
ปัญหาการด าเนินการกับไม้ของกลางในคดีป่าไม ้
ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ 

 
นางสาวอัญชลี  พูลเต็ม  

 
๑. บทน า 

สถานการณ์ป่าไม้จากการส ารวจทรัพยากรป่าไม้ของประเทศ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๑ 
พบว่าพ้ืนที่ป่าทั่วประเทศมีจ านวน ๑๐๗ ล้านไร่ ไม่รวมสวนยางและสวนผลไม้ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๗ 
พ้ืนที่ป่าเหลือเพียง ๑๐๒ ล้านไร่ ย่อมหมายความว่า ภายในระยะเวลา ๕ ปี ป่าไม้หายไป ๕ ล้านไร่ 
หรือเฉลี่ยปีละ ๑ ล้านไร่ โดยส่วนใหญ่มีลักษณะการตัดไม้ท าลายป่าเพ่ือต้องการพ้ืนที่ท าการเกษตร
เป็นหลัก ทั้งนี้ ปัจจุบันไม้ใหญ่หรือไม้ซุงมีเหลืออยู่น้อยมาก โดยไม้พะยูงเป็นคดีป่าไม้ที่เกิดขึ้นสูงมาก  
มีการจับกุมและลักลอบตัดทุกวัน โดยเฉพาะในพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในปี ๒๕๕๖ จับกุม 
มากที่สุดในพ้ืนที่ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้  ที่  ๘ (จังหวัดนครราชสีมา) ๓๔๓ คดี มีผู้ต้องหา  
๑๘๓ ราย ไม้ของกลาง ๖,๙๕๙ ท่อน หรือ ๓๐๙.๘๘ ลูกบาศก์เมตร ไม้แปรรูป ๑,๗๐๖ แผ่น  
ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๗ (จังหวัดขอนแก่น) ๓๐๓ คดี มีผู้ต้องหา ๑๒๒ ราย ไม้ของกลาง 
๖,๙๑๐ ท่อน หรือ ๒๙๗.๐๕ ลูกบาศก์เมตร ไม้แปรรูป ๒,๘๕๙ แผ่น หรือ ๙๑.๕๖ ลูกบาศก์เมตร 
พ้ืนที่ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๖ (จังหวัดนครพนม) ๒๖๔ คดี มีผู้ต้องหา ๑๔๐ ราย ไม้ของกลาง 
๔,๓๖๐ ท่อน หรือ ๑๓๙.๕๙ ลูกบาศก์เมตร ไม้แปรรูป ๖,๗๙๓ แผ่น หรือ ๑๓๙.๒๓ ลูกบาศก์เมตร 
พ้ืนที่ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๖ (จังหวัดอุดรธานี) ๒๒๙ คดี มีผู้ต้องหา ๘๘ ราย ไม้ของกลาง 
๒,๑๙๓ ท่อน หรือ ๑๐๐.๖๓ ลูกบาศก์เมตร ไม้แปรรูป ๕,๘๘๙ แผ่น หรือ ๑๕๕.๗๖ ลูกบาศก์เมตร 
และพ้ืนที่ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๗ (จังหวัดอุบลราชธานี) ๘๘ คดี มีผู้ต้องหา ๓๔ ราย ไม้ของกลาง 
๒,๕๐๘ ท่อน หรือ ๘๓.๓๓ ลูกบาศก์เมตร ได้ไม้แปรรูป ๙๐๙ แผ่น หรือ ๒๒.๐๙ ลูกบาศก์เมตร๑  
ในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙ พ้ืนที่ป่าลดลงร้อยละ ๐.๐๒ ทุกปี และในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐  
จากการแปลภาพถ่ายดาวเทียม โดยกรมป่าไม้ ระบุว่าประเทศไทยมีพ้ืนที่ป่าไม้ร้อยละ ๓๑.๕๘  
ของพ้ืนที่ประเทศ หรือเท่ากับ ๑๐๒,๑๗๔,๘๐๕.๐๙ ไร่ (๑๖๓,๔๗๙.๖๙ ตารางกิโลเมตร) ซึ่งลดลง
จากป ีพ.ศ. ๒๕๕๘ ร้อยละ ๐.๐๒ หรือ ๖๕,๐๐๐ ไร่ โดยประมาณ๒    

ในการนี้ นอกจากทรัพยากรป่าไม้แล้วยังมีทรัพยากรธรรมชาติอ่ืน ๆ เช่น สัตว์ป่า 
หิน ดิน ทราย ที่ถูกท าลายในลักษณะการกระท าที่เป็นการละเมิดต่อกฎหมายที่เกิดจากราษฎร 
ในพ้ืนที่ นายทุนนอกพ้ืนที่ ตลอดจนนายทุนข้ามชาติ โดยใช้อ านาจทางการเงินเข้ามาบ่อนท าลายป่าไม้  
พ้ืนที่ป่าไม้ และทรัพยากรธรรมชาติอ่ืน ๆ ในรูปของขบวนการ การรักษาทรัพยากรป่าไม้เพ่ือให้ 
เป็นสมบัติของชนในชาติจึงมุ่งเน้นการอนุรักษ์ สร้างเสริม หรือปราบปรามเพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้ 
โดยต้องด าเนินการปราบปรามผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับป่าไม้อย่างจริงจัง 

 

                                                 
 นักกฎหมายกฤษฎีกาช านาญการ ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายวิเคราะห์การร่างกฎหมาย กองหลัก 

นิติบัญญัติ ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา   
๑ http://www.dailynews.co.th/Content/politics/๒๒๐๑๔๒. 
๒
 http://www.seub.or.th. 
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 โดยที่ มาตรา  ๔ (๑๖)  แห่ งพระราชบัญญัติป่ า ไม้  พุทธศักราช  ๒๔๘๔  
เป็นบทบัญญัติที่ก าหนดให้ “เจ้าพนักงานป่าไม้” “พนักงานป่าไม้” หรือ “พนักงานเจ้าหน้าที่ 
ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้ง” เป็นผู้มีหน้าที่ด าเนินการป้องกันและปราบปรามผู้กระท าความผิดตาม
พระราชบัญญัติดังกล่าว๓ และมีอ านาจและหน้าที่อ่ืน ๆ เช่น การอนุญาตเกี่ยวกับการท าไม้ การสั่งให้
ออกจากป่าสงวน เป็นต้น ประกอบกับคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๐๒๔ ซึ่งเห็นชอบ
ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) รับซื้อไม้ของกลาง 
ทุกชนิดโดยไม่มีข้อยกเว้นใด ๆ ย่อมส่งผลให้ อ.อ.ป. มีอ านาจซื้อไม้ของกลางในคดีที่ถึงที่สุด 
แล้วได้ แต่เนื่องจากข้อเท็จจริงปรากฏว่า ในขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม (นายสุวิทย์  คุณกิตติ) ด ารงต าแหน่ง ได้มีนโยบายเรื่องการขายไม้ของกลาง 
ในส่วนที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ ไม่ว่าเป็นการจ าหน่ายไม้ของกลางระหว่างคดีหรือคดี  
ถึงท่ีสุดแล้วก็ตาม นอกจากจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องแล้ว 
การขายไม้ให้ อ.อ.ป. จะต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชา ติ
และสิ่งแวดล้อมก่อนในทุกกรณี๕ โดยออกค าสั่งเป็นหนังสือเวียนภายในหน่วยงานเป็นลายลักษณ์
อักษร ด้วยเหตุผลที่ว่าเพ่ือเป็นการป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหาการบุกรุกท าลายทรัพยากร 
ป่าไม้ โดยเฉพาะเกี่ยวกับกลุ่มบุคคลซึ่งกระท าความผิดลักษณะเป็นขบวนการ เพ่ือหยุดยั้ง ไม่ให้ 
เกิดการทุจริตหรือเป็นช่องทางให้กลุ่มบุคคลกระท าความผิด หรือแสวงหาประโยชน์จากไม้ของกลาง
ด้วยการประมูลหรือรับซื้อไม้ของกลางนั้นอีก จึงอาจเกิดปัญหาว่าผู้ประกอบธุรกิจค้าไม้จ้างประชาชน
ในพ้ืนที่ให้ตัดไม้แล้วทิ้งไม้นั้นไว้ เมื่อต ารวจและเจ้าหน้าที่ อ.อ.ป. ด าเนินการจับก็จะไม่พบผู้กระท า
ความผิด ส าหรับไม้ของกลางที่ผิดกฎหมายนั้นก็สามารถน ามาขายได้อย่างถูกกฎหมาย ซึ่งก่อให้เกิด
เป็นช่องทางให้ผู้กระท าความผิดหลีกเลี่ยงการบังคับใช้กฎหมาย และส่งผลกระทบท าให้สูญเสียประโยชน์ 
ทางเศรษฐกิจอย่างมาก โดยเฉพาะไม้ของกลางที่เป็นไม้ดีมีค่า เช่น ไม้พะยูง และไม้สัก เป็นต้น  
เพราะไม้ของกลางเหล่านี้หากปล่อยทิ้งไว้จะเกิดการผุเสื่อม คุณภาพของไม้ก็จะลดลง โดยเฉพาะ 
ไม้พะยูงที่มีมูลค่าสูง ซึ่งหากหน่วยงานของรัฐปล่อยทิ้งไว้นานแล้วจะน ามาขายในภายหลังก็อาจขาย
ไม่ได้ราคา 

   

                                                 
๓ มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัตินี้ 
 ฯลฯ  ฯลฯ 
(๑๖) “พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า เจ้าพนักงานป่าไม้ พนักงานป่าไม้ หรือผู้ซึ่งรัฐมนตรี

ได้แต่งตั้งให้มีหน้าที่ด าเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ 
ฯลฯ  ฯลฯ 

๔ หนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ กษ ๑๗๗๔/๒๕๐๒ ลงวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๐๒ 
เรื่อง นโยบายการป้องกันการลักลอบตัดฟันไม้ท าลายป่า และอัตราค่าจ าหน่ายไม้ของกลางให้ อ .อ.ป.  
ซึ่งมีสาระส าคัญเป็นการเห็นชอบให้ อ.อ.ป. รับซื้อไม้ของกลางทั้งสิ้นโดยไม่มีข้อยกเว้นใด ๆ ส่วนการก าหนดอัตรา 
ค่าซื้อไม้ของกลางควรก าหนดใหม่โดยก าหนดอัตราเดิมก่อน พ.ศ. ๒๕๐๑ คือ ไม้สักในอัตราสามเท่าค่าภาคหลวง  
และไม้กระยาเลยสองเท่าค่าภาคหลวง   

๕ ในคราวประชุมศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการบุกรุกท าลายทรัพยากรป่าไม้  
เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๔๗ ได้มีการก าหนดนโยบายให้การเสนอขายไม้ของกลางให้ อ.อ.ป. ต้องได้รับความ
เห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  



 ๓ 

อย่างไรก็ตาม ในส่วนของไม้พะยูง คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน 
๒๕๕๑๖ เห็นชอบห้ามการน าเข้าไม้และสิ่งประดิษฐ์ที่ท าด้วยไม้พะยูงจากราชอาณาจักรกัมพูชา 
และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว รวมทั้งการส่งออกไม้พะยูงทุกกรณีออกไปนอกราชอาณาจักร   
ดังนั้น หากรัฐก าหนดให้น าเอาไม้ของกลางไปใช้ประโยชน์ได้ตั้งแต่คดีถึงที่สุดใหม่ ๆ รัฐและประชาชน
จะเป็นผู้ได้รับประโยชน์อย่างมาก ประเด็นปัญหาที่ส าคัญคือ รัฐต้องสูญเสียโอกาสจากการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติที่ได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายโดยเฉพาะไม้ดีมีค่า ดังนั้น รัฐจึงควรด าเนินการ 
ให้สามารถน าไม้ของกลางในคดีป่าไม้มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และควรต้องก าหนดให้หน่วยงาน
ของรัฐหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง หรือหลายหน่วยงานมีหน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจนในการ
ด าเนินการจัดการไม้ของกลางในคดีป่าไม้ เนื่องจากปัจจุบันเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเฝ้าไม้ของกลาง 
มีความกังวลเกี่ยวกับความรับผิดในความสูญหายของไม้ของกลางตามพระราชบัญญัติความรับผิด 
ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙  ทั้งนี้ ในการด าเนินการตามมาตรการปราบปรามการกระท า
ความผิด รวมทั้งการจัดการเกี่ยวกับไม้ของกลางในคดีป่าไม้ที่ ควรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
และประสบผลส าเร็จ เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องมีความรู้และความเข้าใจทั้งในด้านความรู้เกี่ยวกับ
ธรรมชาติของป่าไม้ กฎหมายเพ่ือการจัดการทรัพยากร กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาอันเป็น
กระบวนการยุติธรรมทางอาญาเพ่ือให้การบังคับใช้กฎหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อันจะน าไปสู่
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติให้เป็นไปอย่างเกิดประโยชน์คุ้มค่ามากที่สุดแล้ว การปฏิบัติหน้าที่ 
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐดังกล่าวยังควรต้องสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ตามกฎหมายว่าด้วยการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดดี้วย 

บทความนี้จึงขอน าเสนอข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับอ านาจหน้าที่ในการด าเนินการ
จัดการไม้ของกลางในคดีป่าไม้ อันหมายถึง การน าไม้ออกและจ าหน่ายไม้ของกลางดังกล่าว ซึ่งเป็นไปตาม
บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติป่าไม้  พุทธศักราช ๒๔๘๔ รวมทั้ งกฎหมายอ่ืน ๆ ที่ เกี่ยวข้อง  
และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๐๒ ซึ่งได้ให้อ านาจดังกล่าวไว้แก่หน่วยงานของรัฐ 
หนังสือเวียน ข้อตกลง บันทึกข้อตกลงระหว่างส่วนราชการในส่วนของแนวทางปฏิบัติการด าเนินการ
จัดการกับไม้ของกลาง แนวทางค าพิพากษาและการให้ความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา  
การออกค าสั่งภายในฝ่ายปกครองของฝ่ายบริหารและผลกระทบจากการออกค าสั่ง ตลอดจนแนวทาง
การแก้ไขปัญหาดังกล่าวนี้ เพ่ือให้การบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้เป็นไปอย่างรักษามูลค่าของป่า 
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และที่ส าคัญเพ่ือให้การปฏิบัติราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิด 
ประโยชน์ต่อประเทศชาติ เป็นส าคัญ ซึ่งสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
(Good Governance) 

 
๒. แนวความคิดเรื่องของกลางในคดีป่าไม้ และกระบวนการและขั้นตอนในการด าเนินการ
เกี่ยวกับการกระท าความผิดตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔  

โดยท ั่วไปการย ึดทรพัยสินของกลางในคด ีอาญาเปนไปเพ ื่อวัตถ ุประสงคสองประการ 
คือ ประการที่หนึ่ง เพ่ือน าทรัพยสินของกลางไปใชเปนพยานหลักฐานในคดี และยึดไวเพ่ือใหศาลสั่งริบ 
 

                                                 
๖ หนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  ด่วนที่สุด ที่  นร ๐๕๐๖/๑๖๙๓๖ ลงวันที่  

๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ เรื่อง ห้ามการน าเข้าไม้และสิ่งประดิษฐ์ที่ท าด้วยไม้พะยูง รวมทั้งห้ามการส่งออกไป  
นอกราชอาณาจักร  



 ๔ 

จากวัตถุประสงคการยึดของกลางดังกลาวท าใหเขาใจค าจ ากัดความของค าวา “ของกลาง” ในคดีอาญา 
วาหมายถ ึง ทรัพยสินที่เจาพน ักงานผูม ีอ  านาจไดท าการย ึดไวเพ ื่อเปนพยานหลักฐานในการด  าเนิน 
คด ีอาญา และยึดไวเนื่องจากทรัพยสินนั้นอยูในขายที่จะตองถูกร ิบตามประมวลกฎหมายอาญา 
และตามพระราชบัญญ ัต ิอ่ืน๗ 
  ๒.๑ ความหมายและประเภทของค าว่า “ของกลาง” และ “คดีป่าไม้” 

ค าว่า “ของกลาง” หมายถึง สิ่งของต่าง ๆ ที่เจ้าพนักงานยึดไว้เป็นพยานหลักฐาน
ในทางคดี ซึ่งของกลางตามข้อ ๔ แห่งข้อบังคับการเก็บรักษาของกลาง กระทรวงมหาดไทย ลงวันที่  
๑ ตุลาคม ๒๔๘๐ บัญญัติว่า “ของกลางนั้น คือ วัตถุใด ๆ หรือทรัพย์สินซึ่งตกมาอยู่ในความคุ้มครอง
ของเจ้าพนักงานโดยอ านาจแห่งกฎหมายหรือโดยหน้าที่ราชการ และยึดไว้เป็นของกลางเพ่ือพิสูจน์
ในทางคดี หรือเพ่ือจัดการอย่างอ่ืนตามหน้าที่ราชการ”  อยางไรก็ตาม การที่รัฐตองเข้ามาจ ากัดสิทธิ
ในทางทรัพยสินของเอกชน โดยการน าทรัพยสินนั้นมาใช้เป็นพยานหลักฐานในคดีก็เนื่องมาจากในการ
ด าเนินกระบวนพิจารณาคดีอาญา พยานหลักฐานถือวาเปนสิ่งที่มีสวนส าคัญอยางยิ่งตอการพิสูจน 
ขอเท็จจริงเกี่ยวกับคดี  ดังนั้น เพ่ือใหการด าเนินกระบวนการดังกลาวเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
ทางกฎหมายจึงไดใหอ านาจแกพนักงานสอบสวนอยางกวางขวางในการรวบรวมพยานหลักฐานทุกชนิด 
เทาที่สามารถท าได เพ่ือประสงคที่จะทราบขอเท็จจริงและพฤติการณตาง ๆ อันเกี่ยวกับความผิด 
ที่ถูกกลาวหาและเพ่ือรูตัวผูกระท าความผิด และเพ่ือพิสูจนใหเห็นถึงความผิดตามที่กลาวอาง 

จากความหมายของค าวา “ของกลาง” ในคดีอาญาตามที่ไดกลาวมาแล้วขางตน 
ของกลางสามารถแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท๘ คือ 

๑. ของกลางในคดีอาญา ได้แก่ ของกลางที่เกี่ยวข้องทางคดีอาญา เช่น ทรัพย์สิน 
ที่บุคคลท าหรือมีไว้เป็นความผิด หรือมีไว้เพ่ือใช้ในการกระท าความผิด หรือได้มาโดยได้กระท า
ความผิด หรือสิ่งของที่ใช้เป็นหลักฐานพิสูจน์ความผิดทางอาญา  

๒. ของกลางอย่างอ่ืน ได้แก่ ของกลางที่ไม่เกี่ยวข้องกับคดีอาญา เช่น ของที่เก็บตก 
หลน หลุด ไม้ไหลลอย เป็นต้น ซึ่งเปนของกลางตามมาตรา ๑๓๒๓๙ แห่งประมวลกฎหมายแพง 
และพาณิชย 

                                                 
๗ ความหมายของค าวา “ของกลาง” อาจมีผูอธิบายแตกตางกันไป เชน ของกลาง หมายความถึง 

สิ่งของที่เจาพนักงานผูมีอ านาจตามกฎหมายไดมาเพื่อด าเนินคดีในฐานะเปนของที่เกี่ยวกับความผิดโดยตรงส าหรับ
การด าเนินคดีนั้น อาจเปนการด าเนินคดีในช้ันเจาพนักงานนั้นเอง หรือในช้ันศาลก็ได  อางใน มานิต สิทธิผล,  
“ปญหาทางกฎหมายในการยึดและริบของกลางในคดีปาไม วิทยานิพนธมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, ๒๕๓๒), หน้า ๕๗. 

