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ประวัตคิวามเปนมา กรมปาไม 
 

ปจจุบันกรมปาไมมีหนาที่อารักขาคุมครองและจัดการทรัพยากร ปาไมอันมีอาณา
บริเวณกวางขวางถึง 77 ลานไร หากคิดเปนตัวเงินก็จะมีมูลคา ถึง 11.6 ลานลานบาท (ไรละ 
150,000 บาท) ทั้งนี้ยังมิไดคํานึงถึงประโยชนทางออมที่ปาไมชวยอนุรักษดินและน้ําและ 
ปองกันการผันแปรของลมฟาอากาศไปในทางที่เลวรายจึงนับวาเปนกรมที่มีความสําคัญย่ิง
กรมหนึ่งของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และเปนกรมที่เกาแกซึ่งมีอายุ
ครบ 115 ป ในวัน ที่ 18 กันยายน 2554 ที่ผานมา ในระยะเริ่มแรกเมื่อพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลาเจาอยูหัว ได ทรงสถาปนากรมปาไมข้ึนเมื่อวันที่ 18 กันยายน ร.ศ.115 (พ.ศ.
2439) โดยใหอยูในสังกัดกระทรวงมหาดไทยนั้น รัฐบาลได อาศัยยืมตัวเจาหนาที่ปาไม
อังกฤษจากรัฐบาลอินเดีย มาชวยบริหารราชการปาไมในฐานะเจากรมระหวางป พ.ศ.2439 
ถึง พ.ศ.2466 รวม 3 คน คือ Mr. H. Slade, Mr. Tottenham และ Mr. W.F. Lloyd ตอมา ในป 
พ.ศ.2466 เมื่อ Mr.W .F. Lloyd ไดกราบถวายบังคมลาออกจาก ราชการแลว รัฐบาลได
พิจารณาเห็นวา พระยาดรุพันธพิทักษ (นายสนิท พุกกะมาน) ซึ่งจบการศึกษาวิชาการ ปาไม
จาก Royal Engineering College เมือง Cooper's Hill ประเทศอังกฤษ และ ไดกลับมารับ
ราชการกรมปาไม เมื่อป พ. ศ.2446 เปนบุคคลที่มีความรูความสามารถ จึงไดมีพระบรมราช
โองการโปรดเกลาฯ ให ดํารงตําแหนงอธิบดีกรมปาไม เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2467 โดยไมจาง
ชาวตางประเทศเปนเจากรมนับตั้งแต บัดนั้นเปนตนมา เพื่อความเหมาะสมกับสถานการณ 
ในสมัยตาง ๆ กรมปาไมไดยายสังกัดถึง 5 ครั้ง กอนที่จะมาเปนสวนราชการอยูในกระทรวง 
เกษตร กลาวคือ เมื่อวันที่ 7 เมษายน พ.ศ.2464 ไดมีประบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ใหโอน
กรมปาไมจากกระทรวงมหาดไทยไปขึ้นกระทรวง    เกษตราธิการ กรมปาไมไดสังกัดอยู
กระทรวงเกษตรา ธิการประมาณ 13 ป จึงไดโอนกลับไปสังกัดกระทรวงมหาดไทยอีกครั้ง
หนึ่ง เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ.2475 และชั่วระยะเวลาเพียง 1 ป ก็ได โอนสังกัดไปข้ึนอยูกับ
กระทรวงเศรษฐการเมื่อวัน ที่ 12 พฤษภาคมพ.ศ.2476 และตอมา เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ.
2477 ได ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหกรมปาไมข้ึนอยู ในสังกัดทบวงเกษตราธิการของ
กระทรวงเศรษฐการ เมื่อไดมีการยกฐานะทบวงเกษตราธิการ ข้ึนเปนกระทรวงเกษตราธิการ
เมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2478 กรมปาไมจึงไดมา สังกัดอยูใน กระทรวงเกษตราธิการและ
ตอมา เมื่อ พ.ศ.2495 รัฐบาลไดประกาศใชพระ ราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวงทบวงกรมและ  
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วิสัยทัศนกรมปาไม 
        เปนหนวยงานหลักในการบริหารจัดการทรัพยากรปาไมเพื่อประโยชนสูงสุดของ
ประเทศชาติ  
 
อํานาจหนาที่ของกรมปาไม 
       1. ปองกนัรักษาปาควบคุมดูแล จดัทําแผนกลยุทธในการปองกันการบุกรุกทําลายปา 
และการกระทําผิดในพื้นที่ ปาไม ตามระเบียบกฎหมายปาไม 
       2. วางแผน และประสานงานเกี่ยวกับการปลูกปาเพื่อการฟนฟูสภาพปา และระบบนิเวศ 
       3. สงเสริมชุมชนใหเขามามีสวนรวมในการปลูกปา การจัดการ 
ปาชุมชน และการปลูกสรางสวนปาเชิงเศรษฐกิจ 
       4. อนุรักษ คุมครอง ดูแลรักษา และจัดการใหมีการใชประโยชน ที่ดินปาไมและการ
อนุญาตท่ีเกีย่วกับ  การใชประโยชนจากไม อตุสาหกรรม ที่ดินปาไม และผลิตผลปาไม 
       5. ศึกษา คนควา วจิัย และพัฒนาที่เกี่ยวของกับปาไม ผลิตผลปาไมและผลิตภัณฑไม 
       6. ปฏิบตัิการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนด หรือตามทีก่ระทรวง หรือคณะรัฐมนตรี
มอบหมาย 
แผนปฏิบัติราชการ 4 ป กรมปาไม 

ที่ผานมาทรัพยากรธรรมชาติของประเทศถูกใชในการพัฒนาดานตาง ๆ ทั้งทางดาน
เศรษฐกิจที่ขยายตัวเพิ่มข้ึน และความตองการใชทรัพยากรธรรมชาติก็เพิ่มข้ึนดวย สงผลให
ทรัพยากรธรรมชาติไดลดนอยและเสื่อมโทรมลงไป โดยเฉพาะทรัพยากรปาไม เนื่องจาก
ปริมาณการใชภายในประเทศ ไมสอดคลองกับปริมาณที่สามารถผลิตไดภายในประเทศ 
ดังนั้นการจัดทําแผนปฏิบัติราชการของกรมปาไมจึงมีความจําเปนอยางย่ิงที่จะตองแกไข
ปญหาดังกลาว ใหสอดคลองกับสถานการณในปจจุบัน 

กรมปาไม ในฐานะที่เปนหนวยงานที่มีภารกิจและอํานาจหนาที่ในการอนุรักษ สงวน
คุมครอง ทํานุบํารุงปา การจัดการปาชุมชน และการดําเนินงานเกี่ยวกับการปาไม การเก็บหา
ของปาการใชประโยชนในที่ดินปาไม เพื่อเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจของประเทศ มีความมุงมั่น
ที่จะนํานโยบายของรัฐบาลแผนบริหารราชการแผนดิน และปฏิบัติราชการ 4 ป ของกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม นําไปสูการปฏิบัติใหบังเกิดผลสําเร็จ โดยมีจุดมุงหมาย
ใน 4 ปขางหนา คือการปองกัน ดูแลรักษา ปาสงวนแหงชาติ ปาไมตามพระราชบัญญัติปาไม 
พุทธศักราช 2484 และปาไมถาวรใหคงอยูใหได รวมถึงการดําเนินการตรวจสอบและพิสูจน  
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ความรูทั่วไปเก่ียวกับกรมปาไม 
 

