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ด่วนมาก 

ท่ี อส 0002/12425                ส านักงานอัยการสูงสุด  
     ถนนหน้าหับเผย กรุงเทพฯ 10200 

                                                        27 ธันวาคม 2534 

เร่ือง ขอรับรถยนต์ของกลางคืน 

เรียน อธิบดีกรมป่าไม้ 

อ้างถึง  หนังสือกรมป่าไม้ ด่วนมาก ท่ี กษ 0707.03/27436 ลงวันท่ี 27 สิงหาคม 2534 

  ตามหนังสือท่ีอ้างถึง สรุปความว่า จังหวัดพัทลุงได้มีหนังสือหารือกรมป่าไม้ในกรณีท่ี

พนักงานสอบสวนสถานีต ารวจภูธรต าบลป่าพะยอม กิ่งอ าเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง ได้ยึดไม้แปรรูป

และรถยนต์ของกลาง ในคดีความผิดฐานร่วมกันมีไม้หวงห้ามแปรรูปไว้ในครอบครองเกิน 0.20 ม
3
. 

โดยไม่รู้ตัวผู้กระท าผิด ซ่ึงพนักงานอัยการจังหวัดพัทลุงได้มีค าส่ังให้งดการสอบสวนและส่งส านวนคืนให้แก่

พนักงานสอบสวนแล้ว ต่อมามีเจ้าของรถยนต์ขอรับรถยนต์ของกลางคืนก่อนคดีถึงท่ีสุด ซ่ึงจังหวัดพัทลุง

เห็นว่า ในกรณีท่ีรถยนต์ของกลางไม่จ าเป็นต้องใช้พยานหลักฐานในการพิจารณาคดี หากจะคืนต้องได้รับ

อนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 มาตรา 64 ตรี 

ใช่หรือไม่ ซ่ึงกรมป่าไม้มีความเห็นว่า ทางราชการป่าไม้จังหวัดพัทลุงไม่มีอ านาจคืนรถยนต์ของกลาง

ได้โดยล าพัง แต่ต้องได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ก่อน จึงขอหารือว่า 

ความเห็นนของกรมป่าไม้ถูกต้องหรือไม่ และขอหารือเพิ่มเติมว่าในคดีความผิดเกี่ยวกับการป่าไม้ ท่ี

ผู้ต้องหาหลบหนี แต่พนักงานอัยการส่ังฟ้องออกหมายจับไว้ หรือคดีท่ีพนักงานอัยการส่ังฟ้องแต่ไม่ขอริบ

ของกลาง หรือคดีท่ีพนักงานอัยการส่ังงดการสอบสวน ในการคืนของกลางจะต้องปฏิบัติอย่างไร และขอหารือ

เกี่ยวกับ มาตรา 1327 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าค าว่า “แผ่นดิน” หมายถึง กระทรวง 

ทบวง กรม  ท่ีดูแลรักษาทรัพย์สินใช่หรือไม่ และค าว่า “วันส่ง” หมายถึง วันท่ีเจ้าหน้าท่ีตรวจจับกุมยึดไว้
เป็นของกลางในคดีอาญา หรือวันที่เจ้าหน้าที่ของทางราชการได้รับมอบทรัพย์สินนั้นไว้ในความดูแล  

ดังความละเอียดตามหนังสือท่ีอ้างถึง นั้น 

 

 

 

 

 

 

/ส านักงาน... 
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-2- 

ส านักงานอัยการสูงสุดได้พิจารณาโดยมี นายอ านาจ โลบุญ นิติกร 5 ฝ่ายคดี กองนิติการ 

กรมป่าไม้ ไปช้ีแจงข้อเท็จจริงประกอบการพิจารณาแล้ว เห็นว่า 

  1. การท่ีพนักงานอัยการจังหวัดพัทลุงมีค าส่ังให้งดการสอบสวนและส่งส านวนคืนให้แก่

พนักงานสอบสวนสถานีต ารวจภูธรต าบลป่าพะยอมไปด าเนินการต่อไปนั้น มิใช่เป็นการส่ังเด็ดขาดไม่ฟ้อง

ผู ้ต ้องหา และไม่มีผลให้คดีถึง ที ่ส ุด  ดังนั ้น การค ืนรถยนต์ของกลางให้แก ่เจ ้าของ หรือน าไป

ประกอบการสอบสวนในอีกคดีหนึ่งนั้น จึงต้องได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์ ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 มาตรา 64 ตรี ก่อน ความเห็นของกรมป่าไม้ในส่วนนี้

ถูกต้องแล้ว 

  2. ประเด็นท่ีกรมป่าไม้หารือเพิ่มเติมในคดีการกระท าผิดเกี่ยวกับการป่าไม้ท่ีผู้ต้องหา

หลบหนีแต่พนักงานอัยการส่ังฟ้องออกหมายจับก็ดี หรือคดีท่ีพนักงานอัยการส่ังฟ้องแต่ไม่ขอริบของกลางก็ดี 

หรือคดีท่ีพนักงานอัยการส่ังงดการสอบสวนก็ดี มิใช่เปน็กรณีท่ีพนักงานอัยการส่ังเด็ดขาดไม่ฟ้องผู้ต้องหา 

และไม่มีผลให้คดีถึงท่ีสุดท้ังสิน การจัดการเร่ืองของกลางย่อมเป็นไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความอาญา มาตรา 85 และพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 มาตรา 64 ตรี และประมวลกฎหมายแพ่ง

และพาณิชย์ มาตรา 1327 

  3. ประเด็นท่ีกรมป่าไม้หารือเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตีความถ้อยค าในประมวลกฎหมายแพ่ง

และพาณิชย์ มาตรา 1327 นั้น 

   3.1 ค าว่า “แผ่นดิน” ในมาตรานี้หมายถึง “รัฐ” มิได้หมายถึง กระทรวง ทบวง 

กรม ท่ีดูแลรักษาทรัพย์สินนั้น 

   3.2 ค าว่า “วันส่ง” ในมาตรานี้ ในคดีความผิดเกี่ยวกับการป่าไม้ หมายถึง วันท่ีได้

ส่งทรัพย์ของกลางในคดี (เว้นแต่ของกลางท่ีเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยอาวุธปืน) ไว้ในความรักษาของ

เจ้าหน้าท่ีของกรมป่าไม้ ซ่ึงเป็น “กรมในรัฐบาล” ท่ีมีหน้าท่ีรักษาทรัพย์ของกลางในคดีดังกล่าว มิใช่วันท่ี

เจ้าหน้าท่ีตรวจจับกุมยึดทรัพย์ของกลางในคดีอาญา 

  ส านักอัยการสูงสุดมีความเห็นดังนี้ จึงเรียนมาเพื่อทราบ 

 

 

 ขอแสดงความนับถือ 

          (ลงนาม)         โอภาส  อรุณินท์ 

         (นายโอภาส  อรุณินท์) 

                รองอัยการสูงสุด ปฏิบัติราชการแทน 

       อัยการสูงสุด 

 

กองท่ีปรึกษา 

โทร. 224-1595 

โทรสาร 224-1477 
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(ส าเนา) 
ท่ี กส 0713/6549                  กรมป่าไม้  

                                                                           
    15 เมษายน 2524 

เร่ือง ตราประทับไม้ของรัฐบาล 

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย  ส าเนาประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เร่ือง ก าหนดลักษณะและความหมายการใช้

ตราประทับไม้ของรัฐบาล ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 (ฉบับท่ี 1) พ.ศ. 

2523 ลงวันท่ี 8 ธันวาคม 2523 จ านวน 1 ชุด 

  ด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้อาศัยอ านาจตามความใน มาตรา 34 

แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ปรับปรุงแก้ไขลักษณะและความหมายการใช้ตราประทับไม้

ของรัฐบาล ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 เสียใหม่ ตามประกาศ เร่ือง ก าหนดลักษณะและ

ความหมายการใช้ตราประทับไม้ของรัฐบาล ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 (ฉบับท่ี 1) 

พ.ศ. 2523 ลงวันท่ี 8 ธันวาคม 2523 และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว เล่ม 97 ตอนที่ 198 

ลงวันท่ี 25 ธันวาคม 2523 หน้า 4391 

  กรมป่าไม้ จึงขอส่งส าเนาประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ฯ ดังกล่าวมาเพื่อโปรดทราบ 

และส่ังเจ้าหน้าท่ีทราบและถือปฏิบัติต่อไป 

  ส าหรับตราประทับไม้ของรัฐบาลดวงใดซ่ึงอยู่ในความรับผิดชอบของจังหวัดและได้ถูกยกเลิก

การใช้ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ฯ ฉบับใหม่นี้ ขอได้โปรดส่ังเจ้าหน้าท่ีน าส่งคืนกรมป่าไม้

ต่อไปด้วย 

 
 

 ขอแสดงความนับถืออย่างสูง 

          (ลงนาม)         ดิเรก  สกุณาธวงศ์ 

         (นายดิเรก  สกุณาธวงศ์) 

                   รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน 

              อธิบดีกรมป่าไม้ 

 

 

 

 

กองนิติการ 

โทร. 5791192 
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(ส าเนา) 

คัดจากราชกิจจานุเบกษา 
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

เร่ือง ก าหนดลักษณะและความหมายการใช้ตราประทับไม้ของรัฐบาล 
ตามพระราชบัญญตัิป่าไม้ พุทธศักราช 2484 

(ฉบับท่ี 1) พ.ศ. 2523 
---------- 

 
  โดยท่ีเป็นการสมควรปรับปรุงลักษณะและความหมายในการใช้ตราประทับไม้ของรัฐบาล 

ตามพระราชบัญญตัิป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 
  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 34 แห่งพระราชบัญญัตปิ่าไม้ พุทธศักราช 2484 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ออกประกาศไว้ดังต่อไปนี ้
  ข้อ 1 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตัง้แต่วนัถดัจากวันประกาศในราชกิจจานเุบกษาเปน็ตน้ไป 
  ข้อ 2 ให้ยกเลิก 
 (1) ประกาศกระทรวงเกษตราธิราช เร่ือง ก าหนดลักษณะและความหมายการใช้ตรา

ประทับไม้ของรัฐบาล ตามพระราชบัญญัติปา่ไม้ พุทธศักราช 2484 ลงวนัท่ี 21 มกราคม 2486 
 (2) ประกาศกระทรวงเกษตราธิราช เร่ือง ก าหนดลักษณะและความหมายการใช้ตรา

ประทับไม้ของรัฐบาล ตามพระราชบญัญัติปา่ไม้ พุทธศักราช 2484 (ฉบบัท่ี 2) ลงวันท่ี 17 พฤษภาคม 2492 
 (3) ประกาศกระทรวงเกษตราธิราช เร่ือง ก าหนดลักษณะและความหมายการใช้ตรา

ประทับไม้ของรัฐบาล ตามพระราชบญัญัติปา่ไม้ พุทธศักราช 2484 (ฉบบัท่ี 3) ลงวันท่ี 26 กรกฎาคม 2494 
 (4) ประกาศกระทรวงเกษตราธิราช เร่ือง ก าหนดลักษณะและความหมายการใช้ตรา

ประทับไม้ของรัฐบาล ตามพระราชบญัญัติปา่ไม้ พุทธศักราช 2484 (ฉบบัท่ี 4) ลงวันท่ี 25 มกราคม 2494 
 (5) ประกาศกระทรวงเกษตร เร่ือง ก าหนดลักษณะและความหมายการใช้ตรา

ประทับไม้ของรัฐบาล ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 (ฉบับท่ี 5) ลงวันท่ี 23 เมษายน 2497 
 (6) ประกาศกระทรวงเกษตร เร่ือง ก าหนดลักษณะและความหมายการใช้ตรา

ประทับไม้ของรัฐบาล ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 (ฉบับท่ี 6) ลงวันท่ี 29 ตุลาคม 2501 
 ข้อ 3 ตราประทับไม้ของรัฐบาลนั้นให้มีลักษณะหรือรูปรอยตรา และความหมายในการใช้

ดังท่ีระบุไว้ท้ายประกาศนี้ 
 

 ประกาศ ณ วันท่ี 8 ธันวาคม 2523 

              (ลงนาม)    บรรหาร  ศิลปอาชา 

             (นายบรรหาร  ศิลปอาชา) 

                    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

 

---------- 

เล่มท่ี 97 ตอนท่ี 198         ลงวนัท่ี 23 ธันวาคม 2523 



44 
 

(ส าเนา) 

คัดจากราชกิจจานุเบกษา 
บัญชีท้ายประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์

เร่ือง ก าหนดลักษณะและความหมายการใช้ตราประทับไม้ของรัฐบาลตาม 
พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 

----------------------- 
 

ล าดับท่ี ลักษณะรูปรอยตรา ความหมายการใช ้ หมายเหตุ 

1.  เป็นตราประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าท่ี

ใช้ส าหรับประทับไม้เพื่อแสดงว่าเป็น

ไม้ท่ีพนักงานเจ้าหน้าท่ีได้ตรวจแล้ว 

. ต าหนิพิเศษ  

O เลขก ากับตราแต่ละ

ตัว 

2.  เป็นตราอนุญาตตัดโค่นไม้ส าหรับ

ประ ทับ ไ ม้ เพื่ อแสด งว่ า เ ป็น ไ ม้ ท่ี

อนุญาตให้ตัดฟัน 

 

 

3.  เป็นตราอนุญาตชักลากใช้ส าหรับ

ประ ทับ ไ ม้ เพื่ อแสด งว่ า เ ป็น ไ ม้ ท่ี

อนุญาตให้ชักลากเพื่อการท าไม้ 

 

4.  เป็นตราค่าภาคหลวง ไม้สักและไม้

กระยาเลยใช้ส าหรับประทับไม้เพื่อ

แสดงว่าเป็นไม้สักหรือไม้กระยาเลยท่ี

ช าระค่าภาคหลวงแล้ว 

 

5.  เป็นตรายกเว้นค่าภาคหลวงใช้ส าหรับ

ประทับไม้เพื่อแสดงว่าเป็นไม้ท่ียกเว้น

ค่าภาคหลวง 

 

6.  เป็นตราผัดช าระค่ าภาคหลวงใช้

ส าหรับประทับไม้เพื่อแสดงว่าเป็นไม้ท่ี

ผัดช าระค่าภาคหลวง 

 

7.  เป็นตรากักใช้ส าหรับประทับไม้เพื่อ

แสดงว่าเป็นไม้ท่ีพนักงานเจ้าหน้าท่ีได้

ยึดอายัดหรือกักไว้ไม่อนุญาตให้น า

เค ล่ือน ท่ีต่ อ ไป เพื่ อ ไต่ สวนหรือ

สอบสวนเกี่ยวกับไม้นั้น 

 

8.  เป็นตรายึดใช้ส าหรับประทับไม้เพื่อ

แสดงว่าเป็นไม้ท่ียึดไว้เนื่องจากได้มา

หรือมีไว้ โดยมิชอบด้วยระราชบัญญัติ

ป่าไม้ 
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ท่ี กษ 0705.03/21563                        กรมป่าไม้  
     ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กทม. 10900 

                                                        5 สิงหาคม 2539   

เร่ือง การท้ิงไม้ของกลาง 

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดและป่าไม้เขตทุกเขต 

อ้างถึง ระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่าด้วยการปฏิบัติเกี่ยวกับของกลางในคดีความผิดเกี่ยวกับ

การป่าไม้ พ.ศ.2533 

  ตามระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่าด้วยการปฏิบัติเกี่ยวกับของกลางใน

คดีความผิดเกี่ยวกับการป่าไม้ พ.ศ. 2533 ท่ีได้ส่งมาเรียนเพื่อโปรดทราบและส่ังเจ้าหน้าท่ีถือเป็นแนวทาง

ปฏิบัติแล้ว นั้น 
  กรมป่าไม้ ขอเรียนว่า ตามระเบียบฯดังกล่าว ข้อ 6. ได้วางแนวทางปฏิบัติในกรณี             

ไม่สามารถน าของกลางออกจากสถานที่ตรวจยึดว่า “ให้บันทึกเหตุผลไว้เป็นหลักฐานพร้อมทั้งแจ้ง

พนักงานสอบสวนทราบและรายงานผู้บังคับบัญชาโดยเร็ว” แต่ในทางปฏิบัติเมื่อมีกรณีไม่สามารถน า

ไม้ของกลางออกจากสถานท่ีตรวจยึดได้รายงานกรมป่าไม้ให้พิจารณาอนุมัติท้ิงไม้ของกลางนั้น การปฏิบัติ

ดังกล่าวจึงไม่เป็นไปตามท่ีระเบียบฯ ก าหนดและโดยข้อเท็จจริงกรมป่าไม้ไม่อาจทราบได้ว่ารายใด

เหมาะสมเพียงใดท่ีจะน าออกได้หรือไม่ ควรเป็นดุลยพินิจของผู้ตรวจยึดหรือรับมอบ ซ่ึงต้องทราบ

ข้อเท็จจริงได้ดีและตัดสินใจได้ ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติในเร่ืองนี้เป็นไปในท านองเดียวกันและสอดคล้อง

กับระเบียบฯ จึงให้ยกเลิกบรรดาหนังสือกรมป่าไม้ท่ีได้ส่ังการเกี่ยวกับการท้ิงไม้ของกลางไว้ในท่ีเกิดเหตุ

หรือท่ีตรวจยึด และให้ถือปฏิบัติว่า หากมีกรณีไม่อาจน าไม้ของกลางออกจากท่ีเกิดเหตุได้ให้ท าบันทึก

แสดงรายละเอียดน าไปแจ้งพนักงานสอบสวนเจ้าของคดีไว้เป็นหลักฐาน แล้วรายงานตามล าดับจนถึง

ผู้ว่าราชการจังหวัด ป่าไม้เขต ผู้อ านวยการส านัก หรือผู้อ านวยการกอง ท่ีผู้ตรวจยึดหรือผู้ รับมอบสังกัด 

เพื่อทราบ โดยไม่ต้องขออนุมัติให้ท้ิงไม้ของกลางนั้น หากพบว่าผู้รายงานมีพฤติการณ์ในทางไม่ชอบ

เกี่ยวกับการรายงานในเร่ืองนี้ให้ผู้บังคับบัญชาตามท่ีกล่าวด าเนินการทางวินัยกับผู้เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและส่ังเจ้าหน้าท่ีถือเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป 

 
 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 

ที ่ ทส 1610.2/21794    วันที ่  28   ธันวาคม  2550                  . 
เรื่อง ก าหนดแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการจ้างเฝ้ารักษาของกลาง 

เรียน     ผู้อ านวยการส านักจัดการและควบคุมป่าไม้ 
 เลขานุการกรมป่าไม้ 
 ผู้อ านวยการส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 1-19 
 ผู้อ านวยการส่วนป้องกันและปราบปรามท่ี 1-4 

  ตามท่ีหน่วยงานในพื้นท่ีได้มีการจัดท าสัญญาจ้างเฝ้ารักษาของกลาง เพื่อรักษาของกลาง

ในคดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์           

ว่าด้วยการปฏิบัติเกี่ยวกับของกลางในคดีความผิดเกี่ยวกับการป่าไม้ พ.ศ. 2533 นั้น 

  กรมป่าไม้ ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าการด าเนินการเกี่ยวกับการจ้างเฝ้ารักษาของกลาง               

ท่ีหน่วยงานต่างๆ ในพื้นท่ีปฏิบัติอยู่ในปัจจุบันยังมีความไม่รัดกุมอยู่หลายประการ เพื่อเป็นการป้องกัน                  

มิให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการ ในชั้นนี้จึงขอให้ระงับการท าสัญญาจ้างเฝ้ารักษาของกลางไว้ก่อน 

ยกเว้นกรณีท่ีมีความจ าเป็นท่ีไม่อาจจะหลีกเลี่ยงได้ให้ขออนุมัติส านักจัดการและควบคุมป่าไม้

เป็นกรณีๆ ไป ท้ังนี้จนกว่าจะแจ้งเปล่ียนแปลง ส าหรับของกลางท่ีต้องเก็บรักษาขอให้ประสานงานกับ                

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 1-19 ในการจัดหาสถานท่ีของหน่วยงานกรมป่าไม้เป็นท่ีเก็บรักษาไว้ก่อน              

และจัดท าทะเบียนบันทึกรายการของกลางไว้ให้ถูกต้องและครบถ้วน 

  อนึ่ง กรมป่าไม้ ได้แต่งตั้งคณะท างานจัดท าร่างระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการจ้างเฝ้ารักษา

ของกลางเพื่อด าเนินการตามส าเนาค าส่ังท่ีแนบมาพร้อมนี้ 

  จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 

 

   
 

(ลงนาม)       สมศักดิ์  เนติรังษีวัชรา 

    (นายสมศักดิ์  เนติรังษีวัชรา) 
           รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน 

                      อธิบดีกรมป่าไม้ 
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ระเบียบกรมป่าไม้ 

ว่าด้วยมาตรการควบคุม ตรวจสอบและเร่งรัดการด าเนินคดีอาญา 
พ.ศ. 2552 

------------------------------ 

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ                

แผ่นดิน พ.ศ. 2534 ท่ีบัญญัติให้ อธิบดีเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ

ของกรมให้เกิดผลสัมฤทธ์ิ และเป็นไปตามเป้าหมาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการของกระทรวง และ

ตามท่ีคณะรัฐมนตรีได้มีมติ เม่ือวันท่ี 22 มิถุนายน 2536 เห็นชอบมาตรการในการควบคุม ตรวจสอบและ

เร่งรัดการด าเนินคดีตามท่ีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ 

(ป.ป.ป.) เสนอ โดยก าหนดให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐท่ีมีอ านาจหน้าท่ีในการด าเนนิคดตีามกฎหมาย

ออกระเบียบหรือค าส่ังเกี่ยวกับการด าเนินคดีอาญาให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายบัญญัติให้เป็นอ านาจหน้าท่ีไว้

โดยเฉพาะ และออกระเบียบหรือค าส่ังเกี่ยวกับการด าเนินคดีแพ่งท่ัวไป ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติหน้าท่ีราชการ

เกี่ยวกับการด าเนินคดีอาญาของกรมป่าไม้เป็นไปตามมติรัฐมนตรีดังกล่าว กรมป่าไม้ จึงก าหนดระเบียบไว้

ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยมาตรการควบคุม ตรวจสอบและ 

เร่งรัดการด าเนินคดีอาญา พ.ศ. 2552” 
 ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป 
 ข้อ 3 บรรดาบางส่วนบางตอนใน ข้อระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ค าส่ัง และบันทึกอื่นใด             

ท่ีได้ก าหนดไว้แล้วในระเบียบนี้หรือซ่ึงขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ให้ยกเลิกส่วนนั้น และให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
 ข้อ 4 ในระเบียบนี้ 
 “คดีอาญา” หมายความว่า คดีซ่ึงมีการกระท าความผิดต่อบทบัญญัติแห่งกฎหมาย ดังนี้ 
   (1) พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 
   (2) พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พุทธศักราช 2507 

   (3) พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พุทธศักราช 2504 

   (4) พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พุทธศักราช 2535 

   (5) พระราชบัญญัติสวนป่า พุทธศักราช 2535 

   (6) พระราชบัญญัติเล่ือยโซ่ยนต์ พุทธศักราช 2545 
 “คดีอาญาท่ัวไป” หมายความว่า คดีซ่ึงมีการกระท าความผิดต่อบทบัญญัติแห่งกฎหมาย             

ท่ีมีโทษทางอาญา ซ่ึงมิใช่เป็นการกระท าความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้ ซ่ึงกรมป่าไม้ อยู่ในฐานะ

ผู้เสียหาย 

 
 
 
 
 

/“กฎหมาย... 
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-2- 

 “กฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้” หมายความว่า พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 

พระราชบัญญัติป่ าสงวนแห่งชาติ  พ .ศ.2507 พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ  พ .ศ.2504              

พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535 พระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ.2535 และ

พระราชบัญญัติเล่ือยโซ่ยนต์ พุทธศักราช 2545 
 “พนักงานเจ้าหน้าท่ี” หมายความว่า บุคคลผู้ซึ่งเป็นพนักงานเจ้าหน้าท่ีหรือได้รับการแต่งตั้ง

เป็นพนักงานเจ้าหน้าท่ีตามกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้และประมวลกฎหมายอาญาและประมวลกฎหมาย                    

วิธีพิจารณาความอาญา 
 “เจ้าหน้าท่ี” หมายความว่า ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ และพนักงาน               

จ้างเหมา พนักงานจ้างเหมาบริการ ลูกจ้างชั่วคราว ของกรมป่าไม้ 
 “ผู้บังคับบัญชา” หมายความว่า ผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานตามสายงานท่ี พนักงาน               

เจ้าหน้าท่ี เจ้าหน้าท่ี สังกัดอยู่ ชั้นเหนือขึ้นไปหนึ่งระดับ เช่น ผู้อ านวยการส่วน หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน 

หัวหน้ากลุ่ม หัวหน้าหน่วย เป็นต้น 
 “ผู้บริหารหน่วยงาน” หมายความว่า ผู้บั งคับบัญชาในหน่วยงานตามสายงานท่ี                     

พนักงานเจ้าหน้าท่ี เจ้าหน้าท่ี สังกัดอยู่ โดยมีต าแหน่ง เช่ น อธิบดี รองอธิบดี ผู้อ านวยการส านัก      

ผู้อ านวยการกอง ผู้อ านวยการกลุ่ม ผู้อ านวยการส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ 
 “รองอธิบดี” หมายความว่า รองอธิบดีกรมป่าไม้ ผู้ได้รับมอบอ านาจในการด าเนินคดี              

อาญา คดีอาญาท่ัวไป 
 “อธิบดี” หมายความว่า อธิบดีกรมป่าไม้ 
 ข้อ 5 เพื่อเป็นการก าหนดมาตรการควบคุมการปฏิบัติหน้าท่ีในคดีอาญา ในกรณีท่ีมิใช่            

การด าเนินการตรวจสอบหาข้อมูลการกระท าความผิดอาญาตามกฎหมายเกี่ยวการป่าไม้ในทางลับ               

ให้พนักงานเจ้าหน้าท่ี และเจ้าหน้าท่ี แต่งกายชุดเคร่ืองแบบตามท่ีกรมป่าไม้ก าหนด ตามสถานการณ์                 

ในการปฏิบัติหน้าท่ี 

หมวด 1 
ขั้นตอนในการปฏิบัติในการด าเนนิคดีอาญา 

 ข้อ 6 การด าเนินคดีอาญาตามระเบียบนี้ เร่ิมตั้งแต่ 
  (1) เม่ือพนักงานเจ้าหน้าท่ีพบว่า มีการกระท าความผิดคดีอาญาเกิดขึ้นหรือ 
  (2) เม่ือมีผู้แจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าท่ีว่า มีการกระท าความผิดคดีอาญาเกิดขึ้น 

ลักษณะ 1 
พบการกระท าความผิดซ่ึงหน้า 

 ข้อ 7 เม่ือพนักงานเจ้าหน้าท่ีพบว่ามีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการกระท าความผิดตามกฎหมาย

เกี่ยวกับการป่าไม้ซ่ึงเป็นความผิดซ่ึงหน้า ให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีแสดงตนว่าเป็นพนักงานเจ้าหน้าท่ี 

 

/ตามกฎหมาย... 
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ตามกฎหมาย และด าเนินการตรวจสอบการกระท าดังกล่าวทันที โดยท าการตรวจสอบให้ละเอียดรอบคอบ 

ท้ังนี้ให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จโดยไม่ชักช้า หากตรวจสอบแล้วปรากฏว่าการกระท าดังกล่าว เป็นความผิด

ตามกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้ให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีด าเนินการจับกุมผู้กระท าความผิดดังกล่าว 
 ข้อ 8 เม่ือพนักงานเจ้าหน้าท่ีพบว่ามีการกระท าความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้ซ่ึง

เป็นความผิดซ่ึงหน้า การจับกุมผู้กระท าความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้ ให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีแสดง

ตนว่าเป็นพนักงานเจ้าหน้าท่ีตามกฎหมาย แล้วแจ้งแก่ผู้กระท าความผิดว่าเขาต้องถูกจับพร้อมท้ังแจ้งข้อ

กล่าวหาให้ผู้ถูกจับทราบ แล้วส่ังให้ผู้ถูกจับไปยังท่ีท าการของพนักงานสอบสวน (สถานีต ารวจ) แต่ถ้า

จ าเป็นให้จับตัวไปยังท่ีท าการของพนักงานสอบสวน 

ลักษณะ 2 
การกระท าซ่ึงมิใช่ความผิดซ่ึงหน้า 

 ข้อ 9 กรณีท่ีมีการร้องเรียนด้วยหนังสือหรือด้วยวาจาจากบุคคลอื่นว่า มีการกระท า

ความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้ ให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีหรือเจ้าหน้าท่ีผู้ได้รับการร้องเรียนดังกล่าว

รายงานให้ผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไปหนึ่งระดับทราบ ภายใน 24 ชั่วโมง นับแต่ได้รับการร้องเรียน

ดังกล่าว เม่ือผู้บังคับบัญชาได้รับรายงานแล้วให้รีบออกไปตรวจสอบ หรือส่ังการให้พนักงานเจ้าหน้าท่ี

ออกไปตรวจสอบการกระท าดังกล่าว 
 กรณีมีเหตุจ าเป็นไม่อาจรายงานเกี่ยวกับการร้องเรียนให้ผู้บังคับบัญชาทราบภายใน

ก าหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง หรือหากล่าช้าผู้กระท าความผิดจะหลบหนีก็ให้พนักงานเจ้ าหน้าท่ีด าเนินการ

ตรวจสอบโดยเร็ว แล้วรายงานให้ผู้บังคับบัญชาช้ันเหนือขึ้นไปหนึ่งระดับทราบ ภายใน 48 ชั่วโมง นับแต่

ตรวจสอบแล้วเสร็จ พร้อมท้ังระบุเหตุจ าเป็นดังกล่าวด้วย 
 ข้อ 10 กรณีพนักงานเจ้าหน้าท่ีทราบว่า มีการกระท าความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับ           

การป่าไม้ ซ่ึงมิใช่ความผิดซ่ึงหน้า ไม่ว่าจะเป็นการทราบโดยได้รับแจ้งหรือเป็นผลท่ีได้จากการตรวจสอบ

หากรู้ตัวผู้กระท าความผิด ให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีรวบรวมพยานหลักฐานท่ีเกี่ยวข้องท้ังหมดยื่นค าร้องขอต่อ

ศาลให้ออกหมายจับ 
 หากมีความจ าเป็นต้องมีการค้นคนท่ีได้มีการออกหมายจับไว้แล้วหรือค้นส่ิงของ                 

ในท่ีรโหฐาน ให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีตั้งแต่ระดับปฏิบัติการรวบรวมพยานหลักฐานเท่าท่ีสามารถจะกระท าไดแ้ละ

เสนอพยานหลักฐานเหล่านั้นในการด าเนินการ้องขอต่อศาลให้ออกหมายค้น 
 ในกรณีท่ีค้นโดยมีหมาย เจ้าพนักงานงานผู้มีชื่อในหมายค้นหรือผู้รักษาการแทน ซ่ึงต้อง            

เป็นพนักงานเจ้าหน้าท่ีตั้งแต่ระดับปฏิบัติการ หรือต ารวจตั้งแต่ชั้นร้อยต ารวจตรีขึ้นไปเท่านั้น มีอ านาจเป็น

หัวหน้าไปจัดการให้เป็นไปตามหมายนั้น 

 
 
 
 
 

/เม่ือศาลได้... 

