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พระราชบัญญัติ 
เลื่อยโซ ยนต! 
พ.ศ. ๒๕๔๕ 

   
 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ให.ไว. ณ วันท่ี ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๕ 

เป2นป3ท่ี ๕๗ ในรัชกาลป5จจุบัน 
 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล.าฯ 
ให.ประกาศว า 

 
โดยท่ีเป2นการสมควรให.มีกฎหมายว าด.วยเลื่อยโซ ยนต! 
 
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของ

บุคคล ซ่ึงมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแห งราชอาณาจักรไทย
บัญญัติให.กระทําได.โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห งกฎหมาย 

 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล.าฯ ให.ตราพระราชบัญญัติข้ึนไว.โดยคําแนะนําและยินยอม

ของรัฐสภา ดังต อไปนี้ 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกว า “พระราชบัญญัติเลื่อยโซ ยนต! พ.ศ. ๒๕๔๕” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ให.ใช.บังคับต้ังแต วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเป2นต.นไป 
 
มาตรา ๓  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“เลื่อยโซ ยนต!” หมายความว า เครื่องมือสําหรับใช.ตัดไม.หรือแปรรูปไม.ท่ีมีฟ5นเลื่อย

ติดกับโซ ซ่ึงขับเคลื่อนด.วยกําลังเครื่องจักรกล และให.หมายความรวมถึงส วนหนึ่งส วนใดท่ีเป2น
ส วนประกอบของเครื่องมือดังกล าวด.วย  ท้ังนี้ ตามท่ีรัฐมนตรีกําหนดในกฎกระทรวง 

“มี” หมายความว า มีกรรมสิทธิ์หรือมีไว.ในครอบครอง 
“ผลิต” หมายความว า ทําหรือประกอบเพ่ือการจําหน าย 
“นําเข.า” หมายความว า นําหรือสั่งเข.ามาในราชอาณาจักร 
“พนักงานเจ.าหน.าท่ี” หมายความว า ผู. ซ่ึงรัฐมนตรีแต งต้ังให.ปฏิบั ติการตาม

พระราชบัญญัตินี้ 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล ม ๑๑๙/ตอนท่ี ๙๕ ก/หน.า ๔/๒๗ กันยายน ๒๕๔๕ 
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“นายทะเบียนเลื่อยโซ ยนต!” หมายความว า อธิบดีหรือผู.ซ่ึงอธิบดีมอบหมายสําหรับ
กรุงเทพมหานคร และผู.ว าราชการจังหวัดหรือผู.ซ่ึงผู.ว าราชการจังหวัดมอบหมายสําหรับจังหวัดอ่ืน 

“อธิบดี” หมายความว า อธิบดีกรมปMาไม. 
“รัฐมนตรี” หมายความว า รัฐมนตรีผู.รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
มาตรา ๔  ห.ามมิให.ผู.ใดมี ผลิต หรือนําเข.าเลื่อยโซ ยนต! เว.นแต จะได.รับใบอนุญาต

จากนายทะเบียนเลื่อยโซ ยนต! 
ห.ามมิให.ผู.ได.รับใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งเปลี่ยนแปลงเลื่อยโซ ยนต!ให.มีกําลัง

เครื่องจักรกลเพ่ิมข้ึนจากท่ีระบุไว.ในใบอนุญาต เว.นแต จะได.รับอนุญาตจากนายทะเบียนเลื่อยโซ ยนต! 
การขออนุญาตและการอนุญาตให.เป2นไปตามหลักเกณฑ! วิธีการ และเง่ือนไขท่ี

กําหนดในกฎกระทรวง 
ผู.ได.รับใบอนุญาตให.ผลิตเลื่อยโซ ยนต!ต.องจัดทําบัญชีและหมายเลขแสดงหน วยการ

ผลิตตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
การออกใบอนุญาตให.มีเลื่อยโซ ยนต! ให.นายทะเบียนเลื่อยโซ ยนต!ทําเครื่องหมายท่ี

เลื่อยโซ ยนต!ตามแบบท่ีกําหนดในกฎกระทรวง และระบุพ้ืนท่ีท่ีอนุญาตให.มีหรือใช.เลื่อยโซ ยนต!ไว.ด.วย 
 
มาตรา ๕  คุณสมบัติและลักษณะต.องห.ามของผู.ขอรับใบอนุญาตตามมาตรา ๔ ให.

