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การออกคาสั่งและมาตรการทางปกครอง
ตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562
(กรณีรู้ตัวผู้กระทาความผิด)
---------------------------------------------------ตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 กาหนดให้ ในกรณีที่มีการกระทาฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีหน้าที่และอานาจ (๑) สั่งให้บุคคล
ออกจากอุทยานแห่ งชาติ วนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร์ หรือสวนรุกขชาติ หรือให้ งดเว้น การกระท าใด ๆ
ในเขตนั้น (๒) สั่งเป็นหนังสือให้ผู้กระทาความผิดต่อพระราชบัญญัตินี้ทาลาย รื้อถอน หรือกระทาการอื่นใด
เพื่ อให้ อุ ท ยานแห่ งชาติ วนอุ ท ยาน สวนพฤกษศาสตร์ หรือสวนรุก ขชาติ กลั บ คื น สู่ ส ภาพเดิม ภายในเวลา
ที่ ก าหนด (๓) ยึ ด ท าลาย รื้ อ ถอน แก้ ไข หรือ ท าประการอื่ น ใดเมื่ อ ผู้ ก ระท าความผิ ด ไม่ ป ฏิ บั ติ ต าม (๒)
หรือไม่ปรากฏตัวผู้กระทาความผิด หรือรู้ตัวผู้กระทาความผิดแต่หาตัวไม่พบ (๔) ดาเนินการอย่างหนึ่งอย่างใด
ที่เห็นสมควรเพื่อป้องกัน ระงับ หรือบรรเทาความเสียหายแก่อุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร์
หรือสวนรุกขชาติ ในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉิน
ดั งนั้ น ในกรณี ที่ มี ก ารกระท าฝ่ า ฝื น หรื อ ไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามบทบั ญ ญั ติ แ ห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ นี้
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบกล่าวโทษเพื่อดาเนินคดีกับผู้กระทาความผิดต่อพนักงานสอบสวนแห่งท้องที่
ตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕62 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องทุกตัวบท โดยกรณีเป็นความผิด
ตามกฎหมายอื่นที่นอกเหนืออานาจหน้าที่ของผู้กล่ าวโทษ ให้รีบแจ้งพนักงานสอบสวนเพื่อดาเนินคดีทันที
และแจ้งประสานไปให้หน่วยงานที่มีอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามกฎหมายอื่นนั้นทราบเพื่อดาเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง ก่อนการดาเนินการตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 ต่อไป
โดยไม่ต้องรอผลคดีอาญา
การออกค าสั่งทางปกครองโดยสั่งเป็นหนังสือให้ผู้กระทาความผิดต่อพระราชบัญญัตินี้
ทาลาย รื้อถอน หรือกระทาการอื่น ใด เพื่อให้อุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร์ หรือสวน
รุกขชาติกลับคืนสู่สภาพเดิมภายในเวลาที่กาหนด มีขั้นตอนดังต่อไปนี้
ขั้นตอนที่ ๑ การออกคาสั่งทางปกครอง
(๑) ในกรณี ที่ มี ก ารกระท าฝ่ า ฝื น หรื อ ไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามบทบั ญ ญั ติ แ ห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ นี้
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้เป็นหัวหน้าหรือผู้ทาหน้าที่เป็นหัวหน้าอุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร์
หรื อ สวนรุ ก ขชาติ แล้ ว แต่ ก รณี ออกค าสั่ ง ทางปกครองเป็ น หนั งสื อ ให้ ผู้ ก ระท าความผิ ด ท าลาย รื้อ ถอน
หรื อ กระท าการอั น ใดเพื่ อให้ อุท ยานแห่ งชาติ วนอุ ท ยาน สวนพฤกษศาสตร์ หรือสวนรุกขชาติ กลั บ คื น สู่
สภาพเดิม ภายในเวลาที่กาหนด ตามแบบ อช.ม.35 (ก)
(๒) การแจ้งคาสั่งทางปกครอง ตามแบบ อช.ม.35 (ก) ให้ผู้กระทาความผิดทราบ
การแจ้งเป็นหนังสือให้ส่งหนังสือแจ้งต่อผู้ กระทาความผิด หรือถ้าได้ส่งไปยังภูมิลาเนา
ของผู้กระทาความผิด ก็ให้ถือว่าได้รับแจ้งตั้งแต่ในขณะที่ไปถึง
ในการดาเนิ น การเรื่องใดที่ ผู้ ก ระท าความผิ ด ให้ ที่ อ ยู่ไว้กั บ พนั ก งานเจ้ าหน้ าที่ ไว้แ ล้ ว
การแจ้งไปยังที่อยู่ดังกล่าวให้ถือว่าเป็นการแจ้งไปยังภูมิลาเนา ของผู้กระทาความผิด
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ในกรณี ที่ แ จ้ ง เป็ น หนั ง สื อ โดยวิ ธี ให้ บุ ค คลน าไปส่ ง ถ้ า ผู้ ก ระท าความผิ ด ไม่ ย อมรั บ
หรือถ้าขณะนาไปส่งไม่พบผู้กระทาความผิด และหากได้ส่งให้กับบุคคลใดซึ่งบรรลุนิติภาวะที่อยู่หรือทางาน
ในสถานที่นั้น หรือในกรณีที่ผู้กระทาความผิดไม่ยอมรับ หากได้วางหนังสือนั้นหรือปิดหนังสือนั้นไว้ในที่ซึ่งเห็น
ได้ง่าย ณ สถานที่นั้น ต่อหน้าเจ้าพนักงานซึ่งไปเป็นพยาน ก็ให้ถือว่าได้รับแจ้งแล้ว
เจ้าพนักงานซึ่งจะเป็นพยานในการวางหนังสือหรือปิดหนังสือตามวรรคสอง ได้แก่
(๑) เจ้าพนักงานตารวจ
(๒) ข้าราชการส่วนกลาง
(๓) เจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในเขตพื้นที่ ได้แก่
(ก) กานัน
(ข) แพทย์ประจาตาบล
(ค) สารวัตรกานัน
(ง) ผู้ใหญ่บ้าน
(จ) ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
(ฉ) ข้าราชการส่วนท้องถิ่นหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
(ช) ข้าราชการประจาอาเภอหรือจังหวัด
ในกรณีที่แจ้งโดยวิธีส่งทางไปรษณีย์ตอบรับ ให้ถือว่าได้รับแจ้งเมื่อครบกาหนดเจ็ดวัน
นั บ แต่ วัน ส่ งส าหรั บ กรณี ภ ายในประเทศ หรือเมื่ อ ครบก าหนดสิ บ ห้ าวัน นั บ แต่ วัน ส่ งส าหรับ กรณี ส่ งไปยั ง
ต่างประเทศ
ในกรณี ที่มีผู้กระทาความผิดเกินห้ าสิบคน พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ รับผิดชอบจะแจ้ง
ให้ ทราบตั้งแต่เริ่ มดาเนิ น การในเรื่องนั้ น ว่าการแจ้งต่อผู้กระทาความผิ ดนั้นจะกระทาโดยวิธีปิดประกาศไว้
ณ ที่ทาการของพนักงานเจ้าหน้าที่ดังกล่าวและที่ว่าการอาเภอที่ผู้กระทาความผิดนั้นมีภูมิลาเนาก็ได้ ในกรณีนี้
ให้ถือว่าได้รับแจ้งเมื่อล่วงพ้นระยะเวลาสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้แจ้งโดยวิธีดังกล่าว
ในกรณี ที่ รู้ ตั ว ผู้ ก ระท าความผิ ด แต่ ไม่ รู้ ภู มิ ล าเนา หรือ รู้ตั ว และภู มิ ล าเนา แต่ มี
ผู้กระทาความผิดเกินหนึ่งร้อยคน การแจ้งเป็นหนังสือให้กระทาโดยการประกาศในหนังสือพิมพ์ซึ่งแพร่หลาย
ในท้องถิ่นนั้น ในกรณีนี้ให้ถือว่าได้รับแจ้งเมื่อล่วงพ้นระยะเวลาสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้แจ้งโดยวิธีดังกล่าว
ในกรณีมีความจาเป็นเร่งด่วน จะแจ้งโดยใช้วิธีส่งทางโทรสารก็ได้ แต่ต้องมีหลักฐาน
การได้ส่งจากหน่วยงานผู้จัดบริการโทรคมนาคมที่เป็นสื่อในการส่งโทรสารนั้น และต้องจัดส่งคาสั่งทางปกครอง
ตัวจริงโดยวิธีใดวิธีหนึ่งตามวรรคก่อนให้แก่ผู้กระทาความผิดในทันทีที่อาจกระทาได้ และในกรณี นี้ให้ถือว่า
ผู้กระทาความผิดได้รับแจ้งคาสั่งทางปกครองเป็นหนังสือตามวัน เวลา ที่ปรากฏในหลักฐานของหน่วยงาน
ผู้จัดบริการโทรคมนาคมดังกล่าว เว้นแต่จะมีการพิสูจน์ได้ว่าไม่มีการได้รับหรือได้รับก่อนหรือหลังจากนั้น
(๓) นอกจากดาเนิน การแจ้งค าสั่ งทางปกครอง ตามแบบ อช.ม.35 (ก) ให้ ผู้ กระท า
ความผิดทราบในข้อ (2) แล้ว ให้ดาเนินการตามแบบ อช.ม.35 (ข) ปิดประกาศ ณ ศาลากลางจังหวัด ที่ว่าการ
อ าเภอ ที่ ท าการก านั น ที่ ท าการองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล สถานี ต ารวจภู ธ รแห่ ง ท้ อ งที่ และสถานที่
เกิดเหตุ แห่งละหนึ่งชุด พร้อมจัดทาจัดทาบันทึกการปิดประกาศไว้เป็นหลักฐาน
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ขั้นตอนที่ 2 การอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์
(๑) ผู้กระทาความผิดมีสิทธิอุทธรณ์คาสั่งทางปกครองที่สั่งเป็นหนังสือให้ผู้กระทาความผิดต่อ
พระราชบัญญัตินี้ทาลาย รื้อถอน หรือกระทาการอื่นใด เพื่อให้อุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร์
หรื อ สวนรุ ก ขชาติ ก ลั บ คื น สู่ ส ภาพเดิ ม ภายในเวลาที่ ก าหนด โดยยื่ น ต่ อ พนั ก งานเจ้ า หน้ าที่ ผู้ เป็ น หั ว หน้ า
หรือผู้ทาหน้าที่เป็ นหั วหน้ าอุทยานแห่ งชาติ วนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร์ หรือสวนรุกขชาติ แล้วแต่กรณี
ผู้ทาคาสั่งทางปกครองภายในสิบห้าวันนับแต่วันทีไ่ ด้รับแจ้งคาสั่งดังกล่าว
คาอุทธรณ์ ต้องท าเป็ น หนังสื อโดยระบุ ข้อโต้แย้งและข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายที่อ้างอิง
ประกอบด้วย
การอุทธรณ์ไม่เป็นเหตุให้ทุเลาการบังคับตามคาสั่งทางปกครอง เว้นแต่จะมีการสั่งให้ทุเลา
การบังคับไว้ก่อนโดยพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้เป็นหัวหน้า หรือผู้ทาหน้าที่เป็นหัวหน้าอุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน
สวนพฤกษศาสตร์ หรือสวนรุกขชาติ ผู้ทาคาสั่งทางปกครองนั้นเอง หรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้มีอานาจพิจารณาอุทธรณ์ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการสั่งให้ทุเลาการบังคับ
อาจกาหนดเงื่อนไขให้ผู้กระทาความผิดต้องปฏิบัติด้วยก็ได้
(๒) พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้เป็นหัวหน้าหรือผู้ทาหน้าที่เป็นหัวหน้าอุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน
สวนพฤกษศาสตร์ หรือสวนรุกขชาติ แล้วแต่กรณี ผู้ทาคาสั่ง พิจารณาคาอุทธรณ์และแจ้งผู้อุทธรณ์ภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์
ในกรณีที่เห็นด้วยกับคาอุทธรณ์ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ให้ดาเนินการเปลี่ยนแปลงคาสั่ง
ทางปกครองตามความเห็นนั้นภายในกาหนดเวลาดังกล่าวด้วย
ในกรณี ไม่ เห็ น ด้ ว ยกั บ ค าอุ ท ธรณ์ ไ ม่ ว่ า ทั้ ง หมดหรื อ บางส่ ว น ให้ เร่ ง รายงานความเห็ น
พร้อมเหตุผลไปยังรัฐมนตรีว่ าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้มีอานาจพิจารณาอุทธรณ์
ภายในกาหนดเวลาดังกล่าว
(๓) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้มีอานาจพิจารณาอุทธรณ์
พิจารณาคาอุทธรณ์ให้ แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับรายงาน ถ้ามีเหตุจาเป็นไม่อาจพิจารณา
ให้ แล้ว เสร็จภายในสามสิ บ วัน ให้ ผู้มีอานาจพิจารณาอุทธรณ์ แจ้งให้ ผู้อุทธรณ์ ทราบก่อนครบกาหนดเวลา
ดังกล่าว ในการนี้ ให้ขยายระยะเวลาพิจารณาอุทธรณ์ออกไปได้ไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันที่ครบกาหนดเวลา
ดังกล่าว แล้วแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ให้ผู้อุทธรณ์ทราบ
ในกรณีที่มีการวินิจฉัยอุทธรณ์แล้ว หากผู้อุทธรณ์ไม่พอใจในคาวินิจฉัยอุทธรณ์ของพนักงาน
เจ้าหน้าที่ผู้เป็นหัวหน้าหรือผู้ทาหน้าที่เป็นหัวหน้าอุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร์ หรือสวนรุกขชาติ
แล้ วแต่ กรณี ผู้ ท าค าสั่ ง หรื อค าวินิ จ ฉัย ของรัฐ มนตรีว่าการกระทรวงทรัพ ยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อ ม
ผู้มีอานาจพิจารณาอุทธรณ์ ผู้ อุทธรณ์มีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครอง โดยการฟ้องคดีจะต้องยื่นฟ้องภายใน
เก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคาวินิจฉัยอุทธรณ์
ในกรณี ที่ค รบกาหนดระยะเวลาในการพิจ ารณาอุท ธรณ์ แ ล้ ว แต่ ไม่ มีการวินิ จฉัยอุท ธรณ์
ผู้ อุ ท ธรณ์ มี สิ ท ธิ ฟ้ อ งคดี ต่ อ ศาลปกครองได้ โดยการฟ้ อ งคดี จ ะต้ อ งยื่ น ฟ้ อ งภายในเก้ า สิ บ วั น นั บ แต่ วั น ที่
ครบกาหนดระยะเวลาในการพิจารณาอุทธรณ์

4
ขั้นตอนที่ 3 การแจ้งเตือน
(๑) เมื่อผู้กระทาความผิดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคาสั่งโดยไม่มีเหตุอันสมควร ก่อนเริ่มดาเนิน
มาตรการบังคับทางปกครองตามมาตรา ๓๕ (๓) ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้เป็นหัวหน้าหรือผู้ทาหน้าที่เป็นหัวหน้า
อุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร์ หรือสวนรุกขชาติ แล้วแต่กรณี มีหนังสือแจ้งเตือนให้ ผู้กระทา
ความผิดปฏิบัติตามคาสั่งภายในระยะเวลาที่กาหนดตามควรแก่กรณี ตามแบบ อช.ม.35 (ค) และให้ดาเนินการ
ปิดประกาศหนังสือแจ้งเตือนดังกล่าว ตามแบบ อช.ม.35 (ง) ณ ศาลากลางจังหวัด ที่ว่าการอาเภอ ที่ทาการ
กานัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์การบริหารส่วนตาบล สถานีตารวจภูธรแห่งท้องที่ และสถานที่เกิดเหตุนั้น แห่งละ ๑ ชุด
แล้วจัดทาบันทึกการปิดประกาศไว้เป็นหลักฐาน
หนังสือแจ้งเตือนตามวรรคหนึ่ง ต้องระบุ
(๑) มาตรการบังคับทางปกครองที่จะใช้ตามมาตรา ๓๕ (๓) ให้ชัดแจ้ง
(๒) ค่าใช้จ่ายและเงินเพิ่มรายวันในอัตราร้อยละยี่สิบห้าต่อปีของค่าใช้จ่ายดั งกล่าว ในการที่
พนักงานเจ้าหน้าที่เข้าดาเนินการด้วยตนเองหรือมอบหมายให้บุคคลอื่นกระทาการแทน
การก าหนดค่ าใช้ จ่ ายในหนั งสื อแจ้ งเตื อ น ไม่ เป็ น การตั ด สิ ท ธิ ที่ จะเรีย กค่ าใช้ จ่ายเพิ่ ม ขึ้ น
หากจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงมากกว่าที่กาหนดไว้
การใช้มาตรการบังคับทางปกครอง โดยการ ยึด ทาลาย รื้อถอน แก้ไข หรือทาประการ
อื่ น ใดเมื่ อ ผู้ ก ระท าความผิ ด ไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามค าสั่ ง ทางปกครองโดยสั่ งเป็ น หนั ง สื อ ให้ ผู้ ก ระท าความผิ ด
ต่ อ พระราชบั ญ ญั ติ นี้ ท าลาย รื้ อ ถอน หรื อ กระท าการอื่ น ใด เพื่ อ ให้ อุ ท ยานแห่ ง ชาติ วนอุ ท ยาน
สวนพฤกษศาสตร์ หรือสวนรุกขชาติกลับคืนสู่สภาพเดิมภายในเวลาที่กาหนด มีขั้นตอนดังต่อไปนี้
ขั้นตอนที่ ๔ การดาเนินการยึด ทาลาย รื้อถอน แก้ไข หรือทาด้วยประการอื่น
(๑) พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้เป็นหัวหน้าหรือผู้ทาหน้าที่เป็นหัวหน้าอุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน
สวนพฤกษศาสตร์ หรือสวนรุกขชาติ แล้วแต่กรณี มีอานาจที่จะพิจารณาใช้มาตรการบังคับทางปกครองเพื่อให้
เป็ น ไปตามค าสั่ งของตนได้ เว้น แต่จ ะมีการสั่ งให้ ทุ เลาการบั งคับ ไว้ก่อนโดยผู้ ท าค าสั่ งทางปกครองนั้น เอง
หรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้มีอานาจพิจารณาอุทธรณ์ แล้วแต่กรณี
(๒) ให้ พนั กงานเจ้ าหน้ าที่ จัดทาบัญ ชีทรัพย์สิ น แผนที่สั งเขป ภาพถ่าย ทรัพ ย์สิ นที่ จะยึด
ทาลาย รื้อถอน แก้ไข หรือทาด้วยประการอื่น ตามมาตรา ๓๕ (๓) และแจ้งความลงประจาวันต่อพนักงาน
สอบสวนแห่ งท้ องที่ เพื่ อเป็ น หลั ก ฐาน แล้ ว รายงานให้ ผู้ อ านวยการส านั ก บริห ารพื้ น ที่ อ นุ รัก ษ์ ท ราบก่ อ น
ดาเนินการ
(3) เมื่ อ ครบก าหนดระยะเวลาในหนั ง สื อ แจ้ ง เตื อ น ถ้ า ผู้ ก ระท าความผิ ด ยั ง คงฝ่ า ฝื น
หรือไม่ป ฏิบัติตามหนั งสือแจ้งเตือน ให้ พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ เป็นหั วหน้าหรือผู้ทาหน้าที่เป็นหั วหน้าอุทยาน
แห่งชาติ วนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร์ หรือสวนรุกขชาติ แล้วแต่กรณี ใช้มาตรการบังคับตามที่กาหนดไว้ใน
หนังสือแจ้งเตือน โดยยึด ทาลาย รื้อถอน แก้ไข หรือทาด้วยประการอื่น ตามมาตรา ๓๕ (๓) โดยดาเนินการ
ด้วยตนเองหรือมอบหมายให้บุคคลอื่นกระทาการแทน โดยผู้กระทาความผิดจะต้องชดใช้ค่าใช้จ่ายและเงินเพิ่ม
รายวันในอัตราร้อยละยี่สิบห้าต่อปีของค่าใช้จ่ายดังกล่าวแก่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ถ้าผู้กระทาความผิดหรือผู้อยู่ในบังคับของคาสั่งทางปกครองต่อสู้ขัดขวางการบังคับทางปกครอง
พนักงานเจ้าหน้าที่อาจใช้กาลังเข้าดาเนินการ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการบังคับทางปกครองก็ได้แต่ต้องกระทา
โดยสมควรแก่เหตุ