 



50 
 

-4- 

 เม่ือศาลได้ออกหมายค้นให้แล้ว ให้เจ้าพนักงานเจ้าหน้าท่ีท าการประสานงานกับเจ้าหน้าท่ี

ต ารวจ เจ้าหน้าท่ีฝ่ายปกครอง เพื่อร่วมเข้าท าการตรวจค้น แต่หากเป็นกรณีเร่งด่วนหรือจ าเป็นไม่อาจจะ

ประสานงานได้ทันเนื่องจากอาจมีการท าลายพยานหลักฐาน หรือผู้ท่ีออกหมายจับไว้แล้ว จะหลบหนีให้

พนักงานเจ้าหน้าท่ีตามวรรคก่อนท าการค้นโดยไม่ต้องประสานงาน 
 ข้อ 11 ในการค้นนั้น ให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ

อาญา เช่น ก่อนท าการค้นให้แสดงตนว่าเป็นพนักงานเจ้าหน้าท่ีตามกฎหมาย แสดงหมายค้นให้แก่เจ้าของ

หรือผู้ครอบครองสถานท่ีรโหฐานท่ีก าหนดตามหมายนั้น และท าการค้นด้วยวิธีการอันสมควร 
 เม่ือค้นแล้วหากพบว่ามีส่ิงของท่ีเป็นความผิดในคดีอาญาให้ท าการยึดหรืออายัด             

หรือในกรณีท่ีพบผู้กระท าความผิดท่ีได้มีการออกหมายจับไว้แล้วให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีด าเนินการจับกุม 

ลักษณะ 3 
การจับกุม 

 ข้อ 12 วิ ธีการจับกุมพนักงานเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิ ธีพิจารณา              

ความอาญา ถ้าบุคคลซ่ึงจะถูกจับขัดขวางหรือจะขัดขวางการจับหรือหลบหนีหรือพยายามจะหลบหนี 

พนักงานเจ้าหน้าท่ีผู้ท าการจับมีอ านาจใช้วิธีหรือการป้องกันท้ังหลายเท่าท่ีเหมาะแก่พฤติการณ์แห่งเร่ืองใน

การจับผู้นั้น 
 ข้อ 13 การจับกุมผู้กระท าความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้ ให้พนักงานเจ้าหน้าท่ี

ผู้จับกุมท าบันทึกการจับกุมทุกคร้ังภายหลังท่ีได้มีการจับกุมแล้ว เว้นแต่ในกรณีท่ีมีเหตุจ าเป็นอันมิอาจก้าว

ล่วงได้ท่ีท าให้ไม่อาจบันทึกการจับกุมได้ในขณะนั้นแต่ท้ังนี้ให้จัดท าบันทึกการจับกุมในภายหลังทันที ท่ีมี

โอกาสแรกท่ีจะกระท าได้ 
 การท าบันทึกการจับกุมให้ระบุสถานท่ี วัน เดือน ปี ท่ีท า นามและต าแหน่งของ             

พนักงานเจ้าหน้าท่ีผู้ท า และข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการกระท าความผิดให้ละเอียดข้อกล่าวหาหรือฐานความผิด

ให้ครบถ้วน และระบุพยานหลักฐานท่ีเกี่ยวข้องกับการกระท าความผิดให้ครบถ้วนท้ังพยานบุคคล พยานเอกสาร 

พยานวัตถุ ให้จดบันทึกหมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้กระท าความผิด พร้อมรายละเอียดและถ่ายภาพ

ผู้กระท าความผิดไว้ ตลอดจนพยานแวดล้อมต่างๆ ในกรณีท่ีการกระท าความผิดเกิดขึ้น ในพื้นท่ีป่าไม้ ให้

ระบุสถานะของพ้ืนท่ีว่า เป็นป่า ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 เป็นป่าตามพระราชบัญญัติป่า

สงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 พร้อมท้ังระบุช่ือ ป่า ป่าสงวนแห่งชาติ และระบุท้องท่ี เกิดเหตุ โดยระบุ หมู่ บ้าน 

ต าบล อ าเภอ และจังหวัด ให้ชัดเจน รวมท้ังเขียนแผนท่ีเกิดเหตุ พร้อมต าแหน่งท่ีเกิดเหตุ รูปแปลง ขอบเขต

และค่าพิกัด UTM โดยเคร่ือง GPS ให้ชัดเจน และถ่ายภาพสถานท่ีเกิดเหตุ  
 ข้อ 14 เม่ือได้ท าการจับกุมแล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีรีบน าตัวผู้ถูกจับไปยังท่ีท าการ ของ

พนักงานสอบสวน (สถานีต ารวจ) ในเขตท้องท่ีท่ีมีอ านาจตามกฎหมายโดยเร็ว แล้วกล่าวโทษต่อพนักงาน

สอบสวนพร้อมท้ังส่งตัวผู้ถูกจับ (ผู้ต้องหา) ของกลาง และส าเนาบันทึกจับกุม (ถ้ามี) 

 
 

/ต่อพนักงาน... 
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ต่อพนักงานสอบสวนเพื่อลงบันทึกประจ าวันไว้  และให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีขอคัดถ่ายส าเนาบันทึก               

ประจ าวันและให้เก็บไว้เป็นหลักฐาน ในกรณีท่ีไม่สามารถคัดถ่ายส าเนาบันทึกประจ าวนัไดใ้ห้พนกังานเจา้หนา้ท่ี

บันทึกถึงข้ออุปสรรคไว้ และให้เสนอบันทึกข้ออุปสรรคพร้อมกับรายงานการด าเนินการคดีอาญาให้

ผู้บังคับบัญชาทราบภายใน 48 ชั่วโมง 

ลักษณะ 4 
การ รู้/ไม่รู้ ตวัผู้กระท าความผิด 

 ข้อ 15 กรณีพนักงานเจ้าหน้าท่ีพบการกระท าความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้                   

และรู้ตัวผู้กระท าความผิดแต่ยังจับกุมตัวไม่ได้ ให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและ

รวบรวมพยานหลักฐานท่ีเกี่ยวข้องกับการกระท าความผิดดังกล่าวให้ครบถ้วนพร้อมท้ังเขียนแผนท่ีเกิดเหตุ

พร้อมต าแหน่งพื้นท่ีท่ีเกิดเหตุ และค่าพิกัด UTM โดยเคร่ืองมือ GPS และถ่ายภาพสถานท่ีเกิดเหตุ               
แล้วรีบด าเนินการแจ้งความกล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนในเขตท้องท่ีท่ีมีอ านาจตามกฎหมาย ภายใน                

48 ชั่วโมง นับแต่รู้ตัวผู้กระท าความผิดและให้ด าเนินการติดต่อประสานงานกับพนักงานสอบสวน เพื่อ

ด าเนินการร้องขอต่อศาลให้ออกหมายจับผู้กระท าความผิดต่อไป แล้วรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบภายใน 

48 ชั่วโมง นับแต่แจ้งความกล่าวโทษ และให้ผู้บังคับบัญชาท่ีได้รับรายงานดังกล่าว รายงานให้ผู้บริหาร

หน่วยงานซ่ึงเป็นผู้บังคับบัญชาของตนทราบ ภายใน 7 วัน นับแต่ได้รับรายงาน 
 กรณีพนักงานเจ้ าหน้า ท่ีพบการกระท าความผิดตามกฎหมายเกี่ ยวกับการป่าไม้                          
แต่ไม่รู้ตัวผู้กระท าความผิดดังกล่าว ให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและรวบรวม

พยานหลักฐานท่ีเกี่ยวข้องกับการกระท าความผิดดังกล่าวให้ครบถ้วน พร้อมท้ังเขียนแผนท่ีเกิดเหตุ                

ต าแหน่งพื้นท่ีท่ีเกิดเหตุ พร้อมค่าพิกัด UTM โดยเคร่ืองมือ GPS และถ่ายภาพสถานท่ีเกิดเหตุ แล้วรีบ
ด าเนินการแจ้งความกล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนในเขตท้องที่ที่มีอ านาจตามกฎหมายภายใน  48             

ชั่วโมง นับแต่พบการกระท าความผิดดังกล่าว เพื่อท่ีพนักงานสอบสวนจะได้ด าเนินการสืบสวนสอบสวน            

และจับกุมผู้กระท าความผิดมาด าเนินคดีต่อไป โดยการรายงานให้ผู้บังคับบัญชาและผู้บริหารหน่วยงาน             

ให้ปฏิบัติตามความในวรรคหนึ่ง 

ลักษณะ 5 
ของกลางและการตรวจพิสูจน ์

 ข้อ 16 การตรวจยึดของกลางในคดีความผิดกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้ ให้ปฏิบัติ                          

ตามกฎหมายและระเบียบหลักเกณฑ์ท่ีกรมป่าไม้ ก าหนดโดยเคร่งครัด 
 ข้อ 17 เม่ือพนักงานเจ้าหน้าท่ีได้รับมอบของกลางในความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับ                       

การป่าไม้จากพนักงานสอบสวนเพื่อเก็บรักษาตามข้อตกลงระหว่างส่วนราชการแล้วให้ผู้รับมอบของกลาง                 

น าของกลางดังกล่าวไปเก็บรักษา ณ สถานท่ีปลอดภัยและเหมาะสมเพื่อป้องกันมิให้เกิดการสูญหาย  

 

/หรือเสียหาย... 

 

 



52 
 

-6- 

หรือเสียหาย หรือน าของกลางดังกล่าวไปด าเนินการตามระเบียบและหลักเกณฑ์ เว้นแต่กรณีท่ีมีเหตุจ าเป็น

หรือไม่มีสถานท่ีเก็บรักษาของกลางก็ให้ด าเนินการจ้างเฝ้ารักษาตามระเบียบหลักเกณฑ์ท่ีกรมป่าไม้               

หรือทางราชการก าหนดไว้ และลงทะเบียนของกลางไว้เป็นหลักฐานแล้วรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ                     

ตามหลักเกณฑ์และก าหนดตามเวลาข้อ 21 โดยอนุโลม 
 ข้อ 18 ของกลางในคดี หากเป็นรถยนต์ เคร่ืองจักร หรือวัตถุอื่นใดท่ีกฎหมายก าหนดไว้                          

ให้ต้องจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าท่ีตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น ให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีแจ้งขอทราบ

รายละเอียดทางทะเบียนจากพนักงานเจ้าหน้าท่ีตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น โดยให้ขอรับการส าเนาทางทะเบียน

ส าเนาภาพถ่าย (ถ้ามี) และเม่ือได้ส าเนาแล้ว ให้จดบันทึกข้อมูลทางทะเบียน พร้อมท้ังภาพถ่ายของกลาง

ดังกล่าว และแนบไว้ในสมุดบัญชี โดยหากในรอบระยะเวลา 30วัน ปรากฏมีข้อมูลรถยนต์ของกลาง                  

เพิ่มขึ้นใหม่ในสมุดบัญชี ให้ส่งส าเนาข้อมูลท่ีบันทึกใหม่นั้นให้แก่ส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 
 ให้ส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า รวบรวมข้อมูลของในคดีกลางตามวรรคก่อน             

ไว้เป็นหลักฐานข้อมูลเพื่อใช้ตรวจสอบ และให้ตรวจสอบว่าได้เคยมีการน าของกลางท่ีได้รับรายงานมานั้น              

ใช้ในการกระท าความผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้มาก่อนหรือไม่ หากตรวจพบว่าได้เคยมีการใช้ของกลางนั้น

กระท าความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้มาก่อน ให้ส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่าเสนอ               

เร่ืองต่อกรมป่าไม้เพื่อแจ้งให้พนักงานสอบสวน หรือพนักงานอัยการทราบแล้วแต่กรณี ว่าได้เคยมีการใช้            

ของกลางในคดีกระท าผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้มาก่อน เพื่อขอให้พนักงานสอบสวนหรือพนักงาน              

อัยการเสนอความเห็นขอให้ศาลริบของกลางให้ตกเป็นของแผ่นดิน เนื่องจากมีการใช้ของกลางกระท าความผิด

ตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้หลายคร้ังอันแสดงให้เห็นว่าเจ้าของทรัพย์สินมีส่วนรู้เห็นเป็นใจในการกระท า

ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ แต่หากตรวจแล้วไม่พบว่าเคยมีการน าของกลางใช้ใน การกระท า

ความผิดมาก่อน ให้ส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่าจัดท าหนังสือประทับตราแจ้งให้ผู้มีชื่อเป็นเจ้าของ

กรรมสิทธ์ิตามทะเบียนทราบถึงการยึด อายัด ของกลาง โดยให้จัดส่งเป็นไปรษณีย์ตอบรับ และให้ส านกัปอ้งกนั

รักษาป่าและควบคุมไฟป่าจัดเก็บหลักฐานการตอบรับไว้เป็นหลักฐาน 
 ข้อ 19 เม่ือมีผู้ร้องขอคืนของกลางระหว่างคดี และของกลางในคดีนั้นอยู่ในความครอบครอง

ของหน่วยงานของกรมป่าไม้ ให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 และให้หน่วยงานของกรม

ป่าไม้รวบรวมพยานหลักฐานท่ีเกี่ยวข้องกับการขอคืนของกลางระหว่างคดีนั้นให้ครบถ้วนสมบูรณ์เท่าท่ีจะ

กระท าได้ แจ้งให้ส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า เพื่อเป็นผู้ด าเนินการในการเสนออนุญาตการคืนของ

กลางระหว่างคดีจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ให้ส านักป้องกันรักษาป่าและ

ควบคุมไฟป่าแจ้งขั้นตอนการด าเนินการให้บุคคลภายนอกผู้ร้องขอคืนของกลางทราบ 
 หากพนักงานสอบสวน พนักงานอัยการร้องของกลางเพื่อปฏิบัติ ให้ เป็นไปตาม                   

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 85/1 ให้ผู้บริหารหน่วยงานท าการส่งมอบของกลาง               

ท่ีได้มีการร้องขอนั้นให้แก่พนักงานสอบสวน หรือพนักงานอัยการแล้วแต่กรณี และให้จัดท าบันทึกส่งมอบ             

ของกลางโดยละเอียด โดยให้บันทึกปรากฏข้อความว่า “เป็นการส่งมอบของกลางตามประมวลกฎหมาย 

 
/วิธีพิจารณา... 
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วิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 85/1 เท่านั้น มิใช่เป็นการคืนตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 
มาตรา 64 ตรี ซ่ึงหากพนักงานสอบสวน หรือพนักงานอัยการจะท าการคืนของกลางไปโดยเด็ดขาด                   

ให้แก่ผู้ใด จะต้องด าเนินการตามพระราชบัญญัติป่าไม้ มาตรา 64 ตรีด้วย” และภายหลังการด าเนินการ               

ให้จัดท าเป็นรายงานแจ้งให้ส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่าทราบด้วยทุกคร้ัง และให้ส านักป้องกัน

รักษาป่าและควบคุมไฟป่าน าวิธีปฏิบัติตามข้อ 18 วรรคสองมาใช้โดยอนุโลม 
  ข้อ 20 ในกรณีท่ีจะต้องมีการตรวจพิสูจน์ไม้ของกลางในคดีอาญาในท้องท่ีใด ไม่ว่าจะ                    
โดยการร้องขอโดยพนักงานสอบสวน พนักงานเจ้าหน้าท่ี หรือพนักงานเจ้าหน้าท่ีอื่นใด ให้ผู้บ ริหาร                

หน่วยงานในท้องท่ีนั้นก าหนดให้เจ้าพนักงานผู้ผ่านหลักสูตรการฝึกอบรมการตรวจพิสูจน์ไม้ท่ีได้ขึ้นทะเบียน

โดยส านักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้แล้ว และปฏิบัติหน้าท่ีอยู่ในหน่วยงานท้องท่ีท่ีจะท าการตรวจพสูิจนไ์ม้นัน้ 

มีหน้าท่ีท าการตรวจพิสูจน์ไม้ 
 หากในหน่วยงานท้องท่ีใดไม่มีผู้ผ่านการฝึกอบรมหรือผู้ผ่านการฝึกอบรมไม่สามารถ                   

ปฏิบัติราชการได้ ให้ผู้บริหารหน่วยงานท้องท่ีท่ีจะต้องท าการตรวจพิสูจน์ไม้ร้องขอให้ผู้ผ่านการฝึกอบรม                  

จากหน่วยงานท่ีอยู่ใกล้เคียงหรือผู้ช านาญการของส านักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ กรมป่าไม้ และให้ผู้บริหาร

หน่วยงานพื้นท่ีใกล้เคียงหรือส านักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้จัดส่งผู้ผ่านการฝึกอบรมไปท าการตรวจพิสูจน์ไม้

โดยเร็ว 

 ให้ผู้ท าการตรวจพิสูจน์ไม้ด าเนินการตรวจพิสูจน์ไม้ตามหลักวิชาการโดยเร็ว และให้                

ผู้ท าการตรวจพิสูจน์ไม้ใช้วิธีการท่ีเหมาะสมบันทึกไว้เป็นพยานหลักฐาน เช่น ภาพถ่าย เก็บตัวอย่าง                   

ท าเคร่ืองหมาย ฯลฯ และบันทึกความเห็นไว้เป็นหลักฐาน และแจ้งผลการตรวจพิสูจน์ไม้ให้ผู้บริหาร      

หน่วยงานท้องท่ีท่ีท าการตรวจพิสูจน์ไม้ทราบ และให้ผู้บริหารหน่วยงานท้องท่ีแจ้งผลการตรวจพิสูจน์ไม้                   

แก่ผู้ร้องขอให้ตรวจพิสูจน์ไม้โดยเร็ว 
 ค่าใช้จ่ายของผู้ตรวจพิสูจน์ไม้ ไม่ว่าการไปราชการ ค่าใช้จ่ายในการตรวจพิสูจน์ไม้                             

ให้เบิกจากงบประมาณของหน่วยงานต้นสังกัดของผู้ตรวจพิสูจน์ไม้  ท้ังนี้ให้เป็นไปตามระเบียบของ              

ทางราชการ 

ลักษณะ 6 
การรายงานคดีอาญา 

 ข้อ 21 เม่ือพนักงานเจ้าหน้าท่ีได้จับกุมผู้กระท าความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้หรือ

ตรวจยึดของกลาง หรือตรวจพบการกระท าความผิดในความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้                     

ให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีดังกล่าวรายงานให้ผู้บังคับบัญชาขั้นเหนือขึ้นไปหนึ่งระดับทราบภายใน 48 ชั่วโมง               

นับแต่เวลาเสร็จส้ินการจับกุมหรือตรวจยึดของกลาง หรือตรวจพบการกระท าความผิดแล้วแต่กรณี                  

เว้นแต่ในกรณีมีเหตุจ าเป็นท่ีไม่อาจรายงานภายในก าหนดเวลาดังกล่าวได้ และให้ผู้บังคับบญัชาท่ีไดรั้บรายงาน

ดังกล่าวรายงานผลการจับกุมตรวจยึดของกลางหรือตรวจพบการกระท าความผิดดังกล่าวให้ผู้บริหารหน่วยงาน

ทราบภายใน 7 วัน นับแต่วันท่ีได้รับรายงาน และให้ผู้บริหารหน่วยงานรายงานให้อธิบดีทราบ ภายใน 7 วัน 

นบัแต่วันท่ีได้รับรายงาน 

 

/ข้อ 22 ... 
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 ข้อ 22 การรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับทราบตามข้อ 21 ให้แนบส าเนาบันทึก                   

การจับกุมแผนท่ีเกิดเหตุ ส าเนาบันทึกประจ าวันการรับแจ้งความกล่าวโทษของพนักงานสอบสวนและ                           

เอกสารหลักฐานอื่นๆท่ีเกี่ยวข้อง พร้อมท้ังระบุปัญหาหรืออุปสรรค (หากมี) ซ่ึงในกรณีมีปัญหาหรือ                 

อุปสรรคให้เสนอความเห็นถึงวิธีการหรือแนวทางการแก้ไขปัญหาหรืออุปสรรคดังกล่าวด้วย 

หมวด 2 
ขั้นตอนในการปฏิบตัิในการด าเนนิคดีอาญาท่ัวไป 

 ข้อ 23 กรณีพนักงานเจ้าหน้าท่ี เจ้าหน้าท่ี พบว่ามีการกระท าความผิดอาญาท่ัวไป                     

ให้แจ้งให้แก่ผู้บังคับบัญชาของตนทราบทันที และให้พนักงานเจ้าหน้าท่ี เจ้าหน้าท่ี นั้นด าเนินการแจ้งความ

ต่อพนักงานสอบสวน (ต ารวจ) ในท้องท่ีทันที ด้วยช่องทางการส่ือสารท่ีเร็วท่ีสุด 
 เม่ือผู้บังคับบัญชาตามสายงานได้รับรายงานให้ไปตรวจสอบท่ีเกิดเหตุทันที และให้เป็น               

ผู้มีอ านาจควบคุมสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้น เว้นแต่ในกรณีสุดวิสัยไม่สามารถเดินทางไปได้ ให้มอบหมาย                  

ให้พนักงานเจ้าหน้าท่ี หรือเจ้าหน้าท่ี ท่ีอยู่ปฏิบัติหน้าท่ีในเวลานั้น เป็นผู้ มีอ านาจควบคุมสถานการณ์                      

การมอบหมายดังกล่าวอาจมอบหมายด้วยวาจาหรือมอบหมายผ่านช่องทางการส่ือสารอื่นใด 
 ในระหว่างท่ีรอพนักงานสอบสวน (ต ารวจ) ผู้มีอ านาจควบคุมสถานการณ์ อาจมีค าส่ังให้

พนักงานเจ้าหน้าท่ี เจ้าหน้าท่ี หรืออาจด าเนินการด้วยตนเอง ด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและรวบรวม

พยานหลักฐานท่ีเกี่ยวข้องกับการกระท าความผิดดังกล่าว ท้ังพยานบุคคล พยานเอกสาร และพยานวัตถุ               

ให้ครบถ้วน พร้อมท้ังเขียนแผนท่ีเกิดเหตุและถ่ายภาพสถานท่ีเกิดเหตุและสภาพความเสียหายของทรัพย์สิน

ของทางราชการ เท่าท่ีจะสามารถด าเนินการได้ในเบื้องต้น โดยการด าเนินการดังกล่าวจะต้องไม่เป็นการ

เปล่ียนแปลงสภาพหรือท าลายข้อเท็จจริงอันเป็นพยานหลักฐานต่างๆในคดีก่อนท่ีพนักงานสอบสวน               

เข้าสอบสวนในท่ีเกิดเหตุ หากไม่แน่ใจว่าการด าเนินการดังกล่าวจะกระทบและอาจจะเป็นการท าลาย

พยานหลักฐานโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์หรือไม่ ให้ผู้มีอ านาจควบคุมสถานการณ์มีค าส่ังห้ามมิให้ผู้ใดเข้าไป               

ในสถานท่ีเกิดเหตุ จนกว่าพนักงานสอบสวนจะได้มาถึงและให้ปฏิบัติตามค าแนะน าของพนักงานสอบสวน 

 ข้อ 24 หากพบความผิดอาญาท่ัวไปเป็นความผิดอันยอมความไม่ได้ เช่น วางเพลิง                

เผาทรัพย์ ลักทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ เป็นต้น นอกจากจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อ 23 แล้ว                

ให้ผู้ควบคุมสถานการณ์ ร่วมกับผู้ท่ีพบเห็นการกระท าความผิดอาญาท่ัวไปนั้น ไปด าเนินการแจ้งความ              

กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนในเขตท้องท่ีท่ีมีอ านาจตามกฎหมาย ภายใน 48 ชั่วโมง นับแต่พบ                 

การกระท าความผิดดังกล่าว และรายงานให้ผู้บังคับบัญชาช้ันเหนือขึ้นไปหนึ่งระดับทราบภายใน 48 ชั่วโมง                 

นับแต่พบการกระท าความผิดอาญาท่ัวไปดังกล่าว และให้ผู้บังคับบัญชารายงานให้ผู้บริหารหน่วยงาน              

รายงานให้อธิบดีหรือรองอธิบดีทราบภายใน 7 วัน นับแต่วันได้รับรายงาน 

 

 

 

/ข้อ 25 ... 
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 ข้อ 25 เม่ืออธิบดีหรือรองอธิบดีได้ส่ังการให้หน่วยงานใดท่ีเกิดคดีอาญาท่ัวไป หรือเจ้าหน้าท่ี

ใดด าเนินคดีอาญาท่ัวไป ท้ังความผิดอันยอมความได้ หรือความผิดอันยอมความไม่ได้ แต่ยังมิได้มีการร้อง

ทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน ให้ผู้บริหารหน่วยงานของหน่วยงานนั้น หรือเจ้าหน้าท่ีนั้นมีอ านาจด าเนินการ

รวบรวมพยานหลักฐานท่ีเกี่ ยวข้องกับการกระท าความผิดอาญาท่ัวไปดังกล่าว โดยให้ประมวล                  

เร่ืองจัดท าเป็นรายงานสรุปเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้น พร้อมท้ังพยานหลักฐานแจ้งให้กลุ่มนิติการภายใน 15 วัน 

นับตั้งแต่วันถัดจากวันท่ีได้รับค าส่ังการ 
 การด าเนินการของผู้บริหารหน่วยงานตามข้อนี้ อาจมอบหมายให้เจ้าหน้าท่ีในหน่วยงาน           

ของตนเป็นผู้ด าเนินการแทน และการด าเนินการของเจ้าหน้าท่ีตามวรรคหนึ่ง อาจขอให้เจ้าหน้าท่ีอื่นใด                          

เข้าร่วมด าเนินการ 
 ให้กลุ่มนิติการพิจารณาตรวจสอบรายงานตามวรรคหนึ่ง และท าความเห็นในการด าเนิน  

คดีอาญาท่ัวไปให้แก่อธิบดีหรือรองอธิบดีภายใน 10วัน นับแต่วันท่ีได้รับรายงาน 
 เม่ืออธิบดีหรือรองอธิบดีได้มอบหมายให้ผู้บริหารหน่วยงานใด หรือเจ้าหน้าท่ีใด                        

ได้ด าเนินการร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนแล้ว ให้บุคคลดังกล่าวไปด าเนินการร้องทุกข์ต่อพนักงาน

สอบสวนภายใน 3 วัน นับแต่วันท่ีได้รับทราบการมอบหมายให้ร้องทุกข์ แต่ท้ังนี้จะต้องด าเนินการร้องทุกขต์าม

กฎหมายภายในก าหนดอายุความ และภายหลังจากการร้องทุกข์แล้วให้แจ้งกลุ่มนิติการทราบภายใน 7 วัน 
 การขอขยายระยะเวลาด าเนินการตามข้อนี้ให้ขอขยายระยะเวลาต่ออธิบดีหรือรองอธิบดี                      

ผู้ส่ังการโดยตรง โดยมิให้น าข้อ 26 และข้อ 27 มาใช ้

หมวด 3 
การขอขยายระยะเวลาด าเนนิการ 

 ข้อ 26 ในกรณีท่ีพนักงานเจ้าหน้าท่ีหรือเจ้าหน้าท่ีหรือหน่วยงานท่ีรับผิดชอบไม่สามารถ

ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาท่ีก าหนดไว้ในขั้นตอนใด ให้ขออนุมัติขยายเวลาด าเนินการ                         

เป็นหนังสือพร้อมท้ังระบุเหตุแห่งความล่าช้าต่อผู้ มีอ านาจในการอนุมัติให้ขยายเวลาข้อ 27 ภายใน                    

ระยะเวลาท่ีก าหนดดังกล่าว กรณีมีเหตุจ าเป็นท่ีไม่อาจขออนุมัติขอขยายระยะเวลาภายในระยะเวลา                         

ท่ีก าหนดได้ให้ด าเนินการขออนุมัติขยายระยะเวลาในโอกาสแรกท่ีพึงกระท าได้และให้แสดงเหตุจ าเป็น                             

ท่ีไม่อาจด าเนินการได้ภายในระยะเวลาท่ีก าหนดดังกล่าวประกอบการพิจารณาด้วย 
 การขออนุมัติขยายระยะเวลาด าเนินการตามวรรคหนึ่งต้องรายงานเร่ืองอายุความร้องทุกขแ์ละ

อายุความฟ้องร้องคดีท่ีเหลือให้ผู้บังคับบัญชาทราบด้วยทุกคร้ัง เพื่อใช้ประกอบการพิจารณา 
 ข้อ 27 ให้บุคคลดังต่อไปนี้ มีอ านาจขยายระยะเวลาด าเนินการในแต่ละขั้นตอน                                  

ได้คร้ังละไม่เกิน 7 วัน และขยายได้ไม่เกินสามคร้ัง ดังนี้ 

 
 
 
 
 

/(1) การขอ... 
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 (1) การขอขยายระยะเวลาคร้ังท่ีหนึ่ง ให้เป็นอ านาจของผู้บริหารหน่วยงานซ่ึงเป็น

ผู้บังคับบัญชาตามสายงาน 
 (2) การขอขยายระยะเวลาคร้ังท่ีสองและคร้ังท่ีสามให้เป็นอ านาจของรองอธิบดี 

 ในกรณีมีเหตุจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีไม่อาจด าเนินการภายในระยะเวลาท่ีได้รับอนุมัติให้ขยาย

ระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้อธิบดีมีอ านาจย่นหรือขยายเวลาด าเนินการในและขั้นตอนได้ตามท่ี เห็นสมควร 

หมวด 4 
การควบคุมการด าเนนิคดีอาญา และคดีอาญาท่ัวไป 

 ข้อ 28 ให้ผู้บริหารหน่วยงาน มอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีหรือเจ้าหน้าท่ีในสังกัด

หน่วยงานของตนเป็น “ผู้รับผิดชอบคดีอาญา” ในคดีอาญาท่ีพนักงานเจ้าหน้าท่ีในสังกัดตนได้ด าเนินการหรือ

ร่วมด าเนินการจับกุม ตรวจยึด หรือตรวจพบการกระท าความผิด ส าหรับในคดีอาญาท่ัวไปเม่ือได้มีการร้อง

ทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนแล้วให้ผู้บริหารหน่วยงานมอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าท่ี หรือเจ้าหน้าท่ีในสังกัด

หน่วยงานของตนเป็น “ผู้แทนคดีอาญาท่ัวไป” ในคดีอาญาท่ัวไป โดยให้ผู้รับผิดชอบคดีอาญาและผู้แทน

คดีอาญาท่ัวไปมีหน้าท่ีดังนี้ 
 (1) ติดต่อประสานงานกับพนักงานสอบสวนและพนักงานอัยการผู้รับผิดชอบคดี 
 (2) ชี้แจงข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย และรวบรวมเอกสารและพยานหลักฐาน                                     

ท่ีเกี่ยวข้องกับคดีให้พนักงานสอบสวนและพนักงานอัยการผู้รับผิดชอบคดี 
 (3) ติดตามผลคดีว่าอยู่ในขั้นตอนใด และสถานะทางคดีเป็นเช่นไร 
 (4) รายงานการด าเนินการของตนและผลคดีว่าอยู่ขั้นตอนใด ตลอดจนสถานะ                  

ทางคดีเป็นเช่นไร 
 (5) เม่ือศาลมีค าพิพากษาหรือค าส่ังไม่ว่าศาลชั้นต้น ศาลอุทธรณ์ หรือศาลฎีกา            

ให้ด าเนินการคัดส าเนาค าพิพากษาหรือค าส่ังดังกล่าว แล้วรายงานให้ผู้บริหารหน่วยงานทราบ 
 กรณีท่ีพนักงานอัยการมีค าส่ังไม่ฟ้องคดี หรือคดีถึงท่ีสุดโดยศาลพิพากษายกฟ้อง                 

ในคดีอาญา และคดีอาญาท่ัวไป ให้ผู้รับผิดชอบคดีอาญา หรือผู้แทนคดีอาญาท่ัวไป ด าเนินการรวบรวม            

เอกสารท่ีเกี่ยวข้อง โดยให้ร้องขอต่อพนักงานอัยการเพื่อขอทราบสรุปพยานหลักฐานพร้อมท้ังความเห็น           

ของพนักงานสอบสวนและพนักงานอัยการในการส่ังคดีหรือขอคัดส าเนาค าพิพากษาศาลแล้วแต่กรณี                          

แล้วเสนอให้ผู้บริหารหน่วยงานวิเคราะห์ถึงสาเหตุท่ีท าให้พนักงานอัยการมีค าส่ังไม่ฟ้องคดีหรือศาลพิพากษา

ยกฟ้องคดีดังกล่าว พร้อมเสนอความเห็นให้อธิบดีภายใน 15 วัน นับแต่ได้ทราบถึงเหตุดังกล่าว โดยคดีอาญาให้

เสนอผ่านส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า คดีอาญาท่ัวไปให้ผ่านกลุ่มนิติการ 

 

 

 

 

/ให้ผู้บริหาร... 
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 ให้ผู้บริหารหน่วยงาน รายงานผลความคืบหน้าในคดีอาญา ท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของตนให้

อธิบดี หรือรองอธิบดีกรมป่าไม้ ทราบทุก 3 เดือน โดยให้รายงานผ่านส านักป้องกันรักษาป่าและ                 

ควบคุมไฟป่า ส าหรับการรายงานผลคดีอาญาท่ัวไปให้รายงานต่ออธิบดีหรือรองอธิบดี ทราบทุก 3 เดือน         

โดยให้รายงานผ่านกลุ่มนิติการ 
 ข้อ 29 ส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า เป็นหน่วยงานรับผิดชอบเกี่ยวกับ                    

การรวบรวมรายงานของหน่วยงานต่างๆท่ีรายงานเกี่ยวกับการจับกุม การตรวจยึดของกลาง การจัดการของกลาง

และการตรวจพบการกระท าความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ และคดีอาญาท่ีรายงานต่ออธิบดี                 

หรือรองอธิบดี รวมท้ังตรวจสอบ ควบคุม ก ากับดูแลในส่วนของการกระท าความผิดตามกฎหมายว่าด้วย             

การป่าไม้ และการด าเนินคดีอาญาให้หน่วยงานต่างๆในสังกัดกรมป่าไม้ปฏิบัติตามขั้นตอนและระยะเวลาท่ี

ก าหนดไว้ในระเบียบนี้ และให้จัดท าบัญชีสรุปคดีอาญา เสนอให้อธิบดีหรือรองอธิบดีทราบทุก 1 เดือน 
 ข้อ 30 ส าหรับการกระท าความผิดอาญาท่ัวไป ซ่ึงมิใช่ความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับ                                

การป่าไม้ ให้กลุ่มนิติการเป็นหน่วยงานรับผิดชอบเกี่ยวกับการรวบรวมรายงาน รวมท้ังตรวจสอบ                        

ควบคุม ก ากับดูแลให้เป็นไปตามระเบียบนี้ และสรุปรายงานเสนออธิบดีหรือรองอธิบดี และหากพบว่า                

ในการกระท าความผิดอาญาท่ัวไปท่ีกรมป่าไม้เป็นผู้ เสียหายท่ีมีพนักงานเจ้าหน้าท่ี เจ้าหน้าท่ีเข้าไป                  

เกี่ยวข้อง ท้ังในกรณีท่ีพนักงานเจ้าหน้าท่ี เจ้าหน้าท่ีเป็นผู้กระท าความผิดในทางอาญา หรือพนักงาน    