๘ ปรีชากรณ์ รัตนสิริตระกูล, “การจัดการของกลางในคดีอาญาที่เป็นของสดของเสียได้”, 
(วิทยานิพนธม์หาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๕๒), หน้า ๓๐ – ๓๒.  

๙ มาตรา ๑๓๒๓  บุคคลเก็บได้ซึ่งทรัพย์สินหาย ต้องท าอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ 
(๑) สง่มอบทรัพย์สินนั้นแก่ผู้ของหายหรือเจ้าของ หรือบุคคลอื่นผู้มีสิทธิจะรับทรัพย์สินนั้น หรือ 
(๒) แจ้งแก่ผู้ของหายหรือเจ้าของ หรือบุคคลอื่นผู้มีสิทธิจะรับทรัพย์สินนั้นโดยมิชักช้า หรือ 
(๓) ส่งมอบทรัพย์สินนั้นแก่เจ้าพนักงานต ารวจ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่อื่นภายในสามวั น  

และแจ้งพฤติการณ์ตามที่ทราบอันอาจเป็นเครื่องช่วยในการสืบหาตัวบุคคลผู้มีสิทธิจะรับทรัพย์สินนั้น 
แต่ถ้าไม่ทราบตัวผู้ของหาย เจ้าของ หรือบุคคลอื่นผู้มีสิทธิจะรับทรัพย์สินก็ดี หรือบุคคลดังระบุนั้น

ไม่รับมอบทรัพย์สินก็ดี ท่านให้ด าเนินการตามวิธีอันบัญญัติไว้ในอนุมาตรา (๓) 
ทั้งนี้ ท่านว่าผู้เก็บได้ซึ่งทรัพย์สินหายต้องรักษาทรัพย์สินนั้นไว้ด้วยความระมัดระวังอันสมควร

จนกว่าจะส่งมอบ 



 ๕ 

ค าว่า “คดีป่าไม้” หมายถึง คดีหรือความที่ฟ้องผู้กระท าการฝ่าฝืนหรือกระท าการ
อันเป็นความผิดที่บัญญัติไว้ในกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้ เช่น พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 
๒๔๘๔ พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ 
พระราชบัญญัติสงวนคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ และพระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ. ๒๕๔๕ 
เป็นต้น  

ในส่วนของความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้ เป็นความผิดอาญาแผ่นดิน  
ซึ่งไม่อาจยอมความกันได้เพราะรัฐเป็นผู้เสียหาย ของกลางในคดีความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับ 
การป่าไม้ ได้แก ่(๑) ไม้ที่ยังมิได้แปรรูป (ไม้ท่อน) (๒) ไม้แปรรูป (๓) สิ่งประดิษฐ์เครื่องใช้ที่ท าด้วยไม้ 
(๔) ของป่า (๕) สัตว์ป่า ซากของสัตว์ป่า ผลิตภัณฑ์ที่ท าจากซากของสัตว์ป่า รังของสัตว์ป่า  
(๖) บรรดาอาวุธปืน เครื่องมือ เครื่องใช้ สัตว์พาหนะ ยานพาหนะ เครื่องจักรกล ที่ได้ใช้ในการกระท า
ความผิด หรือใช้เป็นอุปกรณ์ให้ได้รับผลในการกระท าความผิด และ (๗) วัตถุหรือสิ่งของอ่ืน ๆ ที่ใช้
เป็นหลักฐานในคดีได้  

๒.๒ กระบวนการและขั้นตอนในการด าเนินการเกี่ยวกับการกระท าความผิด 
ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔  

เมื่อพบการกระท าความผิดและผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับไม้ของกลางในคดีป่าไม้
เจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีอ านาจและหน้าที่จะต้องด าเนินการตามกระบวนการและขั้นตอนตาม
พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ โดยก าหนดแผนงานการปฏิบัติงาน มีการจัดก าลัง
เจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติงาน ดังนี้  

(๑) เมื่อพบการกระท าผิดพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ เกี่ยวกับไม้
เจ้าหน้าที่ตรวจพบการกระท าผิดสามารถแยกเป็น ๒ กรณี คือ 

     (๑.๑) ในที่เกิดเหตุไม่พบผู้กระท าผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ ให้เจ้าหน้าที่ 
ท าการตรวจสอบและด าเนินคดีตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ 

     (๑.๒) ในที่เกิดเหตุพบว่ามีบุคคลอยู่ในที่เกิดเหตุ ให้เจ้าหน้าที่ท าการตรวจสอบ
ไม้ดังกล่าวว่า เป็นไม้ที่ได้มาโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ ถ้าเป็นไม้ที่ได้มาโดยมิชอบด้วยกฎหมาย 
ให้เจ้าหน้าที่แจ้งข้อกล่าวหาในการกระท าผิดให้บุคคลที่อยู่ในที่เกิดเหตุทราบเพ่ือด าเนินคดีต่อไป 

(๒) เจ้าหน้าที่ท าการจับกุม ตรวจสอบชนิดไม้ว่าเป็นไม้หวงห้ามชนิดใดตามพระราช
กฤษฎีกาไม้หวงห้าม เพื่อคิดค านวณค่าภาคหลวงเป็นเงินค่าเสียหายของรัฐ 

(๓) แจ้งข้อกล่าวหาเพ่ือก าหนดโทษความผิดตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 
๒๔๘๔ ตามฐานความผิดที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยป่าไม ้

(๔) รวบรวมพยานหลักฐานในการกระท าผิดส่งพนักงานสอบสวน (ต ารวจท้องที่) 
เพ่ือด าเนินการตามกระบวนการของกฎหมายต่อไป 

(๕) ส่วนไม้ของกลางให้เจ้าหน้าที่ป่าไม้ด าเนินการชักลากน ามาเก็บรักษาไว้ 
ในที่ปลอดภัย (ส่วนไม้ท่อนของกลางที่มีจ านวนมาก ขอความร่วมมือองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
ด าเนินการชักลากมาเก็บรักษาไว้ที่ปลอดภัยต่อไป) 

(๖) ส่วนไม้ของกลางที่เก็บรักษาไว้ในระหว่างคดี ขอรับความเห็นชอบจากพนักงาน
สอบสวนต่อไป (ต ารวจท้องที่) เพ่ือด าเนินการจ าหน่ายไม้ของกลางให้แก่องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
ต่อไป 

 



 ๖ 

(๗) ในส่วนคดีที่ส าคัญ เจ้าหน้าที่ผู้จับกุมจะต้องหาพยานหลักฐานในการด าเนินคดี
กับผู้กระท าผิดโดยให้หาพยานหลักฐานเพิ่มเติมเพ่ือด าเนินคดีให้ได้ 

(๘) ระบุสถานที่เกิดเหตุว่าอยู่ในเขตป่าไม้ประเภทใด 
 

๓. การด าเนินการกับไม้ของกลางในคดีป่าไม้ตามกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี หนังสือเวียน 
ข้อตกลง และบันทึกข้อตกลงระหว่างส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งแนวทางค าพิพากษา  
และการให้ความเห็น 
  ในการด าเนินการกับไม้ของกลางในคดีป่าไม้มีบทบัญญัติแห่งกฎหมายหลายฉบับ 
ที่เกี่ยวข้อง กล่าวคือ มาตรา ๑๓๒๗๑๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ก าหนดให้กรรมสิทธิ์
แห่งสิ่งใด ๆ ซึ่งได้ใช้ในการกระท าผิด หรือได้มาโดยการกระท าผิด หรือเกี่ยวกับการกระท าผิด 
โดยประการอ่ืน และได้ส่งไว้ในความรักษาของกรมในรัฐบาลนั้น ทรัพย์สินนั้นต้องตกเป็นของแผ่นดิน 
มาตรา ๓๒๑๑ และมาตรา ๓๓๑๒ แห่งประมวลกฎหมายอาญา ได้ก าหนดให้อ านาจในการ 
ริบทรัพย์ไม้ของกลางอันเนื่องมาจากการด าเนินคดีอาญาเกี่ยวกับการกระท าความผิดตามกฎหมาย  
ว่าด้วยป่าไม้ของเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ ซึ่งถือเป็นมาตรการเบื้องต้นที่ด ารงรักษาไว้ซึ่งทรัพยากรของชาติ 
ที่มีเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ในฐานะเป็น “เจ้าพนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจ” และเจ้าหน้าที่องค์การ
อุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) ท าหน้าที่ร่วมกันจับกุมผู้กระท าความผิด อันส่งผลให้ไม้ของกลาง 
ย่อมตกเป็นของแผ่นดิน 

ส าหรับกฎหมายพิเศษที่เกี่ยวกับการป่าไม้ หมายถึง บรรดากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
การป่าไม้ เช่น พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ 
พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ 
พระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ พระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ. ๒๕๔๕ เป็นต้น โดยมี
รายละเอียดในเรื่องดังกล่าวดังนี้  

พระราชบัญญัติป่าไม้  พุทธศักราช ๒๔๘๔ ก าหนดให้ “เจ้าพนักงานป่าไม้” 
“พนักงานป่าไม้” หรือ “พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้ง” เป็นผู้มีหน้าที่ด าเนินการตาม 

                                                 
๑๐ มาตรา ๑๓๒๗ ภายในบังคับแห่งกฎหมายอาชญา กรรมสิทธิ์แห่งสิ่งใด ๆ ซึ่งได้ใช้ใน 

การกระท าผิด หรือได้มาโดยการกระท าผิด หรือเกี่ยวกับการกระท าผิดโดยประการอื่น และได้ส่งไว้ในความรักษา 
ของกรมในรัฐบาลนั้น ท่านว่าตกเป็นของแผ่นดิน ถ้าเจ้าของมิได้เรียกเอาภายในหนึ่งปีนับแต่วันส่ง หรือถ้าได้ 
ฟ้องคดีอาชญาต่อศาลแล้วนับแต่วันท่ีค าพิพากษาถึงที่สุด แต่ถ้าไม่ทราบตัวเจ้าของ ท่านให้ผ่อนเวลาออกไปเป็นห้าปี 

ถ้าทรัพย์สินเป็นของเสียง่าย หรือถ้าหน่วงช้าไว้จะเป็นการเสี่ยงความเสียหายหรือค่าใช้จ่าย 
จะเกินส่วนกับค่าของทรัพย์สินนั้นไซร้ ท่านว่ากรมในรัฐบาลจะจัดให้เอาออกขายทอดตลาดก่อนถึงก าหนดก็ได้   
แต่ก่อนที่จะขายให้จัดการตามควรเพื่อบันทึกรายการอันเป็นเครื่องให้บุคคลผู้มีสิทธิจะรับทรัพย์สินนั้นอาจทราบว่า
เป็นทรัพย์สินของตนและพิสูจน์สิทธิได้ เมื่อขายแล้วได้เงินเป็นจ านวนสุทธิเท่าใดให้ถือไว้แทนตัวทรัพย์สิน 

๑๑ มาตรา ๓๒  ทรัพย์สินใดที่กฎหมายบัญญัติไว้ว่า ผู้ใดท าหรือมีไว้เป็นความผิด ให้ริบเสียทั้งสิ้น 
ไม่ว่าเป็นของผู้กระท าความผิด และมีผู้ถูกลงโทษตามค าพิพากษาหรือไม่ 

๑๒ มาตรา ๓๓  ในการริบทรัพย์สิน นอกจากศาลจะมีอ านาจริบตามกฎหมายที่บัญญัติไว้
โดยเฉพาะแล้ว ให้ศาลมีอ านาจสั่งให้ริบทรัพย์สินดังต่อไปนี้อีกด้วย คือ 

(๑) ทรัพย์สินซึ่งบุคคลได้ใช้ หรือมีไว้เพื่อใช้ในการกระท าความผิด หรือ 
(๒) ทรัพย์สินซึ่งบุคคลได้มาโดยได้กระท าความผิด 
เว้นแต่ทรัพย์สินเหล่านี้เป็นทรัพย์สินของผู้อื่นซึ่งมิได้รู้เห็นเป็นใจด้วยในการกระท าความผิด 



 ๗ 

พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ ซึ่งนอกจากจะมีหน้าที่ในการป้องกันและปราบปราม
ผู้กระท าความผิดแล้วยังมีอ านาจและหน้าที่อ่ืน ๆ เช่น การอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ด าเนินการ 
อย่างหนึ่งอย่างใดตามกฎหมายก าหนดไว้เป็นการเฉพาะ ซึ่งในส่วนนี้พนักงานฝ่ายปกครองและต ารวจ 
ไม่มีอ านาจ เช่น การอนุญาตเกี่ยวกับการท าไม้ การสั่งให้ออกจากป่าสงวน เป็นต้น โดยฐานความผิด 
ตามพระราชบัญญัติดังกล่าว มีดังนี้  

๑. ความผิดฐานท าไม้หวงห้ามโดยไม่ได้รับอนุญาต (เป็นชนิดไม้สัก ไม้ยาง หรือไม ้
หวงห้ามประเภท ข หรือไม้เกินยี่สิบท่อน หรือรวมเกิน  ๔ ลูกบาศก์เมตร ((บทก าหนดโทษ  
มาตรา ๗๓) (มาตรา ๑๑)) ความผิดฐานมีไม้หวงห้ามอันยังไม่ได้แปรรูปไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับ
อนุญาต (มาตรา ๖๙) ความผิดฐานผู้รับอนุญาตท าไม้ต้นที่ไม่มีรอยตราอนุญาต ((บทก าหนดโทษ 
มาตรา ๗๓) (มาตรา ๑๒)) ความผิดฐานผู้รับอนุญาตท าไม้ต้นที่โตต่ ากว่าขนาดจ ากัด ((บทก าหนดโทษ 
มาตรา ๗๓) (มาตรา ๑๓)) ความผิดฐานตัดหรือโค่นต้นยวนผึ้ง หรือต้นไม้ที่ผึ้งจับท ารังอยู่ (กรณีรวงผึ้ง
เป็นของป่าหวงห้าม) ((บทก าหนดโทษ มาตรา ๗๓) (มาตรา ๓๑)) ความผิดฐานภายในเขตควบคุม 
การแปรรูปไม้ ตั้งโรงงานแปรรูปไม้ โรงงานค้าไม้แปรรูปมีไม้สักแปรรูป (ไม่จ ากัดจ านวน) ไว้ใน
ครอบครอง ครอบครองไม้หวงห้ามแปรรูปชนิดอ่ืนเกิน ๐.๒๐ ลูกบาศก์เมตร โดยไม่ได้รับอนุญาต 
(รวมถึงการกระท าแก่ไม้ที่น าเข้ามาในราชอาณาจักร) ((บทก าหนดโทษ มาตรา ๗๓) (มาตรา ๔๘))  
ความผิดฐานผู้มิใช่เจ้าของไม่เก็บไม้ไหลลอยโดยไม่ได้รับอนุญาต (ภายในเขตควบคุมไม้ในล าน้ า)  
((บทก าหนดโทษ มาตรา ๗๑) (มาตรา ๔๔ วรรคสอง)) ความผิดฐานน าไม้หรือของป่าเคลื่อนที่ผ่าน 
ด่านป่าไม้ในเวลากลางคืนโดยไม่ได้รับอนุญาต ((บทก าหนดโทษ มาตรา ๗๒) (มาตรา ๔๑)) ความผิด 
ฐานรับไว้ซ่อนเร้น จ าหน่ายหรือช่วยพาเอาไปเสียให้พ้นซึ่งไม้หรือของป่าที่ตนรู้อยู่แล้วได้มาจาก 
การกระท าผิด (มาตรา ๗๐) ความผิดฐานภายในเขตควบคุม ค้าหรือมีไว้เพ่ือค้าซึ่งสิ่งประดิษฐ์เครื่องใช้ 
ที่ท าด้วยไม้หวงห้ ามที่มีชนิดไม้ขนาดปริมาณเกินที่ รั ฐมนตรีก าหนดโดยไม่ ได้รับอนุญาต  
((บทก าหนดโทษมาตรา ๗๓ ทวิ) (มาตรา ๕๓ ตรี))  