ประเภทของปาไม 
ปาไมในประเทศไทย แบงเปน 2 ประเภท คือ 
ปาดงดิบหรือปาไมผลัดใบ (Evergeen forest) 
             เปนระบบนิเวศนของปาไมชนิดท่ีประกอบดวยพันธุไมชนิดไมผลัดใบคือมีใบเขียว
ตลอดเวลา แบงออกเปน 4 ชนิด คอื 
 1. ปาดิบเมืองรอน (Tropical evergreen forest) 
             เปนปาที่อยูในเขตลมมรสุมพัดผานเกือบตลอดป มีปริมาณน้าํฝนมาก แบง
ออกเปน : 
               1.1 ปาดงดิบช้ืน (Tropical rain forest) 
             ปาดงดิบชื้นในประเทศไทยมีการกระจายสวนใหญอยูทางภาคใตและภาค
ตะวันออกของ ประเทศ อาจพบในภาคอื่นบาง แตมักมีลักษณะโครงสรางที่เปนสังคมยอย
ของสังคมปาชนิดนี้ ปาดงดิบชื้นข้ึนอยูในที่ราบรือบนภูเขาทีร่ะดับความสูงไมเกิน 600 เมตร
จากระดับน้าํทะเล ในภาคใตพบไดตัง้แตตอนลางของจังหวัดประจวบคีรขัีนธลงไปจนถึงชาย
เขตแดน สวนทางภาคตะวันออกพบในจังหวัดตราด จันทบุรี ระยอง และบางสวนของจังหวัด
ชลบุรี (อุทิศ, 2541) 
                1.2 ปาดงดิบแลง (Dry evergreen forest) 
             ปาดงดิบแลงของเมืองไทยพบกระจายตั้งแตตอนบนของทิวเขาถนนธงชยัจาก
จังหวัด ชุมพรข้ึนมาทางเหนือ ปกคลุมลาดเขาทางทิศตะวันตกของทิวเขาตะนาวศรไีปจนถึง
จังหวัดเชียงราย สวนซีกตะวันออกของประเทศปกคลุมตั้งแตทิวเขาภูพานตอลงมามาถึงทิว
เขาบรรทัด ทิวเขาพนมดงรักลงไปจนถึงจังหวัดระยองขึ้นไปตามทิวเขาดงพญาเย็น ทิวเขา
เพชรบูรณจนถึงจังหวัดเลยและนาน นอกจากนี้ ยังพบในจังหวัดสกลนคร และทางเหนือของ
จังหวัดหนองคายเลียบลําน้ําโขงในสวนที่ติดตอกบัประเทศลาว ปาชนิดนี้พบตั้งแตระดับ
ความสูงจากน้ําทะเลปานกลางประมาณ 100 เมตรขึ้นไปถึง 800 เมตร (อุทศิ, 2541) 
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สรุปสาระสําคัญประมวลกฎหมายแพงและพาณชิย 
 

ทรัพยสินและสวนของทรัพย 
ความหมายของทรัพยสินและทรัพยสิน 

มาตรา 137 “ทรัพย หมายความวา วัตถุมีรูปราง” 
มาตรา 138 “ทรัพยสินหมายความรวมทั้ง ทรัพยและวัตถุไมมีรูปรางซึ่งอาจ

มีราคาและอาจถือเอาได” 
จากบทบัญญัติดังกลาว สามารถแยกวิเคราะหศัพท คําวา “ทรัพย” คือ วตัถุที่มี

รูปราง สวนคําวา “ทรัพยสิน” คือวตัถุที่มีรปูรางหรือไมมีรูปรางก็ได ฉะนั้น ทรัพยตาม
มาตรา 137 จึงเปนสวนหนึ่งของทรัพยสินตามมาตรา 138 ตองนําองคประกอบที่วา “อาจมี
ราคาและอาจถือเอาได” มาใชดวยแมจะมิไดระบไุวก็ตาม 

“วัตถุมีรูปราง” หมายถึง ส่ิงที่มองเห็นดวยตา จับตองสัมผัสได ไมตองคํานึงถึง
ขนาดทรัพยบางอยางจึงไมอาจมองเห็นดวยตาเปลา หรือสัมผัสไดถนัดนกั เชน เชื้อโรคแต
หากใชเครื่องมือขยายไดดวยกลองจุลทรรศน และมีรูปรางในตัวเองโดยลําพังก็ใชไดแลว 
 
ประเภทของทรัพย 

1.อสังหาริมทรัพย 
มาตรา 139 “อสังหาริมทรัพย หมายความวา ที่ดินและทรัพยอันติดอยูกับ

ที่ดิน มีลักษณะเปนการถาวร หรือประกอบเปนอันเดยีวกับที่ดินนั้น และหมายความ
รวมถึงทรัพยสิทธิอันเก่ียวกับที่ดนิ หรือทรัพยอันตดิอยูกับที่ดินหรือประกอบเปนอัน
เดียวกับทีด่ินนั้นดวย” 

สามารถแยกอธิบายลักษณะสําคัญได 4 กรณี 
1.1 ที่ดิน คือพืน้ดินบนโลกหรือพื้นดินทั่วๆ ไป แตไมรวมถึงพื้นน้ํา หรือดินที่ขุด

ข้ึนมาแลว 
1.2 ทรัพยอันตดิกับที่ดิน โดยมีลักษณะติดตรึงตราแนนหนา และถาวรไดแก 
  ก.ทรัพยที่เกิดหรือติดกับที่ดินโดยธรรมชาติ เชน ไมยืนตนมีอายุ

ยาวนานกวา 3 ป นั้นมีลักษณะติดถาวรและเปนสวนควบ จึงเปนอสังหาริมทรัพย สวนตนไม
ลมลุกและธัญชาติที่มีอายุต่ํากวา 3 ป เชน ตนขาวตาง ๆ จึงเปนสังหาริมทรัพย 
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  ข.ทรัพยที่เกิดหรือติดกับที่ดินโดยมนุษย เชน การสรางอาคาร 
บานเรือน อนุสาวรีย หอนาฬิกา เปนตน 

หลักที่ควรพิจารณา คือ การดูสภาพและเจตนาเปนสําคัญ โดยไมสนใจ
ระยะเวลาที่นํามาติด เชน รานคางานกาชาด แมจัดงานเพียง 10 วัน แตตัวอาคารรานคา
คงทนถาวรใชขายสินคาทุกป ก็ถือวาเปนอสังหาริมทรัพยแลว 

1.3 ทรัพยซ่ึงประกอบเปนอันหนึ่งอันเดียวกับทีด่ิน คือ ทรัพยที่เปนสวนหนึ่ง
หรือประกอบเปนพื้นดิน เชน แมน้ํา หิน ทราย และแรธาตซุึ่งมีอยูตามธรรมชาติหรือมนษุย
นํามารวมไวกับที่ดินก็ตาม แตไมรวมถึงสังหาริมทรัพยที่ซอนฝงหรือจมอยูในดิน เชน วัตถุ
โบราณ ทอประปา เปนตน 

1.4 ทรัพยสินอันเก่ียวกับที่ดินหรือติดอยูกับที่ดนิหรือประกอบเปนอัน
เดียวกับทีด่ิน ไดแก กรรมสิทธิ์ สิทธิครอบครอง ภาระจาํยอม สิทธิอาศัย สิทธิเหนือพื้นดิน 
สิทธิเก็บกิน การติดพันในอสังหาริมทรัพย และสิทธิจํานองอันเกี่ยวกับที่ดิน เปนตน 

 
2.สังหาริมทรัพย 

มาตรา  140 “สังหาริมทรัพย  หมายความวา  ทรัพยสินอ่ืนนอกจาก
อสังหาริมทรัพย และหมายความรวมถึงสิทธิอันเก่ียวกับทรัพยสินนั้นดวย” 

อะไรซึ่ งไมใชอสังหาริมทรัพย ตองเปนสังหาริมทรัพย เสมอไป และเปน
สังหาริมทรัพยหรือไม ถาไมเขาหลักเกณฑอสังหาริมทรัพยตามมาตรา 139 ตอบไดทันทีวา
เปนสังหาริมทรัพย 

สามารถแยกออกไดเปน 2 กรณี 
2.1 ทรัพยสินอ่ืนนอกจากอสังหาริมทรัพย คอื ทรัพยที่เคล่ือนไหวได เชน 

รถยนต แกว แหวน เงนิทอง เปนตน 
2.2 สิทธิอันเก่ียวกับทรัพยสิน คอืการเนนตัวสิทธิ ซึ่งเปนนามธรรมที่เกี่ยวกับตวั

ทรัพยที่เปนรูปธรรม แตไมไดใชคําวา ทรัพยสิทธิ จึงเปนคนละกรณี สวนในตอนทายใชคําวา
ทรัพยสิน แสดงวาสิทธิตัวนี้ รวมท้ังทรัพยที่มีรปูราง และไมมีรูปราง ซึง่อาจมีราคา และอาจ
ถือเอาไดดวย เชน กรรมสิทธิ์รถยนต เปนตน 

สิทธิในสังหาริมทรัพยทีไ่มมีรูปราง ตองเปนสิทธิที่กฎหมายใหการรับรองแลว เชน 
ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร สิทธิในเครื่องหมายการคา เปนตน 
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นอกจากนี้ สิทธิอื่นๆ ที่เปนนามธรรมที่กฎหมายใหการรับรอง เชน สิทธิตาม
สัญญา สิทธิในการเรียกรองคาสินไหมทดแทนจากผูละเมิด สิทธิเรียกรองคาชดเชยของ
ลูกจาง หรือ สิทธิการเชารถยนต จึงเปนสังหาริมทรัพย 