เจ้าหน้าท่ี เจ้าหน้าท่ีเป็นผู้ เสียหายจากการกระท าความผิดในทางอาญา ให้กลุ่มนิติการแจ้งให้ส านัก              

บริหารกลางและแจ้งให้หน่วยงานของกรมป่าไม้ท่ีมีหน้ารับผิดชอบตามพระราชบัญญัติความรับผิด                                

ทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ี พ.ศ. 2539 ภายใน 7 วัน นับแต่เม่ือทราบ เพื่อให้ด าเนินการตามระเบียบ                      

และกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 
 ข้อ 31 ส าหรับกรณีพนักงานเจ้าหน้าท่ี เจ้าหน้าท่ี ต้องหาคดีอาญาอันเนื่องมาจากการปฏิบัติ

หน้าท่ีโดยชอบด้วยกฎหมาย หรือพนักงานเจ้าหน้าท่ี เจ้าหน้าท่ี ตกเป็นผู้ เสียหาย หรือผู้ถูกกล่าวหา หรือ              

ต้องหาคดีอาญา อันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าท่ีโดยชอบด้วยกฎหมายในคดีอาญา ให้พนักงานเจ้าหน้าท่ี 

เจ้าหน้าท่ี รายงานต่อผู้บังคับบัญชาตามสายงานโดยเร่งด่วน และให้ผู้บังคับบัญชาท่ีได้รับรายงานหรือ           

ได้ทราบถึงข้อเท็จจริงดังกล่าว ด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นแล้วรายงานให้ผู้บริหารหน่วยงานทราบ

ภายใน 5 วัน และให้ผู้บริหารหน่วยงานพิจารณาให้ความเห็นว่ าพนักงานเจ้ าหน้า ท่ี เจ้ าหน้า ท่ี                   

ต้องหาคดีอาญาอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าท่ีโดยชอบกฎหมายหรือไม่ และให้แจ้งส านักบริหารกลางทราบ

ภายใน 7 วัน 
 ให้ส านักบริหารกลางเป็นหน่วยงานรับผิดชอบเกี่ยวกับการรวบรวมรายงาน รวมท้ังตรวจสอบ 

ควบคุม ก ากับดูแล ให้ความช่วยเหลือพนักงานเจ้าหน้าท่ีให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการ 

เช่น การเสนอให้กรมป่าไม้แจ้งขอให้พนักงานอัยการเป็นทนายความแก้ต่างคดีอาญาเป็นต้น และสรุปรายงาน

เสนออธิบดีหรือรองอธิบดี 

 
 
 

/ข้อ 32 อธิบดี... 
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 ข้อ 32 อธิบดีอาจมอบหมายให้รองอธิบดีเป็นผู้ควบคุมการด าเนินการในคดีอาญา               

หรือคดีอาญาท่ัวไปเป็นการเฉพาะคดี  และให้หน่วยงานท่ีรับผิดชอบในคดีอาญาคดีอาญาท่ัวไป                       

ท่ีอธิบดีได้มอบหมายนั้นปฏิบัติตามระเบียบนี้ภายใต้การบังคับบัญชาของรองอธิบดี 
 ในกรณีท่ีรองอธิบดีท่ีได้รับมอบหมายนั้น พิจารณาเร่ืองราวข้อเท็จจริงในคดีแล้วเห็นว่า           

เป็นคดีส าคัญหรือส่งผลกระทบต่อกรมป่าไม้อย่างยิ่ง ให้รายงานให้อธิบดีโดยเร่งด่วน หรือหากรองอธิบดี                          

พิจารณาแล้ว เห็นว่าคดีอาญา หรือคดีอาญาท่ัวไปนั้น ไม่ได้เป็นคดีส าคัญหรือไม่ส่งผลกระทบต่อกรมป่าไม้

อย่างยิ่ง ให้รวบรวมส านวนคดีนั้นไว้ท่ีหน่วยงานท่ีรับผิดชอบคดีอาญาหรือคดีอาญาท่ัวไปนั้น เพื่อให้ปฏิบัติให้

เป็นไปตามระเบียบนี้ภายใต้การบังคับบัญชาของรองอธิบดี 
 ในคดีอาญาหรือคดีอาญาท่ัวไปท่ีรองอธิบดีได้รับมอบหมายตามวรรคหนึ่งได้ด าเนินการ              

จนยุติคดีแล้ว ตามขั้นตอนของกฎหมาย เม่ือได้สรุปรายงานผลการยุติคดีให้อธิบดีทราบแล้วให้ด าเนินการ   

จัดการเอกสารไปตามระเบียบของทางราชการ 
 อธิบดีจะเรียกให้รายงานผลคดีท่ีได้มอบหมายให้รองอธิบดีตามวรรคหนึ่งในเวลาใดก็ได้ 
 ข้อ 33 บรรดาการด าเนินคดีอาญาท่ีเกิดขึ้นก่อนวันท่ีระเบียบนี้ใช้บังคับให้ด าเนินการ              

ต่อไปจนเสร็จส้ิน โดยให้ปฏิบัติตามระเบียบนี้เท่าท่ีจะปฏิบัติได้ 
 ข้อ 34 ให้อธิบดีกรมป่าไม้ รักษาการตามระเบียบนี้ และมีอาจตีความ วินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับ

การปฏิบัติตามระเบียบนี้ ค าวินิจฉัยของอธิบดีให้ถือเป็นท่ีสุด 

หมวด 5 
การตรวจสอบการด าเนนิคดีและโทษ 

 ข้อ 35 เม่ือพนักงานเจ้าหน้าท่ี หรือเจ้าหน้าท่ี พบการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ีโดย

มิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ ใดหรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ีโดยทุจริต                       

ให้รายงานพฤติกรรมดังกล่าวต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งดังต่อไปนี้ได้โดยตรงโดยไม่จ าเป็นต้องรายงาน                 

ผ่านผู้บังคับบัญชาตามสายงาน 
 (1) อธิบดี 
 (2) รองอธิบดี 

 (3) ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ 
 (4) ผู้อ านวยการส านัก 
 (5) ผู้บริหารหน่วยงาน 
 การรายงานตามวรรคหนึ่งอาจเสนอเป็นข้อร้องเรียนด้วยวาจา ท าเป็นลายลักษณ์อั กษร

หรือร้องเรียนผ่านทางเว็ปไซต์ของกรมป่าไม้ และให้ระบุชื่อผู้รายงาน หรือหากไม่ประสงค์ออกนาม                

อาจแจ้งวิธีการท่ีสามารถติดต่อไว้ก็ได้ และเม่ือบุคคลตามวรรคหนึ่ง หรือผู้ท่ีบุคคลตามวรรคหนึ่ง  

 
 
 
 

/ได้มอบหมาย... 

 



59 
 

-13- 

ได้มอบหมายหน้าท่ีไว้ได้ รับรายงานให้ด าเนินการตรวจสอบโดยรวบรวมพยานหลักฐานข้อเท็จจริง                     

จากบุคคลท่ีคาดว่าน่าจะเกี่ยวข้อง โดยให้ปกปิดข้อมูลเป็นความลับ และหากตรวจสอบเบื้องต้นแล้ว               

พบว่าอาจมีการกระท าความผิดตามวรรคหนึ่ง ให้เสนอรายงานต่อส านักบริหารกลางเพื่อพิจารณา                   

ด าเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงไปตามขั้นตอนของระเบียบและกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง และหากส านัก                  

บริหารกลางตรวจพบว่าพฤติกรรมดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียกายในทางแพ่งแก่กรมป่าไม้ ให้ส่งเร่ือง                  

ให้กลุ่มนิติการด าเนินการฟ้องคดีอาญาหรือคดีแพ่งภายในก าหนดอายุความคดี 
 ข้อ 36 ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้มีอ านาจในการตรวจสอบการด าเนินการในคดีอาญา 

คดีอาญาท่ัวไป โดยหากตรวจพบส่ิงผิดปกติท่ีอาจเป็นการกระท าความผิดตามข้อ 35 หรือด าเนินการ               

ไม่เป็นไปตามระเบียบนี้ ให้ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้รายงานต่ออธิบดีกรมป่าไม้ 
 ข้อ 37 เม่ือพบว่าพนักงานเจ้าหน้าท่ี เจ้าหน้าท่ี ผู้ใดกระท าการหรืองดเว้นกระท าการ                  

ตามระเบียบนี้ โดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง และท าให้เกิดเกิดความเสียหายแก่ทางราชการ              

ให้ผู้บริหารหน่วยงาน ออกค าส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงทันทีท่ีได้รับทราบ 
 ในกรณีผู้บริหารหน่วยงาน ตกเป็นผู้ถูกกล่าวหาว่าผิดระเบียบนี้ให้ส านักบริหารกลาง         

เป็นผู้เสนอให้อธิบดีออกค าส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง 
 การแต่งตั้งคณะกรรมการ และกระบวนการด าเนินการของคณะกรรมการให้ด าเนินการ                

ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 

พ.ศ. 2539 พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ี พ.ศ. 2539 และระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
 ข้อ 38 หากพบว่าการกระท าของพนักงานเจ้าหน้าท่ี เจ้าหน้าท่ี เป็นการกระท าการหรือ                

งดเว้นกระท าการตามระเบียบนี้ โดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง เป็นเหตุให้คดีขาดอายุความ              

หรือท าให้ราชการเสียหายอย่างร้ายแรง ให้ถือว่าเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ท้ังจะต้องรับผิดในทาง              

อาญาหรือในทางแพ่ง (ถ้ามี) อีกด้วย 

 
 
            ประกาศ  ณ  วันท่ี  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   
ที ่ ทส 1610.4/23235                                 วันที ่   6    พฤศจิกายน   2552             . 
เรื่อง  ก าชับให้ผู้เชี่ยวชาญการตรวจพิสูจน์ไม้ปฏิบัติตามระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยมาตรการควบคุม 

ตรวจสอบ และเร่งรัดการด าเนินคดีอาญา พ.ศ.2552 

เรียน    อธิบดีกรมป่าไม้ 
 รองอธิบดีกรมป่าไม้ทุกท่าน 
 ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ทุกท่าน 
 ผู้อ านวยการส านักทุกส านัก 
 ผู้อ านวยการกองการอนุญาต 

ผู้อ านวยการกลุ่มนิติการ 
ผู้อ านวยการส านักทรัพยากรป่าไม้ท่ี 1-13 
ผู้อ านวยการส านักทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา 
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน 

  ตามท่ีกรมป่าไม้ ได้มีหนังสือ ด่วนท่ีสุด ท่ี ทส 1610.4/8886 ลงวันท่ี 21 พฤษภาคม 2552 

ส่งส าเนาระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยมาตรการควบคุม ตรวจสอบ และเร่งรัดการด าเนินคดีอาญา  พ.ศ. 2552 

และแจ้งว่าหากไม่ปฏิบัติตามระเบียบนี้โดยเคร่งครัดจนเป็นเหตุให้ราชการเสียหายอย่างร้ายแรง จะถือว่า

เป็นความผิดวินัยร้ายแรง ท้ังจะต้องรับผิดในทางอาญาและทางแพ่งอีกด้วย จึงแจ้งมาเพื่อให้ปฏิบัติโดย

เคร่งครัด ความละเอียดแจ้งอยู่แล้วนั้น 

  กรมป่าไม้ ได้รับข้อร้องเรียนว่า ผู้เชี่ยวชาญการตรวจพิสูจน์ไม้ ไม่ได้ออกไปด าเนินการ

อย่างรวดเร็วตามท่ีร้องขอ ดังนั้นกรมป่าไม้จึงขอก าชับให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีผู้ผ่านหลักสูตรการฝึกอบรม

การตรวจพิสูจน์ไม้ท่ีได้ขึ้นทะเบียนโดยส านักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ กรมป่าไม้ นั้น ปฏิบัติตามนัยข้อ 20 

แห่งระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยมาตรการควบคุม ตรวจสอบและเร่งรัดการด าเนินคดีอาญา พ .ศ.2552              

โดยเคร่งครัด มิชักช้า ท้ังนี้ เพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของทางราชการและป้องกนัมิให้เกดิความเสียหาย

แก่ทางราชการเป็นส าคัญ และหากปรากฏความในภายหลังว่าเกิดความเสียหายเนื่องจากความล่าช้าในการตรวจ

พิสูจน์ไม้ โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร และเกิดความเสียหายแก่ทางราชการ กรมป่าไม้จะด าเนินการทางวินัย

แก่พนักงานเจ้าหน้าท่ีผู้ก่อให้เกิดความเสียหายต่อไป 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาถือเป็นแนวทางปฏิบัติโดยเคร่งครัดด้วย 

 

       ลงนาม     ชลธิศ  สุรัสวดี 
        (นายชลธิศ  สุรัสวดี) 
          รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน 
          อธิบดีกรมป่าไม้ 
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บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ   ส านักป้องกนัรักษาป่าและควบคุมไฟป่า       ส่วนยุทธการด้านป้องกันและปราบปราม  โทร. 839   
ที ่ ทส 1612.3(ย.2)/918                                วันที ่   26    กุมภาพันธ์   2552               
เรื่อง  ขอผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจพิสูจน์ไม้ 

เรียน    รองอธิบดีกรมป่าไม้ทุกท่าน 
 ผู้อ านวยการส านักทุกส านัก 

ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ทุกท่าน 
 ผู้อ านวยการกองการอนุญาต 

ผู้อ านวยการกลุ่มนิติการ 
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  
หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน 

  ส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ขอส่งส าเนาหนังสือกรมป่าไม้ ด่วนท่ีสุด ท่ี ทส 

1612.3/22066 ลงวันท่ี 27 พฤศจิกายน 2551 เร่ือง ขอผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจพิสูจน์ไม้ เรียนมาเพื่อ 

โปรดทราบ 

 
 

     ลงนาม    วิฑูรย์  ชลายนนาวิน 
   (นายวิฑูรย์  ชลายนนาวิน) 

 ผู้อ านวยการส านักป้องกนัรักษาป่าและควบคุมไฟป่า        
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บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ   กรมป่าไม้     ส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า       โทร. 0 2561 4292-3 ต่อ 839   
ที ่ ทส 1612.3/22066    วันที ่    27   พฤศจิกายน   2551       
เรื่อง  ขอผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจพิสูจน์ไม้ 

เรียน   ผู้อ านวยการส านักทรัพยากรป่าไม้ท่ี 1-13 
ผู้อ านวยการส านักทรัพยากรป่าไม้ (สาขา) ทุกสาขา 

  ด้วยกรมป่าไม้ ได้รับหนังสือจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องและหน่วยงานในสังกัดกรมป่าไม้

แจ้งความประสงค์ขอให้ส่งผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจพิสูจน์ไม้ ไปด าเนินการตรวจพสูิจนไ์ม้ท่ีไดมี้การตรวจอายดั 

หรือตรวจยึดไม้ของพนักงานเจ้าหน้าท่ี เพื่อประกอบการพิจารณาด าเนินการต่อไป 

  กรมป่าไม้ ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าการตรวจพิสูจน์ไม้ตามท่ีได้มีการร้องขอของหน่วยงาน

หากด าเนินการล่าช้า อาจเกิดผลเสียหายต่อทางราชการและบุคคลท่ีเกี่ยวข้อง ดังนั้นจึงขอให้ส านักจัดการ

ทรัพยากรป่าไม้ ก าชับ เร่งรัด ผู้ท่ีได้รับมอบหมายให้ท าการตรวจพิสูจน์ไม้ในกรณีต่างๆ ออกไปด าเนินการ

ตามท่ีมีผู้ ร้องขอภายใน 3 วัน นับตั้งแต่รับทราบค าส่ังการของกรมป่าไม้ เม่ือด าเนินการแล้วเสร็จ               

ให้รายงานให้กรมป่าไม้ทราบโดยด่วน 

  จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด 

 
 
     ลงนาม      สมชัย  เพียรสถาพร 
      (นายสมชัย  เพียรสถาพร) 
                    อธิบดีกรมป่าไม้ 
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(ส าเนา) 

ด่วนมาก 

ท่ี กส 0704/18059                  กรมป่าไม้ 

                                                        28    ธันวาคม   2516 

เร่ือง การจ าหน่ายไม้ของกลางในระหว่างคดี 

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย  1. บันทึกกรมป่าไม้ ด่วนมาก ท่ี กส.0704/1634 ลงวันท่ี 24 กรกฎาคม 2516 และด่วนมาก 

ท่ี กส.0704/1992 ลงวันท่ี 7 กันยายน 2516 รวมเอกสาร   แผ่น 

        2. หนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ท่ี น.ว.4/2501 ลงวันท่ี 6 มกราคม 

2501 รวมเอกสาร 2 แผ่น 

  เนื่องจากกรมป่าไม้ได้รับรายงานจากจังหวัดชลบุรีและจังหวัดนครศรีธรรมราช ขออนุมัติ

จ าหน่ายไม้ของกลางระหว่างคดี จ านวน 801 ท่อน ปริมาตรา 3,568.95 ม
3
. และจ านวน 122 ท่อน 

ปริมาตร 321.64 ม
3
. ตามล าดับ ซ่ึงตรวจยึดไม่ได้ตัวผู้กระท าผิด หรือไม่ทราบตัวผู้กระท าความผิดท่ีแท้จริง 

เพียงแต่ตามทางสอบสวนต่อมาทราบตัวผู้กระท าผิดว่าเป็นบุคคลนี้ ไม่ทราบนามสกุลหรือท่ีอยู่ท่ีแน่ชัด  

บุคคลนั้นหลบหนีการจับกุม อ าเภอท้องท่ีเห็นสมควรขายระหว่างคดีโดยพนักงานสอบสวนไม่ขัดข้อง 

จังหวัดเห็นว่าหากรอไว้จนคดีส้ินสุดไม้ของกลางจะเส่ือมคุณภาพ ควรหาทางจ าหน่ายโดยเร็ว จึงขอให้

กรมป่าไม้พิจารณาก าหนดแนวทางปฏิบัติอันสมควรเพื่อด าเนินการต่อไป 

  เร่ืองดังกล่าวนี้กรมป่าไม้ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า หากจะรอต่อไปจนกว่าคดีจะถึงที่สุด  

ไม้ของกลางอาจผุเส่ือมคุณภาพเสียหายหมด และหากจะประมูลขายระหว่างคดี ไม้ของกลางก็อาจตกไปอยู่ในมือ

ผู้กระท าความผิดอีกได้ จึงเห็นควรด าเนินการเพื่อให้รัฐได้รับประโยชน์มากท่ีสุด กล่าวคือ ขายไม้ของกลาง

ในกรณีนี้ให้แก่องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้รับซ้ือไปก่อน โดยถือหลักการดังนี้ 

  1. ตั้งคณะกรรมการประกอบด้วยผู้แทนป่าไม้เขต เป็นประธาน ผู้แทนป่าไม้จังหวัดและ

ผู้แทนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เป็นกรรมการ ร่วมกันพิจารณาราคาตลาดแห่งท้องถิ่น ว่าไม้รายนี้ชนิดใด

ควรขายให้ราคาเท่าใด แล้วให้คิดราคาขายท้ังส้ินบวกด้วยค่าภาระผูกพันหากมี แล้วให้องค์การ

อุตสาหกรรมป่าไม้รับซ้ือไปตามราคานั้น 

  2. การช าระค่าซื้อ ให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ช าระค่าซ้ือในอัตรา 2 เท่าค่าภาคหลวง

ของแต่ละชนิดไม้ พร้อมช าระค่าภาระผูกพันท่ีมีอยู่ต่อทางราชการเสียชั้นหนึ่งก่อน ราคาค่าซ้ือท่ีเหลือให้

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ท าสัญญาประกันไว้ว่า หากมีผู้เรียกร้องกรรมสิทธ์ิในไม้รายนี้และชนะคดี 

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้จะยินยอมช าระตามสัญญาให้แก่ผู้ชนะ ส าหรับค่าขายท่ีกรมป่าไม้รับช าระไปแล้ว

ก็จะถอนคืนมอบให้แก่ผู้ชนะคดีไปตามระเบียบ 

  3. หากพ้นก าหนดหนึ่งปีนับแต่วันท่ีขายไม้รายนี้ให้แก่องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ตามนัย

ดังกล่าวข้างต้น หากไม่มีผู้ใดเรียกร้องกรรมสิทธ์ิในไม้ ถือว่าให้ตกเป็นของแผ่นดินโดยอนุโลม ตามความ

ในมาตรา 1327 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ส่งค่าขายเป็นผลประโยชน์แก่แผ่นดินไป ในกรณี

เช่นนี้ ออป.ก็ควรช าระค่าซื้อเพียงอัตรา 2 เท่า ค่าภาคหลวง ดังท่ีได้ช าระไว้แล้ว ส่วนเงินค่าซ้ือท่ีค้างและ 
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ท าสัญญาประกันไว้เป็นอันพับไป 

  หลักการดังกล่าว ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้พิจารณาแล้ว

อนุมัติ และให้ถือเป็นหลักการในการปฏิบัติส าหรับรายอื่นซ่ึงมีกรณีอย่างเดียวกันต่อไป หรือผู้กระท าผิด

หลบหนีมีรายละเอียดปรากฏในหลักการท่ีแนบมา 

  ฉะนั้น จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และส่ังเจ้าหน้าท่ีถือเป็นทางปฏิบัติต่อไป ส่วนกรณีท่ีมี

ตัวผู้ต้องหาโดยแท้จริง หรือได้ตัวผู้กระท าผิด หรือกรณีอื่นนอกจากหลักการดังกล่าวนี้ ให้ถือปฏิบัติตาม

ข้อตกลงระหว่างกระทรวงมหาดไทยกับกระทรวงเกษตร เร่ือง การปฏิบัติเกี่ย วกับไม้ของกลางในคดี

ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ ลงวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2510 โดยเคร่งครัด และก่อนท่ีจะปฏิบัติ

ตามหลักการนี้ กรณีเกี่ยวกับการชักลาก และการขออนุมัติจ าหน่าย ต้องได้รับความเห็นชอบจากพนักงาน

สอบสวนหรือพนักงานอัยการตามระเบียบก่อนด้วย และเม่ือได้พิจารณาด าเนินการเกี่ยวกับไม้ของกลาง

รายใดไปแล้วประการใด โปรดแจ้งให้กรมป่าไม้ ทราบ พร้อมหลักฐานท่ีเกี่ยวข้องด้วย 

 

 

     ขอแสดงความนับถืออย่างสูง 

          (ลงชื่อ)         ประดิษฐ์  วนาพิทักษ์ 

         (นายประดิษฐ์  วนาพิทักษ์) 

                  อธิบดีกรมป่าไม้ 
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(ส าเนา) 

ท่ี กษ 0704.03/23508                 กรมป่าไม้ 
              61 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร 
                กทม. 10900 

                                                        22    กรกฎาคม   2534 

เร่ือง การจ าหน่ายไม้ของกลางในระหว่างคดี 

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย  ส าเนาค าบัญชา ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ท้ายหนังสือกรมป่าไม้

ท่ี กษ 0743.03/684 ลงวันท่ี 16 เมษายน 2536 

  ด้วย ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีบัญชาท้ายหนังสือกรมป่าไม้ 

ท่ี กษ 0743.03/684 ลงวันท่ี 16 เมษายน 2534 เห็นชอบกรณีประธานคณะอนุกรรมการตรวจสอบและ

เร่งรัดการรับมอบไม้ของกลาง (นายอุดมเดช ตันตยาภิวัธน์) ได้มีหนังสือ ท่ี กษ 0208/1240 ลงวันท่ี 

1 ตุลาคม 2533 แจ้งกรมป่าไม้พิจารณากรณีการจ าหน่ายไม้ของกลางในระหว่างคดี ซ่ึงไม่มีตัวผู้ต้องหา

หรือผู้ โต้แย้งกรรมสิทธ์ิในไม้ของกลางตามหนังสือกรมป่าไม้ ที่  กษ 0704/18059 ลงวัน ท่ี 

28 พฤศจิกายน 2516 นั้นมีอุปสรรคท าให้เกิดความล่าช้า และอาจท าให้ไม้ของกลางเส่ือมราคา สมควรจะ

ได้รับการพิจารณาแก้ไขตามท่ี อ.อ.ป. เสนอ ซ่ึงกรมป่าไม้ได้ตรวจสอบจากรายงานของป่าไม้เขตต่างๆ 

ท้ัง 21 เขต ปรากฏว่า ในรอบปีงบประมาณ 2533 จากการจับกุมส่วนใหญ่เจ้าหน้าท่ีจับกุมได้ไม้ของกลาง

ท่ีมีปริมาตราน้อยกว่า 10.00 ม
3
. จึงได้ก าหนดแนวทางปรับปรุงหลักเกณฑ์ในการจ าหน่ายไม้ของกลาง

ระหว่างคดี ซ่ึงไม่มีตัวผู้ต้องหาหรือผู้โต้แย้งกรรมสิทธ์ิในไม้ของกลาง ดังนี้ 

  1. จ านวนไม้ของกลางท่ีมีปริมาตราไม่เกิน 30.00 ม
3
. ให้จ าหน่ายแก่ อ.อ.ป. โดยไม่ต้อง

แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาก าหนดราคา และไม่ต้องแยกเป็นชนิดไม้สักและไม้กระยาเลย 

  2. ส าหรับไม้ของกลางท่ีมีปริมาตราเกินจ านวน 30.00 ม
3
. ให้ยึดถือปฏิบัติตามระเบียบเดิม 

  กรมป่าไม้ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว ขอให้จังหวัดโปรดส่ังการเจ้าหน้าท่ีผู้เกี่ยวข้อง

ทราบเกี่ยวกับเร่ืองนี้และถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อไปด้วย 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาด าเนินการต่อไป 

 

 

   ขอแสดงความนับถือ 

ส านักงานป้องกันและปราบปราม       (ลงนาม)     ร้อยตรี บรรณเลิศ รัชตกุล 

การบุกรุกตัดไม้ท าลายป่า (สปป.)    (ร้อยตรี บรรณเลิศ รัชตกุล) 

โทร. 5745266                 รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน 

โทรสาร 5740611                     อธิบดีกรมป่าไม้ 

ส าเนาส่ง – ป่าไม้เขตทุกเขต 
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บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ  กรมป่าไม้  ส านักงานป้องกันและปราบปรามการบุกรุกตัดไม้ท าลายป่า    โทร. ๕๗๔๕๒๖๖  
ที ่ กษ ๐๗๔๓.๐๓/๖๘๔                                 วันที ่    ๑๖  เมษายน   ๒๕๓๔                  

เรื่อง  การจ าหน่ายไม้ของกลางในระหว่างคดี 

เรียน    ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

  ด้วยประธานคณะอนุกรรมการตรวจสอบและเร่งรัดการรับมอบไม้ของกลาง (นายอุดมเดช 

ตันตยาภิวัชน์) ได้มีหนังสือท่ี กษ ๐๗๐๘/๑๒๔๐ ลงวันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๓๓ แจ้งต่อกรมป่าไม้ว่า กรณีการ

จ าหน่ายไม้ของกลางระหว่างคดี ซ่ึงไม่มีตัวผู้ต้องหาหรือผู้โต้แย้งกรรมสิทธ์ิในไม้ของกลางตามระเบียบกรมป่าไม้ 

ท่ี ๐๗๐๘/๑๘๐๕๙ ลงวันท่ี ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๑๖ นั้น มีอุปสรรคท าให้เกิดความล่าช้า กล่าวคือ การตั้ง

ราคาซ่ึงคณะกรรมการฯ ไม่ค่อยจะพร้อมกันไปด าเนินการ ดังนั้น จึงได้มอบหมายให้ฝ่าย อ .อ.ป. รับไป

พิจารณาหาแนวทางปฏิบัติท่ีจะท าให้การด าเนินงานในเร่ืองนี้รวดเร็วขึ้น ซ่ึง อ.อ.ป. ได้เสนอให้ปรับปรุง

หลักเกณฑ์ในการจ าหน่ายไม้ของกลางในระหว่างคดีดังนี้ 

๑. ไม้สักของกลางปริมาตรไม่เกิน ๑๐๐.๐๐ ม
๓
. และหรือไม้กระยาเลยของกลางปริมาตร

ไม่เกิน ๒๐๐.๐๐ ม
๓
. ไม่ต้องแต่งตั้งกรรมการพิจารณาก าหนดราคา เม่ือ อ.อ.ป. รับซ้ือแล้ว หากมีผู้เรียก

กรรมสิทธ์ิในไม้และชนะคดี อ.อ.ป. จะช าระเงินให้ตามจ านวนเงินท่ี อ.อ.ป. จ าหน่ายไม้รายนี้ได้ท้ังหมด 

โดยหักเฉพาะค่าใช้จ่ายต่างๆ ท่ี อ.อ.ป. ได้ช าระให้แก่กรมป่าไม้ 

๒. ไม้ของกลางท่ี อ.อ.ป. น าเข้าแปรรูปในโรงงานแปรรูปไม้ของ อ.อ.ป. เอง อ.อ.ป. จะคืนเงิน

ให้แก่ผู้ชนะคดีตามราคาขายเฉล่ียของแต่ละชนิดไม้ ประจ าปีของ อ.อ.ป. หักออกเฉพาะค่าใช้จ่ายต่างๆ ท่ี 

อ.อ.ป. ช าระให้แก่กรมป่าไม้ 

๓. ไม้สักของกลางท่ีปริมาตรเกิน ๑๐๐.๐๐ ม
๓
. และไม้กระยาเลยของกลางท่ีปริมาตรเกิน 

๒๐๐.๐๐ ม
๓
. ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบเดิม 

ซ่ึงคณะอนุกรรมการตรวจสอบและเร่งรัดการรับมอบไม้ของกลางได้พิจารณาแล้วเห็นว่า 

ปัจจุบันการปฏิบัติจะมีปัญหาข้อขัดแย้งท าให้เกิดความล่าช้า และอาจท าให้ไม้ของกลางเส่ือมราคา สมควร

จะได้รับการพิจารณาแก้ไขตามท่ี อ.อ.ป. เสนอดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง ท่ีแนบมา

พร้อมนี้ 

เร่ืองนี้กรมป่าไม้ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ผลจากการตรวจสอบรายงานผลคดีของป่าไม้เขตต่างๆ 

จ านวน ๒๑ เขต นั้น ปรากฏว่าในรอบปีงบประมาณ ๒๕๓๓ ที่ผ่านมา จากการจับกุมไม้ของกลาง

ของเจ้าหน้าท่ี ส่วนใหญ่จับกุมได้ไม้ของกลางท่ีมีปริมาตราน้อยกว่า ๑๐.๐๐ ม
๓
. ดังปรากฏรายละเอียดตาม

บัญชีแสดงสถิติการจับกุมไม้ของกลาง ปีงบประมาณ ๒๕๓๓ ท่ีแนบมาพร้อมนี้ และกรมป่าไม้ได้พิจารณา

แล้วเนื่องจากเกี่ยวกับนโยบาย จึงเห็นควรก าหนดแนวทางปรับปรุงหลักเกณฑ์ในการจ าหน่ายไม้ของกลาง

ในระหว่างคดี ซ่ึงไม่มีตัวผู้ต้องหาหรือผู้โต้แย้งกรรมสิทธ์ิในไม้ของกลางดังนี้ 
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๑. จ านวนไม้ของกลางไม้สักไม่เกิน ๑๐๐.๐๐ ม
๓
. และไม้กระยาเลยปริมาตรไม่เกิน 

๒๐๐.๐๐ ม
๓
. ท่ีจ าหน่ายให้ อ.อ.ป. โดยไม่ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาก าหนดราคาตามข้อเสนอ

ของ อ.อ.ป. นั้น เห็นว่าควรลดจ านวนลงไม่เกิน ๓๐.๐๐ ม
๓
. และไม่ต้องแยกเป็นชนิดไม้สักและชนิดไม้

กระยาเลย 

๒. ส าหรับไม้ของกลางท่ีมีปริมาตราเกินจ านวน ๓๐.๐๐ ม
๓
.ให้ยึดถือปฏิบัติตามระเบียบเดิม 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากชอบด้วยด าริขอได้โปรดน าความเรียน ฯพณฯ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อโปรดพิจารณาส่ังการในเร่ืองนี้ต่อไป 
 
 
      ลงนาม  ร้อยตรี บรรณเลิศ  รัชตกุล 
           (บรรณเลิศ  รัชตกุล) 
              รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน  

       อธิบดีกรมป่าไม้ 
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(ส าเนา) 

ท่ี กษ 0707/9494                          กรมป่าไม้ 
                ถนนพหลโยธิน กทม. 10900

                                                                      

         24   เมษายน   2528 
เร่ือง การประชุมนโยบายป่าไม้ 

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด 

  เนื่องด้วยการประชุมเกี่ยวกับนโยบายป่าไม้ ณ ห้องประขุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

เม่ือวันท่ี 7 มีนาคม 2528 ท่ีประชุมได้มีมติเกี่ยวกับของกลาง ดังนี้ 

1. อุปสรรคข้อขัดข้องในการด าเนินการเกี่ยวกับไม้ของกลาง เนื่องจากองค์การ

อุตสาหกรรมป่าไม้เสนอว่า ในการลากขนไม้ 6 ชนิด ตามหนังสือกรมป่าไม้ ท่ี กษ 0707/28696 ลงวันท่ี 

28 สิงหาคม 2527 ออกไปจ าหน่ายนอกท้องท่ี ควรจะยึดถือปริมาตราของไม้เป็นหลักในการพิจารณา 

