คูมือการปฏิบัติงานดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
กองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (บก.ปทส.)
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ออกแบบรูปเลมและจัดพิมพโดย โรงพิมพตํารวจ
ถ.เศรษฐศิริ ดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐ โทรศัพท ๐-๒๖๖๘-๒๘๑๑-๓ โทรสาร ๐-๒๒๔๑-๔๖๕๘

óúêĂýøĊüøćĀŤ
óúêìåĉêĉøćß
óúêêÿčøóú
óúêêüøóÜþŤ
óêĂèõĆìø
óêĂýĉøĉóÜþŤ
óêĂüĊøüĉßâŤ
óêĂíĊøčêöŤđìüĆâ
óêĂöÜÙú
óêĂĂøĉ÷óú
óêĂÿöÙĉé
óêĂóĉïĎú÷Ť
óêĂóčçĉđéß
óêĂÿĉøĉèĆå
óêĂüĆßøĉîìøŤ

øĆÜÿĉóøćĀöèÖčú
ĀîĂÜĀćøóĉìĆÖþŤ
Ă÷ĎŠîčß
ìĂÜĕóïĎú÷Ť
ýøĊïøøóê
đóĘßøýĉøĉøĆÖ×Ť
ïĆüðøąđÿøĉå÷ĉęÜ
öĆÜÙúąüĆßøŤ
óøćîÿĎÜđîĉî
ÿĉîÿĂî
ìĉó÷ÝĆÖøóÜþŤ
đüĊ÷ÜÝĆîìøŤ
ïčâóøąóČĂ
ýĉøïčâõćÙ÷Ť
õĎÿĉìíĉĝ

øĂÜñïêø
ñïßÖ
øĂÜñïßÖ
ñïÖðìÿ
øĂÜñïÖðìÿ
øĂÜñïÖðìÿ
øĂÜñïÖðìÿ
ñÖÖòĂïÖðìÿ
ñÖÖĢïÖðìÿ
ñÖÖģïÖðìÿ
ñÖÖĤïÖðìÿ
ñÖÖĥïÖðìÿ
ñÖÖĦïÖðìÿ
ñÖÖħïÖðìÿ
ñÖÖħïÖððð

คํานํา
ปจจุบันปญหาภาวะโลกรอนอันมีผลมาจากการทําลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ซึง่ เปนปญหาระดับโลก และทุกประเทศทัว่ โลกไดใหความสําคัญกับการแกปญ
 หาดังกลาว ซึง่ ประเทศไทยเอง
ไดมีความพยายามจากทุกภาคสวนในการแกไขปญหาการทําลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
และยังคงเปนปญหาระดับตน ๆ ทีร่ ฐั บาลและสํานักงานตํารวจแหงชาติใหความสําคัญทีจ่ ะตองไดรบั การแกไข
อยางเรงดวน จําเปนตองมีการบูรณาการการทํางานระหวางหนวยงานทีเ่ กีย่ วของ สํานักงานตํารวจแหงชาติ
โดยกองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง และกองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม มีหนาทีโ่ ดยตรงในการบังคับใชกฎหมายเกีย่ วกับทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดลอม จึงไดจดั ทําคูม อื การปฏิบตั งิ านดานทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม เพือ่ เปนแนวทาง
ในการปฏิบัติงานสําหรับขาราชการตํารวจ ซึ่งเนื้อหาประกอบดวยการสืบสวนสอบสวนความผิดเกี่ยวกับ
การทําลายทรัพยากรปาไม การบุกรุกที่สาธารณะ การลักลอบคาสัตวปาและพันธุพืช และการทําลาย
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เปนตน
คูมือการปฏิบัติงานฉบับนี้ สําเร็จลุลวงไดดวยความรวมมือรวมใจของขาราชการตํารวจ
สังกัดกองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง โดยมี พลตํารวจตรีวรพงษ ทองไพบูลย ผูบ งั คับการปราบปราม
การกระทําความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เปนหัวหนาคณะจัดทํา และไดรับ
คําแนะนํา ถายทอดประสบการณในการปฏิบัติงานดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จาก
พลตํารวจเอกศรีวราห รังสิพราหมณกุล รองผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ
หวังเปนอยางยิง่ วาคงจะเปนประโยชนตอ ผูป ฏิบตั งิ านดานทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม
สามารถนําไปใชในการปฏิบัติหนาที่เพื่อแกไขปญหาการทําลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
สงผลดีตอสภาวะแวดลอมของโลกโดยรวมตอไป
คณะผูจัดทํา
มกราคม ๒๕๖๐

สารบัญ
หนา
บทที่ ๑ สถานการณดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
- สภาพปญหาของทรัพยากรธรรมชาติในแตละดาน
- ปญหาในภาพรวมที่ตองบูรณาการจากตํารวจหลายทองที่เขาดําเนินการ
- หนวยงานที่รับผิดชอบดําเนินการ

๑
๑
๖
๗

บทที่ ๒ การสืบสวนสอบสวนความผิดเกี่ยวกับการทําลายทรัพยากรปาไม
- รายละเอียดแนวทางสืบสวนปราบปรามในแตลักษณะความผิด
- กรณีมีของปาหวงหามไวในครอบครองเกินกวาปริมาณที่กําหนด
- แนวทางการตรวจสอบเอกสารการนําไม ของปา ไมเรือนเกา
และสิ่งประดิษฐบนรถยนต
- การจัดการเกี่ยวกับของกลางความผิดเกี่ยวกับปาไม
- การจัดการกับของกลางประเภทยานพาหนะ เครื่องจักร
- ขั้นตอนการจัดการกับของกลางประเภทยานพาหนะ เครื่องมือ เครื่องใช
และเครื่องจักรกลใด ๆ สามารถสรุปเปนแผนภูมิได
- การจัดการกับของกลางประเภทของปา
- ขั้นตอนการจัดการกับของกลางประเภทของปาสามารถสรุปเปนแผนภูมิได

๙
๑๐
๒๖
๒๘
๓๑
๓๓

บทที่ ๓ แนวทางการสืบสวนสอบสวนความผิดเกี่ยวกับการบุกรุกที่สาธารณะ

๔๑

บทที่ ๔ แนวทางการสืบสวนสอบสวนความผิดเกี่ยวกับการลักลอบคาสัตวปาและพันธุพืช
- แนวทางการสืบสวนสอบสวนความผิดเกี่ยวกับการลักลอบคาสัตวปาและพันธุพืช
- แนวทางการสืบสวนดําเนินคดีความผิดเกี่ยวกับพันธุพืช
- แนวทางการตรวจสอบความผิดเกี่ยวกับชาง
- ขั้นตอนการปฏิบัติเกี่ยวกับการจดทะเบียนตั๋วรูปพรรณสัตวพาหนะ

๔๗
๔๘
๕๖
๕๗
๕๙

๓๕
๓๘
๓๙

หนา
บทที่ ๕ แนวทางการสืบสวนสอบสวนความผิดเกี่ยวกับการทําลายทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
- แนวทางการสืบสวนสอบสวนความผิดเกี่ยวกับการทําลายทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
- โทษเกี่ยวกับความผิดตามพระราชบัญญัติแร
- เงินสินบนและเงินรางวัล
- หลักเกณฑในการพิจารณาอนุญาตใหระเบิดและยอยหิน
- บทบัญญัติกฎหมายที่เกี่ยวของกับการลักลอบระเบิด ยอยหิน
- เกณฑการตรวจคุณภาพนํ้าดวยวิธีตาง ๆ

๖๑
๖๑
๖๕
๖๖
๖๘
๖๙
๗๙

บทที่ ๖ แนวทางปฏิบัติดานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับความผิดดานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
- การเขียนบันทึกการจับกุม
- วิธีการทําบันทึกการตรวจสอบโรงงานแปรรูปไม
- การสืบสวนปราบปรามความผิดเกี่ยวกับเลื่อยโซยนต
ตามพระราชบัญญัติเลื่อยโซยนต พ.ศ. ๒๕๔๕
- การกําหนดการกระทําความผิดและบทกําหนดโทษ

๑๐๙
๑๑๐

บทที่ ๗ แนวทางการทําสํานวนการสอบสวนคดีทําลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
- ความผิดเกี่ยวกับการทําไม
- ความผิดเกี่ยวกับมีไมทอนไวในครอบครอง
- ความผิดเกี่ยวกับการแปรรูปไม
- ความผิดเกี่ยวกับการมีไมแปรรูปไวในครอบครอง
- ความผิดเกี่ยวกับแผวถางปา
- ความผิดเกี่ยวกับการเก็บหาของปาหวงหาม
- ความผิดเกี่ยวกับมีของปาหวงหามไวในครอบครองเกินกวาปริมาณที่กําหนด
- ความผิดเกี่ยวกับสิ่งประดิษฐ, เครื่องใช หรือสิ่งอื่นใดที่ทําดวยไมหวงหาม
- ความผิดเกี่ยวกับการนําไมและของปาเคลื่อนที่
- การสอบสวนคดีที่ไมรูตัวผูกระทําผิด และไมมีผูใดโตแยงกรรมสิทธิ์ในไมของกลาง

๑๑๑
๑๑๗
๑๑๗
๑๑๘
๑๑๘
๑๑๙
๑๑๙
๑๒๐
๑๒๐
๑๒๐
๑๒๑

๘๕
๘๕
๙๖

หนา
- การสอบสวนผูเชี่ยวชาญหรือผูชํานาญ หรือผูรู
- การสอบสวนนิติบุคคลกระทําผิดเกี่ยวกับกฎหมายปาไม
- การดําเนินคดีเกี่ยวกับการทําลายทรัพยากรธรรมชาติ

๑๒๑
๑๒๑
๑๒๒

ผนวก
ผนวก ก
- กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (ทส.) ไดคัดเลือกพื้นที่เปาหมาย
พื้นที่วิกฤต ที่มีปญหาการลักลอบตัดไมทําลายปา บุกรุกแผวถางปา
ลักลอบลา / คาสัตวปา
ภาคผนวก ข
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง
- แตงตั้งพนักงานเจาหนาที่ตามพระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช ๒๔๘๔
- แตงตั้งพนักงานเจาหนาที่ตามพระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗
- แตงตั้งพนักงานเจาหนาที่ตามพระราชบัญญัติสวนปา พุทธศักราช ๒๕๓๕
- แตงตั้งพนักงานเจาหนาที่ตามพระราชบัญญัติเลื่อยโซยนต พุทธศักราช ๒๕๔๕
ภาคผนวก ค
- การคํานวณคาเสียหายพื้นที่ปา
ภาคผนวก ง
- การวัดไมแปรรูป ไมทอน การคํานวณปริมาตรไม
ภาคผนวก จ
- ตารางปริมาณของปาที่ครอบครองไดโดยไมตองขออนุญาต
ภาคผนวก ฉ
ตัวอยางหลักฐานการไดมาของไม
- หนังสือกํากับไมแปรรูป
- ใบเบิกทางนําไมหรือของปาเคลื่อนที่
- หนังสือแจงผานดานปาไม

๑๔๓

๑๕๑
๑๕๕
๑๕๙
๑๖๑
๑๖๗
๑๗๑
๑๗๕

๑๗๙
๑๘๑
๑๘๓

หนา
ภาคผนวก ช
- แนวทางการตรวจสอบควบคุมการดําเนินงานของโรงงานแปรรูปไม
โรงคาไมแปรรูป การแปรรูปไมเพื่อการคา และการคาหรือมีไวในครอบครอง
เพื่อการคาซึ่งสิ่งประดิษฐ เครื่องใช หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ทําดวยไมหวงหาม
ภาคผนวก ซ
ตารางแสดงขั้นตอนการขออนุญาตและการตรวจสอบควบคุมดานอุตสาหกรรมไม
- โรงงานแปรรูปไมโดยใชเครื่องจักร (โรงเลื่อยจักร)
- โรงงานแปรรูปไมโดยใชเครื่องจักรเพื่อประดิษฐกรรม
- โรงคาไมแปรรูป
- การขออนุญาตคาหรือมีไวในครอบครองเพื่อการคาซึ่งสิ่งประดิษฐ
เครื่องใช หรือสิ่งอื่นใด บรรดาที่ทําดวยไมหวงหาม
ภาคผนวก ฌ
- ความผิดเกี่ยวกับกฎหมายวาดวยการปาไมและสิ่งแวดลอม
ภาคผนวก ญ
- หนวยงานที่เกี่ยวของกับการปองกันและปราบปรามการทําลายทรัพยากรปาไม
และสิ่งแวดลอม
ภาคผนวก ฎ
- พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๖
ภาคผนวก ฏ
- ตัวอยาง แบบพิมพเกี่ยวกับตั๋วรูปพรรณชาง

๑๘๗

๑๙๕
๑๙๖
๑๙๗
๑๙๘
๒๐๑

๒๑๓
๒๒๕
๒๓๕

บทที่ ๑
สถานการณดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
เนื่องจากในปจจุบันยังคงมีปญหาเกี่ยวกับการลักลอบตัดไมทําลายปา การบุกรุกพื้นที่ปา
และที่สาธารณะ ตลอดจนการลักลอบคาสัตวปาและพันธุพืช รวมทั้งการทําลายทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดลอมอืน่ ๆ อยางตอเนือ่ ง จึงมีความจําเปนตองใหขา ราชการตํารวจทัว่ ประเทศรวมมือรวมใจกัน
ดําเนินการปองกันปราบปรามและสืบสวนสอบสวนดําเนินคดีกับกลุมผูกระทําผิดเพื่อรักษาผลประโยชน
ของชาติใหคงอยูตลอดไป

สภาพปญหาของทรัพยากรธรรมชาติในแตละดาน
๑. ดานทรัพยากรปาไม ลดลง ๖๗ ลานไรในชวง ๔๐ ป เหลือ ๓๓.๔๔% ของพื้นที่ประเทศ
จนระบบนิเวศนเสียสมดุล (มาตรฐานตองไมตํ่ากวา ๔๐%) ปจจุบันพื้นที่ปาถูกแปรสภาพเปนสวนยาง
สวนปาลม รีสอรท ขาดความอุดมสมบูรณ เหลือปาจริง ๆ ๒๐% ของประเทศ สงผลใหในชวงระยะเวลา
ทีผ่ า นมาประเทศไทยประสบปญหาอุทกภัย ทัง้ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต
กอใหเกิดความเสียหายครั้งใหญ สาเหตุ
๑) ปาสวนใหญถูกทําลาย - ไมมีปาอุมนํ้า
๒) บุกรุกสรางสิ่งกอสรางขวางเสนทางนํ้าไหล
๓) บุกรุกทําสวนยางพารา ตนปาลม กระจายทัว่ ประเทศ โดยไมคาํ นึงถึงการรักษาปาเดิม
ภาค
เหนือ
ตะวันออก เฉียงเหนือ
กลาง
ตะวันออก
ตะวันตก
ใต
รวม

พื้นที่ (ตร.กม.)
พื้นที่ภาค
พื้นที่ปาไม
๑๖๙,๖๔๔.๒๙
๙๕,๐๗๔.๗๔
๑๖๘,๘๕๔.๓๔
๒๗,๕๕๕.๕๔
๓๐,๑๒๖.๓๔
๒,๖๖๓.๙๗
๓๖,๕๐๒.๕๐
๘,๐๓๓.๔๐
๓๐,๙๐๔.๗๕
๑๗,๔๒๕.๐๗
๗๗,๐๘๒.๘๑
๒๐,๘๓๒.๙๒
๕๑๓,๑๑๕.๐๒
๑๗๑,๕๘๕.๖๕

คิดเปน
รอยละ
๕๖.๐๔%
๑๖.๓๒%
๘.๘๔ %
๒๒.๐๑%
๕๖.๓๘%
๒๗.๐๓%
๓๓.๔๔%

คูมือการปฏิบัติงานดานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม

๑

: ขอมูล ป ๒๕๕๑

๒. ดานทรัพยากรนํา้ ขาดแคลน นํา้ ทวม คุณภาพนํา้ ลดลง การรุกลํา้ ของนํา้ เค็มในชัน้ บาดาล
๓. ดานทรัพยากรแร ลดลงแบบหมดสิ้นไปจากการไดรับอนุญาตและไมไดรับอนุญาต
และสงผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงของสภาพพื้นที่ดินเดิม เกิดความเสียหายและไมสามารถทํากลับคืน
ในสภาพเชนเดิมได
๔. ดานทรัพยากรดิน เสื่อมโทรม ถูกทําลายโดยชองวางของกฎหมาย
๕. ดานทรัพยากรทางทะเล และชายฝง ความอุดมสมบูรณลดลง อัตราการจับสัตวนํ้า
ไดลดลงทุกป ชายหาด ชายฝงถูกยึดเปนของสวนบุคคล
๖. ดานความหลากหลายทางชีวภาพ ถูกทําลายอยางรวดเร็ว สัตวปา และพันธุพ ชื ถูกลักลอบคา
จนใกลสูญพันธุ
๗. คุณภาพสิ่งแวดลอม เสื่อมโทรม สงผลกระทบตอคุณภาพอนามัย คุณภาพชีวิต
ประจําวัน

๒

คูมือการปฏิบัติงานดานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม

❖ ปญหาในแตละพื้นที่ที่ตองเฝาระวัง
❑ ปญหาในพื้นที่กองบัญชาการตํารวจภูธรภาค ๑
๑. จังหวัด สระบุรี
- ตัดไม ในเขตปาสงวนฯ ปาทาฤทธิ-์ ลําทองหลาง-ลําพญากลาง
ปาทับกวาง-ปามวกเหล็ก อําเภอมวกเหล็ก
๒. จังหวัดลพบุรี
- ขุดตักแรเหล็ก/ตัง้ โรงงานแตงแรเถือ่ นที่ บานเขาทับควาย
ตําบลหวยโปง อําเภอโคกสําโรง/อําเภอเมือง
๓. จังหวัดสมุทรปราการ - ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ มีการลักลอบนําเขา-สงออก
สัตวปา และซากสัตวปา พันธุพืชหายาก
❑ ปญหาในพื้นที่กองบัญชาการตํารวจภูธรภาค ๒
๑. จังหวัดฉะเชิงเทรา
- ตั ด ไม ใ นป า สงวนฯ ป า แควระบมสี ยั ด /เขตรั ก ษา
พันธุสัตวปาเขาอางฤาไน
๒. บุกรุกพื้นที่ปารอยตอ ๕ จังหวัด - จังหวัดฉะเชิงเทรา, ชลบุรี, ระยอง, จันทบุรี
และสระแกว
❑ ปญหาในพื้นที่กองบัญชาการตํารวจภูธรภาค ๓
๑. จังหวัดนครราชสีมา - บุ ก รุ ก ป า สงวนฯ ดงพญาเย็ น อํ า เภอปากช อ ง/
อําเภอสีคิ้ว และภูหลวง อําเภอปกธงชัย
๒. จังหวัดชัยภูมิ
- บุ ก รุ ก ป า สงวนฯ ภู แ ลนคา อํ า เภอเมื อ ง/อํ า เภอ
เฉลิมพระเกียรติ/อําเภอเกษตรสมบูรณ /ตัดไมใน
เขตอุทยานฯ ปาหินงามไทรทอง
๓. จังหวัดบุรีรัมย
- บุกรุกปาสงวนฯ ปาดงใหญ อําเภอปะคํา/อําเภอ
โนนดินแดง
๔. จังหวัดสุรินทร
- บุกรุกปาสงวนฯ ฝงซายหวยเสน อําเภอสังขะ/อําเภอ
บัวเชด/ตัดไมพะยูงในอําเภอกาบเชิง/อําเภอสังขะ/
อําเภอบัวเชด
๕. จังหวัดศรีสะเกษ
- บุกรุกปาสงวนฯ เขาพระวิหาร/ตัดไมพะยูง ในเขต
อําเภอขุนหาญ อําเภอสิงห/อําเภอกันทรลักษ
๖. จังหวัดอุบลราชธานี - บุกรุกปาสงวนฯ ปาดงภูโหลน/อุทยานฯ ผาแตม
อําเภอโขงเจียม ตัดไมพะยูง ในอําเภอนํ้าขุน/นํ้ายืน/
บุณฑริก/อําเภอนาจะหลวย
๗. จังหวัดยโสธร
- บุกรุกปาสงวนฯ ภูสระดอกบัว
๘. จังหวัดอํานาจเจริญ - ตัดไมพะยูง ในอําเภอชานุมาน/ปทุมราชวงศา
❑ ปญหาในพื้นที่กองบัญชาการตํารวจภูธรภาค ๔
๑. จังหวัดมุกดาหาร
- ตัดไมในเขตอําเภอดงหลวง
๒. จังหวัดเลย
- บุกรุกปาสงวนฯ และลักลอบทําเหมืองแร
คูมือการปฏิบัติงานดานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม

๓

๓. จังหวัดนครพนม/หนองคาย

- นําไมพะยูง, สัตวปา, ซากสัตว (เสือ, ตัวลิ่น)
ออกนอกประเทศ
๔. จังหวัดสกลนคร/กาฬสินธุ
- ตัดไมในเขตอุทยานฯ ภูผายล
๕. จังหวัดขอนแกน/หนองบัวลําภู - ตัดไมเขตอุทยานภูเกา-ภูพานคํา
❑ ปญหาในพื้นที่กองบัญชาการตํารวจภูธรภาค ๕
๑. จังหวัดเชียงใหม
- การบุกรุกพืน้ ทีป่ า /ขอออกเอกสารสิทธิใ์ นพืน้ ทีป่ า สงวนฯ
ปาแมขนิน-แมทาชาง
๒. จังหวัดแมฮองสอน - ลักลอบตัดไมสัก ในอําเภอสบเมย, อําเภอแมสะเรียง
และอําเภอปาย
๓. จังหวัดลําปาง
- ตัดไมและบุกรุกแผวถางปาเพื่อปลูกพืชไร ในอําเภอ
แจหม, อําเภองาว อําเภอเถิน
๔. จังหวัดแพร
- ตัดไมสักในพื้นที่อําเภอเดนชัย
๕. จังหวัดนาน
- บุกรุกแผวถางปาเพื่อยึดถือครองปาในอําเภอเวียงสา,
อําเภอเมือง
๖. จังหวัดเชียงราย
- บุกรุกแผวถางปาเพื่อยึดถือครองปาในอําเภอเชียงของ,
แมสาย ดอยหลวง
❑ ปญหาในพื้นที่กองบัญชาการตํารวจภูธรภาค ๖
๑. จังหวัดนครสวรรค
- ลักลอบตักดินเพื่อเอาแรเหล็ก ในอําเภอหนองบัว,
อําเภอวังโปง
๒. จังหวัดอุทัยธานี
- ลาสัตวปาในเขตรักษาพันธุสัตวปาหวยขาแขง
๓. จังหวัดตาก
- ตัดไมทําลายปา รวมทั้งใชพื้นที่ปาปลูกไรฝน ในอําเภอ
ทาสองยาง อําเภอแมสอด, อําเภอแมระมาด
๔. จังหวัดกําแพงเพชร - ตัดไมและบุกรุกแผวถางปา เพื่อปลูกพืชไร ในอําเภอ
พรานกระตาย อําเภอคลองลาน
๕. จังหวัดเพชรบูรณ
- ตักดินเพื่อเอาแรเหล็ก ในอําเภอชนแดน
๖. จังหวัดพิษณุโลก
- ตั ด ไม แ ละบุ ก รุ ก ป า เพื่ อ เอาพื้ น ที่ ไ ปปลู ก พื ช ไร /
สวนยางพารา ในอําเภอวังทอง, อําเภอนครไทย และ
อําเภอชาติตระการ
❑ ปญหาในพื้นที่กองบัญชาการตํารวจภูธรภาค ๗
๑. จังหวัดสมุทรสาคร/สมุทรสงคราม - ลักลอบขุดดิน ถมดิน โดยไมไดรับอนุญาต/
นํ้าเนาเสียจากฟารม โรงงาน
๒. จังหวัดเพชรบุรี
- การลักลอบตัดไม/การบุกรุกพืน้ ทีป่ า และลักลอบขุดดิน
ถมดิน โดยไมไดรับอนุญาต
๓. จังหวัดประจวบคีรีขันธ - การบุกรุกพื้นที่ปาเพื่อออกโฉนดที่ดิน สรางตลาดนํ้า
๔

คูมือการปฏิบัติงานดานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม

๔. จังหวัดนครปฐม

❑

❑

❑

❑

- ลักลอบขุดดิน ถมดิน บอทรายโดยไมไดรับอนุญาต/
นํ้าเสียของโรงงาน
๕. จังหวัดสุพรรณบุรี
- ลักลอบขุดดิน ถมดิน โดยไมไดรับอนุญาต และตัดไม
ทําลายปาเพื่อปลูกยางพารา/ปาลม
๖. จังหวัดราชบุรี
- การบุกรุกพื้นที่ปาสงวน และการทําเหมืองแรเถื่อน
ปญหาในพื้นที่กองบัญชาการตํารวจภูธรภาค ๘
๑. จังหวัดชุมพร
- การบุกรุกปาสงวนฯ เพือ่ ปลูกยางพารา และปาลมนํา้ มัน
๒. จังหวัดระนอง
- การบุกรุกเขาทําประโยชน ยึดพื้นที่ปาสงวนฯ
๓. จังหวัดนครศรีธรรมราช - ตัดไม และบุกรุกพืน้ ทีป่ า ในพืน้ ทีอ่ าํ เภอบางขัน โดยกลุม
นายทุนผูมีอิทธิพล
๔. จังหวัดสุราษฎรธานี - ตัดไมในปาสงวนฯ บุกรุกทําสวนยาง ปาลม
๕. จังหวัดกระบี่
- ตัดไม/บุกรุกปาสงวนฯ ปาชายเลน
๖. จังหวัดพังงา
- ตัดไม/บุกรุกปา ทําเหมือง ฟารมกุง สรางรีสอรท
๗. จังหวัดภูเก็ต
- การบุกรุกปาสงวน/อุทยานฯ ออกเอกสารสิทธิ์ไมชอบ
ปญหาในพื้นที่กองบัญชาการตํารวจภูธรภาค ๙
๑. จังหวัดตรัง
- บุกรุกปาสงวนฯ ปาใส-ปาแก อําเภอวังวิเศษ
๒. จังหวัดสตูล
- บุกรุกปาสงวนฯ ปาเขาคอม/ปาเขาแดง/ปาเขาใหญ
อําเภอควนกาหลง
๓. จังหวัดพัทลุง
- บุกรุกปาสงวนฯ ปาเขาหัวชาง/ปาเขาพระ/ปาเขาหลักไก
๔. จังหวัดสงขลา
- บุกรุกปาสงวนฯ ปาเขาแดน/ปาควนเจดีย/ ปาเขาพระยาไม
/ปาควนกําแพง อําเภอสะบายอย/คาสัตวปาคุมครอง
(นกกรงหัวจุก) ในตลาดนัดตางๆ
ปญหาในพื้นที่ศูนยปฏิบัติการตํารวจจังหวัดชายแดนภาคใต
๑. จังหวัดยะลา
- บุกรุกปาสงวนฯ ปาลาบู-ถํ้าทะลุ อําเภอบันนังสตา/
อําเภอยะหา บุกรุกปาไมถาวรในเขตนิคมฯ ตําบล
อัยเยอรเวง อําเภอเบตง
๒. จังหวัดปตตานี
- ลักลอบขุดตักดินในอําเภอกะพอ
๓. จังหวัดนราธิวาส
- บุกรุกปาสงวนฯ ปาเขารือเสาะ/ปายี่งอ/ปารือเสาะ/
ลักลอบนําตัวนิ่มหรือลิ่นมาจากประเทศมาเลเซีย
ผานเขามา เพื่อสงออกไปยังลาว
ปญหาในพื้นที่กองบัญชาการตํารวจนครบาล
- ลักลอบคาสัตวปาคุมครอง และของปาหวงหาม (กลวยไมปา)
๑. ตลาดนัดจตุจักร
(บางซื่อ)
๒. ตลาดนัดจตุจักร ๒
(มีนบุรี)
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๕

๓. สนามหลวง ๒
๔. ตลาดเทเวศร

(ศาลาแดง)
(สามเสน)

ปญหาในภาพรวมที่ตองบูรณาการจากตํารวจหลายทองที่เขาดําเนินการ
๑. การลักลอบตัดไมพะยูง จากทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มายังทาเรือคลองเตย
เพื่อสงออกไปประเทศจีน
๒. การลักลอบคาสัตวปาคุมครองจากทางภาคใตนําผานไปขายยังจีน
๓. การลักลอบขุดแรจากทางภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือแลวนํามาฟอก
ยังโรงงานที่ไดรับอนุญาตสงขายยังประเทศจีน
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม ไดคดั เลือกพืน้ ทีท่ มี่ ปี ญ หาการบุกรุกพืน้ ทีป่ า
การลา/คาสัตวปา เปนพื้นที่วิกฤต ๑๙๘ แหง เพื่อเรงรีบดําเนินการแกไขโดยเรงดวน ครอบคลุมพื้นที่
๓๐ จังหวัด ซึ่งแบงเปนพื้นที่รับผิดชอบในสวนของสํานักงานตํารวจแหงชาติไดดังนี้ .●
กองบัญชาการตํารวจภูธรภาค ๑ - ไมมีพื้นที่วิกฤต
●
กองบัญชาการตํารวจภูธรภาค ๒ - จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ตราด
●
กองบัญชาการตํารวจภูธรภาค ๓ - ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย ศรีสะเกษ
สุรินทร อุบลราชธานี
●
กองบัญชาการตํารวจภูธรภาค ๔ - สกลนคร
●
กองบัญชาการตํารวจภูธรภาค ๕ - เชียงราย เชียงใหม แมฮอ งสอน ลําปาง แพร
●
กองบัญชาการตํารวจภูธรภาค ๖ - ตาก กําแพงเพชร อุทัยธานี
●
กองบัญชาการตํารวจภูธรภาค ๗ - ประจวบคีรีขันธ กาญจนบุรี
●
กองบัญชาการตํารวจภูธรภาค ๘ - ชุมพร ระนอง สุราษฎรธานี กระบี่ พังงา
ภูเก็ต
●
กองบัญชาการตํารวจภูธรภาค ๙ - ตรัง พัทลุง สตูล สงขลา
●
ศูนยปฏิบัติการตํารวจจังหวัดชายแดนภาคใต - ไมมีพื้นที่วิกฤต
●
กองบัญชาการตํารวจนครบาล
- ไมมีพื้นที่วิกฤต

....................................................................................................................................................................
(พื้นที่วิกฤตปรากฏรายละเอียดตาม ผนวก ก)
๖
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ดังนั้นจังหวัดที่มีพื้นที่วิกฤต จะตองดําเนินการ ดังนี้
๑. ในขั้นตนจะตองทราบวาพื้นที่ดังกลาวอยูที่ใด มีสภาพปญหาและอุปสรรคอยางไร
๒. จัดเตรียมหาเอกสารทีเ่ กีย่ วของ เชน แผนทีก่ าํ หนดเขตปา, เขตปฏิรปู ทีด่ นิ เพือ่ เกษตรกรรม
(ส.ป.ก.) หรือเขตที่ดินอื่น ๆ ไวประกอบ
๓. จัดกําลังเขาตรวจสอบในพื้นที่ปา เพื่อปองปรามหรือยึดพื้นที่คืน
๔. ตั้งจุดสกัดตามเสนทาง และตรวจสอบโรงงานแปรรูปไมหรือบานเรือนที่มีพฤติการณ
นําไมผิดกฎหมายเขามาซุกซอน
สวนจังหวัดที่ไมมีพื้นที่วิกฤต ตองทําการสืบสวนหาขาว จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวของ
และตรวจสอบการกระทําผิดในพื้นที่อยางตอเนื่องเชนกัน

หนวยงานที่รับผิดชอบดําเนินการ
เนื่องจากขาราชการตํารวจทุกตําแหนงเปนเจาพนักงานตามพระราชบัญญัติปาไม, ปาสงวน
แหงชาติ, สวนปา และเลือ่ ยโซยนต จึงมีอาํ นาจและหนาทีใ่ นการปองกันปราบปราม สืบสวน จับกุมผูก ระทําผิด
ตามความผิดขางตน โดยมีหนวยปฏิบัติการหลักในพื้นที่ตาง ๆ ไดแก กองบัญชาการตํารวจนครบาล,
ตํารวจภูธรภาค ๑-๙, ศูนยปฏิบัติการตํารวจจังหวัดชายแดนภาคใต, กองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง,
กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน และมีหนวยงานสนับสนุนการปฏิบตั ิ ไดแก ตํารวจสันติบาล, ตํารวจ
ตรวจคนเขาเมือง, กองบัญชาการสืบสวนปราบปรามยาเสพติด, กองบินตํารวจ เปนตน
จากสถานการณดังกลาวเพื่อใหการสืบสวนปราบปรามไดผลอยางมีประสิทธิภาพ
เปนรูปธรรม จึงไดจดั ทําคูม อื การปฏิบตั งิ านนีไ้ วเพือ่ ใชในการปฏิบตั หิ นาทีอ่ นั ประกอบดวยงานสําคัญ ๆ
ดังนี้
๑. แนวทางการสืบสวนสอบสวนการทําลายทรัพยากรปาไม
๒. แนวทางการสืบสวนการบุกรุกที่สาธารณะ
๓. แนวทางการสืบสวนการลักลอบคาสัตวปาและพันธุพืช
๔. แนวทางการสืบสวนการลักลอบทําลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอื่น ๆ
ซึ่งมีรายละเอียดของขั้นตอนการดําเนินการในแตละเรื่อง ไดกลาวไวในบทตอ ๆ ไป

…………………………………………………………………………………………...........………………………..……………………...
(ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่องแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่
ลง ๑๖ ธันวาคม ๒๕๔๗ ผนวก ข)
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๗

บทที่ ๒
การสืบสวนสอบสวนความผิดเกี่ยวกับการทําลายทรัพยากรปาไม
ความผิดที่เกี่ยวกับการทําลายทรัพยากรปาไม มีลักษณะความผิดอยูหลายลักษณะ เพื่อให
ผูปฏิบัติสามารถนําไปใชในการปฏิบัติหนาที่ไดโดยงาย จึงขอแยกความผิดออกเปนลักษณะตาง ๆ ดังนี้.๑. ความผิดทีเ่ กีย่ วกับการบุกรุกทําลายปา โดยการแผวถางปาและการเขายึดถือครอบครองปา
โดยไมไดรับอนุญาต
๒. ความผิดที่เกี่ยวกับการทําไมโดยไมไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่
๓. ความผิดที่เกี่ยวกับการมีไมหวงหามซึ่งยังมิไดแปรรูป (ไมทอน/ไมซุง) ไวในครอบครอง
โดยไมไดรับอนุญาต
๔. ความผิดที่เกี่ยวกับการมีไมสักแปรรูปไมวาจํานวนเทาใดไวในครอบครอง และการมี
ไมแปรรูปปริมาตรเกิน ๐.๒๐ ลูกบาศกเมตร ไวในครอบครองโดยไมไดรับอนุญาต
๕. ความผิดที่เกี่ยวกับการแปรรูปไมโดยไมไดรับอนุญาต
๖. ความผิดที่เกี่ยวกับการตั้งโรงงานแปรรูปไมโดยใชเครื่องจักร หรือตั้งโรงคาไมแปรรูป
โดยไมไดรับอนุญาต
๗. ความผิดที่เกี่ยวกับการลักลอบคาของปาหวงหาม
นอกจากนี้ยังไดเพิ่มเติมวิธีการตรวจสอบการนําไมทอน ไมแปรรูป ของปา สิ่งประดิษฐ และ
ไมเรือนเกาที่ตรวจพบบนรถยนต รถบรรทุก ตลอดจนวิธีการจัดการเกี่ยวกับของกลางความผิดดานปาไม
ไวดวยแลว
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๙

รายละเอียดแนวทางสืบสวนปราบปรามในแตลักษณะความผิด
๑. ความผิดเกี่ยวกับการบุกรุกทําลายปา โดยการแผวถางปาและการเขายึดถือ
ครอบครองปา โดยไมไดรับอนุญาต
๑.๑ วัตถุประสงคในการตรวจสอบ
(๑) เพื่อใชตรวจสอบพื้นที่ที่มีการบุกรุกแผวถางปา เผาปา การเขาไปยึดถือ
ครอบครอง หรือทําลาย หรือทําใหเสื่อมเสียซึ่งสภาพปา เปนแนวทางการตรวจยึดพื้นที่ปากลับคืนสูรัฐ
และจับกุมผูกระทําความผิดมาลงโทษทางกฎหมาย
(๒) เพือ่ ทราบถึงขัน้ ตอนการตรวจสอบ การวัดพืน้ ทีแ่ ละการคํานวณคาเสียหาย
พื้นที่ปาแตละประเภท ตลอดจนการแจงขอกลาวหา และแนวทางการรวบรวมพยานหลักฐานในการ
สอบสวนดําเนินคดี
๑.๒ การสืบสวนหาขาว
(๑) ออกตรวจลาดตระเวนในพื้นที่รับผิดชอบวา มีการบุกรุกแผวถางปาหรือไม
โดยประสานกับผูปกครองทองที่ ไดแก กํานัน ผูใหญบาน และชาวบานที่พักอาศัยอยูใกลพื้นที่ปา
(๒) รับแจงขอมูลการลักลอบตัดไมทําลายปาจากประชาชนทั่วไป ทางโทรศัพท
หรือหนังสือรองเรียน หรือชองทางการติดตออื่น
(๓) ประสานเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ เชน เจาหนาที่ปาไมรวมบินตรวจสภาพปา
ในพื้นที่รับผิดชอบตามตารางบินของกรมปาไม
๑.๓ การเตรียมความพรอม
(๑) แผนที่กําหนดเขตปาตาง ๆ ไดแก สําเนากฎกระทรวงกําหนดเขตปาสงวน
แหงชาติ และหรือพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตอุทยานแหงชาติ และหรือพระราชกฤษฎีกากําหนดเขต
รักษาพันธุสัตวปา หรืออื่น ๆ พรอมแผนที่แนบทายกฎกระทรวงหรือกฤษฎีกาดังกลาว
(๒) เครื่องจับคาพิกัดทางดาวเทียม (GPS), กลองถายภาพ
(๓) อุปกรณการวัด เชน ตลับเมตร, เชือก
(๔) อุปกรณสื่อสาร เชน วิทยุสื่อสาร ใชงานไดดีในพื้นที่ปาทึบ
(๕) ประสานเจาหนาที่หนวยงานที่เกี่ยวของ เชน เจาหนาที่ปาไม เจาหนาที่
อุทยานฯ ฝายปกครอง ทหาร ซึ่งรับผิดชอบพื้นที่นั้น ๆ รวมดําเนินการ
๑.๔ ขั้นตอนการปฏิบัติ
เมือ่ พบเห็นบุคคลทําการบุกรุก ทําลายปา และมีการตัดโคนไมขนาดใหญในพืน้ ที่
บุกรุก เจาหนาที่ตองปฏิบัติ ดังนี.้ (๑) แสดงตนเปนพนักงานเจาหนาที่
(๒) ขอดูเอกสารหลักฐานทางที่ดิน ไดแก หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ (เชน โฉนด
ทีด่ นิ , ตราจอง ทีไ่ ดรบั รองวาทําประโยชนแลว เปนตน) หรือสิทธิการครอบครองทีด่ นิ (เชน หนังสือรับรอง
การทําประโยชน (น.ส.๓ ก., น.ส.๓), ใบจอง (น.ส.๒), แบบแจงการครอบครองที่ดิน (ส.ค.๑) เปนตน) จาก
ผูกระทําการ หรือผูที่มีสวนเกี่ยวของและอยูในที่เกิดเหตุ
๑๐
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(๓) ขอดูเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับบุคคล เชน บัตรประจําตัวประชาชน ใบขับขี่
บัตรคนตางดาว
(๔) ตรวจสอบจุดที่ตั้งบริเวณที่เกิดเหตุวาอยูพิกัดที่เทาใด โดยใชเครื่องมือ
จับพิกดั ทางดาวเทียม (GPS) แลวนําไปตรวจสอบกับแผนทีแ่ สดงแนวเขตปาวาอยูใ นเขตพืน้ ทีป่ า ตามกฎหมาย
ฉบับใด หรือสอบถามเบื้องตนจากเจาหนาที่ปาไม กํานัน ผูใหญบาน ที่รับผิดชอบพื้นที่
(๕) ตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุวาพื้นที่ปาถูกบุกรุกทําลายไป มีเนื้อที่จํานวนเทาใด
คิดเปนคาเสียหายตอรัฐเปนเงินเทาไร หรือมีการกระทําการอื่นใดในพื้นที่ดังกลาวอีกบาง เชน มีการนํา
ไมพืชผลไปปลูกจํานวนกี่ตน การตรวจสอบคํานวณพื้นที่ ใหตรวจวัดหาคาพิกัดบริเวณรอบแปลงตรวจยึด
ไมนอ ยกวา ๓ จุด และทําการคํานวณคาเสียหายทางแพงตามหนังสือสัง่ การของกรมปาไมหรือกรมอุทยาน
แหงชาติ สัตวปาและพันธุพืชที่ไดกําหนดไว
(๖) ตรวจสอบชนิด วัดขนาด นับจํานวน คํานวณปริมาตรและคาภาคหลวง
จัดทําบัญชีไมที่ถูกตัดโคนและมีขนาดโตพอที่จะนําไปใชเปนสินคาได แลวยึดไมดังกลาวไวเปนของกลาง
โดยใหเจาหนาที่ปาไมประทับตราแสดงการตรวจยึด (ตรา ต. และตรา ย.) ในโอกาสแรกที่พึงจะกระทําได
พรอมทัง้ จดแจงรูปรอยตราทีป่ ระทับไว ลงในบันทึกการจับกุมและบัญชีไมของกลาง ใหผถู กู จับ และผูจ บั กุม
รวมลงชื่อตอทายบัญชีไมของกลางดวย
(๗) ถายภาพผูกระทําการ (ผูถูกจับ) สภาพพื้นที่ปาที่ถูกบุกรุกแผวถาง ยึดถือ
ครอบครอง และพฤติกรรมตาง ๆ ของผูกระทําการ (ผูถูกจับ) ในขณะที่เจาหนาที่กําลังตรวจสอบ
(๘) ถายภาพอุปกรณการกระทําผิด เชน มีด ขวาน จอบ เสียม เครือ่ งเลือ่ ยโซยนต
หรืออุปกรณอื่น ๆ และจัดทําบัญชีไวเปนหลักฐาน พรอมตรวจยึดอุปกรณการกระทําผิดดังกลาวไวเปน
ของกลาง (ใหผูถูกจับและผูจับกุมรวมลงชื่อตอทายบัญชีดวย)
๑.๕ ขั้นตอนการจับกุม และการแจงขอกลาวหา
(๑) แจงผูถูกจับวา “เขาตองถูกจับ”
(๒) แจงขอกลาวหาตามฐานความผิดใหครบถวนทุกฐานความผิดตามกฎหมาย
ที่เกี่ยวของ ใหผูถูกจับทราบ ดังนี้
● กรณีพื้นที่เกิดเหตุเปนปาตามพระราชบัญญัติปาไม พ.ศ. ๒๔๘๔ ใหแจง
ขอกลาวหาตามพระราชบัญญัติปาไม พ.ศ. ๒๔๘๔ มาตรา ๑๑ ฐาน “ทําไม หรือทําอันตรายดวยประการ
ใด ๆ แกไมหวงหาม โดยไมไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่”, มาตรา ๕๔ ฐาน “กนสราง แผวถาง
หรือเขายึดถือครอบครองปา โดยไมไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่” และมาตรา ๖๙ ฐาน “มีไว
ในครอบครอง ซึง่ ไมหวงหามอันยังมิไดแปรรูปโดยไมมรี อยตราคาภาคหลวง หรือรอยตรารัฐบาลขาย”
● กรณีพื้นที่เกิดเหตุเปนปาสงวนแหงชาติดวย ใหแจงขอกลาวหาตาม พ.ร.บ.
ปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ มาตรา ๑๔ ฐาน “ยึดถือ ครอบครอง หรือทําดวยประการใด ๆ
ใหเสื่อมสภาพปาสงวนแหงชาติ โดยไมไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่” ดวย
....................................................................................................................................................................
(การคํานวณคาเสียหายพื้นที่ปา ผนวก ค)
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๑๑

กรณีพนื้ ทีเ่ กิดเหตุเปนอุทยานแหงชาติดว ย ใหแจงขอกลาวหาตาม พ.ร.บ.อุทยาน
แหงชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ มาตรา ๑๖ (๑) ฐาน “ยึดถือ ครอบครอง กนสราง แผวถางหรือเผาปาในเขต
อุทยานแหงชาติ โดยไมไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่” และมาตรา ๑๖ (๒) ฐาน “ทําดวย
ประการใด ๆ ใหเสื่อมสภาพอุทยานแหงชาติ โดยไมไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่” ดวย
● กรณีพื้นที่เกิดเหตุเปนเขตรักษาพันธุสัตวปาดวย ใหแจงขอกลาวหาตาม
พ.ร.บ.สงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๓๘ ฐาน “ยึดถือ ครอบครอง กนสราง แผวถาง
หรือเผาปาในเขตรักษาพันธุสัตวปา โดยไมไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่” ดวย
● กรณีพน
ื้ ทีเ่ กิดเหตุเปนเขตหามลาสัตวปา ทีอ่ ยูใ นเขตพืน้ ทีป่ า ใหแจงขอกลาวหา
ตาม พ.ร.บ.สงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๔๒ ฐาน “ยึดถือ ครอบครอง กนสราง
แผวถางหรือเผาปาในเขตหามลาสัตวปา โดยไมไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่” ดวย
(๓) หากมีหมายจับใหแสดงตอผูถูกจับ พรอมแจงสิทธิตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๘๓ ใหผูถูกจับทราบวา
- มีสทิ ธิทจี่ ะไมใหการหรือใหการก็ได และถอยคําของผูถ กู จับนัน้ อาจใชเปน
พยานหลักฐานในการพิจารณาคดีได
- มีสิทธิที่จะพบหรือปรึกษาทนายความหรือผูซึ่งจะเปนทนายความ
- ผูถ กู จับประสงคจะแจงใหญาติหรือผูซ งึ่ ตนไววางใจทราบถึงการจับกุมได
(๔) จัดทําบันทึกการจับกุมไวเปนหลักฐาน โดยใหลงรายละเอียดการแจงสิทธิ
ตามขอ (๓) ในบันทึกการตรวจจับกุมใหครบถวน
(๕) จัดทําแผนที่สังเขปแสดงบริเวณที่เกิดเหตุ
(๖) รวบรวมเอกสารหลักฐานสนับสนุนขอกลาวหา ประกอบดวย
● สําเนากฎกระทรวงกําหนดเขตปาสงวนแหงชาติ และหรือพระราชกฤษฎีกา
กําหนดเขตอุทยานแหงชาติ และหรือพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตรักษาพันธุสัตวปา หรืออื่น ๆ
พรอมแผนทีแ่ นบทายกฎกระทรวงหรือกฤษฎีกาดังกลาว และระบุบริเวณจุดทีเ่ กิดเหตุไวในแผนทีแ่ นบทาย
ดังกลาว แลวแตกรณีวาพื้นที่เกิดเหตุจะเกี่ยวของกับกฎหมายฉบับใด
● สําเนาพระราชกฤษฎีกากําหนดไมหวงหาม พ.ศ. ๒๕๓๐ พรอมบัญชีไมหวงหาม
(กรณีมีการแจงขอกลาวหาตามมาตรา ๑๑ หรือมาตรา ๔๘ หรือมาตรา ๖๙ แหงพระราชบัญญัติปาไม
พ.ศ. ๒๔๘๔)
● สําเนาประกาศกระทรวงกําหนดเขตควบคุมการแปรรูปไม ตามพระราชบัญญัติ
ปาไม พุทธศักราช ๒๔๘๔ (กรณีมกี ารแจงขอกลาวหาตามมาตรา ๔๘ แหงพระราชบัญญัตปิ า ไม พุทธศักราช
๒๔๘๔)
(๗) ควบคุมตัวผูถ กู จับพรอมนําของกลาง บันทึกการจับกุม และเอกสารทีเ่ กีย่ วของ
สงพนักงานสอบสวนผูรับผิดชอบพื้นที่ เพื่อดําเนินคดีตามกฎหมายตอไป
(๘) ของกลางที่ไมใชอาวุธปน เครื่องกระสุนปน และวัตถุระเบิด มอบให
เจาหนาทีป่ า ไมไปเก็บรักษา ตามระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ วาดวยการปฏิบตั เิ กีย่ วกับของกลาง
●

๑๒
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ในคดีความผิดเกี่ยวกับการปาไม พ.ศ. ๒๕๓๓ และขอตกลงระหวางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม และสํานักงานตํารวจแหงชาติ พุทธศักราช ๒๕๕๑ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๑
(๙) ในกรณีที่ผูกระทําความผิดไดนําพืชผล อาสิน สิ่งปลูกสราง หรือสิ่งอื่นใด
เขาไปปลูกในพื้นที่อุทยานแหงชาติ หรือในพื้นที่ปาสงวนแหงชาติที่อยูในเขตพื้นที่รับผิดชอบที่ตรวจยึด
ใหหนวยงานผูรับผิดชอบพื้นที่ ดําเนินการดังนี้
● กรณีพน
ื้ ทีต่ รวจยึดเปนพืน้ ทีอ่ ทุ ยานแหงชาติ ใหหวั หนาอุทยานแหงชาติ พิจารณา
ใชอํานาจตามมาตรา ๒๒ แหง พ.ร.บ.อุทยานแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ ตามหลักเกณฑ และแนวทางปฏิบัติ
ที่กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ไดแจงใหทุกหนวยงานในสังกัดกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา
และพันธุพืช และแจงใหเจาหนาที่ถือปฏิบัติ
● กรณีพื้นที่ตรวจยึดเปนพื้นที่ปาสงวนแหงชาติ และอยูในพื้นที่เขตรักษาพันธุ
สัตวปา เขตหามลาสัตวปา เขตวนอุทยาน หรือพื้นที่อุทยานแหงชาติเตรียมการ เขตรักษาพันธุสัตวปา
เตรียมการ หรือเขตหามลาสัตวปาเตรียมการ เมื่อพนักงานเจาหนาที่ไดจับกุมดําเนินคดีตามกฎหมายแลว
ใหดําเนินการเสนอเรื่องใหพนักงานเจาหนาที่ผูควบคุมและรักษาปาสงวนแหงชาตินั้น พิจารณาใชอํานาจ
ตามมาตรา ๒๕ แหง พ.ร.บ.ปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ ตามหลักเกณฑ และแนวทางปฏิบัติของ
กรมปาไม
● กรณี เจ า หน า ที่ ผู  จั บ กุ ม ได เ สนอเรื่ อ งให พ นั ก งานเจ า หน า ที่ ผู  ค วบคุ ม
และรักษาปาสงวนแหงชาติในระดับพืน้ ที่ (นายอําเภอ หรือผูว า ราชการจังหวัด) เพือ่ พิจารณาใชอาํ นาจตาม
มาตรา ๒๕ แหง พ.ร.บ.ปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ สั่งใหผูบุกรุกดําเนินการรื้อถอนพืชผล อาสิน
สิง่ ปลูกสราง ออกไปใหพน เขตปาสงวนแหงชาติ แตพนักงานเจาหนาทีผ่ คู วบคุมและรักษาปาสงวนแหงชาติ
ในระดับพื้นที่ (นายอําเภอ หรือผูวาราชการจังหวัด) ไมพิจารณาใชอํานาจดังกลาว หรือพิจารณาลาชา
จนเกินควร หรือหากเปนกรณีที่มีความจําเปนเรงดวน ใหเจาหนาที่ผูรับผิดชอบในเรื่องดังกลาว ประมวล
เรื่องผานผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้นใหอธิบดีกรมปาไม เพื่อพิจารณาใชอํานาจดังกลาวตอไป
● กรณี พื้ น ที่ ต รวจยึ ด อยู  ใ นเขตรั ก ษาพั น ธุ  สั ต ว ป  า หรื อ เขตห า มล า สั ต ว ป  า
แตไมเปนปาสงวนแหงชาติ เมื่อพนักงานเจาหนาที่ไดจับกุมผูกระทําผิดดําเนินคดีตามกฎหมายแลว
ใหดําเนินการสรุปขอเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวของ รายงานใหแตละกรม เพื่อฟองขับไล
รื้อถอนตอไป
(๑๐) ติดตามความคืบหนาในการดําเนินคดีแลวรายงานผูบังคับบัญชาทราบ
เปนระยะ ๆ จนกวาคดีจะถึงที่สุด
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๑๓

กรณีไมพบตัวผูกระทําผิด
(๑) จัดทําบันทึกการตรวจยึด (ยึดพื้นที่ที่ถูกบุกรุกทําลาย)
(๒) ดําเนินการตามขั้นตอนการปฏิบัติ ขอ (๔) - (๘) ดังกลาวขางตน
ทําการสืบสวนหาตัวผูกระทําผิดจากหลักฐานตาง ๆ ดังนี้การใชไฟฟา (ผูขอใชมิเตอร
ไฟฟา)
- หนังสือแจงการเสียภาษีบํารุงทองที่ (ภบท.๕) จากองคการบริหารสวนตําบล
- สอบถามจากกํานัน ผูใหญบาน ชาวบานใกลเคียงพื้นที่เกิดเหตุ
- จัดชุดเฝาระวัง เพื่อตรวจสอบดูผูเขามาดูแลหรือเก็บผลอาสินในพื้นที่เกิดเหตุ
การรวบรวมพยานหลักฐานเกี่ยวกับการบุกรุกทําลายปา
๑. ผูถูกจับไดมีการขออนุญาต และไดรับอนุญาตใหทําการแผวถางปาหรือไม
๒. เริ่มแผวถางปาแตเมื่อไร ถูกจับกุมเมื่อไร แผวถางปาเพื่อวัตถุประสงคอะไร
๓. ปานั้นชื่อปาอะไร เปนปาอะไร เปนปาสงวนแหงชาติ อุทยานแหงชาติ เขตรักษาพันธุ
สัตวปา หรือวนอุทยานแหงชาติหรือไม
๔. ปานั้นอยูในเขตพื้นที่หมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัดอะไร
๕. ปานั้นถูกแผวถางเปนพื้นที่หรือเนื้อที่เทาไร มีไมถูกโคนลมทําลายเสียหายอยางไรบาง
๖. สิ่งตาง ๆ ที่ถูกทําลายเสียหาย คิดเปนคาเสียหายเทาใด รวมคาเสียหายเทาใด
๗. จับและยึดเครื่องมือ เครื่องใชอะไรเปนของกลางบาง
๘. สําเนาเอกสารหลักฐานที่แสดงวาพื้นที่ที่ถูกแผวถางยังมีสภาพเปนปา

๑๔
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กฎกระทรวงหรือพระราชกฤษฎีกากําหนดพื้นที่ปา พรอมแผนที่เกิดเหตุ รวมสํานวนไว
การดําเนินคดีความผิดเกี่ยวกับการบุกรุกแผวถางปา
ปาตาม พ.ร.บ.ปาไม พ.ศ. ๒๔๘๔
ปา ม.๔(๑) - ที่ดินที่ยังมิไดมีบุคคลไดมาตาม กม.ที่ดิน

ที่ดินซึ่งบุคคลไดมาตาม กม.ที่ดิน
- โฉนดแผนที่, โฉนดตราจอง, ตราจองที่ไดรับรองวา
ทําประโยชนแลว
- โฉนดที่ดิน, น.ส.๓, น.ส.๓ ก
- กรรมสิทธิต์ าม กม.วาดวยการจัดทีด่ นิ เพือ่ การครองชีพ
หรือตาม กม.อื่น
- ไดมาตาม กม.แพงฯ เชน ม.๑.๘๒, ๑๓๐๘ เปนตน
- พิจารณาความผิดเกีย่ วกับการบุกรุกปา พ.ร.บ.ปาไมฯ
ม.๕๔, ๕๕, ๗๒ ตรี ประกอบกฎหมายอื่น

เขตปาสงวนแหงชาติ
ตาม พ.ร.บ.ปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ ม.๖, ๑๔, ๓๑
เขตรักษาพันธุส ตั วปา และเขตหามลาสัตวปา ตาม พ.ร.บ.สงวน
และคุมครองสัตวปา พ.ศ. ๒๕๓๕ ม.๓๘, ๔๒(๓)
เขตอุ ท ยานแห ง ชาติ ตาม พ.ร.บ.อุ ท ยานแห ง ชาติ
พ.ศ. ๒๕๐๔ ม.๖, ๑๖, ๒๔, ๒๖
ที่ดินของรัฐ ประมวลกฎหมายที่ดิน ม.๙, ๑๐๘, ๑๐๘ ทวิ
ประกาศเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ตาม
พ.ร.บ.การปฏิรปู ทีด่ นิ เพือ่ เกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๘ ม.๒๕, ๒๖
ทีส่ าธารณประโยชน, ทีร่ าชพัสดุตาม ป.อาญา ๓๖๒, ๓๖๕(๒)

- ตรวจสอบหลักฐาน ประกาศเปนเขตนั้น ๆ พรอมหลักฐานการปดประกาศ ตาม พ.ร.บ.นั้น ๆ เชน กฎกระทรวง
ประกาศเขตปาสงวนฯ, แผนที่ทายกฎกระทรวง เปนตน
- กําหนดจุด ตําแหนง รูปแปลง ในแผนที่แนบทายประกาศ และแผนที่ที่เกี่ยวของ
พิจารณาเกีย่ วกับการยกเวนโทษและการไดรบั การผอนผัน
-

ตรวจสอบพื้นที่
คํานวณเนื้อที่ บทเพิ่มโทษ
คํานวณคาเสียหายของรัฐ
ผูครอบครองพื้นที่ เขาขอสันนิษฐาน
ตาม ม.๕๕
- หลักฐานอื่นอันอาจพิสูจนตัวบุคคล
ผูครอบครอง

ตรวจสอบประกาศ รมต.มีการจําแนกประเภทปา หากเปน
ประเภทเกษตรกรรม โดย รมต.ประกาศฯ (ม.๕๔)
ตรวจสอบหลักฐานการไดรบั อนุญาตแผวถาง ตาม ม.๕๔ และ
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๖ (พ.ศ. ๒๔๙๘) วาดวยการแผวถางปา
ตรวจสอบการแจงการครอบครองตาม มติ ครม. ๓๐ มิ.ย.
๒๕๔๑
ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย ส.ป.ก.
ตรวจสอบการอนุญาตใชพื้นที่ปาสงวนแหงชาติ และการ
ปฏิบัติตามเงื่อนไขทายใบอนุญาต
คูมือการปฏิบัติงานดานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม

๑๕

๒. ความผิดเกี่ยวกับการทําไมโดยไมไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่
๒.๑ วัตถุประสงคในการตรวจสอบ
(๑) เพื่อใชตรวจสอบกรณีพบเห็นบุคคลกําลังตัดไม ชักลากไม โดยใชเครื่องมือ
หรืออุปกรณตัดไมในพื้นที่ปา และจับกุมผูกระทําความผิดมาลงโทษทางกฎหมาย
(๒) เพื่อทราบถึงขั้นตอนการตรวจสอบ การวัดไม การคํานวณคาเสียหาย
ตลอดจนการแจงขอกลาวหา และแนวทางการรวบรวมพยานหลักฐานในการสอบสวนดําเนินคดี
๒.๒ การสืบสวนหาขาว
(๑) ออกตรวจในพื้นที่รับผิดชอบบริเวณที่มีไมหวงหามในปาอยูอยางหนาแนน
(๒) รับแจงขอมูลการลักลอบทําไมจากประชาชนทัว่ ไป ทางโทรศัพท หรือหนังสือ
รองเรียน หรือชองทางการติดตออื่น
(๓) พบเห็นบุคคลนอกพื้นที่นําอุปกรณการตัดไม ชาง เขามาในพื้นที่
๒.๓ การเตรียมความพรอม
(๑) อุปกรณการวัดไม เครื่องเขียน เชน ตลับเมตร สี ชอลก บัญชีไม
(๒) ประสานเจาหนาที่หนวยงานที่เกี่ยวของ เชน เจาหนาที่ปาไม เจาหนาที่
อุทยาน ซึ่งรับผิดชอบพื้นที่นั้น ๆ รวมตรวจยึดและนําของกลางไปเก็บรักษา
๒.๔ ขั้นตอนการปฏิบัติ
(๑) พบเห็นบุคคลกําลังใชเครื่องมือตาง ๆ เชน เครื่องเลื่อยยนตหรืออุปกรณ
อื่น ๆ ตัดฟนไมหวงหามในปา
(๒) แสดงตัวเปนเจาหนาที่
(๓) ขอตรวจสอบเอกสารเกี่ยวกับการอนุญาตใหทําไมหรือตัดไมของพนักงาน
เจาหนาที่
(๔) ทําการตรวจสอบชนิด วัดขนาด คํานวณปริมาตรของไม แลวจัดทําบัญชี
รายการไมที่ตรวจพบและถายภาพประกอบ
(๕) หากไมไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่ แจงขอกลาวหากับผูกระทําผิด
ในขอหา “ทําไม หรือทําอันตรายดวยประการใด ๆ แกไมหวงหาม โดยไมไดรับอนุญาตจากพนักงาน
เจาหนาที่” ตามมาตรา ๑๑ พระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช ๒๔๘๔
(๖) จัดทําบันทึกการจับกุม บัญชีไมพรอมแผนที่สังเขปแสดงที่เกิดเหตุ
(๗) นําตัวผูถูกจับกุมสงพนักงานสอบสวนทองที่ดําเนินคดีตามกฎหมายตอไป
๒.๕ การสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานเกี่ยวกับการทําไม
(๑) ตรวจสอบวาไดมีขออนุญาตและไดรับอนุญาตใหทําไมหรือไม
(๒) วิธีการทําไม ทําอยางไร ใชเครื่องมือใด
(๓) ทําจากปาไหน ชื่อปาอะไร เปนปาสงวนแหงชาติหรือบริเวณวนอุทยาน
แหงชาติ หรือไม
(๔) ปานั้นอยูในเขตพื้นที่หมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัดอะไร
(๕) ไมที่ทําเปนไมหวงหามหรือไม เปนไมหวงหามประเภทใด มีชนิด จํานวน
ขนาด และปริมาตรเทาใด
(๖) อุปกรณที่ใชในการทําไมและยึดเปนของกลางมีอะไรบาง
(๗) เริ่มทําไมแต วัน เดือน ปใด และถูกจับกุมเมื่อใด
๑๖

คูมือการปฏิบัติงานดานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม

(๘) สําเนาพระราชกฤษฎีกา กําหนดไมหวงหาม พรอมบัญชีไมหวงหาม
รวมสํานวนไวดวย (พระราชกฤษฎีกากําหนดไมหวงหาม พ.ศ. ๒๕๓๐)
(๙) การทําไมหวงหามตองขออนุญาตและไดรับอนุญาตตามกฎกระทรวง
ฉบับที่ ๒๔ พ.ศ. ๒๕๑๘ ลง ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๑๘
๒.๖ หลักกฎหมายที่ควรรูความผิดเกี่ยวกับการทําไม
(๑) ตองเปนไมหวงหามและตองขึ้นในปาเทานั้นจึงจะผิด
(๒) ไมหวงหามประเภท ก. ขออนุญาตทําไมจากพนักงานเจาหนาที่ สวนไม
หวงหามประเภท ข. ขออนุญาตการทําไมจากรัฐมนตรีวา การกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม
(๓) บทยกเวนโทษ (มาตรา ๑๗)
- พนักงานเจาหนาที่กระทําไปเพื่อประโยชนในการบํารุงปา การคนควา
หรือการทดลอง
- ผูเ ก็บเศษไม ปลายไมตายแหง ทีล่ ม ขอนนอนไพร อันมีลกั ษณะเปนไมฟน
ซึ่งมิใชไมสักหรือไมหวงหามประเภท ข. ไปสําหรับใชสอยในบานเรือนหรือประกอบกิจของตน
๓. ความผิดเกี่ยวกับการมีไมหวงหามซึ่งยังมิไดแปรรูป (ไมทอน ไมซุง) ไวในครอบครอง
โดยไมไดรับอนุญาต
๓.๑ วัตถุประสงคในการตรวจสอบ
(๑) เพื่อใชตรวจสอบกรณีพบไมทอน ไมซุงในปาหรือสถานที่อื่น ๆ มีสภาพของ
ไมใหม มียางไมติด ลักษณะเพิ่งผานการตัดมา หรือซุกซอนไวในที่มิดชิดโดยไมมีรูปรอยตราใด ๆ
ของพนักงานเจาหนาที่ตีประทับไว
(๒) เพื่อทราบถึงขั้นตอนการตรวจสอบ การวัดไมทอน การคํานวณปริมาตร
และคาเสียหาย ตลอดจนการแจงขอกลาวหา จับกุมผูกระทําความผิดมาลงโทษ และแนวทางการรวบรวม
พยานหลักฐานในการสอบสวนดําเนินคดี
๓.๒ การสืบสวนหาขาว
(๑) ออกตรวจในพืน้ ทีร่ บั ผิดชอบบริเวณทีม่ ไี มหวงหามในปาขึน้ อยูอ ยางหนาแนน
(๒) รับแจงขอมูลการลักลอบทําไมจากประชาชนทัว่ ไป ทางโทรศัพท หรือหนังสือ
รองเรียน หรือชองทางการติดตออื่น
(๓) ติดตามสถานการณความตองการไมในพื้นที่
๓.๓ ขั้นตอนการปฏิบัติ
(๑) ตรวจสอบชนิดไม และรูปรอยตราที่ประทับที่ไมทุกทอน
(๒) ตรวจสอบเอกสารการไดมาของไม (ใบเบิกทางนําไมหรือของปาเคลื่อนที่
หรือหนังสืออนุญาตใหตัดไมในที่ดินกรรมสิทธิ์)
(๓) ตรวจสอบชนิด ขนาด ปริมาตรของไม จัดทําบัญชีรายการไมที่ตรวจพบ
และถายภาพประกอบ
(๔) เปรียบเทียบชนิดไมที่ตรวจพบกับหลักฐานที่นํามาแสดง
(๕) หากไมไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่ แจงขอกลาวหากับผูกระทําผิด
ในขอหา “มีไวในครอบครองซึง่ ไมหวงหามอันยังมิไดแปรรูปโดยไมมรี อยตราคาภาคหลวง หรือรอยตรา
รัฐบาลขาย” ตามมาตรา ๖๙ พระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช ๒๔๘๔
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
(การวัดขนาดไมแปรรูป ไมทอน การคํานวณปริมาตร ผนวก ง)
คูมือการปฏิบัติงานดานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม

๑๗

๓.๔ การรวบรวมพยานหลักฐานเกีย่ วกับการมีไมหวงหามซึง่ ยังมิไดแปรรูป (ไมทอ น
ไมซุง) ไวในครอบครองโดยไมไดรับอนุญาต
(๑) ตรวจสอบวาไดขออนุญาตและไดรบั อนุญาตใหมไี มทอ นไวในครอบครองหรือไม
(๒) มีจํานวนกี่ตน หรือกี่ทอน ขนาดใด ปริมาตรเทาใด (การวัดขนาดไมทอน
จะวัดความยาวจากหัวจดปลายไม และทีก่ งึ่ กลางของไมทอ น แลวนําคาทีไ่ ดมาตรวจสอบในตารางคํานวณ
ปริมาตรไมที่กรมปาไมกําหนดไว)
(๓) มีรูปรอยตราใด ๆ ของพนักงานเจาหนาที่ประทับหรือไม
(๔) ไดไมทอ นนัน้ มาอยางไร มีหลักฐานการไดมาเปนใบเบิกทางนําไมหรือของปา
เคลื่อนที่ หรือหนังสือรับรองหรือไม
ในกรณีผูตองหาโตแยง หรืออางวาไมทอนที่มีไวในครอบครองเปนไมที่ทํา
หรือไดมาจากที่ดินกรรมสิทธิ์ ใหดําเนินการ ดังนี้
- มีหนังสือรับรองการทําไมชนิดอื่น นอกจากไมสัก ไมยางที่ทําจากไม
ในที่ดินกรรมสิทธิ์เคลื่อนยายไปใชสอยสวนตัว ซึ่งเจาพนักงานออกใหหรือไม
- ตรวจสอบชนิดไม จํานวนไม ในหนังสือรับรองกับไมของกลาง
- ตรวจสอบคําขอและเรื่องราวการขอทําไมในที่ดินกรรมสิทธิ์จากอําเภอ
บริเวณทีด่ นิ ทีไ่ มนนั้ ขึน้ อยู ติดตอประสานงานกับพนักงานเจาหนาทีป่ า ไมอาํ เภอ ปาไมจงั หวัด หรือปาไมเขต
แลวแตกรณี ออกไปตรวจสอบตอไมในที่ดินกรรมสิทธิ์นั้น ๆ วาประเภท ชนิด ขนาด รูปรอยตราที่ตอไม
ตรงกับไมทอนของกลาง และเรื่องราวที่ยื่นขอไวหรือไม แลวบันทึกผลตรวจสอบโดยละเอียด พรอมแผนที่
สังเขปและถายภาพประกอบไวเปนหลักฐาน
- กรณีทดี่ นิ กรรมสิทธิน์ นั้ ๆ มีเขตพืน้ ทีต่ ดิ ตอกับเขตพืน้ ทีแ่ นวปา ควรติดตอ
ประสานงานกับพนักงานทีด่ นิ จังหวัด หรือทีด่ นิ อําเภอ แลวแตกรณี ออกไปรวมทําการรังวัดทีด่ นิ กรรมสิทธิ์
นั้น ๆ ดวย เพื่อตองการทราบวา ตอไมที่ผูตองหานําชี้ และตรวจสอบอยูในเขตพื้นที่ปาหรือไม
- กรณีทมี่ กี ารนําตอไมจากปาหรือแหงอืน่ มาสวมในทีด่ นิ กรรมสิทธิ์ ควรนํา
ดินทีต่ ดิ อยูก บั รากของตอไมทนี่ าํ มาสวมนัน้ ๆ กับดินทีอ่ ยูใ นบริเวณทีต่ อไมนนั้ ๆ สวมอยู สงไปใหเจาหนาที่
ผูชํานาญกรมทรัพยากรธรณี ทําการตรวจพิสูจนดวย
- ผลการตรวจพิสจู นไมทอ นของกลางกับตอไมในทีด่ นิ กรรมสิทธิห์ รือในปา
ที่ตรวจพบ ไดผลอยางไร (กรณีที่มีการพิสูจน)
- ตองพยายามหาพยานหลักฐานยืนยันหรือพิสจู นใหไดวา เปนไมทอ นทีท่ าํ
หรือนํา หรือไดมาจากปา
- สําเนาพระราชกฤษฎีกากําหนดไมหวงหามพรอมบัญชีไมหวงหาม
รวมสํานวนไว (ใบเบิกทางนําไมหรือของปาเคลือ่ นทีอ่ อกตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๓ พ.ศ. ๒๔๙๘ ลงวันที่
๑๘ เมษายน ๒๔๙๘ สวนหนังสือรับรอง ออกตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๓๐๙/ว.๗๕๐
ลง ๒ สิงหาคม ๒๕๒๐ เรื่อง การนําไมชนิดอื่น ๆ นอกจากไมสัก ไมยาง ที่ทําจากไมในที่ดินกรรมสิทธิ์
เคลื่อนยายไปใชประโยชน)
๓.๕ หลักกฎหมายที่ควรรูความผิดเกี่ยวกับการมีไมหวงหามซึ่งยังมิไดแปรรูป
(ไมทอน ไมซุง) ไวในครอบครองโดยไมไดรับอนุญาต
- ถาครอบครองไมสัก ไมยาง หรือตระกูลไมพะยูงหรือไมหวงหามประเภท
ข. หรือถาครอบครองไมอื่น เปนตน หรือเปนทอนอยางใดอยางหนึ่ง หรือทั้งสองอยางรวมกันเกิน ๒๐ ตน
หรือทอน หรือรวมปริมาตรเกิน ๔ ลูกบาศกเมตร รับโทษสูงขึ้น
๑๘
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- ไมมีรอยตราคาภาคหลวงประทับหรือรอยตรารัฐบาลขาย ถามีรอยตรา
คาภาคหลวง แสดงวาเปนไมที่ทําโดยชอบดวยกฎหมาย มีรอยตรารัฐบาลขาย แสดงวาเปนไมที่รัฐบาล
ไดขายไมให
- ไมทอน ไมซุงนั้นจะมิใชไมหวงหาม หากไมนั้นขึ้นอยูในที่ดินกรรมสิทธิ์
หรือสิทธิครอบครองของบุคคล (เพราะถือเปนทรัพยสวนควบของที่ดินตามประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย) ซึง่ จะไมเปนความผิดพระราชบัญญัตปิ า ไมแตอยางใด ยกเวนชนิดไมสกั ไมยาง และตระกูลไมพะยูง
๔. ความผิดเกี่ยวกับการมีไมสักแปรรูป ไมวาจํานวนเทาใดไวในครอบครอง และการ
มีไมแปรรูปปริมาตรเกิน ๐.๒๐ ลูกบาศกเมตร ไวในครอบครองโดยไมไดรับอนุญาต
๔.๑ วัตถุประสงคในการตรวจสอบ
(๑) เพือ่ ใชตรวจสอบกรณีพบไมแปรรูปในปาหรือสถานทีอ่ นื่ ๆ ซึง่ มีจาํ นวน ขนาด
และปริมาตรของไมแปรรูปจํานวนมาก หรือซุกซอนไวในที่มิดชิด
(๒) เพื่อทราบถึงขั้นตอนการตรวจสอบ การวัดไมแปรรูป การคํานวณปริมาตร
และคาเสียหาย ตลอดจนการแจงขอกลาวหา และแนวทางการรวบรวมพยานหลักฐานในการสอบสวน
ดําเนินคดี
๔.๒ การสืบสวนหาขาว
(๑) ออกตรวจในพื้นที่รับผิดชอบบริเวณที่มีการทําไมเถื่อนอยูเปนประจํา
(๒) รับแจงขอมูลการลักลอบทําไมจากประชาชนทัว่ ไป ทางโทรศัพท หรือหนังสือ
รองเรียน หรือชองทางการติดตออื่น
(๓) ตั้งจุดสกัดตรวจสอบรถยนตบรรทุกไมแปรรูปที่วิ่งผานในลักษณะปกปด
อําพราง
๔.๓ ขั้นตอนการปฏิบัติ
(๑) ตรวจสอบชนิดไม และรูปรอยตราที่ประทับ ที่หนาไมทุกแผน
(๒) ขอตรวจสอบเอกสารการไดมาของไม ไดแก ใบเบิกทางนําไมหรือของปา
เคลื่อนที่ หรือหนังสือกํากับไมแปรรูป
(๓) ทําการนับจํานวน วัดขนาด (กวาง x ยาว x หนา) คํานวณปริมาตรของไม
แปรรูป เปนลูกบาศกเมตร จัดทําบัญชีรายการไมที่ตรวจพบและถายภาพประกอบ
(๔) เปรียบเทียบชนิดไม จํานวน ขนาดทีต่ รวจพบกับหลักฐานทีน่ าํ มาแสดง (ถามี)
(๕) หากไมไดรบั อนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่และไมแปรรูปนัน้ เปนไมสกั ไมยางและตระกูล
ไมพะยูง ใหแจงขอกลาวหากับผูก ระทําผิด ในขอหา “ภายในเขตควบคุมการแปรรูปไม มีไมสกั ไมยางหรือไมพะยูงฯ
แปรรูป ไมวาจํานวนเทาใด ไวในครอบครองโดยไมไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่” หากเปน
ไมหวงหามชนิดอื่นที่ไมใชไมสัก ไมยางหรือตระกูลไมพะยูง ใหแจงขอกลาวหากับผูกระทําผิด ในขอหา
“มีไมแปรรูปชนิดอื่นเปนจํานวนเกิน ๐.๒๐ ลูกบาศกเมตรไวในครอบครองโดยไมไดรับอนุญาตจาก
พนักงานเจาหนาที่” ตามมาตรา ๔๘ แหงพระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช ๒๔๘๔
หมายเหตุ ตระกูลไมพะยูง ไดแก ไมชิงชัง ไมเก็ดแดง ไมอีเมง ไมพะยูงแกลบ ไมกระพี้ ไมแดงจีน
ไมขะยุง ไมซกิ ไมกระซิก ไมกระซิบ ไมพะยูง ไมหมากพลูตกั๊ แตน ไมกระพีเ้ ขาควาย ไมเก็ดดํา
ไมอีเฒา และไมเก็ดเขาควาย ไมวาจะขึ้นอยูที่ใด
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๑๙

๔.๔ การรวบรวมพยานหลักฐานเกี่ยวกับการมีไมสักแปรรูปไมยาง หรือตระกูล
ไมพะยูง หรือมีไมแปรรูปอื่น ปริมาตรเกิน ๐.๒๐ ลูกบาศกเมตร ไวในครอบครองโดยไมไดรับอนุญาต
(๑) ไดมกี ารขออนุญาตและไดรบั อนุญาตใหมไี มแปรรูปไวในความครอบครองหรือไม
(๒) ลักษณะของไมแปรรูปที่ตรวจพบเปนอยางไร
(๓) เปนไมหวงหามประเภท ชนิด ขนาดใด จํานวนปริมาตรเทาไร
(๔) มีรูปรอยดวงตราใด ๆ ของพนักงานเจาหนาที่ประทับหรือไม
(๕) ไมแปรรูปนั้น ๆ มีใบเบิกทางหรือหนังสือกํากับไมแปรรูปหรือไม
(๖) กรณีผูตองหาโตแยงหรืออางวาเปนไมแปรรูปที่ไดมาจากการทําไมในที่ดิน
กรรมสิทธิ์ ก็ใหดําเนินการทํานองเดียวกันกับการสอบสวนความผิดเกี่ยวกับไมทอน
(๗) กรณีผูตองหาไดโตแยงหรืออางวาไมแปรรูปไดมาจากโรงงานแปรรูปไม
หรือโรงคาไมแปรรูป โดยมีใบเบิกทาง หรือหนังสือกํากับไมแปรรูปมาแสดง ใหตรวจสอบไมแปรรูปของกลาง
กับรายการไมแปรรูป ซึ่งปรากฏทายใบเบิกทาง หรือหนังสือกํากับไมแปรรูปนั้น ๆ วา ชนิด จํานวน ขนาด
ปริมาตร รูปรอยตรา ถูกตองตรงกันหรือไม ในกรณีสงสัยใหนาํ ใบเบิกทางไปตรวจสอบกับตนขัว้ ใบเบิกทาง
ณ อําเภอ ที่ออกให หรือนําหนังสือกํากับไมแปรรูป ไปตรวจสอบกับหนังสือกํากับไมแปรรูปฉบับที่เก็บไว
ในโรงงานแปรรูปไม หรือโรงคาไมนั้น ๆ และตรวจสอบจากบัญชี ๕ เลม ของโรงงานแปรรูปไม หรือบัญชี
๓ เลม ของโรงคาไมแปรรูป แลวแตกรณี โดยมิชักชา ผลการตรวจสอบเปนประการใด ใหทําบันทึกไว
โดยละเอียด ถามีความจําเปนจะตองยึดเอาเอกสารที่ทําการตรวจสอบหรือถายภาพเอกสารนั้น ๆ
ไวประกอบการดําเนินคดีก็ใหดําเนินการตอไป (หนังสือกํากับไมแปรรูป ตามประกาศกรมปาไม
เรื่อง อนุญาตใหผูรับอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไมหรือโรงคาไมแปรรูปออกหนังสือกํากับไมแปรรูป ลงวันที่
๒๑ ธันวาคม ๒๕๐๓ การมีไมแปรรูปไวในครอบครองตองขออนุญาตและรับอนุญาตตามกฎกระทรวง
ฉบับวันที่ ๒๕ พ.ศ. ๒๕๑๙ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๑๙)
๔.๕ หลักกฎหมายที่ควรรูความผิดเกี่ยวกับการมีไมสัก ไมยาง หรือตระกูลไมพะยูง
แปรรูปไมวาจํานวนเทาใดและไมแปรรูปอื่น ปริมาตรเกิน ๐.๒๐ ลูกบาศกเมตร ไวในครอบครอง
โดยไมไดรับอนุญาต
(๑) ตองเปนไมหวงหามทีแ่ ปรรูปแลวไวในครอบครอง เพราะถาไมใชไมหวงหาม
ยอมไดรับยกเวน ตามมาตรา ๕๐ (๔) (มาตรา ๕๐ บทบัญญัติแหงมาตรา ๔๘ มิใหใชบังคับในกรณีตอไปนี้
(๔) การแปรรูปไมหรือมีไมแปรรูปไวในครอบครองที่มิใชไมหวงหาม)
(๒) ตองเปนการมีไมแปรรูป ถามีไมหวงหามที่ยังไมไดแปรรูป ผิดมาตรา ๖๙
ไมใช มาตรา ๔๘
(๓) ไมแปรรูป อาจจําแนกเปนสิ่งที่ถือวาเปนไมแปรรูปไดดังนี้
- ไมที่ไดแปรรูปแลว คือ ไดทําการอยางใดอยางหนึ่งแกไมนั้นตามวิธีการ
ที่บัญญัติไวในเรื่องการแปรรูป มาตรา ๔(๓)
- ไมที่อยูในสภาพพรางวาเปนสิ่งปลูกสราง
- ไมที่อยูในสภาพเปนสิ่งปลูกสรางอันไมชอบดวยลักษณะสิ่งปลูกสราง
ทั่ว ๆ ไป หรือที่ผิดปกติวิสัย
- ไมที่อยูในสภาพเปนเครื่องใชที่ไมชอบดวยลักษณะของเครื่องใชที่ใชเปน
ปกติในทองที่นั้นหรือที่ผิดปกติวิสัย
- มีไมสักแปรรูป ไมวาจะมีปริมาณ มากนอยเทาใด ก็ผิดตามมาตรานี้
๒๐
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- ไมแปรรูปอื่นที่ไมใชไมสัก ไมยาง หรือตระกูลไมพะยูงแปรรูป แตมีไว
ในครอบครองไมถึง ๐.๒๐ ลูกบาศกเมตร แมมีไวโดยไมไดรับอนุญาตก็ไมเปนความผิด
- ไมทนี่ าํ เขามาจากภายนอกราชอาณาจักร ไมใชไมหวงหาม ตามพระราช
บัญญัติปาไม แมจะเปนไมสัก ไมยางหรือเปนไมที่มีชื่อหวงหามตามพระราชกฤษฎีกา กําหนดไมหวงหาม
ก็ตาม เพราะไมเหลานั้นไมไดขึ้นในที่ดินหรือปาภายในราชอาณาจักร เพื่อผลในการปราบปราม จึงมีการ
กําหนดมาตรา ๔๘ วรรคสามเพิ่ม ใหใชบังคับแกไมที่นําเขาจากตางประเทศดวย ซึ่งการควบคุมไมแปรรูป
ที่นํามาจากตางประเทศนั้น อาจจําแนกไดดังนี้
(๑) การแปรรูปไมซุงหรือไมทอนที่นําเขามาในราชอาณาจักรจะตอง
ไดรับอนุญาตตามกฎหมาย
(๒) การครอบครองไมสักแปรรูป ไมยาง และตระกูลไมพะยูงแปรรูป
ไมวา จะมีจาํ นวนเทาใด หรือไมอนื่ แปรรูปทีม่ ปี ริมาตรเกิน ๐.๒๐ ลูกบาศกเมตร ซึง่ นําเขามาในราชอาณาจักร
จะตองไดรับอนุญาตตามกฎหมาย
(๓) การตั้งโรงงานแปรรูปไม หรือตั้งโรงคาไมแปรรูปอันเปนไมที่นํา
เขามาในราชอาณาจักรจะตองไดรับอนุญาตตามกฎหมาย
๕. ความผิดเกี่ยวกับการแปรรูปไมโดยไมไดรับอนุญาต
๕.๑ วัตถุประสงคในการตรวจสอบ
(๑) เพื่อใชตรวจสอบกรณีพบเห็นบุคคลกําลังแปรรูปไมในปาหรือสถานที่อื่น ๆ
โดยใชเครื่องจักร แรงงานคนหรืออุปกรณอื่น ๆ
(๒) เพื่อทราบถึงขั้นตอนการตรวจสอบการแปรรูปไม การตรวจสอบกําลัง
เครือ่ งจักร ตลอดจนการแจงขอกลาวหา และแนวทางการรวบรวมพยานหลักฐานในการสอบสวนดําเนินคดี
๕.๒ การสืบสวนหาขาว
(๑) ออกตรวจในพืน้ ทีร่ บั ผิดชอบบริเวณทีม่ กี ลุม บุคคลทําไมแปรรูปขายจํานวนมาก
(๒) รับแจงขอมูลการลักลอบทําไมจากประชาชนทัว่ ไป ทางโทรศัพท หรือหนังสือ
รองเรียน หรือชองทางการติดตออื่น
๕.๓ ขั้นตอนการปฏิบัติ
(๑) ตรวจสอบหลักฐานการไดรับอนุญาตใหทําการแปรรูปไมของพนักงาน
เจาหนาที่
(๒) ตรวจสอบชนิดของไม และรูปรอยตราที่ประทับที่ไมทุกทอน ทุกแผน
(๓) ตรวจสอบหลักฐานการไดมาของไม
(๔) ทําการตรวจจํานวนเครื่องจักร กําลังแรงมา และอุปกรณการแปรรูปไม
ตรงกับใบอนุญาตหรือไม จัดทําบัญชีรายการเครื่องจักรที่ตรวจพบ และถายภาพประกอบ
(๕) เปรียบเทียบชนิดไมที่ตรวจพบกับหลักฐานที่นํามาแสดง
(๖) หากไมไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่ แจงขอกลาวหากับผูกระทําผิด
ในขอหา “ภายในเขตควบคุมการแปรรูปไม ทําการแปรรูปไมโดยไมไดรับอนุญาตจากพนักงาน
เจาหนาที่” ตามมาตรา ๔๘ แหงพระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช ๒๔๘๔
๕.๔ การรวบรวมพยานหลักฐานเกี่ยวกับการแปรรูปไมโดยไมไดรับอนุญาต
(๑) ไดมีการขออนุญาตและไดรับอนุญาตใหทําการแปรรูปไมประเภทใด
เพื่อการใด หรือไม
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(๒) ทําการแปรรูปไมในเขตควบคุมการแปรรูปไมหรือไม
(๓) ทําการแปรรูปไมจากไมทอนหรือกระทําอยางไร
(๔) ทําการแปรรูปไมดวยเครื่องจักรหรือแรงคน
(๕) ไมทนี่ าํ มาแปรรูปและทําการแปรรูปนัน้ เปนไมหวงหาม ประเภทใด ชนิดใด
(๖) ไมที่ทําการแปรรูปแลว มีจํานวนเทาใด ขนาดเทาใด ปริมาตรเทาใด
(๗) มีรูปรอยตราใด ๆ ของพนักงานเจาหนาที่ตีประทับไวหรือไม
(๘) จับและยึดเครื่องมือ เครื่องใช หรือเครื่องจักรกลใด ๆ เปนของกลางบาง
(๙) สําเนาประกาศกระทรวงเกษตรฯ เรื่อง กําหนดเขตควบคุมการแปรรูปไม
ฉบับลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๔๙๙ รวมสํานวนไว (การแปรรูปไมตองขออนุญาตและรับอนุญาต
ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๕ พ.ศ. ๒๕๑๙ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๑๙)
๕.๕ หลักกฎหมายที่ควรรูความผิดเกี่ยวกับการแปรรูปไมโดยไมไดรับอนุญาต
(๑) เขตพื้นที่ซึ่งหามมิใหแปรรูปไมโดยมิไดรับอนุญาต ตามประกาศกระทรวง
เกษตรฯ ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๔๙๙ ขอ ๑ กําหนด เขตควบคุมการแปรรูปไมตลอดเขตทองที่จังหวัด
ทั่วราชอาณาจักร
(๒) การประกาศตองสําเนาประกาศ ไว ณ ที่วาการอําเภอและที่ทําการกํานัน
หรือที่สาธารณสถานในทองที่ซึ่งเกี่ยวของ (สําเนาประกาศตองนําไปปดไว ณ ที่วาการอําเภอและที่ทําการ
กํานัน หรือปด ณ ที่วาการอําเภอหรือสาธารณสถานในทองที่นั้น รวม ๒ แหง ดวยกัน จึงจะใชบังคับได
ถาปด ณ ที่วาการอําเภอแหงเดียว หรือปด ณ ที่ทําการกํานันแหงเดียว ไมมีผลบังคับใช-คําพิพากษาฎีกา
ที่ ๘๒๕/๒๔๙๘)
(๓) ตองเปนการแปรรูปไมหวงหามเทานัน้ เพราะถาไมใชไมหวงหาม ยอมไดรบั
ยกเวน ตามมาตรา ๕๐ (๔) (มาตรา ๕๐ บทบัญญัติแหง มาตรา ๔๘ มิใหใชบังคับในกรณีตอไปนี้ (๔)
การแปรรูปไมหรือมีไมแปรรูปไวในครอบครองที่มิใชไมหวงหาม
(๔) การไมปฏิบัติตามขอกําหนดในการแปรรูปไม
- ผูขอตั้งโรงงานแปรรูปไมภายในเขตควบคุมการแปรรูปไม แมจะได
รับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่แลว ยังตองปฏิบัติตามขอกําหนดในกฎกระทรวงและในการอนุญาต
หากฝาฝนเปนความผิดตามมาตรา ๕๘ รับโทษตามมาตรา ๗๓ ทวิ ในความผิดฐานไมปฏิบตั ติ ามขอกําหนด
ในกฎกระทรวง เชน
๑. ไมทําบัญชีไมที่ยังมิไดแปรรูปตามแบบที่อธิบดีกําหนด
๒. ไมรักษาบัญชีไมที่ยังมิไดแปรรูป ณ สถานที่ทําการ
๓. ไมทําบัญชีไมแปรรูปแลวตามแบบที่อธิบดีกําหนด
๔. ไมออกหนังสือกํากับไมแปรรูปที่นําเคลื่อนที่
๖. ความผิดเกี่ยวกับการตั้งโรงงานแปรรูปไมโดยใชเครื่องจักร หรือตั้งโรงคาไมแปรรูป
โดยไมไดรับอนุญาต
๖.๑ วัตถุประสงคในการตรวจสอบ
(๑) เพื่อใชตรวจสอบกรณีพบเห็นโรงงานที่ใชแปรรูปไมในปาหรือสถานที่อื่น ๆ
รวมถึงสถานที่คาไมแปรรูปที่ไมไดรับอนุญาต เพื่อจับกุมผูกระทําความผิดมาลงโทษทางกฎหมาย
(๒) เพื่อทราบถึงขั้นตอนการตรวจสอบ โรงงานแปรรูปไม โรงคา การตรวจสอบ
กําลังเครื่องจักร ตลอดจนการแจงขอกลาวหา และแนวทางการรวบรวมพยานหลักฐานในการสอบสวน
ดําเนินคดี
๒๒

คูมือการปฏิบัติงานดานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม

ไมถึง

๖.๒ การสืบสวนหาขาว
(๑) เฝาระวังพื้นที่ที่มีไมมีคา โดยเฉพาะในพื้นที่ปาสมบูรณที่เจาหนาที่เขาไป

(๒) ติดตามพฤติการณของกลุมบุคคลที่ลักลอบตัดไมขายใหกับโรงงาน โรงคา
(๓) รับแจงขอมูลการลักลอบทําไมจากประชาชนทัว่ ไป ทางโทรศัพท หรือหนังสือ
รองเรียน หรือชองทางการติดตออื่น
๖.๓ ขั้นตอนการปฏิบัติ
(๑) ตรวจสอบใบอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไมโดยใชเครื่องจักร และใบอนุญาต
ตั้งโรงคาไมแปรรูปของกรมปาไม และหากมีกําลังแรงมาของเครื่องจักรเกิน ๕ แรงมา ใหตรวจสอบ
ใบอนุญาตตั้งโรงงานและประกอบกิจการโรงงานจากกระทรวงอุตสาหกรรมดวย
(๒) ตรวจสอบเอกสารการไดมาของไม
(๓) ตรวจสอบชนิด จํานวน ขนาดกําลังแรงมาของเครือ่ งจักร จัดทําบัญชีรายการไม
รายการเครื่องจักรที่ตรวจพบ และถายภาพประกอบ
(๔) เปรียบเทียบชนิดไมที่ตรวจพบกับหลักฐานที่นํามาแสดง
(๕) เปรียบเทียบชนิดเครือ่ งจักร กําลังแรงมาทีต่ รวจพบกับหลักฐานทีน่ าํ มาแสดง
(๖) หากไมไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่ กรณีการตั้งโรงงานฯ ใหแจง
ขอกลาวหากับผูก ระทําผิดในขอหา “ภายในเขตควบคุมการแปรรูปไม ตัง้ โรงงานแปรรูปไมโดยใชเครือ่ งจักร
โดยไมไดรับอนุญาต” สวนกรณีการตั้งโรงคาไมแปรรูป ใหแจงในขอหา “ตั้งโรงคาไมแปรรูปโดยไมไดรับ
อนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่” ตามมาตรา ๔๘ แหงพระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช ๒๔๘๔
๖.๔ การรวบรวมพยานหลักฐานเกีย่ วกับการตัง้ โรงงานแปรรูปไมโดยใชเครือ่ งจักร
หรือตั้งโรงคาไมแปรรูป โดยไมไดรับอนุญาต
(๑) ไดมกี ารขออนุญาตและไดรบั อนุญาตใหตงั้ โรงงานแปรรูปไมโดยใชเครือ่ งจักร
หรือใบอนุญาตตั้งโรงคาไมแปรรูป หรือไม
(๒) ไมทนี่ าํ มาแปรรูป หรือคานัน้ เปนไมหวงหามประเภทใด ชนิดใด มีหลักฐาน
การไดมาอยางไร
(๓) เครื่องมือ เครื่องใช หรือเครื่องจักรกล มีชนิดใด และอยูบริเวณใด
(๔) สําเนาประกาศกระทรวงเกษตรฯ เรื่อง กําหนดเขตควบคุมการแปรรูปไม
ฉบับลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๔๙๙ รวมสํานวนไว
๖.๕ หลักกฎหมายทีค่ วรรูค วามผิดเกีย่ วกับการตัง้ โรงงานแปรรูปไมโดยใชเครือ่ งจักร
หรือตั้งโรงคาไมแปรรูป โดยไมไดรับอนุญาต
(๑) ตองเปนการตั้งโรงงานแปรรูปไมหรือตั้งโรงคาไมแปรรูป
โรงงานแปรรูป หมายถึงสถานที่ดังนี้
- โรงงานซึ่งจัดขึ้นไวเปนที่ทําการแปรรูปไม
- สถานที่ใดซึ่งจัดขึ้นไวเปนที่ทําการแปรรูปไม
- บริเวณโรงงานหรือสถานที่ดังกลาว
โรงคาไมแปรรูป หมายถึง
- สถานที่คาไมแปรรูป
- สถานที่มีไมแปรรูปไวเพื่อการคา
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- บริเวณสถานทีค่ า ไมแปรรูปหรือบริเวณสถานทีท่ มี่ ไี มแปรรูปไวเพือ่ การคา
- คําวา คา หรือเพือ่ การคา หมายความวา การประกอบการคาขายเปนปกติ
ธุระ ไมหมายความถึงการขายไมแปรรูปเปนครัง้ คราว เชน ซือ้ ไมแปรรูปมาเพือ่ สรางบาน แลวไมสราง ก็ขาย
ไมแปรรูปนั้นใหแกผูอื่นไป ดังนี้ ไมถือวาเปนการคาไมแปรรูป
(๒) การตัง้ โรงงานแปรรูปไม เปนกิจการซึง่ จะตองขอรับอนุญาต เพือ่ ดําเนินการ
ทัง้ นี้ โดยไมคาํ นึงวาจะตัง้ โรงงานเพือ่ แปรรูปไมหวงหามหรือไม การตัง้ โรงคาไม แปรรูป ก็ตอ งขอรับอนุญาต
เชนเดียวกัน (หากประกอบการทั้ง ๒ อยางก็ตองขออนุญาตทั้ง ๒ อยาง)
- การขออนุญาตในสวนพระราชบัญญัติปาไม ขอตอพนักงานเจาหนาที่
ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
- ถาเปนโรงงานตามพระราชบัญญัติโรงงาน ตองขออนุญาตตั้งโรงงาน
จากกระทรวงอุตสาหกรรมดวย
- ความผิดฐานตัง้ โรงงานแปรรูปไมโดยไมไดรบั อนุญาตเปนความผิดทัง้ ตาม
พระราชบัญญัติปาไมและพระราชบัญญัติโรงงาน กระทําผิดกรรมเดียว ผิดกฎหมายหลายบท
๗. ความผิดเกี่ยวกับการลักลอบคาของปาหวงหาม
๗.๑ วัตถุประสงคในการตรวจสอบ
(๑) เพื่อใชตรวจสอบกรณีพบเห็นบุคคลกําลังลักลอบนําของปาออกจากปา
หรือนําของปามาขายแกบุคคลทั่วไป และจับกุมผูกระทําความผิดมาลงโทษทางกฎหมาย
(๒) เพื่อทราบถึงขั้นตอนการตรวจสอบเรื่องของปาหวงหาม ตลอดจนการแจง
ขอกลาวหา และแนวทางการรวบรวมพยานหลักฐานในการสอบสวนดําเนินคดี
๗.๒ การสืบสวนหาขาว
(๑) ออกตรวจในพื้นที่รับผิดชอบบริเวณที่มีของปาหวงหามในปาขึ้นอยูอยาง
หนาแนน
(๒) รับแจงขอมูลการลักลอบทําไมจากประชาชนทัว่ ไป ทางโทรศัพท หรือหนังสือ
รองเรียน หรือชองทางการติดตออื่น
(๓) ตรวจสอบแหลงที่มีการวางขายของปาหวงหามอยูเปนประจํา
๗.๓ การเตรียมความพรอม
(๑) พระราชกฤษฎีกากําหนดของปาหวงหาม พุทธศักราช ๒๕๓๐
(๒) ประสานเจาหนาที่หนวยงานที่เกี่ยวของ เชน เจาหนาที่ปาไม เจาหนาที่
กรมอุทยานฯ ซึ่งรับผิดชอบพื้นที่นั้น ๆ รวมตรวจยึดและนําของกลางไปเก็บรักษา
๗.๔ ขั้นตอนการปฏิบัติ
ตรวจพบการกระทําความผิดในปา
(๑) แสดงตนเปนพนักงานเจาหนาที่
(๒) ขอดูเอกสารหลักฐานการอนุญาตใหเก็บหาของปา หรือหลักฐานการอนุญาต
ใหมีไวในครอบครองซึ่งของปา หากไมมีใหควบคุมตัวไว ไมใหหลบหนีจนกวาจะเสร็จสิ้นขบวนการ
(๓) ถายภาพผูถ กู จับหรือผูค รอบครองของปาหวงหาม สถานทีเ่ กิดเหตุ ลักษณะ
การครอบครอง และบันทึกพฤติกรรมตาง ๆ ของผูถูกจับหรือผูครอบครองในขณะที่เจาหนาที่กําลัง
ตรวจสอบ และอุปกรณการกระทําผิด เชน เครื่องมือเครื่องใช ยานพาหนะ
๒๔

คูมือการปฏิบัติงานดานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม

(๔) ตรวจสอบจุดที่ตั้งบริเวณที่เกิดเหตุวาอยูพิกัดที่เทาใด แลวนําไปตรวจสอบ
กับแผนที่แสดงแนวเขตปาวาอยูในเขตพื้นที่ปาตามกฎหมายเกี่ยวกับปาไมฉบับใด
(๕) ตรวจสอบชนิด จํานวนของปา พรอมจัดทําบัญชีรายละเอียดใหครบถวน
บัญชีของปา ของกลาง ใหผูถูกจับและผูจับกุมรวมลงชื่อตอทายบัญชีดังกลาวดวย
(๖) แจงผูถูกจับวา “เขาตองถูกจับ”
(๗) แจงขอกลาวหาตามฐานความผิดใหครบถวนทุกฐานความผิด ตามกฎหมาย
ที่เกี่ยวของใหผูถูกจับทราบ ดังนี้
● กรณีพน
ื้ ทีเ่ กิดเหตุเปนปาตามพระราชบัญญัตปิ า ไม พุทธศักราช ๒๔๘๔
ใหแจงขอกลาวหาตามพระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช ๒๔๘๔ มาตรา ๒๙ ฐาน “เก็บหาของปา
หวงหาม หรือทําอันตรายดวยประการใด ๆ แกของปาหวงหามในปา โดยไมไดรบั อนุญาตจากพนักงาน
เจาหนาที”่ หรือมาตรา ๒๙ ทวิ ฐาน “คาหรือมีไวในครอบครองเพือ่ การคาซึง่ ของปาหวงหามเกินปริมาณ
ที่รัฐมนตรีกําหนดโดยไมไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่”
● กรณีพื้นที่เกิดเหตุเปนปาสงวนแหงชาติดวย ใหแจงขอกลาวหาตาม
พ.ร.บ.ปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ มาตรา ๑๔ ดวย
● กรณีพื้นที่เกิดเหตุเปนอุทยานแหงชาติดวย ใหแจงขอกลาวหาตาม
พ.ร.บ.อุทยานแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ มาตรา ๑๖ (๒) หรือมาตรา ๑๖ (๗) ตามแตกรณีดวย
● กรณีพน
ื้ ทีเ่ กิดเหตุเปนเขตรักษาพันธุส ตั วปา ดวย ใหแจงขอกลาวหาตาม
พ.ร.บ.สงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๓๘ ดวย (กรณีของปาที่ตรวจยึดเปนพฤกษชาติ)
(๘) แจงสิทธิ์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๘๓
ใหผูถูกจับทราบ
(๙) จัดทําบันทึกการจับกุมไวเปนหลักฐานในเบื้องตน โดยใหระบุขอมูล
รายละเอียดตั้งแต (๑)-(๘) ไวในบันทึกการตรวจจับกุมใหครบถวน
(๑๐) จัดทําแผนที่สังเขปแสดงบริเวณที่เกิดเหตุ
(๑๑) รวบรวมเอกสารหลักฐานสนับสนุนขอกลาวหา ประกอบดวย
● สําเนาพระราชกฤษฎีกากําหนดของปาหวงหาม พรอมบัญชีทา
 ยประกาศ
ที่ระบุชื่อของปาที่ตรวจสอบ หรือ
● สําเนากฎกระทรวงกําหนดเขตปาสงวนแหงชาติ และหรือพระราช
กฤษฎีกากําหนดเขตอุทยานแหงชาติ และหรือพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตรักษาพันธุสัตวปา หรืออื่น ๆ
พรอมแผนทีแ่ นบทายกฎกระทรวงหรือกฤษฎีกาดังกลาว และระบุบริเวณจุดทีเ่ กิดเหตุไวในแผนทีแ่ นบทาย
ดังกลาว แลวแตกรณีวาพื้นที่เกิดเหตุจะเกี่ยวของกับกฎหมายฉบับใด
● สําเนาหลักฐานการปดประกาศเอกสารดังกลาวขางตน
(๑๒) ควบคุมตัวผูถูกจับ พรอมนําของกลาง บันทึกการจับกุม และเอกสาร
ที่เกี่ยวของสงพนักงานสอบสวนผูรับผิดชอบพื้นที่ เพื่อดําเนินคดีตามกฎหมายตอไป
(๑๓) ของกลางมอบใหเจาหนาที่ปาไมผูรับผิดชอบพื้นที่ เปนผูเก็บรักษา
ตามระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ วาดวยการปฏิบตั เิ กีย่ วกับของกลางในคดีความผิดเกีย่ วกับการปาไม
พ.ศ. ๒๕๓๓ และขอตกลงระหวางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม และสํานักงานตํารวจแหงชาติ
พุทธศักราช ๒๕๕๑ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๑
คูมือการปฏิบัติงานดานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม

๒๕

ดังตอไปนี้

การตรวจพบการกระทําผิดนอกพื้นที่ปา
กรณีพบตัวผูกระทําผิดอยูในที่เกิดเหตุ พนักงานเจาหนาที่จะตองดําเนินการ

(๑) แสดงตนเปนพนักงานเจาหนาที่
(๒) แสดงหมายคน (กรณีตรวจคนในที่รโหฐาน)
(๓) ขอดูเอกสารหลักฐานการอนุญาตใหเก็บหาของปา หรือหลักฐานการอนุญาต
ใหมีไวในครอบครองซึ่งของปา หากไมมีใหควบคุมตัวไว ไมใหหลบหนีจนกวาจะเสร็จสิ้นขบวนการ
(๔) ถายภาพผูถูกจับหรือผูครอบครอง สถานที่เกิดเหตุ ของปา ลักษณะการ
ครอบครอง และพฤติกรรมตาง ๆ ของผูถูกจับหรือผูครอบครองในขณะที่เจาหนาที่กําลังตรวจสอบ
และอุปกรณการกระทําผิด เชน เครื่องมือเครื่องใช ยานพาหนะ เปนตน
(๕) ตรวจสอบจุดที่ตั้งบริเวณที่เกิดเหตุวาอยูพิกัดที่เทาใด
(๖) ดําเนินการเชนเดียวกับกรณีพบการกระทําผิดในปา ขอ(๕)-(๑๓) ยกเวน
ขอ ๑ (๗) ใหแจงขอกลาวหาตามพระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช ๒๔๘๔ มาตรา ๒๙ ทวิ
๗.๕ การรวบรวมพยานหลักฐานเกี่ยวกับการลักลอบคาของปาหวงหาม
๑. ผูถูกจับไดขออนุญาตและไดรับอนุญาตใหเก็บหาของปาหวงหามหรือไม
๒. ของปาหวงหามที่เก็บหานั้น เปนของปาชนิดใด
๓. มีวิธีการเก็บหาอยางไร
๔. เก็บหาในปา ชื่ออะไร เปนปาอะไร เปนสงวนแหงชาติ หรือวนอุทยาน
แหงชาติ หรือไม
๕. ปาทีเ่ ก็บหาของปาหวงหามนัน้ อยูใ นเขตพืน้ ทีห่ มูบ า น ตําบล อําเภอ จังหวัดอะไร
๖. ของปาหวงหามที่เก็บหานั้น มีชนิด จํานวน ปริมาณ เทาไร
๗. เขาไปเก็บหาแตเมื่อไร ถูกจับกุมเมื่อไร
๘. จับและยึดไดเครื่องมือ เครื่องใชอะไรบาง
๙. สําเนาเอกสารหลักฐานที่แสดงวาพื้นที่ที่เก็บหาของปายังมีสภาพเปนปา
พรอมแผนที่สังเขป รวมสํานวนไว
(การเก็บของปาหวงหาม ตองขออนุญาตและรับอนุญาตตามกฎกระทรวงเกษตรฯ
ฉบับที่ ๑๙ พ.ศ. ๒๕๐๗ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๐๗)

กรณีมีของปาหวงหามไวในครอบครองเกินกวาปริมาณที่กําหนด
หรือไม

๑. ไดมีการขออนุญาต และไดรับอนุญาตใหมีของปาหวงหามชนิดนั้น ๆ ไวในครอบครอง

๒. เปนของปาหวงหามชนิดใด ปริมาณเทาไร จํานวนเทาไร
๓. ไดของปาหวงหามชนิดนั้น ๆ มาอยางไร ตั้งแตเมื่อไร มีไวเพื่อวัตถุประสงคใด
๔. สําเนาประกาศของกระทรวงเกษตรฯ เรื่อง กําหนดปริมาณของปาหวงหามที่ใหมีไว
ในครอบครอง โดยไมตอ งขออนุญาตตามกฎหมายวาดวยปาไม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๑ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม
๒๕๒๒ รวมสํานวนไวดวย
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(ปริมาณของปาหวงหามที่ใหมีไวในครอบครอง โดยไมตองขออนุญาต)
ผนวก จ
๒๖

คูมือการปฏิบัติงานดานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม

ผังแสดงการดําเนินคดีความผิดเกี่ยวกับของปาหวงหาม
การดําเนินคดีความผิดเกี่ยวกับของปาหวงหาม

เขตปาธรรมดา (พ.ร.บ.ปาไม พ.ศ. ๒๔๘๔)

เขตปาสงวนแหงชาติ (พ.ร.บ.ปาสงวนฯ )

- ของปาตาม พ.ร.บ.ปาไม พ.ศ. ๒๔๘๔ ม.๔(๗)
หมายความวา บรรดาของที่เกิดหรือมีขึ้นในปาตาม
ธรรมชาติ คือ
ก. ไมรวมทัง้ สวนตาง ๆ ของไม ถานไม นํา้ มันไม ยางไม
ตลอดจนสิ่งอื่น ๆ ที่เกิดจากไม
ข. พืชตาง ๆ ตลอดจนสิ่งอื่น ๆ ที่เกิดจากพืชนั้น
ค. รังนก ครั่ง รวงผึ้ง ขี้ผึ้ง และมูลคางคาว
ง. หินที่ไมใชแรตาม กม.วาดวยแร

- ของปาตาม พ.ร.บ.ปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ ม.๓
หมายความวา สิง่ ใด ๆ ทีเ่ กิดขึน้ หรือมีอยูใ นปา เปนตนวา
๑. ไมฟน ถาน เปลือกไม ใบไม ดอกไม เมล็ด ผลไม
หนอไม ชันไมและยางไม
๒. หญา ออ พงแขม ปรือ คา กก กระจูด กลวยไม
กูด เห็ดและพืชอื่น ๆ
๓. ซากสัตว ไข หนอ เขา นอ งา กราม ขนาย กระดูก
ขน รังนก ครั่ง รังผึ้ง ขี้ผึ้ง และมูลคางคาว
๔. ดิน หิน กรวด ทราย แร และนํ้ามัน

- ของปาหวงหาม ตามพระราชกฤษฎีกากําหนดของ
ปาหวงหาม พ.ศ. ๒๕๓๐ จํานวน ๑๘ ชนิด
- กลวยไมปาทุกชนิด, จันทนแดง จันทนผา, ชันทุกชนิด,
ชิน้ ไมกฤษณา และกฤษณา, ชิน้ ไมจนั ทนหอม, ฝาง งาย,
ถานไมทุกชนิด, นํ้ามันยาง, ใบลาน, เปลือกไมตาง ๆ ที่
กําหนด, เฟรน ฯ, ยางขนุนนก, ยางเยลูตง, ยางรัก, ยางสน,
รากเฟรนออสมันดา, ลําตนและรากเฟรนตน, หวาย
ทุกชนิด

การเก็บของปา
- เปนของปาหวงหามตาม พ.ร.บ.ปาไมฯ ผิด ม.๒๙, ๗๑ทวิ
- เปนของปา ตาม พ.ร.บ.ปาสงวนฯ ผิด ม.๑๔, ๓๑
- เปนปาและของปาหวงหามทัง้ ๒ พ.ร.บ.ผิดทัง้ ๒ พ.ร.บ.

