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คำนำ
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหลักในการ
สงวนอนุ รั ก ษ์ ฟื้ นฟู และบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ ง ซึ่ ง การ
ดำเนินการตามภารกิจดังกล่าวนั้น กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้รับมอบ
อำนาจเกี่ยวกับการใช้มาตรการทางกฎหมายจากหน่วยงานอื่น เช่น พระราชบัญญัติ
การประมง พ.ศ. ๒๔๙๐ พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. ๒๔๘๔ พระราชบัญญัติ
ป่ า สงวนแห่ ง ชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ พระราชบั ญ ญั ติ ส งวนและคุ้ ม ครองสั ต ว์ ป่ า
พ.ศ. ๒๕๓๕ พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๕ พระราชบัญญัติเลื่อย
โซ่ยนต์ พ.ศ. ๒๕๔๕ พระราชบัญญัติส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๓๕
เป็นต้น ซึ่งอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายดังกล่าวนั้น มีหน่วยงานในสังกัดกระจายอยู่
ในส่วนภูมิภาค เพื่อทำหน้าที่ป้องกันและปราบปรามจับกุมผู้กระทำความผิดตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นหนังสือเล่มนี้จึงได้จัดทำขึ้นโดยประมวลขอบเขตอำนาจ
หน้าที่ของเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ได้รับมอบอำนาจเป็น
พนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ ที่ ต้ อ งปฏิ บั ติ ง านตามกฎหมายดั ง กล่ า ว ตลอดจนประมวล
ข้ อ กล่ า วหาองค์ ป ระกอบในการพิ จ ารณาพฤติ ก ารณ์ แ ห่ ง การกระทำความผิ ด
บทกำหนดโทษตามพฤติ ก ารณ์ แ ห่ ง ความผิ ด การบั น ทึ ก การจั บ กุ ม รวมทั้ ง
บทบัญญัติแห่งกฎหมาย เพื่อเป็นคู่มือเพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่สามารถใช้
ศึกษาทำความเข้าใจ และใช้ประโยชน์สำหรับการปฏิบัติงานจริงในภาคสนามได้
อย่างถูกต้อง
กลุ่มนิติการ หวังว่าหนังสือเล่มนี้ จะเป็นประโยชน์แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
ที่เกี่ยวข้อง ทั้งข้าราชการ พนักงาน ในหน่วยงานของกรมทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่งสามารถศึกษา ทำความเข้าใจได้อย่างชัดเจน
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กันยายน ๒๕๕๒
ขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

สารบัญ
รายละเอียดการบังคับใช้กฎหมาย กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ปัญหาการบังคับใช้กฎหมาย กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. ๒๔๙๐
ความหมายของพนักงานเจ้าหน้าที่ และอำนาจหน้าที่ของพนักงาน
เจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. ๒๔๙๐
ประมวลข้อกล่าวหาการกระทำความผิดตามประกาศ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งออกตามความตามมาตรา ๓๒
แห่งพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. ๒๔๙๐
ประมวลข้อกล่าวหาการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติสงวน
และคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕
ตัวอย่างบันทึกการจับกุมตามพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. ๒๔๙๐
พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. ๒๔๘๔
พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗
พระราชกฤษฎีกากำหนดไม้หวงห้าม พ.ศ. ๒๕๓๐
พระราชกฤษฎีกากำหนดของป่าหวงห้าม  พ.ศ. ๒๕๓๐
พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕
พระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ. ๒๕๔๕
การจับกุม การตรวจยึด การอายัด เกี่ยวกับความผิดว่าด้วยการป่าไม้
ความผิดและอัตราโทษตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. ๒๔๘๔
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕
บรรณานุกรม
คณะผู้จัดทำ
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รายละเอียดการบังคับใช้กฎหมาย
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

๑. อำนาจ หน้าที่ และภารกิจของกรมทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่ง
กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวง
ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม พ.ศ. ๒๕๔๕ รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมออกกฎกระทรวงไว้ ดังนี้
ข้อ ๑ ให้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง มีภารกิจเกี่ยวกับการอนุรักษ์
ฟื้นฟู บริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รวมทั้งป่าชายเลน เพื่อความ
สมบูรณ์มั่งคั่ง สมดุลและยั่งยืนของทะเลไทย เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม
และเศรษฐกิจของประเทศ โดยให้มีอำนาจ ดังต่อไปนี้
(๑) เสนอความเห็ น เพื่ อ จั ด ทำนโยบาย และแผนเพื่ อ ประโยชน์ ใ นการ
บริหารจัดการ การอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
(๒) เสนอความเห็นให้มีการปรับปรุง แก้ไขเพิ่มเติมกฎ ระเบียบ มาตรการ
เกี่ยวกับการอนุรักษ์ การฟื้นฟู การจัดการ และการใช้ประโยชน์ทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่งเพื่อให้มีใช้อย่างยั่งยืน
(๓) กำกับ ดูแล ประเมินผลและติดตาม ตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ
มาตรการ
(๔) ศึ ก ษา วิ จั ย พั ฒ นาการอนุ รั ก ษ์ และฟื้ น ฟู ท รั พ ยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ง รวมถึงพืช และสัตว์ทะเลที่หายาก และใกล้สูญพันธุ์
(๕) เสนอแนะแหล่งอันควรอนุรักษ์เพื่อประโยชน์ในการสงวน รักษา คุ้มครอง
ควบคุม ดูแลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
(๖) สร้ า งความเข้ า ใจ และส่ ง เสริ ม การมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนในการ
อนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
(๗) เป็นศูนย์ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของประเทศ
(๘) ประสานความร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศและต่างประเทศใน
ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
(๙) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรม
หรือตามที่กระทรวง หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
ขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
รายละเอียดการบังคับใช้กฎหมาย กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

๗

  

๒. กฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบโดยตรง (ไม่มี)
๓. กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการตามภารกิจ

๓.๑ พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. ๒๔๙๐ เป็นกฎหมายที่อยู่ในความรับ
ผิดชอบโดยตรงของกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมประมงมอบอำนาจให้เจ้าหน้าที่ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
บางตำแหน่งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามมาตรา ๕๖ มาตรา ๕๗ และมาตรา ๕๙
ในการให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจเข้าไปในที่จับสัตว์น้ำแห่งใดๆ เพื่อตรวจการ
ทำการประมง เครื่องมือประมง สัตว์น้ำ หลักฐานบัญชี และเอกสารต่างๆ ของผู้ได้
รับอนุญาต ทุกเมื่อ ผู้รับอนุญาตต้องอำนวยความสะดวกและชี้แจงแก่พนักงาน
เจ้าหน้าที่ทุกประการ (มาตรา ๕๖), เมื่อปรากฎว่า บุคคลใดกระทำความผิดต่อ
พระราชบัญญัตินี้ หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่า กระทำการเช่นว่านั้น ให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่มีอำนาจจับกุมผู้นั้นพร้อมด้วยเรือ เครื่องมือทำการประมง สัตว์น้ำ และ
สิ่งอื่นๆ ที่ใช้ในการกระทำความผิดเพื่อดำเนินการตามกฎหมาย (มาตรา ๕๗),
และให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจทำการรื้อถอนทำลาย หรือยึดเครื่องมือ ซึ่งตั้งอยู่
ในที่จับสัตว์น้ำโดยฝ่าฝืนพระราชบัญญัตินี้ และสิ่งต่างๆ ซึ่งระบุไว้ในมาตรา ๕๘
ในกรณีที่ผู้รับคำสั่งไม่ได้รื้อถอนไปภายในเวลาอันสมควร ค่าใช้จ่ายในการรื้อถอน
ดังกล่าวให้ผู้รับอนุญาตหรือผู้ฝ่าฝืนเป็นผู้ออก (มาตรา ๕๙)
๓.๒ พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ เป็นกฎหมายที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแต่งตั้ง
ให้เจ้าหน้าทีข่ องกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่ เป็นพนักงานเจ้าหน้าทีบ่ างตำแหน่ง
มีอำนาจหน้าที่ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ภายในเขตท้องที่รับผิดชอบ
๓.๓ พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็นกฎหมาย
ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แต่งตั้งให้เจ้าหน้าที่ของกรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ บางตำแหน่ง มีอำนาจหน้าที่ในการจับกุม
๘

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
รายละเอียดการบังคับใช้กฎหมาย กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ปราบปรามผู้กระทำผิดภายในเขตท้องที่รับผิดชอบ
๓.๔ พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ เป็นกฎหมายที่อยู่ใน
ความรั บ ผิ ด ชอบของกรมอุ ท ยานแห่ ง ชาติ สั ต ว์ ป่ า และพั น ธุ์ พื ช กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แต่งตั้งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ บางตำแหน่ง
มีอำนาจหน้าที่ในการจับกุมปราบปรามผู้กระทำผิดภายในเขตท้องที่รับผิดชอบ
๓.๕ พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. ๒๔๘๔ เป็นกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบ
ของกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แต่งตั้งให้เจ้าหน้าที่
ของกรมทรั พ ยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นพนัก งานเจ้ า หน้ า ที่ บ างตำแหน่งมี
อำนาจหน้าที่ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ภายในเขตท้องที่รับผิดชอบ
๓.๖ พระราชบั ญ ญั ติ ส วนป่ า พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็ น กฎหมายที่ อ ยู่ ใ นความ
รับผิดชอบของ กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แต่งตั้ง
ให้เจ้าหน้าที่ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่บางตำแหน่ง
มีอำนาจหน้าที่ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ภายในเขตท้องที่รับผิดชอบ
๓.๗ พระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ. ๒๕๔๕ เป็นกฎหมายที่อยู่ในความ
รับผิดชอบของ      
กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แต่งตั้งให้เจ้าหน้าที่
ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ บางตำแหน่งมี
อำนาจหน้าที่ในการจับกุมปราบปรามผู้กระทำผิดตามพระราชบัญญัตินี้ภายในเขต
ท้องที่รับผิดชอบ
๓.๘ พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๓๕
หมวด ๖ ความรับผิดชอบทางแพ่ง โดยเฉพาะมาตรา ๙๗ ในการดำเนินคดีแพ่ง
เรี ย กให้ ผู้ ที่ ท ำให้ ท รั พ ยากรธรรมชาติ ซึ่ ง เป็ น ของรั ฐ ในความรั บ ผิ ด ชอบของ
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ชดใช้ค่าเสียหาย ตามมูลค่าของทรัพยากร
ธรรมชาติที่ถูกทำลาย สูญหาย 
หมายเหตุ ปัจจุบันกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้ดำเนินการยกร่าง
พระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ.....
ตามแผนพัฒนากฎหมายประจำปี พ.ศ. ๒๕๔๙ (แผนนิติบัญญัติ ๔ ปี) ซึ่งอยู่
ระหว่างการตรวจพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา คณะพิเศษ
ขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
รายละเอียดการบังคับใช้กฎหมาย กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

๙

สำเนา
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติป่าไม้
พุทธศักราช ๒๔๘๔
---------------

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงการแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราช
บัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับพระราชบัญญัติ
ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหาร
และอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง
ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ และพระราชกฤษฎีกาโอนกรมป่าไม้กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ ไ ปเป็ น กรมป่ า ไม้ กระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม
และปรั บ ปรุ ง อำนาจหน้ า ที่ แ ละกิ จ การของกรมทรั พ ยากรทางทะเลและชายฝั่ ง
กรมป่าไม้ และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๔๖
อาศั ย อำนาจตามความในมาตรา ๗๕ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ป่ า ไม้
พุทธศักราช ๒๔๘๔ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ บรรดาประกาศ ข้อบังคับ และคำสั่งอื่นใด ในส่วนที่กำหนดไว้แล้ว
หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับประกาศนี้ ให้ใช้ประกาศนี้แทน
ข้อ ๒ แต่งตั้งให้ผู้ดำรงตำแหน่งต่อไปนี้ เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราช
บัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ 
๒.๑ กรมป่าไม้
(๑) อธิบดี
(๒) รองอธิบดี
๑๐

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
รายละเอียดการบังคับใช้กฎหมาย กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ป่าไม้

(๓)
(๔)
(๕)
(๖)
(๗)
(๘)

ผู้ตรวจราชการกรม ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะนโยบายและแผน
ผู้อำนวยการสำนัก
ผู้อำนวยการกอง
เลขานุการกรม
ป่าไม้จังหวัด
นักวิชาการป่าไม้ เจ้าหน้าที่บริหารงานป่าไม้ เจ้าพนักงาน

(๙) บุ ค ลากร นิ ติ ก ร นั ก พั ฒ นาทรั พ ยากรบุ ค คล เจ้ า หน้ า ที่
ตรวจสอบภายใน เศรษฐกร เจ้ า หน้ า ที่ วิ เ คราะห์ น โยบายและแผน นั ก สถิ ติ
เจ้าพนักงานสถิติ เจ้าหน้าที่สถิติ นักวิทยาศาสตร์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์
(๑๐) นั ก วิ ช าการเผยแพร่ เจ้ า พนั ก งานเผยแพร่ เจ้ า หน้ า ที่
วิเทศสัมพันธ์ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
(๑๑) เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าหน้าที่
ธุรการ เจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชี นักวิชาการเงินและบัญชี เจ้าหน้าที่
การเงินและบัญชี เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล เจ้าหน้าที่
พัสดุ
(๑๒) ช่างศิลป์ ช่างพิมพ์ นายช่างภาพ ช่างไฟฟ้า
(๑๓) ช่ า งเครื่ อ งมื อ กล พนั ก งานขั บ รถยนต์ พนั ก งานขั บ
เครื่องจักร พนักงานสวนป่า
     ๒.๒ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช
(๑) อธิบดี
(๒) รองอธิบดี
(๓) นักวิชาการป่าไม้ ๑๐ ชช.
(๔) ผู้ตรวจราชการกรม ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและแผน
(๕) ผู้อำนวยการสำนัก
(๖) ผู้อำนวยการกอง
(๗) เลขานุการกรม
(๘) ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการในพื้นที่ป่าอนุรักษ์
ขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
รายละเอียดการบังคับใช้กฎหมาย กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

๑๑

(๙) นักวิชาการป่าไม้ เจ้าพนักงานป่าไม้ เจ้าหน้าที่บริหารงานป่าไม้
(๑๐) บุคลากร นิติกร วิทยาจารย์ นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน เจ้าหน้าที่แผนที่
ภาพถ่าย นักสถิติ เจ้าพนักงานสถิติ เจ้าหน้าที่สถิติ พยาบาลเทคนิค เจ้าหน้าที่
ระบบงานคอมพิวเตอร์ นักวิทยาศาสตร์ นักกีฎวิทยา
(๑๑) นักวิชาการเผยแพร่ เจ้าพนักงานเผยแพร่ เจ้าหน้าที่บริหาร
งานเผยแพร่ เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
(๑๒) เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการ
เจ้ า หน้ า ที่ ธุ ร การ เจ้ า พนั ก งานราชการ เจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห ารงานการเงิ น และบั ญ ชี
นักวิชาการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล เจ้าหน้าที่บริหารงานพัสดุ เจ้าหน้าที่พัสดุ บรรณารักษ์
(๑๓) นายช่างเขียนแบบ ช่างเขียนแบบ เจ้าหน้าที่บริหารงานช่าง
ช่างเครื่องกล นายช่างเครื่องกล วิศวกรเครื่องกล วิศวกรโยธา ช่างโยธา สถาปนิก
นายช่างสำรวจ นายช่างศิลป์ ช่างศิลป์ ช่างพิมพ์นายช่างภาพ ช่างภาพ ช่างไฟฟ้า
(๑๔) พนั ก งานพิ ทั ก ษ์ ป่ า ควาญช้ า ง นายท้ า ยเรื อ กลลำน้ ำ
ช่างซ่อมบำรุง หัวหน้าช่างซ่อมเครื่องยนต์ ผู้ช่วยช่างซ่อมเครื่องยนต์ ช่างเครื่อง
เรือจักรยนต์ พนักงานขับรถยนต์ พนักงานขับเครื่องจักร พนักงานสต๊าฟส์ พนักงาน
สวนป่า ช่างรังวัด นายท้ายเรือกลชายทะเล พนักงานวิทยุสื่อสาร
๒.๓ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
(๑) อธิบดี
(๒) รองอธิบดี
(๓) ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
(๔) ผู้อำนวยการสำนัก
(๕) ผู้อำนวยการกอง
(๖) เลขานุการกรม
(๗) นิ ติ ก ร นั ก วิ ช าการป่ า ไม้ เจ้ า พนั ก งานป่ า ไม้ เจ้ า หน้ า ที่
บริหารงานป่าไม้ เจ้าหน้าที่งานทั่วไป
๑๒

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
รายละเอียดการบังคับใช้กฎหมาย กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ประมง

(๘) นักวิชาการประมง เจ้าที่บริหารงานประมง เจ้าพนักงาน
(๙) เจ้าหน้าที่สื่อสาร นักเดินเรือ นายท้ายเรือ นายช่างกลเรือ

ช่างเครื่องเรือ
๒.๔ สำนักปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(๑) ปลัดกระทรวง
(๒) รองปลัดกระทรวง
(๓) ผู้ตรวจราชการกระทรวง
(๔) หั ว หน้ า สำนั ก งานทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม
จังหวัด
(๕) นั ก วิ ช าการสิ่ ง แวดล้ อ ม เจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห ารงานทั่ ว ไป
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน วิศวกร นายช่างโยธา นายช่างเครื่องกล
ในสังกัดสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
๒.๔ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
(๑) ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ 
(๒) รองปลัดกระทรวง
(๓) ผู้จัดการสวนป่า หัวหน้าสวนป่า พนักงานสวนป่า
ข้อ ๓ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตามข้อ ๒ มีอำนาจหน้าที่ดังนี้
๓.๑ พนักงานเจ้าหน้าที่ตามข้อ ๒.๑ ข้อ ๒.๓ ข้อ ๒.๔ มีอำนาจ
หน้าที่ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ ภายในเขตท้องที่
รับผิดชอบ
๓.๒ พนักงานเจ้าหน้าที่ตามข้อ ๒.๒ มีอำนาจหน้าที่ปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ ในเขตพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธาร และเขต
ห้ามล่าสัตว์ป่าและมีอำนาจหน้าที่ในการจับกุมปราบปรามผู้กระทำความผิดตาม
พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ ภายในเขตท้องที่รับผิดชอบ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
รายละเอียดการบังคับใช้กฎหมาย กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

๑๓

๓.๓ พนักงานเจ้าหน้าที่ตามข้อ ๒.๕ มีอำนาจหน้าที่ในการจับกุม
ปราบปรามผู้กระทำผิดตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ ภายในเขต
ท้องที่รับผิดชอบ
ข้อ ๔ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๗
(ลงนาม) สุวิทย์ คุณกิตติ
(นายสุวิทย์ คุณกิตติ)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๑๔

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
รายละเอียดการบังคับใช้กฎหมาย กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

สำเนา
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๐๗
-------------------------------------

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงการแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราช
บัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับพระราช
บัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พระราชกฤษฎีกาโอนกิจการ
บริหารและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ และพระราชกฤษฎีกาโอนกรมป่าไม้ กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ไปเป็นกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
และปรั บ ปรุ ง อำนาจหน้ า ที่ ข องกิ จ การของกรมทรั พ ยากรทางทะเลและชายฝั่ ง
กรมป่าไม้ และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๔๖
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๐๗ รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม
ออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้
ข้ อ ๑ ให้ ย กเลิ ก ประกาศกระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม
เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗
พระราชบั ญ ญั ติ อุ ท ยานแห่ ง ชาติ พ.ศ.๒๕๐๔ และพระราชบั ญ ญั ติ ส งวนและ
คุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ ลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ ในส่วนของ
การแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ 
ข้อ ๒ บรรดาประกาศ ข้อบังคับ และคำสั่งอื่นใด ในส่วนที่กำหนดไว้แล้ว
ซึ่งขัดหรือแย้งกับประกาศนี้ ให้ใช้ประกาศนี้แทน
ข้อ ๓ แต่งตั้งให้ผู้ดำรงตำแหน่งต่อไปนี้ เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราช
บัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗
ขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
รายละเอียดการบังคับใช้กฎหมาย กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

๑๕

๓.๑ กรมป่าไม้
(๑) อธิบดี
(๒) รองอธิบดี
(๓) ผู้ตรวจราชการแทน ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและแผน
(๔) ผู้อำนวยการสำนัก
(๕) ผู้อำนวยการกอง
(๖) เลขานุการกรม
(๗) ป่าไม้จังหวัด
(๘) นักวิชาการป่าไม้ เจ้าหน้าที่บริหารงานป่าไม้ เจ้าพนักงานป่าไม้
(๙) บุ ค ลากร นิ ติ ก ร นั ก พั ฒ นาทรั พ ยากรบุ ค คล เจ้ า หน้ า ที่
ตรวจสอบภายใน เศรษฐกร เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน นักสถิติ เจ้าพนัก
งานสถิติ เจ้าหน้าที่สถิติ นักวิทยาศาสตร์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์
(๑๐) นักวิชาการเผยแพร่ เจ้าพนักงานเผยแพร่ เจ้าหน้าที่วิเทศ
สัมพันธ์ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
(๑๑) เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าหน้าที่
ธุรการ เจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชี นักวิชาการเงินและบัญชี เจ้าหน้าที่
การเงินและบัญชี เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล เจ้าหน้าที่
พัสดุ
(๑๒) ช่างศิลป์ ช่างพิมพ์ นายช่างภาพ ช่างไฟฟ้า 
(๑๓) ช่ า งเครื่ อ งมื อ กล พนั ก งานขั บ รถยนต์ พนั ก งานขั บ
เครื่องจักร พนักงานสวนป่า
๓.๒ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
(๑) อธิบดี
(๒) รองอธิบดี
(๓) นักวิชาการป่าไม้ ๑๐ ชช.
(๔) ผู้ตรวจราชการกรม ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและแผน
(๕) ผู้อำนวยการสำนัก
(๖) ผู้อำนวยการกอง
๑๖

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
รายละเอียดการบังคับใช้กฎหมาย กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

(๗) เลขานุการกรม
(๘) ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการในพื้นที่ป่าอนุรักษ์
(๙) นักวิชาการป่าไม้ เจ้าพนักงานป่าไม้ เจ้าหน้าที่บริหารงานป่าไม้
(๑๐) บุคลากร นิติกร วิทยาจารย์ นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน เจ้าหน้าที่แผนที่
ภาพถ่าย นักสถิติ เจ้าพนักงานสถิติ เจ้าหน้าที่สถิติ พยาบาลเทคนิค เจ้าหน้าที่
ระบบงานคอมพิวเตอร์ นักวิทยาศาสตร์ นักกีฎวิทยา 
(๑๑) นักวิชาการเผยแพร่ เจ้าพนักงานเผยแพร่ เจ้าหน้าที่บริหาร
งานเผยแพร่ เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา เจ้าหน้าที่โสต
ทัศนศึกษา
(๑๒) เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการ
เจ้ า หน้ า ที่ ธุ ร การ เจ้ า พนั ก งานธุ ร การ เจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห ารงานการเงิ น และบั ญ ชี
นักวิชาการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล เจ้าหน้าที่บริหารงานพัสดุ เจ้าหน้าที่พัสดุ บรรณารักษ์
(๑๓) นายช่ า งเขี ย นแบบ ช่ า งเขี ย นแบบ เจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห าร
งานช่าง ช่างเครื่องกล นายช่างเครื่องกล วิศวกรเครื่องกลวิศวกรโยธา นายช่างโยธา
ช่างโยธา สถาปนิก นายช่างสำรวจ ช่างสำรวจ นายช่างศิลป์ ช่างศิลป์ ช่างพิมพ์
นายช่างภาพ ช่างภาพ ช่างไฟฟ้า
(๑๔) พนั ก งานพิ ทั ก ษ์ ป่ า ควาญช้ า ง นายท้ า ยเรื อ กลลำน้ ำ
ช่างซ่อมบำรุง หัวหน้าช่างซ่อมเครื่องยนต์ ผู้ช่วยช่างซ่อมเครื่องยนต์ ช่างเครื่องเรือ
จักรยนต์พนักงานขับรถยนต์ พนักงานขับเครื่องจักร พนักงานสต๊าฟส์ พนักงาน
สวนป่า ช่างรังวัด นายท้ายเรือกลชายทะเล พนักงานวิทยุสื่อสาร
๓.๓ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
(๑) อธิบดี
(๒) รองอธิบดี
(๓) ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
(๔) ผู้อำนวยการสำนัก
(๕) ผู้อำนวยการกอง
ขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
รายละเอียดการบังคับใช้กฎหมาย กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

๑๗

(๖) เลขานุการกรม
(๗) นิ ติ ก ร นั ก วิ ช าการป่ า ไม้ เจ้ า พนั ก งานป่ า ไม้ เจ้ า หน้ า ที่
บริหารงานป่าไม้ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(๘) นักวิชาการประมง เจ้าหน้าที่บริหารงานประมง เจ้าหน้าที่
ประมง เจ้าพนักงานประมง
(๙) เจ้ า หน้ า ที่ สื่ อ สาร นั ก เดิ น เรื อ นายเรื อ นายท้ า ยเรื อ
นายช่างกลเรือ ช่างเครื่องเรือ
๓.๔ สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(๑) ปลัดกระทรวง
(๒) รองปลัดกระทรวง
(๓) ผู้ตรวจราชการกระทรวง
(๔) หั ว หน้ า สำนั ก งานทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม
จังหวัด
(๕) นักวิชาการสิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เจ้าหน้าที่
วิเคราะห์นโยบายและแผน วิศวกร นายช่างโยธา นายช่างเครื่องกล ในสังกัด
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
๓.๕ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
(๑) ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ
(๒) ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าฝ่าย ในสังกัดสำนักงานอนุรักษ์
และพัฒนาสวนป่า
(๓) ผู้จัดการสวนป่า หัวหน้าสวนป่า พนักงานสวนป่า 
ข้อ ๔ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตามข้อ ๓ มีอำนาจหน้าที่ดังนี้
๔.๑ พนักงานเจ้าหน้าที่ตามข้อ ๓.๑ ข้อ ๓.๓ และ ข้อ ๓.๔ มีอำนาจ
หน้าที่ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ ภายในเขต
ท้องที่รับผิดชอบ
๔.๒ พนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ ต ามข้ อ ๓.๒ มี อ ำนาจหน้ า ที่ ป ฏิ บั ติ ต าม
พระราชบั ญ ญั ติ ป่ า สงวนแห่ ง ชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ ในเขตพื้ น ที่ ป่ า ต้ น น้ ำ ลำธาร
และเขตพื้ น ที่ ป่ า ที่ เ ตรี ย มการจั ด ให้ เ ป็ น อุ ท ยานแห่ ง ชาติ เขตรั ก ษาพั น ธุ์ สั ต ว์ ป่ า
๑๘

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
รายละเอียดการบังคับใช้กฎหมาย กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

หรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่า และมีอำนาจหน้าที่ในการจับกุมปราบปราม
๔.๓ พนักงานเจ้าหน้าที่ตามข้อ ๓.๕ มีอำนาจหน้าที่ในการจับกุม
ปราบปรามผู้กระทำความผิดตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗
ภายในเขตท้องที่รับผิดชอบ
ข้อ ๕ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
                             ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๗
(ลงนาม) สุวิทย์ คุณกิตติ
(นายสุวิทย์ คุณกิตติ)
              รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
รายละเอียดการบังคับใช้กฎหมาย กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

๑๙

สำเนา
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ. ๒๕๓๕
------------------------โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงการแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราช
บั ญ ญั ติ ส วนป่ า พ.ศ. ๒๕๓๕ ให้ เ หมาะสมและสอดคล้ อ งกั บ พระราชบั ญ ญั ติ
ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหาร
และอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง
ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ และพระราชกฤษฎีกาโอนกรมป่าไม้ กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ไ ปเป็ น กรมป่ า ไม้ กระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม และ
ปรับปรุงอำนาจหน้าที่และกิจการของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมป่าไม้
และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง
แวดล้อมพ.ศ. ๒๕๔๖
อาศั ย อำนาจตามความในมาตรา ๒๘ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ส วนป่ า
พ.ศ. ๒๕๓๕ รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม
ออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ บรรดาประกาศ ข้อบังคับ และคำสั่งอื่นใด ในส่วนที่กำหนดไว้แล้ว
หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับประกาศนี้ ให้ใช้ประกาศนี้แทน
ข้อ ๒ แต่งตั้งให้ผู้ดำรงตำแหน่งต่อไปนี้ เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราช
บัญญัติสวนป่า พ.ศ. ๒๕๓๕
๒.๑ กรมป่าไม้
(๑) อธิบดี
(๒) รองอธิบดี
(๓) ผู้ตรวจราชการกรม ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและแผน
(๔) ผู้อำนวยการสำนัก
(๕) ผู้อำนวยการกอง
๒๐

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
รายละเอียดการบังคับใช้กฎหมาย กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

(๖) เลขานุการกรม
(๗) ป่าไม้จังหวัด
(๘) นิติกร นักวิชาการป่าไม้ เจ้าหน้าที่ปริหารงานป่าไม้ เจ้าพนักงาน
ป่าไม้ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน นักวิทยาศาสตร์ เจ้าหน้าที่บริหารงาน
ทั่วไป เจ้าหน้าที่ธุรการ
๒.๒ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
(๑) อธิบดี
(๒) รองอธิบดี
(๓) ผู้ตรวจราชการกรม ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและแผน
(๔) ผู้อำนวยการสำนัก
(๕) ผู้อำนวยการกอง
(๖) ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการในพื้นที่ป่าอนุรักษ์
(๗) นิติกร นักวิชาการป่าไม้ เจ้าหน้าที่ปริหารงานป่าไม้ เจ้าพนักงาน
ป่าไม้ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
๒.๓ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
(๑) อธิบดี
(๒) รองอธิบดี
(๓) ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
(๔) ผู้อำนวยการสำนัก
(๕) ผู้อำนวยการกอง
(๖) นิติกร นักวิชาการป่าไม้ เจ้าหน้าที่ปริหารงานป่าไม้ เจ้าพนักงาน
ป่าไม้ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(๗) นักวิชาการประมง เจ้าหน้าที่บริหารงานประมง เจ้าหน้าที่ประมง
เจ้าหนักงานประมง
๒.๔ สำนักปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(๑) หัวหน้าสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(๒) นั ก วิ ช าการสิ่ ง แวดล้ อ ม เจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห ารงานทั่ ว ไป ในสั ง กั ด
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
ขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
รายละเอียดการบังคับใช้กฎหมาย กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

๒๑

ข้ อ ๓ ให้ พ นั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ ต ามข้ อ ๒ มี อ ำนาจหน้ า ที่ ป ฏิ บั ติ ก ารตาม
พระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ ภายในเขตท้องที่รับผิดชอบ
ข้อ ๔ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๔๗
(ลงนาม) สุวิทย์ คุณกิตติ
(นายสุวิทย์ คุณกิตติ)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๒๒

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
รายละเอียดการบังคับใช้กฎหมาย กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

สำเนา
คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ที่ ๔๗๕/๒๕๕๒
เรื่องแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ
การประมง พ.ศ. ๒๔๙๐
-------------------------โดยที่ เ ป็ น การสมควรปรั บ ปรุ ง การแต่ ง ตั้ ง ข้ า ราชการบางตำแหน่ ง ของ
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการประมงเสียใหม่ เพื่อให้เหมาะสม
กับสถานการณ์ปัจจุบัน
อาศั ย อำนาจตามความในมาตรา ๕ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ก ารประมง
พ.ศ. ๒๔๙๐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ออกคำสั่งดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ยกเลิกคำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ ๓๗๗/๒๕๔๖ ลงวันที่  
๑๘ สิ ง หาคม ๒๕๔๖ เรื่องแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้ า ที่ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ ก าร
ประมง พ.ศ. ๒๔๙๐
ข้อ ๒. แต่งตั้งข้าราชการผู้ดำรงตำแหน่งต่างๆ ในสังกัดกรมทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่ง ดังต่อไปนี้
(๑) อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รองอธิบดีกรมทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่ง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการ
สถาบัน ผู้อำนวยการกอง เลขานุการกรม ผู้อำนวยการศูนย์ และผู้อำนวยการส่วน
เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ให้มีอำนาจหน้าที่ปฏิบัติการตามมาตรา ๕๖ 
ตามมาตรา ๕๗ และมาตรา ๕๙ แห่งพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. ๒๔๙๐
เฉพาะในที่จับสัตว์น้ำซึ่งเป็นทะเล
(๒) ข้าราชการพลเรือนสามัญในตำแหน่งนักวิชาการประมง เจ้าพนักงานประมง
นักวิชาการป่าไม้ เจ้าพนักงานป่าไม้ นักเดินเรือ เจ้าพนักงานเดินเรือ นายช่างเครื่องกล
เจ้าพนักงานสื่อสาร เจ้าพนักงานธุรการ เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ให้มีอำนาจหน้าที่
ขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
รายละเอียดการบังคับใช้กฎหมาย กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

๒๓

ปฏิบัติการตามมาตรา ๕๖ มาตรา ๕๗ และมาตรา ๕๙ แห่งพระราชบัญญัติ
การประมง พ.ศ. ๒๔๙๐ เฉพาะในที่จับสัตว์น้ำซึ่งเป็นทะเล
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒
(ลงนาม) ธีระ วงศ์สมุทร
(นายธีระ วงศ์สมุทร)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

๒๔

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
รายละเอียดการบังคับใช้กฎหมาย กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

สำเนา
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เรื่อง  แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติป่าสงวน
แห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๐๗
พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๐๔ และพระราชบัญญัติ
สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า  พ.ศ. ๒๕๓๕
-----------------------------

โดยที่เป็นการสมควรแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ให้ เ ป็ น พนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ ตามพระราชบั ญ ญั ติ ป่ า สงวนแห่ ง ชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗
พระราชบั ญ ญั ติ อุ ท ยานแห่ ง ชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ และพระราชบั ญ ญั ติ ส งวนและ
คุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕  
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๐๗ พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ และพระราชบัญญัติ
สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ ง แวดล้ อ ม จึ ง ออกประกาศแต่ ง ตั้ ง ให้ ผู้ ด ำรงตำแหน่ ง ดั ง ต่ อ ไปนี้ ข อง
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
(๑) อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
(๒) รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
(๓) ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
(๔) ผู้อำนวยการสำนัก
(๕) ผู้อำนวยการสถาบัน
(๖) ผู้อำนวยการกอง
(๗) เลขานุการกรม
(๘) ผู้อำนวยการส่วน
(๙) นั ก วิ ช าการประมง เจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห ารงานประมง เจ้ า หน้ า ที่ ป ระมง
เจ้าพนักงานประมง
ขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
รายละเอียดการบังคับใช้กฎหมาย กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

๒๕

(๑๐) นักวิชชาการป่าไม้ เจ้าหน้าที่บริหารงานป่าไม้ เจ้าพนักงานป่าไม้
(๑๑) นิ ติ ก ร บุ ค ลากร เจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห ารงานป่ า ไม้ เจ้ า หน้ า ที่ วิ เ คราะห์
นโยบายและแผน
(๑๒) เจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการ เจ้าหน้าที่ธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี เจ้าหน้าที่สื่อสาร
(๑๓) นายช่างไฟฟ้า นายช่างเครื่องกล ช่างเครื่องกล
(๑๔) นายช่างกลเรือ ช่างเครื่องเรือ นายเรือ นักเดินเรือ นายท้ายเรือ
(๑๕) นายท้ายเรือกลลำน้ำ พนักงานขับรถยนต์ ยาม พนักงานพิทักษ์ป่า
เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ พระราช
บัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ และพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า
พ.ศ. ๒๕๓๕ มีอำนาจหน้าที่ในการจับกุมปราบปรามผู้กระทำผิดตามกฎหมายว่า
ด้วยป่าสงวนแห่งชาติ กฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ และกฎหมายว่าด้วยการ
สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า ภายในเขตท้องที่รับผิดชอบ สำหรับอำนาจหน้าที่อื่นๆ
ให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในกระทรวง ข้อกำหนด ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ
คำสั่ง หรือหนังสือสั่งการของทางราชการ
ประกาศนี้ ใ ห้ ใ ช้ บั ง คั บ ตั้ ง แต่ วั น ถั ด จากวั น ประกาศในราชกิ จ จานุ เ บกษา
เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๖
           (ลงนาม) ประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์
           (นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์)
          รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๒๖

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
รายละเอียดการบังคับใช้กฎหมาย กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

สำเนา
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์
พ.ศ. ๒๕๔๕
------------------------โดยที่ เ ป็ น การสมควรแต่ ง ตั้ ง พนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ
เลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ. ๒๕๔๕ ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับพระราชบัญญัติปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอำนาจ
หน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม
พ.ศ. ๒๕๔๕ และพระราชกฤษฎีกาโอนกรมป่าไม้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ไปเป็นกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และปรับปรุงอำนาจ
หน้ า ที่ แ ละกิ จ การของกรมทรั พ ยากรทางทะเลและชายฝั่ ง กรมป่ า ไม้ และ
กรมอุ ท ยานแห่ ง ชาติ สั ต ว์ ป่ า และพั น ธุ์ พื ช กระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๔๖
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์
พ.ศ. ๒๕๔๕ รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม
ออกประกาศไว้
ข้อ ๑ แต่งตั้งให้ผู้ดำรงตำแหน่งต่อไปนี้ เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราช
บัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ. ๒๕๔๕
๑.๑ กรมป่าไม้
(๑) อธิบดี
(๒) รองอธิบดี
(๓) ผู้ตรวจราชการกรม ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและแผน
(๔) ผู้อำนวยการสำนัก
(๕) ผู้อำนวยการกอง
(๖) เลขานุการกรม
(๗) ป่าไม้จังหวัด
ขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
รายละเอียดการบังคับใช้กฎหมาย กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

๒๗

(๘) นิติกร นักวิชาการป่าไม้ เจ้าหน้าที่บริหารงานป่าไม้ เจ้าพนักงาน
ป่าไม้ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน นักวิทยาศาสตร์ เจ้าหน้าที่บริหารงาน
ทั่วไป เจ้าหน้าที่ธุรการ
๑.๒ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
(๑) อธิบดี
(๒) รองอธิบดี
(๓) ผู้ตรวจราชการกรม ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและแผน
(๔) ผู้อำนวยการสำนัก
(๕) ผู้อำนวยการกอง
(๖) ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการในพื้นที่ป่าอนุรักษ์
(๗) นิติกร นักวิชาการป่าไม้ เจ้าหน้าที่บริหารงานป่าไม้ เจ้าพนักงาน
ป่าไม้ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
๑.๓ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
(๑) อธิบดี
(๒) รองอธิบดี
(๓) ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
(๔) ผู้อำนวยการสำนัก
(๕) ผู้อำนวยการกอง
(๖) นิติกร นักวิชาการป่าไม้ เจ้าพนักงานป่าไม้ เจ้าหน้าที่บริหารงาน
ป่าไม้ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(๗) นักวิชาการประมง เจ้าหน้าที่บริหารงานประมง เจ้าหน้าที่ประมง
เจ้าพนักงานประมง
๑.๔ สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(๑) หัวหน้าสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
(๒) นั ก วิ ช าการสิ่ ง แวดล้ อ ม เจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห ารงานทั่ ว ไป ในสั ง กั ด
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด

๒๘

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
รายละเอียดการบังคับใช้กฎหมาย กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ข้อ ๒ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตามข้อ ๑ มีอำนาจหน้าที่ดังนี้
๒.๑ พนักงานเจ้าหน้าที่ตามข้อ ๑.๑ และข้อ ๑.๔ 
มีอำนาจหน้าที่ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ. ๒๕๔๕
ภายในเขตท้องที่รับผิดชอบ
๒.๒ พนักงานเจ้าหน้าที่ตามข้อ ๑.๒ และข้อ ๑.๓ 
มี อ ำนาจหน้ า ที่ ใ นการจั บ กุ ม ปราบปรามผู้ ก ระทำความผิ ด ตามพระราช
บัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ. ๒๕๔๕ ภายในเขตท้องที่รับผิดชอบ
ข้อ ๓ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๗
(ลงนาม) สุวิทย์ คุณกิตติ
(นายสุวิทย์ คุณกิตติ)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
รายละเอียดการบังคับใช้กฎหมาย กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

๒๙

กฎกระทรวง
แบ่งส่วนราชการกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
กระทรวงทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
พ.ศ. ๒๕๔๕
------------------

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๘ ฉ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๓ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง มีภารกิจเกี่ยวกับการอนุรักษ์
ฟื้นฟู บริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รวมทั้งป่าชายเลนเพื่อความ
สมบูรณ์ มั่งคั่ง สมดุลและยั่งยืนของทะเลไทยเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม
และเศรษฐกิจของประเทศ โดยให้อำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) เสนอความเห็นเพื่อจัดทำนโยบายและแผนเพื่อประโยชน์ในการบริหาร
จัดการ การอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
(๒) เสนอให้มีการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมกฎ ระเบียบ มาตรการเกี่ยวกับการ
อนุรักษ์ การฟื้นฟู การจัดการ และการใช้ประโยชน์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
เพื่อให้มีการใช้อย่างยั่งยืน
(๓) กำกั บ ดู แ ล ประเมิ น ผลและติ ด ตาม ตรวจสอบให้ เ ป็ น ไปตามกฎ
ระเบียบ มาตรการ
(๔) ศึกษา วิจัย พัฒนาการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
รวมถึงพืชและสัตว์ทะเลที่หายากและใกล้สูญพันธุ์
(๕) เสนอแนะแหล่ ง อั น ควรอนุ รั ก ษ์ เ พื่ อ ประโยชน์ ใ นการสงวน รั ก ษา
คุ้มครอง ควบคุม ดูแลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
(๖) สร้ า งความเข้ า ใจและส่ ง เสริ ม การมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนในการ
อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
(๗) เป็นศูนย์ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของประเทศ
๓๐

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
รายละเอียดการบังคับใช้กฎหมาย กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

(๘) ประสานความร่ ว มมื อ กั บ องค์ ก รระหว่ า งประเทศและต่ า งประเทศ
ในด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
(๙) ปฏิ บั ติ ก ารอื่ น ใดตามที่ ก ฎหมายกำหนดให้ เ ป็ น หน้ า ที่ ข องกรม
หรือตามที่กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
ข้อ ๒ ให้แบ่งส่วนราชการกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ดังต่อไปนี้
(๑) สำนักงานเลขานุการกรม
(๒) กองแผนงาน
(๓) สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
(๔) สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
(๕) สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน
ข้อ ๓ ส่วนราชการกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง มีอำนาจหน้าที่
ดังต่อไปนี้
(๑) สำนักงานเลขานุการกรม มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการทั่วไปของ
กรมและราชการอื่นที่มิได้แยกให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรมหรือส่วนราชการใด
โดยเฉพาะ อำนาจหน้าที่ดังกล่าวให้รวมถึง
(ก) ปฏิบัติงานสารบรรณของกรม
(ข) จัดระบบงานและบริหารงานบุคคลของกรม
(ค) ดำเนินการเกี่ยวกับการเงิน การคลัง การบัญชี การพัสดุ อาคาร
สถานที่ และยานพาหนะของกรม 
(ง) ดำเนิ น การเกี่ ย วกั บ การช่ ว ยอำนวยการ งานเลขานุ ก ารและ
ประสานราชการของกรม
(จ) ดำเนินการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์งานของกรม
(ฉ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น
ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
(๒) กองแผนงาน มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(ก) ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อเสนอแนะนโยบายมาตรการการจัดการ
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
(ข) ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อจัดทำแผนงานการบริหารจัดการทรัพยากร
ขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
รายละเอียดการบังคับใช้กฎหมาย กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

๓๑

ทางทะเลและชายฝั่งรวมทั้งสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง
(ค) ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณของกรมทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่ง
(ง) ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อจัดทำแผนงาน โครงการ รวมทั้งการติดตาม
และประเมินผลการปฏิบัติงานของกรม
(จ) เป็นเลขานุการคณะกรรมการนโยบายและฟื้นฟูทะเลไทย
(ฉ) เป็นศูนย์ข้อมูล สารสนเทศด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ของกรม
(ช) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น
ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
(๓) สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง มีอำนาจหน้าที่
ดังต่อไปนี้
(ก) ศึกษา สำรวจ วิจัยทางชีววิทยา ความหลากหลายทางชีวภาพ
ประเมินทรัพยากรและผลผลิตทางชีวภาพ รวมทั้งระบบนิเวศวิทยาทางทะเลและชายฝั่ง
(ข) วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการขยายพันธุ์ อนุรักษ์สัตว์ทะเลที่
หายาก หรื อ ใกล้ สู ญ พั น ธุ์ แ ละสั ต ว์ ท ะเลที่ มี ศั ก ยภาพต่ อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เทคโนโลยี
ชีวภาพด้านอุตสาหกรรมและการแพทย์ รวมทั้งการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่ง
(ค) ศึกษา วิจัยและติดตามสภาวการณ์เปลี่ยนแปลงทางสมุทรศาสตร์
และสิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง
(ง) พัฒนา รวบรวม จัดเก็บข้อมูล และเป็นแหล่งเก็บตัวอย่างทรัพยากร
ทั้งสัตว์และพืชทะเล เพื่อการเรียนรู้ วิจัย และอ้างอิงทั้งในประเทศและต่างประเทศ
(จ) ศึกษา วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีในการสนับสนุนฟื้นฟูทะเลไทย
และพื้นที่ชายฝั่งให้มีความอุดมสมบูรณ์
(ฉ) ประสานงานด้านการศึกษา วิจัย เพื่อการพัฒนาทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่งกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(ช) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น
ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
๓๒

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
รายละเอียดการบังคับใช้กฎหมาย กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

(๔) สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(ก) กำหนดมาตรการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
(ข) สงวน อนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรและระบบนิเวศทางทะเลและ
ชายฝั่งรวมทั้งที่ดินชายฝั่งให้มีการใช้อย่างยั่งยืน
(ค) ควบคุม ป้องกัน และปราบปรามการทำลายทรัพยากรและระบบ
นิเวศทางทะเลและชายฝั่ง 
(ง) บริหารจัดการอุทยานแห่งชาติทางทะเล
(จ) ให้คำปรึกษา แนะนำ และถ่ายทอดความรู้เพื่อสร้างความเข้าใจ
และส่งเสริมให้ประชาชนอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง
(ฉ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น
ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
(๕) สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(ก) กำหนดมาตรการอนุรกั ษ์ และวางแผนการจัดการทรัพยากรป่าชายเลน
(ข) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย วางแผนการใช้ที่ดิน เพื่อการสงวน อนุรักษ์
และฟื้นฟูทรัพยากรป่าชายเลนที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ
(ค) ให้คำปรึกษา แนะนำ และถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีเกี่ยวกับ
ทรัพยากรป่าชายเลน
(ง) บริหารจัดการ เพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู ป้องกัน และปราบปรามการ
ทำลายป่าชายเลน รวมทั้งการประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
(จ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น
ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
ให้ไว้ ณ วันที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๕
                                  
ประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
รายละเอียดการบังคับใช้กฎหมาย กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

๓๓

กฎกระทรวง
แบ่งส่วนราชการกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๔๗
---------------------------อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๘ ฉ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบราชการ
แผ่นดิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๓ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ยกเลิกความใน (๓) ของข้อ ๒ แห่งกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พ.ศ. ๒๕๔๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(๓) สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน”
ข้อ ๒ ให้ยกเลิกความใน (๓) และ (๔) ของข้อ ๓ แห่งกฎกระทรวงแบ่ง
ส่วนราชการกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๔๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(๓) สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน
มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(ก) ศึ ก ษา สำรวจ วิ จั ย ทางชี ว ภาพ ความหลากหลายทางชี ว ภาพ
ประเมินทรัพยากร และผลผลิตทางชีวภาพ รวมทั้งระบบนิเวศวิทยาทางทะเลและชายฝั่ง
(ข) วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการขยายพันธุ์ อนุรักษ์สัตว์ทะเลที่
หายากหรือใกล้สูญพันธุ์และสัตว์ทะเลที่มีศักยภาพต่อผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยีชีวภาพ
ด้านอุตสาหกรรมและการแพทย์รวมทั้งการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง
(ค) ศึ ก ษา วิ จั ย และติ ด ตามสภาวการณ์ เ ปลี่ ย นแปลงทาง
สมุทรศาสตร์และสิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง
๓๔

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
รายละเอียดการบังคับใช้กฎหมาย กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

(ง) พั ฒ นา รวบรวม จั ด เก็ บ ข้ อ มู ล และเป็ น แหล่ ง เก็ บ ตั ว อย่ า ง
ทรัพยากรทั้งสัตว์และพืชทะเล เพื่อการเรียนรู้ วิจัย และอ้างอิงทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ
(จ) ศึกษา วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีในการสนับสนุนฟื้นฟูทะเลไทย
และพื้นที่ชายฝั่งทะเลให้มีความอุดมสมบูรณ์
(ฉ) ประสานงานด้านการศึกษา วิจัย เพื่อการพัฒนาทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่งกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(ช) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น
ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
(๔) สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(ก) กำหนดมาตรการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
(ข) สงวน อนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรและระบบนิเวศทางทะเลและ
ชายฝั่ง รวมทั้งที่ดินชายฝั่งให้มีการใช้อย่างยั่งยืน
(ค) ควบคุม ป้องกัน ปราบปรามการทำลายทรัพยากรและระบบ
นิเวศทางทะเลและชายฝั่ง
(ง) ให้คำปรึกษา แนะนำ และถ่ายทอดความรู้เพื่อสร้างความเข้าใจ
และส่งเสริมให้ประชาชนอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง
(จ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานหน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย”
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๔๗
สุวิทย์ คุณกิตติ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
รายละเอียดการบังคับใช้กฎหมาย กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

๓๕

หมายเหตุ : เหตุผลในการประกาศกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากมาตรา
๘ แห่งพระราชกฤษฎีกาโอนกรมป่าไม้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไปเป็นกรม
ป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และปรับปรุงอำนาจหน้าที่และ
กิจการของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมป่าไม้ และกรมอุทยานแห่งชาติ
สั ต ว์ ป่ า และพั น ธุ์ พื ช กระทรวงทรั พ ยากรทางธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม
พ.ศ. ๒๕๔๖ บัญญัติว่า ให้โอนบรรดากิจการ อำนาจหน้าที่ ทรัพย์สิน งบประมาณ
หนี้ สิ ท ธิ ภาระผู ก พั น ข้ า ราชการ ลู ก จ้ า ง ตำแหน่ ง และอั ต รากำลั ง ของ
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง ไปเป็นของกรมอุทยานแห่งชาติ
สั ต ว์ ป่ า และพั น ธุ์ พื ช กระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม สมควร
แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม อำนาจหน้ า ที่ ข องสำนั ก อนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากรทางทะเลและชายฝั่ ง
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ บทบั ญ ญั ติ ดั ง กล่ า ว นอกจากนี้ ส มควรแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ชื่ อ
สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งให้สอดคล้องกับอำนาจหน้าที่
จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงฉบับนี้

๓๖

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
รายละเอียดการบังคับใช้กฎหมาย กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ปัญหาการบังคับใช้กฎหมาย
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

๑. ความเป็นมา
กรมทรั พ ยากรทางทะเลและชายฝั่ ง เป็ น หน่ ว ยงานระดั บ กรมในสั ง กั ด
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ เพื่อให้มีภารกิจและอำนาจหน้าที่ตามที่กำหนด
ไว้ในกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๔๕ คือ อนุรักษ์ ฟื้นฟู บริหารจัดการ
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รวมทั้งป่าชายเลน เพื่อความสมบูรณ์ มั่งคั่ง สมดุล
และยั่ ง ยื น ของทะเลไทยเพื่ อ เสริ ม สร้ า งความมั่ น คงทางสั ง คมและเศรษฐกิ จ ของ
ประเทศ โดยให้มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) เสนอความเห็นเพื่อจัดทำนโยบายและแผนเพื่อประโยชน์ในการบริหาร
จัดการ การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
(๒) เสนอให้มีการปรับปรุง แก้ไขเพิ่มเติมกฎ ระเบียบ มาตรการเกี่ยวกับ
การอนุรักษ์ การฟื้นฟู การจัดการและการใช้ประโยชน์ทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่งเพื่อให้มีการใช้อย่างยั่งยืน
(๓) กำกั บ ดู แ ล ประเมิ น ผลและติ ด ตาม ตรวจสอบให้ เ ป็ น ไปตามกฎ
ระเบียบ มาตรการ
(๔) ศึกษา วิจัย พัฒนาการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
รวมถึงพืชและสัตว์ทะเลที่หายากและใกล้สูญพันธุ์
(๕) เสนอแนะแหล่ ง อั น ควรอนุ รั ก ษ์ เ พื่ อ ประโยชน์ ใ นการสงวน รั ก ษา
คุ้มครอง ควบคุม ดูแลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
(๖) สร้ า งความเข้ า ใจและส่ ง เสริ ม การมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนในการ
อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
(๗) เป็นศูนย์ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของประเทศ
(๘) ประสานความร่ ว มมื อ กั บ องค์ ก ารระหว่ า งประเทศและต่ า งประเทศ
ในด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ปัญหาการบังคับใช้กฎหมาย กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

๓๙

(๙) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรม
หรือตามที่กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
ซึ่ ง การจั ด ตั้ ง กรมทรั พ ยากรทางทะเลและชายฝั่ ง ขึ้ น เพื่ อ ดำเนิ น ภารกิ จ
ดังกล่าวนั้น เป็นการจัดตั้งขึ้นโดยการโอนหน่วยงานซึ่งอยู่ในสังกัดกระทรวงต่างๆ
มาประกอบขึ้นเป็นหน่วยงานของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ตามที่กำหนด
ไว้ในพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็น
ไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕
ดังนี้
มาตรา ๖๐ ให้โอนบรรดากิจการ อำนาจหน้าที่ ทรัพย์สิน งบประมาณ
หนี้ สิทธิ ภาระผูกพัน ข้าราชการ ลูกจ้าง และอัตรากำลังของส่วนราชการดังต่อไป
นี้ มาเป็นของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
(๑) สำนั ก นายกรั ฐ มนตรี ในส่ ว นของสำนั ก งานคณะกรรมการ
พั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ เฉพาะที่ เ กี่ ย วกั บ งานคณะกรรมการ
นโยบายและฟื้นฟูทะเลไทย
(๒) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
       (ก) กรมประมง เฉพาะ
๑. สถาบันวิจัยชีววิทยาและประมงทะเล
๒. กองอนุรักษ์ทรัพยากรประมง เฉพาะ
๒.๑ ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพยากรประมง เฉพาะที่เกี่ยว
กับกิจการและอำนาจหน้าที่ของงานบริหารทรัพยากรและงานสงวนและคุ้มครอง
สัตว์น้ำ
๒.๒ ฝ่ายอนุรักษ์ทรัพยากรประมงทะเล
๓. กองประมงทะเล เฉพาะ
๓.๑ กลุ่ ม ประเมิ น สภาวะทรั พ ยากรทางทะเลและชายฝั่ ง
ในศูนย์พัฒนาประมงทะเลทั้ง ๕ ศูนย์ ยกเว้นงบประมาณ ข้าราชการ ลูกจ้าง และ
อัตรากำลังบางส่วน
๔๐

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ปัญหาการบังคับใช้กฎหมาย กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

๓.๒ กลุ่มสิ่งแวดล้อมทางการประมง ในศูนย์พัฒนาประมง
ทะเลอ่าวไทยทั้ง ๔ ศูนย์ ยกเว้นงบประมาณ ข้าราชการ ลูกจ้าง และอัตรากำลัง
บางส่วน
๓.๓ กลุ่มสำรวจทรัพยากร ในศูนย์พัฒนาประมงทะเลทั้ง
๕ ศูนย์
๓.๔ สถานี อ นุ รั ก ษ์ พั น ธุ์ เ ต่ า ทะเล ในศู น ย์ พั ฒ นาประมง
ทะเลอ่าวไทยฝั่งตะวันออก
(ข) กรมป่าไม้ เฉพาะ
๑. สำนักวิชาการป่าไม้ เฉพาะที่เกี่ยวกับงานป่าชายเลน และ
สถานีวิจัยป่าชายเลนจังหวัดระนอง ของกลุ่มพัฒนาป่าชายเลนและป่าพรุ ในส่วน
วิจัยเศรษฐกิจและพัฒนาการจัดการป่าไม้
๒. สำนักงานป่าไม้เขต เฉพาะ
๒.๑ ฝ่ายจัดการป่าชายเลน
๒.๒ ฝ่ า ยอนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากรป่ า ไม้ เฉพาะที่ เ กี่ ย วกั บ งาน
จัดการป่าชายเลน
๓. สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เฉพาะที่เกี่ยวกับอุทยาน
แห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง
(ค) กรมพัฒนาที่ดิน เฉพาะที่เกี่ยวกับงานวางแผนการใช้ที่ดิน
ชายทะเลของกลุ่มงานวางแผนการใช้ที่ดิน ในกองวางแผนการใช้ที่ดิน
กรณีตาม (๒) (ก) ๒.๒ , ๓.๑ , ๓.๒ , และ ๓.๓ ให้โอนบาง
ส่วนตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติ
มาตรา ๖๑ ให้โอนทรัพย์สิน งบประมาณ หนี้ สิทธิ ภาระผูกพัน ข้าราชการ
ลูกจ้าง และอัตรากำลังของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในส่วนของกรมประมง
เฉพาะที่เกี่ยวกับส่วนราชการดังต่อไปนี้ มาเป็นของกรมทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(๑) สำนักเลขานุการกรม
(๒) กองคลัง
(๓) กองประมงนอกน่านน้ำไทย
ขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ปัญหาการบังคับใช้กฎหมาย กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

๔๑

(๔) กองประมงน้ำจืด
(๕) กองเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง
(๖) สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง
(๗) สถาบันวิจัยประมงน้ำจืด
(๘) สำนักงานประมงจังหวัด
ทั้งนี้ ให้โอนบางส่วนตามที่มติคณะรัฐมนตรีมีมติ

๒. พื้นที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบ
ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
๒.๑ ด้านทรัพยากรป่าชายเลน
พื้นที่ป่าชายเลนในความรับผิดชอบของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
มีจำนวนทั้งสิ้น ๑,๔๕๘,๑๗๔.๕๓ ไร่ โดยเป็นพื้นที่ป่าชายเลนในเขตป่าสงวน
แห่งชาติจำนวน ๑,๐๘๓,๒๖๔.๖๔ ไร่ นอกเขตป่าสงวนแห่งชาติซึ่งเป็นป่าชายเลน
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๓๐ จำนวน ๓๗๔,๙๐๙.๘๙ ไร่
ครอบคลุมในพื้นที่ ๒๓ จังหวัด
๒.๒ ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
พื้นที่ทรัพยากรด้านแนวปะการัง จำนวน ๙๖,๐๐๐ ไร่ บริเวณแนวชายฝั่ง
อ่าวไทยและฝั่งอันดามัน พื้นที่แหล่งหญ้าทะเล จำนวน ๙๓,๐๐๐ ไร่ บริเวณ
แนวชายฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอันดามัน
๒.๓ ด้านทรัพยากรที่ดินชายฝั่งทะเล
ประเทศไทยมี พื้ น ที่ ช ายฝั่ ง ทะเลความยาวทั้ ง สิ้ น ๒,๖๖๗ กิ โ ลเมตร
ใน ๒๓ จังหวัด

๓. กฎหมายที่จะต้องใช้ในการปฏิบัติภารกิจ
จากภารกิจตามพระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕
ที่ได้จัดตั้งกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จะเห็นได้ว่า มีภารกิจหลักที่สำคัญอยู่
๔๒

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ปัญหาการบังคับใช้กฎหมาย กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

๓ ด้าน คือ ภารกิจด้านทรัพยากรป่าชายเลน ภารกิจด้านทรัพยากรประมงและ
ภารกิจด้านทรัพยากรที่ดินชายทะเล ซึ่งแต่ละภารกิจมีกฎหมายที่ใช้เป็นเครื่องมือ
ดำเนินการให้ภารกิจบรรลุผล คือ
๓.๑ ด้านทรัพยากรป่าชายเลน
(๑) พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔
(๒) พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗
(๓) พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๕
๓.๒ ด้านทรัพยากรประมง
(๑) พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. ๒๔๙๐
(๒) พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕
๓.๓ ด้านทรัพยากรที่ดินชายทะเล
(๑) พระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ.ศ. ๒๕๕๑

๔. ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการดำเนินตาม
กฎหมายที่ใช้ในภารกิจ
๔.๑ ภารกิจด้านทรัพยากรป่าชายเลน
ในการดำเนินการตามภารกิจด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟู บริหารจัดการทรัพยากร
ป่าชายเลน ซึ่งจะต้องดำเนินการภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้
ซึ่ ง ประกอบด้ ว ย พระราชบั ญ ญั ติ ป่ า ไม้ พุ ท ธศั ก ราช ๒๔๘๔ พระราชบั ญ ญั ติ
อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๕ และพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗
นั้น ในส่วนของพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ และพระราชบัญญัติ
อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๕ นั้นไม่สู้จะมีปัญหามากนักเนื่องจากเป็นกฎหมาย
ที่ได้มีบทบัญญัติที่ให้อำนาจพนักงานเจ้าหน้าที่อย่างชัดเจนอยู่แล้ว คงมีปัญหา
ในการดำเนินการภายใต้พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ ซึ่งพื้นที่
ป่ า ชายเลนส่ ว นใหญ่ จ ะอยู่ ใ นเขตป่ า สงวนแห่ ง ชาติ ซึ่ ง จากการสำรวจมี ถึ ง
๑.๕ ล้านไร่ และแม้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจะมีภารกิจและหน้าที่ตาม
ขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ปัญหาการบังคับใช้กฎหมาย กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

๔๓

พระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ และกฎหมายที่ออก
ตามพระราชบัญญัติดังกล่าวในส่วนที่เป็นพื้นที่ป่าชายเลนก็ตาม แต่ในการบำรุง
รักษาป่าสงวนแห่งชาติจะต้องดำเนินการภายใต้พระราชบัญญัติฉบับนี้ ซึ่งมีอธิบดี
กรมป่าไม้เป็นผู้มีอำนาจสั่งการ การพิจารณาอนุญาต อนุมัติ โดยเฉพาะปัญหาใน
การที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจะเข้าดำเนินการบำรุงรักษาป่าสงวนแห่งชาติ
ตามอำนาจหน้าที่ก็ติดขัดด้วยข้อกฎหมายตาม มาตรา ๑๙ ซึ่งบัญญัติไว้ว่า
มาตรา ๑๙ เพื่อประโยชน์ในการควบคุม ดูแล รักษาหรือบำรุงป่าสงวน
แห่งชาติ อธิบดีมีอำนาจสั่งเป็นหนังสือให้พนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าหน้าที่ของ
กรมป่าไม้ กระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดในเขตป่าสงวนแห่งชาติได้
ซึ่งจากการปฏิบัติงานที่ผ่านมาได้มีความพยายามในการแก้ไขปัญหานี้โดย
การที่ ก ระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มได้ มี ป ระกาศ ลงวั น ที่ ๑๙
เมษายน ๒๕๔๗ แต่ ง ตั้ ง ให้ เ จ้ า หน้ า ที่ ข องกรมทรั พ ยากรทางทะเลและชายฝั่ ง
เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ มีอำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมายนี้
บั ญ ญั ติ ไ ว้ ทุ ก ประการแล้ ว ก็ ต าม แต่ ก็ ติ ด ขั ด อยู่ ที่ จ ะต้ อ งขอให้ อ ธิ บ ดี ก รมป่ า ไม้
เป็นผู้สั่งการอยู่อีก จากการประสานงานกรมป่าไม้ก็ได้แจ้งให้กรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่งขออนุญาตเป็นรายๆ ไป โดยในแต่ละโครงการให้เจ้าหน้าที่ของกรมป่าไม้
เป็ น หั ว หน้ า โครงการด้ ว ย กรณี ดั ง กล่ า วนี้ ก รมทรั พ ยากรทางทะเลและชายฝั่ ง
พิจารณาเห็นว่า เป็นปัญหาอุปสรรคจากข้อกฎหมายทำให้ขาดเอกภาพและความ
คล่องตัวในการดำเนินภารกิจ จึงได้หารือคณะกรรมการกฤษฎีกาว่า กรมทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่งมีอำนาจหน้าที่ดำเนินการตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๐๗ และพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ เพื่อประโยชน์ในการ
ควบคุม ดูแล รักษาหรือบำรุงทรัพยากรป่าชายเลนที่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ
และในเขตป่าไม้ตามอำนาจหน้าที่ได้หรือไม่ เพียงไร ซึ่งคณะกรรมการกฤษฎีกา
(คณะ ๗) ได้พิจารณาแล้วมีความเห็นตามเรื่องเสร็จที่ ๕๖๙/๒๕๕๐ ว่า
ประเด็นที่หนึ่ง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งมีอำนาจหน้าที่ดำเนิน
การตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ และพระราชบัญญัติป่าไม้
พุทธศักราช ๒๔๘๔ เพื่อประโยชน์ในการควบคุม ดูแล รักษา หรือบำรุงทรัพยากร
ป่าชายเลนที่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติและในเขตป่าไม้ตามอำนาจหน้าที่ได้หรือไม่
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เพียงใด เห็นว่า พระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้
บัญญัติให้จัดตั้งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และให้กรมทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่งเป็นส่วนราชการที่สังกัดกระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อมโดยรับโอนกิจการ อำนาจหน้าที่ ทรัพย์สิน งบประมาณ หนี้ สิทธิภาระ
ผู ก พั น ข้ า ราชการลู ก จ้ า ง และอั ต รากำลั ง ของกรมป่ า ไม้ กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ เฉพาะสำนักวิชาการ เฉพาะที่เกี่ยวกับงานป่าชายเลน และสถานีวิจัย
ป่าชายเลนจังหวัดระนองของกลุ่มพัฒนาป่าชายเลนและป่าพรุในส่วนวิจัยเศรษฐกิจ
และพัฒนาการจัดการป่าไม้ สำนักงานป่าไม้เขต เฉพาะฝ่ายจัดการป่าชายเลน
ฝ่ายอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ เฉพาะที่เกี่ยวกับงานจัดการป่าชายเลน มาเป็นของ
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ทั้งนี้ ตามมาตรา ๖๐ แห่งพระราชกฤษฎีกา
โอนกิจการบริหารและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
ปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ และมาตรา ๘ แห่งพระราชกฤษฎีกา
โอนกรมป่าไม้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไปเป็นกรมป่าไม้กระทรวงทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และปรับปรุงอำนาจหน้าที่และกิจการของกรมทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่ง กรมป่าไม้ และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๔๖ และเพื่อรองรับการโอน
ภารกิจดังกล่าวรวมทั้งให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการปฏิรูประบบราชการตามพระราช
บัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ บทบัญญัติมาตรา ๑๖๑ แห่ง
พระราชกฤษฎีกาเดียวกันจึงบัญญัติให้บรรดาอำนาจหน้าที่ในส่วนที่เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือคำสั่งของส่วนราชการ
หรื อ ของส่ ว นหนึ่ ง ส่ ว นใดของส่ ว นราชการที่ โ อนมา หรื อ ของรั ฐ มนตรี เ จ้ า สั ง กั ด 

