คู่มือปฏิบตั ิตามกฎหมายเกี่ยวกับป่าไม้
กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด

คำนำ
ตำมค ำสั่ งส ำนั กนำยกรัฐ มนตรี (เฉพำะ) ลั บ ที่ ๙๗/๒๕๒๑ ลง ๓๑ พ.ค.๒๑ เรื่อง กำรป้ องกั น
ชำยแดน ประกอบคำสั่ง บก.ทหำรสูงสุด (เฉพำะ) ลับมำก ที่ ๔๖๘/๒๕๒๒ ลง ๓ พ.ค.๒๒ เรื่อง กำรป้องกันชำยแดน
ด้ำนจันทบุรี – ตรำด และคำสั่ง ทร.(เฉพำะ) ลับมำก ที่ ๒๕๗/๒๕๒๙ ลง ๒๓ ก.ย.๒๙ เรื่อง กำรป้องกันชำยแดนด้ำน
จังหวัดจันทบุรีและตรำด กำหนดให้ กจต.มีภำรกิจในกำรป้องกันชำยแดนไทย – กัมพูชำ ป้องกันและปรำบปรำม
กำรกระท ำผิ ด กฎหมำยที่ เป็ น ภั ย ต่ อ ควำมมั่ น คงของชำติ ต ำมแนวชำยแดน ในพื้ น ที่ จว.จั น ทบุ รี และ จว.ตร ำด
ทั้งทำงบกและทำงทะเล เพื่อไม่ให้กองกำลังต่ำงชำติรุกล้ำอธิปไตยและในเขตพื้นที่รับผิดชอบมีควำมสงบเรียบร้อย
รวมทั้งคุ้มครองเรือประมงไทยไม่ให้ถูกจับกุม เห็นได้ว่ำนอกจำกภำรกิจในกำรป้องกันประเทศแล้วทหำรยังทำหน้ำที่
บังคับใช้กฎหมำยอีกด้วย นอกจำกนั้น กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม (ทส.)ยังได้ประกำศ แต่งตั้งให้
ผบ.เรือ ผค.เรือและผู้บังคับหน่วยทหำรเรือตำมที่ ทร.จะกำหนดเป็นพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตำมกฎหมำยเกี่ยวกับป่ำไม้
รวม ๕ ฉบับ มีอำนำจหน้ำที่ในกำรป้องกัน จับกุม ปรำบปรำมผู้กระทำผิดและยึดของกลำงตำมกฎหมำยในเขตท้องที่
รับผิดชอบ เนื่องจำกได้มีกำรประกำศใช้เป็นเวลำนำนพอสมควรแล้วประกอบกับเจ้ำหน้ำที่ทหำรเรือในส่วนของ กจต.
ได้ มี ก ำรปรั บ ย้ ำ ยไปปฏิ บั ติ งำนในต ำแหน่ งหน้ ำที่ อื่ น ๆ คณะกรรมกำรจั ด กำรควำมรู้ กปช.จต.จึ งมอบหมำยให้
นธน.กปช.จต./กจต.จั ดทำคู่มือแนวทำงกำรปฏิบัติต่อผู้ กระทำผิดต่อกฎหมำยป่ำไม้ ขึ้นไว้ สำหรับเจ้ำหน้ำที่ทหำรเรือ
ในส่ ว นของ กจต.ที่ ป ฏิ บั ติ งำนในตำแหน่ งซึ่ ง ทส.แต่งตั้ งให้ เป็ น พนัก งำนเจ้ำหน้ ำที่ ต ำมกฎหมำยและผู้ เกี่ ยวข้อ ง
ได้นำไปใช้เป็นหลักปฏิบัติให้ครบถ้วนตำมที่กฎหมำยบัญญัติต่อไป
คู่มือนี้เป็นส่วนหนึ่งของเอกสำรกำรจัดกำรควำมรู้ประจำปี งป.๒๕๕๖ และเป็นแนวทำงกำรปฏิบัติ
ที่พ นั กงำนเจ้ ำหน้ ำที่ ต้อ งด ำเนิ น กำรต่ อผู้ กระท ำควำมผิ ดในเขตท้ อ งที่ รับ ผิ ด ชอบ จึ งมี รำยละเอี ยดเฉพำะส่ ว นที่
เกี่ยวข้องและจำเป็นสำหรับกำรปฏิบัติงำน หำกท่ำนใดสนใจศึกษำตัวบทกฎหมำยฉบับเต็ม ผู้จัดทำได้แนบชื่อเรื่อง
และรำยละเอียดแผนที่เวปไซต์ไว้เพื่อควำมสะดวกในกำรค้นคว้ำแล้ว จึงหวังว่ำจะเป็นประโยชน์ต่อกำรปฏิบัติงำน
ของเจ้ำหน้ำที่ทหำรเรือในฐำนะพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตำมกฎหมำยเกี่ยวกับป่ำไม้ตำมสมควร

นำยทหำรพระธรรมนูญ
กองบัญชำกำรป้องกันชำยแดนจันทบุรีและตรำด
กันยำยน ๒๕๕๖

-๑-

อำนำจหน้ำที่ของพนักงำนเจ้ำหน้ำที่
ในกำรป้องกันและปรำบปรำมผู้กระทำควำมผิดตำมกฎหมำยที่เกี่ยวกับป่ำไม้
ตำมปกติกำรบั งคับ ใช้กฎหมำยในกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อยของประชำชน โดยกำรตรวจค้น
จับกุมผู้กระทำควำมผิดอำญำตำมบทบัญญัติของกฎหมำยต่ำงๆนั้น ประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำบัญญัติ
ให้เป็นอำนำจหน้ำที่ของพนักงำนฝ่ำยปกครองหรือตำรวจ แต่เดิมนั้นทหำรไม่มีอำนำจหน้ำที่ในกำรบังคับใช้กฎหมำย
ต่อพลเรือนโดยตรงแต่อำจมีบทบำทในฐำนะผู้ช่วยเหลื อเจ้ำพนักงำนซึ่งต้องอยู่ภ ำยใต้กำรกำกับหรือควบคุมของ
เจ้ำพนักงำนตำมกฎหมำยในแต่ละเรื่อง ต่อมำเป็นที่ยอมรับกันว่ำเจ้ำพนักงำนตำมกฎหมำยต่ำงๆมีขีดจำกัดในกำร
ปฏิบัติหน้ำที่ ประกอบกับกำรให้ทหำรเป็นผู้ช่วยเหลือเจ้ำพนักงำนนั้นทำให้กำรปฏิบัติงำนไม่มีประสิทธิภำพเท่ำที่ควร
จึงมีกำรแก้ไขเพิ่มเติมให้ ผู้รักษำกำรตำมกฎหมำยฉบับนั้นๆมีอำนำจแต่งตั้ง “พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ ”เพื่อปฏิบัติตำม
กฎหมำยนั้นๆรวมทั้งบัญญัติคุ้มครองกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ในส่วนที่เกี่ยวกับควำมผิดอำญำโดยให้ถือ
ว่ำพนักงำนเจ้ำหน้ำที่เป็นพนักงำนฝ่ำยปกครองหรือตำรวจตำมประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำด้วย
กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม (ทส.)ได้มีประกำศแต่งตั้งเจ้ำหน้ำที่ ทหำรเรือให้เป็น
พนั กงำนเจ้ำหน้ำที่ตำมกฎหมำยที่เกี่ย วกับ ป่ำไม้รวม ๕ ฉบับ แบ่งเป็น ในส่ วนที่เกี่ยวกับป่ำไม้โดยตรง ๓ ฉบับคือ
พ.ร.บ.ป่ำไม้ พ.ศ.๒๔๘๔, พ.ร.บ.ป่ำสงวนแห่งชำติ พ.ศ.๒๕๐๗ และ พ.ร.บ.เลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ.๒๕๕๔ ตำมประกำศ
กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ลง ๑๖ ธ.ค.๔๗ และในส่วนที่เกี่ยวกับกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ
อีก ๒ ฉบับคือ พ.ร.บ.อุทยำนแห่งชำติ พ.ศ.๒๕๐๔ กับ พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่ำ พ.ศ.๒๕๓๕ ตำมประกำศ
กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ลง ๓๐ ก.ย.๔๗ โดยประกำศของ ทส.ทั้งสองฉบับดังกล่ ำวแต่งตั้ง
เจ้ำหน้ำที่ทหำรเรือผู้ดำรงตำแหน่ง ผบ.เรือ, ผค.เรือและ ผบ.หน่วยทหำรเรือตำมที่ ทร.กำหนด ให้เป็น พนักงำน
เจ้ำหน้ำที่ตำมกฎหมำยที่เกี่ยวกับป่ำไม้ทั้ง ๕ ฉบับ มีอำนำจหน้ำที่ในกำรป้องกัน จับกุม ปรำบปรำมผู้กระทำผิดและ
ยึดของกลำงตำมกฎหมำยในเขตท้องที่รับผิดชอบ ในส่วนที่เกี่ยวกับ กปช.จต./กจต.นั้น ตำมคำสั่ง ทร.(เฉพำะ) ที่
๒๙๙/๒๕๔๘ ลง ๑๕ ก.ค.๔๘ กำหนดให้ ผู้ บังคับบัญ ชำที่ดำรงตำแหน่งต่อไปนี้เป็น ผบ.หน่ว ยทหำรเรือ ตำม
ประกำศ ทส.ดังกล่ำว ประกอบด้วย
๑. ผบ.กปช.จต.
๒. ผบ.กจต.
๓. ผบ.ฉก.นย.และ ผบ.ฉก.ทพ.นย.
๔. ผบ.มชด.
๕. ผบ.พัน และ หน.ชค.ทพ.นย.
๖. ผบ.นปก.
๗. ผบ.ร้อย.และ ผบ.ร้อย.ทพ.นย.