- ตรวจสอบจํานวน/ปริมาณ ตามประกาศกระทรวงเกษตร
และสหกรณ เรื่อง กําหนดปริมาณของปาหวงหาม
ที่ใหคาหรือมีไวในครอบครองเพื่อการคาหรือมีไวใน
ครอบครองเพื่อใชสอยในครัวเรือนแหงตนโดยไมตอง
รับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่ ตาม พ.ร.บ.ปาไม
พ.ศ. ๒๔๘๔
- คาผิดทุกจํานวน
- ครอบครองไมเกินตามที่กําหนด ไมผิด

การครอบครองของปา
- เปนของปาหวงหามตาม พ.ร.บ.ปาไมฯ เกินกวาประกาศ
ผิด ม.๒๙ ทวิ, ๗๑ ทวิ
- เปนของปา ตาม พ.ร.บ.ปาสงวนฯ ผิด ม.๓๔
- เปนทั้ง ๒ พ.ร.บ.ผิดทั้ง ๒ พ.ร.บ.
การคาของปา
- เปนของปาหวงหามตาม พ.ร.บ.ปาไมฯ ผิด ม.๒๙ ทวิ,
๗๑ ทวิ (จํานวนเทาใดก็ผิด)
- เปนของปา ตาม พ.ร.บ.ปาสงวนฯ ผิด ม.๓๔
- เปนทั้ง ๒ พ.ร.บ.ผิดทั้ง ๒ พ.ร.บ.

คูมือการปฏิบัติงานดานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม

๒๗

แนวทางการตรวจสอบเอกสารการนําไม ของปา ไมเรือนเกา และสิ่งประดิษฐบนรถยนต
๑. การตรวจสอบใบเบิกทางนําไมหรือของปาเคลื่อนที่
ใบเบิกทางเปนใบอนุญาตที่ออกโดยพนักงานเจาหนาที่ตามพระราชบัญญัติปาไม
อนุญาตใหนาํ ไมหรือของปาตามชนิด จํานวน ขนาด ปริมาตร แลวแตกรณี ตามทีร่ ะบุในใบเบิกทางฉบับนัน้
เคลื่อนที่จากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งเฉพาะครั้งนั้น ๆ ภายในระยะเวลาและเงื่อนไขที่กําหนด สาระสําคัญ
ในใบเบิกทางที่ควรตรวจสอบมีดังนี้
(๑) ใบเบิกทางที่ผูรับอนุญาตหรือผูควบคุมนํามาแสดง ออกมาจากที่ทําการใด เลมที่
ฉบับที่ ลงวันที่เทาใด และหมดอายุการอนุญาตวันใด
(๒) ใครเปนผูรับอนุญาต ใครเปนผูควบคุม
(๓) ไมหรือของปานําเคลือ่ นทีม่ าจากทีใ่ ด จะนําไปไหน เคลือ่ นทีม่ าทางใด โดยพาหนะ
อะไร หมายเลขทะเบียนยานพาหนะตรงกับที่ระบุไวในใบเบิกทางหรือไม และพนักงานเจาหนาที่อนุญาต
ใหนําเคลื่อนที่ไปตามเสนทางใด
(๔) ไมหรือของปาทีน่ าํ เคลือ่ นทีม่ า อางหลักฐานการไดมาอยางไร ถาเปนของปาทีอ่ า งวา
ไดเปลีย่ นมาจากใบเบิกทางฉบับเดิม จะดวยสาเหตุใดก็ตาม จะตองตรวจสอบดวยวา ไดเปลีย่ นมาแลวกีค่ รัง้
(๕) ชนิด จํานวน ปริมาตรไมหรือของปาที่นํามา ตรงกับที่ระบุไวในใบเบิกทางหรือไม
(๖) รูปรอยตราหรือเครื่องหมายที่ระบุไวในใบเบิกทาง (ถามี) ตรงกับรูปรอยตรา
หรือเครื่องหมายที่ประทับไวที่ไมหรือของปานั้นหรือไม
(๗) สาระสําคัญในใบเบิกทางมีรอยขูด ลบ ขีดฆาอยางใดหรือไม ถามีการฆาแก
ผูอนุญาตไดลงลายมือชื่อกํากับการแกไขไวครบถวนหรือไม
(๘) ใบเบิกทางที่ผูรับอนุญาตหรือผูควบคุมนํามาแสดง ไดรับอนุญาตใหผานดานปาไม
ระหวางทางถูกตองตามกฎหมายหรือไม และพอเชื่อไดวา เปนใบเบิกทางที่พนักงานเจาหนาที่ตนทาง
เปนผูออกใหเพียงใด

………………………..........................................................................................................................................
(ตัวอยางใบเบิกทางนําไมหรือของปาเคลื่อนที่ หนังสือกํากับไมแปรรูป ผนวก ฉ)
๒๘

คูมือการปฏิบัติงานดานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม

๒. การตรวจสอบหนังสือกํากับไมแปรรูป
หนังสือกํากับไมแปรรูปเปนเอกสารที่ออกโดยผูรับอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม
ผูรับอนุญาตทําการแปรรูปไมเพื่อการคาและผูรับอนุญาตตั้งโรงคาไมแปรรูป ซึ่งเสมือนหนึ่งใบเบิกทาง
ที่ออกโดยพนักงานเจาหนาที่ การออกหนังสือกํากับไมแปรรูปนั้น ตองเปนไปตามเงื่อนไขที่อธิบดี
กรมปาไมกําหนด สาระสําคัญของหนังสือกํากับไมแปรรูปที่ควรตรวจสอบ คือ
(๑) หนังสือกํากับไมแปรรูปที่ผูรับอนุญาตหรือผูควบคุมนํามาแสดงออกจากโรงงาน
แปรรูปไม หรือผูไดรับอนุญาตทําการแปรรูปไมเพื่อการคาหรือโรงคาไมแปรรูปแหงใด หนังสือกํากับ
ไมแปรรูปเลมที่ ฉบับที่ ลงวันที่เทาใด ออกเมื่อเวลาใด หมดอายุการใชวันใด เวลาใด มีรูปรอยตราของ
พนักงานเจาหนาที่ประทับตราที่รอยตอถูกตองหรือไม
(๒) ใครเปนผูรับอนุญาต ใครเปนผูควบคุม
(๓) ไมแปรรูปดังกลาว จะนําไปใหใคร ที่ไหน เคลื่อนที่โดยทางใด ยานพาหนะอะไร
หมายเลขยานพาหนะตรงตามที่ระบุในหนังสือกํากับไมแปรรูปหรือไม
(๔) ไมแปรรูปที่นําเคลื่อนที่มา อางหลักฐานการไดมาอยางไร
(๕) ชนิด ขนาด ปริมาตร ไมแปรรูปตามที่ระบุในหนังสือกํากับไมแปรรูป ตรงกับ
ไมแปรรูปที่นํามาหรือไม
(๖) โดยเฉพาะผูโอนหรือผูรับมอบอํานาจ กับผูควบคุมหรือผูนําเคลื่อนที่ ไดลงนาม
ในหนังสือกํากับไมแปรรูปถูกตองครบถวนหรือไม
(๗) หนังสือกํากับไมแปรรูปทีอ่ อกจากโรงงานแปรรูปไมหรือจากสถานทีท่ ไี่ ดรบั อนุญาต
ใหทําการแปรรูปไมเพื่อการคาหรือจากโรงคาไมแปรรูป ไดนําไมแปรรูปเคลื่อนที่ออกนอกเขตอําเภอที่ตั้ง
ประกอบกิจการหรือนอกเขตที่อธิบดีกรมปาไมกําหนดใหหรือไม
(๘) หนังสือกํากับไมแปรรูปทีอ่ อกจากโรงงานแปรรูปไมหรือจากสถานทีท่ ไี่ ดรบั อนุญาต
ใหทําการแปรรูปไมเพื่อทําการคาหรือจากโรงคาไมแปรรูปที่ตั้งอยูในทองที่ ๑๐ จังหวัดที่ถือวาเปนทองที่
ไมมปี า ไม ไดแก จังหวัดสิงหบรุ ี อางทอง พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี นนทบุรี กรุงเทพมหานคร สมุทรสาคร
สมุทรสงคราม นครปฐม และจังหวัดสมุทรปราการ ไดออกหนังสือกํากับไมแปรรูปใหนาํ ไมแปรรูปเคลือ่ นที่
ออกนอกเขต ๑๐ จังหวัด ดังกลาวนี้หรือไม (หนังสือกํากับฯ สามารถใชขามจังหวัดไดเฉพาะ ๑๐ จังหวัดนี้
เทานั้น)
(๙) หนังสือกํากับไมแปรรูปมีรอยขูดลบ ขีดฆา แกไขเพิ่มเติมขอความประการใดบาง
ใครเปนผูแกไข การฆาแกไขผูโอนหรือผูเขียนหนังสือกํากับไมแปรรูปไดลงนามกํากับการแกไขไวอยางไร
และขอความที่แกไขเชื่อถือไดเพียงใด
๓. การตรวจสอบใบอนุญาตใหนาํ ไมสกั ทีเ่ คยอยูใ นสภาพเปนสิง่ ปลูกสรางหรือเคยอยูใ น
สภาพเปนเครือ่ งใช และพนสภาพเปนสิง่ ปลูกสรางหรือเครือ่ งใชมาแลวเกินกวา ๑๐ ป เคลือ่ นยายออก
นอกเขตจังหวัด
ใบอนุญาตใหนําไมสักที่เคยอยูในสภาพเปนสิ่งปลูกสรางหรือเคยอยูในสภาพเปนเครื่องใช
และพนสภาพเปนสิ่งปลูกสรางหรือเครื่องใชมาแลวเกินกวา ๑๐ ป เคลื่อนยายออกนอกเขตจังหวัด
เปนใบอนุญาตที่ออกโดยพนักงานเจาหนาที่ตามความในมาตรา ๓๙ ตรี แหงพระราชบัญญัติปาไม ๒๔๘๔
เพิ่มเติม โดยประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ ๑๑๖ (พ.ศ. ๒๕๒๕) ขอ ๓ แตกตางกับใบเบิกทางตามความใน
มาตรา ๓๙ แหงพระราชบัญญัติปาไม ๒๔๘๔ กลาวคือ ใบอนุญาตขอนี้เปนแบบที่อธิบดีกําหนด
คูมือการปฏิบัติงานดานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม

๒๙

โดยอนุมตั ริ ฐั มนตรีวา การกระทรวงเกษตรฯ สวนใบเบิกทางนัน้ เปนแบบทีก่ าํ หนดโดยกฎกระทรวงฉบับที่ ๒๖
(พ.ศ. ๒๕๒๘) และนอกจากนั้น การนําเคลื่อนที่ใบอนุญาตที่พนักงานเจาหนาที่ออกใหตามขอนี้
ก็มิตองหยุดแจงดานปาไมระหวางทาง ตามมาตรา ๔๐ แหงพระราชบัญญัติปาไม ๒๔๘๔ แกไขเพิ่มเติม
มาตรา ๙ แหงพระราชบัญญัติปาไม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๐๓ แตประการใด
สาระสําคัญในใบอนุญาตที่ตองตรวจสอบดังนี้
(๑) ใบอนุญาตออกจากที่ทําการใด เลมที่ ฉบับที่ ลงวันที่เทาใด และใหใชไดถึงวันที่เทาใด
ใครเปนผูลงนามในฐานะผูรับอนุญาต ตําแหนงใด มีอํานาจเพียงใด
(๒) อนุญาตใหแกใคร ใครเปนผูควบคุม
(๓) ไมสักดังกลาว นําเคลื่อนที่มาจากที่ใด ตําบล อําเภอ จังหวัดใด จะนําเคลื่อนที่ไปไหน
โดยทางใด พาหนะอะไร หมายเลขยานพาหนะที่บรรทุกตามที่ระบุในใบอนุญาตตรงกันหรือไม
(๔) ไมที่นํามามีขนาด จํานวน ปริมาตรและรูปรอยตราที่ประทับบนไม ตรงตามที่ระบุไวใน
บัญชีไมแนบทายใบอนุญาตหรือไม
(๕) ใบอนุญาตมีรอยขูดลบ ขีดฆา แกไขเพิม่ เติมขอความอยางไร ใครเปนผูแ กไข การฆาแกไข
ขอความหรือเพิม่ เติมขอความ ผูล งนามอนุญาตไดลงลายมือชือ่ กํากับการแกไขไวอยางไร พอเชือ่ ถือไดหรือไม
๔. การตรวจสอบหนังสือรับรองใหนาํ ไมหวงหามหรือไมทมี่ ชี อื่ หรือชนิดตรงกับไมหวงหาม
ซึ่งเคยอยูในสภาพเปนสิ่งปลูกสราง หรือเครื่องใชมาแลวกวา ๕ ป เคลื่อนยายออกนอกเขตจังหวัด
หนังสือรับรองดังกลาวนี้ เปนเอกสารที่พนักงานเจาหนาที่ออกใหกับผูที่รองขอใหออก
หนังสือรับรองให และการออกหนังสือรับรองนี้ก็เปนเพียงเพื่อใหประชาชนนําไมแปรรูปที่ไมอยูใน
ขายควบคุมของกฎหมายเคลื่อนที่ไปไดโดยสะดวกยิ่งขึ้นเทานั้น
วิธีการตรวจหนังสือรับรอง
ใหใชหลักการเดียวกับการตรวจสอบใบอนุญาตใหนาํ ไมสกั ทีเ่ คยอยูใ นสภาพเปนสิง่ ปลูกสราง
หรือเคยอยูในสภาพเปนเครื่องใช และพนสภาพเปนสิ่งปลูกสรางหรือเครื่องใชมาแลวกวา ๑๐ ป
เคลื่อนยายออกนอกเขตจังหวัด ตามที่กลาวไวขางตน
๕. การตรวจสอบหนังสือกํากับสิง่ ประดิษฐ เครือ่ งใชหรือสิง่ อืน่ ใดบรรดาทีท่ าํ ไมหวงหาม
หนังสือกํากับสิ่งประดิษฐฯ เปนเพียงเอกสารที่บุคคลหรือนิติบุคคลทําขึ้น เพื่อรับรองวา
สิ่งประดิษฐที่จําหนายจายโอนออกไปจากสถานที่ที่ไดรับอนุญาตใหคาหรือสถานที่ที่ไดรับอนุญาต
ใหครอบครองเพื่อการคานั้น
สาระสําคัญของหนังสือกํากับสิ่งประดิษฐที่ควรตรวจสอบ คือ
(๑) หนังสือกํากับสิง่ ประดิษฐทผี่ คู วบคุมหรือผูน าํ เคลือ่ นทีน่ าํ มาแสดงนัน้ ออกจากสถานที่
ที่ไดรับอนุญาตใหคาสิ่งประดิษฐแหงใด หนังสือกํากับสิ่งประดิษฐ เลมที่ ฉบับที่ ลงวันที่เทาใด พนักงาน
เจาหนาที่ประทับตราที่รอยตอถูกตองหรือไม
(๒) ใครเปนผูรับอนุญาต ใครเปนผูควบคุม และจําหนายจายโอนไปใหผูใด
(๓) ชนิด ขนาด ปริมาณของสิ่งประดิษฐที่ปรากฏในบัญชีดานหลังหนังสือกํากับ
สิ่งประดิษฐตรงกับที่ผูควบคุมหรือผูที่นําเคลื่อนที่นํามาหรือไม
(๔) สิ่งประดิษฐที่ตรวจสอบไดมาโดยวิธีใด อางหลักฐานการไดมาอยางไร
(๕) หนังสือกํากับสิ่งประดิษฐมีรอยขูดลบ ขีดฆา แกไขเพิ่มเติมขอความประการใด
หรือไม หากมีรอยฆา แก ผูรับอนุญาตไดลงนามกํากับการแกไขไวประการใดหรือไม และขอความที่แกไข
เพิ่มเติมเชื่อถือไดเพียงใด
๓๐

คูมือการปฏิบัติงานดานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม

การจัดการเกี่ยวกับของกลางความผิดเกี่ยวกับปาไม

๑. การดําเนินการกับของกลางขณะตรวจยึด
๑.๑ เมื่อพนักงานเจาหนาที่ไดยึดไมของกลาง ใหทําบัญชีรายละเอียดเกี่ยวกับไม
โดยใหตรวจวัดขนาด ปริมาตร ชนิด จํานวน ตําหนิรูปพรรณไวในบัญชีไมของกลางกอนนําสงพนักงาน
สอบสวนเพื่อดําเนินคดีตามกฎหมาย
๑.๒ ใหประทับรูปรอยตราแสดงการยึดในโอกาสแรกที่พึงจะกระทําได และจดแจง
รูปรอยตรา ทีใ่ ชประทับในบัญชีไมของกลางดวย เวนแตไมนนั้ มีขนาดเล็กหรือโดยสภาพของไมไมอาจประทับ
รูปรอยตราได และใหหมายเหตุในบัญชีไมของกลางไวเปนหลักฐาน
๑.๓ ใหพนักงานเจาหนาทีผ่ ตู รวจยึด นําไมของกลางสงพนักงานสอบสวนและพนักงาน
สอบสวนทําหนังสือสงมอบไมของกลางใหกบั เจาหนาทีป่ า ไมผรู บั ผิดชอบพืน้ ทีไ่ ปเก็บรักษาและดําเนินการ
ตามระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ วาดวยการปฏิบัติเกี่ยวกับของกลางในคดีความผิดเกี่ยวกับ
การปาไม พ.ศ. ๒๕๓๓ และบันทึกขอตกลงวาดวยความรวมมือในการอนุรักษทรัพยากรปาไม ระหวาง
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และสํานักงานตํารวจแหงชาติ พุทธศักราช ๒๕๕๑
ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๑ ขอ ๒.๒
๑.๔ พนักงานเจาหนาที่มีอํานาจยึดไมของกลางไวจนกวาคดีจะถึงที่สุด
๑.๕ กรณีไมของกลางในเขตอุทยานแหงชาติ เขตหามลาสัตวปา ทีไ่ มสามารถนําออกจาก
สถานที่ตรวจยึดได หรือเห็นวาไมควรชักลากไมของกลางที่ตรวจพบนั้นออกจากสถานที่เกิดเหตุ เนื่องจาก
ไมมีเสนทางชักลาก หรือหากเขาไปชักลากจําเปนจะตองตัดเสนทางชักลากใหม อันจะทําใหปาเสียหาย
ยิง่ ขึน้ หรือเปนชองทางใหมกี ารกระทําผิดเพิม่ ขึน้ อีก ใหบนั ทึกเหตุผลขอเท็จจริงไวเปนหลักฐาน พรอมแจง
พนักงานสอบสวนทราบและรายงานใหผูที่เกี่ยวของทราบโดยเร็ว
๑.๖ กรณีไมของกลางในเขตรักษาพันธุสัตวปา ที่ไมสามารถนําออกจากสถานที่
ตรวจยึดได หรือเห็นวาไมควรชักลากไมของกลางที่ตรวจพบนั้นออกจากสถานที่เกิดเหตุ เนื่องจากไมมี
เสนทางชักลากหรือหากเขาไปชักลากจําเปนจะตองตัดเสนทางชักลากใหม อันจะทําใหปาเสียหายยิ่งขึ้น
หรือเปนชองทางใหมกี ารกระทําผิดเพิม่ ขึน้ อีก ใหหวั หนาเขตรักษาพันธุส ตั วปา รวบรวมขอเท็จจริงพรอมหลักฐาน
รูปถายไมของกลาง และสถานที่เกิดเหตุ รายงานอธิบดีกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช
เพื่อพิจารณาสั่งการเปนราย ๆ ไป
๒. การจําหนายไมของกลาง
๒.๑ ปจจุบนั ไมของกลางในเขตอุทยานแหงชาติ ปาสงวนแหงชาติ ไมสามารถจําหนายได
เชนเดียวกับไมในเขตรักษาพันธุสัตวปา ไมวาจะเปนการจําหนายไมของกลางระหวางคดี หรือคดี
ถึงที่สุดแลว เนื่องจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (นายสุวิทย คุณกิตติ)
มีนโยบายหามจําหนาย
๒.๒ ไมของกลางที่ตกเปนของแผนดินแลว อธิบดีกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และ
พันธุพืช หรือผูที่ไดรับมอบหมายจากอธิบดีกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช จะสั่งใหเอาไวใชใน
ราชการ ทําลายหรือจัดการตามสมควรก็ได

คูมือการปฏิบัติงานดานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม

๓๑

ขั้นตอนการจัดการกับของกลางประเภทไม สามารถสรุปเปนแผนภูมิได ดังนี้
❑ การดําเนินการกับไมของกลางขณะตรวจยึด
ประทับรูปรอยตราที่ไมของกลาง
เพื่อแสดงการตรวจยึด

รายงานผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้น

นําของกลางสงพนักงานสอบสวน
และรับไปเก็บรักษาในที่ปลอดภัย
จัดทําบัญชี ระบุชนิด ขนาด ปริมาตร
จํานวน ตําหนิ รูปพรรณ จดแจง
รูปรอยดวงตราในบัญชี

แจงใหพนักงานสอบสวนตรวจสอบที่เกิดเหตุ

❑ การดําเนินการกับไมของกลางเมื่อคดีสิ้นสุด (ปจจุบัน)
ศาลพิพากษาริบไมของกลาง
ผูมีสิทธิ์ไมมาขอรับคืนภายใน ๑ ป
ไมทราบตัวผูกระทําผิดภายใน ๕ ป

ขอไวใชในราชการหรือทําลาย

รายงานผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้น

รายงานรัฐมนตรีวาการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

อธิบดีอนุมัติ

๓๒

คูมือการปฏิบัติงานดานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม

❑ การดําเนินการกับไมของกลางเมื่อคดีถึงที่สุด
ศาลพิพากษาริบไมของกลาง
ผูมีสิทธิ์ไมมาขอรับคืนภายใน ๑ ป
ไมทราบตัวผูกระทําผิดภายใน ๕ ป

พนักงานเจาหนาที่ขออนุมัตินําของกลางไวใชในราชการ
หรือปลอย หรือทําลาย หรือจัดการตามสมควร

อธิบดีอนุมัติ

การจัดการกับของกลางประเภทยานพาหนะ เครื่องจักร
๑. การดําเนินการกับของกลางขณะตรวจยึด
๑.๑ เมือ่ พนักงานเจาหนาทีไ่ ดยดึ ยานพาหนะ เครือ่ งมือ เครือ่ งใช หรือเครือ่ งจักรกลใด ๆ
ที่ไดมา หรือไดใชในการกระทําผิด ใหจัดทําบัญชีรายละเอียดเกี่ยวกับของกลาง นําสงพนักงานสอบสวน
เพื่อดําเนินคดี และเก็บรักษาของกลางไวในที่ปลอดภัย
๑.๒ พนักงานเจาหนาที่มีอํานาจยึดของกลางไวจนกวาคดีจะถึงที่สุด
๑.๓ หากไมสามารถนําของกลางออกจากสถานที่เกิดเหตุ หรือสถานที่ตรวจยึดได
ใหบันทึกเหตุผลไวเปนหลักฐาน พรอมแจงพนักงานสอบสวนใหทราบและรายงานผูบังคับบัญชาโดยเร็ว
๑.๔ ในกรณีทมี่ คี วามจําเปนตองจางเฝารักษาของกลาง ใหพนักงานเจาหนาทีผ่ ตู รวจยึด
หรือรับของกลางมาจากหนวยงานอื่น มีอํานาจจางเฝา ยานพาหนะ เครื่องมือเครื่องใช หรือเครื่องจักรกล
ของกลางได โดยใชแบบสัญญาจางเฝารักษาตามแบบที่อธิบดีของแตละกรมกําหนด
๑.๕ ใหหนวยงานของกรมปาไมที่รับผิดชอบ หรือรับของกลางมาจากหนวยงานอื่น
บันทึกรายการของกลางลงในทะเบียนของกลางตามแบบที่อธิบดีกําหนด
๒. การดําเนินการระหวางคดี
๒.๑ การคืนของกลางระหวางคดี
(๑) ยานพาหนะ เครื่องมือเครื่องใช หรือเครื่องจักรกลของกลางที่มิใชเปนของ
ผูกระทําความผิด หรือของผูมีเหตุอันควรสงสัยวาเปนของผูกระทําความผิด และผูกระทําผิดไดของกลาง
นั้นมาจากเจาของโดยการกระทําผิดทางอาญา และไมจําเปนตองใชเปนหลักฐานในการพิจารณาคดี เมื่อ
พนักงานอัยการมีหนังสือแจงใหพนักงานสอบสวนจัดการกับของกลางตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
คูมือการปฏิบัติงานดานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม

๓๓

ความอาญา มาตรา ๘๕ ใหพนักงานเจาหนาทีส่ ง มอบของกลางนัน้ ใหแกพนักงานสอบสวนรับไปดําเนินการ
ตามอํานาจหนาที่ หรือคืนใหแกผตู อ งหาหรือผูม สี ทิ ธิเรียกรองตามกฎหมาย ยกเวนของกลางทีเ่ กิดจากการ
กระทําความผิดตามมาตรา ๑๑ มาตรา ๔๘ มาตรา ๕๔ และมาตรา ๖๙ แหงพระราชบัญญัตปิ า ไม พุทธศักราช
๒๔๘๔ ใหพนักงานเจาหนาที่ เสนอขออนุมัติรัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
เพื่อพิจารณาคืนของกลางนั้น ๆ ใหแกเจาของ
(๒) ในการขออนุมัติรัฐมนตรีตามขอ ๑ ใหพนักงานเจาหนาที่รวบรวมเอกสาร
หลักฐานที่เกี่ยวของกับคดี หนังสือใหความเห็นชอบของพนักงานสอบสวน หรือพนักงานอัยการ
ผูร บั ผิดชอบคดีวา ของกลางดังกลาวไมมคี วามจําเปนทีจ่ ะตองใชเปนหลักฐานในการพิจารณาคดี พรอมเอกสาร
ทีเ่ กีย่ วของและผลความคืบหนาในการดําเนินคดี แลวรายงานผูบ งั คับบัญชาตามลําดับชัน้ เพือ่ เสนอรัฐมนตรี
วาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพื่อพิจารณาขออนุมัติใหคืนของกลางดังกลาวตอไป
๒.๒ การดําเนินการกับของกลางเมื่อคดีถึงที่สุด
(๑) ของกลางจะตกเปนของแผนดิน ในกรณีดังตอไปนี้
- โดยคําพิพากษาของศาล (ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๕)
- โดยเจาของยินยอมยกใหเปนของแผนดิน (ประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย มาตรา ๕๒๑)
- โดยเจาของหรือผูครอบครองมิไดขอรับคืนภายในกําหนด ๖ เดือน
ตามมาตรา ๖๔ ทวิ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช ๒๔๘๔ ซึ่งบัญญัติใหตกเปนของ
กรมปาไม
- โดยการเก็บรักษาพนระยะเวลาที่กําหนดไวในประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย มาตรา ๑๓๒๗ คือ ถารูต วั เจาของและไมเรียกเอาภายใน ๑ ป ถาไมรตู วั เจาของตองเก็บรักษาไว
เกินกวา ๕ ป
(๒) เมือ่ ของกลางตกเปนของแผนดิน ใหดาํ เนินการตามระเบียบกระทรวงเกษตร
และสหกรณ วาดวยการปฏิบัติเกี่ยวกับของกลางในคดีความผิดเกี่ยวกับการปาไม พ.ศ. ๒๕๓๓ ขอ ๗
ขอ ๘ ขอ ๙ และระเบียบกรมปาไม วาดวยการดําเนินการเกี่ยวกับสัตวปาหรือซากของสัตวปาที่ตกเปน
ของแผนดิน พ.ศ. ๒๕๔๐
(๓) พาหนะของกลางที่ตกเปนของแผนดินและเปนของกลางที่ไมควรขาย เชน
รถยนต รถจักรยานยนต ใหแตงตัง้ คณะกรรมการประกอบดวย ประธานกรรมการ ซึง่ จะตองดํารงตําแหนง
ไมตํ่ากวาระดับ ๕ และกรรมการอีกอยางนอย ๒ คน ใหมีเลขานุการ ๑ คน หรือจะแตงตั้งกรรมการคนใด
คนหนึง่ เปนเลขานุการดวยก็ได ตรวจสอบสภาพ หากปรากฏวาของกลางยังมีสภาพใชการได หรือสามารถ
จะซอมบํารุงนําไปใชประโยชนไดคุมคากับคาใชจายที่จะตองเสียไปแลว ใหเอาไวใชในราชการกอน

๓๔

คูมือการปฏิบัติงานดานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม

ขั้นตอนการจัดการกับของกลางประเภทยานพาหนะ เครื่องมือ เครื่องใช
และเครื่องจักรกลใด ๆ สามารถสรุปเปนแผนภูมิได ดังนี้
❑ การดําเนินการกับของกลางขณะตรวจยึด
จัดทําบัญชี ระบุชนิด
ขนาด จํานวน ตําหนิรูปพรรณ

แจงใหพนักงานสอบสวนตรวจสอบ
ที่เกิดเหตุ

รายงานผูบังคับบัญชา
ตามลําดับชั้น

นําของกลางสงพนักงานสอบสวน
และรับไปเก็บรักษาในที่ปลอดภัย

❑ การดําเนินการกับของกลางระหวางคดี
ยานพาหนะ
ของกลาง

นําเงินคาขายของกลาง
ฝากกองคลัง
หรือคลังจังหวัด

พนักงานสอบสวนหรือพนักงาน
อัยการ พื้นที่เห็นชอบ

ขออนุมัติอธิบดี
ขายทอดตลาด

อธิบดี ผูอํานวยการสํานัก หรือผูวาราชการจังหวัด
แตงตั้งคณะกรรมการอยางนอย ๓ คน
ดําเนินการขายทอดตลาด

คูมือการปฏิบัติงานดานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม

๓๕

❑ การคืนของกลางระหวางคดี
พนักงานอัยการสั่งใหพนักงานสอบสวน
จัดการกับของกลางตาม ป. วิอาญา
มาตรา ๘๕

ขออนุมัติ รมว.ทส.
กรณีของกลางที่เกิดจาก
การกระทําความผิดตาม
มาตรา ๑๑ มาตรา ๔๘
มาตรา ๕๔ และมาตรา ๙๖
แหงพระราชบัญญัติปาไม
พุทธศักราช ๒๔๘๔

สงมอบของกลางใหพนักงานสอบสวน
รับไปดําเนินการ (คดีทั่วไป)
รมว.ทส. อนุมัติ

สงมอบของกลางใหพนักงานสอบสวน
รับไปดําเนินการ

๓๖

คูมือการปฏิบัติงานดานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม

❑ การดําเนินการกับยานพาหนะของกลางเมื่อคดีถึงที่สุด
ศาลพิพากษาริบของกลาง
ผูมีสิทธิไมมาขอรับคืนภายใน ๑ ป
ไมทราบตัวผูกระทําผิดภายใน ๕ ป

ตั้งคณะกรรมการ
อยางนอย ๓ คน ตรวจสอบสภาพของกลาง

ของกลางมีสภาพใชการได
หรือสามารถซอมแซมได และคุมกับคาใชจาย

หากไมมีหนวยงานใดในพื้นที่
รับผิดชอบ หรือหนวยงาน
ในสังกัดกรมอุทยานแหงชาติ
สัตวปา และพันธุพืช นอกเขต
พื้นที่รับผิดชอบขอไวใช
ใหแจงหนวยงานอื่นภายนอกทราบ
เพื่อขอไวใชในราชการ

แจงหนวยงานในทองที่
ของกรมปาไม หรือหนวยงาน
ในสังกัดกรมอุทยานแหงชาติ
สัตวปา และพันธุพืช
นอกเขตพื้นที่รับผิดชอบ
ตามที่เห็นสมควร ใหเอาไวใช
ในราชการกอน

ขออนุมัติอธิบดี

คูมือการปฏิบัติงานดานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม

๓๗

การจัดการกับของกลางประเภทของปา
๑. การดําเนินการกับของกลางขณะตรวจยึด
๑.๑ เมือ่ พนักงานเจาหนาทีไ่ ดยดึ หรือรับของปาของกลาง ใหทาํ เปนบัญชีรายละเอียด
เกีย่ วกับของปา โดยใหตรวจวัดขนาด ชนิด จํานวน ตําหนิรปู พรรณในบัญชีของปาของกลาง นําสงพนักงาน
สอบสวนเพื่อดําเนินคดี แลวจึงนําไปเก็บรักษาไวในที่ปลอดภัย
๑.๒ พนักงานเจาหนาที่มีอํานาจยึดของกลางไวจนกวาคดีจะถึงที่สุด
๑.๓ หากไมสามารถนําของปาของกลาง ออกจากสถานทีต่ รวจยึดไดใหบนั ทึกเหตุผลไว
เปนหลักฐาน พรอมแจงพนักงานสอบสวนใหทราบ และรายงานผูบังคับบัญชาโดยเร็ว
๑.๔ ในกรณีทจี่ าํ เปนตองจางเฝารักษาของกลาง พนักงานเจาหนาทีผ่ ตู รวจยึดหรือรับมอบ
ของกลางมีอาํ นาจจาง โดยใชแบบสัญญาจางตามแบบทีท่ างราชการกําหนด แลวรายงานเสนอผูบ งั คับบัญชา
๑.๕ ใหหนวยงานของผูที่กลาวโทษ หรือรับของกลางมาจากหนวยงานอื่น ๆ บันทึก
รายการของกลาง ลงในทะเบียนของกลางตามแบบที่อธิบดีกําหนด
๒. การดําเนินการกับของกลางระหวางคดี
๒.๑ ในกรณีที่ของกลางเปนของเสียงาย หรือถารอจนคดีถึงที่สุด จะเปนการเสี่ยง
ตอความเสียหาย หรือคาใชจายจะเกินสวนกับคาของกลาง ใหพนักงานเจาหนาที่ผูดูแลของปาของกลาง
พิจารณาขายทอดตลาด หรือประมูลโดยตองทําหนังสือขอความเห็นชอบการจําหนายของกลาง
ตอพนักงานสอบสวน หรือพนักงานอัยการเจาของคดี
๒.๒ เมื่อพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการแลวแตกรณี ใหความเห็นชอบแลว
ใหทาํ บันทึกรายละเอียด ตําหนิรปู พรรณเกีย่ วกับของกลางไวเปนหลักฐานแลว ใหพนักงานเจาหนาทีผ่ รู บั ผิดชอบ
ดําเนินการขายทอดตลาดของกลางทั้งหมด หรือบางสวนก็ได โดยใหอธิบดี ผูอํานวยการสํานัก
หรือผูวาราชการจังหวัด แลวแตกรณี ดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการอยางนอย ๓ คน มีขาราชการ
ไมตาํ่ กวาระดับ ๕ เปนประธาน มีหนาทีก่ าํ หนดราคาขัน้ ตํา่ และดําเนินการรับผิดชอบเรือ่ งการขายทอดตลาด
๒.๓ ใหเก็บรักษาเงินคาขายของกลางไวแทนของปาของกลาง โดยใหนําฝากกองคลัง
หรือคลังจังหวัด แลวแตกรณีในลักษณะเงินนอกงบประมาณ จนกวาคดีจะถึงที่สุด
๒.๔ หากไมเขาหลักเกณฑตาม ขอ ๒.๑ พนักงานเจาหนาที่จะตองเก็บรักษาของกลาง
ไวจนกวาคดีถึงที่สุด
๓. การขอทําลายของกลางระหวางคดี
๓.๑ ของกลางทีไ่ มอาจเก็บรักษาไดเนือ่ งจากเนาเสียเร็ว ใหพนักงานเจาหนาทีท่ าํ หนังสือ
ขอความเห็นชอบตอพนักงานสอบสวน หรือพนักงานอัยการผูรับผิดชอบ เพื่อทําลายของกลางระหวางคดี
๓.๒ เมื่อไดรับความเห็นชอบตามขอ ๓.๑ แลว ใหพนักงานเจาหนาที่ผูดูแลรักษา
ของกลางอยางนอย ๒ คน รวมกันทําลายแลวรายงานใหผูบังคับบัญชาทราบ
๔. การดําเนินการกับของกลางเมื่อคดีถึงที่สุด
๔.๑ เมื่อมีคําพิพากษาของศาลฎีกา หรือคําพิพากษาของศาลใด ๆ ที่ไมมีการอุทธรณ
หรือฎีกาในคดี หรือพนักงานอัยการสัง่ เด็ดขาดไมฟอ ง (คําสัง่ พนักงานอัยการจะเปนคําสัง่ เด็ดขาด เมือ่ ไดรบั
ความเห็นชอบจากผูวาราชการจังหวัดแลว) ถือวาคดีถึงที่สุด
๓๘

คูมือการปฏิบัติงานดานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม

๔.๒ เมือ่ คดีถงึ ทีส่ ดุ หากศาลพิพากษายกฟองหรือใหคนื ของกลางหรือพนักงานอัยการ
สั่งเด็ดขาดไมฟองและใหปฏิบัติตอของกลาง ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา ๘๕
วรรคทาย พนักงานเจาหนาที่ผูดูแลเก็บรักษาของกลางไวตองคืนใหแกผูตองหาหรือผูอื่นซึ่งมีสิทธิเรียกรอง
ขอคืนตามกฎหมาย โดยพิจารณาหลักฐานใด ๆ ก็ไดทสี่ ามารถยืนยันความเปนเจาของหรือเปนผูม กี รรมสิทธิ์
ตามกฎหมาย หรือคืนเปนเงินที่ไดมาจากการขายทอดตลาด
๔.๓ ผูเปนเจาของหรือผูมีกรรมสิทธิ์จะเรียกรองขอคืนของกลางได จะตองดําเนินการ
ใหเสร็จสิ้นภายใน ๑ ปนับแตวันที่ศาลมีคําพิพากษา หากพนกําหนดของกลางจะตกเปนของแผนดิน
๔.๔ หากศาลพิพากษาใหริบของปาของกลางจะตกเปนของแผนดิน ใหดําเนินการ
ขายทอดตลาดโดยใหอธิบดี ผูอ ํานวยการสํานัก หรือผูว าราชการจังหวัด แลวแตกรณี แตงตัง้ คณะกรรมการ
จํานวนอยางนอย ๓ คน มีขาราชการไมตํ่ากวาระดับ ๕ เปนประธาน เพื่อดําเนินการขายทอดตลาด
๔.๕ กรณีมีการขายทอดตลาดไปแลวระหวางคดี ใหนําเงินคาขายทั้งหมดสงเปนเงิน
รายไดแผนดิน
๔.๖ ของกลางซึ่งมีมติคณะรัฐมนตรี หรือมีนโยบายไมควรขายจะดําเนินการขาย
ทอดตลาดไมได ใหพนักงานเจาหนาที่ติดตอประสานงานกับพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการ
ผูรับผิดชอบ เพื่อใหคดีถึงที่สุดโดยเร็ว และใหขออนุมัติอธิบดี หรือผูไดรับมอบหมาย เพื่อพิจารณานําไปใช
ในราชการ หรือจัดการตามสมควร
ขั้นตอนการจัดการกับของกลางประเภทของปาสามารถสรุปเปนแผนภูมิได ดังนี้
❑ การดําเนินการกับของกลางขณะตรวจยึด
จัดทําบัญชี ระบุชนิด ขนาด
จํานวน ตําหนิ รูปพรรณ

รายงานผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้น

แจงใหพนักงานสอบสวน
ตรวจสอบที่เกิดเหตุ

นําของกลางสงพนักงานสอบสวน
และรับไปเก็บรักษาในที่ปลอดภัย
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๓๙

❑ การดําเนินการกับของกลางระหวางคดี
ถาของกลางเนาเสีย เสี่ยงตอ
ความเสียหาย หรือคาใชจาย
เกินสวนกับของกลาง

นําเงินคาขายของกลาง
ฝากกองคลัง
หรือคลังจังหวัด

พนักงานสอบสวน
หรือพนักงานอัยการ
เห็นชอบ

รายงานผูบังคับบัญชา
ตามลําดับชั้น

อธิบดี ผูอํานวยการสํานัก หรือ ผูวาราชการจังหวัด
แตงตั้งคณะกรรมการอยางนอย ๓ คน ดําเนินการ
ขายทอดตลาด

❑ การทําลายของกลางระหวางคดี
ของกลางที่ไมอาจเก็บรักษาได
เนื่องจากเนาเสียเร็ว

พนักงานสอบสวน
หรือพนักงานอัยการ เห็นชอบ

รายงานผูบังคับบัญชาทราบ

พนักงานเจาหนาที่ผูดูแล
รักษาของกลาง อยางนอย ๒ คน
รวมกันทําลาย

❑ การดําเนินการกับของกลางเมื่อคดีถึงที่สุด
ศาลพิพากษาริบของปาของกลาง
ผูมีสิทธิ์ไมมาขอรับคืนภายใน ๑ ป
ไมทราบตัวผูกระทําผิดภายใน ๕ ป

นําเงินคาขาย
สงเปนรายไดแผนดิน

๔๐

พนักงานเจาหนาที่
ขออนุมัติขายทอดตลาด

อธิบดี ผูอํานวยการสํานัก
หรือผูวาราชการจังหวัด แตงตั้งคณะกรรมการ
อยางนอย ๓ คน ดําเนินการขายทอดตลาด

คูมือการปฏิบัติงานดานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม

บทที่ ๓

แนวทางการสืบสวนสอบสวนความผิดเกี่ยวกับการบุกรุกที่สาธารณะ
ความผิดที่เกี่ยวกับการบุกรุกที่สาธารณะ เปนการยึดถือครอบครองที่ดินของรัฐเพื่อหา
ผลประโยชนในลักษณะตาง ๆ เชน สรางสนามกอลฟ บังกะโล รีสอรท โรงแรม หรือทําเกษตรกรรม
และอุตสาหกรรม
๑. วัตถุประสงคในการตรวจสอบ
(๑) เพื่อใชตรวจสอบบุคคลที่เขาไปบุกรุก ยึดถือครอบครองที่สาธารณะ เพื่อนําพื้นที่
ดังกลาวกลับคืนเปนที่ดินของรัฐและเพื่อจับกุมผูกระทําความผิดมาลงโทษทางกฎหมาย
(๒) เพือ่ ทราบถึงขัน้ ตอนการตรวจสอบ สืบสวนปราบปราม ตลอดจนการแจงขอกลาวหา
และแนวทางการรวบรวมพยานหลักฐานในการสอบสวนดําเนินคดี
๒. การสืบสวนหาขาว
(๑) ออกตรวจลาดตระเวนในพื้นที่รับผิดชอบวา มีการบุกรุกครอบครองพื้นที่ปา
หรือที่สาธารณะหรือไม โดยเฉพาะบริเวณที่เปนเขาสูงชัน ที่ดินติดชายทะเล พื้นที่ที่มีสภาพปาสมบูรณ
หรือที่ดินที่ประชาชน ใชรวมกันเปนที่สาธารณะ
(๒) รับแจงขอมูลการบุกรุกทีส่ าธารณะจากประชาชนทัว่ ไป ทางโทรศัพท หรือหนังสือ
รองเรียน หรือชองทางการติดตออื่น
(๓) ประสานเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ เชน เจาหนาที่ปาไม เจาหนาที่ที่ดิน ฝายปกครอง
ในเรื่องพื้นที่สาธารณะ
๓. การเตรียมความพรอม
(๑) แผนที่กําหนดเขตปาไมตาง ๆ, ที่ราชพัสดุ, หนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง, แผนที่
กําหนดเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และที่นิคมสหกรณ
(๒) เครื่องจับคาพิกัดทางดาวเทียม (GPS), กลองถายภาพ
(๓) อุปกรณการวัด เชน ตลับเมตร
(๔) อุปกรณสื่อสาร เชน วิทยุสื่อสาร
(๕) ประสานเจาหนาที่หนวยงานที่เกี่ยวของ เชน เจาหนาที่ปาไม เจาหนาที่อุทยาน
เจาพนักงานทีด่ นิ เจาหนาทีส่ าํ นักปฏิรปู ทีด่ นิ เพือ่ เกษตรกรรม ฝายปกครอง ทหาร ซึง่ รับผิดชอบพืน้ ทีน่ นั้ ๆ
๔. ขั้นตอนการปฏิบัติ
(๑) ขอดูเอกสารหลักฐานทางที่ดิน ไดแก หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ (โฉนดที่ดิน)
หรือสิทธิการครอบครองทีด่ นิ (น.ส.๓ ก., ส.ค.๑ เปนตน) จากผูก ระทําการ หรือผูท มี่ สี ว นเกีย่ วของและอยูใ น
ที่เกิดเหตุ รวมทั้งหลักฐานทางบุคคล เชน บัตรประจําตัวประชาชน ใบขับขี่
(๒) ตรวจสอบจุดที่ตั้งบริเวณที่เกิดเหตุวาอยูพิกัดที่เทาใด โดยใชเครื่องมือจับพิกัด
ทางดาวเทียม (GPS) แลวนําไปตรวจสอบกับแผนทีแ่ สดงแนวเขตปาวาอยูใ นเขตพืน้ ทีป่ า ตามกฎหมายฉบับใด
หรืออยูในที่ราชพัสดุ, หนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง, เขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม หรือที่นิคมสหกรณ
คูมือการปฏิบัติงานดานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม

๔๑

(๓) ถายภาพผูกระทําการ (ผูถูกจับ) สภาพพื้นที่ที่ถูกบุกรุกยึดถือครอบครองอาคาร
สิ่งปลูกสรางในที่ดิน และพฤติกรรมตาง ๆ ของผูกระทําการ (ผูถูกจับ) ในขณะที่เจาหนาที่กําลังตรวจสอบ
(๔) ตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุวาพื้นที่ถูกบุกรุกทําลายไป มีเนื้อที่จํานวนเทาใด คิดเปน
คาเสียหายตอรัฐเปนเงินเทาไร หรือมีการกระทําการอื่นใดในพื้นที่ดังกลาวอีกบาง เชน มีการนําไมพืชผล
ไปปลูกจํานวนกี่ตน การตรวจสอบคํานวณพื้นที่ ใหตรวจวัดหาคาพิกัดบริเวณรอบแปลงตรวจยึด
ไมนอยกวา ๓ จุด
(๕) ถายภาพอุปกรณการกระทําผิด เชน รถแบ็คโฮ รถไถ หรืออุปกรณอื่นๆ
และจัดทําบัญชีไวเปนหลักฐาน พรอมตรวจยึดอุปกรณการกระทําผิดดังกลาวไวเปนของกลาง (ใหผูถูกจับ
และผูจับกุมรวมลงชื่อตอทายบัญชีดวย)
๕. ขั้นตอนการตรวจยึดจับกุมและการแจงขอกลาวหา
(๑) แจงผูถูกจับวา “เขาตองถูกจับ”
(๒) แจงขอกลาวหาตามฐานความผิดใหครบถวนทุกฐานความผิดตามกฎหมาย
ที่เกี่ยวของใหผูถูกจับทราบ ดังนี้
● กรณี พื้ น ที่ เ กิ ด เหตุ เ ป น ป า ตามพระราชบั ญ ญั ติ ป  า ไม พุ ท ธศั ก ราช ๒๔๘๔
ใหแจงขอกลาวหาตามพระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช ๒๔๘๔ มาตรา ๕๔
● กรณีพื้นที่เกิดเหตุเปนปาสงวนแหงชาติดวย ใหแจงขอกลาวหาตาม พ.ร.บ.
ปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ มาตรา ๑๔ ดวย
● กรณีพื้นที่เกิดเหตุเปนอุทยานแหงชาติดวย ใหแจงขอกลาวหาตาม พ.ร.บ.
อุทยานแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ มาตรา ๑๖ (๑) และมาตรา ๑๖ (๒) ดวย
● กรณีพน
ื้ ทีเ่ กิดเหตุเปนเขตรักษาพันธุส ตั วปา ดวย ใหแจงขอกลาวหาตาม พ.ร.บ.
สงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๓๘ ดวย
● กรณีพน
ื้ ทีเ่ กิดเหตุเปนเขตหามลาสัตวปา ทีอ่ ยูใ นเขตพืน้ ทีป่ า ใหแจงขอกลาวหา
ตาม พ.ร.บ.สงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๔๒ ดวย
● กรณีพน
ื้ ทีเ่ กิดเหตุเปนทีด่ นิ ของรัฐตามประมวลกฎหมายทีด่ นิ พุทธศักราช ๒๔๙๘
ใหแจงขอกลาวหาตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา ๙ และมาตรา ๑๐๘ ทวิ
● กรณีพื้นที่เกิดเหตุเปนที่สาธารณะที่ประชาชนใชรวมกัน ใหแจงขอกลาวหา
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๖๐
● กรณี พื้ น ที่ เ กิ ด เหตุ เ ป น พื้ น ที่ ป ฏิ รู ป ที่ ดิ น เพื่ อ เกษตรกรรม ที่ นิ ค มสหกรณ
ที่ราชพัสดุ ซึ่งยังมิไดแจกใหกับเกษตรกรหรือบุคคลผูมีสิทธิ ถือวายังคงมีสภาพเปนปาตามพระราชบัญญัติ
ปาไม พุทธศักราช ๒๔๘๔ ใหแจงขอกลาวหาตามพระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช ๒๔๘๔ มาตรา ๕๔
(๓) แจงสิทธิ์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๘๓ ใหกับผูถูกจับ
ทราบ
(๔) จัดทําบันทึกการตรวจยึดจับกุมไวเปนหลักฐานในเบื้องตน โดยใหลงรายละเอียด
ในบันทึกการตรวจจับกุมใหครบถวน
๔๒
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(๕) จัดทําแผนที่สังเขปแสดงบริเวณที่เกิดเหตุ
(๖) รวบรวมเอกสารหลักฐานสนับสนุนขอกลาวหา
๖. การรวบรวมพยานหลักฐานเกี่ยวกับการบุกรุกที่สาธารณะ
(๑) ไดมีการขออนุญาต และไดรับอนุญาตใหเขาครอบครองพื้นที่หรือที่ดินที่เกิดเหตุ
หรือไม อยางไร
(๒) เริ่มเขายึดถือครอบครองที่ดินตั้งแตเมื่อไร วัตถุประสงคใด รวมกับผูใดบาง
(๓) พื้นที่ที่ครอบครอง บุกรุกเปนพื้นที่ประเภทใด
(๔) พื้นที่ที่ครอบครองมีเนื้อที่เทาไร มีสิ่งใดอยูในพื้นที่บาง
(๕) สิ่งตาง ๆ ที่เสียหายในพื้นที่ คิดเปนคาเสียหายเทาใด รวมคาเสียหายเทาใด
(๖) จับและยึดเครื่องมือ เครื่องใชอะไรเปนของกลางบาง
(๗) สําเนาเอกสารหลักฐานที่แสดงวาพื้นที่เกิดเหตุเปนพื้นที่ประเภทใด พรอมแผนที่
เกิดเหตุ รวมสํานวนไว
๗. หลักกฎหมายที่ควรรูเกี่ยวกับที่สาธารณสมบัติของแผนดิน
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยไดบัญญัติใหความคุมครองปองกันไวเปนกรณีพิเศษ
จึงมีคุณสมบัติแตกตางไปจากทรัพยสินของเอกชนทั่ว ๆ ไป
(๑) หามโอน ตามมาตรา ๑๓๐๕ ทรัพยสินซึ่งเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน จะโอน
แกกันมิได เวนแตอาศัยอํานาจแหงบทกฎหมายเฉพาะ หรือพระราชกฤษฎีกา
(๒) หามยกอายุความขึ้นตอสูกับแผนดิน แมจะถูกบุคคลหนึ่งใดเขาไปครอบครอง
ทําประโยชนเปนเวลานานสักเพียงใดก็ตาม บุคคลนั้นก็ไมอาจยกอายุความการครอบครองทําประโยชน
ขึ้นตอสูกับแผนดิน เพื่อเรียกรองกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองที่ดินในที่ดินอันเปนสาธารณสมบัติของ
แผนดิน (ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๑๓๐๖ หามมิใหยกอายุความขึ้นตอสูในทรัพยสิน
อันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน)
(๓) หามยึด ตามมาตรา ๑๓๐๗ หามมิใหยึดถือทรัพยสินของแผนดิน ไมวาทรัพยสิน
นั้นจะเปนสาธารณสมบัติของแผนดินหรือไม
ตามมาตรา ๙ แหงประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งบัญญัติไววา “ภายใตบังคับกฎหมาย
วาดวยการเหมืองแรและการปาไม ทีด่ นิ ของรัฐนัน้ ถามิไดมสี ทิ ธิครอบครองหรือมิไดรบั อนุญาตจากพนักงาน
เจาหนาที่แลว หามมิใหบุคคลใด
๑. เขาไปยึดถือ ครอบครอง รวมตลอดถึงการกนสราง หรือเผาปา
๒. ทําดวยประการใด ใหเปนการทําลาย หรือทําใหเสื่อมสภาพที่ดิน ที่หิน ที่กรวด
หรือที่ทราย ในบริเวณที่รัฐประกาศหวงหามในราชกิจจานุเบกษา หรือ
๓. ทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดอันเปนอันตรายแกทรัพยากรในที่ดิน ดังนั้น การเขาไปยึดถือ
ครอบครอง กนสราง หรือเผาปาก็ดี การทําดวยประการใด ๆ อันเปนการทําลาย ทําใหเสื่อมสภาพที่ดิน
ที่หิน ที่กรวด ที่ทราย ในบริเวณที่รัฐมนตรีประกาศหวงหามก็ดี หรือทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดอันเปนอันตรายแก
ทรัพยากรในที่ดินก็ดี ราษฎรจะทําการดังกลาวไดตอเมื่อ
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๔๓

(๑) ไดรับอนุญาตตามกฎหมายวาดวยการเหมืองแร หรือ
(๒) ไดรับอนุญาตตามกฎหมายวาดวยการปาไม
(๓) มีสิทธิครอบครองในที่ดิน
(๔) ไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่ตามประมวลกฎหมายที่ดิน
พนักงานเจาหนาทีต่ ามประมวลกฎหมายทีด่ นิ ทีจ่ ะอนุญาตใหราษฎรกระทําการใด ๆ
ในที่ดินตามมาตรา ๙ นั้น รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยจะเปนผูแตงตั้ง ไดแก
- อธิบดีกรมทีด่ นิ เปนพนักงานเจาหนาที่ สําหรับการอนุญาตในทีด่ นิ ทัว่ ราชอาณาจักร
- ผูวาราชการจังหวัด เปนพนักงานเจาหนาที่เฉพาะในจังหวัดของตน และมีอํานาจ
อนุญาตเฉพาะกรณีตามมาตรา ๙ (๑) และ (๓)
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยไดเคยประกาศวา
- แมนํ้า ลําคลอง ทุกแหงทั่วประเทศเปนเขตหวงหาม มิใหผูใดทําดวยประการใด ๆ
อันเปนการทําลาย ทําใหเสื่อมสภาพที่ดิน ที่หิน ที่กรวด ที่ทราย
- ที่เขาและที่ภูเขา และที่รอบปริมณฑลของภูเขา ๔๐ เมตร เปนที่หวงหามตาม
มาตรา ๙ (๒)
- บุคคลใดทําการฝาฝนตามมาตรา ๙ มีความผิดตามมาตรา ๑๐๘ และ ๑๐๘ ทวิ
แหงประมวลกฎหมายที่ดิน
มาตรา ๑๐๘ “ผูใดฝาฝนมาตรา ๙ อยูกอนวันที่ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้ใชบังคับ
พนักงานเจาหนาทีห่ รือผูซ งึ่ ไดรบั มอบหมายจากพนักงานเจาหนาที่ มีอาํ นาจแจงเปนหนังสือใหผฝู า ฝนปฏิบตั ิ
ตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด ถาผูฝาฝนเพิกเฉยหรือไมปฏิบัติใหถูกตองตามระเบียบใหพนักงาน
เจาหนาที่มีคําสั่งเปนหนังสือใหผูฝาฝนออกจากที่ดิน และหรือรื้อถอนสิ่งปลูกสรางในที่ดินนั้นภายใน
ระยะเวลาทีก่ าํ หนด ถาไมปฏิบตั ติ ามคําสัง่ ของเจาหนาทีต่ อ งระวางโทษจําคุกไมเกินหนึง่ ป หรือปรับไมเกิน
หาพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ในการกําหนดระเบียบตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการจะกําหนดใหผูฝาฝนตองเสีย
คาตอบแทนในการใชที่ดินนั้นใหแกรัฐ หรือราชการบริหารสวนทองถิ่นดวยก็ได”
มาตรา ๑๐๘ ทวิ “นับตั้งแตวันที่ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้ใชบังคับ ผูใดฝาฝน
มาตรา ๙ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งปหรือปรับไมเกินหาพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ถาความผิดตามวรรคหนึ่งไดกระทําแกที่ดิน ซึ่งเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน
ที่ประชาชนใชรวมกัน หรือใชเพื่อประโยชนของแผนดินโดยเฉพาะ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป
หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ถาความผิดวรรคสองไดกระทําเปนเนือ้ ทีเ่ กินกวาหาสิบไรตอ งระวางโทษจําคุกไมเกินหาป
หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ในกรณีทมี่ คี าํ พิพากษาวาผูใ ดกระทําความผิดตามมาตรานี้ ศาลมีอาํ นาจสัง่ ในคําพิพากษา
ใหผูกระทําความผิด คนงาน ผูรับจาง ผูแทน และบริวารของผูกระทําความผิดออกไปจากที่ดินนั้นดวย
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บรรดาเครื่องมือ เครื่องใช สัตวพาหนะ ยานพาหนะ หรือเครื่องจักรกลใด ๆ ซึ่งบุคคล
ใชในการกระทําความผิด หรือไดใชเปนอุปกรณใหไดรับผลในการกระทําความผิดดังกลาวใหริบเสียทั้งสิ้น
ไมวาจะมีผูลงโทษตามคําพิพากษาหรือไม”
ดังนั้น ในการดําเนินการกับผูฝาฝน มาตรา ๙ ที่เปนการฝาฝนอยูกอนวันที่ประกาศ
ของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๙๖ ใชบังคับ (กอนวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๑๕) ใหพนักงานเจาหนาที่ดําเนินการ
เปนขั้น ๆ ไปคือ
๑. แจงเปนหนังสือไปใหผูฝาฝนปฏิบัติตามระเบียบที่คณะกรรมการจัดที่ดินแหงชาติ
กําหนด ซึ่งอาจจะกําหนดใหผูฝาฝนนั้นตองเสียคาตอบแทนในการใชที่ดินใหแกรัฐหรือราชการบริหาร
สวนทองถิ่นดวยก็ได
๒. เมื่อผูนั้นไมปฏิบัติตามระเบียบในขอ ๑ พนักงานเจาหนาที่จะแจงเปนหนังสือ
ไปใหผูนั้น ออกจากที่ดินภายในเวลาที่กําหนด
๓. เมื่อผูนั้นไมออกจากที่ดินภายในกําหนด จึงมีความผิด คือ ระวางโทษจําคุกไมเกิน
๑ ป หรือปรับไมเกิน ๕,๐๐๐ บาท
สําหรับผูฝาฝนมาตรา ๙ นับตั้งแตวันที่ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๙๖ ใชบังคับ
ไมมีบทบัญญัติใหพนักงานเจาหนาที่แจงใหทราบกอน จึงถือวาทําการฝาฝนเมื่อใดก็ลงโทษไดเมื่อนั้น
และอัตราโทษที่กําหนดความผิดไว แบงได ๓ กรณี คือ
๑. กรณีที่ผูหนึ่งผูใดเขาไปยึดถือครอบครอง กนสราง เผาปา หรือกระทําการใด ๆ
ใหเปนการทําลายหรือทําใหเสื่อมสภาพที่ดิน ที่หิน ที่กรวด ที่ทราย ในบริเวณที่ดินซึ่งรัฐมนตรีประกาศ
หวงหามหรือผูที่กระทําการใด ๆ อันเปนอันตรายแกทรัพยากรในที่ดิน หรือกระทําแกที่ดินของรัฐ
โดยมิไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่ ตามมาตรา ๙ ซึ่งกระทําภายหลังวันที่ประกาศของคณะปฏิวัติ
ฉบับที่ ๙๖ ใชบังคับผูกระทําจะตองระวางโทษจําคุกไมเกิน ๑ ป หรือปรับไมเกิน ๕,๐๐๐ บาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ
๒. การกระทําความผิดตาม ขอ ๑ ซึง่ ไดกระทําแกทดี่ นิ ซึง่ เปนสาธารณสมบัตขิ องแผนดิน
ที่ประชาชนใชรวมกัน หรือที่ใชเพื่อประโยชนของแผนดินโดยเฉพาะ ผูกระทําผิดตองระวางโทษหนักขึ้น
คือ จําคุกไมเกิน ๓ ป หรือปรับไมเกิน ๑๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
๓. ถาการกระทําตามขอ ๒ ไดกระทําในเนือ้ ทีเ่ กินกวา ๕๐ ไร ผูก ระทําผิดตองระวางโทษ
หนักขึ้น คือ จําคุกไมเกิน ๕ ป หรือปรับไมเกิน ๒๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
เมื่อศาลพิพากษาวาผูใดกระทําผิดตามมาตรานี้ ไมวาขอหนึ่งขอใด ศาลมีอํานาจดังนี้
ดวย
ก. สั่งใหผูกระทําผิด คนงาน ผูรับจาง ผูแทน และบริวารของผูกระทําผิดออกไปจาก
ที่ดิน
ข. ริบเสียทัง้ สิน้ ไมวา จะมีผถู กู ลงโทษตามคําพิพากษาหรือไม ในบรรดาเครือ่ งมือเครือ่ งใช
สัตวพาหนะ ยานพาหนะ หรือเครื่องจักรกลใด ๆ ซึ่งบุคคลใดไดใชในการกระทําความผิด หรือไดใชเปน
อุปกรณ ใหไดรับผลในการกระทําความผิดดังกลาวขางตน
คูมือการปฏิบัติงานดานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม

๔๕

ถาเครื่องมือ เครื่องใช สัตวพาหนะ ยานพาหนะ หรือเครื่องจักรกล ซึ่งใชในการ
กระทําความผิดนั้นเปนของผูอื่น ซึ่งมิไดรูเห็นเปนใจดวยในการกระทําความผิด เชน ผูกระทําความผิด
ไปลักเอาทรัพยสินเหลานั้นมาใช หรือเจาของทรัพยสินนั้นใหเชาโดยผูกระทําผิดบอกวาจะเอาไปใชงาน
ที่ไมผิดกฎหมายดังนี้ ศาลจะสั่งริบไมได
ศาลฎีกาไดเคยมีคําพิพากษาคดีเกี่ยวกับมาตรา ๑๐๘ ไวคือ
การที่จําเลยครอบครองที่พิพาทโดยรับโอนจากผูอื่น แมผูอื่นจะไดครอบครองที่ดินนั้น
มากอนใชประมวลกฎหมายที่ดินก็ตาม แตเนื่องจากที่พิพาทเปนที่เขา การซื้อขายจึงไมชอบดวยกฎหมาย
ตามมาตรา ๙ แหงประมวลกฎหมายที่ดิน จําเลยจึงมีความผิดตามมาตรา ๑๐๘ (คําพิพากษาฎีกาที่
๑๕๓๖/๒๕๑๒)
ผูบุกรุกเขาครอบครองและถากถางที่รกรางวางเปลา ซึ่งเปนปาโดยไมไดรับอนุญาต
ยอมมีความผิดตาม พ.ร.บ.ปาไม และประมวลกฎหมายทีด่ นิ มาตรา ๙,๑๐๘ (คําพิพากษาฎีกาที่ ๑๒๒๐/๒๕๑๕)
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บทที่ ๔

แนวทางการสืบสวนสอบสวนความผิดเกี่ยวกับ
การลักลอบคาสัตวปาและพันธุพืช
ความผิดที่เกี่ยวกับการลักลอบคาสัตวปา พันธุพืช มีลักษณะความผิดอยูหลายลักษณะ
ซึ่งพอจะแยกออกไดดังนี้.๑. ความผิดที่เกี่ยวกับการลักลอบคาสัตวปา
๒. ความผิดที่เกี่ยวของกับพันธุพืช
ตาม พ.ร.บ.สงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. ๒๕๓๕ ไดกําหนดใหสัตวปาชนิดพันธุใดไดรับ
ความคุมครองตามกฎหมาย ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับระดับความสําคัญ หรือเปนชนิดพันธุที่มีคาหายาก
ของชนิดพันธุนั้น ๆ ไดแก
- สัตวปาสงวน (Reserved species) ตาม พ.ร.บ.สงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. ๒๕๓๕
กําหนดใหสตั วปา ชนิดทีห่ ายากและใกลสญ
ู พันธุ หรือบางชนิดสูญพันธุไ ปจากธรรมชาติแลวจํานวน ๑๕ ชนิด
เปนสัตวปา สงวนตามบัญชีแนบทายพระราชบัญญัติ หรือตามทีจ่ ะกําหนดโดยการตราเปนพระราชกฤษฎีกา
ตอไป (มาตรา ๔) ไดแก นกเจาฟาหญิงสิรินธร, นกแตวแลวทองดํา, นกกระเรียน, พะยูนหรือหมูนํ้า,
แรด, กระซู, กูปรีหรือโคไพร, ควายปา, ละองหรือละมั่ง, สมันหรือเนื้อสมัน, เลียงผา หรือเยือง หรือกูรํา
หรือโครํา, กวางผา, สมเสร็จ, เกงหมอ, และแมวลายหินออน
- สัตวปาคุมครอง (Protected species ) ตาม พ.ร.บ.สงวนและคุมครองสัตวปา
พ.ศ. ๒๕๓๕ บัญญัติใหการกําหนดใหสัตวปาชนิดใดเปนสัตวปาคุมครองใหกระทําโดยกฎกระทรวง
และประกาศในราชกิจจานุเบกษา (มาตรา ๖) ซึ่งในปจจุบันสัตวปาที่ถูกกําหนดใหเปนสัตวปาคุมครองนั้น
กําหนดโดยกฎกระทรวง กําหนดใหสัตวปาบางชนิดใหเปนสัตวปาคุมครอง พ.ศ. ๒๕๔๖ ลงวันที่ ๑๐
กรกฎาคม ๒๕๔๖ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลมที่ ๑๒๐ ตอนที่ ๗๔ ก ลงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๔๖
ตัวอยาง เชน กระทิงหรือเมย, กระรอกสามสี, กวางปา, ลิงลมหรือนางอาย, ลิ่น, เสือโครง, ไกฟาพญาลอ,
นกขุนทอง, นกปรอดหัวโขน หรือนกกรงหัวจุก เปนตน
- สัตวปาคุมครองชนิดที่เพาะพันธุได (Protected species for captive breeding)
บัญญัติไวตามความในมาตรา ๑๗ ใหรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสงวนและคุมครอง
สัตวปาแหงชาติ มีอํานาจกําหนดชนิดของสัตวปาคุมครองที่ถูกกําหนดใหเปนสัตวปาคุมครองชนิดที่
เพาะพันธุไดนั้น กําหนดโดยกฎกระทรวงกําหนดชนิดของสัตวปาคุมครองใหเปนสัตวปาคุมครองชนิด
ที่เพาะพันธุได พ.ศ. ๒๕๔๖ ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๔๖ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลมที่ ๑๒๔
ตอนที่ ๒๘ก ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๐ ตัวอยางเชน กวางปา, งูเหลือม, งูหลาม เปนตน
- สัตวปาชนิดที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดหามมิใหผูใดนําเขาหรือสงออก (Prohibition
Listed Species of the Minister for Importation and Exportation) บทบัญญัติในการใหอํานาจ
รัฐมนตรีในการที่จะประกาศกําหนดใหสัตวปาชนิดหรือประเภทใดที่หามมิใหผูใดนําเขา สงออก
โดยไมไดรับอนุญาตจากอธิบดี ภายใตขอตกลงระหวางประเทศวาดวยการคาสัตวปาหรือซากของสัตวปา
ชนิดที่ตองมีใบอนุญาตหรือใบรับรองการนําเขาหรือการสงออก (มาตรา ๒๓ วรรคแรก ประกอบดวย
มาตรา ๒๔)
คูมือการปฏิบัติงานดานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม

๔๗

ขอตกลงระหวางประเทศที่กลาวถึงและประเทศไทยไดใหสัตยาบันเปนภาคีและมีบทบัญญัติ
ในการควบคุมหรือใหความคุมครองชนิดพันธุสัตวปาโดยตรงในขณะนี้คือ อนุสัญญาวาดวยการคา
ระหวางประเทศซึ่งชนิดสัตวปาและพืชปาที่ใกลสูญพันธุ (The Convention on International Trade
in Endangered Species of Wild Faun and Flora: CITES) โดยการควบคุมการคา (Trade)
ซึ่งหมายถึงการควบคุมการนําเขา (Import) การสงออก (Export) หรือนําผาน (Transit) ซึ่งไดแบงระดับ
การใหความคุมครองชนิดพันธุสัตวเปนบัญชี (Appendix) ไดแก
(๑) ชนิดพันธุบัญชีหมายเลข ๑ (Appendix ๑) เปนชนิดพันธุที่ใกลจะสูญพันธุ จึงหามมิให
ทําการคาในเชิงพาณิชย (Commercial purpose) โดยเด็ดขาด ยกเวนเปนกรณีพิเศษที่กําหนดไวเทานั้น
เพราะตองคํานึงถึงความอยูรอดของชนิดพันธุนั้น ๆ เปนสําคัญ เชน หมีแพนดา, ชางเอเชีย, เสือโครง,
เสือซีตา, ลิงอุรังอุตัง เปนตน
(๒) ชนิดพันธุบัญชีหมายเลข ๒ (Appendix II) เปนชนิดพันธุที่ยังไมอยูในระดับที่ใกล
สูญพันธุ จึงอนุญาตใหทําการคาในเชิงพาณิชย (Commercial purpose) ได แตตองมีมาตรการควบคุม
ไมใหเกิดความเสียหายตอความอยูของชนิดพันธุนั้นในธรรมชาติ เชน ฉลามขาว, เตาจักร, เตานา, ลิ่น
หรือนิ่ม, นกแกว, โมง, นกขุนทอง เปนตน
(๓) ชนิดพันธุบ ญ
ั ชีหมายเลข ๓ (Appendix III) เปนชนิดพันธุท ไี่ ดรบั การคุม ครองตามกฎหมาย
ของประเทศที่ภาคีประเทศใดประเทศหนึ่งแลวแจงขอความรวมมือประเทศภาคีดวยกันใหชวยควบคุม
ในการนําเขา ซึ่งจะตองไดรับการออกหนังสือรับรองหรือใบอนุญาตสงออกจากประเทศที่เปนถิ่นกําเนิด
ทั้งนี้ เพื่อเปนการคุมครองชนิดพันธุนั้น ๆ ไมใหเกิดความเสียหายตอความอยูรอดในธรรมชาติจากการใช
ประโยชนชนิดพันธุดังกลาว เชน ไกจุก (มาเลเซีย), หมาจิ้งจอก (อินเดีย), ควาย (เนปาล) นกแกวคอแหวน
(กานา) เปนตน
โดยในปจจุบนั สัตวปา ชนิดทีร่ ฐั มนตรีประกาศกําหนดหามมิใหผใู ดนําเขาหรือสงออกนัน้ กําหนด
โดยประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดชนิดของสัตวปาและซากของ
สัตวปาที่หามนําเขาหรือสงออก ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๔๘ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลมที่ ๑๒๓
ตอนพิเศษ ที่ ๒๘ง ลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ ๒๕๔๙ โดยแบงสัตวปาออกเปน ๒ กลุม โดยกลุมที่ ๑
เปนสัตวปาชนิดพันธุที่อยูในบัญชีหมายเลข ๑-๓ ของอนุสัญญาไซเตส กลุมที่ ๒ เปนสัตวปาชนิดพันธุ
ที่ไมอยูในบัญชีหมายเลข ๑-๓ ของอนุสัญญาไซเตสหรือเปนสัตวปาสงวนหรือสัตวปาคุมครอง
แตประเทศไทยตองการควบคุมการนําเขา – สงออก เพื่อประโยชนในการตรวจสอบหรือขอมูลสถิติ
แนวทางการสืบสวนสอบสวนความผิดเกี่ยวกับการลักลอบคาสัตวปาและพันธุพืช
๑. วัตถุประสงคในการตรวจสอบ
(๑) เพื่อใชตรวจสอบการลักลอบคา ครอบครองซึ่งสัตวปาสงวนและสัตวปาคุมครอง
รวมทั้งซากของสัตวเหลานั้น รวมทั้งสัตวปาและพันธุพืชที่อยูในอนุสัญญาไซเตสดวย เพื่อจับกุมผูกระทํา
ความผิดมาลงโทษทางกฎหมาย
(๒) เพือ่ ทราบถึงขัน้ ตอนการตรวจสอบ สืบสวนปราบปราม ตลอดจนการแจงขอกลาวหา
และแนวทางการรวบรวมพยานหลักฐานในการสอบสวนดําเนินคดี

๔๘
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๒. การสืบสวนหาขาว
(๑) ออกสืบสวนเฝาระวังในพื้นที่ที่มีสัตวปาอาศัยอยูจํานวนมาก เขตอุทยานแหงชาติ
เขตรักษาพันธุสัตวปา รวมทั้งสถานที่ลักลอบคาสัตวปาอยูเปนประจํา เชน ตลาดนัดยานสวนจตุจักร
ตลาดนัดคาสัตวและพันธุพืชทั่วไป ตลาดผอนปรน หรือตลาดตามแนวชายแดนตาง ๆ เปนตน
(๒) รับแจงขอมูลการลักลอบคาสัตวปาและพันธุพืชหวงหามจากประชาชนทั่วไป
ทางโทรศัพท หรือหนังสือรองเรียน หรือชองทางการติดตออื่น ๆ เชน เว็บไซต เปนตน
(๓) ประสานเจาหนาทีท่ เี่ กีย่ วของ เชน เจาหนาทีก่ รมอุทยานแหงชาติสตั วปา และพันธุพ ชื
เจาหนาที่กรมปาไม และเจาหนาที่กรมวิชาการเกษตร รวมตรวจสอบจับกุม หรือรวมกันรณรงคใหความรู
กับผูคาและผูซื้อในพื้นที่ลอแหลมตาง ๆ
๓. การเตรียมความพรอม
(๑) แผนที่กําหนดเขตปาตาง ๆ เขตอุทยานแหงชาติ เขตรักษาพันธุสัตวปา รวมทั้ง
แผนที่ตลาดนัด ตลาดชายแดน หรือตลาดผอนปรนตาง ๆ
(๒) บัญชีสตั วปา สงวน และกฎกระทรวงกําหนดชนิดสัตวปา คุม ครอง (ตาม พ.ร.บ.สงวน
และคุมครองสัตวปา พ.ศ. ๒๕๓๕) และพันธุพืชหวงหามตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ
เรื่อง พืชอนุรักษ (ตาม พ.ร.บ.พันธุพืช พ.ศ.๒๕๑๘)
(๓) เครื่องจับคาพิกัดทางดาวเทียม (GPS)
(๔) อุปกรณการเดินปา
(๕) อุปกรณสื่อสาร เชน วิทยุสื่อสาร
(๖) อุปกรณเก็บรักษาดูแลสัตวปา
(๗) ประสานเจาหนาทีห่ นวยงานทีเ่ กีย่ วของ เชน เจาหนาทีป่ า ไม เจาหนาทีอ่ ทุ ยานแหงชาติ
เจาหนาที่เขตรักษาพันธุสัตวปา ฝายปกครอง ซึ่งรับผิดชอบพื้นที่นั้น ๆ
๔. ขั้นตอนการปฏิบัติ
๑. ตรวจพบการกระทําผิดในพื้นที่ปาโดยพบตัวผูกระทําผิดอยูในที่เกิดเหตุ พนักงาน
เจาหนาที่จะตองดําเนินการดังตอไปนี้
(๑) แสดงตนเปนพนักงานเจาหนาที่
(๒) ขอดูเอกสารหลักฐานการอนุญาตใหลา หรือหลักฐานการอนุญาตใหมีไวใน
ครอบครอง ซึง่ สัตวปา หรือซากของสัตวปา เหลานัน้ หากไมมใี หควบคุมตัวไวไมใหหลบหนี จนกวาจะเสร็จสิน้
ขบวนการ
(๓) ถายภาพผูลาหรือผูครอบครอง สถานที่เกิดเหตุ สัตวปาหรือซากสัตวปา
ลักษณะการครอบครอง และพฤติกรรมตาง ๆ ของผูล า หรือผูค รอบครองในขณะทีเ่ จาหนาทีก่ าํ ลังตรวจสอบ
และอุปกรณการกระทําผิด เชน อาวุธปน เครื่องมือดักสัตว ยานพาหนะ เปนตน
(๔) ตรวจสอบจุดทีต่ งั้ บริเวณทีเ่ กิดเหตุวา อยูพ กิ ดั ทีเ่ ทาใด แลวนําไปตรวจสอบกับ
แผนที่แสดงแนวเขตปาวาอยูในเขตพื้นที่ปาตามกฎหมายเกี่ยวกับปาไมฉบับใด
(๕) ตรวจสอบชนิด จํานวนของสัตวปา หรือซากของสัตวปา พรอมจัดทําบัญชี
รายละเอียด ใหครบถวน ไดแก บัญชีสตั วปา หรือซากของสัตวปา ของกลาง ใหผถู กู จับและผูจ บั กุมรวมลงชือ่
ตอทายบัญชีดังกลาวดวย
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๔๙

ดังนี้

(๖) แจงผูถูกจับวา “เขาตองถูกจับ”
(๗) แจงขอกลาวหาตามฐานความผิดใหครบถวนทุกฐานความผิดใหผถู กู จับทราบ

พ.ร.บ.สงวนและคุม ครองสัตวปา พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๑๖, ๑๙, ๒๐, ๒๑,
๒๒, ๓๖ หรือมาตรา ๔๒ ตามแตกรณี
มาตรา ๑๖ ฐาน “ลา หรือพยายามลาสัตวปาสงวนหรือสัตวปาคุมครอง
โดยไมไดรับอนุญาต”
มาตรา ๑๙ ฐาน “มีไวในครอบครองซึง่ สัตวปา สงวนหรือสัตวปา คุม ครอง
ซากสัตวปาสงวนหรือซากสัตวปาคุมครอง โดยไมไดรับอนุญาต”
มาตรา ๒๐ ฐาน “คาสัตวปา สงวนหรือสัตวปา คุม ครอง ซากสัตวปา สงวน
หรือซากสัตวปาคุมครอง หรือผลิตภัณฑที่ทําจากซากของสัตวปาดังกลาว โดยไมไดรับอนุญาต”
มาตรา ๒๑ ฐาน “เก็บ ทําอันตรายหรือมีไวในครอบครองซึ่งรังของสัตว
ปาสงวนหรือสัตวปาคุมครอง โดยไมไดรับอนุญาต”
มาตรา ๒๒ ฐาน “ยิ ง สั ต ว ป  า ในเวลาระหว า งพระอาทิ ต ย ต ก
และพระอาทิตยขึ้น”
มาตรา ๓๖ ฐาน “ในเขตรักษาพันธุสัตวปา ลาสัตวปาไมวาจะเปน
สัตวปาสงวนหรือสัตวปาคุมครอง หรือเก็บหรือทําอันตรายแกรังของสัตวปา โดยไมไดรับอนุญาต”
มาตรา ๔๒ ฐาน “ในเขตหามลาสัตวปา ทําการลาสัตวปา โดยไมไดรับ
อนุญาต”
● พ.ร.บ.อุทยานแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ มาตรา ๑๖ (๓), (๑๕) หรือ
มาตรา ๑๖ (๑๖) ตามแตกรณี (กรณีการกระทําผิดเกิดขึ้นในเขตอุทยานแหงชาติ)
(๘) แจงสิทธิ์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๘๓
ใหผูถูกจับทราบ
(๙) จัดทําบันทึกการตรวจจับกุมไวเปนหลักฐานในเบื้องตน โดยใหระบุขอมูล
รายละเอียดตั้งแต (๑)-(๘) ไวในบันทึกการตรวจจับกุมใหครบถวน
(๑๐) จัดทําแผนที่สังเขปแสดงบริเวณที่เกิดเหตุ
(๑๑) รวบรวมเอกสารหลักฐานสนับสนุนขอกลาวหา ประกอบดวย
●
สําเนาประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กําหนด
ใหสตั วปา บางชนิดเปนสัตวปา คุม ครอง พ.ศ. ๒๕๔๖ พรอมบัญชีแนบทายประกาศทีร่ ะบุชอื่ สัตวปา ทีต่ รวจสอบ
หรือ
●
บัญชีสัตวปาสงวนทายพระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา
พ.ศ. ๒๕๓๕
●
สําเนากฎกระทรวงกําหนดเขตปาสงวนแหงชาติ และหรือพระราช
กฤษฎีกากําหนดเขตอุทยานแหงชาติ และหรือพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตรักษาพันธุสัตวปา หรือ
อื่น ๆ พรอมแผนที่แนบทาย แนบทายกฎกระทรวงหรือกฤษฎีกาดังกลาว และระบุบริเวณจุดที่เกิดเหตุไว
ในแผนที่แนบทายดังกลาว แลวแตกรณีวาพื้นที่เกิดเหตุจะเกี่ยวของกับกฎหมายฉบับใด
●
สําเนาหลักฐานการปดประกาศเอกสารดังกลาวขางตน
●