 
อสังหาริมทรัพย สังหาริมทรัพย 

- 
- 
- 
- 
- 

ตองมีเจาของเสมอ 
จํานองได 
การโอนตองทําตามแบบ 
มีแดนกรรมสิทธิ์ 
การครอบครองปรปกษ 10 ป 

- 
- 
- 
- 
- 

จะมีหรือไมมีก็ได 
จํานําได 
ไมนิยมกําหนดแบบเพียงสงมอบก็
พอแลว 
ไมมีแดนกรรมสิทธิ ์
การครอบครองปรปกษ 5 ป 

 
สวนของทรัพย 

เนื่องจากการเกิดความสัมพันธระหวางทรัพยหลายส่ิงในรูปลักษณะตาง ๆ จึงไดมี
การกําหนดส่ิงเหลานี้ ไดแก สวนควบ อุปกรณและดอกผลใหเปนสวนของทรัพยตามประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชยดวย 

1. สวนควบ 
มาตรา 144 วรรคแรกบัญญัติวา “สวนควบของทรัพย หมายความวา สวน

ซ่ึงโดยสภาพแหงทรัพยหรือโดยจารีตประเพณีแหงทองถิ่นเปนสาระสําคัญในความ
เปนอยูของทรัพยนั้น และไมอาจแยกกันไดนอกจากจะทําลาย ทําใหบุบสลายหรือทํา
ใหทรัพยนั้นเปลี่ยนแปลงรูปทรงหรือสภาพไป เจาของทรัพยยอมมีกรรมสิทธิ์ในสวน
ควบของทรัพยนั้น” 

หลักเกณฑองคประกอบของการเปนสวนควบ มี 2 ประการ ดังนี้ 
1. ตองเปนสาระสําคัญแหงความเปนอยูของตัวทรพัยนั้นไมวา 
  1.1โดยสภาพแหงทรัพย ไดแก ตัวถังรถ ลอ และ เครื่องยนต เปน

สาระสําคัญของรถยนตโดยสภาพ หรือแวนตา ก็ถือวาเลนสหรือกระจกเปนสาระสําคัญ เปน
ตน 
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1.2 ขอสันนิษฐานของกฎหมายท่ีเปนคุณแกผูมีสิทธิครอบครอง ไดแก 
ก. มาตรา 1369 “บุคคลใดยึดถือทรัพยสินไว ทานใหสันนษิฐานไวกอนวา

บุคคลนั้นยดึถือเพื่อตน” 
ข. มาตรา 1370 “ผูครอบครองนั้น ทานใหสันนิษฐานไวกอนวาครอบครอง

โดยสุจริต โดยความสงบและโดยเปดเผย” 
ค. มาตรา 1371 “ถาพิสูจนไดวา บุคคลใดครอบครองทรัพยสินเดยีวกัน

สองคราว ทานใหสันนิษฐานไวกอนวาบุคคลนั้นไดครอบครองติดตอกันตลอดเวลา” 
ง. มาตรา 1372 “สิทธิซ่ึงผูครอบครองใชในทรัพยสินทีค่รอบครองนั้น 

ทานใหสันนิษฐานไวกอนวา เปนสิทธิซ่ึงผูครอบครองมีตามกฎหมาย” 
จ. มาตรา 1373 “ถาทรัพยสินเปนอสังหาริมทรัพยที่ไดจดไวในทะเบียน

ที่ดิน ทานใหสันนิษฐานไวกอนวาบุคคลผูมีช่ือในทะเบียนเปนผูมีสทิธิครอบครอง” 
 
2.ผลสําคัญของการมีสิทธิครอบครอง 

2.1)การมีสิทธิใหปลดเปลื้องการรบกวนการครอบครองโดยมิชอบดวยกฎหมาย 
มาตรา 1374 “ถาผูครอบครอง ถูกรบกวนในการครอบครองทรัพยสิน

เพราะมีผูสอดเขาเก่ียวของ โดยมิชอบดวยกฎหมายไซร ทานวาผูครองครองมีสิทธิจะ
ใหปลดเปลื้องการรบกวนนั้นไดถาเปนที่นาวติกวาจะยังมีการรบกวนอีกผูครอบครอง
จะขอตอศาลใหสั่งหามก็ได 

การฟองคดีเพื่อปลดเปล้ืองการรบกวนนั้น ทานวาตองฟองภายในปหนึ่ง
นับแตเวลาถูกรบกวน” 

คําวา “การรบกวนการครอบครอง” หมายถึง การกอความเดือดรอนรําคาญ
หรือกระทําการอยางใดก็แลวแตโดยไมมีสิทธิที่จะกระทําไดโดยชอบดวยกฎหมาย ฉะนั้น ถา
ผูรบกวนการครอบครองมีสิทธิดีกวาผูครอบครองก็ไมเขาหลักเกณฑ 

ขอสังเกต 
ผูมีสิทธิครอบครองทีจ่ะใชสิทธิเพือ่ปลดเปล้ืองการรบกวนนี้ ไมจําเปนตองเปน

สิทธิครอบครองซึ่งไดมาโดยชอบดวยกฎหมาย เพราะตามมาตรา 1367 บอกไวแลววา ถา
ผูใดยึดถือทรัพยสินโดยเจตนายึดถือเพื่อตน ผูนัน้ก็มีสิทธิครอบครอง ไมคํานึงวาบุคคลนั้นจะ
ไดทรัพยสินนั้น มาอยางไรหรือโดยวิธีใด 
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ผูมีสิทธิครอบครองยอมที่จะปลดเปล้ืองการรบกวนไดทันทีดวยตนเอง โดยไม
จําเปนตองฟองตอศาลกอน แตถาผูรบกวนยังขัดขืนหรือโตแยงสิทธิอยูอีกผูมีสิทธิครอบครอง
ก็ตองใชสิทธิทางศาลโดยขอใหศาลปลดเปล้ืองการรบกวนและขอใหศาลสั่งหามมิใหรบกวน
อีกได 

ผูมีสิทธิปลดเปล้ืองการครอบครองตามมาตรา 1374 นี้ไดตองเปนผูมีสิทธิ
ครอบครองซึ่งไดรับความเสียหายเพราะถูกรบกวนการครอบครองอยางจริงจัง เชน กรณี
เจาของที่ดินไดใหบุคคลอื่นเชาที่ดินนั้นไป ผูเชาเปนผูยึดถือโดยมีสิทธิครอบครองดวยตนเอง
ดวย ถาเกิดมีการรบกวนการครอบครอง ผูเชาที่ดินมีสิทธิฟองรองขอใหปลดเปล้ืองการ
รบกวนได 

ผูครอบครองจะใชสิทธิตามฟองตอศาล ตองฟองภายใน 1 ป และผูเปน
เจาของกรรมสิทธิ์ ถาจะใชสิทธิตามมาตรานี้ ก็ตองฟองภายใน 1 ป เชนเดียวกัน แตถาจะใช
สิทธิในฐานะเจาของกรรมสิทธิ์ตามมาตรา 1336 และมาตรา 1367 ยอมมีสิทธิที่จะทําไดโดย
ไมมีกําหนด 

การรบกวนการครอบครองตามมาตรา 1374 นี้ ตองยังไมถึงขนาดเปนการ
แยงการครอบครอง ซึ่งตองใชมาตรา 1375 ตางหาก 

 
2.2 การมีสิทธิเรียกเอาคืนจากผูแยงการครอบครองโดยมิชอบ 

มาตรา 1375 “ถาผูครอบครอง ถูกแยงการครอบครองโดยมิชอบดวย
กฎหมายไซร ทานวาผูครอบครองมีสิทธิจะไดคืนซ่ึงการครอบครอง เวนแตอีกฝาย
หนึ่งมีสิทธเิหนือทรัพยสินดีกวา ซ่ึงจะเปนเหตุใหเรียกคืนจากผูครอบครองได 

การฟองคดี เพื่อเอาคืนซ่ึงการครอบครองนั้น ทานวาตองฟองภายในป
หนึ่งนับแตเวลาถูกแยงการครอบครอง” 

“ลักษณะการแยงการครอบครอง” อาจเกิดข้ึนได 2 กรณีคือ 
1) เปนการแยงการครอบครองตวัทรัพยโดยตรง หรือ 
2) เปนการโตแยงคัดคานสิทธิครอบครองที่มีอยู ไดแก การเปล่ียนลักษณะแหง

การยึดถือตามตรา 1381 นั่นเอง 
ขอสังเกต 
ตองเปนการเขาแยงโดยตรงและตองครอบครองทรัพยนั้นดวย เชน เขาไปปลูก