5
ในการใช้มาตรการบังคับทางปกครองดังกล่าว พนักงานเจ้าหน้าที่อาจแจ้งขอความช่วยเหลือ
จากเจ้าพนักงานตารวจก็ได้
เมื่อดาเนินการตาม (3) แล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้เป็นหัวหน้าหรือผู้ทาหน้าที่เป็นหัวหน้า
อุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร์ หรือสวนรุกขชาติ แล้วแต่กรณี มีหนังสือแจ้งให้ผู้กระทาความผิด
ชาระค่าใช้จ่ายและเงินเพิ่มรายวันในอัตราร้อยละยี่สิบห้าต่อปีของค่าใช้จ่ายดังกล่าวแก่กรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ภายในระยะเวลาที่กาหนด
ขั้นตอนที่ 5 การแจ้งให้ชาระเงิน
(๑) พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้เป็นหัวหน้าหรือผู้ทาหน้าที่เป็นหัวหน้าอุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน
สวนพฤกษศาสตร์ หรือสวนรุกขชาติ แล้วแต่กรณี มีหนังสือแจ้งให้ผู้กระทาความผิดชาระค่าใช้จ่ายและเงินเพิ่ม
รายวันในอัตราร้อยละยี่สิบห้าต่อปีของค่าใช้จ่ายดังกล่าวแก่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด ตามแบบ อช.ม.35 (จ)
(๒) ถ้าผู้กระทาความผิดไม่ยอมชาระเงินค่าใช้จ่ายตาม (๑) ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้เป็นหัวหน้า
หรือผู้ทาหน้าที่เป็ นหั วหน้ าอุทยานแห่ งชาติ วนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร์ หรือสวนรุกขชาติ แล้ วแต่กรณี
มีหนังสือแจ้งเตือนให้ผู้กระทาความผิดชาระเงินภายในระยะเวลาที่กาหนด แต่ต้องไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน ตามแบบ
อช.ม.35 (ฉ) และให้ดาเนินการตามแบบ อช.ม.35 (ช) ปิดประกาศ ณ ศาลากลางจังหวัด ที่ว่าการอาเภอ
ที่ทาการกานัน ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบล สถานีตารวจภูธรแห่งท้องที่ และสถานที่เกิดเหตุ แห่งละ
หนึ่งชุด พร้อมจัดทาบันทึกการปิดประกาศไว้เป็นหลักฐาน
หนังสือแจ้งเตือน ต้องระบุ
๑) มาตรการบังคับทางปกครองที่จะใช้ตามมาตรา ๓๕ (๓) ให้ชัดแจ้ง
๒) ค่าใช้จ่ายและเงินเพิ่มรายวันในอัตราร้อยละยี่สิบห้าต่อปีของค่าใช้ จ่ายดังกล่าว ในการที่
พนักงานเจ้าหน้าที่เข้าดาเนินการด้วยตนเองหรือมอบหมายให้บุคคลอื่นกระทาการแทน
การก าหนดค่ าใช้ จ่ ายในหนั งสื อแจ้ งเตื อ น ไม่ เป็ น การตั ด สิ ท ธิ ที่ จะเรีย กค่ าใช้ จ่ายเพิ่ ม ขึ้ น
หากจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงมากกว่าที่กาหนดไว้
การใช้มาตรการบังคับทางปกครองที่กาหนดให้ชาระเงิน โดยการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน
ของผู้กระทาความผิดออกขายทอดตลาดเพื่อชาระเงินให้ครบถ้วน มีขั้นตอนดังต่อไปนี้
ขั้นตอนที่ 6 การใช้มาตรการบังคับทางปกครองที่กาหนดให้ชาระเงิน
(1) หากผู้กระทาความผิดไม่ปฏิบัติตามหนังสือแจ้งเตือนตาม (๒) ให้กรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ใช้มาตรการบังคับทางปกครองโดยยึดหรืออายัดทรัพย์สินของผู้กระทาความผิดและขาย
ทอดตลาดเพื่อชาระเงิน ให้ ครบถ้วน ภายในกาหนดสิบปีนับแต่วันที่คาสั่งทางปกครองที่กาหนดให้ชาระเงิน
เป็นที่สุด
คาสั่งทางปกครองที่กาหนดให้ชาระเงินเป็นที่สุดในกรณีดังต่อไปนี้
๑) ไม่มีการอุทธรณ์คาสั่งภายในระยะเวลาอุทธรณ์
๒) เจ้าหน้าที่ผู้มีอานาจพิจารณาอุทธรณ์มีคาวินิจฉัยยกอุทธรณ์ และไม่มีการฟ้องคดีต่อศาล
ภายในระยะเวลาการฟ้องคดี
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๓) ศาลมี ค าสั่ งหรื อ คาพิ พ ากษายกฟ้ อ ง หรือเพิ กถอนค าสั่ งบางส่ ว น และคดี ถึงที่ สุ ด แล้ ว
หากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชได้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินแล้ว แต่ยังไม่ได้รับ
ชาระเงินครบถ้วน และล่วงพ้นกาหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง จะยึดหรืออายัดทรัพย์สินเพิ่มเติมอีกมิได้
(2) การใช้มาตรการบังคับทางปกครองที่กาหนดให้ชาระเงิน ให้อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นผู้มีอานาจออกคาสั่งใช้มาตรการบังคับทางปกครองและแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่
ซึ่ ง ผ่ า นการอบรมด้ า นการบั ง คั บ คดี จ ากกรมบั ง คั บ คดี ห รื อ ด้ า นการบั ง คั บ ทางปกครองตามหลั ก สู ต ร
ที่ ค ณะกรรมการวิธีป ฏิ บั ติ ร าชการทางปกครองให้ ค วามเห็ น ชอบหนึ่ งคนหรือ หลายคน เป็ น เจ้าพนั ก งาน
บังคับทางปกครอง เพื่อดาเนินการยึดหรืออายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สิน
ในการด าเนิ น การยึ ดหรือ อายัด และขายทอดตลาดทรัพ ย์สิ น ส าหรับ ค าสั่ งทางปกครอง
ที่ ก าหนดให้ ช าระเงิ น แต่ ล ะค าสั่ ง อธิ บ ดี ก รมอุ ท ยานแห่ ง ชาติ สั ต ว์ ป่ า และพั น ธุ์ พื ช อาจมอบหมายให้
เจ้ าพนั กงานบั งคับ ทางปกครองหนึ่ งคนหรือหลายคนร่วมเป็นเจ้าพนักงานบังคับทางปกครองก็ได้ ในกรณี
ที่มอบหมายเจ้ าพนั กงานบั งคับ ทางปกครองเพี ยงหนึ่ งคน บุ คคลดังกล่ าวต้องส าเร็จการศึ กษาปริญ ญาตรี
ทางนิ ติศาสตร์ แต่ ในกรณี ที่มอบหมายเจ้าพนั กงานบังคับ ทางปกครองหลายคน ต้องมีเจ้าพนั กงานบังคั บ
ทางปกครองอย่างน้อยหนึ่งคนสาเร็จการศึกษาปริญญาตรีทางนิติศาสตร์
ในการแต่ ง ตั้ ง เจ้ า พนั ก งานบั ง คั บ ทางปกครอง ให้ อ ธิ บ ดี ก รมอุ ท ยานแห่ ง ชาติ สั ต ว์ ป่ า
และพันธุ์พืช ออกบัตรประจาตัวเจ้าพนักงานบั งคับทางปกครอง โดยให้นาแบบบัตรและหลักเกณฑ์ในการออก
บัตรตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
(3) ผู้กระทาความผิดอาจอุทธรณ์การใช้มาตรการบังคับทางปกครองก็ได้
การอุท ธรณ์ ก ารใช้ ม าตรการบั งคั บ ทางปกครองให้ ใช้ ห ลั กเกณฑ์ และวิธีก ารเดี ยวกั บ กา ร
อุทธรณ์คาสั่งทางปกครอง
กรณีที่มีการอุทธรณ์การใช้มาตรการบังคับทางปกครองและขอทุเลาการบังคับตามมาตรการ
ดังกล่าว อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช หรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม อาจสั่งให้มีการทุเลาการบังคับทางปกครองไว้ก่อนก็ได้ โดยมีอานาจกาหนดเงื่อนไขให้ผู้กระทา
ความผิดต้องปฏิบัติด้วยก็ได้
ผู้อุทธรณ์การใช้มาตรการบังคับทางปกครอง มีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองที่มีเขตอานาจ
ในการพิจารณาพิพากษาคดีเกี่ยวกับคาสั่งที่มีการบังคับทางปกครองนั้น
(4) เพื่อประโยชน์ในการบังคับทางปกครอง ให้อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ผู้ออกคาสั่งใช้มาตรการบังคับทางปกครองมีอานาจ
๑) มี ห นั ง สื อ สอบถามสถาบั น การเงิ น สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ สหกรณ์ เ ครดิ ต ยู เนี ย น
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรมที่ดิน กรมการขนส่งทางบก กรมทรัพย์สินทางปัญญา หรือหน่ว ยงานอื่น
ของรั ฐ ที่ มี ห น้ า ที่ ค วบคุ ม ทรั พ ย์ สิ น ที่ มี ท ะเบี ย น เกี่ ย วกั บ ทรัพ ย์ สิ น ของผู้ อ ยู่ ในบั งคั บ ของมาตรการบั งคั บ
ทางปกครอง
๒) มี ห นั งสื อ ขอให้ น ายทะเบี ย น พนั ก งานเจ้ าหน้ าที่ หรื อ บุ ค คลอื่ น ผู้ มี อ านาจหน้ า ที่
ตามกฎหมาย ระงับการจดทะเบียนหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนที่ เกี่ยวกับทรัพย์สินของผู้อยู่ในบังคับ
ของมาตรการบั งคั บ ทางปกครองไว้ เป็ น การชั่ ว คราวเท่ าที่ จ าเป็ น เนื่ อ งจากมี เหตุขั ด ข้อ งที่ ท าให้ ไม่ อ าจยึ ด
หรืออายัดทรัพย์สินได้ทันที และเมื่อเหตุขัดข้องสิ้นสุดลงให้แจ้งยกเลิกหนังสือดังกล่าว ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการระงับการจดทะเบียนหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น
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(5) ในการสืบหาทรัพย์สินของผู้อยู่ในบังคับของมาตรการบังคับทางปกครอง กรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช อาจร้องขอให้สานักงานอัยการสูงสุดหรือหน่วยงานอื่นสืบหาทรัพย์สินแทนได้
ในกรณีที่จานวนเงินที่ต้องชาระตามมาตรการบังคับทางปกครองมีมูลค่าตั้งแต่สองล้านบาท
ขึ้นไป กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช อาจมอบหมายให้เอกชนสืบหาทรัพย์สินแทนก็ได้
(6) ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้เป็นหัวหน้าหรือผู้ทาหน้าที่เป็นหัวหน้าอุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน
สวนพฤกษศาสตร์ หรือสวนรุกขชาติ แล้วแต่กรณี กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนแห่งท้องที่เพื่อดาเนินคดี
ตามกฎหมายในข้อหาไม่ป ฏิบั ติตามคาสั่ งของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๓๕ (๒) หรือข้อหาไม่อานวย
ความสะดวกให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๓๖ แล้วแต่กรณีต่อไปด้วย
ขั้นตอนที่ 7 การจัดทารายงาน
พนั กงานเจ้ าหน้ าที่ ผู้ เป็ น หั ว หน้ าหรือผู้ ท าหน้ าที่ เป็ น หั ว หน้ าอุ ท ยานแห่ งชาติ วนอุท ยาน
สวนพฤกษศาสตร์ หรือสวนรุกขชาติ แล้วแต่กรณี จัดทารายงานผลการดาเนินมาตรการดังกล่าวให้ผู้อานวยการ
สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ รายงานอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เพื่อโปรดทราบโดยเร็ว
หมายเหตุ
1. การออกคาสั่ งทางปกครองให้ ผู้ ห นึ่ งผู้ ใดงดเว้น การกระท าใด ๆ หรือสั่ งให้ ออกไปจาก
อุทยานแห่งชาติ ตามมาตรา ๓๕ (๑) ให้ใช้หลักเกณฑ์ที่กาหนดในประกาศนี้ด้วยโดยอนุโลม
2. การใช้มาตรการบังคับทางปกครอง ไม่ตัดสิทธิกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ที่จะดาเนินคดีแพ่งและคดีล้มละลายกับผู้กระทาความผิดแต่อย่างใด
3. การปฏิบัติหน้าที่ห รือการใช้อานาจของพนักงานเจ้าหน้าที่ในเรื่องใดซึ่งประกาศนี้ไม่ได้
ก าหนดไว้ โดยเฉพาะ ให้ น าบทบั ญ ญั ติ แ ห่ งพระราชบั ญ ญั ติ วิธี ป ฏิ บั ติ ร าชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
กฎกระทรวง และประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติดังกล่าวมาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม
4. ในวาระเริ่ มแรก อธิบดีกรมอุท ยานแห่ งชาติ สั ต ว์ป่ า และพั น ธุ์พื ช จะแต่งตั้ งพนั กงาน
เจ้าหน้าที่ซึ่งไม่ผ่านการอบรมด้านการบังคับคดีจากกรมบั งคับคดีหรือด้านการบังคับทางปกครองตามหลักสูตร
ที่คณะกรรมการวิธีป ฏิบั ติราชการทางปกครองให้ ความเห็ นชอบ เป็น เจ้าพนักงานบังคับ ทางปกครองก็ได้
โดยพนักงานเจ้าหน้าที่ดังกล่าวสามารถปฏิบัติงานได้ไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่กฎกระทรวงกาหนดเจ้าหน้าที่
ผู้ อ อกค าสั่ งใช้ ม าตรการบั งคั บ ทางปกครองและการแต่ งตั้ งเจ้ าพนั กงานบั งคั บ ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๖๒
ใช้บังคับ
----------------------------------------------------
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การออกคาสั่งและมาตรการทางปกครอง
ตามมาตรา 35 พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562
(กรณีไม่รู้ตัวผู้กระทาความผิด)
---------------------------------------------------ขั้นตอนที่ ๑ การออกคาสั่งทางปกครอง
(๑) พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้เป็นหัวหน้าหรือผู้ทาหน้าที่เป็นหัวหน้าอุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน
สวนพฤกษศาสตร์ หรือสวนรุกขชาติ แล้วแต่กรณี ออกคาสั่งทางปกครองเป็นหนังสือให้ ผู้กระทาความผิ ด
ทาลาย รื้อถอน หรือกระทาการอันใดเพื่อให้อุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร์ หรือสวนรุกขชาติ
กลับ คืน สู่ส ภาพเดิม ภายในเวลาที่กาหนด ตามแบบ อช.ม.35 (ก) (โดยเรียนผู้กระทาความผิดตามบันทึก
ประจ าวัน ข้อ.......... เวลา ............. น ลงวันที่ ...................... คดีอาญาที่ ............. ของสถานีตารวจภูธ ร
..........................)
(๒) การแจ้งคาสั่งทางปกครอง ตามแบบ อช.ม.35 (ก) ให้ผู้กระทาความผิดทราบ ให้กระทา
โดยการประกาศคาสั่งตามแบบ อช.ม. 35 (ก) ในหนังสือพิมพ์ซึ่งแพร่หลายในท้องถิ่นนั้น ในกรณีนี้ให้ถือว่า
ได้รับแจ้งเมื่อล่วงพ้นระยะเวลาสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้แจ้งโดยวิธีดังกล่าว
(๓) นอกจากดาเนินการแจ้งคาสั่งทางปกครอง ตามแบบ อช.ม.35 (ก) ให้ผู้กระทาความผิด
ทราบในข้อ (2) แล้ว ให้ดาเนินการตามแบบ อช.ม.35 (ข) ปิดประกาศ ณ ศาลากลางจังหวัด ที่ว่าการอาเภอ
ที่ ท าการก านั น ที่ ท าการองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล สถานี ต ารวจภู ธ รแห่ ง ท้ อ งที่ และสถานที่ เกิ ด เหตุ
แห่งละหนึ่งชุด พร้อมจัดทาจัดทาบันทึกการปิดประกาศไว้เป็นหลักฐาน
ขั้นตอนที่ ๒ การแจ้งเตือน
(๑) ถ้าผู้กระทาความผิดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคาสั่งโดยไม่มีเหตุอันสมควร ก่อนเริ่มดาเนิน
มาตรการบังคับทางปกครองตามมาตรา ๓๕ (๓) ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้เป็นหัวหน้าหรือผู้ทาหน้าที่เป็นหัวหน้า
อุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร์ หรือสวนรุกขชาติ แล้วแต่กรณี มีหนังสือแจ้งเตือนให้ผู้กระทา
ความผิ ดปฏิ บั ติต ามคาสั่ งภายในระยะเวลาที่ กาหนดตามควรแก่ก รณี ตามแบบ อช.ม.35 (ค) (โดยเรีย น
ผู้กระทาความผิดตามบันทึกประจาวัน ข้อ.......... เวลา ............. น ลงวันที่ ...................... คดีอาญาที่ .............
ของสถานีตารวจภูธร ..........................)
(2) ดาเนินการปิดประกาศหนั งสือแจ้งเตือนดังกล่าว ตามแบบ อช.ม.35 (ง) ณ ศาลากลาง
จังหวัด ที่ว่าการอาเภอ ที่ทาการกานั น ผู้ ใหญ่ บ้าน องค์การบริห ารส่วนตาบล สถานีตารวจภูธรแห่ งท้องที่
และสถานที่เกิดเหตุนั้น แห่งละ ๑ ชุด แล้วจัดทาบันทึกการปิดประกาศไว้เป็นหลักฐาน ทั้งนี้ ควรปิดประกาศ
ก่อนเริ่มดาเนินการรื้อถอนฯ เป็นเวลาพอสมควร
ขั้นตอนที่ ๓ การดาเนินการยึด ทาลาย รื้อถอน แก้ไข หรือทาด้วยประการอื่น
(1) ให้ พนั กงานเจ้ าหน้ าที่ จัดทาบัญ ชีทรัพย์สิ น แผนที่สั งเขป ภาพถ่าย ทรัพ ย์สิ นที่ จะยึด
ทาลาย รื้อถอน แก้ไข หรือทาด้วยประการอื่น ตามมาตรา ๓๕ (๓) และแจ้งความลงประจาวันต่อพนักงาน
สอบสวนแห่ งท้ องที่ เพื่ อเป็ น หลั ก ฐาน แล้ ว รายงานให้ ผู้ อ านวยการส านั ก บริห ารพื้ น ที่ อ นุ รัก ษ์ ท ราบก่ อ น
ดาเนินการ
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(2) เมื่อครบกาหนดระยะเวลาในหนังสือแจ้งเตือน ถ้าผู้กระทาความผิดยังคงฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ
ตามหนั งสื อ แจ้ ง เตื อ น ให้ พ นั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ ผู้ เป็ น หั ว หน้ า หรื อ ผู้ ท าหน้ า ที่ เป็ น หั ว หน้ า อุ ท ยานแห่ งชาติ
วนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร์ หรือสวนรุกขชาติ แล้วแต่กรณี ใช้มาตรการบังคับตามที่กาหนดไว้ในหนังสือ
แจ้ งเตือน โดยยึ ด ทาลาย รื้อถอน แก้ไข หรือท าด้วยประการอื่น ตามมาตรา ๓๕ (๓) พร้อมจัดท าบันทึ ก
รายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ การด าเนิ น การ และจั ด ท าบั ญ ชี ท รั พ ย์ สิ น ที่ ท าลายหรื อ รื้ อ ถอน หรื อ เก็ บ รั ก ษา
และแผนที่สังเขปบริเวณที่ดาเนินการพร้อมทั้งถ่ายภาพการดาเนินการ
(3) น าเอกสารหลั กฐานตาม (2) ไปแจ้งความต่อพนั กงานสอบสวนแห่ ง ท้องที่ ลงบัน ทึ ก
ประจาวันไว้เป็นหลักฐาน
(๓) ให้ พ นั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ ผู้ เป็ น หั ว หน้ า หรื อ ผู้ ท าหน้ า ที่ เ ป็ น หั ว หน้ า อุ ท ยานแห่ ง ชาติ
วนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร์ หรือสวนรุกขชาติ แล้วแต่กรณี จัดทารายละเอียดค่าใช้จ่ายที่ต้องเสียไปในการที่
พนักงานเจ้าหน้าที่กระทาการยึด ทาลาย รื้อถอน แก้ไข หรือทาด้วยประการอื่น ตามมาตรา ๓๕ (๓)
ขั้นตอนที่ ๔ การจัดทารายงาน
พนั กงานเจ้ าหน้ าที่ ผู้ เป็ น หั ว หน้ าหรือผู้ ท าหน้ าที่ เป็ น หั ว หน้ าอุ ท ยานแห่ งชาติ วนอุท ยาน
สวนพฤกษศาสตร์ หรือสวนรุกขชาติ แล้วแต่กรณี จัดทารายงานผลการดาเนินมาตรการดังกล่าวให้ผู้อานวยการ
สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ รายงานอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เพื่อโปรดทราบโดยเร็ว
----------------------------------------------------
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แบบ อช. ม. 35 (ก)
ที่...........................................................

เรื่อง

...........................................................
……………………………………………………
วันที่.........เดือน.............................พ.ศ. .............