๒. ฐานความผิดตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ เช่น ความผิด
ฐานยึดถือครอบครองท าประโยชน์หรืออยู่อาศัยในที่ดิน ก่อสร้าง แผ้วถาง เผาป่า ท าไม้ เก็บของป่า 
ท าให้เสื่อมเสียแก่สภาพป่าสงวนแห่งชาติโดยไม่ได้รับอนุญาต ((บทก าหนดโทษ มาตรา ๓๑) (มาตรา ๑๔)) 
ความผิดฐานท าให้เสียหาย ท าลายหลักเขต ป้าย หรือเครื่องหมายที่จัดให้มีตามกฎหมายว่าด้วย 
ป่าสงวนแห่งชาติ (มาตรา ๓๓) ความผิดฐานรับไว้ ซ่อนเร้น จ าหน่าย ช่วยพาเอาไปเสียซึ่งไม้หรือของป่า
ที่ตนรู้อยู่แล้วว่าได้มาโดยการกระท าผิด (มาตรา ๓๔) 
  ๓. ฐานความผิดตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ เช่น ภายในเขต
อุทยานแห่งชาติ ห้ามบุคคลใดยึดถือหรือครอบครองที่ดิน รวมตลอดถึงก่อสร้าง แผ้วถาง หรือเผาป่า 
เก็บหา น าออกไป ท าด้วยประการใด ๆ ให้เป็นอันตราย หรือท าให้เสื่อมสภาพ ซึ่งไม้ยางไม้ น้ ามันยาง
น้ ามันสน แร่ หรือทรัพยากรธรรมชาติอ่ืน น าสัตว์ออกไป หรือท าด้วยประการใด ๆ ให้เป็นอันตรายแก่สัตว์ 
ท าด้วยประการใด ๆ ให้เป็นอันตรายหรือท าให้เสื่อมสภาพแก่ดิน หิน กรวด ทราย เปลี่ยนแปลงทางน้ า
หรือท าให้น้ าในล าน้ า ล าห้วย หนอง บึง ท่วมท้นหรือเหือดแห้ง ปิดหรือท าให้กีดขวางทางน้ าหรือทางบก 
เก็บหา น าออกไป ท าด้วยประการใด ๆ ให้เป็นอันตราย หรือท าให้เสื่อมสภาพ ซึ่งกล้วยไม้ น้ าผึ้ง ครั่ง 
ถ่านไม้ เปลือกไม้ หรือมูลค้างคาว เก็บหรือท าด้วยประการใด ๆ ให้เป็นอันตรายแก่ดอกไม้ ใบไม้  
หรือผลไม้ น ายานพาหนะเข้าออกหรือขับขี่ยานพาหนะในทางที่มิได้จัดไว้เพ่ือการนั้น น าอากาศยาน 
ขึ้นลงในที่ที่มิได้จัดไว้เพ่ือการนั้น น าหรือปล่อยปศุสัตว์เข้าไป น าสัตว์เลี้ยงหรือสัตว์พาหนะเข้าไป  



 ๘ 

ด าเนินกิจการใด ๆ เพ่ือหาผลประโยชน์ ปิดประกาศ โฆษณา หรือขีดเขียนในที่ต่าง ๆ น าเครื่องส าหรับ 
ล่าสัตว์หรือจับสัตว์เข้าไป ยิงปืน ท าให้เกิดระเบิด หรือจุดดอกไม้เพลิง ส่งเสียงอ้ือฉาวหรือกระท าการอ่ืน
อันเป็นการรบกวนคนหรือสัตว์ ทิ้งขยะมูลฝอยหรือสิ่งอ่ืนในที่ที่ไม่ได้จัดไว้เพ่ือการนั้น และทิ้งสิ่งที่เป็น
เชื้อเพลิงซึ่งอาจท าให้เกิดเพลิง โดยมีบทก าหนดโทษ มาตรา ๒๔ ฝ่าฝืน มาตรา ๑๖ (๑) (๒) (๓) (๔) 
หรือ (๕) ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน ๕ ปี  หรือปรับไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจ าทั้ งปรับ  
และบทก าหนดโทษมาตรา ๒๕ ฝ่าฝืนมาตรา ๑๖ (๖) (๗) (๙) (๑๐) (๑๑) มาตรา ๑๗ หรือมาตรา ๑๘ 
ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน ๑ เดือน หรือปรับไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ  
  ๔. ฐานความผิดตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕  
เช่น ความผิดฐานห้ามผู้ใดล่าสัตว์ป่าสงวน หรือสัตว์ป่าคุ้มครอง (มาตรา ๑๖) ความผิดฐานห้ามผู้ใด 
มีไว้ในความครอบครองซึ่งสัตว์ป่าสงวน สัตว์ป่าคุ้มครองซากของสัตว์ป่าสงวน หรือซากของสัตว์ป่า 
คุ้มครอง (มาตรา ๑๙) ความผิดฐานห้ามผู้ใดค้าสัตว์ป่าสงวน สัตว์ป่าคุ้มครอง ซากของสัตว์ป่าสงวน  
ซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง หรือผลิตภัณฑ์ของซากสัตว์ดังกล่าว  (มาตรา ๒๐) ความผิดฐาน 
น าเข้าหรือส่งออกซึ่งสัตว์ป่า หรือซากของสัตว์ป่าชนิดที่รัฐมนตรีก าหนด หรือน าผ่านซึ่งสัตว์ป่าสงวน 
สัตว์ป่าคุ้มครอง หรือซากของสัตว์ป่าดังกล่าว บทก าหนดโทษ มาตรา ๔๗ ต้องระวางโทษ จ าคุก 
ไม่เกิน ๔ ปี หรือปรับไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ  
  ๕. ฐานความผิดตามพระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ. ๒๕๔๕ เช่น ความผิดฐาน 
ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๔ วรรคหนึ่ง และวรรคสี่ (การมี การผลิต การน าเข้าเลื่อยโซ่ยนต์ 
ผู้รับใบอนุญาตให้ผลิตเลื่อยโซ่ยนต์ ผู้รับใบอนุญาตให้ผลิตเลื่อยโซ่ยนต์จัดท าบัญชีและหมายเลข 
ตามกฎกระทรวง) (มาตรา ๑๗) ความผิดฐานฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๔ วรรคสอง
(เปลี่ยนแปลงให้มีก าลังเครื่องจักรกลเพ่ิมขึ้น) (มาตรา ๑๘) ความผิดฐานฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
มาตรา ๖ หรือมาตรา ๘ (เปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ให้มีหรือใช้เลื่อยโซ่ยนต์หรือการน าออกไปใช้นอกพ้ืนที่
แตกต่างจากที่ระบุไว้ในใบอนุญาต) (มาตรา ๑๙) ความผิดฐานฐานฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๗  
(ผู้มีเลื่อยโซ่ยนต์ต้องมีใบอนุญาตหรือส าเนาแสดงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ทันที ) (มาตรา ๒๐)  
ความผิดฐานฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๐ (ห้ามซ่อมแซมเลื่อยโซ่ยนต์เป็นธุรกิจเพ่ือสินจ้าง  
และซ่อมแซมได้เฉพาะเลื่อยโซ่ยนต์ที่มีผู้ได้รับใบอนุญาตให้มีและใช้เลื่อยโซ่ยนต์ และเมื่อเลื่อย 
โซ่ยนต์นั้นมีเครื่องหมายถูกต้องตามใบอนุญาตเท่านั้น) (มาตรา ๒๑) 
  ในส่วนที่เกี่ยวกับมติคณะรัฐมนตรี๑๓ ความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานะทางกฎหมาย 
ของมติคณะรัฐมนตรีในประเทศไทยยังมีความหลากหลายแตกต่างกันออกไป มติคณะรัฐมนตรีได้รับ

                                                 
๑๓ มติคณะรัฐมนตรี คือ ผลการตัดสินใจร่วมกันของคณะรัฐมนตรีในการบริหารราชการแผ่นดิน

เรื่องต่าง ๆ ตามที่ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ กฎหมาย และนโยบายของคณะรัฐมนตรี เช่น มติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับ
การอนุมัติร่างกฎหมาย การอนุมัติงบประมาณ การแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ การก าหนดระเบียบและแบบแผน  
ในการปฏิบัติราชการ เป็นต้น ซึ่งมติคณะรัฐมนตรีไม่ใช่กฎหมาย และจะขัดต่อกฎหมายไม่ได้ รวมทั้งไม่สามารถ  
อ้างเป็นข้อยกเว้นบทกฎหมาย  อย่างไรก็ตาม มติคณะรัฐมนตรีบางเรื่องอาจมีผลน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงแก้ไข
กฎหมาย หรือออกกฎหมายใหม่ต่อไปได้ และโดยทั่วไปมติคณะรัฐมนตรีมีผลใช้บังคับกับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ 
องค์การมหาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานของรัฐที่อยู่ในบังคับบัญชาหรือในก ากั บดูแล 
ของฝ่ายบริหาร รวมทั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานต่าง ๆ ดังกล่าว เว้นแต่เป็นเรื่องที่มีกฎหมายเฉพาะก าหนดไว้
เป็นอย่างอื่น และถ้าคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้ความเห็นชอบหรือมีมติในเรื่องที่หน่วยงานของรัฐเสนอ  
มติคณะรัฐมนตรีจะมีผลผูกพันเฉพาะหลักการแห่งประเด็นที่เสนอเท่านั้น เว้นแต่มติคณะรัฐมนตรีจะระบุไว้ 
ชัดเจนถึงรายละเอียดที่อนุมัติเห็นชอบ หรือมีมติ ส่วนข้อมูลรายละเอียด หรือความคิดเห็นที่ประกอบการพิจารณา
ถือเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้เสนอ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่จะต้องด าเนินการโดยค านึงถึงประโยชน์
ของราชการเป็นส าคัญ 



 ๙ 

การวิจารณ์ว่าเป็นกรณีท่ีฝ่ายบริหารออกกฎเกณฑข์ึ้นใช้บังคับในลักษณะเดียวกับกฎหมายโดยไม่เสนอ
ต่อรัฐสภา ในขณะที่บางฝ่ายเห็นว่ามติคณะรัฐมนตรีเป็นเพียงค าสั่งในการบริหาร (administrative 
order) ในฐานะผู้บังคับบัญชาสูงสุดของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ กล่าวคือ ผู กพันใต้บังคับ
บัญชาตามระบบการบังคับบัญชา ซึ่งมีการลงโทษทางวินัยก ากับอยู่ มติคณะรัฐมนตรีจึงไม่ใช่ 
เป็นกฎหมายโดยแท้ (proper law)  ทั้งนี้ แม้ว่าจะมีฝ่ายที่เห็นว่ามติคณะรัฐมนตรีมีลักษณะเป็น
กฎหมายที่มีสภาพบังคับ แต่แนวคิดของนักกฎหมายไทยส่วนใหญ่ยังยึดถือกันอยู่ว่า “กฎหมาย” นั้น  
ต้องเป็นกฎหมายที่ออกโดยรัฐสภา ได้แก่ พระราชบัญญัติ และกฎหมายที่ฝ่ายบริหารมีอ านาจออกได้
โดยอาศัยอ านาจตามรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติ ได้แก่ พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง เท่านั้น 
ส่วนมติคณะรัฐมนตรีหรือระเบียบและแนวปฏิบัติอ่ืน ๆ ไม่ถือว่าเป็นกฎหมาย และจะบังคับให้ขัดต่อ
กฎหมายไม่ได้๑๔   

อย่างไรก็ตาม แม้ว่ามติคณะรัฐมนตรีไม่ใช่กฎหมาย แต่ ก็เป็นมาตรการภายใน 
ของฝ่ายบริหาร และถึงแม้ศาลฎีกาจะวางแนวความคิดว่า มติคณะรัฐมนตรีไม่ใช่กฎหมาย ไม่อาจจะ
จ ากัดสิทธิเสรีภาพของบุคคลตามกฎหมายรัฐธรรมนูญได้ หรือมติคณะรัฐมนตรีไม่อาจยกขึ้นมาอ้าง 
เป็นข้อยกเว้นบทกฎหมายได้ก็ตาม แต่ศาลฎีกาก็ ได้ยอมรับว่ามติคณะรัฐมนตรีมีผลบังคับ 
ภายในส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยถือว่าเป็นมาตรการภายใน 
ของฝ่ายบริหาร ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปฏิบัติ 
ตามมติคณะรัฐมนตรี๑๕ 

ตัวอย่างเช่น ค าพิพากษาศาลฎีกา ที่ ๑๓๓๘/๒๕๒๕ ๑๖ เป็นต้น และเมื่อพิจารณา
เปรียบเทียบกับสถานะทางกฎหมายของมติคณะรัฐมนตรีของประเทศอังกฤษ มติหรือผลการตัดสินใจ 
ในปัญหาหรือกิจการใด ๆ ย่อมผูกพันไปถึงรัฐมนตรีและเจ้ากระทรวงทุกคนในคณะรัฐบาล ในอันที่จะต้อง 
 

                                                 
๑๔ สุวิมล สังขพันธุ์ , “สถานะและผลทางกฎหมายของมติคณะรัฐมนตรี”, (วิทยานิพนธ

มหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๓๕), หน้า ๒๑๑ – ๒๑๕. 
๑๕ สุวิมล สังขพันธุ์, เล่มเดิม, หน้า ๒๒๐ – ๒๒๑. 
๑๖ ค าพิพากษาฎีกา ที่ ๑๓๓๘/๒๕๒๕ สรุปสาระส าคัญได้ว่า สหภาพแรงงานการท่าเรือ 

แห่งประเทศไทย โจทก์ การท่าเรือแห่งประเทศไทย กับพวก จ าเลย ศาลฎีกาพิพากษาตอนหนึ่งว่า  “…ความตกลง
ของจ าเลยที่ตกลงให้บ าเหน็จพิเศษแก่พนักงานคนละสองขั้นนั้น เป็นการให้แก่พนักงานทุกคนโดยไม่ค านึงถึงความดี
ความชอบ ไม่มีลักษณะเป็นการให้บ าเหน็จอันจะอยู่ในอ านาจของฝ่ายบริหารของจ าเลย แต่เป็นการปรับปรุงอัตรา
ค่าจ้างหรือเงินเดือนตามความหมายของมติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๒๓ ซึ่งห้ามรัฐวิสาหกิจใด
กระท าการดังกล่าว เว้นแต่จะได้รับอนุมัติคณะรัฐมนตรีเป็นกรณีพิเศษ จ าเลยเป็นรัฐวิสาหกิจมีหน้าที่ต้องปฏิบั ต ิ
ตามมติคณะรัฐมนตรี ดังจะเห็นได้ตามพระราชบัญญัติการท่าเรือแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๔๙๔ มาตรา ๒๐ แก้ไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการท่าเรือแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๐๒ มาตรา ๓ ซึ่งบัญญัติให้
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมมีอ านาจหน้าที่ยับยั้งการกระท าใด ๆ ของจ าเลยซึ่งขัดต่อมติคณะรัฐมนตรีได้  
เป็นต้น ส่วนพนักงานการท่าเรือแห่งประเทศไทยก็เป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจที่ต้องอยู่ภายใต้ข้อบังคับของมติคณะรัฐมนตรี
เช่นเดียวกัน การที่โจทก์จ าเลยตกลงกันปรับปรุงอัตราค่าจ้างและเงินเดือน โดยไม่ได้ก าหนดให้ต้องได้รับอนุมัติ  
จากคณะรัฐมนตรีก่อน เป็นการฝ่าฝืนมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องการเงินของรัฐวิสาหกิจอันเป็นประโยชน์  
ของแผ่นดิน ไม่มีผลบังคับ แม้การที่ความตกลงดังกล่าวได้ด าเนินการตามขั้นตอนมาโดยชอบด้วยพระราชบัญญัติ
แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ ก็ไม่เป็นเหตุให้กลับกลายเป็นข้อตกลงท่ีใช้บังคับกันได้ โจทก์จึงจะน าข้อตกลงดังกล่าว
มาฟ้องบังคับให้จ าเลยปฏิบัติตามมิได้ แรงงานกลางพิพากษายกฟ้องโจทก์ ศาลฎีกาเห็นฟ้องด้วยในผล...” 



