เ พื่ อ
แสดงว่าเป็นไม้สักหรือไม้กระยาเลยที่
ชาระค่าภาคหลวงแล้ว
เป็นตรายกเว้นค่าภาคหลวงใช้สาหรับ
ประทับไม้เพื่อแสดงว่าเป็นไม้ที่ยกเว้น
ค่าภาคหลวง
เป็ น ตราผั ด ช าระค่ า ภาคหลวงใช้
สาหรับประทับไม้เพื่อแสดงว่าเป็นไม้ที่
ผัดชาระค่าภาคหลวง
เป็น ตรากัก ใช้ ส าหรั บประทั บไม้ เ พื่ อ
แสดงว่าเป็นไม้ที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้
ยึด อายั ด หรือ กั ก ไว้ ไ ม่ อนุ ญ าตให้ น า
เคลื่ อ นที่ ต่ อ ไป เพื่ อ ไต่ ส วนหรื อ
สอบสวนเกี่ยวกับไม้นั้น
เป็น ตรายึด ใช้สาหรับ ประทับไม้เ พื่ อ
แสดงว่าเป็นไม้ที่ยึดไว้ เนื่องจากได้มา
หรือมีไว้ โดยมิชอบด้วยระราชบัญญัติ
ป่าไม้
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ที่ กษ 0705.03/21563

กรมป่าไม้
ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กทม. 10900
5 สิงหาคม 2539

เรื่อง การทิ้งไม้ของกลาง
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดและป่าไม้เขตทุกเขต
อ้างถึง ระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่าด้วยการปฏิบัติเกี่ยวกับของกลางในคดีความผิดเกี่ยวกับ
การป่าไม้ พ.ศ.2533
ตามระเบี ย บกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่ า ด้ ว ยการปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ ของกลางใน
คดีความผิดเกี่ยวกับการป่าไม้ พ.ศ. 2533 ที่ได้ส่งมาเรียนเพื่อโปรดทราบและสั่งเจ้าหน้าที่ถือเป็นแนวทาง
ปฏิบัติแล้ว นั้น
กรมป่า ไม้ ขอเรีย นว่ า ตามระเบีย บฯดัง กล่ าว ข้ อ 6. ได้ว างแนวทางปฏิ บัติ ในกรณี
ไม่สามารถนาของกลางออกจากสถานที่ต รวจยึด ว่า “ให้บัน ทึกเหตุผ ลไว้เ ป็น หลักฐานพร้อมทั้งแจ้ง
พนักงานสอบสวนทราบและรายงานผู้บังคับบัญชาโดยเร็ ว ” แต่ในทางปฏิบัติเ มื่อมีกรณีไ ม่สามารถนา
ไม้ของกลางออกจากสถานที่ตรวจยึดได้รายงานกรมป่าไม้ให้พิจารณาอนุมัติทิ้งไม้ของกลางนั้น การปฏิบัติ
ดังกล่า วจึง ไม่เ ป็น ไปตามที่ระเบีย บฯ กาหนดและโดยข้อ เท็จ จริงกรมป่าไม้ ไ ม่อาจทราบได้ว่า รายใด
เหมาะสมเพีย งใดที่จ ะน าออกได้ หรือไม่ ควรเป็ น ดุลยพินิ จ ของผู้ ต รวจยึด หรือรับมอบ ซึ่งต้ องทราบ
ข้อเท็จจริงได้ดีและตัดสินใจได้ ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติในเรื่องนี้เป็นไปในทานองเดียวกันและสอดคล้อง
กับระเบียบฯ จึงให้ยกเลิกบรรดาหนังสือกรมป่าไม้ที่ได้สั่งการเกี่ยวกับการทิ้งไม้ของกลางไว้ในที่เกิดเหตุ
หรือที่ตรวจยึด และให้ถือปฏิ บัติว่า หากมีกรณีไม่อาจนาไม้ข องกลางออกจากที่เกิด เหตุได้ให้ทาบันทึก
แสดงรายละเอียดนาไปแจ้งพนักงานสอบสวนเจ้าของคดีไว้เป็นหลักฐาน แล้ว รายงานตามลาดับจนถึง
ผู้ว่าราชการจังหวัด ป่าไม้เขต ผู้อานวยการสานัก หรือผู้อานวยการกอง ที่ผู้ตรวจยึดหรือผู้ รับมอบสังกัด
เพื่อทราบ โดยไม่ต้องขออนุมัติให้ทิ้งไม้ข องกลางนั้น หากพบว่าผู้ รายงานมีพฤติการณ์ในทางไม่ชอบ
เกี่ยวกับการรายงานในเรื่องนี้ให้ผู้บังคับบัญชาตามที่กล่าวดาเนินการทางวินัยกับผู้เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและสั่งเจ้าหน้าที่ถือเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
(ลงนาม) พยุง นพสุวรรณ
(นายพยุง นพสุวรรณ)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมป่าไม้
กองนิติการ
โทร. 5614819
โทรสาร 5797594
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บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ กรมป่าไม้ กลุ่มนิติการ
โทร. 0-2579-9569,0-2561-4292-3 ต่อ 211,667
ที่ ทส 1610.2/21794
วันที่ 28 ธันวาคม 2550
.
เรื่อง กาหนดแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการจ้างเฝ้ารักษาของกลาง
เรียน

ผู้อานวยการสานักจัดการและควบคุมป่าไม้
เลขานุการกรมป่าไม้
ผู้อานวยการสานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1-19
ผู้อานวยการส่วนป้องกันและปราบปรามที่ 1-4

ตามที่หน่วยงานในพื้นที่ได้มีการจัดทาสัญญาจ้างเฝ้ารักษาของกลาง เพื่อรักษาของกลาง
ในคดีความผิด ตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ โดยถือปฏิบัติต ามระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ว่าด้วยการปฏิบัติเกี่ยวกับของกลางในคดีความผิดเกี่ยวกับการป่าไม้ พ.ศ. 2533 นั้น
กรมป่าไม้ ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าการด าเนิน การเกี่ยวกับการจ้างเฝ้ารักษาของกลาง
ที่หน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ปฏิบัติอยู่ในปัจจุบันยังมีความไม่รัดกุ มอยู่หลายประการ เพื่อเป็นการป้องกัน
มิให้เกิดความเสีย หายต่อทางราชการ ในชั้นนี้จึงขอให้ระงับการทาสัญญาจ้างเฝ้ารักษาของกลางไว้ก่อน
ยกเว้ น กรณี ที่ มี ค วามจาเป็ น ที่ ไ ม่ อ าจจะหลี ก เลี่ ย งได้ ใ ห้ ข ออนุ มั ติ สานั ก จั ด การและควบคุ ม ป่ า ไม้
เป็นกรณีๆ ไป ทั้ง นี้จ นกว่าจะแจ้ง เปลี่ยนแปลง สาหรับของกลางที่ต้องเก็บรักษาขอให้ประสานงานกับ
สานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1-19 ในการจัดหาสถานที่ของหน่วยงานกรมป่าไม้เป็นที่เก็บรักษาไว้ก่อน
และจัดทาทะเบียนบันทึกรายการของกลางไว้ให้ถูกต้องและครบถ้วน
อนึ่ง กรมป่าไม้ ได้แต่งตั้งคณะทางานจัดทาร่างระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการจ้างเฝ้ารักษา
ของกลางเพื่อดาเนินการตามสาเนาคาสั่งที่แนบมาพร้อมนี้
จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(ลงนาม)

สมศักดิ์ เนติรังษีวัชรา
(นายสมศักดิ์ เนติรังษีวัชรา)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมป่าไม้
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ระเบียบกรมป่าไม้
ว่าด้วยมาตรการควบคุม ตรวจสอบและเร่งรัดการดาเนินคดีอาญา
พ.ศ. 2552
-----------------------------อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา 32 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บบริ ห ารราชการ
แผ่นดิน พ.ศ. 2534 ที่บัญญัติให้ อธิบดีเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ และรับผิดชอบในการปฏิบัติ ราชการ
ของกรมให้เกิดผลสัมฤทธิ์ และเป็นไปตามเป้าหมาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการของกระทรวง และ
ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2536 เห็นชอบมาตรการในการควบคุม ตรวจสอบและ
เร่งรัดการดาเนินคดีตามที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ
(ป.ป.ป.) เสนอ โดยกาหนดให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่มีอานาจหน้าที่ในการดาเนินคดีตามกฎหมาย
ออกระเบียบหรือคาสั่งเกี่ยวกับการดาเนินคดีอาญาให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นอานาจหน้าที่ไว้
โดยเฉพาะ และออกระเบียบหรือคาสั่งเกี่ยวกับการดาเนินคดีแพ่งทั่วไป ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการ
เกี่ยวกับการดาเนินคดีอาญาของกรมป่าไม้เป็นไปตามมติรัฐมนตรีดังกล่าว กรมป่าไม้ จึ งกาหนดระเบียบไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบีย บนี้เ รีย กว่า “ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้ว ยมาตรการควบคุม ตรวจสอบและ
เร่งรัดการดาเนินคดีอาญา พ.ศ. 2552”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป
ข้อ 3 บรรดาบางส่วนบางตอนใน ข้อระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คาสั่ง และบันทึกอื่นใด
ที่ได้กาหนดไว้แล้วในระเบียบนี้หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ให้ยกเลิกส่วนนั้น และให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ 4 ในระเบียบนี้
“คดีอาญา” หมายความว่า คดีซึ่งมีการกระทาความผิดต่อบทบัญญัติแห่งกฎหมาย ดังนี้
(1) พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484
(2) พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พุทธศักราช 2507
(3) พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พุทธศักราช 2504
(4) พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พุทธศักราช 2535
(5) พระราชบัญญัติสวนป่า พุทธศักราช 2535
(6) พระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ พุทธศักราช 2545
“คดีอาญาทั่วไป” หมายความว่า คดีซึ่งมีการกระทาความผิดต่อบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
ที่มีโทษทางอาญา ซึ่งมิใช่เป็นการกระทาความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้ ซึ่งกรมป่าไม้ อยู่ในฐานะ
ผู้เสียหาย

/“กฎหมาย...
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-2“กฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้ ” หมายความว่า พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484
พระราชบั ญ ญั ติ ป่ า สงวนแห่ ง ชาติ พ .ศ.2507 พระราชบั ญ ญั ติ อุ ท ยานแห่ ง ชาติ พ .ศ.2504
พระราชบั ญ ญั ติ ส งวนและคุ้ ม ครองสั ต ว์ ป่ า พ.ศ.2535 พระราชบั ญ ญั ติ ส วนป่ า พ.ศ.2535 และ
พระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ พุทธศักราช 2545
“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า บุคคลผู้ซึ่งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่หรือได้รับการแต่งตั้ง
เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้และประมวลกฎหมายอาญาและประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา
“เจ้ าหน้าที่ ” หมายความว่า ข้ าราชการ ลูกจ้ างประจ า พนั กงานราชการ และพนักงาน
จ้างเหมา พนักงานจ้างเหมาบริการ ลูกจ้างชั่วคราว ของกรมป่าไม้
“ผู้ บั งคั บบั ญชา” หมายความว่ า ผู้ บังคั บบัญ ชาในหน่ว ยงานตามสายงานที่ พนักงาน
เจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ สังกัดอยู่ ชั้นเหนือขึ้ นไปหนึ่งระดับ เช่น ผู้อานวยการส่วน หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน
หัวหน้ากลุ่ม หัวหน้าหน่วย เป็นต้น
“ผู้ บ ริ ห ารหน่ ว ยงาน” หมายความว่ า ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาในหน่ ว ยงานตามสายงานที่
พนั ก งานเจ้ าหน้ าที่ เจ้ าหน้ าที่ สั ง กั ด อยู่ โดยมี ต าแหน่ ง เช่ น อธิ บดี รองอธิ บดี ผู้ อ านวยการส านั ก
ผู้อานวยการกอง ผู้อานวยการกลุ่ม ผู้อานวยการสานักจัดการทรัพยากรป่าไม้
“รองอธิบดี ” หมายความว่า รองอธิบดีกรมป่าไม้ ผู้ ได้รับมอบอานาจในการด าเนินคดี
อาญา คดีอาญาทั่วไป
“อธิบดี” หมายความว่า อธิบดีกรมป่าไม้
ข้อ 5 เพื่อเป็นการกาหนดมาตรการควบคุ มการปฏิบัติหน้าที่ในคดีอาญา ในกรณีที่มิใช่
การด าเนิ น การตรวจสอบหาข้ อ มู ลการกระท าความผิ ด อาญาตามกฎหมายเกี่ ย วการป่ าไม้ ในทางลั บ
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ และเจ้าหน้าที่ แต่งกายชุด เครื่ องแบบตามที่กรมป่าไม้ กาหนด ตามสถานการณ์
ในการปฏิบัติหน้าที่
หมวด 1
ขั้นตอนในการปฏิบัติในการดาเนินคดีอาญา
ข้อ 6 การดาเนินคดีอาญาตามระเบียบนี้ เริ่มตั้งแต่
(1) เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่พบว่า มีการกระทาความผิดคดีอาญาเกิดขึ้นหรือ
(2) เมื่อมีผู้แจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ว่า มีการกระทาความผิดคดีอาญาเกิดขึ้น
ลักษณะ 1
พบการกระทาความผิดซึ่งหน้า
ข้อ 7 เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่พบว่ามีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการกระทาความผิดตามกฎหมาย
เกี่ยวกับการป่าไม้ซึ่งเป็นความผิดซึ่งหน้า ให้พนักงานเจ้าหน้าที่แสดงตนว่าเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่

/ตามกฎหมาย...

