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แนวทางปฏบิัติ 

ในการออกค าสั่งทางปกครอง 

ว่าด้วยกจิการอุตสาหกรรมไม ้

ตามพระราชบญัญัตปิ่าไม้ พุทธศักราช 2484 
@@@ 

 

ภาคที่ 2 

ค าสั่งพักใช้ใบอนุญาต และค าส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 

 

บทที่  1 ค าสั่งพักใช้ใบอนุญาต 

 ในภาคที่ 1 แนวทางปฏิบัติในการออกค าสั่งทางปกครอง ว่าด้วยกิจการอุตสาหกรรมไม้ 

ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 กล่าวถึง ค าสั่งคืนค าขอและค าสั่งไม่อนุญาตตามค าขอ 

ส าหรับภาคที่ 2 จะกล่าวถึงเรื่อง ค าสั่งพักใช้ใบอนุญาต และค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ต่อไปดังนี้ 

 ก. สาเหตุของการสั่งพักใช้ใบอนุญาต 

 การที่เจา้หน้าที่จะทราบว่าผู้รับอนุญาตฝา่ฝนืหรอืไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวง 

ข้อก าหนด หรอืเงื่อนไขในการอนุญาต หรอืไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งสั่งตามพระราชบัญญัติ

ป่าไม้ นั้น  เหตุจะปรากฏแก่เจ้าหน้าที่ได้เมื่อเจ้าหน้าที่เข้าท าการตรวจสอบกิจการของผู้รับอนุญาต

อุตสาหกรรมไม้และพบการกระท าผิด จงึบันทึกไว้เป็นหลักฐานซึ่งสาเหตุของการกระท าความผิด พร้อม

กล่าวโทษด าเนินคดีตามฐานแห่งกรณีความผิด น าตัวผู้ต้องหา(ผู้รับอนุญาตหรือตัวแทนหรือผู้รับมอบ

อ านาจ) ส่งพนักงานสอบสวนด าเนินคดีในทางอาญา จากนั้นจึงด าเนินการลงโทษทางปกครอง คือ สั่งพัก

ใช้ใบอนุญาต  ทั้งนี้เพื่อปฏิบัติให้ถูกต้องตามบทบัญญัติมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 

2484 ซึ่งบัญญัติวา่ 

 “มาตรา ๕๙ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ 

ได้ดังต่อไปนี ้

 (๑)  เมื่อปรากฏว่าผูร้ับอนุญาตฝ่าฝนืหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวง  

ข้อก าหนด หรือเงื่อนไขในการอนุญาต หรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งสั่งตาม                 

พระราชบัญญัตินี้  จะสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ไม่เกินหนึ่งรอ้ยยี่สบิวัน 

 (๒)  เมื่อมีการฟ้องผู้รับอนุญาตต่อศาลว่าได้กระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้  

จะสั่งพักใบอนุญาตไว้จนกว่าจะมีค าพิพากษาถึงที่สุดก็ได้” 

 (มาตรา ๕๙ แก้ไขโดยประกาศของคณะปฏิวัตฉิบับที่ ๑๑๖ พ.ศ. ๒๕๑๕ ข้อ ๗) 
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 จากบทบัญญัติ มาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ดังกล่าวข้างต้น 

จะต้องมีเหตุปรากฏขึ้นเสียก่อนพนักงานเจ้าหน้าที่จึงจะสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ สาเหตุที่ท าให้ต้องออก

ค าสั่งพักใช้ใบอนุญาตมีดังต่อไปนี้  

 1) ผู้รับอนุญาตฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 

2484 

 2) ผูร้ับอนุญาตฝ่าฝืนหรอืไม่ปฏิบัติตาม กฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้ 

 3) ผูร้ับอนุญาตฝ่าฝนืหรอืไม่ปฏิบัติตาม ข้อก าหนด 

 4) ผูร้ับอนุญาตฝ่าฝืนหรอืไม่ปฏิบัติตาม เงื่อนไขในการอนุญาต 

 5) ผู้รับอนุญาตฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม ค าสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งสั่งตาม

พระราชบัญญัติน้ี 

 6) ผู้รับอนุญาตถูกฟ้องศาลว่าได้กระท าความผิดตาม พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 

2484 

 ข. ผู้มีอ านาจและเวลา ในการสั่งพักใชใ้บอนุญาต 

 ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการควบคุมการแปรรูปไม้ ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 

2484 พ.ศ. 2541 หมวดที่ 13 การพักใช้ใบอนุญาตและการเพิกถอนใบอนุญาต ก าหนดว่า 

 “ข้อ 41  การพักใช้ใบอนุญาต ใหป้ฏิบัติดังนี้ 

 41.1 เมื่อปรากฏว่าผูร้ับอนุญาตตามระเบียบนี ้ฝ่าฝนืหรอืไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป่า

ไม้ พุทธศักราช 2484 กฎกระทรวง ข้อก าหนดหรือเงื่อนไขในการอนุญาต หรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของ

พนักงานเจา้หน้าที่ซึ่งสั่งตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาสั่งพัก

ใช้ใบอนุญาตไม่เกิน 120 วัน หากใบอนุญาตมีอายุไม่ถึง 120 วัน ให้พักใช้ใบอนุญาตไม่เกินอายุ

ใบอนุญาต กรณีมีการฟ้องร้องผู้รับอนุญาตต่อศาลว่าได้กระท าความผิด ตามพระราชบัญญัติป่าไม้  

พุทธศักราช 2484  ผู้ว่าราชการจังหวัดจะสั่งพักใช้ใบอนุญาตไว้จนกว่าจะมีค าพิพากษาถึงที่สุดก็ได้  

ส าหรับกรุงเทพมหานครให้อธิบดีกรมป่าไม้เป็นผูพ้ิจารณาสั่งการ 

 การพักใช้ใบอนุญาตให้พิจารณาสั่งการโดยทันที เมื่อได้รับรายงานจากพนักงาน

เจ้าหน้าที่”  

 จากระเบียบกรมป่าไม้ดังกล่าวข้างต้น ก าหนดบุคคลผู้ใช้อ านาจและเวลาด าเนนิการ โดย

แบ่งตามพื้นที่ได้ว่า 

 ท้องที่ต่างจังหวัดในส่วนภูมิภาค ก าหนดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้มีอ านาจสั่งพักใช้

ใบอนุญาตโดยทันที เมื่อได้รับรายงานจากพนักงานเจ้าหนา้ที่ 

 ท้องที่กรุงเทพมหานคร ก าหนดให้อธิบดีกรมป่าไม้เป็นผู้มีอ านาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตโดย

ทันที เมื่อได้รับรายงานจากพนักงานเจ้าหนา้ที่ 
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 แต่อย่างไรก็ตามผู้ว่าราชการจังหวัดหรืออธิบดีกรมป่าไม้ไม่สามารถด าเนินการตามระเบียบ

ดังกล่าวได้โดยทันที เนื่องจากมีบทบัญญัติตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 

บัญญัติวิธีปฏิบัติไว้โดยเฉพาะ ซึ่งเจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายทั้ง 2 ฉบับ ดังจะกล่าวรายละเอียด

ในหัวข้อตอ่ไป 

 ค. การเตรยีมการและการด าเนินการออกค าสั่งพักใช้ใบอนุญาต 

 เมื่อปรากฏว่าผู้รับอนุญาตฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม ฯลฯ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจสั่ง

พักใช้ใบอนุญาต ซึ่งบัญญัติอยู่ในตัวบทแห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 มาตรา 59 นั้น

ความซึ่งปรากฏแก่พนักงานเจ้าหน้าที่อาจจะได้มาจากบันทึกรายงานการกระท าความผิดของเจ้าหน้าที่

ผู้ออกไปด าเนินการตรวจสอบ หรือทราบข่าวจากสื่อสารมวลชนแขนงต่าง ๆ แล้วท าการตรวจสอบหา

ข้อเท็จจรงิจนทราบเหตุที่เกิดขึ้นวา่เป็นจรงิ จงึด าเนินการสั่งพักใช้ใบอนุญาต 

 การสั่งพักใช้ใบอนุญาต เป็นการใช้อ านาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ที่มีผลเป็นการสร้าง

นิตสิัมพันธ์ขึ้นระหว่างทางราชการและผู้รับอนุญาต ในอันที่จะระงับ หรือมีผลกระทบต่อสถานภาพของ

สิทธิหรือหน้าที่ของผู้รับอนุญาตเป็นการช่ัวคราว จึงเป็น “ค าสั่งทางปกครอง” การเตรียมการและการ

ด าเนินการของเจ้าหน้าที่เพื่อจัดให้มีค าสั่งพักใช้ใบอนุญาต ถือเป็น “การพิจารณาทางปกครองในการ

พักใช้ใบอนุญาต” ตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ส าหรับ

อ านาจในการสั่งพักใช้ใบอนุญาตนั้น เมื่อผู้รับอนุญาตกระท าความผิดในท้องที่ต่างจังหวัดเป็นอ านาจ

ของผู้วา่ราชการจังหวัด และในท้องที่กรุงเทพมหานครเป็นอ านาจของอธิบดีกรมป่าไม้ ซึ่งเจ้าหน้าที่ต้อง

พิจารณาด าเนนิการตามขั้นตอน ดังตอ่ไปนี้ 

 1) การจัดท าหนังสือแจ้งสิทธิคู่กรณี 

 เจ้าหน้าที่ต้องจัดท าหนังสือแจ้งสิทธิคู่กรณีให้ผู้ยื่นค าขอทราบ โดยปฏิบัติตามบทบัญญัติ

แห่งพระราชบัญญัติวธิีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539  คือ 

 1.1) เจ้าหน้าผู้ออกค าสั่งที่ต้องให้คู่กรณีมีโอกาสที่จะได้ทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอ

และมีโอกาสได้โต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานของตน (มาตรา 30) 

 1.2) เจ้าหน้าที่ผู้ออกค าสั่งต้องแจ้งสิทธิและหน้าที่ในกระบวนการพิจารณาทางปกครอง

ให้คู่กรณีทราบตามความจ าเป็นแก่กรณี (มาตรา 27) 

 1.3) เจ้าหนา้ที่ผูอ้อกค าสั่งมอี านาจตรวจสอบข้อเท็จจริงได้ตามความเหมาะสมในเรื่องนั้น 

ๆ โดยไม่ต้องผูกพันอยู่กับค าขอหรอืพยานหลักฐานของคูก่รณี (มาตรา 28) 

 1.4) เจา้หน้าที่ผู้ออกค าสั่งมีอ านาจพิจารณาหลักฐาน  โดยแสวงหา รับฟัง ขอข้อเท็จจริง ให้

ส่งเอกสาร ตรวจสถานที่  (ม.29) 

 ดังนั้น “การพิจารณาทางปกครอง”ก่อนมีค าสั่งพักใช้ใบอนุญาต พนักงานเจ้าหน้าที่ต้อง 

ท าหนังสือแจง้ใหผู้ย้ื่นค าขอทราบถึง สิทธิและหน้าที่ในกระบวนการพิจารณาทางปกครอง กรณีมีค าสั่ง

พักใช้ใบอนุญาต (มาตรา 27) เพื่อให้คู่กรณีทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและมีโอกาสได้โต้แย้งและ
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แสดงพยานหลักฐานของตนเพิ่มเติมได้ (มาตรา 29 มาตรา 30) โดยก าหนดเวลาให้ผู้ยื่นค าขอโต้แย้ง

และแสดงพยานหลักฐานของตนในเวลาอันสมควร หนังสือนี้เรยีกว่า “หนังสือแจ้งสิทธิคู่กรณี” 

 ตัวอย่าง หนังสือแจ้งสิทธิคู่กรณี กรณจีะออกค าสั่งพักใช้ใบอนุญาต ท้องที่จังหวัดใน

ส่วนภูมิภาค หน้า 21-22 

 ตัวอย่าง หนังสือแจ้งสิทธิคู่กรณี กรณีจะออกค าสั่งพักใช้ใบอนุญาต ท้องที่

กรุงเทพมหานคร หน้า 23-24 

 2) วิธีการแจ้ง“หนังสือแจ้งสิทธิคู่กรณี”  

 พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ไม่ได้บัญญัติเรื่องการส่งหนังสือแจ้งสิทธิคู่กรณี

ให้ผู้รับอนุญาตทราบไว้อย่างใด จึงต้องด าเนินการตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 

พ.ศ. 2539 ซึ่งบัญญัติว่า 

 มาตรา 69 การแจ้งค าสั่งทางปกครอง การนัดพิจารณา หรือการอย่างอื่นที่เจ้าหน้าที่ต้อง

แจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบอาจกระท าด้วยวาจาก็ได้ แต่ถ้าผู้นั้นประสงค์จะให้กระท าเป็นหนังสือก็ให้แจ้ง

เป็นหนังสือ 

 การแจง้เป็นหนังสือใหส้่งหนังสือแจง้ต่อผูน้ั้น หรือถ้าได้ส่งไปยังภูมิล าเนาของผู้นั้นก็ให้ถือว่า

ได้รับแจง้ตัง้แต่ในขณะที่ไปถึง  

 ในการด าเนินการเรื่องใดที่มีการให้ที่อยู่ไว้กับเจ้าหนา้ที่ไว้แลว้ การแจง้ไปยังที่อยู่ดังกล่าว

ให้ถือว่าเป็นการแจง้ไปยังภูมิล าเนาของผูน้ั้นแล้ว 

 มาตรา 70 การแจ้งเป็นหนังสือโดยวิธีให้บุคคลน าไปส่ง ถ้าผู้รับไม่ยอมรับหรือถ้าขณะน าไป

ส่งไม่พบผูร้ับ และหากได้ส่งให้กับบุคคลใดซึ่งบรรลุนติิภาวะที่อยู่หรือท างานในสถานที่นั้น หรือในกรณีที่

ผูน้ั้นไม่ยอมรับ หากได้วางหนังสือนั้นหรอืปิดหนังสือนั้นไว้ในที่ซึ่งเห็นได้ง่าย ณ สถานที่นัน้ต่อหน้าเจ้าพนักงาน

ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงที่ไปเป็นพยานก็ใหถ้ือว่าได้รับแจง้แล้ว 

 มาตรา 71 การแจ้งโดยวิธีส่งทางไปรษณีย์ตอบรับให้ถือว่าได้รับแจ้งเมื่อครบก าหนดเจ็ดวัน

นับแต่วันส่งส าหรับกรณีภายในประเทศหรือเมื่อครบก าหนดสิบห้าวันนับแต่วันส่งส าหรับกรณีส่งไปยัง

ต่างประเทศ เว้นแตจ่ะมีการพิสูจนไ์ด้วา่ไม่มกีารได้รับหรือได้รับก่อนหรอืหลังจากวันนั้น 

 ดังนัน้ เมื่อผูม้ีอ านาจลงนามในหนังสือแจง้สทิธิคู่กรณีแล้ว เจ้าหน้าที่สามารถด าเนินการให้

ผูร้ับอนุญาตรับทราบหนังสือดังกล่าวนี ้โดยวิธี 

 2.1) จัดส่งหนังสือแจ้งสิทธิคู่กรณีให้ผู้รับอนุญาตทราบ ไปยังภูมิล าเนาของผู้รับอนุญาต

ตามที่ระบุไว้ในใบอนุญาตทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ และถือว่าผู้รับอนุญาตได้รับแจ้งเมื่อครบก าหนด

เจ็ดวันนับแตว่ันส่งหนังสอื ซึ่งวิธีการที่งา่ยและสะดวกที่สุด หรอื 

 2.2) ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ถือหนังสือแจ้งสิทธิคู่กรณีไปส่งให้ผู้รับอนุญาตรับทราบ โดย

ด าเนนิการตามควรแก่กรณี คือ 
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 2.1 กรณีผู้รับอนุญาตอยู่และยอมรับหนังสือ ให้ผู้รับอนุญาตลงชื่อรับทราบหนังสือแจ้ง

สิทธิคู่กรณไีว้เป็นหลักฐานดว้ย จึงถือว่าได้รับแจง้แล้ว 

 2.2 กรณีผูรั้บอนุญาตอยู่แต่ไม่ยอมรับหนังสอื หากได้วางหนังสือแจ้งสิทธิคู่กรณี หรือปิด

หนังสือแจ้งสิทธิคู่กรณี ไว้ในที่ซึ่งเห็นได้ง่าย ณ สถานที่รับอนุญาตต่อหน้าเจ้าพนักงานตามที่ก าหนดใน

กฎกระทรวงที่ไปเป็นพยานก็ใหถ้ือว่าได้รับแจง้แล้ว 

 2.3 กรณีผู้รับอนุญาตไม่อยู่ ใหส้่งหนังสือแจง้สิทธิคู่กรณีให้กับบุคคลใดซึ่งบรรลุนิติภาวะที่

อยู่หรือท างานในสถานที่รับอนุญาตและให้บุคคลนั้นลงนามไว้เป็นหลักฐาน หรือปิดหนังสือแจ้งสิทธิ

คู่กรณีไว้ในที่ซึ่งเห็นได้ง่าย ณ สถานที่รับอนุญาตต่อหน้าเจ้าพนักงานตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงที่ไปเป็น

พยานก็ใหถ้ือว่าได้รับแจง้แล้ว 

 อนึ่ง เจ้าพนักงานตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงที่ไปเป็นพยาน  ตามข้อ 2.2 และข้อ 2.3 

ก าหนดไว้ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทาง

ปกครอง พ.ศ. 2539 คือ 

 (1) เจา้พนักงานต ารวจ 

 (2) ขา้ราชการส่วนกลาง 

 (3) เจา้พนักงานผู้มีหนา้ที่รับผดิชอบในเขตพืน้ที่ ได้แก่ 

 (ก) ก านัน 

 (ข) แพทย์ประจ าต าบล 

 (ค) สารวัตรก านัน 

 (ง) ผูใ้หญ่บ้าน 

 (จ) ผูช่้วยผูใ้หญ่บ้าน 

 (ฉ) ข้าราชการส่วนท้องถิ่น หรอืพนักงานส่วนท้องถิ่น 

 (ช) ข้าราชการประจ าอ าเภอหรอืจังหวัด 

 ๓) การตรวจสอบข้อเท็จจริง แสวงหา รับฟัง ขอเอกสารเพิ่มเติม 

 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 บัญญัติว่า “มาตรา 28 ในการ

พิจารณาทางปกครอง เจ้าหน้าที่อาจตรวจสอบข้อเท็จจริงได้ตามความเหมาะสมในเรื่องนั้น ๆ โดยไม่ต้อง

ผูกพันอยู่กับค าขอหรือพยานหลักฐานของคู่กรณี” ดังนั้น ในการเตรียมการและการด าเนินการออก

ค าสั่งพักใช้ใบอนุญาต เจ้าหน้าที่ผู้จัดท าค าสั่งพักใช้ใบอนุญาตสามารถออกไปตรวจสอบข้อเท็จจริง 

แสวงหา รับฟัง ขอเอกสารเพิ่มเติมได้ ตามที่เห็นสมควร แล้วน าผลมาประกอบการพิจารณาร่วมกับ

ข้อมูลเดิมและข้อมูลจากการรับฟังค าโต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานเพิ่มเติมตามข้อ 4 ต่อไป 

 4) การรับฟังและพิจารณาข้อโต้แย้งและพยานหลักฐานของคู่กรณี 

 เมื่อได้มีหนังสือแจ้งสิทธิคู่กรณีให้ผู้รับอนุญาตจัดท าค าโต้แย้งและแสดงพยานหลักฐาน

เพิ่มเติมเพื่อให้เจ้าหน้าที่พิจารณา และพนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับหนังสือโต้แย้งสิทธิจากผู้รับอนุญาตภายใน
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ระยะเวลาที่ก าหนดแล้ว หรือผู้รับอนุญาตไม่ใช้สิทธิโดยไม่ส่งหนังสือโต้แย้งสิทธิ หรือส่งหนังสือโต้แย้งสิทธิ

เกินระยะเวลาที่ก าหนด ให้เจ้าหน้าที่รวบรวมข้อมูล พยานเอกสารหรือหลักฐาน หรือข้อเท็จจริงจากการ

ออกไปตรวจสอบตามข้อ ๓) เพิ่มเติมแล้ว ประมวลเรื่องราวทั้งหมดพิจารณาว่า มีเหตุผล ความเป็นจริง 

รับฟังได้หรอืไม่ สมควรพิจารณาออกค าสั่งพักใช้ใบอนุญาตหรอืไม่ อย่างไร 

 4.1) กรณีมีความเห็นว่า หนังสือโต้แย้งสิทธิมีเหตุผลรับฟังได้จึงไม่สมควรพักใช้ใบอนุญาต 

ขั้นตอน การด าเนินการของเจ้าหน้าที่ จะกล่าวรายละเอียดต่อไปในข้อ ช. 

 4.2) กรณีมคีวามเห็นว่า หนังสือโต้แย้งสิทธิไม่มีเหตุผลรับฟังไม่ได้และสมควรพักใช้ใบอนุญาต 

ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการประมวลเรื่องเสนอผูม้ีอ านาจพิจารณาสั่งการใหพ้ักใช้ใบอนุญาตก่อน 

แลว้จัดท าค าสั่งพักใช้ใบอนุญาตพร้อมหนังสือแจ้งผูถู้กสั่งพักใช้ใบอนุญาตให้ผูม้ีอ านาจลงนาม จากนั้น

ส่งหนังสือแจ้งพร้อมค าสั่งพักใช้ใบอนุญาตใหผู้ถู้กสั่งพักใช้ใบอนุญาตรับทราบต่อไป 

 5) การจัดท าค าสั่งพักใช้ใบอนุญาต 

 5.1 ค าสั่งพักใช้ใบอนุญาต ต้องท าเป็นหนังสือหรอืไม่ 

 5.1.1 พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 บัญญัติวา่ 

 “มาตรา ๖๑ ทวิ ค าสั่งพักใช้ใบอนุญาตหรือค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาตให้ท าเป็นหนังสือ

แจง้ให้ผู้ถูกสั่งพักใช้หรอืเพิกถอนใบอนุญาตรับทราบ 

 ในกรณีที่พนักงานเจ้าหนา้ที่ไม่อาจให้ผู้ถูกสั่งพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตรับทราบค าสั่ง             

ตามวรรคหนึ่ง ให้ปิดค าสั่งในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ท าการตามใบอนุญาต หรือที่อยู่ของผู้ถูก

สั่งพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาต เมื่อได้ปฏิบัติตามวิธีนี้แล้ว ให้ถือว่าผู้ถูกสั่งพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาต

รับทราบค าสั่งนั้นต้ังแตว่ันปิดค าสั่ง” 

  (มาตรา ๖๑ ทวิ บัญญัติขึ้นโดย พ.ร.บ. ป่าไม้ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๒๕) 

 5.1.2 พระราชบัญญัติวิธีปฏบิัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539  มาตรา 34 บัญญัติวา่ 

 “มาตรา 34 ค าสั่งทางปกครองอาจท าเป็นหนังสือหรือวาจาหรือโดยการสื่อความหมาย

ในรูปแบบอื่นก็ได้ แตต่้องมีขอ้ความหรอืความหมายที่ชัดเจนเพียงพอที่จะเข้าใจได้” 

 จากบทบัญญัติของกฎหมายทั้ง 2 ฉบับดังกล่าวข้างต้น “การสั่งพักใช้ใบอนุญาต” ต้องท า

เป็นหนังสือในรูปแบบของค าสั่ง ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.252๖ 

 5.2 ระยะเวลาการสั่งพักใช้ใบอนุญาต 

  การจะก าหนดระยะเวลาในการสั่งพักใช้ใบอนุญาตว่าจ านวนกี่วัน มีบทบัญญัติตาม

กฎหมายและระเบียบกรมป่าไม้ก าหนดไว้ ดังนี้ 

 5.2.1 พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 บญัญัติว่า 

 “มาตรา 59 ใหพ้นักงานเจา้หน้าที่มอี านาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้

ได้ดังต่อไปนี ้
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 1) เมื่อปรากฏว่าผู้รับอนุญาตฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้กฎกระทรวง 

ข้อก าหนด หรอืเงื่อนไขในการอนุญาต หรอืไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งสั่งตามพระราชบัญญัตินี ้

จะสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ไม่เกินหนึ่งรอ้ยยี่สบิวัน 

 2) เมื่อมีการฟ้องผูร้ับอนุญาตต่อศาลว่า ได้กระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ จะสั่งพัก

ใบอนุญาตไว้จนกว่าจะมีค าพิพากษาถึงที่สุดก็ได้”  

 5.2.2 ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการควบคุมการแปรรูปไม้ ตามพระราชบัญญัติป่า

ไม้ พุทธศักราช 2484 พ.ศ. 2541 หมวดที่ 13 การพักใช้ใบอนุญาตและการเพิกถอนใบอนุญาต ก าหนดว่า 

 “ข้อ 41  การพักใช้ใบอนุญาต ใหป้ฏิบัติดังนี้ 

 41.1 เมื่อปรากฏว่าผูร้ับอนุญาตตามระเบียบนี ้ฝ่าฝนืหรอืไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป่า

ไม้ พุทธศักราช 2484 กฎกระทรวง ข้อก าหนดหรือเงื่อนไขในการอนุญาต หรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของ

พนักงานเจา้หน้าที่ซึ่งสั่งตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาสั่งพัก

ใช้ใบอนุญาตไม่เกิน 120 วัน  หากใบอนุญาตมีอายุไม่ถึง 120 วัน  ให้พักใช้ใบอนุญาตไม่เกินอายุ

ใบอนุญาต กรณีมีการฟ้องร้องผู้รับอนุญาตต่อศาลว่าได้กระท าความผิด ตามพระราชบัญญัติป่าไม้

พุทธศักราช 2484  ผู้ว่าราชการจังหวัดจะสั่งพักใช้ใบอนุญาตไว้จนกว่าจะมีค าพิพากษาถึงที่สุดก็ได้  

ส าหรับกรุงเทพมหานครให้อธิบดีกรมป่าไม้เป็นผูพ้ิจารณาสั่งการ” 

 ความตามพระราชบัญญัติป่าไม้และระเบียบกรมป่าไม้ดังกล่าวข้างต้น แบ่งระยะเวลา

การสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ ดังนี้ 

 1.) เมื่อปรากฏการกระท าผิดหรือเหตุแห่งการสั่งพักตามข้อ ก. แต่ยังไม่มีการส่งฟ้องศาล 

อาจอยู่ในขั้นการสอบสวนของพนักงานสอบสวน หรืออยู่ในขั้นตรวจส านวนของพนักงานอัยการ ซึ่งพนักงาน

อัยการอาจสั่งฟ้องหรือสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องก็ได้(ถ้าพยานหลักฐานอ่อน) ในขั้นที่ยังไม่ส่งฟ้องต่อศาล พนักงาน

เจา้หน้าทีผู่ม้ีอ านาจสั่งพักใช้ใบอนุญาต (ผู้ว่าราชการจังหวัดในท้องที่ต่างจังหวัด อธิบดีกรมป่าไม้ในท้องที่

กรุงเทพมหานคร) มีอ านาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตไว้ก่อน มีก าหนดไม่เกิน 120 วัน หากใบอนุญาตมีอายุไม่

ถึง 120 วัน ให้พักใช้ใบอนุญาตไม่เกินอายุใบอนุญาต 

 ดังนั้น พนักงานเจ้าหน้าที่ในช้ันต้นซึ่งรวบรวมข้อมูลหลักฐานประมวลเรื่องเสนอผู้มีอ านาจ

สั่งพักใช้ใบอนุญาต ต้องรายงานเสนอผูม้ีอ านาจสั่งพักใช้ใบอนุญาต (ผู้ว่าราชการจังหวัดในท้องที่ต่างจังหวัด 

อธิบดีกรมป่าไม้ในท้องที่กรุงเทพมหานคร) ให้ใช้ดุลยพินิจว่าควรสั่งพักใช้ใบอนุญาตเป็นเวลากี่วัน ตาม

ระยะเวลาอายุใบอนุญาตหรอืฐานความผิดซึ่งมีบทก าหนดโทษหนักหรอืโทษเบา 

 2.) เมื่อมีการฟ้องผู้รับอนุญาตต่อศาลว่า ได้กระท าความผิดตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 

2484 พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจสั่งพักใช้ใบอนุญาต (ผู้ว่าราชการจังหวัดในท้องที่ต่างจังหวัด อธิบดี

กรมป่าไม้ในท้องที่กรุงเทพมหานคร) มีอ านาจสั่งพักใบอนุญาตไว้จนกว่าจะมีค าพิพากษาถึงที่สุดก็ได้  

 ประเด็นนี้ บทบัญญัติของกฎหมายก าหนดให้ใช้ดุลยพินิจให้พักใช้ใบอนุญาตไว้จนกว่าจะมี

ค าพิพากษาถึงที่สุดก็ได้  คดีอาญาจะถึงที่สุดก็ต่อเมื่อคู่ความจะหยิบยกขึ้นมาอุทธรณ์หรือฎีกาไม่ได้อีก 
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เชน่ ถ้าศาลชัน้ต้นตัดสินแล้วโจทก์หรือจ าเลยไม่อุทธรณ์ คดีก็ย่อมถึงที่สุดตั้งแต่วันครบก าหนดอุทธรณ์

เป็นต้นไป ถ้าโจทก์หรือจ าเลยอุทธรณ์คดีก็ไม่ถึงที่สุด จะต้องรอจนกว่าศาลอุทธรณ์ตัดสินแล้วและดูว่า

โจทก์หรอืจ าเลยจะฎีกาอีกหรอืไม่ ถ้าไม่ฎีกาก็จะถึงที่สุดตั้งแต่วันครบก าหนดฎีกา ถ้าฎีกาก็ต้องรอจนกว่า

ศาลฎีกาจะตัดสิน ศาลฎีกาตัดสินวันใดก็ต้องถือว่าถึงที่สุดในวันนั้น 

 5.3 รูปแบบ สาระส าคัญและสิทธิการอุทธรณ์ ในค าสั่งพักใช้ใบอนุญาต 

 5.3.1 ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

 5.3.1.1 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.252๖ ก าหนดว่า 

  ข้อ 16  ค าสั่ง คือ บรรดาข้อความที่ผู้บังคับบญัชาสั่งการใหป้ฏิบัติโดยชอบด้วยกฎหมาย  

ใช้กระดาษตราครุฑ และให้จัดท าตามแบบที่ 4 ท้ายระเบียบ โดยกรอกรายละเอียดดังนี้ 

                    16.1  ค าสั่ง  ให้ลงช่ือสว่นราชการหรือต าแหน่งของผู้มีอ านาจที่ออกค าสั่ง 

                    16.2  ที ่ ให้ลงเลขที่ที่ออกค าสั่ง โดยเริ่มฉบับแรกจากเลข 1 เรยีงเป็นล าดับไปจนสิ้นปี

ปฏิทินทับเลขปีพุทธศักราชที่ออกค าสั่ง 

                    16.3  เรื่อง  ให้ลงช่ือเรื่องที่ออกค าสั่ง 

                    16.4  ข้อความ  ให้อ้างเหตุที่ออกค าสั่ง และอ้างถึงอ านาจที่ใหอ้อกค าสั่ง (ถ้ามี) ไว้ด้วย

แล้วจึงลงข้อความที่สั่ง และวันใช้บังคับ 

                    16.5  สั่ง ณ วันที่  ให้ลงตัวเลขของวันที่ ช่ือเต็มของเดือน และตัวเลขของปีพุทธศักราช

ที่ออกค าสั่ง 

                    16.6  ลงช่ือ  ให้ลงลายมือชื่อผู้ออกค าสั่ง และพิมพ์ช่ือเต็มของเจา้ของลายมือชื่อ ไว้ใต้

ลายมอืชื่อ 

                    16.1  ต าแหน่ง  ให้ลงต าแหน่งของผูอ้อกค าสั่ง 

 5.3.1.2 พระราชบัญญัติ วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.253๙ บัญญัติว่า 

 มาตรา 36 ค าสั่งทางปกครองที่ท าเป็นหนังสืออย่างน้อยต้องระบุ วัน เดือนและปีที่ท า

ค าสั่ง ชื่อและต าแหน่งของ เจ้าหนา้ที่ผู้ท าค าสั่ง พร้อมทั้งมีลายมือช่ือของเจา้หน้าที่ผู้ท าค าสั่งนัน้ 

 มาตรา 37 ค าสั่งทางปกครองที่ท าเป็นหนังสือและการยืนยันค าสั่งทางปกครองเป็นหนังสือ

ต้องจัดให้มเีหตุผล ไว้ดว้ย และเหตุผลนั้นอย่างนอ้ยต้องประกอบด้วย 

 (1)  ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญ     

 (2)  ข้อกฎหมายที่อา้งองิ  

 (3)  ข้อพิจารณาและข้อสนับสนุนในการใชดุ้ลพินิจ 

 นายกรัฐมนตรีหรือผู้ซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมายอาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ก าหนดให้ค าสั่งทางปกครอง กรณีหนึ่งกรณีใดต้องระบุเหตุผลไว้ในค าสั่งนั้นเองหรือในเอกสารแนบท้าย

ค าสั่งนั้นก็ได้  

 บทบัญญัติตามวรรคหนึ่งไม่ใช้บังคับกับกรณีดังตอ่ไปนี้  
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 (1)  เป็นกรณีที่มีผลตรงตามค าขอและไม่กระทบสิทธิและหน้าที่ของบุคคลอื่น  

 (2)  เหตุผลนั้นเป็นที่รูก้ันอยู่แล้วโดยไม่จ าต้องระบุอีก  

 (3)  เป็นกรณีที่ต้องรักษาไว้เป็นความลับตามมาตรา 32  

 (4)  เป็นการออกค าสั่งทางปกครองด้วยวาจาหรือเป็นกรณีเร่งด่วน แต่ต้องให้เหตุผล

เป็นลายลักษณ์อักษรใน เวลาอันควรหากผู้อยู่ในบังคับของค าสั่งนัน้รอ้งขอ 

  มาตรา 39 การออกค าสั่งทางปกครองเจ้าหน้าที่อาจก าหนดเงื่อนไขใด ๆ ได้เท่าที่จ าเป็น

เพื่อให้บรรลุ วัตถุประสงค์ของกฎหมาย เว้นแตก่ฎหมายจะก าหนดขอ้จ ากัดดุลพินิจเป็นอย่างอื่น 

 การก าหนดเงื่อนไขตามวรรคหนึ่ง ให้หมายความรวมถึงการก าหนดเงื่อนไขในกรณีดังต่อไปนี ้

ตามความ เหมาะสมแก่กรณีด้วย  

 (1)  การก าหนดใหส้ิทธิหรอืภาระหน้าที่เริ่มมีผลหรอืสิ้นผล ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง  

 (2)  การก าหนดใหก้ารเริ่มมีผลหรอืสิน้ผลของสิทธิหรอืภาระหน้าที่ต้องขึ้นอยู่กับเหตุการณ์

ในอนาคตที่ไม่แนน่อน 

 (3)  ข้อสงวนสิทธิที่จะยกเลิกค าสั่งทางปกครอง  

 (4)  การก าหนดให้ผู้ได้รับประโยชน์ตอ้งกระท าหรอืงดเว้นกระท าหรอืต้องมีภาระหน้าที่ 

หรอืยอมรับภาระหน้าที ่หรอืความรับผดิชอบบางประการ หรอืการก าหนดข้อความในการจัดใหม้ี เปลี่ยนแปลง 

หรอืเพิ่มข้อก าหนดดังกล่าว  

 มาตรา 40 ค าสั่งทางปกครองที่อาจอุทธรณ์หรือโต้แย้งต่อไปได้ให้ระบุกรณีที่อาจอุทธรณ์

หรอืโต้แย้ง การยื่นค าอุทธรณ์หรอืค าโต้แย้ง และระยะเวลาส าหรับการอุทธรณ์หรอืการโต้แย้งดังกล่าวไว้ด้วย 

 ในกรณีที่มกีารฝ่าฝนืบทบัญญัติตามวรรคหนึ่ง ให้ระยะเวลาส าหรับการอุทธรณ์หรือการ

โต้แย้งเริ่มนับใหม่ตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งหลักเกณฑ์ตามวรรคหนึ่ง แต่ถ้าไม่มีการแจ้งใหม่และระยะเวลา

ดังกล่าวมีระยะเวลาสั้นกว่าหนึ่งปี ให้ขยายเป็นหนึ่งปีนับแตว่ันที่ได้รับค าสั่งทางปกครอง 

 มาตรา 44 ภายใต้บังคับมาตรา 48 ในกรณีที่ค าสั่งทางปกครองใดไม่ได้ออกโดยรัฐมนตร ี

และไม่มีกฎหมายก าหนดขั้นตอนอุทธรณ์ภายในฝ่ายปกครองไว้เป็นการเฉพาะ ให้คู่กรณีอุทธรณ์ค าสั่ง

ทางปกครองนัน้โดยยื่นตอ่เจ้าหนา้ที่ผู้ท าค าสั่งทางปกครองภายในสิบห้าวันนับแตว่ันที่ตนได้รับแจ้งค าสั่ง

ดังกล่าว 

 ค าอุทธรณ์ต้องท าเป็นหนังสือโดยระบุข้อโต้แย้งและข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายที่อ้างอิง

ประกอบด้วย 

 การอุทธรณ์ไม่เป็นเหตุให้ทุเลาการบังคับตามค าสั่งทางปกครอง เว้นแต่จะมีการสั่งให้

ทุเลาการบังคับตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง 

 มาตรา 45 วรรคสาม “เจ้าหน้าที่ผู้ใดจะเป็นผู้มีอ านาจพิจารณาอุทธรณ์ตามวรรคสองให้

เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง” 

 5.3.1.3 พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 
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 มาตรา 59  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้

ได้ดังต่อไปนี ้

 1) เมื่อปรากฏว่าผู้รับอนุญาตฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้กฎกระทรวง 

ข้อก าหนด หรอืเงื่อนไขในการอนุญาต หรอืไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งสั่งตามพระราชบัญญัติ

นี ้จะสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ไม่เกินหนึ่งรอ้ยยี่สบิวัน 

 2) เมื่อมีการฟ้องผูร้ับอนุญาตต่อศาลว่า ได้กระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ จะสั่งพัก

ใบอนุญาตไว้จนกว่าจะมีค าพิพากษาถึงที่สุดก็ได้  

 มาตรา 62  ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่สั่งไม่อนุญาตตามค าขอของบุคคลใดตามความ

ในพระราชบัญญัตินี้ หรือสั่งพักใช้ใบอนุญาตตามความในมาตรา 59 บุคคลนั้นมีสิทธิอุทธรณ์ค าสั่งของ

พนักงานเจ้าหน้าที่ต่อรัฐมนตรีได้ภายในก าหนดสามสิบวันนับแต่วันทราบค าสั่ง ค าวินิจฉัยของรัฐมนตรี

ให้ถือเป็นที่สุด 

 5.3.1.4 กฎกระทรวงฉบับที่ 23 (พ.ศ.2518) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้ 

พุทธศักราช 2484 ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียม ข้อ 2 ให้ก าหนดค่าธรรมเนียมดังตอ่ไปนี ้(27) การ

อุทธรณ์ (ก) เรื่องเกี่ยวกับการอนุญาต ครั้งละ 100 บาท 

 5.3.2 สิทธิการอุทธรณ์ ในค าสั่งพักใช้ใบอนุญาต 

             การอุทธรณ์ค าสั่งพักใช้ใบอนุญาต พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 

มาตรา 44 วรรคหน่ึง บัญญัติว่า “ภายใต้บังคับมาตรา 48 ในกรณีที่ค าสั่งทางปกครองใดไม่ได้ออก

โดยรัฐมนตรี และไม่มีกฎหมายก าหนดขั้นตอนอุทธรณ์ภายในฝ่ายปกครองไว้เป็นการเฉพาะ ให้คู่กรณี

อุทธรณ์ค าสั่งทางปกครองนั้นโดยยื่นต่อเจ้าหน้าที่ผู้ท าค าสั่งทางปกครองภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ตน

ได้รับแจ้งค าสั่งดังกล่าว”  ซึ่งในเรื่องนี้ พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 มาตรา 62 บัญญัติไว้

ว่า “ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่สั่งไม่อนุญาตตามค าขอของบุคคลใดตามความในพระราชบัญญัตินี้ 

หรอืสั่งพักใช้ใบอนุญาตตามความในมาตรา 59 บุคคลนั้นมสีิทธิอุทธรณ์ค าสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ต่อ

รัฐมนตรไีด้ภายในก าหนดสามสิบวันนับแตว่ันทราบค าสั่ง ค าวนิิจฉัยของรัฐมนตรีให้ถอืเป็นที่สุด”  

 จากบทบัญญัติของกฎหมายทั้ง 2 ฉบับ ดังกล่าวในวรรคก่อน สิทธิการอุทธรณ์ต้องใช้

กฎหมายป่าไม้เป็นแนวทางปฏิบัติ เพราะค าสั่งพักใช้ใบอนุญาตออกโดยผู้ว่าราชการจังหวัดในท้องที่

ต่างจังหวัดหรอือธิบดีกรมป่าไม้ในท้องที่กรุงเทพมหานครแล้วแต่กรณี มิได้เป็นค าสั่งซึ่งออกโดยรัฐมนตรี

และมีบทบัญญัติสิทธิการอุทธรณ์ไว้โดยเฉพาะว่าให้ “อุทธรณ์ค าสั่งฯ ต่อรัฐมนตรีได้ภายในก าหนด

สามสิบวันนับแต่วันทราบค าสั่ง ค าวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้ถือเป็นที่สุด” ดังนั้น ค าสั่งพักใช้ใบอนุญาต

ในวรรคท้าย ต้องระบุข้อความการอุทธรณ์ค าสั่งให้ผู้รับอนุญาตทราบ ดังนี้ 

 “อนึ่ง ตามบทบัญญัติมาตรา 62 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ท่านมีสิทธิ

อุทธรณ์ค าสั่งฉบับนี้ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (เลขที่ 92 ซอย

พหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400) ได้ภายในก าหนดสามสิบ
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วันนับแต่วันทราบค าสั่ง ค าวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้ถือเป็นที่สุด โดยต้องช าระเงินค่าธรรมเนียมการ

อุทธรณ์  ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 23 (พ.ศ.2518) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 

ว่าด้วยอัตราคา่ธรรมเนียม ข้อ 2 (27) การอุทธรณ์ เป็นเงิน 100 บาท” 

  5.3.3 สรุป รูปแบบสาระส าคัญในค าสั่งพักใช้ใบอนุญาต             

 เมื่อประมวลรายละเอียดซึ่งก าหนดไว้ในระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ 

พ.ศ.252๖ ข้อ 16, บทบัญญัติตามพระราชบัญญัติ วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.253๙, 

พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 และกฎกระทรวงฉบับที่ 23 (พ.ศ.2518) แล้ว จะได้

รูปแบบของ “ค าสั่งพักใช้ใบอนุญาต” ปรากฏรายละเอยีดในหนา้ 25 

 ตัวอย่าง รูปแบบของ “ค าสั่งพักใช้ใบอนุญาต  หน้า 25 

 ตัวอย่าง ค าสั่งพักใช้ใบอนุญาต ท้องที่จังหวัดในส่วนภูมิภาค หน้า 26-27 

 ตัวอย่าง ค าสั่งพักใช้ใบอนุญาต ท้องที่กรุงเทพมหานคร       หน้า 28-29 

 6. วิธีการแจ้งค าสั่งพักใช้ใบอนุญาต 

 การแจ้งค าสั่งพักใช้ใบอนุญาต มีบทบัญญัติของกฎหมายจ านวน 2 ฉบับ บัญญัติไว้ ดังนี้  

 6.1 พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 บัญญัติวา่  

 มาตรา ๖๑ ทว ิค าสั่งพักใช้ใบอนุญาตหรือค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาตให้ท าเป็นหนังสือแจ้ง

ให้ผูถู้กสั่งพักใช้หรอืเพิกถอนใบอนุญาตรับทราบ 

 ในกรณีที่พนักงานเจ้าหนา้ที่ไม่อาจให้ผู้ถูกสั่งพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตรับทราบค าสั่ง             

ตามวรรคหนึ่ง ให้ปิดค าสั่งในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ท าการตามใบอนุญาต หรือที่อยู่ของผู้ถูก

สั่งพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาต เมื่อได้ปฏิบัติตามวิธีนี้แล้ว ให้ถือว่าผู้ถูกสั่งพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาต

รับทราบค าสั่งนั้นต้ังแตว่ันปิดค าสั่ง 

 (มาตรา ๖๑ ทวิ บัญญัติขึ้นโดย พ.ร.บ. ป่าไม้ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๒๕) 

 เมื่อผู้มีอ านาจพิจารณาสั่งการให้พักใช้ใบอนุญาต ตามมาตรา 59 และลงนามในค าสั่ง

พักใช้ใบอนุญาต ตามมาตรา 60 แล้ว ต่อไปเป็นขั้นตอนและวิธีการของพนักงานเจ้าหน้าที่ที่จะจัดการ

ให้ผู้ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตรับทราบค าสั่ง ตามบทบัญญัติมาตรา 61 ทวิ พนักงานเจ้าหน้าที่ต้อง

ด าเนนิการดังนี ้

 1) ท าหนังสอืแจ้งค าสั่งพักใช้ใบอนุญาตให้ผูม้อี านาจลงนาม แล้วด าเนินการให้ผูถู้กสั่งพักใช้

ใบอนุญาตรับทราบหนังสอืดังกล่าวนี ้โดยวิธี 

  1.1) จัดส่งหนังสอืแจง้พรอ้มค าสั่งพักใช้ใบอนุญาตให้ผู้ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตทราบ ไป 

ยังภูมิล าเนาของผู้ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตามที่ระบุไว้ในใบอนุญาตทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ 

และถือว่าผูย้ื่นค าขอได้รับแจง้เมื่อครบก าหนดเจ็ดวันนับแต่วันส่งหนังสอื 
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 1.2) ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ถือหนังสือแจ้งพร้อมค าสั่งพักใช้ใบอนุญาตไปส่งให้ผู้รับอนุญาต

รับทราบ โดยใหผู้ร้ับอนุญาตลงช่ือรับทราบหนังสือแจ้งพร้อมค าสั่งพักใช้ใบอนุญาตไว้เป็นหลักฐานด้วย 

 2) ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่ไม่อาจให้ผู้ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตรับทราบหนังสือแจ้งพร้อมค าสั่ง

พักใช้ใบอนุญาตได้ ใหพ้นักงานเจา้หน้าที่ปิดหนังสือแจง้พร้อมค าสั่งพักใช้ใบอนุญาตไว้ ณ สถานที่ตอ่ไปนี.้-              

 2.1) สถานที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ท าการตามใบอนุญาต เช่น สถานที่ตั้งบริษัท 

ที่ตัง้โรงงานหรอืสถานที่รับอนุญาต หรอื  

 2.2) ปิดค าสั่งไว้ ณ ที่อยู่ (หมายถึงที่พักอาศัย อาจเป็นบ้านของตนเองหรือบ้านเช่าก็ได้) ของ

ผูถู้กสั่งพักใช้ใบอนุญาต 

  ทั้งนี้ พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ปิดค าสั่ง ต้องจัดท าบันทึกการปิดค าสั่งไว้ เป็นหลักฐาน โดยมี

สาระส าคัญว่า ได้ปิดไว้ ณ ที่ใด เมื่อวันเวลาใด หากมีพยานบุคคลข้างเคียงอยู่ด้วยก็ให้ลงนามไว้เป็น

หลักฐานในฐานะพยานบุคคล พร้อมถ่ายรูปสถานที่และค าสั่งที่ปิดไว้เป็นหลักฐานด้วย  เมื่อได้ปิดค าสั่ง

ดังกล่าวแล้ว ให้ถือว่าผู้ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้รับทราบค าสั่งนั้น นับแต่วันปิดค าสั่ง ผู้ถูกสั่งพักใช้

ใบอนุญาตจะปฏิเสธว่าไม่ทราบค าสั่งไม่ได้ เพราะเป็นไปตามผลของกฎหมาย กฎหมายให้ถือว่าทราบแล้ว 

ก็ต้องเป็นไปตามนัน้ 

 6.2 พระราชบัญญัติวธิีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 บัญญัติวา่ 

 มาตรา 69 การแจ้งค าสั่งทางปกครอง การนัดพิจารณา หรือการอย่างอื่นที่เจ้าหน้าที่ต้อง

แจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบอาจกระท าด้วยวาจาก็ได้ แต่ถ้าผู้นั้นประสงค์จะให้กระท าเป็นหนังสือก็ให้แจ้ง

เป็นหนังสือ 

 การแจง้เป็นหนังสือใหส้่งหนังสือแจง้ต่อผูน้ั้น หรือถ้าได้ส่งไปยังภูมิล าเนาของผู้นั้นก็ให้ถือว่า

ได้รับแจง้ตัง้แต่ในขณะที่ไปถึง  

 ในการด าเนินการเรื่องใดที่มีการให้ที่อยู่ไว้กับเจ้าหนา้ที่ไว้แลว้ การแจง้ไปยังที่อยู่ดังกล่าว

ให้ถือว่าเป็นการแจง้ไปยังภูมิล าเนาของผูน้ั้นแล้ว 

 มาตรา 70 การแจ้งเป็นหนังสือโดยวิธีให้บุคคลน าไปส่ง ถ้าผู้รับไม่ยอมรับหรือถ้าขณะน าไป

ส่งไม่พบผูร้ับ และหากได้ส่งให้กับบุคคลใดซึ่งบรรลุนติิภาวะที่อยู่หรือท างานในสถานที่นั้น หรือในกรณีที่

ผูน้ั้นไม่ยอมรับ หากได้วางหนังสือนั้นหรอืปิดหนังสือนั้นไว้ในที่ซึ่งเห็นได้ง่าย ณ สถานที่นัน้ต่อหน้าเจ้าพนักงาน

ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงที่ไปเป็นพยานก็ใหถ้ือว่าได้รับแจง้แล้ว 

 มาตรา 71 การแจ้งโดยวิธีส่งทางไปรษณีย์ตอบรับให้ถือว่าได้รับแจ้งเมื่อครบก าหนดเจ็ดวัน

นับแต่วันส่งส าหรับกรณีภายในประเทศหรือเมื่อครบก าหนดสิบห้าวันนับแต่วันส่งส าหรับกรณีส่งไปยัง

ต่างประเทศ เว้นแตจ่ะมีการพิสูจนไ์ด้วา่ไม่มกีารได้รับหรือได้รับก่อนหรอืหลังจากวันนั้น 

  ดังนั้น เมื่อผู้มีอ านาจลงนามในค าสั่งพักใช้ใบอนุญาตและหนังสือแจ้งแล้ว เจ้าหน้าที่

สามารถด าเนนิการให้ผู้ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตรับทราบหนังสอืดังกล่าวนี ้โดยวิธี 

 1) จัดส่งหนังสือแจ้งพร้อมค าสั่งพักใช้ใบอนุญาตให้ผู้ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตทราบ ไปยัง

ภูมิล าเนาของผู้ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาต(ผู้รับอนุญาต) ตามที่ระบุไว้ในใบอนุญาตทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
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ตอบรับ และถือว่าผู้ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้รับแจ้งเมื่อครบก าหนดเจ็ดวันนับแต่วันส่งหนังสือ ซึ่งเป็น

วิธีการที่งา่ยและสะดวกที่สุด หรอื 

 2) ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ถือหนังสือแจ้งพร้อมค าสั่งพักใช้ใบอนุญาตไปส่งให้ผู้รับอนุญาต

รับทราบ โดยด าเนนิการตามควรแก่กรณี คือ 

 2.1 กรณีผู้ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอยู่และยอมรับหนังสือ ให้ผู้ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตลงช่ือ

รับทราบหนังสือแจง้พรอ้มค าสั่งพักใช้ใบอนุญาตไว้เป็นหลักฐานด้วย จึงถือว่าได้รับแจ้งแล้ว 

 2.2 กรณีผู้ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอยู่แต่ไม่ยอมรับหนังสือ หากได้วางหนังสือแจ้งพร้อม

ค าสั่งพักใช้ใบอนุญาต หรือปิดหนังสือแจ้งพร้อมค าสั่งพักใช้ใบอนุญาต ไว้ในที่ซึ่งเห็นได้ง่าย ณ สถานที่

รับอนุญาตต่อหน้าเจ้าพนักงานตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงที่ไปเป็นพยานก็ให้ถือว่าได้รับแจง้แล้ว 

 2.3 กรณีผู้ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตไม่อยู่ ให้ส่งหนังสือแจ้งพร้อมค าสั่งพักใช้ใบอนุญาตให้กับ

บุคคลใดซึ่งบรรลุนิติภาวะที่อยู่หรือท างานในสถานที่รับอนุญาตและให้บุคคลนั้นลงนามไว้เป็นหลักฐาน 

หรอืปิดหนังสือแจง้พร้อมค าสั่งพักใช้ใบอนุญาตไว้ในที่ซึ่งเห็นได้ง่าย ณ สถานที่รับอนุญาตต่อหน้าเจ้าพนักงาน

ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงที่ไปเป็นพยานก็ใหถ้ือว่าได้รับแจง้แล้ว 

 อนึ่ง เจ้าพนักงานตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงที่ไปเป็นพยาน  ตามข้อ 2.2 และข้อ 2.3 

ก าหนดไว้ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทาง

ปกครอง พ.ศ. 2539 คือ 

 (1) เจา้พนักงานต ารวจ 

 (2) ขา้ราชการส่วนกลาง 

 (3) เจา้พนักงานผู้มีหนา้ที่รับผดิชอบในเขตพืน้ที่ ได้แก่ 

 (ก) ก านัน 

 (ข) แพทย์ประจ าต าบล 

 (ค) สารวัตรก านัน 

 (ง) ผูใ้หญ่บ้าน 

 (จ) ผูช่้วยผูใ้หญ่บ้าน 

 (ฉ) ข้าราชการส่วนท้องถิ่น หรอืพนักงานส่วนท้องถิ่น 

 (ช) ข้าราชการประจ าอ าเภอหรอืจังหวัด 

 ตัวอย่างหนังสือแจ้งค าสั่งพักใช้ใบอนุญาต ท้องที่จังหวัดในส่วนภูมิภาค หน้า  30-31 

 ตัวอย่างหนังสือแจ้งค าสั่งพักใช้ใบอนุญาต ท้องที่กรุงเทพมหานคร  หน้า  32-33 

 ตัวอย่าง บันทึกการปิดค าสั่งพักใช้ใบอนุญาต (ตามพระราชบัญญัติป่าไม้พุทธศักราช 

2484 มาตรา 61 ทว ิวรรคสอง) ท้องท่ีจังหวัดในส่วนภูมิภาค หน้า  34-35 

 ตัวอย่าง บันทึกการปิดค าสั่งพักใช้ใบอนุญาต (ตามพระราชบัญญัติป่าไม้พุทธศักราช 

2484 มาตรา 61 ทว ิวรรคสอง) ท้องที่กรุงเทพมหานคร  หน้า  36-37 
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 ตัวอย่าง บันทึกการปิดค าสั่งพักใช้ใบอนุญาต (ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ

ราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 มาตรา 70) ท้องที่จังหวัดในส่วนภูมิภาค หน้า  38-39 