 ๑๐ 

สนับสนุนและปกป้องนโยบายดังกล่าวทั้งต่อรัฐสภาและสาธารณชน ทั้งนี้ เป็นไปตามหลักความ
รับผิดชอบร่วมกันของรัฐมนตรี (Collective responsibility) นโยบายและมติตัดสินใจต่าง  ๆ  
ของคณะรัฐมนตรีอังกฤษจะได้รับการน าไปปฏิบัติโดยกระทรวงหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมี
เลขาธิการคณะรัฐมนตรีเป็นผู้ตรวจสอบติดตามผลการปฏิบัติงาน  อย่างไรก็ตาม ในบางครั้งอาจมีการ
แก้ไขเพ่ิมเติมมติการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรีมากกว่ามีสถานการณ์เปลี่ยนแปลงหรือเนื่องจากเหตุผล
บางประการท าให้เกิดความจ าเป็นในการแก้ไขมติการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรี  โดยเฉพาะ 
เรื่องที่ส าคัญที่ต้องอาศัยการตัดสินใจร่วมกันของคณะรัฐมนตรีเท่านั้น ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นนโยบาย 
ด้านต่างประเทศ กิจการที่เกี่ยวข้องกับรัฐสภาและนโยบายที่ส าคัญของประเทศ มติคณะรัฐมนตรี 
เกือบทั้งหมดจึงมีลักษณะเป็นงานนโยบายหรือกิจการในฐานะที่เป็นรัฐบาล แต่จะมีมติคณะรัฐมนตรี
บางเรื่องที่มีลักษณะเป็นนิติกรรมทางปกครองได้  ถ้ามติคณะรัฐมนตรีในเรื่องดังกล่าวนั้นมีผล 
ทางกฎหมายโดยตรง เช่น มติคณะรัฐมนตรีที่มีผลกระทบต่อสิทธิและหน้าที่ของข้าราชการ แต่เรื่อง
ดังกล่าวจะต้องเป็นเรื่องที่มีความส าคัญมาก จึงเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีอังกฤษได้  
เพราะหากเป็นเรื่องการจัดระเบียบกิจการภายในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการมักจะพิจารณา  
และตัดสินใจในระดับกระทรวงได้ ไม่จ าเป็นต้องน าเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาแต่อย่างใด๑๗  

ส าหรับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๐๒ ดังกล่าวมาแล้วข้างต้นนั้น 
สามารถพิจารณาในประเด็นของสถานะทางกฎหมายได้ว่า แม้ว่ามติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวไม่มีสถานะ
เป็นกฎหมาย แต่เป็นเพียงค าสั่งหรือข้อบังคับ หรือระเบียบ หรือแนวทางปฏิบัติที่เป็นการใช้อ านาจ 
ของฝ่ายบริหารเท่านั้น๑๘ และเป็นการใช้อ านาจบริหารของคณะรัฐมนตรีที่ไม่มีสถานะเป็นกฎหมาย
ตามแบบพิธี และไม่มีผลบังคับต่อประชาชน แต่ในระบบการบริหารราชการมติคณะรัฐมนตรี  
จะมีสถานะทางกฎหมายเป็นค าสั่งภายในของฝ่ายบริหาร ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีอ านาจบังคับบัญชาเหนือ
ส่วนราชการและข้าราชการ และมีอ านาจก ากับดูแลเหนือองค์กรกระจายอ านาจและเจ้าหน้าที่  
ของรัฐ ซึ่งมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นการก าหนดนโยบายในการบริหารราชการแผ่นดินจะมีลักษณะเป็น  
“งานนโยบาย” ที่คณะรัฐมนตรีจะต้องรับผิดชอบทางการเมืองร่วมกันต่อรัฐสภา แต่มติคณะรัฐมนตรี
ที่เป็นการก าหนดระเบียบแบบแผนในการปฏิบัติราชการ จะมีลักษณะเป็น “งานประจ า” ซึ่งจะต้อง
ถูกควบคุมและตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมาย โดยสามารถแบ่งได้เป็น ประเภทที่หนึ่ง มีสถานะ
เป็นกฎ ก าหนดหลักเกณฑ์ หรือแนวทางปฏิบัติ เช่น การวางระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง ประเภทที่สอง 
สถานะเป็นงานนโยบายเกี่ยวกับการบริหารราชการให้หน่วยรับไปด าเนินการ เช่น การอนุมัติแปรรูป
รัฐวิสาหกิจ ประการที่สาม สถานะเป็นค าสั่ง ซึ่งมีผลทางกฎหมายโดยตรง และประการที่สี่ สถานะ
เป็นการด าเนินงานภายในของฝ่ายปกครอง เช่น การอนุมัติ เป็นต้น 

บวรศักดิ์  อุวรรณโณ๑๙ อธิบายไว้ว่า แนวทางในการปฏิบัติราชการของฝ่ายปกครอง
ต้องอาศัยฐานทางกฎหมายโดยเฉพาะเมื่อจะกระท าการกระทบเสรีภาพของประชาชน แต่บทบัญญัติ 
 

                                                 
๑๗ สุวิมล สังขพันธุ์, เล่มเดิม, หน้า ๑๙๗ – ๒๐๕.  
๑๘ ค าพิพากษาที่ ๔๔๓๑/๒๕๕๐ สรุปความได้ว่า “...มติคณะรัฐมนตรีไม่ใช่กฎหมายเป็นเพียง

แนวทางปฏิบัติเท่านั้น ซึ่งจะท าได้หรือไม่ได้เพียงใด ก็ต้องเป็นไปตามที่กฎหมายในเรื่องนั้นบัญญัติไว้...”  
๑๙ บวรศักดิ์  อุวรรณโณ, (๒๕๓๘), “กฎหมายมหาชน เล่ม ๓ : ที่มาและนิติวิธี”, หน้า ๑๑๒ – ๑๑๔ 

และ ๑๒๐. 



 ๑๑ 

แห่งกฎหมาย กฎเกณฑ์แห่งกฎหมายล าดับรองลงมา อาจวางแนวทางไว้กว้าง ๆ ท าให้เกิดปัญหาว่า
เมื่อจะใช้อ านาจตามกฎหมายและกฎเกณฑ์เหล่านั้น ท าค าสั่ง การอนุมัติ การอนุญาตที่เป็นนิติกรรม
ทางปกครองเฉพาะเรื่องแต่ละเรื่อง หากไม่มีแนวทางในการตีความก็อาจเกิดความลักลั่นในการใช้
ดุลพินิจท าให้เกิดความไม่แน่นอนในการใช้กฎหมาย แต่ถ้าให้ออกหนังสือเวียนหรือแนวทางใช้บังคับ
ตายตัว โดยพิเคราะห์ข้อเท็จจริงเฉพาะของเรื่อง ก็จะท าให้หนังสือเวียนกลายเป็น “กฎเกณฑ์ 
แห่งกฎหมาย” ไปโดยปริยาย ซึ่งจะมีปัญหาว่า ผู้ออกหนังสือเวียนไม่ได้มีอ านาจตามกฎหมายที่จะท า
เช่นนั้น ส่วนแนวทางก็จะมีปัญหาว่าผูกมัดการใช้ดุลพินิจของผู้มีอ านาจตามกฎหมายเป็นการขัดต่อ
กฎหมาย  

โดยหลักกฎหมายของประเทศไทยเกี่ยวกับหนังสือเวียนและแนวทางปฏิบัติในการ
ออกค าสั่งที่ เป็นมาตรการภายในของฝ่ายปกครองในปัจจุบันมีลักษณะเช่นเดียวกับที่ปรากฏ 
ในประเทศฝรั่งเศส เพียงแต่แนวปฏิบัติไม่ได้มาจากค าพิพากษาของศาลปกครอง กล่าวคือ หลักกฎหมาย
ปกครองของฝรั่งเศสได้จ าแนกหนังสือเวียนและแนวทางที่ออกโดยฝ่ายปกครองไว้ ๒ ประเภทใหญ่ ๆ 
คือ หนังสือเวียนอธิบายหลักเกณฑ์หรือวิธีการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย หรือเรียกว่า “หนังสือเวียน
ตีความกฎหมายหรือกฎเกณฑ์” (circulaire interprétative) หนังสือเวียนประเภทนี้เป็นเพียงการ
ตีความตัวบทกฎหมายที่มีอยู่แล้วให้ชัดเจนยิ่งขึ้น โดยไม่ได้สร้างกฎเกณฑ์ขึ้นใหม่ จึงถือว่ามีสถานะ
เป็นเกณฑ์การปฏิบัติราชการภายใน ไม่มีผลถึงบุคคลภายนอก  อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบัติมักปราฏว่า
หนังสือเวียนบางฉบับมีการก าหนดกฎเกณฑ์จากที่กฎหมายก าหนดไว้อันมีผลกระทบกระเทือนสิทธิ
หน้าที่ของประชาชนโดยตรง หรือมีสภาพบังคับให้เจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติตามโดยไม่อาจยกเว้นได้ 
หนังสือเวียนประเภทนี้ เรียกว่า “หนังสือเวียนที่เป็นกฎเกณฑ์แห่งกฎหมาย” (circulaire réglementaire)  
ซึ่งต้องถือว่าไม่ชอบด้วยกฎหมาย  ทั้งนี้ มีข้อสังเกตว่า หนังสือเวียนและแนวทางในการออกค าสั่ง
ภายในฝ่ายปกครองย่อมมีผลให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐในระบบบริหารงานของรัฐ ต้องปฏิบัติ
ตามในฐานะเป็น “ระเบียบแบบแผน” ของทางราชการ การฝ่าฝืนโดยไม่มีเหตุอันสมควร ย่อมมี
ความผิดวินัยตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ แต่ไม่ท าให้การนั้น
โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอกระบบบริหารงานของรัฐเสียไป เช่น กรมป่าไม้ได้มีหนังสือ
แจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดให้ทราบว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ได้มีบันทึกสั่งการเมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๐ ว่า ไม่มีนโยบายจ าหน่ายไม้ของกลาง ไม่ว่าจะเป็นการ
จ าหน่ายไม้ของกลางระหว่างคดีหรือคดีถึงที่สุด เพ่ือทราบและถือปฏิบัติจนกว่าจะได้สั่งการเป็นอย่างอ่ืน 
(แจ้งแนวทางปฏิบัติตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
ในการขายไม้ของกลางให้แก่  อ.อ.ป. ในส่วนที่อยู่ ในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้  ไม่ว่าจะเป็น 
การจ าหน่ายไม้ของกลางระหว่างคดีหรือคดีถึงที่สุดแล้ว นอกจากจะปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ  
หรือมติคณะรั ฐมนตรีที่ เกี่ ยวข้องแล้ ว ต้ องได้ รั บความเห็นชอบจากรั ฐมนตรี ว่ าการกระทรวง 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก่อนในทุกกรณี๒๐ 

 
 

 

                                                 
๒๐ หนังสือกรมป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๑๒.๕/๑๘๙๔๕ ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๐  

เรื่อง การจ าหน่ายไม้ของกลาง 
  



 ๑๒ 

ในระหว่างส่วนราชการยังได้จัดท าข้อตกลงเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับ
ของกลางในคดีความผิดเกี่ยวกับการป่าไม้ การเก็บรักษาไม้ของกลาง เช่น ข้อ ๓ วรรคหนึ่ง  
และวรรคสอง แห่งข้อตกลงระหว่างกระทรวงมหาดไทยกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง  
การปฏิบัติ เกี่ยวกับของกลางในคดีความผิดเกี่ยวกับการป่าไม้  ลงวันที่  ๑ มกราคม ๒๕๓๒  
มีสาระส าคัญว่า ของกลางที่ตรวจยึดได้ในคดีความผิดเกี่ยวกับการป่าไม้ทุกชนิด  ยกเว้นของกลาง 
ที่เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยอาวุธปืน ต้องมอบให้กรมป่าไม้รับไปดูแลรักษาและจัดการตามระเบียบ 
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยรวดเร็ว ข้อ ๒ แห่งบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และส านั กงานต ารวจ
แห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๕๑ ในส่วนของความร่วมมือด้านของกลางคดีป่าไม้ ในบันทึกดังกล่าว 
มีสาระส าคัญเป็นการก าหนดให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต้องดูแลรักษาของกลาง
คดีป่าไม้ทุกชนิด ยกเว้นของกลางที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายว่าด้วยอาวุธปืน ส าหรับของกลางคดีที่เป็น
อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน และวัตถุระเบิด ต้องส่งมอบให้ส านักงานต ารวจแห่งชาติรับไปเก็บรักษา
ตามอ านาจหน้าที่ และหากเป็นของกลางคดีป่าไม้ที่เสียง่ายหรือถ้ารอจนคดีถึงที่สุดจะเป็นการเสี่ยงต่อ
ความเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายจะเกินส่วนกับค่าของกลาง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลรักษาของกลาง 
ขอความเห็นชอบจากพนักงานสอบสวนเพื่อด าเนินการจ าหน่ายหรือท าลาย 

นอกจากนี้ยังมีแนวทางค าพิพากษาของศาลฎีกา และการให้ความเห็นเกี่ยวกับ
อ านาจด าเนินการกับไม้ของกลางในคดีป่าไม้ ดังนี้ 

(๑) ค าพิพากษาฎีกาที่ ๓๑๑๘/๒๕๒๘ สรุปสาระส าคัญได้ว่า แม้ตามพระราชบัญญัติ 
ป่าไม ้พุทธศักราช ๒๔๘๔ จะมีบทบัญญัติเกี่ยวแก่การริบทรัพย์ไว้เป็นพิเศษแล้ว ศาลก็น ามาตรา ๓๓ 
แห่งประมวลกฎหมายอาญา มาใช้บังคับในการที่จะริบทรัพย์ที่จ าเลยใช้ในการกระท าความผิดได้ 
ตามมาตรา ๑๗ แห่งประมวลกฎหมายอาญา ซึ่งตามมาตรา ๓๓ เป็นเรื่องอยู่ในดุลพินิจของศาล  
เมื่อบรรทุกเกินปริมาณที่กฎหมายอนุญาตเพียงเล็กน้อย จึงไม่ควรริบรถยนต์ของกลาง รถยนต์ของกลาง 
ที่จ าเลยใช้บรรทุกไม้ฟืน ซึ่งเป็นของป่าหวงห้ามเกินประมาณที่กฎหมายอนุญาตให้มีไว้ในครอบครอง 
อันเป็นความผิดมาตรา ๒๙ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ศาลจะสั่งให้ริบตามมาตรา ๗๔ ทวิ  
แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวไม่ได้ เพราะมาตรา ๗๔ ทวิ ไม่มีบทบัญญัติให้ริบทรัพย์ซึ่งบุคคลได้ใช้ 
ในการกระท าความผิดตามมาตรา ๒๙ ทวิ 

(๒) ค าพิพากษาฎีกาที่ ๓๐๕/๒๕๑๗ สรุปสาระส าคัญได้ว่า ถ่านไม่มีสภาพเป็นไม้
หรือของป่า จึงไม่อาจริบได้ตามมาตรา ๓๔ แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ แต่อาจริบได้
ตามมาตรา ๓๓ แห่งประมวลกฎหมายอาญา ในฐานะเป็นทรัพย์ที่ได้มาจากการกระท าผิดฐานแปรรูปไม้
โดยไม่ได้รับอนุญาต 

(๓) ค าพิพากษาฎีกาท่ี ๘๕๗/๒๕๒๗ สรุปสาระส าคัญได้ว่า จ าเลยมีเปลือกไม้สีเสียด 
อันเป็นของป่าหวงห้ามไว้ในครอบครองเกินปริมาณที่กฎหมายก าหนด รถยนต์ของกลางซึ่งใช้เป็น
ยานพาหนะจึงไม่อยู่ในข่ายอันจะพึงริบตามมาตรา ๗๔ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ 
และจะริบตามมาตรา ๓๓ แห่งประมวลกฎหมายอาญา ก็ไม่ได้ เพราะไม่ใช่ทรัพย์ซึ่งจ าเลยได้ใช้ หรือมีไว้
เพ่ือใช้ในการกระท าผิด ความผิดของจ าเลยอยู่ที่การไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่เท่านั้น 



 ๑๓ 

(๔) คณะกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการร่างกฎหมาย คณะที่ ๑)๒๑ มีความเห็นสรุปได้ว่า 
การที่ศาลจะมีอ านาจริบไม้ของกลางในคดีที่เกี่ยวกับการกระท าความผิดตามพระราชบัญญัติป่าไม้  
พุทธศักราช ๒๔๘๔ จะต้องปรากฏว่าไม้ของกลางนั้นเป็นไม้อันได้มาหรือมีไว้เนื่องจากการกระท า
ความผิดต่อพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ ดังที่ได้บัญญัติไว้ในมาตรา ๗๔๒๒ แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ 
พุทธศักราช ๒๔๘๔ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๒๒ อันเป็น
กฎหมายที่บัญญัติถึงการริบทรัพย์สินไว้โดยเฉพาะ ประกอบกับมาตรา ๓๓ แห่งประมวลกฎหมายอาญา 
ซึ่งก าหนดไว้ว่า ในการริบทรัพย์สินนอกจากศาลจะมีอ านาจริบตามกฎหมายที่บัญญัติไว้โดยเฉพาะ
แล้วให้ศาลมีอ านาจสั่ งให้ริบทรัพย์สินซึ่ งบุคคลได้ใช้หรือมีไว้ เ พ่ือใช้ในการกระท าความผิด  
หรือทรัพย์สินซึ่งบุคคลได้มาโดยได้กระท าความผิดด้วย ซึ่งบรรดาไม้ของกลางที่อยู่ในหลักเกณฑ์ให้ริบ
ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายดังกล่าวนี้ เมื่อศาลสั่งให้ริบแล้วย่อมตกเป็นของแผ่นดินตามที่บัญญัติไว้ใน
มาตรา ๓๕๒๓ แห่งประมวลกฎหมายอาญา ประกอบกับบทบัญญัติมาตรา ๑๓๒๗ แห่งประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์  ดังนั้น เมื่อได้พิจารณาบทบัญญัติแห่งกฎหมายดังกล่าวข้างต้นแล้ว 
จึงเห็นได้ว่า กฎหมายไม่ได้มีความประสงค์ที่จะให้ริบบรรดาไม้ของกลางที่เกี่ยวข้องกับการกระท า 
ความผิดตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ เสียทั้งหมด ไม้ของกลางที่จะต้องถูกริบให้ตก
เป็นของแผ่นดินนั้นจะต้องปรากฏว่าเป็นไม้ที่ได้มา หรือมีไว้เนื่องจากการกระท าความผิดดังที่บัญญัติ
ไว้ในมาตรา ๗๔ แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ
ป่าไม้ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๒๒ หรือเป็นไม้ที่อยู่ในหลักเกณฑ์จะต้องถูกริบตามบทบัญญัติแห่งประมวล
กฎหมายอาญาดังกล่าวแล้วเท่านั้น   

ส าหรับกรณีที่ได้มีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๐๒ ก าหนดให้
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) ซึ่งเป็นองค์การของทางราชการรับซื้อไม้ของกลางทุกชนิด  
โดยไม่มีข้อยกเว้นที่จะจ าหน่ายไม้ของกลางให้แก่เอกชนในบางกรณีดังที่เคยปฏิบัติมานั้น จะใช้บังคับ
แก่ไม้ของกลางในคดีที่ศาลได้สั่งให้ริบและตกเป็นของแผ่นดินตามบทบัญญัติแพ่งและพาณิชย์  
เพราะเมื่อไม้ของกลางเหล่านี้ได้ตกเป็นทรัพย์สินของแผ่นดินแล้วก็ชอบที่จะน าออกขายให้แก่ อ.อ.ป. ได ้

 
๔. เจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีอ านาจด าเนินการจัดการไม้ของกลางในคดีป่าไม้ในระหว่างคดี หรือเม่ือคดีถึงที่สุด
หรือตกเป็นของแผ่นดิน  

เนื่องจากองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) เป็นรัฐวิสากิจประเภทเกษตรกรรม 
อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การเงิน และบริการ และด าเนินการตามนโยบายพิเศษของรัฐบาล  
 

 

                                                 
๒๑ บันทึก เรื่อง  หารือปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับไม้ของกลางในคดีป่าไม้ตามมติคณะรัฐมนตรี

เมื่อวันท่ี ๑๑ สิงหาคม ๒๕๐๒ (เรื่องเสร็จที่ ๔๓๖/๒๕๒๓) 
๒๒ มาตรา ๗๔ บรรดาไม้และของป่าอันได้มาหรือมีไว้เนื่องจากการกระท าความผิดต่อ