สั่งให้ผู้กระทาความผิดพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 (ทาลาย รื้อถอน หรือกระทาการ
อื่นใดเพื่อให้อุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร์ หรือสวนรุกขชาติ กลับคืนสู่สภาพเดิม
แล้วแต่กรณี)

เรียน (นาย/นาง/นางสาว/ผู้จัดการห้างหุ้นส่วน/ผู้จัดการบริษัท ฯลฯ)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สาเนาบันทึกการจับกุม/ตรวจสอบ การกระทาความผิดในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน
สวนพฤกษศาสตร์ หรือสวนรุกขชาติ....................... ลงวันที่.......... เดือน...........................
พ.ศ. ................
2. สาเนาหลักฐานการกล่าวโทษดาเนินคดี ปจว. ข้อ.......... ลงวันที่......... เดือน....................
พ.ศ. ............ เวลา....................น. คดีที่............/........... ยึดทรัพย์ที่............../..............
สถานีตารวจภูธร.......................
3. สาเนาประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่
ตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 ฉบับลงวันที่....... เดือน......... พ.ศ. ......
4. (เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง)
ด้ว ยเมื่อวัน ที่ ........ เดือน................... พ.ศ. .... เวลา..............น. คณะพนักงานเจ้าหน้ าที่
ประกอบด้วย................................................................................................................... ......................................
ได้ ดาเนิ น การตรวจปราบปรามการกระท าความผิ ดตามกฎหมายเกี่ย วการป่ าไม้ ในพื้ นที่ อุท ยานแห่ งชาติ
วนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร์ หรือสวนรุกขชาติ. ........................................ ท้องที่.........................หมู่ท่ี.......
ตาบล........................................อาเภอ...............................................จังหวัด.........................................ปรากฏว่า
ได้ตรวจพบการกระทาความผิ ดตามพระราชบัญ ญั ติอุทยานแห่ งชาติ พ.ศ. 2562 มาตรา.........................
ฐาน.......................................................................................................................... ..............................................
และความผิดตาม................................................................................................................ .................................
ซึ่งมีพยานหลักฐานเชื่อได้ว่า (ท่าน/ห้ างหุ้นส่วน/บริษัท ฯลฯ) เป็ นผู้กระทาความผิด หรือมีส่วนร่วมในการ
กระท าความผิ ดดั งกล่ าวข้างต้ น คณะพนั กงานเจ้าหน้ าที่ จึ งได้ด าเนิ น การกล่ าวโทษต่อ พนั กงานสอบสวน
สถานีตารวจภูธร............................ เพื่อดาเนินคดีตามกฎหมายแล้ว ตามปจว. ข้อ...................วันที่..............
เดือน.................... พ.ศ. ............ เวลา......................น. รายละเอียดปรากฏตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ 2
ดังนั้น หัวหน้าอุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร์ หรือสวนรุกขชาติ....................
ในฐานะพนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ อุ ท ยานแห่ ง ชาติ พ.ศ. 2562 ตามประกาศกระทรวง
ทรั พ ยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้ อม ฉบั บลงวั น ที่ ......... เดื อน............................ พ.ศ. ........... ปรากฏตาม
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เอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 อาศัยอานาจตามความในมาตรา 35 (2) แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562
สั่งให้ (ท่าน/ห้างหุ้นส่วน/บริษัทฯลฯ) (ทาลายหรือรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างหรือสิ่งอื่นใดที่ผิดไปจากเดิมออกไปให้
พ้นอุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร์ หรือสวนรุกขชาติ .................................หรือทาให้สิ่งนั้น ๆ
กลับคืนสู่สภาพเดิมแล้วแต่กรณี (โดยระบุให้ละเอียดและชัดเจนว่า ให้ทาอะไร อย่างไร) ให้แล้วเสร็จ ภายใน
วันที่.................. เดือน......................... พ.ศ. .......... หาก (ท่าน/ห้างหุ้นส่วน/บริษัท ฯลฯ) ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม
คาสั่ งดังกล่ าวให้ แล้ วเสร็จ ภายในระยะเวลาตามที่กาหนดโดยปราศจากเหตุอันสมควร พนักงานเจ้าหน้าที่
หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายมีความจาเป็นต้องดาเนินการ (ยึด ทาลาย รื้อถอน แก้ไข หรือทาด้วยประการอื่น
ตามมาตรา ๓๕ (๓) เสียเอง โดย (ท่าน/ห้างหุ้นส่วน/บริษัท ฯลฯ) ต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายที่ต้องเสียไป
ในการที่พนักงานเจ้าหน้าที่กระทาการเสียเองนั้นทั้งหมด เป็นจานวนเงิน*..............................................บาท
(................................................) พร้อมทั้งต้องชาระเงินเพิ่มในอัตราร้อยละยี่สิบห้าต่อปีของค่าใช้จ่ายดังกล่าว
อนึ่ง ขอเรียนว่า (ท่าน/ห้างหุ้นส่วน/บริษัท ฯลฯ) มีสิทธิอุทธรณ์คาสั่งนี้ต่อหัวหน้าอุทยาน
แห่งชาติ วนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร์ หรือสวนรุกขชาติ ........................................................ (ผู้ทาคาสั่ง)
ภายในสิ บ ห้ าวัน นั บ แต่ได้รั บ แจ้ งคาสั่ งนี้ โดยคาอุท ธรณ์ ต้องทาเป็ นหนั งสื อ ระบุ ข้อโต้แย้งและข้อเท็ จจริง
หรือข้อกฎหมายที่อ้างอิงประกอบด้วย แต่ทั้งนี้ การอุทธรณ์ ดังกล่าวไม่เป็นเหตุให้ทุเลาการบังคับตามคาสั่งนี้
เว้นแต่จะได้มีคาสั่งให้ทุเลาการบังคับโดยชัดแจ้ง และขอเรียนว่า ในกรณีที่ครบกาหนดระยะเวลาในการพิจารณา
อุทธรณ์ของผู้มีอานาจพิจารณาอุทธรณ์ ไม่ว่าจะมี คาวินิจ ฉัยของผู้มีอานาจพิจารณาอุทธรณ์หรือไม่ ท่านใน
ฐานะผู้รับคาสั่งทางปกครองสามารถที่จะยื่นคาฟ้องต่อศาลปกครองภายในระยะเวลาเก้าสิบวัน นับแต่วันที่รู้
หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตามมาตรา 49 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดี
ปกครอง พ.ศ. 2542 โดยแยกออกเป็น 2 กรณี
ก. ถ้ามีการวินิจฉัยอุทธรณ์แล้ว
ผู้รับคาสั่งมีสิทธิฟ้องคดีคัดค้านคาวินิจฉัยอุทธรณ์ภายในเวลาเก้าสิบวัน นับแต่วันที่รับแจ้ง
หรือทราบคาวินิจฉัยอุทธรณ์
ข. ถ้าในกรณีที่ครบกาหนดระยะเวลาในการพิจารณาอุทธรณ์แล้ว แต่ผู้มีอานาจยังไม่วินิจฉัยอุทธรณ์
ผู้รับคาสั่งทางปกครองสามารถยื่นคาฟ้องต่อศาลปกครองในประเด็น การพิจารณาอุทธรณ์ล่าช้า
รวมทั้งสามารถฟ้องในประเด็นเกี่ยวกับเนื้อหาของคาสั่งทางปกครองนั้นว่าชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ด้วยก็ได้
โดยต้องใช้สิทธิฟ้องภายในเก้าสิบวัน นับแต่วันครบกาหนคระยะเวลาในการพิจารณาอุทธรณ์
สาหรับ วิธีการยื่น คาฟ้องนั้น คาฟ้ องต้องทาเป็นหนังสื อยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ของศาล
ปกครองชั้ น ต้ น ที่ ผู้ ฟ้ อ งคดี มี ภู มิ ล านาหรื อ ที่ มู ล คดี เกิ ด ขึ้ น ในเขตศาลปกครองชั้ น ต้ น นั้ น หรื อ ยื่ น โดยส่ ง
ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนก็ได้โดยถือว่าวันที่ส่งคาฟ้องแก่พนักงานไปรษณีย์เป็นวันที่ยื่นคาฟ้องต่อศาลปกครอง
จึงเรียนมาเพื่อทราบและดาเนินการ
ขอแสดงความนับถือ
(..........................................)
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร์ หรือสวนรุกขชาติ..................
* ให้ระบุจานวนเงินให้ชัดเจน โดยคิดประมาณการจากค่าแรงงานว่าใช้คนงานกี่คนๆ ละเท่าใดต่อวัน จานวนกี่วัน
คาเช่ายานพาหนะขนส่ง ค่าเช่าเครื่องมือเครื่องใช้ เครื่องจักรกล และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
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เเบบ อช. ม. 35 (ข)
คาสั่งหัวหน้าอุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร์ หรือสวนรุกขชาติ ..........................
ในฐานะพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562
ที่.............../..............
เรื่อง

ให้ (นาย/นาง/นางสาว/ห้างหุ้นส่วน/บริษัท ฯลฯ) (ทาลาย รื้อถอน หรือกระทาการอื่นใดเพื่อให้
อุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร์ หรือสวนรุกขชาติ กลับคืนสู่สภาพเดิมแล้วแต่กรณี)
…………………………………………………….

ด้ว ยเมื่อวัน ที่ ........ เดือน................... พ.ศ. .... เวลา..............น. คณะพนักงานเจ้าหน้ าที่
ประกอบด้วย................................................................................................................... ......................................
ได้ ดาเนิ น การตรวจปราบปรามการกระท าความผิ ดตามกฎหมายเกี่ย วการป่ าไม้ ในพื้ นที่ อุท ยานแห่ งชาติ
วนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร์ หรือสวนรุกขชาติ......................................... ท้องที่......................... หมู่ที่.......
ตาบล........................................ อาเภอ............................................... จังหวัด......................................... ปรากฏว่า
ได้ตรวจพบการกระทาความผิ ดตามพระราชบัญ ญั ติอุทยานแห่ งชาติ พ.ศ. 2562 มาตรา.........................
ฐาน.......................................................................................................................... ..............................................
และความผิดตาม................................................................................................................ .................................
ซึ่งมีพยานหลักฐานเชื่อได้ว่า (ท่าน/ห้ างหุ้นส่วน/บริษัท ฯลฯ) เป็นผู้กระทาความผิด หรือมีส่วนร่วมในการ
กระท าความผิ ดดั งกล่ าวข้างต้ น คณะพนั กงานเจ้าหน้ าที่ จึ งได้ด าเนิ น การกล่ าวโทษต่อ พนั กงานสอบสวน
สถานีตารวจภูธร............................ เพื่อดาเนินคดีตามกฎหมายแล้ว ตามปจว. ข้อ................... วันที่..............
เดือน.................... พ.ศ. ............ เวลา......................น. รายละเอียดปรากฏตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ 2
ดั ง นั้ น หั ว หน้ า อุ ท ยานแห่ ง ชาติ วนอุ ท ยาน สวนพฤกษศาสตร์ หรื อ สวนรุ ก ขชาติ
....................... ในฐานะพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติอุ ทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 ตามประกาศ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฉบับลงวันที่......... เดือน............................ พ.ศ. ........... ปรากฏตาม
เอกสารสิ่ งที่ส่ งมาด้ วย 3 อาศัย อานาจตามความในมาตรา 35 (2) แห่ งพระราชบัญ ญั ติอุท ยานแห่ งชาติ
พ.ศ. 2562 สั่งให้ (ท่าน/ห้างหุ้นส่วน/บริษัทฯลฯ) (ทาลายหรือรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างหรือสิ่งอื่นใดที่ผิดไปจากเดิม
ออกไปให้พ้นอุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร์ หรือสวนรุกขชาติ................................. หรือทาให้
สิ่งนั้น ๆ กลับคืนสู่สภาพเดิมแล้วแต่กรณี (โดยระบุให้ละเอียดและชัดเจนว่าให้ทาอะไร อย่างไร) ให้แล้วเสร็จ
ภายในวัน ที่ .................. เดือน......................... พ.ศ. .......... หาก (ท่าน/ห้ างหุ้ น ส่ ว น/บริษัท ฯลฯ) ฝ่ าฝื น
ไม่ปฏิบัติตามคาสั่งดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาตามที่ กาหนด โดยปราศจากเหตุอันสมควรพนักงาน
เจ้าหน้าที่ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายมีความจาเป็นต้องดาเนินการ (ยึด ทาลาย รื้อถอน แก้ไข หรือทาด้วย
ประการอื่น ตามมาตรา ๓๕ (๓) เสียเอง โดย (ท่าน/ห้างหุ้นส่วน/บริษัท ฯลฯ) ต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่าย
ที่ ต้ อ งเสี ย ไปในการที่ พ นั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ ก ระท าการเสี ย เองนั้ น ทั้ ง หมด เป็ น จ านวนเงิน *………………บาท
(...................................) พร้อมทั้งต้องชาระเงินเพิ่มในอัตราร้อยละยี่สบิ ห้าต่อปีของค่าใช้จา่ ยดังกล่าว
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โดย (ท่ า น/ห้ างหุ้ น ส่ ว น/บริ ษั ท ฯลฯ) มี สิ ท ธิอุ ท ธรณ์ ค าสั่ งนี้ ต่ อ หั ว หน้ าอุ ท ยานแห่ งชาติ
วนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร์ หรือสวนรุกขชาติ ........................................................ (ผู้ทาคาสั่ง) ภายในสิบห้าวัน
นับ แต่ได้รับ แจ้ งคาสั่งนี้ โดยคาอุทธรณ์ ต้องทาเป็นหนังสื อ ระบุข้อโต้แย้งและข้อเท็จจริง หรือข้อกฎหมาย
ที่อ้างอิงประกอบด้วย แต่ทั้งนี้ การอุทธรณ์ดังกล่าวไม่เป็นเหตุให้ทุเลาการบังคับตามคาสั่งนี้ เว้นแต่จะได้มีคาสั่ง
ให้ทุเลาการบังคับโดยชัดแจ้ง และขอเรียนว่า ในกรณีที่ครบกาหนดระยะเวลาในการพิจารณาอุทธรณ์ของผู้มี
อานาจพิจารณาอุทธรณ์ ไม่ว่าจะมีคาวินิจ ฉัยของผู้มีอานาจพิจารณาอุทธรณ์หรือไม่ ท่านในฐานะผู้รับคาสั่ง
ทางปกครองสามารถที่จะยื่นคาฟ้องต่อศาลปกครองภายในระยะเวลาเก้าสิบวัน นับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุ
แห่ ง การฟ้ อ งคดี ต ามมาตรา 49 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ จั ด ตั้ ง ศาลปกครองและวิ ธี พิ จ ารณาคดี ป กครอง
พ.ศ. 2542 โดยแยกออกเป็น 2 กรณี
ก. ถ้ามีการวินิจฉัยอุทธรณ์แล้ว
ผู้รับคาสั่งมีสิทธิฟ้องคดีคัดค้านคาวินิจฉัยอุทธรณ์ภายในเวลาเก้าสิบวัน นับแต่วันที่รับแจ้ง
หรือทราบคาวินิจฉัยอุทธรณ์
ข. ถ้าในกรณีที่ครบกาหนดระยะเวลาในการพิจารณาอุทธรณ์แล้ว แต่ผู้มีอานาจยังไม่วินิจฉัย
อุทธรณ์
ผู้รับคาสั่งทางปกครองสามารถยื่นคาฟ้องต่อศาลปกครองในประเด็น การพิจารณาอุทธรณ์
ล่าช้า รวมทั้งสามารถฟ้องในประเด็นเกี่ยวกับเนื้อหาของคาสั่งทางปกครองนั้นว่าชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ด้วย
ก็ได้ โดยต้องใช้สิทธิฟ้องภายในเก้าสิบวัน นับแต่วันครบกาหนคระยะเวลาในการพิจารณาอุทธรณ์
ส าหรั บ วิ ธี ก ารยื่ น ค าฟ้ อ งนั้ น ค าฟ้ อ งต้ อ งท าเป็ น หนั ง สื อ ยื่ น ต่ อ พนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่
ของศาลปกครองชั้นต้นที่ผู้ฟ้องคดีมีภูมิลานาหรือที่มูลคดีเกิดขึ้นในเขตศาลปกครองชั้นต้นนั้น หรือยื่นโดยส่ง
ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนก็ได้โดยถือว่าวันที่ส่งคาฟ้องแก่พนักงานไปรษณีย์เป็นวันที่ยื่นคาฟ้องต่อศาลปกครอง
สั่ง ณ วันที่........... เดือน................. พ.ศ. .........
(.............................................)
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร์ หรือสวนรุกขชาติ..................

*ให้ระบุจานวนเงินให้ชัดจน เช่นเดียวกับ แบบ อช. ม. 35 (ก)
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หลักฐานการปิดประกาศ แบบ อช. ม. 35 (ข)
..............................................
..............................................
วันที่.........เดือน.............................พ.ศ. .............
บันทึกฉบับนี้จัดทาขึ้นเพื่อเป็นหลักฐานแสดงว่า
วันนี้ (วันที่........ เดือน.......................... พ.ศ. ................) เวลา................ พนักงานเจ้าหน้าที่
ได้ดาเนิ น การปิ ดประกาศ คาสั่ งหั วหน้ าอุทยานแห่ งชาติ วนอุท ยาน สวนพฤกษศาสตร์ หรือสวนรุกขชาติ
....................................................................................... ในฐานะพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติอุทยาน
แห่ ง ชาติ พ.ศ. ๒๕62 ที่ .................../................ ลงวั น ที่ ............เดื อ น................... พ.ศ. ................
เรื่อง....................................................................................................................... ...........................................
ณ ........................................................................................................... จานวน.......... ...................................ชุด
โดยได้ปิดประกาศต่อหน้าเจ้าพนักงานผู้เป็นพยาน

(ลงชื่อ)

พนักงานเจ้าหน้าที่/ผู้ปิดประกาศ
(.........................................)

(ลงชื่อ)

เจ้าพนักงาน/พยาน
(.........................................)

(ลงชื่อ)

เจ้าพนักงาน/พยาน
(.........................................)

หมายเหตุ เจ้าพนักงานที่จะเป็นพยานในการปิดประกาศ ได้แก่
(๑) เจ้าพนักงานตารวจ
(๒) ข้าราชการส่วนกลาง
(๓) เจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในเขตพื้นที่ ได้แก่
(ก) กานัน
(ข) แพทย์ประจาตาบล
(ค) สารวัตรกานัน
(ง) ผู้ใหญ่บ้าน
(จ) ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
(ฉ) ข้าราชการส่วนท้องถิ่นหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
(ช) ข้าราชการประจาอาเภอหรือจังหวัด
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แบบ อช. ม. 35 (ค)
…………………………………………...
…………………………………………….

ที่ ทส........../.............

วันที่......... เดือน............................. พ.ศ. .............
เรื่อง

สั่งให้ผู้กระทาความผิดพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 (ทาลาย รื้อถอน หรือกระทาการ
อื่นใดเพื่อให้อุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร์ หรือสวนรุกขชาติ กลับคืนสู่สภาพเดิม
แล้วแต่กรณี)

เรียน (นาย/นาง/นางสาว/ผู้จัดการห้างหุ้นส่วน/ผู้จัดการบริษัท ฯลฯ)
อ้างถึง 1. หนังสือตามแบบ อช. ม. 35 (ก)
2. คาสั่งตามแบบ อช.ม. 35 (ข)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สาเนาคาสั่งหัวหน้าอุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร์ หรือสวนรุกขชาติ
............................................... ในฐานะพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติอุทยาน
แห่งชาติ พ.ศ. 2562 ที่........../.............. ลงวันที่....... เดือน............... พ.ศ. ......
เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ดาเนินการ (ทาลาย รื้อถอน หรือกระทาการอื่นใด
เพื่อให้อุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร์ หรือสวนรุกขชาติ กลับคืนสู่
สภาพเดิมแล้วแต่กรณี)
2. ประมาณการค่าใช้จ่ายในการดาเนินการของพนักงานเจ้าหน้าที่ และเงินเพิ่มร้อยละยี่สิบห้า
ต่อปีของค่าใช้จ่าย
3. (เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง)
ตามหนังสือที่อ้างถึง 1 และ 2 ได้สั่งให้ (ท่าน/ห้างหุ้นส่วน/บริษัท ฯลฯ) (ทาลาย รื้อถอน
หรื อ กระท าการอื่น ใดเพื่ อให้ อุท ยานแห่ งชาติ วนอุ ท ยาน สวนพฤกษศาสตร์ หรือสวนรุกขชาติ กลั บ คื น สู่
สภาพเดิมแล้วแต่กรณี) ให้แล้วเสร็จภายในวันที่.......... เดือน............... พ.ศ. ........... นั้น
บั ด นี้ ครบก าหนดระยะเวลาดั งกล่ าวแล้ ว ท่ านไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามค าสั่ งทางปกครองดั งกล่ าว
โดยปราศจากเหตุอัน สมควร จึงเรียนเตือนมายังท่าน และให้ (ท่าน/ห้างหุ้นส่ วน/บริษัท ฯลฯ) ดาเนินการ
(ท าลายหรื อ รื้ อ ถอนสิ่ ง ปลู ก สร้ า งหรื อ สิ่ ง อื่ น ใดที่ ผิ ด ไปจากสภาพเดิ ม ออกไปให้ พ้ น อุ ท ยานแห่ ง ชาติ
..............................................................หรือท าให้ สิ่ งนั้ น ๆ กลั บคืน สู่ ส ภาพเดิมแล้ ว แต่กรณี ) ให้ เสร็จสิ้ น
ภายในวัน ที่......................................................... (กาหนดระยะเวลาตามสมควรแก่กรณี ) หากพ้นกาหนด
ระยะเวลาดั งกล่ าวพนั ก งานเจ้ าหน้ า ที่ จ ะด าเนิ น การ (ท าลายหรือ รื้อ ถอนสิ่ งปลู ก สร้าง ฯลฯ) ตั้ งแต่ วั น ที่
.................................................... ซึ่งจะต้องใช้ค่าใช้จ่ายในการที่พนักงานเจ้าหน้าที่เข้าดาเนินการด้วยตนเอง
เป็ น เงิน จ านวน..................บาท (................................... .................) ตามเอกสารสิ่ งที่ ส่ งมาด้ ว ย 2 โดย
(ท่ า น/ห้ า งหุ้ น ส่ ว น/บริ ษั ท ฯลฯ ) จะต้ อ งรั บ ผิ ด ชอบชดใช้ ค่ า ใช้ จ่ า ยดั งกล่ า ว จ านวน....................บาท
(.............................) พร้อมทั้งต้องชาระเงินเพิ่มในอัตราร้อยละยี่สบิ ห้าต่อปีของค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่พนักงาน
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เจ้าหน้าที่ แต่การกาหนดค่าใช้จ่ ายดังกล่ าวนี้ไม่เป็นการตัดสิทธิที่จะเรียกค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น หากจะต้องเสี ย
ค่าใช้จ่ายจริงมากกว่า ที่ได้กาหนดไว้นี้
อนึ่ ง ขอเรียนว่า การกระทาซึ่งเป็นการต่อสู้ขัดขวางการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่
ตามคาสั่ งดังกล่ าว พนั กงานเจ้าหน้ าที่มีอานาจใช้กาลั งในการปฏิบัติห น้าที่ และผู้ กระทาการต่อสู้ ขัดขวาง
จะต้องถูกดาเนินคดีอาญาอีกทางหนึ่งด้วย
ขอแสดงความนับถือ

(.............................................)
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร์ หรือสวนรุกขชาติ..................
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เเบบ อช. ม. 35 (ง)
ประกาศหัวหน้าอุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร์ หรือสวนรุกขชาติ............
ในฐานะพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562
เรื่อง ให้ (นาย/นาง/นางสาว/ห้างหุ้นส่วน/บริษัท ฯลฯ) (ทาลาย รื้อถอน หรือกระทาการอื่นใดเพื่อให้
อุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร์ หรือสวนรุกขชาติ กลัวคืนสู่สภาพเดิมแล้วแต่กรณี)
…………………………………………………….
ตามที่หัวหน้าอุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร์ หรือสวนรุกขชาติ......................
ในฐานะพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 ได้มีคาสั่ง ที่............./................
ลงวันที่...................... เรื่อง………………………………………………………………............................................................
ดังรายละเอียดตามสาเนาคาสั่งแจ้งเตือน (เเบบ อช. ม. 35 (ค)) แนบท้ายประกาศนี้ นั้น
ดังนั้น หัวหน้าอุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร์ หรือสวนรุกขชาติ.....................
ในฐานะพนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ อุ ท ยาน แห่ ง ชาติ พ.ศ. 2562 จึ ง ได้ มี ค าสั่ ง แต่ ง ตั้ ง
พนั ก งานเจ้ าหน้ าที่ ด าเนิ น การ (ท าลาย รื้อถอน หรือกระท าการอื่น ใดเพื่ อให้ อุท ยานแห่ งชาติ วนอุ ท ยาน
สวนพฤกษศาสตร์ หรือสวนรุกขชาติ กลับคืนสู่สภาพเดิมแล้วแต่กรณี) ปรากฏตามสาเนาคาสั่งที่........../............
เรื่อง.............................................................................................................แนบท้ายประกาศนี้ โดยพ นักงาน
เจ้ า หน้ า ที่ จ ะเริ่ ม ด าเนิ น การ (ท าลาย รื้ อ ถอน หรื อ กระท าการอื่ น ใดเพื่ อ ให้ อุ ท ยานแห่ ง ชาติ วนอุ ท ยาน
สวนพฤกษศาสตร์ หรื อสวนรุ ก ขชาติ กลั บ คื น สู่ ส ภาพเดิ ม แล้ ว แต่ ก รณี ) ตั้ งแต่วั น ที่ ............... เดื อ น........
พ.ศ. ......................... เป็นต้นไป
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่........... เดือน......................... พ.ศ. .........