บานอยูอาศัยในท่ีดินที่แบงการครอบครอง หรอืเขาไปทําประโยชนในที่ดินนั้นโดยตรง (คํา
พิพากษาฎกีาท่ี 1021/2538) ถาเพียงแตไปขอออก นส. 3 หรือเพียงแตไปเสีย บํารุงที่ดิน ไม  
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สรุปสาระสําคัญกฎหมายอาญา 
 

ความผิด 
เก่ียวกับทรัพย 

 
หมวด 1 ความผิดฐานหลักทรัพยและวิ่งราวทรัพย 

 
ความผิดตามหมวด 1 นี้มี 2 ฐานความผิด คือ ความผิดฐานลักทรัพยและ

ความผิดฐานวิ่งราวทรพัยมี 5 มาตราดวยกัน 
 

 
มาตรา 334 ความผิดฐานลักทรัพย 

ตัวบท 
 ผูใดเอาทรัพยของผูอื่นหรือที่ผูอื่นเปนเจาของรวมอยูดวยไปโดยทุจริต  ผูนั้น

กระทําความผิดฐานลักทรัพย ตองระวางโทษจําคุกไมเกนิสามปและปรับไมเกินหกพันบาท 
 

องคประกอบความผิด มาตรา 334  มอีงคประกอบความผิดดังนี้ 
1. เอาไป 
2. ทรัพยของผูอื่นหรือที่ผูอืน่เปนเจาของรวมอยูดวย 
3. โดยเจตนา 
4. โดยทุจริต 

 คําอธิบาย 
 เอาไป หมายความวา  เอาไปจากการครอบครองของผูอื่น ทั้งนี้จะเปนการที่

เจาของทรัพยครอบครองทรัพยนั้นเองหรือครอบครองโดยใหผูอื่นยึดถือทรัพยนั้นไวแทนก็ได 
 การเอาไปจะเอาไปดวยวิธอียางใดก็ไดแตตองเปนการทําใหทรัพยนั้นเคล่ือนที่

ไปจากที่เดิมในลักษณะที่จะพาเอาไปได 
 การเอาไปนี้ตองเปนการเอาไปอยางถาวรในลักษณะเปนการตัดสิทธิของเจา

ทรัพย  มิใชเปนการเอาไปชั่วคราว  ปกติทรัพยที่ผูกระทําผิดเอาไปโดยทุจริตนั้นเปน
สังหาริมทรัพย  แตการเอาไปซึ่งอสังหาริมทรัพยก็อาจมีการเอาไปได เชน ขุด เอาดินไป รื้อ 
เอาฝาบานไป เปนตน 
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 การลักทรัพย  เปนเรือ่งการเอาทรัพยของผูอืน่หรือที่ผูอื่นเปนเจาของรวมอยู
ดวยไปจากการครอบครองของผูอืน่โดยทุจริต 

 การครอบครองทรัพย  หมายถึงการยึดถือทรัพยโดยมีเจตนาที่จะยึดถือไว
เพื่อตนเองและผูครอบครองมีฐานะเปนผูมีอํานาจเหนือทรัพยนั้นอยางแทจริง 

ทรัพยของผูอ่ืนหรือที่ผูอ่ืนเปนเจาของรวมอยูดวย  หมายความวาทรัพยที่เอา
ไปนั้นตองเปนทรัพยของผูอื่นหรือที่ผูอื่นเปนเจาของรวมอยูดวย 

ตัวอยางที่ 1 แดงเอาหนังสือซึ่งอยูในการครอบครองของดําไปโดยทุจริตแดงมี
ความผิดฐานลักทรัพย 

ตัวอยางที่ 2ดํากับแดงเขาหุนกันซื้อหนังสือเลมหนึ่ง ขณะดําครอบครองหนังสือ
เลมนั้นอยู  แดงเอาหนังสือนั้นไปโดยทุจริต  แดงก็มีความผิดฐานลักทรัพยเชนกัน แมแดงจะ
มีสวนรวมเปนเจาของในหนังสือเลมนั้นอยูดวยก็ตาม 
 ขอสังเกต  ตามตัวอยางที่ 2  ถาแดงเอาหนังสือเลมนั้นไปโดยทุจริตระหวางที่หนังสือ
เลมนั้นอยูในความครอบครองของแดง แดงมีความผิดฐานยักยอก ตามมาตรา 352 

โดยเจตนา  หมายความวาผูกระทําตองมีเจตนาตามมาตีรา 59 วรรคสอง 
โดยทุจริต หมายความวาเพื่อแสวงหาประโยชนที่มิควรได โดยชอบดวยกฎหมาย

สําหรับผูกระทําเองหรือผูอื่น 
 

 ตัวอยางคําพิพากษาฎีกา 
1. คําพิพากษาฎีกาที่ 535/2500  โคของผูเสียหายติดรวมอยูในฝูงโคของจําเลย 

ผูเสียหายแยกออกไมไดจึงพูดส่ังใหจําเลยดูไวใหดวยเด๋ียวจะมาเอา จําเลยรับคําแลวพาฝูงโค
ไปบานและพาโคของผูเสียหายไป เปนความผิดฐานลักทรัพย 

2. คําพิพากษาฎีกาที่ 519/2502  จําเลยเก็บกระเปาเงินของเจาทรัพยซึ่งเหน็บ
ไวที่เอวแลวเล่ือนหลุดไปจากเอวในขณะที่ดูภาพยนตรใกลกัน ถือวาทรัพยยังคงอยูในความ
ยึดถือของเจาทรัพยไมใชทรัพยที่อยูในสภาพของตกหาย เมื่อจําเลยเอาไปเสียยอมเปน
ความผิดฐานลักทรัพยมิใชยักยอกเก็บของตก 

3. คําพิพากษาฎีกาที่ 179/2509  จําเลยลอบเปดกระเปาถือที่ผูเสียหายฝาก
จําเลยใหดูชั่วคราว  แลวเอาสรอยกับธนบัตรไป  เปนความผิดฐานลักทรัพยไมใชยักยอก 

4. คําพิพากษาฎีกาที่ 1403/2510  คนราย 3 คน รวมกันลักรถยนตจิ๊ป โดยคน
หนึ่งทําหนาที่ขับรถ กําลังตอสายไฟใหเครื่องยนตติด อีก 2 คนชวยกันเข็นใหเครื่องยนตติด 
รถเคล่ือนไป 3 เมตร แตเครื่องยนตไมติดและเจาพนักงานตํารวจพบการกระทําผิดเสียกอน 
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ดังนี้ถือไดวาคนรายนํารถยนตเคล่ือนที่ไปแลว พนขั้นพยายามเปนความผิดฐานลักทรัพย
สําเร็จ 

5. คําพิพากษาฎีกาที่ 2354/2518  ศ. ทํากระเปาบรรจุธนบัตร 1810 บาท เช็ค
และของเบ็ดเตล็ดตกหลนระหวางทาง 3 เสน ศ. กลับมาทัน แตจําเลยเก็บไปกอนโดยควร
รูอยูวาระหวางเจาของติดตาม เปนการเอาไปจากครอบครองของเจาทรัพย จําเลยคืนแต
กระเปา ปฏิเสธวาไมมีเงิน เปนการลักทรัพย 

6. คําพิพากษาฎีกาที่ 965/2521  เอารถของผูเสียหายไปทิ้งแมน้ํา เปนการเอา
ทรัพยไปโดยทุจริต  เขาลักษณะความผิดฐานลักทรัพยแลว จําเลยเอารถของกลางไปทิ้ง
แมน้ําก็เพื่อซอนมิใหติดตามเอารถคืนไมพนความผิด 

 
ขอสังเกต 

การเอาไปตองมีการทําใหทรัพยเคล่ือนที ่
 จะเปนความผิดฐานลักทรัพยจะตองมีการเอาไป การเอาไปนั้นจะตองมกีารทํา

ใหทรัพยเคล่ือนที่จึงจะเปนความผิดสําเร็จ การเคล่ือนที่นั้นแมเคล่ือนที่แตเพียงเล็กนอย โดย
เคล่ือนที่ทุกจุดก็เปนความผิดสําเร็จ 

 
 

 
ลักทรัพยโดยเหตุฉกรรจ (ม. 335-335 ทวิ) 

 
หลักความผิดตาม ม. 335 เปนเหตุฉกรรจ ม. 334 ดังนั้น จะตองผาน

องคประกอบความผิดตาม ม. 334 มากอน 
1. ในเวลากลางคืน (ม. 335 (1)) 
  (1)“กลางคืน” หมายความวา เวลาระหวางพระอาทิตยตกและพระอาทิตยข้ึน 
  (2)ดูดวงอาทิตยเปนสําคัญไมใชดูแสงอาทิตย ถาดวงอาทิตยข้ึนพนขอบฟา