พระราชบัญญัตินี้และสิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้ และสิ่งอื่นใด บรรดาที่ท าด้วยไม้หวงห้ามที่มีไว้ เนื่องจากการกระท า
ความผิดตามมาตรา ๕๓ ตรี ให้ริบเสียทั้งสิ้น 

๒๓ มาตรา ๓๕  ทรัพย์สินซึ่งศาลพิพากษาให้ริบให้ตกเป็นของแผ่นดิน แต่ศาลจะพิพากษา 
ให้ท าให้ทรัพย์สินนั้นใช้ไม่ได้ หรือท าลายทรัพย์สินนั้นเสียก็ได้ 



 ๑๔ 

ด้านการอนุรักษ์ และใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ืออ านวยบริการแก่รัฐ 
และประชาชนในการอุตสาหกรรมป่าไม้ ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการอุตสาหกรรมป่าไม้ตามมาตรา ๖๒๔  
แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ พ.ศ. ๒๔๙๙ และมาตรา ๗ แห่งพระราชกฤษฎีกา
ดังกล่าว ได้ก าหนดให้ อ.อ.ป. มีอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบเพ่ือด าเนินการตามวัตถุประสงค์ 
ในการจัดตั้ง ดังนี้  

(๑) ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครองที่ดินและทรัพย์สินอ่ืน ๆ มีสิทธิต่าง ๆ ในการสร้าง ซื้อ 
ขาย เช่า ให้เช่า ให้เช่าซื้อ ยืม ให้ยืม จัดหา จ าหน่าย แลกเปลี่ยน โอน และรับโอน ด้วยประการใด ๆ  
ซึ่งที่ดิน ทรัพย์สินอื่น ๆ หรือสิทธิทั้งภายในและภายนอกราชอาณาจักร 

(๒) ค้าผลิตผลและผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรมป่าไม้ทั้งภายในและภายนอก
ราชอาณาจักร 

(๓) สั่งเข้ามาในและส่งออกไปนอกราชอาณาจักร ซึ่งเครื่องมือเครื่องใช้ และเครื่องจักร  
ที่ใช้ในการอุตสาหกรรมป่าไม ้

(๔) เป็นนายหน้าและตัวแทนค้าต่าง ในการค้าผลิตผลและผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรม 
ป่าไม้ เครื่องมือ เครื่องใช้ และเครื่องจักรที่ใช้ในการอุตสาหกรรมป่าไม้ 

(๕) กู้ยืมเงิน ถ้าเป็นจ านวนเกินกว่าคราวละสามล้านบาทต้องได้รับอนุญาต 
จากคณะรัฐมนตรี ให้กู้ให้ยืมเงิน หรือจ่ายเงินล่วงหน้า โดยมีหลักประกันด้วยบุคคล หรือด้วยทรัพย์ 
แต่ต้องเพ่ือประโยชน์แก่กิจการของ อ.อ.ป. 

(๖) ตั้งและรับเป็นสาขา ตัวแทน ตัวแทนค้าต่าง หรือนายหน้า ในกิจการต่าง ๆ  
ของเอกชนหรือนิติบุคคลใด ๆ ทั้งภายในและภายนอกราชอาณาจักร  ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์แก่กิจการ
ของ อ.อ.ป. 

(๗) ร่วมการงานหรือสมทบกับบุคคลอ่ืนเพ่ือประโยชน์แก่กิจการของ อ .อ.ป.  
รวมทั้งการเข้าเป็นหุ้นส่วน หรือถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือนิติบุคคลใดๆ แต่ต้องได้รับอนุญาต  
จากคณะรัฐมนตรีก่อน 
  ในการนี้เมื่อกรมป่าไม้ไม่มีวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจเหมือน อ.อ.ป. ซ่ึงเป็น
รัฐวิสาหกิจ อ.อ.ป. จึงต้องท าหน้าที่ขายไม้แทนรัฐเท่านั้น กรมป่าไม้ย่อมไม่มีอ านาจซื้อไม้ของกลาง 
แต่ต้องขายไม้ของกลางให้แก่ อ.อ.ป.  ทั้งนี้ ต้องพิจารณาว่าเป็นการใช้อ านาจด าเนินการจัดการ

                                                 
๒๔ อ.อ.ป. มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 

  (๑) อ านวยบริการแก่รัฐและประชาชนในการอุตสาหกรรมป่าไม้ 
  (๒) ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมป่าไม้ เช่น เกี่ยวกับการท าไม้ และเก็บหาของป่า  
แปรรูปไม้ ท าไม้อัด อบไม้ อัดน้ ายาไม้ กลั่นไม้ และประดิษฐ์หรือผลิตวัตถุหรือสิ่งของจากไม้และของป่า และธุรกิจ 
ที่ต่อเนื่องคล้ายคลึงกันรวมทั้งอุตสาหกรรมอื่นใดที่เกี่ยวด้วยไม้หรือของป่า 
  (๓) ปลูกสร้างสวนป่า คุ้มครองรักษาป่าไม้ และบูรณะป่าไม้เพื่อประโยชน์แก่การป่าไม้ ไม่ว่าจะ
เป็นการด าเนินการเองหรือเป็นการด าเนินการเพื่อช่วยเหลือรัฐ 
  (๔) วิจัย ค้นคว้าและทดลองเกี่ยวกับผลิตผลและผลิตภัณฑ์ในด้านอุตสาหกรรมป่าไม้ 
  (๕) ด า เนินกิจการเกี่ยวกับการเผยแพร่ความรู้  การปลูกฝังทัศนคติและความส านึก 
ในการคุ้มครอง ดูแลรักษา บูรณะ และพัฒนาทรัพยากรป่าไม้ รวมทั้งการจัดหาที่พัก การอ านวยความสะดวก  
หรือการให้บริการในกิจการที่เกี่ยวกับการทัศนาจร หรือกิจการอื่นใด เพ่ือประโยชน์แก่การด าเนินการดังกล่าวด้วย 
  (๖) ด าเนินธุรกิจอื่นท่ีเกี่ยวเนื่องหรือท่ีเป็นประโยชน์แก่กิจการของ อ.อ.ป. 



 ๑๕ 

จ าหน่ายไม้ของกลางในคดีป่าไม้ในระหว่างคดี หรือเมื่อคดีถึงที่สุดหรือตกเป็นของแผ่นดิน โดยมี
รายละเอียดที่เป็นหลักเกณฑ์แนวทางปฏิบัติในแต่ละกรณี ดังนี้ 
  ๔.๑ หลักเกณฑ์ที่เป็นแนวทางปฏิบัติในการจ าหน่ายไม้ของกลางในระหว่างคดี  

      (๑) แม้ว่าจะเป็นคดีที่ไม่ได้ตัวผู้กระท าความผิดหรือไม่ทราบตัวผู้กระท า
ความผิดก็ตาม กรมป่าไม้จะก าหนดให้ขายไม้ของกลางในระหว่างคดีให้แก่องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 
(อ.อ.ป.) โดยให้ตั้งกรรมการ ประกอบด้วย ผู้แทนกรมป่าไม้เขตเป็นประธาน ผู้แทนกรมป่าไม้จังหวัด 
และผู้แทน อ.อ.ป. เป็นกรรมการ ร่วมกันพิจารณาราคาตลาดแห่งท้องถิ่นว่า ไม้ชนิดใดควรขายได้
ราคาเท่าใด คิดราคาขายทั้งสิ้นบวกด้วยค่าภาระผูกผัน (หากมี) แล้วให้ อ.อ.ป. รับซื้อไปตามราคานั้น 
แต่การช าระค่าซื้อให้ อ.อ.ป. ช าระค่าซื้อในอัตรา ๒ เท่า ค่าภาคหลวงของแต่ละชนิดไม้ พร้อมช าระ 
ค่าภาระผูกพัน ส่วนราคาซื้อที่เหลือให้ อ.อ.ป. ท าสัญญาประกันไว้ว่า หากมีผู้เรียกร้องกรรมสิทธิ์ในไม้รายนี้ 
และชนะคดี อ.อ.ป. จะยินยอมช าระตามสัญญาประกันให้แก่ผู้ชนะคดี ส าหรับค่าขายที่กรมป่าไม้ได้รับ
ก็จะถอนคืนจากคลังแล้วมอบให้ผู้ชนะคดีหากพ้นก าหนดหนึ่งปี นับแต่วันขายไม้ให้ อ.อ.ป. หากไม่มีผู้เรียกร้อง
กรรมสิทธิ์ในไม้ย่อมถือว่าไม้ตกเป็นของแผ่นดินโดยอนุโลม ตามความในมาตรา ๑๓๒๗ แห่งประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ให้ส่งค่าขายเป็นผลประโยชน์แผ่นดิน ส่วนสัญญาประกันเป็นอันพ้นไป 
โดยก่อนที่จะปฏิบัติตามหลักการนี้  กรณีเกี่ยวกับการชักลากและการขออนุมัติจ าหน่ายต้องได้รับ 
ความเห็นชอบจากพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการตามระเบียบก่อน ส าหรับคดีที่มีตัวผู้ต้องหา 
หรือได้ตัวผู้กระท าความผิด ให้ถือปฏิบัติตามข้อตกลงระหว่างกระทรวงมหาดไทยกับกระทรวงเกษตร 
และสหกรณ์ เรื่อง การปฏิบัติเกี่ยวกับไม้ของกลางในคดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ ลงวันที่  
๑ พฤศจิกายน ๒๕๑๐ โดยเคร่งครัด (ปัจจุบัน คือ ข้อตกลงระหว่างกระทรวงมหาดไทยกับกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ เรื่อง การปฏิบัติเกี่ยวกับไม้ของกลางในคดีความผิดตามกฎหมาย และข้อตกลง
ระหว่างกระทรวงมหาดไทยกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง การปฏิบัติเกี่ยวกับของกลางในคดี
ความผิดเกี่ยวกับการป่าไม้ ลงวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๓๒)๒๕  
        (๒) กรมป่าไม้วางแนวทางปฏิบัติในการเร่งรัดจ าหน่ายไม้ของกลางในระหว่างคดี
ทุกคดี ทั้งคดีได้ตัวผู้กระท าความผิด คดีทราบตัวผู้กระท าความผิด คดีไม่ได้ตัวผู้กระท าความผิด 
และคดีไม่ทราบตัวผู้กระท าความผิด ให้ด าเนินการตรวจสอบและเร่งรัดการจ าหน่ายไม้ของกลาง 
ที่ยังอยู่ในระหว่างคดีทั้งหมดให้แก่ อ.อ.ป. โดยไม่ต้องให้คดีถึงที่สุด๒๖ 
        (๓) กรมป่าไม้ได้มีหนังสือซ้อมความเข้าใจให้ทราบว่า การจ าหน่ายไม้ของกลาง 
ในระหว่างคดีเป็นการด าเนินการตามมาตรา ๑๓๒๗ วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
ที่ให้อ านาจแก่พนักงานเจ้าหน้าที่จัดการขายของกลางก่อนคดีถึงที่สุด เพ่ือป้องกันความเสียหาย 
ที่จะเกิดข้ึนกับของกลางนั้น ซึ่งในทางปฏิบัติก่อนจะด าเนินการต้องขอรับความเห็นชอบจากพนักงาน
สอบสวนหรือพนักงานอัยการเจ้าของคดีแล้วแต่กรณีเสียก่อน เมื่อได้รับความเห็นชอบแล้วให้จ าหน่าย 
แก ่อ.อ.ป. โดยไม่ต้องรอผลคดี หรือรอให้อัยการสั่งงดการสอบสวนแต่อย่างใด๒๗ 

                                                 
๒๕ หนังสือกรมป่าไม้  ด่วนมาก ที่  กษ ๐๗๐๔/๑๘๐๕๙ ลงวันที่  ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๑๖  

เรื่อง การจ าหน่ายไม้ของกลางในระหว่างคดี  
๒๖ หนังสือกรมป่าไม้ ที ่กษ ๐๗๐๔ (๕)/ว. ๗๓๑๘ ลงวันท่ี ๑๖ มีนาคม ๒๕๓๐ เรื่อง การเร่งรัด

จ าหน่ายไม้ของกลาง  
๒๗ หนังสือกรมป่าไม้  ที่  กษ ๐๗๐๔ (๕)/ว . ๒๔๓๘๖ ลงวันที่  ๑๐ สิงหาคม ๒๕๓๑  

เรื่อง การเร่งรัดจ าหน่ายไม้ของกลาง  



 ๑๖ 

      (๔) กรมป่าไม้ได้มีหนังสือแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดให้ทราบว่า รัฐมนตรี  
ว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้มีบันทึกสั่งการเมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๐ ว่า 
ไม่มีนโยบายจ าหน่ายไม้ของกลาง ไม่ว่าจะเป็นการจ าหน่ายไม้ของกลางระหว่างคดี หรือคดีถึงที่สุด 
เพ่ือทราบและถือปฏิบัติจนกว่าจะได้สั่งการเป็นอย่างอ่ืน (แจ้งแนวทางปฏิบัติตามนโยบายรัฐมนตรี  
ว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการขายไม้ของกลางให้แก่  อ.อ.ป. ในส่วนที่ 
อยู่ในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ ไม่ว่าจะเป็นการจ าหน่ายไม้ของกลางระหว่างคดี หรือคดีถึงที่สุดแล้ว  
นอกจากจะปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องแล้ว ต้องได้รับความเห็นชอบ 
จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก่อนในทุกกรณ)ี๒๘ 

      (๕) กรมป่าไม้ได้มหีนังสือแจ้งว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรสิ่งแวดล้อม 
(นางอนงค์วรรณ  เทพสุทิน) ได้ให้ความเห็นชอบเมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๑ ให้จ าหน่ายไม้ของกลาง
ระหว่างคดี หรือคดีถึงที่สุดแล้วให้กับองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้  ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  
๑๑ สิงหาคม ๒๕๐๒ เฉพาะไม้ของกลางปี ๒๕๕๑๒๙ 

๔.๒ หลักเกณฑ์ที่เป็นแนวทางปฏิบัติในการจ าหน่ายไม้ของกลางเม่ือคดีถึงที่สุด
หรือตกเป็นของแผ่นดิน 

      (๑) กรมป่าไม้ได้วางแนวทางปฏิบัติว่า ไม้ของกลางที่ตกเป็นของแผ่นดินแล้ว 
ไม่ว่าไม้ท่อนหรือไม้แปรรูป มีมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๐๒ ขายให้แก่ อ.อ.ป.  
เสียทั้งสิ้น โดยไม่มีข้อยกเว้นใด ๆ ในอัตรา ๓ เท่าค่าภาคหลวงส าหรับไม้สัก และ ๒ เท่าค่าภาคหลวง
ส าหรับไม้กระยาเลย๓๐ 

      (๒) มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๓๐ ได้อนุมัติให้ปรุงอัตรา
จ าหน่ายไม้ของกลางให้แก่องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เป็นอัตรา ๔ เท่าค่าภาคหลวงส าหรับไม้สัก  
และ ๓ เท่าค่าภาคหลวงส าหรับไม้กระยาเลย หากไม้ของกลางเป็นไม้แปรรูปให้คิดในอัตรา ๒ เท่าของไม้ท่อน 
นอกจากนี้ค่าภาระผูกพันส าหรับไม้ของกลางรายนั้น ๆ มีเท่าใดให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ช าระ
แทนกรมป่าไม้ด้วย๓๑ 

      (๓) กรมป่าไม้ได้วางแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับไม้ของกลางที่เสร็จคดีและตกเป็น
ของแผ่นดินแล้ว ให้รีบเสนอขายให้แก่องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ตามระเบียบโดยเร็วที่สุด หรืออย่างช้า 
ไม่เกิน ๑๕ วัน นับแต่วันทราบผลคดีถึงท่ีสุด๓๒  

      (๔) กรมป่าไม้ได้วางแนวทางปฏิบัติไว้ว่า ไม้ของกลางเมื่อตรวจวัดตีตราขายให้
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้แล้ว ให้แจ้งองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้น าเงินมาช าระภายใน ๓๐ วัน 

                                                 
๒๘ โปรดดูเชิงอรรถท่ี ๑๙, ข้างต้น 
๒๙ หนังสือกรมป่าไม้  ที่  ทส ๑๖๑๐.๔/ว ๒๒๐๖๔ ลงวันที่  ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๑  

เรื่อง การด าเนินการไม้ของกลาง  
๓๐ หนังสือกรมป่าไม้ ด่วนมาก ที่ ๙๐๔๔/๒๕๐๒ ลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๐๒ เรื่อง นโยบาย

ป้องกันการลักลอบตัดฟันไม้ท าลายป่า และอัตราค่าจ าหน่ายไม้ของกลางให้แก่องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 
๓๑ หนังสือกรมป่าไม้ ที่ กษ ๐๗๐๔ (๕)/๑๑๐๘๖ ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๓๐ เรื่อง การพิจารณา 

ปรับปรุงอัตราค่าจ าหน่ายไม้ของกลางให้ อ.อ.ป.    
๓๒ หนังสือกรมป่าไม้ ที่ ๗๓๑/๒๕๐๓ ลงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๐๓ เรื่อง ซ้อมความเข้าใจ

เกี่ยวกับการตรวจยึดไม้และการรักษาไม้ของกลาง  



 ๑๗ 

นับแต่วันตีตราขายและส่งมอบหรือวันแจ้งราคาขาย ให้ท าสมุดตรวจวัดตีตราขายและบันทึกมอบไม้ไว้
เป็นหลักฐานด้วย๓๓  

      (๕) ให้ตรวจสอบและเร่งรัดการจ าหน่ายไม้ของกลางคดีเสร็จสิ้นแล้วที่ยังเหลือ
ค้างอยู่ให้แก ่อ.อ.ป. ให้หมดสิ้นโดยด่วนที่สุด๓๔  