(.............................................)
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร์ หรือสวนรุกขชาติ..................
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หลักฐานการปิดประกาศ แบบ อช. ม. 35 (ง)
..............................................
..............................................
วันที่..........เดือน............................... พ.ศ. ..........................
บันทึกฉบับนี้จัดทาขึ้นเพื่อเป็นหลักฐานแสดงว่า
วันนี้ (วันที่........ เดือน.......................... พ.ศ. ................) เวลา................ พนักงานเจ้าหน้าที่
ได้ ด าเนิ น การปิ ด ประกาศหั ว หน้ า อุ ท ยานแห่ ง ชาติ วนอุ ท ยาน สวนพฤกษศาสตร์ หรื อ สวนรุ ก ขชาติ
....................................................................... ในฐานะพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕62 เรื่อง.................................................................................. ...........................................................
ณ ........................................................................................................... จานวน.......... ...................................ชุด
โดยได้ปิดประกาศต่อหน้าเจ้าพนักงานผู้เป็นพยาน

(ลงชื่อ)

พนักงานเจ้าหน้าที่/ผู้ปิดประกาศ
(.........................................)

(ลงชื่อ)

เจ้าพนักงาน/พยาน
(.........................................)

(ลงชื่อ)

เจ้าพนักงาน/พยาน
(.........................................)

หมายเหตุ เจ้าพนักงานที่จะเป็นพยานในการปิดประกาศ ได้แก่
(๑) เจ้าพนักงานตารวจ
(๒) ข้าราชการส่วนกลาง
(๓) เจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในเขตพื้นที่ ได้แก่
(ก) กานัน
(ข) แพทย์ประจาตาบล
(ค) สารวัตรกานัน
(ง) ผู้ใหญ่บ้าน
(จ) ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
(ฉ) ข้าราชการส่วนท้องถิ่นหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
(ช) ข้าราชการประจาอาเภอหรือจังหวัด
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แบบ อช. ม. 35 (จ)
ที่ ทส....................................................

.............................................................
……………………………………………………….
วันที่......... เดือน ........................ พ.ศ. .......................

เรื่อง

(เดิม) ตามแบบ อช. ม. 35 (ก)

เรียน (บุคคลเดิม) ตามแบบ อช. ม. 35 (ก)
อ้างถึง 1. หนังสือตามแบบ อช. ม. 35 (ก)
2. คาสั่งตามแบบ อช. ม. 35 (ข)
3. หนังสือตามแบบ อช. ม. 35 (ค)
4. ประกาศตามแบบ อช. ม. 35 (ง)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สาเนารายละเอียดเกี่ยวกับการดาเนินการ............................................................................
............................................................พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง
2. สาเนา ปจว. ข้อ................. ลงวันที่.................................... เวลา..........................น.
สถานีตารวจภูธร.......................
3. รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดาเนินการของพนักงานเจ้าหน้าที่และเงินเพิ่มร้อยละยี่สิบห้า
ต่อปีของค่าใช้จ่ายทั้งหมด
4. (เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง)
ตามหนังสือที่อ้างถึง 1 ถึง 4 ได้สั่งให้ท่านดาเนินการ..............................................................
..............................................................................................................................................................................
ภายในวันที่......... เดือน.................................. พ.ศ. ........... แต่ปรากฏว่าเมื่อพ้นกาหนดระยะเวลาดังกล่าว
ท่านไม่ปฏิบัติตามคาสั่งดังกล่าว จึงได้แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดาเนินการเสียเอง โดยกาหนดให้ท่านเป็น
ผู้รับ ผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายที่ต้องเสียไปในการที่พนักงานเจ้าหน้าที่กระทาการเสียเองนั้ นทั้งหมด พร้อมทั้ง
ต้องชาระเงินเพิ่มในอัตราร้อยละยี่สิบห้าต่อปีของค่าใช้จ่ายดังกล่าว ความละเอียดแจ้งอยู่แล้ว นั้น
บัดนี้ พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดาเนินการ.......................................................................................
......................................................................................................................................... ...............................แล้ว
ปรากฏว่าได้เสียค่าใช้จ่ายเพื่อการนี้ไปเป็นเงินจานวน...............................บาท (.................................................)
ซึ่งตามพระราชบั ญ ญั ติอุท ยานแห่ งชาติ พ.ศ. 2562 และพระราชบั ญ ญั ติ วิธีป ฏิ บัติ ราชการทางปกครอง
พ.ศ. 2539 ท่านมีหน้าที่ชดใช้ค่าใช้จ่ายที่ต้องเสียไปดังกล่าวทั้งหมด พร้อมทั้งท่านต้องชาระเงินเพิ่มอีกร้อยละ
ยี่สิบห้าต่อปีของค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่
ดังนั้น จึงขอให้ท่านนาเงินจานวน.......................................บาท (............................................)
พร้อมทั้งเงินเพิ่มอีกร้อยละยี่สิบห้าต่อปีของค่าใช้จ่ายดังกล่าวไปชาระแก่หัวหน้าอุทยานแห่งชาติ........................
ณ ที่ทาการอุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร์ หรือสวนรุกขชาติ...................................................
หมู่ที่.......... ตาบล.......................อาเภอ............................................... จังหวัด......................................... ภายใน
วันที่........... เดือน...................พ.ศ. ........... (กาหนดเวลาพอสมควร)
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อนึ่ ง ขอเรี ย นว่ า (ท่ า น/ห้ า งหุ้ น ส่ ว น/บริ ษั ท ฯลฯ) มี สิ ท ธิ อุ ท ธรณ์ ค าสั่ ง นี้ ต่ อ หั ว หน้ า
อุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร์ หรือสวนรุกขชาติ .................................................................
(ผู้ ท าค าสั่ ง ) ภายในสิ บ ห้ า วั น นั บ แต่ ได้ รั บ แจ้ งค าสั่ งนี้ โดยค าอุ ท ธรณ์ ต้ อ งท าเป็ น หนั ง สื อ ระบุ ข้ อ โต้ แ ย้ ง
และข้ อ เท็ จ จริ ง หรื อ ข้ อ กฎหมายที่ อ้ างอิ งประกอบด้ ว ย แต่ ทั้ งนี้ ก ารอุ ท ธรณ์ ดั งกล่ าวไม่ เป็ น เหตุ ให้ ทุ เลา
การบังคับตามคาสั่งนี้ เว้นแต่จะได้มีคาสั่งให้ทุเลาการบังคับโดยชัดแจ้งและขอเรียนว่า ในกรณีที่ครบกาหนด
ระยะเวลาในการพิจารณาอุทธรณ์ของผู้มีอานาจพิจารณาอุทธรณ์ ไม่ว่าจะมีคาวินิจนัยของผู้มีอานาจพิจารณา
อุทธรณ์หรือไม่ ท่านในฐานะผู้รับคาสั่งทางปกครองสามารถที่จะยื่นคาฟ้องต่อศาลปกครองภายในระยะเวลา
เก้าสิบวัน นับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตามมาตรา 49 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง
และวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 โดยแยกออกเป็น 2 กรณี
ก. ถ้ามีการวินิจฉัยอุทธรณ์แล้ว
ผู้รับคาสั่งมีสิทธิฟ้องคดีคัดค้านคาวินิจฉัยอุทธรณ์ภายในเวลาเก้าสิบวัน นับแต่วันที่รับแจ้ง
หรือทราบคาวินิจฉัยอุทธรณ์
ข. ถ้าในกรณีที่ครบกาหนดระยะเวลาในการพิจารณาอุทธรณ์แล้ว แต่ผู้มีอานาจยังไม่วินิจฉัย
อุทธรณ์
ผู้รับคาสั่งทางปกครองสามารถยื่นคาฟ้องต่อศาลปกครองในประเด็น การพิจารณาอุทธรณ์
ล่าช้า รวมทั้งสามารถฟ้องในประเด็นเกี่ยวกับเนื้อหาของคาสั่งทางปกครองนั้นว่าชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ด้วย
ก็ได้ โดยต้องใช้สิทธิฟ้องภายในเก้าสิบวัน นับแต่วันครบกาหนคระยะเวลาในการพิจารณาอุทธรณ์
สาหรับ วิธีการยื่น คาฟ้องนั้น คาฟ้ องต้องทาเป็นหนังสื อยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ของศาล
ปกครองชั้ น ต้ น ที่ ผู้ ฟ้ อ งคดี มี ภู มิ ล านาหรื อ ที่ มู ล คดี เกิ ด ขึ้ น ในเขตศาลปกครองชั้ น ต้ น นั้ น หรื อ ยื่ น โดยส่ ง
ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนก็ได้โดยถือว่าวันที่ส่งคาฟ้องแก่พนักงานไปรษณีย์เป็นวันที่ยื่นคาฟ้องต่อศาลปกครอง
จึงเรียนมาเพื่อทราบและดาเนินการ
ขอแสดงความนับถือ

(.............................................)
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร์ หรือสวนรุกขชาติ..................
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แบบ อช. ม. 35 (ฉ)
ที่ ทส................/...................................

...............................................................
……………………………………………………….
วันที่.........เดือน ........................พ.ศ. .......................

เรื่อง

(เดิม) ตามแบบ อช. ม. 35 (ก)

เรียน (บุคคลเดิม) ตามแบบ อช. ม. 35 (ก)
อ้างถึง หนังสือตามแบบ อช. ม. 35 (จ)
ตามหนังสือที่อ้างถึง ได้แจ้งให้ท่านทราบว่าพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดาเนินการ...........................
........................................................................................................................................................................แล้ว
ปรากฏว่าได้เสียค่าใช้จ่ายเพื่อการนี้ไปเป็นเงินจานวน...............................บาท (.................................................)
ซึ่งตามกฎหมายท่านมีหน้าที่ชดใช้ค่าใช้จ่ายที่ต้องเสียไปดังกล่าวทั้งหมด พร้อมทั้งท่านต้องชาระเงินเพิ่มอีก
ร้อยละยี่สิบห้าต่อปีของค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่และขอให้ท่านนาเงินจานวน....................บาท
(............................................) พร้อ มทั้ งเงิน เพิ่ มอี กร้อยละยี่ สิ บ ห้ าต่อปี ข องค่าใช้จ่ายดั งกล่ าวไปช าระแก่
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร์ หรือสวนรุกขชาติ .....................................................
ณ ที่ทาการอุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร์ หรือสวนรุกขชาติ....................................................
หมู่ที่...... ตาบล.......................... อาเภอ..................................จังหวัด............................... ภายในวันที่..............
เดือน...................พ.ศ. ........... ความละเอียดแจ้งอยู่แล้ว นั้น
บัดนี้ ครบกาหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ท่านไม่ปฏิบัติตามคาสั่งทางปกครองดังกล่าว จึงเรียนเตือน
มายังท่านให้นาเงินค่าใช้จ่ายดังกล่าวจานวน..............................บาท (........................................................)
พร้อมเงิน เพิ่มอีกร้อยละยี่ สิบ ห้ าต่อปี ของค่าใช้จ่ายดังกล่าวไปช าระแก่หั วหน้าอุทยานแห่ งชาติ วนอุทยาน
สวนพฤกษศาสตร์ หรือสวนรุกขชาติ......................... ณ ที่ทาการอุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร์
หรือสวนรุกขชาติ ................................. หมู่ที่........ ตาบล............................... อาเภอ.....................................
จังหวัด............................... ภายในวันที่........ เดือน............................. พ.ศ. ........... (ต้องไม่น้อยกว่า 7 วัน
นับแต่ได้รับหนังสือนี้)
หากท่านเพิกเฉยไม่ดาเนินการภายในเวลาที่กาหนดดังกล่าวพนักงานเจ้าหน้าที่จะใช้มาตรการ
บั งคับ ทางปกครองดาเนิ น การยึ ด หรื ออายัดทรัพย์สิ นของท่าน ทั้ งทรัพ ย์สิ น ของท่านที่พ นักงานเจ้าหน้าที่
ได้ครอบครองไว้ และหรือทรัพย์สินอื่นของท่าน แล้วนาออกขายทอดตลาดเพื่อนาเงินมาชาระค่าใช้จ่ายและเงิน
เพิม่ ดังกล่าวข้างต้นให้ครบถ้วนต่อไป
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อนึ่ง การที่พนักงานเจ้าหน้าที่ใช้มาตรการบังคับทางปกครองในการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน
และขายทอดตลาดเพื่ อ ช าระหนี้ ดั งกล่ าว ไม่ ตั ดสิ ท ธิข องกรมอุ ท ยานแห่ งชาติ สั ต ว์ป่ า และพั น ธุ์พื ช ที่ จ ะ
ดาเนินคดีแพ่งและคดีล้มละลายกับท่านแต่อย่างใด
จึงเรียนมาเพื่อทราบและดาเนินการ
ขอแสดงความนับถือ

(.............................................)
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร์ หรือสวนรุกขชาติ..................
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แบบ อช. ม. 35 (ช)
ประกาศหัวหน้าอุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร์ หรือสวนรุกขชาติ......................
ในฐานะพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕62
เรื่อง ให้ (นาย/นาง/ห้างหุ้นส่วน/บริษัท ฯลๆ) (ทาลาย รื้อถอน หรือกระทาการอื่นใดเพื่อให้อุทยานแห่งชาติ
วนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร์ หรือสวนรุกขชาติ กลับคืนสู่สภาพเดิมแล้วแต่กรณี)
...................................................
ตามที่หัวหน้าอุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร์ หรือสวนรุกขชาติ.......................
ในฐานะพนั ก งานเจ้ าหน้ าที่ ต ามพระราชบั ญ ญั ติอุ ท ยานแห่ งชาติ พ.ศ. ๒๕62 ได้ แ จ้งให้ (ท่ าน/ผู้ จัด การ
ห้างหุ้นส่วน/ผู้จัดการบริษัท ฯลฯ) (กรณีไม่ทราบตัวผู้กระทาความผิดก็ไม่ต้องระบุ) ทราบว่าพนัก งานเจ้าหน้าที่
ได้ ด าเนิ น การ...........................................................................................................แล้ ว ป รากฏว่ า
ได้เสียค่าใช้จ่ายเพื่อการนี้ไปเป็นเงินจานวน.....................บาท (........................................ ...................) ซึ่งตาม
กฎหมาย (ท่าน/ผู้จัดการห้างหุ้นส่วน/ผู้จัดการบริษัท ฯลฯ) มีหน้าที่ชดใช้ค่าใช้จ่ายที่ต้องเสียไปดังกล่าวทั้งหมด
พร้อมทั้งต้องชาระเงินเพิ่มอีกร้อยละยี่ สิบห้ าต่อปีของค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้ แก่พนักงานเจ้าหน้าที่และขอให้
(ท่าน/ผู้จัดการห้างหุ้นส่วน/ผู้จัดการบริษัท ฯลฯ) นาเงินจานวน..................บาท (.............................................)
พร้อมเงินเพิ่มอีกร้อยละยี่สิบห้าต่อปี ของค่าใช้จ่ายดังกล่าวไปชาระแก่หัวหน้าอุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน
สวนพฤกษศาสตร์ หรือสวนรุกขชาติ ............................................. ณ ที่ทาการอุทยานแห่ งชาติ วนอุทยาน
สวนพฤกษศาสตร์ หรือสวนรุกขชาติ .............................................. หมู่ที่.......... ตาบล......................................
อาเภอ............................................. จังหวัด............................. ภายในวันที่........... เดือน...............................
พ.ศ. ............ ดังรายละเอียดตามสาเนาหนังสือแจ้งเตือน (แบบ อช. ม.35 (ฉ)) แนบท้ายประกาศนี้ นั้น
บั ด นี้ ครบก าหนดเวลาดั งกล่ าวแล้ ว (ท่ า น/ผู้ จั ด การห้ างหุ้ น ส่ ว น/ผู้ จั ด การบริ ษั ท ฯลฯ)
ไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามค าสั่ ง ทางปกครองดั ง กล่ า ว โดยไม่ มี เหตุ อั น สมควร จึ ง เรี ย นเตื อ นมายั ง (ท่ า น/ผู้ จั ด การ
ห้ างหุ้ น ส่ ว น/ผู้ จั ดการบริษั ท ฯลฯ) ให้ (ท่าน/ผู้ จัดการห้ างหุ้ นส่ ว น/ผู้ จัดการบริษั ท ฯลฯ) นาเงินค่าใช้จ่ าย
ดังกล่าวจานวน.................................บาท (.............................................) พร้อมเงินเพิ่มอีกร้อยละยี่สิ บห้าต่อปี
ของค่าใช้จ่ายดังกล่าวไปชาระแก่หัวหน้าอุทยานแห่ งชาติ วนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร์ หรือสวนรุกขชาติ
................................................ ณ ที่ทาการอุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร์ หรือสวนรุกขชาติ
...............................หมู่ ที่ . .......... ต าบล....................................... อ าเภอ..................................
จังหวัด...................................... ภายในวันที่....... เดือน..................................... พ.ศ. ................................
(ต้องไม่น้อยกว่า ๗ วัน นับแต่ได้รับหนังสือ)
หาก (ท่าน/ผู้จัดการห้างหุ้นส่วน/ผู้จัดการบริษัท ฯลฯ) เพิกเฉยไม่ดาเนินการภายในเวลา
ที่กาหนดดังกล่าว โดยไม่มีเหตุอันสมควร พนักงานเจ้าหน้าที่จะใช้มาตรการบังคับทางปกครองดาเนินการยึด
หรืออายัดทรัพย์สินของ (ท่าน/ผู้จัดการห้างหุ้นส่วน/ผู้จัดการบริษัท ฯลฯ) ทั้งทรัพย์สินของ (ท่าน/ผู้จัดการ
ห้างหุ้นส่วน/ผู้จัดการบริษัท ฯลฯ) ที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ครอบครองไว้ และหรือทรัพย์สินอื่นของ (ท่าน/
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ผู้จัดการห้างหุ้นส่วน/ผู้จัดการบริษัท ฯลฯ) แล้วนาออกขายทอดตลาดเพื่อนาเงินมาชาระค่าใช้จ่ายและเงินเพิ่ม
ดังกล่าวข้างต้นให้ครบถ้วนต่อไป
อนึ่ง การที่พนักงานเจ้าหน้าที่ใช้มาตรการบังคับทางปกครองในการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน
และขายทอดตลาดทรัพย์สินเพื่อขาระหนี้ดังกล่าว ไม่ตัดสิทธิของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ที่จะดาเนินคดีเพ่งและคดีล้มละลายกับ (ท่าน/ผู้จัดการห้างหุ้นส่วน/ผู้จัดการบริษัท ฯลฯ) แต่อย่างใด
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่......... เดือน....................... พ.ศ. ..................