49

-3ตามกฎหมาย และดาเนินการตรวจสอบการกระทาดังกล่าวทันที โดยทาการตรวจสอบให้ละเอียดรอบคอบ
ทั้งนี้ให้ดาเนินการให้แล้วเสร็จโดยไม่ชักช้า หากตรวจสอบแล้วปรากฏว่าการกระทาดังกล่าว เป็นความผิด
ตามกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดาเนินการจับกุมผู้กระทาความผิดดังกล่าว
ข้อ 8 เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่พบว่ามีการกระทาความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้ซึ่ง
เป็นความผิดซึ่งหน้า การจับกุมผู้กระทาความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ แสดง
ตนว่าเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย แล้วแจ้งแก่ผู้ กระทาความผิดว่าเขาต้องถูกจับพร้อมทั้งแจ้งข้อ
กล่าวหาให้ผู้ถูกจับทราบ แล้วสั่ง ให้ผู้ ถูกจับไปยังที่ทาการของพนักงานสอบสวน (สถานีต ารวจ) แต่ถ้า
จาเป็นให้จับตัวไปยังที่ทาการของพนักงานสอบสวน
ลักษณะ 2
การกระทาซึ่งมิใช่ความผิดซึ่งหน้า
ข้อ 9 กรณีที่มี การร้องเรียนด้ว ยหนัง สือหรือด้ว ยวาจาจากบุ ค คลอื่ น ว่า มีก ารกระท า
ความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับการร้องเรียนดังกล่าว
รายงานให้ผู้ บังคั บบัญชาชั้นเหนือขึ้น ไปหนึ่งระดับทราบ ภายใน 24 ชั่วโมง นับแต่ได้รับการร้องเรียน
ดังกล่าว เมื่อผู้ บังคับบัญชาได้รับรายงานแล้วให้รีบออกไปตรวจสอบ หรือสั่งการให้พนักงานเจ้าหน้าที่
ออกไปตรวจสอบการกระทาดังกล่าว
กรณีมีเ หตุจ าเป็น ไม่อาจรายงานเกี่ยวกับการร้องเรียนให้ผู้ บังคั บบั ญ ชาทราบภายใน
กาหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง หรือหากล่าช้าผู้กระทาความผิดจะหลบหนีก็ให้พนักงานเจ้ าหน้าที่ดาเนินการ
ตรวจสอบโดยเร็ว แล้วรายงานให้ผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไปหนึ่งระดับทราบ ภายใน 48 ชั่วโมง นับแต่
ตรวจสอบแล้วเสร็จ พร้อมทั้งระบุเหตุจาเป็นดังกล่าวด้วย
ข้อ 10 กรณีพนักงานเจ้าหน้ าที่ทราบว่า มีการกระทาความผิ ด ตามกฎหมายเกี่ยวกั บ
การป่าไม้ ซึ่งมิใช่ความผิดซึ่งหน้า ไม่ว่าจะเป็นการทราบโดยได้รับแจ้งหรือเป็นผลที่ได้จากการตรวจสอบ
หากรู้ตัวผู้กระทาความผิด ให้พนักงานเจ้าหน้าที่รวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดยื่นคาร้องขอต่อ
ศาลให้ออกหมายจับ
หากมี ค วามจ าเป็ น ต้ อ งมี ก ารค้ น คนที่ ไ ด้ มี ก ารออกหมายจั บ ไว้ แ ล้ ว หรื อ ค้ น สิ่ ง ของ
ในที่รโหฐาน ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตั้งแต่ระดับปฏิบัติการรวบรวมพยานหลักฐานเท่าที่สามารถจะกระทาได้และ
เสนอพยานหลักฐานเหล่านั้นในการดาเนินการ้องขอต่อศาลให้ออกหมายค้น
ในกรณีที่ค้นโดยมีหมาย เจ้าพนักงานงานผู้มีชื่อในหมายค้นหรื อผู้รักษาการแทน ซึ่งต้อง
เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตั้งแต่ระดับปฏิบัติการ หรือตารวจตั้งแต่ชั้นร้อยตารวจตรีขึ้นไปเท่านั้น มีอานาจเป็น
หัวหน้าไปจัดการให้เป็นไปตามหมายนั้น
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-4เมื่อศาลได้ออกหมายค้นให้แล้ว ให้เจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่ทาการประสานงานกับเจ้าหน้าที่
ตารวจ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง เพื่อร่วมเข้าทาการตรวจค้น แต่หากเป็นกรณีเร่งด่วนหรือจาเป็นไม่อาจจะ
ประสานงานได้ทันเนื่องจากอาจมีการทาลายพยานหลักฐาน หรือผู้ที่ออกหมายจับไว้แล้ว จะหลบหนีให้
พนักงานเจ้าหน้าที่ตามวรรคก่อนทาการค้นโดยไม่ต้องประสานงาน
ข้อ 11 ในการค้นนั้น ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา เช่น ก่อนทาการค้นให้แสดงตนว่าเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย แสดงหมายค้นให้แก่เจ้าของ
หรือผู้ครอบครองสถานที่รโหฐานที่กาหนดตามหมายนั้น และทาการค้นด้วยวิธีการอันสมควร
เมื่ อ ค้ น แล้ ว หากพบว่ า มี สิ่ ง ของที่ เ ป็ น ความผิ ด ในคดี อ าญาให้ ท าการยึ ด หรื อ อายั ด
หรือในกรณีที่พบผู้กระทาความผิดที่ได้มีการออกหมายจับไว้แล้วให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดาเนินการจับกุม
ลักษณะ 3
การจับกุม
ข้ อ 12 วิ ธี ก ารจั บ กุ ม พนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ ป ฏิ บั ติ ต ามประมวลกฎหมายวิ ธี พิ จ ารณา
ความอาญา ถ้าบุคคลซึ่งจะถูกจับขัดขวางหรือจะขัด ขวางการจับหรือหลบหนีหรือพยายามจะหลบหนี
พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ทาการจับมีอานาจใช้วิธีหรือการป้องกันทั้งหลายเท่าที่เหมาะแก่พฤติการณ์แห่งเรื่องใน
การจับผู้นั้น
ข้อ 13 การจับกุมผู้กระทาความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่
ผู้จับกุมทาบันทึกการจับกุมทุกครั้งภายหลังที่ได้มีการจับกุมแล้ว เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุจาเป็นอันมิอาจก้าว
ล่วงได้ที่ทาให้ไม่อาจบันทึกการจับกุมได้ในขณะนั้นแต่ทั้งนี้ให้จัดทาบันทึกการจับกุมในภายหลังทันที ที่มี
โอกาสแรกที่จะกระทาได้
การท าบั น ทึ ก การจั บ กุ ม ให้ ร ะบุ ส ถานที่ วั น เดื อ น ปี ที่ ท า นามและต าแหน่ ง ของ
พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ทา และข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการกระทาความผิดให้ละเอียดข้อกล่าวหาหรือฐานความผิด
ให้ครบถ้วน และระบุพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการกระทาความผิดให้ครบถ้วนทั้งพยานบุคคล พยานเอกสาร
พยานวัตถุ ให้จดบันทึกหมายเลขบัตรประจาตัวประชาชนของผู้กระทาความผิด พร้อมรายละเอียดและถ่ายภาพ
ผู้กระทาความผิดไว้ ตลอดจนพยานแวดล้อมต่างๆ ในกรณีที่การกระทาความผิดเกิดขึ้น ในพื้นที่ป่าไม้ ให้
ระบุสถานะของพื้นที่ว่า เป็นป่า ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 เป็นป่าตามพระราชบัญญัติป่า
สงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 พร้อมทั้งระบุชื่อ ป่า ป่าสงวนแห่งชาติ และระบุท้องที่ เกิดเหตุ โดยระบุ หมู่ บ้าน
ตาบล อาเภอ และจังหวัด ให้ชัดเจน รวมทั้งเขียนแผนที่เกิดเหตุ พร้อมตาแหน่งที่เกิดเหตุ รูปแปลง ขอบเขต
และค่าพิกัด UTM โดยเครื่อง GPS ให้ชัดเจน และถ่ายภาพสถานที่เกิดเหตุ
ข้อ 14 เมื่อได้ทาการจับกุมแล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่รีบนาตัวผู้ถูกจับไปยังที่ทาการ ของ
พนักงานสอบสวน (สถานีตารวจ) ในเขตท้องที่ที่มีอานาจตามกฎหมายโดยเร็ว แล้วกล่าวโทษต่อ พนักงาน
สอบสวนพร้อมทั้งส่งตัวผู้ถูกจับ (ผู้ต้องหา) ของกลาง และสาเนาบันทึกจับกุม (ถ้ามี)
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-5ต่ อพนั ก งานสอบสวนเพื่ อลงบั น ทึ กประจ าวั น ไว้ และให้ พ นั ก งานเจ้ า หน้ าที่ ข อคั ด ถ่ ายส าเนาบั น ทึ ก
ประจาวันและให้เก็บไว้เป็นหลักฐาน ในกรณีที่ไม่สามารถคัดถ่ายสาเนาบันทึกประจาวันได้ให้พนักงานเจ้าหน้าที่
บัน ทึ กถึงข้ ออุปสรรคไว้ และให้ เ สนอบั น ทึกข้ ออุปสรรคพร้ อมกั บรายงานการด าเนิน การคดี อาญาให้
ผู้บังคับบัญชาทราบภายใน 48 ชั่วโมง
ลักษณะ 4
การ รู้/ไม่รู้ ตัวผู้กระทาความผิด
ข้อ 15 กรณี พนักงานเจ้ าหน้าที่พบการกระทาความผิ ดตามกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้
และรู้ตัวผู้กระทาความผิดแต่ยังจับกุมตัวไม่ได้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดาเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและ
รวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการกระทาความผิดดังกล่าวให้ครบถ้วนพร้อมทั้งเขียนแผนที่เกิดเหตุ
พร้ อมต าแหน่ง พื้ น ที่ ที่ เ กิ ด เหตุ และค่ า พิกั ด UTM โดยเครื่ อ งมื อ GPS และถ่ ายภาพสถานที่ เ กิ ด เหตุ
แล้วรีบด าเนินการแจ้งความกล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนในเขตท้องที่ที่มีอานาจตามกฎหมาย ภายใน
48 ชั่วโมง นับแต่รู้ตัวผู้ กระทาความผิ ดและให้ดาเนินการติดต่อประสานงานกับพนักงานสอบสวน เพื่อ
ดาเนินการร้องขอต่อศาลให้ออกหมายจับผู้กระทาความผิดต่อไป แล้วรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบภายใน
48 ชั่วโมง นับแต่แจ้งความกล่าวโทษ และให้ผู้ บังคั บบัญชาที่ได้รับรายงานดังกล่ าว รายงานให้ผู้ บริหาร
หน่วยงานซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาของตนทราบ ภายใน 7 วัน นับแต่ได้รับรายงาน
กรณี พ นั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ พ บการกระท าความผิ ด ตามกฎหมายเกี่ ย วกั บ การป่ า ไม้
แต่ ไม่รู้ตัวผู้ กระทาความผิ ดดังกล่าว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดาเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและรวบรวม
พยานหลั กฐานที่ เ กี่ ยวข้ องกับการกระท าความผิ ด ดั งกล่ าวให้ ค รบถ้ว น พร้ อมทั้ งเขี ยนแผนที่ เกิ ด เหตุ
ตาแหน่งพื้นที่ที่เกิดเหตุ พร้อมค่าพิกัด UTM โดยเครื่องมือ GPS และถ่ายภาพสถานที่เกิดเหตุ แล้วรีบ
ดาเนิน การแจ้ง ความกล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนในเขตท้องที่ที่มีอานาจตามกฎหมายภายใน 48
ชั่วโมง นับแต่ พบการกระทาความผิ ดดังกล่าว เพื่อที่พนักงานสอบสวนจะได้ดาเนินการสืบสวนสอบสวน
และจับกุมผู้กระทาความผิ ดมาดาเนินคดีต่อไป โดยการรายงานให้ผู้บังคับบัญชาและผู้บริหารหน่วยงาน
ให้ปฏิบัติตามความในวรรคหนึ่ง
ลักษณะ 5
ของกลางและการตรวจพิสูจน์
ข้ อ 16 การตรวจยึ ด ของกลางในคดี ค วามผิ ด กฎหมายเกี่ ยวกั บการป่ าไม้ ให้ ปฏิ บั ติ
ตามกฎหมายและระเบียบหลักเกณฑ์ที่กรมป่าไม้ กาหนดโดยเคร่งครัด
ข้อ 17 เมื่ อพนักงานเจ้ าหน้ าที่ ไ ด้รั บมอบของกลางในความผิ ด ตามกฎหมายเกี่ยวกั บ
การป่าไม้จากพนั กงานสอบสวนเพื่อเก็บรักษาตามข้อตกลงระหว่างส่วนราชการแล้วให้ผู้ รับมอบของกลาง
นาของกลางดังกล่าวไปเก็บรักษา ณ สถานที่ปลอดภัยและเหมาะสมเพื่อป้องกันมิให้เกิดการสูญหาย
/หรือเสียหาย...
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-6หรือเสียหาย หรือนาของกลางดังกล่าวไปดาเนินการตามระเบียบและหลักเกณฑ์ เว้นแต่กรณีที่มีเหตุจาเป็น
หรื อไม่ มี สถานที่ เ ก็ บรั กษาของกลางก็ ให้ด าเนิ น การจ้ างเฝ้ ารั กษาตามระเบี ยบหลั กเกณฑ์ ที่กรมป่ าไม้
หรือทางราชการกาหนดไว้ และลงทะเบียนของกลางไว้เป็นหลักฐานแล้วรายงานให้ผู้ บังคั บบัญชาทราบ
ตามหลักเกณฑ์และกาหนดตามเวลาข้อ 21 โดยอนุโลม
ข้อ 18 ของกลางในคดี หากเป็นรถยนต์ เครื่องจักร หรือวัตถุอื่นใดที่กฎหมายกาหนดไว้
ให้ต้องจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น ให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งขอทราบ
รายละเอียดทางทะเบียนจากพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น โดยให้ขอรับการสาเนาทางทะเบียน
สาเนาภาพถ่าย (ถ้ามี) และเมื่อได้สาเนาแล้ว ให้จดบันทึกข้อมูลทางทะเบียน พร้อมทั้งภาพถ่ายของกลาง
ดังกล่าว และแนบไว้ ในสมุ ด บัญ ชี โดยหากในรอบระยะเวลา 30วัน ปรากฏมี ข้ อมู ลรถยนต์ ข องกลาง
เพิ่มขึ้นใหม่ในสมุดบัญชี ให้ส่งสาเนาข้อมูลที่บันทึกใหม่นั้นให้แก่สานักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า
ให้สานักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า รวบรวมข้อมูลของในคดีกลางตามวรรคก่อน
ไว้เป็นหลักฐานข้อมูลเพื่อใช้ตรวจสอบ และให้ต รวจสอบว่าได้เคยมีการนาของกลางที่ได้รับรายงานมานั้น
ใช้ในการกระทาความผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้มาก่อนหรือไม่ หากตรวจพบว่าได้เคยมีการใช้ของกลางนั้น
กระทาความผิ ดตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้มาก่อน ให้สานักป้องกันรักษาป่าและควบคุ มไฟป่าเสนอ
เรื่องต่อกรมป่าไม้เพื่อแจ้งให้พนักงานสอบสวน หรือพนักงานอัยการทราบแล้วแต่ กรณี ว่าได้เคยมีการใช้
ของกลางในคดี กระทาผิ ด กฎหมายว่ าด้ว ยการป่าไม้มาก่อน เพื่อขอให้ พนักงานสอบสวนหรื อพนั กงาน
อัยการเสนอความเห็นขอให้ศาลริบของกลางให้ตกเป็นของแผ่นดิน เนื่องจากมีการใช้ของกลางกระทาความผิด
ตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้หลายครั้งอันแสดงให้เห็นว่าเจ้าของทรัพย์สินมีส่วนรู้เห็นเป็นใจในการกระทา
ความผิ ดตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ แต่หากตรวจแล้วไม่พบว่าเคยมีการน าของกลางใช้ใน การกระทา
ความผิดมาก่อน ให้สานักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่าจัดทาหนังสือประทับตราแจ้งให้ผู้มีชื่อเป็นเจ้าของ
กรรมสิทธิ์ตามทะเบียนทราบถึงการยึด อายัด ของกลาง โดยให้จัดส่งเป็นไปรษณีย์ตอบรับ และให้สานักป้องกัน
รักษาป่าและควบคุมไฟป่าจัดเก็บหลักฐานการตอบรับไว้เป็นหลักฐาน
ข้อ 19 เมื่อมีผู้ร้องขอคืนของกลางระหว่างคดี และของกลางในคดีนั้นอยู่ในความครอบครอง
ของหน่วยงานของกรมป่าไม้ ให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 และให้หน่วยงานของกรม
ป่าไม้รวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการขอคืนของกลางระหว่างคดีนั้นให้ครบถ้วนสมบูรณ์เท่าที่จะ
กระทาได้ แจ้งให้สานักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า เพื่อเป็นผู้ดาเนินการในการเสนออนุญาตการคืนของ
กลางระหว่างคดีจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้สานักป้องกันรักษาป่าและ
ควบคุมไฟป่าแจ้งขั้นตอนการดาเนินการให้บุคคลภายนอกผู้ร้องขอคืนของกลางทราบ
หากพนั ก งานสอบสวน พนั ก งานอั ย การร้ อ งของกลางเพื่ อ ปฏิ บั ติ ใ ห้ เ ป็ น ไปตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจ ารณาความอาญา มาตรา 85/1 ให้ผู้ บริหารหน่วยงานท าการส่งมอบของกลาง
ที่ได้มีการร้องขอนั้นให้แก่พนักงานสอบสวน หรือพนักงานอัยการแล้วแต่กรณี และให้จัดทาบันทึกส่ งมอบ
ของกลางโดยละเอียด โดยให้บันทึกปรากฏข้อความว่า “เป็นการส่งมอบของกลางตามประมวลกฎหมาย
/วิธีพิจารณา...
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-7วิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 85/1 เท่านั้น มิใช่เป็นการคืนตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484
มาตรา 64 ตรี ซึ่ง หากพนั กงานสอบสวน หรื อพนั กงานอั ยการจะท าการคื น ของกลางไปโดยเด็ ด ขาด
ให้แก่ผู้ ใด จะต้องด าเนินการตามพระราชบัญญัติป่าไม้ มาตรา 64 ตรีด้วย” และภายหลังการด าเนินการ
ให้จัดทาเป็นรายงานแจ้งให้สานักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่าทราบด้วยทุกครั้ง และให้สานักป้ องกัน
รักษาป่าและควบคุมไฟป่านาวิธีปฏิบัติตามข้อ 18 วรรคสองมาใช้โดยอนุโลม
ข้อ 20 ในกรณีที่จะต้องมีการตรวจพิสูจน์ไม้ของกลางในคดีอาญาในท้องที่ใด ไม่ว่าจะ
โดยการร้องขอโดยพนั กงานสอบสวน พนั กงานเจ้ าหน้าที่ หรื อพนั กงานเจ้ าหน้ าที่อื่ น ใด ให้ ผู้ บ ริ หาร
หน่วยงานในท้องที่นั้นกาหนดให้เจ้าพนักงานผู้ผ่านหลักสูตรการฝึกอบรมการตรวจพิสูจน์ไม้ที่ได้ขึ้นทะเบียน
โดยสานักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้แล้ว และปฏิบัติหน้าที่อยู่ในหน่วยงานท้องที่ที่จะทาการตรวจพิสจู น์ไม้นนั้
มีหน้าที่ทาการตรวจพิสูจน์ไม้
หากในหน่ว ยงานท้องที่ใดไม่ มี ผู้ ผ่ านการฝึ กอบรมหรื อผู้ ผ่ านการฝึ กอบรมไม่สามารถ
ปฏิบัติราชการได้ ให้ผู้บริหารหน่วยงานท้องที่ที่จะต้องทาการตรวจพิสูจน์ไม้ร้องขอให้ผู้ผ่ านการฝึกอบรม
จากหน่วยงานที่อยู่ใกล้เคียงหรือผู้ชานาญการของสานักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ กรมป่าไม้ และให้ผู้บริหาร
หน่วยงานพื้นที่ใกล้เคียงหรือสานักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้จัดส่งผู้ผ่านการฝึกอบรมไปทาการตรวจพิสูจน์ไม้
โดยเร็ว
ให้ ผู้ ทาการตรวจพิสู จ น์ไ ม้ ด าเนิน การตรวจพิ สูจ น์ ไม้ ต ามหลักวิ ชาการโดยเร็ว และให้
ผู้ ท าการตรวจพิสู จ น์ไ ม้ ใช้ วิธี การที่ เหมาะสมบั นทึ กไว้ เป็ น พยานหลักฐาน เช่ น ภาพถ่ าย เก็ บตั ว อย่ าง
ทาเครื่องหมาย ฯลฯ และบั นทึ กความเห็น ไว้ เป็ นหลักฐาน และแจ้งผลการตรวจพิ สูจ น์ไ ม้ให้ผู้ บริ หาร
หน่ วยงานท้ องที่ ที่ ท าการตรวจพิ สู จน์ ไม้ ทราบ และให้ ผู้ บริ หารหน่ วยงานท้ องที่ แจ้ งผลการตรวจพิ สู จน์ ไม้
แก่ผู้ร้องขอให้ตรวจพิสูจน์ไม้โดยเร็ว
ค่ าใช้ จ่ ายของผู้ ต รวจพิ สู จ น์ ไ ม้ ไม่ ว่ า การไปราชการ ค่ าใช้ จ่ ายในการตรวจพิ สู จ น์ ไ ม้
ให้เ บิกจากงบประมาณของหน่ว ยงานต้น สังกัด ของผู้ ต รวจพิสูจ น์ไ ม้ ทั้งนี้ใ ห้เ ป็น ไปตามระเบีย บของ
ทางราชการ
ลักษณะ 6
การรายงานคดีอาญา
ข้อ 21 เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้จับกุมผู้กระทาความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้หรือ
ตรวจยึ ด ของกลาง หรื อตรวจพบการกระท าความผิ ด ในความผิ ด ตามกฎหมายเกี่ ย วกั บ การป่ า ไม้
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดังกล่าวรายงานให้ผู้ บังคับบัญชาขั้นเหนือขึ้ นไปหนึ่งระดับทราบภายใน 48 ชั่วโมง
นับแต่ เ วลาเสร็ จ สิ้ นการจั บกุ มหรื อตรวจยึ ด ของกลาง หรื อตรวจพบการกระท าความผิ ด แล้ ว แต่ กรณี
เว้นแต่ในกรณีมีเหตุจาเป็นที่ไม่อาจรายงานภายในกาหนดเวลาดังกล่าวได้ และให้ผู้บังคับบัญชาทีไ่ ด้รบั รายงาน
ดังกล่าวรายงานผลการจับกุมตรวจยึดของกลางหรือตรวจพบการกระทาความผิดดังกล่าวให้ผู้บริหารหน่วยงาน
ทราบภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับรายงาน และให้ผู้บริหารหน่วยงานรายงานให้อธิบดีทราบ ภายใน 7 วัน
นับแต่วันที่ได้รับรายงาน
/ข้อ 22 ...
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-8ข้อ 22 การรายงานให้ผู้ บั งคั บบั ญ ชาทุ กระดั บทราบตามข้ อ 21 ให้ แนบส าเนาบั น ทึ ก
การจับกุมแผนที่เกิด เหตุ ส าเนาบั นทึกประจ าวั นการรั บแจ้งความกล่าวโทษของพนักงานสอบสวนและ
เอกสารหลั กฐานอื่ นๆที่เ กี่ ยวข้อง พร้ อมทั้ งระบุ ปั ญหาหรืออุปสรรค (หากมี ) ซึ่งในกรณี มีปั ญหาหรื อ
อุปสรรคให้เสนอความเห็นถึงวิธีการหรือแนวทางการแก้ไขปัญหาหรืออุปสรรคดังกล่าวด้วย
หมวด 2
ขั้นตอนในการปฏิบตั ิในการดาเนินคดีอาญาทั่วไป
ข้ อ 23 กรณี พ นั ก งานเจ้ า หน้ าที่ เจ้ า หน้ าที่ พบว่ ามี การกระท าความผิ ด อาญาทั่ ว ไป
ให้แจ้งให้แก่ผู้บังคับบัญชาของตนทราบทันที และให้พนักงานเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ นั้นดาเนินการแจ้งความ
ต่อพนักงานสอบสวน (ตารวจ) ในท้องที่ทันที ด้วยช่องทางการสื่อสารที่เร็วที่สุด
เมื่อผู้บังคั บบั ญชาตามสายงานได้รับรายงานให้ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุทันที และให้เป็น
ผู้ มีอ านาจควบคุ มสถานการณ์ ที่เกิ ดขึ้ น เว้น แต่ในกรณี สุดวิ สัยไม่สามารถเดิ นทางไปได้ ให้มอบหมาย
ให้ พนั กงานเจ้ าหน้าที่ หรือเจ้ าหน้าที่ ที่อยู่ปฏิบั ติ หน้ าที่ ในเวลานั้น เป็ นผู้ มี อานาจควบคุ มสถานการณ์
การมอบหมายดังกล่าวอาจมอบหมายด้วยวาจาหรือมอบหมายผ่านช่องทางการสื่อสารอื่นใด
ในระหว่างที่รอพนักงานสอบสวน (ต ารวจ) ผู้มีอานาจควบคุมสถานการณ์ อาจมีคาสั่งให้
พนักงานเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ หรืออาจดาเนินการด้วยตนเอง ดาเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและรวบรวม
พยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการกระทาความผิ ดดังกล่าว ทั้งพยานบุคคล พยานเอกสาร และพยานวัตถุ
ให้ครบถ้วน พร้อมทั้งเขียนแผนที่เกิดเหตุและถ่ายภาพสถานที่เกิดเหตุและสภาพความเสียหายของทรัพย์สิน
ของทางราชการ เท่าที่ จะสามารถดาเนินการได้ในเบื้องต้น โดยการดาเนินการดังกล่าวจะต้องไม่เป็นการ
เปลี่ยนแปลงสภาพหรือทาลายข้ อเท็ จจริงอัน เป็ นพยานหลักฐานต่ างๆในคดี ก่อนที่ พนั กงานสอบสวน
เข้าสอบสวนในที่เกิ ดเหตุ หากไม่ แน่ใจว่ าการด าเนิน การดั งกล่าวจะกระทบและอาจจะเป็ นการทาลาย
พยานหลักฐานโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์หรือไม่ ให้ผู้มีอานาจควบคุ มสถานการณ์มีคาสั่งห้ามมิให้ผู้ ใดเข้าไป
ในสถานที่เกิดเหตุ จนกว่าพนักงานสอบสวนจะได้มาถึงและให้ปฏิบัติตามคาแนะนาของพนักงานสอบสวน
ข้ อ 24 หากพบความผิ ด อาญาทั่ ว ไปเป็ น ความผิ ด อั น ยอมความไม่ ไ ด้ เช่ น วางเพลิ ง
เผาทรัพย์ ลั กทรั พย์ ชิ ง ทรั พย์ ปล้ นทรั พย์ เป็ นต้ น นอกจากจะต้องปฏิ บัติ ให้ เ ป็น ไปตามข้อ 23 แล้ ว
ให้ผู้ ควบคุ มสถานการณ์ ร่วมกับผู้ ที่พบเห็นการกระทาความผิ ดอาญาทั่วไปนั้น ไปด าเนินการแจ้งความ
กล่ าวโทษต่ อพนั ก งานสอบสวนในเขตท้ องที่ ที่ มี อ านาจตามกฎหมาย ภายใน 48 ชั่ ว โมง นั บ แต่ พ บ
การกระทาความผิดดังกล่าว และรายงานให้ผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไปหนึ่งระดับทราบภายใน 48 ชั่วโมง
นับแต่พบการกระท าความผิ ดอาญาทั่ วไปดั งกล่าว และให้ผู้ บังคั บบัญชารายงานให้ ผู้ บริหารหน่ วยงาน
รายงานให้อธิบดีหรือรองอธิบดีทราบภายใน 7 วัน นับแต่วันได้รับรายงาน
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-9ข้อ 25 เมื่ออธิบดีหรือรองอธิบดีได้สั่งการให้หน่วยงานใดที่เกิดคดีอาญาทั่วไป หรือเจ้าหน้าที่
ใดดาเนินคดีอาญาทั่วไป ทั้งความผิดอันยอมความได้ หรือความผิดอันยอมความไม่ได้ แต่ยังมิได้มีการร้อง
ทุกข์ ต่อพนักงานสอบสวน ให้ผู้ บริหารหน่วยงานของหน่วยงานนั้น หรือเจ้าหน้าที่นั้นมีอานาจด าเนินการ
รวบรวมพยานหลั ก ฐานที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การกระท าความผิ ด อาญาทั่ ว ไปดั ง กล่ า ว โดยให้ ป ระมวล
เรื่องจัดทาเป็นรายงานสรุปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งพยานหลักฐานแจ้งให้กลุ่มนิติการภายใน 15 วัน
นับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ได้รับคาสั่งการ
การด าเนินการของผู้บริหารหน่วยงานตามข้อนี้ อาจมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
ของตนเป็นผู้ ดาเนินการแทน และการด าเนินการของเจ้าหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง อาจขอให้เจ้าหน้าที่อื่นใด
เข้าร่วมดาเนินการ
ให้กลุ่มนิติการพิจารณาตรวจสอบรายงานตามวรรคหนึ่ง และทาความเห็นในการด าเนิน
คดีอาญาทั่วไปให้แก่อธิบดีหรือรองอธิบดีภายใน 10วัน นับแต่วันที่ได้รับรายงาน
เมื่ อ อธิ บ ดี ห รื อ รองอธิ บ ดี ไ ด้ ม อบหมายให้ ผู้ บ ริ ห ารหน่ ว ยงานใด หรื อ เจ้ า หน้ า ที่ ใ ด
ได้ดาเนินการร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนแล้ว ให้บุคคลดังกล่าวไปดาเนินการร้องทุกข์ต่อพนักงาน
สอบสวนภายใน 3 วัน นับแต่วันที่ได้รับทราบการมอบหมายให้ร้องทุกข์ แต่ทั้งนี้จะต้องดาเนินการร้องทุกข์ตาม
กฎหมายภายในกาหนดอายุความ และภายหลังจากการร้องทุกข์แล้วให้แจ้งกลุ่มนิติการทราบภายใน 7 วัน
การขอขยายระยะเวลาด าเนินการตามข้อนี้ให้ขอขยายระยะเวลาต่ออธิบดีหรือรองอธิบดี
ผู้สั่งการโดยตรง โดยมิให้นาข้อ 26 และข้อ 27 มาใช้
หมวด 3
การขอขยายระยะเวลาดาเนินการ
ข้อ 26 ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบไม่สามารถ
ด าเนิน การให้แล้ วเสร็จ ภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในขั้น ตอนใด ให้ข ออนุ มั ติข ยายเวลาด าเนิน การ
เป็ น หนังสื อพร้อมทั้ ง ระบุ เ หตุแห่ ง ความล่ าช้าต่ อผู้ มีอ านาจในการอนุ มั ติ ให้ ข ยายเวลาข้อ 27 ภายใน
ระยะเวลาที่ ก าหนดดั งกล่ าว กรณีมี เ หตุจ าเป็น ที่ ไ ม่อาจขออนุ มัติ ข อขยายระยะเวลาภายในระยะเวลา
ที่กาหนดได้ให้ดาเนินการขออนุมัติขยายระยะเวลาในโอกาสแรกที่พึงกระทาได้และให้แสดงเหตุจ าเป็น
ที่ไม่อาจดาเนินการได้ภายในระยะเวลาที่กาหนดดังกล่าวประกอบการพิจารณาด้วย
การขออนุมัติขยายระยะเวลาดาเนินการตามวรรคหนึ่งต้องรายงานเรื่องอายุความร้องทุกข์และ
อายุความฟ้องร้องคดีที่เหลือให้ผู้บังคับบัญชาทราบด้วยทุกครั้ง เพื่อใช้ประกอบการพิจารณา
ข้ อ 27 ให้ บุ ค คลดั ง ต่ อ ไปนี้ มี อ านาจขยายระยะเวลาด าเนิ น การในแต่ ล ะขั้ น ตอน
ได้ครั้งละไม่เกิน 7 วัน และขยายได้ไม่เกินสามครั้ง ดังนี้
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-10(1) การขอขยายระยะเวลาครั้งที่หนึ่ง ให้เป็นอานาจของผู้บริหารหน่วยงานซึ่งเป็น
ผู้บังคับบัญชาตามสายงาน
(2) การขอขยายระยะเวลาครั้งที่สองและครั้งที่สามให้เป็นอานาจของรองอธิบดี
ในกรณีมีเหตุจ าเป็นอย่างยิ่งที่ไม่อาจด าเนินการภายในระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติให้ขยาย
ระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้อธิบดีมีอานาจย่นหรือขยายเวลาดาเนินการในและขั้นตอนได้ตามที่ เห็นสมควร
หมวด 4
การควบคุมการดาเนินคดีอาญา และคดีอาญาทัว่ ไป
ข้อ 28 ให้ผู้ บริหารหน่ว ยงาน มอบหมายให้พนั กงานเจ้าหน้าที่หรื อเจ้าหน้าที่ในสังกั ด
หน่วยงานของตนเป็น “ผู้รับผิดชอบคดีอาญา” ในคดีอาญาที่พนักงานเจ้าหน้าที่ในสังกัดตนได้ดาเนินการหรือ
ร่วมดาเนินการจับกุม ตรวจยึด หรือตรวจพบการกระทาความผิด สาหรับในคดีอาญาทั่วไปเมื่อได้มีการร้อง
ทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนแล้วให้ผู้บริหารหน่วยงานมอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่ หรือเจ้าหน้าที่ในสังกัด
หน่วยงานของตนเป็น “ผู้ แทนคดีอาญาทั่วไป” ในคดีอาญาทั่วไป โดยให้ผู้รับผิดชอบคดีอาญาและผู้แทน
คดีอาญาทั่วไปมีหน้าที่ดังนี้
(1) ติดต่อประสานงานกับพนักงานสอบสวนและพนักงานอัยการผู้รับผิดชอบคดี
(2) ชี้ แ จงข้ อ เท็ จ จริ ง ข้ อ กฎหมาย และรวบรวมเอกสารและพยานหลั ก ฐาน
ทีเ่ กี่ยวข้องกับคดีให้พนักงานสอบสวนและพนักงานอัยการผู้รับผิดชอบคดี
(3) ติดตามผลคดีว่าอยู่ในขั้นตอนใด และสถานะทางคดีเป็นเช่นไร
(4) รายงานการด าเนินการของตนและผลคดีว่ าอยู่ ขั้นตอนใด ตลอดจนสถานะ
ทางคดีเป็นเช่นไร
(5) เมื่อศาลมีค าพิ พากษาหรือค าสั่ งไม่ ว่าศาลชั้นต้น ศาลอุ ทธรณ์ หรือศาลฎีกา
ให้ดาเนินการคัดสาเนาคาพิพากษาหรือคาสั่งดังกล่าว แล้วรายงานให้ผู้บริหารหน่วยงานทราบ
กรณี ที่ พ นั ก งานอั ย การมี ค าสั่ ง ไม่ ฟ้ องคดี หรื อคดี ถึ ง ที่ สุ ด โดยศาลพิ พ ากษายกฟ้ อ ง
ในคดีอาญา และคดีอาญาทั่วไป ให้ผู้ รั บผิ ดชอบคดีอาญา หรื อผู้แทนคดีอาญาทั่ วไป ด าเนินการรวบรวม
เอกสารที่เกี่ยวข้อง โดยให้ร้องขอต่ อพนักงานอัยการเพื่อขอทราบสรุปพยานหลักฐานพร้อมทั้งความเห็น
ของพนั กงานสอบสวนและพนั กงานอั ยการในการสั่งคดีหรือขอคั ดสาเนาค าพิพากษาศาลแล้ว แต่ กรณี
แล้วเสนอให้ผู้บริหารหน่วยงานวิเคราะห์ถึงสาเหตุที่ทาให้พนักงานอัยการมีคาสั่งไม่ฟ้องคดีหรือศาลพิพากษา
ยกฟ้องคดีดังกล่าว พร้อมเสนอความเห็นให้อธิบดีภายใน 15 วัน นับแต่ได้ทราบถึงเหตุดังกล่าว โดยคดีอาญาให้
เสนอผ่านสานักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า คดีอาญาทั่วไปให้ผ่านกลุ่มนิติการ
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-11ให้ผู้บริหารหน่วยงาน รายงานผลความคืบหน้าในคดีอาญา ที่อยู่ในความรับผิดชอบของตนให้
อธิ บ ดี หรื อรองอธิ บดี กรมป่ า ไม้ ทราบทุ ก 3 เดื อน โดยให้ ร ายงานผ่ านส านั กป้ องกั น รั ก ษาป่ า และ
ควบคุ มไฟป่า สาหรับการรายงานผลคดีอาญาทั่วไปให้รายงานต่ออธิบดีหรือรองอธิบดี ทราบทุก 3 เดือน
โดยให้รายงานผ่านกลุ่มนิติการ
ข้ อ 29 ส านั กป้ อ งกั น รั กษาป่ า และควบคุ มไฟป่ า เป็ น หน่ ว ยงานรั บผิ ด ชอบเกี่ ย วกั บ
การรวบรวมรายงานของหน่วยงานต่างๆที่รายงานเกี่ยวกับการจับกุม การตรวจยึดของกลาง การจัดการของกลาง
และการตรวจพบการกระทาความผิ ด ตามกฎหมายว่ าด้ว ยการป่ าไม้ และคดี อาญาที่ รายงานต่ ออธิ บดี
หรือรองอธิบดี รวมทั้งตรวจสอบ ควบคุม กากับดูแลในส่วนของการกระทาความผิดตามกฎหมายว่าด้วย
การป่าไม้ และการดาเนินคดีอาญาให้หน่วยงานต่างๆในสังกัดกรมป่าไม้ปฏิบัติตามขั้นตอนและระยะเวลาที่
กาหนดไว้ในระเบียบนี้ และให้จัดทาบัญชีสรุปคดีอาญา เสนอให้อธิบดีหรือรองอธิบดีทราบทุก 1 เดือน
ข้อ 30 ส าหรั บการกระทาความผิ ด อาญาทั่ วไป ซึ่ งมิ ใช่ ความผิ ดตามกฎหมายเกี่ยวกั บ
การป่ า ไม้ ให้ กลุ่ ม นิ ติ การเป็ น หน่ ว ยงานรั บ ผิ ด ชอบเกี่ ยวกั บการรวบรวมรายงาน รวมทั้ งตรวจสอบ
ควบคุ ม กากับดูแลให้เป็นไปตามระเบียบนี้ และสรุปรายงานเสนออธิบดีหรือรองอธิบดี และหากพบว่า
ในการกระท าความผิ ด อาญาทั่ ว ไปที่ กรมป่ าไม้ เ ป็ น ผู้ เ สี ยหายที่ มี พนั กงานเจ้ าหน้ าที่ เจ้ าหน้ าที่ เ ข้ าไป
เกี่ ยวข้อง ทั้ง ในกรณีที่ พนั กงานเจ้ าหน้าที่ เจ้ าหน้าที่เ ป็น ผู้ กระทาความผิ ด ในทางอาญา หรื อพนักงาน
เจ้ าหน้ าที่ เจ้ าหน้ าที่เ ป็ น ผู้ เ สี ยหายจากการกระท าความผิ ด ในทางอาญา ให้ กลุ่ มนิ ติ การแจ้งให้ ส านั ก
บริ หารกลางและแจ้ ง ให้ หน่ ว ยงานของกรมป่ าไม้ ที่ มี หน้ ารั บผิ ด ชอบตามพระราชบั ญ ญั ติ ค วามรั บผิ ด
ทางละเมิด ของเจ้าหน้ าที่ พ.ศ. 2539 ภายใน 7 วัน นั บแต่เ มื่อทราบ เพื่ อให้ด าเนิน การตามระเบี ยบ
และกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป
ข้อ 31 สาหรับกรณีพนักงานเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ ต้องหาคดีอาญาอันเนื่องมาจากการปฏิบัติ
หน้ าที่ โดยชอบด้วยกฎหมาย หรื อพนั กงานเจ้ าหน้ าที่ เจ้ าหน้าที่ ตกเป็ นผู้ เสียหาย หรื อผู้ ถูกกล่ าวหา หรื อ
ต้องหาคดีอาญา อันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่โดยชอบด้วยกฎหมายในคดีอาญา ให้พนักงานเจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่ รายงานต่อผู้ บังคั บบัญชาตามสายงานโดยเร่งด่วน และให้ผู้ บังคั บบัญชาที่ได้รับรายงานหรื อ
ได้ทราบถึงข้อเท็จจริงดังกล่าว ดาเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นแล้วรายงานให้ผู้บริหารหน่วยงานทราบ
ภายใน 5 วั น และให้ ผู้ บ ริ ห ารหน่ ว ยงานพิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ว่ า พนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ เจ้ า หน้ า ที่
ต้องหาคดีอาญาอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่โดยชอบกฎหมายหรือไม่ และให้แจ้งสานักบริหารกลางทราบ
ภายใน 7 วัน
ให้สานักบริหารกลางเป็นหน่วยงานรับผิดชอบเกี่ยวกับการรวบรวมรายงาน รวมทั้งตรวจสอบ
ควบคุม กากับดูแล ให้ความช่วยเหลือพนักงานเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการ
เช่น การเสนอให้กรมป่าไม้แจ้งขอให้พนักงานอัยการเป็นทนายความแก้ต่างคดีอาญาเป็นต้น และสรุปรายงาน
เสนออธิบดีหรือรองอธิบดี

/ข้อ 32 อธิบดี...
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-12ข้ อ 32 อธิ บดี อาจมอบหมายให้ รองอธิ บดี เ ป็ น ผู้ ค วบคุ มการด าเนิ น การในคดี อาญา
หรื อ คดี อ าญาทั่ ว ไปเป็ น การเฉพาะคดี และให้ ห น่ ว ยงานที่ รั บ ผิ ด ชอบในคดี อ าญาคดี อ าญาทั่ ว ไป
ที่อธิบดีได้มอบหมายนั้นปฏิบัติตามระเบียบนี้ภายใต้การบังคับบัญชาของรองอธิบดี
ในกรณีที่รองอธิบดีที่ได้รับมอบหมายนั้น พิจารณาเรื่องราวข้อเท็จจริงในคดีแล้วเห็นว่า
เป็นคดีสาคัญหรือส่งผลกระทบต่อกรมป่าไม้อย่างยิ่ง ให้รายงานให้อธิบดีโดยเร่งด่วน หรือหากรองอธิบดี
พิจารณาแล้ว เห็นว่าคดีอาญา หรือคดีอาญาทั่วไปนั้น ไม่ได้เป็นคดีสาคัญหรือไม่ส่งผลกระทบต่อกรมป่าไม้
อย่างยิ่ง ให้รวบรวมสานวนคดีนั้นไว้ที่หน่วยงานที่รับผิดชอบคดีอาญาหรือคดีอาญาทั่วไปนั้น เพื่อให้ปฏิบัติให้
เป็นไปตามระเบียบนี้ภายใต้การบังคับบัญชาของรองอธิบดี
ในคดีอาญาหรือคดีอาญาทั่วไปที่รองอธิบดีได้รับมอบหมายตามวรรคหนึ่งได้ด าเนินการ
จนยุติคดีแล้ว ตามขั้นตอนของกฎหมาย เมื่อได้สรุปรายงานผลการยุติคดีให้อธิบดีทราบแล้วให้ดาเนินการ
จัดการเอกสารไปตามระเบียบของทางราชการ
อธิบดีจะเรียกให้รายงานผลคดีที่ได้มอบหมายให้รองอธิบดีตามวรรคหนึ่งในเวลาใดก็ได้
ข้อ 33 บรรดาการด าเนิน คดีอาญาที่เกิ ดขึ้นก่ อนวันที่ ระเบี ยบนี้ใช้ บังคั บให้ด าเนินการ
ต่อไปจนเสร็จสิ้น โดยให้ปฏิบัติตามระเบียบนี้เท่าที่จะปฏิบัติได้
ข้อ 34 ให้อธิบดีกรมป่าไม้ รักษาการตามระเบียบนี้ และมีอาจตีความ วินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับ
การปฏิบัติตามระเบียบนี้ คาวินิจฉัยของอธิบดีให้ถือเป็นที่สุด
หมวด 5
การตรวจสอบการดาเนินคดีและโทษ
ข้อ 35 เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือเจ้าหน้าที่ พบการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดย
มิ ช อบ เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความเสี ย หายแก่ ผู้ ห นึ่ ง ผู้ ใ ดหรื อ ปฏิ บั ติ ห รื อ ละเว้ น การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ โ ดยทุ จ ริ ต
ให้ รายงานพฤติกรรมดัง กล่ าวต่อบุค คลใดบุ คคลหนึ่งดังต่อไปนี้ ได้ โดยตรงโดยไม่ จ าเป็ นต้ องรายงาน
ผ่านผู้บังคับบัญชาตามสายงาน
(1) อธิบดี
(2) รองอธิบดี
(3) ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้
(4) ผู้อานวยการสานัก
(5) ผู้บริหารหน่วยงาน
การรายงานตามวรรคหนึ่งอาจเสนอเป็นข้อร้องเรียนด้วยวาจา ทาเป็นลายลักษณ์อั กษร
หรือร้องเรีย นผ่ า นทางเว็ปไซต์ ข องกรมป่าไม้ และให้ระบุชื่อผู้ รายงาน หรือหากไม่ ประสงค์ ออกนาม
อาจแจ้งวิธีการที่ สามารถติดต่อไว้ก็ได้ และเมื่อบุคคลตามวรรคหนึ่ง หรือผู้ที่บุคคลตามวรรคหนึ่ง