      (๖) กรมป่าไม้ได้วางแนวทางปฏิบัติไว้ว่า ไม้ที่ตกเป็นของแผ่นดินตามพระราชก าหนด
แก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติป่าไม ้พุทธศักราช ๒๔๘๔ (ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๕๓๒) มาตรา ๖๘ 
เบญจ วรรคท้าย ให้ขายแก่ อ.อ.ป. โดยวิธีตกลงราคา ก าหนดค่าขายในอัตรา ๓ เท่าค่าภาคหลวงตาม
ราคาไม้ของกลาง ตามนัยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๓๐ โดยอนุโลม และมีเงื่อนไขว่า 
ไม้ที่ตกเป็นของแผ่นดินบางรายที่มีปัญหา หากมีการฟ้องเรียกไม้คืนหรือหรือเรียกค่าเสียหายจากกรมป่าไม ้
ถ้ากรมป่าไม้แพ้คดี ให้ อ.อ.ป. รับใช้เงินตามอัตราท้องตลาดที่ขายไม้นั้น โดยให้ อ.อ.ป. ท าหนังสือ
รับรองไว้กับกรมป่าไม้เป็นราย ๆ ไป ถ้า อ.อ.ป. ปฏิเสธการรับซื้อไม้ให้กรมป่าไม้ด าเนินการขายโดยวิธี
ทอดตลาดตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๒๑ ในกรณีไม้ของกลางที่ตกเป็น
ของแผ่นดินแล้ว เป็นไม้นอกประเภทหวงห้าม๓๕  

      (๗) กรมป่าไม้แจ้งให้ได้ทราบว่าไม้ของกลางนอกประเภทไม้หวงห้ามที่ตกเป็น
ของแผ่นดินแล้วให้จ าหน่ายแก่ อ.อ.ป. โดยคิดจากอัตราค่าภาคหลวงไม้หวงห้ามอัตราต่ าที่สุด ทั้งไม้ท่อน 
และไม้แปรรูป๓๖ 

      (๘) ปัจจุบันอัตราค่าภาคหลวงไม้หวงห้ามที่ต่าที่สุด คือ ลูกบาศก์เมตรละ ๒๐ บาท 
ดังนั้น การจ าหน่ายไม้นอกประเภทหวงห้ามให้แก่ อ.อ.ป. จึงคิดราคาในอัตราลูกบาศก์เมตรละ ๖๐ บาท 
ทั้งไม้ท่อนและไม้แปรรูป๓๗  

 
๕. วิเคราะห์ปัญหาการด าเนินการเกี่ยวกับไม้ของกลางในคดีป่าไม้ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ 
พุทธศักราช ๒๔๘๔ 

พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ เป็นบทบัญญัติที่ก าหนดไว้เป็นพิเศษ
ส าหรับการควบคุมการท าไม้ การน าไม้เคลื่อนที่ และการแปรรูปไม้ และเมื่อมีการฝ่าฝืนกระท า
ความผิดในคดีป่าไม้  กฎหมายได้ก าหนดหลักเกณฑ์การยึดและการจัดการทรัพย์สิ นที่ ได้ยึดไว้ 
เป็นการเฉพาะ และยังก าหนดให้เจ้าพนักงานป่าไม้ พนักงานป่าไม้ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งรัฐมนตรี
แต่งตั้งเป็นผู้มีหน้าที่ด าเนินการป้องกันและปราบปรามผู้กระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ และตาม 

                                                 
๓๓ หนังสือกรมป่าไม้ ที่ ๓๑๐๔ - ๓๑๐๕/๒๕๐๓ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๐๓ เรื่อง การจ าหน่าย 

ไม้ของกลางให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้  
๓๔ หนังสือกรมป่าไม้ ที ่กษ ๐๗๐๔. (๕)/ว. ๗๓๑๘ ลงวันท่ี ๑๖ มีนาคม ๒๕๓๐ เรื่อง การเร่งรัด

จ าหน่ายไม้ของกลาง  
๓๕ หนังสือกรมป่าไม้ ด่วนมาก ที่ กษ ๐๗๐๔.๐๓/๔๙๔๐ ลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๕  

เรื่อง การจ าหน่ายไม้ที่ตกเป็นของแผ่นดินตามพระราชก าหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 
๒๔๘๔ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๓๒) มาตรา ๖๘ เบญจ วรรคท้าย 

๓๖ หนังสือกรมป่าไม้ ที่ ๘๒๐๒/๒๕๐๕ ลงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๐๕ เรื่อง การจ าหน่ายไม้ของกลาง 
นอกประเภทหวงห้ามที่ตกเป็นของแผ่นดินแล้ว 

๓๗ หนังสือกรมป่าไม้  ที่  กษ ๐๗๔๓.๐๓/๓๓๒๓๘ ลงวันที่  ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๓๓  
เรื่อง การหารือเรื่องการจ าหน่ายไม้ของกลางท่ีไม่ใช่ไม้หวงห้าม  



 ๑๘ 

มาตรา ๓๙๓๘ ประกอบกับมาตรา ๖๙๓๙ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ก าหนดให้การน าไม้เคลื่อนที่ต้องมี
ใบเบิกทางของพนักงานเจ้าหน้าที่ก ากับไปด้วย และก าหนดความผิดส าหรับผู้มีไว้ในครอบครอง  
ซึ่งไม้หวงห้ามอันยังมิได้แปรรูป โดยบุคคลใดน าไม้เคลื่อนที่โดยฝ่าฝืนบทบัญญัติดังกล่าวต้องระวางโทษ 
ตามมาตรา ๗๑ ทวิ๔๐ รวมทั้งให้อ านาจพนักงานเจ้าหน้าที่ยึดบรรดาเครื่องมือ เครื่องใช้ สัตว์พาหนะ 
ยานพาหนะ หรือเครื่องจักรกลใด ๆ ที่บุคคลได้ใช้หรือมีเหตุ อันควรเชื่อว่าได้ใช้ในการมีไว้ 
ในครอบครองซึ่งไม้หวงห้ามอันยังมิได้แปรรูป โดยทรัพย์สินที่ยึดไว้นั้น หากผู้เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครอง 
มิได้ร้องขอคืนภายในระยะเวลาที่กฎหมายก าหนดให้ตกเป็นของกรมป่าไม้ และรัฐมนตรี  หรือบุคคล 
ที่รัฐมนตรีมอบหมายสามารถจัดการขายทอดตลาดทรัพย์สินนั้นได้ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้  
ในมาตรา ๖๔ ทวิ๔๑ การที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๐๒ ก าหนดให้องค์การ
อุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) ซึ่งเป็นองค์การของทางราชการรับซื้อไม้ของกลางทุกชนิด โดยไม่มีข้อยกเว้น 
ที่จะจ าหน่ายไม้ของกลางให้แก่เอกชนในบางกรณีดังที่เคยปฏิบัติมานั้น จึงควรใช้บังคับแก่ไม้ของกลาง 
ในคดีท่ีศาลได้สั่งให้ริบและตกเป็นของแผ่นดินตามบทบัญญัติแพ่งและพาณิชย์ เมื่อไม้ของกลางเหล่านี้ 
ตกเป็นทรัพย์สินของแผ่นดินแล้วก็ชอบที่จะน าออกขายให้แก่ อ.อ.ป. ซึ่งมีผลให้ อ.อ.ป. มีอ านาจ 
 

                                                 
๓๘ มาตรา ๓๙  ผู้ใดน าไม้หรือของป่าเคลื่อนที่ ต้องมีใบเบิกทางของพนักงานเจ้าหน้าที่ 

ก ากับไปด้วยตามข้อก าหนดในกฎกระทรวง 
๓๙ มาตรา ๖๙  ผู้ใดมีไว้ในครอบครองซึ่งไม้หวงห้ามอันยังมิได้แปรรูป โดยไม่มีรอยตรา

ค่าภาคหลวงหรือรอยตรารัฐบาลขาย เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าได้ไม้นั้นมาโดยชอบด้วยกฎหมาย ต้องระวางโทษจ าคุก 
ไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือท้ังจ าทั้งปรับ 

ในกรณีความผิดตามมาตรานี้ ถ้าไม้ที่มีไว้ในครอบครองเป็น 
(๑) ไม้สัก ไม้ยาง หรือไม้หวงห้ามประเภท ข. หรือ 
(๒) ไม้อื่นเป็นต้นหรือเป็นท่อนอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือทั้งสองอย่างรวมกันเกิ นยี่สิบต้น  

หรือท่อน หรือรวมปริมาตรไม้เกินสี่ลูกบาศก์เมตร 
ผู้กระท าความผิดต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่ หนึ่งปีถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่ห้าพันบาท 

ถึงสองแสนบาท  
  ๔๐ มาตรา ๗๑ ทวิ  ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๒๙ มาตรา ๒๙ ทวิ มาตรา ๓๙  
มาตรา ๓๙ ตรี มาตรา ๔๐ วรรคหนึ่ง มาตรา ๔๓ วรรคสอง หรือมาตรา ๕๓ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี 
หรือปรับไม่เกินหน่ึงหมื่นบาท หรือท้ังจ าทั้งปรับ  

๔๑ มาตรา ๖๔ ทวิ  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจยึดบรรดาเครื่องมือ เครื่องใช้ สัตว์พาหนะ 
ยานพาหนะ หรือเครื่องจักรกลใด ๆ ที่บุคคลได้ใช้หรือมี เหตุอันควรสงสัยว่าได้ใช้ในการกระท าความผิด  
หรือเป็นอุปกรณ์ให้ได้รับผลในการกระท าความผิดตามมาตรา ๑๑ มาตรา ๔๘ มาตรา ๕๔ หรือมาตรา ๖๙  
ไว้เพื่อเป็นหลักฐานในการพิจารณาคดีได้ จนกว่าพนักงานอัยการสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดีหรือจนกว่าคดีจะถึงที่สุด ทั้งนี้ 
ไม่ว่าจะเป็นของผู้กระท าความผิดหรือของผู้มีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นผู้กระท าความผิดหรือไม่ 

ทรัพย์สินที่ยึดไว้ตามวรรคหนึ่ง ถ้าพนักงานอัยการสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดีหรือศาลไม่พิพากษา  
ให้ริบ และผู้เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองมิได้ร้องขอรับคืนภายในก าหนดหกเดือนนับแต่วันทราบ หรือถือว่า  
ได้ทราบค าสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดี หรือวันท่ีค าพิพากษาถึงที่สุด แล้วแต่กรณี ให้ตกเป็นของกรมป่าไม้ 

ถ้าทรัพย์สินที่ยึดไว้จะเป็นการเสี่ยงความเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาจะเกิน 
ค่าของทรัพย์สิน รัฐมนตรีหรือผู้ที่รัฐมนตรีมอบหมายจะจัดการขายทอดตลาดทรัพย์สินนั้ น ก่อนถึงก าหนด 
ตามวรรคสองก็ได้ ได้เงินเป็นจ านวนสุทธิเท่าใดให้ยึดไว้แทนทรัพย์สินนั้น 



 ๑๙ 

ด าเนินการจัดการซื้อและจ าหน่ายไม้ของกลางในคดีป่าไม้ได้   ทั้งนี้ เป็นไปตามแนวทางการให้
ความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการร่างกฎหมาย คณะที่ ๑)  

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าในขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม (นายสุวิทย์  คุณกิตติ) ด ารงต าแหน่ง ได้มีนโยบายเรื่องการขายไม้ของกลางในส่วนที่
อยู่ในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ ไม่ว่าเป็นการจ าหน่ายไม้ของกลางระหว่างคดีหรือคดีถึงที่สุดแล้ว
ก็ตาม นอกจากจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องแล้ว การขายไม้
ให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อมก่อนในทุกกรณี๔๒ ด้วยเหตุผลที่ว่าเพ่ือเป็นการป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหา 
การบุกรุกท าลายทรัพยากรป่าไม้ โดยเฉพาะเกี่ยวกับกลุ่มบุคคลซึ่งกระท าความผิดลักษณะเป็น
ขบวนการ เพ่ือหยุดยั้งมิให้เกิดการทุจริตหรือเป็นช่องทางให้กลุ่มบุคคลกระท าผิด หรือแสวงหา
ประโยชน์จากไม้ของกลางด้วยการประมูลหรือรับซื้อไม้ของกลางนั้นอีก๔๓ เนื่องจากหากเป็นไม้ของกลาง 
ที่เป็นไม้ดีที่มีค่า ไม่ว่าจะเป็น ไม้พะยูงหรือไม้สักซึ่งเป็นไม้หายากที่ใช้เวลาเติบโตนานเป็นสิบ ๆ ปี  
จึงมีขบวนการลักลอบตัดในพ้ืนที่ป่าสงวน ป่าอนุรักษ์ ลักลอบส่งขายต่างชาติ เพราะเนื้อไม้มีแก่น 
และลวดลายสวยงามเป็นพิเศษ หรือไม้มีค่าอ่ืน ๆ ก็ให้ระงับการประมูลไว้ก่อน ค าสั่งดังกล่าวจึงเป็น
การก าหนดห้ามหน่วยงานของรัฐซื้อและจ าหน่ายไม้ของกลางในคดีป่าไม้ เพ่ือป้องกันการกระท า
ความผิดในคดีป่าไม้ซ้ าอีก ซ่ึงเป็นกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจค้าไม้จ้างประชาชนในพ้ืนที่ให้ตัดไม้แล้วทิ้งไม้
นั้นไว้ เมื่อต ารวจและเจ้าหน้าที่ อ.อ.ป. ด าเนินการจับก็จะไม่พบผู้กระท าความผิด๔๔ ส าหรับไม้ของกลาง 
ที่ผิดกฎหมายนั้นก็สามารถน ามาขายได้อย่างถูกกฎหมาย ซึ่งเป็นปัญหาก่อให้เกิดเป็นช่องทางให้
ผู้กระท าความผิดหลีกเลี่ยงการบังคับใช้กฎหมาย  และส่งผลกระทบท าให้สูญเสียประโยชน์ 
ทางเศรษฐกิจอย่างมาก โดยเฉพาะไม้ของกลางที่เป็นไม้ดีมีค่า เช่น ไม้พะยูงและไม้สัก เป็นต้น  
เพราะไม้ของกลางเหล่านี้หากปล่อยทิ้งไว้จะเกิดการผุเสื่อม คุณภาพของไม้ก็จะลดลง โดยเฉพาะ 
ไม้พะยูงที่มีมูลค่าสูง ซึ่งหากหน่วยงานของรัฐปล่อยทิ้งไว้นานแล้วจะน ามาขายในภายหลังก็อาจขาย
ไม่ได้ราคา แต่หากรัฐก าหนดให้น าเอาไม้ของกลางไปใช้ประโยชน์ ได้ตั้ งแต่คดีถึงที่สุดใหม่ ๆ  
รัฐและประชาชนจะเป็นผู้ได้รับประโยชน์อย่างมาก  อย่างไรก็ตาม จากการก าหนดนโยบายดังกล่าว 
ของอดีตรัฐมนตรีไม่อาจหยุดยั้งปัญหาการทุจริตหรือสกัดกั้นช่องทางให้กลุ่มบุคคลผู้กระท าความผิด 
หรือผู้แสวงหาประโยชน์จากไม้ของกลางด้วยการประมูลหรือรับซื้อไม้ของกลางนั้น และยังส่งผลกระทบ 
 

                                                 
๔๒ แนวทางปฏิบัติเดียวกับหนังสือกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ด่วนที่สุด ที่ ทส 

๐๙๐๔/๖๕๓๑ – ๖๕๓๒ ลงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๔๘ เรื่องขออนุมัติจ าหน่ายไม้ของกลางระหว่างคดี แจ้งว่า 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายสุวิทย์ คุณกิตติ) มีนโยบายห้ามจ าหน่าย 
ไม้ของกลางที่ตรวจยึดได้ตามความผิดกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ และเขตอุทยานแห่งชาติ 
เช่นเดียวกับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า 

๔๓ หนังสือกรมป่าไม้  ด่วนที่สุด ที่  ทส ๑๖๑๗.๒/๗๓๘๑ ลงวันที่  ๖ สิงหาคม ๒๕๔๗ 
เรื่อง การจ าหน่ายไม้ของกลาง  

๔๔ เจ้าหน้าที่ อ.อ.ป. ที่มีอ านาจในการจับกุมปราบปรามได้นั้น เหตุต้องเกิดขึ้นภายในบริเวณ
สวนป่าของ อ.อ.ป. (ภายในเขตท้องที่รับผิดชอบ) เท่านั้น ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ .ศ. ๒๕๐๗ และประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ 



 ๒๐ 

ท าให้เกิดความสูญเสียของทรัพยากรป่าไม้ที่มีประโยชน์ทางเศรษฐกิจอย่างมาก โดยเฉพาะไม้ของกลาง 
ที่เป็นไม้พะยูง เพราะไม้ของกลางเหล่านี้มีสภาพผุ ช ารุด ซ่ึงอาจเกิดความจากการเก็บกองไว้เป็นระยะ
เวลานาน และเสี่ยงต่อการเกิดความเสียหายจากเหตุไฟไหม้ รวมทั้งรัฐบาลต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย 
ในการเฝ้าดูแลรักษาไม้ของกลางที่เพ่ิมข้ึนอันส่งผลกระทบต่อภาระงบประมาณของแผ่นดิน  