และผู้ ด ำรงตำแหน่ ง หรื อ ผู้ ซึ่ ง ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข องส่ ว นราชการที่ รั บ โอนดั ง กล่ า ว
เมื่อพิจารณาบทบัญญัติดังกล่าวแล้วจะเห็นได้ว่ามีเจตนารมณ์ที่จะให้ครอบคลุมการ
โอนบรรดาอำนาจหน้าที่ในส่วนที่เกี่ยวกับการปฏิบัติการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ
ข้อบังคับ ประกาศ หรือคำสั่งใดของส่วนราชการ หรือของส่วนหนึ่งส่วนใดของส่วน
ราชการที่โอนไปเป็นของส่วนราชการที่รับโอน แม้จะมิได้บัญญัติไว้อย่างชัดเจนใน
พระราชกฤษฎีกานี้หรือพระราชกฤษฎีกาแก้ไขบทบัญญัติให้สอดคล้องกับการโอน
อำนาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง
ขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ปัญหาการบังคับใช้กฎหมาย กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
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ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ทั้งนี้ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการปฏิรูประบบราชการ
และเพื่อวัตถุประสงค์ในทางบริหารที่จะให้ส่วนราชการที่รับโอนภารกิจนั้นสามารถ
ปฏิบัติงานตามภารกิจดังกล่าวได้อย่างต่อเนื่อง ฉะนั้น กรณีนี้เมื่อโอนภารกิจใน
ส่วนที่เกี่ยวกับป่าชายเลนมาเป็นของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งย่อมทำให้
บรรดาอำนาจหน้ า ที่ ใ นส่ ว นที่ เ กี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ ป่ า สงวน
แห่งชาติฯ และพระราชบัญญัติป่าไม้ฯ โอนมาเป็นของกรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ ง อย่ า งไรก็ ต าม การโอนอำนาจหน้ า ที่ ใ นส่ ว นที่ เ กี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ
ตามกฎหมายดั ง กล่ า วก็ เ พื่ อ ประโยชน์ ท างการบริ ห าร แต่ ไ ม่ มี ผ ลเป็ น การแก้ ไ ข
อำนาจหน้าที่ในการดำเนินการตามกฎหมายที่บัญญัติไว้แต่อย่างใด
ประเด็นที่สอง อธิบดีกรมป่าไม้สามารถใช้อำนาจตามมาตรา ๑๙ แห่ง
พระราชบั ญ ญั ติ ป่ า สงวนแห่ ง ชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ สั่ ง การให้ เ จ้ า หน้ า ที่ ข องกรม
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดในเขตป่าสงวนแห่งชาติ
เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการควบคุม ดูแล รักษา หรือบำรุง ทรั พ ยากรป่ า ชายเลนตาม
อำนาจหน้ า ที่ ไ ด้ ห รื อ ไม่ เพี ย งใด เห็ น ว่ า นิ ย ามคำว่ า “พนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ ”
ในมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ ได้บัญญัติให้
“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่าผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราช
บัญญัตินี้ ซึ่งจะเห็นได้ว่ากฎหมายได้ใช้ถ้อยคำที่มีความหมายกว้างโดยมิได้ระบุไว้
เป็นการเฉพาะว่าต้องแต่งตั้งจากบุคคลหรือเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการใดแม้โดยข้อ
เท็จจริงแล้วผู้มีอำนาจในการแต่งตั้งย่อมพิจารณาแต่งตั้งจากบุคคลที่มีความเหมาะ
สมในการปฏิบัติหน้าที่ตามบทบัญญัติของกฎหมายด้วย แต่เมื่อไม่มีข้อจำกัดไว้
จึงเป็นการให้ดุลพินิจแก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ที่สามารถจะแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ของกรมป่าไม้หรือ
จะเป็นเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการอื่นเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ ดังนั้น ผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้เป็น “พนักงานเจ้า
หน้าที่” ตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติฯ จึงมีอำนาจหน้าที่
ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ทุกประการ และมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวน
แห่งชาติฯ กำหนดให้อธิบดีกรมป่าไม้มีอำนาจสั่งเป็นหนังสือให้พนักงานเจ้าหน้าที่
หรือเจ้าหน้าที่ของกรมป่าไม้กระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดในเขตป่าสงวนแห่งชาติได้
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ย่อมเห็นได้ว่ามาตรา ๑๙แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ได้กำหนดบุคคลที่อธิบดี
กรมป่าไม้สามารถสั่งให้กระทำอย่างหนึ่งอย่างใดไว้ ๒ ประเภท กล่าวคือ ประเภทที่หนึ่ง
พนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ และประเภทที่ ส อง เจ้ า หน้ า ที่ ข องกรมป่ า ไม้ ฉะนั้ น เมื่ อ
รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มได้ อ อกประกาศ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๗
แต่ ง ตั้ ง ให้ เ จ้ า หน้ า ที่ ข องกรมทรั พ ยากรทางทะเลและชายฝั่ ง เป็ น “พนั ก งานเจ้ า
หน้ า ที่ ” ตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ จึ ง ต้ อ งถื อ ว่ า ผู้ ไ ด้ รั บ แต่ ง ตั้ ง เป็ น
“พนักงานเจ้าหน้าที่”มีอำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมายดังกล่าวบัญญัติไว้ทุกประการ
อธิบดีกรมป่าไม้ จึงสามารถอาศัยอำนาจตามมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติ
ป่าสงวนแห่งชาติฯสั่งการให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดังกล่าวกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใด
เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการควบคุ ม ดู แ ล รั ก ษา หรื อ บำรุ ง ป่ า สงวนแห่ ง ชาติ ใ นเขต
ป่าสงวนแห่งชาติได้
จากความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาดังกล่าวจึงเห็นว่า ยังไม่มีแนวทาง
แก้ไขอย่างเป็นรูปแบบที่จะให้การดูแลทรัพยากรป่าชายเลนของกรมทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่งเป็นเอกภาพแต่อย่างใด
๔.๒ ภารกิจด้านทรัพยากรทางทะเล
๔.๒.๑ ในการดำเนินการอนุรักษ์ ฟื้นฟู บริหารจัดการทรัพยากรทางทะเล
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติการ
ประมง พ.ศ. ๒๔๙๐ เป็นเครื่องมือในการจัดการทำภารกิจ โดยพระราชบัญญัติ
ฉบั บ นี้ อ ยู่ ใ นความรั บ ผิ ด ชอบของกรมประมงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีคำสั่ง ที่ ๓๗๗/๒๕๔๖ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม
พ.ศ. ๒๕๔๖ แต่งตั้งข้าราชการบางตำแหน่งของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการประมง ให้มีอำนาจหน้าที่ปฏิบัติ
การตามมาตรา ๕๖ มาตรา ๕๗ และมาตรา ๕๙ แห่งพระราชบัญญัติการประมง
พ.ศ. ๒๔๙๐ เฉพาะในที่จับสัตว์น้ำซึ่งเป็นทะเล กล่าวคือ
มาตรา ๕๖ ให้ พ นั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ มี อ ำนาจที่ จ ะเข้ า ไปในที่ จั บ สั ต ว์ น้ ำ
แห่งใดๆ หรือเรือทำการประมงของบุคคลใดๆ เพื่อตรวจการทำการประมง เครื่องมือ
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ทำการประมง สัตว์น้ำ หลักฐานบัญชีและเอกสารต่างๆ ของผู้รับอนุญาตได้ทุกเมื่อ
ผู้รับอนุญาตต้องอำนวยความสะดวกและชี้แจงแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ทุกประการ 
มาตรา ๕๗ เมื่อปรากฏว่าบุคคลใดกระทำความผิดต่อพระราชบัญญัตินี้
หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่ากระทำการเช่นว่านั้น ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจ
จับกุมผู้นั้นพร้อมด้วยเรือ เครื่องมือทำการประมง สัตว์น้ำ และสิ่งอื่นๆ ที่ใช้ในการ
กระทำผิดเพื่อดำเนินการตามกฎหมาย
มาตรา ๕๙ ให้ พ นั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ มี อ ำนาจทำการรื้ อ ถอน ทำลายหรื อ
ยึ ด เครื่ อ งมื อ ซึ่ ง ตั้ ง อยู่ ใ นที่ จั บ สั ต ว์ น้ ำ โดยฝ่ า ฝื น พระราชบั ญ ญั ติ นี้ และสิ่ ง ต่ า งๆ
ซึ่งระบุไว้ในมาตรา ๕๘ ในกรณีที่ผู้รับคำสั่งไม่ได้รื้อถอนไปภายในเวลาอันสมควร
ค่าใช้จ่ายในการรื้อถอนดังกล่าวให้ผู้รับอนุญาตหรือผู้ฝ่าฝืนเป็นผู้ออก
ซึ่ ง ที่ ผ่ า นมาปั ญ หาคงมี ว่ า ตำแหน่ ง บางตำแหน่ ง นั้ น กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ยังมิได้มีคำสั่งแต่งตั้งให้เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ
ฉบับนี้ ทำให้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งซึ่งมีอัตรากำลังน้อย ขาดบุคลากร
ที่เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ที่จะสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเพียงพอ ซึ่งกรมทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่งไม่มีอำนาจที่จะแต่งตั้งเองได้ทำให้ขาดความเป็นเอกภาพ
๔.๒.๒ ในการดำเนินการตามภารกิจในการอนุรักษ์และฟื้นฟูสัตว์ทะเลที่
หายากและใกล้สูญพันธุ์ ซึ่งจะต้องดำเนินการโดยอาศัยพระราชบัญญัติสงวนและ
คุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งเป็นกฎหมายที่อยู่ในความดูแลของกรมอุทยาน
แห่ ง ชาติ สั ต ว์ ป่ า และพั น ธุ์ พื ช กระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม
ในส่วนที่เป็นสัตว์บกและในความดูแลของกรมประมงในส่วนที่เป็นสัตว์น้ำ ปัจจุบัน
ในส่วนของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้มีประกาศ ลงวันที่ ๑๙
เมษายน ๒๕๔๗ แต่งตั้งให้เจ้าหน้าที่ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเป็น
พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจหน้าที่ในการจับกุม ปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมาย
ฉบับนี้ภายในเขตท้องที่รับผิดชอบแล้วแต่ในส่วนที่เป็นเขตอุทยานแห่งชาติ
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งไม่มีอำนาจเข้าไปดำเนินการได้ และใน
ส่วนของกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังมิได้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของกรม
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเป็นเจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจปฏิบัติการในส่วนที่เกี่ยวกับ
สัตว์น้ำแต่อย่างใด จึงทำให้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งยังไม่อาจดูแลสัตว์
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ทะเลหายาก ไม่ว่าจะเป็นเต่าทะเล พะยูน โลมา ฉลามวาฬ และวาฬซึ่งเหลืออยู่ใน
ธรรมชาติน้อยมากจนใกล้สูญพันธุ์หรือแม้แต่แนวปะการังที่ถูกทำลายได้อย่างเต็มที่
๔.๒.๓ ภารกิจในด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรแหล่งหญ้าทะเล ปัจจุบัน
ยังไม่มีกฎหมายที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจะใช้เป็นเครื่องมือในการ
ดำเนินการอย่างเต็มที่ การดำเนินการที่ผ่านมาต้องอาศัยช่องทางของพระราช
บั ญ ญั ติ ส่ ง เสริ ม และรั ก ษาคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ ม พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยขอให้ ส ำนั ก
นโยบายและแผนทรัพยากรแห่งชาติและสิ่งแวดล้อม ออกประกาศกำหนดให้เป็น
พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม
๔.๓ ภารกิจในด้านทรัพยากรที่ดินชายทะเลการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากร
		 ทางทะเล
ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ชายฝั่ง ชายหาดและหาดโคลน ซึ่งเป็นภารกิจที่โอนมาจาก
กรมพั ฒ นาที่ ดิ น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยตามข้ อ มู ล ชายฝั่ ง ทะเลของ
ประเทศไทยมีความยาวทั้งสิ้น ๒,๖๖๗ กิโลเมตร ใน ๒๓ จังหวัด ปัจจุบันประสบ
ปัญหาการกัดเซาะอย่างรุนแรงประมาณร้อยละ ๒๐ หรือประมาณ ๕๓๓ กิโลเมตร
นั้น ปัจจุบันภารกิจด้านนี้ตามกฎหมายยังขาดความชัดเจนว่าหน่วยงานใดเป็นผู้รับ
ผิดชอบหลัก คงมีเพียงพระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ.ศ.๒๕๕๑ ซึ่งกำหนดอำนาจ
หน้าที่ในการพัฒนาที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดินในส่วนที่เกี่ยวกับการสำรวจ
จำแนกและทำสำมะโนที่ดินเพื่อใช้ทราบถึงความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติและ
ความเหมาะสมแก่การใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม การวางแผนการใช้ที่ดิน
การกำหนดบริเวณการใช้ที่ดินและการกำหนดมาตรการเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ
มาเป็นอำนาจของคณะกรรมการพัฒนาที่ดินและกรมพัฒนาที่ดินโดยมีการกำหนด
องค์ประกอบของคณะกรรมการพัฒนาที่ดิน ประกอบด้วย รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็น
รองประธานกรรมการ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ อธิบดีกรมการปกครอง อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ อธิบดีกรมชลประทาน
อธิบดีกรมที่ดิน 
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๔๙

อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี อธิบดีกรมธนารักษ์ อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและ
สวัสดิการ อธิบดีกรมป่าไม้ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง อธิบดีกรมวิชาการ
เกษตร อธิ บ ดี ก รมส่ ง เสริ ม การเกษตร อธิ บ ดี ก รมส่ ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ่ น
อธิ บ ดี ก รมส่ ง เสริ ม สหกรณ์ อธิ บ ดี ก รมอุ ท ยานแห่ ง ชาติ สั ต ว์ ป่ า และพั น ธุ์ พื ช
เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขาธิการสำนักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และผู้ทรงคุณวุฒิอีกไม่เกินห้าคน
ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้ซึ่งมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์สูง
เป็ น ที่ ป ระจั ก ษ์ ใ นด้ า นการอนุ รั ก ษ์ ดิ น และน้ ำ ด้ า นการเกษตร หรื อ ด้ า นอื่ น ๆ
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การพั ฒ นาที่ ดิ น เป็ น กรรมการโดยให้ อ ธิ บ ดี ก รมพั ฒ นาที่ ดิ น เป็ น
กรรมการและเลขานุการ และให้อธิบดีกรมพัฒนาที่ดินแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการ
ได้ตามความจำเป็น ซึ่งจะเห็นได้ว่าอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งมิได้
เป็นกรรมการในคณะกรรมการนี้ด้วยทั้งที่มีภารกิจในด้านที่ดินชายฝั่ง

๕. ข้อเสนอแนะประกอบสาระสำคัญของ
ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการ
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. ....
จากปัญหาอุปสรรคด้านกฎหมายที่ใช้เป็นเครื่องมือเพื่อดำเนินภารกิจให้
ลุล่วงดังกล่าว จะเห็นได้ว่า การปฏิบัติงานของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
มีข้อจำกัดอยู่หลายประการ ดังนั้นเพื่อให้เกิดผลในการปฏิบัติงานจึงได้ดำเนินการ
ยกร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
พ.ศ. ... ขึ้ น โดยมี ห ลั ก การและเหตุ ผ ลคื อ “โดยที่ ใ นปั จ จุ บั น การบริ ห ารจั ด การ
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งยังไม่มีความเป็นเอกภาพ ขาดการบูรณาการและการ
มี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนและชุ ม ชนในท้ อ งถิ่ น ประกอบกั บ ได้ มี ก ารบุ ก รุ ก หรื อ
เปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่เพื่อใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเป็น
จำนวนมาก ทำให้ ท รั พ ยากรทางทะเลและชายฝั่ ง เปลี่ ย นแปลงและเสื่ อ มโทรม
ประกอบกับกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันยังไม่มีความครอบคลุมเพื่อคุ้มครอง
ทรั พ ยากรทางทะเลและชายฝั่ ง ในบางพื้ น ที่ สมควรมี ก ฎหมายเพื่ อ กำหนด
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หลักเกณฑ์ในการบริหารจัดการ บำรุงรักษา อนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง รวมทั้งให้ประชาชนและชุมชนในท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
ฟื้ น ฟู และบำรุ ง รั ก ษาทรั พ ยากรทางทะเลและชายฝั่ ง อย่ า งสมดุ ล และยั่ ง ยื น
จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้”
ซึ่งร่างพระราชบัญญัตินี้แบ่งออกเป็นหมวด ๕ หมวด คือ คณะกรรมการ
นโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ ชุมชน
ชายฝั่ง การคุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พนักงานเจ้าหน้าที่ และบท
กำหนดโทษ โดยมีสาระสำคัญดังนี้
๕.๑ กำหนดความหมายของ “ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง” ให้หมายถึง
สิ่งที่มีอยู่หรือเกิดขึ้นตามธรรมชาติในบริเวณทะเลและชายฝั่ง หรือสิ่งที่มนุษย์สร้าง
ขึ้นเพื่อประโยชน์แก่ระบบนิเวศน์ทางทะเลและชายฝั่ง
๕.๒ กำหนดให้มีคณะกรรมการนโยบายและแผนบริหารจัดการทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ ขึ้นเพื่อเป็นองค์กรที่มีอำนาจหน้าที่เสนอนโยบาย
และแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติต่อคณะรัฐมนตรี
ตลอดจนให้ความเห็น ข้อเสนอแนะและคำปรึกษาแก่หน่วยงานของรัฐเพื่อดำเนิน
การตามนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ
ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร
จั ด การทรั พ ยากรทางทะเลและชายฝั่ ง เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ นโยบายและแผน
การบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรทางทะเลและชายฝั่ ง แห่ ง ชาติ เสนอความเห็ น ต่ อ
คณะรัฐมนตรีในกรณีที่หน่วยงานของรัฐไม่ปฏิบัติตามนโยบายและแผนการบริหาร
จัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ พิจารณาให้ความเห็นชอบในการ
ออกกฎกระทรวง กำหนดให้พื้นที่ป่าชายเลนบริเวณใดบริเวณหนึ่งเป็นพื้นที่ป่าชายเลน
อนุรักษ์ หรือกำหนดให้พื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเป็นพื้นที่คุ้มครองทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง
๕.๓ กำหนดให้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอาจให้ความช่วยเหลือ
หรือสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชนในเขตพื้นที่ชายฝั่งทะเลหรือเกาะ ในการ
จัดการ การบำรุงรักษา การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทะเล
และชายฝั่ง
ขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ปัญหาการบังคับใช้กฎหมาย กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

๕๑

๕.๔ กำหนดให้มีการคุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง การกำหนดให้
พื้นที่ป่าชายเลนในบริเวณใดบริเวณหนึ่งเป็นพื้นที่ป่าชายเลนอนุรักษ์ โดยพื้นที่ที่
กำหนดจะต้องเป็นพื้นที่ที่ไม่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า หรือ
เขตห้ า มล่ า สั ต ว์ ป่ า หรื อ ไม่ อ ยู่ ใ นกรรมสิ ท ธิ์ ห รื อ สิ ท ธิ ค รอบครองตามประมวล
กฎหมายที่ดิ นของบุ คคลใดซึ่งไม่ใช่หน่วยงานของรัฐ และหากพื้น ที่ ป่า ชายเลน
อนุรักษ์อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ให้หยุดอำนาจหน้าที่ของอธิบดีกรมป่าไม้ตาม
กฎหมายป่าสงวนแห่งชาติ เป็นอำนาจหน้าที่ของอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ง ทั้งนี้เพื่อเป็นการแก้ไขอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายที่มีปัญหาในการปฏิบัติให้
ชัดเจนทั้งในแง่ของภารกิจและในแง่พื้นที่ด้วย
นอกจากนี้ให้มีการกำหนดให้พื้นที่ที่มีทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่อยู่ใน
สภาพสมบูรณ์อื่นสมควรสงวนไว้ให้อยู่ในสภาพเดิม พื้นที่ที่เป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของ
สัตว์และพืชตามธรรมชาติที่สมบูรณ์ พื้นที่ที่มีความสำคัญด้านระบบนิเวศน์ทาง
ทะเลและชายฝั่งอันควรอนุรักษ์ ให้เป็นพื้นที่คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ด้วย โดยกำหนดมาตรการคุ้มครอง เช่น ห้ามดำเนินกิจกรรมหรือกระทำการใดๆ
ที่ อ าจเป็ น อั น ตรายหรื อ ก่ อ ให้ เ กิ ด ผลกระทบต่ อ ทรั พ ยากรทางทะเลและชายฝั่ ง
กำหนดมาตรการสงวน อนุรักษ์ ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์ตามความเหมาะสมของ
พื้นที่ กำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อรักษาสภาพธรรมชาติ หรือมิให้กระทบ
กระเทือนต่อระบบนิเวศน์ตามธรรมชาติและอาจกำหนดมาตรการคุ้มครองอื่นๆ
ตามความเหมาะสมแก่สภาพพื้นที่นั้น
๕.๕ กำหนดอำนาจหน้ า ที่ ข องพนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ ใ นการปฏิ บั ติ ก ารตาม
พระราชบัญญัตินี้
ซึ่งจากหลักการยกร่างพระราชบัญญัตินี้เห็นว่าหากได้ดำเนินการจนมีผล
บังคับใช้เป็นกฎหมายแล้ว จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารจัดการทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่งได้อย่างเป็นเอกภาพและยั่งยืนต่อไป

๕๒

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ปัญหาการบังคับใช้กฎหมาย กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

พระราชบัญญัติ
การประมง
พ.ศ. ๒๔๙๐

พระราชบัญญัติ
การประมง
พ.ศ. ๒๔๙๐

…………………………
ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
คณะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์
รังสิต กรมขุนชัยนาทนเรนทร
พระยามานวราชเสวี
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๔๙๐
เป็นปีที่ ๒ ในรัชกาลปัจจุบัน
โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการประมง
พระมหากษั ต ริ ย์ โ ดยคำแนะนำและยิ น ยอมของรั ฐ สภา จึ ง มี พ ระบรม
ราชโองการให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบั ญ ญั ติ นี้ เ รี ย กว่ า “พระราชบั ญ ญั ติ ก ารประมง 

พ.ศ. ๒๔๙๐”
มาตรา ๒๑ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดเก้าสิบวันนับตั้งแต่
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ยกเลิก
(๑) พระราชบัญญัติอากรค่าน้ำ รัตนโกสินทรศก ๑๒๐
(๒) พระราชบัญญัติเพิ่มเติมพระราชบัญญัติอากรค่าน้ำ รัตนโกสินทรศก ๑๒๐
(๓) ประกาศแก้ไขพระราชบัญญัติอากรค่าน้ำ ร.ศ. ๑๒๐
๑

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๖๔/ตอนที่ ๓/หน้า ๘๑/๑๔ มกราคม ๒๔๙๐
ขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. ๒๔๙๐

๕๕

(๔) พระราชบัญญัติเพิ่มเติมพระราชบัญญัติอากรค่าน้ำ ศก ๑๒๐
(๕) พระราชบัญญัติอากรค่าน้ำแก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช ๒๔๗๒
(๖) พระราชบั ญ ญั ติ อ ากรค่ า น้ ำ รั ต นโกสิ น ทรศก ๑๒๐ แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม
พุทธศักราช ๒๔๗๗
(๗) พระราชบัญญัติอากรค่าน้ำ (ฉบับที่ ๖) พุทธศักราช ๒๔๗๙
(๘) พระราชบัญญัติอากรค่าน้ำ (ฉบับที่ ๗) พุทธศักราช ๒๔๘๑
(๙) กฎกระทรวงว่าด้วยวิธีจัดการและตั้งอัตราเก็บเงินอากรค่าน้ำตามความ
ในพระราชบัญญัติอากรค่าน้ำ ศก ๑๒๐
และบรรดากฎหมาย กฎ และข้อบังคับอื่นๆ ในส่วนที่มีบทบัญญัติไว้แล้วใน
พระราชบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัดแย้งกับบทแห่งพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้
(๑)๒ “สัตว์น้ำ” หมายความว่า สัตว์ที่อาศัยอยู่ในน้ำหรือมีวงจรชีวิตส่วน
หนึ่งอยู่ในน้ำหรืออาศัยอยู่ในบริเวณที่น้ำท่วมถึง เช่น ปลา กุ้ง ปู แมงดาทะเล
หอย เต่า กระ ตะพาบน้ำ จระเข้ รวมทั้งไข่ของสัตว์น้ำนั้น  สัตว์น้ำจำพวกเลี้ยงลูก
ด้วยนม ปลิงทะเล ฟองน้ำ หินปะการัง กัลปังหา และสาหร่ายทะเล ทั้งนี้ รวมทั้ง
ซากหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสัตว์น้ำเหล่านั้น และหมายความรวมถึงพันธุ์ไม้น้ำ
ตามที่ได้มีพระราชกฤษฎีการะบุชื่อ
(๑ ทวิ)๓ “ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ” หมายความว่า ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นโดยใช้
สัตว์น้ำตามที่ได้มีพระราชกฤษฎีการะบุชื่อเป็นวัตถุดิบ
(๒) “ทำการประมง” หมายความว่า จับ ดัก ล่อ ทำอันตราย ฆ่า หรือเก็บ
สัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำด้วยเครื่องมือทำการประมงหรือด้วยวิธีใดๆ
(๓) “เครื่ อ งมื อ ทำการประมง” หมายความว่ า เครื่ อ งกลไก เครื่ อ งใช้ 

เครื่องอุปกรณ์ ส่วนประกอบ อาวุธ เสา หลัก หรือเรือ บรรดาที่ใช้ทำการประมง
(๔) “เรือ” หมายความว่า ยานพาหนะทางน้ำทุกชนิด

๒
๓

มาตรา ๔ (๑) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการประมง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๘
มาตรา ๔ (๑ ทวิ) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการประมง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๘

๕๖

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. ๒๔๙๐

(๕) “ที่จับสัตว์น้ำ” หมายความว่า ที่ซึ่งมีน้ำขังหรือไหล เช่น ทะเล แม่น้ำ  
ลำคลอง หนอง บึง บ่อ เป็นต้น และหาดทั้งปวง บรรดาซึ่งเป็นสาธารณสมบัติ
ของแผ่นดิน รวมทั้งป่าไม้ และพื้นดินซึ่งน้ำท่วมในฤดูน้ำไม่ว่าจะเป็นที่ สาธารณสมบัติ
ของแผ่ น ดิ น หรื อ ที่ ดิ น อั น บุ ค คลถื อ กรรมสิ ท ธิ์ และภายในเขตน่ า นน้ ำ ไทย
หรือน่านน้ำอื่นใด ซึ่งประเทศไทยใช้อยู่หรือมีสิทธิที่จะใช้ต่อไปในการทำการประมง
โดยที่ น่ า นน้ ำ เหล่ า นั้ น ปรากฏโดยทั่ ว ไปว่ า มี ข อบเขตตามกฎหมายท้ อ งถิ่ น
หรือธรรมเนียมประเพณี หรือตามกฎหมายระหว่างประเทศหรือตามสนธิสัญญา
หรือด้วยประการใด
(๖) “บ่ อ ล่ อ สั ต ว์ น้ ำ ” หมายความว่ า ที่ ล่ อ สั ต ว์ น้ ำ เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการ
ทำการประมงตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
(๗) “บ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ” หมายความว่า ที่เลี้ยงสัตว์น้ำ ตามที่กำหนดใน
กฎกระทรวง
(๘) “ประทานบัตร” หมายความว่า ใบอนุญาตซึ่งข้าหลวงประจำจังหวัด
ออกให้บุคคลผู้ประมูลได้ ให้มีสิทธิทำการประมงในที่ว่าประมูล
(๙) “ใบอนุญาต” หมายความว่า ใบอนุญาตซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ออกให้
แก่บุคคลใดใช้ทำการประมงหรือทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่อนุญาต
(๑๐) “อาชญาบัตร” หมายความว่า ใบอนุญาตซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ออก
ให้แก่ผู้รับอนุญาตเพื่อใช้เครื่องมือทำการประมง
(๑๑) “ผู้ รั บ อนุ ญ าต” หมายความว่ า บุ ค คลผู้ ไ ด้ รั บ ประทานบั ต ร
ใบอนุญาต อาชญาบัตร หรือผู้ได้รับอนุญาตให้กระทำการอย่างหนึ่งอย่างใด
ตามพระราชบัญญัตินี้
(๑๒) “เครื่องมือประจำที่” หมายความว่า เครื่องมือทำการประมงซึ่งใช้วิธี
ลงหลักปัก ผูก ขึง รั้ง ถ่วง หรือวิธีอื่นใด อันทำให้เครื่องมือนั้นอยู่กับที่ในเวลา
ทำการประมง
(๑๓) “เครื่องมือในพิกัด” หมายความว่า เครื่องมือทำการประมงซึ่งระบุชื่อ
ลักษณะ หรือวิธีใช้ไว้ในกฎกระทรวง
(๑๔) “เครื่องมือนอกพิกัด” หมายความว่า เครื่องมือทำการประมงซึ่งไม่ได้
ระบุไว้ในกฎกระทรวงว่าเป็นเครื่องมือในพิกัด 
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๕๗

(๑๕) “สถิ ติ ก ารประมง” หมายความว่ า สถิ ติ ห รื อ ข้ อ ความที่ เ กี่ ย วกั บ
ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ การค้าสินค้าสัตว์น้ำ การทำการประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
(๑๖) “พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ข้าหลวงประจำจังหวัดและ
นายอำเภอท้องที่ พนักงานประมง และผู้ซึ่งรัฐมนตรีได้แต่งตั้งให้มีหน้าที่ดำเนินการ
ตามพระราชบัญญัตินี้
(๑๗) “อธิบดี” หมายความว่า อธิบดีกรมการประมง
(๑๘) “รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๕ ให้ รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงเกษตราธิ ก ารรั ก ษาการตาม
พระราชบัญญัตินี้ และให้มีอำนาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และออกกฎกระทรวง
กำหนดอัตราอากร และค่าธรรมเนียมไม่เกินอัตราตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัตินี้
และกำหนดกิจการอื่นๆ เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับได้

หมวด ๑
ที่จับสัตว์น้ำ
มาตรา ๖ บรรดาที่จับสัตว์น้ำทั้งปวงให้กำหนดเป็น ๔ ประเภท คือ
(๑) ที่รักษาพืชพันธุ์
(๒) ที่ว่าประมูล 
(๓) ที่อนุญาต
(๔) ที่สาธารณประโยชน์
มาตรา ๗ ให้คณะกรมการจังหวัดโดยอนุมัติของรัฐมนตรี มีอำนาจประกาศ
กำหนดประเภทที่จับสัตว์น้ำภายในเขตท้องที่ของตนว่า เข้าอยู่ในประเภทที่รักษา
พืชพันธุ์ ที่ว่าประมูล หรือที่อนุญาต
ที่ จั บ สั ต ว์ น้ ำ ซึ่ ง มิ ไ ด้ มี ป ระกาศตามความในวรรคหนึ่ ง ให้ ถื อ เป็ น ที่
สาธารณประโยชน์
มาตรา ๘ ที่รักษาพืชพันธุ์ คือ ที่จับสัตว์น้ำซึ่งอยู่ในบริเวณพระอารามหรือ
ปูชนียสถาน หรือติดกับเขตสถานที่ดังกล่าวแล้ว บริเวณประตูน้ำ ประตูระบายน้ำ
๕๘
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ฝาย หรือทำนบ หรือที่ซึ่งเหมาะแก่การรักษาพืชพันธุ์สัตว์น้ำ
มาตรา ๙ ห้ามมิให้บุคคลใดทำการประมงหรือเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่รักษา
พืชพันธุ์ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากอธิบดี
ผู้รับอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่อธิบดีกำหนดให้
มาตรา ๑๐ ที่ว่าประมูล คือที่จับสัตว์น้ำซึ่งสมควรจะให้บุคคลว่าประมูล
ผูกขาดทำการประมง และเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
การกำหนดที่ จั บ สั ต ว์ น้ ำ แห่ ง ใดเป็ น ที่ ว่ า ประมู ล นั้ น จะต้ อ งไม่ อ ยู่ ใ นเขต
ชลประทานหลวง หรือไม่เป็นการเสียหายแก่การทำนา หรือการสัญจรทางน้ำ
มาตรา ๑๑ ห้ า มมิ ใ ห้ บุ ค คลใดทำการประมงหรื อ เพาะเลี้ ย งสั ต ว์ น้ ำ ในที่
ว่าประมูล เว้นแต่ผู้รับอนุญาต
ผู้รับอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่อธิบดีกำหนด
การทำการประมงในที่ ว่ า ประมู ล เฉพาะเพื่ อ บริ โ ภคภายในครอบครั ว ให้
กระทำได้ แต่ต้องใช้เครื่องมือทำการประมงตามที่คณะกรมการจังหวัดประกาศ
กำหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรี
มาตรา ๑๒ ที่อนุญาต คือที่จับสัตว์น้ำซึ่งอนุญาตให้บุคคลทำการประมง
หรือเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และรวมตลอดถึงบ่อล่อสัตว์น้ำ
มาตรา ๑๓ ห้ า มมิ ใ ห้ บุ ค คลใดทำการประมงหรื อ เพาะเลี้ ย งสั ต ว์ น้ ำ ในที่
อนุญาต เว้นแต่ผู้รับอนุญาต
ผู้รับอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่อธิบดีกำหนด
มาตรา ๑๔ ห้ามมิให้บุคคลใดขุดหรือสร้างบ่อล่อสัตว์น้ำในที่สาธารณสมบัติ
ของแผ่นดิน เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่
ส่วนในที่ดินอันบุคคลถือกรรมสิทธิ์ บุคคลย่อมขุดหรือสร้างบ่อล่อสัตว์น้ำได้
แต่ต้องไม่เป็นการเสียหายแก่พันธุ์สัตว์น้ำในที่รักษาพืชพันธุ์
มาตรา ๑๕ ผู้ รั บ อนุ ญ าตมี ห น้ า ที่ ติ ด โคมไฟและเครื่ อ งหมายเพื่ อ
ความปลอดภัยของการสัญจรในทางน้ำตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๑๖ ที่ ส าธารณประโยชน์ คื อ ที่ จั บ สั ต ว์ น้ ำ ซึ่ ง บุ ค คลทุ ก คนมี สิ ท ธิ
ทำการประมงและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำได้
บุคคลใดซึ่งทำการประมงหรือเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่สาธารณประโยชน์ต้อง
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๕๙

ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่รัฐมนตรีกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๑๗ ๔ ห้ า มมิ ใ ห้ บุ ค คลใดปลู ก สร้ า งสิ่ ง ใดลงไปในที่ รั ก ษาพื ช พั น ธุ์
ที่ว่าประมูล ที่อนุญาต ซึ่งมิใช่ที่ของเอกชนและที่สาธารณประโยชน์ หรือปลูกบัว
ข้าว ปอ พืชหรือพันธุ์ไม้น้ำอื่นใดตามที่จะได้มีพระราชกฤษฎีการะบุชื่อในที่เช่นว่านั้น
เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ 
ผู้รับอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่รัฐมนตรีกำหนด
มาตรา ๑๘ ๕ ห้ า มมิ ใ ห้ บุ ค คลใดวิ ด น้ ำ ในที่ รั ก ษาพื ช พั น ธุ์ ที่ ว่ า ประมู ล        
ที่ อ นุ ญ าตซึ่ ง มิ ใ ช่ ที่ ข องเอกชน และที่ ส าธารณประโยชน์ หรื อ บ่ อ ล่ อ สั ต ว์ น้ ำ
หรือทำให้น้ำในที่จับสัตว์น้ำเช่นว่านั้นแห้งหรือลดน้อยลง เพื่อทำการประมง เว้นแต่
จะได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่
ผู้รับอนุญาตจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่พนักงานเจ้าหน้าที่กำหนด
มาตรา ๑๙๖ ห้ามมิให้บุคคลใด เท ทิ้ง ระบาย หรือทำให้วัตถุมีพิษตามที่
รัฐมนตรีประกาศกำหนดในราชกิจจานุเบกษาลงไปในที่จับสัตว์น้ำ หรือกระทำการ
ใดๆ อันทำให้สัตว์น้ำมึนเมา หรือเท ทิ้ง ระบาย หรือทำให้สิ่งใดลงไปในที่จับ
สัตว์น้ำในลักษณะที่เป็นอันตรายแก่สัตว์น้ำหรือทำให้ที่จับสัตว์น้ำเกิดมลพิษ เว้นแต่
เป็นการทดลองเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ และได้รับอนุญาตจากพนักงาน
เจ้าหน้าที่
มาตรา ๒๐๗ ห้ามมิให้บุคคลใดใช้กระแสไฟฟ้าทำการประมงในที่จับสัตว์น้ำ
หรือใช้วัตถุระเบิดในที่จับสัตว์น้ำไม่ว่าในกรณีใด เว้นแต่เพื่อประโยชน์ของทาง
ราชการหรือได้รับอนุญาตจากอธิบดี
มาตรา ๒๐ ทวิ ห้ามมิให้บุคคลใดมีไว้ในครอบครองเพื่อการค้าซึ่งสัตว์น้ำ
โดยรู้ว่าได้มาโดยการกระทำความผิดตามมาตรา ๑๙ หรือมาตรา ๒๐
มาตรา ๒๑๘ ห้ามมิให้บุคคลใดทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่จับสัตว์น้ำซึ่งมิได้
๔
๕
๖
๗
๘

มาตรา ๑๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการประมง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๙๖
มาตรา ๑๘ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการประมง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๙๖
มาตรา ๑๙ แก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติการประมง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๘
มาตรา ๒๐ แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๐๕
มาตรา ๒๐ทวิ แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๐๕

๖๐
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อยู่ ใ นที่ ดิ น อั น บุ ค คลถื อ กรรมสิ ท ธิ์ ใ ห้ ผิ ด ไปจากสภาพที่ เ ป็ น อยู่ เว้ น แต่ จ ะได้ รั บ
อนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่
ผู้รับอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่พนักงานเจ้าหน้าที่กำหนดให้
มาตรา ๒๒ ห้ า มมิ ใ ห้ บุ ค คลใด ติ ด ตั้ ง วาง หรื อ สร้ า งเขื่ อ น ทำนบ รั้ ว
เครื่องมือที่เป็นตาข่าย หรือเครื่องมือทำการประมงอื่นๆ ในที่จับสัตว์น้ำ ซึ่งกางกั้น
ทางเดินของสัตว์น้ำ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือกระทำการ
เช่นว่านั้นเพื่อประโยชน์แก่การกสิกรรมในที่ดินอันบุคคลถือกรรมสิทธิ์
ผู้รับอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่พนักงานเจ้าหน้าที่กำหนดให้ เช่น
บันไดปลาโจน หรือเครื่องอุปกรณ์อื่นๆ เพื่อให้สัตว์น้ำว่ายขึ้นลงได้

หมวด ๒
บ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ
มาตรา ๒๓ ห้ามมิให้บุคคลใดขุดหรือสร้างบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำในที่สาธารณสมบัติ
ของแผ่นดิน เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่
ผู้รับอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในใบอนุญาต
มาตรา ๒๔ การทำการประมงในบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำไม่ต้องขออนุญาตและ
ไม่ต้องเสียเงินอากรตามพระราชบัญญัตินี้

หมวด ๓
การจดทะเบียนและการขออนุญาต
มาตรา ๒๕ ให้รัฐมนตรีมีอำนาจออกประกาศกำหนดให้ผู้มีอาชีพในการ
ประมงการค้าสินค้าสัตว์น้ำ ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำและอุตสาหกรรมสัตว์น้ำตามที่จะได้มี
พระราชกฤษฎีการะบุไว้ในท้องที่ใดๆ มาจดทะเบียนได้ และจะกำหนดให้ผู้มีอาชีพ
เช่ น ว่ า นี้ ม าขออนุ ญ าตต่ อ พนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ เ สี ย ก่ อ นดำเนิ น อาชี พ เช่ น ว่ า นั้ น
โดยให้เสียค่าธรรมเนียมหรือยกเว้นค่าธรรมเนียมตามพระราชบัญญัตินี้ก็ได้
ขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. ๒๔๙๐

๖๑

มาตรา ๒๖ ให้ รั ฐ มนตรี มี อ ำนาจออกประกาศกำหนดให้ เ จ้ า ของหรื อ
ผู้ครอบครองเครื่องมือทำการประมงชนิดหนึ่งชนิดใดในท้องที่ใดๆ จดทะเบียน
การมีไว้ในครอบครองซึ่งเครื่องมือนั้นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
มาตรา ๒๗ เมื่อมีกรณีจำเป็นแก่ราชการหรือเพื่อประโยชน์สาธารณะโดย
อนุมัติรัฐมนตรี ข้าหลวงประจำจังหวัดอาจสั่งให้เพิกถอนใบอนุญาต หรือประทานบัตร
รายใดๆ ก็ได้ ในกรณีเช่นว่านี้ให้ผู้รับอนุญาตได้รับคืนเงินอากรเฉพาะส่วนที่ต้อง
เพิกถอน
มาตรา ๒๘ บุคคลใดจะใช้เครื่องมือในพิกัดทำการประมงได้ ต่อเมื่อได้รับ
อาชญาบัตรระบุชื่อบุคคลนั้น และเสียเงินอากรตามพระราชบัญญัตินี้แล้ว
รัฐมนตรีมีอำนาจประกาศยกเว้นไม่ต้องให้รับอาชญาบัตรสำหรับเครื่องมือ
ทำการประมงอย่างหนึ่งอย่างใดในท้องที่ใดๆ ก็ได้
มาตรา ๒๘ ทวิ๙ บุคคลใดเป็นเจ้าของเรือ ใช้หรือยอมให้ใช้เรือของตน
ทำการประมงหรื อ เพื่ อ ทำการประมง จนเป็ น เหตุ ใ ห้ มี ก ารละเมิ ด น่ า นน้ ำ ของ
ต่ า งประเทศ และทำให้ ค นประจำเรื อ หรื อ ผู้ โ ดยสารไปกั บ เรื อ ต้ อ งตกค้ า งอยู่
ณ ต่างประเทศ บุคคลนั้นมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของคณะกรรมการ
พิจารณากำหนดค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายอื่นๆ อันเกิดจากการละเมิดน่านน้ำของ
ต่างประเทศซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งมีจำนวนไม่เกินเจ็ดคน ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่
ได้รับหนังสือแจ้งคำวินิจฉัยดังกล่าว
ในกรณีที่ไม่สามารถแจ้งคำวินิจฉัยแก่บุคคลตามวรรคหนึ่ง เพราะไม่พบตัว
บุคคลดังกล่าวหรือไม่มีผู้ใดยอมรับแทน ให้ถือว่าบุคคลดังกล่าวได้รับแจ้งคำวินิจฉัย
ของคณะกรรมการแล้ว ในเมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ส่งคำวินิจฉัยทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนตอบรับหรือปิดคำวินิจฉัยไว้ในที่เห็นได้ง่าย ณ สำนักงานภูมิลำเนา
หรือถิ่นที่อยู่ของบุคคลดังกล่าว โดยมีพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจเป็นพยาน
ในการนั้น
มาตรา ๒๙ เครื่องมือในพิกัดซึ่งได้รับอาชญาบัตรในท้องที่จังหวัดใดแล้ว
ถ้าบุคคลใดประสงค์จะนำไปใช้ทำการประมงในท้องที่จังหวัดอื่น ซึ่งจะต้องเสียเงิน
๙

มาตรา ๒๘ ทวิ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการประมง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๘

๖๒

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
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อากรสูงกว่าจะต้องเสียอากรเพิ่มเติมให้ครบตามอัตราในท้องที่นั้นเสียก่อนจึงจะใช้
เครื่องมือนั้นได้
มาตรา ๓๐ บุคคลใดประสงค์จะทำการประมงในที่อนุญาต ต้องขออนุญาต
และเสี ย เงิ น อากรตามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ และเงิ น ซึ่ ง ผู้ รั บ อนุ ญ าตที่ จ ะต้ อ งชำระ
โดยการว่าประมูล ให้ถือว่าเป็นเงินอากรตามพระราชบัญญัตินี้
รั ฐ มนตรี มี อ ำนาจประกาศยกเว้ น ไม่ ต้ อ งเสี ย เงิ น อากรค่ า อนุ ญ าตในที่
อนุญาตรายตัวบุคคลได้ ในกรณีเช่นว่านี้ให้ถือว่าได้รับอนุญาตแล้ว
มาตรา ๓๑ ห้ามมิให้บุคคลใดตั้ง หรือปัก หรือสร้างเครื่องมือประจำที่ลงใน
ที่สาธารณประโยชน์ ส่วนที่จับสัตว์น้ำอื่นๆ ห้ามมิให้บุคคลใดกระทำการเช่นว่านั้น
โดยมิได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่
มาตรา ๓๒ รัฐมนตรีหรือข้าหลวงประจำจังหวัดโดยอนุมัติรัฐมนตรีเฉพาะ
ภายในเขตท้องที่ของตน มีอำนาจประกาศกำหนดได้ดังต่อไปนี้
(๑) กำหนดขนาดตาและระยะช่องเครื่องมือทำการประมงทุกชนิด กำหนด
ขนาด ชนิด จำนวนและส่วนประกอบของเครื่องมือทำการประมงที่อนุญาตให้ใช้ใน
ที่จับสัตว์น้ำ
(๒) กำหนดมิให้ใช้เครื่องมือทำการประมงอย่างหนึ่งอย่างใดในที่จับสัตว์น้ำ
โดยเด็ดขาด
(๓) กำหนดระยะที่ตั้งเครื่องมือประจำที่ให้ห่างกันเพียงใด
(๔) กำหนดวิธีใช้เครื่องมือทำการประมงต่างๆ
(๕) กำหนดฤดู ป ลาที่ มี ไ ข่ แ ละวางไข่ เ ลี้ ย งลู ก กำหนดเครื่ อ งมื อ ที่ ใ ห้ ใ ช้
และกำหนดวิธีทำการประมงในที่จับสัตว์น้ำใดๆ ในฤดูดังกล่าว
(๖) กำหนดชนิด ขนาด และจำนวนอย่างสูงของสัตว์น้ำที่อนุญาตให้ทำการ
ประมง
(๗) กำหนดมิให้ทำการประมงสัตว์น้ำชนิดหนึ่งชนิดใดโดยเด็ดขาด
มาตรา ๓๓ การโอนประทานบัตร ใบอนุญาตและอาชญาบัตรและการออก
ใบแทนเอกสารเช่นว่านั้น และการสลักหลังอาชญาบัตร เพื่อแก้ไขหรือเพิ่มเติม
ผู้มีสิทธิใช้เครื่องมือทำการประมง จะต้องเสียค่าธรรมเนียมตามพระราชบัญญัตินี้
ใบอนุญาตหรืออาชญาบัตรใดซึ่งหมดอายุแล้ว แต่ได้ยื่นคำขอต่ออายุก่อน
ขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. ๒๔๙๐

๖๓

วันสิ้นอายุ มิให้ถือว่าการทำการประมงหรือการใช้เครื่องมือนั้นเป็นการกระทำโดย
มิได้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ จนกว่าพนักงานเจ้าหน้าที่จะได้แจ้งว่าไม่
อนุญาต
มาตรา ๓๔ ห้ามมิให้บุคคลใดทำการประมงหรือทำการใดๆ ในเครื่องมือ
ประจำที่ของผู้รับอนุญาต หรือในบริเวณที่ตั้งเครื่องมือเช่นว่านั้น ตามที่คณะกรม
การจังหวัดจะได้ประกาศกำหนดเขตโดยอนุมัติรัฐมนตรี
มาตรา ๓๕ ผู้รับอนุญาตจะต้องนำประทานบัตร ใบอนุญาต และอาชญาบัตร
ติ ด ตั ว ไปด้ ว ยเสมอในเวลาไปทำการประมงและต้ อ งนำออกแสดงเมื่ อ พนั ก งาน
เจ้าหน้าที่ขอตรวจ
มาตรา ๓๖ ในกรณี ที่ ผู้ รั บ อนุ ญ าตกระทำการฝ่ า ฝื น พระราชบั ญ ญั ติ นี้
หรือปฏิบัติผิดเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในประทานบัตร ใบอนุญาต หรืออาชญาบัตร
หรือค้างเงินอากรที่เกี่ยวกับประทานบัตร ใบอนุญาต หรืออาชญาบัตร พนักงาน
เจ้าหน้าที่จะสั่งเพิกถอนประทานบัตร ใบอนุญาต หรืออาชญาบัตรนั้นเสียก็ได้
มาตรา ๓๗ ในขณะใดหรื อ ในท้ อ งที่ ใ ดยั ง ไม่ ส มควรจะเก็ บ เงิ น อากรให้
ประกาศยกเว้นโดยพระราชกฤษฎีกา
มาตรา ๓๘ โดยอนุมัติรัฐมนตรี ให้คณะกรมการจังหวัดมีอำนาจยกเว้น งด
หรือคืนอากรค่าประทานบัตร ใบอนุญาต และอาชญาบัตร ให้บางส่วนหรือทั้งหมด
ตามแต่จะเห็นสมควร
มาตรา ๓๙ โดยอนุมัติรัฐมนตรี ให้คณะกรมการจังหวัดมีอำนาจสั่งอนุญาต
ให้ผ่อนเวลาชำระเงินอากรได้ตามที่เห็นสมควร
สำหรับเงินอากรที่ค้างนั้น ผู้รับอนุญาตจะต้องเสียดอกเบี้ยร้อยละสิบต่อปี
ของเงินอากรและเงินดอกเบี้ยนี้ให้ถือเป็นเงินอากรค้าง
มาตรา ๔๐ ถ้าผู้รับอนุญาตค้างชำระเงินอากร ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดำเนิน
การดังต่อไปนี้
(๑) ประกาศหรือแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้รับอนุญาตนำเงินอากรที่ค้างมาชำระ
ภายในเวลาตามที่เห็นสมควร
(๒) เมื่อได้ดำเนินการตามอนุมาตรา (๑) แล้ว ผู้รับอนุญาตยังเพิกเฉยอยู่
พนักงานเจ้าหน้าที่อาจสั่งให้หยุดทำการประมง
๖๔

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
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(๓) จัดการขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ผู้รับอนุญาตนำมาวางเป็นหลักประกัน
หรือจัดการเรียกร้องให้ผู้ค้ำประกันชำระเงินอากรแทนผู้รับอนุญาต เงินที่ได้จากการ
ขายทอดตลาดให้ คิ ด ชำระเงิ น อากรและค่ า ใช้ จ่ า ยในการขายทอดตลาดจนครบ
เหลือเท่าใดให้คืนแก่ผู้รับอนุญาตหรือผู้ค้ำประกันแล้วแต่กรณี
มาตรา ๔๑ เงินอากรที่ค้างชำระนั้น พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจยึดและ
จัดการขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้รับอนุญาตแต่พอคุ้มกับเงินอากรที่ค้างชำระ
รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการยึดและการขายทอดตลาด
มาตรา ๔๒ ประทานบัตร ใบอนุญาตหรืออาชญาบัตรที่ถูกสั่งเพิกถอนตาม
มาตรา ๓๖ นั้น อากรที่ชำระแล้วจะเรียกคืนมิได้
มาตรา ๔๓ กำหนดอายุอาชญาบัตรสำหรับการขออนุญาตและเสียเงิน
อากรนั้นให้เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม
มาตรา ๔๔ ภายใต้บังคับแห่งมาตรา ๔๓ เพื่อประโยชน์แก่การเก็บอากร
โดยอนุมัติรัฐมนตรี ให้คณะกรมการจังหวัดมีอำนาจประกาศกำหนดฤดูกาลทำการ
ประมงตามความเหมาะสมแห่งท้องที่ โดยให้นับเวลาสิบสองเดือนเป็นหนึ่งฤดู
และให้ถือระยะเวลาดังกล่าวแล้วเป็นระยะเวลาสำหรับการขออนุญาตและเสียอากร
สำหรับหนึ่งปี
มาตรา ๔๕ ในการที่พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องออกไปตรวจสอบหรือกำหนด
ที่ตั้งเครื่องมือประจำที่ให้แก่ผู้ขออนุญาตใช้เครื่องมือ ให้ผู้ขออนุญาตจัดหาพาหนะ
รั บ และส่ ง พนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ ห รื อ ออกค่ า ใช้ จ่ า ยให้ แ ก่ พ นั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ เ ท่ า ที่
จำเป็นและจ่ายจริงตามแต่ผู้ขออนุญาตจะเลือก 
มาตรา ๔๖ ในกรณีที่เจ้าพนักงานผู้มีอำนาจออกประทานบัตร ใบอนุญาต
และอาชญาบัตรไม่ยอมออกเอกสารเช่นว่านั้น ให้บุคคลผู้มีส่วนได้เสียอุทธรณ์ไปยัง
รัฐมนตรีได้ โดยยื่นอุทธรณ์ต่อเจ้าพนักงานเช่นว่านั้นภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่
ทราบคำสั่ ง คำอุ ท ธรณ์ นั้ น ให้ เ จ้ า พนั ก งานเช่ น ว่ า นั้ น เสนอรั ฐ มนตรี โ ดยมิ ชั ก ช้ า        
คำวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้เป็นที่สุด
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๖๕

หมวด ๔
สถิติการประมง
มาตรา ๔๗ ให้ รั ฐ มนตรี มี อ ำนาจประกาศให้ ท ำการเก็ บ สถิ ติ ก ารประมง
ในท้องที่ใดๆ ได้ตามที่เห็นสมควร
มาตรา ๔๘ เมื่อได้มีประกาศตามความในมาตรา ๔๗ แล้ว อธิบดีอาจขอให้
ผู้หนึ่งผู้ใดที่มีอาชีพเกี่ยวกับสัตว์น้ำส่งรายการข้อความจำนวนเกี่ยวกับสถิตินั้นได้
มาตรา ๔๙ คำขอของอธิบดีนั้น ให้ทำเป็นหนังสือระบุชื่อเจ้าของกิจการ
ผู้จัดการ หรือผู้แทน และให้กำหนดเวลา สถานที่และวิธีการยื่น
มาตรา ๕๐ บุคคลซึ่งได้รับคำขอตามมาตรา ๔๘ ต้องกรอกคำตอบลงใน
แบบพิมพ์แสดงรายการข้อความ จำนวนตามที่รู้เห็น พร้อมทั้งลงชื่อกำกับ และ
จัดการยื่นตามกำหนดเวลา ณ สถานที่และตามวิธีการที่กำหนดในคำขอ
มาตรา ๕๑ ถ้ามีความจำเป็นเพื่อประโยชน์ของทางราชการ ให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่ ซึ่งได้รับแต่งตั้งจากรัฐมนตรีเพื่อการนี้ มีอำนาจเข้าในสถานที่ทำการของ
ผู้รับคำขอในเวลาตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก เพื่อทำการตรวจสอบ     
จดข้อความจำนวนเกี่ยวกับสถิติ การประมง และให้เป็นหน้าที่ของผู้รับคำขอ หรือ
ผู้แทนตอบคำถาม อำนวยความสะดวก และช่วยเหลือพนักงานเจ้าหน้าที่ในการนี้

หมวด ๕
การควบคุม
มาตรา ๕๒ โดยอนุมัติรัฐมนตรี ให้คณะกรมการจังหวัดมีอำนาจประกาศ
ห้ า มมิ ใ ห้ บุ ค คลอื่ น นอกจากผู้ รั บ อนุ ญ าต เข้ า ไปในที่ จั บ สั ต ว์ น้ ำ แห่ ง หนึ่ ง แห่ ง ใด     
เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากผู้รับอนุญาต หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ก่อน
มาตรา ๕๓๑๐ ห้ามมิให้บุคคลใดมีไว้ในครอบครองซึ่งสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์
สัตว์น้ำชนิดใดชนิดหนึ่งตามที่ระบุไว้ในพระราชกฤษฎีกา หรือมีไว้ในครอบครอง
๑๐

มาตรา ๕๓ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการประมง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๘
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ซึ่งสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำชนิดใดชนิดหนึ่งเกินจำนวนหรือปริมาณ หรือเล็ก
กว่ า ขนาดที่ ร ะบุ ไ ว้ ใ นพระราชกฤษฎี ก า เว้ น แต่ จ ะได้ รั บ อนุ ญ าตจากพนั ก งาน
เจ้าหน้าที่
ในกรณีที่สัตว์น้ำที่ห้ามบุคคลมีไว้ในครอบครองเป็นชนิดที่อาจก่อให้เกิด
อันตรายต่อร่างกายหรือทรัพย์สินของบุคคลหรือสาธารณชน ให้กำหนดลักษณะ
ของสัตว์น้ำนั้นว่าจะมีอันตรายอย่างใด และกำหนดเวลาสำหรับผู้ซึ่งมีสัตว์น้ำนั้น
ในครอบครองอยู่แล้วส่งมอบสัตว์น้ำนั้นให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ไว้ในพระราชกฤษฎีกา
ตามวรรคหนึ่งด้วย
การขออนุญาตและการอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 

วิธีการและเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง
บุ ค คลใดมี ไ ว้ ใ นครอบครองซึ่ ง สั ต ว์ น้ ำ หรื อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ สั ต ว์ น้ ำ ในวั น ที่
พระราชกฤษฎีกาออกตามความในวรรคหนึ่งใช้บังคับ ถ้าประสงค์จะมีไว้ในครอบครอง
ซึ่ ง สั ต ว์ น้ ำ หรื อ ผลิ ตภัณฑ์สัตว์น้ำนั้นต่อไป ต้องยื่น คำขออนุ ญ าตตามวรรคสาม
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกาดังกล่าวใช้บังคับ เว้นแต่ในกรณี
สัตว์น้ำตามวรรคสอง จะขออนุญาตหรืออนุญาตมิได้ และในระหว่างเวลาที่กำหนดไว้
สำหรับการขออนุญาตจนถึงวันที่ได้รับคำสั่งไม่อนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่มิให้
นำมาตรา ๖๗ ทวิ มาใช้บังคับ
ในกรณีที่บุคคลตามวรรคสี่ยื่นคำขออนุญาตแล้วแต่ไม่ได้รับอนุญาต อธิบดี
มีอำนาจสั่งให้บุคคลดังกล่าวส่งมอบสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำนั้นต่อพนักงาน
เจ้าหน้าที่ภายในเจ็ดวันนับแต่วันได้รับคำสั่ง
ในกรณีมีการส่งมอบสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำตามวรรคสองหรือวรรคห้า
ให้กรมประมงคิดราคาสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำดังกล่าวตามสมควรแก่ผู้ส่งมอบ
ความในวรรคหนึ่ง วรรคสอง วรรคสาม วรรคสี่ วรรคห้า และวรรคหก
มิให้ใช้บังคับแก่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจหรือกิจการอื่นเฉพาะที่รัฐมนตรีกำหนด
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๕๔ ห้ า มมิ ใ ห้ น ำสั ต ว์ น้ ำ ชนิ ด หนึ่ ง ชนิ ด ใดตามที่ ร ะบุ ใ นพระราช
กฤษฎีกา เข้ามาในราชอาณาจักร โดยมิได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่
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๖๗

มาตรา ๕๕ ห้ า มมิ ใ ห้ บุ ค คลใดนำสั ต ว์ น้ ำ ชนิ ด หนึ่ ง ชนิ ด ใดตามที่ ร ะบุ ใ น
พระราชกฤษฎีกา ไปปล่อยในที่จับสัตว์น้ำแห่งหนึ่งแห่งใด เว้นแต่จะได้รับอนุญาต
จากพนักงานเจ้าหน้าที่
มาตรา ๕๖ ให้ พ นั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ มี อ ำนาจที่ จ ะเข้ า ไปในที่ จั บ สั ต ว์ น้ ำ     
แห่ ง ใดๆ หรื อ เรื อ ทำการประมงของบุ ค คลใดๆ เพื่ อ ตรวจการทำการประมง
เครื่องมือทำการประมงสัตว์น้ำ หลักฐานบัญชีและเอกสารต่างๆ ของผู้รับอนุญาต
ได้ทุกเมื่อ ผู้รับอนุญาตต้องอำนวยความสะดวก และชี้แจงแก่พนักงานเจ้าหน้าที่
ทุกประการ
มาตรา ๕๗ เมื่อปรากฏว่าบุคคลใดกระทำความผิดต่อพระราชบัญญัตินี้
หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่ากระทำการเช่นว่านั้น ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจ
จับกุมผู้นั้นพร้อมด้วยเรือ เครื่องมือทำการประมง สัตว์น้ำ และสิ่งอื่นๆ ที่ใช้ใน
การกระทำผิดเพื่อดำเนินการตามกฎหมาย
มาตรา ๕๘ ให้ข้าหลวงประจำจังหวัดมีอำนาจออกคำสั่งให้ผู้รับอนุญาต
รื้อถอนเครื่องมือทำการประมง สิ่งปลูกสร้าง หรือสิ่งใดๆ ในที่จับสัตว์น้ำ ซึ่งได้
กระทำโดยฝ่าฝืนพระราชบัญญัตินี้ หรือซึ่งประทานบัตรหรือใบอนุญาตได้สิ้นอายุ
แล้ ว บรรดาที่ เ ป็ น ของผู้ รั บ อนุ ญ าต ค่ า ใช้ จ่ า ยในการรื้ อ ถอนดั ง กล่ า วแล้ ว ให้
ผู้รับอนุญาตเป็นผู้ออก
มาตรา ๕๙ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจทำการรื้อถอน ทำลายหรือยึด
เครื่องมือซึ่งตั้งอยู่ในที่จับสัตว์น้ำ โดยฝ่าฝืนพระราชบัญญัตินี้ และสิ่งต่างๆ ซึ่งระบุ
ไว้ในมาตรา ๕๘ ในกรณีที่ผู้รับคำสั่งไม่ได้รื้อถอนไปภายในเวลาอันสมควร ค่าใช้จ่าย
ในการรื้อถอนดังกล่าวให้ผู้รับอนุญาตหรือผู้ฝ่าฝืนเป็นผู้ออก
มาตรา ๖๐ การประกาศตามพระราชบัญญัตินี้ ถ้ามิได้กำหนดวิธีการไว้
เป็นพิเศษในพระราชบัญญัตินี้แล้ว ให้ทำเป็นหนังสือปิดไว้ ณ ที่ว่าการอำเภอและ
ศาลากลางจังหวัดประจำท้องที่เป็นเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

๖๘
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หมวด ๖
บทกำหนดโทษ
มาตรา ๖๑ ๑๑ บุ ค คลใดฝ่ า ฝื น มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๔ มาตรา ๑๕      
มาตรา ๑๖ วรรคสอง มาตรา ๒๓ มาตรา ๓๑ มาตรา ๓๔ หรือมาตรา ๕๒
ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองพันบาท หรือจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือทั้งปรับทั้งจำ
มาตรา ๖๒ ๑๒ บุ ค คลใดฝ่ า ฝื น มาตรา ๙ มาตรา ๑๓ มาตรา ๑๗        
มาตรา ๑๘ มาตรา ๒๑ มาตรา ๒๒ มาตรา ๓๐ มาตรา ๕๔ หรือมาตรา ๕๕
ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือทั้งปรับทั้งจำ
มาตรา ๖๒ ทวิ๑๓ บุคคลใดฝ่าฝืนมาตรา  ๑๙ หรือมาตรา ๒๐ ต้องระวางโทษ
จำคุกตั้งแต่หกเดือนถึงห้าปี และปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท
มาตรา ๖๒ ตรี๑๔ บุคคลใดฝ่าฝืนมาตรา ๒๐ ทวิ มีความผิดต้องระวางโทษ
จำคุกไม่เกินสามปี และปรับไม่เกินห้าพันบาท
มาตรา ๖๓ บุคคลใดไม่ปฏิบัติตามประกาศของรัฐมนตรีที่ออกตาม มาตรา ๒๕
หรือมาตรา ๒๖ มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งร้อยบาท หรือจำคุก
ไม่เกินหนึ่งเดือน หรือทั้งปรับทั้งจำ
มาตรา ๖๔๑๕ บุคคลใดใช้เครื่องมือทำการประมง ซึ่งต้องมีอาชญาบัตรตาม
พระราชบัญญัติโดยไม่มีอาชญาบัตรตามมาตรา ๒๘ หรือมิได้เสียเงินอากรเพิ่มเติม
ตามมาตรา ๒๙ ต้องระวางโทษปรับสามเท่าของเงินอากรและให้อธิบดีหรือพนักงาน
เจ้าหน้าที่ที่อธิบดีมอบหมายมีอำนาจเปรียบเทียบได้
เมื่อผู้กระทำความผิดได้ชำระค่าปรับตามจำนวนที่เปรียบเทียบภายในสิบห้าวัน
ให้คดีนั้นเป็นอันเลิกกัน

มาตรา ๖๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการประมง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๘
มาตรา ๖๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการประมง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๘
๑๓
มาตรา ๖๒ ทวิ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการประมง (ฉบับที่ ๓ ) พ.ศ. ๒๕๒๘
๑๔
มาตรา ๖๒ ตรี เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการประมง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๙๖
๑๕
มาตรา ๖๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการประมง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๘
๑๑

๑๒

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. ๒๔๙๐

๖๙

มาตรา ๖๔ ทวิ๑๖ บุคคลใดไม่ปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของคณะกรรมการตาม
มาตรา ๒๘ ทวิ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือจำคุกไม่เกินห้าปี
หรือทั้งปรับทั้งจำ
มาตรา ๖๕๑๗ บุคคลใดฝ่าฝืนประกาศของรัฐมนตรีหรือผู้ว่าราชการจังหวัด
ซึ่ ง ประกาศตามความในมาตรา ๓๒ ต้ อ งระวางโทษปรั บ ตั้ ง แต่ ห้ า พั น บาท
ถึงหนึ่งหมื่นบาท หรือจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือทั้งปรับทั้งจำ
มาตรา ๖๖ ผู้ รั บ อนุ ญ าตใดไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามที่ บั ญ ญั ติ ไ ว้ ใ นมาตรา ๓๕ มี
ความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าสิบบาท
มาตรา ๖๗ บุคคลซึ่งมีหน้าที่ต้องปฏิบัติการตามมาตรา ๕๐ หรือ มาตรา
๕๑ หรือมาตรา ๕๖ ละเลยไม่ปฏิบัติการเช่นว่านั้น มีความผิดต้องระวางโทษปรับ
ไม่เกินหนึ่งพันบาท
มาตรา ๖๗ ทวิ ๑๘ บุ ค คลใดฝ่ า ฝื น มาตรา ๕๓ วรรคหนึ่ ง หรื อ วรรคห้ า
ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือทั้งปรับทั้งจำ
ถ้ า หากปรากฏว่ า สั ต ว์ น้ ำ นั้ น เป็ น สั ต ว์ ช นิ ด ที่ อ าจก่ อ ให้ เ กิ ด อั น ตรายตาม
มาตรา ๕๓ วรรคสอง ผู้ฝ่าฝืนต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนสองหมื่นบาท
หรือจำคุกไม่เกินหกปี หรือทั้งปรับทั้งจำ
มาตรา ๖๘ ผู้รับอนุญาตใดไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของข้าหลวงประจำจังหวัด
ซึ่งสั่งตามมาตรา ๕๘ มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาท หรือจำคุก
ไม่เกินหกเดือน หรือทั้งปรับทั้งจำ
มาตรา ๖๙๑๙ เครื่องมือทำการประมง เรือ สัตว์น้ำ และสิ่งอื่นๆ ที่ใช้ในการ
กระทำความผิดหรือได้มาโดยการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ศาลจะริบ
เสียก็ได้ แต่ถ้าเป็นการกระทำความผิดตามมาตรา ๑๙ หรือมาตรา ๒๐ ให้ศาลริบ
สิ่งเช่นว่านั้นเสียทั้งสิ้น
มาตรา ๖๔ ทวิ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการประมง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๘
มาตรา ๖๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการประมง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๘
๑๘
มาตรา ๖๗ ทวิ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการประมง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๘
๑๙
มาตรา ๖๙ แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๐๕
๑๖

๑๗

๗๐

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. ๒๔๙๐

มาตรา ๗๐ เครื่องมือทำการประมงที่ได้มีประกาศตามความในมาตรา ๓๒
ห้ า มมิ ใ ห้ บุ ค คลใดใช้ โ ดยเด็ ด ขาดนั้ น ถ้ า นำมาใช้ ท ำการประมงในที่ จั บ สั ต ว์ น้ ำ       
ให้ศาลริบเครื่องมือนั้นเสีย
มาตรา ๗๑ ผู้กระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ต้องจ่ายเงินบำเหน็จ
แก่ผู้นำจับตามระเบียบที่รัฐมนตรีกำหนด แต่ต้องไม่เกินสองพันบาท และต้องชดใช้
เงินซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการไปตามมาตรา ๕๙ ในกรณีที่ศาลลงโทษ
ผู้ ก ระทำความผิ ด ให้ ศ าลพิ พ ากษา ให้ ผู้ ก ระทำความผิ ด ชำระเงิ น ดั ง กล่ า วแล้ ว
ถ้าไม่ชำระให้จัดการตามมาตรา ๑๘ แห่งกฎหมายลักษณะอาญาโดยถือเสมือนว่า
เป็นค่าปรับ
มาตรา ๗๒ บุคคลใดทำลาย ถอดถอน หรือทำให้โคมไฟ เครื่องหมาย
หลัก เขตแผ่นประกาศหรือสิ่งอื่นๆ ที่พนักงานเจ้า หน้าที่ไ ด้ทำไว้ ในที่จั บสัตว์ น้ำ
บุ บ สลาย หรื อ เสี ย หายด้ ว ยประการใดๆ มี ค วามผิ ด ต้ อ งระวางโทษปรั บ ไม่ เ กิ น
หนึ่งพันบาท หรือจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือทั้งปรับทั้งจำ

บทเฉพาะกาล
มาตรา ๗๓ ในกรณีที่ได้มีประกาศกำหนดประเภทที่จับสัตว์น้ำไว้ก่อนวันใช้
พระราชบัญญัตินี้ ให้ถือว่าเป็นประกาศที่ออกตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัตินี้
ตั้งแต่วันใช้บังคับพระราชบัญญัตินี้เป็นต้นไป
ประทานบัตร อาชญาบัตร และใบอนุญาตที่ออกก่อนวันใช้พระราชบัญญัตินี้
ให้ถือว่าเป็นประทานบัตร อาชญาบัตร และใบอนุญาตที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้
แล้วแต่กรณี และให้คงใช้ต่อไปได้จนหมดอายุแห่งประทานบัตร อาชญาบัตร และ
ใบอนุญาตนั้นๆ
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเรือตรี ถ. ธำรงนาวาสวัสดิ์
นายกรัฐมนตรี
ขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. ๒๔๙๐

๗๑

พระราชบัญญัติการประมง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๙๖๒๐
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ ด้วย
ปรากฏว่าเวลานี้มีผู้ใช้วัตถุระเบิดทำการประมงทั้งในน่านน้ำจืดและน่านน้ำเค็มกัน
เป็นจำนวนมาก อันเป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. ๒๔๙๐ ผู้ฝ่าฝืน
ไม่ค่อยกลัวเกรง เพราะโทษแห่งความผิดได้กำหนดไว้ให้ในอัตราต่ำ และการจับกุม           
ผู้ ก ระทำผิ ด ก็ จั บ ได้ ด้ ว ยความยากลำบาก การใช้ วั ต ถุ ร ะเบิ ด ทำการประมงนั้ น
ปรากฏจากผลของการทดลองของกองทัพเรือ ร่วมกับกรมการประมงว่าเป็นการ
ทำลายพันธุ์ปลาชนิดดีๆ อย่างร้ายแรงมาก การใช้วัตถุระเบิดส่วนมาก ผู้ฝ่าฝืนใช้
ตามหิ น กองในท้ อ งทะเลซึ่ ง มี ป ลาพั น ธุ์ ดี อ าศั ย อยู่ เช่ น ปลาเหลื อ ง ปลาสี กุ น          
การระเบิดครั้งหนึ่งๆ ปรากฏว่าได้ทำลายพันธุ์ปลาที่อยู่ในรัศมีการระเบิดโดยสิ้นเชิง
ทั้งปลาใหญ่และลูกปลาที่เป็นปลาที่มีราคา และปลาเหล่านี้ เป็นปลาประจำท้องที่
ถ้าหากยังมีการฝ่าฝืนเช่นนี้ต่อไปอีก ไม่ช้าพันธุ์ปลาดีๆ ในท้องทะเลก็จะถูกทำลาย
ให้สูญพันธุ์ในกาลต่อไปได้ เป็นการทำลายอาชีพการประมงของบรรดาชาวประมง
และบั ด นี้ ก็ ป รากฏว่ า เครื่ อ งมื อ ทำการประมงบางชนิ ด เช่ น อวนยอ อวนมุ โ ร
เบ็ดสาย ลอบปะทุน ทำการประมงไม่ได้ผล เพราะบริเวณที่ใดถูกระเบิด ปลาก็ถูก
ทำลายแทบหมดสิ้น ไม่มีพันธุ์พอที่จะเกิดและเพิ่มปริมาณให้มีการจับได้อีกเป็น
เวลานาน ทำให้ชาวประมงที่ใช้เครื่องมือประจำที่ทำการจับไม่ได้ต่างพากันร้องว่า
เดื อ ดร้ อ น ฉะนั้ น จึ งควรกำหนดโทษผู้ฝ่าฝืนไว้ในอัต ราสู ง เพื่ อ ปราบปรามให้
เข็ดหลาบ และป้องกันการทำลายพันธุ์ปลาไว้มิให้ถูกทำลายหมดไป โดยการกระทำ
ของผู้เห็นประโยชน์ส่วนตัวเฉพาะหน้า
อนึ่ง ปรากฏว่ามีผู้ฝ่าฝืนทำการบุกรุกและวิดน้ำจับสัตว์น้ำ ในที่จับสัตว์น้ำ
อันเป็นที่สาธารณประโยชน์ โดยมิได้รับอนุญาต เป็นเหตุให้เกิดการเสียหายแก่ที่จับ
สัตว์น้ำและพันธุ์สัตว์น้ำ จึงเห็นควรแก้ไขให้การควบคุมและการรักษาพันธุ์สัตว์น้ำได้
ประโยชน์รัดกุมยิ่งขึ้น

๒๐

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๗๐/ตอนที่ ๖๑/หน้า ๑๑๔๕/๒๙ กันยายน ๒๔๙๖

๗๒

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. ๒๔๙๐

พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. ๒๔๙๐
พ.ศ. ๒๕๑๓๒๑
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกำหนดฉบับนี้ คือ เนื่องจาก
ปรากฏว่าได้มีผู้มี ปลาปิรันยา (Piranha) หรือปลาคาริบี (Caribe) ซึ่งเป็นปลาน้ำ
จืดในสกุลเซราซาลมัส (Serasalmus) และมีแหล่งกำเนิดเดิมอยู่ในแม่น้ำอะเมซอน
ประเทศบราซิ ล ไว้ ใ นครอบครอง ปลาชนิ ด นี้ เ ป็ น ปลาขนาดเล็ ก รู ป ร่ า งคล้ า ย       
ปลาแปบ หรือปลาโคก แต่มีฟันคมและมีนิสัยดุร้ายมาก ชอบอาศัยอยู่เป็นฝูง      
ชอบรุมกัดกินเนื้อมนุษย์และสัตว์ทุกขนาดเป็นอาหาร เช่น โค กระบือ ม้า ฯลฯ        
ที่ลงไปในแม่น้ำลำคลองที่ปลานี้อาศัยอยู่ และบัดนี้มีผู้นำหรือสั่งปลาในสกุลนี้มา
จากต่างประเทศเข้ามาขายในประเทศไทยหลายราย โดยจำหน่ายเป็นปลาประเภท
สวยงาม และแปลกประหลาด ถ้าปล่อยให้มีปลาในสกุลนี้ไว้ในครอบครองอาจจะมี
การผสมพั น ธุ์ ป ลาในสกุ ล นี้ ขึ้ น จำหน่ า ย หรื อ อาจจะมี ผู้ น ำไปปล่ อ ยในแหล่ ง น้ ำ
สาธารณะ ปลาสกุ ล นี้ จ ะขยายพั น ธุ์ แ ละแพร่ ห ลายทั่ ว ไปจะเป็ น อั น ตราย
ต่อประชาชน สัตว์เลี้ยงและสัตว์น้ำอย่างยิ่ง จึงจำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๕๓
แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ก ารประมง โดยห้ า มมิ ใ ห้ มี สั ต ว์ น้ ำ ตามที่ ร ะบุ ไ ว้ ใ นพระราช
กฤษฎีกาไว้ในครอบครอง ไม่ว่าจะมีไว้เพื่อการค้าหรือไม่ เว้นแต่จะได้รับอนุญาต
จากพนักงานเจ้าหน้าที่ และโดยที่เป็นกรณีเหตุฉุกเฉินมีความจำเป็นรีบด่วนในอัน
จะรักษาความปลอดภัยสาธารณะหรือป้องกันภัยพิบัติสาธารณะ ก่อนที่จะได้มี
การขยายพันธุ์จนสายเกินที่จะป้องกันกำจัดได้ สมควรออกพระราชกำหนดโดยด่วน
พระราชบัญญัติอนุมัติพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติ
การประมง พ.ศ. ๒๔๙๐ พ.ศ. ๒๕๑๓ พ.ศ. ๒๕๑๓๒๒
มาตรา ๓ ให้อนุมัติพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการประมง
พ.ศ. ๒๔๙๐ พ.ศ. ๒๕๑๓