มาแลวถือวาเปนเวลากลางวัน ถาดวงอาทิตยตกลับขอบฟาไปแลวแมจะยังมีแสงหลงเหนือ
อยูยอมถือวาเปนเวลากลางคืน 

  -พระอาทติยข้ึนมา หมายความวา พระอาทิตยข้ึนพนขอบฟาแลว (ฎ. 530/87) 
  -เวลา 18 นาฬิกาของเดือนมีนาคม เปนที่รูจักกันทั่วไปวาพระอาทิตยยังไมตก

เปนเวลากลาวัน (ฎ. 512/16) 
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- ตะวันเพิ่งตกดิน แมยังไมส้ินแสง แตบนเรือนจุดตะเกยีงแลว เปนเวลา
กลางคืน 

2. โดยทําอันตรายสิ่งกีดก้ันสําหรับคุมครองบุคคลหรือทรัพย หรือโดยผาน
สิ่งเชนวานัน้เขาไปดวยประการใดๆ (ม. 335 (3)) 

 -ใชกุญแจปลอมไขกุญแจประตรูถยนตแลวลักรถยนตไป  ไมเปนการทําอันตราย
หรือผานสิ่งกีดก้ันเพื่อคุมครองทรัพยตาม ม. 335(3)(ฎ. 2546/27) 

 -การท่ีจําเลยเขาไปในรถกระบะ  ถอืวาเปนการผานสิ่งกดีก้ันสําหรับคุมครองหรือ
ทรัพยแลว (ฎ. 3005/43) 

 -เขาไปลักทรัพยในหองนอนโดยประตูหองเปดอยู  ไมเขา ม. 335(3)(ฎ. 98/32) 
 -การทําอันตรายหรือผานสิ่งกีดก้ันนี้หมายความถึงตอนที่ไปลักทรัพยไม

หมายความถึงเมื่อกลับออกมา 
3.โดยเขาทางชองทางซ่ึงไดทําขึ้นโดยไมไดจํานงใหเปนทางคนเขา หรือเขา

ทางชองทางซึ่งผูเปนใจเปดไวให (ม. 335(4))  
 -ตองเปนชองทางที่มีอยูแลวมิใชตัดชองงัดฝาเปดหลังคา 
4. โดยมีอาวุธ หรือโดยรวมกระทําความผิดดวยกันตั้งแตสองคนขึ้นไป (ม. 

335(7)) 
(1) การเขาไปลักทรัพยโดยมีอาวุธโดยสภาพแลวไมตองคํานึงถงึวัตถุประสงคของ

การใชทรัพย 
(2) ถาส่ิงที่มิใชอาวุธโดยสภาพจะตองมีขอเท็จจริงยืนยันแนชัดวาไมมีเจตนาที่จะ

ใชทําอันตรายสาหัสอยางอาวุธ 
(3) อาวุธตองมอียูในระหวางลักทรัพย 
(4) รวมกระทําความผิดตั้งแตสองคนขึ้นไป หมายความวา  การกระทําดังกลาว

ตองเขาลักษณะตัวการไมรวมถึงผูใช  หรือผูสนับสนุนตาม ม. 84 หรือ ม. 86 (ฎ. 2439/39) 
 - จําเลยที่ 2 นั่งซอนทายรถจักรยานไดชี้มือไปทางผูเสียหายและวิ่งตามไป แตไม

ปรากฏวาจําเลยที่2อาวุธใดติดตัวมาดวยหรือแสดงอาการหรือวาจาขมขูผูเสียหายจึงไม พอ
ฟงวา จําเลยที่ 2ขูเข็ญวาจะใชกําลังประทุษรายผูเสียหายจึงไมเปนความผิดฐาน 

ชิงทรัพยและทําใหการกระทําของจําเลยทั้งสามขาดองคประกอบความผิดฐาน
ปลนทรัพยตามฟองจําเลยทั้งสามคงมีความผิดฐานรวมลักทรัพยโดยใชยานพาหนะเพื่อ
สะดวกแกการพาทรัพยนั้นไปตาม ป.อ.ม. 335(7) ว. 1 ประกอบ ม. 336 ทวิ (ฎ. 5768/44) 

5.ในเคหสถานสถานที่ราชการหรือสถานที่ที่จัดไวเพื่อใหบริการ 
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แนวขอสอบ พรบ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 
 
1.พรบ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง นี้ ประกาศใชเมื่อใด 
 ก. วันที ่27 กันยายน พ.ศ. 2539 
 ข. วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2545 
 ค. วันที ่27 กันยายน พ.ศ. 2547 
 ง. วันที ่27 กันยายน พ.ศ. 2550 
 ตอบ ก. วันที ่27 กันยายน พ.ศ. 2539 
 พรบ. วธิีปฏบิัติราชการทางปกครอง ใหไว ณ วนัที่  27 กันยายน พ.ศ. 2539 
 
2.พรบ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองนี้ไดตราพระราชบัญญัติข้ึนโดยคําแนะนําและยินยอม
ของใคร 
 ก. นายกรัฐมนตร ี    ข. รัฐสภา 
 ค. รัฐมนตร ี     ง. ประธานศาลฎีกา 
 ตอบ  ข. รัฐสภา 
ทรงพระกรณุาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและยินยอมของรัฐสภา 
 
3.ผูใดรักษาการตาม พรบ. วิธีปฏิบตัริาชการทางปกครอง นี ้
 ก. ถัดจากวนัประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 ข. ตั้งแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 ค. 7 วันหลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 ง. 180 วันหลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 ตอบ ง. 180 วันหลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 พระราชบัญญัตินี้ใหใชบงัคับเมื่อพนกําหนดหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันถัดจากวนั
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา (พรบ.วิธีปฏิบัติฯ มาตรา 2) 
 
4.พรบ. วิธีปฏิบตัิราชการทางปกครอง นี้ไมไดมีผลบังคับใชแกผูใด 
 ก. รัฐสภาและคณะรัฐมนตร ี
 ข. องคกรทีใ่ชอํานาจตามรัฐธรรมนญูโดยเฉพาะ 
 ค. การดําเนินงานเกี่ยวกับนโยบายตางประเทศ  ง. ถูกทุกขอ 
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 ตอบ ง. ถูกทุกขอ 
         พระราชบัญญัตนิี้มิใหใชบังคับแก 
            (1) รัฐสภาและคณะรัฐมนตร ี
                  (2) องคกรที่ใชอํานาจตามรฐัธรรมนูญโดยเฉพาะ 
            (3) การพิจารณาของนายกรัฐมนตรหีรือรัฐมนตรีในงานทางนโยบายโดยตรง 
            (4) การพิจารณาพิพากษาคดีของศาลและการดําเนินงานของเจาหนาที่ใน
กระบวนการพิจารณาคดี การบังคับคดี และการวางทรัพย 
            (5) การพิจารณาวินิจฉัยเรื่องรองทุกขและการสั่งการตามกฎหมายวาดวย
คณะกรรมการกฤษฎีกา 
            (6) การดําเนินงานเกี่ยวกับนโยบายการตางประเทศ 
            (7) การดําเนินงานเกี่ยวกับราชการทหารหรือเจาหนาที่ซึ่งปฏิบัติหนาที่ทาง
ยุทธการรวมกับทหารในการปองกนัและรักษาความมั่นคงของราชอาณาจักรจากภัยคุกคาม
ทั้งภายนอกและภายในประเทศ 
           (8) การดําเนินงานตามกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 
         (พรบ.วิธีปฏิบัตฯิ มาตรา 4) 
 
5.ผูใดรักษาการตาม พรบ. วิธีปฏิบตัริาชการทางปกครอง นี ้
 ก. นายกรัฐมนตร ี    ข. คณะรัฐมนตร ี
 ค. ประธานศาลฎีกา    ง. ประธานศาลยุติธรรม 
 ตอบ ก. นายกรัฐมนตรี 
         นายกรัฐมนตรีรกัษาการตามพระราชบญัญัตินี ้(พรบ.วิธีปฏิบัตฯิ มาตรา 6) 
 