ประเด็นปัญหาที่ส าคัญจึงเป็นเรื่องที่รัฐต้องสูญเสียโอกาสอย่างมากในการใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติที่ได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายโดยเฉพาะไม้พะยูง ทั้ง ๆ ที่รัฐ 
ควรด าเนินการให้สามารถน าไม้ของกลางในคดีป่าไมม้าใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้ และต้องก าหนดให้
หน่วยงานของรัฐหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง หรือหลายหน่วยงานมีหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการ
จัดการไม้ของกลางในคดีป่าไม้ เนื่องจากปัจจุบันเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเฝ้าไม้ของกลางมีความกังวล
เกี่ยวกับความรับผิดในความสูญหายของไม้ของกลางตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิด 
ของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ และเป็นประเด็นที่ต้องพิจารณาเกี่ยวกับอ านาจการจัดการไม้ของกลางในคดี 
ป่าไม้ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ ซึ่งเป็นคดีเกี่ยวกับป่าไม้ที่เป็นไม้ของกลาง  
ทั้งในกรณีที่ศาลตัดสินแล้วและกรณีที่คดียังอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลว่า ควรจะมีแนวทาง 
ที่จะน าไปใช้ประโยชน์อย่างไร และหน่วยงานใดควรเป็นผู้รับผิดชอบ  ทั้งนี้  แม้ว่าบทบัญญัติ 
แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ ประกอบกับมตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๐๒ 
จะได้ก าหนดมอบอ านาจให้แก่หน่วยงานของรัฐ ซึ่งย่อมหมายถึง อ.อ.ป. ที่มีฐานะเป็นรัฐวิสาหกิจ 
สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้มีอ านาจขายไม้ของกลางได้ แต่จากการออก
ค าสั่งของอดีตรัฐมนตรีโดยท าเป็นหนังสือเพ่ือแจ้งเวียนให้ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง
ทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด๔๕ ท าให้ อ.อ.ป. ไม่สามารถจ าหน่ายโดยวิธีการขาย หรือกระท าการใด ๆ 
กับไม้ของกลางได้โดยเฉพาะในปัจจุบันมีไม้ของกลางโดยเฉพาะไม้พะยูงเป็นจ านวนมาก ซึ่งคณะกรรมการ
กฤษฎีกา (คณะที่ ๓) ได้เคยให้ความเห็นโดยสรุปได้ว่า การขายไม้พะยูงซึ่งเป็นไม้ของกลางที่หายาก 
จัดอยู่ในประเภทไม้หวงห้ามตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ อาจเกิดปัญหาการท าให้ 
ไม้ของกลางนั้นถูกหมุนเวียนกลับไปใช้เป็นประโยชน์แก่ผู้กระท าความผิดอีก ซึ่งจะไม่สามารถสกัดกั้น
ขบวนการตัดไม้ท าลายป่าได้๔๖  
  นอกจากนี้ผลจากการออกค าสั่งของรัฐมนตรีซึ่งเป็นฝ่ายบริหารดังกล่าวย่อมส่งผลกระทบ
โดยตรงต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการของหน่วยงานของรัฐต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของกรมอุทยาน
แห่งชาติ หน่วยงานของกรมป่าไม้ที่ดูแลของกลางต่าง ๆ ท าให้มีภาระหน้าที่ต้องดูแลและเก็บรักษาไม้ 
ของกลาง และที่ส าคัญคือ ปัญหากรณีที่เป็นไม้ของกลางที่ อ.อ.ป. กรมป่าไม้ และกรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ได้เก็บสะสมและอยู่ในความดูแลมานานหลายปีทั้งที่รอผลคดีหรือคดีถึงที่สุดแล้ว
จะเป็นไม้ของกลางที่มีมูลค่าสูง ย่อมก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพของไม้ที่ลดลงจากการผุพัง  
หรือเสื่อมโทรมตามธรรมชาติ และสร้างความเสียหายต่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจหรือมูลค่าที่ลดลง 
อย่างมาก จากข้อเท็จจริงดังกล่าวข้างต้นซึ่งเกิดขึ้นจากนโยบายของอดีตรัฐมนตรีที่ไม่ได้ศึกษา
ผลกระทบย่อมก่อให้เกิดปัญหาว่า ประเทศไทยสูญเสียรายได้จากการขายไม้ของกลาง รัฐบาล 
 

                                                 
๔๕ โปรดดูเชิงอรรถท่ี ๔๒, ข้างต้น 
๔๖ บันทึกส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การด าเนินการกับไม้ของกลางตามกฎหมาย 

ว่าด้วยศุลกากรและกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ (เรื่องเสร็จที่ ๑๓๒/๒๕๕๑) 

http://www.ryt9.com/tag/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%89/


 ๒๑ 

ขาดรายได้ ทรัพย์สินได้รับความเสียหาย และรัฐบาลต้องเสียค่าใช้จ่ายโดยเปล่าประโยชน์จากการเฝ้า
รักษาไม้ของกลาง ประกอบกับยังไม่สามารถป้องกันการลักลอบตัดไม้ท าลายป่าได้ จึงเห็นได้ว่า ค าสั่ง
เป็นหนังสือเวียนภายในหน่วยงานดังกล่าวที่ก าหนดห้ามหน่วยงานของรัฐซื้อและจ าหน่ายไม้ของกลาง
ในคดีป่าไม้นั้นได้ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติ และไม่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
ของทางราชการแต่อย่างใด  

โดยที่การตราพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕  
ถือเป็นการน าแนวความคิดเกี่ยวกับการปฏิรูประบบราชการมาแปลงให้เป็นรูปแบบกฎหมาย มีการ
ก าหนดนโยบายในรูปแบบของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการ เพ่ือให้เกิดมีผลใช้บังคับ  
ซึ่งปรากฏเป็นหลักเกณฑ์ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
พ.ศ. ๒๕๔๖ เพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยมีความประสงค์จะให้
ใช้บังคับกับส่วนราชการในทุกกระทรวง ทบวง กรม ทั้งที่ เป็นราชการส่วนกลางและราชการ  
ส่วนภูมิภาค รวมทั้งหน่วยงานอ่ืนที่อยู่ในก ากับของราชการฝ่ายบริหารที่มีการจัดตั้งขึ้น และมีการ
ปฏิบัติราชการเช่นเดียวกับกระทรวง ทบวง กรม โดยมีรายละเอียดของหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ด ีและกรอบแนวทางการด าเนินการที่ส าคัญ ดังนี้  

หมวดที่ ๑ ก าหนดขอบเขตความหมาย หมวดที่ ๒ ก าหนดแนวทางการบริหาร
ราชการ หมวดที่ ๓ การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ หมวดที่ ๔ การบริหาร
ราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่า หมวดที่ ๕ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน หมวดที่ ๖ 
การปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการ หมวดที่ ๗ การอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน และหมวดที่ ๘ การประเมินผลการปฏิบัติราชการ  ทั้งนี้ ตามมาตรา ๖  
แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้ านเมืองที่ดี พ .ศ.  ๒๕๔๖  
ได้ก าหนดไว้ว่า การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ได้แก่   การบริหารราชการเพ่ือบรรลุเป้าหมาย 
โดยไม่มีขั้นตอนปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น และประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวก  ดังนั้น  
การปฏิรูประบบราชการต้องเป็นไปเพ่ือให้การปฏิบัติงานของส่วนราชการตอบสนองต่อการพัฒนา
ประเทศและให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่ งขึ้น ซึ่ งการบริหารราชการ  
และการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการ ต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพ่ือให้การบริหาร
ราชการแผ่นดินเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เนื่องจากการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
ได้แก่  การบริหารราชการเพ่ือบรรลุ เป้าหมายโดยไม่มี ขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น 
และประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวก ซึ่ งพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวมุ่ งจะก าหนดหลักเกณฑ์ 
และวิธีการในการบริหารราชการและการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการให้มีประสิทธิภาพ และลดขั้นตอน
การปฏิบัติงานที่เกินความจ าเป็น 

ดังนั้น เมื่อพิเคราะห์ตามหลักกฎหมายและความเห็นทางวิชาการของนักกฎหมาย
ดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น ย่อมเห็นได้ว่ากรณีนี้ฝ่ายบริหารได้มีหนังสือสั่งการที่เป็นการห้าม อ.อ.ป.  
ใช้อ านาจด าเนินการจ าหน่ายไม้ของกลาง ถือว่าเป็นเพียงการแสดงเจตนาเพ่ือออกค าสั่งภายใน 
ฝ่ายปกครอง อันไม่ใช่ค าสั่งทางปกครองที่ก่อให้เกิดผลกระทบโดยตรงต่อสิทธิของผู้ได้รับค าสั่ง 
 



 ๒๒ 

 
และผู้ออกค าสั่งต้องแสดงเหตุผลของการออกค าสั่งด้วย เช่น สิทธิที่จะไม่ได้รับการเลื่อนเงินเดือน๔๗  
อย่างไรก็ตาม พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ .ศ.  ๒๕๔๖
เป็นเพียงกฎหมายที่ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารราชการและการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการ 
เป็นการทั่วไป ประกอบกับมาตรการของรัฐที่ได้ออกมาเพ่ือมุ่งหวังให้การทุจริตลดน้อยลง โดยเป็น
มาตรการของฝ่ายบริหารที่ก าหนดอ านาจหน้าที่ ให้แตกต่างไปจากอ านาจหน้าที่ที่ก าหนดไว้ 
ในมติคณะรัฐมนตรี ในการน าเสนอบทความนี้จึงได้มีข้อสังเกตเพ่ิมเติมว่า จากปัญหาดังกล่าวนี้
คณะรัฐมนตรีซึ่งมีอ านาจหน้าที่ในการบริหารราชการแผ่นดินย่อมสามารถใช้อ านาจทางบริหารในการ
ก าหนดหลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับการด าเนินการกับไม้ของกลางเพ่ือให้ อ.อ.ป. หรือส่วนราชการอ่ืน 
ถือปฏิบัติโดยไม่ขัดต่อกฎหมายได้  ทั้งนี้  เ พ่ือให้การด าเนินการกับไม้ของกลาง ในคดีป่าไม้ 
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติ โดยรัฐมนตรีผู้ออกค าสั่งภายในดังกล่าวควรมีการพิจารณา
ทบทวนข้อสั่งการ เช่น ก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเก็บรักษาไม้ของกลาง เพ่ือมิให้ไม้ของกลาง
เสียหายหรือเกิดค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษามากเกินสมควร การเก็บรักษาไม้ของกลางเพ่ือประโยชน์  
ในการด าเนินคดี หรือก าหนดหลักเกณฑ์เพ่ือเป็นกรอบการใช้ดุลพินิจของ  อ.อ.ป. หรือเกี่ยวกับ 
การจ าหน่ายหรือขายไม้ของกลางเพ่ือสกัดกั้นขบวนการตัดไม้ท าลายป่า เพ่ือให้การบริหารราชการ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่า ซึ่งจะสอดคล้องกับหมวดที่ ๔ การบริหารราชการ
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ๔๘ ซึ่งเป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ีพ.ศ. ๒๕๔๖ 

 
๖. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

๖.๑ บทสรุป 
จากการศึกษาบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช ๒๔๘๔ พบว่า  

การเก็บรักษาทรัพย์สินของกลางและการขายทอดตลาดกอนคดีถึงที่สุด กฎหมายได้ก าหนดแนวทาง 
ที่เปนประโยชนไว้ โดยในกรณีของการเก็บรักษาของกลางในคดีปาไม้ไดมีขอตกลงระหวางกระทรวง
มหาดไทยกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ เรื่อง การปฏิบัติเกี่ยวกับของกลางในคดีความผิดเกี่ยวกับ 
ปาไม ลงวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๓๒ มีรายละเอียดของขอตกลงดังกลาวเปนเรื่องของการก าหนด 
หลักเกณฑและวิธีการเพ่ือใหการจัดการของกลางในคดีสามารถด าเนินไปอยางถูกตองรวดเร็ว  
ซึ่งของกลางตามขอตกลงนี้ หมายความถึง บรรดาไม ของปา เครื่องมือ เครื่องใช สัตวพาหนะ 
ยานพาหนะ หรือเครือ่งจักรกลใด ๆ ที่ตรวจยึดไดในคดีความผิดเกี่ยวกับปาไม  ทั้งนี้ บรรดาของกลาง
ทั้งหลายที่กลาวมานี้ตองสงมอบให้กรมป่าไมรับไปดูแลรักษาและจัดการตามระเบียบของกระทรวง
เกษตรและสหกรณโดยเร็ว ยกเวนแตของกลางที่เปนอาวุธ เครื่องกระสุน และวัตถุระเบิด ของกลาง 
 

                                                 
๔๗ สกาวเดือน  ลิ่มพงศธร, “บทวิเคราะห์คดีและค าวินิจฉัยที่ส าคัญ”, วารสารวิชาการ 

ศาลปกครอง, ปีท่ี ๖, ฉบับท่ี ๒ (สิงหาคม - พฤศจิกายน ๒๕๔๙).  
๔๘ หมวดที่ ๔ การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ 

เป็นการก าหนดวิธีการท างานของส่วนราชการ ทั้งในกรณีที่ให้เกิดประสิทธิภาพในการท างานและสามารถ  
วัดความคุ้มค่าในการปฏิบัติแต่ละภารกิจ โดยก าหนดให้ส่วนราชการต้องปฏิบัติตามหลักความโปร่ งใส หลักความ
คุ้มค่า และหลักความชัดเจนในการปฏิบัติราชการ (หลักความรับผิดชอบ) 



 ๒๓ 

ประเภทดังกลาวนี้ใหสงมอบแกพนักงานสอบสวนรับไปเก็บรักษาและด าเนินการตามขอบังคับในการ
เก็บรักษาของกลางของกระทรวงมหาดไทย และพระราชบัญญัติดังกล่าวยังได้ก าหนดให้เจ้าพนักงาน
ป่าไม้ พนักงานป่าไม้ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้ง เป็นผู้มีหน้าที่ด าเนินการในการ
ป้องกันและปราบปรามผู้กระท าความผิดตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ ประกอบกับ
การที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๐๒ ซึ่งเห็นชอบตามที่กระทรวงเกษตร 
และสหกรณ์เสนอ ก าหนดให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) มีอ านาจรับซื้อไม้ของกลางทุกชนิด 
โดยไม่มีข้อยกเว้นใด ๆ ย่อมแสดงว่า อ.อ.ป. มีอ านาจซื้อไม้ของกลางในคดีที่ถึงที่สุดแล้วได้ 
แต่เนื่องจากข้อเท็จจริงปรากฏว่า ในขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(นายสุวิทย์  คุณกิตติ) ด ารงต าแหน่ง ได้มีนโยบายเรื่องการขายไม้ของกลางในส่วนที่อยู่ในความ
รับผิดชอบของกรมป่าไม้ ไม่ว่าเป็นการจ าหน่ายไม้ของกลางระหว่างคดีหรือคดีถึงที่สุดแล้วก็ตาม 
นอกจากจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องแล้ว การขายไม้ให้ 
อ.อ.ป. จะต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ก่อนในทุกกรณี โดยมีค าสั่งเป็นหนังสือเวียนภายในหน่วยงานที่เป็นลายลักษณ์อักษร ด้วยเหตุผลว่า
เพ่ือเป็นการป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหาการบุกรุกท าลายทรัพยากรป่าไม้ โดยเฉพาะเกี่ยวกับ
กลุ่มบุคคลซึ่งกระท าความผิดลักษณะเป็นขบวนการ เพ่ือหยุดยั้งมิให้เกิดการทุจริตหรือเป็นช่องทาง 
ให้กลุ่มบุคคลผู้กระท าผิด หรือแสวงหาประโยชน์จากไม้ของกลางด้วยการประมูลหรือรับซื้อไม้ของกลางนั้น
อีก เนื่องจากอาจเกิดปัญหาว่าผู้ประกอบธุรกิจค้าไม้จ้างประชาชนในพ้ืนที่ให้ตัดไม้แล้วทิ้งไม้นั้นไว้  
เมื่อต ารวจและเจ้าหน้าที่ อ.อ.ป. ด าเนินการจับก็จะไม่พบผู้กระท าความผิด ส าหรับไม้ของกลางที่ผิด
กฎหมายนั้นก็สามารถน ามาขายได้อย่างถูกกฎหมายซึ่งเป็นปัญหาก่อให้ เกิดเป็นช่องทางให้ผู้กระท า
ความผิดหลีกเลี่ยงการบังคับใช้กฎหมาย และส่งผลกระทบท าให้สูญเสียประโยชน์ทางเศรษฐกิจอย่างมาก 
โดยเฉพาะไม้ของกลางที่เป็นไม้พะยูง  

ประเด็นปัญหาที่ส าคัญจึงเป็นเรื่องการจัดการไม้ของกลางที่ยังมีปัญหา ทั้งการเก็บรักษา
และการจ าหน่ายไม้ของกลาง โดยเฉพาะมีการหาประโยชน์จากไม้ของกลาง ทั้งการน าบัญชีไม้ของกลาง 
ไปสวมเพ่ือตัดไม้ใหม่มาจากป่า การลักลอบน าไปใช้ หรือน าไปขาย ตลอดจนการลักลอบสับเปลี่ยนไม้ 
ของกลาง ซึ่งเป็นการท าให้พ้ืนที่ป่าไม้ได้รับความเสียหายมากขึ้น และรัฐต้องสูญเสียโอกาสจากการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติที่ได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายโดยเฉพาะไม้พะยูง ซึ่งเป็นไม้ของกลางที่ยึดไว้ 
เพ่ือใชเปนพยานหลักฐานในคดีป่าไม ้และยึดไวเพ่ือใหศาลสั่งริบในคดีหรือความที่ฟ้องผู้กระท าการฝ่าฝืน
หรือกระท าการอันเป็นความผิดที่บัญญัติไว้ในกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้ ตลอดจนรัฐบาลต้องรับภาระ
ด้านงบประมาณเพ่ือน ามาเป็นค่าใช้จ่ายในการเฝ้าดูแลและเก็บรักษาไม้ของกลางในคดีป่าไม้ที่อยู่ใน
ความดูแลของเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นจ านวนมาก 

๖.๒ ข้อเสนอแนะ 
ปัญหาการด าเนินการกับไม้ของกลางในคดีป่าไม้ของเจ้าหน้าที่ของรัฐตาม

พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ ย่อมเกี่ยวข้องกับการที่เมื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายสุวิทย์  คุณกิตติ) ด ารงต าแหน่ง ได้มีค าสั่งเป็นหนังสือเวียน
ภายในหน่วยงานเป็นลายลักษณ์อักษรก าหนดห้ามหน่วยงานของรัฐซื้อและจ าหน่ายไม้ของกลาง 
ในคดีป่าไม้ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายสุวิทย์  คุณกิตติ) 
ด ารงต าแหน่งในขณะนั้น ซึ่งเป็นการออกค าสั่งภายในฝ่ายปกครองของฝ่ายบริหารที่ไม่น่าจะ
สอดคล้องกับข้อเท็จจริง และส่งผลกระทบต่อประโยชน์อันสูงสุดของการปฏิบัติราชการและมูลค่า