๕๐
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(๑๒) ควบคุมตัวผูถูกจับ พรอมนําของกลาง บันทึกการตรวจจับกุม และเอกสาร
ที่เกี่ยวของ สงพนักงานสอบสวนผูรับผิดชอบพื้นที่ เพื่อดําเนินคดีตามกฎหมายตอไป
(๑๓) ของกลางมอบเจาหนาที่อุทยานฯ นําไปเก็บรักษา ตามระเบียบกระทรวง
เกษตรและสหกรณ วาดวยการปฏิบตั เิ กีย่ วกับของกลางในคดีความผิดเกีย่ วกับการปาไม พ.ศ. ๒๕๓๓ และ
ขอตกลงระหวางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และสํานักงานตํารวจแหงชาติ พุทธศักราช
๒๕๕๑ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๑
(๑๔) กรณีที่เจาหนาที่ผูตรวจยึดไมใชเจาหนาที่ในสังกัดกรมอุทยานแหงชาติ
สัตวปา และพันธุพ ชื ใหสง มอบคดีและของกลางใหเจาหนาทีข่ องกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพ ชื
ผูรับผิดชอบพื้นที่รับไปดําเนินการตามอํานาจหนาที่
๒. การตรวจพบการกระทําผิดนอกพื้นที่ปากรณีพบตัวผูกระทําผิดอยูในที่เกิดเหตุ
พนักงานเจาหนาที่จะตองดําเนินการดังตอไปนี้
(๑) แสดงตนเปนพนักงานเจาหนาที่
(๒) แสดงหมายคน (กรณีตรวจคนในที่รโหฐาน)
(๓) ขอดูเอกสารหลักฐานการอนุญาตใหลา หรือหลักฐานการอนุญาตใหมีไว
ในครอบครองซึ่งสัตวปาหรือซากของสัตวปาเหลานั้น หากไมมีใหควบคุมตัวไวไมใหหลบหนี จนกวา
จะเสร็จสิ้นขบวนการ
(๔) ถายภาพผูลาหรือผูครอบครอง สถานที่เกิดเหตุ สัตวปาหรือซากสัตวปา
ลักษณะการครอบครอง และพฤติกรรมตาง ๆ ของผูล า หรือผูค รอบครองในขณะทีเ่ จาหนาทีก่ าํ ลังตรวจสอบ
และอุปกรณการกระทําผิด เชน อาวุธปน เครื่องมือดักสัตว ยานพาหนะ เปนตน
(๕) ตรวจสอบจุดที่ตั้งบริเวณที่เกิดเหตุวาอยูพิกัดที่เทาใด หรือบริเวณใด
(๖) ดําเนินการเชนเดียวกันตามขอ (๕) - (๑๔) ของกรณีตรวจพบผูก ระทําความผิด
ในปา
๕. การจัดการเกี่ยวกับของกลางความผิดเกี่ยวกับสัตวปาและพันธุพืช
การดําเนินการกับของกลางขณะตรวจยึด
(๑) การดําเนินการกับของกลางขณะตรวจยึดเมือ่ พนักงานเจาหนาทีไ่ ดยดึ หรือรับสัตวปา
หรือซากของสัตวปา หรือผลิตภัณฑทที่ าํ จากซากสัตวปา ของกลาง ใหทาํ บัญชีรายละเอียดเกีย่ วกับของกลาง
โดยตรวจนับชนิด จํานวน และตําหนิรูปพรรณ ลงในบัญชีของกลาง และนําสงพนักงานสอบสวน
เพื่อดําเนินคดี
(๒) พนักงานสอบสวนใหสงมอบของกลางใหเจาหนาที่กรมอุทยานแหงชาติฯ หรือ
กรมปาไม หรือกรมวิชาการเกษตร (กรณีพันธุพืช) เก็บรักษา ตามขอตกลงบันทึกขอตกลงวาดวย
ความรวมมือในการอนุรักษทรัพยากรปาไม ระหวางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
และสํานักงานตํารวจแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๑
(๓) หากไมสามารถนําสัตวปาหรือซากสัตวปาของกลาง ออกจากสถานที่เกิดเหตุ
หรือสถานทีต่ รวจยึดไดใหบนั ทึกเหตุผลไวเปนหลักฐาน พรอมแจงพนักงานสอบสวนใหทราบ เพือ่ พนักงาน
สอบสวนจะไดประสานเจาหนาที่ที่เกี่ยวของมาดูแลรักษาของกลางตอไป
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๕๑

(๔) ในกรณีทมี่ คี วามจําเปนตองจางเฝารักษาของกลาง เจาหนาทีก่ รมอุทยานแหงชาติ
หรือในสังกัดสํานักอนุรักษสัตวปา มีอํานาจจางเฝารักษาเลี้ยงดูสัตวปาของกลางได โดยใชแบบสัญญาจาง
เฝารักษาเลีย้ งดูสตั วปา ของกลางทีก่ รมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพ ชื กําหนด เพือ่ ใหผบู งั คับบัญชา
อนุมัติ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕
การดําเนินการระหวางคดี
(๑) สัตวปาของกลางหรือซากของสัตวปาของกลาง เปนของกลางประเภทที่มีนโยบาย
ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม หามประมูลจําหนายหรือขายทอดตลาด โดยให
ดําเนินการดูแลรักษาไว เพื่อประโยชนในการศึกษาวิจัยทางวิชาการ หรือขอไวใชในราชการกรมอุทยาน
แหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช
(๒) กรณีเปนซากของสัตวปาของกลางที่ไมอาจเก็บรักษาไดเนื่องจากจะเนาเสีย ใหขอ
ความเห็นชอบตอพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการผูรับผิดชอบเพื่อทําลายของกลางระหวางคดีได
(๓) เมื่อไดรับความเห็นชอบตามขอ ๒ แลวใหพนักงานเจาหนาที่ผูดูแลรักษาของกลาง
อยางนอย ๒ คน รวมกันทําลายแลวรายงานใหผูบังคับบัญชาทราบ
การดําเนินการกับสัตวปา หรือซากสัตวปา หรือผลิตภัณฑทที่ าํ จากซากสัตวปา ของกลาง
เมื่อคดีถึงที่สุด
(๑) เมือ่ มีคาํ พิพากษาของศาลฎีกาหรือคําพิพากษาของศาลใด ๆ ทีไ่ มมกี ารอุทธรณหรือฎีกา
ตามกฎหมายกําหนดหรือพนักงานอัยการสั่งเด็ดขาดไมฟอง ถือวาคดีถึงที่สุด
(๒) เมื่อคดีถึงที่สุด หากศาลพิพากษาใหริบของกลางสัตวปาหรือซากของสัตวปาของกลาง
จะตกเปนของแผนดิน ใหพนักงานเจาหนาที่ผูดูแลของกลางขออนุมัติ อธิบดีกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา
และพันธุพืช หรือผูที่ไดรับมอบหมาย เพื่อนําเอาสัตวปาหรือซากของสัตวปาของกลาง ไวใชในราชการ
หรือปลอย หรือทําลาย หรือจัดการอยางอื่นตามสมควรตอไป
(๓) ในกรณีทศี่ าลพิพากษาใหยกฟองหรือคืนของกลาง หรือพนักงานอัยการสัง่ เด็ดขาด ไมฟอ ง
และใหปฏิบัติกับของกลางตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๘๕ วรรคทาย พนักงาน
ผูดูแลเลี้ยงดู หรือเก็บรักษาสัตวปาหรือซากของสัตวปาของกลางไว ตองคืนใหแกผูตองหา หรือผูอื่น
ซึ่งมีสิทธิเรียกรองขอคืนตามกฎหมาย โดยพิจารณาจากหลักฐานใด ๆ ที่สามารถยืนยันความเปนเจาของ
หรือการเปนผูมีกรรมสิทธิ์ในของกลางตามกฎหมาย
(๔) ผูเปนเจาของหรือผูมีกรรมสิทธิ์ตองเรียกรองขอคืนภายในกําหนด ๑ ป นับแต
วันมีคําพิพากษาหรือคําสั่ง หากพนกําหนดของกลางจะตกเปนของแผนดิน
(๕) กรณีเปนคดีไมรูตัวผูกระทําผิด และไมมีผูใดแสดงตนเปนเจาของหรือมีกรรมสิทธิ์
ในของกลาง โดยถูกตองตามกฎหมายมาเรียกรองขอคืนของกลางภายใน ๕ ป นับตัง้ แตวนั ทีน่ าํ ไปเก็บรักษา
ของกลางจะตกเปนของแผนดิน

๕๒
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แสดงตนวาเปนพนักงานเจาหนาที่ตามกฎหมายเพื่อขอตรวจคน (กรณีมีหมายคนตองแสดงหมายคนดวย)
พบการกระทําความผิดกฎหมายเกี่ยวกับสัตวปา

- แจงใหผูถูกจับวาเขาตองถูกจับ
- แจงขอกลาวหาใหทราบวาถูกจับได กระทําความผิด
ตามกฎหมายใด มาตราใด
- แจงใหผูถูกจับทราบวามีสิทธิที่จะใหการหรือไม
ใหการก็ได ถอยคําของผูถูกจับอาจใชเปน
พยานหลักฐานในการพิจารณาคดีได
- แจงใหผถู กู จับทราบวามีสทิ ธิทจี่ ะพบและปรึกษา
ทนายความหรือผูซึ่งจะเปนทนายความได
- แจงใหผถู กู จับทราบวาหากประสงคจะแจงใหญาติ
หรือผูซ งึ่ ตนไววางใจทราบถึงการจับ ใหดาํ เนินการ
ไดตามสมควร
- ทําบันทึกตรวจยึดจับกุม บัญชีรายละเอียดของกลาง
ทีเ่ กีย่ วของทีม่ หี รือใชในการกระทําผิด และแผนที่
สังเขปแสดงจุดเกิดเหตุและจุดทีต่ รวจยึดของกลาง
หรือวัตถุพยานอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วของกับคดี และรายงาน
ใหผูบังคับบัญชาทราบในเบื้องตน
- นําตัวผูถ กู จับไปยังทีท่ าํ การของพนักงานสอบสวน
แหงทองที่ที่ถูกจับ หรือที่มีเขตอํานาจในการ
สอบสวน เพื่อกลาวโทษ และลงบันทึกประจําวัน
ไวเปนหลักฐาน
- สงมอบของกลางตามระเบียบ-ขอตกลง

ตรวจสอบการกระทําทีเ่ ปนความผิดกฎหมายและเก็บหลักฐาน โดย
- ตรวจสอบชนิด จํานวนสัตวปา หรือซากของสัตวปา ผลิตภัณฑ
ที่ทําจากซากของสัตวปา รังของสัตวปา ฯลฯ
- ตรวจสอบพฤติกรรมหรือการกระทําที่เขาขายลักษณะความผิด
ฐานลา ครอบครอง คา นําเขา สงออก หรือนําผาน ฯลฯ
- ตรวจสอบลักษณะเฉพาะของสัตวปา เชน กรณีลิ่น ใหตรวจสอบ
จํานวนแถวของเกล็ดหาง พรอมถายภาพไวเปนหลักฐาน ฯลฯ
- ตรวจสอบหารองรอยการตายของสัตวปา เชน รอยกระสุน ฯลฯ
และใหตัดชิ้นเนื้อเพื่อสงไปตรวจหารหัสพันธุกรรม (DNA) ทั้งนี้
การตัดชิน้ เนือ้ ใหขออนุมตั พิ นักงานสอบสวนและใหผเู ปนเจาของ
ลงชื่อรับรองไวดวย
- ตรวจสอบทีเ่ กิดเหตุเพือ่ เก็บพยานหลักฐาน ของกลางทีเ่ กีย่ วของ
ไดแก เครือ่ งมือ เครือ่ งใช สัตวพาหนะ ยานพาหนะ หรือเครือ่ งจักรกล
ใด ๆ ตลอดจนวัตถุสิ่งของอื่น ๆ ที่ใชเปนหลักฐานในคดีได
โดยละเอียด
- จัดทําบันทึกรายละเอียดเกีย่ วกับของกลางทีเ่ กีย่ วของ ไดแก สัตวปา
ซากของสัตวปา ผลิตภัณฑทที่ าํ จากซากของสัตวปา รังของสัตวปา
เครื่องมือ เครื่องใช สัตวพาหนะ ยานพาหนะ หรือเครื่องจักรกล
ใด ๆ ตลอดจนวัตถุสิ่งของอื่น ๆ ที่ใชเปนหลักฐานในคดีได พรอม
บันทึกภาพถายไวแตละขั้นตอนไวเปนหลักฐานแลวรายงาน
ใหผูบังคับบัญชาตามระดับชั้นไดทราบเปนเบื้องตน

- สงมอบของกลางใหสถานทีท่ ที่ างราชการกําหนดหรือศูนยอนุบาลสัตวปา ทีใ่ กลทสี่ ดุ เพือ่ ลดความเสีย่ งในการเสียชีวติ (กรณีเปน
สัตวมีชีวิต)
- ของกลางประเภทซากสัตวปา ทีไ่ มอาจเก็บรักษาใหอยูใ นสภาพเดิมโดยวิธกี าร เชน สตาฟ แชแข็ง ฯลฯ ใหจดั ทําบัญชีรายละเอียด
เกี่ยวกับของกลาง แลวใหพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการเจาของคดีใหความเห็นชอบกอน จึงทําลายของกลางได
แตหากเปนซากของสัตวปารายสําคัญ เชน เสือ หมี ชาง ลิง และลิ่นใหรายงานผูบังคับบัญชาทราบกอน เพื่อขอความเห็นชอบ
พรอมความเห็นชอบของพนักงานสอบสวน จึงจะสามารถทําลายซากสัตวปาดังกลาวได (การทําลายใหยึดระเบียบกรมปาไม
วาดวยการดําเนินการเกี่ยวกับสัตวปาหรือซากของสัตวปาฯ พ.ศ. ๒๕๔๐)
- รายงานใหผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้นทราบตามระเบียบที่ทางราชการกําหนด
- ติดตามผลการดําเนินคดี เมื่อคดีสิ้นสุดใหรายงานใหผูที่มีหนาที่เกี่ยวของดําเนินการเกี่ยวกับของกลางในคดีตามระเบียบตอไป
- รายงานใหผบู ังคับบัญชาทราบถึงผลการดําเนินคดีเพื่อดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไป

คูมือการปฏิบัติงานดานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม

๕๓

ผังแสดง การดําเนินคดีความผิดเกี่ยวกับสัตวปา
ขั้นตอนการจัดการกับของกลางประเภทสัตวปาและซากของสัตวปา สามารถสรุป
เปนแผนภูมิได ดังนี้
❑ การดําเนินการกับของกลางขณะตรวจยึด
จัดทําบัญชีระบุชนิด ขนาด จํานวน ตําหนิ รูปพรรณ

รายงานผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้น

แจงใหพนักงานสอบสวนตรวจสอบที่เกิดเหตุ

มอบของกลางที่มีชีวิตใหหนวยงาน
ในสังกัดสํานักอนุรักษสัตวปาดูแลรักษา

นําของกลางสงพนักงานสอบสวน และรับไปเก็บรักษาในที่ปลอดภัย

❑ การดําเนินการกับของกลางสัตวปาระหวางคดี

๕๔

ของกลางหามประมูล
จําหนาย
หรือขายทอดตลาด

ขอไวใชในราชการ
หรือศึกษาวิจัย
ทางวิชาการ

ถาเนาเสีย ขอความ
เห็นชอบพนักงานสอบสวน
พนักงานอัยการ ทําลาย
ของกลางระหวางคดี

รายงานผูบังคับบัญชา
ตามลําดับชั้น

พนักงานเจาหนาที่
อยางนอย ๒ คน
รวมกันทําลาย

พนักงานสอบสวน
พนักงานอัยการเห็นชอบ

คูมือการปฏิบัติงานดานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม

สําหรับการดําเนินคดีเกี่ยวกับพันธุพืช สวนใหญมักจะเปนการลักลอบคากลวยไมปา
เสียเปนสวนใหญ ซึ่งกลวยไมปาทุกชนิด เปนของปาหวงหามตามพระราชกฤษฎีกากําหนดของปาหวงหาม
พ.ศ. ๒๕๓๐ ใหดูรายละเอียดการปฏิบัติ เรื่อง ของปาหวงหาม โดยอนุโลม แตหากเปนกรณีพืชอนุรักษดวย
(ชนิดพืชที่กําหนดไวในบัญชีทายอนุสัญญาไซเตส) จะมีความผิดตามพระราชบัญญัติพันธุพืช พ.ศ. ๒๕๑๘
แกไขเพิ่มเติมโดย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๒๙ ตรี, ๒๙ จัตวา (ตามแตกรณี) ดวย
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๕๕

แนวทางการสืบสวนดําเนินคดีความผิดเกี่ยวกับพันธุพืช
พระราชบัญญัติพันธุพืช พ.ศ. ๒๕๑๘ แกไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติพันธุพืช (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๓๕
เจตนารมณของกฎหมายพันธุพืช ฉบับที่ ๒
- เพื่อรองรับอนุสัญญาไซเตสดานพืชปาที่ประเทศไทยเขาเปนสมาชิก
- เพื่อควบคุม กํากับ ดูแลการคาพืชปาที่ใกลสูญพันธุ
- เพื่อสงเสริมใหมีการขยายพันธุเทียมพืชปาที่ใกลสูญพันธุแบบยั่งยืน
ตามพระราชบัญญัติ ฉบับนี้
พืชอนุรักษ คือ ชนิดพืชที่กําหนดไวในบัญชีแนบทายอนุสัญญาไซเตส (มาตรา ๓, มาตรา ๒๙ ทวิ)

หามมิใหผูใด นําเขา สงออกหรือนําผานพืชอนุรักษและซากของพืชอนุรักษ เวนแต ไดรับหนังสือ
อนุญาต CITES Permits จากอธิบดีกรมวิชาการเกษตร หรือผูซ งึ่ อธิบดีมอบหมาย (มาตรา ๒๙ ตรี)

ผูใดประสงคจะขยายพันธุเทียมพืชอนุรักษเพือ่ การคา ใหยนื่ คําขอเปนหนังสือเพือ่ ขอขึน้ ทะเบียน
สถานที่เพาะเลี้ยงพืชอนุรักษตอกรมวิชาการเกษตร (มาตรา ๒๙ จัตวา)
บทกําหนดโทษ
ผูใดฝาฝน มาตรา ๒๙ ตรี (นําเขา สงออก โดยไมมีหนังสืออนุญาตไซเตส) หรือไมปฏิบัติตาม
มาตรา ๒๙ จัตวา (ไมยื่นขอจดทะเบียนสถานที่เพาะเลี้ยงพืชอนุรักษเพื่อการคา)
ตองระวางโทษ จําคุกไมเกิน ๓ เดือน หรือปรับไมเกิน ๓,๐๐๐ บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

๕๖
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แนวทางการตรวจสอบความผิดเกี่ยวกับชาง
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดประกาศ เรื่อง การนําชางเรรอนและใชงาน
ทีไ่ มเหมาะสมเปนการกระทําทีผ่ ดิ กฎหมาย ลงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๔๗ ซึง่ ใชเปนแนวทางในการตรวจสอบ
การนําชางเรรอนและใชงานไมเหมาะสมโดยมีขอกฎหมายที่เกี่ยวของดังนี้
๑. พ.ร.บ.สัตวพาหนะ พ.ศ. ๒๔๘๒
- มาตรา ๒๑ ฐาน ครอบครองสัตวพาหนะโดยไมมีตั๋วรูปพรรณ หรือมีแตไมถูกตอง
กับตัวสัตว กําหนดโทษตามมาตรา ๓๐ ปรับไมเกินหนึง่ รอยบาท หรือจําคุกไมเกินหนึง่ เดือนหรือทัง้ จําทัง้ ปรับ
๒. พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕
- มาตรา ๑๔ ฐาน ปลอยสัตว นําสัตว หรือจูงสัตวไปตามถนนหรือเขาไปในบริเวณ
ทีเ่ จาพนักงานทองถิน่ ไดประกาศหามไว หรือปลอยใหสตั วถา ยมูลตามถนนและมิไดขจัดมูลดังกลาวใหหมดไป
กําหนดโทษตามมาตรา ๕๒ ปรับไมเกินหารอยบาท
๓. พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
- มาตรา ๒๕ ฐานกอใหเกิดเหตุรําคาญในที่หรือทางสาธารณะ กําหนดโทษตาม
มาตรา ๗๔ จําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินสองพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
๔. พ.ร.บ.โรคระบาดสัตว พ.ศ. ๒๔๙๙
- มาตรา ๑๒ ฐานเคลื่อนยายสัตว เขาในหรือผานเขตปลอดโรคระบาด โดยไมได
รับอนุญาต กําหนดโทษตามมาตรา ๔๒ จําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหนึง่ พันบาท หรือทัง้ จําทัง้ ปรับ
- มาตรา ๑๗ ฐานเคลื่อนยายสัตวภายในเขตหรือเขาในหรือออกนอกเขตโรคระบาด
โดยไมไดรับอนุญาต กําหนดโทษตามมาตรา ๔๒ จําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งพันบาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ
๕. พ.ร.บ.ทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕
- มาตรา ๔๖ ฐาน ขี่ จูง ไลตอ น ปลอย หรือเลีย้ งสัตวบนทางจราจร ทางเทา หรือไหลทาง
กําหนดโทษตามมาตรา ๗๒ จําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินสองพันบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ
๖. พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒
- มาตรา ๑๑๑ ฐาน ขี่ จูง ไลตอ น หรือปลอยสัตวไปบนทางในลักษณะทีเ่ ปนการกีดขวาง
การจราจรและไมมีผูควบคุมเพียงพอ กําหนดโทษตามมาตรา ๑๔๘ ปรับไมเกินหารอยบาท
๗. ประมวลกฎหมายอาญา
- มาตรา ๓๘๑ ฐานกระทําการทารุณตอสัตว ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน
หรือปรับไมเกินหนึ่งพันบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ
- มาตรา ๓๘๒ ฐานใชใหสัตวทํางานจนเกินสมควรหรือใชใหทํางานอันไมสมควร
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือนหรือปรับไมเกินหนึ่งพันบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ
- มาตรา ๓๙๗ ฐานทําใหผูอื่นไดรับความเดือดรอน ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน
หนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งพันบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ
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๕๗

๘. พ.ร.บ.สงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. ๒๕๓๕
- มาตรา ๑๙ ฐานมีสัตวปาคุมครองไวในครอบครองโดยมิไดรับอนุญาต ในกรณีชางที่
ไมมตี วั๋ รูปพรรณ ตามกฎหมายวาดวยสัตวพาหนะ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสีป่ ห รือปรับไมเกินสีห่ มืน่ บาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ
สําหรับชางที่เปนสัตวพาหนะนั้น ในการขึ้นทะเบียนสัตวพาหนะมีขั้นตอนปฏิบัติที่สําคัญ
ดังนี้
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ
๑. พ.ร.บ.สัตวพาหนะ พุทธศักราช ๒๔๘๒
๒. กฎกระทรวงมหาดไทย ออกตามความในพระราชบัญญัตสิ ตั วพาหนะ พุทธศักราช ๒๔๘๒
๓. ระเบียบการสัตวพาหนะ พุทธศักราช ๒๔๘๒
๔. ประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ ๖ เดือนมกราคม พุทธศักราช ๒๔๘๒
เรื่อง แตงตั้งปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจํากิ่งอําเภอ เปนนายทะเบียนสัตวพาหนะประจํากิ่งอําเภอ
นิยาม
๑. สัตวพาหนะ หมายถึง สัตว ๖ ประเภท ที่ตองจดทะเบียนทําตั๋วรูปพรรณ คือ ชาง มา โค
กระบือ ลอ ลา
๒. ตําหนิรูปพรรณ หมายถึง ลักษณะสัณฐานโดยเฉพาะของสัตวพาหนะแตละตัว ซึ่งเปน
อยูเอง หรือซึ่งทําใหมีขึ้นใชเปนเครื่องหมาย
๓. ตั๋วรูปพรรณ หมายถึง เอกสารแสดงตําหนิรูปพรรณสัตวพาหนะ
๔. นายทะเบียน หมายถึง นายอําเภอ หรือผูท าํ การแทน หรือปลัดอําเภอผูเ ปนหัวหนาประจํา
กิ่งอําเภอ หรือผูซึ่งรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยแตงตั้ง
๕. เจาพนักงาน หมายถึง พนักงานฝายปกครองหรือตํารวจ ตามประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณา
ความอาญา และนายทะเบียนสัตวพาหนะ
๖. สัตวพาหนะที่ตองจดทะเบียนทําตั๋วรูปพรรณ ไดแก
(๑) ชางเมื่อมีอายุยางเขาปที่แปด
(๒) สัตวอื่นนอกจากโคตัวเมียมีอายุยางเขาปที่หก
(๓) สัตวใดไดใชขับขี่ลากเข็นหรือใชงานแลว
(๔) สัตวใดมีอายุยางเขาปที่สี่ เมื่อจะนําออกนอกราชอาณาจักร
(๕) โคตัวเมียมีอายุยางเขาปที่หก เมื่อจะทําการโอนกรรมสิทธิ์ เวนแตในกรณีรับมรดก
สัตวพาหนะที่ไมอยูในขอบังคับใหตองจดทะเบียนทําตั๋วรูปพรรณดังกลาวขางตน
จะขอจดทะเบียนทําตั๋วรูปพรรณก็ได

๕๘
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ขั้นตอนการปฏิบัติเกี่ยวกับการจดทะเบียนตั๋วรูปพรรณสัตวพาหนะ
๑. การจดทะเบียนทําตั๋วรูปพรรณสัตวพาหนะ มีขั้นตอนการปฏิบัติ ดังนี้
(๑) เจาของสัตวพาหนะหรือผูแทน พรอมดวยผูใหญบานหรือพยาน นําสัตวมาขอ
จดทะเบียนทําตั๋วรูปพรรณตอนายทะเบียนทองที่
(๒) นายทะเบียนตรวจสอบหรือสอบสวนการไดสตั วพาหนะนัน้ มาดวยความสุจริตหรือไม
เชน ตรวจสอบวาสัตวนั้นไดมีการขึ้นบัญชีตามแบบ ส.พ.๑๘ (บัญชีสัตวประจําคอกซึ่งยังไมไดทําตั๋ว
รูปพรรณ) หรือ ส.พ.๑๙ (บัญชีสัตวที่ยังไมไดทําตั๋วรูปพรรณ) หรือไม หรือสอบสวนพฤติกรรมอื่น ๆ
(๓) เมื่อตรวจสอบแลวเห็นวาเจาของสัตวไดสัตวพาหนะมาโดยสุจริต ใหนายทะเบียน
บันทึกรายละเอียดลงในทะเบียนและตนขั้วตั๋วรูปพรรณสัตวพาหนะตามแบบ ส.พ.๕, ส.พ.๖, ส.พ.๗ หรือ
ส.พ.๘ ทั้งสองตอน
(๔) นายทะเบียนลงลายมือชื่อและประทับตราประจําตําแหนงทั้ง ๒ ตอน
(๕) เรียกเก็บคาธรรมเนียมตามกฎกระทรวง
(๖) มอบ ส.พ.๕, ส.พ.๖, ส.พ.๗ หรือ ส.พ.๘ ตอนที่ ๒ ใหเจาของสัตวพาหนะเก็บรักษา
ไวเปนหลักฐาน
(๗) นายทะเบียนเก็บตนขั้ว ส.พ.๕, ส.พ.๖, ส.พ.๗ หรือ ส.พ.๘ ตอนที่ ๑ ไวเปน
หลักฐาน

....................................................................................................................................................................
(แบบฟอรมตาง ๆ เปนไปตาม ผนวก ฏ)
คูมือการปฏิบัติงานดานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม

๕๙

บทที่ ๕

แนวทางการสืบสวนสอบสวนความผิดเกี่ยวกับ
การทําลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
แนวทางการสืบสวนสอบสวนความผิดเกี่ยวกับการทําลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
-

วัตถุประสงคในการตรวจสอบ
(๑) เพือ่ ใชตรวจสอบบุคคลผูล กั ลอบทําลายทรัพยในพืน้ ดินทีเ่ กิดขึน้ ธรรมชาติ อาทิเชน
แรชนิดตาง ๆ ทรายในแมนาํ้ ลําคลอง เปนตน นํามาดําเนินคดีตามกฎหมายเพือ่ ปองกันมิใหทรัพยากรธรรมชาติ
ถูกทําลายเพิ่มเติมอีก
(๒) เพือ่ ทราบถึงขัน้ ตอนการตรวจสอบ สืบสวนปราบปราม ตลอดจนการแจงขอกลาวหา
และแนวทางการรวบรวมพยานหลักฐานในการสอบสวนดําเนินคดี
- การสืบสวนหาขาว
(๑) ออกสืบสวนเฝาระวังในพื้นที่ที่มีแรหรือทรายอยูจํานวนมาก โดยเฉพาะพื้นที่เขา
ที่มีสายแร หรือแมนํ้าที่มีทรายไหลตามนํ้ามา
(๒) รับแจงขอมูลจากประชาชนทั่วไป ทางโทรศัพท หรือหนังสือรองเรียน หรือ
ชองทางการติดตออื่น
(๓) ขอขอมูลจากหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน อุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร
กรมควบคุมมลพิษ กรมที่ดิน เปนตน
- การเตรียมความพรอม
(๑) ขอมูลเกีย่ วกับการไดรบั อนุญาตประทานบัตรทําเหมืองแร การอนุญาตใชเครือ่ งจักร
จากอุตสาหกรรมจังหวัดนั้น ๆ
(๒) ขอมูลการไดรับอนุญาตใหดูดทรายในแมนํ้า จากสํานักงานที่ดินจังหวัดนั้น ๆ
(๓) ขอมูลการไดรับอนุญาตเกี่ยวกับวัตถุระเบิดจากนายอําเภอ
(๔) ขอมูลการไดรับอนุญาตเกี่ยวกับยุทธภัณฑจากปลัดกระทรวงกลาโหม
(๕) ขอมูลการไดรับอนุญาตใหใชพื้นที่ปาจากกรมปาไม
(๖) ประสานเจาหนาที่หนวยงานที่เกี่ยวของ เชน เจาหนาที่จากอุตสาหกรรมพื้นฐาน
และการเหมืองแร กรมควบคุมมลพิษ กรมที่ดิน เจาหนาที่ปาไม เจาหนาที่อุทยานฯ ฝายปกครอง ทหาร
ซึ่งรับผิดชอบพื้นที่นั้น ๆ
ความผิดที่เกี่ยวกับการทําลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีลักษณะความผิด
อยูหลายลักษณะ ซึ่งพอจะแยกออกไดดังนี้.๑. ความผิดที่เกี่ยวกับการทําลายทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งไดแก
๑.๑ ความผิดเกี่ยวกับแร
๑.๒ ความผิดเกี่ยวกับการระเบิดยอยหิน
๑.๓ ความผิดเกี่ยวกับการขุดตัก บอดิน ลูกรัง
๑.๔ ความผิดเกี่ยวกับการดูดทราย

คูมือการปฏิบัติงานดานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม

๖๑

๒. ความผิดที่เกี่ยวของกับกฎหมายดานสิ่งแวดลอม ซึ่งไดแก
๒.๑ ความผิดเกี่ยวกับมลพิษทางนํ้า
๒.๒ ความผิดเกี่ยวกับมลพิษทางอากาศ
๒.๓ ความผิดเกี่ยวกับมลพิษทางเสียงและความสั่นสะเทือน
๒.๔ ความผิดตอมลพิษอื่นและการกําจัดของเสีย
๑. ความผิดที่เกี่ยวกับการทําลายทรัพยากรธรรมชาติ
๑.๑ แนวทางการตรวจสอบการกระทําผิดเกี่ยวกับแร
ความผิดเกี่ยวกับการทําอุตสาหกรรมแร (ทั่วไป)
กฎหมายทีเ่ กีย่ วของ พระราชบัญญัตแิ ร พ.ศ. ๒๕๑๐ ( แกไขปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๓๗ )
“แร” หมายความวา ทรัพยากรธรณีที่เปนอนินทรียวัตถุ มีสวนประกอบทางเคมี
กับลักษณะทางฟสิกสแนนอน หรือเปลี่ยนแปลงไดเล็กนอย ไมวาจะตองถลุง หรือหลอม กอนใชหรือไม
และหมายความรวมตลอดถึง ถานหิน หินนํ้ามัน หินออน โลหะ และตะกรันที่ไดจากโลหะกรรม นํ้าเกลือ
ใตดิน หรือทราย ซึ่งกฎหมายกําหนดเปนดินอุตสาหกรรม หรือทรายอุตสาหกรรม แตทั้งนี้ ไมรวมถึง
นํ้าเกลือสินเธาว ลูกรัง หิน ดิน หรือทราย
ประเภทอุตสาหกรรม ประเภทแร
- แร
มี ๕๔ ชนิด
- โลหะ มี ๖ ชนิด
- ตะกรัน มี ๑๐ ชนิด
ประเภทของหินประดับ (ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๑ พ.ศ. ๒๕๑๖ ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติแร พ.ศ. ๒๕๑๐) ดังนี้
- หินกรวดมน
- หินกรวดเหลี่ยม
- หินแกรนิต
- หินทราเวอรทนี
- หินนาดกระสอย
- หินไนส
- หินบะชอลต
- หินปูน
- หินชนวน
ประเภทของหินอุตสาหกรรม
- หินปูนเพือ่ อุตสาหกรรมปูนซีเมนต เพือ่ อุตสาหกรรมทางเคมี เพือ่ อุตสาหกรรม
แคลเซียมคารไบด หรือเพื่อทําปูนขาวสําหรับอุตสาหกรรมฟอกหนัง หรืออุตสาหกรรมนํ้าตาล
- หินดินแดน เพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต
- โคโลมิติดไลมสโตน
- หินเพอรไลน
- หินฟลไลด
ประเภทของดินอุตสาหกรรม
- ดินทนไฟ
- ดินเบา หรือ ไดอะตอมไมต หรือไดอะตอมเมเชียสเอิรธ
- ดินสอพอง หรือดินมารล
- ดินขาว
- บอลเคลย
๖๒

คูมือการปฏิบัติงานดานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม

ประเภทการทําเหมืองอุตสาหกรรม
- เหมืองเรือขุด
- เหมืองสูบ
- เหมืองฉีด
- เหมืองแลน
- เหมืองหาบ
- เหมืองปลอง
- เหมืองอุโมงค
- เหมืองเจาะงัด
- เหมืองอยางอื่นที่อธิบดีเห็นชอบ
ขั้นตอนการตรวจสอบการทําเหมืองแรในเขตพื้นที่ปาไม, ปาสงวนแหงชาติ, อุทยาน
แหงชาติ และเขตรักษาพันธุสัตวปา
(๑) พื้นที่ประทานบัตร
- ตรวจสอบประทานบัตรอนุญาตใหทําเหมืองแร (กรมทรัพยากรธรณี กระทรวง
อุตสาหกรรม เปนผูอนุญาต)
- การขออนุญาตใชพนื้ ทีป่ า จะตองมีใบอนุญาตใหแผวถางปาตามพระราชบัญญัตปิ า ไม
พ.ศ. ๒๔๘๔ หรือหนังสืออนุญาตใหเขาทําประโยชนหรืออยูอาศัยในเขตปาสงวนแหงชาติตาม
พระราชบัญญัตปิ า สงวนแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ แลวแตวา จะอยูใ นพืน้ ทีใ่ ด (กรมปาไม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม เปนผูอนุญาต)
- ตองมีแผนที่ที่แสดงพื้นที่ที่ไดรับอนุญาต
- จะตองมีใบอนุญาต เครื่องมือ เครื่องใช อุปกรณในการทําเหมืองแรและคนงาน
เกินจากไดรับอนุญาตหรือไม
- จะตองมีใบอนุญาต มี ใช หรือ เก็บวัตถุระเบิด ซึ่งไดแก ใบขออนุญาตซื้อ มีใช
ซึ่งวัตถุระเบิด ตามพระราชบัญญัติอาวุธปน เครื่องกระสุนปน วัตถุระเบิด พ.ศ. ๒๔๙๐ (แบบ ป.๕) และ
ใบอนุญาตมีซึ่งยุทธภัณฑ (แบบ ย.ภ.๕) ตามพระราชบัญญัติยุทธภัณฑ พ.ศ. ๒๕๓๐ (กระทรวงกลาโหม,
กระทรวงมหาดไทย เปนผูอนุญาต)
การตั้งโรงงาน
- การตัง้ โรงงานถลุงแร รอนแร ลางแร โลหะกรรม (กระทรวงอุตสาหกรรม เปนผูอ นุญาต)
พื้นที่โครงการทําเหมืองแร และแผนผังจะตองมีรายละเอียดดังนี้
- ลักษณะพื้นที่ภูมิประเทศ ในเขตคําขอประทานบัตร
- ลักษณะของแหลงแร ชนิดของแร
- วิธีการทําเหมืองแรและการแตงแร
- แผนที่ถูกตองตามมาตราสวน
- แบบรูปทํานบ ประตูระบายนํ้า
- ชนิด ขนาด จํานวน เครื่องจักรและอุปกรณ รวมทั้งจํานวนคนงาน
- วิธีการชักนํ้า มาใชในการทําเหมืองแร
- วิธีการเก็บขังนํ้าขุนขน หรือมูลดินทราย และวิธีระบายนํ้า
- แนวขางทางหลวง ทางสาธารณะ
- กอนเปดทําเหมือง ผูถือประทานบัตร ตองนําพนักงานเจาหนาที่ไปตรวจสอบการ
เตรียมการเพือ่ การทําเหมืองทีไ่ ดรบั อนุญาตเสียกอน เมือ่ ไดรบั อนุญาตเปนหนังสือจากกรมทรัพยากรธรณี
ประจําทองที่ใหเปดการทําเหมืองแลวจึงจะเปดการทําเหมืองได
- ผูถือประทานบัตรตองกรอกรายการใหถูกตองตามความเปนจริง
- ตองสงแผนที่ประจําเดือนแสดงการทําเหมืองตามความเปนจริง ตอทรัพยากรทองที่
คูมือการปฏิบัติงานดานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม

๖๓

การดําเนินการกับผลผลิตแร
(๑) การซื้อแร ผูรับอนุญาตตองปฏิบัติดังนี้
- ตองรับซื้อแร ตามชนิด จํานวน และนํ้าหนักที่ระบุในเอกสารที่ออกใหตาม
ความในมาตรา ๙๘ แหง พ.ร.บ.แร
- ตองเก็บแร ในสถานที่ระบุไวในใบอนุญาต ซื้อแร หรือสถานที่เก็บแรที่ไดรับ
อนุญาต
- ตองกรอกรายการรับมอบแร พรอมลายมือชื่อกํากับในการรับมอบแร
- ตองกรอกรายการในบัญชีตามแบบพิมพ ที่กรมทรัพยากรกําหนด
- ตองยื่นรายงานประจําเดือนแสดงรายการ ซื้อแร และจํานวนแรคงเหลือ
ตามแบบพิมพ
- ตองเก็บรักษาเอกสารทีเ่ กีย่ วของกับการซือ้ แรไว ณ สถานทีซ่ อื้ แร หรือสถานที่
เก็บแร
- ตองใหขอเท็จจริง และรายละเอียดที่เกี่ยวกับการซื้อแร พรอมทั้งอํานวย
ความสะดวกแกพนักงานเจาหนาที่
(๒) การขายแร ผูมีสิทธิขายแร ตามมาตรา ๙๙(๑), (๒), (๔) และ (๕) แหง พ.ร.บ.แรฯ
แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๑๖ ตองปฏิบัติดังนี้
- ตองมอบเอกสาร ตามมาตรา ๙๘ (๑), (๒) หรือ (๓)
- ตองแสดงใบอนุญาตรอนแร แกผูรับใบอนุญาตซื้อแร
- ตองกรอกรายการในบัญชีตามแบบพิมพ ของกรมทรัพยากรธรณีกําหนด
- ตองยื่นรายงานประจําเดือนแสดงรายการขายแร และจําหนายแรคงเหลือ
- ตองใหขอเท็จจริงและรายละเอียดเกี่ยวกับการขายแร พรอมทั้งอํานวย
ความสะดวกแกพนักงานเจาหนาที่
(๓) การเก็บแร ผูรับอนุญาตตองปฏิบัติดังนี้
- การเก็บแรในสถานที่เก็บแร ตองแสดงบริเวณที่กองแรแตละกอง พรอมทั้ง
จัดใหมีปายขอความเปนสถานที่เก็บแรชนิดใดของผูใด
- ตองไมยอมใหบุคคลอื่นเก็บแรในสถานที่เก็บแรที่ไดรับอนุญาต
- ตองกรอกรายการในบัญชีตามแบบพิมพของกรมทรัพยากรธรณี กําหนด
ทุกครั้งที่นําแรมาเก็บหรือนําแรออกจากสถานที่เก็บ
- ตองยื่นรายงานประจําเดือน แสดงการนําแรเขามาเก็บ นําแรออกและจํานวน
คงเหลือแสดงการนําแรเขามาเก็บ นําแรออก และจํานวนคงเหลือในสถานที่เก็บแร
- ตองเก็บรักษาเอกสารที่เกี่ยวของกับการเก็บแรไว ณ สถานที่เก็บแร
- ตองใหขอเท็จจริงและรายละเอียดเกี่ยวกับการเก็บแร พรอมทั้งอํานวย
ความสะดวกแกพนักงานเจาหนาที่
(๔) การครอบครองแร มีหลักเกณฑดังนี้
- ตองแสดงสถานทีเ่ ก็บแรในครอบครอง พรอมทัง้ จัดใหมปี า ยขอความวากองใด
เปนแรชนิดใดกํากับไวใหชัดเจน
- ตองกรอกรายการตามแบบพิมพของกรมทรัพยากรกําหนด ทุกครั้งที่มีการ
จําหนายโอนแรในครอบครอง
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- ตองยื่นรายงานประจําเดือน แสดงการมีแรไวในครอบครอง จําหนาย จํานวน
แรคงเหลือตามแบบพิมพที่กรมทรัพยากรธรณีกําหนด ตอทรัพยากรธรณีทองที่ภายในวันที่ ๕ ของเดือน
ถัดไป
- ตองเก็บรักษาเอกสารที่เกี่ยวของกับการมีแรไวในครอบครอง ณ สถานที่ระบุ
ไวในใบอนุญาต
- ตองใหขอเท็จจริง รายละเอียดเกี่ยวกับการครอบครองแร พรอมทั้งอํานวย
ความสะดวกแกพนักงานเจาหนาที่
(๕) การขนแร มีหลักเกณฑและวิธีการ ดังนี้
- ตองขนแรไปตามเสนทางที่กําหนดไวในใบอนุญาตขนแร
- ตองนําใบอนุญาตขนแรตนฉบับ กํากับไปพรอมกับการขนแร
- การพักแรระหวางทางจะพักไดเฉพาะในสถานที่และภายในระหวางเวลาที่
กําหนดไวในใบอนุญาตขนแร
- ตองใหขอ เท็จจริงรายละเอียดเกีย่ วกับการขนแร พรอมทัง้ อํานวยความสะดวก
แกพนักงานเจาหนาที่
- ในกรณีผรู บั ใบอนุญาตขนแร ไมอาจสงมอบแร ณ สถานทีท่ รี่ ะบุไวในใบอนุญาต
ขนแร เพื่อใหผูรับมอบแรบันทึกและลงลายมือชื่อกํากับไวในใบอนุญาตขนแร ตองแจงใหทรัพยากรทองที่
ทราบกอนใบอนุญาตขนแรจะสิ้นอายุ
บทกําหนดโทษ
มาตรา ๔๓ หามมิใหผใู ดทําเหมืองในทีใ่ ด ไมวา ทีซ่ งึ่ ทําเหมืองนัน้ จะเปนสิทธิข์ องบุคคลหรือไม
เวนแตจะไดรับประทานบัตรชั่วคราว หรือประทานบัตร
มาตรา ๑๒๙ หามมิใหผูใดนําเขา หรือสงออกนอกราชอาณาจักรซึ่งแรที่อยูในความควบคุม
ใน พ.ร.บ.แร เวนแตไดรับอนุญาต
มาตรา ๑๓๕ ผูใดฝาฝน มาตรา ๔๓ หรือมาตรา ๙๑ ตองระวางโทษ จําคุกตั้งแต ๒-๗ ป
ปรับตั้งแต ๓๐๐,๐๐๐ – ๕๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๑๕๒ ผูใ ดฝาฝน มาตรา ๑๒๙ ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน ๑๐ ป ปรับตัง้ แต ๕ – ๑๐ เทา
ของมูลคาแรตามราคาที่กําหนดในกฎกระทรวง

โทษเกี่ยวกับความผิดตามพระราชบัญญัติแร

พระราชบัญญัติแร พ.ศ. ๒๕๑๐ ไดกําหนดโทษของการกระทําความผิดไวแตละกรณี
ตามความสําคัญแหงการกระทําความผิด ความผิดบางเรื่องมีโทษปรับอยางเดียวไมมีโทษจํา ความผิดบาง
เรื่องมีโทษปรับหรือจําทั้งปรับทั้งจํา โทษดังกลาวจึงมีทั้งเปรียบเทียบไดและเปรียบเทียบไมได ดังนี้
ความผิดที่เปรียบเทียบได
ความผิดที่เปรียบเทียบปรับไดมี ๒ กรณี
(๑) กรณีความผิดที่พนักงานเจาหนาที่มีอํานาจเปรียบเทียบ ไดแก ความผิดที่มีโทษจําคุก
ไมเกิน ๑ เดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท ไดแก ความผิดซึ่งมีโทษตามมาตรา ๑๓๒ มาตรา ๑๓๒ ตรี
มาตรา ๑๓๓ มาตรา ๑๓๓ ทวิ มาตรา ๑๓๔ มาตรา ๑๓๖ มาตรา ๑๓๗ มาตรา ๑๓๘ มาตรา ๑๓๘ ทวิ
มาตรา ๑๓๙ มาตรา ๑๔๐ มาตรา ๑๔๑ มาตรา ๑๔๒ มาตรา ๑๔๔ มาตรา ๑๔๕ มาตรา ๑๔๖
มาตรา ๑๔๗ มาตรา ๑๔๘ ทวิ มาตรา ๑๔๙ มาตรา ๑๕๐ มาตรา ๑๕๑ มาตรา ๑๕๒ ทวิ
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๖๕

(๒) กรณีความผิดที่อธิบดีกรมทรัพยากรธรณีมีอํานาจเปรียบเทียบไดแก
ก. ความผิดฐานมีแรไวในครอบครองโดยไมไดรบั อนุญาตตามมาตรา ๑๐๕ และความผิด
นั้นเกิดขึ้นนอกเขตควบคุมแร ความผิดมาตรานี้มีโทษปรับตั้งแตหนึ่งเทาถึงหาเทาของมูลคาแรในวัน
กระทําผิด
ข. ความผิดฐานขนแรโดยไมไดรับอนุญาตตามมาตรา ๑๐๘ และความผิดนั้นเกิดขึ้น
นอกเขตควบคุมแร ความผิดตามมาตรานี้มีโทษปรับตั้งแตหนึ่งเทาถึงหาเทาของมูลคาแรในวันกระทําผิด
ค. ความผิดทําใหแรขาดหายไปจากบัญชีตามมาตรา ๑๕๒ ตรี โดยไมสามารถจะพิสจู นได
ความผิดตามมาตรานี้มีโทษปรับตั้งแตหนึ่งเทาถึงสามเทาของมูลคาแร
๒. ความผิดที่เปรียบเทียบไมได ไดแก ความผิดที่มีโทษตามมาตรา ๑๓๒ ทวิ มาตรา ๑๓๒
จัตวา มาตรา ๑๓๓ ตรี มาตรา ๑๓๕ มาตรา ๑๔๘ วรรคสอง มาตรา ๑๔๓ มาตรา ๑๕๒ ซึ่งเปนความผิด
เกี่ยวกับ
(๑) สํารวจแรโดยไมไดรับอาชญาบัตร
(๒) ไมปฏิบัติตามขอกําหนดของผูอํานวยการเขตควบคุมแร
(๓) ขัดขวางหรือไมอํานวยความสะดวกแกผูอํานวยการและพนักงานเจาหนาที่
(๔) ทําเหมืองโดยไมไดรับประทานบัตรชั่วคราวหรือประทานบัตร
(๕) ซื้อแรโดยไมไดรับอนุญาต
(๖) ขายแรโดยไมมีสิทธิที่จะขาย
(๗) เก็บแรโดยไมไดรับอนุญาต
(๘) มีแรไวในครอบครองในเขตควบคุมแรโดยไมไดรับอนุญาต
(๙) ขนแรในเขตครอบครองในเขตควบคุมแรโดยไมไดรับอนุญาต
(๑๐) นําแรเขาหรือสงแรออกโดยไมไดรับอนุญาต

เงินสินบนและเงินรางวัล

๑. ความผิดที่ผูนําจับและผูจับมีสิทธิไดรับเงินสินบนและเงินรางวัล ไดแก ความผิด
ตามมาตรา ๑๓๒ ทวิ มาตรา ๑๓๒ ตรี มาตรา ๑๓๓ ตรี มาตรา ๑๓๕ มาตรา ๑๔๒ มาตรา ๑๔๓
มาตรา ๑๔๕ มาตรา ๑๔๗ มาตรา ๑๔๘ มาตรา ๑๔๘ ทวิ มาตรา ๑๕๒ มาตรา ๑๕๒ ทวิ หรือ
มาตรา ๑๕๒ ตรี ซึ่งเปนความผิดเกี่ยวกับ
(๑) ไมปฏิบัติตามขอกําหนดของผูอํานวยการเขตควบคุมแร ตามมาตรา ๙ อัฏฐ
(๒) ไมติดเครื่องหมายที่ผูอํานวยการเขตควบคุมแรประกาศที่ยานพาหนะที่ใชขนแร
ในเขตควบคุมแร (มาตรา ๙ อัฏฐ (๓)(จ))
(๓) สํารวจแรโดยไมไดรับอาชญาบัตร
(๔) ทําเหมืองโดยไมไดรับประทานบัตรชั่วคราวหรือประทานบัตร (มาตรา ๔๓)
(๕) ซื้อแรโดยไมไดรับใบอนุญาต (มาตรา ๙๒)
(๖) ซื้อแรนอกสถานที่ที่ระบุไวในใบอนุญาตซื้อแร (มาตรา ๙๔)
(๗) ซื้อแรโดยไมมีเอกสารแสดงที่มาของแร (มาตรา ๙๘)
(๘) ขายแรโดยที่ผูขายไมมีสิทธิที่จะขาย (มาตรา ๙๙)
(๙) มีแรไวในครอบครองโดยมิไดรับอนุญาตและมิไดรับยกเวนตามมาตรา ๑๐๕
(๑๐) ขนแรโดยไมไดรับอนุญาตและมิไดรับยกเวนตามมาตรา ๑๐๘
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(มาตรา ๑๒๙)

(๑๑) นําเขาหรือสงแรซงึ่ อยูใ นความควบคุมออกนอกราชอาณาจักรโดยไมไดรบั อนุญาต

(๑๒) ไมปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขทีก่ าํ หนดในใบอนุญาตนําเขาหรือสงแรซงึ่ อยูใ นความควบคุม
ออกนอกราชอาณาจักร (มาตรา ๑๓๐)
(๑๓) ทํ า แร ข าดหายไปจากบั ญ ชี แ สดงการขุ ด แร ไ ด ห รื อ บั ญ ชี แ สดงแร ค งเหลื อ
โดยไมสามารถพิสูจนได (มาตรา ๑๕๒ ตรี)
๒. อัตราเงินสินบนและเงินรางวัลที่จาย
ตามพระราชบัญญัติแร พ.ศ. ๒๕๑๐ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติม
พ.ร.บ.แร พ.ศ. ๒๕๑๐ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๘ กําหนดอัตราเงินสินบนและเงินรางวัลรวมกันไมเกิน
รอยละ ๕๕ ของจํานวนเงินคาขายของกลางหรือเงินคาปรับ โดยรัฐมนตรีจะกําหนดใหจายเงินสินบน
และเงินรางวัลสําหรับกรณีที่ปรากฏตัวผูตองหาและหรือมีผูกระทําความผิดที่ตองคําพิพากษาถึงที่สุด
ใหไดรบั โทษทางอาญามากกวาการจายเงินสินบนและเงินรางวัลในกรณีไมปรากฏตัวผูต อ งหา และหรือไมมี
ผูกระทําความผิดที่ตองคําพิพากษาถึงที่สุดก็ได
๓. ผูมีอํานาจสั่งจายเงินสินบนและเงินรางวัล ไดแก อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี
๔. เงินสินบนและเงินรางวัลจายจากเงิน ดังตอไปนี้
(๑) จายแจกเงินคาขายของกลางที่ศาลสั่งริบ
(๒) จายจากเงินคาปรับทีช่ าํ ระตอศาลในกรณีทศี่ าลมิไดสงั่ ริบของกลางหรือของกลาง
ไมอาจจําหนายได
(๓) จายจากเงินคาปรับที่มีการเปรียบเทียบในกรณีที่ระงับโดยการเปรียบเทียบ
(๔) จายจากเงินขายของกลางที่ตกเปนของแผนดินตามมาตรา ๑๕ เบญจ
๑.๒ แนวทางการตรวจสอบการระเบิดและการยอยหิน
การระเบิดและยอยหินแตเดิมกระทําโดยอาศัยประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา ๙
โดยอธิบดีกรมที่ดินเปนผูอนุญาต ตอมาไดมีระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑและวิธีการ
เกี่ยวกับการอนุญาต ตามมาตราแหงประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๕๓๕ และคําสั่งกระทรวงมหาดไทย
ที่ ๓๕๐/๒๕๓๕ ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๓๕ ใหอํานาจผูวาราชการจังหวัด เปนพนักงานเจาหนาที่
ในการอนุญาต การระเบิดและยอยหินในบริเวณที่คณะรัฐมนตรีไดมีมติกําหนดพื้นที่นั้น เปนแหลงหินปูน
เพือ่ กอสราง และในพืน้ ทีน่ อกเขตเขาหรือภูเขาและปริมณฑลรอบทีเ่ ขาหรือภูเขา ๔๐ เมตร และการตออายุ
ใบอนุญาตกรณีอธิบดีกรมที่ดิน ผูวาราชการจังหวัดไดอนุญาตไว
ขั้นตอนการอนุญาตใหระเบิดและยอยหินนั้นกระทําในรูปของคณะกรรมการ
ซึง่ มีผแู ทนสํานักงานตํารวจแหงชาติเปนกรรมการอยูด ว ย และนอกจากนัน้ ยังมีคณะกรรมการประจําจังหวัด
ซึง่ จะไมขอกลาวถึงเพราะเปนขัน้ ตอนของการพิจารณาอนุญาต ซึง่ ใบอนุญาตใหทาํ การระเบิดและยอยหินนัน้
จะกําหนดพื้นที่ไมเกิน ๑๐ ไร และตอมาไดมีมติของคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๓๘ อนุมัติ
ใหในหลักการเปลีย่ นแปลงการระเบิดและยอยหินไปเปนเทคโนโลยีการทําเหมือง ภายใตพระราชบัญญัตแิ ร
พ.ศ. ๒๕๓๘ กําหนดแนวทางปฏิบัติใหทรัพยากรธรณีทุกจังหวัด รับคําขอประทานบัตรทําเหมืองแร
อุตสาหกรรม เพือ่ ทําการระเบิดหินและยอยหิน ซึง่ แตเดิมอยูภ ายใตบงั คับ มาตรา ๙ แหงประมวลกฎหมาย
ที่ดิน มาอยูภายใตบังคับของพระราชบัญญัติแร พ.ศ. ๒๕๑๐ ตั้งแตวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๓๘ เปนตนไป
ซึง่ ผูท ไี่ ดรบั อนุญาตใหทาํ การระเบิดและยอยหินตามมาตรา ๙ แหงประมวลกฎหมายทีด่ นิ เดิม ก็ยงั คงดําเนิน
กิจการอยูไดจนกวาใบอนุญาตจะสิ้นอายุ
คูมือการปฏิบัติงานดานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม

๖๗

หลักเกณฑในการพิจารณาอนุญาตใหระเบิดและยอยหิน

ในการอนุญาตใหระเบิดและยอยหิน ซึ่งเปนที่ดินของรัฐซึ่งมิไดมีบุคคลใดมีสิทธิครอบครอง
ไดแก ที่ดินรกรางวางเปลา ที่ดินที่มีผูเวนคืน หรือทอดทิ้ง โดยมีหลักเกณฑคือ
(๑) ในรัศมี ๓๐๐ เมตร ตองไมมีอาคาร หมูบาน วัด หรือสํานักสงฆ โบราณสถาน โบราณ
วัตถุ ปูชนียวัตถุ
(๒) ไมเปนบริเวณที่ซึ่งพนักงานเจาหนาที่ไดรับอนุญาตใหบุคคลอื่นอยูกอนแลว
(๓) ไมเปนแหลงที่อยูอาศัยของสัตวปาหรือเขตรักษาพันธุสัตวปาตามพระราชบัญญัติสงวน
และคุมครองสัตวปา พ.ศ. ๒๕๓๕
(๔) หางทางหลวงสายประธานไมนอยกวา ๑ กิโลเมตร สําหรับพื้นที่ที่มองไมเห็นทางหลวง
สําหรับพื้นที่ที่มองเห็นทางหลวงจะตองอยูหางจากทางหลวงสายประธานไมนอยกวา ๕ กิโลเมตร
(๕) ไมใชพื้นที่ซึ่งใชในการศึกษาคนควาทางวิชาการปาไม
(๖) ไมเปนพื้นที่ปาที่มีสภาพเปนตนนํ้าลําธาร ชั้น ๑ เอ
(๗) ไมเปนบริเวณที่มีทวิ ทัศนสวยงามอันควรรักษาไว
(๘) พื้นที่ที่จะขออนุญาตจะตองอยูในหลักเกณฑทางดานสิ่งแวดลอม ของสํานักงาน
คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ดังตอไปนี้ ไมเปนพื้นที่สงวนหวงหาม ไมเปนพื้นที่ปาตนนํ้าลําธาร
และเปนบริเวณที่มีแรธาตุที่มีคาในปริมาณที่คุมคาทางเศรษฐกิจ
๑. ตรวจสอบใบอนุญาต
- ประทานบัตรทําเหมืองแร
- ใบอนุญาตใหแผวถางปา / ใบอนุญาตใหเขาทําประโยชนในเขตปาสงวนแหงชาติ
- ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน
- ใบอนุญาตใหมีและใชวัตถุระเบิด
๒. การตรวจสอบพื้นที่
- เนื้อที่อนุญาต (ใหเจาหนาที่ที่ดินรังวัดตรวจสอบ)
- ตําแหนงพืน้ ทีท่ อี่ นุญาต (ใหผเู ชีย่ วชาญตรวจสอบประกอบกับระวางรูปถายทางอากาศ)
- กําหนดขอบเขต สวนที่เปนพื้นที่อนุญาต และสวนที่ถูกระเบิดไปแลว
- บันทึกถอยคําลูกจางคนงาน ผูควบคุมทุกคน ใหฟงไดวาทําหนาที่อะไร รับจางผูใด
(โยงใหถงึ ผูอ ยูเ บือ้ งหลังผูใ ช ผูร ว มกระทําผิด หรือผูส นับสนุน) มีเครือ่ งมือเครือ่ งใชในการระเบิดหินอะไรบาง
อยูท ใี่ ด เครือ่ งจักรแตละประเภทใชทาํ งานอะไร และเปนของผูใ ดตองบันทึกใหละเอียด เพือ่ ใชเปนแนวทาง
การพิจารณาขอใหศาลยึด
๓. ความผิดตรวจพบมากในการทําเหมือง ไดแก
- ระเบิดหินเกินพื้นที่อนุญาต
- ระเบิดหินผิดพื้นที่อนุญาต
- ลักลอบระเบิดหินโดยไมไดรับอนุญาต
- ลักลอบระเบิดหินโดยยื่นคําขออนุญาตเปนฉากบังหนา
๔. การสอบสวนเพื่อพิสูจนทราบ
(๑) ผูกระทําผิด
- ผูขออนุญาต
๖๘
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(๒)
(๓)

(๔)
(๕)

(๖)

- ผูควบคุมงาน
- ลูกจาง
เครื่องมือเครื่องใชในการกระทําผิด
เนื้อที่
- เนื้อที่ที่ถูกระเบิดหินทั้งหมด
- เนื้อที่ที่ไดรับอนุญาต
- เนื้อที่ที่ระเบิดเกินเนื้อที่อนุญาต
ตําแหนง
- ตําแหนงพื้นที่อนุญาต
- ตําแหนงพื้นที่ลักลอบระเบิดหิน
ประเภทที่ดิน
- ที่หวงหาม หรือปา พ.ศ. ๒๔๘๔
- ปาสงวนแหงชาติ
- อุทยานแหงชาติ หรือ อื่น ๆ
คํานวณปริมาตรหินที่ถูกระเบิด

บทบัญญัติกฎหมายที่เกี่ยวของกับการลักลอบระเบิด ยอยหิน
๑.

พระราชบัญญัติปาไม พ.ศ. ๒๔๘๔
มาตรา ๕๔ “หามมิใหผูใด กนสราง แผวถางหรือเผาปาหรือกระทําดวยประการใด ๆ
อันเปนการทําลายปา หรือเขายึดถือครอบครองปาเพือ่ ตนเองหรือผูอ นื่ เวนแตจะกระทําภายในเขตทีไ่ ดจาํ แนก
ไวเปนประเภทเกษตรกรรม และรัฐมนตรีไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา หรือโดยไดรับอนุญาต
จากพนักงานเจาหนาที่
การขออนุญาตและการอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑและเงือ่ นไขทีก่ าํ หนดในกฎกระทรวง”
บทกําหนดโทษ
มาตรา ๗๒ ตรี “ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา ๕๔ ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน ๕ ป
หรือปรับไมเกิน ๕ หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ในกรณีความผิดตามมาตรานี้ ถาไดกระทําเปนเนือ้ ทีเ่ กิน ๒๕ ไร ผูก ระทําความผิดตองระวางโทษ
จําคุกตั้งแต ๒ ป ถึง ๑๕ ป และปรับตั้งแต ๑ หมื่นบาท ถึง ๑ แสนบาท
ในกรณีที่มีคําพิพากษาชี้ขาดวาบุคคลใดกระทําความผิดตามมาตรานี้ ถาปรากฏวาบุคคลนั้น
ไดยึดถือครอบครองปาที่ตนไดกระทําความผิด ศาลมีอํานาจที่จะสั่งใหผูกระทําผิด คนงาน ผูรับจาง
ผูแทน และบริวารของผูกระทําผิดออกไปจากปานั้นไดดวย
๒.

พระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗
มาตรา ๑๔ “ในเขตปาสงวนแหงชาติ หามมิใหบุคคลใดยึดถือครอบครองทําประโยชน
หรืออยูอ าศัยในทีด่ นิ กนสราง แผวถาง เผาปา ทําไม เก็บหาของปาหรือกระทําดวยประการใด ๆ อันเปนการ
เสื่อมเสียแกสภาพปาสงวนแหงชาติ เวนแต
๑) ทําไมหรือเก็บหาของปา มาตรา ๑๕ เขาทําประโยชนหรืออยูอาศัยตามมาตรา ๑๖
มาตรา ๑๖ ทวิ หรือมาตรา ๑๖ ตรี กระทําการตามมาตรา ๑๗ ใชประโยชนตามมาตรา ๑๘ หรือกระทําการ
ตามมาตรา ๑๙ หรือมาตรา ๒๐
๒) ทําไมหวงหามหรือเก็บหาของปาหวงหามตามกฎหมายวาดวยปาไม”
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๖๙

บทกําหนดโทษ
มาตรา ๓๑ “ผูใ ดฝาฝนมาตรา ๑๔ ตองระวางโทษจําคุกตัง้ แตหกเดือนถึงหาป และปรับตัง้ แต
หาพันบาทถึงหาหมื่นบาท
ในกรณีความผิดตามมาตรานี้ ถาไดกระทําเปนเนือ้ ทีเ่ กินยีส่ บิ หาไรหรือกอใหเกิดความเสียหาย
แก
๑) ไมสัก ไมยาง ไมสนเขาหรือไมหวงหามประเภท ข. ตามกฎหมายวาดวยปาไม หรือ
๒) ไมอื่นที่เปนตนหรือเปนทอนอยางใดอยางหนึ่ง หรือทั้งสองอยางรวมกันเกินยี่สิบตน
หรือทอน หรือรวมปริมาตรไมเกินสี่ลูกบาศกเมตร หรือ
๓) ตนนํ้าลําธาร
ผูกระทําความผิดตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสองปถึงสิบหาป และปรับตั้งแตสองหมื่นบาท
ถึงหนึ่งแสนหาหมื่นบาท
ในกรณีที่มีคําพิพากษาชี้ขาดวาบุคคลใดกระทําความผิดตามมาตรานี้ ถาปรากฏวาบุคคลนั้น
ยึดถือหรือครอบครองที่ดินในเขตปาสงวนแหงชาติ ศาลมีอํานาจสั่งใหผูกระทําผิด คนงาน ผูรับจาง
ผูแทนและบริวารของผูกระทําผิดออกจากเขตปาสงวนแหงชาติได”
มาตรา ๑๖ “ภายในเขตอุทยานแหงชาติ หามมิใหบุคคลใด
๑) ยึดถือครอบครองที่ดิน รวมตลอดถึงกนสราง แผวถางหรือเผาปา
๒) เก็บหา นําออกไป ทําดวยประการใด ๆ ใหเปนอันตราย หรือทําใหเสื่อมสภาพ
ซึ่งไม ยางไม นํ้ามันยาง นํ้ามันสน แรหรือทรัพยากรธรรมชาติอื่น
๓) นําสัตวออกไป หรือทําดวยประการใด ๆ ใหเปนอันตรายแกสัตว
๔) ทําดวยประการใด ๆ ใหเปนอันตรายหรือทําใหเสื่อมสภาพแก ดิน หิน กรวด หรือทราย
๕) เปลี่ยนแปลงทางนํ้าหรือทําใหนํ้าในลํานํ้า ลําหวย หนอง บึง ทวมทนหรือเหือดแหง
๖) ปดหรือทําใหกีดขวางแกทางนํ้าหรือทางบก
๗) เก็บหา นําออกไป ทําดวยประการใด ๆ ใหเปนอันตราย หรือทําใหเสื่อมสภาพ
ซึ่งกลวยไม นํ้าผึ้ง ครั่ง ถานไม เปลือกไม หรือมูลคางคาว
๘) เก็บ หรือทําดวยประการใด ๆ ใหเปนอันตรายแก ดอกไม ใบไมหรือผลไม
๙) นํายานพาหนะเขาออกหรือขับขี่ยานพาหนะในทางที่มิไดจัดไวเพื่อการนั้น เวนแตจะได
รับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่
๑๐) นําอากาศยานขึ้นลงในที่ที่มิไดจัดไวเพื่อการนั้น เวนแตจะไดรับอนุญาตจากพนักงาน
เจาหนาที่”
บทกําหนดโทษ
มาตรา ๒๔ “ผูใดฝาฝนมาตรา ๑๖ (๑) (๒) (๓) (๔) หรือ (๕) ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน
หาปหรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
๓.

ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗
มาตรา ๙ “ภายใตบังคับกฎหมายวาดวยการเหมืองแรและการปาไมที่ดินของรัฐนั้น ถามิได
มีสิทธิครอบครอง หรือมิไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่แลวหามมิใหบุคคลใด
๑) เขาไปยึด ครอบครอง รวมตลอดถึงการกนสราง หรือเผาปา
๗๐

คูมือการปฏิบัติงานดานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม

๒) ทําดวยประการใด ใหเปนการทําลาย หรือทําใหเสื่อมสภาพที่ดิน เชน ที่กรวด หรือ
ที่ทรายในบริเวณรัฐมนตรีประกาศหวงหามในราชกิจจานุเบกษา หรือ
๓) ทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดอันเปนอันตรายแกทรัพยากรในที่ดิน
บทบัญญัตขิ องมาตรานี้ จะเห็นไดวา เมือ่ มีการใชประมวลกฎหมายทีด่ นิ แลว เราถือวาทีด่ นิ ของรัฐนัน้
ถาบุคคลใดไมมีสิทธิครอบครองอยูกอนแลว ถือวาเปนหวงหามทั้งสิ้น โดยรัฐไมจําเปนจะตองดําเนินการ
หรือทําวิธีการหวงหามที่ดินนั้นอีก อยางเชน แตกอนซึ่งตองออกพระราชกฤษฎีกาหวงหามที่ดินนั้นไว
เพื่อใชประโยชนของทางราชการ หรือวาไดมีการหวงหามไวโดยพนักงานเจาหนาที่ของรัฐ ในสมัยกอน
การหวงหามที่ดินมาตรา ๙ นี้ จะตองอยูในบังคับของกฎหมายวาดวยการเหมืองแรและการปาไม กรณีนี้
หมายถึงวาถาหากวากฎหมายทีเ่ กีย่ วดวยการเหมืองแร และการปาไมไดกาํ หนดวิธกี ารเกีย่ วกับทีด่ นิ ของรัฐไว
เปนพิเศษอยางไร ก็ตอ งดําเนินการตามกฎหมายนัน้ ไมอยูใ นบังคับของมาตรา ๙ แหงประมวลกฎหมายทีด่ นิ
บทกําหนดโทษ
มาตรา ๑๐๘ ทวิ “นับตั้งแตวันที่ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้ใชบังคับ ผูใดฝาฝนมาตรา ๙
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินหาพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ถาความผิดตามวรรคหนึ่งไดกระทําแกที่ดินซึ่งเปนสาธารณสมบัติของแผนดินที่ประชาชน
ใชรวมกัน หรือที่ใชเพื่อประโยชนของแผนดินโดยเฉพาะ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามปหรือปรับไมเกิน
หนึ่งหมื่นบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ
ถาความผิดตามวรรคสองไดกระทําเปนเนื้อที่เกินกวาหาสิบไร ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน
หาป หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ในกรณีที่คําพิพากษาวาผูใดกระทําความผิดตามมาตรานี้ ศาลมีอํานาจสั่งในคําพิพากษาให
ผูกระทําความผิด คนงาน ผูรับจาง ผูแทน และบริวารของผูกระทําผิดออกไปจากที่ดินนั้นดวย
บรรดาเครื่องมือ เครื่องใช สัตวพาหนะ ยานพาหนะ หรือเครื่องจักรกลใด ๆ ซึ่งบุคคลไดใชใน
การกระทําความผิด หรือไดใชเปนอุปกรณใหไดรับผลในการกระทําความผิดดังกลาวใหริบเสียทั้งสิ้น
ไมวาจะมีผูถูกลงโทษตามคําพิพากษาหรือไม”
๔.

พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕
มาตรา ๗ “ใหรัฐมนตรีมีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนดใหโรงงานตามประเภท ชนิด
หรือขนาดใด เปนโรงงานจําพวกที่ ๑ โรงงานจําพวกที่ ๒ หรือ โรงงานจําพวกที่ ๓ แลวแตกรณี โดยคํานึงถึง
ความจําเปนในการควบคุมดูแล การปองกันเหตุเดือดรอนรําคาญ การปองกันความเสียหายและการปองกัน
อันตราย ตามระดับความรุนแรงของผลกระทบที่จะมีตอประชาชนหรือสิ่งแวดลอมโดยแบงออกเปนดังนี้
๑) โรงงานจําพวกที่ ๑ ไดแก โรงงานประเภท ชนิด และขนาดที่สามารถประกอบกิจการ
โรงงานไดทันทีตามความประสงคของประกอบกิจการโรงงาน
๒) โรงงานจําพวกที่ ๒ ไดแก โรงงานประเภท ชนิด และขนาดที่เมื่อจะประกอบกิจการ
โรงงานตองแจงใหผูอนุญาตทราบกอน
๓) โรงงานจําพวกที่ ๓ ไดแก โรงงานประเภท ชนิด และขนาดทีก่ ารตัง้ โรงงานจะตองไดรบั
ใบอนุญาตกอนจึงจะดําเนินการได
เมื่อมีการประกาศของรัฐมนตรีตามมาตรา ๓๒ (๑) ใหโรงงานที่กําหนดในประกาศดังกลาว
เปนโรงงานจําพวกที่ ๓ ดวย”
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๗๑

บทกําหนดโทษ
มาตรา ๔๘ “ผูใดประกอบกิจการโรงงานจําพวกที่ ๒ โดยไมแจงใหพนักงานเจาหนาที่ทราบ
ตามมาตรา ๑๑ วรรคหนึ่ ง ต อ งระวางโทษจํ า คุ ก ไม เ กิ น หกเดื อ น หรื อ ปรั บ ไม เ กิ น ห า หมื่ น บาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ”
ประกอบกฎกระทรวงฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน
พ.ศ. ๒๕๓๕ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน ลําดับที่ ๓
“โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับหิน กรวด ทราย ดิน สําหรับใชในการกอสรางอยางใด
อยางหนึ่งหรือหลายอยางดังตอไปนี้
๑) การโม บด หรือยอยหิน โรงงานทุกขนาดเปนโรงงานจําพวกที่ ๓
๒) การขุดหรือลอก กรวด ทรายหรือดิน
โรงงานทุกขนาดเปนโรงงานจําพวกที่ ๓
๓) การรอนหรือคัดกรวดหรือทราย
โรงงานเครื่องจักรไมเกิน ๒๐ แรงมา
เปนโรงงานจําพวกที่ ๑,
โรงงานเครื่องจักรไมเกิน ๕๐ แรงมา
และไมจัดอยูในพวกที่ ๑ เปนโรงงาน
จําพวกที่ ๒ และโรงงานเครื่องจักรเกิน
๕๐ แรงมา เปนโรงงาน จําพวกที่ ๓
๔) การดูดทราย
โรงงานทุกขนาดเปนโรงงานจําพวกที่ ๓
๕) การลําเลียงหิน กรวด ทราย หรือ
โรงงานทุกขนาดเปนโรงงานจําพวกที่ ๒
ดิน ดวยระบบสายพาน
๕.

พระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ พ.ศ. ๒๕๓๐
หมวด ๓ การขออนุญาตและการออกใบอนุญาต
มาตรา ๑๕ “หามมิใหผูใดสั่งเขามา นําเขามา หรือมีซึ่งยุทธภัณฑ เวนแตจะไดรับใบอนุญาต
จากปลัดกระทรวงกลาโหม
การอนุญาตตามวรรคหนึ่ง จะกําหนดเงื่อนไขไวในใบอนุญาตก็ได
การขออนุญาตและการอนุญาต ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดใน
กฎกระทรวง
บทกําหนดโทษ
มาตรา ๔๒ “ผูใดฝาฝนมาตรา ๑๕ วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป หรือปรับ
ไมเกินหาหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ”
๖.

พระราชบัญญัติอาวุธปน เครื่องกระสุนปน วัตถุระเบิด ดอกไมเพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปน
พ.ศ. ๒๔๙๐
มาตรา ๗ “หามมิใหผูใดทํา ซื้อ มี ใช สั่ง หรือนําเขา ซึ่งอาวุธปนหรือเครื่องกระสุนปน
วัตถุระเบิด เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากนายทะเบียนทองที่”
บทกําหนดโทษ
มาตรา ๗๒ “ผูใดฝาฝนมาตรา ๗ ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหนึ่งปถึงสิบป และปรับตั้งแต
สองพันบาทถึงสองหมื่นบาท”
๗๒

คูมือการปฏิบัติงานดานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม

การแจงขอกลาวหาเมื่อพบการกระทําผิด
เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงานตรวจสอบการอนุญาตระเบิดและยอยหินในพื้นที่ จึงขอ
หยิบยกมาตราในตัวบทกฎหมายตาง ๆ มาใหทราบพอสังเขป ดังนี้
๑) เมือ่ ตรวจพบแลววาประทานบัตรเหมืองแรขาดอายุทาํ แรโดยไมมปี ระทานบัตร เหมืองแร
หรือทําแรนอกหรือเกินพื้นที่ตามประทานบัตรตองแจงขอกลาวหา ตามมาตรา ๔๓ ฐาน “ทําเหมืองแร
โดยไมไดรับอนุญาต” ซึ่งมีบทกําหนดโทษตามมาตรา ๑๓๕ คือ จําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกิน
สามหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ ถาเปนการกระทําความผิดในเขตควบคุมแรจําคุกตั้งแตสองปถึงเจ็ดป
หรือปรับตั้งแตสามแสนบาทถึงหาแสนบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ
๒) ตามกฎหมายวาดวยการปาไม ๒ ฉบับ
๒.๑ กรณีพื้นที่อยูในเขตปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ ผิดมาตรา ๑๔ ฐาน “ยึดถือ
ครอบครอง ทําประโยชนหรืออยูอ าศัยในทีด่ นิ กนสราง แผวถาง เผาปา ทําไมหรือกระทําดวยประการใด ๆ
อันเปนการเสื่อมเสียแกสภาพปาสงวนแหงชาติ” ซึ่งมีบทกําหนดโทษตามมาตรา ๓๑ และมาตรา ๓๕
บรรดาไมของปา เครื่องมือ เครื่องใช อาวุธ สัตวพาหนะ ยานพาหนะ หรือเครื่องจักรกลใด ๆ ซึ่งบุคคลใช
หรือไดมาโดยการกระทําความผิดตาม พ.ร.บ.นี้ ใหริบเสียทั้งสิ้น โดยไมคํานึงวาเปนของผูกระทําผิด
และมีผูถูกลงโทษตามคําพิพากษาของศาลหรือไม
๒.๒ กรณีไมติดอยูในเขตปาสงวนแหงชาติ ตามขอ ๒.๑ แตเปนพื้นที่ดินที่ยังมิไดมี
บุคคลไดมาตามกฎหมายที่ดิน ตามมาตรา ๔(๑) ถือเปนปาตาม พ.ร.บ.ปาไม พ.ศ. ๒๔๘๔ นั่นเอง ผิดตาม
มาตรา ๕๔ ฐาน “กนสราง แผวถาง หรือเผาปา หรือกระทําดวยประการใด ๆ อันเปนการทําลายปา
หรือเขายึดถือครอบครองปาเพื่อตนเองหรือผูอื่น” และมีบทกําหนดโทษตามมาตรา ๗๒ ตรี แตไมมี
บทบัญญัติใหริบเครื่องมือ เครื่องใช ยานพาหนะ ที่กระทําความผิดตามมาตรา ๓๔
๓) ตาม พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ กรณีไมมีใบอนุญาตใหประกอบกิจการโรงงาน ใหแจง
ขอกลาวหาตามมาตรา ๑๒ ฐาน “ประกอบกิจการโรงงานจําพวกที่ ๓ โดยไมไดรบั อนุญาตจากพนักงาน
เจาหนาที่” และมีบทกําหนดโทษตามมาตรา ๕๐ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับไมเกิน
สองแสนบาทหรือทั้งจําทั้งปรับและในกรณีที่โรงงานตามวรรคหนึ่งเปนโรงงานประเภทหรือชนิดที่กําหนด
จํานวนหรือขนาดที่จะใหตั้งหรือไมใหตั้งในทองที่ใดตามประกาศที่ออกตามมาตรา ๓๒(๑) ผูกระทําตอง
ระวางโทษจําคุกไมเกินสี่ป หรือปรับไมเกินสี่แสนบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ
๔) กรณีมวี ตั ถุระเบิดและสวนประกอบของวัตถุระเบิดซึง่ เปนยุทธภัณฑแยกพิจารณาไดดงั นี้
๔.๑ กรณีความผิดตาม พ.ร.บ.อาวุธปน เครือ่ งกระสุนปน วัตถุระเบิด ดอกไมเพลิง และ
สิ่งเทียมอาวุธปน พ.ศ. ๒๔๙๐ ใชพิจารณากรณีตรวจพบดินระเบิด, แกป, สายชนวน โดยไมมีใบอนุญาต
(ตามแบบ ป.๕) ผิดตามมาตรา ๓๘ ฐาน “ทํา ซื้อ มี ใช สั่ง นําเขา ซึ่งวัตถุระเบิดโดยไมไดรับอนุญาต
จากพนักงานเจาหนาที่” และมีบทกําหนดโทษตามมาตรา ๗๔ ระวางโทษจําคุกตั้งแตหนึ่งปถึงยี่สิบป
และปรับตั้งแตสองพันบาทถึงสี่หมื่นบาท
๔.๒ กรณีมีสวนประกอบของวัตถุระเบิด เชน แอมโมเนียมไนเตรท ใชบังคับตาม
พ.ร.บ.ควบคุมยุทธภัณฑ พ.ศ. ๒๕๓๐ ซึ่งในมาตรา ๔ นิยามของคําวา “ยุทธภัณฑ” หมายความวา
อาวุธ เครื่องอุปกรณของอาวุธ สารเคมี สารชีวะ สารรังสี หรือเครื่องมือเครื่องใชที่นําไปใชในการรบ
หรือการสงครามได ทั้งนี้ตามที่รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งปจจุบันไดมีประกาศกระทรวง
กลาโหม เรื่อง กําหนดชนิดยุทธภัณฑที่ตองขออนุญาตตาม พ.ร.บ.ควบคุมยุทธภัณฑ พ.ศ.๒๕๓๐ ลงวันที่
๒๐ ธ.ค. ๒๕๔๑ กําหนดอาวุธ, เครื่องอุปกรณของอาวุธ, ยานพาหนะ สารเคมี วัตถุระเบิด และสารเคมี
คูมือการปฏิบัติงานดานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม

๗๓

ทีใ่ ชเปนสวนผสมของวัตถุระเบิด ใหเปนยุทธภัณฑอยูห ลายรายการ แตทจี่ ะหยิบยกนํามากลาวเพียง ๒ ชนิด
ที่ทางโรงโมหินนิยมนํามาใชเปนสวนผสมของวัตถุระเบิดลักษณะคลายปุยมีอยู ๒ ชนิด คือ แอมโมเนียม
ไนเตรท (AMMONIUM NITRATE) และโปแตสเซียมคลอเรท (POTASSIUM CHLORATE) ซึง่ หากโรงโมหนิ ใด
มีไวในครอบครองโดยไมไดรบั อนุญาต ตามแบบ (ย.ภ.๕) เปนความผิดตามมาตรา ๑๕ ฐาน “หามมิใหผใู ด
สั่งเขามา นําเขามา ผลิต หรือมีซึ่งยุทธภัณฑ เวนแตจะไดรับอนุญาตจากปลัดกระทรวงกลาโหม” และ
มีบทกําหนดโทษตามมาตรา ๔๒ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป หรือปรับไมเกินหาหมื่นบาท หรือทั้งจํา
ทั้งปรับ และตองแจงสถานที่เก็บตามมาตรา ๑๙ ตองระวางโทษตามมาตรา ๔๔ ตองระวางโทษจําคุก
ไมเกินหกเดือนหรือปรับไมเกินหกพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
๑.๓ แนวทางการตรวจสอบเกี่ยวกับการขุดตักบอดิน ลูกรัง
ตามพระราชบัญญัตกิ ารขุดดิน และถมดิน พุทธศักราช ๒๕๔๓ ไดใชบงั คับไวดงั นี้
๑. การขุดดินในทีด่ นิ ของตนเองเพือ่ จําหนาย หรือเพือ่ ถมดินนัน้ แมวา เจาของทีด่ นิ
จะมีกรรมสิทธิใ์ นทีด่ นิ เปนโฉนดทีด่ นิ หรือมีเอกสารการครอบครองทีด่ นิ เปน น.ส.๓ หากเปนการดําเนินการ
เพื่อการคาและมีการใชเครื่องจักรในการขุด เชน ใชรถแบคโฮขุดตักดิน จะเปนการดําเนินกิจการประกอบ
กิจโรงงาน จําพวกที่ ๓ ตามกฎกระทรวงฉบับที่ ๑๖ (พ.ศ. ๒๕๔๕) ออกตามความในพระราชบัญญัตโิ รงงาน
พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๕, ๖ และ ๗ ซึง่ จะตองไดรบั อนุญาตกอนจึงจะสามารถดําเนินการไดตามมาตรา ๗ (๓)
หากดําเนินการโดยไมไดรับอนุญาตจะมีอัตราโทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับไมเกินสองแสนบาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ กรณีเชนนี้ใหพิจารณาวาเปนการดําเนินการเพื่อการคาเปนหลักหากเปนการขุดดิน
เพือ่ ใชในการอืน่ เชน ขุดบอเพือ่ กักนํา้ ไวใชในการเกษตรเล็กนอย หรือขุดลอกบอเลีย้ งกุง เชนนี้ ในทางพิจารณา
เจาหนาทีก่ รมโรงงานอุตสาหกรรมเคยพิจารณาวาไมเปนการดําเนินกิจการโรงงาน ตามนัยกฎหมายทีก่ ลาว
๒. ในทองที่ที่ไดมีการประกาศเปนเขตควบคุมการขุดดินถมดินแลวจะตองมี
การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ ซึ่งตามมาตรา ๑๗ มีบทบัญญัติในการ
ควบคุมการขุดดินไววา ผูท ปี่ ระสงคจะขุดดินโดยมีความลึกจากระดับพืน้ ดินเกินสามเมตร หรือมีพนื้ ดินทีป่ าก
บอดินเกินหนึ่งหมื่นตารางเมตร หรือมีความลึกหรือพื้นที่ตามที่เจาพนักงานทองถิ่นประกาศกําหนด
จะตองแจงตอเจาพนักงานทองถิน่ ตามแบบทีก่ ฎหมายกําหนด ซึง่ จะมีการกําหนดใหแจงขอมูลในการขุดไว
หากเจาพนักงานทองถิน่ พิจารณาแลวเห็นวามีการแจงทีถ่ กู ตองก็จะออกใบรับแจงใหแกผแู จงไวเปนหลักฐาน
ภายในเจ็ดวันนับแตวันรับแจง และใหผูแจงเริ่มทําการขุดดินตามที่รับแจงไดนับแตวันที่ไดรับใบรับแจง
แตหากพบวาการแจงไมถูกตองเจาพนักงานทองถิ่นจะสั่งใหผูแจงแกไขภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ไดรับแจง
ถาผูแจงไมแกไขใหถูกตองภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ผูแจงไดรับแจงใหแกไขจากเจาพนักงานทองที่
ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําสั่งใหการแจงนั้นเปนอันสิ้นผล
๓. สวนการถมดินนั้น มาตรา ๒๖ ไดกําหนดไววา ผูที่ประสงคจะถมดินโดยมี
ความสูงของเนินดินเกินกวาระดับที่ดินเจาของขางเคียง และมีพื้นที่ของเนินดินไมเกินสองพันตารางเมตร
หรือมีพนื้ ทีต่ ามทีเ่ จาพนักงานทองถิน่ ประกาศกําหนด ตองจัดใหมที กี่ ารระบายนํา้ เพียงพอทีจ่ ะไมกอ ใหเกิด
ความเดือดรอนแกเจาของที่ดินขางเคียงหรือบุคคลอื่น และการถมดินจะตองมีการแจงตอเจาพนักงาน
ทองถิ่น และเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจใหแกไขการแจงถมดินที่ไมถูกตองในลักษณะเดียวกับที่กําหนด
โดยใหนําหลักในการดําเนินการที่กําหนดไวในเรื่องการขุดดินมาใชบังคับโดยอนุโลม
การขุดดินหรือถมดินโดยไมไดใบรับแจงจากเจาพนักงานทองถิน่ ตามมาตรา ๑๗
และ ๒๖ นั้น มีอัตราโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินหาหมื่นบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ และหาก
พื้นที่ที่ขุดดินถมดินนั้นมีกฎกระทรวงหามไวตามมาตรา ๖ (๑) จะมีอัตราโทษจําคุกไมเกินสองป หรือ
ปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
๗๔
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นอกจากนีก้ ารขุดดินโดยมีความลึกไมเกินสามเมตร เมือ่ จะขุดดินใกลแนวเขตทีด่ นิ
ขางเคียงของผูอ นื่ ในระยะนอยกวาสองเทาของความลึกของบอดินทีจ่ ะขุด ตองจัดการปองกันการพังทลาย
ของดินตามวิสัยที่ควรจะทําตามความในมาตรา ๒๔ หากดําเนินการโดยไมปฏิบัติตามมาตราดังกลาว
จะมีอัตราโทษปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท ตามมาตรา ๓๗
แตการบังคับใชพระราชบัญญัติการขุดดินถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ นั้น มีขอจํากัดอยู
วาจะใชบังคับไดก็เฉพาะรายที่ดําเนินการในพื้นที่ที่เจาพนักงานทองถิ่น ไดมีการประกาศเปนเขตควบคุม
การขุดดินถมดินไวแลวเทานัน้ หากไมมกี ารประกาศไวกย็ งั ไมเปนความผิดตามกฎหมายดังกลาวแตอยางใด
ซึ่งเจาพนักงานทองถิ่นนั้น ไดแก องคการบริหารสวนตําบล เทศบาล กรุงเทพฯ หรือองคการปกครองสวน
ทองถิน่ อืน่ ตามทีก่ ฎหมายโดยเฉพาะจัดตัง้ ขึน้ ดังนัน้ กอนดําเนินการจับกุมดําเนินคดีกต็ อ งมีการตรวจสอบ
การประกาศเขตควบคุมการขุดดินถมดินจากพนักงานทองถิน่ กอนใหเปนทีช่ ดั เจนวามีการประกาศควบคุม
ไวแลว กรณีเจาของที่ดินขุดลึกเกินกวากฎหมายกําหนด และกอใหเกิดความเสียหายตอที่ดินของผูอื่น
จะสามารถดํ า เนิ น คดี ต  อ เจ า ของที่ ดิ น หรื อ ผู  เ กี่ ย วข อ งตามกฎหมายใดได บ  า ง และมี โ ทษอย า งไร
หากมีการขุดดินใกลแนวเขตที่ดินของผูอื่นจนเกิดความเสียหาย โดยไมมีการปองกันนอกจากจะเปนการ
กระทําผิดและมีโทษตามมาตรา ๒๔ และ ๓๗ แหงพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓
ตามทีก่ ลาวแลวขางตนแลว หากการกระทํานัน้ ยอมเล็งเห็นผลวาจะเกิดความเสียหายแกทรัพยสนิ ของผูอ นื่
ผูกระทําก็คงจะตองมีความผิดฐาน “ทําใหเสียทรัพย”ตามประมวลกฎหมายอาญา สวนผูเสียหายก็มีสิทธิ
ที่จะเรียกรองหรือฟองเรียกคาเสียหายในทางแพงจากผูที่กอใหเกิดความเสียหาย ฐานละเมิดตามประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๔๒๐
๑.๔ แนวทางการตรวจสอบการดูดทราย
การตรวจสอบดูดทรายนั้นใชประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา ๙ เปนหลักใหญ
ซึ่งในสถานที่รับอนุญาตใหทําการดูดทรายนั้น จะตองทําการตรวจสอบหลักฐานตาง ๆ ดังนี้
๑. ใบอนุญาตใหทําการดูดทรายตามมาตรา ๙ แหงประมวลกฎหมายที่ดิน
ตามแบบ (ทด.๖๙ ก.) ตามใบอนุญาตฉบับนี้จะมีรูปแผนที่, การปกหลักเขตยึดโยงตางๆ และพื้นที่
การอนุญาตเปนจํานวนไร และที่สําคัญคือวันสิ้นสุดการอนุญาตโดยการตรวจสอบใหเนนวาผูรับอนุญาต
ทําการดูดทรายตรงสถานที่รับอนุญาตหรือไม
๒. ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ตาม พ.ร.บ. โรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ เนือ่ งจาก
เครือ่ งจักรทีใ่ ชในการดูดทราย (แพหรือเรือดูดทรายทีม่ เี ครือ่ งจักรตนกําลังฉุดปน หอยโขง) นัน้ จะมีกาํ ลังมา
ตัง้ แต ๕ แรงมาขึน้ ไปทัง้ สิน้ จึงเปน “โรงงาน” ตามมาตรา ๕ แหง พ.ร.บ. โรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ และสําหรับ
การดูดทรายนั้นไดมีกฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความใน พ.ร.บ. โรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ กําหนด
ใหเปนโรงงานจําพวกที่ ๓(๔) ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการโรงงานกอนจึงจะดําเนินการได
๓. ใบอนุญาตใหขดุ ลอกรองนํา้ จากกรมเจาทา ตาม พ.ร.บ.เดินเรือในนานนํา้ ไทย
พ.ศ. ๒๔๕๖ เนื่องจากการดูดทรายสวนมากมักจะใชแพ หรือเรือดูดทรายในแมนํ้าลําคลอง ซึ่งเปนการ
ลวงลํ้าไปในแมนํ้าลําคลองและกีดขวางทางสัญจรของประชาชนหรือที่ประชาชนใชประโยชนรวมกัน
ตามมาตรา ๑๑๗ และขออนุญาตขุดลอกรองนํา้ (ดูดทราย) ตามมาตรา ๑๒๐ แหง พ.ร.บ. เดินเรือในนานนํา้ ไทย
พ.ศ.๒๔๕๖ นอกจากนัน้ ยังตองมีใบอนุญาตใหควบคุมเรือของกรมเจาทาอีกดวย แตเห็นวาเปนเรือ่ งปลีกยอย
มากกวา มีใชสาระสําคัญมากกวาในการตรวจสอบการดูดทรายใบอนุญาตตามขอ ๑, ๒ และ ๓ อาจเปนการ
อนุญาตในนามของบุคคล หรือนิตบิ คุ คล เชน ในรูปของหางหุน สวน บริษทั ก็ได เมือ่ ตรวจดูตามเงือ่ นไขทาย
คูมือการปฏิบัติงานดานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม

๗๕

ใบอนุญาตใหทาํ การดูดทรายตามขอ ๑ แลวผูร บั อนุญาตจะตองดําเนินการดวยตนเอง แตสว นมากผูร บั อนุญาต
มักจะไมอยูควบคุมการดูดทรายแตจะปลอยใหคนงาน หรือผูรับจางดําเนินการ เมื่อไดทําการตรวจสอบ
หลักฐานแลวขาดอยางใดอยางหนึ่งหรือวาใบอนุญาตนั้น ๆ สิ้นอายุแลวก็ใหทําการควบคุมตัวคนงาน
เหลานั้นไวทําการตรวจสอบเครื่องจักรที่ใชในการดูดทรายบันทึกหมายเลขเครื่องและทําแผนที่ประกอบ
ใหชดั เจน และถาริมตลิง่ มีรถตักทรายหรือแบคโฮ รถบรรทุกอยูใ นทีเ่ กิดเหตุกใ็ หทาํ การตรวจยึดประกอบคดี
ไวดวย โดยใหทําบันทึกการจับกุม/ตรวจยึด พรอมแจงขอกลาวหาคนงานวารวมกับผูรับอนุญาตกระทํา
ความผิด (กรณีผูรับอนุญาตไมอยูในที่เกิดเหตุ) กรณีการลวงลํ้าลํานํ้าโดยแพ หรือเรือดูดทราย
ตามมาตรา ๑๑๗ ตาม พ.ร.บ.เดินเรือในนานนํา้ ไทย พ.ศ. ๒๔๕๖ นัน้ ใหคาํ นวณพืน้ ทีซ่ งึ่ ถูกลวงลํา้ ไปดวยวา
เปนเทาใด เพราะเปนองคประกอบของความผิดในมาตรานี้ ไมเชนนัน้ เวลาศาลลงโทษจะไมสามารถพิจารณา
ไดตอ งลงโทษขัน้ ตํา่ คือปรับเพียง ๕๐๐ บาท (คําพิพากษาคดีแดงที่ ๑๙๒๑/๒๕๔๓ ของศาลจังหวัดกาฬสินธุ)
ซึ่งจะขอยกมาตราตาง ๆ มากลาวไวเพื่อสะดวกในการบันทึกการจับกุมดังนี้
๑) กรณีไมมใี บอนุญาตใหทาํ การดูดทราย ใหแจงขอกลาวหา ตามมาตรา ๙,
๑๐๘ ทวิ แหงประมวลกฎหมายที่ดิน ฐาน “ยึดถือ ครอบครองหรือกระทําดวยประการใด ๆ อันเปนการ
ทําลายหรือทําใหเสื่อมสภาพที่ดิน ที่หิน ที่กรวด หรือที่ทราย หรือกระทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดอันเปนอันตราย
แกทรัพยากรในที่ดิน และไดกระทําในที่ดินซึ่งเปนสาธารณสมบัติของแผนดินที่ประชาชนใชประโยชน
รวมกัน โดยไมไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่”
๒) กรณีไมมีใบอนุญาตใหประกอบกิจการโรงงานใหแจงขอกลาวหาตาม
พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๑๒, ๕๐ ฐาน “ตั้งหรือประกอบกิจการโรงงานโดยใชเครื่องจักร
จําพวกที่ ๓ ที่มีกําลังมา เกินกวา ๕ แรงมาขึ้นไปโดยไมไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่”
๓) กรณีไมมีใบอนุญาตใหทําการขุดลอกรองนํ้าของกรมเจาทา ใหแจง
ขอกลาวหาตาม พ.ร.บ.เดินเรือในนานนํา้ ไทย พ.ศ. ๒๔๕๖ มาตรา ๑๒๐ ฐาน “ขุดลอกรองนํา้ โดยไมไดรบั
อนุญาต” และมาตรา ๑๑๗, ๑๑๘ ฐาน “กระทําการใด ๆ ลวงลํ้าเขาไปในแมนํ้าลําคลองอันเปนทาง
สัญจรของประชาชนใชประโยชนรวมกันโดยไมไดรับอนุญาตพนักงานเจาหนาที่”
เมื่อแจงขอกลาวหาแลวใหจัดทําบันทึกการจับกุม/ตรวจยึด ตามประมวล
กฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญา และควบคุมตัวผูถ กู จับ นําสงพนักงานสอบสวนทองทีส่ าํ หรับของกลางนัน้
คงไมสามารถนํามายังที่ทําการของพนักงานสอบสวนได เนื่องจากเปนแพหรือเรือดูดทราย ใหหมายเหตุ
ไวในบันทึกการจับกุมวา “ของกลางคือเครื่องจักร เครื่องยนตที่ใชในการดูดทราย, ทอเหล็กดูดทราย นั้น
มีขนาดใหญและติดตัง้ ถาวร อยูท เี่ กิดเหตุ” และใหจดั กําลังตํารวจสวนหนึง่ เฝาไวและรีบนําพนักงานสอบสวน
มาดูและตรวจสถานที่โดยเร็ว ในกรณีที่จะมีการจับกุมผูที่เคยมีใบอนุญาตใหทําการดูดทรายตามมาตรา ๙
แหงประมวลกฎหมายที่ดิน การเขาไปตรวจสอบตองทําการสืบสวนขอมูลกอนวา ผูรับอนุญาตรายนั้น
ไมไดไปขอตออายุใบอนุญาตภายในกําหนดดังกลาว ก็สามารถประกอบกิจการตอไปไดจนกวาจะไดรบั คําสัง่
ไมอนุญาต ผูจับกุมตองทําการสืบสวนหาขอมูลจากจังหวัดนั้น ๆ วาผูประกอบกิจการไดยื่นขอตอ
ใบอนุญาตแลวหรือไม ซึง่ ในแตละจังหวัด จะมีคณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตใหดดู ทรายประจําจังหวัด
ซึ่งมีผูวาราชการจังหวัดเปนประธานอนุกรรมการ (ตามขอ ๗ แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
การอนุญาตใหดดู ทราย พ.ศ. ๒๕๒๓) และหากลํานํา้ ทีข่ ออนุญาตใหดดู ทรายเปนลํานํา้ ระหวางประเทศ คือ
มีเขตแดนติดกับประเทศอืน่ เชน แมนาํ้ โขง ก็ตอ งเขาทีป่ ระชุมของคณะกรรมการพิจารณาอนุญาตใหดดู ทราย
สวนกลาง หรือ กพด. กอน
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๒. ความผิดที่เกี่ยวของกับกฎหมายดานสิ่งแวดลอม
สภาพบังคับในกฎหมายสิ่งแวดลอม แยกออกไดเปน ๓ ประเภท คือ การเยียวยาสิทธิ
ทางแพง โทษและวิธีการเพื่อความปลอดภัยทางอาญา และบทบังคับทางปกครอง
๑. การเยียวยาทางแพง โดยหลักเรือ่ งของผูเ สียหายจากการละเมิดเรียกรองคาสินไหม
ทดแทนหรือฟองรองและมีคาํ ขอตอศาลเพือ่ ใหมคี าํ สัง่ หามมิใหผกู ระทําความผิดเกีย่ วกับสิง่ แวดลอมทําลาย
สภาพแวดลอมตอไป สวนอีกกรณีหนึ่งคือการที่รัฐเปนผูดําเนินการเรียกรองคาสินไหมทดแทนทางละเมิด
ในกรณีที่เกิดความเสียหายแกทรัพยากรธรรมชาติหรือกอใหเกิดมลพิษตอประชาชน
กฎหมายสิง่ แวดลอมของไทยกําหนดมาตรการในการทีผ่ เู สียหายหรือรัฐจะฟองเรียก
คาสินไหมทดแทนทางแพงไวเปนพิเศษ เพื่อใหสอดคลองกับหลักการผูกอมลพิษเปนผลตองจายคาขจัด
มลพิษ (polluter pays principle) และเพื่อใหการบังคับคดีเปนไปอยางเปนธรรมเนื่องจากมีความยาก
และมีขอจํากัดในการพิสูจน กฎหมายจึงกําหนดใหความรับผิดในทางแพงตามกฎหมายสิ่งแวดลอม
เปนความรับผิดที่ไมตองมีเจตนา (strict liability) กลาวคือ เจาของแหลงกําเนิดมลพิษจะตองรับผิด
ในความเสียหายที่เกิดขึ้นแมวามิไดกระทําโดยจงใจ หรือประมาทเลินเลอ ยกเวนเปนเหตุสุดวิสัย เชน
เพราะฟาผาถังนํ้ามันทําใหนํ้ามันลุกไหม และเกิดควันพิษ เปนตน
สําหรับคาเสียหายในทางแพงที่เรียกรองไดนี้ ผูที่กระทําละเมิดตองรับผิดใน
ความเสียหายที่เกิดแกทรัพยากรธรรมชาติอันเปนของรัฐ หรือสาธารณสมบัติของแผนดิน ซึ่งบางกรณี
อาจไมสามารถเรียกใหชดใชไดตามหลักละเมิดในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยเพราะทรัพยากร
ดังกลาวไมถือวาเปนกรรมสิทธิ์ของผูอื่น
๒. โทษและวิธีการเพื่อความปลอดภัยทางอาญา โดยการกําหนดความผิดและโทษ
ทางอาญาไวเพื่อใชบังคับแกผูกระทําความผิดตามกฎหมายสิ่งแวดลอม ซึ่งในกฎหมายที่เกี่ยวของกับ
สิ่งแวดลอมทุกฉบับไดกําหนดทั้งโทษจําคุก ปรับ และริบทรัพยสิน และเมื่อใดก็ตามที่รัฐพบเห็นหรือได
รับทราบวามีการกระทําความผิดเกิดขึ้นก็จะดําเนินการบังคับโทษใหเปนไปตามกฎหมาย ทั้งนี้โดยถือวา
มาตรการทีใ่ ชโทษทางอาญาบังคับ เพือ่ เปนมาตรการทีเ่ ขมงวดสําหรับการบังคับใหคนเชือ่ ฟงและปฏิบตั ติ าม
อยางไรก็ดี การบังคับใชโทษดังกลาว อาจไมจําตองฟองคดีตอศาล เพราะกฎหมาย
กําหนดใหสามารถเปรียบเทียบปรับไดในชัน้ เจาพนักงานหรือคณะกรรมการเปรียบเทียบปรับตามทีก่ ฎหมาย
พิเศษนั้นกําหนดไว
การนํามาตรการทางอาญามาใชเพื่อลงโทษผูกระทําความผิดเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม
ตองเปนไปตามหลักทั่วไปของความรับผิดทางอาญา ซึ่งโดยสวนใหญผูกระทําจะตองกระทําโดยเจตนา
เปนหลัก เวนแตจะมีกฎหมายกําหนดใหตองรับผิดทางอาญาแมไดกระทําโดยประมาท
การบังคับใชกฎหมายอาญาตามกฎหมายสิง่ แวดลอมนี้ โดยหลักแลวมีความประสงค
จะลงโทษอาญาเพื่อใหเกิดการยับยั้งมิใหกระทําผิด (deterrence) จึงใชการลงโทษปรับที่มีจํานวนคาปรับ
สูงเปนหลัก ในกรณีที่เปนการทําลายทรัพยากรธรรมชาติที่รายแรง หรือกอใหเกิดมลพิษสูงจะกําหนดโทษ
จําคุกสูง แตในความผิดตอสิ่งแวดลอมนี้ไมมีโทษถึงขั้นประหารชีวิต
๓. บทบั ง คั บ ทางปกครอง เป น มาตรการที่ บั ญ ญั ติ ไว เช น เดี ย วกั บ ในกฎหมาย
ตางประเทศ คือ เจาพนักงานผูบ งั คับใหเปนไปตามกฎหมายจะใชมาตรการหรือการออกคําสัง่ ทางปกครอง
เพื่อควบคุม กํากับ ดูแลใหมีการปองกัน แกไข การกระทําที่กอใหเกิดอันตรายตอทรัพยากรธรรมชาติ
หรือกอใหเกิดมลพิษทําใหประชาชนเปนอันตราย การบังคับทางปกครองนีถ้ อื เปนมาตรการหลักทีก่ ฎหมาย
สิ่งแวดลอมกําหนดไวเพื่อใหเจาพนักงานที่บังคับใหเปนไปตามกฎหมายนํามาใชเพื่อกําหนดหลักเกณฑ
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และรายละเอียดของมาตรการในการควบคุมมลพิษ เชน การออกกฎกระทรวงหรือประกาศกระทรวง
กําหนดมาตรการทีน่ าํ มาใชกบั การควบคุมมลพิษทางนํา้ ทางอากาศหรือเสียง เปนตน สวนในระดับราชการ
สวนภูมภิ าค เชน จังหวัด กฎหมายกําหนดใหในเขตควบคุมมลพิษสามารถกําหนดมาตรฐานคุม ครองมลพิษ
ที่เขมงวดกวามาตรฐานระดับชาติได สวนในระดับราชการสวนทองถิ่น มีอํานาจกําหนดขอกําหนดทองถิ่น
เพือ่ วางเกณฑรายละเอียดทีจ่ ะตองดําเนินการหรือลงโทษผูก ระทําความผิดตอสิง่ แวดลอมภายในเขตพืน้ ที่
และความรับผิดชอบของทองถิ่นนั้นได
๒.๑ แนวทางการตรวจสอบความผิดเกี่ยวกับมลพิษทางนํ้า
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับแหลงกําเนิดนํ้าเสียและขั้นตอนการตรวจนํ้าเสีย
๑. ประเภทของแหลงกําเนิดนํ้าเสีย
๑.๑ นํ้าเสียชุมชน เชน นํ้าเสียจากบานเรือน ที่พักอาศัย รานคา ตลาด โรงแรม
โรงพยาบาล โรงเรียน สํานักงาน
๑.๒ นํา้ เสียเกษตรกรรม ไดแก นํา้ เสียตาง ๆ จากกิจกรรมตางๆ ในทางการเกษตร
๑.๓ นํ้าเสียอุตสาหกรรม ไดแก นํ้าเสียที่เกิดจากกิจกรรมตาง ๆ ในโรงงาน
อุตสาหกรรม
๒. หนวยงานที่รับผิดชอบหลักและมีขีดความสามารถในการตรวจคุณภาพนํ้า
๒.๑ ฝายตรวจและบังคับการ กรมควบคุมมลพิษ
๒.๒ สํานักงานสิ่งแวดลอม ภาค ๑-๑๖
๒.๓ อุตสาหกรรมจังหวัด
๓. พิจารณาถึงแหลงกําเนิดนํ้าเสียเปนหลักกอนประสานหนวยงาน
๓.๑ แหลงกําเนิดนํ้าเสียชุมชน หรือ นํ้าเสียเกษตรกรรม ประสานหนวยงาน
ที่รับผิดชอบตามขอ ๒.๑, ๒.๒
๓.๒ แหลงกําเนิดนํา้ เสียอุตสาหกรรม ประสานหนวยทีร่ บั ผิดชอบตามขอ ๒.๓
๔. ขั้นตอนการดําเนินการ
๔.๑ เมือ่ ไดรบั การรองเรียนหรือมีการรองขอใหเขาตรวจสอบวามีการปลอยนํา้ เสีย
ลงสูแ หลงนํา้ สาธารณะ ใหดาํ เนินการตรวจสอบขอมูลเบือ้ งตนวาแหลงกําเนิดนํา้ เสียมาจากสถานทีป่ ระเภทใด
๔.๒ เมื่อทราบแหลงกําเนิดของนํ้าเสียแลว ใหประสานหนวยงานที่เกี่ยวของ
โดยพิจารณาจากแหลงกําเนิดของนํา้ เสียเปนหลัก เพือ่ ใหงา ยและสะดวกตอการดําเนินการในสวนทีเ่ กีย่ วของ
เชน การดําเนินการดานปกครองและพิจารณาบังคับใชกฎหมาย
๔.๓ กรณีจําเปนเรงดวน เชน พบเห็นการปลอยนํ้าเสียในขณะนั้น สามารถ
นําภาชนะที่สะอาดมาทําการเก็บตัวอยางนํ้า ประมาณ ๓-๔ ขวด และนํามาแชเย็น เพื่อสงตัวอยางนํ้า
ไปตรวจวิเคราะหตามกระบวนการทางวิทยาศาสตรตอไป
๔.๔ ตัวอยางนํา้ ใหทาํ ฉลากปด โดยใหมรี ายละเอียดเกีย่ วกับ วัน เวลา และสถานที่
ที่เก็บตัวอยางนํ้า พรอมทั้งใหผูเกี่ยวของทุกฝายรวมลงลายมือชื่อเปนหลักฐาน และสงตรวจยังหนวยงาน
ที่เกี่ยวของโดยพิจารณาจากแหลงกําเนิดนํ้าเสีย

๗๘
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เกณฑการตรวจคุณภาพนํ้าดวยวิธีตาง ๆ

๑. ตรวจปริมาณออกซิเจนที่ละลายในนํ้า หรือ ดีโอ (Dissolved oxygen : DO)
ออกซิเจนเปนปจจัยที่นับวามีความสําคัญมากที่สุดในการดํารงชีวิต เนื่องจากสิ่งมีชีวิต
ทุกชนิดจําเปนตองใชออกซิเจนในกระบวนการตาง ๆ ของรางกาย การตรวจคา DO ของนํา้ นัน้ เปนการตรวจ
เบื้องตน สามารถทราบผลการตรวจไดทันที โดยใชเครื่อง

DO มิเตอร
*********แหลงนํ้าธรรมชาติทั่วไป
***********นํ้าเนาเสีย

DO meter
ปกติจะมีคาดีโอ ประมาณ ๕-๗ มิลลิกรัมตอลิตร
คาดีโอตํ่ากวา ๓ มิลลิกรัมตอลิตร

ตารางแสดงระดับออกซิเจนที่ละลายในนํ้า (DO)
คุณภาพของนํ้าและการใชประโยชน
ระดับ DO (ppm)
๘-๙
๖.๗-๘
๔.๕-๖.๗
ตํ่ากวา ๔.๕
ตํ่ากวา ๔
ตํ่ากวา ๒

คุณภาพของนํ้า
ดี
เริ่มมีการปนเปอน
ปนเปอนปานกลาง
มีการปนเปอนมาก
นํ้าอยูในภาวะวิกฤติ
นํ้าอยูในภาวะวิกฤติ

การใชประโยชน
-

อุปโภค บริโภค
ใชในการอุปโภค
ใชในการเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม
พืช, สัตวนํ้าเริ่มไดรับอันตรายใชประโยชนไดนอย
พืชและสัตวนํ้าไดรับอันตราย ใชประโยชนไมได
พืชและสัตวนํ้าไมสามารถมีชีวิตอยูได ใชประโยชน ไมไดเลย

๒. ความสกปรกในรูปของอินทรียสาร หรือ บีโอดี (Biochemical oxygen demand : BOD)
บีโอดี หมายถึง ปริมาณออกซิเจนที่จุลินทรียในนํ้าใชในการยอยสลายสารอินทรียในนํ้า
ตามมาตรฐานสากลจะวัดคา BOD ภายในเวลา ๕ วัน ที่อุณหภูมิ ๒๐ องศาเซลเซียส ในแหลงนํ้าใด
ถามีคา BOD สูง แสดงวานํ้านั้นเนาเสียและสกปรกมาก
ตาราง แสดงคา BOD ที่เปนตัวบงชี้คุณภาพนํ้า
คุณภาพนํ้า
คา BOD ๕ วัน(มิลลิกรัม/ลิตร)
นํ้าบริสุทธิ์
๐
นํ้าสะอาดมาก
๑
นํ้าสะอาด
๒
นํ้าสะอาดพอประมาณ
๓
นํ้าไมสะอาด
๕
นํ้าสกปรก
๑๐
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๗๙

๓. ตรวจสอบความเปนกรด-ดางของนํ้า (PH)
คาความเปนกรด-ดางของแหลงนํ้าปกติ อยูที่ ๕.๕-๙ (นํ้าดื่ม ๖.๘-๗.๓) การตรวจดวย
วิธีอื่น ๆ
ดัชนีคุณภาพนํ้า

คามาตรฐาน

วิธีวิเคราะห

ุ หภูมิ ๑๐๓
๑. คาทีดีเอส (TDS หรือ ❏ ไมเกิน ๓,๐๐๐ มก./ล. หรืออาจแตกตาง แลวแตละ ระเหยแหงทีอ่ ณ
o
Total Dissolved Solids) ประเภทของแหลงรองรับนํ้าทิ้ง หรือประเภทของโรงงาน -๑๐๕ C เปนเวลา ๑ ชัว่ โมง
อุตสาหกรรม ทีค่ ณะกรรมการควบคุมมลพิษเห็นสมควรแตไมเกิน
๕,๐๐๐ มก./ล.
❏ นํ้าทิ้งที่จะระบายลงแหลงนํ้ากรอยที่มีคาความเค็ม
(Salinity) เกิน ๒,๐๐๐ มก./ล. หรือลงสูทะเลคาทีดีเอส
ในนํ้าทิ้ง จะมีคามากกวาคาทีดีเอสที่มีอยูในแหลงนํ้ากรอย
หรือนํ้าทะเลไดไมเกิน ๕,๐๐๐ มก./ล.
๒. สารแขวนลอย
ไมเกิน ๕๐ มก./ล. หรืออาจแตกตางแลวแตประเภทของแหลง กรองผานกระดาษกรอง
(Suspended Solids) รองรับนํา้ ทิง้ หรือประเภทของโรงงานอุตสาหกรรม หรือประเภท ใยแกว (Glass Fiber Filter
ของระบบบําบัดนํ้าเสียตามที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษ Disc)
เห็นสมควรแตไมเกิน ๑๕๐ มก./ล.
๓. อุณหภูมิ
(Temperature)

ไมเกิน ๔๐°C

เครือ่ งวัดอุณหภูมิ วัดขณะ
ทําการเก็บตัวอยางนํ้า

๔. สีหรือกลิ่น

ไมเปนที่พึงรังเกียจ

ไมไดกําหนด

๕. ซัลไฟด
(Sulfide as H๒S)

ไมเกิน ๑.๐ มก./ล.

Titrate

๖. ไซยาไนด
ไมเกิน ๐.๒ มก./ล.
(Cyanide as HCN)

กลั่นและตามดวยวิธี
Pyridine Barbituric Acid

๗. นํ้ามันและไขมัน
ไมเกิน ๕.๐ มก./ล. หรืออาจแตกตางแลวแตละประเภทของ
(Fat, Oil and Grease) แหลงรองรับนํ้าทิ้ง หรือประเภทของโรงงานอุตสาหกรรม
ตามที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษเห็นสมควรแตไมเกิน
๑๕ มก./ล.

พ.ศ. ๒๕๓๕

๕. กฎหมายที่เกี่ยวของ
● พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕
● พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
● พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕
● พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง

พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒
● พระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒
●

๘๐
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●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

พระราชบัญญัติการขนสงทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒
พระราชบัญญัติแร พ.ศ. ๒๕๑๐
พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑
พระราชบัญญัติปโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๒๑
พระราชบัญญัติการจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๓๕
พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และ พ.ศ. ๒๕๓๕
พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๓๕
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
พระราชบัญญัติการเดินเรือในนานนํ้าไทย พ.ศ. ๒๔๕๖

๖. ขอจํากัดในการเก็บตัวอยางนํ้า (คําแนะนําจากกรมควบคุมมลพิษ)
๑. ภาชนะที่ใชเก็บตัวอยางนํ้าตองเปนภาชนะสําหรับเก็บตัวอยางนํ้าโดยเฉพาะ
มีฝาปดมิดชิด เพื่อปองกันสิ่งปลอมปนอื่น ๆ เนื่องจากอาจสงผลตอผลวิเคราะหคุณภาพนํ้า
๒. ตัวอยางนํา้ ทีเ่ ก็บตองรีบดําเนินการตรวจวิเคราะหภายใน ๔๘ ชัว่ โมง มิฉะนัน้ ตัวอยาง
นํ้าจะใชไมได
๓. การเก็บตัวอยางนํา้ สมควรจะใชภาชนะตามขอ ๑ และเจาหนาทีท่ เี่ กีย่ วของโดยตรง
เพราะหลายคดีที่กรมควบคุมมลพิษดําเนินคดีกับเจาของแหลงกําเนิดนํ้าเสียประเภทตางๆ ตองยกฟอง
สาเหตุจากการเก็บตัวอยางนํ้าที่ไมไดดําเนินการโดยผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน
อํานาจหนาที่เจาพนักงานควบคุมมลพิษ มีหนาที่
- สั่งใหจัดใหมีระบบบําบัดนํ้าเสีย
- สั่งใหปรับปรุงแกไขระบบบําบัดนํ้าเสีย กรณีเปนโรงงานใหแจงพนักงานเจาหนาที่
ตามพระราชบัญญัติโรงงาน
- สั่งปรับ กรณีผูประกอบการละเวนไมบําบัดนํ้าเสียโดยใชระบบบําบัดและลักลอบ
ปลอยทิ้งนํ้าเสีย
- เสนอแนะ สั่งพักใช สั่งเพิกถอนใบอนุญาต หรือกําหนดวิธีการชั่วคราวใหการนํานํ้า
ไปบําบัด
- สั่งปรับตามกฎหมายปกครอง
อํานาจหนาที่ของเจาหนาที่ฝายปกครองหรือตํารวจ
- นํามาตรการทางอาญามาใชเพื่อลงโทษผูกระทําผิด
ประเภทแหลงกําเนิดมลพิษที่ตองถูกควบคุมดานนํ้าเสีย
- อาคารประเภท ก.
- การเลี้ยงสุกร
- สถานีบริการนํ้ามันเชื้อเพลิง
- โรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม
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๒.๒ แนวทางการตรวจสอบความผิดเกี่ยวกับมลพิษทางอากาศ
อํานาจหนาที่เจาพนักงานควบคุมมลพิษ มีหนาที่
- สั่งใหจัดใหมีระบบบําบัดอากาศเสีย
- สั่งใหปรับปรุงแกไขระบบบําบัด กรณีเปนโรงงานใหแจงพนักงานเจาหนาที่
ตาม พ.ร.บ.โรงงาน
- สั่งปรับ กรณีผูประกอบการละเวนไมบําบัดของเสีย
- เสนอแนะ สั่งพักใช สั่งเพิกถอนใบอนุญาต หรือกําหนดวิธีการชั่วคราว
- สั่งปรับตามกฎหมายปกครอง
อํานาจหนาที่ของเจาหนาที่ฝายปกครองหรือตํารวจ
- นํามาตรการทางอาญามาใชเพื่อลงโทษผูกระทําผิด
ประเภทแหลงกําเนิดมลพิษที่ตองถูกควบคุมดานอากาศเสีย
- โรงโม บด หรือยอยหิน และเหมืองหิน
- โรงเหล็ก
- โรงไฟฟา
- โรงปูนซีเมนต
- เตาเผามูลฝอย
- โรงงานอุตสาหกรรม
- คลังนํ้ามันเชื้อเพลิง
ซึ่งกรมโรงงานอุตสาหกรรมไดกําหนดมาตรฐานการระบายมลพิษดานอากาศ
เสียง และความสั่นสะเทือน เพื่อการควบคุม ดังนี้.- มาตรฐานควบคุมปลอยทิ้งอากาศเสียจากโรงไฟฟา
- มาตรฐานควบคุมการปลอยทั้งอากาศเสียจากเตาเผามูลฝอย
- มาตรฐานควบคุมการปลอยฝุนละอองจากโรงโม บด หรือยอยหิน
- มาตรฐานควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทําเหมืองหิน
- มาตรฐานควบคุมการปลอยทิ้งไอนํ้ามันเบนซินจากคลังนํ้ามันเชื้อเพลิง
- มาตรฐานอากาศเสียที่ระบายออกจากโรงงานอุตสาหกรรม
- มาตรฐานควบคุมการปลอยทิ้งอากาศเสียจากโรงงานปูนซีเมนต
- มาตรฐานการปลอยทิ้งอากาศเสียจากโรงงานเหล็ก
๒.๓ แนวทางการตรวจสอบความผิดเกี่ยวกับมลพิษทางเสียงและการสั่นสะเทือน
อํานาจหนาที่เจาพนักงานควบคุมมลพิษ มีหนาที่
- สั่งใหจัดใหมีระบบบําบัดทางเสียงและการสั่นสะเทือน
- สั่งใหปรับปรุงแกไขระบบบําบัดทางเสียงและการสั่นสะเทือน กรณีเปนโรงงาน
ใหแจงพนักงานเจาหนาที่ ตาม พ.ร.บ.โรงงาน
- สั่งปรับ กรณีผูประกอบการละเวนไมบําบัดมลพิษ
- เสนอแนะ สั่งพักใช สั่งเพิกถอนใบอนุญาต หรือกําหนดวิธีการชั่วคราว
- สั่งปรับตามกฎหมายปกครอง
อํานาจหนาที่ของเจาหนาที่ฝายปกครองหรือตํารวจ
- นํามาตรการทางอาญามาใชเพื่อลงโทษผูกระทําผิด
ประเภทแหลงกําเนิดมลพิษที่ตองถูกควบคุมดานมลพิษทางเสียง ไดแก
- ปญหามลพิษทางเสียงจากยานพาหนะทางบก
- ปญหามลพิษทางเสียงจากอากาศยาน
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- ปญหามลพิษทางเสียงจากการจราจรทางนํ้า
- ปญหามลพิษทางเสียงจากโครงการรถไฟฟา
- ปญหามลพิษทางเสียงจากโรงงานอุตสาหกรรม
๒.๔ แนวทางการตรวจสอบความผิดตอมลพิษอื่นและการกําจัดของเสีย
กฎหมายที่เกี่ยวของดานการจัดการอุบัติภัยสารเคมีและลักลอบทิ้งกากของเสีย
ประกอบดวย ๔ พระราชบัญญัติดังนี้
- พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕
- พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
- พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕
- พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕
๑. พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕
๑.๑ มาตราทีเ่ กีย่ วของทีส่ ามารถนํามาประยุกตใชในการจัดการอุบตั ภิ ยั สารเคมี
ไดแก
- มาตรา ๙ เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินหรือเหตุภยันตรายตอสาธารณชน
ใหผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจสั่งตามเห็นสมควรในการควบคุม ระงับหรือบรรเทาผลรายที่เกิดขึ้น
อยางทันทวงที
๑.๒ หมวด ๖ ความรับผิดชอบทางแพง
- มาตรา ๙๖ เจาของหรือผูค รอบครองตองรับผิดชอบผลกระทบจากการ
รั่วไหล การปนเปอน ทั้งเสียชีวิต บาดเจ็บหรือเกิดโรคหรือทรัพยสินผูอื่นเสียหาย
- มาตรา ๙๗ บุคคลใดกอความเสียหายตอสิ่งแวดลอมหรือสาธารณะ
ตองชดใชคาเสียหาย
๒. พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
๒.๑ หมวด ๑ บททั่วไป
- มาตรา ๘ ในกรณีเกิดเหตุจะเกิดความเสียหายอยางรายแรง ใหอธิบดี
กรมอนามัย ออกคําสั่งใหระงับหรือใหกระทําการใด ๆ เพื่อแกไขหรือปองกันความเสียหายนั้น
๒.๒ หมวด ๓ การกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
- มาตรา ๑๙ หามมิใหผูใดดําเนินกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัด
สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย โดยทําเปนธุรกิจตองไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น
๒.๓ หมวด ๕ เหตุรําคาญ
- มาตรา ๒๖ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจหามมิใหกอเหตุรําคาญในที่
หรือทางสาธารณะหรือสถานที่เอกชน
๓. พระราชบัญญัติ โรงงาน พ.ศ.๒๕๓๕
๓.๑ หมวด ๑ การประกอบกิจการโรงงาน
- มาตรา ๘ รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม ออกกฎกระทรวง
ใหโรงงานทุกจําพวกตองปฏิบัติหลักเกณฑที่ตั้ง ลักษณะ ประเภทหรือชนิดของเครื่องจักร คนงาน
มีความรูเฉพาะ มีกรรมวิธีการผลิตและอุปกรณปองกัน มาตรฐานและวิธีการปลอยของเสีย
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- มาตรา ๙ ใหเอกชนตองตรวจสอบโรงงานและจัดทํารายงานผลการ
ตรวจสอบ
๓.๒ หมวด ๒ การกํากับและดูแลโรงงาน
- มาตรา ๓๗ หากฝาฝน ใหเจาพนักงาน เจาหนาที่สั่งระงับการกระทํา
ที่ฝาฝนหรือแกไขปรับปรุงหรือปฏิบัติใหถูกตอง
- มาตรา ๓๙ หากจงใจไมปฏิบัติตามใหสั่งหยุดประกอบกิจการ
- มาตรา ๔๒ หากรัฐเขาไปดําเนินการแทน ผูป ระกอบการตองรับผิดชอบ
คาใชจาย
๔. พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕
(๑) หมวด ๒ การควบคุมวัตถุอันตราย
- มาตรา ๒๑-๒๔ ผูผ ลิต นําเขาหรือสงออกหรือครอบครองวัตถุอนั ตราย
ตองไดรับอนุญาต
(๒) หมวด ๓ หนาที่และความรับผิดทางแพง
- มาตรา ๖๓ ผูผลิต นําเขาหรือสงออกหรือครอบครองวัตถุอันตราย
ตองรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้น
- มาตรา ๖๙ ในกรณีทเี่ กิดความเสียหายและรัฐเขาไปดําเนินการปรับปรุง
แกไข สามารถเรียกคาสินไหมทดแทนได
๓.๕ อํานาจหนาที่เจาพนักงานทองถิ่น มีดังนี้
- ตรวจสอบตรวจตรา เพื่อการเฝาระวังปองกัน
- แจงเบาะแสการกระทําผิดกฎหมาย
- ตรวจสอบพื้นที่ กั้นเขตอันตรายเบื้องตน และแจงเตือนประชาชน
- ตรวจประเมินอันตรายและผลกระทบที่เกิดขึ้น
- แจงหนวยงานกํากับดูแล
- ติดตามผลการดําเนินงาน
๓.๖ อํานาจหนาที่ของเจาหนาที่ฝายปกครองหรือตํารวจ
- นํามาตรการทางอาญามาใชเพื่อลงโทษผูกระทําผิด
๓.๗ ประเภทแหลงกําเนิดมลพิษที่มีความเสี่ยงอันตราย
- การระเบิดของภาชนะบรรจุ
- การเกิดเพลิงไหมของสารเคมีที่รั่วไหล
- ความเปนพิษของสารเคมี
- การกัดกรอนของสารละลายกรดและดางแก
- การแผรังสีของของเสียปนเปอนวัตถุกัมมันตรังสี
- อันตรายจากเชื้อโรคของของเสียปนเปอนสารติดเชื้อ
- อันตรายทางกายภาพ
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บทที่ ๖
แนวทางปฏิบัติดานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับ
ความผิดดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
๑. การเขียนบันทึกการจับกุม
บันทึกการจับกุม คือ หนังสือที่เจาพนักงานผูทําการจับกุมไดบันทึกไวในการจับกุมผูกระทํา
ความผิดตามกฎหมาย โดยรวบรวมขอเท็จจริง ขอกฎหมาย พยานหลักฐานทีเ่ กีย่ วของกับการกระทําความผิด
การแจงขอกลาวหา และแจงสิทธิของผูถูกจับกุม ตามที่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาบัญญัติ
ใหผูถูกจับทราบ เพื่อเปนพยานหลักฐานในการดําเนินคดี สาระสําคัญที่ตองระบุมีดังนี้
๑. สถานที่ที่ทําการบันทึกจับกุม
๒. วัน เดือน ป ที่ทําการบันทึก
๓. ชื่อคณะเจาหนาที่ ตําแหนง หนวยงานที่สังกัดของเจาหนาที่ที่รวมจับกุมทุกชุด
๔. ชื่อ นามสกุล อายุ ภูมิลําเนา บานเลขที่ หมูที่ ตําบล จังหวัด ของผูถูกจับกุม
๕. รายละเอียดพฤติกรรมในการกระทําความผิด
๖. การตรวจสอบและผลการตรวจสอบบริเวณทีเ่ กิดเหตุของเจาหนาทีผ่ จู บั กุม (ตามแนวทาง
ปฏิบตั ใิ นการปองกันและปราบปราม) ประกอบดวย การตรวจสอบจุดพิกดั บริเวณสถานทีเ่ กิดเหตุ ตรวจสอบ
คํานวณพื้นที่ที่ไดรับความเสียหาย ตรวจสอบไมที่ถูกโคนลมทําลาย ตรวจสอบไมแปรรูป ประทับตรา
แสดงการตรวจยึด (ตรา ย. และตรา ต.) ตรวจสอบชนิด จํานวนสัตวปา ของปาหวงหาม ตามแตกรณี
อุปกรณการกระทําผิด รวมถึงการตรวจคํานวณคาเสียหายทางแพงที่เกิดขึ้นจากการกระทําของผูถูกจับ
๗. แจงผูถูกจับวาเขาตองถูกจับ แจงขอกลาวหาใหครบถวนทุกฐานความผิดตามกฎหมาย
ที่เกี่ยวของ และแจงสิทธิตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๘๓ ใหผูถูกจับกุมทราบ
๘. การกระทําทั้งหลายที่อางวาผูถูกจับไดกระทําความผิด
๙. วัน เดือน ป และเวลา ตลอดจนสถานที่ซึ่งเกิดการกระทําความผิดและจับกุม
๑๐. ของกลางที่ตรวจยึดได
๑๑. ถอยคําของผูถูกจับ
๑๒. พยานหลักฐาน ประกอบดวย พยานบุคคล พยานเอกสาร และพยานวัตถุ
๑๓. มอบหมายใหใครเปนผูรับผิดชอบคดีหรือรับผิดชอบเปนผูรองทุกขกลาวโทษ (ควรเปน
ผูรับผิดชอบพื้นที่หรือผูมีอํานาจตามกฎหมายโดยตรง)
๑๔. ลายมือชื่อผูถูกจับ ผูจับกุม ผูเขียน ผูอาน และลายมือชื่อพยาน (ถามี)
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ตัวอยาง
บันทึกการจับกุมกรณีแผวถางปา
ยึดถือครอบครองพื้นที่ในเขตอุทยานแหงชาติ และปาสงวนแหงชาติ
เขียนที่บริเวณปาเขาหนองบาง หมูที่ ๔
ต.ลิ่นถิ่น อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี
วันที่ ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๑
บันทึกฉบับนี้ทําขึ้นไวเพื่อเปนหลักฐานแสดงวา
วันนี้ ( ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๑) คณะพนักงานเจาหนาที่ประกอบดวย................ ไดรวมกันออก
ตรวจปราบปรามการกระทําผิดกฎหมายเกีย่ วกับการปาไมในเขตอุทยานแหงชาติเขือ่ นศรีนครินทร ขณะที่
ตรวจมาถึงบริเวณปาเขาหนองบางหมูท ี่ ๔ ตําบลลิน่ ถิน่ อําเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ในเขตอุทยาน
แหงชาติเขื่อนศรีนครินทร ขณะเปนเวลา ๑๒.๔๐ น. ไดพบชาย ๒ คนกําลังใชจอบและมีดแผวถางตนไม
และวัชพืชในปาเปนบริเวณกวาง คณะพนักงานเจาหนาทีจ่ งึ ไดแสดงตนเปนพนักงานทีต่ ามกฎหมายเกีย่ วกับ
การปาไม ขอตรวจสอบชาย ๒ คนดังกลาวทราบชือ่ ภายหลังวาชือ่ นายเสือ ไมกลัวใคร อายุ ๓๙ ป สัญชาติ
ไทย และนายสิงห ไมกลัวใคร อายุ ๒๐ ป สัญชาติไทย ทัง้ สองคนเปนพอลูกกัน มีภมู ลิ าํ เนาอยูบ า นเลขที่ ๕๒๘
หมูที่ ๔ ตําบลลิ่นถิ่น อําเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี โดยพนักงานเจาหนาที่ไดสอบถามทั้งสองคน
วาที่ดินบริเวณที่ทั้งสองคนไดกนสราง แผวถางดังกลาว มีเอกสารสิทธิ์ตามกฎหมายที่ดินหรือไมอยางไร
และกนสราง แผวถางเพื่อวัตถุประสงคอะไร ทั้งสองคนไดแจงใหพนักงานเจาหนาที่ทราบวาที่ดินแปลง
ดังกลาวไมมเี อกสารสิทธิ์ ตามกฎหมายทีด่ นิ แตอยางใด และทีก่ น สราง แผวถาง ก็เพือ่ ทีจ่ ะปลูกขาวโพดไวขาย
พนักงานเจาหนาที่ไดแจงใหนายเสือ ไมกลัวใคร และนายสิงห ไมกลัวใคร ทราบวาพื้นที่ที่ทั้งสองคนได
กนสราง แผวถาง ยึดถือครอบครองดังกลาวเปนพืน้ ทีป่ า เปนอุทยานแหงชาติ และเปนปาสงวนแหงชาติดว ย
และการเขาไปในเขตอุทยานแหงชาติ และการกนสราง แผวถาง และยึดถือครอบครองพื้นที่ปาดังกลาว
ไมไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่เปนความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับการปาไม นายเสือ ไมกลัวใคร
และนายสิงห ไมกลัวใคร ตองถูกจับ
คณะพนักงานเจาหนาทีผ่ จู บั ไดตรวจสอบพืน้ ทีป่ า ทีถ่ กู กนสราง แผวถาง และยึดถือครอบครอง
ดังกลาว โดยใชเครื่องมือตรวจวัดพิกัดจากสัญญาณดาวเทียม (GPS) ทําการตรวจวัดพิกัดของพื้นที่ปา
ที่ถูกกนสราง แผวถาง ยึดถือครอบครอง โดยวัดคาพิกัดจํานวน ๖ จุด ซึ่งคํานวณเนื้อที่ถูกกนสราง
แผวถาง และยึดถือครอบครอง ไดจํานวน ๓ ไร ๒ งาน ดังรายละเอียดปรากฏตามบันทึกการตรวจวัดพื้นที่
เกิดเหตุที่แนบทายบันทึกการจับกุมนี้ คิดคาเสียหายของรัฐโดยประมาณการเปนเงิน ๒๓๐,๐๐๐ บาท
พนักงานเจาหนาทีผ่ จู บั ไดแจงขอกลาวหาใหผถู กู จับทัง้ ๒ คน ทราบวา ไดรว มกันกระทําความผิด
ดังนี้
๑. ฐานเขาไปในเขตอุทยานแหงชาติ โดยมิไดรบั อนุญาตจากพนักงานเจาหนาทีต่ าม พ.ร.บ.อุทยาน
แหงชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ มาตรา ๑๘ และมาตรา ๒๕
๒. ฐานยึดถือ ครอบครอง กนสราง แผวถางปา ภายในเขตอุทยานแหงชาติ โดยมิไดรบั อนุญาต
จากพนักงานเจาหนาที่ ตาม พ.ร.บ.อุทยานแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ มาตรา ๑๖(๑) และมาตรา ๒๔
๘๖
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๓. ฐานยึดถือ ครอบครอง ทําประโยชนหรืออยูอาศัยในที่ดิน กนสราง แผวถางหรือกระทํา
ดวยประการใด ๆ อันเปนการเสื่อมเสียแกสภาพปาสงวนแหงชาติ ในเขตปาสงวนแหงชาติโดยมิไดรับ
อนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่ ตาม พ.ร.บ.ปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ มาตรา ๑๔๗ และมาตรา ๑๔
และมาตรา ๓๑ วรรคหนึ่ง
๔. ฐานกนสราง แผวถาง หรือกระทําดวยประการใด ๆ อันเปนการทําลายปาหรือเขายึด
ครอบครองปา เพือ่ ตนเองหรือผูอ นื่ โดยไมไดรบั อนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่ ตาม พ.ร.บ.ปาไม พุทธศักราช
๒๔๘๔ มาตรา ๕๔ และมาตรา ๗๒ ตรี
พนักงานเจาหนาที่ผูจับไดแจงแกนายเสือ ไมกลัวใคร และนายสิงห ไมกลัวใคร ทราบวา
ผูถ กู จับทัง้ สองคนมีสทิ ธิทจี่ ะไมใหการหรือใหการก็ไดและถอยคําของผูถ กู จับนัน้ อาจใชเปนพยานหลักฐาน
ในการพิจารณาคดีได และผูถูกจับมีสิทธิที่จะพบและปรึกษาทนายความหรือผูซึ่งจะเปนทนายความ
ถาผูถ กู จับประสงคจะแจงใหญาติหรือซึง่ ผูต นไววางใจทราบถึงการจับกุมทีส่ ามารถดําเนินการไดโดยสะดวก
และไมเปนการขัดขวางการจับหรือการควบคุมผูถูกจับหรือทําใหเกิดความไมปลอดภัยแกบุคคลหนึ่ง
บุคคลใด พนักงานเจาหนาทีผ่ จู บั อนุญาตใหผถู กู จับดําเนินการไดตามสมควรแกกรณีนายเสือ ไมกลัวใคร และ
นายสิงห ไมกลัวใคร ผูถูกจับไดรับทราบขอกลาวหาและสิทธิของผูถูกจับดังกลาวแลว และผูถูกจับทั้ง
๒ คน ไดใหถอยคําวาผูถูกจับทั้ง ๒ คน ทราบวาที่ดินที่ผูถูกจับทั้ง ๒ คนไดกนสราง แผวถางดังกลาว
เปนปาตาม พ.ร.บ.ปาไม พ.ศ. ๒๔๘๔ และอยูในเขตอุทยานแหงชาติและปาสงวนแหงชาติ
เหตุเกิดเมือ่ วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๑ เวลา ๑๒.๔๐ ทีบ่ ริเวณปาเขาหนองบาง หมูท ี่ ๔ ตําบล
ลิน่ ถิน่ อําเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี พิกดั ที่ ๐๔๘๐๗๑๘E ๑๖๐๙๓๙๕N ซึง่ อยูใ นเขตอุทยานแหงชาติ
เขื่อนศรีนครินทร และปาสงวนแหงชาติปาเขาพระฤาษีและปาเขาบอแรดังรายละเอียดปรากฏตามแผนที่
สังเขปแสดงบริเวณการจับกุมตรวจยึด และแผนที่เกิดเหตุที่แนบทายบันทึกการจับกุมนี้ และในการจับกุม
ครั้งนี้ พนักงานเจาหนาที่ผูจับไดถายรูปไวเปนหลักฐาน พรอมนี้พนักงานเจาหนาที่ผูจับไดตรวจยึดจอบ
จํานวน ๒ เลม และ มีด จํานวน ๒ เลม โดยอาศัยอํานาจมาตรา ๖๔ ทวิ แหง พ.ร.บ.ปาไม พ.ศ. ๒๔๘๔
รายละเอียดปรากฏตามบัญชีของกลางที่แนบทายบันทึกการจับกุมนี้
พนักงานเจาหนาที่ผูจับจะไดนําตัวนายเสือ ไมกลัวใคร และนายสิงห ไมกลัวใคร ผูถูกจับ
และของกลางไปสงมอบใหพนักงานสอบสวน สภ.ทองผาภูมิ และกลาวโทษตอพนักงานสอบสวน
ใหดําเนินคดีกับผูกระทําความผิดตอไป
ในการจับกุมและตรวจยึดของกลางครัง้ นี้ คณะพนักงานเจาหนาทีผ่ จู บั ไดกระทําไปตามอํานาจ
หนาที่ มิไดบงั คับ ขูเ ข็ญ หรือทํารายรางกายผูถ กู จับ และมิไดเรียกรองทรัพยสนิ เงินทองจากผูถ กู จับหรือจาก
ผูหนึ่งผูใด รวมทั้งมิไดทําใหทรัพยสินของผูหนึ่งผูใดสูญหาย เสียหายแตอยางใด ไดอานบันทึกการจับกุม
ฉบับนี้ใหผูถูกจับทั้ง ๒ คนฟง และใหผูถูกจับทั้ง ๒ คนอานบันทึกการจับกุมนี้แลว รับวาถูกตอง
เปนความจริงและใหใชบันทึกการจับกุมนี้เปนพยานหลักฐานในชั้นพนักงานสอบสวนและชั้นศาลได
จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐานตอหนาพนักงานเจาหนาที่ผูจับ
(ลงชื่อ)
(ลงชื่อ)
(ลงชื่อ)
(ลงชื่อ) พ.ต.ท.

ผูถูกจับ
ผูถูกจับ
พนักงานเจาหนาที่ผูจับ
พนักงานเจาหนาที่ผูจับ
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๘๗

ตัวอยาง
บันทึกการตรวจยึด
เขียนที่ บริเวณปาบานในวัง หมูที่ ๘
ตําบลบานนา กิง่ อําเภอศรีนครินทร จังหวัดพัทลุง
ในเขตอุทยานแหงชาติเขาปู-เขายา
วันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๑
บันทึกฉบับนี้ทําขึ้นไวเพื่อเปนหลักฐานแสดงวา
วันนี้ (๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๑ ) คณะพนักงานเจาหนาที่ประกอบดวย..................... ไดรวม
กันออกตรวจปราบปรามการกระทําผิดกฎหมายเกี่ยวกับการปาไมในพื้นที่อุทยานแหงชาติเขาปู-เขายา
ขณะตรวจมาถึงบริเวณปาบานในวัง หมูท ี่ ๘ ตําบลบานนา กิง่ อําเภอศรีนครินทร จังหวัดพัทลุง ในเขตอุทยาน
แหงชาติ เขาปู- เขายา ขณะนัน้ เปนเวลา ๑๓.๕๐ น. ไดตรวจพบไมทยี่ งั มิไดแปรรูป (ไมทอ น) จํานวน ๓ ทอน
กองอยู คณะพนักงานเจาหนาที่ไดตรวจสอบบริเวณใกลเคียงโดยรอบไมพบบุคคลหนึ่งบุคคลใดในบริเวณ
ดังกลาว คณะพนักงานเจาหนาที่ไดทําการตรวจสอบไมทอนทั้ง ๓ ทอนดังกลาวไมปรากฏรูปรอยดวงตรา
แตอยางใด ไมทั้ง ๓ ทอนอยูในสภาพสดใหมเปนไมหลุมพอ ซึ่งเปนไมหวงหามตามพระราชบัญญัติปาไม
พุทธศักราช ๒๔๘๔ ตามพระราชกฤษฎีกา กําหนดไมหวงหาม พ.ศ. ๒๕๓๐ ลําดับที่ ๑๕๐ ไมทอนที่ ๑
ยาว ๔.๕๐ เมตร โต ๒๕๘ เซนติเมตร ปริมาตร ๒.๔๒ ม.๓ ทอนที่ ๒ ยาว ๔ เมตรโต ๒๒๖ เซนติเมตร
ปริมาตร ๑.๖๘ ม.๓ ทอนที่ ๓ ยาว ๓.๕๐ เมตร โต ๑๘๔ เซนติเมตร ปริมาตร ๐.๙๐ ม.๓ รวมปริมาตร
ทั้งสิ้น ๕.๐๐ ม.๓ และไดตรวจสอบตําแหนงของไมทอนดังกลาวโดยใชเครื่องมือตรวจวัดพิกัดจากสัญญาณ
ดาวเทียม (GPS) ปรากฏวา ไมทอนดังกลาวอยูพิกัดที่ ๐๕๙๘๓๖๖E, ๐๘๔๐๐๗๐N ซึ่งอยูในเขตอุทยาน
แหงชาติเขาปู-เขายา และอยูในเขตปาสงวนแหงชาติปาเทือกเขาบรรทัด แปลงที่ ๒ ตอนที่ ๒
คณะพนักงานเจาหนาที่ไดรวมกันพิจารณาแลว เห็นวาการกระทําดังกลาวเปนความผิด
ตามกฎหมายเกี่ยวกับการปาไม ดังนี้
๑. ฐานเขาไปในเขตอุทยานแหงชาติ โดยมิไดรบั อนุญาตจากพนักงานเจาหนาทีต่ ามพระราช
บัญญัติอุทยานแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ มาตรา ๑๘ และมาตรา ๒๕
๒. ฐานทําดวยประการใด ๆ ใหเปนอันตรายหรือทําใหเสื่อมสภาพซึ่งไมภายในเขต
อุทยานแหงชาติ โดยมิไดรบั อนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่ ตามพระราชบัญญัตอิ ทุ ยานแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔
มาตรา ๑๖ (๒) และมาตรา ๒๔
๓. ฐานทําไมในเขตปาสงวนแหงชาติ โดยมิไดรบั อนุญาตจากพนักงานเจาหนาทีต่ ามพระราช
บัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ มาตรา ๑๔ และมาตรา ๓๑ วรรคสอง (๒)
๔. ฐานทําไมหวงหามโดยมิไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่ ตามพระราชบัญญัติปาไม
พุทธศักราช ๒๔๘๔ มาตรา ๑๑ และมาตรา ๗๓ วรรคสอง (๒)
๕. ฐานมีไวในครอบครองซึ่งไมหวงหามอันยังมิไดแปรรูป โดยไมมีรอยตราคาภาคหลวง
หรือรอยตรารัฐบาลขาย โดยมิไดรบั อนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่ ตามพระราชบัญญัตปิ า ไม พุทธศักราช
๒๔๘๔ มาตรา ๖๙ วรรคสอง (๒)
๘๘
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เหตุเกิดเมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๑ เวลา ๑๓.๕๐ น. ที่บริเวณปาบานในวังหมูที่ ๘
ตําบลบานนา กิ่งอําเภอศรีนครินทร จังหวัดพัทลุง พิกัดที่ ๐๕๙๘๓๖๖E, ๐๘๔๐๐๗๐N ซึ่งอยูในเขต
อุทยานแหงชาติเขาปู- เขายา และปาสงวนแหงชาติปา เทือกเขาบรรทัด แปลงที่ ๒ ตอนที่ ๒ ดังรายละเอียด
ปรากฏตามแผนที่สังเขปแสดงบริเวณการตรวจยึดและแผนที่เกิดเหตุที่แนบทายบันทึกการตรวจยึดนี้
และในการตรวจยึดครั้งนี้พนักงานเจาหนาที่ผูจับไดถายรูปไวเปนหลักฐาน พรอมนี้พนักงานเจาหนาที่
ไดตรวจยึดไมหลุมพอทั้งสามทอนดังกลาวเปนของกลางในคดี โดยใชตราประทับไมของรัฐบาล ย ๙๙๙
ต ๕๔๖๑ และเลขเรียง ประทับที่ดานหนาตัดของไมหลุมพอของกลางทั้งสามทอน รายละเอียดปรากฏ
ตามบัญชีไมของกลางที่แนบทายบันทึกการตรวจยึดนี้
พนักงานเจาหนาทีผ่ ตู รวจยึดจะไดนาํ ไมของกลางไปสงมอบใหพนักงานสอบสวนสถานีตาํ รวจ
ภูธรศรีนครินทร และกลาวโทษตอพนักงานสอบสวนใหดําเนินคดีกับผูกระทําความผิดตอไป
ในการตรวจยึดไมของกลางครั้งนี้ คณะพนักงานเจาหนาที่ผูตรวจยึดไดกระทําไปตามอํานาจ
หนาที่ มิไดทําใหทรัพยสินของผูหนึ่งผูใดสูญหาย หรือเสียหายแตอยางใด และไดอานบันทึกการตรวจยึด
ฉบับนี้ใหผูเกี่ยวของฟงแลว รับวาถูกตองเปนความจริง จึงลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐานตอหนาพนักงาน
เจาหนาที่ผูจับ
(ลงชื่อ)
(ลงชื่อ) พ.ต.ท.

พนักงานเจาหนาที่ผูตรวจยึด
พนักงานเจาหนาที่ผูตรวจยึด
( รักษ ยุติธรรม )
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๘๙

บัญชีไมของกลาง
แนบทายบันทึกการตรวจยึด ฉบับลงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๑ บริเวณปาบานในวัง
หมูที่ ๘ ตําบลบานนา กิ่งอําเภอศรีนครินทร จังหวัดพัทลุง ซึ่งอยูในเขตอุทยานแหงชาติเขาปู-เขายา
ขนาด(ซม)
ยาว
โต
๑
หลุมพอ
๔๕๐
๒๕๘
๒
หลุมพอ
๔๐๐
๒๒๖
๓
หลุมพอ
๓๕๐
๑๘๔
เลขเรียง ๑- ๓ ป ๒๕๕๑
รวม
ลําดับที่

ชนิดไม

จํานวน
ทอน
๑
๑
๑
๓

ปริมาตร
รูปรอยตรา หมายเหตุ
ม.๓
๒.๔๒
๑.๖๘
๐.๙๐
๕.๐๐

ย๙๙๙
ต๕๔๖๑

รวมไมของกลาง จํานวน ๓ ทอนปริมาตร ๕.๐๐ ม.๓ คิดคาภาคหลวงทั้งสิ้น ๔๐๐ บาท คิดคาเสียหาย
ของรัฐ เปนเงินทั้งสิ้นจํานวน ๕๐,๐๐๐ บาท
ขอรับรองวาบัญชีไมของกลางจัดทําถูกตองตามความเปนจริง จึงลงลายมือชือ่ ไวเปนหลักฐาน
(ลงชื่อ)

พนักงานเจาหนาที่ผูตรวจยึด
( นาย เอก เมืองพัทลุง )

(ลงชื่อ) พ.ต.ท.

พนักงานเจาหนาที่ผูตรวจยึด
( รักษ ยุติธรรม )

๙๐
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ตัวอยาง
การบันทึกการตรวจสอบ, แจงขอหา, จับกุม, ตรวจยึด
(ในปา, บาน, โรงงานที่ถูกตองและไมถูกตอง)
เขียนที่...........( สถานที่ทําบันทึก )............
วันที่..............เดือน.................................พ.ศ. ...............
บันทึกนี้ทําขึ้นเปนหลักฐานเพื่อแสดงวา.วันนี้ (.........................) เวลาประมาณ.................น. พนักงานเจาหนาที่ (หรือคณะเจาหนาที่)
ซึ่งมี............(ระบุยศ ชื่อ สกุล ตําแหนง ถามีบุคคลจํานวนมาก ระบุเฉพาะหัวหนาแตละฝายที่สําคัญ
สวนบุคคลที่เหลือใหบันทึกวา “กับพวกมีรายชื่อลงไวทายบันทึกนี้”)
- ไดรับคําสั่งจากใคร.........ใหไปทําอะไร...............ที่ใด...........................
- ไดออกสืบสวนปราบปรามตามกฎหมายใด.........ในเขตรับผิดชอบ..........
- ไดสืบทราบวา...........(กรณีผูตรวจปราบปรามสืบทราบดวยตนเอง)
- ไดรบั แจงจากสายลับ (ขอปดนาม) แจงเพือ่ ประสงคขอรับเงินสินบนนําจับ แจงวา..............
- คณะเจาหนาที่จึงไดรวมกันเดินทางมาที่............(สถานที่ไปดําเนินการ)
เมือ่ ไดเดินทางถึงสถานทีด่ งั กลาวไดพบกับนายหรือนาง....................เปนเจาของสถานที.่ .................
เปนหุนสวนผูจัดการ..................คณะเจาหนาที่จึงไดแสดงตัวเปนพนักงานเจาหนาที่ แสดงหมายคน (ถามี)
พรอมทั้งแจงความประสงคขอทําการตรวจคน ตรวจสอบสถานที่.........เมื่อนาย, นาง .........หรือหุนสวน
ผูจ ดั การทราบและเขาใจดีแลวไดยนิ ยอมดวยความสมัครใจ (ถามีหมายคนใหบนั ทึกหลังหมายคนและใหเจาของ
สถานทีล่ งลายมือชือ่ รับทราบไว) ใหคณะเจาหนาทีเ่ ขาทําการตรวจสอบ, ตรวจคนสถานที.่ ..........โดย นาย,
นาง.......หรือหุนสวนผูจัดการเปนผูนําตรวจ (ถามีพยานนําตรวจคน ตรวจสอบ ใหระบุชื่อพยานนําตรวจ
และใหลงลายมือชื่อไวในบันทึกดวย) พรอมทั้งชี้แจงรายละเอียดประกอบการตรวจสอบตรวจคน และ
กอนทีค่ ณะเจาหนาทีจ่ ะดําเนินการตรวจคนตรวจสอบ คณะเจาหนาทีไ่ ดแสดงความบริสทุ ธิ์ จนเปนทีพ่ อใจ
นาย, นาง.......หรือหุนสวนผูจัดการแลว
ผลการตรวจคน ตรวจสอบ ปรากฏรายละเอียดดังนี้.๑. สถานที่ทําการตรวจคน ตรวจสอบ........ (สถานที่เกิดเหตุ) ลักษณะสถานที่ตั้งอยูที่ใด
............สภาพสถานที่เปนอยางไร.........(เชน เปนที่วางเปลา บาน, หางหุนสวน, บริษัท บันทึกใหละเอียด
เทาที่จะทําได เพราะเปนที่เกิดเหตุ)
๒. สถานที่ตามขอ ๑. ถาเปนสถานที่ที่ไดรับอนุญาตถูกตองจากทางราชการ จะตองมี
ใบอนุญาตตัง้ โรงงาน, ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ตาม พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ กรณีเครือ่ งจักร
เกินกวา ๕ แรงมาขึ้นไป) ใบอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไมดวยเครื่องจักร ใบอนุญาตแปรรูปไมดวยแรงคน
ใบอนุญาตตัง้ โรงคาไมแปรรูป ใบอนุญาตคาครอบครองสิง่ ประดิษฐ ใหบนั ทึกรายละเอียดเกีย่ วกับใบอนุญาต
ดังกลาวขางตนวาใบอนุญาตเลมที.่ .........เลขที.่ ...........ฉบับที.่ .......วันทีอ่ อกใบอนุญาต วัน.......เดือน.............
ป พ.ศ. ........ ออก ณ ที่ทําการใด.........ผูใดเปนผูอนุญาต..............อนุญาตใหผูใด.................ดําเนินการ
อะไร...........สถานทีใ่ ด..........ใบอนุญาตสิน้ สุดอายุเมือ่ ใด.........(ใหตรวจสอบรายละเอียดพรอมทัง้ บันทึกไว)
คูมือการปฏิบัติงานดานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม

๙๑

และใครเปนผูน าํ หลักฐานใบอนุญาตดังกลาวขางตนมาแสดง ใหบนั ทึกผูน าํ หลักฐานมาแสดงไวดว ย (ถาเปน
สถานที่ที่ไมไดรับอนุญาต จะไมมีหลักฐานใบอนุญาตดังกลาวขางตนมาแสดงใหตรวจสอบ)
๓. ขณะเขาทําการตรวจคนตรวจสอบสถานทีต่ ามขอ ๑, ๒ ขางตน สถานทีด่ งั กลาวไดดาํ เนิน
กิจการอะไรหรือทําอะไร........พบใครบางอยูใ นสถานที.่ ............และกําลังทําหนาทีอ่ ะไร (สอบถามรายละเอียด
บุคคลทีพ่ บ บันทึกชือ่ .......นามสกุล.......ทีอ่ ยู. ....เปนเจาของ.......เปนลูกจาง..........มีความเกีย่ วของกับสถานที่
ดังกลาวอยางไร...........ทําหนาที่ใด..........ทํามานานเทาใด..........(ถาเปนลูกจางไดคาตอบแทนเปนคาจาง
เปนวัน.......เปนเดือน ๆ ละเทาใด.......ใหบันทึกขอมูลโดยละเอียด)
๔. ตรวจคน ตรวจสอบสถานที่ (ที่เกิดเหตุ) ตามขอ ๑, ๒, ๓ ขางตนปรากฏพบ
๔.๑ ไมทอ น ไมแปรรูป ตรวจพบทีใ่ ด.........ลักษณะและสภาพเปนอยางไร…...(ตรวจสอบ
ชนิดไมวา เปนไมหวงหามหรือไม) ทําการวัดขนาด กวาง ยาว โต หนา นับจํานวนทอน แผน /ชิน้ คิดปริมาตร
ตรวจสอบรูปรอยตราของเจาพนักงานที่ตีประทับไวที่หนาตัดของไม (จัดทําบัญชีแตละรายการไวแลว
ใหผูนําตรวจหรือเจาของลงชื่อ) แลวนํามาตรวจเปรียบเทียบกับหลักฐานใบเบิกทาง, หนังสือกํากับ
(หรือบัญชีประจําโรงงานกรณีที่เปนโรงงาน โรงคาที่ไดรับอนุญาต)
๔.๒ สิง่ ประดิษฐ ชิน้ สวนสิง่ ประดิษฐ ตรวจพบทีใ่ ด........ลักษณะสภาพเปนอยางไร.........
ตรวจสอบชนิดไมวาเปนไมหวงหามหรือไม ทําการวัดขนาด กวาง ยาว สูง นับจํานวนหนวย/ชิ้น จัดทํา
บัญชี แตละรายการไวใหผูนําตรวจลงชื่อแลวนําตรวจเปรียบเทียบกับหลักฐานหนังสือกํากับสิ่งประดิษฐฯ
(กรณีเปนโรงคาทีไ่ ดรบั อนุญาตตองตรวจเปรียบเทียบกับบัญชีประจําโรงคา) สิง่ ประดิษฐจะไมมรี ปู รอยตรา
พนักงานเจาหนาที่ตีประทับ
๔.๓ เครื่องจักร ติดตั้งอยูที่ใด........อยูในลักษณะอยางใด (ติดตั้งถาวรหรือชั่วคราว)
ใชงานไดหรือไม.......ใชทําหนาที่ผลิตอะไร.........ตรวจสอบชนิดเครื่องจักรวาเปนเครื่องจักรอะไร...........
ยีห่ อ ........สี......รุน ..........กําลังแรงมา.........(๗๕๐ วัตต = ๑ แรงมา) จัดทําบัญชีแตละรายการไวใหผนู าํ ตรวจ
หรือเจาของลงชื่อ
๔.๔ เครื่องมือ เครื่องใช และอุปกรณอื่น ๆ เชน เลื่อยวงเดือน เลื่อยมือ มีด ขวาน
คอน สิ่ว เหล็กฉาก ตลับเมตร และอื่น ๆ ตรวจสอบชนิดของสิ่งของดังกลาว จัดทําบัญชีใหผูนําตรวจ
หรือเจาของลงชื่อไว (กรณีเปนสถานที่ที่ไมไดรับอนุญาตจะตองยึดเปนของกลางเพราะเปนสิ่งของที่มีไว
และไดใชในการกระทําความผิด)
๔.๕ ไมทอ น ไมแปรรูป สิง่ ประดิษฐ ชิน้ สวนสิง่ ประดิษฐ เครือ่ งจักร เครือ่ งมือ เครือ่ งใช
และอุปกรณตาง ๆ ตามขอ ๔.๑ – ๔.๔ ใหจัดทําแผนที่สังเขปแสดงตําแหนงที่ตั้งวาอยูที่ใด......ใครเปน
ผูใช..........ใชทําอะไร….....(ใหเขียนโดยละเอียดตรงกับความเปนจริง ถากรณีเปนความผิดแผนที่สังเขป
ดังกลาวคือ แผนที่สังเขปแสดงสถานที่เกิดเหตุ และหากสามารถทําไดใหถายรูปภาพสิ่งของแตละอยางไว
โดยละเอียดดวย)
๔.๖ จากการตรวจคน ตรวจสอบสิง่ ของตามขอ ๔.๑ – ๔.๕ มีผใู ดแสดงหลักฐานอะไรบาง
(ถามีใหบันทึกชื่อ ที่อยูและใหลงชื่อไว)
๕. สรุปผลการตรวจคน ตรวจสอบ ตามขอ ๑ – ๔ แลว คณะเจาหนาทีไ่ ดรว มกันพิจารณาแลว
หากมีความเห็นวาเปนการกระทําความผิดตามกฎหมายใด.........พ.ร.บ.ใด......... ผูใ ดบางกระทําผิดหรือรวมกัน
กระทําผิด (กรณี ๒ คนขึ้นไปถือวารวมกันกระทําผิด) แจงขอหานาย, นาง วากระทําผิดในขอหา..........
สอบถามผูก ระทําผิดหรือผูร ว มกระทําผิดใหการวาอยางไร ...........(รับสารภาพ, ปฏิเสธ, ภาคเสธ หรือไมให
๙๒
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การใด ๆ) ใหบันทึกไวโดยละเอียด จึงแจงวาตองถูกจับ แจงสิทธิใหผูถูกจับทราบ พรอมทั้งแจงยึดไมทอน
ไมแปรรูป สิ่งประดิษฐ ชิ้นสวนสิ่งประดิษฐ เครื่องจักร เอกสาร (ถามี) สิ่งของและอุปกรณที่เกี่ยวของ
และใชกระทําความผิดเปนของกลางสงพนักงานสอบสวน............ดําเนินคดีตอไป
๖. ของกลางในคดีตามกฎหมายวาดวยการปาไม ถามีเจาหนาที่ปาไมรวมดําเนินการ
การตรวจยึดไมทอ น ไมแปรรูป ใชตรา ต.ประจําตัวของเจาหนาทีป่ า ไมผใู ด.......ต.......ย.......ทําการตรวจยึด
และของกลางทั้งหมดใหบันทึกวาไดมอบใหเจาหนาที่ปาไม ชื่อ........ตําแหนง............รับไปเก็บรักษาตาม
ขอตกลงระหวางกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงเกษตรและสหกรณ เรื่องการปฏิบัติเกี่ยวกับของกลาง
คดีความผิดเกี่ยวกับการปาไม ลง ๑ ม.ค. ๒๕๓๒ (ของกลางที่มอบใหเจาหนาที่ปาไม ยกเวนอาวุธปนตอง
ใหพนักงานสอบสวนเปนผูเ ก็บรักษา) ถาไมมเี จาหนาทีป่ า ไมรว มดําเนินการใหแจงพนักงานสอบสวนทองที่
เกิดเหตุตรวจสอบของกลางในสถานที่เกิดเหตุ และนําสงพนักงานสอบสวนดําเนินคดี
๗. บันทึกการปฏิบัติหนาที่ที่ไดดําเนินการตรวจคน ตรวจสอบ วาไดกระทําไปตามอํานาจ
หนาทีไ่ มไดบงั คับ ขูเ ข็ญ หลอกลวง ไมไดทาํ รายรางกาย ไมไดทาํ ใหทรัพยสนิ อืน่ ใดของ........(ผูถ กู จับ, พยาน)
มาเปนประโยชนสว นตัว หลังการตรวจคนคณะเจาหนาทีไ่ ดแสดงความบริสทุ ธิจ์ นเปนทีพ่ อใจ (เจาของสถานที่
ผูนําตรวจ ผูถูกจับ พยาน) แลว เสร็จสิ้นการตรวจคน ตรวจสอบเวลาประมาณ.............น.
๘. เหตุเกิดบริเวณ (ระบุสถานที่เกิดเหตุใหละเอียด) วัน........เดือน............ป.........เวลา
ประมาณ.....................(กรณีตรวจสอบ ตรวจคน สถานที่ที่ไปดําเนินการแตละวันไมเสร็จสิ้นใหทําบันทึก
การตรวจสอบแตละวันไว ซึง่ เมือ่ ตรวจสอบเสร็จสิน้ อาจจะเปนหลายวัน เหตุเกิดคือวันแรกทีเ่ ริม่ ดําเนินการ
จนถึงวันทีด่ าํ เนินการเสร็จสิน้ ใหบนั ทึกวาเหตุเกิดระหวางวันที.่ ........เดือน...................พ.ศ. .......... ถึงวันที่
........เดือน.....................พ.ศ. .......... เวลากลางวันและกลางคืนตอเนื่องกัน
๙. ไดมอบใหผูใด.............(ระบุชื่อ ตําแหนง) เปนผูนําบันทึกตรวจสอบจับกุม ของกลาง
รองทุกขตอ พนักงานสอบสวน และใหผใู ด...(ระบุชอื่ ตําแหนง) เปนผูก ลาวหา และไดมอบใหผใู ด...........(ระบุ
ชื่อ ตําแหนง) เปนพยาน (ผูกลาวหา พยาน ตองเปนผูที่สืบสวนมากอน หรือรูเห็นเหตุการณที่กระทําผิด
ดีที่สุด)
๑๐. อานบันทึกนี้ให..................(เจาของสถานที่ ผูถูกจับ พยาน หรือผูเกี่ยวของ ผูตรวจคน
ตรวจสอบ) ฟงเขาใจดีแลว รับวาถูกตอง ตรงกับความเปนจริงทุกประการ จึงรวมกันลงลายมือชื่อไวเปน
หลักฐาน
(ลงชื่อ)..............................................ผูถูกจับ
(ลงชื่อ)..............................................พนักงานเจาหนาที่/จับกุม/ตรวจยึด
หมายเหตุ กรณีอา นบันทึกจับกุมใหผถู กู จับหรือพยานทีเ่ กีย่ วของฟงแลวไมยอมลงลายมือชือ่
ใหบันทึกตอทายไวในบันทึกวาเพราะเหตุใดไมลงลายมือชื่อ
กรณีบริษัทจํากัด หางหุนสวนจํากัด หุนสวนผูจัดการหรือกรรมการผูจัดการ กระทําผิดตอง
แจงขอหาหุนสวนผูจัดการ หรือกรรมการผูจัดการทั้งในฐานะนิติบุคคลและฐานะสวนตัวรวมกันกระทําผิด
ฐานความผิด..........(ขอหา)
กรณีมีผูกระทําผิดตั้งแตสองคนขึ้นไปใหตั้งขอหารวมกันกระทําความผิด......(ขอหา)
มอบสําเนาบันทึกการจับกุมใหผูถูกจับทุกคน ทุกครั้ง
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ตัวอยาง
การบันทึกการตรวจสอบ, แจงขอหา, จับกุม, ตรวจยึด
(ไมทอน, ไมแปรรูป, สิ่งประดิษฐบนรถยนต)
เขียนที่........(สถานที่ที่ทําบันทึก)....................
วันที่.........เดือน............................พ.ศ. ………………........
บันทึกนี้ทําขึ้นไวเปนหลักฐานเพื่อแสดงวา.วันนี้ (.......................) เวลาประมาณ.........น. พนักงานเจาหนาที่ (หรือคณะเจาหนาที)่ ซึง่ มี....
(ระบุยศ ชือ่ สกุล ตําแหนง ถามีบคุ คลจํานวนมาก ระบุเฉพาะหัวหนาแตละฝายทีส่ าํ คัญ สวนบุคคลทีเ่ หลือ
ใหบันทึกวา “กับพวกที่มีรายชื่อลงไวทายบันทึกนี้.- ไดรับคําสั่งจากใคร.........ใหไปทําอะไร...........ที่ใด...............
- ไดออกสืบสวนปราบปรามตามกฎหมายใด............ในเขตรับผิดชอบ................
- ไดสืบทราบวา.......(กรณีผูตรวจปราบปรามสืบทราบดวยตนเอง)
- ไดรับแจงจากสายลับ (ขอปดนาม) แจงเพื่อประสงคขอรับเงินสินบนนําจับ แจงวา
- เมือ่ มาถึง (สถานทีไ่ ปดําเนินการ) ไดพบรถยนตบรรทุก (หกลอ, สิบลอ) หมายเลขทะเบียน..........
(วิ่งหรือจอดอยู) ที่บริเวณ.....ซึ่งรถยนตบรรทุกดังกลาวไดบรรทุก..... (ไมทอน, ไมแปรรูป, สิ่งประดิษฐ)
อยูบ นรถ คณะเจาหนาทีจ่ งึ ไดเรียกใหหยุดเพือ่ ตรวจสอบ เมือ่ รถดังกลาวหยุดแลว คณะเจาหนาทีไ่ ดพบกับ
นาย.........(ทราบชือ่ ภายหลัง) ซึง่ เปนผูข บั ขีแ่ ละควบคุมรถยนตบรรทุกคันดังกลาว คณะเจาหนาทีจ่ งึ ไดแสดงตัว
พรอมทั้งแจงความประสงคขอทําการตรวจสอบ ..........(ไมทอน, ไมแปรรูป, สิ่งประดิษฐ) ซึ่งบรรทุก
อยูบนรถยนตคันดังกลาว เมื่อนาย.................ทราบและเขาใจดีแลว ไดยินยอมดวยความสมัครใจให
คณะเจาหนาทีท่ าํ การตรวจ.........(ไมทอ น, ไมแปรรูป, สิง่ ประดิษฐ) โดยนาย........ไดนาํ หลักฐานใบเบิกทาง
หรือหนังสือกํากับไมหรือหนังสือกํากับสิง่ ประดิษฐเลมที.่ ........เลขที.่ ........ลงวันที.่ .........เดือน...............พ.ศ.........
ออก ณ ที่ทําการ..............ผูใดมีชื่อเปนผูควบคุม (ไมทอน, ไมแปรรูป, สิ่งประดิษฐ ตามหลักฐานที่นํา
มาแสดง).........สิ้นสุดอายุการใช วันที่........เดือน..............พ.ศ.........พรอมหลักฐานที่เกี่ยวของ........
(ถามีระบุไวดวย) แสดงใหคณะเจาหนาที่ทําการตรวจสอบ คณะเจาหนาที่จึงไดรวมกันทําการตรวจสอบ
(ไมทอ น, ไมแปรรูป, สิง่ ประดิษฐ) ทีบ่ รรทุกอยูบ นรถคันดังกลาวขางตนโดยนาย..........ผูข บั ขีแ่ ละควบคุมเปน
ผูนําตรวจสอบ ปรากฏรายละเอียดการตรวจสอบดังนี้.๑. ตรวจสอบเอกสารใบเบิกทางหรือหนังสือกํากับไมแปรรูป หรือหนังสือกํากับสิ่งประดิษฐ
ตามหลักเกณฑการตรวจสอบหลักฐานใบเบิกทางนําไมหรือของปาเคลื่อนที่
๒. ตรวจสอบไมทอน ไมแปรรูป สิ่งประดิษฐ โดยจัดทําบัญชีรายละเอียดไว และใหผูขับขี่
ควบคุมลงชื่อ
๓. จากการตรวจพบตามขอ ๑, ๒ ขางตน พบความผิดตามกฎหมายใด..........พ.ร.บ.ใด …...
ผูใดบางกระทําผิด.............หรือมีผูใดบางรวมกระทําผิด..............แจงขอกลาวหานาย............กระทําผิด
ขอหา.................สอบถามผูกระทําผิดนาย..............ใหการวา..............(รับสารภาพ, ปฏิเสธ, ภาคเสธ หรือ
ไมใหการใด ๆ ใหบนั ทึกไวโดยละเอียด) จึงควบคุมตัวเปนผูถ กู จับพรอมทัง้ แจงยึด..........(ไมทอ น, ไมแปรรูป,
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สิ่งประดิษฐ และรถยนตบรรทุกคันหมายเลขทะเบียน.............ซึ่งเปนยานพาหนะที่ใชในการกระทําผิด
เอกสารที่เกี่ยวของ เชน ใบเบิกทาง, หนังสือกํากับไมแปรรูป, หนังสือกํากับสิ่งประดิษฐ และเอกสาร
ที่เกี่ยวของ) เปนของกลางสงพนักงานสอบสวนดําเนินคดีตอไป
บันทึกการปฏิบตั หิ นาทีท่ ไี่ ดดาํ เนินการตรวจสอบวาไดกระทําไปตามอํานาจหนาที่ ไมไดบงั คับ
ขูเข็ญ หลอกลวง ไมไดทํารายรางกาย ไมไดทําใหทรัพยสินของ...(ผูถูกจับ หรือ ผูควบคุมนําตรวจ) และ
ไมไดเรียกรองหรือรับเอาทรัพยสินของ……....(ผูถูกจับหรือผูควบคุมนําตรวจ) มาเปนประโยชนสวนตัว
เสร็จสิ้น การตรวจสอบเวลาประมาณ……........น.
เหตุเกิดบริเวณ...................(ระบุสถานที่เกิดเหตุใหละเอียด)
ไดมอบใหผใู ด.....................(ระบุชอื่ ตําแหนง) เปนผูน าํ บันทึกตรวจสอบ จับกุม และของกลาง
รองทุกขตอพนักงานสอบสวน และมอบใหผูใด (ระบุชื่อ ตําแหนง เปนผูกลาวหา) และไดมอบใหผูใด...
(ระบุชื่อ ตําแหนง เปนพยาน)
อานบันทึกนีใ้ ห.......................(ผูถ กู จับ ผูค วบคุมนําตรวจ) ฟงเขาใจดีแลวรับวาถูกตองตรงกับ
ความเปนจริงทุกประการ จึงรวมกันลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐาน
(ลงชื่อ)
(ลงชื่อ)
(ลงชื่อ)

ผูถูกจับ
พนักงานเจาหนาที่/จับกุม/ตรวจยึด
พนักงานเจาหนาที่/จับกุม/ตรวจยึด/
บันทึก/อาน
หมายเหตุ การตรวจสอบไมแปรรูป สิง่ ประดิษฐ บนรถยนตนนั้ มีอปุ สรรคขอขัดของในการปฏิบตั งิ านเปน
อยางมาก บางครัง้ ไมสามารถตรวจสอบรายละเอียดขนาด จํานวน ไมแปรรูปและสิง่ ประดิษฐได เนือ่ งจาก
บรรทุกอยูบ นรถยนตและมีเปนจํานวนมาก ไดวางตอกันและวางทับซอนกัน หรือบางครัง้ สถานทีท่ จี่ ะทําการ
ตรวจสอบไมเอือ้ อํานวย เพราะอยูร มิ ถนนและมีการจราจรติดขัด สวนมากในทางปฏิบตั ิ จะทําการตรวจสอบ
เบื้องตนในที่เกิดเหตุเทาที่สามารถจะทําได ถาพบวามีไมแปรรูป สิ่งประดิษฐ ที่มีรายการไมตรงตาม
หลักฐานที่นํามาแสดงบาง ไมวาจํานวนเทาใด ก็จะทําบันทึกตรวจสอบไวเทาที่พบเห็น ซึ่งเปนมูลความผิด
เบื้องตนโดยยังไมแจงขอหา คณะเจาหนาที่ควรแจงเหตุผล และอุปสรรคการตรวจสอบดังกลาวขางตน
ใหผขู บั ขีค่ วบคุมทราบวาคณะเจาหนาทีม่ คี วามจําเปนทีจ่ ะตองนํารถยนตบรรทุกหมายเลขทะเบียน...............
ซึ่งบรรทุก..........(ไมแปรรูป, สิ่งประดิษฐ) ไปทําการตรวจสอบรายละเอียด ณ สถานที่ทําการของ
คณะเจาหนาที่.........เมื่อนาย...........ผูขับขี่ ควบคุมทราบและเขาใจวัตถุประสงคของเจาหนาที่ดีแลว
ไดยนิ ยอมดวยความสมัครใจ โดยใหความรวมมือใหคณะเจาหนาทีน่ าํ รถยนตบรรทุกดังกลาวไปทําการตรวจสอบ
ไปทําการตรวจสอบที่............และนาย..................(ผูขับขี่ควบคุม) รับวาจะไมเรียกรองคาเสียหายใด ๆ
ทั้งสิ้น (ใหจัดทํา) บันทึกโดยละเอียดเทาที่จะทําไดและใหผูขับขี่ควบคุมลงชื่อไว
สําหรับไมทอน การตรวจสอบบนรถยนตจะไมคอยมีปญหาสามารถทําการตรวจสอบได
แตถาตรวจสอบแลวความยาว ความโต ไมถูกตองตรงตามหลักฐานที่นํามาแสดง หรือรูปรอยตราประทับ
ไมชัดเจนหรือไมครบถวน และมีเหตุอันควรสงสัยวาจะเปนไมที่ไดมาโดยมิชอบ ก็ควรจะทําบันทึกนําไป
ตรวจสอบรายละเอียด ณ ที่ทําการพนักงานเจาหนาที่ โดยเรียกผูออกหลักฐานมาตรวจสอบยืนยัน
ความถูกตองตอไป
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วิธีการทําบันทึกการตรวจสอบโรงงานแปรรูปไม
เปนเรือ่ งสําคัญอยางยิง่ สําหรับการทํางาน เนือ่ งจากเปนงานทีต่ อ งอาศัยความละเอียด รอบคอบ
มีความรัดกุมเปนพิเศษ และตองอาศัยพยานหลักฐานหลายอยางในการที่จะดําเนินคดีกับผูกระทําผิด
และเพือ่ เปนหลักฐานทีจ่ ะใหศาลลงโทษได ดังนัน้ ผูป ฏิบตั หิ นาทีใ่ นการทําบันทึกจะตองมีความเขาใจงานทีจ่ ะทํา
วาจะตองใชพยานหลักฐานใดบาง เพื่อที่จะเปนหลักฐานในการดําเนินคดีกับผูกระทําผิดได และการทํา
บันทึกเปนวิธีการที่ดีที่สุด ที่จะแสดงวาเจาหนาที่ไดปฏิบัติไปตามคําสั่งของผูบังคับบัญชาตามกฎหมาย
หรือระเบียบที่ใหอํานาจไว ไมมีการกลั่นแกลงอยางใดในการตรวจคนจับกุมผูกระทําผิดตามกฎหมาย
ปาไมนั้น จึงจะเปนที่จะตองมีการทําบันทึกในลักษณะบรรยายรายละเอียดใหผูบังคับบัญชาหรือผูที่ไมได
ไปปฏิบัติหนาที่ดวย เมื่ออานแลวเกิดความเขาใจอยางที่เรียกวา “มองเห็นภาพไดชัดเจน” การทําบันทึก
มีหลายอยาง แลวแตเหตุการณเรื่องราวที่เกิดขึ้น บางคดีกวาจะตรวจพบการกระทําผิดตองทําบันทึก
การตรวจสอบอยูหลายวัน จึงพบการกระทําผิดเปนตน ดังนั้น การทําบันทึกจึงมีความสําคัญและจําเปน
สําหรับเจาหนาทีผ่ ปู ฏิบตั อิ ยางมาก และการทําบันทึกทีช่ ดั เจน ละเอียด รอบคอบดีพอจะเปนเกราะปองกัน
ตอผูปฏิบัติหนาที่ในกรณีถูกรองเรียนหรือฟองรองได
ในการตรวจสอบโรงงานเมื่อพบการกระทําผิดหรือจะพบการกระทําผิด มี ๒ ลักษณะ
ใหญ ๆ คือ
ลักษณะที่ ๑ การตรวจพบการกระทําผิดในโรงงานหรือโรงคาทีไ่ มมใี บอนุญาตของทางราชการ
อยางใด หรือทีเ่ รียกวา “โรงงานเถือ่ น” ในลักษณะนีจ้ ะไมมกี ารยุง ยากเทาใดนัก เพราะเมือ่ ตัง้ เปนโรงงาน
แปรรูปไมหรือโรงคาไมแปรรูป โดยไมมีใบอนุญาตก็เปนความผิดในตัวอยูแลว ยิ่งตรวจพบไมแปรรูป
หรือสิ่งประดิษฐ เครื่องใชฯ ที่มีไวในครอบครองโดยไมมีหนังสือกํากับ หรือใบเบิกทาง หรือเครื่องจักรที่
เปนความผิดตาม พ.ร.บ.โรงงานดวยแลว ก็เปนความผิดเพิ่มขึ้นอีก โรงงานจําพวกนี้เทาที่ตรวจพบจะเปน
โรงงานแปรรูปไมดว ยเครือ่ งจักรเพือ่ ประดิษฐกรรม ทําเปนเครือ่ งเรือน เครือ่ งใช เชน ทําเฟอรนเิ จอรตา ง ๆ
ในการทําบันทึกการตรวจคน การจับกุมควรมีรปู แบบและรายละเอียดของบันทึก ดังตัวอยาง
ตอไปนี้
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บันทึกการตรวจคนพบการกระทําผิด / แจงขอหาจับกุม
สถานที่เกิดเหตุ.......................................
วันที่............เดือน...........................พ.ศ. ..................
บันทึกฉบับนี้จัดทําขึ้นไวเพื่อเปนหลักฐานแสดงวา
๑. ตามคําสั่งของ..........(ใคร).............ไดสั่งการให..............(ใคร).........กับพวกรายชื่อทาย
บันทึกนีม้ าทําการตรวจคนสถานทีด่ งั กลาวขางตน ตามทีส่ ายลับ (ขอปดนาม) ประสงคจะขอรับเงินรางวัล
หรือไมมีสายลับ ก็ใชวา เนื่องจากสืบทราบวา สถานที่ดังกลาวเปนโรงงานแปรรูปไมที่ผิดกฎหมาย หรือ
โรงคาไมแปรรูปที่ไมไดรับอนุญาต คณะเจาหนาที่ตํารวจ พรอมดวยเจาหนาที่ปาไม (ถามี) ปรากฏรายชื่อ
ทายบันทึก จึงไดรว มกันเดินทางมาถึงทีเ่ กิดเหตุ เมือ่ เวลาประมาณ...........น. ของวันนี้ (............................)
เมือ่ มาถึงไดพบ นาย.............................อายุ........ป อยูบ า นเลขที.่ .........ถนน..........แขวง...............เขต...............
กรุงเทพฯ คณะเจาหนาที่ไดแจงความประสงคใหทราบจะขอทําการตรวจคนโรงงาน...............(ฯลฯ)
พรอมแสดงหมายคนของศาล......นาย.............. ไดรบั ทราบหมายคนและลงลายมือชือ่ ในหมายคนแลว ยินดี
ใหเจาหนาที่ทําการตรวจคน โดยแจงใหทราบวา เปนเจาของสถานที่ดังกลาว (หรือลูกจาง หรือหัวหนา
คนงาน) กอนการตรวจคน เจาหนาทีต่ าํ รวจไดสอบถามรายละเอียดเบือ้ งตนจากนาย.......ไดความโดยสรุปวา
๒. สถานที่เกิดเหตุเลขที่ดังกลาว เปนตึกแถว ๓ ชั้น ๑ คูหา มีความกวาง ๔ เมตร ลึก
๑๕ เมตร ดานหนาประตูทางเขาหันไปทางทิศตะวันออก อยูติดถนน............สถานที่ดังกลาวไดตั้ง
เปนโรงงานแปรรูปไมดวยเครื่องจักรมานานประมาณ ๘ เดือนแลว และไมมีใบอนุญาตของทางราชการ
แตอยางใด (บางรายแจงวาไดไปยื่นเรื่องราวขออนุญาตแลว แตยังไมไดรับใบอนุญาต ไดขอดูหลักฐาน
ในการไปยืน่ เรือ่ งหรือใบเสร็จคาธรรมเนียม ก็ไมมแี สดง เชนนีถ้ อื วาไมมใี บอนุญาตดวย บางรายมีใบอนุญาต
ตั้งโรงงานแปรรูปไมดวยเครื่องจักร แตไมมีใบอนุญาตคาหรือมีไวในครอบครองเพื่อการคาซึ่งสิ่งประดิษฐ
เครื่องใชหรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ทําดวยไมหวงหาม เชนนี้ตองพิจารณาเปนราย ๆ ไป) ดังนั้น คณะเจาหนาที่
จึงไดใหนาย.................และนาย......................เปนผูน าํ ตรวจคน โดยเจาหนาทีท่ กุ นายไดแสดงความบริสทุ ธิ์
ใหดูจนเปนที่พอใจแลว ผลการตรวจคนมีรายละเอียดดังนี้
๒.๑ บริเวณชั้นลางของตึกแถว
- ตรวจพบไมสักแปรรูปวางอยูมุมหองดานในทางทิศตะวันตกและวางอยู
ตามบริเวณที่ตั้งเครื่องจักรทั้ง ๓ เครื่อง นับไดรวม.................แผน ปริมาตรรวม...........ลูกบาศกเมตร
(ไดจัดทําบัญชีแสดงรายละเอียด ขนาดของไมสักแปรรูปไวแลว)
- ตรวจพบไม ก ระยาเลยหวงห า มแปรรู ป วางกองอยู  ทั่ ว ๆ ไปในชั้ น ล า ง
ตรวจนับไดรวม.............แผน ปริมาตร...........ลูกบาศกเมตร (ไดจัดทําบัญชีแสดงรายละเอียดขนาดของ
ไมกระยาเลยหวงหามแปรรูปไวแลว)
- ตรวจพบเครือ่ งจักร ๓ เครือ่ ง พรอมดวยอุปกรณการแปรรูปไมทบี่ ริเวณเครือ่ งจักร
ทัง้ ๓ เครือ่ ง มีกองขีเ้ ลือ่ ยและเศษไมตกอยูท พี่ นื้ ทัว่ ไป และไดทดลองใหเดินเครือ่ งจักรทัง้ ๓ เครือ่ ง ปรากฏ
ใชงานไดจะไดใหเจาหนาทีก่ รมโรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรมมาตรวจสอบกําลังเครือ่ งจักรตอไป (ไดจดั ทํา
แผนที่ตั้งเครื่องจักรและรายละเอียดตาง ๆ ไวแลว)
คูมือการปฏิบัติงานดานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม

๙๗

๒.๒ บริเวณชั้นที่สองของตึกแถว ตรวจพบสิ่งประดิษฐ เครื่องใช หรือสิ่งอื่นใด บรรดา
ที่ทําดวยไมหวงหามเปนพวก โตะ เกาอี้ ทําดวยไมสัก ตรวจนับได รวม........ชิ้น/หนวย (ไดจัดทําบัญชี
แสดงรายละเอียดของสิ่งประดิษฐ เครื่องใช ฯลฯ ไวแลว)
๒.๓ บริเวณชั้นที่สามของตึกแถว ตรวจพบเปนหองพักของคนงาน รวม ๕ หอง
๒.๔ ในขณะเขาทําการตรวจคนครัง้ นี้ ไดพบคนงานทีก่ าํ ลังทําการแปรรูปไมดว ยเครือ่ งจักร
มี
(๑) นาย............................อายุ............ป อยูบานเลขที่.............ซอย..............
ถนน................แขวง.......................เขต.....................กรุงเทพฯ กําลังใชเครื่องจักรตัดแตงไมแปรรูปเพื่อทํา
เปนขาโตะ
(๒) นาย............................อายุ............ป อยูบานเลขที่.............ซอย..............
ถนน................แขวง.........................เขต.....................กรุงเทพฯ กําลังใชกบไสไมแปรรูปเพือ่ ทําสวนประกอบ
ของแขนเกาอี้
(๓) ..............................ฯลฯ
๓. คณะเจาหนาทีไ่ ดแจงให นาย............................กับพวกรวม ๓ นาย ทราบวา จากหลักฐาน
ตาง ๆ ที่ตรวจพบ แสดงใหเห็นวาสถานที่ดังกลาวเปนโรงงานแปรรูปไม โดยใชเครื่องจักร (หรืออื่น ๆ)
ซึง่ จะตองมีใบอนุญาตของทางราชการ ซึง่ นาย..................................ยอมรับสารภาพวาไมมใี บอนุญาตใด ๆ
ของทางราชการที่จะนํามาแสดงได ดังนั้น คณะเจาหนาที่ไดรวมกันพิจารณาแลวเห็นวา การกระทําของ
นาย................................กับพวกเปนความผิดฐาน
๓.๑ ..................................
๓.๒ ..................................
๓.๓ ....................ฯลฯ........
จึงไดแจงขอกลาวหาดังกลาวขางตนใหผถู กู จับทราบ พรอมแจงสิทธิและนําผูถ กู จับทัง้ ๓ นาย ไปสอบสวน
ดําเนินคดีตอไป
๔. สําหรับไมสักแปรรูป, ไมกระยาเลยหวงหามแปรรูป, สิ่งประดิษฐ และเครื่องจักร
รวม ๓ เครื่อง พรอมดวยอุปกรณการแปรรูปไมที่ไดจัดทําบัญชีไวแลวนั้น ไดมอบใหนาย.......................
เจาพนักงานปาไม…....ทีม่ ารวมปฏิบตั หิ นาทีด่ ว ยรับไปเก็บรักษาไวตามขอตกลงระหวางกระทรวงมหาดไทย
กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ เรื่อง การปฏิบัติเกี่ยวกับของกลางในคดีความผิดเกี่ยวกับการปาไม
ลง ๑ มกราคม ๒๕๓๒ ซึ่งไดมีการสงมอบเปนที่เรียบรอยแลวในวันที่ทําการตรวจคนจับกุมนี้
๕. ถาเปนกรณี ไมมเี จาหนาทีป่ า ไมไปรวมดําเนินการดวยหรือไปรับมอบของกลางตามขอ ๔
ไมได หรือเปนเวลาเย็นคํ่าแลว การขนยายกระทําไมได เนื่องจากไมมียานพาหนะหรือไมสะดวกในการ
ขนยายจําเปนตองรอวันรุงขึ้นเชนนี้ จะตองจัดตํารวจอยูเฝาของกลางและทําบันทึกขออายัดของกลาง
ไวในที่เกิดเหตุกอน โดยใหเจาของสถานที่เปนผูรับอายัด แลวในวันรุงขึ้นจึงทําบันทึกมอบของกลางให
เจาหนาที่ปาไมรับไปเก็บรักษาตามขอ ๔. ตอไป
๖. เพื่อใหคดีมีพยานหลักฐานแนนหนา ตองมีการถายรูปสถานที่เกิดเหตุ เพื่อใหทราบ
วาเครื่องจักร ๓ เครื่องตั้งอยูบริเวณใด เศษไม กองขี้เลื่อย มีมากนอยแคไหนอยางใด การที่มีเศษไมมาก
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และขี้เลื่อยมาก นาจะเปนหลักฐานแสดงวา ผูตองหาไดกระทําผิดมาเปนเวลานาน คดีบางรายผูตองหา
ปฏิเสธ ถาไดจัดทําหลักฐานตาง ๆ ไวดีและถายรูปที่เกิดเหตุไว ศาลมักจะลงโทษทุกรายไป
๗. คดีตงั้ โรงงานแปรรูปไมดว ยเครือ่ งจักรโดยไมมใี บอนุญาต สวนมากสถานทีเ่ กิดเหตุมกั จะ
เปนตึกแถวที่ผูตองหาไดเชาจากผูอื่น ควรจะตองคัดทะเบียนบานมาตรวจสอบดูวาใครเปนเจาของสถานที่
เพราะบางทีนายทุนอาจจะเปนเจาของตึกแถวเอง
๘. สุดทายก็บันทึกวา ในการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ทุกฝายในวันนี้ ไดปฏิบัติหนาที่
ไปตามอํานาจหนาที่ ไมมีการกลั่นแกลง ขมขู หรือเรียกรองเอาผลประโยชนใด ๆ ไมมีการเอาทรัพยสิน
อืน่ ใดไปเปนประโยชนสว นตน นอกจากไดนาํ ของกลางไปดําเนินคดี และไมมกี ารทํารายรางกายผูห นึ่งผูใ ด
การปฏิบตั หิ นาทีไ่ ดกระทําอยางเปดเผยตอหนานาย...............................และคนงานทีเ่ กิดเหตุ เมือ่ เสร็จสิน้
การตรวจคนไดแสดงความบริสุทธิ์ใหนาย................................และนาย..................................ผูนําตรวจคน
ดูแลวจนเปนที่พอใจ จึงเสร็จสิ้นการดําเนินการเมื่อเวลา..............ของวัน..........................
ไดอา นบันทึกฉบับนีใ้ หผเู กีย่ วของทุกฝายฟงแลว รับวาถูกตองตามความเปนจริง จึงไดลงชือ่ ไวเปนหลักฐาน
ลงชื่อ

ผูถูกจับที่ ๑ / เจาของตึก / รับทราบขอหา
(.....................................) และรับบันทึกจับกุมแลว

ลงชื่อ

ผูถูกจับที่ ๒ / รับทราบขอหา
(.....................................) และรับบันทึกจับกุมแลว

ลงชื่อ

ผูถูกจับที่ ๓ / รับทราบขอหา
(.....................................) และรับบันทึกจับกุมแลว

ลงชื่อ

สว........กก......./ ตรวจคน / แจงขอหา
(.....................................)