เป2นไปตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
ผู.ขอรับใบอนุญาตมีเลื่อยโซ ยนต!ต.องประกอบอาชีพหรือประกอบกิจการท่ีต.องใช.

เลื่อยโซ ยนต!และต.องไม เคยต.องโทษสําหรับความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายว าด.วย
ปMาไม. กฎหมายว าด.วยปMาสงวนแห งชาติ กฎหมายว าด.วยอุทยานแห งชาติ หรือกฎหมายว าด.วยการ
สงวนและคุ.มครองสัตว!ปMามาก อน 

ความในวรรคสองมิให.นํามาใช.บังคับกับนิติบุคคลในทางศาสนา และกระทรวง ทบวง 
กรม ราชการส วนท.องถ่ิน รัฐวิสาหกิจ หรือองค!กรอ่ืนของรัฐ 

 
มาตรา ๖  ในกรณีท่ีผู.ได.รับใบอนุญาตประสงค!จะเปลี่ยนแปลงพ้ืนท่ีให.มีหรือใช.เลื่อย

โซ ยนต!ให.แตกต างไปจากท่ีระบุไว.ในใบอนุญาตตามมาตรา ๔ วรรคห.า ให.ผู.ได.รับใบอนุญาตดําเนินการ
ตามหลักเกณฑ!ดังนี้ 

(๑) สําหรับการเปลี่ยนแปลงพ้ืนท่ีภายในจังหวัดเดียวกันกับท่ีได.รับใบอนุญาต ให.ผู.
ได.รับใบอนุญาตยื่นคําขอต อนายทะเบียนเลื่อยโซ ยนต!ผู.ออกใบอนุญาต 

(๒) สําหรับการเปลี่ยนแปลงพ้ืนท่ีไปยังจังหวัดอ่ืน ให.ผู.ได.รับใบอนุญาตยื่นคําขอต อ
นายทะเบียนเลื่อยโซ ยนต!ผู.มีอํานาจในจังหวัดนั้น 

ท้ังนี้ ให.เป2นไปตามหลักเกณฑ! วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
 
มาตรา ๗  ผู.ใดมีเลื่อยโซ ยนต!ต.องมีใบอนุญาตหรือสําเนาภาพถ ายใบอนุญาตสําหรับ

เลื่อยโซ ยนต!เครื่องนั้นเพ่ือแสดงต อพนักงานเจ.าหน.าท่ีได.ทันที 
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สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

มาตรา ๘  ในกรณีท่ีผู.ได.รับใบอนุญาตให.มีเลื่อยโซ ยนต!ประสงค!จะนําหรือให.ผู.อ่ืนนํา
เลื่อยโซ ยนต!ของตนออกไปใช.นอกพ้ืนท่ีท่ีได.รับอนุญาตตามมาตรา ๔ วรรคห.า เป2นการชั่วคราว ผู.
ได.รับใบอนุญาตจะต.องขออนุญาตโดยระบุพ้ืนท่ีและระยะเวลาท่ีจะนําไปใช.ต อนายทะเบียนเลื่อยโซ 
ยนต! และให.นายทะเบียนเลื่อยโซ ยนต!อนุญาตหรือไม อนุญาตภายในสิบห.าวันทําการนับแต วันท่ีได.
รับคําขอ และถ.านายทะเบียนเลื่อยโซ ยนต!มิได.ดําเนินการพิจารณาและแจ.งผลการพิจารณาคําขอให.ผู.
ยื่นคําขออนุญาตทราบภายในกําหนดเวลาดังกล าว ให.ถือว านายทะเบียนเลื่อยโซ ยนต!มีคําสั่งอนุญาต
ตามคําขอ และให.ถือว าใบรับคําขอเสมือนหนึ่งเป2นหนังสืออนุญาต 