กล่าวคือไม้ของกลางรายใดมีปริมาตราของไม้ 6 ชนิด รวมอยู่ด้วย ตั้งแต่ 10ม
3
. ขึ้นไป จึงควรจะลากขน

ออกไปจ าหน่ายนอกท้องท่ี หากมีปริมาตราต่ ากว่า 10 ม
3
. ลงมา ควรจ าหน่ายในท้องท่ีได้ ท่ีประชุมได้มีมติ

ให้คงไว้ตามเดิม คือให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมป่าไม้ ท่ี กษ 0707/28696 ลงวันท่ี 28 สิงหาคม 2527 

2. เ รื่องการจ าหน่ายไม้ของกลางระหว่างคดี องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เสนอว่า  

การจ าหน่ายไม้ของกลางระหว่างคดี ตามข้อตกลงระหว่างกระทรวงมหาดไทยกับกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์ ฉบับลงวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2510 ในข้อ 2 ในคดีท่ีไม่รู้ตัวผู้กระท าผิด และการจ าหน่ายไม้ของกลาง

ระหว่างคดีตามหนังสือกรมป่าไม้ ด่วนมาก ท่ี กส 0704/18059 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2516 

การจ าหน่ายไม้ของกลางระหว่างคดีตามข้อตกลงและตามหนังสือกรมป่าไม้ ดังกล่าว เอื้ออ านวยให้องค์การ

อุตสาหกรรมป่าไม้รับซ้ือไม้ของกลางจากทางกรมป่าไม้ได้รวดเร็วแต่ปรากฏว่า ปัจจุบันป่าไม้เขตบางเขต

และจังหวัดบางจังหวัด จะเก็บรักษาไว้หนึ่งปีเสียก่อน จึงจะเสนอขายให้ อ.อ.ป. เป็นเหตุให้ไม้ของกลาง

เส่ือมคุณภาพยากแก่การจ าหน่าย ท่ีประชุมมีมติให้กรมป่าไม้ซ้อมความเข้าใจให้หน่วยงานเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ 

กรมป่าไม้จึงขอซ้อมความเข้าใจว่า การจ าหน่ายไม้ของกลางตามข้อตกลงดังกล่าว จะต้อง

ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมป่าไม้ ด่วนมาก ท่ี กส 0704/18059 ลงวันท่ี 28 พฤศจิกายน 2516 การจ าหน่าย

ไม้ของกลางระหว่างคดีตามข้อตกลงและตามหนังสือกรมป่าไม้ดังกล่าว ไม่จ าเป็นต้องรอไว้หนึ่งปีก่อน 

เสนอขายให้ อ.อ.ป. เพราะถ้าหากเห็นว่าเก็บไว้ไม้จะผุเส่ือมคุณภาพเสียหายหรือเส่ียงต่อความเสียหาย

หรือค่าใช้จ่ายจะเกินส่วนกับค่าของไม้ของกลาง ก็ให้พิจารณาด าเนินการจ าหน่ายตามหนังสือกรมป่าไม้ 

ด่วนมาก ท่ี กส 0704/18059 ลงวันท่ี 28 พฤศจิกายน 2516 เว้นแต่รายใดเห็นว่ามีปัญหาข้อกฎหมาย

หรือทางปฏิบัติก็ให้หารือกรมป่าไม้เป็นรายๆไป 

นอกจากนี้เนื่องจากท่ีประชุมคณะกรรมการป้องกันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ เม่ือวันท่ี  

7 เมษายน 2525 มีมติว่า ไม้ของกลางที่ได้เก็บรักษาไว้ที่ปลอดภัย ตาภายหลังให้เกิดผุเสียหาย

เส่ือมคุณภาพใช้ประโยชน์ไม่ได้ ซึ่ง อ.อ.ป. ไม่ยอมรับมอบก่อนที่กรมป่าไม้จะสั่งการให้แทงจ าหน่าย

ออกจากทะเบียน ให้ท าการสอบสวนหาตัวผู้รับผิดชอบทางแพ่งเสียก่อน ซ่ึงปรากฏว่าบางเขตบางจังหวัด 
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ขอแทงจ าหน่ายไม้ของกลางออกจากทะเบียนให้กรมป่าไม้พิจารณาโดยไม่ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน

หาตัวผู้รับผิดชอบทางแพ่ง ซ่ึงท าให้การพิจารณาล่าช้าออกไป จึงขอซ้อมความเข้าใจให้ถือปฏิบัติในการ

แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนหาตัวผู้รับผิดชอบทางแพ่งเสียก่อนแจ้งกรมป่าไม้พิจารณาส่ังการให้แทง

จ าหน่ายออกจากทะเบียนทุกราบ 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด 

 

 

  ขอแสดงความนับถือ 

              (ลงนาม)     ไพโรจน์  สุวรรณกร 

                    (นายไพโรจน์  สุวรรณกร) 

                 รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน 

                             อธิบดีกรมป่าไม้ 
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(ส าเนา) 

ท่ี กษ 0704(5)/1957                          กรมป่าไม้ 
                61 ถนนพหลโยธิน เขตบางเขน      

       กทม. 10900                                                        
  23   มกราคม   2530 

เร่ือง การด าเนินการกับไม้ของกลางในระหว่างคดี 

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด  และป่าไม้เขตทุกเขต (ยกเว้นป่าไม้เขตตาก) 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย  ส าเนาหนังสือกรมป่าไม้ ท่ี กษ 0704(5)/1956 ลงวันท่ี 23 มกราคม 2530 

  กรมป่าไม้ขอส่งส าเนาหนังสือตามนัยส่ิงท่ีส่งมาด้วย มาเรียนเพื่อโปรดทราบและโปรดส่ัง

เจ้าหน้าท่ีให้ถือปฏิบัติในท านองเดียวกันต่อไป 
 

  ขอแสดงความนับถือ 

                (ลงนาม)     ช านิ  บุณโยภาส 

                     (นายช านิ  บุณโยภาส) 

                         อธิบดีกรมป่าไม้ 

 

 

กองคุ้มครอง 

โทร. 5795372 
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 (ส าเนา) 

ท่ี กษ 0704(5)/1956                          กรมป่าไม้ 
                61 ถนนพหลโยธิน เขตบางเขน      

       กทม. 10900                                                        
  23   มกราคม   2530 

เร่ือง การด าเนินการกับไม้ของกลางในระหว่างคดี 

เรียน ป่าไม้เขตตาก 

อ้างถึง  หนังสือป่าไม้เขตตาก ท่ี กษ 0714(ตก)/4431, 4433, 4435, 4437, 4439, 4441, 4449, 4451, 

4453, 4456, 4458 ลงวันท่ี 4 สิงหาคม 2529, ท่ี กษ 0714(ตก)/4725, 4729 ลงวันท่ี 18 

สิงหาคม 2529, ท่ี กษ 0714(ตก)/4810, 4812, 4814, 4816, 4818 ลงวันท่ี 20 สิงหาคม 

2529 และท่ี กษ 0714(ตก)/4848, 4850, 4856, 4858, 4862 ลงวันท่ี 22 สิงหาคม 2529 

  ตามหนัง สือ ท่ีอ้ างถึง เขตได้รายงานผลการด า เนินคดี เกี่ยวกับการกระท าผิด

พระราชบัญญัติป่าไม้ จ านวน 23 ราย ซึ่งเป็นผลคดีของการตรวจยึดไม้ของกลางในการกระท าผิด 

รวม 419 ท่อน 1,078 แผ่น ปริมาตร 263.69 ม
3
.  โดยท่ีเจ้าหน้าท่ีผู้ท าการตรวจยึดได้น าเร่ืองส่ง

พนักงานสอบสวนด าเนินคดีตามกฎหมายแล้ว และในการด าเนินคดีอัยการประจ าศาลสั่งให้งด

การสอบสวน ส าหรับไม้ของกลางดังกล่าว เขตจะเก็บรักษาไว้เกิน 1 ปี เพื่อให้ตกเป็นของแผ่นดินตาม

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1327 แล้วจึงจะจ าหน่ายตามระเบียบต่อไป ความละเอียด

ปรากฏตามหนังสือท่ีอ้างถึงแล้ว นั้น 

กรมป่าไม้พิจารณาแล้วเห็นว่า ไม้ในกรณีดังกล่าวมีจ านวนมาก อย่างไรเสียก็จะต้อง

ตกเป็นของแผ่นดิน การท่ีเขตจะเก็บไม้ของกลางไว้ให้เกิน 1 ปี แล้วจึงจะจ าหน่ายตามประมวลกฎหมาย

แพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1327 นั้น จะท าให้เป็นภาระของเจ้าหน้าท่ีในการเฝ้าดูแลรักษาไม้ของกลาง และ

ไม้ของกลางอาจผุพังเสียหายเส่ือมสภาพ ท าให้รัฐขาดรายได้ท่ีพึงจะได้รับในการจ าหน่าย ดังนั้นจึงให้เขต

ด าเนินการจ าหน่ายไม้ของกลางดังกล่าว และไม้ของกลางรายอื่นท่ีมีลักษณะเช่นเดียวกันนี้ในระหว่างคดี 

ตามระเบียบปฏิบัติท่ีก าหนดไว้ ตามหนังสือกรมป่าไม้ ด่วนมาก ที่ กส 0704/18059 ลงวันท่ี 

28 พฤศจิกายน 2516 และในการจ าหน่ายไม้ของกลางในระหว่างคดีให้ตรวจสอบให้แน่ชัดก่อนว่า คดีนั้น

เป็นคดีไม่ได้ตัวผู้กระท าผิด หรือคดีไม่พบตัวผู้กระท าผิด เพราะมีผลต่อการพิจารณาว่าไม้ของกลางในคดี

จะตกเป็นของแผ่นดินในก าหนดเวลาใด กล่าวคือ ถ้าเป็นคดีท่ีไม่ได้ตัวผู้กระท าผิด ซึ่งหมายถึงว่าขณะ

ตรวจยึดหรือจับกุมผู้ท าการตรวจยึดหรือจับกุมพบหรือรู้ตัวผู้กระท าผิด แต่จับกุมตัวส่งพนักงานสอบสวน

ไม่ได้ และตามทางสอบสวนของพนักงานสอบสวนก็รู้ตัวผู้กระท าผิด แต่ยังจับกุมตัวไม่ได้ คดีเช่นนี้ถือว่า

เป็นคดีท่ีรู้ตัวผู้กระท าผิด ซ่ึงพนักงานอัยการจะส่ังคดี โดยส่ังเด็ดขาดไม่ฟ้องหรือส่ังฟ้องผู้ต้องหา หรือ

ส่ังให้สอบสวนต่อไป คดีในลักษณะนี้ทรัพย์ของกลางจะตกเป็นของแผ่นดินภายใน 1 ปี นับแต่วันส่ง

หากไม่มีผู้ใดเรียกร้อง แต่ถ้าเป็นคดีไม่พบตัวผู้กระท าผิด ซ่ึงหมายถึงขณะตรวจยึดหรือจับกุมผู้ท าการ

ตรวจยึดหรือจับกุมไม่พบหรือไม่รู้ตัวผู้กระท าผิด และตามทางสืบสวนของพนักงานสอบสวนก็ไ ม่รู้ตัว

ผู้กระท าผิด คดีเช่นนี้ถือว่าเป็นคดีท่ีไม่รู้ตัวผู้กระท าผิด ซ่ึงพนักงานอัยการจะส่ังคดีโดยให้งดการสอบสวน  
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หรือให้ท าการสอบสวนต่อไป คดีในลักษณะนี้ทรัพย์ของกลางจะตกเป็นของแผ่นดินเม่ือเกินเวลา 5 ปี ท้ังนี้

ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1327 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาด าเนินการต่อไป 

 

 

  ขอแสดงความนับถือ 

                (ลงนาม)     ช านิ  บุณโญภาส 

                     (นายช านิ  บุณโญภาส) 

                         อธิบดีกรมป่าไม้ 

 

 

 

 

กองคุ้มครอง 

โทร. 5795372 
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ท่ี กษ 0704(5)/ว.7318                          กรมป่าไม้ 
                61 ถนนพหลโยธิน เขตบางเขน      

        กทม. 10900                                                        
  16   มีนาคม   2530 

เร่ือง การเร่งรัดจ าหน่ายไม้ของกลาง 

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด และป่าไม้เขตทุกเขต 

  ด้วยปรากฏว่าในปัจจุบันการด าเนินการจ าหน่ายไม้ของกลางในคดีป่าไม้ยังมีความล่าช้าท้ังๆ 

ท่ีกรมป่าไม้ได้วางระเบียบหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจ าหน่ายไม้ในระหว่างคดีไว้แล้ว เป็นเหตุให้ไม้ของกลาง

โดยเฉพาะไม้เนื้ออ่อนผุพัง เส่ือมสภาพหรือสูญหาย ท าให้รัฐเสียหายขาดรายได้อันพึ งท่ีจะได้รับอย่าง

แท้จริง ซ่ึงปัญหาดังกล่าวส่วนใหญ่เกิดจากเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบขาดการเอาใจใส่ดูแลและผู้บังคับบัญชา

ไม่กวดขันเร่งรัด ดังนั้น เพื่อแก้ไขปัญหาในเรื่องดังกล่าว กรมป่าไม้จึงขอวางแนวทางปฏิบัติในเรื่อง

การเร่งรัดจ าหน่ายไม้ของกลาง ดังต่อไปนี้ 

1. ให้ตรวจสอบและเร่งรัดการจ าหน่ายไม้ของกลางท่ีคดีเสร็จส้ินแล้วท่ียังเหลือค้างอยู่

ให้แก่ ออป.ให้หมดส้ินโดยด่วนท่ีสุด 

2. ให้ด าเนินการตรวจสอบและเร่งรัดการจ าหน่ายไม้ของกลางท่ียังอยู่ในระหว่างคดี

ท้ังหมดให้แก่ ออป. โดยไม่ต้องรอให้คดีส้ินสุด โดยถือปฏิบัติตามแนวทางท่ีกรมป่าไม้ได้ก าหนดไว้แล้ว

ตามหนังสือ ท่ี กส 0704/18059 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2516, ที่ กษ 0707/9494 ลงวันท่ี  

4 เมษายน 2528 และ ท่ี กษ 0704(5)/1956 ลงวันท่ี 23 มกราคม 2530 และนับแต่นี้เป็นต้นไปของกลาง

ท่ีตรวจยึดได้ใหม่ให้ด าเนินการขอจ าหน่ายในระหว่างคดีทุกราย หากรายใดมีข้อขัดข้องในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง

กับพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการ ให้รายงานให้กรมป่าไม้ทราบโดยด่วนเพื่อพิจารณาแก้ไขต่อไป 

ท้ังนี้ โดยให้ป่าไม้เขตหรือป่าไม้จังหวัดแล้วแต่กรณี คอยตรวจสอบเป็นระยะ และเร่งรัดให้มีการด าเนินการ

ตามท่ีกรมป่าไม้ได้ส่ังการไว้ข้างต้นโดยเคร่งครัด 

3. ในกรณีไม้ของกลางสูญหายหรือเส่ือมสภาพจน์ ออป. ไม่ยอมรับก่อนการตรวจวัด

ตีตราขาย ให้มีการสอบสวนว่าความเสียหายท่ีเกิดขึ้นนั้นเป็นความบกพร่องของเจ้าหน้าท่ีป่าไม้ผู้ใด แล้วให้

ผู้นั้นชดใช้ค่าเสียหายตามราคาท้องตลาดของไม้ของกลางท่ีเสียหายนั้น พร้อมท้ังให้พิจารณาลงโทษทางวินัย

แก่เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติหน้าท่ีบกพร่องทุกราย 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาส่ังการให้เจ้าหน้าท่ีถือปฏิบัติต่อไปโดยเคร่งครัด 

 

 

  ขอแสดงความนับถือ 

                (ลงนาม)     ช านิ  บุณโญภาส 

กองคุ้มครอง                    (นายช านิ  บุณโญภาส) 

โทร. 5795372                         อธิบดีกรมป่าไม้ 
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ท่ี กษ 0704(5)/ว.16438                          กรมป่าไม้ 
                61 ถนนพหลโยธิน เขตบางเขน      

        กทม. 10900                                                        
  16   มีนาคม   2530 

เร่ือง การเร่งรัดจ าหน่ายไม้ของกลาง 

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด และป่าไม้เขตทุกเขต 

  ด้วยปรากฏว่าในปัจจุบันการด าเนินการกับไม้ของกลางท่ีตรวจยึดได้ตามกฎหมายว่าด้วย

การป่าไม้ ยังมีการจัดท าทะเบียนไม้ของกลางและสารบบคดี ไม่เรียบร้อยถูกต้องตามความเป็นจริง ท าให้

ไม่สามารถตรวจสอบและติดตามผลได้ นอกจากนี้ยังมีไม้ของกลางท่ียังค้างด าเนินการจ าหน่ายให้แก่ อ.อ.ป. 

อยู่เป็นจ านวนมาก ท้ังๆ ท่ีกรมป่าไม้ก็ได้ส่ังการไว้โดยชัดเจน ตามหนังสือ ท่ี กษ 0704(5)/ว.7318 ลง

วันท่ี 16 มีนาคม 2530 ให้รีบด าเนินการจ าหน่ายให้เสร็จส้ินโดยเร็ว โดยให้รีบด าเนินการจ าหน่ายใน

ระหว่างคดีโดยไม่ต้องรอให้คดีส้ินสุด ดังนั้น เพื่อให้การด าเนินการกับไม้ของกลางเป็นไปโดยถูกต้องและ

รวดเร็ว จึงให้ด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 

1. ให้ก าชับให้หน่วยงานท่ีอยู่ในความรับผิดชอบ จัดท าทะเบียนไม้ของกลางและสารบบคดี

ประจ าส านักงานให้ถูกต้องตามระเบียบ และให้มีการติดตามผลการด าเนินคดี และผลการด าเนินการกับไม้

ของกลาง น ามาลงในทะเบียนไม้ของกลางและสารบบคดีให้เป็นท่ีเรียบร้อยและถูกต้องตามความเป็นจริง 

ในกรณีท่ีมีหน่วยงานหลายหน่วยงานเข้าไปด าเนินการจับกุมปราบปรามร่วมกัน เพื่อป้องกันมิให้เกิดความ

ซ้ าซ้อนในการลงทะเบียนไม้ของกลางและสารบบคดีเพียงหน่วยงานเดียว 

2. ให้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับไม้ของกลางท่ีอยู่ในความรับผิดชอบท้ังหมด (ข้อมูลรวมท้ัง

ป่าไม้เขต หรือรวมทั้งจังหวัด แล้วแต่กรณี) ที่ยังมิได้ด าเนินการให้แล้วเสร็จตามระเบียบจนถึงสิ้นปี  

พ.ศ. 2530 โดยให้แยกรายละเอียดเป็นรายปีว่า ในแต่ละปีท่ีมีการตรวจยึดไม้นั้น มีไม้ท่ียังต้องการเสนอ

ขายให้แก่ อ.อ.ป.กี่ราย เป็นไม้ของกลางจ านวนเท่าใด มีไม้ของกลางเสนอขายให้แก่ อ.อ.ป. แล้วแต่ อ.อ.ป. 

ยังไม่ตอบรับจ านวนกี่ราย เป็นไม้ของกลางจ านวนเท่าใด พร้อมท้ังให้แจ้งรายละเอียด และเหตุผลท่ีท าให้

ไม่สามารถด าเนินการให้แล้วเสร็จตามระเบียบในแต่ละราย ให้กรมป่าไม้ทราบภายใน 10 กรกฎาคม 2531 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาด าเนินการต่อไป 

 

 

  ขอแสดงความนับถือ 

                    (ลงนาม) ผ่อง  เล่งอี้ 

                        (นายผ่อง  เล่งอี้) 

                      รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน 

                             อธิบดีกรมป่าไม้ 
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ท่ี กษ 0704(5)/ว.24386                          กรมป่าไม้ 
                61 ถนนพหลโยธิน เขตบางเขน      

        กทม. 10900                                                        
  10   สิงหาคม   2531 

เร่ือง การเร่งรัดจ าหน่ายไม้ของกลาง 

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด และป่าไม้เขตทุกเขต 

อ้างถึง  หนังสือกรมป่าไม้ ท่ี กษ 0704(5)/ว.16438 ลงวันท่ี 2 มิถุนายน 2531 

  ตามหนังสือท่ีอ้างถึง กรมป่าไม้ได้ขอให้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับไม้ของกลางท่ีอยู่ในความ

รับผิดชอบท้ังหมด ท่ียังมิได้ด าเนินการให้แล้วเสร็จตามระเบียบ จนถึงส้ินปี พ .ศ. 2530 โดยให้แยก

รายละเอียดเป็นรายปีว่า ในแต่ละปีท่ีมีการตรวจยึดไม้นั้น มีไม้ท่ียังต้องการเสนอขายให้แก่ อ.อ.ป.กี่ราย 

เป็นไม้ของกลางจ านวนเท่าใด มีไม้ของกลางเสนอขายให้แก่ อ.อ.ป.แล้วแต่ อ.อ.ป.ยังไม่ตอบรับจ านวนกี่

ราย เป็นไม้ของกลางจ านวนเท่าใด พร้อมท้ังให้แจ้งรายละเอียด และเหตุผลท่ีท าให้ไม่สามารถด าเนินการ

ให้แล้วเสร็จตามระเบียบในแต่ละราย ให้กรมป่าไม้ทราบภายใน 10 กรกฎาคม 2531ซ่ึงจังหวัดและเขต

ส่วนใหญ่ได้รายงานข้อมูลให้กรมป่าไม้ทราบแล้ว นั้น 

กรมป่าไม้ได้ตรวจสอบแล้วปรากฏว่า ยังมีไม้ของกลางในความรับผิดชอบของจังหวัดและ

เขตท่ีค้างการเสนอขายให้แก่ ออป. เป็นจ านวนมาก ซึ่งส่วนใหญ่อ้างเหตุผลว่า ยังรอฟังผลคดีและรอค าส่ัง

งดการสอบสวนจากพนักงานอัยการ กรมป่าไม้ได้พิจารณาเห็นว่า การอ้างเหตุผลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า

จังหวัดและเขตยังไม่เข้าใจนโยบายในเร่ืองการด าเนินการกับไม้ของกลางของกรมป่าไม้ ท่ีประสงค์จะให้มี

การจ าหน่ายไม้ของกลางให้แก่ ออป. โดยเร็วท่ีสุด เพื่อป้องกันมิให้ไม้ของกลางเกิดการเส่ือมสภาพโดย

เปล่าประโยชน์ ซ่ึงก็ได้แจ้งให้จังหวัดและเขตทราบโดยชัดแจ้งแล้ว ตามนัยหนังสือกรมป่าไม้ ที่  กษ 

0704(5)/ว.7318 ลงวันท่ี 16 มีนาคม 2530 กรมป่าไม้จึงขอซ้อมความเข้าใจให้ทราบว่า การจ าหน่ายไม้

ของกลางในระหว่างคดี เป็นการด าเนินการตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1327 วรรคท้าย 

ท่ีให้อ านาจแก่พนักงานเจ้าหน้าท่ีจัดการขายของกลางก่อนคดีถึงท่ีสุด เพื่อป้องกันความเสียหายท่ีจะเกิดขึ้นกับ

ของกลางนั้น ซ่ึงในทางปฏิบัติก่อนท่ีจะด าเนินการ ก็ต้องขอรับความเห็นชอบจากพนักงานสอบสวนหรือ

พนักงานอัยการเจ้าของคดีแล้วแต่กรณีเสียก่อน เม่ือได้รับความเห็นชอบแล้ว ก็สามารถด าเนินการ

จ าหน่ายในระหว่างคดีให้แก่ ออป. ได้ โดยไม่ต้องรอฟังผลคดี หรือรอให้อัยการสั่งงดการสอบสวน

แต่อย่างใด ดังนั้น จึงให้จังหวัดและเขตเร่งรัดด าเนินการกับไม้ของกลางตามที่กรมป่าไม้ ได้ส่ังการไว้ 

ตามหนังสือกรมป่าไม้ ท่ี กษ 0704(5)/ว.7318 ลงวันท่ี 16 มีนาตม 2530 ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาด าเนินการต่อไป 

 

  ขอแสดงความนับถือ 

                    (ลงนาม) ไพโรจน์  สุวรรณกร 

กองคุ้มครอง                             (นายไพโรจน์  สุวรรณกร) 

โทร.5795372                อธิบดีกรมป่าไม้ 
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ด่วนท่ีสุด 
ท่ี ทส 1612.5/18945                       กรมป่าไม้  

        61 ถนนพหลโยธิน จตุจักร  
กรุงเทพ 10900 

                                                        2 พฤศจิกายน 2550   

เร่ือง การจ าหน่ายไม้ของกลาง 

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด 

อ้างถึง 1.หนังสือกรมป่าไม้ ด่วนท่ีสุด ท่ี ทส 1612.2/7381 ลงวันท่ี 6 สิงหาคม 2547 

 2.หนังสือกรมป่าไม้ ด่วนท่ีสุด ท่ี ทส 1612.2/162 ลงวันท่ี 7 มกราคม 2548 
 3.หนังสือกรมป่าไม้ ด่วนท่ีสุด ท่ี ทส 1612.2/2645 ลงวันท่ี 10 มีนาคม 2548 

  ตามหนังสือท่ีอ้างถึง กรมป่าไม้แจ้งแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจ าหน่ายไม้ของกลางให้

จังหวัดทุกจังหวัดทราบและปฏิบัติ ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อม ในการขายไม้ของกลางให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ในส่วนท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของ           

กรมป่าไม้ ไม่ว่าจะเป็นการจ าหน่ายไม้ของกลางระหว่างคดีหรือคดีถึงท่ีสุดแล้ว นอกจากจะต้องปฏิบัติตาม

กฎหมาย ระเบียบ หรือมติคณะรัฐมนตรีท่ีเกี่ยวข้องแล้ว จะต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ก่อนในทุกกรณี ความละเอียดแจ้งอยู่แล้ว นั้น 

  กรมป่าไม้ ขอเรียนว่า ได้รับบัญชาจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อม ได้โปรดส่ังการเม่ือวันท่ี 6 กันยายน 2550 ว่าขณะนี้มีนโยบายไม่จ าหน่ายไม้ของกลางไม่ว่าจะ
เป็นการจ าหน่ายไม้ของกลางระหว่างคดีหรือคดีถึงท่ีสุดแล้วก็ตาม กรมป่าไม้จึงขอแจ้งมาเพื่อถือปฏิบัติ

จนกว่าจะได้ส่ังการเป็นอย่างอื่น 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและส่ังเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไป 

 
 ขอแสดงความนับถือ 

    (ลงนาม)       สมศักดิ์  เนติรังษีวัชรา 

        (นายสมศักดิ์  เนติรังษีวัชรา) 
             รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน 

                อธิบดีกรมป่าไม้ 

 
 
 
 
ส านักจัดการและควบคุมป่าไม้ 
โทร. 0 2561 4292-3  ต่อ 840 
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ด่วนท่ีสุด 
ท่ี ทส 1612.2/2645                       กรมป่าไม้ 
                61 ถนนพหลโยธิน จตุจักร     

        กรุงเทพ  10900                                                        
  10   มีนาคม   2548 

เร่ือง การจ าหน่ายไม้ของกลาง 

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด 

อ้างถึง  หนังสือกรมป่าไม้ ด่วนท่ีสุด ท่ี ทส 1612.2/7381 ลงวันท่ี 6 สิงหาคม 2547 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย ส าเนาหนังสือจังหวัดชัยนาท ท่ี ชน 0013/623 ลงวันท่ี 27 สิงหาคม 2547 

  ตามหนังสือท่ีอ้างถึง กรมป่าไม้แจ้งให้ทุกจังหวัดทราบและปฏิบัติ ตามนโยบายของ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ในการขายไม้ของกลาง ในส่วนท่ีอยู่ในความ

รับผิดชอบของกรมป่าไม้ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อม ก่อนในทุกกรณี ความละเอียดแจ้งอยู่แล้ว นั้น 

กรมป่าไม้ขอเรียนว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ได้

โปรดส่ังการท้ายหนังสือจังหวัดชัยนาทตามส่ิงท่ีส่งมาด้วยเกี่ยวกับการจ าหน่ายไม้ของกลาง ว่า 

1. ไม่มีรายละเอียดให้พิจารณาจะอนุมัติได้อย่างไร 

2. ให้ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจังหวัดตรวจสอบและเสนอผู้ว่าราชการจังหวัด 

รายงานขออนุมัติทุกคร้ัง 

ดังนั้น เพื่อให้การจ าหน่ายไม้ของกลางในส่วนท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้

เป็นไปตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม จึ งขอให้จังหวัด

ด าเนินการดังนี้ 

1. การขอรับความเห็นชอบให้แนบอกสารประกอบการพิจารณา เช่น บันทึกการตรวจยึด

จับกุม, บัญชีไม้ของกลาง, สัญญาจ้างเฝ้ารักษาไม้ของกลาง, ความเห็นของพนักงานสอบสวนหรือพนักงาน

อัยการเจ้าของคดี, ค าพิพากษาศาล, ใบส าคัญแสดงว่าค าพิพากษาคดีถึงท่ีสุดหรือเอกสารอื่นใดท่ีเกี่ยวข้อง 

ตามกรณีจ าหน่ายของกลางในระหว่างคดีหรือจ าหน่ายของกลางเม่ือคดีถึงท่ีสุดแล้ว 

2. ในการปฏิบัติให้ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจังหวัดเป็นผู้ตรวจสอบเสนอเร่ือง

ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดลงนามในหนังสือขออนุมัติจ าหน่ายไม้ของกลาง ทุกคร้ัง 
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3. ส่ังเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบเร่ืองขอจ าหน่ายไม้ของกลางซ่ึงจังหวัดส่งไปขอรับความเห็นชอบ 

จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ทุกเร่ือง และยังไม่ได้รับแจ้งผลการ

พิจารณาว่าขาดขาดเอกสารตามข้อ 1 หรือด าเนินการตามข้อ 2 แล้วหรือไม่ หากเอกสารไม่ครบถ้วนหรือยัง

ไม่ได้ด าเนินการตามข้อ 2 โปรดส่ังเจ้าหน้าท่ีด าเนินการเพิ่มเติมและส่งเร่ืองให้กรมป่าไม้ เพื่อประกอบการ

พิจารณา ด้วย 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและส่ังเจ้าหน้าท่ีถือเป็นแนวทางปฏิบัติ ต่อไป 

 

     ขอแสดงความนับถือ 

                    (ลงนาม) ฉัตรชัย  รัตโนภาส 

ส านักจัดการและควบคุมป่าไม้                   (นายฉัตรชัย  รัตโนภาส) 

โทร.0 2561 4292-3 ต่อ 840             อธิบดีกรมป่าไม้ 
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ด่วนท่ีสุด 
ท่ี ทส 1612.2/162                       กรมป่าไม้ 
                61 ถนนพหลโยธิน จตุจักร     

        กรุงเทพ  10900                                                        
  7   มกราคม   2548 

เร่ือง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจ าหน่ายไม้ของกลาง 

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด 

อ้างถึง  หนังสือกรมป่าไม้ ด่วนท่ีสุด ท่ี ทส 1612.2/7381 ลงวันท่ี 6 สิงหาคม 2547 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย ส าเนาหนังสือจังหวัดชัยนาท ท่ี ชน 0013/623 ลงวันท่ี 27 สิงหาคม 2547 จ านวน 1 ฉบับ 

  ตามหนังสือท่ีอ้างถึง เร่ือง การจ าหน่ายไม้ของกลาง กรมป่าไม้ แจ้งแนวทางปฏิบัติ

เกี่ยวกับการจ าหน่ายไม้ของกลาง ไม่ว่าเป็นการจ าหน่ายไม้ของกลางระหว่างคดี หรือคดีถึงท่ีสุดแล้ว 

นอกจากจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หรือมติคณะรัฐมนตรี ท่ีเกี่ยวข้องแล้ว การขายไม้ให้องค์การ

อุตหสากรรมป่าไม้ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อม ก่อนในทุกกรณี นั้น 

กรมป่าไม้ ได้รับบัญชาจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

เกี่ยวกับการขออนุมัติจ าหน่ายไม้ของกลาง ดังนี้ 

1. ให้รวบรวมรายละเอียดเกี่ยวกับการขออนุมัติจ าหน่ายไม้ของกลาง ประกอบการ

พิจารณาอนุมัติทุกคร้ัง 

2. ให้หน่วยงานท่ีขออนุมัติจ าหน่ายไม้ของกลาง ตรวจสอบ และน าเรียนผู่ว่าราชการ

จังหวัดในพื้นท่ีทราบ และลงนามขออนุมัติทุกคร้ัง 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ท้ังนี้ ขอได้โปรดพิจารณาส่ังหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทราบและถือ

เป็นแนวทางปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไป 

 

  ขอแสดงความนับถือ 

                    (ลงนาม) ฉัตรชัย  รัตโนภาส 

              (นายฉัตรชัย  รัตโนภาส) 

               อธิบดีกรมป่าไม้ 

 

 

 

 

ส านักจัดการและควบคุมป่าไม้          

โทร.0 2561 4292-3 ตอ่ 840 
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ด่วนที่สุด    บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ   กรมป่าไม้ กลุ่มนิติการ    โทร.0-2579-9569,0-25561-4292-3 ต่อ 603   
ที ่ ทส 1610.4/ว.22064                                 วันที่     27  พฤศจิกายน   2551             

เรื่อง  การด าเนินการไม้ของกลาง 

เรียน    อธิบดีกรมป่าไม้ 
 รองอธิบดีกรมป่าไม้ทุกท่าน 
 ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ทุกท่าน 
 ผู้อ านวยการส านักทุกส านัก 

 ผู้อ านวยการกองการอนุญาต 
ผู้อ านวยการกลุ่มนิติการ 
ผู้อ านวยการส านักทรัพยากรป่าไม้ท่ี 1-13 
ผู้อ านวยการส านักทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา 
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน 

กรมป่าไม้ ขอส่งส าเนาหนังสือส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อม (องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ) ท่ี  ทส 1400/ว.2795 ลงวัน ท่ี 7 ตุลาคม 2551                        

พร้อมเอกสารท่ีเกี่ยวข้องจ านวน 8 แผ่น มาเพื่อทราบและพิจารณาด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง 

  จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง 
 
 
      ลงนาม      สมชัย  เพียรสถาพร 
        (นายสมชัย  เพียรสถาพร) 
             อธิบดีกรมป่าไม้ 
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บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ   ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม (องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้)

โทร.0 2282 3243 โทรสาร 0 2280 0472    
ที ่ ทส 1400/ว 2795                                 วันที ่    7   พฤศจิกายน   2551             . 
เรื่อง  การด าเนินการไม้ของกลาง 

เรียน    อธิบดีกรมป่าไม้ 

 ตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม (นางอนงค์วรรณ  เทพสุทิน) 

ได้ให้ความเห็นชอบเม่ือวันท่ี 15 กันยายน 2551 ต่อท้ายบันทึกองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (ส านักธุรกิจ

และการตลาด) ท่ี ทส 1400/ก.98 ลงวันท่ี 20 มิถุนายน 2551 เร่ือง การด าเนินการไม้ของกลาง ให้จ าหน่าย

ไม้ของกลางระหว่างคดี หรือคดีถึงท่ีสุดแล้ว ให้กับองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ตามมติ ค .ร.ม. เม่ือวันท่ี 

11 สิงหาคม 2502 เฉพาะไม้ของกลางก่อนปี 2551 นั้น 

ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ขอส่งส าเนาบันทึกส่ังการ      

ของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม (นางอนงค์วรรณ  เทพสุทิน)                  

มาเพื่อพิจารณาด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 

จึงเรียนมาเพื่อทราบและด าเนินการ 

 
  ลงนาม      อภิชัย  ชวเจริญพันธ์ 

  (นายอภิชัย  ชวเจริญพันธ์) 
                          รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

        ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
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บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ   องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (ส านักธุรกิจและการตลาด) โทรศัพท์,โทรสาร 0 2280 1418 

ที ่ ทส 1400/ก.98                                 วันที ่    20   มิถุนายน   2551              . 
เรื่อง  การด าเนินการไม้ของกลาง 

เรียน   ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

1. เร่ืองเดิม 
 1.1 มติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 11 สิงหาคม 2502 เห็นชอบให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 

รับซ้ือไม้ของกลางเสียท้ังส้ินโดยไม่มีข้อยกเว้นใดๆ ส่วนการก าหนดอัตราค่าซ้ือไม้ของกลางควรจะได้

ก าหนดเสียใหม่โดยก าหนดอัตราเดิมก่อน พ.ศ.2501 คือ ไม้สักในอัตราสามเท่าค่าภาคหลวงและ                   

ไม้กระยาเลยสองเท่าค่าภาคหลวง (เอกสารหมายเลข 1) 
 1.2 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม (นายสุวิทย์                  

คุณกิตติ) ในคราวประชุมศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการบุกรุกท าลายทรัพยากรป่าไม้ เม่ือวันท่ี 

5 สิงหาคม 2547 ได้ก าหนดนโยบายให้การเสนอขายไม้ของกลางให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ จะต้อง

ได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม (เอกสารหมายเลข 2) 
 1.3 ตามหนังสือกรมป่าไม้ ด่วนท่ีสุด ท่ี ทส 1612.5/18945 ลงวันท่ี 2 พฤศจิกายน 2550 

เร่ือง การจ าหน่ายไม้ของกลาง แจ้งแนวทางปฏิบัติตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม ในการขายไม้ของกลางให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ในส่วนท่ีอยู่ในความรับผิดชอบ  

ของกรมป่าไม้ ไม่ว่าจะเป็นการจ าหน่ายไม้ของกลางระหว่างคดี หรือคดีถึงท่ีสุดแล้ว นอกจากจะปฏิบัติตาม

กฎหมาย ระเบียบ หรือมติคณะรัฐมนตรีท่ีเกี่ยวข้องแล้ว จะต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ก่อนในทุกกรณี (เอกสารหมายเลข 3) 

  2. ข้อมูลปัจจุบัน 
 2.1 ปัจจุบันมีไม้ของกลางท่ีกรมป่าไม้ และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช 

ตรวจยึดจับกุมไว้ และยังมิได้ส่งมอบให้กับองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ จ านวนประมาณ 47,765.79 ลบ.ม. 