ลงชื่อ

เจาพนักงานปาไม ๕ / รวมตรวจคน /
(.....................................) รับของกลางไปเก็บรักษา

คูมือการปฏิบัติงานดานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม

๙๙

ลักษณะที่ ๒ การตรวจพบการกระทําผิดในโรงงานหรือโรงคาที่มีใบอนุญาตของทางราชการ
ถูกตอง
การเขาตรวจคนโรงงานหรือโรงคาทีม่ ใี บอนุญาตนี้ จะตองมีการสืบสวนจนทราบการกระทําผิด
ที่แนนอนและชัดเจนเสียกอน เพราะสถานที่ที่เขาตรวจคนเปนสถานที่ที่ไดรับอนุญาตจากทางราชการ
หากไมมีการสืบสวนมากอน เมื่อเขาไปตรวจคนและไมพบการกระทําผิดหรือความผิดใด จะทําใหผูรับ
อนุญาตตองเสียเวลาในการชี้แจงและใหรายละเอียดตาง ๆ กับเจาหนาที่ ทําใหอาจมองภาพพจนของ
เจาหนาทีไ่ ปในทางไมดี หรืออาจกลาวหาเจาหนาทีว่ า กลัน่ แกลง ซึง่ นําไปสูก ารฟองรองกันในทีส่ ดุ ได ดังนัน้
เจาหนาทีต่ าํ รวจทีจ่ ะเขาตรวจคนโรงงานหรือโรงคาจึงควรทีจ่ ะไดมกี ารสืบสวนมากอนแลว และมีหลักฐาน
นาเชือ่ วาสถานทีด่ งั กลาวมีไมแปรรูปหรือสิง่ ประดิษฐ เครือ่ งใชฯ หรือสิง่ อืน่ ใดทีม่ ไี วเปนความผิดตอกฎหมาย
ปาไมแลว จึงควรเขาทําการตรวจคน
ในการเขาทําการตรวจคนโรงงานหรือโรงคาทีไ่ ดรบั อนุญาตนี้ จะตองกระทําดวยความรอบคอบ
มีความละเอียดในการตรวจสถานที่เกิดเหตุอยางดี มีเปาหมายในการตรวจสอบ มีความรูวาจะตอง
ตรวจสอบอะไร และเริม่ ตรงจุดไหนกอน พรอมทัง้ จะตองแบงกําลังเจาหนาทีต่ าํ รวจใหชว ยกันในการตรวจสอบ
โดยทุกคนจะตองทราบวาตนมีหนาที่อะไร ทั้งนี้เพื่อใหการตรวจสอบไดดําเนินไปอยางรวดเร็วพอสมควร
ไมลาชาเกินควร จนอาจทําใหเจาของโรงงานหรือโรงคาที่ถูกตรวจสอบเกิดความสงสัยวาเจาหนาที่กําลัง
กลัน่ แกลงหรือหนวงเหนีย่ วเพือ่ หวังผลประโยชนอยางหนึง่ อยางใดหรือไม ดังนัน้ ในการปฏิบตั งิ านจะตอง
แจงความประสงคในการตรวจสอบใหเจาของโรงงานหรือโรงคาไดทราบอยางชัดเจนเสียกอนดวย
และในการปฏิบตั หิ นาทีผ่ เู ปนหัวหนาในการตรวจคนหรือตรวจสอบจะตองอยูด แู ลควบคุมการปฏิบตั หิ นาที่
ของตํารวจผูใตบังคับบัญชาตลอดเวลาที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ เพราะหากมีปญหาขอขัดของในการปฏิบัติ
หนาที่อยางใดจะไดใหคําแนะนํา และเขาแกไขไดทันทวงที นอกจากนี้ผูบังคับบัญชาจะตองอยูคอย
ชวยเหลือการปฏิบัติหนาที่ของผูใตบังคับบัญชาวางานที่ไดมอบหมายใหไปปฏิบัตินั้นไดทําถูกตองหรือไม
และเสร็จสิ้นเรียบรอยหรือยัง บางครั้งการตรวจสอบโรงงานหรือโรงคาบางแหงเปนสถานที่กวางขวาง
และมีไมที่จะตองตรวจจํานวนมาก การตรวจสอบจะตองใชเวลาหลายวัน เจาหนาที่รวมทั้งผูบังคับบัญชา
จะตองใชความอดทนในการปฏิบัติหนาที่ตลอดเวลา เพื่อใหงานไดลุลวงสําเร็จไป มีคดีจํานวนมากที่ตอง
ใชเวลาในการตรวจสอบหลายวันจึงจะพบการกระทําผิด ดังนั้น จึงเห็นไดวาการเขาตรวจสอบโรงงาน
หรือโรงคาจะตองมีหลักเกณฑในการปฏิบัติงาน ตองมีความรอบรู มีความละเอียด และมีความอดทน
อยางมาก จึงจะสามารถปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายใหสําเร็จลุลวงสมความมุงหมายของทางราชการได

๑๐๐ คูมือการปฏิบัติงานดานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม

บันทึกการตรวจคนพบการกระทําผิด / แจงขอหาจับกุม
สถานที่เกิดเหตุ.......................................
วันที่..........เดือน.......................พ.ศ.........................
บันทึกฉบับนี้ทําขึ้นไวเพื่อเปนหลักฐานแสดงวา
๑. ตามคําสัง่ ของ........(ใคร)............ไดสงั่ การให..........(ใคร)............กับพวกรายชือ่ ทายบันทึกนี้
มาทําการตรวจคนสถานที่ดังกลาวขางตน ตามที่มีสายลับ (ขอปดนาม) ประสงคจะขอรับเงินรางวัล หรือ
ถาไมมสี ายลับก็ใชวา ตามทีไ่ ดสบื สวนทราบวา สถานทีด่ งั กลาวมีไมแปรรูปทีไ่ ดมาโดยผิดกฎหมายซุกซอน
อยู (หรือ มีสิ่งประดิษฐ เครื่องใชฯ เปนวงกบ และบานประตูหนาตาง ที่ไดมาโดยผิดกฎหมายซุกซอนอยู
หรือ ฯลฯ อยางใดอยางหนึง่ ) คณะเจาหนาทีต่ าํ รวจพรอมดวยเจาหนาทีป่ า ไม (ถามี) ปรากฏชือ่ ทายบันทึก
ไดรว มกันเดินทางมาถึงทีเ่ กิดเหตุเลขทีด่ งั กลาวขางตนเมือ่ เวลาประมาณ..............น. ของวันนี้ (......................)
เมื่อมาถึงไดพบ นาย...............อายุ.....ป อยูบานเลขที่......ถนน......แขวง....เขต...กรุงเทพฯ คณะเจาหนาที่
ไดแจงความประสงคใหทราบวาจะขอทําการตรวจคน เพื่อพบไมสักแปรรูปที่ไดมาโดยผิดกฎหมาย (หรือ
อยางหนึ่งอยางใดที่ตองการไปตรวจคน) พรอมแสดงหมายคนของศาล.......นาย...................ไดทราบ
ความประสงคและหมายคนแลว ยินดีใหเจาหนาที่ทําการตรวจคน โดยไดใหรายละเอียดเบื้องตนกอน
ทําการตรวจคนดังนี้
๒. ทีเ่ กิดเหตุเปนหางหุน สวนจํากัด (หรือบริษทั หรือโรงงาน หรือรานคา.....ฯลฯ) ชือ่ ...........
ตั้งอยูเลขที่.........ถนน.......................แขวง...................เขต...............กรุงเทพฯ มีนาย..............เปนหุนสวน
ผูจ ดั การ (หรือกรรมการผูจ ดั การ หรือเจาของโรงงาน หรือเจาของรานคา...) ดําเนินกิจการตัง้ โรงงานแปรรูป
ไมโดยใชเครือ่ งจักร (หรือตัง้ โรงคาไมแปรรูป หรือ.....ฯลฯ) โดยการซือ้ ไมแปรรูปมาทําวงกบและทําบานประตู
- หนาตาง ออกจําหนาย โดยไดดําเนินกิจการมาประมาณ.............ป และมีใบอนุญาตของทางราชการดังนี้
๒.๑ ใบอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไมโดยใชเครื่องจักรเลมที่............ฉบับที่..........ลง
วันที.่ .........อนุญาตใหหา งหุน สวนจํากัด...................โดย นาย (นาง)..................หุน สวนผูจ ดั การ ตัง้ โรงงาน
แปรรูปไม โดยใชเครือ่ งจักรมีกาํ ลัง..............แรงมา เพือ่ ประดิษฐกรรมทําวงกบประตู-หนาตาง ไมควิ้ ไมบวั
และเครื่องเรือน เครื่องใชในครัวเรือน โดยใชไมแปรรูป ตั้งอยูที่เลขที่.........ถนน...............แขวง.................
เขต.................กรุงเทพฯ ใบอนุญาตใหไดถึงวันที่............เดือน............................พ.ศ. ..............
๒.๒ ใบอนุญาตคาหรือมีไวในครอบครองเพื่อการคาซึ่งสิ่งประดิษฐ เครื่องใชฯ เลมที่
........ลงวันที่.....................อนุญาตใหหางหุนสวนจํากัด.................โดย นาย (นาง)....................หุนสวน
ผูจัดการ คา หรือมีไวในครอบครองเพื่อการคาซึ่งสิ่งประดิษฐ เครื่องใชฯ ที่เลขที่........ถนน.....................
แขวง.......................เขต......................กรุงเทพฯ ใบอนุญาตใชไดถึงวันที่...............เดือน...........................
พ.ศ. ............
๒.๓ ใบอนุญาตตั้งโรงงานของกระทรวงอุตสาหกรรม เลขที่..........ลงวันที่................
อนุญาตใหหางหุนสวนจํากัด......................ประกอบกิจการ.....................ตั้งโรงงาน ณ เลขที่..................
๒.๔ ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ก็จะมีรายละเอียดทํานองเดียวกันขอ ๒.๓
แตจะมีเพิ่มเติมตรงกําลังแรงมาของเครื่องจักรและวันที่ใบอนุญาตมีผลใชบังคับอยู
๒.๕ บางแหงมีใบอนุญาตตั้งโรงคาไมแปรรูปอยูดวย ก็ลงหลักฐานทํานองเดียวกัน
คูมือการปฏิบัติงานดานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม

๑๐๑

๓. จากนั้น นาย (นาง)..................................หุนสวนผูจัดการพรอมดวย นาย..................
อายุ.............ป อยูบานเลขที่ ........ถนน......................แขวง.......................เขต..............กรุงเทพฯ ซึ่งเปน
ผูจัดการโรงงาน (หรือหัวหนาคนงาน หรือผูรับผิดชอบในสวนที่จะไปตรวจสอบ.......หรือ.....ฯลฯ) ไดพา
คณะเจาหนาที่เขาไปตรวจสอบภายในโรงงาน ผลการตรวจสอบมีรายละเอียดดังนี้
๓.๑ โรงงานที่ตรวจสอบมีลักษณะเปนโกดังชั้นเดียว ดานหนาโรงงานอยูติดกับ
ถนน..........................เปนทิศเหนือ มีความกวางประมาณ ๒๕ เมตร ดานในโรงงานอยูทิศใต ดานทิศ
ตะวันออกของโรงงานอยูติดกับ..........(ซอย)..........หรือที่ดินวางเปลา หรือบานเลขที่) วัดไดประมาณ
๔๐ เมตร และดานทิศตะวันตกของโรงงานอยูติดกับ............วัดไดประมาณ ๔๐ เมตร ลักษณะโรงงานเปน
สี่เหลี่ยมผืนผา ตัวโรงงานทั้ง ๔ ดานเปนรั้วสังกะสีทึบ หลังคาโรงงานเปนสังกะสี โครงทําดวยไม มีความสูง
ประมาณ.............เมตร ทางเขาโรงงานมีดานหนาดานเดียว (ทิศเหนือ)
๓.๒ ภายในโรงงานตรวจพบเครือ่ งจักร รวม.............เครือ่ ง ติดตัง้ อยูใ นสภาพใชงานได
และ นาย (นาง)..................................ผูน าํ ตรวจสอบแจงวา เครือ่ งจักรใชงานไดทกุ เครือ่ ง บริเวณเครือ่ งจักร
ทุกเครื่องตรวจพบกองขี้เลื่อยและเศษไมตกอยูที่พื้นใตเครื่องจักรจํานวนมาก ไดจัดทําแผนที่แสดง
ที่ตั้งเครื่องจักรไวแลวและจะไดแจงใหเจาหนาที่กรมโรงงานกระทรวงอุตสาหกรรมมาตรวจสอบวัดกําลัง
เครื่องจักรตอไป
๓.๓ ตรวจพบมีคนงานกําลังทํางานอยูในโรงงานจํานวน….....คน โดยคนงานกําลัง
ประกอบวงกบ ประตูหนาตางอยู และทําการแปรรูปไมอยู โดยใชเครื่องจักรตามขอ ๓.๒ ไดจัดทําบัญชี
รายชื่อและที่อยูของคนงานไวสวนหนึ่งแลว
๓.๔ ไดตรวจพบไมสกั แปรรูปทางดานทิศใตของโรงงานวางกองซอนกันอยูเ ปนจํานวนมาก
ลักษณะของไมสกั แปรรูปมีลกั ษณะมีเดือยทีห่ วั ไม และบางแผนมีรเู ดือยอยูบ ริเวณใกลกบั หัวไม ลักษณะของ
เดือยทีพ่ บจะสัน้ และรูเดือยจะแคบ ดูลกั ษณะแลวไมแข็งแรงเหมือนเดือยและรูเดือยโดยทัว่ ไป นอกจากนี้
ทีผ่ วิ ของไมและรอยตัดทีบ่ ริเวณหนาตัดจะไมเรียบเหมือนไมทแี่ ปรรูปจากโรงเลือ่ ยโดยทัว่ ไป แตมลี กั ษณะ
เหมือนไมที่ลักลอบแปรรูปโดยใชเครื่องเลื่อยที่มีกําลังตํ่า จึงเห็นผิวไมและรอยตัดที่หนาไมเปนขั้น ๆ
ไดชัดเจน นอกจากนี้ขนาดของไมที่กองอยูในบริเวณเดียวกันมีขนาดไมเทากัน เล็กบางใหญบาง บางแผน
บิดงอ บางแผน มีรอยไฟไหมดํา นาเชื่อวาเปนไมที่ไดถูกลักลอบแปรรูปโดยไมถูกตองตามกฎหมาย ดังนั้น
เจาหนาทีจ่ งึ สอบถามนาย (นาง) .............................หุน สวนผูจ ดั การถึงหลักฐานการไดไมสกั แปรรูปจํานวนนี้
ไดรบั แจงวา ไมมหี ลักฐานหนังสือกํากับหรือใบเบิกทางมาแสดง เนือ่ งจากไดรบั ซือ้ ไวนานแลวจากผูท นี่ าํ มา
เสนอขาย ซึง่ มีราคาถูกกวาทองตลาดจึงรับซือ้ ไวเพือ่ ใชทาํ วงกบและบานประตู-หนาตาง เจาหนาทีจ่ งึ ไดตรวจวัด
และจัดทําบัญชีไมสกั แปรรูปในสวนนีไ้ ว เปนไมสกั แปรรูปจํานวน................แผน ปริมาตร..........ลูกบาศกเมตร
ซึ่งนาย (นาง)......................หุนสวนผูจัดการไดแสดงเอกสารหนังสือกํากับไมแปรรูป รวม ๑๒ ฉบับ มี
(๑) เลมที่................เลขที่.....................ลงวันที่ ...........................
(๒) เลมที่................เลขที่.....................ลงวันที่ ...........................
ฯลฯ
(ถาเปนกรณีหนังสือกํากับมีจํานวนมากเปน ๕๐ ฉบับ หรือ ๑๐๐ ฉบับ ก็ใหลงแตจํานวนฉบับไว และ
ใหนาย (นาง).........................หุนสวนผูจัดการลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐานในหนังสือกํากับก็ได)
ไมกระยาเลยหวงหามแปรรูปนี้ เจาหนาที่จะไดทําการตรวจสอบหลักฐานตามหนังสือ
กํากับที่นํามาแสดงกับบัญชีที่เจาหนาที่ตรวจวัดและจัดทําขึ้น
๑๐๒ คูมือการปฏิบัติงานดานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม

โรงงาน ดังนี้.-

๓.๖ ตรวจพบสิ่งประดิษฐ เครื่องใชฯ ที่เปนวงกบและบานประตูหนาตางวางอยูใน

(๑) บานประตูไมสัก..............บาน
(๒) บานหนาตางไมสัก..........บาน
(๓) วงกบไมสัก......................วง
เจาหนาทีไ่ ดจดั ทําบัญชีสงิ่ ประดิษฐ เครือ่ งใชฯ ในสวนนีแ้ ลว และ นาย (นาง)....................
แจงวาโรงงานไดผลิตขึ้นเอง ซึ่งจะไดตรวจสอบเปรียบเทียบกับหลักฐานทางบัญชีของโรงงานตอไป
๔. คณะเจาหนาที่ขอตรวจสอบหลักฐานสมุดบัญชีประจําโรงงาน ซึ่งนาย (นาง)............
หุนสวนผูจัดการไดนํามาแสดงมี
๔.๑ สมุดบัญชีแสดงสถิติไมทอนและไมแปรรูป จํานวนเดือน มกราคม ๒๕……จํานวน
๑ เลม มีหลักฐานในหนาที่............ชนิดไมสัก ยอดยกมาแตเดือนกอน จํานวน.........แผน ปริมาตร........
ลูกบาศกเมตร มีหลักฐานจําหนาย จํานวน...........แผน ปริมาตร............ลูกบาศกเมตร คงเหลือไมสกั แปรรูป
สิ้นเดือนมกราคม ๒๕...จํานวน .....แผน ปริมาตร...........ลูกบาศกเมตร ซึ่งจะไดตรวจเปรียบเทียบกับบัญชี
ที่ตรวดวัดไดจากโรงงานตอไป
๔.๒ สมุดบัญชีรับและจําหนายไมแปรรูป ๑ เลม
๔.๓ สมุดบัญชีรับ จําหนาย หรือนําเคลื่อนที่และสถิติคงเหลือสิ่งประดิษฐ เครื่องใชฯ
(บัญชีแบบ ๑) จํานวน ๑ เลม ไดลงหลักฐานสิ้นเดือน มกราคม ๒๕… มีสิ่งประดิษฐที่ยกยอดมาจากเดือน
ธันวาคม ๒๕๓๔ จํานวน.......รายการ (๒๐ แผน) ซึ่งจะไดทําการเปรียบเทียบกับบัญชีรายการสิ่งประดิษฐ
ที่ตรวจวัดไดจากที่เกิดเหตุ
๔.๔ สมุดบัญชีหลักฐานเอกสารแสดงการรับ จําหนาย หรือนําเคลื่อนที่สิ่งประดิษฐ
เครือ่ งใช ฯลฯ (บัญชีแบบ ๒) รวม ๒ เลม ซึง่ เปนหลักฐานแสดงการจําหนายสิง่ ประดิษฐทไี่ ดจาํ หนายออกไป
ลงหลักฐานในสมุดวันสุดทายวันที่..............เดือน................................พ.ศ. ............................
๔.๕ หนังสือกํากับสิ่งประดิษฐ เครื่องใช ( ๓ ตอน ) จํานวน ๑ เลม
๔.๖ เอกสารตาง ๆ ที่หางหุนสวน...................ไดนํามาแสดงและลงหลักฐานไว
๔.๗ คณะเจาหนาที่ไดรับสมุดบัญชีตาง ๆ ตามขอ ๔.๑ – ๔.๖ ไวแลว โดยนาย
(นาง)..................หุนสวนผูจัดการยินดีใหเจาหนาที่นําไปตรวจสอบหลักฐานทางบัญชีตอไป และนาย
(นาง)........................หุน สวนผูจ ดั การไดลงลายมือชือ่ ในหนาสุดทายของสมุดบัญชีทกุ ชนิดเพือ่ เปนหลักฐาน
วาทางหางหุนสวน................ไดจัดทําบัญชีหรือออกหลักฐานเอกสารวันสุดทายเปนวันที่เทาใดไวแลว
๕. คณะเจาหนาทีไ่ ดรว มกันพิจารณากรณีตรวจพบไมสกั แปรรูปทีน่ า เชือ่ วาเปนไมทถี่ กู ลักลอบ
แปรรูปโดยไมถูกตองตามกฎหมายและนาย (นาง)...........หุนสวนผูจัดการไดแจงวา ไมสักแปรรูปจํานวนนี้
ไมมีหลักฐานหนังสือกํากับหรือใบเบิกทางที่จะใชควบคุม (รายละเอียดตามขอ ๓.๔) ซึ่งไดตรวจวัด
และจัดทําบัญชีเปนไมสกั แปรรูปจํานวน...........แผน ปริมาตร............ลูกบาศกเมตร จึงมีความเห็นวาการที่
หางหุนจํากัด...................โดย นาย (นาง)....................หุนสวนผูจัดการ ไดมีไมสักแปรรูปไวในครอบครอง
โดยไมมีเอกสารหนังสือกํากับไมแปรรูปหรือใบเบิกทางของพนักงานเจาหนาที่กํากับไวเปนหลักฐานเชนนี้
การกระทําของหางหุนสวนจํากัด...................โดยนาย (นาง)..............................หุนสวนผูจัดการ จึงมี
ความผิดทั้งในฐานะตัวแทนนิติบุคคลและในฐานะสวนตัวในความผิดฐาน “เปนผูรับอนุญาตรวมกัน
มีไมสักแปรรูปไวในครอบครองในสถานที่ที่ไดรับอนุญาตของตน โดยไมมีหนังสือกํากับไมแปรรูป
หรือใบเบิกทางของพนักงานเจาหนาที่กํากับไวเปนหลักฐาน” อันเปนความผิดตาม พ.ร.บ.ปาไม
คูมือการปฏิบัติงานดานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม

๑๐๓

พ.ศ. ๒๔๘๔ มาตรา ๕๑, ๗๒ ทวิ” จึงไดแจงขอกลาวหาดังกลาวใหนาย (นาง)..................หุน สวนผูจ ดั การทราบ
ทั้งในฐานะเปนตัวแทนนิติบุคคลและในฐานะสวนตัว พรอมแจงสิทธิใหผูถูกจับกุมทราบ จากนั้นจะได
นําตัวไปสอบสวนดําเนินคดีตอไป
๖. เจาหนาทีต่ าํ รวจไดมอบไมสกั แปรรูปของกลาง จํานวน.................แผน ปริมาตร............ม.๓
ใหนาย..................................เจาพนักงานปาไม ๕ ที่มารวมปฏิบัติหนาที่ดวย รับไปเก็บรักษาไวตาม
ขอตกลงระหวางกระทรวงมหาดไทยกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ เรือ่ ง การปฏิบตั เิ กีย่ วกับของกลางในคดี
ความผิดเกี่ยวกับการปาไม
๗. สําหรับไมสักแปรรูป, ไมกระยาเลยหวงหามแปรรูป และสิ่งประดิษฐที่ตรวจพบอยูใน
โรงงาน เจาหนาที่ตํารวจไดจัดทําบัญชีไวแลว จะไดนําไปเปรียบเทียบกับหลักฐานทางบัญชีที่หางหุนสวน
นํามาแสดงตอไป และเจาหนาที่ไดแจงใหนาย (นาง)........................หุนสวนผูจัดการทราบวาจะขออายัด
ไมแปรรูป และสิง่ ประดิษฐ เครือ่ งใชฯ ทัง้ หมดไวในทีเ่ กิดเหตุ เพือ่ รอผลการตรวจสอบ หามมิใหเคลือ่ นยาย
จําหนาย จายโอน หรือทําใหเกิดความเสียหายใด ๆ ซึ่งนาย (นาง).............หุนสวนผูจัดการ ไดทราบการ
อายัดแลว และแจงวายินดีที่ใหเจาหนาที่อายัดเพื่อรอการตรวจสอบและไมทําใหเกิดความเสียหายใด ๆ
ตอหางหุนสวนจํากัด...............หรือผูหนึ่งผูใด และในการตรวจสอบ นาย (นาง)..............หุนสวนผูจัดการ
จะไดจัดพนักงานบัญชีของหางฯ รวมชี้แจงรายละเอียดตาง ๆ ของเอกสารที่แสดงดวย โดยจะเริ่ม
การตรวจสอบตั้งแตวันที่.........เดือน..........................พ.ศ. ...................จนกวาจะแลวเสร็จ
๘. คณะเจาหนาทีท่ กุ ฝายไดรว มปฏิบตั หิ นาทีใ่ นการตรวจคนครัง้ นีไ้ ปตามอํานาจหนาที่ ไมมี
การกลั่นแกลง ขมขู หรือเรียกรองเอาผลประโยชนใด ๆ ไมมีการเอาทรัพยสินใดไปเปนประโยชนสวนตน
ไมมกี ารทําใหทรัพยสนิ ใด ๆ สูญเสียหาย ไมมกี ารทํารายรางกายผูห นึง่ ผูใ ด การปฏิบตั หิ นาทีไ่ ดกระทําอยาง
เปดเผยตอหนานาย (นาง).......................หุนสวนผูจัดการ ในการตรวจสถานที่เกิดเหตุเจาหนาที่ไดทําการ
ถายภาพโรงงาน เครื่องจักร กองไมแปรรูป สิ่งประดิษฐ กองขี้เลื่อย ฯลฯ ไวเปนหลักฐานทางคดีดวยแลว
และเสร็จสิ้นการดําเนินการเวลา..................น. ของวันเดียวกัน
ไดอา นบันทึกฉบับดังกลาวนีใ้ หผเู กีย่ วของทุกฝายและผูถ กู จับฟงแลว รับวาถูกตองตามความ
เปนจริงจึงไดใหลงชื่อไวเปนหลักฐาน
ลงชื่อ................................................ผูถูกจับที่ ๑ ในฐานะนิติบุคคล / สวนตัว
(..........................................) / รับทราบขอหา/อายัด
ลงชื่อ...............................................ผกก.๑ บก.ปทส. / แจงขอหา / แจงอายัด
(.........................................)
ลงชื่อ...............................................เจาพนักงานปาไม ๕ / รวมจับกุม-แจง
(.........................................) ขอหา / รับไมของกลางจากตํารวจและ
มอบใหเจาหนาที่ปาไมรับไปเก็บรักษา
ลงชื่อ...............................................เจาหนาที่ปาไม / รับไมของกลาง
(.........................................)
๑๐๔ คูมือการปฏิบัติงานดานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม

ตัวอยางบันทึกการอายัด
เขียนทีบ่ ริเวณหลักกิโลเมตรที่ ๔ ถนนแมปะ-วังแกว
หมูที่ ๔ ตําบลแมปะ อําเภอแมสอด จังหวัดตาก
วันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๑
บันทึกฉบับนี้ทําขึ้นไวเพื่อเปนหลักฐานแสดงวา
วันที่ (๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๑) คณะพนักงานเจาหนาที่ ประกอบดวย.....................ไดรวมกัน
ออกตรวจปราบปรามการกระทําผิดกฎหมายเกี่ยวกับการปาไมในทองที่รับผิดชอบ ขณะตรวจมาถึง
บริเวณหลักกิโลเมตรที่ ๔ ของถนนแมปะ-วังแกว หมูท ี่ ๔ ตําบลแมปะ อําเภอแมสอด จังหวัดตาก ขณะนัน้
เปนเวลา ๑๖.๐๐ น. ไดพบรถยนตบรรทุกสิบลอ ฮีโน หมายเลขทะเบียน กส ๕๕๕๕ กรุงเทพมหานคร
บรรทุกไมทยี่ งั มิไดแปรรูป (ไมทอ น) จอดอยูร มิ ถนน มีชายหนึง่ คนนัง่ อยูใ นรถตําแหนงคนขับ คณะพนักงาน
เจาหนาที่ จึงไดแสดงตนเปนพนักงานเจาหนาทีต่ ามพระราชบัญญัตปิ า ไมพทุ ธศักราช ๒๔๘๔ ขอตรวจสอบ
ชายคนดังกลาวทราบชื่อภายหลังวาชื่อนายชั้นเชิง ฤทธิ์แพรวพราว อายุ ๔๐ ป สัญชาติไทย อยูบานเลขที่
๙๙๙๙ หมูที่ ๒ ตําบลแมปะ อําเภอแมสอด จังหวัดตาก พนักงานเจาหนาที่ไดตรวจสอบไมทอนที่บรรทุก
อยูบนรถยนตบรรทุกสิบลอดังกลาว ปรากฏวาเปนไมประดู จํานวน ๑๐ ทอน
พนักงานเจาหนาที่ไดสอบถามนายชั้นเชิง ฤทธิ์แพรวพราว วาไมทอนดังกลาวเปนของผูใด
นายชั้นเชิง ฤทธิ์แพรวพราว แจงวาไมทอนดังกลาวเปนของตน พนักงานเจาหนาที่จึงขอดูใบเบิกทาง
หรือหลักฐานการไดมาของไมทอ นดังกลาว นายชัน้ เชิง ฤทธิแ์ พรวพราว แจงวาไมมใี บเบิกทางหรือหลักฐาน
การไดมาของไมทอนแตอยางใด เนื่องจากไมทอนดังกลาวเปนไมที่ตัดจากที่ดินตามหนังสือรับรอง
การทําประโยชน (น.ส.๓ ก) ของตนเอง โดยนายชั้นเชิง ฤทธิ์แพรวพราว ไดแสดงสําเนาเอกสารสิทธิ์ที่ดิน
น.ส.๓ ก เลขที่ ๑๒๓๔ เลมที่ ๑๙๙ ข หนา๑๓ เลขที่ดิน ๑๕๑ หมายเลข ๗๔๑๒๓ แผนที่ ๑๘๙ หมูที่ ๙
ตําบลแมปะ อําเภอแมสอด จังหวัดตาก มีชื่อนายชั้นเชิง ฤทธิ์แพรวพราว เปนเจาของ พนักงานเจาหนาที่
จึงไดสอบถามนายชั้นเชิงฯ และ นายชั้นเชิงฯ ไดใหถอยคําตอบคําถามของพนักงานเจาหนาที่ ดังนี้
๑. ถาม. ไมประดู จํานวน ๑๐ ทอนดังกลาว ตัดมาจากที่ใด ผูใดเปนผูตัดโคนใชเครื่องมือ
อะไรตัด และตัดโคนเมื่อใด
ตอบ. ไมประดู จํานวน ๑๐ ทอนดังกลาวตัดจากทีด่ นิ น.ส.๓ ก เลขที่ ๑๒๓๔ เลมที่ ๑๙๙ ข
หนา ๑๓ เลขที่ดิน ๑๕๑ หมายเลข ๗๔๑๒๓ แผนที่ ๑๘๙ หมูที่ ๙ ตําบลแมปะ อําเภอแมสอด
จังหวัดตาก ซึ่งเปนที่ดินขา ฯ โดยนายสมรัก ฤทธิ์แพรวพราว ซึ่งเปนนองชายของขา ฯ ไดชวยกันตัดโคน
โดยใชเลื่อยโซยนตการตัดโคน-บั่นทอน เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๑
๒. ถาม. ไมประดูจํานวน ๑๐ ทอนดังกลาว ตัดจากตนประดูจํานวนกี่ตน และขณะนี้
ตอของตนประดูดังกลาวยังอยูหรือไม อยางไร เลื่อยโซยนตที่ใชตัดโคนเปนของผูใด และในขณะตนโคนบัน่ ทอน ตนประดูด งั กลาวมีผใู ดพบเห็นหรือไม อยางไร สามารถนําพนักงานเจาหนาทีไ่ ปตรวจสอบไดหรือไม
ตอบ. ไมประดู จํานวน ๑๐ ทอนดังกลาวตัดจากตนประดูจํานวน ๙ ตน และขณะนี้
ตอของตนประดูทั้ง ๙ ตอยังอยูครบถวน สําหรับเลื่อยโซยนตที่ใชตัดโคนเปนของขา ฯ เอง ขณะนี้เก็บไวที่
บานของขา ฯ เลขที่ ๙๙๙๙ หมูที่ ๙ ตําบลแมปะ อําเภอแมสอด จังหวัดตาก และในขณะตัดโคน-บั่นทอน
ตนประดูดังกลาว นางศรีปราณี ฤทธิ์แพรวพราว ภรรยาของขาฯ ซึ่งอยูที่บานไดเห็นการตัดโคน-บั่นทอน
คูมือการปฏิบัติงานดานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม
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รวมทั้งชาวบานที่อยูขางเคียงกับที่ดินแปลงดังกลาวก็ไดเห็นการตัดโคนซึ่งขาฯ สามารถนําพนักงาน
เจาหนาที่ไปตรวจสอบได
คณะพนักงานเจาหนาที่ไดรวมกันตรวจสอบไมทอนทั้ง ๑๐ ทอนดังกลาวแลวปรากฏวาเปน
ไมประดูอยูในสภาพสดใหม เปลือกไมยังสดมาก มียางไหล นาจะตัดมาแลวไมเกิน ๒-๓ วัน ไมปรากฏ
รูปรอยดวงตราทีไ่ มแตอยางใด ดานหนาตัดทัง้ สองดานของไมทกุ ทอนเปนรอยตัดจากเลือ่ ยโซยนต พนักงาน
เจาหนาที่ไดรวมกันพิจารณาแลว เห็นวาจากลักษณะและสภาพของไมประดูทั้ง ๑๐ ทอนดังกลาว มีเหตุ
อันสมควรสงสัยวา อาจเปนไมที่ไดมาโดยไมชอบดวยกฎหมายเกี่ยวกับการปาไม พนักงานเจาหนาที่จึงได
แจงใหนายชั้นเชิง ฤทธิ์แพรวพราว ทราบวาพนักงานเจาหนาที่ขออายัดไมประดูทั้ง ๑๐ ทอน และรถยนต
บรรทุกสิบลอคันดังกลาวไวเพือ่ ทําการตรวจสอบตอไป ซึง่ ในการอายัดครัง้ นีพ้ นักงานเจาหนาทีไ่ ดตรวจวัด
ขนาด ความยาว-โต และปริมาตรของไมประดูทั้ง ๑๐ ทอน ไดปริมาตรทั้งสิ้น ๖.๒๒ ม.๓ และไดถายรูปไว
เปนหลักฐาน พรอมทั้งใชตราประทับของรัฐบาล ก๘๘๘ ต๕๔๖๑ และเลขเรียงประทับที่ดานหนาตัด
ของไมประดูทั้ง ๑๐ ทอน รายละเอียดปรากฏตามบัญชีไมที่อายัดแนบทายบันทึกการอายัดนี้ เหตุเกิด
เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๑ เวลา ๑๘.๑๐ น. ที่บริเวณหลักกิโลเมตรที่ ๔ ถนนแมปะ-วังแกว หมูที่ ๔
ตําบลแมปะ อําเภอแมสอด จังหวัดตาก ดังรายละเอียดปรากฏตามแผนทีส่ งั เขปแสดงบริเวณทีต่ รวจอายัด
ที่แนบทายบันทึกนี้ ในการนี้พนักงานเจาหนาที่ไดใชกระดาษจําลองรูปพื้นที่หนาตัดโคนของทอนไมประดู
ทั้ง ๑๐ ทอน ไวเปนหลักฐาน
นายชัน้ เชิง ฤทธิแ์ พรวพราว ไดรบั ทราบการอายัดไมประดูจ าํ นวน ๑๐ ทอน และรถยนตบรรทุก
สิบลอดังกลาวแลว รับวาจะไมนําไมประดูและรถยนตบรรทุกสิบลอที่ถูกอายัดเคลื่อนที่หรือเคลื่อนยาย
กอนไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่ผูอายัด พนักงานเจาหนาที่ผูอายัดจะไดนําบันทึกการอายัด
ฉบับนี้ ไปแจงความตอพนักงานสอบสวน สถานีตํารวจภูธรแมสอด ไวเปนหลักฐานโดยเร็ว สําหรับการ
ตรวจสอบนั้น เนื่องจากขณะนี้ใกลมืดแลวไมสะดวกในการทําการตรวจสอบ พนักงานเจาหนาที่จึงแจงให
นายชัน้ เชิงฯ ทราบวาจะทําการตรวจสอบในวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๑ เวลาประมาณ ๐๘.๐๐ น. จึงขอให
นายชั้นเชิงฯ นําพนักงานเจาหนาที่ไปตรวจสอบ ณ ที่ดินไมประดูดังกลาวขึ้นอยู นายชั้นเชิงฯ รับทราบ
และแจงวายินดีจะนําพนักงานเจาหนาที่ไปตรวจสอบตอไป
ในการตรวจสอบอายัดไมประดูจ าํ นวน ๑๐ ทอนและรถยนตบรรทุกสิบลอครัง้ นี้ คณะพนักงาน
เจาหนาทีผ่ ตู รวจสอบและอายัด ไดกระทําไปตามอํานาจหนาทีต่ ามกฎหมายมิไดบงั คับ ขูเ ข็ญ หรือทํารางกาย
ผูถ กู อายัด และมิไดเรียกรองทรัพยสนิ เงินทองจากผูถ กู อายัดหรือจากผูห นึง่ ผูใ ด รวมทัง้ มิไดทาํ ใหทรัพยสนิ
ของผูหนึ่งผูใดสูญหาย เสียหายแตอยางใด และไดอานบันทึกการอายัดฉบับนี้ใหผูถูกอายัดฟง และให
ผูถูกอายัดอานบันทึกแลว รับวาถูกตองเปนความจริง จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐานตอหนาพนักงาน
เจาหนาที่ผูอายัด
(ลงชื่อ)
ผูถูกอายัด
(นายชั้นเชิง ฤทธิ์แพรวพราว)
(ลงชื่อ)
พนักงานเจาหนาที่ผูอายัด
(นายวิทย เกงวิทยายุทธ)
(ลงชื่อ)
พนักงานเจาหนาที่ผูอายัด
(นายนิติ รักพนาไพร)
(ลงชื่อ) พ.ต.ท.
พนักงานเจาหนาที่ผูอายัด
(รักษ ยุติธรรม)
๑๐๖ คูมือการปฏิบัติงานดานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม

การแจงขอกลาวหาตามลักษณะการกระทําผิดที่ตรวจพบ ไดรวบรวมไวเพื่อสะดวกตอผูปฏิบัติ ดังนี้
ลักษณะที่ ๑ กรณีเปนโรงงานแปรรูปไมหรือโรงคาไมแปรรูปที่ไมไดรับอนุญาต (โรงงาน
เถื่อน) ตั้งขอหาดังนี้
ตั้งขอหา “ภายในเขตควบคุมการแปรรูปไม ตั้งโรงงานแปรรูปไมโดยใชเครื่องจักร
(หรือตัง้ โรงคาไมแปรรูป) โดยไมไดรบั อนุญาตจากพนักงานเจาหนาที”่ อันเปนความผิดตาม พ.ร.บ.ปาไม
พ.ศ. ๒๔๘๔ มาตรา ๔๘, ๗๓
สําหรับโรงงานแปรรูปไม หรือโรงคาไมแปรรูปที่ไมมีใบอนุญาตนี้ เมื่อตรวจพบไมแปรรูป
หรือสิ่งประดิษฐ หรือเครื่องจักรที่ผิดกฎหมายก็ตองกลาวหาเพิ่มเติมดังนี้
๑.๑ ถามี ไมสกั แปรรูปไวในครอบครองโดยไมมหี ลักฐานหนังสือกํากับหรือใบเบิกทางแสดง
การไดมา
ตั้งขอหา “ภายในเขตควบคุมมีไมสักแปรรูปไวในความครอบครองโดยไมไดรับอนุญาต
จากพนักงานเจาหนาที่” อันเปนความผิดตาม พ.ร.บ.ปาไม พ.ศ. ๒๔๘๔ ม.๔๘, ๗๓
๑.๒ ถามี ไมกระยาเลยหวงหามแปรรูปเกินกวา ๐.๒๐ ม.๓ โดยไมมีหลักฐานหนังสือกํากับ
หรือใบเบิกทางแสดงการไดมา
ตั้งขอหา “ภายในเขตควบคุมมีไมกระยาเลยหวงหามแปรรูปไวในความครอบครอง
เกินกวา ๐.๒๐ ลูกบาศกเมตร โดยไมไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่” อันเปนความผิดตาม
พ.ร.บ.ปาไม พ.ศ. ๒๔๘๔ ม.๔๘, ๗๓
๑.๓ มีสิ่งประดิษฐ เครื่องใชฯ ไวในครอบครองโดยไมมีหนังสือกํากับสิ่งประดิษฐ
ตั้งขอหา “ภายในเขตควบคุม คาหรือมีไวในครอบครองเพื่อการคาซึ่งสิ่งประดิษฐ
เครื่องใช หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ทําดวยไมหวงหาม ที่มีชนิดไม ขนาด หรือปริมาณเกินกวาที่รัฐมนตรี
กําหนดโดยไมไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่” อันเปนความผิดตาม พ.ร.บ.ปาไม พ.ศ. ๒๔๘๔
ม.๕๓ ตรี, ๗๓ ทวิ
๑.๔ ถามีเครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกินกวา ๕ แรงมา นอกจากจะผิดตามขอ ๑ แลว
ยังเปนความผิดตาม พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ อีกดวย
ตั้งขอหา “ตั้งโรงงานและประกอบกิจการโรงงานโดยไมไดรับอนุญาตจากพนักงาน
เจาหนาที่” อันเปนความผิดตาม พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๑๒
ลักษณะที่ ๒ กรณีเปนโรงงานแปรรูปไม หรือโรงคาไมแปรรูปทีไ่ ดรบั อนุญาตจากกรมปาไม
ถูกตองแตมีไมแปรรูป สิ่งประดิษฐ หรือเครื่องจักร โดยผิดกฎหมาย จะตั้งขอหาดังนี้
๒.๑ ถามี ไมสักแปรรูปไวในครอบครองโดยไมมีหลักฐานหนังสือกํากับหรือใบเบิกทาง
แสดงการไดมา
ตั้งขอหา “เปนผูร บั อนุญาต มีไมสกั แปรรูปไวในความครอบครองในสถานทีท่ ไี่ ดรบั อนุญาต
โดยไมมีหนังสือกํากับไมแปรรูป หรือใบเบิกทางของพนักงานเจาหนาที่กํากับไวเปนหลักฐาน” อันเปน
ความผิดตาม พ.ร.บ.ปาไม พ.ศ. ๒๔๘๔ ม.๕๑, ๗๒ ทวิ
๒.๒ ถ า มี ไม ก ระยาเลยหวงห า มแปรรู ป เกิ น กว า ๐.๒๐ ม. ๓ ไว ใ นครอบครอง
โดยไมมีหลักฐานหนังสือกํากับหรือใบเบิกทางแสดงการไดมา
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ตั้งขอหา “เปนผูรับอนุญาต มีไมกระยาเลยหวงหามแปรรูปไวในครอบครองเกินกวา
๐.๒๐ ม. ไวในสถานที่ไดรับอนุญาต โดยไมมีหนังสือกํากับไมแปรรูปหรือใบเบิกทางของพนักงาน
เจาหนาที่กํากับไวเปนหลักฐาน” อันเปนความผิดตาม พ.ร.บ.ปาไม พ.ศ. ๒๔๘๔ ม.๕๑, ๗๒ ทวิ
๒.๓ มีสงิ่ ประดิษฐ เครือ่ งใช หรือสิง่ อืน่ ใดบรรดาทีท่ าํ ดวยไมหวงหาม โดยไมมหี ลักฐานหนังสือ
กํากับแสดงการไดมา
ตั้งขอหา “เปนผูรับอนุญาตคา หรือมีไวในครอบครองเพื่อการคาซึ่งสิ่งประดิษฐ
เครื่องใช หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ทําดวยไมหวงหาม กระทําการคา หรือมีไวในครอบครองเพื่อการคา
ซึ่งสิ่งประดิษฐ เครื่องใช หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ทําดวยไมหวงหามในสถานที่ไดรับอนุญาต โดยไมมี
หลักฐานโดยชอบตามกฎหมายวาดวยการปาไม” อันเปนความผิดตาม พ.ร.บ.ปาไม พ.ศ. ๒๔๘๔
มาตรา ๕๓ ตรี, ๕๘, ๗๓ ทวิ และขอกําหนดฉบับที่ ๑๕ (พ.ศ. ๒๕๒๖) ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๒๖ ขอ ๒
๒.๔ กรณี ตรวจพบเครื่องจักรมีกําลังแรงมาเกินกวาที่ไดรับอนุญาต จะเปนความผิด
ทั้ง พ.ร.บ.ปาไม และ พ.ร.บ.โรงงานดวย
ตั้งขอหา ผิดตาม พ.ร.บ.ปาไมวา “เปนผูรับอนุญาต ขยายโรงงานโดยไมไดรับอนุญาต
จากพนักงานเจาหนาที่” อันเปนความผิดตาม พ.ร.บ.ปาไม พ.ศ. ๒๔๘๔ ม.๕๘, ๗๓ ทวิ และขอกําหนด
ฉบับที่ ๑๘ (พ.ศ. ๒๕๓๒) ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๓๒ ขอ ๕
ตั้งขอหา ผิดตาม พ.ร.บ.โรงงานวา “เปนผูรับอนุญาต ขยายโรงงานโดยไมไดรับอนุญาต
จากพนักงานเจาหนาที่” อันเปนความผิดตาม พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๔, ๕, ๘, ๑๒,
๔๓, ๔๔
๓
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การสืบสวนปราบปรามความผิดเกี่ยวกับเลื่อยโซยนต ตามพระราชบัญญัติเลื่อยโซยนต พ.ศ. ๒๕๔๕
มาทําความรูจัก “เลื่อยโซยนต” ตามกฎหมาย
ตามมาตรา ๓ แหง พ.ร.บ.เลื่อยโซยนต พ.ศ. ๒๕๔๕ กําหนดไววา
“เลื่อยโซยนต” หมายความวา เครื่องมือสําหรับใชตัดไมหรือแปรรูปไมที่มีฟนเลื่อยตัดกับโซ
ซึ่งขับเคลื่อนดวยกําลังเครื่องจักรกล และใหหมายความรวมถึงสวนหนึ่งสวนใดที่เปนสวนประกอบของ
เครื่องมือดังกลาวดวย ทั้งนี้ ตามที่รัฐมนตรีกําหนดในกฎกระทรวง
กฎกระทรวง กําหนดลักษณะเลื่อยโซยนตและสวนประกอบของเลื่อยโซยนต พ.ศ. ๒๕๕๕
(เดิม ๒๕๕๑)
เลื่อยโซยนต หมายความวา
(๑) เครื่องมือสําหรับใชตัดไมหรือแปรรูปไมที่มีฟนเลื่อยติดกับโซ ซึ่งขับเคลื่อนดวยกําลัง
เครือ่ งจักรกลทีผ่ ลิตและประกอบสําเร็จรูปเพือ่ การใชงาน ทีม่ ตี น กําลังเกินกวา ๑ แรงมา โดยมีแผนบังคับโซ
ที่มีขนาดความยาวเกินกวา ๑๒ นิ้ว (เดิม ๒ แรงมา)
(๒) สวนหนึ่งสวนใดที่เปนสวนประกอบของเครื่องมือตาม (๑) ดังตอไปนี้
(ก) เครื่องจักรกลตนกําลังที่มีการออกแบบตัวเครื่องและอุปกรณประกอบตัวเครื่อง
ใหมีลักษณะหรือสภาพเพื่อนํามาประกอบเปนเครื่องมือ (๑) โดยเฉพาะที่มีตนกําลังเกินกวา ๑ แรงมา
(ข) แผนบังคับโซ ที่มีขนาดความยาวเกินกวา ๑๒ นิ้ว
สรุปเลื่อยโซยนตตามกฎหมาย
๑. เปนเลื่อยโซยนตแบบใดก็ได ทั้งชุดที่มีตนกําลังเกินกวา ๑ แรงมา และแผนบังคับโซ
ความยาวเกินกวา ๑๒ นิ้ว หรืออันใดอันหนึ่ง
๒. เฉพาะเครือ่ งจักรกลตนกําลังทีอ่ อกแบบไวในลักษณะเลือ่ ยโซยนตทมี่ ตี น กําลังเกินกวา
๑ แรงมา
๓. เฉพาะตัวแผนบังคับโซที่มีขนาดความยาวเกินกวา ๑๒ นิ้ว
หมายเหตุ ถากําลังตัง้ แต ๑ แรงมาลงมา และแผนบังคับโซตงั้ แต ๑๒ นิว้ ลงมา ไมถอื วาเปนเลือ่ ยโซยนต
ตามกฎหมาย ไมอยูภายใตการควบคุมบังคับตามกฎหมายวาดวยเลื่อยโซยนต ไมตอง
ขออนุญาตใด ๆ ทั้งสิ้น
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๑๐๙

การกําหนดการกระทําความผิดและบทกําหนดโทษ
เนื่องจากกฎหมายวาดวยเลื่อยโซยนต ไดกําหนดการกระทําความผิดและบทกําหนดโทษไว
มีทงั้ โทษจําคุก โทษปรับ และโทษทัง้ จําทัง้ ปรับไว และริบเลือ่ ยโซยนต ดังนัน้ จะตองทราบการกระทําความผิด
และบทกําหนดโทษไวใหชัดเจน เพื่อใชดําเนินการเมื่อเกิดการกระทําความผิดตามกฎหมายวาดวย
เลื่อยโซยนตไดดังตอไปนี้
๑. กรณีผูใดมี ผลิต หรือนําเขาเลื่อยโซยนต โดยไมไดรับอนุญาต ตามมาตรา ๔ วรรคหนึ่ง
มีความผิดตาม มาตรา ๑๗ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจํา
ทั้งปรับ และศาลสั่งริบเลื่อยโซยนตนั้น
๒. กรณีผูไดรับใบอนุญาตใหมี ผลิต หรือนําเขาเลื่อยโซยนตเปลี่ยนแปลงเลื่อยโซยนตใหมี
กําลังเครื่องจักรเพิ่มขึ้นจากที่ระบุไวในใบอนุญาต โดยไมขออนุญาต ตามมาตรา ๔ วรรคสอง มีความผิด
ตามมาตรา ๑๘ ตองระวางโทษปรับไมเกินหาพันบาท และตองแกไขใหเลือ่ ยโซยนตนนั้ มีกาํ ลังเครือ่ งจักรกล
เทาที่ขออนุญาตไวเดิมภายในเวลาที่ศาลกําหนด หากไมปฏิบัติตามศาลจะสั่งริบเลื่อยโซยนตนั้น
๓. การนําเลื่อยโซยนตไปใชนอกพื้นที่ตามที่ใบอนุญาตใหมีเลื่อยโซยนตไวหรือเปลี่ยนแปลง
พื้นที่โดยไมขออนุญาต ตามมาตรา ๖ มีความผิดตามมาตรา ๑๙ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป
หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
๔. กรณีทผี่ ไู ดรบั ใบอนุญาตใหมเี ลือ่ ยโซยนตนาํ หรือใหผอู นื่ นําเลือ่ ยโซยนตของตนไปใชนอก
พื้นที่ที่ไดรับอนุญาต โดยไมขออนุญาต ตามมาตรา ๘ มีความผิดตามมาตรา ๑๙ ตองระวางโทษจําคุก
ไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ
๕. ผูใดมีเลื่อยโซยนตตองมีใบอนุญาตหรือสําเนาภาพถายใบอนุญาต ภาพถายใบอนุญาต
สําหรับเลื่อยโซยนตเครื่องนั้น เพื่อแสดงตอพนักงานเจาหนาที่ไดทันที หากไมสามารถแสดงไดทันที
ตามมาตรา ๗ มีความผิดตามมาตรา ๒๐ ตองระวางโทษปรับไมเกินสองพันบาท
๖. กรณีผูไดรับใบอนุญาตใหผลิตเลื่อยโซยนตไมจัดทําบัญชีและหมายเลขแสดงหนวย
การผลิต ตามมาตรา ๔ วรรคสี่ มีความผิดตามมาตรา ๑๗ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป หรือปรับ
ไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ และศาลสั่งริบเลื่อยโซยนตนั้น
๗. ผูใดรับซอมแซมเลื่อยโซยนตเปนธุรกิจเพื่อสินจาง โดยมิไดรับอนุญาตจากนายทะเบียน
เลื่อยโซยนต ตามมาตรา ๑๐ มีความผิดตามมาตรา ๒๑ ตองระวางโทษปรับไมเกินหาพันบาท
๘. กรณีผไู ดรบั ใบอนุญาตใหมเี ลือ่ ยโซยนตตาย ทายาทหรือผูจ ดั การมรดกจะตองแจงการตาย
และการครอบครองเลื่อยโซยนตตอนายทะเบียนเลื่อยโซยนตตามใบอนุญาต ภายใน ๖๐ วัน นับจาก
วันทีท่ ราบการตายของผูไ ดรบั อนุญาต หากไมแจงการตายของผูไ ดรบั ใบอนุญาต ตามมาตรา ๑๑ วรรคหนึง่
มีความผิดตามมาตรา ๒๒ ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งพันบาท
๙. ในกรณีทผี่ ไู ดรบั ใบอนุญาตใหมี ผลิต หรือนําเขาเลือ่ ยโซยนตเปนนิตบิ คุ คล และนิตบิ คุ คล
นัน้ เลิกกัน ผูช าํ ระบัญชีจะตองนําสงเลือ่ ยโซยนตแกนายทะเบียนเลือ่ ยโซยนตเพือ่ เก็บรักษาตลอดระยะเวลา
ที่ยังคงทําการชําระบัญชีนั้น หากผูชําระบัญชีไมแจงตอนายทะเบียน ตามมาตรา ๑๒ มีความผิดตาม
มาตรา ๒๒ ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งพันบาท
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บทที่ ๗
แนวทางการทําสํานวนการสอบสวนคดี
ทําลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
๑. การสอบสวน (ป.วิ.อาญา) หมายความถึงการรวบรวมพยานหลักฐานและการดําเนินการ
ทัง้ หลายอืน่ ตามบทบัญญัตแิ หงประมวลกฎหมายนี้ ซึง่ พนักงานสอบสวนไดทาํ ไปเกีย่ วกับความผิดทีก่ ลาวหา
เพือ่ ทีจ่ ะทราบขอเท็จจริงหรือพิสจู นความผิดและเพือ่ จะเอาตัวผูก ระทําผิดมาฟองลงโทษ ดังนัน้ การสอบสวน
เพื่อจะไดขอเท็จจริง ไดมาจากสิ่งตอไปนี้
- การสอบสวนจึงเปนการดําเนินการของพนักงานสอบสวน เพื่อใหพนักงานสอบสวน
รวบรวมพยานหลักฐานทุกชนิดเทาที่สามารถกระทําได เพื่อประสงคจะทราบขอเท็จจริงและพฤติการณ
ตางๆ อันเกีย่ วกับความผิดทีถ่ กู กลาวหาและเพือ่ จะรูต วั ผูก ระทําผิดและเพือ่ พิสจู นความผิดตาม ป.วิ.อาญา
มาตรา ๑๓
- ไดหลักฐานจากการสอบสวน รวบรวมพยานหลักฐานเอกสารทีเ่ กีย่ วของจากผูก ลาวหา
หรือผูเสียหาย พยานบุคคล พยานเอกสาร พยานผูเชี่ยวชาญ พยานวัตถุ พยานหลักฐานซึ่งนาจะพิสูจน
ไดวาผูตองหามีความผิด พนักงานสอบสวนยอมรวบรวมนํามาประกอบการสอบสวนไดทุกกรณี แตในการ
ทําสํานวนการสอบสวนคดีทาํ ลายทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม เปนกฎหมายพิเศษในการสอบสวน
จะมีระเบียบ ประกาศ คําสั่ง ขอบังคับ กฎกระทรวง หลากหลายเขามาเกี่ยวของกับการสอบสวน ดังนั้น
จําเปนจะตองวางพื้นฐานความรูกฎหมายที่เกี่ยวของกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหนักเรียนได
เขาใจกอน จึงจะบรรยายถึงหลักการในการทําสํานวนคดีดังกลาว
๒. ปจจุบนั การประกอบธุรกิจทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับการทําลายทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม
ทั้งในดานธุรกิจการทําไม การคาไมและผลิตภัณฑไม ธุรกิจการโมหินระเบิดหิน ขุดดักบอดินลูกรัง
การลักลอบดูดทราย การบุกรุกพื้นที่ปาเพื่อเขาทําประโยชนธุรกิจตางๆ เชน รีสอรต สนามกอลฟ มักถูก
ดําเนินการหรือสนับสนุนโดยกลุม นายทุน ผูม อี ทิ ธิพล หรือไดรบั แรงผลักดันชวยเหลือจากหนวยงานราชการ
ทีเ่ กีย่ วของ ดังนัน้ ในการปฏิบตั ภิ ารกิจดานการปองกันปราบปรามของสํานักงานตํารวจแหงชาติ มีกองตํารวจ
ปาไม เปนหนวยงานที่ทําหนาที่สืบสวนสอบสวนและปราบปราม การบอนทําลายทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดลอมของชาติ ตลอดจนคานอํานาจของหนวยงานราชการทีเ่ กีย่ วของ ในการเอือ้ อํานวยผลประโยชน
ใหกับกลุมผูประกอบธุรกิจที่ผิดกฎหมายดังที่ประจักษแกสังคมมาแลว เชน กรณีการออกเอกสารสิทธิ์
การแปรรูปไมโดยมิชอบ หรือการรวมดําเนินการออกใบเบิกทางนําไมหรือของปาออกนอกพืน้ ทีอ่ นั เปนเท็จ
และการลักลอบตัดไมสกั ในประเทศไทย สวนใหญเปนบริเวณพืน้ ทีป่ า สงวนแหงชาติ และเขตวนอุทยานแหงชาติ
แลวนําไปยังประเทศเพื่อนบาน เพื่อทําการสวมหลักฐานเอกสารแสดงที่มาของไม แลวนํามาชําระภาษี
ศุลกากรเพือ่ นําเขามาในราชอาณาจักรไทยอีกครัง้ โดยมีขนั้ ตอนการดําเนินการทีซ่ บั ซอนและมีผรู ว มกระทํา
ความผิดหลายฝาย อันสงผลกระทบทําใหประเทศชาติไดรับความเสียหายทั้งในดานทรัพยากรธรรมชาติ
ทีบ่ ริเวณพืน้ ทีป่ า ทีเ่ ปนเขตปาตนนํา้ ลําธาร ตองถูกทําลายเรือ่ ยมา รวมทัง้ ยังสงผลเสียหายตอดานเศรษฐกิจ
ของชาติ เกีย่ วกับการทําหลักฐานเท็จเพือ่ ชําระภาษีนาํ สินคาเขามาดังกลาว ซึง่ กองตํารวจปาไมไดดาํ เนินการ
จับกุมตัวผูกระทําความผิด ซึ่งประกอบไปดวยเจาพนักงานฝายปกครองและเจาพนักงานปาไม จํานวน
คูมือการปฏิบัติงานดานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม
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หลายนาย และทําการสืบสวนสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานฟองดําเนินคดีตามกฎหมายจนมีผลทําให
ผูก ระทําความผิดไดถกู พิจารณาลงโทษไปแลวหลายราย อันนับไดวา เปนคดีสาํ คัญระดับชาติและเปนทีส่ นใจ
ติดตามของสื่อมวลชนตลอดมา เชน คดีไมแมปาย จังหวัดแมฮองสอน คดีปาทาชนะ คดีเกี่ยวกับการออก
เอกสิทธิ์ในที่ดิน (ส.ป.ก.๔-๐๑) โดยมิชอบ และคดีปาสาละวิน เปนตน
๓. ความหมายของ “สิ่งแวดลอม” หมายถึง ทุกสิ่งที่อยูลอมรอบตัวเราทั้งที่มีชีวิต
และไมมชี วี ติ ทัง้ ทีเ่ กิดขึน้ โดยธรรมชาติ และทีม่ นุษยสรางขึน้ ครอบคลุมถึงสิง่ ทีเ่ ปนรูปธรรม หรือสิง่ แวดลอม
ทางกายภาพ (Physical Environment) เชน ดิน นํ้า อาคาร สิ่งกอสราง และสิ่งที่เปนนามธรรม เชน
ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ความเชื่อ สิ่งแวดลอม จึงมีมากมายมหาศาล ซึ่งลวนแต
มีอิทธิพลเกี่ยวโยงถึงกันเปนปจจัยเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน สิ่งแวดลอมจึงเปนวงจร และวัฏจักรที่เกี่ยวของ
กันไปทั้งระบบ ทั้งทางตรงและทางออม ซึ่งมนุษยเปนผูใชประโยชนจากสิ่งแวดลอมทั้งมวล หากมนุษย
เขาไปใชประโยชนจากสิ่งแวดลอมในทางหนึ่งทางใดมากเกินไป ผลกระทบจากปจจัยหนึ่งจะมีสวน
เสริมสรางหรือทําลายอีกสวนหนึ่งอยางหลีกเลี่ยงมิได ทําใหสมดุลของสิ่งแวดลอมเสียไป ซึ่งสงผลโดยตรง
ตอการดํารงชีวิตของมนุษยเอง
สาเหตุของการเกิดปญหาสิง่ แวดลอม การทีส่ งิ่ แวดลอมเปลีย่ นแปลงไป จนอาจเกิดอันตราย
ตอสุขภาพ ทรัพยสิน ชีวิต หรือสังคม ทําใหเกิดปญหาความเสื่อมโทรมในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณของ
สิ่งแวดลอมทั้งที่เปนสิ่งแวดลอมทางชีวภาพ กายภาพ และสิ่งแวดลอมทางเศรษฐกิจและสังคม
สถานการณปญหาสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติจะปรากฏใน ๒ ลักษณะคือ
๓.๑ การนําทรัพยากรธรรมชาติทมี่ อี ยูจ าํ กัดมาใชอยางไมประหยัด จนเกิดรอยหรอขาดแคลน
๓.๒ ภาวะมลพิ ษ อั น เป น ผลจากคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล อ มเสื่ อ มโทรมลง โดยการปะปน
หรือปนเปอนของสะสารหรือพลังงานในปริมาณที่อาจเปนอันตรายหรือเกิดความเสียหายได
แนวทางการแกไขปญหาสิ่งแวดลอม จะเห็นไดวาปญหาสิ่งแวดลอมมีความสัมพันธตอเนื่อง
กับมนุษย ชุมชน และสังคม ซึ่งเปนปญหาหนึ่งที่รวมอยูในกระบวนการทางดานการพัฒนา ซึ่งจาก
ระยะเวลาที่ผานมาไดพิสูจนใหเห็นแลววา การพัฒนาโดยไมคํานึงถึงสิ่งแวดลอมไมอาจทําใหสามารถ
ดํารงชีวิตอยูอยางมีความสุขได สําหรับปญหาภาวะมลพิษก็เปนสวนหนึ่งที่สําคัญของปญหาสิ่งแวดลอม
ที่สัมพันธกับคุณภาพของสิ่งแวดลอมทางกายภาพซึ่งมีความเสื่อมลงเรื่อย ๆ ดังนั้น จึงจําเปนอยางยิ่งที่เรา
จะตองจัดการปองกันปราบปรามผูล ะเมิด และทําลายทรัพยากรธรรมชาติ หรือกอใหเกิดปญหาสิง่ แวดลอม
อันสงผลกระทบกระเทือนตอความเปนอยูข องประชาชน เพือ่ ใหสงั คมสามารถดํารงอยูไ ดอยางปกติสขุ ตอไป
ในอดีต มนุษยอยูภ ายใตอทิ ธิพลของธรรมชาติ ความเปลีย่ นแปลงตาง ๆ เปนไปในลักษณะคอยเปนคอยไป
อยูในวิสัยที่ธรรมชาติสามารถรองรับได ปจจุบันมนุษยมุงเอาประโยชนจากธรรมชาติแตเพียงฝายเดียว
ในไมชาทรัพยากรธรรมชาติที่มีขอบเขตจํากัดก็จะถูกทําลายสูญสิ้นไปในที่สุด ซึ่งสาเหตุหลักที่ทําใหเกิด
ปญหาสิ่งแวดลอมมี ๒ ประการ คือ
๓.๓ การเพิ่มขึ้นของประชากร ที่มีแนวโนมสูงขึ้นมากในอัตราทวีคูณทําใหความตองการ
บริโภคทรัพยากรเพิ่มมากขึ้นในทุกดาน
๓.๔ ความกาวหนาทางเทคโนโลยีและขยายตัวทางเศรษฐกิจ ที่ชวยสงเสริมใหสามารถนํา
ทรัพยากรมาใชไดงายขึ้นและมากขึ้น
การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จึงหมายถึงการใชทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดลอมอยางฉลาด ตองเปนประโยชนมนุษยอยางมากทีส่ ดุ และใชประโยชนไดยาวนานทีส่ ดุ โดยมี
๑๑๒ คูมือการปฏิบัติงานดานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม

จุดมุงหมายเพื่อรักษาไวซึ่งปจจัยสําคัญของระบบสิ่งแวดลอมที่มีตอมนุษยและการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ซึ่งแนวทางในการเขามามีสวนรวมในการปกปองดูแลรักษาสิ่งแวดลอมนั้นสามารถกระทําไดหลายวิธี
อาทิ การใหความรู การปลูกจิตสํานึกในการอนุรักษ การจัดตั้งองคกรเพื่อวางแผนควบคุมและบริหาร
จัดการสิง่ แวดลอม การกําหนดมาตรฐานคุณภาพสิง่ แวดลอม การศึกษา และการจัดทํารายงานการประเมิน
ผลกระทบสิ่งแวดลอม หรือการนํามาตรการทางกฎหมายมาเปนเครื่องมือในการควบคุมจัดระเบียบ
สิ่งแวดลอมซึ่งเปนวิธีที่ไดรับความนิยมในตางประเทศ สําหรับปรับปรุงฟนฟูสภาพสิ่งแวดลอมใหดีขึ้น
มาตรการทางกฎหมายในการแกไขปญหาสิ่งแวดลอม การใชกฎหมายเพื่อควบคุมปญหา
สิ่งแวดลอมจะประสบความสําเร็จหรือไม มากนอยเพียงใดขึ้นกับเงื่อนไขหลายประการ ไดแก
- กฎหมายตองทันสมัยและแกไขปญหาไดครอบคลุมและทั่วถึง
- มีการบังคับใชกฎหมาย โดยหนวยงานที่มีประสิทธิภาพ
- ประชาชนตองมีความเขาใจ และใหความรวมมือ
รวมความแลวมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมจัดระเบียบสิ่งแวดลอม หรือกฎหมาย
สิ่งแวดลอมก็คือ กฎ ขอบังคับ หรือบทบัญญัติที่วาดวยการดูแลรักษาสภาพแวดลอม ทั้งสภาพแวดลอม
ตามธรรมชาติและสภาพแวดลอมมนุษย ขอบเขตครอบคลุมถึงกฎหมายทุกลักษณะที่เกี่ยวกับการปองกัน
การแกไขปญหาภาวะมลพิษ การอนุรักษและจัดการทรัพยากรธรรมชาติ การสงเสริมพัฒนาสุขภาพ
พลานามัย สภาวะความเปนอยูท างเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ตลอดจนการยกระดับคุณภาพชีวติ ในสังคม
โดยหลักพืน้ ฐานของกฎหมายสิง่ แวดลอมนัน้ บุคคลทุกคนยอมมีสทิ ธิหนาทีต่ ามกฎหมายโดยเทาเทียมกัน
ในการสงเสริมและรักษาสภาพแวดลอม ซึ่งมีวิวัฒนาการมาจากหลักกฎหมาย เรื่องเดือดรอนรําคาญ
และการละเมิดที่มุงใหสิทธิและความคุมครองตอเอกชน ตอมาไดพัฒนามาสูการใหความคุมครองตอ
มหาชน ซึ่งเปนผลสืบเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงคานิยมในการดํารงชีวิตจากการมุงเนนวัตถุมาสูการ
มุงพัฒนาคุณภาพชีวิต
ขอพิพาทปญหาสิ่งแวดลอม
ขอพิพาทปญหาสิ่งแวดลอมนั้น เกิดขึ้นไดเมื่อผูเสียหายไดรับผลรายจากมลพิษ ที่เกิดจาก
แหลงกําเนิดมลพิษกับเกิดจากกระบวนการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรม ผลรายนี้อาจจะเกิดแกชีวิต
รางกาย ทรัพยสนิ สุขภาพอนามัยของผูเ สียหาย ซึง่ จะมากหรือนอยก็ขนึ้ อยูก บั ความรุนแรงของมลพิษทีไ่ ดรบั
และความเสียหายที่เกิดขึ้นนี้อาจแยกประเภทของผูเสียหายเปน ประชาชน หรือ รัฐ
เมือ่ ประชาชนไดรบั ความเสียหายจากมลพิษของสิง่ แวดลอม ไมวา จะกอใหเกิดแกชวี ติ รางกาย
อนามัย สุขภาพ หรือทรัพยสินของคนแลว บุคคลผูกอใหเกิดมลพิษอาจจะตองรับผิดทั้งในทางแพง
และทางอาญา หากวาการกระทํานั้นเขาองคประกอบของความผิดทางอาญาที่กฎหมายไดบัญญัติไววา
การกระทํานัน้ เปนความผิดและไดกาํ หนดโทษเอาไว และในขณะเดียวกันทําใหผอู นื่ ไดรบั ความเสียหายดวย
และสวนใหญแลวความเสียหายเกีย่ วกับสิง่ แวดลอมจะมีความผิดทัง้ ทางแพงและทางอาญาในขณะเดียวกัน
ซึ่งผูเสียหายจะเรียกรองใหผูกอมลพิษรับผิดไดทั้งทางแพงและทางอาญา
เมื่อมีความเสียหายเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมเกิดขึ้นตอรัฐ รัฐจะเปนผูเสียหายได ๒ กรณี คือ
กรณีแรก มลพิษที่เกิดขึ้นจากสิ่งแวดลอมทําใหประชาชนไดรับความเสียหายตอชีวิตรางกาย
ซึ่งสวนใหญกฎหมายถือวาเปนความผิดที่ไมอาจจะยอมความหรือเลิกคดีกันได และแมวาผูเสียหายจะได
ตกลงยินยอมไมเอาความกับผูก ระทําผิดก็ตาม แตรฐั ก็ไมยนิ ยอมยังคงตองนําตัวผูก ระทําความผิดไปลงโทษ
ทางอาญาจนได เพราะกฎหมายถือวารัฐเปนผูเสียหายดวย
คูมือการปฏิบัติงานดานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม
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กรณีสอง มลพิษเกีย่ วกับสิง่ แวดลอมกอใหเกิดความเสียหายแกรฐั โดยตรง ซึง่ อาจจะเปนความผิด
ทั้งทางอาญาและทางแพง กลาวคือทางอาญาเมื่อผูกอใหเกิดมลพิษไดกระทําการฝาฝนตอบทบัญญัติ
ของกฎหมายที่ไดบัญญัติเฉพาะใหรัฐเทานั้น เปนผูเสียหายโดยที่ประชาชนไมมีสิทธิที่จะฟองรองเกี่ยวกับ
ความผิดประเภทนี้ไดเลย เนื่องจากกฎหมายถือวารัฐเทานั้นเปนผูเสียหาย เชน ความผิดเนื่องจาก
การปลอยนํ้าทิ้งที่ไมไดมาตรฐานลงสูแหลงนํ้า ซึ่งถือวาเปนความผิดที่ฝาฝนตอกฎหมายหลายฉบับ เชน
พระราชบัญญัตโิ รงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ พระราชบัญญัตกิ ารเดินเรือในนานนํา้ ไทย พ.ศ. ๒๔๕๖ แกไขปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๓๕ เปนตน และจากการกระทําเชนนี้กอใหเกิดความเสียหายตอสาธารณสมบัติของแผนดินตาม
มาตรา ๑๓๐๔ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย รัฐก็อาจจะเรียกรองใหผกู อ มลพิษชดใชคา เสียหาย
ในทางแพงใหแกรฐั ไดโดยอาศัย มาตรา ๙๗ แหงพระราชบัญญัตสิ ง เสริมและรักษาคุณภาพสิง่ แวดลอมแหงชาติ
พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งบัญญัติวา “ผูใดกระทําหรือละเวนการกระทําดวยประการใดโดยมิชอบดวยกฎหมาย
อันเปนการทําลาย หรือทําใหสญ
ู หายหรือเสียหายแกทรัพยากรธรรมชาติซงึ่ เปนของรัฐหรือสาธารณสมบัติ
ของแผนดิน มีหนาที่ตองรับผิดชอบชดใชคาเสียหายใหแกรัฐตามมูลคาทั้งหมดของทรัพยากรธรรมชาติ
ทีถ่ กู ทําลาย สูญหายหรือเสียหายไปนัน้ “กลาวโดยสรุปเมือ่ มีความเสียหายเนือ่ งจากมลพิษของสิง่ แวดลอม
เกิดขึน้ สวนใหญนอกจากผูก อ มลพิษจะตองรับผิดในทางอาญา คือ ตองรับโทษตามกฎหมายแลว ยังจะตอง
รับโทษในทางแพง คือ ใชคา สินไหมทดแทนเพือ่ ความเสียหายดวย แตสาํ หรับความรับผิดทางอาญาจะตอง
มีการฟองคดี และศาลเทานัน้ ทีจ่ ะวินจิ ฉัยชีข้ าดวาจําเลยไดกระทําความผิดและตองรับโทษหรือไม ซึง่ ถือวา
เปนขอพิพาททางอาญา สวนความรับผิดในทางแพงฝายผูเสียหายจะตองเรียกรองสิทธิเพื่อใหผูกอใหเกิด
ความเสียหายชดใชคาสินไหมทดแทน หรือคาเสียหาย หรือทําการอื่นใดเพื่อใหผูเสียหายไดรับประโยชน
ตามสิทธิของตนที่ควรจะไดรับสิทธิเรียกรอง ในลักษณะนี้ถือวาเปนสิทธิเรียกรองในทางแพง และหาก
ผูกอใหเกิดความเสียหายปฏิบัติตามขอเรียกรอง ก็จะไมมีขอพิพาทเกิดขึ้น แตถาผูกอใหเกิดความเสียหาย
ไมยอมปฏิบัติตามขอเรียกรอง ขอพิพาทเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมในทางแพงจะเกิดขึ้น
การพิจารณาถึงการบังคับใชกฎหมายนั้น จําเปนที่จะตองคํานึงถึงประเด็นหลัก ๓ ประการ
คือ
๑. เนื้อหาสาระของกฎหมายที่จะตองครอบคลุมไปถึงวัตถุประสงคหรือเจตนารมณของ
กฎหมาย และมาตรการและวิธีการตาง ๆ ที่กฎหมายนั้นจะนํามาใช
๒. องคกรหรือหนวยงานของรัฐที่บังคับใชกฎหมาย ซึ่งการดําเนินการตามอํานาจหนาที่
ทีก่ ฎหมายกําหนดไวนนั้ จะคํานึงถึงความเกีย่ วพันระหวางองคกรในดานการสอดประสาน และความขัดแยง
ตลอดจนความซํ้าซอนขององคกรหรือหนวยงานหลักตามกฎหมายนั้น ๆ กับองคกรหรือหนวยงานอื่น ๆ
ทัง้ ของรัฐ และของเอกชนในลักษณะของความมีสหสัมพันธ (Correlation) และปฏิสมั พันธ (Interaction)
ตอกัน
๓. มาตรการการลงโทษ (Sanction) ที่เหมาะสมและสอดคลองกับลักษณะความผิด
ที่เกิดขึ้นจากการฝาฝนไมปฏิบัติตามบทบัญญัติของกฎหมายนั้น ๆ ในการบังคับใชกฎหมายนั้น องคกร
จะมีบทบาทสําคัญในการนํากฎหมายนั้น ๆ มาใชบังคับ การใชบังคับนั้นมาจากทฤษฎีการใหอํานาจรัฐ
“Police Power” ซึง่ หมายถึงอํานาจของรัฐในการรักษาความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีของประชาชน
คําวา “Police Power” มีรากศัพทมาจากภาษาลาตินวา “Poli” หรือ “Police” หมายถึง เมืองหรือนคร
เพราะฉะนั้น Police Power จึงเปนการใชอํานาจของเมืองหรือนครหรือรัฐ ซึ่งอํานาจรัฐนี้ไดมาจาก
ประชาชนที่มอบอํานาจของแตละคนใหแกผูแทนของเขา เพื่อใชอํานาจแทนพวกเขาในการรักษาไว
๑๑๔ คูมือการปฏิบัติงานดานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม

ซึง่ ความมัน่ คงของรัฐหรือนคร ความสงบสุขและความเปนระเบียบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีของประชาชน
ในรัฐหรือนครนั้น ๆ โดยมีวิธีการใชอํานาจรัฐในรูปแบบของการออกกฎหมายในระดับตาง ๆ การใช
อํานาจรัฐจะตองอยูบ นพืน้ ฐานประโยชนสขุ ของประชาชน และปกครองรัฐโดยใชหลักนิตธิ รรม (rule law)
โดยคํานึงถึงความถูกตองและยุติธรรมของสังคมเปนสวนใหญ การใชอํานาจไดพัฒนาไปตามสภาวะของ
การเปลี่ยนแปลงของบานเมือง โดยเฉพาะในยุคสมัยของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ประชาชนอยูใน
สภาพที่ไมสามารถที่จะคุมครองผลประโยชนของตนเองไดอยางเต็มที่ การใชอํานาจรัฐจึงไดแผขยายไปถึง
การคุมครองผลประโยชนของประชาชนดวย อาทิเชน การพัฒนาเมือง การประกันสังคม การปองกัน
การผูกขาด การปองกันการถูกฉอโกงจากการกูยืมเงินของประชาชน การประกันภัย กิจการหลักทรัพย
การคุมครองผูบริโภค และการคุมครองสิ่งแวดลอม
ในการบังคับใชกฎหมายจึงเปนกรอบ หรือขอบเขตแหงการใชอํานาจรัฐ ซึ่งการบังคับใช
กฎหมายจําแนกได ๒ แนวทาง คือ แนวทางของการบังคับและควบคุม (Command and Control) เชน
การออกคําสัง่ การกําหนดมาตรฐานคุณภาพสิง่ แวดลอม รวมถึงการดําเนินคดีเมือ่ มีการละเมิดกฎหมาย ทัง้ นี้
เพื่อผลในการบังคับใหประชาชนตองปฏิบัติตามกฎเกณฑและกติกาที่กฎหมายกําหนดไวอีกแนวทางหนึ่ง
คือ การลงโทษและการใหรางวัล (Stick and Carrot) เชน การตรวจสอบและเฝาระวัง (Monitoring
and Inspection) การสงเสริมและสนับสนุนเพื่อผลในการใหมีการปฏิบัติตามกฎหมาย ทั้งนี้ โดยมีองคกร
ภาครัฐเปนผูบังคับใชกฎหมายนั้น ๆ
๔. รูปแบบของการกระทําความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ
(ก) บุกรุกโดยไมมีการยึดถือครอบครองแตเปนการทําลาย เชน การลักลอบตัดไม
ขุดตักลูกรัง ดิน หิน กรวด ทราย ลักลอบยอยหินในเชิงพาณิชย เปนตน
(ข) บุกรุกเพือ่ ทําใหปา หมดสภาพกลายเปนปาเสือ่ มโทรม นําไปปลูกพืชไร สรางทีอ่ ยู
อาศัย สรางเงื่อนไขเพื่อใหไดมาซึ่งสิทธิในที่ดินในภายหลัง เชน ส.ท.ก. ส.ป.ก.๔-๐๑ เปนตน
(ค) บุกรุกแบบถาวร โดยรวมกับเจาหนาที่ของรัฐออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน
ในพื้นที่ปาไมโดยมิชอบ
(ง) อาศัยขอบกพรองของกฎหมายหรือระเบียบขอบังคับมาใชเปนฉากบังหนา
เชน ขออนุญาตทําเหมืองแร ตาม พ.ร.บ.แร พ.ศ. ๒๕๑๐ แตเจตนาที่แทจริงแลวตองการระเบิดหิน
และยอยหินขาย เปนตน
กฎหมายที่เกี่ยวของ เชน ประมวลกฎหมายที่ดิน, กฎหมายตาง ๆ เกี่ยวกับปาไม ซึ่งไดแก
พ.ร.บ.ปาไม พ.ศ. ๒๔๘๔, พ.ร.บ.ปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔, พ.ร.บ.อุทยานแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗
และ พ.ร.บ.สงวนและคุม ครองสัตวปา พ.ศ. ๒๕๓๕, พ.ร.บ.แร พ.ศ. ๒๕๑๐, พ.ร.บ.การปฏิรปู เพือ่ เกษตรกรรม
พ.ศ. ๒๕๑๘ พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕, การสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๓๕ เปนตน
๕. ขั้นตอนในการดําเนินคดีเกี่ยวกับปาไม
๕.๑ การตรวจสอบ ประเภทพืน้ ทีป่ า , ลักษณะเฉพาะ, เงือ่ นไขทางกฎหมายอืน่ ,จํานวน
เนื้อที่ที่ถูกแผวถางทําลาย
๕.๒ รูปแบบของการกระทําความผิด ทําไมหรือแปรรูป, ทําไรเลือ่ นลอยหรือการเกษตร,
ทําใหหมดสภาพปา (ปาเสื่อมโทรม), ยึดถือครอบครองเพื่อสรางเงื่อนไข
๕.๓ แนวทางการสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐาน ความผิดเกี่ยวกับผูลักลอบ
ตัดไมทําลายปา
คูมือการปฏิบัติงานดานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม

๑๑๕

กฎหมายที่เกี่ยวของ พ.ร.บ.ปาไม พ.ศ. ๒๔๘๔, พ.ร.บ.ปาสงวนแหงชาติ
พ.ศ. ๒๕๐๗, พ.ร.บ.อุทยานแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔, พ.ร.บ.สงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. ๒๕๓๕,
พ.ร.บ.สวนปา พ.ศ. ๒๕๓๕
หนาที่ของพนักงานสอบสวนเมื่อรับแจงความรองทุกขแลวใหรีบดําเนินการ ดังนี้.(๑) เดินทางไปยังสถานที่เกิดเหตุ
(๒) ใหรบี เรียกหรือยึดเอกสารหลักฐานทีเ่ กีย่ วกับไมของกลาง กอนทีจ่ ะสูญหายหรือถูกแกไข
หรือถูกทําลาย เชน ตราประจําตัวของเจาหนาทีป่ า ไมทรี่ ะบุวา ประทับไมของกลาง หากเปนโรงงานแปรรูปไม
ก็จะตองเรียกบัญชีไมของโรงงาน หรือหลักฐานอื่นใดที่เกี่ยวของกับไมของกลาง
(๓) ในบางกรณีทตี่ อ งอาศัยหลักฐานจากการพิสจู นโดยดวน หากเปนของใหญหรือจํานวนมาก
ไมสะดวกในการนําสงผูชํานาญหรือผูเชี่ยวชาญได ก็ใหติดตอนําผูชํานาญหรือผูเชี่ยวชาญไปตรวจพิสูจน
ณ ที่สิ่งของนั้นตั้งอยูโดยดวน ในระหวางการรอการพิสูจนใหรักษาของกลางหรือหลักฐานที่จะตองพิสูจน
ไวมิใหสูญหาย บุบสลาย หรือถูกทําลายไม
(๔) รีบสอบสวนผูกลาวหา พยาน และผูตองหา (ถามี) โดยมิชักชาหากผูตองหานําหรืออาง
พยานหลักฐาน เชน ใบเบิกทางหลักฐานในการทําไมในทีด่ นิ กรรมสิทธิ์ (น.ส.๓) หรือใบมอบอํานาจสัญญาเชา
หรือขอตอสูอื่นๆ เชน
กรณีไมของกลางไมมีรอยตราของพนักงานปาไมประทับ ก็ตอสูวาไดตัดหัวไมที่มี
รอยตราของพนักงานปาไมออก
กรณีไมทอนซึ่งอางวาเปนไมทอนโคน แตหนาตัดเรียบ ซึ่งไมนาจะเปนไปไดก็ตอสูวา
ไดตัดหนาตัดดานโคนออกจึงไมมีรอยถอนเสี้ยน
กรณีนําใบเบิกทางฉบับอื่นมาสวมไมของกลางทั้ง ๆ ที่ขนาดโตรอบความยาวของไม
ไมตรงกัน
กรณีไดรับอนุญาตใหทําไมในเขตอนุญาต เชน ในที่ดินกรรมสิทธิ์ แตลักลอบตัดไม
นอกแปลงที่ไมไดรับอนุญาตหรือตัดในปาสงวนแหงชาติ แลวอางวารอยตราประทับที่ไมของกลาง
เปนรอยตราของพนักงานปาไมถูกตอง
จากกรณีดงั กลาว พนักงานสอบสวนไมจาํ เปนตองยอมรับขออางนัน้ ทันที ผูส อบสวนจะตองรีบ
ชิงไหวพริบสอบสวนหรือพิสูจนหรือขออางของผูตองหาเสียแตในชั้นตน หรือปองกันมิใหผูตองหามีโอกาส
ซักซอมพยานทําใหเสียความเที่ยงธรรมในคดี ถึงแมวาในบางครั้งจะตองตรวจสภาพพื้นที่ปาหรือพิสูจน
ตอไมในปาก็ตองกระทํา
(๑) กรณีจับกุมไมผิดกฎหมายไดนอกโรงงานแปรรูปไม พนักงานสอบสวนจะตองพยายาม
สอบสวนหาเหตุผลหรือพยานหลักฐานเชื่อมโยงวาเปนของโรงงานแปรรูปไม เพื่อรวมการสอบสวนเปน
คดีเดียวกัน เชน รอยตราที่ประทับที่หนาตัดกับไมซึ่งยึดได ณ ที่หมอนไมนอกโรงงานหรือโรงเลื่อยที่ยึดได
กับในโรงเลือ่ ยเปนรอยตราเดียวกันกับไมนอกโรงงาน หรือเห็นไดวา เสนทางชักลากไมเขาสูโ รงเลือ่ ยในทาง
เดียวกัน หรือพยานบุคคลผูพบเห็น เปนตน
(๒) ใหประสานงานกับผูจับกุม ผูชํานาญการหรือผูเชี่ยวชาญและผูเกี่ยวของอยางใกลชิด
เพื่อชวยกันคนหาพยานหลักฐาน ดําเนินคดีกับผูกระทําผิดใหรับโทษ นอกจากนี้พนักงานสอบสวนตอง
ตระหนักอยูเสมอวา คดีการลักลอบตัดไมทําลายปาเปนคดีสําคัญ สํานักงานตํารวจแหงชาติมีนโยบาย
ที่จะปราบปรามโดยเฉียบขาด จะตองนําตัวผูกระทําผิดมาลงโทษใหจงได
■

■

■

■

■

๑๑๖ คูมือการปฏิบัติงานดานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม

๕.๔ ขั้นตอนในการสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐาน ในแตละลักษณะความผิด มีดังนี้.ความผิดเกี่ยวกับการทําไม
๑. พนักงานสอบสวนจะตองสอบสวนผูตองหาไดขออนุญาตและไดรับอนุญาตใหทําไม
หรือไม
๒. สอบสวนการทําไมทําอยางไร
๓. ทําจากปาไหน ชื่อปาอะไร เปนปาสงวนแหงชาติหรือบริเวณวนอุทยานแหงชาติ หรือไม
๔. ปานั้นอยูในเขตพื้นที่หมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัดอะไร
๕. ไมทที่ าํ เปนไมหวงหามหรือไม เปนไมหวงหามประเภทใด ชนิดใด ขนาดใด จํานวนเทาไร
ปริมาตรเทาไร
๖. จับและยึดของกลางไดเครื่องมือเครื่องใชในการทําไมอะไรบาง
๗. เริ่มทําไมแต วัน เดือน ปใด และถูกจับกุมเมื่อใด
๘. สําเนาพระราชกฤษฎีกา กําหนดไมหวงหาม พรอมบัญชีไมหวงหามรวมสํานวนไวดวย
(พระราชกฤษฎีกากําหนดไมหวงหาม พ.ศ. ๒๕๓๐)
- การทําไมหวงหามตองขออนุญาตและไดรับอนุญาตตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๔
พ.ศ. ๒๕๑๘ ลง ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๑๘
ความผิดเกี่ยวกับมีไมทอนไวในครอบครอง
๑. พนักงานสอบสวนจะตองสอบสวนผูตองหาขออนุญาต และไดรับอนุญาตใหมีไมทอนไว
ในครอบครองหรือไม
๒. มีจํานวนกี่ตน หรือกี่ทอน ขนาดใด ปริมาตร เทาไร
๓. มีรูปรอยตราใด ๆ ของพนักงานเจาหนาที่ประทับหรือไม
๔. ไดไมทอนนั้นมาอยางไร มีใบเบิกทางหรือหนังสือรับรองหรือไมในกรณีผูตองหาโตแยง
หรืออางวาไมทอนที่มีไวในครอบครองเปนไมที่ทําหรือไดมาจากที่ดินกรรมสิทธิ์ใหดําเนินการ ดังนี้
๕. ผูตองหามีหนังสือรับรองการทําไมชนิดอื่นนอกจากไมสัก ไมยาง ที่ทําจากไมในที่ดิน
กรรมสิทธิ์เคลื่อนยายไปใชสวนตัว ซึ่งเจาพนักงานออกใหหรือไม
๖. ตรวจสอบชนิดไม จํานวนไม ในหนังสือรับรองกับไมของกลาง
๗. ตรวจสอบคําขอและเรือ่ งราวการขอทําไมในทีด่ นิ กรรมสิทธิจ์ ากอําเภอที่ ทีด่ นิ ทีไ่ มนนั้ ขึน้ อยู
๘. ติดตอประสานงานกับพนักงานเจาหนาที่ปาไมอําเภอ ปาไมจังหวัด หรือปาไมเขต
แลวแตกรณี ออกไปตรวจสอบตอไมในทีด่ นิ กรรมสิทธิน์ นั้ ๆ วาประเภท ชนิด ขนาด รูปรอยตราทีต่ อไม ตรงกับ
ไมทอ นของกลางและเรือ่ งราวทีย่ นื่ ขอไวหรือไม แลวบันทึกผลการตรวจสอบโดยละเอียด พรอมแผนทีส่ งั เขป
และถายภาพประกอบไวเปนหลักฐาน
๙. กรณีที่ดินกรรมสิทธิ์นั้น ๆ มีเขตพื้นที่ติดตอกับเขตพื้นที่แนวปา ควรติดตอประสานงาน
กับพนักงานที่ดินจังหวัด หรือที่ดินอําเภอ แลวแตกรณี ออกไปรวมทําการรังวัดที่ดินกรรมสิทธิ์นั้นดวย
เพื่อตองการทราบวา ตอไมที่ผูตองหานําชี้ และตรวจสอบอยูในเขตพื้นที่ปาหรือไม
คูมือการปฏิบัติงานดานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม

๑๑๗

๑๐. กรณีที่มีการนําตอไมจากปาหรือแหงอื่นมาสวมในที่ดินกรรมสิทธิ์ ควรนําดินที่ติดอยูกับ
รากของตอไมที่นํามาสวมนั้น ๆ กับดินที่อยูในบริเวณที่ตอไมนั้น ๆ สวมอยู สงไปใหเจาหนาที่ผูชํานาญ
กรมทรัพยากรธรณี ทําการตรวจพิสูจนดวย
๑๑. ผลการตรวจพิสูจนไมทอนของกลางกับตอไมในที่ดินกรรมสิทธิ์ หรือในปาที่ตรวจพบ
ไดผลอยางไร (กรณีที่มีการพิสูจน)
๑๒. ตองพยายามหาพยานหลักฐานยืนยันหรือพิสจู นใหไดวา เปนไมทอ นทีท่ าํ หรือนํา หรือได
มาจากปา
๑๓. สําเนาพระราชกฤษฎีกากําหนดไมหวงหามพรอมบัญชีไมหวงหามรวมสํานวนไว (ใบเบิกทาง
ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๓ พ.ศ. ๒๔๙๘ ลงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๔๙๘ หนังสือรับรอง ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยที่ มท.๐๓๐๙/ว.๗๕๐ ลง ๒ สิงหาคม ๒๕๒๐ เรื่อง การนําไมชนิดอื่น ๆ นอกจากไมสัก
ไมยาง ที่ทําจากไมในที่ดินกรรมสิทธิ์เคลื่อนยายไปใชประโยชน)
ความผิดเกี่ยวกับการแปรรูปไม
๑. พนักงานสอบสวนจะตองสอบสวนผูต อ งหา ขออนุญาตและไดรบั อนุญาตใหทาํ การแปรรูป
ไม ประเภทใด เพื่อการใด หรือไม
๒. ทําการแปรรูปไมในเขตควบคุมการแปรรูปไมหรือไม
๓. ทําการแปรรูปไมจากไมทอนหรือกระทําอยางไร
๔. ทําการแปรรูปไมดวยเครื่องจักรหรือแรงคน
๕. ไมที่นํามาแปรรูป และทําการแปรรูปนั้น เปนไมหวงหามประเภทใด ชนิดใด
๖. ไมที่ทําการแปรรูปแลว มีจํานวนเทาไร ขนาดเทาไร ปริมาตรเทาไร
๗. มีรูปรอยตราใด ๆ ของพนักงานเจาหนาที่ประทับหรือไม
๘. จับและยึดเครื่องมือ เครื่องใช หรือเครื่องจักรกลใด ๆ เปนของกลางบาง
๙. สําเนาประกาศกระทรวงเกษตรฯ เรื่อง กําหนดเขตควบคุมการแปรรูปไม ฉบับลงวันที่
๓ พฤศจิกายน ๒๔๙๙ รวมสํานวนไว
(การแปรรูปไมตองขออนุญาตและรับอนุญาต ตามกฎกระทรวงฉบับที่ ๒๕ พ.ศ. ๒๕๑๙
ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๑๙)
ความผิดเกี่ยวกับการมีไมแปรรูปไวในครอบครอง
๑. พนักงานสอบสวนจะตองสอบสวนผูตองหาขออนุญาตและไดรับอนุญาตใหมีไมแปรรูป
ไวในความครอบครองหรือไม
๒. เปนไมแปรรูปที่แปรรูปดวยเครื่องจักรหรือแรงคน
๓. เปนไมหวงหามประเภท ชนิด ขนาดใด จํานวนปริมาตรเทาไร
๔. มีรูปรอยดวงตราใด ๆ ของพนักงานเจาหนาที่ประทับ หรือไม
๕. ไมแปรรูปนั้น ๆ มีใบเบิกทางหรือหนังสือกํากับไมแปรรูปหรือไม
๖. ถาเปนโรงงานแปรรูปไม หรือโรงคาไมแปรรูป มีบัญชี ๕ เลม หรือ ๓ เลม แลวแตกรณี
หรือไม
๗. กรณีผูตองหาโตแยงหรืออางวาเปนไมแปรรูปที่ไดมาจากการทําไมในที่ดินกรรมสิทธิ์
ก็ใหดําเนินการทํานองเดียวกันกับการสอบสวนความผิดเกี่ยวกับไมทอน
๑๑๘ คูมือการปฏิบัติงานดานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม

๘. กรณีผูตองหาไดโตแยงหรืออางวาไมแปรรูปไดมาจากโรงงานแปรรูปไม หรือโรงคาไม
แปรรูป โดยมีใบเบิกทาง หรือหนังสือกํากับไมแปรรูปแสดง ใหตรวจสอบไมแปรรูปของกลางกับรายการ
ไมแปรรูป ซึ่งปรากฏทายใบเบิกทาง หรือหนังสือกํากับไมแปรรูปนั้น ๆ วา ชนิด จํานวน ขนาด ปริมาตร
รูปรอยตราถูกตองตรงกันหรือไม ในกรณีสงสัย ใหนาํ ใบเบิกทางไปตรวจสอบกับตนขัว้ ใบเบิกทาง ณ อําเภอ
ที่ออกให หรือนําหนังสือกํากับไมแปรรูป ไปตรวจสอบกับหนังสือกํากับไมแปรรูปฉบับที่เก็บไวในโรงงาน
แปรรูปไม หรือโรงคาไมนั้น ๆ และตรวจสอบจากบัญชี ๕ เลม ของโรงงานแปรรูปไม หรือบัญชี ๓ เลม
ของโรงคาไมแปรรูป แลวแตกรณีโดยมิชักชา ผลการตรวจสอบเปนประการใด ใหทําบันทึกไวโดยละเอียด
ถามีความจําเปนจะตองยึดเอาเอกสารที่ทําการตรวจสอบหรือถายภาพเอกสารนั้น ๆ ไว ประกอบการ
ดําเนินคดีก็ใหดําเนินการตอไป
(หนังสือกํากับไมแปรรูป ตามประกาศกรมปาไม เรือ่ ง อนุญาตใหผรู บั อนุญาตตัง้ โรงงานแปรรูปไม
หรือโรงคาไมแปรรูปออกหนังสือกํากับไมแปรรูป ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๐๓ การมีไมแปรรูปไวใน
ครอบครองตองขออนุญาต และรับอนุญาตตามกฎกระทรวง ฉบับวันที่ ๒๕ พ.ศ. ๒๕๑๙ ลงวันที่ ๒๔
พฤศจิกายน ๒๕๑๙)

หรือไม

ความผิดเกี่ยวกับแผวถางปา
๑. พนักงานสอบสวนจะตองสอบสวนผูตองหาขออนุญาตใหทําการแผวถางปาหรือไม
๒. ปานัน้ ชือ่ ปาอะไร เปนปาอะไร เปนปาสงวนแหงชาติ อุทยานแหงชาติ หรือวนอุทยานแหงชาติ