๒๑
๒๒

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๘๗/ตอนที่ ๒๗/ฉบับพิเศษ หน้า๑/๓๐ มีนาคม ๒๕๑๓
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๘๗/ตอนที่ ๙๓/ฉบับพิเศษ หน้า ๑/๗ ตุลาคม ๒๕๑๓
ขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. ๒๔๙๐

๗๓

หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจาก
ปรากฏว่าได้มีผู้นำปลาปิรันยา (Piranha) หรือปลาคาริบี (Caribe) ซึ่งเป็นปลา
น้ำจืดในสกุลเซราซาลมัส (Serasalmus) จากต่างประเทศเข้ามาในราชอาณาจักร
หลายราย เพื่อจำหน่ายและเลี้ยงเป็นปลาประเภทสวยงาม ปลาชนิดนี้มีแหล่ง
กำเนิดเดิมอยู่ในแม่น้ำอะเมซอน ประเทศบราซิล เป็นปลาขนาดเล็ก รูปร่างคล้าย
ปลาแปบหรือปลาโคก แต่เป็นปลาที่มีฟันคมและมีนิสัยดุร้ายมากอาศัยอยู่เป็นฝูง
ชอบรุ ม กั ด กิ น เนื้ อ มนุ ษ ย์ แ ละสั ต ว์ มี ชี วิ ต ทุ ก ขนาดเป็ น อาหาร เช่ น โค กระบื อ
ม้า ฯลฯ ที่ลงไปในแม่น้ำลำคลองที่ปลาชนิดนี้อาศัยอยู่ ถ้าปล่อยให้บุคคลมีปลา
ชนิดนี้ไว้ในครอบครอง อาจจะมีการผสมขยายพันธุ์เพื่อจำหน่ายหรืออาจจะมีผู้นำ
ไปปล่ อ ยในแหล่ ง น้ ำ สาธารณะ ปลาชนิ ด นี้ ส ามารถขยายพั น ธุ์ ไ ด้ โ ดยรวดเร็ ว
เพราะถิ่นกำเนิดเดิมมีอุณหภูมิอยู่ในระดับเดียวกับประเทศไทย ซึ่งจะเป็นอันตราย
ต่อประชาชน สัตว์เลี้ยงและสัตว์น้ำอย่างร้ายแรง เพื่อป้องกันภัยพิบัติสาธารณะ
ดังกล่าวแล้ว และเห็นว่าเป็นกรณีจำเป็นและรีบด่วน จึงจำเป็นต้องออกพระราชกำหนด
แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม มาตรา ๕๓ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ก ารประมง พ.ศ. ๒๔๙๐
โดยบัญญัติห้ามมิให้บุคคลใดมีสัตว์น้ำตามระบุในพระราชกฤษฎีกาไว้ในครอบครอง
ไม่ ว่ า จะมี ไ ว้ เ พื่ อ การค้ า หรื อ ไม่ เว้ น แต่ จ ะได้ รั บ อนุ ญ าตจากพนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่
สำหรั บ ผู้ ที่ มี ป ลาชนิ ด นี้ ไ ว้ ใ นครอบครองในวั น พระราชกฤษฎี ก าออกใช้ บั ง คั บ
โดยมิได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้รัฐมนตรีมีอำนาจออกประกาศให้นำ
ปลาชนิดนี้มาส่งมอบแก่เจ้าพนักงานกรมประมงภายใน ๗ วัน โดยกรมประมงจะ
คิดค่าสัตว์น้ำให้ตามสมควรจึงได้ออกพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติ
การประมง พ.ศ. ๒๔๙๐ พ.ศ. ๒๕๑๓ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๓๐
มีนาคม ๒๕๑๓ ฉะนั้น จึงเห็นสมควรออกพระราชบัญญัติอนุมัติ พระราชกำหนด
ดังกล่าวตามความในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๔๖ ต่อไป

๗๔

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. ๒๔๙๐

ประกาศของคณะปฏิวัติ (ฉบับที่ ๑๐๕)๒๓
ข้อ ๖ ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
พระราชบัญญัติการประมง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๘๒๔
มาตรา ๑๕ บรรดาพระราชกฤษฎีกาและประกาศรัฐมนตรีที่ออกโดยอาศัย
อำนาจตามมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. ๒๔๙๐ ก่อนการ
แก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัตินี้ ให้ยังคงใช้บังคับต่อไปจนกว่าจะมีพระราชกฤษฎีกาหรือ
ประกาศรัฐมนตรีให้ยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลง แล้วแต่กรณี
มาตรา ๑๖ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รักษาการตาม
พระราชบัญญัตินี้

๒๓
๒๔

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๘๙/ตอนที่ ๔๗ ก/ฉบับพิเศษ หน้า ๑/๒๔ มีนาคม ๒๕๑๕
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๒/ตอนที่๑๒๐/ฉบับพิเศษ หน้า ๓๘/๕ กันยายน ๒๕๒๘
ขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. ๒๔๙๐

๗๕

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจาก
ปรากฏว่ า ในปั จ จุ บั น นี้ มี ป ระชาชนที่ รู้ เ ท่ า ไม่ ถึ ง การณ์ ไ ด้ ใ ช้ วั ต ถุ มี พิ ษ เพื่ อ ทำการ
ประมงอันอาจเป็นอันตรายแก่ผู้บริโภคสัตว์น้ำได้ จึงสมควรจะได้กำหนดมาตรการ
ควบคุมให้เหมาะสมยิ่งขึ้น พร้อมกับกำหนดความรับผิดของเจ้าของเรือ กรณีที่มี
การละเมิดน่านน้ำของต่างประเทศ และทำให้คนประจำเรือหรือผู้โดยสารไปกับเรือ
ต้องตกค้างอยู่ ณ ต่างประเทศ ประกอบกับมีสัตว์น้ำบางชนิดที่มีคุณค่าในทาง
เศรษฐกิจ เช่น เต่า และกระ ได้ถูกจับจนเกินปริมาณที่สมควร หากไม่มีมาตรการ
อนุ รั ก ษ์ ที่ เ หมาะสมแล้ ว สั ต ว์ น้ ำ ที่ มี คุ ณ ค่ า ทางเศรษฐกิ จ ประเภทดั ง กล่ า วจะถู ก
ทำลายจนไม่มีเหลือสำหรับแพร่พันธุ์ หรือนำมาใช้ประโยชน์ได้อีกต่อไป จึงสมควร
ที่จะออกมาตรการห้ามครอบครองสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำบางชนิดที่มีคุณค่า
ทางเศรษฐกิจดังกล่าว และโดยที่พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. ๒๔๙๐ ไม่มี
บทบั ญ ญั ติ ค รอบคลุ ม ไปถึ ง มาตรการเหล่ า นี้ อี ก ทั้ ง โทษบางมาตราที่ บั ญ ญั ติ ไ ว้
มีอัตราต่ำไม่เหมาะสมกับสภาพการณ์ปัจจุบัน จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

๗๖

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. ๒๔๙๐

ความหมายของพนักงานเจ้าหน้าที่
และอำนาจหน้าที่
ของพนักงานเจ้าหน้าที่
ตามพระราชบัญญัติ
การประมง พ.ศ. ๒๔๙๐

การตั้ ง ข้ อ กล่ า วหาเพื่ อ ดำเนิ น คดี แ ก่ ผู้ ต้ อ งหาของพนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ 

ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในการตรวจค้นจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายนั้น จำเป็น
อย่างยิ่งที่ผู้ทำหน้าที่ดังกล่าวต้องมีความรู้ความสามารถมีทักษะในการใช้อำนาจ
ตามกฎหมายนั้ น และกฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เช่ น ประมวลกฎหมายอาญา
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ในการจับกุม
เป็นการกระทบสิทธิของผู้ต้องหา ฉะนั้นพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ทำหน้าที่จะต้องเรียนรู้
และมีความแม่นยำ ชัดเจน ถูกต้องและเป็นธรรม เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่อยู่ภายใต้
กรอบของกฎหมาย หัวใจสำคัญ คือปราศจากอคติและอำนวยความยุติธรรมให้เกิดขึ้น
ขณะปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ การนำผู้ ต้ อ งหาหรื อ ผู้ ถู ก กล่ า วหาไปสู่ ก ระบวนการยุ ติ ธ รรม
ของพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ใช้อำนาจหน้าที่ในการจับกุมเปรียบเสมือนถนนสายแรก
ของกระบวนการยุติธรรมขั้นต้นหากถนนสายแรกเต็มไปด้วยอุปสรรค เป็นหลุมเป็นบ่อ
ยากแก่การสัญจรเดินทางฉันใดการเดินทางไปสู่ถนนสายหลักที่ราบรื่นเกิดขึ้นได้ยาก
การดำเนินการทุกขั้นตอน ต้องอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมาย ซึ่งจะเป็นเกราะคุ้ม
พนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง าน และสร้ า งประโยชน์ อ ำนวยความยุ ติ ธ รรมแก่
ผู้ถูกกล่าวหา หลักการพิจารณาขณะเข้าทำการจับกุมและตั้งข้อกล่าวหา พนักงาน
เจ้าหน้าที่จะต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัด คือ 
๑. อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ทำหน้าที่ในการตรวจ
ค้ น จั บ กุ ม และตั้ งข้อกล่าวหาจะพิจารณาว่าตนเองมี อ ำนาจหรื อ ไม่ หรื อ อยู่ ใ น
ตำแหน่งที่ได้รับมอบอำนาจและมีขอบเขตของอำนาจที่ได้รับมอบเพียงใด 
๒. การกระทำหรื อ งดเว้ น การกระทำเป็ น ความผิ ด อาญาหรื อ ไม่
ซึ่งพิจารณาตามหลักเกณฑ์ คือ
๒.๑ มีการกระทำตามความหมายในประมวลกฎหมายอาญาหรือไม่ 
๒.๒ ถ้าความผิดนั้น ผลจากการกระทำต้องเกิดขึ้นจึงเป็นความผิด
สำเร็จ ก็ต้องพิจารณาว่าด้วยความสัมพันธ์ระหว่างการกระทำและผลหรือไม่
๒.๓ การกระทำนั้นเท่าที่ปรากฏ มีกฎหมายกำหนดเป็นความผิด หรือไม่
๒.๔ ผู้กระทำได้กระทำโดยเจตนาหรือประมาทหรือไม่
๒.๕ ผู้กระทำมีอำนาจที่กระทำการนั้นหรือไม่
๒.๖ มีเหตุยกเว้นโทษให้แก่ผู้กระทำหรือไม่
ขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ความหมายของพนักงานเจ้าหน้าที่และอำนาจหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. ๒๔๙๐

๗๙

๓. การกระทำนั้นครบองค์ประกอบที่กฎหมายบัญญัติเป็นความผิดหรือไม่
องค์ ป ระกอบความผิ ด ทางอาญา ประกอบด้ ว ย องค์ ป ระกอบภายนอก ได้ แ ก่
การกระทำและสิ่งต่างๆ ที่กฎหมายบัญญัติว่าเป็นความผิดเท่าที่ปรากฏออกมา
ภายนอก คือ การกระทำทางกาย ส่วนองค์ประกอบภายในเป็นเรื่องที่กฎหมาย
กำหนดความผิด ได้กำหนดไว้เกี่ยวกับจิตใจ ของผู้กระทำความผิด คือ เจตนา
มูลเหตุชักจูงและประมาท

ความหมายของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒ (๑๖) “พนักงาน
ฝ่ายปกครองหรือตำรวจ” หมายความถึง เจ้าพนักงาน ซึ่งกฎหมายให้อำนาจและ
หน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน ให้รวมทั้งพัศดี เจ้าพนักงานกรม
สรรพสามิต กรมศุลกากร กรมเจ้าท่า พนักงานตรวจคนเข้าเมือง และเจ้าพนักงานอื่นๆ
ในเมื่อทำการอันเกี่ยวกับการจับกุม ปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายซึ่งตนมีหน้าที่
ต้องจับกุมหรือปราบปราม
ความหมายของ เจ้าพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจ สามารถแบ่งออก     
ได้ ๒ ประเภท ดังต่อไปนี้
๑. เจ้าพนักงานซึ่งกฎหมายให้อำนาจและหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อย
ของประชาชน
๒. เจ้าพนักงานที่กฎหมายให้มีอำนาจ จับกุม ปราบปรามผู้กระทำผิด
กฎหมายตามประมวลกฎหมายใดเป็ น การเฉพาะ เช่ น พั ศ ดี เจ้ า พนั ก งาน
กรมสรรพสามิต กรมศุลกากร กรมเจ้าท่า ซึ่งหมายความรวมถึง เจ้าพนักงานกรม
ประมงด้วย (เอกสารวิชาการฉบับที่ ๕/๒๕๔๑ สำนักผู้ตรวจราชการกรมประมง
๒๕๔๑)
พระราชบั ญ ญั ติ ก ารประมง พ.ศ. ๒๔๙๐ ให้ ค วามหมายเจ้ า พนั ก งาน
กรมประมงตามมาตรา ๔(๑๖)“พนักงานเจ้าหน้าที่” ความหมายว่า ข้าหลวงประจำ
จังหวัด และนายอำเภอท้องถิ่น พนักงานประมง และผู้ซึ่งรัฐมนตรีได้แต่งตั้งให้มี
อำนาจตามพระราชบัญญัตินี้
๘๐
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พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ (เฉพาะที่เกี่ยวกับ
สัตว์น้ำ)
มาตรา ๕ “ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รักษาการตาม
พระราชบัญญัตินี้ และให้มีอำนาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ กับออกกฎกระทรวง
กำหนดค่ า ธรรมเนี ย มไม่ เ กิ น อั ต ราท้ า ยพระราชบั ญ ญั ติ นี้ ลดหรื อ ยกเว้ น
ค่าธรรมเนียมและกำหนดกิจการอื่น เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกาศในพระราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับได้”
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อาศัยตาม
ความในมาตรา ๕ แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามประกาศกระทรวงทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ
อุ ท ยานแห่ ง ชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ และพระราชบั ญ ญั ติ ส งวนและคุ้ ม ครองสั ต ว์ ป่ า
พ.ศ. ๒๕๓๕ (ผนวก ๑ หน้า ๒๔๒)

บุคคลต้องรับโทษทางอาญา
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒ วรรคหนึ่ ง “บุ ค คลจั ก ต้ อ งรั บ โทษ
ทางอาญาต่อเมื่อได้กระทำการอันกฎหมายที่ใช้ขณะกระทำนั้นบัญญัติเป็นความผิด
และกำหนดโทษไว้ และโทษที่จะลงแก่ผู้กระทำความผิดนั้นต้องเป็นโทษที่บัญญัติไว้
ในกฎหมาย” 
บุ ค คลจะต้ อ งรั บ โทษทางอาญาต่ อ เมื่ อ เข้ า องค์ ป ระกอบตามมาตรา ๒
วรรคหนึ่ง ดังนี้
๑. ต้องมีกฎหมายบัญญัติไว้โดยชัดแจ้งว่า การกระทำอย่างใดเป็นความผิด
และกำหนดโทษไว้ด้วยตรงกับหลักกฎหมายที่ว่า “ไม่มีกฎหมายไม่มีความผิด”
และการตีความจะต้องตีความโดยเคร่งครัด จะขยายความให้เป็นโทษแก่เขาไม่ได้
๒. ต้ อ งเป็ น กฎหมายที่ ใ ช้ บั ง คั บ อยู่ ใ นขณะความผิ ด นั้ น ตรงกั บ หลั ก
กฎหมายที่ ว่ า “กฎหมายอาญาไม่ มี ผ ลย้ อ นหลั ง ” (ยกเว้ น ว่ า หากเป็ น คุ ณ
ก็ย้อนหลังได้ ตามมาตรา ๒ วรรคสอง และมาตรา ๓ ป.อาญา)
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๘๑

๓. โทษที่ จ ะลงแก่ ผู้ ก ระทำความผิ ด นั้ น ต้ อ งเป็ น โทษที่ บั ญ ญั ติ ไ ว้
ในกฎหมายตรงกับหลักกฎหมายที่ว่า “ไม่มีกฎหมาย ไม่มีโทษ” และโทษที่จะใช้
บังคับต้องเป็นไปตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๑๘ คือ (๑) ประหารชีวิต
(๒) จำคุ ก (๓) กั ก ขั ง (๔) ปรั บ (๕) ริ บ ทรั พ ย์ สิ น แต่ ก ารบั ง คั บ อย่ า งอื่ น
ที่มีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นพิเศษเกี่ยวเนื่องกับโทษศาลมีอำนาจสั่งใช้ได้ (ฎ.๗๗๐/
๒๕๐๗,ฎ.๑๔๙๕/๒๕๐๖)
คำว่ า กฎหมายตามมาตรา ๒ วรรคหนึ่ ง นี้ ให้ ห มายความถึ ง กฎหมาย
ตามความอย่างกว้าง ไม่เฉพาะกฎหมายที่ออกโดยอำนาจนิติบัญญัติ แต่รวมถึง
กฎหมายที่ อ อกโดยอำนาจบริ ห าร ซึ่ ง มี ผ ลใช้ บั ง คั บ อย่ า งกฎหมายด้ ว ย เช่ น
พระราชกฤษฎี ก า กฎกระทรวง ประกาศ หรื อ คำสั่ ง ของพนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่
ซึ่งออกโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมาย

ความรับผิดทางอาญา
ประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๕๙ “บุ ค คลจะต้ อ งรั บ ผิ ด ทางอาญา
ก็ ต่ อ เมื่ อ ได้ ก ระทำโดยเจตนา” เว้ น แต่ จ ะได้ ก ระทำโดยประมาท ในกรณี ที่
กฎหมายบัญญัติให้ต้องรับผิดเมื่อได้กระทำโดยประมาท หรือเว้นแต่ที่กฎหมาย
บัญญัติไว้โดยแจ้งชัด ให้ต้องรับผิดแม้ได้กระทำโดยไม่มีเจตนา
กระทำโดยเจตนาได้แก่ กระทำการโดยรู้สำนึกในการที่กระทำ และในขณะ
เดียวกันผู้กระทำประสงค์ต่อผลหรือย่อมเล็งเห็นผลของการกระทำนั้น 
ถ้ า ผู้ ก ระทำมิ ไ ด้ รู้ ข้ อ เท็ จ จริ ง อั น เป็ น องค์ ป ระกอบของความผิ ด จะถื อ ว่ า
ผู้กระทำประสงค์ต่อผลหรือย่อมเล็งเห็นผลของการกระทำนั้นมิได้
กระทำโดยประมาท ได้แก่ กระทำความผิดมิใช่โดยเจตนา แต่กระทำโดย
ปราศจากความระมั ด ระวั ง ซึ่ ง บุ ค คลในสภาวะเช่ น นั้ น จั ก ต้ อ งมี ต ามวิ สั ย และ
พฤติการณ์ และผู้กระทำอาจใช้ความระมัดระวังเช่นว่านั้นได้ แต่หาได้ใช้ให้เพียงพอไม่
การกระทำ ให้หมายความรวมถึง การให้เกิดผลอันหนึ่งอันใดขึ้นโดยงดเว้น
การที่จักต้องกระทำเพื่อป้องกันผลนั้นโดย
๘๒
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การกระทำความผิดซึ่งมีโทษทางอาญา มีองค์ประกอบที่สำคัญคือ เจตนา
ของผู้กระทำที่รู้สำนึกของการกระทำนั้น และประสงค์ต่อผลหรือย่อมเล็งเห็นผลของ
การกระทำนั้น ตามหลักที่ว่า “กรรมเป็นเครื่องชี้เจตนา” ยกเว้นการกระทำโดย
ประมาทและกฎหมายบัญญัติให้เป็นความผิด หรือการกระทำที่กฎหมายบัญญัติไว้
ชัดแจ้งว่าต้องรับผิดแม้การกระทำนั้นไม่มีเจตนา การพิจารณาเหตุและพฤติการณ์
ขณะมี ก ารกระทำความผิ ด เกิ ด ขึ้ น จึ ง เป็ น หน้ า ที่ ข องผู้ จั บ กุ ม ที่ ต้ อ งคำนึ ง ถึ ง
องค์ประกอบข้างต้นให้ครบถ้วน

การร่วมกันกระทำความผิด
การกระทำความผิดอาญากรรมเดียว เรื่องเดียว อาจมีบุคคลหลายคนเข้ามา
เกี่ยวข้องด้วย การกระทำความผิดนั้นๆ ในลักษณะต่างๆ คือ 
๑. ตัวการ
ประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๘๓ “ในกรณี ค วามผิ ด ใดเกิ ด ขึ้ น
โดยการกระทำของบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไป ผู้ที่ได้ร่วมกระทำความผิดด้วยกันนั้น
เป็นตัวการ ต้องระวางโทษตามที่กฎหมายกำหนดไว้สำหรับความผิดนั้น”
มีองค์ประกอบ ๓ ประการคือ
๑. ต้องมีบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปกระทำความผิดด้วยกัน
๒. ต้องได้ร่วมกระทำความผิดด้วยกันเป็นเรื่องแบ่งหน้าที่กันทำ
๓. ต้องมีเจตนาที่จะทำความผิดด้วยกัน ซึ่งหมายความดังนี้
๓.๑ ถ้าการเข้าร่วมกระทำความผิดด้วยกันนั้นถึงขั้นลงมือกระทำความผิด
๓.๒ ถ้าการเข้าร่วมกระทำความผิดด้วยกันนั้นไม่ถึงขั้นลงมือกระทำ
ความผิด แต่มีเจตนาที่จะให้การกระทำความผิดเป็นการกระทำของตนเอง
การกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติการประมงหรื อ พระราชบั ญ ญั ติ    
อื่นๆ ที่มีผู้กระทำความผิดตั้งแต่สองคนขึ้นไปจึงมีฐานะเป็นตัวการ การตั้งข้อกล่าว
หาของพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้จับกุมจึงต้องเขียนใบบันทึกจับกุมให้ชัดเจนว่า “ร่วมกัน
กระทำ/ร่วมกันลักลอบ” ตามแต่กรณี
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๘๓

๒. ผู้ใช้ให้กระทำความผิด
ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๘๔ “ผู้ใดก่อให้ผู้ผู้อื่นกระทำความผิด
ไม่ว่าด้วยการใช้ บังคับ ขู่เข็ญ จ้าง วาน หรือยุยงส่งเสริม หรือด้วยวิธีการอื่นใด
ผู้นั้นเป็นผู้ใช้ให้กระทำความผิด
ถ้าผู้ถูกใช้ได้กระทำความผิดนั้น ผู้ใช้ต้องรับโทษเสมือนเป็นตัวการ ถ้าความ
ผิดมิได้กระทำลง ไม่ว่าจะเป็นเพราะผู้ถูกใช้ไม่ยอมกระทำ ยังไม่ได้กระทำ หรือเหตุ
อื่นใด ผู้ใช้ต้องระวางโทษเพียงหนึ่งในสาม ของโทษที่กำหนดไว้สำหรับความผิด
นั้น” กรณีผู้ใช้ให้กระทำความผิดแยกพิจารณา ๒ กรณีดังนี้
๑. กรณี ผู้ ถู ก ใช้ ก ระทำความผิ ด ผู้ ใ ช้ รั บ โทษเสมื อ นเป็ น ตั ว การ ซึ่ ง มี
องค์ประกอบ ๓ ประการ 
๑.๑ ต้ อ งก่ อ ให้ ผู้ อื่ น กระทำความผิ ด ไม่ ว่ า ด้ ว ยวิ ธี ก ารใด ตาม
ประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๘๔ หมายความว่า ทำให้ผู้กระทำความผิดตัดสินใจ
ที่จะลงมือกระทำความผิดนั้นตามที่เขาได้ตัดสินใจ หากผู้อื่นตัดสินใจกระทำการนั้น
มาก่อนย่อมไม่เข้าองค์ประกอบนี้
๑.๒ การกระทำที่ก่อให้ผู้อื่นกระทำต้องเป็นความผิดอาญา
๑.๓ มีเจตนาที่จะก่อให้ผู้อื่นกระทำการนั้น ๆ 
๒. กรณีความผิดมิได้กระทำลง มีองค์ประกอบ ๓ ประการ ดังนี้
๒.๑ ผู้ถูกใช้ไม่ยอมกระทำ เช่น ไม่รับปากที่จะทำ หรือรับปากแล้วแต่
ตัดสินใจไม่กระทำ
๒.๒ ผู้ถูกใช้ยังไม่ได้กระทำ คือรับปากที่จะทำ แต่ยังไม่ได้ลงมือกระทำ
๒.๓ ความผิดไม่ได้กระทำลงเพราะเหตุอื่น 
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๘๔ เมื่อพิจารณาตามข้อเท็จจริง กรณี
ความผิ ด ตามพระราชบั ญ ญั ติ ก ารประมง พ.ศ. ๒๔๙๐ หลายกรณี ปั ญ หาเข้ า
ลักษณะเป็นการใช้ให้ผู้อื่นกระทำความผิด เช่น การลักลอบใช้เครื่องมือคราดหอย
ประกอบเรือยนต์ทำการประมงในเขต ๓,๐๐๐ เมตร นับจากขอบน้ำตามแนวชายฝั่ง
การลักลอบทำการประมงด้วยเครื่องมือต้องห้าม ตามประกาศกระทรวงเกษตร ฯ
ในฤดูปลาที่มีไข่ วางไข่ และเลี้ยงตัวในวัยอ่อน หากผู้ควบคุมเรือไม่ได้เป็นเจ้าของ
เรือประมง การกระทำความผิดที่เกิดขึ้นมักเกิดจากการใช้โดยเจ้าของเรือประมง 
๘๔
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ปัญหาที่เกิดกับผู้จับกุมโดยพนักงานเจ้าหน้าที่ประมงคือ ทำได้เพียงการ
สอบสวนเบื้องต้นที่จะเขียนใน บันทึกการจับกุมเท่านั้น อำนาจการสอบสวนเป็น
หน้าที่ของพนักงานสอบสวน ทำให้เกิดช่องว่างทางข้อกฎหมาย ว่าเจ้าของเรือประมง
รู้เห็นหรือเป็นผู้ใช้ให้กระทำความผิดหรือไม่ ในชั้นพนักงานสอบสวนเจ้าของเรือ
ประมงมักกล่าวอ้างว่าไม่ได้เป็นผู้ใช้หรือรู้เห็นเป็นใจด้วยในการกระทำความผิดนั้นๆ
และนำเอกสารหลักฐานการเช่าเรือ และเครื่องมือการประมงประกอบการให้การ
ต่อพนักงานสอบสวน กรณีเช่นนี้พนักงานสอบสวนต้องพิจารณาอย่างรอบคอบว่า
พฤติการณ์การกระทำความผิดเกิดจากการใช้ของเจ้าของเรือประมงหรือไม่ อย่างไร
เอกสารการเช่าเรือประมงและเครื่องมือทำการประมงได้ทำอย่างถูกต้องเป็นจริง
หรือไม่ เนื่องจากประมวลกฎหมายอาญาได้ให้ทางออกกรณีผู้เป็นเจ้าของที่แท้จริง
มิได้รู้เห็นเป็นใจด้วยในการกระทำความผิดตาม มาตรา ๓๓, ๓๔, ๓๖
มาตรา ๓๓ ในการริบทรัพย์สิน นอกจากศาลจะมีอำนาจริบตามกฎหมายที่
บัญญัติไว้โดยเฉพาะแล้วให้ศาลมีอำนาจสั่งให้ริบทรัพย์สินดังต่อไปนี้อีกด้วย คือ
(๑) ทรัพย์สินซึ่งบุคคลได้ใช้ หรือมีไว้เพื่อใช้ในการกระทำความผิด หรือ
(๒) ทรัพย์สินซึ่งบุคคลได้มาโดยได้กระทำความผิด
เว้นแต่ทรัพย์สินเหล่านี้เป็นทรัพย์สินของผู้อื่นซึ่งมิได้รู้เห็นเป็นใจด้วยในการ
กระทำความผิด
มาตรา ๓๔ บรรดาทรัพย์สิน
(๑) ซึ่งได้ให้ตามความในมาตรา ๑๔๓ มาตรา ๑๔๔ มาตรา ๑๔๙ หรือ
มาตรา ๑๕๐ มาตรา ๑๖๗ มาตรา ๒๐๑ หรือมาตรา ๒๐๒ หรือ
(๒) ซึ่งได้ให้เพื่อจูงใจบุคคลให้กระทำความผิด หรือเพื่อเป็นรางวัลในการที่
บุคคลได้กระทำความผิด
ให้ริบเสียทั้งสิ้น เว้นแต่ทรัพย์สินนั้นเป็นของผู้อื่นซึ่งมิได้รู้เห็นเป็นใจด้วยใน
การกระทำความผิด
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๘๕

มาตรา ๓๖ ในกรณีที่ศาลสั่งให้ริบทรัพย์สินตามมาตรา ๓๓ หรือมาตรา ๓๔
ไปแล้วหากปรากฏในภายหลังโดยคำเสนอของเจ้าของแท้จริงว่าผู้เป็นเจ้าของแท้จริง
มิได้รู้เห็นเป็นใจด้วยในการกระทำความผิด ก็ให้ศาลสั่งให้คืนทรัพย์สิน ถ้าทรัพย์สิน
นั้นยังคงมีอยู่ในความครอบครองของเจ้าพนักงานแต่คำเสนอของเจ้าของแท้จริงนั้น
จะต้องกระทำต่อศาลภายในหนึ่งปีนับแต่วันคำพิพากษาถึงที่สุด
๓. ผู้สนับสนุน ช่วยเหลือให้กระทำความผิด
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๘๖ ผู้ใดกระทำการด้วยประการใดๆ
อั น เป็ น การช่ ว ยเหลื อ หรื อ ให้ ค วามสะดวกในการที่ ผู้ อื่ น กระทำความผิ ด ก่ อ น
หรือขณะกระทำความผิด แม้ผู้กระทำความผิดจะมิได้รู้ถึงการช่วยเหลือให้ความ
สะดวกนั้นก็ตาม ผู้นั้นเป็นผู้สนับสนุนการกระทำความผิดต้องระวางโทษสองใน
สามส่วนของโทษที่กำหนดไว้สำหรับความผิดที่สนับสนุนนั้น มีองค์ประกอบ ๔
ประการ คือ
๑. จะต้องได้กระทำด้วยประการใดๆ อันเป็นการช่วยเหลือ หรือให้ความ
สะดวกในการที่ผู้อื่นกระทำความผิด
๒. การกระทำจะต้องได้กระทำก่อนหรือขณะกระทำความผิดนั้น
๓. ผู้กระทำความผิดจะได้รู้หรือมิได้รู้ถึงการช่วยเหลือหรือให้ความสะดวก
นั้นไม่ใช่สาระสำคัญ
๔. จะต้องมีเจตนาที่จะช่วยเหลือหรือให้ความสะดวกที่ผู้กระทำจะกระทำ
ความผิดนั้น (ปัจจุบันมีกรณีการช่วยเหลือผู้กระทำความผิด โดยวิธีการเฝ้าระวัง
ติดตามความเคลื่อนไหวของพนักงานเจ้าหน้าที่และแจ้งแก่ผู้กระทำความผิด ขณะที่
พนักงานเจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติงาน)

๘๖
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การจับกุม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๗๘ (วรรคหนึ่ง) พนักงาน
ฝ่ายปกครองหรือตำรวจจับผู้โดยไม่มีหมายจับหรือคำสั่งศาลนั้นไม่ได้ เว้นแต่ (๑)
เมื่อบุคคลนั้นได้กระทำความผิดซึ่งหน้าดังได้บัญญัติในมาตรา ๘๐
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๘๐ (วรรคหนึ่ง) ที่เรียก
ว่าความผิดซึ่งหน้านั้น ได้แก่ความผิดซึ่งเห็นกำลังกระทำ หรือพบในอาคารใดซึ่ง
แทบจะไม่มีความสงสัยเลยว่าเขาได้กระทำความผิดมาแล้วสดๆ 
องค์ประกอบ ๒ ประการ ดังนี้
๑. “ได้แก่ความผิด” หมายถึง การได้ลงมือกระทำความผิดนั้นๆ แล้ว
ซึ่ ง อาจจะผิ ด เพี ย งฐานพยายามก็ ไ ด้ แต่ มี บ างกรณี ก ฎหมายเอาผิ ด ตั้ ง แต่ ขั้ น
ตระเตรียม ก็ต้องถือว่าเป็นความผิดแล้ว
๒. “เห็นกำลังกระทำหรือพบในอาการที่ไม่มีข้อสงสัย” ถือเอาการเห็น
ด้วยตา ได้ยินด้วยหูไม่ใช่มีคนบอกเล่า สาระสำคัญอยู่ที่ว่าเวลาจับกุมนั้น ผู้นั้นกำลัง
กระทำความผิดหรือไม่หรือไม่มีเหตุแห่งความสงสัยว่าผู้นั้นได้กระทำความผิดมา
แล้วใหม่ๆ พบเห็นทันทีทันใด หรือเวลาใกล้ชิดกับสถานที่เกิดเหตุและสถานการณ์
นั้น เช่น พบเห็นชาวประมงกำลังใช้เครื่องมือทำการประมงผิดกฎหมายในเขต
หวงห้ามหรือพบเห็นเรือประมงซึ่งใช้เครื่องมือทำการประมงผิดกฎหมายกำลังวิ่ง
ออกจากที่เกิดเหตุเมื่อเข้าตรวจสอบพบอวนยังเปียกน้ำ หรือการจัดเก็บไม่เรียบร้อย
เพื่อพร้อมสำหรับการใช้ในการทำการประมงครั้งต่อไป (อวนล้อมลูกเรือกำลังสาวอวน
เพื่อกลับเนื้ออวนในที่เกิดเหตุซึ่งปรกติของการทำการประมงเมื่อคำนวณเวลาและ
ระยะทางการเดินเรือแล้ว เชื่อได้ว่าเรือลำนั้นไม่สามารถทำการประมงมาจากท้องที่
อื่นๆ ได้) หรือมีสัตว์น้ำที่เก็บยังไม่เรียบร้อยบนดาดฟ้าเรือ หรือสัตว์น้ำซึ่งอาศัย
เฉพาะพื้ น ที่ (ปลากะรั ง ปลานกแก้ ว ปลาที่ อ าศั ย ตามแนวหิ น ) สั ง เกตความ
สอดคล้องระหว่างสภาพของเครื่องมือทำการประมง กับส่วนประกอบที่ใช้ในการ
ประมง (ภาชนะที่ใช้บรรจุวัตถุระเบิด ปั้มลมพร้อมหน้ากาก ชนิดอวนที่ใช้ เป็นต้น)
สภาพแวดล้อมของเหตุแห่งคดี (ใกล้เคียงจุดเกิดเหตุ)
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๘๗

ประมวลกฎหมายวิ ธี พิ จ ารณาความอาญา มาตรา ๘๓ ในการจั บ นั้ น
เจ้ า พนั ก งานหรื อ ราษฎรซึ่ ง ทำการจั บ ต้ อ งแจ้ ง แก่ ผู้ ที่ ถู ก จั บ นั้ น ว่ า เขาต้ อ งถู ก จั บ
แล้วสั่งให้ผู้ถูกจับไปยังที่ทำการของพนักงานสอบสวนแห่งท้องที่ที่ถูกจับพร้อมด้วย
ผู้จับ เว้นแต่สามารถนำไปที่ทำการของพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบได้ ในขณะนั้น
ให้นำไปที่ทำการของงพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบดังกล่าว แต่ถ้าจำเป็นก็ให้จับ
ตัวไป
ในกรณีที่เจ้าพนักงานเป็นผู้จับ ต้องแจ้งข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกจับทราบ หากมี
หมายจับให้แสดงต่อผู้ถูกจับ พร้อมทั้งแจ้งด้วยว่า ผู้ถูกจับมีสิทธิที่จะไม่ให้การหรือ
ให้การก็ได้และถ้อยคำของผู้ถูกจับนั้นอาจใช้เป็นพยานหลักฐานในการพิจารณาคดี
ได้ แ ละผู้ ถู ก จั บ มี สิ ท ธิ ที่ จ ะพบหรื อ ปรึ ก ษาทนายความหรื อ ผู้ ซึ่ ง จะมาเป็ น ทนาย
ถ้าผู้ถูกจับประสงค์จะแจ้งให้ญาติหรือผู้ซึ่งตนไว้วางใจทราบถึงการจับกุมที่สามารถ
ดำเนินการได้โดยสะดวก และไม่เป็นการขัดขวางการจับหรือการควบคุมผู้ถูกจับหรือ
ทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยแก่บุคคลหนึ่งบุคคลใด ก็ให้เจ้าพนักงานอนุญาตให้ผู้ถูก
จับดำเนินการได้ตามสมควรแก่กรณี ในการนี้ให้เจ้าพนักงานผู้นั้นบันทึกการจับ
ดังกล่าวไว้ด้วย
ถ้ า บุ ค คลซึ่ ง จะถู ก จั บ ขั ด ขวางหรื อ จะขั ด ขวางการจั บ หรื อ หลบหนี หรื อ
พยายามจะหลบหนีผู้ทำการจับ มีอำนาจหรือใช้วิธีป้องกันทั้งหลายเท่าที่เหมาะสม
แก่พฤติการณ์แห่งเรื่องในการจับนั้น
สาระสำคัญ: ได้บัญญัติวิธีการจับที่เจ้าพนักงานหรือราษฎรผู้ทำหน้าที่จับ
ต้องปฏิบัติต่อผู้ถูกจับตังนี้
วรรคหนึ่ง: ในการจับบุคคลผู้กระทำความผิดหรื อหาว่า กระทำความผิ ด
เจ้าพนักงานหรือราษฎรซึ่งทำการจับต้องปฏิบัติ
๑. ต้องแจ้งแก่ผู้ที่จะต้องถูกจับว่า เขาจะต้องถูกจับ
๒. สั่งให้ผู้ถูกจับไปยังที่ทำการของพนักงานสอบสวนแห่งท้องที่ที่ถูกจับ
พร้อมกับผู้จับ 

๘๘

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ความหมายของพนักงานเจ้าหน้าที่และอำนาจหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. ๒๔๙๐

เว้นแต่: สามารถนำไปยังที่ทำการของพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบได้
ในขณะนั้น ในการนำตัวไปนั้นจะทำการจับไม่ได้ แต่ถ้าจำเป็นก็ให้จับตัวไป เช่น
มีพฤติกรรมว่าจะหลบหนี หรือมีพฤติกรรมขัดขืนการจับกุมโดยชอบด้วยกฎหมาย
วรรคสอง: ต้องเป็นกรณีที่เจ้าพนักงานผู้มีอำนาจเป็นผู้จับเท่านั้น วางหลัก
ปฏิบัติไว้ดังนี้
๑. ถ้าเป็นการจับโดยมีหมายจับ ต้องแสดงหมายจับให้ผู้ถูกจับทราบ
๒. ต้องแจ้งสิทธิว่าเขาจะให้การหรือไม่ให้การก็ได้ และต้องแจ้งด้วยว่า
ถ้อยคำของเขานั้นอาจใช้เป็นพยานหลักฐานในการพิจารนาคดี
๓. ต้องแจ้งด้วยว่า เขามีสิทธิจะพบและปรึกษาทนายความ หรือผู้ซึ่งจะ
เป็นทนายความได้
๔. ถ้าผู้ถูกจับประสงค์จะแจ้งให้ญาติหรือผู้ที่ตนไว้วางใจ ให้ทราบถึงการที่
เขาถูกจับสามารถกระทำได้ และไม่เป็นการขัดขวางการจับหรือการควบคุม หรือ
ทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยแก่ผู้อื่น เจ้าพนักงานผู้จับต้องอนุญาตให้เขาดำเนินการ
ได้ตามสมควรแก่กรณี
๕. ในการปฏิบัติตามวรรคสองนี้ เจ้าพนักงานผู้จับต้องบันทึกการกระทำ    
นั้นๆ ไว้เป็นหลักฐานด้วย
หมายเหตุ: ถ้าผู้จับไม่ใช่เจ้าพนักงานผู้มีหมายจับ ไม่ต้องปฏิบัติตาม ข้อ ๑
เพราะไม่ มี ห มายจั บ จะแสดง กรณี ค วามผิ ด แต่ จ ะต้ อ งปฏิ บั ติ ต าม ข้ อ ๒-๔
แม้กฎหมายไม่ได้บัญญัติไว้ เพราะเป็นสิ่งที่คุ้มครองผู้ถูกจับและเป็นการแสดงความ
ยุติธรรมและสุจริตของผู้จับ
วรรคสาม: ผู้ ท ำการจั บ มี อ ำนาจใช้ วิ ธี ห รื อ การป้ อ งกั น ทั้ ง หลายเท่ า ที่
เหมาะสมแก่พฤติการณ์ได้ ภายในเงื่อนไข ๔ ประการ ทั้งนี้เพื่อให้เจ้าพนักงาน
สามารถปฏิบัติการจับกุมผู้ถูกจับได้อย่างมีประสิทธิภาพ คือ
๑. ผู้ที่ถูกจับขัดขวางการจับ
๒. ผู้ถกจับจะขัดขวางการจับ
๓. ผู้ถูกจับหลบหนีการจับ
๔. ผู้ถูกจับพยายามจะหลบหนี
ขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ความหมายของพนักงานเจ้าหน้าที่และอำนาจหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. ๒๔๙๐

๘๙

ในทางปฏิบัติ นอกผู้ถูกจับจะขัดขวางการจับกุมแล้ว บางครั้งก็มีการหลบหนี
การจับกุม หรือพยายามหลบหนี บางครั้งมีการต่อสู้ทำร้ายผู้ทำการจับกุมอีกด้วย
มาตรา ๘๓ วรรคสาม เป็นลักษณะเดียวกับการป้องกันสิทธิ ตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา ๖๘ นั่นเอง แต่การป้องกันตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๖๘
กว้างกว่า และต้องปรากฏว่าเกิดการประทุษร้ายอันละเมิดต่อกฎหมาย แต่ตาม
มาตรานี้ มีเงื่อนไข ๔ กรณีข้างต้น

๙๐

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ความหมายของพนักงานเจ้าหน้าที่และอำนาจหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. ๒๔๙๐

ประมวลข้อกล่าวหา
การกระทำความผิดตามประกาศ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ซึ่งออกตามความตามมาตรา ๓๒
แห่งพระราชบัญญัติการประมง
พ.ศ. ๒๔๙๐

หมวด ๑
ว่าด้วยเครื่องมือทำการประมงในพื้นที่น้ำจืด
ข้อกล่าวหา/พฤติการณ์ ผิดตาม องค์ประกอบความผิด
แห่งความผิด
มาตรา		
๑. ใช้เครื่องมืออวนลอย
๓๒ ๑. ผู้ใด
หรือข่ายลอยทำการประมง
๒. ใช้เครื่องมืออวนลอย
ในแม่น้ำเจ้าพระยา
หรือข่ายลอย
ภายในระยะเวลาและ
๓. ทำการประมง
เขตพื้นที่ที่กำหนด อัน
๔. ตั้งแต่วันที่ ๑ พ.ย.ถึง
เป็นการฝ่าฝืนประกาศ
ก.พ. ของทุกปี
รัฐมนตรี ซึ่งประกาศตาม
๕. ในแม่น้ำเจ้าพระยา
ความในมาตรา ๓๒ 
ภายในเขตพื้นที่ที่กำหนด
เรื่อง........... ลว.๑๘ มิ.ย.
๖. โดยเจตนา
๒๔๙๑
๒. ใช้เครื่องมือทำการ
๓๒ ๑. ผู้ใด
ประมงที่ต้องห้ามบางชนิด
๒. ใช้เครื่องมืออวนลอย
ทำการประมงในลำคลอง
ข่าย เฝือก ช้อนทุกชนิด
ลำธาร ลำห้วย ลำประโดง
ที่มีปากกว้างกว่า ๒ เมตร
สำราง และลำคู หรือบ่อ
๓. ทำการประมง
หลาซึ่งเป็นที่สาธารณ
๔. ในที่จับสัตว์น้ำ
ประโยชน์ อันเป็นการ
ประเภทที่สาธารณ
ฝ่าฝืนประกาศรัฐมนตรี
ประโยชน์ทุกแห่ง
ซึ่งประกาศตามความ
๕. โดยเจตนา
ในมาตรา ๓๒ 
เรื่อง........... ลว.๑๓ มิ.ย.
๒๕๐๕

ลงโทษ
ตามมาตรา
๖๕, ๖๙,
๗๐, ๗๑

๖๕, ๖๙,
๗๐, ๗๑

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ประมวลข้อกล่าวหาการกระทำความผิดตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งออกตามความตามมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. ๒๔๙๐

๙๓

ข้อกล่าวหา/พฤติการณ์ ผิดตาม องค์ประกอบความผิด
ลงโทษ
แห่งความผิด
มาตรา		
ตามมาตรา
๓. ทำการประมงในฤดู
๖๕, ๗๐,
๓๒ (๑) ๑. ผู้ใด
ปลามีไข่ในน่านน้ำจืด
(๒) (๔) ๒. ใช้เครื่องมือทำการ
๗๑
โดยไม่ได้รับอนุญาต
(๕) และ ประมงหรือด้วยวิธีการ
อันเป็นการฝ่าฝืนประกาศ
(๖) อื่นใด ยกเว้น ใช้เบ็ดทุก
ชนิดเว้นเบ็ดราว ตะแกรง
รัฐมนตรีซึ่งประกาศตาม
สวิง ช้อน ยอ และชนาง
ความในมาตรา ๓๒
ซึ่งปากกว้างไม่เกิน
เรื่อง......... ลว. ๑๗ เม.ย.
๒๕๐๗
๒ เมตร ไซ ตุ้ม อีจู้ ลัน
โปง และโทง (ห้ามทำการ
ประมงด้วยวิธีประดา
ทำการประมงในบ่อเลี้ยง
สัตว์น้ำ ทำการประมง
เพื่อประโยชน์ทางวิชาการ
หรือรวบรวมลูกสัตว์น้ำ
หรือสัตว์น้ำวัยอ่อนเพื่อ
การเพาะเลี้ยงโดยได้รับ
อนุญาตจากอธิบดี
๓. ทำการประมง
๔. ในที่จับสัตว์น้ำในน่าน
น้ำจืดท้องที่ทุกจังหวัด
๕. ในฤดูปลาน้ำจืดมีไข่
ตั้งแต่วันที่ ๑๖ พ.ค. ถึง
๑๕ ก.ย. ของทุกปี
๖. โดยไม่ได้รับอนุญาต
๗. โดยเจตนา
๙๔

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ประมวลข้อกล่าวหาการกระทำความผิดตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งออกตามความตามมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. ๒๔๙๐

ข้อกล่าวหา/พฤติการณ์
แห่งความผิด
๔. ใช้เครื่องมืออวนลาก
ชนิดมีถุง/อวนรุน/ละวะ/
ชิบ/รุนเคย/รุนกุ้ง/
ประกอบเรือยนต์ทำการ
ประมงในทะเลสาบสงขลา
โดยไม่ได้รับอนุญาต อัน
เป็นการฝ่าฝืนประกาศ
รัฐมนตรีซึ่งประกาศตาม
ความในมาตรา ๓๒
เรื่อง........... ลว.๑๑ ส.ค.
๒๕๑๕

ผิดตาม องค์ประกอบความผิด
ลงโทษ
มาตรา		
ตามมาตรา
๖๕, ๗๐,
๓๒ (๒) ๑. ผู้ใด
(๔) ๒. ใช้เครื่องมืออวนลาก
๗๑
ชนิดมีถุง/อวนรุน/ละวะ/
ชิบ/รุนกุ้ง/รุนเคย/หรือ
อวนอื่นๆ ซึ่งมีลักษณะ
และวิธีการเช่นเดียวกัน
ประกอบเรือยนต์ทำการ
ประมง
๓. ทำการประมง
๔. ในทะเลสาบสงขลา
ทะเลสาบตอนในและ
ทะเลน้อยท้องที่จังหวัด
สงขลาและพัทลุง
๕. โดยไม่ได้รับอนุญาต
๖. โดยเจตนา
๕. ใช้เครื่องมืออวน
๓๒ (๒) ๑. ผู้ใด
๖๕, ๗๐,
ทำการประมงในหนอง/
๒. ใช้เครื่องมืออวนทุก
๗๑
บึง/อ่างเก็บน้ำโดยไม่ได้รับ
ชนิดหรือเครื่องมือที่มี
อนุญาต อันเป็นการฝ่าฝืน
ลักษณะและวิธีการใช้
ประกาศรัฐมนตรีซึ่ง
คล้ายคลึงกัน
ประกาศตามความใน
๓. ทำการประมง
มาตรา ๓๒ เรื่อง.........
๔. ในหนอง บึง และอ่าง
ลว. ๒๒ มี.ค.๒๕๒๑
เก็บน้ำทั่วราชอาณาจักร
๕. โดยไม่ได้รับอนุญาต
๖. โดยเจตนา
ขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ประมวลข้อกล่าวหาการกระทำความผิดตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งออกตามความตามมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. ๒๔๙๐

๙๕

ข้อกล่าวหา/พฤติการณ์ ผิดตาม องค์ประกอบความผิด
ลงโทษ
แห่งความผิด
มาตรา		
ตามมาตรา
๖.ใช้เครื่องมืออวนลาก/
๓๒ (๒) 
 ๑. ผู้ใด
๖๕, ๗๐,
(๔) ๒. ใช้เครื่องอวนลากหรือ
อวนรุน/ละวะ/ชิบ/รุนกุ้ง/
๗๑
รุนเคย/อวนถุง/ช้อนต่างๆ
อวนรุนหรือละวะหรือรุน
/ประกอบเรือยนต์ทำการ
กุ้งหรือรุนเคยหรืออวนถุง
หรือช้อนต่าง ๆ หรือ
ประมงในแม่น้ำ/ลำคลอง/
หนอง/บึง/อ่างเก็บน้ำโดย
เครื่องมืออื่น ๆ ซึ่งมี
ไม่ได้รับอนุญาตอัน
ลักษณะและวิธีการ
เป็นการฝ่าฝืนประกาศ
คล้ายคลึงกัน ประกอบกับ
รัฐมนตรีซึ่งประกาศตาม
เรือยนต์
ความในมาตรา ๓๒
๓. ทำการประมง
เรื่อง....... ลว. ๒๘ ธ.ค.
๔. ในแม่น้ำ ลำคลอง 
๒๕๒๑
หนอง บึง และอ่างเก็บน้ำ
ทุกแห่ง
๕. โดยไม่ได้รับอนุญาต
๖. โดยเจตนา

๙๖

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ประมวลข้อกล่าวหาการกระทำความผิดตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งออกตามความตามมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. ๒๔๙๐

หมวด ๒
ว่าด้วยเครื่องมือทุกชนิดที่ห้ามทำการประมงในพื้นที่น้ำจืดและทะเล
ข้อกล่าวหา/พฤติการณ์ ผิดตาม องค์ประกอบความผิด
ลงโทษ
แห่งความผิด
มาตรา		
ตามมาตรา
๑. ในเครื่องมือโพงพาง
๓๒ (๒) ๑. ผู้ใด
๖๕, ๗๐,
(๔) ๒. ใช้เครื่องมือโพงพาง
๗๑
ทำการประมงในทะเลสาบ
สงขลาภายในระยะเวลา
หรือเครื่องมือที่มีลักษณะ
และเขตพื้นที่ที่กำหนดโดย
และวิธีการคล้ายคลึงกัน
ไม่ได้รับอนุญาต
ทุกชนิดและทุกขนาด
อันเป็นการฝ่าฝืนประกาศ
๓. ทำการประมง
รัฐมนตรีซึ่งประกาศตาม
๔. ตั้งแต่วันที่ ๑๕ ม.ค.
ความในมาตรา ๓๒
ถึง ๓๑ พ.ค. ของทุกปี
เรื่อง..........ลว. ๒๒ มี.ค.
๕. ในทะเลสาบสงขลา
๒๕๑๙
ตามบริเวณที่กำหนด
๖. โดยไม่ได้รับอนุญาต
๗. โดยเจตนา
๒. ทำการประมงด้วย
๓๒ (๒) ๑. ผู้ใด
๖๕, ๗๐,
(๔) ๒. ใช้เครื่องมืออวนรัง/
๗๑
เครื่องมืออวนรัง/เฝือกรัง
ในที่จับสัตว์น้ำโดยไม่ได้รับ
เฝือกรัง
อนุญาต อันเป็นการฝ่าฝืน
๓. ทำการประมง
ประกาศรัฐมนตรีซึ่ง
๔. ในที่จับสัตว์น้ำทั่วราช
ประกาศตามความ
อาณาจักร
ในมาตรา ๓๒ เรื่อง...........
๕. โดยไม่ได้รับอนุญาต
ลว. ๑๑ พ.ย. ๒๕๑๗
๖. โดยเจตนา

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ประมวลข้อกล่าวหาการกระทำความผิดตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งออกตามความตามมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. ๒๔๙๐

๙๗

ข้อกล่าวหา/พฤติการณ์ ผิดตาม องค์ประกอบความผิด
ลงโทษ
แห่งความผิด
มาตรา		
ตามมาตรา
๓. ใช้เครื่องมือโพงพาง
๖๕, ๗๐,
๓๒ (๒) ๑. ผู้ใด
รั้วไซมานหรือรั้วกั้นซู่/
๒. ใช้เครื่องมือโพงพาง
๗๑
เครื่องมือลี่/ทำการประมง
รั้วไซมาน/รั้วกั้นซู่/ลี่/
ในที่จับสัตว์น้ำโดยไม่ได้รับ
หรือเครื่องมือที่มีลักษณะ
อนุญาต อันเป็นการ
วิธีการคล้ายคลึงกัน
ฝ่าฝืนประกาศรัฐมนตรี
๓. ทำการประมง
ซึ่งประกาศตามความใน
๔. ในที่จับสัตว์น้ำทั่วราช
มาตรา ๓๒ เรื่อง...........
อาณาจักร
ลว. ๑๔ เม.ย. ๒๕๒๑
๕. โดยไม่ได้รับอนุญาต
๖. โดยเจตนา
๔. ใช้เครื่องมืออวน
๓๒ (๒) ๑. ผู้ใด
๖๕, ๗๐,
๒. ใช้เครื่องมืออวนล้อม
ล้อมจับ ทำการประมงใน
๗๑
ทะเลสาบสงขลาโดยไม่ได้
จับหรืออวนอื่น ๆ ที่มี
รับอนุญาตอันเป็นการ
ลักษณะ และวิธีการใช้
ฝ่าฝืนประกาศรัฐมนตรีซึ่ง
อย่างเดียวกัน
๓. ทำการประมง
ประกาศตามความใน
มาตรา ๓๒ เรื่อง............
๔. ในทะเลสาบสงขลา
ลว. ๑๕ ก.พ. ๒๕๓๗
ทั้งหมด รวมถึงทะเลสาบ
ตอนในและทะเลน้อย
ในท้องที่ จังหวัดสงขลา
และพัทลุง
๕. โดยไม่ได้รับอนุญาต
๖. โดยเจตนา

๙๘

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ประมวลข้อกล่าวหาการกระทำความผิดตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งออกตามความตามมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. ๒๔๙๐

ข้อกล่าวหา/พฤติการณ์ ผิดตาม องค์ประกอบความผิด
ลงโทษ
แห่งความผิด
มาตรา		
ตามมาตรา
๕.ใช้เครื่องมือดูดแร่หรือ ๓๒ (๒) ๑. ผู้ใด
๖๕, ๗๐,
เครื่องมือที่มีลักษณะและ
๗๑
๒. ทำการประมง
วิธีการคล้ายคลึงกันทำการ
๓. โดยใช้เครื่องมือดูดแร่
ประมงโดยไม่ได้รับอนุญาต
หรือเครื่องมือที่มีลักษณะ
อันเป็นการฝ่าฝืนประกาศ
และวิธีการทำการประมง
รัฐมนตรีซึ่งประกาศตาม
คล้ายคลึงกัน
ความในมาตรา ๓๒
๔. ในที่จับสัตว์น้ำทั่วราช
เรื่อง........... ลว. ๒ ก.ย.
อาณาจักร
๒๕๒๕
๕. โดยไม่ได้รับอนุญาต
๖. โดยเจตนา

หมวด ๓
ว่าด้วยสัตว์น้ำที่ห้ามทำการประมง
ข้อกล่าวหา/พฤติการณ์ ผิดตาม องค์ประกอบความผิด
ลงโทษ
แห่งความผิด
มาตรา		
ตามมาตรา
๑. ทำการประมงปลาเสือ ๓๒ (๗) ๑. ผู้ใด
๖๕, ๖๙,
ตอโดยไม่ได้รับอนุญาต
๒. ทำการประมง
๗๑
อันเป็นการฝ่าฝืนประกาศ
๓. ปลาเสือตอ
รัฐมนตรีซึ่งประกาศตาม
๔. โดยไม่ได้รับอนุญาต
ความในมาตรา ๓๒
๕. โดยเจตนา
เรื่อง......... ลว. ๑๓ มี.ค.
๒๕๓๒

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ประมวลข้อกล่าวหาการกระทำความผิดตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งออกตามความตามมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. ๒๔๙๐

๙๙

ข้อกล่าวหา/พฤติการณ์
แห่งความผิด
๒. ทำการประมงปลาบึก
ในบริเวณแม่น้ำโขงในท้อง
ที่จังหวัดที่กำหนดโดยไม่ได้
รับอนุญาต อันเป็นการ
ฝ่าฝืนประกาศรัฐมนตรีซึ่ง
ประกาศตามความใน
มาตรา ๓๒ เรื่อง..........
ลว. ๒ ก.ค. ๒๕๓๓

ผิดตาม องค์ประกอบความผิด
ลงโทษ
มาตรา		
ตามมาตรา
๖๕, ๖๙,
๓๒ (๕) ๑. ผู้ใด
๗๑
(๖) (๗) ๒. ทำการประมง
๓. ปลาบึก
๔. ในบริเวณแม่น้ำโขง
ท้องที่จังหวัด หนองคาย
เลย มุกดาหาร นครพนม
อุบลราชธานี และ
เชียงราย
๕. โดยไม่ได้รับอนุญาต
๖. โดยเจตนา
๓๒ (๗) ๑. ผู้ใด
๖๕, ๖๙,
๒. ทำการประมง/เก็บ/
๗๑
ทำอันตราย
๓. เต่าทะเล/กระทะเลทุก
ชนิด
๔. โดยเจตนา

๓. ทำการประมงเต่า
ทะเล/กระทะเล
อันเป็นการฝ่าฝืนประกาศ
รัฐมนตรีซึ่งประกาศ
ตามความในมาตรา ๓๒
เรื่อง......... ลว. ๑๔ เม.ย.
๒๔๙๐
๓/๑ เก็บ หรือทำอันตราย ๓๒ (๗)
ไข่เต่าทะเล/ไข่กระทะเลใน
หาดโดยไม่ได้รับอนุญาต
อันเป็นการฝ่าฝืนประกาศ
รัฐมนตรีซึ่งประกาศตาม
ความในมาตรา ๓๒
เรื่อง........... ลว. ๑๔ เม.ย.
๒๔๙๐
๑๐๐

๑. ผู้ใด
๒. ทำการประมง/เก็บ/
ทำอันตราย
๓. ไข่เต่าทะเล/ไข่กระ
ทะเลทุกชนิด
๔. ในหาดทุกแห่ง
๕. โดยไม่ได้รับอนุญาต
๖. โดยเจตนา

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

๖๕, ๖๙,
๗๑

ประมวลข้อกล่าวหาการกระทำความผิดตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งออกตามความตามมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. ๒๔๙๐

ข้อกล่าวหา/พฤติการณ์
แห่งความผิด
๔. ทำการประมง
ปลาพะยูน อันเป็นการ
ฝ่าฝืนประกาศรัฐมนตรี
ซึ่งประกาศตามความใน
มาตรา ๓๒ เรื่อง...........
ลว. ๙ ส.ค. ๒๕๐๔
๕. ทำการประมงปะการัง
หรือหินปะการังในทะเล/
ในอ่าวท้องที่จังหวัด
ชายทะเล โดยไม่ได้รับ
อนุญาต อันเป็นการฝ่าฝืน
ประกาศรัฐมนตรีซึ่ง
ประกาศตามความใน
มาตรา ๓๒ เรื่อง.........
ลว. ๑๐ ม.ค. ๒๕๒๑

ผิดตาม องค์ประกอบความผิด
ลงโทษ
มาตรา		
ตามมาตรา
๓๒ (๗) ๑. ผู้ใด
๖๕, ๖๙,
๒. ทำการประมง
๗๑
๔. ปลาพะยูน
๕. โดยเจตนา
๓๒ (๗) ๑. ผู้ใด
๒. ทำการประมง
๓. ปะการังหรือหิน
ปะการังทุกชนิดและ
ทุกขนาด
๔. โดยไม่ได้รับอนุญาต
๕. โดยเจตนา

๖๕, ๗๑

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ประมวลข้อกล่าวหาการกระทำความผิดตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งออกตามความตามมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. ๒๔๙๐

๑๐๑

ข้อกล่าวหา/พฤติการณ์ ผิดตาม องค์ประกอบความผิด
ลงโทษ
แห่งความผิด
มาตรา		
ตามมาตรา
๖๙, ๗๑
๖. ทำการประมง
๓๒ (๗) ๑. ผู้ใด
แมงดาทะเลในฤดูมีไข่ ใน
๒. ทำการประมง
ระยะเวลาและเขตพื้นที่
๓. แมงดาทะเลทุกชนิด
ที่กำหนดโดยไม่ได้รับ
และทุกขนาด
อนุญาต อันเป็นการฝ่าฝืน
๔. ระหว่างวันที่ ๑ ธ.ค.
ประกาศรัฐมนตรีซึ่ง
ถึง สิ้นก.พ. ของทุกปี
ประกาศตามความใน
๕. บริเวณอ่าวพังงา
มาตรา ๓๒ เรื่อง........ ลว.
แม่น้ำ ลำคลอง ลำปาง
๕ ม.ค. ๒๕๒๕
ปากแม่น้ำในบริเวณอ่าว
ในท้องที่จังหวัดพังงา  
อำเภอตะกั่วทุ่ง อำเภอ
ทับปุด และกิ่งอำเภอ
เกาะยาว
๖. โดยไม่ได้รับอนุญาต
๗. โดยเจตนา
๗. ทำการประมงปูทะเล/ ๓๒ (๗) ๑. ผู้ใด
๖๙, ๗๑
ปูม้า/ปูลาย ที่มีไข่นอก
๒. ทำการประมง
๓. ปูทะเล ปูม้า ปูลาย ที่
กระดอง ในทะเลภาย
มีไข่นอกกระดอง
ในระยะเวลาที่กำหนดโดย
๔. ในทะเล
ไม่ได้รับอนุญาต อันเป็น
๕. ในเดือน ตุลาคม ถึง
การฝ่าฝืนประกาศรัฐมนตรี
สิ้นเดือน ธันวาคม ของ
ซึ่งประกาศตามความ
ทุกปี
ในมาตรา ๓๒ 
๖. โดยไม่ได้รับอนุญาต
เรื่อง........ ลว. ๑๑ ก.ค.
๒๕๒๖
๗. โดยเจตนา
๑๐๒

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ประมวลข้อกล่าวหาการกระทำความผิดตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งออกตามความตามมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. ๒๔๙๐

ข้อกล่าวหา/พฤติการณ์
แห่งความผิด
๘. ใช้เครื่องมือทำการ
ประมงที่ใช้ประกอบกับ
เรือกลทำการประมง
หอยแครงโดยไม่ได้รับ
อนุญาต อันเป็นการฝ่าฝืน
ประกาศรัฐมนตรีซึ่ง
ประกาศตามความใน
มาตรา ๓๒ เรื่อง........ ลว.
๒๘ ส.ค. ๒๕๒๘
๘/๑. ทำการประมงหอย
แครงขนาดความยาวต่ำ
กว่า ๖ มิลลิเมตร อัน
เป็นการฝ่าฝืนประกาศ
รัฐมนตรีซึ่งประกาศตาม
ความในมาตรา ๓๒
เรื่อง......... ลว. ๒๘ ส.ค.
๒๕๒๘
๙. ทำการประมงปลาโลมา
ในทะเลท้องที่จังหวัด
ชายทะเลโดยไม่ได้รับ
อนุญาต อันเป็นการฝ่าฝืน
ประกาศรัฐมนตรีซึ่ง
ประกาศตามความใน
มาตรา ๓๒ เรื่อง....... ลว.
๑๘ มิ.ย. ๒๕๓๓

ผิดตาม องค์ประกอบความผิด
ลงโทษ
มาตรา		
ตามมาตรา
๓๒ (๒), ๑. ผู้ใด
๖๕, ๗๐,
(๖) และ ๒. ใช้เครื่องมือชนิดหนึ่ง
๗๑
(๗) ชนิดใดประกอบเรือกล
๓. ทำการประมง
๔. หอยแครง
๕. โดยไม่ได้รับอนุญาต
๖. โดยเจตนา
๓๒ (๒), ๑. ผู้ใด
(๖) และ ๒. ทำการประมง
(๗) ๓. หอยแครงขนาดความ
ยาวต่ำกว่า ๖ มิลลิเมตร
๔. โดยเจตนา

๖๕, ๗๐,
๗๑

๓๒ (๖), ๑. ผู้ใด
(๗)
๒. ทำการประมง
๓. ปลาโลมา
๔. ในทะเลท้องที่จังหวัด
ชายทะเล
๕. โดยไม่ได้รับอนุญาต
๖. โดยเจตนา

๖๕, ๖๙,
๗๑

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ประมวลข้อกล่าวหาการกระทำความผิดตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งออกตามความตามมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. ๒๔๙๐

๑๐๓

ข้อกล่าวหา/พฤติการณ์
แห่งความผิด
๑๐. ทำการประมง
ปลาฉลามวาฬในทะเลท้อง
ที่จังหวัดชายทะเลโดยไม่ได้
รับอนุญาต อันเป็นการ
ฝ่าฝืนประกาศรัฐมนตรี
ซึ่งประกาศตามความใน
มาตรา ๓๒ 
เรื่อง......... ลว. ๒๘ มี.ค.
๒๕๔๓
๑๑. จับ ดัก ล่อ ทำ
อันตราย หรือฆ่าปลา
กระโห้ ในท้องที่จังหวัด
สมุทรสาครโดยไม่ได้รับ
อนุญาต อันเป็นการฝ่าฝืน
ประกาศผู้ว่าราชการ
จังหวัดซึ่งประกาศตาม
ความในมาตรา ๓๒
เรื่อง........ลว. ๑๕ ก.พ.
๒๕๔๕

๑๐๔

ผิดตาม องค์ประกอบความผิด
ลงโทษ
มาตรา		
ตามมาตรา
๓๒ (๗) ๑. ผู้ใด
๖๕, ๖๙,
๒. ทำการประมง
๗๑
๓. ปลาฉลามวาฬ
๔. ในทะเลท้องที่จังหวัด
ชายทะเล
๕. โดยไม่ได้รับอนุญาต
๖. โดยเจตนา
๓๒ (๗) ๑. ผู้ใด
๒. จับ ดัก ล่อ ทำ
อันตราย หรือฆ่า
๓. ปลากระโห้
๔. ในท้องที่จังหวัด
สมุทรสงคราม
๕. โดยไม่ได้รับอนุญาต
๖. โดยเจตนา

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

๖๕, ๖๙,
๗๑

ประมวลข้อกล่าวหาการกระทำความผิดตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งออกตามความตามมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. ๒๔๙๐

หมวด ๔
ว่าด้วยเครื่องมืออวนลากและอวนรุน
ข้อกล่าวหา/พฤติการณ์ ผิดตาม องค์ประกอบความผิด
ลงโทษ
แห่งความผิด
มาตรา		
ตามมาตรา
๑. กำหนดเขตห้ามใช้
๓๒ (๒) ๑. ผู้ใด
๖๕, ๗๐,
เครื่องมืออวนลากและอวน (๔) ๒. ใช้เครื่องมืออวนลาก/
๗๑
รุน (ลว ๒๐ ก.ค. ๒๕๑๕)
อวนรุน/ละวะ/ชิบ/รุน
๑.๑ ใช้เครื่องมือ
กุ้ง/รุนเคยหรืออวนถุง
(อวนลาก/อวนรุน/ละวะ/
ทุกชนิดทุกขนาด
ชิบ/รุนกุ้ง/รุนเคย/อวน
ประกอบเรือยนต์
ถุง) ประกอบเรือยนต์
๓. ทำการประมง
ทำการประมงในทะเล
๔. ในเขต ๓,๐๐๐ เมตร
(ภายในเขตหวงห้าม
นับจากขอบน้ำตามแนว
๓,๐๐๐ เมตรนับจากขอบ
ชายฝั่ง/ภายในรัศมี ๔๐๐
น้ำตามแนวชายฝั่งขณะ
เมตร นับจากอาณาเขต
ทำการประมง/ภายในรัศมี
เครื่องมือประจำที่ทกุ ชนิด
๔๐๐ เมตร นับจากที่ตั้ง
ที่ได้รับอนุญาต
๕. ในทะเลหรืออ่าว
เครื่องมือประจำที่ทุกชนิด
ที่ได้รับอนุญาต) โดยไม่ได้
ในท้องที่ชายทะเล
รับอนุญาต อันเป็นการ
ทุกจังหวัด
ฝ่าฝืนประกาศรัฐมนตรี
๖. โดยไม่ได้รับอนุญาต
๗. โดยเจตนา
ซึ่งประกาศตามความ
ในมาตรา ๓๒ เรื่อง..........
ลว.๒๐ ก.ค. ๒๕๑๕

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ประมวลข้อกล่าวหาการกระทำความผิดตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งออกตามความตามมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. ๒๔๙๐

๑๐๕

ข้อกล่าวหา/พฤติการณ์ ผิดตาม องค์ประกอบความผิด
ลงโทษ
แห่งความผิด
มาตรา		
ตามมาตรา
๖๕, ๖๙,
๒. ใช้เครื่องมือ (อวนลาก ๓๒ (๒), ๑. ผู้ใด
มีถุง/อวนรุน/ละ/ชิบ/รุน
(๔) ๒. ใช้เครื่องมืออวนลากมี
๗๑
กุ้ง/รุนเคย/อวนถุง)
ถุง/อวนรุน/ละวะ/ชิบ/รุน
ประกอบเรือยนต์ทำการ
กุ้ง/รุนเคยหรืออวนถุงทุก
ประมงในทะเลท้องที่
ชนิดทุกขนาด ประกอบ
จังหวัดชลบุรีภายในระยะ
เรือยนต์
เวลาและเขตพื้นที่ที่กำหนด
๓. ทำการประมง
อันเป็นการฝ่าฝืนประกาศ
๔. ตั้งแต่วนั ที่ ๑ กันยายน
รัฐมนตรีซึ่งประกาศตาม
ถึง สิ้นเดือนกุมภาพันธ์
ความในมาตรา ๓๒
ของทุกปี
๕. ในทะเลท้องที่จังหวัด
เรื่อง......... ลว. ๒๖ มิ.ย.
๒๕๑๘
ชลบุรี (พิกัดตามรูปแผนที่
แนบท้ายประกาศ)
๖. โดยไม่ได้รับอนุญาต
๗. โดยเจตนา
๓. ใช้เครื่องมืออวนลาก/ ๓๒ (๑), ๑. ผู้ใด
๖๕, ๗๐,
อวนรุนที่ใช้ประกอบกับ
(๒) ๒. ใช้เครื่องมืออวนลาก/
๗๑
เรือยนต์ ทำการประมงโดย
อวนรุน ที่ใช้ประกอบ
มิได้เป็นไปตามขนาด ชนิด
เรือยนต์
และจำนวนตามที่ได้รับ
๓. ทำการประมง
๔. มิได้เป็นไปตามขนาด
อนุญาตและตามที่อธิบดี
กรมประมงกำหนด
ชนิด และจำนวนที่ได้รับ
อันเป็นการฝ่าฝืนประกาศ
อนุญาต
รัฐมนตรีซึ่งประกาศตาม
๕. มิได้เป็นไปตามจำนวน
ความในมาตรา ๓๒
ที่อธิบดีกรมประมงกำหนด
๑๐๖