/ได้มอบหมาย...
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-13ได้ มอบหมายหน้ า ที่ ไ ว้ ไ ด้ รั บรายงานให้ ด าเนิ น การตรวจสอบโดยรวบรวมพยานหลั กฐานข้ อ เท็ จ จริ ง
จากบุ ค คลที่ค าดว่ าน่ าจะเกี่ ย วข้ อง โดยให้ ปกปิ ดข้ อมู ลเป็ นความลั บ และหากตรวจสอบเบื้ องต้ นแล้ ว
พบว่ าอาจมี ก ารกระท าความผิ ด ตามวรรคหนึ่ ง ให้ เ สนอรายงานต่ อส านั ก บริ ห ารกลางเพื่ อ พิ จ ารณา
ด าเนิ น การสอบสวนข้ อ เท็ จ จริ ง ไปตามขั้ น ตอนของระเบี ยบและกฎหมายที่ เ กี่ ยวข้ อง และหากส านั ก
บริหารกลางตรวจพบว่าพฤติกรรมดังกล่าวก่อให้เกิ ดความเสียกายในทางแพ่ งแก่กรมป่าไม้ ให้ส่งเรื่อง
ให้กลุ่มนิติการดาเนินการฟ้องคดีอาญาหรือคดีแพ่งภายในกาหนดอายุความคดี
ข้อ 36 ผู้ ตรวจราชการกรมป่าไม้มี อานาจในการตรวจสอบการด าเนิ นการในคดีอาญา
คดีอาญาทั่ว ไป โดยหากตรวจพบสิ่ งผิ ดปกติที่อาจเป็นการกระทาความผิ ด ตามข้ อ 35 หรือด าเนิ นการ
ไม่เป็นไปตามระเบียบนี้ ให้ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้รายงานต่ออธิบดีกรมป่าไม้
ข้อ 37 เมื่ อพบว่ าพนั กงานเจ้าหน้ าที่ เจ้ าหน้าที่ ผู้ ใดกระทาการหรืองดเว้น กระทาการ
ตามระเบียบนี้ โดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง และทาให้เกิดเกิดความเสียหายแก่ทางราชการ
ให้ผู้บริหารหน่วยงาน ออกคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงทันทีที่ได้รับทราบ
ในกรณีผู้ บริ หารหน่ วยงาน ตกเป็ นผู้ ถูกกล่ าวหาว่ าผิ ด ระเบี ยบนี้ ให้ สานักบริ หารกลาง
เป็นผู้เสนอให้อธิบดีออกคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง
การแต่งตั้งคณะกรรมการ และกระบวนการด าเนินการของคณะกรรมการให้ด าเนินการ
ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
พ.ศ. 2539 พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ข้อ 38 หากพบว่าการกระทาของพนักงานเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ เป็นการกระทาการหรือ
งดเว้นกระทาการตามระเบียบนี้ โดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง เป็นเหตุ ให้คดีขาดอายุความ
หรือทาให้ราชการเสียหายอย่ างร้ายแรง ให้ถือว่าเป็นความผิ ดวินัยอย่างร้ายแรง ทั้งจะต้องรับผิดในทาง
อาญาหรือในทางแพ่ง (ถ้ามี) อีกด้วย

ประกาศ ณ วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2552
ลงนาม สมชัย เพียรสถาพร
(นายสมชัย เพียรสถาพร)
อธิบดีกรมป่าไม้
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ด่วนที่สุด
บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ กรมป่าไม้
กลุ่มนิติการ โทร.0-2561-5305,0-25561-4292-3 ต่อ 603
ที่ ทส 1610.4/23235
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2552
.
เรื่อง กาชับให้ผู้เ ชี่ย วชาญการตรวจพิสูจ น์ไ ม้ปฏิบัติต ามระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้ว ยมาตรการควบคุ ม
ตรวจสอบ และเร่งรัดการดาเนินคดีอาญา พ.ศ.2552
เรียน อธิบดีกรมป่าไม้
รองอธิบดีกรมป่าไม้ทุกท่าน
ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ทุกท่าน
ผู้อานวยการสานักทุกสานัก
ผู้อานวยการกองการอนุญาต
ผู้อานวยการกลุ่มนิติการ
ผู้อานวยการสานักทรัพยากรป่าไม้ที่ 1-13
ผู้อานวยการสานักทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน
ตามที่กรมป่าไม้ ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ทส 1610.4/8886 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2552
ส่งสาเนาระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยมาตรการควบคุม ตรวจสอบ และเร่งรัดการดาเนินคดีอาญา พ.ศ. 2552
และแจ้งว่าหากไม่ปฏิบัติตามระเบียบนี้โดยเคร่งครัดจนเป็นเหตุให้ราชการเสียหายอย่างร้ายแรง จะถือว่า
เป็นความผิดวินัยร้ายแรง ทั้งจะต้องรับผิดในทางอาญาและทางแพ่งอีกด้วย จึงแจ้งมาเพื่อให้ปฏิบัติโดย
เคร่งครัด ความละเอียดแจ้งอยู่แล้วนั้น
กรมป่าไม้ ได้รับข้อร้องเรียนว่า ผู้เชี่ยวชาญการตรวจพิสูจน์ไม้ ไม่ได้ออกไปดาเนินการ
อย่างรวดเร็วตามที่ร้องขอ ดังนั้นกรมป่าไม้จึงขอกาชับให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ผ่านหลักสู ตรการฝึกอบรม
การตรวจพิสูจน์ไม้ที่ได้ขึ้นทะเบียนโดยสานักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ กรมป่าไม้ นั้น ปฏิบัติตามนัยข้อ 20
แห่งระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้ว ยมาตรการควบคุ ม ตรวจสอบและเร่งรัดการด าเนิน คดีอาญา พ .ศ.2552
โดยเคร่งครัด มิชักช้า ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของทางราชการและป้องกันมิให้เกิดความเสียหาย
แก่ทางราชการเป็นสาคัญ และหากปรากฏความในภายหลังว่าเกิดความเสียหายเนื่องจากความล่าช้าในการตรวจ
พิสูจน์ไม้ โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร และเกิดความเสียหายแก่ทางราชการ กรมป่าไม้จะดาเนินการทางวินัย
แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ก่อให้เกิดความเสียหายต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาถือเป็นแนวทางปฏิบัติโดยเคร่งครัดด้วย
ลงนาม

ชลธิศ สุรัสวดี
(นายชลธิศ สุรัสวดี)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมป่าไม้
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บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ สานักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ส่วนยุทธการด้านป้องกันและปราบปราม โทร. 839
ที่ ทส 1612.3(ย.2)/918
วันที่
26 กุมภาพันธ์ 2552
เรื่อง ขอผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจพิสูจน์ไม้
เรียน รองอธิบดีกรมป่าไม้ทุกท่าน
ผู้อานวยการสานักทุกสานัก
ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ทุกท่าน
ผู้อานวยการกองการอนุญาต
ผู้อานวยการกลุ่มนิติการ
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน
สานักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ขอส่งสาเนาหนังสือกรมป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส
1612.3/22066 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2551 เรื่อง ขอผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจพิสูจน์ไม้ เรียนมาเพื่อ
โปรดทราบ

ลงนาม วิฑูรย์ ชลายนนาวิน
(นายวิฑูรย์ ชลายนนาวิน)
ผู้อานวยการสานักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า
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บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ กรมป่าไม้ สานักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า โทร. 0 2561 4292-3 ต่อ 839
ที่ ทส 1612.3/22066
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2551
เรื่อง ขอผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจพิสูจน์ไม้
เรียน ผู้อานวยการสานักทรัพยากรป่าไม้ที่ 1-13
ผู้อานวยการสานักทรัพยากรป่าไม้ (สาขา) ทุกสาขา
ด้วยกรมป่าไม้ ได้รับหนังสือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและหน่วยงานในสังกัดกรมป่าไม้
แจ้งความประสงค์ขอให้ส่งผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจพิสูจน์ไม้ ไปดาเนินการตรวจพิสจู น์ไม้ทไี่ ด้มกี ารตรวจอายัด
หรือตรวจยึดไม้ของพนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อประกอบการพิจารณาดาเนินการต่อไป
กรมป่าไม้ ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าการตรวจพิสูจน์ไม้ตามที่ได้มีการร้องขอของหน่วยงาน
หากดาเนินการล่าช้า อาจเกิดผลเสียหายต่อทางราชการและบุคคลที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นจึงขอให้สานักจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้ กาชับ เร่งรัด ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทาการตรวจพิสูจน์ไม้ในกรณีต่างๆ ออกไปดาเนินการ
ตามที่ มีผู้ ร้อ งขอภายใน 3 วั น นั บตั้ งแต่รั บทราบค าสั่ง การของกรมป่ าไม้ เมื่ อ ด าเนิ น การแล้ว เสร็ จ
ให้รายงานให้กรมป่าไม้ทราบโดยด่วน
จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

ลงนาม

สมชัย เพียรสถาพร
(นายสมชัย เพียรสถาพร)
อธิบดีกรมป่าไม้
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(สาเนา)
ด่วนมาก
ที่ กส 0704/18059

กรมป่าไม้
28 ธันวาคม 2516

เรื่อง การจาหน่ายไม้ของกลางในระหว่างคดี
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. บันทึกกรมป่าไม้ ด่วนมาก ที่ กส.0704/1634 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2516 และด่วนมาก
ที่ กส.0704/1992 ลงวันที่ 7 กันยายน 2516 รวมเอกสาร แผ่น
2. หนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ น.ว.4/2501 ลงวันที่ 6 มกราคม
2501 รวมเอกสาร 2 แผ่น
เนื่องจากกรมป่าไม้ได้รับรายงานจากจังหวัดชลบุรีและจังหวัดนครศรีธรรมราช ขออนุมัติ
จาหน่ายไม้ข องกลางระหว่างคดี จานวน 801 ท่อน ปริมาตรา 3,568.95 ม3. และจานวน 122 ท่อน
ปริมาตร 321.64 ม3. ตามลาดับ ซึ่งตรวจยึดไม่ได้ตัวผู้กระทาผิด หรือไม่ทราบตัวผู้กระทาความผิดที่แท้จริง
เพียงแต่ต ามทางสอบสวนต่อมาทราบตัว ผู้กระทาผิ ดว่าเป็นบุคคลนี้ ไม่ทราบนามสกุลหรือที่อยู่ที่แน่ชัด
บุค คลนั้นหลบหนีการจับกุม อาเภอท้องที่เ ห็นสมควรขายระหว่างคดีโดยพนักงานสอบสวนไม่ขัดข้อง
จังหวัดเห็นว่าหากรอไว้จนคดีสิ้นสุดไม้ของกลางจะเสื่อมคุณภาพ ควรหาทางจาหน่ายโดยเร็ว จึงขอให้
กรมป่าไม้พิจารณากาหนดแนวทางปฏิบัติอันสมควรเพื่อดาเนินการต่อไป
เรื่องดังกล่าวนี้กรมป่าไม้ได้พิจ ารณาแล้ว เห็น ว่า หากจะรอต่อไปจนกว่าคดีจ ะถึงที่สุด
ไม้ของกลางอาจผุเสื่อมคุณภาพเสียหายหมด และหากจะประมูลขายระหว่างคดี ไม้ของกลางก็อาจตกไปอยู่ในมือ
ผู้กระทาความผิดอีกได้ จึงเห็นควรดาเนินการเพื่อให้รัฐได้รับประโยชน์มากที่สุด กล่าวคือ ขายไม้ของกลาง
ในกรณีนี้ให้แก่องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้รับซื้อไปก่อน โดยถือหลักการดังนี้
1. ตั้งคณะกรรมการประกอบด้วยผู้แทนป่าไม้เขต เป็นประธาน ผู้แทนป่าไม้จังหวัดและ
ผู้แทนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เป็นกรรมการ ร่วมกันพิจารณาราคาตลาดแห่งท้องถิ่น ว่าไม้รายนี้ชนิดใด
ควรขายให้ ร าคาเท่ า ใด แล้ ว ให้ คิ ด ราคาขายทั้ ง สิ้ น บวกด้ ว ยค่ า ภาระผู ก พั น หากมี แล้ ว ให้ อ งค์ ก าร
อุตสาหกรรมป่าไม้รับซื้อไปตามราคานั้น
2. การชาระค่าซื้อ ให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ชาระค่าซื้อในอัตรา 2 เท่าค่าภาคหลวง
ของแต่ละชนิดไม้ พร้อมชาระค่าภาระผูกพันที่มีอยู่ต่อทางราชการเสียชั้นหนึ่งก่อน ราคาค่าซื้อที่เหลือให้
องค์ การอุต สาหกรรมป่าไม้ทาสัญ ญาประกัน ไว้ว่า หากมีผู้ เ รียกร้องกรรมสิทธิ์ในไม้รายนี้และชนะคดี
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้จะยินยอมชาระตามสัญญาให้แก่ผู้ชนะ สาหรับค่าขายที่กรมป่าไม้รับชาระไปแล้ว
ก็จะถอนคืนมอบให้แก่ผู้ชนะคดีไปตามระเบียบ
3. หากพ้นกาหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ขายไม้รายนี้ให้แก่องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ตามนัย
ดังกล่าวข้างต้น หากไม่มีผู้ใดเรียกร้องกรรมสิทธิ์ในไม้ ถือว่าให้ตกเป็นของแผ่นดินโดยอนุโลม ตามความ
ในมาตรา 1327 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ส่งค่าขายเป็นผลประโยชน์แก่แผ่นดินไป ในกรณี
เช่นนี้ ออป.ก็ควรชาระค่าซื้อเพียงอัตรา 2 เท่า ค่าภาคหลวง ดังที่ได้ชาระไว้แล้ว ส่วนเงินค่าซื้อที่ค้างและ
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-2ทาสัญญาประกันไว้เป็นอันพับไป
หลักการดัง กล่าว ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้พิจารณาแล้ว
อนุมัติ และให้ถือเป็นหลักการในการปฏิบัติสาหรับรายอื่นซึ่งมีกรณีอย่างเดียวกันต่อไป หรือผู้กระทาผิด
หลบหนีมีรายละเอียดปรากฏในหลักการที่แนบมา
ฉะนั้น จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และสั่งเจ้าหน้าที่ถือเป็นทางปฏิบัติต่อไป ส่วนกรณีที่มี
ตัวผู้ต้องหาโดยแท้จริง หรือได้ตัวผู้กระทาผิด หรือกรณีอื่นนอกจากหลักการดังกล่าวนี้ ให้ถือปฏิบัติตาม
ข้อตกลงระหว่างกระทรวงมหาดไทยกับกระทรวงเกษตร เรื่อง การปฏิบัติเกี่ย วกับไม้ข องกลางในคดี
ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2510 โดยเคร่งครัด และก่อนที่จะปฏิบัติ
ตามหลักการนี้ กรณีเกี่ยวกับการชักลาก และการขออนุมัติจาหน่าย ต้องได้รับความเห็นชอบจากพนักงาน
สอบสวนหรือพนักงานอัยการตามระเบียบก่อนด้วย และเมื่อได้พิ จารณาดาเนินการเกี่ยวกับไม้ของกลาง
รายใดไปแล้วประการใด โปรดแจ้งให้กรมป่าไม้ ทราบ พร้อมหลักฐานที่เกี่ยวข้องด้วย

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง
(ลงชื่อ)

ประดิษฐ์ วนาพิทักษ์
(นายประดิษฐ์ วนาพิทักษ์)
อธิบดีกรมป่าไม้
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(สาเนา)
ที่ กษ 0704.03/23508

กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร
กทม. 10900
22 กรกฎาคม 2534

เรื่อง การจาหน่ายไม้ของกลางในระหว่างคดี
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด
สิ่งที่ส่งมาด้วย สาเนาคาบัญชา ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ท้ายหนังสือกรมป่าไม้
ที่ กษ 0743.03/684 ลงวันที่ 16 เมษายน 2536
ด้วย ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีบัญชาท้ายหนังสือกรมป่าไม้
ที่ กษ 0743.03/684 ลงวันที่ 16 เมษายน 2534 เห็นชอบกรณีประธานคณะอนุกรรมการตรวจสอบและ
เร่งรัดการรับมอบไม้ของกลาง (นายอุดมเดช ตันตยาภิวัธน์ ) ได้มีหนังสือ ที่ กษ 0208/1240 ลงวันที่
1 ตุลาคม 2533 แจ้งกรมป่าไม้พิจารณากรณีการจาหน่ายไม้ของกลางในระหว่างคดี ซึ่งไม่มีตัวผู้ต้องหา
หรื อ ผู้ โ ต้ แ ย้ ง กรรมสิ ท ธิ์ ใ นไม้ ข องกลางตามหนั ง สื อ กรมป่ า ไม้ ที่ กษ 0704/18059 ลงวั น ที่
28 พฤศจิกายน 2516 นั้นมีอุปสรรคทาให้เกิดความล่าช้า และอาจทาให้ไม้ของกลางเสื่อมราคา สมควรจะ
ได้รับการพิจารณาแก้ไขตามที่ อ.อ.ป. เสนอ ซึ่งกรมป่าไม้ได้ตรวจสอบจากรายงานของป่าไม้เ ขตต่างๆ
ทั้ง 21 เขต ปรากฏว่า ในรอบปีงบประมาณ 2533 จากการจับกุมส่วนใหญ่เจ้าหน้าที่จับกุมได้ไม้ของกลาง
ที่มีปริมาตราน้อยกว่า 10.00 ม3. จึงได้กาหนดแนวทางปรับปรุงหลักเกณฑ์ในการจาหน่ายไม้ของกลาง
ระหว่างคดี ซึ่งไม่มีตัวผู้ต้องหาหรือผู้โต้แย้งกรรมสิทธิ์ในไม้ของกลาง ดังนี้
1. จานวนไม้ของกลางที่มีปริมาตราไม่เกิน 30.00 ม3. ให้จาหน่ายแก่ อ.อ.ป. โดยไม่ต้อง
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากาหนดราคา และไม่ต้องแยกเป็นชนิดไม้สักและไม้กระยาเลย
2. สาหรับไม้ของกลางที่มีปริมาตราเกินจานวน 30.00 ม3. ให้ยึดถือปฏิบัติตามระเบียบเดิม
กรมป่าไม้ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว ขอให้จังหวัดโปรดสั่งการเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง
ทราบเกี่ยวกับเรื่องนี้และถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อไปด้วย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดาเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ
สานักงานป้องกันและปราบปราม

(ลงนาม)

ร้อยตรี บรรณเลิศ รัชตกุล

การบุกรุกตัดไม้ทาลายป่า (สปป.)

(ร้อยตรี บรรณเลิศ รัชตกุล)

โทร. 5745266

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

โทรสาร 5740611
สาเนาส่ง – ป่าไม้เขตทุกเขต

อธิบดีกรมป่าไม้
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บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ กรมป่าไม้ สานักงานป้องกันและปราบปรามการบุกรุกตัดไม้ทาลายป่า โทร. ๕๗๔๕๒๖๖
ที่ กษ ๐๗๔๓.๐๓/๖๘๔
วันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๓๔
เรื่อง การจาหน่ายไม้ของกลางในระหว่างคดี
เรียน ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ด้วยประธานคณะอนุกรรมการตรวจสอบและเร่งรัดการรับมอบไม้ของกลาง (นายอุดมเดช
ตันตยาภิวัชน์) ได้มีหนังสือที่ กษ ๐๗๐๘/๑๒๔๐ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๓๓ แจ้งต่อกรมป่าไม้ว่า กรณีการ
จาหน่ายไม้ของกลางระหว่างคดี ซึ่งไม่มีตัวผู้ต้องหาหรือผู้โต้แย้งกรรมสิทธิ์ในไม้ของกลางตามระเบียบกรมป่าไม้
ที่ ๐๗๐๘/๑๘๐๕๙ ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๑๖ นั้น มีอุปสรรคทาให้เกิดความล่าช้า กล่าวคือ การตั้ง
ราคาซึ่งคณะกรรมการฯ ไม่ค่อยจะพร้อมกันไปดาเนินการ ดังนั้น จึงได้มอบหมายให้ฝ่าย อ.อ.ป. รับไป
พิจารณาหาแนวทางปฏิบัติที่จะทาให้การดาเนินงานในเรื่องนี้รวดเร็วขึ้น ซึ่ง อ.อ.ป. ได้เสนอให้ปรับปรุง
หลักเกณฑ์ในการจาหน่ายไม้ของกลางในระหว่างคดีดังนี้
๑. ไม้สักของกลางปริมาตรไม่เกิน ๑๐๐.๐๐ ม๓. และหรือไม้กระยาเลยของกลางปริมาตร
ไม่เกิน ๒๐๐.๐๐ ม๓. ไม่ต้องแต่งตั้งกรรมการพิจารณากาหนดราคา เมื่อ อ.อ.ป. รับซื้อแล้ว หากมีผู้เรียก
กรรมสิทธิ์ในไม้และชนะคดี อ.อ.ป. จะชาระเงินให้ตามจานวนเงินที่ อ.อ.ป. จาหน่ายไม้รายนี้ได้ทั้งหมด
โดยหักเฉพาะค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ อ.อ.ป. ได้ชาระให้แก่กรมป่าไม้
๒. ไม้ของกลางที่ อ.อ.ป. นาเข้าแปรรูปในโรงงานแปรรูปไม้ของ อ.อ.ป. เอง อ.อ.ป. จะคืนเงิน
ให้แก่ผู้ชนะคดีตามราคาขายเฉลี่ยของแต่ละชนิดไม้ ประจาปีของ อ.อ.ป. หักออกเฉพาะค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่
อ.อ.ป. ชาระให้แก่กรมป่าไม้
๓. ไม้สักของกลางที่ปริมาตรเกิน ๑๐๐.๐๐ ม๓. และไม้กระยาเลยของกลางที่ปริมาตรเกิน
๒๐๐.๐๐ ม๓. ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบเดิม
ซึ่งคณะอนุกรรมการตรวจสอบและเร่งรัดการรับมอบไม้ของกลางได้พิจารณาแล้วเห็นว่า
ปัจจุบันการปฏิบัติจะมีปัญหาข้อขัดแย้งทาให้เกิดความล่าช้า และอาจทาให้ไม้ของกลางเสื่อมราคา สมควร
จะได้รับการพิจารณาแก้ไขตามที่ อ.อ.ป. เสนอดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่เกี่ยวข้อง ที่แนบมา
พร้อมนี้
เรื่องนี้กรมป่าไม้ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ผลจากการตรวจสอบรายงานผลคดีของป่าไม้เขตต่างๆ
จานวน ๒๑ เขต นั้น ปรากฏว่าในรอบปีงบประมาณ ๒๕๓๓ ที่ผ่า นมา จากการจับ กุม ไม้ข องกลาง
ของเจ้าหน้าที่ ส่วนใหญ่จับกุมได้ไม้ของกลางที่มีปริมาตราน้อยกว่า ๑๐.๐๐ ม๓. ดังปรากฏรายละเอียดตาม
บัญชีแสดงสถิติการจับกุมไม้ของกลาง ปีงบประมาณ ๒๕๓๓ ที่แนบมาพร้อมนี้ และกรมป่าไม้ได้พิจารณา
แล้วเนื่องจากเกี่ยวกับนโยบาย จึงเห็นควรกาหนดแนวทางปรับปรุงหลักเกณฑ์ในการจาหน่ายไม้ของกลาง
ในระหว่างคดี ซึ่งไม่มีตัวผู้ต้องหาหรือผู้โต้แย้งกรรมสิทธิ์ในไม้ของกลางดังนี้
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-๒๑. จ านวนไม้ข องกลางไม้สักไม่ เ กิน ๑๐๐.๐๐ ม๓ . และไม้กระยาเลยปริมาตรไม่เ กิ น
๒๐๐.๐๐ ม๓. ที่จาหน่ายให้ อ.อ.ป. โดยไม่ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากาหนดราคาตามข้อเสนอ
ของ อ.อ.ป. นั้น เห็นว่าควรลดจานวนลงไม่เกิน ๓๐.๐๐ ม๓. และไม่ต้องแยกเป็นชนิดไม้สักและชนิดไม้
กระยาเลย
๒. สาหรับไม้ของกลางที่มีปริมาตราเกินจานวน ๓๐.๐๐ ม๓.ให้ยึดถือปฏิบัติตามระเบียบเดิม
จึ ง เรี ย นมาเพื่ อ โปรดพิ จ ารณา หากชอบด้ ว ยด าริ ข อได้ โ ปรดน าความเรี ย น ฯพณฯ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อโปรดพิจารณาสั่งการในเรื่องนี้ต่อไป

ลงนาม ร้อยตรี บรรณเลิศ รัชตกุล
(บรรณเลิศ รัชตกุล)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมป่าไม้
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(สาเนา)
ที่ กษ 0707/9494

กรมป่าไม้
ถนนพหลโยธิน กทม. 10900
24 เมษายน 2528

เรื่อง การประชุมนโยบายป่าไม้
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด
เนื่องด้วยการประชุมเกี่ยวกับนโยบายป่าไม้ ณ ห้องประขุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2528 ที่ประชุมได้มีมติเกี่ยวกับของกลาง ดังนี้
1. อุ ป สรรคข้ อ ขั ด ข้ อ งในการด าเนิ น การเกี่ ย วกั บ ไม้ ข องกลาง เนื่ อ งจากองค์ ก าร
อุตสาหกรรมป่าไม้เสนอว่า ในการลากขนไม้ 6 ชนิด ตามหนังสือกรมป่าไม้ ที่ กษ 0707/28696 ลงวันที่
28 สิงหาคม 2527 ออกไปจาหน่ายนอกท้องที่ ควรจะยึดถือปริมาตราของไม้เป็นหลักในการพิจารณา
กล่าวคือไม้ของกลางรายใดมีปริมาตราของไม้ 6 ชนิด รวมอยู่ด้วย ตั้งแต่ 10ม3. ขึ้นไป จึงควรจะลากขน
ออกไปจาหน่ายนอกท้องที่ หากมีปริมาตราต่ากว่า 10 ม3. ลงมา ควรจาหน่ายในท้องที่ได้ ที่ประชุมได้มีมติ
ให้คงไว้ตามเดิม คือให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมป่าไม้ ที่ กษ 0707/28696 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2527
2. เรื่อ งการจาหน่า ยไม้ข องกลางระหว่า งคดี องค์ก ารอุต สาหกรรมป่า ไม้เ สนอว่า
การจาหน่ายไม้ข องกลางระหว่างคดี ตามข้อตกลงระหว่างกระทรวงมหาดไทยกับกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ฉบับลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2510 ในข้อ 2 ในคดีที่ไม่รู้ตัวผู้กระทาผิด และการจาหน่ายไม้ของกลาง
ระหว่างคดีต ามหนัง สือกรมป่าไม้ ด่ว นมาก ที่ กส 0704/18059 ลงวัน ที่ 28 พฤศจิก ายน 2516
การจาหน่ายไม้ของกลางระหว่างคดีตามข้อตกลงและตามหนังสือกรมป่าไม้ ดังกล่าว เอื้ออานวยให้องค์การ
อุตสาหกรรมป่าไม้รับซื้อไม้ของกลางจากทางกรมป่าไม้ได้รวดเร็วแต่ปรากฏว่า ปัจจุบันป่าไม้เขตบางเขต
และจังหวัดบางจังหวัด จะเก็บรักษาไว้หนึ่งปีเสียก่อน จึงจะเสนอขายให้ อ.อ.ป. เป็นเหตุให้ไม้ของกลาง
เสื่อมคุณภาพยากแก่การจาหน่าย ที่ประชุมมีมติให้กรมป่าไม้ซ้อมความเข้าใจให้หน่วยงานเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ
กรมป่าไม้จึงขอซ้อมความเข้าใจว่า การจาหน่ายไม้ของกลางตามข้อตกลงดังกล่าว จะต้อง
ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมป่าไม้ ด่วนมาก ที่ กส 0704/18059 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2516 การจาหน่าย
ไม้ของกลางระหว่างคดีต ามข้อตกลงและตามหนังสือกรมป่าไม้ดังกล่าว ไม่จ าเป็นต้องรอไว้หนึ่งปีก่อน
เสนอขายให้ อ.อ.ป. เพราะถ้าหากเห็นว่าเก็บไว้ไม้จะผุเสื่ อมคุณภาพเสียหายหรือเสี่ยงต่อความเสียหาย
หรือค่าใช้จ่ายจะเกินส่วนกับค่าของไม้ของกลาง ก็ให้พิจารณาดาเนินการจาหน่ายตามหนังสือกรมป่าไม้
ด่วนมาก ที่ กส 0704/18059 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2516 เว้นแต่รายใดเห็นว่ามีปัญหาข้อกฎหมาย
หรือทางปฏิบัติก็ให้หารือกรมป่าไม้เป็นรายๆไป
นอกจากนี้เ นื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการป้องกัน อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ เมื่อวัน ที่
7 เมษายน 2525 มีม ติว่า ไม้ข องกลางที่ไ ด้เ ก็บ รัก ษาไว้ที่ป ลอดภัย ตาภายหลัง ให้เ กิด ผุเ สีย หาย
เสื่อมคุณภาพใช้ประโยชน์ไม่ได้ ซึ่ง อ.อ.ป. ไม่ยอมรับมอบก่อนที่กรมป่าไม้จ ะสั่งการให้แ ทงจาหน่าย
ออกจากทะเบียน ให้ทาการสอบสวนหาตัวผู้รับผิดชอบทางแพ่งเสียก่อน ซึ่งปรากฏว่าบางเขตบางจังหวัด
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-2ขอแทงจาหน่ายไม้ของกลางออกจากทะเบียนให้กรมป่าไม้พิจารณาโดยไม่ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
หาตัวผู้รับผิดชอบทางแพ่ง ซึ่งทาให้การพิจารณาล่าช้าออกไป จึงขอซ้อ มความเข้าใจให้ถือปฏิบัติในการ
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนหาตัวผู้รับผิดชอบทางแพ่งเสียก่อนแจ้งกรมป่าไม้พิจารณาสั่งการให้แทง
จาหน่ายออกจากทะเบียนทุกราบ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

ขอแสดงความนับถือ
(ลงนาม)

ไพโรจน์ สุวรรณกร
(นายไพโรจน์ สุวรรณกร)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมป่าไม้
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(สาเนา)
ที่ กษ 0704(5)/1957

กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน เขตบางเขน
กทม. 10900
23 มกราคม 2530

เรื่อง การดาเนินการกับไม้ของกลางในระหว่างคดี
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด และป่าไม้เขตทุกเขต (ยกเว้นป่าไม้เขตตาก)
สิ่งที่ส่งมาด้วย สาเนาหนังสือกรมป่าไม้ ที่ กษ 0704(5)/1956 ลงวันที่ 23 มกราคม 2530
กรมป่าไม้ขอส่งสาเนาหนังสือตามนัยสิ่งที่ส่งมาด้วย มาเรียนเพื่อโปรดทราบและโปรดสั่ง
เจ้าหน้าที่ให้ถือปฏิบัติในทานองเดียวกันต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
(ลงนาม)