ให.นายทะเบียนเลื่อยโซ ยนต!ผู.อนุญาตแจ.งและส งสําเนาหนังสืออนุญาตให.แก นาย
ทะเบียนเลื่อยโซ ยนต!ในพ้ืนท่ีท่ีระบุในหนังสืออนุญาต  ท้ังนี้ ให.นายทะเบียนเลื่อยโซ ยนต!ในพ้ืนท่ีท่ีระบุ
ในหนังสืออนุญาตประกาศการอนุญาตหรือคําขออนุญาตดังกล าว ณ ท่ีทําการขององค!การบริหารส วน
ท.องถ่ินของพ้ืนท่ีนั้น 

ในกรณีมีเหตุอันควร ผู.ได.รับใบอนุญาตจะขออนุญาตต อระยะเวลาท่ีให.นําเลื่อยโซ 
ยนต!ออกไปใช.นอกพ้ืนท่ีอีกได. แต ต.องขออนุญาตต อนายทะเบียนเลื่อยโซ ยนต!ก อนวันครบกําหนด
ระยะเวลาท่ีได.รับอนุญาตไว.เดิม 

การขออนุญาตและการอนุญาตให.เป2นไปตามหลักเกณฑ! วิธีการ และเง่ือนไขท่ี
กําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๙  ถ.ามีการนําเลื่อยโซ ยนต!ท่ีได.รับอนุญาตตามมาตรา ๔ ไปใช.ในการกระทํา

ผิดตามกฎหมายว าด.วยปMาไม. ให.สันนิษฐานไว.ก อนว าผู.ได.รับใบอนุญาตมีส วนร วมในการกระทําผิดนั้น 
 
มาตรา ๑๐  ห.ามมิให.ผู.ใดซ อมแซมเลื่อยโซ ยนต!เป2นธุรกิจเพ่ือสินจ.าง เว.นแต จะได.รับ

ใบอนุญาตจากนายทะเบียนเลื่อยโซ ยนต! 
คุณสมบัติของผู.ได.รับใบอนุญาต การขอใบอนุญาต และการออกใบอนุญาต ให.

เป2นไปตามหลักเกณฑ! วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
ผู.ได.รับใบอนุญาตให.ซ อมแซมเลื่อยโซ ยนต!เป2นธุรกิจเพ่ือสินจ.างจะกระทําการเช นว า

นี้ได.แต เฉพาะแก เลื่อยโซ ยนต!ท่ีมีผู.ได.รับใบอนุญาตให.มีและใช.เลื่อยโซ ยนต!และเม่ือเลื่อยโซ ยนต!นั้นมี
เครื่องหมายถูกต.องตามใบอนุญาตเท านั้น 

 
มาตรา ๑๑  ถ.าผู.ได.รับใบอนุญาตให.มีเลื่อยโซ ยนต!ตาย ให.ทายาทผู.ครอบครองเลื่อย

โซ ยนต!นั้น หรือผู.จัดการมรดกของผู.ตายแจ.งการตายและการครอบครองต อนายทะเบียนเลื่อยโซ ยนต!
ตามใบอนุญาตภายในกําหนดหกสิบวันนับแต วันท่ีทราบการตายของผู.ได.รับใบอนุญาต 

นายทะเบียนเลื่อยโซ ยนต!มีอํานาจสั่งให.ทายาทหรือผู.จัดการมรดกตามวรรคหนึ่งเก็บ
รักษาหรือใช.เลื่อยโซ ยนต!ของผู.ได.รับใบอนุญาตท่ีตายไว.ได. และถ.ามีข.อโต.แย.งถึงสิทธิของทายาทก็ให.ผู.
ท่ีได.รับคําสั่งจากนายทะเบียนเลื่อยโซ ยนต!ดังกล าวเก็บรักษาไว.จนกว าข.อโต.แย.งนั้นถึงท่ีสุด 

ภายในกําหนดหกเดือนนับแต วันท่ีผู.ได.รับใบอนุญาตตาย หรือถ.ามีข.อโต.แย.งถึงเรื่อง
สิทธิของทายาทนับแต วันท่ีข.อโต.แย.งนั้นถึงท่ีสุด ผู.จัดการมรดกหรือทายาทอาจขออนุญาตใหม ได. เม่ือ
นายทะเบียนเลื่อยโซ ยนต!ได.ออกใบอนุญาตให.แล.ว ให.มอบเลื่อยโซ ยนต!นั้นแก ผู.ได.รับใบอนุญาตใหม  
ถ.าไม ออกใบอนุญาตให.ใหม  ก็ให.แจ.งให.ผู.ขอทราบและสั่งให.จัดจําหน ายเลื่อยโซ ยนต!นั้นภายในกําหนด