(.............................................)
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร์ หรือสวนรุกขชาติ..................
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หลักฐานการปิดประกาศ แบบ อช. ม. 35 (ช)
..............................................
..............................................
วันที่..........เดือน............................... พ.ศ. ..........................
บันทึกฉบับนี้จัดทาขึ้นเพื่อเป็นหลักฐานแสดงว่า
วันนี้ (วันที่........ เดือน.......................... พ.ศ. ................) เวลา............... พนักงานเจ้าหน้าที่ได้
ดาเนิ นการปิ ดประกาศ ประกาศหั วหน้ าอุทยานแห่ งชาติ วนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร์ หรือสวนรุกขชาติ
.........................................................................ในฐานะพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕62 เรื่อง................................................................................................ ...............................................
ณ ........................................................................................................... จานวน.......... ..................ชุด โดยได้ปดิ
ประกาศต่อหน้าเจ้าพนักงานผู้เป็นพยาน

(ลงชื่อ)
พนักงานเจ้าหน้าที่/ผู้ปิดประกาศ
(........................................................)
(ลงชื่อ)
เจ้าพนักงาน/พยาน
(........................................................)
(ลงชื่อ)
เจ้าพนักงาน/พยาน
(........................................................)
หมายเหตุ เจ้าพนักงานที่จะเป็นพยานในการปิดประกาศ ได้แก่
(๑) เจ้าพนักงานตารวจ
(๒) ข้าราชการส่วนกลาง
(๓) เจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในเขตพื้นที่ ได้แก่
(ก) กานัน
(ข) แพทย์ประจาตาบล
(ค) สารวัตรกานัน
(ง) ผู้ใหญ่บ้าน
(จ) ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
(ฉ) ข้าราชการส่วนท้องถิ่นหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
(ช) ข้าราชการประจาอาเภอหรือจังหวัด

พระราชบัญญัติ
สงวนและคุม้ ครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562

26
การออกคาสั่งและมาตรการทางปกครอง
ตามมาตรา 82 พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562
(กรณีรู้ตัวผู้กระทาผิด)
---------------------------------------------------ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 กาหนดให้ ในกรณีที่มีการกระทา
ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีหน้าที่และอานาจ (1) สั่งให้
ผู้หนึ่งผู้ใดงดเว้นการกระทาใด ๆ หรือสั่งให้ออกไปจากเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่า (2) สั่งเป็น
หนังสือให้ผู้กระทาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ รื้อถอน นาเคลื่อนที่ ย้ายออกไป แก้ ไข หรือทาประการอื่นใด
แก่สิ่งปลูกสร้าง สิ่งที่เป็นอันตรายแก่สัตว์ป่า หรือสิ่งที่ทาให้เสื่อมสภาพ หรือสิ่งที่เป็นอันตรายในเขตรักษาพันธุ์
สั ต ว์ป่ าหรื อ เขตห้ ามล่ าสั ต ว์ป่ า (3) ยึ ด ท าลาย รื้อ ถอน แก้ ไข หรือ ท าประการอื่ น เมื่ อ ผู้ ก ระท าความผิ ด
ไม่ปฏิบัติตาม (2) หรือไม่ปรากฏตัวผู้กระทาความผิด หรือรู้ตัวผู้กระทาความผิดแต่หาตัวไม่พบ (4) ดาเนินการ
อย่ างหนึ่ งอย่ างใดตามที่เห็ น สมควร ทั้งนี้ เพื่อป้ องกันหรือบรรเทาความเสี ยหายแก่เขตรักษาพั นธุ์สั ต ว์ป่ า
หรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่าในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉิน
ดั งนั้ น ในกรณี ที่ มี ก ารกระท าฝ่ า ฝื น หรื อ ไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามบทบั ญ ญั ติ แ ห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ นี้
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบกล่าวโทษเพื่อดาเนินคดีกับผู้กระทาความผิดต่อพนักงานสอบสวนแห่งท้องที่
ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕62 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องทุกตัวบท โดยกรณี
เป็ น ความผิ ด ตามกฎหมายอื่ น ที่ น อกเหนื อ อ านาจหน้ า ที่ ข องผู้ ก ล่ า วโทษ ให้ รี บ แจ้ ง พนั ก งานสอบสวน
เพื่อดาเนินคดีทันที และแจ้งประสานไปให้หน่วยงานที่มีอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามกฎหมายอื่นนั้น
ทราบเพื่ อ ด าเนิ น การในส่ ว นที่ เกี่ ย วข้ อ ง ก่ อ นการด าเนิ น การตามมาตรา 82 แห่ งพระราชบั ญ ญั ติ ส งวน
และคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 ต่อไป โดยไม่ต้องรอผลคดีอาญา
การออกคาสั่งทางปกครองโดยสั่งเป็น หนังสือให้ผู้กระทาความผิดรื้อถอน น าเคลื่อนที่
ย้า ยออกไป แก้ ไข หรื อ ท าประการอื่ น ใดแก่สิ่ งปลู ก สร้ า ง สิ่ งที่ เป็ น อัน ตรายแก่สั ต ว์ป่ า หรื อสิ่ งที่ ท าให้
เสื่อมสภาพ หรือสิ่งที่เป็นอันตรายในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่า มีขั้นตอนดังต่อไปนี้
ขั้นตอนที่ ๑ การออกคาสั่งทางปกครอง
(๑) ในกรณี ที่ มี ก ารกระท าที่ ฝ่ า ฝื น หรื อ ไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามบทบั ญ ญั ติ แ ห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ นี้
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้เป็นหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรือหัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่า ออกคาสั่งให้ผู้กระทาผิด
รื้อถอน น าเคลื่อนที่ ย้ ายออกไป แก้ไข หรือกระทาการอื่นใดแก่สิ่ งปลู กสร้าง สิ่ งที่เป็นอันตรายแก่สัตว์ป่ า
หรือสิ่งที่ทาให้ เสื่ อมสภาพ หรือสิ่งที่เป็น อันตรายในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรือเขตห้ามล่าสั ตว์ป่า ตามแบบ
สป.ม.82 (ก)
(๒) การแจ้งคาสั่งทางปกครอง ตามแบบ สป.ม.82 (ก) ให้บุคคลผู้กระทาความผิดทราบ
การแจ้งเป็นหนังสือให้ส่งหนังสือแจ้งต่อผู้กระทาความผิด หรือถ้าได้ส่งไปยังภูมิลาเนา
ของผู้กระทาความผิด ก็ให้ถือว่าได้รับแจ้งตั้งแต่ในขณะที่ไปถึง
ในการดาเนิ น การเรื่องใดที่ ผู้ ก ระท าความผิ ด ให้ ที่ อ ยู่ไว้กั บ พนั ก งานเจ้ าหน้ าที่ ไว้แ ล้ ว
การแจ้งไปยังที่อยู่ดังกล่าวให้ถือว่าเป็นการแจ้งไปยังภูมิลาเนา ของผู้กระทาความผิด
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ในกรณี ที่ แ จ้ ง เป็ น หนั ง สื อ โดยวิ ธี ให้ บุ ค คลน าไปส่ ง ถ้ า ผู้ ก ระท าความผิ ด ไม่ ย อมรั บ
หรือถ้าขณะนาไปส่งไม่พบผู้กระทาความผิด และหากได้ส่งให้กับบุคคลใดซึ่งบรรลุนิติภาวะที่อยู่หรือทางาน
ในสถานที่นั้น หรือในกรณีที่ผู้กระทาความผิดไม่ยอมรับ หากได้วางหนังสือนั้นหรือปิดหนังสือนั้นไว้ในที่ซึ่งเห็น
ได้ง่าย ณ สถานที่นั้น ต่อหน้าเจ้าพนักงานซึ่งไปเป็นพยาน ก็ให้ถือว่าได้รับแจ้งแล้ว
เจ้าพนักงานซึ่งจะเป็นพยานในการวางหนังสือหรือปิดหนังสือตามวรรคสอง ได้แก่
(๑) เจ้าพนักงานตารวจ
(๒) ข้าราชการส่วนกลาง
(๓) เจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในเขตพื้นที่ ได้แก่
(ก) กานัน
(ข) แพทย์ประจาตาบล
(ค) สารวัตรกานัน
(ง) ผู้ใหญ่บ้าน
(จ) ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
(ฉ) ข้าราชการส่วนท้องถิ่นหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
(ช) ข้าราชการประจาอาเภอหรือจังหวัด
ในกรณีแจ้งโดยวิธีส่งทางไปรษณีย์ตอบรับ ให้ถือว่าได้รับเมื่อ ครบกาหนดเจ็ดวัน นับแต่
วันส่งสาหรับกรณีภายในประเทศ หรือเมื่อครบกาหนดสิบห้าวันนับแต่วันส่งสาหรับกรณีส่งไปยังต่างประเทศ
ในกรณีที่มีผู้กระทาความผิดเกินห้าสิบคน พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจะแจ้งให้ทราบ
ตั้งแต่เริ่มดาเนินการในเรื่องนั้นว่าการแจ้งต่อผู้กระทาความผิดนั้นจะกระทาโดยวิธีปิดประกาศไว้ ณ ที่ทาการ
ของพนักงานเจ้าหน้าที่ดังกล่าวและที่ว่าการอาเภอที่ผู้กระทาความผิดนั้นมีภูมิลาเนาก็ได้ ในกรณีนี้ให้ถือว่า
ได้รับแจ้งเมื่อล่วงพ้นระยะเวลาสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้แจ้งโดยวิธีดังกล่าว
ในกรณีที่รู้ตัวผู้กระทาความผิด แต่ไม่รู้ภูมิลาเนา หรือรู้ตัวและภูมิลาเนา แต่มีผู้กระทา
ความผิ ด เกิ น หนึ่ ง ร้ อ ยคน การแจ้ งเป็ น หนั ง สื อ ให้ ก ระท าโดยการประกาศในหนั ง สื อ พิ ม พ์ ซึ่ ง แพร่ ห ลาย
ในท้องถิ่นนั้น ในกรณีนี้ให้ถือว่าได้รับแจ้งเมื่อล่วงพ้นระยะเวลาสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้แจ้งโดยวิธีดังกล่าว
ในกรณีมีความจาเป็นเร่งด่วน จะแจ้งโดยใช้วิธีส่งทางโทรสารก็ได้ แต่ต้องมีหลักฐาน
การได้ส่งจากหน่วยงานผู้จัดบริการโทรคมนาคมที่เป็นสื่อในการส่งโทรสารนั้น และต้องจัดส่งคาสั่งทางปกครอง
ตัวจริงโดยวิธีใดวิธีหนึ่งตามวรรคก่อนให้แก่ผู้กระทาความผิดในทันทีที่อาจกระทาได้ และในกรณีนี้ให้ ถือว่า
ผู้กระทาความผิดได้รับแจ้งคาสั่งทางปกครองเป็นหนังสือตามวัน เวลา ที่ปรากฏในหลักฐานของหน่วยงาน
ผู้จัดบริการโทรคมนาคมดังกล่าว เว้นแต่จะมีการพิสูจน์ได้ว่าไม่มีการได้รับหรือได้รับก่อนหรือหลังจากนั้น
(๓) นอกจากดาเนิ นการแจ้งคาสั่ งทางปกครอง ตามแบบ สป.ม.82 (ก) ให้ ผู้ กระท า
ความผิดทราบในข้อ (2) แล้ว ให้ดาเนินการตามแบบ สป.ม.82 (ข) ปิดประกาศ ณ ศาลากลางจังหวัด ที่ว่าการ
อ าเภอ ที่ ท าการก านั น ที่ ท าการองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล สถานี ต ารวจภู ธ รแห่ ง ท้ อ งที่ และสถานที่
เกิดเหตุ แห่งละหนึ่งชุด พร้อมจัดทาจัดทาบันทึกการปิดประกาศไว้เป็นหลักฐาน
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ขั้นตอนที่ 2 การอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์
(๑) ผู้กระทาความผิดมีสิทธิอุทธรณ์คาสั่งทางปกครองที่สั่งเป็นหนังสือให้ผู้กระทาความผิดต่อ
พระราชบัญญัตินี้ย้ายออกไป แก้ไข หรือทาประการอื่นใดแก่สิ่งปลูกสร้าง สิ่งที่เป็นอันตรายแก่สั ตว์ป่า หรือสิ่ง
ที่ทาให้เสื่อมสภาพ หรือสิ่งที่เป็นอันตรายในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่า โดยยื่นต่อพนักงาน
เจ้าหน้าที่ผู้เป็นหัวหน้าหรือผู้ทาหน้าที่หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรือห้ามล่าสัตว์ป่า ผู้ทาคาสั่งทางปกครอง
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคาสั่งดังกล่าว
คาอุทธรณ์ ต้องท าเป็ น หนังสื อโดยระบุ ข้อโต้แย้งและข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายที่อ้างอิง
ประกอบด้วย
การอุทธรณ์ไม่เป็นเหตุให้ทุเลาการบังคับตามคาสั่งทางปกครอง เว้นแต่จะมีการสั่งให้ทุเลา
การบังคับไว้ก่อนโดยพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้เป็นหัวหน้ าหรือผู้ทาหน้าที่เป็นหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรือเขต
ห้ามล่าสัตว์ป่า ผู้ทาคาสั่งทางปกครองนั้นเอง หรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ผู้ มี อ านาจพิ จ ารณาอุ ท ธรณ์ แล้ ว แต่ ก รณี ทั้ งนี้ ในกรณี ที่ มี ก ารสั่ งให้ ทุ เลาการบั งคั บ อาจก าหนดเงื่อ นไข
ให้ผู้กระทาความผิดต้องปฏิบัติด้วยก็ได้
(๒) พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้เป็นหัวหน้าหรือผู้ทาหน้าที่เป็นหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์หรือเขตห้ามล่า
สัตว์ป่า ผู้ทาคาสั่งพิจารณาคาอุทธรณ์และแจ้งผู้อุทธรณ์ภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับอุทธรณ์
ในกรณี เห็ น ด้วยกั บ คาอุท ธรณ์ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่ว น ให้ ดาเนินการเปลี่ ยนแปลง
คาสั่งทางปกครองตามความเห็นนั้นภายในกาหนดเวลาดังกล่าวด้วย
ในกรณี ไม่เห็ น ด้วยกับ คาอุท ธรณ์ ไม่ว่าทั้ งหมดหรือบางส่ ว น ให้ เร่งรายงานความเห็ น
พร้อมเหตุผลไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม ผู้มีอานาจพิจารณาอุทธรณ์
ภายในกาหนดเวลาดังกล่าว
(๓) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้มีอานาจพิจารณาอุทธรณ์
พิจ ารณาคาอุท ธรณ์ ให้ แล้ วเสร็จ ภายในสามสิ บวัน นับแต่วันได้รับรายงาน ถ้ามีเหตุจาเป็น ไม่อาจพิ จารณา
ให้ แล้ว เสร็จภายในสามสิ บ วัน ให้ ผู้มีอานาจพิจารณาอุทธรณ์ แจ้งให้ ผู้อุทธรณ์ ทราบก่อนครบกาหนดเวลา
ดังกล่ าว ในการนี้ ให้ ขยายระยะเวลาพิจารณาอุทธรณ์ ออกไปได้ไม่เกินสามสิ บวันนั บแต่วันที่ค รบกาหนด
เวลาดังกล่าว แล้วแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ให้ผู้อุทธรณ์ทราบ
ในกรณีที่มีการวินิจฉัยอุทธรณ์แล้ว หากผู้อุทธรณ์ไม่พอใจในคาวินิจฉัยอุทธรณ์ของพนักงาน
เจ้ าหน้ าที่ ผู้ เป็ น หั ว หน้ าหรื อ ท าหน้ าที่ เป็ น หั ว หน้ าเขตรัก ษาพั น ธุ์สั ตว์ป่ าหรือ เขตห้ ามล่ าสั ตว์ป่ าผู้ ท าคาสั่ ง
หรือคาวินิจฉัยของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมผู้มีอานาจพิจารณาอุทธรณ์
ผู้อุทธรณ์มีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครอง โดยการฟ้องคดีจะต้องยื่นฟ้องภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
หรือทราบคาวินิจฉัยอุทธรณ์
ในกรณี ที่ค รบกาหนดระยะเวลาในการพิจ ารณาอุท ธรณ์ แ ล้ ว แต่ ไม่ มีการวินิ จฉัยอุท ธรณ์
ผู้ อุ ท ธรณ์ มี สิ ท ธิ ฟ้ อ งคดี ต่ อ ศาลปกครองได้ โดยการฟ้ อ งคดี จ ะต้ อ งยื่ น ฟ้ อ งภายในเก้ า สิ บ วั น นั บ แต่ วั น ที่
ครบกาหนดระยะเวลาในการพิจารณาอุทธรณ์
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ขั้นตอนที่ 3 การแจ้งเตือน
(๑) เมื่อผู้กระทาความผิดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคาสั่งโดยไม่มีเหตุอันสมควร ก่อนเริ่มดาเนิน
มาตรการบังคับทางปกครองตามมาตรา 82 (๓) ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้เป็นหัวหน้าหรือผู้ทาหน้าที่เป็นหัวหน้า
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่า แล้วแต่กรณี มีหนังสือแจ้งเตือนให้ผู้กระทาความผิดปฏิบัติตาม
คาสั่งภายในระยะเวลาที่กาหนดตามควรแก่กรณี ตามแบบ สป.ม.82 (ค) และให้ดาเนินการปิดประกาศหนังสือ
แจ้งเตือนดังกล่าว ตามแบบ สป.ม.82 (ง) ณ ศาลากลางจังหวัด ที่ว่าการอาเภอ ที่ทาการกานัน ผู้ใหญ่บ้าน
องค์การบริหารส่วนตาบล สถานีตารวจภูธรแห่งท้องที่ และสถานที่เกิดเหตุนั้น แห่งละ ๑ ชุด แล้วจัดทาบันทึก
การปิดประกาศไว้เป็นหลักฐาน
หนังสือแจ้งเตือนตามวรรคหนึ่ง ต้องระบุ
(๑) มาตรการบังคับทางปกครองที่จะใช้ตามมาตรา 82 (๓) ให้ชัดแจ้ง
(๒) ค่าใช้จ่ายและเงินเพิ่มรายวันในอัตราร้อยละยี่สิบห้าต่อปีของค่าใช้จ่ายดังกล่าว ในการที่
พนักงานเจ้าหน้าที่เข้าดาเนินการด้วยตนเองหรือมอบหมายให้บุคคลอื่นกระทาการแทน
การก าหนดค่ าใช้ จ่ ายในหนั งสื อแจ้ งเตื อ น ไม่ เป็ น การตั ด สิ ท ธิ ที่ จะเรีย กค่ าใช้ จ่ายเพิ่ ม ขึ้ น
หากจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงมากกว่าที่กาหนดไ
การใช้มาตรการบังคับทางปกครอง โดยการยึด ทาลาย รื้อถอน แก้ไข หรือทาประการอื่น
เมื่อผู้ก ระทาความผิด ไม่ปฏิ บัติ ต ามค าสั่งทางปกครองโดยสั่งให้ ผู้กระทาความผิ ดต่อพระราชบัญ ญั ตินี้
รื้อถอน นาเคลื่อนที่ ย้ายออกไป แก้ไข หรือทาประการอื่นใดแก่สิ่งปลูกสร้าง สิ่งที่เป็นอันตรายแก่สัตว์ป่า
หรือสิ่งที่ทาให้เสื่อมสภาพ หรือสิ่งที่เป็นอันตรายในเขตรัก ษาพันธุ์สัตว์ป่าหรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่า มีขั้นตอน
ดังนี้
ขั้นตอนที่ ๔ การดาเนินการยึด ทาลาย รื้อถอน แก้ไข หรือทาประการอื่น
(๑) พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้เป็นหัวหน้าหรือผู้ทาหน้าที่เป็นหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรือเขต
ห้ามล่าสัตว์ป่ า แล้ วแต่กรณี มีอานาจที่จ ะพิจารณาใช้มาตรการบังคับทางปกครองเพื่อให้ เป็นไปตามคาสั่ ง
ของตนได้ เว้นแต่จะมีการสั่งให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อนโดยผู้ทาคาสั่งทางปกครองนั้นเอง หรือรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้มีอานาจพิจารณาอุทธรณ์ แล้วแต่กรณี
(๒) ให้ พนั กงานเจ้ าหน้ าที่ จัดทาบัญ ชีทรัพย์สิ น แผนที่สั งเขป ภาพถ่าย ทรัพ ย์สิ นที่ จะยึด
ทาลาย รื้อถอน แก้ไข หรือทาด้วยประการอื่น ตามมาตรา 82 (๓) และแจ้งความลงประจาวันต่อพนักงาน
สอบสวนแห่ งท้ องที่ เพื่ อเป็ น หลั ก ฐาน แล้ ว รายงานให้ ผู้ อ านวยการส านั ก บริห ารพื้ น ที่ อ นุ รัก ษ์ ท ราบก่ อ น
ดาเนินการ
(3) เมื่อครบกาหนดระยะเวลาในหนังสือแจ้งเตือน ถ้าผู้กระทาความผิดยังคงฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ
ตามหนังสือแจ้งเตือน ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้เป็นหัวหน้าหรือผู้ทาหน้าที่เป็นหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
หรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่า แล้วแต่กรณี ใช้มาตรการบังคับตามที่กาหนดไว้ในหนังสือแจ้งเตือน โดยยึด ทาลาย
รื้อถอน แก้ไข หรือทาประการอื่น ตามมาตรา 82 (๓) โดยดาเนินการด้วยตนเองหรือมอบหมายให้บุคคลอื่น
กระทาการแทน โดยผู้กระทาความผิดจะต้องชดใช้ค่าใช้จ่ายและเงินเพิ่มรายวันในอัตราร้อยละยี่สิบห้าต่อปี
ของค่าใช้จ่ายดังกล่าวแก่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
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ถ้ า ผู้ ก ระท าความผิ ด หรื อ ผู้ อ ยู่ ในบั ง คั บ ของค าสั่ ง ทางปกครองต่ อ สู้ ขั ด ขวางการบั ง คั บ
ทางปกครอง พนักงานเจ้าหน้าที่อาจใช้กาลังเข้าดาเนินการ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการบังคับทางปกครองก็ ได้
แต่ต้องกระทาโดยสมควรแก่เหตุ
ในการใช้มาตรการบังคับทางปกครองดังกล่าว พนักงานเจ้าหน้าที่อาจแจ้งขอความช่วยเหลือ
จากเจ้าพนักงานตารวจก็ได้
เมื่อดาเนินการตาม (3) แล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้เป็นหัวหน้าหรือผู้ทาหน้าที่เป็นหัวหน้า
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่า แล้วแต่กรณี มีหนังสือแจ้งให้ผู้กระทาความผิดชาระค่าใช้จ่าย
และเงิน เพิ่ ม รายวั น ในอั ต ราร้ อ ยละยี่ สิ บ ห้ า ต่ อ ปี ข องค่ าใช้ จ่ า ยดั งกล่ า วแก่ ก รมอุ ท ยานแห่ งชาติ สั ต ว์ ป่ า
และพันธุ์พืช ภายในระยะเวลาที่กาหนด
ขั้นตอนที่ 5 การแจ้งให้ชาระเงิน
(๑) พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้เป็นหัวหน้าหรือผู้ทาหน้าที่เป็นหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรือเขต
ห้ามล่าสัตว์ป่า แล้วแต่กรณี มีหนังสือแจ้งให้ผู้กระทาความผิดชาระค่าใช้จ่ายและเงินเพิ่มรายวันในอัตราร้อยละ
ยี่สิบห้าต่อปีของค่าใช้จ่ายดังกล่าวแก่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่ า และพันธุ์พืช ภายในระยะเวลาที่กาหนด
ตามแบบ สป.ม.82 (จ)
(๒) ถ้าผู้กระทาความผิดไม่ยอมชาระเงินค่าใช้จ่ายตาม (๑) ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้เป็นหัวหน้า
หรือผู้ ทาหน้ าที่ เป็ น หั วหน้ าเขตรักษาพัน ธุ์สั ตว์ป่าหรือเขตห้ ามล่ าสั ตว์ป่า แล้ ว แต่กรณี มี ห นังสื อแจ้งเตือน
ให้ผู้กระทาความผิดชาระเงินภายในระยะเวลาที่กาหนด แต่ต้องไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน ตามแบบ สป.ม.82 (ฉ)
และให้ดาเนินการตามแบบ สป.ม.82 (ช) ปิดประกาศ ณ ศาลากลางจังหวัด ที่ว่าการอาเภอ ที่ทาการกานัน
ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบล สถานีตารวจภูธรแห่งท้องที่ และสถานที่เกิดเหตุ แห่งละหนึ่งชุด พร้อมจัดทา
บันทึกการปิดประกาศไว้เป็นหลักฐาน
หนังสือแจ้งเตือน ต้องระบุ
๑) มาตรการบังคับทางปกครองที่จะใช้ตามมาตรา 82 (๓) ให้ชัดแจ้ง
๒) ค่าใช้จ่ายและเงินเพิ่มรายวันในอัตราร้อยละยี่สิบห้าต่อปีของค่าใช้จ่ายดังกล่าว ในการที่
พนักงานเจ้าหน้าที่เข้าดาเนินการด้วยตนเองหรือมอบหมายให้บุคคลอื่นกระทาการแทน
การก าหนดค่ าใช้ จ่ ายในหนั งสื อแจ้ งเตื อ น ไม่ เป็ น การตั ด สิ ท ธิ ที่ จะเรีย กค่ าใช้ จ่ายเพิ่ ม ขึ้ น
หากจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงมากกว่าที่กาหนดไว้
การใช้มาตรการบังคับทางปกครองที่กาหนดให้ชาระเงิน โดยการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน
ของผู้กระทาความผิดออกขายทอดตลาดเพื่อชาระเงินให้ครบถ้วน มีขั้นตอนดังต่อไปนี้
ขั้นตอนที่ 6 การใช้มาตรการบังคับทางปกครองที่กาหนดให้ชาระเงิน
(1) หากผู้กระทาความผิดไม่ปฏิบัติตามหนังสือแจ้งเตือนตาม (๒) ให้ กรมอุทยานแห่ งชาติ
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ใช้มาตรการบังคับทางปกครองโดยยึดหรืออายัดทรัพย์สินของผู้กระทาความผิดและขาย
ทอดตลาดเพื่อชาระเงิน ให้ ครบถ้วน ภายในกาหนดสิบปีนับแต่วันที่คาสั่งทางปกครองที่กาหนดให้ชาระเงิน
เป็นที่สุด
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คาสั่งทางปกครองที่กาหนดให้ชาระเงินเป็นที่สุดในกรณีดังต่อไปนี้
๑) ไม่มีการอุทธรณ์คาสั่งภายในระยะเวลาอุทธรณ์
๒) เจ้าหน้าที่ผู้มีอานาจพิจารณาอุทธรณ์มีคาวินิจฉัยยกอุทธรณ์ และไม่มีการฟ้องคดีต่อศาล
ภายในระยะเวลาการฟ้องคดี
๓) ศาลมี ค าสั่ งหรื อ คาพิ พ ากษายกฟ้ อ ง หรือเพิ กถอนค าสั่ งบางส่ ว น และคดี ถึ งที่ สุ ด แล้ ว
หากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินแล้ว แต่ยังไม่ได้รับ
ชาระเงินครบถ้วน และล่วงพ้นกาหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง จะยึดหรืออายัดทรัพย์สินเพิ่มเติมอีกมิได้
(2) การใช้มาตรการบังคับทางปกครองที่กาหนดให้ชาระเงิน ให้อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นผู้มีอานาจออกคาสั่งใช้มาตรการบังคับทางปกครองและแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่
ซึ่งผ่านการอบรมด้านการบังคับคดีจากกรมบังคับคดีหรือด้านการบังคับทางปกครองตามหลักสูตรที่คณะกรรมการ
วิธีป ฏิบั ติราชการทางปกครองให้ ค วามเห็ นชอบหนึ่งคนหรือหลายคน เป็นเจ้าพนักงานบังคับทางปกครอง
เพื่อดาเนินการยึดหรืออายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สิน
ในการด าเนิ น การยึ ดหรือ อายัด และขายทอดตลาดทรัพ ย์สิ น ส าหรับ ค าสั่ งทางปกครอง
ที่กาหนดให้ชาระเงินแต่ละคาสั่ง อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่ า และพันธุ์พืช อาจมอบหมายให้เจ้าพนักงาน
บั งคับ ทางปกครองหนึ่ งคนหรือหลายคนร่วมเป็ นเจ้าพนักงานบังคับทางปกครองก็ได้ ในกรณี ที่มอบหมาย
เจ้าพนั กงานบังคับทางปกครองเพียงหนึ่ งคน บุคคลดังกล่าวต้องสาเร็จการศึกษาปริญญาตรีทางนิติศาสตร์
แต่ในกรณีที่มอบหมายเจ้าพนักงานบังคับทางปกครองหลายคน ต้องมีเจ้าพนักงานบังคับทางปกครองอย่างน้อย
หนึ่งคนสาเร็จการศึกษาปริญญาตรีทางนิติศาสตร์
ในการแต่ ง ตั้ ง เจ้ า พนั ก งานบั ง คั บ ทางปกครอง ให้ อ ธิ บ ดี ก รมอุ ท ยานแห่ ง ชาติ สั ต ว์ ป่ า
และพัน ธุ์พืช ออกบั ตรประจาตัวเจ้าพนักงานบังคับทางปกครอง โดยให้ นาแบบบั ตรและหลั กเกณฑ์ในการ
ออกบัตรตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๖๒ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
(3) ผู้กระทาความผิดอาจอุทธรณ์การใช้มาตรการบังคับทางปกครองก็ได้
การอุท ธรณ์ ก ารใช้ ม าตรการบั งคั บ ทางปกครองให้ ใช้ ห ลั กเกณฑ์ และวิธีก ารเดี ยวกั บ การ
อุทธรณ์คาสั่งทางปกครอง
กรณีที่มีการอุทธรณ์การใช้มาตรการบังคับทางปกครองและขอทุเลาการบังคับตามมาตรการ
ดังกล่าว อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช หรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม อาจสั่งให้มีการทุเลาการบังคับทางปกครองไว้ก่อนก็ได้ โดยมีอานาจกาหนดเงื่อนไขให้ผู้กระทา
ความผิดต้องปฏิบัติด้วยก็ได้
ผู้อุทธรณ์การใช้มาตรการบังคับทางปกครอง มีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองที่มีเขตอานาจ
ในการพิจารณาพิพากษาคดีเกี่ยวกับคาสั่งที่มีการบังคับทางปกครองนั้น
(4) เพื่อประโยชน์ในการบังคับทางปกครอง ให้อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ผู้ออกคาสั่งใช้มาตรการบังคับทางปกครองมีอานาจ
๑) มีหนังสือสอบถามสถาบันการเงิน สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์เครดิตยูเนียน ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย กรมที่ดิน กรมการขนส่งทางบก กรมทรัพย์สินทางปัญญา หรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่ มีหน้าที่
ควบคุมทรัพย์สินที่มีทะเบียน เกี่ยวกับทรัพย์สินของผู้อยู่ในบังคับของมาตรการบังคับทางปกครอง
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๒) มี ห นั งสื อ ขอให้ น ายทะเบี ย น พนั ก งานเจ้ าหน้ าที่ หรื อ บุ ค คลอื่ น ผู้ มี อ านาจหน้ า ที่
ตามกฎหมาย ระงับการจดทะเบียนหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนที่เกี่ยวกับทรั พย์สินของผู้อยู่ในบังคับ
ของมาตรการบั งคั บ ทางปกครองไว้ เป็ น การชั่ ว คราวเท่ าที่ จ าเป็ น เนื่ อ งจากมี เหตุขั ด ข้อ งที่ ท าให้ ไม่ อ าจยึ ด
หรืออายัดทรัพย์สินได้ทันที และเมื่อเหตุขัดข้องสิ้นสุดลงให้แจ้งยกเลิกหนังสือดังกล่าว ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการระงับการจดทะเบียนหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น
(5) ในการสืบหาทรัพย์สินของผู้อยู่ในบังคับของมาตรการบังคับทางปกครอง กรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช อาจร้องขอให้สานักงานอัยการสูงสุดหรือหน่วยงานอื่นสืบหาทรัพย์สินแทนได้
ในกรณีที่จานวนเงินที่ต้องชาระตามมาตรการบังคับทางปกครองมีมูลค่าตั้งแต่สองล้านบาท
ขึ้นไป กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช อาจมอบหมายให้เอกชนสืบหาทรัพย์สินแทนก็ได้
(6) ให้ พนั กงานเจ้ าหน้ าที่ ผู้ เป็ นหั วหน้าหรือ ผู้ ทาหน้าที่เป็ นหั ว หน้าเขตรัก ษาพั น ธุ์สั ตว์ป่ า
หรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่า แล้วแต่กรณี กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนแห่งท้องที่ เพื่อดาเนินคดีตามกฎหมาย
ในข้อหาไม่ปฏิบัติตามคาสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา 82 (๒) หรือข้อหาไม่อานวยความสะดวกให้แก่
พนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา 53 แล้วแต่กรณีต่อไปด้วย
ขั้นตอนที่ 7 การจัดทารายงาน
พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้เป็นหัวหน้าหรือผู้ทาหน้าที่เป็นหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรือเขต
ห้ามล่าสัตว์ป่า แล้วแต่กรณี จัดทารายงานผลการดาเนินมาตรการดังกล่าวให้ผู้อานวยการสานักบริหารพื้นที่
อนุรักษ์ รายงานอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เพื่อโปรดทราบโดยเร็ว
หมายเหตุ
1. การออกคาสั่ งทางปกครองให้ ผู้ ห นึ่ งผู้ ใดงดเว้น การกระท าใด ๆ หรือสั่ งให้ ออกไปจาก
อุทยานแห่งชาติ ตามมาตรา 82 (๑) ให้ใช้หลักเกณฑ์ที่กาหนดในประกาศนี้ด้วยโดยอนุโลม
2. การใช้มาตรการบังคับทางปกครอง ไม่ตัดสิทธิกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ที่จะดาเนินคดีแพ่งและคดีล้มละลายกับผู้กระทาความผิดแต่อย่างใด
3. การปฏิบัติหน้าที่ห รือการใช้อานาจของพนักงานเจ้าหน้าที่ในเรื่องใดซึ่งประกาศนี้ไม่ได้
ก าหนดไว้ โดยเฉพาะ ให้ น าบทบั ญ ญั ติ แ ห่ งพระราชบั ญ ญั ติ วิธี ป ฏิ บั ติ ร าชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
กฎกระทรวง และประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติดังกล่าวมาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม
4. ในวาระเริ่ มแรก อธิบดีกรมอุท ยานแห่ งชาติ สั ต ว์ป่ า และพั น ธุ์พื ช จะแต่งตั้ งพนั กงาน
เจ้าหน้าที่ซึ่งไม่ผ่านการอบรมด้านการบังคับคดีจากกรมบังคับคดีหรือด้านการบังคั บทางปกครองตามหลักสูตร
ที่คณะกรรมการวิธีป ฏิบั ติราชการทางปกครองให้ ความเห็ นชอบ เป็น เจ้าพนักงานบังคับ ทางปกครองก็ได้
โดยพนักงานเจ้าหน้าที่ดังกล่าวสามารถปฏิบัติงานได้ไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่กฎกระทรวงกาหนดเจ้าหน้าที่
ผู้ อ อกค าสั่ งใช้ ม าตรการบั งคั บ ทางปกครองและการแต่ งตั้ งเจ้ าพนั กงานบั งคั บ ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๖๒
ใช้บังคับ
5. เนื่องจากการใช้มาตรการบังคับทางปกครองที่กาหนดให้ชาระเงิน โดยการยึดหรืออายัด
ทรัพย์สินของผู้กระทาความผิดออกขายทอดตลาดเพื่อชาระเงินให้ครบถ้วน จะต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวง
กาหนดเจ้าหน้าที่ผู้ออกคาสั่งใช้มาตรการบังคับทางปกครองและการแต่งตั้งเจ้าพนักงานบังคับทางปกครอง
พ.ศ. 2562 โดยเฉพาะ ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างดาเนินการจัดทาโครงการอบรมด้านการบังคับคดี
----------------------------------------------------