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ประมวลข้อกล่าวหาการกระทำความผิดตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งออกตามความตามมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. ๒๔๙๐

ข้อกล่าวหา/พฤติการณ์
แห่งความผิด
เรื่อง.......... ลว. ๒๖ มี.ค.
๒๕๒๓
๔. ใช้เครื่องมืออวนลากกุ้ง
ประกอบเรือกล ซึ่งมิได้ติด
ตั้งเครื่องมือแยกเต่าทะเล
ทำการประมงที่จับสัตว์น้ำ
ในทะเลโดยไม่ได้รับ
อนุญาตอันเป็นการฝ่าฝืน
ประกาศรัฐมนตรีซึ่ง
ประกาศตามความใน
มาตรา ๓๒
เรื่อง..........ลว. ๑๖ ก.ย.
๒๕๓๙

ผิดตาม องค์ประกอบความผิด
ลงโทษ
มาตรา		
ตามมาตรา
๖. โดยเจตนา

๓๒ (๑) ๑. ผู้ใด
๖๕, ๗๐,
(๒) (๔) ๒. ใช้เครื่องมืออวนลาก
๗๑
กุ้งประกอบเรือกล ซึ่งมิได้
ติดตั้งเครื่องมือแยกเต่า
ทะเลหรือติดตั้งเครื่องมือ
ที่มีลักษณะและวิธีการ
คล้ายคลึงกัน
๓. ทำการประมง
๔. ในที่จับสัตว์น้ำในทะเล
หรืออ่าว
๕. โดยไม่ได้รับอนุญาต
๖. โดยเจตนา
๕. ใช้เครื่องมืออวนรุน
๓๒ (๒) ๑. ผู้ใด
๖๕, ๗๐,
ประกอบเรือยนต์ทำการ
(๔) ๒. ใช้เครื่องมืออวนรุน
๗๑
ประมงในทะเลบริเวณพื้นที่
ที่ใช้ประกอบกับเรือยนต์
หวงห้ามตามที่กำหนดโดย
๓. ทำการประมง
ไม่ได้รับอนุญาต อัน
๔. ในบริเวณพื้นที่ทะเล
เป็นการฝ่าฝืนประกาศ
(พิกัดตามรูปแผนที่แนบ
รัฐมนตรีซึ่งประกาศตาม
ท้ายประกาศ)
ความในมาตรา ๓๒
๕. โดยไม่ได้รับอนุญาต
เรื่อง.......... ลว. ๑๗ ก.ค.
๖. โดยเจตนา
๒๕๔๖

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ประมวลข้อกล่าวหาการกระทำความผิดตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งออกตามความตามมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. ๒๔๙๐

๑๐๗

ข้อกล่าวหา/พฤติการณ์ ผิดตาม องค์ประกอบความผิด
ลงโทษ
แห่งความผิด
มาตรา		
ตามมาตรา
๖. ใช้เครื่องมืออวนลาก/ ๓๒ (๒) ๑. ผู้ใด
๖๕, ๗๐,
อวนรุน/ละวะ/ชิบ/รุนกุ้ง/
(๔) ๒. ใช้เครื่องมืออวนลาก
๗๑
รุนเคย/อวนถุง ประกอบ
ชนิดมีถุง/อวนรุน/ละวะ
เรือยนต์ทำการประมงในที่
ชิบ หรือรุนกุ้ง รุนเคย หรือ
อวนถุงทุกชนิดทุกขนาด
จับสัตว์น้ำบางแห่งของ
ที่ใช้ประกอบเรือยนต์
จังหวัดกระบี่บริเวณพื้นที่
๓. ทำการประมง
ที่กำหนดโดยไม่ได้รับ
อนุญาต อันเป็นการฝ่าฝืน
๔. ในบริเวณที่จับสัตว์น้ำ
ประกาศรัฐมนตรีซึ่ง
พื้นที่ทะเลจังหวัดกระบี่
ประกาศตามความใน
(พิกัดตามรูปแผนที่
แนบท้ายประกาศ) 
มาตรา ๓๒ เรื่อง.........
๕. โดยไม่ได้รับอนุญาต
ลว. ๙ ต.ค. ๒๕๕๐
๖. โดยเจตนา
๗. ใช้เครื่องมืออวนลาก/ ๓๒ (๒) ๑. ผู้ใด
๖๕, ๗๐,
อวนรุน/ละวะ/ชิบ/รุนกุ้ง/ และ (๔) ๒. ใช้เครื่องมืออวนลาก
๗๑
รุนเคย/อวนถุง ประกอบ
ชนิดมีถุง/อวนรุน/ละวะ/
เรือยนต์ทำการประมงในที่
ชิบ หรือรุนกุ้ง รุนเคย หรือ
จับสัตว์น้ำบางแห่งของ
อวนถุงทุกชนิดทุกขนาด
ที่ใช้ประกอบเรือยนต์
จังหวัดตรังบริเวณพื้นที่ที่
๓. ทำการประมง
กำหนดโดยไม่ได้รับ
อนุญาต อันเป็นการฝ่าฝืน
๔. ในบริเวณที่จับสัตว์น้ำ
ประกาศรัฐมนตรีซึ่ง
พื้นที่ทะเลจังหวัดตรัง
ประกาศตามความใน
(พิกัดตามรูปแผนที่
มาตรา ๓๒ เรื่อง........ ลว.
แนบท้ายประกาศ)
๙ ต.ค. ๒๕๕๐
๕. โดยไม่ได้รับอนุญาต
๖. โดยเจตนา
๑๐๘

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ประมวลข้อกล่าวหาการกระทำความผิดตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งออกตามความตามมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. ๒๔๙๐

ข้อกล่าวหา/พฤติการณ์ ผิดตาม องค์ประกอบความผิด
ลงโทษ
แห่งความผิด
มาตรา		
ตามมาตรา
๘. ใช้เครื่องมืออวนลาก/ ๓๒ (๒), ๑. ผู้ใด
๖๕, ๗๐,
อวนรุน/ละวะ/ชิบ/รุนกุ้ง/ และ (๔) ๒. ใช้เครื่องมืออวนลาก
๗๑
รุนเคย/อวนถุง ประกอบ
ชนิดมีถุง/อวนรุน/ละวะ/
เรือยนต์ทำการประมงในที่
ชิบ หรือรุนกุ้ง รุนเคย
จับสัตว์น้ำบางแห่งของ
หรืออวนถุงทุกชนิดทุก
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ขนาด ที่ใช้ประกอบ
บริเวณพื้นที่ที่กำหนด
เรือยนต์
โดยไม่ได้รับอนุญาต
๓. ทำการประมง
อันเป็นการฝ่าฝืนประกาศ
๔. ในบริเวณที่จับสัตว์น้ำ
รัฐมนตรีซึ่งประกาศ
พื้นที่ทะเลจังหวัด
ตามความในมาตรา ๓๒
ประจวบคีรีขันธ์ (พิกัด
เรื่อง........ ลว. ๙ ต.ค.
ตามรูปแผนที่แนบท้าย
๒๕๕๐
ประกาศ)
๕. โดยไม่ได้รับอนุญาต
๖. โดยเจตนา
๙. ใช้เครื่องมืออวนลาก/ ๓๒ (๒) ๑. ผู้ใด
๖๕, ๗๐,
อวนรุน/ละวะ/ชิบ/รุนกุ้ง/ และ (๔) ๒. ใช้เครื่องมืออวนลาก
๗๑
รุนเคย/อวนถุง ประกอบ
ชนิดมีถุง/อวนรุน/ละวะ/
เรือยนต์ทำการประมงในที่
ชิบ หรือรุนกุ้ง รุนเคย
จับสัตว์น้ำบางแห่งของ
หรืออวนถุงทุกชนิดทุก
จังหวัดระยองบริเวณพื้นที่
ขนาด ที่ใช้ประกอบ
ที่กำหนดโดยไม่ได้รับ
เรือยนต์
อนุญาต อันเป็นการฝ่าฝืน
๓. ทำการประมง
ประกาศรัฐมนตรีซึ่ง
๔. ในบริเวณที่จับสัตว์น้ำ
ประกาศตามความใน
พื้นที่ทะเลจังหวัด
ขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ประมวลข้อกล่าวหาการกระทำความผิดตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งออกตามความตามมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. ๒๔๙๐

๑๐๙

ข้อกล่าวหา/พฤติการณ์ ผิดตาม องค์ประกอบความผิด
ลงโทษ
แห่งความผิด
มาตรา		
ตามมาตรา
มาตรา ๓๒ เรื่อง........ ลว.
ระยอง(พิกัดตามรูปแผนที่
๓.ม.ค. ๒๕๕๑
แนบท้ายประกาศ)
๕. โดยไม่ได้รับอนุญาต
๖. โดยเจตนา
๑๐. ใช้เครื่องมืออวนลาก/ ๓๒ (๒) ๑. ผู้ใด
๖๕, ๗๐,
อวนรุน/ละวะ/ชิบ/รุนกุ้ง/ และ (๔) ๒. ใช้เครื่องมืออวนลาก
๗๑
รุนเคย/อวนถุง ประกอบ
ชนิดมีถุง/อวนรุน/ละวะ/
เรือยนต์ทำการประมงในที่
ชิบ หรือรุนกุ้ง รุนเคย
หรืออวนถุงทุกชนิด
จับสัตว์น้ำบางแห่งของ
ทุกขนาด ที่ใช้ประกอบ
จังหวัดนราธิวาสบริเวณ
พื้นที่ที่กำหนดโดยไม่ได้รับ
เรือยนต์
อนุญาต อันเป็นการฝ่าฝืน
๓. ทำการประมง
ประกาศรัฐมนตรีซึ่ง
๔. ในบริเวณที่จับสัตว์น้ำ
ประกาศตามความใน
พื้นที่ทะเลจังหวัด
มาตรา ๓๒ เรื่อง........ ลว.
นราธิวาส (พิกัดตามรูป
๓ ม.ค. ๒๕๕๑
แผนที่แนบท้ายประกาศ)
๕. โดยไม่ได้รับอนุญาต
๖. โดยเจตนา
๑๑. ใช้เครื่องมืออวนลาก ๓๒ (๒) ๑. ผู้ใด
๖๕, ๗๐,
ประกอบเรือยนต์ทำการ
และ (๔) ๒. ใช้เครื่องมืออวนลาก
๗๑
ประมงในที่จับสัตว์น้ำบาง
ชนิดมีถุงชนิดทุกขนาด
แห่งของจังหวัดปัตตานี
ที่ใช้ประกอบเรือยนต์
บริเวณพื้นที่ที่กำหนด
๓. ทำการประมง
โดยไม่ได้รับอนุญาต อัน
๔. ในบริเวณที่จับสัตว์น้ำ
เป็นการฝ่าฝืนประกาศ
พื้นที่ทะเลจังหวัดปัตตานี
๑๑๐

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ประมวลข้อกล่าวหาการกระทำความผิดตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งออกตามความตามมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. ๒๔๙๐

ข้อกล่าวหา/พฤติการณ์
แห่งความผิด
รัฐมนตรีซึ่งประกาศตาม
ความในมาตรา ๓๒
เรื่อง........ ลว. ๓ ม.ค.
๒๕๕๑
๑๒. ใช้เครื่องมืออวนลาก
คานถ่าง/อวน ลากแขก
ทำการประมงในทะเลหรือ
อ่าว ท้องที่จังหวัดชลบุรี
บริเวณพื้นที่ที่กำหนด
โดยไม่ได้รับอนุญาต
อันเป็นการฝ่าฝืนประกาศ
รัฐมนตรีซึ่งประกาศตาม
ความในมาตรา ๓๒
เรื่อง........ ลว. ๒๓ มี.ค.
๒๕๔๒
๑๓. ใช้เครื่องมืออวนลาก/
อวนรุน/อวนถุง ประกอบ
กับเรือยนต์ทำการประมง
ในทะเลอ่าวพังงาใน พื้นที่
ที่กำหนด โดยไม่ได้รับ
อนุญาต อันเป็นการฝ่าฝืน
ประกาศรัฐมนตรีซึ่ง
ประกาศตามความใน
มาตรา ๓๒ เรื่อง........ ลว.
๑๔ ธ.ค. ๒๕๔๑

ผิดตาม องค์ประกอบความผิด
ลงโทษ
มาตรา		
ตามมาตรา
(พิกัดตามรูปแบบแผนที่
แนบท้ายประกาศ)
๕. โดยไม่ได้รับอนุญาต
๖. โดยเจตนา
๓๒ (๒) ๑. ผู้ใด
๖๕, ๗๐,
และ (๔) ๒. ใช้เครื่องมืออวนลาก
๗๑
คานถ่างหรืออวนลากแขก 
๓. ทำการประมง
๔. ในท้องที่จังหวัดชลบุรี
บริเวณพื้นที่ที่กำหนด
(พิกัดตามรูปแบบแผนที่
แนบ)
๕. โดยไม่ได้รับอนุญาต
๖. โดยเจตนา
๓๒ (๒) ๑. ผู้ใด
และ (๔) ๒. ใช้เครื่องมืออวนลาก/
อวนรุน/อวนถุงทุกชนิด
ทุกขนาด ประกอบกับ
เรือยนต์ 
๓. ทำการประมง
๔. ในบริเวณพื้นที่ทะเล
อ่าวพังงา ในพื้นที่ที่
กำหนด (พิกัดตาม
รูปแบบแผนที่แนบท้าย

๖๕, ๗๐,
๗๑

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ประมวลข้อกล่าวหาการกระทำความผิดตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งออกตามความตามมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. ๒๔๙๐

๑๑๑

ข้อกล่าวหา/พฤติการณ์
แห่งความผิด

ผิดตาม องค์ประกอบความผิด
ลงโทษ
มาตรา		
ตามมาตรา
ประกาศ) 
๕. โดยไม่ได้รับอนุญาต
๖. โดยเจตนา

หมวด ๕
ว่าด้วยเครื่องมือคราดหอย
ข้อกล่าวหา/พฤติการณ์
แห่งความผิด
๑. ใช้เครื่องมือคราดหอย
ประกอบเรือยนต์ทำการ
ประมงในเขตหวงห้าม
๓,๐๐๐ เมตร ในท้องที่
จังหวัดชายทะเลโดยไม่ได้
รับอนุญาต อันเป็นการ
ฝ่าฝืนประกาศรัฐมนตรีซึ่ง
ประกาศตามความใน
มาตรา ๓๒ 
เรื่อง........ ลว. ๑๘ ก.พ.
๒๕๑๗

๑๑๒

ผิดตาม องค์ประกอบความผิด
ลงโทษ
มาตรา		
ตามมาตรา
๖๕, ๖๙,
๓๒ (๒) ๑. ผู้ใด
๗๑
(๔) ๒. ใช้เครื่องมือคราดหอย
หรือเครื่องมืออื่นที่มี
ลักษณะหรือวิธีการ
คล้ายคลึงกันทุกชนิดทุก
ขนาดประกอบเรือยนต์
๓. ทำการประมง
๔. ในเขต ๓,๐๐๐ เมตร
นับจากขอบน้ำตามแนว
ชายฝั่งขณะทำการประมง
๕. ในท้องที่จังหวัด
ชายทะเลทุกจังหวัด
๖. โดยไม่ได้รับอนุญาต
๗. โดยเจตนา

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ประมวลข้อกล่าวหาการกระทำความผิดตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งออกตามความตามมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. ๒๔๙๐

ข้อกล่าวหา/พฤติการณ์ ผิดตาม องค์ประกอบความผิด
ลงโทษ
แห่งความผิด
มาตรา		
ตามมาตรา
๒. ใช้เครื่องมือคราดหอย ๓๒ (๒) ๑. ผู้ใด
๖๕, ๗๐,
(๔) ๒. ใช้เครื่องมือคราดหอย
๗๑
ประกอบเรือยนต์ทำการ
ประมงหอยชนิดสองฝาใน
หรือเครื่องมืออื่นที่มี
เขตหวงห้ามท้องที่จังหวัด
ลักษณะหรือวิธีการ
คล้ายคลึงกันทุกชนิดทุก
สมุทรสาครอันเป็นการ
ฝ่าฝืนประกาศรัฐมนตรีซึ่ง
ขนาดประกอบเรือยนต์
๓. ทำการประมง
ประกาศตามความใน
๔. หอยชนิดสองฝา
มาตรา ๓๒ เรื่อง........ ลว.
๕. ในเขตตำบลพันท้าย
๑๗ มิ.ย. ๒๕๑๘
นรสิงห์ โคกขาม และ
ตำบลบางหญ้าแพรก
อำเภอเมืองสมุทรสาคร
(พิกัดตามรูปแผนที่แนบ
ท้ายประกาศ)
๖. โดยเจตนา
๓. ใช้เครื่องมือคราดหอย ๓๒ (๑) ๑. ผู้ใด
๖๕, ๗๐,
(๒) ๒. ใช้เครื่องมือคราดหอย
๗๑
ประกอบเรือกล โดยมี
- ความกว้างของปาก
ประกอบเรือกลโดยมี
๒.๑ ความกว้างของ
เครื่องมือคราดหอเกินกว่า
๓.๕ เมตร/
ปากเครื่องมือคราดหอย
- ความห่างของช่องซี่
เกินกว่า ๓.๕ เมตร/ 
คราดแต่ละช่องน้อยกว่า
๒.๒ ความห่างของ
๑.๒ เซนติเมตร/ 
ช่องซี่คราดแต่ละช่องน้อย
- ความยาวของเรือกล
กว่า ๑.๒ เซนติเมตร/ 
เกินกว่า ๑๘ เมตร/ 
๒.๓ ความยาวของ
ขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ประมวลข้อกล่าวหาการกระทำความผิดตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งออกตามความตามมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. ๒๔๙๐

๑๑๓

ข้อกล่าวหา/พฤติการณ์
แห่งความผิด
- จำนวนของเครื่องมือ
คราดหอยเกินกว่า ๓ อัน
ต่อเรือกล ๑ ลำ) ทำการ
ประมงหอยลายในทะเล
โดยไม่ได้รับอนุญาต อัน
เป็นการฝ่าฝืนประกาศ
รัฐมนตรีซึ่งประกาศตาม
ความในมาตรา ๓๒ 
เรื่อง......... ลว. ๘ มี.ค.
๒๕๓๓

ผิดตาม องค์ประกอบความผิด
ลงโทษ
มาตรา		
ตามมาตรา
เรือกลเกินกว่า ๑๘ เมตร/
๒.๔ จำนวนของ
เครื่องมือคราดหอย
เกินกว่า ๓ อันต่อเรือกล
๑ ลำ)
๓. ทำการประมง
๔. หอยลาย
๕. ในทะเล
๖. โดยไม่ได้รับอนุญาต
๗. โดยเจตนา

หมวด ๖
ว่าด้วยพื้นที่ห้ามทำการประมง
ข้อกล่าวหา/พฤติการณ์ ผิดตาม องค์ประกอบความผิด
ลงโทษ
แห่งความผิด
มาตรา		
ตามมาตรา
๓๒ (๒) ๑. ผู้ใด
๑. ทำการประมงด้วย
๖๕, ๗๐,
เครื่องมือทำการประมงใน
(๔) ๒. ทำการประมง
๗๑
๓. ด้วยเครื่องมือทำการ
พื้นที่ทะเล อ่าวสัตหีบ
จังหวัดชลบุรี อันเป็นการ
ประมงทุกชนิด
ฝ่าฝืนประกาศรัฐมนตรีซึ่ง
๔. ภายในพืน้ ที่ทะเลอ่าว
ประกาศตามความใน
สัตหีบจังหวัดชลบุรี (พิกัด
มาตรา ๓๒ เรื่อง........ ลว.
ตามรูปแผนที่แนบท้าย
๒๖ มิ.ย. ๒๕๑๘
ประกาศ)
๕. โดยเจตนา
๑๑๔

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ประมวลข้อกล่าวหาการกระทำความผิดตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งออกตามความตามมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. ๒๔๙๐

ข้อกล่าวหา/พฤติการณ์
แห่งความผิด
๒. ทำการประมงปะการัง/
หิน ปะการัง ในบริเวณ
รอบเกาะเต่าและหางเต่า
ภายในเขตหวงห้าม
๓,๐๐๐ เมตร โดยไม่ได้รับ
อนุญาต อันเป็นการฝ่าฝืน
ประกาศรัฐมนตรีซึ่ง
ประกาศตามความใน
มาตรา ๓๒ เรื่อง........ ลว.
๑๓ ม.ค. ๒๕๑๙

๒/๑ ทำการประมงใน
บริเวณรอบเกาะเต่าและ
เกาะหางเต่า ในเขตหวง
ห้าม ๓,๐๐๐ เมตร โดยไม่
ได้รับอนุญาต อันเป็นการ
ฝ่าฝืนประกาศรัฐมนตรี
ซึ่งประกาศตามความใน
มาตรา ๓๒ เรื่อง........ ลว.
ม.ค. ๒๕๑๙

ผิดตาม องค์ประกอบความผิด
ลงโทษ
มาตรา		
ตามมาตรา
๓๒ (๒) ๑. ผู้ใด
๖๕, ๗๐,
(๔) (๗) ๒. ทำการประมง
๗๑
๓. ด้วยเครื่องมือทำการ
ประมงทุกชนิด ยกเว้น
เบ็ดราว อวนลอย หรือ
ลอบทะเล
๔. ในบริเวณรอบเกาะ
เต่าและเกาะหางเต่า
๕. ภายในระยะ ๓,๐๐๐
เมตรนับจากขอบน้ำตาม
แนวชายฝั่ง
๖. โดยไม่ได้รับอนุญาต
๗. โดยเจตนา

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ประมวลข้อกล่าวหาการกระทำความผิดตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งออกตามความตามมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. ๒๔๙๐

๑๑๕

ข้อกล่าวหา/พฤติการณ์ ผิดตาม องค์ประกอบความผิด
ลงโทษ
แห่งความผิด
มาตรา		
ตามมาตรา
๓. ใช้เครื่องมือทำการ
๓๒ (๒) 
 ๑. ผู้ใด
๖๕, ๗๐,
๒. ทำการประมง
๗๑
ประมงประเภท (อวนลาก/
อวนรุน ที่ใช้ประกอบ
๓. ด้วยเครื่องมือ
เรือยนต์/
อวนลาก อวนรุนทุก
- อวนทับตลิ่ง/อวนลอย
ประเภท ทุกขนาด ซึ่งใช้
ปลาทราย ซึ่งใช้ประกอบ
ประกอบเรือยนต์ อวนทับ
เครื่องมือกระทุ้งน้ำ
ตลิ่ง อวนลอยปลาทราย
- อวนถ่วง/อวนจม
ประกอบเครื่องมือกระทุ้ง
กระเบน) ทำการประมง
น้ำ อวนถ่วงหรือจม
ในทะเลในเขตหวงห้าม
กระเบน
๔. ในพืน้ ที่ทะเลจังหวัด
ที่กำหนด โดยไม่ได้รับ
อนุญาตอันเป็นการฝ่าฝืน
ตรัง(พิกดั ตามรูปแผนที่
ประกาศผู้ว่าราชการ
แนบท้ายประกาศ)
๕. โดยไม่ได้รับอนุญาต
จังหวัดซึ่งประกาศตาม
๖. โดยเจตนา
ความในมาตรา ๓๒
เรื่อง....... ลว. ๑๖ พ.ค.
๒๕๓๕
๓/๑ ทำการประมงภายใน
ระยะ ๓,๐๐๐ เมตร
นับจากขอบน้ำตามแนว
ชายฝั่งเกาะสุกร จังหวัดตรัง
โดยไม่ได้รับอนุญาต อัน
เป็นการฝ่าฝืน
ประกาศผู้ว่าราชการจังหวัด
ซึ่งประกาศตามความใน
มาตรา ๓๒ เรื่อง........ ลว.
๑๖ พ.ค. ๒๕๓๕

๑๑๖

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ประมวลข้อกล่าวหาการกระทำความผิดตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งออกตามความตามมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. ๒๔๙๐

ข้อกล่าวหา/พฤติการณ์ ผิดตาม องค์ประกอบความผิด
ลงโทษ
แห่งความผิด
มาตรา		
ตามมาตรา
๔. กำหนดเขตห้ามใช้เครื่อง
มืออวนลาก อวนรุน คราด
หอย ทำการประมงใน
บริเวณช่องเกาะช้างจังหวัด
ตราด (ลว ๒๘ มี.ค. ๒๕๔๓)
๔.๑ ใช้เครื่องมืออวนลาก/ ๓๒ (๒) ๑. ผู้ใด
๖๕, ๗๐,
อวนรุน/คราดหอย
(๔) ๒. ทำการประมง
๗๑
ประกอบเรือกลทำการ
๓. ด้วยเครื่องมืออวนลาก
ประมงในทะเลบริเวณ
อวนรุน คราดหอยทุกชนิด
ช่องเกาะช้าง จังหวัดตราด
ทุกขนาดประกอบเรือกล
ในเขตพื้นที่ที่กำหนด
๔. ในทะเลบริเวณ
โดยไม่ได้รับอนุญาตอันเป็น
ช่องเกาะช้าง จังหวัดตราด
การฝ่าฝืนประกาศผู้ว่า
ตามพื้นที่เส้นล้อมรอบ
ราชการจังหวัดซึ่งประกาศ
ตั้งแต่ช่องเกาะช้างน้อย
(พิกัดรูปแผนที่แนบท้าย
ตามความในมาตรา ๓๒
ประกาศ)
เรื่อง........ ลว. ๒๘ มี.ค.
๕. โดยไม่ได้รับอนุญาต
๒๕๔๓
๖. เจตนา
๔.๒ ใช้เครื่องมืออวนลาก/ ๓๒ (๒) ๑. ผู้ใด
๖๕, ๗๐,
อวนรุน/คราดหอย
(๔) ๒. ทำการประมง
๗๑
ประกอบเรือกลทำการ
๓. ด้วยเครื่องมืออวนลาก
ประมงในทะเลบริเวณ
อวนรุน คราดหอย
ช่องเกาะช้าง จังหวัดตราด
ทุกชนิดทุกขนาด
ประกอบเรือกล
ภายในระยะเวลาและ
เขตพื้นที่ที่กำหนด
๔. ระหว่างเดือนมิถุนายน

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ประมวลข้อกล่าวหาการกระทำความผิดตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งออกตามความตามมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. ๒๔๙๐

๑๑๗

ข้อกล่าวหา/พฤติการณ์ ผิดตาม องค์ประกอบความผิด
ลงโทษ
แห่งความผิด
มาตรา		
ตามมาตรา
โดยไม่ได้รับอนุญาต อัน
ถึงพฤศจิกายน
เป็นการฝ่าฝืนประกาศผู้ว่า
๕. ในทะเลบริเวณช่อง
ราชการจังหวัดซึ่งประกาศ
เกาะช้าง จังหวัดตราด
ตามความในมาตรา ๓๒
ตามพื้นที่เส้นล้อมรอบ
ตั้งแต่อ่าวสลักคอก (พิกัด
เรื่อง........ ลว. ๒๘ มี.ค.
๒๕๔๓
รูปแผนที่แนบท้าย
ประกาศ)
๖. โดยไม่ได้รับอนุญาต
๗. โดยเจตนา
๑. ผู้ใด
๕. ใช้เครื่องมือลาก/อวน ๓๒ (๒) ๒. ทำการประมง
๖๕, ๗๐,
รุน/คราดหอย/อวนล้อม
(๔) ๓. ด้วยเครื่องมือ
๗๑
จับ ประกอบเรือกลทำการ
๔. ในอ่าวท้องที่อำเภอ
ประมงในทะเลหรืออ่าว
บางสะพานและอำเภอ
ท้องที่อำเภอบางสะพาน/
บางสะพานน้อย
อำเภอบางสะพานน้อย
(พิกัดตามรูปแผนที่
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
แนบท้ายประกาศ)
อันเป็นการฝ่าฝืนประกาศ
๕. โดยไม่ได้รับอนุญาต
ผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่ง
๖. โดยเจตนา
ประกาศตามความใน
มาตรา ๓๒ เรื่อง........ ลว.
๑๙ ต.ค.๒๕๔๒

๑๑๘

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ประมวลข้อกล่าวหาการกระทำความผิดตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งออกตามความตามมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. ๒๔๙๐

หมวด ๗
ว่าด้วยเครื่องมืออวนล้อมจับ
ข้อกล่าวหา/พฤติการณ์ ผิดตาม องค์ประกอบความผิด
ลงโทษ
แห่งความผิด
มาตรา		
ตามมาตรา
๑. ใช้เครื่องมืออวนล้อม ๓๒ (๒) ๑. ผู้ใด
๖๕, ๗๐,
๗๑
จับทำการประมงใน
๒. ทำการประมง
ทะเลสาบสงขลา โดยไม่ได้
๓. ด้วยเครื่องมืออวน
รับอนุญาต อันเป็นการ
ล้อมจับหรืออวนอื่นๆ
ฝ่าฝืนประกาศรัฐมนตรี
ซึ่งมีลักษณะและวิธีการ
ซึ่งประกาศคามความใน
ใช้อย่างเดียวกัน
มาตรา ๓๒ เรื่อง....... ลว.
๔. ในทะเลสาบสงขลา
๑๕ ก.พ. ๒๕๓๗
ทั้งหมด รวมทัง้ ทะเลสาบ
ตอนใน ทะเลน้อยในท้องที่
จังหวัดสงขลาและพัทลุง
๕. โดยไม่ได้รับอนุญาต
๖. เจตนา
๒. ใช้เครื่องมืออวนล้อม ๓๒ (๒) ๑. ผู้ใด
๖๕, ๗๐,
จับประกอบเครื่องกำเนิด
(๔) 
 ๒. ทำการประมง
๗๑
ไฟฟ้า ทำการประมงใน
๓. ด้วยเครื่องมืออวน
ทะเล ในเขตพื้นที่ที่กำหนด
ล้อมจับทุกชนิด
ของจังหวัดตราดโดยไม่ได้
ทุกประเภททุกขนาด
รับอนุญาตอันเป็นการ
๔. ประกอบเครื่องกำเนิด
ฝ่าฝืนประกาศรัฐมนตรีซึ่ง
ไฟฟ้า (เครื่องปั่นไฟ)
ประกาศตามความใน
๕. ในทะเลสาบบางส่วน
มาตรา ๓๒ เรื่อง........ ลว.
ของจังหวัดตราด ตาม
๒๔ ม.ค. ๒๕๒๘
พื้นที่เส้นล้อมรอบ ตั้งแต่
ขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ประมวลข้อกล่าวหาการกระทำความผิดตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งออกตามความตามมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. ๒๔๙๐

๑๑๙

ข้อกล่าวหา/พฤติการณ์
แห่งความผิด

ผิดตาม องค์ประกอบความผิด
ลงโทษ
มาตรา		
ตามมาตรา
ปลายแหลมน้ำ จุดที่ ๑
ถึงจุดที่ ๕ (พิกัดตามรูป
แผนที่แบบท้ายประกาศ)
๖. โดยไม่ได้รับอนุญาต
๗. เจตนา
๓. ใช้เครื่องมืออวนล้อม ๓๒ (๑) ๑. ผู้ใด
๖๕, ๗๐,
จับที่มีขนาดช่องตาเล็กกว่า และ (๒) ๒. ทำการประมง
๗๑
๒.๕ เซนติเมตร ทำการ
๓. ด้วยเครื่องมืออวน
ประมงในเวลากลางคืน
ล้อมจับที่มีขนาดช่องตา
เล็กกว่า ๒.๕ เซนติเมตร
ในทะเลหรือในอ่าวท้องที่
๔. ในเวลากลางคืน
จังหวัดชายทะเล โดยไม่ได้
(ตั้งแต่พระอาทิตย์ตก
รับอนุญาตอันเป็นการ
ถึงพระอาทิตย์ขึ้น)
ฝ่าฝืนประกาศรัฐมนตรี
๕. โดยไม่ได้รับอนุญาต
ซึ่งประกาศตามความใน
๖. เจตนา
มาตรา ๓๒ เรื่อง...... ลว.
๑๔ พ.ย. ๒๕๓๔
๔. ใช้เครื่องมือทำการ
๓๒ (๒) ๑. ผู้ใด
๖๕, ๗๐,
ประมงประเภทอวนล้อม และ (๔) ๒. ทำการประมง
๗๑
ญี่ปุ่น/อวนต้อนปลา/อวน
๓. ด้วยเครื่องมืออวน
ต้อนปลาหลังหิน/อวน
ล้อมจับที่เรียกโดยทั่วไป
ต้อนปลากองหิน ทำการ
ว่าอวนญี่ปุ่นหรืออวน
ประมงในทะเลหรืออ่าว
ต้อนปลา หรืออวนต้อน
ท้องที่จังหวัดชายทะเล
ปลาหลังกองหิน หรือ
โดยไม่ได้รับอนุญาต
อวนต้อนปลากองหิน
อันเป็นการฝ่าฝืนประกาศ
๔. ด้วยวิธีการวางอวนที่
๑๒๐

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ประมวลข้อกล่าวหาการกระทำความผิดตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งออกตามความตามมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. ๒๔๙๐

ข้อกล่าวหา/พฤติการณ์
แห่งความผิด
รัฐมนตรีซึ่งประกาศตาม
ความในมาตรา ๓๒
เรื่อง......... ลว. ๑๐ ก.พ.
๒๕๔๐

ผิดตาม องค์ประกอบความผิด
ลงโทษ
มาตรา		
ตามมาตรา
พื้นทะเลและวางอวนล้อม
แนวปะการัง แนวกองหิน
ในทะเล หรือแนวปะการัง
เทียมแล้วใช้คนเหยียบย่ำ
เพื่อไล่ต้อนฝูงปลาเข้า
ถุงอวน
๕. โดยไม่ได้รับอนุญาต
๖. เจตนา

หมวด ๘
ว่าด้วยการห้ามใช้เครื่องมือทำการประมงบางชนิดในฤดูปลาที่มีไข่
ข้อกล่าวหา/พฤติการณ์
แห่งความผิด
๑. กำหนดห้ามใช้เครื่อง
มือบางชนิดทำการประมง
ในฤดูปลาที่มีไข่ วางไข่
และเลี้ยงตัวในวัยอ่อน
ภายระยะเวลาและพื้นที่
ที่กำหนด (ฝั่งอันดามัน
ด้านจังหวัดกระบี่และ
พังงา) (ลว ๑๑ เม.ย.
๒๕๒๘)

ผิดตาม องค์ประกอบความผิด
ลงโทษ
มาตรา		
ตามมาตรา

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ประมวลข้อกล่าวหาการกระทำความผิดตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งออกตามความตามมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. ๒๔๙๐

๑๒๑

ข้อกล่าวหา/พฤติการณ์
แห่งความผิด
๑.๑ กระทำการฝ่าฝืนใช้
เครื่องมืออวนลากที่ใช้
ประกอบเรือกลทำการ
ประมงในฤดูปลาที่มีไข่
และวางไข่เลี้ยงลูกในทะเล
บริเวณพื้นที่กำหนด
โดยไม่ได้รับอนุญาต
อันเป็นการฝ่าฝืนประกาศ
รัฐมนตรีซึ่งประกาศตาม
ความในมาตรา ๓๒
เรื่อง........ ลว. ๑๑ เม.ย.
๒๕๒๘
๑.๒ กระทำการฝ่าฝืนใช้
เครื่องมืออวนประเภทล้อม
จับทำการประมงในฤดูปลา
ที่มีไข่และวางไข่เลี้ยงลูกใน
ทะเลบริเวณพื้นที่ที่กำหนด
โดยไม่ได้รับอนุญาต อัน
เป็นการฝ่าฝืนประกาศ
รัฐมนตรีซึ่งประกาศตาม
ความในมาตรา ๓๒
เรื่อง....... ลว. ๑๑ เม.ย.
๒๕๒๘

๑๒๒

ผิดตาม องค์ประกอบความผิด
ลงโทษ
มาตรา		
ตามมาตรา
๖๕, ๗๐,
๓๒ (๑) ๑. ผู้ใด
๗๑
(๒) (๔) ๒. ทำการประมง
และ (๕) ๓. ด้วยเครื่องมือ
๓.๑ เครื่องมือ
อวนลาก ทุกประเภท
ทุกขนาด ที่ใช้
ประกอบเรือกล หรือ
๓.๒ อวนล้อมจับ หรือ
๓.๓ อวนติดตาที่มี
ขนาดช่องตาเล็กกว่า
๔.๗ ซม.
๔. ในทะเลบางส่วนของ
จังหวัดกระบี่และพังงา
ตามพื้นที่เส้นล้อมรอบ
ตั้งแต่ปลายแหลมสัก 
อำเภออ่าวลึก ซึงกำหนด
เป็นจุดที่ ๑ ถึงจุดที่ ๘
(พิกัดตามรูปแผนที่แนบ
ท้ายประกาศ)
๕. ในฤดูปลามีไข่
๖. โดยไม่ได้รับอนุญาต
๗. โดยเจตนา
ยกเว้น
๑. ทำการประมงด้วย
เครื่องมืออวนล้อมปลา

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ประมวลข้อกล่าวหาการกระทำความผิดตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งออกตามความตามมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. ๒๔๙๐

ข้อกล่าวหา/พฤติการณ์
แห่งความผิด
๑.๓ กระทำการฝ่าฝืนใช้
เครื่องมืออวนติดตาที่มี
ขนาดช่องตาเล็กกว่า ๔.๗
ซ.ม. ทำการประมงในฤดู
ปลาที่มีไข่และวางไข่เลี้ยง
ลูกในทะเลบริเวณพื้นที่
ที่กำหนด โดยไม่ได้รับ
อนุญาตอันเป็นการฝ่าฝืน
ประกาศรัฐมนตรีซึ่ง
ประกาศตามความใน
มาตรา ๓๒ เรื่อง....... ลว.
๑๑ เม.ย. ๒๕๒๘
๒. กำหนดห้ามใช้เครื่อง
มือทำการประมงบางชนิด
ทำการประมงในฤดูปลา
มีไข่ วางไข่ และเลี้ยงตัว
ในวัยอ่อนในที่จับสัตว์น้ำ
ในพื้นที่และระยะเวลา
ที่กำหนด (ลว ๒๔ ม.ค.
๒๕๕๐

ผิดตาม องค์ประกอบความผิด
ลงโทษ
มาตรา		
ตามมาตรา
กะตักในเวลากลางวัน
(ตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้นถึง
พระอาทิตย์ตก)
๒. เครื่องมืออวนลาก
คานถ่างประกอบเรือกล
(เครื่องมืออวนลากแผ่น
ตะเฆ่มีคานถ่างหรือ
อวนลากแคระ) ซึ่งใช้
เส้นใยประดิษฐ์เป็นสาย
ลากอวนเฉพาะในเวลา
กลางคืน (ตั้งแต่
พระอาทิตย์ตกถึง
พระอาทิตย์ขึ้น)
๓. เครื่องมืออวนโป๊ะ
๑. ผู้ใด
๖๕, ๗๐,
๒. ทำการประมง
๗๑
๓. ด้วยเครื่องมืออวน
ลากคู่ทุกชนิด
๔. ประกอบเรือกล
๕. ฤดูปลาที่ไข่ ฯ
๖. ในพื้นที่ทะเลบางส่วน
ของจังหวัดประจวบฯ
ชุมพรและสุราษฎร์ธานี
(พิกัดตามรูปแผนที่)
๗. โดยไม่ได้รับอนุญาต

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ประมวลข้อกล่าวหาการกระทำความผิดตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งออกตามความตามมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. ๒๔๙๐

๑๒๓

ข้อกล่าวหา/พฤติการณ์
แห่งความผิด
๒.๑ ใช้เครื่องมืออวนลาก
คู่ที่ใช้ประกอบเรือกล
ทำการประมงในฤดูปลาที่มี
ไข่ วางไข่และเลี้ยงตัวอ่อน
ในทะเลบริเวณพื้นที่ที่
กำหนดโดยไม่ได้รับ
อนุญาต อันเป็นการฝ่าฝืน
ประกาศรัฐมนตรีซึ่ง
ประกาศตามความใน
มาตรา ๓๒ เรื่อง....... ลว.
๒๔ ม.ค. ๒๕๕๐
๒.๒ ใช้เครื่องมืออวน
ติดตาประกอบเรือกล
ทำการประมงด้วยวิธีล้อม
ติดปลาทูในฤดูปลาที่มีไข่
วางไข่ และเลี้ยงตัวอ่อนใน
ทะเลบริเวณพื้นที่ที่กำหนด
โดยไม่ได้รับอนุญาต อัน
เป็นการฝ่าฝืนประกาศ
รัฐมนตรีซึ่งประกาศตาม
ความในมาตรา ๓๒
เรื่อง........ ลว. ๒๔ ม.ค.
๒๕๕๐

๑๒๔

ผิดตาม องค์ประกอบความผิด
ลงโทษ
มาตรา		
ตามมาตรา
๘. โดยเจตนา
ยกเว้น
เครื่องมืออวนลากที่ใช้
ประกอบเรือกลลำเดียวที่
ความยาวเรือไม่เกิน
16 เมตร ทำการประมง
ในเวลากลางคืน
(พระอาทิตย์ตกถึง
พระอาทิตย์ขึ้น)
๓๒ (๑) ๑. ผู้ใด
(๒) (๔) ๒. ทำการประมง
และ (๕) 
 ๓. ด้วยเครื่องมืออวน
ติดตาด้วยวิธีล้อมติด
ปลาทูหรือด้วยวิธี
ที่คล้ายคลึงกัน
๔. ประกอบเรือกล
๕. ฤดูปลามีไข่ฯ
๖. ในพื้นที่ทะเลบางส่วน
ของจังหวัดประจวบฯ
ชุมพร สุราษฎร์ธานี
(พิกัดตามรูปแผนที่)
๗. โดยไม่ได้รับอนุญาต
๘. โดยเจตนา
 

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

๖๕, ๖๙,
๗๐, ๗๑

ประมวลข้อกล่าวหาการกระทำความผิดตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งออกตามความตามมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. ๒๔๙๐

ข้อกล่าวหา/พฤติการณ์
แห่งความผิด
๒.๓ ใช้เครื่องมืออวน
ติดตาประกอบเรือกล
ทำการประมงในฤดูปลาที่
ที่มีไข่ วางไข่ และเลี้ยงตัว
อ่อนในทะเลบริเวณพื้นที่ที่
กำหนดโดยไม่ได้รับ
อนุญาต อันเป็นการฝ่าฝืน
ประกาศรัฐมนตรีซึ่ง
ประกาศตามความใน
มาตรา ๓๒ เรื่อง....... ลว.
๒๔ ม.ค. ๒๕๕๐

ผิดตาม องค์ประกอบความผิด
ลงโทษ
มาตรา		
ตามมาตรา
๓๒ (๑) ๑. ผู้ใด
๖๕, ๖๙,
(๒) (๔) ๒. ทำการประมง
๗๐, ๗๑
และ (๕) ๓. ด้วยเครื่องมืออวน
ติดตา
๔. ประกอบเรือกล
๕. ฤดูปลามีไข่ฯ
๖. ในพื้นที่ทะเลบางส่วน
ของจังหวัดประจวบฯ
ชุมพร และสุราษฎร์ธานี
(พิกัดตามรูปแผนที่)
๗. โดยไม่ได้รับอนุญาต
๘. โดยเจตนา
ยกเว้น
๑. เครื่องมืออวนติดตา
ประกอบเรือกลที่วาง
เครื่องกลางลำไม่มีเก๋ง
(หลังคา) หรือประกอบ
เรือยนต์เพลาใบจักรยาว
๒. เครื่องมืออวนติดตา
 
 ประกอบเรือกลและเครื่อง
มือกว๊าน และขนาดอวน
ที่ใช้ความลึกไม่เกิน ๗๐
ช่องตา ความยาวอวน
ตั้งแต่ ๔,๐๐๐ เมตร ลงมา
ทำการประมงในระหว่าง

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ประมวลข้อกล่าวหาการกระทำความผิดตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งออกตามความตามมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. ๒๔๙๐

๑๒๕

ข้อกล่าวหา/พฤติการณ์
แห่งความผิด

๒.๔ ใช้เครื่องมืออวนล้อม
จับประกอบเรือกลทำการ
ประมงในฤดูปลาที่มีไข่
วางไข่ และลี้ยงตัวอ่อนใน
ทะเลบริเวณพื้นที่ที่กำหนด
โดยไม่ได้รับอนุญาต อัน
เป็นการฝ่าฝืนประกาศ
รัฐมนตรีซึ่งประกาศตาม
ความในมาตรา ๓๒
เรื่อง....... ลว.๒๔
ม.ค.๒๕๕๐
๒.๕ ใช้เครื่องมืออวน
ครอบ/อวนช้อน/อวนยก
ประกอบเครื่องกำเนิด
ไฟฟ้าทำการประมงปลา
กะตักในฤดูปลาที่มีไข่
วางไข่ และเลี้ยงตัวอ่อนใน
ทะเลบริเวณพื้นที่ที่กำหนด
๑๒๖

ผิดตาม องค์ประกอบความผิด
ลงโทษ
มาตรา		
ตามมาตรา
วันที่ ๑๕ เม.ย. ถึง ๑๕
พ.ค. ของทุกปี กรณีความ
ยาวอวนตั้งแต่ ๔,๐๐๐
เมตรขึ้นไป ห้ามใช้เครื่อง
มือกว๊านช่วยในการ
ทำการประมง
๓๒ (๑) ๑. ผู้ใด
๖๕, ๖๙,
(๒) (๔) ๒. ทำการประมง
๗๐, ๗๑
และ (๕) ๓. ด้วยเครื่องมืออวน
ล้อมจับ
๔. ประกอบเรือกล
๕. ฤดูปลามีไข่ฯ
๖. ในพื้นที่ทะเลบางส่วน
ของจังหวัดประจวบฯ
ชุมพร สุราษฎร์ธานี
(พิกัดตามรูปแผนที่)
๗. โดยไม่ได้รับอนุญาต
๘. โดยเจตนา
๓๒ (๑) ๑. ผู้ใด
๖๕, ๖๙,
(๒) (๔) ๒. ทำการประมง
๗๐, ๗๑
และ (๕) 
 ๓. ด้วยเครื่องมืออวน
ครอบ/อวนช้อน/อวนยก
๔. ประกอบเครื่องกำเนิด
ไฟฟ้าทำการประมงปลากะตัก
๕. ฤดูปลามีไข่ฯ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ประมวลข้อกล่าวหาการกระทำความผิดตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งออกตามความตามมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. ๒๔๙๐

ข้อกล่าวหา/พฤติการณ์
แห่งความผิด
โดยไม่ได้รับอนุญาตอัน
เป็นการฝ่าฝืนประกาศ
รัฐมนตรีซึ่งประกาศตาม
ความในมาตรา ๓๒
เรื่อง....... ลว. ๒๔ ม.ค.
๒๕๕๐
๒.๖ ใช้เครื่องมืออวนรุนที่
ใช้ประกอบกับเรือกลที่มี
ขนาดความยาวเรือเกิน
กว่า ๑๔ เมตร ขึ้นไป
ทำการประมงในฤดูปลาที่มี
ไข่ วางไข่ และเลี้ยงตัวอ่อน
ในทะเลบริเวณพื้นที่ที่
กำหนดโดยไม่ได้รับ
อนุญาตอันเป็นการฝ่าฝืน
ประกาศรัฐมนตรีซึ่ง
ประกาศตามความใน
มาตรา ๓๒ เรื่อง....... ลว.
๒๔ ม.ค. ๒๕๕๐

ผิดตาม องค์ประกอบความผิด
ลงโทษ
มาตรา		
ตามมาตรา
๖. ในพื้นที่ทะเลบางส่วน
ของจังหวัดประจวบฯ
ชุมพรและสุราษฎร์ธานี
(พิกัดตามรูปแผนที่)
๗. โดยไม่ได้รับอนุญาต
๘. โดยเจตนา
๓๒ (๑) ๑. ผู้ใด
๖๕, ๖๙,
(๒) (๔) ๒. ทำการประมง
๗๐, ๗๑
และ (๕) 
 ๓. ด้วยเครื่องมืออวนรุน
๔. ประกอบกับเรือกลที่มี
ขนาดความยาวเรือเกิน
กว่า ๑๔ เมตร ขึ้นไป
๕. ฤดูปลามีไข่ฯ
๖. ในพื้นที่ทะเลบางส่วน
ของจังหวัดประจวบฯ
ชุมพร และสุราษฎร์ธานี
(พิกัดตามรูปแผนที่)
๗. โดยไม่ได้รับอนุญาต
๘. โดยเจตนา

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ประมวลข้อกล่าวหาการกระทำความผิดตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งออกตามความตามมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. ๒๔๙๐

๑๒๗

หมวด ๙
ว่าด้วยเครื่องมือทำการประมงปลากะตัก
ข้อกล่าวหา/พฤติการณ์ ผิดตาม องค์ประกอบความผิด
ลงโทษ
แห่งความผิด
มาตรา		
ตามมาตรา
๑. ใช้เครื่องมืออวนครอบ ๓๒ (๒) ๑. ผู้ใด
๖๕, ๗๐,
อวนช้อน หรือ อวนยก
๒. ทำการประมง
๗๑
๓. ด้วย
ประกอบเครื่องกำเนิด
๓.๑ เครื่องมืออวน
ไฟฟ้า/อวนล้อมปลากะตัก
ในเวลากลางวันขนาดช่อง
ครอบ อวนช้อน
อวนยก หรืออวน
ตาอวนเล็กกว่า ๐.๖ ซ.ม.
ล้อมปลากะตัก
ทำการประมงโดยไม่ได้รับ
กลางวัน
อนุญาต อันเป็นการฝ่าฝืน
๓.๒ เครื่องมืออวน
ประกาศรัฐมนตรีซึ่ง
มีขนาดช่องตาต่ำกว่า
ประกาศตามความใน
๐.๖ ซ.ม.
มาตรา ๓๒ เรื่อง....... ลว.
๑ ก.พ. ๒๕๔๓
๔. ในทะเลอ่าวไทยและ
อันดามัน
๕. โดยไม่ได้รับอนุญาต
๖. โดยเจตนา
๒. ใช้เครื่องมืออวนครอบ ๓๒ (๑) ๑. ผู้ใด
๖๕, ๖๙,
อวนช้อน หรืออวนยก
๒. ทำการประมง
๗๐, ๗๑
ที่ใช้ประกอบเครื่องกำเนิด
๓. ด้วยเครื่องมืออวน
ไฟฟ้า/อวนล้อมปลากะตัก
ครอบ อวนช้อน อวนยก
ในเวลากลางวัน ซึ่งยังไม่ได้
หรืออวนล้อมปลากะตัก
รับใบสำคัญแสดงการจด
กลางวัน
ทะเบียนทำการประมงใน
๑๒๘

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ประมวลข้อกล่าวหาการกระทำความผิดตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งออกตามความตามมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. ๒๔๙๐

ข้อกล่าวหา/พฤติการณ์
แห่งความผิด
ทะเลบริเวณอ่าวไทย
ทะเลอันดามัน อันเป็นการ
ฝ่าฝืนประกาศรัฐมนตรีซึ่ง
ประกาศตามความใน
มาตรา ๓๒ เรื่อง.........
ลว. ๑ ก.พ.๒๕๔๓
๓. กำหนดมิให้ใช้เครื่อง
มืออวนช้อนหรืออวนยก
และกำหนดช่องตาอวน
ประกอบเครื่องกำเนิด
ไฟฟ้าทำการประมงปลา
กะตัก (ลว ๒๓ มี.ค.
๒๕๔๔)
๓.๑ ใช้เครื่องมืออวนที่มี
ขนาดช่องตาต่ำกว่า 
๒.๕ ซ.ม. ที่ใช้ประกอบ
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ทำการ
ประมงในทะเลหรืออ่าว
ท้องที่จังหวัดชายทะเล
โดยไม่ได้รับอนุญาต อัน
เป็นการฝ่าฝืนประกาศ
รัฐมนตรีซึ่งประกาศคาม
ความในมาตรา ๓๒
เรื่อง....... ลว.๒๓ มี.ค.
๒๕๔๔

ผิดตาม องค์ประกอบความผิด
ลงโทษ
มาตรา		
ตามมาตรา
๔. ในทะเลอ่าวไทย
และอันดามัน
๕. ไม่มีใบสำคัญแสดง
การจดทะเบียน
๖. โดยไม่ได้รับอนุญาต
๗. โดยเจตนา

๓๒ (๑) ๑. ผู้ใด
(๒) (๔) ๒. ทำการประมง
๓. ด้วยเครื่องมืออวน
ครอบ อวนช้อน อวนยก
หรืออวนล้อมปลากะตัก
กลางวัน
๔. ในทะเลอ่าวไทยและ
อันดามัน
๕. ไม่มีใบสำคัญแสดง
การจดทะเบียน
๖. โดยไม่ได้รับอนุญาต
๗. โดยเจตนา

๖๕, ๖๙,
๗๐, ๗๑

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ประมวลข้อกล่าวหาการกระทำความผิดตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งออกตามความตามมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. ๒๔๙๐

๑๒๙

ข้อกล่าวหา/พฤติการณ์
แห่งความผิด
๓.๒ ใช้เครื่องมืออวน
ประกอบกับเครื่องกำเนิด
ไฟฟ้าทำการประมงปลา
กะตัก ในบริเวณพื้นที่เขต
อนุรักษ์ โดยไม่ได้รับ
อนุญาต อันเป็นการฝ่าฝืน
ประกาศรัฐมนตรีซึ่ง
ประกาศตามความใน
มาตรา ๓๒ เรื่อง........ ลว.
๒๓ มี.ค. ๒๕๔๔

ผิดตาม องค์ประกอบความผิด
ลงโทษ
มาตรา		
ตามมาตรา
๓๒ (๑) ๑. ผู้ใด
๖๕, ๗๐,
(๒) (๔) 
 ๒. ทำการประมง
๗๑
๓. ด้วยเครื่องมืออวน
หรือเครื่องมือชนิดหนึ่งใด
๔. ประกอบเครื่องกำเนิด
ไฟฟ้า
๕. ในเขตอนุรักษ์(ตามจุด
พิกัดและรายละเอียด
แผนที่แนบท้ายประกาศ)
๖. โดยไม่ได้รับอนุญาต
๗. โดยเจตนา
๓.๓ ใช้เครื่องมืออวน
๓๒ (๑) ๑. ผู้ใด
๖๕, ๗๐,
๗๑
ประกอบกับเครื่องกำเนิด (๒) (๔) 
 ๒. ทำการประมง
ไฟฟ้าทำการประมงปลา
๓. ด้วยเครื่องมืออวน
กะตัก ในบริเวณพื้นที่เขต
หรือเครื่องมือชนิดหนึ่ง
กันชนโดยไม่ได้รับอนุญาต
ชนิดใด
อันเป็นการฝ่าฝืนประกาศ
๔. ประกอบเครื่องกำเนิด
รัฐมนตรีซึ่งประกาศตาม
ไฟฟ้า
ความในมาตรา ๓๒
๕. ในเขตกันชน(ตามจุด
เรื่อง........ ลว. ๒๓ มี.ค.
พิกัดและรายละเอียด
๒๕๔๔
แผนที่แนบท้ายประกาศ)
๖. โดยไม่ได้รับอนุญาต
๗. โดยเจตนา

๑๓๐

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ประมวลข้อกล่าวหาการกระทำความผิดตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งออกตามความตามมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. ๒๔๙๐

ข้อกล่าวหา/พฤติการณ์
แห่งความผิด
๓.๔ ใช้เครื่องมืออวนที่ใช้
ประกอบเครื่องกำเนิด
ไฟฟ้า ทำการประมงปลา
กะตัก ในบริเวณพื้นที่เขต
ห้ามทำการประมงปลา
กะตักโดยไม่ได้รับอนุญาต
อันเป็นการฝ่าฝืนประกาศ
รัฐมนตรีซึ่งประกาศตาม
ความในมาตรา ๓๒
เรื่อง........ ลว. ๒๓ มี.ค.
๒๕๔๔

ผิดตาม องค์ประกอบความผิด
ลงโทษ
มาตรา		
ตามมาตรา
๓๒ (๑) ๑. ผู้ใด
๖๕, ๗๐,
(๒) (๔) 
 ๒. ทำการประมง
๗๑
๓. ด้วยเครื่องมืออวน
หรือเครื่องมือชนิดหนึ่ง
ชนิดใด
๔. ประกอบเครื่องกำเนิด
ไฟฟ้า
๕. ในเขตห้ามทำการ
ประมงปลากะตัก (ตาม
จุดพิกัดและรายละเอียด
แผนที่แนบท้ายประกาศ) 
๖. โดยไม่ได้รับอนุญาต
๗. โดยเจตนา
ยกเว้น
ทำการประมงปลากะตัก
ด้วยเครื่องมืออวนช้อน
หรืออวนยก อวนครอบ
ประกอบเครื่องกำเนิด
ไฟฟ้า และประกอบหรือ
กลความยาวเรือตั้งแต่
๑๔ เมตรลงมา

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ประมวลข้อกล่าวหาการกระทำความผิดตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งออกตามความตามมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. ๒๔๙๐

๑๓๑

หมวด ๑๐
ว่าด้วยเครื่องมือทำการประมงหมึก
ข้อกล่าวหา/พฤติการณ์ ผิดตาม องค์ประกอบความผิด
ลงโทษ
แห่งความผิด
มาตรา		
ตามมาตรา
๑. ใช้เครื่องมืออวน ที่มี
๓๒ (๑) ๑. ผู้ใด
๖๕, ๖๙,
ขนาดช่องตาเล็กกว่า ๓.๒
(๔) ๒. ทำการประมง
๗๐, ๗๑
๓. หมึก
เซนติเมตร ประกอบเครื่อง
กำเนิดไฟฟ้า ทำการ
๔. ด้วยเครื่องมืออวน
ประมงหมึกในทะเลหรือ
หรือเครือ่ งมือชนิดหนึ่ง
ในอ่าวท้องที่จังหวัด
ชนิดใด
ชายทะเล โดยไม่ได้รับ
๕. ประกอบเครื่องกำเนิด
อนุญาต อันเป็นการฝ่าฝืน
ไฟฟ้า
ประกาศรัฐมนตรีซึ่ง
๖. ในทะเลหรืออ่าวใน
ประกาศตามความ
ท้องที่ชายทะเลทุกจังหวัด
ในมาตรา ๓๒ 
๗. โดยไม่ได้รับอนุญาต
เรื่อง....... ลว. ๕ พ.ย.
๘. โดยเจตนา
๒๕๒๔

๑๓๒

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ประมวลข้อกล่าวหาการกระทำความผิดตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งออกตามความตามมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. ๒๔๙๐

ประมวลข้อกล่าวหาการกระทำ
ความผิดตามพระราชบัญญัติสงวน
และคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕

หมวด ๓
การล่า การเพาะพันธุ์ การครอบครอง การค้าซึ่งสัตว์ป่า
และซากของสัตว์ป่า และผลิตภัณฑ์ที่ทำจากซากของสัตว์ป่า
ข้อกล่าวหา/พฤติการณ์
แห่งความผิด
๑. กระทำการฝ่าฝืนล่า
หรือพยายามล่าสัตว์ป่า
สงวน/สัตว์ป่าคุ้มครอง
ซึ่งมิใช่เป็นการกระทำ
โดยทางราชการตาม
มาตรา ๒๖

ผิดตาม องค์ประกอบความผิด
ลงโทษ
มาตรา		
ตามมาตรา
๔๗, ๕๗,
๑๖ ๑. ผู้ใด
๒. ล่าหรือพยายามล่า
๕๘
๓. สัตว์ป่าสงวนหรือ
คุ้มครอง
๔. โดยเจตนา
ยกเว้นเป็นการกระทำ
โดยทางราชการตาม
มาตรา ๒๖
๒. กระทำการฝ่าฝืนเพาะ
๑๘ ๑. ผู้ใด
๔๘, ๕๘
พันธุ์สัตว์ป่าสงวน/สัตว์ป่า
๒. เพาะพันธุ์
คุ้มครอง โดยไม่ได้รับ
๓. สัตว์ป่าสงวนและ
อนุญาต
คุ้มครอง
๔. เจตนา
ยกเว้น
(๑) เป็นการการเพราะ
พันธุ์สัตว์ป่าสงวนหรือ
สัตว์ป่าคุ้มครองชนิดที่
กำหนดตามมาตรา ๑๗
โดยได้รับอนุญาตจาก
อธิบดี

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ประมวลข้อกล่าวหาการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕

๑๓๕

ข้อกล่าวหา/พฤติการณ์
แห่งความผิด

๒/๑ ผู้ได้รับใบอนุญาตให้
เพาะพันธุ์สัตว์ป่าสงวน/
สัตว์ป่าคุ้มครอง ฝ่าฝืนไม่
ปฏิบัติตามข้อกำหนดใน
กฎกระทรวงและเงื่อนไขที่
กำหนดไว้ในใบอนุญาต

๑๓๖

ผิดตาม องค์ประกอบความผิด
ลงโทษ
มาตรา		
ตามมาตรา
(๒) เป็นการเพาะพันธุ์
สัตว์ป่าสงวนหรือสัตว์ป่า
คุ้มครองของผู้ได้รับใบ
อนุญาตการจัดตั้งหรือ
ดำเนินกิจการสวน
สาธารณะตามมาตรา ๒๙
ซึ่งได้รับอนุญาตจาก
อธิบดีให้เพาะพันธุ์สัตว์ป่า
สงวนและสัตว์ป่าคุ้มครอง
ที่อยู่ในความครอบครอง
เพื่อประโยชน์แก่กิจการ
สวนสัตว์สาธารณะ
ของตน
๑๘ ว. ๒ ๑. เป็นผู้ได้รับใบอนุญาต
๔๘
ให้เพาะพันธุ์สัตว์ป่า
สงวน/สัตว์ป่าคุ้มครอง
๒. ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามข้อ
กำหนดในกฎกระทรวง
และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ใน
ใบอนุญาต
๓. โดยเจตนา

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ประมวลข้อกล่าวหาการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕

ข้อกล่าวหา/พฤติการณ์
แห่งความผิด
๓. มีไว้ในครอบครองซึ่ง
สัตว์ป่าสงวน/สัตว์ป่า
คุ้มครอง/ซากของสัตว์ป่า
สงวนหรือสัตว์ป่าคุ้มครอง
ซึ่งมิใช่สัตว์ป่าคุ้มครอง
ชนิดที่กำหนดตามมาตรา
๑๗ ที่ได้มาจากการเพาะ
พันธุ์

ผิดตาม องค์ประกอบความผิด
ลงโทษ
มาตรา		
ตามมาตรา
๑๙
๔๗, ๕๘

๑. ผู้ใด
๒. มีไว้ในครอบครอง
๓. ซึ่งสัตว์ป่าสงวนหรือ
สัตว์ป่าคุ้มครองหรือซาก
สัตว์ป่าสงวนหรือสัตว์ป่า
คุ้มครอง
๔. โดยเจตนา
ยกเว้น
(๑) เป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง
ที่กำหนดตามมาตรา ๑๗
และได้รับอนุญาตจาก
อธิบดี 
(๒) การเพาะพันธุ์สัตว์ป่า
สงวนหรือสัตว์ป่าคุ้มครอง
ตามมาตรา ๒๖, ๒๙ และ
ได้รับอนุญาตจากอธิบดี
๓/๑ มีไว้ในครอบครองซึ่ง ๑๙, ๔๙ ๑. ผู้ใด
๒. มีไว้ในครอบครอง
สัตว์ป่าคุ้มครอง/ซากของ
สัตว์ป่าคุ้มครองที่ได้มาจาก
๓. ซึ่งสัตว์ป่าคุ้มครอง/
การเพาะพันธุ์ โดยไม่ได้รับ
ซากของสัตว์ป่าคุ้มครองที่
อนุญาต
ได้มาจากการเพาะพันธุ์
๔. โดยไม่ได้รับอนุญาต
๕. โดยเจตนา

๔๙

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ประมวลข้อกล่าวหาการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕

๑๓๗

ข้อกล่าวหา/พฤติการณ์ ผิดตาม องค์ประกอบความผิด
ลงโทษ
แห่งความผิด
มาตรา		
ตามมาตรา
๔. ทำการค้า
๒๐ ๑. ผู้ใด
๔๗, ๕๘
- สัตว์ป่าสงวน/ซากของ
๒. ค้า
สัตว์ป่าสงวน/ผลิตภัณฑ์ที่
๓. สัตว์ป่าสงวนหรือสัตว์
ทำจากซากของสัตว์ป่า
ป่าคุ้มครองหรือซากของ
สงวน
สัตว์ป่าสงวนหรือสัตว์ป่า
- สัตว์ป่าคุ้มครอง/ซาก
คุ้มครองหรือผลิตภัณฑ์
ของสัตว์ป่าคุ้มครอง/
ที่ทำจากซากของสัตว์ป่า
ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากซาก
ดังกล่าว
ของสัตว์ป่าคุ้มครองซึ่งมิใช่
๔. โดยเจตนา
สัตว์ป่าคุ้มครองชนิดที่
ยกเว้น
เป็นการค้าสัตว์ป่า
กำหนดตามมาตรา ๑๗ ที่
คุ้มครองชนิดที่กำหนด
ได้มาจากการเพาะพันธุ์
ตามมาตรา ๑๗ โดยได้รับ
อนุญาตจากอธิบดี
๔/๑ ทำการค้าสัตว์ป่า
๒๐, ๕๐ ๑. ผู้ใด
๕๐
คุ้มครอง/ซากของสัตว์ป่า
๒. ทำการค้า
คุ้มครอง/ผลิตภัณฑ์ที่ทำ
๓. สัตว์ป่าคุ้มครอง/ซาก
จากซากของสัตว์ป่า
ของสัตว์ป่าคุ้มครอง/
คุ้มครองที่ได้มาจากการ
ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากซาก
เพาะพันธุ์ โดยไม่ได้รับ
ของสัตว์ป่าคุ้มครองที่ได้
อนุญาต
มาจากการเพาะพันธุ์
๔. โดยไม่ได้รับอนุญาต
ตามมาตรา ๒๐

๑๓๘

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ประมวลข้อกล่าวหาการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕

ข้อกล่าวหา/พฤติการณ์
แห่งความผิด
๕. เก็บ ทำอันตราย/มีไว้
ในครอบครองซึ่งรังของ
สัตว์ป่าสงวน/สัตว์ป่า
คุ้มครอง

๖. กระทำการฝ่าฝืนยิง
สัตว์ป่าในเวลาระหว่าง
พระอาทิตย์ตกและ
พระอาทิตย์ขึ้น

ผิดตาม องค์ประกอบความผิด
ลงโทษ
มาตรา		
ตามมาตรา
๒๑ ๑. ผู้ใด
๕๑, ๕๘
๒. เก็บ ทำอันตราย หรือ
มีไว้ในครอบครอง
๓. ซึ่งรังของสัตว์ป่าสงวน
หรือสัตว์ป่าคุ้มครอง
๔. โดยเจตนา
ยกเว้น
ผู้ซึ่งได้รับอนุญาตเก็บ
รังนกอีแอ่น ตาม
กฎหมายว่าด้วยอากร
รังนกอีแอ่นและผู้ที่อาศัย
อำนาจของผู้รับอนุญาต
ดังกล่าวและต้องปฏิบัติ
ตามระเบียบที่อธิบดี
กำหนด
๑. ผู้ใด
๒๒
๕๑, ๕๘
๒. ยิงสัตว์ป่าทุกชนิด
๓. ในเวลา ระหว่าง
พระอาทิตย์ตกและ
พระอาทิตย์ขึ้น

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ประมวลข้อกล่าวหาการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕

๑๓๙

หมวด ๔
การนำส่ง ส่งออก นำผ่าน นำเคลือ่ นทีซ่ งึ่ สัตว์ปา่ และด่านตรวจสัตว์ปา่
ข้อกล่าวหา/พฤติการณ์ ผิดตาม องค์ประกอบความผิด
ลงโทษ
แห่งความผิด
มาตรา		
ตามมาตรา
๑. นำเข้าหรือส่งออกซึ่ง
๒๓ ว.๑ ๑. ผู้ใด
๔๗, ๕๘
๒. นำเข้าหรือส่งออก
สัตว์ป่า หรือซากของสัตว์
ป่าชนิดที่รัฐมนตรีประกาศ
๓. ซึ่งสัตว์ป่าหรือซาก
กำหนด โดยไม่ได้รับ
ของสัตว์ป่าที่รัฐมนตรี
อนุญาต
ประกาศกำหนด
๔. โดยไม่ได้รับอนุญาต
๕. โดยเจตนา
๑/๑ นำผ่านซึ่งสัตว์ป่า
๒๓ ว.๑ ๑. ผู้ใด
๔๗, ๕๘
สงวน/สัตว์ป่าคุ้มครอง/
๒. นำผ่าน
๓. ซึ่งสัตว์ป่าสงวน/สัตว์
ซากของสัตว์ป่าดังกล่าว
โดยไม่ได้รับอนุญาต
ป่าคุ้มครอง/ซากของสัตว์
ป่าดังกล่าว
๔. โดยไม่ได้รับอนุญาต
๕. โดยเจตนา
๑/๒ กระทำการฝ่าฝืนนำ
๒๓ ๑. ผู้ใด
๔๘, ๕๘
เข้าหรือส่งออกซึ่งสัตว์ป่า วรรคสอง ๒. นำเข้าหรือส่งออก
สงวน/สัตว์ป่าคุ้มครอง/
๓. ซึ่งสัตว์ป่าสงวนหรือ
ซากของสัตว์ป่า
สัตว์ป่าคุ้มครอง
หรือซากของสัตว์ป่า
ดังกล่าว
๔. โดยเจตนา

๑๔๐

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ประมวลข้อกล่าวหาการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕

ข้อกล่าวหา/พฤติการณ์ ผิดตาม องค์ประกอบความผิด
แห่งความผิด
มาตรา		
๑/๓ นำเข้าหรือส่งออกซึ่ง
๒๓ ๑. ผู้ใด
สัตว์ป่าคุ้มครองที่ได้มาจาก วรรคสอง ๒. นำเข้าหรือส่งออก
๓. ซึ่งสัตว์ป่าคุ้มครองที่ได้
การเพาะพันธุ์ตามมาตรา
๑๘(๑)/ซากของสัตว์ป่า
มาจากการเพาะพันธุ์ตาม
คุ้มครองดังกล่าว โดยไม่ได้
มาตรา ๑๘ (๑)/ซากของ
รับอนุญาต
สัตว์ป่าคุ้มครองดังกล่าว
๔. โดยไม่ได้รับอนุญาต
๕. โดยเจตนา
๒. เป็นผู้รับใบอนุญาต
๒๕ ๑. ผู้รับใบอนุญาตตาม
มาตรา ๒๐
ให้ค้าสัตว์ที่ได้มาจากการ
๒. นำเคลื่อนที่
เพาะพันธุ์ กระทำการ
ฝ่าฝืนนำสัตว์ป่าคุ้มครอง/
๓. ซึ่งสัตว์ป่าคุ้มครองหรือ
ซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง
ซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง
เคลื่อนที่เพื่อการค้าโดย
๔. เพื่อการค้า
ไม่ได้รับอนุญาต
๕. โดยไม่ได้รับอนุญาต
๖. โดยเจตนา
๓. กระทำการฝ่าฝืนนำ
๒๘ ๑. ผู้ใด
สัตว์ป่าสงวน/สัตว์ป่า
๒. นำเคลื่อนที่ผ่านด่าน
คุ้มครอง/ซากของสัตว์ป่า
ตรวจสัตว์ป่า
เคลื่อนที่ผ่านด่านตรวจ
๓. ซึ่งสัตว์ป่าสงวน/สัตว์
สัตว์ป่า โดยไม่แจ้งเป็น
ป่าคุ้มครอง/ซากของสัตว์
หนังสือต่อพนักงาน
ป่าดังกล่าว
๔. โดยไม่แจ้งเป็นหนังสือ
เจ้าหน้าที่
ตามแบบที่อธิบดีกำหนด
ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
๕. โดยเจตนา