เป็นประเภทไม้ของกลาง ดังนี้ 
  2.1.1 ไม้ซุงลักของกลางคดีป่าสาละวิน จ านวนปริมาตร 13,271.62 ลบ.ม. 

  2.1.2 ไม้พะยูงของกลาง       ”           11,614.24 ลบ.ม. 
  2.1.3 ไม้ของกลางท่ัวไป       ”           22,879.93 ลบ.ม. 

เนื่องจากยังติดขัดข้อส่ังการเดิมท่ีก าหนดให้เสนอขอความเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เม่ือวันท่ี 5 สิงหาคม 2547 ก่อน 
  2.2 ไม้ของกลางท่ีรอพิจารณาด าเนินการข้างต้นเป็นไม้รายใหญ่ท่ีมีปริมาตรไม้ท่อน  

ตั้งแต่ 40 ลบ.ม. ไม้แปรรูป ตั้งแต่ 4 ลบ.ม. จ านวนรวมท้ังส้ิน 151 คดี ปริมาตรไม้ 21,697.63 ลบ.ม. 

(เอกสารหมายเลข 4)  

 
/ซ่ึงคณะกรรมการ... 
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ซ่ึงคณะกรรมการบริหารกิจการขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ให้ข้อคิดเห็นไว้ในการประชุม คร้ังท่ี 

3/2551 เม่ือวันท่ี 9 เมษายน 2551 ควรเสนอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อม ให้ความเห็นชอบ ส่วนไม้ของกลางรายย่อยควรให้ด าเนินการตามมติ ครม.ไม้ของกลาง

ดังกล่าว ขณะนี้เก็บกองกระจัดกระจายอยู่ตามหมอนไม้ท่ัวประเทศ ไม้บางส่วนโดยเฉพาะไม้กระยาเลย           

มีสภาพ ผุ ช ารุด เสียหาย เนื่องจากเป็นไม้ท่ีมีอายุทนทานตามธรรมชาติต่ า ในขณะท่ีไม้ท่ัวไปเกิดความ

เสียหายจากการเก็บกองไว้เป็นระยะเวลานาน และเส่ียงต่อการถูกไฟไหม้เสียหายรวมท้ังค่าใช้จ่ายในการ

เฝ้าดูแลรักษาเพิ่มขึ้น 

  3. การด าเนินการ 
 มติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารกิจการขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ คร้ังท่ี 

3/2551 เม่ือวันท่ี 9 เมษายน 2551 มอบให้อธิบดีกรมป่าไม้ไปทบทวนในส่วนของกรมป่าไม้ โดยให้หารือ 

และน าข้อมูลจาก ออป. ไปประกอบพิจารณาประมวลเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม พิจารณาทบทวนข้อส่ังการของอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อม (เอกสารหมายเลข 5) 

  4. ข้อพิจารณา 
 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ขอเรียนหารือแนวทางการด าเนินการไม้ของกลาง ดังนี้ 
 4.1 ขอทราบนโยบายกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ว่าจะด าเนินการ

ตามมติ ครม.ปี 2502 คือ จ าหน่ายไม้ของกลางให้กับ อ.อ.ป. หรือ 
 4.2 หากไม่จ าหน่ายไม้ของกลางให้ อ.อ.ป.ตามมติ ครม.ดังกล่าวแล้ว อ.อ.ป.มีความจ าเป็น

จะต้องขอส่งคืนไม้ของกลางในความดูแลรับผิดชอบให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เนื่องจาก อ .อ.ป.ประสบ

ปัญหาขาดเงินสดหมุนเวียนในการด าเนินงานและไม่มีงบประมาณสนับสนุนแต่อย่างใด ไม้ของกลาง            

จึงอาจเส่ียงต่อการถูกไฟไหม้เสียหายได้ 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นสมควรขอได้โปรดน าเรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเพื่อโปรดพิจารณาต่อไปด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง 

 

      ลงนาม     มนูญศักดิ์  ตันติวิวัฒน์ 
                       (นายมนูญศักดิ์  ตันติวิวัฒน์) 
         ผู้อ านวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 
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(ส าเนา) 

ด่วนมาก 
ท่ี 9044/2502                  กรมป่าไม้ 

                                                      9 กันยายน 2502 

เร่ือง นโยบายการป้องกันการลักลอบตัดฟันไม้ท าลายป่า และอัตราค่าจ าหน่ายไม้ของกลางให้แก่องค์การ

อุตสาหกรรมป่าไม้ 

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด 

อ้างถึง หนังสือกรมป่าไม้ ด่วนมาก ท่ี 781/2501 ลงวันท่ี 28 กรกฎาคม 2501 
ส่ิงท่ีส่งมาด้วย ส าเนาบันทึกกระทรวงเกษตร ด่วนมาก ท่ี  10687/2502 ลงวันท่ี 18 สิงหาคม 2502 

และส าเนาหนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ กษ . 4774/2502 ลงวัน ท่ี 

14 สิงหาคม 2502 

  ตามท่ีหนังสือกรมป่าไม้ท่ีอ้างถึง แจ้งมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 31 มีนาคม 2501 

เกี่ยวกับเร่ืองรายได้ของกรมป่าไม้ความว่า การขายไม้ของกลางให้แก่องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ให้คิดราคา 

6 เท่าของค่าภาคหลวง ส่วนค่าภาระติดพัน หากมีให้ช าระต่างหากจากค่าซ้ือและให้ถือปฏิบัติส าหรับไม้ของ

กลางท่ีตกลงซ้ือขายกันเด็ดขาด ตั้งแต่วันท่ี 4 เมษายน 2500 อันเป็นวันถัดจากวันท่ีกรมสารบรรณ

คณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหารได้แจ้งอยู่แล้ว นั้น 

บัดนี้ กรมป่าไม้ได้รับบันทึกกระทรวงเกษตร ด่วนมาก ท่ี 10867/2502 ลงวันท่ี 18 

สิงหาคม 2502 ส่งส าเนาหนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร ท่ี กษ. 

4774/2505 ลงวันท่ี 14 สิงหาคม ว่าตามท่ีกระทรวงเกษตรได้เสนอขอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้รับซ้ือไม้ของกลางทุกชนิดเสียท้ังส้ิน โดยไม่มีข้อยกเว้นใดๆ ในอัตราค่าซ้ือ

ส าหรับไม้สักสามเท่าค่าภาคหลวงและไม้กระยาเลยสองเท่าค่าภาคหลวง คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษา

เม่ือวันท่ี 11 สิงหาคม 2502 ลงมติเห็นชอบด้วย ตามท่ีกระทรวงเกษตรเสนอ มีความละเอียดในส าเนา

บันทึกกระทรวงเกษตร และส าเนาหนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีท่ีแนบมาพร้อมหนังสือนี้แล้ว 

ฉะนั้น จึงเรียนมาเพื่อทราบเป็นการยืนยันและขอได้โปรดพิจารณาปฏิบัติต่อไปตาม

ข้อก าหนดและหลักการโดยเคร่งครัดต่อไปนี้ 

1. ไม้ของกลางทุกชนิดท่ีตกเป็นของแผ่นดิน และยังมิได้รับอนุมัติให้จ าหน่ายหรือท่ียัง

มิได้ด าเนินการประกาศจ าหน่าย ไม่ว่าด้วยประการใดก็ตาม ให้เสนอขายแก่องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เสีย

ท้ังส้ิน ไม่ว่าจะเป็นไม้ชนิดใดและจ านวนหรือปริมาตรมากน้อยเท่าใด 

2. การขายไม้ของกลางท่ีตกเป็นของแผ่นดินให้แก่องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ตามนัยมติ

คณะรัฐมนตรีนี้ ให้คิดราคาสามเท่าค่าภาคหลวงส าหรับไม้สักและสองเท่าค่าภาคหลวงส าหรับไม้กระยาเลย 

ส่วนค่าภาระติดพันหากมี ให้ช าระตากหากจากค่าซ้ือ ท้ังนี้ ตั้งแต่วันท่ี 11 สิงหาคม 2502 อันเป็นวันท่ี

คณะรัฐมนตรีลงมติให้ขายในอัตราดังกล่าวเป็นต้นไป ถ้าได้มีการตกลงซ้ือขายกับองค์การอุตสาหกรรมป่า 
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ไม้ไปแล้วก่อนวันท่ี 11 สิงหาคม 2502 ให้ปฏิบัติการคิดราคาค่าขายในอัตรา 6 เท่าค่าภาคหลวงตามมติ

เดิมท่ีอ้างถึงข้างต้น 

3. ในการเสนอจ าหน่ายไม้ของกลางให้แก่องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ถ้าท้องท่ีใดมีกิจการ

หรือสาขาขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ด าเนินกิจการอยู่ ให้ติดต่อเสนอขาย ไปยังส านักงานหรือสาขาของ

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้นั้นๆ ถ้าท้องท่ีใดไม่มีส านักงานสาขาของขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ด าเนิน

กิจการอยู่ ให้ติดต่อเสนอขายไปยังผู้อ านวยการขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ จังหวัดพระนครโดยตรง 

4. เม่ือจังหวัดได้เสนอขายไม้ของกลางให้ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้รายใดเม่ือใด 

โปรดส่งส าเนาหนังสือแจ้งการเสนอขายให้กรมป่าไม้ทราบด้วยทุกราย และเม่ือด าเนินการจ าหน่าย เสร็จ

แล้ว ก็โปรดแจ้งผลการจ าหน่ายให้กรมป่าไม้ทราบทุกๆ รายเช่นกัน 

หากมีกรณีขัดข้องประการใด โปรดแจ้งให้กรมป่าไม้ทราบเป็นเร่ืองๆ รายๆ ด้วย 

 
 
 ขอแสดงความนับถืออย่างสูง 

            (ลงนาม)    เฉลิม  ศิริวรรณ 

                (นายเฉลิม  ศิริวรรณ) 
                      อธิบดีกรมป่าไม้ 
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ส าเนาบนัทึกข้อความ 
แผนก (หนังสือ) มต. 1-594 เร่ือง นโยบายการป้องกนัการลักลอบตัดฟันไม้ท าลายป่า และอัตราค่า

จ าหน่ายไม้ของกลางให้ ออป. 
ในราชการ แผนก, กอง, กรม ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

วันท่ี  14  สิงหาคม  2502 

เสนอ   ท่านปลัดกระทรวง 

  เพื่อทราบ ควรคัดส าเนาส่งกรมป่าไม้ และองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เพื่อทราบแล้วส่งต้น

หนังสือนี้ไปยังส านักงานเลขานุการรัฐมนตรี เพื่อเสนอท่านรัฐมนตรีเพื่อโปรดทราบ 

           (ลงนาม)       ลาภ  ธรรมครองอาตย์ 

                                       แทน 
                           17  ส.ค.  2502 

กองกลาง 

  คัดส าเนาส่งกรมป่าไม้และ ออป.ทราบ แล้วน าเสนอปลัดกระทรวงทราบ และส่ง ส.น.

เลขานุการรัฐมนตรี เพื่อน าเสนอท่านรัฐมนตรีทราบ 

           (ลงนาม)       วเิชียร  กุญชร ณ อยุธยา 

                           18  ส.ค.  2502 

---------------------------------------------------------- 

ด่วนมาก 

ท่ี  10687/2502 

เสนอ   กรมป่าไม้ 

          (ลงนาม)       ลาภ  ธรรมครองอาตย์ 

แทน 
                      18  ส.ค.  2502 
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มติเมือ่วันที่ 11 สิงหาคม 2502 

ท่ี กษ. 4774/2502               ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

                                                     14 สิงหาคม 2502   

เร่ือง นโยบายการป้องกันการลักลอบตัดฟันไม้ท าลายป่า และอัตราค่าจ าหน่ายไม้ของกลางให้ ออป. 

เรียน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร 

อ้างถึง หนังสือ ท่ี สร. 9368/2502 ลงวันท่ี 20 กรกฎาคม 2502 

  ตามท่ีเสนอขอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ ออป. รับซ้ือไม้ของกลางทุกชนิดเสียท้ังส้ิน 

โดยไม่มีข้อยกเว้นใดๆส่วนการก าหนดอัตราค่าซ้ือไม้ของกลางควรจะได้ก าหนดเสียใหม่ โดยก าหนดอัตรา

เดิมก่อน พ.ศ.2501 คือ ไม้สักในอัตราสามเท่าค่าภาคหลวงและไม้กระยาเลยสองเท่าค่าภาคหลวง นั้น 

  คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเม่ือวันท่ี 11 สิงหาคม 2502 ลงมติเสนอเห็นชอบด้วย 

ตามท่ีกระทรวงเกษตร 

  จึงขอยืนยัน ได้แจ้งให้กระทรวงการคลังทราบด้วยแล้ว 

 
 
 ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง 

           (ลงนาม)       มนูญ  บริสุทธ์ิ 

              (นายมนูญ  บริสุทธ์ิ) 
                  เลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
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(ส าเนา) 

ท่ี กษ 0704(5)/11086                          กรมป่าไม้ 
                61 ถนนพหลโยธิน เขตบางเขน      

        กทม. 10900                                                        
  20   เมษายน   2530 

เร่ือง การพิจารณาปรับปรุงอัตราค่าจ าหน่ายไม้ของกลางให้แก่องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด และป่าไม้เขตทุกเขต 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย  1. ส าเนาหนังสือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ท่ี กษ 0704/5972 ลงวันท่ี 9 มีนาคม 2530 

2. ส าเนาหนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ท่ี นร 0203/5507 ลงวันท่ี 2 เมษายน 2530 

         ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเม่ือวันท่ี 31 มีนาคม 2530 อนุมัติให้ปรับปรุงอัตราค่าจ าหน่าย

ไม้ของกลางให้แก่องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้จากเดิมท่ีเคยมีมติไว้ เม่ือวันท่ี 11 สิงหาคม 2502 เป็นดังนี้ 

1. ไม้สัก ในอัตราส่ีเท่าค่าภาคหลวง 

2. ไม้กระยาเลย ในอัตราสามเท่าค่าภาคหลวง 

จึงขอเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และโปรดส่ังให้เจ้าหน้าท่ีถือปฏิบัติต่อไป ส าหรับเร่ือง

ก าหนดเวลาท่ีจะเร่ิมถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีนี้ ให้ยึดถือหลักเกณฑ์ว่าไม้ของกลางรายใดท่ียังไม่ได้

ตรวจวัดตีตราขาย จนถึงวันท่ีรับทราบหนังสือนี้ ถึงแม้จะเสนอขายต่อองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้แล้ว ก็ให้

คิดค่าขายตามอัตราใหม่ ส่วนไม้ท่ีได้ตรวจวัดตีตราขายไปแล้ว ก็ให้คิดค่าขายในอัตราเดิม 
 

     ขอแสดงความนับถือ 

                    (ลงนาม) ไพโรจน์  สุวรรณกร 

                      (นายไพโรจน์  สุวรรณกร) 

              อธิบดีกรมป่าไม้ 
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(ส าเนา) 

ท่ี กษ 0704/5972                        กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
                ถนนราชด าเนินนอก กท.  10200 

                                                       
  9   มีนาคม   2530 

เร่ือง การพิจารณาปรับปรุงอัตราค่าจ าหน่ายไม้ของกลางให้แก่องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 

กราบเรียน    ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย  1. ส าเนาประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เร่ือง ก าหนดอัตราค่าบ ารุงป่า ลงวันท่ี 26 

พฤษภาคม 2501 

2. ส าเนาประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เร่ือง ก าหนดให้ผู้รับสัมปทานหรือผู้รับอนุญาต

ท าการบ ารุงป่า หรือปลูกสร้างสวนป่า หรืออกค่าใช้จ่ายเพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีท าการบ ารุง 

หรือปลูกสร้างสวนป่าให้แทน และก าหนดอัตราค่าใช้จ่ายในการบ ารุงป่า หรือปลูกสร้างสวนป่า 

ลงวันท่ี 17 มีนาคม 2529 

3. ส าเนารายงานการประชุม เร่ือง การพิจารณาปรับปรุงอัตราค่าจ าหน่ายไม้ของกลางให้แก่

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เม่ือวันท่ี 14 ตุลาคม 2529 

ตามท่ีคณะรัฐมนตรีได้มีมติเม่ือวันท่ี 11 สิงหาคม 2502 เห็นชอบให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

รับซ้ือไม้ของกลางเสียท้ังส้ินโดยไม่มีข้อยกเว้นใดๆ ส่วนการก าหนดอัตราค่าซ้ือไม้ของกลางให้ก าหนดในอัตรา

ไม้สักสามเท่าค่าภาคหลวง และไม้กระยาเลยสองเท่าค่าภาคหลวง นั้น 

         เนื่องจากการก าหนดอัตราค่าซ้ือไม้ของกลางตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว ได้ก าหนดมา

จากอัตราค่าภาคหลวงรวมกับค่าบ ารุงป่าท่ีเก็บจากการท าไม้ในขณะนั้น ซ่ึงถือว่าเป็นผลประโยชน์ท่ีรัฐพึง

ได้รับ กล่าวคือ ในขณะนั้นค่าบ ารุงป่าส าหรับไม้สักมีอัตราสองเท่าค่าภาคหลวง และค่าบ ารุงป่าส าหรับไม้

กระยาเลยมีอัตราหนึ่งเท่าค่าภาคหลวง ดังนั้น อัตราค่าจ าหน่ายไม้ของกลางให้แก่องค์การอุตสาหกรรมป่า

ไม้ จึงเป็นสามเท่าค่าภาคหลวงส าหรับไม้สัก และสองเท่าค่าภาคหลวงส าหรับไม้กระยาเลย แต่ในปัจจุบัน

ได้มีการปรับปรุงอัตราค่าบ ารุงในการท าไม้ตามสัมปทานเพิ่มขึ้นจากเดิม คือไม้สักเป็นส่ีเท่าค่าภาคหลวง 

และไม้กระยาเลยเป็นสองเท่าค่าภาคหลวง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงเห็นว่า ควรจะได้มีการปรับปรุง

อัตราค่าจ าหน่ายไม้ของกลางให้แก่องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เสียใหม่ เพื่อให้รัฐได้รับผลประโยชน์ตามท่ี

พึงจะได้ และจากการพิจารณา โดยอาศัยข้อมูลจากอัตราค่าบ ารุงป่าท่ีเพิ่มขึ้น และราคาไม้ ตลอดจน

ค่าใช้จ่ายในการท าไม้ในปัจจุบันแล้วเห็นว่า อัตราค่าจ าหน่ายไม้ของกลางให้แก่องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 

ควรก าหนดในอัตราร้อยละสิบของราคาไม้ในท้องตลาดในปัจจุบัน  ซ่ึงตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว อัตราค่า

จ าหน่ายไม้ให้แก่องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ควรปรับปรุงจากเดิมเป็นส่ีเท่าค่าภาคหลวงส าหรับไม้สัก  

 

 

 

/และสามเท่า... 
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และสามเท่าค่าภาคหลวงส าหรับไม้กระยาเลย 

จึงขอกราบเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาน าเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้

ความเห็นชอบต่อไป 
 

     ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง 

                    (ลงนาม) พลเอก หาญ  ลีนานนท์ 

                              (หาญ  ลีนานนท์) 

           รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรมป่าไม้ 
โทร.5795372     
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(ส าเนา) 

ท่ี 731/2503                            กรมป่าไม้ 
                                                                        

  22   มกราคม   2503 

เร่ือง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการตรวจยึดไม้และการรักษาไม้ของกลาง 

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด  

         ด้วยปรากฏว่ามีจังหวัดต่างๆ รายงานขออนุมัติจ าหน่ายไม้ของกลางท่ีตกเป็นของแผ่นดิน

แล้ว ออกจากทะเบียนไม้ของกลางอยู่เนืองๆ โดยอ้างว่าได้ประกาศประมูลจ าหน่ายแล้วหลายคร้ัง ไม่มีผู้มา

ยื่นประมูล หรือมี แต่ให้ราคาต่ ากว่าท่ีก าหนดไว้ และไม้ผุเส่ือมคุณภาพเนื่องจากการเก็บรักษาไว้นานบ้าง 

ไม้ของกลางถูกไฟไหม้หรือสูญหายเพราะไม่มีผู้เฝ้ารักษาบ้าง หรือเม่ือตรวจยึดแล้วไม่ได้จัดให้มีผู้เฝ้ารักษา

และรายงานผู้บังคับบัญชา เพื่อพิจารณาด าเนินการตามอ านาจหน้าท่ีบ้าง และนอกจากนี้ การตรวจยึด เม่ือ

ไม่พบตัวผู้กระท าผิด ก็ไม่ได้สืบสวนเอาตัวผู้กระท าผิดมาฟ้องร้องลงโทษเพื่อให้เข็ดหลาบแต่ย่างใด ซ่ึงเป็น

การเสียหายแก่ราชการและท าให้รัฐขาดประโยชน์ท่ีควรได้เป็นอันมาก 

เพื่อป้องกันความเสียหายจากกรณีต่างๆ ดังกล่าวมานี้ กรมป่าไม้จึงเรียนขอซ้อมความ

เข้าใจมาเพื่อโปรดส่ังก าชับพนักงานเจ้าหน้าท่ีถือเป็นแนวทางปฏิบัติโดยเคร่งครัด ดังต่อไปนี้คณะรัฐมนตรี

ได้มีมติเม่ือวันท่ี 31 มีนาคม 2530 อนุมัติให้ปรับปรุงอัตราค่าจ าหน่ายไม้ของกลางให้แก่องค์การ

อุตสาหกรรมป่าไม้จากเดิมท่ีเคยมีมติไว้ เม่ือวันท่ี 11 สิงหาคม 2502 เป็นดังนี้ 

1. ไม้ของกลางท่ีเสร็จคดีและตกเป็นของแผนดินแล้ว ขอให้รีบเสนอขายให้แกองค์การ

อุตสาหกรรมป่าไม้ตามระเบียบท่ีวางไว้โดยเร็วท่ีสุด หรืออย่างช้าไม่เกิน 15 วัน นับแต่วันทราบผลคดีถึง

ท่ีสุด กล่าวคือ เฉพาะไม้สักในท้องท่ีจังหวัดภาคเหนืออาจเสนอขายไปยังผู้จัดการแผนกไม้สัก องค์การ

อุตสาหกรรมป่าไม้ สาขาล าปาง ส่วนไม้กระยาเลยในท้องท่ีทุกจังหวัดและไม้สักในท้องท่ีจังหวัดอื่นๆ 

นอกจากจังหวัดภาคเหนือ ให้เสนอขายตรงไปยังผู้อ านวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ณ กอง

อ านวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ อาคารถนนราชด าเนินนอก จังหวัดพระนคร เพื่อเสนอขายไปยัง

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้แล้ว โปรดแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับไม้ของกลางให้กรมป่าไม้ทราบ เพื่อจักได้

ลงทะเบียนไม้ของกลางทางกรมป่าไม้ไว้เป็นหลักฐานอีกทางหนึ่งด้วย และเม่ือจังหวัดได้ตีตราขายและรับ

ช าระเงินค่าขายจากองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้แล้วเม่ือใด ขอให้รายงานกรมป่าไม้ทราบทุกระยะ 

2. เม่ือพนักงานเจ้าหน้าท่ีได้ตรวจยึดไม้ท่ีกระท าผิดแล้ว จะต้องรีบจัดหาผู้เฝ้ารักษาและ

จัดให้ไม้อยู่ในท่ีปลอดภัยอย่างดีท่ีสุด ท่ีสามารถจะกระท าได้ ถ้าไม่สามารถจัดหาผู้เฝ้ารักษาได้ก็ดีหรือมีผู้

เฝ้ารักษาแล้ว แต่เกรงว่าจะไม่ปลอดภัยก็ดี ให้รายงานหัวหน้าผู้บังคับบัญชา เพื่อพิจารณาส่ังการต่อไป 

และในขณะเดียวกัน ให้รีบแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนท้องท่ี เพื่อด าเนินการสืบสวนสอบสวนโดยด่วน 

ถ้าได้ตัวผู้กระท าผิด ก็ให้น าส่งพนักงานสอบสวนในโอกาสเดียวกันด้วย 

ในกรณีท่ีตรวจพบหรือตรวจยึดไม้ของกลางในป่า ถ้าไม่เป็นการเสียหายแก่รูปคดีและ

ได้รับความเห็นชอบจากพนักงานสอบสวนแล้ว ควรรีบด าเนินการชักลากออกมารวมหมอนไว้เสียริมทาง

หลวง หรือล าน้ าสายใหญ่หรือถึงท่าเลการใช้ไม้ ไม่ควรให้รักษาไว้ในป่า ซ่ึงเร่ืองนี้องค์การอุตสาหกรรมป่า

ไม้ก็ยินดีให้ความร่วมมือในการด าเนินการชักลากด้วยแล้ว 
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อนึ่ง ถ้าไม้ของกลางท่ีตรวจยึดเป็นไม้ท่ีได้ตัดทอนเป็นท่อนหรือเป็นไม้แปรรูปแล้ว การ

ตรวจยึดต้องวัดขนาดให้ถูกต้องตรงกับความจริงทุกๆ ท่อน ทุกๆ แผ่น หรือช้ิน และตีตรายึดให้ติดชัดเจน 

แล้วหมายเหตุต าหนิรูปพรรณของไม้ไว้ในบัญชีรายการไม้ทุกๆ ท่อนหรือแผ่นด้วย 

3. เม่ือแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนหรือน าตัว ผู้กระท าผิดส่งพนักงานสอบสวนเพื่อ

ด าเนินการสอบสวนแล้ว ให้ถือเป็นหน้าท่ีของพนักงานเจ้าหน้าท่ีผู้เกี่ยวข้องกับคดีนั้นๆ พยายามติดตาม

การด าเนินคดีเพื่อให้คดีเป็นผลและเสร็จส้ินไปโดยด่ วน ในกรณี ท่ีไม่ได้ตัวผู้กระท าผิดโดยเต็ม

ความสามารถ ถ้าเห็นว่าเป็นการกระผิดรายใหญ่ ซ่ึงเป็นการเหนือก าลังของพนักงานเจ้าหน้าท่ีป่าไม้ ก็ควร

มอบเร่ืองให้เจ้าหน้าท่ีต ารวจให้ช่วยด าเนินการสืบสวนอีกทางหนึ่ง และในกรณีท่ีมีตัวผู้กระท าผิดก็ให้พยาน

หาหลักฐานมาประกอบคดีให้เป็นผล เพื่อบรรเทาการลักลอบตัดฟันไม้และให้ผู้กระท าผิดเข็ดหลาบ 

4. ในการระหว่างด าเนินการ ถ้าเห็นว่ากว่าคดีจะถึงท่ีสุดจะต้องเสียเวลาในการสืบสวน

สอบสวนต่อไปอีกเนิ่นนาน และไม้ของกลางอาจผุเส่ือมคุณภาพเสียหาย จ าหน่ายไม่ได้ราคา เท่าท่ีควรจะได ้

หรือจ าหน่ายไม่ได้เลย ซ่ึงเป็นผลเสียหายแก่ทางราชการ ก็ให้ติดต่อกับพนักงานสอบสวนหรือพนักงาน

อัยการ เพื่อขออนุมัติจ าหน่ายไม้ของกลางให้แก่องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เสียก่อน แล้วเก็บรักษาเงินค่า

จ าหน่ายไม้สุทธิไว้ เพื่อรอฟังผลคดีต่อไป 

ในกรณีท่ีมีการปล่อยปละละเลยให้ไม้ของกลางสูญหายหรือเสียหายหรือผุเส่ือมคุณภาพ 

โดยมิได้ปฏิบัติการให้เป็นไปตามท่ีกล่าวมานี้ กรมป่าไม้จะถือว่าพนักงานเจ้าหน้าท่ีป่าไม้ผู้เกี่ยวข้องในการ

ด าเนินคดีบกพร่อง สมควรได้รับการพิจารณาโทษตามความแก่กรณี 
 

  ขอแสดงความนับถืออย่างสูง 

                    (ลงนาม) เฉลิม  ศิลิวรรณ 

                       (นายเฉลิม  ศิลิวรรณ) 

              อธิบดีกรมป่าไม้ 
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ท่ี 3105/2503                            กรมป่าไม้ 
                                                                        

  30   มีนาคม   2503 

         ส าเนาหนังสือกรมป่าไม้ท่ี 3104/2503 ลงวันท่ี 30 มีนาคม 2503 เร่ือง การจ าหน่ายไม้

ของกลางให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 

ส่งมาเรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดเพื่อโปรดทราบและส่ังพนักงานเจ้าหน้าท่ีถือ

ปฏิบัติท านองเดียวกัน 

ส่งมายัง ป่าไม้เขตทุกเขต(เว้นป่าไม้เขตตาก) เพื่อทราบและถือปฏิบัติท านองเดียวกัน 

ส่งมาเรียน ผู้อ านวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เพื่อโปรดทราบและส่ังเจ้าหน้าท่ี

ปฏิบัติตามนัยข้อ 1-2-3 ต่อไป 

 

 

                    (ลงนาม) เฉลิม  ศิลิวรรณ 

                       (นายเฉลิม  ศิลิวรรณ) 

              อธิบดีกรมป่าไม้ 
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(ส าเนา) 

ท่ี 3104/2503                            กรมป่าไม้ 
                                                                        

  30   มีนาคม   2503 

เร่ือง การจ าหน่ายไม้ของกลางให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 

แจ้งความมายัง ป่าไม้เขตตาก 

อ้างถึง หนังสือเขตท่ี 1358/2502 ลงวันท่ี 29 ตุลาคม 2502  

         ตามหนังสือท่ีอ้างถึง ความวรรคท้ายแจ้งว่า ไม้สักของกลางจ านวน 280 ท่อนท่ีนายบรรจง 

บรรณการ เม่ือคร้ังด ารงต าแหน่งป่าไม้แขวงแม่ล า ได้ท าการตรวจยึดในป่าห้วยทรวง แปลง 11 ก. 