ชานิ บุณโยภาส
(นายชานิ บุณโยภาส)
อธิบดีกรมป่าไม้

กองคุ้มครอง
โทร. 5795372
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(สาเนา)
ที่ กษ 0704(5)/1956

กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน เขตบางเขน
กทม. 10900
23 มกราคม 2530

เรื่อง การดาเนินการกับไม้ของกลางในระหว่างคดี
เรียน ป่าไม้เขตตาก
อ้างถึง หนังสือป่าไม้เขตตาก ที่ กษ 0714(ตก)/4431, 4433, 4435, 4437, 4439, 4441, 4449, 4451,
4453, 4456, 4458 ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2529, ที่ กษ 0714(ตก)/4725, 4729 ลงวันที่ 18
สิงหาคม 2529, ที่ กษ 0714(ตก)/4810, 4812, 4814, 4816, 4818 ลงวันที่ 20 สิงหาคม
2529 และที่ กษ 0714(ตก)/4848, 4850, 4856, 4858, 4862 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2529
ตามหนั ง สื อ ที่ อ้ า งถึ ง เขตได้ ร ายงานผลการด าเนิ น คดี เ กี่ ย วกั บ การกระท าผิ ด
พระราชบัญ ญัติป่าไม้ จ านวน 23 ราย ซึ่ง เป็น ผลคดีข องการตรวจยึด ไม้ข องกลางในการกระทาผิด
รวม 419 ท่อน 1,078 แผ่ น ปริมาตร 263.69 ม3. โดยที่เ จ้าหน้าที่ผู้ ทาการตรวจยึด ได้น าเรื่องส่ง
พนั ก งานสอบสวนดาเนิ น คดี ต ามกฎหมายแล้ ว และในการดาเนิ น คดี อั ย การประจาศาลสั่ ง ให้ ง ด
การสอบสวน สาหรับไม้ของกลางดังกล่าว เขตจะเก็บรักษาไว้เกิน 1 ปี เพื่อให้ตกเป็นของแผ่ นดินตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1327 แล้วจึงจะจาหน่ายตามระเบียบต่อไป ความละเอียด
ปรากฏตามหนังสือที่อ้างถึงแล้ว นั้น
กรมป่าไม้พิจ ารณาแล้ว เห็น ว่า ไม้ในกรณีดังกล่าวมีจานวนมาก อย่างไรเสียก็จ ะต้อง
ตกเป็นของแผ่นดิน การที่เขตจะเก็บไม้ของกลางไว้ให้เกิน 1 ปี แล้วจึงจะจาหน่ายตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1327 นั้น จะทาให้เป็นภาระของเจ้าหน้าที่ในการเฝ้าดูแลรักษาไม้ของกลาง และ
ไม้ของกลางอาจผุพังเสียหายเสื่อมสภาพ ทาให้รัฐขาดรายได้ที่พึงจะได้รับในการจาหน่าย ดั งนั้นจึงให้เขต
ดาเนินการจาหน่ายไม้ของกลางดังกล่าว และไม้ของกลางรายอื่นที่มีลักษณะเช่นเดียวกันนี้ในระหว่างคดี
ตามระเบี ย บปฏิ บั ติ ที่ กาหนดไว้ ตามหนั ง สื อ กรมป่ า ไม้ ด่ ว นมาก ที่ กส 0704/18059 ลงวั น ที่
28 พฤศจิกายน 2516 และในการจาหน่ายไม้ของกลางในระหว่างคดีให้ตรวจสอบให้แน่ชัดก่อนว่า คดีนั้น
เป็นคดีไม่ได้ตัวผู้กระทาผิด หรือคดีไม่พบตัวผู้กระทาผิด เพราะมีผลต่อการพิจารณาว่าไม้ของกลางในคดี
จะตกเป็นของแผ่นดินในกาหนดเวลาใด กล่าวคือ ถ้าเป็ นคดีที่ไม่ได้ตัว ผู้กระทาผิด ซึ่งหมายถึงว่า ขณะ
ตรวจยึดหรือจับกุมผู้ทาการตรวจยึดหรือจับกุมพบหรือรู้ตัวผู้กระทาผิด แต่จับกุมตัวส่งพนักงานสอบสวน
ไม่ได้ และตามทางสอบสวนของพนักงานสอบสวนก็รู้ตัวผู้กระทาผิด แต่ยังจับ กุมตัวไม่ได้ คดีเช่นนี้ถือว่า
เป็นคดีที่รู้ตัวผู้กระทาผิด ซึ่งพนักงานอัยการจะสั่งคดี โดยสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องหรือสั่งฟ้องผู้ต้องหา หรือ
สั่งให้ สอบสวนต่อไป คดีในลักษณะนี้ทรัพย์ข องกลางจะตกเป็น ของแผ่ น ดิน ภายใน 1 ปี นับแต่วันส่ง
หากไม่มีผู้ใดเรีย กร้อง แต่ถ้าเป็ น คดีไม่พบตัว ผู้กระทาผิ ด ซึ่งหมายถึงขณะตรวจยึดหรือจับกุมผู้ทาการ
ตรวจยึดหรือจับกุมไม่พบหรือไม่รู้ตัว ผู้กระทาผิ ด และตามทางสืบสวนของพนักงานสอบสวนก็ไ ม่รู้ตั ว
ผู้กระทาผิด คดีเช่นนี้ถือว่าเป็นคดีที่ไม่รู้ตัวผู้กระทาผิด ซึ่งพนักงานอัยการจะสั่งคดีโดยให้งดการสอบสวน
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-2หรือให้ทาการสอบสวนต่อไป คดีในลักษณะนี้ทรัพย์ของกลางจะตกเป็นของแผ่นดินเมื่อเกินเวลา 5 ปี ทั้งนี้
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1327
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดาเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ
(ลงนาม)

ชานิ บุณโญภาส
(นายชานิ บุณโญภาส)
อธิบดีกรมป่าไม้

กองคุ้มครอง
โทร. 5795372
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ที่ กษ 0704(5)/ว.7318

กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน เขตบางเขน
กทม. 10900
16 มีนาคม 2530

เรื่อง การเร่งรัดจาหน่ายไม้ของกลาง
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด และป่าไม้เขตทุกเขต
ด้วยปรากฏว่าในปัจจุบันการดาเนินการจาหน่ายไม้ของกลางในคดีป่าไม้ยังมีความล่าช้าทั้งๆ
ที่กรมป่าไม้ได้วางระเบียบหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจาหน่ายไม้ในระหว่างคดีไว้แล้ว เป็นเหตุให้ไม้ของกลาง
โดยเฉพาะไม้เนื้ออ่อนผุพัง เสื่อมสภาพหรือสูญหาย ทาให้รัฐเสียหายขาดรายได้อัน พึ งที่จะได้รับอย่าง
แท้จริง ซึ่งปัญหาดังกล่าวส่วนใหญ่เกิดจากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบขาดการเอาใจใส่ดูแลและผู้บังคับบัญชา
ไม่กวดขันเร่งรัด ดัง นั้น เพื่อแก้ไ ขปัญ หาในเรื่องดังกล่าว กรมป่าไม้จึงขอวางแนวทางปฏิบัติในเรื่อง
การเร่งรัดจาหน่ายไม้ของกลาง ดังต่อไปนี้
1. ให้ตรวจสอบและเร่งรัดการจาหน่ายไม้ของกลางที่ค ดีเสร็จสิ้นแล้วที่ยังเหลือค้ างอยู่
ให้แก่ ออป.ให้หมดสิ้นโดยด่วนที่สุด
2. ให้ด าเนิน การตรวจสอบและเร่งรัด การจ าหน่ายไม้ข องกลางที่ยังอยู่ในระหว่างคดี
ทั้งหมดให้แก่ ออป. โดยไม่ต้องรอให้คดีสิ้นสุด โดยถือปฏิบัติตามแนวทางที่กรมป่าไม้ได้กาหนดไว้แล้ว
ตามหนังสือ ที่ กส 0704/18059 ลงวัน ที่ 28 พฤศจิก ายน 2516, ที่ กษ 0707/9494 ลงวัน ที่
4 เมษายน 2528 และ ที่ กษ 0704(5)/1956 ลงวันที่ 23 มกราคม 2530 และนับแต่นี้เป็นต้นไปของกลาง
ที่ตรวจยึดได้ใหม่ให้ดาเนินการขอจาหน่ายในระหว่างคดีทุกราย หากรายใดมีข้อขัดข้องในส่วนที่เกี่ยวข้อง
กับพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการ ให้รายงานให้กรมป่าไม้ทราบโดยด่วนเพื่อพิจารณาแก้ไขต่อไป
ทั้งนี้ โดยให้ป่าไม้เขตหรือป่าไม้จังหวัดแล้วแต่กรณี คอยตรวจสอบเป็นระยะ และเร่งรัดให้มีการดาเนินการ
ตามที่กรมป่าไม้ได้สั่งการไว้ข้างต้นโดยเคร่งครัด
3. ในกรณีไม้ของกลางสูญหายหรือเสื่อมสภาพจน์ ออป. ไม่ยอมรับก่อนการตรวจวัด
ตีตราขาย ให้มีการสอบสวนว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นเป็นความบกพร่องของเจ้าหน้าที่ป่าไม้ผู้ใด แล้วให้
ผู้นั้นชดใช้ค่าเสียหายตามราคาท้องตลาดของไม้ของกลางที่เสียหายนั้น พร้อมทั้งให้พิจารณาลงโทษทางวินัย
แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่บกพร่องทุกราย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาสั่งการให้เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติต่อไปโดยเคร่งครัด

ขอแสดงความนับถือ
(ลงนาม)
กองคุ้มครอง
โทร. 5795372

ชานิ บุณโญภาส
(นายชานิ บุณโญภาส)
อธิบดีกรมป่าไม้
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ที่ กษ 0704(5)/ว.16438

กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน เขตบางเขน
กทม. 10900
16 มีนาคม 2530

เรื่อง การเร่งรัดจาหน่ายไม้ของกลาง
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด และป่าไม้เขตทุกเขต
ด้วยปรากฏว่าในปัจจุบันการดาเนินการกับไม้ของกลางที่ตรวจยึดได้ตามกฎหมายว่าด้วย
การป่าไม้ ยังมีการจัดทาทะเบียนไม้ของกลางและสารบบคดี ไม่เรียบร้อยถูกต้องตามความเป็นจริง ทาให้
ไม่สามารถตรวจสอบและติดตามผลได้ นอกจากนี้ยังมีไม้ของกลางที่ยังค้างดาเนินการจาหน่ายให้แก่ อ.อ.ป.
อยู่เป็นจานวนมาก ทั้งๆ ที่กรมป่าไม้ก็ได้สั่งการไว้โดยชัดเจน ตามหนังสือ ที่ กษ 0704(5)/ว.7318 ลง
วันที่ 16 มีน าคม 2530 ให้รีบดาเนิน การจาหน่ายให้เสร็ จสิ้น โดยเร็ว โดยให้รีบด าเนินการจาหน่ายใน
ระหว่างคดีโดยไม่ต้องรอให้คดีสิ้นสุด ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินการกับไม้ของกลางเป็นไปโดยถูกต้องและ
รวดเร็ว จึงให้ดาเนินการ ดังต่อไปนี้
1. ให้กาชับให้หน่วยงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ จัดทาทะเบียนไม้ของกลางและสารบบคดี
ประจาสานักงานให้ถูกต้องตามระเบียบ และให้มีการติดตามผลการดาเนินคดี และผลการดาเนินการกับไม้
ของกลาง นามาลงในทะเบียนไม้ของกลางและสารบบคดีให้เป็นที่เรียบร้อยและถูกต้องตามความเป็นจริง
ในกรณีที่มีหน่วยงานหลายหน่วยงานเข้าไปดาเนินการจับกุมปราบปรามร่วมกัน เพื่อป้องกันมิให้ เกิดความ
ซ้าซ้อนในการลงทะเบียนไม้ของกลางและสารบบคดีเพียงหน่วยงานเดียว
2. ให้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับไม้ของกลางที่อยู่ในความรับผิดชอบทั้งหมด (ข้อมูลรวมทั้ง
ป่าไม้เขต หรือรวมทั้ง จัง หวัด แล้ว แต่กรณี ) ที่ยังมิไ ด้ดาเนิน การให้แล้ว เสร็จ ตามระเบียบจนถึงสิ้น ปี
พ.ศ. 2530 โดยให้แยกรายละเอียดเป็นรายปีว่า ในแต่ละปีที่มีการตรวจยึดไม้นั้น มีไม้ที่ยังต้องการเสนอ
ขายให้แก่ อ.อ.ป.กี่ราย เป็นไม้ของกลางจานวนเท่าใด มีไม้ของกลางเสนอขายให้แก่ อ.อ.ป. แล้วแต่ อ.อ.ป.
ยังไม่ตอบรับจานวนกี่ราย เป็นไม้ของกลางจานวนเท่าใด พร้อมทั้งให้แจ้งรายละเอียด และเหตุผลที่ทาให้
ไม่สามารถดาเนินการให้แล้วเสร็จตามระเบียบในแต่ละราย ให้กรมป่าไม้ทราบภายใน 10 กรกฎาคม 2531
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดาเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ
(ลงนาม) ผ่อง เล่งอี้
(นายผ่อง เล่งอี้)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมป่าไม้
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ที่ กษ 0704(5)/ว.24386

กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน เขตบางเขน
กทม. 10900
10 สิงหาคม 2531

เรื่อง การเร่งรัดจาหน่ายไม้ของกลาง
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด และป่าไม้เขตทุกเขต
อ้างถึง หนังสือกรมป่าไม้ ที่ กษ 0704(5)/ว.16438 ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2531
ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมป่าไม้ได้ขอให้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับไม้ของกลางที่อยู่ในความ
รับผิด ชอบทั้งหมด ที่ยัง มิได้ดาเนิน การให้แล้วเสร็จ ตามระเบียบ จนถึงสิ้นปี พ.ศ. 2530 โดยให้แยก
รายละเอียดเป็นรายปีว่า ในแต่ละปีที่มีการตรวจยึดไม้นั้น มีไม้ที่ยังต้องการเสนอขายให้แก่ อ.อ.ป.กี่ราย
เป็นไม้ของกลางจานวนเท่าใด มีไม้ของกลางเสนอขายให้แก่ อ.อ.ป.แล้วแต่ อ.อ.ป.ยังไม่ตอบรับจานวนกี่
ราย เป็นไม้ของกลางจานวนเท่าใด พร้อมทั้งให้แจ้งรายละเอียด และเหตุผลที่ทาให้ไม่สามารถดาเนินการ
ให้แล้วเสร็จตามระเบียบในแต่ละราย ให้กรมป่าไม้ทราบภายใน 10 กรกฎาคม 2531ซึ่งจังหวัดและเขต
ส่วนใหญ่ได้รายงานข้อมูลให้กรมป่าไม้ทราบแล้ว นั้น
กรมป่าไม้ได้ตรวจสอบแล้วปรากฏว่า ยังมีไม้ของกลางในความรับผิดชอบของจังหวัดและ
เขตที่ค้างการเสนอขายให้แก่ ออป. เป็นจานวนมาก ซึ่งส่วนใหญ่อ้างเหตุผลว่า ยังรอฟังผลคดีและรอคาสั่ง
งดการสอบสวนจากพนักงานอัยการ กรมป่าไม้ได้พิจารณาเห็นว่า การอ้างเหตุผลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า
จังหวัดและเขตยังไม่เข้าใจนโยบายในเรื่องการดาเนินการกับไม้ของกลางของกรมป่าไม้ ที่ประสงค์จะให้มี
การจาหน่ายไม้ของกลางให้แก่ ออป. โดยเร็วที่สุด เพื่อป้องกันมิให้ไม้ของกลางเกิดการเสื่อมสภาพโดย
เปล่าประโยชน์ ซึ่ง ก็ไ ด้แจ้ ง ให้จัง หวัด และเขตทราบโดยชัด แจ้งแล้ว ตามนัยหนังสือกรมป่า ไม้ ที่ กษ
0704(5)/ว.7318 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2530 กรมป่าไม้จึงขอซ้อมความเข้าใจให้ทราบว่า การจาหน่ายไม้
ของกลางในระหว่างคดี เป็นการดาเนินการตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1327 วรรคท้าย
ที่ให้อานาจแก่พนักงานเจ้าหน้าที่จัดการขายของกลางก่อนคดีถึงที่สุด เพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับ
ของกลางนั้น ซึ่งในทางปฏิบัติก่อนที่จะดาเนินการ ก็ต้องขอรับความเห็นชอบจากพนักงานสอบสวนหรือ
พนักงานอัย การเจ้าของคดีแล้ว แต่กรณีเ สียก่อน เมื่อได้รับความเห็น ชอบแล้ว ก็สามารถด าเนิน การ
จาหน่ายในระหว่างคดีให้แก่ ออป. ได้ โดยไม่ต้องรอฟังผลคดี หรือรอให้อัยการสั่ง งดการสอบสวน
แต่อย่างใด ดัง นั้น จึง ให้จัง หวัด และเขตเร่งรัด ดาเนิน การกับไม้ข องกลางตามที่กรมป่าไม้ ได้สั่งการไว้
ตามหนังสือกรมป่าไม้ ที่ กษ 0704(5)/ว.7318 ลงวันที่ 16 มีนาตม 2530 ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดาเนินการต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
กองคุ้มครอง
โทร.5795372

(ลงนาม) ไพโรจน์ สุวรรณกร
(นายไพโรจน์ สุวรรณกร)
อธิบดีกรมป่าไม้
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ด่วนที่สุด
ที่ ทส 1612.5/18945

กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน จตุจักร
กรุงเทพ 10900
2 พฤศจิกายน 2550

เรื่อง การจาหน่ายไม้ของกลาง
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด
อ้างถึง 1.หนังสือกรมป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส 1612.2/7381 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2547
2.หนังสือกรมป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส 1612.2/162 ลงวันที่ 7 มกราคม 2548
3.หนังสือกรมป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส 1612.2/2645 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2548
ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมป่าไม้แจ้งแนวทางปฏิบั ติเกี่ยวกับการจ าหน่ายไม้ข องกลางให้
จังหวัดทุกจังหวัด ทราบและปฏิ บัติ ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ในการขายไม้ของกลางให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ในส่วนที่อยู่ในความรับผิด ชอบของ
กรมป่าไม้ ไม่ว่าจะเป็นการจาหน่ายไม้ของกลางระหว่างคดีหรือคดีถึงที่สุดแล้ว นอกจากจะต้องปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระเบียบ หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องแล้ว จะต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ก่อนในทุกกรณี ความละเอียดแจ้งอยู่แล้ว นั้น
กรมป่าไม้ ขอเรียนว่า ได้รับบัญชาจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ได้โปรดสั่งการเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2550 ว่าขณะนี้มีนโยบายไม่จาหน่ายไม้ของกลางไม่ว่าจะ
เป็นการจาหน่ายไม้ของกลางระหว่างคดีหรือคดีถึงที่สุดแล้วก็ตาม กรมป่าไม้จึงขอแจ้งมาเพื่อถือปฏิบัติ
จนกว่าจะได้สั่งการเป็นอย่างอื่น
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและสั่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
(ลงนาม)

สานักจัดการและควบคุมป่าไม้
โทร. 0 2561 4292-3 ต่อ 840

สมศักดิ์ เนติรังษีวัชรา
(นายสมศักดิ์ เนติรังษีวัชรา)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมป่าไม้
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ด่วนที่สุด
ที่ ทส 1612.2/2645

กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน จตุจักร
กรุงเทพ 10900
10 มีนาคม 2548

เรื่อง การจาหน่ายไม้ของกลาง
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด
อ้างถึง หนังสือกรมป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส 1612.2/7381 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2547
สิ่งที่ส่งมาด้วย สาเนาหนังสือจังหวัดชัยนาท ที่ ชน 0013/623 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2547
ตามหนั ง สือที่อ้ างถึง กรมป่ าไม้แจ้ งให้ทุก จังหวัด ทราบและปฏิ บัติ ตามนโยบายของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการขายไม้ของกลาง ในส่วนที่อยู่ในความ
รับผิดชอบของกรมป่าไม้ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ก่อนในทุกกรณี ความละเอียดแจ้งอยู่แล้ว นั้น
กรมป่าไม้ขอเรียนว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้
โปรดสั่งการท้ายหนังสือจังหวัดชัยนาทตามสิ่งที่ส่งมาด้วยเกี่ยวกับการจาหน่ายไม้ของกลาง ว่า
1. ไม่มีรายละเอียดให้พิจารณาจะอนุมัติได้อย่างไร
2. ให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตรวจสอบและเสนอผู้ว่าราชการจังหวัด
รายงานขออนุมัติทุกครั้ง
ดัง นั้น เพื่อให้การจ าหน่ายไม้ของกลางในส่วนที่อยู่ในความรับผิ ด ชอบของกรมป่าไม้
เป็นไปตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึ งขอให้จังหวัด
ดาเนินการดังนี้
1. การขอรับความเห็นชอบให้แนบอกสารประกอบการพิจารณา เช่น บันทึกการตรวจยึด
จับกุม, บัญชีไม้ของกลาง, สัญญาจ้างเฝ้ารักษาไม้ของกลาง, ความเห็นของพนักงานสอบสวนหรือพนักงาน
อัยการเจ้าของคดี, คาพิพากษาศาล, ใบสาคัญแสดงว่าคาพิพากษาคดีถึงที่สุดหรือเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
ตามกรณีจาหน่ายของกลางในระหว่างคดีหรือจาหน่ายของกลางเมื่อคดีถึงที่สุดแล้ว
2. ในการปฏิบัติให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเป็นผู้ตรวจสอบเสนอเรื่อง
ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดลงนามในหนังสือขออนุมัติจาหน่ายไม้ของกลาง ทุกครั้ง
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-23. สั่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเรื่องขอจาหน่ายไม้ของกลางซึ่งจังหวัดส่งไปขอรับความเห็นชอบ
จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทุกเรื่อง และยังไม่ไ ด้รับแจ้งผลการ
พิจารณาว่าขาดขาดเอกสารตามข้อ 1 หรือดาเนินการตามข้อ 2 แล้วหรือไม่ หากเอกสารไม่ครบถ้วนหรือยัง
ไม่ได้ดาเนินการตามข้อ 2 โปรดสั่งเจ้าหน้าที่ดาเนินการเพิ่มเติมและส่งเรื่องให้กรมป่าไม้ เพื่อประกอบการ
พิจารณา ด้วย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและสั่งเจ้าหน้าที่ถือเป็นแนวทางปฏิบัติ ต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
สานักจัดการและควบคุมป่าไม้
โทร.0 2561 4292-3 ต่อ 840

(ลงนาม) ฉัตรชัย รัตโนภาส
(นายฉัตรชัย รัตโนภาส)
อธิบดีกรมป่าไม้
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ด่วนที่สุด
ที่ ทส 1612.2/162

กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน จตุจักร
กรุงเทพ 10900

7 มกราคม 2548
เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจาหน่ายไม้ของกลาง
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด
อ้างถึง หนังสือกรมป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส 1612.2/7381 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2547
สิ่งที่ส่งมาด้วย สาเนาหนังสือจังหวัดชัยนาท ที่ ชน 0013/623 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2547 จานวน 1 ฉบับ
ตามหนัง สื อที่อ้า งถึง เรื่อ ง การจ าหน่า ยไม้ข องกลาง กรมป่าไม้ แจ้ งแนวทางปฏิบั ติ
เกี่ยวกับการจ าหน่ายไม้ข องกลาง ไม่ว่าเป็น การจ าหน่ายไม้ข องกลางระหว่างคดี หรือคดีถึงที่สุด แล้ว
นอกจากจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หรือมติคณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้องแล้ว การขายไม้ให้ องค์การ
อุต หสากรรมป่าไม้ จะต้องได้รับความเห็น ชอบจากรัฐ มนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ก่อนในทุกกรณี นั้น
กรมป่าไม้ ได้รับบัญชาจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เกี่ยวกับการขออนุมัติจาหน่ายไม้ของกลาง ดังนี้
1. ให้ รวบรวมรายละเอียดเกี่ ยวกับ การขออนุมั ติจ าหน่ายไม้ ข องกลาง ประกอบการ
พิจารณาอนุมัติทุกครั้ง
2. ให้หน่ว ยงานที่ข ออนุมัติจ าหน่ายไม้ข องกลาง ตรวจสอบ และน าเรียนผู่ ว่าราชการ
จังหวัดในพื้นที่ทราบ และลงนามขออนุมัติทุกครั้ง
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ทั้งนี้ ขอได้โปรดพิจารณาสั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบและถือ
เป็นแนวทางปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
(ลงนาม) ฉัตรชัย รัตโนภาส
(นายฉัตรชัย รัตโนภาส)
อธิบดีกรมป่าไม้

สานักจัดการและควบคุมป่าไม้
โทร.0 2561 4292-3 ต่อ 840
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ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรมป่าไม้
กลุ่มนิติการ โทร.0-2579-9569,0-25561-4292-3 ต่อ 603
ที่ ทส 1610.4/ว.22064
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2551
เรื่อง การดาเนินการไม้ของกลาง
เรียน อธิบดีกรมป่าไม้
รองอธิบดีกรมป่าไม้ทุกท่าน
ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ทุกท่าน
ผู้อานวยการสานักทุกสานัก
ผู้อานวยการกองการอนุญาต
ผู้อานวยการกลุ่มนิติการ
ผู้อานวยการสานักทรัพยากรป่าไม้ที่ 1-13
ผู้อานวยการสานักทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน
กรมป่ า ไม้ ขอส่ ง ส าเนาหนั ง สื อ ส านั ก งานปลั ด กระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่ ง แวดล้ อ ม (องค์ ก ารอุ ต สาหกรรมป่ า ไม้ ) ที่ ทส 1400/ว.2795 ลงวั น ที่ 7 ตุ ล าคม 2551
พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องจานวน 8 แผ่น มาเพื่อทราบและพิจารณาดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

ลงนาม

สมชัย เพียรสถาพร
(นายสมชัย เพียรสถาพร)
อธิบดีกรมป่าไม้
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บันทึกข้อความ
สานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม (องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ )
โทร.0 2282 3243 โทรสาร 0 2280 0472
ที่ ทส 1400/ว 2795
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2551
.
เรื่อง การดาเนินการไม้ของกลาง
ส่วนราชการ

เรียน อธิบดีกรมป่าไม้
ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นางอนงค์วรรณ เทพสุทิน)
ได้ให้ความเห็นชอบเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2551 ต่อท้ายบันทึกองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (สานักธุรกิจ
และการตลาด) ที่ ทส 1400/ก.98 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2551 เรื่อง การดาเนินการไม้ของกลาง ให้จาหน่าย
ไม้ของกลางระหว่างคดี หรือคดีถึงที่สุดแล้ว ให้กับองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ตามมติ ค.ร.ม. เมื่อวันที่
11 สิงหาคม 2502 เฉพาะไม้ของกลางก่อนปี 2551 นั้น
สานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอส่งสาเนาบันทึกสั่งการ
ของท่านรัฐ มนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นางอนงค์ ว รรณ เทพสุทิน )
มาเพื่อพิจารณาดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อทราบและดาเนินการ
ลงนาม