ลงโทษ
ตามมาตรา
๔๘, ๕๘

๕๒, ๕๘

๕๒, ๕๘

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ประมวลข้อกล่าวหาการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕

๑๔๑

หมวด ๕
สวนสาธารณะ
ข้อกล่าวหา/พฤติการณ์ ผิดตาม องค์ประกอบความผิด
ลงโทษ
แห่งความผิด
มาตรา		
ตามมาตรา
๑/๑ กระทำการฝ่าฝืนจัด
๒๙ ๑. ผู้ใด
๔๘, ๕๘
ตั้งและดำเนินการสวนสัตว์
๒. จัดตั้งและดำเนินการ
สาธารณะโดยไม่ได้รับ
สวนสัตว์สาธารณะ
อนุญาต
๓. โดยไม่ได้รับอนุญาต
๔. โดยเจตนา
๑/๒ ผู้รับใบอนุญาตจัดตั้ง
๒๙ ๑. เป็นผู้ได้รับอนุญาต
๔๘, ๕๘
และดำเนินกิจการสวนสัตว์ วรรค ๒. ให้จัดตั้งและดำเนิน
สาธารณะกระทำการฝ่าฝืน สาม การสวนสัตว์สาธารณะ
ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดที่
๓. ดำเนินกิจการโดยมิได้
กำหนดในกฎกระทรวงและ
เป็นไปตามกฎกระทรวง
เงื่อนไขที่กำหนดไว้ในใบ
และเงื่อนไขที่กำหนดใน
อนุญาต
ใบอนุญาต
๔. โดยเจตนา

๑๔๒

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ประมวลข้อกล่าวหาการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕

หมวด ๖
บริเวณและสถานที่ห้ามล่าสัตว์ป่า
ข้อกล่าวหา/พฤติการณ์ ผิดตาม องค์ประกอบความผิด
ลงโทษ
แห่งความผิด
มาตรา		
ตามมาตรา
๑. กระทำการฝ่าฝืนล่า
๓๖ ๑. ผู้ใด
๕๓,๕๘
สัตว์ป่า/เก็บหรือทำ
๒. ล่าสัตว์ป่า/เก็บหรือทำ
อันตรายแก่รังของสัตว์ป่า
อันตรายแก่รังของสัตว์ป่า
ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
๓. ในเขตรักษาพันธุ์
ซึ่งมิใช่เป็นการกระทำเพื่อ
สัตว์ป่า
ศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการ
๔. โดยเจตนา
และได้รับอนุญาตเป็น
ยกเว้น
หนังสือจากอธิบดี
กระทำเพื่อศึกษาหรือวิจัย
ทางวิชาการและได้รับ
อนุญาตเป็นหนังสือจาก
อธิบดี โดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการ
๒. กระทำการฝ่าฝืนเข้า
๓๘ ๑. ผู้ใด
๕๔,๕๘
ยึดถือ/ครอบครองที่ดิน/
๒. เข้ายึดถือ/ครอบครอง
ปลูกหรือก่อสร้าง/ตัด โค่น
ที่ดิน/ปลูกหรือก่อสร้าง/
แผ้วถาง เผา/ทำลายต้นไม้
ตัด โค่น แผ้วถาง เผา/
หรือพฤกษชาติอื่น/ขุดหา
ทำลาย ต้นไม้หรือ
แร่ ดิน หิน/เลี้ยงสัตว์
พฤกษชาติอื่น/ขุดหาแร่
ปล่อยสัตว์เลี้ยง สัตว์ป่า/
ดิน หิน/เลี้ยงสัตว์ ปล่อย
เปลี่ยนแปลงทางน้ำ/
สัตว์เลี้ยง สัตว์ป่า/
ทำให้น้ำในลำน้ำ ลำห้วย
เปลี่ยนแปลงทางน้ำ/
หนอง บึงท่วมท้นหรือแห้ง
ทำให้น้ำในลำน้ำ ลำห้วย
ขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ประมวลข้อกล่าวหาการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕

๑๔๓

ข้อกล่าวหา/พฤติการณ์ ผิดตาม องค์ประกอบความผิด
ลงโทษ
แห่งความผิด
มาตรา		
ตามมาตรา
เหือดเป็นพิษหรือเป็น
หนอง บึง ท่วมท้นหรือ
อันตรายต่อสัตว์ป่า ในเขต
แห้งเหือดเป็นพิษหรือเป็น
รักษาพันธุ์สัตว์ป่า
อันตรายต่อสัตว์ป่า
๓. ในเขตรักษาพันธุ์
สัตว์ป่า
๔. โดยเจตนา
๓. กระทำการฝ่าฝืน
๔๑ ๑. ผู้ใด
๕๑, ๕๘
- ล่าสัตว์ป่า/ 
๒. ล่าสัตว์ป่า/เก็บหรือทำ
- เก็บหรือทำอันตราย
อันตรายแก่รังของสัตว์ป่า
แก่รังของสัตว์ป่าในบริเวณ
๓. ในบริเวณวัดหรือ
วัด/ในบริเวณสถานที่ที่จัด
สถานที่จัดให้ประชาชน
ประกอบพิธีทางศาสนา
ไว้เพื่อประชาชนเป็นสถาน
๔. โดยเจตนา
ที่ประกอบพิธีทางศาสนา
๔. กระทำการฝ่าฝืนล่า
๔๒ ๑. ผู้ใด
๕๔, ๕๘
สัตว์ป่าชนิดหรือประเภท วรรคสอง ๒. ล่าสัตว์ป่า
ที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด
๓. ในเขตห้ามล่าสัตว์ป่า
ตามประกาศของรัฐมนตรี
๔. โดยไม่ได้รับอนุญาต
๕. โดยเจตนา

๑๔๔

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ประมวลข้อกล่าวหาการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕

ข้อกล่าวหา/พฤติการณ์ ผิดตาม องค์ประกอบความผิด
ลงโทษ
แห่งความผิด
มาตรา		
ตามมาตรา
๔/๑ กระทำการฝ่าฝืนเก็บ
๔๒ ๑. ผู้ใด
๕๔, ๕๘
หรือทำอันตรายแก่รังของ วรรคสอง ๒. เก็บหรือทำอันตราย
สัตว์ป่าชนิดหรือประเภทที่
๓. แก่รังของสัตว์ป่าชนิด
รัฐมนตรีประกาศกำหนด
หรือประเภทที่รัฐมนตรี
ในเขตห้ามล่าสัตว์ป่า
ประกาศกำหนด
๔. ในเขตห้ามล่าสัตว์
๕. โดยไม่ได้รับอนุญาต
๖. โดยเจตนา
๔/๒ กระทำการฝ่าฝืนเข้า
๔๒ ๑. ผู้ใด
๕๔,๕๘
ยึดครอบครองที่ดิน/ตัด
วรรคสอง ๒. เข้ายึดถือครอบครอง
โค่น แผ้วถาง เผา/ทำลาย
ที่ดิน/ตัด โค่น แผ้วถาง
ต้นไม้หรือพฤกษชาติอื่น/
เผา/ทำลายต้นไม้หรือ
ขุดหาแร่ ดิน หิน/เลี้ยง
พฤกษชาติอื่น/ขุดหาแร่
สัตว์/เปลี่ยนแปลงทางน้ำ
ดิน หิน เลี้ยงสัตว์/
ทำให้น้ำในลำน้ำ ลำห้วย
เปลี่ยนแปลงทางน้ำ/
หนอง บึงท่วมท้นหรือแห้ง
ทำให้น้ำในลำน้ำ ลำห้วย
เหือดเป็นพิษหรือเป็น
หนอง บึงท่วมท้นหรือ
อันตรายต่อสัตว์ป่า ในเขต
แห้งเหือด เป็นพิษหรือ
ห้ามล่าสัตว์ป่า/
เป็นอันตรายต่อสัตว์ป่า
๓. ในเขตห้ามล่าสัตว์ป่า
๔. โดยไม่ได้รับอนุญาต
๕. โดยเจตนา

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ประมวลข้อกล่าวหาการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕

๑๔๕

ข้อกล่าวหา/พฤติการณ์ ผิดตาม องค์ประกอบความผิด
ลงโทษ
แห่งความผิด
มาตรา		
ตามมาตรา
๕. ช่วยซ่อนเร้น ช่วย
๕๕ ๑. ผู้ใด
๕๕
๒. ช่วยซ่อนเร้น ช่วย
จำหน่าย ช่วยพาเอาไปเสีย
จำหน่าย ช่วยพาเอาไป
ซื้อ รับจำนำ หรือรับไว้
ด้วยประการใด ซึ่งสัตว์ป่า/
เสีย ซื้อ รับจำนำ หรือรับ
ไว้ด้วยประการใด
ซากของสัตว์ป่าอันได้มา
โดยการกระทำความ
๓. ซึ่งสัตว์ป่า/ซากของ
ผิดตามพระราชบัญญัตินี้
สัตว์ป่า
๔. อันได้มาโดยการ
กระทำความผิดตามพระ
ราชบัญญัตินี้
๕. โดยเจตนา
๖. กระทำให้หลักเขต ป้าย
๕๖ ๑. ผู้ใด
๕๖
หรือ เครื่องหมายอื่นซึ่ง
๒. กระทำให้เคลื่อนที่ ลบ
พนักงานเจ้าหน้าที่จัดให้มี
เลือน เสียหาย หรือไร้
ขึ้นตามพระราชบัญญัตินี้
ประโยชน์
เคลื่อนที่ ลบ เลือน เสีย
๓. ซึ่งหลักเขต ป้าย หรือ
หาย หรือไร้ประโยชน์
เครื่องหมายอื่น
๔. ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่
จัดให้มีขึ้นตามพระราช
บัญญัตินี้
๕. โดยเจตนา

๑๔๖

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ประมวลข้อกล่าวหาการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕

ตัวอย่างบันทึกการจับกุม
ตามพระราชบัญญัติการประมง
พ.ศ. ๒๔๙๐

เขียนที่....(สถานที่เกิดเหตุ)...............
วันที่...........เดือน................พ.ศ. ...................
บันทึกไว้เพื่อแสดงว่า วันนี้เวลา.................น. ข้าพเจ้า...นายสมศักดิ์ รักดี
ตำแหน่ง......เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน........พร้อมด้วย....นายรักษ์ ศักศรี......
นายท้ายเรือฯ..พร้อมพวกรวม ๔ คน
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.

ได้ทำการจับกุมผู้ต้องหา จำนวน........๘........คน ได้แก่
นาย..พยูน รักษ์ปลา.............................อายุ....๒๐.....ปี สัญชาติ......ไทย........
ทีอยู่..........(ระบุ).........................................................................................
นาย...โลมา รักษ์น้ำ.............................อายุ....๒๑.....ปี สัญชาติ......ไทย........
ที่อยู่............................................................................................................
นาย.......วิน หม่อง.............................อายุ....๒๔.....ปี สัญชาติ......พม่า........
ที่อยู่............................................................................................................
นาย...ท้าวอุ่น  ตีนเย็น..................... .อายุ....๒๑.....ปี  สัญชาติ......ลาว........
ที่อยู่............................................................................................................
นาย..ท้าวเย็น  ตีนอุ่น........................อายุ....๒๑.....ปี  สัญชาติ......ลาว........
ที่อยู่............................................................................................................
นาย.....ซอ หม่อง...............................อายุ....๒๕.....ปี สัญชาติ......พม่า........
ที่อยู่............................................................................................................
นาย......ดาว  หม่อง...........................อายุ....๒๔.....ปี สัญชาติ......พม่า........
ที่อยู่............................................................................................................
นาย.......จัน  หม่อง...........................อายุ....๒๕.....ปี สัญชาติ......พม่า.........
ที่อยู่............................................................................................................
นาย......................................................อายุ..............ปี สัญชาติ..................
ที่อยู่............................................................................................................
ขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
บันทึกการจับกุม

๑๔๙

๑๐. นาย......................................................อายุ..............ปี สัญชาติ..................
ที่อยู่............................................................................................................
๑๑. นาย.......................................................อายุ..............ปี สัญชาติ..................
ที่อยู่............................................................................................................
๑๒. นาย.......................................................อายุ..............ปี สัญชาติ..................
ที่อยู่............................................................................................................
๑๓. นาย.......................................................อายุ..............ปี สัญชาติ..................
ที่อยู่............................................................................................................
๑๔. นาย.......................................................อายุ..............ปี สัญชาติ..................
ที่อยู่............................................................................................................
๑๕. นาย.......................................................อายุ..............ปี สัญชาติ..................
ที่อยู่............................................................................................................
๑๖. นาย.......................................................อายุ..............ปี สัญชาติ..................
ที่อยู่............................................................................................................
๑๗. นาย.......................................................อายุ..............ปี สัญชาติ..................
ที่อยู่............................................................................................................
๑๘. นาย.......................................................อายุ..............ปี สัญชาติ..................
ที่อยู่............................................................................................................
๑๙. นาย.......................................................อายุ..............ปี สัญชาติ..................
ที่อยู่............................................................................................................
๒๐. นาย.......................................................อายุ..............ปี สัญชาติ..................
ที่อยู่............................................................................................................
๒๑. นาย.......................................................อายุ..............ปี สัญชาติ..................
ที่อยู่............................................................................................................
๒๒. นาย.......................................................อายุ..............ปี สัญชาติ..................
ที่อยู่............................................................................................................
๒๓. นาย.......................................................อายุ..............ปี สัญชาติ..................
ที่อยู่............................................................................................................
๑๕๐

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
บันทึกการจับกุม

๒๔. นาย.......................................................อายุ..............ปี สัญชาติ..................
ที่อยู่............................................................................................................
๒๕. นาย.......................................................อายุ..............ปี สัญชาติ..................
ที่อยู่............................................................................................................
พร้อมของกลางที่ใช้ในการกระทำความผิด ดังนี้
๑. เรือยนต์ประมงชื่อ........โชคดี.........................ทะเบียน...๑๑๑๑๑๘๘๘๙........
ขนาดกว้าง ๘ เมตร ลึก ๘ เมตร ยาว ๑๘ เมตร
๒. อวนลากชนิดมีถุงขนาดปากกว้าง ๔๐ เมตร ลึก ๒๕ เมตร ยาว ๕๐ เมตร.......
๓. สัตว์น้ำประมาณ ๑,๐๐๐ กิโลกรัม..................................................................
๔........................................................................................................................
๕........................................................................................................................
๖.........................................................................................................................
โดยกล่าวหาว่า...(ยกตัวอย่างกรณีกระทำความผิดหลายบท)................
๑. ร่วมกันใช้เครื่องมือทำการประมงอวนลาก ประกอบเรือยนต์ทำการ
ประมงในเขตหวงห้าม ๓,๐๐๐ เมตร โดยไม่ได้รับอนุญาตอันเป็นการฝ่าฝืนประกาศ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ฉบับลงวันที่ ๒๐ ก.ค. ๒๕๑๕ เรื่อง กำหนด เขตห้าม
ใช้เครื่องมืออวนลากและอวนรุนที่ใช้กับเรือยนต์ทำการประมง ตามพระราชบัญญัติ
การประมง พ.ศ. ๒๔๙๐ มาตรา ๓๒(๒)(๔) มีโทษตามมาตรา ๖๕, ๗๐, ๗๑
๒. เป็นเจ้าของเรือหรือผู้ควบคุมเรือ ฝ่าฝืนใช้เรือไทยซึ่งมีคนประจำเรือ
เป็นคนต่างด้าวรวมอยู่ด้วย ทำการประมงในเขตการประมงไทยโดยมิได้รับอนุญาต
อั น เป็ น การฝ่ า ฝื น พระราชบั ญ ญั ติ ว่ า ด้ ว ยสิ ท ธิ ก ารประมงในเขตการประมงไทย
พ.ศ. ๒๔๘๒ มาตรา ๕ ทวิ, ๗(๒) มีโทษตามมาตรา ๑๑
๓. เป็นบุคคลต่างด้าวทำหน้าที่เป็นลูกเรือประมงในเขตการประมงไทยโดย
ไม่ได้รับอนุญาต อันเป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติว่าด้วยสิทธิการประมงในเขตการ
ประมงไทย พ.ศ. ๒๔๘๒ มาตรา ๕ ทวิ มีโทษตามมาตรา ๑๑ ทวิ
ขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
บันทึกการจับกุม

๑๕๑

๔. ฝ่าฝืนรับคนต่างด้าวซึ่งไม่มีใบอนุญาตให้ทำงาน เข้าทำงาน อันเป็นการ
ฝ่าฝืนพระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๒๗ มีโทษ
ตามมาตรา ๕๔
๕. เป็นคนต่างด้าวทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาตทำงาน อันเป็นการฝ่าฝืน
พระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๕๑ มีโทษตาม
มาตรา ๕๑ วรรคแรก
พฤติการณ์กล่าวคือ ได้รับแจ้งจากสายลับว่ามีเรือประมงลักลอบทำการ
ประมงในเขตหวงห้าม ๓,๐๐๐ เมตรนับจากขอบน้ำตามแนวชายฝั่ง บริเวณบ้าน
ปากมะหาด อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร จึงได้นำเรือตรวจทรัพยากรและชายฝั่งทะเล
๖๐๓ พร้อมเจ้าหน้าที่ประจำเรือ จำนวน ๔ นาย เข้าตรวจสอบถึงบริเวณชายฝั่ง
บ้านปากมะหาด พบเรือยนต์ประมงจำนวน ๑ ลำ กำลังทำการประมงด้วยเครื่องมือ
อวนลากชนิดมีถุง บริเวณชายฝั่งบ้านปามะหาดจึงนำเรือเข้าทำการตรวจสอบและ
วัดระยะด้วยเครื่องมือวัดระยะประจำเรือพบว่าเรือยนต์ประมง ชื่อ โชคดี มีนายพยูน
รักษ์ปลา อายุ ๒๐ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๒ ม.๓ ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.ชุมพร พร้อมด้วย
ลูกเรือ ๗ คนร่วมกันทำการประมงห่างจากฝั่ง ๒,๐๐๐ เมตร ซึ่งเป็นการฝ่าฝืน
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงวันที่ ๒๐ ก.ค. ๒๕๑๕ 
เรื่องกำหนดเขตห้ามใช้เครื่องมืออวนลากและอวนรุนที่ใช้กับเรือยนต์ทำการ
ประมง ตามพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. ๒๔๙๐ มาตรา ๓๒ (๒) (๔) ตรวจ
สอบลูกเรือประมงลำดังกล่าว พบว่าเป็นคนต่างด้าวและไม่มีใบอนุญาตให้ทำงาน
จำนวน ๖ คน นาย พยูน รักษ์ปลา ผู้ควบคุมเรือ กระทำการอันเป็นการฝ่าฝืนใช้
เรือไทยซึ่งมีคนประจำเรือเป็นคนต่างด้าวรวมอยู่ด้วยทำการประมงในเขตการประมง
ไทยโดยมิได้รับอนุญาต อันเป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติว่าด้วยสิทธิการประมงใน
เขตการประมงไทย พ.ศ. ๒๔๘๒ มาตรา ๕ ทวิ, ๗(๒) มีโทษตามมาตรา ๑๑ และ
กระทำการฝ่าฝืนรับคนต่างด้าวซึ่งไม่มีใบอนุญาตให้ทำงาน เข้าทำงาน อันเป็นการ
ฝ่าฝืนพระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๒๗ มีโทษ
ตามมาตรา ๕๔
คนต่างด้าว จำนวน ๖ คน กระทำการฝ่าฝืนเป็นบุคคลต่างด้าวทำหน้าที่เป็น
ลูกเรือประมงในเขตการประมงไทยโดยไม่ได้รับอนุญาต อันเป็นการฝ่าฝืนพระราช
๑๕๒

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
บันทึกการจับกุม

บัญญัติว่าด้วยสิทธิการประมงในเขตการประมงไทย พ.ศ. ๒๔๘๒ มาตรา ๕ ทวิ
มีโทษตามมาตรา ๑๑ ทวิ และเป็นคนต่างด้าวทำงานโดยไม่รับอนุญาตให้ทำงาน
อันเป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา
๕๑ มีโทษตามมาตรา ๕๑ วรรคแรก จึงได้ทำการจับกุม และแจ้งข้อกล่าวหาให้ทราบ
พร้อมควบคุมผู้ต้องหาพร้อมของกลาง ส่งพนักงานสอบสวน สภอ. เมืองชุมพร
เพื่อดำเนินคดี
เหตุเกิดท้องที่...........บ้านปากมะหาด..........ตำบล......ปากมะหาด……..........
อำเภอ.......เมือง..........จังหวัด........ชุมพร........แลตติจูด...........องศา.....................
ลิปตา............ฟิลิปดาเหนือ......... ลองติจูด............องศา..............ลิปตา.............
ฟิลิปดาตะวันออก
ปรากฏว่าผู้ต้องหาให้การ (        ) ปฏิเสธ          (        ) รับสารภาพ
ในการจับกุมครั้งนี้ พนักงานเจ้าหน้าที่ได้แจ้งสิทธิของผู้ต้องหาให้ทราบแล้ว
ตาม ปวิ.อาญา มาตรา ๘๓,๘๔ ดังนี้โดยแจ้งผู้กระทำความผิดว่าถูกจับและแจ้งข้อ
กล่าวหาให้ทราบ,ผู้ถูกจับจะให้การหรือไม่ก็ได้,ถ้อยคำของผู้ถูกจับอาจเป็นพยาน
หลักฐานในการพิจารณาคดี, ผู้ถูกจับมีสิทธิพบหรือปรึกษาทนายความ, แจ้งญาติ
หรือผู้ที่ตนไว้ใจให้ทราบถึงการถูกจับกุม
ได้อ่านบันทึกการจับกุมนี้ให้ผู้ต้องหาฟังโดยตลอดแล้ว รับรองว่าถูกต้องทุก
ประการ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยาน พร้อมส่งตัวผู้ต้องหาพร้อม
ของกลางต่อพนักงานสอบสวน
สภ.อ............เมือง.............อำเภอ..........เมือง............จังหวัด.........ชุมพร.......
ซึ่งเป็นสถานที่เกิดเหตุเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
(ลงชื่อ)..............................ผู้ต้องหา  (ลงชื่อ)...............................ผู้ต้องหา
(ลงชื่อ)..............................ผู้ต้องหา  (ลงชื่อ)...............................ผู้ต้องหา
(ลงชื่อ)..............................ผู้ต้องหา  (ลงชื่อ)...............................ผู้ต้องหา
ขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
บันทึกการจับกุม

๑๕๓

(ลงชื่อ)..............................ผู้ต้องหา  (ลงชื่อ)...............................ผู้ต้องหา
(ลงชื่อ)..............................ผู้ต้องหา  (ลงชื่อ)...............................ผู้ต้องหา
(ลงชื่อ)..............................ผู้ต้องหา  (ลงชื่อ)...............................ผู้ต้องหา
(ลงชื่อ)..............................ผู้ต้องหา  (ลงชื่อ)...............................ผู้ต้องหา
(ลงชื่อ)..............................ผู้ต้องหา  (ลงชื่อ)...............................ผู้ต้องหา
(ลงชื่อ)..............................ผู้ต้องหา  (ลงชื่อ)...............................ผู้ต้องหา
(ลงชื่อ)..............................ผู้ต้องหา  (ลงชื่อ)...............................ผู้ต้องหา
(ลงชื่อ)..............................ผู้ต้องหา  (ลงชื่อ)...............................ผู้ต้องหา
(ลงชื่อ)..............................ผู้ต้องหา  (ลงชื่อ)...............................ผู้ต้องหา
(ลงชื่อ)..............................ผู้จับกุม   (ลงชื่อ)..... ..........................พยาน
  (........นายสมศักดิ์  รักดี.........)     (........นายรักษ์  ศักดิ์ศรี.........)
(ลงชื่อ)..............................ผู้ร่วมจับกุม  (ลงชื่อ).............................พยาน/บันทึก
    (........นายมั่งมี  มากมาย.........)          (........นายลิขิต  รักเขียน........)
อนึ่งในการจับกุมครั้งนี้ ได้มีผู้แจ้งความนำจับแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ และมี
ความประสงค์ที่จะขอรับบำเหน็จนำจับตามระเบียบของทางราชการ เมื่อมีคำพิพากษา
ถึงที่สุดแล้ว (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายบันทึกการจับกุมนี้)
๑๕๔

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
บันทึกการจับกุม

แผนที่ สั ง เขปแสดงที่ เ กิ ด เหตุ แ นบท้ า ยบั น ทึ ก การจั บ กุ ม ของเรื อ ตรวจประมง
ทะเล.....๒๒๐.................
ฉบับลงวันที่.............เดือน................................................พ.ศ. .......................
แผนที่ประเทศไทย
หมายเลข.......................
มาตราส่วน....................
จาก...............................

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
บันทึกการจับกุม

๑๕๕

หมายเหตุ เรือตรวจทรัพยากรและชายฝั่งทะเล.....๖๐๓....ปฏิบัติงานตรวจ
ปราบปรามผู้กระทำผิด
เรือยนต์ประมงชื่อ...............โชคดี............ทะเบียน....๑๑๑๑๑๘๘๘๙.......และ
เรือยนต์ประมงชื่อ............................
ทะเบียน……………………………
กำลังทำการประมง แลตติจูด......(ระบุ)......เหนือ ลองติจูด......(ระบุ).....ตะวันออก
ขอรับรองว่าที่เกิดเหตุ ตำบล.............ปากมะหาด.......อำเภอ............เมือง.............
จังหวัด..............เป็นสถานที่ข้าพเจ้าและพวกใช้เครื่องมือ..อวนลาก ประกอบ
เรือยนต์ทำการประมงในเขตหวงห้าม ๓,๐๐๐ เมตร...ทำการประมงจริง
(ลงชื่อ)..............................ผู้ต้องหา      (ลงชื่อ)................................ผู้จับกุม
  (........นายพยูน  รักษ์ปลา.........)         (........นายสมศักดิ์  รักดี.........)
(ลงชื่อ)..............................พยาน     (ลงชื่อ).............................พยาน/บันทึก
  (........นายมั่งมี  มากมาย.........)       (........นายลิขิต  รักเขียน........)

๑๕๖

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
บันทึกการจับกุม

บัญชีของกลางแนบท้ายบันทึกการจับกุมของ นายสมศักดิ์ รักดี
ฉบับลงวันที่..........................เดือน.................................พ.ศ. ............................
ลำดับ

รายการ

ขนาดและลักษณะของกลาง จำนวน

๑

เรือยนต์ประมงชื่อ โชคดี
หมายเลขทะเบียน
๑๑๑๑๑๘๘๘๙
ตัวเรือสีแดง ราโทสีขาว
เก๋งสีฟ้า

ขนาดกว้าง ๘ เมตร ลึก
๘ เมตร ยาว ๘ เมตร
สภาพเรือเก่า

๑ ลำ

๒

อวนลากชนิดมีถุง

ขนาดปากกว้าง ๔๐ เมตร
ลึก ๒๕ เมตร ยาว ๕๐ เมตร

๑ ปาก

๓

สัตว์น้ำประมาณ
๑,๐๐๐ กิโลกรัม

สภาพสด

๑,๐๐๐
ก.ก

ขอรับรองว่า บัญชีของกลางแนบท้ายบันทึกการจับกุมของ.....................................
ลงวันที่..............เดือน.........................พ.ศ.....................จำนวน................รายการ
เป็นของกลางที่ใช้ในการกระทำความผิดจริง
(ลงชื่อ)................................ผู้ต้องหา    (ลงชื่อ)...................................ผู้จับกุม
  (.......นายพยูน รักษ์ปลา..........)
(......นายสมศักดิ์ .....รักดี.......)
(ลงชื่อ)................................พยาน    (ลงชื่อ)..............................พยาน/บันทึก
    (.........................................)
(........................................)

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
บันทึกการจับกุม

๑๕๗

บันทึกการเก็บรักษาของกลาง
เขียนที่.........ระบุสถานที่...............
วันที่.........เดือน............พ.ศ................
ข้าพเจ้า..นายดำ  ขาวสนิท....................บัตรประจำตัวเลขที่........................
๓๘๖๐๘ ๑๑๑๑๑๐๓ ๓๐๑....อยู่บ้านเลขที่....๒.....ซอย......-.....ถนน....เพชรเกษม
หมู่ .......๒......ตำบล......ปากน้ำ.............อำเภอ....เมือง.... จังหวัด...ชุมพร............
เบอร์โทร....๐๗๗๕๑๑๒๒๕......
ขอรับเป็นผู้เก็บรักษาของกลางซึ่งมีรายการดังต่อไปนี้
๑. เรือยนต์ประมงชื่อ......โชคดี..............ทะเบียน ๑๑๑๑๑๘๘๘๙............
กว้าง.........๘........เมตร  ยาว.....๑๘...... เมตร ตัวเรือทำด้วย.......ไม้.......ตัวเรือ…
สีแดง ราโทสีขาว........เก๋งสี.....ฟ้า.......สภาพ........เก่า........จำนวน.......๑......ลำ
เครื่องยนต์ยี่ห้อ..............คัมมินส์................เลขเครื่อง.......๒๒๒๒๒๒๒.......
จำนวน..........๖...........สูบ ขนาด............๑๒๐..........แรงม้า สภาพ........เก่า...........
จำนวน....๑......เครื่อง
๒. เรือยนต์ประมงชื่อ........................ทะเบียน..................................
กว้าง...............เมตรา ยาว......................เมตร ตัวเรือทำด้วย..................ตัวเรือสี
.....................ราโท สี.......................เก๋งสี......................สภาพ..............................
จำนวน.............ลำ
๓. เครื่องมือทำการประมงประเภท.....ถุงอวนลาก.......ทำด้วย....ไนล่อน
กว้าง....๔๐........ เมตร ยาว.....๕๐........เมตร สภาพ..............................................
จำนวน............๑..........ปาก/ผืน
๔. สัตว์น้ำประเภท/ชนิด...........เบ็ญจพรรณ.............สภาพ....สด.....
จำนวน. ๑,๐๐๐........กิโลกรัม
ข้าพเจ้าขอรับผิดชอบและยินดีชดใช้กรณีเกิดความเสียหายหรือสูญหายที่
เกิดแก่ของกลางดังกล่าวข้างต้นและพร้อมที่นำส่งมอบต่อพนักงานสอบสวนเพื่อ
ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
๑๕๘

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
บันทึกการจับกุม

(ลงชื่อ).......................ผู้เก็บของกลาง   (ลงชื่อ).........................ผู้มอบของกลาง
     (......นายดำ ขาวสนิท......)                (........................................)
(ลงชื่อ)..............................พยาน      (ลงชื่อ)..............................พยาน/บันทึก
    (......................................)                (.........................................)

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
บันทึกการจับกุม

๑๕๙

บันทึกการแจ้งความนำจับและขอรับเงินบำเหน็จนำจับ
เขียนที่...........................
วันที่............เดือน..................พ.ศ............
บันทึกไว้เพื่อแสดงว่า  วันนี้เวลา...............น. ข้าพเจ้า................................
อยู่บ้านเลขที่..................หมู่ที่....................ตำบล....................อำเภอ...................
จังหวัด...........................ได้มาแจ้งความต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ให้ไปทำการจับกุม
ผู้กระทำความผิดบริเวณ........................ตำบล....................อำเภอ........................
จังหวัด..........................โดยลักลอบใช้เครื่องมือ.........................................
..............................................ซึ่งมีความผิดตามพ.ร.บ.การประมง พ.ศ. ๒๔๙๐
อนึ่งในการมาแจ้งความครั้งนี้ ประสงค์ขอรับเงินบำเหน็จนำจับ เมื่อคดีถึง
ที่สุดแล้ว ตามระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่าด้วยการจ่ายเงินสินบำเหน็จ
นำจับผู้กระทำผิดต่อกฎหมาย ว่าด้วยการประมง  ขอได้โปรดพิจารณาจ่ายบำเหน็จ
นำจับให้แก่ข้าพเจ้าด้วย
(ลงชื่อ)................................................................ผู้แจ้งความ
(............................................................................)
(ลงชื่อ)................................................................ผู้รับแจ้งความ
(............................................................................)
(ลงชื่อ).................................................................พยาน
(............................................................................)
(ลงชื่อ).................................................................พยาน
(............................................................................)

๑๖๐

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
บันทึกการจับกุม

พระราชบัญญัติ
ป่าไม้
พ.ศ. ๒๔๘๔

พระราชบัญญัติ

ป่าไม้

พ.ศ. ๒๔๘๔
ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล
คณะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์
(ตามประกาศประธานสภาผู้แทนราษฎร
ลงวันที่ ๔ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๔๘๐)
อาทิตย์ ทิพอาภา
พล.อ.พิชเยนทรโยธิน
ตราไว้ ณ วันที่ ๑๔ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๔๘๔
เป็นปีที่ ๘ ในรัชกาลปัจจุบัน
โดยที่สภาผู้แทนราษฎรลงมติว่า สมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้
ให้เหมาะสมแก่กาลสมัยยิ่งขึ้น
จึงมีพระบรมราชโองการให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้ โดยคำแนะนำและ
ยินยอมของสภาผู้แทนราษฎร ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้ให้เรียกว่า “พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช
๒๔๘๔”
มาตรา ๒๑ ให้ใช้พระราชบัญญัตินี้ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พุทธศักราช
๒๔๘๕ เป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ยกเลิก
(๑) ประกาศพระบรมราชโองการว่าด้วยภาษีไม้ขอนสักและไม้กระยาเลย
๑

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๕๘/ - / หน้า ๑๔๑๗ / ๑๕ ตุลาคม ๒๔๘๔
ขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. ๒๔๘๔

๑๖๓

ลงวันอาทิตย์ เดือนสี่ แรมแปดค่ำ ปีจอ ฉศก จุลศักราช ๑๒๓๖
(๒) ประกาศพระบรมราชโองการเรื่องซื้อขายไม้ขอนสัก ลงวันพุธ เดือนเก้า
ขึ้นค่ำหนึ่ง ปีวอก ฉศก จุลศักราช ๑๒๔๖
(๓) ประกาศพระบรมราชโองการเรื่องไม้ขอนสัก ลงวันอาทิตย์ เดือนเจ็ด    
ขึ้นค่ำหนึ่ง ปีกุน นพศก จุลศักราช ๑๒๔๙
(๔) ประกาศพระบรมราชโองการเพิ่มเติมเรื่ อ งไม้ ข อนสั ก ลงวั น จั น ทร์     
เดือนสิบเอ็ด แรมค่ำหนึ่ง ปีกุน นพศก จุลศักราช ๑๒๔๙
(๕) พระราชบัญญัติไม้ซุงและไม้ท่อนที่ดวงตราลบเลือน ร.ศ. ๑๑๕
(๖) พระราชบัญญัติประกาศการรักษาป่าไม้ ร.ศ. ๑๑๖
(๗) พระราชบัญญัติรักษาต้นไม้สัก ร.ศ. ๑๑๖
(๘) พระราชบัญญัติป้องกันการลักลอบตีตราไม้ ร.ศ. ๑๑๗
(๙) พระราชบั ญ ญั ติ ป้ อ งกั น การลั ก ลอบชั ก ลากไม้ สั ก ที่ ยั ง มิ ไ ด้ เ สี ย ค่ า
ตอบแทนและภาษี ร.ศ. ๑๑๘
(๑๐) กฎกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยไม้ไหลลอย ร.ศ. ๑๑๙
(๑๑) กฎข้อบังคับอนุญาตไม้สักให้ใช้ในการปลูกสร้างที่ทำราชการ และการ
สาธารณประโยชน์ ร.ศ. ๑๑๙
(๑๒) พระราชบัญญัติรักษาป่า พุทธศักราช ๒๔๕๖
(๑๓) กฎข้อบังคับวางระเบียบวิธีจัดการรักษาป่า พุทธศักราช ๒๔๕๖
(๑๔) กฎข้ อ บั ง คั บ วางระเบี ย บการหาของป่ า ว่ า ด้ ว ยการเก็ บ รวงผึ้ ง
พุทธศักราช ๒๔๖๔
(๑๕) กฎข้อบังคับวางระเบียบการหาของป่า ว่าด้วยการเจาะเผาต้นตะเคียน  
ทำชัน ในมณฑลปัตตานี พุทธศักราช ๒๔๖๕
(๑๖) กฎข้อบังคับวางระเบียบการหาของป่า ว่าด้วยการเจาะเผาทำน้ำมันยาง
พุทธศักราช ๒๔๖๕
(๑๗) พระราชบัญญัติแก้ไขพระราชบัญญัติพิกัดภาษีภายใน พุทธศักราช
๒๔๗๐ เฉพาะมาตรา ๔ (ก) และ (ข)
(๑๘) พระราชบัญญัติรักษาป่า (ฉบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๔๗๙
(๑๙) พระราชบัญญัติควบคุมการทำยางสน พุทธศักราช ๒๔๘๐
๑๖๔

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. ๒๔๘๔

(๒๐) บรรดาบทกฎหมาย กฎ และข้อบังคับอื่น ๆ ในส่วนที่มีบัญญัติไว้แล้ว
ในพระราชบัญญัตินี้ หรือซึ่งแย้งกับบทแห่งพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้
(๑) “ป่า” หมายความว่า ที่ดินที่ยังมิได้มีบุคคลได้มาตามกฎหมายที่ดิน
(๒)๒ “ไม้” หมายความว่า ไม้สักและไม้อื่นทุกชนิดที่เป็นต้น เป็นกอ เป็นเถา
รวมตลอดถึงไม้ที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร ไม้ไผ่ทุกชนิด ปาล์ม หวาย ตลอดจน
ราก ปุ่ม ตอ เศษ ปลาย และกิ่งของสิ่งนั้น ๆ ไม่ว่าจะถูกตัดถอน เลื่อย ผ่า ถาก ขุด
หรือกระทำโดยประการอื่นใด 
(๓)๓ “แปรรูป” หมายความว่า การกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ไม้ดังนี้คือ
ก. เลื่อย ผ่า ถาก ขุด หรือกระทำด้วยประการอื่นใดแก่ไม้ให้เปลี่ยนรูป
หรือขนาดไปจากเดิม นอกจากการลอกเปลือกหรือตบแต่งอันจำเป็นแก่การชักลาก
ข. เผา อบ บด หรือกระทำด้วยประการอื่นใดแก่ไม้ให้เปลี่ยนแปรสภาพ
ไปจากเดิม เพื่อถือเอาวัตถุธาตุหรือผลพลอยได้จากไม้นั้น
(๔)๔ “ไม้แปรรูป” หมายความว่า ไม้ที่ได้แปรรูปแล้ว และหมายความรวม
ถึงไม้ที่อยู่ในสภาพพรางว่าเป็นสิ่งปลูกสร้าง หรืออยู่ในสภาพเป็นสิ่งปลูกสร้างอันไม่
ชอบด้วยลักษณะสิ่งปลูกสร้างทั่ว ๆ ไปหรือที่ผิดปกติวิสัย หรืออยู่ในสภาพเป็น
เครื่องใช้ที่ไม่ชอบด้วยลักษณะของเครื่องใช้ที่ใช้เป็นปกติในท้องที่นั้นหรือที่ผิดปกติ
วิสัย
ไม้ที่อยู่ในสภาพเป็นสิ่งปลูกสร้างหรืออยู่ในสภาพเป็นเครื่องใช้ ทั้งนี้ตลอด
เวลาที่อยู่ในสภาพเช่นนั้น รวมทั้งไม้ที่เคยอยู่ในสภาพดังกล่าว และผู้ครอบครอง
พิสูจน์ได้ว่าได้เคยมีสภาพเช่นนั้นมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีสำหรับไม้อื่นที่มิใช่ไม้สัก
และห้าปีสำหรับไม้สัก มิให้ถือว่าเป็นไม้แปรรูป
(๕)๕ “ทำไม้” หมายความว่า ตัด ฟัน กาน โค่น ลิด เลื่อย ผ่า ถาก ทอน
ขุด ชักลากไม้ในป่า หรือนำไม้ออกจากป่าด้วยประการใด ๆ และหมายความรวมถึง
๒
๓
๔
๕

มาตรา ๔(๒) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๑๘)
มาตรา ๔(๓) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๔๙๔)
มาตรา ๔(๔) แก้ไขเพิม่ เติมโดยประกาศของคณะปฏิวตั ฉิ บับที่ ๑๑๖ ลงวันที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๑๕)
มาตรา ๔(๕) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๑๘)๖ มาตรา ๑๙
แก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติการประมง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๘
ขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. ๒๔๘๔

๑๖๕

การกระทำดังกล่าวกับไม้สักหรือไม้ยางที่ขึ้นอยู่ในที่ดินที่มิใช่ป่า หรือการนำไม้สัก
หรือไม้ยางออกจากที่ดินที่ไม้นั้นๆ ขึ้นอยู่ด้วย 
(๖) “ไม้ไหลลอย” หมายความว่า ไม้ต้น ไม้ซุง ไม้ท่อน ไม้เสา ไม้เข็ม
ไม้หลัก ไม้เหลี่ยม ไม้กระดาน ซึ่งเป็นไม้หวงห้ามที่ได้ไหลลอยโดยปราศจากการ
ควบคุม
(๗)๖ “ของป่ า ” หมายความว่ า บรรดาของที่ เ กิ ด หรื อ มี ขึ้ น ในป่ า ตาม
ธรรมชาติ คือ
ก. ไม้ รวมทั้งส่วนต่างๆ ของไม้ ถ่านไม้ น้ำมันไม้ ยางไม้ตลอดจนสิ่งอื่นๆ
ที่เกิดจากไม้
ข. พืชต่างๆ ตลอดจนสิ่งอื่นๆ ที่เกิดจากพืชนั้น
ค. รังนก ครั่ง รวงผึ้ง น้ำผึ้ง ขี้ผึ้ง และมูลค้างคาว
ง. หินที่ไม่ใช่แร่ตามกฎหมายว่าด้วยแร่
และหมายความรวมถึงถ่านไม้ที่บุคคลทำขึ้นด้วย
(๘) “ไม้ฟืน” หมายความว่า บรรดาไม้ที่มีลักษณะและคุณภาพเหมาะสม
ที่จะใช้เป็นเชื้อเพลิงยิ่งกว่าจะใช้ประโยชน์อย่างอื่น 
(๙) “ชักลาก” หมายความว่า การนำไม้หรือของป่าจากที่หนึ่งไปยังอีกที่
หนึ่งด้วยกำลังแรงงาน
(๑๐) “นำเคลื่อนที่” หมายความว่า ชักลาก หรือทำให้ไม้หรือของป่าเคลื่อน
จากที่ไปด้วยประการใด ๆ
(๑๑)๗ “ขนาดจำกัด” หมายความว่า ขนาดของต้นไม้ที่รัฐมนตรีประกาศ
กำหนด
(๑๒) “ค่าภาคหลวง” หมายความว่า เงินค่าธรรมเนียมซึ่งผู้ทำไม้หรือเก็บ
หาของป่าจะต้องเสียตามความในพระราชบัญญัตินี้
(๑๓) “โรงงานแปรรูปไม้” หมายความว่า โรงงานหรือสถานที่ใดซึ่งจัดขึ้นไว้
เป็นที่ทำการแปรรูปไม้ รวมถึงบริเวณโรงงานหรือสถานที่นั้น ๆ ด้วย
๖
๗

มาตรา ๔(๗)  แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๑๘
มาตรา ๔(๑๑) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๑๘

๑๖๖

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. ๒๔๘๔

(๑๔) “โรงค้าไม้แปรรูป” หมายความว่า สถานที่ที่ค้าไม้แปรรูป หรือที่มี          
ไม้แปรรูปไว้เพื่อการค้า รวมถึงบริเวณสถานที่นั้นๆ ด้วย
(๑๕) “ตราประทับไม้” หมายความว่า วัตถุใดอันประดิษฐ์ขึ้นเพื่อให้เกิด
เป็นรูปรอยหรือเครื่องหมายใดๆ นอกจากรูปรอยที่เป็นตัวเลข ไว้ที่ไม้ซึ่งอยู่ภายใต้
ความควบคุมแห่งพระราชบัญญัตินี้
(๑๖) “พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า เจ้าพนักงานป่าไม้ พนักงานป่า
ไม้ หรือผู้ซึ่งรัฐมนตรีได้แต่งตั้งให้มีหน้าที่ดำเนินการตามพระราชบัญญัตินี้
(๑๗) “รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๕ พระราชกฤษฎีกาหรือประกาศรัฐมนตรี ซึ่งกำหนดขึ้นตามบทแห่ง
พระราชบัญญัตินี้ ให้คัดสำเนาประกาศไว้ ณ ที่ว่าการอำเภอและที่ทำการกำนัน
หรือที่สาธารณสถานในท้องที่ซึ่งเกี่ยวข้อง 

หมวด ๑
การทำไม้และเก็บหาของป่า
ส่วนที่ ๑
การกำหนดไม้หวงห้าม ค่าภาคหลวงและขนาดจำกัด
มาตรา ๖ ไม้หวงห้ามมีสองประเภท คือ
ประเภท ก. ไม้หวงห้ามธรรมดา ได้แก่ ไม้ซึ่งการทำไม้จะต้องได้รับอนุญาต
จากพนักงานเจ้าหน้าที่หรือได้รับสัมปทานตามความในพระราชบัญญัตินี้
ประเภท ข. ไม้หวงห้ามพิเศษ ได้แก่ ไม้หายากหรือไม้ที่ควรสงวนซึ่งไม่
อนุญาตให้ทำไม้ เว้นแต่รัฐมนตรีจะได้อนุญาตในกรณีพิเศษ
มาตรา ๗๘ ไม้สักและไม้ยางทั่วไปในราชอาณาจักรไม่ว่าจะขึ้นอยู่ที่ใดเป็นไม้
หวงห้ามประเภท ก. ไม้ชนิดอื่นในป่าจะให้เป็นไม้หวงห้ามประเภทใดให้กำหนดโดย
พระราชกฤษฎีกา
๘

มาตรา ๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๑๘
ขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. ๒๔๘๔

๑๖๗

การเพิ่มเติมหรือเพิกถอนชนิดไม้ หรือเปลี่ยนแปลงประเภทไม้หวงห้ามที่ได้
มี พ ระราชกฤษฎี ก ากำหนดไว้ แ ล้ ว ก็ ดี หรื อ จะกำหนดไม้ ช นิ ด ใดเป็ น ไม้ ห วงห้ า ม
ประเภทใดขึ้นในท้องที่ใด นอกจากท้องที่ที่ได้มีพระราชกฤษฎีกากำหนดตามความ
ในมาตราก่อนแล้วนั้นก็ดี ให้กำหนดโดยพระราชกฤษฎีกา
พระราชกฤษฎีกาซึ่งตราขึ้นตามความในวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้ใช้บังคับ
ได้เมื่อพ้นกำหนดเก้าสิบวัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๘๙ (ยกเลิก )           
มาตรา ๙๑๐ รัฐมนตรีมีอำนาจกำหนดอัตราค่าภาคหลวง โดยประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา ดังต่อไปนี้
(๑) สำหรับไม้หวงห้ามประเภท ก. เฉพาะไม้สัก หรือไม้หวงห้ามประเภท ข.
ให้กำหนดตามชนิด ขนาด และปริมาตรของไม้ ไม่เกินลูกบาศก์เมตรละสองร้อยบาท
(๒) สำหรับไม้หวงห้ามอื่น ให้กำหนดตามชนิดและปริมาตรของไม้ไม่เกิน
ลูกบาศก์เมตรละแปดสิบบาท
(๓) สำหรับไม้หวงห้ามที่ทำเป็นไม้ฟืนหรือไม้เผาถ่าน ให้กำหนดได้ไม่เกิน
ลูกบาศก์เมตรละห้าบาท ถ้าได้เผาเป็นถ่านแล้ว อัตราค่าภาคหลวงให้เป็นสองเท่า
ของอัตราค่าภาคหลวงของไม้หวงห้ามที่ทำเป็นไม้ฟืนหรือไม้เผาถ่าน
(๔) สำหรับไม้หวงห้ามหรือถ่านที่เผาจากไม้หวงห้ามที่นิยมซื้อขายกันตาม
มาตรฐานอื่นนอกจากเป็นลูกบาศก์เมตร จะกำหนดอัตราค่าภาคหลวงแตกต่างจาก
ที่บัญญัติไว้ใน (๑) (๒) หรือ (๓) ก็ได้ แต่ต้องไม่เกินร้อยละสิบของราคาตลาดใน
ราชอาณาจักร โดยเฉลี่ยจากราคาของไม้หวงห้ามหรือของถ่านที่เผาจากไม้หวงห้าม
แล้วแต่กรณี
มาตรา ๙ ทวิ๑๑ ในกรณีที่รัฐมนตรีเห็นสมควร รัฐมนตรีจะลดหรือยกเว้นค่า
ภาคหลวงให้บุคคลซึ่งประสบภัยพิบัติสาธารณะตามความจำเป็นเฉพาะรายก็ได้
มาตรา ๑๐ ให้รัฐมนตรีมีอำนาจกำหนดขนาดจำกัดไม้หวงห้ามโดยประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา 
มาตรา ๘  ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๑๘
มาตรา ๙ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๑๘
๑๑
มาตรา ๙ ทวิ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๑๘
๙

๑๐

๑๖๘

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. ๒๔๘๔

ส่วนที่ ๒
การทำไม้หวงห้าม
มาตรา ๑๑๑๒ ผู้ใดทำไม้ หรือเจาะ หรือสับ หรือเผา หรือทำอันตรายด้วย
ประการใดๆ แก่ไม้หวงห้าม ต้องได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือได้รับ
สั ม ปทานตามความในพระราชบั ญ ญั ติ นี้ และต้ อ งปฏิ บั ติ ต ามข้ อ กำหนดใน
กฎกระทรวงหรือในการอนุญาต
การอนุญาตนั้น พนักงานเจ้าหน้าที่เมื่อได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีแล้วจะ
อนุญาตให้ผูกขาดโดยให้ผู้ได้รับอนุญาตเสียเงินค่าผูกขาดให้แก่รัฐบาลตามจำนวนที่
รัฐมนตรีกำหนดก็ได้
การอนุญาตโดยวิธีผูกขาดหรือให้สัมปทานสำหรับการทำไม้ฟืนหรือไม้เผา
ถ่านไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม ให้กระทำได้เฉพาะในเขตป่าที่ห่างไกลและ
กันดาร หรือเฉพาะการทำไม้ชนิดที่มีค่าหรือหายาก
การพิจารณาคำขออนุญาตผูกขาด หรือสัมปทานตามความในวรรคก่อนให้
กระทำโดยคณะกรรมการซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้ง        
มาตรา ๑๑ ทวิ๑๓ ในกรณีที่ผู้รับอนุญาตตามมาตรา ๑๑ หรือผู้รับสัมปทาน
ประสงค์จะนำเครื่องมือ เครื่องใช้ สัตว์พาหนะ ยานพาหนะ หรือเครื่องจักรกลใดๆ
ที่ ต นมิ ไ ด้ เ ป็ น เจ้ า ของเข้ า ไปในเขตป่ า ที่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าตหรื อ ในเขตสั ม ปทาน ผู้ รั บ
อนุญาตหรือผู้รับสัมปทานดังกล่าวต้องแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบล่วงหน้าเป็น
เวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน ตามแบบที่รัฐมนตรีกำหนด
บรรดาทรัพย์สินดังกล่าวในวรรคหนึ่งที่ผู้รับอนุญาตหรือผู้รับสัมปทานนำ
เข้ า ไปในเขตป่ า ที่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าต หรื อ ในเขตสั ม ปทาน โดยมิ ไ ด้ แ จ้ ง ให้ พ นั ก งาน
เจ้าหน้าที่ทราบตามวรรคหนึ่ง ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่า ทรัพย์สินนั้นเป็นทรัพย์สิน
ของผู้รับอนุญาตหรือผู้รับสัมปทาน
มาตรา ๑๒ ห้ามมิให้ผู้รับอนุญาตทำไม้ที่ไม่มีรอยตราอนุญาตของพนักงาน
เจ้าหน้าที่ประทับไว้ เว้นแต่จะได้มีข้อความระบุอนุญาตไว้ในใบอนุญาต
๑๒
๑๓

มาตรา ๑๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๔๙๔)
มาตรา ๑๑ ทวิ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๑๘
ขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. ๒๔๘๔

๑๖๙

มาตรา ๑๓๑๔ ห้ามมิให้ผู้รับอนุญาตทำไม้ที่มีขนาดต่ำกว่าขนาดจำกัด แต่ถ้า
มีเหตุภัยพิบัติสาธารณะ หรือมีเหตุจำเป็นที่เห็นสมควรช่วยเหลือราษฎรเป็นกรณี
พิเศษ รัฐมนตรีจะอนุญาตให้ผู้รับอนุญาตเฉพาะราย ทำไม้ที่มีขนาดต่ำกว่าขนาด
จำกัดเป็นการชั่วคราวก็ได้
การทำไม้ที่มีขนาดต่ำกว่าขนาดจำกัดตามที่รัฐมนตรีอนุญาตให้ทำได้ตาม
ความในวรรคหนึ่ง ผู้รับอนุญาตจะทำไม้ได้ต่อเมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ประทับตรา
อนุญาตไว้ที่ไม้นั้นๆ แล้ว ทั้งนี้เว้นแต่ในกรณีที่ไม่สามารถประทับตราได้และพนักงาน
เจ้าหน้าที่ได้ระบุไว้ในใบอนุญาตให้ทำได้โดยไม่ต้องประทับตรา
มาตรา ๑๔๑๕ ผู้รับอนุญาตทำไม้ ต้องเสียค่าภาคหลวงตามที่กำหนดไว้
ดังต่อไปนี้
(๑) ต้ อ งชำระค่ า ภาคหลวงล่ ว งหน้ า ต้ น หรื อ ท่ อ นละสองบาท เมื่ อ รั บ
ใบอนุ ญ าตจากพนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ เว้ น แต่ ใ นท้ อ งที่ ใ ดที่ ค ณะกรมการจั ง หวั ด
ได้ประกาศโดยรับอนุมัติจากรัฐมนตรี ให้งดเว้นไม่ต้องเรียกเก็บเงินค่าภาคหลวงล่วง
หน้าหรือให้ลดอัตราค่าภาคหลวงล่วงหน้าลงจากอัตราที่กำหนดนี้ ก็ให้เป็นไปตาม
ประกาศของคณะกรมการจังหวัดนั้นๆ
การทำไม้สัก ผู้รับอนุญาตจะต้องชำระค่าภาคหลวงล่วงหน้า ตามอัตราที่
คณะกรมการจังหวัดได้ประกาศโดยรับอนุมัติจากรัฐมนตรี หรือตามอัตราที่รัฐมนตรี
กำหนดเป็นรายๆ ไป
การทำไม้ฟืนหรือทำไม้เผาถ่าน ไม่ต้องเสียค่าภาคหลวงล่วงหน้า
(๒) ต้องชำระค่าภาคหลวงให้เสร็จสิ้นภายในกำหนดสามสิบวันนับแต่วันที่
พนักงานเจ้าหน้าที่ได้แจ้งจำนวนค่าภาคหลวงให้ทราบ
ถ้าผู้รับอนุญาตไม่ชำระค่าภาคหลวงให้เสร็จสิ้นภายในกำหนดเวลาดังกล่าว
ในวรรคก่อน ให้ไม้ ไม้ฟืน ไม้เผาถ่านหรือถ่านนั้นตกเป็นของแผ่นดิน เว้นแต่ผู้รับ
อนุญาตจะได้รับอนุญาตให้ผัดผ่อนการชำระค่าภาคหลวงต่อไป ตามข้อกำหนดใน
กฎกระทรวง ในกรณีที่ได้ชำระเงินค่าภาคหลวงล่วงหน้าไว้ และได้ทำไม้ออกมาแล้ว
๑๔
๑๕

มาตรา ๑๓ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๑๘
มาตรา ๑๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๔๙๔

๑๗๐

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. ๒๔๘๔

ภายในกำหนดอายุใบอนุญาต ก็ให้ไม้ส่วนที่เกินจำนวนจากที่ชำระค่าภาคหลวง
ล่วงหน้าไว้แล้วตกเป็นของแผ่นดิน
มาตรา ๑๔ ทวิ๑๖ บทบัญญัติมาตรา ๑๔ มิให้ใช้บังคับแก่ผู้รับอนุญาตทำ
ไม้สักที่ขึ้นอยู่ในที่ดินที่มีโฉนดที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดินเพื่อใช้สอยส่วนตัว
และมิให้ใช้บังคับแก่ผู้รับอนุญาตทำไม้ยางที่ขึ้นอยู่ในที่ดิน ที่มี น.ส.๓ หรือโฉนด
ที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดิน เพื่อใช้สอยส่วนตัว        
มาตรา ๑๕๑๗ การชำระค่าภาคหลวงสำหรับไม้หวงห้ามชนิดใด ถ้าผู้รับ
อนุญาตขอชำระในเมื่อไม้นั้นได้แปรรูปแล้ว ต้องชำระตามปริมาตรของไม้แปรรูป
ในอัตราสองเท่าค่าภาคหลวงที่กำหนดไว้สำหรับไม้ชนิดนั้น ๆ
มาตรา ๑๖ ค่าภาคหลวงล่วงหน้าทั้งสิ้นที่ชำระไว้แล้วตามความในมาตรา
๑๔ (๑) นั้น ให้นำมาหักกลบลบกันกับค่าภาคหลวงไม้ที่ทำออก ยังขาดเท่าใดให้
เรียกเก็บจนครบ ถ้าผู้รับอนุญาตทำไม้ออกมาไม่ครบจำนวนตามใบอนุญาตโดยมิใช่
เพราะเหตุสุดวิสัย ซึ่งคำนวณค่าภาคหลวงแล้วยังไม่ถึงจำนวนเงินค่าภาคหลวง
ล่วงหน้าที่ได้ชำระไว้แล้ว ค่าภาคหลวงล่วงหน้าส่วนที่เกินให้ตกเป็นของรัฐบาล
ถ้ า ผู้ รั บ อนุ ญ าตไม่ ไ ด้ ท ำไม้ อ อกมาเลยตามใบอนุ ญ าต โดยมิ ใ ช่ เ พราะ
เหตุสุดวิสัย หรือกระทำผิดจนถูกเพิกถอนใบอนุญาต ค่าภาคหลวงล่วงหน้าทั้งสิ้นให้
ตกเป็นของรัฐบาล
มาตรา ๑๗ บทบัญญัติในส่วนนี้ มิให้ใช้บังคับในกรณีดั่งต่อไปนี้
(๑) พนักงานเจ้าหน้าที่จัดกระทำไปเพื่อประโยชน์ในการบำรุงป่า การค้นคว้า
หรือการทดลองในทางวิชาการ
(๒) ผู้เก็บหาเศษไม้ ปลายไม้ตายแห้งที่ล้มขอนนอนไพร อันมีลักษณะเป็น
ไม้ฟืน ซึ่งมิใช่ไม้สักหรือไม้หวงห้ามประเภท ข. ไปสำหรับใช้สอยในบ้านเรือนแห่งตน
หรือประกอบกิจของตน
มาตรา ๑๘๑๘ เมื่อมีเหตุภัยพิบัติสาธารณะหรือมีเหตุจำเป็นที่เห็นสมควร
ช่ ว ยเหลื อ ราษฎรเป็ น กรณี พิ เ ศษ รั ฐ มนตรี จ ะอนุ ญ าตให้ ผู้ ใ ดเฉพาะรายทำไม้
มาตรา ๑๔ ทวิ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๑๘
มาตรา ๑๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๔๙๔
๑๘
มาตรา ๑๘ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๑๘
๑๖

๑๗

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. ๒๔๘๔

๑๗๑

หวงห้ามแตกต่างจากข้อกำหนดในกฎกระทรวง หรือข้อกำหนดในการอนุญาต
เป็นการชั่วคราวก็ได้
            
มาตรา ๑๙
มาตรา ๒๐
มาตรา ๒๑
มาตรา ๒๒
มาตรา ๒๓
มาตรา ๒๔

ส่วนที่ ๓
การยกเว้นค่าภาคหลวง๑๙
(ยกเลิก)
(ยกเลิก)
(ยกเลิก)
(ยกเลิก)
(ยกเลิก)
(ยกเลิก)

ส่วนที่ ๔
ไม้ที่มิใช่ไม้หวงห้าม๒๐

มาตรา ๒๕ ผู้ ใ ดนำไม้ ที่ มิ ใ ช่ ไ ม้ ห วงห้ า มเข้ า เขตด่ า นป่ า ไม้ ต้ อ งเสี ย ค่ า
ธรรมเนียมตามอัตราที่รัฐมนตรีกำหนด เว้นแต่นำไปเพื่อใช้สอยส่วนตัวภายในเขต
ท้องที่จังหวัดที่ทำไม้นั้น
การนำไม้ เ ข้ า ด่ า นป่ า ไม้ ห ลายด่ า น ให้ เ สี ย ค่ า ธรรมเนี ย มเพี ย งด่ า นแรก
ด่านเดียว
มาตรา ๒๖ รัฐมนตรีมีอำนาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา กำหนดอัตราค่า
ธรรมเนียมตามมาตรา ๒๕ ไม่เกินลูกบาศก์เมตรละสี่สิบบาท แต่ถ้าเป็นไม้ที่นิยมซื้อ
ขายกันตามมาตรฐานอื่นนอกจากเป็นลูกบาศก์เมตร จะกำหนดอัตราค่าธรรมเนียม
สำหรับไม้นั้นแตกต่างจากที่บัญญัติไว้นี้ก็ได้ แต่ต้องไม่เกินร้อยละสิบของราคาตลาด
ในท้องที่ โดยเฉลี่ยจากราคาของไม้นั้น
ส่วนที่ 3 การยกเว้นค่าภาคหลวง มาตรา ๑๙ ถึง มาตรา ๒๔ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติป่าไม้
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๐๓
๒๐
ส่วนที่ ๔ ไม้ที่มิใช่ไม้หวงห้าม มาตรา ๒๕ ถึงมาตรา ๒๖ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป่าไม้
(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๑๘
๑๙

๑๗๒

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. ๒๔๘๔

ส่วนที่ ๕
ของป่าหวงห้าม
มาตรา ๒๗ ของป่าอย่างใดในท้องที่ใดจะให้เป็นของป่าหวงห้าม ให้กำหนด
โดยพระราชกฤษฎีกา
มาตรา ๒๘ การเพิ่ ม เติ ม หรื อ เพิ ก ถอนของป่ า หวงห้ า ม ที่ ไ ด้ มี พ ระราช
กฤษฎีกากำหนดไว้แล้วก็ดี หรือจะกำหนดของป่าอย่างใดให้เป็นของป่าหวงห้ามขึ้น
ในท้องที่ใด นอกจากท้องที่ที่ได้มีพระราชกฤษฎีกากำหนดตามความในมาตราก่อน
แล้วนั้นแล้วก็ดี ให้กำหนดโดยพระราชกฤษฎีกา
พระราชกฤษฎีกา ซึ่งตราขึ้นตามความในมาตรานี้ ใ ห้ ใ ช้ บั ง คั บ ได้ เ มื่ อ พ้ น
กำหนดเก้าสิบวัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๒๙๒๑ ผู้ใดเก็บหาของป่าหวงห้าม หรือทำอันตรายด้วยประการใดๆ
แก่ของป่าหวงห้ามในป่า ต้องได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ และต้องเสียค่า
ภาคหลวง กับทั้งต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดในกฎกระทรวงหรือในการอนุญาต
การอนุญาตนั้น พนักงานเจ้าหน้าที่เมื่อได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีแล้วจะ
อนุญาตให้ผูกขาดโดยให้ผู้รับอนุญาตเสียเงินค่าผูกขาดให้แก่รัฐบาลตามจำนวนที่
รัฐมนตรีกำหนดก็ได้
การอนุญาตโดยวิธีผูกขาด ให้กระทำได้เฉพาะในกรณีที่ของป่าหวงห้ามเป็น
ของมีค่าหรือหายากหรือเฉพาะในเขตป่าที่ห่างไกลและกันดาร หรือมีความจำเป็น
ในวิธีการเก็บหาอันจำต้องให้อนุญาตโดยวิธีผูกขาด
มาตรา ๒๙ ทวิ๒๒ ห้ามมิให้ผู้ใดค้าหรือมีไว้ในครอบครอง ซึ่งของป่าหวงห้าม
เกินปริมาณที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดในราชกิจจานุเบกษา เว้นแต่ได้รับอนุญาต
จากพนักงานเจ้าหน้าที่และต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดในกฎกระทรวง และในการ
อนุญาต
ความในวรรคหนึง่ ไม่ใช้บงั คับแก่การนำของป่าหวงห้ามเคลือ่ นทีโ่ ดยมีใบเบิกทาง
ของพนักงานเจ้าหน้าที่กำกับไปด้วย
๒๑
๒๒

มาตรา ๒๙ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๔๙๔
มาตรา ๒๙ ทวิ เพิ่มโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๑๖ ลงวันที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๑๕
ขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. ๒๔๘๔

๑๗๓

มาตรา ๓๐๒๓ รัฐมนตรีมีอำนาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากำหนดอัตรา
ค่าภาคหลวงไม่เกินร้อยละสิบของราคาตลาดในราชอาณาจักร โดยเฉลี่ยจากราคา
ของป่าหวงห้ามนั้น
มาตรา ๓๑ ในท้องที่ใดที่ได้กำหนดรวงผึ้งเป็นของป่าหวงห้าม ห้ามมิให้ผู้ใด
แม้จะเป็นผู้รับอนุญาต หรือผู้รับสัมปทานเก็บหาของป่าก็ตาม ตัดหรือโค่นต้นยวนผึ้ง
หรือต้นไม้ที่ผึ้งจับทำรังอยู่ หรือทำอันตรายด้วยประการใดแก่ต้นไม้ที่กล่าวแล้ว
โดยไม่จำเป็นแก่การเก็บหารวงผึ้ง
มาตรา ๓๒ บทบัญญัติในส่วนนี้มิให้ใช้บังคับในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่จัด
กระทำไปเพื่อประโยชน์ในการบำรุงป่า การค้นคว้า หรือการทดลองในทางวิชาการ
มาตรา ๓๓๒๔ เมื่อมีเหตุภัยพิบัติสาธารณะหรือมีเหตุจำเป็นที่เห็นสมควร
ช่วยเหลือราษฎรเป็นกรณีพิเศษ รัฐมนตรีจะอนุญาตให้ผู้ใดเฉพาะรายเก็บหาของป่า
หวงห้ามแตกต่างจากข้อกำหนดในกฎกระทรวง หรือข้อกำหนดในการอนุญาต
เป็นการชั่วคราวก็ได้
            

หมวด ๒
ตราประทับไม้

มาตรา ๓๔ ตราประทับไม้ของรัฐบาลที่ใช้ประทับเพื่อความหมายใด จะให้มี
ลักษณะอย่างใด ให้รัฐมนตรีประกาศกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๓๕๒๕ ตราประทับไม้ของเอกชน จะใช้ประทับไม้ได้ต่อเมื่อเจ้าของ
ตราได้นำจดทะเบียนและได้รับอนุญาตแล้ว
เมื่อใบอนุญาตสิ้นสุดลงด้วยประการใดๆ เจ้าของตราหรือผู้ครอบครองต้อง
นำตรานั้นไปทำลายต่อหน้าพนักงานเจ้าหน้าที่ภายในกำหนดเก้าสิบวัน นับแต่วัน
ใบอนุญาตสิ้นสุด เว้นแต่กรณีที่ผู้รับอนุญาตตาย และทายาทหรือผู้จัดการมรดก
มาตรา ๓๐ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๑๘
มาตรา ๓๓ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๑๘
๒๕
มาตรา ๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๔๙๔
๒๓
๒๔

๑๗๔

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. ๒๔๘๔

ประสงค์จะใช้ตรานั้นต่อไปอีก ก็ให้ยื่นคำขออนุญาตใช้ตรานั้น และขอแก้ทะเบียน
ก่อนกำหนดเวลาที่กล่าวแล้วได้สิ้นสุดลง
การจดทะเบี ย น การรั บ อนุ ญ าตพร้ อ มทั้ ง เงื่ อ นไขในการใช้ ต ราและค่ า
ธรรมเนียมในการนั้นๆให้เป็นไปตามข้อกำหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๓๖ ตราประทับไม้ของเอกชน ถ้าหากสูญหายไปโดยเหตุใดเจ้าของ
ตราประทับไม้นั้นต้องแจ้งความต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นหนังสือภายในกำหนด
เวลาไม่เกินหกสิบวัน นับแต่วันรู้ถึงการสูญหายนั้น
มาตรา ๓๗ ในกรณี ฝ่ า ฝื น ต่ อ บทบั ญ ญั ติ ใ นหมวดนี้ ถ้ า ไม้ ใ ดมี ร อยตรา
ประทับไม้ของเอกชนปรากฏอยู่ ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่า เจ้าของตรานั้นเป็นผู้
กระทำการฝ่าฝืน 

หมวด ๓
ไม้และของป่าระหว่างเคลื่อนที่
ส่วนที่ ๑
การนำเคลื่อนที่
มาตรา ๓๘๒๖ บทบัญญัติในส่วนนี้ให้ใช้บังคับแก่กรณีการนำไม้หรือของป่า
เคลื่อนที่ต่อไปภายหลังที่
(๑) นำไม้ ห รื อ ของป่ า ที่ ไ ด้ รั บ ใบอนุ ญ าตให้ ท ำหรื อ เก็ บ ออกจากสถานที่
ที่ระบุไว้ในใบอนุญาต ไปถึงสถานที่ที่ระบุไว้ในใบอนุญาตแล้ว
(๒) นำไม้ที่ทำโดยไม่ต้องรับอนุญาตออกไปถึงด่านป่าไม้ด่านแรกแล้ว
(๓) นำไม้ ห รื อ ของป่ า เข้ า มาในราชอาณาจั ก ร ไปถึ ง ด่ า นศุ ล กากรหรื อ
ด่านตรวจศุลกากรที่นำเข้ามาแล้ว
(๔) นำไม้หรือของป่าที่รับซื้อจากทางราชการป่าไม้ ไปจากที่ที่ไม้หรือของ
ป่านั้นอยู่        
๒๖

มาตรา ๓๘ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๑๘
ขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. ๒๔๘๔