6.ผูมีอํานาจออกฎ กระทรวงและประกาศเพื่อปฏิบัติการตาม พรบ. วิธีปฏิบัติราชการ 
ทางปกครอง ในฉบับนีค้ือผูใด 
 ก. นายกรัฐมนตร ี    ข. คณะรัฐมนตร ี
 ค. ประธานศาลฎีกา    ง. ประธานศาลยุติธรรม 
 ตอบ ก. นายกรัฐมนตรี 
         นายกรัฐมนตรีมีอํานาจออกกฎกระทรวงและประกาศ เพื่อปฏบิัติการตาม 
  พระราชบญัญัตินี ้(พรบ.วิธีปฏิบัตฯิ มาตรา 6) 
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7.ผูใดมิใชคณะกรรมการวิธีปฏิบตัิราชการทางปกครอง 
 ก. ปลัดสํานักนายกรัฐมนตร ี   ข. ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
 ค. ผูวาราชการจังหวัด    ง. เลขาธิการคณะรัฐมนตร ี
 ตอบ ค. ผูวาราชการจังหวัด 
         ใหมคีณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา "คณะกรรมการวิธีปฏิบตัิราชการทางปกครอง”
ประกอบดวยประธานกรรมการคนหนึ่ง ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
เลขาธิการคณะรัฐมนตร ีเลขาธิการคณะกรรมการขาราชการพลเรือน เลขาธิการ
คณะกรรมการกฤษฎีกา และผูทรงคณุวุฒิอีกไมนอยกวาหาคนแตไมเกนิเกาคน เปน
กรรมการ  (พรบ.วิธีปฏบิัติฯ มาตรา 7) 
 
8.คณะกรรมการวิธีปฏิบตัิราชการทางปกครอง มวีาระอยูในตาํแหนงคราวละก่ีป 
 ก. คราวละสองป    ข. คราวละสามป 
 ค. คราวละสีป่     ง. คราวละหาป 
 ตอบ ข. คราวละสามป 
         ใหกรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรแีตงตั้งมวีาระดํารงตําแหนงคราวละสามป กรรมการซึ่ง
พนจากตําแหนงอาจไดรับแตงตั้งอีกได  (พรบ.วธิีปฏิบัติฯ มาตรา 8) 
 
9.หนวยงานใดทําหนาที่เปนสํานักงานเลขานุการของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการ 
ทางปกครอง รับผิดชอบงานธุรการ งานประชมุ 
 ก. เลขาธิการคณะกรรมการขาราชการพลเรือน 
 ข. สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 ค. เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 ง. เลขาธิการคณะรัฐมนตร ี
 ตอบ ข. สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
         ใหสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาทําหนาที่เปนสํานักงานเลขานุการของ
คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง รับผิดชอบงานธุรการ งานประชุม การศึกษา
หาขอมูลและกิจการตาง ๆ ที่เกี่ยวกับงานของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  
(พรบ.วิธีปฏิบัติฯ มาตรา 10) 
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10.ในการจัดทํารายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับการปฏิบตัิตาม พรบ.นี้ ตองนําเสนอ 
ตอคณะรัฐมนตรีอยางนอยปละกี่ครัง้ 
 ก. 1 ครั้ง     ข. 2 ครั้ง 
 ค. 3 ครั้ง     ง. 4 ครั้ง 
 ตอบ ก. 1 คร้ัง 
          จัดทํารายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้เสนอคณะรัฐมนตรเีปนครั้ง
คราวตามความเหมาะสมแตอยางนอยปละหนึ่งคร้ัง เพื่อพฒันาและปรับปรุงการปฏิบัติ
ราชการทางปกครองใหเปนไปโดยมีความเปนธรรมและมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน (พรบ.วธิีปฏิบัติ
ฯ มาตรา 11) 
 
11.ผูที่จะทําการพิจารณาทางปกครองไมไดคือขอใด 
 ก. เปนคูกรณีเอง    ข. เปนคูหมั้นของคูกรณ ี
 ค. เปนญาตขิองคูกรณ ี   ง. ถูกทุกขอ 
 ตอบ ง. ถูกทุกขอ 
                 เจาหนาที่ดังตอไปนี้จะทําการพิจารณาทางปกครองไมได 
            (1) เปนคูกรณีเอง 
            (2) เปนคูหมั่นหรือคูสมรสของคูกรณี 
            (3) เปนญาติของคูกรณ ีคือ เปนบุพการีหรือผูสืบสันดานไมวาชั้นใด ๆ หรือ
เปนพี่นองหรือลูกพี่ลูกนองนับไดเพยีงภายในสามชั้น หรือเปนญาติเกี่ยวพันทางแตงงานนับ
ไดเพียงสองชั้น 
            (4) เปนหรือเคยเปนผูแทนโดยชอบธรรมหรือผูพิทักษหรือผูแทนหรือตวัแทน
ของคูกรณ ี
            (5) เปนเจาหนี้หรือลูกหนี้ หรือเปนนายจางของคูกรณ ี
            (6) กรณีอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
          (พรบ.วิธีปฏิบัตฯิ มาตรา 13) 
 
12.ที่ประชุมมีมติใหกรรมการผูถูกคดัคานปฏิบัตหินาที่ตอไป  ตองมีคะแนนเสียงเทาใด 
ของกรรมการที่ไมถูกคัดคาน ก็ใหกรรมการผูนั้นปฏิบัติหนาที่ตอไปได 
 ก. ไมนอยกวากึ่งหนึ่ง    ข. ไมนอยกวาหนึ่งในสาม 
 ค. ไมนอยกวาสองในสาม   ง. ไมนอยกวาสามในสี่ 
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สรุปสาระสําคัญพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. 2539 
(ที่มา :ทรงยศ ลงัการพินธุ) 

  
1.เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ  การท่ีเจาหนาที่ 

ดําเนินกิจการตาง ๆ ของหนวยงานของรัฐนั้น หาไดเปนไปเพื่อประโยชนอันเปนการ
เฉพาะตัวไมการปลอยใหความรับผิดทาง ละเมิดของเจาหนาที่ ในกรณีที่ปฏิบัติงานในหนาที่
และเกิดความเสียหายแกเอกชนเปนไปตามหลัก กฎหมายเอกชนตามประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชยจึงเปนการไมเหมาะสมกอใหเกิด ความเขาใจผิดวา เจาหนาที่จะตองรับผิดใน
การกระทําตาง ๆ เปนการเฉพาะตัวเสมอไป เมื่อการที่ทําไปทําใหหนวยงานของรัฐตองรับ
ผิดตอบุคคลภายนอกเพียงใดก็จะมี การฟองไลเบี้ยเอาจากเจาหนาที่เต็มจํานวนนั้น  ทั้งที่
บางกรณีเกิดข้ึนโดยความไมตั้งใจหรือความผิดพลาดเพียงเล็ก นอยในการปฏิบัติหนาที่ 
นอกจากนั้น ยังมีการนําหลักเรื่องลูกหนี้รวมในระบบกฎหมายแพงมาใชบังคับ ใหเจาหนาท่ี
ตองรวมรับผิดในการกระทําของเจาหนาที่ผูอื่นดวย ซึ่งระบบนั้นมุงหมายแตจะไดเงินครบ
โดยไมคํานึงถึงความเปนธรรมท่ีจะมีตอ แตละคน กรณีเปนการกอใหเกิดความไมเปนธรรม
แกเจาหนาที่และยังเปนการบั่นทอน กําลังขวัญในการทํางานของเจาหนาที่ดวย จนบางคร้ัง
กลายเปนปญหาในการบริหารเพราะเจาหนาที่ไมกลาตัดสินใจดําเนิน งานเทาที่ควร เพราะ
เกรงความรับผิดชอบที่จะเกิดแกตน อนึ่ง การใหคุณใหโทษแกเจาหนาที่เพื่อควบคุมการ
ทํางานของเจาหนาที่ยังมีวิธี การในการบริหารงานบุคคลและการดําเนินการทางวินัยกํากับ
ดูแลอีกสวนหนึ่ง อันเปนหลักประกันมิใหเจาหนาที่ทําการใด ๆ โดยไมรอบคอบอยูแลว  
ดังนั้น จึงสมควรกําหนดใหเจาหนาที่ตองรับผิดทางละเมิดในการปฏิบัติงานในหนาที่เฉพาะ
เมื่อเปนการจงใจกระทําเพื่อการเฉพาะตัว หรือจงใจใหเกิดความเสียหายหรือประมาท
เลินเลออยางรายแรงเทานั้น และใหแบงแยกความรับผิดของแตละคนมิใหนําหลักลูกหนี้รวม
มาใชบังคับ  ทั้งนี้ เพื่อใหเกิดความเปนธรรมและเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
รัฐ  

  
2.สาระสําคัญของพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ 

พ.ศ. 2539 
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ เปนพระราชบัญญัติที่