อภิชัย ชวเจริญพันธ์
(นายอภิชัย ชวเจริญพันธ์)
รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (สานักธุรกิจและการตลาด) โทรศัพท์,โทรสาร 0 2280 1418
ที่ ทส 1400/ก.98
วันที่ 20 มิถุนายน 2551
.
เรื่อง การดาเนินการไม้ของกลาง
เรียน ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1. เรื่องเดิม
1.1 มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2502 เห็นชอบให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
รับซื้อไม้ของกลางเสียทั้งสิ้นโดยไม่มีข้อยกเว้น ใดๆ ส่ว นการกาหนดอัต ราค่ าซื้อไม้ข องกลางควรจะได้
กาหนดเสี ย ใหม่โดยกาหนดอั ต ราเดิมก่ อน พ.ศ.2501 คื อ ไม้สัก ในอัต ราสามเท่าค่ า ภาคหลวงและ
ไม้กระยาเลยสองเท่าค่าภาคหลวง (เอกสารหมายเลข 1)
1.2 รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม (นายสุ วิ ท ย์
คุณกิตติ) ในคราวประชุมศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทาลายทรัพยากรป่าไม้ เมื่อวันที่
5 สิงหาคม 2547 ได้กาหนดนโยบายให้การเสนอขายไม้ของกลางให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ จะต้อง
ได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (เอกสารหมายเลข 2)
1.3 ตามหนังสือกรมป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส 1612.5/18945 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2550
เรื่อง การจาหน่ายไม้ของกลาง แจ้งแนวทางปฏิบัติตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ในการขายไม้ข องกลางให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ในส่วนที่อยู่ในความรับผิด ชอบ
ของกรมป่าไม้ ไม่ว่าจะเป็นการจาหน่ายไม้ของกลางระหว่างคดี หรือคดีถึงที่สุดแล้ว นอกจากจะปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระเบียบ หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องแล้ว จะต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ก่อนในทุกกรณี (เอกสารหมายเลข 3)
2. ข้อมูลปัจจุบัน
2.1 ปัจจุบันมีไม้ของกลางที่กรมป่าไม้ และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ตรวจยึดจับกุมไว้ และยังมิได้ส่งมอบให้กับองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ จานวนประมาณ 47,765.79 ลบ.ม.
เป็นประเภทไม้ของกลาง ดังนี้
2.1.1 ไม้ซุงลักของกลางคดีป่าสาละวิน จานวนปริมาตร 13,271.62 ลบ.ม.
2.1.2 ไม้พะยูงของกลาง
”
11,614.24 ลบ.ม.
2.1.3 ไม้ของกลางทั่วไป
”
22,879.93 ลบ.ม.
เนื่องจากยังติดขัดข้อสั่งการเดิมที่กาหนดให้เสนอขอความเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2547 ก่อน
2.2 ไม้ข องกลางที่รอพิจ ารณาด าเนิน การข้างต้น เป็น ไม้รายใหญ่ที่มีปริมาตรไม้ท่อ น
ตั้งแต่ 40 ลบ.ม. ไม้แปรรูป ตั้งแต่ 4 ลบ.ม. จานวนรวมทั้งสิ้น 151 คดี ปริมาตรไม้ 21,697.63 ลบ.ม.
(เอกสารหมายเลข 4)
/ซึ่งคณะกรรมการ...
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-2ซึ่งคณะกรรมการบริหารกิจ การขององค์ การอุต สาหกรรมป่าไม้ ให้ข้อคิ ด เห็น ไว้ในการประชุม ครั้งที่
3/2551 เมื่อวัน ที่ 9 เมษายน 2551 ควรเสนอให้รัฐ มนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ให้ค วามเห็ น ชอบ ส่ว นไม้ของกลางรายย่อยควรให้ด าเนินการตามมติ ครม.ไม้ของกลาง
ดังกล่าว ขณะนี้เก็บกองกระจัดกระจายอยู่ตามหมอนไม้ทั่วประเทศ ไม้บางส่วนโดยเฉพาะไม้กระยาเลย
มีสภาพ ผุ ชารุด เสียหาย เนื่องจากเป็นไม้ที่มีอายุทนทานตามธรรมชาติต่า ในขณะที่ไม้ทั่วไปเกิดความ
เสียหายจากการเก็บกองไว้เป็นระยะเวลานาน และเสี่ยงต่อการถูกไฟไหม้เสียหายรวมทั้งค่าใช้จ่ายในการ
เฝ้าดูแลรักษาเพิ่มขึ้น
3. การดาเนินการ
มติ ที่ ป ระชุม คณะกรรมการบริ หารกิ จ การขององค์ ก ารอุ ต สาหกรรมป่ าไม้ ครั้ ง ที่
3/2551 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2551 มอบให้อธิบดีกรมป่าไม้ไปทบทวนในส่วนของกรมป่าไม้ โดยให้หารือ
และนาข้อมูลจาก ออป. ไปประกอบพิจารณาประมวลเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม พิจารณาทบทวนข้อสั่งการของอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม (เอกสารหมายเลข 5)
4. ข้อพิจารณา
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ขอเรียนหารือแนวทางการดาเนินการไม้ของกลาง ดังนี้
4.1 ขอทราบนโยบายกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ว่าจะดาเนินการ
ตามมติ ครม.ปี 2502 คือ จาหน่ายไม้ของกลางให้กับ อ.อ.ป. หรือ
4.2 หากไม่จาหน่ายไม้ของกลางให้ อ.อ.ป.ตามมติ ครม.ดังกล่าวแล้ว อ.อ.ป.มีความจาเป็น
จะต้องขอส่งคืน ไม้ข องกลางในความดูแลรับผิ ดชอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เนื่องจาก อ.อ.ป.ประสบ
ปัญ หาขาดเงิ น สดหมุนเวีย นในการด าเนิน งานและไม่มีงบประมาณสนับสนุน แต่อย่างใด ไม้ข องกลาง
จึงอาจเสี่ยงต่อการถูกไฟไหม้เสียหายได้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นสมควรขอได้โปรดนาเรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อโปรดพิจารณาต่อไปด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง
ลงนาม

มนูญศักดิ์ ตันติวิวัฒน์
(นายมนูญศักดิ์ ตันติวิวัฒน์)
ผู้อานวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
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(สาเนา)

ด่วนมาก
ที่ 9044/2502

กรมป่าไม้
9 กันยายน 2502

เรื่อง นโยบายการป้องกันการลักลอบตัดฟันไม้ทาลายป่า และอัตราค่าจาหน่ายไม้ของกลางให้ แก่องค์การ
อุตสาหกรรมป่าไม้
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด
อ้างถึง หนังสือกรมป่าไม้ ด่วนมาก ที่ 781/2501 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2501
สิ่งที่ส่งมาด้วย สาเนาบันทึกกระทรวงเกษตร ด่วนมาก ที่ 10687/2502 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2502
และสาเนาหนั ง สื อ สานั ก เลขาธิ ก ารคณะรั ฐ มนตรี ที่ กษ . 4774/2502 ลงวั น ที่
14 สิงหาคม 2502
ตามที่ หนั ง สือกรมป่าไม้ ที่อ้างถึ ง แจ้ง มติค ณะรั ฐ มนตรี เมื่อวั น ที่ 31 มีน าคม 2501
เกี่ยวกับเรื่องรายได้ของกรมป่าไม้ความว่า การขายไม้ของกลางให้แก่องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ให้คิดราคา
6 เท่าของค่าภาคหลวง ส่วนค่าภาระติดพัน หากมีให้ชาระต่างหากจากค่าซื้อและให้ถือปฏิบัติสาหรับไม้ของ
กลางที่ต กลงซื้อขายกัน เด็ด ขาด ตั้ ง แต่วัน ที่ 4 เมษายน 2500 อัน เป็ น วัน ถัด จากวัน ที่กรมสารบรรณ
คณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหารได้แจ้งอยู่แล้ว นั้น
บัด นี้ กรมป่าไม้ได้รับบันทึกกระทรวงเกษตร ด่วนมาก ที่ 10867/2502 ลงวัน ที่ 18
สิงหาคม 2502 ส่งสาเนาหนังสือสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร ที่ กษ.
4774/2505 ลงวัน ที่ 14 สิง หาคม ว่าตามที่กระทรวงเกษตรได้เ สนอขอให้ค ณะรัฐมนตรีพิจารณาให้
องค์ การอุต สาหกรรมป่าไม้รับซื้อไม้ของกลางทุกชนิด เสียทั้งสิ้น โดยไม่มีข้อยกเว้น ใดๆ ในอั ต ราค่ าซื้อ
สาหรับไม้สักสามเท่าค่าภาคหลวงและไม้กระยาเลยสองเท่าค่าภาคหลวง คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษา
เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2502 ลงมติเห็นชอบด้วย ตามที่กระทรวงเกษตรเสนอ มีความละเอียดในสาเนา
บันทึกกระทรวงเกษตร และสาเนาหนังสือสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่แนบมาพร้อมหนังสือนี้แล้ว
ฉะนั้น จึง เรีย นมาเพื่อทราบเป็น การยืน ยัน และขอได้โปรดพิจ ารณาปฏิบัติต่อไปตาม
ข้อกาหนดและหลักการโดยเคร่งครัดต่อไปนี้
1. ไม้ของกลางทุกชนิด ที่ตกเป็นของแผ่นดิน และยังมิได้รับอนุมัติให้จาหน่ายหรือที่ยัง
มิได้ดาเนินการประกาศจาหน่าย ไม่ว่าด้วยประการใดก็ตาม ให้เสนอขายแก่องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เสีย
ทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นไม้ชนิดใดและจานวนหรือปริมาตรมากน้อยเท่าใด
2. การขายไม้ของกลางที่ตกเป็นของแผ่นดินให้แก่องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ตามนัยมติ
คณะรัฐมนตรีนี้ ให้คิดราคาสามเท่าค่าภาคหลวงสาหรับไม้สักและสองเท่าค่าภาคหลวงสาหรับไม้กระยาเลย
ส่วนค่าภาระติดพันหากมี ให้ชาระตากหากจากค่าซื้อ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2502 อันเป็นวันที่
คณะรัฐมนตรีลงมติให้ขายในอัตราดังกล่าวเป็นต้นไป ถ้าได้มีการตกลงซื้อขายกับองค์การอุตสาหกรรมป่า
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-2ไม้ไปแล้วก่อนวันที่ 11 สิงหาคม 2502 ให้ปฏิบัติการคิดราคาค่าขายในอัตรา 6 เท่าค่าภาคหลวงตามมติ
เดิมที่อ้างถึงข้างต้น
3. ในการเสนอจาหน่ายไม้ของกลางให้แก่องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ถ้าท้องที่ใดมีกิจการ
หรือสาขาขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ดาเนินกิจการอยู่ ให้ติดต่อเสนอขาย ไปยังสานักงานหรือสาขาของ
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้นั้นๆ ถ้าท้องที่ใดไม่มีสานักงานสาขาของขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ดาเนิน
กิจการอยู่ ให้ติดต่อเสนอขายไปยังผู้อานวยการขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ จังหวัดพระนครโดยตรง
4. เมื่อจังหวัดได้เ สนอขายไม้ของกลางให้ขององค์การอุต สาหกรรมป่าไม้รายใดเมื่อใด
โปรดส่งสาเนาหนังสือแจ้งการเสนอขายให้กรมป่าไม้ทราบด้วยทุกราย และเมื่อดาเนินการจาหน่ายเสร็จ
แล้ว ก็โปรดแจ้งผลการจาหน่ายให้กรมป่าไม้ทราบทุกๆ รายเช่นกัน
หากมีกรณีขัดข้องประการใด โปรดแจ้งให้กรมป่าไม้ทราบเป็นเรื่องๆ รายๆ ด้วย

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง
(ลงนาม) เฉลิม ศิริวรรณ
(นายเฉลิม ศิริวรรณ)
อธิบดีกรมป่าไม้
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สาเนาบันทึกข้อความ
แผนก (หนังสือ) มต. 1-594 เรื่อง นโยบายการป้องกันการลักลอบตัดฟันไม้ทาลายป่า และอัตราค่า
จาหน่ายไม้ของกลางให้ ออป.
ในราชการ แผนก, กอง, กรม สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
วันที่ 14 สิงหาคม 2502
เสนอ ท่านปลัดกระทรวง
เพื่อทราบ ควรคัดสาเนาส่งกรมป่าไม้ และองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เพื่อทราบแล้วส่งต้น
หนังสือนี้ไปยังสานักงานเลขานุการรัฐมนตรี เพื่อเสนอท่านรัฐมนตรีเพื่อโปรดทราบ
(ลงนาม)

ลาภ ธรรมครองอาตย์
แทน
17 ส.ค. 2502

กองกลาง
คัดสาเนาส่ง กรมป่าไม้และ ออป.ทราบ แล้วน าเสนอปลัด กระทรวงทราบ และส่ง ส.น.
เลขานุการรัฐมนตรี เพื่อนาเสนอท่านรัฐมนตรีทราบ
(ลงนาม)

วิเชียร กุญชร ณ อยุธยา
18 ส.ค. 2502

---------------------------------------------------------ด่วนมาก
ที่ 10687/2502
เสนอ กรมป่าไม้
(ลงนาม)

ลาภ ธรรมครองอาตย์
แทน
18 ส.ค. 2502
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มติเมือ่ วันที่ 11 สิงหาคม 2502

ที่ กษ. 4774/2502

สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
14 สิงหาคม 2502

เรื่อง

นโยบายการป้องกันการลักลอบตัดฟันไม้ทาลายป่า และอัตราค่าจาหน่ายไม้ของกลางให้ ออป.

เรียน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร
อ้างถึง หนังสือ ที่ สร. 9368/2502 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2502
ตามที่เ สนอขอให้ค ณะรัฐ มนตรีพิจารณาให้ ออป. รับซื้ อไม้ของกลางทุกชนิด เสียทั้งสิ้น
โดยไม่มีข้อยกเว้นใดๆส่วนการกาหนดอัตราค่าซื้อไม้ของกลางควรจะได้กาหนดเสียใหม่ โดยกาหนดอัตรา
เดิมก่อน พ.ศ.2501 คือ ไม้สักในอัตราสามเท่าค่าภาคหลวงและไม้กระยาเลยสองเท่าค่าภาคหลวง นั้น
คณะรัฐ มนตรีไ ด้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2502 ลงมติเสนอเห็นชอบด้ว ย
ตามที่กระทรวงเกษตร
จึงขอยืนยัน ได้แจ้งให้กระทรวงการคลังทราบด้วยแล้ว

ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง
(ลงนาม)

มนูญ บริสุทธิ์
(นายมนูญ บริสุทธิ์)
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี
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(สาเนา)
ที่ กษ 0704(5)/11086

กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน เขตบางเขน
กทม. 10900
20 เมษายน 2530
เรื่อง การพิจารณาปรับปรุงอัตราค่าจาหน่ายไม้ของกลางให้แก่องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด และป่าไม้เขตทุกเขต
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สาเนาหนังสือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ กษ 0704/5972 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2530
2. สาเนาหนังสือสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0203/5507 ลงวันที่ 2 เมษายน 2530
ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2530 อนุมัติให้ปรับปรุงอัตราค่าจาหน่าย
ไม้ของกลางให้แก่องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้จากเดิมที่เคยมีมติไว้ เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2502 เป็นดังนี้
1. ไม้สัก ในอัตราสี่เท่าค่าภาคหลวง
2. ไม้กระยาเลย ในอัตราสามเท่าค่าภาคหลวง
จึง ขอเรีย นมาเพื่อโปรดทราบ และโปรดสั่งให้เ จ้าหน้าที่ถือปฏิบัติต่อไป สาหรับเรื่อง
กาหนดเวลาที่จะเริ่มถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีนี้ ให้ยึดถือหลักเกณฑ์ว่าไม้ของกลางรายใดที่ยังไม่ได้
ตรวจวัดตีตราขาย จนถึงวันที่รับทราบหนังสือนี้ ถึงแม้จะเสนอขายต่อองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้แล้ว ก็ให้
คิดค่าขายตามอัตราใหม่ ส่วนไม้ที่ได้ตรวจวัดตีตราขายไปแล้ว ก็ให้คิดค่าขายในอัตราเดิม
ขอแสดงความนับถือ
(ลงนาม) ไพโรจน์ สุวรรณกร
(นายไพโรจน์ สุวรรณกร)
อธิบดีกรมป่าไม้
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(สาเนา)
ที่ กษ 0704/5972

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ถนนราชดาเนินนอก กท. 10200

9 มีนาคม 2530
เรื่อง การพิจารณาปรับปรุงอัตราค่าจาหน่ายไม้ของกลางให้แก่องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
กราบเรียน ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สาเนาประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กาหนดอัตราค่าบารุงป่า ลงวันที่ 26
พฤษภาคม 2501
2. สาเนาประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กาหนดให้ผู้รับสัมปทานหรือผู้รับอนุญาต
ทาการบารุงป่า หรือปลูกสร้างสวนป่า หรืออกค่าใช้จ่ายเพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทาการบารุง
หรือปลูกสร้างสวนป่าให้แทน และกาหนดอัตราค่าใช้จ่ายในการบารุงป่า หรือปลูกสร้างสวนป่า
ลงวันที่ 17 มีนาคม 2529
3. สาเนารายงานการประชุม เรื่อง การพิจารณาปรับปรุงอัตราค่าจาหน่ายไม้ของกลางให้แก่
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2529
ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2502 เห็นชอบให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
รับซื้อไม้ของกลางเสียทั้งสิ้นโดยไม่มีข้อยกเว้นใดๆ ส่วนการกาหนดอัตราค่าซื้อไม้ของกลางให้กาหนดในอัตรา
ไม้สักสามเท่าค่าภาคหลวง และไม้กระยาเลยสองเท่าค่าภาคหลวง นั้น
เนื่องจากการกาหนดอัตราค่าซื้อไม้ของกลางตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว ได้กาหนดมา
จากอัตราค่าภาคหลวงรวมกับค่าบารุงป่าที่เก็บจากการทาไม้ในขณะนั้น ซึ่งถือว่าเป็นผลประโยชน์ที่รัฐพึง
ได้รับ กล่าวคือ ในขณะนั้นค่าบารุงป่าสาหรับไม้สักมีอัตราสองเท่าค่าภาคหลวง และค่าบารุงป่าสาหรับไม้
กระยาเลยมีอัตราหนึ่งเท่าค่าภาคหลวง ดังนั้น อัตราค่าจาหน่ายไม้ของกลางให้แก่องค์ก ารอุตสาหกรรมป่า
ไม้ จึงเป็นสามเท่าค่าภาคหลวงสาหรับไม้สัก และสองเท่าค่าภาคหลวงสาหรับไม้กระยาเลย แต่ในปัจจุบัน
ได้มีการปรับปรุงอัตราค่าบารุงในการทาไม้ตามสัมปทานเพิ่มขึ้นจากเดิม คือไม้สักเป็นสี่ เท่าค่าภาคหลวง
และไม้กระยาเลยเป็นสองเท่าค่าภาคหลวง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงเห็นว่า ควรจะได้มีการปรับปรุง
อัตราค่าจาหน่ายไม้ของกลางให้แก่องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เสียใหม่ เพื่อให้รัฐได้รับผลประโยชน์ตามที่
พึงจะได้ และจากการพิจ ารณา โดยอาศัยข้อมูลจากอัต ราค่ าบารุงป่าที่เ พิ่มขึ้น และราคาไม้ ตลอดจน
ค่าใช้จ่ายในการทาไม้ในปัจจุบันแล้วเห็นว่า อัตราค่าจาหน่ายไม้ของกลางให้แก่องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
ควรกาหนดในอัตราร้อยละสิบของราคาไม้ในท้องตลาดในปัจจุบัน ซึ่งตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว อัตราค่ า
จาหน่ายไม้ให้แก่องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ควรปรับปรุงจากเดิมเป็นสี่เท่าค่าภาคหลวงสาหรับไม้สัก

/และสามเท่า...
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-2และสามเท่าค่าภาคหลวงสาหรับไม้กระยาเลย
จึงขอกราบเรีย นมาเพื่อโปรดทราบ และพิจ ารณาน าเสนอให้ค ณะรัฐมนตรีพิจ ารณาให้
ความเห็นชอบต่อไป
ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง
(ลงนาม) พลเอก หาญ ลีนานนท์
(หาญ ลีนานนท์)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมป่าไม้
โทร.5795372

91

(สาเนา)
ที่ 731/2503

กรมป่าไม้
22 มกราคม 2503

เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการตรวจยึดไม้และการรักษาไม้ของกลาง
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด
ด้วยปรากฏว่ามีจังหวัดต่างๆ รายงานขออนุมัติจาหน่ายไม้ของกลางที่ตกเป็นของแผ่นดิน
แล้ว ออกจากทะเบียนไม้ของกลางอยู่เนืองๆ โดยอ้างว่าได้ประกาศประมูลจาหน่ายแล้วหลายครั้ง ไม่มีผู้มา
ยื่นประมูล หรือมี แต่ให้ราคาต่ากว่าที่กาหนดไว้ และไม้ผุเสื่อมคุณภาพเนื่องจากการเก็บรักษาไว้นานบ้าง
ไม้ของกลางถูกไฟไหม้หรือสูญหายเพราะไม่มีผู้เฝ้ารักษาบ้าง หรือเมื่อตรวจยึดแล้วไม่ได้จัดให้มีผู้เฝ้ารักษา
และรายงานผู้บังคับบัญชา เพื่อพิจารณาดาเนินการตามอานาจหน้าที่บ้าง และนอกจากนี้ การตรวจยึด เมื่อ
ไม่พบตัวผู้กระทาผิด ก็ไม่ได้สืบสวนเอาตัวผู้กระทาผิดมาฟ้องร้องลงโทษเพื่อให้เข็ดหลาบแต่ย่างใด ซึ่งเป็น
การเสียหายแก่ราชการและทาให้รัฐขาดประโยชน์ที่ควรได้เป็นอันมาก
เพื่อป้องกันความเสียหายจากกรณีต่างๆ ดังกล่าวมานี้ กรมป่าไม้จึงเรียนขอซ้อมความ
เข้าใจมาเพื่อโปรดสั่งกาชับพนักงานเจ้าหน้าที่ถือเป็นแนวทางปฏิบัติโดยเคร่งครัด ดังต่อไปนี้คณะรัฐมนตรี
ได้มี มติเ มื่อ วัน ที่ 31 มี น าคม 2530 อนุมั ติให้ ปรั บปรุ งอัต ราค่ าจ าหน่ ายไม้ข องกลางให้ แก่ องค์ การ
อุตสาหกรรมป่าไม้จากเดิมที่เคยมีมติไว้ เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2502 เป็นดังนี้
1. ไม้ของกลางที่เสร็จคดีและตกเป็นของแผนดินแล้ว ขอให้รีบเสนอขายให้แกองค์การ
อุตสาหกรรมป่าไม้ตามระเบียบที่วางไว้โดยเร็ วที่สุด หรืออย่างช้าไม่เกิน 15 วัน นับแต่วันทราบผลคดีถึง
ที่สุด กล่าวคือ เฉพาะไม้สักในท้องที่จังหวั ดภาคเหนืออาจเสนอขายไปยังผู้จัดการแผนกไม้สัก องค์การ
อุต สาหกรรมป่าไม้ สาขาลาปาง ส่ว นไม้กระยาเลยในท้องที่ทุกจังหวัด และไม้สักในท้องที่จังหวัด อื่น ๆ
นอกจากจัง หวัด ภาคเหนื อ ให้ เ สนอขายตรงไปยั งผู้ อ านวยการองค์ ก ารอุ ต สาหกรรมป่ า ไม้ ณ กอง
อานวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ อาคารถนนราชดาเนินนอก จังหวัดพระนคร เพื่อเสนอขายไปยัง
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้แล้ว โปรดแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับไม้ของกลางให้กรมป่าไม้ทราบ เพื่อจักได้
ลงทะเบียนไม้ของกลางทางกรมป่าไม้ไว้เป็นหลักฐานอีกทางหนึ่งด้วย และเมื่อจังหวัดได้ตีตราขายและรับ
ชาระเงินค่าขายจากองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้แล้วเมื่อใด ขอให้รายงานกรมป่าไม้ทราบทุกระยะ
2. เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ตรวจยึดไม้ที่กระทาผิดแล้ว จะต้องรีบจัดหาผู้เฝ้ารักษาและ
จัดให้ไม้อยู่ในที่ปลอดภัยอย่างดีที่สุด ที่สามารถจะกระทาได้ ถ้าไม่สามารถจัดหาผู้เฝ้ารักษาได้ก็ดีหรือมีผู้
เฝ้ารักษาแล้ว แต่เกรงว่าจะไม่ปลอดภัยก็ดี ให้รายงานหัว หน้าผู้บังคับบัญ ชา เพื่อพิจารณาสั่งการต่อไป
และในขณะเดียวกัน ให้รีบแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนท้องที่ เพื่อดาเนินการสืบสวนสอบสวนโดยด่วน
ถ้าได้ตัวผู้กระทาผิด ก็ให้นาส่งพนักงานสอบสวนในโอกาสเดียวกันด้วย
ในกรณีที่ ตรวจพบหรือตรวจยึดไม้ของกลางในป่า ถ้าไม่เป็นการเสียหายแก่รูปคดีและ
ได้รับความเห็นชอบจากพนักงานสอบสวนแล้ว ควรรีบดาเนินการชักลากออกมารวมหมอนไว้เสียริมทาง
หลวง หรือลาน้าสายใหญ่หรือถึงท่าเลการใช้ไม้ ไม่ควรให้รักษาไว้ในป่า ซึ่งเรื่องนี้องค์การอุตสาหกรรมป่า
ไม้ก็ยินดีให้ความร่วมมือในการดาเนินการชักลากด้วยแล้ว
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-2อนึ่ง ถ้าไม้ของกลางที่ตรวจยึดเป็นไม้ที่ได้ตัดทอนเป็นท่อนหรือเป็นไม้แปรรูปแล้ว การ
ตรวจยึดต้องวัดขนาดให้ถูกต้องตรงกับความจริงทุกๆ ท่อน ทุกๆ แผ่น หรือชิ้น และตีตรายึดให้ติดชัดเจน
แล้วหมายเหตุตาหนิรูปพรรณของไม้ไว้ในบัญชีรายการไม้ทุกๆ ท่อนหรือแผ่นด้วย
3. เมื่อแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนหรือนาตัว ผู้กระทาผิดส่งพนักงานสอบสวนเพื่อ
ดาเนินการสอบสวนแล้ว ให้ถือเป็นหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องกับคดีนั้นๆ พยายามติดตาม
การด าเนิ น คดี เ พื่ อ ให้ ค ดี เ ป็ น ผลและเสร็ จ สิ้ น ไปโดยด่ ว น ในกรณี ที่ ไ ม่ ไ ด้ ตั ว ผู้ ก ระท าผิ ด โดยเต็ ม
ความสามารถ ถ้าเห็นว่าเป็นการกระผิดรายใหญ่ ซึ่งเป็นการเหนือกาลังของพนักงานเจ้าหน้าที่ป่าไม้ ก็ควร
มอบเรื่องให้เจ้าหน้าที่ตารวจให้ช่วยดาเนินการสืบสวนอีกทางหนึ่ง และในกรณีที่มีตัวผู้กระทาผิดก็ให้พยาน
หาหลักฐานมาประกอบคดีให้เป็นผล เพื่อบรรเทาการลักลอบตัดฟันไม้และให้ผู้กระทาผิดเข็ดหลาบ
4. ในการระหว่างดาเนินการ ถ้าเห็นว่ากว่าคดีจะถึงที่สุดจะต้องเสียเวลาในการสืบสวน
สอบสวนต่อไปอีกเนิ่นนาน และไม้ของกลางอาจผุเสื่อมคุณภาพเสียหาย จาหน่ายไม่ได้ราคา เท่าที่ควรจะได้
หรือจาหน่ายไม่ไ ด้เลย ซึ่งเป็นผลเสียหายแก่ทางราชการ ก็ให้ติดต่อกับพนักงานสอบสวนหรือพนักงาน
อัยการ เพื่อขออนุมัติจาหน่ายไม้ของกลางให้แก่องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เสียก่อน แล้วเก็บรักษาเงินค่า
จาหน่ายไม้สุทธิไว้ เพื่อรอฟังผลคดีต่อไป
ในกรณีที่มีการปล่อยปละละเลยให้ไม้ของกลางสูญหายหรือ เสียหายหรือผุเสื่อมคุณภาพ
โดยมิได้ปฏิบัติการให้เป็นไปตามที่กล่าวมานี้ กรมป่าไม้จะถือว่าพนักงานเจ้าหน้าที่ป่าไม้ผู้เกี่ยวข้องในการ
ดาเนินคดีบกพร่อง สมควรได้รับการพิจารณาโทษตามความแก่กรณี
ขอแสดงความนับถืออย่างสูง
(ลงนาม) เฉลิม ศิลิวรรณ
(นายเฉลิม ศิลิวรรณ)
อธิบดีกรมป่าไม้
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ที่ 3105/2503

กรมป่าไม้
30 มีนาคม 2503

สาเนาหนังสือกรมป่าไม้ที่ 3104/2503 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2503 เรื่อง การจาหน่ายไม้
ของกลางให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
ส่งมาเรีย น ผู้ ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด เพื่อโปรดทราบและสั่งพนักงานเจ้าหน้าที่ถือ
ปฏิบัติทานองเดียวกัน
ส่งมายัง ป่าไม้เขตทุกเขต(เว้นป่าไม้เขตตาก) เพื่อทราบและถือปฏิบัติทานองเดียวกัน
ส่ง มาเรีย น ผู้ อานวยการองค์ การอุตสาหกรรมป่าไม้ เพื่อโปรดทราบและสั่งเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติตามนัยข้อ 1-2-3 ต่อไป

(ลงนาม) เฉลิม ศิลิวรรณ
(นายเฉลิม ศิลิวรรณ)
อธิบดีกรมป่าไม้
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(สาเนา)
ที่ 3104/2503

กรมป่าไม้
30 มีนาคม 2503

เรื่อง การจาหน่ายไม้ของกลางให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
แจ้งความมายัง ป่าไม้เขตตาก
อ้างถึง หนังสือเขตที่ 1358/2502 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2502
ตามหนังสือที่อ้างถึง ความวรรคท้ายแจ้งว่า ไม้สักของกลางจานวน 280 ท่อนที่นายบรรจง
บรรณการ เมื่อ ครั้ง ด ารงต าแหน่ง ป่า ไม้แขวงแม่ลา ได้ทาการตรวจยึด ในป่าห้ว ยทรวง แปลง 11 ก.
เจ้าหน้าที่ได้ตรวจวัดตีตราขายและมอบไม้ให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ แล้วแต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2501
แต่จังหวัดสุโขทัยได้รับชาระเงินค่าขายจากองค์การฯ เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2502 ซึ่งเป็นเวลา 1 ปีเศษ
การที่องค์การฯ นาเงินไปชาระที่จังหวัดสุโขทัย ก็เพราะเป็นท้องที่ที่จาหน่ายไม้รายนี้ และว่านอกจากนี้ยังมี
อีกหลายรายที่องค์การฯ ยัง มิได้นาเงินค่าขายไม้มาชาระให้เสร็จไป จึงขอให้กรมป่าไม้ทาความตกลงใน
เรื่องการชาระเงินค่าขายไม้กับองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เสียให้รัดกุมยิ่งขึ้น นั้น
กรมป่าไม้ได้พิจารณาแล้ว ขอชี้แจงวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจวัดตีตราขาย และมอบ
ไม้ให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้กับการชาระเงินค่าขายมาเพื่อถือเป็นทางปฏิบัติดังต่อไปนี้
1. ตามที่เขตได้แจ้งให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้นาเงินค่าซื้อไม้สักของกลางจานวน 280
ท่อนดังกล่าวไปชาระที่จังหวัดสุโขทัยซึ่งเป็นท้องที่ที่จาหน่ายไม้นั้นเป็นการถูกต้องแล้ว แต่กรณีที่องค์การ
อุตสาหกรรมป่าไม้ค้า งชาระเงิน ค่าซื้อไม้รายนี้อยู่เ ป็น เวลาถึง 1 ปีเศษนั้น เห็นว่าเป็นการเนิ่น นานเกิน
สมควรการค้างชาระเป็นเวลานานเกินควรเช่นนี้ นอกจากกรมป่าไม้ไม่ได้รับเงินในเวลาอันควรจะได้แล้วยัง
เป็นผลกระทบกระเทือนถึงเงินรายได้ประจาปีอีกด้วย ฉะนั้นเพื่อมิให้มีการค้างชาระเป็นเวลานานเช่นนี้อีก
จึงขอให้ถือเป็นหลักปฏิบัติว่า การชาระเงินค่าขายไม้ขอให้องค์การฯ ชาระให้เสร็จภายใน 30 วันนับแต่
วันที่พนักงานเจ้าหน้าที่ตีตราขายและส่งมอบไม้ หรือนับแต่วันที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้แจ้งจานวนเงินค่าขาย
ให้ทราบ
2. ส าหรั บ ไม้ ที่ พ นั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ ไ ด้ ต รวจวั ด ตี ต ราขายและมอบไม้ ใ ห้ แ ก่ อ งค์ ก าร
อุตสาหกรรมป่าไม้แล้ว แต่องค์การฯ ยังค้างชาระเงินค่ าขายอยู่นั้น ขอให้เ ขตแจ้งไปยังจังหวัด ท้องที่ที่
จาหน่ายไม้ให้เร่งรัดไปยังองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เพื่อจัดการชาระเสียให้เสร็จไปโดยเร็ว เมื่อจังหวัดได้
ดาเนินการเร่งรัดไปแล้วประการใดหรือได้รับชาระเงินค่าขายไม้รายใดจากองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้แล้ว
เมื่อใดขอให้แจ้งกรมป่าไม้ทราบทุกๆ รายด้วย
3. เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบและเป็นหลักฐานรัดกุม ขอให้จัดสมุดตรวจวัดไม้
เพื่อใช้สาหรับไม้ที่ตรวจวัดตีตราขายให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ โดยเฉพาะขึ้นเล่มหนึ่งต่างหาก แต่ถ้าไม้
ของกลางที่ตรวจวัดตีตราขายมีทั้งไม้สักและไม้กระยาเลย ก็ให้แยกสาหรับไม้สักเล่มหนึ่ง และสาหรับไม้
กระยาเลยอี กเล่มหนึ่ง เมื่อมีการตรวจวัด ตีต ราขายไม้ข องกลางรายใดต้องให้เ จ้าหน้าที่ ข ององค์ การ
อุตสาหกรรมป่าไม้ที่มีตาแหน่งไม่ต่ากว่าหัวหน้าหมวดทาไม้หรือตัวแทนที่หัวหน้าหมวดทาไม้หรือองค์การ
อุตสาหกรรมป่าไม้มอบหมายไปร่วมรู้เห็นด้ว ยจงทุกรายเมื่อดาเนิน การเสร็จแล้วให้พนักงานเจ้าหน้าที่