๑๗๕

มาตรา ๓๙ ผู้ใดนำไม้หรือของป่าเคลื่อนที่ ต้องมีใบเบิกทางของพนักงาน
เจ้าหน้าที่กำกับไปด้วยตามข้อกำหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๓๙ ทวิ๒๗ ผู้รับอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้ หรือผู้รับอนุญาตตั้ง    
โรงค้ า ไม้ แ ปรรู ป อาจออกหนั ง สื อ กำกั บ ไม้ แ ปรรู ป เพื่ อ ให้ บุ ค คลใดนำไม้ แ ปรรู ป
เคลื่อนที่จากสถานที่ที่ได้รับอนุญาตของตนไปยังสถานที่อีกแห่งหนึ่งได้ เมื่ออธิบดี
กรมป่าไม้ได้สั่งอนุญาตให้กระทำเช่นนั้นได้ตามเงื่อนไขที่อธิบดีกรมป่าไม้กำหนด
หนังสือกำกับไม้แปรรูปให้ใช้แบบที่อธิบดีกรมป่าไม้กำหนด และให้ถือเสมือนหนึ่ง
เป็นใบเบิกทางของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๓๙
มาตรา ๓๙ ตรี๒๘ ผู้ใดนำไม้สักที่เคยอยู่ในสภาพเป็นสิ่งปลูกสร้างหรือเคย
อยู่ในสภาพเป็นเครื่องใช้ และพ้นจากสภาพเป็นสิ่งปลูกสร้างหรือเครื่องใช้มาแล้ว
กว่าห้าปี เคลื่อนย้ายออกนอกเขตจังหวัด ซึ่งเป็นที่ตั้งสิ่งปลูกสร้างหรือเป็นที่ประกอบ
เครื่องใช้นั้น ต้องได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ แต่ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม
การอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามระเบียบที่อธิบดีกรมป่าไม้กำหนด
โดยอนุมัติรัฐมนตรี ระเบียบดังกล่าวจะกำหนดเงื่อนไขให้ผู้รับอนุญาตปฏิบัติตาม
ด้วยก็ได้
มาตรา ๔๐๒๙ ผู้ใดนำไม้หรือของป่าเคลื่อนที่เข้าเขตด่านป่าไม้ ต้องแจ้งต่อ
พนักงานเจ้าหน้าที่ประจำด่านป่าไม้นั้นโดยแสดงใบเบิกทางกำกับไม้หรือของป่า
หรือหนังสือกำกับไม้แปรรูปที่นำมานั้น แล้วแต่กรณี ภายในกำหนดห้าวันนับแต่
วั น ที่ เ ข้ า เขตด่ า น เมื่ อ พนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ ไ ด้ ต รวจสอบและอนุ ญ าตเป็ น หนั ง สื อ
ให้ผ่านด่านได้แล้ว จึงให้นำไม้หรือของป่านั้นไปได้
การอนุญาตนั้น ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติโดยมิชักช้า         
มาตรา ๔๑ ห้ามมิให้ผู้ใดนำไม้หรือของป่าเคลื่อนที่ผ่านด่านป่าไม้ระหว่าง
เวลาตั้งแต่พระอาทิตย์ตกถึงพระอาทิตย์ขึ้น เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากพนักงาน
เจ้าหน้าที่เป็นหนังสือ
มาตรา ๓๙ ทวิ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๐๓
มาตรา ๓๙ ตรี เพิ่มโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๑๖ ลงวันที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๑๕
๒๙
มาตรา ๔๐ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๐๓
๒๗

๒๘

๑๗๖

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. ๒๔๘๔

มาตรา ๔๒ บทบัญญัติแห่งสองมาตราก่อน มิให้ใช้บังคับในกรณีต่อไปนี้
(๑) เมื่อมีข้อกำหนดอย่างอื่นในสัมปทาน ใบอนุญาตหรือใบเบิกทาง
(๒) เมื่อทบวงการเมืองใด ได้ตกลงกับกรมป่าไม้ไว้เป็นอย่างอื่น
(๓) เมื่อเป็นการกระทำของผู้ได้รับอนุญาตทำการเก็บไม้ไหลลอยได้เก็บไว้
เพื่ อ ส่ ง ไปยั ง พนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ ป ระจำสถานี ต รวจรั บ และรั ก ษาไม้ ไ หลลอย
ตามความในพระราชบัญญัตินี้

ส่วนที่ ๒
การควบคุมไม้ในลำน้ำ
มาตรา ๔๓ ให้รัฐมนตรีมีอำนาจกำหนดเขตควบคุมไม้ในลำน้ำโดยประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา
ภายในเขตที่รัฐมนตรีกำหนดตามความในวรรคก่อน ห้ามมิให้ผู้ที่มิใช่เจ้าของ
ไม้ ห รื อ ได้ รั บ อำนาจจากเจ้าของไม้เก็บไม้ไหลลอย เว้ น แต่ จ ะได้ รั บ อนุ ญ าตจาก
พนักงานเจ้าหน้าที่
มาตรา ๔๔ ผู้รับอนุญาตเก็บไม้ไหลลอย ต้องทำการเก็บและรักษาไม้ตาม
ข้อกำหนดในกฎกระทรวง
เมื่อผู้รับอนุญาตเก็บไม้ไหลลอยได้แล้ว ให้มอบแก่พนักงานเจ้าหน้าที่โดย
มิชักช้า
มาตรา ๔๕ ทุกปีในเดือนกุมภาพันธ์ และเดือนสิงหาคม เมื่อมีไม้ไหลลอย
มาตกอยู่ในความครอบครองของพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ประกาศ
โฆษณาให้เจ้าของเรียกเอาภายในเวลากำหนด แต่มิให้กำหนดน้อยกว่าเก้าสิบวัน
นับแต่วันประกาศ
พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจสั่งให้คืนไม้ไหลลอยให้แก่ผู้ที่อ้างสิทธิในไม้นั้น
เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่พอใจในหลักฐานที่ผู้นั้นนำมาแสดง ถ้าพนักงานเจ้าหน้าที่สั่ง
เป็นอย่างอื่นและผู้อ้างสิทธิไม่พอใจในคำสั่ง ผู้นั้นต้องไปร้องต่อศาลภายในกำหนด
เวลาสามสิบวัน นับแต่วันทราบคำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ ถ้าไม่ร้องภายใน
กำหนดผู้นั้นหมดสิทธิว่ากล่าวต่อไป
ขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. ๒๔๘๔

๑๗๗

ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่หรือศาลมิได้สั่งแสดงว่าผู้ใดมีกรรมสิทธิ์ในไม้นั้น
ให้ไม้ตกเป็นของแผ่นดิน
มาตรา ๔๖ ผู้มีสิทธิได้รับไม้คืนจากพนักงานเจ้าหน้าที่ ต้องชำระค่ารางวัล
แก่ผู้รับอนุญาตเก็บไม้ไหลลอยและค่าธรรมเนียมแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ตามอัตรา
ที่กำหนดในกฎกระทรวง
ในกรณี ที่ ไ ม่ มี ผู้ มี สิ ท ธิ ไ ด้ รั บ ไม้ คื น จากพนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ ให้ พ นั ก งาน
เจ้าหน้าที่จ่ายรางวัลให้แก่ผู้รับอนุญาตเก็บไม้ไหลลอยโดยอัตราเดียวกัน 

หมวด ๔
การควบคุมการแปรรูปไม้
มาตรา ๔๗ ให้ รั ฐ มนตรี มี อ ำนาจกำหนดท้ อ งที่ ใ ดให้ เ ป็ น เขตควบคุ ม             
การแปรรู ป ไม้ โ ดยประกาศในราชกิ จ จานุ เ บกษา ประกาศนั้ น ให้ ใ ช้ บั ง คั บ ได้
เมื่อพ้นกำหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศ                              
มาตรา ๔๘๓๐ ภายในเขตควบคุมการแปรรูปไม้ ห้ามมิให้ผู้ใดแปรรูปไม้
ตั้งโรงงานแปรรูปไม้ ตั้งโรงค้าไม้แปรรูป มีไม้สักแปรรูปไม่ว่าจำนวนเท่าใดไว้ใน
ครอบครอง หรือมีไม้แปรรูปชนิดอื่นเป็นจำนวนเกิน ๐.๒๐ ลูกบาศก์เมตรไว้ใน
ครอบครอง เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ และต้องปฏิบัติตามข้อ
กำหนดในกฎกระทรวงและในการอนุญาต
เพื่อประโยชน์แห่งความในวรรคหนึ่ง ไม้ซุงหรือไม้ท่อนที่จมอยู่ในแม่น้ำ
ลำคลอง ในรัศมีห้าสิบเมตรของบริเวณที่ทำการแปรรูปไม้ และไม่มีผู้ใดเป็นเจ้าของ
ให้สันนิษฐานว่าเป็นไม้ที่อยู่ในความครอบครองของผู้รับอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูป
ไม้ที่มีโรงงานอยู่ในบริเวณนั้น
ความในวรรคหนึ่ ง ให้ ห มายความรวมถึ ง การกระทำแก่ ไ ม้ ที่ น ำเข้ า มาใน
ราชอาณาจักรด้วย

๓๐

มาตรา ๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๑๘

๑๗๘

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. ๒๔๘๔

มาตรา ๔๙๓๑ ผู้ขอรับอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักรกลต้อง
(๑) เป็นเจ้าของ และ
(๒) ไม่เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ความ
ผิดที่เป็นลหุโทษหรือความผิดอันได้กระทำโดยประมาท หรือ
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือ
(๔) ไม่ อ ยู่ ใ นระหว่ า งถู ก สั่ ง พั ก ใช้ ใ บอนุ ญ าต หรื อ ไม่ เ คยถู ก เพิ ก ถอนใบ
อนุญาตซึ่งออกตามความในหมวดนี้ หรือใบอนุญาตทำไม้ ใบอนุญาตผูกขาดทำไม้
หรือสัมปทานทำไม้ ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัตินี้
ในกรณีผู้ขอรับอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้เป็นนิติบุคคล หุ้นส่วนผู้จัดการ
หรือกรรมการผู้จัดการของนิติบุคคลนั้นต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม (๒) (๓)
หรือ (๔)
มาตรา ๔๙ ทวิ๓๒ ผู้รับอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้ต้องรับผิดชอบในการ
ดำเนินกิจการเกี่ยวกับแปรรูปไม้ตามที่ตนได้รับอนุญาต
มาตรา ๕๐๓๓ บทบัญญัติแห่งมาตรา ๔๘ มิให้ใช้บังคับในกรณีดังต่อไปนี้
(๑) การกระทำเพียงเลื่อย ตัด ลิด ขุด หรือถากซ้อมไม้ เพื่อทำเป็นซุงท่อน
ไม้เหลี่ยมโกลน มาดเรือโกลน เสาถาก หรือหมอนรถ หรือเพื่อทำไม้ฟืน หรือทำไม้
เผาถ่ า น หรื อ เลื่ อ ยผ่ า เพี ย งเพื่ อ ความจำเป็ น ในการชั ก ลาก ในเมื่ อ พนั ก งาน
เจ้ า หน้ า ที่ ร ะบุ ไ ว้ ใ นใบอนุ ญ าตทำไม้ ใ ห้ ก ระทำการนั้ น ๆ ได้ และผู้ รั บ อนุ ญ าต
ได้กระทำการนั้นๆ ก่อนนำไม้เคลื่อนที่จากบริเวณตอไม้
(๒) การแปรรูปไม้ที่แปรรูปมาแล้วจากไม้ซุงหรือไม้ท่อน ที่มิใช่เพื่อการค้า
(๓) การมีไม้แปรรูปไว้ในครอบครองที่มิใช่เพื่อการค้า โดยมีหลักฐานแสดง
ว่าได้ไม้นั้นมาโดยชอบด้วยพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๔๙ แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๑๖ ลงวันที่ ๑๑ เมษายน
พ.ศ. ๒๕๑๕
๓๒
มาตรา ๔๙ ทวิ เพิ่ ม โดยประกาศของคณะปฏิ วั ติ ฉบั บ ที่ ๑๑๖ ลงวั น ที่ ๑๑ เมษายน
พ.ศ. ๒๕๑๕ 
๓๓
มาตรา ๕๐ แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๑๖ ลงวันที่ ๑๑ เมษายน
พ.ศ. ๒๕๑๕
๓๑

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. ๒๔๘๔

๑๗๙

(๔) การแปรรูปไม้หรือมีไม้แปรรูปไว้ในครอบครองที่มิใช่ไม้หวงห้าม
(๕) การแปรรูปไม้โดยใช้แรงคนที่มิใช่เพื่อการค้า จากไม้หวงห้ามที่ยังมิได้
แปรรูป โดยมีหลักฐานแสดงว่าได้ไม้นั้นมาโดยชอบด้วยพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๕๑๓๔ ผู้รับอนุญาตตามความในหมวดนี้ จะมีไม้ไว้ในครอบครอง
ในสถานที่ที่ได้รับอนุญาตของตนได้แต่เฉพาะไม้อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(๑) ไม้ที่ได้ชำระค่าภาคหลวงและค่าบำรุงป่าเสร็จสิ้นแล้ว หรือถ้าเป็นไม้
ที่ได้รับอนุญาตให้ทำการแปรรูปได้ก่อนชำระค่าภาคหลวงและค่าบำรุงป่า โดยมี
หนังสืออนุญาตของอธิบดีกรมป่าไม้ และมีรอยตราอนุญาตประทับไว้แล้ว
(๒) ไม้ ที่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าตให้ ท ำโดยไม่ ต้ อ งเสี ย ค่ า ภาคหลวง และพนั ก งาน
เจ้าหน้าที่ได้ประทับตราแสดงว่าเป็นไม้ที่ทำได้โดยไม่ต้องเสียค่าภาคหลวงไว้แล้ว
(๓) ไม้ที่ได้รับซื้อจากทางราชการป่าไม้ ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ประทับตรา
รัฐบาลขายไว้แล้ว
(๔) ไม้แปรรูปของผู้รับอนุญาตตามความในหมวดนี้ และมีหนังสือกำกับ
ไม้แปรรูปของผู้รับอนุญาต หรือใบเบิกทางของพนักงานเจ้าหน้าที่กำกับไว้เป็นหลักฐาน
(๕) ไม้ที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร และมีใบเบิกทางตามมาตรา ๓๘ (๓)
กำกับ
มาตรา ๕๒ ห้ามมิให้ผู้รับอนุญาตทำการแปรรูปไม้ในระหว่างเวลาตั้งแต่   
พระอาทิตย์ตกถึงพระอาทิตย์ขึ้น เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่
เป็นหนังสือ
มาตรา ๕๓ เพื่ อ ที่ จ ะดู ว่ า ผู้ รั บ อนุ ญ าตตามความในหมวดนี้ ไ ด้ ป ฏิ บั ติ
ถูกต้องตามพระราชบัญญัตินี้หรือไม่ พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจตรวจการแปรรูปไม้
และกิ จ การของผู้ รั บ อนุญาตได้ ผู้รับอนุญาตต้องอำนวยความสะดวกและตอบ
คำถามแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ในการนี้
มาตรา ๕๓ ทวิ ๓๕ ให้ รั ฐ มนตรี มี อ ำนาจกำหนดท้ อ งที่ เ ป็ น เขตควบคุ ม
สิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้ หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ทำด้วยไม้หวงห้าม โดยประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา
๓๔
๓๕

มาตรา ๕๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๑๘
มาตรา ๕๓ ทวิ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๑๘

๑๘๐

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. ๒๔๘๔

ในการกำหนดตามวรรคหนึ่ง ให้รัฐมนตรีกำหนดชนิดไม้ ขนาดหรือปริมาณ
ของสิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้ หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ทำด้วยไม้หวงห้ามซึ่งผู้ค้าหรือมีไว้
ในครอบครองเพื่อการค้า ที่จะต้องขออนุญาตตามมาตรา ๕๓ ตรีหรือมาตรา
๕๓ จัตวา    
มาตรา ๕๓ ตรี๓๖ ภายในเขตควบคุม ห้ามมิให้ผู้ใดค้า หรือมีไว้ในครอบครอง
เพื่ อ การค้ า ซึ่ ง สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ เครื่ อ งใช้ หรื อ สิ่ ง อื่ น ใดบรรดาที่ ท ำด้ ว ยไม้ ห วงห้ า ม
ที่ มี ช นิ ด ไม้ ขนาดหรื อ ปริ ม าณเกิ น กว่ า ที่ รั ฐ มนตรี ก ำหนดตามมาตรา ๕๓ ทวิ
เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่         
มาตรา ๕๓ จัตวา๓๗ ในกรณีที่มีประกาศของรัฐมนตรีกำหนดเขตท้องที่ใด
เป็นเขตควบคุมตามมาตรา ๕๓ ทวิ ให้ผู้ค้าหรือผู้มีไว้ในครอบครองเพื่อการค้าซึ่ง
สิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้ หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ทำด้วยไม้หวงห้าม ที่มีชนิดไม้ ขนาด
หรือปริมาณเกินกว่าชนิดไม้ ขนาดหรือปริมาณที่ควบคุมอยู่แล้วก่อนวันที่ประกาศ
ของรัฐมนตรีดังกล่าวใช้บังคับ ยื่นคำขอรับใบอนุญาตต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายใน
สามสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศของรัฐมนตรีดังกล่าวใช้บังคับ 
เมื่อได้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้บุคคลดังกล่าวค้าหรือมี
ไว้ในครอบครองเพื่อการค้าซึ่งสิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้ หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ทำด้วย
ไม้หวงห้ามได้ต่อไปจนกว่าพนักงานเจ้าหน้าที่จะไม่อนุญาตตามคำขอ
       

หมวด ๕
การแผ้วถางป่า

มาตรา ๕๔๓๘ ห้ามมิให้ผู้ใด ก่อสร้าง แผ้วถาง หรือเผาป่า หรือกระทำด้วย
ประการใดๆ อันเป็นการทำลายป่า หรือเข้ายึดถือหรือครอบครองป่าเพื่อตนเอง
หรือผู้อื่น เว้นแต่จะกระทำภายในเขตที่ได้จำแนกไว้เป็นประเภทเกษตรกรรม และ
มาตรา ๕๓ ตรี เพิ่มโดยพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๑๘
มาตรา ๕๓ จัตวา เพิ่มโดยพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๑๘
๓๘
มาตรา ๕๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๑๘
๓๖

๓๗

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. ๒๔๘๔

๑๘๑

รัฐมนตรีได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาหรือโดยได้รับใบอนุญาตจากพนักงาน
เจ้าหน้าที่
การขออนุ ญ าตและการอนุ ญ าต ให้ เ ป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์ แ ละเงื่ อ นไข
ที่กำหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๕๕ ผู้ใดครอบครองป่าที่ได้ถูกแผ้วถางโดยฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติแห่ง
มาตราก่อน ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าบุคคลนั้นเป็นผู้แผ้วถางป่านั้น 

หมวด ๖
เบ็ดเตล็ด
มาตรา ๕๖ ใบอนุญาตที่ได้ออกให้ตามความในพระราชบัญญัตินี้ จะโอนได้
ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่
ถ้าผู้รับอนุญาตตาย ทายาทหรือผู้จัดการมรดกจะทำการแทนตามใบอนุญาต
นั้นต่อไปก็ได้ แต่ต้องไม่เกินเก้าสิบวันนับแต่วันผู้รับอนุญาตตาย และถ้าทายาท
หรือผู้จัดการมรดกประสงค์จะทำการแทนต่อไปอีก ต้องยื่นคำขออนุญาตก่อนกำหนด
เวลาที่กล่าวแล้วได้สิ้นสุดลง
มาตรา ๕๗ ผู้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ ต้องจัดให้คนงานหรือผู้รับ
จ้างซึ่งทำการตามที่ได้รับอนุญาตมีใบคู่มือแสดงฐานะเช่นนั้น ตามแบบที่กำหนดใน
กฎกระทรวง
มาตรา ๕๘๓๙ การขออนุญาตและการอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ ให้เป็น
ไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง และในกรณีเฉพาะเรื่อง
ถ้ารัฐมนตรีเห็นสมควร จะกำหนดให้ผู้รับอนุญาตปฏิบัติเพิ่มเติมประการใดอีกก็ได้
พนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ มี อ ำนาจสั่ ง ต่ อ อายุ ใ บอนุ ญ าตที่ อ อกตามความใน
พระราชบัญญัตินี้ได้เมื่อเห็นสมควร          
มาตรา ๕๘ ทวิ๔๐ ในกรณีการทำไม้หวงห้าม หรือเก็บหาของป่าหวงห้ามโดย
การให้สัมปทาน การอนุญาตให้ผูกขาดหรือการอนุญาตทำไม้หวงห้ามเพื่อการค้า
๓๙
๔๐

มาตรา ๕๘ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๑๘
มาตรา ๕๘ ทวิ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๑๘

๑๘๒

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. ๒๔๘๔

ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ หรือป่าที่ได้เตรียมการกำหนดเป็นป่าสงวนแห่งชาติ หรือ
ที่ได้กำหนดโครงการทำไม้หรือเก็บหาของป่าไว้แล้ว หรือการอนุญาตตามมาตรา ๑๓
มาตรา ๑๘ หรือมาตรา ๕๔ รัฐมนตรีมีอำนาจกำหนด
(๑) ให้ผู้รับสัมปทานหรือผู้รับอนุญาต ทำการบำรุงป่า หรือปลูกสร้างสวนป่า
ตามคำสั่งและวิธีการที่พนักงานเจ้าหน้าที่กำหนด หรือ
(๒) ให้ ผู้ รั บ สั ม ปทานหรื อ ผู้ รั บ อนุ ญ าตออกค่ า ใช้ จ่ า ยเพื่ อ ให้ พ นั ก งาน
เจ้าหน้าที่ทำการบำรุงป่า หรือปลูกสร้างสวนป่าให้แทน
ในกรณีตาม (๒) ให้คิดค่าใช้จ่ายได้ไม่เกินหกเท่าของค่าภาคหลวง หรือตาม
อัตราพื้นที่ป่าที่ได้รับสัมปทานหรือรับอนุญาต ไม่เกินไร่ละหนึ่งพันสองร้อยบาท
ทั้งนี้ ตามที่รัฐมนตรีเห็นสมควร
มาตรา ๕๙๔๑ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตที่ออกตาม
พระราชบัญญัตินี้ได้ดังต่อไปนี้
(๑) เมื่อปรากฏว่าผู้รับอนุญาตฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวง ข้อกำหนดหรือเงื่อนไขในการอนุญาต หรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของ
พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งสั่งตามพระราชบัญญัตินี้ จะสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ไม่เกิน
หนึ่งร้อยยี่สิบวัน
(๒) เมื่อมีการฟ้องผู้รับอนุญาตต่อศาลว่าได้กระทำความผิดตามพระราช
บัญญัตินี้ จะสั่งพักใช้ใบอนุญาตไว้จนกว่าจะมีคำพิพากษาถึงที่สุดก็ได้         
มาตรา ๖๐ เมื่อได้มีคำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ให้พักใช้ใบอนุญาตแล้ว
ผู้ รั บ อนุ ญ าตหมดสิ ท ธิ ต ามใบอนุ ญ าตนั้ น นั บ แต่ วั น ทราบคำสั่ ง ของพนั ก งาน
เจ้าหน้าที่จนกว่าจะครบกำหนดเวลาการพักใช้ใบอนุญาต หรือจนกว่ารัฐมนตรี
จะได้สั่งให้เพิกถอนคำสั่งพักใช้ใบอนุญาต
มาตรา ๖๑๔๒ ในกรณีที่เหตุแห่งการสั่งพักใช้ใบอนุญาตตามมาตรา ๕๙
ปรากฏแก่ รั ฐ มนตรี ห รื อ เมื่ อ พนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ ไ ด้ สั่ ง พั ก ใช้ ใ บอนุ ญ าตตาม
มาตรา ๕๙ แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๑๖ ลงวันที่ ๑๐ เมษายน
พ.ศ. ๒๕๑๕
๔๒
มาตรา ๖๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๑๖ ลงวันที่ ๑๐ เมษายน
พ.ศ. ๒๕๑๕
๔๑

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. ๒๔๘๔

๑๘๓

มาตรา ๕๙ แล้ ว ถ้ า รั ฐ มนตรี เ ห็ น สมควรจะสั่ ง เพิ ก ถอนใบอนุ ญ าตที่ อ อกตาม
พระราชบัญญัตินี้เสียก็ได้
ในกรณีที่ผู้รับอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักรกล หรือผู้กระทำ
การแทนนิติบุคคลผู้รับอนุญาต ไม่มีลักษณะตามมาตรา ๔๙ (๑) หรือเป็นผู้มี
ลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๔๙ (๒) (๓) หรือ (๔) แล้วแต่กรณี ให้รัฐมนตรีสั่ง
เพิกถอนใบอนุญาต
มาตรา ๖๑ ทวิ๔๓ คำสั่ ง พั ก ใช้ ใ บอนุ ญ าตหรื อ คำสั่ ง เพิ ก ถอนใบอนุ ญ าต
ให้ทำเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้ถูกสั่งพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตรับทราบ
ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่ไม่อาจให้ผู้ถูกสั่งพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาต
รับทราบคำสั่งตามวรรคหนึ่ง ให้ปิดคำสั่งในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ทำการ
ตามใบอนุญาต หรือที่อยู่ของผู้ถูกสั่งพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อได้ปฏิบัติ
ตามวิธีนี้แล้ว ให้ถือว่าผู้ถูกสั่งพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตรับทราบคำสั่งนั้นตั้งแต่
วันปิดคำสั่ง          
มาตรา ๖๒ ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่สั่งไม่อนุญาตตามคำขอของบุคคลใด
ตามความในพระราชบัญญัตินี้ หรือสั่งพักใช้ใบอนุญาตตามความในมาตรา ๕๙
บุคคลนั้นมีสิทธิอุทธรณ์คำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ต่อรัฐมนตรีได้ภายในกำหนด
สามสิบวันนับแต่วันทราบคำสั่ง คำวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้ถือเป็นที่สุด 
มาตรา ๖๓ ภายใต้บังคับบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ รัฐบาลมีอำนาจ
ให้สัมปทานในการทำไม้ชนิดใดหรือเก็บหาของป่าอย่างใดในป่าใดโดยมีขอบเขต
เพียงใด และในสัมปทานนั้นจะให้มีข้อกำหนดและเงื่อนไขอย่างใดก็ได้
รัฐบาลมีอำนาจให้ผู้รับสัมปทานเสียเงินค่าภาคหลวง ตามอัตราที่รัฐบาล
เห็นสมควร แต่ไม่เกินอัตราอย่างสูงที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ และจะให้ผู้รับ
สัมปทานเสียเงินแก่รัฐบาลตามจำนวนที่รัฐบาลจะกำหนดอีกก็ได้
มาตรา ๖๔ ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ที่เกี่ยวกับความผิดอาญาให้
ถื อ ว่ า พนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ เ ป็ น พนั ก งานฝ่ า ยปกครองหรื อ ตำรวจตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
๔๓

มาตรา ๖๑ ทวิ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๑๘

๑๘๔

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. ๒๔๘๔

มาตรา ๖๔ ทวิ๔๔ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจยึดบรรดาเครื่องมือ เครื่องใช้
สัตว์พาหนะ ยานพาหนะ หรือเครื่องจักรกลใดๆ ที่บุคคลได้ใช้หรือมีเหตุอันควร
สงสัยว่าได้ใช้ในการกระทำความผิด หรือเป็นอุปกรณ์ให้ได้รับผลในการกระทำความ
ผิดตามมาตรา ๑๑ มาตรา ๔๘ มาตรา ๕๔ หรือมาตรา ๖๙ ไว้เพื่อเป็นหลักฐาน
ในการพิจารณาคดีได้ จนกว่าพนักงานอัยการสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดีหรือจนกว่าคดี
จะถึ ง ที่ สุ ด ทั้ ง นี้ ไม่ ว่ า จะเป็ น ของผู้ ก ระทำความผิ ด หรื อ ของผู้ มี เ หตุ อั น สมควร
สงสัยว่าเป็นผู้กระทำความผิดหรือไม่
ทรัพย์สินที่ยึดไว้ตามวรรคหนึ่ง ถ้าพนักงานอัยการสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดีหรือ
ศาลไม่พิพากษาให้ริบ และผู้เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองมิได้ร้องขอคืนภายใน
กำหนดหกเดือนนับแต่วันทราบ หรือถือว่าได้ทราบคำสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดีหรือวัน
ที่คำพิพากษาถึงที่สุด แล้วแต่กรณี ให้ตกเป็นของกรมป่าไม้
ถ้าทรัพย์สินที่ยึดไว้จะเป็นการเสี่ยงความเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายในการเก็บ
รักษาจะเกินค่าของทรัพย์สิน รัฐมนตรีหรือผู้ที่รัฐมนตรีมอบหมายจะจัดการขาย
ทอดตลาดทรัพย์สินนั้น ก่อนถึงกำหนดตามวรรคสองก็ได้ ได้เงินเป็นจำนวนสุทธิ
เท่าใดให้ยึดไว้แทนทรัพย์สินนั้น        
มาตรา ๖๔ ตรี๔๕ ในกรณีทรัพย์สินที่ยึดไว้ตามมาตรา ๖๔ ทวิ มิใช่เป็นของ
ผู้กระทำความผิด หรือของผู้มีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นผู้กระทำความผิด ให้พนักงาน
เจ้ า หน้ า ที่ โ ดยอนุ มั ติ รั ฐ มนตรี คื น ทรั พ ย์ สิ น หรื อ เงิ น แล้ ว แต่ ก รณี ใ ห้ แ ก่ เ จ้ า ของ
ก่อนถึงกำหนดตามมาตรา ๖๔ ทวิ ได้ในกรณีดังต่อไปนี้
(๑) เมื่อทรัพย์สินนั้นไม่จำเป็นต้องใช้เป็นพยานหลักฐาน ในการพิจารณา
คดีที่เป็นเหตุให้ทรัพย์สินนั้นถูกยึด และ
(๒) เมื่อผู้กระทำความผิดหรือผู้มีเหตุอันควรสงสัยว่า เป็นผู้กระทำความผิด
ได้ทรัพย์สินนั้นมาจากผู้เป็นเจ้าของโดยการกระทำความผิดทางอาญา           
มาตรา ๖๕ เพื่อบำบัดปัดป้องภยันตรายซึ่งมีมาเป็นสาธารณะโดยฉุกเฉิน
แก่ไม้หรือของป่าในป่าใด พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจสั่งผู้รับอนุญาตหรือผู้รับ
๔๔
๔๕

มาตรา ๖๔ ทวิ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๑๘
มาตรา ๖๔ ตรี เพิ่มโดยพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๑๘
ขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. ๒๔๘๔

๑๘๕

สัมปทานในป่านั้นหรือป่าที่ใกล้เคียง รวมทั้งคนงานหรือผู้รับจ้างของผู้รับอนุญาต
หรือผู้รับสัมปทานให้ให้ความช่วยเหลือด้วยแรงงานหรือสิ่งของตามที่จำเป็นแก่การ
นั้นได้
มาตรา ๖๖ การโอนไม้หรือของป่าที่ผู้รับอนุญาตหรือผู้รับสัมปทาน กระทำ
ก่อนที่ได้ชำระค่าภาคหลวง หรือก่อนที่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่เป็น
หนังสือ จะยกขึ้นเป็นข้ออ้างเพื่อใช้แก่เจ้าพนักงานหาได้ไม่
มาตรา ๖๗ ให้รัฐมนตรีตั้งด่านป่าไม้และกำหนดเขตแห่งด่านนั้นๆ โดย
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๖๘ บรรดาหนี้ค่าภาคหลวงสำหรับไม้หรือของป่าที่ค้างชำระอยู่ให้
ถือว่าเป็นหนี้ค่าภาษีอากรที่ค้างชำระแก่รัฐบาล และให้รัฐบาลทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะได้
รับชำระหนี้โดยมีบุริมสิทธิสามัญอย่างเดียวกับค่าภาษีอากรตามบทบัญญัติแห่ง
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

หมวด ๖ ทวิ
การสั่งแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัมปทานและการสิ้นสุดของสัมปทาน๔๖
มาตรา ๖๘ ทวิ ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องใช้พื้นที่ใดในเขตสัมปทานเพื่อ
ประโยชน์ในการสร้างเขื่อนชลประทานหรือเขื่อนพลังน้ำหรือเพื่อการป้องกันภัย
พิ บั ติ ส าธารณะ หรื อ ความมั่ น คงของชาติ ห รื อ เพื่ อ รั ก ษาความสมดุ ล ของสภาพ
แวดล้อมหรือเพื่อประโยชน์สาธารณะอย่างอื่นให้รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของ
คณะรัฐมนตรีมีอำนาจสั่งการดังต่อไปนี้
(๑) ให้สัมปทานที่มีพื้นที่สัมปทานทับพื้นที่ดังกล่าวสิ้นสุดลงทั้งแปลง
(๒) ให้ผู้รับสัมปทานหยุดการทำกิจการที่ได้รับสัมปทานเป็นการชั่วคราวใน
พื้นที่ดังกล่าวตามระยะเวลาที่เห็นสมควร
(๓) ตัดเขตพื้นที่ดังกล่าวออกจากพื้นที่ในสัมปทาน
๔๖

หมวด ๖ ทวิ การสั่งแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัมปทานและการสิ้นสุดของสัมปทาน มาตรา ๖๘ ทวิ 

ถึ ง มาตรา ๖๘ เอกาทศ เพิ่ ม โดยพระราชกำหนดแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม พระราชบั ญ ญั ติ ป่ า ไม้
พุทธศักราช ๒๔๘๔ พ.ศ. ๒๕๓๒

๑๘๖

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. ๒๔๘๔

การสั่งการของรัฐมนตรีตามวรรคหนึ่ง ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันที่
ออกคำสั่ง
มาตรา ๖๘ ตรี นอกจากการสิ้นสุดลงตามอายุของสัมปทาน หรือตามข้อ
กำหนดหรือเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัมปทาน หรือตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายอื่น
สิ ท ธิ ก ารทำกิ จ การที่ ไ ด้ รั บ สั ม ปทานในเขตพื้ น ที่ สั ม ปทานทั้ ง แปลงหรื อ บางส่ ว น
ย่อมสิ้นสุดลงเมื่อพื้นที่ดังกล่าวอยู่ในเขตที่กำหนดให้เป็น
(๑) อุทยานแห่งชาติตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ หรือ
(๒) เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า
มาตรา ๖๘ จัตวา ในกรณีที่รัฐมนตรีมีคำสั่งตามมาตรา ๖๘ ทวิ หรือใน
กรณีที่สิทธิการทำกิจการที่ได้รับสัมปทานสิ้นสุดลงตามมาตรา ๖๘ ตรี หรือในกรณี
ที่สัมปทานสิ้นสุดลงเนื่องจากทางราชการได้ใช้สิทธิเพิกถอนสัมปทานเพราะเหตุที่
ผู้รับสัมปทานไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดหรือเงื่อนไขที่กำหนดในสัมปทาน บรรดาไม้
และของป่าที่อยู่ในพื้นที่สัมปทานที่สิทธิการทำกิจการที่ได้รับสัมปทานสิ้นสุดลง
และบรรดาไม้ที่ยังมิได้เสียค่าภาคหลวงไม่ว่าจะอยู่ในพื้นที่สัมปทานนั้นหรือไม่ ย่อม
เป็นของแผ่นดินและผู้รับสัมปทานจะได้สิทธิหรือกรรมสิทธิ์ในไม้หรือของป่าได้ต่อ
เมื่อผู้รับสัมปทานสามารถพิสูจน์ได้ว่า ตนได้ทำไม้หรือเก็บหาของป่านั้นโดยถูกต้อง
ตามกฎหมาย ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่กำหนดในสัมปทานก่อนสิทธิตามสัมปทาน
สิ้นสุดลง
ในกรณีที่ผู้รับสัมปทานประสงค์จะพิสูจน์ตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้รับสัมปทานยื่น
คำขอพิสูจน์ต่อรัฐมนตรีภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้รับสัมปทานได้รับหนังสือจาก
พนักงานเจ้าหน้าที่ที่แจ้งคำสั่งรัฐมนตรีหรือแจ้งการสิ้นสุดของสัมปทานตามมาตรา
๖๘ อัฏฐ วรรคหนึ่ง แล้วแต่กรณี วิธีการยื่นคำขอพิสูจน์ การพิสูจน์ การพิจารณา
และการสั่งการของรัฐมนตรี ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่กำหนด
ในกฎกระทรวง
ในกรณีที่ผู้รับสัมปทานไม่พอใจคำสั่งรัฐมนตรี ผู้รับสัมปทานมีสิทธิฟ้องต่อ
ศาลเพื่อพิสูจน์ว่าตนได้ทำไม้หรือเก็บหาของป่าโดยถูกต้องตามกฎหมาย ข้อกำหนด
และเงื่อนไขที่กำหนดในสัมปทานก่อนสิทธิตามสัมปทานสิ้นสุดลง แต่ทั้งนี้ต้องยื่น
ฟ้องภายในกำหนดหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับคำสั่งของรัฐมนตรี
ขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
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๑๘๗

มาตรา ๖๘ เบญจ ในกรณีที่เป็นสัมปทานทำไม้ ที่รัฐมนตรีได้มีคำสั่งตาม
มาตรา ๖๘ ทวิ หรือสิทธิการทำไม้ในเขตพื้นที่สัมปทานสิ้นสุดลงตามมาตรา ๖๘ ตรี
ให้ ผู้ รั บ สั ม ปทานหยุ ด การทำไม้ ใ นเขตพื้ น ที่ สั ม ปทานที่ สิ ท ธิ ก ารทำไม้ สิ้ น สุ ด ลง
และหยุ ด การนำไม้ เ คลื่ อ นที่ อ อกจากสถานที่ ร วมหมอนไม้ ส ำหรั บ การตรวจวั ด
คำนวณค่าภาคหลวงโดยสิ้นเชิง และให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทำการสำรวจสภาพการ
ทำไม้และสำรวจไม้ที่รวมอยู่ ณ สถานที่รวมหมอนไม้ของผู้รับสัมปทาน และทำ
บันทึกรายงานเสนอต่ออธิบดีกรมป่าไม้โดยเร็ว บันทึกรายงานดังกล่าวให้เจ้าหน้าที่
ระบุข้อเท็จจริงเกี่ยวกับวิธีการทำไม้ จำนวนและขนาดของไม้ และให้ความเห็นด้วยว่า
ผู้ รั บ สั ม ปทานได้ ท ำไม้ โ ดยถู ก ต้ อ งตามกฎหมาย ข้ อ กำหนดและเงื่ อ นไขตามที่
กำหนดไว้ในสัมปทานหรือไม่
ในกรณีที่ผลการสำรวจตามวรรคหนึ่งปรากฏว่า ผู้รับสัมปทานได้ทำไม้โดย
ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนดหรือเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัมปทาน
และการกระทำดังกล่าวเป็นเหตุให้ทางราชการมีสิทธิเพิกถอนสัมปทาน การสิ้นสุด
ของสิทธิการทำไม้ตามมาตรา ๖๘ ทวิ หรือมาตรา ๖๘ ตรี ย่อมไม่เป็นการตัดสิทธิ
ทางราชการที่จะเพิกถอนสัมปทานโดยให้มีผลตั้งแต่วันก่อนวันที่สิทธิการทำไม้
สิ้นสุดลง
เมื่อผู้รับสัมปทานพิสูจน์ต่อรัฐมนตรีตามมาตรา ๖๘ จัตวา ได้ว่าตนได้ทำไม้
โดยถูกต้องตามกฎหมาย ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่กำหนดในสัมปทานก่อนวันที่
สิทธิตามสัมปทานสิ้นสุดลง หรือเมื่อศาลได้พิพากษาเช่นนั้น ให้อธิบดีกรมป่าไม้
มีหนังสือแจ้งให้ผู้รับสัมปทานทำการชักลากและนำไม้ดังกล่าวเคลื่อนที่ได้ พร้อมทั้ง
กำหนดหลักเกณฑ์วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลาที่ผู้รับสัมปทานต้องปฏิบัติไว้ด้วย
ผู้รับสัมปทานผู้ใดไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขและระยะเวลาตามที่
อธิบดีกรมป่าไม้กำหนดดังกล่าว ให้หมดสิทธิในไม้นั้น และให้ไม้นั้นตกเป็นของ
แผ่นดิน
มาตรา ๖๘ ฉ ให้ผู้รับสัมปทานที่ได้รับคำสั่งตามมาตรา ๖๘ ทวิ หรือผู้รับ
สัมปทานที่สัมปทานสิ้นสุดลงตามมาตรา ๖๘ ตรี ดังต่อไปนี้ มีสิทธิได้รับเงินชดเชย
ความเสียหายตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ตามมาตรา ๖๘ สัตต มาตรา
๖๘ อัฏฐ มาตรา ๖๘ นว มาตรา ๖๘ ทศ และมาตรา ๖๘ เอกาทศ
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(๑) ผู้รับสัมปทานที่พื้นที่สัมปทานทั้งแปลงต้องสิ้นสุดลงตามมาตรา ๖๘ ทวิ
(๑) หรือมาตรา ๖๘ ตรี และ
(๒) ผู้รับสัมปทานที่ได้รับคำสั่งตามมาตรา ๖๘ ทวิ (๒) หรือ (๓) หรือ
ผู้ รั บ สั ม ปทานที่ พื้ นที่สัมปทานบางส่วนต้องสิ้นสุด ลงตามมาตรา ๖๘ ตรี ทั้ ง นี้
เฉพาะในกรณีที่ผู้รับสัมปทานดังกล่าวได้ขอเวนคืนสัมปทานที่เหลือทั้งหมดของตน
ต่อทางราชการ
ในกรณีที่มีการสั่งตามมาตรา ๖๘ ทวิ หรือสัมปทานสิ้นสุดลงตามมาตรา     
๖๘ ตรี การเรียกร้องหรือการให้ค่าสินไหมทดแทนหรือเงินชดเชยเพื่อความเสียหาย
อย่างอื่นนอกจากที่บัญญัติไว้ในมาตรานี้ จะกระทำมิได้
มาตรา ๖๘ สัตต เงินชดเชยความเสียหายที่ผู้รับสัมปทานมีสิทธิได้รับให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(๑) ต้ อ งเป็ น ความเสี ย หายที่ เ กิ ด ขึ้ น อย่ า งแท้ จ ริ ง แก่ ผู้ รั บ สั ม ปทาน
และเฉพาะในเรื่องดังต่อไปนี้
(ก) เงินลงทุนที่ผู้รับสัมปทานได้ใช้จ่ายไปเพื่อการทำกิจการที่ได้รับ
สัมปทาน เช่น ค่าเครื่องจักรกล ค่ายานพาหนะ ค่าเครื่องมือ เครื่องใช้และอุปกรณ์
ต่างๆ ซึ่งผู้รับสัมปทานยังใช้ประโยชน์ไม่คุ้มค่า ทั้งนี้ โดยให้คำนึงถึงค่าเสื่อมราคา
ที่ได้หักไว้แล้ว ระยะเวลาของสัมปทานที่ผู้รับสัมปทานได้ใช้สิทธิการทำกิจการที่ได้
รับสัมปทานไปแล้ว จำนวนไม้หรือของป่าที่ผู้รับสัมปทานได้ทำออกไปแล้ว รวมทั้ง
ประโยชน์ อ ย่ า งอื่ น ที่ ผู้ รั บ สั ม ปทานได้ รั บ ไปอั น เนื่ อ งจากการทำกิ จ การที่ ไ ด้ รั บ
สัมปทานในระหว่างอายุสัมปทาน และมูลค่าของทรัพย์สินหรือสิ่งของที่เหลืออยู่
และยังเป็นประโยชน์ต่อผู้รับสัมปทาน
(ข) ค่ า ใช้ จ่ า ยที่ ผู้ รั บ สั ม ปทานได้ จ่ า ยไปเพื่ อ การทำกิ จ การที่ ไ ด้ รั บ
สัมปทานและยังมิได้รับผลประโยชน์กลับคืน ทั้งนี้ โดยให้คำนึงถึงเงื่อนไขต่างๆ
ตามที่กำหนดไว้ใน (ก) และ
(ค) ความผู ก พั น ตามกฎหมายที่ ผู้ รั บ สั ม ปทานมี อ ยู่ ต ามกฎหมาย
ว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน ในส่วนที่เกี่ยวกับการจ่ายเงินชดเชยให้แก่ลูกจ้างในกรณี
ที่มีการเลิกจ้าง
เงินลงทุนหรือค่าใช้จ่ายที่นำมาพิจารณาเพื่อรับเงินชดเชยตาม (ก)
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๑๘๙

และ (ข) จะต้องไม่เกินกว่าที่เป็นเงินลงทุนหรือค่าใช้จ่ายตามที่ผู้ประกอบธุรกิจจะ
ลงทุนหรือใช้จ่ายในกิจการเช่นนั้นโดยทั่วไปตามปกติ
(๒) ความรับผิดที่ผู้รับสัมปทานมีต่อบุคคลภายนอกตามสัญญา ระหว่าง
ผู้ รั บ สั ม ปทานกั บ บุ ค คลภายนอกที่ เ กี่ ย วเนื่ อ งกั บ การทำกิ จ การที่ ไ ด้ รั บ สั ม ปทาน
หากมีข้อสัญญาที่คู่สัญญาตกลงให้ผู้รับสัมปทานต้องรับผิดในกรณีเหตุสุดวิสัยให้
แตกต่างไปจากประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์หรือมีข้อสัญญาที่คู่สัญญาตกลง
ให้ ผู้ รั บ สั ม ปทานต้ อ งรั บ ผิ ด เพราะรั ฐ สั่ ง แก้ ไ ขเปลี่ ย นแปลงหรื อ ยกเลิ ก สั ม ปทาน
ข้อสัญญาดังกล่าวย่อมไม่มีผลใช้บังคับเพื่อการให้เงินชดเชยความเสียหายตาม
มาตรานี้
(๓) ห้ามมิให้มีการจ่ายเงินชดเชยเพื่อผลกำไรหรือผลประโยชน์ใดๆ ที่ผู้รับ
สัมปทานคาดว่าจะได้รับจากการทำกิจการที่ได้รับสัมปทาน
(๔) ในกรณีที่การเลิกสัมปทานเป็นเหตุให้ผู้รับสัมปทานได้รับเงินทรัพย์สิน
หรือผลประโยชน์อย่างอื่นตอบแทน จากการประกันหรือการอื่นใดเพื่อทดแทน
ความเสี ย หายให้ ถื อ ว่ า เงิ น ทรั พ ย์ สิ น หรื อ ผลประโยชน์ ต อบแทนอย่ า งอื่ น นั้ น
เป็นส่วนหนึ่งของเงินชดเชยความเสียหายตามมาตรานี้
ในกรณีที่ผู้รับสัมปทานยื่นคำขอเวนคืนสัมปทานตามมาตรา ๖๘ ฉ (๒)
ให้ผู้รับสัมปทานได้รับเงินชดเชยความเสียหายเฉพาะตามอัตราส่วนของพื้นที่หรือ
ของจำนวนไม้หรือของป่าที่จะทำออกได้จากพื้นที่ในส่วนที่สัมปทานนั้นสิ้นสุดลง
แล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่า ทั้งนี้ เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุผลฟังได้ว่า พื้นที่ในส่วนที่
สัมปทานสิ้นสุดลงนั้นเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ผู้รับสัมปทานไม่สามารถดำเนิน
กิจการในสัมปทานที่ขอเวนคืนนั้นต่อไปได้ ก็ให้ได้รับเงินชดเชยเช่นเดียวกับกรณี
พื้นที่สัมปทานทั้งแปลงสิ้นสุดลง
มาตรา ๖๘ อัฏฐ เมื่อรัฐมนตรีมีคำสั่งตามมาตรา ๖๘ ทวิ ให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่แจ้งคำสั่งของรัฐมนตรีให้ผู้รับสัมปทานทราบเป็นหนังสือ หรือเมื่อสิทธิ
การทำกิจการที่ได้รับสัมปทานในเขตพื้นที่สัมปทานทั้งแปลงหรือบางส่วนต้องสิ้นสุด
ลงตามมาตรา ๖๘ ตรี ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีหนังสือแจ้งให้ผู้รับสัมปทานทราบถึง
การสิ้นสุดดังกล่าว
ในกรณีที่ผู้รับสัมปทานประสงค์จะเรียกร้องเงินชดเชยความเสียหาย ผู้รับ
๑๙๐
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สัมปทานจะต้องยื่นคำขอเรียกร้องเงินชดเชยความเสียหายต่ออธิบดีกรมป่าไม้
ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ผู้รับสัมปทานได้รับหนังสือของพนักงานเจ้าหน้าที่ที่แจ้ง
คำสั่งของรัฐมนตรี หรือแจ้งการสิ้นสุดของสัมปทานตามวรรคหนึ่ง แล้วแต่กรณี
คำขอตามวรรคสองให้ทำเป็นหนังสือ พร้อมทั้งจัดทำบัญชีแสดงจำนวนเงิน
ชดเชยความเสี ย หายที่ ต นเห็ น ว่ า สมควรจะได้ รั บ ตามหลั ก เกณฑ์ ที่ ก ำหนดไว้ ใ น
มาตรา ๖๘ สัตต โดยมีหลักฐานที่สนับสนุนข้อเรียกร้องของตนตามความจำเป็น
ในกรณีที่ผู้รับสัมปทานที่ขอเรียกร้องเงินชดเชยความเสียหาย เป็นผู้ใช้สิทธิ
ตามมาตรา ๖๘ ฉ (๒) ผู้รับสัมปทานต้องขอเวนคืนสัมปทานที่เหลือทั้งหมด
ของตนก่อนหรือในวันที่ขอเรียกร้องเงินชดเชยความเสียหายตามมาตรานี้
มาตรา ๖๘ นว ในการพิจารณากำหนดเงินชดเชยความเสียหาย ให้อธิบดี
กรมป่าไม้แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง ประกอบด้วยผู้แทนกรมสรรพากร
หนึ่งคน ผู้แทนสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหนึ่งคน ผู้มีความรู้ความสามารถในการ
ตีราคาทรัพย์สินหนึ่งคน และเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้หนึ่งคน เพื่อทำหน้าที่พิจารณา
กำหนดเงินชดเชยความเสียหาย
ให้คณะกรรมการมีอำนาจเรียกให้ผู้รับสัมปทานมาชี้แจงข้อเท็จจริง หรือส่ง
เอกสารหลักฐานเพิ่มเติม ตลอดจนเรียกให้ผู้รับสัมปทานมาเจรจาเพื่อกำหนดเงิน
ชดเชยดังกล่าวได้ และในกรณีที่ผู้รับสัมปทานไม่ปฏิบัติตามคำสั่งหรือไม่ให้ความ
ร่วมมือกับคณะกรรมการ ให้คณะกรรมการดำเนินการกำหนดเงินชดเชยความเสียหาย
ตามที่เห็นสมควรต่อไปโดยมิชักช้า
เมื่อคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งได้กำหนดเงินชดเชยความเสียหายเสร็จสิ้น
แล้ ว ให้ ท ำบั น ทึ ก รายงานเสนอต่ อ อธิ บ ดี ก รมป่ า ไม้ โ ดยบั น ทึ ก รายงานดั ง กล่ า ว
จะต้องแสดงรายละเอียดและเหตุผลของการพิจารณาว่าการกำหนดเงินชดเชยดังกล่าว
มี ห ลั ก เกณฑ์ ใ นการพิ จ ารณาอย่ า งไร มี เ หตุ ผ ลสนั บ สนุ น เพี ย งใดพร้ อ มทั้ ง ระบุ
เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา และในกรณีที่อธิบดีกรมป่าไม้ไม่เห็นชอบด้วย
ให้อธิบดีกรมป่าไม้มีอำนาจแก้ไขตามที่เห็นสมควรพร้อมทั้งแสดงเหตุผลกำกับใน
บันทึกไว้ด้วย
ให้อธิบดีกรมป่าไม้มีหนังสือแจ้งให้ผู้รับสัมปทานทราบถึงจำนวนเงินชดเชย
ความเสียหายที่ผู้รับสัมปทานจะได้รับพร้อมด้วยเหตุผลตามสมควร และให้กำหนด
ขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. ๒๔๘๔

๑๙๑

ระยะเวลาที่ผู้รับสัมปทานจะมาขอรับเงินชดเชยดังกล่าวไว้ด้วย
มาตรา ๖๘ ทศ ผู้รับสัมปทานผู้ใดไม่พอใจในเงินชดเชยความเสียหายที่
อธิบดีกรมป่าไม้แจ้งให้ทราบตามมาตรา ๖๘ นว ให้มีสิทธิอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรี
ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากอธิบดีกรมป่าไม้ดังกล่าว
ในการพิจารณาอุทธรณ์ตามวรรคหนึ่ง ให้รัฐมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้น
คณะหนึ่ง ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิทางกฎหมาย และผู้มีความรู้ความสามารถใน
การตีราคาทรัพย์สิน มีจำนวนทั้งหมดไม่น้อยกว่าห้าคน แต่ไม่เกินเก้าคน เป็นผู้
พิจารณาเสนอความเห็นต่อรัฐมนตรี ทั้งนี้ ให้รัฐมนตรีวินิจฉัยอุทธรณ์ให้เสร็จสิ้น
ภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับคำอุทธรณ์
มาตรา ๖๘ เอกาทศ ในกรณีที่ผู้รับสัมปทานยังไม่พอใจในคำวินิจฉัยของ
รัฐมนตรีตามมาตรา ๖๘ ทศ หรือในกรณีที่รัฐมนตรีมิได้วินิจฉัยอุทธรณ์ให้เสร็จสิ้น
ภายในกำหนดเวลาตามมาตรา ๖๘ ทศ วรรคสอง ให้มีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลได้
ภายในหนึ่ ง ปี นั บ แต่ วั น ที่ ไ ด้ รั บ แจ้ ง คำวิ นิ จ ฉั ย ของรั ฐ มนตรี ห รื อ นั บ แต่ วั น ที่ พ้ น
กำหนดเวลาดังกล่าว แล้วแต่กรณี
ในกรณีที่มีการฟ้องคดีต่อศาลและศาลพิพากษาให้ผู้รับสัมปทานได้รับเงิน
ชดเชยความเสียหายเพิ่มขึ้น ผู้รับสัมปทานมีสิทธิได้รับดอกเบี้ยของเงินชดเชยความ
เสียหายเฉพาะในส่วนที่เพิ่มขึ้น ในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี
           

หมวด ๗
บทกำหนดโทษ

มาตรา ๖๙๔๗ ผู้ใดมีไว้ในครอบครองซึ่งไม้หวงห้ามอันยังมิได้แปรรูป โดย
ไม่มีรอยตราค่าภาคหลวงหรือรอยตรารัฐบาลขาย เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าได้ไม้นั้นมา
โดยชอบด้วยกฎหมาย ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท
หรือทั้งจำทั้งปรับ
ในกรณีความผิดตามมาตรานี้ ถ้าไม้ที่มีไว้ในครอบครองเป็น
๔๗

มาตรา ๖๙ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๒๕

๑๙๒

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. ๒๔๘๔

(๑) ไม้สัก ไม้ยาง หรือไม้หวงห้ามประเภท ข. หรือ
(๒) ไม้อื่นเป็นต้นหรือเป็นท่อนอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือทั้งสองอย่างรวมกัน
เกินยี่สิบต้นหรือท่อน หรือรวมปริมาตรไม้เกินสี่ลูกบาศก์เมตร
ผู้กระทำความผิดต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่
ห้าพันบาทถึงสองแสนบาท
มาตรา ๗๐ ผู้ใดรับไว้ด้วยประการใด ซ่อนเร้น จำหน่ายหรือช่วยพาเอาไป
เสียให้พ้น ซึ่งไม้หรือของป่าที่ตนรู้อยู่แล้วว่าเป็นไม้หรือของป่าที่มีผู้ได้มาโดยการ
กระทำผิดต่อบทแห่งพระราชบัญญัตินี้ มีความผิดฐานเป็นตัวการในการกระทำผิดนั้น
มาตรา ๗๑๔๘ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา
๔๔ วรรคสอง หรือมาตรา ๕๗ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท
มาตรา ๗๑ ทวิ๔๙ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๒๙ มาตรา ๒๙ ทวิ
มาตรา ๓๙ มาตรา ๓๙ ตรี มาตรา ๔๐ วรรคหนึ่ง มาตรา ๔๓ วรรคสอง หรือ
มาตรา ๕๓ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือ
ทั้งจำทั้งปรับ
มาตรา ๗๒๕๐ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๔๑ หรือมาตรา ๕๒
ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
มาตรา ๗๒ ทวิ๕๑ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ ต ามมาตรา ๕๑ ต้ อ งระวาง
โทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ในกรณีความผิดตามมาตรานี้ ถ้าไม้ที่มีไว้ในครอบครองเป็น
(๑) ไม้สัก ไม้ยาง หรือไม้หวงห้ามประเภท ข. หรือ
(๒) ไม้อื่นเป็นต้นหรือเป็นท่อนอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสองอย่างรวมกัน
เกินห้าต้นหรือท่อน หรือรวมปริมาตรไม้ที่ครอบครองเกินหนึ่งลูกบาศก์เมตร หรือ
ไม้ที่ได้แปรรูปแล้วรวมปริมาตรไม้เกินหนึ่งลูกบาศก์เมตร
มาตรา ๗๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๒๒
มาตรา ๗๑ ทวิ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๒๒
๕๐
มาตรา ๗๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๒๒
๕๑
มาตรา ๗๒ ทวิ  แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๒๒
๔๘
๔๙

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. ๒๔๘๔

๑๙๓

ผู้กระทำความผิดต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สองปีถึงสิบห้าปี และปรับตั้งแต่
หนึ่งหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท
มาตรา ๗๒ ตรี๕๒ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๕๔ ต้องระวาง
โทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ในกรณีความผิดตามมาตรานี้ ถ้าได้กระทำเป็นเนื้อที่เกินยี่สิบห้าไร่ผู้กระทำ
ความผิดต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สองปีถึงสิบห้าปี และปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาทถึง
หนึ่งแสนบาท
ในกรณี ที่ มี ค ำพิ พ ากษาชี้ ข าดว่ า บุ ค คลใดกระทำความผิ ด ตามมาตรานี้
ถ้าปรากฏว่าบุคคลนั้นได้ยึดถือครอบครองป่าที่ตนได้กระทำความผิด ศาลมีอำนาจ
ที่สั่งให้ผู้กระทำผิด คนงาน ผู้รับจ้าง ผู้แทน และบริวารของผู้กระทำผิดออกไป
จากป่านั้นได้ด้วย
มาตรา ๗๓๕๓ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๑ มาตรา ๑๒ มาตรา
๑๓ มาตรา ๓๑ หรือมาตรา ๔๘ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกิน
ห้าหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ในกรณีความผิดตามมาตรานี้ ถ้าการกระทำผิดนั้นเกี่ยวกับ
(๑) ไม้สัก ไม้ยาง หรือไม้หวงห้ามประเภท ข. หรือ
(๒) ไม้อื่นเป็นต้นหรือเป็นท่อนอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือทั้งสองอย่างรวมกัน
เกินยี่สิบต้น หรือท่อน หรือรวมปริมาตรไม้เกินสี่ลูกบาศก์เมตร หรือไม้ที่ได้แปรรูป
แล้วรวมปริมาตรไม้เกินสองลูกบาศก์เมตร
ผู้กระทำความผิดต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่
ห้าพันบาทถึงสองแสนบาท
มาตรา ๗๓ ทวิ๕๔ ผู้ ใ ดฝ่ า ฝื น มาตรา ๕๓ ตรี หรื อ ผู้ รั บ ใบอนุ ญ าตตาม
พระราชบั ญ ญั ติ นี้ ฝ่ า ฝื น หรื อ ไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามเงื่ อ นไขที่ ร ะบุ ไ ว้ ใ นใบอนุ ญ าตหรื อ
ข้อกำหนดที่รัฐมนตรีกำหนดให้ปฏิบัติเพิ่มเติมตามมาตรา ๕๘ ต้องระวางโทษจำคุก
ตั้งแต่หกเดือนถึงห้าปี และปรับตั้งแต่ห้าพันบาทถึงห้าหมื่นบาท         
มาตรา ๗๒ ตรี แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๒๒
มาตรา ๗๓ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๒๕
๕๔
มาตรา ๗๓ ทวิ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๒๒
๕๒

๕๓

๑๙๔

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. ๒๔๘๔

มาตรา ๗๔๕๕ บรรดาไม้และของป่าอันได้มาหรือมีไว้เนื่องจากการกระทำ
ความผิดต่อพระราชบัญญัตินี้และสิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้ และสิ่งอื่นใด บรรดาที่ทำ
ด้วยไม้หวงห้ามที่มีไว้ เนื่องจากการกระทำความผิดตามมาตรา ๕๓ ตรี ให้ริบเสีย
ทั้งสิ้น
มาตรา ๗๔ ทวิ๕๖ บรรดาเครื่องมือ เครื่องใช้ สัตว์พาหนะ ยานพาหนะ
หรือเครื่องจักรกลใดๆ ซึ่งบุคคลได้ใช้ในการกระทำความผิดหรือได้ใช้เป็นอุปกรณ์ให้
ได้รับผลในการกระทำความผิดตามมาตรา ๑๑ มาตรา ๔๘ มาตรา ๕๔ หรือ
มาตรา ๖๙ ให้ริบเสียทั้งสิ้นไม่ว่าจะมีผู้ถูกลงโทษตามคำพิพากษาหรือไม่      
มาตรา ๗๔ ตรี๕๗ บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ที่มีโทษปรับสถาน
เดียว ให้อธิบดีกรมป่าไม้หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ในระดับไม่ต่ำกว่าป่าไม้จังหวัดหรือ
หัวหน้าด่านป่าไม้มีอำนาจเปรียบเทียบได้
มาตรา ๗๔ จัตวา ๕๘ ในกรณี ที่ มี ผู้ น ำจั บ ผู้ ก ระทำความผิ ด ตามพระราช
บัญญัตินี้ ให้พนักงานอัยการร้องขอต่อศาล และให้ศาลมีอำนาจพิพากษาให้จ่าย
เงินสินบนนำจับแก่ผู้นำจับเป็นจำนวนเงินไม่เกินกึ่งหนึ่งของจำนวนเงินค่าปรับตาม
คำพิพากษาโดยจ่ายจากเงินค่าปรับที่ชำระต่อศาล ถ้าผู้กระทำความผิดไม่ชำระเงิน
ค่าปรับ หรือชำระไม่ถึงจำนวนที่จะต้องจ่ายค่าสินบนนำจับได้ครบถ้วน ก็ให้จ่ายเงิน
สินบนนำจับที่ยังจะต้องจ่ายจากเงินค่าขายของกลางที่ศาลสั่งให้ริบ ถ้ายังขาดอยู่อีก
ก็ให้เป็นพับไป
ในกรณีที่มีผู้นำจับหลายคน ให้แบ่งเงินสินบนนำจับให้คนละเท่า ๆ กัน
การจ่ายเงินสินบนนำจับนั้น จะจ่ายได้เมื่อคดีถึงที่สุดแล้ว

มาตรา ๗๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๒๒
มาตรา ๗๔ ทวิ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๐๓
๕๗
มาตรา ๗๔ ตรี เพิ่มโดยพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๑๘
๕๘
มาตรา ๗๔ จัตวา เพิ่มโดยพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๑๘
๕๕
๕๖

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. ๒๔๘๔

๑๙๕

หมวด ๘
การรักษาพระราชบัญญัติ
มาตรา ๗๕ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รักษาการตาม
พระราชบั ญ ญั ติ นี้ กั บให้มีอำนาจแต่งตั้งพนักงานเจ้า หน้ า ที่ และกำหนดอั ต รา
ค่าธรรมเนียมไม่เกินจำนวนอย่างสูงที่กำหนดไว้ในบัญชีต่อท้ายพระราชบัญญัตินี้
และออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 

๑๙๖

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. ๒๔๘๔

บทเฉพาะกาล
มาตรา ๗๖ สัมปทานและใบอนุญาตที่ได้ออกให้แก่บุคคลใดเพื่อทำไม้หรือ
เก็บหาของป่าไว้แล้วในวันใช้พระราชบัญญัตินี้ ให้คงใช้ได้ต่อไปเสมือนหนึ่งเป็น
สัมปทานและใบอนุญาตที่ออกให้ตามความในพระราชบัญญัตินี้เพียงเท่ากำหนด
อายุของสัมปทานและใบอนุญาตนั้น
มาตรา ๗๗ บรรดาตราประทับไม้ของเอกชนที่ได้จดทะเบียนและเสียค่า
ธรรมเนียมไว้แล้วก่อนวันใช้พระราชบัญญัตินี้ ให้คงใช้ได้ต่อไปมีกำหนดร้อยยี่สิบวัน
นับแต่วันใช้พระราชบัญญัตินี้ ถ้าเจ้าของตราประทับไม้ของเอกชนประสงค์จะใช้ตรา
นั้นต่อจากนั้นไป ต้องนำไปขอจดทะเบียนใหม่ตามความในพระราชบัญญัตินี้โดยไม่
ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนอีก 
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
จอมพล ป. พิบูลสงคราม
นายกรัฐมนตรี 

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. ๒๔๘๔

๑๙๗

บัญชีอัตราค่าธรรมเนียม๕๙
(๑) แบบพิมพ์คำขอ
ฉบับละ ๒๕ สตางค์
(๒) การอนุญาตเจาะต้นตะเคียน
ตาแมวทำชัน เจาะต้นสนเอายางสับ
หรือ กรีดต้นเยลูตอง เอายาง
ต้นละ ๒ บาท
(๓) การอนุญาตเจาะเผาต้นยางทำน้ำมันยาง
ต้นละ ๕๐ สตางค์
(๔) การอนุญาตเจาะ สับ หรือกรีด ไม้ชนิดอื่นๆ 
เอาน้ำมัน ชัน หรือยาง  
ต้นละ ๑๐ บาท
(๕) ใบอนุญาตทำไม้เพื่อการค้า
ฉบับละ ๒๐ บาท
(๖) ใบอนุญาตเก็บหาของป่าหวงห้าม
ฉบับละ ๑๐ บาท
(๗) ใบอนุญาตค้าของป่าหวงห้ามหรือใบอนุญาต
มีไว้ในครอบครองซึ่งของป่าหวงห้าม
ฉบับละ ๒๐ บาท
(๘) ใบอนุญาตเก็บไม้ไหลลอย
ฉบับละ ๑๐ บาท
(๙) ใบอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้ เครื่องจักร 
คิดตามจำนวนแรงม้า
แรงม้าละ ๕๐ บาท
(๑๐) ใบอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้
โดยใช้ แรงคน คิดตามจำนวนคนงาน
คนละ ๑๐ บาท
(๑๑) ใบอนุญาตทำการแปรรูปไม้เพื่อการค้า 
คิดตามปริมาตรไม้ที่ยังมิได้แปรรูป
ลูกบาศก์เมตรละ ๑๐ บาท
(๑๒) ใบอนุญาตค้าหรือมีไว้ในครอบครอง เพื่อการค้า 
ซึ่งสิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้ หรือสิ่งอื่นใดที่ทำด้วย
ไม้หวงห้าม
ฉบับละ ๒,๐๐๐ บาท
(๑๓) ใบขออนุญาตมีไม้แปรรูปชนิดอื่นเป็น
จำนวนเกิน ๐.๒๐ ลูกบาศก์เมตรไว้ในครอบครอง ฉบับละ ๒๐ บาท
๕๙

อัตราค่าธรรมเนียม แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๑๘

๑๙๘

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. ๒๔๙๐

(๑๔) ใบอนุญาตตั้งโรงค้าไม้แปรรูป
ฉบับละ ๑,๐๐๐ บาท
(๑๕) ใบอนุญาตอื่นๆ
ฉบับละ ๕ บาท
(๑๖) ใบแทนใบอนุญาตเท่ากับอัตรา ค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาตนั้น แต่ไม่เกิน
ฉบับละ ๑๐ บาท
(๑๗) ใบอนุญาตผูกขาดทำไม้สัก
ฉบับละ ๑๕,๐๐๐ บาท
(๑๘) ใบอนุญาตผูกขาดทำไม้หวงห้ามธรรมดา
นอกจากไม้สัก
ฉบับละ ๗,๕๐๐ บาท
(๑๙) ใบอนุญาตผูกขาดเก็บหาของป่าหวงห้าม
ฉบับละ ๑,๐๐๐ บาท
(๒๐) ใบแทนใบอนุญาตผูกขาด
ฉบับละ ๒๕ บาท
(๒๑) สัมปทานทำไม้สัก
ฉบับละ ๓๐,๐๐๐ บาท
(๒๒) สัมปทานทำไม้หวงห้ามธรรมดานอกจาก ไม้สัก ฉบับละ ๑๕,๐๐๐ บาท
(๒๓) สัมปทานเก็บหาของป่าหวงห้าม
ฉบับละ ๓,๐๐๐ บาท
(๒๔) ใบแทนสัมปทาน
ฉบับละ ๕๐๐ บาท
(๒๕) การโอนใบอนุญาตหรือสัมปทานคิดครึ่งอัตรา 
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตหรือสัมปทานนั้นๆ 
(๒๖) ใบเบิกทาง 
(ก) ไม้สัก
ฉบับละ ๕๐ บาท
(ข) ไม้ชนิดอื่นๆ
ฉบับละ ๒๐ บาท
(ค) ของป่า
ฉบับละ ๕ บาท
(๒๗) การอุทธรณ์ 
(ก) เรื่องเกี่ยวกับการอนุญาต การผูกขาด
หรือสัมปทาน
ครั้งละ ๑๐๐ บาท
(ข) เรื่องการขอตั้งหรือต่ออายุใบอนุญาต
โรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักร
ครั้งละ ๑๐๐ บาท
(ค) เรื่องการขอตั้งหรือต่ออายุใบอนุญาตโรงงาน
แปรรูปไม้โดยใช้แรงคน
ครั้งละ๕๐ บาท
(ง) เรื่องการขออนุญาตตั้งโรงค้าไม้แปรรูป
ครั้งละ ๕๐ บาท
(จ) เรื่องอื่นๆ
ครั้งละ ๑๐ บาท
ขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. ๒๔๙๐

๑๙๙

(๒๘) ใบคู่มือคนงานหรือผู้รับจ้างหรือใบแทน
(๒๙) ค่าจดทะเบียนตราประทับไม้เอกชน
(๓๐) ค่าธรรมเนียมขอตรวจเอกสาร
(๓๑) ค่าธรรมเนียมคัดหรือถ่ายภาพเอกสาร
และรับรองสำเนา
(๓๒) ค่าธรรมเนียมขอตรวจแผนที่ป่า        
(๓๓) ค่าธรรมเนียมคัดหรือถ่าย ภาพแผนที่ป่า
และรับรองสำเนา
(๓๔) ค่าธรรมเนียมทำการล่วงเวลา คิดร้อยละสิบ 
ของเงินค่าภาคหลวงที่คำนวณได้ ในครั้งนั้นๆ
แต่อย่างสูงไม่เกิน
(๓๕) ค่าธรรมเนียมรับคืน ไม้ไหลลอย
          

๒๐๐

ฉบับละ ๑ บาท
ดวงละ ๒๐๐ บาท
ฉบับละ ๕ บาท
หน้าละ ๑๐ บาท
ครั้งละ ๑๐๐ บาท
ฉบับละ ๕๐๐ บาท
๔๐๐ บาท
ท่อนละ ๒๐ บาท

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. ๒๔๘๔

พระราชบัญญัติ
ป่าสงวนแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๐๗

พระราชบัญญัติ

ป่าสงวนแห่งชาติ

พ.ศ. ๒๕๐๗
-------------------ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๐๗
เป็นปีที่ ๑๙ ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ
โปรดเกล้า ฯ ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองและสงวนป่า
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคำแนะนำ
และยินยอมของสภาร่างรัฐธรรมนูญในฐานะรัฐสภา ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๐๗”
มาตรา ๒ ๑ พระราชบั ญ ญั ติ นี้ ใ ห้ ใ ช้ บั ง คั บ ตั้ ง แต่ วั น ถั ด จากวั น ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ยกเลิก
      (๑) พระราชบัญญัติคุ้มครองและสงวนป่า พุทธศักราช ๒๔๘๑
       (๒) พระราชบัญญัติคุ้มครองและสงวนป่า (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๙๖
     (๓) พระราชบัญญัติคุ้มครองและสงวนป่า (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๔๙๗

๑

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๘๑/ตอนที่ ๓๘/หน้า ๒๖๓/๒๘ เมษายน ๒๕๐๗
ขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗

๒๐๓

        บรรดากฎหมาย กฎ และข้อบังคับอื่น ในส่วนที่มีบัญญัติไว้แล้วใน พระราช
บัญญัตินี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับบทแห่งพระราชบัญญัตินี้ ให้ใช้พระราชบัญญัตินี้แทน
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้
“ป่า” หมายความว่า ที่ดินรวมตลอดถึง ภูเขา ห้วย หนอง คลอง บึง บาง
ลำน้ำ ทะเลสาบ เกาะ และที่ชายทะเลที่ยังมิได้มีบุคคลได้มาตามกฎหมาย
“ป่าสงวนแห่งชาติ” หมายความว่า ป่าที่ได้กำหนดให้เป็นป่าสงวนแห่งชาติ
ตามพระราชบัญญัตินี้ 
“ไม้” หมายความว่า ไม้ทุกชนิดทั้งที่เป็นต้น กอ หรือเถา ไม่ว่ายังยืนต้น
หรือล้มลงแล้ว และหมายความรวมตลอดถึง ราก ปุ่ม ตอ หน่อ กิ่ง ตา หัว เหง้า
เศษ ปลายหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของไม้ ไม่ว่าจะถูกตัด ฟัน เลื่อย ผ่า ถาก ทอน ขุด
หรือกระทำโดยวิธีการอื่นใด
“ของป่า” หมายความว่า สิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นหรือมีอยู่ในป่า เป็นต้นว่า
(๑) ไม้ฟืน ถ่าน เปลือกไม้ ใบไม้ ดอกไม้ เมล็ด ผลไม้ หน่อไม้ ชันไม้ และ
ยางไม้
(๒) หญ้า อ้อ พง แขม ปรือ คา กก กระจูด กล้วยไม้ กูด เห็ด และพืชอื่น
(๓) ซากสัตว์ ไข่ หนัง เขา นอ งา กราม ขนาย กระดูก ขน รังนก ครั่ง รัง
ผึ้ง น้ำผึ้ง ขี้ผึ้ง และมูลค้างคาว
(๔) ดิน หิน กรวด ทราย แร่ และน้ำมัน
“สัตว์เลี้ยง” หมายความว่า ช้าง ม้า ลา ล่อ โค กระบือ แพะแกะ และสุกร
ที่มีเจ้าของ
“ทำไม้” หมายความว่า ตัด ฟัน กาน โค่น ลิด เลื่อย ผ่า ถาก ทอน ขุด
หรือชักลากไม้ที่มีอยู่ในป่า หรือนำไม้ที่มีอยู่ในป่าออกจากป่าด้วยประการใดๆ
“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัตินี้
“อธิบดี” หมายความว่า อธิบดีกรมป่าไม้
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๕ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
และให้ มี อ ำนาจแต่ ง ตั้ ง พนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ แ ละออกกฎกระทรวงกำหนด
๒๐๔

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗

ค่าธรรมเนียม ค่าภาคหลวง และค่าบำรุงป่าไม่เกินอัตราตามบัญชีท้ายพระราช
บัญญัตินี้ และกำหนดกิจการอื่นเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 

หมวด ๑
การกำหนดป่าสงวนแห่งชาติ
มาตรา ๖ บรรดาป่ า ที่ เ ป็ น ป่ า สงวนอยู่ แ ล้ ว ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยการ
คุ้มครองและสงวนป่าก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้เป็นป่าสงวนแห่งชาติ
ตามพระราชบัญญัตินี้
เมื่อรัฐมนตรีเห็นสมควรกำหนดป่าอื่นใดเป็นป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อรักษา
สภาพป่าไม้ ของป่าหรือทรัพยากรธรรมชาติอื่น ให้กระทำได้โดยออกกฎกระทรวง
ซึ่ ง ต้ อ งมี แ ผนที่ แ สดงแนวเขตป่ า ที่ ก ำหนดเป็ น ป่ า สงวนแห่ ง ชาติ นั้ น แนบท้ า ย
กฎกระทรวงด้วย
มาตรา ๗ การเปลี่ยนแปลงเขตหรือการเพิกถอนป่าสงวนแห่งชาติป่าใด
ไม่ ว่ า ทั้ ง หมดหรื อ บางส่ ว น ให้ ก ระทำได้ โ ดยออกกฎกระทรวง และเฉพาะกรณี
ที่มีการเปลี่ยนแปลง หรือเพิกถอนบางส่วนให้มีแผนที่แสดงแนวเขตที่เปลี่ยนแปลง
หรือเพิกถอนนั้นแนบท้ายกฎกระทรวงด้วย
มาตรา ๘ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่จัดให้มีหลักเขตและป้ายหรือเครื่องหมาย
อื่นแสดงแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติไว้ตามสมควรเพื่อให้ประชาชนเห็นได้ว่าเป็นเขต
ป่าสงวนแห่งชาติ
มาตรา ๙ ให้ปิดประกาศสำเนากฎกระทรวงและแผนที่ท้ายกฎกระทรวง
ตามมาตรา ๖ วรรคสอง หรือมาตรา ๗ ไว้ ณ ที่ทำการอำเภอ หรือกิ่งอำเภอท้องที่
ที่ทำการกำนันท้องที่ และที่เปิดเผยเห็นได้ง่ายในหมู่บ้านท้องที่นั้น
มาตรา ๑๐ เมื่อได้กำหนดป่าใดเป็นป่าสงวนแห่งชาติแล้ว ให้มีกรรมการ
สำหรั บ ป่ า สงวนแห่ ง ชาติ นั้ น คณะหนึ่ ง ประกอบด้ ว ยผู้ แ ทนกรมป่ า ไม้ ผู้ แ ทน
กรมการปกครอง ผู้แทนกรมที่ดินและกรรมการอื่นอีกสองคนซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้ง
ให้คณะกรรมการดังกล่าวมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
ขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗

๒๐๕

(๑) ควบคุมให้การเป็นไปตามมาตรา ๘ และมาตรา ๙
(๒) ดำเนินการสอบสวนและวินิจฉัยคำร้องตามมาตรา ๑๓
(๓) มีหนังสือเรียกบุคคลมาให้ถ้อยคำหรือให้ส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องในการ
สอบสวนตามมาตรา ๑๓
(๔) ตั้งอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่
คณะกรรมการมอบหมาย
มาตรา ๑๑ การประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่ต่ำกว่า
กึ่ ง จำนวนของกรรมการทั้ ง หมดจึ ง เป็ น องค์ ป ระชุ ม และให้ ค ณะกรรมการเลื อ ก
กรรมการคนหนึ่งเป็นประธานแห่งที่ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก
กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน
ให้ประธานแห่งที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
มาตรา ๑๒ บุ ค คลใดอ้ า งว่ า มี สิ ท ธิ หรื อ ได้ ท ำประโยชน์ ใ นเขตป่ า สงวน
แห่ ง ชาติ ใ ดอยู่ ก่ อ นวั น ที่ ก ฎกระทรวงกำหนดป่ า สงวนแห่ ง ชาติ นั้ น ใช้ บั ง คั บ
ให้ ยื่ น คำร้ อ งเป็ น หนั ง สื อ ต่ อ นายอำเภอหรื อ ปลั ด อำเภอผู้ เ ป็ น หั ว หน้ า ประจำ
กิ่ ง อำเภอท้ อ งที่ ภ ายในกำหนดเก้ า สิ บ วั น นั บ แต่ วั น ที่ ก ฎกระทรวงนั้ น ใช้ บั ง คั บ
ถ้าไม่ยื่นคำร้องภายในกำหนดดังกล่าว ให้ถือว่าสละสิทธิหรือประโยชน์นั้น
คำร้องดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ให้นายอำเภอหรือปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้า
ประจำกิ่งอำเภอท้องที่ส่งต่อไปยังคณะกรรมการสำหรับป่าสงวนแห่งชาตินั้นโดยไม่
ชักช้า
ความในวรรคหนึ่ ง มิ ใ ห้ ใ ช้ บั ง คั บ แก่ ก รณี สิ ท ธิ ใ นที่ ดิ น ที่ บุ ค คลมี อ ยู่ ต าม
ประมวลกฎหมายที่ดิน
มาตรา ๑๓ เมื่อคณะกรรมการสำหรับป่าสงวนแห่งชาติได้รับคำร้องตาม
มาตรา ๑๒ แล้ว ให้สอบสวนตามคำร้องนั้น ถ้าปรากฏว่าผู้ร้องได้เสียสิทธิหรือเสื่อม
เสียประโยชน์ ให้คณะกรรมการพิจารณากำหนดค่าทดแทนให้ตามที่เห็นสมควร
ถ้ า ผู้ ร้ อ งไม่ พ อใจในค่ า ทดแทนที่ ค ณะกรรมการสำหรั บ ป่ า สงวนแห่ ง ชาติ
กำหนด ผู้ร้องมีสิทธิอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีภายในกำหนดสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับ
แจ้งคำวินิจฉัยของคณะกรรมการ คำวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้เป็นที่สุด
๒๐๖

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
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มาตรา ๑๓ ทวิ๒ ในกรณีที่ส่วนราชการและองค์การของรัฐมีความประสงค์
จะใช้พื้นที่บางแห่งภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติเป็นสถานที่ปฏิบัติงาน หรือเพื่อ
ประโยชน์ของรัฐอย่างอื่น ให้อธิบดีโดยอนุมัติรัฐมนตรีมีอำนาจประกาศกำหนด
บริเวณดังกล่าวเป็นบริเวณที่ทางราชการใช้ประโยชน์ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติได้
และในบริเวณดังกล่าวมิให้นำมาตรา ๑๔ และ มาตรา ๑๖ มาใช้บังคับแก่การที่ส่วน
ราชการหรือองค์การนั้นๆ จำเป็นต้องกระทำเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงาน
เพื่อใช้ประโยชน์ในพื้นที่นั้น
การใช้พื้นที่ตามวรรคหนึ่ง ถ้าที่ดินในบริเวณที่ทางราชการใช้ประโยชน์มี
แนวเขตทับที่ดินซึ่งบุคคลได้รับประโยชน์ตามมาตรา ๑๔ อยู่แล้วให้การรับประโยชน์
ในที่ดินส่วนที่เป็นบริเวณที่ทางราชการใช้ประโยชน์นั้นสิ้นสุดลงเมื่อพ้นกำหนด
สามร้ อ ยหกสิ บ วั น นั บ แต่ วั น ที่ ป ระกาศกำหนดบริ เ วณดั ง กล่ า วเป็ น บริ เ วณที่ ท าง
ราชการใช้ประโยชน์
การใช้พื้นที่ตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่
อธิบดีกำหนด โดยอนุมัติรัฐมนตรี
           

หมวด ๒
การควบคุมและรักษาป่าสงวนแห่งชาติ

มาตรา ๑๔๓ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ห้ามมิให้บุคคลใดยึดถือครอบครอง
ทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในที่ดิน ก่อสร้าง แผ้วถาง เผาป่า ทำไม้เก็บหาของป่า
หรื อ กระทำด้ ว ยประการใดๆ อั น เป็ น การเสื่ อ มเสี ย แก่ ส ภาพป่ า สงวนแห่ ง ชาติ 

เว้นแต่
(๑) ทำไม้หรือเก็บหาของป่าตามมาตรา ๑๕ เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัย
ตามมาตรา ๑๖ มาตรา ๑๖ ทวิ หรือมาตรา ๑๖ ตรี กระทำการตามมาตรา ๑๗
ใช้ประโยชน์ตามมาตรา ๑๘ หรือกระทำการตามมาตรา ๑๙ หรือมาตรา ๒๐
๒
๓

มาตรา ๑๓ ทวิ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๘
มาตรา ๑๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ  (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๘ 
ขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗

๒๐๗

(๒) ทำไม้หวงห้ามหรือเก็บหาของป่าหวงห้ามตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้
มาตรา ๑๕ การทำไม้ ห รื อ การเก็ บ หาของป่ า ในเขตป่ า สงวนแห่ ง ชาติ
ให้กระทำได้เมื่อได้รับใบอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือเมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่
ได้ประกาศอนุญาตไว้เป็นคราวๆ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติแห่งหนึ่งแห่งใดโดยเฉพาะ
การอนุญาตให้เป็นไปตามแบบ ระเบียบ และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๑๖๔   อธิบดีโดยอนุมัติรัฐมนตรีมีอำนาจอนุ ญ าตให้ บุ ค คลหนึ่ ง
บุคคลใดเข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติได้ ในกรณีดังต่อไปนี้
(๑) การเข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติคราวละไม่
น้อยกว่าห้าปีแต่ไม่เกินสามสิบปี ในกรณีที่ผู้ได้รับอนุญาตเป็นส่วนราชการหรือ
รัฐวิสาหกิจ ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ จะอนุญาตโดยให้ยกเว้นค่า
ธรรมเนียมทั้งหมดหรือบางส่วนตามที่เห็นสมควรก็ได้
(๒) การเข้าทำประโยชน์เกี่ยวกับการทำเหมืองแร่ตามกฎหมายว่าด้วยแร่
คราวละไม่เกินสิบปี โดยให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องขอรับใบอนุญาตเก็บหาของป่าและ
ไม่ต้องเสียค่าภาคหลวงของป่าตามพระราชบัญญัตินี้สำหรับ แร่ ดินขาว หรือหิน
แล้วแต่กรณี
การขออนุญาตและการอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขที่อธิบดีกำหนด โดยอนุมัติรัฐมนตรี
มาตรา ๑๖ ทวิ๕ ในกรณีที่ป่าสงวนแห่งชาติทั้งหมดหรือบางส่วน มีสภาพ
เป็นป่าไร่ร้างเก่า หรือทุ่งหญ้า หรือเป็นป่าที่ไม่มีไม้มีค่าขึ้นอยู่เลย หรือ มีไม้มีค่าที่มี
ลั ก ษณะสมบู ร ณ์ เ หลื อ อยู่ เ ป็ น ส่ ว นน้ อ ย และป่ า นั้ น ยากที่ จ ะกลั บ ฟื้ น คื น ดี ต าม
ธรรมชาติ ทั้งนี้ โดยมีสภาพตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีกำหนดโดยอนุมัติ
คณะรัฐมนตรี ให้ถือว่าป่าสงวนแห่งชาติในบริเวณดังกล่าวเป็นป่าเสื่อมโทรม
ถ้าทางราชการมีความจำเป็นต้องปรับปรุงฟื้นฟูสภาพป่าเสื่อมโทรม ให้
รัฐมนตรีประกาศกำหนดเขตป่าเสื่อมโทรมทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นเขตปรับปรุงป่า
สงวนแห่งชาติ
๔
๕

มาตรา ๑๖ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๘ 
มาตรา ๑๖ ทวิ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๘ 

๒๐๘

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗

ในเขตปรั บ ปรุ ง ป่ า สงวนแห่ ง ชาติ ถ้ า บุ ค คลใดได้ เ ข้ า ทำประโยชน์ ห รื อ
อยู่อาศัยในเขตดังกล่าวอยู่แล้วจนถึงวันที่ประกาศกำหนดตามวรรคสอง
(๑) เมื่อบุคคลดังกล่าวร้องขอ และอธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายเห็นว่า
บุ ค คลนั้ น ยั ง มี ค วามจำเป็ น เพื่ อ การครองชี พ อธิ บ ดี ห รื อ ผู้ ซึ่ ง อธิ บ ดี ม อบหมาย
มี อ ำนาจอนุ ญ าตเป็นหนังสือให้บุคคลดังกล่าวทำประโยชน์ แ ละอยู่ อ าศั ย ต่ อ ไป
ในที่ ที่ ไ ด้ ท ำประโยชน์ ห รื อ อยู่ อ าศั ย อยู่ แ ล้ ว นั้ น ได้ แต่ ต้ อ งไม่ เ กิ น ยี่ สิ บ ไร่ ต่ อ หนึ่ ง
ครอบครั ว และมี ก ำหนดเวลาคราวละไม่ น้ อ ยกว่ า ห้ า ปี แต่ ไ ม่ เ กิ น สามสิ บ ปี
ทั้งนี้ โดยได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมสำหรับคราวแรก คราวต่อๆ ไปต้องเสียค่า
ธรรมเนียม
(๒) บุคคลซึ่งได้รับอนุญาตตาม (๑) อาจขออนุญาตปลูกป่าหรือไม้ยืนต้น
ในที่ที่ตนเคยทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตปรับปรุงป่าสงวนแห่งชาติเพิ่มเติม
จากที่ได้รับอนุญาตแล้ว โดยพิสูจน์ให้เห็นว่าตนมีความสามารถ และมีเครื่องมือ
หรืออุปกรณ์ที่จะปลูกป่า หรือไม้ยืนต้นตามที่ขอเพิ่มนั้นได้ อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดี
มอบหมายมีอำนาจอนุญาตเป็นหนังสือให้ปลูกป่าหรือไม้ยืนต้นได้แต่ต้องไม่เกิน
สามสิ บ ห้ า ไร่ ต่ อ หนึ่ ง ครอบครั ว และมี ก ำหนดเวลาคราวละไม่ น้ อ ยกว่ า ห้ า ปี
แต่ไม่เกินสามสิบปี และต้องเสียค่าธรรมเนียมตามที่กฎหมายกำหนดไว้
การได้รับอนุญาตตามวรรคสาม มิให้ถือว่าเป็นการได้มาซึ่งสิทธิในที่ดิน
ตามประมวลกฎหมายที่ดิน
ให้บุคคลซึ่งได้รับอนุญาตตามวรรคสาม (๑) และ (๒) ได้รับยกเว้นค่าภาค
หลวงและค่าบำรุงป่า สำหรับไม้ที่ได้ปลูกขึ้นภายในที่ดินที่ได้รับอนุญาต
บุคคลซึ่งได้รับอนุญาตต้องใช้ประโยชน์ในที่ดินตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
ในระเบียบที่อธิบดีกำหนด และจะให้บุคคลอื่นนอกจากบุคคลในครอบครัวเข้าทำ
ประโยชน์ในที่ดินดังกล่าวมิได้
ในกรณี ที่ บุ ค คลซึ่ ง ได้ รั บ อนุ ญ าตละทิ้ ง ไม่ ท ำประโยชน์ ห รื อ ไม่ อ ยู่ อ าศั ย
ในที่ดินที่ได้รับอนุญาตติดต่อกันเกินระยะเวลาสองปี หรือยินยอมให้บุคคลอื่น
นอกจากบุ ค คลในครอบครั ว เข้ า ทำประโยชน์ หรื อ ไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามหลั ก เกณฑ์
และเงื่อนไขในระเบียบที่อธิบดีกำหนด ให้อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายมีอำนาจ
เพิกถอนการอนุญาตนั้น
ขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗

๒๐๙

มาตรา ๑๖ ตรี๖ ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับอนุญาตตามมาตรา ๑๖ ทวิ ถึงแก่
ความตาย ให้บุคคลในครอบครัวซึ่งอาศัยอยู่กับผู้ได้รับอนุญาตมีสิทธิอยู่อาศัย หรือ
ทำประโยชน์ในที่ดินนั้นต่อไปได้ แต่ไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่ผู้ได้รับ
อนุญาตถึงแก่ความตาย
ถ้าสามี ภรรยา บุตรคนหนึ่งคนใดหรือบุคคลในครอบครัวซึ่งอาศัยอยู่กับผู้ได้
รับอนุญาตและผู้ได้รับอนุญาตได้ระบุไว้เป็นหนังสือตามแบบที่อธิบดีกำหนดให้เป็น
ผู้สืบสิทธิและหน้าที่ของตนประสงค์จะอยู่อาศัยหรือทำประโยชน์ในที่ดินนั้นต่อไป
ให้ยื่นคำขออนุญาตต่ออธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวัน
นับแต่วันที่ผู้ได้รับอนุญาตถึงแก่ความตาย
เมื่อได้ยื่นคำขออนุญาตตามวรรคสองแล้ว ให้บุคคลตามวรรคหนึ่งอยู่อาศัย
หรือทำประโยชน์ต่อไปได้ตามที่อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายอนุญาต
มาตรา ๑๗ เพื่อประโยชน์ในการศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการ อธิบดีมีอำนาจ
อนุญาตเป็นหนังสือแก่กระทรวง ทบวง กรมหรือบุคคลอื่นใด ให้กระทำการอย่าง
หนึ่งอย่างใดในเขตป่าสงวนแห่งชาติได้ ตามระเบียบที่อธิบดีกำหนดโดยอนุมัติ
รัฐมนตรี และเมื่อรัฐมนตรีเห็นสมควรจะสั่งยกเว้นค่าธรรมเนียม ค่าภาคหลวงและ
ค่าบำรุงป่าก็ได้
มาตรา ๑๘๗ อธิบดีมีอำนาจออกระเบียบการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวน
แห่งชาติ โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ในเรื่องดังต่อไปนี้
(๑) การเข้าไป การผ่านหรือการใช้ทาง
(๒) การนำหรือปล่อยสัตว์เลี้ยงเข้าไป
ระเบี ย บตามวรรคหนึ่ ง จะใช้ บั ง คั บ ในเขตป่ า สงวนแห่ ง ชาติ แ ห่ ง ใด
ให้ประกาศ ณ ที่ว่าการอำเภอ ที่ทำการกำนัน และที่ทำการผู้ใหญ่บ้านในท้องที่
ที่ป่าสงวนแห่งชาติแห่งนั้นตั้งอยู่
มาตรา ๑๙ เพื่อประโยชน์ในการควบคุม ดูแล รักษาหรือบำรุงป่าสงวน
แห่งชาติ อธิบดีมีอำนาจสั่งเป็นหนังสือให้พนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าหน้าที่ของ
กรมป่าไม้ กระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดในเขตป่าสงวนแห่งชาติได้
๖
๗

มาตรา ๑๖ ตรี เพิ่มโดยพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๘   
มาตรา ๑๘ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๘ 

๒๑๐

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗

มาตรา ๒๐๘ ในกรณีป่าสงวนแห่งชาติแห่งใดมีสภาพเป็นป่าเสื่อมโทรมตาม
มาตรา ๑๖ ทวิ ให้อธิบดีโดยอนุมัติรัฐมนตรีมีอำนาจอนุญาตเป็นหนังสือให้บุคคล
หนึ่งบุคคลใดทำการบำรุงป่าหรือปลูกสร้างสวนป่าหรือไม้ยืนต้นในเขตป่าเสื่อมโทรม
ได้ภายในระยะเวลาและตามเงื่อนไขที่กำหนดในหนังสืออนุญาต แต่ในกรณีที่จะ
อนุญาตให้เกิน ๒,๐๐๐ ไร่ ต้องได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี
รัฐมนตรีอาจกำหนดให้ผู้รับอนุญาตเสียค่าตอบแทนให้แก่รัฐบาลได้ตาม
จำนวนที่เห็นสมควรโดยประกาศของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
มาตรา ๒๑ ใบอนุญาตทำไม้หรือเก็บหาของป่า ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ
ตามมาตรา ๑๕ ให้ ใ ช้ ไ ด้ ภ ายในระยะเวลาที่ ร ะบุ ไ ว้ ใ นใบอนุ ญ าตตามระเบี ย บ
ที่อธิบดีกำหนด ซึ่งต้องไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันออกใบอนุญาต
การต่ อ อายุ ใ บอนุ ญ าตให้ เ ป็ น ไปตามแบบ ระเบี ย บและวิ ธี ก ารที่ ก ำหนด
ในกฎกระทรวง
มาตรา ๒๒ ในกรณีใบอนุญาตสูญหายหรือถูกทำลาย ให้ยื่นคำขอใบแทน
ใบอนุญาตต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
การออกใบแทนใบอนุ ญ าต ให้ เ ป็ น ไปตามแบบ ระเบี ย บและวิ ธี ก าร
ที่กำหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๒๓ ใบอนุญาตที่ออกให้ตามมาตรา ๑๕ จะโอนกันได้ต่อเมื่อได้รับ
อนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่
การโอนใบอนุญาตให้เป็นไปตามระเบียบและวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๒๔ ผู้ รั บ ใบอนุ ญ าตหรื อ หนั ง สื อ อนุ ญ าตตามพระราชบั ญ ญั ติ นี้
ต้ อ งจั ด ให้ ค นงาน ผู้ รั บ จ้ า งหรื อ ผู้ แ ทนของผู้ รั บ ใบอนุ ญ าตหรื อ หนั ง สื อ อนุ ญ าต
มีใบคู่มือสำหรับทำการตามที่ได้รับอนุญาต ตามแบบ ระเบียบและวิธีการที่กำหนด
ในกฎกระทรวง
มาตรา ๒๕ เมื่อได้กำหนดป่าใดเป็นป่าสงวนแห่งชาติและรัฐมนตรีได้แต่งตั้ง
พนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ ผู้ ค วบคุ ม และรั ก ษาป่ า สงวนแห่ ง ชาติ นั้ น แล้ ว ให้ พ นั ก งาน
เจ้าหน้าที่มีอำนาจ ดังต่อไปนี้
๘

มาตรา ๒๐ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๘ 
ขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗

๒๑๑

(๑) สั่งให้ผู้หนึ่งผู้ใดออกจากป่าสงวนแห่งชาติ หรือให้งดเว้นการกระทำใดๆ
ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ในกรณีที่มีข้อเท็จจริงปรากฏหรือเหตุอันสมควรสงสัยว่า
มีการกระทำผิดตามพระราชบัญญัตินี้
(๒) สั่งเป็นหนังสือให้ผู้กระทำผิดต่อพระราชบัญญัตินี้รื้อถอน แก้ไข หรือ
ทำประการอื่นใดแก่สิ่งที่เป็นอันตราย หรือสิ่งที่ทำให้เสื่อมสภาพในเขตป่าสงวน
แห่งชาติภายในเวลาที่กำหนดให้
(๓) ยึด ทำลาย รื้อถอน แก้ไขหรือทำประการอื่นเมื่อผู้กระทำผิดไม่ปฏิบัติ
ตาม (๒) ไม่ปรากฏตัวผู้กระทำผิดหรือรู้ตัวผู้กระทำผิดแต่หาตัวไม่พบ
ถ้าพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดดังกล่าว และได้เสีย
ค่าใช้จ่ายเพื่อการนั้น ให้ผู้กระทำผิดชดใช้หรือออกค่าใช้จ่ายนั้นทั้งหมดหรือให้
พนักงานเจ้าหน้าที่นำทรัพย์สินที่ยึดไว้ได้ออกขายทอดตลาดหรือขายโดยวิธีอื่นตาม
ที่ เ ห็ น สมควร เพื่ อ ชดใช้ ค่ า ใช้ จ่ า ยนั้ น และให้ น ำความในมาตรา ๑๓๒๗ แห่ ง
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาใช้บังคับแก่เงินที่ได้จากการขายทรัพย์สินนั้น
โดยอนุโลม
(๔) ดำเนิ น การอย่ า งหนึ่ ง อย่ า งใดที่ เ ห็ น สมควร ทั้ ง นี้ เพื่ อ ป้ อ งกั น หรื อ
บรรเทาความเสียหายแก่ป่าสงวนแห่งชาติในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉิน
มาตรา ๒๖ การจั บ กุ ม ปราบปรามผู้ ก ระทำผิ ด ตามพระราชบั ญ ญั ติ นี้
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เป็นพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจ ตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา ๒๗ เมื่อปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาต คนงาน
ผู้รับจ้าง หรือผู้แทนของผู้รับใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาตกระทำผิดต่อพระราช
บัญญัตินี้หรือกฎกระทรวง หรือเงื่อนไขในใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาต ซึ่งออก
ตามพระราชบัญญัตินี้ อันอาจเป็นการเสียหายอย่างร้ายแรง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่
มีอำนาจสั่งเป็นหนังสือให้พักใช้ใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาตได้ มีกำหนดไม่เกิน
หกสิบวันนับแต่วันที่ออกคำสั่ง
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คำสั่งพักใช้ใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาตตามวรรคหนึ่ง อธิบดีมีอำนาจ
สั่ ง เพิ ก ถอนคำสั่ ง หรื อ เพิ่ ม หรื อ ลดระยะเวลาที่ สั่ ง พั ก ใช้ ใ บอนุ ญ าตหรื อ หนั ง สื อ
อนุ ญ าตได้ ต ามที่ เ ห็ น สมควร แต่ ใ นกรณี ที่ มี ค ำสั่ ง เพิ่ ม ระยะเวลาดั ง กล่ า วนั้ น
จะเพิ่มได้ไม่เกินหนึ่งร้อยยี่สิบวัน           
มาตรา ๒๘ คำสั่ ง พั ก ใช้ ใ บอนุ ญ าตหรื อ หนั ง สื อ อนุ ญ าตของพนั ก งาน
เจ้าหน้าที่หรือคำสั่งของอธิบดีตามมาตรา ๒๗ ผู้รับใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาต
มี สิ ท ธิอุ ท ธรณ์ต่ อ รัฐมนตรีโดยยื่นอุทธรณ์ต่อพนัก งานเจ้ า หน้ าที่ ภ ายในกำหนด
สามสิบวันนับแต่วันที่ทราบคำสั่ง
คำวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้เป็นที่สุด
มาตรา ๒๙ ในกรณีที่มีการสั่งพักใช้ใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาตแล้ว
ถ้ารัฐมนตรีเห็นสมควรก็ให้มีอำนาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาตนั้นได้
มาตรา ๓๐ ในกรณีมีความจำเป็นเพื่อประโยชน์แก่ราชการหรือสาธารณ
ประโยชน์หรือเมื่อปรากฏว่าได้มีการอนุญาตไปโดยมิชอบ รัฐมนตรีมีอำนาจสั่ง
เพิกถอนการอนุญาตรายหนึ่งรายใดทั้งหมดหรือบางส่วนได้
ในกรณีมิใช่เป็นความผิดของผู้ถูกสั่งเพิกถอนการอนุญาตให้จ่ายค่าทดแทน
ด้วยจำนวนเงินอันเป็นธรรมแก่ผู้ถูกสั่งเพิกถอนการอนุญาตนั้น 
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๒๑๓

หมวด ๓
บทกำหนดโทษ
มาตรา ๓๑๙ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๑๔ ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หกเดือนถึง
ห้าปีและปรับตั้งแต่ห้าพันบาทถึงห้าหมื่นบาท
ในกรณีความผิดตามมาตรานี้ ถ้าได้กระทำเป็นเนื้อที่เกินยี่สิบห้าไร่หรือ
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่
(๑) ไม้สัก ไม้ยาง ไม้สนเขา หรือไม้หวงห้ามประเภท ข. ตามกฎหมายว่า
ด้วยป่าไม้ หรือ
(๒) ไม้อื่นเป็นต้นหรือเป็นท่อนอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือทั้งสองอย่างรวมกัน
เกินยี่สิบต้น หรือท่อน หรือรวมปริมาตรไม้เกินสี่ลูกบาศก์เมตร หรือ
(๓) ต้นน้ำลำธาร
ผู้กระทำความผิดต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สองปีถึงสิบห้าปี และปรับตั้งแต่
สองหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนห้าหมื่นบาท
ในกรณี ที่ มี ค ำพิ พ ากษาชี้ ข าดว่ า บุ ค คลใดกระทำความผิ ด ตามมาตรานี้
ถ้ า ปรากฏว่ า บุ ค คลนั้ น ได้ ยึ ด ถื อ ครอบครองที่ ดิ น ในเขตป่ า สงวนแห่ ง ชาติ
ศาลมีอำนาจสั่งให้ผู้กระทำผิด คนงาน ผู้รับจ้าง ผู้แทนและบริวารของผู้กระทำผิด
ออกจากเขตป่าสงวนแห่งชาติได้
มาตรา ๓๒ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๒๔ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท
มาตรา ๓๓๑๐ ผู้ใดทำให้เสียหาย ทำลาย ซึ่งหลักเขต ป้าย หรือเครื่องหมาย
อื่นใดที่จัดให้มีขึ้นตามพระราชบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือ
ปรับไม่เกินสามหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
มาตรา ๓๓ ทวิ๑๑ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่อธิบดีกำหนดตามมาตรา ๑๘
หรือขัดคำสั่งพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งสั่งตามมาตรา ๒๕ (๑)หรือ (๒) ต้องระวาง
โทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ         
มาตรา ๓๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๒
มาตรา ๓๓ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๒ 
๑๑
มาตรา ๓๓ ทวิ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๘ 
๙

๑๐

๒๑๔
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มาตรา ๓๔ ผู้ใดรับไว้ด้วยประการใด ซ่อนเร้น จำหน่าย หรือ ช่วยพาเอาไป
เสียซึ่งไม้หรือของป่าที่ตนรู้อยู่แล้วว่า เป็นไม้หรือของป่าที่มีผู้ได้มาโดยการกระทำ
ผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษเสมือนเป็นตัวการในการกระทำผิดนั้น
มาตรา ๓๕ บรรดาไม้ ของป่า เครื่องมือ เครื่องใช้ อาวุธ สัตว์พาหนะ
ยานพาหนะ หรื อ เครื่ อ งจั ก รกลใดๆ ซึ่ ง บุ ค คลใช้ ห รื อ ได้ ม าโดยการกระทำผิ ด
ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ริบเสียทั้งสิ้นโดยไม่คำนึงว่าเป็นของผู้กระทำผิดและมี
ผู้ถูกลงโทษตามคำพิพากษาของศาลหรือไม่ 
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๒๑๕

บทเฉพาะกาล
มาตรา ๓๖ บรรดาป่ า ที่ เ ป็ น ป่ า คุ้ ม ครองอยู่ แ ล้ ว ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ย
การคุ้มครองและสงวนป่าก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ถือว่าเป็นป่าสงวน
แห่งชาติตามพระราชบัญญัตินี้จนกว่าจะมีกฎกระทรวงออกตามมาตรา ๖ วรรคสอง
หรือมาตรา ๗ ซึ่งต้องออกภายในห้าปี นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
มาตรา ๓๗ ใบอนุญาตที่ออกให้แก่บุคคลกระทำการใดๆ ตามกฎหมายว่า
ด้วยการคุ้มครองและสงวนป่าก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ใช้ได้ต่อไป
จนสิ้นอายุตามที่ระบุไว้ในใบอนุญาตนั้น
มาตรา ๓๘ ภายในระยะเวลาหนึ่งปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
บรรดากฎกระทรวง ประกาศ ข้อกำหนด และระเบียบการต่างๆ ที่ได้ออกตาม
กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองและสงวนป่าและใช้อยู่ในวันประกาศ พระราชบัญญัติ
นี้ในราชกิจจานุเบกษา ให้คงใช้บังคับต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้
ทั้งนี้ จนกว่าจะมีกฎกระทรวง ประกาศ ข้อกำหนด หรือระเบียบการต่างๆ ยกเลิก
หรือมีความอย่างเดียวกัน หรือขัด หรือ แย้งกัน หรือกล่าวไว้เป็นอย่างอื่น 
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
จอมพล ถนอม กิตติขจร
นายกรัฐมนตรี 

๒๑๖
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บัญชีอัตราค่าธรรมเนียม ค่าภาคหลวงและค่าบำรุงป่า

          
คำขอ
ฉบับละ ๑ บาท
ใบอนุญาตทำไม้ หรือเก็บหาของป่า
ฉบับละ๒๐ บาท
ใบคู่มือคนงาน ผู้รับจ้างหรือผู้แทนของ 
ผู้รับใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาต
ฉบับละ ๕ บาท
ใบแทนใบอนุญาต
ฉบับละ ๕ บาท
การโอนใบอนุญาต
ครั้งละ ๑๐ บาท
หนังสืออนุญาตให้บุคคลเข้าทำประโยชน์
หรืออยู่อาศัย
ไร่ละ ๕๐๐ บาท
ค่าภาคหลวงไม้
ลูกบาศก์เมตรละ ๔๐ บาท
ค่าภาคหลวงของป่า
ลูกบาศก์เมตรละ ๔ บาท
ในกรณีไม่อาจคำนวณเป็นลูกบาศก์เมตร
ร้อยละสิบของราคาตลาด
ค่าบำรุงป่า สองเท่าค่าภาคหลวงไม้หรือค่าภาคหลวงของป่าที่ผู้รับอนุญาตจะต้อง
ชำระ เนื่องจากการทำไม้และเก็บหาของป่าจากป่าสงวนแห่งชาติ 

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗

๒๑๗

หมายเหตุ
เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากป่าไม้เป็น
ทรั พ ยากรธรรมชาติ ที่ ส ำคั ญ ยิ่ ง ของชาติ และรั ฐ บาลได้ ก ำหนดจุ ด หมายไว้ ใ น
แผนพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติว่า จะสงวนป่าไม้ไว้เป็นเนื้อที่ประมาณ ร้อยละ ๕๐
แห่งเนื้อที่ประเทศไทย คือ เป็นเนื้อที่ป่าสงวนรวมประมาณ ๒๕๐,๐๐๐ ตาราง
กิโลเมตร หรือ ๑๕๖ ล้านไร่
บัดนี้ ปรากฏว่าป่าไม้ที่สงวน คุ้มครองไว้แล้ว และที่ยังมิได้สงวนคุ้มครองได้
ถูกบุกรุกและถูกทำลายไปเป็นจำนวนมาก แม้ป่าไม้ในบริเวณต้นน้ำลำธารก็ถูก
แผ้วถางเผาทำลายไปเป็นอันมาก ซึ่งอาจเป็นเหตุให้เกิดความแห้งแล้งพื้นดินพังทลาย
ลำน้ ำ ตื้ น เขิ น หรื อ เกิ ด อุ ท กภั ย อั น เป็ น ผลเสี ย หายแก่ ก ารเกษตรและเศรษฐกิ จ
ของประเทศอย่างร้ายแรง ทั้งนี้ เนื่องจากกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองและสงวนป่า
ที่ใช้บังคับอยู่ มีวิธีการไม่รัดกุมเหมาะสม ต้องเสียเวลาดำเนินการเป็นเวลานาน
จึ ง จะประกาศกำหนดเป็ น ป่ า สงวน หรื อ เป็ น ป่ า คุ้ ม ครองได้ เป็ น เหตุ ใ ห้ บุ ค คล
บางจำพวกฉวยโอกาสทำลายป่าได้กว้างขวางยิ่งขึ้น นอกจากนั้นได้กำหนดโทษ
ผู้ฝ่าฝืนไว้ไม่เหมาะสมกับกาลสมัย ผู้กระทำผิดไม่เข็ดหลาบเป็นช่องทางให้มีการ
บุกรุกทำลายป่ามากขึ้น รัฐบาลจึงเห็นเป็นการจำเป็นอันรีบด่วนที่จะต้องดำเนินการ
ปรั บ ปรุ ง กฎหมายเรื่ อ งนี้ เ สี ย ใหม่ เพื่ อ ให้ ส ามารถดำเนิ น การคุ้ ม ครองป้ อ งกั น
เพื่อรักษาไว้ซึ่งทรัพยากรธรรมชาติอันมีค่าของชาติ และเพื่อมิให้อาชีพเกษตรกรรม
ของประชาชนส่ ว นใหญ่ แ ละเศรษฐกิ จ ของประเทศถู ก กระทบกระเทื อ นจากผล
ของการทำลายป่า 
           

๒๑๘

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗

พระราชกฤษฎีกา
กำหนดไม้หวงห้าม
พ.ศ. ๒๕๓๐

พระราชกฤษฎีกา

กำหนดไม้หวงห้าม

พ.ศ. ๒๕๓๐
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๖ ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๓๐
เป็นปี่ที่ ๕๒ ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ
โปรดเกล้า ฯ ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการกำหนดไม้หวงห้าม
เสียใหม่ ให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ปัจจุบัน
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๕๙ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
และมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่๕) พ.ศ. ๒๕๑๘ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า “พระราชกฤษฎีกากำหนดไม้หวงห้าม
พ.ศ. ๒๕๓๐”
มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดเก้าสิบวันนับแต่วัน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ยกเลิก
(๑) พระราชกฤษฎีกากำหนดไม้หวงห้าม พ.ศ. ๒๕๐๕
(๒) พระราชกฤษฎีกากำหนดไม้หวงห้าม (ฉบับที่๒) พ.ศ. ๒๕๑๐
(๓) พระราชกฤษฎีกากำหนดไม้หวงห้าม (ฉบับที่๓) พ.ศ. ๒๕๑๗
(๔) พระราชกฤษฎีกากำหนดไม้หวงห้าม (ฉบับที่๔) พ.ศ. ๒๕๑๗
ขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
พระราชกฤษฎีกากำหนดไม้หวงห้าม พ.ศ. ๒๕๓๐

๒๒๑

(๕) พระราชกฤษฎีกากำหนดไม้หวงห้าม (ฉบับที่๕) พ.ศ. ๒๕๒๐
มาตรา ๔ ให้ไม้บางชนิดในป่า ในท้องที่ทุกจังหวัดทั่วราชอาณาจักรตามที่
ระบุไว้ในบัญชีท้ายพระราชกฤษฎีกานี้เป็นไม้หวงห้ามตามพระราชบัญญัติป่าไม้
พุทธศักราช ๒๔๘๔
มาตรา ๕ การเปลี่ยนแปลงประเภทไม้หวงห้ามโดยผลแห่งบทบัญญัติตาม
พระราชกฤษฎีกานี้ไม่กระทบกระเทือนการอนุญาตให้ทำไม้ในแปลงหนึ่งแปลงใด
ในพื้นที่สัมปทานก่อนวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับ หรือใบอนุญาตทำไม้ที่ได้
ออกให้ไว้ก่อนวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับ ให้คงใช้ได้ต่อไปเท่ากำหนดเวลา
การอนุญาตหรือใบอนุญาตแล้วแต่กรณี
มาตรา ๖ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รักษาการตาม
พระราชกฤษฎีกานี้
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พิชัย รัตตกุล
รองนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ: เหตุผลโดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
การกำหนดไม้หวงห้ามเสียใหม่ ให้ใช้บังคับในท้องที่ทุกจังหวัดทั่วราชอาณาจักร
เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับควบคุมไม้หวงห้ามไม่สับสน
ยุ่ ง ยากและได้ ผ ลดี ยิ่ ง ขึ้ น ประกอบกั บ ในปั จ จุ บั น ไม้ บ างชนิ ด ที่ มิ ไ ด้ ก ำหนดเป็ น
ไม้หวงห้ามมาก่อนกลับเป็นไม้มีค่าหายากและนิยมนำออกโดยไม่คำนึงถึงความ
เสียหายของพันธุ์ไม้ ดังนั้น เพื่อมิให้ไม้ชนิดดีมีค่าหายากเป็นอันตรายหรือสูญสิ้นไป
สมควรกำหนดให้ไม้บางชนิดเป็นไม้หวงห้ามรวมทั้งเปลี่ยนแปลงประเภทไม้หวงห้าม
บางชนิดที่ได้กำหนดไว้แล้วเสียใหม่ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน
จึงจำเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้ 
(ราชกิจจา ฯ เล่ม ๑๐๔ ตอนที่ ๒๒๐ วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๓๐)

๒๒๒

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
พระราชกฤษฎีกากำหนดไม้หวงห้าม พ.ศ. ๒๕๓๐

บัญชีท้ายพระราชกฤษฎีกา
กำหนดไม้หวงห้าม พ.ศ. ๒๕๓๐
ลำดับที่
ประเภท ก. ไม้หวงห้ามธรรมดา
กระเจา กระเชา (Holoptelea integrifolia Planch.)
๑
กระโดน ปุย (Careya sphaerica Roxb.)
๒
กระถินพิมาน กระถินป่า แฉลบขาว แฉลบแดง ปี้มาน สีเสียดแก่น  
๓
สีเสียดเหลือง สีเสียดเหนือ สีเสียดขี้ช้าง (Acacia spp.)
กระท้อน สะท้อน ท้อน เตียน มะต้อง มะติ๋น สะท้อนนก
๔
(Sandoricum spp.)
๕
กระท้อนรอก ท้อนรอก หมากมุ่น มะมุ่น มะมุ่นดง (Elaeocarpus spp.
๖
กระทุ่มหมู กระทุ่มขี้หมู กระทุ่มนา ตุ้มกว้าว (Mitragyna spp.)
๗
กระบก หมากบก มะมื่น มะลื่น หลักกาย (lrvingia malayana)
Oliv.ex Benn.)
๘
กระบาก บาก ตะบาก ปีก ช้าม่วง ปีงู (Anisoptera spp.)
๙
กระบากดำ มะรันตีสะเดา (Shorea spp.)
๑๐
กระเบาลิง กระเบากลัก กระเบียน กระเบาดง หัวลิงหัวค่าง 
ดูกช้างเบา (Hydnocarpus spp.)
๑๑
ก่อ มะก่อ กอ ค้า (Castanopsis spp., Lithocarpus spp.&
Quercus spp)
๑๒
กะเจียน ขะเจียน โมดดง สะบันงาป่า ยางอึ่ง ยางโอน  
(Polyalthia spp.)
๑๓
กะทังหัน กระทิง กังหัน ตังหัน ตังหน พะอง ชวด สารภีทะเล
สารภีแนน เนาวกาน ตางอ ตาหงอ (Calophyllum spp.)
๑๔
กัดลิ้น ขี้อ้าย มะเฟืองป่า แก้วสาร ลำไยป่า พญาไก่เถื่อน 
(Walsura spp.) 
๑๕
กันเกรา ตำเสา มันปลา (Fagraea fragrans Roxb.)
๑๖
ก้านตอง ก้านทอง ขันทอง เปรียง (Swintonia spp.)
ขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
พระราชกฤษฎีกากำหนดไม้หวงห้าม พ.ศ. ๒๕๓๐

๒๒๓

ลำดับที่
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒

๒๒๔

ประเภท ก. ไม้หวงห้ามธรรมดา
ก้านเหลือง สะแกเหลือง ตุ้มคำ ขมิ้นทอง มินดอง (Nauclea spp.)
กาลอ (Shorea faguetiana Heim)
กำลังเสือโคร่ง (Betula alnoides Buch. Ham.)
กุ๊ก กอกกั๋น อ้อยช้าง (Lannea coromandelica Merr.syn. Odina
wodier Roxb.)
กุหลิม กระเทียมต้น (Scorodocarpus borneensis Becc.)
เกด (Manilkara hexandra Dubard)
เกล็ดลิ่น คอแลน คอเหี้ย พรวน ตะกวดร้องไห้ แลนบาน แลนง้อ  
แลนวา แลนไห้ (Xerospermum spp.)
เกว้า ขว้าว กาว กว้าว ตองเหลือง ขมิ้นต้น (Haldina cordifolia
Ridsd. & Metadenia spp.)
แกแล เข เหลือง แกเล (Maciura cochinchinensis Corner)
โกงกาง พังกา ลาน โกงกางใบเล็ก โกงกางใบใหญ่ (Rhizophora spp.)
ไกรทอง เจตมูล เจ็ดหมุน เข็ดมูล แก่นแดง (Erythroxylum
cuneatum Kurz)
ขนาน จำปีแขก ลำป้าง ตากวาง หำม้า หำฮอก กะนวล ขะนวล
สากกะเท้า สนานดง สร้อยพ้าว ข้าวตาก จ้าหลอด หำรอก ตองม่อม
หำอาว (Pterospermum spp.)        
ขนุนปาน ขนุนป่า มะหาด หาด หาดหนุน ไสน หาดส้าน ตาปัง
ตังเก ไฉน กะเอาะ เอาะ ออก มะออก (Artocarpus spp.)
ขมิ้นดำ ไข่เขียว ไข่ไก่เขียว ปาด เขียว โดแหลม ตะเคียนซวย ส่วย
เบ้เขียง ชานอ้อย พุ่มเขียว ปาดหลังเขียว (Parashorea spp.)    
ขะเจ๊าะ สาธร คำแมบ คะแมด ค่าขี้หนู ขี้หมู แชะ กาแซะ กะแซะ    
(Millettia spp.)         
ขะไต๋ ดูช้างย้อย กะไต๋ หมาเหนียว ลูบลีบ (Ulmus lancifolia
Roxb.)

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
พระราชกฤษฎีกากำหนดไม้หวงห้าม พ.ศ. ๒๕๓๐

ลำดับที่
ประเภท ก. ไม้หวงห้ามธรรมดา
๓๓ ขี้เหล็กป่า แสมสาร ขี้เหล็กสาร ขี้เหล็กแพะ ขี้เหล็กโคก (Cassia  
garrettiana Craib)        
๓๔ เขลง หมากเค็ง หยี นางดำ กายี (Dialium spp.)         
๓๕ ด่าหด ดูกเน่า (Engelhardtia spp.)
๓๖
คาง คางแดง มะขามป่า มะขามผี พฤกษ์ ปันแถ ถ่อน ทิ้งถ่อน  
มะขามโคก (Albizia spp.)
๓๗ ค้างคาว ตะพุน กะพุน สะพุน ลางสาดเขา (Aglaia spp.)
๓๘ คูน อมแล้ง ชัยพฤกษ์ ราชพฤกษ์ (Cassia fistula Linn.)
๓๙ เคี่ยม (Cotylelobium melanoxylon Pierre syn.C.lanceolatum
Craib)
เคี่ยมคนอง (Shorea henryana Pierre syn.S.sericeiflora Fisch.&
๔๐
Hutch.)
แคหิน แคผอย แคหวาย แคก้อง แคสี แคยอดดำ แคเขา แคทราย  
๔๑
ฮังแฮ้ง (Stereospermun spp.)
๔๒ เงาะป่า หมักแวว (Nephelium spp.)
๔๓ จันทน์ดง จันทน์ป่า (Myristica spp.)
๔๔ จันทน์ทอง (Fraxinus floribunda Wall.)
๔๕ จำปีป่า จำปาซ้อน จำปา จำปาป่า จำปากอ (Manglietia spp.,
Michelia spp. & Aromadendron spp.)
จิกนม จิกเขา ยางมะซาง ยางขนุนนก นาสี ศรีกระบี่ (Palaquium
๔๖
 
 spp. & Aesandra  krabiensis Aubrev.)
๔๗ เฉียงพร้านางแอ เขียงพร้านางแอ คอแห้ง บงนั่ง บงมัน สีฟันนางแอ  
 
 สันพร้านางแอ (Carallia brachiata Merr.)
๔๘ ชะนูดต้น ชะนูด นูดต้น แตงชั่ง (Prunus spp.)
๔๙ ชัน ชันตก เต็งดง เต็งตานี ฮาว ยางหมอก (Shorea thorelii Pierre)

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
พระราชกฤษฎีกากำหนดไม้หวงห้าม พ.ศ. ๒๕๓๐

๒๒๕

ลำดับที่
๕๐
 
 
๕๑
๕๒
๕๓
 
 
๕๔
 
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
 
๖๕
 
๖๖
๖๗

๒๒๖

ประเภท ก. ไม้หวงห้ามธรรมดา
ชันพู่ ตะเคียน เคียน แคน ตะเคียนทอง ตะเคียนใหญ่ ตะเคียนจง
ตะเคียนไพร ตะเคียนขน ตะเคียนเขา หงอนไก่หลังขาว หลังขาว
กระบกกรัง ตะเคียนหิน เหลาเตา อีแรด ตะเคียนราก (Hopea spp.)
ชาเรียน ทุเรียนป่า ทุเรียนนก (Durio spp.)
ช้างแหก ช้างแฮะ ช้างไห้ ทุเรียนผี (Neesia spp.)
ชิงชัน เก็ดแดง อีเม่ง พะยุงแกลบ กระพี้ แดงจีน ขะยุง ซิก กระซิก
กระซิบ พะยูง หมากพลูตั๊กแตน กระพี้เขาควาย เก็ดดำ อีเฒ่า เก็ด
เขาควาย (Dalbergia spp.)
ชุมแพรก เสียดข่อ หงอนไก่ หงอนไก่ขาว หงอนไก่ทะเล ไข่ควาย
ดุหุน (Heritiera spp.)
ชุมแสง (Xanthophyllum spp.)
ซ้อ ซ้องแมว ร่มม้า สันปลาซ่อน (Gmelina arborea Roxb.)
ซาก คราก สาตร พันชาด พันซาด (Erythrophleum spp.)
แดง สกรอม (Xylia spp.)
แดงน้ำ (Acrocarpus fraxinifolius Wight & Arn.)
แดงแสม แดงสะแหง แดงดง แดงเหนียว (Schoutenia spp.)
ตะคร้อ เคาะ โจ้ก มะเคาะโจ้ก (Schleichera oleosa Merr.)
ตระคร้ำ ค้ำ หวีด (Garuga pinnata Roxb.)
ตะเคียนชันตาแมว ตะเคียนชัน (Balanocarpus heimii King)
ตะเคียนทราย ซวย คันหอก ตะเคียนหอก ตะเคียนสามพอน  
(Shorea gratissima Dyer & S. Laevis Ridl.)
ตะเคียนหนู เหว เบน ขี้หมวกเปียก (Anogeissus acuminata Wall.
var. Lanceolata Clarke)
ตะบูน ตะบัน (Xylocarpus spp.)
ตะแบก เปี๋อย เกรียม เสลา อินทนิล (Lagerstroemia spp.)
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ลำดับที่
ประเภท ก. ไม้หวงห้ามธรรมดา
๖๘ ตะแบกกราย ตะแบกเลือด เปี๋อยเลือด มะเกลือเลือด ปู่เจ้า
 
 หามกราย หนามกราย หอมกราย มะขามกราย แสนคำ รกฟ้า
 
 ฮกฟ้า  เชือก สมอพิเภก สมอไทย สมอดีงู สมอแหน มะนะ สมอชด
อู่ชด  (Terminalia spp.)
๖๙ ตาเสือ มะอ้า มะห่างก่าน มะอ้าแดง มะอ้ายาง (Amoora spp.)
ตานเสี้ยน นมฤาษี โพสัย โพอาศัย (Planchonella spp.)
๗๐
ติ้ว แต้ว ติ้วส้ม โงงงัง (Cratoxylum spp.)
๗๑
๗๒ ตีนนก นม สมอนน สวอง ผ่าเสี้ยน กาสามปีก สะพุนทอง
(Vitex spp.)
๗๓ ตีนเป็ด พญาสัตบรรณ สัตบรรณ เทียะ ทุ้งฟ้า กระทุ้งฟ้า ตีนเป็ดพรุ
 
 (Alstonia spp.)
๗๔ ตุ้มเต๋น ตุ้มลาง อ้า คอเหนียง สะบันงาช้าง ปีกอ้า ลำพูป่า
 
 ลำแพนเขา (Duabanga grandiflora Walp.)
๗๕ เต็ง แงะ จิก รัง ฮัง เปา (Shorea obtusa Wall. & S. siamensis  
 
 Miq. syn. Pentacme suavis A. DC.)
๗๖ เตยนะ เตยหนาม หนาม (Pentaspadon velutinus Hook. F. Syn.
 
 Microstemon velutina Engl.)
๗๗ เติม ประดู่ส้ม (Bischofia javanica Bl.)
๗๘ เตียว สะเตียว (Ganua spp.)
๗๙ ทองบึ้ง ท้องบึ้ง ยวน อีแปะ (Koompassia spp.)
ทัง ทังเขา หมีเหม็น อีเหม็น ตานหก ตันหก ทำมัง กะทังใบใหญ่  
๘๐
 
 (Litsea spp.)
เทพทาโร จวง จวงหอม การบูรต้น ข่าต้น ตะไคร้ต้น พลูต้น สมุลแว้ง
๘๑
 
 (Cinnamomun porrectum Kosterm. Syn. C. Parthenoxylon
 
 Nees & C. ilicioides cheval. Syn. C. Siamense Craib)
๘๒ นนทรี ทำเลง อะราง กระถินแดง (Peltophorum spp.)
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๒๒๗

ลำดับที่
ประเภท ก. ไม้หวงห้ามธรรมดา
๘๓ น่อง ยางน่อง (Antirais toxicaria Lesch.)
๘๔ นางเลว หัวช้าง หำช้าง กล้วย มะกล้วย สาแหรก (Platymitra  
siamensis Craib & Cyathocalyx martabanicus Hook.f.)
๘๕ บง ยางบง หมี่ ไก๋ (Persea spp.)
๘๖ บุนนาค นากบุด (Mesua spp.)
๘๗ ประดู่ ดู่ (Pterocarpus spp.)
๘๘ ประสัก ประศักขาว พังกาหัวสุม ประสักแดง ขลัก ถั่วขาว รุ่ย รังกะได
 
 ถั่วดำ (Bruguiera spp.)
๘๙ ปรู ปรู๋ (Alangium salviifolium Wang. Subsp. Hexapetalum  
Wang.)
ปอเลียง ปอเลียงฝ้าย (Kydia calycina Roxb.)
๙๐
โปง อีโปง (Brownlowia helferiana Pierre)
๙๑
๙๒ โปรง โพรง (Ceriops spp.)
๙๓ เผิง เนา สะแกแสง กะดังงาไทย กระดังงาใบใหญ่ (Cananga spp.)
๙๔ ฝาหน้อ ฝาละมี ตะพง เบื้องถ้วย เบื้องไท (Endospermum  
 
 diadenum A. Shaw)
๙๕ ฝาด ตำเสาหนู่ เม่าทะเล (Lumnitzera spp.)
๙๖ พญาไม้ ขุนไม้ (Podocarpus spp.)
๙๗ พนอง เชื่อม (Shorea hypochra Hance)
๙๘ พรมคต บงคต ขวัญข้าว เหมือดคน (Helicia spp.)
๙๙ พระเจ้าห้าพระองค์ (Dracontomelon mangiferum Bl.)
๑๐๐ พลวง ตึง กุง เหียง กราด สะแบง ชาด (Dipterocarpus spp.)
๑๐๑ พลอง พลองกินลูก (Memecylon ovatum J.E. Smith)
๑๐๒ พลับ มะพลับ ดำดง สังทำ เนียน ตะโก ดำ นางดำ ไหม้ นั่งจ้อย  
 
 จัน ลำบิด กล้วยฤาษี เฮื้อนกวาง ตานดำ กาจะ มะเกลือ มะริด  
 
 ถ่านไฟผี เม่าเหล็ก ตะโกพนม สาวดำ ริเภา ริบู (Diospyros spp.)
๒๒๘
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ลำดับที่
๑๐๓
๑๐๔
 
๑๐๕
๑๐๖
๑๐๗
๑๐๘
 
๑๐๙
๑๑๐
 
๑๑๑
๑๑๒
๑๑๓
๑๑๔
๑๑๕
๑๑๖
๑๑๗
๑๑๘
๑๑๙
๑๒๐
๑๒๑

ประเภท ก. ไม้หวงห้ามธรรมดา
พะยอม ยอม ขะยอม พะยอมดง (Shorea spp.)
พะวา ละวา วา ป้อง มะป่องต้น มังคุดป่า ขวาด ขวากเหลือง  
ชะมวง ส้มมวง โมง หมากโมง มะดันป่า (Garcinia spp.)
พันจำ สะเดาปัก สักน้ำ สักทะเล จันทน์กะพ้อ ซี ดำด่าง
(Vatica spp.)
พันตัน พันตาล มังตาล ทังดาย ค่ายโซ่ ทะโล้ (Schima wallichii  
Korth.)
พิกุลป่า พิกุล พิกุลเขา กุน ขากุน ตรน (Mimusops spp.
& Payena spp.)
พุด พุดหนอง ข่อยหิน ข่อยด่าน ไข่เน่า รักนา คมขวาน กระมอบ
คำมอกหลวง (Gardenia spp.)
ไพ ลิไพ มะกล่ำต้น มะกล่ำทาช้าง มะโหกแดง (Adenanthera spp.)
มะเกิ้ม มะเหลี่ยม มะกอกเหลี่ยม มะจิ้น มะกอก เลือด มะกอก
เกลื้อน มะเลื่อม มะกอกเลื่อม (Canarium spp.)
มะค่าแต้ มะค่าลิง มะค่าหนาม กลิ้ง อ้ายกลิ้ง (Sindora spp.)
มะค่าโมง มะค่าใหญ่ มะค่าดง เบง (Afzelia xylocarpa Craib)
มะคำไก่ เทียนขโมย สองกระดอง (Drypetes spp.)
มะซาง ซาง หนามซาง ละมุดสีดา (Madhuca spp.)
มะแฟน หมากแฟน แทน กะตีบ (Protium serratum Engl.)
มะม่วงป่าทุกชนิด (Mangifera spp.)
มังคะ มังคาก (Cynometra spp.)
เมี่ยงอาน สอม กะอาม กระทงลอย (Crypteronia spp.)
โมกมัน โมกน้อย มูกน้อย (Wrightia tomentosa Roem.& Schult.)
โมกหลวง โมกใหญ่ มูกหลวง ยางพุด (Holarhena antidysenterica  
Wall.)
ยมหอม สุเหรียน (Toona spp. Syn. Cedrela spp.)
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๒๒๙

ลำดับที่
๑๒๒
๑๒๓
๑๒๔
๑๒๕
๑๒๖
๑๒๗
๑๒๘
๑๒๙
๑๓๐
๑๓๑
๑๓๒
๑๓๓
๑๓๔
๑๓๕
๑๓๖
๑๓๗
๑๓๘
 
๑๓๙
๑๔๐
๑๔๑
๑๔๒
๑๔๓
๑๔๔
๑๔๕
๒๓๐

ประเภท ก. ไม้หวงห้ามธรรมดา
ยมหิน มะยมหิน สะเดาช้าง สะเดาหิน (Chukrasia spp.)
ยูง อีโต้ (Dipterocarpus spp.)
รัก ฮัก รักใหญ่ (Melanorrhoea spp.)
รักเขา (Semecarpus spp.)
รากเหลือง ฮากเหลือง (Koloona spp.)
ราชครูดำ (Goniothalamus macrophyllus Kook.f. & Th.)
รายา สะระยา สยาแดง (Shorea curtisii Dyer)
แร้ แหร แหรช่อ (Dehaasia spp.)
เลียง เลียงมัน ไย ไยด้าย (Berrya spp.)
เลี่ยน แก่นแห้ง (Melia spp.)
เลือดควาย เลือดม้า สีซวง (Knema spp.)
สงแก สังแก เขยหลาย (Peronema canescens Jack)
สนเขา สน เกี๊ยะ จ๋วง ไต้ แปก (Pinus spp.)
สนสามพันปี สนสร้อย สนพางกระรอก (Dacrydium elatum Wall.)
สบ ปรก หอม (Altingia spp.)
สมพง สมพุง กะปุง กะพง งุ้น (Tetrameles nudiflora R. Br.)
สยาขาว สยาเหลือง สยา มารันตี เมอรันตี (Shorea leprosula
Miq. & s. Parvifolia Dyer)
สองสลึง ยายบู่ เสม็ดทุ่ง (Lophopetalum spp.)
สะเดา สะเลียม กะเดา เดา เทียม (Azadirachta Indica Juss.)
สะทิต ตาทิต สะทิบทอง คางคก สะทิบ สิไหร คางคก (Phoebe spp.)
สักขี้ไก่ กะเบียด เบียด (Premna tomentosa Willd. & P.
pyramidata Wall.)
ส้าน แส้น มะส้าน มะตาด (Dillenia spp.)
สาย กาสาย แสนตาล้อม (Pometia spp.)
สารภีป่า สารภี มะนาวก๋าน (Mammea spp.)
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ลำดับที่
๑๔๖
๑๔๗
๑๔๘
 
๑๔๙
๑๕๐
๑๕๑
๑๕๒

ประเภท ก. ไม้หวงห้ามธรรมดา
สีเสียดเหลือก ทองสุก หนานหิน เลือกนก (Pentace spp.)
สีเสื้อ ผีเสื้อหลวง (Casearia spp.)
หมักมื่อ ทะลอก มะพอก มะคลอก พอก ตะโลก เหลอะ
(Parinari anamense Hance)
หลันตัน กะลันตัน ตะเคียนใบปด ยางดำ (Shorea guiso Bl.)
หลุมพอ สลุมพอ กะลุมพอ หลุมพอทะเล หลุมพอเลือด (Intsia spp.)
หว้า มะห้า ห้า แดงกวน แดงเขา เมา ชมพู่ (Eugenia spp.)
หัวเต่า ขี้ผึ้ง (Donella lanceolata Aubr.syn. Chrysophyllum  
roxburghii G. Don
๑๕๓ หัวแมลงวัน มะม่วงหัวแมลงวัน มะม่วงแมงวัน (Buchanania spp.)
๑๕๔ เหรียง เรียง กะเหรี่ยง สะตอ ลูกดิ่ง (Parkia spp.)
๑๕๕ อบเชย ฮางแกง ฮังไก๊ เชียด กะเชียด มหาปราบ
(Cinnamomum spp.)
๑๕๖ เอียน เอี้ยน (Neolitsea zeylanica Merr.)
๑๕๗ แอ๊ก (Shorea glauca King)
๑๕๘ 
 โอบ ขานาง เปลือย เปื๋อยนาง กะปิ ข้าวสาร ดีหมี หมากดูก  
ตะเคียนเผือก (Homalium spp.)
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๒๓๑

ลำดับที่
ประเภท ข. ไม้หวงห้ามพิเศษ
๑
กระเบา กระเบาน้ำ กระเบาใหญ่ (Hydnocarpus anthelminthicus  
Pierre)
๒
กำจัดต้น มะแข่น แขว่น มะข่วง ลูกระมาศ (Zanthoxylum spp.)
๓
กำยาน (Styrax spp.)
๔
จันทน์ชะมด (Aglaia pyramidata Hance)
๕
จันทน์หอม (Mansonia gagei Drumm.)
๖
จันทนา จันทน์ขาว (Tarenna hoaensis Pitard)
๗
ตีนเป็ดแดง เยลูตง (Dyera costulata Hook.f.)
๘
ปะ กระ (Elateriospermum tapos Bl.)
๙
รง รงทอง (Garcinia acuminata Planch. & G. Hanburyi  
Hook.f.)
๑๐
สนแผง สนใบต่อ แปกลม (Calocedrus macrolepis Kurz)
๑๑
สำรอง พุงทะลาย ท้ายเภา (Scaphium spp.)
๑๒
แสลงใจ แสลงไหน แสลงทม แสลงเบื่อ แสงเบื่อ มะตึ่ง ตึ่งต้น บึงกา 
ตูมกา ตึ่ง ตูมกาขาว (Strychnos spp.)
แหลง แสลง ยวนผึ้ง ผึ้ง ลุง (Ficus albipila King)
๑๓
หมายเหตุ :- เหตุผลโดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
การกำหนดไม้หวงห้ามเสียใหม่ ให้ใช้บังคับในท้องที่ทุกจังหวัดทั่วราชอาณาจักร
เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับควบคุมไม้หวงห้ามไม่สับสน
ยุ่งยากและได้ผลดียิ่งขึ้น ประกอบกับในปัจจุบันไม้ยางชนิดที่มิได้กำหนดเป็นไม้หวงห้าม
มาก่ อ นกลั บ เป็ น ไม้ มี ค่ า หายากและนิ ย มนำออกโดยไม่ ค ำนึ่ ง ถึ ง ความเสี ย หาย
ของพันธุ์ไม้ ดังนั้น เพื่อมิให้ไม้ชนิดดีมีค่าหายากเป็นอันตรายหรือสูญสิ้นไปสมควร
กำหนดให้ไม้บางชนิดเป็นไม้หวงห้ามรวมทั้งเปลี่ยนแปลงประเภทไม้หวงห้ามบาง
ชนิดที่ได้กำหนดไว้แล้วเสียใหม่ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน
จึงจำเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้
๒๓๒
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พระราชกฤษฎีกากำหนดไม้หวงห้าม พ.ศ. ๒๕๓๐

พระราชกฤษฎีกา
กำหนดของป่าหวงห้าม
พ.ศ. ๒๕๓๐

 
พระราชกฤษฎีกา

กำหนดของป่าหวงห้าม

พ.ศ. ๒๕๓๐
---------------ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๐
เป็นปีที่ ๔๒ ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ         
โปรดเกล้า ฯ ให้ประกาศว่า 
โดยที่ เ ป็ น การสมควรปรั บ ปรุ ง พระราชกฤษฎี ก าว่ า ด้ ว ยการกำหนดของ
ป่าหวงห้ามเสียใหม่ ให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ปัจจุบัน
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๕๙ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
กับมาตรา ๒๗ และมาตรา ๒๘ แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า “พระราชกฤษฎีกากำหนดของป่าหวงห้าม
พ.ศ. ๒๕๓๐”
มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดเก้าสิบวันนับแต่วัน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ยกเลิกพระราชกฤษฎีกากำหนดของป่าหวงห้าม พ.ศ. ๒๕๐๕
มาตรา ๔ ให้ของป่าบางชนิดในป่า ในท้องที่ทุกจังหวัดทั่วราชอาณาจักร
ตามที่ระบุไว้ในบัญชีท้ายพระราชกฤษฎีกานี้ เป็นของป่าหวงห้ามตามพระราช
บัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช  ๒๔๘๔
ขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
พระราชกฤษฎีกากำหนดของป่าหวงห้าม พ.ศ. ๒๕๓๐

๒๓๕

มาตรา ๕ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รักษาการตาม
พระราชกฤษฎีกานี้
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พิชัย รัตตกุล
รองนายกรัฐมนตรี

๒๓๖

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
พระราชกฤษฎีกากำหนดของป่าหวงห้าม พ.ศ. ๒๕๓๐

บัญชีท้ายพระราชกฤษฎีกา
กำหนดป่าหวงห้าม พ.ศ. ๒๕๓๐
ลำดับที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐

ประเภท ก. ไม้หวงห้ามธรรมดา
กล้วยไม้ป่าทุกชนิด
จันทน์แดง จันทน์ผา (Dracaena loureiri Gagnep)
ชันทุกชนิด
ชิ้นไม้กฤษณา และกฤษณา
ชิ้นไม้จันทน์หอม
ฝาง ง้าย (Caesalpinia sappan Linn.)
ถ่านไม้ทุกชนิด
น้ำมันยาง
ใบลาน
เปลือกไม้ ของไม้ต่อไปนี้
(๑) ก่อ มะก่อ กอ ค้อ (Castanopsis spp., Lithocarpus spp. &
Quercus spp.)
(๒) กัดลิ้น ขี้อาย มะเฟืองป่า แก้วสาร ลำไยป่า พญาไก่เถื่อน   
(Walsura spp.)
(๓) ตะเคียนทอง ตะเคียนใหญ่ เคียน แคน (Hopea spp.)
(๔) เคี่ยม (Cotylelobium melanoxylon Pierre syn. C.
lanceolatum Craib)
(๕) บง ยางบง หมี่ ไก๋ (Persea spp.)
(๖) หมีเหม็น อีเหม็น (Litsea spp.)
(๗) พะยอม ยอม ขะยอม พะยอมดง (Shorea spp.)
(๘) มะหาด หาด หาดหนุน หาดส้าน (Artocarpus spp.)
(๙) สีเสียดเปลือก ทองสุก หนามหิน เลือดนก (Pentace spp.)