กําหนดใหหนวยงานของรัฐตองรับผิดตอผูเสียหายในผลแหงละเมิดท่ีเจาหนาที่ของตนได
กระทําในการปฏิบัติหนาที่  ซึ่งผูเสียหายสามารถฟองหนวยงานของรัฐซึ่งเจาหนาที่ดังกลาว  
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สรุปสาระสําคัญพระราชบัญญัตจัิดตั้งศาลปกครองและวิธี

พิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2521  

 สุนันทา เอกไพศาลกุล 

 1. หลักการและเหตุผล  โดยที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยไดบัญญตัิใหจัดตั้งศาล
ปกครองขึ้น เพื่อใหมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีที่มีขอพิพาททางกฎหมายปกครองระหวาง
เอกชนกับหนวยงานของรัฐหรือเจาหนาที่ของรัฐ หรือระหวางหนวยงานของรัฐหรือเจาหนาท่ี
ของรัฐดวยกัน เกี่ยวกับการกระทํา หรือการละเวนการกระทําที่หนวยงานของรัฐหรือ
เจาหนาที่ของรัฐตองปฏิบัติตามกฎหมาย หรือเนื่องจากการกระทําหรือการละเวนการกระทํา
ที่หนวยงานของรัฐหรือเจาหนาที่ของรัฐตองรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมาย ซึ่ง
ตามอํานาจหนาที่ของศาลปกครองดังกลาวเปนเรื่องที่เกี่ยวของกับการออกกฎหรอืคําส่ังทาง
ปกครอง การกระทําละเมิดในทางปกครอง หรอืการทําสัญญาทางปกครอง อันเปนเรื่องของ
กฎหมายมหาชน และโดยที่ระบบการพิจารณาและพิพากษาคดีจําเปนตองมีกระบวนการเปน
พิเศษตางจากคดีปกติทั่ว ๆ ไป เพราะผลแหงคําพิพากษาอาจกระทบถึงการบริหารราชการ
แผนดิน หรือตองจายเงินภาษีอากรของสวนรวมเปนคาชดเชยหรือคาเสียหายแกเอกชน ใน
ขณะเดียวกันเอกชนจะอยูในฐานะเสียเปรียบที่ไมอาจทราบขอมูลจากหนวยงานของรัฐได ใน
การพิจารณาจึงจําเปนตองใชระบบไตสวนเพือ่หาขอเท็จจริงที่แทจริง และตองมตีลุาการท่ีมี
ความเชี่ยวชาญเปนการเฉพาะซึ่งสามารถตรวจสอบไดจากฝายบริหาร ฝายนิติบัญญัติ และ
ประชาชนทัว่ไปซึ่งจะถกูกระทบในทางใดทางหนึ่งจากคําพพิากษาของศาลปกครอง รวมทั้ง
ตองมีหนวยงานธุรการของศาลปกครองที่เปนอสิระ ฉะนั้น เพื่อใหเปนไปตามเจตนารมณของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญตัินี ้
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แนวขอสอบพระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช 2484 
 
1. ขอใดกลาวถึงประเภทของไมหวงหามไดถูกตอง 
 ก. ไมหวงหามธรรมดา และไมหวงหามพิเศษ 
 ข. ไมหวงหามธรรมดา และไมหวงหามจํากัด 
 ค. ไมหวงหามธรรมดา ไมหวงหามจํากัด และไมหวงหามพเิศษ 
 ง. ไมหวงหามธรรมดา ไมหวงหามหามตัด ไมหวงหามพิเศษ 

ตอบ ก. ไมหวงหามธรรมดา และไมหวงหามพิเศษ 
ไมหวงหามมีสองประเภท คือ 
ประเภท ก. ไมหวงหามธรรมดา ไดแกไมซึ่งการทําไมจะตองไดรับอนุญาตจาก

พนักงานเจาหนาที่หรือไดรับ สัมปทานตามความในพระราชบัญญัตินี้ 
ประเภท ข. ไมหวงหามพิเศษ ไดแกไมหายากหรือไมที่ควรสงวนซึ่งไมอนุญาตใหทํา

ไม เวนแตรัฐมนตรีจะไดอนุญาตในกรณีพิเศษ  
 
2. ไมสักและไมยางท่ัวไปในราชอาณาจักรไมวาจะข้ึนอยูที่ใด ใหจัดเปนไมใด 
 ก. ไมหวงหามประเภท ก.   ข. ไมหวงหามประเภท ข. 
 ค. ไมหวงหามประเภท ค.   ง. ไมหวงหามประเภท ง. 

ตอบ ก. ไมหวงหามประเภท ก. 
ไมสักและไมยางท่ัวไปในราชอาณาจักรไมวาจะข้ึนอยูที่ใดเปนไมหวงหามประเภท ก.  

 
3.หากผูรับสัมปทานประสงคจะนําเคร่ืองมือ เครื่องใช สัตวพาหนะ ยานพาหนะ หรือ
เครื่องจักรกลใด ๆ ที่ตนมิไดเปนเจาของเขาไปในเขตปาที่ไดรับอนุญาตหรือในเขตสัมปทาน 
ตองแจงใหพนักงานเจาหนาที่ทราบลวงหนาเปนเวลาไมนอยกวากี่วัน 

ก. เจ็ดวัน     ข. สิบหาวัน 
ค. สามสิบวัน      ง. ส่ีสิบหาวัน 
ตอบ ค. สามสิบวัน 
ในกรณีที่ผูรับอนุญาตจะนําเครื่องมือ เครื่องใช สัตวพาหนะ ยานพาหนะ หรือ

เครื่องจักรกลใด ๆ ที่ตนมิไดเปนเจาของเขาไปในเขตปาที่ไดรับอนุญาตหรือในเขตสัมปทาน 
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ผูรับอนุญาตหรือผูรับสัมปทานดังกลาวตองแจงใหพนักงานเจาหนาที่ทราบลวงหนาเปนเวลา
ไมนอยกวาสามสิบวัน ตามแบบที่รัฐมนตรีกําหนด 

 
4. ผูรับอนุญาตทําไมตองเสียคาภาคหลวงอยางไร 
 ก. ตนหรือทอนละหาสิบสตางค  ข.ตนหรือทอนละหนึ่งบาท 
 ค. ตนหรือทอนละหนึ่งบาทหาสิบสตางค ง. ตนหรือทอนละสองบาท 

ตอบ ง. ตนหรือทอนละสองบาท 
ตองชําระคาภาคหลวงลวงหนา ตนหรือทอนละสองบาท เมื่อรับใบอนุญาตจาก

พนักงานเจาหนาที่ เวนแตในทองที่ใดท่ีคณะกรมการจังหวัดไดประกาศโดยรับอนุมัติจาก
รัฐมนตรี ใหงดเวนไมตองเรียกเก็บเงินคาภาคหลวงลวงหนาหรือใหลดอัตราคาภาคหลวง 
ลวงหนาลงจากอัตราที่กําหนดนี้ ก็ใหเปนไปตามประกาศของคณะกรมการจังหวัดนั้น ๆ 
 
5. การทําไมใดไมตองเสียคาภาคหลวงลวงหนา 
 ก. การทําไมฟน    ข. การทําไมเผาถาน 
 ค. ถูกท้ัง ขอ ก.และขอ ข.   ง.  ไมมีขอใดกลาวถูกตอง 

ตอบ ค. ถูกทั้ง ขอ ก.และขอ ข. 
การทําไมฟน หรือทําไมเผาถาน ไมตองเสียคาภาคหลวงลวงหนา 

 
6. การชําระคาภาคหลวงตองชําระใหเสร็จส้ินภายในกําหนดเวลาใด นับแตวันที่พนักงาน
เจาหนาที่ไดแจงจํานวนคาภาคหลวงใหทราบ 

ก. เจ็ดวัน     ข. สิบหาวัน 
ค. สามสิบวัน     ง. ส่ีสิบหาวัน 
ตอบ ค. สามสิบวัน 
ตองชําระคาภาคหลวงใหเสร็จส้ินภายในกําหนดสามสิบวัน นับแตวันที่พนักงาน

เจาหนาที่ไดแจงจํานวนคาภาคหลวงใหทราบ 
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7. ผูใดนําไมสักที่เคยอยูในสภาพเปนสิ่งปลูกสรางหรือเคยอยูในสภาพเปนเครื่องใช และพน
จากสภาพเปนสิ่งปลูกสรางหรือเคร่ืองใชมาแลวเกินกวากี่ป เคล่ือนยายออกนอกเขตจังหวัด 
ซึ่งเปนที่ตั้งส่ิงปลูกสรางหรือเปนที่ประกอบเครื่องใชนั้น ตองไดรับอนุญาตจากพนักงาน
เจาหนาที่ แตไมตองเสียคาธรรมเนียม 
 ก. หนึ่งป      ข. สองป  
 ค. สามป     ง. หาป 