๓. ปานั้นอยูในเขตพื้นที่หมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัดอะไร
๔. ปานั้นถูกแผวถางเปนพื้นที่หรือเนื้อที่เทาไร มีสิ่งใดเสียหายบาง
๕. สิ่งตาง ๆ ที่เสียหายอยางใด คิดเปนคาเสียหายเทาใด รวมคาเสียหายเทาใด
๖. เริ่มแผวถางปาแตเมื่อไร ถูกจับกุมเมื่อไร แผวถางปาเพื่อวัตถุประสงคอะไร
๗. จับและยึดเครื่องมือ เครื่องใชอะไรเปนของกลางบาง
๘. สําเนาเอกสารหลักฐานที่แสดงวาพื้นที่ที่ถูกแผวถางยังมีสภาพเปนปา พรอมแผนที่
รวมสํานวนไว
(การแผวถางปาตองขออนุญาต และรับอนุญาตตามกฎกระทรวงเกษตรฯ ฉบับที่ ๑๖
พ.ศ. ๒๔๙๘ ลงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๔๙๘)
ความผิดเกี่ยวกับการเก็บหาของปาหวงหาม
๑. พนักงานสอบสวนจะตองสอบสวนผูตองหาขออนุญาตและรับอนุญาตใหเก็บหาของปา
หวงหามหรือไม
๒. ของปาหวงหามที่เก็บหานั้น เปนของปาชนิดใด
๓. มีวิธีการเก็บหาอยางไร
๔. เก็บหาในปา ชือ่ อะไร เปนปาอะไร เปนปาสงวนแหงชาติ อุทยานแหงชาติ หรือวนอุทยาน
แหงชาติ หรือไม
๕. ปาที่เก็บหาของปาหวงหามนั้นอยูในเขตพื้นที่หมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัดอะไร
๖. ของปาหวงหามที่เก็บหานั้น มีชนิด จํานวน ปริมาณ เทาไร
คูมือการปฏิบัติงานดานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม

๑๑๙

๗. เขาไปเก็บหาแตเมื่อไร ถูกจับกุมเมื่อไร
๘. จับและยึดไดเครื่องมือ เครื่องใชอะไรบาง
๙. สําเนาเอกสารหลักฐานที่แสดงวาพื้นที่ที่เก็บหาของปา ยังมีสภาพเปนปา พรอมแผนที่
สังเขป รวมสํานวนไว (การเก็บของปาหวงหาม ตองขออนุญาตและรับอนุญาตตามกฎกระทรวงเกษตรฯ
ฉบับที่ ๑๙ พ.ศ. ๒๕๐๗ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๐๗)
ความผิดเกี่ยวกับมีของปาหวงหามไวในครอบครองเกินกวาปริมาณที่กําหนด
๑. พนักงานสอบสวนจะตองสอบสวนผูตองหาขออนุญาต และรับอนุญาตใหมีของปา
หวงหามชนิดนั้น ๆ ไวในครอบครอง หรือไม
๒. เปนของปาหวงหามชนิดใด ปริมาณเทาไร จํานวนเทาไร
๓. ไดของปาหวงหามชนิดนั้น ๆ มาอยางไร ตั้งแตเมื่อไร มีไวเพื่อวัตถุประสงคใด
๔. สําเนาประกาศของกระทรวงเกษตรฯ เรื่อง กําหนดปริมาณของปาหวงหามที่ใหมีไวใน
ครอบครองโดยไมตองขออนุญาต ตามกฎหมายวาดวยปาไม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๑ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม
๒๕๒๒ รวมสํานวนไวดวย
ความผิดเกี่ยวกับสิ่งประดิษฐ, เครื่องใช หรือสิ่งอื่นใดที่ทําดวยไมหวงหาม
๑. พนักงานสอบสวนจะตองสอบสวนผูตองหาขออนุญาตและรับอนุญาตคาสิ่งประดิษฐฯ
หรือมีไวในครอบครองเพื่อการคา หรือไม
๒. สิ่งประดิษฐนั้น ๆ เปนอยางไร จํานวนเทาไร ขนาดใด ปริมาณเทาไร ทําดวยไมชนิดใด
ประเภทใด
๓. มีไวเพื่อการคาใชหรือไม
๔. สิ่งประดิษฐฯ นั้น ๆ ไดมาอยางไร แตเมื่อไร
๕. จดทะเบียนพาณิชยหรือทะเบียนการคาหรือไม
๖. สําเนาทะเบียนพาณิชยหรือทะเบียนการคา รวมสํานวนไว
๗. สําเนาประกาศกระทรวงเกษตรฯ เรื่อง กําหนดเขตควบคุมสิ่งประดิษฐฯ
ความผิดเกี่ยวกับการนําไมและของปาเคลื่อนที่
๑. พนักงานสอบสวนจะตองสอบสวนไมหรือของปาทีน่ าํ เคลือ่ นที่ นํามาจากทีใ่ ด และจะนํา
เคลื่อนที่ไปที่ใด
๒. มีใบเบิกทางกํากับหรือไม กรณีไมแปรรูป ถาไมมีใบเบิกทางกํากับ มีหนังสือกํากับ
ไมแปรรูปหรือไม กรณีไมทที่ าํ หรือไดมาจากทีด่ นิ กรรมสิทธิ์ มีหนังสือรับรองจากอําเภอ หรือจังหวัดหรือไม
กรณีเปนไมทเี่ คยอยูใ นสภาพเปนสิง่ ปลูกสราง หรือเคยอยูใ นสภาพเปนเครือ่ งใช และพนจากสภาพดังกลาว
มาแลว (ไมเรือนเกาหรือเครื่องใช) มีหนังสืออนุญาตจากเจาพนักงาน (อธิบดีกรมปาไม ผูวาราชการจังหวัด
หรือผูรับมอบหมาย) หรือไม ถามี ออกให วัน เดือน ปใด หมดกําหนด วัน เดือน ปใด
๓. ไมหรือของปานั้น ไดมาโดยชอบดวยกฎหมายหรือไม ถาเปนไมที่ชอบดวยกฎหมาย
มีรปู รอยตราใดของพนักงานเจาหนาทีป่ ระทับหรือไม ถามีรอยประทับทีใ่ ด ตรวจสอบประเภท ชนิด ขนาด
จํานวน ปริมาตร ตรงกับเอกสารที่นํามาแสดงหรือไม
๑๒๐ คูมือการปฏิบัติงานดานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม

๔. ถาไมหรือของปานั้น ๆ ไดมาโดยชอบดวยกฎหมาย พนักงานสอบสวนก็ดําเนินคดี
ฐานนําไมหรือ ของปาเคลื่อนที่โดยไมมีใบเบิกทางกํากับ (กรณีไมมีใบเบิกทางกํากับ)
๕. ถาการสอบสวนปรากฏวา พบความผิดอยางอืน่ พนักงานสอบสวนจะตองสอบสวนดําเนินคดี
ไปตามความผิดที่สอบสวนพบการกระทําผิดนั้น ๆ
การสอบสวนคดีที่ไมรูตัวผูกระทําผิด และไมมีผูใดโตแยงกรรมสิทธิ์ในไมของกลาง
๑. ถาไมของกลางเปนไมสกั หรือไมยาง ทีม่ กี ารตัดฟนโดยมิไดรบั อนุญาตใหมอบไมของกลาง
ทัง้ หมดใหกบั พนักงานเจาหนาทีป่ า ไม, อําเภอ, หรือปาไมจงั หวัด หรือปาไมเขต แลวแตกรณี นําไปเก็บรักษาไว
๒. ไมของกลางที่เปนไมหวงหามอื่น ๆ นอกจากไมสักและไมยาง พนักงานสอบสวนจะตอง
ประกาศโฆษณาหาเจาของผูมีกรรมสิทธิ์ในไมนั้น โดยปดประกาศไวในที่เปดเผย ณ ที่ทําการของพนักงาน
สอบสวน บานกํานัน ผูใ หญบา น และทีพ่ บไมนนั้ อยูไ มนอ ยกวา ๓๐ วัน และใหนาํ สําเนาประกาศติดสําเนาไว
๓. ใหงดการสอบสวน ตาม ป.วิ.อาญา มาตรา ๑๔๐ ภายใน ๓ เดือน นับแตวันตรวจพบ
การสอบสวนผูเชี่ยวชาญหรือผูชํานาญ หรือผูรู
๑. ในกรณีที่ตองการทราบวา ไมของกลางเปนไมหวงหามหรือไม ชนิดอะไร จํานวน ขนาด
ปริมาตรเทาไร พนักงานสอบสวนจะตองสอบสวนพนักงานเจาหนาที่ปาไมอําเภอ ปาไมจังหวัด ปาไมเขต
แลวแตกรณีประกอบไวเปนหลักฐาน
๒. ในกรณีตองการทราบวา ไมของกลางตัดมาจากไมตนหรือตอเดียวกันที่ตรวจพบ หรือ
ตามทีผ่ ตู อ งหาอางหรือไม หรือเปนไมเกาหรือไมใหม หรือเปนไมทถี่ กู นํามาสวมกับหลักฐานทีผ่ ตู อ งหาอาง
หรือนํามาแสดงหรือไม พนักงานสอบสวนจะตองสอบสวนผูชํานาญพิสูจนเนื้อไมของกรมปาไม
ซึ่งจดทะเบียนตอศาล เปนผูชี้ขาดประกอบไว
การสอบสวนนิติบุคคลกระทําผิดเกี่ยวกับกฎหมายปาไม
๑. กรณีนติ บิ คุ คลกระทําผิด นอกจากพนักงานสอบสวนจะดําเนินคดีกบั ตัวแทนนิตบิ คุ คลนัน้ ๆ
ดวย โดยกลาวหาวา รวมกันกระทําความผิด เชน หางหุนสวนจํากัดสายฟา หรือบริษัทสายฟา จํากัด
มีนายสงคราม มหาชัย เปนผูจ ดั การ ผูต อ งหาที่ ๑ นายสงคราม มหาชัย ผูต อ งหาที่ ๒ รวมกันทําไมหวงหาม
โดยมิไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่ตามกฎหมาย เปนตน
๒. กรณีผูรับมอบอํานาจหรือรับมอบฉันทะจากนิติบุคคลใหดําเนินกิจการแทนนิติบุคคล
นั้ น ๆ กระทํ า ผิ ด นอกจากจะดํ า เนิ น คดี กั บ ผู  รั บ มอบอํ า นาจหรื อ ผู  รั บ มอบฉั น ทะกระทํ า ผิ ด แล ว
จะตองดําเนินคดีกับนิติบุคคล และตัวแทนนิติบุคคลดังกลาวดวย โดยกลาวหาวารวมกันกระทําความผิด
ตามความผิดนั้น ๆ ดวย
๓. การสอบสวนนิติบุคคลกระทําความผิด ควรใหปรากฏดังนี้
๓.๑ สาระสําคัญเกี่ยวกับการกระทําความผิดในคดีนั้น ๆ ตามที่ปรากฏการกระทําผิด
แตละคดีความผิดดังกลาวแลว
๓.๒ ชื่อนิติบุคคล สถานที่ตั้งนิติบุคคล ตัวแทนนิติบุคคล คณะกรรมการผูจัดการ หรือ
หุนสวนผูจัดการ
๓.๓ วัตถุประสงคการดําเนินกิจการของนิติบุคคลนั้น ๆ
คูมือการปฏิบัติงานดานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม

๑๒๑

๓.๔ นิติบุคคลนั้น ๆ ไดจดทะเบียนตามกฎหมายหรือไม
๓.๕ กรณีจดทะเบียนตามกฎหมาย มีเอกสารหลักฐานอะไรมาแสดงบาง เชน ทะเบียน
พาณิชย หนังสือบริคณฑสนธิ ฯลฯ
๓.๖ หนังสือมอบอํานาจ (กรณีมอบอํานาจใหผูอื่นดําเนินกิจการแทนนิติบุคคล)
๓.๗ สําเนาเอกสารตาง ๆ ที่เกี่ยวกับนิติบุคคลนั้น รวมสํานวนไว
๖. การดําเนินคดีเกี่ยวกับการทําลายทรัพยากรธรรมชาติ
๖.๑ การตรวจสอบการระเบิดและยอยหิน
(๑) การตรวจสอบใบอนุญาต
ใบอนุญาตประกอบกิจการระเบิดและยอยหินตามประมวลกฎหมายทีด่ นิ
มาตรา ๙
ใบอนุญาตใหเขาถางปา/ใบอนุญาตใหเขาทําประโยชนในเขตปาสงวน
แหงชาติ
ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน
ใบอนุญาตใหมีและใชวัตถุระเบิด
(๒) การตรวจสอบพื้นที่
เนื้อที่อนุญาต (ใหเจาหนาที่ที่ดินรังวัดตรวจสอบ)
ตําแหนงพื้นที่ที่อนุญาต (ใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบประกอบกับระวาง
รูปถายทางอากาศ)
กําหนดขอบเขต สวนที่เปนพื้นที่อนุญาต และสวนที่ถูกระเบิดไปแลว
บันทึกถอยคําลูกจางคนงานผูควบคุมทุกคน ใหฟงไดวาทําหนาที่อะไร
รับจางผูใด (โยงใหถึงผูอยูเบื้องหลังผูใช ผูรวมกระทําผิด หรือผูสนับสนุน) มีเครื่องมือเครื่องใชระเบิดหิน
อะไรบาง อยูที่ใด เครื่องจักรแตละประเภทใชทํางานอะไร และเปนของผูใดตองบันทึกใหละเอียด เพื่อใช
เปนแนวทางการพิจารณาขอใหศาลยึด
๖.๒ การดําเนินคดี
(๑) ระเบิดหินเกินพื้นที่อนุญาต
(๒) ระเบิดหินผิดพื้นที่อนุญาต
(๓) ลักลอบระเบิดหินโดยไมไดรับอนุญาต
(๔) ลักลอบระเบิดหินโดยยื่นคําขออนุญาตเปนฉากบังหนา
๖.๓ การสอบสวนเพื่อพิสูจนทราบ
(๑) ผูกระทําผิด
ผูขออนุญาต
ผูควบคุมงาน
ลูกจาง
(๒) เครื่องมือเครื่องใชในการกระทําผิด
(๓) เนื้อที่
เนื้อที่ที่ถูกระเบิดหินทั้งหมด
■

■

■
■

■

■

■

■

■
■
■

■

๑๒๒ คูมือการปฏิบัติงานดานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม

เนื้อที่ที่ไดรับอนุญาต
เนื้อที่ที่ระเบิดเกินเนื้อที่อนุญาต
(๔) ตําแหนง
ตําแหนงพื้นที่ที่อนุญาต
ตําแหนงพื้นที่ที่ลักลอบระเบิดหิน
- ประเภทที่ดิน
ที่หวงหาม
ปาสงวนแหงชาติ
อุทยานแหงชาติ
ฯลฯ
- คํานวณปริมาตรหินที่ถูกระเบิด
- อายุความไมเกิน ๒๕ ไร อายุความ ๑๐ ป, ใหสอบยอนหลัง ๑๐ ป โดยสอบ
ใหไดขอ เท็จจริง เพือ่ ใหอยั การบรรยายฟอง ไมเปนฟองเคลือบคลุมตามประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความ
อาญา มาตรา ๑๕๘ (๕)
๗. บทบัญญัติกฎหมายที่เกี่ยวของกับการลักลอบระเบิด ยอยหิน และขุดตักบอดินลูกรัง
๗.๑ พระราชบัญญัติปาไม พ.ศ. ๒๔๘๔
มาตรา ๕๔ “ หามมิใหผูใด กน สราง แผวถางหรือเผาปาหรือกระทําดวย
ประการใดๆ อันเปนการทําลายปา หรือเขายึดถือครอบครองปาเพื่อตนเองหรือผูอื่น เวนแตจะกระทํา
ภายในเขตที่ได จําแนกไวเปนประเภทเกษตรกรรม และรัฐมนตรีไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา หรือโดย
ไดรบั ใบอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่ การขออนุญาตและการอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑและเงือ่ นไข
ที่กําหนดในกฎกระทรวง”
บทกําหนดโทษ
มาตรา ๗๒ ตรี “ผู  ใ ดฝ า ฝ น หรื อ ไม ป ฏิ บั ติ ต ามมาตรา ๕๔ ต อ งระวางโทษจํ า คุ ก
ไมเกิน ๕ ป หรือปรับไมเกิน ๕ หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ในกรณีความผิดตามมาตรานี้ ถาไดกระทําเปนเนื้อที่เกิน ๒๕ ไร ผูกระทําความผิด
ตองระวางโทษจําคุกตั้งแต ๒ ป ถึง ๑๕ ป และปรับตั้งแต ๑ หมื่นบาท ถึง ๑ แสนบาท
ในกรณีที่มีคําพิพากษาชี้ขาดวาบุคคลใดกระทําความผิดตามมาตรานี้ ถาปรากฏวาบุคคลนั้น
ไดยึดถือครอบครองปาที่ตนไดกระทําความผิด ศาลมีอํานาจที่จะสั่งใหผูกระทําผิด คนงาน ผูรับจาง ผูแทน
และบริวาร ของผูกระทําผิดออกไปจากปานั้นไดดวย
■

■

■
■

■
■
■
■

๗.๒ พระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗
มาตรา ๑๔ “ในเขตปาสงวนแหงชาติ หามมิใหบุคคลใดยึดถือครอบครอง
ทําประโยชนหรืออยูอาศัยในที่ดิน กนสราง แผวถาง เผาปา ทําไม เก็บหาของปาหรือกระทําดวย
ประการใด ๆ อันเปนการเสื่อมเสียแกสภาพปาสงวนแหงชาติเวนแต
(๑) ทําไมหรือเก็บหาของปา ตามมาตรา ๑๕ เขาทําประโยชนหรืออยูอาศัยตาม
มาตรา ๑๖ มาตรา ๑๖ ทวิ หรือมาตรา ๑๖ ตรี กระทําการตามมาตรา ๑๗ ใชประโยชนตามมาตรา ๑๘
หรือกระทําการตามมาตรา ๑๙ หรือมาตรา ๒๐
(๒) ทําไมหวงหามหรือเก็บหาของปาหวงหามตามกฎหมายวาดวยปาไม
คูมือการปฏิบัติงานดานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม

๑๒๓

บทกําหนดโทษ
มาตรา ๓๑ “ ผูใ ดฝาฝนมาตรา ๑๔ ตองระวางโทษจําคุกตัง้ แตหกเดือนถึงหาป และปรับตัง้ แต
หาพันบาทถึงหาหมืน่ บาท ในกรณีความผิดตามมาตรานี้ ถาไดกระทําเปนเนือ้ ทีเ่ กินยีส่ บิ หาไรหรือกอใหเกิด
ความเสียหายแก
(๑) ไมสัก ไมยาง ไมสนเขาหรือไมหวงหามประเภท ข ตามกฎหมายวาดวยปาไม หรือ
(๒) ไมอื่นที่เปนตนหรือเปนทอนอยางใดอยางหนึ่ง หรือทั้งสองอยางรวมกันเกินยี่สิบตน
หรือทอนหรือรวมปริมาตรไมเกินสี่ลูกบาศกเมตร หรือ
(๓) ตนนํ้าลําธาร
ผูกระทําความผิดตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสองปถึงสิบหาป และปรับตั้งแตสองหมื่นบาท
ถึงหนึ่งแสนหาหมื่นบาท
ในกรณีที่มีคําพิพากษาชี้ขาดวาบุคคลใดกระทําความผิดตามมาตรานี้ ถาปรากฏวาบุคคลนั้น
ยึดถือหรือครอบครองที่ดินในเขตปาสงวนแหงชาติ ศาลมีอํานาจสั่งใหผูกระทําผิด คนงาน ผูรับจาง ผูแทน
และบริวารของผูกระทําผิดออกจากเขตปาสงวนแหงชาติได”
๗.๓ พระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔
มาตรา ๑๖ “ภายในเขตอุทยานแหงชาติ หามมิใหบุคคลใด
(๑) ยึดถือครอบครองที่ดิน รวมตลอดถึงกนสราง แผวถางหรือเผาปา
(๒) เก็บหา นําออกไป ทําดวยประการใด ๆ ใหเปนอันตราย หรือทําใหเสื่อม
สภาพ ซึ่งไม ยางไม นํ้ามันยาง นํ้ามันสน แรหรือทรัพยากรธรรมชาติอื่น
(๓) นําสัตวออกไป หรือทําดวยประการใด ๆ ใหเปนอันตรายแกสัตว
(๔) ทําดวยประการใด ๆ ใหเปนอันตรายหรือทําใหเสือ่ มสภาพแกดนิ หิน กรวด
หรือทราย
(๕) เปลี่ยนแปลงทางนํ้าหรือทําใหนํ้าในลํานํ้า ลําหวย หนอง บึง ทวมทนหรือ
เหือดแหง
(๖) ปดหรือทําใหกีดขวางแกทางนํ้าหรือทางบก
(๗) เก็บหา นําออกไป ทําดวยประการใด ๆ ใหเปนอันตราย หรือทําให
เสื่อมสภาพ ซึ่งกลวยไม นํ้าผึ้ง ครั่ง ถานไม เปลือกไม หรือมูลคางคาว
(๘) เก็บ หรือทําดวยประการใด ๆ ใหเปนอันตรายแกดอกไม ใบไมหรือผลไม
(๙) นํายานพาหนะเขาออกหรือขับขี่ยานพาหนะในทางที่มิไดจัดไวเพื่อการนั้น
เวนแตจะไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่
(๑๐) นําอากาศยานขึน้ ลงในทีท่ มี่ ไิ ดจดั ไวเพือ่ การนัน้ เวนแตจะไดรบั อนุญาตจาก
พนักงานเจาหนาที่”
บทกําหนดโทษ
มาตรา ๒๔ “ผูใดฝาฝนมาตรา ๑๖(๑) (๒) (๓) (๔) หรือ (๕) ตองระวางโทษจําคุก
ไมเกินหาป หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
๑๒๔ คูมือการปฏิบัติงานดานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม

๗.๔ ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗
มาตรา ๙ “ภายใตบังคับกฎหมายวาดวยการเหมืองแรและการปาไมที่ดิน
ของรัฐนั้น ถามิไดมีสิทธิครอบครอง หรือมิไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่แลวหามมิใหบุคคลใด
(๑) เขาไปยึดถือ ครอบครอง รวมตลอดถึงการกนสราง หรือเผาปา
(๒) ทําดวยประการใด ใหเปนการทําลาย หรือทําใหเสือ่ มสภาพทีด่ นิ เชน ทีก่ รวด
หรือที่ทราย ในบริเวณรัฐมนตรีประกาศหวงหามในราชกิจจานุเบกษา หรือ
(๓) ทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดอันเปนอันตรายแกทรัพยากรในที่ดิน”
บทบัญญัติของมาตรานี้ จะเห็นไดวาเมื่อมีการใชประมวลกฎหมายที่ดินแลว
เราถือวาที่ดินของรัฐนั้น ถาบุคคลใดไมมีสิทธิครอบครองอยูกอนแลว ถือวาเปนที่หวงหามทั้งสิ้น โดยรัฐ
ไมจาํ เปนจะตองดําเนินการหรือทําวิธกี ารหวงหามทีด่ นิ นัน้ อีก อยางเชนแตกอ นซึง่ ตองออกพระราชกฤษฎีกา
หวงหามทีด่ นิ นัน้ ไวเพือ่ ใชประโยชนของทางราชการ หรือวาไดมกี ารหวงหามไวโดยพนักงานเจาหนาทีข่ องรัฐ
ในสมัยกอนการหวงหามที่ดินตามมาตรา ๙ นี้ จะตองอยูในบังคับของกฎหมายวาดวยการเหมืองแร
และการปาไม กรณีนี้หมายถึงวา ถาหากวากฎหมายที่เกี่ยวดวยการเหมืองแร และการปาไมไดกําหนด
วิธีการเกี่ยวกับที่ดินของรัฐไวเปนพิเศษอยางไร ก็ตองดําเนินการตามกฎหมายนั้น ไมอยูในบังคับของ
มาตรา ๙ แหงประมวลกฎหมายที่ดิน
บทกําหนดโทษ
มาตรา ๑๐๘ ทวิ “นับตั้งแตวันที่ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้ใชบังคับ ผูใดฝาฝนมาตรา ๙
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินหาพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ถาความผิดตามวรรคหนึ่งไดกระทําแกที่ดินซึ่งเปนสาธารณสมบัติของแผนดินที่ประชาชนใช
รวมกัน หรือที่ใชเพื่อประโยชนของแผนดินโดยเฉพาะ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามปหรือปรับไมเกิน
หนึ่งหมื่นบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ
ถาความผิดตามวรรคสองไดกระทําเปนเนือ้ ทีเ่ กินกวาหาสิบไร ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป
หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ในกรณีที่คําพิพากษาวาผูใดกระทําความผิดตามมาตรานี้ ศาลมีอํานาจสั่งในคําพิพากษาให
ผูกระทําความผิด คนงาน ผูรับจาง ผูแทน และบริวารของผูกระทําผิดออกไปจากที่ดินนั้นดวย
บรรดาเครื่องมือ เครื่องใช สัตวพาหนะ ยานพาหนะ หรือเครื่องจักรกลใด ๆ ซึ่งบุคคลไดใชใน
การกระทําความผิด หรือไดใชเปนอุปกรณใหไดรับผลในการกระทําความผิดดังกลาวใหริบเสียทั้งสิ้น ไมวา
จะมีผูถูกลงโทษตามคําพิพากษาหรือไม”
๗.๕ พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕
มาตรา ๗ “ใหรัฐมนตรีมีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนดใหโรงงานตามประเภท
ชนิดหรือขนาดใด เปนโรงงานจําพวกที่ ๑ โรงงานจําพวกที่ ๒ หรือ โรงงานจําพวกที่ ๓ แลวแตกรณี
โดยคํานึงถึงความจําเปนในการควบคุมดูแล การปองกันเหตุเดือดรอนรําคาญ การปองกันความเสียหาย
และการปองกันอันตราย ตามระดับความรุนแรงของผลกระทบที่จะมีตอประชาชนหรือสิ่งแวดลอม
โดยแบงออกเปนดังนี้
(๑) โรงงานจําพวกที่ ๑ ไดแก โรงงานประเภท ชนิด และขนาดทีส่ ามารถประกอบ
กิจการโรงงานไดทันทีตามความประสงคของประกอบกิจการโรงงาน
คูมือการปฏิบัติงานดานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม

๑๒๕

(๒) โรงงานจําพวกที่ ๒ ไดแก โรงงานประเภท ชนิด และขนาดทีเ่ มือ่ จะประกอบ
กิจการโรงงานตองแจงใหผูอนุญาตทราบกอน
(๓) โรงงานจําพวกที่ ๓ ไดแก โรงงานประเภท ชนิด และขนาดทีก่ ารตัง้ โรงงาน
จะตองไดรับใบอนุญาตกอนจึงจะดําเนินการได
เมื่อมีประกาศของรัฐมนตรีตามมาตรา ๓๒ (๑) ใหโรงงานที่กําหนดในประกาศ
ดังกลาวเปนโรงงานจําพวกที่ ๓ ดวย ”
บทกําหนดโทษ
มาตรา ๔๘ “ ผูใดประกอบกิจการโรงงานจําพวกที่ ๒ โดยไมแจงใหพนักงานเจาหนาที่ทราบ
ตามมาตรา ๑๑ วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหาหมื่นบาทหรือทั้งจํา
ทั้งปรับ”
ประกอบ กฎกระทรวงฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความใน พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕
ประเภทหรือชนิดของโรงงาน ลําดับที่ ๓
“โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับหิน กรวด ทราย ดิน สําหรับใชในการกอสรางอยางใด
อยางหนึ่งหรือหลายอยางดังตอไปนี้
(๑) การโม บด หรือยอยหิน
โรงงานทุกขนาดเปนโรงงานจําพวกที่ ๓
(๒) การขุดหรือลอก กรวดทรายหรือดิน
โรงงานทุกขนาดเปนโรงงานจําพวกที่ ๒
(๓) การรอนหรือคัดกรวดหรือทราย
โรงงานเครื่องจักรไมเกิน ๒๐ แรงมา เปน
โรงงานจําพวกที่ ๑, โรงงานเครื่องจักรไมเกิน ๕๐ แรงมา และไมจัดอยูในพวกที่ ๑ เปนโรงงานจําพวกที่ ๒
และโรงงานเครื่องจักรเกิน ๕๐ แรงมา เปนโรงงานจําพวกที่ ๓
(๔) การดูดทราย
โรงงานทุกขนาดเปนโรงงานจําพวกที่ ๓
(๕) การลําเลียงหิน กรวด ทราย หรือ
โรงงานทุกขนาดเปนโรงงานจําพวกที่ ๒
ดิน ดวยระบบสายพาน”
๗.๖ พระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ พ.ศ. ๒๕๓๐
หมวด ๓ การขออนุญาตและการออกใบอนุญาต
มาตรา ๑๕ “หามมิใหผูใดสั่งเขามา นําเขามา ผลิต หรือมีซึ่งยุทธภัณฑ เวนแต
จะไดรับใบอนุญาตจากปลัดกระทรวงกลาโหม
การอนุญาตตามวรรคหนึ่ง จะกําหนดเงื่อนไขไวในใบอนุญาตก็ได
การอนุญาตและการอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไข
ที่กําหนดในกฎกระทรวง”
บทกําหนดโทษ
มาตรา ๔๒ “ผูใดฝาฝนมาตรา ๑๕ วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป หรือปรับ
ไมเกินหาหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
๗.๗ พระราชบัญญัติอาวุธปน เครื่องกระสุนปน วัตถุระเบิด ดอกไมเพลิง และสิ่งเทียม
อาวุธปน พ.ศ. ๒๔๐๙
มาตรา ๗ “หามมิใหผูใดทํา ซื้อ มี ใช สั่ง หรือนําเขา ซึ่งอาวุธปนหรือเครื่องกระสุนปน
เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากนายทะเบียนทองที่”
๑๒๖ คูมือการปฏิบัติงานดานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม

บทกําหนดโทษ
มาตรา ๗๒ “ผูใดฝาฝนมาตรา ๗ ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหนึ่งปถึงสิบป และปรับตั้งแต
สองพันบาทถึงสองหมื่นบาท”
๘. ความผิดเกี่ยวกับการทําอุตสาหกรรมแร
๘.๑ กฎหมายทีเ่ กีย่ วของ พระราชบัญญัตแิ ร พ.ศ. ๒๕๑๐ (แกไขปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๓๗)
“แร” หมายความวา ทรัพยากรธรณีที่เปนอนินทรียวัตถุ มีสวนประกอบทางเคมี กับลักษณะทางฟสิกส
แนนอน หรือเปลี่ยนแปลงไดเล็กนอย ไมวาจะตองถลุง หรือหลอม กอนใชหรือไม และหมายความรวม
ตลอดถึง ถานหิน หินนํ้ามัน หิน ออนโลหะ และตะกรัน ที่ไดจากโลหะกรรม นํ้าเกลือใตดิน หรือทราย
ซึ่งกฎหมายกําหนดเปนดินอุตสาหกรรม หรือ ทรายอุตสาหกรรม แตทั้งนี้ไมรวมถึงนํ้า เกลือสินเธาว ลูกรัง
หิน ดินหรือทราย
๘.๒ ประเภทอุตสาหกรรมแร
ประเภทของแร
- แร
มี ๕๔ ชนิด
- โลหะ
มี ๖ ชนิด
- ตะกรัน
มี ๑๐ ชนิด
ประเภทของหินประดับ (ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๑ พ.ศ. ๒๕๑๖ ออกตาม
ความใน พ.ร.บ.แร ๒๕๑๐ ) ดังนี้
๑. หินกรวดมน
๒. หินกรวดเหลี่ยม
๓. หินแกรนิต
๔. หินทราเวอรทีน
๕. หินนาดกระสอย
๖. หินไนส
๗. หินบะซอลต
๘. หินปูน
๙. หินชนวน
ประเภทของหินอุตสาหกรรม
๑. หินปูนเพือ่ อุตสาหกรรมปูนซีเมนต เพือ่ อุตสาหกรรมทางเคมี เพือ่ อุตสาหกรรม
แคลเซียม คารไบด หรือเพื่อทําปูนขาวสําหรับอุตสาหกรรมฟอกหนัง หรืออุตสาหกรรมนํ้าตาล
a หินดินดาน เพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต
b โคโลมิติดไลมสโตน
c หินเพอรไลน
d หินฟลไลด
ประเภทของดินอุตสาหกรรม
๑. ดินทนไฟ
๒. ดินเบา หรือ ไดอะตอมไมต หรือไดอะตอมเมเชียสเอิรธ
คูมือการปฏิบัติงานดานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม

๑๒๗

๓. ดินสอพอง หรือดินมารล
๔. ดินขาว
๕. บอลเคลย
ประเภทการทําเหมืองอุตสาหกรรม
๑. เหมืองเรือขุด
๒. เหมืองสูบ
๓. เหมืองฉีด
๔. เหมืองแลน
๕. เหมืองหาบ
๖. เหมืองปลอง
๗. เหมืองอุโมงค
๘. เหมืองเจาะงัน
๙. เหมืองอยางอื่นที่อธิบดีเห็นชอบ
๘.๓ ขั้นตอนการทําเหมืองในเขตพื้นที่ปาไม, ปาสงวนแหงชาติ, อุทยานแหงชาติ
และเขตรักษาพันธุสัตวปา พื้นที่ประทานบัตร
- ใบประทานบัตร อนุญาตทําเหมืองแร (กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงอุตสาหกรรม)
- การขออนุญาตใชพื้นที่ปาฯ (กรมปาไม กระทรวงเกษตรและสหกรณ)
- แผนที่แสดงพื้นที่ที่ไดรับอนุญาต
- เครื่องมือ เครื่องใช อุปกรณในการทําเหมืองแรและคนงาน
- ใบอนุญาตมี, ใช หรือ เก็บวัตถุระเบิด (กระทรวงกลาโหม, กระทรวงมหาดไทย)
- การตั้งโรงงาน (กระทรวงอุตสาหกรรม)
- โรงงานถลุงแร รอนแร ลางแรโลหะกรรม
- โครงการทําเหมืองแร และแผนผัง มีรายละเอียดดังนี้
๑. ลักษณะพื้นที่ภูมิประเทศ ในเขตคําขอประทานบัตร
๒. ลักษณะของแหลงแร ชนิดของแร
๓. วิธีการทําเหมืองแรและการแตงแร
๔. แผนที่ถูกตองตามมาตราสวน
๕. แบบรูปทํานบ ประตูระบายนํ้า
๖. ชนิด ขนาด จํานวน เครื่องจักรและอุปกรณ รวมทั้งจํานวนคนงาน
๗. วิธีการชักนํ้ามาใชในการทําเหมืองแร
๘. วิธีการเก็บขังนํ้าขุนขน หรือมูลดินทราย และวิธีระบายนํ้า
๙. แนวขางทางหลวง ทางสาธารณะ
๑๐. กอนเปดทําเหมือง ผูถือประทานบัตร ตองนําพนักงานเจาหนาที่
ไปตรวจสอบการเตรียมการเพื่อการทําเหมืองที่ไดรับอนุญาตเสียกอน เมื่อไดรับอนุญาตเปนหนังสือ
จากกรมทรัพยากรธรณีประจําทองที่ใหเปดการทําเหมืองแลวจึงจะเปดการทําเหมืองได
๑๑. ผูถือประทานบัตรตองกรอกรายการใหถูกตองตามความเปนจริง
๑๒. ต อ งส ง แผนที่ ป ระจํ า เดื อ นแสดงการทํ า เหมื อ งตามความเป น จริ ง
ตอทรัพยากรทองที่
๑๒๘ คูมือการปฏิบัติงานดานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม

๘.๔ การดําเนินการกับผลผลิตแร
การซื้อแร ผูรับอนุญาตตองปฏิบัติดังนี้
๑. ตองรับซื้อแร ตามชนิด จํานวน และนํ้าหนักที่ระบุในเอกสารที่ออกใหตาม
ความในมาตรา ๙๘ แหง พ.ร.บ.แร ฯ
๒. ตองเก็บแร ในสถานทีท่ รี่ ะบุไวในใบอนุญาต ซือ้ แร หรือสถานทีเ่ ก็บแรทไี่ ดรบั
อนุญาต
๓. ตองกรอกรายการรับมอบแร พรอมลงลายมือชื่อกํากับในการรับมอบแร
๔. ตองกรอกรายการในบัญชีตามแบบพิมพ ที่กรมทรัพยากรกําหนด
๕. ตองยื่นรายงานประจําเดือนแสดงรายการซื้อแร และจํานวนแรคงเหลือ
ตามแบบพิมพ
๖. ตองเก็บรักษาเอกสารทีเ่ กีย่ วของกับการซือ้ แรไว ณ สถานทีซ่ อื้ แร หรือสถานที่
เก็บแร
๗. ตองใหขอเท็จจริง และรายละเอียดเกี่ยวกับการซื้อแร พรอมทั้งอํานวย
ความสะดวกแกพนักงานเจาหนาที่
การขายแร ผูท มี่ สี ทิ ธิขายแร ตามมาตรา ๙๙ (๑), (๒), (๔) และ (๕) แหง พ.ร.บ.แรฯ
แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๑๖ ตองปฏิบัติดังนี้
๑. ตองมอบเอกสาร ตามมาตรา ๙๘ (๑) (๒) หรือ (๓)
๒. ตองแสดงใบอนุญาตรอนแร แกผูรับใบอนุญาตซื้อแร
๓. ตองกรอกรายการในบัญชีตามแบบพิมพ ของกรมทรัพยากรธรณี กําหนด
๔. ตองยื่นรายงานประจําเดือนแสดงรายการขายแร และจํานวนแรคงเหลือ
๕. ตองใหขอเท็จจริงและรายละเอียดเกี่ยวกับการขายแร พรอมทั้งอํานวย
ความสะดวกแกพนักงานเจาหนาที่
การเก็บแร ผูรับอนุญาตตองปฏิบัติดังนี้
๑. การเก็บแรในสถานที่เก็บแร ตองแสดงบริเวณที่กองแรแตละกอง พรอมทั้ง
จัดใหมีปายขอความเปนสถานที่เก็บแรชนิดใด ของผูใด
๒. ตองไมยอมใหบุคคลอื่นเก็บแรในสถานที่เก็บแรที่ไดรับอนุญาต
๓. ตองกรอกรายการในบัญชีตามแบบพิมพของกรมทรัพยากรธรณี กําหนด
ทุกครั้งที่นําแรมาเก็บหรือนําแรออกจากสถานที่เก็บ
๔. ตองยืน่ รายงานประจําเดือน แสดงการนําแรเขามาเก็บนําแรออก และจํานวน
คงเหลือ แสดงการนําแรเขามาเก็บ นําแรออก และจํานวนคงเหลือในสถานที่เก็บแร
๕. ตองเก็บรักษาเอกสารที่เกี่ยวของกับการเก็บแรไว ณ สถานที่เก็บแร
๖. ตองใหขอเท็จจริงและรายละเอียดเกี่ยวกับการเก็บแร พรอมทั้งอํานวย
ความสะดวกแกพนักงานเจาหนาที่
การครอบครองแร มีหลักเกณฑ ดังนี้
๑. ตองแสดงสถานที่เก็บแรในครอบครอง พรอมทั้งจัดใหมีปายขอความวา
กองใดเปนแรชนิดใดกํากับไวใหชัดเจน
๒. ตองกรอกรายการตามแบบพิมพของกรมทรัพยากรธรณี กําหนดทุกครั้งที่มี
การจําหนาย โอนแรในครอบครอง
คูมือการปฏิบัติงานดานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม

๑๒๙

๓. ตองยืน่ รายงานประจําเดือน แสดงการมีแรไวในครอบครอง จําหนาย จํานวน
แรคงเหลือ ตามแบบพิมพที่กรมทรัพยากรธรณี กําหนด ตอทรัพยากรธรณีทองที่ ภายในวันที่ ๕ ของเดือน
ถัดไป
๔. ตองเก็บรักษาเอกสารทีเ่ กีย่ วของกับการมีแรไวในครอบครอง ณ สถานทีร่ ะบุ
ไวในใบอนุญาต
๕. ตองใหขอเท็จจริง รายเอียดเกี่ยวกับการครอบครองแร พรอมทั้งอํานวย
ความสะดวกแกพนักงานเจาหนาที่
การขนแร มีหลักเกณฑและวิธีการ ดังนี้
๑. ตองขนแรไปตามเสนทางที่กําหนดไวในใบอนุญาตขนแร
๒. ตองนําใบอนุญาตขนแรตนฉบับ กํากับไปพรอมกับการขนแร
๓. การพักแรระหวางทางจะพักไดเฉพาะในสถานที่และภายในระหวางเวลา
ที่กําหนดไวในใบอนุญาตขนแร
๔. ตองใหขอ เท็จจริง รายละเอียดเกีย่ วกับการขนแร พรอมทัง้ อํานวยความสะดวก
แกพนักงานเจาหนาที่
๕. ในกรณีผรู บั ใบอนุญาตขนแร ไมอาจสงมอบแร ณ สถานทีท่ รี่ ะบุไวในใบอนุญาต
ขนแร เพื่อใหผูรับมอบแรบันทึกและลงลายมือชื่อกํากับไวในใบอนุญาตขนแร
๘.๕ บทกําหนดโทษ
มาตรา ๔๓ “หามมิใหผใู ดทําเหมืองในทีใ่ ด ไมวา ทีซ่ งึ่ ทําเหมืองนัน้ จะเปนสิทธิข์ อง
บุคคลหรือไม เวนแตจะไดรับประทานบัตรชั่วคราว หรือประทานบัตร”
มาตรา ๑๒๙ “หามมิใหผูใดนําเขา หรือสงออกนอกราชอาณาจักรซึ่งแร ที่อยูใน
ความควบคุมใน พ.ร.บ.แร เวนแตไดรับอนุญาต”
มาตรา ๑๓๕ “ผูใ ดฝาฝน มาตรา ๔๓ หรือมาตรา ๙๑ ตองระวางโทษ จําคุกตัง้ แต
๒ - ๗ ป ปรับตั้งแต ๓๐๐,๐๐๐ – ๕๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ”
มาตรา ๑๕๒ “ผูใดฝาฝน มาตรา ๑๒๙ ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน ๑๐ ป
ปรับตั้งแต ๕ – ๑๐ เทา ของมูลคาแรตามราคาที่กําหนดในกฎกระทรวง”
๙. การดําเนินการและกฎหมายที่เกี่ยวของกับการดูดทราย
๙.๑ ขั้ น ตอนการขออนุ ญ าต ตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๒๓
ลง ๑ กันยายน ๒๕๒๓
(๑) ผูข ออนุญาตจะดําเนินการดูดทรายไดตอ เมือ่ ไดรบั อนุญาตจากคณะกรรมการ
พิจารณาอนุญาตใหดดู ทรายประจําจังหวัด (ก.พ.ด.) ซึง่ มีผวู า ราชการจังหวัดเปนประธาน และไดรบั อนุญาต
จากจังหวัด
(๒) ผูยื่นคําขอตามแบบ ท.ด.๖๔ พรอมแผนที่ตอนายอําเภอ หรือปลัดอําเภอ
ผูเปนหัวหนากิ่งอําเภอ
(๓) ใหนายอําเภอ หรือปลัดอําเภอ หัวหนากิ่ง, หรือผูที่ไดรับมอบหมายออกไป
ทําการตรวจสอบพื้นที่ ตามแบบ ท.ด.๖๗ ถาเห็นควรอนุญาตใหประกาศ ๓๐ วัน ถาไมมีการคัดคาน
ใหสงเรื่องชี้แจงไปจังหวัดและจังหวัดประชุมคณะกรรมการรวม
๑๓๐ คูมือการปฏิบัติงานดานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม

(๔) หลักเกณฑในการพิจารณาอนุญาต ใหคาํ นึงถึงดานวิชาการ สภาพธรรมชาติ
ของลํานํา้ (คณะกรรมการพิจารณาดูดทราย ประกอบดวย ผูว า ราชการจังหวัด, อัยการ, นายอําเภอ, ประมง,
ชลประทาน, ตํารวจ, ที่ดิน, อุตสาหกรรม)
การพิจารณาในการขออนุญาตของกรมเจาทา (แบบ ข.๒) พ.ศ. ๒๕๒๓ ใหยื่น
คํารองเพื่อทําการขุดลอกรองนํ้า ทางเรือเดิน เพื่อดูดทรายไปใชประโยชนตอสํานักงานเจาทาภูมิภาค
หลักเกณฑในการพิจารณา
(๑) ตองดูดทรายกลางแมนํ้า
(๒) ความกวางของพื้นที่จะตองพิจารณาเทาที่จําเปน
(๓) ดานความยาวที่ขนานกับแมนํ้า
- ในระยะ ๑ กม. (เหนือ-ใต) ตองไมมีสะพาน เขื่อน หรือสิ่งกอสราง
งานชลประทานที่เปนหัวงานสําคัญ
- หางจากตลิ่งบนฝงไมนอยกวา ๕๐ เมตร สําหรับแมนํ้าที่มีความกวาง
นอยกวา ๑๒๐ เมตร ความลึก จะพิจารณาจากชนิดของดิน
- ตองไมมีอุปสรรคหรืออันตรายตอการเดินเรือ
๙.๒ ขอบเขตอํานาจความรับผิดชอบ
ในสวนการอนุญาตใหดําเนินการ จะประกอบดวยกฎหมายและระเบียบ คือ
ตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทย วาดวยการอนุญาตใหดูดทราย พ.ศ. ๒๕๒๓ เกี่ยวของกับประมวล
กฎหมายที่ดิน มาตรา ๙ ครั้งละ ๑ ป, ตาม พ.ร.บ.การเดินเรือในนานนํ้าไทย พ.ศ. ๒๔๕๖ มาตรา ๑๒๐
มีระยะเวลาครั้งละ ๖ เดือน และใบแจงประกอบกิจการโรงงานจําพวกที่ ๓ ของกระทรวงอุตสาหกรรม
พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยในการควบคุม ดูแลกํากับ มีกรมเจาทาเปนผูดูแลรับผิดชอบ
๙.๓ บทกําหนดโทษ
มาตรา ๑๐๘ ทวิ แหงประมวลกฎหมายที่ดิน “นับตั้งแตวันที่ประกาศของ
คณะปฏิวตั ฉิ บับนีใ้ ชบงั คับ ผูใ ดฝาฝนมาตรา ๙ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึง่ ป หรือปรับไมเกินหาพันบาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ
ถาความผิดตามวรรคหนึ่งไดกระทําแกที่ดินซึ่งเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน
ที่ประชาชนใชรวมกัน หรือที่ใชเพื่อประโยชนของแผนดินโดยเฉพาะ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป
หรือปรับไมเกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ถาความผิดตามวรรคสองไดกระทําเปนเนื้อที่เกินกวาหาสิบไร ตองระวางโทษ
จําคุกไมเกินหาป หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ”
มาตรา ๔๘ แหง พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ “ผูใดประกอบกิจการโรงงาน
จําพวกที่ ๓ โดยไมแจงใหพนักงานเจาหนาที่ทราบตามมาตรา ๑๑ วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษจําคุก
ไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหาหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ”
มาตรา ๑๒๐ แหง พ.ร.บ.การเดินเรือในนานนํา้ ไทย พ.ศ. ๒๔๕๖ “กระทําการขุดลอก
แกไข หรือกระทําประการใด ๆ อันเปนการเปลี่ยนแปลงชองทางเรือเดิน แมนํ้า ลําคลอง ทะเลสาบ
หรือทะเลภายในนานนํ้าไทย (เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทา) ตองระวางโทษปรับตั้งแตหาพัน
ถึงหาหมื่นบาท”
คูมือการปฏิบัติงานดานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม

๑๓๑

๙.๔ ปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติ
ขั้นตอนการอนุญาต ใหถือระเบียบของกระทรวงมหาดไทย, ตาม พ.ร.บ.ตาง ๆ
ที่กรมเจาทาใชประกอบการปฏิบัติในปจจุบัน มิไดกอใหเกิดปญหาในการขออนุญาต สวนอุปสรรค
ในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ผูควบคุมดูแลนั้น คงขาดอุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใช ในการที่จะไปทําการ
ตรวจสอบ
การควบคุม ดูแลกํากับ ไมสามารถที่จะควบคุมดูแลไดวาผูรับอนุญาตได
ดูดทรายอยูใ นเขตพืน้ ทีท่ ไี่ ดรบั อนุญาตหรือไม เพราะความลึกของแมนาํ้ ไมสามารถทีจ่ ะทําการตรวจสอบได
วาผูรับอนุญาตไดปฏิบัติตามระเบียบที่ไดรับอนุญาต จึงไมสามารถตรวจสอบได ซึ่งกอใหเกิดการเสียหาย
แกทรัพยสินของทางราชการ และของราษฎรที่อยูใกลเคียงได
อํานาจในการลงโทษ เมื่อผูรับอนุญาตไดกระทําผิดตามกฎหมายหรือระเบียบ
ขอกําหนดในการอนุญาตแลว นอกจากมีโทษทางอาญา, ทางปกครอง เห็นควรใหชดใชทรัพยสนิ ทีไ่ ดกระทํา
ใหทรัพยสินของทางราชการและของราษฎรเสียหาย ซึ่งเกิดจากการดูดทรายของผูรับอนุญาต ใหเพิ่มโทษ
ทางอาญา พรอมกับชดใชคาเสียหายในทรัพยสิน
๙.๕ ความคิดเห็นและขอเสนอแนะในการแกไขปญหา
ขั้นตอนการอนุญาต การอนุญาตเห็นควรใหราษฎรที่อยูขางเคียงกับพื้นที่ไดรับ
อนุญาตมีความคิดเห็นรวมพิจารณาในการอนุญาต เพื่อมิใหเกิดการเสียหายแกทรัพยสิน หรือเกิดปญหา
ในภายหลัง
การควบคุม ดูแลกํากับ เห็นควรให กรมเจาทา, ที่ดิน, ทรัพยากรธรณีจังหวัด
เปนผูควบคุมดูแลอยางเครงครัด เพื่อมิใหเกิดการเสียหายหรือสรางความเดือดรอนใหกับราษฎร หรือ
ผูสัญจรทางเรือ
อํานาจในการลงโทษ กฎหมายไดบัญญัติไวเหมาะสมในการลงโทษทางอาญา
และลงโทษทางปกครองอยูแลว
การปรับปรุงสภาพพื้นที่หลังจากเลิกขุด ตัก และดูดทราย การดูดทราย
บนบกเห็นควรไมใหมีการอนุญาต และในการอนุญาตในกรณีที่จะตองนําทรายไปใชในดานอุตสาหกรรม
หรือการพัฒนา เมื่อทําการดูดทรายแลว เห็นควรจะตองมีการขุดกลบไวในสภาพเดิม เพื่อกันการทรุดตัว
ของดิน และใหสภาพพื้นดินอยูในสภาพเดิม
๑๐. การกระทําผิดเกี่ยวกับเอกสารสิทธิ์ในที่ดิน
๑๐.๑ สภาพวิกฤติของเอกสารสิทธิ์ในที่ดิน
ทีด่ นิ เปนทรัพยากรของชาติอนั มีคา ยิง่ จําเปนจะตองอนุรกั ษไวเปนแหลงพลังงาน
แหงชาติที่สําคัญในอนาคต และวางแผนการใชที่ดินอยางเหมาะสมใหเกิดประโยชนสูงสุดในการพัฒนา
ประเทศ การเจริญเติบโตของชาติในอดีตจนถึงปจจุบันมีความผูกพันอยางใกลชิด ระหวางการลงทุนใช
ที่ดินในธุรกิจ ทุกประเภทกับสถาบันทางการเงินโดยเฉพาะธนาคาร การแกงแยงทรัพยากรที่ดินไดเกิดขึ้น
อยางรุนแรงมาตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๒๒ จนถึงปจจุบันและมีแนวโนมที่จะทวีความรุนแรงในการขยายขอบเขต
ในอนาคต เปนไปตามความคาดหมายของนักวิชาการหลายกลุมที่ไดทําการวิจัยและพยากรณไว
โดยลําพังการออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดินตามกฎหมาย ระเบียบ บันทึก สั่งการ
ตลอดจนมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของโดยชอบ ยังไมสามารถสนองตอบตามความตองการในการแกงแยง
ทรัพยากรที่ดินของกลุมผลประโยชนหลากหลายในชาติได เพราะมีจํานวนจํากัดตามสิทธิ์โดยชอบธรรม
ตามกฎหมาย ซึ่งมีจํานวนเฉพาะสําหรับประชากรของประเทศไทยในสมัยนั้นเพียง ๑๘ ลานคนเทานั้น
ซึ่งไดมีการสรางหลักฐานอันเปนเท็จเพื่อใหไดเงื่อนไขสําคัญครบถวนในการออกเอกสารสิทธิ์ทุกประเภท
๑๓๒ คูมือการปฏิบัติงานดานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม

ไมวา จะเปน ส.ค.๑, ส.ค.๒, ส.ค.๓, น.ส. ๒, น.ส. ๓, น.ส. ๓ ก. หรือโฉนดทีด่ นิ (น.ส.๔) โดยมีความรวมมือกัน
ระหวางผูข อรับเอกสารสิทธิ์ กับเจาหนาทีผ่ เู กีย่ วของเอกสารสิทธิท์ เี่ กิดขึน้ ในลักษณะเฉพาะทีม่ คี วามจําเปน
ที่ผูขอเอกสารสิทธิ์จะตองบุกรุกเขาไปทําลายสภาพปา ยึดถือครอบครองทําประโยชนในเขตปาไม และ
ที่ดินของรัฐทุกประเภท ทําการจับจองพื้นที่อันเปนที่ดินของรัฐ และสรางเงื่อนไขออกเอกสารสิทธิ์
เพือ่ ใหไดมาซึง่ กรรมสิทธิใ์ นทีด่ นิ และใชลงทุนดําเนินธุรกิจในรูปแบบตาง ๆ สรางความรํา่ รวยและฐานทางสังคม
โดยไมไดคํานึงถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นกับสภาพแวดลอมทางธรรมชาติและอนาคตของประเทศ ผลที่
ปรากฏในปจจุบนั ก็คอื ปาจํานวนมากถูกบุกรุกทําลายจนเสือ่ มสภาพความสมบูรณของธรรมชาติ ทัศนียภาพ
และสภาพนิเวศนวิทยา ตลอดจนที่ดินของรัฐประเภทที่สาธารณประโยชนประชาชนใชรวมกัน ก็ถูกบุกรุก
เขาทําลายยึดครองเกือบหมดสิ้นจนเปนอันตรายตอภาคเกษตรกรรมถึงขั้นวิกฤตและที่ดินอันกําหนด
หวงหามไวเพื่อประโยชนของทางราชการ ก็ถูกบุกรุกเขาทําลายสภาพถือครองหาประโยชนจนไมสามารถ
วางแผนการใชทดี่ นิ เขตหวงหามในราชการ เพือ่ การพัฒนาประเทศไดอยางเหมาะสม เพียงเพือ่ สนองความ
ตองการของกลุม ผลประโยชนในการกักตุนทีด่ นิ และสรางหลักฐานกรรมสิทธิไ์ วใหมากทีส่ ดุ เพือ่ การดําเนิน
ธุรกิจโดยใชทดี่ นิ เปนทุนตอไปในอนาคต โดยมิไดมกี ารใชประโยชนทดี่ นิ ทัง้ หมดอยางจริงจัง เปนเหตุใหเขต
ปาไมและที่ดินของรัฐถูกทําลายไปเปนเนื้อที่มหาศาล โดยเปลาประโยชนเสียหายทั้งทางเศรษฐกิจ
และสภาพแวดลอมทางนิเวศวิทยาของชาติ
จนปจจุบันนี้มีการใชประโยชนจากที่ดินกรรมสิทธิ์มากขึ้น อันเปนผลสืบเนื่อง
มาจากวิวัฒนาการและการพัฒนาการดําเนินการดานธุรกิจที่ดิน ภาพที่ปรากฏในสังคมชนบทก็คือ ภูเขา
ตนนํ้า ลําธาร ปาไม หนองนํ้า และที่สาธารณประโยชนถูกใชประโยชนในเชิงธุรกิจอยางกวางขวางในรูป
ของที่ดินกรรมสิทธิ์ เพื่อการพักผอนและผลประโยชน เชน สนามกอลฟ รีสอรท บานพักผอน ฯลฯ ชุมชน
เกิดความตืน่ ตัวและพัฒนาเปนกระแสของการอนุรกั ษดแู ลประโยชนของชุมชนนัน้ ๆ อยางรุนแรงกวางขวาง
ทั้งประเทศ สงผลใหเกิดการรองเรียนใหมีการตรวจสอบเอกสารสิทธิ์ในพื้นที่ปญหาซึ่งชุมชนนั้นทราบดี
วาเคยเปนที่หวงหาม ปาไม หรือที่สาธารณประโยชน แตกลับถูกนํามาออกเอกสารสิทธิ์เปนจํานวนมาก
ทัว่ ประเทศ การตรวจสอบอยางจริงจังโดยสวนราชการหลายฝาย และใชเทคนิควิธสี มัยใหมพบวา เอกสารสิทธิ์
หลายประเภทจํานวนมากเปนเอกสารสิทธิท์ อี่ อกโดยมิชอบ มีการรวบรวมพยานหลักฐานรองทุกขกลาวโทษ
ดําเนินคดีกับผูขอเอกสารสิทธิ์และเจาหนาที่เกี่ยวของ ตลอดจนดําเนินการเพิกถอน สงผลกระทบ
ตอบรรยากาศการลงทุนในธุรกิจประเภทนีเ้ ปนอยางมาก ดังทีป่ รากฏเปนขาวทางสือ่ มวลชนอยางตอเนือ่ ง
ตลอดมา
๑๐.๒ สภาพปญหาในการบริหารที่ดินเชิงปฏิบัติการ
กรมทีด่ นิ เปนหนวยงานหลักของกระทรวงมหาดไทย มีอาํ นาจหนาทีใ่ นการดูแล
รักษา และดําเนินการคุม ครองปองกัน ตลอดจนบริหารงานเกีย่ วกับทีด่ นิ อันเปนสาธารณสมบัตขิ องแผนดิน
สําหรับพลเมืองใชประโยชนรว มกัน ทีด่ นิ รกรางวางเปลา และทีด่ นิ กรรมสิทธิ์ แตปรากฏวาหลังจากประมวล
กฎหมายทีด่ นิ ไดมผี ลบังคับใชตงั้ แต พ.ศ. ๒๔๙๗ โดยลําดับมาจนถึงปจจุบนั ปญหาเกีย่ วกับการบริหารงาน
ที่ดินทั้งในสวนที่เกี่ยวของกับที่ดินสาธารณประโยชนที่พลเมืองใชประโยชนรวมกับที่ดินรกรางวางเปลา
ที่ดินกรรมสิทธิ์ และพื้นที่ปาไดเกิดขึ้นอยางมากมาย หลากหลายรูปแบบ เปนปญหาที่เรื้อรังและทวี
ความรุนแรงขยายขอบเขต ยังหาขอยุติในเชิงปฏิบัติอยางชัดเจนเปนรูปธรรมไมได ตัวอยางเชน
การใชเอกสารการแจงการครอบครอง (ส.ค.๑) ปลอม เปนหลักฐานในการออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดิน
การปลอมเอกสารสิทธิ์ เชน น.ส.๒, น.ส.๓ เขาบุกรุกยึดถือครอบครองที่ดินของรัฐและพื้นที่ปา
การออกเอกสารสิทธิ์กับที่ดินของรัฐและพื้นที่ปาโดยมิชอบ และการเพิกถอนเอกสารสิทธิ์ที่ออกโดยมิชอบ
เปนตน
คูมือการปฏิบัติงานดานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม

๑๓๓

๑๐.๓ ปญหาที่ดินของรัฐ
ที่ดินของรัฐไมวาจะเปนที่ดินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน ที่ดิน
รกรางวางเปลา ทีด่ นิ สําหรับพลเมืองใชประโยชนรว มกัน ทีด่ นิ ใชประโยชนของแผนดินโดยเฉพาะทีด่ นิ สงวนไว
เพือ่ ประโยชนรว มกัน หรือทีด่ นิ อันเปนทรัพยสนิ ของแผนดินธรรมดา (รัฐถือสิทธิเ์ ชนเดียวกับเอกชนทัว่ ไป)
ที่ดินของรัฐดังกลาว แลวมีจํานวนมากกระจายอยูทั่วประเทศ ทุกอําเภอ และจังหวัด ยังมิไดดําเนินการ
ขึน้ ทะเบียนทีส่ าธารณประโยชนไวเปนหลักฐาน ตลอดจนยังไมไดตรวจสอบรังวัด ออกหนังสือสําคัญสําหรับ
ที่หลวงใหชัดเจน เปนเหตุใหนายทุนอิทธิพลบุกรุกเขายึดครอบครองเอาตามใจชอบ แลวหาประโยชนใน
หลากหลายวิธีการคือ ลักลอบ ขุดตัก ดิน ลูกรัง ทราย หิน นําไปใชประโยชนอันเปนการทําลายสภาพที่ดิน
ของรัฐโดยมิชอบ บุกรุกเขายึดถือครอบครองทําประโยชนเชิงเกษตรเปนฉากบังหนา เพื่อใหไดรับสิทธิการ
ปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.๔-๐๑) ซึ่งแผขยายทั่วประเทศ สรางหลักฐานอางอิงอันเปนเท็จแลวออกเอกสารสิทธิ์
กับที่ดินของรัฐดังกลาว ปญหาในที่ดินของรัฐดังกลาวมาแลวขางตน ไดกอใหเกิดความเสียหายแกที่ดิน
ของรัฐอยางใหญหลวง ซึง่ กรมทีด่ นิ เปนผูร บั ผิดชอบในการบริหารทัว่ ประเทศ เปนเหตุใหไมสามารถใชทดี่ นิ
ของรัฐในการบริหารราชการของสวนราชการสําคัญในภูมิภาค และการใชประโยชนรวมกันของราษฎร
ในชุมชนปญหาเรือ้ รังนีม้ แี นวโนมแผขยายวงกวางและทวีความรุนแรงในการแกงแยงทีด่ นิ ของรัฐ ซึง่ มาตรการ
ในการแกไขปญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐในปจจุบันยังไมสามารถคลี่คลายไดอยางเปนรูปธรรม
๑๐.๔ ปญหาเอกสารแจงการครอบครองที่ดิน (ส.ค.๑)
เอกสารแจงการครอบครองทีด่ นิ (ส.ค.) เปนเอกสารทีเ่ กิดขึน้ ตามเงือ่ นไข
แหงประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ โดยมีการจดแจงตอพนักงานเจาหนาที่ประมาณปลายเดือน
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ เปนสวนใหญ เพื่อนําไปใชเปนหลักฐานเดิมอางอิงในการพิสูจนไตสวน การออก
เอกสารสิทธิ์ประเภทอื่น เชน น.ส.๓, น.ส.ก. และโฉนดที่ดิน เอกสาร (ส.ค.๑) เปนเอกสารสําคัญที่ใชเปน
หลักฐานในการออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดินตลอดมา แมในปจจุบันจากการตรวจสอบเชิงปฏิบัติเกี่ยวกับ
การออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดินโดยมิชอบ ตลอดจนการอางสิทธิครอบครองบนที่ดินปจจุบันอาจวิเคราะห
ปญหาที่เกิดขึ้นจากเอกสารการแจงการครอบครอง (ส.ค.๑) ไดดังนี้
(๑) การแกไขตัวเลขและขอความในเอกสาร การแจงการครอบครอง
(ส.ค.๑) เชน แกไขตัวเลขเกี่ยวกับ หมูที่ เนื้อที่ ระยะรูปที่ดิน เลขที่ ส.ค.๑ และการแกไขขอความเกี่ยวกับ
ผูแ จง ลักษณะการทําประโยชน ลักษณะการไดมา ผูค รอบครองขางเคียง ลายมือชือ่ ผูแ จง อันเปนการปลอม
เอกสารสิทธิ์ มีทงั้ กรณีปลอมเอกสารแจงการครอบครอง (ส.ค.๑) ฉบับผูแ จง และฉบับเจาพนักงานเก็บรักษา
(๒) นอกจากนี้การแกไขตัวเลขและขอความในสมุดทะเบียนแจง
การครอบครองที่ดินซึ่งเก็บรักษาไว ณ สํานักงานที่ดินอําเภอ และกรมที่ดิน เพื่อใหเกิดความสมจริงกับ
การปลอม
(๓) การเอาเอกสารการแจ ง การครอบครอง (ส.ค.๑) ฉบั บ จริ ง
(ซึง่ อาจเปนทัง้ ฉบับ) ผูแ จงหรือฉบับเจาพนักงานมาใชอา งอิงเปนหลักฐานเดิมเพือ่ ออกเอกสารสิทธิใ์ นพืน้ ที่
อันเปนเท็จ
(๔) การอางอิงเอกสารการแจงการครอบครอง (ส.ค.๑) เปนหลักฐาน
เดิมในการออกเอกสารสิทธิ์ประเภทอื่นซํ้าโดยไมจําหนายออกจากทะเบียน กลาวคือ มีการอางใชเอกสาร
การแจงการครอบครอง (ส.ค.๑) ฉบับเดิมไปเปนหลักฐานเดิม ในการออกเอกสารสิทธิ์ในพื้นที่อื่นซํ้าแลว
ซํ้าอีก (ทางภาคเหนือเรียกวา “ส.ค.๑ มี ๒ ขา” หรือ “๔ ขา”)
(๕) เอกสารการแจงการครอบครอง (ส.ค.๑) ไมมกี ารตรวจสอบควบคุม
การจําหนายใหถูกตองอยางแทจริงวามีการใชเปนหลักฐานเดิมออกเอกสารสิทธิ์ไปแลวเทาใด คงเหลือ
จํานวนเทาใด เอกสารสิทธิ์ที่ออกไปแลวกับ ส.ค.๑ ที่ยังเหลืออยูมีจํานวนถูกตองสัมพันธกันหรือไม
๑๓๔ คูมือการปฏิบัติงานดานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม

(๖) มีการอางใชเอกสาร ส.ค.๑ เปนหลักฐานในการออกเอกสารสิทธิ์
ทั้ง น.ส.๒, น.ส.๓ ก. และโฉนดที่ดินกับพื้นที่ปา ปาสงวนแหงชาติ และอุทยานแหงชาติเฉพาะที่กรมปาไม
ไมไดแจงใหกรมที่ดินและผูวาราชการจังหวัดเพิกถอนมีจํานวนเกินกวา ๑๕๐,๐๐๐ แปลง ขอมูลจํานวน
ดังกลาวนี้ยังมิไดรวมถึงการออกเอกสารสิทธิ์กับที่ดินของรัฐโดยมิชอบอีกเปนจํานวนมาก ซึ่งไมมีจํานวน
ที่ชัดเจน เพราะกระจายอยูตามจังหวัดตาง ๆ ก็ยังมิไดมีการดําเนินการสอบสวน และเพิกถอนใหไดขอยุติ
อยางจริงจัง โดยเฉพาะยังไมมกี ารดําเนินคดีกบั เจาพนักงานผูเ กีย่ วของซึง่ ทุจริตในการออกเอกสารดังกลาว
คาดวาจะนําไปสูความยุงยากทวีความรุนแรงในอนาคตอันใกล
๑๐.๕ ปญหาบัญชีการแจงการครอบครองที่ดิน (ส.ค.๒ ส.ค.๓)
บัญชีรับแจงการครอบครองที่ดิน (ส.ค.๒) และใบแจงความประสงค
จะไดสิทธิในที่ดิน (ส.ค.๓) เปนเอกสารที่เกิดขึ้นตามเงื่อนไขแหงมาตรา ๒๗ ตรี แหงประมวลกฎหมาย
ที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ มิไดเปนหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน แตเปนหลักฐานวายังประสงคจะไดสิทธิในที่ดินใน
พื้นที่มีการสํารวจเพื่อออกเอกสารสิทธิ์ ซึ่งผูครอบครองที่ดินและเจาพนักงานที่ดินใชเปนหลักฐานอางอิง
ในการพิสจู นสอบสวน เพือ่ ออกเอกสารสิทธิ์ เชน น.ส.๓ ก. และโฉนดทีด่ นิ ปญหาทีเ่ กิดขึน้ อันสืบเนือ่ งมาจาก
การแจงการครอบครองในบัญชี ส.ค.๒ และใบแจงความประสงคฯ ส.ค.๓ ไดจัดทําและเก็บรักษาไว ณ
สํานักงานที่ดินอําเภอ เทานั้น ไมมีสารบบควบคุมโดยจังหวัด หรือกรมที่ดิน จึงปรากฏวามีการครอบครอง
ทีด่ นิ ตามบัญชี ส.ค.๒ และใบแจงความประสงคฯ ส.ค.๓ อันเปนเท็จเปนจํานวนมาก เพือ่ ความประสงคใชเปน
หลักฐานอางอิงในการออกเอกสารสิทธิโ์ ดยมิชอบในโอกาสตอไป ในปจจุบนั ก็ยงั มิไดมกี ารสํารวจวามีรายการ
แจงการครอบครองที่ดินตามบัญชี ส.ค.๒ และใบแจงความประสงค ส.ค.๓ เหลืออยูอีกจํานวนเทาใดที่
ยังไมไดออกเอกสารสิทธิแ์ ละมีทดี่ นิ จะตองออกเอกสารใหในเงือ่ นไขดังกลาวจริงหรือไม ขอเท็จจริงทีป่ รากฏ
จากการตรวจพบแลวไดการอางบัญชี ส.ค.๒ ออกเอกสารสิทธิ์กับพื้นที่ปา ปาสงวนแหงชาติ และอุทยาน
แหงชาติ เชน กรณีออกเอกสารสิทธิ์ น.ส.๓ ก. ที่ เกาะกะทะ อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
๑๐.๖ ปญหาการระเบิดและยอยหินในพื้นที่ปา และที่ดินของรัฐ
ในปจจุบันอํานาจหนาที่ในการพิจารณาอนุญาต ใหทําการระเบิด
และยอยหินเชิงพาณิชยตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา ๙ เปนของกรมที่ดินโดยความเปนจริงที่เขา
หรือภูเขา ซึ่งเปนแหลงระเบิดและยอยหิน มีสภาพเปนทั้งที่ดินของรัฐประเภทที่หวงหาม และเปนปาตาม
กฎหมายวาดวยการปาไม การใชประโยชนในทีเ่ ขา หรือภูเขาในหนาทีค่ วบคุมดูแลของกรมทีด่ นิ มิไดดาํ เนินการ
ตรวจสอบ ควบคุมดูแลอยางจริงจังเปนเหตุใหภูเขา ซึ่งเปนที่ดินของรัฐถูกทําลายเปนจํานวนมาก
เกิดความเสียหายตอทัศนียภาพ สภาวะสิ่งแวดลอม และแผนการใชทรัพยากรธรรมชาติ อาจวิเคราะห
ประเด็นปญหาสําคัญที่เกิดขึ้นดังตอไปนี้
(๑) การรังวัดกําหนดเนื้อที่-ตําแหนงพื้นที่อนุญาตไมไดสิทธิยึดโยง
และสรางหมุดหลักฐานที่ชัดเจน เปนเหตุใหมีการลักลอบระเบิดหินออกนอกพื้นที่อนุญาตไรขอบเขต
แมกระทัง่ ในปจจุบนั เจาพนักงานทีด่ นิ ผูท าํ การรังวัดก็ยงั ไมสามารถตรวจสอบยืนยันเนือ้ ที่ - ตําแหนงพืน้ ทีอ่ นุญาต
ที่ชัดเจนถูกตองได กอใหเกิดความเสียหายอยางใหญหลวงทั้งประเทศ และยังไมมีระเบียบกําหนด
ทีท่ นั สมัยสามารถตรวจสอบควบคุมไดอยางสมบูรณ (เมือ่ เปรียบเทียบกับการอนุญาตของกรมทรัพยากรธรณี)
(๒) การคํานวณเพือ่ จัดเก็บคาธรรมเนียมและภาษีโดยเจาหนาทีข่ องรัฐ
ผูเ กีย่ วของ ก็มไิ ดมรี ะบบและวิธกี ารทีถ่ กู ตองชัดเจนรัดกุม เปนเหตุใหรฐั สูญเสียผลประโยชนของชาติอนั พึง
ไดเปนจํานวนมหาศาล
คูมือการปฏิบัติงานดานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม

๑๓๕

(๓) ในปจจุบนั ไดตรวจพบวามีการระเบิดและยอยหินจากภูเขา โดยใช
คําขออนุญาตเปนฉากบังหนาและใชอิทธิพลในทองถิ่น หรือชุมชนนั้น ๆ เปนจํานวนมากทั้งประเทศ
อยางเปดเผยและโลงแจงไมเกรงกลัวตอเจาหนาทีบ่ า นเมืองทัว่ ประเทศ แตกลับไมมเี จาหนาทีฝ่ า ยใดเขาดําเนินการ
รักษาผลประโยชนของชาติอยางจริงจังโดยเฉพาะมีการปดความรับผิดชอบระหวางอําเภอกับเจาหนาทีท่ ดี่ นิ
๑๐.๗ ปญหาสารบบออกเอกสารสิทธิ์ที่ออกโดยมิชอบสูญหาย
เมื่อมีกรณีรองเรียนหรือปรากฏวาเจาพนักงานที่ดินออกเอกสารสิทธิ์
โดยมิชอบดวยกฎหมายไมวา จะเปนเอกสารสิทธิป์ ระเภท น.ส.๓, น.ส.๓ ก. หรือโฉนดทีด่ นิ ก็ตามหนวยงาน
ที่ทําการตรวจสอบ จําเปนจะตองตรวจสอบถูกตองในสารบบการออกเอกสารสิทธิ์ ปรากฏวาสารบบ
การออกเอกสารที่มีปญหาดังกลาวสูญหายเปนจํานวนมาก เปนเหตุใหไมสามารถตรวจสอบใหไดขอยุติ
ในความถูกตองของเอกสารสิทธิ์ดังกลาว ไดสงผลใหไมสามารถคลี่คลายปญหาความเสียหายของชาติ
ในกรณีทมี่ กี ารออกเอกสารสิทธิก์ บั ทีด่ นิ ของรัฐ พืน้ ทีป่ า การทําเอกสารสารบบการออกเอกสารสิทธิส์ ญ
ู หายนี้
มักจะเปนขอแกตัวของเจาพนักงานที่ดินผูเกี่ยวของจะกลาวอางอยูเสมอ เพื่อไมใหสามารถตรวจสอบ
หรือดําเนินคดีกบั เจาพนักงานปฏิบตั หิ นาที่ โดยมิชอบดวยกฎหมาย แสดงใหเห็นวากรมทีด่ นิ มิไดมมี าตรการ
ในการควบคุมตรวจสอบ ดูแล สารบบการออกเอกสารสิทธิ์อันเปนเอกสารสําคัญที่รอบคอบ รัดกุม
ในการสอบสวนคดีทาํ ลายทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม กระทรวง
มหาดไทย ไดมหี นังสือ ดวนมากที่ มท ๐๒๐๗/๒๙๘๑ ลง ๒๖ ก.ค. ๒๕๓๒ แจงใหอธิบดีกรมตํารวจ (ตําแหนง
ในขณะนัน้ ) ปฏิบตั ติ ามขอบังคับกระทรวงมหาดไทยวาดวยระเบียบการดําเนินคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๒๓ และ
แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๒๕ ขอ ๑๒.๔ ขอ ๑๒.๔ ขอ ๑๒.๕ และขอ ๑๒.๖ แลวแตกรณี ถึงแมนวาสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ จะมีพระราชกฤษฎีกาโอนกรมตํารวจ กระทรวงมหาดไทย ไปจัดตั้งเปนสํานักงานตํารวจ
แหงชาติแลวก็ตาม สํานักงานตํารวจแหงชาติไดรบั แจงจากปลัดกระทรวงมหาดไทย วาใหถอื ปฏิบตั เิ กีย่ วกับ
อํานาจหนาทีข่ องพนักงานสอบสวน ฝายปกครอง ทีร่ ว มกับพนักงานสอบสวนฝายตํารวจ สอบสวนคดีอาญา
พ.ศ. ๒๕๒๓ เชนเดิม และ ตร.ไดมีหนังสือที่ ๐๐๐๔.๖/๙๙๙๒ ลง ๑๔ ก.ย. ๒๕๔๒ กําชับการปฏิบัติหนาที่
ของพนักงานสอบสวนตอไปจนกวาจะมีการเปลี่ยนแปลงเปนอยางอื่น คือ
๑. การควบคุมการสอบสวนคดีอาญาเกี่ยวกับปาไมและทรัพยากร
ของชาติอื่น ๆ
๑.๑ เมือ่ มีคดีอาญาเกีย่ วกับปาไมและทรัพยากรของชาติอนื่ ๆ เกิดขึน้
ในทองที่ใด ใหหัวหนาพนักงานสอบสวนในทองที่นั้นรีบรายงานปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจํากิ่งอําเภอ
นายอําเภอหรือผูวาราชการจังหวัดแลวแตกรณี เพื่อรับทราบหรือพิจารณาสั่งการ
๑.๒ ในกรณีที่คดีใด ปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจํากิ่งอําเภอ
นายอําเภอหรือผูว า ราชการจังหวัด แลวแตกรณี พิจารณาเห็นวาควรมีการตรวจสอบ กํากับดูแลการสอบสวน
ก็ใหพจิ ารณาดําเนินการได เชน เรียกสํานวนการสอบสวนมาพิจารณาใหคาํ แนะนําหรือเรงรัดการปฏิบตั งิ าน
ของพนักงานสอบสวนใหเปนผลดีและเปนไปในทางที่ชอบที่เหมาะสมได
ในกรณีนี้ หากผูบ งั คับบัญชาของตํารวจตัง้ แตรองผูก าํ กับการตํารวจ
ภูธรขึน้ ไป แลวแตกรณี เมือ่ ไดมาสอบถาม เรงรัด ควบคุม ตรวจตรา แนะนําใหพนักงานสอบสวนฝายตํารวจ
ดําเนินการใด ๆ ถาจะเปนการขัดแยงหรือไมเปนไปในแนวทางที่ปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจํากิ่งอําเภอ
นายอําเภอ หรือผูวาราชการจังหวัดสั่งการไว ใหหารือเพื่อขอความเห็นชอบจากพนักงานฝายปกครอง
ดังกลาว ที่ไดสั่งการไวกอน
๑๓๖ คูมือการปฏิบัติงานดานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม

๑.๓ ในกรณีทคี่ ดีเกิดขึน้ เปนคดีใหญหรือสําคัญและการดําเนินการ
ตามขอความดังกลาวขางตนจะไมไดผล ใหผูวาราชการจังหวัด นายอําเภอ หรือปลัดอําเภอผูเปนหัวหนา
ประจํากิ่งอําเภอเขาควบคุมการสอบสวน เปนหัวหนาพนักงานสอบสวนตามขอบังคับกระทรวงมหาดไทย
วาดวยระเบียบการดําเนินคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๒๓ และแกไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๒๕ ขอ ๑๒.๔ ขอ ๑๒.๕
และขอ ๑๒.๖ แลวแตกรณีในการนี้ ผูบังคับบัญชาของตํารวจตั้งแตรองผูกํากับการตํารวจภูธรขึ้นไปแลว
แตกรณี จะเขาไปเกี่ยวของควบคุมสํานวนการสอบสวนในเรื่องคดีเกี่ยวกับปาไมและทรัพยากรของชาติ
อื่น ๆ ในลักษณะสั่งการในสํานวนการสอบสวนเปนผูรับผิดชอบคดีไมได เวนแตจะเขาไปชวยสอบถาม
เรงรัด แนะนําใหพนักงานสอบสวนฝายตํารวจดําเนินการตามกระบวนการสอบสวนใหเกิดความเรียบรอย
รวดเร็ว มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ แบบแผน เงื่อนไข เงื่อนเวลา หรือคําสั่ง
ของพนักงานสอบสวนฝายปกครองซึ่งเปนหัวหนาพนักงานสอบสวนไดสั่งการไว
๒. การใหพนักงานอัยการเขารวมเปนที่ปรึกษาการสอบสวนในคดี
อาญาเกี่ยวกับปาไมและทรัพยากรของชาติอื่น ๆ
เพื่อใหการควบคุมการสอบสวนเปนไปดวยความถูกตองเรียบรอย
และมีประสิทธิภาพ เมื่อมีคดีอาญาเกี่ยวกับปาไมและทรัพยากรของชาติอื่น ๆ เกิดขึ้นในทองที่ใด
ใหผูวาราชการจังหวัด นายอําเภอ หรือปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจํากิ่งอําเภอ แลวแตกรณี ใชดุลพินิจ
ที่จะปรึกษาหารือกับพนักงานอัยการประจําทองที่เพื่อดําเนินการ ๑.๑ หรือ ๑.๒ หรือ ๑.๓ แลวแตกรณีได
หากพิจารณาเขาควบคุมการสอบสวน โดยเปนหัวหนาพนักงานสอบสวน ตามขอบังคับกระทรวงมหาดไทย
วาดวยระเบียบการดําเนินคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๒๓ และแกไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๒๕ ขอ ๑๒.๔ ขอ ๑๒.๕ และ
ขอ ๑๒.๖ ใหแจงพนักงานอัยการทองที่ทราบ เพื่อใหพนักงานอัยการเขารวมเปนที่ปรึกษาในการควบคุม
การสอบสวนนั้น
๓. พนักงานฝายปกครองจับกุมหรือรวมจับกุม การกระทําผิดในคดี
เกี่ยวกับปาไมและทรัพยากรของชาติอื่น ๆ
เมื่อพนักงานฝายปกครองไดจับกุมหรือรวมในการจับกุมในคดีการ
กระทําผิดเกี่ยวกับปาไมและทรัพยากรของชาติอื่น ๆ ใหผูวาราชการจังหวัด นายอําเภอ หรือปลัดอําเภอ
ผูเปนหัวหนาประจํากิ่งอําเภอเขาควบคุมการสอบสวน โดยเปนหัวหนาพนักงานสอบสวนตามขอบังคับ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยระเบียบการดําเนินคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๒๓ และแกไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๒๕
ขอ ๑๒.๔ ขอ ๑๒.๕ และขอ ๑๒.๖ แลวแตกรณีในทุกคดี
ของกลางในคดีความผิดเกี่ยวกับการปาไม
เนือ่ งจากของกลางในคดีความผิดเกีย่ วกับการปาไม มีลกั ษณะพิเศษในการเก็บรักษาของกลาง
การคืนของกลางตางกับของกลางในคดีอาญาทัว่ ๆ ไป พนักงานสอบสวนหรือผูจ บั กุมตรวจยึดจะตองปฏิบตั ิ
ตามขอตกลงระหวางกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงเกษตรและสหกรณ ลงวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๓๒
เรื่อง การปฏิบัติเกี่ยวกับของกลางในคดีความผิดเกี่ยวกับการปาไมโดยเครงครัด มิฉะนั้นทานอาจจะตอง
ถูกตั้งกรรมการสอบสวนหรือถูกดําเนินคดีอาญา
การเก็บรักษาของกลาง
ของกลางที่ตรวจยึดไดในคดีความผิดเกี่ยวกับการปาไมทุกชนิด ยกเวนของกลางที่เกี่ยวกับ
กฎหมายวาดวยอาวุธปนฯ มอบใหกรมปาไมรับไปดูแลรักษาและจัดการตามระเบียบของกระทรวงเกษตร
คูมือการปฏิบัติงานดานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม

๑๓๗

และสหกรณโดยเร็ว (ปาไมอําเภอ ปาไมจังหวัด ปาไมเขต และหัวหนาหนวยปองกันรักษาปา ซึ่งตําแหนง
เหลานี้ ไดเปลี่ยนชื่อใหมแลว แตทางปฏิบัติก็ยังคงเหมือนเดิม)
สําหรับของกลางทีเ่ ปนอาวุธปน เครือ่ งกระสุนปนและวัตถุระเบิด ใหสง มอบพนักงานสอบสวน
รับไปเก็บรักษาและดําเนินการตามขอบังคับการเก็บรักษาของกลาง กระทรวงมหาดไทยและระเบียบ
การเก็บรักษาของกลางของกรมตํารวจ
ของกลางตามขอตกลง
ไดแก บรรดาไม ของปา สิ่งประดิษฐ เครื่องใชหรือสิ่งอื่นใด บรรดาที่ทําดวยไม สัตวปา
ซากสัตว เครื่องมือ เครื่องใช สัตวพาหนะ ยานพาหะ หรือเครื่องจักรกลใด ๆ ที่ตรวจยึดไดในคดีความผิด
เกี่ยวกับการปาไม
การจําหนายหรือทําลายของกลางระหวางคดี
ของกลางที่ตรวจยึดไดในคดีความผิดเกี่ยวกับการปาไม ยกเวนของกลางที่เกี่ยวกับกฎหมาย
วาดวยอาวุธปนฯ ก็สามารถดําเนินการไดในกรณีที่เปนของเสียงาย หรือถารอจนถึงที่สุดจะเปนการเสี่ยง
ตอความเสียหายหรือคาใชจายเกินสวนกับคาของกลางใหพนักงานเจาหนาที่ผูดูแลรักษาของกลาง
ขอความเห็นชอบจากพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการผูรับผิดชอบคดีนั้น เพื่อดําเนินการจําหนาย
หรือทําลายในระหวางคดีแลวแตกรณี ตามระเบียบของกระทรวงเกษตรและสหกรณ โดยใหรว มกับพนักงาน
สอบสวนจัดการบันทึกรายละเอียด ตําหนิรูปพรรณ ตลอดจนรองรอยหลักฐานตาง ๆ เกี่ยวกับของกลาง
นั้นไวกอน เมื่อจําหนายแลว ไดเงินจํานวนสุทธิเทาใดใหถือไวแทนของกลางนั้น

ไปโดยเร็ว

การสอบสวนดําเนินคดี
พนักงานสอบสวนจะตองดําเนินการสอบสวนดําเนินคดีความผิดเกีย่ วกับการปาไมใหเสร็จสิน้

ในคดีที่ไมปรากฏวาผูใดเปนผูกระทําหรือรูตัวผูกระทําผิด แตผูกระทําผิดหลบหนีไป
และไมมผี ใู ดโตแยงกรรมสิทธิใ์ นของกลางนัน้ ใหพนักงานสอบสวนผูร บั ผิดชอบคดีประกาศโฆษณาหาเจาของ
ผูม กี รรมสิทธิ์ โดยประกาศไวในทีเ่ ปดเผย ณ ทีท่ าํ การของพนักงานสอบสวน ทีท่ าํ การกํานันหรือผูใ หญบา น
และที่พบหรือที่ตรวจยึดของกลางนั้นไมนอยกวา ๓๐ วัน เมื่อพนกําหนดแลวไมมีผูใดอางกรรมสิทธิ์
ใหพนักงานสอบสวนแจงเจาหนาที่ปาไมผูรับผิดชอบดูแลรักษาของกลางนั้นทราบ เพื่อดําเนินการ
ตามระเบียบตอไป
ในกรณีไมปรากฏวาผูใดเปนผูกระทําผิดใหพนักงานสอบสวนดําเนินการสืบสวน และงดการ
สอบสวนโดยปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ เกี่ยวกับการสืบสวนและงดการสอบสวน ซึ่งใชบังคับ
ในขณะนั้น
จะคืนได

การคืนของกลางตองไดรับอนุมัติจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณกอนจึง

ของกลางที่พนักงานเจาหนาที่ตรวจยึดไวตามมาตรา ๖๔ ทวิ แหง พ.ร.บ.ปาไม พ.ศ. ๒๔๘๔
ถามีผูรองขอคืนในระหวางคดีใหพนักงานสอบสวนผูรับผิดชอบคดีแจงใหปาไมเขตหรือปาไมจังหวัดทองที่
ผูรักษาของกลาง แลวแตกรณีพิจารณาเสนอกรมปาไมเพื่อดําเนินการขออนุมัติรัฐมนตรีวาการกระทรวง
เกษตรและสหกรณตามมาตรา ๖๔ ตรี แหง พ.ร.บ.ปาไม พ.ศ. ๒๔๘๔ เมื่อไดรับอนุมัติจากรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณแลว จึงจะคืนใหเจาของหรือผูมีสิทธิ์ได
๑๓๘ คูมือการปฏิบัติงานดานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม

ของกลางที่ไมสามารถนําออกจากสถานที่ตรวจยึด
ในกรณีไมสามารถนําของกลางออกจากสถานที่ตรวจยึดได ใหบันทึกเหตุผลไวเปนหลักฐาน
พรอมทัง้ แจงใหพนักงานสอบสวนทราบและรายงานผูบ งั คับบัญชาโดยเร็ว ซึง่ เจาหนาทีผ่ ตู รวจยึดหรือผูร บั
ของกลางจะตองทําบัญชีรายละเอียดเกี่ยวกับของกลางนั้น
ระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๓๓ วาดวยการปฏิบตั เิ กีย่ วกับ
ของกลางในคดีความผิดเกี่ยวกับการปาไม พ.ศ. ๒๕๓๓
ผูดูแลรักษาของกลางนําของกลางไปใชประโยชนหรือยินยอมใหผูอื่นนําของกลางไปใช
ประโยชนจะตองรับผิดชอบทางแพงและทางอาญา
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๘๕ วรรคทายบัญญัติวา “สิ่งของใดยึดไว
จนกวาคดีถึงที่สุด เมื่อเสร็จแลวก็คืนใหแกผูตองหาหรือแกผูอื่น” ของกลางในคดีเมื่อมีการดําเนินการ
คดีถึงที่สุด ศาลจะมีคําสั่งใหริบหรือคืนของกลาง ก็ตองปฏิบัติตามที่ศาลสั่งในกรณีที่พนักงานอัยการ
มีคาํ สัง่ เด็ดขาดไมฟอ งคดีหรือมิไดขอใหศาลสัง่ ริบของกลาง ในกรณีเชนนีถ้ อื วาคดีเสร็จตองคืนของกลางแก
ผูตองหาหรือผูมีสิทธิ์เรียกรองขอคืนสิ่งของนั้น
ในกรณีที่ผูดูแลรักษาของกลางนําของกลางไปใชประโยชนหรือยินยอมใหผูอื่นนําของกลาง
ไปใชประโยชน ของกลางชํารุดหรือสูญหาย จะตองรับผิดชอบในทางแพงฐานละเมิดตองชดใชคาสินไหม
ทดแทนตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๔๒๐, ๔๓๘ และอาจตองรับผิดในทางอาญา
ตามมาตรา ๑๔๒, ๑๕๑, ๑๕๗, ๑๘๔, ๑๘๕
- ฐานทําใหเสียหายทําลายหรือทําใหไรประโยชน ซึ่งทรัพยสินใดอันเจาพนักงานไดยึด
รักษาไวดวย (ม.๑๔๒)
- ฐานเปนเจาพนักงานมีหนาทีร่ กั ษาทรัพยใชอาํ นาจในตําแหนงโดยทุจริตอันเปนการเสียหาย
แกเจาของทรัพยนั้น (ม.๑๕๑)
- ฐานเปนเจาพนักงานปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติโดยมิชอบหรือโดยทุจริต (ม.๑๕๗)
- ฐานทําใหสูญหายหรือไรประโยชน ซึ่งพยานหลักฐานในการกระทําความผิด (ม.๑๘๔)
- ฐานทําใหเสียหาย ทําลาย หรือทําใหสูญหายหรือไรประโยชน ซึ่งทรัพยที่ศาลใหรักษาไว
ในการพิจารณาคดี (ม.๑๘๕)
การยึดและริบของกลางในคดี
ในการตรวจยึดและริบของกลางในคดี พ.ร.บ.ปาไม พ.ศ. ๒๔๘๔ มาตรา ๗๔, ๗๔ ทวิ
พ.ร.บ.ปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ มาตรา ๓๕ พ.ร.บ.อุทยานฯ พ.ศ. ๒๕๐๔ มาตรา ๒๙
- ม.๗๔ “บรรดาไมและของปาอันไดมาหรือมีไวเนื่องจากการกระทําความผิด ตอพระราช
บัญญัตินี้และสิ่งประดิษฐ เครื่องใช และสิ่งอื่นใด บรรดาที่ทําดวยไมหวงหามที่มีไว เนื่องจากการกระทํา
ความผิดตามมาตรา ๕๓ ตรี ใหริบเสียทั้งสิ้น”
- ม.๗๔ ทวิ “บรรดาเครื่องมือ เครื่องใชสัตวพาหนะ ยานพาหนะหรือเครื่องจักรกลใด ๆ
ซึ่งบุคคลไดใชในการกระทําผิดหรือไดใชเปนอุปกรณใหไดรับผลในการกระทําความผิด มาตรา ๑๑, ๔๘,
๕๔ หรือ ๖๙ ใหริบเสียทั้งสิ้นไมวาจะมีผูถูกลงโทษตามคําพิพากษาหรือไม
คูมือการปฏิบัติงานดานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม

๑๓๙

- ม.๓๕ “บรรดาไม ของปา เครือ่ งมือ เครือ่ งใช อาวุธ สัตวพาหนะ ยานพาหนะ หรือเครือ่ งจักรกล
ใด ๆ ซึง่ บุคคลใชหรือไดมาโดยการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตนิ ี้ ใหรบิ เสียทัง้ สิน้ โดยไมคาํ นึงถึงวา
เปนของผูกระทําผิด และมีผูถูกลงโทษตามคําพิพากษาของศาลหรือไม”
- ม.๒๙ “ บรรดาอาวุธ เครื่องมือ เครื่องใชและยานพาหนะใด ๆ ซึ่งบุคคลไดใชในการ
กระทําความผิดตามมาตรา ๑๖(๑) ฐานแผวถาง หรือเผาปาหรือตามมาตรา ๑๖ (๒) ฐานทําใหเปน
อันตรายตอสัตว หรือตามมาตรา ๑๖(๔) ฐานทําใหเปนอันตรายหรือเสือ่ มสภาพแกดนิ หิน กรวดหรือทราย
ใหรบิ เสียทัง้ สิน้ โดยไมตอ งคํานึงวาเปนของผูก ระทําผิดและมีผถู กู ลงโทษตามคําพิพากษาของศาลหรือไม”
จะเห็นวากฎหมายการปาไมทุกฉบับใหริบบรรดาไมของปา เครื่องมือ เครื่องใช อาวุธ สัตว
ยานพาหนะ เครื่องมือ อุปกรณในการกระทําผิดใหริบเสียทั้งสิ้น โดยไมตองคํานึงวาเปนของผูกระทําผิด
และมีผูถูกลงโทษตามคําพิพากษาหรือไม และการคืนของกลางในคดีตองไดรับอนุมัติจากรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ เจตนารมณทกี่ ฎหมายบัญญัตไิ วเชนนีก้ เ็ พือ่ ปราบปรามการกระทําผิด ผูท าํ ลาย
ทรัพยากรปาไม แตมีขอยกเวนวาทรัพยสินเหลานี้เปนทรัพยสินของผูอื่นซึ่งมิไดรูเห็นเปนใจดวยในการ
กระทําผิด เจาของที่แทจริงขอคืนได ซึ่งบัญญัติไวใน ป.อาญา ทําใหผูกระทําผิดใชชองวางของกฎหมาย
ไมเกรงกลัวในการที่กระทําผิด
- ม.๓๓ “ในการริบทรัพยสนิ นอกจากศาลจะมีอาํ นาจริบตามกฎหมายทีบ่ ญ
ั ญัตไิ วโดยเฉพาะ
แลวใหศาลมีอํานาจสั่งใหริบทรัพยสินตอไปนี้อีกดวยคือ
(๑) ทรัพยสินซึ่งบุคคลไดใชหรือมีไวเพื่อใชในการกระทําความผิด หรือ
(๒) ทรัพยสินซึ่งบุคคลไดมาโดยไดกระทําความผิด
เวนแตทรัพยสนิ เหลานีเ้ ปนทรัพยสนิ ของผูอ นื่ ซึง่ มิไดรเู ห็นเปนใจดวยในการกระทําความผิด
- ม.๓๖ “ในกรณีที่ศาลสั่งใหริบตามมาตรา ๓๓ หรือมาตรา ๓๔ ไปแลว หากปรากฏ
ภายหลังโดยคําเสนอของเจาของแทจริงวา ผูเปนเจาของแทจริงมิไดรูเห็นเปนใจดวย ในการกระทํา
ความผิดก็ใหศาลสั่งใหคืนทรัพยสิน ถาทรัพยสินนั้นยังคงมีอยูในความครอบครองของเจาพนักงาน
แตคําเสนอของเจาของแทจริงนั้นจะตองกระทําตอศาลภายในหนึ่งป นับแตคําพิพากษาถึงที่สุด”
ดังนั้น ในการตรวจ สืบสวน สอบสวน จะตองหาพยานหลักฐานวาใครเปนเจาของกรรมสิทธิ์
ในตัวทรัพยที่เปนของกลาง เจาของทรัพยของกลางนั้น มีสวนรูเห็นหรือมีสวนรวมในการกระทําผิดหรือไม
ถามีการเชา ยืมหรือเชาซื้อ ตองสอบสวนในประเด็นดังกลาวใหชัดเจน และตองรีบดําเนินการโดยเร็ว
เพื่อปองกันผูกระทําผิดไปสรางพยานหลักฐานยอนหลัง เพื่อมาขอของกลางคืน
อีกกรณีหนึง่ คือ การสอบสวนคดีทาํ ลายทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม นอกจากผูก ระทําผิด
ที่เปนบุคคลโดยทั่วไปแลว ยังมีเจาหนาที่ของรัฐเขาไปมีสวนเกี่ยวของในการกระทําความผิดอีกดวย
ดังนัน้ เมือ่ พนักงานสอบสวนไดดาํ เนินการสอบสวนแลวพบวามีเจาหนาทีข่ องรัฐรวมกระทําผิดดวย พนักงาน
สอบสวนจะตองปฏิบตั ติ ามระเบียบสํานักงานตํารวจแหงชาติวา ดวยแนวทางปฏิบตั ใิ นการดําเนินคดีความผิด
ตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๖ กลาวคือ
พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒
มาตรา ๘๙ บัญญัติวา “ในกรณีที่ผูเสียหายไดรองทุกขหรือมีผูกลาวโทษตอพนักงานสอบสวนใหดําเนินคดี
กับเจาหนาทีข่ องรัฐ ซึง่ มิใชบคุ คลตามมาตรา ๖๖ อันเนือ่ งมาจากไดกระทําการตามมาตรา ๘๘ ใหพนักงาน
สอบสวนสงเรื่องใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. ภายในสามสิบวัน นับแตวันที่มีการรองทุกขหรือกลาวโทษ
เพื่อดําเนินการตามบทบัญญัติ
๑๔๐ คูมือการปฏิบัติงานดานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม

ภาคผนวก

คูมือการปฏิบัติงานดานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม

๑๔๑

ผนวก ก

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (ทส.)
ไดคัดเลือกพื้นที่เปาหมาย พื้นที่วิกฤต ที่มีปญหาการลักลอบตัดไมทําลายปา
บุกรุกแผวถางปา ลักลอบลา / คาสัตวปา
จํานวน ๑๙๘ แหง ครอบคลุมพื้นที่ ๓๐ จังหวัด ดังนี้
ภาค
ภ.๑
ภ.๒

ภ.๓

จังหวัด

พื้นที่วิกฤต

ไมมีพื้นที่วิกฤต
จันทบุรี อุทยานแหงชาติเขาสิบหาชั้น
ต.ชางขาม อ.นายายอาม
ต.บางกระไชย อ.แหลมสิงห
ต.บางกะจะ อ.เมือง
ต.บางชัน อ.ขลุง
ฉะเชิงเทรา เขตรักษาพันธุสัตวปาเขาอางฤาไน
ตราด
ต.ชําราก อ.เมือง
ต.วังกระแจะ อ.เมือง
ต.หนองโสน อ.เมือง
ต.หวยนํ้าขาว อ.เมือง
ชัยภูมิ
เขตรักษาพันธุสัตวปาภูเขียว
นครราชสีมา ปาครบุรี ต.บานใหม ต.จระเขหิน
ต.โคกกระชาย อ.ครบุรี
ปาเขาภูหลวง ต.วังนํ้าเขียว ต.ระเริง
ต.วังหมี อ.วังนํ้าเขียว
ปาเขาภูหลวง ต.คลองมวง
ต.วังกระทะ อ.ปากชอง
ปาเขาภูหลวง ต.ภูหลวง ต.ลํานางแกว
ต.ตะขบ อ.ปกธงชัย
อุทยานแหงชาติเขาใหญ
บุรีรัมย ปาดงใหญ ต.โนนดินแดง
ต.ลํานางรอง อ.โนนดินแดง
ศรีสะเกษ เขตรักษาพันธุสัตวปาพนมดงรัก
เขตรักษาพันธุสัตวปาหวยศาลา

จํานวน
(แหง)
๑
๔
๑
๑
๓
๑
๑
๑
๑
๑
๑

หมายเหตุ
ภ.๒ รวม ๓ จังหวัด

ภ.๓ รวม ๖ จังหวัด

๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑

คูมือการปฏิบัติงานดานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม

๑๔๓

ภาค

ภ.๔
ภ.๕

จังหวัด

พื้นที่วิกฤต

สุรินทร
อุบลราชธานี
สกลนคร
เชียงราย

เขตรักษาพันธุสัตวปาหวยทับทัน-หวยศาลา
อุทยานแหงชาติภูจอง – นายอย
อุทยานแหงชาติภูผายล
ต.วารี อ.แมสรวย
ต.ปาตึง อ.แมจัน
ต.เวียง อ.เวียงปาเปา
ต.บานแซว อ.เชียงแสน
ต.ริมโขง อ.เชียงของ
ต.ปอ อ.เวียงแกน
ต.แมลอย ต.งิ้ว อ.เทิง
ต.เชียงเคียน ต.ปลอง อ.เทิง
ต.ตาดควัน อ.พญาเม็งราย
ต.หวยชมพู อ.เมือง
ต.แมสลองนอก ต.แมสลองใน
ต.เทอดไทย อ.แมฟาหลวง
ต.ผางาม อ.เวียงชัย
เชียงใหม อุทยานแหงชาติหวยนํ้าดํา
เขตรักษาพันธุสัตวปาแมเลา-แมแสะ
ต.บานจันทร อ.กัลยาณิวัฒนา
ต.แมแรม อ.แมริม
ต.นาเกียน อ.อมกอย
ต.ปงโคง อ.เชียงดาว
ต.แมทะลบ อ.ชัยปราการ
ต.แมแฝกใหม อ.สันทราย
แมฮองสอน อุทยานแหงชาติสาละวิน
เขตรักษาพันธุสัตวปาลุมนํ้าปาย
เขตรักษาพันธุสัตวปาสาละวิน
ลําปาง อุทยานแหงชาติถํ้าผาไท
แพร
อุทยานแหงชาติแมยม

๑๔๔ คูมือการปฏิบัติงานดานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม

จํานวน
(แหง)
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑

หมายเหตุ

ภ.๔ รวม ๑ แหง
ภ.๕ รวม ๕ จังหวัด

ภาค
ภ.๖

ภ.๗

ภ.๘

จังหวัด
ตาก

พื้นที่วิกฤต

อุทยานแหงชาตินํ้าตกพาเจริญ
อุทยานแหงชาติแมเงา
เขตรักษาพันธุสัตวปาแมดิน
เขตรักษาพันธุสัตวปาอุมผาง
ปาสงวนแหงชาติทา สองยาง ต.แมตา น ต.แมหละ
อ.ทาสองยาง
ปาสงวนแหงชาติแมระมาด ต.ขะเนจือ้ อ.แมระมาด
ปาสงวนแหงชาติปาชองแคบ-แมโกนเกน
ต.ชองแคบ อ.พบพระ
ปาสงวนแหงชาติแมสอด ต.พระธาตุผาแดง อ.แมสอด
ปาสงวนแหงชาติแมกลอง-อุมผาง อ.อุมผาง
ปาสงวนแหงชาติแมทอหวยตาก
ฝงขวา ต.ทองฟา อ.บานตาก
ปาสงวนแหงชาติสามหมื่น ต.แมติน อ.แมระมาด
กําแพงเพชร อุทยานแหงชาติแมวงศ
อุทัยธานี เขตรักษาพันธุสัตวปาหวยขาแขง
กาญจนบุรี อุทยานแหงชาติไทรโยค
อุทยานแหงชาติลําคลอง
เขตรักษาพันธุสตั วปาสลักพระ
ประจวบคีรขี นั ธ ปาคลองเพลิน ต.รอนทอง อ.บางสะพาน
ปาบานดงไมงาม ต.ชัยเกษม อ.บางสะพาน
ปาบานเขาวงศ ต.ชัยเกษม อ.บางสะพาน
บานวังยาว หมูที่ ๑ ต.ทองมงคล อ.บางสะพาน
ปาหุบหวยโพด ต.ทรายทอง อ.บางสะพานนอย
ปาคีรีลอม ต.ชางแรก อ.บางสะพานนอย
ปาบานบอกบ ต.ไชยราช อ.บางสะพานนอย
ชุมพร
เขตรักษาพันธุสัตวปากรมหลวงชุมพร ดานทิศใต
เขตรักษาพันธุส ตั วปา กรมหลวงชุมพร ดานทิศเหนือ
เขตรักษาพันธุสัตวปาควนแมยายหมอน
ต.ชุมโค อ.ปะทิว

จํานวน
(แหง)
๑
๑
๑
๑
๑

หมายเหตุ
ภ.๖ รวม ๓ จังหวัด

๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑

ภ.๗ รวม ๒ จังหวัด

ภ.๘ รวม ๖ จังหวัด

คูมือการปฏิบัติงานดานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม

๑๔๕

ภาค

จังหวัด

พื้นที่วิกฤต

ต.ตะโก อ.ทุงตะโก
ต.ทุงคา อ.เมือง
ต.บางนํ้าจืด อ.หลังสวน
ต.บางมะพราว อ.หลังสวน
ต.ปากแพรก อ.สวี
ต.วิสัยเหนือ อ.เมือง
ต.ปากคลอง อ.ปะทิว
ระนอง
อุทยานแหงชาตินํ้าตกหงาว
เขตรักษาพันธุสัตวปาทุงระยะ – นาสัก
ต.บางริ้น อ.เมือง
ต.หงาว อ.เมือง
ต.กําพวน อ.สุขสําราญ
สุราษฎรธานี อุทยานแหงชาติแกงกรุง
กระบี่
เขตรักษาพันธุสัตวปาเขาประ-บางคราม
ต.เกาะลันตาใหญ อ.เกาะลันตา
ต.เพหลา อ.คลองทอม
ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา
ต.เกาะลันตาใหญ อ.เกาะลันตา
ต.คลองทอมใต อ.คลองทอม
ต.ตลิ่งชัน อ.เหนือคลอง
ต.ทรายขาว อ.คลองทอม
ต.บานลันตานอย อ.เกาะลันตา
ต.เหนือคลอง อ.เหนือคลอง
ต.แหลมสัก อ.อาวลึก
ต.อาวลึกใต อ.อาวลึก
ต.อาวเล็กนอย อ.อาวลึก
ต.หวยนํ้าขาว อ.คลองทอม
ต.หนองทะเล อ.เมือง
ต.คลองประสงค อ.เมือง
ต.ไสไทย อ.เมือง

๑๔๖ คูมือการปฏิบัติงานดานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม

จํานวน
(แหง)
๑
๒
๒
๑
๒
๑
๔
๑
๑
๑
๑
๒
๑
๑
๑
๑
๓
๒
๑
๑
๑
๑
๒
๒
๒
๒
๑
๑
๑
๒

หมายเหตุ

ภาค

จังหวัด
พังงา
ภูเก็ต

ภ.๙

ตรัง

พัทลุง
สงขลา
สตูล

พื้นที่วิกฤต
ต.เกาะยาวใหญ อ.เกาะยาว
ต.สาคู ต.เทพกษัตริยตรี ต.เชิงทะเล อ.ถลาง
ต.วิชิต ต.ฉลอง ต.รัษฎา ต.เกาะแกว อ.เมือง
ต.กระทู ต.ปาตอง อ.กระทู
ต.เกาะแกว อ.เมือง
ต.ปากคลอก อ.ถลาง
ต.ไมขาว อ.ถลาง
ต.รัษฎา อ.เมือง
ต.วิชิต อ.เมือง
อุทยานแหงชาติหาดเจาไหม
เขตรักษาพันธุสัตวปาเขาบรรทัด
ต.เขาไมแกว อ.สิเกา
ต.ทาขาม อ.ปะเหลียน
ต.ทุงกระบือ อ.ยานตาขาว
ต.บางสัก อ.กันตัง
ต.ลิพัง อ.ปะเหลียน
อุทยานแหงชาติเขาปู-เขายา
ปาสงวนแหงชาติเขาวังพา อ.คลองหอยโขง
ต.ขอนคลาน อ.ทุงหวา
ต.คลองขุด อ.เมือง
ต.ควนขัน อ.เมือง
ต.เจะบิลัง อ.เมือง
ต.ตํามะลัง อ.เมือง
ต.ทาแพ อ.ทาแพ
ต.ทาเรือ อ.ทาแพ
ต.ทุงบุหลัง อ.ทุงหวา
ต.ทุงหวา อ.ทุงหวา
ต.นาทอน อ.ทุงหวา
ต.ปากนํ้า อ.ละงู
ต.ปูยู อ.เมือง

จํานวน
(แหง)
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๒
๓
๕
๑
๑
๒
๑
๑
๒
๑
๑
๑
๑
๕
๑
๒
๕
๑
๒
๒
๓
๒
๔
๓

หมายเหตุ

ภ.๙ รวม ๔ จังหวัด

คูมือการปฏิบัติงานดานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม

๑๔๗

ภาค

จังหวัด

พื้นที่วิกฤต
ต.ละงู อ.ละงู
ต.แหลมสน อ.ละงู
ต.กําแพง อ.ละงู

๑๔๘ คูมือการปฏิบัติงานดานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม

จํานวน
(แหง)
๒
๕
๓

หมายเหตุ

ภาคผนวก ข
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง
- แตงตั้งพนักงานเจาหนาที่ตามพระราชบัญญัติปาไม
พุทธศักราช ๒๔๘๔
- แตงตั้งพนักงานเจาหนาที่ตามพระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ
พ.ศ. ๒๕๐๗
- แตงตั้งพนักงานเจาหนาที่ตามพระราชบัญญัติสวนปา
พุทธศักราช ๒๕๓๕
- แตงตั้งพนักงานเจาหนาที่ตามพระราชบัญญัติเลื่อยโซยนต
พุทธศักราช ๒๕๔๕

คูมือการปฏิบัติงานดานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม

๑๔๙

เลม ๑๒๑ ตอนพิเศษ ๑๓๙ ง

หนา ๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ ธันวาคม ๒๕๔๗

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
เรื่อง แตงตั้งพนักงานเจาหนาที่ตามพระราชบัญญัติปาไม
พุทธศักราช ๒๔๘๔

โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงการแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่ตามพระราชบัญญัติปาไม
พุทธศักราช ๒๔๘๔ ใหเหมาะสมและสอดคลองกับพระราชบัญญัตปิ รับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕
พระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอํานาจหนาทีข่ องสวนราชการใหเปนไปตามพระราชบัญญัตปิ รับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕ และพระราชกฤษฎีกาโอนกรมปาไม กระทรวงเกษตร
และสหกรณ ไปเปนกรมปาไม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และปรับปรุงอํานาจ
หนาที่และกิจการของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง กรมปาไม และกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา
และพันธุพืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๔๖
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๗๕ แหงพระราชบัญญัตปิ า ไม พุทธศักราช ๒๔๘๔ รัฐมนตรี
วาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมออกประกาศไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑

แตงตั้งใหผูดํารงตําแหนงตอไปนี้
๑.๑ กระทรวงมหาดไทย
(๑) รองผูวาราชการจังหวัด
(๒) ปลัดจังหวัด
(๓) ปลัดอําเภอ
(๔) นายกเทศมนตรี
คูมือการปฏิบัติงานดานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม

๑๕๑

หนา ๗
ราชกิจจานุเบกษา

เลม ๑๒๑ ตอนพิเศษ ๑๓๙ ง

๒๗ ธันวาคม ๒๕๔๗

(๕) รองนายกเทศมนตรี
(๖) นายกองคการบริหารสวนตําบล
(๗) รองนายกองคการบริหารสวนตําบล
(๘) ปลัดองคการบริหารสวนตําบล
(๙) กํานัน
(๑๐) ผูใหญบาน
๑.๒ กระทรวงกลาโหม
๑.๒.๑ ขาราชการทหารในสังกัด สํานักผูบัญชาการทหารสูงสุด
(๑) รองเสนาธิการ หนวยบัญชาการทหารพัฒนา
(๒) ผูชวยเสนาธิการ หนวยบัญชาการทหารพัฒนา
(๓) ผูอํานวยการกองยุทธการ หนวยบัญชาการทหารพัฒนา
(๔) ผูบ งั คับหนวยพัฒนาการเคลือ่ นที่ หนวยบัญชาการทหารพัฒนา
(๕) หัวหนากองผลิตปศุสตั ว ศูนยขยายพันธุส ตั ว หนวยบัญชาการ
ทหารพัฒนา
๑.๒.๒ ขาราชการทหารในสังกัด กองทัพบก
(๑) แมทัพภาค ทุกภาค
(๒) รองแมทัพภาค ทุกภาค
(๓) ผูบัญชาการกองพล ทุกกองพล
(๔) รองผูบัญชาการกองพล ทุกกองพล
(๕) ผูบังคับการกรม ทุกกรม
(๖) รองผูบังคับการกรม ทุกกรม
๑๕๒ คูมือการปฏิบัติงานดานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม

เลม ๑๒๑ ตอนพิเศษ ๑๓๙ ง

หนา ๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ ธันวาคม ๒๕๔๗

(๗) ผูบังคับกองพัน ทุกกองพัน
(๘) รองผูบังคับกองพัน ทุกกองพัน
(๙) ผูบังคับกองรอย ทุกกองรอย
(๑๐) ผูบังคับหมวด ทุกหมวด
๑.๒.๓ ขาราชการทหารในสังกัด กองทัพเรือ
(๑) ผูบังคับการเรือ
(๒) ผูควบคุมเรือ
(๓) ผูบังคับหนวยทหารเรือตามที่กองทัพเรือจะกําหนด
๑.๓ สํานักงานตํารวจแหงชาติ
(๑) เจาหนาที่ตํารวจทุกตําแหนง
๑.๔ กรุงเทพมหานคร
(๑) ผูอํานวยการสํานักเทศกิจ
(๒) รองผูอํานวยการสํานักเทศกิจ
(๓) ผูอํานวยการกองตรวจการเทศกิจ ผูอํานวยการกองบังคับการเทศกิจ
(๔) หัวหนาฝายในกองตรวจการเทศกิจ หัวหนาฝายในกองบังคับการ
เทศกิจในสังกัดสํานักเทศกิจ
(๕) นิติกร เจาพนักงานปกครอง พนักงานปกครอง เจาหนาที่ปกครอง
ระดับ ๓ ขึ้นไปในกองตรวจการเทศกิจและกองบังคับการเทศกิจในสังกัดสํานักเทศกิจ
(๖) ผูอํานวยการเขต
(๗) ผูชวยผูอํานวยการเขต
(๘) หัวหนาฝายเทศกิจในสํานักงานเขต
คูมือการปฏิบัติงานดานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม

๑๕๓

เลม ๑๒๑ ตอนพิเศษ ๑๓๙ ง

หนา ๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ ธันวาคม ๒๕๔๗

(๙) เจาพนักงานปกครอง พนักงานปกครอง และเจาหนาที่ปกครอง
ระดับ ๓ ขึ้นไปในฝายเทศกิจ ในสังกัดสํานักงานเขต
เปนพนักงานเจาหนาที่ตามพระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช ๒๔๘๔ มีอํานาจหนาที่ในการ
ปองกัน จับกุม ปราบปรามผูก ระทําผิด และยึดของกลางตามกฎหมายดังกลาวภายในเขตทองทีร่ บั ผิดชอบ
ขอ ๒ ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๗
สุวิทย คุณกิตติ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม

๑๕๔ คูมือการปฏิบัติงานดานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม

เลม ๑๒๑ ตอนพิเศษ ๑๓๙ ง

หนา ๑๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ ธันวาคม ๒๕๔๗

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
เรื่อง แตงตั้งพนักงานเจาหนาที่ตามพระราชบัญญัติ
ปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗

โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงการแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่ตามพระราชบัญญัติปาสงวน
แหงชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ ใหเหมาะสมและสอดคลองกับพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม
พ.ศ. ๒๕๔๕ พระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอํานาจหนาที่ของสวนราชการใหเปนไปตาม
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕ และพระราชกฤษฎีกาโอน
กรมปาไม กระทรวงเกษตรและสหกรณ ไปเปนกรมปาไม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
และปรับปรุงอํานาจหนาที่และกิจการของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง กรมปาไม และกรมอุทยาน
แหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๔๖
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัตปิ า สงวนแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ รัฐมนตรี
วาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมออกประกาศไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑

แตงตั้งใหผูดํารงตําแหนงตอไปนี้
๑.๑ กระทรวงมหาดไทย
(๑) รองผูวาราชการจังหวัด
(๒) ปลัดจังหวัด
(๓) ปลัดอําเภอ
(๔) นายกเทศมนตรี
คูมือการปฏิบัติงานดานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม

๑๕๕

หนา ๑๑
ราชกิจจานุเบกษา

เลม ๑๒๑ ตอนพิเศษ ๑๓๙ ง

๒๗ ธันวาคม ๒๕๔๗

(๕) รองนายกเทศมนตรี
(๖) นายกองคการบริหารสวนตําบล
(๗) รองนายกองคการบริหารสวนตําบล
(๘) ปลัดองคการบริหารสวนตําบล
(๙) กํานัน
(๑๐) ผูใหญบาน
๑.๒ กระทรวงกลาโหม
๑.๒.๑ ขาราชการทหารในสังกัด สํานักผูบัญชาการทหารสูงสุด
(๑) รองเสนาธิการ หนวยบัญชาการทหารพัฒนา
(๒) ผูชวยเสนาธิการ หนวยบัญชาการทหารพัฒนา
(๓) ผูอํานวยการกองยุทธการ หนวยบัญชาการทหารพัฒนา
(๔) ผูบ งั คับหนวยพัฒนาการเคลือ่ นที่ หนวยบัญชาการทหารพัฒนา
(๕) หัวหนากองผลิตปศุสตั ว ศูนยขยายพันธุส ตั ว หนวยบัญชาการ
ทหารพัฒนา
๑.๒.๒ ขาราชการทหารในสังกัด กองทัพบก
(๑) แมทัพภาค ทุกภาค
(๒) รองแมทัพภาค ทุกภาค
(๓) ผูบัญชาการกองพล ทุกกองพล
(๔) รองผูบัญชาการกองพล ทุกกองพล
(๕) ผูบังคับการกรม ทุกกรม
(๖) รองผูบังคับการกรม ทุกกรม
๑๕๖ คูมือการปฏิบัติงานดานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม

เลม ๑๒๑ ตอนพิเศษ ๑๓๙ ง

หนา ๑๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ ธันวาคม ๒๕๔๗

(๗) ผูบังคับกองพัน ทุกกองพัน
(๘) รองผูบังคับกองพัน ทุกกองพัน
(๙) ผูบังคับกองรอย ทุกกองรอย
(๑๐) ผูบังคับหมวด ทุกหมวด
๑.๒.๓ ขาราชการทหารในสังกัด กองทัพเรือ
(๑) ผูบังคับการเรือ
(๒) ผูควบคุมเรือ
(๓) ผูบังคับหนวยทหารเรือตามที่กองทัพเรือจะกําหนด
๑.๓ สํานักงานตํารวจแหงชาติ
(๑) เจาหนาที่ตํารวจทุกตําแหนง
เปนพนักงานเจาหนาที่ตามพระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ มีอํานาจหนาที่
ในการปองกัน จับกุม ปราบปรามผูกระทําผิด และยึดของกลางตามกฎหมายดังกลาวภายในเขตทองที่
รับผิดชอบ

คูมือการปฏิบัติงานดานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม

๑๕๗

เลม ๑๒๑ ตอนพิเศษ ๑๓๙ ง

หนา ๑๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ ธันวาคม ๒๕๔๗

ขอ ๒ ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๗
สุวิทย คุณกิตติ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม

๑๕๘ คูมือการปฏิบัติงานดานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม

เลม ๑๒๑ ตอนพิเศษ ๑๓๙ ง

หนา ๑๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ ธันวาคม ๒๕๔๗

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
เรื่อง แตงตั้งพนักงานเจาหนาที่ตามพระราชบัญญัติสวนปา พ.ศ. ๒๕๓๕

โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงการแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่ตามพระราชบัญญัติสวนปา
พ.ศ. ๒๕๓๕ ใหเหมาะสมและสอดคลองกับพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕
พระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอํานาจหนาที่ของสวนราชการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติ
ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕ และพระราชกฤษฎีกาโอนกรมปาไม กระทรวง
เกษตรและสหกรณ ไปเปนกรมปาไม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และปรับปรุงอํานาจ
หนาทีแ่ ละกิจการของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง กรมปาไม และกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และ
พันธุพืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๔๖
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๘ แหงพระราชบัญญัติสวนปา พ.ศ. ๒๕๓๕ รัฐมนตรี
วาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมออกประกาศไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑

แตงตั้งใหผูดํารงตําแหนงตอไปนี้
๑.๑ กระทรวงมหาดไทย
(๑) รองผูวาราชการจังหวัด
(๒) ปลัดจังหวัด
(๓) ปลัดอําเภอ
(๔) นายกเทศมนตรี
(๕) รองนายกเทศมนตรี
คูมือการปฏิบัติงานดานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม

๑๕๙

หนา ๑๕
ราชกิจจานุเบกษา

เลม ๑๒๑ ตอนพิเศษ ๑๓๙ ง

๒๗ ธันวาคม ๒๕๔๗

(๖) นายกองคการบริหารสวนตําบล
(๗) รองนายกองคการบริหารสวนตําบล
(๘) ปลัดองคการบริหารสวนตําบล
(๙) กํานัน
(๑๐) ผูใหญบาน
๑.๒ สํานักงานตํารวจแหงชาติ
(๑) เจาหนาที่ตํารวจทุกตําแหนง
เปนพนักงานเจาหนาที่ตามพระราชบัญญัติสวนปา พ.ศ. ๒๕๓๕ มีอํานาจหนาที่ในการ
ปองกัน จับกุม ปราบปรามผูกระทําผิด และยึดของกลางตามกฎหมายดังกลาวภายในเขตทองที่
รับผิดชอบ
ขอ ๒ ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๗
สุวิทย คุณกิตติ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม

๑๖๐ คูมือการปฏิบัติงานดานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม

เลม ๑๒๑ ตอนพิเศษ ๑๓๙ ง

หนา ๑๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ ธันวาคม ๒๕๔๗

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
เรื่อง แตงตั้งพนักงานเจาหนาที่ตามพระราชบัญญัติ
เลื่อยโซยนต พ.ศ. ๒๕๔๕

โดยที่ เ ป น การสมควรแต ง ตั้ ง พนั ก งานเจ า หน า ที่ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ เ ลื่ อ ยโซ ย นต
พ.ศ. ๒๕๔๕ ใหเหมาะสมและสอดคลองกับพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕
พระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอํานาจหนาที่ของสวนราชการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติ
ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕ และพระราชกฤษฎีกาโอนกรมปาไม กระทรวง
เกษตรและสหกรณ ไปเปนกรมปาไม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และปรับปรุงอํานาจ
หนาที่และกิจการของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง กรมปาไม และกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา
และพันธุพืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๔๖
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๓ แหงพระราชบัญญัติเลื่อยโซยนต พ.ศ. ๒๕๓๕ รัฐมนตรี
วาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมออกประกาศไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑

แตงตั้งใหผูดํารงตําแหนงตอไปนี้
๑.๑ กระทรวงมหาดไทย
(๑) รองผูวาราชการจังหวัด
(๒) ปลัดจังหวัด
(๓) ปลัดอําเภอ
(๔) นายกเทศมนตรี
คูมือการปฏิบัติงานดานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม

๑๖๑

หนา ๑๗
ราชกิจจานุเบกษา

เลม ๑๒๑ ตอนพิเศษ ๑๓๙ ง

๒๗ ธันวาคม ๒๕๔๗

(๕) รองนายกเทศมนตรี
(๖) นายกองคการบริหารสวนตําบล
(๗) รองนายกองคการบริหารสวนตําบล
(๘) ปลัดองคการบริหารสวนตําบล
(๙) กํานัน
(๑๐) ผูใหญบาน
๑.๒ กระทรวงกลาโหม
๑.๒.๑ ขาราชการทหารในสังกัด สํานักผูบัญชาการทหารสูงสุด
(๑) รองเสนาธิการ หนวยบัญชาการทหารพัฒนา
(๒) ผูชวยเสนาธิการ หนวยบัญชาการทหารพัฒนา
(๓) ผูอํานวยการกองยุทธการ หนวยบัญชาการทหารพัฒนา
(๔) ผูบ งั คับหนวยพัฒนาการเคลือ่ นที่ หนวยบัญชาการทหารพัฒนา
(๕) หัวหนากองผลิตปศุสตั ว ศูนยขยายพันธุส ตั ว หนวยบัญชาการ
ทหารพัฒนา
๑.๒.๒ ขาราชการทหารในสังกัด กองทัพบก
(๑) แมทัพภาค ทุกภาค
(๒) รองแมทัพภาค ทุกภาค
(๓) ผูบัญชาการกองพล ทุกกองพล
(๔) รองผูบัญชาการกองพล ทุกกองพล
(๕) ผูบังคับการกรม ทุกกรม
(๖) รองผูบังคับการกรม ทุกกรม
๑๖๒ คูมือการปฏิบัติงานดานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม

เลม ๑๒๑ ตอนพิเศษ ๑๓๙ ง

หนา ๑๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ ธันวาคม ๒๕๔๗

(๗) ผูบังคับกองพัน ทุกกองพัน
(๘) รองผูบังคับกองพัน ทุกกองพัน
(๙) ผูบังคับกองรอย ทุกกองรอย
(๑๐) ผูบังคับหมวด ทุกหมวด
๑.๒.๓ ขาราชการทหารในสังกัด กองทัพเรือ
(๑) ผูบังคับการเรือ
(๒) ผูควบคุมเรือ
(๓) ผูบังคับหนวยทหารเรือตามที่กองทัพเรือจะกําหนด
๑.๓ สํานักงานตํารวจแหงชาติ
(๑) เจาหนาที่ตํารวจทุกตําแหนง
๑.๔ กรุงเทพมหานคร
(๑) ผูอํานวยการสํานักเทศกิจ
(๒) รองผูอํานวยการสํานักเทศกิจ
(๓) ผูอํานวยการกองตรวจการเทศกิจ ผูอํานวยการกองบังคับการเทศกิจ
(๔) หัวหนาฝายในกองตรวจการเทศกิจ หัวหนาฝายในกองบังคับการ
เทศกิจในสังกัดสํานักเทศกิจ
(๕) นิติกร เจาพนักงานปกครอง พนักงานปกครอง เจาหนาที่ปกครอง
ระดับ ๓ ขึ้นไปในกองตรวจการเทศกิจและกองบังคับการเทศกิจในสังกัดสํานักเทศกิจ
(๖) ผูอํานวยการเขต
(๗) ผูชวยผูอํานวยการเขต
(๘) หัวหนาฝายเทศกิจในสํานักงานเขต
คูมือการปฏิบัติงานดานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม

๑๖๓

เลม ๑๒๑ ตอนพิเศษ ๑๓๙ ง

หนา ๑๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ ธันวาคม ๒๕๔๗

(๙) เจาพนักงานปกครอง พนักงานปกครอง และเจาหนาที่ปกครอง
ระดับ ๓ ขึ้นไปในฝายเทศกิจ ในสังกัดสํานักงานเขต
เปนพนักงานเจาหนาที่ตามพระราชบัญญัติเลื่อยโซยนต พ.ศ. ๒๕๔๕ มีอํานาจหนาที่
ในการปองกัน จับกุม ปราบปรามผูกระทําผิด และยึดของกลางตามกฎหมายดังกลาวภายในเขตทองที่
รับผิดชอบ
ขอ ๒ ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๗
สุวิทย คุณกิตติ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม

๑๖๔ คูมือการปฏิบัติงานดานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม

ภาคผนวก ค
การคํานวณคาเสียหายพื้นที่ปา

คูมือการปฏิบัติงานดานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม

๑๖๕

การคํานวณคาเสียหายพื้นที่ปา
๑. กรณีปาพื้นที่ตนนํ้า
ประเมินคาเสียหายไรละ ๑๕๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนหาหมื่นบาท)
๒. กรณีที่มิใชปาตนนํ้าลําธาร
สํานักวิชาการปาไมประเมินคาเสียหายทีพ่ นื้ ทีป่ า ถูกบุกรุก ขนาดเล็กระหวาง ๕-๑๐ ไร ประเมิน
คาเสียหายไรละ ๖๘,๒๔๔.๒๒ บาท (หกหมื่นแปดพันสองรอยสี่สิบสี่บาทยี่สิบสองสตางค)
๓. กรณีปาชายเลน
สามารถประเมินไดโดยคิดจากสภาพปาทีส่ มบูรณ ประมาณไรละ ๑๑๘,๓๓๐ บาท (หนึง่ แสน
หนึ่งหมื่นแปดพันสามรอยสามสิบบาท)

คูมือการปฏิบัติงานดานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม

๑๖๗

ภาคผนวก ง
การวัดไมแปรรูป ไมทอน
การคํานวณปริมาตรไม

คูมือการปฏิบัติงานดานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม

๑๖๙

การคํานวณปริมาตรไม
การคํานวณปริมาตรไม ใหคํานวณเปนลูกบาศกเมตร มีหลักเกณฑดังนี้
๑. ไมทยี่ งั มิไดแปรรูป (ไมทอ น) การคํานวณไมทยี่ งั มิไดแปรรูป (ไมทอ น) ใชตารางเลขสําเร็จ
หาปริมาตรไม (ที่กรมปาไมกําหนด)
- การวัดความยาว ใหวัดสวนที่ยาวที่สุด (วัดเปนเมตร)
- การวัดความโต ใหวัดเสนรอบวงตรงกึ่งกลางทอน (วัดเปนเดซิเมตร)
การใชตารางเลขสําเร็จใหปดเศษของความยาวและความโตดังนี้
- เศษของความยาว
๑-๒๔ ซม. ปดทิ้ง, ๒๕-๗๔ ซม. ปดเปน ๑/๒ เมตร, ๗๕-๙๙ ซม. ปดเปน ๑ เมตร
- เศษของความโต
๑-๔ ซม. ปดทิ้ง, ๕-๙ ซม. ปดเปน ๑ เดซิเมตร
๒. ไมแปรรูป
- ไมแผน หรือไมเหลี่ยม ใชสูตร กวาง x ยาว x หนา x จํานวน
(ถาวัดเปนเซนติเมตร เมือ่ คูณกันแลวไดจาํ นวนเทาใด เอา ๑,๐๐๐,๐๐๐ หาร หนวยจะเปนลูกบาศกเมตร
เชน วัดไมแปรรูป กวาง ๒๐ ซม. ยาว ๑๐๐ ซม. หนา ๔ ซม. จํานวน ๑๐๐ แผน
จะไดปริมาตร เทากับ ๒๐ x ๑๐๐ x ๔ x ๑๐๐ หารดวย ๑,๐๐๐,๐๐๐ คือ ๐.๘ ลูกบาศกเมตร
- ไมเสาถากกลม ใชสูตร ๐.๐๘ x (เสนรอบวง)๒ x ยาว

คูมือการปฏิบัติงานดานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม

๑๗๑

๑๗๒ คูมือการปฏิบัติงานดานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม
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ความยาวเปน
เมตร

9
0.03
0.06
0.10
0.13
0.16
0.19
0.23
0.26
0.29
0.32
0.35
0.39
0.42
0.45
0.48
0.52
0.55
0.58
0.61
0.64
0.68
0.71
0.74
0.77
0.81
0.84
0.87
0.90
0.93
0.97
1.00
1.03
1.06
1.10
1.13
1.16
1.19
1.22
1.26
1.29

10
0.04
0.08
0.12
0.16
0.20
0.24
0.28
0.32
0.36
0.40
0.44
0.48
0.52
0.56
0.60
0.64
0.68
0.72
0.76
0.80
0.84
0.88
0.92
0.95
0.99
1.03
1.07
1.11
1.15
1.19
1.23
1.27
1.31
1.35
1.39
1.43
1.47
1.51
1.55
1.59

11
0.05
0.10
0.14
0.19
0.24
0.29
0.34
0.39
0.43
0.48
0.53
0.58
0.63
0.67
0.72
0.77
0.82
0.87
0.91
0.96
1.01
1.06
1.11
1.16
1.20
1.25
1.30
1.35
1.40
1.44
1.49
1.54
1.59
1.64
1.69
1.73
1.78
1.83
1.88
1.93

12
0.06
0.11
0.17
0.23
0.29
0.34
0.40
0.46
0.52
0.57
0.63
0.69
0.74
0.80
0.86
0.92
0.97
1.03
1.09
1.15
1.20
1.26
1.32
1.38
1.43
1.49
1.55
1.60
1.66
1.72
1.78
1.83
1.89
1.95
2.01
2.06
2.12
2.18
2.23
2.29

13
0.07
0.13
0.20
0.27
0.34
0.41
0.47
0.54
0.61
0.67
0.74
0.81
0.87
0.94
1.01
1.08
1.14
1.21
1.28
1.34
1.41
1.48
1.55
1.61
1.68
1.75
1.82
1.88
1.95
2.02
2.08
2.15
2.22
2.29
2.35
2.42
2.49
2.56
2.62
2.69

14
0.08
0.16
0.23
0.31
0.39
0.47
0.55
0.62
0.70
0.78
0.86
0.94
1.01
1.09
1.17
1.25
1.33
1.40
1.48
1.56
1.64
1.72
1.79
1.87
1.95
2.03
2.11
2.18
2.26
2.34
2.42
2.50
2.57
2.65
2.73
2.81
2.89
2.96
3.04
3.12

15
0.09
0.18
0.27
0.36
0.45
0.54
0.63
0.72
0.81
0.90
0.98
1.07
1.16
1.25
1.34
1.43
1.52
1.61
1.70
1.79
1.88
1.97
2.06
2.15
2.24
2.33
2.42
2.51
2.60
2.69
2.78
2.80
2.95
3.04
3.13
3.22
3.31
3.40
3.49
3.58

16
0.10
0.20
0.31
0.41
0.51
0.61
0.71
0.81
0.92
1.02
1.12
1.22
1.32
1.43
1.53
1.63
1.73
1.83
1.94
2.04
2.14
2.24
2.34
2.44
2.55
2.65
2.75
2.85
2.95
3.06
3.16
3.26
3.36
3.46
3.57
3.67
3.77
3.87
3.97
4.07

17
0.11
0.23
0.34
0.46
0.57
0.69
0.80
0.92
1.03
1.15
1.26
1.36
1.49
1.61
1.72
1.84
1.95
2.07
2.18
2.30
2.41
2.53
2.84
2.76
2.87
2.99
3.10
3.22
3.33
3.45
3.56
3.68
3.79
3.91
4.02
4.14
4.25
4.37
4.48
4.60

18
0.13
0.26
0.39
0.52
0.64
0.77
0.90
1.03
1.16
1.29
1.42
1.55
1.68
1.80
1.93
2.06
2.19
2.32
2.45
2.58
2.71
2.84
2.97
3.09
3.22
3.35
3.48
3.61
3.74
3.87
4.00
4.13
4.25
4.38
4.51
4.64
4.77
4.90
5.03
5.16

19
0.14
0.29
0.43
0.57
0.72
0.86
1.01
1.15
1.29
1.44
1.58
1.72
1.87
2.01
2.15
2.30
2.44
2.59
2.73
2.87
3.02
3.16
3.30
3.45
3.59
3.73
3.88
4.02
4.17
4.31
4.45
4.60
4.74
4.88
5.03
5.17
5.31
5.46
5.60
5.75

20
0.16
0.32
0.48
0.64
0.80
0.95
1.11
1.27
1.43
1.59
1.75
1.91
2.07
2.23
2.39
2.55
2.71
2.86
3.02
3.18
3.34
3.50
3.66
3.82
3.98
4.14
4.30
4.46
4.62
4.77
4.93
5.09
5.25
5.41
5.57
5.73
5.89
6.05
6.21
6.37

21
.018
0.35
0.53
0.70
0.88
1.05
1.23
1.40
1.58
1.75
1.93
2.11
2.28
2.46
2.63
2.81
2.98
3.16
3.33
3.51
3.68
3.86
4.04
4.21
4.39
4.56
4.74
4.91
5.09
5.26
5.44
5.61
5.79
5.97
6.14
6.32
6.49
6.67
6.84
7.02

22
0.19
0.39
0.58
0.77
0.96
1.16
1.35
1.54
1.73
1.93
2.12
2.31
2.50
2.70
2.89
3.08
3.27
3.47
3.66
3.85
4.04
4.24
4.43
4.62
4.81
5.01
5.20
5.39
5.58
5.78
5.97
6.16
6.36
6.55
6.74
6.93
7.13
7.32
7.51
7.70

23
0.21
0.42
0.63
0.84
1.05
1.26
1.47
1.68
1.89
2.10
2.32
2.53
2.74
2.95
3.16
3.37
3.58
3.79
4.00
4.21
4.42
4.63
4.84
5.05
5.26
5.47
5.68
5.89
6.10
6.31
6.52
6.74
6.95
7.16
7.37
7.58
7.79
8.00
8.21
8.42

24
0.23
0.46
0.69
0.92
1.15
1.38
1.60
1.83
2.06
2.29
2.52
2.75
2.98
3.21
3.44
3.67
3.90
4.13
4.35
4.58
4.81
5.04
5.27
5.50
5.73
5.96
6.19
6.42
6.65
6.88
7.10
7.33
7.56
7.79
8.02
8.25
8.48
8.71
8.94
9.17

25
0.25
0.50
0.75
0.99
1.24
1.49
1.74
1.99
2.24
2.49
2.74
2.98
3.23
3.48
3.73
3.98
4.23
4.48
4.72
4.97
5.22
5.47
5.72
5.97
6.22
6.47
6.71
6.96
7.21
7.46
7.71
7.96
8.21
8.46
8.70
8.95
9.20
9.45
9.70
9.95

26
0.27
0.54
0.81
1.08
1.34
1.61
1.88
2.15
2.42
2.69
2.96
3.23
3.50
3.77
4.03
4.30
4.57
4.84
5.11
5.38
5.65
5.92
6.19
6.46
6.72
6.99
7.26
7.53
7.80
8.07
8.34
8.61
8.88
9.15
9.41
9.68
9.95
10.22
10.49
10.76

27
0.29
0.58
0.87
1.16
1.45
1.74
2.03
2.32
2.61
2.90
3.19
3.48
3.77
4.06
4.35
4.64
4.93
5.22
5.51
5.80
6.09
6.38
6.67
6.96
7.25
7.54
7.83
8.12
8.41
8.70
8.99
9.28
9.57
9.86
10.15
10.44
10.73
11.02
11.31
11.60

28
0.31
0.62
0.94
1.25
1.56
1.87
2.18
2.50
2.81
3.12
3.43
3.74
4.06
4.37
4.68
4.99
5.30
5.61
5.93
6.24
6.55
6.86
7.17
7.49
7.80
8.11
8.42
8.73
9.05
9.36
9.67
9.98
10.29
10.61
10.92
11.23
11.54
11.85
12.17
12.48

29
.033
0.67
1.00
1.34
1.67
2.01
2.34
2.68
3.01
3.35
3.68
4.02
4.35
4.68
5.02
5.35
5.69
6.02
6.36
6.69
7.03
7.36
7.70
8.03
8.37
8.70
9.03
9.37
9.70
10.04
10.37
10.71
11.04
11.38
11.71
12.05
12.38
12.72
13.05
13.38

30
0.36
0.72
1.07
1.43
1.79
2.15
2.51
2.86
3.22
3.58
3.94
4.30
4.66
5.01
5.37
5.73
6.09
6.45
6.80
7.16
7.52
7.88
8.24
8.50
8.95
9.31
9.67
10.03
10.38
10.74
11.10
11.46
11.82
12.18
12.53
12.89
13.25
13.61
13.97
14.32

ขนาดโตวัดรอบเปนเดซิเมตร
31
0.38
0.76
1.15
1.53
1.91
2.29
2.68
3.06
3.44
3.82
4.21
4.59
4.97
5.35
5.74
6.12
6.50
6.88
7.27
7.65
8.03
8.41
8.79
9.18
9.56
9.94
10.32
10.71
11.09
1.47
11.85
12.24
12.62
13.00
13.38
13.77
14.15
14.53
14.91
15.29

32
0.41
0.81
1.22
1.63
2.04
2.44
2.85
3.26
3.67
4.07
4.48
4.89
5.30
5.70
6.11
6.52
6.93
7.33
7.74
8.15
8.56
8.96
9.37
9.78
10.19
10.59
11.00
11.41
11.82
12.22
12.63
13.04
13.45
13.85
14.26
14.67
15.08
15.48
15.89
16.30

33
0.43
0.87
1.30
1.73
2.17
2.60
3.03
3.47
3.90
4.33
4.77
5.20
5.63
6.07
6.50
6.93
7.37
7.80
8.23
8.67
9.10
9.53
9.97
10.40
10.83
11.27
11.70
12.13
12.57
13.00
13.43
13.87
14.30
14.73
15.17
15.60
16.03
16.47
16.90
17.33

34
0.46
0.92
1.38
1.84
2.30
2.76
3.22
3.68
4.14
4.60
5.06
5.52
5.98
6.44
6.90
7.36
7.82
8.28
8.74
9.20
9.66
10.12
10.58
11.04
11.50
11.96
12.42
12.88
13.34
13.80
14.26
14.72
15.18
15.64
16.10
16.56
17.02
17.48
17.94
18.40

35
0.49
0.97
1.46
1.95
2.44
2.92
3.41
3.90
4.39
4.87
5.36
5.85
6.34
6.82
7.31
7.80
8.29
8.77
9.28
9.75
10.24
10.72
11.21
11.70
12.19
12.67
13.16
13.65
14.13
14.62
15.11
15.60
16.08
16.57
17.08
17.55
18.03
18.52
19.01
19.50

36
0.52
1.03
1.55
2.06
2.56
3.09
3.61
4.13
4.64
5.16
5.67
6.19
6.70
7.22
7.73
8.25
8.77
9.28
9.80
10.31
10.83
11.34
11.86
12.38
12.89
13.41
13.92
14.44
14.95
15.47
15.99
16.50
17.02
17.53
18.05
18.56
19.08
19.60
20.11
20.83

37
0.54
1.09
1.63
2.18
2.72
3.27
3.81
4.36
4.90
5.45
5.99
6.54
7.08
7.63
8.17
8.72
9.26
9.80
10.35
10.89
11.44
11.98
12.53
13.07
13.62
14.16
14.71
15.25
15.80
16.34
16.89
17.43
17.98
18.52
19.06
19.61
20.15
20.70
21.24
21.79

38
0.57
1.15
1.72
2.30
2.87
3.45
4.02
4.60
5.17
5.75
6.32
6.89
7.47
8.04
8.62
9.16
9.77
10.34
10.92
11.49
12.07
12.64
13.21
13.79
14.36
14.94
15.51
16.09
16.66
17.24
17.81
18.39
18.96
19.53
20.11
20.68
21.26
21.83
22.41
22.98

39
0.61
1.21
1.82
2.42
3.03
3.63
4.24
4.84
5.45
6.05
6.66
7.26
7.87
8.47
9.08
9.68
10.29
10.89
11.50
12.10
12.71
13.31
13.92
14.52
15.13
15.73
16.34
16.95
17.55
18.16
18.76
19.37
19.97
20.58
21.18
21.79
22.39
23.00
23.60
24.21

40
0.64
1.27
1.91
2.55
3.18
3.82
4.46
5.09
5.73
6.37
7.00
7.64
8.28
8.91
9.55
10.19
10.82
11.46
12.10
12.73
13.37
14.01
14.64
15.28
15.92
16.55
17.19
17.83
18.48
19.10
19.74
20.37
21.01
21.65
22.28
22.92
23.55
24.19
24.83
25.48

41
0.67
1.34
2.01
2.68
3.34
4.01
4.68
5.35
6.02
6.69
7.36
8.03
8.70
9.36
10.03
10.70
11.37
12.04
12.71
13.38
14.05
14.71
15.38
16.05
16.72
17.39
18.06
18.73
19.40
20.07
20.73
21.40
22.07
22.74
23.41
24.08
24.75
25.42
26.09
26.75

42
0.70
1.40
2.11
2.81
3.51
4.21
4.91
5.61
6.32
7.02
7.72
8.42
9.12
9.83
10.53
11.23
11.93
12.63
13.34
14.04
14.74
15.44
16.14
16.84
17.55
18.25
18.95
19.65
20.35
21.08
21.76
22.46
23.16
23.86
24.57
25.27
25.97
26.67
27.37
28.07

43
0.74
0.74
2.21
2.94
3.68
4.41
5.15
5.89
6.62
7.36
8.09
8.83
9.56
10.30
11.04
11.77
15.51
13.24
13.98
14.71
15.45
46.19
16.92
17.66
18.39
19.13
19.86
20.60
21.34
22.07
22.81
23.54
24.28
25.01
25.75
26.48
27.22
27.96
28.69
29.43

ตารางเลขสําเร็จหาปริมาตรไมเปนลูกบาศกเมตร
สําหรับไมซุงหรือไมทอนที่มีความยาวตั้งแต ½ ถึง 20 เมตร ขนาดโตวัดรอบตั้งแต 1 ถึง 50 เดซิเมตร

44
0.77
1.54
2.31
3.08
3.85
4.62
5.39
6.16
6.93
7.70
8.47
9.24
10.01
10.78
11.55
12.32
13.10
13.87
14.64
15.41
16.18
16.95
17.72
18.49
19.26
20.03
20.80
21.57
22.34
23.11
23.88
24.65
25.42
26.19
26.96
27.73
28.50
29.27
30.04
30.81

45
0.81
1.61
2.42
3.22
4.03
4.83
5.64
6.45
7.25
8.06
8.86
9.67
10.47
11.28
12.09
12.89
13.70
14.50
15.31
16.11
16.92
17.73
18.53
19.34
20.14
20.95
21.75
22.56
23.37
24.17
24.98
25.78
26.59
27.39
28.20
29.01
29.81
30.62
31.42
32.23

46
0.84
1.68
2.53
3.37
4.21
5.05
5.89
6.74
7.25
8.42
9.26
10.10
10.95
11.79
12.63
13.47
14.31
15.15
16.00
16.84
17.68
18.52
19.36
20.21
21.05
21.89
22.73
23.57
24.42
25.26
26.10
26.94
27.78
28.63
29.47
30.31
31.15
31.99
32.84
33.68

47
0.88
1.76
2.64
3.52
4.39
5.27
6.15
7.03
7.91
8.79
9.67
10.55
11.43
12.31
13.18
14.06
14.94
15.82
16.70
17.58
18.46
19.34
20.22
21.09
21.97
22.85
23.73
24.61
25.49
26.37
27.25
28.13
29.00
29.88
30.76
31.64
32.52
33.40
34.28
35.16

48
0.92
1.83
2.75
3.67
4.58
5.50
6.42
7.33
8.25
9.17
10.08
11.00
11.92
12.83
13.75
14.67
15.58
16.50
17.42
18.33
19.25
20.17
21.08
22.00
22.92
23.83
24.75
25.67
26.59
27.50
28.42
28.34
30.25
31.17
32.09
33.00
33.92
34.84
35.75
36.67

49
0.96
1.91
2.87
3.82
4.78
5.73
6.69
7.64
8.60
9.55
10.51
11.46
12.42
13.37
14.33
15.29
16.24
17.20
18.15
19.11
20.06
21.02
21.97
22.93
23.88
24.84
25.79
26.75
27.70
28.66
29.62
30.57
31.53
32.48
33.44
34.39
35.35
36.30
37.26
38.21

50
0.99
1.99
2.98
3.98
4.97
5.97
8.96
7.96
8.95
9.95
10.94
11.94
12.93
13.93
14.92
15.92
16.91
17.90
18.90
19.89
20.89
21.88
22.88
23.87
24.87
25.86
26.86
27.85
28.85
29.84
30.84
31.83
33.83
33.82
34.82
35.81
36.80
37.80
38.79
39.79

สําหรับไมขนาดโตวัดรอบถึง
50 เดซิเมตร
ความยาว 1 เมตร
ความวัด 1 ปริมาณเกิน
รอบเปน ลูกบาศก
เดซิเมตร
เมตร
1
0.000796
2
0.003183
3
0.007162
4
0.012732
5
0.019894
6
0.028648
7
0.038993
8
0.050929
9
0.064458
10
0.079577
50
1.989432
51
2.069805
52
2.151770
53
2.235326
54
2.320474
55
2.407213
56
2.495544
57
2.585466
58
2.676980
59
2.770085
60
2.864782
61
2.961071
62
3.058951
63
3.158422
64
3.259486
65
3.362140
66
3.466387
67
3.572224
68
3.679654
69
3.788675
70
3.899287
71
4.011491
72
4.125286
73
4.240674
74
4.357652
75
4.476222
76
4.596384
77
4.718137
78
4.841482
79
4.966418
80
5.092946

ผนวก จ
ตารางปริมาณของปาที่ครอบครองไดโดยไมตองขออนุญาต

คูมือการปฏิบัติงานดานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม

๑๗๓

ปริมาณของปาหวงหามทีม่ ไี วในครอบครอง โดยไมตอ งขออนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่
ลําดับที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐

๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘

ชื่อของปาหวงหาม ตามพระราชกฤษฎีกา
กําหนดของปาหวงหาม พ.ศ. ๒๕๓๐
กลวยไมปาทุกชนิด
จันทนแดง จันทนผา
ชันทุกชนิด
ชิ้นไมกฤษณา และกฤษณา
ชิ้นไมจันทนหอม
ฝาง งาย
ถานไมทุกชนิด
นํ้ามันยาง
ใบลาน
เปลือกไม ของไมตอไปนี้
(๑) กอ มะกอ กอ คอ
(๒) กัดลิ้น ขี้อาย มะเฟองปา แกวสาร
ลําไยปา พญาไกเถื่อน
(๓) ตะเคียนทอง ตะเคียนใหญ เคียน แคน
(๔) เคี่ยม
(๕) บง ยางบง หมี่ ไก
(๖) หมีเหม็น อีเหม็น
(๗) พะยอม ยอม ขะยอม พยอมดง
(๘) มะหาด หาด หาดหนุน หาดสาน
(๙) สีเสียดเปลือก ทองสุก หนานหิน เลือดนก
(๑๐) อบเชย เทพทาโร จวง จวงหอม กาบูรตน
ขาตน ตะไครตน พลูตน สมุลแวง ฮางแกง
ฮังไก เชียด กะเชียด กะดารา มหาปราบ
เฟรนกระเชาสีดา ชายผาสีดา และหอขาวสีดา
ยางขนุนนก
ยางเยลูตง
ยางรัก
ยางสน
รากเฟรนออสมันดา
ลําตนและรากเฟรนตน
หวายทุกชนิด

ปริมาณที่มีไวในครอบครอง
เพื่อใชสอยในครัวเรือนแหงตน
๒๐ ตน
๑ กิโลกรัม
๓๐ กิโลกรัม
๑/๒ กิโลกรัม
๑ กิโลกรัม
๓ กิโลกรัม
๑๓๐ กิโลกรัม
๒๐ ลิตร
๑๐๐ ใบ

หมายเหตุ

๑๐ กิโลกรัม
๓๐ กิโลกรัม
๓๐
๓๐
๑๐
๑๐
๓๐
๓๐
๑๐
๑๐

กิโลกรัม
กิโลกรัม
กิโลกรัม
กิโลกรัม
กิโลกรัม
กิโลกรัม
กิโลกรัม
กิโลกรัม

๑๐
๑๐
๑๐
๑๐
๑๐
๕
๕
๑๐

ตน
กิโลกรัม
กิโลกรัม
กิโลกรัม
กิโลกรัม
กิโลกรัม
กิโลกรัม
กิโลกรัม

คูมือการปฏิบัติงานดานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม

๑๗๕

ภาคผนวก ฉ
ตัวอยางหลักฐานการไดมาของไม
- หนังสือกํากับไมแปรรูป
- ใบเบิกทางนําไมหรือของปาเคลื่อนที่
- หนังสือแจงผานดานปาไม

คูมือการปฏิบัติงานดานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม

๑๗๗

คูมือการปฏิบัติงานดานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม

๑๗๙

๑๘๐ คูมือการปฏิบัติงานดานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม

คูมือการปฏิบัติงานดานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม

๑๘๑

๑๘๒ คูมือการปฏิบัติงานดานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม

คูมือการปฏิบัติงานดานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม

๑๘๓

ผนวก ช
แนวทางการตรวจสอบควบคุมการดําเนินงานของโรงงานแปรรูปไม
โรงคาไมแปรรูป การแปรรูปไมเพือ่ การคา และการคาหรือมีไวในครอบครอง
เพือ่ การคาซึง่ สิง่ ประดิษฐ เครือ่ งใช หรือสิง่ อืน่ ใดบรรดาทีท่ าํ ดวยไมหวงหาม

คูมือการปฏิบัติงานดานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม

๑๘๕

แนวทางการตรวจสอบควบคุมการดําเนินงานของโรงงานแปรรูปไม
โรงคาไมแปรรูป การแปรรูปเพื่อการคา (ชั่วคราว) และการคาหรือมีไว
ในครอบครองเพื่อการคา ซึ่งสิ่งประดิษฐ เครื่องใช หรือสิ่งอื่นใด
บรรดาที่ทําดวยไมหวงหาม

การตรวจสอบควบคุมกิจการดานอุตสาหกรรมไม กรมปาไมไดกําหนดระเบียบใหถือเปน
แนวทางปฏิบัติดังนี้
๑. กิจการที่ตองตรวจสอบ
๑.๑ ผูรับอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไมโดยใชเครื่องจักร
๑.๒ ผูรับอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไมโดยใชแรงคน
๑.๓ ผูรับอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไมโดยใชเครื่องจักรเพื่อประดิษฐกรรม
๑.๔ ผูรับอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไมโดยใชแรงคนเพื่อประดิษฐกรรม
๑.๕ ผูรับอนุญาตทําการแปรรูปไมเพื่อการคา (ชั่วคราว)
๑.๖ ผูรบั อนุญาตตั้งโรงคาไมแปรรูป
๑.๗ ผูรับใบอนุญาตคาหรือมีไวในครอบครองเพื่อการคาซึ่งสิ่งประดิษฐ เครื่องใช
หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ทําดวยไมหวงหาม
๒. การตรวจสอบโรงงานแปรรูปไมโดยใชเครื่องจักร
๒.๑ ตรวจสอบการดําเนินงานของผูรับอนุญาตวาถูกตองตรงตามหลักการอนุญาต
หรือไม ดําเนินกิจการตามวัตถุประสงคที่ไดรับอนุญาตเพียงใด และถาผูรับอนุญาตไมอยูไดจัดใหมีตัวแทน
เปนลายลักษณอักษรควบคุม ดูแลกิจการหรือไม
๒.๒ ตรวจสอบชนิ ด ขนาดกํ า ลั ง แรงม า ของเครื่ อ งจั ก รกล ต น กํ า ลั ง ตรงตามที่
ไดรับอนุญาตหรือไม
๒.๓ ตรวจสอบเครื่องเลื่อยหรืออุปกรณที่ใชแปรรูป ที่ติดตั้งอยูในบริเวณโรงงานวา
เปนเครือ่ งจักรชนิดใด ประเภทใด จํานวนเทาใด ตําแหนงทีต่ งั้ ตรงตามแผนผังเครือ่ งจักรทีไ่ ดรบั อนุญาตหรือไม
๒.๔ ตรวจสอบอาณาเขตโรงงานวา แนวเขตและสถานที่ติดตอขางเคียงถูกตอง
ตรงตามทีร่ ะบุในใบอนุญาตหรือไม ผูร บั อนุญาตไดจดั ทําหลักเขตไวถกู ตองเพียงใด ปดแผนทีแ่ สดงอาณาเขต
โรงงานและผังเครื่องจักรไวที่โรงงานหรือไม การเก็บไมแปรรูป การกองไมทอนอยูในบริเวณโรงงาน
ที่ไดรับอนุญาตหรือไม
๒.๕ ตรวจสอบไมทอ นทีก่ าํ ลังเขาทําการแปรรูป (เปดปก) และทีก่ องอยูใ นบริเวณโรงงาน
วามีหลักฐานใบเบิกทางแสดงการนําเคลื่อนที่เขามาในโรงงานถูกตองหรือไม ชนิดไมทอน ขนาดความยาว
ความโต ปริมาตร จํานวนถูกตองตามใบเบิกทางหรือไม ใบเบิกทางมีหลักฐานแสดงการตรวจสอบผานดาน
ปาไมระหวางทาง และแจงเขาดานปาไมทองที่ (ในกรณีโรงงานตั้งอยูในเขตดานปาไม) ครบถวนหรือไม
และไดนําไมทอนดังกลาวลงบัญชีตามระเบียบเรียบรอยเพียงใด
คูมือการปฏิบัติงานดานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม

๑๘๗

๒.๖ ตรวจสอบบัญชีไมประจําโรงงานวา รายละเอียดไมทอ น ไมแปรรูป ถูกตองสัมพันธ
กันเพียงใด สตอกไมทอ นตรงกับบัญชีหรือไม สตอกไมแปรรูปมีปริมาณใกลเคียงกับยอดไมในบัญชีเพียงใด
ถาตรวจพบวาไมในสตอกมีปริมาณนอยกวายอดตามหลักฐานทางบัญชี ใหสอบสวนขอเท็จจริงใหชัดเจน
หากเปนความผิดพลาดทางบัญชีซงึ่ มิใชเปนการทุจริต เชน บวก-ลบตัวเลขผิด กรอกตัวเลขสับสน ฯลฯ ก็ให
ผูร บั อนุญาตแกไขบัญชีใหถกู ตองและรายงานใหผบู งั คับบัญชาทราบ แตหากเปนความผิดพลาดในกรณีอนื่
ที่สอไปในทางทุจริต เชน การรับไมแปรรูปจากไมทอนไมตรงตามขอเท็จจริง มีการจําหนายไมแปรรูป
ออกจากโรงงานโดยไมออกหนังสือกํากับไมแปรรูป ไมลงรายการรับหรือแทงบัญชีจําหนายไมทอน
ไมแปรรูปใหตรงตามขอเท็จจริง ไดสลักหลังใบเบิกทางแสดงการแปรรูปหรือแทงจําหนายไมแปรรูปไม
ตรงกับความจริง ฯลฯ ซึ่งเปนการผิดขอกําหนดกฎกระทรวง ใหพิจารณาดําเนินการตามอํานาจหนาที่
ใหรายงานผูบังคับบัญชาพิจารณาลงโทษทางปกครองอีกทางหนึ่งดวย
๒.๗ ตรวจสอบตนขั้วหนังสือกํากับไมแปรรูปกับบัญชีจําหนายไมแปรรูป วาถูกตอง
เพียงใด การเขียนหนังสือกํากับไมแปรรูป มีรายละเอียดสาระสําคัญครบถวนถูกตองตรงกับบัญชีจําหนาย
ไมแปรรูปหรือไม การอางอิงหลักฐานเดิม (หลักฐานใบเบิกทางนําไมทอนเขาโรงงาน) ถูกตองเพียงใด
๒.๘ ในกรณีที่โรงงานแปรรูปไมมีหมอนไมอยูนอกโรงงาน จะตองตรวจสอบดวยวา
ไดขอรับอนุญาตแลวหรือไม หากเปนสถานทีท่ ไี่ ดรบั อนุญาตอยูแ ลว ไดจดั ทําหลักเขตแบงปายแสดงชือ่ ผูร บั
อนุญาตไวใหเห็นไดโดยชัดเจนเพียงใด ไมทอนที่กองอยูมีหลักฐานถูกตองหรือไม
(การตรวจสอบตามขอ ๒.๑ ถึง ๒.๘ เปนการตรวจสอบตามเงือ่ นไขขอกําหนด ฉบับที่ ๑๘
(พ.ศ. ๒๕๓๒) และแกไขเพิม่ เติมโดยขอกําหนด ฉบับที่ ๑๙ (พ.ศ. ๒๕๓๙) วาดวยการควบคุมการแปรรูปไม
และกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๕ (พ.ศ. ๒๕๑๙) วาดวยการแปรรูปไมและมีไมแปรรูป)
๒.๙ ตรวจสอบใบคูมือคนงานถูกตองหรือไม
๒.๑๐ ในกรณีทตี่ รวจพบขอบกพรองเล็ก ๆ นอย ๆ ซึง่ มิใชเปนกรณีทจุ ริต ไมผดิ กฎหมาย
ไมผิดขอกําหนดกฎกระทรวง และไมเกิดผลเสียหายตอทางราชการ ก็ใหอยูในดุลยพินิจของเจาหนาที่
จะดําเนินการตอไป
๒.๑๑ สําหรับในกรณีที่เปนความผิดที่จะตองกลาวโทษดําเนินคดีตามกฎหมาย จะตอง
ดําเนินตามอํานาจหนาทีท่ กุ ราย หามมิใหละเวน หรือวินจิ ฉัยชีข้ าดเสียเองโดยมิไดผา นกระบวนการยุตธิ รรม
นอกจากจะพิจารณาโทษทางกฎหมายแลว ก็จะตองพิจารณาลงโทษทางปกครองอีกสถานหนึ่งดวย
๒.๑๒ โรงงานรายใดทีถ่ กู ลงโทษสัง่ พักใชใบอนุญาต ตามบทบัญญัตแิ หงพระราชบัญญัติ
ปาไม พ.ศ. ๒๔๘๔ มาตรา ๕๙ ใหพนักงานเจาหนาที่ตรวจสอบวา เครื่องจักรกลตนกําลังไดใชโซลาม
หรือใชลวดผูกมัดประทับตราครั่งหรือตะกั่วเปนหลักฐานแลว หรือแผนกระดาษปดเงื่อน ลงลายมือชื่อ
พนักงานเจาหนาทีห่ รือไม มีการลักลอบทําการแปรรูปไมหรือไม หากตรวจสอบพบการกระทําผิดก็ใหจบั กุม
ดําเนินคดีโดยเฉียบขาด
๒.๑๓ โรงงานแปรรูปไมทถี่ กู สัง่ พักใชใบอนุญาตหรือทีย่ งั ไมไดรบั การพิจารณาใหตอ อายุ
ใบอนุญาตประจําป ใหพนักงานเจาหนาทีท่ อ งทีห่ มัน่ ตรวจตราควบคุมอยาใหมกี ารลักลอบทําการแปรรูปไม
โดยเด็ดขาด หากเปนเจาหนาที่ปาไมหรือเจาหนาที่ฝายอื่นจากสวนกลางมาตรวจพบเขา เจาหนาที่
๑๘๘ คูมือการปฏิบัติงานดานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม

ทองที่ซึ่งมีหนาที่ตรวจสอบควบคุมจะตองรับผิดชอบ และกรมปาไมจะพิจารณาโทษเจาหนาที่สถานหนัก
โดยไมรับขออางใด ๆ ทั้งสิ้น (หนังสือกรมปาไม ที่ กษ ๐๗๐๔/ว. ๒๕๘๘ ลงวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ ๒๕๑๕
และ ที่ กษ ๐๗๐๔๕๗๐๙ ลงวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๑๘)
๒.๑๔ ใหตรวจสอบโรงงานแปรรูปไมทุกประเภทวาไดทําการแปรรูปไมระหวาง
พระอาทิตยตกถึงพระอาทิตยขึ้นโดยไมไดรับอนุญาตหรือไม หากพบการกระทําผิดใหจับกุมดําเนินคดี
ตามความนัยมาตรา ๕๒ แหงพระราชบัญญัติปาไม ๒๔๘๔ (หนังสือกรมปาไม ที่ กษ ๐๗๐๔/๑๒๔๐๙
ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๑๑)
๒.๑๕ ใหเจาหนาที่ระดับอําเภอและจังหวัดแหงทองที่หมั่นตรวจตราโรงงานแปรรูปไม
ในทองที่โดยสมํ่าเสมอ หรืออยางนอยเดือนละ ๑ ครั้ง วาโรงงานไดปฏิบัติและดําเนินกิจการถูกตอง
ตามพระราชบัญญัติปาไม กฎกระทรวง และขอกําหนดที่เกี่ยวของกับกิจการตามที่ไดรับอนุญาตเพียงใด
หรือไม
๒.๑๖ การตรวจสอบโรงงานแปรรูปไมของพนักงานเจาหนาที่ เมื่อเสร็จสิ้นใหบันทึก
การตรวจและผลการตรวจสอบใหละเอียดทีส่ ดุ เทาทีส่ ามารถจะบันทึกไวเปนหลักฐานตามระเบียบกรมปาไม
วาดวยการควบคุมการแปรรูปไม
๓. การตรวจสอบโรงงานแปรรูปไมโดยใชแรงคน
๓.๑ ตรวจสอบวา โรงงานแปรรูปไมโดยใชแรงคน ไดนาํ เครือ่ งจักรกลใดมาใชแปรรูปไมบา ง
ถาตรวจพบใหกลาวโทษดําเนินคดีกับผูรับอนุญาตโดยทันที และพรอมกันนั้นใหพิจารณาลงโทษ
ทางปกครองสถานหนักอีกสถานหนึ่งดวย
๓.๒ การตรวจสอบโรงงานแปรรูปไมโดยใชแรงคน นอกจากทีไ่ ดกลาวตามขอ ๓.๑ แลว
ก็จะตองตรวจสอบตามหลักเกณฑนัยขอ ๒.๑, ๒.๔, ๒.๕, ๒.๖, ๒.๗, ๒.๘, ๒.๙, ๒.๑๐, ๒.๑๑, ๒.๑๓,
๒.๑๔, ๒.๑๕ และ ๒.๑๖
๔. การตรวจสอบโรงงานแปรรูปไมโดยใชเครื่องจักร เพื่อประดิษฐกรรม
๔.๑ การตรวจสอบโรงงานแปรรูปไมโดยใชเครือ่ งจักรเพือ่ ประดิษฐกรรม คงดําเนินการ
เชนเดียวกับการตรวจสอบโรงงานแปรรูปไมโดยใชเครื่องจักร และใหทําการตรวจสอบดวยวา ไดมีการ
จําหนาย จาย โอนไมแปรรูป หรือผลิตภัณฑไมที่ยังไมพนสภาพไมแปรรูปออกจากโรงงานบางหรือไม
หรือมีการจําหนาย จาย โอนสิ่งประดิษฐอื่นใดนอกเหนือไปจากที่ไดรับอนุญาตบางหรือไม
สําหรับการจําหนาย จาย โอนไมแปรรูป หรือผลิตภัณฑที่ยังไมพนสภาพไมแปรรูป
ออกจากโรงงาน จะจําหนายไดแตเฉพาะโรงงานทีไ่ ดรบั อนุญาตใหไสกบ เซาะรอง ซอยไม หรือผานกรรมวิธี
ตามที่ไดระบุไวในใบอนุญาต หรือตามหลักฐานการอนุญาตเทานั้น ตัวอยางเชน โรงงานไส ซอยไมแปรรูป
โรงงานทําไมปารเกต ไมโมเสค โรงงานอบ อัดนํ้ายาไม ฯลฯ เปนตน และการจําหนายก็จะตองออกหนังสือ
กํากับไมแปรรูปหรือใบเบิกทางแลวแตกรณี เปนหลักฐานการนําเคลือ่ นทีเ่ ชนเดียวกับการจําหนายไมแปรรูป
ทั่วไป
๔.๒ ตรวจสอบวาโรงงานแปรรูปไมโดยใชเครือ่ งจักรเพือ่ ประดิษฐกรรม ไดนาํ ไมหวงหาม
มาใชผลิตวัตถุสําเร็จรูป (สิ่งประดิษฐ เครื่องใช) หรือไม ถาใชไมดังกลาวโรงงานมีใบอนุญาตใหคาหรือมี
ไวในครอบครองเพื่อการคาซึ่งสิ่งประดิษฐ เครื่องใช หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ทําดวยไมหวงหามแลวหรือไม
คูมือการปฏิบัติงานดานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม

๑๘๙

การแปรรูปไมเปนสิ่งประดิษฐ เครื่องใช ฯลฯ ไดจัดลงบัญชีจําหนายไมแปรรูป ตามขอกําหนด ฉบับที่ ๑๘
(พ.ศ. ๒๕๓๒) วาดวยการควบคุมการแปรรูปไม และแกไขเพิม่ เติมโดยขอกําหนด ฉบับที่ ๑๙ (พ.ศ. ๒๕๓๙)
ถูกตองเพียงใด และการจําหนายวัตถุสําเร็จรูปหรือสิ่งประดิษฐ เครื่องใชดังกลาวออกจากโรงงานไดออก
หนังสือกํากับสิ่งประดิษฐ และจัดทําบัญชีสิ่งประดิษฐไวถูกตองเพียงใด ตามกฎกระทรวงฉบับที่ ๒๗
(พ.ศ. ๒๕๓๐) วาดวยการคาหรือมีไวในครอบครองเพือ่ การคาซึง่ สิง่ ประดิษฐ เครือ่ งใช หรือสิง่ อืน่ ใดบรรดา
ที่ทําดวยไมหวงหาม
๕. การตรวจสอบโรงงานแปรรูปไมโดยใชแรงคนเพื่อประดิษฐกรรม
ตรวจสอบวาโรงงานแปรรูปไมโดยใชแรงคนเพือ่ ประดิษฐกรรม ไดนาํ เครือ่ งจักรกลใดมาใช
ในการแปรรูปบางหรือไม และใหตรวจสอบตามหลักเกณฑนัยขอ ๒.๑, ๒.๔, ๒.๕ (เฉพาะในกรณี
ที่ไดรับอนุญาตใหใชไมทอน) ๒.๖, ๒.๘, ๒.๙, ๒.๑๐, ๒.๑๑, ๒.๑๒, ๒.๑๓, ๒.๑๔, ๒.๑๕, ๒.๑๖ และขอ ๔
(แลวแตกรณี)
๖. การตรวจสอบการแปรรูปไมเพื่อการคา (ชั่วคราว)
การแปรรูปไมเพื่อการคา (ชั่วคราว) ในทางปฏิบัติจะอนุญาตใหแตเฉพาะขอทําการ
แปรรูปไมเพื่อการคาโดยใชแรงคนเปนครั้งคราวเทานั้น สวนขอทําไมแปรรูปเพื่อการคา (ชั่วคราว)
โดยเครื่องจักร กรมปาไมไมมีนโยบายที่จะอนุญาตใหแกผูใด การตรวจสอบใหตรวจสอบตามหลักเกณฑ
นัยขอ ๒.๑, ๒.๔, ๒.๕, ๒.๖, ๒.๗, ๒.๘, ๒.๙, ๒.๑๐, ๒.๑๑, ๒.๑๒, ๒.๑๓, ๒.๑๔, ๒.๑๕ และ ๒.๑๖
๗. การตรวจสอบโรงคาไมแปรรูป
การตรวจสอบโรงคาไมแปรรูปใหตรวจสอบตามหลักเกณฑนยั ขอ ๒.๑, ๒.๔, (ตรวจเฉพาะ
แนวเขต) ๒.๖, ๒.๗, ๒.๙, ๒.๑๐, ๒.๑๑, ๒.๑๓, (ตรวจสอบวามีการลักลอบคาไมแปรรูปหรือไม) ๒.๑๕,
และ ๒.๑๖ นอกจากนั้นจะตองตรวจสอบใบเบิกทาง หรือหนังสือกํากับไมแปรรูปที่รับเขาดวยวา ไดผาน
การตรวจสอบของดานปาไมระหวางทาง และแจงเขาดานปาไมทองที่ (ในกรณีที่โรงคาไมแปรรูปตั้งอยู
ในเขตดานปาไม) ถูกตองครบถวนเพียงใด และในกรณีที่โรงคาไมแปรรูปรายใด คาสิ่งประดิษฐที่ทําดวย
ไมหวงหามตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ ตองมีใบอนุญาตคาสิ่งประดิษฐ และจะตองทําบัญชี
สิ่งประดิษฐอีกสวนหนึ่งดวย
๘. การตรวจสอบกิจการของผูคาสิ่งประดิษฐ
ใหตรวจสอบวามีใบอนุญาตคาหรือมีไวในครอบครองเพือ่ การคาซึง่ สิง่ ประดิษฐ เครือ่ งใช
หรือสิง่ อืน่ ใดบรรดาทีท่ าํ ดวยไมหวงหามหรือไม สิง่ ประดิษฐทรี่ บั เขามีหลักฐานหนังสือกํากับควบคุมถูกตอง
เพียงใด หลักฐานดังกลาวมีรองรอยการแกไขปลอมแปลงหรือไม และหากสงสัยหลักฐานฉบับใดก็ใหเก็บ
หลักฐานนั้นสงไปตรวจสอบกับตนทาง การทําบัญชีแสดงรายการรับเขาและจําหนายออกถูกตองสัมพันธ
กันเพียงใด การจําหนาย จาย โอนสิ่งประดิษฐ เครื่องใช ไดออกหนังสือกํากับสิ่งประดิษฐระบุชนิด ขนาด
จํานวนถูกตองเพียงใด หรือไม สิ่งประดิษฐที่เหลืออยูตรงตามบัญชีหรือไม ตามกฎกระทรวงฉบับที่ ๒๗
(พ.ศ. ๒๕๓๐) วาดวยการคาหรือมีไวในครอบครองเพื่อการคาซึ่งสิ่งประดิษฐ เครื่องใช หรือสิ่งอื่นใด
บรรดาที่ทําดวยไมหวงหาม

๑๙๐ คูมือการปฏิบัติงานดานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม

๙. ในกรณีตรวจพบไมที่ไมชอบดวยกฎหมายอยูภายในสถานที่ประกอบการ นอกจาก
จะพิจารณาดําเนินคดีทางกฎหมายและพิจารณาลงโทษทางปกครองแลว เมื่อไดรับมอบไมของกลาง
จากพนักงานสอบสวน ใหนาํ ไมของกลางทีต่ รวจพบไปเก็บรักษาไวทวี่ า การอําเภอหรือสํานักงานปาไมจงั หวัด
หรือสํานักงานปาไมเขตโดยเร็วทีส่ ดุ และใหอยูใ นความดูแลรักษาของเจาหนาที่ จนกวากรมปาไมจะสัง่ การ
หรือศาลสั่งเปนอยางอื่น (หนังสือกรมปาไม ที่ กส ๐๘๐๔/๒๔๙๑ ลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ ๒๕๒๑)
๑๐. เมื่อเจาหนาที่ตรวจพบการกระทําผิดใหดําเนินการตามอํานาจหนาที่โดยเฉียบขาด
เชน กลาวโทษดําเนินคดี และรายงานผูบังคับบัญชา เพื่อพิจารณาลงโทษสั่งพักใชใบอนุญาต อันเปนโทษ
ทางปกครองอีกทางหนึ่ง พรอมกับเสนอความเห็นวาควรจะตองพิจารณาเพิกถอนใบอนุญาตตาม
มาตรา ๖๑ แหงพระราชบัญญัตปิ า ไม พ.ศ. ๒๔๘๔ ซึง่ เปนอํานาจของรัฐมนตรีวา การกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมดวยหรือไม
๑๑. นอกจากการตรวจสอบกิจการดังกลาวขางตนแลว หากมีผูขอรับอนุญาตทําการ
แปรรูปไมมใิ ชเพือ่ การคา หรือขออนุญาตมีไมแปรรูปไวในครอบครองตามกฎกระทรวงฉบับที่ ๒๕ (พ.ศ. ๒๕๑๙)
วาดวยการแปรรูปและมีไมแปรรูป ก็จะตองตรวจสอบดูวาไดดําเนินการถูกตองตามที่ไดรับอนุญาต
หรือไม

คูมือการปฏิบัติงานดานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม

๑๙๑

ภาคผนวก ซ
ตารางแสดงขั้นตอนการขออนุญาตและการตรวจสอบควบคุม
ดานอุตสาหกรรมไม
- โรงงานแปรรูปไมโดยใชเครื่องจักร (โรงเลื่อยจักร)
- โรงงานแปรรูปไมโดยใชเครื่องจักรเพื่อประดิษฐกรรม
- โรงคาไมแปรรูป
- การคาสิ่งประดิษฐ

คูมือการปฏิบัติงานดานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม

๑๙๓

สรุปขั้นตอน
การขออนุญาตและการตรวจสอบควบคุมการดําเนินงานดานอุตสาหกรรมไม
โรงงานแปรรูปไมโดยใชเครื่องจักร
(โรงเลื่อยจักร)
ขั้นตอนการขออนุญาต

การตรวจสอบควบคุม

ผูขอยื่นคําขอ

๑.
๒.

นายอําเภอทองที่

เจาหนาที่ตรวจสอบเบื้องตน

ผูวาราชการจังหวัด

เจาหนาที่ตรวจสอบ

ใหความเห็นควร / ไมควรอนุญาต

๓.
๔.
๕.
๖.
๗.

ตรวจสอบเอกสาร
ใบอนุญาต
บัญชีไมประจําโรงงาน
๒.๑ รับ - จําหนายไมทอน - ไมแปรรูป
๒.๒ สถิติไมทอน - ไมแปรรูป
หลักฐานแสดงการไดมาของไม
ตนขั้วหนังสือกํากับไมแปรรูป
ใบคูมือคนงาน
แผนผังเครื่องจักรประจําโรงงาน
กรณีผูรับอนุญาตไมอยู ไดมอบอํานาจ
หรือไม
ตรวจสอบเครืื่องจักร

กรมปาไม

ตรวจสอบไมทอนที่กําลังแปรรูป
อนุญาต

ไมอนุญาต
ตรวจสอบไมทอน / ไมแปรรูป

- แจงผูขอทราบภายใน
๑๕ วัน
- เก็บเงินคาธรรมเนียม
- ออกใบอนุญาตภายใน
๙๐ วัน

- ผูข อสามารถยืน่ อุทธรณ
ตอรัฐมนตรี ภายใน
๓๐ วัน

ตรวจสอบอาณาเขตโรงงาน
กรณีหมอนไมอยูนอกโรงงาน
ไดขออนุญาตหรือไม
ตรวจสอบเงื่อนไขการอนุญาต
รายงานผลการตรวจสอบ

คูมือการปฏิบัติงานดานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม

๑๙๕

โรงงานแปรรูปไมโดยใชเครื่องจักร
เพื่อประดิษฐกรรม
ขั้นตอนการขออนุญาต
ผูขอยื่นคําขอ

นายอําเภอทองที่

ผูวาราชการจังหวัด
พิจารณาใหความเห็น
กรมปาไม
อนุญาต / ไมอนุญาต

การตรวจสอบควบคุม
๑.
๒.

เจาหนาที่ตรวจสอบเบื้องตน

ไมอนุญาต
- แจงผูขอทราบ
- ยื่นอุทธรณตอรัฐมนตรี
ภายใน ๓๐ วัน

อนุญาต
- เก็บเงินคาธรรมเนียม
- ออกใบอนุญาตภายใน ๙๐ วัน

๓.
๔.
๕.
๖.
๗.

ตรวจสอบเอกสาร
ใบอนุญาต
บัญชีไมและสิ่งประดิษฐฯ ประจําโรงงาน
๒.๑ รับ - จําหนายไมทอน - ไมแปรรูป
๒.๒ สถิติไมทอน - ไมแปรรูป
๒.๓ บัญชีสิ่งประดิษฐฯ
หลักฐานแสดงการไดมาของไม
ตนขั้วหนังสือกํากับสิ่งประดิษฐฯ
ใบคูมือคนงาน
แผนผังเครื่องจักรประจําโรงงาน
กรณีผูรับอนุญาตไมอยู ไดมอบอํานาจ
หรือไม
ตรวจสอบเครืื่องจักร

ตรวจสอบไมทอน / ไมแปรรูป / สิ่งประดิษฐฯ
ตรวจสอบอาณาเขตโรงงาน
ตรวจสอบเงื่อนไขการอนุญาต
รายงานผลการตรวจสอบ

๑๙๖ คูมือการปฏิบัติงานดานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม

โรงคาไมแปรรูป
ขั้นตอนการขออนุญาต
ผูขอ

ยื่นคําขอ

-

นายอําเภอ
ทองที่

การตรวจสอบควบคุม

เอกสาร
คําขอ ๑ ตามแบบทายกฎกระทรวง
ฉบับที่ ๒๕ (พ.ศ. ๒๕๑๙)
แผนทีส่ งั เขปสถานทีป่ ระกอบกิจการ
หลักฐานแสดงสิทธิการใชสถานที่
ประกอบกิจการ
สําเนาทะเบียนบาน สําเนาบัตร
ประชาชน ผูขออนุญาต
บัญชีรายการไมแปรรูป (เดิม - ถามี)

เจาหนาที่
ตรวจสอบ
เบื้องตน

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.

ตรวจสอบเอกสาร
ใบอนุญาต
บัญชีไมประจําโรงคา
๒.๑ รับ - จําหนายไมแปรรูป
๒.๒ สถิติไมแปรรูป
หลักฐานแสดงการไดมาของไม
ตนขั้วหนังสือกํากับไมแปรรูป
ใบคูมือคนงาน
แผนผังเครื่องจักรประจําโรงงาน
กรณีผูรับอนุญาตไมอยู ไดมอบอํานาจ
หรือไม
ตรวจสอบไมแปรรูป
ตรวจสอบอาณาเขตโรงคาฯ

ผูวาราชการจังหวัด

กรณีอนุญาต

กรณีไมอนุญาต

ผูขอสามารถยื่นอุทธรณ
ตอรัฐมนตรีภายใน ๓๐ วัน

ตรวจสอบเงื่อนไขการอนุญาต
รายงานผลการตรวจสอบ

จายคาธรรมเนียม
ออกใบอนุญาต

ใบอนุญาต

คูมือการปฏิบัติงานดานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม

๑๙๗

การขออนุญาตคาหรือมีไวในครอบครองเพื่อการคา
ซึ่งสิ่งประดิษฐ เครื่องใช หรือสิ่งอื่นใด
บรรดาที่ทําดวยไมหวงหาม
ขั้นตอนการขออนุญาต
ผูขอ

ยื่นคําขอ

-

นายอําเภอ
ทองที่

ผูวาราชการจังหวัด

เอกสาร
คําขอ ๑ ตามแบบทายกฎกระทรวง
ฉบับที่ ๒๗ (พ.ศ. ๒๕๓๐)
แผนทีส่ งั เขปสถานทีป่ ระกอบกิจการ
หลักฐานแสดงสิทธิการใชสถานที่
ประกอบกิจการ
สําเนาทะเบียนบาน สําเนาบัตร
ประชาชน ผูขออนุญาต
บัญชีรายการสิ่งประดิษฐ (เดิม - ถามี)

การตรวจสอบควบคุม
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.

ตรวจสอบเอกสาร
ใบอนุญาต
บัญชีสิ่งประดิษฐฯ
หลักฐานแสดงการไดมา
ตนขั้วหนังสือกํากับสิ่งประดิษฐฯ
ใบคูมือคนงาน
กรณีผูรับอนุญาตไมอยู ไดมอบอํานาจ
หรือไม
ตรวจสอบสิ่งประดิษฐฯ

เจาหนาที่
ตรวจสอบ
เบื้องตน
กรณีไมอนุญาต

ตรวจสอบอาณาเขตโรงคาฯ
ตรวจสอบเงื่อนไขการอนุญาต
รายงานผลการตรวจสอบ

กรณีอนุญาต

ผูขอสามารถยื่นอุทธรณ
ตอรัฐมนตรีภายใน ๓๐ วัน

จายคาธรรมเนียม
ออกใบอนุญาต

ใบอนุญาต

๑๙๘ คูมือการปฏิบัติงานดานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม

ภาคผนวก ฌ
ความผิดเกี่ยวกับกฎหมายวาดวยการปาไมและสิ่งแวดลอม

คูมือการปฏิบัติงานดานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม

๑๙๙

คูมือการปฏิบัติงานดานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม

๒๐๑

ผูรับอนุญาตทําไมตนที่โตตํ่ากวาขนาดจํากัด

ตัดไมตนที่ผึ้งจับทํารังอยู (ตนยวนผึ้ง)

แปรรูปไมโดยไมไดรบั อนุญาต ตัง้ โรงงานแปรรูปไมโดยไมไดรบั อนุญาต

ครอบครองไมสักแปรรูป (ไมจํากัดจํานวน) ครอบครองไมหวงหาม

มาตรา ๑๓

มาตรา ๓๑

มาตรา ๔๘

(บทหนัก)

แปรรูปชนิดอืน่ จํานวนเกิน ๐.๒๐ ลูกบาศกเมตร โดยไมไดรบั อนุญาต

ผูรับอนุญาตทําไมตนที่ไมมีรอยตราอนุญาต

ทําไมหวงหามโดยไมไดรับอนุญาต

ครอบครองไมหวงหามอันยังมิไดแปรรูป (ไมซุงหรือไมทอน)

ฐานความผิด

มาตรา ๑๒

(บทหนัก)

มาตรา ๑๑

ฝาฝนตามมาตรา

มาตรา ๗๓

มาตรา ๗๓

มาตรา ๖๙

บทกําหนดโทษมาตรา

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

๕ ป

๕ ป

๕ ป

๑๐ ป

๑๐ ป

๑๐ ป

๒๐ ป

๕๐,๐๐๐-

๑-๒๐ ป

๑๐ ป

อายุความ

อัตราโทษ (ไมเกิน)
ปรับ (บาท)
จําคุก
๕๐,๐๐๐
๕ ป

ตารางฐานความผิดที่เกี่ยวของกับกฎหมายวาดวยการปาไมและสิ่งแวดลอม
ความผิดตาม พ.ร.บ.ปาไม พ.ศ. ๒๔๘๔

๒๐๒ คูมือการปฏิบัติงานดานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม

มาตรา ๓๙
มาตรา ๓๙ ตรี

ออกนอกเขตจังหวัดโดยไมไดรับอนุญาต

นําไมหรือของปาเคลื่อนที่โดยไมมีใบเบิกทาง
นําไมสักที่เคยเปนสิ่งปลูกสรางแลว (บานเรือนเกา) เกินกวา ๕ ป

เกินปริมาณกําหนด

คาของปาหวงหามโดยไมไดรับอนุญาต ครอบครองของปาหวงหาม

มาตรา ๒๙ ทวิ

รับอนุญาตโดยมิชอบ (๕ ประการ)

เก็บหาของปาหวงหามโดยไมไดรับอนุญาต

๑๐๐,๐๐๐

อนุญาตทําการแปรรูปไมชั่วคราว ครอบครองไมไวในสถานที่ที่ได

(บาทหนัก)

มาตรา ๒๙

๑๐,๐๐๐-

ผูรับอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไมหรือตั้งโรงคาไมแปรรูป หรือผูรับ

มาตรา ๕๑

มาตรา ๗๑ ทวิ

มาตรา ๗๒ ทวิ

๑๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐-

อนุญาต

(บาทหนัก)

มาตรา ๗๒ ตรี

กนสราง แผวถาง เผาปา หรือเขายึดถือครอบครองปาโดยไมไดรับ

๑ ป
๑ ป

๑ ป

๑ ป

๒ – ๑๕ ป

๕ ป

๒ – ๑๕ ป

อัตราโทษ (ไมเกิน)
ปรับ (บาท)
จําคุก
๕๐,๐๐๐
๕ ป

มาตรา ๕๔

บทกําหนดโทษมาตรา

ฐานความผิด

ฝาฝนตามมาตรา

๕ ป
๕ ป

๕ ป

๕ ป

๒๐ ป

๑๐ ป

๒๐ ป

๑๐ ป

อายุความ

คูมือการปฏิบัติงานดานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม

๒๐๓

นําไมหรือของปาเขาเขตดานปาไม ไมแจงตอพนักงานเจาหนาที่
ภายในกําหนด
เก็บไมไหลลอยโดยไมไดรับอนุญาต
ผูรับอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไมหรือตั้งโรงคาไมแปรรูป ไมอํานวย
ความสะดวกและตอบคําถามแกพนักงานเจาหนาที่ที่ไปตรวจ
นําไมหรือของปาเคลื่อนที่ผานดานปาไมในเวลากลางคืน โดยไมได
รับอนุญาต
ผูรับอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม ทําการแปรรูปไมในเวลากลางคืน

มาตรา ๔๐

๕,๐๐๐ - ๕๐,๐๐๐ ๖ เดือน - ๕ ป
๕,๐๐๐ - ๕๐,๐๐๐ ๖ เดือน - ๕ ป
๒๐,๐๐๐ ๒ – ๑๕ ป
๑๕๐,๐๐๐

ผูรับอนุญาตไมปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว หรือไมปฏิบัติตาม
ขอกําหนดของรัฐมนตรี

ยึดถือครอบครอง ทําประโยชน กนสราง แผวถาง เผาปา ทําไม
เก็บหาของปาในเขตปาสงวนแหงชาติโดยไมไดรับอนุญาต

มาตรา ๑๔
(บทหนัก)

มาตรา ๓๑

๕,๐๐๐ - ๕๐,๐๐๐ ๖ เดือน - ๕ ป

มาตรา ๕๘

มาตรา ๗๓ ทวิ

คาสิ่งประดิษฐฯ ที่ทําโดยไมหวงหาม โดยไมไดรับอนุญาต

๕ ป

๕ ป

มาตรา ๕๓ ตรี

ระดับตัวการ

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๑๐ ป
๒๐ ป

๑๐ ป

๑๐ ป

๑๐ ป

๑๐ ป

๕ ป
๕ ป

๑๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐

๑ ป
๑ ป

๕ ป

อายุความ

อัตราโทษ (ไมเกิน)
ปรับ (บาท)
จําคุก
๑๐,๐๐๐
๑ ป

รับไมหรือของปา หรือซอนเรน หรือพาไปเสียใหพนซึ่งตนรูอยูแลว
วาเปนไมหรือของปาผิดกฎหมาย มีความผิดเสมือนตัวการ
มาตรา ๗๒

มาตรา ๗๒

บทกําหนดโทษมาตรา

มาตรา ๗๐

มาตรา ๕๒

มาตรา ๔๑

มาตรา ๔๓
มาตรา ๕๓

ฐานความผิด

ฝาฝนตามมาตรา

ความผิดตาม พ.ร.บ.ปาไม พ.ศ. ๒๔๘๔

๒๐๔ คูมือการปฏิบัติงานดานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม

ทําไมหลักเขตหรือปายปาสงวนฯ เสียหาย

มาตรา ๓๔

วาเปนไมหรือของปาผิดกฎหมาย มีความผิดเสมือนตัวการ

รับไมหรือของปา หรือซอนเรน หรือพาไปเสียใหพน ซึ่งตนรูอยูแลว

ขัดคําสั่งพนักงานเจาหนาที่ที่สั่ง ตามมาตรา ๒๕ (๑) หรือ (๒)

มาตรา ๑๘ (๑) (๒) ไมปฏิบัติตามระเบียบของอธิบดีกรมปาไม

มาตรา ๓๓

ผูรับใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาตตาม พ.ร.บ.ปาสงวนฯ ไมจัดให

มาตรา ๒๔

คนงานหรือผูแทนมีใบคูมือคนงาน

ฐานความผิด

ฝาฝนตามมาตรา

มาตรา ๓๓ ทวิ

มาตรา ๓๒

บทกําหนดโทษมาตรา

ความผิดตาม พ.ร.บ.ปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗

ระดับตัวการ

๖ เดือน

๖ เดือน

๕,๐๐๐
๕,๐๐๐

๓ ป

๓๐,๐๐๐

อัตราโทษ (ไมเกิน)
ปรับ (บาท)
จําคุก
๑,๐๐๐
-

๕ ป

๕ ป

๑๐ ป

๑ ป

อายุความ

คูมือการปฏิบัติงานดานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม

๒๐๕

ลบเลือน เสียหาย หรือไรประโยชน

ทําใหหลักเขต ปาย หรือเครื่องหมายอุทยานแหงชาติเคลื่อนที่

นําหรือปลอยปศุสัตวเขาไป

มาตรา ๑๖ (๑๑)

มาตรา ๑๗

นําอากาศยานขึ้นลงในที่ที่มิไดจัดไว

มาตรา ๑๖ (๑๐)

เพื่อการนั้น

นํายานพาหนะเขาออกหรือขับขี่ยานพาหนะในทางที่มิไดจัดไว

มาตรา ๒๕

เก็บหา หรือนําออกไป ทําอันตราย หรือทําใหเสื่อมสภาพซึ่งกลวย

มาตรา ๑๖ (๗)

มาตรา ๑๖ (๙)

ปดหรือทําใหกีดขวางแกทางนํ้า ทางบก

มาตรา ๑๖ (๖)

ผึ้ง ครั่ง ถานไม เปลือกไม หรือมูลคางคาว

๒,๐๐๐

เปลี่ยนแปลงทางนํ้าหรือทําใหนํ้าทวมทน หรือเหือดแหง

มาตรา ๑๖ (๑๕)

๑,๐๐๐

๑,๐๐๐

๑,๐๐๐

๑,๐๐๐

๑,๐๐๐

๑,๐๐๐

๒,๐๐๐

ทําใหเปนอันตรายหรือเสื่อมสภาพแกดิน หิน กรวด หรือทราย

มาตรา ๑๖ (๑๔)

๒,๐๐๐

๑ เดือน

๑ เดือน

๑ เดือน

๑ เดือน

๑ เดือน

๑ เดือน

๕ ป

๕ ป

๕ ป

๕ ป

อัตราโทษ (ไมเกิน)
ปรับ (บาท)
จําคุก
๒,๐๐๐
๕ ป

๒,๐๐๐

มาตรา ๒๕

มาตรา ๒๔

บทกําหนดโทษมาตรา

นําสัตวออกไป หรือทําอันตรายแกสัตว

นํ้ามันยาง นํ้ามันสน แร หรือทรัพยากรธรรมชาติอื่น

เก็บหา นําออกไป ทําอันตราย หรือทําใหเสื่อมสภาพซึ่งไม ยางไม

ยึดถือ ครอบครองที่ดิน กนสราง แผวถาง หรือเผาปา

ฐานความผิด

มาตรา ๑๖ (๓)

มาตรา ๑๖ (๒)

มาตรา ๑๖

ฝาฝนตามมาตรา

ความผิดตาม พ.ร.บ.อุทยานแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔

๑ ป

๑ ป

๑ ป

๑ ป

๑ ป

๑ ป

๑๐ ป

๑๐ ป

๑๐ ป

๑๐ ป

๑๐ ป

อายุความ

๒๐๖ คูมือการปฏิบัติงานดานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม

ผูเขาไปในเขตอุทยานไมปฏิบัติตามคําสั่งของพนักงานเจาหนาที่

มาตรา ๑๘

เก็บหรือทําอันตรายแกดอกไม ใบไม หรือผลไม

นําสัตวเลี้ยง หรือสัตวพาหนะเขาไปโดยไมไดรับอนุญาต

เขาไปดําเนินการเพื่อหาผลประโยชนโดยไมไดรับอนุญาต

ปดประกาศโฆษณาหรือขีดเขียน

นําเครื่องมือลาสัตวหรืออาวุธเขาไปโดยไมไดรับอนุญาต

ยิงปน หรือทําใหเกิดระเบิด หรือจุดดอกไมเพลิง

สงเสียงอื้อฉาว หรือกระทําการรบกวนรําคาญแกคน หรือสัตว

ทิ้งขยะมูลฝอยไมถูกที่

ทิ้งสิ่งที่เปนเชื้อเพลิง

มาตรา ๑๖ (๘)

มาตรา ๑๖ (๑๒)

มาตรา ๑๖ (๑๓)

มาตรา ๑๖ (๑๔)

มาตรา ๑๖ (๑๕)

มาตรา ๑๖ (๑๖)

มาตรา ๑๖ (๑๗)

มาตรา ๑๖ (๑๘)

มาตรา ๑๖ (๑๙)

ซึ่งสั่งตามระเบียบที่อธิบดีกําหนด

ฐานความผิด

ฝาฝนตามมาตรา

มาตรา ๒๕

มาตรา ๒๕

บทกําหนดโทษมาตรา

ความผิดตาม พ.ร.บ.อุทยานแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔

๕๐๐

๕๐๐

๕๐๐

๕๐๐

๕๐๐

๕๐๐

๕๐๐

๕๐๐

๕๐๐

-

-

-

-

-

-

-

-

-

อัตราโทษ (ไมเกิน)
ปรับ (บาท)
จําคุก
๑,๐๐๐
๑ เดือน

๑ ป

๑ ป

๑ ป

๑ ป

๑ ป

๑ ป

๑ ป

๑ ป

๑ ป

๑ ป

อายุความ

คูมือการปฏิบัติงานดานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม

๒๐๗

มาตรา ๑๒๙

มาตรา ๑๒๐

มาตรา ๑๑๔

ขนแร โ ดยไม ไ ด รั บ อนุ ญ าต เว น แต เ ป น แร ที่ ไ ด รั บ การยกเว น

มาตรา ๑๐๘

ใบอนุญาตประกอบโลหกรรม

สงแรออกนอกราชอาณาจักร แรทอี่ ยูใ นควบคุมตาม พ.ร.บ.นี้ ไดรบั

จะไดรับใบอนุญาตประกอบโลหกรรม

ประกอบโลหกรรมแรที่อยูในความควบคุม พ.ร.บ.แร เวนแต

หรือผูถือประทานบัตร ซึ่งแตงแรภายในเขตเหมืองแร

แตงแร โดยไมไดรับอนุญาตจากทรัพยากรธรณีประจําทองที่

ตามมาตรา ๑๐๓ ทวิ

มีแรไวในครอบครองเกิน ๒ กิโลกรัม โดยไมไดรับอนุญาต

มาตรา ๑๐๕

มาตรา ๑๕๒

มาตรา ๑๔๙

ของมูลคาแร

๕ – ๑๐ เทา

เปรียบเทียบปรับได

๒,๐๐๐

เปรียบเทียบปรับได

๒,๐๐๐

๑-๕ เทาของมูลคาแร

มูลคาแร

๑-๕ เทาของ

๕,๐๐๐

เก็บแรในทางธุรกิจโดยไมไดรับอนุญาต เวนแตเปนแรที่ครอบครอง

มาตรา ๑๐๑

ไดตามมาตรา ๑๐๕

๕,๐๐๐

ขายแร เวนแตเปนผูถือประทานบัตรฯ

๕,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๑๐ ป

-

-

-

-

๖ เดือน

๖ เดือน

๖ เดือน

๓ ป

อัตราโทษ (ไมเกิน)
ปรับ (บาท)
จําคุก
๑๐,๐๐๐
๑ ป

มาตรา ๙๙

มาตรา ๑๔๘

มาตรา ๑๔๓

ซือ้ แรเพือ่ ประกอบธุรกิจ เวนแตจะไดรบั ใบอนุญาตจากทรัพยากรธรณี

มาตรา ๙๒

ประจําทองที่

มาตรา ๑๓๕

ทําเหมืองแรโดยไมมีประทานบัตรชั่วคราวหรือประทานบัตร

มาตรา ๔๓

มาตรา ๑๓๓ ตรี

บทกําหนดโทษมาตรา

สํารวจในที่ใด ๆ โดยไมมีอาชญาบัตรสํารวจแร

ฐานความผิด

มาตรา ๒๕

ฝาฝนตามมาตรา

ความผิดตาม พ.ร.บ.แร พ.ศ. ๒๕๑๐

๑๐ ป

อายุความ

๒๐๘ คูมือการปฏิบัติงานดานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม

โรงงานประกอบกิจการเกีย่ วกับหิน กรวด ทราย หรือดิน สําหรับ
ใชในการกอสรางอยางใดอยางหนึ่ง หรือหลายอยาง ดังนี้
๑. การโม บด หรือยอยหิน
๒. การขุด หรือลอก กรวด ทราย หรือดิน
โรงงานทุกขนาด
โรงงานประกอบกิจการเกีย่ วกับหิน กรวด ทราย หรือดิน สําหรับ
ใชในการกอสรางอยางใดอยางหนึง่ หรือหลายอยาง ดังนี้ (ตอ)
๓. การรอน หรือตักกรวด หรือทราย
เครื่องจักรไมเกิน ๕๐ แรงมา เครื่องจักรไมเกิน ๕๐ แรงมาและ
ไมจํากัดอยูในพวกที่ ๑
๔. การดูดทราย
๕. การลําเลียงหิน กรวด หรือดิน ดวยระบบสายพานลําเลียง
เครื่องจักรไมเกิน ๕๐ แรงมา

๓.