-๒ดั งนั้ น ผู้ บั งคั บ บั ญ ชำตำม ๑ – ๗ จึ ง เป็ น “พนั ก งำนเจ้ ำหน้ ำที่ ” ตำมกฎหมำยที่ เกี่ ย วกั บ ป่ ำไม้
ทั้ง ๕ ฉบับ มีอำนำจหน้ำที่ในกำรป้องกัน จับกุม ปรำบปรำมผู้กระทำผิดและยึดของกลำงตำมกฎหมำยในเขตท้องที่
รับผิดชอบ
กฎหมำยที่เกี่ยวกับป่ำไม้ทั้ง ๕ ฉบับได้บัญญัติคุ้มครองกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ในส่วน
ที่เกี่ยวกับควำมผิดอำญำโดยให้ถือว่ำพนักงำนเจ้ำหน้ำที่เป็นพนักงำนฝ่ำยปกครองหรือตำรวจตำมประมวลกฎหมำยวิธี
พิจำรณำควำมอำญำ จึงมีอำนำจในกำรสืบสวน ตรวจค้น จับกุมผู้กระทำควำมผิดและยึดของกลำง ตำมกฎหมำย
ในเขตท้องที่รับผิดชอบของตน โดยปฏิบัติตำมประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำในส่วนที่เกี่ยวข้อง
อำนำจตรวจค้น ประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำมำตรำ ๙๒ บัญญัติว่ำ “ ห้ำมมิให้ค้นในที่
รโหฐำนโดยไม่มีหมำยค้นหรือคำสั่งของศำล เว้นแต่พนักงำนฝ่ำยปกครองหรือตำรวจเป็นผู้ค้นและในกรณีดังต่อไปนี้
(๑) เมื่อมีเสียงร้องให้ช่วยมำจำกข้ำงในที่รโหฐำนหรือมีเสียงหรือมีพฤติกำรณ์อื่นใดอั นแสดงได้ว่ำ
มีเหตุร้ำยเกิดขึ้นในที่รโหฐำนนั้น
(๒) เมื่อปรำกฏควำมผิดซึ่งหน้ำกำลังกระทำลงในที่รโหฐำน
(๓) เมื่อบุคคลที่ได้กระทำควำมผิดซึ่งหน้ำขณะที่ถูกไล่จับ หนีเข้ำไปหรือมีเหตุอันแน่นแฟ้นควรสงสัย
ว่ำได้เข้ำไปซุกซ่อนตัวอยู่ในที่รโหฐำนนั้น
(๔) เมื่อมีพยำนหลักฐำนตำมสมควรว่ำสิ่งของที่มีไว้เป็นควำมผิด หรือได้มำโดยกำรกระทำควำมผิด
หรือได้ใช้ หรือมีไว้เพื่อจะใช้ในกำรกระทำควำมผิด หรืออำจเป็นพยำนหลักฐำนพิสูจน์กำรกระทำควำมผิดได้ซ่อนหรือ
อยู่ในนั้นประกอบทั้งต้องมีเหตุอันควรเชื่อว่ำเนื่องจำกกำรเนิ่ นช้ำกว่ำจะเอำหมำยค้นมำได้สิ่งของนั้นจะถูกโยกย้ำย
หรือทำลำยเสียก่อน
(๕) เมื่อที่รโหฐำนนั้นผู้จะต้องถูกจับเป็นเจ้ำบ้ำนและกำรจับนั้นมีหมำยจับหรือจับตำมมำตรำ ๗๘
ฯลฯ

”

เมื่อเจ้ำหน้ำที่ กจต.ในฐำนะพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ได้ทำกำรสืบสวนหำข่ำวและมีควำมจำเป็นต้องเข้ำ
ตรวจค้นเป้ำหมำยที่สงสัยก็ควรมีกำรประสำนงำนกับหน่วยงำนป่ำไม้ในพื้นที่เพื่อดำเนินกำรขอศำลออกหมำยค้น แต่
หำกมีควำมจำเป็นเร่งด่วนหรือมีข้อจำกัดในกำรประสำนงำนก็สำมำรถดำเนินกำรขอศำลออกหมำยค้นได้โดยต้อง
อ้ำงอิงคำสั่งและตัวบทกฎหมำยเพื่อแสดงให้ศำลเห็นว่ำเจ้ำหน้ำที่ กจต.มีอำนำจตำมกฎหมำยเกี่ยวกับป่ำไม้ และแสดง
พยำนหลักฐำนประกอบเพื่อให้ศำลใช้ดุลพินิจ ตำมตัวอย่ำงกำรขอศำลออกหมำยค้น เว้นแต่จะเข้ำข้อยกเว้นตำมตัว
บทกฎหมำยดังกล่ำวข้ำงต้น
อำนำจจั บกุม ประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำมำตรำ ๗๘ บัญ ญัติว่ำ “ พนักงำนฝ่ ำย
ปกครองหรือตำรวจจะจับผู้ใดโดยไม่มีหมำยจับ หรือคำสั่งของศำลนั้นไม่ได้ เว้นแต่
(๑) เมื่อบุคคลนั้นได้กระทำควำมผิดซึ่งหน้ำดังได้บัญญัติไว้ในมำตรำ ๘๐

-๓(๒) เมื่อพบบุคคลโดยมีพฤติกำรณ์อันควรสงสัยว่ำผู้นั้นน่ำจะก่อเหตุร้ำยให้เกิดภยันตรำยแก่บุคคล
หรือทรัพย์สินของผู้อื่นโดยมีเครื่องมือ อำวุธ หรือวัตถุอย่ำงอื่นอันสำมำรถอำจใช้ในกำรกระทำผิด
(๓) เมื่อมีเหตุที่จะออกหมำยจับ บุคคลนั้น ตำมมำตรำ ๖๖ (๒) แต่มีควำมจำเป็นเร่งด่วนที่ไม่อำจ
ขอให้ศำลออกหมำยจับบุคคลนั้นได้
(๔) เป็ น กำรจั บ ผู้ ต้ อ งหำหรือ จ ำเลยที่ ห นี หรื อ จะหลบหนี ในระหว่ ำงถู ก ปล่ อ ยตั ว ชั่ ว ครำวตำม
มำตรำ ๑๑๗ ”
ในกำรจับกุมผู้กระทำผิดเกี่ยวกับกฎหมำยป่ ำไม้นั้นส่วนใหญ่มักเป็นกำรจับกุมผู้ที่กระทำควำมผิด
ซึ่ ง หน้ ำ จึ ง เป็ น ข้ อ ยกเว้ น ที่ ส ำมำรถจั บ ได้ โ ดยไม่ ต้ อ งมี ห มำยจั บ แต่ ห ำกมี ค วำมต้ อ งกำรจั บ บุ ค คลใดเนื่ อ งจำก
มีพยำนหลักฐำนเพียงพอที่จะดำเนินคดีได้นั้น เจ้ำหน้ำที่ กจต.ในฐำนะพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ ก็มีอำนำจขอให้ศำลออก
หมำยจับได้โดยอ้ำงอิงคำสั่งและตัวบทกฎหมำยเพื่อแสดงให้ศำลเห็นว่ำเจ้ำหน้ำที่ กจต.มีอำนำจตำมกฎหมำยเกี่ยวกับ
ป่ำไม้และแสดงพยำนหลักฐำนประกอบเพื่อให้ศำลใช้ดุลพินิจเทียบเคียงกับตัวอย่ำงกำรขอศำลออกหมำยค้น
อย่ำงไรก็ตำมในกำรดำเนินกำรขอศำลออกหมำยค้นหรือหมำยจับดังกล่ำวนั้น เจ้ำหน้ำที่ กจต.อำจ
ร้องขอรับกำรสนับสนุน นธน.จำก บก.กปช.จต.ไปให้คำแนะนำและประสำนกำรปฏิบัติกับศำลและพนักงำนสอบสวน
ในท้องที่ได้ตลอดเวลำ
กำรดำเนินกำรเกี่ยวกับผู้ต้องหำและของกลำง
เมื่อมีกำรตรวจค้น จั บ กุม กรณี มีผู้ ต้องหำ และกำรตรวจยึดกรณี ไม่พ บผู้ กระทำควำมผิ ดหรือไม่
สำมำรถจับกุมผู้กระทำควำมผิดได้ พนักงำนเจ้ำหน้ำที่จะต้องทำบันทึกกำรตรวจค้นจับกุมและบันทึกกำรตรวจยึดให้
เรียบร้อย ในกำรตรวจนับและทำบัญชีของกลำงควรประสำนเจ้ำหน้ำที่ตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้องมำทำกำรตรวจนับและ
ระบุชนิด ประเภทของของกลำง ในคดีอำญำทั่วไปเมื่อจับกุมผู้ต้องหำและยึดของกลำงแล้วต้องนำตัวผู้ต้องหำพร้อม
ด้วยของกลำงส่งพนักงำนสอบสวนท้องที่เกิดเหตุสอบสวนดำเนินคดี แต่ในคดีที่เกี่ยวกับป่ำไม้นั้น ของกลำงในส่วนที่
เกี่ยวกับอำวุธปืน อุปกรณ์ต่ำงๆ จะให้พนักงำนสอบสวนเป็นผู้เก็บรักษำ ส่วนของกลำงที่เป็นไม้หรืออื่นๆให้เป็นหน้ำที่
ของเจ้ำพนักงำนตำมกฎหมำยเกี่ยวกับป่ำไม้เป็นผู้เก็บรักษำไว้ แต่หำกเจ้ำหน้ำที่ กจต.มีควำมประสงค์ขอรับของกลำง
อื่นที่มิใช่ไม้มำเก็บรักษำเองจำต้องยื่นคำร้องขออนุมัติจำกพนักงำนสอบสวนเจ้ ำของคดี กำรปฏิบัติกับผู้ต้องหำนั้น
พึงระลึกว่ำผู้ต้องหำได้รับควำมคุ้มครองตำมรัฐธรรมนูญว่ำเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่ำจะมีคำพิพำกษำถึงที่สุดว่ำเขำกระทำ
ควำมผิด กำรควบคุมตัวผู้ต้องหำต้องกระทำพอสมควรเพื่อป้องกันมิให้หลบหนีและต้องคำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน
ด้วย ควำมรับผิดชอบตำมกฎหมำยของพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ผู้จับกุมจะยังคงมีอยู่จนกว่ำจะได้ส่งตัวผู้ต้องหำให้พนักงำน
สอบสวนควบคุมตัวไว้ตำมอำนำจหน้ำที่

-๔-

ตัวบทกฎหมำยและฐำนควำมผิดเฉพำะส่วนที่สำคัญ
พระรำชบัญญัติป่ำไม้ พ.ศ.๒๔๘๔
กำรที่จะพิจำรณำ กำรกระทำเช่นใดเป็นควำมผิดตำม พ.ร.บ.ป่ำไม้ พ.ศ.๒๔๘๔ หรือไม่นั้น ต้องทำ
ควำมเข้ำใจควำมหมำยของคำวิเครำะห์ศัพท์ในกฎหมำยฉบับนี้ด้วย ซึ่งได้บัญญัติอยู่ในมำตรำ ๔ เฉพำะที่สำคัญมีดังนี้
(๑) “ป่ำ” หมำยควำมว่ำ ที่ดินที่ยังมิได้มีบุคคลได้มำตำมกฎหมำยที่ดิน
(๒) “ไม้” หมำยควำมว่ำ ไม้สักและไม้อื่นทุกชนิด ที่เป็นต้น เป็นกอ เป็นเถำ รวมตลอดถึงไม้ที่นำเข้ำ
มำในรำชอำณำจักร ไม้ไผ่ทุกชนิด ปำล์ม หวำย ตลอดจนรำก ปุ่ม ตอ เศษ ปลำย และกิ่งของสิ่งนั้ น ๆ ไม่ว่ำจะถูกตัด
ทอน เลื่อย ผ่ำ ถำก ขุด หรือกระทำโดยประกำรอื่นใด
(๓) “แปรรูป” หมำยควำมว่ำ กำรกระทำอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งแก่ไม้ ดังนี้คือ
ก. เลื่อย ผ่ำ ถำก ขุด หรือกระทำด้วยประกำรอื่นใดแก่ไม้ให้เปลี่ยนรูป หรือขนำดไปจำกเดิม
นอกจำกกำรลอกเปลือก หรือตบแต่งอันจำเป็นแก่กำรชักลำก
ข. เผำ อบ บด หรือกระทำด้วยประกำรอื่นใดแก่ไม้ ให้เปลี่ยนแปรสภำพไปจำกเดิม เพื่อถือเอำ
วัตถุธำตุหรือผลพลอยได้จำกไม้นั้น
(๔) “ไม้แปรรูป” หมำยควำมว่ำ ไม้ที่ได้แปรรูปแล้ว และหมำยควำมรวมถึงไม้ที่อยู่ในสภำพพรำงว่ำ
เป็นสิ่งปลูกสร้ำง หรืออยู่ในสภำพเป็นสิ่งปลูกสร้ำงอันไม่ชอบด้วยลักษณะสิ่งปลูกสร้ำงทั่ว ๆ ไป หรือผิดปกติวิสัย หรือ
อยู่ในสภำพเป็นเครื่องใช้ที่ไม่ชอบด้วยลักษณะของเครื่องใช้ที่ใช้เป็นปกติในท้องที่นั้น หรือผิดปกติวิสัย
ไม้ที่อยู่ในสภำพเป็นสิ่งปลูกสร้ำง หรืออยู่ในสภำพเป็นเครื่องใช้ ทั้งนี้ตลอดเวลำที่อยู่ในสภำพเช่นนั้น
รวมทั้ง ไม้ที่เคยอยู่ในสภำพดังกล่ำว และผู้ครอบครองพิสูจน์ได้ว่ำเคยมีสภำพเป็นเช่นนั้นมำแล้ว ไม่น้อยกว่ำสองปี
สำหรับไม้อื่นที่มิใช่ไม้สัก และห้ำปีสำหรับไม้สัก มิให้ถือว่ำเป็นไม้แปรรูป
(๕) “ทำไม้” หมำยควำมว่ำ ตัด ฟัน กำน โค่น ลิด เลื่อย ผ่ำ ถำก ทอน ขุด ชักลำกไม้ในป่ำ หรือนำไม้
ออกจำกป่ำด้วยประกำรใด ๆ และหมำยควำมรวมถึงกำรกระทำดังกล่ำวกับไม้สั ก หรือไม้ยำง ที่ขึ้นอยู่ในที่ดินที่มิใช่ป่ำ
หรือกำรนำไม้สัก หรือไม้ยำง ออกจำกที่ดินที่ไม้นั้น ๆ ขึ้นอยู่ด้วย
(๖) “ไม้ไหลลอย” หมำยควำมว่ำ ไม้ต้น ไม้ซุง ไม้ท่อน ไม้เสำ ไม้เข็ม ไม้หลัก ไม้เหลี่ยม ไม้กระดำน
ซึ่งเป็นไม้หวงห้ำม ที่ได้ไหลลอยโดยปรำศจำกกำรควบคุม
(๗) “ของป่ำ” หมำยควำมว่ำ บรรดำที่เกิดขึ้นหรือมีขึ้นในป่ำตำมธรรมชำติ คือ
ก. ไม้ รวมทั้งส่วนต่ำงๆ ของไม้ ถ่ำนไม้ น้ำมันไม้ ยำงไม้ ตลอดจนสิ่งอื่น ๆ ที่เกิดจำกไม้
ข. พืชต่ำงๆ ตลอดจนสิ่งอื่น ๆ ที่เกิดจำกพืช นั้น

-๕ค. รังนก ครั่ง รวงผึ้ง น้ำผึ้ง ขี้ผึ้ง และมูลค้ำงคำว
จ. หินที่มิใช่แร่ตำมกฎหมำยว่ำด้วยแร่ และหมำยควำมรวมถึงถ่ำนไม้ที่บุคคลทำขึ้นด้วย
(๘) “ไม้ฟืน” หมำยควำมว่ำ บรรดำไม้ที่มีลักษณะ และคุณภำพเหมำะสมที่จะใช้เป็นเชื้อเพลิงกว่ำจะ
ใช้ประโยชน์อย่ำงอื่น
(๙) “ชักลำก” หมำยควำมว่ำ กำรนำไม้หรือของป่ำจำกที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งด้วยกำลังแรงงำน
(๑๐) “นำเคลื่อนที่” หมำยควำมว่ำ ชักลำกหรือทำให้ไม้ หรือของป่ำเคลื่อนที่จำกที่ไปด้วยประกำร
ใดๆ
(๑๑) “ขนำดจำกัด” หมำยควำมว่ำ ขนำดต้นไม้ที่รัฐมนตรีประกำศกำหนด
(๑๒) “ค่ำภำคหลวง” หมำยควำมว่ำ เงินค่ำธรรมเนียม ไม้ ซึ่งเป็นผู้ทำไม้ หรือเก็บหำของป่ำจะต้อง
เสียตำมควำมในพระรำชบัญญัตินี้
(๑๓) “โรงงำนไม้แปรรูป” หมำยควำมว่ำ โรงงำนหรือสถำนที่ใด ซึ่งจัดขึ้นไว้เป็นที่ทำกำรแปรรูปไม้
รวมถึงบริเวณโรงงำนหรือสถำนที่นั้น ๆ ด้วย
(๑๔) “โรงค้ำไม้แปรรูป” หมำยควำมว่ำ สถำนที่ที่ค้ำไม้แปรรูปไว้เพื่อกำรค้ำ รวมถึงบริเวณสถำนที่
นั้น ๆ ด้วย
(๑๕) “ตรำประทับไม้” หมำยควำมว่ำ วัตถุใดอันประดิษฐ์ขึ้นเพื่อให้เกิดเป็นรูปรอย หรือเครื่องหมำย
ใด ๆ นอกจำกรูปรอยที่เป็นตัวเลขไว้ที่ไม้ซึ่งอยู่ภำยใต้ควำมควบคุมแห่งพระรำชบัญญัตินี้
(๑๖) “พนักงำนเจ้ ำหน้ำที่ ” หมำยควำมว่ำ เจ้ำพนักงำนป่ำไม้ พนักงำนป่ำไม้ หรือผู้ ซึ่ งรัฐมนตรี
แต่งตั้งให้มีหน้ำที่ดำเนินกำรตำมพระรำชบัญญัตินี้
มำตรำ ๖๔ ทวิ ให้ พ นั กงำนเจ้ำหน้ ำที่ มีอ ำนำจยึ ดบรรดำเครื่องมื อ เครื่องใช้ สั ตว์พ ำหนะ หรือ
เครื่องจักรกลใด ๆ ที่บุคคลได้ใช้หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่ำได้ใช้ในกำรกระทำผิด หรืออุปกรณ์ให้ได้ รับผลในกำรกระทำ
ควำมผิดตำม มำตรำ ๑๑ มำตรำ ๔๘ มำตรำ ๕๔ หรือมำตรำ ๖๙ ไว้เพื่อเป็นหลักฐำนในกำรพิจำรณำคดี จนกว่ำ
พนักงำนอัยกำรสั่งเด็ดขำดไม่ฟ้องคดี หรือจนกว่ำคดีจะถึงที่สุด ทั้งนี้ ไม่ว่ำจะเป็นของผู้กระทำควำมผิด หรือของผู้มี
เหตุอันควรสงสัยว่ำเป็นผู้กระทำควำมผิดหรือไม่
ทรัพย์สิ น ที่ยึ ดได้ตำมวรรคหนึ่งอัยกำรสั่ งเด็ดขำด ไม่ฟ้องคดีห รือศำลไม่พิพำกษำให้ ริบและผู้ เป็ น
เจ้ำของ หรือผู้ครอบครองมิได้ร้องขอรับคืนภำยในกำหนดหกเดือนนับแต่วันรับทรำบ หรือถือว่ำได้ทรำบคำสั่งเด็ดขำด
ไม่ฟ้องคดี หรือวันพิพำกษำถึงที่สุดแล้ว แล้วแต่กรณีให้ตกเป็นของกรมป่ำไม้

-๖ถ้ำทรัพย์สินที่ยึดไว้จะเป็ นกำรเสียหำย หรือค่ำใช้จ่ำยในกำรเก็บรักษำจะเกินค่ำของของทรัพย์สิ น
รัฐมนตรี หรือผู้ที่รัฐมนตรีมอบหมำยจะจัดกำรขำยทอดตลำดทรัพย์ สินนั้น ก่อนกำหนดตำมวรรคสองก็ได้ ได้เงินเป็น
จำนวนสุทธิเท่ำใด ให้ยึดไว้แทนทรัพย์สินนั้น
มำตรำ ๖๔ ตรี ในกรณีทรัพย์สินที่ยึดไว้ตำม มำตรำ ๖๔ ทวิ มิใช่เป็นของผู้กระทำผิด หรือของผู้มีเหตุ
อันควรสงสัยว่ำเป็นผู้กระทำควำมผิด ให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ โดยอนุมัติรัฐมนตรี คืนทรัพย์สิน เงิน แล้วแต่กรณี ให้แก่
เจ้ำของก่อนกำหนดตำม มำตรำ ๖๔ ทวิ ในกรณีดังต่อไปนี้
(๑) เมื่อทรัพย์สินนั้นไม่จำเป็นต้องใช้เป็นพยำนหลักฐำนในกำรพิจำรณำคดี ที่เป็นเหตุให้ทรัพย์สินนั้น
ถูกยึด และ
(๒) เมื่อผู้ กระทำผิ ดหรือผู้ มีเหตุอันควรสงสัยว่ำเป็นผู้กระทำควำมผิดได้ทรัพย์สินนั้นมำจำกผู้เป็น
เจ้ำของ โดยกำรกระทำควำมผิดทำงอำญำ
ไม้หวงห้ำมตำม พ.ร.บ.ป่ำไม้ พ.ศ.๒๔๘๔ มี ๒ ประเภท ตำมมำตรำ ๖ คือ
ประเภท ก. ไม้หวงห้ำมธรรมดำ ได้แก่ไม้ ซึ่งกำรทำไม้จะต้องได้รับอนุญำตจำกพนักงำนเจ้ำหน้ำที่
หรือได้รับสัมปทำนตำมควำมในพระรำชบัญญัตินี้ ( มี ๑๕๘ ชนิด )
ประเภท ข. ไม้ห วงห้ ำมพิ เศษ ได้แก่ไม้ ห ำยำกหรือไม้ที่ ควรสงวน ซึ่งไม่อนุ ญ ำตให้ ท ำไม้ เว้นแต่
รัฐมนตรีจะได้อนุญำตในกรณีพิเศษ ( มี ๑๓ ชนิด )
หมำยเหตุ ไม้สักและไม้ยำงทั่วไปในรำชอำณำจักร ไม่ว่ำจะขึ้นอยู่ที่ใดเป็นไม้หวงห้ำมประเภท ก. ไม้
ชนิดอื่นในป่ำจะให้เป็นไม้หวงห้ำมประเภทใดให้กำหนดโดยพระรำชกฤษฎีกำ
ชื่อไม้หวงห้ำมประเภทต่ำงๆปรำกฏตำมบัญชีท้ำยพระรำชกฤษฎีกำ กำหนดไม้หวงห้ำม พ.ศ.๒๕๓๐
ตำมผนวก ไม้พะยูงเป็นไม้หวงห้ำม ประเภท ก.ไม้หวงห้ำมธรรมดำ ลำดับที่ ๕๓
ตำรำงควำมผิดเกี่ยวกับ พ.ร.บ.ป่ำไม้ พ.ศ.๒๔๘๔ (เฉพำะที่สำคัญ)
ฐำนควำมผิด
๑. มีไม้หวงห้ำมอันยังมิได้แปรรูปไว้ในครอบครอง
โดยมิชอบ
ถ้ำเป็นไม้สัก/ยำง/ไม้หวงห้ำมประเภท ข.หรือไม้อื่น
เป็นต้น เป็นท่อนเกิน ๒๐ ต้น/ท่อนหรือรวมปริมำตร
ไม้เกิน ๔ ลูกบำศก์เมตร

มำตรำ

ระวำงโทษ

๖๙

จำคุกไม่เกิน ๕ ปี หรือปรับไม่เกิน ๕ หมื่นบำท
หรือทั้งจำทั้งปรับ
จำคุกตั้งแต่ ๒ -๕ ปี ปรับตั้งแต่ ๑ หมื่นบำท –
๑ แสนบำท

-๗๒.นำไม้/ของป่ำเคลื่อนที่โดยไม่มีใบเบิกทำงกำกับ
๓.นำไม้สักซึ่งพ้นจำกสภำพสิ่งปลูกสร้ำงหรือ
เครื่องใช้ออกนอกเขตจังหวัดโดยไม่ได้รับอนุญำต

๓๙,
๗๑ ทวิ
๓๙ตรี,
๗๑ ทวิ

จำคุกไม่เกิน ๑ ปี หรือปรับไม่เกิน ๑ หมื่นบำท
หรือทั้งจำทั้งปรับ
จำคุกไม่เกิน ๑ ปี หรือปรับไม่เกิน ๑ หมื่นบำท
หรือทั้งจำทั้งปรับ

๔.เก็บหำของป่ำหวงห้ำมหรือทำอันตรำยแก่ของป่ำ
หวงห้ำมโดยมิได้รับอนุญำต

จำคุกไม่เกิน ๑ ปี หรือปรับไม่เกิน ๑ หมื่นบำท
๒๙,๗๑ทวิ หรือทั้งจำทั้งปรับ

๕.ค้ำหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งของป่ำหวงห้ำมเกิน
ปริมำณกำหนดโดยมิได้รับอนุญำต

๒๙ทวิ,
๗๑ทวิ

จำคุกไม่เกิน ๑ ปี หรือปรับไม่เกิน ๑ หมื่นบำท
หรือทั้งจำทั้งปรับ

๖.นำไม้/ของป่ำ ผ่ำนด่ำนโดยไม่ให้พนักงำน
เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบอนุญำตก่อน

๔๐วรรค
๑,๗๑ ทวิ

จำคุกไม่เกิน ๑ ปี หรือปรับไม่เกิน ๑ หมื่นบำท
หรือทั้งจำทั้งปรับ

๗.แปรรูปไม้ในเวลำกลำงคืนโดยไม่ได้รับอนุญำต

๕๒,๗๒

จำคุกไม่เกิน ๕ ปี หรือปรับไม่เกิน ๑ หมื่นบำท
หรือทั้งจำทั้งปรับ

๘.แผ้วถำง ก่นสร้ำง เผำ หรือกระทำด้วยประกำร
ใดๆอันเป็นกำรทำลำยป่ำหรือเข้ำยึดถือครองครอง
ป่ำโดยมิได้รับอนุญำต

๕๔,
๗๒ ตรี

จำคุกไม่เกิน ๕ ปี หรือปรับไม่เกิน ๕ หมื่นบำท
หรือทั้งจำทั้งปรับ

-ถ้ำทำในเนื้อที่เกินกว่ำ ๒๕ ไร่

๙.ทำไม้ เจำะ สับ เผำหรือทำอันตรำยด้วยประกำร
ใดๆแก่ไม้หวงห้ำมโดยมิได้รับอนุญำตหรือมิได้รับ
สัมปทำน

-จำคุกตั้งแต่ ๒ –๑๕ ปี และปรับตั้งแต่ ๑ หมื่น
บำท – ๑ แสนบำท
๑๑, ๗๓

- ถ้ำเป็นไม้สัก/ยำง/ไม้หวงห้ำม ข.หริอไม้อื่นเป็นต้น/

-จำคุกตั้งแต่ ๒ –๑๕ ปี และปรับตั้งแต่ ๑ หมื่น
บำท – ๕ แสนบำท

ท่อนเกิน ๒๐ ต้น/ท่อนหรือรวมปริมำตรไม้เกิน ๔
ลูกบำศก์เมตร หรือไม้ที่แปรรูปแล้วปริมำตรเกิน ๒
ลูกบำศก์เมตร
๑๐.ทำไม้ขนำดต่ำกว่ำขนำดจำกัดโดยมิได้รับ
อนุญำต

จำคุกไม่เกิน ๕ ปี หรือปรับไม่เกิน ๕ หมื่นบำท
หรือทั้งจำทั้งปรับ

๑๓, ๗๓

จำคุกไม่เกิน ๕ ปี หรือปรับไม่เกิน ๕ หมื่นบำท
หรือทั้งจำทั้งปรับ

-๘๑๑.แปรรูปไม้/ตั้งโรงงำน/โรงค้ำไม้แปรรูป/มีไม้สัก ๔๘, ๗๓
แปรรูป/ไม้อื่นแปรรูปเกิน ๐.๐๒ ลูกบำศก์เมตรไว้ใน
ครอบครองในเขตควบคุมโดยมิได้รับอนุญำต

จำคุกไม่เกิน ๕ ปี หรือปรับไม่เกิน ๕ หมื่นบำท
หรือทั้งจำทั้งปรับ

- ถ้ำเป็นไม้สัก/ยำง/ไม้หวงห้ำม ข.หรือไม้อื่นเป็น
ต้น/ท่อนเกิน ๒๐ ต้น/ท่อนหรือรวมปริมำตรไม้เกิน
๔ ลูกบำศก์เมตร หรือไม้ที่แปรรูปแล้วปริมำตรเกิน
๒ ลูกบำศก์เมตร

-จำคุกตั้งแต่ ๒ –๑๕ ปี และปรับตั้งแต่ ๑ หมื่น

๑๒.ค้ำหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อกำรค้ำสิ่งประดิษฐ์ ๕๓ ตรี
เครื่องใช้หรือสิ่งอื่นใดที่ทำด้วยไม่ห้วงห้ำมเกินกว่ำ ,๗๓ ทวิ
รัฐมนตรีกำหนด

จำคุกตั้งแต่ ๖ เดือน – ๕ ปีและปรับตั้งแต่ ๕
พันบำท – ๕ หมื่นบำท

บำท – ๕ แสนบำท

แต่ มี ข้ อ ยกเว้ น ในมำตรำ ๗ ไม้ สั ก ไม้ ย ำงทั่ ว รำชอำณำจั ก ร ไม่ ว่ ำ จะขึ้ น อยู่ ที่ ใดเป็ น ไม้ ห วงห้ ำ มประเภท ก.
เพรำะฉะนั้นนอกจำกไม้สักและไม้ยำงแล้ว ไม้อื่นๆ ที่กำหนดโดยพระรำชกฤษฎีกำให้เป็นไม้หวงห้ำมได้นั้น ต้องเป็นไม้
ที่ขึ้นในป่ำรำชอำณำจักร (ไทย) เท่ำนั้น ส่วนไม้ชนิดอื่นซึ่งเป็นไม้หวงห้ำมตำมพระรำชกฤษฎีกำ ก็ตำม ถ้ำขึ้นในที่ดิน
ของเอกชนแล้วไม่ถือว่ำเป็นไม้หวงห้ำมตำมพระรำชกฤษฎีกำแต่อย่ำงใด เช่น กำรทำไม้ กำรแปรรูปไม้ ฯลฯ ไม่ต้องอยู่
ในควำมควบคุมของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ ส่วนกำรนำเคลื่อนที่เข้ำเขตด่ำนป่ำไม้จะต้องปฏิบัติตำม พ.ร.บ.ป่ำไม้ฯ
สำหรับไม้นอกรำชอำณำจั กรนั้น แม้จะถือเป็นไม้ตำมมำตรำ ๔ (๒) ก็ตำม ก็ไม่ถือว่ำเป็นไม้ห วงห้ ำม ตำม
พ.ร.บ.ป่ำไม้ฯ เพรำะมิได้ขึ้นอยู่ในประเทศไทย ส่วนกำรนำไม้เคลื่อนที่ก็ต้องปฏิบัติตำม พ.ร.บ.ป่ำไม้ฯ เช่นเดียวกัน

-๙พระรำชบัญญัติป่ำสงวนแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๐๗
พ.ร.บ. ป่ำสงวนแห่งชำติ ฯ มีคำวิเครำะห์ศัพท์ที่สำคัญบัญญัติไว้ในมำตรำ ๔ ดังนี้
“ป่ำ” หมำยควำมว่ำ ที่ดินรวมตลอดถึง ภูเขำ ห้วย หนอง คลอง บึง บำง ลำน้ำ ทะเลสำบ เกำะ
และที่ชำยทะเลที่ยังมิได้มีบุคคลได้มำตำมกฎหมำย
“ป่ำสงวนแห่งชำติ” หมำยควำมว่ำ ป่ำที่กำหนดให้เป็นป่ำสงวนแห่งชำติตำมพระรำชบัญญัตินี้
“ไม้” หมำยควำมว่ำ ไม้ทุกชนิดทั้งที่เป็นต้น ก่ อ หรือเถำ ไม่ว่ำยังยืนต้นหรือล้มลงแล้ว และหมำยควำม
รวมตลอดถึง รำก ปุ่ม ตอ หน่อ กิ่ง ตำ หัว เหง้ำ เศษ ปลำยหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของไม้ ไม่ว่ำจะถูกตัด ฟัน เลื่อย ผ่ำ ถำก
ทอน ขุด หรือกระทำโดยวิธีกำรอื่นใด
“ของป่ำ” หมำยควำมว่ำ สิ่งต่ำง ๆ ที่เกิดขึ้นหรือมีอยู่ในป่ำ เป็นต้นว่ำ
(๑) ไม้ฟืน ถ่ำน เปลือกไม้ ใบไม้ ดอกไม้ เมล็ด ผลไม้ หน่อไม้ ชันไม้ และยำงไม้
(๒) หญ้ำ อ้อ พง แขม ปรือ คำ กก กระจุด กล้วยไม้ กูด เห็ด และพืชอื่น
(๓) ซำกสัตว์ ไข่ หนัง เขำ นอ งำ กรำม ขนำย กระดูก ขน รังนก ครั่ง รังผึ้ง น้ำผึ้ง และมูลค้ำงคำว
(๔) ดิน หิน กรวด ทรำย แร่และนำมัน
“สัตว์เลียง” หมำยควำมว่ำ ช้ำง ม้ำ ลำ ล่อ โค กระบือ แพะ แกะ และ สุกร ที่มีเจ้ำของ
“ทำไม้” หมำยควำมว่ำ ตัด ฟัน กำน โค่น ลิด เลื่อย ผ่ำ ถำก ทอน ขุด หรือชักลำกไม้ที่มีอยู่ในป่ำ
หรือนำไม้ที่มีอยู่ในป่ำออกจำกป่ำด้วยประกำรใด ๆ
“พนักงำนเจ้ำหน้ำที่” หมำยควำมว่ำ ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติกำรตำมพระรำชบัญญัตินี้

- ๑๐ ตำรำงควำมผิดเกี่ยวกับ พ.ร.บ.ป่ำสงวนแห่งชำติ พ.ศ.๒๕๐๗ (เฉพำะที่สำคัญ)
ฐำนควำมผิด

มำตรำ

ระวำงโทษ

๑.ยึดถือ/ครอบครองที่ดิน/ก่นสร้ำง/แผ้วถำง/เผำ/ทำ ๑๔,๓๑
ไม้/เก็บหำของป่ำ/กระทำกำรอันเป็นกำรเสื่อมเสียป่ำ
สงวนแห่งชำติโดยมิชอบ

จำคุกตั้งแต่ ๖ เดือน – ๕ ปีและปรับตั้งแต่
๕ พันบำท – ๕ หมื่นบำท

- ถ้ำได้กระทำเป็นเนื้อที่เกิน ๒๕ ไร่หรือก่อให้เกิด
ควำมเสียหำยแก่ไม้สัก/ยำง/สนเขำ/ไม้หวงห้ำม
ประเภท ข.หรือไม้อื่นเป็นต้น เป็นท่อนเกิน ๒๐ ต้น/
ท่อนหรือรวมปริมำตรไม้เกิน ๔ ลูกบำศก์เมตรหรือ
บริเวณต้นน้ำลำธำร

-จำคุกตั้งแต่ ๒ -๕ ปี และปรับตั้งแต่
๒ หมื่นบำท – ๑ แสน ๕ หมื่นบำท

๒.ทำให้เสียหำย/ทำลำยหลักเขต ป้ำย หรือ
เครื่องหมำยอื่นใดที่จัดมีตำมกฎหมำยนี้

๓๓

จำคุกไม่เกิน ๓ ปี หรือปรับไม่เกิน ๓ หมื่นบำท
หรือทั้งจำทั้งปรับ

- ๑๑ พระรำชบัญญัติอุทยำนแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๐๔
คำวิเครำะห์ศัพท์อยู่ในมำตรำ ๔ แห่ง พ.ร.บ. อุทยำนแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๐๔ มีดังนี้
(๑)“ที่ดิน” หมำยควำมว่ำ พื้นที่ดินทั่วไป และให้หมำยควำมรวมถึง ภูเขำ ห้วย คลอง บึง บำง ลำน้ำ
ทะเลสำบ เกำะ และที่ชำยทะเลด้วย
(๒) “อุทยำนแห่งชำติ” หมำยควำมว่ำ ที่ดินที่ได้กำหนดให้เป็นอุทยำนแห่งชำติตำมพระรำชบัญญัตินี้
(๓) “ไม้” หมำยควำมรวมถึงพันธุ์ไม้ทุกชนิดทั้งที่เป็นต้น เป็นกอ เป็นเถำ ตลอดจนส่วนต่ำงๆ ของไม้
(๔) “สัตว์” หมำยควำมรวมถึงสัตว์ทุกชนิด ตลอดจนส่วนต่ำง ๆ ของสัตว์ สิ่งที่เกิดจำกสัตว์และสิ่งที่
สัตว์ทำขึ้น
(๕) “พนักงำนเจ้ำหน้ำที่” หมำยควำมว่ำ ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติกำรตำมพระรำชบัญญัตินี้

บทห้ำม
พ.ร.บ. อุ ท ยำนแห่ งชำติ ฯ มำตรำ ๑๖ ซึ่ ง เป็ น บทบั ญ ญั ติ ห้ ำ มมิ ให้ ผู้ ใด กระท ำอย่ ำ งหนึ่ ง อย่ ำ งใด
ดังต่อไปนี้
มำตรำ ๑๖ ภำยในเขตอุทยำนแห่งชำติ ห้ำมมิให้บุคลใด
(๑) ยึดถือหรือครอบครองที่ดิน รวมตลอดถึงก่อสร้ำง แผ้วถำง หรือเผำป่ำ
(๒) เก็บหำ นำออกไป ทำด้วยประกำรใด ๆ ให้เป็นอันตรำย หรือทำให้เสื่อมสภำพ ซึ่งไม้ ยำงไม้
น้ำมันยำง น้ำมันสน แร่หรือทรัพยำกรธรรมชำติอื่น
(๓) นำสัตว์ออกไป หรือทำด้วยประกำรใด ๆ ให้เป็นอันตรำยแก่สัตว์
(๔) ทำด้วยประกำรใด ๆ ให้เป็นอันตรำยหรือทำให้เสื่อมสภำพแก่ดิน หิน กรวด หรือทรำย
(๕) เปลี่ยนแปลงทำงน้ำหรือทำให้น้ำในลำน้ำ ลำห้วย หนอง บึง ท่วมท้น หรือเหือดแห้ง
(๖) ปิดหรือทำทำให้กีดขวำงแก่ทำงน้ำหรือทำงบก
(๗) เก็บหำ นำออกไป ทำด้วยประกำรใด ๆ ให้เป็นอันตรำย หรือทำให้เสื่อมสภำพ ซึ่งกล้วยไม้ น้ำผึ้ง
ครั่ง ถ่ำนไม้ เปลือกไม้ หรือมูลค้ำงคำว
(๘) เก็บ หรือทำด้วยประกำรใด ๆ ให้เป็นอันตรำยแก่ดอกไม้ ใบไม้ หรือผลไม้

- ๑๒ (๙) นำยำนพำหนะเข้ำออกหรือขับขี่ยำนพำหนะในทำงที่มิได้จัดไว้เพื่อกำรนั้น เว้นแต่จะได้รับอนุญำต
จำกพนักงำนเจ้ำหน้ำที่
(๑๐) นำอำกำศยำนขึ้นลงในที่ที่มิได้จัดไว้เพื่อกำรนั้น เว้นแต่จะได้รับอนุญำตจำกพนักงำนเจ้ำหน้ำที่
(๑๑) นำหรือปล่อยปศุสัตว์เข้ำไป
(๑๒) นำสัตว์เลี้ยงหรือสัตว์พำหนะเข้ำไป เว้นแต่จะได้ปฏิบัติตำมระเบียบที่อธิบดีกำหนด โดยอนุมัติของ
รัฐมนตรี
(๑๓) เข้ำไปดำเนินกิจกำรใด ๆ เพื่อหำผลประโยชน์ เว้นแต่จะได้รับอนุญำตจำกพนักงำนเจ้ำหน้ำที่
(๑๔) ปิดประกำศ โฆษณำ หรือขีดเขียนในที่ต่ำง ๆ
(๑๕) น ำเครื่ อ งมื อ ส ำหรั บ ล่ ำสั ต ว์ห รื อ จับ สั ต ว์ห รือ อำวุธ ใด ๆ เข้ ำไป เว้ น แต่ จ ะได้ รับ อนุ ญ ำตจำก
พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ และปฏิบัติตำมเงื่อนไขซึ่งพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ผู้นั้นกำหนดไว้
(๑๖) ยิงปืน ทำให้เกิดระเบิดซึ่งวัตถุระเบิด หรือจุดดอกไม้เพลิง
(๑๗) ส่งเสียงอื้อฉำวหรือกระทำกำรอื่นอันเป็นกำรรบกวน หรือเป็นที่เดือดร้อนรำคำญแก่คนหรือสัตว์
(๑๘) ทิ้งขยะมูลฝอยหรือสิ่งต่ำง ๆ ในที่ที่มิได้จัดไว้เพื่อกำรนั้น
(๑๙) ทิ้งสิ่งที่เป็นเชื้อเพลิงซึ่งอำจทำให้เกิดเพลิง
มำตรำ ๑๗ ห้ำมมิให้บุคคลใดกระทำให้หลักเขต ป้ำย หรือเครื่องหมำยอื่น ซึ่งพนักงำนเจ้ำหน้ำที่จัดให้
มีตำมพระรำชบัญญัตินี้ เคลื่อนที่ ลบเลือน เสียหำย หรือไร้ประโยชน์
มำตรำ ๑๘ บุคคลที่เข้ำไปในเขตอุทยำนแห่งชำติ ต้องปฏิบัติตำมคำสั่งของพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ ซึ่งได้สั่ง
ให้ปฏิบัติตำมระเบียบที่อธิบดีกำหนด โดยอนุมัติของรัฐมนตรี

- ๑๓ ตำรำงควำมผิดเกี่ยวกับ พ.ร.บ.อุทยำนแห่งชำติ พ.ศ.๒๕๐๔ (เฉพำะที่สำคัญ)
ฐำนควำมผิด

มำตรำ

ระวำงโทษ

๑.ยึดถือ/ครอบครองที่ดิน/ก่นสร้ำง/แผ้วถำง/เผำป่ำ/
เก็บหำ นำออกไป ทำด้วยประกำรใดๆให้เป็นอันตรำย
ทำให้เสื่อมสภำพซึ่งไม้ ยำงไม้ น้ำมันยำง น้ำมันสน แร่
ทรัพยำกรธรรมชำติอื่น เสียป่ำสงวนแห่งชำติ/นำสัตว์
ออกไป/ทำกำรใดอันเป็นอันตรำยแก่สัตว์/กรวดหินดิน
ทรำยเสื่อมสภำพ หรือเปลี่ยนแปลงทำงน้ำ/ทำให้น้ำ
ในลำน้ำ หนอง บึง ลำห้วย ในเขตอุทยำนฯท่วมท้น
หรือเหือดแห้ง

๑๖ (๑),
(๒),(๓),
(๔),(๕),
๒๔

๒.ปิด/ทำให้กีดขวำงทำงบก ทำงน้ำ/เก็บหำ นำออก
ทำด้วยประกำรใดๆให้เสื่อมสภำพซึ่งกล้วยไม้ น้ำผึ้ง
ครั่ง ถ่ำนไม้ เปลือกไม้ มูลค้ำงคำว/นำยำนพำหนะเข้ำ
ออก/ขับขี่ยำนพำหนะ/นำอำกำศยำนขึ้นลงในทำงที่
มิได้จัดไว้เพื่อกำรนั้น นำ/ปล่อยปศุสัตว์เขตอุทยำนฯ

๑๖ (๖), จำคุกไม่เกิน ๑ เดือนหรือปรับไม่เกิน ๑ พันบำท
(๗),(๙), หรือทั้งจำทั้งปรับ
(๑๐),
(๑๑),๒๕

๓.ทำให้หลักเขต ป้ำย เครื่องหมำยอื่น ที่พนักงำน
เจ้ำหน้ำที่จัดให้มีขึ้นตำมกฎหมำย เคลื่อนที่ ทำให้ลบ
เลือนเสียหำย ทำให้ไร้ประโยชน์

๑๗,๒๕

จำคุกไม่เกิน ๑ เดือนหรือปรับไม่เกิน ๑ พันบำท
หรือทั้งจำทั้งปรับ

๔.เข้ำไปในอุทยำนฯแล้วไม่ปฏิบัติตำมคำสั่งของ
พนักงำนเจ้ำหน้ำที่

๑๘,๒๕

จำคุกไม่เกิน ๑ เดือนหรือปรับไม่เกิน ๑ พันบำท
หรือทั้งจำทั้งปรับ

จำคุกไม่เกิน ๕ ปีหรือปรับไม่เกิน ๒ หมื่นบำท
หรือทั้งจำทั้งปรับ

- ๑๔ พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่ำ พ.ศ. ๒๕๓๕
คำวิเครำะห์ศัพท์ใน พ.ร.บ. ฉบับนี้ จะอยู่ในมำตรำ ๔ เฉพำะที่สำคัญ มีดังนี้
“สัตว์ป่ำ” หมำยควำมว่ำ สัตว์ทุกชนิดไม่ว่ำสัตว์บก สั ตว์น้ำ สั ตว์ปีก แมลง หรือแมง ซึ่งโดยสภำพ
ธรรมชำติย่อมเกิดและดำรงชีวิตอยู่ในป่ำหรือในน้ำ และให้หมำยควำมรวมถึงไข่ของสัตว์ป่ำเหล่ำนั้นทุกชนิดด้วย แต่ไม่
หมำยควำมรวมถึงสัตว์พำหนะที่ได้จ ดทะเบียนทำตั๋วรูปพรรณ ตำมกฎหมำยว่ำด้วยสัตว์พำหนะแล้ว และสัตว์พำหนะ
ที่ได้มำจำกกำรสืบพันธุ์ของสัตว์พำหนะดังกล่ำว
“สัตว์ป่ำสงวน” หมำยควำมว่ำ สัตว์ป่ำที่หำยำกตำมบัญชีท้ำยพระรำชบัญญัตินี้ และตำมที่จะกำหนด
โดยตรำเป็นพระรำชกฤษฎีกำ
“สัตว์ป่ำคุ้มครอง” หมำยควำมว่ำ สัตว์ป่ำตำมกฎกระทรวงกำหนดให้เป็นสัตว์ป่ำคุ้มครอง
“ล่ำ” หมำยควำมว่ำ เก็บ ดัก จับ ยิง ฆ่ำ หรือทำอันตรำยด้วยประกำรอื่นใดแก่สัตว์ป่ำที่ไม่มีเจ้ำของ
และอยู่เป็นอิสระ และหมำยควำมรวมถึงกำรไล่ กำรต้อน กำรเรียก หรือกำรล่อเพื่อกำรกระทำดังกล่ำวด้วย
“ซำกของสัตว์ป่ำ” หมำยควำมว่ำ ร่ำงกำยหรือส่วนของร่ำงกำยของสัตว์ป่ำที่ตำยแล้ว หรือเนื้อของ
สัตว์ป่ำไม่ว่ำจะได้ปิ้ง ย่ำง รม ตำกแห้ง หมัก หรือทำอย่ำงอื่นเพื่อไม่ให้เน่ำเปื่อย และไม่ว่ำจะชำแหละ แยกออกหรือ
อยู่ในร่ำงของสัตว์ป่ำ และหมำยควำมรวมถึง เขำ หนัง กระดูก ฟัน งำ ขนำย นอ ขน เกล็ด เล็บ กระดอง เปลือก หรือ
ส่วนต่ำง ๆ ของสัตว์ป่ำที่แยกออกจำกร่ำงของสัตว์ป่ำ ไม่ว่ำจะมีชีวิตหรือตำยแล้ว
“เพำะพันธุ์” หมำยควำมว่ำ ขยำยพันธุ์สัตว์ป่ำที่นำมำเลี้ยงไว้โดยวิธีผสมพันธุ์สัตว์ป่ำ และหมำยควำม
รวมถึงขยำยพันธุ์สัตว์ป่ำโดยวิธีผสมเทียมหรือกำรย้ำยฝำกตัวอ่อนด้วย
“ค้ำ” หมำยควำมว่ำ ซื้อ ขำย แลกเปลี่ยน จำหน่ำย จ่ำย แจก หรือโอนกรรมสิทธิ์ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์
ในทำงกำรค้ำ และหมำยควำมรวมถึงมีหรือแสดงไว้ขำยด้วย
“นำเข้ำ” หมำยควำมว่ำ นำหรือสั่งเข้ำมำในรำชอำณำจักร
“ส่งออก” หมำยควำมว่ำ นำหรือส่งออกไปนอกรำชอำณำจักร
“นำผ่ำน” หมำยควำมว่ำ นำหรือส่งผ่ำนรำชอำณำจักร
“พนักงำนเจ้ำหน้ำที่” หมำยควำมว่ำ ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติรำชกำรตำมพระรำชบัญญัตินี้

- ๑๕ ตำรำงควำมผิดเกี่ยวกับ พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่ำ พ.ศ.๒๕๓๕ (เฉพำะที่สำคัญ)
ฐำนควำมผิด

มำตรำ

ระวำงโทษ

๑.ล่ำ/พยำยำม ล่ำสัตว์ป่ำสงวน/สัตว์ป่ำคุ้มครองโดย
ไม่เข้ำข้อยกเว้น

๑๖,๔๗

จำคุกไม่เกิน ๔ ปี ปรับไม่เกิน ๔ หมื่นบำทหรือ
ทั้งจำทั้งปรับ

๒.มีสัตว์ป่ำสงวน/สัตว์ป่ำคุ้มครองหรือซำกไว้ในครอง
ครองโดยไม่ได้รับอนุญำต

๑๙,๔๗

จำคุกไม่เกิน ๔ ปี ปรับไม่เกิน ๔ หมื่นบำทหรือ
ทั้งจำทั้งปรับ

๓.ค้ำสัตว์ป่ำสงวน/สัตว์ป่ำคุ้มครองหรือซำกโดยไม่เข้ำ ๒๐,๔๗
ข้อยกเว้น

จำคุกไม่เกิน ๔ ปี ปรับไม่เกิน ๔ หมื่นบำทหรือ
ทั้งจำทั้งปรับ

๔.นำเข้ำ/ส่งออก/นำผ่ำนซึ่งสัตว์ป่ำสงวน/สัตว์ป่ำ
คุ้มครองหรือซำก โดยไม่ได้รับอนุญำต

๒๓
วรรค
๑,๔๗

จำคุกไม่เกิน ๔ ปี ปรับไม่เกิน ๔ หมื่นบำทหรือ
ทั้งจำทั้งปรับ

๕.เพำะพันธุ์สัตว์ป่ำสงวน/สัตว์ป่ำคุ้มครอง โดยไม่เข้ำ
ข้อยกเว้นตำม ม.๑๗(เพำะพันธุ์) ม.๒๙ (สวนสัตว์)

๑๘,๔๘

จำคุกไม่เกิน ๓ ปี ปรับไม่เกิน ๓ หมื่นบำทหรือ
ทั้งจำทั้งปรับ

๖.นำเข้ำ/ส่งออก/นำผ่ำนซึ่งสัตว์ป่ำสงวน/สัตว์ป่ำ
คุ้มครองหรือซำกที่ได้จำกกำรเพำะพันธุ์โดยไม่ได้รับ
อนุญำต

๒๓
จำคุกไม่เกิน ๓ ปี ปรับไม่เกิน ๓ หมื่นบำทหรือ
วรรค ๒ , ทัง้ จำทั้งปรับ
๔๘

๗.มีสัตว์ป่ำสงวน/สัตว์ป่ำคุ้มครองหรือซำกที่ได้มำจำก ๔๙
กำรเพำะพันธุ์โดยไม่ได้รับอนุญำต
๘.ยึ ด ถือ /ครอบครองที่ ดิ น /ปลู ก/ก่ อ สร้ ำง/ตั ด /โค่ น
แผ้ ว ถำง/เผำ/ทำลำยต้น ไม้/ขุดหำแร่ ดิน หิ น/เลี้ ยง
สัตว์/ปล่ อยสั ตว์เลี้ ย งหรื อสั ตว์ป่ ำ/เปลี่ ย นแปลงทำง
น้ ำ/ทำให้ น้ ำในล ำน้ ำ หนอง บึ ง ท่ว มท้น เหื อดแห้ ง
เป็นพิษ หรือเป็นอันตรำยต่อสัตว์ป่ำในเขตรักษำพันธุ์
สัตว์ป่ำ

จำคุกไม่เกิน ๑ ปี ปรับไม่เกิน ๑ หมื่นบำทหรือ
ทั้งจำทั้งปรับ

๓๘
จำคุกไม่เกิน ๗ ปี ปรับไม่เกิน ๑ แสนบำทหรือ
วรรค ๑, ทัง้ จำทั้งปรับ
๕๔
วรรค ๑

- ๑๖ -

๙ ล่ำสัตว์ เก็บ/ทำอันตรำยแก่รังของสัตว์ป่ำซึ่งห้ำมมิ ๔๒
จำคุกไม่เกิน ๗ ปี ปรับไม่เกิน ๑ แสนบำทหรือ
ให้ล่ำ/ยึดถือ/ครอบครองที่ดิน/ตัด/โค่น/แผ้วถำง/เผำ/ วรรค ๒ , ทัง้ จำทั้งปรับ
ทำลำยต้ น ไม้ /พฤกษำอื่น ๆ/ขุดหำแร่ ดิ น หิ น /เลี้ ย ง ๕๒
สัตว์/ปล่ อยสั ตว์เลี้ ย งหรื อสั ตว์ป่ ำ/เปลี่ ย นแปลงทำง
น้ ำ/ทำให้ น้ ำในล ำน้ ำ หนอง บึ ง ท่ว มท้น เหื อดแห้ ง
เป็ น พิษ หรือเป็ น อันตรำยต่อสั ตว์ป่ ำในเขตประกำศ
ห้ำมล่ำสัตว์ป่ำโดยไม่ได้รับอนุญำต

๑๐.ช่วยซ่อนเร้น/ช่วยจำหน่ำย/ช่วยพำเอำไปเสีย/
๕๕
ซื้อ/รับจำนำ/รับไว้ด้วยประกำรใดๆซึ่งสัตว์ป่ำหรือซำก
สัตว์ป่ำอันได้มำจำกกำรกระทำผิด

จำคุกไม่เกิน ๑ ปี ปรับไม่เกิน ๑ หมื่นบำทหรือ
ทั้งจำทั้งปรับ

๑๒.ทำให้หลักเขต ป้ำย เครื่องหมำยซึ่งจัดให้มีตำม
กฎหมำยนี้เคลื่อนที่ ลบเลือน เสียหำยหรือไร้
ประโยชน์

จำคุกไม่เกิน ๔ ปี ปรับไม่เกิน ๔ หมื่นบำทหรือ
ทั้งจำทั้งปรับ

๕๖

- ๑๗ -

พระรำชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ.๒๕๔๕
คำวิเครำะห์ศัพท์ในมำตรำ พ.ร.บ. เลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ.๒๕๔๕
“เลื่อยโซ่ยนต์” หมำยควำมว่ำ เครื่องมือสำหรับตัดไม้หรือแปรรูปไม้ที่มีฟันเลื่อยติดกับโซ่ ซึ่งขับเคลื่อน
ด้วยกำลังเครื่องจักรกล และให้หมำยควำมรวมถึงส่วนหนึ่งส่วนใดที่เป็นส่วนประกอบของเครื่องมือดังกล่ำวด้วย ทั้งนี้
ตำมที่รัฐมนตรีกำหนดในกฎกระทรวง
“มี” หมำยควำมว่ำ มีกรรมสิทธิ์หรือมีไว้ในครอบครอง
“ผลิต” หมำยควำมว่ำ ทำ หรือประกอบเพื่อกำรจำหน่ำย
“นำเข้ำ” หมำยควำมว่ำ นำหรือสั่งเข้ำมำในรำชอำณำจักร
“พนักงำนเจ้ำหน้ำที่” หมำยควำมว่ำ ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติกำรตำมพระรำชบัญญัตินี้
“นำยทะเบียนเลื่อยโซ่ ยนต์” หมำยควำมว่ำ อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมำย สำหรับกรุงเทพมหำนคร
และ ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด หรือผู้ซึ่งผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดมอบหมำย สำหรับจังหวัดอื่น
ตำรำงควำมผิดเกี่ยวกับ พ.ร.บ.เลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ.๒๕๔๕ (เฉพำะที่สำคัญ)
ฐำนควำมผิด

มำตรำ

ระวำงโทษ

๑.มี/ผลิต/นำเข้ำ เลื่อยโซ่ยนต์โดยมิได้รับอนุญำต

๔ วรรค
๑ ,๑๗

จำคุกไม่เกิน ๕ ปี ปรับไม่เกิน ๑ แสนบำทหรือ
ทั้งจำทั้งปรับ

๒.เปลี่ยนแปลงพื้นที่ให้มี/ใช้ เลื่อยโซ่ยนต์แตกต่ำงไป
จำกที่ระบุไว้ในใบอนุญำต

๖,๑๙

จำคุกไม่เกิน ๑ ปี ปรับไม่เกิน ๒ หมื่นบำทหรือ
ทั้งจำทั้งปรับ

๓.ผู้ได้รับใบอนุญำตนำ/ผู้อื่นนำ เลื่อยโซ่ยนต์ออกไปใช้ ๘,๑๙
นอกพื้นที่โดยไม่ได้รับอนุญำต

จำคุกไม่เกิน ๑ ปี ปรับไม่เกิน ๒ หมื่นบำทหรือ
ทั้งจำทั้งปรับ

๔.ไม่มีใบอนุญำตหรือสำเนำ แสดงต่อเจ้ำพนักงำนได้
ทันที

ปรับไม่เกิน ๒ พันบำท

๗,๒๐

- ๑๘ -

บรรณำนุกรม
๑. ยืนหยัด ใจสมุทร.คำอธิบำยพระรำชบัญญัติป่ำไม้.สำนักพิมพ์นิติบรรณำกำร พ.ศ.๒๕๔๘
๒. แผนกวิชำกำร กองพระธรรมนูญ กรมสำรบรรณทหำรเรือ.คู่มือกำรปฏิบัติหน้ำที่ของเจ้ำหน้ำที่ทหำรเรือ
ตำมกฎหมำยเกี่ยวกับป่ำไม้.พ.ศ.๒๕๔๑
๓. กองบัญชำกำรป้องกันชำยแดนจันทบุรีและตรำด.คู่มือกำรปฏิบัติหน้ำที่ด้ำนกฎหมำย ของทหำรนำวิกโยธิน
และทหำรพรำนนำวิกโยธิน ในพื้นที่ จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตรำด.พ.ศ.๒๕๔๙
๔. สำนักงำนพระธรรมนูญทหำรเรือ.กฎหมำยให้อำนำจทหำรเรือปรำบปรำมกำรกระทำควำมผิดบำงอย่ำง
ทำงทะเล (อำนำจหน้ำที่และฐำนควำมผิด).พ.ศ.๒๕๕๓
๕. จรรยำ แวววุฒินันท์. อดีต ผอ.กองนิติกำร กรมป่ำไม้.รวมกฎหมำยป่ำไม้และสัตว์ป่ำ.บริษัท
บพิตรกำรพิมพ์ จำกัด พ.ศ.๒๕๔๕.
๖.สำนักงำนพระธรรมนูญทหำรเรือ www.navy.mi.th/judge/
***************

สำรบัญ
เรื่อง

หน้ำ

๑. อำนำจหน้ำที่ของพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ในกำรป้องกันและปรำบปรำมผู้กระทำผิดกฎหมำยที่เกี่ยวกับป่ำไม้

๑

๒. ตัวบทกฎหมำยและฐำนควำมผิดเฉพำะส่วนที่สำคัญ พระรำชบัญญัติป่ำไม้ พ.ศ.๒๔๘๔

๔

๓. พระรำชบัญญัติป่ำสงวนแห่งชำติ พ.ศ.๒๕๐๗

๙

๔. พระรำชบัญญัติอุทยำนแห่งชำติ พ.ศ.๒๕๐๔

๑๑

๕. พระรำชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่ำ พ.ศ.๒๕๓๕

๑๔

๖. พระรำชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ.๒๕๔๕

๑๗

๗. บรรณำนุกรม

๑๘

๘. ผนวก

๑๙

-แบบฟอร์มเอกสำรกำกับไม้และลักษณะตรำประทับ

๒๐

-กำหนดตำแหน่งเจ้ำหน้ำที่ทหำรเรือเป็นพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตำมกฎหมำยเกี่ยวกับป่ำไม้

๔๒

-ตัวอย่ำงกำรเขียนบันทึกกำรจับกุมคดีเกี่ยวกับป่ำไม้(กรณีไม่พบผู้ต้องหำ)

๕๙

-ตัวอย่ำงกำรเขียนบันทึกกำรจับกุมคดีเกี่ยวกับป่ำไม้(กรณีมีผู้ต้องหำ)

๖๘

-ตัวอย่ำงกำรขอให้ออกหมำยค้น

๘๔

-

-๒-

อำนำจหน้ำที่ของเจ้ำหน้ำที่ กปช.จต.
ตามกฎหมายเกี่ยวกับป่าไม้
จำนวน ๕ ฉบับ ได้แก่
๑. พ.ร.บ.ป่ำไม้ พ.ศ.๒๔๘๔
๒. พ.ร.บ.ป่ำสงวนแห่งชำติ พ.ศ.๒๕๐๗
๓. พ.ร.บ.อุทยำนแห่งชำติ พ.ศ.๒๕๐๔
๔. พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่ำ พ.ศ.๒๕๓๕
๕. พ.ร.บ.เลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ.๒๕๔๕
เจ้ำหน้ำที่ของ กปช.จต.ผู้มีอำนำจหน้ำที่ตำมกฎหมำย

เกี่ยวกับป่ำไม้ทั้ง ๕ ฉบับ ( คำสั่ง ทร.ที่ ๒๙๙/๔๘)
๑. ผบ.กปช.จต.
๒. ผบ.กจต.
๓. ผบ.ฉก.นย.
๔. ผบ.ฉก.ทพ.นย.
๕. ผบ.มชด.
๖. ผบ.พัน.
๗. หน.ชค.ทพ.นย.
๘. ผบ.นปก.
๙. ผบ.ร้อย
๑๐. ผบ.ร้อย.ทพ.นย.
โดยมีอำนำจหน้ำที่ในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรกระทำ
ควำมผิ ด กฎหมำยเกี่ ย วกั บ ป่ ำ ไม้ ในพื้ น ที่ รั บ ผิ ด ชอบ ของจั ง หวั ด
จันทบุรี และจังหวัดตรำด ทั้งกำรจับกุมผู้กระทำควำมผิดซึ่งหน้ำที่ไม่
ต้องมีหมำยจั บ และควำมผิดที่ต้องดำเนินกำรติดตำมสืบสวนเพื่ อ
ขอให้ศำลในพื้นที่ออกหมำยค้นและหมำยจับตำมกฎหมำย อำนำจ
ดังกล่ำวนี้ เป็นอำนำจตำมกฎหมำยเช่นเดียวกับอำนำจหน้ำที่ ของ
พนักงานฝ่ายปกครองหรือตารวจ ตำมประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำ
ควำมอำญำ

บันทึกการตรวจค้นจับกุมมีหัวข้อที่สาคัญดังนี้
๑. พฤติกำรณ์ในกำรกระทำผิด
๒. แจ้งข้อกล่ำวหำหรือฐำนควำมผิดที่เป็นเหตุให้ถูกจับกุม
๓. แจ้งสิทธิตำมกฎหมำยให้ผู้ต้องหำทรำบคือ
๓.๑ สิทธิที่จะไม่ให้กำรหรือให้กำรก็ได้และถ้อยคำของผู้ต้องหำที่
ถูกจับกุมอำจใช้เป็นพยำนหลักฐำนในกำรพิจำรณำคดีได้
๓.๒ สิทธิแจ้งหรือขอให้เจ้ำพนักงำนแจ้งให้ญำติหรือผู้ซึ่งผู้ต้องหำ
ไว้วำงใจทรำบถึงกำรจับกุม สถำนที่ที่ถูกควบคุมในโอกำสแรก
๓.๓ สิทธิจะพบและปรึกษำทนำยควำมได้เป็นกำรเฉพำะตัว
๓.๔ ให้ทนำยควำมหรือผู้ซึ่งตนไว้วำงใจเข้ำร่วมฟังกำรสอบปำกคำได้
๓.๕ ได้รับกำรเยี่ยมเยียนหรือติดต่อกับญำติได้ตำมสมควร
๓.๖ ได้รับกำรรักษำพยำบำลโดยเร็วเมื่อเจ็บป่วย
๔.บัญชีของกลำง
๕.แผนที่เกิดเหตุ
๖.ลำยมือชื่อผู้ต้องหำ
๗.ลำยมือชื่อเจ้ำหน้ำที่ผู้จับกุม
หมายเหตุ กฎหมำยวิ ธี พิ จ ำรณำควำมอำญำบั ญ ญั ติ ใ ห้ เ จ้ ำ หน้ ำ ที่
ผู้จับกุมต้องแจ้งสิทธิให้ผู้ต้องหำทรำบในขณะจับกุมจึงจำเป็นต้อง
บันทึกให้ปรำกฏหลักฐำนกำรแจ้งด้วย

-๓-

ข้อหำ/ฐำนควำมผิดที่สำคัญ ตำมกฎหมำยเกี่ยวกับป่ำไม้ ทั้ง ๕ ฉบับ
ตารางความผิดเกี่ยวกับ พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ.๒๔๘๔ (เฉพาะที่สาคัญ)
ฐานความผิด
มาตรา
๑. มีไม้หวงห้ำมอันยังมิได้แปรรูปไว้ใน
๖๙
ครอบครอง
โดยฝ่ำฝืนกฎหมำย
๒. นำไม้/ของป่ำเคลื่อนที่โดยไม่มใี บเบิกทำง
๓๙,๗๑ ทวิ
กำกับ
๓. นำไม้สักซึ่งพ้นจำกสภำพสิ่งปลูกสร้ำงหรือ
๓๙ ตรี,
เครื่องใช้ออกนอกเขตจังหวัดโดยไม่ได้รับ
๗๑ ทวิ
อนุญำต
๔. เก็บหำของป่ำหวงห้ำมหรือทำอันตรำยแก่
๒๙,๗๑ทวิ
ของป่ำหวงห้ำมโดยไม่ได้รบั อนุญำต
๕. ค้ำหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งของป่ำหวง
๒๙ทวิ,
ห้ำมเกินปริมำณกำหนดโดยไม่ได้รับอนุญำต
๗๑ทวิ
๖. นำไม้/ของป่ำ ผ่ำนด่ำนโดยไม่ให้พนักงำน
๔๐
เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบอนุญำตก่อน
วรรค ๑,๗๑ ทวิ
๗. แผ้วถำง ก่นสร้ำง เผำ หรือกระทำด้วย
๕๔, ๗๒ ตรี
ประกำรใดๆ อันเป็นกำรทำลำยป่ำหรือ
เข้ำยึดถือครองครองป่ำโดยมิได้รับ
อนุญำต
๘. ทำไม้ เจำะ สับ เผำหรือทำอันตรำยด้วย
๑๑, ๗๓
ประกำรใดๆแก่ไม้หวงห้ำมโดยไม่ได้รับ
อนุญำต
๙. แปรรูปไม้/มีไม้สักแปรรูป/ไม้อนื่ แปรรูป
๔๘, ๗๓
เกิน ๐.๐๒ ลูกบำศก์เมตรไว้ในครอบครอง
โดยมิได้รับอนุญำต
๑๐. ค้ำหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อกำรค้ำ
ซึ่งสิ่งประดิษฐ์เครื่องใช้หรือสิ่งอื่นใด
ที่ทำด้วยไม้ หวงห้ำมในเขตควบคุม
เกินกว่ำที่กำหนด

๕๓ ตรี,
๗๓ ทวิ

-๔-

-๕-

ตำรำงควำมผิดเกี่ยวกับ พ.ร.บ.ป่ำสงวนแห่งชำติ พ.ศ.๒๕๐๗
(เฉพำะที่สำคัญ)
ฐำนควำมผิด
มำตรำ
๑. ยึดถือ/ครอบครองที่ดิน/ก่นสร้ำง/แผ้วถำง/
๑๔, ๓๑
เผำ/ทำไม้/เก็บหำของป่ำ/กระทำกำรอันเป็น
กำรเสื่อมเสียป่ำสงวนแห่งชำติโดยฝ่ำฝืน
กฎหมำย
๒. ทำให้เสียหำย/ทำลำยหลักเขต ป้ำย หรือ
๓๓
เครื่องหมำยอื่นใดที่จดั มีขึ้นโดยฝ่ำฝืนกฎหมำย
ตำรำงควำมผิดเกี่ยวกับ พ.ร.บ.อุทยำนแห่งชำติ พ.ศ.๒๕๐๔ (เฉพำะที่
สำคัญ)
ฐำนควำมผิด
มำตรำ
๑. ยึดถือ/ครอบครองที่ดิน/ก่นสร้ำง/แผ้วถำง/ ๑๖ (๑),(๒),(๓),
เผำป่ำ/เก็บหำ นำออกไป ทำด้วยประกำรใดๆ (๔),(๕), ๒๔
ให้เป็นอันตรำย ทำให้เสื่อมสภำพซึ่งไม้ ยำงไม้
น้ำมันยำง น้ำมันสน แร่ ทรัพยำกรธรรมชำติอื่น
นำสัตว์ออกไป/ทำกำรใดอันเป็นอันตรำยแก่สัตว์/
กรวดหินดินทรำยเสื่อมสภำพ หรือเปลี่ยนแปลง
ทำงน้ำ/ทำให้น้ำในลำน้ำ หนอง บึง ลำห้วย ใน
เขตอุทยำนฯท่วมท้นหรือเหือดแห้ง โดยฝ่ำฝืน
กฎหมำย
๒. ทำให้หลักเขต ป้ำย เครื่องหมำยอื่น ที่พนักงำน ๑๗, ๒๕
เจ้ำหน้ำที่จัดให้มีขึ้นตำมกฎหมำย เคลื่อนที่
ทำให้ลบเลือนเสียหำย ทำให้ไร้ประโยชน์
โดยฝ่ำฝืนกฎหมำย
ตำรำงควำมผิดเกีย่ วกับ พ.ร.บ.สงวนและคุม้ ครองสัตว์ปำ่

พ.ศ.๒๕๓๕ (เฉพำะที่สำคัญ)

ฐำนควำมผิด
๑. ล่ำ/พยำยำม ล่ำสัตว์ป่ำสงวน/สัตว์ป่ำคุ้มครอง
โดยฝ่ำฝืนกฎหมำย
๒. มีสตั ว์ป่ำสงวน/สัตว์ปำ่ คุ้มครองหรือซำกไว้ใน
ครองครองโดยไม่ได้รับอนุญำต

มำตรำ
๑๖,๔๗
๑๙,๔๗

๓. ค้ำสัตว์ป่ำสงวน/สัตว์ปำ่ คุ้มครองหรือซำก
๒๐,๔๗
โดยฝ่ำฝืนกฎหมำย
๒๓ วรรค ๑, ๔๗
๔. นำเข้ำ/ส่งออก/นำผ่ำนซึ่งสัตว์ป่ำสงวน/
สัตว์ป่ำคุ้มครองหรือซำก โดยไม่ได้รับอนุญำต
๕. ยึดถือ/ครอบครองที่ดิน/ปลูก/ก่อสร้ำง/ ๓๘ วรรค ๑, ๕๔
ตัด/โค่นแผ้วถำง/เผำ/ทำลำยต้นไม้/ขุดหำแร่
วรรค ๑
ดิน หิน/เลี้ยงสัตว์/ปล่อยสัตว์เลี้ยงหรือสัตว์ป่ำ/
เปลี่ยนแปลงทำงน้ำ/ทำให้น้ำในลำน้ำ หนอง
บึง ท่วมท้น เหือดแห้ง เป็นพิษ หรือเป็น
อันตรำยต่อสัตว์ป่ำในเขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำ
โดยฝ่ำฝืนกฎหมำย
๖. ทำให้หลักเขต ป้ำย เครื่องหมำยซึ่งจัดให้
๕๖
มีตำมกฎหมำยนี้เคลื่อนที่ ลบเลือน เสียหำย
หรือไร้ประโยชน์ โดยฝ่ำฝืนกฎหมำย
ตำรำงควำมผิดเกี่ยวกับ พ.ร.บ.เลือ่ ยโซ่ยนต์
พ.ศ.๒๕๔๕ (เฉพำะที่สำคัญ)
ฐำนควำมผิด
มำตรำ
๑. มี/ผลิต/นำเข้ำ เลื่อยโซ่ยนต์โดยไม่ได้รบั
๔ วรรค ๑ ,๑๗
อนุญำต
๒. ผูไ้ ด้รับใบอนุญำตนำ/ให้ผู้อื่นนำ เลื่อยโซ่ ๘,๑๙
ยนต์ออกไปใช้นอกพื้นที่โดยไม่ได้รบั อนุญำต

อำนำจหน้ำทีข่ องเจ้ำหน้ำที่
กปช.จต.

ตามกฎหมายเกี่ยวกับป่าไม้