 ตัวอย่าง บันทึกการปิดค าสั่งพักใช้ใบอนุญาต (ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ

ทางปกครอง พ.ศ. 2539 มาตรา 70) ท้องที่กรงุเทพมหานคร  หน้า  40-41 

 ง. ผลของค าสั่งพักใช้ใบอนุญาต 

 ค าสั่งทางปกครองมีผลท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงซึ่งสิทธิ หน้าที่หรือสถานะภาพทางกฎหมาย

ทันทีที่มผีลบังคับ ให้สันนิฐานไว้ก่อนว่าค าสั่งทางปกครองนั้น ชอบด้วยกฎหมาย เอกชนที่เห็นว่าเป็นค าสั่ง

ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย มีหน้าที่ตอ้งโต้แย้งต่อฝา่ยปกครอง ส าหรับบทบัญญัติเกี่ยวกับผลบังคับของค าสั่ง

มีดังนี ้

 1) พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 บัญญัติว่า 

 “มาตรา ๖๐ เมื่อได้มีค าสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ให้พักใช้ใบอนุญาตแล้ว ผู้รับอนุญาต

หมดสิทธิตามใบอนุญาตนั้น นับแต่วันทราบค าสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ จนกว่าจะครบก าหนดเวลา                

การพักใช้ใบอนุญาต หรอืจนกว่ารัฐมนตรจีะได้สั่งให้เพิกถอนค าสั่งพักใช้ใบอนุญาต” 

 บทบัญญัติแห่งมาตรานี้  ก าหนดว่าการสั่งพักใช้ใบอนุญาตให้ท าเป็นค าสั่ง เมื่อผู้ถูกสั่งพักใช้

ใบอนุญาตได้รับทราบค าสั่งแล้ว ก็จะมีผลตามกฎหมาย คือ หมดสิทธิตามใบอนุญาตในช่วงระยะเวลาที่

ค าสั่งก าหนดไว้ การหมดสิทธิให้เริ่มนับแต่วันทราบค าสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ วันทราบค าสั่งหรือถือว่า

ได้ทราบค าสั่งของพนักงานเจ้าหนา้ที่ เป็นไปตาม มาตรา 61 ทวิ ดังกล่าวมาแล้วในข้อ 6.1 

 2) พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 บัญญัติว่า 

 “มาตรา 42 ค าสั่งทางปกครองให้มีผลใช้ยันต่อบุคคลตั้งแต่ขณะที่ผู้นั้นได้รับแจ้งเป็นต้นไป 

 ค าสั่งทางปกครองย่อมมีผลตราบเท่าที่ยังไม่มีการเพิกถอนหรือสิ้นผลลงโดยเงื่อนเวลา

หรอืโดยเหตุอื่น” 

 ตามบทบัญญัติของกฎหมายปกครอง  ค าสั่งพักใช้ใบอนุญาตมีผลท าให้ผู้ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาต

หมดสิทธิตามใบอนุญาตในช่วงระยะเวลาที่ค าสั่งก าหนดไว้ ตั้งแต่เมื่อผูถู้กสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้รับแจ้งค าสั่ง

เป็นต้นไป วันได้รับแจง้ค าสั่งหรือถอืว่าได้ได้รับแจง้ค าสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ กล่าวมาแล้วในข้อ 6.2 

 จ. วิธีปฏิบัติของเจ้าหน้าที่หลังพักใช้ใบอนุญาต 

 เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้จัดส่งหนังสือแจ้งพร้อมค าสั่งพักใช้ใบอนุญาตให้ผู้ถูกสั่งพักใช้

ใบอนุญาตทราบทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ และถือว่าผู้ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้รับแจ้งเมื่อครบ

ก าหนดเจ็ดวันนับแต่วันส่งหนงัสอื หรอืพนักงานเจ้าหน้าที่ถือหนังสือแจ้งพร้อมค าสั่งพักใช้ใบอนุญาตไปส่ง

ให้ผู้รับอนุญาตรับทราบ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ปิดหนังสือแจ้งพร้อมค าสั่งพักใช้ใบอนุญาตไว้ ณ สถานที่

เปิดเผยเห็นได้ง่ายซึ่งเป็นที่ท าการของผู้รับอนุญาตแล้ว ค าสั่งพักใช้ใบอนุญาตมีผลท าให้ผู้ถูกสั่งพักใช้

ใบอนุญาตหมดสิทธิตามใบอนุญาตในช่วงระยะเวลาที่ค าสั่งก าหนดไว้ อธิบดีกรมป่าไม้หรือผู้ว่าราชการ
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จังหวัดแล้วแต่กรณ ีต้องสั่งคณะเจ้าหนา้ที่จ านวน 3 คน ออกไปตรวจสอบโรงงาน โรงค้าไม้แปรรูปหรือ

กิจการคา้สิ่งประดิษฐ์ฯ และด าเนนิการ ดังนี้ 

 1. กรณีเป็นโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักร ให้คณะเจ้าหน้าที่ใช้ลวดหรือเชือกหรือโซ่

ผูกมัดหรือล่ามเครื่องจักรประทับตราครั่งหรือตะกั่วเป็นเครื่องหมาย หรือให้คณะเจ้าหน้าที่ลงลายมือชื่อ

ลงในแผ่นกระดาษปิดเงื่อนที่ผูกมัดหรือเงื่อนต่อทุกแห่ง  และหาวิธีป้องกันมิให้แผ่นกระดาษดังกล่าว

ช ารุดเสียหาย  ทั้งนี ้ เพื่อมใิห้เครื่องจักรใช้งานได้ 

 2. ให้คณะเจ้าหน้าที่ตรวจจ านวนไม้ท่อน ไม้แปรรูป หรือสิ่งประดิษฐ์ฯ   คงเหลือในวันสั่ง

พักใช้ใบอนุญาต พร้อมกับปิดยอดบัญชไีม้หรอืสิ่งประดิษฐ์ฯ ทุกเล่ม 

 3. น าบัญชีไม้หรอืสิ่งประดิษฐ์ฯ หลักฐานหนังสือก ากับไม้แปรรูป ทุกเล่ม ไปเก็บไว้ที่ส านักงาน

ของคณะเจ้าหนา้ที ่

 3. การด าเนินการตามข้อ 1-3 ให้บันทึกรายละเอียดอย่างชัดเจนไว้เป็นหลักฐาน 

 4. ในระหว่างพักใช้ใบอนุญาต ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจตราดูแลสถานที่รับอนุญาตซึ่ง

ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตโดยสม่ าเสมอ โดยเฉพาะโรงงานแปรรูปไม้อย่าให้มีการท าลายลวดหรือเชือกหรือ

โซ่ ทีผู่กมัดหรอืล่ามเครื่องจักร เพื่อลักลอบแปรรูปไม้โดยเด็ดขาด 

 อนึ่ง การด าเนินการดังกล่าวข้างต้น เป็นการปฏิบัติตามที่ก าหนดไว้ใน ระเบียบกรมป่าไม้ 

ว่าด้วยการควบคุมการแปรรูปไม้ ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 พ.ศ. 2541 หมวดที่ 13 

การพักใช้ใบอนุญาตและการเพิกถอนใบอนุญาต ซึ่งก าหนดว่า 

 “ข้อ 41  การพักใช้ใบอนุญาต ใหป้ฏิบัติดังนี้ ฯลฯ 

 41.3  ฯลฯ เมื่ออธิบดีกรมป่าไม้หรือผู้ว่าราชการจังหวัด สั่งพักใช้ใบอนุญาตและได้

ด าเนินการตามมาตรา 61 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484  แล้ว ให้สั่งคณะเจ้าหน้าที่

จ านวน 3 คน ไปด าเนนิการดังนี้ 

 41.3.1  สั่งให้คณะเจ้าหน้าที่ใช้ลวดหรือเชือกหรือโซ่ ผูกมัดหรือล่ามเครื่องจักร 

ประทับตราครั่งหรอืตะกั่วเป็นเครื่องหมาย หรอืใหค้ณะเจ้าหน้าที่ลงลายมือชื่อลงในแผ่นกระดาษปิดเงื่อน

ที่ผูกมัดหรือเงื่อนต่อทุกแห่ง  และหาวิธีป้องกันมิให้แผ่นกระดาษดังกล่าวช ารุดเสียหาย  ทั้งนี้  เพื่อมิให้

เครื่องจักรใช้งานได้ 

 41.3.2  ให้คณะเจ้าหน้าที่ตรวจจ านวนไม้ท่อน ไม้แปรรูป หรือสิ่งประดิษฐ์ฯ คงเหลือ

ในวันสั่งพักใช้ใบอนุญาต พร้อมกับปิดยอดบัญชไีม้หรอืสิ่งประดิษฐ์ฯ ทุกเล่ม 

 การด าเนินการตามข้อ 41.3.1  และข้อ 41.3.2  ให้บันทึกรายละเอียดให้ชัดเจนไว้เป็น

หลักฐาน  และในระหวา่งถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาต  ให้พนักงานเจา้หนา้ที่ตรวจตราดูแลโดยสม่ าเสมอ” 

 5. ภายใน 30 วัน นับแต่วันสั่งพักใช้ใบอนุญาต ให้จังหวัดรายงานกรมป่าไม้ทราบ พร้อม

เหตุผลว่าสมควรเพิกถอนใบอนุญาตหรือไม่  และให้จังหวัดส่งส าเนาค าสั่งพักใช้ใบอนุญาตกับเอกสาร

ประกอบเรื่องราวทั้งหมดไปให้ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้พื้นที่ทราบ เพื่อพิจารณารายงานความเห็น
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ว่าสมควรเพิกถอนใบอนุญาตหรอืไม่ไปใหก้รมป่าไม้ทราบเพื่อประมวลเรื่องรายงานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมพิจารณาสั่งการตอ่ไป 

 ตัวอย่าง หนังสือจังหวัดแจ้งความเห็นกรณีเพิกถอนใบอนุญาตให้กรมป่าไม้ทราบ 

หน้า 42-44 

 ตัวอย่าง หนังสือจังหวัดแจ้งความเห็นกรณีเพิกถอนใบอนุญาตให้ส านักจัดการ

ทรัพยากรป่าไม้พื้นที่ทราบ หน้า 45 

  ตัวอย่าง หนังสือส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้พื้นที่รายงานความเห็นกรณีเพิกถอน

ใบอนุญาตใหก้รมป่าไม้ทราบ หน้า 46-47 

 อนึ่ง การด าเนนิการตามข้อ 5 เป็นการปฏิบัติตามที่ก าหนดไว้ใน ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วย

การควบคุมการแปรรูปไม้ ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 พ.ศ. 2541 หมวดที่ 13 การพัก

ใช้ใบอนุญาตและการเพิกถอนใบอนุญาต ซึ่งก าหนดว่า 

 “ข้อ 42  การเพิกถอนใบอนุญาต 

 42.1  เมื่อพนักงานเจ้าหนา้ที่ได้สั่งพักใช้ใบอนุญาต ตามมาตรา 59  แห่งพระราชบัญญัติป่า

ไม้ พุทธศักราช 2484 ให้จังหวัดรายงานกรมป่าไม้ทราบ พร้อมเหตุผลว่าสมควรเพิกถอนใบอนุญาต

หรอืไม่ ภายใน 30 วัน นับแต่วันสั่งพักใช้ใบอนุญาต 

 42.2  เมื่อกรมป่าไม้ได้รับรายงานจากจังหวัดตามข้อ 42.1  หรือในรายที่กรมป่าไม้ได้สั่งพักใช้

ใบอนุญาตแล้ว ให้ประมวลเรื่องพร้อมความเห็นรายงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อพิจารณาว่า  

สมควรสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ตามมาตรา 61  แหง่พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484  หรอืไม ่ ฯลฯ” 

 ฉ. วิธีปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ เมื่อครบก าหนดเวลาพักใช้ใบอนุญาต หรือรัฐมนตรีสั่ง

เพิกถอนค าสั่งพักใช้ใบอนุญาต 

 เมื่อครบก าหนดเวลาพักใช้ใบอนุญาต หรือก่อนครบก าหนดเวลาพักใช้ใบอนุญาต รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งเพิกถอนค าสั่งพักใช้ใบอนุญาต ถือว่าผู้รับอนุญาต

มีสทิธิตามใบอนุญาตนั้น ๆ อีกครั้ง อธิบดีกรมป่าไม้หรือผู้ว่าราชการจังหวัด ต้องสั่งคณะเจ้าหน้าที่ชุดใหม่

จ านวน 3 คน (ต้องไม่ซ้ ากับเจ้าหนา้ที่ชุดเดิมในข้อ จ.) ออกไปด าเนนิการ ดังนี้ 

 1. กรณีเป็นโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักร ตรวจสอบการผูกมัดหรือการล่ามโซ่เครื่องจักร

ว่ามีร่องรอยการถูกแก้ไข เปลี่ยนแปลงหรอืท าลายหรอืไม่ ประการใด  

 2. ตรวจสอบว่า ไม้ท่อน ไม้แปรรูป หรอืสิ่งประดิษฐ์ฯ  ยังมีอยู่ครบตามที่คณะเจ้าหน้าที่ชุดแรก

ท าการตรวจสอบปิดยอดบัญชไีม้หรอืไม่ 

 3. การตรวจสอบตามข้อ 1 หากพบว่าถูกต้อง ให้แก้ลวดหรือเชือกหรือโซ่ที่ผูกมัดหรือล่าม

ออกจากเครื่องจักร  
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 4.  การตรวจสอบตามข้อ 2 หากพบว่าถูกต้อง ให้เจ้าหน้าที่น าบัญชีไม้หรือสิ่งประดิษฐ์ฯ 

หลักฐานหนังสือก ากับไม้แปรรูป ทุกเล่ม ที่น าไปเก็บไว้ที่ส านักงานของคณะเจ้าหน้าที่ คืนให้ผู้รับอนุญาต 

เพื่อผู้รับอนุญาตจะได้ด าเนินการ ตามสิทธิในใบอนุญาตตอ่ไป  

 5. ให้บันทึกรายละเอียดการด าเนินการตามข้อ 1-4 อย่างชัดเจนไว้เป็นหลักฐาน   

 อนึ่ง การด าเนินการดังกล่าวข้างต้น เป็นการปฏิบัติตามที่ก าหนดไว้ใน ระเบียบกรมป่าไม้ 

ว่าด้วยการควบคุมการแปรรูปไม้ ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 พ.ศ. 2541 หมวดที่ 

13 การพักใช้ใบอนุญาตและการเพิกถอนใบอนุญาต ซึ่งก าหนดว่า 

  “41.3.3  เมื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งเพิกถอนค าสั่งพักใช้

ใบอนุญาตก่อนครบก าหนดเวลาพักใช้ใบอนุญาต  หรือเมื่อครบก าหนดเวลาพักใช้ใบอนุญาต  ให้อธิบดี

กรมป่าไม้หรือผู้ว่าราชการจังหวัด สั่งคณะเจ้าหน้าที่ชุดใหม่ จ านวน 3 คน ไปตรวจสอบการผูกมัดหรือ

การล่ามโซ่เครื่องจักรว่ามีร่องรอยการถูกแก้ไข เปลี่ยนแปลงหรือท าลายหรือไม่ ประการใด ไม้ท่อน   

ไม้แปรรูป  หรอืสิ่งประดิษฐ์ฯ  ยังมีอยู่ครบตามที่คณะเจา้หนา้ที่ชุดแรกท าการตรวจสอบปิดยอดบัญชีไม้

หรือไม่ แล้วบันทึกไว้เป็นหลักฐาน   หากถูกต้องให้แก้ลวดหรือเชือกหรือโซ่ที่ผูกมัดหรือล่ามออกจาก

เครื่องจักร เพื่อผู้รับอนุญาตจะได้ด าเนินการแปรรูปไม้ตามสิทธิในใบอนุญาตตอ่ไป” 

 ช. กรณไีม่สั่งพักใช้ใบอนุญาต 

 เมื่อมีเหตุว่าผู้รับอนุญาตกระท าความผิด ตามมาตรา 59  แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ 

พุทธศักราช 2484 และพนักงานเจ้าหน้าที่ได้มีหนังสือแจ้งสิทธิไปให้ผู้รับอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ซึ่งถูก

กล่าวโทษด าเนินคดี จัดท าหนังสือโต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานของตนไปให้เจ้าหน้าที่ เพื่อ

ประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม และพนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับหนังสือโต้แย้งสิทธิภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

หรอืผูร้ับอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ซึ่งถูกกล่าวโทษด าเนินคดีไม่ใช้สิทธิ หรือใช้สิทธิเกินระยะเวลาที่ก าหนด 

ให้พนักงานเจ้าหน้าที่รวบรวมข้อมูล ข้อเท็จจริง พยานเอกสาร หลักฐาน หรือข้อเท็จจริงเพิ่มเติมที่ได้

ออกไปท าการตรวจสอบ น ามาประกอบการพิจารณาว่า ข้อโต้แย้ง รายละเอียดเรื่องราวทั้งหมด มีเหตุผล 

ความเป็นจริง รับฟังได้หรอืไม่ ฐานการกระท าความผดิมีบทก าหนดโทษหนักหรือเบาอย่างไร แล้วรายงาน

เสนอผู้มีอ านาจสั่งพักใช้ใบอนุญาต (ผู้ว่าราชการจังหวัดในท้องที่ต่างจังหวัด อธิบดีกรมป่าไม้ในท้องที่

กรุงเทพมหานคร) ให้ใช้ดุลยพินิจวินิจฉัยสั่งการว่า จะสั่งพักใช้ใบอนุญาตหรือไม่ โดยให้ด าเนินการตาม

ขั้นตอน  ดังนี้ 

 1. ในท้องที่ต่างจังหวัด เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นว่ายังไม่สมควรสั่งพักใช้ใบอนุญาต ให้

รายงานข้อเท็จจริงและพฤติการณ์พร้อมด้วยเหตุผลที่ไม่สั่งพักใช้ใบอนุญาตไปยังกรมป่าไม้โดยด่วน  

ทั้งนี้ จะต้องไม่เกิน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ว่าราชการจังหวัดวินิจฉัยสั่งการ เมื่อกรมป่าไม้ได้รับเรื่อง

ให้ประมวลเรื่องพร้อมความเห็นรายงานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (กระทรวงเกษตร

และสหกรณ์เดิมตามระเบียบกรมป่าไม้) พิจารณาสั่งการ 

 ตัวอย่าง  หนังสือจังหวัดแจ้งกรมป่าไม้กรณไีม่สั่งพักใช้ใบอนุญาต หน้า 48-49 
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 2. ในท้องที่กรุงเทพมหานคร ถ้าอธิบดีกรมป่าไม้เห็นว่าไม่สมควรสั่งพักใช้ใบอนุญาต

ให้ประมวลเรื่องรายงานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เดิมตามระเบียบกรมป่าไม้) พิจารณาสั่งการ 

 3. หากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เดิมตาม

ระเบียบกรมป่าไม้) พิจารณาเห็นว่าสมควรสั่งพักใช้ใบอนุญาต ทั้งในกรณีท้องที่ต่างจังหวัดและในกรณี

กรุงเทพมหานคร  ให้กรมป่าไม้ด าเนินการออกค าสั่งพักใช้ใบอนุญาต  

 การที่กรมป่าไม้จักออกค าสั่งพักใช้ใบอนุญาต ตามบัญชาของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เดิมตามระเบียบกรมป่าไม้) นั้น กรมป่าไม้ต้องด าเนินการ ดังนี้ 

 3.1 ในท้องที่ต่างจังหวัด กรมป่าไม้ต้องท าหนังสือแจ้งสิทธิคู่กรณีแจ้งให้ผู้รับอนุญาต

อุตสาหกรรมไม้ซึ่งถูกกล่าวโทษด าเนินคดีทราบ โดยมีหนังสือแจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดท้องที่สั่งให้

เจา้หน้าที่สง่หนังสือแจ้งสทิธิคู่กรณีให้ผู้รับอนุญาตรับทราบ ตามความในบทที่ 1 ขอ้ ค. 1) 

 ตัวอย่าง หนังสือกรมป่าไมแ้จ้งจังหวัด กรณ ีรมว.ทส. ให้พักใช้ใบอนุญาต หน้า 50-51 

 ตัวอย่าง หนังสือกรมป่าไม้แจ้งสิทธิคู่กรณ ีท้องที่จังหวัดในส่วนภูมิภาค หน้า 52-53 

 เมื่อกรมป่าไม้ได้รับหนังสือโต้แย้งสิทธิของผู้รับอนุญาตจากจังหวัดท้องที่ หรือผู้รับอนุญาต 

ส่งหนังสือโต้แย้งสิทธิมาให้กรมป่าไม้โดยตรง ภายในระยะเวลาที่ก าหนดแล้ว หรือผู้รับอนุญาตอุตสาหกรรมไม้

ซึ่งถูกกล่าวโทษด าเนินคดีไม่ใช้สิทธิ หรือใช้สิทธิเกินระยะเวลาที่ก าหนด ให้เจ้าหน้าที่รวบรวมข้อมูล  

ประมวลเรื่องพร้อมท าค าสั่งพักใช้ใบอนุญาตรายงานให้อธิบดีกรมป่าไม้ลงนามในค าสั่งพักใช้ใบอนุญาต

และหนังสือแจ้งจังหวัดท้องที่ เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดท้องที่ได้รับหนังสือแจ้งของกรมป่าไม้แล้วให้สั่ง

เจ้าหน้าที่แจ้งค าสั่งพักใช้ใบอนุญาตให้ผู้รับอนุญาตรับทราบ โดยด าเนินการตามความในบทที่ 1 ข้อ 6  

แล้วแต่กรณ ี

 3.2 ในท้องที่กรุงเทพมหานคร ให้เจ้าหน้าที่ส่วนอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ ส านักการอนุญาต 

จัดท าหนังสือแจ้งสิทธิคู่กรณีรายงานให้อธิบดีกรมป่าไม้พิจารณาลงนามในหนังสือแจ้งสิทธิคู่กรณีให้

ผูร้ับอนุญาตรับทราบ 

 ตัวอย่าง หนังสือกรมป่าไม้แจ้งสิทธิคู่กรณ ีท้องที่กรุงเทพมหานคร หน้า 54-55 

 เมื่อกรมป่าไม้ได้รับหนังสือโต้แย้งสิทธิจากผู้รับอนุญาตภายในระยะเวลาที่ก าหนดแล้ว 

หรือผู้รับอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ซึ่งถูกกล่าวโทษด าเนินคดีไม่ใช้สทิธิ หรอืใช้สทิธิเกินระยะเวลาที่ก าหนด 

ให้เจ้าหน้าที่ส่วนอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ ส านักการอนุญาต รวบรวมข้อมูล ประมวลเรื่องพร้อมท าค าสั่ง

พักใช้ใบอนุญาตรายงานให้อธิบดีกรมป่าไม้ลงนามในค าสั่งพักใช้ใบอนุญาต เมื่ออธิบดีกรมป่าไม้ลงนาม

ในค าสั่งพักใช้ใบอนุญาตแล้วให้เจ้าหน้าที่ส่วนอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ ส านักการอนุญาต แจ้งค าสั่งพัก

ใช้ใบอนุญาตใหผู้ร้ับอนุญาตรับทราบ โดยด าเนินการตามความในบทที่ 1 ขอ้ 6 แลว้แตก่รณี 
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 ทั้งนี้ ขั้นตอน วิธีด าเนินการในกรณีไม่สั่งพักใช้ใบอนุญาตดังกล่าวข้างต้น เป็นการปฏิบัติ

ตามระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการควบคุมการแปรรูปไม้ ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 

พ.ศ. 2541 หมวดที่ 13 การพักใช้ใบอนุญาตและการเพิกถอนใบอนุญาต ซึ่งก าหนดว่า 

 “41.2  ในกรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นว่ายังไม่สมควรสั่งพักใช้ใบอนุญาต ให้รายงาน

ข้อเท็จจริงและพฤติการณ์พร้อมด้วยเหตุผลที่ไม่สั่งพักใช้ใบอนุญาตไปยังกรมป่าไม้โดยด่วน  ทั้งนี้  จะต้อง

ไม่เกิน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ว่าราชการจังหวัดวินิจฉัยสั่งการ  เมื่อกรมป่าไม้ได้รับเรื่องให้ประมวลเรื่อง

พร้อมความเห็นรายงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์(ปัจจุบันกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

พิจารณาสั่งการ  

 ส าหรับกรุงเทพมหานคร ถ้าอธิบดีกรมป่าไม้เห็นว่าไม่สมควรสั่งพักใช้ใบอนุญาตให้ประมวลเรื่อง

รายงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ปัจจุบันกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) พิจารณาสั่งการ 

 41.3  หากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์(ปัจจุบันกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

พิจารณาเห็นว่าสมควรสั่งพักใช้ใบอนุญาต  ให้กรมป่าไม้ด าเนินการออกค าสั่งพักใช้ใบอนุญาต ฯลฯ” 

สรุปตัวอย่าง หนังสือและค าส่ัง ในบทที่ 1 

 1. ตัวอย่าง หนังสือแจ้งสิทธิคู่กรณี กรณีจะออกค าสั่งพักใช้ใบอนุญาต ท้องท่ีจังหวัด

ในส่วนภูมิภาค หน้า 21-22 

 2. ตัวอย่าง หนังสือแจ้งสิทธิคู่กรณี กรณีจะออกค าสั่งพักใช้ใบอนุญาต ท้องที่

กรุงเทพมหานคร หน้า 23-24 

 3. ตัวอย่าง รูปแบบของ “ค าสั่งพักใช้ใบอนุญาต”  หน้า 25 

 4. ตัวอย่าง ค าสั่งพักใช้ใบอนุญาต ท้องที่จังหวัดในส่วนภูมิภาค หน้า 26-27 
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 17. ตัวอย่าง หนังสือกรมป่าไม้แจ้งสิทธิคู่กรณี ท้องที่จังหวัดในส่วนภูมิภาค หน้า 

52-53 

 18. ตัวอย่าง หนังสือกรมป่าไม้แจ้งสิทธิคู่กรณ ีท้องที่กรุงเทพมหานคร หน้า 54-55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ตัวอย่าง หนังสือแจ้งสิทธิคู่กรณีจะออกค าสั่งพักใช้ใบอนญุาต  

ท้องที่จังหวัดในส่วนภูมิภาค 
 



ห น้ า  | 21 

 

 

ที่  ..(ตัวย่อจังหวัด)/ ... (เลขหนังสอื)..                            ศาลากลางจังหวัด .................................... 

                                                                          ถนน ............. (ตัวย่อจังหวัด/รหัสไปรษณยี์) 

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

เรื่อง  ขอใหโ้ต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานเพิ่มเติม    

เรียน  ... (ผูร้ับอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ซึ่งถูกกล่าวโทษด าเนนิคดี) ... 

 ด้วยจังหวัด ...................................... ได้รับรายงานจากส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวัด .............. ว่า เมื่อวันที่ ....... เดอืน .............. พ.ศ. ....... คณะเจ้าหน้าที่ประกอบด้วย 

.................... ได้เข้าท าการตรวจสอบสถานที่รับอนุญาต ........ (ระบกุิจการตามใบอนุญาต) ................. 

(กรณีเป็นโรงงานให้ระบุวัตถุประสงค์/วัตถุดิบ/ก าลังแรงมา้ด้วย) ..... ของ ....(ชื่อ-สกุลผู้รับอนุญาต) .....

ตั้ง ณ เลขที่ .. (ระบุที่ตั้งตามใบอนุญาต) ..... ถนน ............... หมูท่ี่ ........ ต าบล ............... อ าเภอ ........ 

จังหวัด .................... ตามใบอนุญาตจังหวัด ............... ฉบับที่ .......... เล่มที่ ............. ลงวันที่ ............. 

ใบอนุญาตสิ้นอายุวันที่ ................. พบว่า ........................................................................................... 

[ เหตุอันกระท าความผิด พยานเอกสาร(บัญชี / หนังสือก ากับ / ใบเบิกทาง / สป.15) วัตถุพยาน (ไม้ท่อน 

/ ไม้แปรรูป / สิ่งประดษิฐ์ฯ)] ……… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… … … … … … … … … … … …  จงึเป็นการ

กระท าความผดิ ... [ (พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 มาตรา .... ฐาน .................................  

.........................................................................................................ระวางโทษตามมาตรา ................ 

/ กระท าความผดิเงื่อนไขในการอนุญาต ฐาน ................................................................................. เปน็การฝ่าฝืน

หรอืไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 มาตรา ...... ระวางโทษตามมาตรา .................... / 

กระท าความผดิฐาน ...................................... เป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ........  

(พ.ศ. …….. ) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ว่าด้วย ............................... ข้อ ........  

เป็นความผดิตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484  มาตรา ........... ระวางโทษตามมาตรา .............................. / 

กระท าความผิดฐาน .................................. เป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนด ฉบับที่ ..... 

(พ.ศ. … … .  ) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ว่าด้วย ................. ข้อ .....  

เป็นความผิดตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 มาตรา ....... ระวางโทษตามมาตรา ...... )]   

คณะเจา้หนา้ที่จึงได้กล่าวโทษด าเนนิคดีท่านต่อพนักงานสอบสวน สภ. .......................... ตามประจ าวัน

ข้อที่ ...... เวลา .............. น. คดทีี่ .............. ยึดทรัพย์ที่ .............. ลงวันที่ .......................... 

 ด้วยเหตุที่ท่านถูกกล่าวโทษด าเนินคดีว่ากระท าความผิดดังกล่าวข้างต้น พระราชบัญญัติ

ป่าไม้ พุทธศักราช 2484 มาตรา 59 บัญญัติว่า “ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตที่ออก

ตามพระราชบัญญัตินี้ได้ดังต่อไปนี้ (๑) เมื่อปรากฏว่าผู้รับอนุญาตฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้
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กฎกระทรวง ข้อก าหนด หรือเงื่อนไขในการอนุญาต หรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่

ซึ่งสั่งตามพระราชบัญญัตินี้ จะสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ไม่เกินหนึ่งร้อยยี่สิบวัน” ประกอบกับค าสั่งพักใช้

ใบอนุญาตเป็นค าสั่งทางปกครอง ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ซึ่งก่อน

พักใช้ใบอนุญาตบัญญัติให ้พนักงานเจา้หน้าทีผู่อ้อกค าสั่งต้องแจ้งสิทธิและหน้าที่ในกระบวนการพิจารณา

ทางปกครองให้คู่กรณีทราบตามความจ าเป็นแก่กรณี (มาตรา 27) และพนักงานเจ้าหน้าผู้ออกค าสั่งที่

ต้องใหคู้่กรณีมโีอกาสที่จะได้ทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและมีโอกาสได้โต้แย้งและแสดงพยานหลักฐาน

ของตน (มาตรา 30)  

 ดังนั้น เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 

มาตราดังกล่าวข้างตน้  จังหวัด ............................ จงึขอแจง้สิทธิให้ท่านทราบว่า ท่านมีสิทธิที่จะโต้แย้ง 

แสดงพยานหลักฐานแก้ขอ้กล่าวหาของเจ้าหน้าที่ได้  โดยขอให้ท่านท าเป็นหนังสือแจ้งภายในระยะเวลา 

... (ไม่เกิน 15 วัน) ........ วัน นับแต่ท่านได้รับหนังสือฉบับนี้ หากล่วงเลยระยะเวลาดังกล่าวทางราชการ

ถือว่าท่านไม่ประสงค์จะใช้สิทธิตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 มาตรา

ดังกล่าวข้างตน้  

 จงึเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาด าเนนิการ 

                                                 ขอแสดงความนับถือ                

                                                        ลงนาม … … … … … … … … … … … ….......... 

                                                                   ( ................................ ) 

                                                        ผูว้่าราชการจังหวัด ................... 

 

 

 

ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด .... 

โทร. .............. 

โทรสาร ............ 

 

(ให้จัดส่งหนังสือแจ้งสิทธิคู่กรณีให้ผู้รับอนุญาตทราบทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ และถือว่าผู้รับ

อนุญาตได้รับแจง้เมื่อครบก าหนดเจ็ดวันนับแต่วันส่งหนังสอื) 

ตัวอย่าง หนังสือแจ้งสิทธิคู่กรณีกรณีจะออกค าสั่งพักใช้ใบอนุญาต  

ท้องที่กรุงเทพมหานคร 
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ที่  ทส 1602.4/ กรมป่าไม้  

 61 ถนนพหลโยธนิ เขตจตจุักร 

 กรุงเทพฯ 10900 

                                                                             2558 

เรื่อง  ขอใหโ้ต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานเพิ่มเติม    

เรียน  ... (ผูร้ับอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ซึ่งถูกกล่าวโทษด าเนนิคดี) ... 

 ด้วยกรมป่าไม้ ได้รับรายงานจากส านักการอนุญาตว่า เมื่อวันที่ ..... เดือน ........... พ.ศ. .... 

คณะเจา้หนา้ที่ประกอบด้วย .............................. ได้เข้าท าการตรวจสอบสถานที่รับอนุญาต ........ (ระบุ

กิจการตามใบอนุญาต) ................. (กรณีเป็นโรงงานให้ระบุวัตถุประสงค์/วัตถุดิบ/ก าลังแรงม้าด้วย) ..... 

ของ ......(ชื่อ-สกุลผูร้ับอนุญาต) .......ตั้ง ณ เลขที่ .. (ระบุที่ตัง้ตามใบอนุญาต) ..... ถนน ....................... 

หมูท่ี่ ........ แขวง .................. เขต .................. กรุงเทพมหานคร ตามใบอนุญาตกรมป่าไม้ ฉบับที่ ....... 

เล่มที่ .......... ลงวันที่ ............. ใบอนุญาตสิ้นอายุวันที่ ................. พบว่า ............................................ 

[ เหตุอันกระท าความผิด พยานเอกสาร(บัญชี / หนังสือก ากับ / ใบเบิกทาง / สป.15) วัตถุพยาน (ไม้ท่อน 

/ ไม้แปรรูป / สิ่งประดษิฐ์ฯ)] ……… …… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … จงึเป็นการ

กระท าความผดิ ... [ (พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 มาตรา .... ฐาน .................................  

.........................................................................................................ระวางโทษตามมาตรา ................ 

/ กระท าความผดิเงื่อนไขในการอนุญาต ฐาน ................................................................................. เปน็การฝ่าฝืน

หรอืไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 มาตรา ...... ระวางโทษตามมาตรา .................... / 

กระท าความผดิฐาน ...................................... เป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ........  

(พ.ศ. …….. ) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ว่าด้วย ............................... ข้อ ........  

เป็นความผดิตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484  มาตรา ........... ระวางโทษตามมาตรา .............................. / 

กระท าความผิดฐาน .................................. เป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนด ฉบับที่ ..... 

(พ.ศ. … … .  ) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ว่าด้วย ................. ข้อ .....  

เป็นความผิดตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 มาตรา ....... ระวางโทษตามมาตรา ...... )]   

คณะเจา้หนา้ที่จึงได้กล่าวโทษด าเนนิคดีท่านต่อพนักงานสอบสวน สภ. .......................... ตามประจ าวัน

ข้อที่ ...... เวลา .............. น. คดทีี่ .............. ยึดทรัพย์ที่ .............. ลงวันที่ .......................... 

 ด้วยเหตุที่ท่านถูกกล่าวโทษด าเนินคดีว่ากระท าความผิดดังกล่าวข้างต้น พระราชบัญญัติ

ป่าไม้ พุทธศักราช 2484 มาตรา 59 บัญญัติว่า “ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตที่ออก
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ตามพระราชบัญญัตินี้ได้ดังต่อไปนี้ (๑) เมื่อปรากฏว่าผู้รับอนุญาตฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้

กฎกระทรวง ข้อก าหนด หรือเงื่อนไขในการอนุญาต หรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่

ซึ่งสั่งตามพระราชบัญญัตินี้ จะสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ไม่เกินหนึ่งร้อยยี่สิบวัน” ประกอบกับค าสั่งพักใช้

ใบอนุญาตเป็นค าสั่งทางปกครอง ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ซึ่งก่อน

พักใช้ใบอนุญาตบัญญัติให ้พนักงานเจา้หน้าทีผู่อ้อกค าสั่งต้องแจ้งสิทธิและหน้าที่ในกระบวนการพิจารณา

ทางปกครองให้คู่กรณีทราบตามความจ าเป็นแก่กรณี (มาตรา 27) และพนักงานเจ้าหน้าผู้ออกค าสั่งที่

ต้องใหคู้่กรณีมโีอกาสที่จะได้ทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและมีโอกาสได้โต้แย้งและแสดงพยานหลักฐาน

ของตน (มาตรา 30)  

 ดังนัน้ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติวธิีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 

มาตราดังกล่าวข้างต้น  กรมป่าไม้ จงึขอแจง้สิทธิใหท้่านทราบว่า ท่านมีสทิธิที่จะโต้แย้ง แสดงพยานหลักฐาน

แก้ขอ้กล่าวหาของเจา้หน้าที่ได้  โดยขอใหท้่านท าเป็นหนังสือแจง้ภายในระยะเวลา ... (ไม่เกิน 15 วัน) 

........ วัน นับแต่ท่านได้รับหนังสือฉบับนี ้หากล่วงเลยระยะเวลาดังกล่าวทางราชการถือว่าท่านไม่ประสงค์

จะใช้สทิธิตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 มาตราดังกล่าวข้างตน้  

 จงึเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาด าเนนิการ 

  ขอแสดงความนับถือ 

                                                      ลงนาม … … … … … … … … … … … …. 

                                                                ( ......................... ) 

                                                                  อธิบดีกรมป่าไม้ 

 

 

ส านักการอนุญาต 

โทร. 0 2579 4852 

โทรสาร 0 2579 6533 

http://www.forest.go.th 

 

(ให้จัดส่งหนังสือแจ้งสิทธิคู่กรณีให้ผู้รับอนุญาตทราบทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ และถือว่าผู้รับ

อนุญาตได้รับแจง้เมื่อครบก าหนดเจ็ดวันนับแต่วันส่งหนังสอื) 

 

ตัวอย่าง  รูปแบบของ “ค าสั่งพักใช้ใบอนุญาต” 

 

http://www.forest.go.th/
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(ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ข้อ 16)*1 

ค าสัง่ ..........  (ชื่อส่วนราชการหรือต าแหน่งของผู้มอี านาจที่ออกค าสั่ง)*1 

ที่ ..........(เลขทีท่ี่ออกค าสั่ง)  / ...... (เลขปพีทุธศักราชที่ออกค าสั่ง)*1 

เรื่อง    ใหพ้ักใช้ใบอนุญาต ............ (ประเภทใบอนุญาต) ราย ........ (ชื่อ สกุลผู้รบัอนญุาต)*1 

--------- 

  

(ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ข้อ 16)  ข้อความ  เหตทุี่ออกค าสัง่  อ านาจทีใ่ห้ออกค าสัง่(ถา้ม)ี*1 

                                                                  ข้อความที่สั่ง  วันใชบ้ังคับ*1 

พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539*2 

ม.372 (จัดให้มเีหตุผล ...)  (1) ข้อเท็จจริงอันเปน็สาระส าคญั 

                                      (2) ข้อกฎหมายที่อ้างองิ 

                                      (3) ข้อพิจารณาและข้อสนับสนุนในการใชด้ลุพินิจ 

                                     (พ.ร.บ.ป่าไม้ฯ มาตรา 59  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตที่

ออกตามพระราชบัญญัตินี้ได้เมื่อปรากฏว่าผู้รับอนุญาตฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวง 

ข้อก าหนด หรือเงื่อนไขในการอนญุาต หรือไม่ปฏิบัตติามค าสัง่ของพนกังานเจ้าหน้าที่ซึง่สัง่ตามพระราชบัญญัตินี้ จะ
สั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ไม่เกนิหนึ่งร้อยยี่สิบวัน) *3 

ม.39*2 (ก าหนดเงื่อนไขเทา่ทีจ่ าเป็น)    (1) การก าหนดใหส้ิทธสิิ้นผล ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง 

 

ม.40*2 (ค าสัง่ที่อาจอุทธรณ์ได้) ให้ระบุกรณทีี่อาจอทุธรณ ์การยื่นค าอทุธรณ์ ระยะเวลาส าหรบัการอทุธรณ์ 

                                    (พ.ร.บ.ป่าไม้ฯ มาตรา 62 ในกรณีทีพ่นักงานเจ้าหน้าทีส่ั่งพกัใช้ใบอนุญาตตาม

ความในมาตรา 59 บุคคลนั้นมสีิทธิอทุธรณ์ค าสั่งของพนักงานเจ้าหนา้ที่ต่อรัฐมนตรีไดภ้ายในก าหนดสามสิบ

วันนับแตว่ันทราบค าสั่ง ค าวนิิจฉัยของรัฐมนตรีให้ถือเป็นที่สดุ) *3 

 

ม.36*2 (วันเดือนปทีี่ท าค าสัง่)                         สั่ง ณ วนัที่ .......  เดือน ............. พ.ศ. 25..... *2 

 

(ลายมือชื่อของเจ้าหนา้ที่ผู้ท าค าสัง่) *2                 

(ชื่อและต าแหนง่ของเจา้หน้าที่ผู้ท าค าสัง่) *2                          (  ............................................  ) *2 

                                                                        ต าแหน่ง .................................................. *2 

(ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ข้อ 16) *1 

 สั่ง ณ วนัที ่ ใหล้งตัวเลขของวันที่ ชื่อเต็มของเดือน และตวัเลขของปีพทุธศักราชที่ออกค าสัง่*1 

                  ลงชื่อ  ใหล้งลายมือชื่อผู้ออกค าสั่ง และพิมพช์ื่อเต็มของเจ้าของลายมือชื่อ ไว้ใตล้ายมือชื่อ*1 

                  ต าแหน่ง  ใหล้งต าแหน่งของผู้ออกค าสั่ง*1 

ตัวอย่าง ค าสั่งพักใช้ใบอนุญาต 

ท้องที่จังหวัดในส่วนภูมิภาค 
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ค าสั่งจังหวัด ...................   

ที่ ..........  / พ.ศ. ......  

เรื่อง  ให้พักใช้ใบอนุญาต ....... (ประเภทใบอนุญาต) .......... ราย ........ (ชื่อ สกุลผูร้ับอนุญาต) … … … … . 
--------- 

 ด้วยจังหวัด ................................. ได้รับรายงานจากส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวัด .............. ว่า เมื่อวันที่ ....... เดือน .............. พ.ศ. ....... คณะเจ้าหน้าที่ประกอบด้วย 

.................... ได้เข้าท าการตรวจสอบสถานที่รับอนุญาต ........ (ระบกุิจการตามใบอนุญาต) ................. 

(กรณีเป็นโรงงานให้ระบุวัตถุประสงค์/วัตถุดิบ/ก าลังแรงมา้ด้วย) ..... ของ .... (ชื่อ-สกุลผู้รับอนุญาต) ....

ตั้ง ณ เลขที่ .. (ระบุที่ตัง้ตามใบอนุญาต) ..... ถนน ............... หมูท่ี่ ........ ต าบล ............... อ าเภอ ........ 

จังหวัด .................... ตามใบอนุญาตจังหวัด ............... ฉบับที่ .......... เล่มที่ ............. ลงวันที่ ............. 

ใบอนุญาตสิ้นอายุวันที่ ................. พบว่า ............................................................................................ 

[ เหตุอันกระท าความผิด พยานเอกสาร(บัญชี / หนังสือก ากับ / ใบเบิกทาง / สป.15) วัตถุพยาน (ไม้ท่อน 

/ ไม้แปรรูป / สิ่งประดษิฐ์ฯ)] ……… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… … จงึเป็นการ

กระท าความผดิ ... [ (พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 มาตรา .... ฐาน .................................  

.........................................................................................................ระวางโทษตามมาตรา ................ 

/ กระท าความผดิเงื่อนไขในการอนุญาต ฐาน ................................................................................. เปน็การฝ่าฝืน

หรอืไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 มาตรา ...... ระวางโทษตามมาตรา .................... / 

กระท าความผดิฐาน ...................................... เป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ........  

(พ.ศ. …….. ) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ว่าด้วย ............................... ข้อ ........  

เป็นความผดิตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484  มาตรา ........... ระวางโทษตามมาตรา .............................. / 

กระท าความผิดฐาน .................................. เป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนด ฉบับที่ ..... 

(พ.ศ. … … .  ) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ว่าด้วย ................. ข้อ .....  

เป็นความผิดตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 มาตรา ....... ระวางโทษตามมาตรา ...... )]   

คณะเจา้หนา้ที่จึงได้กล่าวโทษด าเนนิคดีท่านต่อพนักงานสอบสวน สภ. .......................... ตามประจ าวัน

ข้อที่ ...... เวลา .............. น. คดทีี่ .............. ยึดทรัพย์ที่ .............. ลงวันที่ .......................... 

 ด้วยเหตุถูกกล่าวโทษด าเนนิคดีว่ากระท าความผดิดังกล่าวข้างต้น จังหวัด ........................ 

ได้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ .ศ. 2539  มาตรา 27 และมาตรา 30 

โดยได้มหีนังสือ ลงวันที่ ............................ แจ้งสิทธิและหน้าที่ในกระบวนการพิจารณาทางปกครองให้ 

... (ชื่อ-สกุลผูร้ับอนุญาต) ... ทราบข้อเท็จจริง และโต้แย้ง แสดงพยานหลักฐานเพิ่มเติม และ ............... 
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(ชื่อ-สกุลผูร้ับอนุญาต) ............... ได้มหีนังสือลงวันที่ ....................... ส่งเอกสารและชี้แจงเพิ่มเติมแล้ว 

แต่ปรากฏว่า ข้อโต้แย้งและพยานหลักฐานไม่อาจรับฟังได้* และพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 

มาตรา 59 บัญญัติวา่ “ให้พนักงานเจา้หนา้ที่มอี านาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ได้

ดังต่อไปนี้ (๑) เมื่อปรากฏว่าผู้รับอนุญาตฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้กฎกระทรวง ข้อก าหนด 

หรือเงื่อนไขในการอนุญาต หรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งสั่งตามพระราชบัญญัตินี ้

จะสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ไม่เกินหนึ่งรอ้ยยี่สบิวัน” ดังนั้น อาศัยอ านาจตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้ 

พุทธศักราช 2484 มาตรา 59 จึงให้พักใช้ใบอนุญาต .......... ... (ระบุกิจการตามใบอนุญาต) .............. 

ตามใบอนุญาตจังหวัด .................... ฉบบัที่ .......... เล่มที่ ............. ลงวันที่ ............. ใบอนุญาตสิ้นอายุ

วันที่ ............... เป็นเวลา ........ วัน นับแต่วันรับทราบค าสั่งเป็นต้นไป  

 อนึ่ง ตามบทบัญญัติมาตรา 62 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ท่านมีสิทธิ

อุทธรณ์ค าสั่งฉบับนี้ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (เลขที่ 92 ซอย

พหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400) ได้ภายในก าหนดสามสิบวันนับ

แต่วันทราบค าสั่ง ค าวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้ถือเป็นที่สุด โดยต้องช าระเงินค่าธรรมเนียมการอุทธรณ์  

ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 23 (พ.ศ.2518) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ว่า

ด้วยอัตราคา่ธรรมเนียม ข้อ 2 (27) การอุทธรณ์ เป็นเงิน 100 บาท 
 

                                                                สั่ง ณ วันที่ .......  เดือน ............. พ.ศ. 25..... 
 

                 

                                                                       (  ............................................  ) 

                                                                               ผูว้่าราชการจังหวัด 

 

 

 และ ฯลฯ ได้*   กรณีผูถู้กสั่งพักใช้ใบอนุญาตไม่ได้มหีนังสอืชีแ้จงหรอืส่งเอกสารเพิ่มเติม 

ให้ใชข้้อความว่า และ ............... (ชื่อ-สกุลผูร้ับอนุญาต) ............... ไม่ได้มหีนังสอืชี้แจงหรอืส่งเอกสาร

เพิ่มเติมแตอ่ย่างใด 

 

 

 

ตัวอย่าง ค าสั่งพักใช้ใบอนุญาต 

ท้องที่กรุงเทพมหานคร 
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ค าสั่งกรมป่าไม้   

ที่ ..........  / พ.ศ. ......  

เรื่อง  ให้พักใช้ใบอนุญาต ....... (ประเภทใบอนุญาต) .......... ราย ........ (ชื่อ สกุลผูร้ับอนุญาต) … … … … . 
--------- 

 ด้วยกรมป่าไม้ ได้รับรายงานจากส านักการอนุญาตว่า เมื่อวันที่ ..... เดือน ........... พ.ศ. .... 

คณะเจา้หนา้ที่ประกอบด้วย .............................. ได้เข้าท าการตรวจสอบสถานที่รับอนุญาต ........ (ระบุ

กิจการตามใบอนุญาต) ................. (กรณีเป็นโรงงานให้ระบุวัตถุประสงค์/วัตถุดิบ/ก าลังแรงม้าด้วย) ..... 

ของ ......(ชื่อ-สกุลผูร้ับอนุญาต) ....... ตั้ง ณ เลขที่ .. (ระบุที่ตัง้ตามใบอนุญาต) ..... ถนน ...................... 

หมูท่ี่ ........ แขวง .................. เขต .................. กรุงเทพมหานคร ตามใบอนุญาตกรมป่าไม้ ฉบับที่ ....... 

เล่มที่ .......... ลงวันที่ ............. ใบอนุญาตสิ้นอายุวันที่ ................. พบว่า ............................................ 

[ เหตุอันกระท าความผิด พยานเอกสาร(บัญชี / หนังสือก ากับ / ใบเบิกทาง / สป.15) วัตถุพยาน (ไม้ท่อน 

/ ไม้แปรรูป / สิ่งประดษิฐ์ฯ)] ……… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… … จึงเป็นการ

กระท าความผดิ ... [ (พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 มาตรา .... ฐาน .................................  

.........................................................................................................ระวางโทษตามมาตรา ................ 

/ กระท าความผดิเงื่อนไขในการอนุญาต ฐาน ................................................................................. เปน็การฝ่าฝืน

หรอืไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 มาตรา ...... ระวางโทษตามมาตรา .................... / 

กระท าความผดิฐาน ...................................... เป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ........  

(พ.ศ. …….. ) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ว่าด้วย ............................... ข้อ ........  

เป็นความผดิตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484  มาตรา ........... ระวางโทษตามมาตรา .............................. / 

กระท าความผิดฐาน .................................. เป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนด ฉบับที่ ..... 

(พ.ศ. … … .  ) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ว่าด้วย ................. ข้อ .....  

เป็นความผิดตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 มาตรา ....... ระวางโทษตามมาตรา ......) ]   

คณะเจา้หนา้ที่จึงได้กล่าวโทษด าเนนิคดีท่านต่อพนักงานสอบสวน สน. .......................... ตามประจ าวัน

ข้อที่ ...... เวลา .............. น. คดทีี ่.............. ยึดทรัพย์ที่ .............. ลงวันที่ .......................... 

 ด้วยเหตุถูกกล่าวโทษด าเนินคดีว่ากระท าความผิดดังกล่าวข้างต้น กรมป่าไม้ได้ปฏิบัติ

ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ .ศ. 2539  มาตรา 27 และมาตรา 30 โดย

ได้มหีนังสือ ลงวันที่ ............................ แจ้งสิทธิและหน้าที่ในกระบวนการพิจารณาทางปกครองให้ ... 

(ชื่อ-สกุลผู้รับอนุญาต) ... ทราบข้อเท็จจริง และโต้แย้ง แสดงพยานหลักฐานเพิ่มเติม และ ............... 

(ชื่อ-สกุลผูร้ับอนุญาต) ............... ได้มหีนังสือลงวันที่ ....................... ส่งเอกสารและชี้แจงเพิ่มเติมแล้ว 

แต่ปรากฏว่า ข้อโต้แย้งและพยานหลักฐานไม่อาจรับฟังได้* และพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 
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มาตรา 59 บัญญัติวา่ “ให้พนักงานเจา้หนา้ที่มอี านาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ได้

ดังต่อไปนี้ (๑) เมื่อปรากฏว่าผู้รับอนุญาตฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้กฎกระทรวง ข้อก าหนด 

หรือเงื่อนไขในการอนุญาต หรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งสั่งตามพระราชบัญญัตินี ้

จะสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ไม่เกินหนึ่งรอ้ยยี่สบิวัน” ดังนั้น อาศัยอ านาจตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้ 

พุทธศักราช 2484 มาตรา 59 จึงให้พักใช้ใบอนุญาต .......... ... (ระบุกิจการตามใบอนุญาต) .............. 

ตามใบอนุญาตกรมป่าไม้ ฉบับที่ ...... เล่มที่ ........... ลงวันที่ ............. ใบอนุญาตสิ้นอายุวันที่ ............... 

เป็นเวลา ........ วัน นับแต่วันรับทราบค าสั่งเป็นต้นไป  

 อนึ่ง ตามบทบัญญัติมาตรา 62 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ท่านมีสิทธิ

อุทธรณ์ค าสั่งฉบับนี้ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (เลขที่ 92 ซอย

พหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400) ได้ภายในก าหนดสามสิบวันนับ

แต่วันทราบค าสั่ง ค าวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้ถือเป็นที่สุด โดยต้องช าระเงินค่าธรรมเนียมการอุทธรณ์  

ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 23 (พ.ศ.2518) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ว่า

ด้วยอัตราคา่ธรรมเนียม ข้อ 2 (27) การอุทธรณ์ เป็นเงนิ 100 บาท 
 

                                                                สั่ง ณ วันที่ .......  เดือน ............. พ.ศ. 25..... 
 

                                                                       (  ............................................  ) 

                                                                                  อธิบดีกรมป่าไม้ 

 

 

 

 และ ฯลฯ ได้*   กรณีผูถู้กสั่งพักใช้ใบอนุญาตไม่ได้มหีนังสอืชีแ้จงหรอืส่งเอกสารเพิ่มเติม 

ให้ใชข้้อความว่า และ ............... (ชื่อ-สกุลผูร้ับอนุญาต) ............... ไม่ได้มหีนังสอืชี้แจงหรอืส่งเอกสาร

เพิ่มเติมแตอ่ย่างใด 

 

 

 

 

 

ตัวอย่าง หนังสือแจ้งค าสั่งพักใช้ใบอนุญาต 

ท้องที่จังหวัดในส่วนภูมิภาค 

 



ห น้ า  | 30 

 

ที่  ..(ตัวย่อจังหวัด)/ ... (เลขหนังสือ)..                            ศาลากลางจังหวัด .................................... 

                                                                          ถนน ............. (ตัวย่อจังหวัด/รหัสไปรษณีย์) 

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

เรื่อง  แจ้งค าสั่งพักใช้ใบอนุญาต............ (ประเภทใบอนุญาต) ราย ........ (ชื่อ สกุลผูร้ับอนุญาต)  

เรียน  ... (ผูร้ับอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ซึ่งถูกกล่าวโทษด าเนนิคดี) ... 

อ้างถึง  หนังสอืจังหวัด ................. ที่  ..(ตัวย่อจังหวัด)/ ... (เลขหนังสอื).. ลงวันที่ ............................... 

สิ่งที่สง่มาด้วย  ส าเนาค าสั่งจังหวัด ... ที่ ..........  / พ.ศ. ...... เรื่อง  ให้พักใช้ใบอนุญาต ........................  