95

ผู้รับผิดชอบในการตรวจวัดตีตราขายจัดการส่งมอบไม้และทาบันทึกการรับมอบไม้นั้นให้แก่เจ้าหน้าที่ของ
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ดังกล่าว โดยให้ผู้มอบและผู้รับมอบลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานฝ่ายละฉบับ
และในขณะเดียวกันให้จัดทาแบบรับรองการชาระเงินค่าขายพร้อมทั้งค่าภาระติดพัน (หากมี) โดยใช้แบบ
รับรองการชาระค่าภาคหลวง (ก.ป.ม.แบบ73) โดยอนุโลมให้เจ้าหน้าที่องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ลงนาม
รับรองไว้เพื่อเป็นหลักฐานด้วย เมื่อได้ดาเนินการดังกล่าวไปแล้วประการใด ให้รายงานกรมป่าไม้ทราบ
4. เพื่อที่กรมป่าไม้จะได้ทราบยอดเงินค่าขายไม้ของกลางที่องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ค้าง
ชาระอยู่ ขอให้รายงานให้กรมป่าไม้ทราบทุกระยะ 3 เดือน ว่างวดใดมีเงินค่าขายไม้ของกลางค้างยกมาแต่
งวดก่อนเป็นจานวนเท่าใด ถ้ามีทั้งไม้สักและไม้กระยาเลยก็ขอให้แยกเงินค้างของไม้แต่ละอย่างด้วย ทั้งนี้
ขอให้เริ่มปฏิบัติแต่ต้นปี พ.ศ. 2503 เป็นต้นไป และให้ส่งถึงกรมป่าไม้ภายในวันที่ 15 ของเดือนแรกใน
งวดถัดไปทุกๆ งวดด้วย
กรมป่าไม้ได้แจ้งเรื่องนี้ไปยังองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เพื่อสั่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามนัยข้อ
1-2-3 ด้วยแล้ว
ขอแสดงความนับถือ
(ลงนาม) เฉลิม ศิลิวรรณ
(นายเฉลิม ศิลิวรรณ)
อธิบดีกรมป่าไม้
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สาเนา
ด่วนมาก
ที่ กษ 1704.03/4940

กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร
กทม. 10900
14 กุมภาพันธ์ 2535

เรื่อง การจาหน่ายไม้ที่ตกเป็นของแผ่นดินตามพระราชกาหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติป่าไม้
พุทธศักราช 2484 พ.ศ. 2532 มาตรา 68 เบญจ วรรคท้าย
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด
ตามที่ได้มีพระราชกาหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 พ.ศ. 2532
และคาสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 32/2532 ลงวันที่ 17 มกราคม 2532 ให้สัมปทานทาไม้หวงห้าม
ทุกชนิด (เว้นสัมปทานทาไม้ป่าชายเลน) ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ทุกสัมปทานสิ้นสุดลง
ทั้งแปลง และตามมาตรา 68 เบญจ วรรคท้าย แห่งพระราชกาหนดดังกล่าว ได้กาหนดไว้ว่า “ไม้ที่ทาออก
ตามสัมปทาน ที่พิสูจ น์ไ ด้ว่าได้ทาออกมาถูกต้องตามกฎหมาย ข้อกาหนด และเงื่อนไขสัมปทานแล้ว
ให้อธิบดีกรมป่าไม้มีหนัง สือแจ้ง ให้ผู้รับสัมปทานทาการชักลากและนาไม้ดังกล่าวเคลื่ อนที่ได้ พร้อมทั้ง
กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลาที่ผู้รับสัมปทานต้องปฏิ บัติไว้ด้วย ผู้รับสัมปทานผู้ใด
ไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามหลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร เงื่ อ นไข และระยะเวลา ตามที่ อ ธิ บ ดี ก รมป่ า ไม้ กาหนดดั ง กล่ า ว
ให้หมดสิทธิในไม้นั้นและให้ไม้นั้นตกเป็นของแผ่นดิน”
เนื่องจากมีไม้ที่ตกเป็นของแผ่นดินในกรณีดังกล่าว และไม้ที่ตกเป็นของแผ่นดินในกรณีนี้
ไม่มีระเบียบในการจาหน่ายไว้ กรมป่าไม้จึงได้เรียนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาซึ่งกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ได้แจ้งให้กรมป่าไม้ทราบว่า ในกรณีนี้เป็นหน้าที่ของกรมป่าไม้ที่จะเป็นผู้กาหนดระเบียบวิธี
ปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยตรง เทียบเคียงจากระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2521
ข้อ 93 และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2530 กรมป่าไม้จึงกาหนดแนวทางปฏิบัติดังต่อไปนี้
“ไม้ในกรณีนี้สมควรขายให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจ โดยวิธีตกลงราคา
และกาหนดค่าขายไม้ดังกล่าวในอัตรา 3 เท่าค่าภาคหลวงตามราคาไม้ของกลาง ตามนัยมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2530 โดยอนุโลม และมีเงื่อนไขว่า ไม้ที่ตกเป็นของแผ่ นดินบางรายที่มีปัญหาอยู่
หากมีการฟ้องเรียกไม้คืนหรือเรียกค่าเสียหายจากกรมป่าไม้ ถ้ากรมป่าไม้แพ้คดี ให้องค์การอุตสาหกรรม
ป่าไม้รับใช้เงินตามอัตราท้องตลาดที่ขายไม้นั้น โดยให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ทาหนังสือรับรองไว้กับ

/กรมป่าไม้...
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-2กรมป่าไม้เป็นรายๆ ไป ถ้าองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ปฏิเ สธการซื้อให้กรมป่าไม้ดาเนิน การขายโดยวิธี
ทอดตลาด ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2521 ต่อไป”
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา และสั่งเจ้าหน้าที่ถือเป็นหลักปฏิบัติต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
(ลงนาม) ทิวา สรรพกิจ
(นายทิวา สรรพกิจ)
อธิบดีกรมป่าไม้

กองคุ้มครอง
โทร 579-4853
โทรสาร 579-1536
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สาเนา
ที่ 6843/2503

กรมป่าไม้
7 กรกฎาคม 2503

เรื่อง การจาหน่ายไม้ของกลางที่ตกเป็นของแผ่นดินแล้วให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด
อ้างถึง หนังสือกรมป่าไม้ ที่ 9044/2502 ลงวันที่ 9 กันยายน 2502 และ ที่ 174/2503
ลงวันที่ 8 มกราคม 2503
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สาเนาหนังสือกระทรวงเกษตร ที่ สร. 6478/2503 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2503
2. สาเนาหนังสือสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ กษ. 5332/2503 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2503
ตามหนัง สือ กรมป่าไม้ที่อ้า งถึง แจ้งมติค ณะรัฐ มนตรี เมื่อ วัน ที่ 11 สิงหาคม 2502
เรื่อง ให้องค์ก ารอุต สาหกรรมป่า ไม้ รับ ซื้อ ไม้ข องกลางทุก ชนิด เสีย ทั้ง สิ้น โดยไม่มีข้อ ยกเว้น ใดๆ
ในอัตราค่าซื้อ สาหรับไม่สักสามเท่าค่าภาคหลวง และไม้กระยาเลยสองเท่าค่าภาคหลวง และต่อมาได้มี
การประชุมหารือกันระหว่างกรมป่าไม้และองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เรื่องการดาเนินการกับไม้ของกลาง
เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2502 และองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ได้เสนอขอยกเว้น ไม่ต้องรับซื้อไม้ของกลางที่
มีลักษณะหรือคุณภาพที่ไม่เหมาะสมที่จะทาเป็นสินค้าได้ และไม้แปรรูปที่ได้ตบแต่งประดิษฐ์เป็นเครื่องใช้
หรือส่วนประกอบของวัตถุสาเร็จรูป เช่น ครก สาก กงเกวียน คันไถ บานประตูหน้าต่าง ฯลฯ ซึ่งกรมป่าไม้
ขอสงวนสิทธิที่จะเสนอขอรับความเห็นชอบจากกระทรวงเกษตรก่อน เพราะเป็นเรื่องที่เ กี่ยวโยงถึ งมติ
คณะรัฐมนตรี ยังจะตกลงยกเว้นเพื่อมิให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้รับซื้อมิได้ ดังความละเอียดแจ้งอยู่แล้ว นั้น
เรื่ อ งนี้ กรมป่ า ไม้ ไ ด้ ร ายงานเสนอกระทรวงเกษตรพิ จ ารณาเกี่ ย วกั บ ไม้ ข องกลาง
ทีก่ รมป่าไม้ข อสงวนสิทธิที่จ ะเสนอขอรับความเห็น ชอบจากกระทรวงเกษตรดังกล่าวแล้ ว บัด นี้ไ ด้รับ
บันทึกกระทรวงเกษตรให้ดาเนินการ ดังนี้
1. ไม้ของกลางที่มีคุณภาพทรามหรือมีลักษณะคุณภาพไม่เหมาะสมที่จะทาเป็นสินค้าได้
องค์ การอุต สาหกรรมป่าไม้จ ะต้องรับซื้อตามมติค ณะรัฐ มนตรี เพราะตามนโยบายก็เ ป็น การป้อ งกัน
มิให้พ่อค้าไม้รับซื้อไม้ไว้เป็นเชื้อต่อไปได้
2. สาหรับไม้ของกลางที่ได้ตบแต่งประดิษฐ์เป็นเครื่องใช้หรือส่วนประกอบของเครื่องใช้แล้ว
เช่น ครก สาก คันไถ พายเรือโกลน บานประตู หน้าต่าง ฯลฯ กรมป่าไม้ไ ด้รับบัน ทึกกระทรวงเกษตร
ส่งสาเนาหนังสือสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ กษ. 5332/2503 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2503 ว่า ตามที่
กระทรวงเกษตรได้เสนอขอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติจาหน่ายของกลางที่ได้ตบแต่งประดิษฐ์เป็น
เครื่องใช้หรือส่วนประกอบของเครื่องใช้แล้วโดยวิธีประมูลนั้น คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษา เมื่อวันที่ 3
มิถุน ายน 2503 ลงมติเ ห็น ชอบด้ว ยตามที่กระทรวงเกษตรเสนอและขออนุมัติให้ดาเนิน การต่อไปได้
/ดังได้...
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-2ดังได้สาเนาหนังสือกระทรวงเกษตร ที่ สร.6478/2503 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2503 และสาเนาหนังสือ
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่กล่าวข้างต้นมาพร้อมหนังสือนี้ด้วยแล้ว
ฉะนั้น จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติ และเฉพาะการจาหน่ายไม้ของกลางโดยวิธี
ประมูลตามข้อ 2 ขอได้โปรดถือปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดไว้ในระเบียบปฏิบัติราชการป่าไม้
ฉบับที่ 8 ว่าด้วยการรักษาและจาหน่ายของกลางต่อไป
ขอแสดงความนับถืออย่างสูง

(ลงนาม) ประกอบวนกิจ
(หลวงประกอบวนกิจ)
รองอธิบดี ลงนามแทนอธิบดีกรมป่าไม้
-----------------------------------------------------------

ที่ 6844/2503

กรมป่าไม้
7 กรกฎาคม 2503

สาเนาหนังสือข้างบนนี้ ส่งมาเรียน ผู้อานวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เพื่อโปรดทราบ
เป็นการต่อเนื่องหนังสือกรมป่าไม้ ที่ 2945/2503 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2503
ส่ ง มายั ง นั ก วิ ช าการเอกประจ ากรมทุ ก ท่ า น , เจ้ า พนั ก งานกฎหมายประจ ากรม,
ผู้อานวยการโรงเรียนป่าไม้,หัวหน้ากองทุกกอง,ป่าไม้เขตทุกเขต เพื่อทราบและถือปฏิ บัติเป็นการต่อเนื่อง
หนังสือกรมป่าไม้ ที่ 9045/2502 ลงวันที่ 9 กันยายน 2502 และที่ 175/2503 ลงวันที่ 8 มกราคม 2503

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง
(หลวงประกอบวนกิจ)
รองอธิบดี ลงนามแทน
อธิบดีกรมป่าไม้
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(สาเนา)
ที่ สร. 6478/2503

กระทรวงเกษตร
12 พฤษภาคม 2503

เรื่อง ขออนุมัติจาหน่ายของกลางที่ได้ตบแต่งประดิษฐ์เป็นเครื่องใช้หรือส่วนประกอบของเครื่องใช้แล้วโดย
วิธีประมูล
กราบเรียน ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี
อ้างถึง หนังสือสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่ กษ.4774/2502 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2502
ตามหนังสือที่อ้างถึง แจ้งมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2502 เรื่อง ให้องค์การ
อุตสาหกรรมป่าไม้รับซื้อไม้ของกลางทุกชนิดเสียทั้งสิ้น โดยไม่มีข้อยกเว้นใดๆ และกาหนดอัตราค่าซื้อ ไม้
ของกลางสาหรับไม้สักในอัตราสามเท่าค่าภาคหลวง ไม้กระยาเลยสองเท่าค่าภาคหลวง นั้น
กระทรวงเกษตรได้รับทราบ และสั่งการไปยังกรมป่าไม้และองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
เพื่ อ ถื อ ปฏิ บั ติ แ ล้ ว บั ด นี้ ได้ รั บ รายงานว่ า ได้ มี ปั ญ หาในทางปฏิ บั ติ ร ะหว่ า งกรมป่ า ไม้ แ ละองค์ ก าร
อุตสาหกรรมป่าไม้เกี่ยวกับของกลางที่ได้ตบแต่งประดิษฐ์เป็นเครื่องใช้หรือส่วนประกอบของเครื่องใช้แล้ว
เช่น สาก, กงเกวียน, คันไถ, มาดเรือโกลน, บานประตูและหน้าต่าง เป็นต้น ว่าของกลางดังกล่าวนี้องค์การ
อุต สาหกรรมป่าไม้จ ะต้องรับซื้อตามนัยมติคณะรัฐ มนตรีดังกล่าวหรือไม่ เพราะไม้ ข องกลางทุกชนิด ที่
อ ง ค์ ก า ร อุ ต ส า ห ก ร ร ม ป่ า ไ ม้ ต้ อ ง รั บ ซื้ อ นั้ น ต า ม บ ท บั ญ ญั ติ ม า ต ร า 4 ( 2 ) แ ล ะ
(4) แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ได้บัญญัติความหมายคาว่า “ไม้” และ “ไม้แปรรูป” ไว้
ตามลาดับดังนี้
“ไม้” หมายความว่า ไม้สักและไม้อื่นทุกชนิด ที่เป็นต้น เป็นกอ เป็นเถา รวมตลอดถึงไม้
ไผ่ทุกชนิด ปาลืม หวาย ตลอดจนราก ปุ่ม ตอ เศษปลาย และสิ่งของสิ่งนั้นๆ ไม่ว่าจะได้ถูกตัด ทอน เลื่อย
ผ่า ถาก ขุด หรือกระทาโดยประการอื่นใด
“ไม้แปรรูป” หมายความว่า ไม้ที่ได้แปรรูปแล้ว แต่ไม่หมายถึงไม้ในขณะที่ประกอบอยู่
เป้นสิ่งปลูกสร้างเครื่องใช้หรือสิ่งของอื่น หรือได้เคยตบแต่งเป็นส่วนประกอบของสิ่งเหล่านั้นมาแล้ว
กระทรวงเกษตรได้ พิ จ ารราแล้ ว เห็น ว่ า ตามมติ ค ณะรั ฐ มนตรี ที่ ก าหนดให้ อ งค์ ก าร
อุตสาหกรรมป่าไม้รับซื้อไม้ข องกลางทุกชนิดเสียทั้งสิ้น โดยไม่มีข้อยกเว้น ใดๆ นั้น น่าจะมีเจตนารมย์
หมายถึงไม้ตามนัยมาตรา 4(2) และ (4) แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทะศักราช 2484 ดังกล่าว มาแล้ว
เท่านั้น และดัง นั้น องค์ การอุต สาหกรรมป่าไม้จึงไม่จ าต้องรับซื้อ ของกลางที่ไ ด้ต บแต่งประดิษฐ์เ ป็ น
เครื่องใช้หรือส่วนประกอบของเครื่องใช้แล้ว เช่น ครก สาก กงเกวียน คันไถ มาดเรือโกลน บานประตูและ
หน้าต่าง ฯลฯ จากทางราชการป่าไม้แต่อย่างใด แต่โดยที่ตามหลักการของมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว มิได้
ระบุถึงของกลางประเภทนี้ไว้ ว่าเมื่อตกเป้นของแผ่นดินแล้วจะต้องดาเนินการจาหน่ายโดยวิธีใด
/กระทรวงเกษตร...
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-2กระทรวงเกษตรจึงเห็นสมควรให้กรมป่าไม้ดาเนินการจาหน่ายโดยวิธีประมูลหรือทอดตลาดดังที่เคยปฏิบตั ิ
ในกรณีจาหน่ายของกลางก่อนมีมติคณะรัฐมนตรี ให้องค์การอุตสาหกรรมกรมป่าไม้รับซื้อต่อไป ฉะนั้น จึง
ขอกราบเรียนมาเพื่อโปรดทราบและประกอบการพิจารณา

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง
(ลงนาม) พลเอก สุรจิต จารุเศรนี
(สุรจิต จารุเศรนี)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร
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สาเนากระทรวงเกษตร รับที่ 06420 วันที่ 6 มิ.ย. 2503 เข้าบัตร มต.1-557
ที่ กษ.5332/2503

สานักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
6 มิถุนายน 2503

เรื่อง ขออนุมัติจาหน่ายของกลางที่ได้ตบแต่งประดิษฐ์เป็นเครื่องใช้หรือส่วนประกอบของเครื่องใช้แล้วโดย
วิธีประมูล
เรียน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร
อ้างถึง หนังสือที่ สร.6478/2503 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2503
ตามที่ได้เสนอขอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติจาหน่ ายของกลางที่ได้ตบแต่งประดิษฐ์เป็น
เครื่องใช้หรือส่วนประกอบของเครื่องใช้แล้วโดยวิธีประมูล ความแจ้งอยู่แล้ว นั้น
คณะรัฐ มนตรีไ ด้ประชุมปรึกษาเมื่ อวัน ที่ 3 มิถุน ายน 2503 ลงมติเ ห็น ชอบด้ว ยตามที่
กระทรวงเกษตรเสนอ และอนุมัติให้ดาเนินการต่อไปได้
จึงขอยืนยันมา เพื่อจะได้ดาเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง
(ลงนาม)

มนูญ บริสุทธิ์
(นายมนูญ บริสุทธิ์)
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี
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(สาเนา)
ด่วนมาก
ที่ กส. 0713/694

กรมป่าไม้

15 มกราคม 2522
เรื่อง ขออนุมัติจาหน่ายของป่าของกลาง (ถ่านไม้) ในระหว่างคดี
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด (เว้นจังหวัดนครพนม)
กรมป่าไม้ขอส่งสาเนาหนังสือกรมป่าไม้ ด่วนมาก ที่ กส. 0813/693 ลงวันที่ 15 มกราคม
2522 และสาเนาหนังสือจังหวัดนครพนม ด่วน ที่ นพ. 09/24140 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2521 มา
เพื่อโปรดทราบ และแจ้งให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทราบ และถือเป็นแนวทางปฏิบัติในทานองเดียวกัน

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง
(ลงนาม) ถนอม เปรมรัศมี
(นายถนอม เปรมรัศมี)
อธิบดีกรมป่าไม้
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(สาเนา)
ที่ กส. 0813/693

กรมป่าไม้
15 มกราคม 2522

เรื่อง ขออนุมัติจาหน่ายของป่าของกลาง (ถ่านไม้) ในระหว่างคดี
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม
อ้างถึง หนังสือจังหวัด ด่วนมาก ที่ นพ. 09/24140 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2521
ตามหนังสือที่อ้างถึง จังหวัดขอให้กรมป่าไม้แจ้งแนวทางปฏิบัติที่เจ้าหน้าที่ตารวจสภ.อ.คาชะอี
และเจ้าหน้าที่ตารวจชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจ ได้ทาการตรวจยึดถ่านไม้ข องกลางจานวน 210 กระสอบ
ปริมาตรา 26.25 ม3. พร้อมทั้ง จับกุมตัว ผู้ ต้องหาดาเนิน คดี ต่อมาผู้ ต้องหาได้หลบหนีในชั้น ศาลยัง
จับกุมตัว ไม่ไ ด้ อาเภอค าชะอีเ ห็นสมควรจ าหน่ายถ่านไม้ข องกลางดังกล่าวระหว่างคดี และพนักงาน
สอบสวนให้ความเห็นชอบแล้ว ดังความละเอียดแจ้งอยู่แล้ว นั้น
กรมป่าไม้ได้พิจ ารณาแล้วเห็นว่า ของป่าของกลางเจ้าหน้าที่ต ารวจ สภ.อ.คาชะอี และ
เจ้าหน้าที่ตารวจชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจได้ทาการตรวจยึดตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2521 และทาสัญญาจ้าง
นายทองมี คนซื่อ เฝ้ารักษาไว้ ต่อมาผู้ต้องหาหลบหนีในชั้นศาล หากจะรอไว้จนกว่าคดีถึงที่สุดอาจผุเสื่อมคุณภาพ
เสียหาย จาหน่ายไม่ไ ด้ราคาเท่าที่ค วร หรือจาหน่ายไม่ไ ด้เ ลยหรือ ถ้า หน่ว งช้า ไว้จ ะเป็น การเสี่ย งต่อ
ความเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายจะเกินกับค่าของกลาง จะทาให้รัฐขาดผลประโยชน์อันควรจะได้ไป เพื่อป้องกัน
ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจึงเห็นควรดาเนินการให้รัฐได้รับผลประโยชน์จากการจาหน่ายของป่าของกลางใน
ระหว่างคดีโดยวิธีประมูล โดยให้ถือหลักในการพิจารณาดังนี้
1. คาว่า “ในระหว่างคดี” ให้หมายความรวมถึง คดีที่อยู่ระหว่างพนักงานสอบสวนหรือ
พนักงานอัยการดาเนินการอยู่ ละอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลด้วย
คาว่า “ของป่า” นั้นหมายถึง ของป่าตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้
2. การพิจารณาว่า ของป่าของกลางในระหว่างคดีรายใดสมควรดาเนินการจาหน่ายคาม
นัยดังกล่าวแล้ว ต้องปรากฏโดยแน่ชัดว่าของป่าของกลางนั้นหากจะรอจนกว่าคดีถึงที่สุด จะผุเสื่อมคุณภาพ
เสียหายจาหน่ายไม่ได้ราคาเท่าที่ควร หรือจาหน่ายไม่ได้เลย หรือถ้าหน่วงช้าไว้จะเป็นการเสี่ยงต่อความ
เสียหาย หรือค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรักษาและอื่นๆ จะเกินจานวนกับค่าแห่งของป่าของกลางนั้น กับทั้งต้อง
พิจารณาถึงพฤติการณ์และข้อเท็จจริงในคดี เพื่อมิให้เกิดการเสียหายแก่รูปคดีประกอบด้วย กล่าวคือ แม้
จะเก็บของป่าของกลางนั้นไว้ต่อไปอีก หรือถ้าปล่อยไว้ให้สูญเสียสภาพไปก็จะไม่เกิดประโยชน์ ในทางคดี
และทั้งผู้ต้องหาหรือจาเลยไม่คัดค้านเกี่ยวกับการจาหน่ายของป่าของกลางนั้น ถ้าของป่าของกลางนั้นเป็น ของ
บุค คลภายนอกซึ่ง มิใช่คู่ ค วาม ก็ค วรจะแจ้งให้เ จ้าของที่แท้จ ริงได้รับรู้ละยิน ยอมในเรื่องการจาหน่าย
เสียด้วย ถ้าของป่าของกลางนั้นอาจจะต้องไปแสดงต่อศาล ก็ควรเก็บตัวอย่างไว้เพียงเท่าที่พอสาหรับเป็น
วัตถุพยานประกอบคดี โดยบันทึกหลักฐานให้ปรากฏข้อความรายละเอียดให้ชัดเจน และให้ผู้ต้องหาหรือ
จาเลยในคดีลงลายมือชื่อรู้เห็นไว้ด้วย
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3. เมื่อพิจารณาตามข้อ 2 แล้วให้ดาเนินการติดต่อขออนุญาตต่อพนักงานสอบสวนหรือ
พนักงานอัย การหรือศาลแล้วแต่กรณี เพื่อจาหน่ายของป่าของกลางในระหว่างคดี เมื่อได้รับอนุญาตให้
จาหน่ายได้แล้วให้ดาเนินการจาหน่ายโดยวิธีประมูลต่อไป
4. การจาหน่ายของป่าของกลางโดยวิธีประมูลตามข้อ 3 ให้ถือปฏิบัติตามกฎเกณฑ์วิธีการ
ที่กาหนดไว้ในระเบียบปฏิบัติราชการป่าไม้ฉบับที่ 8 ว่าด้วยการรักษาและจาหน่ายของกลางโดยเคร่งครัด
เมื่อจาหน่ายแล้วได้เงินเป็นจานวนสุทธิเท่าใด ให้เก็บไว้แทนของป่าของกลาง เพื่อรอฟังผลคดีต่ อไป
5. เมื่อได้จาหน่ายของป่าของกลางตามนัยดังกล่าวแล้ว ให้แจ้ง วัน เดือน ปี และจานวนเงินที่
จาหน่ายให้พนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการหรือศาลแล้วแต่กรณีที่เกี่ยวข้องในคดีทราบด้วย
6. ในการตรวจยึ ดโดยรู้ตั วผู้ กระทาผิด แต่ จับกุมไม่ ได้ หรื อผู้กระทาผิดหลบหนี หากพ้ น
กาหนด 1 ปี นับแต่วันที่จาหน่ายของป่าของกลาง ให้ถือว่าตกเป็นของแผ่ นดินโดยอนุโลมตามความใน
มาตรา 1327 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ให้ส่งค่าขายเป็นผลประโยชน์ของแผ่นดินต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดาเนินการต่อไป ผลเป็นประการใดโปรดแจ้งให้กรมป่าไม้
ทราบด้วย
ขอแสดงความนับถืออย่างสูง
(ลงนาม) ถนอม เปรมรัศมี
(นายถนอม เปรมรัศมี)
อธิบดีกรมป่าไม้
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ที่ กส. 0813/18483
กรมป่าไม้
25 ตุลาคม 2521
เรื่อง หารือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจาหน่ายสิ่งประดิษฐ์ของกลางที่ยังไม่เสร็จคดี
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด
สิ่งที่ส่งมาด้วย หนังสือกรมป่าไม้ ที่ กส. 0813/18481 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2521
พร้อมนี้กรมป่าไม้ข อส่งสาเนาหนังสือกรมป่าไม้ดังกล่าว เรียนมาเพื่อโปรดทราบและ
สั่งพนักงานเจ้าหน้าที่ถือเป็นหลักในการพิจารณาและปฏิบัติต่อไปด้วย

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง
(ลงนาม)

กองนิติการ

ถนอม เปรมรัศมี
(นายถนอม เปรมรัศมี)
อธิบดีกรมป่าไม้
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ที่ กษ ๐๗๔๓.๐๓/๓๖๒๗

กรมป่าไม้
๖๑ ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร
กทม. ๑๐๙๐๐
๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๕

เรื่อง ของป่าหวงห้ามของรัฐบาล
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด
ด้วยกรมป่าไม้ ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่ามีของป่าหวงห้ามบางชนิด เช่น กล้วยไม้ป่า ชิ้นไม้
กฤษณา ชิ้นไม้จันทน์หอม หายากและใกล้ที่จะสูญพันธ์ และมีขึ้นในท้องถิ่นเฉพาะแห่งเท่านั้ น สมควรที่จะ
อนุรักษ์ไว้เพื่อการศึกษา ค้นคว้า วิจัยทางด้านวิชาการ และให้คงคุณค่าประโยชน์ต่อธรรมชาติในถิ่นเดิม
อันเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ที่มีคุณค่าของชาติไว้อีกทางหนึ่ง
ดังนั้น จึงเห็นว่าไม่ควรจะไม้มีการประมูลของป่าหวงห้ามประเภทดังกล่าวต่อไป จึงขอให้
จังหวัดสั่งเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องถือปฏิบัติตามแนวทางต่อไปนี้
๑. กล้ ว ยไม้ ป่ า ทุ ก ชนิ ด ที่ เ ป็ น ของกลาง ให้ ห น่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งเก็ บ รั ก ษาไว้ ก่ อ น
เมื่อตกเป็น ของแผ่นดินแล้วให้ข อเอาไว้ใช้ในราชการทุกราย ตามระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ว่าด้ว ยการปฏิบัติเ กี่ย วกับของกลางในคดีความผิ ดเกี่ยวกับการป่าไม้ พ.ศ. ๒๕๓๓ ข้อ ๘ โดยห้ามให้
ประมูลจ าหน่ว ยโดยเด็ดขาด และเมื่อได้รับอนุมัติแล้วให้มอบกล้วยไม้ป่าของกลางต่ออุทยานแห่งชาติ
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ที่เป็นท้องถิ่นเดิมของกล้วยไม้ป่าชนิ ดนั้นๆ หรือมอบให้ศูนย์พฤกษศาสตร์ประจา
ภาคบารุงรักษาต่อไป ตามแต่กรณี
๒. ชิ้นไม้กฤษณาและชิ้นไม้จันทน์หอม ให้ขอเอาไว้ใช้ในราชการเพื่อการศึกษา ค้นคว้า
วิจัยทางด้านวิชาการทุกรายเช่นเดียวกัน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
ลงนาม

สานักป้องกันและปราบปราม
การบุกรุกตัดไม้ทาลายป่า (สปป.)
โทร. ๕๗๙๕๖๖๖
โทรสาร ๕๗๙๔๖๑๑
สาเนาส่ง – ป่าไม้เขตทุกเขต
ผู้อานวยการกองอุทยานแห่งชาติ
ผู้อานวยการกองอนุรักษ์สัตว์ป่า
ผู้อานวยการกองวิจัยผลิตผลป่าไม้
ผู้อานวยกองบารุง

ยรรยง ถนอมพิชัย
(นายยรรยง ถนอมพิชัย)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมป่าไม้
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บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ กรมป่าไม้ สานักป้องกันและปราบปราม
โทร. 054-511045
ที่ กษ 0708.3/16965
วันที่ 17 กรกฎาคม 2544
เรื่อง ขอหารือปัญหาเรื่องการส่งมอบไม้กฤษณาของกลาง
เรียน

.