โรงงานทุกขนาด

เครื่องจักรไมเกิน ๕๐ แรงมา
เครื่องจักรไมเกิน ๕๐ แรงมา
เครื่องจักรไมเกิน ๕๐ แรงมา
-

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตผลเกษตรกรรมอยางใด
อยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังนี้
๑. การตม นึ่ง หรืออบพืช หรือเมล็ดพืช
๒. การกะเทาะเมล็ด หรือเปลือกเมล็ดพืช
๓. การอัดปอ หรือใบยาสูบ
๔. การหีบหรืออัดฝาย หรือการปน หรืออัดนุน
๕. การเก็บรักษาหรือลําเลียงพืช เมล็ดพืช หรือผลิตผล
จากพืชในไซโล โกดัง หรือคลังสินคา ฯลฯ
๑๑. การฟกไขโดยใชตูอบ

๒.
-

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการบมใบชาหรือใบยาสูบ

๑.

โรงงานจําพวกที่ ๑
-

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ลําดับ

ขนาดโรงงาน
โรงงานจําพวกที่ ๒
เครื่องจักรไมเกิน ๕๐ แรงมา

บัญชีทายกฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความใน พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕

โรงงานทุกขนาด
-

เครื่องจักรเกิน ๕๐ แรงมา

โรงงานทุกขนาด
-

-

เครื่องจักรเกิน ๕๐ แรงมา
เครื่องจักรเกิน ๕๐ แรงมา
เครื่องจักรเกิน ๕๐ แรงมา
โรงงานทุกขนาด
โรงงานทุกขนาด

โรงงานจําพวกที่ ๓
เครื่องจักรเกิน ๕๐ แรงมา

คูมือการปฏิบัติงานดานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม

๒๐๙

โรงงานประกอบกิ จ การเกี่ ย วกั บ ไม อย า งใดอย า งหนึ่ ง
หรือหลายอยาง ดังนี้
๑. การเลือ่ ย ไส ซอย เซาะรอง หรือการแปรรูปไมดว ยวิธอี นื่
ที่คลายคลึงกัน
๒. การทําวงกบ ขอบประตู ขอบหนาตาง บานหนาตาง
บานประตู หรือสวนประกอบที่ทําดวยไมของอาคาร
๓. การทําไมวีเนียร หรือไมอัดทุกชนิด
๔. การทําฝอยไม การบด ปน หรือยอยไม
๕. การถนอมเนื้อไม หรือการอบไม
๖. การเผาถานจากไม

โรงงานผลิตภาชนะบรรจุ หรือเครื่องใชจากไมไผ ฟาง ออ กก
หรือผักตบชวา

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑจากไมหรือไมกอก
อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังนี้
๑. การทําภาชนะบรรจุ เครื่องมือ หรือเครื่องใชจากไม
รวมถึงชิ้นสวนของผลิตภัณฑดังกลาว
๒. การทํารองเทา ชิน้ สวนของรองเทา หรือหุน รองเทาจากไม
๓. การแกะสลักไม

๔.

๕.

๖.

๔. การทํากรอบรูปหรือกรอบกระจกจากไม

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ลําดับ

-

-

คนงานไมเกิน ๕๐ คน
และไมจํากัดอยูในพวกที่ ๑
-

คนงานไมเกิน ๒๐ คน
-

-

-

คนงานไมเกิน ๕๐ คน และ
ไมจํากัดอยูในพวกที่ ๑

-

-

คนงานไมเกิน ๒๐ คน

-

-

โรงงานจําพวกที่ ๑

ขนาดโรงงาน
โรงงานจําพวกที่ ๒

บัญชีทายกฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความใน พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕

โรงงานทุกขนาด
คนงานเกิน ๕๐ คน
โรงงานทุกขนาด
โรงงานทุกขนาด

โรงงานทุกขนาด

คนงานเกิน ๕๐ คน

โรงงานทุกขนาด
โรงงานทุกขนาด
โรงงานทุกขนาด
โรงงานทุกขนาด

โรงงานทุกขนาด

โรงงานทุกขนาด

โรงงานจําพวกที่ ๓

สรุปมาตรากฎหมายที่เกี่ยวของกับการกระทําผิดตอสิ่งแวดลอม
ลําดับ

กฎหมาย/มาตรา

๑

พ.ร.บ.การขนส ง
ทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒
พ.ร.บ.การจัดสรรทีด่ นิ
พ.ศ. ๒๕๔๓
พ.ร.บ.การชลประทาน
หลวง พ.ศ. ๒๔๘๕
พ.ร.บ.การเดินเรือใน
นานนํา้ ไทย พ.ศ. ๒๔๕๖
พ.ร.บ.การสาธารณสุข
พ.ศ. ๒๕๓๕

๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙

สิ่งแวดลอม
ทางนํ้า

สิ่งแวดลอม
ทางเสียง
และความ
สั่นสะเทือน
๗๑, ๗๒, ๘๓, ๗๑, ๗๒, ๘๓,
๑๔๘
๑๔๘
สิ่งแวดลอม
ลอมทาง
อากาศ

สิ่งแวดลอม
จากขยะและ
สิ่งปฏิกูล

๑๖

๔, ๒๗, ๒๘
๔, ๒๘, ๓๗
๓๗, ๓๙
๑๑๙,
๓ , ๑๒๒ ,
๑๑๙,
๑๑๙ ทวิ, ๒๐๔
๑๒๓ - ๑๒๖ ๑๑๙ ทวิ, ๒๐๔
๕, ๒๕-๒๘, ๕, ๒๕-๒๘, ๕, ๒๕-๒๘, ๔, ๕, ๒๕-๒๘,
๓๑-๓๓, ๓๕, ๓๑-๓๓, ๓๕, ๓๑-๓๓, ๓๕, ๓๑-๓๓, ๓๕,
๗๓, ๗๔, ๗๖ ๗๓, ๗๔, ๗๖ ๗๓, ๗๔, ๗๖ ๕๐, ๗๓, ๗๔,๗๖
๔, ๑๐
พ.ร.บ.ควบคุ ม การ ๔, ๑๐
ฆาสัตวและจําหนาย
เนื้อสัตวพ.ศ. ๒๕๓๕
พ.ร.บ.ควบคุ ม การ
๓, ๔, ๕, ๖,
๘, ๙
โฆษณาโดยใชเครื่อง
ขยายเสียง พ.ศ. ๒๔๙๓
พ.ร.บ.ควบคุมโภคภัณฑ
พ.ศ. ๒๔๙๕
พ.ร.บ.ควบคุมยุทธภัณฑ
พ.ศ. ๒๕๓๐

๑๐ พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร
พ.ศ. ๒๕๒๒
๑๑ พ.ร.บ.คุม ครองผูไ มสบู
บุหรี่ พ.ศ. ๒๕๓๕
๑๒ พ.ร.บ.คุม ครองแรงงาน
พ.ศ. ๒๕๔๑
๑๓ พ.ร.บ.จราจรทางบก
พ.ศ. ๒๕๒๒

สิ่งแวดลอม
จากของ
เสียและสาร
อันตราย

๕,๘

๘, ๓๒, ๖๕

๕, ๘

๑๑๙,
๑๑๙ ทวิ, ๒๐๔
๕, ๒๕-๒๘,
๓๑-๓๓, ๓๕,
๗๓, ๗๔, ๗๖

๓, ๕, ๖, ๙,
๑๑
๔, ๑๔, ๑๕,
๑๙, ๒๑, ๒๔,
๒๕, ๒๘-๓๐,
๔๑-๕๐

๘

๓-๑๔
๑๐๑, ๑๖๖
๖, ๑๐ ทวิ,
๒๐, ๑๔๘,
๑๕๒

๖, ๙, ๑๐ ทวิ,
๑๓, ๑๔, ๙๙,
๑๔๘, ๑๕๐,
๑๕๒

๑๔ พ.ร.บ.จัดวางการรถไฟ
และทางหลวง
พ.ศ. ๒๔๙๔

๒๑๐ คูมือการปฏิบัติงานดานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม

๒๐, ๑๑๓,
๑๒๘, ๑๔๘,
๑๕๐, ๑๕๒
๘๒

๑๐ ทวิ, ๑๗,
๑๕๒, ๑๕๘

ลําดับ

กฎหมาย/มาตรา

สิ่งแวดลอม
ทางนํ้า

สิ่งแวดลอม
ลอมทาง
อากาศ

สิ่งแวดลอม
ทางเสียง
และความ
สั่นสะเทือน

๑๕ พ.ร.บ.ทางหลวง
พ.ศ. ๒๕๓๕
๑๖ พ.ร.บ.เทศบาล
พ.ศ. ๒๔๙๖
๑๗ พ.ร.บ.นํ้าบาดาล
๕, ๖, ๑๖,
พ.ศ. ๒๕๒๐
๓๖ ทวิ
๑๘ พ.ร.บ.ประมง
๑๙, ๖๒ ทวิ
พ.ศ. ๒๔๙๐
๑๙ พ.ร.บ.ปโตรเลียม
๔, ๗๕, ๑๐๘
พ.ศ. ๒๕๑๔
๒๐ พ.ร.บ.ปุย พ.ศ. ๒๕๑๘

๒๑ พ.ร.บ.พลังงานปรมาณู
เพือ่ สันติ พ.ศ. ๒๕๐๔
๒๒ พ.ร.บ.มาตรฐาน
ผลิตภัณฑอตุ สาหกรรม
พ.ศ. ๒๕๑๑
๒๓ พ.ร.บ.รถยนต
พ.ศ. ๒๕๒๒
๒๔ พ.ร.บ.ระเบียบบริหาร
ราชการกรุงเทพมหานคร
พ.ศ. ๒๕๒๘
๒๕ พ.ร.บ.ระเบียบบริหาร
ราชการเมื อ งพั ท ยา
พ.ศ. ๒๕๔๒
๒๖ พ.ร.บ.รั ก ษาคลอง
๖
ร.ศ.๑๒๑
๒๗ พ.ร.บ.รั ก ษาคลอง ๔, ๑๔, ๑๕,
ประปา พ.ศ. ๒๕๒๖ ๑๖, ๑๙, ๒๒
๒๘ พ.ร.บ.รั ก ษาความ ๔, ๒๓, ๓๐,
สะอาดและความเปน ๓๓, ๕๗
ระเบียบเรียบรอยของ
บานเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕

สิ่งแวดลอม
จากขยะและ
สิ่งปฏิกูล

สิ่งแวดลอม
จากของ
เสียและสาร
อันตราย

๔, ๔๕, ๗๑
๕๐, ๕๓, ๕๖,
๕๗

๔, ๗๕, ๑๐๘
๓, ๑๑, ๑๒,
๒๐, ๒๗, ๓๐,
๓๑, ๔๒, ๔๔,
๔๘, ๕๖-๗๒
๓, ๑๒-๑๔,
๒๑-๒๔
๑๕, ๑๗
๕, ๗, ๕๘

๕, ๗, ๕๘
๘๙, ๙๐
๖๒, ๖๗
๖
๔, ๑๔, ๑๕,
๑๖, ๑๙, ๒๒
๔, ๘, ๑๓, ๑๘,
๑๙, ๒๖, ๒๙,
๓๐, ๓๑-๓๓,
๕๔-๕๗

คูมือการปฏิบัติงานดานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม

๒๑๑

ลําดับ

กฎหมาย/มาตรา

สิ่งแวดลอม
ทางนํ้า

สิ่งแวดลอม
ลอมทาง
อากาศ

สิ่งแวดลอม
ทางเสียง
และความ
สั่นสะเทือน

๒๙ พ.ร.บ.แร พ.ศ. ๒๕๑๐ ๔, ๖๒, ๖๓,
๖๗, ๖๘,
๑๓๘
๓๐ พ.ร.บ.โรงงาน
๘, ๔๕
๕, ๘, ๔๕
๖, ๘, ๔๕
พ.ศ. ๒๕๓๕
๓๑ พ.ร.บ.วัตถุอันตราย ๔, ๑๗, ๒๐,
พ.ศ. ๒๕๓๕
๕๙-๖๖, ๖๙
๓๒ พ.ร.บ.วาดวยการเก็บ
รักษานํ้ามันเชื้อเพลิง
พ.ศ. ๒๔๗๔
๓๓ พ.ร.บ.สงวนและ ๓๘, ๔๒, ๕๔
คุ  ม ครองสั ต ว ป  า
พ.ศ. ๒๕๓๕
๓๔ พ.ร.บ.สงเสริมและรักษา ๓๒, ๕๕, ๖๙, ๑๑, ๓๒, ๕๕, ๓๒, ๕๕,
คุณภาพสิ่งแวดลอม ๗๐-๗๗, ๘๐, ๖๔-๖๘, ๙๒, ๖๔-๖๘, ๙๒,
แหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ๙๒, ๑๐๐, ๑๐๐-๑๐๓, ๑๐๐-๑๐๓,
๑๑๑
๑๑๑
๑๐๔-๑๐๗,
๑๑๐-๑๑๑,
๓๕ พ.ร.บ.สภาตําบลและ
องคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗
๓๖ พ.ร.บ.องคการบริหาร
สวนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐
๓๗ พ.ร.บ.อาวุธปน เครือ่ ง
กระสุ น ป น วั ต ถุ
ระเบิด ดอกไมเพลิงฯ
พ.ศ. ๒๔๙๐
๓๘ พ.ร.บ.อุทยานแหงชาติ ๑๖, ๒๔
พ.ศ. ๒๕๐๔
๓๗๐, ๓๗๒,
๓๙ ประมวลกฎหมายอาญา ๒๓๗, ๓๘๐,
๓๙๖
๓๗๖
ขอ ๑
ขอ ๑
๔๐ ประกาศคณะปฏิวัติ
ฉบับที่ ๑๖ วันที่ ๙
ธันวาคม ๒๕๑๔

๒๑๒ คูมือการปฏิบัติงานดานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม

สิ่งแวดลอม
จากขยะและ
สิ่งปฏิกูล

สิ่งแวดลอม
จากของ
เสียและสาร
อันตราย
๖๙, ๗๑,
๑๓๗, ๑๓๘

๖, ๘, ๔๕

๖, ๘, ๔๕
๔, ๑๗, ๒๐,
๕๙-๖๖, ๖๙
๓, ๖-๙,
๑๒-๔๑, ๔๓,
๔๔, ๔๘-๕๓

๓๘, ๗๘, ๗๙, ๗๘, ๗๙, ๑๐๐
๑๐๐

๖๗
๔๕
๖, ๗, ๓๘, ๔๓,
๔๗, ๕๑, ๗๒,
๗๔, ๗๗, ๘๐
๑๖, ๒๗
๓๘๐, ๓๙๖

๒๓๗

ภาคผนวก ญ
หนวยงานที่เกี่ยวของกับการปองกันและปราบปราม
การทําลายทรัพยากรปาไมและสิ่งแวดลอม

คูมือการปฏิบัติงานดานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม

๒๑๓

หนวยงานในสังกัดกรมปาไม
ลําดับ

ชื่อ–สกุล

๑.

นายชลธิศ สุรัสวดี

๒.

นายจเรศักดิ์ นันตะวงษ

๓.

นายสมศักดิ์ เรงเพียร

๔.

นางอํานวยพร ชลดํารงคกุล

๕.

นายอรรถพล เจริญชันษา

๖.

นายสักรินทร ปญญาใจ

๗.

นายภูษิต หิรัญพฤกษ

๘.

นายศุุภชัย สุกใส

๙.

นายสํารวย สุดเฉลียว

๑๐. นายธีรยุทธ สมตน
๑๑. นายธรรมนูญ อัครพินท
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.

นายจรัญ มากสมบูรณ
นายประยุทธ เสี้ยวยิ้ม
นายมนตรี นุชอนงค
นายสุพจน ภูรัตนโอภา
นายสมชาย เปรมพาณิชยนกุ ลู

๑๗. นายสมศักดิ์ เจียมสงวนวงค
๑๘. นายชูเกียรติ พงศศิริวรรณ
๑๙. -

ตําแหนง

สถานที่ตั้ง

โทรศัพท

อธิบดีกรมปาไม

ชั้น ๒ อาคารเทียมคมกฤส ๐-๒๙๔๐-๖๓๑๔
ตอ ๕๑๙๙, ๕๑๗๓
รองอธิบดีกรมปาไม
ชั้น ๒ อาคารเทียมคมกฤส ๐-๒๕๖๑-๔๒๙๒,
๐-๒๕๖๑-๕๔๒๑ ตอ ๕๑๗๑
ผูตรวจราชการกรมปาไม
ชั้น ๒ อาคารเทียมคมกฤส ๐-๒๕๖๑-๔๒๙๒-๓,
๐-๒๕๗๙-๒๗๙๘ ตอ ๕๑๙๒
ผูตรวจราชการกรมปาไม
ชั้น ๒ อาคารเทียมคมกฤส ๐-๒๕๖๑-๔๒๙๒-๓
ตอ ๕๐๒๐
ผอ.สํ า นั ก ป อ งกั น รั ก ษาป า ชั้น ๑ อาคารเทียมคมกฤส ๐-๒๕๗๙-๘๒๓๖
และควบคุมไฟปา
ตอ ๕๗๘๑, ๕๐๕๑
ผอ.สวนปองกันและปราบปราม หมูที่ ๘ บานแมเมาะหลวง ๐๘-๙๘๕๐-๗๕๕๑
ภาคเหนือ
ต.แมเมาะ อ.แมเมาะ จ.ลําปาง
ผอ.สวนปองกันและปราบปราม เขาอีโต จ.ปราจีนบุรี
๐๙-๙๓๙๓-๘๘๖๘
ภาคกลาง
ผอ.สวนปองกันและปราบปราม ๘๘๐ หมู ๒ ต.เหนือคลอง ๐๘-๑๙๕๙-๕๓๓๗
ภาคใต
อ.เหนือคลอง จ.กระบี่
ผูอํานวยการสวนปองกันและ ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม ๐๘-๑๙๗๔-๑๘๙๒
ปราบปรามภาคตะวั น ออก
เฉียงเหนือ
ผอ.สํานักจัดการที่ดินปาไม ชัน้ ๒ อาคารถนอมเปรมรัศมี ๐๒-๕๖๑๔-๒๙๒๓
ตอ ๕๗๓๒, ๕๗๕๗
ผูอํานวยการสํานักการอนุญาต ชั้น ๑ อาคารเทียมคมกฤส ๐-๒๕๗๙-๕๗๘๖,
๐๘-๔๗๕๑-๒๘๑๕ ตอ ๕๒๐๙
ผอ.สวนอนุญาตไมและของปา ชั้น ๑ อาคารเทียมคมกฤส ๐-๒๕๗๙-๒๓๙๑ ตอ๕๒๐๖
ผอ.สวนใชประโยชนพื้นที่ปาไม ชั้น ๑ อาคารเทียมคมกฤส ๐-๒๙๔๐-๗๓๘๓ ตอ ๕๒๑๗
ผอ.สวนอนุญาตอุตสาหกรรมไม ชั้น ๑ อาคารเทียมคมกฤส ๐-๒๕๗๘-๔๘๕๒ ตอ ๕๒๐๒
ผอ.สวนอนุญาตเลื่อยโซยนต ชั้น ๑ อาคารเทียมคมกฤส ๐-๒๕๗๙-๒๓๙๑ ตอ ๕๒๐๖
ผู  อํ า นวยการสํ า นั ก จั ด การ ๑๖๔/๑ ถ.เจริญประเทศ ๐-๕๓๘๒-๐๗๗๘
ทรัพยากรปาไมที่ ๑ เชียงใหม ต.ชางคลาน อ.เมือง
ผู  อํ า นวยการสํ า นั ก จั ด การ ๗๙๘ ถ.สิงหไคล ต.เวียง ๐-๕๓๗๑-๑๔๔๕
ทรัพยากรปาไมที่ ๒ (เชียงราย) อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐
๐-๕๔๒๒-๓๒๙๘
รก.ผอ.สํานักจัดการทรัพยากร ๓๐ ถนนทามะโอ
ปาไมที่ ๓ (ลําปาง)
ต.เวียงเหนือ อ.เมือง จ.ลําปาง
๕๒๑๐๐
ผู  อํ า นวยการสํ า นั ก จั ด การ ตําบลปามะมวง อําเภอเมือง ๐-๕๕๕๑-๑๗๖๓
ทรัพยากรปาไมที่ ๔ (ตาก)
จังหวัดตาก ๖๓๐๐๐
คูมือการปฏิบัติงานดานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม

๒๑๕

ลําดับ

ชื่อ–สกุล

ตําแหนง

๒๐. นายสุเทพ ปวเรศวิทยาฬาร ผู  อํ า นวยการสํ า นั ก จั ด การ
ทรัพยากรปาไมที่ ๕ (สระบุรี)
๒๑. นายสุขุม มิตตัสสา
ผู  อํ า นวยการสํ า นั ก จั ด การ
ทรัพยากรปาไมที่ ๖ (อุดรธานี)
๒๒. นายมิตรชัย อานันทนสกุล ผู  อํ า นวยการสํ า นั ก จั ด การ
ทรัพยากรปาไมที่ ๗ (ขอนแกน)
๒๓. นายยรรยง กางการ

ผู  อํ า นวยการสํ า นั ก จั ด การ
ทรัพยากรปาไมที่ ๘ (นครราชสีมา)

๒๔. นายไพศาล ธนะเพิ่มพูล

ผู  อํ า นวยการสํ า นั ก จั ด การ
ทรัพยากรปาไมที่ ๙ (ชลบุรี)

๒๕. นายสมชาย เปรมพาณิชยนกุ ลู ผู  อํ า นวยการสํ า นั ก จั ด การ
ทรัพยากรปาไมที่ ๑๐ (ราชบุรี)
๒๖. นายจงรัก ทรงรัตนพันธุ
ผู  อํ า นวยการสํ า นั ก จั ด การ
ทรัพยากรปาไมที่ ๑๑
(สุราษฎรธานี)
๒๗. -

ผู  อํ า นวยการสํ า นั ก จั ด การ
ทรัพยากรปาไมที่ ๑๒
(นครศรีธรรมราช)

๒๘. นายเจษฎา เจษฎาภินันท

รักษาราชการแทนผูอ าํ นวยการ
สํานักจัดการทรัพยากรปาไม
ที่ ๑๓ (สงขลา)
ผู  อํ า นวยการสํ า นั ก จั ด การ
ทรั พ ยากรป า ไม ที่ ๑ สาขา
แมฮองสอน
ผูอ าํ นวยสํานักจัดการทรัพยากร
ปาไมที่ ๓ สาขาแพร
ผู  อํ า นวยการสํ า นั ก จั ด การ
ทรั พ ยากรป า ไม ที่ ๔ สาขา
นครสวรรค

๒๙. นายมานพ สายอุนใจ
๓๐. นายนิทรรศ เวชวินิจ
๓๑. นายประชัญ คํามาบุตร

๓๒. นายบุญลาภ สุกใส

สถานที่ตั้ง

โทรศัพท

๑๑๑ หมู  ๑ ต.พุ แ ค
อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี
๗๕ ถ.ศรีสุข ต.หมากแขง
อ.เมือง จ.อุดรธานี ๔๑๐๐๐
เลขที่ ๒ ถนนหน า ศู น ย
ราชการ ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.ขอนแกน ๔๐๐๐๐
๕๙๑ หมู ๗ ถนนราชสีมาปกธงชัย ต.ปรุใหญ อ.เมือง
จ.นครราชสีมา ๓๐๐๐๐
๒๐๑ ม.๑ ถ.สุ ขุ ม วิ ท
ต.หนองไม แ ดง อ.เมื อ ง
จ.ชลบุรี ๒๐๐๐๐
๒๖๕ ถ.คายหลวง ต.บานโปง
อ.บานโปง จ.ราชบุรี ๗๐๑๑๐
เลขที่ ๕ หมูที่ ๕
ถนนกาญจนวิถี ตําบลบางกุง
อํ า เภอเมื อ ง จั ง หวั ด
สุราษฎรธานี ๘๔๐๐๐
๑๙๙ หมูที่ ๓ ถ.พระเพรงลานสกา ต.นาสาร
อ.พระพรหม
จ.นครศรีธรรมราช ๘๐๐๐๐
ม.๑ ต.ฉลุง อ.หาดใหญ
จ.สงขลา ๙๐๑๑๐

๐๘-๔๗๕๑-๒๘๑๒
ตอ ๐-๓๖๓๔-๗๔๙๗
๐๘-๑๘๓๒-๗๗๑๒
ตอ ๐-๔๒๒๒-๑๗๗๙ ตอ ๑๐๑
๐๘-๔๗๕๑-๒๘๐๘
ตอ ๐-๔๓๓๓-๐๓๘๑

ถนนปางลอนิคม ต.จองคํา
อ.เมื อ ง จ.แม ฮ  อ งสอน
๕๘๐๐๐
๑๔๐ ถ.ยั น ตรกิ จ โกศล
ต.ปาแมต อ.เมือง จ.แพร
สํานักจัดการทรัพยากรปาไม
ที่ ๔ สาขานครสวรรค ถนน
โกสียใต ตําบลปากนํ้าโพ
อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค
๖๐๐๐๐
ผู  อํ า นวยการสํ า นั ก จั ด การ ๘๘ ม.๔ ต.หัวรอ อ.เมือง
ทรัพยากรปาไมที่ ๔ สาขาพิษณุโลก จ.พิษณุโลก

๒๑๖ คูมือการปฏิบัติงานดานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม

๐-๔๔๒๒-๒๒๐๑
ตอ ๒๒, ๐๘-๔๗๕๑-๒๘๑๐,
๐๘-๑๘๘๓-๗๔๕๑
๐-๓๘๐๔-๗๕๒๘-๓๐,
๐๘-๔๗๕๑-๒๘๑๓
๐๘-๑๗๕๓-๗๒๔๒
ตอ ๐-๓๒๒๐-๑๓๙๕
๐-๗๗๒๗-๕๘๑๖,
๐-๗๗๒๘-๑๕๕๔
๐-๗๕๗๖-๓๓๖๗
ตอ ๑๐๘
๐-๗๔๒๐-๕๙๙๐
๐-๕๓๖๙-๕๐๐๗
๐-๕๔๖๒-๗๑๔๓
๐-๕๖๒๒-๖๓๗๔,
๐๘-๙๖๓๕-๙๘๙๓

๐-๕๕๓๒-๒๖๑๒
ตอ ๑๑๑

ลําดับ

ชื่อ–สกุล

๓๓. นายวีระ มานิสสรณ
๓๔. นายสุปญญ เทียนดํา
๓๕. นายธวัชชัย วิจิตรวงษ
๓๖. นายปรีชา แสงเทียน
๓๗. นายบุญสืบ สมัครราช
๓๘. นายชาตรี วชิระเผด็จศึก

ตําแหนง

สถานที่ตั้ง

ผู  อํ า นวยการสํ า นั ก จั ด การ ๑ ถ.นิ ต โย ต.ในเมื อ ง
ทรัพยากรปาไมที่ ๖ สาขานครพนม อ. เมืองนครพนม จ.นครพนม
๔๘๐๐๐
ผอ.สํานักจัดการทรัพยากรปาไม ต . ใ น เ มื อ ง อ . เ มื อ ง
ที่ ๗ สาขาอุบลราชธานี
จ.อุบลราชธานี
ผู  อํ า นวยการสํ า นั ก จั ด การ ๔๗๔ ถนนหนาเมือง ซอย ๕
ทรั พ ยากรป า ไม ที่ ๙ สาขา ตําบลหนาเมือง อําเภอเมือง
ปราจีนบุรี
จังหวัดปราจีนบุรี ๒๕๐๐๐
ผู  อํ า นวยการสํ า นั ก จั ด การ ๓๖๑ ถ.ดําเนินเกษม ต.คลอง
ทรัพยากรปาไมที่ ๑๐
กระแชง อ.เมือง จ.เพชรบุรี
สาขาเพชรบุรี
ผู  อํ า นวยการสํ า นั ก จั ด การ ๑๐๕ หมู  ๒ ต.ทั บ ปริ ก
ทรัพยากรปาไมที่ ๑๒ (สาขากระบี)่ อ.เมือง จ.กระบี่ ๘๑๐๐๐
ผู  อํ า นวยการสํ า นั ก จั ด การ ถ.ประชาสงเคราะห
ทรัพยากรปาไมที่ ๑๓ สาขา ต.บางนาค อ.เมือง
จ.นราธิวาส ๙๖๐๐๐
นราธิวาส

โทรศัพท
๐๘-๙๕๗๕-๑๑๗๐
๐-๔๒๕๑-๑๕๐๕
๐๘-๕๑๒๐-๑๒๒๒
ตอ ๐-๔๕๒๕-๔๓๔๕
๐-๓๗๔๕-๒๑๐๔
ตอ ๑๐๘
๐๘-๑๘๐๖-๙๔๖๕
๐-๗๕๖๕-๖๓๗๘,
๐๘-๑๙๔๑-๒๐๐๓
๐-๗๓๕๑-๒๕๙๗
๐-๗๓๕๑-๒๕๙๗

คูมือการปฏิบัติงานดานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม

๒๑๗

หนวยงานในสังกัดกรมอุทยานแหงชาติสัตวปาและพันธุพืช
ลําดับ

ชื่อ–สกุล

ตําแหนง

๑. นายธัญญา เนติธรรมกุล

อธิบดี

๒. นายอดิศร นุชดํารงค

รองอธิบดี

๓. นายเฉลิมชัย ปาปะทา

รองอธิบดี

๔. นายสมหมาย กิตยากุล

รองอธิบดี

๕. นายจิระศักดิ์ ชูความดี

ผูตรวจราชการกรม

๖. นายสวัสดิ์ อั้นเตง

ผูตรวจราชการกรม

๗. นายณรงค มหรรณพ

ผูตรวจราชการกรม

๘. นางสิริมณี ชุมเรียง

หัวหนากลุมกลุมพัฒนาระบบ
บริหาร
ผูอํานวยการกองนิติการ

๙. นายบุญเกิด รองแกว

๑๐. นายสมเกียรติ สุนทรพิทกั ษกลู ผูอํานวยการกองคุมครองพันธุ
สัตวปา และพืชปาตามอนุสญั ญา
๑๑. นายศิวจักร ชื่นสังข
ผูอ าํ นวยการสํานักบริหารงานกลาง
๑๒. นายศิริ อัคคะอัคร

ผูอํานวยการสํานักปองกัน
ปราบปรามและควบคุมไฟปา
๑๓. นายปรมินทร วงศสุวัฒน ผูอํานวยการสํานักฟนฟูและ
พัฒนาพื้นที่อนุรักษ
๑๔. นางกรภัทร ดํารงคไทย
ผูอ าํ นวยการสํานักวิจยั การอนุรกั ษ
ปาไมและพันธุพืช
๑๔. นายประกิต วงศศรีวัฒนกุล ผู  อํ า นวยการสํ า นั ก อนุ รั ก ษ
และจัดการตนนํ้า
๑๖. นายทรงธรรม สุขสวาง
๑๗. นายวิรัช จตุพนาพร
๑๘. นายอยู เสนาธรรม

สถานที่ตั้ง

โทรศัพท

กรมอุทยานแหงชาติสตั วปา ๐-๒๕๗๙-๘๑๑๕,
และพันธุพืช
๐-๒๕๖๑-๐๗๗๗
ตอ ๑๙๙๙, ๑๙๐๑, ๑๙๐๒,
๑๙๐๔, ๑๙๐๕
กรมอุทยานแหงชาติสตั วปา ๐-๒๕๖๑-๐๗๗๗
และพันธุพืช
ตอ ๑๙๔๐-๑๙๔๒
กรมอุทยานแหงชาติสตั วปา โทร. ๐-๒๕๖๑-๐๗๗๗
และพันธุพืช
ตอ ๑๙๒๐-๑๙๒๒
กรมอุทยานแหงชาติสตั วปา ๐-๒๕๖๑-๐๗๗๗
และพันธุพืช
ตอ ๑๙๑๐-๑๙๑๒
กรมอุทยานแหงชาติสตั วปา ๐-๒๕๖๑-๐๗๗๗ ตอ ๑๙๔๔
และพันธุพืช
กรมอุทยานแหงชาติสตั วปา ๐-๒๕๖๑-๐๗๗๗ ตอ ๑๙๕๐
และพันธุพืช
กรมอุทยานแหงชาติสตั วปา ๐-๒๕๖๑-๐๗๗๗ ตอ ๑๙๔๖
และพันธุพืช
กรมอุทยานแหงชาติสตั วปา ๐-๒๕๖๑-๐๗๗๗ ตอ ๑๒๕๗
และพันธุพืช
กรมอุทยานแหงชาติสตั วปา ๐-๒๕๖๑-๐๗๗๗ ตอ ๑๒๑๐
และพันธุพืช
กรมอุทยานแหงชาติสตั วปา ๐-๒๕๖๑-๐๗๗๗ ตอ ๑๔๘๘
และพันธุพืช
กรมอุทยานแหงชาติสตั วปา ๐-๒๕๖๑-๐๗๗๗ ตอ ๑๑๐๐
และพันธุพืช
กรมอุทยานแหงชาติสตั วปา ๐-๒๕๖๑-๐๗๗๗ ตอ ๑๔๐๐
และพันธุพืช
กรมอุทยานแหงชาติสตั วปา ๐-๒๕๖๑-๐๗๗๗ ตอ ๑๕๐๐
และพันธุพืช
กรมอุทยานแหงชาติสตั วปา ๐-๒๕๖๑-๐๗๗๗ ตอ ๑๔๐๐
และพันธุพืช
กรมอุทยานแหงชาติสตั วปา ๐-๒๕๖๑-๐๗๗๗ ตอ ๑๘๐๐
และพันธุพืช

ผูอ าํ นวยการสํานักอุทยานแหงชาติ กรมอุทยานแหงชาติสตั วปา ๐-๒๕๖๑-๐๗๗๗ ตอ ๑๗๐๑
และพันธุพืช
ผูอ าํ นวยการสํานักบริหารพืน้ ที่ ๔๙๘/๑ ถ.หนาเมือง ต.หนาเมือง ๐-๔๗๒๑-๑๑๔๐ ตอ ๑๐๐
อนุรักษที่ ๑
อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี
ผูอ าํ นวยการสํานักบริหารพืน้ ที่ เลขที่ ๑๖ ถนนสุขมุ วิท ตําบล ๐-๔๘๔๑-๑๒๔๔ ตอ ๑๐๐
อนุรักษที่ ๒
ศรีราชา อําเภอศรีราชา
จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๑๐

๒๑๘ คูมือการปฏิบัติงานดานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม

ลําดับ

ชื่อ–สกุล

ตําแหนง

สถานที่ตั้ง

๑๙. นายยรรยง เลขาวิจิตร

๐-๔๒๒๑-๑๐๒๕ ตอ ๑๐๐

๒๐.

๐-๗๗๒๗-๒๐๕๘ ตอ ๑๐๐

๒๑.
๒๒.
๒๓.
๒๔.
๒๕.
๒๖.
๒๗.

ผูอ าํ นวยการสํานักบริหารพืน้ ที่ อ.บานโปง จ.ราชบุรี ๗๐๑๑๐
อนุรักษที่ ๔
ผูอ าํ นวยการสํานักบริหารพืน้ ที่ ๑๔๘ หมู ๕ อาคารสํานัก
นายธนโรจน โพธิสาโร
อนุรักษที่ ๔
บริหารพื้นที่อนุรักษที่ ๔
ถนนกาญจนวิถี ตําบลบางกุง
อําเภอเมือง สุราษฎรธานี
๘๔๐๐๐
นายสุพจน เพริดพริ้ง
ผูอ าํ นวยการสํานักบริหารพืน้ ที่ เลขที่ ๙๔๒/๔ ถนนพระเงิน
อนุรักษที่ ๕
ตําบลคลัง อําเภอเมือง จังหวัด
นครศรีธรรมราช ๘๐๐๐๐
นายธนิตย หนูยิ้ม
ผูอ าํ นวยการสํานักบริหารพืน้ ที่ เลขที่ ๖๐ ถนนรามวิถี ตําบล
อนุรักษที่ ๖
บอยาง อําเภอเมือง จังหวัด
สงขลา
ผูอ าํ นวยการสํานักบริหารพืน้ ที่ เลขที่ ๑๔๙๔ ถ.จอมสุรางค
อนุรักษที่ ๗
ยาตร ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.นครราชสีมา ๔๐๐๐๐
ผูอ าํ นวยการสํานักบริหารพืน้ ที่ ๖๕๙ หมูท ี่ ๑๔ ถนนมิตรภาพ
นายไพโรจน ปานสมุทร
อนุรักษที่ ๘
ตําบลศิลา อําเภอเมือง จังหวัด
ขอนแกน ๔๐๐๐๐
นายทองใบ บุญญาเสนียกุล ผูอ าํ นวยการสํานักบริหารพืน้ ที่ ๑๘๙ ถ.แจงสนิท ต.แจระแม
อนุรักษที่ ๙
อ.เมื อ ง จ.อุ บ ลราชธานี
๔๔๐๐๐
นายอมร ตอเจริญ
ผูอ าํ นวยการสํานักบริหารพืน้ ที่ ๗๙ ถนนศรีสขุ ตําบลหมากแขง
อนุรักษที่ ๑๐
อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
๔๑๐๐๐
นายนิพนธ จํานงสิริศักดิ์ ผูอ าํ นวยการสํานักบริหารพืน้ ที่ ตําบลในเมือง อําเภอเมือง
อนุรักษที่ ๑๑
จังหวัดพิษณุโลก ๖๕๐๐๐

โทรศัพท

๒๘. นายวิทยา หงษเวียงจันทร
๒๙. นายไพศาล สถิตวิบูรณ
๓๐. นายยุทธชัย ปทมสนธิ
๓๑. นายกมลไชย คชชา
๓๒. นายสมหวัง เรืองนิวัติศัย

ผูอ าํ นวยการสํานักบริหารพืน้ ที่ ๑๙/๔๗ ถนนโกสี ย  ใ ต
อนุรักษที่ ๑๒
อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค
๖๐๐๐๐
ผูอ าํ นวยการสํานักบริหารพืน้ ที่ ตัง้ อยูเ ลขที่ ๑๔๐ ถนนยันตกิจ
อนุรักษที่ ๑๔
โกศล ตําบลปาแมต อําเภอ
เมือง จังหวัดแพร ๕๔๐๐๐
ผูอ าํ นวยการสํานักบริหารพืน้ ที่ ต.ปามะมวง อ.เมือง จ.ตาก
อนุรักษที่ ๑๔
๖๔๐๐๐
ผูอ าํ นวยการสํานักบริหารพืน้ ที่ ๗๗๕ ถนนสิงหไคล ต.เวียง
อนุรักษที่ ๑๕
อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐
ผูอ าํ นวยการสํานักบริหารพืน้ ที่ ถ.เจริญประเทศ ต.ชางคลาน
อนุรักษที่ ๑๖
อ.เมือง จ.เชียงใหม ๕๐๑๐๐

๐-๗๕๔๕-๖๑๔๔ ตอ ๑๐๐
๐-๗๔๔๑-๑๐๒๐ ตอ ๑๐๐

๐-๔๕๔๑-๑๖๗๗ ตอ ๑๐๐
๐-๔๕๔๑-๑๖๗๗ ตอ ๑๐๐
๐-๔๒๒๒-๑๗๒๕ ตอ ๑๐๐
๐-๕๕๒๕-๘๐๒๘ ตอ ๑๐๐
๐-๕๖๒๒-๑๑๔๐ ตอ ๑๐๐
๐-๕๔๖๒-๗๖๗๗ ตอ ๑๐๐
๐-๕๕๕๑-๑๑๔๒ ตอ ๑๐๐
๐-๕๔๗๑-๑๔๐๒ ตอ ๑๐๐
๐-๕๔๒๗-๖๑๐๐ ตอ ๑๐๐

คูมือการปฏิบัติงานดานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม

๒๑๙

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมสวนภูมิภาค
สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมภาคกลาง
ลําดับ
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.

จังหวัด
จังหวัดสุโขทัย
จังหวัดพิษณุโลก
จังหวัดนครสวรรค
จังหวัดพิจิตร
จังหวัดอุทัยธานี
จังหวัดกําแพงเพชร
จังหวัดนครปฐม

สถานที่ตั้ง
๑๑๗ ถ.ประเวศนคร ต.ธานี อ.เมือง จ.สุโขทัย ๖๔๐๐๐
๙๙/๙ ม.๔ ต.หัวรอ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก ๖๕๐๐๐
๔๕/๒๑ ถ.โกสียใต ต.ปากนํ้าโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค ๖๐๐๐๐
๙๐/๒ ถ.ศรีมาลา ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิจิตร ๖๖๐๐๐
๗๔ ถ.รักการดี ต.อุทัยใหม อ.เมือง จ.อุทัยธานี ๖๑๐๐๐
ถ.เทศบาล ๒ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กําแพงเพชร ๖๒๐๐๐
ศาลากลางจังหวัดนครปฐม (หลังใหม) ชั้น ๔ ถ.ศูนยราชการ อ.เมือง
จ.นครปฐม ๗๔๐๐๐
จังหวัดชัยนาท
๑๕๗/๒ ถ.พรหมประเสริฐ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยนาท ๑๗๐๐๐
จังหวัดสุพรรณบุรี
ศูนยราชการฯ ชัน้ ๔ ถ.สุพรรณบุรี - ชัยนาท อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี ๗๒๐๐๐
จังหวัดสมุทรสาคร
ศาลากลาง ชัน้ ๔ ถ.เศรษฐกิจ ๑ ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร ๗๔๐๐๐
จังหวัดนนทบุรี
ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี ชัน้ ๔ อาคาร ๕ ชัน้ ถ.รัตนาธิเบศร ต.บางกระสอ
อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี ๑๑๐๐๐
จังหวัดสิงหบุรี
๖๒๕ ถ.สิงหบุรี-บางระจัน ต.บางพุทรา อ.เมือง จ.สิงหบุรี ๑๖๐๐๐
จังหวัดอางทอง
ศาลากลาง ชั้น ๔ ถ.เทศบาล๑ ต.บางแกว อ.เมือง จ.อางทอง ๑๔๐๐๐
จังหวัดปทุมธานี
๑๐๐ ม.๑ ถนนปทุมธานี - ลาดหลุมแกว ซ.กิตติจติ ต ต.บานฉาง อ.เมือง
จ.ปทุมธานี ๑๒๐๐๐
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศาลากลาง ชัน้ ๗ ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
๑๔๐๐๐
จังหวัดสมุทรปราการ ๒๑/๑๕-๑๖ ถ.สุขมุ วิท ต.บางเมืองใหม อ.เมือง จ.สมุทรปราการ ๑๐๒๗๐
จังหวัดสระบุรี
๙๗ ถ.พหลโยธิน ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี ๑๘๐๐๐

๒๒๐ คูมือการปฏิบัติงานดานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม

โทรศัพท
๐-๕๕๖๑-๔๔๕๒
๐-๕๕๔๒-๒๖๔๐
๐-๕๖๒๒-๔๖๔๕
๐-๕๖๖๑-๑๒๙๕
๐-๕๖๕๑-๔๑๕๙
๐-๕๕๗๑-๑๒๘๘
๐-๔๔๔๔-๐๐๒๕
๐-๔๔๔๔-๐๐๒๖
๐-๕๖๔๑-๑๐๑๔
๐-๔๕๕๔-๕๔๒๖
๐-๔๔๘๑-๐๔๐๐
๐-๒๕๘๐-๐๗๒๗-๘
๐-๔๖๖๑-๑๗๑๔
๐-๔๕๖๑-๕๙๙๕-๖
๐-๒๕๘๑-๖๔๔๑
๐-๔๕๔๔-๖๔๕๖
๐-๒๔๘๐-๑๑๖๙
๐-๔๖๒๑-๑๐๔๗,
๐-๔๖๒๒-๐๔๕๔

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมภาคตะวันออก
ลําดับ
จังหวัด
สถานที่ตั้ง
๑. จังหวัดเพชรบูรณ
ศูนยราชการจังหวัด (อาคารหอประชุม) ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ
๖๗๐๐๐
๒. จังหวัดปราจีนบุรี
ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี ชัน้ ๔ ต.ไมเค็ด อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี ๒๕๒๔๐
๓. จังหวัดนครนายก
ข/๒ ๒๕๘ ถ.สุวรรณศร อ.เมือง จ.นครนายก ๒๖๐๐๐
๔. จังหวัดลพบุรี
๑๔ ถ.พหลโยธิน ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี ๑๕๐๐๐
๕. จังหวัดสมุทรสงคราม ศาลากลางฯ ชัน้ ๔ ถ.เอกชัย ต.แมกลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม ๗๕๐๐๐
๖. จังหวัดชลบุรี
๒๒๒ ม.๔ ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี ๒๐๐๐๐
๗. จังหวัดระยอง
๕๘ ถ.สมุทรคงคา ต.ทาประดู อ.เมือง จ.ระยอง ๒๑๐๐๐
๘. จังหวัดตราด
บ.ทาเรือจาง ต.วังกระแจะ อ.เมือง จ.ตราด ๒๔๐๐๐
๙. จังหวัดฉะเชิงเทรา
๘ ถ.มหาจักรพรรดิ ต.หนาเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ๒๔๐๐๐
๑๐. จังหวัดจันทบุรี
๕ ถ. ทาสิงห ต.วัดใหม อ.เมือง จ.จันทบุรี ๒๒๐๐๐
๑๑. จังหวัดสระแกว
ศูนยราชการจังหวัดสระแกว ชัน้ ๔ ต.ทาเกษม อ.เมือง จ.สระแกว ๒๗๐๐๐
สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมภาคตะวันตก
ลําดับ
จังหวัด
สถานที่ตั้ง
๑. จังหวัดตาก
ศาลากลางจังหวัดตาก(หลังเดิม) ชั้น ๒ ถ.พหลโยธิน ต.หนองหลวง
อ.เมือง จ.ตาก ๖๔๐๐๐
๒. จังหวัดกาญจนบุรี
๒๖๘ ถ.แสงชูโต ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี ๗๑๐๐๐
๓. จังหวัดราชบุรี
๕๒ ถ.วรเดช ต.หนาเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี ๗๐๐๐๐
๔. จังหวัดเพชรบุรี
๘๗ ม.๑ ถ.เพชรเกษม ต.ไรสม อ.เมือง จ.เพชรบุรี ๗๖๐๐๐
๕. จังหวัดประจวบคีรีขันธ ๑๘ ถ.เทศบาลบํารุง ต.ประจวบ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ ๗๗๐๐๐
สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมภาคเหนือ
ลําดับ
จังหวัด
สถานที่ตั้ง
ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม ชั้น ๒ ถ.โชตนา ต.ชางเผือก อ.เมือง
๑. จังหวัดเชียงใหม
จ.เชียงใหม ๕๐๔๐๐
๒. จังหวัดเชียงราย
๗๔ ม.๑ ถ.ประตูเชียงใหม ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐
๓. จังหวัดลําพูน
๑๐๔ ถ.ลําพูน - ปาซาง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ลําพูน ๕๑๐๐๐
๔. จังหวัดแมฮองสอน
๔๗ ถ.ปางลอนิคม ต.จองคํา อ.เมือง จ.แมฮองสอน ๕๘๐๐๐

โทรศัพท
๐-๕๖๗๒-๙๗๘๖-๗
๐-๔๗๔๕-๔๔๒๖-๗
๐-๔๗๔๑-๑๗๗๖
๐-๔๖๔๑-๑๐๖๐
๐-๔๔๗๑-๔๑๔๕
๐-๔๘๔๙-๘๒๖๙
๐-๔๘๖๑-๑๐๐๘
๐-๔๙๕๑-๑๑๕๗
๐-๔๘๕๑-๑๐๕๔
๐-๔๙๔๒-๒๔๒๘
๐-๔๗๔๒-๕๐๔๙

โทรศัพท
๐-๕๕๕๑-๒๑๕๔
๐-๔๔๕๑-๑๕๖๖
๐-๔๒๔๔-๗๐๔๑
๐-๔๒๔๒-๕๐๒๘
๐-๔๒๖๐-๒๔๙๖

โทรศัพท
๐-๕๔๑๑-๒๗๒๕-๖
๐-๕๔๖๐-๐๘๑๖
๐-๕๔๕๑-๐๖๖๒
๐-๕๔๖๙-๕๔๗๔,
๐-๕๔๖๙-๕๔๗๑

คูมือการปฏิบัติงานดานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม

๒๒๑

ลําดับ
จังหวัด
๕. จังหวัดลําปาง
๖.
๗.
๘.
๙.

จังหวัดแพร
จังหวัดพะเยา
จังหวัดอุตรดิตถ
จังหวัดนาน

สถานที่ตั้ง
โทรศัพท
๕๐๑ กม.๒ ถ.วชิราวุธดําเนิน ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลําปาง ๕๒๐๐๐ ๐-๕๔๘๑-๐๕๔๕
ตอ ๑๒
๑๔๐ ถ.ยันตรกิจโกศล ต.ปาแมต อ.เมือง จ.แพร ๕๔๐๐๐
๐-๕๔๕๑-๑๖๔๗
๖๖๔ ม.๑๑ ถนนปาแดง -หวยบง ต.บานตอม อ.เมือง จ.พะเยา ๕๖๐๐๐ ๐-๕๔๘๘-๗๑๑๒
๑๙ ถ.แปดวา ต.ทาอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ ๕๔๐๐๐
๐-๕๕๔๑-๑๐๕๖
๙๒ ถ.มหาวงศ ต.ในเวียง อ.เมืองนาน จ.นาน ๕๕๐๐๐
๐-๕๔๗๑-๐๑๔๖
ตอ ๑๗

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมภาคใต
ลําดับ
จังหวัด
สถานที่ตั้ง
๑. จังหวัดสุราษฎรธานี ศาลากลาง ชั้น ๕ ถ.ดอนนก อ.เมือง จ.สุราษฎรธานี ๘๔๐๐๐
๒. จังหวัดชุมพร
ศูนยราชการจังหวัดชุมพร ชัน้ ๔ ถ.ไตรรัตน ต.นาชะอัง อ.เมือง จ.ชุมพร
๘๖๐๐๐
๓. จังหวัดนครศรีธรรมราช ๑๙ ถ.พระเงิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ๘๐๐๐๐
๔. จังหวัดระนอง
๒/๑ ม.๑ ถ.เพชรเกษม ต.บางริ้น อ.เมือง จ.ระนอง ๘๕๐๐๐
๕. จังหวัดกระบี่
๑๑๘ ถ.คงคา ต.ปากนํ้า อ.เมือง จ.กระบี่ ๘๑๐๐๐
๖. จังหวัดภูเก็ต
๔๗๘ ถ.ภูเก็ต ต.ตลาดใหญ อ.เมือง จ.ภูเก็ต ๘๔๐๐๐
๗. จังหวัดตรัง
๑๔๙ ถ.พระราม ๖ ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง ๙๒๐๐๐
๘. จังหวัดพังงา
๖๐ ม.๔ ถ.เพชรเกษม ต.ตากแดด อ.เมือง จ.พังงา ๘๒๐๐๐
๙.
๑๐.
๑๑.

จังหวัดสตูล
จังหวัดสงขลา
จังหวัดนราธิวาส

๑๒.
๑๓.
๑๔.

จังหวัดยะลา
จังหวัดปตตานี
จังหวัดพัทลุง

โทรศัพท
๐-๗๗๒๘-๗๕๗๔
๐-๗๗๕๑-๒๑๖๖

๐-๗๕๔๔-๑๐๑๐
๐-๗๗๘๒-๔๐๑๑
๐-๗๕๖๑-๑๐๔๔
๐-๗๖๒๑-๑๐๖๗
๐-๗๕๒๑-๘๙๘๔
๐-๗๖๔๔-๐๖๒๐,
๐-๗๖๔๔-๐๖๑๙
๖๘ ถ.สฤษดิ์ภูมินารถ ต.พิมาน อ.เมือง จ.สตูล ๙๑๐๐๐
๐-๗๔๗๑-๑๐๔๙
๖๐ ถ.รามวิถี ต.บอยาง อ.เมือง จ.สงขลา ๙๐๐๐๐
๐-๗๔๔๑-๑๕๗๙
ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส ชั้น ๕ ถ.ศูนยราชการ อ.เมือง จ.นราธิวาส ๐-๗๔๖๔-๒๖๕๑
๙๖๐๐๐
๔๕ ถ.สุขยางค ต.สะแดง อ.เมือง จ.ยะลา ๙๕๐๐๐
๐-๗๔๒๑-๒๗๘๗
๔๐๔ ม.๖ ถ.ปากนํ้า ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปตตานี ๙๔๐๐๐
๐-๗๔๔๖-๐๐๗๔
๗๖๘ ถ.ราเมศวร ต.คูหาสวรรค อ.เมือง จ.พัทลุง ๙๔๐๐๐
๐-๗๔๘๔-๐๘๒๔

๒๒๒ คูมือการปฏิบัติงานดานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ลําดับ
จังหวัด
สถานที่ตั้ง
๑. จังหวัดอุดรธานี
๗๕ ถ.ศรีสุข ต.หมากแขง อ.เมือง จ.อุดรธานี ๔๑๐๐๐
๒. จังหวัดหนองคาย
ศูนยราชการชั้น ๔ ต.หนองกอมเกาะ อ.เมือง จ.หนองคาย ๔๔๐๐๐
๓. จังหวัดเลย
๔๗/๑ ถ.นกแกว ต.กุดปอง อ.เมือง จ.เลย ๔๒๐๐๐
ศาลากลางจังหวัดนครพนม ถ.ศาลากลาง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครพนม
๔. จังหวัดนครพนม
๔๘๐๐๐
๕. จังหวัดสกลนคร
๑๘๗๖ ถ.สุขเกษม อ.เมือง จ.สกลนคร ๔๗๐๐๐
๖. จังหวัดบึงกาฬ
๕๗๕-๕๗๕/๑ ม.๗ ต.วิศิษฐ อ.เมือง จ.บึงกาฬ ๔๘๐๐๐
๗. จังหวัดขอนแกน
๒๕๕/๔ ถ.ศูนยราชการ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแกน ๔๐๐๐๐
๘. จังหวัดมหาสารคาม ๒๒๒ ม.๑๑ ถ.เลี่ยงเมือง ต.แวงนาง อ.เมือง จ.มหาสารคาม ๔๔๐๐๐
๙. จังหวัดกาฬสินธุ
๙๖ ถ.อรรถเปศล ต.กาฬสินธุ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ ๔๖๐๐๐
๑๐. จังหวัดชัยภูมิ
๔๖๔ ถ.หฤทัย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ ๔๖๐๐๐
๑๑. จังหวัดหนองบัวลําภู ศาลากลาง ชั้น ๔ ถ.หนองบัวลําภู-เลย ต.ลําภู อ.เมือง จ.หนองบัวลําภู
๔๙๐๐๐
๑๒. จังหวัดนครราชสีมา ๘๘ ม.๗ ถ.ราชสีมา-ปกธงชัย ต.ปรุใหญ อ.เมือง จ.นครราชสีมา ๔๐๐๐๐
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.

จังหวัดสุรินทร
จังหวัดบุรีรัมย
จังหวัดศรีสะเกษ
จังหวัดอุบลราชธานี

๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.

จังหวัดอํานาจเจริญ
จังหวัดยโสธร
จังหวัดมุกดาหาร
จังหวัดรอยเอ็ด

โทรศัพท
๐-๔๒๒๑-๒๕๘๘
๐-๔๒๔๑-๔๕๖๒
๐-๔๒๘๑-๑๔๙๔
๐-๔๒๕๑-๑๒๗๒
๐-๔๒๗๑-๔๔๔๒
๐-๔๒๔๙-๒๔๙๗
๐-๔๔๒๔-๗๙๗๑
๐-๔๔๗๗-๗๙๐๐
๐-๔๔๘๑-๑๗๗๘
๐-๔๔๘๑-๑๔๖๖
๐-๔๒๔๑-๖๗๐๗

๐-๔๔๒๑-๔๔๗๗,
๐-๔๔๒๑-๔๙๐๘
๖ ถ.เทศบาล ๑ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร ๔๒๐๐๐
๐-๔๔๕๑-๘๑๔๔
๑๒๗/๕ ถ.นิวาส ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย ๔๑๐๐๐
๐-๔๔๖๑-๑๑๐๒
๐๐๙๕/๔ ถ.ศรีวิเศษ ต.เมืองเหนือ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ ๔๔๐๐๐
๐-๔๕๖๑-๑๙๘๘
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ถ.อุปราช อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ๔๔๐๐๐ ๐-๔๕๒๕-๖๑๔๔
ตอ ๑๒
ศูนยราชการจังหวัด (แหงที่ ๒) ต.ไกดาํ อ.เมือง จ.อํานาจเจริญ ๔๗๐๐๐ ๐-๔๕๕๒-๔๕๑๔
ถ.ศูนยราชการ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ยโสธร ๔๕๐๐๐
๐-๔๕๗๑-๑๗๔๗
ศาลากลาง ชัน้ ๔ ถ.วิวธิ สุรการ ต.มุกดาหาร อ.เมือง จ.มุกดาหาร ๔๙๐๐๐ ๐-๔๒๖๑-๔๒๔๑
๑๖๒ ถ.สุริยเดชบํารุง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.รอยเอ็ด ๔๕๐๐๐
๐-๔๔๕๑-๑๕๖๑

คูมือการปฏิบัติงานดานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม

๒๒๓

หนวยงานกรมควบคุมมลพิษ
ฝายตรวจและบังคับการ กรมควบคุมมลพิษ (ผูอํานวยการ : นางจันทนา ภาคยทองสุข)
เลขที่ ๙๒ ซ.พหลโยธิน ๗ ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๐-๒๒๙๘-๒๕๙๕
ประกอบดวย ๔ สวนบังคับการ มีพื้นที่รับผิดชอบ ดังนี้
สวนบังคับการ

พื้นที่รับผิดชอบ

๑

ภาคตะวันออก

๒

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

๓

ภาคเหนือ ภาคกลาง

๔

ภาคใต

สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดใหญๆ
สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม
สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลําปาง
สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก
สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค
สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม
สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี
สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี
สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี
สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี
สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแกน
สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา
สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี
สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี
สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎรธานี
สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต
สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา

โทรศัพท (๐๕๓)๑๑๒๓๑๖-๗
โทรศัพท (๐๕๔)๒๑๗๓๒๖
โทรศัพท (๐๕๕)๙๘๗๗๒๘
โทรศัพท (๐๕๖)๒๒๒๒๓๑
โทรศัพท (๐๓๔)๒๕๘๘๘๙
โทรศัพท (๐๒)๕๙๕๐๓๓๔-๕
โทรศัพท (๐๓๖)๒๑๔๑๐๒, (๐๓๖)๒๒๓๑๘๐
โทรศัพท (๐๓๒)๓๓๗๓๐๑, (๐๓๒)๓๓๗๙๓๒
โทรศัพท (๐๔๒)๒๒๑๑๑๙
โทรศัพท (๐๔๓)๓๓๓๑๑๕-๖
โทรศัพท (๐๔๔)๙๒๒๖๒๕ – ๖
โทรศัพท (๐๔๕)๒๔๔๖๖๘
โทรศัพท (๐๓๘)๒๗๔๑๒๔, (๐๓๘)๒๗๔๑๒๕
โทรศัพท (๐๗๗)๒๗๒๕๙๐ ตอ ๑๐๑-๑๑๑
โทรศัพท (๐๗๖)๒๒๒๗๕๔
โทรศัพท (๐๗๔)๓๑๑๕๑๑ , (๐๗๔)๓๑๑๕๙๖

๒๒๔ คูมือการปฏิบัติงานดานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม

ภาคผนวก ฎ
พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๔)
พ.ศ. ๒๕๕๖

คูมือการปฏิบัติงานดานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม

๒๒๕

พระราชบัญญัติ

ปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๔)
พ.ศ. ๒๕๕๖
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ ๑ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๖
เปนปที่ ๖๘ ในรัชกาลปจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ
ใหประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล
ซึง่ มาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๓ มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัตขิ นึ้ ไวโดยคําแนะนําและยินยอมของรัฐสภา
ดังตอไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๖”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับนับแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป
มาตรา ๓ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปน (๑๐) (๑๑) (๑๒) (๑๓) (๑๔) (๑๕) (๑๖) (๑๗) (๑๘)
(๑๙) (๒๐) และ (๒๑) ของบทนิยามคําวา “ความผิดมูลฐาน” ในมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติปองกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปองกันและปราบปราม
การฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑
“(๑๐) ความผิดเกีย่ วกับการเปนสมาชิกอัง้ ยีต่ ามประมวลกฎหมายอาญา หรือการมีสว นรวม
ในองคกรอาชญากรรมที่มีกฎหมายกําหนดเปนความผิด
(๑๑) ความผิดเกี่ยวกับการรับของโจรตามประมวลกฎหมายอาญา เฉพาะที่เกี่ยวกับ
การชวยจําหนาย ซื้อ รับจํานํา หรือรับไวดวยประการใดซึ่งทรัพยที่ไดมาโดยการกระทําความผิด
อันมีลักษณะเปนการคา
คูมือการปฏิบัติงานดานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม

๒๒๗

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๑ ก

หนา ๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๖

(๑๒) ความผิดเกีย่ วกับการปลอมหรือการแปลงเงินตรา ดวงตรา แสตมป และตัว๋ ตามประมวล
กฎหมายอาญาอันมีลักษณะเปนการคา
(๑๓) ความผิดเกี่ยวกับการคาตามประมวลกฎหมายอาญาเฉพาะที่เกี่ยวกับการปลอม
หรือการละเมิดทรัพยสนิ ทางปญญาของสินคา หรือความผิดตามกฎหมายทีเ่ กีย่ วกับการคุม ครองทรัพยสนิ
ทางปญญาอันมีลักษณะเปนการคา
(๑๔) ความผิดเกี่ยวกับการปลอมเอกสารสิทธิ บัตรอิเล็กทรอนิกส หรือหนังสือเดินทาง
ตามประมวลกฎหมายอาญาอันมีลักษณะเปนปกติธุระหรือเพื่อการคา
(๑๕) ความผิดเกีย่ วกับทรัพยากรธรรมชาติหรือสิง่ แวดลอม โดยการใช ยึดถือ หรือครอบครอง
ทรัพยากรธรรมชาติหรือกระบวนการแสวงหาประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติโดยมิชอบดวยกฎหมาย
อันมีลักษณะเปนการคา
(๑๖) ความผิดเกีย่ วกับการประทุษรายตอชีวติ หรือรางกายจนเปนเหตุใหเกิดอันตรายสาหัส
ตามประมวลกฎหมายอาญา เพื่อใหไดประโยชนซึ่งทรัพยสิน
(๑๗) ความผิดเกี่ยวกับการหนวงเหนี่ยวหรือกักขังผูอื่นตามประมวลกฎหมายอาญาเฉพาะ
กรณีเพื่อเรียกหรือรับผลประโยชนหรือเพื่อตอรองใหไดรับผลประโยชนอยางใดอยางหนึ่ง
(๑๘) ความผิดเกี่ยวกับการลักทรัพย กรรโชก รีดเอาทรัพย ชิงทรัพย ปลนทรัพย ฉอโกง
หรือยักยอก ตามประมวลกฎหมายอาญาอันมีลักษณะเปนปกติธุระ
(๑๙) ความผิดเกีย่ วกับการกระทําอันเปนโจรสลัดตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปราม
การกระทําอันเปนโจรสลัด
(๒๐) ความผิดเกีย่ วกับการกระทําอันไมเปนธรรมเกีย่ วกับการซือ้ ขายหลักทรัพยตามกฎหมาย
วาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
(๒๑) ความผิดเกีย่ วกับอาวุธหรือเครือ่ งมืออุปกรณของอาวุธทีใ่ ชหรืออาจนําไปใชในการรบ
หรือการสงครามตามกฎหมายวาดวยการควบคุมยุทธภัณฑ”
มาตรา ๔ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนวรรคสองของบทนิยามคําวา “ความผิดมูลฐาน”
ในมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแกไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑
“ความผิ ด มู ล ฐานตามวรรคหนึ่ ง ให ห มายความรวมถึ ง การกระทํ า ความผิ ด อาญา
นอกราชอาณาจักร ซึง่ หากการกระทําความผิดนัน้ ไดกระทําลงในราชอาณาจักรจะเปนความผิดมูลฐานดวย”
มาตรา ๕ ให ย กเลิ ก บทนิ ย ามคํ า ว า “ธุ ร กรรมที่ มี เ หตุ อั น ควรสงสั ย ” ในมาตรา ๓
แหงพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และใหใชความตอไปนี้แทน

๒๒๘ คูมือการปฏิบัติงานดานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๑ ก

หนา ๑๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๖

““ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย” หมายความวา ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรเชื่อไดวากระทําขึ้น
เพื่อหลีกเลี่ยงมิใหตองตกอยูภายใตบังคับแหงพระราชบัญญัตินี้ หรือธุรกรรมที่เกี่ยวของหรืออาจเกี่ยวของ
กับการกระทําความผิดมูลฐานหรือการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย ทั้งนี้ ไมวาจะเปนการทํา
ธุรกรรมเพียงครัง้ เดียวหรือหลายครัง้ และใหหมายความรวมถึงการพยายามกระทําธุรกรรมดังกลาวดวย”
มาตรา ๖ ใหยกเลิกความใน (๑) ของบทนิยามคําวา “ทรัพยสินที่เกี่ยวกับการกระทํา
ความผิด” ในมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแกไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ และใหใช
ความตอไปนี้แทน
“(๑) เงินหรือทรัพยสินที่ไดมาจากการกระทําซึ่งเปนความผิดมูลฐานหรือความผิดฐาน
ฟอกเงิน หรือจากการสนับสนุนหรือชวยเหลือการกระทําซึง่ เปนความผิดมูลฐาน หรือความผิดฐานฟอกเงิน
และใหรวมถึงเงินหรือทรัพยสนิ ทีไ่ ดใชหรือมีไวเพือ่ ใชหรือสนับสนุนการกระทําความผิดมูลฐานตาม (๘) ของ
บทนิยามคําวา “ความผิดมูลฐาน” หรือการกระทําความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย
ตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายดวย”
มาตรา ๗ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปน (๑/๑) ของมาตรา ๒๕ แหงพระราชบัญญัติปองกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปองกันและปราบปราม
การฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑
“(๑/๑) กําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการฟอกเงิน
ทีอ่ าจเกิดจากการทําธุรกรรมของหนวยงานของรัฐหรือกิจการบางประเภททีไ่ มตอ งรายงานการทําธุรกรรม
ตามพระราชบัญญัตินี้ และเสนอแนะแนวทางปฏิบัติเพื่อปองกันความเสี่ยงดังกลาว”
มาตรา ๘ ใหเพิม่ ความตอไปนีเ้ ปนมาตรา ๓๗/๑ แหงพระราชบัญญัตปิ อ งกันและปราบปราม
การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒
“มาตรา ๓๗/๑ ในกรณีทคี่ ณะกรรมการธุรกรรมเห็นวา คดีใดสมควรจัดใหมมี าตรการคุม ครอง
ชวยเหลือแกผใู หถอ ยคํา หรือผูท แี่ จงเบาะแสหรือขอมูลใดอันเปนประโยชนตอ การดําเนินการตามพระราช
บัญญัตินี้ ใหคณะกรรมการธุรกรรมแจงหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อดําเนินการใหมีมาตรการในการคุมครอง
บุคคลดังกลาว โดยใหถือวาบุคคลดังกลาวเปนพยานที่มีสิทธิไดรับความคุมครองตามกฎหมายวาดวยการ
คุมครองพยานในคดีอาญา ทั้งนี้ ใหคณะกรรมการธุรกรรมเสนอความเห็นดวยวาสมควรใชมาตรการทั่วไป
หรือมาตรการพิเศษ ตามกฎหมายดังกลาวสําหรับบุคคลเหลานั้นดวย
ในกรณีเกิดความเสียหายแกชวี ติ รางกาย อนามัย ชือ่ เสียง ทรัพยสนิ หรือสิทธิอยางหนึง่ อยางใด
ของบุคคลตามวรรคหนึ่ง หรือสามี ภริยา ผูบุพการี ผูสืบสันดาน หรือบุคคลอื่นที่มีความสัมพันธใกลชิด
กับบุคคลดังกลาว เพราะมีการกระทําผิดอาญาโดยเจตนาเนื่องจากการดําเนินการหรือการใหถอยคํา
คูมือการปฏิบัติงานดานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม

๒๒๙

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๑ ก

หนา ๑๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๖

หรือแจงเบาะแสหรือขอมูลตอพนักงานเจาหนาที่ ใหบุคคลนั้นมีสิทธิยื่นคํารองตอหนวยงานที่รับผิดชอบ
เพื่อขอรับคาตอบแทนเทาที่จําเปนและสมควรตามกฎหมายวาดวยการคุมครองพยานในคดีอาญาดวย
สํานักงานอาจจัดใหมคี า ตอบแทนหรือประโยชนอนื่ ใดแกบคุ คลตามวรรคหนึง่ ทัง้ นี้ ตามระเบียบ
ที่คณะกรรมการประกาศกําหนด”
มาตรา ๙ ใหยกเลิกความใน (๓) และ (๔) ของมาตรา ๔๐ แหงพระราชบัญญัติปองกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปองกันและปราบปราม
การฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ และใหใชความตอไปนี้แทน
“(๓) รับหรือสงรายงานหรือขอมูลเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่น
หรือตามขอตกลงที่ไดจัดทําขึ้นระหวางหนวยงานในประเทศหรือตางประเทศ
(๔) เก็บ รวบรวมขอมูล สถิติ ตรวจสอบ และติดตามประเมินผลการดําเนินการตาม
พระราชบัญญัตินี้ และวิเคราะหรายงานหรือขอมูลตาง ๆ เกี่ยวกับการทําธุรกรรม และประเมินความเสี่ยง
ที่เกี่ยวกับการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย”
มาตรา ๑๐ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปน (๓/๑) ของมาตรา ๔๐ แหงพระราชบัญญัติปองกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปองกันและปราบปราม
การฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑
“(๓/๑) กําหนดแนวทางปฏิบัติ กํากับ ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติตามพระราช
บัญญัตินี้ ของผูมีหนาที่รายงานการทําธุรกรรมตอสํานักงานตามหลักเกณฑ วิธีการ และแนวปฏิบัติตาม
ระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด”
มาตรา ๑๑ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนวรรคสามของมาตรา ๔๔ แหงพระราชบัญญัติปองกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปองกันและปราบปราม
การฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑
“ใหขาราชการของสํานักงานซึ่งไดรับแตงตั้งเปนพนักงานเจาหนาที่เปนตําแหนงที่มีเหตุ
พิเศษ ตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน และในการกําหนดใหไดรบั เงินเพิม่ สําหรับตําแหนง
ทีม่ เี หตุพเิ ศษตองคํานึงถึงภาระหนาที่ คุณภาพของงาน และการดํารงตนอยูใ นความยุตธิ รรมโดยเปรียบเทียบ
กับคาตอบแทนของผูป ฏิบตั งิ านอืน่ ในกระบวนการยุตธิ รรมดวย ทัง้ นี้ ใหเปนไปตามระเบียบคณะกรรมการ
โดยไดรับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง”
มาตรา ๑๒ ให เ พิ่ ม ความต อ ไปนี้ เ ป น มาตรา ๔๖/๑ แห ง พระราชบั ญ ญั ติ ป  อ งกั น
และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

๒๓๐ คูมือการปฏิบัติงานดานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๑ ก

หนา ๑๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๖

“มาตรา ๔๖/๑ ในกรณีจาํ เปนเพือ่ ประโยชนในการรวบรวมพยานหลักฐานตามพระราชบัญญัตนิ ี้
เมื่อสํานักงานรองขอใหกรมสอบสวนคดีพิเศษใชอํานาจสืบสวน สอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐาน
ตามกฎหมายวาดวยการสอบสวนคดีพิเศษเพื่อดําเนินคดีกับผูกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้
หรือเพือ่ ดําเนินการกับทรัพยสนิ ทีเ่ กีย่ วกับการกระทําความผิดใหกรมสอบสวนคดีพเิ ศษมีอาํ นาจดําเนินการ
ตามอํานาจหนาที่เพื่อสนับสนุนการดําเนินการของสํานักงาน
เพือ่ ประโยชนในการปฏิบตั กิ ารตามวรรคหนึง่ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพเิ ศษโดยการเสนอแนะ
ของเลขาธิการอาจมีคําสั่งแตงตั้งผูปฏิบัติงานในสํานักงานผูหนึ่งผูใดเปนพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ
เพื่อปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการสืบสวน การสอบสวน และการรวบรวมพยานหลักฐานตามกฎหมายวาดวย
การสอบสวนคดีพิเศษในสวนที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ได
ในการปฏิบัติการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ใหเปนไปตามระเบียบที่อธิบดีกรมสอบสวน
คดีพิเศษ และเลขาธิการรวมกันกําหนด”
มาตรา ๑๓ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา ๖๔/๑ และมาตรา ๖๔/๒ แหงพระราชบัญญัติ
ปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒
“มาตรา ๖๔/๑ ความผิดตามมาตรา ๖๒ มาตรา ๖๓ และมาตรา ๖๔ ใหคณะกรรมการ
เปรียบเทียบที่คณะกรรมการแตงตั้งมีอํานาจเปรียบเทียบได
คณะกรรมการเปรียบเทียบใหมีจํานวนหาคน ประกอบดวยเลขาธิการเปนประธานกรรมการ
ผูแ ทนหนวยงานภาครัฐทีเ่ กีย่ วของสองคน พนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญา
หนึ่งคน โดยมีขาราชการในสํานักงานที่เลขาธิการมอบหมายเปนกรรมการและเลขานุการ
ใหเลขาธิการแตงตั้งขาราชการในสํานักงานจํานวนไมเกินสองคนเปนผูชวยเลขานุการ
เมือ่ คณะกรรมการเปรียบเทียบไดทาํ การเปรียบเทียบ และผูต อ งหาไดชาํ ระคาปรับตามจํานวน
และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเปรียบเทียบกําหนดแลว ใหถือวาคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา ๖๔/๒ ความผิดที่เปรียบเทียบไดตามมาตรา ๖๒ ถามิไดฟองตอศาลหรือมิได
มีการเปรียบเทียบตามมาตรา ๖๔/๑ ภายในสองปนับแตวันที่พนักงานเจาหนาที่ตรวจพบการกระทํา
ความผิด และรายงานใหเลขาธิการทราบ หรือภายในหาปนบั แตวนั กระทําความผิด เปนอันขาดอายุความ”
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
ยิ่งลักษณ ชินวัตร
นายกรัฐมนตรี

คูมือการปฏิบัติงานดานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม

๒๓๑

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๑ ก

หนา ๑๓
ราชกิจจานุเบกษา

๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๖

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัตฉิ บับนี้ คือ โดยทีพ่ ระราชบัญญัตปิ อ งกันและปราบปราม
การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ไมไดกําหนดใหการกระทําความผิดอาญารายแรงบางฐานความผิดเปนความผิด
มูลฐาน สงผลใหผกู ระทําความผิดสามารถนําเงินและทรัพยสนิ ทีไ่ ดจากการกระทําความผิดมาใชสนับสนุน
การกระทําความผิดอาญาไดอกี จึงเห็นควรกําหนดความผิดมูลฐานเพิม่ เติมและกําหนดกรอบของความผิด
มูลฐานใหชดั เจน เพือ่ เปนการคุม ครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน นอกจากนี้ ไดกาํ หนดอํานาจหนาทีข่ อง
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน และสํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงินทีจ่ ะ
กําหนดนโยบาย ในการประเมินความเสีย่ งเกีย่ วกับการฟอกเงินและเสนอแนะแนวทางเพือ่ ปองกันความเสีย่ ง
กําหนดเรื่องมาตรการคุมครองพยาน เรื่องตําแหนงที่มีเหตุพิเศษที่จะไดรับเงินเพิ่มตามกฎหมายวาดวย
ระเบียบขาราชการพลเรือน และใหกรมสอบสวนคดีพิเศษสนับสนุนการดําเนินคดีกับผูกระทําความผิด
หรือการดําเนินการกับทรัพยสินเกี่ยวกับการกระทําความผิด รวมทั้งกําหนดใหมีคณะกรรมการ
เปรียบเทียบปรับ ทั้งนี้ เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพซึ่งสอดคลองกับมาตรฐานสากล
จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้

๒๓๒ คูมือการปฏิบัติงานดานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม

ภาคผนวก ฏ
ตัวอยาง แบบพิมพเกี่ยวกับตั๋วรูปพรรณชาง

คูมือการปฏิบัติงานดานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม

๒๓๓

ที่ มท ๐๓๐๙.๓/ว ๗๐

กรมการปกครอง
ถนนอัษฎางค กทม. ๑๐๒๐๐
๖ มกราคม ๒๕๕๘

เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการสัตวพาหนะ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗
เรียน ผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัด และปลัดกรุงเทพมหานคร
อางถึง หนังสือกรมการปกครอง ดวนที่สุด ที่ มท ๐๓๐๙.๓/ว ๑๖๖๐๑ ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๗
สิ่งที่สง มาดวย ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการสัตวพาหนะ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗
ตามทีก่ รมการปกครอง แจงใหจงั หวัดและกรุงเทพมหานคร เตรียมความพรอมกอนทีร่ ะเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการสัตวพาหนะ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ มีผลใชบังคับ นั้น
บัดนี้ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกลาว ไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๓๑
ตอนพิเศษ ๒๕๔ ง วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ ซึง่ จะมีผลใชบงั คับเมือ่ พนกําหนดหกสิบวันนับแตวนั ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา (มีผลใชบังคับในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๘) รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดแจงใหนายทะเบียนทองที่ทราบและถือปฏิบัติตอไป
ขอแสดงความนับถือ
(นายดลเดช พัฒนรัฐ)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมการปกครอง
สํานักบริหารการทะเบียน
สวนการทะเบียนทั่วไป
โทร ๐-๒๗๙๑-๗๐๒๑
โทรสาร ๐-๒๙๐๖-๙

คูมือการปฏิบัติงานดานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม

๒๓๕

เลม ๑๓๑ ตอนพิเศษ ๒๕๔ ง

หนา ๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๗

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย

วาดวย การสัตวพาหนะ (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๗
โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมระเบียบการสัตวพาหนะ พุทธศักราช ๒๔๘๒ เพื่อกําหนด
แบบพิมพเกี่ยวกับชาง
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๗ แหงพระราชบัญญัติสัตวพาหนะ พุทธศักราช ๒๔๘๒
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย ออกระเบียบไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการสัตวพาหนะ (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๗”
ขอ ๒ ระเบียบนีใ้ หใชบงั คับเมือ่ พนกําหนดหกสิบวันนับแตวนั ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป
ขอ ๓ ใหยกเลิกแบบพิมพตวั๋ เดินทุง ชาง (ส.พ.๑) ทะเบียนและตนขัว้ ตัว๋ รูปพรรณชาง (ส.พ.๕)
และทะเบียนและตนขัว้ ตัว๋ รูปพรรณชางแทนฉบับหาย (ส.พ.๑๐) ทายระเบียบการสัตวพาหนะ พุทธศักราช
๒๔๘๒ และใหใชแบบพิมพตั๋วเดินทุงชาง (ส.พ.๑) ตั๋วรูปพรรณชาง (ส.พ.๕) และใบแทนตั๋วรูปพรรณชาง
(ส.พ.๑๐) ทายระเบียบนี้แทน
ขอ ๔ ใหยกเลิกทะเบียนและใบแทนตนขั้วตั๋วรูปพรรณชางมาจากตางอําเภอ (ส.พ.๑๔)
ทายระเบียบการสัตวพาหนะ พุทธศักราช ๒๔๘๒
ขอ ๘ ใหทะเบียนและตนขัว้ ตัว๋ รูปพรรณชาง (ส.พ.๕) และทะเบียนและตนขัว้ ตัว๋ รูปพรรณชาง
แทนฉบับหาย (ส.พ.๑๐) ที่ออกตามระเบียบการสัตวพาหนะ พุทธศักราช ๒๔๘๒ ใชไดตอไป มีกําหนด
เกาสิบวันนับแตวันที่ระเบียบนี้ใชบังคับ ทั้งนี้ ใหเจาของชางนําทะเบียนและตนขั้วตั๋วรูปพรรณชางเดิม
ไปเปลี่ยนเปนตั๋วรูปพรรณชาง (ส.พ.๕) หรือใบแทนตั๋วรูปพรรณชาง (ส.พ.๑๐) ตามระเบียบนี้
กรณีเจาของชางไมไดดําเนินการตามวรรคหนึ่ง หามโอนกรรมสิทธิ์และจดทะเบียนจํานอง
เกี่ยวกับตัวชางจนกวาเจาของชางจะไดนําทะเบียนและตนขั้วตั๋วรูปพรรณชางเดิมมาเปลี่ยนกอน
ขอ ๖ ใหปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบนี้ และใหมีอํานาจตีความวินิจฉัย
ปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
พลเอก อนุพงษ เผาจินดา
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย
๒๓๖ คูมือการปฏิบัติงานดานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม

ตั๋วเดินทุงชาง

(ส.พ.๑)

วันเดือนปที่สํารวจ......................................ลักษณะที่อยูของ
ชาง.....................................เลขรหัสบานที่ชางอยู......................................
ชื่อชาง....................................เพศ............วันเดือนปเกิด............................
เลขไมโครชิพ......................................ประเภทชาง.....................................
เล็บหนา.........(ซาย.........(ขวา).........เล็บหลัง.........(ซาย)..........(ขวา).........
งาหรือขนาย...................................บรรทัดหลัง..........................................
ไดมาโดย.........................................รหัสพันธุกรรม(DNA)...........................
ตําหนิรูปพรรณ...........................................................................................
พอชางชื่อ.................เลขประจําตัวชาง..................เลขไมโครชิพ................
แมชางชื่อ.................เลขประจําตัวชาง...................เลขไมโครชิพ...............
ชื่อเจาของชาง.................................เลขประจําตัวประชาชน......................
ลงนาม..............................................ผูสํารวจ/บันทึก
(........................................)
ตําแหนง............................................
ลงนาม..............................................เจาของชาง
(........................................)
ลงนาม..............................................พยาน
(........................................)
ลงนาม..............................................พยาน
(........................................)

คูมือการปฏิบัติงานดานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม

๒๓๗

แบบตั๋วรูปพรรณชาง (ส.พ.๕)

รายละเอียดของลักษณะรูปเลมตั๋วรูปพรรณดานหนา
๑. รูปเลม มีขนาดกวาง ๑๑ เซนติเมตร ยาว ๒๑ เซนติเมตร ปกพิมพดว ยกระดาษสีชมพู ในเลมพิมพดว ย กระดาษ
สีฟาเคลือบลายนํ้า
๒. รูปครุฑสีทองบนพื้นสีชมพู
๓. ตัวอักษร ส.พ.๕
๔. ชื่อเอกสาร ตั๋วรูปพรรณชาง
๕. รูปชางสีขาวซึ่งเปนรูปสัตวสัญลักษณของประเทศเปนฉากหลัง
๖. ชื่อหนวยงาน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

๒๓๘ คูมือการปฏิบัติงานดานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม

สมุดทะเบียนเลมที่ ๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙ (จากโรงพิมพ)
รายการจดทะเบียน

ส.พ.๕

วันที่จดทะเบียน
ออกให ณ
เลขที่
ชื่อชาง
เพศ
เกิดเมื่อ
ประเภทชาง
เลขประจําตัวชาง
เลขไมโครชิพ
เล็บหนา
(ซาย)
(ขวา)
เล็บหลัง
(ซาย)
(ขวา)
งาหรือขนาย
เสนรอบวงโคนงา (ซาย) ซม. (ขวา) ซม. ความยาวจากโคนถึงปลายงา (ซาย) ซม. (ขวา) ซม.
บรรทัดหลัง
รหัสพันธุกรรม (DNA)
(๑)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ส.พ.๕
เอกสารเดิม
เลมที่
ฉบับที่
เลขที่
ออกโดย
เมื่อ
ที่อยูสัตวพาหนะ
เลขรหัสประจําบาน
ลักษณะที่อยู
ตําหนิรูปพรรณ
หมายเหตุ
ลงชื่อ...........................................................นายทะเบียนทองที่
(
)
ประทับตราประจําตําแหนง
(๒)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------สมุดทะเบียนเลมที่ ๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙ (จากโรงพิมพ)
ส.พ.๕
ลําดับที่
รายการเจาของชาง
นามเจาของชาง
เอกสารยืนยันตัวบุคคล
เลขที่
ที่อยู
ลักษณะการครอบครอง
ลักษณะการไดมา
เมื่อวันที่
ลงชื่อ.........................................................เจาของชาง ลงชื่อ...............................................นายทะเบียนทองที่
(
)
(
)
ประทับตราประจําตําแหนง
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------โอนกรรมสิทธิ์แก
เมื่อวันที่
(๓)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คูมือการปฏิบัติงานดานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม

๒๓๙

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ส.พ.๕
ลําดับที่
รายการเจาของชาง
นามเจาของชาง
เอกสารยืนยันตัวบุคคล
เลขที่
ที่อยู
ลักษณะการครอบครอง
ลักษณะการไดมา
เมื่อวันที่
ลงชื่อ.........................................................เจาของชาง ลงชื่อ...............................................นายทะเบียนทองที่
(
)
(
)
ประทับตราประจําตําแหนง
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------โอนกรรมสิทธิ์แก
เมื่อวันที่
(๔)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------สมุดทะเบียนเลมที่ ๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙ (จากโรงพิมพ)
ส.พ.๕
ลําดับที่
รายการเจาของชาง
นามเจาของชาง
เอกสารยืนยันตัวบุคคล
เลขที่
ที่อยู
ลักษณะการครอบครอง
ลักษณะการไดมา
เมื่อวันที่
ลงชื่อ.........................................................เจาของชาง ลงชื่อ...............................................นายทะเบียนทองที่
(
)
(
)
ประทับตราประจําตําแหนง
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------โอนกรรมสิทธิ์แก
เมื่อวันที่
(๕)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ส.พ.๕
ลําดับที่
รายการเจาของชาง
นามเจาของชาง
เอกสารยืนยันตัวบุคคล
เลขที่
ที่อยู
ลักษณะการครอบครอง
ลักษณะการไดมา
เมื่อวันที่
ลงชื่อ.........................................................เจาของชาง ลงชื่อ...............................................นายทะเบียนทองที่
(
)
(
)
ประทับตราประจําตําแหนง
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------โอนกรรมสิทธิ์แก
เมื่อวันที่
(๖)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

๒๔๐ คูมือการปฏิบัติงานดานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม

สมุดทะเบียนเลมที่ ๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙ (จากโรงพิมพ)
ลําดับที่
รายการเจาของชาง
นามเจาของชาง
เอกสารยืนยันตัวบุคคล
เลขที่
ที่อยู
ลักษณะการครอบครอง
ลักษณะการไดมา
เมื่อวันที่

ส.พ.๕

ลงชื่อ.........................................................เจาของชาง ลงชื่อ...............................................นายทะเบียนทองที่
(
)
(
)
ประทับตราประจําตําแหนง
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------โอนกรรมสิทธิ์แก
เมื่อวันที่
(๗)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ส.พ.๕
ลําดับที่
รายการเจาของชาง
นามเจาของชาง
เอกสารยืนยันตัวบุคคล
เลขที่
ที่อยู
ลักษณะการครอบครอง
ลักษณะการไดมา
เมื่อวันที่
ลงชื่อ.........................................................เจาของชาง ลงชื่อ...............................................นายทะเบียนทองที่
(
)
(
)
ประทับตราประจําตําแหนง
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------โอนกรรมสิทธิ์แก
เมื่อวันที่
(๘)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------สมุดทะเบียนเลมที่ ๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙ (จากโรงพิมพ)
รายการยาย
ยายมาจาก
ขึ้นทะเบียนทองที่ใหม

ส.พ.๕
วัน เดือน ป

ลายมือชื่อนายทะเบียน

(๙)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คูมือการปฏิบัติงานดานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม

๒๔๑

สมุดทะเบียนเลมที่ ๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙ (จากโรงพิมพ)
รายการยาย
ยายมาจาก
ขึ้นทะเบียนทองที่ใหม

ส.พ.๕
วัน เดือน ป

ลายมือชื่อนายทะเบียน

(๑๑)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------สมุดทะเบียนเลมที่ ๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙ (จากโรงพิมพ)
ส.พ.๕
รายการยาย
ยายมาจาก
ขึ้นทะเบียนทองที่ใหม
วัน เดือน ป ลายมือชื่อนายทะเบียน

(๑๒)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------สมุดทะเบียนเลมที่ ๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙ (จากโรงพิมพ)
ส.พ.๕
รายการยาย
ยายมาจาก
ขึ้นทะเบียนทองที่ใหม
วัน เดือน ป ลายมือชื่อนายทะเบียน

(๑๐)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

๒๔๒ คูมือการปฏิบัติงานดานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม

