องคความรูที่ 1

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
สํานักปองกัน ปราบปราม และควบคุมไฟปา

การดําเนินการตามมาตรการบังคับทางปกครอง
ในพื้นที่เขตปาอนุรักษ

สวนยุทธการดานปองกันและปราบปราม
สํานักปองกัน ปราบปราม และควบคุมไฟปา
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การบังคับทางปกครองในพื้นที่เขตปาอนุรักษ
เปนกระบวนการบังคับทางปกครองภายในเขตอุทยานแหงชาติ เขตรักษาพันธุสัตวปา เขตหามลาสัตวปา
และพื้นที่อื่นๆ ที่เปนพื้นที่ประกาศตามกฎหมายที่กําหนดไวเพื่อการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
อันไดแก ดิน น้ํา ปาไม พันธุพืช และพันธุสัตว และอยูในความดูแลของกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช
โดยกําหนดใหกระทําหรือละเวนกระทําใหเปนไปตามคําสั่งทางปกครองหรือเพื่อใหคําสั่งทางปกครองบรรลุผลโดย
ไมตองผานกระบวนการทางศาล

1. ความหมายของการบังคับทางปกครอง การบังคับทางปกครองหรือการบังคับตามคําสั่งทาง

ปกครองคือวิธีการเดียวกัน เพราะสวนใหญการบังคับทางปกครองตองมีคําสั่งทางปกครองกอน เมื่อผูอยูในคําสั่ง
ทางปกครองไมยินยอมปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติตามคําสั่ง เจาหนาที่อาจจะตองใชมาตรการบังคับทางปกครอง
การบังคับทางปกครอง หมายถึง การดําเนินการของเจาหนาที่โดยใชมาตรการบังคับทางปกครองกับ
ประชาชนที่มีภาระผูกพันตองปฏิบัติการตามหนาที่เพื่อใหเปนไปตามคําสั่งทางปกครอง

2. ลักษณะของคําสั่งทางปกครอง เปนคําสั่งทางปกครองที่มีผลตอผูรับคําสั่งทางปกครอง แบงได

2 ลักษณะ คือ
2.1 คําสั่งที่มีผลในตัว ซึ่งไมตองมีการบังคับทางปกครอง ไดแก การออกใบอนุญาตกอใหเกิดสิทธิตาง
ๆ เชน การออกใบอนุญาตใหจัดตั้งโรงงานแปรรูปไม โรงคาไมแปรรูป การจดทะเบียนการออกใบรับรองสิทธิตาง ๆ
หรือ คํ าสั่งลงโทษทางวินัย รวมทั้งคําสั่ งปฏิเสธตาง ๆ ดว ย ซึ่งคลาย ๆ กับคํ าพิพากษาของศาลปกครอง เช น
พิพากษาเพิกถอนกฎ เพิกถอนคําสั่ง ซึ่งมีผลในตัวไมตองบังคับ และรวมถึงการพิพากษาใหชําระหนี้ เปนตน
2.2 คําสั่งไมมีผลในตัว ตองมีการปฏิบัติการทางกายภาพ หรือบังคับใหมีการกระทําทางกายภาพ เปน
คํ าสั่ งทางปกครองประเภทที่ ต อ งมี ก ารบั งคับ ให เปน ไปตามเจตนารมณข องการออกคําสั่ งทางปกครอง ตาม
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 แบงออกได 2 อยาง คือ
1) คําสั่งใหใชชําระเงิน (ตามมาตรา 57) เชน สั่งใหชําระคาธรรมเนียมภาษี ชําระคาเงินเพิ่ม
เชนนี้ เมื่อฝายปกครองสั่งแลว ถาผูที่มีหนาที่ชําระ ไมชําระใหถูกตองครบถวน เจาหนาที่มีการปฏิบัติทางกายภาพ
โดยการใชมาตรการบังคับเพื่อใหชําระหนี้
2) คําสั่งทางปกครองที่กําหนดใหกระทําหรือละเวนกระทํา (ตามมาตรา 58) เชน สั่งใหรื้อถอน
อาคาร หรือสิ่งปลูกสรางในอุทยานแหงชาติ หรือสั่งใหรื้อถอน ทําลาย หรือขนยายสิ่งที่ติดตั้งแขวน วางหรือกองไวใน
เขตทางหลวง ถ าผู ที่เป นเจา ของไม ปฏิ บัติตามคําสั่ง เจาหนาที่จะตองใชมาตรการบังคับ ซึ่งการบังคับ อยางนี้
กฎหมายใหอํานาจพนักงานเจาหนาที่ไวเปนการเฉพาะ โดยวิธีการตามกฎหมาย คือ
ก) เจาหนาที่เขาดําเนินการเอง
ข) มอบหมายใหผูอื่นกระทําการแทน
ค) กําหนดคาปรับทางปกครอง เจาหนาที่ผูใดมีอํานาจกําหนดคาปรับ จํานวนเทาใด
เปนไปตามกฎกระทรวงฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2542)

3. หลักการที่สําคัญของการบังคับทางปกครอง การบังคับทางปกครองเปนมาตรการที่จะตอง

กระทบกระเทือนถึงสิทธิของประชาชน เจาหนาที่จะตองใชดุลยพินิจเลือกใชมาตรการบังคับทางปกครอง โดย
คํานึ งถึ งหลั กการที่ สํา คัญ คือ หลักความสมเหตุส มผล หลักการบังคับทางปกครองเท าที่ จําเปน ซึ่งกําหนดให
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เจาหนาที่ใชมาตรการบังคับทางปกครองเพียงเทาที่จําเปนเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของคําสั่งทางปกครองโดย
กระทบกระเทือนผูอยูบังคับของคําสั่งทางปกครองนอยที่สุด (ตามมาตรา 56 วรรคสาม) แหงพระราชบัญญัติ วิธี
ปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และหลักของความแนนอนและชัดเจน ในการใชมาตรการบังคับเกี่ยวกับ
การกระทําหรืองดเวนกระทําการ จะตองมีหนังสือเตือนแลวระบุมาตรการบังคับที่ชัดแจงโดยใชมาตรการเดียว
เทานั้น จะใชกําหนดมาตรการมากกวา 1 มาตรการในคราวเดียวไมได เชน ใหรื้อถอน หรือชําระคาปรับ ซึ่งไดกําหนดไว
ตามความในมาตรา 59 วรรคสอง และในมาตรา 60 วรรคหนึ่ง เจาหนาที่ตองใชมาตรการบังคับทางปกครอง
ตามที่กําหนดไวในคําเตือนตามมาตรา 59 แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539

4. ขอบเขตของการบังคับทางปกครอง การบังคับทางปกครองมุงใชกับคําสั่งทางปกครองในเรื่องที่

มีเนื้อหาเจาะจง ดังนี้
1) คําสั่งทางปกครองที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการกําหนดใหผูใดชําระเงิน
2) คําสั่งทางปกครองที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการกําหนดใหผูใดกระทําการหรือละเวนกระทําการ
คําสั่งทางปกครองดังกลาวตองมีการดําเนินการทางกายภาพ เชน การใหรื้อถอนอาคาร หรือสิ่งปลูกสราง การใหรื้อ
ถอนหรือเคลื่อนยายสิ่งกีดขวางการจราจร หรือการใหรื้อถอนสิ่งที่รุกล้ําทางสาธารณะ ถาผูที่อยูในคําสั่งทาง
ปกครองไมปฏิบั ติตาม เจ าหน าที่มีห นาที่ ตองมี หนังสือเตือนใหชําระเงิน ใหกระทําการหรื อละเวนกระทํ าการ
แลวแตกรณีอยางใดอยางหนึ่ง ในระยะเวลาที่กําหนด แตตองไมนอยกวา 7 วัน ถายังไมชําระอีกเจาหนาที่อาจใช
มาตรการบังคับทางปกครองดังกลาวได

5. คําสั่งทางปกครองไมใชบังคับกับเจาหนาที่ดวยกัน มาตรา 55 แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ

ราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 มีหลักวา การบังคั บทางปกครองจะไมใชกับเจาหนาที่ด วยกัน เวน แตจะมี
กฎหมายบัญญัติไวเปนอยางอื่น จึงทําใหเกิดขอสงสัยวา มาตรการบังคับทางปกครองใชกับเจาหนาที่ของรัฐไมได ซึ่งใน
เรื่องบุคคลจะตองทําความเขาใจตั้งแตตนวา ถาหากเจาหนาที่ของรัฐ นั้นเปนผูที่มีฐ านะเปนประชาชนคนหนึ่ง
ไมใชมีฐานะเปนขาราชการในหนวยงาน แตเปนผูที่กอสรางอาคารและไปรุกล้ําทางสาธารณะ หรือขับรถยนตไปชน
คนอื่นไดรับบาดเจ็บโดยที่มิใชเกิด จากการปฏิบัติหนาที่ ถือวาขาราชการหรือเจาหนาที่คนนั้นกระทําในฐานะ
เปนประชาชนคนหนึ่ง อยางนี้ไมอยูภายใตขอหามตามมาตรา 55 แหงกฎหมายดังกลาว มาตรการบังคับทาง
ปกครองสามารถใชมาตรการบังคับ ได กฎหมายดังกลาวมีขอยกเวน วา “เวน แตจ ะมีกฎหมายกําหนดไวเปน
อยางอื่น” หมายความวา ถามีกฎหมายเฉพาะไดกําหนดใหหนวยงานของรัฐกระทําไดก็ใหเปนไปตามกฎหมาย
เฉพาะที่กําหนดไว
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การใชมาตรการทางปกครองของพนักงานเจาหนาที่
การใชมาตรการทางปกครอง ออกคําสั่งทางปกครองใหผูกระทํ าผิดรื้อถอน ทําลายสิ่งปลู กสราง หรื อ
พืชผลอาสิน ออกไปใหพนปาสงวนแหงชาติ หรืออุทยานแหงชาติ แยกเปน
1. การใชอํานาจของพนักงานเจาหนาที่ ตามมาตรา 22 แหงพระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ พ.ศ. 2504
(พนักงานเจาหนาที่ หมายถึง ผูที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ประกาศแตงตั้งให
เปนพนักงานเจาหนาที่ ตามพระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ พ.ศ. 2504)
2. การใชอํานาจของพนักงานเจาหนาที่ ตามมาตรา 25 แหงพระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2507
(พนักงานเจาหนาที่ หมายถึง ผูที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ประกาศแตงตั้งให
เปนพนักงานเจาหนาที่ผูควบคุมและรักษาปาสงวนแหงชาติ ตามพระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2507)
กรมอุท ยานแหง ชาติ สัต วปา และพัน ธุพืช มีแ นวทางการใชม าตรการทางปกครองของพนัก งาน
เจาหนาที่ ดังนี้

1. การใชอํานาจของพนักงานเจาหนาที่

ตามมาตรา 22 แหงพระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ พ.ศ. 2504

เจตนารมณในการประกาศใชพระราชบัญญัตินี้ คือ เพื่อใหการคุมครองและรักษาอุทยานแหงชาติใหคงอยู
ในสภาพธรรมชาติเดิม มิใหถูกทําลายหรือเปลี่ยนแปลงไป เพื่ออํานวยประโยชนทั้งทางตรงและทางออมแกรัฐและ
ประชาชน
ในคดี ความผิดตามพระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ พ.ศ. 2504 เมื่อพนักงานเจาหนาที่ไดจับกุม
ดําเนินคดีอาญากับ ผูกระทําผิด ดังกลาวแลว หากปรากฏวา มีสิ่งปลูก สรางขึ้น ใหม หรือ มีสิ่งอื่น ใดในอุทยาน
แหงชาติผิดไปจากเดิม ใหพนักงานเจาหนาที่ผูเปนหัวหนาอุทยานแหงชาติ หรือผูทําหนาที่หัวหนาอุทยานแหงชาติ
ของอุทยานแหงชาตินั้น ๆ ใชมาตรการทางปกครองตามมาตรา 22 แหงพระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ พ.ศ.
2504 ออกคําสั่งเปนหนังสือ สั่งใหผูกระทําความผิดทําลาย หรือรื้อถอนสิ่งนั้น ๆ ออกไปใหพนอุทยานแหงชาติ
หรือทําใหสิ่งนั้น ๆ กลับคืนสูสภาพเดิมแลวแตกรณี โดยไมตองรอผลคดีอาญาถึงที่สุด ถาผูกระทําผิดไมปฏิบัติตาม
หรือไมรูตัวผูกระทําความผิด หรือเพื่อปองกันหรือบรรเทาความเสียหายแกอุทยานแหงชาติ พนักงานเจาหนาที่จ ะ
กระทําการดังกล าวแลวอยา งใดอยา งหนึ่งเสียเองก็ไดตามสมควรแกกรณี และผูกระทําความผิดมีหนาที่
ชดใชคา ใชจ ายที ่ต อ งเสีย ไปในการที่ พนักงานเจาหนาที่กระทําการเสีย เองนั้น ซึ่งการใชอํานาจของพนักงาน
เจาหนาที่ในการออกคําสั่งดังกลาวเปน คําสั่งทางปกครอง ตามพระราชบัญญัติวิธีป ฏิบัติร าชการทางปกครอง
พ.ศ. 2539 จะตองปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 พระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 และกฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ดังกลาว
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ขั้นตอนดําเนินการ ตามมาตรา 22 พระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ 2504 (ในเขตอุทยานแหงชาติ)
- พนักงานเจาหนาที่พบการกระทําความผิดในพื้นที่ปาที่ถูกบุกรุกแถวถางปา
- กรณีพบตัวผูกระทําผิด
1. แสดงตัวเปน พนง. ตาม ป.วิอาญา ดําเนินการจับกุม ตามมาตรา 20 พ.ร.บ.อุทยาน 2504
2. ขอดูเอกสารหลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์
3. ถายรูปผูกระทําผิด และพื้นที่ปาที่ถูกบุกรุก
4. ตรวจสอบจุดที่ตั้งจุดที่เกิดเหตุ พิกัด (GPS) ที่เทาใด
5. ตรวจสอบพื้นที่ที่ถูกบุกทําลายไปเนื้อที่เทาใด ไมนอยกวา 3 จุด
6. แจงขอกลาวผูกระทําความผิดใหครบถวน ตามมาตรา 54,55,72 ตรี พ.ร.บ.ปาไม 2584
และ มาตรา 16 (1)-(19) แลวแตกรณี พ.ร.บ.อุทยานฯ 2504
7. รายงานผูบังคับบัญชาทราบ แบงเปน 2 กรณี
7.1 กรณีรายใหญ รายงานดวน ภายใน 24 ชม.
7.2 กรณีรายเล็กรายงานตามปกติภายใน 7 วัน
- กรณีไมพบตัวผูกระทําผิด
1. ถายรูปผูกระทําผิด และพื้นที่ปาที่ถูกบุกรุก
2. ตรวจสอบจุดที่ตั้งจุดที่เกิดเหตุ พิกัด (GPS) ที่เทาใด
3. ตรวจสอบพื้นที่ที่ถูกบุกทําลายไปเนื้อที่เทาใด ไมนอยกวา 3 จุด
4. รายงานผูบังคับบัญชาทราบ แบงเปน 2 กรณี รายงานดวน ภายใน 24 ชม. กรณีรายใหญ
และภายใน 7 วัน กรณีรายเล็กรายงานตามปกติ
- พนักงานเจาหนาที่ (หัวหนาอุทยานแหงชาติ) มีอํานาจดําเนินการ ตามมาตรา 22 พระราชบัญญัติ
อุทยานแหงชาติ พ.ศ. 2504 ดังนี้
- กรณีพบตัวผูกระทําผิด
1. ดํ า เนิ น การตามมาตรา 21 สํ า หรั บ ผู ฝ า ฝ น มาตรา 16 ออกคํ า สั่ ง ให ผู ก ระทํ า ความผิ ด
ออกจากเขตอุทยานแหงชาติ หรืองดเวนกระทําการใด ๆ ในเขตอุทยานแหงชาติ และมีอํานาจเปรียบเทียบปรับตาม
มาตรา 28
ในบรรดาความผิดตามมาตรา 25 มาตรา 26 และมาตรา 27 ดังนี้
- มาตรา 25 กรณีผูฝาฝนมาตรา 16 (6)-(11) มาตรา 17,18 จําคุก 1 เดือน ปรับ 1
พันบาท
- มาตรา 26 กรณีผูฝาฝนมาตรา 16 (2)-(7) เกิดความเสียหายแก สัตว ของปา หรือพื้นที่
ปาเพียงเล็กนอย ปรับไมเกิน 500 บาท
- มาตรา 27 กรณีผูฝาฝนมาตรา 16 (8),(12)-(19) ปรับไมเกิน 500 บาท
2. ดําเนินคดีอาญากับผูกระทําผิด
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3. กรณีพบตัวผูกระทําความผิด / กรณีไมพบตัวผูกระทําความผิด ดําเนินการตามมาตรา 22
กรณีมีสิ่งปลูกสรางหรือทําใหผิดแปลกไปจากสภาพเดิม
3.1 พนักงานเจาหนาที่ (หัวหนาอุทยานแหงชาติ) ออกคําสั่งทางปกครอง สั่งใหผูกระทํา
ความผิดทําลาย หรือรื้อถอนสิ่งปลูกสราง และหรือพืชผลอาสิน หรือสิ่งอื่นใดที่ผิดไปจากสภาพเดิมออกไปให
พนอุทยานแหงชาติ โดยแจงคําสั่งทางปกครองเปนหนังสือ (ตามแบบ อช.04 ม.22 (ก)) ใหผูกระทําผิดหรือผูรับ
คําสั่งทางปกครองทราบ พรอมแจงรายละเอียดระยะเวลาที่ผูกระทําผิดมีสิทธิ์ในการยื่นอุทธรณหรือโตแยงคําสั่ง
ทางปกครองที่อาจอุทธรณหรือโตแยงตอเจาหนาที่ภายใน 15 วัน และวิธีการยื่นคําฟอง ระยะเวลาสําหรับ ยื่น
คําฟองไวในคําสั่ง ไมวาจะมีคําวินิจฉัยของผูมีอํานาจพิจารณาอุทธรณหรือไม ผูรับคําสั่งทางปกครองสามารถยื่น
คําฟองตอศาลปกครองภายใน 90 วัน นับแตวันที่รูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดี โดยแยกออกเปน 2 กรณี
ก. ถา มีก ารวินิจ ฉัย อุท ธรณแ ลว ผู รับ คํา สั่ง มีสิท ธิฟอ งคดีตอ ศาลปกครองคัด คา น
คําวินิจฉัยอุทธรณภายในเวลา 90 วัน นับแตวันที่รับแจงหรือทราบคําวินิจฉัยอุทธรณ
ข. ถ ากรณี ที่ครบกําหนดระยะเวลาในการพิจ ารณาอุทธรณแลว แตผูมีอํานาจยังไม
วินิจฉัยอุทธรณ ผูรับคําสั่งทางปกครองสามารถยื่นคําฟองตอศาลปกครองในประเด็นการพิจารณา อุทธรณลาชา
และฟองในประเด็นเกี่ยวกับเนื้อหาของคําสั่งทางปกครองนั้นวาชอบดวยกฎหมายหรือไมดวยก็ได โดยใชสิทธิฟอง
ภายใน 90 วัน นับแตวันครบกําหนดระยะเวลาพิจารณาอุทธรณ
3.2 การแจงคําสั่งทางปกครอง(ตามแบบ อช.04 ม.22 (ก)) ใหผูกระทําผิดทราบ
(1) โดยวิธีใหบุคคลนําไปส ง ถาผูรับไมย อมรับหรือไมพบผูรับ ใหสงใหบุคคลที่บรรลุ
นิติภาวะที่อยูหรือทํางานในสถานที่นั้น ถาผูนั้นไมยอมรับก็ใหวางหนังสือนั้น หรือปดหนังสือนั้นไวในที่ซึ่งเห็นไดงาย
ณ สถานที่ นั้ นต อหน าเจ าพนั กงาน ได แก เจ าพนั กงานตํ ารวจ ข าราชการส วนกลาง และเจ าพนั กงานผู มี หน าที่
รับผิดชอบในเขตพื้นที่ ไดแก กํานัน แพทยประจําตําบล สารวัตรกํานัน ผูใหญบาน ผูชวยผูใหญบาน ขาราชการ
สวนทองถิ่นหรือพนักงานสวนทองถิ่น ขาราชการประจําอําเภอหรือจังหวัด ที่ไปเปนพยานตามกฎหมาย ใหถือวาไดรับ
แจงแลว
(2) แจงโดยวิธีสงทางไปรษณียตอบรับ ใหถือวาไดรับเมื่อครบกําหนด 7 วัน นับแตวันสง
สําหรับกรณีภายในประเทศ และ 15 วัน สําหรับกรณีตางประเทศ เวนแตจะพิสูจนไดวาไมมีการไดรับกอนหรือ
หลังจากนั้น
- กรณีที่มีผูรับเกิน 50 คน ใหปดประกาศไว ณ ที่ทําการของพนักงานเจาหนาที่ และ
ที่วาการอําเภอที่ผูรับมีภูมิลําเนา (แบบ อช.ม. 22 (ข)) ถือวาผูนั้นไดรับแจงแลวเมื่อลวงพนระยะเวลา 15 วัน นับแต
วันที่ไดแจง
- กรณีไมรูตัวผูรับหรือรูตัวแตไมรูภูมิลําเนา หรือรูตัวและภูมิลําเนาแตมีผูรับเกิน 100 คน
ใหประกาศในหนังสือพิมพซึ่งแพรหลายในทองถิ่นนั้น ถือวาผูนั้นไดรับแจงเมื่อลวงพนระยะเวลา 15 วัน นับแต
วันที่ไดรับแจงโดยวิธีประกาศหนังสือพิมพ