                    ............. (ประเภทใบอนุญาต) ราย ................... (ชื่อ สกุลผูร้ับอนุญาต) … … … … … … … … … 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง  จังหวัด ........ ได้แจ้งสิทธิและหน้าที่ในกระบวนการพิจารณาทาง

ปกครองให้ ... (ชื่อ-สกุลผู้รับอนุญาต) ... ทราบข้อเท็จจริง และโต้แย้ง แสดงพยานหลักฐานเพิ่มเติม 

โดยขอใหท้่านท าเป็นหนังสือแจ้งภายในระยะเวลา ... (ไม่เกิน 15 วัน) ........ วัน นับแต่ท่านได้รับหนังสือ

ฉบับดังกล่าวข้างต้น  กรณีพนักงานเจ้าหน้าที่ได้เข้าท าการตรวจสอบสถานที่รับอนุญาต ........ (ระบุ

กิจการตามใบอนุญาต) ................. (กรณีเป็นโรงงานให้ระบุวัตถุประสงค์/วัตถุดิบ/ก าลังแรงม้าด้วย) ..... 

ของ ....(ชื่อ-สกุลผู้รับอนุญาต) .....ตั้ง ณ เลขที่ .. (ระบุที่ตั้งตามใบอนุญาต) ..... ถนน ............... หมู่ที่ 

........ ต าบล ............... อ าเภอ ........ จังหวัด .................... ตามใบอนุญาตจังหวัด ............... ฉบับที่ 

.......... เล่มที่ ............. ลงวันที่ ............. ใบอนุญาตสิ้นอายุวันที่ ................. พบว่ากระท าความผิด

พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 และ ............... (ชื่อ-สกุลผูร้ับอนุญาต) ............... ได้มีหนังสือ

ลงวันที่ ....................... ส่งเอกสารและชี้แจงเพิ่มเติมแล้ว แต่ปรากฏว่า ข้อโต้แย้งและพยานหลักฐานไม่

อาจรับฟังได้ นั้น 

 ดังนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 

จังหวัด ..... จึงให้พักใช้ใบอนุญาต ................................. (ระบกุิจการตามใบอนุญาต) .......................... 

ตามใบอนุญาตจังหวัด .................... ฉบบัที่ .......... เล่มที่ ............. ลงวันที่ ............. ใบอนุญาตสิ้นอายุ

วันที่ ................. เป็นเวลา ........ วัน นับแต่วันรับทราบค าสั่งเป็นต้นไป ตามค าสั่งจังหวัด ....................... 

ที่ ..........  / พ.ศ. ...... ลงวันที่ .......  เดือน ............. พ.ศ. 25..... เรื่อง ให้พักใช้ใบอนุญาต ........ (ประเภท

ใบอนุญาต) ราย ........ (ชื่อ สกุลผูร้ับอนุญาต) ....... รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 

 อนึ่ง ตามบทบัญญัติมาตรา 62 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ท่านมีสิทธิ

อุทธรณ์ค าสั่งฉบับนี้ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (เลขที่ 92 ซอย

พหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400) ได้ภายในก าหนดสามสิบวันนับ

แต่วันทราบค าสั่ง ค าวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้ถือเป็นที่สุด โดยต้องช าระเงินค่าธรรมเนียมการอุทธรณ์  
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ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 23 (พ.ศ.2518) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ว่า

ด้วยอัตราค่าธรรมเนียม ข้อ 2 (27) การอุทธรณ์ เป็นเงิน 100 บาท รายละเอียดปรากฏตามค าสั่งที่ส่ง

มาด้วยแล้ว 

 จังหวัด ......... ขอแจ้งให้ทราบว่า พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 มาตรา 60 

บัญญัติว่า เมื่อได้มีค าสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ให้พักใช้ใบอนุญาตแล้ว ผู้รับอนุญาตหมดสิทธิตาม

ใบอนุญาตนั้น นับแต่วันทราบค าสั่งของพนักงานเจา้หน้าที่ จนกว่าจะครบก าหนดเวลาการพักใช้ใบอนุญาต 

หรอืจนกว่ารัฐมนตรจีะได้สั่งให้เพิกถอนค าสั่งพักใช้ใบอนุญาต 

 จงึเรียนมาเพื่อรับทราบค าสั่งและด าเนนิการตามกฎหมายโดยเคร่งครัด 

  ขอแสดงความนับถือ 

 

                                                              (  ...............................  ) 

                                                                  ผู้ว่าราชการจังหวัด 

 

ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด .... 

โทร. .............. 

โทรสาร ............ 

 หมายเหตุ  ข้อความในวรรคที่หน่ึงส่วนท้าย 

 กรณีผู้ถูกสั่งพักมีหนังสือโต้แย้งภายในระยะก าหนดเวลา ให้ใช้ข้อความ “และ ............... 

(ชื่อ-สกุลผูร้ับอนุญาต) ............... ได้มีหนังสอืลงวันที่ ....................... ส่งเอกสารและชี้แจงเพิ่มเติมแล้ว 

แตป่รากฏว่า ข้อโต้แย้งและพยานหลักฐานไม่อาจรับฟังได้” 

 กรณีผู้ถูกสั่งพักไม่ได้มีหนังสือโต้แย้ง ก็อาจใช้ข้อความว่า “และ ............... (ชื่อ-สกุลผู้รับ

อนุญาต) ............... ไม่ได้มีหนังสอืส่งเอกสารและชี้แจงเพิ่มเติมเพื่อโต้แย้งตามขอ้กล่าวหาแต่อย่างใด” 

 

(ให้จัดส่งหนังสือแจ้งค าสั่งพักใช้ใบอนุญาตให้ผู้ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตทราบทางไปรษณีย์ลงทะเบียน

ตอบรับ และถือวา่ผูถู้กสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้รับแจง้เมื่อครบก าหนดเจ็ดวันนับแต่วันส่งหนังสือ) 

ตัวอย่าง หนังสือแจ้งค าสั่งพักใช้ใบอนุญาต 

ท้องที่กรุงเทพมหานคร 

 
 

ที่  ทส 1602.4/ กรมป่าไม้  
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 61 ถนนพหลโยธนิ เขตจตจุักร 

 กรุงเทพฯ 10900 

                                                                             2558 

เรื่อง  แจ้งค าสั่งพักใช้ใบอนุญาต ..... (ประเภทใบอนุญาต) ...... ราย ........ (ชื่อ สกุลผูร้ับอนุญาต) ….. 

เรียน  ... (ผูร้ับอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ซึ่งถูกกล่าวโทษด าเนนิคดี) ... 

อ้างถึง  หนังสอืกรมป่าไม้ ที่ ทส 1024/............ ลงวันที่ ............................... 

สิ่งที่สง่มาด้วย  ส าเนาค าสั่งกรมป่าไม้ ที่ ........  / พ.ศ. ...... เรื่อง  ให้พักใช้ใบอนุญาต ........................  

                    ............. (ประเภทใบอนุญาต) ราย ................... (ชื่อ สกุลผูร้ับอนุญาต) … … … … … … … … … 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง  กรมป่าไมไ้ด้แจ้งสิทธิและหน้าที่ในกระบวนการพิจารณาทางปกครอง

ให้ .... (ชื่อ-สกุลผูร้ับอนุญาต) ...... ทราบข้อเท็จจริง และโต้แย้ง แสดงพยานหลักฐานเพิ่มเติม โดยขอให้

ท่านท าเป็นหนังสือแจ้งภายในระยะเวลา ... (ไม่เกิน 15 วัน) ... วัน นับแต่ท่านได้รับหนังสือฉบับดังกล่าว

ข้างตน้  กรณีพนักงานเจา้หน้าที่ได้เข้าท าการตรวจสอบสถานที่รับอนุญาต ................ (ระบุกิจการตาม

ใบอนุญาต) ................... (กรณีเป็นโรงงานให้ระบุวัตถุประสงค์/วัตถุดิบ/ก าลังแรงม้าด้วย) ................... 

ของ ..... (ชื่อ-สกุลผูร้ับอนุญาต) ...... ตั้ง ณ เลขที่ .. (ระบุที่ตั้งตามใบอนุญาต) ..... ถนน ...................... 

หมูท่ี่ ........ แขวง .................. เขต .................. กรุงเทพมหานคร ตามใบอนุญาตกรมป่าไม้ ฉบับที่ ....... 

เล่มที่ ........ ลงวันที่ ............. ใบอนุญาตสิ้นอายุวันที่ ................. พบว่ากระท าความผิดพระราชบัญญัติ

ป่าไม้ พุทธศักราช 2484 และ .......... (ชื่อ-สกุลผูร้ับอนุญาต) .......... ได้มหีนังสือลงวันที่ ................... 

ส่งเอกสารและชีแ้จงเพิ่มเติมแลว้ แต่ปรากฏว่า ขอ้โต้แย้งและพยานหลักฐานไม่อาจรับฟังได้  นั้น 

 ดังนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 59 แหง่พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 

กรมป่าไม้ จึงให้พักใช้ใบอนุญาต ................................. (ระบุกิจการตามใบอนุญาต) .......................... 

ตามใบอนุญาตกรมป่าไม้ ฉบับที่ .... เล่มที่ ........ ลงวันที่ ............... ใบอนุญาตสิน้อายุวันที่ .................. 

เป็นเวลา ........ วัน นับแต่วันรับทราบค าสั่งเป็นต้นไป ตามค าสั่งกรมป่าไม้ ที่ .........  / พ.ศ. ...... ลงวันที่ 

.......  เดือน ............. พ.ศ. 25..... เรื่อง ให้พักใช้ใบอนุญาต ........ (ประเภทใบอนุญาต) ....................... 

ราย ........ (ชื่อ สกุลผูร้ับอนุญาต) ....... รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่สง่มาด้วย 

 อนึ่ง ตามบทบัญญัติมาตรา 62 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ท่านมีสิทธิ

อุทธรณ์ค าสั่งฉบับนี้ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (เลขที่ 92 ซอย

พหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400) ได้ภายในก าหนดสามสิบวันนับ

แต่วันทราบค าสั่ง ค าวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้ถือเป็นที่สุด โดยต้องช าระเงินค่าธรรมเนียมการอุทธรณ์  

ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 23 (พ.ศ.2518) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ว่า
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ด้วยอัตราค่าธรรมเนียม ข้อ 2 (27) การอุทธรณ์ เป็นเงิน 100 บาท รายละเอียดปรากฏตามค าสั่งที่ส่ง

มาด้วยแล้ว 

 กรมป่าไม้ ขอแจ้งให้ทราบว่า พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 มาตรา 60 บัญญัติว่า 

เมื่อได้มีค าสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ให้พักใช้ใบอนุญาตแล้ว ผู้รับอนุญาตหมดสิทธิตามใบอนุญาตนั้น 

นับแต่วันทราบค าสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ จนกว่าจะครบก าหนดเวลาการพักใช้ใบอนุญาต หรือ

จนกว่ารัฐมนตรจีะได้สั่งให้เพิกถอนค าสั่งพักใช้ใบอนุญาต 

 จงึเรียนมาเพื่อรับทราบค าสั่งและด าเนนิการตามกฎหมายโดยเคร่งครัด 

  ขอแสดงความนับถือ 

                                                     ลงนาม … … … … … … … … … … … ….. 

                                                                ( .......................... ) 

                                                                   อธิบดีกรมป่าไม้ 

 

ส านักการอนุญาต 

โทร. 0 2561 4292-3 ตอ่ 5202 

โทรสาร 0 2579 6533 

http://www.forest.go.th 
 

 หมายเหตุ  ข้อความในวรรคที่หน่ึงส่วนท้าย 

 กรณีผู้ถูกสั่งพักมีหนังสือโต้แย้งภายในระยะก าหนดเวลา ให้ใช้ข้อความ “และ ............... 

(ชื่อ-สกุลผูร้ับอนุญาต) ............... ได้มหีนังสือลงวันที่ ....................... ส่งเอกสารและชี้แจงเพิ่มเติมแล้ว 

แตป่รากฏว่า ข้อโต้แย้งและพยานหลักฐานไม่อาจรับฟังได้” 

 กรณีผู้ถูกสั่งพักไม่ได้มีหนังสือโต้แย้ง ก็อาจใช้ข้อความว่า “และ ............... (ชื่อ-สกุลผู้รับ

อนุญาต) ............... ไม่ได้มีหนังสอืส่งเอกสารและชีแ้จงเพิ่มเติมเพื่อโต้แย้งตามข้อกล่าวหาแตอ่ย่างใด” 

(ให้จัดส่งหนังสือแจ้งค าสั่งพักใช้ใบอนุญาตให้ผู้ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตทราบทางไปรษณีย์ลงทะเบียน

ตอบรับ และถือวา่ผูถู้กสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้รับแจง้เมื่อครบก าหนดเจ็ดวันนับแต่วันส่งหนังสือ) 

 

ตัวอย่าง บันทึกการปิดค าสั่งพักใช้ใบอนุญาต  

(ตามพระราชบัญญัติป่าไม้พุทธศักราช 2484 มาตรา 61 ทว ิวรรคสอง) 

ท้องที่จังหวัดในส่วนภูมิภาค 
 

                                                          เขียนที่ เลขที่ .(ระบุที่ตัง้ตามใบอนุญาต). ถนน ...............  

http://www.forest.go.th/
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                                                          หมู่ที่ ........ ต าบล .................... อ าเภอ ......................... 

                                                          จังหวัด ......................................................................... 

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

บันทึกฉบับนีท้ าขึน้ไว้เป็นหลักฐานเพื่อแสดงว่า 

 วันนี ้เวลา ...................... น. เจ้าหน้าที่จากส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จังหวัด .............. ได้เดินทางมายัง สถานที่รับอนุญาต ............ (ระบุกิจการตามใบอนุญาต) ................. 

(กรณีเป็นโรงงานให้ระบุวัตถุประสงค์/วัตถุดิบ/ก าลังแรงมา้ด้วย) ..... ของ ....(ชื่อ-สกุลผู้รับอนุญาต) .....

ตั้ง ณ เลขที่ .. (ระบุที่ตัง้ตามใบอนุญาต) ..... ถนน ............... หมูท่ี่ ........ ต าบล ............... อ าเภอ ........ 

จังหวัด .................... เพื่อแจ้งให้ ....(ชื่อ-สกุลผู้รับอนุญาต) ..... รับทราบหนังสือแจ้งค าสั่งพักใช้

ใบอนุญาต ตามหนังสือศาลากลางจังหวัด ......................... ที่  ..(ตัวย่อจังหวัด)/ ..... (เลขหนังสือ) ...... 

ลงวันที่ ..................... เรื่อง  แจ้งค าสั่งพักใช้ใบอนุญาต ..... (ประเภทใบอนุญาต) ......... ราย ........ (ชื่อ 

สกุลผูร้ับอนุญาต) และค าสั่งจังหวัด ................... ที่ ..........  / พ.ศ. ...... ลงวันที่ .......  เดือน ............. 

พ.ศ. 25.....  เรื่อง ให้พักใช้ใบอนุญาต ............ (ประเภทใบอนุญาต) ราย ..... (ชื่อ สกุลผู้รับอนุญาต) …  

แตป่รากฏว่า .............. (ระบเุหตุที่พนักงานเจา้หน้าที่ไม่อาจใหผู้ถู้กสั่งพักใช้ใบอนุญาตรับทราบหนังสือแจ้ง

พร้อมค าสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้) … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ... 

 ดังนัน้ เจา้หนา้ที่จึงได้ปิดหนังสือแจง้พรอ้มค าสั่งพักใช้ใบอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไว้ ณ ....... 

(ระบุบริเวณที่ปิดหนังสือและค าสั่ง เชน่ หน้าโรงงาน หน้าส านักงาน ฯ เป็นต้น) ................ เมื่อวันที่  .....  

เดือน ............... พ.ศ. 25...  พรอ้มถ่ายรูปการท าการปิดหนังสือแจ้งพร้อมค าสั่งพักใช้ใบอนุญาตไว้เป็น

หลักฐานด้วยแล้ว ในการด าเนินการของเจ้าหนา้ที่ในครั้งนีพ้บ ........ (ระบุชื่อ-สกุล ซึ่งเป็นผู้อยู่ข้างเคียง

หรอืเป็นพนักงาน รปภ.ของโรงงาน/สถานที่รับอนุญาต ฯ) ...... อยู่ในบริเวณใกล้เคียงและเห็นเหตุการณ์

ด าเนนิงานของเจา้หนา้ที่  จงึแจง้จุดประสงค์ของการด าเนินการใหท้ราบเพื่อเป็นพยานบุคคลด้วย 

 จึงบันทึกการปิดหนังสือแจ้งพร้อมค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาตดังกล่าวไว้เป็นหลักฐาน ทั้งนี ้

เป็นการด าเนินการตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้พุทธศักราช 2484 มาตรา 61 ทวิ วรรคสอง 

 

                                                      ลงชื่อ                              เจา้หนา้ที่ ทสจ. จังหวัด ........ 

                                                             (                             )    

                                                      ลงชื่อ                              เจา้หนา้ที่ ทสจ. จังหวัด ........ 

                                                             (                             )    
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                                                      ลงชื่อ                              พยาน 

                                                             (                             ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวอย่าง บันทึกการปิดค าสั่งพักใช้ใบอนุญาต  

(ตามพระราชบัญญัติป่าไม้พุทธศักราช 2484 มาตรา 61 ทว ิวรรคสอง) 

ท้องที่กรุงเทพมหานคร 
 

                                                          เขียนที่ เลขที่ .(ระบุที่ตัง้ตามใบอนุญาต). ถนน ...............  

                                                          หมู่ที่ ........ แขวง .................... เขต ......................... 
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                                                          กรุงเทพมหานคร 

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

บันทึกฉบับนีท้ าขึน้ไว้เป็นหลักฐานเพื่อแสดงว่า 

 วันนี้ เวลา ...................... น. เจ้าหน้าที่ส่วนอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ ส านักการอนุญาต 

กรมป่าไม้ ได้เดินทางมายัง สถานที่รับอนุญาต ................ (ระบกุิจการตามใบอนุญาต) ........................ 

(กรณีเป็นโรงงานให้ระบุวัตถุประสงค์/วัตถุดิบ/ก าลังแรงม้าด้วย) ..... ของ ....(ชื่อ-สกุลผู้รับอนุญาต) .....

ตั้ง ณ เลขที่ .. (ระบุที่ตัง้ตามใบอนุญาต) ..... ถนน ............... หมู่ที่ ........ แขวง ............... เขต ............ 

กรุงเทพมหานคร เพื่อแจ้งให้ ....(ชื่อ-สกุลผู้รับอนุญาต) ..... รับทราบหนังสือแจ้งค าสั่งพักใช้ใบอนุญาต 

ตามหนังสือกรมป่าไม้ ที่ ทส 1602.4/ ... (เลขหนังสือ) ... ลงวันที่ ..................... เรื่อง  แจ้งค าสั่งพักใช้

ใบอนุญาต ........ (ประเภทใบอนุญาต) ............ ราย ......... (ชื่อ สกุลผูร้ับอนุญาต) ............... และค าสั่ง

กรมป่าไม้ ที ่.......... / พ.ศ. ...... ลงวันที่ .......  เดือน ................ พ.ศ. 25.....  เรื่อง ให้พักใช้ใบอนุญาต 

............ (ประเภทใบอนุญาต) ราย ....... (ชื่อ สกุลผูร้ับอนุญาต) ….. …  แตป่รากฏว่า .............. (ระบุเหตุที่

พนักงานเจ้าหนา้ที่ไม่อาจให้ผู้ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตรับทราบหนังสือแจง้พรอ้มค าสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้) 

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ….. 

 ดังนัน้ เจา้หนา้ที่จึงได้ปิดหนังสือแจง้พรอ้มค าสั่งพักใช้ใบอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไว้ ณ ....... 

(ระบุบริเวณที่ปิดหนังสือและค าสั่ง เชน่ หน้าโรงงาน หน้าส านักงาน ฯ เป็นต้น) ................ เมื่อวันที่  .....  

เดือน ............... พ.ศ. 25...  พรอ้มถ่ายรูปการท าการปิดหนังสือแจ้งพร้อมค าสั่งพักใช้ใบอนุญาตไว้เป็น

หลักฐานด้วยแล้ว ในการด าเนินการของเจ้าหนา้ที่ในครั้งนีพ้บ ........ (ระบุชื่อ-สกุล ซึ่งเป็นผู้อยู่ข้างเคียง

หรอืเป็นพนักงาน รปภ.ของโรงงาน/สถานที่รับอนุญาต ฯ) ...... อยู่ในบริเวณใกล้เคียงและเห็นเหตุการณ์

ด าเนนิงานของเจา้หนา้ที่  จงึแจง้จุดประสงค์ของการด าเนินการใหท้ราบเพื่อเป็นพยานบุคคลด้วย 

 จึงบันทึกการปิดหนังสือแจ้งพร้อมค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาตดังกล่าวไว้เป็นหลักฐาน ทั้งนี ้

เป็นการด าเนินการตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้พุทธศักราช 2484 มาตรา 61 ทวิ วรรคสอง 

 

                                            ลงช่ือ                              เจา้หน้าที่สว่นอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ 

                                                   (                           ) ส านักการอนุญาต  กรมป่าไม้   

                                            ลงช่ือ                              เจา้หน้าที่สว่นอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ 

                                                   (                           ) ส านักการอนุญาต  กรมป่าไม้   
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                                            ลงช่ือ                              เจา้หน้าที่สว่นอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ 

                                                   (                           ) ส านักการอนุญาต  กรมป่าไม้   

                                            ลงช่ือ                              พยาน 

                                                   (                             ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวอย่าง บันทึกการปิดค าสั่งพักใช้ใบอนุญาต  

(ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 มาตรา 70) 

ท้องที่จังหวัดในส่วนภูมิภาค 
 

                                                          เขียนที่ เลขที่ .(ระบุที่ตัง้ตามใบอนุญาต). ถนน ...............  

                                                          หมู่ที่ ........ ต าบล .................... อ าเภอ ......................... 
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                                                          จังหวัด ......................................................................... 

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

บันทึกฉบับนีท้ าขึน้ไว้เป็นหลักฐานเพื่อแสดงว่า 

 วันนี้ เวลา ...................... น. คณะเจ้าหน้าที่ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ จากส านักงาน

ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมจังหวัด .............. , เจา้พนักงานต ารวจ สภอ. …… …… …… ……… …… … 

และปลัดอ าเภอ … … .… …  หรอื … … … … … … … . *1 ได้เดินทางมายัง สถานที่รับอนุญาต ............ (ระบุกิจการ

ตามใบอนุญาต) ................. (กรณีเป็นโรงงานให้ระบุวัตถุประสงค์/วัตถุดิบ/ก าลังแรงมา้ด้วย) …...... ของ 

… … … .… … . (ชื่อ-สกุลผูร้ับอนุญาตซึ่งถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต) …… … …..... ตั้ง ณ เลขที่ …. (ระบุที่ตัง้ตาม

ใบอนุญาต) ..... ถนน ............... หมู่ที่ ........ ต าบล ............... อ าเภอ …… ............. จังหวัด .................... 

เพื่อแจ้งให้ …… .... (ชื่อ-สกุลผูร้ับอนุญาต) ........ รับทราบหนังสือแจ้งค าสั่งพักใช้ใบอนุญาต ตามหนังสือ

ศาลากลางจังหวัด ........................ ที่ .... (ตัวย่อจังหวัด)/ ..... (เลขหนังสอื) ...... ลงวันที่ ..................... 

เรื่อง  แจ้งค าสั่งพักใช้ใบอนุญาต …… .... (ประเภทใบอนุญาต) …......... ราย ........ (ชื่อ-สกุลผูร้ับอนุญาต

ซึ่งถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต) … … … … และค าสั่งจังหวัด ................... ที่ ..........  / พ.ศ. ...... ลงวันที่ .......  

เดือน ............. พ.ศ. 25.....  เรื่อง ให้พักใช้ใบอนุญาต .. (ประเภทใบอนุญาต) … … . ราย ..... (ชื่อ-สกุล

ผูร้ับอนุญาตซึ่งถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต) …  แตป่รากฏว่า .............. (ระบุเหตุที่พนักงานเจา้หน้าที่ไม่อาจ

ใหผู้ถู้กสั่งพักใช้ใบอนุญาตรับทราบหนังสือแจ้งพรอ้มค าสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้) … … … … …… …… ………… .. ….... 

 ดังนัน้ เจา้หนา้ที่จึงได้ปิดหนังสือแจง้พรอ้มค าสั่งพักใช้ใบอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไว้ ณ ....... 

[ระบุบริเวณที่ปิดหนังสือและค าสั่ง เช่น หน้าสถานที่รับอนุญาต ............ (ระบุกิจการตามใบอนุญาต) 

................. หน้าส านักงาน ฯ เป็นต้น ]  ................ เมื่อวันที่  .....  เดือน ............... พ.ศ. 25... ต่อหน้า

เจ้าพนักงานต ารวจ สภอ. …… …… …… …… …… ……  และปลัดอ าเภอ …… .……  หรือ … … … … … … … . *1 ซึ่งได้

มาร่วมด าเนินการในครั้งนีด้้วย 

 จึงบันทึกการปิดหนังสือแจ้งพร้อมค าสั่งพักใช้ใบอนุญาตดังกล่าวไว้เป็นหลักฐาน ทั้งนี ้             

เป็นการด าเนินการตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 มาตรา 70  

                                                      ลงชื่อ                              เจา้หนา้ที่ ทสจ. จังหวัด ........ 

                                                             (                             )    

                                                      ลงชื่อ                              เจ้าหน้าที่ ทสจ. จังหวัด ........ 

                                                             (                             )    

                                                      ลงชื่อ                              เจา้พนักงานต ารวจ สภอ ....... 
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                                                             (                             )    

                                                      ลงชื่อ                              ปลัดอ าเภอ …… .…… 

                                                             (                             )    

                                                      ลงชื่อ                              ก านันต าบล ........ 

                                                             (                             )    

                                                      ลงชื่อ                              พยาน 

                                                             (                             ) 

 

หมายเหตุ  *1  เป็นเจ้าพนักงานตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติ

วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 มาตรา 70 ก าหนดไว้ คือ 

 (1) เจา้พนักงานต ารวจ 

 (2) ขา้ราชการส่วนกลาง 

 (3) เจา้พนักงานผู้มีหนา้ที่รับผดิชอบในเขตพืน้ที่ ได้แก่ 

 (ก) ก านัน 

 (ข) แพทย์ประจ าต าบล 

 (ค) สารวัตรก านัน 

 (ง) ผูใ้หญ่บ้าน 

 (จ) ผูช่้วยผูใ้หญ่บ้าน 

 (ฉ) ข้าราชการส่วนท้องถิ่น หรอืพนักงานส่วนท้องถิ่น 

 (ช) ข้าราชการประจ าอ าเภอหรอืจังหวัด 

 

 

ตัวอย่าง บันทึกการปิดค าสั่งพักใช้ใบอนุญาต  

(ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 มาตรา 70) 

ท้องที่กรุงเทพมหานคร 
 

                                                          เขียนที่ เลขที่ .(ระบุที่ตัง้ตามใบอนุญาต). ถนน ...............  

                                                          หมู่ที่ ........ แขวง .................... เขต ......................... 

                                                          กรุงเทพมหานคร 
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                                     วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. ....... 

บันทึกฉบับนีท้ าขึน้ไว้เป็นหลักฐานเพื่อแสดงว่า 

 วันนี้ เวลา ...................... น. คณะเจ้าหน้าที่ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ส่วนอนุญาต

อุตสาหกรรมไม้ ส านักการอนุญาต กรมป่าไม้ , เจ้าพนักงานต ารวจ สน. …… …… …… …… … และ …… .……  

หรอื …… …… . *1 ได้เดินทางมายัง สถานที่รับอนุญาต ................ (ระบุกิจการตามใบอนุญาต) ............... 

(กรณีเป็นโรงงานให้ระบุวัตถุประสงค์/วัตถุดิบ/ก าลังแรงม้าด้วย) …..... ของ .... (ชื่อ-สกุลผู้รับอนุญาตซึ่ง

ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาต) .....ตั้ง ณ เลขที่ .. (ระบุที่ตั้งตามใบอนุญาต) ..... ถนน ..................... หมู่ที่ ........ 

แขวง .................. เขต ..................... กรุงเทพมหานคร เพื่อแจ้งให้ ….... (ชื่อ-สกุลผู้รับอนุญาตซึ่งถูกสั่ง

พักใช้ใบอนุญาต) …… … … … … … … … ….... รับทราบหนังสือแจง้ค าสั่งพักใช้ใบอนุญาต ตามหนังสือกรมป่าไม้ 

ที่ ทส 1602.4/ …... (เลขหนังสือ) .ใ.. ลงวันที่ ..................... เรื่อง  แจ้งค าสั่งพักใช้ใบอนุญาต …… ........ 

(ประเภทใบอนุญาต) ........... ราย ...... (ชื่อ-สกุลผู้รับอนุญาตซึ่งถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาต) ........ และค าสั่ง

กรมป่าไม้ ที่ .......... / พ.ศ. ...... ลงวันที่ .......  เดือน ................ พ.ศ. 25.....  เรื่อง ให้พักใช้ใบอนุญาต 

................ (ประเภทใบอนุญาต) ราย …......... (ชื่อ-สกุลผูร้ับอนุญาตซึ่งถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาต) … … … ...…  

แตป่รากฏว่า .............. (ระบุเหตุที่พนักงานเจ้าหน้าที่ไม่อาจให้ผู้ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตรับทราบหนังสือ

แจ้งพร้อมค าสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้) … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ….. 

 ดังนัน้ เจา้หนา้ที่จึงได้ปิดหนังสือแจง้พร้อมค าสั่งพักใช้ใบอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไว้ ณ ....... 

[ระบุบริเวณที่ปิดหนังสือและค าสั่ง เช่น หน้าสถานที่รับอนุญาต ............ (ระบุกิจการตามใบอนุญาต) 

................. หน้าส านักงาน ฯ เป็นต้น ]  ................ เมื่อวันที่  .....  เดือน ............... พ.ศ. 25... ต่อหน้า

เจ้าพนักงานต ารวจ สน. …… …… …… …… …… … และ …… .……  หรือ … … … … … … … . *1 ซึ่งได้มาร่วมด าเนินการ

ในครั้งนีด้้วย 

 จึงบันทึกการปิดหนังสือแจ้งพร้อมค าสั่งพักใช้ใบอนุญาตดังกล่าวไว้เป็นหลักฐาน ทั้งนี ้             

เป็นการด าเนินการตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 มาตรา 70 

                                            ลงช่ือ                              เจา้หน้าที่สว่นอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ 

                                                   (                           ) ส านักการอนุญาต  กรมป่าไม้   

                                            ลงช่ือ                              เจา้หน้าที่สว่นอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ 

                                                   (                           ) ส านักการอนุญาต  กรมป่าไม้   

                                            ลงช่ือ                              เจา้พนักงานต ารวจ สน ....... 

                                                   (                             )    
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                                            ลงช่ือ                              เจา้พนักงานปกครองเขต …… .…… 

                                                   (                             )    

                                            ลงช่ือ                              ก านันแขวง ........ 

                                                   (                             )    

                                            ลงช่ือ                              พยาน 

                                                   (                             ) 

 

หมายเหตุ  *1  เป็นเจ้าพนักงานตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติ

วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 มาตรา 70 ก าหนดไว้ คือ 

 (1) เจา้พนักงานต ารวจ 

 (2) ขา้ราชการส่วนกลาง 

 (3) เจา้พนักงานผู้มีหนา้ที่รับผดิชอบในเขตพืน้ที่ ได้แก่ 

 (ก) ก านัน 

 (ข) แพทย์ประจ าต าบล 

 (ค) สารวัตรก านัน 

 (ง) ผูใ้หญ่บ้าน 

 (จ) ผูช่้วยผูใ้หญ่บ้าน 

 (ฉ) ข้าราชการส่วนท้องถิ่น หรอืพนักงานส่วนท้องถิ่น 

 (ช) ข้าราชการประจ าอ าเภอหรอืจังหวัด 

 

 

ตัวอย่าง หนังสือจังหวัดแจ้งความเห็นกรณีเพิกถอนใบอนุญาตให้กรมป่าไม้ทราบ 

 

 

 

ที่  ..(ตัวย่อจังหวัด)/ ... (เลขหนังสือ)..                            ศาลากลางจังหวัด .................................... 

                                                                          ถนน ............. (ตัวย่อจังหวัด/รหัสไปรษณีย์) 

                                                                วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. ....... 
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เรื่อง  ให้พักใช้ใบอนุญาต ....... (ประเภทใบอนุญาต) ....... ราย ........ (ชื่อ สกุลผูร้ับอนุญาต) ................ 

เรียน  อธิบดีกรมป่าไม้ 

สิ่งที่สง่มาด้วย  ส าเนาค าสั่งจังหวัด ... ที่ ..........  / พ.ศ. ...... เรื่อง  ให้พักใช้ใบอนุญาต ........................  

                    ............. (ประเภทใบอนุญาต) ราย ................... (ชื่อ สกุลผูร้ับอนุญาต) … … … … … … … … … 

                    และเอกสารที่เกี่ยวข้อง  จ านวน  ....  แผ่น 

 ด้วยจังหวัด ...................................... ได้รับรายงานจากส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวัด .............. ว่า เมื่อวันที่ ....... เดอืน .............. พ.ศ. ....... คณะเจ้าหน้าที่ประกอบด้วย 

.................... ได้เข้าท าการตรวจสอบสถานที่รับอนุญาต ........ (ระบกุิจการตามใบอนุญาต) ................. 

(กรณีเป็นโรงงานให้ระบุวัตถุประสงค์/วัตถุดิบ/ก าลังแรงมา้ด้วย) ..... ของ ....(ชื่อ-สกุลผู้รับอนุญาต) .....

ตั้ง ณ เลขที่ .. (ระบุที่ตัง้ตามใบอนุญาต) ..... ถนน ............... หมูท่ี่ ........ ต าบล ............... อ าเภอ ........ 

จังหวัด .................... ตามใบอนุญาตจังหวัด ............... ฉบบัที่ .......... เล่มที่ ............. ลงวันที่ ............. 

ใบอนุญาตสิ้นอายุวันที่ ................. พบว่า ............................................................................................  

[ เหตุอันกระท าความผิด พยานเอกสาร(บัญชี / หนังสือก ากับ / ใบเบิกทาง / สป.15) วัตถุพยาน (ไม้ท่อน 

/ ไม้แปรรูป / สิ่งประดษิฐ์ฯ)] ……… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… … จงึเป็นการ

กระท าความผดิ ... [ (พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 มาตรา .... ฐาน .................................  

.........................................................................................................ระวางโทษตามมาตรา ................ 

/ กระท าความผดิเงื่อนไขในการอนุญาต ฐาน ................................................................................. เปน็การฝ่าฝืน

หรอืไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 มาตรา ...... ระวางโทษตามมาตรา .................... / 

กระท าความผดิฐาน ...................................... เป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ........  

(พ.ศ. …….. ) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ว่าด้วย ............................... ข้อ ........  

เป็นความผดิตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484  มาตรา ........... ระวางโทษตามมาตรา .............................. / 

กระท าความผิดฐาน .................................. เป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนด ฉบับที่ ..... 

(พ.ศ. … … .  ) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ว่าด้วย ................. ข้อ .....  

เป็นความผิดตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 มาตรา ....... ระวางโทษตามมาตรา ...... )]   

คณะเจา้หนา้ที่จึงได้กล่าวโทษด าเนนิคดีท่านต่อพนักงานสอบสวน สภ. .......................... ตามประจ าวัน

ข้อที่ ...... เวลา .............. น. คดทีี่ .............. ยึดทรัพย์ที่ .............. ลงวันที่ .......................... 

 จังหวัด ........ ได้แจ้งสิทธิและหน้าที่ในกระบวนการพิจารณาทางปกครองให้ ... (ชื่อ-สกุล

ผูร้ับอนุญาต) ... ทราบข้อเท็จจริง และโต้แย้ง แสดงพยานหลักฐานเพิ่มเติมแล้ว ตามหนังสือจังหวัด ..... 

ที่  ..(ตัวย่อจังหวัด)/ ... (เลขหนังสือ) .. ลงวนที่ ......... เดือน ............ .... พ.ศ. ....... เรื่อง  ขอให้โต้แย้ง

และแสดงพยานหลักฐานเพิ่มเติม  ต่อมา ............. (ชื่อ-สกุลผูร้ับอนุญาต) ............. ได้มีหนังสือลงวันที่ 

......... สง่เอกสารและชีแ้จงเพิ่มเติมให้จังหวัด ..... ทราบแล้ว แตป่รากฏว่า ข้อโต้แย้งและพยานหลักฐาน
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ไม่อาจรับฟังได้*1 ดังนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 

2484 จังหวัด ..... จึงได้มีค าสั่งให้พักใช้ใบอนุญาต ................. (ระบุกิจการตามใบอนุญาต) ............... 

ตามใบอนุญาตจังหวัด .................... ฉบบัที่ .......... เล่มที่ ............. ลงวันที่ ............. ใบอนุญาตสิ้นอายุ

วันที่ ................. เป็นเวลา ........ วัน นับแต่วันรับทราบค าสั่งเป็นต้นไป ตามค าสั่งจังหวัด ....................... 

ที่ ..........  / พ.ศ. ...... ลงวันที่ .......  เดือน ............. พ.ศ. 25..... เรื่อง ให้พักใช้ใบอนุญาต ........ (ประเภท

ใบอนุญาต) ราย ..... (ชื่อ สกุลผูร้ับอนุญาต) ...... รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย และจังหวัด ..... 

ได้แจ้งค าสั่งให้ผู้รับอนุญาตทราบ ตามมาตรา 61 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 

พร้อมสั่งคณะเจ้าหน้าที่ออกไปด าเนินการตามข้อ 41.3 ของระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการควบคุมการ

แปรรูปไม้ ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 พ.ศ. 2541 หมวดที่ 13 การพักใช้ใบอนุญาตและ

การเพิกถอนใบอนุญาต แล้ว 

 อนึ่ง จากการกระท าความผดิของผู้รับอนุญาตรายนี้ จังหวัดมีความเห็นว่า ยังไม่สมควรสั่ง

เพิกถอนใบอนุญาต เพราะ ..................... (ยกเหตุผลสนับสนุนความเห็น เช่น กระท าผิดโดยขาดเจตนา, 

ฐานความผิดมโีทษสถานเบา, ดา้นคุณธรรมและการครองชีพ เป็นต้น) ................. เห็นควรรอฟังผลการ

ด าเนินคดีก่อน เมื่อผลการด าเนินคดีถึงที่สุดเป็นประการใดแล้วจึงพิจารณาด าเนินการเพิกถอนใบอนุญาต

ต่อไป*2 

 จงึเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพจิารณาด าเนินการ 

  ขอแสดงความนับถือ 

 

                                                              (  ...............................  ) 

                                                                  ผู้ว่าราชการจังหวัด 

 

ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด .... 

โทร. .............. 

โทรสาร ............ 

ส าเนาส่ง  ผูอ้ านวยการส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ... (....) 

 

 หมายเหตุ  ข้อความในย่อหน้าที่สอง *1 

 กรณีผูถู้กสั่งพักมีหนังสือโต้แย้งภายในระยะก าหนดเวลา ให้ใช้ข้อความ “ต่อมา ............... 

(ชื่อ-สกุลผูร้ับอนุญาต) ............... ได้มหีนังสือลงวันที่ ....................... ส่งเอกสารและชี้แจงเพิ่มเติมแล้ว 

แตป่รากฏว่า ข้อโต้แย้งและพยานหลักฐานไม่อาจรับฟังได้” 
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 กรณีผูถู้กสั่งพักไม่ได้มหีนังสือโต้แย้ง ก็อาจใช้ข้อความว่า “ต่อมา............... (ชื่อ-สกุลผู้รับ

อนุญาต) ............... ไม่ได้มีหนังสอืส่งเอกสารและชีแ้จงเพิ่มเติมเพื่อโต้แย้งตามข้อกล่าวหาแตอ่ย่างใด” 

 *2  กรณีจังหวัดเห็นว่า ยังไม่สมควรสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ให้ใช้ข้อความนี้ 

      กรณีจังหวัดเห็นว่า สมควรสั่งเพิกถอนใบอนุญาต อาจใช้ข้อความ “เป็นการกระท าผิด

โดย................... (ยกเหตุผลสนับสนุนความเห็น เชน่ กระท าผิดโดยเจตนา, ฐานความผิดมีระวางโทษสูง

, มติคณะรัฐมนตรีหรือนโยบายรัฐบาลและนโยบายกรมป่าไม้ต้องการควบคุมหรือลดจ านวนโรงงาน 

เป็นต้น) .......... ดังนัน้ จังหวัดมีความเห็นว่าสมควรสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ของผู้รับอนุญาตรายนี้ต่อไป”       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวอย่าง หนังสือจังหวัดแจ้งความเห็น 

กรณีเพกิถอนใบอนญุาตให้ส านักจัดการทรพัยากรป่าไม้พืน้ที่ทราบ 

 

 

 

ที่  ..(ตัวย่อจังหวัด)/ ... (เลขหนังสือ)..                            ศาลากลางจังหวัด .................................... 

                                                                          ถนน ............. (ตัวย่อจังหวัด/รหัสไปรษณีย์) 
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                                                                วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. ....... 

เรื่อง  ให้พักใช้ใบอนุญาต ....... (ประเภทใบอนุญาต) ....... ราย ........ (ชื่อ สกุลผูร้ับอนุญาต) ................ 

เรียน  ผูอ้ านวยการส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ... (....) 

สิ่งที่สง่มาด้วย  1. ส าเนาหนังสือจังหวัด ........... ที่  ..(ตัวย่อจังหวัด)/ ... (เลขหนังสือ).. ลงวันที่ ............ 

                    เรื่อง ....................................................        

                    2. ส าเนาค าสั่งจังหวัด ... ที่ ..........  / พ.ศ. ...... เรื่อง  ให้พักใช้ใบอนุญาต ...................  

                    ............. (ประเภทใบอนุญาต) ราย ................... (ชื่อ สกุลผูร้ับอนุญาต) … … … … … … … … … 

                    และเอกสารที่เกี่ยวข้อง  จ านวน  ....  แผ่น 

 จังหวัด ......................... ขอส่งส าเนาหนงัสอื ที่ ..... (ตัวย่อจังหวัด)/ ..... (เลขหนังสือ) ....... 

ลงวันที่ ....................  เรือ่ง ...............................................  พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง จ านวน .... แผ่น 

มาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาด าเนนิการในส่วนที่เกี่ยวข้อง      

  ขอแสดงความนับถือ 

 

                                                              (  ...............................  ) 

                                                                  ผู้ว่าราชการจังหวัด 

 

 

 

ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด .... 

โทร. .............. 

โทรสาร ............ 

ตัวอย่าง หนังสือส านักจัดการทรัพยากรป่าไมพ้ื้นที่ 

รายงานความเห็นกรณเีพิกถอนใบอนุญาตให้กรมป่าไม้ทราบ 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ... ( .... ) ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า โทร .......  

ที่  ทส             /      วันท่ี              

เรื่อง  ให้พักใช้ใบอนุญาต ....... (ประเภทใบอนุญาต) ....... ราย ........ (ชื่อ สกุลผู้รับอนุญาต) .............. 
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เรียน  อธิบดีกรมป่าไม้ 

 ด้วยส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ..... (...........) ได้รับหนังสือจังหวัด ............................. 

ที่  ..(ตัวย่อจังหวัด)/ ... (เลขหนังสอื).. ลงวันที่ ....................  เรื่อง .......................................................  

พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องไปให้ทราบและพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง กรณีคณะเจ้าหน้าที่ได้

เข้าท าการตรวจสอบสถานที่รับอนุญาต .......................... (ระบุกิจการตามใบอนุญาต) ........................ 

(กรณีเป็นโรงงานให้ระบุวัตถุประสงค์/วัตถุดิบ/ก าลังแรงมา้ด้วย) ..... ของ ....(ชื่อ-สกุลผู้รับอนุญาต) .....

ตั้ง ณ เลขที่ .. (ระบุที่ตัง้ตามใบอนุญาต) ..... ถนน ............... หมูท่ี่ .... ต าบล ............... อ าเภอ ............ 

จังหวัด .................... ตามใบอนุญาตจังหวัด ............... ฉบับที่ .......... เล่มที่ ............. ลงวันที่ ............. 

ใบอนุญาตสิ้นอายุวันที่ ................. พบว่ากระท าผิดพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 จึงได้มี

ค าสั่งให้พักใช้ใบอนุญาต เป็นเวลา ........ วัน 

 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ..... (...........) ขอเรียนว่า ได้สั่งเจ้าหน้าที่ออกไปด าเนินการ

แล้ว รายละเอียดปรากฏตามบันทึกการตรวจสอบของเจ้าหนา้ที่ ลงวันที่ ...................... แนบมาพร้อมนี้ 

ส านักฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า .. ยังไม่สมควรสั่งเพิกถอนใบอนุญาต เพราะ ..................... (ยกเหตุผล

สนับสนุนความเห็น เช่น กระท าผิดโดยขาดเจตนา, ฐานความผิดมีโทษสถานเบา, ด้านคุณธรรมและ

การครองชีพ เป็นต้น) ................. เห็นควรรอฟังผลการด าเนินคดีก่อน เมื่อผลการด าเนินคดีถึงที่สุดเป็น

ประการใดแล้วจงึพิจารณาด าเนนิการเพิกถอนใบอนุญาตต่อไป*1 

 จงึเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพจิารณา 

  ขอแสดงความนับถือ 

 

                                                              (  ...............................  ) 

                                                  ผูอ้ านวยการส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ... (....) 

 

 

 *1  กรณีส านักฯ เห็นว่า ยังไม่สมควรสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ให้ใช้ข้อความนี้ 

      กรณีส านักฯ เห็นว่า สมควรสั่งเพิกถอนใบอนุญาต อาจใชข้้อความ “เป็นการกระท าผิด

โดย.................. (ยกเหตุผลสนับสนุนความเห็น เชน่ กระท าผดิโดยเจตนา, ฐานความผิดมีระวางโทษสูง, 

มติคณะรัฐมนตรีหรือนโยบายรัฐบาลและนโยบายกรมป่าไม้ต้องการควบคุมหรือลดจ านวนโรงงาน  

เป็นต้น) .......... ดังนั้น ส านักฯ มีความเห็นว่าสมควรสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ของผูร้ับอนุญาตรายนีต้่อไป”       
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ตัวอย่าง หนังสือจังหวัดแจ้งกรมป่าไม้กรณีไม่สั่งพักใช้ใบอนุญาต 

 

 
 

 

ที่  ..(ตัวย่อจังหวัด)/ ... (เลขหนังสือ)..                            ศาลากลางจังหวัด .................................... 

                                                                          ถนน ............. (ตัวย่อจังหวัด/รหัสไปรษณีย์) 

                                                                วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. ....... 
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เรื่อง  ไม่สั่งพักใช้ใบอนุญาต ...... (ประเภทใบอนุญาต) ...... ราย ....... (ชื่อ สกุลผู้รับอนุญาต) ............... 

เรียน  อธิบดีกรมป่าไม้ 

สิ่งที่สง่มาด้วย  บันทึกการตรวจสอบ .... (ประเภทใบอนุญาต) .... ราย ...... (ชื่อ สกุลผูร้ับอนุญาต) … … 

                    และเอกสารที่เกี่ยวข้อง  จ านวน  ....  แผ่น 

 ด้วยจังหวัด ...................................... ได้รับรายงานจากส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวัด .............. ว่า เมื่อวันที่ ....... เดอืน .............. พ.ศ. ....... คณะเจ้าหน้าที่ประกอบด้วย 

.................... ได้เข้าท าการตรวจสอบสถานที่รับอนุญาต ........ (ระบุกิจการตามใบอนุญาต) ................. 

(กรณีเป็นโรงงานให้ระบุวัตถุประสงค์/วัตถุดิบ/ก าลังแรงมา้ด้วย) ..... ของ ....(ชื่อ-สกุลผู้รับอนุญาต) .....

ตั้ง ณ เลขที่ .. (ระบุที่ตัง้ตามใบอนุญาต) ..... ถนน ............... หมู่ที่ ........ ต าบล ............... อ าเภอ ........ 

จังหวัด .................... ตามใบอนุญาตจังหวัด ............... ฉบับที่ .......... เล่มที่ ............. ลงวันที่ ............. 

ใบอนุญาตสิ้นอายุวันที่ ................. พบว่า .......................................................................................  

[ เหตุอันกระท าความผิด พยานเอกสาร(บัญชี / หนังสือก ากับ / ใบเบิกทาง / สป.15) วัตถุพยาน (ไม้ท่อน 

/ ไม้แปรรูป / สิ่งประดษิฐ์ฯ)] ……… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… … จงึเป็นการ

กระท าความผดิ ... [ (พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 มาตรา .... ฐาน .................................  

.........................................................................................................ระวางโทษตามมาตรา ................ 

/ กระท าความผดิเงื่อนไขในการอนุญาต ฐาน ................................................................................. เปน็การฝ่าฝืน

หรอืไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 มาตรา ...... ระวางโทษตามมาตรา .................... / 

กระท าความผดิฐาน ...................................... เป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ........  

(พ.ศ. …….. ) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ว่าด้วย ............................... ข้อ ........  

เป็นความผดิตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484  มาตรา ........... ระวางโทษตามมาตรา .............................. / 

กระท าความผิดฐาน .................................. เป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนด ฉบับที่ ..... 

(พ.ศ. … … .  ) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ว่าด้วย ................. ข้อ .....  

เป็นความผิดตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 มาตรา ....... ระวางโทษตามมาตรา ......) ]   

คณะเจา้หนา้ที่จึงได้กล่าวโทษด าเนนิคดีท่านต่อพนักงานสอบสวน สน. .......................... ตามประจ าวัน

ข้อที่ ...... เวลา .............. น. คดทีี่ .............. ยึดทรัพย์ที่ .............. ลงวันที่ .......................... 

 จังหวัด ........ ได้แจ้งสิทธิและหน้าที่ในกระบวนการพิจารณาทางปกครองให้ ... (ชื่อ-สกุล

ผูร้ับอนุญาต) ... ทราบข้อเท็จจริง และโต้แย้ง แสดงพยานหลักฐานเพิ่มเติมแล้ว ตามหนังสือจังหวัด ..... 

ที่  ..(ตัวย่อจังหวัด)/ ... (เลขหนังสือ) .. ลงวนที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. ....... เรื่อง  ขอให้โต้แย้ง

และแสดงพยานหลักฐานเพิ่มเติม  ต่อมา ............. (ชื่อ-สกุลผูร้ับอนุญาต) ............. ได้มีหนังสือลงวันที่ 

......... ส่งเอกสารและชี้แจงเพิ่มเติมให้จังหวัดทราบและพิจารณาแล้วปรากฏว่า ข้อโต้แย้งและ

พยานหลักฐานสามารถรับฟังได้   
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 ดังนั้น จากการกระท าความผิดของผู้รับอนุญาตรายนี้ จังหวัดได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า 

ยังไม่สมควรสั่งพักใช้และเพิกถอนใบอนุญาต เพราะ ..................... (ยกเหตุผลสนับสนุนความเห็น เช่น 

กระท าผิดโดยขาดเจตนา, ฐานความผิดมีโทษสถานเบา, ด้านคุณธรรมและการครองชีพ เป็นต้น) 

...................... จึงเห็นควรรอฟังผลการด าเนินคดีก่อน เมื่อผลการด าเนินคดีถึงที่สุดเป็นประการใดแล้ว

จงึจะพิจารณาด าเนนิการสั่งพักใช้และเพิกถอนใบอนุญาตต่อไป 

 จงึเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพจิารณาด าเนินการ 

  ขอแสดงความนับถือ 

 

                                                              (  ...............................  ) 

                                                                  ผู้ว่าราชการจังหวัด 

 

 

 

 

 

ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด .... 

โทร. .............. 

โทรสาร ............ 

 

 

 

ตัวอย่าง หนังสือกรมป่าไม้แจ้งจังหวัด กรณ ีรมว.ทส. ให้พักใช้ใบอนุญาต  

 

 

 

ที่  ทส 1602.4/ กรมป่าไม้  

 61 ถนนพหลโยธนิ เขตจตจุักร 

 กรุงเทพฯ 10900 
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                                                                             25.... 

เรื่อง  ขอใหโ้ต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานเพิ่มเติม    

เรียน  ผูว้่าราชการจังหวัด ................... 

อ้างถึง  หนังสอืจังหวัด  ......... ที่ ............................. ลงวันที ่.............................  

สิ่งที่สง่มาด้วย  หนังสือกรมป่าไม้ ที่ ทส 1602.4/            ลงวันที่  …… …… …… ……… 

                    เรื่องขอให้โต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานเพิ่มเติม  จ านวน  ....  แผน่ 

 ตามหนังสือที่อา้งถึง จังหวัดแจ้งให้กรมป่าไม้ทราบว่า คณะเจ้าหน้าที่ประกอบด้วย ........... 

ได้เข้าท าการตรวจสอบสถานที่รับอนุญาต ............. (ระบุกิจการตามใบอนุญาต) ................. (กรณีเป็น

โรงงานให้ระบุวัตถุประสงค์/วัตถุดิบ/ก าลังแรงมา้ด้วย) ....... ของ .........(ชื่อ-สกุลผู้รับอนุญาต) .............

ตั้ง ณ เลขที่ .. (ระบุที่ตัง้ตามใบอนุญาต) ..... ถนน ............... หมูท่ี่ ........ ต าบล ............... อ าเภอ ........ 

จังหวัด .................... ตามใบอนุญาตจังหวัด ............... ฉบับที่ .......... เล่มที่ ............. ลงวันที่ ............. 

ใบอนุญาตสิ้นอายุวันที่ ................. พบว่า กระท าผิดตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484  มาตรา 

........... ฐาน ..................................... คณะเจา้หนา้ที่จึงได้กล่าวโทษด าเนนิคดีท่านต่อพนักงานสอบสวน 

สภ. .......................... ตามประจ าวันข้อที่ ...... เวลา .............. น. คดีที่ .............. ยึดทรัพย์ที่ .............. 