ผู้อานวยการสานักวิชาการป่าไม้

ด้ ว ยกรมป่ า ไม้ ได้ รั บ หนั ง สื อ จั ง หวั ด เพชรบู ร ณ์ ที่ พช 0011/4370 ลงวั น ที่ 24
พฤษภาคม 2544 ที่ได้สาเนาแนบมาพร้อมนี้ หารือเกี่ยวกับกรณีมีไม้กฤษณาของกลางซึ่งอยู่ในระหว่างการ
พิจารณาคดีเป็นจ านวนมาก ซึ่งทางจังหวัด ฯ แจ้งว่าไม่มีสถานที่เก็บรักษาให้ของกลางดังกล่าวคงอยู่ใน
สภาพเดิมได้ หากจะรอจนกว่าของกลางตกเป็นของแผ่นดิน เกรงว่าจะเสื่อมสภาพไม่อาจจะใช้ประโยชน์ได้
หากจังหวัด ฯ จะส่ง มอบไม้กฤษณาของกลางดังกล่าวให้แก่สานักวิชาการป่าไม้ก่อนของกลางตกเป็น
ของแผ่นดิน จะทาได้หรือไม่
กรมป่าไม้ ได้พิจารณาแล้ว เพื่อเป็นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ว่าด้วยการปฏิบัติเกี่ยวกับของกลางในคดีความผิดเกี่ยวกับการป่าไม้ พ.ศ. 2533 ข้อ 8 และตามหนังสือ
กรมป่าไม้ ที่ กษ 0743.03/3627 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2535 โดยมิให้เกิดความเสียหายแก่ไม้กฤษณา
ของกลางในคดีดังกล่าว จึงขอให้สานักวิชาการป่าไม้เป็นผู้รับไม้กฤษณาของกลางมาเก็บและดูแลรักษาไว้ก่อน
หากจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้แจ้ง ผลคื บหน้าของคดีว่ามีไม้กฤษณาของกลางในคดีใดตกเป็นของแผ่น ดิน
แล้ว เมื่อใด ให้สานักวิชาการป่าไม้เ ป็น ผู้ข ออนุมัติเ อาไว้ใช้ในราชการเพื่อการศึกษา ค้ นคว้า และวิจัย
ทางด้านวิชาการต่อไป
จึง เรีย นมาเพื่ อโปรดทราบ และด าเนิน การในส่ว นที่ เ กี่ยวข้อง ทั้ งนี้ไ ด้ แจ้งให้ จังหวั ด
เพชรบูรณ์ทราบและดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปแล้ว

(ลงนาม)

สมชัย เพียรสถาพร
(นายสมชัย เพียรสถาพร)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมป่าไม้
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ที่ กษ 0708.3/16966

กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร
กทม. 10900
17 กรกฎาคม 2544

เรื่อง ขอหารือปัญหาเรื่องการส่งมอบไม้กฤษณาของกลาง
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์
อ้างถึง หนังสือจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ พช 011/4370 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2544
ตามหนังสือที่อ้างถึง จังหวัดเพชรบูรณ์ขอหารือกรณีจะส่งมอบไม้กฤษณาของกลางให้แก่
สานักวิชาการป่าไม้ ก่อนของกลางดังกล่าวจะตกเป็นของแผ่นดิน จะสามารถกระทาได้หรือไม่ เนื่องจากทาง
จังหวัดฯ ไม่มีสถานที่เก็บรักษาไม้ของกลางดังกล่าวให้คงอยู่ในสภาพเดิมได้ และหากจะรอจนกว่าของกลาง
ตกเป็นของแผ่นดิน เกรงว่าจะเสื่อมสภาพไม่อาจจะใช้ประโยชน์ได้ นั้น
กรมป่าไม้ ได้พิจารณาแล้ว เพื่อเป็นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ว่าด้วยการปฏิบัติเกี่ยวกับของกลางในคดีความผิด เกี่ยวกับการป่าไม้ พ.ศ. 2533 ข้อ 8 และตามหนังสือ
กรมป่าไม้ ที่ กษ 0743.03/3627 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2535 โดยมิให้เกิดความเสียหายแก่ของกลางใน
คดีดังกล่าว จึงขอให้จังหวัดฯ โปรดสั่งการให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดาเนินการดังนี้
1. ตรวจสอบจัดทารายละเอียดความเป็นมาของไม้กฤษณาของกลางแต่ละคดี และจัดทา
บัญชีให้เรียบร้อย
2. ส่งมอบชิ้นไม้กฤษณาพร้อมบัญชีรายละเอียดให้สานักวิชาการป่าไม้ ซึ่งมีความชานาญ
เป็นผู้เก็บและดูแลรักษา
3. ติดตามผลการดาเนินคดีแล้วแจ้งให้กรมป่าไม้ทราบทุกระยะ เพื่อทราบความคืบหน้า
ของคดีหากชิ้นไม้กฤษณาของกลางในคดีใดตกเป็นของแผ่นดินแล้ว กรมป่าไม้จะได้แจ้งให้สานักวิชาการป่า
ไม้เป็นผู้ขอเอาไว้ใช้ในราชการ เพื่อการศึกษา ค้นคว้า วิจัยทางด้านวิชาการต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ
(ลงนาม) สมชัย เพียรสถาพร
(นายสมชัย เพียรสถาพร)
อธิบดีกรมป่าไม้
สานักป้องกันและปราบปราม
โทร. 054-511045
โทรสาร 054-511045
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ที่ กส. 0813/18481

กรมป่าไม้
25 ตุลาคม 2521

เรื่อง หารือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจาหน่ายสิ่งประดิษฐ์ของกลางที่ยังไม่เสร็จคดี
เรียน ป่าไม้เขตนครสวรรค์
อ้างถึง หนังสือเขต ที่ กส. 0809(นว.)/2753 ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2521
ตามหนังสือเขตที่อ้างถึง แจ้งว่า เขตมีสิ่งประดิษฐ์ของกลาง (โลงจาปาไม้สัก จานวน 4 โลง
ฝาโลงจาปาไม้สัก 9 ฝา) ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ยึดไว้โดยไม่รู้ตัวผู้กระทาความผิด และได้ส่งเรื่องราวให้
พนักงานสอบสวนดาเนินคดีสืบสวนสอบสวนหาตัวผู้กระทาความผิดมาลงโทษแล้ว เขตเห็นว่า หากรอให้
การดาเนินคดีถึงที่สุด สิ่งประดิษฐ์ของกลางอาจจะผุเสื่อมคุณภาพจาหน่ายไม่ได้ราคาที่ควร จึงเห็นควรจาหน่าย
สิ่งประดิษฐ์ของกลางดัง กล่าวก่อนคดีถึงที่สุด เพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ข องทางราชการ แต่กรณี
ดังกล่าวนี้ไม่มีระเบียบปฏิบัติ จึงขอให้กรมป่าไม้พิจารณาแนวทางปฏิบัติต่อไปด้วย ดังความละเอียดแจ้งอยู่
แล้ว นั้น
กรมป่าไม้ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่า โลงจาปาและฝาโลงจาปาของกลางเป็นลักษณะของกลาง
ที่ได้ตกแต่งประดิษฐ์เป็นเครื่องใช้ ซึ่งของกลางลักษณะเช่นนี้ หรือส่วนประกอบของเครื่องใช้ที่พนักงาน
เจ้าหน้าที่ตรวจยึ ดไว้ เมื่อคดีถึงที่สุด ตกเป็น ของแผ่นดิน คณะรัฐ มนตรีได้ลงมติ เมื่อวัน ที่ 3 มิถุน ายน
2503 อนุมัติให้จาหน่ายโดยวิธีประมูล แต่เมื่อพิจารณาแล้ว เห็นว่าในระหว่างดาเนินคดี หากจะเก็บรักษา
ไว้จนกว่าคดีถึงที่สุดอาจจะผุเสื่อมคุณภาพ จาหน่ายไม่ไ ด้ราคาเท่าที่ควรหรือจาหน่ายไม่ได้เลย หรือถ้า
หน่ว งช้ าไว้ จ ะเป็น การเสี่ ย งความเสีย หายหรือ ค่ า ใช้จ่ ายจะเกิน ส่ว นกับ ค่ าของกลางนั้ น ท าให้รัฐ ขาด
ผลประโยชน์อันควรจะได้ เพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นควรดาเนินการเพื่อให้รัฐได้รับผลประโยชน์
มากที่สุด จึงให้เขตจาหน่ายสิ่งประดิษฐ์ของกลาง (โลงจาปาไม้สัก จานวน 4 โลง ฝาโลงจาปาไม้สัก 9 ฝา)
ในระหว่างคดีโดยวิธีประมูล โดยอนุโลมปฏิบัติต ามนัยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 มิถุน ายน 2503
ดังกล่าวแล้ว เพื่อรอฟังผลคดีต่อไป โดยให้ถือหลักในการพิจารณาและปฏิบัติดังต่อไปนี้
1. คาว่า “ในระหว่างคดี” ให้หมายความรวมทั้งคดีที่อยู่ในระหว่างพนักงานสอบสวนหรือ
พนักงานอัยการพิจารณาดาเนินการอยู่และคดีในระหว่างการพิจารณาของศาลด้วย
คาว่า “สิ่งประดิษฐ์ของกลาง” ให้หมายความรวมทั้งของกลางที่ได้ตกแต่งประดิษฐ์เป็น
เครื่องใช้ หรือส่วนประกอบของเครื่องใช้
2. การพิจารณาว่า สิ่งประดิษฐ์ของกลางในระหว่างคดีรายใดสมควรดาเนินการจาหน่าย
ตามนัยดังกล่าวแล้วนั้น จะต้องปรากฏโดยถ่องแท้ว่าสิ่งประดิษฐ์ของกลางนั้น หากรอฟังผลคดีถึงที่สุด
จะผุเสื่อมคุณภาพเสียหายจาหน่ายไม้ไม่ได้ราคาเท่าที่ควรจะได้ หรือจะจาหน่ายไม่ได้เลย หรือถ้าหน่วงช้าไว้
จะเป็ น การเสี่ย งต่ อความเสี ย หายหรือ ค่ า ใช้ จ่ ายเกี่ ยวแก่ก ารรัก ษา และอื่ น ๆ จะเกิ น ส่ ว นกั บค่ าแห่ ง
สิ่งประดิษฐ์ของกลางนั้น กับทั้งจะต้องพิจารณาถึงพฤติการณ์และข้อเท็จ จริงในคดี เพื่อมิให้เกิดความ
เสียหายแก่รูปคดีประกอบด้วย กล่าวคือ แม้จะเก็บรักษาสิ่งประดิษฐ์ของกลางนั้นต่อไปอีก หรือถ้าปล่อยไว้
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ให้สูญ เสีย สภาพไป ก็จะไม่เ กิดประโยชน์ในการพิสูจน์ทางคดี ได้ และทั้งผู้ ต้องหาหรือจาเลยไม่คั ดค้าน
เกี่ยวกับการที่จะจาหน่ายสิ่งประดิษฐ์ของกลางนั้น ถ้าสิ่งประดิษฐ์ของกลางนั้นเป็นของบุคคลภายนอกซึ่ง
มิใช่คู่ความก็ควรจะได้ให้เจ้าของอันแท้จริงได้รับรู้และยินยอมในเรื่องการจาหน่ายสิ่งประดิษฐ์ของกลางเสีย
ด้วย ถ้าสิ่งประดิษฐ์ ของกลางนั้น อาจจะต้องนาไปแสดงต่อศาล ก็ควรเก็บตัวอย่างไว้เพียงเท่าที่พอสาหรับ
เป็นวัตถุพยานประกอบคดี โดยบันทึกหลักฐานให้ปรากฏข้อความรายละเอียดให้ชัดเจนและให้ผู้ต้องหา
หรือจาเลยในคดีลงลายมือชื่อร่วมรู้เห็นไว้ด้วย
3. เมื่อพิจารณาตามข้อ 2. แล้ว ให้ดาเนินการติดต่อขออนุญาตต่อพนักงานสอบสวนหรือ
พนักงานอัยการ หรือศาล แล้วแต่กรณี เพื่อจาหน่ายสิ่งประดิษฐ์ของกลางในระหว่างคดี เมื่อได้รับอนุญาต
ให้จาหน่ายได้แล้วให้ดาเนินการจาหน่ายโดยวิธีประมูลต่อไป
4. การจาหน่ายสิ่งประดิษฐ์ของกลางโดยวิธีประมูลตามข้อ 3. ให้ถือปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
และวิธีการที่กาหนดไว้ในระเบียบปฏิ บัติราชการป่าไม้ฉ บับที่ 8 ว่าด้วยการรักษาและจาหน่ายของกลาง
โดยเคร่งครัด เมื่อจาหน่ายแล้วได้เงินเป็นจานวนสุทธิเท่าใด ให้เก็บรักษาไว้แทนตัวสิ่งประดิษฐ์ของกลาง
เพื่อรอฟังผลคดีต่อไป
5. เมื่อได้จาหน่ายสิ่งประดิษฐ์ของกลางตามนัยดังกล่าวแล้ว ให้แจ้งผลการจาหน่ายตลอด
วัน เดือน ปี ที่จาหน่ายสิ่งประดิษฐ์ของกลางให้พนักงานสอบสวน หรือพนักงานอัยการ หรือศาล แล้วแต่
กรณีที่เกี่ยวข้องในคดีทราบด้วย
6. ในกรณีที่ตรวจยึดรู้ตัวผู้กระทาความผิด แต่จับกุมไม่ได้ หรือผู้กระทาความผิดหลบหนี
หากพ้น กาหนดหนึ่ง ปีนับแต่วัน ที่จ าหน่ายสิ่งประดิษฐ์ข องกลางตามนัยดังกล่าวข้างต้น หากไม่มีผู้ ใด
ร้องเรียนกรรมสิทธิ์ในสิ่งประดิษฐ์ของกลาง ถือว่าตกเป็นของแผ่นดินโดยอนุโลม ตามความมาตรา 1327
แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ส่งค่าขายเป็นผลประโยชน์แก่แผ่นดินต่อไป
ทั้งนี้ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และถือเป็นแนวทางในการพิจ ารณาและปฏิบัติสาหรับ
รายอื่นต่อไปด้วย

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง
(ลงนาม)

กองนิติการ

ถนอม เปรมรัศมี
(นายถนอม เปรมรัศมี)
อธิบดีกรมป่าไม้
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ที่ กษ 0708.06/18833

กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร
กทม. 10900
12 กรกฎาคม 2536

เรื่อง มาตรการจัดการกับของป่าหวงห้าม (ถ่านไม้) ของกลาง
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด
ด้วยที่ประชุมผู้อานวยการกองของกรมป่าไม้ในคราวประชุม ครั้งที่ 9/2535 เมื่อวันที่ 25
ธัน วาคม 2535 ได้มีมติให้ย กเลิกการประมูลถ่านไม้ข องกลางสาหรับถ่านไม้ข องกลางที่จับกุมได้และ
เมื่อตกเป็นของแผ่นดินแล้ว ให้เขตหรือจังหวัดดาเนินการตามนัยระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ว่าด้วยการปฏิบัติเกี่ย วกับของกลางในคดีค วามผิดเกี่ยวกับการป่าไม้ พ.ศ.2533 ข้อ 8. คือ สั่งไว้ใช้ใน
ราชการหรือจัดการตามสมควรและที่ประชุมป่าไม้เขต ป่าไม้จังหวัด เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2535 ได้มี
ความเห็นว่า สมควรยกเลิกการประมูลถ่านไม้ของกลาง เพื่อเป็นการลดปัญหาและป้องกันมิให้นาโควตา
ที่ประมูลได้มาเป็นหลักฐานแล้ว ซื้อถ่านที่มิชอบด้วยกฎหมายมาสวม
กรมป่าไม้ ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าเพื่ออนุวัตตามนัยมติที่ประชุมดังกล่าวข้างต้น จึงขอให้
จังหวัดดาเนินการเกี่ยวกับมาตรการจัดการกับของป่าหวงห้าม (ถ่านไม้) ของกลาง ดังนี้
1. ให้ยกเลิกการประมูลถ่านไม้ของกลาง ตามมติที่ประชุมผู้อานวยการกองของกรมป่าไม้
ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2535 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2535 และมติที่ประชุมป่าไม้เขต ป่าไม้จังหวัด
2. สาหรับถ่านไม้ของกลางที่ได้ตกเป็นของแผ่นดินแล้ว ให้เขตหรือจังหวัดดาเนินการตาม
นัยระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่าด้วยการปฏิบัติเกี่ยวกับของกลางในคดีความผิดเกี่ยวกับการป่าไม้
พ.ศ. 2533 ข้อ 9. กล่าวคือ การขายของกลางให้องค์การกุศล วัด หรือสาธารณะประโยชน์ให้ทาได้โดย
ไม่ต้องขายตามข้อ 7. แต่ต้องได้รับอนุมัติจากอธิบดีกรมป่าไม้ โดยกรมป่าไม้จะอนุมัติหลักการให้เขตและ
จังหวัดดาเนินการในกรณีนี้ด้วย
3. หลักเกณฑ์การขายถ่านไม้ของกลาง
3.1 จาหน่ายให้หน่วยงานต่างๆ ของรัฐ ทั้งภายในภายนอกกรมป่าไม้หรือหน่วยงาน
การกุศลของเอกชน รวมทั้งสภาตาบล วัด และมูลนิธิ

/3.2 การจาหน่าย...
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-23.2 การจ าหน่ายให้หน่วยงานในข้อ 3.1 ให้จ าหน่ายได้รายละไม่เกิน 40 กระสอบ
(2,000 กิโ ลกรั ม) สาหรับ รายได้ที่ ข อซื้ อเกิ น กว่าที่ กาหนดให้เ ขตหรื อจั งหวั ด เสนอขออนุ มัติอ ธิบ ดี
กรมป่าไม้เป็นรายๆ ไป
3.3 สาหรับราษฎรในท้องที่ให้จาหน่ายรายละไม่เกิน 2 กระสอบ หรือ 100 กิโลกรัม
3.4 การจาหน่ายถ่านไม้ข องกลางให้จ าหน่ายในอัตรากิโลกรัมละ 1 บาท พร้อมทั้ง
ให้ผู้ซื้อได้ต้องชาระค่าภาระผู กพัน (ถ้ามี) หรือค่ าใช้จ่ายอื่นใด ที่ทางราชการป่าไม้จะต้องจ่ายเกี่ยวกับ
ไม้ของกลางอีกส่วนหนึ่งต่างหากจากค่าขาย
3.5 เมื่อเขตหรือจังหวัดได้อนุมัติในการจาหน่ายถ่านไม้ของกลางแล้ว ให้จัดทาบัญชีไว้
แล้งรายงานกรมป่าไม้ปีละ 1 ครั้ง
4. มาตรการรองรับในระยะยาว
4.1 ให้เขตหรือจังหงวัดวางแผนการส่งเสริมให้ราษฎรปลูกไม้โตเร็วเพื่อเผาถ่าน
4.2 ประชาสัมพันธ์ให้ราษฎรรู้จักคุณค่าของป่าไม้และการนามาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดาเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ
ลงนาม

สานักป้องกันและปราบปราม
โทร. 5795266
โทรสาร 5795266

ธามรงค์ ประกอบบุญ
(นายธามรงค์ ประกอบบุญ)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมป่าไม้

114

ด่วนที่สุด
ที่ ทส 1612.2/4147

กรมป่าไม้
6 1 ถ น น พ ห ลโ ย ธิ น เ ข ต
จตุจักร
กทม. 10900
21 เมษายน 2548

เรื่อง ขอรับของกลางคืน
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด (ยกเว้นจังหวัดยะลา)
สิ่งที่ส่งมาด้วย สาเนาหนังสือกรมป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส 1612.2/4146 ลงวันที่ 21 เมษายน 2548
กรมป่าไม้ ขอส่ง สาเนาหนังสือกรมป่าไม้ ด่ว นที่สุด ที่ ทส 1612.2/4146 ลงวัน ที่
21 เมษายน 2548 เรื่อง ขอรับของกลางคืน มาเรียนเพื่อโปรดทราบและสั่งเจ้าหน้าที่ถือเป็น แนวทาง
ปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ
(ลงนาม) ฉัตรชัย รัตโนภาส
(นายฉัตรชัย รัตโนภาส)
อธิบดีกรมป่าไม้

สานักจัดการและควบคุมป่าไม้
โทร. 0 2561 4292-3 ต่อ 839
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ด่วนที่สุด
ที่ ทส 1612.2/4146

กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร
กทม. 10900
21 เมษายน 2548

เรื่อง ขอรับของกลางคืน
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา
อ้างถึง หนังสือสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยะลา ที่ ยล 0013.3/18
ลงวันที่ 11 มกราคม 2548
ตามหนังสือที่อ้างถึง สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยะลา ส่งบันทึก
การสอบปากค าของเจ้าของรถยนต์ข องกลางไปให้กรมป่าไม้เ ป็น หลักฐานเพิ่มเติม กรณี เมื่อวัน ที่ 10
ตุลาคม 2546 คณะเจ้าหน้าที่ได้ตรวจยึดจับกุมการกระทาผิดกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้ ตรวจยึดไม้สยา
จานวน 25 ท่อน ปริมาตร 28.71 ม.3 รถยนต์บรรทุกสิบล้อ จานวน 3 คัน จับกุมนายธีรศักดิ์ กาเซ็ง และ
นายรอยะ ยะโก๊ะ เป็นผู้ต้องหา ออกหมายจับนายเลาะหรือนายอดุลย์ ระสมิง ซึ่งหลบหนี ฐานร่วมกันมีไว้
ในครอบครองซึ่งไม้หวงห้ามอันยังมิได้แปรรูป เป็นความผิดตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484
มาตรา 69 แจ้งความกล่าวโทษดาเนินคดีต่อพนักงานสอบสวนสถานีตารวจภูธรอาเภอบันนังสตา คดีอาญา
ที่ 136/2546 ยึดทรัพย์ที่ 49/2546 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2546 เหตุเกิดในเขตนิคมสร้างตนเองพัฒนา
ภาคใต้จังหวัดยะลา(กือลอง) หมู่ที่ 1 ตาบลบาเจาะ อาเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา ความละเอียดแจ้งอยู่
แล้ว นั้น
กรมป่าไม้ ได้ตรวจสอบพิจารณาแล้ว โปรดสั่งเจ้าหน้าที่รายงานรายละเอียดให้กรมป่าไม้
ทราบในประเด็นต่อไปนี้ด้วย คือ
ก. ความเห็น ของจัง หวัด ประกอบค าขอ ให้พิจ ารณาว่า ผู้ข อมีส่ว นรู้เ ห็นเป็นใจในการ
กระทาผิดหรือไม่ และจังหวัดเห็นควรคืนของกลางรายนี้หรือไม้ ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามหนังสือกรมป่าไม้
ที่ กษ 0708.2/26788 ลงวันที่ 18 กันยายน 2539
ข. ขณะนี้ผลของคดีเป็นประการใด และอยู่ในขั้นพิจารณาของใคร

/อนึ่ง ฯพณฯ...
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-2อนึ่ง ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้โปรดมีบัญชา
ให้ถือเป็นแนวปฏิบัติว่า “การเสนอขอคืนของกลางระหว่างคดีให้มีเอกสารประกอบ ดังนี้
1. สานวนการสอบสวนและคาสั่งฟ้องพร้อมรายละเอียด เหตุผลที่ชัดเจนพร้อมสาเนา
รับรองความถูกต้องจากอัยการ
2. ให้ตรวจสอบก่อนว่า ผู้ต้องหาได้เคยกระทาผิดมาก่อนหรือไม่
3. ให้ต รวจสอบรถยนต์ที่เป็นของกลางพร้อมอุปกรณ์ว่า เคยใช้ในการกระทาความผิ ด
หรือไม่อย่างไร
4. ตามข้อ 2 และ3 หากไม่เคยให้จัดทาฐานข้อมูล ประวัติผู้ต้องหาทั้งที่สั่งฟ้องหรือไม่สั่งฟ้อง
และประวัติรถยนต์ที่ใช้ในการกระทาความผิด เลขตัวถัง เลขเครื่องยนต์ ทะเบียนประจารถยนต์ ที่ออกให้
โดยหน่วยงานของรัฐ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและสั่งเจ้าหน้าที่ถือเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไปด้วย

ขอแสดงความนับถือ
(ลงนาม) ฉัตรชัย รัตโนภาส
(นายฉัตรชัย รัตโนภาส)
อธิบดีกรมป่าไม้

สานักจัดการและควบคุมป่าไม้
โทร. 0 2561 4292-3 ต่อ 840
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คาสั่งกรมป่าไม้
ที่ 1763/2537
เรื่อง มอบหมายให้ป่าไม้เขตสั่งการเกีย่ วกับ
ถ่านไม้ของกลางที่ตกเป็นของแผ่นดิน
------------เนื่องจากที่ประชุมผู้อานวยการกอง และผู้อานวยการส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้มีมติเมื่อวันที่ 24
มิถุนายน 2537 เห็นควรมอบหมายให้ป่าไม้เขตเป็นผู้สั่งการเกี่ยวกับถ่านไม้ของกลางที่ตกเป็นของแผ่นดิน
และไม่ควรขาย
อาศัยอานาจตามความในข้อ 8 แห่งระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่าด้วยการ
ปฏิบัติเกี่ยวกับของกลางในคดีความผิดเกี่ยวกับการป่าไม้ พ.ศ. 2533 อธิบดีกรมป่าไม้จึงกาหนดแนวทาง
ปฏิบัติไว้ดังนี้
1. มอบหมายให้ป่าไม้เขตเป็นผู้สั่งการเกี่ยวกับถ่านไม้ของกลางที่ตกเป็นของแผ่นดิน และ
ไม่ควรขาย โดยให้เอาไว้ใช้ในราชการ ปล่อย ทาลาย หรือจัดการตามสมควรได้
2. สาหรับถ่านไม้ของกลางที่ตกเป็นของแผ่นดินและอยู่ในความรับผิดชอบของจังหวัด ให้
ป่าไม้จังหวัดประสานงานกับป่าไม้เขตท้องที่ เพื่อพิจารณาสั่งการตามนัยข้อ 1
3. เมื่อป่าไม้เขตสั่งการเกี่ยวกับถ่านไม้ของกลางทีต่ กเป็นของแผ่นดิน และไม่ควรขายแล้ว
ประการใดให้รายงานกรมป่าไม้ทราบทุกครั้ง
4. บรรดาคาสั่งหรือหนังสือสั่งการใดที่ขัดหรือแย้งกับคาสัง่ นี้ ให้ยกเลิกเสียทั้งสิ้น และให้
ใช้คาสั่งนี้แทน

ทั้งนี้ ตั้งแต่บดั นีเ้ ป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2537
(ลงนาม) ผ่อง เล่งอี้
(นายผ่อง เล่งอี้)
อธิบดีกรมป่าไม้

118

ด่วนที่สุด
ที่ นร 0501/351

สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ท่าช้างวังหน้า กรุงเทพฯ 10200
6 มีนาคม 2529