เจ้าหน้าท่ีได้ตรวจวัดตีตราขายและมอบไม้ให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้แล้วแต่วันท่ี 6 กรกฎาคม 2501 

แต่จังหวัดสุโขทัยได้รับช าระเงินค่าขายจากองค์การฯ เม่ือวันท่ี 29 กรกฎาคม 2502 ซ่ึงเป็นเวลา 1 ปีเศษ 

การท่ีองค์การฯ น าเงินไปช าระท่ีจังหวัดสุโขทัย ก็เพราะเป็นท้องท่ีท่ีจ าหน่ายไม้รายนี้ และว่านอกจากนี้ยังมี

อีกหลายรายท่ีองค์การฯ ยังมิได้น าเงินค่าขายไม้มาช าระให้เสร็จไป จึงขอให้กรมป่าไม้ท าความตกลงใน

เร่ืองการช าระเงินค่าขายไม้กับองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เสียให้รัดกุมยิ่งขึ้น นั้น 

กรมป่าไม้ได้พิจารณาแล้ว ขอช้ีแจงวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจวัดตีตราขาย และมอบ

ไม้ให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้กับการช าระเงินค่าขายมาเพื่อถือเป็นทางปฏิบัติดังต่อไปนี้ 

1. ตามท่ีเขตได้แจ้งให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้น าเงินค่าซ้ือไม้สักของกลางจ านวน 280

ท่อนดังกล่าวไปช าระท่ีจังหวัดสุโขทัยซ่ึงเป็นท้องท่ีท่ีจ าหน่ายไม้นั้นเป็นการถูกต้องแล้ว แต่กรณีท่ีองค์การ

อุตสาหกรรมป่าไม้ค้างช าระเงินค่าซ้ือไม้รายนี้อยู่เป็นเวลาถึง 1 ปีเศษนั้น เห็นว่าเป็นการเนิ่นนานเกิน

สมควรการค้างช าระเป็นเวลานานเกินควรเช่นนี้ นอกจากกรมป่าไม้ไม่ได้รับเงินในเวลาอันควรจะได้แล้วยัง

เป็นผลกระทบกระเทือนถึงเงินรายได้ประจ าปีอีกด้วย ฉะนั้นเพื่อมิให้มีการค้างช าระเป็นเวลานานเช่นนี้อีก 

จึงขอให้ถือเป็นหลักปฏิบัติว่า การช าระเงินค่าขายไม้ขอให้องค์การฯ ช าระให้เสร็จภายใน 30 วันนับแต่

วันท่ีพนักงานเจ้าหน้าท่ีตีตราขายและส่งมอบไม้ หรือนับแต่วันท่ีพนักงานเจ้าหน้าท่ีได้แจ้งจ านวนเงินค่าขาย

ให้ทราบ 

2. ส าหรับไม้ท่ีพนักงานเจ้าหน้าท่ีได้ตรวจวัดตีตราขายและมอบไม้ให้แก่องค์การ

อุตสาหกรรมป่าไม้แล้ว แต่องค์การฯ ยังค้างช าระเงินค่าขายอยู่นั้น ขอให้เขตแจ้งไปยังจังหวัดท้องท่ีท่ี

จ าหน่ายไม้ให้เร่งรัดไปยังองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เพื่อจัดการช าระเสียให้เสร็จไปโดยเร็ว เม่ือจังหวัดได้

ด าเนินการเร่งรัดไปแล้วประการใดหรือได้รับช าระเงินค่าขายไม้รายใดจากองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้แล้ว 

เม่ือใดขอให้แจ้งกรมป่าไม้ทราบทุกๆ รายด้วย 

3. เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบและเป็นหลักฐานรัดกุม ขอให้จัดสมุดตรวจวัดไม้

เพื่อใช้ส าหรับไม้ท่ีตรวจวัดตีตราขายให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ โดยเฉพาะขึ้นเล่มหนึ่งต่างหาก แต่ถ้าไม้

ของกลางท่ีตรวจวัดตีตราขายมีท้ังไม้สักและไม้กระยาเลย ก็ให้แยกส าหรับไม้สักเล่มหนึ่ง และส าหรับไม้

กระยาเลยอีกเล่มหนึ่ง เม่ือมีการตรวจวัดตีตราขายไม้ของกลางรายใดต้องให้เจ้าหน้าท่ีขององค์การ

อุตสาหกรรมป่าไม้ท่ีมีต าแหน่งไม่ต่ ากว่าหัวหน้าหมวดท าไม้หรือตัวแทนท่ีหัวหน้าหมวดท าไม้หรือองค์การ

อุตสาหกรรมป่าไม้มอบหมายไปร่วมรู้เห็นด้วยจงทุกรายเม่ือด าเนินการเสร็จแล้วให้พนักงานเจ้าหน้าท่ี
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ผู้รับผิดชอบในการตรวจวัดตีตราขายจัดการส่งมอบไม้และท าบันทึกการรับมอบไม้นั้นให้แก่เจ้าหน้าท่ีของ

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ดังกล่าว โดยให้ผู้มอบและผู้รับมอบลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานฝ่ายละฉบับ 

และในขณะเดียวกันให้จัดท าแบบรับรองการช าระเงินค่าขายพร้อมท้ังค่าภาระติดพัน(หากมี) โดยใช้แบบ

รับรองการช าระค่าภาคหลวง (ก.ป.ม.แบบ73) โดยอนุโลมให้เจ้าหน้าท่ีองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ลงนาม

รับรองไว้เพื่อเป็นหลักฐานด้วย เม่ือได้ด าเนินการดังกล่าวไปแล้วประการใด ให้รายงานกรมป่าไม้ทราบ 

4. เพื่อท่ีกรมป่าไม้จะได้ทราบยอดเงินค่าขายไม้ของกลางท่ีองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ค้าง

ช าระอยู่ ขอให้รายงานให้กรมป่าไม้ทราบทุกระยะ 3 เดือน ว่างวดใดมีเงินค่าขายไม้ของกลางค้างยกมาแต่

งวดก่อนเป็นจ านวนเท่าใด ถ้ามีท้ังไม้สักและไม้กระยาเลยก็ขอให้แยกเงินค้างของไม้แต่ละอย่างด้วย ท้ังนี้

ขอให้เร่ิมปฏิบัติแต่ต้นปี พ.ศ. 2503 เป็นต้นไป และให้ส่งถึงกรมป่าไม้ภายในวันท่ี 15 ของเดือนแรกใน

งวดถัดไปทุกๆ งวดด้วย 

กรมป่าไม้ได้แจ้งเร่ืองนี้ไปยังองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เพื่อส่ังเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติตามนัยข้อ 

1-2-3 ด้วยแล้ว 
 

  ขอแสดงความนับถือ 

                    (ลงนาม) เฉลิม  ศิลิวรรณ 

                       (นายเฉลิม  ศิลิวรรณ) 

             อธิบดีกรมป่าไม้ 
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ส าเนา 

ด่วนมาก 

ท่ี กษ 1704.03/4940    กรมป่าไม้ 

   61 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร 

   กทม.  10900 

 
 14 กุมภาพันธ์ 2535 

เร่ือง    การจ าหน่ายไม้ท่ีตกเป็นของแผ่นดินตามพระราชก าหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติป่าไม้  

พุทธศักราช 2484 พ.ศ. 2532 มาตรา 68 เบญจ วรรคท้าย  

เรียน    ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด 

  ตามท่ีได้มีพระราชก าหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 พ.ศ. 2532 

และค าส่ังกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ท่ี 32/2532 ลงวันท่ี 17 มกราคม 2532 ให้สัมปทานท าไม้หวงห้าม

ทุกชนิด (เว้นสัมปทานท าไม้ป่าชายเลน) ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ทุกสัมปทานส้ินสุดลง

ท้ังแปลง และตามมาตรา 68 เบญจ วรรคท้าย แห่งพระราชก าหนดดังกล่าว ได้ก าหนดไว้ว่า “ไม้ท่ีท าออก

ตามสัมปทาน ที่พิสูจน์ได้ว่าได้ท าออกมาถูกต้องตามกฎหมาย ข้อก าหนด และเงื่อนไขสัมปทานแล้ว  

ให้อธิบดีกรมป่าไม้มีหนังสือแจ้งให้ผู้รับสัมปทานท าการชักลากและน าไม้ดังกล่าวเคล่ือนท่ีได้ พร้อมท้ัง

ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลาท่ีผู้รับสัมปทานต้องปฏิบัติไว้ด้วย ผู้รับสัมปทานผู้ใด

ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลา ตามท่ีอธิบดีกรมป่าไม้ก าหนดดังกล่าว  

ให้หมดสิทธิในไม้นั้นและให้ไม้นั้นตกเป็นของแผ่นดิน” 

  เนื่องจากมีไม้ท่ีตกเป็นของแผ่นดินในกรณีดังกล่าว และไม้ท่ีตกเป็นของแผ่นดินในกรณีนี้ 

ไม่มีระเบียบในการจ าหน่ายไว้ กรมป่าไม้จึงได้เรียนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาซ่ึงกระทรวงเกษตร

และสหกรณ์ได้แจ้งให้กรมป่าไม้ทราบว่า ในกรณีนี้เป็นหน้าท่ีของกรมป่าไม้ท่ีจะเป็นผู้ก าหนดระเบียบวิธี

ปฏิบัติเกี่ยวกับเร่ืองนี้โดยตรง เทียบเคียงจากระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ .ศ. 2521 

ข้อ 93 และมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 31 มีนาคม 2530 กรมป่าไม้จึงก าหนดแนวทางปฏิบัติดังต่อไปนี้ 

  “ไม้ในกรณีนี้สมควรขายให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ซ่ึงเป็นรัฐวิสาหกิจ โดยวิธีตกลงราคา 

และก าหนดค่าขายไม้ดังกล่าวในอัตรา 3 เท่าค่าภาคหลวงตามราคาไม้ของกลาง ตามนัยมติคณะรัฐมนตรี 

เม่ือวันท่ี 31 มีนาคม 2530 โดยอนุโลม และมีเงื่อนไขว่า ไม้ท่ีตกเป็นของแผ่นดินบางรายท่ีมีปัญหาอยู่ 

หากมีการฟ้องเรียกไม้คืนหรือเรียกค่าเสียหายจากกรมป่าไม้ ถ้ากรมป่าไม้แพ้คดี ให้องค์การอุตสาหกรรม

ป่าไม้รับใช้เงินตามอัตราท้องตลาดท่ีขายไม้นั้น โดยให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ท าหนังสือรับรองไว้กับ 

 

 

/กรมป่าไม้... 
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กรมป่าไม้เป็นรายๆ ไป ถ้าองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ปฏิเสธการซ้ือให้กรมป่าไม้ด าเนินการขายโดยวิธี

ทอดตลาด ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2521 ต่อไป” 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา และส่ังเจ้าหน้าท่ีถือเป็นหลักปฏิบัติต่อไป 

 

ขอแสดงความนับถือ 

 
                      (ลงนาม)  ทิวา  สรรพกิจ 

                          (นายทิวา  สรรพกิจ) 
                          อธิบดีกรมป่าไม้ 

 

 

 

 

 

 

กองคุ้มครอง 

โทร 579-4853 

โทรสาร 579-1536 
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ส าเนา 

ท่ี   6843/2503     กรมป่าไม้ 

   

 7 กรกฎาคม 2503 

เร่ือง    การจ าหน่ายไม้ของกลางท่ีตกเป็นของแผ่นดินแล้วให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้  

เรียน    ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด 

อ้างถึง  หนังสือกรมป่าไม้ ท่ี 9044/2502 ลงวันท่ี 9 กันยายน 2502 และ ท่ี 174/2503  

ลงวันท่ี 8 มกราคม 2503  

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 1. ส าเนาหนังสือกระทรวงเกษตร ท่ี สร. 6478/2503 ลงวันท่ี 12 พฤษภาคม 2503 

  2. ส าเนาหนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ท่ี กษ. 5332/2503 ลงวันท่ี 6 มิถุนายน 2503  

  ตามหนังสือกรมป่าไม้ที่อ้างถึง แจ้งมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2502 

เร่ือง ให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ รับซื้อไม้ของกลางทุกชนิดเสียทั้งสิ้น โดยไม่มีข้อยกเว้นใดๆ  

ในอัตราค่าซ้ือ ส าหรับไม่สักสามเท่าค่าภาคหลวง และไม้กระยาเลยสองเท่าค่าภาคหลวง และต่อมาได้มี

การประชุมหารือกันระหว่างกรมป่าไม้และองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เร่ืองการด าเนินการกับไม้ของกลาง 

เม่ือวันท่ี 24 ธันวาคม 2502 และองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ได้เสนอขอยกเว้น ไม่ต้องรับซ้ือไม้ของกลางท่ี

มีลักษณะหรือคุณภาพท่ีไม่เหมาะสมท่ีจะท าเป็นสินค้าได้ และไม้แปรรูปท่ีได้ตบแต่งประดิษฐ์เป็นเคร่ืองใช้

หรือส่วนประกอบของวัตถุส าเร็จรูป เช่น ครก สาก กงเกวียน คันไถ บานประตูหน้าต่าง ฯลฯ ซ่ึงกรมป่าไม้

ขอสงวนสิทธิท่ีจะเสนอขอรับความเห็นชอบจากกระทรวงเกษตรก่อน เพราะเป็นเร่ืองท่ีเกี่ยวโยงถึ งมติ

คณะรัฐมนตรี ยังจะตกลงยกเว้นเพื่อมิให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้รับซ้ือมิได้ ดังความละเอียดแจ้งอยู่แล้ว  นั้น 

  เ ร่ืองนี้ กรมป่าไม้ได้รายงานเสนอกระทรวงเกษตรพิจารณาเกี่ยวกับไม้ของกลาง

ท่ีกรมป่าไม้ขอสงวนสิทธิที่จะเสนอขอรับความเห็นชอบจากกระทรวงเกษตรดังกล่าวแล้ ว บัดนี้ได้รับ

บันทึกกระทรวงเกษตรให้ด าเนินการ ดังนี้  

  1. ไม้ของกลางท่ีมีคุณภาพทรามหรือมีลักษณะคุณภาพไม่เหมาะสมท่ีจะท าเป็นสินค้าได้ 

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้จะต้องรับซ้ือตามมติคณะรัฐมนตรี เพราะตามนโยบายก็เป็นการป้องกัน

มิให้พ่อค้าไม้รับซ้ือไม้ไว้เป็นเชื้อต่อไปได้ 

  2. ส าหรับไม้ของกลางท่ีได้ตบแต่งประดิษฐ์เป็นเคร่ืองใช้หรือส่วนประกอบของเคร่ืองใช้แล้ว 

เช่น ครก สาก คันไถ พายเรือโกลน บานประตู หน้าต่าง ฯลฯ กรมป่าไม้ได้รับบันทึกกระทรวงเกษตร

ส่งส าเนาหนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ท่ี กษ. 5332/2503 ลงวันท่ี 6 มิถุนายน 2503 ว่า ตามท่ี

กระทรวงเกษตรได้เสนอขอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติจ าหน่ายของกลางท่ีได้ตบแต่งประดิษฐ์เป็น

เคร่ืองใช้หรือส่วนประกอบของเคร่ืองใช้แล้วโดยวิธีประมูลนั้น คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษา เม่ือวันท่ี 3 

มิถุนายน 2503 ลงมติเห็นชอบด้วยตามท่ีกระทรวงเกษตรเสนอและขออนุมัติให้ด าเนินการต่อไปได้  

/ดังได้... 
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ดังได้ส าเนาหนังสือกระทรวงเกษตร ท่ี สร.6478/2503 ลงวันท่ี 12 พฤษภาคม 2503 และส าเนาหนังสือ

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ท่ีกล่าวข้างต้นมาพร้อมหนังสือนี้ด้วยแล้ว 

ฉะนั้น จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติ และเฉพาะการจ าหน่ายไม้ของกลางโดยวิธี

ประมูลตามข้อ 2 ขอได้โปรดถือปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และวิธีการท่ีก าหนดไว้ในระเบียบปฏิบัติราชการป่าไม้ 

ฉบับท่ี 8 ว่าด้วยการรักษาและจ าหน่ายของกลางต่อไป 

 

     ขอแสดงความนับถืออย่างสูง 

                (ลงนาม)  ประกอบวนกิจ 

         (หลวงประกอบวนกจิ) 

                    รองอธิบดี ลงนามแทนอธิบดีกรมป่าไม้ 
----------------------------------------------------------- 
     

 

ท่ี 6844/2503        กรมป่าไม้ 

      7    กรกฎาคม     2503 

  ส าเนาหนังสือข้างบนนี้ ส่งมาเรียน ผู้อ านวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เพื่อโปรดทราบ 

เป็นการต่อเนื่องหนังสือกรมป่าไม้ ท่ี 2945/2503 ลงวันท่ี 29 มีนาคม 2503  

  ส่งมายัง นักวิชาการเอกประจ ากรมทุกท่าน , เจ้าพนักงานกฎหมายประจ ากรม,

ผู้อ านวยการโรงเรียนป่าไม้,หัวหน้ากองทุกกอง,ป่าไม้เขตทุกเขต เพื่อทราบและถือปฏิบัติเป็นการต่อเนื่อง

หนังสือกรมป่าไม้ ท่ี 9045/2502 ลงวันท่ี 9 กันยายน 2502 และท่ี 175/2503 ลงวันท่ี 8 มกราคม 2503 

 

     ขอแสดงความนับถืออย่างสูง 

         (หลวงประกอบวนกิจ) 

         รองอธิบดี ลงนามแทน 

        อธิบดีกรมป่าไม้ 
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(ส าเนา) 
ท่ี สร. 6478/2503                  กระทรวงเกษตร 
                                                                        

  12   พฤษภาคม   2503 

เร่ือง  ขออนุมัติจ าหน่ายของกลางท่ีได้ตบแต่งประดิษฐ์เป็นเคร่ืองใช้หรือส่วนประกอบของเคร่ืองใช้แล้วโดย         
  วิธีประมูล  

กราบเรียน ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี 

อ้างถึง  หนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีท่ี กษ.4774/2502 ลงวันท่ี 14 สิงหาคม 2502 

         ตามหนังสือท่ีอ้างถึง แจ้งมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 11 สิงหาคม 2502 เร่ือง ให้องค์การ

อุตสาหกรรมป่าไม้รับซ้ือไม้ของกลางทุกชนิดเสียท้ังส้ิน โดยไม่มีข้อยกเว้นใดๆ และก าหนดอัตราค่าซ้ือไม้

ของกลางส าหรับไม้สักในอัตราสามเท่าค่าภาคหลวง ไม้กระยาเลยสองเท่าค่าภาคหลวง นั้น 

กระทรวงเกษตรได้รับทราบ และส่ังการไปยังกรมป่าไม้และองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 

เพื่อถือปฏิบัติแล้ว บัดนี้ ได้รับรายงานว่าได้มีปัญหาในทางปฏิบัติระหว่างกรมป่าไม้และองค์การ

อุตสาหกรรมปา่ไม้เกี่ยวกับของกลางท่ีได้ตบแต่งประดิษฐ์เป็นเคร่ืองใช้หรือส่วนประกอบของเคร่ืองใช้แล้ว 

เช่น สาก, กงเกวียน, คันไถ, มาดเรือโกลน, บานประตูและหน้าต่าง เป็นต้น ว่าของกลางดังกล่าวนี้องค์การ

อุตสาหกรรมป่าไม้จะต้องรับซ้ือตามนัยมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวหรือไม่ เพราะไม้ของกลางทุกชนิดท่ี

อ ง ค์ ก า ร อุ ต ส า ห ก ร ร ม ป่ า ไ ม้ ต้ อ ง รั บ ซ้ื 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 ได้บัญญัติความหมายค าว่า “ไม้” และ “ไม้แปรรูป” ไว้

ตามล าดับดังนี้ 

“ไม้” หมายความว่า ไม้สักและไม้อื่นทุกชนิดท่ีเป็นต้น เป็นกอ เป็นเถา รวมตลอดถึงไม้

ไผ่ทุกชนิด ปาลืม หวาย ตลอดจนราก ปุ่ม ตอ เศษปลาย และส่ิงของส่ิงนั้นๆ ไม่ว่าจะได้ถูกตัด ทอน เล่ือย 

ผ่า ถาก ขุด หรือกระท าโดยประการอื่นใด 

“ไม้แปรรูป” หมายความว่า ไม้ท่ีได้แปรรูปแล้ว แต่ไม่หมายถึงไม้ในขณะท่ีประกอบอยู่

เป้นส่ิงปลูกสร้างเคร่ืองใช้หรือส่ิงของอื่น หรือได้เคยตบแต่งเป็นส่วนประกอบของส่ิงเหล่านั้นมาแล้ว 

กระทรวงเกษตรได้พิจารราแล้วเห็นว่า ตามมติคณะรัฐมนตรีท่ีก าหนดให้องค์การ

อุตสาหกรรมป่าไม้รับซ้ือไม้ของกลางทุกชนิดเสียท้ังส้ิน โดยไม่มีข้อยกเว้นใดๆ นั้น น่าจะมีเจตนารมย์

หมายถึงไม้ตามนัยมาตรา 4(2) และ (4) แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทะศักราช 2484 ดังกล่าว มาแล้ว

เท่านั้น และดังนั้น องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้จึงไม่จ าต้องรับซ้ือของกลางท่ีได้ตบแต่งประดิษฐ์เป็น

เคร่ืองใช้หรือส่วนประกอบของเคร่ืองใช้แล้ว เช่น ครก สาก กงเกวียน คันไถ มาดเรือโกลน บานประตูและ

หน้าต่าง ฯลฯ จากทางราชการป่าไม้แต่อย่างใด แต่โดยท่ีตามหลักการของมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว มิได้

ระบุถึงของกลางประเภทนี้ไว้ ว่าเม่ือตกเป้นของแผ่นดินแล้วจะต้องด าเนินการจ าหน่ายโดยวิธีใด  

 

/กระทรวงเกษตร... 
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กระทรวงเกษตรจึงเห็นสมควรให้กรมป่าไม้ด าเนินการจ าหน่ายโดยวิธีประมูลหรือทอดตลาดดังท่ีเคยปฏิบตัิ

ในกรณีจ าหน่ายของกลางก่อนมีมติคณะรัฐมนตรี ให้องค์การอุตสาหกรรมกรมป่าไม้รับซ้ือต่อไป ฉะนั้น จึง

ขอกราบเรียนมาเพื่อโปรดทราบและประกอบการพิจารณา 
 

 

      ขอแสดงความนับถืออย่างสูง 

                    (ลงนาม) พลเอก สุรจิต จารุเศรน ี

                            (สุรจิต จารุเศรนี) 

                     รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร 
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ส าเนากระทรวงเกษตร รับท่ี 06420 วันท่ี 6 มิ.ย. 2503 เข้าบัตร มต.1-557 

ท่ี กษ.5332/2503      ส านักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

      6    มิถุนายน     2503 

เร่ือง  ขออนุมัติจ าหน่ายของกลางท่ีได้ตบแต่งประดิษฐ์เป็นเคร่ืองใช้หรือส่วนประกอบของเคร่ืองใช้แล้วโดย         
  วิธีประมูล  

เรียน  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร 

อ้างถึง  หนังสือท่ี สร.6478/2503 ลงวันท่ี 12 พฤษภาคม 2503 

  ตามท่ีได้เสนอขอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติจ าหน่ายของกลางท่ีได้ตบแต่งประดิษฐ์เป็น

เคร่ืองใช้หรือส่วนประกอบของเคร่ืองใช้แล้วโดยวิธีประมูล ความแจ้งอยู่แล้ว นั้น 

คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเม่ือวันท่ี 3 มิถุนายน 2503 ลงมติเห็นชอบด้วยตามท่ี

กระทรวงเกษตรเสนอ และอนุมัติให้ด าเนินการต่อไปได้ 

จึงขอยืนยันมา เพื่อจะได้ด าเนินการต่อไป 

 

     ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง 

    (ลงนาม)         มนูญ  บริสุทธ์ิ 

          (นายมนูญ  บริสุทธ์ิ) 
    เลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
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(ส าเนา) 

ด่วนมาก 
ท่ี กส. 0713/694                            กรมป่าไม้ 
                                                                        

  15   มกราคม   2522 
เร่ือง ขออนุมัติจ าหน่ายของป่าของกลาง (ถ่านไม้) ในระหว่างคดี 

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด (เว้นจังหวัดนครพนม) 

         กรมป่าไม้ขอส่งส าเนาหนังสือกรมป่าไม้ ด่วนมาก ท่ี กส. 0813/693 ลงวันท่ี 15 มกราคม 

2522 และส าเนาหนังสือจังหวัดนครพนม ด่วน ท่ี นพ. 09/24140 ลงวันท่ี 23 พฤศจิกายน 2521 มา

เพื่อโปรดทราบ และแจ้งให้เจ้าหน้าท่ีผู้เกี่ยวข้องทราบ และถือเป็นแนวทางปฏิบัติในท านองเดียวกัน 
 

 

      ขอแสดงความนับถืออย่างสูง 

                    (ลงนาม) ถนอม  เปรมรัศมี 

                      (นายถนอม  เปรมรัศมี) 

             อธิบดีกรมป่าไม้ 
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(ส าเนา) 

ท่ี กส. 0813/693                            กรมป่าไม้ 
                                                                        

  15   มกราคม   2522 

เร่ือง ขออนุมัติจ าหน่ายของป่าของกลาง (ถ่านไม้) ในระหว่างคดี 

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม 

อ้างถึง หนังสือจังหวัด ด่วนมาก ท่ี นพ. 09/24140 ลงวันท่ี 23 พฤศจิกายน 2521 

         ตามหนังสือท่ีอ้างถึง จังหวัดขอให้กรมป่าไม้แจ้งแนวทางปฏิบัติท่ีเจ้าหน้าท่ีต ารวจสภ.อ.ค าชะอี 

และเจ้าหน้าท่ีต ารวจชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจ ได้ท าการตรวจยึดถ่านไม้ของกลางจ านวน 210 กระสอบ 

ปริมาตรา 26.25 ม
3
. พร้อมท้ังจับกุมตัวผู้ต้องหาด าเนินคดี ต่อมาผู้ต้องหาได้หลบหนีในชั้นศาลยัง

จับกุมตัวไม่ได้ อ าเภอค าชะอีเห็นสมควรจ าหน่ายถ่านไม้ของกลางดังกล่าวระหว่างคดี และพนักงาน

สอบสวนให้ความเห็นชอบแล้ว ดังความละเอียดแจ้งอยู่แล้ว นั้น 

กรมป่าไม้ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ของป่าของกลางเจ้าหน้าท่ีต ารวจ สภ.อ.ค าชะอี และ

เจ้าหน้าท่ีต ารวจชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจได้ท าการตรวจยึดตั้งแต่วันท่ี 18 เมษายน 2521 และท าสัญญาจ้าง 

นายทองมี คนซ่ือ เฝ้ารักษาไว้ ต่อมาผู้ต้องหาหลบหนีในชั้นศาล หากจะรอไว้จนกว่าคดีถึงท่ีสุดอาจผุเส่ือมคุณภาพ

เสียหาย จ าหน่ายไม่ได้ราคาเท่าท่ีควร หรือจ าหน่ายไม่ได้เลยหรือถ้าหน่วงช้าไว้จะเป็นการเสี่ยงต่อ

ความเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายจะเกินกับค่าของกลาง จะท าให้รัฐขาดผลประโยชน์อันควรจะได้ไป เพื่อป้องกนั

ความเสียหายท่ีจะเกิดขึ้นจึงเห็นควรด าเนินการให้รัฐได้รับผลประโยชน์จากการจ าหน่ายของป่าของกลางใน

ระหว่างคดีโดยวิธีประมูล โดยให้ถือหลักในการพิจารณาดังนี้ 

1. ค าว่า “ในระหว่างคดี” ให้หมายความรวมถึง คดีท่ีอยู่ระหว่างพนักงานสอบสวนหรือ

พนักงานอัยการด าเนินการอยู่ ละอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลด้วย 

   ค าว่า “ของป่า” นั้นหมายถึง ของป่าตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ 

2. การพิจารณาว่า ของป่าของกลางในระหว่างคดีรายใดสมควรด าเนินการจ าหน่ายคาม

นัยดังกล่าวแล้ว ต้องปรากฏโดยแน่ชัดว่าของป่าของกลางนั้นหากจะรอจนกว่าคดีถึงท่ีสุด จะผุเส่ือมคุณภาพ

เสียหายจ าหน่ายไม่ได้ราคาเท่าท่ีควร หรือจ าหน่ายไม่ได้เลย หรือถ้าหน่วงช้าไว้จะเป็นการเส่ียงต่อความ

เสียหาย หรือค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรักษาและอื่นๆ จะเกินจ านวนกับค่าแห่งของป่าของกลางนั้น กับท้ังต้อง

พิจารณาถึงพฤติการณ์และข้อเท็จจริงในคดี เพื่อมิให้เกิดการเสียหายแก่รูปคดีประกอบด้วย กล่าวคือ แม้

จะเก็บของป่าของกลางนั้นไว้ต่อไปอีก หรือถ้าปล่อยไว้ให้สูญเสียสภาพไปก็จะไม่เกิดประโยชน์ ในทางคดี 

และท้ังผู้ต้องหาหรือจ าเลยไม่คัดค้านเกี่ยวกับการจ าหน่ายของป่าของกลางนั้น ถ้าของป่าของกลางนั้นเป็นของ

บุคคลภายนอกซ่ึงมิใช่คู่ความ ก็ควรจะแจ้งให้เจ้าของท่ีแท้จริงได้รับรู้ละยินยอมในเร่ืองการจ าหน่าย

เสียด้วย ถ้าของป่าของกลางนั้นอาจจะต้องไปแสดงต่อศาล ก็ควรเก็บตัวอย่างไว้เพียงเท่าท่ีพอส าหรับเป็น

วัตถุพยานประกอบคดี โดยบันทึกหลักฐานให้ปรากฏข้อความรายละเอียดให้ชัดเจน และให้ผู้ต้องหาหรือ

จ าเลยในคดีลงลายมือช่ือรู้เห็นไว้ด้วย 
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3. เม่ือพิจารณาตามข้อ 2 แล้วให้ด าเนินการติดต่อขออนุญาตต่อพนักงานสอบสวนหรือ

พนักงานอัยการหรือศาลแล้วแต่กรณี เพื่อจ าหน่ายของป่าของกลางในระหว่างคดี เม่ือได้รับอนุญาตให้

จ าหน่ายได้แล้วให้ด าเนินการจ าหน่ายโดยวิธีประมูลต่อไป 

4. การจ าหน่ายของป่าของกลางโดยวิธีประมูลตามข้อ 3 ให้ถือปฏิบัติตามกฎเกณฑ์วิธีการ

ท่ีก าหนดไว้ในระเบียบปฏิบัติราชการป่าไม้ฉบับท่ี 8 ว่าด้วยการรักษาและจ าหน่ายของกลางโดยเคร่งครัด 

เม่ือจ าหน่ายแล้วได้เงินเป็นจ านวนสุทธิเท่าใด ให้เก็บไว้แทนของป่าของกลาง เพื่อรอฟังผลคดีต่อไป 

5. เม่ือได้จ าหน่ายของป่าของกลางตามนัยดังกล่าวแล้ว ให้แจ้ง วัน เดือน ปี และจ านวนเงินท่ี

จ าหน่ายให้พนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการหรือศาลแล้วแต่กรณีท่ีเกี่ยวข้องในคดีทราบด้วย 

6. ในการตรวจยึดโดยรู้ตัวผู้กระท าผิด แต่จับกุมไม่ได้ หรือผู้กระท าผิดหลบหนีหากพ้น

ก าหนด 1 ปี นับแต่วันท่ีจ าหน่ายของป่าของกลาง ให้ถือว่าตกเป็นของแผ่นดินโดยอนุโลมตามความใน

มาตรา 1327 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ให้ส่งค่าขายเป็นผลประโยชน์ของแผ่นดินต่อไป 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและด าเนินการต่อไป ผลเป็นประการใดโปรดแจ้งให้กรมป่าไม้

ทราบด้วย  

 

      ขอแสดงความนับถืออย่างสูง 

                    (ลงนาม) ถนอม  เปรมรัศมี 

                      (นายถนอม  เปรมรัศมี) 

             อธิบดีกรมป่าไม้ 
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ท่ี กส. 0813/18483       

      กรมป่าไม้  
 
                                                                25 ตุลาคม 2521         

เร่ือง หารือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจ าหน่ายส่ิงประดิษฐ์ของกลางท่ียังไม่เสร็จคดี  

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย หนังสือกรมป่าไม้ ท่ี กส. 0813/18481 ลงวันท่ี 25 ตุลาคม 2521 

 พร้อมนี้กรมป่าไม้ขอส่งส าเนาหนังสือกรมป่าไม้ดังกล่าว เรียนมาเพื่อโปรดทราบและ             

ส่ังพนักงานเจ้าหน้าท่ีถือเป็นหลักในการพิจารณาและปฏิบัติต่อไปด้วย 

 

 

  ขอแสดงความนับถืออย่างสูง 

            (ลงนาม)        ถนอม  เปรมรัศมี 
                  (นายถนอม  เปรมรัศมี) 

             อธิบดีกรมป่าไม้ 

 

 

 

 

กองนิติการ 
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ท่ี กษ ๐๗๔๓.๐๓/๓๖๒๗                     กรมป่าไม้  
        ๖๑ ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร 
        กทม. ๑๐๙๐๐ 

                                                           ๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๓๕    

เร่ือง ของป่าหวงห้ามของรัฐบาล 
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด 

  ด้วยกรมป่าไม้ ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่ามีของป่าหวงห้ามบางชนิด เช่น กล้วยไม้ป่า ชิ้นไม้

กฤษณา ชิ้นไม้จันทน์หอม หายากและใกล้ท่ีจะสูญพันธ์ และมีขึ้นในท้องถิ่นเฉพาะแห่งเท่านั้น สมควรท่ีจะ

อนุรักษ์ไว้เพื่อการศึกษา ค้นคว้า วิจัยทางด้านวิชาการ และให้คงคุณค่าประโยชน์ต่อธรรมชาติในถิ่นเดิม 

อันเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ท่ีมีคุณค่าของชาติไว้อีกทางหนึ่ง 

  ดังนั้น จึงเห็นว่าไม่ควรจะไม้มีการประมูลของป่าหวงห้ามประเภทดังกล่าวต่อไป จึงขอให้

จังหวัดส่ังเจ้าหน้าท่ีผู้เกี่ยวข้องถือปฏิบัติตามแนวทางต่อไปนี้ 
  ๑. กล้วยไม้ป่าทุกชนิดท่ีเป็นของกลาง ให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเก็บรักษาไว้ก่อน               

เม่ือตกเป็นของแผ่นดินแล้วให้ขอเอาไว้ใช้ในราชการทุกราย ตามระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์             

ว่าด้วยการปฏิบัติเกี่ยวกับของกลางในคดีความผิดเกี่ยวกับการป่าไม้ พ .ศ. ๒๕๓๓ ข้อ ๘ โดยห้ามให้

ประมูลจ าหน่วยโดยเด็ดขาด และเม่ือได้รับอนุมัติแล้วให้มอบกล้วยไม้ป่าของกลางต่ออุทยานแห่งชาติ                 

เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่า  ท่ีเป็นท้องถิ่นเดิมของกล้วยไม้ป่าชนิดนั้นๆ หรือมอบให้ศูนย์พฤกษศาสตร์ประจ า

ภาคบ ารุงรักษาต่อไป ตามแต่กรณี 
  ๒. ชิ้นไม้กฤษณาและชิ้นไม้จันทน์หอม ให้ขอเอาไว้ใช้ในราชการเพื่อการศึกษา ค้นคว้า 

วิจัยทางด้านวิชาการทุกรายเช่นเดียวกัน 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป 

 

  ขอแสดงความนับถือ 

                             ลงนาม      ยรรยง  ถนอมพิชัย 

              (นายยรรยง  ถนอมพิชัย) 
            รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน 

           อธิบดีกรมป่าไม้ 
ส านักป้องกันและปราบปราม 
การบุกรุกตัดไม้ท าลายป่า (สปป.) 

โทร. ๕๗๙๕๖๖๖ 
โทรสาร ๕๗๙๔๖๑๑  
ส าเนาส่ง –  ป่าไม้เขตทุกเขต 
 ผู้อ านวยการกองอุทยานแห่งชาติ 
 ผู้อ านวยการกองอนุรักษ์สัตว์ป่า 
 ผู้อ านวยการกองวิจัยผลิตผลป่าไม้ 
 ผู้อ านวยกองบ ารุง 
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บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ กรมป่าไม้         ส านักป้องกันและปราบปราม            โทร. 054-511045                           
ที ่ กษ 0708.3/16965                                  วันที ่  17   กรกฎาคม  2544                  . 
เรื่อง ขอหารือปัญหาเร่ืองการส่งมอบไม้กฤษณาของกลาง   

เรียน     ผู้อ านวยการส านักวิชาการป่าไม้ 

  ด้วยกรมป่าไม้ ได้รับหนังสือจังหวัดเพชรบูรณ์ ท่ี พช 0011/4370 ลงวันท่ี 24 

พฤษภาคม 2544 ท่ีได้ส าเนาแนบมาพร้อมนี้ หารือเกี่ยวกับกรณีมีไม้กฤษณาของกลางซ่ึงอยู่ในระหว่างการ

พิจารณาคดีเป็นจ านวนมาก ซ่ึงทางจังหวัดฯ แจ้งว่าไม่มีสถานท่ีเก็บรักษาให้ของกลางดังกล่าวคงอยู่ใน

สภาพเดิมได้ หากจะรอจนกว่าของกลางตกเป็นของแผ่นดิน เกรงว่าจะเส่ือมสภาพไม่อาจจะใช้ประโยชน์ได้ 

หากจังหวัดฯ จะส่งมอบไม้กฤษณาของกลางดังกล่าวให้แก่ส านักวิชาการป่าไม้ก่อนของกลางตกเป็น                  

ของแผ่นดิน จะท าได้หรือไม่ 
  กรมป่าไม้ ได้พิจารณาแล้ว เพื่อเป็นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ว่าด้วยการปฏิบัติเกี่ยวกับของกลางในคดีความผิดเกี่ยวกับการป่าไม้ พ.ศ. 2533 ข้อ 8 และตามหนังสือ

กรมป่าไม้ ท่ี กษ 0743.03/3627 ลงวันท่ี 5 กุมภาพันธ์ 2535 โดยมิให้เกิดความเสียหายแก่ไม้กฤษณา

ของกลางในคดีดังกล่าว จึงขอให้ส านักวิชาการป่าไม้เป็นผู้รับไม้กฤษณาของกลางมาเก็บและดูแลรักษาไว้ก่อน 

หากจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้แจ้งผลคืบหน้าของคดีว่ามีไม้กฤษณาของกลางในคดีใดตกเป็นของแผ่นดิน           

แล้วเม่ือใด ให้ส านักวิชาการป่าไม้เป็นผู้ขออนุมัติเอาไว้ใช้ในราชการเพื่อการศึกษา ค้นคว้า และวิจัย

ทางด้านวิชาการต่อไป 
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง ท้ังนี้ได้แจ้งให้จังหวัด

เพชรบูรณ์ทราบและด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไปแล้ว 

 
 
 

      (ลงนาม)     สมชัย  เพียรสถาพร 
         (นายสมชัย  เพียรสถาพร) 
       รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน 

                  อธิบดีกรมป่าไม้ 
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ท่ี กษ 0708.3/16966              กรมป่าไม้  
        61 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร 
        กทม. 10900 

                                                        17 กรกฎาคม 2544   

เร่ือง ขอหารือปัญหาเร่ืองการส่งมอบไม้กฤษณาของกลาง 

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ 

อ้างถึง หนังสือจังหวัดเพชรบูรณ์ ท่ี พช 011/4370 ลงวันท่ี 24 พฤษภาคม 2544 

  ตามหนังสือท่ีอ้างถึง จังหวัดเพชรบูรณ์ขอหารือกรณีจะส่งมอบไม้กฤษณาของกลางให้แก่

ส านักวิชาการป่าไม้ ก่อนของกลางดังกล่าวจะตกเป็นของแผ่นดิน จะสามารถกระท าได้หรือไม่ เนื่องจากทาง

จังหวัดฯ ไม่มีสถานท่ีเก็บรักษาไม้ของกลางดังกล่าวให้คงอยู่ในสภาพเดิมได้ และหากจะรอจนกว่าของกลาง

ตกเป็นของแผ่นดิน เกรงว่าจะเส่ือมสภาพไม่อาจจะใช้ประโยชน์ได้ นั้น 

  กรมป่าไม้ ได้พิจารณาแล้ว เพื่อเป็นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ว่าด้วยการปฏิบัติเกี่ยวกับของกลางในคดีความผิดเกี่ยวกับการป่าไม้ พ.ศ. 2533 ข้อ 8 และตามหนังสือ

กรมป่าไม้ ท่ี กษ 0743.03/3627 ลงวันท่ี 5 กุมภาพันธ์ 2535 โดยมิให้เกิดความเสียหายแก่ของกลางใน

คดีดังกล่าว จึงขอให้จังหวัดฯ โปรดส่ังการให้เจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องด าเนินการดังนี้ 
  1. ตรวจสอบจัดท ารายละเอียดความเป็นมาของไม้กฤษณาของกลางแต่ละคดี และจัดท า

บัญชีให้เรียบร้อย 
  2. ส่งมอบช้ินไม้กฤษณาพร้อมบัญชีรายละเอียดให้ส านักวิชาการป่าไม้ ซ่ึงมีความช านาญ

เป็นผู้เก็บและดูแลรักษา 
  3. ติดตามผลการด าเนินคดีแล้วแจ้งให้กรมป่าไม้ทราบทุกระยะ เพื่อทราบความคืบหน้า

ของคดีหากช้ินไม้กฤษณาของกลางในคดีใดตกเป็นของแผ่นดินแล้ว กรมป่าไม้จะได้แจ้งให้ส านักวิชาการปา่

ไม้เป็นผู้ขอเอาไว้ใช้ในราชการ เพื่อการศึกษา ค้นคว้า วิจัยทางด้านวิชาการต่อไป 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา 

 

  ขอแสดงความนับถือ 

           (ลงนาม)    สมชัย  เพียรสถาพร 
             (นายสมชัย  เพียรสถาพร) 
              อธิบดีกรมป่าไม้ 

 

ส านักป้องกันและปราบปราม 
โทร. 054-511045 
โทรสาร 054-511045  
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ท่ี กส. 0813/18481         กรมป่าไม้  
 
                                                                25 ตุลาคม 2521         

เร่ือง หารือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจ าหน่ายส่ิงประดิษฐ์ของกลางท่ียังไม่เสร็จคดี  

เรียน ป่าไม้เขตนครสวรรค์ 

อ้างถึง หนังสือเขต ท่ี กส. 0809(นว.)/2753 ลงวันท่ี 27 กรกฎาคม 2521 

 ตามหนังสือเขตท่ีอ้างถึง แจ้งว่า เขตมีส่ิงประดิษฐ์ของกลาง (โลงจ าปาไม้สัก จ านวน 4 โลง 

ฝาโลงจ าปาไม้สัก 9 ฝา) ซ่ึงพนักงานเจ้าหน้าท่ียึดไว้โดยไม่รู้ตัวผู้กระท าความผิด และได้ส่งเร่ืองราวให้

พนักงานสอบสวนด าเนินคดีสืบสวนสอบสวนหาตัวผู้กระท าความผิดมาลงโทษแล้ว เขตเห็นว่า หากรอให้          

การด าเนินคดีถึงท่ีสุด ส่ิงประดิษฐ์ของกลางอาจจะผุเส่ือมคุณภาพจ าหน่ายไม่ได้ราคาท่ีควร จึงเห็นควรจ าหนา่ย

ส่ิงประดิษฐ์ของกลางดังกล่าวก่อนคดีถึงท่ีสุด เพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของทางราชการ แต่กรณี

ดังกล่าวนี้ไม่มีระเบียบปฏิบัติ จึงขอให้กรมป่าไม้พิจารณาแนวทางปฏิบัติต่อไปด้วย ดังความละเอียดแจง้อยู่

แล้ว นั้น 

 กรมป่าไม้ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่า โลงจ าปาและฝาโลงจ าปาของกลางเป็นลักษณะของกลาง   

ท่ีได้ตกแต่งประดิษฐ์เป็นเคร่ืองใช้ ซ่ึงของกลางลักษณะเช่นนี้ หรือส่วนประกอบของเคร่ืองใช้ท่ีพนักงาน

เจ้าหน้าท่ีตรวจยึดไว้ เม่ือคดีถึงท่ีสุดตกเป็นของแผ่นดิน คณะรัฐมนตรีได้ลงมติ เม่ือวันท่ี 3 มิถุนายน 

2503 อนุมัติให้จ าหน่ายโดยวิธีประมูล แต่เม่ือพิจารณาแล้ว เห็นว่าในระหว่างด าเนินคดี หากจะเก็บรักษา

ไว้จนกว่าคดีถึงท่ีสุดอาจจะผุเส่ือมคุณภาพ จ าหน่ายไม่ได้ราคาเท่าท่ีควรหรือจ าหน่ายไม่ได้เลย หรือถ้า

หน่วงช้าไว้จะเป็นการเส่ียงความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายจะเกินส่วนกับค่าของกลางนั้น ท าให้รัฐขาด

ผลประโยชน์อันควรจะได้ เพื่อป้องกันความเสียหายท่ีจะเกิดขึ้นควรด าเนินการเพื่อให้รัฐได้รับผลประโยชน์

มากท่ีสุด จึงให้เขตจ าหน่ายส่ิงประดิษฐ์ของกลาง (โลงจ าปาไม้สัก จ านวน 4 โลง ฝาโลงจ าปาไม้สัก 9 ฝา) 
ในระหว่างคดีโดยวิธีประมูล โดยอนุโลมปฏิบัติตามนัยมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 3 มิถุนายน 2503 
ดังกล่าวแล้ว เพื่อรอฟังผลคดีต่อไป  โดยให้ถือหลักในการพิจารณาและปฏิบัติดังต่อไปนี้ 

 1. ค าว่า “ในระหว่างคดี” ให้หมายความรวมท้ังคดีท่ีอยู่ในระหว่างพนักงานสอบสวนหรือ

พนักงานอัยการพิจารณาด าเนินการอยู่และคดีในระหว่างการพิจารณาของศาลด้วย 

    ค าว่า “ส่ิงประดิษฐ์ของกลาง” ให้หมายความรวมท้ังของกลางท่ีได้ตกแต่งประดิษฐ์เป็น

เคร่ืองใช้ หรือส่วนประกอบของเคร่ืองใช้ 

 2. การพิจารณาว่า ส่ิงประดิษฐ์ของกลางในระหว่างคดีรายใดสมควรด าเนินการจ าหน่าย          

ตามนัยดังกล่าวแล้วนั้น จะต้องปรากฏโดยถ่องแท้ว่าส่ิงประดิษฐ์ของกลางนั้น หากรอฟังผลคดีถึงท่ีสุด               

จะผุเส่ือมคุณภาพเสียหายจ าหน่ายไม้ไม่ได้ราคาเท่าท่ีควรจะได้ หรือจะจ าหน่ายไม่ได้เลย หรือถ้าหน่วงชา้ไว้

จะเป็นการเส่ียงต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายเกี่ยวแก่การรักษา และอื่นๆ จะเกินส่ว นกับค่าแห่ง

ส่ิงประดิษฐ์ของกลางนั้น กับท้ังจะต้องพิจารณาถึงพฤติการณ์และข้อเท็จจริงในคดี เพื่อมิให้เกิดความ

เสียหายแก่รูปคดีประกอบด้วย กล่าวคือ แม้จะเก็บรักษาส่ิงประดิษฐ์ของกลางนั้นต่อไปอีก หรือถ้าปล่อยไว้ 
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ให้สูญเสียสภาพไป ก็จะไม่เกิดประโยชน์ในการพิสูจน์ทางคดีได้ และท้ังผู้ต้องหาหรือจ าเลยไม่คัดค้าน

เกี่ยวกับการท่ีจะจ าหน่ายส่ิงประดิษฐ์ของกลางนั้น ถ้าส่ิงประดิษฐ์ของกลางนั้นเป็นของบุคคลภายนอกซ่ึง

มิใช่คู่ความก็ควรจะได้ให้เจ้าของอันแท้จริงได้รับรู้และยินยอมในเร่ืองการจ าหน่ายส่ิงประดิษฐ์ของกลางเสีย

ด้วย ถ้าส่ิงประดิษฐ์      ของกลางนั้น อาจจะต้องน าไปแสดงต่อศาล ก็ควรเก็บตัวอย่างไว้เพียงเท่าท่ีพอส าหรับ

เป็นวัตถุพยานประกอบคดี โดยบันทึกหลักฐานให้ปรากฏข้อความรายละเอียดให้ชัดเจนและให้ผู้ต้องหา

หรือจ าเลยในคดีลงลายมือช่ือร่วมรู้เห็นไว้ด้วย 

 3. เม่ือพิจารณาตามข้อ 2. แล้ว ให้ด าเนินการติดต่อขออนุญาตต่อพนักงานสอบสวนหรือ

พนักงานอัยการ หรือศาล แล้วแต่กรณี เพื่อจ าหน่ายส่ิงประดิษฐ์ของกลางในระหว่างคดี เม่ือได้รับอนุญาต

ให้จ าหน่ายได้แล้วให้ด าเนินการจ าหน่ายโดยวิธีประมูลต่อไป 

 4. การจ าหน่ายส่ิงประดิษฐ์ของกลางโดยวิธีประมูลตามข้อ 3. ให้ถือปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ 

และวิธีการท่ีก าหนดไว้ในระเบียบปฏิบัติราชการป่าไม้ฉบับท่ี 8 ว่าด้วยการรักษาและจ าหน่ายของกลาง            

โดยเคร่งครัด เม่ือจ าหน่ายแล้วได้เงินเป็นจ านวนสุทธิเท่าใด ให้เก็บรักษาไว้แทนตัวส่ิงประดิษฐ์ของกลาง           

เพื่อรอฟังผลคดีต่อไป 

 5. เม่ือได้จ าหน่ายส่ิงประดิษฐ์ของกลางตามนัยดังกล่าวแล้ว ให้แจ้งผลการจ าหน่ายตลอด

วัน เดือน ปี ท่ีจ าหน่ายส่ิงประดิษฐ์ของกลางให้พนักงานสอบสวน หรือพนักงานอัยการ หรือศาล แล้วแต่

กรณีท่ีเกี่ยวข้องในคดีทราบด้วย 

 6. ในกรณีท่ีตรวจยึดรู้ตัวผู้กระท าความผิด แต่จับกุมไม่ได้ หรือผู้กระท าความผิดหลบหนี 

หากพ้นก าหนดหนึ่งปีนับแต่วันท่ีจ าหน่ายส่ิงประดิษฐ์ของกลางตามนัยดังกล่าวข้างต้น หากไม่มีผู้ใด

ร้องเรียนกรรมสิทธ์ิในส่ิงประดิษฐ์ของกลาง ถือว่าตกเป็นของแผ่นดินโดยอนุโลม ตามความมาตรา 1327 

แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ส่งค่าขายเป็นผลประโยชน์แก่แผ่นดินต่อไป 

 ท้ังนี้ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และถือเป็นแนวทางในการพิจารณาและปฏิบัติส าหรับ           

รายอื่นต่อไปด้วย 

 

 

  ขอแสดงความนับถืออย่างสูง 

            (ลงนาม)        ถนอม  เปรมรัศมี 
                  (นายถนอม  เปรมรัศมี) 

             อธิบดีกรมป่าไม้ 

 

 

กองนิติการ 
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ท่ี กษ 0708.06/18833             กรมป่าไม้  
        61 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร 
        กทม. 10900 

                                                        12 กรกฎาคม 2536     

เร่ือง  มาตรการจัดการกับของป่าหวงห้าม (ถ่านไม้) ของกลาง 
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด 

  ด้วยท่ีประชุมผู้อ านวยการกองของกรมป่าไม้ในคราวประชุม คร้ังท่ี 9/2535 เม่ือวันท่ี 25 

ธันวาคม 2535 ได้มีมติให้ยกเลิกการประมูลถ่านไม้ของกลางส าหรับถ่านไม้ของกลางท่ีจับกุมได้และ             

เม่ือตกเป็นของแผ่นดินแล้ว ให้เขตหรือจังหวัดด าเนินการตามนัยระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์          

ว่าด้วยการปฏิบัติเกี่ยวกับของกลางในคดีความผิดเกี่ยวกับการป่าไม้ พ.ศ.2533 ข้อ 8. คือ ส่ังไว้ใช้ใน

ราชการหรือจัดการตามสมควรและท่ีประชุมป่าไม้เขต ป่าไม้จังหวัด เม่ือวันท่ี 26 ธันวาคม 2535 ได้มี

ความเห็นว่า สมควรยกเลิกการประมูลถ่านไม้ของกลาง เพื่อเป็นการลดปัญหาและป้องกันมิให้น าโควตา            

ท่ีประมูลได้มาเป็นหลักฐานแล้ว ซ้ือถ่านท่ีมิชอบด้วยกฎหมายมาสวม 

  กรมป่าไม้ ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าเพื่ออนุวัตตามนัยมติท่ีประชุมดังกล่าวข้างต้น จึงขอให้

จังหวัดด าเนินการเกี่ยวกับมาตรการจัดการกับของป่าหวงห้าม (ถ่านไม้) ของกลาง ดังนี้ 
  1. ให้ยกเลิกการประมูลถ่านไม้ของกลาง ตามมติท่ีประชุมผู้อ านวยการกองของกรมป่าไม้

ในคราวประชุมคร้ังท่ี 9/2535 เม่ือวันท่ี 25 ธันวาคม 2535 และมติท่ีประชุมป่าไม้เขต ป่าไม้จังหวัด 
  2. ส าหรับถ่านไม้ของกลางท่ีได้ตกเป็นของแผ่นดินแล้ว ให้เขตหรือจังหวัดด าเนินการตาม

นัยระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่าด้วยการปฏิบัติเกี่ยวกับของกลางในคดีความผิดเกี่ยวกับการป่าไม้ 

พ.ศ. 2533 ข้อ 9. กล่าวคือ การขายของกลางให้องค์การกุศล วัด หรือสาธารณะประโยชน์ให้ท าได้โดย             

ไม่ต้องขายตามข้อ 7. แต่ต้องได้รับอนุมัติจากอธิบดีกรมป่าไม้ โดยกรมป่าไม้จะอนุมัติหลักการให้เขตและ

จังหวัดด าเนินการในกรณีนี้ด้วย 
  3. หลักเกณฑ์การขายถ่านไม้ของกลาง 
 3.1 จ าหน่ายให้หน่วยงานต่างๆ ของรัฐ ท้ังภายในภายนอกกรมป่าไม้หรือหน่วยงาน

การกุศลของเอกชน รวมท้ังสภาต าบล วัด และมูลนิธิ 

 
 
 

/3.2 การจ าหน่าย... 
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 3.2 การจ าหน่ายให้หน่วยงานในข้อ 3.1 ให้จ าหน่ายได้รายละไม่เกิน 40 กระสอบ 

(2,000 กิโลกรัม) ส าหรับรายได้ท่ีขอซ้ือเกินกว่าท่ีก าหนดให้เขตหรือจังหวัดเสนอขออนุมัติอธิบดี               

กรมป่าไม้เป็นรายๆ ไป 
 3.3 ส าหรับราษฎรในท้องท่ีให้จ าหน่ายรายละไม่เกิน 2 กระสอบ หรือ 100 กิโลกรัม 
 3.4 การจ าหน่ายถ่านไม้ของกลางให้จ าหน่ายในอัตรากิโลกรัมละ 1 บาท พร้อมท้ัง           

ให้ผู้ซ้ือได้ต้องช าระค่าภาระผูกพัน (ถ้ามี) หรือค่าใช้จ่ายอื่นใด ท่ีทางราชการป่าไม้จะต้องจ่ายเกี่ยวกับ                

ไม้ของกลางอีกส่วนหนึ่งต่างหากจากค่าขาย 
 3.5 เม่ือเขตหรือจังหวัดได้อนุมัติในการจ าหน่ายถ่านไม้ของกลางแล้ว ให้จัดท าบัญชีไว้

แล้งรายงานกรมป่าไม้ปีละ 1 คร้ัง 
  4. มาตรการรองรับในระยะยาว 
 4.1 ให้เขตหรือจังหงวัดวางแผนการส่งเสริมให้ราษฎรปลูกไม้โตเร็วเพื่อเผาถ่าน 
 4.2 ประชาสัมพันธ์ให้ราษฎรรู้จักคุณค่าของป่าไม้และการน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาด าเนินการต่อไป 

 

 

  ขอแสดงความนับถือ 

                             ลงนาม     ธ ามรงค์  ประกอบบุญ 

             (นายธ ามรงค์  ประกอบบุญ) 
            รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน 

           อธิบดีกรมป่าไม้ 

 

 

 

 

 

 

ส านักป้องกันและปราบปราม 
โทร. 5795266 
โทรสาร 5795266  
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ด่วนท่ีสุด 
ท่ี ทส 1612.2/4147       กรมป่าไม้  

61  ถนนพหลโย ธิน  เ ข ต

จตุจักร 
กทม. 10900 

 
                                                                21 เมษายน 2548         

เร่ือง ขอรับของกลางคืน  

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด (ยกเว้นจังหวัดยะลา) 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย ส าเนาหนังสือกรมป่าไม้ ด่วนท่ีสุด ท่ี ทส 1612.2/4146 ลงวันท่ี 21 เมษายน 2548 

 กรมป่าไม้ ขอส่ง ส าเนาหนังสือกรมป่าไม้ ด่วนท่ีสุด ท่ี ทส 1612.2/4146 ลงวันท่ี 

21 เมษายน 2548 เร่ือง ขอรับของกลางคืน มาเรียนเพื่อโปรดทราบและส่ังเจ้าหน้าท่ีถือเป็นแนวทาง

ปฏิบัติต่อไป 

 

 

  ขอแสดงความนับถือ 

                              (ลงนาม)   ฉัตรชัย  รัตโนภาส 

               (นายฉัตรชัย  รัตโนภาส) 

           อธิบดีกรมป่าไม้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส านักจัดการและควบคุมป่าไม้ 
โทร. 0 2561 4292-3 ต่อ 839  



115 
 

ด่วนท่ีสุด 
ท่ี ทส 1612.2/4146       กรมป่าไม้  

61 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร 

กทม. 10900 
 
                                                                21 เมษายน 2548         

เร่ือง ขอรับของกลางคืน  

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา 

อ้างถึง หนังสือส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจังหวัดยะลา ท่ี ยล 0013.3/18  
ลงวันท่ี 11 มกราคม 2548 

 ตามหนังสือท่ีอ้างถึง ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจังหวัดยะลา ส่งบันทึก

การสอบปากค าของเจ้าของรถยนต์ของกลางไปให้กรมป่าไม้เป็นหลักฐานเพิ่มเติม กรณี เม่ือวันท่ี 10 

ตุลาคม 2546 คณะเจ้าหน้าท่ีได้ตรวจยึดจับกุมการกระท าผิดกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้ ตรวจยึดไม้สยา 

จ านวน 25 ท่อน ปริมาตร 28.71 ม.
3
 รถยนต์บรรทุกสิบล้อ จ านวน 3 คัน จับกุมนายธีรศักดิ์  กาเซ็ง และ

นายรอยะ  ยะโก๊ะ เป็นผู้ต้องหา ออกหมายจับนายเลาะหรือนายอดุลย์  ระสมิง ซ่ึงหลบหนี ฐานร่วมกันมีไว้

ในครอบครองซ่ึงไม้หวงห้ามอันยังมิได้แปรรูป เป็นความผิดตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 

มาตรา 69 แจ้งความกล่าวโทษด าเนินคดีต่อพนักงานสอบสวนสถานีต ารวจภูธรอ าเภอบันนังสตา คดีอาญา

ท่ี 136/2546 ยึดทรัพย์ท่ี 49/2546 ลงวันท่ี 10 ตุลาคม 2546 เหตุเกิดในเขตนิคมสร้างตนเองพัฒนา

ภาคใต้จังหวัดยะลา(กือลอง) หมู่ท่ี 1 ต าบลบาเจาะ อ าเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา ความละเอียดแจ้งอยู่

แล้ว นั้น 

 กรมป่าไม้ ได้ตรวจสอบพิจารณาแล้ว โปรดส่ังเจ้าหน้าท่ีรายงานรายละเอียดให้กรมป่าไม้

ทราบในประเด็นต่อไปนี้ด้วย คือ 

 ก. ความเห็นของจังหวัดประกอบค าขอ ให้พิจารณาว่า ผู้ขอมีส่วนรู้เห็นเป็นใจในการ

กระท าผิดหรือไม่ และจังหวัดเห็นควรคืนของกลางรายนี้หรือไม้ ท้ังนี้เพื่อให้เป็นไปตามหนังสือกรมป่าไม้ 

ท่ี กษ 0708.2/26788 ลงวันท่ี 18 กันยายน 2539 

 ข. ขณะนี้ผลของคดีเป็นประการใด และอยู่ในขั้นพิจารณาของใคร 

 

/อนึ่ง ฯพณฯ... 
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 อนึ่ง ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ได้โปรดมีบัญชา 

ให้ถือเป็นแนวปฏิบัติว่า “การเสนอขอคืนของกลางระหว่างคดีให้มีเอกสารประกอบ ดังนี้  
 1. ส านวนการสอบสวนและค าส่ังฟ้องพร้อมรายละเอียด เหตุผลท่ีชัดเจนพร้อมส าเนา

รับรองความถูกต้องจากอัยการ 
 2. ให้ตรวจสอบก่อนว่า ผู้ต้องหาได้เคยกระท าผิดมาก่อนหรือไม่ 
 3. ให้ตรวจสอบรถยนต์ท่ีเป็นของกลางพร้อมอุปกรณ์ว่า เคยใช้ในการกระท าความผิด 

หรือไม่อย่างไร 
 4. ตามข้อ 2 และ3 หากไม่เคยให้จัดท าฐานข้อมูล ประวัติผู้ต้องหาท้ังท่ีส่ังฟ้องหรือไม่ส่ังฟ้อง 

และประวัติรถยนต์ท่ีใช้ในการกระท าความผิด เลขตัวถัง เลขเคร่ืองยนต์ ทะเบียนประจ ารถยนต์ ท่ีออกให้

โดยหน่วยงานของรัฐ 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและส่ังเจ้าหน้าท่ีถือเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไปด้วย 

 

  ขอแสดงความนับถือ 

                              (ลงนาม)   ฉัตรชัย  รัตโนภาส 

               (นายฉัตรชัย  รัตโนภาส) 

           อธิบดีกรมป่าไม้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส านักจัดการและควบคุมป่าไม้ 
โทร. 0 2561 4292-3 ต่อ 840  
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ค าส่ังกรมป่าไม้ 
ท่ี 1763/2537 

เร่ือง   มอบหมายให้ป่าไม้เขตส่ังการเกีย่วกับ 
ถ่านไม้ของกลางท่ีตกเปน็ของแผน่ดนิ 

------------- 

  เนื่องจากท่ีประชุมผู้อ านวยการกอง และผู้อ านวยการส่วนท่ีเกี่ยวข้อง ได้มีมติเม่ือวนัท่ี 24 

มิถุนายน 2537 เห็นควรมอบหมายให้ป่าไม้เขตเปน็ผู้ส่ังการเกี่ยวกับถ่านไม้ของกลางท่ีตกเปน็ของแผน่ดนิ 

และไม่ควรขาย 

  อาศัยอ านาจตามความในข้อ 8 แห่งระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่าด้วยการ

ปฏิบัติเกี่ยวกับของกลางในคดีความผิดเกี่ยวกับการป่าไม้ พ.ศ. 2533 อธิบดีกรมป่าไม้จึงก าหนดแนวทาง

ปฏิบัติไว้ดังนี ้

  1. มอบหมายให้ป่าไม้เขตเปน็ผู้ส่ังการเกี่ยวกับถ่านไม้ของกลางท่ีตกเป็นของแผน่ดนิ และ

ไม่ควรขาย โดยให้เอาไว้ใช้ในราชการ ปล่อย ท าลาย หรือจัดการตามสมควรได้ 

  2. ส าหรับถ่านไม้ของกลางท่ีตกเป็นของแผน่ดนิและอยู่ในความรับผิดชอบของจังหวัด ให้

ป่าไม้จังหวดัประสานงานกับป่าไม้เขตท้องท่ี เพื่อพจิารณาส่ังการตามนัยข้อ 1 

  3. เม่ือป่าไม้เขตส่ังการเกี่ยวกับถ่านไม้ของกลางท่ีตกเปน็ของแผน่ดนิ และไม่ควรขายแล้ว

ประการใดให้รายงานกรมป่าไม้ทราบทุกคร้ัง 

  4. บรรดาค าส่ังหรือหนังสือส่ังการใดท่ีขัดหรือแย้งกับค าส่ังนี้ ให้ยกเลิกเสียท้ังส้ิน และให้

ใช้ค าส่ังนี้แทน 

 

    ท้ังนี้  ตั้งแต่บดันีเ้ปน็ตน้ไป 

      ส่ัง ณ วันท่ี 10 ตุลาคม พ.ศ. 2537 

                     (ลงนาม) ผ่อง  เล่งอี้ 

                       (นายผ่อง  เล่งอี้) 

           อธิบดีกรมป่าไม้ 
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ด่วนท่ีสุด 

ท่ี นร 0501/351            ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  
              ท่าช้างวังหน้า กรุงเทพฯ 10200 
                                                                        

  6   มีนาคม   2529 

เร่ือง  หารือเกี่ยวกับการขออนุมัติคนืรถยนต์ของกลาง 

เรียน  ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย  1. ส าเนาหนังสือกรมป่าไม้ ดว่นท่ีสุด ท่ี กษ 0707/34159 ลงวันท่ี 19 ธันวาคม 2528 

         2. บันทึก เร่ือง การคนืรถยนต์ของกลางตามมาตรา 64 ตรี แห่งพระราชบัญญัติปา่ไม้ 

พุทธศักราช 2484 และมาตรา 85 วรรคสาม แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

         ตามส าเนาหนังสือกรมป่าไม้ท่ีส่งมาพร้อมกับหนังสือนี้ ขอให้ส านักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกาให้ความเห็นในปัญหาว่า 

 1. การคืนของกลางตามมาตรา 64 ตรี แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ฯ รัฐมนตรีจะอนุมัติให้

คืนได้หรือไม่ หากข้อเท็จจริงเข้าองค์ประกอบเฉพาะตามมาตรา 64 ตรี (1) แต่ไม่เข้าองค์ประกอบเฉพาะ

ตามมาตรา 64 ตรี (2) 

2. หากข้อเท็จจริงเข้าองค์ประกอบท้ังมาตรา 64 ตรี (1) และ (2) แต่รัฐมนตรีเห็นว่าไม่

สมควรคืนให้ จะส่ังไม่อนุมัติได้หรือไม่ และจะต้องรับผิดชอบในทางแพ่งในการท่ีทรัพย์สินนั้นเส่ือมสภาพ

ไปเพียงใดหรือไม่ 

3. พนักงานอัยการมีอ านาจส่ังคืนของกลางท่ียึดไว้ตามมาตรา 64 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติ

ป่าไม้ฯ ในกรณีใดบ้างหรือไม่ 

4. ผู้ใดมีอ านาจชี้ว่าทรัพย์สินท่ียึดไว้ตามมาตรา 64 ทวิ มิใช่เป็นของผู้กระท าความผิดหรือ

ของผู้มีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นผู้กระท าความผิด 

5. ในกรณีท่ีพนักงานอัยการยังไม่ส่ังเด็ดขาดไม่ฟ้องคดีหรือก่อนคดีถึงท่ีสุด พนักงานอัยการ

ส่ังให้จัดการกับรถยนต์ของกลางตามมาตรา 85 วรรคสาม แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

การคืนรถยนต์จะต้องปฏิบัติตาม มาตรา 64 ตรี แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ฯ หรือไม่ และหากเจ้าพนักงาน

ป่าไม้เม่ือได้รับค าส่ังดังกล่าวจากพนักงานอัยการ ได้ท าเร่ืองเสนอขออนุมัติรัฐมนตรีเสียก่อน ตามมาตรา 

64 ตรี จะถือเป็นการละเมิดหรือไม่ 

6. จะแก้ไขกฎหมายป่าไม้ให้สามารถริบยานพาหนะ สัตว์พาหนะ เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ 

เคร่ืองจักรกล หรืออุปกรณ์ท่ีได้ใช้ในการกระท าความผิดหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าได้ใช้ในการกระท าผิด 

หรือเป็นอุปกรณ์ให้ได้รับผลในการกระท าความผิด แม้ผู้เป็นเจ้าของทรัพย์สินมิได้รู้เห็นเป็นใจด้วยในการ

การกระท าผิดได้หรือไม่ 

บัดนี้ คณะกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการร่างกฎหมาย คณะท่ี 5) ได้พิจารณาปัญหา

ดังกล่าวข้างต้นแล้ว มีความเห็นดังต่อไปนี้ 
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1. ในปัญหาข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 4 คณะกรรมการฯ เห็นว่า ปัญหาว่าทรัพย์สินใดมิใช่เป็น

ของผู้กระท าความผิดหรือของผู้มีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นผู้กระท าความผิดเป็นข้อเท็จจริง และเม่ือปรากฏ

ว่าทรัพย์สินใดมิใช่เป็นของผู้กระท าความผิดหรือผู้มีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นผู้กระท าความผิด และปรากฏ

ข้อเท็จจริงเป็นไปตาม มาตรา 64 ตรี (1) หรือ (2) อย่างใดอย่างหนึ่ง รัฐมนตรีย่อมอนุมัติให้คืน

ทรัพย์สินดังกล่าวแก่เจ้าของท่ีแท้จริงได้ และแม้จะปรากฏข้อเท็จจริงเป็นไปตามมาตรา 64 ตรี (1) และ 

(2) รัฐมนตรีจะไม่อนุมัติให้คืนทรัพย์สินก็ได้ หากมีเหตุผลอันสมควร ส่วนความรับผิดชอบทางแพ่ง ใน

กรณีทรัพย์สินเส่ือมสภาพไปนั้น ต้องพิจารณาจากข้อเท็จจริงในแต่ละกรณี 

2. ในปัญหาข้อ 3 และข้อ 5 คณะกรรมการฯ เห็นว่า ตามมาตรา 85 วรรคสาม แห่ง

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา อ านาจในการคืนทรัพย์สินท่ียึดไว้เป็นของเจ้าพนักงานผู้จับหรือ

รับตัวผู้ถูกจับไว้ การท่ีพนักงานอัยการมีความเห็นให้จัดการคืนรถยนต์ของกลางตาม มาตรา 85 วรรคสาม 

จึงมีความหมายเป็นเพียง “ค าแนะน า” ไม่มีผลบังคับตามกฎหมาย ให้เจ้าพนักงานผู้จับหรือรับตัวผู้ถูกจับ

ไว้ต้องคืนทรัพย์สินท่ียึด พนักงานอัยการไม่มีอ านาจส่ังคืนของกลางท่ียึดไว้ตามมาตรา 64 ทวิ แห่ง

พระราชบัญญัติป่าไม้ฯ ต่อไป การท าเร่ืองเสนอรัฐมนตรีดังกล่าวจึงไม่เป็นการละเมิดแต่อย่างใด 

3. ในปัญหาข้อ 6 คณะกรรมการฯ เห็นว่า กฎหมายป่าไม้ปัจจุบันให้อ านาจพนักงาน

เจ้าหน้าท่ีไว้กว้างขวางในการยึดทรัพย์สินฯ ไว้ได้จนกว่าพนักงานอัยการจะส่ังเด็ดขาดไม่ฟ้องคดหีรือจนกว่า

คดีถึงท่ีสุด (มาตรา 64 ทวิ) ซ่ึงท าให้ศาลมีโอกาสพิจารณาว่าจะริบทรัพย์สินดังกล่าวหรือไม่ (มาตรา 74 

ทวิ) และควรขอคืนทรัพย์สินฯ ก่อนคดีถึงท่ีสุดก็กระท าได้โดยจ ากัด (มาตรา 64 ตรี) จึงไม่น่าจะต้องแก้ไข

กฎหมายป่าไม้ในหลักการนี้ และการแก้ไขกฎหมายเพื่อให้รับทรัพย์สินของเจ้าของทรัพย์สินซ่ึงไม่รู้เห็นเป็น

ใจในการกระท าความผิดย่อมขัดต่อสิทธิละเสรีภาพของบุคคลตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

ท้ังนี้  โดยมีผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรมป่าไม้) เป็นชี้แจงข้อเท็จจริง 

รายละเอียดของความเห็นปรากฏตามบันทึกท่ีได้เสนอมาพร้อมหนังสือนี้ อย่างไรก็ตาม เลขาธิการฯ ใคร่ขอ

เรียนว่า เลขาธิการฯ เห็นด้วยกับความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการร่างกฎหมาย คณะท่ี 5 ) 

เว้นแต่ในปัญหาข้อ 6 ซ่ึงกรรมการร่างกฎหมาย คณะท่ี 5 มีความเห็นว่า ไม่น่าจะต้องมีการแก้ไขกฎหมาย

ป่าไม้ในส่วนท่ีเกี่ยวกับเร่ืองนี้ และเห็นว่าการแก้ไขกฎหมายเพื่อให้ริบทรัพย์สินของเจ้าของทรัพย์สินซ่ึงไม่รู้

เห็นเป็นใจในการกระท าความผิดย่อมขัดต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ตามรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย นั้น ในข้อนี้ เลขาธิการฯ ใคร่ขอเรียนเป็นข้อสังเกต 2 ประการ ดังนี้ คือ 

(1) ในปัญหาท่ีเกี่ยวกับการแก้ไขกฎหมายป่าไม้ดังกล่าวว่า จะเป็นการขัดต่อสิทธิและ

เสรีภาพของบุคคลฯหรือไม่นั้น เลขาธิการฯ เห็นว่า ในต่างประเทศท่ีพัฒนาแล้วบางประเทศนักกฎหมายจะ

มีความเห็นว่า การออกกฎหมายให้ริบทรัพย์สินของเจ้าของทรัพย์สินซ่ึงไม่รู้เห็นเป็นใจในการกระท า

ความผิด ย่อมสามารถกระท าได้ในหลายๆ กรณี เช่น ในประเทศฝร่ังเศส ศาลได้พิพากษาให้ริบรถยนต์

ของผู้ซึ่งมิได้เป็นท้ังตัวการและผู้สนับสนุนในการกระท าความผิดฐานล่าสัตว์โดยผิดกฎหมาย (โดยเจ้าของ

ทรัพย์สินท่ีถูกริบอาจใช้สิทธิไล่เบี้ยเรียกค่าเสียหายจากผู้กระท าความผิดได้) เป็นต้นท้ังนี้ เพราะทฤษฎี

กฎหมายเกี่ยวกับการตรากฎหมายบังคับให้ทรัพย์สิน (ท่ีใช้ในการกระท าความผิด) ต้องตกเป็นของ

แผ่นดินนั้นได้พัฒนาไปแล้วและแตกต่างกับความเห็นของนักกฎหมายไทย กล่าวคือ บทบัญญัติของ

กฎหมายท่ีก าหนดให้ทรัพย์สิน (ท่ีใช้ในการกระท าความผิด) ตกเป็นของแผ่นดินนั้น ไม่จ าเป็นต้องเป็น 

“โทษทางอาญา” เสมอไป แต่บัญญัติดังกล่าวถือว่า เป็น “วิธีการเพื่อความปลอดภัย” เพื่อป้องกันสังคม 
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(ประโยชน์สาธารณะ) อย่างหนึ่ง ฉะนั้น จะเห็นได้ว่า ความคิดเห็นของนักกฎหมายของแต่ละประเทศย่อม

แตกต่างกันตามพื้นฐานของแนวความคิดทางปรัชญากฎหมายของนักกฎหมายของประเทศนั้นๆ 

2. อย่างไรก็ตาม แม้ว่าประเทศไทยจะมีอุปสรรคอันเป็น “ข้อจ ากัด” เกี่ยวกับปรัชญาทาง

กฎหมายมหาชนของนักกฎหมายโดยท่ัวๆ ไปอยู่ในขณะนี้ก็ตาม แต่ทางราชการ (กรมป่าไม้) ก็อาจ

ด าเนินการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายป่าไม้ให้รัดกุมโดยให้มีบทบัญญัติก าหนดหลักเกณฑ์ท่ีแน่นอนส าหรับ

การปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีฝ่ายต่างๆ (เจ้าหน้าท่ีป่าไม้-พนักงานสอบสวน-พนักงานอัยการ) ท่ีเกี่ยวกบั

การปราบปรามผู้กระท าความผิดเร่ืองนี้ให้มีประสิทธิภาพดีขึ้นได้ ซ่ึงในปัญหาท่ีคล้ายคลึงกันนี้ ทางราชการ 

(กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงอุตสาหกรรม) ก็ได้ด าเนินการแก้ไขกฎหมายแร่ (คือ พระราชก าหนดแก้ไข

เพิ่มเติมพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2510 (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2528) ไปแล้ว ฉะนั้น หากทางกรมป่าไม้

เห็นสมควร ก็อาจด าเนินการให้มีการแก้ไขกฎหมายป่าไม้ในแนวทางเกี่ยวกันกับกฎหมายแร่ได้ 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้แจ้งผลการพิจารณา

ของคณะกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการร่างกฎหมาย คณะท่ี 5) ไปยังส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อ

ทราบตามระเบียบด้วยแล้วส่งมาเรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดเพื่อโปรดทราบและส่ังพนักงาน

เจ้าหน้าท่ีถือปฏิบัติท านองเดียวกัน 

ส่งมายัง ป่าไม้เขตทุกเขต(เว้นป่าไม้เขตตาก) เพื่อทราบและถือปฏิบัติท านองเดียวกัน 

ส่งมาเรียน ผู้อ านวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เพื่อโปรดทราบและส่ังเจ้าหน้าท่ี

ปฏิบัติตามนัยข้อ 1-2-3 ต่อไป 
 

  ขอแสดงความนับถือ 

                    (ลงนาม) อมร  จันทรสมบูรณ์ 

                     (นายอมร  จันทรสมบูรณ์) 

            เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส านักงานเลขานุการกรม 

โทร.2220206-9 
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ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย 

 ค าพิพากษาศาลฎีกาท่ี  2847/2536 นาย ดาบต ารวจ สันโดษ มา ป้อง      โจทก ์

กรมต ารวจ กับพวก      จ าเลย 
 

 ป.วิ.อ. มาตรา 85 

พ.ร.บ.ป่าไม้ มาตรา 64 ทวิ 

            พระราชบัญญัติป่าไม้ฯ มาตรา 64 ทวิ ให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีมีอ านาจยึดบรรดาเคร่ืองมือ 

เคร่ืองใช้ สัตว์พาหนะ ยานพาหนะหรือเคร่ืองจักรกลใด ๆ ท่ีบุคคลได้ใช้หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าได้ใช้การ

กระท าความผิด เพื่อเป็นหลักฐานในการพิจารณาคดีได้จนกว่าพนักงานอัยการส่ังเด็ดขาดไม่ฟ้องคดีหรือ

จนกว่าคดีจะถึงท่ีสุดนั้น มิได้มีข้อความระบุถึงกรณีเจ้าของเคร่ืองมือดังกล่าวมิได้รู้เห็นเป็นใจด้วยในการ

กระท าความผิดก็ให้ยึดได้ ดังนั้นจะยึดทรัพย์ของบุคคลท่ีมิได้รู้เห็นเป็นใจด้วยในการกระท าความผิดไว้

ประกอบคดีจนกว่าคดีจะถึงท่ีสุดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 85 หาได้ไม่  

________________________________ 

            โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิรถยนต์หมายเลขทะเบียน 80-2940 หนองคาย 

เม่ือเดือนมีนาคม 2528 นายแสน แสงหล้าลูกจ้างโจทก์น ารถยนต์ดังกล่าวไปรับจ้างบรรทุกไม้แปรรูปหวง

ห้ามโดยไม่ได้รับอนุญาต ถูกพนักงานยึดไว้ โจทก์ไม่ได้ยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจในการกระท าผิดของนาย

แสน โจทก์ได้ขอรถยนต์คืนจากจ าเลยแต่จ าเลยไม่ยอมคืนให้เป็นการโต้แย้งสิทธิของโจทก์ท าให้โจทก์

เสียหายเพราะไม่อาจใช้รถยนต์ได้ โจทก์ขอคิดค่าเสียหายวันละ 300 บาท นับตั้งแต่เดือนมีนาคม 2528 

จนถึงวันฟ้องเป็นเวลา 4 ปี เป็นเงิน 438,000 บาท แต่โจทก์ขอคิดเพียง 270,000 บาทค่าซ่อมแซมและ

ค่าเส่ือมราคาจ านวน 30,000 บาท ขอให้จ าเลยร่วมกันคืนรถยนต์คันหมายเลขทะเบียน 80-2940 

หนองคาย และค่าเสียหายรวมเป็นเงิน 300,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดคร่ึงต่อปีนับแต่

ถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะช าระแก่โจทก์เสร็จ  

           จ าเลยท้ังส่ีให้การว่า ฟ้องโจทก์เกี่ยวกับจ าเลยท่ี 2เคลือบคลุม โจทก์ไม่ใช่เจ้าของรถยนต์

ตามฟ้องและรู้เห็นเป็นใจในการกระท าผิดของนายแสน พนักงานสอบสวนจึงมีอ านาจยึดไว้จนกว่าคดีถึง

ท่ีสุด โจทก์ไม่มีสิทธิเรียกค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถยนต์ของกลางเพราะโจทก์ไม่ใช่เจ้าของ ค่าเสียหาย

จ าเลยฟ้องมาเกิน 1 ปี จึงขาดอายุความ ขอให้ยกฟ้อง  

           ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จ าเลยท่ี 1 ท่ี 3 และท่ี 4 ร่วมกันคืนรถยนต์คันหมายเลขทะเบียน 

80-2940 หนองคาย แก่โจทก์ ค าขออ่ืนให้ยก ส าหรับจ าเลยท่ี 2 ให้ยกฟ้อง  

           จ าเลยท่ี 1 และท่ี 4 อุทธรณ์  

           ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องโจทก์ส าหรับจ าเลยท่ี 1 ท่ี 3 และท่ี 4 

ด้วย นอกจากท่ีแก้คงให้เป็นไปตามค าพิพากษาศาลชั้นต้น  

           โจทก์ฎีกา  
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           ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงท่ีโจทก์และจ าเลยท้ังส่ีน าสืบโดยมิได้โต้เถียงกันฟังได้ว่า 

เม่ือวันท่ี 21 มีนาคม 2528เวลาประมาณ 2 นาฬิกา นายสถาพร ศิริศรี ปลัดอ าเภอสังคมจังหวัด

หนองคาย กับพวกได้จับกุมยึดรถยนต์ของกลางพร้อมด้วยไม้แปรรูป เนื่องจากนายแสน แสงหล้า ลูกจ้าง

ของโจทก์ใช้รถยนต์ของกลางขนไม้แปรรูปหวงห้ามโดยมิได้รับอนุญาตซ่ึงเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติ

ป่าไม้ พ.ศ. 2484 มาตรา 48 แต่นายแสนหลบหนีไปได้ พนักงานสอบสวนสถานีต ารวจภูธรอ าเภอสังคม 

จังหวัดหนองคาย สอบสวนแล้วมีความเห็นควรส่ังฟ้องนายแสน และพนักงานอัยการได้มีค าส่ังฟ้องแต่ยัง

ไม่ได้ตัวนายแสนมาฟ้อง ส าหรับรถยนต์ของกลางเป็นของโจทก์และโจทก์ไม่มีส่วนรู้เห็นในการกระท าผิด

ของนายแสน พนักงานสอบสวนมอบให้จ าเลยท่ี 4 ดูแลรักษาและจ าเลยท่ี 4 ได้เก็บรถยนต์ของกลางไว้ท่ี

สถานีต ารวจภูธรอ าเภอสังคมจังหวัดหนองคาย  

           พิเคราะห์แล้ว ปัญหาว่าโจทก์มีสิทธิขอคืนรถยนต์ของกลางหรือไม่ เห็นว่า เม่ือข้อเท็จจริง

ฟังเป็นยุติว่า โจทก์เป็นเจ้าของรถยนต์ของกลางซ่ึงมิได้รู้เห็นเป็นใจด้วยในการกระท าผิดของนายแสน

ผู้ต้องหา ขณะนี้การสอบสวนเกี่ยวกับความผิดของนายแสนเสร็จส้ินแล้วและมีค าส่ังฟ้องนายแสนแต่

พนักงานอัยการไม่อาจน าตัวนายแสนส่งฟ้องต่อศาลได้ เนื่องจากนายแสนหลบหนีไปตั้งแต่ปี 2528 จน

ปัจจุบันนี้ โจทก์เองก็ไม่อาจยื่นค าร้องขอคืนรถยนต์ของกลางได้ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 36 

เพราะกรณีมิใช่ศาลมีค าส่ังริบรถยนต์ของกลาง แต่เม่ือพิจารณาพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 มาตรา 

64 ทวิ ซ่ึงบัญญัติว่า "ให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีมีอ านาจยึดบรรดาเคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ สัตว์พาหนะยานพาหนะ 

หรือเคร่ืองจักรกลใด ๆ ท่ีบุคคลได้ใช้หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าได้ใช้ในการกระท าความผิด  หรือเป็น

อุปกรณ์ให้ได้รับผลในการกระท าความผิด หรือเป็นอุปกรณ์ให้ได้รับผลในการกระท าความผิดตามมาตรา 

11 มาตรา 48 มาตรา 54 หรือมาตรา 69 ไว้เพื่อเป็นหลักฐานในการพิจารณาคดีได้ จนกว่าพนักงาน

อัยการส่ังเด็ดขาดไม่ฟ้องคดีหรือจนกว่าคดีจะถึงท่ีสุด ท้ังนี้ไม่ว่าจะเป็นของผู้กระท าความผิดหรือของผู้มี

เหตุอันควรสงสัยว่าเป็นผู้กระท าความผิดหรือไม่"ซ่ึงตามบทบัญญัติของมาตรานี้ มิได้มีข้อความระบุถึงกรณี

ท่ีเจ้าของทรัพย์สินมิได้รู้เห็นเป็นใจด้วยในการกระท าความผิดจะตีความว่าบทบัญญัติดังกล่าวมีความมุ่ง

หมายให้ยึดทรัพย์สินของบุคคลอื่นท่ีมิได้รู้เห็นเป็นใจด้วยในการกระท าความผิดไม่ได้และรถยนต์ของกลาง

ก็มิได้เป็นหลักฐานส าคัญแห่งองค์ความผิดเพื่อพิสูจน์ให้เห็นความผิดของนายแสนว่ากระท าความผิดฐานมี

ไม้แปรรูปไว้ในความครอบครองโดยมิได้รับอนุญาต เจ้าพนักงานไม่มีอ านาจยึดรถยนต์ของโจทก์เอาไว้

ประกอบคดีจนกว่าคดีจะถึงท่ีสุด ตามนัยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 85 วรรคท้าย 

จ าเลยท่ี 1ท่ี 3 และท่ี 4 ต้องคืนรถยนต์ของกลางให้โจทก์ ท่ีศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษามาไม่ต้องด้วย

ความเห็นของศาลฎีกา ฎีกาของโจทก์ฟังขึ้น  

           พิพากษาแก้เป็นว่า ให้บังคับคดีตามค าพิพากษาศาลชั้นต้นค่าฤชาธรรมเนียมชั้นอุทธรณ์

และฎีกาให้เป็นพับ   

------------------------------- 

( สุทธิ นิชโรจน์ - บุญศรี กอบบุญ - เสมอ อินทรศักดิ์ )  
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กฎกระทรวง 
ก าหนดลักษณะเล่ือยโซ่ยนต์และส่วนประกอบของเล่ือยโซ่ยนต์ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

------------------ 

อาศัยอ านาจตามความในบทนิยามค าว่า “เล่ือยโซ่ยนต์” ในมาตรา ๓ และมาตรา ๒๓แห่ง

พระราชบัญญัติเล่ือยโซ่ยนต์ พ.ศ. ๒๕๔๕ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้ 

“เล่ือยโซ่ยนต”์ หมายความว่า 

(๑) เคร่ืองมือส าหรับใช้ตัดไม้หรือแปรรูปไม้ท่ีมีฟันเล่ือยติดกับโซ่ซ่ึงขับเคล่ือนด้วยก าลัง

เคร่ืองจักรกลท่ีผลิตและประกอบส าเร็จรูปเพื่อการใช้งาน ท่ีมีต้นก าลังเกินกว่า ๒ แรงม้า โดยมีแผ่นบังคับ

โซ่ ท่ีมีขนาดความยาวเกินกว่า ๑๒ นิ้ว 

(๒) ส่วนหนึ่งส่วนใดท่ีเปน็ส่วนประกอบของเคร่ืองมือตาม (๑) ดังต่อไปนี ้

(ก) เคร่ืองจักรกลต้นก าลังท่ีมีการออกแบบตัวเคร่ืองและอุปกรณ์ประกอบตัวเคร่ืองให้มีลักษณะหรือสภาพ

เพื่อน ามาประกอบเป็นเคร่ืองมือตาม (๑) โดยเฉพาะ ท่ีมีต้นก าลังเกินกว่า ๒ แรงม้า 

(ข) แผ่นบังคบัโซ่ ท่ีมีขนาดความยาวเกินกว่า ๑๒ นิว้ 

 

 

ให้ไว้ ณ วันท่ี ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ 

อนงคว์รรณ เทพสุทิน 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

 

 

 

 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คอื โดยท่ีมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติเล่ือยโซ่ยนต์ 

พ.ศ. ๒๕๔๕ บัญญัติให้ลักษณะเล่ือยโซ่ยนต์และส่วนประกอบของเล่ือยโซ่ยนต์  เป็นไปตามท่ีก าหนดใน

กฎกระทรวง จึงจ าเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 
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ระเบียบกรมป่าไม ้
ว่าด้วยการปฏิบัตเิกี่ยวกบัเล่ือยโซ่ยนต์ท่ีตกเป็นของแผน่ดนิหรือท่ีศาลส่ังริบ 

ตามพระราชบัญญตัิเล่ือยโซ่ยนต ์พ.ศ. ๒๕๔๕ 
พ.ศ. ๒๕๕๑ 

-------------------- 

โดยท่ีเป็นการสมควรก าหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับเล่ือยโซ่ยนต์ท่ีตกเป็นของแผ่นดินหรือท่ีศาล

ส่ังริบ เพื่อน าไปใช้ประโยชน์ในราชการ หรือจ าหน่ายให้แก่ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจหรือท าลาย 
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๔ วรรคหก และมาตรา ๑๗ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเล่ือย

โซ่ยนต์ พ.ศ. ๒๕๔๕ อธิบดีกรมป่าไม้ จึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้ 
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการปฏิบัติเกี่ยวกับเล่ือยโซ่ยนต์ท่ีตกเป็นของ

แผ่นดินหรือท่ีศาลส่ังริบ ตามพระราชบัญญัติเล่ือยโซ่ยนต์ พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๕๑” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับ ตั้งแตว่ันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ บรรดาระเบียบ ข้อบังคับและค าส่ังอื่นใด ซ่ึงขัด หรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
ข้อ ๔ เม่ือได้รับเล่ือยโซ่ยนต์ท่ีตกเป็นของแผ่นดินหรือท่ีศาลส่ังริบ ให้นายทะเบียนเล่ือยโซ่ยนต์ส่ัง

พนักงานเจ้าหน้าท่ีเก็บรักษาและจัดท าทะเบียนเล่ือยโซ่ยนต์ท่ีตกเป็นของแผ่นดินหรือท่ีศาลส่ังริบตามแบบ 

ลซ.ปม.๑ ท้ายระเบียบนี้ 
ข้อ ๕ ให้นายทะเบียนเล่ือยโซ่ยนต์แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาก าหนดราคาเล่ือยโซ่ยนต์ท่ีตก

เป็นของแผ่นดินหรือท่ีศาลส่ังริบ อย่างน้อย ๓ คน เพื่อก าหนดราคาเล่ือยโซ่ยนต์แต่ละเคร่ืองตามสภาพ 
คุณภาพ และราคาตลาดให้เหมาะสมเป็นประจ าทุกปี แล้วรายงานให้นายทะเบียนเล่ือยโซ่ยนต์ให้ความ
เห็นชอบในการก าหนดราคาดังกล่าว เม่ือนายทะเบียนเล่ือยโซ่ยนต์เห็นชอบแล้วให้ส่ังพนักงานเจ้าหน้าท่ีจด

บันทึกราคาเล่ือยโซ่ยนต์ท่ีคณะกรรมการพิจารณาก าหนดราคาเล่ือยโซ่ยนต์ท่ีตกเป็นของแผ่นดินหรือท่ีศาล

ส่ังริบก าหนดลงในทะเบียนเล่ือยโซ่ยนต์ท่ีตกเป็นของแผ่นดินหรือท่ีศาลส่ังริบ ตามแบบ ลซ.ปม.๑ แล้ว
ส าเนารายงานให้อธิบดีกรมป่าไม้ทราบ 

ข้อ ๖ ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจใดมีความประสงค์ท่ีจะขอเล่ือยโซ่ยนต์ท่ีตกเป็นของแผ่นดินหรือ
ท่ีศาลส่ังริบไปใช้ประโยชน์ในราชการ  หรือขอซ้ือให้ยื่นค าขอขอรับหรือขอซ้ือเล่ือยโซ่ยนต์ท่ีตกเป็นของ
แผ่นดินหรือท่ีศาลส่ังริบไปใช้ประโยชน์ในราชการ ตามแบบ ลซ.ปม.๒ ท้ายระเบียบนี้ต่อนายทะเบียนเล่ือย
โซ่ยนต์ท้องท่ีหรืออธิบดีกรมป่าไม้ ให้นายทะเบียนเล่ือยโซ่ยนต์พิจารณาพร้อมความเห็นเสนออธิบดีกรมป่า
ไม้เพื่อพิจารณาอนุมัติ 

ข้อ ๗ เม่ืออธิบดีกรมป่าไม้ได้อนุมัติแล้ว ให้นายทะเบียนเล่ือยโซ่ยนต์มอบเล่ือยโซ่ยนต์พร้อมออก
หนังสือรับรองการมอบเล่ือยโซ่ยนต์ท่ีตกเป็นของแผ่นดินหรือท่ีศาลส่ังริบ ตามแบบ ลซ.ปม.๓ ท้ายระเบียบ
นี้และส าเนาทะเบียนเล่ือยโซ่ยนต์ท่ีตกเป็นของแผ่นดินหรือท่ีศาลส่ังริบ ท่ีพนักงานเจ้าหน้าท่ีรับรองถูกต้อง 
ให้ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจผู้ขอ 

ในกรณีขอซ้ือให้ผู้ขอช าระเงิน เพื่อส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน แล้วจึงมอบเล่ือยโซ่ยนต์พร้อมออก
หนังสือรับรองการมอบเล่ือยโซ่ยนต์ท่ีตกเป็นของแผ่นดินหรือท่ีศาลส่ังริบ ตามแบบ ลซ.ปม.๓ และส าเนา
ทะเบียนเล่ือยโซ่ยนต์ท่ีตกเป็นของแผ่นดินหรือท่ีศาลส่ังริบท่ีพนักงานเจ้าหน้าท่ีรับรองถูกต้อง 
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ให้นายทะเบียนเล่ือยโซ่ยนต์ส่ังพนักงานเจ้าหน้าท่ีลงบนัทึก ในแบบ ลซ.ปม.๑ แล้วส าเนารายงานให้
อธิบดีกรมป่าไม้ทราบ 

ข้อ ๘ ให้ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจน าเล่ือยโซ่ยนต์พร้อมหนังสือรับรองการมอบเล่ือยโซ่ยนต์ท่ี
ตกเป็นของแผ่นดินหรือท่ีศาลส่ังริบและส าเนาทะเบียนเล่ือยโซ่ยนต์ท่ีตกเป็นของแผ่นดินหรือท่ีศาลส่ังริบ  
ไปยื่นค าขอรับใบอนุญาตให้มีเล่ือยโซ่ยนต์ต่อนายทะเบียนท้องท่ีท่ีจะน าไปใช้ ให้นายทะเบียนเล่ือยโซ่ยนต์
พิจารณาออกใบอนุญาตให้มีเล่ือยโซ่ยนต์ต่อไป 

ข้อ ๙ กรณีนายทะเบียนเล่ือยโซ่ยนต์ท้องท่ีหรืออธิบดีกรมป่าไม้เห็นว่าเล่ือยโซ่ยนต์ท่ีตกเป็นของ
แผ่นดินหรือท่ีศาลส่ังริบสมควรท า ลาย ให้นายทะเบียนเล่ือยโซ่ยนต์ท้องท่ีพิจารณาพร้อมความเห็นและ
บัญชีเล่ือยโซ่ยนต์ท่ีสมควรท าลาย เพื่ออธิบดีกรมป่าไม้พิจารณาอนุมัติให้ท าลาย 

ข้อ ๑๐ ให้นายทะเบียนเล่ือยโซ่ยนต์หรืออธิบดีกรมป่าไม้แต่งตั้งคณะกรรมการท าลายเล่ือยโซ่ยนต์
ท่ีตกเปน็ของแผน่ดินหรือท่ีศาลส่ังริบ อย่างน้อย ๓ คน เพื่อพิจารณาวิธีท าลายและท าลายเล่ือยโซ่ยนต์ดงักล่าว 

เม่ือท าลายแล้วให้นายทะเบียนเล่ือยโซ่ยนต์ส่ังพนักงานเจ้าหน้าท่ีบันทึกลงในแบบ  ลซ.ปม.๑ แล้ว
รายงานให้อธิบดีกรมป่าไม้ทราบ 

ข้อ ๑๑ ให้อธิบดีกรมป่าไม้รักษาการตามระเบียบนี้และมีอ านาจตีความ วินิจฉยัปัญหาเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติตามระเบยีบนี ้ท้ังนี้ค าวนิิจฉยัของอธิบดีกรมป่าไม้ถือเป็นท่ีสุด 
 

ประกาศ ณ วันท่ี ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
  สมชัย เพียรสถาพร 
    อธิบดีกรมป่าไม้ 