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

หกเดือนนับแต วันรับคําสั่ง มิฉะนั้นให.นายทะเบียนเลื่อยโซ ยนต!มีอํานาจจัดการขายทอดตลาดเลื่อยโซ 
ยนต!นั้น เงินสุทธิท่ีได.รับจากการขายทอดตลาดให.เปSดบัญชีเงินฝากไว.ให.แก ผู.มีสิทธิท่ีมาขอรับต อไป 

 
มาตรา ๑๒  ในกรณีท่ีผู.ได.รับใบอนุญาตตามมาตรา ๔ เป2นนิติบุคคล และนิติบุคคล

นั้นเลิกกัน ให.ผู.ชําระบัญชีนําส งเลื่อยโซ ยนต!แก นายทะเบียนเลื่อยโซ ยนต!เพ่ือเก็บรักษาตลอด
ระยะเวลาท่ียังคงทําการชําระบัญชีนั้น 

ในการแบ งคืนทรัพย!สินให.แก ผู.เป2นหุ.นส วนหรือผู.ถือหุ.นของนิติบุคคล ให.ผู.เป2น
หุ.นส วนหรือผู.ถือหุ.นท่ีได.รับการแบ งคืนเลื่อยโซ ยนต! แจ.งขอรับและขอใบอนุญาตมีไว.ซ่ึงเลื่อยโซ ยนต!
นั้นต อนายทะเบียนเลื่อยโซ ยนต!ภายในสามสิบวันนับแต วันท่ีได.รับแจ.งการแบ งคืนเลื่อยโซ ยนต!จากผู.
ชําระบัญชี 

ในกรณีท่ีผู.ชําระบัญชีประสงค!จะขายเลื่อยโซ ยนต!เพ่ือการชําระหนี้ของนิติบุคคลนั้น 
ให.ผู.ชําระบัญชีแจ.งต อนายทะเบียนเลื่อยโซ ยนต!เพ่ือทราบ และไม ว าในกรณีใดจะขายให.แก บุคคลท่ีมี
ลักษณะต.องห.ามตามพระราชบัญญัตินี้ไม ได. 

ให.ผู.ประสงค!จะซ้ือเลื่อยโซ ยนต!ตามความในวรรคสามมายื่นคําขอรับและขอมี
ใบอนุญาตมีไว.ซ่ึงเลื่อยโซ ยนต!นั้นต อนายทะเบียนเลื่อยโซ ยนต!ภายในห.าวันทําการนับแต วันท่ีได.ตกลง
ซ้ือขายกัน 

 
มาตรา ๑๓  ในกรณีท่ีมีผู.นําจับผู.กระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ให.พนักงาน

อัยการร.องขอต อศาล และให.ศาลมีอํานาจพิพากษาให.จ ายเงินสินบนนําจับแก ผู.นําจับเป2นจํานวนเงิน
ไม เกินก่ึงหนึ่งของจํานวนเงินค าปรับตามคําพิพากษาโดยจ ายจากเงินค าปรับท่ีชําระต อศาล ถ.า
ผู.กระทําความผิดชําระเงินค าปรับไม ถึงจํานวนท่ีต.องจ ายค าสินบนนําจับได.ครบถ.วน ให.จ ายเงินสินบน
นําจับเพียงเท าท่ีผู.กระทําความผิดชําระ 

ในกรณีท่ีมีผู.นําจับหลายคน ให.แบ งเงินสินบนนําจับให.คนละเท า ๆ กัน 
การจ ายเงินสินบนนําจับนั้น จะจ ายได.เม่ือคดีถึงท่ีสุดแล.ว 
 
มาตรา ๑๔  ผู.ใดมีเลื่อยโซ ยนต!อยู ในวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช.บังคับ ถ.ามาขอรับ

ใบอนุญาตภายในเก.าสิบวันนับแต วันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช.บังคับ ผู.นั้นไม มีความผิดตามมาตรา ๔ และ
ให.นายทะเบียนเลื่อยโซ ยนต!ออกใบอนุญาตให.มีเลื่อยโซ ยนต!แก ผู.ขอรับใบอนุญาตนั้น เว.นแต จะขาด
คุณสมบัติท่ีกําหนดไว.ตามพระราชบัญญัตินี้ 

ให.ผู. ซ่ึงปฏิบัติตามวรรคหนึ่งไม ต.องรับโทษตามกฎหมายว าด.วยศุลกากร และ
กฎหมายว าด.วยการส งออกไปนอกและการนําเข.ามาในราชอาณาจักรซ่ึงสินค.า 

ความในวรรคสอง มิให. ใช. บังคับแก ผู. ท่ี ถูกจับกุมและถูกดําเนินคดีก อนวัน ท่ี
พระราชบัญญัตินี้ใช.บังคับและคดียังไม ถึงท่ีสุด 

ในกรณีท่ีนายทะเบียนเลื่อยโซ ยนต!ไม ออกใบอนุญาตให. เม่ือผู.นั้นได.นําเลื่อยโซ ยนต!
มามอบแก พนักงานเจ.าหน.าท่ี ให.ผู.นั้นมีสิทธิอุทธรณ!ต อรัฐมนตรีภายในสามสิบวันนับแต วันทราบคําสั่ง
ไม อนุญาต 

ในกรณีท่ีผู.ใดไม ได.รับอนุญาตตามวรรคหนึ่งและวรรคสี่ ให.เลื่อยโซ ยนต!ของผู.นั้นตก
เป2นของแผ นดินนับแต วันท่ีมีคําสั่งไม อนุญาตหรือนับแต วันท่ีรัฐมนตรีมีคําวินิจฉัย 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

เลื่อยโซ ยนต!ท่ีตกเป2นของแผ นดินตามวรรคห.า ให.นําไปใช.ประโยชน!ในราชการ หรือ
จําหน ายให.แก ส วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ หรือทําลายตามระเบียบท่ีอธิบดีกําหนด 

 
มาตรา ๑๕  ภายใต.บังคับมาตรา ๑๔ ในกรณีท่ีนายทะเบียนเลื่อยโซ ยนต!มีคําสั่งไม 

อนุญาตตามคําขอตามพระราชบัญญัตินี้ ผู.ยื่นคําขออนุญาตมีสิทธิอุทธรณ!คําสั่งไม อนุญาตต อนาย
ทะเบียนเลื่อยโซ ยนต!ผู.มีคําสั่งไม อนุญาตนั้นภายในสามสิบวันนับแต วันท่ีมีคําสั่งไม อนุญาต 

ให.นายทะเบียนเลื่อยโซ ยนต!พิจารณาคําอุทธรณ!และแจ.งผลการพิจารณาอุทธรณ!ว า
เห็นด.วยกับคําอุทธรณ!โดยการอนุญาตตามคําขอหรือยืนยันคําสั่งไม อนุญาตให.ผู.อุทธรณ!ทราบภายใน
สามสิบวัน 

ในกรณีท่ีนายทะเบียนเลื่อยโซ ยนต!ยืนยันคําสั่งไม อนุญาต ผู.ขออนุญาตมีสิทธิอุทธรณ!
คําสั่งยืนยันคําสั่งไม อนุญาตต อรัฐมนตรีภายในสามสิบวันนับแต วันท่ีได.รับแจ.งคําสั่งยืนยันคําสั่งไม 
อนุญาต 

 
มาตรา ๑๖  การจับกุมปราบปรามผู.กระทําผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ให.พนักงาน

เจ.าหน.าท่ีเป2นพนักงานฝMายปกครองหรือตํารวจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
 
มาตรา ๑๗  ผู.ใดฝMาฝVนหรือไม ปฏิบัติตามมาตรา ๔ วรรคหนึ่งและวรรคสี่ ต.องระวาง

โทษจําคุกไม เกินห.าป3 หรือปรับไม เกินหนึ่งแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ และให.ศาลสั่งริบเลื่อยโซ ยนต!
นั้น 