เรื่อง หารือเกี่ยวกับการขออนุมัติคนื รถยนต์ของกลาง
เรียน ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สาเนาหนังสือกรมป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ กษ 0707/34159 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2528
2. บันทึก เรื่อง การคืนรถยนต์ของกลางตามมาตรา 64 ตรี แห่งพระราชบัญญัติปา่ ไม้
พุทธศักราช 2484 และมาตรา 85 วรรคสาม แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ตามสาเนาหนัง สือกรมป่ าไม้ที่ส่งมาพร้อมกับหนังสือนี้ ขอให้สานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาให้ความเห็นในปัญหาว่า
1. การคืนของกลางตามมาตรา 64 ตรี แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ฯ รัฐมนตรีจะอนุมัติให้
คืนได้หรือไม่ หากข้อเท็จจริงเข้าองค์ประกอบเฉพาะตามมาตรา 64 ตรี (1) แต่ไม่เข้าองค์ประกอบเฉพาะ
ตามมาตรา 64 ตรี (2)
2. หากข้อเท็จจริงเข้าองค์ประกอบทั้งมาตรา 64 ตรี (1) และ (2) แต่รัฐมนตรีเห็นว่าไม่
สมควรคืนให้ จะสั่งไม่อนุมัติได้หรือไม่ และจะต้องรับผิดชอบในทางแพ่งในการที่ทรัพย์สินนั้นเสื่อมสภาพ
ไปเพียงใดหรือไม่
3. พนักงานอัยการมีอานาจสั่งคืนของกลางที่ยึด ไว้ตามมาตรา 64 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติ
ป่าไม้ฯ ในกรณีใดบ้างหรือไม่
4. ผู้ใดมีอานาจชี้ว่าทรัพย์สินที่ยึดไว้ตามมาตรา 64 ทวิ มิใช่เป็นของผู้กระทาความผิดหรือ
ของผู้มีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นผู้กระทาความผิด
5. ในกรณีที่พนักงานอัยการยังไม่สั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดีหรือก่อนคดีถึงที่สุด พนักงานอัยการ
สั่งให้จัดการกับรถยนต์ของกลางตามมาตรา 85 วรรคสาม แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
การคืนรถยนต์จะต้องปฏิบัติตาม มาตรา 64 ตรี แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ฯ หรือไม่ และหากเจ้าพนักงาน
ป่าไม้เมื่อได้รับคาสั่งดังกล่าวจากพนักงานอัยการ ได้ทาเรื่องเสนอขออนุมัติรัฐมนตรีเสียก่อน ตามมาตรา
64 ตรี จะถือเป็นการละเมิดหรือไม่
6. จะแก้ไ ขกฎหมายป่าไม้ให้สามารถริบยานพาหนะ สัต ว์พาหนะ เครื่องมือ เครื่องใช้
เครื่องจักรกล หรืออุปกรณ์ที่ได้ใช้ในการกระทาความผิดหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าได้ใช้ในการกระทาผิด
หรือเป็นอุปกรณ์ให้ได้รับผลในการกระทาความผิด แม้ผู้เป็นเจ้าของทรัพย์สินมิได้รู้เห็นเป็นใจด้วยในการ
การกระทาผิดได้หรือไม่
บัด นี้ คณะกรรมการกฤษฎีก า (กรรมการร่างกฎหมาย คณะที่ 5) ได้พิจ ารณาปั ญ หา
ดังกล่าวข้างต้นแล้ว มีความเห็นดังต่อไปนี้
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1. ในปัญหาข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 4 คณะกรรมการฯ เห็นว่า ปัญหาว่าทรัพย์สินใดมิใช่เป็น
ของผู้กระทาความผิดหรือของผู้มีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นผู้กระทาความผิดเป็นข้อเท็จจริง และเมื่อปรากฏ
ว่าทรัพย์สินใดมิใช่เป็นของผู้กระทาความผิดหรือผู้มีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นผู้กระทาความผิด และปรากฏ
ข้อเท็จ จริง เป็น ไปตาม มาตรา 64 ตรี (1) หรือ (2) อย่างใดอย่างหนึ่ง รัฐ มนตรีย่อมอนุ มัติให้คื น
ทรัพย์สินดังกล่าวแก่เจ้าของที่แท้จริงได้ และแม้จะปรากฏข้อเท็จจริงเป็นไปตามมาตรา 64 ตรี (1) และ
(2) รัฐมนตรีจะไม่อนุมัติให้คืนทรัพย์สินก็ได้ หากมีเหตุผลอันสมควร ส่วนความรับผิดชอบทางแพ่ง ใน
กรณีทรัพย์สินเสื่อมสภาพไปนั้น ต้องพิจารณาจากข้อเท็จจริงในแต่ละกรณี
2. ในปัญ หาข้อ 3 และข้อ 5 คณะกรรมการฯ เห็น ว่า ตามมาตรา 85 วรรคสาม แห่ ง
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา อานาจในการคืนทรัพย์สินที่ยึดไว้เป็นของเจ้าพนักงานผู้จับหรือ
รับตัวผู้ถูกจับไว้ การที่พนักงานอัยการมีความเห็นให้จัดการคืนรถยนต์ของกลางตาม มาตรา 85 วรรคสาม
จึงมีความหมายเป็นเพียง “คาแนะนา” ไม่มีผลบังคับตามกฎหมาย ให้เจ้าพนักงานผู้จับหรือรับตัวผู้ถูกจับ
ไว้ต้องคื น ทรัพย์ สิน ที่ยึ ด พนักงานอัย การไม่มีอานาจสั่งคื น ของกลางที่ยึด ไว้ต ามมาตรา 64 ทวิ แห่ ง
พระราชบัญญัติป่าไม้ฯ ต่อไป การทาเรื่องเสนอรัฐมนตรีดังกล่าวจึงไม่เป็นการละเมิดแต่อย่างใด
3. ในปัญ หาข้ อ 6 คณะกรรมการฯ เห็น ว่ า กฎหมายป่า ไม้ปัจ จุ บัน ให้อ านาจพนักงาน
เจ้าหน้าที่ไว้กว้างขวางในการยึดทรัพย์สินฯ ไว้ได้จนกว่าพนักงานอัยการจะสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดีหรือจนกว่า
คดีถึงที่สุด (มาตรา 64 ทวิ) ซึ่งทาให้ศาลมีโอกาสพิจารณาว่าจะริบทรัพย์สินดังกล่าวหรือไม่ (มาตรา 74
ทวิ) และควรขอคืนทรัพย์สินฯ ก่อนคดีถึงที่สุดก็กระทาได้โดยจากัด (มาตรา 64 ตรี) จึงไม่น่าจะต้องแก้ไข
กฎหมายป่าไม้ในหลักการนี้ และการแก้ไขกฎหมายเพื่อให้รับทรัพย์สินของเจ้าของทรัพย์สินซึ่งไม่รู้เห็นเป็น
ใจในการกระทาความผิดย่อมขัดต่อสิทธิละเสรีภาพของบุคคลตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ทั้ ง นี้ โดยมี ผู้ แ ทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรมป่ า ไม้ ) เป็ น ชี้ แ จงข้ อ เท็ จ จริ ง
รายละเอียดของความเห็นปรากฏตามบันทึกที่ได้เสนอมาพร้อมหนังสือนี้ อย่างไรก็ตาม เลขาธิการฯ ใคร่ขอ
เรียนว่า เลขาธิการฯ เห็นด้วยกับความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการร่างกฎหมาย คณะที่ 5 )
เว้นแต่ในปัญหาข้อ 6 ซึ่งกรรมการร่างกฎหมาย คณะที่ 5 มีความเห็นว่า ไม่น่าจะต้องมีการแก้ไขกฎหมาย
ป่าไม้ในส่วนที่เกี่ยวกับเรื่องนี้ และเห็นว่าการแก้ไขกฎหมายเพื่อให้ริบทรัพย์สินของเจ้าของทรัพย์สินซึ่งไม่รู้
เห็ น เป็ น ใจในการกระท าความผิ ด ย่ อ มขั ด ต่ อ สิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพของบุ ค คล ตามรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทย นั้น ในข้อนี้ เลขาธิการฯ ใคร่ขอเรียนเป็นข้อสังเกต 2 ประการ ดังนี้ คือ
(1) ในปัญ หาที่เ กี่ย วกับการแก้ไ ขกฎหมายป่าไม้ดังกล่าวว่า จะเป็น การขัด ต่อสิทธิและ
เสรีภาพของบุคคลฯหรือไม่นั้น เลขาธิการฯ เห็นว่า ในต่างประเทศที่พัฒนาแล้วบางประเทศนักกฎหมายจะ
มีค วามเห็น ว่า การออกกฎหมายให้ริบทรัพย์สินของเจ้าของทรัพย์สิน ซึ่งไม่รู้เห็น เป็น ใจในการกระทา
ความผิด ย่อมสามารถกระทาได้ในหลายๆ กรณี เช่น ในประเทศฝรั่งเศส ศาลได้พิพากษาให้ริบรถยนต์
ของผู้ซึ่งมิได้เป็นทั้งตัวการและผู้สนับสนุนในการกระทาความผิดฐานล่าสัตว์โดยผิดกฎหมาย (โดยเจ้าของ
ทรัพย์สินที่ถูกริบอาจใช้สิทธิไล่เบี้ยเรียกค่าเสียหายจากผู้กระทาความผิดได้ ) เป็นต้นทั้งนี้ เพราะทฤษฎี
กฎหมายเกี่ย วกับการตรากฎหมายบัง คั บให้ทรัพย์สิน (ที่ใช้ในการกระทาความผิด ) ต้องตกเป็น ของ
แผ่ น ดินนั้น ได้พัฒ นาไปแล้ว และแตกต่างกับความเห็น ของนักกฎหมายไทย กล่าวคื อ บทบัญญัติข อง
กฎหมายที่กาหนดให้ทรัพย์สิน (ที่ใช้ในการกระทาความผิด ) ตกเป็นของแผ่นดินนั้น ไม่จาเป็นต้อ งเป็น
“โทษทางอาญา” เสมอไป แต่บัญญัติดังกล่าวถือว่า เป็น “วิธีการเพื่อความปลอดภัย ” เพื่อป้องกันสังคม
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(ประโยชน์สาธารณะ) อย่างหนึ่ง ฉะนั้น จะเห็นได้ว่า ความคิดเห็นของนักกฎหมายของแต่ละประเทศย่อม
แตกต่างกันตามพื้นฐานของแนวความคิดทางปรัชญากฎหมายของนักกฎหมายของประเทศนั้นๆ
2. อย่างไรก็ตาม แม้ว่าประเทศไทยจะมีอุปสรรคอันเป็น “ข้อจากัด” เกี่ยวกับปรัชญาทาง
กฎหมายมหาชนของนักกฎหมายโดยทั่ว ๆ ไปอยู่ในขณะนี้ก็ต าม แต่ทางราชการ (กรมป่าไม้ ) ก็อาจ
ดาเนินการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายป่าไม้ให้รัดกุมโดยให้มีบทบัญญัติกาหนดหลักเกณฑ์ที่แน่นอนสาหรับ
การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ (เจ้าหน้าที่ป่าไม้-พนักงานสอบสวน-พนักงานอัยการ) ที่เกี่ยวกับ
การปราบปรามผู้กระทาความผิดเรื่องนี้ให้มีประสิทธิภาพดีขึ้นได้ ซึ่งในปัญหาที่คล้ายคลึงกันนี้ ทางราชการ
(กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงอุตสาหกรรม) ก็ได้ดาเนินการแก้ไขกฎหมายแร่ (คือ พระราชกาหนดแก้ไข
เพิ่มเติมพระราชบัญ ญัติแร่ พ.ศ. 2510 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2528) ไปแล้ว ฉะนั้น หากทางกรมป่าไม้
เห็นสมควร ก็อาจดาเนินการให้มีการแก้ไขกฎหมายป่าไม้ในแนวทางเกี่ยวกันกับกฎหมายแร่ได้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และสานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กาได้แจ้งผลการพิจารณา
ของคณะกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการร่างกฎหมาย คณะที่ 5) ไปยังสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อ
ทราบตามระเบีย บด้ว ยแล้ว ส่ง มาเรีย น ผู้ ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด เพื่อโปรดทราบและสั่งพนักงาน
เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติทานองเดียวกัน
ส่งมายัง ป่าไม้เขตทุกเขต(เว้นป่าไม้เขตตาก) เพื่อทราบและถือปฏิบัติทานองเดียวกัน
ส่ง มาเรีย น ผู้ อานวยการองค์ การอุตสาหกรรมป่าไม้ เพื่อโปรดทราบและสั่งเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติตามนัยข้อ 1-2-3 ต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
(ลงนาม) อมร จันทรสมบูรณ์
(นายอมร จันทรสมบูรณ์)
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา

สานักงานเลขานุการกรม
โทร.2220206-9
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ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ 2847/2536

นาย ดาบตารวจ สันโดษ มา ป้อง
กรมตารวจ กับพวก

โจทก์
จาเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 85
พ.ร.บ.ป่าไม้ มาตรา 64 ทวิ
พระราชบัญญัติป่าไม้ฯ มาตรา 64 ทวิ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอานาจยึดบรรดาเครื่องมือ
เครื่องใช้ สัตว์พาหนะ ยานพาหนะหรือเครื่องจักรกลใด ๆ ที่บุคคลได้ใช้หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าได้ใช้การ
กระทาความผิด เพื่อเป็นหลักฐานในการพิจารณาคดีได้จนกว่าพนักงานอัยการสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดีหรือ
จนกว่าคดีจะถึงที่สุดนั้น มิได้มีข้อความระบุถึงกรณีเจ้าของเครื่องมือดังกล่าวมิได้รู้เห็นเป็นใจด้วยในการ
กระทาความผิดก็ให้ยึดได้ ดังนั้นจะยึดทรัพย์ของบุคคลที่มิได้รู้เห็นเป็นใจด้วยในการกระทาความผิดไว้
ประกอบคดีจนกว่าคดีจะถึงที่สุดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 85 หาได้ไม่
________________________________
โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รถยนต์หมายเลขทะเบียน 80-2940 หนองคาย
เมื่อเดือนมีนาคม 2528 นายแสน แสงหล้าลูกจ้างโจทก์นารถยนต์ดังกล่าวไปรับจ้างบรรทุกไม้แปรรูปหวง
ห้ามโดยไม่ได้รับอนุญาต ถูกพนักงานยึดไว้ โจทก์ไม่ได้ยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจในการกระทาผิดของนาย
แสน โจทก์ได้ขอรถยนต์คื นจากจาเลยแต่จาเลยไม่ยอมคื นให้เป็นการโต้แย้งสิทธิของโจทก์ทาให้โจทก์
เสียหายเพราะไม่อาจใช้รถยนต์ได้ โจทก์ขอคิดค่าเสียหายวันละ 300 บาท นับตั้งแต่เดือนมีนาคม 2528
จนถึงวันฟ้องเป็นเวลา 4 ปี เป็นเงิน 438,000 บาท แต่โจทก์ขอคิดเพียง 270,000 บาทค่าซ่อมแซมและ
ค่าเสื่อมราคาจ านวน 30,000 บาท ขอให้จ าเลยร่ว มกันคื นรถยนต์คัน หมายเลขทะเบียน 80-2940
หนองคาย และค่าเสียหายรวมเป็นเงิน 300,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่
ถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะชาระแก่โจทก์เสร็จ
จาเลยทั้งสี่ให้การว่า ฟ้องโจทก์เกี่ยวกับจาเลยที่ 2เคลือบคลุม โจทก์ไม่ใช่เจ้าของรถยนต์
ตามฟ้องและรู้เห็นเป็นใจในการกระทาผิดของนายแสน พนักงานสอบสวนจึงมีอานาจยึดไว้จนกว่าคดีถึง
ที่สุด โจทก์ไม่มีสิทธิเรียกค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถยนต์ของกลางเพราะโจทก์ไม่ใช่เจ้าของ ค่าเสียหาย
จาเลยฟ้องมาเกิน 1 ปี จึงขาดอายุความ ขอให้ยกฟ้อง
ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จาเลยที่ 1 ที่ 3 และที่ 4 ร่วมกันคืนรถยนต์คันหมายเลขทะเบียน
80-2940 หนองคาย แก่โจทก์ คาขออื่นให้ยก สาหรับจาเลยที่ 2 ให้ยกฟ้อง
จาเลยที่ 1 และที่ 4 อุทธรณ์
ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องโจทก์สาหรับจาเลยที่ 1 ที่ 3 และที่ 4
ด้วย นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคาพิพากษาศาลชั้นต้น
โจทก์ฎีกา
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ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงที่โจทก์และจาเลยทั้งสี่นาสืบโดยมิได้โต้เถียงกันฟังได้ว่า
เมื่อวัน ที่ 21 มีน าคม 2528เวลาประมาณ 2 นาฬิกา นายสถาพร ศิริศรี ปลัด อาเภอสังคมจังหวัด
หนองคาย กับพวกได้จับกุมยึดรถยนต์ของกลางพร้อมด้วยไม้แปรรู ป เนื่องจากนายแสน แสงหล้า ลูกจ้าง
ของโจทก์ใช้รถยนต์ของกลางขนไม้แปรรูปหวงห้ามโดยมิได้รับอนุญาตซึ่งเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติ
ป่าไม้ พ.ศ. 2484 มาตรา 48 แต่นายแสนหลบหนีไปได้ พนักงานสอบสวนสถานีตารวจภูธรอาเภอสังคม
จังหวัดหนองคาย สอบสวนแล้วมีความเห็นควรสั่งฟ้องนายแสน และพนักงานอัยการได้มีคาสั่งฟ้องแต่ยัง
ไม่ได้ตัวนายแสนมาฟ้อง สาหรับรถยนต์ของกลางเป็นของโจทก์และโจทก์ไม่มีส่วนรู้เห็นในการกระทาผิด
ของนายแสน พนักงานสอบสวนมอบให้จาเลยที่ 4 ดูแลรักษาและจาเลยที่ 4 ได้เก็บรถยนต์ของกลางไว้ที่
สถานีตารวจภูธรอาเภอสังคมจังหวัดหนองคาย
พิเคราะห์แล้ว ปัญหาว่าโจทก์มีสิทธิขอคืนรถยนต์ของกลางหรือไม่ เห็นว่า เมื่อข้อเท็จจริง
ฟังเป็นยุติว่า โจทก์เ ป็นเจ้าของรถยนต์ของกลางซึ่งมิได้รู้เห็น เป็นใจด้วยในการกระทาผิ ดของนายแสน
ผู้ต้องหา ขณะนี้การสอบสวนเกี่ยวกับความผิ ดของนายแสนเสร็จสิ้นแล้วและมีค าสั่งฟ้องนายแสนแต่
พนักงานอัยการไม่อาจนาตัวนายแสนส่งฟ้องต่อศาลได้ เนื่องจากนายแสนหลบหนีไปตั้งแต่ปี 2528 จน
ปัจจุบันนี้ โจทก์เองก็ไม่อาจยื่นคาร้องขอคืนรถยนต์ของกลางได้ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 36
เพราะกรณีมิใช่ศาลมีคาสั่งริบรถยนต์ของกลาง แต่เมื่อพิจารณาพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 มาตรา
64 ทวิ ซึ่งบัญญัติว่า "ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอานาจยึดบรรดาเครื่องมือ เครื่องใช้ สัตว์พาหนะยานพาหนะ
หรือเครื่องจักรกลใด ๆ ที่บุคคลได้ใช้หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าได้ใช้ในการกระทาความผิด หรือเป็น
อุปกรณ์ให้ได้รับผลในการกระทาความผิด หรือเป็นอุปกรณ์ให้ได้รับผลในการกระทาความผิดตามมาตรา
11 มาตรา 48 มาตรา 54 หรือมาตรา 69 ไว้เพื่อเป็นหลักฐานในการพิจารณาคดีได้ จนกว่าพนักงาน
อัยการสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดีหรือจนกว่าคดีจะถึงที่สุด ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นของผู้กระทาความผิดหรือของผู้มี
เหตุอันควรสงสัยว่าเป็นผู้กระทาความผิดหรือไม่"ซึ่งตามบทบัญญัติของมาตรานี้ มิได้มีข้อความระบุถึงกรณี
ที่เจ้าของทรัพย์สินมิได้รู้เห็นเป็นใจด้วยในการกระทาความผิดจะตีความว่าบทบัญญัติดังกล่าวมีความมุ่ง
หมายให้ยึดทรัพย์สินของบุคคลอื่นที่มิได้รู้เห็นเป็นใจด้วยในการกระทาความผิด ไม่ได้และรถยนต์ของกลาง
ก็มิได้เป็นหลักฐานสาคัญแห่งองค์ความผิดเพื่อพิสูจน์ให้เห็นความผิดของนายแสนว่ากระทาความผิดฐานมี
ไม้แปรรูปไว้ในความครอบครองโดยมิได้รับอนุญาต เจ้าพนักงานไม่มีอานาจยึดรถยนต์ของโจทก์เอาไว้
ประกอบคดีจนกว่าคดีจะถึงที่สุด ตามนัยประมวลกฎหมายวิธีพิ จารณาความอาญา มาตรา 85 วรรคท้าย
จาเลยที่ 1ที่ 3 และที่ 4 ต้องคืนรถยนต์ของกลางให้โจทก์ ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษามาไม่ต้องด้วย
ความเห็นของศาลฎีกา ฎีกาของโจทก์ฟังขึ้น
พิพากษาแก้เป็นว่า ให้บังคับคดีตามคาพิพากษาศาลชั้นต้นค่าฤชาธรรมเนียมชั้นอุทธรณ์
และฎีกาให้เป็นพับ
------------------------------( สุทธิ นิชโรจน์ - บุญศรี กอบบุญ - เสมอ อินทรศักดิ์ )
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กฎกระทรวง
กาหนดลักษณะเลื่อยโซ่ยนต์และส่วนประกอบของเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ. ๒๕๕๑
-----------------อาศัยอานาจตามความในบทนิยามคาว่า “เลื่อยโซ่ยนต์” ในมาตรา ๓ และมาตรา ๒๓แห่ง
พระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ. ๒๕๔๕ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
“เลื่อยโซ่ยนต์” หมายความว่า
(๑) เครื่องมือส าหรั บใช้ ตัด ไม้หรื อแปรรู ปไม้ ที่มีฟั น เลื่ อยติ ด กับ โซ่ซึ่ งขับ เคลื่ อนด้ ว ยก าลั ง
เครื่องจักรกลที่ผลิตและประกอบสาเร็จรูปเพื่อการใช้งาน ที่มีต้นกาลังเกินกว่า ๒ แรงม้า โดยมีแผ่นบังคับ
โซ่ ที่มีขนาดความยาวเกินกว่า ๑๒ นิ้ว
(๒) ส่วนหนึ่งส่วนใดที่เป็นส่วนประกอบของเครื่องมือตาม (๑) ดังต่อไปนี้
(ก) เครื่องจักรกลต้นกาลังที่มีการออกแบบตัวเครื่องและอุปกรณ์ประกอบตัวเครื่องให้มีลักษณะหรือสภาพ
เพื่อนามาประกอบเป็นเครื่องมือตาม (๑) โดยเฉพาะ ที่มีต้นกาลังเกินกว่า ๒ แรงม้า
(ข) แผ่นบังคับโซ่ ที่มีขนาดความยาวเกินกว่า ๑๒ นิว้

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๑
อนงค์วรรณ เทพสุทิน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์
พ.ศ. ๒๕๔๕ บัญญัติให้ลักษณะเลื่อยโซ่ยนต์และส่วนประกอบของเลื่อยโซ่ยนต์ เป็นไปตามที่กาหนดใน
กฎกระทรวง จึงจาเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
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ระเบียบกรมป่าไม้
ว่าด้วยการปฏิบัตเิ กี่ยวกับเลื่อยโซ่ยนต์ที่ตกเป็นของแผ่นดินหรือที่ศาลสั่งริบ
ตามพระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ. ๒๕๔๕
พ.ศ. ๒๕๕๑
-------------------โดยที่เป็นการสมควรกาหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับเลื่อยโซ่ยนต์ที่ตกเป็นของแผ่นดินหรือที่ศาล
สั่งริบ เพื่อนาไปใช้ประโยชน์ในราชการ หรือจาหน่ายให้แก่ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจหรือทาลาย
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๔ วรรคหก และมาตรา ๑๗ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเลื่อย
โซ่ยนต์ พ.ศ. ๒๕๔๕ อธิบดีกรมป่าไม้ จึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการปฏิบัติเกี่ยวกับเลื่อยโซ่ยนต์ที่ตกเป็นของ
แผ่นดินหรือที่ศาลสั่งริบ ตามพระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๕๑”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับ ตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ บรรดาระเบียบ ข้อบังคับและคาสั่งอื่นใด ซึ่งขัด หรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ ๔ เมื่อได้รับเลื่อยโซ่ยนต์ที่ตกเป็นของแผ่นดินหรือที่ศาลสั่งริบ ให้นายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์สั่ง
พนักงานเจ้าหน้าที่เก็บรักษาและจัดทาทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์ที่ตกเป็นของแผ่นดินหรือที่ศาลสั่งริบตามแบบ
ลซ.ปม.๑ ท้ายระเบียบนี้
ข้อ ๕ ให้นายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากาหนดราคาเลื่อยโซ่ยนต์ที่ตก
เป็นของแผ่นดินหรือที่ศาลสั่งริบ อย่างน้อย ๓ คน เพื่อกาหนดราคาเลื่อยโซ่ยนต์แต่ละเครื่องตามสภาพ
คุณภาพ และราคาตลาดให้เหมาะสมเป็นประจาทุกปี แล้วรายงานให้นายทะเบียนเลื่ อยโซ่ยนต์ให้ความ
เห็นชอบในการกาหนดราคาดังกล่าว เมื่อนายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์เห็นชอบแล้วให้สั่งพนักงานเจ้าหน้าทีจ่ ด
บันทึกราคาเลื่อยโซ่ยนต์ที่คณะกรรมการพิจารณากาหนดราคาเลื่อยโซ่ยนต์ที่ตกเป็นของแผ่นดินหรือที่ศาล
สั่งริบกาหนดลงในทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์ที่ตกเป็นของแผ่ นดินหรือที่ศาลสั่งริบ ตามแบบ ลซ.ปม.๑ แล้ว
สาเนารายงานให้อธิบดีกรมป่าไม้ทราบ
ข้อ ๖ ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจใดมีความประสงค์ที่จะขอเลื่อยโซ่ยนต์ที่ตกเป็นของแผ่นดินหรือ
ที่ศาลสั่งริบไปใช้ประโยชน์ในราชการ หรือขอซื้อให้ยื่นคาขอขอรับหรือขอซื้อเลื่อยโซ่ยนต์ที่ต กเป็ นของ
แผ่นดินหรือที่ศาลสั่งริบไปใช้ประโยชน์ในราชการ ตามแบบ ลซ.ปม.๒ ท้ายระเบียบนี้ต่อนายทะเบียนเลื่อย
โซ่ยนต์ท้องที่หรืออธิบดีกรมป่าไม้ ให้นายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์พิจารณาพร้อมความเห็นเสนออธิบดีกรมป่า
ไม้เพื่อพิจารณาอนุมัติ
ข้อ ๗ เมื่ออธิบดีกรมป่าไม้ได้อนุมัติแล้ว ให้นายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์มอบเลื่อยโซ่ยนต์พร้อมออก
หนังสือรับรองการมอบเลื่อยโซ่ยนต์ที่ตกเป็นของแผ่นดินหรือที่ศาลสั่งริบ ตามแบบ ลซ.ปม.๓ ท้ายระเบียบ
นี้และสาเนาทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์ที่ตกเป็นของแผ่นดินหรือที่ศาลสั่งริบ ที่พนักงานเจ้าหน้าที่รับรองถูกต้อง
ให้ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจผู้ขอ
ในกรณีขอซื้อให้ผู้ขอชาระเงิน เพื่อส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน แล้วจึงมอบเลื่อยโซ่ยนต์พร้อมออก
หนังสือรับรองการมอบเลื่อยโซ่ยนต์ที่ตกเป็นของแผ่นดินหรือที่ศาลสั่งริบ ตามแบบ ลซ.ปม.๓ และสาเนา
ทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์ที่ตกเป็นของแผ่นดินหรือที่ศาลสั่งริบที่พนักงานเจ้าหน้าที่รับรองถูกต้อง
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ให้นายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์สั่งพนักงานเจ้าหน้าที่ลงบันทึก ในแบบ ลซ.ปม.๑ แล้วสาเนารายงานให้
อธิบดีกรมป่าไม้ทราบ
ข้อ ๘ ให้ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจนาเลื่อยโซ่ยนต์พร้อมหนังสือรับรองการมอบเลื่อยโซ่ยนต์ที่
ตกเป็นของแผ่นดินหรือที่ศาลสั่งริบและสาเนาทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์ที่ตกเป็นของแผ่นดินหรือที่ศาลสั่งริบ
ไปยื่นคาขอรับใบอนุญาตให้มีเลื่อยโซ่ยนต์ต่อนายทะเบียนท้องที่ที่จะนาไปใช้ ให้นายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์
พิจารณาออกใบอนุญาตให้มีเลื่อยโซ่ยนต์ต่อไป
ข้อ ๙ กรณีนายทะเบียนเลื่อยโซ่ย นต์ท้องที่หรืออธิบดีกรมป่าไม้เห็นว่าเลื่อยโซ่ยนต์ที่ตกเป็นของ
แผ่นดินหรือที่ศาลสั่งริบสมควรทา ลาย ให้นายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์ท้องที่พิจารณาพร้อมความเห็นและ
บัญชีเลื่อยโซ่ยนต์ที่สมควรทาลาย เพื่ออธิบดีกรมป่าไม้พิจารณาอนุมัติให้ทาลาย
ข้อ ๑๐ ให้นายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์หรืออธิบดีกรมป่าไม้แต่งตั้งคณะกรรมการทาลายเลื่อยโซ่ยนต์
ที่ตกเป็นของแผ่นดินหรือที่ศาลสั่งริบ อย่างน้อย ๓ คน เพื่อพิจารณาวิธีทาลายและทาลายเลื่อยโซ่ยนต์ดงั กล่าว
เมื่อทาลายแล้วให้นายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์สั่งพนักงานเจ้าหน้าที่บันทึกลงในแบบ ลซ.ปม.๑ แล้ว
รายงานให้อธิบดีกรมป่าไม้ทราบ
ข้อ ๑๑ ให้อธิบดีกรมป่าไม้รักษาการตามระเบียบนี้และมีอานาจตีความ วินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติตามระเบียบนี้ ทั้งนี้คาวินิจฉัยของอธิบดีกรมป่าไม้ถือเป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๑
สมชัย เพียรสถาพร
อธิบดีกรมป่าไม้