33
การออกคาสั่งและมาตรการทางปกครอง
ตามมาตรา 82 พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562
(กรณีไม่รู้ตัวผู้กระทาผิด)
---------------------------------------------------ขั้นตอนที่ ๑ การออกคาสั่งทางปกครอง
(๑) พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้เป็นหัวหน้าหรือผู้ทาหน้าที่เป็นหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรือเขต
ห้ามล่าสัตว์ป่า แล้วแต่กรณี ออกคาสั่งให้ผู้กระทาผิดรื้อถอน นาเคลื่อนที่ ย้ายออกไป แก้ไข หรือทาประการอื่นใด
แก่สิ่งปลูกสร้าง สิ่งที่เป็นอันตรายแก่สัตว์ป่า หรือสิ่งที่ทาให้เสื่อมสภาพ หรือสิ่งที่เป็นอันตรายในเขตรักษาพันธุ์
สัตว์ป่าหรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่า ตามแบบ สป.ม.82 (ก) (โดยเรียนผู้กระทาผิดตามบันทึกประจาวัน ข้อ..........
เวลา ............. น ลงวันที่ ...................... คดีอาญาที่ ............. ของสถานีตารวจภูธร ..........................)
(๒) การแจ้งคาสั่งทางปกครอง ตามแบบ สป.ม. 82 (ก) ให้ผู้กระทาความผิดทราบ ให้กระทา
โดยการคาสั่งตามแบบ สป.ม.82 (ก) ในหนังสือพิมพ์ซึ่งแพร่หลายในท้องถิ่นนั้น ในกรณีนี้ให้ถือว่าได้รับแจ้ง
เมื่อล่วงพ้นระยะเวลาสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้แจ้งโดยวิธีดังกล่าว
(๓) นอกจากดาเนินการแจ้งคาสั่งทางปกครอง ตามแบบ สป.ม.82 (ก) ให้ผู้กระทาความผิด
ทราบในข้อ (2) แล้ว ให้ดาเนินการตามแบบ สป.ม.82 (ข) ปิดประกาศ ณ ศาลากลางจังหวัด ที่ว่าการอาเภอ
ที่ทาการกานัน ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบล สถานีตารวจภูธรแห่งท้องที่ และสถานที่เกิดเหตุ แห่งละหนึ่งชุด
พร้อมจัดทาบันทึกการปิดประกาศไว้เป็นหลักฐาน
ขั้นตอนที่ ๒ การแจ้งเตือน
(๑) ถ้ าผู้ ก ระท าผิ ด ฝ่ าฝื น หรือ ไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามค าสั่ งโดยไม่ มี เหตุ อั น สมควร ก่ อนเริ่ม ด าเนิ น
มาตรการบังคับทางปกครองตามมาตรา 82 (3) ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้เป็นหัวหน้าหรือผู้ทาหน้าที่เป็นหัวหน้า
เขตรักษาพันธุ์หรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่า แล้วแต่กรณี มีหนังสือแจ้ งเตือนให้ผู้กระทาความผิดปฏิบัติตามคาสั่ง
ภายในระยะเวลาที่กาหนดตามสมควรแก่กรณี ตามแบบ สป.ม.82 (ค) (โดยเรียนผู้ กระท าผิ ดตามบั นทึ ก
ประจาวัน ข้อ........ เวลา ........ ลงวันที่ ................ คดีอาญาที่ ............ ของสถานีตารวจภูธร .............)
(๒) ดาเนินการปิดประกาศหนังสือแจ้งเตือนดังกล่าว ตามแบบ สป.ม.82 (ง) ณ ศาลากลาง
ที่ว่าการอาเภอ ที่ทาการกานัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์การบริหารส่วนตาบล สถานีตารวจแห่งท้องที่ และสถานที่เกิด
เหตุ นั้ น แห่ งละ 1 ชุ ด แล้ ว จั ด ท าบั น ทึ ก การปิ ด ประกาศไว้ เป็ น หลั ก ฐาน ทั้ งนี้ ควรปิ ด ประกาศก่ อ นเริ่ ม
ดาเนินการรื้อถอนฯ เป็นเวลาพอสมควร
ขั้นตอนที่ ๓ การดาเนินการยึด ทาลาย รื้อถอน แก้ไข หรือทาประการอื่น
(๑) ให้ พนั กงานเจ้ าหน้ าที่ จัดทาบัญ ชีทรัพย์สิ น แผนที่สั งเขป ภาพถ่าย ทรัพ ย์สิ นที่ จะยึด
ทาลาย รื้อถอน แก้ไข หรือทาประการอื่น ตามมาตรา 82 (3) และแจ้งความลงประจาวันต่อพนักงานสอบสวน
แห่งท้องที่ เพื่อเป็นหลักฐาน แล้วรายงานให้ผู้อานวยการสานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ทราบก่อนดาเนินการ
(๒) เมื่อครบกาหนดระยะเวลาในหนังสือแจ้งเตือน ถ้าผู้กระทาความผิดยังคงฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ
ตามหนังสือแจ้งเตือน ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้เ ป็นหัวหน้าหรือผู้ทาหน้าที่เป็นหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
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หรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่า แล้วแต่กรณี ใช้มาตรการบังคับตามที่กาหนดไว้ในหนังสือแจ้งเตือน โดยยึด ทาลาย
รื้อถอน แก้ไข หรือทาประการอื่น ตามมาตรา 82 (3) พร้อมจัดทาบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับการดาเนิ นการ
และจัดทาบัญชีทรัพย์สินที่ทาลายหรือรื้อถอน หรือเก็บรักษาและแผนที่สังเขปบริเวณที่ดาเนินการพร้อมทั้ง
ภาพถ่ายการดาเนินการ
(๓) น าเอกสารหลั กฐานตาม (2) ไปแจ้งความต่อพนั กงานสอบสวนแห่ งท้องที่ ลงบัน ทึ ก
ประจาวันไว้เป็นหลักฐาน
(4) ให้ พนั กงานเจ้ าหน้ าที่ ผู้ เป็ นหั วหน้าหรือ ผู้ ทาหน้าที่เป็ นหั ว หน้าเขตรัก ษาพั น ธุ์สั ตว์ป่ า
หรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่า แล้วแต่กรณี จัดทารายละเอียดค่าใช้จ่ายที่ต้องเสียไปในการที่พนักงานเจ้าหน้าที่กระทา
การยึด ทาลาย รื้อถอน แก้ไข หรือทาด้วยประการอื่น ตามมาตรา 82 (3)
ขั้นตอนที่ ๔ การจัดทารายงาน
พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้เป็นหัวหน้าหรือผู้ทาหน้าที่เป็นหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรือเขต
ห้ ามล่ าสั ตว์ป่ า แล้ ว แต่ กรณี จั ดท ารายงานผลการด าเนิ น มาตรการดั งกล่ าวให้ ผู้ อ านวยการส านั ก บริห าร
พื้นที่อนุรักษ์ รายงานอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เพื่อโปรดทราบโดยเร็ว

----------------------------------------------------
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แบบ สป. ม. 82 (ก)
ที่..........................................................

.............................................................
……………………………………………………….
วันที่......... เดือน ........................ พ.ศ. .......................