เลื่อยโซ ยนต!ท่ีศาลสั่งริบ ให.นําไปใช.ประโยชน!ในราชการ หรือจําหน ายให.แก ส วน
ราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือทําลายตามระเบียบท่ีอธิบดีกําหนด 

 
มาตรา ๑๘  ผู.ใดฝMาฝVนหรือไม ปฏิบัติตามมาตรา ๔ วรรคสอง ต.องระวางโทษปรับไม 

เกินห.าพันบาท และต.องแก.ไขให.เลื่อยโซ ยนต!นั้นมีกําลังเครื่องจักรกลเท าท่ีขออนุญาตไว.เดิมภายใน
เวลาท่ีศาลกําหนด หากไม ปฏิบัติตามให.ศาลสั่งริบเลื่อยโซ ยนต!นั้น 

 
มาตรา ๑๙  ผู.ใดฝMาฝVนหรือไม ปฏิบัติตามมาตรา ๖ หรือมาตรา ๘ ต.องระวางโทษ

จําคุกไม เกินหนึ่งป3 หรือปรับไม เกินสองหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 
มาตรา ๒๐  ผู.ใดฝMาฝVนหรือไม ปฏิบัติตามมาตรา ๗ ต.องระวางโทษปรับไม เกินสอง

พันบาท 
 
มาตรา ๒๑  ผู.ใดฝMาฝVนหรือไม ปฏิบัติตามมาตรา ๑๐ ต.องระวางโทษปรับไม เกินห.า

พันบาท 
 
มาตรา ๒๒  ผู.ใดฝMาฝVนหรือไม ปฏิบัติตามมาตรา ๑๑ วรรคหนึ่ง หรือมาตรา ๑๒ ต.อง

ระวางโทษปรับไม เกินหนึ่งพันบาท 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

มาตรา ๒๓  ให.รัฐมนตรีว าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล.อม* 
รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให.มีอํานาจแต งต้ังพนักงานเจ.าหน.าท่ี ออกกฎกระทรวง และ
กําหนดกิจการอ่ืนเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

กฎกระทรวงนั้นเม่ือได.ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล.วให.ใช.บังคับได. 
 
 

ผู.รับสนองพระบรมราชโองการ 
พันตํารวจโท ทักษิณ  ชินวัตร 

นายกรัฐมนตรี 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช.พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยท่ีป5จจุบันการอนุรักษ!ทรัพยากร
ปMาไม.โดยเฉพาะการปYองกันและปราบปรามการลักลอบตัดไม.ทําลายปMาไม อาจประสบผลสําเร็จได.ตาม
เปYาหมาย สาเหตุหนึ่งเนื่องจากมีการใช.เลื่อยโซ ยนต! ซ่ึงเป2นอุปกรณ!ในการตัดไม.และแปรรูปไม.ท่ีมี
ประสิทธิภาพสูงกันอย างแพร หลาย แม.ว าจะได.มีมาตรการควบคุมการนําเข.ามาในราชอาณาจักรโดย
กฎหมายอ่ืนอยู แล.วก็ตาม แต ยังมีการลักลอบนําเลื่อยโซ ยนต!เข.ามาในราชอาณาจักร เพ่ือใช.ในการตัด
ไม.ทําลายปMาจํานวนมาก จึงสมควรให.มีกฎหมายว าด.วยเลื่อยโซ ยนต!เพ่ือควบคุมการมีไว.ในครอบครอง 
และการนําเข.ามาในราชอาณาจักร ซ่ึงจะเป2นการเพ่ิมมาตรการในการปYองกันและปราบปรามการบุก
รุกตัดไม.ทําลายปMาตามนโยบายของรัฐบาล และในขณะเดียวกันไม เป2นอุปสรรคต อการประกอบอาชีพ
ท่ีต.องใช.เลื่อยโซ ยนต!โดยสุจริต  จึงจําเป2นต.องตราพระราชบัญญัตินี้ 
       