(3) กรณีมีเหตุจําเปนเรงดวนอาจแจงทางโทรสารก็ได โดยเก็บหลักฐานการสงคําสั่ง
ทางปกครอง และจัดสงหนังสือคําสั่งทางปกครองตัวจริงโดยวิธีใดวิธีหนึ่งตามที่กําหนดใหแกผูรับในทันทีที่อาจจะ
กระทําได ถือวาไดรับแจงเปนหนังสือแลวนับแตวันสงโทรสาร เวนแตจะมีการพิสูจนไดวาไมมีการไดรับหรือไดรับกอน
หรือหลังจากนั้น
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3.3 ปดประกาศคําสั่ง (แบบ อช.ม. 22 (ข)) ณ ที่วาการอําเภอ ที่ทําการกํานัน ผูใหญบาน
องคการบริหารสวนตําบล สถานีตํารวจภูธรแหงทองที่ และสถานที่เกิดเหตุ แหงละ 1 ชุด แลวจัดทําบันทึกการปด
ประกาศไวเปนหลักฐาน (โดยกรณีไมทราบตัวผูกระทําผิด ก็ใหดําเนินการปดประกาศดวย)
3.4 ผูกระทําผิดหรือผูอยูในบังคับของคําสั่ง มีสิทธิ์อุทธรณคําสั่งเปนหนังสือโดยระบุขอโตแยง
และขอเท็จจริงหรือขอกฎหมายที่อางอิง ภายใน 15 วัน นับแตไดรับแจงคําสั่ง ยื่นตอผูออกคําสั่ง ซึ่งผูที่จะสั่งให
ทุเลาการบังคับตามคําสั่งไวกอนคือ ผูทําคําสั่ง มีอํานาจพิจารณาคําอุทธรณและแจงผูอุทธรณโดยไมชักชา แตตองไม
เกิน 30 วัน นับแตวันที่ไดรับอุทธรณ
(1) กรณีเห็ นดวยกั บคําอุทธรณไมวาทั้งหมดหรือบางสวน ใหเปลี่ยนแปลงคําสั่งทาง
ปกครอง ภายใน 30 วัน นับแตวันที่ไดรับอุทธรณ
(2) กรณีไมเห็นดวยกับคําอุทธรณไมวาทั้งหมดหรือบางสวน ใหเรงรายงานความเห็น
พรอมเหตุผล ไปยังผูมีอํานาจพิจารณาคําอุทธรณภายใน 30 วัน นับแตวันที่ไดรับอุทธรณ โดยผูมีอํานาจพิจารณา
คําอุทธรณ คือ ผูอํานวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ (ผูอํานวยการสํานักบริหารจัดการในพื้นที่ปาอนุรักษเดิม)
ตามที่กําหนดไวในกฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง พ.ศ. 2539 ตองพิจารณาใหแลวเสร็จภายใน 30 วัน นับแตวันที่ไดรับรายงาน
(3) ถามีเหตุจําเปนไมอาจพิจารณาใหแลวเสร็จภายในระยะเวลา ใหมีหนังสือแจงให ผู
อุทธรณทราบกอนครบกําหนดเวลา และใหขยายระยะเวลาพิจารณาอุทธรณออกไปไดไมเกิน 30 วัน นับแตวันที่
ครบกําหนดเวลาดังกลาว
3.5 เมื่อผูกระทําความผิดหรือผูอยูในบังคับคําสั่งฝาฝน ไมปฏิบัติตามคําสั่งโดยไมมีเหตุอัน
สมควรใหพนักงานเจาหนาที่ดําเนินการทําลาย หรือรื้อถอนสิ่งปลูกสราง หรือสิ่งอื่นใดที่ผิดไปจากสภาพเดิมในเขต
อุทยานแหงชาติ หรือทําใหสิ่งนั้น ๆ กลับคืนสูสภาพเดิม โดยปฏิบัติดังนี้
(1) มีหนังสือแจงเตือนแกผูกระทําความผิด หรือผูอยูในบังคับของคําสั่งใหกระทําการ
หรือละเวนกระทําการตามคําสั่งทางปกครอง ระบุมาตรการบังคับทางปกครองใหชัดเจน คาใชจาย ระยะเวลา
ดําเนินการหากเจาหนาที่เขาดําเนินการเองหรือมอบหมายใหบุคคลอื่นกระทําการแทน หรือจํานวนคาปรับทาง
ปกครอง (การกําหนดคาใชจายในคําเตือนไมเปนการตัดสิทธิที่จะเรียกคาใชจายเพิ่มขึ้น หากจะตองเสียคาใชจาย
มากกวาที่ไดกําหนดไว) ตามแบบ อช.ม. 22 (ค)
(2) ปด ประกาศคํ า สั ่ง แจง เตือ น ณ ที ่ว า การอํ า เภอ ที ่ทํ า การกํ า นัน ผู ใ หญบ า น
องคก ารบริ ห ารส ว นตํ า บล สถานี ตํ า รวจภูธ รแหง ทอ งที่ และสถานที่ ที่จ ะดํ าเนิน การแหง ละ 1 ชุ ด กอ นเริ่ ม
ดําเนินการภายในเวลาอันสมควร แลวจัดทําบันทึกการปดประกาศไวเปนหลักฐาน ตามแบบ อช.ม. 22 (ง)

พนักงานเจาหนาที่

(3) กรณีเจาหนาที่ดําเนินการใชมาตรการบังคับทางปกครอง
- จัดทําบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับการดําเนินการ
- บัญชีทรัพยสินที่ทําลายหรือรื้อถอน หรือไดเก็บรักษาไวในความครอบครองของ
- แผนที่สังเขปบริเวณที่ดําเนินการพรอมภาพถาย
- แจงความลงบันทึกประจําวันไวเปนหลักฐาน ณ สถานีตํารวจภูธรแหงทองที่
(4) รายงานใหผูบังคับบัญชาทราบโดยดวน
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3.6 เมื่อพนักงานเจาหนาที่ใชมาตรการบังคับทางปกครอง (รื้อถอน) แลว พนักงานเจาหนาที่
(หั ว หน า อุ ทยานแห งชาติ ) แจ งเป น หนั งสื อใหผูตอ งรับ ผิดหรือผูอยูใ นบังคับ ของคํ าสั่ งทางปกครอง ชํ าระเงิ น
คาใชจายในการนั้นทั้งหมด พรอมเงินเพิ่มในอัตรารอยละ 25 ตอป ของคาใชจายดังกลาว ตามแบบ อช.ม. 22 (จ)
- ถ าผู ตองรั บผิ ดชําระเงิ นไมปฏิบัติตามโดยไมชํ าระเงินหรื อปฏิบัติไมถูกตองครบถวน
สมบูรณ พนักงานเจาหนาที่มีหนังสือแจงเตือนใหผูตองรับผิดชําระเงินภายในเวลาที่กําหนดแตตองไมนอยกวา 7 วัน
ตามแบบ อช.ม. 22 (ฉ) และใหดําเนินการปดประกาศตามแบบ อช.ม. 22 (ช) พรอมดวยหลักฐานการปดประกาศ
- หากครบกําหนดเวลาตามหนังสือแจงเตือน ผูตองรับผิดชําระเงินไมมีการปฏิบัติตามหรือ
ปฏิบัติ ไมถูกต องครบถ วนสมบู รณ พนั กงานเจาหน าที่มีอํานาจใชมาตรการบั งคับทางปกครอง โดยยึดหรื ออายั ด
ทรัพยสินของผูนั้น ทั้งทรัพยสินที่รื้อถอน และทรัพยสินที่ไดเก็บรักษาไวในครอบครองของพนักงานเจาหนาที่ และ
หรื อทรั พย สิ นอื่ นของผู นั้ น นํ า ออกขายทอดตลาดเพื่ อ นํ า เงิ น มาชํ า ระจนครบถ ว นได ตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพงโดยอนุโลม ตามมาตรา 57 วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
พ.ศ. 2539 โดยเปนอํานาจของอธิบดีกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 9 (พ.ศ.
2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
- ถาผูอยู ในบั งคับของคําสั่งทางปกครองตอสูขัดขวางการบังคั บทางปกครอง พนักงาน
เจาหนาที่อาจใชกําลังเขาดําเนินการเพื่อใหเปนไปตามมาตรการบังคับทางปกครองได โดยตามสมควรแกเหตุ ใน
กรณีจําเปนอาจขอความชวยเหลือจากเจาพนักงานตํารวจได
3.7 หากมีกรณีผูเปนเจาของทรัพยสินนั้นไมประสงคจะทําลาย หรือรื้อถอน หรือกระทําการใด ๆ
แตประสงคจะบริจาคใหกับกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช เพื่อใชประโยชนตอไป ใหพนักงานเจาหนาที่
ตรวจสอบและพิจารณาวา การรับไวจะเปนประโยชนตอทางราชการหรือไม อยางไร แลวรายงานใหอธิบดีกรม
อุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช พิจารณาสั่งการ
ทั้งนี้ การปฏิบัติงานของพนักงานเจาหนาที่ตามหลักเกณฑนี้ เปนการปฏิบัติงานในหนาที่ราชการ ไดรับ
การคุมครองตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. 2539 โดยบุคคลภายนอกซึ่งอางวา
ได รั บ ความเสี ย หายอั น เนื่ องมาจากการใช อํา นาจของพนั กงานเจ าหนา ที่นั้ น หน ว ยงานของรัฐ ตอ งรั บ ผิ ดต อ
ผูเสียหายในผลแหงละเมิดที่เจาหนาที่ของตนไดกระทําในการปฏิบัติหนาที่ ในกรณีนี้ผูเสียหายอาจฟองหนวยงาน
ของรัฐไดโดยตรง แตจะฟองเจาหนาที่ไมได (มาตรา 5 วรรคหนึ่ง) และหากมิไดกระทําโดยประมาทเลินเลออยาง
รายแรง พนักงานเจาหนาที่ไมตองรับผิดทางแพงเปนการสวนตัว (มาตรา 8 วรรคหนึ่ง)

2. การใชอํานาจของพนักงานเจาหนาที่

ตามมาตรา 25 แหงพระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2507

ในคดีความผิดตามพระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2507 เมื่อพนักงานเจาหนาที่ไดจับกุม
ผูกระทําความผิดหรือดําเนินการตรวจยึด ในกรณีไมปรากฏตัวผูกระทําผิด หรือรูตัวผูกระทําผิดแตหาตัวไมพบ
แลวสงพนักงานสอบสวนดําเนินคดีกับผูกระทําความผิดแลว หากปรากฏวา มีสิ่งปลูกสราง หรือพืชผลอาสิน อยูใน
เขตป าสงวนแหงชาติ หรือมีสิ่งที่เปน อันตราย หรือสิ่ งที่ทําใหเ สื่อมสภาพในเขตปาสงวนแหงชาติ ใหพนักงาน
เจาหนาที่ผูควบคุมและรักษาปาสงวนแหงชาตินั้น ๆ ใชมาตรการทางปกครองตามมาตรา 25 แหงพระราชบัญญัติ
ปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2507 มีอํานาจสั่งเปนหนังสือ สั่งใหผูกระทําผิดรื้อถอน แกไข หรือทําประการอื่นใดแกสิ่ง
ที่เปนอันตราย หรือสิ่งที่ทําใหเสื่อมสภาพในเขตปาสงวนแหงชาติภายในเวลาที่กําหนด โดยไมตองรอผลคดีอาญา
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ถึงที่สุด หากผูกระทําผิดไมปฏิบัติตามคําสั่ง หรือไมปรากฏตัวผูกระทําผิดหรือรูตัวผูกระทําผิดแตหาตัวผูกระทําผิด
ไมพบ พนักงานเจาหนาที่ผูควบคุมและรักษาปาสงวนแหงชาตินั้น ๆ มีอํานาจยึด ทําลาย รื้อถอน แกไขหรือทํา
ประการอื่น รวมตลอดถึงการดําเนินการ อยางหนึ่งอยางใด เพื่อปองกันหรือบรรเทาความเสียหายแกปาสงวน
แหงชาติในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉิน ซึ่งการใชอํานาจของพนักงานเจาหนาที่ในการออกคําสั่งดังกลาว เปนคําสั่งทาง
ปกครองตามพระราชบั ญ ญั ติ วิ ธี ป ฏิ บั ติ ร าชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 บั ง คั บ ใช ต ามเจตนารมณ ข อง
พระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2507 สอดคลองกับรั ฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
2550 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของ
เจาหนาที่ พ.ศ. 2539
ขั้นตอนดําเนินการ ตามมาตรา 25 พระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2507
- พนักงานเจาหนาที่ตรวจสอบพื้นที่บุกรุกปาสงวนแหงชาติที่มีการปลูกพืชผลอาสิน เชน ยางพารา
และสิ่งปลูกสราง
- กรณีพบตัวผูกระทําความผิด / ไมพบตัวผูกระทําความผิด
1. พนัก งานเจา หนา ที่ไ ดจับ กุม ผูก ระทํา ความผิด หรือ ดํา เนิน การตรวจยึด ตามมาตรา 14
พระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2507
2. ปดประกาศแจงใหผูครอบครองทราบ เพื่อแสดงสิทธิ์โตแยง
3. พนักงานเจาหนาที่ผูรับผิดชอบคดี เสนอใหพนักงานเจาหนาที่ผูควบคุมและรักษาปาสงวน
แหงชาติ ใชมาตรการ ตามมาตรา 25 แหงพระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2507
2507

- พนักงานเจาหนาที่ มีอํานาจดําเนินการ ตามมาตรา 25 พระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ.

1. พนักงานเจาหนาที่ผูควบคุมและรักษาปาสงวนแหงชาติ ออกคําสั่งทางปกครองเปนหนังสือ สั่ง
ใหผูกระทําผิดหรือผูครอบครองใหออกจากปาสงวนแหงชาติ หรืองดเวนการกระทําใด ๆ ในเขตปาสงวนแหงชาติ หรือ
สั่งใหทําลาย รื้อถอน แกไข หรือกระทําการอื่นแกสิ่งที่เปนอันตราย หรือสิ่งที่ทําใหเสื่อมสภาพ (แบบ ปส.ม.25
(ก))
2. การแจงคําสั่งใหผูกระทําผิดทราบ ใหถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวิ ธีปฏิบั ติราชการทาง
ปกครอง พ.ศ. 2539 หมวด 4 โดยเครงครัดโดยวิธี
(1) สงหนังสือแจงตอผูนั้น หรือถาไดสงไปยัง ภูมิลําเนาของผูนั้น ก็ใหถือวาไดรับแจง
ขณะที่ ไปถึง กรณี ถามี การให ที่อยู กับ เจ าหนาที่ไวแลว การแจงไปยังที่อยูดังกลาว ใหถือวาเปน การแจงไปยัง
ภูมิลําเนาของผูนั้นแลว
(2) แจงโดยใหบุคคลนําไปสง ถาผูรับไมยอมรับ หรือไมพบผูรับ และหากไดสงใหกับ
บุคคลใดที่บรรลุนิติภาวะแลว ที่อยูหรือทํางาน ในสถานที่นั้น หรือในกรณีที่ผูนั้นไมยอมรับ ก็ใหวางหนังสือนั้น หรือ
ปดหนังสือนั้นไวในที่ซึ่งเห็นไดงาย ณ สถานที่นั้นตอหนาเจาพนักงานที่ไปเปนพยาน
(3) แจงโดยวิธีสงทางไปรษณียตอบรับ ถือวาไดรับแจงเมื่อครบกําหนด 7 วัน นับแตวัน
สง สําหรับกรณีภายในประเทศ และ 15 วัน สําหรับกรณีตางประเทศ เวนแตจะพิสูจนไดวาไมมีการไดรับ หรือ
ไดรับกอนหรือหลังจากนั้น
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- กรณีผูรับเกิน 50 คน ใหปดประกาศ ณ ที่ทําการของเจาหนาที่ และที่วาการ
อําเภอที่ผูรับมีภูมิลําเนาก็ได ถือวาผูนั้นไดรับแจงแลวเมื่อลวงพนระยะเวลา 15 วัน
- กรณีไมรูตัวผูรับหรือรูตัวแตไมรูภูมิลําเนา หรือรูตัวและภูมิลําเนาแตมีผูรับเกิน
100 คน ให แจ งโดยประกาศในหนั งสื อพิมพที่แพรห ลายในทองถิ่น นั้น ถือวาผูนั้น ไดรับ แจงแลว เมื่อลว งพ น
ระยะเวลา 15 วัน
- กรณีมีเหตุจําเปนเรงดวน อาจแจงทางโทรสารได แตตองเก็บหลักฐานการแจง
ของหนวยงานไว และตองจัดสงหนังสือตัวจริงโดยวิธีใดวิธีหนึ่งตามที่กําหนดใหแกผูรับในทันทีที่อาจจะกระทําได
ถือวาไดรับแจงแลวนับแตวันสงโทรสาร
3. ป ดประกาศคํ า สั่ ง (แบบ ปส.ม. 25 (ข)) ณ ที่วาการอําเภอ ที่ทําการกํานัน ผูใหญบาน
องคการบริหารสวนตําบล สถานีตํารวจภูธรแหงทองที่ และสถานที่เกิดเหตุนั้น แหงละ 1 ชุด แลวจัดทําบันทึกการ
ปดประกาศไวเปนหลักฐาน (กรณีไมทราบตัวผูกระทําผิด ก็ใหดําเนินการปดประกาศดวย)
4. ในกรณีท่ีมีตัวผูกระทําความผิด ผูกระทําผิดหรือผูอยูในบังคับของคําสั่งมีสิทธิ์อุทธรณคําสั่ง
เปนหนังสือโดยระบุขอโตแยงและขอเท็จจริง หรือขอกฎหมายที่อางอิง ยื่นตอเจาหนาที่ผูทําคําสั่ง ภายใน 15 วัน
(การอุ ทธรณ คํา สั่ งนั้ น ไม เ ป น เหตุ ให ทุเ ลาการบังคับ ตามคําสั่ง เวน แตผูทําคําสั่งจะไดสั่งใหทุเลาการบังคับ ไว)
พนักงานเจาหนาที่ผูทําคําสั่ง ตองพิจารณาการอุทธรณ และแจงผูอุทธรณโดยไมชักชา ภายใน 30 วัน นับแตวันที่
ไดรับอุทธรณ
- ถาเห็นดวยกับคําอุทธรณ ไมวาทั้งหมดหรือบางสวน ใหเปลี่ยนแปลงคําสั่ง ภายใน 30
วัน และแจงผูอุทธรณทราบ
- ถาไมเห็นดวยกับคําอุทธรณ ไมวาทั้งหมดหรือบางสวน ใหสงเรื่องใหกรมปาไม และ
รายงานให รมว. ทส. ทราบ เพื่อพิจารณาอุทธรณ และแจงผูอุทธรณทราบ
- ถามีเหตุจําเปนไมอาจพิจารณาใหแลวเสร็จภายในกําหนด มีหนังสือแจงใหผูอุทธรณ
ทราบกอนครบกําหนดเวลา โดยขยายเวลาพิจารณาอุทธรณออกไปไดไมเกิน 30 วัน นับแตวันครบกําหนดเวลา
ดังกลาว
5. ผูกระทําผิดหรือผูอยูในบังคับของคําสั่งฝาฝน ไมปฏิบัติตามคําสั่ง โดยไมมีเหตุอันสมควรให
ดําเนินคดีฐานขัดคําสั่งพนักงานเจาหนาที่ (มาตรา 33 ทวิ พระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2507) และให
พนักงานเจาหนาที่ผูควบคุมและรักษาปาสงวนแหงชาติ ดําเนินการยึด ทําลาย รื้อถอน แกไข หรือทําประการอื่น
แกสิ่งที่เปนอันตราย หรือสิ่งที่ทําใหเสื่อมสภาพ ในเขตปาสงวนแหงชาติ
(1) แจ ง เตื อ นเป น หนั ง สื อ แก ผู ก ระทํ า ผิ ด หรื อ ผู อ ยู ใ นบั ง คั บ ของคํ า สั่ ง ทราบพร อ ม
รายละเอี ย ด หากเจ า หน า ที่ ดํา เนิ น การดว ยตนเอง หรือ มอบใหบุ คคลอื่ น ทํ าการแทน ระยะเวลาดํา เนิ น การ
คาใชจาย ซึ่งตองแจงเตือนกอนเริ่มดําเนินการภายในเวลาอันสมควร (แบบ ปส.ม.25 (ค))
(2) ป ดประกาศคํ าสั่งแจงเตื อนตาม ณ ที่วาการอําเภอ ที่ ทําการกํานั น ผูใ หญบา น
องคการ บริหารสวนตําบล สถานีตํารวจภูธรแหงทองที่ และสถานที่ที่จะดําเนินการ แหงละ 1 ชุด แลวจัดทํา
บันทึกการปดประกาศไวเปนหลักฐาน (แบบ ปส.ม.25 (ง))
(3) จัดทําบัญชีทรัพยสินกอนยึด ทําลายหรือ รื้อถอน พรอมประเมินมูลคาความเสียหาย
และแจงพนักงานสอบสวนเจาของคดี
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- พนักงานเจาหนาที่ดําเนินการใชมาตรการทางปกครอง
- กรณีพบตัวผูกระทําความผิด / ไมพบตัวผูกระทําความผิด
1. พนักงานเจาหนาที่ดําเนินการทําลาย หรือรื้อถอนพืชผลอาสินและสิ่งปลูกสราง
2. ตรวจสอบทรัพยสินที่รื้อถอน จัดทําบันทึกการดําเนินการ บัญชีทรัพยสินที่ยึด ทําลาย
หรือ รื้อถอน หรือทรัพยสินอื่นที่ไดเก็บรักษาไวในความครอบครองของพนักงานเจาหนาที่ แผนที่สังเขปบริเวณที่
ดําเนินการพรอมภาพถาย และแจงความลงบันทึกประจําวันตอพนักงานสอบสวนไวเปนหลักฐาน เมื่อรื้อถอน
แลวเสร็จ
3. รายงานใหผูบังคับบัญชาทราบโดยดวน
- พนักงานเจาหนาที่แจงใหผูกระทําความผิดชําระเงินคารื้อถอน
- กรณีพบตัวผูกระทําความผิด / ไมพบตัวผูกระทําความผิด
1. เมื่อพนักงานเจาหนาที่ใชมาตรการบังคับทางปกครอง (รื้อถอน) แลว มีหนังสือแจงให
ผูตองรับผิดหรือผูอยูในบังคับของคําสั่งชดใช หรือออกคาใชจายนั้นทั้งหมด พรอมชําระเงินเพิ่มในอัตรารอยละ 25
ตอป ของคาใชจายดังกลาว (แบบ ปส.ม.25 (จ))
2. ถาไมมีการปฏิบัติตามหนังสือแจงใหชําระเงินหรือปฏิบัติไมถูกตองครบถวนสมบูรณ
ใหมหี นังสือแจงเตือนใหนําเงินมาชําระคารื้อถอนภายใน 7 วัน (แบบ ปส.ม.25 (ฉ))
3. หากครบกําหนดเวลาหนังสือแจงเตือน ถาไมมีการปฏิบัติตามหรือปฏิบัติไมถูกตอง
ครบถวนสมบูรณ พนักงานเจาหนาที่นําทรัพยสินที่ยึดไวออกขายทอดตลาด หรือขายโดยวิธีอื่น เพื่อนําเงินมาชําระ
หนี้จนครบถวน กรณีไมมีทรัพยสินที่จะยึดไวออกขายทอดตลาด หรือไดยึดไวออกขายทอดตลาดแลว แตไดเงิน
ไมเพียงพอชําระหนี้ ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจยึด หรืออายัดทรัพยสินอื่นของผูตองรับผิดชําระหนี้ดังกลาว
และขายทอดตลาดเพื่อนําเงินมาชําระจนครบถวน การยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพยสินตามความในวรรคนี้
ใหปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงโดยอนุโลม (การบังคับชําระหนี้ดังกลาว ไมตัดสิทธิพนักงาน
เจาหนาที่ที่จะดําเนินคดีแพง หรือคดีลมละลายกับผูตองรับผิดชําระหนี้)
4. หากมีกรณีผูเปนเจาของทรัพยสินนั้นไมประสงคจะรื้อถอนออกไป แตประสงคจะ
บริจาคใหกับทางราชการเพื่อใชประโยชนตอไป ใหพนักงานเจาหนาที่ดําเนินการตรวจสอบ และพิจารณาวาการรับ
ไวจะเปนประโยชนอยางไรบาง แลวรายงานใหอธิบดีกรมปาไมพิจารณาสั่งการ
ทั้ งนี้ การปฏิ บั ติงานของพนั กงานเจา หนาที่ เปน การปฏิบัติงานในหนาที่ร าชการ ไดรับ การ
คุมครองตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. 2539 โดยบุคคลภายนอกซึ่งอางวาไดรับ
ความเสี ย หายอั นเนื่ องมาจากการใช อํานาจของพนักงานเจาหนาที่นั้น อาจฟองหนว ยงานของรัฐซึ่งพนักงาน
เจาหนาที่นั้นสังกัดโดยตรง แตจะฟองเจาหนาที่ไมได และหากเจาหนาที่มิไดกระทําโดยประมาทเลินเลออยาง
รายแรงแลว เจาหนาที่ผูนั้นไมตองรับผิดทางแพงเปนการสวนตัว

*****************************************