เรื่อง

สั่งให้ผู้กระทาความผิดพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 (รื้อถอน นาเคลื่อนที่
ย้ายออกไป แก้ไข หรือทาประการอื่นใดแก่สิ่งปลูกสร้าง สิ่งที่เป็นอันตรายแก่สัตว์ป่า หรือสิ่งที่ทาให้
เสื่อมสภาพ หรือสิ่งที่เป็นอันตรายในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่า แล้วแต่กรณี)

เรียน (นาย/นาง/นางสาว/ผู้จัดการห้างหุ้นส่วน/ผู้จัดการบริษัท ฯลฯ)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สาเนาบันทึกการจับกุม/ตรวจสอบ การกระทาความผิดในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
หรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่า................................................. ลงวันที่.................
เดือน........................... พ.ศ. ................
2. สาเนาหลักฐานการกล่าวโทษดาเนินคดี ปจว. ข้อ..........................................
ลงวันที่.............. เดือน.................... พ.ศ. ............ เวลา.................................น.
สถานีตารวจภูธร.......................
3. สาเนาประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่
ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 ฉบับลงวันที่.. เดือน........ พ.ศ. ......
4. (เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง)
ด้วยเมื่อวันที่ ............ เดือน................... พ.ศ. ................. เวลา..............น. คณะพนักงาน
เจ้าหน้าที่ประกอบด้วย........................................................................................................ .................................
ได้ดาเนินการตรวจปราบปรามการกระทาความผิดตามกฎหมายเกี่ยวการป่าไม้ ในพื้นที่ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
หรื อเขตห้ ามล่ าสั ตว์ป่ า............................................... ท้อ งที่ ............................. หมู่ ที่ ............................
ตาบล........................................ อาเภอ............................................... จังหวัด......................................... ปรากฏว่า
ได้ตรวจพบการกระทาความผิดตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 มาตรา.................
ฐาน..................................................... และความผิดตาม..................................................................................
ซึ่งมีพยานหลักฐานเชื่อได้ว่ า (ท่าน/ห้ างหุ้นส่วน/บริษัท ฯลฯ) เป็นผู้กระทาความผิด หรือมีส่วนร่วมในการ
กระท าความผิ ดดังกล่ าวข้า งต้ น คณะพนั กงานเจ้าหน้ าที่ จึงได้ดาเนิน การแจ้งความกล่ าวโทษต่อพนั กงาน
สอบสวนสถานี ตารวจภู ธร............................ เพื่อดาเนิน คดีตามกฎหมายแล้ ว ตามปจว. ข้อ...................
วันที่.............. เดือน.................... พ.ศ. ........... เวลา......................น. (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย 1
และ 2)
ดังนั้น หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์หรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่า ..........................................................
ในฐานะพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 ตามประกาศกระทรวง
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ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฉบับลงวันที่...... เดือน...................... พ.ศ. ........... ปรากฏตามเอกสาร
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 อาศัย อานาจตามความในมาตรา 82 (2) แห่งพระราชบัญญั ติ สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า
พ.ศ. 2562 สั่งให้ (ท่าน/ห้างหุ้นส่วน/บริษัทฯลฯ) (รื้อถอน นาเคลื่อนที่ ย้ายออกไป แก้ไข หรือทาประการอื่นใด
แก่สิ่งปลูกสร้าง สิ่งที่เป็นอันตรายแก่สัตว์ป่า หรือสิ่งที่ทาให้เสื่อมสภาพ หรือสิ่งที่เป็นอันตรายในเขตรักษาพันธุ์
สัตว์ป่าหรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่า แล้วแต่กรณี , โดยระบุให้ละเอียดและชัดเจนว่าให้ทาอะไร อย่างไร) ให้แล้วเสร็จ
ภายในวันที่.......... เดือน......................... พ.ศ. .......... หาก (ท่าน/ห้างหุ้นส่วน/บริษัท ฯลฯ) ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติ
ตามคาสั่งดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาตามที่กาหนด โดยปราศจากเหตุอัน สมควรพนักงานเจ้าหน้าที่
หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายมีความจาเป็นต้องดาเนินการ (ยึด ทาลาย รื้อถอน แก้ไข หรือทาประการอื่นใด
ตามมาตรา 82 (3) เสียเอง โดย (ท่าน/ห้างหุ้นส่วน/บริษัท ฯลฯ) ต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายที่ต้องเสียไปใน
การที่พนักงานเจ้าหน้าที่กระทาการเสียเองนั้นทั้งหมด เป็นจานวนเงิน*................. บาท (..................................)
พร้อมทั้งต้องชาระเงินเพิ่มในอัตราร้อยละยี่สิบห้าต่อปีของค่าใช้จ่ายดังกล่าว
อนึ่ ง ขอเรี ย นว่ า (ท่ า น/ห้ า งหุ้ น ส่ ว น/บริ ษั ท ฯลฯ) มี สิ ท ธิ อุ ท ธรณ์ ค าสั่ ง นี้ ต่ อ หั ว หน้ า
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่า ........................................................ (ผู้ทาคาสั่ง) ภายในสิบห้าวัน
นับ แต่ได้รับ แจ้ งคาสั่งนี้ โดยคาอุทธรณ์ ต้องทาเป็นหนังสื อ ระบุข้อโต้แย้งและข้อเท็จจริง หรือข้อกฎหมาย
ที่อ้างอิงประกอบด้วย แต่ทั้งนี้การอุทธรณ์ดังกล่าวไม่เป็นเหตุให้ทุเลาการบังคับตามคาสั่งนี้ เว้นแต่จะได้มีคาสั่ง
ให้ทุเลาการบังคับโดยชัดแจ้ง และขอเรียนว่า ในกรณีที่ครบกาหนดระยะเวลาในการพิจารณาอุท ธรณ์ของผู้มี
อานาจพิจารณาอุทธรณ์ ไม่ว่าจะมีคาวินิจ ฉัยของผู้มีอานาจพิจารณาอุทธรณ์หรือไม่ ท่านในฐานะผู้รับคาสั่ง
ทางปกครองสามารถที่จะยื่น คาฟ้องต่อศาลปกครองภายในระยะเวลาเก้าสิบวัน นับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุ
แห่ ง การฟ้ อ งคดี ต ามมาตรา 49 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ จั ด ตั้ ง ศาลปกครองและวิ ธี พิ จ ารณาคดี ป กครอง
พ.ศ. 2542 โดยแยกออกเป็น 2 กรณี
ก. ถ้ามีการวินิจฉัยอุทธรณ์แล้ว
ผู้รับคาสั่งมีสิทธิฟ้องคดีคัดค้านคาวินิจฉัยอุทธรณ์ภายในเวลาเก้าสิบวัน นับแต่วันที่รับแจ้ง
หรือทราบคาวินิจฉัยอุทธรณ์
ข. ถ้าในกรณีที่ครบกาหนดระยะเวลาในการพิจารณาอุทธรณ์แล้ว แต่ผู้มีอานาจยังไม่วินิจฉัยอุทธรณ์
ผู้ รั บ ค าสั่ งทางปกครองสามารถยื่ น ค าฟ้ อ งต่ อ ศาลปกครองในประเด็ น การพิ จ ารณา
อุทธรณ์ล่าช้า รวมทั้งสามารถฟ้องในประเด็นเกี่ยวกับเนื้อหาของคาสั่งทางปกครองนั้นว่าชอบด้วยกฎหมาย
หรือไม่ด้วยก็ได้ โดยต้องใช้สิทธิฟ้องภายในเก้าสิบวัน นับแต่วันครบกาหนคระยะเวลาในการพิจารณาอุทธรณ์
สาหรับ วิธีการยื่น คาฟ้องนั้น คาฟ้ องต้องทาเป็นหนังสื อยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ของศาล
ปกครองชั้ น ต้ น ที่ ผู้ ฟ้ อ งคดี มี ภู มิ ล านาหรื อ ที่ มู ล คดี เกิ ด ขึ้ น ในเขตศาลปกครองชั้ น ต้ น นั้ น หรื อ ยื่ น โดยส่ ง
ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนก็ได้โดยถือว่าวันที่ส่งคาฟ้องแก่พนักงานไปรษณีย์เป็นวันที่ยื่นคาฟ้องต่อศาลปกครอง
จึงเรียนมาเพื่อทราบและดาเนินการ
ขอแสดงความนับถือ
(.............................)
หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่า
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หมายเหตุ : ให้ระบุจานวนเงินให้ชัดเจน โดยคิดประมาณการจากค่าแรงงานว่าใช้คนงานกี่คน ๆ ละเท่าใดต่อวัน
จานวนกี่วัน
ค่าเช่ายานพาหนะขนส่ง ค่าเช่าเครื่องมือเครื่องใช้ เครื่องจักรกล และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
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เบบ สป.ม. 82 (ข)
คาสั่งหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่า............
ในฐานะพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562
ที่.............../...............
เรื่อง ให้ (นาย/นาง/นางสาว/ห้างหุ้นส่วน/บริษัท ฯลฯ ) (รื้อถอน นาเคลื่อนที่ ย้ายออกไป แก้ไข หรือทา
ประการอื่นใดแก่สิ่งปลูกสร้าง สิ่งที่เป็นอันตรายแก่สัตว์ป่า หรือสิ่งที่ทาให้เสื่อมสภาพ หรือสิ่งที่เป็น
อันตรายในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่า แล้วแต่กรณี)
…………………………………………………….
ด้วยเมื่อวันที่............ เดือน................... พ.ศ. ................. เวลา..............น. คณะพนักงาน
เจ้าหน้าที่ประกอบด้วย.........................................................................................................................................
ได้ดาเนิ น การตรวจปราบปรามการกระทาความผิ ดตามกฎหมายเกี่ยวการป่าไม้ ในพื้นที่ รักษาพันธุ์สัตว์ป่า
หรื อเขตห้ ามล่ าสั ตว์ป่ า............................................... ท้อ งที่ ............................. หมู่ ที่ ............................
ตาบล........................................ อาเภอ............................................... จังหวัด.........................................
ปรากฏว่ า ได้ ต รวจพบการกระท าความผิ ด ตามพระราชบั ญ ญั ติ ส งวนและคุ้ ม ครองสั ต ว์ ป่ า พ.ศ. 2562
มาตรา.................ฐาน.......................................... และความผิดตาม...................................................................
ซึ่งมีพยานหลักฐานเชื่อได้ว่า (ท่าน/ห้ างหุ้นส่วน/บริษัท ฯลฯ) เป็นผู้กระทาความผิด หรือมีส่วนร่วมในการ
กระท าความผิ ดดั งกล่ าวข้า งต้ น คณะพนั กงานเจ้าหน้ าที่ จึ งได้ด าเนิ น การกล่ าวโทษต่อ พนั กงานสอบสวน
สถานี ต ารวจภูธ ร..................................................... เพื่ อดาเนินคดีตามกฎหมายแล้ ว ตามปจว. ข้อ........
วันที่......... เดือน................. พ.ศ. .........เวลา....................น. รายละเอียดปรากฏตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย 1
และ 2
ดังนั้น หัวหน้ารักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่า..........................................................
ในฐานะพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 ตามประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฉบับลงวันที่.............เดือน.......................พ.ศ. ........... ปรากฏตามเอกสาร
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 อาศัยอานาจตามความในมาตรา 82 (2) แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า
พ.ศ. 2562 สั่งให้ (ท่าน/ห้างหุ้นส่วน/บริษัท ฯลฯ) (รื้อถอน นาเคลื่อนที่ ย้ายออกไป แก้ไข หรือทาประการอื่นใด
แก่สิ่งปลูกสร้างสิ่งที่เป็นอันตรายแก่สัตว์ป่า หรือสิ่งที่ทาให้เสื่อมสภาพ หรือสิ่งที่เป็นอันตรายในเขตรักษาพันธุ์
สัตว์ป่าหรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่า แล้วแต่กรณี, (โดยระบุให้ละเอียดและชัดเจนว่าให้ทาอะไร อย่างไร) ให้แล้วเสร็จ
ภายในวันที่....... เดือน............ พ.ศ. ...... หาก (ท่าน/ห้างหุ้นส่วน/บริษัท ฯลฯ) ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคาสั่งดังกล่าว
ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาตามที่กาหนด โดยปราศจากเหตุอันสมควรพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือบุคคลที่ได้รับ
มอบหมายมีความจาเป็นต้องดาเนินการ (ยึด ทาลาย รื้อถอน แก้ไข หรือทาประการอื่นใด ตามมาตรา 82 (3)
เสียเอง โดย (ท่าน/ห้างหุ้นส่วน/บริษัท ฯลฯ) ต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายที่ต้องเสียไปในการที่พนักงาน
เจ้าหน้าที่กระทาการเสียเองนั้นทั้งหมด เป็นจานวนเงิน*............................... บาท (.........................................)
พร้อมทั้งต้องชาระเงินเพิ่มในอัตราร้อยละยี่สิบห้าต่อปีของค่าใช้จ่ายดังกล่าว
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โดย (ท่าน/ห้างหุ้นส่วน/บริษัท ฯลฯ) มีสิทธิอุทธรณ์คาสั่งนี้ต่อหัวหน้า เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
หรือเขตห้ ามล่าสั ตว์ป่ า ........................................................ (ผู้ ทาคาสั่ง) ภายในสิ บห้ าวัน นับแต่ได้รับแจ้ง
คาสั่งนี้ โดยคาอุทธรณ์ต้องทาเป็นหนังสือ ระบุข้อโต้แย้งและข้อเท็จจริง หรือข้อกฎหมายที่อ้างอิงประกอบด้วย
แต่ทั้งนี้การอุทธรณ์ ดังกล่าวไม่เป็ นเหตุให้ทุเลาการบังคับตามคาสั่งนี้ เว้นแต่จะได้มีคาสั่งให้ ทุเลาการบังคับ
โดยชัดแจ้ง และขอเรียนว่า ในกรณีที่ครบกาหนดระยะเวลาในการพิจารณาอุทธรณ์ของผู้มีอานาจพิจารณา
อุท ธรณ์ ไม่ว่าจะมีคาวินิ จ นั ย ของผู้ มี อานาจพิ จารณาอุท ธรณ์ ห รือ ไม่ ท่านในฐานะผู้ รับค าสั่ งทางปกครอง
สามารถที่จะยื่นคาฟ้องต่อศาลปกครองภายในระยะเวลาเก้าสิบวัน นับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้อง
คดีตามมาตรา 49 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 โดยแยก
ออกเป็น 2 กรณี
ก. ถ้ามีการวินิจฉัยอุทธรณ์แล้ว
ผู้รับคาสั่งมีสิทธิฟ้องคดีคัดค้านคาวินิจฉัยอุทธรณ์ภายในเวลาเก้าสิบวัน นับแต่วันที่รับแจ้ง
หรือทราบคาวินิจฉัยอุทธรณ์
ข. ถ้าในกรณีที่ครบกาหนดระยะเวลาในการพิจารณาอุทธรณ์แล้ว แต่ผู้มีอานาจยังไม่วินิจฉัย
อุทธรณ์
ผู้ รั บ ค าสั่ งทางปกครองสามารถยื่ น ค าฟ้ อ งต่ อ ศาลปกครองในประเด็ น การพิ จ ารณา
อุทธรณ์ล่าช้า รวมทั้งสามารถฟ้องในประเด็นเกี่ยวกับเนื้อหาของคาสั่งทางปกครองนั้นว่าชอบด้วยกฎหมาย
หรือไม่ด้วยก็ได้ โดยต้องใช้สิทธิฟ้องภายในเก้าสิบวัน นับแต่วันครบกาหนคระยะเวลาในการพิจารณาอุทธรณ์
สาหรับ วิธีการยื่น คาฟ้องนั้น คาฟ้ องต้องทาเป็นหนังสื อยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ของศาล
ปกครองชั้ น ต้ น ที่ ผู้ ฟ้ อ งคดี มี ภู มิ ล านาหรื อ ที่ มู ล คดี เกิ ด ขึ้ น ในเขตศาลปกครองชั้ น ต้ น นั้ น หรื อ ยื่ น โดยส่ ง
ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนก็ได้โดยถือว่าวันที่ส่งคาฟ้องแก่พนักงานไปรษณีย์เป็นวันที่ยื่นคาฟ้องต่อศาลปกครอง
สั่ง ณ วันที่...........เดือน.................พ.ศ. .........

(.............................................)
หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่า......................

*ให้ระบุจานวนเงินให้ชัดจน เช่นเดียวกับ แบบ สป. ม. 82 (ก)
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หลักฐานการปิดประกาศ แบบ สป. ม. 82 (ข)
..............................................
..............................................
วันที่..........เดือน............................... พ.ศ. ..........................
บันทึกฉบับนี้จัดทาขึ้นเพื่อเป็นหลักฐานแสดงว่า
วันนี้ (วันที่........เดือน.......................... พ.ศ. ................) เวลา................ พนักงานเจ้าหน้าที่
ได้ดาเนินการปิดประกาศ คาสั่งหัวหน้า เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่า.......................................
ในฐานะพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕62 ที่ .............../................
ลงวันที่............เดือน................... พ.ศ. ................ เรื่อง..................... .........................................................
ณ ............................................................................... จานวน.............................ชุด โดยได้ปิดประกาศต่อหน้า
เจ้าพนักงานผู้เป็นพยาน

(ลงชื่อ)

พนักงานเจ้าหน้าที่/ผู้ปิดประกาศ
(.........................................)
(ลงชื่อ)
เจ้าพนักงาน/พยาน
(.........................................)
(ลงชื่อ)
เจ้าพนักงาน/พยาน
(.........................................)
หมายเหตุ เจ้าพนักงานที่จะเป็นพยานในการปิดประกาศ ได้แก่
(๑) เจ้าพนักงานตารวจ
(๒) ข้าราชการส่วนกลาง
(๓) เจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในเขตพื้นที่ ได้แก่ (ก) กานัน (ข) แพทย์ประจาตาบล (ค) สารวัตรกานัน
(ง) ผู้ใหญ่บ้ าน (จ) ผู้ ช่วยผู้ใหญ่บ้ าน (ฉ) ข้าราชการส่วนท้องถิ่นหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ช) ข้ าราชการ
ประจาอาเภอหรือจังหวัด
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แบบ สป. ม. 82 (ค)
…………………………………………...
…………………………………………….

ที่ ทส........../.............

วันที่.........เดือน..................พ.ศ. .............
เรื่อง

สั่งให้ผู้กระทาความผิดพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 (รื้อถอน นาเคลื่อนที่
ย้ายออกไป แก้ไข หรือทาประการอื่นใดแก่สิ่งปลูกสร้าง สิ่งที่เป็นอันตรายแก่สัตว์ป่า หรือสิ่งที่ทาให้
เสื่อมสภาพ หรือสิ่งที่เป็นอันตรายในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่า แล้วแต่กรณี)

เรียน (นาย/นาง/นางสาว/ผู้จัดการห้างหุ้นส่วน/ผู้จัดการบริษัท ฯลฯ)
อ้างถึง 1. หนังสือตามแบบ สป. ม. 82 (ก)
2. คาสั่งตามแบบ สป.ม. 82 (ข)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สาเนาคาสั่งหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่า...........................................
ในฐานะพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562
ที่........../..............ลงวันที่ .......................... เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ดาเนินการ (รื้อถอน
นาเคลื่อนที่ ย้ายออกไป แก้ไข หรือทาประการอื่นใดแก่สิ่งปลูกสร้าง สิ่งที่เป็นอันตรายแก่
สัตว์ป่า หรือสิ่งที่ทาให้เสื่อมสภาพ หรือสิ่งที่เป็นอันตรายในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรือเขต
ห้ามล่าสัตว์ป่า แล้วแต่กรณี)
2. ประมาณการค่าใช้จ่ายในการดาเนินการของพนักงานเจ้าหน้าที่ และเงินเพิ่มร้อยละยี่สิบห้า
3. (เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง)
ตามหนั ง สื อ ที่ อ้ า งถึ ง 1 และ 2 ได้ สั่ ง ให้ (ท่ า น/ห้ า งหุ้ น ส่ ว น/บริ ษั ท ฯลฯ) (รื้ อ ถอน
นาเคลื่อนที่ ย้ายออกไป แก้ไข หรือทาประการอื่นใดแก่สิ่งปลูกสร้าง สิ่งที่เป็นอันตรายแก่สัตว์ป่า หรือสิ่งที่ทา
ให้เสื่อมสภาพ หรือสิ่งที่เป็นอันตรายในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่า แล้วแต่กรณี ) ให้แล้วเสร็จ
ภายในวันที่..........เดือน...............พ.ศ............นั้น
บัดนี้ ครบกาหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว ท่านไม่ปฏิบัติตามคาสั่งทางปกครองดังกล่าว
โดยปราศจากเหตุอันสมควร จึงเรียนเตือนมายังท่าน และให้ (ท่าน/ห้างหุ้นส่วน /บริษัท ฯลฯ) ดาเนินการ
(รื้อถอน นาเคลื่อนที่ ย้ายออกไป แก้ไข หรือทาประการอื่นใดแก่สิ่งปลูกสร้าง สิ่งที่เป็นอันตรายแก่สัตว์ป่า
หรือสิ่งที่ทาให้เสื่อมสภาพ หรือสิ่งที่เป็นอันตรายในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่า แล้วแต่กรณี)
ให้เสร็จสิ้น ภายในวันที่.........................................................(กาหนดระยะเวลาตามสมควรแก่กรณี) หากพ้น
กาหนดระยะเวลาดังกล่าวพนักงานเจ้าหน้าที่จะดาเนินการ (ทาลาย รื้อถอน แก้ไข หรือทาประการอื่น)
ตั้งแต่วันที่....................................................ซึ่งจะต้องใช้ค่าใช้จ่ายในการที่พนักงานเจ้าหน้าที่เข้ าดาเนินการด้วย
ตนเองเป็นเงินจานวน..................บาท (.................................................) ตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย 2
โดย (ท่าน/ห้างหุ้นส่วน/บริษัท ฯลฯ ) จะต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายดังกล่าว จานวน...........................บาท
(.................................................) พร้อมทั้งต้องชาระเงินเพิ่มในอัตราร้อยละยี่สิบห้าต่อปีของค่าใช้จ่ายดังกล่า ว
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ให้ แก่ พนั กงานเจ้ าหน้ าที่ แต่การกาหนดค่าใช้จ่ายดังกล่ าวนี้ ไม่ เป็น การตั ดสิ ทธิที่จะเรียกค่ าใช้จ่ายเพิ่ม ขึ้น
หากจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงมากกว่าที่ได้กาหนดไว้นี้
อนึ่ ง ขอเรียนว่า การกระทาซึ่งเป็นการต่อสู้ขัดขวางการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่
ตามคาสั่งดังกล่าว พนักงานเจ้าหน้าที่มีอานาจใช้กาลังในการปฏิบัติหน้าที่ และผู้กระทาการต่อสู้ขัดขวางจะต้อง
ถูกดาเนินคดีอาญาอีกทางหนึ่งด้วย
ขอแสดงความนับถือ

(......................................)
หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่า......................
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เเบบ สป. ม. 82 (ง)
ประกาศหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขตห้ามล่าสัตว์ป่า............
ในฐานะพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562
เรื่อง ให้ (นาย/นาง/นางสาว/ห้างหุ้นส่วน/บริษัท ฯลฯ ) (รื้อถอน นาเคลื่อนที่ ย้ายออกไป แก้ไข หรือทา
ประการอื่นใดแก่สิ่งปลูกสร้าง สิ่งที่เป็นอันตรายแก่สัตว์ป่า หรือสิ่งที่ทาให้เสื่อมสภาพ หรือสิ่งที่เป็น
อันตรายในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่า แล้วแต่กรณี)
…………………………………………………….
ตามที่หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขตห้ามล่าสัตว์ป่า................................................ในฐานะ
พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 ได้มีคาสั่ง ที่............/.........
ลงวันที่...................... เรื่อง...................................................................................................................
…………………………… ดังรายละเอียดตามสาเนาคาสั่งแจ้งเตือน (เเบบ สป. ม. 82 (ค)) แนบท้ายประกาศนี้ นั้น
ดังนั้น หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขตห้ามล่าสัตว์ป่า ..........................................................
ในฐานะพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 จึงได้มีคาสั่งแต่งตั้ง
พนักงานเจ้าหน้าที่ดาเนินการ (รื้อถอน นาเคลื่อนที่ ย้ายออกไป แก้ไข หรือทาประการอื่นใดแก่สิ่งปลูกสร้าง
สิ่งที่เป็นอันตรายแก่สัตว์ป่า หรือสิ่งที่ทาให้เสื่อมสภาพ หรือสิ่งที่เป็นอันตรายในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรือเขต
ห้ามล่าสัตว์ป่า แล้วแต่กรณี) ปรากฏตามสาเนาคาสั่งที่............./................ เรื่อง..............................................
แนบท้ายประกาศนี้ โดยพนักงานเจ้าหน้าที่จะเริ่มดาเนินการ (รื้อถอน นาเคลื่อนที่ ย้ายออกไป แก้ไข หรือทา
ประการอื่นใดแก่สิ่งปลูกสร้าง สิ่งที่เป็นอันตรายแก่สัตว์ป่า หรือสิ่งที่ทาให้เสื่อมสภาพ หรือสิ่งที่เป็นอันตราย
ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่า แล้วแต่กรณี ) ตั้งแต่วันที่........... เดือน........พ.ศ. ................
เป็นต้นไป
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่...........เดือน.................พ.ศ. .........

