(13) ในกรณีพ้นื ที่เกิดเหตุอยูใ่ นเขตพื้นที่รบั ผิดชอบ แต่
พืน้ ทีบ่ ริเวณดังกล่าวไม่เป็ นพืน้ ทีป่ ่ าอนุรกั ษ์ ให้สง่ มอบคดีและ
ของกลางให้กบั หน่วยงานทีเ่ ป็ นผูร้ บั ผิดชอบพืน้ ทีต่ ามกฎหมาย
นั้น ๆ หรื อข้อตกลงระหว่างกรม เพือ่ รับไปด าเนินการตาม
อานาจหน้าทีต่ อ่ ไป
(14) รายงานผูบ้ งั คับบัญชาทราบ
(15) ในกรณี ที่ผูก้ ระทาความผิดได้นาพืชผลอาสิ น
สิ่ ง ปลู ก สร้ า ง หรื อ สิ่ งอื่ น ใด เข้าไปปลูกในพื้นที่อุทยาน
แห่ งชาติ หรื อในพื้นที่ป่าสงวนแห่ งชาติที่อยูใ่ นเขตพื้นที่
รับผิดชอบทีต่ รวจยึด ให้หน่วยงานผูร้ ับผิดชอบคดี
(16) ให้ พ นัก งานเจ้า หน้า ที่ ผู ้ต รวจยึ ด ด าเนิ น การ
สื บสวนหาเบาะแสของผูก้ ระทาความผิด และรวบรวม
พยานหลักฐานส่งให้พนักงานสอบสวนเพิม่ เติม เพือ่ ให้ได้
ตัวผูก้ ระทาความผิด มาดาเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
(17) ให้ เ จ้า หน้า ที่ ห รื อ หน่ ว ยงานผู ้รั บ ผิ ด ชอบคดี
ประสานพนักงานสอบสวน หรื อ พนักงานอัยการ เพื่อขอ
ทราบผลการดาเนิ นคดี แล้วรายงานผูบ้ งั คับบัญชาทราบ
เป็ นระยะ ๆ จนกว่า คดีจะถึงที่สุด

2. การบุกรุ กแผ้ วถางป่ าที่ไม่ มีการตัดโค่ นไม้ ขนาดใหญ่
ในพืน้ ทีบ่ ุกรุก แบ่งเป็ น 2 กรณี
2.1 กรณีพบตัวผู้กระทาผิด ดาเนินการทานองเดียวกัน
กับข้อ 1.1 ยกเว้นข้อ 1.1 (6) และการแจ้งข้อกล่าวหาตามข้อ 1.1
(9) ให้แจ้งข้อกล่าวหาตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช
2484 มาตรา 54 กรณี ความผิดตาม พ.ร.บ. อื่น ๆ คงเดิม
2.2 กรณี ไ ม่ พ บตั ว ผู้ ก ระท าผิ ด ด าเนิ น การท านอง
เดียวกันกับข้อ 1.2 ยกเว้นข้อ 1.2 (4) และการแจ้งข้อกล่าวหา
ตามข้อ 1.2 (7) ให้แจ้งข้อกล่าวหาตามพระราชบัญญัติป่าไม้
พุทธศักราช 2484 มาตรา 54 กรณี ความผิดตาม พ.ร.บ. อื่น ๆ
ให้แจ้งข้อกล่าวหาตามเดิมแล้วแต่กรณี
3. การบุกรุกแผ้วถางพืน้ ทีป่ ่ าชายเลน
ซึ่ งอยูใ่ นเขตป่ าสงวนแห่ งชาติ หรื อเขตอุทยานแห่ งชาติ
หรื อเขตรักษาพันธุ์สตั ว์ป่า หรื อเขตห้ามล่าสัตว์ป่า และพื้นที่
ป่ าชายเลนในเขตพื้ น ที่ ป่ าตามพระราชบั ญ ญั ติ ป่ าไม้
พุทธศักราช 2484 ให้ดาเนิ นการตามข้อ 1 หรื อข้อ 2 ตามแต่
กรณี

ส่วนย ุทธการด้านป้องกันและปราบปราม
สานักป้องกัน ปราบปราม และควบค ุมไฟป่ า
กรมอ ุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธพุ์ ืช
61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร
กรุงเทพมหานคร 10900 โทร 0-25797582

แนวทางปฏิบตั ิเกี่ยวกับการ
ดาเนินคดี
กรณีการกระทาความผิด
เกี่ยวกับพื้นที่ป่า

การกระทาความผิดเกีย่ วกับพื้นที่ป่า
1. การบุกรุกแผ้วถางป่ า และมีการตัดโค่ นไม้ ขนาดใหญ่ ในพืน้ ที่
บุกรุก แบ่งเป็ น 2 กรณี
1.1 กรณีพบตัวผู้กระทาผิด
(1) แสดงตนเป็ นพนักงานเจ้าหน้าที่
(2) ขอดูเอกสารหลักฐานแสดงกรรมสิ ทธิ์
(3) ถ่ า ยภาพผู ้ ก ระท าผิ ด ในพื้ นที่ ป่ าที่ ถู ก บุ ก รุ ก และ
พฤติกรรมต่าง ๆ ของผูก้ ระทาผิด
(4) ตรวจสอบจุดที่ต้ งั บริ เวณที่เกิดเหตุ
(5) ตรวจสอบพื้นที่ เกิ ดเหตุว่าพื้ นที่ ป่าถู กบุ กรุ กทาลายไป
มีเนื้อที่ จานวนเท่าใด คิดเป็ นค่าเสี ยหายต่อรัฐเป็ นเงินเท่าไร
(6) ตรวจสอบชนิ ด วัดขนาด นับจานวน คานวณปริ มาตร
และค่ า ภาคหลวง จัด ท าบัญ ชี ไ ม้ที่ ถู ก ตัด โค่ น และมี ข นาดโต
พอที่ จ ะน าไปใช้ เ ป็ นสิ น ค้า ได้ แล้ว ยึ ด ไม้ ดั ง กล่ า วไว้เ ป็ น
ของกลาง โดยประทับตราแสดงการตรวจยึด
(7) ถ่ายภาพอุปกรณ์การกระทาผิดและจัดทาบัญชีไว้เป็ นหลักฐาน
(8) แจ้งผูถ้ ูกจับว่า “เขาต้องถูกจับ”
(9) แจ้งข้อกล่าวหาตามฐานความผิดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ให้ผถู ้ ูกจับทราบ
(10) แจ้งสิ ทธิ์ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา 83 ให้ผถู ้ ูกจับทราบ
(11) จั ด ท าบั น ทึ ก การตรวจจั บ กุ ม ไว้เ ป็ นหลัก ฐานใน
เบื้องต้น โดยให้ลงรายละเอียด ตั้งแต่ (1)-(10) ไว้ในบันทึ กการ
ตรวจจับกุม
(12) จัดทาแผนที่สงั เขปแสดงบริ เวณที่เกิดเหตุ
(13) รวบรวมเอกสารหลักฐานสนับสนุนข้อกล่าวหา

(14) ควบคุ มตัวผูถ้ ูกจับพร้ อมนาของกลาง บันทึ กการตรวจ
จับกุม และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
(15) ขอหลักฐานการแจ้งความดาเนินคดีแล้วจากพนักงานสอบสวน
(16) ขอรับของกลางที่ไม่ใช่อาวุธปื น เครื่ องกระสุนปื น และวัตถุ
ระเบิดมาเก็บรักษาตามข้อตกลงระหว่างกระทรวง มหาดไทยกับ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่ อง การปฏิบตั ิเกี่ยวกับของกลางใน
คดีความผิดเกี่ยวกับป่ าไม้
(17) ในกรณี พ้ืนที่เกิ ดเหตุอยูใ่ นเขตพื้นที่รับผิดชอบ แต่พ้ืนที่
บริเวณดังกล่าวไม่พน้ื ทีอ่ นุรกั ษ์ ให้หน่วยงานผูจ้ บั กุมส่ งมอบคดีและ
ของกลางให้กับ หน่ วยงานที่ เป็ นผูร้ ั บผิดชอบพื้ นที่ ตามกฎหมาย
นั้น ๆ รับไปดาเนินการตามอานาจหน้าที่ต่อไป
(18) รายงานผูบ้ งั คับบัญชาทราบ
(19) ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผูจ้ บั กุมดาเนิ นการสรุ ปข้อเท็จจริ ง
และรวบรวมเอกสาร หลักฐานที่ เกี่ ยวข้องกับการกระท าผิด เพื่อ
ด าเนิ นการฟ้ องคดี แพ่ง รายงานผู ้บัง คับ บัญ ชา ซึ่ งพนั ก งาน
เจ้าหน้าที่ดงั กล่าวสังกัดแล้วแต่กรณี ภายใน 30 วัน นับแต่วนั จับกุม
ผูก้ ระทาความผิด แล้วให้ผไู ้ ด้รับรายงานดังกล่าวจัดส่งให้แต่ละกรม
ภายใน 15 วัน นับแต่วนั ได้รบั รายงาน เพือ่ ดาเนินการฟ้ องคดีแพ่งเรี ยก
ค่าเสียหายจากผูก้ ระทาผิดต่อไป
(20) ในกรณี ที่ผูก้ ระทาความผิ ดได้นาพืช ผลอาสิ น สิ่ งปลู ก
สร้าง หรื อสิ่ งอื่นใด เข้าไปปลูกในพื้นที่อทุ ยานแห่งชาติ หรื อในพื้นที่
ป่ าสงวนแห่งชาติที่อยูใ่ นเขตพื้นที่รบั ผิดชอบที่ตรวจยึด ให้หน่วยงาน
ผูร้ ับผิดชอบคดี ดาเนิ นการพิจารณาใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกันพื้นที่
นั้นๆ
(21) ให้เจ้าหน้าทีผ่ รู ้ บั ผิดชอบคดี ประสานพนักงานสอบสวน
เพื่อให้ขอ้ มูลประกอบการดาเนินคดี และติดตามความคืบหน้าใน
การดาเนินคดีแล้วรายงานผูบ้ งั คับบัญชาทราบเป็ นระยะ ๆ จนกว่า
คดีจะถึงที่สุด

1.2 กรณีไม่ พบตัวผู้กระทาผิด หรือจับกุมตัวผู้กระทาผิดไม่ ได้
(1) ถ่ายภาพพื้นที่บริ เวณเกิดเหตุ
(2) ตรวจสอบจุดที่ต้ งั บริ เวณที่เกิดเหตุวา่ อยูบ่ ริ เวณใด
(3) ตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุวา่ พื้นที่ ป่าถูกบุกรุ กทาลายไป
มีเนื้ อที่ จานวนเท่ าใด คิดเป็ นค่าเสี ยหายต่อรัฐเป็ นเงิ นเท่าไร
หรื อมีการกระทาการอื่นใดในพื้นที่ดงั กล่าวอีกบ้าง
(4) ตรวจสอบชนิด วัดขนาด นับจานวน คานวณปริ มาตรและ
ค่าภาคหลวง จัดทา บัญชีไม้ที่ถูกตัดโค่นและมีขนาดโตพอที่จะ
นาไปใช้เป็ นสิ นค้าได้ แล้วยึดไม้ดงั กล่าวไว้เป็ นของกลาง (ถ้า
มี) โดยประทับตราแสดงการตรวจยึด
(5) ถ่ายภาพอุปกรณ์การกระทาผิดและจัดทาบัญชีไว้เป็ น
หลักฐาน พร้อมตรวจยึดไว้เป็ นของกลาง
(6) พิจารณาว่าการกระทาในครั้งนี้เป็ นการกระทาผิดตาม
กฎหมายเกี่ ยวกับป่ าไม้ ฉบับ ใด และฐานใดบ้า ง เพื่ อ จะได้
บันทึกไว้ในบันทึกการตรวจยึด
(7) จัดทาบันทึกการตรวจยึดไว้เป็ นหลักฐานในเบื้องต้น
(8) จัดทาแผนที่สงั เขปแสดงบริ เวณที่เกิดเหตุ
(9) รวบรวมเอกสารหลักฐานสนับสนุนข้อกล่าวหา
(10) นาเรื่ องราวพร้อมของกลาง และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ส่ งพนักงานสอบสวนผูร้ ับผิดชอบพื้นที่ เพื่อสื บสวนสอบสวน
หาตัวผูก้ ระทาผิดมาดาเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
(11) ขอหลักฐานการแจ้งความด าเนินคดีแล้วจากพนักงาน
สอบสวน
(12) ขอรับของกลางที่ไม่ใช่อาวุธปื น เครื่ องกระสุนปื น และ
วัต ถุ ร ะเบิ ด มาเก็ บ รั ก ษา ตามข้อ ตกลงระหว่ า งกระทรวง
มหาดไทยกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่ อง การปฏิ บัติ
เกี่ยวกับของกลางในคดีความผิดเกี่ยวกับป่ าไม้