*พระราชกฤษฎีกาโอนกรมปMาไม. กระทรวงเกษตรและสหกรณ!  ไปเป2นกรมปMาไม. กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล.อม และปรับปรุงอํานาจหน.าท่ีและกิจการของกรมทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝ5Z ง  กรมปM าไม.  และกรม อุทยานแห งชาติ  สั ตว!ปM าและพันธุ! พื ช  กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล.อม พ.ศ.๒๕๔๖๒ 

 
มาตรา ๑๐  โดยผลของบทบัญญัติแห งมาตรา ๒๓๐ วรรคห.า ของรัฐธรรมนูญแห ง

ราชอาณาจักรไทย พระราชกฤษฎีกานี้มีผลเป2นการแก.ไขเพ่ิมเติมหรือยกเลิกบทบัญญัติในกฎหมาย 
ดังนี้ 

(๗)  ในพระราชบัญญัติเลื่อยโซ ยนต! พ.ศ. ๒๕๔๕ ให.แก.ไขคําว า “รัฐมนตรีว าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ!” เป2น “รัฐมนตรีว าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล.อม” 

 
มาตรา ๑๒  ให.รัฐมนตรีว าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ! และรัฐมนตรีว าการ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล.อมรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช.พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ เนื่องจากพระราชบัญญัติปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ และพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอํานาจหน.าท่ีของ
ส วนราชการให.เป2นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕ 
ได.กําหนดให.กรมปMาไม.เป2นส วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ! และให.กรมอุทยาน
แห งชาติ สัตว!ปMา และพันธุ!พืชเป2นส วนราชการในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล.อม 
ทําให.เกิดป5ญหาการบริหาร ท้ังในด.านนโยบาย วิชาการ บุคลากร และการบังคับใช.กฎหมาย รวมท้ัง
เป2นเหตุให.ระบบการบริหารงานและการบังคับใช.กฎหมายขาดประสิทธิภาพ ดังนั้น เพ่ือให.การบริหาร
จัดการทรัพยากรปM าไม. เป2 น ไปตามวัต ถุประสงค! ในการบู รณ าการตามกลุ มภ ารกิจด. าน
ทรัพยากรธรรมชาติและนโยบายของรัฐบาล สมควรโอนกรมปMาไม. กระทรวงเกษตรและสหกรณ! 
พร.อมท้ังบรรดากิจการ อํานาจหน.าท่ี ทรัพย!สิน งบประมาณ หนี้ สิทธิ ภาระผูกพัน ข.าราชการ ลูกจ.าง 
ตําแหน งและอัตรากําลัง ไปเป2นกรมปMาไม. สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล.อม และ
สมควรท่ีจะได.ปรับปรุงอํานาจหน.าท่ีและกิจการของกรมปMาไม. และกรมอุทยานแห งชาติ สัตว!ปMา และ

                                                 
๒ ราชกิจจานุเบกษา เล ม ๑๒๐/ตอนท่ี ๙๓ ก/หน.า ๖/๓๐ กันยายน ๒๕๔๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

พันธุ!พืช รวมท้ังโอนอํานาจหน.าท่ีและกิจการของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ5Zง ในส วนท่ีเก่ียวกับ
อุทยานแห งชาติหมู เกาะอ างทอง ไปเป2นของกรมอุทยานแห งชาติ สัตว!ปMา และพันธุ!พืช เพ่ือให.การ
บริหารจัดการทรัพยากรปMาไม. สัตว!ปMา และพันธุ!พืชเป2นไปอย างมีประสิทธิภาพ และมีขอบเขตท่ี
รับผิดชอบอย างชัดเจน นอกจากนี้ สมควรแก.ไขการใช.อํานาจของรัฐมนตรีและการใช.อํานาจหน.าท่ี
ตามกฎหมายท่ีอยู ในความรับผิดชอบของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ5Zง กรมปMาไม. และกรม
อุทยานแห งชาติ สัตว!ปMา และพันธุ!พืช ให.สอดคล.องกับการดําเนินการดังกล าวด.วย  จึงจําเป2นต.องตรา
พระราชกฤษฎีกานี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิภา/ปรับปรุง 
๓ มกราคม ๒๕๕๖ 

 
นุสรา/ตรวจ 

๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖ 
 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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