 ๒๔ 

ประโยชน์ทางเศรษฐกิจของประเทศชาติ ความชัดเจนของค าสั่งโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องอ านาจหน้าที่
ขายไม้ซึ่งเป็นทรัพย์สินของกลางจึงเป็นเรื่องที่ส าคัญ เมื่อคณะรัฐมนตรีซึ่งมีอ านาจหน้าที่ในการบริหาร
ราชการแผ่นดินย่อมสามารถใช้อ านาจทางบริหารในการทบทวนค าสั่งดังกล่าว เพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์
ทั่วไปเกี่ยวกับการด าเนินการกับไม้ของกลางให้ อ.อ.ป. หรือส่วนราชการอ่ืนถือปฏิบัติโดยไม่ขัดต่อ
กฎหมายได้ ที่ส าคัญเพ่ือให้การด าเนินการกับไม้ของกลางเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติ  
เช่น ก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเก็บรักษาไม้ของกลาง เพ่ือมิให้ไม้ของกลางเสียหาย  หรือเกิด
ค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษามากเกินสมควร การเก็บรักษาไม้ของกลางเพ่ือประโยชน์ในการด าเนินคดี  
หรือก าหนดหลักเกณฑ์เพ่ือเป็นกรอบการใช้ดุลพินิจของ  อ.อ.ป. หรือเกี่ยวกับการจ าหน่าย 
หรือขายไม้ของกลางเพ่ือสกัดกั้นขบวนการตัดไม้ท าลายป่า เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปอย่าง 
มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่า และเพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อการใช้ทรัพยากรของประเทศ 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  ดังนั้น เห็นควรก าหนดให้ อ.อ.ป. หรือส่วนราชการอ่ืนมีอ านาจซื้อไม้ของกลาง
ดังกล่าวได้ และควรมีการตรวจสอบผลกระทบภายหลังจากการใช้ดุลพินิจของฝ่ายปกครอง  
โดยเฉพาะที่เป็นแนวนโยบายของผู้บริหารโดยเฉพาะฝ่ายการเมืองซึ่งก าหนดอ านาจให้สามารถขาย 
ไม้ของกลางได้หรือไม่ได้ เพ่ือให้เกิดความชัดเจนในทางปฏิบัติยิ่งขึ้น 

 นอกจากนี้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะผู้ออกค าสั่งภายในฝ่ายปกครอง
อาจพิจารณาทบทวนข้อดีและข้อเสียในการออกค าสั่งดังกล่าว เพ่ือน าไปสู่การยกเลิกการห้ามใช้ประโยชน์
จากไม้ของกลาง โดยก าหนดให้ใช้ประโยชน์จากไม้ของกลางได้ตามความเหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นการขายไม ้
ของกลางให้หน่วยงานของรัฐ เช่น อ.อ.ป. หรือการเปิดโอกาสให้หน่วยงานของรัฐน าไม้ของกลางไปใช้
ประโยชน์อ่ืน ๆ ได้ตามความเหมาะสม นอกจากนี้ยังก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการปฏิบัติราชการ 
เพ่ือให้สามารถปฏิบัติการตามกฎหมาย เกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ และเป็นการอ านวยความ
สะดวกแก่ประชาชน อันจะเป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๕๐ และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 
นอกจากนี้ในทางปฏิบัติรัฐบาลควรเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในมาตรการป้องกันการลักลอบ
ตัดไมด้ีมีค่า เช่น ไมพ้ะยูง และไม้สัก โดยให้ประชาชนในพ้ืนที่ร่วมกันสอดส่องดูแลเพ่ือจับกุมผู้กระท า
ความผิด  

ส าหรับกรณีตัวอย่างการป้องกันและปราบปรามผู้กระท าความผิด เช่น แนวความคิด
กรณีการริบของกลางตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๑๐ โดยพระราชก าหนดแก้ไขเพ่ิมเติม
พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๑๐ (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๒๘ ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๘ 
โดยแก้ไขในมาตรา ๑๕๔ วรรคสอง มีสาระส าคัญ คือ ก าหนดให้พนักงานอัยการร้องขอให้ศาลสั่ง 
ริบทรัพย์สินตามวรรคหนึ่ง และเมื่อพนักงานอัยการได้ร้องขอต่อศาลแล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ประกาศ 
ในหนังสือพิมพ์รายวันที่มีจ าหน่ายในท้องถิ่นอย่างน้อยสองวันติดต่อกัน เพ่ือให้บุคคลซึ่งอาจอ้างว่า  
เป็นเจ้าของมายื่นค าร้องขอเข้ามาในคดีก่อนมีค าพิพากษาของศาลชั้นต้น  ทั้งนี้ ไม่ว่าในคดีดังกล่าว 
จะปรากฏตัวบุคคลซึ่งอาจเชื่อว่าเป็นเจ้าของหรือไม่ก็ตาม และตามมาตรา ๑๕๔ วรรคสาม ก าหนดว่า 
ในกรณีที่ไม่มีผู้ใดอ้างตัวเป็นเจ้าของก่อนมีค าพิพากษาของศาลชั้นต้น ให้ศาลสั่งริบทรัพย์สินดังกล่าวได้ 
เมื่อพ้นก าหนดสามสิบวันนับแต่วันแรกของวันประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันตามวรรคสอง และในกรณีนี้
มิให้น ามาตรา ๓๖ แห่งประมวลกฎหมายอาญา มาใช้บังคับ หรือกรณีของพระราชบัญญัติป้องกัน 
และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ที่น ามาใช้บังคับโดยเปลี่ยนการบังคับใช้กฎหมาย 
เพ่ือปราบปรามผู้กระท าความผิดในความผิดต่าง ๆ เช่น ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ความผิดเกี่ยวกับ



 ๒๕ 

การค้าหญิงและเด็ก ความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชน ความผิดเกี่ยวกับสถาบันการเงิน ความผิด
เกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ ความผิดเกี่ยวกับศุลกากร เป็นต้น โดยใช้มาตรการท าลาย 
หรือยับยั้งผลประโยชน์ที่เกิดจากการกระท าความผิดเหล่านั้น เริ่มต้นจากตัวทรัพย์สินไปหาตัวบุคคล
แทนที่จะเริ่มต้นจากตัวบุคคลไปหาตัวทรัพย์สิน และปรับเปลี่ยนแนวคิดการใช้มาตรการริบทรัพย์สิน
ทางอาญามาเป็นการริบทรัพย์สินทางแพ่งเพราะเห็นว่ามาตรการริบทรัพย์สินทางอาญาเป็นการ 
ริบทรัพย์สินที่เน้นว่าต้องมีตัวผู้ต้องหาว่าต้องกระท าความผิดก่อนจึงจะสามารถริบทรัพย์สิน  
ที่เกี่ยวเนื่องกับการกระท าความผิดได้ และตัวผู้กระท าความผิดนั้นต้องถูกลงโทษในความผิด  
ที่ได้กระท าด้วย โดยภาระการพิสูจน์ตกเป็นของพนักงานอัยการผู้เป็นโจทก์ แต่มาตรการริบทรัพย์สิน 
ทางแพ่งเป็นการริบทรัพย์สินที่เน้นตัวทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระท าผิดเป็นหลัก  ส่วนจะน า
ผู้กระท าความผิดมาลงโทษตามกฎหมายได้หรือไม่นั้นไม่ส าคัญ เพราะถือว่าเป็นส่วนที่แยกออกไป
ต่างหาก โดยจะใช้การด าเนินการทางอาญาต่อตัวผู้กระท าผิดอีกทางหนึ่งและในมาตรการริบทรัพย์สิน 
ทางแพ่งนี้ได้ผลักภาระการพิสูจน์เกี่ยวกับทรัพย์สินให้ตกเป็นของจ าเลยหรือเจ้าของทรัพย์สินที่จะต้อง
พิสูจน์ให้ได้ว่าทรัพย์สินนั้นไม่เกี่ยวข้องกับการกระท าผิดตามที่พนักงานอัยการผู้เป็นโจทก์ได้พิสูจน์  
ต่อศาลว่าทรัพย์สินนั้นเป็นทรัพย์สินที่เข้าข้อสันนิษฐานที่กฎหมายก าหนดไว้ว่าเกี่ยวข้องกับ 
การกระท าความผิดหรือได้รับโอนมาโดยไม่สุจริตซึ่งจะต้องถูกริบ ถือว่าเป็นการเปลี่ยนภาระการพิสูจน์  
(Reverse Burden of Proof) มาใช้๔๙ โดยแนวความคิดเหล่านี้ถือได้ว่า เป็นการท าลายและยับยั้งทุน 
หรือรายได้ของผู้กระท าความผิดซ่ึงจะท าให้เกิดความชั่งใจก่อนลงมือกระท าความผิดได้มากกว่า  

นอกจากนี้แล้วเมื่อไม้ของกลางในคดีป่าไม้มีลักษณะที่เสื่อมสภาพเร็วก็ควรที่จะ
ด าเนินการขายทอดตลาดโดยรวดเร็วโดยใช้วิธีการประมูล เพ่ือจ าหน่ายไม้ของกลางระหว่างคดี  
และเก็บเงินค่าขายไม้ไว้แทนการเก็บรักษาไม้ของกลาง โดยเปิดโอกาสให้เอกชนที่เป็นบุคคลธรรมดา
หรือนิติบุคคลเข้าร่วมประมูลการขายทอดตลาดไม้ของกลางระหว่างคดี รวมทั้ง อ .อ.ป. โดยรูปของ
คณะกรรมการเช่นเดียวกับที่ ป.ป.ง. ด าเนินการ และควรมีสถานที่เก็บไม้ของกลางให้อยู่ในสภาพดี
เพราะจะท าให้ขายทอดตลาดได้ราคา และท าให้เงินเข้ารัฐเป็นอย่างมาก เมื่อเป็นเช่นนี้จะท าให้การ
ด าเนินการเป็นไปอย่างโปร่งใส ไม่มีช่องทางให้หาประโยชน์ สามารถเอาผิดเด็ดขาดกับเจ้าหน้าที่ 
ที่ทุจริตเกี่ยวกับไม้ของกลางได้  

ในท้ายที่สุด หากจะให้เกิดผลที่ชัดเจนยิ่งขึ้นในการป้องกันและปราบปรามการกระท า
ความผิดและบุคคลผู้กระท าความผิดในคดีเกี่ยวกับป่าไม้ ผู้มีอ านาจออกค าสั่งต่าง ๆ ควรมุ่งประสงค์ 
เพ่ือการรักษาป่าไม้ พิจารณาทบทวนข้อดีและข้อเสียของค าสั่ง รวมทั้งปรับปรุงแก้ไขมาตรการต่าง ๆ  
 

                                                 
๔๙ การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเป็นมาตรการทางกฎหมายที่ออกมาใช้บังคับ  

เพื่อท าลายเศรษฐกิจของอาชญากร  ทั้งนี้ นอกเหนือจากการด าเนินคดีกับบุคคลที่โอน รับโอน หรือเปลี่ยนสภาพ
ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระท าความผิด หรือกระท าด้วยประการใด ๆ เพื่อปกปิด หรืออ าพรางลักษณะที่แท้จริง  
การได้มา แหล่งที่ตั้ง การจ าหน่าย การโอน การได้สิทธิใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระท าความผิดซึ่งถือว่า  
เป็นการฟอกเงินแล้วยังมีการน ามาตรการเกี่ยวกับการริบทรัพย์สินมาใช้ โดยกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน 
และปราบปรามการฟอกเงินได้ขยายหลักเกณฑ์การริบทรัพ์สินให้มีขอบเขตกว้างขวางขึ้นกว่าการริบทรัพย์สิน 
ตามกฎหมายที่มีอยู่เดิมโดยให้สามารถริบทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระท าความผิดได้ทั้งหมด โดยไม่ค านึงว่า 
ทรัพย์สินดังกล่าวจะมีการโอน แปร เปลี่ยนสภาพไปแล้วหลายครั้ง หรือตกไปเป็นกรรมสิทธ์ของบุคคลอื่นแล้วก็ตาม 
 



 ๒๖ 

ให้เหมาะสม และมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเฉพาะการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ กฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติ กฎหมาย 
ว่าด้วยสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า และกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ ซึ่ งอาจใช้แนวทาง 
การริบทรัพย์สินตามกฎหมายว่าด้วยแร่ หรือกฎหมายว่าด้วยป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
ทั้งนี้ เมื่อกฎหมายเป็นเครื่องมือของฝ่ายบริหารที่ใช้ในการปกครองประเทศและบริหารราชการ
แผ่นดิน การพัฒนา ปรับปรุง และแก้ไขข้อบกพร่องของกฎหมายย่อมเป็นเรื่องสิ่งส าคัญที่ฝ่ายนิติบัญญัติ
และฝ่ายบริหารควรด าเนินการเพ่ือให้การปฏิบัติราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลอย่างสูงสุด  
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เอกสารอ่ืน ๆ 

หนั งสื อกรมป่ าไม้  ด่ วนมาก ที่  กษ ๐๗๐๔/๑๘๐๕๙ ลงวั นที่  ๒๘ พฤศจิ กายน ๒๕๑๖  
เรื่อง การจ าหน่ายไม้ของกลางในระหว่างคดี  

หนังสือกรมป่าไม้ ที ่กษ ๐๗๐๔ (๕)/ว. ๗๓๑๘ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๓๐ เรื่อง การเร่งรัดจ าหน่าย
ไม้ของกลาง  

หนังสือกรมป่าไม้ ที่ กษ ๐๗๐๔ (๕)/ว. ๒๔๓๘๖ ลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๓๑ เรื่อง การเร่งรัด
จ าหน่ายไม้ของกลาง  

หนังสือกรมป่าไม้  ด่ วนที่สุ ด  ที่  ทส ๑๖๑๒.๕/๑๘๙๔๕ ลงวันที่  ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๐  
เรื่อง การจ าหน่ายไม้ของกลาง 

หนังสือกรมป่าไม้ ที่ ทส ๑๖๑๐.๔/ว ๒๒๐๖๔ ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ เรื่อง การด าเนินการ
ไม้ของกลาง  



 ๒๗ 

หนังสือกรมป่าไม้ ด่วนมาก ที่ ๙๐๔๔/๒๕๐๒ ลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๐๒ เรื่อง นโยบายป้องกัน  
การลักลอบตัดฟันไม้ท าลายป่า และอัตราค่าจ าหน่ายไม้ของกลางให้แก่องค์การ
อุตสาหกรรมป่าไม้ 

หนังสือกรมป่าไม้ ที่ กษ ๐๗๐๔ (๕)/๑๑๐๘๖ ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๓๐ เรื่อง การพิจารณา
ปรับปรุงอัตราค่าจ าหน่ายไม้ของกลางให้ อ.อ.ป.    

หนังสือกรมป่าไม้ ที่ ๗๓๑/๒๕๐๓ ลงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๐๓ เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับ 
การตรวจยึดไม้และการรักษาไม้ของกลาง 

หนังสือกรมป่าไม้ ที่ ๓๑๐๔ - ๓๑๐๕/๒๕๐๓ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๐๓ เรื่อง การจ าหน่ายไม้ของกลาง 
ให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม ้ 

หนังสือกรมป่าไม้ ที ่กษ ๐๗๐๔. (๕)/ว. ๗๓๑๘ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๓๐ เรื่อง การเร่งรัดจ าหน่าย
ไม้ของกลาง  

หนังสือกรมป่าไม้ ด่วนมาก ที่ กษ ๐๗๐๔.๐๓/๔๙๔๐ ลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๕ เรื่อง การจ าหน่าย 
ไม้ที่ตกเป็นของแผ่นดินตามพระราชก าหนดแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติป่าไม้ 
พุทธศักราช ๒๔๘๔ (ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๕๓๒) มาตรา ๖๘ เบญจ วรรคท้าย 

หนังสือกรมป่าไม้ ที่ ๘๒๐๒/๒๕๐๕ ลงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๐๕ เรื่อง การจ าหน่ายไม้ของกลาง 
นอกประเภทหวงห้ามที่ตกเป็นของแผ่นดินแล้ว 

หนังสือกรมป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๑๗.๒/๗๓๘๑ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๔๗ เรื่อง การจ าหน่าย
ไม้ของกลาง 

หนังสือกรมป่าไม้ ที่ กษ ๐๗๔๓.๐๓/๓๓๒๓๘ ลงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๓๓ เรื่อง การหารือเรื่อง
การจ าหน่ายไม้ของกลางที่ไม่ใช่ไม้หวงห้าม  

หนังสือกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ด่วนที่สุด ที่ ทส ๐๙๐๔/๖๕๓๑ – ๖๕๓๒  
ลงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๔๘ เรื่องขออนุมัติจ าหน่ายไม้ของกลางระหว่างคดี แจ้งว่า 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายสุวิทย์ คุณกิตติ) 
มีนโยบายห้ามจ าหน่ายไม้ของกลางที่ตรวจยึดได้ตามความผิดกฎหมายเกี่ยวกับ 
การป่าไม้ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ และเขตอุทยานแห่งชาติ เช่นเดียวกับเขตรักษา
พันธุ์สัตว์ป่า 

บันทึก เรื่อง หารือปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับไม้ของกลางในคดีป่าไม้ตามมติคณะรัฐมนตรี  
เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๐๒ (เรื่องเสร็จที่ ๔๓๖/๒๕๒๓) 

บันทึกส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การด าเนินการกับไม้ของกลางตามกฎหมายว่าด้วย  
ศุลกากรและกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ (เรื่องเสร็จที่ ๑๓๒/๒๕๕๑) 

หนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ กษ ๑๗๗๔/๒๕๐๒ ลงวันที่  ๑๔ สิงหาคม ๒๕๐๒  
เรื่อง นโยบายการป้องกันการลักลอบตัดฟันไม้ท าลายป่า และอัตราค่าจ าหน่าย 
ไม้ของกลางให้ อ.อ.ป.  

หนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/๑๖๙๓๖ ลงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ 
เรื่อง ห้ามการน าเข้าไม้และสิ่งประดิษฐ์ที่ท าด้วยไม้พะยูง รวมทั้งห้ามการส่งออกไป
นอกราชอาณาจักร  

ข้อมูลจากเว็บไซต์ 
http://www.dailynews.co.th/Content/politics/๒๒๐๑๔๒  
http://www.seub.or.th. 

http://www.dailynews.co.th/Content/politics/๒๒๐๑๔๒
http://www.seub.or.th/