ตอบ  ง. หาป 
ผูใดนําไมสักท่ีเคยอยูในสภาพเปนสิ่งปลูกสรางหรือเคยอยูในสภาพเปนเครื่องใช และ

พนจากสภาพเปนสิ่งปลูกสรางหรือเครื่องใชมาแลวกวาหาป เคล่ือนยายออกนอกเขตจังหวัด 
ซึ่งเปนที่ตั้งส่ิงปลูกสรางหรือเปนที่ประกอบเครื่องใชนั้น ตองไดรับอนุญาตจากพนักงาน
เจาหนาที่ แตไมตองเสียคาธรรมเนียม 
 
8. ผูใดนําไมหรือของปาเคล่ือนที่เขาเขตดานปาไม ตองแจงตอพนักงานเจาหนาที่ประจําดาน
ปาไมนั้นโดยแสดงใบเบิกทางกํากับไมหรือของปา หรือหนังสือกํากับไมแปรรูปที่นํามานั้น 
ภายในกําหนดกี่วันนับแตวันที่เขาเขตดาน  
 ก. หนึ่งวัน     ข. สองวัน 
 ค. สามวัน     ง. หาวัน 

ตอบ ง. หาวัน 
ผูใดนําไมหรือของปาเคล่ือนที่เขาเขตดานปาไม ตองแจงตอพนักงานเจาหนาที่ประจํา

ดานปาไมนั้นโดยแสดงใบเบิกทางกํากับไมหรือของปา หรือหนังสือกํากับไมแปรรูปที่นํามา
นั้น แลวแตกรณี ภายในกําหนดหาวันนับแตวันที่เขาเขตดาน เมื่อพนักงานเจาหนาที่ได
ตรวจสอบและอนุญาตเปนหนังสือใหผานดานไดแลว จึงใหนําไมหรือของปานั้นไปได 
 
9.ทุกปในเดือนใด เมื่อมีไมไหลลอยมาตกอยูในความครอบครองของพนักงานเจาหนาที่ ให
พนักงานเจาหนาที่ประกาศโฆษณาใหเจาของเรียกเอาภายในเวลากําหนด  
 ก. เดือนมกราคม และเดือนพฤษภาคม 
 ข. เดือนกุมภาพันธ และเดือนสิงหาคม 
 ค. เดือนมีนาคม และเดือนกันยายน 
 ง. เดือนเมษายนและเดือนพฤศจิกายน 

ตอบ  ข. เดือนกุมภาพันธ และเดือนสิงหาคม 
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ทุกปในเดือนกุมภาพันธ และเดือนสิงหาคม เมื่อมีไมไหลลอยมาตกอยูในความ
ครอบครองของพนักงานเจาหนาที่ ใหพนักงานเจาหนาที่ประกาศโฆษณาใหเจาของเรียกเอา
ภายในเวลากําหนด แตมิใหกําหนดนอยกวาเกาสิบวัน นับแตวันประกาศ 
 
10.ทุกปในเดือนที่กําหนด เมื่อมีไมไหลลอยมาตกอยูในความครอบครองของพนักงาน
เจาหนาที่ ใหพนักงานเจาหนาที่ประกาศโฆษณาใหเจาของเรียกเอาภายในเวลากําหนด แตมิ
ใหกําหนดนอยกวากี่วัน นับแตวันประกาศ 
 ก. เจ็ดวัน      ข. สิบหาวัน 
 ค. สามสิบวัน     ง. หกสิบวัน 

ตอบ ค. สามสิบวัน  
พนักงานเจาหนาที่มีอํานาจสั่งใหคืนไมไหลลอยใหแกผูที่อางสิทธิในไมนั้น เมื่อ

พนักงานเจาหนาที่พอใจในหลักฐานที่ผูนั้นนํามาแสดง ถาพนักงานเจาหนาที่ส่ังเปนอยางอื่น
และผูอางสิทธิไมพอใจในคําส่ัง ผูนั้นตองไปรองตอศาลภายในกําหนดเวลาสามสิบวัน นับแต
วันทราบคําส่ังของพนักงานเจาหนาที่ ถาไมรองภายในกําหนดผูนั้นหมดสทิธิวากลาวตอไป 
 
11. รัฐมนตรีมีอํานาจกําหนดทองที่ใดใหเปนเขตควบคุมการแปรรูปไมโดยประกาศในราช
กิจจานุเบกษา และประกาศนั้นมีพนบังคับใชหลังประกาศเมื่อใด 

ก. เมื่อพนกําหนดสิบหาวันนับแตวันประกาศ  
ข. เมื่อพนกําหนดสามสิบวันนับแตวันประกาศ  
ค. เมื่อพนกําหนดหกสิบวันนับแตวันประกาศ  
ง. เมื่อพนกําหนดเกาสิบวันนับแตวันประกาศ  
ตอบ ง. เม่ือพนกําหนดเกาสิบวันนับแตวันประกาศ  
ใหรัฐมนตรีมีอํานาจกําหนดทองที่ใดใหเปนเขตควบคุมการแปรรูปไมโดยประกาศใน

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศนั้นใหใชบังคับไดเมื่อพนกําหนดเกาสิบวันนับแตวันประกาศ  
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12.ภายในเขตควบคุมการแปรรูปไม หามมิใหผูใดแปรรูปไม ตั้งโรงงานแปรรูปไม ตั้งโรงคา
ไมแปรรูป มีไมสักแปรรูปไมวาจํานวนเทาใดไวในครอบครอง หรือมีไมแปรรูปชนิดอื่นเปน
จํานวนเกินกวาเทาใดไวในครอบครอง 

ก.  0.20 ลูกบาศกเมตร   ข.  0.30 ลูกบาศกเมตร 
ค.  0.40 ลูกบาศกเมตร   ง.  0.50 ลูกบาศกเมตร 
ตอบ ง.  0.50 ลูกบาศกเมตร 
ภายในเขตควบคุมการแปรรูปไม หามมิใหผูใดแปรรูปไม ตั้งโรงงานแปรรูปไม ตั้งโรง

คาไมแปรรูป มีไมสักแปรรูปไมวาจํานวนเทาใดไวในครอบครอง หรือมีไมแปรรูปชนิดอื่นเปน
จํานวนเกิน 0.20 ลูกบาศกเมตรไวในครอบครอง เวนแตไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาท่ี 
และตองปฏิบัติตามขอกําหนดในกฎกระทรวงและในการอนุญาต 
 
13.  ไมซุงหรือไมทอนที่จมอยูในแมน้ําลําคลอง ในรัศมีเทาใดของบริเวณที่ทําการแปรรูปไม 
และไมมีผูใดเปนเจาของ ใหสันนิษฐานวาเปนไมที่อยูในความครอบครองของผูรับอนุญาตตั้ง
โรงงานแปรรูปไมที่มีโรงงานอยูในบริเวณนั้น 
 ก. ย่ีสิบเมตร     ข. สามสิบเมตร 
 ค. ส่ีสิบเมตร     ง. หาสิบเมตร 

ตอบ ง. หาสิบเมตร 
ไมซุงหรือไมทอนที่จมอยูในแมน้ําลําคลอง ในรัศมีหาสิบเมตรของบริเวณที่ทําการ

แปรรูปไม และไมมีผูใดเปนเจาของ ใหสันนิษฐานวาเปนไมที่อยูในความครอบครองของผูรับ
อนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไมที่มีโรงงานอยูในบริเวณนั้น 
 
14. ในกรณีที่ถูกส่ังพักใชใบอนุญาตโรงงานแปรรูปไม บุคคลนั้นมีสิทธิอุทธรณคําส่ังของ
พนักงานเจาหนาที่ตอรัฐมนตรีไดภายในกําหนดกี่วันนับแตวันทราบคําส่ัง  
 ก. เจ็ดวัน     ข. สิบหาวัน 
 ค. สามสิบวัน     ง. ส่ีสิบหาวัน 

ตอบ ค. สามสิบวัน 
ในกรณีที่พนักงานเจาหนาที่ส่ังไมอนุญาตตามคําขอ  หรือส่ังพักใชใบอนุญาต บุคคล

นั้นมีสิทธิอุทธรณคําส่ังของพนักงานเจาหนาที่ตอรัฐมนตรีไดภายในกําหนดสามสิบวันนับแต
วันทราบคําส่ัง คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีใหถือเปนที่สุด 

 