ลงวันที่ ................... จังหวัดจึงได้แจง้สทิธิและหนา้ที่ในกระบวนการพิจารณาทางปกครองให้ ...... (ชื่อ-

สกุลผูร้ับอนุญาต) ...................... ทราบข้อเท็จจริง และโต้แย้ง แสดงพยานหลักฐานเพิ่มเติมแล้ว ต่อมา 

....... (ชื่อ-สกุลผูร้ับอนุญาต) .... ได้มหีนังสือลงวันที่ ......... ส่งเอกสารและชี้แจงเพิ่มเติมให้จังหวัดทราบ

และพิจารณาแล้วปรากฏว่า ข้อโต้แย้งและพยานหลักฐานสามารถรับฟังได้ จังหวัดจึงแจ้งกรมป่าไม้

ทราบว่า การกระท าของผู้รับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นจังหวัดมีความเห็นว่า ยังไม่สมควรสั่งพักใช้และ

เพิกถอนใบอนุญาต เพราะ ..................... (ยกเหตุผลสนับสนุนความเห็น เช่น กระท าผิดโดยขาดเจตนา, 

ฐานความผิดมโีทษสถานเบา, ดา้นคุณธรรมและการครองชีพ เป็นต้น) ...................... เห็นควรรอฟังผล

การด าเนินคดีก่อน เมื่อผลการด าเนินคดีถึงที่สุดเป็นประการใดแล้วจงึจะพิจารณาด าเนินการสั่งพักใช้และเพิก

ถอนใบอนุญาตต่อไป  ความละเอียดแจ้งอยู่แล้ว  นัน้ 

 กรมป่าไม้ ขอเรียนว่า ได้ตรวจสอบรายละเอียดเรื่องราวประกอบกับความเห็นของส านัก

จัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที่ แล้วประมวลเรื่องรายงานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

พิจารณาสั่งการแล้ว ปรากฏว่า ท่านรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโปรดมี

บัญชาสั่งการให้พักใช้ใบอนุญาตของผู้รับอนุญาตรายนี้ เป็นเวลา ..... วัน  ดังนั้น กรมป่าไม้จึงขอให้

จังหวัดโปรดสั่งเจ้าหน้าที่น าหนังสือแจ้งสิทธิเรื่องให้พักใช้ใบอนุญาต ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ไปส่งให้ผู้รับ

อนุญาตรับทราบ โดยใหผู้ร้ับอนุญาตลงช่ือรับทราบหนังสือแจง้สทิธิคู่กรณีไว้เป็นหลักฐานดว้ย 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาให้เจ้าหน้าที่ด าเนินการ ผลเป็นประการใดแจ้งให้

กรมป่าไม้ทราบ พร้อมส าเนาเอกสารที่เกี่ยวข้องตอ่ไปด้วย 
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  ขอแสดงความนับถือ 

                                                     ลงนาม … … … … … … … … … … … ….. 

                                                                ( .......................... ) 

                                                                   อธิบดีกรมป่าไม้ 

 

 

 

 

 

ส านักการอนุญาต 

โทร.  0 2579 4852 

โทรสาร  0 2579 6533 

http://www.forest.go.th 

ส าเนาส่ง  ผูอ้ านวยการส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ...... ( ....... ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวอย่าง หนังสือกรมป่าไม้แจ้งสิทธิคู่กรณ ี 

ท้องที่จังหวัดในส่วนภูมิภาค 

 

ที่  ทส 1602.4/ กรมป่าไม้  

 61 ถนนพหลโยธนิ เขตจตจุักร 

 กรุงเทพฯ 10900 

                                                                                  25 .... 

เรื่อง  ขอใหโ้ต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานเพิ่มเติม    
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เรียน  ......... (ผูร้ับอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ซึ่งถูกกล่าวโทษด าเนนิคดี) ............. 

 ด้วยกรมป่าไม้ได้รับหนังสือจังหวัด ................ แจ้งว่า คณะเจ้าหน้าที่ประกอบด้วย ........... 

ได้เข้าท าการตรวจสอบสถานที่รับอนุญาต ............. (ระบุกิจการตามใบอนุญาต) ................. (กรณีเป็น

โรงงานให้ระบุวัตถุประสงค์/วัตถุดิบ/ก าลังแรงมา้ด้วย) ....... ของ .........(ชื่อ-สกุลผู้รับอนุญาต) .............

ตั้ง ณ เลขที่ .. (ระบุที่ตัง้ตามใบอนุญาต) ..... ถนน ............... หมูท่ี่ ........ ต าบล ............... อ าเภอ ........ 

จังหวัด .................... ตามใบอนุญาตจังหวัด ............... ฉบับที่ .......... เล่มที่ ............. ลงวันที่ ............. 

ใบอนุญาตสิ้นอายุวันที่ ................. พบว่า กระท าผิดตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484  มาตรา 

........... ฐาน ..................................... คณะเจา้หนา้ที่จึงได้กล่าวโทษด าเนนิคดีท่านต่อพนักงานสอบสวน 

สภ. .......................... ตามประจ าวันข้อที่ ...... เวลา .............. น. คดีที่ .............. ยึดทรัพย์ที่ .............. 

ลงวันที่ ................... จังหวัดจึงได้แจง้สทิธิและหนา้ที่ในกระบวนการพิจารณาทางปกครองให้ ...... (ชื่อ-

สกุลผูร้ับอนุญาต) ........................... ทราบข้อเท็จจริง และโต้แย้ง แสดงพยานหลักฐานเพิ่มเติมแล้ว ซึ่ง

ท่านได้มหีนังสือสง่เอกสารและชี้แจงเพิ่มเติมให้จังหวัดทราบและพิจารณาแล้วปรากฏว่า ข้อโต้แย้งและ

พยานหลักฐานสามารถรับฟังได้ จังหวัดจึงแจ้งกรมป่าไม้ทราบว่า การกระท าดังกล่าวข้างต้นจังหวัดมี

ความเห็นวา่ ยังไม่สมควรสั่งพักใช้และเพิกถอนใบอนุญาต เพราะ ......................... (ยกเหตุผลสนับสนุน

ความเห็น เชน่ กระท าผดิโดยขาดเจตนา, ฐานความผิดมีโทษสถานเบา, ด้านคุณธรรมและการครองชีพ 

เป็นต้น) ............... เห็นควรรอฟังผลการด าเนนิคดีก่อน เมื่อผลการด าเนนิคดีถึงที่สุดเป็นประการใดแล้ว

จงึจะพิจารณาด าเนนิการสั่งพักใช้และเพิกถอนใบอนุญาตต่อไป   

 กรมป่าไม้ ขอเรียนว่า ได้ตรวจสอบรายละเอียดเรื่องราวประกอบกับความเห็นของส านัก

จัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที่ แล้วประมวลเรื่องรายงานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

พิจารณาสั่งการแล้ว ปรากฏว่า ท่านรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโปรดมีบัญชา

สั่งการใหพ้ักใช้ใบอนุญาตของท่าน เป็นเวลา ..... วัน 

 ด้วยเหตุที่ท่านถูกกล่าวโทษด าเนินคดีว่ากระท าความผิดดังกล่าวข้างต้น พระราชบัญญัติป่าไม้ 

พุทธศักราช 2484 มาตรา 59 บัญญัติว่า “ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตที่ออกตาม

พระราชบัญญัตินี้ได้ดังต่อไปนี้ (๑) เมื่อปรากฏว่าผู้รับอนุญาตฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้

กฎกระทรวง ข้อก าหนด หรือเงื่อนไขในการอนุญาต หรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่

ซึ่งสั่งตามพระราชบัญญัตินี้ จะสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ไม่เกินหนึ่งร้อยยี่สิบวัน” และระเบียบกรมป่าไม้ 

ว่าด้วยการควบคุมการแปรรูปไม้ ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 พ.ศ. 2541 หมวดที่ 13 การ

พักใช้ใบอนุญาตและการเพิกถอนใบอนุญาต ซึ่งก าหนดว่า “41.2  ในกรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นว่า

ยังไม่สมควรสั่งพักใช้ใบอนุญาต ให้รายงานข้อเท็จจริงและพฤติการณ์พร้อมด้วยเหตุผลที่ไม่สั่งพักใช้

ใบอนุญาตไปยังกรมป่าไม้โดยด่วน  ทั้งนี้  จะต้องไม่เกิน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ว่าราชการจังหวัด

วินิจฉัยสั่งการ  เมื่อกรมป่าไม้ได้รับเรื่องให้ประมวลเรื่องพร้อมความเห็นรายงานกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์ (ปัจจุบันกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) พิจารณาสั่งการ ฯลฯ  41.3  หากกระทรวง
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เกษตรและสหกรณ์ (ปัจจุบันกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) พิจารณาเห็นว่าสมควรสั่งพัก

ใช้ใบอนุญาต  ให้กรมป่าไม้ด าเนินการออกค าสั่งพักใช้ใบอนุญาต ฯลฯ” ประกอบกับค าสั่งพักใช้ใบอนุญาต

เป็นค าสั่งทางปกครอง ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ .ศ. 2539 ซึ่งก่อนพักใช้

ใบอนุญาตบัญญัติให้ พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ออกค าสั่งต้องแจ้งสิทธิและหน้าที่ในกระบวนการพิจารณาทาง

ปกครองให้คู่กรณีทราบตามความจ าเป็นแก่กรณี (มาตรา 27) และพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ออกค าสั่งที่

ต้องให้คู่กรณีมีโอกาสที่จะได้ทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและมีโอกาสได้โต้แย้งและแสดงพยานหลักฐาน

ของตน (มาตรา 30)  

 ดังนั้น เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 

มาตราดังกล่าวข้างต้น  กรมป่าไม้จงึขอแจง้สิทธิใหท้่านทราบว่า ท่านมีสิทธิที่จะโต้แย้ง แสดงพยานหลักฐาน

แก้ข้อกล่าวหาของเจ้าหน้าที่ได้ โดยขอให้ท่านท าเป็นหนังสือแจ้งกรมป่าไม้ (เลขที่ 61 ถนนพหลโยธิน 

แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม.10900) ภายในระยะเวลา ... (ไม่เกิน 15 วัน) ........ วัน นับแต่ท่าน

ได้รับหนังสือฉบับนี้ หากล่วงเลยระยะเวลาดังกล่าวทางราชการถือว่าท่านไม่ประสงค์จะใช้สิทธิตาม

พระราชบัญญัติวธิีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 มาตราดังกล่าวข้างตน้  

 จงึเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาด าเนนิการ 

  ขอแสดงความนับถือ 

                                                     ลงนาม … … … … … … … … … … … ….. 

                                                                ( .......................... ) 

                                                                   อธิบดีกรมป่าไม้ 

ส านักการอนุญาต 

โทร.  0 2579 4852 

โทรสาร  0 2579 6533 

http://www.forest.go.th 

ตัวอย่างหนังสือ  กรมป่าไม้แจ้งสิทธิคู่กรณ ี 

ท้องท่ีกรุงเทพมหานคร 

 

ที่ ทส 1602.4/ กรมป่าไม้  

 61 ถนนพหลโยธนิ เขตจตจุักร 

 กรุงเทพฯ 10900 

        25 .... 
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เรื่อง  ขอใหโ้ต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานเพิ่มเติม    

เรียน  ......... (ผูร้ับอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ซึ่งถูกกล่าวโทษด าเนนิคดี) ............. 

 ด้วยกรมป่าไม้ได้รับรายงานจากส านักการอนุญาตแจ้งว่า คณะเจ้าหน้าที่ประกอบด้วย 

........... ได้เข้าท าการตรวจสอบสถานที่รับอนุญาต ............. (ระบุกิจการตามใบอนุญาต) .................... 

(กรณีเป็นโรงงานให้ระบุวัตถุประสงค์/วัตถุดิบ/ก าลังแรงมา้ด้วย) ............. ของ ...............(ชื่อ-สกุลผู้รับ

อนุญาต) .............ตั้ง ณ เลขที่ .. (ระบุที่ตั้งตามใบอนุญาต) ..... ถนน ....................... แขวง ............... 

เขต ............... กรุงเทพมหานคร ตามใบอนุญาตกรมป่าไม้ ฉบับที่ ....... เล่มที่ .......... ลงวันที่ ............... 

ใบอนุญาตสิ้นอายุวันที่ ................. พบว่า กระท าผิดตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484  มาตรา 

........... ฐาน ..................................... คณะเจา้หนา้ที่จึงได้กล่าวโทษด าเนนิคดีท่านต่อพนักงานสอบสวน 

สน. .......................... ตามประจ าวันข้อที่ ...... เวลา .............. น. คดีที่ .............. ยึดทรัพย์ที่ .............. 

ลงวันที่ ................... ทางราชการจึงได้แจ้งสิทธิและหน้าที่ในกระบวนการพิจารณาทางปกครองให้ .. .... 

(ชื่อ-สกุลผูร้ับอนุญาต) ......................... ทราบข้อเท็จจริง และโต้แย้ง แสดงพยานหลักฐานเพิ่มเติมแล้ว 

ซึ่งท่านได้มีหนังสือส่งเอกสารและชี้แจงเพิ่มเติมให้กรมป่าไม้ทราบและพิจารณาแล้วปรากฏว่า ข้อโต้แย้ง

และพยานหลักฐานสามารถรับฟังได้ กรมป่าไม้มีความเห็นว่า ยังไม่สมควรสั่งพักใช้และเพิกถอนใบอนุญาต 

เพราะ ...................... (ยกเหตุผลสนับสนุนความเห็น เช่น กระท าผิดโดยขาดเจตนา, ฐานความผิดมีโทษ

สถานเบา, ดา้นคุณธรรมและการครองชีพ เป็นต้น) ....................... เห็นควรรอฟังผลการด าเนินคดีก่อน 

เมื่อผลการด าเนินคดีถึงที่สุดเป็นประการใดแล้วจึงจะพิจารณาด าเนินการสั่งพักใช้และเพิกถอนใบอนุญาต

ต่อไป   

 กรมป่าไม้ ขอเรียนว่า ได้ตรวจสอบรายละเอียดเรื่องราวแล้วประมวลเรื่องรายงานกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พิจารณาสั่งการแล้ว ปรากฏว่า ท่านรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมโปรดมีบัญชาสั่งการใหพ้ักใช้ใบอนุญาตของท่าน เป็นเวลา ..... วัน   

 ด้วยเหตุที่ท่านถูกกล่าวโทษด าเนินคดีว่ากระท าความผิดดังกล่าวข้างต้น พระราชบัญญัติ

ป่าไม้ พุทธศักราช 2484 มาตรา 59 บัญญัติว่า “ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตที่ออก

ตามพระราชบัญญัตินี้ได้ดังต่อไปนี้ (๑) เมื่อปรากฏว่าผู้รับอนุญาตฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้

กฎกระทรวง ข้อก าหนด หรือเงื่อนไขในการอนุญาต หรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่

ซึ่งสั่งตามพระราชบัญญัตินี้ จะสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ไม่เกินหนึ่งร้อยยี่สิบวัน” และระเบียบกรมป่าไม้ 

ว่าด้วยการควบคุมการแปรรูปไม้ ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 พ.ศ. 2541 หมวดที่ 13 การ

พักใช้ใบอนุญาตและการเพิกถอนใบอนุญาต ซึ่งก าหนดว่า “41.2  ในกรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นว่า

ยังไม่สมควรสั่งพักใช้ใบอนุญาต ให้รายงานข้อเท็จจริงและพฤติการณ์พร้อมด้วยเหตุผลที่ไม่สั่งพักใช้

ใบอนุญาตไปยังกรมป่าไม้โดยด่วน  ทั้งนี้  จะต้องไม่เกิน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ว่าราชการจังหวัด

วินิจฉัยสั่งการ  เมื่อกรมป่าไม้ได้รับเรื่องให้ประมวลเรื่องพร้อมความเห็นรายงานกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์ (ปัจจุบันกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) พิจารณาสั่งการ ฯลฯ  41.3  หาก
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กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ปัจจุบันกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) พิจารณาเห็นว่า

สมควรสั่งพักใช้ใบอนุญาต  ให้กรมป่าไม้ด าเนนิการออกค าสั่งพักใช้ใบอนุญาต ฯลฯ” ประกอบกับค าสั่ง

พักใช้ใบอนุญาตเป็นค าสั่งทางปกครอง ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ซึ่ง

ก่อนพักใช้ใบอนุญาตบัญญัติให้ พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ออกค าสั่งต้องแจ้งสิทธิและหน้าที่ในกระบวนการ

พิจารณาทางปกครองให้คู่กรณีทราบตามความจ าเป็นแก่กรณี (มาตรา 27) และพนักงานเจ้าหน้าผู้ออก

ค าสั่งที่ต้องให้คู่กรณีมีโอกาสที่จะได้ทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและมีโอกาสได้โต้แย้งและแสดง

พยานหลักฐานของตน (มาตรา 30)  

 ดังนั้น เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 

มาตราดังกล่าวข้างต้น  กรมป่าไม้จึงขอแจง้สิทธิใหท้่านทราบว่า ท่านมีสิทธิที่จะโต้แย้ง แสดงพยานหลักฐาน

แก้ข้อกล่าวหาของเจ้าหน้าที่ได้ โดยขอให้ท่านท าเป็นหนังสือแจ้งกรมป่าไม้ (เลขที่ 61 ถนนพหลโยธิน  

แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม.10900) ภายในระยะเวลา ... (ไม่เกิน 15 วัน) ........ วัน นับแต่ท่าน

ได้รับหนังสือฉบับนี้ หากล่วงเลยระยะเวลาดังกล่าวทางราชการถือว่าท่านไม่ประสงค์จะใช้สิทธิตาม

พระราชบัญญัติวธิีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 มาตราดังกล่าวข้างตน้  

 จงึเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาด าเนนิการ 

  ขอแสดงความนับถือ 

                                                     ลงนาม … … … … … … … … … … … ….. 

                                                                ( .......................... ) 

                                                                   อธิบดีกรมป่าไม้ 

ส านักการอนุญาต 

โทร.  0 2561 4292-3 ตอ่ 5202 

โทรสาร  0 2579 6533 

http://www.forest.go.th 

บทที่  2 

ค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 

 การเพิกถอนใบอนุญาตว่าด้วยกิจการอุตสาหกรรมไม้ มีสาเหตุจากอะไร ผู้ใดมีอ านาจใน

การเพิกถอน การเตรียมการและการด าเนินการออกค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาตมีขั้นตอนการปฏิบัติอย่างไร 

หลังจากเพิกถอนใบอนุญาตแล้วเจ้าหนา้ที่ตอ้งด าเนินการอย่างไรบ้าง จะกล่าวรายละเอียดต่อไปในบทนี้  

 ก. สาเหตุของการสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 

 ในการสั่งเพิกถอนใบอนุญาต มีระเบียบ ข้อก าหนด และบทบัญญัติตามพระราชบัญญัติ

ป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ก าหนดไว้ดังตอ่ไปนี ้
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 1. พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 บัญญัติวา่ 

 “มาตรา 61  ในกรณีที่เหตุแห่งการสั่งพักใช้ใบอนุญาตตามมาตรา 59 ปรากฏแก่รัฐมนตรี 

หรือเมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้สั่งพักใช้ใบอนุญาตตามมาตรา 59 แล้ว ถ้ารัฐมนตรีเห็นสมควรจะสั่งเพิกถอน

ใบอนุญาตที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้เสียก็ได้ 

 ในกรณีที่ผู้รับอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักรกล หรือผู้กระท าการแทนนิติ

บุคคลผู้รับอนุญาต ไม่มีลักษณะตามมาตรา 49 (1) หรือเป็นผู้มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 49 (2) (3) 

หรอื (4) แล้วแต่กรณ ีให้รัฐมนตรสีั่งเพิกถอนใบอนุญาต” 

 จากบทบัญญัติดังกล่าวข้างต้น มาตรา 61 วรรคแรก ให้อ านาจรัฐมนตรี (ปัจจุบันหมายถึง

รัฐมนตรวี่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) ที่จะใช้ดุลพินจิสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อ

รัฐมนตรเีห็นสมควร ก่อนที่รัฐมนตรจีะใช้ดุลพินจิจะต้องปรากฏเหตุ คือรัฐมนตรีรู้เห็นเอง (ความปรากฏ

แก่รัฐมนตรี) อาจรู้จากการไปตรวจราชการหรือมีคนมาฟ้องร้อง(มีหลักฐานเชื่อถือได้) ว่าผู้รับอนุญาตฝ่าฝืน

หรอืไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป่าไม้ กฎกระทรวง ข้อก าหนด หรือเงื่อนไขในการอนุญาต หรือไม่ปฏิบัติ

ตามค าสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งสั่งตามพระราชบัญญัติป่าไม้  หรือรัฐมนตรีได้ทราบว่ามีการฟ้องร้อง

ผู้รับอนุญาตต่อศาลว่าได้กระท าผิดพระราชบัญญัติป่าไม้(เหตุสั่งพักตามมาตรา 59) เป็นประการแรก 

ประการตอ่มา เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ใช้อ านาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตแล้ว ต้องรายงานตามล าดับจนถึง

รัฐมนตรเีพื่อให้รัฐมนตรใีช้ดุลพินจิ ถ้าพนักงานเจ้าหน้าที่ไม่รายงานควรถือว่าบกพร่องต่อหน้าที่ 

 ส าหรับมาตรา 61 วรรคสอง มุ่งลงโทษโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักรโดยเฉพาะ กล่าวคือ 

ถ้าผู้รับอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักร ไม่มีคุณสมบัติตามมาตรา 49 คือ ไม่เป็นเจ้าของ 

หรอืเคยต้องโทษจ าคุก หรือเป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งโรงงาน กฎหมายบังคับ

ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต้องสั่งเพิกถอนใบอนุญาต จะใช้ดุลพินิจ

ไม่สั่งเพิกถอนไม่ได้ เพราะกฎหมายบัญญัติวา่ “ให้รัฐมนตรสีั่งเพิกถอนใบอนุญาต” 

 2. ข้อก าหนดฉบับที่  18 (พ.ศ. 2532) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 

2484 ว่าด้วยการควบคุมการแปรรูปไม้  ก าหนดว่า 

 ข้อ 4  ผู้รับอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักรขึ้นใหม่  ต้องก่อสร้างโรงงาน

และติดตัง้เครื่องจักรใหด้ าเนนิการแปรรูปไม้ได้ภายในก าหนดสองปี  นับแต่วันที่ได้รับใบอนุญาต  เว้นแต่

จะมีเหตุสุดวิสัย  หรือมีเหตุจ าเป็นซึ่งผู้รับอนุญาตร้องขอเป็นหนังสือต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่

ก่อนระยะเวลาดังกล่าวสิ้นสุดลง  อธิบดีกรมป่าไม้จะอนุญาตให้ยืดเวลาต่อไปอีกได้ไม่เกินสองปี  หากไม่

สามารถด าเนินการแปรรูปไม้ภายในระยะเวลาดังกล่าวใหส้ั่งพักใช้ใบอนุญาตและเพิกถอนใบอนุญาต 

 ความในวรรคหนึ่ง  ให้ใช้บังคับแก่ผู้รับอนุญาตใหย้้ายสถานที่ตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้

เครื่องจักร  หรอืผูร้ับโอนใบอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักรด้วย 
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 ข้อ 6  ผู้รับอนุญาตต้องควบคุมดูแลการด าเนินกิจการของโรงงานแปรรูปไม้ให้ถูกต้อง

ตามเงื่อนไขแห่งบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้  หากปรากฏว่ามีไม้ไม่ชอบด้วยกฎหมายว่าด้วย

การป่าไม้อยู่ในบริเวณโรงงาน  ให้สั่งพักใช้ใบอนุญาตและเพิกถอน 

 ข้อ 13 ถ้าผู้รับอนุญาตมีสถานที่รวมหมอนไม้ซึ่งตนเป็นผู้รับอนุญาตท าออกเอง  หรือ

รับโอนมาจากผู้อื่นไว้นอกบริเวณอาณาเขตโรงงานตามข้อ 12  ต้องได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากพนักงาน

เจ้าหนา้ที่ผู้ออกใบอนุญาตใหใ้ช้สถานที่นัน้เป็นที่รวมหมอนไม้ก่อน 

 ผูร้ับอนุญาตต้องจัดท าหลักเขตและแผ่นป้ายแสดงชื่อผู้รับอนุญาต ณ สถานที่รวมหมอนไม้

ดังกล่าว 

 ผูร้บัอนุญาตต้องรับผดิชอบดูแลมิให้มีไม้ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ว่าด้วยการป่าไม้ อยู่ในเขต

ที่รวมหมอนไม้ดังกล่าว 

 หากฝ่าฝนืวรรคหนึ่ง  หรอืวรรคสอง  ให้สั่งพักใช้ใบอนุญาต 

 หากฝ่าฝนืวรรคสาม  ใหส้ั่งพักใช้ใบอนุญาตและเพิกถอนใบอนุญาต 

 3. ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการควบคุมการแปรรูปไม้ ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ 

พุทธศักราช 2484 พ.ศ. 2541 หมวดที่ 13 การพักใช้ใบอนุญาตและการเพิกถอนใบอนุญาต ก าหนดว่า 

  “41.3.3 เมื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ปัจจุบันกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม) สั่งเพิกถอนค าสั่งพักใช้ใบอนุญาตก่อนครบก าหนดเวลาพักใช้ใบอนุญาต หรือเมื่อครบ

ก าหนดเวลาพักใช้ใบอนุญาต ให้อธิบดีกรมป่าไม้หรือผู้ว่าราชการจังหวัด สั่งคณะเจ้าหน้าที่ชุดใหม่ 

จ านวน 3 คน ไปตรวจสอบการผูกมัดหรือการล่ามโซ่เครื่องจักรว่ามีร่องรอยการถูกแก้ไข เปลี่ยนแปลง

หรอืท าลายหรอืไม่ ประการใด ไม้ท่อน  ไม้แปรรูป  หรือสิ่งประดิษฐ์ฯ  ยังมีอยู่ครบตามที่คณะเจ้าหน้าที่

ชุดแรกท าการตรวจสอบปิดยอดบัญชไีม้หรือไม่ แล้วบันทึกไว้เป็นหลักฐาน   หากถูกต้องให้แก้ลวดหรือ

เชอืกหรือโซ่ที่ผูกมัดหรือลา่มออกจากเครื่องจักร เพื่อผู้รับอนุญาตจะได้ด าเนินการแปรรูปไม้ตามสิทธิใน

ใบอนุญาตตอ่ไป 

 ในกรณีปรากฏว่า มีร่องรอยการถูกแก้ไข เปลี่ยนแปลงหรอืท าลายลวดหรือเชือกหรือโซ่ 

ใหค้ณะเจา้หน้าที่บันทึกรายละเอียดสิ่งที่ตรวจพบ แล้วแจ้งความกล่าวโทษด าเนินคดีตามความผิดแก่กรณี  

และให้ผู้ว่าราชการจังหวัดรายงานกรมป่าไม้ทราบ  ภายใน 7 วัน  นับแต่วันที่พนักงานเจ้าหน้าที่กล่าวโทษ

ด าเนนิคดี  แล้วให้กรมป่าไม้รายงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์(ปัจจุบันกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม)  เพื่อพิจารณาสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 

  ส าหรับกรุงเทพมหานครให้อธิบดีกรมป่าไม้พิจารณารายงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

(ปัจจุบันกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) พิจารณาสั่งการ 

  ข้อ 42  การเพิกถอนใบอนุญาต 

 42.1  เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้สั่งพักใช้ใบอนุญาต ตามมาตรา 59  แห่งพระราชบัญญัติป่า

ไม้  พุทธศักราช 2484  ให้จังหวัดรายงานกรมป่าไม้ทราบ  พร้อมเหตุผลว่าสมควรเพิกถอนใบอนุญาต

หรอืไม่ ภายใน 30 วัน นับแตว่ันสั่งพักใช้ใบอนุญาต 
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 42.2  เมื่อกรมป่าไม้ได้รับรายงานจากจังหวัดตามข้อ 42.1  หรือในรายที่กรมป่าไม้ได้สั่ง

พักใช้ใบอนุญาตแล้ว ให้ประมวลเรื่องพร้อมความเห็นรายงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  (ปัจจุบัน

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) เพื่อพิจารณาว่า สมควรสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ตาม

มาตรา 61  แหง่พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484  หรอืไม่ 

 42.3  เมื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ปัจจุบันรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)  สั่งเพิกถอนใบอนุญาตแล้วให้จังหวัดแจ้งผู้รับอนุญาต

ทราบเป็นหนังสือ แล้วเรยีกใบอนุญาตคนืมาติดไว้กับต้นขัว้เป็นหลักฐาน 

 ในกรณีเป็นโรงงานแปรรูปไม้ โรงค้าไม้แปรรูป  ค้าหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อการค้าซึ่ง

สิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้ หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ท าด้วยไม้หวงห้าม ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เรียกหนังสือก ากับ

ไม้แปรรูป หรือหนังสือก ากับสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่ยังไม่ได้ใช้มาท าลาย พร้อมกับหมายเหตุไว้ในต้นขั้วและใน

ทะเบียนเป็นหลักฐานด้วยว่า ได้ท าลายหนังสือก ากับไม้แปรรูป หรือหนังสือก ากับสิ่งประดิษฐ์ฯ เล่มที่ใด 

ตั้งแต่ฉบับใดถึงฉบับใด การท าลายหนังสือก ากับ ให้ใชว้ิธีเจาะโดยไม่ใหฉ้ีกขาดจากต้นขั้ว 

 สรุป สาเหตุของการสั่งเพิกถอนใบอนุญาตรวม  6 ประการ คือ 

 1) เมื่อรัฐมนตรีรู้เห็นเอง (ความปรากฏแก่รัฐมนตรี)  เช่น จากการไปตรวจราชการหรือ

มีคนมาฟ้องร้องหรอืรัฐมนตรีได้ทราบว่ามีการฟ้องร้องผูร้ับอนุญาตต่อศาลว่าได้กระท าผิดพระราชบัญญัติ

ป่าไม้(เหตุสั่งพักตามมาตรา 59)  หรือทราบจากการรายงานของเจ้าหน้าที่ รัฐมนตรีจึงใช้ดุลพินิจสั่งเพิกถอน

ใบอนุญาต โดยไม่จ าเป็นต้องมีการสั่งพักใช้ใบอนุญาตก่อนแต่ประการใด 

 2) เมื่อผู้รับอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักร ไม่มคีุณสมบัติตามมาตรา 49 

คือ ไม่เป็นเจ้าของ หรอืเคยต้องโทษจ าคุก หรือเป็นบุคคลล้มละลาย หรอืถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งโรงงาน 

กฎหมายบังคับ “ให้รัฐมนตรีสั่งเพิกถอนใบอนุญาต” 

 3) เมื่อตรวจสอบพบว่าการผูกมัดหรอืการล่ามโซ่เครื่องจักรโรงงานซึ่งถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาต 

มีร่องรอยการถูกแก้ไข เปลี่ยนแปลงหรือท าลายลวดหรือเชือกหรือโซ่ ในท้องที่ต่างจังหวัดให้ผู้ว่าราชการ

จังหวัดรายงานกรมป่าไม้ แล้วให้กรมป่าไม้รายงานรัฐมนตรีสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ส าหรับในท้องที่

กรุงเทพมหานครให้กรมป่าไม้รายงานรัฐมนตรสีั่งเพิกถอนใบอนุญาต 

 4) เมื่อผูร้ับอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักรขึ้นใหม่ หรือผู้รับอนุญาตให้ย้าย

สถานที่ตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักร  หรือผู้รับโอนใบอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักร  

ไม่ก่อสร้างโรงงานและติดตัง้เครื่องจักรใหด้ าเนนิการแปรรูปไม้ได้ภายในก าหนดสองปี  นับแต่วันที่ได้รับ

ใบอนุญาต 

 5) เมื่อผูร้ับอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้, ท าการแปรรูปไม้และโรงค้าไม้แปรรูป มีไม้ไม่ชอบ

ด้วยกฎหมายว่าดว้ยการป่าไม้อยู่ในบริเวณสถานที่รับอนุญาต  

 6) เมื่อผู้รับอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้และท าการแปรรูปไม้ มีไม้ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

ว่าด้วยการป่าไม้อยู่ในบริเวณสถานที่รวมหมอนไม้ที่ได้รับอนุญาต  
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 ข. ผู้มีอ านาจในการสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 

 การเพิกถอนใบอนุญาตเป็นโทษทางปกครองประการหนึ่ง มีบทบัญญัติในพระราชบัญญัติ

ป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ว่า 

 “มาตรา 61  ในกรณีที่เหตุแห่งการสั่งพักใช้ใบอนุญาตตามมาตรา 59 ปรากฏแก่รัฐมนตรี 

หรือเมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้สั่งพักใช้ใบอนุญาตตามมาตรา 59 แล้ว ถ้ารัฐมนตรีเห็นสมควรจะสั่งเพิกถอน

ใบอนุญาตที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้เสียก็ได้ 

 ในกรณีที่ผู้รับอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักรกล หรือผู้กระท าการแทนนิติ

บุคคลผู้รับอนุญาต ไม่มีลักษณะตามมาตรา 49 (1) หรือเป็นผู้มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 49 (2) (3) 

หรอื (4) แล้วแต่กรณ ีให้รัฐมนตรสีั่งเพิกถอนใบอนุญาต” 

 ตามบัญญัติดังกล่าวข้างต้นว่า “ถ้ารัฐมนตรีเห็นสมควรจะสั่งเพิกถอนใบอนุญาตที่ออกตาม

พระราชบัญญัตินี้เสียก็ได้” หมายความว่า ให้ “รัฐมนตรี” เป็นผู้มีอ านาจแต่เพียงผู้เดียวในการสั่งเพิกถอน

ใบอนุญาตทั้งหลายที่ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ได้ เมื่อเห็นสมควร  

จงึหมายถึงอ านาจในการสั่งเพิกถอนใบอนุญาตหรอืสั่งไม่เพิกถอนใบอนุญาตเป็นดุลพินิจที่ไม่ผูกพันของ

รัฐมนตร ีและรัฐมนตรีตามพระราชบัญญัติป่าไม้ในปัจจุบันคือ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม  

 ค. การเตรยีมการและการด าเนินการออกค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 

 “ค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาต” ถือเป็นค าสั่งทางปกครองตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติ

วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 เพราะเป็นการใช้อ านาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ที่มีผล

เป็นการสร้างนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างทางราชการและผู้รับอนุญาต ในอันที่จะระงับ หรือมีผลกระทบต่อ

สถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของผู้รับอนุญาตเป็นการถาวร และอ านาจในการสั่งพักใช้ใบอนุญาตนั้น 

เป็นอ านาจของ“รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” เป็นผู้มีอ านาจสั่งเพิกถอน

ใบอนุญาตแตเ่พียงผูเ้ดียว ดังนัน้ เมื่อมีเหตุให้เพิกถอนใบอนุญาตปรากฏตามข้อ ก. ในท้องที่ต่างจังหวัด

ผู้ว่าราชการจังหวัดมีความเห็นสมควรเพิกถอนใบอนุญาตแล้วแจ้งให้กรมป่าไม้ทราบ และในท้องที่

กรุงเทพมหานครอธิบดีกรมป่าไม้มีความเห็นสมควรเพิกถอนใบอนุญาต ทั้งสองกรณีเจ้าหน้าที่ส่วนอนุญาต

อุตสาหกรรมไม้ ส านักการอนุญาต กรมป่าไม้ จะต้องด าเนินการตามขั้นตอนของระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วย

การควบคุมการแปรรูปไม้ ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 พ.ศ. 2541 หมวดที่ 13 การพัก

ใช้ใบอนุญาตและการเพิกถอนใบอนุญาต ข้อ 42 ดังกล่าวมาแล้วในข้อ ก. 3. และต้องปฏิบัติตาม

บทบัญญัติของพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ด้วย โดยด าเนินการตาม

ขั้นตอน ดังตอ่ไปนี ้

 1. การประมวลเรื่องพร้อมความเห็นรายงานกระทรวง 

 เนื่องจากการสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเป็นค าสั่งทางปกครอง การสั่งเพิกถอนหรือสั่งไม่เพิกถอน

ใบอนุญาตเป็นดุลพินจิที่ไม่ผูกพันของรัฐมนตรวี่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ
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รัฐมนตรีจะใช้อ านาจได้เมื่อได้รับรายงานจากพนักงานเจ้าหน้าที่ ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่จะประมวลเรื่อง

รายงานเมื่อปรากฏเหตุการณ ์ดังตอ่ไปนี ้

 1.1 ในท้องที่ต่างจังหวัดเมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้สั ่งพักใช้ใบอนุญาต ตามมาตรา 59  

แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 แล้วให้จังหวัดรายงานกรมป่าไม้ทราบพร้อมเหตุผลว่า

สมควรเพิกถอนใบอนุญาตหรอืไม่ ภายใน 30 วัน นับแต่วันสั่งพักใช้ใบอนุญาต  

 1.2 ในท้องที่กรุงเทพมหานครเมื่อกรมป่าไม้ได้สั่งพักใช้ใบอนุญาตแล้ว 

 1.3 เมื่อมีสาเหตุแห่งการเพิกถอนใบอนุญาต ดังกล่าวมาในข้อ ก. สรุป สาเหตุของการสั่ง

เพิกถอนใบอนุญาตฯ ว่า  ข้อ 1) เมื่อรัฐมนตรีรู้เห็นเอง (ความปรากฏแก่รัฐมนตรี) ฯ  หรือข้อ ก. 2) – 4) 

และกรมป่าไม้ทราบสาเหตุนั้นไม่ว่าจะโดยวิธีใด  

 กรณีตามข้อ 1.1 เมื่อกรมป่าไม้ได้รับรายงานจากจังหวัดแล้ว หรือกรณีตามข้อ 1.2 และข้อ 

1.3 ให้กรมป่าไม้ประมวลเรื่องพร้อมความเห็นรายงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม เพื่อใช้ดุลพินิจสั่งการว่า “ให้เพิกถอนใบอนุญาตหรือไม่เพิกถอนใบอนุญาต” ตาม

มาตรา 61 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 กรณีสั่งไม่เพิกถอนใบอนุญาต ก็ไม่ก่อให้เกิด

ค าสั่งทางปกครอง แต่หาก “สั่งให้เพิกถอนใบอนุญาต” จะเกิดค าสั่งทางปกครองขึ้นทันที พนักงาน

เจา้หน้าที่จึงต้องด าเนินการพิจารณาทางปกครอง คือเตรียมการและด าเนินการเพื่อจัดให้มีค าสั่งทางปกครอง 

ในข้อ 2 ตอ่ไป 

 2. การจัดท าหนังสือแจ้งสิทธิคู่กรณี 

 เมื่อรัฐมนตรีวา่การกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ใช้ดุลพินิจสั่งการให้เพิกถอน

ใบอนุญาต ก่อนรัฐมนตรีจะออกค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาตต้องจัดท าหนังสือแจ้งสิทธิคู่กรณีให้ผู้รับ

อนุญาตซึ่งถูกรัฐมนตรีสั่งเพิกถอนใบอนุญาตทราบ โดยปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติวิธี

ปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539  คือ 

 2.1) เจ้าหน้าผู้ออกค าสั่งที่ต้องให้คู่กรณีมีโอกาสที่จะได้ทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอ

และมีโอกาสได้โต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานของตน (มาตรา 30) 

 2.2) เจ้าหน้าที่ผู้ออกค าสั่งต้องแจ้งสิทธิและหน้าที่ในกระบวนการพิจารณาทางปกครอง

ให้คู่กรณีทราบตามความจ าเป็นแก่กรณี (มาตรา 27) 

 2.3) เจ้าหน้าที่ผู้ออกค าสั่งมีอ านาจตรวจสอบข้อเท็จจริงได้ตามความเหมาะสมในเรื่อง

นั้น ๆ โดยไม่ต้องผูกพันอยู่กับค าขอหรอืพยานหลักฐานของคูก่รณี (มาตรา 28) 

 2.4) เจา้หน้าที่ผู้ออกค าสั่งมีอ านาจพิจารณาหลักฐาน  โดยแสวงหา รับฟัง ขอข้อเท็จจริง ให้

ส่งเอกสาร ตรวจสถานที่  (ม.29) 

 ดังนั้น กรมป่าไม้ต้องร่าง“หนังสือแจ้งสิทธิคู่กรณี” เสนอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นผู้ออกค าสั่งลงนามก่อน หนังสือดังกล่าวนี้จะแจ้งให้ผู้รับอนุญาต

ซึ่งถูกรัฐมนตรีสั่งเพิกถอนใบอนุญาตทราบถึง สิทธิและหน้าที่ ในกระบวนการพิจารณาทางปกครอง
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กรณีมีค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาต (มาตรา 27) เพื่อให้คู่กรณี (ผู้รับอนุญาตซึ่งถูกรัฐมนตรีสั่งเพิกถอน

ใบอนุญาต) ทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและมีโอกาสได้โต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานของตนเพิ่มเติมได้ 

(มาตรา 29 มาตรา 30) โดยก าหนดเวลาให้ผู้รับอนุญาตซึ่งถูกรัฐมนตรีสั่งเพิกถอนใบอนุญาตโต้แย้ง

และแสดงพยานหลักฐานของตนในเวลาอันสมควร  

 ตัวอย่าง หนังสือรัฐมนตรีแจ้งสิทธิคู่กรณ ีท้องที่จังหวัดในส่วนภูมิภาค หน้า 72-73 

 ตัวอย่าง หนังสือรัฐมนตรีแจ้งสิทธิคู่กรณี ท้องที่กรุงเทพมหานคร หน้า 74-75 

 3. วิธีการแจ้ง“หนังสือแจ้งสิทธิคู่กรณี” ให้ให้ผู้รับอนุญาตซึ่งถูกรัฐมนตรีสั่งเพิกถอน

ใบอนุญาตทราบ  

 เมื่อรัฐมนตรีลงนามใน“หนังสือแจ้งสิทธิคู่กรณี”แล้ว ให้กรมป่าไม้ด าเนินการ ดังนี ้

 3.1 ในท้องที่ต่างจังหวัด ให้กรมป่าไม้ส่งหนังสือแจ้งสิทธิคู่กรณีแจ้งให้ผู้รับอนุญาตซึ่งถูก

รัฐมนตรสีั่งเพิกถอนใบอนุญาตรับทราบ โดยมีหนังสอืแจง้ให้ผู้วา่ราชการจังหวัดท้องที่สั่งให้เจ้าหน้าที่ส่ง

หนังสือแจ้งสิทธิคู่กรณีให้ผู้รับอนุญาตซึ่งถูกรัฐมนตรีสั่งเพิกถอนใบอนุญาตรับทราบ ตามความในบทที่ 1 

ข้อ ค. 2) คือ 

 3.1.1) จัดส่งหนังสือแจ้งสิทธิคู่กรณีให้ผู้รับอนุญาตซึ่งถูกรัฐมนตรีสั่งเพิกถอนใบอนุญาต

ทราบ ไปยังภูมิล าเนาของผู้รับอนุญาตตามที่ระบุไว้ในใบอนุญาตทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ และ

ถือว่าผู้รับอนุญาตได้รับแจ้งเมื่อครบก าหนดเจ็ดวันนับแต่วันส่งหนังสือ ซึ่งเป็นวิธีการที่ง่ายและสะดวก

ที่สุด หรอื 

 3.1.2) ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ถือหนังสือแจ้งสิทธิคู่กรณีไปส่งให้ผู้รับอนุญาตซึ่งถูกรัฐมนตรี

สั่งเพิกถอนใบอนุญาตรับทราบ โดยด าเนินการตามควรแก่กรณี คือ 

 3.1.2.1) กรณีผู้รับอนุญาตซึ่งถูกรัฐมนตรีสั่งเพิกถอนใบอนุญาตอยู่และยอมรับหนังสือ 

ใหผู้ร้ับอนุญาตซึ่งถูกรัฐมนตรีสั่งเพิกถอนใบอนุญาตลงชื่อรับทราบหนังสือแจ้งสิทธิคู่กรณีไว้เป็นหลักฐาน

ด้วย จึงถือว่าได้รับแจง้แล้ว 

 3.1.2.2) กรณีผู้รับอนุญาตซึ่งถูกรัฐมนตรีสั่งเพิกถอนใบอนุญาตอยู่แต่ไม่ยอมรับหนังสือ 

หากได้วางหนังสือแจ้งสิทธิคู่กรณี หรือปิดหนังสือแจ้งสิทธิคู่กรณี ไว้ในที่ซึ่งเห็นได้ง่าย ณ สถานที่รับอนุญาต

ต่อหน้าเจ้าพนักงานตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงที่ไปเป็นพยานก็ใหถ้ือว่าได้รับแจง้แล้ว 

 3.1.2.3) กรณีผู้รับอนุญาตซึ่งถูกรัฐมนตรีสั่งเพิกถอนใบอนุญาตไม่อยู่ ให้ส่งหนังสือ

แจง้สิทธิคู่กรณีใหก้ับบุคคลใดซึ่งบรรลุนิตภิาวะที่อยู่หรอืท างานในสถานที่รับอนุญาตและใหบุ้คคลนั้นลงนาม

ไว้เป็นหลักฐาน หรือปิดหนังสือแจ้งสิทธิคู่กรณีไว้ในที่ซึ่งเห็นได้ง่าย ณ สถานที่รับอนุญาตต่อหน้าเจ้าพนักงาน

ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงที่ไปเป็นพยานก็ใหถ้ือว่าได้รับแจง้แล้ว 

 อนึ่ง เจ้าพนักงานตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงที่ไปเป็นพยาน  ตามข้อ 3.1.2.2) และข้อ 

3.1.2.3) ก าหนดไว้ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ

ราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 คือ 
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 (1) เจา้พนักงานต ารวจ 

 (2) ขา้ราชการส่วนกลาง 

 (3) เจา้พนักงานผู้มีหนา้ที่รับผดิชอบในเขตพืน้ที่ ได้แก่ 

 (ก) ก านัน 

 (ข) แพทย์ประจ าต าบล 

 (ค) สารวัตรก านัน 

 (ง) ผูใ้หญ่บ้าน 

 (จ) ผูช่้วยผูใ้หญ่บ้าน 

 (ฉ) ข้าราชการส่วนท้องถิ่น หรอืพนักงานส่วนท้องถิ่น 

 (ช) ข้าราชการประจ าอ าเภอหรอืจังหวัด 

 ตัวอย่าง หนังสือกรมป่าไม้ส่งหนังสือรัฐมนตรีให้จังหวัดทราบ ท้องที่จังหวัดในส่วน

ภูมิภาค หน้า 76-77 

 3.2 ในท้องที่กรุงเทพมหานคร ให้เจ้าหน้าที่ส่วนอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ ส านักการอนุญาต 

ส่งหนังสือแจง้สทิธิคู่กรณีแจ้งผู้รับอนุญาตซึ่งถูกรัฐมนตรีสั่งเพิกถอนใบอนุญาตรับทราบโดยด าเนินการ

เชน่เดียวกับข้อ 3.1.1) หรอื ข้อ 3.1.2) ดังกล่าวข้างตน้ 

 ตัวอย่าง หนังสือกรมป่าไม้แจ้งหนังสือรัฐมนตรีให้ผู้รับอนุญาตทราบ ท้องที่กรุงเทพมหานคร 

หน้า 78-79 

 4. การตรวจสอบข้อเท็จจรงิ แสวงหา รับฟัง ขอเอกสารเพิ่มเติม 

 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 บัญญัติว่า “มาตรา 28 ในการ

พิจารณาทางปกครอง เจา้หน้าที่อาจตรวจสอบข้อเท็จจริงได้ตามความเหมาะสมในเรื่องนั้น ๆ โดยไม่ต้อง

ผูกพันอยู่กับค าขอหรือพยานหลักฐานของคู่กรณี” ดังนั้น ในการเตรียมการและการด าเนินการออกค าสั่ง

เพิกถอนใบอนุญาต เจ้าหน้าที่ผู้จัดท าค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาตสามารถออกไปตรวจสอบข้อเท็จจริง 

แสวงหา รับฟัง ขอเอกสารเพิ่มเติมได้ ตามที่เห็นสมควร แล้วน าผลมาประกอบการพิจารณาร่วมกับ

ข้อมูลเดิมและข้อมูลจากการรับฟังค าโต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานเพิ่มเติมตามข้อ 5 ตอ่ไป 

 5. การรับฟังและพิจารณาข้อโต้แย้งและพยานหลักฐานของคู่กรณี 

 5.1 ท้องที่จังหวัดในส่วนภูมิภาค 

 เมื่อกรมป่าไม้ได้รับหนังสือโต้แย้งสิทธิของผู้รับอนุญาตซึ่งถูกรัฐมนตรีสั่งเพิกถอนใบอนุญาต

จากจังหวัดท้องที่ หรือผู้รับอนุญาตซึ่งถูกรัฐมนตรีสั่งเพิกถอนใบอนุญาตส่งหนังสือโต้แย้งสิทธิมาให้

กรมป่าไม้โดยตรง ภายในระยะเวลาที่ก าหนดแล้ว หรือผู้รับอนุญาตซึ่งถูกรัฐมนตรีสั่งเพิกถอนใบอนุญาต

ไม่ใช้สิทธิ หรือใช้สิทธิเกินระยะเวลาที่ก าหนด ให้เจ้าหน้าที่รวบรวมข้อมูล พยานเอกสารหรือหลักฐาน 

หรือข้อเท็จจริงจากการออกไปตรวจสอบตามข้อ ๓) เพิ่มเติม แล้วประมวลเรื่องราวทั้งหมดและพิจารณาว่า 

มีเหตุผล ความเป็นจริง รับฟังได้หรือไม่ สมควรพิจารณาออกค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาตหรือไม่ อย่างไร 
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รายงานให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทราบเพื่อใช้ดุลพินิจสั่งการว่า 

“ให้เพิกถอนใบอนุญาตหรือไม่เพิกถอนใบอนุญาต” ตามมาตรา 61 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ 

พุทธศักราช 2484 

 5.1.1) กรณีมีความเห็นว่า ข้อมูล พยานเอกสาร หลักฐาน ข้อเท็จจริงและหนังสือโต้แย้งสิทธิ มี

เหตุผลรับฟังได้ และไม่สมควรเพิกถอนใบอนุญาต ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการประมวลเรื่องรายงาน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อใช้ดุลพินิจสั่งการว่า “ให้เพิกถอน

ใบอนุญาตหรือไม่เพิกถอนใบอนุญาต” ตามมาตรา 61 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 

อีกครั้งหนึ่ง เมื่อรัฐมนตรีวา่การกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีบัญชาอย่างไร จึงพิจารณา

ด าเนนิการตอ่ไป 

 5.1.1.1) ในกรณีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีบัญชา

สั่งไมเ่พิกถอนใบอนุญาต ก็ไม่ก่อใหเ้กิดค าสั่งทางปกครอง 

 5.1.1.2 ในกรณีรัฐมนตรีวา่การกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีบัญชาสั่ง

เพิกถอนใบอนุญาต ก็ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการตามข้อ 5.1.2  

 5.1.2) กรณีมีความเห็นว่า ข้อมูล พยานเอกสาร หลักฐาน ข้อเท็จจริงและหนังสือโต้แย้งสิทธิ

ไม่มีเหตุผล รับฟังไม่ได้ และสมควรเพิกถอนใบอนุญาต ใหพ้นักงานเจา้หน้าที่ด าเนินการประมวลเรื่องรายงาน

รัฐมนตรวี่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อสั่งการว่า “ให้เพิกถอนใบอนุญาต” 

ตามมาตรา 61 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 พร้อมจัดท าค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 

(รายละเอียดตามข้อ 6) เพื่อให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงนาม 

จากนั้นกรมป่าไม้ต้องมีหนังสือส่งค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาตให้จังหวัดท้องที่ทราบ และเมื่อจังหวัดท้องที่

ได้รับหนังสือกรมป่าไม้แล้ว ให้จัดท าหนังสือแจ้ง(รายละเอียดตามข้อ 7) พร้อมส่งค าสั ่งเพิกถอน

ใบอนุญาตให้ผู้รับอนุญาตซึ่งถูกรัฐมนตรสีั่งเพิกถอนใบอนุญาตรับทราบต่อไป 

 

 5.2 ท้องที่กรุงเทพมหานคร 

 เมื่อกรมป่าไม้ได้รับหนังสือโต้แย้งสิทธิของผู้รับอนุญาตซึ่งถูกรัฐมนตรีสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 

ภายในระยะเวลาที่ก าหนดแล้ว หรือผู้รับอนุญาตซึ่งถูกรัฐมนตรีสั่งเพิกถอนใบอนุญาตไม่ใช้สิทธิ หรือ

ใช้สทิธิเกินระยะเวลาที่ก าหนด ให้เจ้าหน้าที่ส่วนอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ ส านักการอนุญาต รวบรวมข้อมูล 

พยานเอกสารหรอืหลักฐาน หรอืข้อเท็จจริงจากการออกไปตรวจสอบตามข้อ ๓) เพิ่มเติม แล้วประมวล

เรื่องราวทั้งหมดและพิจารณาว่า มีเหตุผล ความเป็นจริง รับฟังได้หรือไม่ สมควรพิจารณาออกค าสั่งเพิกถอน

ใบอนุญาตหรือไม่ อย่างไร รายงานให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทราบ

เพื่อใช้ดุลพินิจสั่งการว่า “ให้เพิกถอนใบอนุญาตหรือไม่เพิกถอนใบอนุญาต” ตามมาตรา 61 แห่ง

พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484  
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 5.2.1) กรณีมีความเห็นว่า ข้อมูล พยานเอกสาร หลักฐาน ข้อเท็จจริงและหนังสือโต้แย้งสิทธิ 

มีเหตุผลรับฟังได้ และไม่สมควรเพิกถอนใบอนุญาต ใหพ้นักงานเจา้หน้าที่ด าเนินการตามข้อ 5.1.1 

 5.2.1) กรณีมคีวามเห็นว่า ข้อมูล พยานเอกสาร หลักฐาน ข้อเท็จจริงและหนังสือโต้แย้งสิทธิ ไม่

มีเหตุผล รับฟังไม่ได้ และสมควรเพิกถอนใบอนุญาต ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการตามข้อ 5.1.2

จากนั้นให้จัดท าหนังสอืแจง้(รายละเอยีดตามขอ้ 7) พรอ้มส่งค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาตให้ผู้รับอนุญาตซึ่ง

ถูกรัฐมนตรสีั่งเพิกถอนใบอนุญาตรับทราบต่อไป 

 6. การจัดท าค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 

 6.1 ค าสั่งเพิกถอน ต้องท าเป็นหนังสือหรอืไม่ 

 6.1.1 พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 บัญญัติวา่ 

 มาตรา 61  ในกรณีที่เหตุแห่งการสั่งพักใช้ใบอนุญาตตามมาตรา 59 ปรากฏแก่รัฐมนตรี 

หรือเมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้สั่งพักใช้ใบอนุญาตตามมาตรา 59 แล้ว ถ้ารัฐมนตรีเห็นสมควรจะสั่งเพิกถอน

ใบอนุญาตที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้เสียก็ได้ (วรรคหนึ่ง) 

 มาตรา ๖๑ ทวิ ค าสั่งพักใช้ใบอนุญาตหรือค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาตให้ท าเป็นหนังสือ

แจง้ให้ผู้ถูกสั่งพักใช้หรอืเพิกถอนใบอนุญาตรับทราบ 

 ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่ไม่อาจให้ผู้ถูกสั่งพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตรับทราบค าสั่ง

ตามวรรคหนึ่ง  ให้ปิดค าสั่งในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ท าการตามใบอนุญาต  หรือที่อยู่ของผู้ถูก

สั่งพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาต เมื่อได้ปฏิบัติตามวิธีนี้แล้ว ให้ถือว่าผู้ถูกสั่งพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาต

รับทราบค าสั่งนั้นต้ังแตว่ันปิดค าสั่ง 

  (มาตรา ๖๑ ทวิ บัญญัติขึ้นโดย พ.ร.บ. ป่าไม้ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๒๕) 

 ดังนั้น ตามกฎหมายป่าไม้ การสั่งเพิกถอนใบอนุญาตของรัฐมนตรีต้องท าเป็นค าสั่ง ซึ่งรัฐมนตรี

จะมอบหมายใหอ้ธิบดีกรมป่าไม้หรือผู้ว่าราชการจังหวัดออกค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาตแทนได้ตามระเบียบ

บริหารราชการแผ่นดิน โดยให้ปรากฏข้อความในค าสั่งว่า ได้รับมอบหมายอ านาจจากรัฐมนตรี ตามหนังสือ

ลงวันที่ เดือน ปีใด 

 6.1.2 พระราชบัญญัติวิธีปฏบิัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539  มาตรา 34 บัญญัติว่า 

 “มาตรา 34 ค าสั่งทางปกครองอาจท าเป็นหนังสือหรือวาจาหรือโดยการสื่อความหมาย

ในรูปแบบอื่นก็ได้ แตต่้องมีขอ้ความหรอืความหมายที่ชัดเจนเพียงพอที่จะเข้าใจได้” 

 จากบทบัญญัติของกฎหมายทั้ง 2 ฉบับดังกล่าวข้างต้น “การสั่งเพิกถอนใบอนุญาต” ต้อง

ท าเป็นหนังสือในรูปแบบของค าสั่ง ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.252๖ 

 6.2 รูปแบบ สาระส าคัญ สิทธิการอุทธรณ์และฟ้องคดปีกครอง ในค าสั่งเพิกถอน

ใบอนุญาต 

 6.2.1 ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
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 6.2.1.1 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.252๖ ข้อ 16  ก าหนด

รูปแบบค าสั่งตามแบบที่ 4 ท้ายระเบียบ และให้กรอกรายละเอียด ค าสั่ง ที่ เรื่อง ข้อความ สั่ง ณ วันที่ 

ลงช่ือและต าแหน่ง ดังกล่าวมาแล้วในข้อ 5.3.1.1 (ดูรายละเอียดในหนา้ที่ 8) 

 6.2.1.2 พระราชบัญญัติ วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.253๙ มาตรา 36 มาตรา 37 

มาตรา 39 มาตรา 40 มาตรา 44 และมาตรา 45 วรรคสาม บัญญัติเกี่ยวกับรายละเอียด สาระส าคัญและ

สิทธิการอุทธรณ์ค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ซึ่งมีรายละเอียดเช่นเดียวกับค าสั่งพักใช้ใบอนุญาต ดังกล่าวมา

ในข้อ 5.3.1.2 (ดูรายละเอยีดในหนา้ที่ 8-11) 

 6.3.1.3 พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 มาตรา 

47 วรรคหนึ่ง มาตรา 49 และมาตรา 50 วรรคหนึ่ง (ดูรายละเอียดในภาคผนวก) 

 6.3.1.4 พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ไม่มีบทบัญญัติเกี่ยวกับรูปแบบ 

สาระส าคัญและสิทธิการอุทธรณ์ ค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ไว้แต่อย่างใด 

 6.2.2 สิทธิการอุทธรณ์ และฟ้องคดปีกครอง 

             พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 มาตรา 44 วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า 

“ภายใต้บังคับมาตรา 48 ในกรณีที่ค าสั่งทางปกครองใดไม่ได้ออกโดยรัฐมนตรี และไม่มีกฎหมาย

ก าหนดขั้นตอนอุทธรณ์ภายในฝ่ายปกครองไว้เป็นการเฉพาะ ให้คู่กรณีอุทธรณ์ค าสั่งทางปกครองนั้น

โดยยื่นต่อเจา้หน้าที่ผู้ท าค าสั่งทางปกครองภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ตนได้รับแจ้งค าสั่งดังกล่าว” ส าหรับ

พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ไม่มีบทบัญญัติสิทธิการอุทธรณ์ค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาตไว้

เป็นการเฉพาะแตอ่ย่างใด 

 พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวธิีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 บัญญัติวา่ 

มาตรา 50 วรรคหนึ่ง “ค าสั่งใดที่อาจฟ้องต่อศาลปกครองได้ ใหผู้อ้อกค าสั่งระบุวิธีการยื่นค าฟ้องและ

ระยะเวลาส าหรับยื่นค าฟ้องไว้ในค าสั่งดังกล่าวด้วย” มาตรา 46 “ค าฟอ้งให้ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่

ของศาลปกครอง” มาตรา 47 “การฟ้องคดีที่อยู่ในเขตอ านาจของศาลปกครองช้ันต้น ให้ยื่นฟ้องต่อศาล

ปกครองช้ันตน้ที่ผูฟ้้องคดีมีภูมลิ าเนาหรือมีมูลคดีเกิดขึ้นในเขตศาลปกครองช้ันต้นนั้น” มาตรา 49 “การ

ฟ้องคดีปกครองจะต้องยื่นฟ้องภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่รู ้หรอืควรรู้ถึงเหตุแหง่การฟ้องคดีฯ” 

 ดังนัน้ เมื่อค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาตออกโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม คู่กรณีคือผู้รับอนุญาตซึ่งถูกรัฐมนตรีสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจึงไม่มีสิทธิอุทธรณ์ค าสั่ง

เพิกถอนใบอนุญาตดังกล่าว แต่สามารถฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ตามที่กล่าวมาในวรรคก่อน ดังนั้น 

ในวรรคท้ายของค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ต้องระบุข้อความดังนี้ 

 “อนึ่ง พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 มาตรา 44 วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า 

“ภายใต้บังคับมาตรา 48 ในกรณีที่ค าสั่งทางปกครองใดไม่ได้ออกโดยรัฐมนตรี และไม่มีกฎหมาย

ก าหนดขั้นตอนอุทธรณ์ภายในฝ่ายปกครองไว้เป็นการเฉพาะ ให้คู่กรณีอุทธรณ์ค าสั่งทางปกครองนั้น

โดยยื่นต่อเจ้าหน้าที่ผู้ท าค าสั่งทางปกครองภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ตนได้รับแจ้งค าสั่งดังกล่าว” ส าหรับ
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พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ไม่มีบทบัญญัติสิทธิการอุทธรณ์ค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาตไว้

เป็นการเฉพาะแต่อย่างใด  ดังนั้น ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจึงไม่มีสิทธิอุทธรณ์ค าสั่งฉบับนี้ต่อผู้ใดได้

อีกต่อไป แต่อย่างไรก็ตามผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตสามารถยื่นค าฟ้องต่อศาลปกครองช้ันต้นที่ผู้ถูกสั่งเพิกถอน

ใบอนุญาตมีภูมิล าเนาหรอืมีมูลคดีเกิดขึ้นในศาลปกครองช้ันต้นนั้นได้ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันรับทราบ

ค าสั่งนี ้ตามความในพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวธิีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 มาตรา 

46 วรรคหนึ่ง  มาตรา 47 วรรคหนึ่ง มาตรา 49 และมาตรา 50 วรรคหนึ่ง ” 

 6.2.3 สรุป รูปแบบ สาระส าคัญในค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาต             

 เมื่อประมวลรายละเอียดซึ่งก าหนดไว้ในระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ 

พ.ศ.252๖ ข้อ 16 บทบัญญัติตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.253๙ และ

พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 แล้ว จะได้รูปแบบของ 

“ค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาต” ปรากฏรายละเอยีดในหนา้ 80 

 ตัวอย่าง รูปแบบของ “ค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาต” หน้า 80 

 ตัวอย่าง ค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ท้องที่จังหวัดในส่วนภูมิภาค หน้า 81-82 

 ตัวอย่าง ค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ท้องที่กรุงเทพมหานคร  หน้า 83-84  

 7. วิธีการแจ้งค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 

 การแจ้งค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาต สามารถด าเนินการได้หลาย ๆ วิธี ตามบทบัญญัติของ

กฎหมายจ านวน 2 ฉบับ บัญญัติไว้ ดังนี ้ 

 7.1 พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 บัญญัติวา่  

 มาตรา ๖๑ ทว ิค าสั่งพักใช้ใบอนุญาตหรือค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาตให้ท าเป็นหนังสือแจ้ง

ให้ผู้ถูกสั่งพักใช้หรอืเพิกถอนใบอนุญาตรับทราบ 

 ในกรณีที่พนักงานเจ้าหนา้ที่ไม่อาจให้ผู้ถูกสั่งพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตรับทราบค าสั่ง             

ตามวรรคหนึ่ง ให้ปิดค าสั่งในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ท าการตามใบอนุญาต หรือที่อยู่ของผู้ถูก

สั่งพักใช้หรอืเพิกถอนใบอนุญาต เมื่อได้ปฏิบัติตามวิธีนี้แล้ว ใหถ้ือว่าผูถู้กสั่งพักใช้หรอืเพิกถอนใบอนุญาต 

รับทราบค าสั่งนั้นต้ังแตว่ันปิดค าสั่ง 

 (มาตรา ๖๑ ทวิ บัญญัติขึ้นโดย พ.ร.บ. ป่าไม้ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๒๕) 

 จากบทบัญญัติของกฎหมายป่าไม้ดังกล่าวข้างต้น เมื่อรัฐมนตรีวา่การกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมลงนามในค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ตามตามมาตรา 61 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 

2484 แล้ว ต่อไปเป็นขั้นตอนและวิธีการของพนักงานเจ้าหน้าที่ที่จะจัดการให้ผู้รับอนุญาตซึ่งถูกรัฐมนตรี

สั่งเพิกถอนใบอนุญาต รับทราบค าสั่ง ตามบทบัญญัติมาตรา 61 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 

2484 โดยด าเนนิการดังนี ้
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 7.1.1 ในท้องที่ต่างจังหวัด ให้กรมป่าไม้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดท้องที่สั่งให้

เจ้าหนา้ที่สง่ค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาตให้ผู้รับอนุญาตซึ่งถูกรัฐมนตรีสั่งเพิกถอนใบอนุญาตรับทราบ โดย

เลือกวิธีด าเนินการวธิีใดวิธีหนึ่งตามควรแก่กรณี คือ 

 (1) จัดส่งหนังสือแจ้งพร้อมค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาตให้ผู้รับอนุญาตซึ่งถูกรัฐมนตรีสั่ง

เพิกถอนใบอนุญาตรับทราบ ไปยังภูมิล าเนาของผู้รับอนุญาตซึ่งถูกค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาตตามที่ระบุ

ไว้ในใบอนุญาตทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ และถือว่าผู้รับอนุญาตซึ่งถูกค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาต

ได้รับแจง้เมื่อครบก าหนดเจ็ดวันนับแต่วันส่งหนังสอื 

 (2) ใหพ้นักงานเจ้าหน้าที่ถือหนังสือแจ้งพร้อมค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาตไปส่งให้ผู้รับอนุญาต

ซึง่ถูกค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาตรับทราบ โดยให้ผู้รับอนุญาตซึ่งถูกค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาตลงชื่อรับทราบ

หนังสือแจง้พรอ้มค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาตไว้เป็นหลักฐานด้วย 

 (3) ในกรณีที่พนักงานเจ้าหนา้ที่ไม่อาจให้ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตรับทราบหนังสือแจ้ง

พร้อมค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาตได้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ปิดหนังสือแจ้งพร้อมค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาตไว้ 

ณ สถานที่ต่อไปนี.้-              

 (3.1) สถานที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ท าการตามใบอนุญาต เช่น สถานที่ตั้งบริษัท 

ที่ตัง้โรงงานหรอืสถานที่รับอนุญาต หรอื  

 (3.2) ปิดค าสั่งไว้ ณ ที่อยู่ (หมายถึงที่พักอาศัย อาจเป็นบ้านของตนเองหรือบ้านเช่าก็ได้) 

ของผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 

  ทั้งนี้ พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ปิดค าสั่ง ต้องจัดท าบันทึกการปิดค าสั่งไว้เป็นหลักฐาน โดยมี

สาระส าคัญว่า ได้ปิดไว้ ณ ที่ใด เมื่อวันเวลาใด หากมีพยานบุคคลข้างเคียงอยู่ด้วยก็ให้ลงนามไว้เป็น

หลักฐานในฐานะพยานบุคคล พร้อมถ่ายรูปสถานที่และค าสั่งที่ปิดไว้เป็นหลักฐานด้วย  เมื่อได้ปิดค าสั่ง

ดังกล่าวแล้ว ให้ถือว่าผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตได้รับทราบค าสั่งนั้น นับแต่วันปิดค าสั่ง ผู้ถูกสั่ง

เพิกถอนใบอนุญาตจะปฏิเสธว่าไม่ทราบค าสั่งไม่ได้ เพราะเป็นไปตามผลของกฎหมาย กฎหมายให้ถือว่า

ทราบแล้ว ก็ต้องเป็นไปตามนัน้ 

  7.1.2 ในท้องที่กรุงเทพมหานคร ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ส่วนอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ 

ส านักการอนุญาต กรมป่าไม้ ประมวลเรื่องรายงานอธิบดีกรมป่าไม้ลงนามในหนังสือแจ้งให้ผูร้ับอนุญาต 

ซึ่งถูกรัฐมนตรสีั่งเพิกถอนใบอนุญาตรับทราบ และให้พนักงานเจา้หน้าที่เลือกวิธีด าเนินการวิธีใดวิธีหนึ่ง

ตามควรแก่กรณี ตามที่กล่าวมาในข้อ 7.1.1 (1) - 7.1.1 (3) 

 7.2 พระราชบัญญัติวธิีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 บัญญัติวา่ 

 มาตรา 69 การแจ้งค าสั่งทางปกครอง การนัดพิจารณา หรือการอย่างอื่นที่เจ้าหน้าที่ต้อง

แจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบอาจกระท าด้วยวาจาก็ได้ แต่ถ้าผู้นั้นประสงค์จะให้กระท าเป็นหนังสือก็ให้แจ้ง

เป็นหนังสือ 

 การแจง้เป็นหนังสือใหส้่งหนังสือแจง้ต่อผูน้ั้น หรือถ้าได้ส่งไปยังภูมิล าเนาของผู้นั้นก็ให้ถือว่า

ได้รับแจง้ตัง้แต่ในขณะที่ไปถึง  
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 ในการด าเนินการเรื่องใดที่มีการให้ที่อยู่ไว้กับเจ้าหนา้ที่ไว้แลว้ การแจง้ไปยังที่อยู่ดังกล่าว

ให้ถือว่าเป็นการแจง้ไปยังภูมิล าเนาของผูน้ั้นแล้ว 

 มาตรา 70 การแจ้งเป็นหนังสือโดยวิธีให้บุคคลน าไปส่ง ถ้าผู้รับไม่ยอมรับหรือถ้าขณะน าไป

ส่งไม่พบผูร้ับ และหากได้ส่งให้กับบุคคลใดซึ่งบรรลุนติิภาวะที่อยู่หรือท างานในสถานที่นั้น หรือในกรณีที่

ผูน้ั้นไม่ยอมรับ หากได้วางหนังสือนั้นหรอืปิดหนังสือนั้นไว้ในที่ซึ่งเห็นได้ง่าย ณ สถานที่นัน้ต่อหน้าเจ้าพนักงาน

ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงที่ไปเป็นพยานก็ใหถ้ือว่าได้รับแจง้แล้ว 

 มาตรา 71 การแจ้งโดยวิธีส่งทางไปรษณีย์ตอบรับให้ถือว่าได้รับแจ้งเมื่อครบก าหนดเจ็ดวัน

นับแต่วันส่งส าหรับกรณีภายในประเทศหรือเมื่อครบก าหนดสิบห้าวันนับแต่วันส่งส าหรับกรณีส่งไปยัง

ต่างประเทศ เว้นแตจ่ะมีการพิสูจนไ์ด้วา่ไม่มกีารได้รับหรือได้รับก่อนหรอืหลังจากวันนั้น 

 จากบทบัญญัติของพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองดังกล่าวข้างต้น เมื่อรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงนามในค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ตามตามมาตรา 61 

แหง่พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 แล้ว ต่อไปเป็นขั้นตอนและวิธีการของพนักงานเจ้าหน้าที่ที่

จะจัดการใหผู้ร้ับอนุญาตซึ่งถูกรัฐมนตรสีั่งเพิกถอนใบอนุญาต รับทราบค าสั่ง โดยด าเนินการดังนี้ 

 7.2.1 ในท้องที่ต่างจังหวัด ให้กรมป่าไม้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดท้องที่สั่งให้

เจ้าหนา้ที่สง่ค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาตใหผู้ร้ับอนุญาตซึ่งถูกรัฐมนตรีสั่งเพิกถอนใบอนุญาตรับทราบ โดย

เลือกวิธีด าเนินการวธิีใดวิธีหนึ่ง  คือ 

 1) จัดส่งหนังสือแจ้งพร้อมค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาตให้ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตทราบ 

ไปยังภูมิล าเนาของผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ตามที่ระบุไว้ในใบอนุญาตทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ 

และถือว่าผูถู้กสั่งเพิกถอนใบอนุญาตได้รับแจง้เมื่อครบก าหนดเจ็ดวันนับแต่วันส่งหนังสือ ซึ่งเป็นวิธีการที่

งา่ยและสะดวกที่สุด หรอื 

 2) ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ถือหนังสือแจ้งพร้อมค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาตไปส่งให้ผู้รับอนุญาต

ซึ่งถูกรัฐมนตรสีั่งเพิกถอนใบอนุญาตรับทราบ โดยด าเนนิการตามควรแก่กรณี คือ 

 (2.1) กรณีผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตอยู่และยอมรับหนังสือ ใหผู้ถู้กสั่งเพิกถอนใบอนุญาตลง

ชื่อรับทราบหนังสือแจง้พรอ้มค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาตไว้เป็นหลักฐานด้วย จึงถือว่าได้รับแจง้แล้ว 

 (2.2) กรณีผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตอยู่แต่ไม่ยอมรับหนังสือ หากได้วางหนังสือแจ้งพร้อม

ค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาต หรอืปิดหนังสือแจง้พร้อมค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ไว้ในที่ซึ่งเห็นได้ง่าย ณ สถานที่

รับอนุญาตต่อหน้าเจ้าพนักงานตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงที่ไปเป็นพยานก็ใหถ้ือว่าได้รับแจง้แล้ว 

 (2.3) กรณีผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตไม่อยู่ ให้ส่งหนังสือแจ้งพร้อมค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาต

ใหก้ับบุคคลใดซึ่งบรรลุนิตภิาวะที่อยู่หรอืท างานในสถานที่รับอนุญาตและใหบุ้คคลนั้นลงนามไว้เป็นหลักฐาน 

หรือปิดหนังสือแจ้งพร้อมค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาตไว้ในที่ซึ่งเห็นได้ง่าย ณ สถานที่รับอนุญาตต่อหน้า

เจา้พนักงานตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงที่ไปเป็นพยานก็ใหถ้ือว่าได้รับแจง้แล้ว 
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 อนึ่ง เจ้าพนักงานตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงที่ไปเป็นพยาน ตามข้อ (2.2) และข้อ (2.3) 

ก าหนดไว้ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทาง

ปกครอง พ.ศ. 2539 คือ 

 (1) เจา้พนักงานต ารวจ 

 (2) ขา้ราชการส่วนกลาง 

 (3) เจา้พนักงานผู้มีหนา้ที่รับผดิชอบในเขตพืน้ที่ ได้แก่ 

 (ก) ก านัน 

 (ข) แพทย์ประจ าต าบล 

 (ค) สารวัตรก านัน 

 (ง) ผูใ้หญ่บ้าน 

 (จ) ผูช่้วยผูใ้หญ่บ้าน 

 (ฉ) ข้าราชการส่วนท้องถิ่น หรอืพนักงานส่วนท้องถิ่น 

 (ช) ข้าราชการประจ าอ าเภอหรอืจังหวัด 

 ตัวอย่าง หนังสือกรมป่าไม้แจ้งค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ท้องที่จังหวัดในส่วนภูมิภาค 

หน้า  85-86 

 ตัวอย่าง หนังสือกรมป่าไม้แจ้งค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ท้องที่กรุงเทพมหานคร  

หน้า  87-88  

 ตัวอย่าง บันทกึการปิดค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาต (ตามพระราชบัญญัติป่าไม้พุทธศักราช 

2484 มาตรา 61 ทว ิวรรคสอง) ท้องที่จังหวัดในส่วนภูมิภาค หน้า  89-90 

 ตัวอย่าง บันทกึการปิดค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาต (ตามพระราชบัญญัติป่าไม้พุทธศักราช 

2484 มาตรา 61 ทว ิวรรคสอง) ท้องที่กรุงเทพมหานคร หน้า  91-92 

 ตัวอย่าง บันทึกการปิดค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาต  (ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ

ราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 มาตรา 70) ท้องที่จังหวัดในส่วนภูมิภาค หน้า  93-94 

 ตัวอย่าง บันทึกการปิดค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาต  (ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ

ราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 มาตรา 70) ท้องที่กรุงเทพมหานคร หน้า  95-96 

 ง. ผลของค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 

             พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 บัญญัติว่า  

 “มาตรา 42 ค าสั่งทางปกครองให้มีผลใช้ยันต่อบุคคลตั้งแต่ขณะที่ผู้นั้นได้รับแจ้งเป็นต้นไป 

 ค าสั่งทางปกครองย่อมมีผลตราบเท่าที่ยังไม่มีการเพิกถอนหรือสิ้นผลลงโดยเงื่อนเวลา

หรอืโดยเหตอุื่น” 

 ตามบทบัญญัติของกฎหมายปกครองดังกล่าวข้างต้น  ค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาตมีผลท าให้

ผูถู้กสั่งเพิกถอนใบอนุญาตหมดสิทธิตามใบอนุญาตตลอดไป ตั้งแต่วันทีผู่ถู้กสั่งเพิกถอนใบอนุญาตได้รับแจ้ง
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ค าสั่งเป็นต้นไป วันที่ได้รับแจ้งค าสั่งหรือถือว่าได้ได้รับแจ้งค าสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ กล่าวมาแล้วใน

ข้อ 7 ส าหรับพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ไม่มีบทบัญญัติเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้เป็นการเฉพาะแต่

อย่างใด 

 จ. วิธีปฏิบัติของเจ้าหน้าที่หลังมีค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 

 เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้จัดส่งหนังสือแจ้งพร้อมค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาตให้ผู้ถูกสั่งเพิก

ถอนใบอนุญาตทราบทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ และถือว่าผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตได้รับแจ้ง

เมื่อครบก าหนดเจ็ดวันนับแต่วันส่งหนังสือ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ถือหนังสือแจ้งพร้อมค าสั่งเพิกถอน

ใบอนุญาตไปส่งให้ผู้รับอนุญาตซึ่งถูกรัฐมนตรีสั่งเพิกถอนใบอนุญาตรับทราบ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่

ปิดหนังสือแจ้งพร้อมค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาตไว้ ณ สถานที่เปิดเผยเห็นได้ง่ายซึ่งเป็นที่ท าการของผู้รับ

อนุญาตซึ่งถูกรัฐมนตรีสั่งเพิกถอนใบอนุญาตแล้ว ค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาตมีผลท าให้ผู้รับอนุญาตซึ่ง

ถูกรัฐมนตรีสั่งเพิกถอนใบอนุญาตหมดสิทธิตามใบอนุญาตนั้น ตั้งแต่วันที่ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต

ได้รับแจ้งค าสั่งเป็นต้นไป อธิบดีกรมป่าไม้หรือผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วแต่กรณี ต้องสั่งคณะเจ้าหน้าที่

จ านวน 3 คน ออกไปตรวจสอบโรงงาน โรงค้าไม้แปรรูปหรือกิจการค้าสิ่งประดิษฐ์ฯ และด าเนินการ 

ดังนี้ 

 1.  ให้เจ้าหน้าที่ซึ่งไปท าการแจ้งค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาต เรียกใบอนุญาตคืนมาติดไว้กับ

ต้นขั้วเป็นหลักฐาน พร้อมหมายเหตุไว้ในใบอนุญาตว่าถูกเพิกถอนใบอนุญาต ตามค าสั่งของกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ......  ลงวันที่ .. เดือน ... ปี พ.ศ. ใด 

 2. ในกรณีเป็นโรงงานแปรรูปไม้ โรงค้าไม้แปรรูป  ค้าหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อการค้าซึ่ง

สิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้ หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ท าด้วยไม้หวงห้าม ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เรียกหนังสือก ากับ

ไม้แปรรูป หรือหนังสือก ากับสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่ยังไม่ได้ใช้มาท าลายโดยใช้วิธีเจาะไม่ให้ฉีกขาดจากต้นขั้ว 

พร้อมกับหมายเหตุไว้ในต้นขั้วและในทะเบียนเป็นหลักฐานด้วยว่า ได้ท าลายหนังสือก ากับไม้แปรรูปหรือ

หนังสือก ากับสิ่งประดิษฐ์ฯ เล่มที่ใด ตัง้แต่ฉบับใดถึงฉบับใด  

 อนึ่ง การด าเนินการดังกล่าวข้างต้น เป็นการปฏิบัติตามที่ก าหนดไว้ใน ระเบียบกรมป่าไม้ 

ว่าด้วยการควบคุมการแปรรูปไม้ ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 พ.ศ. 2541 หมวดที่ 13 

การพักใช้ใบอนุญาตและการเพิกถอนใบอนุญาต ซึ่งก าหนดว่า 

 “ข้อ 41  การพักใช้ใบอนุญาต ใหป้ฏิบัติดังนี้ ฯลฯ 

 ข้อ 42 การเพิกถอนใบอนุญาต ฯลฯ 

 “42.3 เมื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สั่งเพิกถอนใบอนุญาตแล้ว ให้

จังหวัดแจง้ผู้รับอนุญาตทราบเป็นหนังสือ แล้วเรยีกใบอนุญาตคนืมาติดไว้กับต้นขัว้เป็นหลักฐาน 

 ในกรณีเป็นโรงงานแปรรูปไม้ โรงค้าไม้แปรรูป ค้าหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อการค้าซึ่ง

สิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้ หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ท าด้วยไม้หวงห้าม ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เรียกหนังสือก ากับ

ไม้แปรรูป หรือหนังสือก ากับสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่ยังไม่ได้ใช้มาท าลาย พร้อมกับหมายเหตุไว้ในต้นขั้วและใน
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ทะเบียนเป็นหลักฐานด้วยว่า ได้ท าลายหนังสือก ากับไม้แปรรูป หรือหนังสือก ากับสิ่งประดิษฐ์ฯ เล่มที่ใด 

ตั้งแตฉ่บับใดถึงฉบับใด การท าลายหนังสอืก ากับ ให้ใชว้ิธีเจาะโดยไม่ใหฉ้ีกขาดจากต้นขั้ว” 

สรุปตัวอย่าง หนังสือและค าสั่งในบทท่ี 2 

 1. ตัวอย่าง หนังสือรัฐมนตรแีจ้งสิทธิคู่กรณ ีท้องที่จังหวัดในส่วนภูมิภาค หน้า 72-73 

 2. ตัวอย่าง หนังสือรัฐมนตรแีจ้งสิทธิคู่กรณี ท้องที่กรุงเทพมหานคร หน้า 74-75 

 3. ตัวอย่าง หนังสือกรมป่าไม้ส่งหนังสือรัฐมนตรีให้จังหวัดทราบ ท้องที่จังหวัดใน

ส่วนภูมิภาค หน้า 76-77 

 4. ตัวอย่าง หนังสือกรมป่าไม้ส่งหนังสือรัฐมนตรีแจ้งให้ผู้รับอนุญาตทราบ ท้องที่

กรุงเทพมหานคร หน้า 78-79 

 5. ตัวอย่าง รูปแบบของ “ค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาต” หน้า 80 

 6. ตัวอย่าง ค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ท้องที่จังหวัดในส่วนภูมิภาค หน้า 81-82 

 7. ตัวอย่าง ค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ท้องที่กรุงเทพมหานคร  หน้า 83-84  

 8. ตัวอย่าง หนังสือกรมป่าไม้แจ้งค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ท้องที่จังหวัดในส่วน

ภูมิภาค หน้า  85-86 

 9. ตัวอย่าง หนังสือกรมป่าไม้แจ้งค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ท้องที่กรุงเทพมหานคร  

หน้า  87-88  

 10. ตัวอย่าง บันทึกการปิดค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาต  (ตามพระราชบัญญัติป่าไม้

พุทธศักราช 2484 มาตรา 61 ทว ิวรรคสอง) ท้องที่จังหวัดในส่วนภูมิภาค หน้า  89-90 

 11. ตัวอย่าง บันทึกการปิดค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาต (ตามพระราชบัญญัติป่าไม้

พุทธศักราช 2484 มาตรา 61 ทว ิวรรคสอง) ท้องที่กรุงเทพมหานคร หน้า  91-92 

 12. ตัวอย่าง บันทึกการปิดค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาต (ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ

ราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 มาตรา 70) ท้องที่จังหวัดในส่วนภูมิภาค หน้า  93-94 

 13. ตัวอย่าง บันทึกการปิดค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาต (ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ

ราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 มาตรา 70) ท้องที่กรุงเทพมหานคร หน้า  95-96 

ตัวอย่าง หนังสือรัฐมนตรีแจ้งสิทธิคู่กรณี  

ท้องจังหวัดในส่วนภูมิภาค 

 

 

ที่ ทส 1602.4/ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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 92 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน   

 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท                                  

 กรุงเทพฯ 10400 

 เดือน    25 .... 

เรื่อง  ขอใหโ้ต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานเพิ่มเติม กรณีสั่งเพิกถอนใบอนุญาต   

เรียน  ......... (ผูร้ับอนุญาตซึ่งถูกรัฐมนตรสีั่งเพิกถอนใบอนุญาต) ............. 

 ด้วยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับรายงานจากกรมป่าไม้ว่า จังหวัด 

................ แจ้งว่า คณะเจา้หนา้ที่ประกอบด้วย ................... ได้เข้าท าการตรวจสอบสถานที่รับอนุญาต 

............. (ระบุกิจการตามใบอนุญาต) ................. (กรณีเป็นโรงงานให้ระบุวัตถุประสงค์/วัตถุดิบ/ก าลัง

แรงม้าด้วย) ....... ของ .........(ชื่อ-สกุลผูร้ับอนุญาต) ............. ตั้ง ณ เลขที่ .. (ระบุที่ตั้งตามใบอนุญาต) 

..... ถนน ............... หมูท่ี่ ........ ต าบล .................. อ าเภอ ........ จังหวัด .................... ตามใบอนุญาต

จังหวัด ............... ฉบับที่ .......... เล่มที่ ............. ลงวันที่ ............. ใบอนุญาตสิ้นอายุ วันที่ ................. 

พบว่า กระท าผิดตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484  มาตรา ........... ฐาน ................................. 

คณะเจา้หนา้ที่จึงได้กล่าวโทษด าเนนิคดีท่านต่อพนักงานสอบสวน สภ. .......................... ตามประจ าวัน

ข้อที่ ...... เวลา .............. น. คดีที่ .............. ยึดทรัพย์ที่ .............. ลงวันที่ ....................... จังหวัดจึงได้

แจ้งสิทธิและหน้าที่ในกระบวนการพิจารณาทางปกครองให้ ...... (ชื่อ-สกุลผูร้ับอนุญาต) ...................... 

ทราบข้อเท็จจริง และโต้แย้ง แสดงพยานหลักฐานเพิ่มเติมแล้ว ปรากฏว่าข้อโต้แย้งและพยานหลักฐาน

ไม่สามารถรับฟังได้ จังหวัดจงึพักใช้ใบอนุญาต .................... (ระบุกิจการตามใบอนุญาต) .................. 

ตามใบอนุญาตจังหวัดดังกล่าวข้างตน้เป็นเวลา ........ วัน ตามค าสั่งจังหวัด ........ ที่ ..........  / พ.ศ. ...... 

ลงวันที่ .......  เดือน ............. พ.ศ. 25..... และจังหวัดได้มีความเห็นว่า ............... (สมควร/ไม่สมควร) 

.......... เพิกถอนใบอนุญาตรายนี้ เพราะ .......... (ระบุเหตุผลความจ าเปน็) .............. 

 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ตรวจสอบรายละเอียดเรื่องราว ประกอบ

ความเห็นของจังหวัด ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้พื้นที่และกรมป่าไม้แล้ว ขอเรียนว่า ด้วยเหตุที่ท่าน

ถูกกล่าวโทษด าเนินคดีว่ากระท าความผิดดังกล่าวข้างต้นและถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตแล้ว พระราชบัญญัติ

ป่าไม้ พุทธศักราช 2484 มาตรา 61 บัญญัติว่า “ในกรณีที่เหตุแห่งการสั่งพักใช้ใบอนุญาตตามมาตรา 59 

ปรากฏแก่รัฐมนตรี หรือเมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้สั่งพักใช้ใบอนุญาตตามมาตรา 59 แล้ว ถ้ารัฐมนตรี

เห็นสมควรจะสั่งเพิกถอนใบอนุญาตที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้เสียก็ได้” ดังนั้น อาศัยอ านาจตามความ

ในมาตรา 61 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม จึงโปรดมีบัญชาสั่งการใหเ้พิกถอนใบอนุญาตของ ........(ชื่อ-สกุลผูร้ับอนุญาต) ........... 

ดังกล่าวข้างตน้   
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 อนึ่ง ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการควบคุมการแปรรูปไม้ ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 

2484 พ.ศ. 2541 หมวดที่ 13 การพักใช้ใบอนุญาตและการเพิกถอนใบอนุญาต ก าหนดว่า “42.3  เมื่อ

รัฐมนตรวี่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ปัจจุบันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม)  สั่งเพิกถอนใบอนุญาตแล้วให้จังหวัดแจ้งผู้รับอนุญาตทราบเป็นหนังสือ” ประกอบกับ

ค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเป็นค าสั่งทางปกครอง ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 

พ.ศ. 2539 ซึ่งก่อนเพิกถอนใบอนุญาตบัญญัติให้ พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ออกค าสั่งต้องแจ้งสิทธิและ

หน้าที่ในกระบวนการพิจารณาทางปกครองให้คู่กรณีทราบตามความจ าเป็นแก่กรณี (มาตรา 27) และ

พนักงานเจา้หน้าที่ผู้ออกค าสั่งที่ตอ้งใหคู้่กรณีมีโอกาสที่จะได้ทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและมีโอกาส

ได้โต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานของตน (มาตรา 30)  

 ดังนั้น เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 

มาตราดังกล่าวข้างต้น  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงขอแจ้งสิทธิให้ท่านทราบว่า 

ท่านมีสทิธิที่จะโต้แย้ง แสดงพยานหลักฐานแก้ข้อบัญชาสั่งการให้เพิกถอนใบอนุญาตของรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดังกล่าวข้างต้นได้ โดยขอให้ท่านท าเป็นหนังสือแจ้งกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (เลขที่ 92 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขต

พญาไท กรุงเทพฯ 10400) ภายในระยะเวลา ... (ไม่เกิน 15 วัน) ........ วัน นับแต่ท่านได้รับหนังสือฉบับนี ้

หากล่วงเลยระยะเวลาดังกล่าวทางราชการถือว่าท่านไม่ประสงค์จะใช้สิทธิตามพระราชบัญญัติวิธี

ปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 มาตราดังกล่าวข้างตน้  

 จงึเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาด าเนนิการ 

  ขอแสดงความนับถือ 

                 

                                                               (                          ) 

                                         รัฐมนตรวี่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

กรมป่าไม้  ส านักการอนุญาต 

โทร.  0 2579 4852 

โทรสาร  0 2579 6533 

http://www.forest.go.th 

ตัวอย่าง หนังสือรัฐมนตรีแจ้งสิทธิคู่กรณี  

ท้องกรุงเทพมมหานคร 
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ที่ ทส 1602.4/ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 92 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน   

 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท                                  

 กรุงเทพฯ 10400 

 เดือน    25 .... 

เรื่อง  ขอใหโ้ต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานเพิ่มเติม กรณีสั่งเพิกถอนใบอนุญาต   

เรียน  ......... (ผูร้ับอนุญาตซึ่งถูกรัฐมนตรสีั่งเพิกถอนใบอนุญาต) ............. 

 ด้วยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับรายงานจากกรมป่าไม้ว่า เมื่อวันที่ 

..... เดือน ........... พ.ศ. .... คณะเจา้หนา้ที่ประกอบด้วย ................................... ได้เข้าท าการตรวจสอบ

สถานที่รับอนุญาต ........ (ระบุกิจการตามใบอนุญาต) ................ (กรณีเปน็โรงงานให้ระบุวัตถุประสงค์/

วัตถุดิบ/ก าลังแรงมา้ด้วย) ..... ของ ......... (ชื่อ-สกุลผูร้ับอนุญาต) ...........ตั้ง ณ เลขที่ ... (ระบุที่ตั้งตาม

ใบอนุญาต) ..... ถนน ....................... หมูท่ี่ ........ แขวง .................. เขต .................. กรุงเทพมหานคร 

ตามใบอนุญาตกรมป่าไม้ ฉบับที่ ....... เล่มที่ ........ ลงวันที่ ............. ใบอนุญาตสิ้นอายุวันที่ ................. 

พบว่า กระท าผิดตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484  มาตรา ......... ฐาน ............................ 

คณะเจา้หนา้ที่จึงได้กล่าวโทษด าเนนิคดีท่านต่อพนักงานสอบสวน สน. .......................... ตามประจ าวัน

ข้อที่ ...... เวลา .............. น. คดีที่ .............. ยึดทรัพย์ที่ .............. ลงวันที่ .................... กรมป่าไม้จึงได้

แจ้งสิทธิและหน้าที่ในกระบวนการพิจารณาทางปกครองให้ ........... (ชื่อ-สกุลผู้รับอนุญาต) ................. 

ทราบข้อเท็จจริง และโต้แย้ง แสดงพยานหลักฐานเพิ่มเติมแล้ว ปรากฏว่าข้อโต้แย้งและพยานหลักฐาน

ไม่สามารถรับฟังได้ กรมป่าไม้จงึพักใช้ใบอนุญาต .................. (ระบุกิจการตามใบอนุญาต) .................. 

ตามใบอนุญาตดังกล่าวข้างตน้เป็นเวลา ........ วัน ตามค าสั่งกรมป่าไม้ ที่ ....... / พ.ศ. ...... ลงวันที่ .......  

เดือน ............. พ.ศ. 25..... และกรมป่าไม้มคีวามเห็นวา่ ............. (สมควร/ไม่สมควร) .......... เพิกถอน

ใบอนุญาตรายนี้ เพราะ .......... (ระบุเหตุผลความจ าเป็น) .............. 

 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ตรวจสอบรายละเอียดเรื่องราวประกอบ

ความเห็นของกรมป่าไม้แล้ว ขอเรียนว่า ด้วยเหตุที่ท่านถูกกล่าวโทษด าเนินคดีว่ากระท าความผิดดังกล่าว

ข้างต้นและถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตแล้ว พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 มาตรา 61 บัญญัติว่า 

“ในกรณีที่เหตุแห่งการสั่งพักใช้ใบอนุญาตตามมาตรา 59 ปรากฏแก่รัฐมนตรี หรือเมื่อพนักงาน

เจ้าหน้าที่ได้สั่งพักใช้ใบอนุญาตตามมาตรา 59 แล้ว ถ้ารัฐมนตรีเห็นสมควรจะสั่งเพิกถอนใบอนุญาตที่

ออกตามพระราชบัญญัตินี้เสียก็ได้” ดังนัน้ อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 61 แห่งพระราชบัญญัติป่า

ไม้ พุทธศักราช 2484 รัฐมนตรวี่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงโปรดมีบัญชาสั่ง

การให้เพิกถอนใบอนุญาตของ .........(ชื่อ-สกุลผูร้ับอนุญาต) ............. ดังกล่าวข้างตน้   
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 อนึ่ง ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการควบคุมการแปรรูปไม้ ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 

2484 พ.ศ. 2541 หมวดที่ 13 การพักใช้ใบอนุญาตและการเพิกถอนใบอนุญาต ก าหนดว่า “42.3  เมื่อ

รัฐมนตรวี่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ปัจจุบันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม)  สั่งเพิกถอนใบอนุญาตแล้วให้จังหวัดแจ้งผู้รับอนุญาตทราบเป็นหนังสือ” ประกอบกับ

ค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเป็นค าสั่งทางปกครอง ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 

พ.ศ. 2539 ซึ่งก่อนเพิกถอนใบอนุญาตบัญญัติให้ พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ออกค าสั่งต้องแจ้งสิทธิและ

หน้าที่ในกระบวนการพิจารณาทางปกครองให้คู่กรณีทราบตามความจ าเป็นแก่กรณี (มาตรา 27) และ

พนักงานเจา้หน้าที่ผู้ออกค าสั่งที่ตอ้งใหคู้่กรณีมีโอกาสที่จะได้ทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและมีโอกาส

ได้โต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานของตน (มาตรา 30)  

 ดังนั้น เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 

มาตราดังกล่าวข้างต้น  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงขอแจ้งสิทธิให้ท่านทราบว่า 

ท่านมีสทิธิที่จะโต้แย้ง แสดงพยานหลักฐานแก้ข้อบัญชาสั่งการให้เพิกถอนใบอนุญาตของรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดังกล่าวข้างต้นได้ โดยขอให้ท่านท าเป็นหนังสือแจ้งกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (เลขที่ 92 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขต

พญาไท กรุงเทพฯ 10400) ภายในระยะเวลา ... (ไม่เกิน 15 วัน) ........ วัน นับแต่ท่านได้รับหนังสือฉบับนี ้

หากล่วงเลยระยะเวลาดังกล่าวทางราชการถือว่าท่านไม่ประสงค์จะใช้สิทธิตามพระราชบัญญัติวิธี

ปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 มาตราดังกล่าวข้างตน้  

 จงึเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาด าเนนิการ 

  ขอแสดงความนับถือ 

                 

                                                               (                          ) 

                                         รัฐมนตรวี่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 
 

กรมป่าไม้  ส านักการอนุญาต 

โทร.  0 2579 4852 

โทรสาร  0 2579 6533 

http://www.forest.go.th 

ตัวอย่างหนังสือ กรมป่าไม้ส่งหนังสือรัฐมนตรีให้จังหวัดทราบ 

ท้องจังหวัดในส่วนภูมิภาค 
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ที่ ทส 1602.4/ กรมป่าไม้  

 61 ถนนพหลโยธนิ เขตจตจุักร 

 กรุงเทพฯ 1090 

 25 .... 

เรื่อง  ขอใหโ้ต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานเพิ่มเติม  กรณีสั่งเพิกถอนใบอนุญาต   

เรียน  ผูว้่าราชการจังหวัด ................... 

อ้างถึง  หนังสอืจังหวัด  ......... ที่ ............................. ลงวันที ่.............................  

สิ่งที่สง่มาด้วย  หนังสือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส 1602.4/ .......                       

                    ลงวันที่ … … … … … … … … …… … .  จ านวน   ..  แผน่ 

 ตามหนังสือที่อา้งถึง จังหวัดแจง้ให้กรมป่าไม้ทราบว่า คณะเจ้าหน้าที่ประกอบด้วย ........... 

ได้เข้าท าการตรวจสอบสถานที่รับอนุญาต ............. (ระบุกิจการตามใบอนุญาต) ................. (กรณีเป็น

โรงงานให้ระบุวัตถุประสงค์/วัตถุดิบ/ก าลังแรงมา้ด้วย) ....... ของ .........(ชื่อ-สกุลผู้รับอนุญาต) .............

ตั้ง ณ เลขที่ .. (ระบุที่ตัง้ตามใบอนุญาต) ..... ถนน ............... หมูท่ี่ ........ ต าบล ............... อ าเภอ ........ 

จังหวัด .................... ตามใบอนุญาตจังหวัด ............... ฉบับที่ .......... เล่มที่ ............. ลงวันที่ ............. 

ใบอนุญาตสิ้นอายุวันที่ ........................... พบว่า กระท าผิดตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484  

มาตรา ........... ฐาน ................................. คณะเจา้หนา้ที่จึงได้กล่าวโทษด าเนินคดีต่อพนักงานสอบสวน 

สภ. .......................... ตามประจ าวันข้อที่ ...... เวลา .............. น. คดีที่ .............. ยึดทรัพย์ที่ .............. 

ลงวันที่ ................... จังหวัดจึงได้แจ้งสิทธิและหน้าที่ในกระบวนการพิจารณาทางปกครองให้ผู้รับอนุญาต

ทราบข้อเท็จจริง และโต้แย้ง แสดงพยานหลักฐานเพิ่มเติมแล้ว ปรากฏว่าข้อโต้แย้งและพยานหลักฐาน

ไม่สามารถรับฟังได้ จังหวัดจงึพักใช้ใบอนุญาต .................... (ระบุกิจการตามใบอนุญาต) .................. 

ตามใบอนุญาตจังหวัดดังกล่าวข้างตน้เป็นเวลา ........ วัน ตามค าสั่งจังหวัด ........ ที่ ..........  / พ.ศ. ...... 

ลงวันที่ .......  เดือน ................ พ.ศ. 25..... และจังหวัดได้แจ้งกรมป่าไม้ทราบว่ามีความเห็น ............... 

(สมควร/ไม่สมควร) .......... เพิกถอนใบอนุญาตรายนี้ เพราะ .......... (ระบุเหตุผลความจ าเป็น) .............. 

ความละเอียดแจ้งอยู่แล้ว  นัน้ 

 กรมป่าไม้ ขอเรียนว่า ได้ประมวลเรื่องรายงานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

พิจารณาแล้ว ปรากฏว่าท่านรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอาศัยอ านาจตาม

ความในมาตรา 61 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 โปรดมีบัญชาสั่งการให้เพิกถอน

ใบอนุญาตของผู้รับอนุญาตรายนี้ รายละเอียดปรากฏตามหนังสือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมที่ส่งมาด้วยแล้ว ดังนั้น กรมป่าไม้จึงขอให้จังหวัดโปรดสั่งเจ้าหน้าที่น าหนังสือกระทรวง
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ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดังกล่าวไปส่งให้ผู้รับอนุญาตซึ่งถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตรับทราบ 

โดยให้ผู้รับอนุญาตลงชื่อรับทราบหนังสือดังกล่าวข้างต้นไว้เป็นหลักฐานดว้ย 

 อนึ่ง โปรดแจง้ผูร้ับอนุญาตซึ่งถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตทราบด้วยว่า มีสิทธิที่จะโต้แย้ง แสดง

พยานหลักฐานแก้ข้อบัญชาสั่งการให้เพิกถอนใบอนุญาตของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมดังกล่าวข้างต้นได้ โดยขอใหท้ าเป็นหนังสือแจง้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

(เลขที่ 92 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400) ภายใน

ระยะเวลา ... (ไม่เกิน 15 วัน) ........ วัน นับแต่ได้รับหนังสือตามสิ่งที่ส่งมาด้วย หากล่วงเลยระยะเวลา

ดังกล่าวทางราชการถือว่าผูร้ับอนุญาตซึ่งถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตไม่ประสงค์จะใช้สทิธิตามพระราชบัญญัติ

วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 มาตราดังกล่าวข้างตน้ 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาให้เจ้าหน้าที่ด าเนินการ ผลเป็นประการใดแจ้งให้

กรมป่าไม้ทราบ พร้อมส าเนาเอกสารที่เกี่ยวข้องตอ่ไปด้วย 

  ขอแสดงความนับถือ 

                                                           ลงนาม … … … … … … … … … … … ….. 

                                                                     ( ............................. ) 

                                                                         อธิบดีกรมป่าไม้ 

 

 

 

 

 

ส านักการอนุญาต 

โทร.  0 2579 4852 

โทรสาร  0 2579 6533 

http://www.forest.go.th 

ส าเนาส่ง  ผูอ้ านวยการส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ...... ( ....... ) 

 

 

 

ตัวอย่าง หนังสือกรมป่าไม้สง่หนังสือรัฐมนตรีแจ้งให้ผู้รับอนุญาตทราบ 

ท้องกรุงเทพมหานคร 
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ที่ ทส 1602.4/ กรมป่าไม้  

 61 ถนนพหลโยธนิ เขตจตจุักร 

 กรุงเทพฯ 1090 

 25 .... 

เรื่อง  ขอใหโ้ต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานเพิ่มเติม  กรณีสั่งเพิกถอนใบอนุญาต   

เรียน  ......... (ผูร้ับอนุญาตซึ่งถูกรัฐมนตรีสั่งเพิกถอนใบอนุญาต) ......... 

อ้างถึง  หนังสอืกรมป่าไม้ ที่ ทส 1024/............ ลงวันที่ ............................... 

สิ่งที่สง่มาด้วย  หนังสือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส 1602.4/ .......                       

                    ลงวนัที่ … … … … … … … … …… … .  จ านวน   ..  แผน่ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง  กรมป่าไม้ได้แจ้งค าสั่งกรมป่าไม้ ที่ .........  / พ.ศ. ...... ลงวันที่ .......  

เดือน ............. พ.ศ. 25..... เรื่อง ให้พักใช้ใบอนุญาต ........ (ประเภทใบอนุญาต) ....................... ราย 

........ (ชื่อ สกุลผูร้ับอนุญาต) ..... ให ้...... (ผูร้ับอนุญาตซึ่งถูกรัฐมนตรีสั่งเพิกถอนใบอนุญาต) ......ทราบ 

กรณี คณะเจ้าหน้าที่ตรวจสอบกิจการของท่านและพบว่ามีการกระท าผิดตามพระราชบัญญัติป่าไม้ 

พุทธศักราช 2484 และได้กล่าวโทษด าเนินคดีต่อพนักงานสอบสวน สน. ..................... ตามประจ าวัน

ข้อที่ ...... เวลา .......... น. คดทีี่ ........... ยึดทรัพย์ที่ ........... ลงวันที่ ................. กรมป่าไม้จึงได้แจ้งสิทธิ

และหน้าที่ในกระบวนการพิจารณาทางปกครองให้ท่านทราบข้อเท็จจริง และโต้แย้ง แสดงพยานหลักฐาน

เพิ่มเติมแล้ว ปรากฏว่าข้อโต้แย้งและพยานหลักฐานไม่สามารถรับฟังได้ กรมป่าไม้จึงได้สั่งพักใช้ใบอนุญาต 

............ (ระบุกิจการตามใบอนุญาต) ........... ตามใบอนุญาตกรมป่าไม้ ฉบับที่ ...... เล่มที่ ........ ลงวันที่ 

............ ใบอนุญาตสิ้นอายุวันที่ ............... เป็นเวลา ........ วัน ตามค าสั่งดังกล่าวข้างต้น  ความละเอียด

แจ้งอยู่แล้ว  นัน้ 

 กรมป่าไม้ ขอเรียนว่า ได้ประมวลเรื่องรายงานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

พิจารณาแล้ว ปรากฏว่าท่านรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอาศัยอ านาจตาม

ความในมาตรา 61 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 โปรดมีบัญชาสั่งการให้เพิกถอน

ใบอนุญาตดังกล่าวข้างต้นของท่าน อนึ่ง ขอแจ้งให้ทราบว่าท่านมีสิทธิที่จะโต้แย้ง แสดงพยานหลักฐาน

แก้ข้อบัญชาสั่งการให้เพิกถอนใบอนุญาตของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ดังกล่าวข้างต้นได้ โดยขอให้ท าเป็นหนังสือแจ้งไปยังกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (เลขที่ 

92 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400) ภายในระยะเวลา 

...... (ไม่เกิน 15 วัน) ........ วัน นับแต่ได้รับหนังสือตามสิ่งที่ส่งมาด้วย หากล่วงเลยระยะเวลาดังกล่าว
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ทางราชการถือว่าท่านไม่ประสงค์จะใช้สิทธิตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 

มาตราดังกล่าวข้างตน้ 

 จงึเรียนมาเพื่อทราบและด าเนินการต่อไป 

  ขอแสดงความนับถือ 

                                                          ลงนาม … … … … … … … … … … … ….. 

                                                                     ( .......................... ) 

                                                                        อธิบดีกรมป่าไม้ 

 

 

 

 

 

ส านักการอนุญาต 

โทร.  0 2579 4852 

โทรสาร  0 2579 6533 

http://www.forest.go.th 
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ตัวอย่าง  รูปแบบของ “ค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาต” 

 (ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ข้อ 16)*1 

ค าสัง่ ..........  (ชื่อส่วนราชการหรือต าแหน่งของผู้มีอ านาจที่ออกค าสั่ง)*1 

ที่ ..........(เลขทีท่ี่ออกค าสั่ง)  / ...... (เลขปพีทุธศักราชที่ออกค าสั่ง)*1 

เรื่อง    ใหพ้ักใช้ใบอนุญาต ............ (ประเภทใบอนุญาต) ราย ........ (ชื่อ สกุลผู้รบัอนญุาต)*1 

--------- 

(ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ข้อ 16) *1  ข้อความ  เหตทุีอ่อกค าสั่ง  อ านาจที่ให้ออกค าสั่ง(ถา้ม)ี  

                                                         ข้อความทีส่ั่ง  วันใช้บังคบั*1 

พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539*2 

ม.372 (จัดให้มเีหตุผล ...)  (1) ข้อเท็จจริงอันเปน็สาระส าคญั 

                                     (2) ข้อกฎหมายที่อ้างองิ 

                                     (3) ข้อพิจารณาและข้อสนับสนุนในการใชด้ลุพินิจ 

                                   (พ.ร.บ.ป่าไม้ฯ มาตรา 61  ในกรณีที่เหตุแห่งการสั่งพักใช้ใบอนุญาตตามมาตรา 59 

ปรากฏแก่รัฐมนตรี หรือเมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้สั่งพักใช้ใบอนุญาตตามมาตรา 59 แล้ว ถ้ารัฐมนตรีเห็นสมควร

จะสั่งเพิกถอนใบอนุญาตที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้เสียก็ได้) *3 

ม.39*2 (ก าหนดเงื่อนไขเทา่ทีจ่ าเป็น)    (1) การก าหนดใหส้ิทธสิิ้นผล ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง 

ม.40*2 (ค าสัง่ที่อาจอุทธรณ์ได้) ให้ระบุกรณทีี่อาจอทุธรณ ์การยื่นค าอทุธรณ์ ระยะเวลาส าหรบัการอทุธรณ์ 

ม. 44*2 วรรคหนึ่ง “ภายใต้บังคับมาตรา 48 ในกรณีที่ค าสั่งทางปกครองใดไม่ได้ออกโดยรัฐมนตรี และไม่มี

กฎหมายก าหนดขั้นตอนอุทธรณ์ภายในฝ่ายปกครองไว้เป็นการเฉพาะ ให้คู่กรณีอุทธรณ์ค าสั่งทางปกครอง

นั้นโดยย่ืนต่อเจ้าหน้าที่ผู้ท าค าสั่งทางปกครองภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ตนได้รับแจ้งค าสั่งดังกล่าว” 

                                  (พ.ร.บ.ป่าไมฯ้ ไม่มีบทบัญญัตเิกีย่วกับการอุทธรณ์) *3 

พ.ร.บ.จดัตัง้ศาลปกครองและวธีิพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 มาตรา 47 วรรคหนึ่ง มาตรา 49 และมาตรา 50 วรรค

หนึ่ง บัญญัตใิห้ผู้ถูกสั่งเพกิถอนใบอนุญาตสามารถยื่นค าฟอ้งตอ่ศาลปกครองชัน้ตน้ท่ีผู้ถูกสั่งเพกิถอนใบอนุญาตมี

ภูมิล าเนาหรือมมีูลคดเีกิดขึ้นในศาลปกครองช้ันตน้น้ันได้ภายในเก้าสิบวันนับแตว่ันรับทราบค าสัง่เพกิถอนใบอนุญาต*4 

ม.36*2 (วันเดือนปทีี่ท าค าสัง่)                         สั่ง ณ วนัที่ .......  เดือน ............. พ.ศ. 25..... *2 

 

(ลายมือชื่อของเจ้าหนา้ที่ผู้ท าค าสัง่) *2                 

(ชื่อและต าแหนง่ของเจา้หน้าที่ผู้ท าค าสัง่) *2                        (  ............................................  ) *2 

                                                                       ต าแหน่ง .................................................. *2 

(ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ข้อ 16) *1 

 สั่ง ณ วนัที ่ ใหล้งตัวเลขของวันที่ ชื่อเต็มของเดือน และตวัเลขของปีพทุธศักราชที่ออกค าสัง่*1 

                  ลงชื่อ  ใหล้งลายมือชื่อผู้ออกค าสั่ง และพิมพช์ื่อเต็มของเจ้าของลายมือชื่อ ไว้ใตล้ายมือชื่อ*1 

                  ต าแหน่ง  ใหล้งต าแหน่งของผู้ออกค าสั่ง*1 
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ตัวอย่าง  ค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 

ท้องจังหวัดในส่วนภูมิภาค 

 

 

 

ค าสั่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 

ที่ ..........  / พ.ศ. ......  

เรื่อง  ให้เพิกถอนใบอนุญาต ....... (ประเภทใบอนุญาต) ....... ราย ........ (ชื่อ สกุลผูร้ับอนุญาต) … … . 
--------- 

 ด้วยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับรายงานจากกรมป่าไม้ว่า จังหวัด 

................ แจ้งว่า คณะเจา้หนา้ที่ประกอบด้วย ................... ได้เข้าท าการตรวจสอบสถานที่รับอนุญาต 

............. (ระบุกิจการตามใบอนุญาต) ................. (กรณีเป็นโรงงานให้ระบุวัตถุประสงค์/วัตถุดิบ/ก าลัง

แรงม้าด้วย) ....... ของ .........(ชื่อ-สกุลผูร้ับอนุญาต) ............. ตั้ง ณ เลขที่ .. (ระบุที่ตั้งตามใบอนุญาต) 

..... ถนน ............... หมูท่ี่ ........ ต าบล .................. อ าเภอ ........ จังหวัด .................... ตามใบอนุญาต

จังหวัด ............... ฉบับที่ .......... เล่มที่ ............. ลงวันที่ ............. ใบอนุญาตสิ้นอายุ วันที่ ................. 

พบว่า กระท าผิดตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484  มาตรา ........... ฐาน ................................. 

คณะเจา้หนา้ที่จึงได้กล่าวโทษด าเนนิคดีท่านต่อพนักงานสอบสวน สภ. .......................... ตามประจ าวัน

ข้อที่ ...... เวลา .............. น. คดีที่ .............. ยึดทรัพย์ที่ .............. ลงวันที่ ....................... จังหวัดจึงได้

แจ้งสิทธิและหน้าที่ในกระบวนการพิจารณาทางปกครองให้ ...... (ชื่อ-สกุลผูร้ับอนุญาต) ...................... 

ทราบข้อเท็จจริง และโต้แย้ง แสดงพยานหลักฐานเพิ่มเตมิแลว้ ต่อมาจังหวัดจงึพักใช้ใบอนุญาต ........... 

.......... (ระบุกิจการตามใบอนุญาต) ............... ตามใบอนุญาตจังหวัดดังกล่าวข้างต้นเป็นเวลา ........ วัน 

ตามค าสั่งจังหวัด ........ ที่ ..........  / พ.ศ. ...... ลงวันที่ .......  เดือน ............. พ.ศ. 25..... และจังหวัดได้

มีความเห็นว่า ............. (สมควร/ไม่สมควร) ......... เพิกถอนใบอนุญาตรายนี ้เพราะ .......... (ระบุเหตุผล

ความจ าเป็น) .............. 

 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ตรวจสอบรายละเอียดเรื่องราว ประกอบ

ความเห็นของจังหวัด ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้พืน้ที่และกรมป่าไม้แล้ว ด้วยเหตุกระท าความผิดและ

ถูกลงโทษสั่งพักใช้ใบอนุญาต รายละเอียดดังกล่าวมาข้างต้น  พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 

มาตรา 61 บัญญัติว่า “ในกรณีที่เหตุแห่งการสั่งพักใช้ใบอนุญาตตามมาตรา 59 ปรากฏแก่รัฐมนตรี 

หรือเมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้สั่งพักใช้ใบอนุญาตตามมาตรา 59 แล้ว ถ้ารัฐมนตรีเห็นสมควรจะสั่งเพิกถอน

ใบอนุญาตที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้เสียก็ได้” ดังนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 61 แห่งพระราชบัญญัติ

ป่าไม้ พุทธศักราช 2484 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงมีบัญชาสั่งการให้
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เพิกถอนใบอนุญาตของ ..........(ชื่อ-สกุลผู้รับอนุญาต) ........... ตามใบอนุญาตจังหวัดดังกล่าวข้างต้น 

นับแต่วันรับทราบค าสั่งนีเ้ป็นต้นไป  

 อนึ่ง พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 มาตรา 44 วรรคหนึ่ง  

บัญญัติว่า “ภายใต้บังคับมาตรา 48 ในกรณีที่ค าสั่งทางปกครองใดไม่ได้ออกโดยรัฐมนตรี และไม่มี

กฎหมายก าหนดขั้นตอนอุทธรณ์ภายในฝา่ยปกครองไว้เป็นการเฉพาะ ให้คู่กรณีอุทธรณ์ค าสั่งทางปกครอง

นั้นโดยยื่นต่อเจ้าหน้าที่ผู้ท าค าสั่งทางปกครองภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ตนได้รับแจ้งค าสั่งดังกล่าว ” 

ส าหรับพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ไม่มีบทบัญญัติสิทธิการอุทธรณ์ค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาตไว้

เป็นการเฉพาะแต่อย่างใด  ดังนั้น ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจึงไม่มีสิทธิอุทธรณ์ค าสั่งฉบับนี้ต่อผู้ใดได้

อีกต่อไป แต่อย่างไรก็ตามผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตสามารถยื่นค าฟ้องต่อศาลปกครองช้ันต้นที่ผู้ถูกสั่ง

เพิกถอนใบอนุญาตมีภูมิล าเนาหรอืมีมูลคดีเกิดขึ้นในศาลปกครองช้ันต้นนั้นได้ภายในเก้าสิบวันนับแต่วัน

รับทราบค าสั่งนี้ ตามความในพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 

มาตรา 46 วรรคหนึ่ง  มาตรา 47 วรรคหนึ่ง มาตรา 49 และมาตรา 50 วรรคหนึ่ง  

 

                                                                 สั่ง ณ วันที่ ....  เดือน ............. พ.ศ. 25.....              
 

                 

                                                                       (  ............................................  ) 

                                                        รัฐมนตรวี่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ห น้ า  | 83 

ตัวอย่าง  ค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 

ท้องที่กรุงเทพมหานคร 

 

 

 

ค าสั่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 

ที่ ..........  / พ.ศ. ......  

เรื่อง  ให้เพิกถอนใบอนุญาต ....... (ประเภทใบอนุญาต) ....... ราย ........ (ชื่อ สกุลผูร้ับอนุญาต) … … . 
--------- 

 ด้วยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับรายงานจากกรมป่าไม้ว่า เมื่อวันที่ 

........ เดือน ................. พ.ศ. .... คณะเจา้หนา้ที่ประกอบด้วย ......................... ได้เข้าท าการตรวจสอบ

สถานที่รับอนุญาต .......... (ระบุกิจการตามใบอนุญาต) .............. (กรณีเปน็โรงงานให้ระบุวัตถุประสงค์/

วัตถุดิบ/ก าลังแรงมา้ด้วย) ....... ของ .........(ชื่อ-สกุลผูร้ับอนุญาต) ........... ตั้ง ณ เลขที่ .. (ระบุที่ตั้งตาม

ใบอนุญาต) ..... ถนน .................... หมู่ที่ ........ แขวง .................... เขต ................... กรุงเทพมหานคร 

ตามใบอนุญาตกรมป่าไม้ ฉบับที่ ....... เล่มที่ ........ ลงวันที่ ............. ใบอนุญาตสิ้นอายุวันที่ ................. 

พบว่า กระท าผิดตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484  มาตรา ........... ฐาน ................................. 

คณะเจา้หนา้ที่จึงได้กล่าวโทษด าเนนิคดีท่านต่อพนักงานสอบสวน สน. .......................... ตามประจ าวัน

ข้อที่ ...... เวลา .............. น. คดีที่ ........... ยึดทรัพย์ที่ .............. ลงวันที่ ....................... กรมป่าไม้จึงได้ 

แจ้งสิทธิและหน้าที่ในกระบวนการพิจารณาทางปกครองให้ ........... (ชื่อ-สกุลผู้รับอนุญาต) ................. 

ทราบข้อเท็จจริง และโต้แย้ง แสดงพยานหลักฐานเพิ่มเติมแล้ว ปรากฏว่าข้อโต้แย้งและพยานหลักฐาน

ไม่สามารถรับฟังได้ กรมป่าไม้จงึพักใช้ใบอนุญาต .................. (ระบุกิจการตามใบอนุญาต) .................. 

ตามใบอนุญาตดังกล่าวข้างตน้เป็นเวลา ........ วัน ตามค าสั่งกรมป่าไม้ ที่ ....... / พ.ศ. ...... ลงวันที่ .......  

เดือน ............. พ.ศ. 25..... และกรมป่าไม้มคีวามเห็นวา่ ............. (สมควร/ไม่สมควร) .......... เพิกถอน

ใบอนุญาตรายนี้ เพราะ .......... (ระบุเหตุผลความจ าเป็น) .............. 

 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ตรวจสอบรายละเอียดเรื่องราว ประกอบ

ความเห็นของกรมป่าไมแ้ล้ว ด้วยเหตุกระท าความผดิและถูกลงโทษสั่งพักใช้ใบอนุญาต รายละเอียดดังกล่าว

มาข้างต้น  พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 มาตรา 61 บัญญัติว่า “ในกรณีที่เหตุแห่งการสั่ง

พักใช้ใบอนุญาตตามมาตรา 59 ปรากฏแก่รัฐมนตรี หรือเมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้สั่งพักใช้ใบอนุญาต

ตามมาตรา 59 แล้ว ถ้ารัฐมนตรีเห็นสมควรจะสั่งเพิกถอนใบอนุญาตที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้เสียก็ได้” 

ดังนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 61 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงมีบัญชาสั่งการให้เพิกถอนใบอนุญาตของ ..........(ชื่อ-

สกุลผูร้ับอนุญาต) ........... ตามใบอนุญาตกรมป่าไม้ดังกล่าวข้างตน้ นับแต่วันรับทราบค าสั่งนีเ้ป็นต้นไป  
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 อนึ่ง พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 มาตรา 44 วรรคหนึ่ง  

บัญญัติว่า “ภายใต้บังคับมาตรา 48 ในกรณีที่ค าสั่งทางปกครองใดไม่ได้ออกโดยรัฐมนตรี และไม่มี

กฎหมายก าหนดขั้นตอนอุทธรณ์ภายในฝา่ยปกครองไว้เป็นการเฉพาะ ให้คู่กรณีอุทธรณ์ค าสั่งทางปกครอง

นั้นโดยยื่นต่อเจ้าหน้าที่ผู้ท าค าสั่งทางปกครองภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ตนได้รับแจ้งค าสั่งดังกล่าว ” 

ส าหรับพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ไม่มีบทบัญญัติสิทธิการอุทธรณ์ค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาตไว้

เป็นการเฉพาะแต่อย่างใด  ดังนั้น ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจึงไม่มีสิทธิอุทธรณ์ค าสั่งฉบับนี้ต่อผู้ใดได้

อีกต่อไป แต่อย่างไรก็ตามผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตสามารถยื่นค าฟ้องต่อศาลปกครองช้ันต้นที่ผู้ถูกสั่ง

เพิกถอนใบอนุญาตมีภูมิล าเนาหรอืมีมูลคดีเกิดขึ้นในศาลปกครองช้ันต้นนั้นได้ภายในเก้าสิบวันนับแต่วัน

รับทราบค าสั่งนี้ ตามความในพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 

มาตรา 46 วรรคหนึ่ง  มาตรา 47 วรรคหนึ่ง มาตรา 49 และมาตรา 50 วรรคหนึ่ง  

 

                                                                 สั่ง ณ วันที่ ....  เดือน ............. พ.ศ. 25.....              
 

                 

                                                                       (  ............................................  ) 

                                                        รัฐมนตรวี่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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ตัวอย่าง หนังสือกรมป่าไม้แจ้งค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 

ท้องจังหวัดในส่วนภูมิภาค 

 

 

ที่ ทส 1602.4/ กรมป่าไม้  

 61 ถนนพหลโยธิน เขตจตจุักร 

 กรุงเทพฯ 1090 

 25 .... 

เรื่อง  ให้เพิกถอนใบอนุญาต ....... (ประเภทใบอนุญาต) ....... ราย ........ (ชื่อ สกุลผูร้ับอนุญาต) … … . 

เรียน  ผูว้่าราชการจังหวัด ................... 

อ้างถึง  หนังสอืจังหวัด  ......... ที่ ............................. ลงวันที ่.............................  

สิ่งที่สง่มาด้วย  ค าสั่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ .......... / พ.ศ. ...... เรื่อง ให้เพิกถอน                        

                     ใบอนุญาต ....... (ประเภทใบอนุญาต) ....... ราย ............ (ชื่อ สกุลผูร้ับอนุญาต) … … .. 

                    ลงวันที่ .......  เดือน ............. พ.ศ. 25..... จ านวน   .....   แผน่     

 ตามหนังสือที่อ้างถึง จังหวัดแจ้งให้กรมป่าไม้ทราบว่า........(ช่ือ-สกุลผู้รับอนุญาต) .......... 

ผู้รับอนุญาต ............. (ระบุกิจการตามใบอนุญาต) ................. (กรณีเป็นโรงงานให้ระบุวัตถุประสงค์/

วัตถุดิบ/ก าลังแรงมา้ด้วย) ....... ตั้ง ณ เลขที่ .. (ระบุที่ตัง้ตามใบอนุญาต) ..... ถนน ............... หมู่ที่ ....... 

ต าบล ............... อ าเภอ ............ จังหวัด .................... ตามใบอนุญาตจังหวัด ............... ฉบับที่ ......... 

เล่มที่ ............. ลงวันที่ ................ ใบอนุญาตสิ้นอายุวันที่ ................. กระท าผิดพระราชบัญญัติป่าไม้ 

พุทธศักราช 2484  มาตรา ........... ฐาน .....................................  จึงพักใช้ใบอนุญาตดังกล่าวข้างต้น

เป็นเวลา ........ วัน ตามค าสั่งจังหวัด ............ ที่ ..........  / พ.ศ. ...... ลงวันที่ .......  เดือน .................... 

พ.ศ. 25..... และจังหวัดมีความเห็น ...... (สมควร / ไม่สมควรเพิกถอนใบอนุญาต) ....... ความละเอียด

แจ้งอยู่แล้ว  นัน้ 

 กรมป่าไม้ ขอเรียนว่า ได้ประมวลเรื่องรายงานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

พิจารณาแล้ว ปรากฏว่าท่านรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอาศัยอ านาจตาม

ความในมาตรา 61 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 โปรดมีบัญชาสั่งการให้เพิกถอน

ใบอนุญาตของผู้รับอนุญาตรายนี้ ดังรายละเอียดปรากฏตามค าสั่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมที่สง่มาด้วยแล้ว ดังนัน้ กรมป่าไม้จงึขอให้จังหวัดโปรดสั่งเจา้หนา้ที่ด าเนนิการ ดังนี้.- 

 1. แจง้ค าสั่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ให้ผู้ถูกเพิกถอน

ใบอนุญาตรับทราบ โดยลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน พร้อมแจง้สทิธิใหท้ราบด้วยว่านับแตว่ันรับทราบค าสั่ง 
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ดังกล่าวข้างต้นเป็นต้นไป ผู้ถูกเพิกถอนใบอนุญาตหมดสิทธิตามใบอนุญาตตลอดไป แต่อย่างไรก็ตาม

ผูถู้กสั่งเพิกถอนใบอนุญาตสามารถยื่นค าฟ้องต่อศาลปกครองช้ันต้นที่ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตมีภูมิล าเนา

หรือมีมูลคดีเกิดขึ้นในศาลปกครองช้ันต้นนั้นได้ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันรับทราบค าสั่งนี้ ตามความใน

พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ .ศ. 2542 มาตรา 46 วรรคหนึ่ง  

มาตรา 47 วรรคหนึ่ง มาตรา 49 และมาตรา 50 วรรคหนึ่ง 

 2.  ให้เจ้าหน้าที่ซึ่งไปท าการแจ้งค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาต เรียกใบอนุญาตคืนมาติดไว้กับ

ต้นขั้วเป็นหลักฐาน พร้อมหมายเหตุไว้ในใบอนุญาตว่าถูกเพิกถอนใบอนุญาต ตามค าสั่งของกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ......  ลงวันที่ .. เดือน ... ปี พ.ศ. … … . 

 3. ให้เจ้าหน้าที่เรียกหนังสือก ากับไม้แปรรูป (ในกรณีเป็นโรงงานแปรรูปไม้ โรงค้าไม้แปรรูป) 

หรือหนังสือก ากับสิ่งประดิษฐ์ฯ (ในกรณีค้าหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อการค้าซึ่งสิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้ 

หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ท าด้วยไม้หวงห้าม) ที่ยังไม่ได้ใช้มาท าลายโดยใช้วิธีเจาะไม่ให้ฉีกขาดจากต้นขั้ว 

พร้อมกับหมายเหตุไว้ในต้นขั้วและในทะเบียนเป็นหลักฐานด้วยว่า ได้ท าลายหนังสือก ากับไม้แปรรูปหรือ

หนังสือก ากับสิ่งประดิษฐ์ฯ เล่มที่ใด ตัง้แต่ฉบับใดถึงฉบับใด  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาให้เจ้าหน้าที่ด าเนินการ ผลเป็นประการใดแจ้งให้

กรมป่าไม้ทราบ พร้อมส าเนาเอกสารที่เกี่ยวข้องตอ่ไปด้วย 

  ขอแสดงความนับถือ 

                                                          ลงนาม … … … … … … … … … … … ….. 

                                                                ( .......................... ) 

                                                                   อธิบดีกรมป่าไม้ 

 

 

 

 

 

ส านักการอนุญาต 

โทร.  0 2579 4852 

โทรสาร  0 2579 6533 

http://www.forest.go.th 

ส าเนาส่ง  ผูอ้ านวยการส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ...... ( ....... ) 
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ตัวอย่าง หนังสือกรมป่าไม้แจ้งค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 

ท้องกรุงเทพมหานคร 

 

 

ที่ ทส 1602.4/ กรมป่าไม้  

 61 ถนนพหลโยธนิ เขตจตจุักร 

 กรุงเทพฯ 1090 

 25 .... 

เรื่อง  ให้เพิกถอนใบอนุญาต ....... (ประเภทใบอนุญาต) ....... ราย ........ (ชื่อ สกุลผูร้ับอนุญาต) … … . 

เรียน  ......... (ผูร้ับอนุญาตซึ่งถูกรัฐมนตรีสั่งเพิกถอนใบอนุญาต) ......... 

อ้างถึง  หนังสอืกรมป่าไม้ ที่ ทส 1024/............ ลงวันที่ ............................... 

สิ่งที่สง่มาด้วย  ค าสั่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ .......... / พ.ศ. ...... เรื่อง ให้เพิกถอน                        

                    ใบอนุญาต ....... (ประเภทใบอนุญาต) ....... ราย ............ (ชื่อ สกุลผูร้ับอนุญาต) …… .. 

                    ลงวันที่ .......  เดือน ............. พ.ศ. 25..... จ านวน   .....   แผน่     

 ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมป่าไม้แจ้งให้ทราบถึงสิทธิที่จะโต้แย้ง แสดงพยานหลักฐานแก้ข้อบัญชา

สั่งการให้เพิกถอนใบอนุญาตของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามหนังสือ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส 1602.4/ .......  ลงวันที่ … … … … … … … โดยขอให้ท าเป็น

หนังสือแจ้งไปยังกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (เลขที่ 92 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน 

แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400) ภายในระยะเวลา ..... (ไม่เกิน 15 วัน) ...... วัน นับแต่

ได้รับหนังสือกระทรวงฯ ดังกล่าวข้างต้น หากล่วงเลยระยะเวลาดังกล่าวทางราชการถือว่าท่านไม่ประสงค์

จะใช้สิทธิตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539  กรณี ......... (ชื่อ-สกุลผู้รับ

อนุญาตซึ่งถูกรัฐมนตรีสั่งเพิกถอนใบอนุญาต) ......... ได้รับอนุญาต ............ (ระบุกิจการตามใบอนุญาต) 

............... (กรณีเป็นโรงงานให้ระบุวัตถุประสงค์/วัตถุดิบ/ก าลังแรงมา้ด้วย) ....... ต้ัง ณ เลขที่ ….... (ระบุ

ที่ตัง้ตามใบอนุญาต) ..... ถนน ............... หมูท่ี่ ...... แขวง .................. เขต …….......... กรุงเทพมหานคร 

ตามใบอนุญาตกรมป่าไม้ ฉบับที่ ...... เล่มที่ ....... ลงวันที่ ................ ใบอนุญาตสิ้นอายุวันที่ ................ 

กระท าผิดพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาต ตามค าสั่งกรมป่าไม้ ที่ ......  

/ พ.ศ. ...... ลงวันที่ .......  เดือน .................... พ.ศ. 25…… ..  ความละเอียดแจ้งอยู่แล้ว  นัน้ 

 กรมป่าไม้ ขอเรียนว่า ได้ประมวลเรื่องรายงานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

พิจารณาแล้ว ปรากฏว่าท่านรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอาศัยอ านาจตาม

ความในมาตรา 61 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 โปรดมีบัญชาสั่งการให้เพิกถอน

ใบอนุญาตดังกล่าวข้างต้นของท่าน ดังรายละเอียดปรากฏตามค าสั่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
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และสิ่งแวดล้อมที่ส่งมาด้วยแล้ว ดังนั้น นับแต่วันรับทราบค าสั่งกระทรวงฯ ดังกล่าวข้างต้นเป็นต้นไป 

ท่านหมดสิทธิตามใบอนุญาตตลอดไป แต่อย่างไรก็ตามผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตสามารถยื่นค าฟ้อง

ต่อศาลปกครองช้ันตน้ที่ผูถู้กสั่งเพิกถอนใบอนุญาตมีภูมิล าเนาหรอืมีมูลคดีเกิดขึ้นในศาลปกครองช้ันต้น

นั้นได้ภายในเก้าสิบวันนับแตว่ันรับทราบค าสั่งนี้ ตามความในพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธี

พิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 มาตรา 46 วรรคหนึ่ง  มาตรา 47 วรรคหนึ่ง มาตรา 49 และมาตรา 

50 วรรคหนึ่ง 

 จงึเรียนมาเพื่อทราบ 

  ขอแสดงความนับถือ 

                                                          ลงนาม … … … … … … … … … … … ….. 

                                                                ( .......................... ) 

                                                                   อธิบดีกรมป่าไม้ 

 

 

 

 

 

ส านักการอนุญาต 

โทร.  0 2579 4852 

โทรสาร  0 2579 6533 

http://www.forest.go.th 
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  ตัวอย่าง บันทึกการปิดค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาต   

(ตามพระราชบัญญัติป่าไม้พุทธศักราช 2484 มาตรา 61 ทว ิวรรคสอง) 

ท้องที่จังหวัดในส่วนภูมิภาค 
 

 

                                                          เขียนที่ เลขที่ .(ระบุที่ตัง้ตามใบอนุญาต). ถนน ...............  

                                                          หมู่ที่ ........ ต าบล .................... อ าเภอ ......................... 

                                                          จังหวัด ......................................................................... 

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

บันทึกฉบับนีท้ าขึน้ไว้เป็นหลักฐานเพื่อแสดงว่า 

 วันนี ้เวลา ...................... น. เจ้าหน้าที่จากส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จังหวัด .............. ได้เดินทางมายัง สถานที่รับอนุญาต ............ (ระบุกิจการตามใบอนุญาต) ................. 

(กรณีเป็นโรงงานให้ระบุวัตถุประสงค์/วัตถุดิบ/ก าลังแรงม้าด้วย) ..... ของ .... (ชื่อ-สกุลผู้รับอนุญาตซึ่ง

ถูกรัฐมนตรีสั่งเพิกถอนใบอนุญาต) .....ตั้ง ณ เลขที่ .. (ระบุที่ตั้งตามใบอนุญาต) ..... ถนน ............... หมู่

ที่ ........ ต าบล ............... อ าเภอ ........ จังหวัด .................... เพื่อแจ้งให้ .... (ชื่อ-สกุลผู้รับอนุญาตซึ่ง

ถูกรัฐมนตรีสั่งเพิกถอนใบอนุญาต) ..... รับทราบหนังสือแจง้ค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ตามหนังสือศาลา

กลางจังหวัด ......................... ที่  ..(ตัวย่อจังหวัด)/ ..... (เลขหนังสือ) ......  ลงวันที่ ..................... เรื่อง  

ใหเ้พิกถอนใบอนุญาต ..... (ประเภทใบอนุญาต) ......... ราย ........ (ชื่อ-สกุลผู้รับอนุญาตซึ่งถูกรัฐมนตรี

สั่งเพิกถอนใบอนุญาต) และค าสั่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ .......... / พ.ศ. ...... เรื่อง 

ให้เพิกถอนใบอนุญาต ....... (ประเภทใบอนุญาต) ....... ราย ............ (ชื่อ สกุลผู้รับอนุญาต) …… .. ลง

วันที่ .......  เดือน ............. พ.ศ. 25..... แต่ปรากฏว่า .............. (ระบุเหตุที่พนักงานเจ้าหน้าที่ไม่อาจให้ผู้

ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตรับทราบหนังสือแจง้พรอ้มค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาตได้) ….. 

 ดังนั้น เจ้าหน้าที่จึงได้ปิดหนังสือแจ้งพร้อมค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไว้ ณ 

....... (ระบุบริเวณที่ปิดหนังสือและค าส่ัง เช่น หน้าโรงงาน หน้าส านักงาน ฯ เป็นต้น) ................ เมื่อ

วันที่  .....  เดือน ............... พ.ศ. 25...  พร้อมถ่ายรูปการท าการปิดหนังสือแจ้งพร้อมค าสั่งเพิกถอน

ใบอนุญาตไว้เป็นหลักฐานด้วยแล้ว ในการด าเนินการของเจ้าหน้าที่ในครั้งนี้พบ ........ (ระบุชื่อ-สกุล ซึ่ง

เป็นผู้อยู่ขา้งเคียงหรือเป็นพนักงาน รปภ.ของโรงงาน/สถานที่รับอนุญาต ฯ) ...... อยู่ในบริเวณใกล้เคียง

และเห็นเหตุการณ์ด าเนินงานของเจ้าหน้าที่  จึงแจ้งจุดประสงค์ของการด าเนินการให้ทราบเพื่อเป็น

พยานบุคคลด้วย 
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 จงึบันทึกการปิดหนังสือแจ้งพร้อมค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาตดังกล่าวไว้เป็นหลักฐาน ทั้งนี ้

เป็นการด าเนินการตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้พุทธศักราช 2484 มาตรา 61 ทวิ วรรคสอง 

 

                                                      ลงชื่อ                              เจา้หนา้ที่ ทสจ. จังหวัด ........ 

                                                             (                             )    

                                                      ลงชือ่                              เจา้หนา้ที่ ทสจ. จังหวัด ........ 

                                                             (                             )    

                                                      ลงชื่อ                              พยาน 

                                                             (                             ) 

                                                      ลงชื่อ                              พยาน 

                                                             (                             ) 
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ตัวอย่าง บันทึกการปิดค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาต  

(ตามพระราชบัญญัติป่าไม้พุทธศักราช 2484 มาตรา 61 ทว ิวรรคสอง) 

ท้องที่กรุงเทพมหานคร 

 
 

                                                          เขียนที่ เลขที่ .(ระบุที่ตัง้ตามใบอนุญาต). ถนน ...............  

                                                          หมู่ที่ ........ แขวง .................... เขต ......................... 

                                                          กรุงเทพมหานคร 

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

บันทึกฉบับนีท้ าขึน้ไว้เป็นหลักฐานเพื่อแสดงว่า 

 วันนี้ เวลา ...................... น. เจ้าหน้าที่ส่วนอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ ส านักการอนุญาต 

กรมป่าไม้ ได้เดินทางมายัง สถานที่รับอนุญาต ................ (ระบกุิจการตามใบอนุญาต) ........................ 

(กรณีเป็นโรงงานให้ระบุวัตถุประสงค์/วัตถุดิบ/ก าลังแรงม้าด้วย) ..... ของ ....  (ชื่อ-สกุลผู้รับอนุญาตซึ่ง

ถูกรัฐมนตรสีั่งเพิกถอนใบอนุญาต) .....ตั้ง ณ เลขที่ .. (ระบุที่ตั้งตามใบอนุญาต) ..... ถนน …… …............. 

หมูท่ี่ ........ แขวง ............... เขต ............ กรุงเทพมหานคร เพื่อแจ้งให้ …… … …... (ชื่อ-สกุลผู้รับอนุญาต

ซึ่งถูกรัฐมนตรสีั่งเพิกถอนใบอนุญาต) …… .... รับทราบหนังสือแจง้ค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ตามหนังสือ

กรมป่าไม้ ที่ ทส 1602.4/ ….. (เลขหนังสือ) …….. ลงวันที่ ............................. เรื่อง  แจ้งค าสั่งเพิกถอน

ใบอนุญาต ........ (ประเภทใบอนุญาต) ............ ราย ......... (ชื่อ สกุลผูร้ับอนุญาต) ............... และค าสั่ง

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ .......... / พ.ศ. ...... เรื่อง ให้เพิกถอนใบอนุญาต ....... 

(ประเภทใบอนุญาต) ....... ราย .................................. (ชื่อ-สกุลผูร้ับอนุญาตซึ่งถูกรัฐมนตรีสั่งเพิกถอน

ใบอนุญาต) … … … … … … ….. ลงวันที่ .......  เดือน ............. พ.ศ. 25..... แต่ปรากฏว่า .............. (ระบุเหตุที่

พนักงานเจ้าหน้าที่ไม่อาจให้ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตรับทราบหนังสือแจ้งพร้อมค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาต

ได้) … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .. 

 ดังนั้น เจ้าหน้าที่จึงได้ปิดหนังสือแจ้งพร้อมค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไว้ ณ 

....... (ระบบุริเวณที่ปิดหนังสือและค าส่ัง เชน่ หน้าโรงงาน หน้าส านักงาน ฯ เป็นต้น) ............... เมื่อวันที ่ 

.....  เดือน ............... พ.ศ. 25...  พร้อมถ่ายรูปการท าการปิดหนังสือแจ้งพร้อมค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาตไว้

เป็นหลักฐานด้วยแล้ว ในการด าเนินการของเจ้าหน้าที่ในครั้งนี้พบ ............... (ระบุชื่อ-สกุล ซึ่งเป็นผู้อยู่

ข้างเคียงหรอืเป็นพนักงาน รปภ.ของโรงงาน/สถานที่รับอนุญาต ฯ) …… … ….... อยู่ในบริเวณใกล้เคียงและ

เห็นเหตุการณ์ด าเนินงานของเจ้าหน้าที่  จึงแจ้งจุดประสงค์ของการด าเนินการให้ทราบเพื่อเป็นพยาน

บุคคลด้วย 
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 จึงบันทึกการปิดหนังสือแจ้งพร้อมค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาตดังกล่าวไว้เป็นหลักฐาน ทั้งนี ้

เป็นการด าเนินการตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้พุทธศักราช 2484 มาตรา 61 ทวิ วรรคสอง 

                                            ลงช่ือ                              เจา้หน้าที่สว่นอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ 

                                                   (                           ) ส านักการอนุญาต  กรมป่าไม้   

                                            ลงช่ือ                              เจา้หน้าที่สว่นอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ 

                                                   (                           ) ส านักการอนุญาต  กรมป่าไม้   

                                            ลงช่ือ                              เจา้หน้าที่สว่นอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ 

                                                   (                           ) ส านักการอนุญาต  กรมป่าไม้   

                                            ลงช่ือ                              พยาน 

                                                   (                             ) 

                                            ลงช่ือ                              พยาน 

                                                   (                             ) 
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ตัวอย่าง บันทึกการปิดค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาต  

(ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 มาตรา 70) 

ท้องที่จังหวัดในส่วนภูมิภาค 
 

                                                          เขียนที่ เลขที่ .(ระบุที่ตัง้ตามใบอนุญาต). ถนน ...............  

                                                          หมู่ที่ ........ ต าบล .................... อ าเภอ ......................... 

                                                          จังหวัด ......................................................................... 

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

บันทึกฉบับนีท้ าขึน้ไว้เป็นหลักฐานเพื่อแสดงว่า 

 วันนี้ เวลา ...................... น. คณะเจ้าหน้าที่ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่จากส านักงาน

ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมจังหวัด .............. , เจา้พนักงานต ารวจ สภอ. …… …… …… ……… …… … 

และปลัดอ าเภอ …… .……  หรอื … … … … … … … . *1 ได้เดินทางมายัง สถานที่รับอนุญาต ............ (ระบุกิจการ

ตามใบอนุญาต) ................. (กรณีเป็นโรงงานให้ระบุวัตถุประสงค์/วัตถุดิบ/ก าลังแรงมา้ด้วย) …...... ของ 

… … … . (ชื่อ-สกุลผูร้ับอนุญาตซึ่งถูกรัฐมนตรสีั่งเพิกถอนใบอนุญาต) …… .....ตัง้ ณ เลขที่ …. (ระบุที่ตัง้ตาม

ใบอนุญาต) ..... ถนน ............... หมู่ที่ ........ ต าบล ............... อ าเภอ …… ............. จังหวัด .................... 

เพื่อแจ้งให้ …… .. (ชื่อ-สกุลผูร้ับอนุญาต) ..... รับทราบหนังสือแจง้ค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ตามหนังสือ

ศาลากลางจังหวัด ........................ ที่ .... (ตัวย่อจังหวัด)/ ..... (เลขหนังสอื) ...... ลงวันที่ ..................... 

เรื่อง  แจ้งค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาต …... (ประเภทใบอนุญาต) …........ ราย ........ (ชื่อ-สกุลผูร้ับอนุญาต

ซึ่งถูกรัฐมนตรสีั่งเพิกถอนใบอนุญาต) … … … … … และค าสั่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ที่ .......... / พ.ศ. ...... เรื่อง ให้เพิกถอนใบอนุญาต ....... (ประเภทใบอนุญาต) ....... ราย ......................... 

(ชื่อ-สกุลผูร้ับอนุญาตซึ่งถูกรัฐมนตรสีั่งเพิกถอนใบอนุญาต) … …… …… .. ….. ลงวันที่ .......  เดือน ............. 

พ.ศ. 25..... แตป่รากฏว่า .............. (ระบเุหตุที่พนักงานเจ้าหน้าที่ไม่อาจให้ผูถู้กสั่งเพิกถอนใบอนุญาต

รับทราบหนังสือแจ้งพร้อมค าสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้) … … … … …… …… ……… …… ……… ………… …… …… ……… … … … .… 

 ดังนั้น เจ้าหน้าที่จึงได้ปิดหนังสือแจ้งพร้อมค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไว้ ณ 

....... [ระบุบริเวณที่ปิดหนังสือและค าสั่ง เช่น หน้าสถานที่รับอนุญาต ............ (ระบุกิจการตาม

ใบอนุญาต) ................. หน้าส านักงาน ฯ เป็นต้น ]  ................ เมื่อวันที่  .....  เดือน ............... พ.ศ. 

25... ต่อหน้าเจ้าพนักงานต ารวจ สภอ. …… …… … … … … … …  และปลัดอ าเภอ …… .……  หรือ … … … … … … … . *1 

ซึ่งได้มาร่วมด าเนินการในครั้งนีด้้วย 

 จึงบันทึกการปิดหนังสือแจ้งพร้อมค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาตดังกล่าวไว้เป็นหลักฐาน ทั้งนี ้             

เป็นการด าเนินการตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 มาตรา 70  
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                                                      ลงชื่อ                              เจา้หนา้ที่ ทสจ. จังหวัด ........ 

                                                             (                             )    

                                                      ลงชื่อ                              เจา้หนา้ที่ ทสจ. จังหวัด ........ 

                                                             (                             )    

                                                      ลงชื่อ                              เจ้าพนักงานต ารวจ สภอ ....... 

                                                             (                             )    

                                                      ลงชื่อ                              ปลัดอ าเภอ …… .…… 

                                                             (                             )    

                                                      ลงชื่อ                              ก านันต าบล ........ 

                                                             (                             )    

                                                      ลงชื่อ                              พยาน 

                                                             (                             ) 

 

หมายเหตุ  *1  เป็นเจ้าพนักงานตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติ

วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 มาตรา 70 ก าหนดไว้ คือ 

 (1) เจา้พนักงานต ารวจ 

 (2) ขา้ราชการส่วนกลาง 

 (3) เจา้พนักงานผู้มีหนา้ที่รับผดิชอบในเขตพืน้ที่ ได้แก่ 

 (ก) ก านัน 

 (ข) แพทย์ประจ าต าบล 

 (ค) สารวัตรก านัน 

 (ง) ผูใ้หญ่บ้าน 

 (จ) ผูช่้วยผูใ้หญ่บ้าน 

 (ฉ) ข้าราชการส่วนท้องถิ่น หรอืพนักงานส่วนท้องถิ่น 

 (ช) ข้าราชการประจ าอ าเภอหรอืจังหวัด 
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ตัวอย่าง บันทึกการปิดค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาต  

(ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 มาตรา 70) 

ท้องที่กรุงเทพมหานคร 
 

                                                          เขียนที่ เลขที่ .(ระบุที่ตัง้ตามใบอนุญาต). ถนน ...............  

                                                          หมู่ที่ ........ แขวง .................... เขต ......................... 

                                                          กรุงเทพมหานคร 

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

บันทึกฉบับนีท้ าขึน้ไว้เป็นหลักฐานเพื่อแสดงว่า 

 วันนี้ เวลา ...................... น. คณะเจ้าหน้าที่ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ส่วนอนุญาต

อุตสาหกรรมไม้ ส านักการอนุญาต กรมป่าไม้ , เจา้พนักงานต ารวจ สน. ……… ………… ……  และ …… .……  

หรอื …… …… . *1 ได้เดินทางมายัง สถานที่รับอนุญาต ................ (ระบุกิจการตามใบอนุญาต) ............... 

(กรณีเป็นโรงงานให้ระบุวัตถุประสงค์/วัตถุดิบ/ก าลังแรงมา้ด้วย) …..... ของ .... (ชื่อ-สกุลผูร้ับอนุญาตซึ่ง

ถูกรัฐมนตรสีั่งเพิกถอนใบอนุญาต) .....ตั้ง ณ เลขที่ .. (ระบุที่ตัง้ตามใบอนุญาต) ..... ถนน ..................... 

หมูท่ี่ ........ แขวง ............... เขต ..................... กรุงเทพมหานคร เพื่อแจ้งให้ .... (ชื่อ-สกุลผูร้ับอนุญาต

ซึ่งถูกรัฐมนตรสีั่งเพิกถอนใบอนุญาต) …….... รับทราบหนังสือแจง้ค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ตามหนังสือ

กรมป่าไม้ ที่ ทส 1602.4/ ... (เลขหนังสือ) ... ลงวันที่ .................. เรื่อง  แจ้งค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 

........ (ประเภทใบอนุญาต) ........... ราย ...... (ชื่อ-สกุลผู้รับอนุญาตซึ่งถูกรัฐมนตรีสั่งเพิกถอนใบอนุญาต) 

…......... และค าสั่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม ที่ .......... / พ.ศ. ...... เรื่อง ให้เพิกถอน

ใบอนุญาต ............ (ประเภทใบอนุญาต) ....... ราย .................................. (ชื่อ-สกุลผูร้ับอนุญาตซึ่งถูก

รัฐมนตรสีั่งเพิกถอนใบอนุญาต) … … … … … … ….. ลงวันที่ .......  เดือน ............. พ.ศ. 25..... แตป่รากฏว่า 

................ (ระบุเหตุที่พนักงานเจ้าหน้าที่ไม่อาจให้ผูถู้กสั่งเพิกถอนใบอนุญาตรับทราบหนงัสอืแจ้งพร้อม

ค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาตได้) … … … … … … ……… …… ……… ……… …… …… ……… …… ……. …… ……… … …… ………… …… ….. 

 ดังนั้น เจ้าหน้าที่จึงได้ปิดหนังสือแจ้งพร้อมค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไว้ ณ 

....... [ระบุบริเวณที่ปิดหนังสือและค าสั่ง เช่น หน้าสถานที่รับอนุญาต ............ (ระบุกิจการตาม

ใบอนุญาต) ................. หน้าส านักงาน ฯ เป็นต้น ]  ................ เมื่อวันที่  .....  เดือน ............... พ.ศ. 

25... ต่อหน้าเจ้าพนักงานต ารวจ สน. …… …… …… …… …… … และ …… .……  หรือ … … … … … … … . *1 ซึ่งได้

มาร่วมด าเนินการในครั้งนีด้้วย 

 จึงบันทึกการปิดหนังสือแจ้งพร้อมค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาตดังกล่าวไว้เป็นหลักฐาน ทั้งนี ้             

เป็นการด าเนินการตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 มาตรา 70 
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                                            ลงช่ือ                              เจา้หน้าที่ส่วนอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ 

                                                   (                           ) ส านักการอนุญาต  กรมป่าไม้   

                                            ลงช่ือ                              เจา้หน้าที่สว่นอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ 

                                                   (                           ) ส านักการอนุญาต  กรมป่าไม้   

                                            ลงช่ือ                              เจา้พนักงานต ารวจ สน ....... 

                                                   (                             )    

                                            ลงช่ือ                              เจา้พนักงานปกครองเขต …… .…… 

                                                   (                             )    

                                            ลงช่ือ                              ก านันแขวง ........ 

                                                   (                             )    

                                            ลงช่ือ                              พยาน 

                                                   (                             ) 

 

หมายเหตุ  *1  เป็นเจ้าพนักงานตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติ

วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 มาตรา 70 ก าหนดไว้ คือ 

 (1) เจา้พนักงานต ารวจ 

 (2) ขา้ราชการส่วนกลาง 

 (3) เจา้พนักงานผู้มีหนา้ที่รับผดิชอบในเขตพืน้ที่ ได้แก่ 

 (ก) ก านัน 

 (ข) แพทย์ประจ าต าบล 

 (ค) สารวัตรก านัน 

 (ง) ผูใ้หญ่บ้าน 

 (จ) ผูช่้วยผูใ้หญ่บ้าน 

 (ฉ) ข้าราชการส่วนท้องถิ่น หรอืพนักงานส่วนท้องถิ่น 

 (ช) ข้าราชการประจ าอ าเภอหรอืจังหวัด 
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บทที่  3 

การอุทธรณ์ ค าสั่งทางปกครองว่าด้วยกิจการอุตสาหกรรมไม้ 

 ค าสั่งทางปกครองสามารถทบทวนได้ใน 2 กรณี คือ การอุทธรณ์หรือโต้แย้งค าสั่งทางปกครอง 

และการขอให้พิจารณาใหม่ ในกรณีที่กฎหมายเฉพาะก าหนดขั้นตอน ระยะเวลา และวิธีการอุทธรณ์ไว้

อย่างไร บุคคลผู้รับค าสั่งทางปกครองก็จะต้องปฏิบัติตามที่กฎหมายเฉพาะนั้นก าหนดไว้ หากไม่มีกฎหมาย

เฉพาะก าหนดไว้ บุคคลผู้รับค าสั่งทางปกครองที่ประสงค์จะอุทธรณ์ค าสั่งดังกล่าวก็ต้องปฏิบัติตาม

พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองซึ่งเป็นกฎหมายกลาง อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ผู้ออกค าสั่ง

มีหน้าที่ที่จะต้องระบุวิธีการและระยะเวลาในการอุทธรณ์ค าสั่งทางปกครองให้ทราบด้วย มิฉะนั้นระยะเวลา

อุทธรณ์จะเริ่มนับใหม่ตั้งแต่วันที่เจ้าหน้าที่ได้แจ้งหลักเกณฑ์ดังกล่าว หากไม่มีการแจ้งใหม่ ระยะเวลา

อุทธรณ์จะขยายไปเป็นหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้รับค าสั่งทางปกครอง ดังบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติวิธี

ปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 มาตรา 40 

 “มาตรา 40 ค าสั่งทางปกครองที่อาจอุทธรณ์หรือโต้แย้งต่อไปได้ให้ระบุกรณีที่อาจอุทธรณ์

หรอืโต้แย้ง การยื่นค าอุทธรณ์หรือค าโต้แย้ง และระยะเวลาส าหรับการอุทธรณ์หรือการโต้แย้งดังกล่าว

ไว้ดว้ย 

 ในกรณีที่มีการฝ่าฝืนบทบัญญัติตามวรรคหนึ่ง ให้ระยะเวลาส าหรับการอุทธรณ์หรือการ

โต้แย้งเริ่มนับใหม่ตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งหลักเกณฑ์ตามวรรคหนึ่ง แต่ถ้าไม่มีการแจ้งใหม่และระยะเวลา

ดังกล่าวมีระยะเวลาสั้นกว่าหนึ่งปี ให้ขยายเป็นหนึ่งปีนับแตว่ันที่ได้รับค าสั่งทางปกครอง” 

 ก. ประโยชน์ของการอุทธรณ์ 

 1. เป็นมาตรการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน 

 2. เป็นมาตรการที่ให้โอกาสฝ่ายปกครองแก้ไขความบกพร่องของตน เพื่อให้การบริหารงาน

ของรัฐมปีระสิทธิภาพ 

 3. เป็นมาตรการในการบริหารงานยุติธรรมทางปกครองที่ด ีและลดจ านวนคดีที่จะขึ้นสู่ศาล 

 ข. การอุทธรณ์หรอืโต้แย้งค าสั่งทางปกครอง มีกี่กรณี 

 การอุทธรณ์หรอืโต้แย้งค าสั่งทางปกครอง สามารถด าเนินการได้ 2 กรณี คอื 

 กรณีที่ 1 การอุทธรณ์หรือโต้แย้งค าสั่งทางปกครอง ตามกฎหมายเฉพาะ คือ พระราชบัญญัติ

ป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ดังบทบัญญัติตอ่ไปนี้ 

 “มาตรา 62  ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่สั่งไม่อนุญาตตามค าขอของบุคคลใดตามความ

ในพระราชบัญญัตินี้ หรือสั่งพักใช้ใบอนุญาตตามความในมาตรา 59 บุคคลนั้นมีสิทธิอุทธรณ์ค าสั่งของ

พนักงานเจ้าหน้าที่ต่อรัฐมนตรีได้ภายในก าหนดสามสิบวันนับแต่วันทราบค าสั่ง ค าวินิจฉัยของรัฐมนตรี

ให้ถือเป็นที่สุด” 
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 ตามบทบัญญัติของกฎหมายป่าไม้ดังกล่าวข้างต้น ค าสั่งทางปกครอง ว่าด้วยกิจการอุตสาหกรรมไม้ 

ซึ่งคู่กรณีสามารถอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้มีเพียง 2 

ค าสั่ง คือ ค าสั่งไม่อนุญาตตามค าขอและค าสั่งพักใช้ใบอนุญาต  

 เมื่อได้รับค าร้องอุทธรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

(ปัจจุบัน) อาจสั่งการอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ สั่งอนุญาตตามค าขอ  สั่งยืนตามค าสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ 

(สั่งไม่อนุญาต)  สั่งให้พนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณาใหม่ เมื่อรัฐมนตรีฯ สั่งประการใดแล้ว “ให้ถือเป็นที่สุด” 

ทั้งผู้ขอและพนักงานเจ้าหน้าที่จะอุทธรณ์ฎีกาค าสั่งของรัฐมนตรีต่อไปอีกไม่ได้โดยเด็ดขาด ทั้งนี้ เพราะ

กฎหมายห้ามไว้โดยชัดแจง้แล้ว 

 กรณทีี่ 2 การอุทธรณ์หรอืโต้แย้งค าสั่งทางปกครอง ตามพระราชบัญญัติวธิีปฏิบตัิราชการ

ทางปกครอง พ.ศ. 2539  ส่วนที่ 5 การอุทธรณ์ค าสั่งทางปกครอง ดังบทบัญญัติตอ่ไปนี้ 

 “มาตรา 44 ภายใต้บังคับมาตรา 48 ในกรณีที่ค าสั่งทางปกครองใดไม่ได้ออกโดย

รัฐมนตรี และไม่มีกฎหมายก าหนดขั้นตอนอุทธรณ์ภายในฝ่ายปกครองไว้เป็นการเฉพาะ  ให้

คู่กรณีอุทธรณ์ค าสั่งทางปกครองนั้นโดยยื่นต่อเจ้าหน้าที่ผู้ท าค าสั่งทางปกครองภายในสิบห้าวันนับแต่

วันท่ีตนได้รับแจ้งค าสั่งดังกล่าว 

 ค าอุทธรณ์ต้องท าเป็นหนังสือโดยระบุข้อโต้แย้งและข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายที่อ้างอิง

ประกอบด้วย 

 การอุทธรณ์ไม่เป็นเหตุใหทุ้เลาการบังคับตามค าสั่งทางปกครอง เว้นแต่จะมีการสั่งให้ทุเลา

การบังคับตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง 

 มาตรา 45 ให้เจ้าหน้าที่ตามมาตรา 44 วรรคหนึ่ง พิจารณาค าอุทธรณ์และแจ้งผู้อุทธรณ์โดย

ไม่ชักช้า แต่ต้องไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์ ในกรณีที่เห็นด้วยกับค าอุทธรณ์ไม่ว่าทั้งหมด

หรือบางส่วนก็ให้ด าเนินการเปลี่ยนแปลงค าสั่งทางปกครองตามความเห็นของตนภายในก าหนดเวลา

ดังกล่าวด้วย 

 ถ้าเจา้หนา้ที่ตามมาตรา 44 วรรคหนึ่ง ไม่เห็นด้วยกับค าอุทธรณ์ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน

ก็ใหเ้ร่งรายงานความเห็นพรอ้มเหตุผลไปยังผูม้ีอ านาจพิจารณาค าอุทธรณ์ภายในก าหนดเวลาตามวรรค

หนึ่ง ให้ผู้มีอ านาจพิจารณาค าอุทธรณ์พิจารณาให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ตนได้รับ

รายงาน ถ้ามีเหตุจ าเป็นไม่อาจพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้ผู้มีอ านาจพิจารณา

อุทธรณ์มีหนังสือแจ้งให้ผู้อุทธรณ์ทราบก่อนครบก าหนดเวลาดังกล่าว ในการนี้ให้ขยายระยะเวลา

พิจารณาอุทธรณ์ออกไปได้ไม่เกินสามสิบวันนับแตว่ันที่ครบก าหนดเวลาดังกล่าว 

 เจ้าหน้าที่ผู้ใดจะเป็นผู้มีอ านาจพิจารณาอุทธรณ์ตามวรรคสองให้เป็นไปตามที่

ก าหนดในกฎกระทรวง 

 บทบัญญัติมาตรานีไ้ม่ใช้กับกรณีที่มกีฎหมายเฉพาะก าหนดไว้เป็นอย่างอื่น 
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 มาตรา 46 ในการพิจารณาอุทธรณ์ ให้เจ้าหน้าที่พิจารณาทบทวนค าสั่งทางปกครองได้ไม่

ว่าจะเป็นปัญหาข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย หรือความเหมาะสมของการท าค าสั่งทางปกครอง และอาจมี

ค าสั่งเพิกถอนค าสั่งทางปกครองเดิมหรือเปลี่ยนแปลงค าสั่งนั้นไปในทางใดทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นการ  

เพิ่มภาระหรือลดภาระหรือใช้ดุลพินิจแทนในเรื่องความเหมาะสมของการท าค าสั่งทางปกครองหรือมี

ข้อก าหนดเป็นเงื่อนไขอย่างไรก็ได้ 

 มาตรา 47 การใดที่กฎหมายก าหนดให้อุทธรณ์ตอ่เจ้าหนา้ที่ซึ่งเป็นคณะกรรมการขอบเขต

การพิจารณาอุทธรณ์ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น ส าหรับกระบวนการพิจารณาให้ปฏิบัติตาม

บทบัญญัติ หมวด 2 นี ้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายดังกล่าว 

 มาตรา 48 ค าสั่งทางปกครองของบรรดาคณะกรรมการต่าง ๆ ไม่ว่าจะจัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย

หรอืไม่ ใหคู้่กรณีมสีิทธิโต้แย้งต่อคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ตามกฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการกฤษฎีกา

ได้ทั้งปัญหาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าสั่งนั้น แต่ถ้าคณะกรรมการ

ดังกล่าวเป็นคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาท สิทธิการอุทธรณ์และก าหนดเวลาอุทธรณ์ให้เป็นไปตามที่

บัญญัติในกฎหมายว่าดว้ยคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 กฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ

ทางปกครอง พ.ศ. 2539 ก าหนดว่า 

 ข้อ 2 การพิจารณาอุทธรณ์ค าสั่งทางปกครอง ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ผู้ท าค าสั่งไม่เห็นด้วยกับ

ค าอุทธรณ์ ให้เป็นอ านาจของเจ้าหนา้ที่ ดังตอ่ไปนี้ 

 (2) เลขานุการรัฐมนตรี เลขานุการกรม หัวหน้าส่วนราชการระดับกองหรือเทียบเท่าหัวหน้า

ส่วนราชการตามมาตรา 31 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 

หรอืหัวหนา้ส่วนราชการประจ าเขต แลว้แตก่รณี ในกรณีที่ผู้ท าค าสั่งทางปกครองเป็นเจ้าหน้าที่ในสังกัด

ของสว่นราชการ นั้น 

 (8) ผู้ว่าราชการจังหวัด ในกรณีที่ผู้ท าค าสั่งทางปกครองเป็นหัวหน้าส่วนราชการประจ า

จังหวัด นายอ าเภอ เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการของจังหวัด เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการของอ าเภอ หรือ

เจ้าหนา้ที่ของสภาต าบล เว้นแตก่รณีที่ก าหนดไว้แล้วใน (1) หรอื (3) 

 ตามบทบัญญัติของกฎหมายปกครองดังกล่าวข้างต้น ค าสั่งทางปกครอง ว่าด้วยกิจการ

อุตสาหกรรมไม้ซึ่งคู่กรณีสามารถอุทธรณ์ได้ คือ ค าสั่งไม่อนุญาตตามค าขอ เพราะกฎหมายป่าไม้ไม่

มีบทบัญญัติก าหนดไว้โดยเฉพาะแตอ่ย่างใด 

 ค. รูปแบบของค าอุทธรณ์ 

 ส าหรับรูปแบบของค าอุทธรณ์นั้น พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ไม่ได้บัญญัติไว้ 

แต่พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 มาตรา 44 วรรคสอง บัญญัติว่า “ค า

อุทธรณ์ต้องท าเป็นหนังสือโดยระบุข้อโต้แย้งและขอ้เท็จจริงหรอืข้อกฎหมายที่อา้งอิงประกอบด้วย” 

 ดังน้ัน ค าอุทธรณ์  (1) ตอ้งท าเป็นหนังสือ 
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  (2) หนังสอือุทธรณ์ต้องระบุข้อโต้แย้งในการอุทธรณ์ และ 

  (3) หนังสอือุทธรณ์ต้องระบุข้อเท็จจริงหรอืข้อกฎหมายที่อา้งองิ 

 ง. กระบวนการพิจารณาอุทธรณ์ 

 1. การอุทธรณ์ “ค าสั่งคนืค าขอ” 

 กระบวนการพิจารณาอุทธรณ์ “ค าสั่งคืนค าขอ” มีดังนี.้- 

 (1) ในการอุทธรณ์ค าสั่งคืนค าขอ พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ไม่มีบทบัญญัติไว้

ว่า ให้ด าเนินวิธีการอุทธรณ์อย่างไร ยื่นค าอุทธรณ์ต่อผู้ใด ภายในก าหนดเวลากี่วัน และใครมีอ านาจ

พิจารณาค าอุทธรณ์ ดังนัน้ จงึตอ้งน าบทบัญญัติของกฎหมายอื่นมาใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ คือ 

 พระราชบัญญัติวธิีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 บัญญัติวา่ 

 มาตรา 44 วรรคหน่ึง “ภายใต้บังคับมาตรา 48 ในกรณีที่ค าสั่งทางปกครองใดไม่ได้ออก

โดยรัฐมนตรี และไม่มีกฎหมายก าหนดขั้นตอนอุทธรณ์ภายในฝ่ายปกครองไว้เป็นการเฉพาะ ให้คู่กรณี

อุทธรณ์ค าสั่งทางปกครองนั้นโดยยื่นต่อเจ้าหน้าที่ผู้ท าค าสั่งทางปกครองภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ตน

ได้รับแจง้ค าสั่งดังกล่าว” 

 มาตรา 45 วรรคสาม “เจ้าหน้าที่ผู้ใดจะเป็นผู้มีอ านาจพิจารณาอุทธรณ์ตามวรรคสองให้

เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง” 

 กฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทาง

ปกครอง พ.ศ. 2539 ก าหนดว่า 

 ข้อ 2 การพิจารณาอุทธรณ์ค าสั่งทางปกครอง ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ผู้ท าค าสั่งไม่เห็นด้วยกับ

ค าอุทธรณ์ ให้เป็นอ านาจของเจ้าหน้าที่ ดังตอ่ไปนี้ 

 (2) เลขานุการรัฐมนตรี เลขานุการกรม หัวหน้าส่วนราชการระดับกองหรือเทียบเท่าหัวหน้า

ส่วนราชการตามมาตรา 31 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 

หรอืหัวหนา้ส่วนราชการประจ าเขต แลว้แตก่รณี ในกรณีที่ผู้ท าค าสั่งทางปกครองเป็นเจ้าหน้าที่ในสังกัด

ของสว่นราชการ นั้น 

 (8) ผู้ว่าราชการจังหวัด ในกรณีที่ผู้ท าค าสั่งทางปกครองเป็นหัวหน้าส่วนราชการประจ า

จังหวัด นายอ าเภอ เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการของจังหวัด เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการของอ าเภอ หรือ

เจ้าหนา้ที่ของสภาต าบล เว้นแตก่รณีที่ก าหนดไว้แล้วใน (1) หรอื (3) 

 1) ท้องท่ีส่วนภูมิภาค 

 การยื่นเรื่องราวค าขอว่าด้วยกิจการอุตสาหกรรมไม้ในส่วนภูมิภาค กล่าวมาแล้วว่าผู้ยื่นค าขอ

ต้องยื่นตอ่นายอ าเภอท้องที่ ในกรณีคืนค าขอนายอ าเภอจึงเป็นผู้มีอ านาจลงนามในหนังสือแจ้งคืนค าขอ 

(ค าสั่งคืนค าขอ) ดังนั้น การอุทธรณ์ค าสั่งคืนค าขอ ผู้ยื่นค าขอต้องท าเป็นหนังสือโดยระบุข้อโต้แย้งและ

ข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายที่อ้างอิงประกอบด้วยโดยยื่นต่อผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งเป็นผู้มีอ านาจพิจารณา

อุทธรณ์ ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทาง
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ปกครอง พ.ศ. 2539 ข้อ 2 (8) ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้ยื่นค าขอได้รับหนังสือแจ้งคืนค าขอ (ค าสั่งคืน

ค าขอ) และต้องช าระเงินค่าธรรมเนียมการอุทธรณ์ จ านวน 100 บาท ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 23 

(พ.ศ.2518) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 วา่ด้วยอัตราค่าธรรมเนียม ข้อ 2 

[ใหก้ าหนดค่าธรรมเนียมดังต่อไปนี ้(27) การอุทธรณ์ (ก) เรื่องเกี่ยวกับการอนุญาต ครั้งละ 100 บาท] 

 2) ท้องท่ีกรุงเทพมหานคร 

 การยื่นเรื่องราวค าขอว่าด้วยกิจการอุตสาหกรรมไม้ในท้องที่กรุงเทพมหานคร กล่าวมาแล้ว

ว่าผูย้ื่นค าขอต้องยื่น ณ ส่วนอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ ในกรณีคืนค าขอผู้อ านวยการส่วนอนุญาตอุตสาหกรรมไม้

เป็นผูม้ีอ านาจลงนามในหนังสือแจ้งคืนค าขอ (ค าสั่งคืนค าขอ) ดังนั้น การอุทธรณ์ค าสั่งคืนค าขอ ผู้ยื่นค าขอ

ต้องท าเป็นหนังสือโดยระบุข้อโต้แย้งและข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายที่อ้างอิงประกอบด้วยโดยยื่นต่อ

ผู้อ านวยการส านักการอนุญาตซึ่งเป็นผู้มีอ านาจพิจารณาอุทธรณ์ ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2540) 

ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ข้อ 2 (2) ภายในสิบห้าวันนับ

แต่วันที่ผู้ยื่นค าขอได้รับหนังสือแจ้งคืนค าขอ (ค าสั่งคืนค าขอ) และต้องช าระเงินค่าธรรมเนียมการอุทธรณ์ 

จ านวน 100 บาท ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 23 (พ.ศ.2518) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้ 

พุทธศักราช 2484 ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียม ข้อ 2 [ให้ก าหนดค่าธรรมเนียมดังต่อไปนี้ (27) การ

อุทธรณ์ (ก) เรื่องเกี่ยวกับการอนุญาต ครั้งละ 100 บาท] 

 (2) ในท้องที่ส่วนภูมิภาคเมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดได้รับค าอุทธรณ์ค าสั่งคืนค าขอแล้ว ให้

ส่งค าอุทธรณ์ไปให้เจ้าหน้าที่ผู้ออก(ท า)ค าสั่ง คือนายอ าเภอท้องที่เป็นผู้พิจารณา ส าหรับท้องที่กรุงเทพมหานคร

เมื่อผูอ้ านวยการส านักการอนุญาตได้รับค าอุทธรณ์ค าสั่งคืนค าขอแล้ว ให้ส่งค าอุทธรณ์ไปให้เจ้าหน้าที่

ผูอ้อก(ท า)ค าสั่ง คือผูอ้ านวยการส่วนอนุญาตอุตสาหกรรมไม้เป็นผู้พิจารณา 

 (3) เจ้าหน้าที่ผู้ออก(ท า)ค าสั่งต้องด าเนินการตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทาง

ปกครอง พ.ศ. 2539 มาตรา 45 ดังนี้ 

 (3.1) ต้องพิจารณาค าอุทธรณ์และแจ้งผู้อุทธรณ์โดยมิชักช้า ไม่เกิน 30 วัน นับแต่วันได้

รับค าอุทธรณ์ 

 (3.2) ในกรณีเห็นด้วยกับค าอุทธรณ์ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน เจ้าหน้าที่ย่อมมีอ านาจ

ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลงค าสั่งทางปกครองตามความเห็นของตนได้ภายในก าหนดระยะเวลา 30 วัน 

 (3.3) ในกรณีไม่เห็นด้วยกับค าอุทธรณ์ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ให้เจ้าหน้าที่รายงาน

ความเห็นพรอ้มเหตุผลไปยังผูม้ีอ านาจพิจารณาค าอุทธรณ์ (ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้อ านวยการส านัก

การอนุญาต แล้วแต่กรณี) ภายในก าหนดระยะเวลา 30 วัน เพื่อใหผู้ม้ีอ านาจพิจารณาค าอุทธรณ์วนิิจฉัยสั่งการ 

 (4) ผู้มีอ านาจพิจารณาค าอุทธรณ์ (ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้อ านวยการส านักการ

อนุญาต แล้วแต่กรณ)ี ต้องด าเนินการตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 มาตรา 

45 โดยต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับรายงาน ถ้ามีเหตุจ าเป็นไม่
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อาจพิจารณาใหแ้ล้วเสร็จ ก็มีหนังสือแจ้งผู้อุทธรณ์ทราบก่อนก าหนดและขยายเวลาพิจารณาได้ไม่เกิน 30 

วัน นับแต่ครบก าหนดเวลาดังกล่าว 

 ดังนั้น เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้อ านวยการส านักการอนุญาต แล้วแต่กรณี ได้รับรายงาน

จากนายอ าเภอท้องที่หรือผู้อ านวยการส่วนอนุญาตอุตสาหกรรมไม้แล้วแต่กรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือ

ผู้อ านวยการส านักการอนุญาต แล้วแต่กรณี สามารถทบทวนค าสั่งทางปกครองได้ไม่ว่าจะเป็นปัญหา

ข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย หรือความเหมาะสมในการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ผู้ออก(ท า)ค าสั่งทางปกครอง 

(นายอ าเภอท้องที่หรือผู้อ านวยการส่วนอนุญาตอุตสาหกรรมไม้แล้วแต่กรณี) และอาจจะแก้ไขเปลี่ยนแปลง

ค าสัง่ทางปกครองไม่วา่ในทางที่เป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ผู้อุทธรณ์ได้ เช่น สั่งยืนตามค าสั่งของเจ้าหน้าที่

ผูอ้อก(ท า)ค าสั่ง สั่งให้พนักงานเจ้าหนา้ที่พิจารณาใหม่ เป็นต้น 

 2. การอุทธรณ์ “ค าสั่งไม่อนุญาตตามค าขอ และค าสั่งพักใช้ใบอนุญาต” 

 กระบวนการพิจารณาอุทธรณ์ “ค าสั่งไม่อนุญาตตามค าขอ และค าสั่งพักใช้ใบอนุญาต” 

มีดังนี.้- 

 (1) การอุทธรณ์ค าสั่งไม่อนุญาตตามค าขอ และค าสั่งพักใช้ใบอนุญาต วิธีการอุทธรณ์ต้อง

ท าอย่างไร ยื่นค าอุทธรณ์ตอ่ผูใ้ด ภายในก าหนดเวลากี่วัน และใครมีอ านาจพิจารณาค าอุทธรณ์ มีบทบัญญัติ

ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 

2484 ก าหนดไว้ คือ 

 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 มาตรา 44 วรรคหนึ่ง บัญญัติ

ว่า “ภายใต้บังคับมาตรา 48 ในกรณีที่ค าสั่งทางปกครองใดไม่ได้ออกโดยรัฐมนตรี และไม่มีกฎหมายก าหนด

ขั้นตอนอุทธรณ์ภายในฝ่ายปกครองไว้เป็นการเฉพาะ ให้คู่กรณีอุทธรณ์ค าสั่งทางปกครองนั้นโดยยื่นต่อ

เจ้าหนา้ที่ผู้ท าค าสั่งทางปกครองภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ตนได้รับแจง้ค าสั่งดังกล่าว” 

 กรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐมีค าสั่งตามกฎหมายป่าไม้ หากค าสั่งนั้นมีลักษณะเป็นเป็นค าสั่งทาง

ปกครองซึ่งมิได้ออกโดยคณะกรรมการหรือรัฐมนตรี แม้ว่ากฎหมายเฉพาะจะมิได้บัญญัติถึงสิทธิการ

อุทธรณ์ภายในฝ่ายปกครองไว้ ผู้รับค าสั่งก็มีสิทธิอุทธรณ์ต่อเจ้าหน้าที่ผู้ท าค าสั่งได้ ภายในสิบห้าวันนับ

แต่วันที่ตนได้รับแจ้งค าสั่ง ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 มาตรา 44  

โดยกระบวนการพิจารณาอุทธรณ์จะเป็นไปตามกฎหมายนี้ 

 พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484  มาตรา 62 บัญญัติว่า “ในกรณีที่พนักงาน

เจ้าหน้าที่สั่งไม่อนุญาตตามค าขอของบุคคลใดตามความในพระราชบัญญัตินี้ หรือสั่งพักใช้ใบอนุญาต

ตามความในมาตรา 59 บุคคลนั้นมีสิทธิอุทธรณ์ค าสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ต่อรัฐมนตรีได้ภายในก าหนด

สามสิบวันนับแตว่ันทราบค าสั่ง ค าวนิิจฉัยของรัฐมนตรีให้ถอืเป็นที่สุด” 

 ดังนัน้ คูก่รณีตามค าสั่งไม่อนุญาตตามค าขอ และค าสั่งพักใช้ใบอนุญาต ต้องยื่นค าอุทธรณ์

ภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ซึ่งเป็นกฎหมายเฉพาะ คือ 

ยื่นค าอุทธรณต์่อรัฐมนตรวี่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ภายในก าหนด
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สามสิบวันนับแต่วันทราบค าสั่ง  ส าหรับกระบวนการพิจารณาอุทธรณ์ เช่น ก าหนดระยะเวลาการ

พิจารณาอุทธรณ์ กฎหมายป่าไมฉ้บับนีไ้ม่มีบทก าหนดไว้แต่ประการใด จึงต้องด าเนินการตามพระราชบัญญัติ

วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 

 (2) เมื่อเจ้าหน้าที่ผู้ออก(ท า)ค าสั่งไม่อนุญาตตามค าขอ หรือค าสั่งพักใช้ใบอนุญาต คือ 

ผูว้่าราชการจังหวัดหรอือธิบดีกรมป่าไม้แลว้แตก่รณี ได้ออกค าสั่งไม่อนุญาตตามค าขอ หรือค าสั่งพักใช้

ใบอนุญาต และคู่กรณี คือ ผู้ยื่นค าขอซึ่งได้รับค าสั่งไม่อนุญาตตามค าขอหรือผู้รับอนุญาตซึ่งถูกสั่งพัก

ใช้ใบอนุญาตได้รับแจ้งหรือถือว่าได้รับแจ้งค าสั่งแล้ว ให้คู่กรณีจัดท าค าอุทธรณ์เป็นหนังสือระบุข้อโต้แย้ง

ในการอุทธรณ ์ข้อเท็จจริงหรอืข้อกฎหมายที่อา้งอิงประกอบด้วย ยื่นค าอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ผู้มีอ านาจพิจารณาค าอุทธรณ์) ภายในก าหนดสามสิบวันนับแต่

วันทราบค าสั่ง และต้องช าระเงินค่าธรรมเนียมการอุทธรณ์ จ านวน 100 บาท ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 

23 (พ.ศ.2518) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียม ข้อ 

2 [ให้ก าหนดค่าธรรมเนียมดังต่อไปนี้ (27) การอุทธรณ์ (ก) เรื่องเกี่ยวกับการอนุญาต ครั้งละ 100 บาท] และ

รัฐมนตรฯี ได้รับค าอุทธรณ์แล้ว ใหส้่งค าอุทธรณ์ไปให้เจ้าหน้าที่ผู้ออก(ท า)ค าสั่ง คือผู้ว่าราชการจังหวัด

หรอือธิบดีกรมป่าไม้แลว้แตก่รณีเป็นผู้พิจารณา 

 (3) เจ้าหน้าที่ผู้ออก(ท า)ค าสั่งต้องด าเนินการตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทาง

ปกครอง พ.ศ. 2539 มาตรา 45 ดังนี้ 

 (3.1) ตอ้งพิจารณาค าอุทธรณ์และแจ้งผู้อุทธรณ์โดยมิชักช้า ไม่เกิน 30 วัน นับแต่วันได้

รับค าอุทธรณ์ 

 (3.2) ในกรณีเห็นด้วยกับค าอุทธรณ์ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน เจ้าหน้าที่ย่อมมีอ านาจ

ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลงค าสั่งทางปกครองตามความเห็นของตนได้ภายในก าหนดระยะเวลา 30 วัน 

 (3.3) ในกรณีไม่เห็นด้วยกับค าอุทธรณ์ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ให้เจ้าหน้าที่รายงาน

ความเห็นพร้อมเหตุผลไปยังผู้มีอ านาจพิจารณาค าอุทธรณ์ (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม) ภายในก าหนดระยะเวลา 30 วัน เพื่อให้ผู้มอี านาจพิจารณาค าอุทธรณ์วินิจฉัยสั่งการ 

 (4) ผู้มีอ านาจพิจารณาค าอุทธรณ์ (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม) ต้องด าเนินการตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 มาตรา 45 โดย

ต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับรายงาน ถ้ามีเหตุจ าเป็นไม่อาจ

พิจารณาให้แล้วเสร็จ ก็มีหนังสือแจ้งผู้อุทธรณ์ทราบก่อนก าหนดและขยายเวลาพิจารณาได้ไม่เกิน 30 วัน 

นับแต่ครบก าหนดเวลาดังกล่าว 

 ดังนั้น เมื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้รับรายงานจากผู้ว่า

ราชการจังหวัดหรอือธิบดีกรมป่าไม้แล้วแต่กรณี รัฐมนตรีฯ สามารถทบทวนค าสั่งทางปกครองได้ไม่ว่า

จะเป็นปัญหาข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย หรือความเหมาะสมในการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ผู้ออก(ท า)ค าสั่ง

ทางปกครอง (ผู้ว่าราชการจังหวัดหรืออธิบดีกรมป่าไม้แล้วแต่กรณี) และอาจจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าสั่ง

ทางปกครองไม่ว่าในทางที่เป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ผู้อุทธรณ์ได้ เช่น สั่งอนุญาตตามค าขอ  สั่งเพิกถอน
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ค าสั่งพักใช้ใบอนุญาต สั่งยืนตามค าสั่งของเจา้หนา้ที่ผู้ออกค าสั่ง (สั่งไม่อนุญาตหรอืสั่งพักใช้ใบอนุญาต)  

สั่งให้พนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณาใหม่ เมื่อรัฐมนตรีฯ สั่งประการใดแล้ว “ให้ถือเป็นที่สุด” ทั้งผู้ยื่นค าขอ

ซึ่งได้รับค าสั่งไม่อนุญาตตามค าขอหรอืผูร้ับอนุญาตซึ่งถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาต และพนักงานเจ้าหน้าที่จะ

อุทธรณ์ฎีกาค าสั่งของรัฐมนตรีตอ่ไปอีกไม่ได้โดยเด็ดขาด ทั้งนี ้เพราะกฎหมายห้ามไว้โดยชัดแจง้แล้ว 

 จ.                              ใน                อนุญาต 

 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการอุทธรณ์

ในหลายมาตรา ซึ่งเจ้าหนา้ที่ผู้ออก(ท า)ค าสั่งต้องน ามาปฏิบัติดว้ย กล่าวคือ 

 1. ในกรณีที่ค าสั่งทางปกครองใดเป็นค าสั่งทางปกครองที่อาจอุทธรณ์โต้แย้งต่อไปได้  

องค์กรเจ้าหน้าที่ผู้ออกค าสั่งทางปกครองจะต้อง ระบุกรณีที่อาจอุทธรณ์โต้แย้ง การยื่นค าอุทธรณ์

หรอืโต้แย้ง (ว่าจะต้องอุทธรณ์โต้แย้งตอ่องค์กรฝ่ายปกครองใด) ตลอดจนระยะเวลาส าหรับการอุทธรณ์

หรอืโต้แย้งดังกล่าวให้บุคคลผู้รับค าสั่งทางปกครองหรือผู้ตกอยู่ในบังคับของค าสั่งทางปกครองทราบด้วย 

(มาตรา 40 วรรคหนึ่ง)   

 2. กรณีที่มีกฎหมายเฉพาะก าหนดกรณีที่อาจอุทธรณ์หรือโต้แย้ง องค์กรเจ้าหน้าที่

ฝา่ยปกครองที่มอี านาจพิจารณาค าอุทธรณ์หรือโต้แย้ง ตลอดจนระยะเวลาอุทธรณ์หรือโต้แย้ง องค์กร

เจา้หน้าที่ฝ่ายปกครองผูอ้อกค าสั่งทางปกครองย่อมจะต้องจดแจ้งสิทธิอุทธรณ์หรือโต้แย้งตามหลักเกณฑ์

ที่ได้รับการบัญญัติไว้ในกฎหมายเฉพาะนั้นลงไว้ในค าสั่งทางปกครอง  

 ถ้ากฎหมายเฉพาะที่เป็นฐานแห่งการออกค าสั่งทางปกครองไม่ได้ก าหนดหลักเกณฑ์การ

อุทธรณ์หรือโต้แย้งค าสั่งทางปกครองไว้โดยเฉพาะ และปรากฏว่าค าสั่งทางปกครองดังกล่าวนั้นไม่ได้

ออกโดยรัฐมนตรีหรือคณะกรรมการที่มีอ านาจวินิจฉัยชี้ขาดเป็นที่สุดในฝ่ายปกครอง องค์กรเจ้าหน้าที่

ฝ่ายปกครองผู้ออกค าสั่งทางปกครอง (ในช้ันต้น) จะต้องจดแจ้งสิทธิอุทธรณ์โดยก าหนดให้บุคคลผู้รับ

ค าสั่งทางปกครองหรือผู้ที่ตกอยู่ในบังคับของค าสั่งทางปกครองอุทธรณ์ตอ่ตนเองภายในสิบห้าวันนับแต่

วันที่บุคคลดังกล่าวได้รับแจ้งค าสั่งทางปกครอง (มาตรา 44 วรรคหนึ่ง) 

 การฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขแห่งความชอบด้วยกฎหมายของค าสั่งทางปกครองในข้อนี ้

กล่าวคือ การไม่จดแจ้งสิทธิอุทธรณ์หรือโต้แย้งค าสั่งทางปกครองหรือจดแจ้งสิทธิอุทธรณ์หรือโต้แย้ง

โดยไม่ถูกต้องไว้ในค าสั่งทางปกครองไม่ส่งผลถึงขนาดท าให้ค าสั่งทางปกครองดังกล่าวเป็นค าสั่ง

ทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งอาจถูกเพิกถอนได้ ค าสั่งทางปกครองที่ไม่มีการจดแจ้งสิทธิ

อุทธรณ์หรอืโต้แย้งยังคงเป็นค าสั่งทางปกครองที่มีผลสมบูรณ์ในทางกฎหมาย (หากไม่ต้องด้วยเหตุ

แหง่ความไม่ชอบด้วยกฎหมายประการอื่น) เพียงแต่ระยะเวลาในการอุทธรณ์หรือโต้แย้งค าสั่งทางปกครอง

ดังกล่าวจะเริ่มนับก็ต่อเมื่อองค์กรเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองผู้ออกค าสั่งฯ ได้แจ้งสิทธิอุทธรณ์หรือโต้แย้ง

ค าสั่งทางปกครองนั้นไปยังผู้รับค าสั่งทางปกครองในภายหลัง ถ้าไม่มีการแจ้งสิทธิอุทธรณ์หรือโต้แย้ง

ดังกล่าวในภายหลัง และระยะเวลาอุทธรณ์หรือโต้แย้งค าสั่งทางปกครองสั้นกว่าหนึ่งปี ให้ขยายระยะเวลา

อุทธรณ์หรอืโต้แย้งค าสั่งทางปกครองเป็นหนึ่งปีนับแต่วันรับ (แจง้) ค าสั่งทางปกครอง (มาตรา 40 วรรคสอง) 
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 3. ค าสั่งทางปกครองที่ออกโดยรัฐมนตรีหรอืคณะกรรมการที่มีอ านาจวินิจฉัยชี้ขาดเป็น

ที่สุดในฝา่ยปกครอง แมว้่าจะเป็นค าสั่งทางปกครองที่ไม่อาจอุทธรณ์หรอืโต้แย้งตอ่ไปได้ในฝ่ายปกครอง 

ซึ่งส่งผลใหอ้งค์กรเจ้าหนา้ที่ฝ่ายปกครองที่ออกค าสั่ง (รัฐมนตรีหรือคณะกรรมการ) ไม่ต้องจดแจ้งสิทธิ

อุทธรณ์หรือโต้แย้งไว้ในค าสั่งทางปกครองนั้น  แต่โดยเหตุที่ค าสั่งทางปกครองที่ออกโดยรัฐมนตรีหรือ

คณะกรรมการที่มีอ านาจวินิจฉัยชี้ขาดเป็นที่สุดเป็นค าสั่งทางปกครองที่อาจฟ้องต่อศาลปกครองได้ 

รัฐมนตรีหรือคณะกรรมการผู้ออกค าสั่งฯ จึงต้องระบุวิธีการยื่นค าฟ้องและระยะเวลาส าหรับยื่น

ค าฟ้องไว้ในค าสั่งทางปกครองดังกล่าวด้วย  ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธี

พิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 มาตรา 50 ในกรณีที่ปรากฏว่ารัฐมนตรีหรือคณะกรรมการผู้ออก

ค าสั่งฯ ไม่ได้จดแจ้งวิธีการยื่นค าฟ้องและระยะเวลาส าหรับยื่นค าฟ้องไว้ในค าสั่งทางปกครอง ให้รัฐมนตรี

หรือคณะกรรมการผู้ออกค าสั่งฯ แจ้งข้อความดังกล่าวให้ผู้รับค าสั่งทราบโดยไม่ชักช้า ในกรณีเช่นนี้ให้

ระยะเวลาส าหรับยื่นค าฟ้องเริ่มนับใหม่ตั้งแต่วันที่ผู้รับค าสั่งฯ ได้รับแจ้งข้อความดังกล่าว ถ้าไม่มีการ

แจ้งใหม่และระยะเวลาส าหรับยื่นค าฟ้องต่อศาลปกครองมีก าหนดน้อยกว่าหนึ่งปี ให้ขยายเวลาส าหรับ

ยื่นค าฟ้องเป็นหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้รับค าสั่งฯ  หลักเกณฑ์ในการจดแจ้งวิธีการและระยะเวลาในการยื่ น

ฟ้องคดีต่อศาลปกครองที่กล่าวมานี้ไม่ได้ใช้บังคับกับรัฐมนตรีหรือคณะกรรมการที่มีอ านาจวินิจฉัยชี้ขาด

เป็นที่สุดในฝ่ายปกครองเท่านั้น แต่ใช้บังคับกับองค์กรเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองทั้งหมดซึ่งออกค าสั่ง

ทางปกครองที่ไม่อาจอุทธรณ์โต้แย้งต่อไปได้อีกแล้วในฝ่ายปกครอง และเป็นค าสั่งทางปกครองที่อาจ

ฟ้องต่อศาลปกครองได้ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 

 ดังนัน้  “ค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาต” ซึ่งออกโดยรัฐมนตรฯี ต้องระบุ วิธีการยื่นค าฟ้องและ

ระยะเวลาส าหรับยื่นค าฟ้องไว้ในค าสั่งด้วย ตามบทบัญญัติพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและ

วิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 มาตรา 46 วรรคหนึ่ง  มาตรา 47 วรรคหนึ่ง มาตรา 49 และ

มาตรา 50 วรรคหนึ่ง 

 ตัวอย่าง                              ใน                อนุญาต ท้องจังหวัดใน

ส่วนภูมิภาค หน้า 106-107 

 ตัวอย่าง                              ใน                อนุญาต ท้องที่กรุงเทพมหานคร  

หน้า 108-109 
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  ตัวอย่าง                              ใน                อนุญาต 

ท้องจังหวัดในส่วนภูมิภาค 

 

 

 

ค าสั่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 

ที่ ..........  / พ.ศ. ......  

เรื่อง  ให้เพิกถอนใบอนุญาต ....... (ประเภทใบอนุญาต) ....... ราย ........ (ชื่อ สกุลผูร้ับอนุญาต) … … . 
--------- 

 ด้วยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับรายงานจากกรมป่าไม้ว่า จังหวัด 

................ แจ้งว่า คณะเจา้หนา้ที่ประกอบด้วย ................... ได้เข้าท าการตรวจสอบสถานที่รับอนุญาต 

............. (ระบุกิจการตามใบอนุญาต) ................. (กรณีเป็นโรงงานให้ระบุวัตถุประสงค์/วัตถุดิบ/ก าลัง

แรงม้าด้วย) ....... ของ .........(ชื่อ-สกุลผูร้ับอนุญาต) ............. ตั้ง ณ เลขที่ .. (ระบุที่ตั้งตามใบอนุญาต) 

..... ถนน ............... หมูท่ี่ ........ ต าบล .................. อ าเภอ ........ จังหวัด .................... ตามใบอนุญาต

จังหวัด ............... ฉบับที่ .......... เล่มที่ ............. ลงวันที่ ............. ใบอนุญาตสิ้นอายุ วันที่ ................. 

พบว่า กระท าผิดตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484  มาตรา ........... ฐาน ................................. 

คณะเจา้หนา้ที่จึงได้กล่าวโทษด าเนนิคดีท่านต่อพนักงานสอบสวน สภ. .......................... ตามประจ าวัน

ข้อที่ ...... เวลา .............. น. คดีที่ .............. ยึดทรัพย์ที่ .............. ลงวันที่ ....................... จังหวัดจึงได้

แจ้งสิทธิและหน้าที่ในกระบวนการพิจารณาทางปกครองให้ ...... (ชื่อ-สกุลผูร้ับอนุญาต) ...................... 

ทราบข้อเท็จจริง และโต้แย้ง แสดงพยานหลักฐานเพิ่มเตมิแลว้ ต่อมาจังหวัดจงึพักใช้ใบอนุญาต ........... 

.......... (ระบุกิจการตามใบอนุญาต) ............... ตามใบอนุญาตจังหวัดดังกล่าวข้างต้นเป็นเวลา ........ วัน 

ตามค าสั่งจังหวัด ........ ที่ ..........  / พ.ศ. ...... ลงวันที่ .......  เดือน ............. พ.ศ. 25..... และจังหวัดได้

มีความเห็นว่า ............. (สมควร/ไม่สมควร) ......... เพิกถอนใบอนุญาตรายนี ้เพราะ .......... (ระบุเหตุผล

ความจ าเป็น) .............. 

 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ตรวจสอบรายละเอียดเรื่องราว ประกอบ

ความเห็นของจังหวัด ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้พืน้ที่และกรมป่าไม้แล้ว ด้วยเหตุกระท าความผิดและ

ถูกลงโทษสั่งพักใช้ใบอนุญาต รายละเอียดดังกล่าวมาข้างต้น  พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 

มาตรา 61 บัญญัติว่า “ในกรณีที่เหตุแห่งการสั่งพักใช้ใบอนุญาตตามมาตรา 59 ปรากฏแก่รัฐมนตรี 

หรือเมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้สั่งพักใช้ใบอนุญาตตามมาตรา 59 แล้ว ถ้ารัฐมนตรีเห็นสมควรจะสั่งเพิกถอน

ใบอนุญาตที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้เสียก็ได้” ดังนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 61 แห่งพระราชบัญญัติ

ป่าไม้ พุทธศักราช 2484 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงมีบัญชาสั่งการให้
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เพิกถอนใบอนุญาตของ ..........(ชื่อ-สกุลผู้รับอนุญาต) ........... ตามใบอนุญาตจังหวัดดังกล่าวข้างต้น 

นับแต่วันรับทราบค าสั่งนีเ้ป็นต้นไป  

 *1อนึ่ง พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 มาตรา 44 วรรคหนึ่ง  

บัญญัติว่า “ภายใต้บังคับมาตรา 48 ในกรณีที่ค าสั่งทางปกครองใดไม่ได้ออกโดยรัฐมนตรี และไม่มี

กฎหมายก าหนดขั้นตอนอุทธรณ์ภายในฝา่ยปกครองไว้เป็นการเฉพาะ ให้คู่กรณีอุทธรณ์ค าสั่งทางปกครอง

นั้นโดยยื่นต่อเจ้าหน้าที่ผู้ท าค าสั่งทางปกครองภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ตนได้รับแจ้งค าสั่งดังกล่าว ” 

ส าหรับพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ไม่มีบทบัญญัติสิทธิการอุทธรณ์ค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาตไว้

เป็นการเฉพาะแต่อย่างใด  ดังนั้น ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจึงไม่มีสิทธิอุทธรณ์ค าสั่งฉบับนี้ต่อผู้ใดได้

อีกต่อไป แต่อย่างไรก็ตามผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตสามารถยื่นค าฟ้องต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ของศาล

ปกครองช้ันต้นที่ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตมีภูมิล าเนาหรือมีมูลคดีเกิดขึ้นในศาลปกครองช้ันต้นนั้นได้

ภายในเก้าสิบวันนับแตว่ันรับทราบค าสั่งนี ้ตามความในพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณา

คดีปกครอง พ.ศ. 2542 มาตรา 46 วรรคหนึ่ง  มาตรา 47 วรรคหนึ่ง มาตรา 49 และมาตรา 50 วรรค

หนึ่ง*1  

 

                                                                 สั่ง ณ วันที่ ....  เดือน ............. พ.ศ. 25.....              
 

                 

                                                                       (  ............................................  ) 

                                                        รัฐมนตรวี่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 

 

 
*1 อนึ่ง  … ฯลฯ … 50 วรรคหนึ่ง*1  คือข้อความ                              ใน                อนุญาต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ห น้ า  | 108 

 ตัวอยา่ง                              ใน                อนุญาต 

ท้องที่กรุงเทพมหานคร 

 

 

 

ค าสั่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 

ที่ ..........  / พ.ศ. ......  

เรื่อง  ให้เพิกถอนใบอนุญาต ....... (ประเภทใบอนุญาต) ....... ราย ........ (ชื่อ สกุลผูร้ับอนุญาต) … … . 
--------- 

 ด้วยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับรายงานจากกรมป่าไม้ว่า เมื่อวันที่ 

........ เดือน ................. พ.ศ. .... คณะเจา้หนา้ที่ประกอบด้วย ......................... ได้เข้าท าการตรวจสอบ

สถานที่รับอนุญาต .......... (ระบุกิจการตามใบอนุญาต) .............. (กรณีเปน็โรงงานให้ระบุวัตถุประสงค์/

วัตถุดิบ/ก าลังแรงมา้ด้วย) ....... ของ .........(ชื่อ-สกุลผูร้ับอนุญาต) ........... ตั้ง ณ เลขที่ .. (ระบุที่ตั้งตาม

ใบอนุญาต) ..... ถนน .................... หมู่ที่ ........ แขวง .................... เขต ................... กรุงเทพมหานคร 

ตามใบอนุญาตกรมป่าไม้ ฉบับที่ ....... เล่มที่ ........ ลงวันที่ ............. ใบอนุญาตสิ้นอายุวันที่ ................. 

พบว่า กระท าผิดตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484  มาตรา ........... ฐาน ................................. 

คณะเจา้หนา้ที่จึงได้กล่าวโทษด าเนนิคดีท่านต่อพนักงานสอบสวน สน. .......................... ตามประจ าวัน

ข้อที่ ...... เวลา .............. น. คดีที่ ........... ยึดทรัพย์ที่ .............. ลงวันที่ ....................... กรมป่าไม้จึงได้ 

แจ้งสิทธิและหน้าที่ในกระบวนการพิจารณาทางปกครองให้ ........... (ชื่อ-สกุลผู้รับอนุญาต) ................. 

ทราบข้อเท็จจริง และโต้แย้ง แสดงพยานหลักฐานเพิ่มเติมแล้ว ปรากฏว่าข้อโต้แย้งและพยานหลักฐาน

ไม่สามารถรับฟังได้ กรมป่าไม้จงึพักใช้ใบอนุญาต .................. (ระบุกิจการตามใบอนุญาต) .................. 

ตามใบอนุญาตดังกล่าวข้างตน้เป็นเวลา ........ วัน ตามค าสั่งกรมป่าไม้ ที่ ....... / พ.ศ. ...... ลงวันที่ .......  

เดือน ............. พ.ศ. 25..... และกรมป่าไม้มคีวามเห็นวา่ ............. (สมควร/ไม่สมควร) .......... เพิกถอน

ใบอนุญาตรายนี ้เพราะ .......... (ระบุเหตุผลความจ าเป็น) .............. 

 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ตรวจสอบรายละเอียดเรื่องราว ประกอบ

ความเห็นของกรมป่าไมแ้ล้ว ด้วยเหตุกระท าความผดิและถูกลงโทษสั่งพักใช้ใบอนุญาต รายละเอียดดังกล่าว

มาข้างต้น  พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 มาตรา 61 บัญญัติว่า “ในกรณีที่เหตุแห่งการสั่ง

พักใช้ใบอนุญาตตามมาตรา 59 ปรากฏแก่รัฐมนตรี หรือเมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้สั่งพักใช้ใบอนุญาต

ตามมาตรา 59 แล้ว ถ้ารัฐมนตรีเห็นสมควรจะสั่งเพิกถอนใบอนุญาตที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้เสียก็ได้” 

ดังนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 61 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงมีบัญชาสั่งการให้เพิกถอนใบอนุญาตของ ..........(ชื่อ-

สกุลผูร้ับอนุญาต) ........... ตามใบอนุญาตกรมป่าไม้ดังกล่าวข้างตน้ นับแต่วันรับทราบค าสั่งนีเ้ป็นต้นไป  
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 *1อนึ่ง พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 มาตรา 44 วรรคหนึ่ง  

บัญญัติว่า “ภายใต้บังคับมาตรา 48 ในกรณีที่ค าสั่งทางปกครองใดไม่ได้ออกโดยรัฐมนตรี และไม่มี

กฎหมายก าหนดขั้นตอนอุทธรณ์ภายในฝา่ยปกครองไว้เป็นการเฉพาะ ให้คู่กรณีอุทธรณ์ค าสั่งทางปกครอง

นั้นโดยยื่นต่อเจ้าหน้าที่ผู้ท าค าสั่งทางปกครองภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ตนได้รับแจ้งค าสั่งดังกล่าว ” 

ส าหรับพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ไม่มีบทบัญญัติสิทธิการอุทธรณ์ค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาตไว้

เป็นการเฉพาะแต่อย่างใด  ดังนั้น ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจึงไม่มีสิทธิอุทธรณ์ค าสั่งฉบับนี้ต่อผู้ใดได้

อีกต่อไป แตอ่ย่างไรก็ตามผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตสามารถยื่นค าฟ้องต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ของศาล

ปกครองช้ันต้นที่ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตมีภูมิล าเนาหรือมีมูลคดีเกิดขึ้นในศาลปกครองช้ันต้นนั้นได้

ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันรับทราบค าสั่งนี้ ตามความในพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธี

พิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 มาตรา 46 วรรคหนึ่ง  มาตรา 47 วรรคหนึ่ง มาตรา 49 และมาตรา 

50 วรรคหนึ่ง*1  

 

 

                                                                 สั่ง ณ วันที่ ....  เดือน ............. พ.ศ. 25.....              
 

                 

                                                                       (  ............................................  ) 

                                                        รัฐมนตรวี่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 

 

 

 
*1 อนึ่ง  … ฯลฯ … 50 วรรคหนึ่ง*1  คือข้อความ                              ใน                อนุญาต 
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บทที่  4 

ค าสั่งทางปกครองท่ีมีความบกพร่อง 

 

 ในปัจจุบันกฎหมายปกครองของไทย ระบบกฎหมายได้ก าหนดผลในทางกฎหมายของค าสั่ง

ทางปกครองที่มคีวามบกพร่องไว้หลายลักษณะ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ก็

บัญญัติผลของความบกพร่องของค าสั่งทางปกครองไว้หลาย ๆ กรณี ดังจะกล่าวต่อไปนี้ 

 ก. “ผลในทางกฎหมาย” ของค าสั่งทางปกครองท่ีมีความบกพร่อง 

 หากพิจารณาจากระดับความรุนแรงของความบกพร่องหรือความไม่ชอบด้วยกฎหมายของ

ค าสั่งทางปกครองแลว้ สามารถสรุปลักษณะของ “ผลในทางกฎหมาย” ของค าสั่งทางปกครองที่มีความ

บกพร่องได้ในเบือ้งตน้  ดังนี้ 

 1) ค าสั่งทางปกครองใดที่ออกมาโดยฝ่าฝืนกฎหมายอย่างรุนแรงหรือผิดพลาดอย่างรุนแรง 

และความผิดพลาดนัน้เป็นที่เห็นประจักษ์ชัด ค าสั่งทางปกครองน้ันย่อมเป็นค าสั่งทางปกครองที่ไม่มี

ผลในทางกฎหมายดังที่ผู้ออกค าสั่งทางปกครองนั้นต้องการ กล่าวอีกนัยหนึ่งค าสั่งทางปกครองดังกล่าว

ย่อมเป็นค าสั่งทางปกครองที่เป็นโมฆะ ถึงแม้ว่ากรณีนี้จะเป็นกรณีที่ไม่ได้มีการบัญญัติไว้เป็นกฎหมาย

ลายลักษณ์อักษรอย่างชัดแจ้ง แต่ระบบกฎหมายจะปล่อยให้ค าสั่งทางปกครองที่ออกมาโดยฝ่าฝืนต่อ

กฎหมายอย่างรุนแรงมีผลในทางกฎหมายดังที่ผู้ออกค าสั่งทางปกครองมุ่งประสงค์ไม่ได้ ความไม่มีผล

ในทางกฎหมาย (โมฆะ) ของค าสั่งทางปกครองในกรณีนี้ย่อมเป็นไปตามสภาพและเหตุผลของเรื่อง 

 2) ค าสั่งทางปกครองใดที่ออกมาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย แต่ความไม่ชอบด้วยกฎหมาย

ไม่ถึงขนาดรุนแรงและเห็นประจักษ์ชัด ค าสั่งทางปกครองน้ันย่อมเป็นค าสั่งทางปกครองที่อาจถูก

เพิกถอนได้ กล่าวอีกนัยหนึ่ง แม้ค าสั่งทางปกครองดังกล่าวจะไม่ชอบด้วยกฎหมายแต่ก็จะมีผลทาง

กฎหมายจนกว่าจะถูกเพิกถอน  ( ลักษณะข้อนี้ปรากฏตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ

ทางปกครอง พ.ศ. 2539  มาตรา 42 ) 

 “มาตรา 42 ค าสั่งทางปกครองให้มีผลใช้ยันต่อบุคคลตั้งแต่ขณะที่ผู้นั้นได้รับแจ้งเป็นต้นไป 

ค าสั่งทางปกครองย่อมมผีลตราบเท่าที่ยังไม่มกีารเพิกถอนหรอืสิน้ผลลงโดยเงื่อนเวลาหรอืโดยเหตุอื่น 

 เมื่อค าสั่งทางปกครองสิ้นผลลง ให้เจ้าหน้าที่มีอ านาจเรียกผู้ซึ่งครอบครองเอกสารหรือ

วัตถุอื่นใดที่ได้จัดท าขึ้นเนื่องในการมีค าสั่งทางปกครองดังกล่าว ซึ่งมีข้อความหรือเครื่องหมายแสดงถึง

การมีอยู่ของค าสั่งทางปกครองนั้น ให้ส่งคืนสิ่งนั้นหรือให้น าสิ่งของดังกล่าวอันเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้นั้น

มาให้เจ้าหนา้ที่จัดท าเครื่องหมายแสดงการสิน้ผลของค าสั่งทางปกครองดังกล่าวได้” 

 3) ค าสั่งทางปกครองใดที่ออกมาโดยฝา่ฝนืหรอืไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับกระบวนการ

หรอืขั้นตอนบางประการ แมว้่าจะเป็นค าสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย แต่หากมีการแก้ไขเยียว

ความบกพร่องดังกล่าวในภายหลังตามเงื่อนไขที่กฎหมายก าหนด ค าสั่งทางปกครองนัน้ก็ย่อมเป็นค าสั่ง
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ทางปกครองที่ไม่ถือว่ามีความบกพร่องเพราะเหตุดังกล่าวอีกต่อไป  กล่าวอีกนัยหนึ่ง ผู้รับค าสั่งทาง

ปกครองจะน าความบกพร่องดังกล่าวมาอ้างว่าค าสั่งทางปกครองนั้นเป็นค าสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบ

ด้วยกฎหมายไม่ได้ และข้อกล่าวอ้างที่ว่าค าสั่งทางปกครองนั้นเป็นค าสั่งทางปกครองที่มีความบกพร่อง

จากเหตุดังกล่าวย่อมตกไป ( กรณีลักษณะข้อนี้ปรากฏตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ

ทางปกครอง พ.ศ. 2539 มาตรา 41 ) 

 “มาตรา 41 ค าสั่งทางปกครองที่ออกโดยการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์

ดังตอ่ไปนี ้ไม่เป็นเหตุให้ค าสั่งทางปกครองนัน้ไม่สมบูรณ์ 

 (1) การออกค าสั่งทางปกครองโดยยังไม่มีผู้ยื่นค าขอในกรณีที่เจ้าหน้าที่จะด าเนินการเอง

ไม่ได้นอกจากจะมผีูย้ื่นค าขอ ถ้าตอ่มาในภายหลังได้มกีารยื่นค าขอเชน่นั้นแล้ว 

 (2) ค าสั่งทางปกครองที่ต้องจัดให้มีเหตุผลตามมาตรา 37 วรรคหนึ่ง ถ้าได้มีการจัดให้มี

เหตุผลดังกล่าวในภายหลัง 

 (3) การรับฟังคู่กรณีที่จ าเป็นต้องกระท าได้ด าเนนิการมาโดยไม่สมบูรณ์ ถ้าได้มีการรับฟัง

ให้สมบูรณ์ในภายหลัง  

  (4) ค าสั่งทางปกครองที่ต้องให้เจ้าหน้าที่อื่นให้ความเห็นชอบก่อนถ้าเจ้าหน้าที่นั้นได้ให้

ความเห็นชอบในภายหลัง 

 เมื่อมีการด าเนินการตามวรรคหนึ่ง (1) (2) (3) หรือ (4) แล้ว และเจ้าหน้าที่ผู้มีค าสั่งทาง

ปกครองประสงค์ให้ผลเป็นไปตามค าสั่งเดิม ให้เจ้าหน้าที่ผู้นั้นบันทึกข้อเท็จจริงและความประสงค์ของ

ตนไว้ในหรอืแนบไว้กับค าสั่งเดิมและต้องมีหนังสอืแจง้ความประสงค์ของตนให้คู่กรณีทราบด้วย 

 กรณีตาม (2) (3) และ (4) จะต้องกระท าก่อนสิ้นสุดกระบวนการพิจารณาอุทธรณ์ตาม

ส่วนที่ 5 ของหมวดนี้ หรือตามกฎหมายเฉพาะว่าด้วยการนั้น หรือถ้าเป็นกรณีที่ ไม่ต้องมีการอุทธรณ์

ดังกล่าวก็ต้องก่อนมีการน าค าสั่งทางปกครองไปสู่การพิจารณาของผู้มีอ านาจพิจารณาวินิจฉัยความ

ถูกต้องของค าสั่งทางปกครองนัน้” 

 4) ค าสั่งทางปกครองใดที่ออกมาโดยองค์กรเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองกระท าโดยไม่ถูกต้อง

ตามรูปแบบขั้นตอน หรอืวิธีการ แต่รูปแบบขั้นตอนหรอืวิธีการน้ันไม่ได้เป็นสาระส าคัญ กล่าวอีกนัย

หนึ่ง การกระท าโดยไม่ถูกต้องตามรูปแบบขั้นตอนหรือวิธีการดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบใด ๆ ต่อเนื้อหา

ของค าสั่งทางปกครอง ค าสั่งทางปกครองนั้นย่อมเป็นค าสั่งทางปกครองที่มีผลในทางกฎหมายและ

ไม่อาจถูกเพิกถอนเพราะเหตุดังกล่าวได้  

 ( กรณีลักษณะข้อนีป้รากฏตามความในพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณา

คดีปกครอง  พ.ศ. 2542 มาตรา 9 วรรคหนึ่ง (1) ประกอบกับมาตรา 72 วรรคหนึ่ง (1) ที่ให้อ านาจศาล

ปกครองเพิกถอนค าสั่งที่ออกมาโดยไม่ถูกต้องตามรูปแบบขั้นตอน หรือวิธีการอันเป็นสาระส าคัญ

เท่านั้น ) 
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 “มาตรา 9                                                                 

 (1) คดีพพิาทเกี่ยวกับการที่หนว่ยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าการโดยไม่

ชอบด้วยกฎหมายไม่ว่าจะเป็นการออกกฎ ค าสั่งหรือการกระท าอื่นใดเนื่องจากกระท าโดยไม่มีอ านาจ

หรือนอกเหนืออ านาจหน้าที่หรือไม่ถูกต้องตามกฎหมาย หรือโดยไม่ถูกต้องตามรูปแบบขั้นตอน หรือ

วิธีการอันเป็นสาระส าคัญที่ก าหนดไว้ส าหรับการกระท านั้น หรือโดยไม่สุจริต หรือมีลักษณะเป็นการ

เลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม หรือมีลักษณะเป็นการสร้างขั้นตอนโดยไม่จ าเป็นหรือสร้างภาระให้เกิดกั บ

ประชาชนเกินสมควร หรอืเป็นการใชดุ้ลพินิจโดยมิชอบ” 

 “มาตรา 72 ในการพิพากษาคดี ศาลปกครองมีอ านาจก าหนดค าบังคับอย่างหนึ่งอย่างใด 

ดังตอ่ไปนี ้

 (1) สั่งให้เพิกถอนกฎหรือค าสั่งหรือสั่งห้ามการกระท าทั้งหมดหรือบางส่วน ในกรณีที่มี

การฟ้องว่าหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา 

9 วรรคหนึ่ง (1)” 

 5) ค าสั่งทางปกครองที่มีข้อผิดพลาดเล็กน้อยหรือผิดหลงเล็กน้อยที่เจ้าหน้าที่อาจแก้ไข

เพิ่มเติมได้เสมอนั้น แม้ว่าจะถือว่าเป็นค าสั่งทางปกครองที่มีข้อบกพร่องอยู่บ้าง แต่ก็เป็นค าสั่งทางปกครอง

ที่ชอบด้วยกฎหมาย ( กรณีลักษณะข้อนีป้รากฏตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 

พ.ศ. 2539 มาตรา 43 ) 

 “มาตรา 43 ค าสั่งทางปกครองที่มีข้อผิดพลาดเล็กน้อยหรือผิดหลงเล็กน้อยนั้นเจ้าหน้าที่

อาจแก้ไขเพิ่มเติมได้เสมอ 

 ในการแก้ไขเพิ่มเตมิค าสั่งทางปกครองตามวรรคหนึ่งให้แจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบตามควร

แก่กรณี ในการนี้เจา้หนา้ที่อาจเรียกใหผู้ท้ี่เกี่ยวข้องจัดส่งค าสั่งทางปกครอง เอกสารหรือวัตถุอื่นใดที่ได้

จัดท าขึ้นเนื่องในการมคี าสั่งทางปกครองดังกล่าวมาเพื่อการแก้ไขเพิ่มเติมได้” 

 6) ค าสั่งทางปกครองที่เจ้าหน้าที่ไม่ได้จดแจ้งสิทธิอุทธรณ์โต้แย้งไว้ในค าสั่งฯ แม้ว่าจะเป็น

ค าสั่งทางปกครองที่มีความบกพร่อง แต่ความบกพร่องดังกล่าวก็ไม่กระทบกับความชอบด้วยกฎหมาย

ของค าสั่งทางปกครองนั้น เพราะกฎหมายก าหนดให้ระยะเวลาอุทธรณ์โต้แย้งขยายออกไปเป็นหนึ่งปี 

หากไม่มีการแจ้งระยะเวลาอุทธรณ์ตามไปหลังจากออกค าสั่งทางปกครองแล้ว ( กรณีลักษณะข้อนี้

ปรากฏตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 มาตรา 40 ) 

 “มาตรา 40 ค าสั่งทางปกครองที่อาจอุทธรณ์หรือโต้แย้งต่อไปได้ให้ระบุกรณีที่อาจอุทธรณ์

หรอืโต้แย้ง การยื่นค าอุทธรณ์หรือค าโต้แย้ง และระยะเวลาส าหรับการอุทธรณ์หรือการโต้แย้งดังกล่าว

ไว้ดว้ย 

 ในกรณีที่มกีารฝ่าฝนืบทบัญญัติตามวรรคหนึ่ง ให้ระยะเวลาส าหรับการอุทธรณ์หรือการ

โต้แย้งเริ่มนับใหม่ตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งหลักเกณฑ์ตามวรรคหนึ่ง แต่ถ้าไม่มีการแจ้งใหม่และระยะเวลา

ดังกล่าวมีระยะเวลาสั้นกว่าหนึ่งปี ให้ขยายเป็นหนึ่งปีนับแตว่ันที่ได้รับค าสั่งทางปกครอง” 
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 ข. การแก้ไขเยียวยาค าสั่งทางปกครองที่มีความบกพร่อง 

 ค าสั่งทางปกครองที่ออกมาโดยฝ่าฝืนเงื่อนไขในทางแบบพิธีของความชอบด้วยกฎหมาย 

ซึ่งถือว่าเป็นค าสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายนั้น อาจได้รับการแก้ไขเยียวยาให้กลับชอบด้วย

กฎหมายได้  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่ปรากฏในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 

มาตรา 41 ซึ่งบัญญัติวา่ 

 “มาตรา 41 ค าสั่งทางปกครองที่ออกโดยการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์

ดังตอ่ไปนี ้ไม่เป็นเหตุให้ค าสั่งทางปกครองนัน้ไม่สมบูรณ์ 

 (1) การออกค าสั่งทางปกครองโดยยังไม่มีผู้ยื่นค าขอในกรณีที่เจ้าหน้าที่จะด าเนินการเอง

ไม่ได้นอกจากจะมผีูย้ื่นค าขอ ถ้าตอ่มาในภายหลังได้มกีารยื่นค าขอเชน่นั้นแล้ว 

 (2) ค าสั่งทางปกครองที่ต้องจัดให้มีเหตุผลตามมาตรา 37 วรรคหนึ่ง ถ้าได้มีการจัดให้มี

เหตุผลดังกล่าวในภายหลัง 

 (3) การรับฟังคู่กรณีที่จ าเป็นต้องกระท าได้ด าเนนิการมาโดยไม่สมบูรณ์ ถ้าได้มีการรับฟัง

ให้สมบูรณ์ในภายหลัง  

  (4) ค าสั่งทางปกครองที่ต้องให้เจ้าหน้าที่อื่นให้ความเห็นชอบก่อนถ้าเจ้าหน้าที่นั้นได้ให้

ความเห็นชอบในภายหลัง 

 เมื่อมีการด าเนินการตามวรรคหนึ่ง (1) (2) (3) หรือ (4) แล้ว และเจ้าหน้าที่ผู้มีค าสั่งทาง

ปกครองประสงค์ให้ผลเป็นไปตามค าสั่งเดิม ให้เจ้าหน้าที่ผู้นั้นบันทึกข้อเท็จจริงและความประสงค์ของ

ตนไว้ในหรอืแนบไว้กับค าสั่งเดิมและต้องมีหนังสอืแจง้ความประสงค์ของตนให้คู่กรณีทราบด้วย 

 กรณีตาม (2) (3) และ (4) จะต้องกระท าก่อนสิน้สุดกระบวนการพิจารณาอุทธรณ์ตามส่วน

ที่ 5 ของหมวดนี้ หรือตามกฎหมายเฉพาะว่าด้วยการนั้น หรือถ้าเป็นกรณีที่ไม่ต้องมีการอุทธรณ์

ดังกล่าวก็ต้องก่อนมีการน าค าสั่งทางปกครองไปสู่การพิจารณาของผู้มีอ านาจพิจารณาวินิจฉัยความ

ถูกต้องของค าสั่งทางปกครองนัน้” 

 บทบัญญัติ 

 (1) การออกค าสั่งทางปกครองโดยยังไม่มีผู้ยื่นค าขอในกรณีที่เจ้าหน้าที่จะด าเนินการเอง

ไม่ได้นอกจากจะมผีูย้ื่นค าขอ ถ้าตอ่มาในภายหลังได้มกีารยื่นค าขอเชน่นั้นแล้ว 

 ค าอธิบาย 

 ในกรณีที่กฎหมายก าหนดให้การออกค าสั่งทางปกครองนั้น องค์กรเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง

จะกระท าได้ก็ต่อเมื่อมีผู้ยื่นค าขอ แต่ปรากฏว่าองค์กรเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองได้ออกค าสั่งทางปกครอง

นั้นไปเองโดยที่ยังไม่มีผู้ยื่นค าขอ เช่นนี้ หากองค์กรเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองได้จัดให้มีการยื่นค าขอในภายหลัง 

ค าสั่งทางปกครองดังกล่าวซึ่งแต่เดิมถือว่าเป็นค าสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายนั้นก็จะไม่เป็น

ค าสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเนื่องจากเหตุดังกล่าวอีกต่อไป  อย่างไรก็ตาม การแก้ไขเยียวยาความบกพร่อง

ของค าสั่งทางปกครองในกรณีที่องค์กรเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองได้ออกค าสั่งไปโดยไม่มีผู้ยื่นค าขอ ทั้ง ๆ 
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ที่จะต้องมีผู้ยื่นค าขอเสียก่อนดังกล่าวมานี้ หากปรากฏว่าการยื่นค าขอนั้นมีกฎหมายก าหนดระยะเวลา

ไว้ การจัดให้มีการยื่นค าขอในภายหลังก็จะต้องกระท าเสียภายในระยะเวลาที่กฎหมายก าหนดไว้ด้วย 

หากล่วงพน้ระยะเวลาไปแล้ว การเยียวยาความบกพร่องของค าสั่งทางปกครองก็ย่อมกระท าไม่ได้ 

 บทบัญญัติ 

 (2) ค าสั่งทางปกครองที่ต้องจัดให้มีเหตุผลตามมาตรา 37 วรรคหนึ่ง ถ้าได้มีการจัดให้มี

เหตุผลดังกล่าวในภายหลัง 

 ค าอธิบาย 

 ในกรณีที่ค าสั่งทางปกครองที่องค์กรเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองออกไปนั้นเป็นค าสั่งทางปกครอง

ที่ตอ้งจัดให้มีเหตุผล แต่ปรากฏว่าองค์กรเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองไม่ได้จัดให้มีเหตุผลไว้ในค าสั่งทางปกครอง

ดังกล่าว กรณีย่อมต้องถือว่าค าสั่งทางปกครองนั้นเป็นค าสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย  เช่นนี ้

หากต่อมาองค์กรเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองได้จัดให้มีเหตุผล ความไม่ชอบด้วยกฎหมายของค าสั่งทางปกครอง 

เนื่องจากเหตุแห่งการไม่จัดให้มีเหตุผลก็เป็นอันไม่มีอีกต่อไป อย่างไรก็ตาม การจัดให้มีเหตุผลในภายหลังนี้

จะต้องกระท าเสียใหเ้สร็จสิน้ก่อนสิ้นสุดกระบวนพิจารณาช้ันอุทธรณ์หรือหากไม่มีการอุทธรณ์ก็จะต้อง

กระท าให้เสร็จสิ้นก่อนที่จะมีการน าค าสั่งทางปกครองนั้นไปฟ้องคดียังศาลปกครอง  อนึ่ง กฎหมาย

กล่าวถึงเฉพาะการไม่ได้จัดให้มเีหตุผลไว้ในค าสั่งทางปกครอง ซึ่งหมายถึงการไม่ได้จัดให้มีเหตุผลไว้เลย

หรือจัดให้มีเหตุผลไว้ แต่เหตุผลนั้นไม่สมบูรณ์และองค์กรเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจะเพิ่มเติมเหตุผลนั้น

เท่านั้น  ดังน้ัน ในกรณทีี่องค์กรเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองได้จัดให้มีเหตุผลไว้แล้ว แต่ต้องการเปลี่ยนแปลง

เหตุผลในการออกค าสั่งทางปกครอง องค์กรเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองย่อมไม่อาจใช้หนทาง

การเยียวยาความบกพร่องของค าสั่งทางปกครองในกรณีน้ีด าเนินการได้ 

 บทบัญญัติ 

 (3) การรับฟังคู่กรณีที่จ าเป็นต้องกระท าได้ด าเนนิการมาโดยไม่สมบูรณ์ ถ้าได้มีการรับฟัง

ให้สมบูรณ์ในภายหลัง  

 ค าอธิบาย 

 ในกรณีที่การออกค าสั่งทางปกครอง จะต้องมีการรับฟังคู่กรณีก่อนการออกค าสั่งฯ และ

ปรากฏว่าได้มีการรับฟังคู่กรณีโดยไม่สมบูรณ์ เช่นนี้ หากองค์กรเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจัดให้มีการรับฟัง

คู่กรณีเสียให้สมบูรณ์ในภายหลัง โดยการจัดให้มีการรับฟังคู่กรณีภายหลังดังกล่าว องค์กรเจ้าหน้าที่

ฝา่ยปกครองได้กระท าก่อนที่จะสิน้สุดกระบวนพิจารณาช้ันอุทธรณ์หรอืหากไม่มีการอุทธรณ์ก็ได้กระท า

เสร็จสิน้ก่อนที่จะมีการค าสั่งทางปกครองนัน้ไปฟ้องคดียังศาลปกครอง เชน่นี ้ความบกพร่องของการท า

ค าสั่งทางปกครองอันเนื่องจากการรับฟังไม่สมบูรณ์ก็จะไม่มีอีกต่อไป  อน่ึง ค าว่า การรับฟังคู่กรณีที่

จ าเป็นต้องกระท าได้ด าเนินมาโดยไม่สมบูรณ์น้ี หมายถึง การไม่รับฟังคู่กรณีเลยด้วย ไม่ใช่หมายถึง

ต้องรับฟังมาบ้างเท่าน้ัน  ดังนั้น หากองค์กรเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองไม่ได้รับฟังคู่กรณีมาเลย องค์กร

เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองดังกล่าวก็อาจเยียวยาความบกพร่องของค าสั่งทางปกครองโดยการด าเนินการ



ห น้ า  | 115 

รับฟังในภายหลังได้  และการเยียวยาความบกพร่องของค าสั่งทางปกครองกรณีที่ไม่ได้รับฟังคู่กรณีนี้

ต้องอนุโลม (analogy) ไปใช้กับการที่องค์กรเจ้าหน้าที่ไม่ยอมให้คู่กรณีน าทนายความหรือที่ปรึกษาเข้า

มาในการพิจารณาทางปกครองซึ่งคู่กรณีตอ้งมาปรากฏตัวต่อหนา้เจ้าหน้าที่ หรือกรณีอื่นที่เกี่ยวข้องอัน

ถือได้ว่ามีการรับฟังคู่กรณีโดยบกพร่องด้วย 

 บทบัญญัติ 

  (4) ค าสั่งทางปกครองที่ต้องให้เจ้าหน้าที่อื่นให้ความเห็นชอบก่อนถ้าเจ้าหน้าที่นั้นได้ให้

ความเห็นชอบในภายหลัง 

 ค าอธิบาย 

 ในกรณีที่การออกค าสั่งทางปกครองนั้น องค์กรเจ้าหน้าที่ผู้ท าค าสั่งทางปกครองจะต้อง

ด าเนนิการให้เจา้หนา้ที่อื่นให้ความเห็นชอบเสียก่อน แตป่รากฏว่าองค์กรเจ้าหนา้ที่ฝ่ายปกครองดังกล่าว

ด าเนินการออกค าสั่งทางปกครองไปเลยโดยไม่ขอความเห็นชอบจากเจ้าหน้าที่อื่น เช่นนี้ หากต่อมาใน

ภายหลังเจา้หน้าที่อื่นนั้นได้ใหค้วามเห็นชอบ ก็ถือว่าความบกพร่องของค าสั่งทางปกครองด้วยเหตุดังกล่าวนี้

เป็นอันไม่มอียู่อีกต่อไป  อย่างไรก็ตามการใหค้วามเห็นชอบของเจา้หนา้ที่อื่นในภายหลังตามที่กล่าวมานี ้

จะต้องกระท าเสียก่อนสิ้นสุดกระบวนพิจารณาช้ันอุทธรณ์ หรอืหากไม่มีการอุทธรณ์ก็จะต้องก่อนที่จะมี

การน าค าสั่งทางปกครองนัน้ไปฟ้องคดีต่อศาล 

 ข้อสังเกต 

 การเยียวยาค าสั่งทางปกครองที่ออกมาโดยบกพร่องและด้วยเหตุดังกล่าวจึงไม่ชอบด้วย

กฎหมายดังที่กล่าวมาข้างตน้นี ้องค์กรเจ้าหนา้ที่ฝ่ายปกครองจะกระท าได้ก็ต่อเมื่อค าสั่งทางปกครองยัง

ไม่มผีลบังคับผูกพันเท่านั้น หลังจากที่ค าสั่งทางปกครองมีผลบังคับผูกพัน กล่าวคือ ค าสั่งทางปกครอง

นั้นได้กลายเป็นค าสั่งทางปกครองที่ไม่อาจอุทธรณ์โต้แย้งได้ต่อไปแล้ว การเยียวยาความบกพร่องของ

ค าสั่งทางปกครองตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติวธิีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ มาตรา 41 ย่อมไม่

อาจเป็นไปได้ (และไม่จ าเป็นที่องค์กรเจ้าหนา้ที่ฝ่ายปกครองตอ้งกระท าด้วย) 

 

 ตัวอย่าง การแก้ไขความบกพร่องของค าสั่งพักใช้ใบอนุญาต ราย ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 

พงษ์รุ่งเรืองค้าไม้และก่อสร้าง  หน้า 116-135 

 ตัวอย่าง การแก้ไขความบกพร่องของค าสั่งพักใช้ใบอนุญาต ราย นายสมพงษ์  

ตรสีุขขี หน้า 136-150 
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ตัวอย่าง การแก้ไขความบกพร่องของค าสั่งพักใช้ใบอนญุาต 

ราย ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พงษ์รุ่งเรอืงค้าไม้และก่อสร้าง 
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ตัวอย่าง การแก้ไขความบกพร่องของค าสั่งพักใช้ใบอนญุาต 

ราย นายสมพงษ์  ตรสีุขขี 
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ภาคผนวก 
 พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพจิารณาคดปีกครอง พ.ศ. 2542 

                    มาตรา 3  ในพระราชบัญญัติ 

                    "หน่วยงานทางปกครอง" หมายความว่า  กระทรวง ทบวง กรม ส่วนราชการที่เรียกชื่อ

อย่างอื่นและมีฐานะเป็นกรม ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจที่ตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติ

หรือพระราชกฤษฎีกา หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ และให้หมายความรวมถึงหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย

ให้ใชอ้ านาจทางปกครองหรอืให้ด าเนินกิจการทางปกครอง 

                    "เจ้าหน้าที่ของรัฐ" หมายความว่า 

                    (1) ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง คณะบุคคลหรอืผูท้ี่ปฏิบัติงานในหน่วยงานทางปกครอง 

                    (2) คณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาท คณะกรรมการหรือบุคคลซึ่งมีกฎหมายให้อ านาจ

ในการออกกฎ ค าสั่ง หรอืมตใิด ๆ ที่มผีลกระทบต่อบุคคล และ 

                    (3) บุคคลที่อยู่ในบังคับบัญชาหรือในก ากับดูแลของหน่วยงานทางปกครองหรอืเจ้าหน้าที่

ของรัฐตาม (1) หรอื (2) 

                    "คณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาท" หมายความว่า  คณะกรรมการที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย

ที่มกีารจัดองค์กรและวิธีพิจารณาส าหรับการวินิจฉัยชีข้าดสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมาย 

                    "ตุลาการศาลปกครอง" หมายความว่า  ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดและตุลาการใน

ศาลปกครองช้ันตน้ 

                    "ก.ศป." หมายความว่า  คณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง 

                    "คู่กรณี" หมายความว่า  ผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดี และให้หมายความรวมถึงบุคคล หน่วยงาน

ทางปกครอง หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เข้ามาเป็นคู่กรณีด้วยการร้องสอดไม่ว่าจะโดยความสมัครใจเอง หรือ

โดยถูกค าสั่งศาลปกครองเรียกเข้ามาในคดี ทั้งนี้ เนื่องจากเป็นผู้มีส่วนได้เสีย หรืออาจถูกกระทบจาก

ผลแหง่คดีนัน้ และเพื่อประโยชน์แหง่การด าเนินกระบวนพิจารณา ให้รวมถึงผู้มสีิทธิกระท าการแทนด้วย 

                    "ค าฟ้อง" หมายความว่า  การเสนอข้อหาต่อศาลไม่ว่าจะได้เสนอต่อศาลปกครองช้ันต้น

หรอืศาลปกครองสูงสุด ไม่ว่าจะได้เสนอในขณะที่เริ่มคดีโดยค าฟ้องหรอืค ารอ้งขอ หรือเสนอในภายหลัง

โดยค าฟ้องเพิ่มเติมหรือแก้ไข หรือฟ้องแย้ง หรือโดยสอดเข้ามาในคดีไม่ว่าด้วยความสมัครใจ หรือถูก

บังคับ หรอืโดยมีค าขอให้พิจารณาใหม่ 

                    "กฎ" หมายความว่า  พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศกระทรวงข้อบัญญัติ

ท้องถิ่น ระเบียบ ข้อบังคับ หรือบทบัญญัติอื่นที่มีผลบังคับเป็นการทั่วไป โดยไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่

กรณีใดหรอืบุคคลใดเป็นการเฉพาะ 

                    "สัญญาทางปกครอง" หมายความรวมถึง สัญญาที่คู่สัญญาอย่างน้อยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง

เป็นหน่วยงานทางปกครองหรือเป็นบุคคลซึ่งกระท าการแทนรัฐ  และมีลักษณะเป็นสัญญาสัมปทาน 

สัญญาที่ใหจ้ัดท าบริการสาธารณะ หรอืจัดใหม้ีสิ่งสาธารณูปโภคหรอืแสวงประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาต ิ
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 มาตรา 9  ศาลปกครองมีอ านาจพิจารณาพิพากษาหรือมีค าสั่งในเรื่องดังต่อไปนี้ 

                (1) คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าการโดยไม่

ชอบด้วยกฎหมายไม่ว่าจะเป็นการออกกฎ ค าสั่งหรือการกระท าอื่นใดเนื่องจากกระท าโดยไม่มีอ านาจ

หรือนอกเหนืออ านาจหน้าที่หรือไม่ถูกต้องตามกฎหมาย หรือโดยไม่ถูกต้องตามรูปแบบขั้นตอน หรือ

วิธีการอันเป็นสาระส าคัญที่ก าหนดไว้ส าหรับการกระท านั้นหรือโดยไม่สุจริตหรือมีลักษณะเป็นการ

เลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม หรือมีลักษณะเป็นการสร้างขั้นตอนโดยไม่จ าเป็นหรือสร้างภาระให้เกิดกับ

ประชาชนเกินสมควร หรอืเป็นการใชดุ้ลพินิจโดยมิชอบ 

                (2) คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่

ตามที่กฎหมายก าหนดให้ตอ้งปฏิบัติ หรอืปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร 

                (3) คดีพิพาทเกี่ยวกับการกระท าละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครอง

หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อ านาจตามกฎหมาย หรือจากกฎ ค าสั่งปกครอง หรือค าสั่งอื่น 

หรอืจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดใหต้้องปฏิบัติหรอืปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร 

                (4) คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง 

                (5) คดีที่มีกฎหมายก าหนดให้หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐฟ้องคดีต่อศาล

เพื่อบังคับให้บุคคลต้องกระท าหรอืละเว้นกระท าอย่างหนึ่งอย่างใด 

 (6) คดีพิพาทเกี่ยวกับเรื่องที่มีกฎหมายก าหนดให้อยู่ในเขตอ านาจศาลปกครองเรื่องดังต่อไปนี้

ไม่อยู่ในอ านาจศาลปกครอง 

                 (1) การด าเนินการเกี่ยวกับวินัยทหาร 

                   (2) การด าเนินการของคณะกรรมการตุลาการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการ

ฝา่ยตุลาการ 

                   (3) คดีที่อยู่ในอ านาจของศาลเยาวชนและครอบครัว ศาลแรงงาน ศาลภาษีอากรศาล

ทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ ศาลล้มละลาย หรอืศาลช านัญพิเศษอื่น 

 มาตรา 46  ค าฟ้องให้ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ของศาลปกครอง ในการนี้อาจยื่นค าฟ้อง

โดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนก็ได้ และเพื่อประโยชน์ในการนับอายุความให้ถือว่าวันที่ส่งค าฟ้องแก่

เจ้าพนักงานไปรษณีย์เป็นวันที่ยื่นค าฟ้องต่อศาลปกครอง 

                มาตรา 47  การฟ้องคดีที่อยู่ในเขตอ านาจของศาลปกครองชั้นต้น  ให้ยื่นฟ้องต่อศาล

ปกครองช้ันตน้ที่ผูฟ้้องคดีมีภูมิล าเนาหรอืที่มูลคดีเกิดขึน้ในเขตศาลปกครองช้ันต้นนั้น 

                การฟ้องคดีที่อยู่ในเขตอ านาจของศาลปกครองสูงสุด ให้ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองสูงสุด 

                ในกรณีที่ศาลปกครองใดพิพากษาว่าคดีที่ฟ้องตอ่ศาลปกครองนั้นอยู่ในเขตอ านาจของศาล

ปกครองอื่น ใหส้่งค าฟ้องนั้นไปใหศ้าลปกครองที่มเีขตอ านาจเพื่อพิจารณา ในกรณีที่ศาลปกครองช้ันต้น  

มีความเห็นขัดแย้งกันในเรื่องเขตอ านาจศาล ให้ศาลปกครองที่รับค าฟ้องไว้หลังสุดเสนอความเห็นต่อ

ศาลปกครองสูงสุดเพื่อมีค าสั่งในเรื่องเขตอ านาจศาล 
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                การพิจารณาคดีที่ยื่นไว้ต่อศาลปกครองใดจะต้องกระท าในศาลปกครองนั้นตามวันเวลาท า

การ เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินหรือจ าเป็นหรือเพื่อความสะดวกของคู่กรณี  ศาลปกครองจะสั่งให้

ด าเนนิการพิจารณาในสถานที่อื่นหรอืในวันหยุดหรอืในวันเวลาใดก็ได้ 

 มาตรา 49  การฟ้องคดีปกครองจะต้องยื่นฟ้องภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึง

เหตุแห่งการฟ้องคดี หรือนับแต่วันที่พ้นก าหนดเก้าสิบวันนับแต่วันที่ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือร้องขอต่อหน่วยงาน

ทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดและไม่ได้รับหนังสือชี้แจง

จากหน่วยงานทางปกครอง หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือได้รับแต่เป็นค าชี้แจงที่ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าไม่มี

เหตุผล แล้วแต่กรณ ีเว้นแตจ่ะมีบทกฎหมายเฉพาะก าหนดไว้เป็นอย่างอื่น 

                มาตรา 50  ค าสั่งใดที่อาจฟ้องต่อศาลปกครองได้ ให้ผู้ออกค าสั่งระบุวิธีการยื่นค าฟ้อง

และระยะเวลาส าหรับยื่นค าฟ้องไว้ในค าสั่งดังกล่าวด้วย 

                ในกรณีที่ปรากฏต่อผู้ออกค าสั่งใดในภายหลังว่า ตนมิได้ปฏิบัติตามวรรคหนึ่งให้ผู้นั้น

ด าเนินการแจ้งข้อความซึ่งพึงระบุตามวรรคหนึ่งให้ผู้รับค าสั่งทราบโดยไม่ชักช้าในกรณีนี้ให้ระยะเวลา

ส าหรับยื่นค าฟ้องเริ่มนับใหมน่ับแต่วันที่ผูร้ับค าสั่งได้รับแจ้งข้อความดังกล่าว 

                ถ้าไม่มีการแจง้ใหม่ตามวรรคสองและระยะเวลาส าหรับยื่นค าฟ้องมีก าหนดน้อยกว่าหนึ่งปี  

 ให้ขยายเวลาส าหรับยื่นค าฟ้องเป็นหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้รับค าสั่ง 

                มาตรา 51  การฟ้องคดีตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (3) หรือ (4) ให้ยื่นฟ้องภายในหนึ่งปีนับแต่

วันที่รูห้รอืควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี แตไ่ม่เกินสบิปีนับแต่วันที่มเีหตุแห่งการฟ้องคดี 

                มาตรา 52  การฟ้องคดีปกครองที่เกี่ยวกับการคุ้มครองประโยชน์สาธารณะหรือสถานะ

ของบุคคลจะยื่นฟ้องคดีเมื่อใดก็ได้ 

                การฟ้องคดีปกครองที่ยื่นเมื่อพ้นก าหนดเวลาการฟ้องคดีแล้ว ถ้าศาลปกครองเห็นว่าคดีที่

ยื่นฟ้องนั้นจะเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมหรือมีเหตุจ าเป็นอื่นโดยศาลเห็นเองหรือคู่กรณีมีค าขอ ศาลปกครอง

จะรับไว้พิจารณาก็ได้ 
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 ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการควบคุมการแปรรูปไม้ ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ 

พุทธศักราช 2484 พ.ศ. 2541 หมวดที่ 13 การพักใช้ใบอนุญาตและการเพิกถอนใบอนุญาต 

 ข้อ 41  การพักใช้ใบอนุญาต ให้ปฏิบัติดังนี้ 

     41.1 เมื่อปรากฏว่าผูร้ับอนุญาตตามระเบียบนี ้ฝา่ฝนืหรอืไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ

ป่าไม้  พุทธศักราช  2484  กฎกระทรวง ข้อก าหนดหรือเงื่อนไขในการอนุญาต หรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่ง

ของพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งสั่งตามพระราชบัญญัติป่าไม้  พุทธศักราช 2484  ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด

พิจารณาสั่งพักใช้ใบอนุญาตไม่เกิน 120 วัน  หากใบอนุญาตมีอายุไม่ถึง 120 วัน  ให้พักใช้ใบอนุญาต

ไม่เกินอายุใบอนุญาต   กรณีมีการฟ้องร้องผู้รับอนุญาตต่อศาลว่าได้กระท าความผิด   ตาม

พระราชบัญญัติป่าไม้พุทธศักราช 2484  ผู้ว่าราชการจังหวัดจะสั่งพักใช้ใบอนุญาตไว้จนกว่าจะมีค า

พิพากษาถึงที่สุดก็ได้ ส าหรับกรุงเทพมหานครให้อธิบดีกรมป่าไม้เป็นผูพ้ิจารณาสั่งการ 

    การพักใช้ใบอนุญาตให้พิจารณาสั่งการโดยทันที เมื่อได้รับรายงานจาก

พนักงานเจ้าหนา้ที่  

    41.2  ในกรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นว่ายังไม่สมควรสั่งพักใช้ใบอนุญาต ให้

รายงานข้อเท็จจริงและพฤติการณ์พร้อมด้วยเหตุผลที่ไม่สั่งพักใช้ใบอนุญาตไปยังกรมป่าไม้โดยด่วน  

ทั้งนี้  จะต้องไม่เกิน 30 วัน   นับตั้งแต่วันที่ผู้ว่าราชการจังหวัดวินิจฉัยสั่งการ  เมื่อกรมป่าไม้ได้รับ

เรื่องให้ประมวลเรื่องพร้อมความเห็นรายงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาสั่งการ 

    ส าหรับกรุงเทพมหานคร ถ้าอธิบดีกรมป่าไม้เห็นว่าไม่สมควรสั่งพักใช้

ใบอนุญาตใหป้ระมวลเรื่องรายงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาสั่งการ 

    41.3  หากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาเห็นว่าสมควรสั ่งพักใช้

ใบอนุญาต  ให้กรมป่าไม้ด าเนินการออกค าสั่งพักใช้ใบอนุญาต เมื่ออธิบดีกรมป่าไม้หรือผู้ว่าราชการ

จังหวัด สั ่งพักใช้ใบอนุญาตและได้ด าเนินการตามมาตรา 61 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ 

พุทธศักราช 2484  แล้ว ให้สั่งคณะเจ้าหนา้ที่จ านวน 3 คน ไปด าเนนิการดังนี ้

    41.3.1  สั่งให้คณะเจ้าหนา้ที่ใชล้วดหรือเชือกหรอืโซ่ ผูกมัดหรอืล่ามเครื่องจักร

ประทับตราครั่งหรือตะกั่วเป็นเครื่องหมาย หรือให้คณะเจ้าหน้าที่ลงลายมือชื่อลงในแผ่นกระดาษปิด

เงื่อนที่ผูกมัดหรือเงื่อนต่อทุกแห่ง  และหาวิธีป้องกันมิให้แผ่นกระดาษดังกล่าวช ารุดเสียหาย  ทั้งนี้  เพื่อมิ

ใหเ้ครื่องจักรใช้งานได้ 

    41.3.2  ให้คณะเจ้าหน้าที่ตรวจจ านวนไม้ท่อน  ไม้แปรรูป  หรือสิ่งประดิษฐ์ฯ  

คงเหลือในวันสั่งพักใช้ใบอนุญาต พร้อมกับปิดยอดบัญชไีม้หรอืสิ่งประดิษฐ์ฯ ทุกเล่ม 

     การด าเนินการตามข้อ 41.3.1  และข้อ 41.3.2  ให้บันทึกรายละเอียด

ให้ชัดเจนไว้เป็นหลักฐาน  และในระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาต  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจตราดูแล

โดยสม่ าเสมอ 

    41.3.3  เมื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งเพิกถอนค าสั่งพัก

ใชใ้บอนุญาตก่อนครบก าหนดเวลาพักใช้ใบอนุญาต  หรือเมื่อครบก าหนดเวลาพักใช้ใบอนุญาต  ให้อธิบดีกรม
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ป่าไม้หรือผู้ว่าราชการจังหวัด สั่งคณะเจ้าหน้าที่ชุดใหม่ จ านวน 3 คน ไปตรวจสอบการผูกมัดหรือการ

ล่ามโซ่เครื่องจักรว่ามีร่องรอยการถูกแก้ไข เปลี่ยนแปลงหรือท าลายหรือไม่ ประการใด ไม้ท่อน  ไม้

แปรรูป  หรือสิ่งประดิษฐ์ฯ  ยังมีอยู่ครบตามที่คณะเจ้าหน้าที่ชุดแรกท าการตรวจสอบปิดยอดบัญชีไม้

หรือไม่ แล้วบันทึกไว้เป็นหลักฐาน   หากถูกต้องให้แก้ลวดหรือเชือกหรือโซ่ที่ผูกมัดหรือล่ามออกจาก

เครื่องจักร เพื่อผูร้ับอนุญาตจะได้ด าเนินการแปรรูปไม้ตามสิทธิในใบอนุญาตต่อไป 

     ในกรณีปรากฏว่า มีร่องรอยการถูกแก้ไข เปลี่ยนแปลงหรือท าลายลวด

หรือเชือกหรือโซ่ ให้คณะเจ้าหน้าที่บันทึกรายละเอียดสิ่งที ่ตรวจพบ แล้วแจ้งความกล่าวโทษ

ด าเนินคดีตามความผิดแก่กรณี  และให้ผู้ว่าราชการจังหวัดรายงานกรมป่าไม้ทราบ  ภายใน 7 วัน  นับ

แต่วันที่พนักงานเจ้าหน้าที่กล่าวโทษด าเนินคดี  แล้วให้กรมป่าไม้รายงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

เพื่อพิจารณาสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 

     ส าหรับกรุงเทพมหานครให้อธิบดีกรมป่าไม้พิจารณารายงานกระทรวง

เกษตรและสหกรณ์ พิจารณาสั่งการ 

 ข้อ 42  การเพิกถอนใบอนุญาต 

    42.1  เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้สั่งพักใช้ใบอนุญาต ตามมาตรา 59  แห่งพระราชบัญญัติป่า

ไม้  พุทธศักราช 2484  ให้จังหวัดรายงานกรมป่าไม้ทราบ  พร้อมเหตุผลว่าสมควรเพิกถอนใบอนุญาตหรือไม่ 

ภายใน 30 วัน นับแต่วันสั่งพักใช้ใบอนุญาต 

    42.2  เมื่อกรมป่าไม้ได้รับรายงานจากจังหวัดตามข้อ 42.1  หรือในรายที่กรมป่าไม้ได้

สั่งพักใช้ใบอนุญาตแล้ว ให้ประมวลเรื่องพร้อมความเห็นรายงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อ

พิจารณาว่า สมควรสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ตามมาตรา 61  แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 

2484  หรอืไม่ 

    42.3  เมื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  สั่งเพิกถอนใบอนุญาตแล้ว  

ให้จังหวัดแจง้ผู้รับอนุญาตทราบเป็นหนังสือ แล้วเรยีกใบอนุญาตคนืมาติดไว้กับต้นขัว้เป็นหลักฐาน 

    ในกรณีเป็นโรงงานแปรรูปไม้   โรงค้าไม้แปรรูป  ค้าหรือมีไว้ในครอบครอง

เพื่อการค้าซึ่งสิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้ หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ท าด้วยไม้หวงห้าม ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เรียก

หนังสือก ากับไม้แปรรูป หรอืหนังสือก ากับสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่ยังไม่ได้ใช้มาท าลาย พร้อมกับหมายเหตุไว้ใน

ต้นขั้วและในทะเบียนเป็นหลักฐานด้วยว่า ได้ท าลายหนังสือก ากับไม้แปรรูป หรือหนังสือก ากับสิ่งประดิษฐ์ฯ 

เล่มที่ใด ตัง้แต่ฉบับใดถึงฉบับใด การท าลายหนังสือก ากับ ให้ใชว้ิธีเจาะโดยไม่ใหฉ้ีกขาดจากต้นขั้ว 
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 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ที่เกี่ยวข้องกับการ

อุตสาหกรรมไม ้

มาตรา 5 ในพระราชบัญญัตินี้  

"วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง" หมายความว่า การเตรยีมการและการด าเนินการของ

เจ้าหน้าที่เพื่อจัดใหม้ีค าสั่งทางปกครองหรือกฎ และรวมถึงการด าเนินการใด ๆ ในทางปกครองตาม

พระราชบัญญัตินี้  

"การพิจารณาทางปกครอง" หมายความว่า การเตรียมการและการด าเนินการของเจา้หน้าที่

เพื่อจัดให้มคี าสั่งทางปกครอง  

"ค าสั่งทางปกครอง" หมายความวา่  

(1) การใชอ้ านาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ที่มผีลเป็นการสรา้งนติิสัมพันธ์ขึน้ระหว่างบุคคลใน

อันที่จะก่อ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน ระงับ หรอืมีผลกระทบต่อสถานภาพของสทิธิหรอืหน้าที่ของบุคคล 

ไม่ว่าจะเป็นการถาวรหรอืช่ัวคราว เช่น การสั่งการ การอนุญาต การอนุมัต ิการวินิจฉัยอุทธรณ์ การ

รับรอง และการรับจดทะเบียน แตไ่ม่หมายความรวมถึงการออกกฎ  

(2) การอื่นที่ก าหนดในกฎกระทรวง  

"กฎ" หมายความว่า พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง ข้อบัญญัติท้องถิ่น 

ระเบียบ ขอ้บังคับ หรอืบทบัญญัติอื่นที่มีผลบังคับเป็นการทั่วไป โดยไม่มุง่หมายใหใ้ช้บังคับแก่กรณีใด

หรอืบุคคลใดเป็นการเฉพาะ  

"คณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาท" หมายความว่า คณะกรรมการที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายที่มี

การจัดองค์กรและวิธีพิจารณาส าหรับการวินิจฉัยชีข้าดสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมาย  

"เจ้าหน้าที่" หมายความว่า บุคคล คณะบุคคล หรอืนิติบุคคล ซึ่งใช้อ านาจหรอืได้รับมอบใหใ้ช้

อ านาจทางปกครองของรัฐในการด าเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดตามกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นการจัดตั้งขึ้น

ในระบบราชการ รัฐวิสาหกิจหรือกิจการอื่นของรัฐหรอืไม่ก็ตาม  

"คู่กรณี" หมายความว่า ผูย้ื่นค าขอหรอืผูค้ัดค้านค าขอ ผูอ้ยู่ในบังคับหรือจะอยู่ในบังคับของ

ค าสั่งทางปกครอง และผูซ้ึ่งได้เข้ามาในกระบวนการพิจารณาทางปกครองเนื่องจากสิทธิของผูน้ั้นจะถูก

กระทบกระเทือนจากผลของค าสั่งทางปกครอง 

ส่วนที่ 3 การพิจารณา 

 มาตรา 27 ให้เจ้าหน้าที่แจ้งสทิธิและหน้าที่ในกระบวนการพิจารณาทางปกครองใหคู้่กรณี

ทราบตามความจ าเป็นแก่กรณี 

 ถ้าค าขอหรอืค าแถลงมขี้อบกพร่องหรอืมีข้อความที่อ่านไม่เขา้ใจหรอืผดิหลงอันเห็นได้ชัดว่าเกิด

จากความไม่รู้หรอืความเลินเล่อของคู่กรณี ให้เจา้หน้าที่แนะน าให้คู่กรณีแก้ไขเพิ่มเติมให้ถูกต้อง 

 มาตรา 28 ในการพิจารณาทางปกครอง เจ้าหน้าที่อาจตรวจสอบข้อเท็จจริงได้ตามความ

เหมาะสมในเรื่องนั้น ๆ โดยไม่ต้องผูกพันอยู่กับค าขอหรอืพยานหลักฐานของคูก่รณี 
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 มาตรา 29 เจ้าหน้าที่ตอ้งพิจารณาพยานหลักฐานที่ตนเห็นว่าจ าเป็นแก่การพสิูจน์ข้อเท็จจริง 

ในการนี้ ให้รวมถึงการด าเนินการดังต่อไปนี ้ 

 (1) แสวงหาพยานหลักฐานทุกอย่างที่เกี่ยวข้อง  

 (2) รับฟังพยานหลักฐาน ค าชีแ้จง หรอืความเห็นของคู่กรณีหรอืของพยานบุคคลหรอืพยาน

ผูเ้ชี่ยวชาญที่คู่กรณีกล่าวอ้าง เว้นแตเ่จ้าหน้าที่เห็นวา่เป็นการกล่าวอ้างที่ไม่จ าเป็นฟุ่มเฟือยหรอืเพื่อ

ประวิงเวลา  

 (3) ขอข้อเท็จจริงหรอืความเห็นจากคู่กรณี พยานบุคคล หรือพยานผู้เช่ียวชาญ  

 (4) ขอให้ผู้ครอบครองเอกสารส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง  

 (5) ออกไปตรวจสถานที่  

 คู่กรณีตอ้งให้ความรว่มมอืกับเจ้าหนา้ที่ในการพิสูจนข์้อเท็จจริง และมีหน้าที่แจง้พยานหลักฐาน

ที่ตนทราบแก่เจ้าหน้าที่ 

 พยานหรอืพยานผู้เช่ียวชาญที่เจา้หน้าที่เรยีกมาให้ถ้อยค าหรอืท าความเห็นมสีิทธิได้รับค่าป่วย

การตามหลักเกณฑแ์ละวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

 มาตรา 30 ในกรณีที่ค าสั่งทางปกครองอาจกระทบถึงสิทธิของคู่กรณี เจา้หน้าที่ตอ้งให้คูก่รณีมี

โอกาสที่จะได้ทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและมีโอกาสได้โต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานของตน 

ความในวรรคหนึ่งมิให้น ามาใช้บังคับในกรณีดังตอ่ไปนี ้เว้นแต่เจา้หน้าที่จะเห็นสมควรปฏิบัติเป็นอย่าง

อื่น  

 (1) เมื่อมีความจ าเป็นรบีด่วนหากปล่อยใหเ้นิ่นช้าไปจะก่อให้เกิดความเสียหายอย่างรา้ยแรงแก่

ผูห้นึ่งผูใ้ดหรอืจะกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ  

 (2) เมื่อจะมีผลท าให้ระยะเวลาที่กฎหมายหรือกฎก าหนดไว้ในการท าค าสั่งทางปกครองตอ้ง

ล่าช้าออกไป  

 (3) เมื่อเป็นข้อเท็จจริงที่คู่กรณีน้ันเองได้ให้ไว้ในค าขอ ค าให้การหรอืค าแถลง  

 (4) เมื่อโดยสภาพเห็นได้ชัดในตัวว่าการใหโ้อกาสดังกล่าวไม่อาจกระท าได้  

 (5) เมื่อเป็นมาตรการบังคับทางปกครอง  

 (6) กรณีอื่นตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง  

 หา้มมใิห้เจา้หนา้ที่ให้โอกาสตามวรรคหนึ่ง ถ้าจะก่อใหเ้กิดผลเสียหายอย่างร้ายแรงต่อประโยชน์

สาธารณะ 

ส่วนที่ 4  รูปแบบและผลของค าสั่งทางปกครอง 

 มาตรา 34 ค าสั่งทางปกครองอาจท าเป็นหนังสือหรอืวาจาหรือโดยการสื่อความหมายใน

รูปแบบอื่นก็ได้ แตต่้องมีขอ้ความหรอืความหมายที่ชัดเจนเพียงพอที่จะเข้าใจได้ 

 มาตรา 36 ค าสั่งทางปกครองทีท่ าเป็นหนังสืออยา่งน้อยต้องระบุ วัน เดอืนและปทีีท่ า

ค าสั่ง ชือ่และต าแหน่งของเจ้าหนา้ที่ผู้ท าค าสั่ง พร้อมทั้งมลีายมอืชื่อของเจา้หน้าที่ผู้ท าค าสั่งนั้น 
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 มาตรา 37 ค าสั่งทางปกครองทีท่ าเป็นหนังสือและการยืนยันค าสั่งทางปกครองเป็น

หนังสอืต้องจัดใหม้เีหตุผลไว้ด้วย และเหตุผลนั้นอยา่งน้อยต้องประกอบดว้ย  

 (1) ขอ้เท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญ  

 (2) ขอ้กฎหมายที่อา้งอิง  

 (3) ขอ้พิจารณาและขอ้สนบัสนุนในการใชดุ้ลพนิิจ  

 นายกรัฐมนตรหีรือผูซ้ึ่งนายกรัฐมนตรมีอบหมายอาจประกาศในราชกจิจานุเบกษา ค าสั่ง

ทางปกครองกรณีหนึ่งกรณีใดตอ้งระบุเหตุผลไว้ในค าสั่งนัน้เองหรือในเอกสารแนบท้ายค าสั่งนัน้ก็

ได้  

 บทบัญญัติตามวรรคหนึ่งไม่ใช้บังคบักับกรณดีังต่อไปนี ้ 

 (1) เป็นกรณทีี่มีผลตรงตามค าขอและไม่กระทบสทิธแิละหน้าที่ของบคุคลอื่น  

 (2) เหตุผลนัน้เป็นที่รูกั้นอยูแ่ล้วโดยไม่จ าตอ้งระบอุกี  

 (3) เป็นกรณทีี่ต้องรักษาไว้เป็นความลับตามมาตรา 32  

 (4) เป็นการออกค าสั่งทางปกครองด้วยวาจาหรือเปน็กรณีเรง่ด่วน แต่ต้องให้เหตุผลเปน็

ลายลักษณ์อักษรในเวลาอนัควรหากผู้อยู่ในบังคับของค าสั่งนัน้รอ้งขอ 

 มาตรา 38 บทบัญญัติตามมาตรา 36 และมาตรา 37 วรรคหนึ่ง มิให้ใช้บังคบักับค าสั่ง

ทางปกครองที่ก าหนดในกฎกระทรวง ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์วธิีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดใน

กฎกระทรวง 

 มาตรา 39 การออกค าสั่งทางปกครองเจา้หนา้ทีอ่าจก าหนดเงือ่นไขใด ๆ ไดเ้ท่าที่จ าเปน็

เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์องกฎหมาย เวน้แต่กฎหมายจะก าหนดข้อจ ากัดดลุพินิจเป็นอยา่งอื่น 

การก าหนดเงื่อนไขตามวรรคหนึ่ง ให้หมายความรวมถึงการก าหนดเงื่อนไขในกรณีดังต่อไปนี ้ตาม

ความเหมาะสมแก่กรณดีว้ย  

 (1) การก าหนดให้สทิธิหรือภาระหนา้ที่เริ่มมผีลหรือสิ้นผล ณ เวลาใดเวลาหนึง่  

 (2) การก าหนดให้การเริ่มมีผลหรอืสิน้ผลของสิทธิหรอืภาระหนา้ทีต่้องขึน้อยู่กับ

เหตุการณ์ในอนาคตที่ไมแ่น่นอน  

 (3) ขอ้สงวนสิทธทิี่จะยกเลิกค าสั่งทางปกครอง  

 (4) การก าหนดใหผู้ไ้ด้รับประโยชน์ตอ้งกระท าหรอืงดเว้นกระท าหรอืต้องมีภาระหน้าที่หรอื

ยอมรับภาระหน้าที่หรอืความรับผดิชอบบางประการ หรอืการก าหนดขอ้ความในการจัดให้มี 

เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มข้อก าหนดดังกล่าว 

 มาตรา 40 ค าสั่งทางปกครองที่อาจอุทธรณ์หรอืโต้แย้งต่อไปได้ให้ระบุกรณีที่อาจอุทธรณ์หรอื

โต้แย้ง การยื่นค าอุทธรณ์หรอืค าโต้แย้ง และระยะเวลาส าหรับการอุทธรณ์หรอืการโต้แย้งดังกล่าวไว้

ด้วย 
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 ในกรณีที่มกีารฝ่าฝืนบทบัญญัติตามวรรคหนึ่ง ให้ระยะเวลาส าหรับการอุทธรณ์หรอืการโต้แย้ง

เริ่มนับใหมต่ั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งหลักเกณฑ์ตามวรรคหนึ่ง แต่ถ้าไม่มกีารแจ้งใหมแ่ละระยะเวลาดังกล่าว

มีระยะเวลาสั้นกว่าหนึ่งปี ใหข้ยายเป็นหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้รับค าสั่งทางปกครอง 

มาตรา 41 ค าสั่งทางปกครองที่ออกโดยการฝ่าฝนืหรอืไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑด์ังต่อไปนี ้ไม่เป็นเหตุให้

ค าสั่งทางปกครองนัน้ไม่สมบูรณ์  

 (1) การออกค าสั่งทางปกครองโดยยังไม่มีผู้ยื่นค าขอในกรณีที่เจา้หน้าที่จะด าเนนิการเองไม่ได้

นอกจากจะมีผูย้ื่นค าขอ ถ้าต่อมาในภายหลังได้มีการยื่นค าขอเช่นนั้นแล้ว  

 (2) ค าสั่งทางปกครองที่ต้องจัดใหม้ีเหตุผลตามมาตรา 37 วรรคหนึ่ง ถ้าได้มกีารจัดใหม้ี

เหตุผลดังกล่าวในภายหลัง  

 (3) การรับฟังคู่กรณีที่จ าเป็นต้องกระท าได้ด าเนินการมาโดยไม่สมบูรณ์ ถ้าได้มกีารรับฟังให้

สมบูรณ์ในภายหลัง  

 (4) ค าสั่งทางปกครองที่ต้องใหเ้จ้าหน้าที่อื่นให้ความเห็นชอบก่อนถ้าเจ้าหน้าที่นัน้ได้ให้ความ

เห็นชอบในภายหลัง  

 เมื่อมีการด าเนินการตามวรรคหนึ่ง (1) (2) (3) หรอื (4) แล้ว และเจ้าหน้าที่ผู้มคี าสั่งทาง

ปกครองประสงค์ให้ผลเป็นไปตามค าสั่งเดิม ให้เจา้หน้าที่ผู้นัน้บันทึกข้อเท็จจริงและความประสงค์ของ

ตนไว้ในหรอืแนบไว้กับค าสั่งเดิมและต้องมหีนังสอืแจ้งความประสงค์ของตนให้คู่กรณีทราบด้วย 

กรณีตาม (2) (3) และ (4) จะต้องกระท าก่อนสิน้สุดกระบวนการพิจารณาอุทธรณ์ตามส่วนที่ 5 ของ

หมวดนี้ หรอืตามกฎหมายเฉพาะว่าด้วยการนัน้ หรอืถ้าเป็นกรณีที่ไม่ต้องมีการอุทธรณ์ดังกล่าวก็ต้อง

ก่อนมีการน าค าสั่งทางปกครองไปสู่การพจิารณาของผู้มีอ านาจพิจารณาวินจิฉัยความถูกต้องของค าสั่ง

ทางปกครองนัน้ 

 มาตรา 42 ค าสั่งทางปกครองให้มีผลใช้ยันต่อบุคคลตั้งแตข่ณะที่ผูน้ั้นได้รับแจง้เป็นต้นไป 

ค าสั่งทางปกครองย่อมมีผลตราบเท่าที่ยังไม่มกีารเพิกถอนหรือสิ้นผลลงโดยเงื่อนเวลาหรอืโดยเหตุอื่น 

เมื่อค าสั่งทางปกครองสิน้ผลลง ใหเ้จ้าหน้าที่มอี านาจเรียกผู้ซึ่งครอบครองเอกสารหรอืวัตถุอื่นใดที่ได้

จัดท าขึ้นเนื่องในการมคี าสั่งทางปกครองดังกล่าว ซึ่งมขี้อความหรือเครื่องหมายแสดงถึงการมีอยู่ของ

ค าสั่งทางปกครองนั้น ให้สง่คืนสิ่งนัน้หรอืให้น าสิ่งของดังกล่าวอันเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้นัน้มาให้เจ้าหน้าที่

จัดท าเครื่องหมายแสดงการสิน้ผลของค าสั่งทางปกครองดังกล่าวได้ 

 มาตรา 43 ค าสั่งทางปกครองที่มขี้อผิดพลาดเล็กน้อยหรอืผดิหลงเล็กน้อยนั้นเจา้หนา้ที่อาจ

แก้ไขเพิ่มเติมได้เสมอ 

 ในการแก้ไขเพิ่มเตมิค าสั่งทางปกครองตามวรรคหนึ่งใหแ้จ้งให้ผูท้ี่เกี่ยวข้องทราบตามควรแก่

กรณี ในการนี้เจ้าหน้าที่อาจเรียกให้ผู้ที่เกี่ยวข้องจัดส่งค าสั่งทางปกครอง เอกสารหรอืวัตถุอื่นใดที่ได้

จัดท าขึ้นเนื่องในการมคี าสั่งทางปกครองดังกล่าวมาเพื่อการแก้ไขเพิ่มเตมิได้ 
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สว่นท่ี 5 การอุทธรณ์ค าสั่งทางปกครอง 

 มาตรา 44 ภายใต้บังคับมาตรา 48 ในกรณีที่ค าสั่งทางปกครองใดไม่ได้ออกโดยรัฐมนตร ีและ

ไม่มกีฎหมายก าหนดขั้นตอนอุทธรณ์ภายในฝา่ยปกครองไว้เป็นการเฉพาะ ให้คูก่รณีอุทธรณ์ค าสั่งทาง

ปกครองนัน้โดยยื่นตอ่เจ้าหน้าที่ผู้ท าค าสั่งทางปกครองภายในสิบหา้วันนับแต่วันที่ตนได้รับแจ้งค าสั่ง

ดังกล่าว 

 ค าอุทธรณ์ตอ้งท าเป็นหนังสือโดยระบุข้อโต้แย้งและขอ้เท็จจริงหรอืข้อกฎหมายที่อ้างองิ

ประกอบด้วย 

 การอุทธรณ์ไม่เป็นเหตุใหทุ้เลาการบังคับตามค าสั่งทางปกครอง เว้นแต่จะมีการสั่งให้ทุเลาการ

บังคับตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง 

มาตรา 45 ให้เจ้าหน้าที่ตามมาตรา 44 วรรคหนึ่ง พิจารณาค าอุทธรณ์และแจ้งผูอุ้ทธรณ์โดย

ไม่ชักช้า แต่ตอ้งไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์ ในกรณีที่เห็นด้วยกับค าอุทธรณ์ไม่ว่าทั้งหมด

หรอืบางสว่นก็ใหด้ าเนนิการเปลี่ยนแปลงค าสั่งทางปกครองตามความเห็นของตนภายในก าหนดเวลา

ดังกล่าวด้วย 

 ถ้าเจา้หน้าที่ตามมาตรา 44 วรรคหนึ่ง ไม่เห็นด้วยกับค าอุทธรณ์ไม่วา่ทั้งหมดหรือบางสว่นก็ให้

เร่งรายงานความเห็นพร้อมเหตุผลไปยังผู้มีอ านาจพิจารณาค าอุทธรณ์ภายในก าหนดเวลาตามวรรค

หนึ่ง ให้ผูม้ีอ านาจพิจารณาค าอุทธรณ์พจิารณาให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ตนได้รับ

รายงาน ถ้ามีเหตุจ าเป็นไม่อาจพิจารณาให้แลว้เสร็จภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้ผู้มีอ านาจพิจารณา

อุทธรณ์มีหนังสอืแจ้งให้ผูอุ้ทธรณ์ทราบก่อนครบก าหนดเวลาดังกล่าว ในการนี้ให้ขยายระยะเวลา

พิจารณาอุทธรณ์ออกไปได้ไม่เกินสามสิบวันนับแตว่ันที่ครบก าหนดเวลาดังกล่าว 

 เจ้าหน้าที่ผู้ใดจะเป็นผู้มีอ านาจพิจารณาอุทธรณ์ตามวรรคสองให้เป็นไปตามที่ก าหนดใน

กฎกระทรวง 

 บทบัญญัติมาตรานีไ้ม่ใช้กับกรณีที่มกีฎหมายเฉพาะก าหนดไว้เป็นอย่างอื่น 

มาตรา 46 ในการพิจารณาอุทธรณ์ ให้เจา้หนา้ที่พิจารณาทบทวนค าสั่งทางปกครองได้ไม่ว่าจะ

เป็นปัญหาข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย หรอืความเหมาะสมของการท าค าสั่งทางปกครอง และอาจมคี าสั่ง

เพิกถอนค าสั่งทางปกครองเดิมหรอืเปลี่ยนแปลงค าสั่งนั้นไปในทางใดทั้งนี ้ไม่วา่จะเป็นการ 

เพิ่มภาระหรอืลดภาระหรอืใช้ดุลพินจิแทนในเรื่องความเหมาะสมของการท าค าสั่งทางปกครองหรอืมี

ข้อก าหนดเป็นเงื่อนไขอย่างไรก็ได้ 

หมวด 4  การแจ้ง 

 มาตรา 69 การแจ้งค าสั่งทางปกครอง การนัดพิจารณา หรือการอย่างอื่นที่เจ้าหน้าที่ตอ้งแจง้

ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบอาจกระท าด้วยวาจาก็ได้ แต่ถ้าผู้นั้นประสงค์จะให้กระท าเป็นหนังสอืก็ใหแ้จ้งเป็น

หนังสือ  
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 การแจ้งเป็นหนังสอืให้ส่งหนังสอืแจ้งต่อผูน้ั้น หรือถ้าได้ส่งไปยังภูมลิ าเนาของผู้นั้นก็ใหถ้ือว่า

ได้รับแจง้ตัง้แตใ่นขณะที่ไปถึง ในการด าเนินการเรื่องใดที่มกีารให้ที่อยู่ไว้กับเจ้าหน้าที่ไว้แลว้ การแจ้งไป

ยังที่อยู่ดังกล่าวใหถ้ือว่าเป็นการแจ้งไปยังภูมลิ าเนาของผูน้ั้นแล้ว 

 มาตรา 70 การแจ้งเป็นหนังสอืโดยวิธีให้บุคคลน าไปส่ง ถ้าผูร้ับไม่ยอมรับหรอืถ้าขณะน าไปส่ง

ไม่พบผูร้ับ และหากได้ส่งให้กับบุคคลใดซึ่งบรรลุนติิภาวะที่อยู่หรอืท างานในสถานที่นั้น หรอืในกรณีที่ผู้

นั้นไมย่อมรับ หากได้วางหนังสอืนั้นหรือปิดหนังสือนั้นไว้ในที่ซึ่งเห็นได้งา่ย ณ สถานที่นัน้ 

ต่อหน้าเจา้พนักงานตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงที่ไปเป็นพยานก็ใหถ้ือว่าได้รับแจง้แล้ว 

 มาตรา 71 การแจ้งโดยวิธีส่งทางไปรษณีย์ตอบรับใหถ้ือว่าได้รับแจง้เมื่อครบก าหนดเจ็ดวันนับ

แตว่ันส่งส าหรับกรณีภายในประเทศหรือเมื่อครบก าหนดสิบห้าวันนับแตว่ันส่งส าหรับกรณีสง่ไปยัง

ต่างประเทศ เว้นแต่จะมีการพิสูจนไ์ด้วา่ไม่มกีารได้รับหรอืได้รับก่อนหรอืหลังจากวันนั้น 
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หนังสือสั่งการต่าง ทีส่ าคัญ 
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