(.............................................)
หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่า......................
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หลักฐานการปิดประกาศ แบบ สป. ม. 82 (ง)
..............................................
..............................................
วันที่..........เดือน............................... พ.ศ. ..........................
บันทึกฉบับนี้จัดทาขึ้นเพื่อเป็นหลักฐานแสดงว่า
วันนี้ (วันที่........ เดือน.......................... พ.ศ. ................) เวลา................ พนักงานเจ้าหน้าที่
ได้ดาเนินการปิดประกาศหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่า....................................... ในฐานะ
พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕62 เรื่อง.........................................
........................................................................................... ..............................................................................
ณ ........................................................................................................... จานวน.......... ...................................ชุด
โดยได้ปิดประกาศต่อหน้าเจ้าพนักงานผู้เป็นพยาน

(ลงชื่อ)

พนักงานเจ้าหน้าที่/ผู้ปิดประกาศ
(.........................................)
(ลงชื่อ)
เจ้าพนักงาน/พยาน
(.........................................)
(ลงชื่อ)
เจ้าพนักงาน/พยาน
(.........................................)
หมายเหตุ เจ้าพนักงานที่จะเป็นพยานในการปิดประกาศ ได้แก่
(๑) เจ้าพนักงานตารวจ
(๒) ข้าราชการส่วนกลาง
(๓) เจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในเขตพื้นที่ ได้แก่ (ก) กานัน (ข) แพทย์ประจาตาบล (ค) สารวัตรกานัน
(ง) ผู้ใหญ่บ้ าน (จ) ผู้ ช่วยผู้ใหญ่บ้ าน (ฉ) ข้าราชการส่ว นท้องถิ่นหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ช) ข้าราชการ
ประจา อาเภอหรือจังหวัด
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แบบ สป. ม. 82 (จ)
ที่ ทส..............................................

...............................................................
……………………………………………………….
วันที่.........เดือน ........................พ.ศ. .......................

เรื่อง

(เดิม) ตามแบบ สป. ม. 82 (ก)

เรียน (บุคคลเดิม) ตามแบบ สป. ม. 82 (ก)
อ้างถึง 1. หนังสือตามแบบ สป. ม. 82 (ก)
2. คาสั่งตามแบบ สป. ม. 82 (ข)
3. หนังสือตามแบบ สป. ม. 82 (ค)
4. ประกาศตามแบบ สป. ม. 82 (ง)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สาเนารายละเอียดเกี่ยวกับการดาเนินการ............................................................................
............................................................พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง
2. สาเนา ปจว. ข้อ................. ลงวันที่.................................... เวลา.................................น.
สถานีตารวจภูธร.......................
3. รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดาเนินการของพนักงานเจ้าหน้าที่และเงินเพิ่มร้อยละยี่สิบห้า
ต่อปีของค่าใช้จ่ายทั้งหมด
4. (เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง)
ตามหนังสือที่อ้างถึง 1 ถึง 4 ได้สั่งให้ท่านดาเนินการ...............................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ภายในวันที่........... เดือน................... พ.ศ. ........... แต่ปรากฏว่าเมื่อพ้นกาหนดระยะเวลาดังกล่าว ท่านไม่
ปฏิ บั ติ ต ามค าสั่ งดั งกล่ าว จึ งได้ แ ต่ งตั้ งพนั ก งานเจ้าหน้ าที่ เพื่ อ ด าเนิ น การเสี ย เอง โดยก าหนดให้ ท่ านเป็ น
ผู้รับ ผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายที่ต้องเสียไปในการที่พนักงานเจ้าหน้าที่กระทาการเสียเองนั้นทั้งหมด พร้อมทั้ง
ต้องชาระเงินเพิ่มในอัตราร้อยละยี่สิบห้าต่อปีของค่าใช้จ่ายดังกล่าว ความละเอียดแจ้งอยู่แล้ว นั้น
บัดนี้ พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดาเนินการ.......................................................................................
........................................................................................................................................................................แล้ว
ปรากฏว่าได้เสียค่าใช้จ่ายเพื่อการนี้ไปเป็นเงินจานวน...............................บาท (.................................................)
ซึ่ ง ตามพระราชบั ญ ญั ติ ส งวนและคุ้ ม ครองสั ต ว์ ป่ า พ.ศ. 2562 และพระราชบั ญ ญั ติ วิ ธี ป ฏิ บั ติ ร าชการ
ทางปกครอง พ.ศ. 2539 ท่ า นมี ห น้ า ที่ ช ดใช้ ค่ า ใช้ จ่ ายที่ ต้ อ งเสี ย ไปดั งกล่ าวทั้ งหมด พร้ อ มทั้ งท่ า นต้ อ ง
ชาระเงินเพิ่มอีกร้อยละยี่สิบห้าต่อปีของค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่
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ดังนั้น จึงขอให้ท่านนาเงินจานวน.................................บาท (..................................................)
พร้อมทั้งเงินเพิ่มอีกร้อยละยี่สิบห้าต่อปีของค่าใช้จ่ายดังกล่าวไปชาระแก่หัวหน้า เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรือเขต
ห้ามล่าสัตว์ป่า........................ณ ที่ทาการเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่า........................................
หมู่ที่.................. ตาบล.................................อาเภอ......................................จังหวัด...................................... ...
ภายในวันที่..............เดือน...................พ.ศ............ (กาหนดเวลาพอสมควร)
อนึ่ง ขอเรียนว่า (ท่าน/ห้างหุ้นส่วน/บริษัท ฯลฯ) มีสิทธิอุทธรณ์คาสั่งนี้ต่อหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์
สัตว์ป่าหรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่า........................................................ (ผู้ทาคาสั่ง) ภายในสิบห้าวันนับแต่ได้รับแจ้ง
คาสั่งนี้ โดยคาอุทธรณ์ต้องทาเป็นหนังสือ ระบุข้อโต้แย้งและข้อเท็จจริง หรือข้อกฎหมายที่อ้างอิงประกอบด้วย
แต่ทั้งนี้ การอุทธรณ์ดังกล่าวไม่เป็นเหตุให้ทุเลาการบังคับตามคาสั่งนี้ เว้นแต่จะได้มี คาสั่งให้ทุเลาการบังคั บ
โดยชัดแจ้งและขอเรียนว่า ในกรณีที่ครบกาหนดระยะเวลาในการพิจารณาอุทธรณ์ของผู้มีอานาจพิจารณา
อุท ธรณ์ ไม่ว่าจะมีคาวินิ จ นั ย ของผู้ มี อานาจพิ จารณาอุท ธรณ์ ห รือไม่ ท่านในฐานะผู้ รับค าสั่ งทางปกครอง
สามารถที่จะยื่นคาฟ้องต่อศาลปกครองภายในระยะเวลาเก้าสิบวัน นับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้อง
คดีตามมาตรา 49 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 โดยแยก
ออกเป็น 2 กรณี
ก. ถ้ามีการวินิจฉัยอุทธรณ์แล้ว
ผู้รับคาสั่งมีสิทธิฟ้องคดีคัดค้านคาวินิจฉัยอุทธรณ์ภายในเวลาเก้าสิบวัน นับแต่วันที่รับแจ้ง
หรือทราบคาวินิจฉัยอุทธรณ์
ข. ถ้าในกรณีที่ครบกาหนดระยะเวลาในการพิจารณาอุทธรณ์แล้ว แต่ผู้มีอานาจยังไม่วินิจฉัย
อุทธรณ์
ผู้ รั บ ค าสั่ งทางปกครองสามารถยื่ น ค าฟ้ อ งต่ อ ศาลปกครองในประเด็ น การพิ จ ารณา
อุทธรณ์ล่าช้า รวมทั้งสามารถฟ้องในประเด็นเกี่ยวกับเนื้อหาของคาสั่งทางปกครองนั้นว่าชอบด้วยกฎหมาย
หรือไม่ด้วยก็ได้ โดยต้องใช้สิทธิฟ้องภายในเก้าสิบวัน นับแต่วันครบกาหนคระยะเวลาในการพิจารณาอุทธรณ์
สาหรับ วิธีการยื่น คาฟ้องนั้น คาฟ้ องต้องทาเป็นหนังสื อยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ของศาล
ปกครองชั้ น ต้ น ที่ ผู้ ฟ้ อ งคดี มี ภู มิ ล านาหรื อ ที่ มู ล คดี เกิ ด ขึ้ น ในเขตศาลปกครองชั้ น ต้ น นั้ น หรื อ ยื่ น โดยส่ ง
ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนก็ได้โดยถือว่าวันที่ส่งคาฟ้องแก่พนักงานไปรษณีย์เป็นวันที่ยื่นคาฟ้องต่อศาลปกครอง
จึงเรียนมาเพื่อทราบและดาเนินการ
ขอแสดงความนับถือ

(.............................)
หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่า............
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แบบ สป. ม. 82 (ฉ)
ที่ ทส................/............................

...............................................................
……………………………………………………….
วันที่.........เดือน ........................พ.ศ. .......................

เรื่อง

(เดิม) ตามแบบ สป. ม. 82 (ก)

เรียน (บุคคลเดิม) ตามแบบ สป. ม. 82 (ก)
อ้างถึง หนังสือตามแบบ สป. ม. 82 (จ)
ตามหนังสือที่อ้างถึง ได้แจ้งให้ท่านทราบว่าพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดาเนินการ............................
........................................................................................................................................................................แล้ว
ปรากฏว่าได้เสียค่าใช้จ่ายเพื่อการนี้ไปเป็นเงินจานวน...............................บาท (.................................................)
ซึ่งตามกฎหมายท่านมีหน้าที่ชดใช้ค่าใช้จ่ายที่ต้องเสียไปดังกล่าวทั้งหมด พร้อมทั้งท่านต้องชาระเงินเพิ่มอีก
ร้อยละยี่สิบห้าต่อปีของค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่และขอให้ท่านนาเงินจานวน....................บาท
(............................................) พร้อ มทั้ งเงิน เพิ่ มอี กร้อยละยี่ สิ บ ห้ าต่อปี ข องค่าใช้จ่ายดั งกล่ าวไปช าระแก่
หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่า ............................................ณ ที่ทาการเขตรักษาพันธุ์
สัตว์ป่าหรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่า.............................................. หมู่ที่............................ ตาบล.............................
อาเภอ..................................... จังหวัด............................... ภายในวันที่.............. เดือน...................พ.ศ. ...........
ความละเอียดแจ้งอยู่แล้ว นั้น
บัดนี้ ครบกาหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ท่านไม่ปฏิบัติตามคาสั่งทางปกครองดังกล่าว จึงเรียนเตือน
มายังท่านให้นาเงินค่าใช้จ่ายดังกล่าวจานวน....................................บาท (..........................................................)
พร้อมเงินเพิ่มอีกร้อยละยี่สิบห้าต่อปีของค่าใช้จ่ายดังกล่าวไปชาระแก่หัวหน้า เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรือเขต
ห้ามล่าสัตว์ป่า......................... ณ ที่ทาการเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่า.....................................
หมู่ที่............................ ตาบล............................... อาเภอ..................................... จังหวัด...............................
ภายในวันที่.............. เดือน................... พ.ศ. ........... (ต้องไม่นอ้ ยกว่า 7 วัน นับแต่ได้รบั หนังสือนี้)
หากท่านเพิกเฉยไม่ดาเนินการภายในเวลาที่กาหนดดังกล่าวพนักงานเจ้าหน้าที่จะใช้มาตรการ
บังคับทางปกครองดาเนินการยึด หรืออายัดทรัพย์สินของท่าน ทั้งทรัพย์สินของท่านที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้
ครอบครองไว้ และหรือทรัพย์สินอื่นของท่าน แล้วนาออกขายทอดตลาดเพื่อนาเงินมาชาระค่าใช้จ่ายและเงิน
เพิ่มดังกล่าวข้างต้นให้ครบถ้วนต่อไป
อนึ่ง การที่พนักงานเจ้าหน้าที่ใช้มาตรการบังคับทางปกครองในการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน
และขายทอดตลาดเพื่ อ ช าระหนี้ ดั งกล่ าว ไม่ ตั ดสิ ท ธิข องกรมอุ ท ยานแห่ งชาติ สั ต ว์ป่ า และพั น ธุ์พื ช ที่ จ ะ
ดาเนินคดีแพ่งและคดีล้มละลายกับท่านแต่อย่างใด
จึงเรียนมาเพื่อทราบและดาเนินการ
ขอแสดงความนับถือ
(.............................)
หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่า............
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แบบ สป. ม. 82 (ช)
ประกาศหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่า.............................................
ในฐานะพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครอง พ.ศ. ๒๕62
เรื่อง ให้ (นาย/นาง/ห้างหุ้นส่วน/บริษัท ฯลๆ) (รื้อถอน นาเคลื่อนที่ ย้ายออกไป แก้ไข หรือทา
ประการอื่นใดแก่สิ่งปลูกสร้าง สิ่งที่เป็นอันตรายแก่สัตว์ป่า หรือสิ่งที่ทาให้เสื่อมสภาพ
หรือสิ่งที่เป็นอันตรายในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่า แล้วแต่กรณี)
...................................................
ตามที่หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่า ....................................................
ในฐานะพนั กงานเจ้ าหน้ าที่ ตามพระราชบั ญ ญั ติ ส งวนและคุ้ มครองสั ตว์ป่ า พ.ศ. 2562 ได้แจ้งให้ (ท่ าน/
ผู้จัดการห้างหุ้นส่วน/ ผู้จัดการบริษัท ฯลฯ) (กรณีไม่ทราบตัวผู้กระทาความผิดก็ไม่ต้องระบุ) ทราบว่ าพนักงาน
เจ้าหน้าที่ได้ดาเนินการ..........................................................................................................แล้ ว ปรากฏว่าได้
เสียค่าใช้จ่ายเพื่อการนี้ไปเป็นเงินจานวน.....................บาท (........................................................... ) ซึ่งตาม
กฎหมาย (ท่าน/ผู้จัดการห้างหุ้นส่วน/ผู้จัดการบริษัท ฯลฯ) มีหน้าที่ชดใช้ค่าใช้จ่ายที่ต้องเสียไปดังกล่าวทั้งหมด
พร้อมทั้งต้องชาระเงินเพิ่มอีกร้อยละยี่ สิบห้ าต่อปีของค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้ แก่พนักงานเจ้าหน้าที่และขอให้
(ท่ า น/ผู้ จั ด การห้ า งหุ้ น ส่ ว น/ผู้ จั ด การบริ ษั ท ฯลฯ) น าเงิ น จ านวน.....................................บาท
(...........................................................) พร้อมเงินเพิ่มอีกร้อยละยี่สิบห้า ต่อปีของค่าใช้จ่ายดังกล่าวไปชาระแก่
หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่า ................................. ณ ที่ทาการเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
หรื อ เขตห้ า มล่ า สั ต ว์ ป่ า ....................................................... หมู่ ที่ . ....................
ต าบล
..................................... อาเภอ..................................... จังหวัด........................... ภายในวันที่........... เดือน
............................... พ.ศ. .............. ดั ง รายละเอี ย ดตามส าเนาค าสั่ ง แจ้ งเตื อ น (แบบ สป. ม.82 (ฉ))
แนบท้ายประกาศนี้ นั้น
บั ด นี้ ครบก าหนดเวลาดั งกล่ าวแล้ ว (ท่ า น/ผู้ จั ด การห้ างหุ้ น ส่ ว น/ผู้ จั ด การบริ ษั ท ฯลฯ)
ไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามค าสั่ งทางปกครองดั งกล่ าว โดยไม่ มี เหตุ อัน สมควร จึงเรีย นเตื อนมายัง (ท่ าน/ผู้ จั ดการห้ าง
หุ้นส่วน/ ผู้จัดการบริษัท ฯลฯ) ให้ (ท่าน/ผู้จัดการห้างหุ้นส่วน/ผู้จัดการบริษัท ฯลฯ) นาเงินค่าใช้จ่ายดังกล่าว
จ านวน.................................บาท (.............................................) พร้อมเงิน เพิ่ ม อี ก ร้อ ยละยี่ สิ บ ห้ าต่ อ ปี
ของค่าใช้จ่ายดังกล่าวไปชาระแก่หัวหน้า เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่า .................................
ณ ที่ทาการเขตรักษาพันธุ์สั ตว์ป่ าหรือเขตห้ ามล่ าสั ตว์ป่า ................................................. หมู่ที่.................
ตาบล....................................... อาเภอ.................................. จังหวัด...................................... ภายในวันที่
................. เดือน......................... พ.ศ. ................................ (ต้องไม่น้อยกว่า ๗ วัน นับแต่ได้รับหนังสือ)
หาก (ท่าน/ผู้จั ดการห้ างหุ้ นส่วน/ผู้จัดการบริษัท ฯลฯ) เพิกเฉยไม่ดาเนินการภายในเวลา
ที่กาหนดดังกล่าว โดยไม่มีเหตุอันสมควร พนักงานเจ้าหน้าที่จะใช้มาตรการบังคับทางปกครองดาเนินการยึด
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หรืออายัดทรัพย์สินของ (ท่าน/ผู้จัดการห้างหุ้นส่วน/ผู้จัดการบริษัท ฯลฯ) ทั้งทรัพย์สินของ (ท่าน/ผู้จัดการห้าง
หุ้นส่วน/ผู้จัดการบริษัท ฯลฯ) ที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ครอบครองไว้ และหรือทรัพย์สินอื่นของ (ท่าน/ผู้จัดการ
ห้างหุ้นส่วน/ผู้จัดการบริษัท ฯลฯ แล้วนาออกขายทอดตลาดเพื่อนาเงินมาชาระค่าใช้จ่ายและเงินเพิ่มดังกล่าว
ข้างต้นให้ครบถ้วนต่อไป
อนึ่ง การที่พนักงานเจ้าหน้าที่ใช้มาตรการบังคับทางปกครองในการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน
และขายทอดตลาดทรัพย์สินเพื่อขาระหนี้ดังกล่าว ไม่ตัดสิทธิของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ที่จะดาเนินคดีเพ่งและคดีล้มละลายกับ (ท่าน/ผู้จัดการห้างหุ้นส่วน/ผู้จัดการบริษัท ฯลฯ) แต่อย่างใด
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่....................เดือน....................... พ.ศ. ..................
(..............................................................)
หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่า......................................

50

หลักฐานการปิดประกาศ แบบ สป. ม. 82 (ช)
..............................................
..............................................
วันที่..........เดือน............................... พ.ศ. ..........................
บันทึกฉบับนี้จัดทาขึ้นเพื่อเป็นหลักฐานแสดงว่า
วันนี้ (วันที่........ เดือน........................ พ.ศ. ................) เวลา................ พนักงานเจ้าหน้าที่
ได้ดาเนินการปิดประกาศ ประกาศหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่า..................................
ในฐานะพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 ณ ................................
จานวน............................ชุด โดยได้ปิดประกาศต่อหน้าเจ้าพนักงานผู้เป็นพยาน

(ลงชื่อ)
พนักงานเจ้าหน้าที่/ผู้ปิดประกาศ
(........................................................)
(ลงชื่อ)
เจ้าพนักงาน/พยาน
(........................................................)
(ลงชื่อ)
เจ้าพนักงาน/พยาน
(........................................................)

หมายเหตุ เจ้าพนักงานที่จะเป็นพยานในการปิดประกาศ ได้แก่
(๑) เจ้าพนักงานตารวจ
(๒) ข้าราชการส่วนกลาง
(๓) เจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่รับผิตชอบในเขตพื้นที่ ได้แก่ กานัน แพทย์ประจาตาบล สารวัตรกานัน
ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ข้าราชการส่วนท้องถิ่นหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ช้าราชการประจา
อาเภอหรือจังหวัด
(ตามกระทรวง ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๔๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙)