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
พระราชกฤษฎีกากำหนดของป่าหวงห้าม พ.ศ. ๒๕๓๐

๒๓๗

ลำดับที่

๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘

ประเภท ก. ไม้หวงห้ามธรรมดา
(๑๐) อบเชย เทพทาโร จวง จวงหอม การบูรต้น ข่าต้น ตะไคร้ต้น   
พลูต้น สมุลแว้ง ฮางแกง ฮังไก๊ เชียด กระเชียด กะดารา มหาปราบ    
(Cinnamomum spp.)
เฟิร์นกระเช้าสีดา ชายผ้าสีดา และห่อข้าวสีดา (Platycerium spp.)
ยางขนุนนก
ยางเยลูตง
ยางรัก
ยางสน
รากเฟิร์นออสมันดา
ลำต้นและรากเฟิร์นต้น
หวายทุกชนิด

หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่
เป็ น การสมควรปรั บ ปรุ ง พระราชกฤษฎี ก ากำหนดของป่ า หวงห้ า มเสี ย ใหม่
ให้ใช้บังคับในท้องที่ทุกจังหวัดทั่วราชอาณาจักร และเนื่องจากการกำหนดของ
ป่ า หวงห้ า มแต่ เ ดิ ม ไม่ ต รงกั บ ข้ อ เท็ จ จริ ง และทางด้ า นวิ ช าการ ทำให้ เ ป็ น ปั ญ หา
ในทางปฏิบัติและข้อกฎหมาย ประกอบกับในปัจจุบัน ของป่าบางชนิดที่มิได้กำหนด
ให้เป็นของป่าหวงห้ามก่อนกลับเป็นของป่ามีค่าหายาก ซึ่งนิยมเก็บหาและนำออกมา
เป็ น ปริ ม าณมากโดยไม่ ค ำนึ ง ถึ ง ความเสี ย หายของแหล่ ง กำเนิ ด ของป่ า ดั ง นั้ น
เพื่อประโยชน์ในการควบคุมบำรุงรักษาบรรดาของป่าทั้งหลายสืบไป จึงจำเป็นต้อง
ตราพระราชกฤษฎีกานี้
(ราชกิจจา ฯ เล่ม ๑๐๔ ตอนที่ ๒๒๐ วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๓๐ )

๒๓๘

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
พระราชกฤษฎีกากำหนดของป่าหวงห้าม พ.ศ. ๒๕๓๐

พระราชบัญญัติ
สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า
พ.ศ. ๒๕๓๕

พระราชบัญญัติ

สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า

พ.ศ. ๒๕๓๕
----------------ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๕
เป็นปีที่ ๔๗ ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ
โปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคำแนะนำและ
ยินยอมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ทำหน้าที่รัฐสภา ดังต่อไปนี้ 
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครอง
สัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕”
มาตรา ๒๑ พระราชบั ญ ญั ติ นี้ ใ ห้ ใ ช้ บั ง คั บ ตั้ ง แต่ วั น ถั ด จากวั น ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ยกเลิก
(๑) พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๐๓
(๒) ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๒๘ ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๕
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้
“สัตว์ป่า” หมายความว่า สัตว์ทุกชนิดไม่ว่าสัตว์บก สัตว์น้ำ สัตว์ปีก แมลง
๑

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๙/ตอนที่ ๑๕/หน้า ๑/๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๕
ขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕

๒๔๑

หรือแมง ซึ่งโดยสภาพธรรมชาติย่อมเกิดและดำรงชีวิตอยู่ในป่าหรือในน้ำและให้
หมายความรวมถึงไข่ของสัตว์ป่าเหล่านั้นทุกชนิดด้วย แต่ไม่หมายความรวมถึง
สัตว์พาหนะที่ได้จดทะเบียนทำตั๋วรูปพรรณตามกฎหมายว่าด้วยสัตว์พาหนะแล้ว
และสัตว์พาหนะที่ได้มาจากการสืบพันธุ์ของสัตว์พาหนะดังกล่าว 
“สัตว์ป่าสงวน” หมายความว่า สัตว์ป่าที่หายากตามบัญชีท้ายพระราช
บัญญัตินี้ และตามที่จะกำหนด โดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกา
“สัตว์ป่าคุ้มครอง” หมายความว่า สัตว์ป่าตามที่กฎกระทรวงกำหนดให้เป็น
สัตว์ป่าคุ้มครอง
“ล่า” หมายความว่า เก็บ ดัก จับ ยิง ฆ่า หรือทำอันตรายด้วยประการ
อื่นใดแก่สัตว์ป่าที่ไม่มีเจ้าของและอยู่เป็นอิสระ และหมายความรวมถึง การไล่
การต้อน การเรียก หรือการล่อเพื่อการกระทำดังกล่าวด้วย
“ซากของสัตว์ป่า” หมายความว่า ร่างกายหรือส่วนของร่างของสัตว์ป่า
ที่ตายแล้วหรือเนื้อของสัตว์ป่า ไม่ว่าจะได้ปิ้ง ย่าง รม ตากแห้ง หมัก หรือทำอย่าง
อื่นเพื่อไม่ให้เน่าเปื่อย และไม่ว่าจะชำแหละ แยกออก หรืออยู่ในร่างของสัตว์ป่านั้น
และหมายความรวมถึง เขา หนัง กระดูก ฟัน งา ขนาย นอ ขน เกล็ด เล็บ
กระดอง เปลือก หรือส่วนต่างๆ ของสัตว์ป่าที่แยกออกจากร่างของสัตว์ป่าไม่ว่าจะ
ยังมีชีวิตหรือตายแล้ว
“เพาะพั น ธุ์ ” หมายความว่ า ขยายพั น ธุ์ สั ต ว์ ป่ า ที่ น ำมาเลี้ ย งไว้ โ ดยวิ ธี
ผสมพันธุ์สัตว์ป่า และหมายความรวมถึงขยายพันธุ์สัตว์ป่าโดยวิธีผสมเทียมหรือ
การย้ายฝากตัวอ่อนด้วย
“ค้า” หมายความว่า ซื้อ ขาย แลกเปลี่ยน จำหน่าย จ่าย แจก หรือโอน
กรรมสิทธิ์ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในทางการค้า และหมายความรวมถึงมีหรือแสดงไว้
เพื่อขายด้วย
“นำเข้า” หมายความว่า นำหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักร
“ส่งออก” หมายความว่า นำหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร
“นำผ่าน” หมายความว่า นำหรือส่งผ่านราชอาณาจักร
“ด่านตรวจสัตว์ป่า” หมายความว่า ด่านตรวจสัตว์ป่าและซากของสัตว์ป่า
“สวนสัตว์สาธารณะ” หมายความว่า สถานที่หรือบริเวณซึ่งรวบรวมสัตว์ป่า
๒๔๒

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕

ไว้ เ พื่ อ ประโยชน์ แ ก่ ก ารพั ก ผ่ อ นหย่ อ นใจ การศึ ก ษา การค้ น คว้ า หรื อ วิ จั ย ของ
ประชาชน และเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์ป่า
“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัตินี้
“อธิบดี” หมายความว่า อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช*
หรืออธิบดีกรมประมงเฉพาะที่เกี่ยวกับสัตว์น้ำ
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า
แห่งชาติ
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๕ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม*
รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอำนาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่กับออก
กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมไม่เกินอัตราท้ายพระราชบัญญัตินี้ ลดหรือยกเว้น
ค่าธรรมเนียมและกำหนดกิจการอื่นเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้

หมวด ๑
บททั่วไป
มาตรา ๖ การกำหนดให้สัตว์ป่าชนิดใดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองให้กระทำโดย
กฎกระทรวง และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
กฎกระทรวงที่ออกตามวรรคหนึ่งจะใช้บังคับตั้งแต่วันใด ให้กำหนดไว้ใน
กฎกระทรวงนั้ น แต่ จ ะกำหนดให้ ใ ช้ บั ง คั บ ก่ อ นหกสิ บ วั น นั บ แต่ วั น ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษามิได้ 
มาตรา ๗ ผู้ใดล่าสัตว์ป่าโดยฝ่าฝืนต่อบทแห่งพระราชบัญญัตินี้ ด้วยความ
จำเป็นและภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้ ผู้นั้นไม่ต้องรับโทษ
(๑) เพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นพ้นจากอันตราย หรือเพื่อสงวนหรือรักษาไว้
ซึ่งทรัพย์สินของตนเองหรือผู้อื่น
(๒) การล่านั้นได้กระทำพอสมควรแก่เหตุ และ
ขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕

๒๔๓

(๓) ในกรณีที่สัตว์ที่ถูกล่านั้นเป็นสัตว์ป่าสงวนหรือสัตว์ป่าคุ้มครอง มิได้นำ
สัตว์ป่าที่ถูกล่าหรือซากของสัตว์ป่าที่ถูกล่านั้นเคลื่อนที่ และได้แจ้งเหตุที่ได้ล่าสัตว์
ป่าไปแล้วนั้นให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบโดยไม่ชักช้า
ให้สัตว์ป่าหรือซากของสัตว์ป่าที่ถูกล่าตามวรรคหนึ่งตกเป็นของแผ่นดิน และ
ให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช* หรือกรมประมง แล้วแต่กรณี นำไป
ดำเนินการตามระเบียบที่อธิบดีกำหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
มาตรา ๘ การพิจารณาคำขออนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ ผู้มีอำนาจ
อนุญาตจะต้องดำเนินการพิจารณาและแจ้งผลการพิจารณาคำขอให้ผู้ยื่นคำขอ
ทราบภายในหกสิบวันนับแต่วันได้รับคำขออนุญาต และถ้ามิได้แจ้งผลการพิจารณา
คำขอให้ผู้ยื่นคำขอทราบภายในกำหนดเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าผู้มีอำนาจอนุญาต
มีคำสั่งอนุญาตตามคำขอและต้องออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ยื่นคำขอนั้น
เว้ น แต่ พ ระราชบั ญ ญั ติ นี้ จ ะได้ ก ำหนดอายุ ใ บอนุ ญ าตไว้ เ ป็ น อย่ า งอื่ น
ใบอนุญาตหรือใบรับรองที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ใช้ได้ตามระยะเวลาที่กำหนด
ไว้ในใบอนุญาต ถ้าผู้รับใบอนุญาตประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาตให้ยื่นคำขอ
เสียก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อได้ยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตแล้วจะประกอบ
กิจการต่อไปก็ได้จนกว่าผู้มีอำนาจอนุญาตจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาตให้
การต่ออายุใบอนุญาต การโอนใบอนุญาตหรือใบรับรอง การออกใบแทน
ใบอนุญาตหรือใบรับรองตามพระราชบัญญัตินี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง

หมวด ๒
คณะกรรมการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ
มาตรา ๙ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการสงวนและ
คุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ” ประกอบด้วย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม* เป็นประธาน ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม*
ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ อธิบดีกรมการปกครอง
อธิบดีกรมที่ดิน อธิบดีกรมประมง อธิบดีกรมปศุสัตว์ อธิบดีกรมศุลกากร อธิบดี
๒๔๔

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
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กรมการค้าต่างประเทศ เป็นกรรมการโดยตำแหน่ง และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอื่น
อีกไม่น้อยกว่าห้าคนแต่ไม่เกินสิบเอ็ดคนซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง และให้อธิบดี
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช* เป็นกรรมการและเลขานุการ
กรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ต ามวรรคหนึ่ ง ให้ แ ต่ ง ตั้ ง จากผู้ แ ทนของสมาคม
หรื อ มู ล นิ ธิ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ สั ต ว์ ป่ า ไม่ น้ อ ยกว่ า กึ่ ง หนึ่ ง ของกรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ
ที่ได้รับแต่งตั้ง
มาตรา ๑๐ กรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งอยู่ในตำแหน่งคราวละสองปี
กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้
มาตรา ๑๑ นอกจากการพ้ น จากตำแหน่ ง ตามวาระตามมาตรา ๑๐
กรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งพ้นจากตำแหน่ง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) คณะรัฐมนตรีให้ออก
(๔) ถูกศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ หรือ
(๕) ถู ก จำคุ ก โดยคำพิ พ ากษาถึ ง ที่ สุ ด ให้ จ ำคุ ก เว้ น แต่ ใ นความผิ ด อั น ได้
กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
ในกรณีที่กรรมการพ้นจากตำแหน่งก่อนวาระ คณะรัฐมนตรีอาจแต่งตั้งผู้อื่น
เป็นกรรมการแทนได้ และให้ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งอยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่
ของกรรมการซึ่งตนแทน
ในกรณี ที่ ค ณะรั ฐ มนตรี แ ต่ ง ตั้ ง กรรมการเพิ่ ม ขึ้ น ในระหว่ า งที่ ก รรมการ
ซึ่งแต่งตั้งไว้แล้วยังมีวาระอยู่ในตำแหน่ง ให้ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการเพิ่มขึ้น
อยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งแต่งตั้งไว้แล้ว
มาตรา ๑๒ การประชุมคณะกรรมการ ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุม
หรือไม่อยู่ในที่ประชุม ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานใน
ที่ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุม ให้ถือเสียงข้างมาก
กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้
ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
ขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕

๒๔๕

มาตรา ๑๓ การประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่า
กึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงเป็นองค์ประชุม
มาตรา ๑๔ คณะกรรมการจะตั้งอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการ
อย่างหนึ่งอย่างใดตามที่คณะกรรมการมอบหมายก็ได้
มาตรา ๑๕ คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) ให้ความเห็นชอบในการกำหนดเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าตามมาตรา ๓๓
การกำหนดเขตห้ามล่าสัตว์ป่าและการกำหนดชนิดหรือประเภทของสัตว์ป่าที่จะห้าม
ล่าในเขตนั้นตามมาตรา ๔๒
(๒) ควบคุมให้การเป็นไปตามมาตรา ๓๕
(๓) กำหนดกิจการอันพึงกระทำเพื่อประโยชน์ในการบำรุงรักษาเขตรักษา
พันธุ์สัตว์ป่าและเขตห้ามล่าสัตว์ป่า
(๔) ให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับการออกพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวงและ
ระเบียบ เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
(๕) กำหนดหลักเกณฑ์ในการตรวจสอบ และติดตามการปฏิบัติการให้เป็น
ไปตามพระราชบัญญัตินี้
(๖) ปฏิบัติการอื่นใดที่กฎหมายกำหนดให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการ

หมวด ๓
การล่า การเพาะพันธุ์ การครอบครอง และการค้าซึ่งสัตว์ป่า
ซากของสัตว์ป่าและผลิตภัณฑ์ที่ทำจากซากของสัตว์ป่า
มาตรา ๑๖ ห้ า มมิ ใ ห้ ผู้ ใ ดล่ า หรื อ พยายามล่ า สั ต ว์ ป่ า สงวนหรื อ สั ต ว์ ป่ า
คุ้มครอง เว้นแต่เป็นการกระทำโดยทางราชการที่ได้รับยกเว้นตามมาตรา ๒๖
มาตรา ๑๗ ให้รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ มีอำนาจ
กำหนดชนิดของสัตว์ป่าคุ้มครองให้เป็นสัตว์ป่าชนิดที่เพาะพันธุ์ได้ โดยกำหนดเป็น
กฎกระทรวง
มาตรา ๑๘ ห้ามมิให้ผู้ใดเพาะพันธุ์สัตว์ป่าสงวนหรือสัตว์ป่าคุ้มครองเว้นแต่
(๑) เป็ น การเพาะพั น ธุ์ สั ต ว์ ป่ า คุ้ ม ครองชนิ ด ที่ ก ำหนดตามมาตรา ๑๗
๒๔๖

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
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โดยได้รับใบอนุญาตให้เพาะพันธุ์จากอธิบดี
(๒) เป็นการเพาะพันธุ์สัตว์ป่าสงวนหรือสัตว์ป่าคุ้มครองของผู้รับใบอนุญาต
จัดตั้งและดำเนินกิจการสวนสัตว์สาธารณะตามมาตรา ๒๙ ซึ่งได้รับอนุญาตจาก
อธิ บ ดี ใ ห้ เ พาะพั น ธุ์ สั ต ว์ ป่ า สงวนหรื อ สั ต ว์ ป่ า คุ้ ม ครองที่ อ ยู่ ใ นความครอบครอง
เพื่อประโยชน์แก่กิจการสวนสัตว์สาธารณะของตน
การขออนุญาตและการอนุญาตให้เพาะพันธุ์สัตว์ตามวรรคหนึ่ง และการได้
มาซึ่งสัตว์ป่าคุ้มครองเพื่อการเพาะพันธุ์ของผู้รับใบอนุญาตตาม (๑) ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง และผู้รับใบอนุญาตจะต้อง
ปฏิบัติตามข้อกำหนดในกฎกระทรวงและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในใบอนุญาต
ใบอนุญาตตาม (๑) และ (๒) ให้สิ้นอายุลงเมื่อผู้รับใบอนุญาตได้แจ้งการ
เลิกการดำเนินการเพาะพันธุ์สัตว์ป่าที่ได้รับอนุญาตต่ออธิบดีตามวิธีการที่กำหนด
ในกฎกระทรวง
มาตรา ๑๙ ห้ามมิให้ผู้ใดมีไว้ในครอบครองซึ่งสัตว์ป่าสงวน สัตว์ป่าคุ้มครอง
ซากของสัตว์ป่าสงวน หรือซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง เว้นแต่จะเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง
ชนิดที่กำหนดตามมาตรา ๑๗ ที่ได้มาจากการเพาะพันธุ์ หรือซากของสัตว์ป่า
ดังกล่าว และโดยต้องได้รับอนุญาตจากอธิบดี และต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดใน
กฎกระทรวงและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในใบอนุญาต
การขออนุญาตและการอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง
ความในวรรคหนึ่งและวรรคสอง มิให้ใช้บังคับแก่
(๑) การครอบครองสั ต ว์ ป่ า คุ้ ม ครองของผู้ รั บ ใบอนุ ญ าตเพาะพั น ธุ์ ต าม
มาตรา ๑๘ (๑) ที่มีไว้เพื่อการเพาะพันธุ์หรือได้มาจากการเพาะพันธุ์ หรือซาก
ของสัตว์ป่าดังกล่าว
(๒) การครอบครองสัตว์ป่าสงวน สัตว์ป่าคุ้มครอง ซากของสัตว์ป่าสงวน
หรือซากของสัตว์ป่าคุ้มครองเพื่อกิจการสวนสัตว์สาธารณะของผู้รับใบอนุญาตให้จัด
ตั้ ง และดำเนิ น กิ จ การสวนสัต ว์สาธารณะตามมาตรา ๒๙ และได้ จั ด แสดงไว้ ใ น
สวนสัตว์สาธารณะที่ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งขึ้น
ขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕

๒๔๗

มาตรา ๒๐ ห้ามมิให้ผู้ใดค้าสัตว์ป่าสงวน สัตว์ป่าคุ้มครอง ซากของสัตว์ป่าสงวน
ซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง หรือผลิตภัณฑ์ที่ทำจากซากของสัตว์ป่าดังกล่าว เว้นแต่
เป็นการค้าสัตว์ป่าคุ้มครองชนิดที่กำหนดตามมาตรา ๑๗ ที่ได้มาจากการเพาะพันธุ์
ซากของสัตว์ป่าดังกล่าว หรือผลิตภัณฑ์ที่ทำจากซากของสัตว์ป่าดังกล่าว ทั้งนี้
โดยได้รับใบอนุญาตจากอธิบดี
การขออนุญาตและการอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๒๑ ห้ามมิให้ผู้ใดเก็บ ทำอันตราย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งรังของ
สัตว์ป่าสงวนหรือสัตว์ป่าคุ้มครอง
ความในวรรคหนึ่ ง มิ ใ ห้ ใ ช้ บั ง คั บ แก่ ผู้ ซึ่ ง ได้ รั บ อนุ ญ าตเก็ บ รั ง นกอี แ อ่ น
ตามกฎหมาย ว่าด้วยอากรรังนกอีแอ่นและผู้ที่อาศัยอำนาจของผู้รับอนุญาตดังกล่าว
แต่ต้องปฏิบัติตามระเบียบที่อธิบดีกำหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๒๒ ห้ามมิให้ผู้ใดยิงสัตว์ป่าในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ตก และ
พระอาทิตย์ขึ้น

หมวด ๔
การนำเข้า ส่งออก นำผ่าน นำเคลื่อนที่ซึ่งสัตว์ป่า
และด่านตรวจสัตว์ป่า
มาตรา ๒๓ ภายใต้บังคับมาตรา ๒๔ ห้ามมิให้ผู้ใดนำเข้าหรือส่งออกซึ่ง
สัตว์ป่าหรือซากของสัตว์ป่าชนิดที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด หรือนำผ่านซึ่งสัตว์ป่าสงวน
สัตว์ป่าคุ้มครอง หรือซากของสัตว์ป่าดังกล่าว เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากอธิบดี
การนำเข้าหรือส่งออกซึ่งสัตว์ป่าสงวน สัตว์ป่าคุ้มครอง หรือซากของสัตว์ป่า
ดังกล่าวจะกระทำมิได้ เว้นแต่เป็นการนำเข้าหรือส่งออกซึ่งสัตว์ป่าคุ้มครองที่ได้มา
จากการเพาะพันธุ์ตามมาตรา ๑๘ (๑) หรือซากของสัตว์ป่าคุ้มครองที่ได้มาจากการ
เพาะพันธุ์และโดยได้รับใบอนุญาตจากอธิบดี 
การขออนุญาตและการอนุญาตตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง 
๒๔๘

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕

มาตรา ๒๔ การนำเข้า ส่งออก หรือนำผ่านซึ่งสัตว์ป่าหรือซากของสัตว์ป่า
ชนิดที่ต้องมีใบอนุญาตหรือใบรับรองให้นำเข้า ส่งออก หรือนำผ่าน ตามความ
ตกลงระหว่ า งประเทศว่ า ด้ ว ยการค้ า สั ต ว์ ป่ า และซากของสั ต ว์ ป่ า ต้ อ งได้ รั บ
ใบอนุญาตหรือใบรับรองจากอธิบดี
การขอรับใบอนุญาตหรือใบรับรอง และการออกใบอนุญาตหรือใบรับรอง
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๒๕ การนำสัตว์ป่าคุ้มครองหรือซากของสัตว์ป่าคุ้มครองเคลื่อนที่
เพื่อการค้าของผู้รับใบอนุญาตตามมาตรา ๒๐ ต้องได้รับใบอนุญาตจากอธิบดี
การขอรั บ ใบอนุ ญ าตและการออกใบอนุ ญ าต ให้ เ ป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์
วิธีการและเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๒๖ บทบัญญัติมาตรา ๑๖ มาตรา ๑๘ มาตรา ๑๙ มาตรา ๒๑  
และมาตรา ๒๓ มิให้ใช้บังคับแก่การกระทำเพื่อประโยชน์ในการสำรวจ การศึกษา
และวิจัยทางวิชาการ การคุ้มครองสัตว์ป่า การเพาะพันธุ์ หรือเพื่อกิจการสวนสัตว์
สาธารณะ ซึ่งกระทำโดยทางราชการ และโดยได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากอธิบดี
และต้องปฏิบัติตามระเบียบที่รัฐมนตรีกำหนด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ในกรณีที่การกระทำตามวรรคหนึ่ง เป็นการกระทำเพื่อกิจการเพาะพันธุ์
ของผู้รับใบอนุญาตเพาะพันธุ์ตามมาตรา ๑๘ หรือเพื่อกิจการสวนสัตว์สาธารณะ
ของผู้รับใบอนุญาตจัดตั้งและดำเนินกิจการสวนสัตว์สาธารณะตามมาตรา ๒๙
การเรียกเก็บและการชำระค่าใช้จ่าย ค่าบริการ หรือค่าตอบแทน และราคาสัตว์ป่า
ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกำหนด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
มาตรา ๒๗ ให้ รั ฐ มนตรี มี อ ำนาจตั้ ง ด่ า นตรวจสั ต ว์ ป่ า และกำหนดเขต
ของด่านโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๒๘ ผู้ใดนำสัตว์ป่าสงวน สัตว์ป่าคุ้มครอง หรือซากของสัตว์ป่า
ดั ง กล่ า วเคลื่ อ นที่ ผ่ า นด่ า นตรวจสั ต ว์ ป่ า ต้ อ งแจ้ ง เป็ น หนั ง สื อ ตามแบบที่ อ ธิ บ ดี
กำหนดต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ประจำด่านตรวจสัตว์ป่า โดยแสดงใบอนุญาตให้นำ
เคลื่อนที่เพื่อการค้า ให้นำเข้า ให้ส่งออกหรือให้นำผ่าน แล้วแต่กรณี เมื่อพนักงาน
เจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบและอนุญาตเป็นหนังสือแล้วจึงให้นำเคลื่อนที่ต่อไปได้
ขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕

๒๔๙

หมวด ๕
สวนสัตว์สาธารณะ
มาตรา ๒๙ ผู้ใดประสงค์จะจัดตั้งและดำเนิน กิ จ การสวนสั ต ว์ ส าธารณะ
ต้องได้รับใบอนุญาตจากอธิบดี
ใบอนุ ญ าตตามวรรคหนึ่ ง ให้ สิ้ น อายุ ล งเมื่ อ ผู้ รั บ ใบอนุ ญ าตแจ้ ง การเลิ ก
การดำเนินกิจการสวนสัตว์สาธารณะตามมาตรา ๓๒
การขออนุญาตและการอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง
ในการดำเนินกิจการสวนสัตว์สาธารณะ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตาม
ข้อกำหนดในกฎกระทรวงและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในใบอนุญาต
มาตรา ๓๐ เมื่อได้รับใบอนุญาตแล้ว ก่อนเปิดดำเนินการ ผู้รับใบอนุญาต
ต้องแจ้งรายการเกี่ยวกับชนิดและจำนวนสัตว์ป่าสงวน สัตว์ป่าคุ้มครอง หรือซาก
ของสั ต ว์ ป่ า ดั ง กล่ า วที่ มี ไ ว้ ใ นครอบครอง พร้ อ มทั้ ง แสดงหลั ก ฐานการได้ ม าต่ อ
พนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อตรวจสอบและจดแจ้งไว้ในทะเบียน
ผู้รับใบอนุญาตต้องจัดให้สัตว์ป่าสงวน สัตว์ป่าคุ้มครอง หรือซากของสัตว์ป่า
ดังกล่าวที่อยู่ในความครอบครองของตน อยู่หรือแสดงไว้ภายในบริเวณสวนสัตว์
สาธารณะที่ จั ด ตั้ ง ขึ้ น และต้ อ งแจ้ ง ต่ อ พนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ โ ดยไม่ ชั ก ช้ า ทุ ก ครั้ ง ที่
สัตว์ป่าสงวน สัตว์ป่าคุ้มครอง หรือซากของสัตว์ป่าดังกล่าวที่อยู่ในครอบครอง
เพิ่มจำนวนขึ้นหรือลดจำนวนลง
การแจ้งตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้เป็นไปตามวิธีการและระยะเวลาที่
กำหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๓๑ ในกรณีที่ปรากฏว่า บริเวณที่ตั้งของสวนสัตว์สาธารณะหรือ
สถานที่เลี้ยงสัตว์มีสภาพขัดต่อหลักเกณฑ์ เงื่อนไข หรือข้อกำหนดที่กำหนดใน
กฎกระทรวงออกตามมาตรา ๒๙ หรือเกิดมีสภาพอันอาจเป็นอันตรายแก่ประชาชน
ที่ เ ข้ า ไปในสวนสั ต ว์ ส าธารณะหรื อ อาจก่ อ ให้ เ กิ ด อั น ตรายหรื อ ความทุ ก ข์ ท รมาน
แก่ สั ต ว์ ป่ า ที่ อ ยู่ ใ นสวนสั ต ว์ ส าธารณะ ให้ อ ธิ บ ดี มี อ ำนาจออกคำสั่ ง เป็ น หนั ง สื อ
ให้ผู้รับใบอนุญาตดำเนินการปรับปรุงแก้ไขสภาพเช่นว่านั้นให้หมดไปได้
๒๕๐

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕

ในกรณี ที่ ผู้ รั บ ใบอนุ ญ าตไม่ ด ำเนิ น การตามคำสั่ ง ให้ แ ล้ ว เสร็ จ ภายใน
ระยะเวลาที่ ก ำหนดในคำสั่ ง ให้ พ นั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ มี อ ำนาจเข้ า ปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ข
โดยเรียกค่าใช้จ่ายจากผู้รับใบอนุญาต
มาตรา ๓๒ ผู้ รั บ ใบอนุ ญ าตจั ด ตั้ ง และดำเนิ น กิ จ การสวนสั ต ว์ ส าธารณะ
ตามมาตรา ๒๙ ประสงค์จะเลิกดำเนินกิจการสวนสัตว์สาธารณะ ต้องแจ้งเป็น
หนังสือให้อธิบดีทราบล่วงหน้า และให้ผู้รับใบอนุญาตดำเนินการจำหน่ายสัตว์ป่าสงวน
สั ต ว์ ป่ า คุ้ ม ครอง หรื อ ซากของสั ต ว์ ป่ า ดั ง กล่ า วที่ มี อ ยู่ ใ นครอบครองให้ แ ก่ ผู้ รั บ
ใบอนุญาตให้จัดตั้งและดำเนินกิจการสวนสัตว์สาธารณะตามมาตรา ๒๙ รายอื่น
หรือจำหน่ายสัตว์ป่าคุ้มครองชนิดที่กำหนดตามมาตรา ๑๗ หรือซากของสัตว์ป่า
ดังกล่าวให้แก่ผู้ได้รับใบอนุญาตเพาะพันธุ์ตามมาตรา ๑๘ (๑) ให้เสร็จสิ้นภายใน
หนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่ได้แจ้งการบอกเลิกไปยังอธิบดี
เมื่อสิ้นกำหนดเวลาหนึ่งร้อยแปดสิบวันตามวรรคหนึ่ง ยังมีสัตว์ป่าสงวน
สั ต ว์ ป่ า คุ้ ม ครอง หรื อ ซากของสั ต ว์ ป่ า ดั ง กล่ า วเหลื อ อยู่ เ ท่ า ใด ให้ สั ต ว์ ป่ า สงวน     
สัตว์ป่าคุ้มครอง หรือซากของสัตว์ป่าดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน โดยผู้รับใบอนุญาต
ต้องส่งมอบสัตว์ป่าสงวน สัตว์ป่าคุ้มครอง หรือซากของสัตว์ป่าดังกล่าว ให้แก่กรม
อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช* หรือกรมประมง แล้วแต่กรณีเพื่อนำไป
ดำเนินการต่อไปตามระเบียบที่อธิบดีกำหนด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ

หมวด ๖
บริเวณและสถานที่ห้ามล่าสัตว์ป่า
มาตรา ๓๓ เมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นสมควรกำหนดบริเวณที่ดินแห่งใดให้เป็น
ที่ อ ยู่ อ าศั ย ของสั ต ว์ ป่ า โดยปลอดภั ย เพื่ อ รั ก ษาไว้ ซึ่ ง พั น ธุ์ สั ต ว์ ป่ า ก็ ใ ห้ ก ระทำได้
โดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกา และให้มีแผนที่แสดงแนวเขตแห่งบริเวณที่กำหนดนั้น
แนบท้ายพระราชกฤษฎีกาด้วย บริเวณที่กำหนดนี้เรียกว่า “เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า”
ที่ดินที่กำหนดให้เป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่านั้น ต้องเป็นที่ดินที่มิได้อยู่ใน
กรรมสิ ท ธิ์ ห รื อ สิ ท ธิ ค รอบครองตามประมวลกฎหมายที่ ดิ น ของบุ ค คลใดซึ่ ง มิ ใ ช่
ทบวงการเมือง
ขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕

๒๕๑

มาตรา ๓๔ การขยายหรือการเพิกถอนเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ไม่ว่าทั้งหมด
หรือบางส่วน ให้กระทำได้โดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกา และในกรณีที่มิใช่เป็นการ
เพิ ก ถอนเขตรั ก ษาพั น ธุ์ สั ต ว์ ป่ า ทั้ ง หมด ให้ มี แ ผนที่ แ สดงเขตที่ เ ปลี่ ย นแปลงไป
แนบท้ายพระราชกฤษฎีกาด้วย
มาตรา ๓๕ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่จัดให้มีหลักเขตและป้าย หรือเครื่องหมาย
อื่นแสดงเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าไว้ตามสมควร เพื่อให้ประชาชนเห็นได้ว่าเป็นเขต
รักษาพันธุ์สัตว์ป่า
มาตรา ๓๖ ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ห้ามมิให้ผู้ใดล่าสัตว์ป่า ไม่ว่าจะเป็น
สั ต ว์ ป่ า สงวนหรื อ สั ต ว์ ป่ า คุ้ ม ครองหรื อ มิ ใ ช่ หรื อ เก็ บ หรื อ ทำอั น ตรายแก่ รั ง ของ
สั ต ว์ ป่ า เว้ น แต่ จ ะกระทำเพื่อการศึกษาหรือวิจัยทางวิ ช าการและได้ รั บ อนุ ญ าต
เป็นหนังสือจากอธิบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
มาตรา ๓๗ นอกจากพนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานอื่นใดซึ่งต้องเข้าไป
ปฏิบัติการตามหน้าที่ ห้ามมิให้ผู้ใดเข้าไปในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เว้นแต่ได้รับ
อนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่
ผู้ได้รับอนุญาตให้เข้าไปในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข
ที่กำหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๓๘ ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ห้ามมิให้ผู้ใดยึดถือหรือครอบครอง
ที่ดินหรือปลูก หรือก่อสร้างสิ่งหนึ่งสิ่งใด หรือตัด โค่น แผ้วถาง เผา หรือทำลาย
ต้นไม้หรือพฤกษชาติอื่น หรือขุดหาแร่ ดิน หิน หรือเลี้ยงสัตว์ หรือปล่อยสัตว์หรือ
สัตว์ป่า หรือเปลี่ยนแปลงทางน้ำ หรือทำให้น้ำในลำน้ำ ลำห้วย หนอง บึง ท่วมท้น
เหือดแห้ง เป็นพิษ หรือเป็นอันตรายต่อสัตว์ป่า
ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องปฏิบัติการเพื่อประโยชน์ในการคุ้มครอง ดูแล
รักษาหรือบำรุงเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เพื่อการเพาะพันธุ์ การศึกษาหรือวิจัยทาง
วิชาการ เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้การศึกษาหรือการพักอาศัย หรืออำนวย
ความปลอดภั ย หรื อ ให้ ค วามรู้ แ ก่ ป ระชาชน ให้ อ ธิ บ ดี มี อ ำนาจสั่ ง เป็ น หนั ง สื อ
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าหน้าที่ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช*
หรือกรมประมง แล้วแต่กรณี กระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าได้
ทั้งนี้ ตามระเบียบที่อธิบดีกำหนด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
๒๕๒

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕

มาตรา ๓๙ การจัดการกับไม้หรือพฤกษชาติอื่นที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้
ตัด โค่น หรือแผ้วถาง ตามมาตรา ๓๘ วรรคสอง ให้เป็นไปตามระเบียบที่อธิบดี
กำหนด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
มาตรา ๔๐ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งประจำเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่ามีอำนาจ
สั่งให้ผู้ฝ่าฝืนมาตรา ๓๘ วรรคหนึ่ง ออกจากเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรืองดเว้นการ
กระทำใดๆ อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๓๘ วรรคหนึ่ง ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
มาตรา ๔๑ ห้ามมิให้ผู้ใดล่าสัตว์ป่า ไม่ว่าจะเป็นสัตว์ป่าสงวนหรือสัตว์ป่า
คุ้มครองหรือมิใช่ หรือเก็บหรือทำอันตรายแก่รังของสัตว์ป่า ในบริเวณวัดหรือ
ในบริเวณสถานที่ที่จัดไว้เพื่อประชาชนใช้เป็นที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา
มาตรา ๔๒ บริเวณสถานที่ที่ใช้ในราชการหรือใช้เพื่อสาธารณประโยชน์หรือ
ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกันแห่งใด รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
จะกำหนดให้ เ ป็ น เขตห้ า มล่ า สั ต ว์ ป่ า ชนิ ด หรื อ ประเภทใดก็ ไ ด้ โดยประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา
เมื่อได้มีประกาศของรัฐมนตรีกำหนดเขตห้ามล่าสัตว์ป่าชนิดหรือประเภทใด
แล้ว ห้ามมิให้ผู้ใดกระทำการดังต่อไปนี้
(๑) ล่าสัตว์ป่าชนิดหรือประเภทนั้น
(๒) เก็บหรือทำอันตรายแก่รังของสัตว์ป่าซึ่งห้ามมิให้ล่านั้น
(๓) ยึดถือครอบครองที่ดิน หรือตัด โค่น แผ้วถาง เผา ทำลายต้นไม้ หรือ
พฤกษชาติอื่น หรือขุดหาแร่ ดิน หิน หรือเลี้ยงสัตว์ หรือเปลี่ยนแปลงทางน้ำ หรือ
ทำให้น้ำในลำน้ำ ลำห้วย หนอง บึง ท่วมท้น เหือดแห้ง เป็นพิษ หรือเป็นอันตราย
ต่อสัตว์ป่า เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากอธิบดี หรือเมื่ออธิบดีได้ประกาศ
อนุญาตไว้เป็นคราวๆ ในเขตห้ามล่าแห่งหนึ่งแห่งใดโดยเฉพาะ
ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานอื่นใดมีความจำเป็นต้องปฏิบัติ
การตามกฎหมาย หรือปฏิบัติการเพื่อประโยชน์ในการศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการ
ในเขตห้ามล่าสัตว์ป่า พนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานนั้นต้องปฏิบัติตามระเบียบ
ที่อธิบดีกำหนด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕

๒๕๓

หมวด ๗
พนักงานเจ้าหน้าที่
มาตรา ๔๓ เมื่อปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตผู้ใด ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวง ข้อกำหนด หรือเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในใบอนุญาต
หรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งสั่งตามพระราชบัญญัตินี้ อธิบดี
มีอำนาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ได้ไม่เกินเก้าสิบวัน หรือถ้า
รัฐมนตรีเห็นสมควรโดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ จะสั่งเพิกถอน
ใบอนุญาตนั้นเสียก็ได้
ในกรณีที่เพิกถอนใบอนุญาต ถ้าผู้รับใบอนุญาตที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต
มีสัตว์ป่าสงวน สัตว์ป่าคุ้มครอง หรือซากของสัตว์ป่าดังกล่าวไว้ในครอบครอง ให้ผู้ถูก
เพิกถอนใบอนุญาตจำหน่ายสัตว์ป่าสงวน สัตว์ป่าคุ้มครอง หรือซากของสัตว์ป่า
ดั ง กล่ า วที่ มี ไ ว้ ใ นครอบครองภายในสามสิ บ วั น นั บ แต่ วั น ทราบคำสั่ ง เพิ ก ถอน
ใบอนุญาต ถ้าพ้นกำหนดนั้นแล้วยังมิได้จำหน่ายหรือจำหน่ายไปบางส่วน ให้สัตว์ป่า
หรือซากของสัตว์ป่าที่ยังมิได้จำหน่ายหรือเหลือจำหน่ายนั้นตกเป็นของแผ่นดิน
และให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช* หรือกรมประมง แล้วแต่กรณี
นำไปดำเนินการตามระเบียบที่อธิบดีกำหนด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
มาตรา ๔๔ ในกรณีที่บุคคลใดประสงค์จะให้พนักงานเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน
ตามพระราชบัญญัตินี้ นอกเวลาราชการหรือนอกสถานที่ทำการโดยปกติ ไม่ว่าใน
หรือนอกประเทศ ให้ยื่นคำขอต่อพนักงานเจ้าหน้าที่และจะต้องเสียค่าเบี้ยเลี้ยง
ให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ไปปฏิบัติงานเท่าอัตราของทางราชการ และต้องจ่าย
ค่าพาหนะเดินทางให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่เท่าที่จำเป็นและใช้จ่ายจริง
การยื่นคำขอและการจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าพาหนะเดินทางให้แก่พนักงาน
เจ้าหน้าที่ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๔๕ ในการจับกุมปราบปรามผู้กระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เป็นพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา
๒๕๔

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕

มาตรา ๔๖ ถ้าเห็นเป็นการสมควรให้ประชาชนชำระค่าบริการหรือค่าตอบแทน
เนื่ อ งในการที่ พ นั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ ใ ห้ บ ริ ก ารหรื อ ให้ ค วามสะดวกในเขตรั ก ษา
พันธุ์สัตว์ป่าหรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่า อธิบดีมีอำนาจกำหนดอัตราและวางระเบียบ
เกี่ยวกับการเก็บค่าบริการหรือค่าตอบแทนดังกล่าวได้ ทั้งนี้ โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการ
เงินที่เก็บได้ตามวรรคหนึ่ง และเงินที่มีผู้บริจาคเพื่อบำรุงเขตรักษาพันธุ์สัตว์
ป่าหรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่า ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีอากรใดๆ และให้ใช้จ่าย
ในการบำรุ ง รั ก ษาเขตรั ก ษาพั น ธุ์ สั ต ว์ ป่ า หรื อ เขตห้ า มล่ า สั ต ว์ ป่ า ตามระเบี ย บ
ที่รัฐมนตรีกำหนด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ

หมวด ๘
บทกำหนดโทษ
มาตรา ๔๗ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๑๖ มาตรา ๑๙ มาตรา ๒๐ วรรคหนึ่ง   
หรือมาตรา ๒๓ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสี่ปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่น
บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
มาตรา ๔๘ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๑๘ หรือมาตรา ๒๓ วรรคสอง หรือไม่ปฏิบัติ
ตามมาตรา ๒๙ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินสามหมื่นบาท
หรือทั้งจำทั้งปรับ
มาตรา ๔๙ ผู้ใดมีไว้ในครอบครองซึ่งสัตว์ป่าคุ้มครองที่ได้มาจากการเพาะพันธุ์
หรือซากของสัตว์ป่าคุ้มครองที่ได้มาจากการเพาะพันธุ์ โดยไม่ได้รับอนุญาตตาม
มาตรา ๑๙ ต้องระวางโทษจำคุก ไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือ
ทั้งจำทั้งปรับ
มาตรา ๕๐ ผู้ใดทำการค้าสัตว์ป่าคุ้มครองที่ได้มาจากการเพาะพันธุ์ซากของ
สัตว์ป่าคุ้มครองที่ได้มาจากการเพาะพันธุ์ หรือผลิตภัณฑ์ที่ทำจากซากของสัตว์
ดั ง กล่ า วโดยมิ ไ ด้ รับอนุญาตตามมาตรา ๒๐ ต้องระวางโทษจำคุ ก ไม่ เ กิ น สองปี
หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕

๒๕๕

มาตรา ๕๑ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๒๑ มาตรา ๒๒ หรือมาตรา ๔๑ ต้องระวาง
โทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
มาตรา ๕๒ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๒๕ หรือมาตรา ๒๘ ต้องระวางโทษ
ปรับไม่เกินห้าพันบาท
มาตรา ๕๓ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๓๖ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือ
ปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
มาตรา ๕๔ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๓๘ หรือมาตรา ๔๒ วรรคสอง ต้องระวาง
โทษจำคุกไม่เกินเจ็ดปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ในกรณีที่ศาลพิพากษาว่าผู้ใดกระทำความผิดตามมาตรา ๓๘ ถ้าปรากฏว่า
ผู้นั้นได้ยึดถือ ครอบครองทำประโยชน์ หรืออยู่อาศัยในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าที่ตน
ได้ ก ระทำผิ ด ศาลมี อ ำนาจสั่ ง ให้ ผู้ ก ระทำความผิ ด คนงาน ผู้ รั บ จ้ า ง ผู้ แ ทน
และบริวารของผู้กระทำความผิดออกไปจากเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่านั้นได้
การจั ด การกั บ ไม้ ห รื อ พฤกษชาติ อื่ น ที่ ผู้ ก ระทำความผิ ด ตามมาตรา ๓๘
วรรคหนึ่ง ได้ตัด โค่น หรือแผ้วถางลงไว้ ให้เป็นไปตามระเบียบที่อธิบดีกำหนด
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ แต่ระเบียบดังกล่าวจะกำหนดให้จำหน่าย
ให้บุคคลอื่นใดที่มิใช่ส่วนราชการมิได้ 
มาตรา ๕๕ ผู้ใดช่วยซ่อนเร้น ช่วยจำหน่าย ช่วยพาเอาไปเสีย ซื้อ รับจำนำ
หรือรับไว้ โดยประการใดซึ่งสัตว์ป่าหรือซากของสัตว์ป่าอันได้มาโดยการกระทำ
ความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกิน
หนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
มาตรา ๕๖ ผู้ใดกระทำให้หลักเขต ป้าย หรือเครื่องหมายอื่น ซึ่งพนักงาน
เจ้าหน้าที่ได้จัดให้มีตามพระราชบัญญัตินี้เคลื่อนที่ ลบเลือน เสียหายหรือไร้ประโยชน์
ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสี่ปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
มาตรา ๕๗ บรรดาอาวุธ เครื่องมือ เครื่องใช้ สัตว์พาหนะ ยานพาหนะ
หรือเครื่องจักรกลใดๆ ที่บุคคลได้มาหรือได้ใช้ในการกระทำความผิด หรือมีไว้เนื่อง
ในการกระทำความผิดตามมาตรา ๑๖ มาตรา ๓๖ มาตรา ๓๘ มาตรา ๔๑ หรือ
มาตรา ๔๒ วรรคสอง ให้ริบเสียทั้งสิ้นไม่ว่าจะมีผู้ถูกลงโทษตามคำพิพากษาของ
ศาลหรือไม่
๒๕๖

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕

มาตรา ๕๘ บรรดาสัตว์ป่าสงวน สัตว์ป่าคุ้มครอง ซากของสัตว์ป่าสงวน
ซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากซากของสัตว์ป่าดังกล่าว หรือรังของ
สัตว์ป่าที่บุคคลได้มาหรือมีไว้เนื่องจากการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 

ให้ศาลสั่งริบเสียทั้งสิ้น
บรรดาสิ่งที่ศาลสั่งริบ ให้ตกเป็นของแผ่นดิน และให้กรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช* หรือกรมประมง แล้วแต่กรณี นำไปดำเนินการตามระเบียบ
ที่อธิบดีกำหนด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
มาตรา ๕๙ ในกรณีที่ผู้กระทำความผิดซึ่งต้องรับโทษตามพระราชบัญญัตินี้
เป็นนิติบุคคล กรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการ หรือผู้แทนของนิติบุคคลนั้น ต้องรับโทษ
ตามที่บัญญัติไว้สำหรับความผิดนั้นๆ ด้วย เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าการกระทำนั้น
ตนมิได้มีส่วนรู้เห็นหรือยินยอมด้วย
มาตรา ๖๐ บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ที่มีโทษปรับสถานเดียว
ให้ อ ธิ บ ดี ห รื อ พนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ ซึ่ ง อธิ บ ดี ม อบหมายโดยประกาศในราชกิ จ จา
นุเบกษามีอำนาจเปรียบเทียบปรับได้ และเมื่อผู้ต้องหาได้ชำระค่าปรับตามจำนวนที่
เปรี ย บเที ย บภายในสามสิ บ วั น แล้ ว ให้ ถื อ ว่ า คดี เ ลิ ก กั น ตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา

บทเฉพาะกาล
มาตรา ๖๑ เมื่อได้มีกฎกระทรวงตามมาตรา ๖ วรรคหนึ่ง ใช้บังคับการ
ดำเนิ น การแก่ สั ต ว์ ป่ า คุ้ ม ครองชนิ ด ที่ ก ำหนดเพิ่ ม เติ ม ขึ้ น หรื อ ซากของสั ต ว์ ป่ า
คุ้ ม ครองดั ง กล่ า วที่ อ ยู่ ใ นความครอบครองของบุ ค คลใดก่ อ นวั น ที่ ก ฎกระทรวง
ใช้บังคับ ให้เป็นไปดังนี้
(๑) ให้ผู้มีสัตว์ป่าคุ้มครองชนิดที่กำหนดเพิ่มเติมขึ้นอยู่ในความครอบครอง
ก่อนวันที่กฎกระทรวงใช้บังคับ แจ้งชนิดและจำนวนสัตว์ป่าคุ้มครองที่อยู่ในความ
ครอบครองของตนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่กฎกระทรวง
ใช้บังคับเมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบแล้ว หากผู้เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครอง
สั ต ว์ ป่ า คุ้ ม ครองนั้ น ไม่ ป ระสงค์ จ ะเลี้ ย งดู สั ต ว์ ป่ า คุ้ ม ครองนั้ น ต่ อ ไป ให้ จ ำหน่ า ย
ขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕

๒๕๗

สัตว์ป่าคุ้มครองนั้นให้แก่ผู้รับใบอนุญาตจัดตั้งและดำเนินกิจการสวนสัตว์สาธารณะ
ตามมาตรา ๒๙ หรือจำหน่ายสัตว์ป่าคุ้มครองชนิดที่กำหนดตามมาตรา ๑๗ ให้แก่
ผู้รับใบอนุญาตเพาะพันธุ์ตามมาตรา ๑๘ ให้เสร็จสิ้นภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่
วันที่ได้แจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ และเมื่อสิ้นระยะเวลาดังกล่าวแล้ว ยังมีสัตว์ป่า
คุ้มครองเหลืออยู่เท่าใดให้สัตว์ป่าคุ้มครองนั้นตกเป็นของแผ่นดินและให้เจ้าของหรือ
ผู้ครอบครองส่งมอบสัตว์ป่าคุ้มครองนั้นให้แก่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ
พันธุ์พืช*หรือกรมประมง แล้วแต่กรณี เพื่อนำไปดำเนินการ ทั้งนี้ ตามระเบียบที่
อธิ บ ดี ก ำหนดโดยความเห็ น ชอบของคณะกรรมการ ในกรณี ที่ สั ต ว์ ป่ า คุ้ ม ครอง
ดังกล่าวเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองชนิดที่กำหนดตามมาตรา ๑๗ เจ้าของหรือผู้ครอบครอง
ซึ่งประสงค์จะเพาะพันธุ์สัตว์นั้น ต้องยื่นคำขอรับใบอนุญาตเพาะพันธุ์ตามมาตรา
๑๘ ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้แจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ และเมื่อได้ยื่นคำขอ
แล้วให้ครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองนั้น ต่อไปได้
หากเจ้าของหรือผู้ครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองนั้น ประสงค์จะเลี้ยงดูสัตว์ป่า
คุ้มครองนั้นต่อไป ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบสภาพการเลี้ยงดูสัตว์ป่าคุ้มครอง
ของผู้นั้นว่าอยู่ในสภาพอันสมควรและปลอดภัยแก่สัตว์นั้นเพียงใด หากเห็นว่าสัตว์ป่า
คุ้มครองนั้นได้รับการเลี้ยงดูด้วยความเอาใจใส่ในสภาพอันสมควรและปลอดภัย
ให้ อ ธิ บ ดี อ นุ ญ าตให้ ผู้ นั้ น ครอบครองสั ต ว์ ป่ า คุ้ ม ครองนั้ น ต่ อ ไปได้ โดยออก
ใบอนุญาตครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองชั่วคราวให้ไว้แก่เจ้าของหรือผู้ครอบครอง
ใบอนุญาตดังกล่าวให้มีอายุเพียงเท่าอายุของสัตว์ป่าคุ้มครองนั้น ผู้รับใบอนุญาต
ดั ง กล่ า วต้ อ งปฏิ บั ติ ต ามข้ อ กำหนดว่ า ด้ ว ยการเลี้ ย งดู สั ต ว์ ป่ า คุ้ ม ครองที่ รั ฐ มนตรี
กำหนด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ และเมื่อสัตว์ป่าคุ้มครองนั้นเพิ่มจำนวน
ขึ้นโดยการสืบพันธุ์ หรือตาย ผู้รับใบอนุญาตต้องแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบ
(๒) สำหรับซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง ให้ผู้ครอบครองหรือเจ้าของแจ้งชนิด
และจำนวนของซากของสั ต ว์ ป่ า คุ้ ม ครองที่ อ ยู่ ใ นความครอบครองของตนต่ อ
พนักงานเจ้าหน้าที่ภายในกำหนดเวลาเก้าสิบวันนับแต่วันที่กฎกระทรวงใช้บังคับ
เพื่อจดแจ้งไว้ในทะเบียน และให้ผู้นั้นครอบครองซากของสัตว์ป่าคุ้มครองนั้นต่อไปได้
ในกรณีที่เป็นซากของสัตว์ป่าคุ้มครองที่มีไว้เพื่อค้า เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้จดแจ้ง
ชนิดและจำนวนของซากสัตว์ป่านั้นไว้แล้ว ให้ผู้ครอบครองซากของสัตว์ป่าเพื่อค้า
๒๕๘
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นั้นดำเนินการจำหน่ายซากของสัตว์ป่านั้นให้เสร็จสิ้นภายในสามปี
แบบและวิธีการแจ้งตาม (๑) และ (๒) และการออกใบอนุญาตให้ครอบ
ครองสัตว์ป่าคุ้มครองชั่วคราว และใบรับรองการครอบครองซากสัตว์ป่าคุ้มครอง
ให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๖๒ ให้ถือว่าสัตว์ป่าคุ้มครองประเภทที่ ๑ และสัตว์ป่าคุ้มครอง
ประเภทที่ ๒ ที่กำหนดขึ้นตามกฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติสงวนและ
คุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๐๓ เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๖๓ ให้บรรดาบริเวณที่ดินที่เป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและเขตห้าม
ล่ า สั ต ว์ ป่ า อยู่ แ ล้ ว ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยการสงวนและคุ้ ม ครองสั ต ว์ ป่ า ก่ อ นวั น ที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่าตาม
พระราชบัญญัตินี้ แล้วแต่กรณี
มาตรา ๖๔ บรรดากฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศที่ออกตามพระราช
บัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๐๓ และยังใช้บังคับอยู่ก่อนหรือในวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเพียงเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับ
พระราชบัญญัตินี้   ทั้งนี้ จนกว่าจะมีกฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศที่ออกตาม
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
มาตรา ๖๕ ให้การอนุญาตให้ล่าสัตว์ป่าสงวน ใบอนุญาตล่าสัตว์ป่าคุ้มครอง
ทุ ก ประเภท ใบอนุ ญ าตให้ ค้ า สั ต ว์ ป่ า คุ้ ม ครองหรื อ ซากของสั ต ว์ ป่ า คุ้ ม ครอง
และใบอนุญาตให้มีไว้ในครอบครองซึ่งสัตว์ป่าคุ้มครองหรือซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง
ที่ได้ออกให้แก่บุคคลใดไว้แล้วก่อนหรือในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ เป็นอัน
สิ้นอายุนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
มาตรา ๖๖ ผู้ใดมีสัตว์ป่าสงวนหรือสัตว์ป่าคุ้มครองอยู่ในความครอบครอง
โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายอยู่ก่อนหรือในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ถ้าได้นำ
สัตว์ป่าสงวนหรือสัตว์ป่าคุ้มครองดังกล่าว มามอบให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ภายใน
เก้าสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ผู้นั้นไม่ต้องรับโทษ และให้สัตว์ป่า
สงวนหรือสัตว์ป่าคุ้มครองดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน และเมื่อได้จดแจ้งชนิดและ
จำนวนของสัตว์ป่าที่รับมอบไว้แล้ว อธิบดีอาจมอบสัตว์ป่าดังกล่าวให้อยู่ในความ
ดูแลของผู้นั้นต่อไปได้ตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้ โดยคำนึงถึงสวัสดิภาพและความ
ขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕

๒๕๙

ปลอดภัยของสัตว์นั้นเป็นสำคัญ
ผู้ใดมีซากสัตว์ป่าสงวนหรือสัตว์ป่าคุ้มครองอยู่ในความครอบครองโดยไม่
ชอบด้วยกฎหมายอยู่ก่อนหรือในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ผู้นั้นแจ้งชนิด
และจำนวนซากของสัตว์ป่าดังกล่าวต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายในเก้าสิบวันนับแต่
วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้จดแจ้งรายการไว้แล้ว
ก็ ใ ห้ ผู้ นั้ น ครอบครองซากของสั ต ว์ ป่ า สงวนหรื อ สั ต ว์ ป่ า คุ้ ม ครองต่ อ ไปได้ แต่ จ ะ
จำหน่าย จ่าย โอนให้แก่ผู้อื่นมิได้ เว้นแต่โดยการตกทอดทางมรดก
มาตรา ๖๗ ให้ผู้มีสัตว์ป่าสงวน สัตว์ป่าคุ้มครอง ซากของสัตว์ป่าสงวน
หรือซากของสัตว์ป่าคุ้มครองอยู่ในความครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายอยู่ก่อนหรือ
ในวั น ที่ พ ระราชบั ญ ญั ติ นี้ ใ ช้ บั ง คั บ แจ้ ง รายการเกี่ ย วกั บ ชนิ ด และจำนวนของ
สัตว์ป่าสงวน สัตว์ป่าคุ้มครอง ซากของสัตว์ป่าสงวน หรือซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง
ที่อยู่ในความครอบครองของตนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ และเมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งไว้แล้ว ให้ปฏิบัติ
ต่อไปดังนี้
(๑) สำหรับสัตว์ป่าสงวน ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองจำหน่ายสัตว์ป่าสงวน
ให้ แ ก่ ผู้ จั ด ตั้ ง และดำเนิ น กิ จ การสวนสั ต ว์ ส าธารณะที่ ไ ด้ ยื่ น คำขออนุ ญ าตไว้ แ ล้ ว
ตามมาตรา ๖๙ ให้เสร็จสิ้นภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่ได้แจ้งต่อพนักงาน
เจ้าหน้าที่ และเมื่อสิ้นระยะเวลาดังกล่าวแล้ว ยังมีสัตว์ป่าสงวนเหลืออยู่ในความ
ครอบครองอีกเท่าใด ให้สัตว์ป่าสงวนนั้นตกเป็นของแผ่นดิน และให้เจ้าของหรือ
ผู้ครอบครองส่งมอบสัตว์ป่าสงวนนั้นให้แก่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช*
หรือกรมประมง แล้วแต่กรณี เพื่อนำไปดำเนินการ ทั้งนี้ ตามระเบียบที่อธิบดีกำหนด
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
(๒) สำหรับสัตว์ป่าคุ้มครอง หรือซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง ให้นำมาตรา ๖๑
มาใช้บังคับโดยอนุโลม
(๓) สำหรับซากของสัตว์ป่าสงวน ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองครอบครอง
ซากของสัตว์ป่าสงวนนั้นต่อไปได้ แต่จะจำหน่าย จ่าย โอน ให้แก่ผู้อื่นมิได้ เว้นแต่
ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากอธิบดี หรือโดยการตกทอดทางมรดก
๒๖๐

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
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(๔) สำหรับสัตว์ป่าคุ้มครองที่อยู่ในความครอบครองของผู้รับใบอนุญาต
ให้ค้าซึ่งสัตว์ป่าคุ้มครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๐๓
เมื่อผู้รับใบอนุญาตดังกล่าวได้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ค้าสัตว์ป่าคุ้มครองที่ได้
มาจากการเพาะพันธุ์ตามมาตรา ๖๘ ให้ผู้นั้นค้าสัตว์ป่าคุ้มครองชนิดที่กำหนด
ตามมาตรา ๑๗ ซึ่งได้มาจากการเพาะพันธุ์ต่อไปได้ สำหรับสัตว์ป่าคุ้มครองอันมิใช่
เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองชนิดที่กำหนดตามมาตรา ๑๗ ที่ได้มาจากการเพาะพันธุ์ที่มีไว้
ในความครอบครองเพื่อค้าให้ผู้รับใบอนุญาตจำหน่ายสัตว์ป่าคุ้มครองดังกล่าวให้
เสร็จสิ้นภายในสองปีนับแต่วันที่ได้แจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ เมื่อสิ้นระยะเวลา
ดั ง กล่ า วแล้ ว มี สั ต ว์ ป่ า คุ้ ม ครองอั น มิ ใ ช่ เ ป็ น สั ต ว์ ป่ า คุ้ ม ครองชนิ ด ที่ ก ำหนด
ตามมาตรา ๑๗ ที่ได้มาจากการเพาะพันธุ์เหลืออยู่เท่าใด ให้ตกเป็นของแผ่นดิน
และให้ส่งมอบแก่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช* หรือกรมประมง
แล้วแต่กรณี เพื่อนำไปดำเนินการ ทั้งนี้ ตามระเบียบที่อธิบดีกำหนด โดยความเห็น
ชอบของคณะกรรมการ
(๕) สำหรั บ ซากของสั ต ว์ ป่ า คุ้ ม ครองที่ อ ยู่ ใ นความครอบครองของผู้ รั บ
ใบอนุญาตให้ค้าซึ่งซากของสัตว์ป่าคุ้มครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครอง
สัตว์ป่า พ.ศ.๒๕๐๓ เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้สำรวจและจดแจ้งชนิดและจำนวน
ซากของสัตว์ป่าคุ้มครองที่ผู้รับใบอนุญาตดังกล่าวมีอยู่ในความครอบครองไว้แล้ว
ให้อธิบดีออกใบอนุญาตค้าซึ่งซากของสัตว์ป่าคุ้มครองชั่วคราวให้แก่ผู้นั้น ผู้รับ
ใบอนุญาตค้าซึ่งซากของสัตว์ป่าคุ้มครองชั่วคราวดังกล่าว จะต้องจำหน่ายซากของ
สั ต ว์ ป่ า ที่ มี อ ยู่ ใ นความครอบครองให้ เ สร็ จ สิ้ น ภายในสามปี นั บ แต่ วั น ที่ ไ ด้ รั บ
ใบอนุญาตให้ค้าซึ่งซากของสัตว์ป่าคุ้มครองชั่วคราว และต้องจัดทำรายงานเกี่ยวกับ
ชนิดและจำนวนซากของสัตว์ป่าคุ้มครองที่ขายไปในแต่ละเดือนเสนอต่อพนักงาน
เจ้าหน้าที่ ตามระเบียบที่อธิบดีกำหนด และเมื่อสิ้นระยะเวลาดังกล่าวมีซากของ
สัตว์ป่าคุ้มครองเหลืออยู่เท่าใดให้ตกเป็นของแผ่นดิน และให้ส่งมอบแก่กรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช*หรือกรมประมง แล้วแต่กรณี เพื่อนำไปดำเนินการ
ตามระเบียบที่อธิบดีกำหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ ทั้งนี้ เว้นแต่เป็น
ซากของสัตว์ป่าคุ้มครองชนิดที่กำหนดตามมาตรา ๑๗ ที่ได้มาจากการเพาะพันธุ์
ขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕

๒๖๑

และผู้นั้นได้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ค้าซึ่งซากของสัตว์ป่าคุ้มครองที่ได้มาจาก
การเพาะพันธุ์ตามมาตรา ๖๘ ไว้แล้ว
แบบและวิธีการแจ้งตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๖๘ ผู้ใดดำเนินกิจการเพาะพันธุ์ ดำเนินกิจการค้าสัตว์ป่าคุ้มครองที่
ได้ ม าจากการเพาะพั น ธุ์ ซากของสั ต ว์ ป่ า คุ้ ม ครองที่ ไ ด้ ม าจากการเพาะพั น ธุ์
หรือผลิตภัณฑ์ที่ทำจากซากของสัตว์ป่าคุ้มครองที่ได้มาจากการเพาะพันธุ์อยู่ก่อน
หรือในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติ
นี้ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ และเมื่อได้ยื่นคำขอแล้ว
ให้ดำเนินกิจการต่อไปได้จนกว่าอธิบดีจะมีคำสั่งไม่อนุญาต 
ในกรณี ที่ อ ธิ บ ดี มี ค ำสั่ ง ไม่ อ นุ ญ าตคำขอตามวรรคหนึ่ ง ให้ น ำบทบั ญ ญั ติ
ในมาตรา ๔๓ วรรคสอง มาใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๖๙ ผู้ใดจัดตั้งและดำเนินกิจการสวนสัตว์สาธารณะอยู่ก่อน หรือใน
วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ เมื่อได้รับคำขออนุญาตแล้ว
และพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบแล้วเห็นว่าบริเวณและสถานที่ประกอบกิจการ
เป็นไปโดยถูกต้องตามที่กำหนดไว้ในมาตรา ๓๐ วรรคสอง และวรรคสาม และ
มาตรา ๓๑ และได้จดแจ้งรายการเกี่ยวกับชนิดและจำนวนของสัตว์ป่าสงวน สัตว์ป่า
คุ้มครอง หรือซากของสัตว์ป่าดังกล่าว ไว้แล้ว ให้อธิบดีออกใบอนุญาตจัดตั้งและ
ดำเนินกิจการสวนสัตว์สาธารณะให้แก่ผู้นั้น
มาตรา ๗๐ คำขออนุญาตใดๆ ที่ได้ยื่นไว้ก่อนหรือในวันที่พระราชบัญญัตินี้
ใช้บังคับ และยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาของอธิบดี ให้ถือว่าคำขอนั้นสิ้นสุดลง
เว้นแต่เป็นคำขออนุญาตดำเนินกิจการอันอาจอนุญาตได้ตามพระราชบัญญัตินี้    
ให้อธิบดีพิจารณาคำขออนุญาตนั้นต่อไป
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
อานันท์ ปันยารชุน
นายกรัฐมนตรี
๒๖๒

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕

อัตราค่าธรรมเนียม
๑. ใบอนุญาตให้เพาะพันธุ์
๒. ใบอนุญาตให้มีไว้ในครอบครองซึ่งสัตว์ป่าคุ้มครอง
ที่ได้มาจากการเพาะพันธุ์ หรือซากของสัตว์ป่า
คุ้มครองที่ได้มาจากการเพาะพันธุ์
๓. ใบอนุญาตให้ค้าสัตว์ป่าคุ้มครองที่ได้มาจาก
การเพาะพันธุ์
๔. ใบอนุญาตให้ค้าซากของสัตว์ป่าคุ้มครองที่ได้มาจาก
การเพาะพันธุ์ หรือผลิตภัณฑ์ที่ทำจากซากของ
สัตว์ป่าคุ้มครองที่ได้มาจากการเพาะพันธุ์
๕. ใบอนุญาตให้นำเข้าหรือให้ส่งออกซึ่งสัตว์ป่า
คุ้มครองที่ได้มาจากการเพาะพันธุ์ หรือซากของ
สัตว์ป่าคุ้มครองที่ได้มาจากการเพาะพันธุ์
๖. ใบอนุญาตให้นำเข้า ให้ส่งออก ซึ่งสัตว์ป่าหรือ
ซากของสัตว์ป่า
๗. ใบอนุญาตให้นำผ่านซึ่งสัตว์ป่าสงวน สัตว์ป่า
คุ้มครอง ซากของสัตว์ป่าสงวน ซากของสัตว์ป่า
คุ้มครอง
๘. ใบอนุญาตให้นำสัตว์ป่าคุ้มครอง หรือซากของ
สัตว์ป่าคุ้มครองเคลื่อนที่เพื่อการค้า
๙. ใบรับรองให้นำเข้า ให้ส่งออก หรือให้นำผ่าน
ซึ่งสัตว์ป่า หรือซากของสัตว์ป่า
๑๐. ใบอนุญาตให้จัดตั้งและดำเนินกิจการสวนสัตว์
สาธารณะ
๑๑. ใบแทนใบอนุญาตหรือใบรับรอง
๑๒. การต่ออายุใบอนุญาต

ฉบับละ ๑,๐๐๐ บาท
ฉบับละ ๕๐๐ บาท
ฉบับละ ๑,๐๐๐ บาท
ฉบับละ ๑,๐๐๐ บาท
ฉบับละ ๕๐๐ บาท
ฉบับละ ๕๐๐ บาท
ฉบับละ ๕๐๐ บาท
ฉบับละ ๑๐๐ บาท
ฉบับละ ๕๐๐ บาท
ฉบับละ ๑๐,๐๐๐ บาท
ฉบับละ ๑๐๐ บาท
ครั้งละ ๕๐๐ บาท

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕

๒๖๓

บัญชีสัตว์ป่าสงวน
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.

นกเจ้าฟ้าหญิงสิรินธร Pseudochelidon sirintarae
แรด Rhinoceros sondaicus
กระซู่ Didermocerus sumatraensis
กูปรีหรือโคไพร Bos sauveli
ควายป่า Bubalus bubalis
ละองหรือละมั่ง Cervus eldi
สมันหรือเนื้อสมัน Cervus schomburgki
เลียงผาหรือเยืองหรือกูรำหรือโครำ Capricornis sumatraensis
กวางผา Naemorhedus griseus
นกแต้วแล้วท้องดำ Pitta gurneyi
นกกระเรียน Grus antigone
แมวลายหินอ่อน Pardofelis marmorata
สมเสร็จ Tapirus indicus
เก้งหม้อ Muntiacus feai
พะยูนหรือหมูน้ำ Dugong dugon

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัตินี้ คือ เนื่องจาก
กฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันได้ใช้บังคับ
มาเป็นเวลานาน มาตรการต่างๆ ที่มีอยู่ในกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถทำให้การสงวน
และคุ้มครองสัตว์ป่าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและได้ผลสมดังวัตถุประสงค์ของ
กฎหมาย ประกอบกับจำเป็นจะต้องเร่งรัดการขยายพันธุ์สัตว์ป่าและให้การสงวน
และคุ้มครองสัตว์ป่าควบคู่กันไป และเนื่องจากปัจจุบันได้มีความตกลงระหว่าง
ประเทศในการที่จะร่วมมือกันเพื่อสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าของท้องถิ่นอันเป็น
ทรั พ ยากรที่ ส ำคั ญ ของโลก ดั ง นั้ น เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง ให้ ม าตรการในการสงวนและ
๒๖๔

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕

คุ้มครองสัตว์ป่าเป็นไปอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับความตกลงระหว่างประเทศ
สมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าเสียใหม่ จึงจำเป็น
ต้องตราพระราชบัญญัตินี้
พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๖๒
มาตรา ๓ ผู้ใดมีไว้ในครอบครองซึ่งสัตว์ป่าคุ้มครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
โดยชอบด้วยกฎหมาย หากมาแจ้งรายการเกี่ยวกับชนิดและจำนวนของสัตว์ป่า
คุ้มครองที่อยู่ในความครอบครองของตนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวัน
นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ผู้นั้นไม่ต้องรับโทษ
หากเจ้าของหรือผู้ครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองนั้น ประสงค์จะเลี้ยงดูสัตว์ป่า
คุ้มครองนั้นต่อไป ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบสภาพการเลี้ยงดูสัตว์ป่าคุ้มครอง
ของผู้นั้นว่าอยู่ในสภาพอันสมควรและปลอดภัยแก่สัตว์นั้นเพียงใด หากเห็นว่า
สั ต ว์ ป่ า คุ้ ม ครองนั้ น ได้ รั บ การเลี้ ย งดู ด้ ว ยความเอาใจใส่ ใ นสภาพอั น สมควรและ
ปลอดภัยให้อธิบดีอนุญาตให้ผู้นั้นครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองนั้นต่อไปได้โดยออก
ใบอนุญาตครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองชั่วคราวให้ไว้แก่เจ้าของหรือผู้ครอบครอง
ใบอนุ ญ าตดั ง กล่ า วให้ มี อ ายุ เ พี ย งเท่ า อายุ สั ต ว์ ป่ า คุ้ ม ครองนั้ น ผู้ รั บ ใบอนุ ญ าต
ดั ง กล่ า วต้ อ งปฏิ บั ติ ต ามข้ อ กำหนดว่ า ด้ ว ยการเลี้ ย งดู สั ต ว์ ป่ า คุ้ ม ครองที่ รั ฐ มนตรี
กำหนด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ และเมื่อสัตว์ป่าคุ้มครองนั้นตายหรือ
เพิ่มจำนวนขึ้นโดยการสืบพันธุ์ ผู้รับใบอนุญาตต้องแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบ
ภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่มีการเพิ่มจำนวนหรือตาย
หากผู้เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองนั้นไม่ประสงค์จะเลี้ยงดู
สัตว์ป่าคุ้มครองนั้นต่อไป หรือเมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบตามวรรคสอง
แล้วเห็นว่าสัตว์ป่าคุ้มครองนั้นไม่อาจได้รับการเลี้ยงดูด้วยความเอาใจใส่ในสภาพ
อันสมควรและปลอดภัยได้ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองจำหน่ายสัตว์ป่าคุ้มครองนั้น
ให้แก่ผู้รับใบอนุญาตจัดตั้งและดำเนินกิจการสวนสัตว์สาธารณะตามมาตรา ๒๙
แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือจำหน่ายสัตว์ป่า
๒

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๐/ตอนที่ ๕๑ ก/หน้า ๑/๑๒ พฤษภาคม ๒๕๔๖
ขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕

๒๖๕

คุ้มครองชนิดที่กำหนดตามมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครอง
สัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ ให้แก่ผู้รับใบอนุญาตเพาะพันธุ์ตามมาตรา ๑๘ แห่งพระราช
บัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ ให้เสร็จสิ้นภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวัน
นับแต่วันที่ได้แจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่หรือวันที่ได้รับแจ้งคำสั่งไม่อนุญาตจาก
อธิบดีแล้วแต่กรณี และเมื่อสิ้นระยะเวลาดังกล่าวแล้ว ยังมีสัตว์ป่าคุ้มครองเหลืออยู่
เท่าใดให้สัตว์ป่าคุ้มครองนั้นตกเป็นของแผ่นดิน และให้เจ้าของหรือผู้ครอบครอง
ส่งมอบสัตว์ป่าคุ้มครองนั้นให้แก่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช หรือ
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง หรือกรมประมง แล้วแต่กรณี เพื่อนำไปดำเนินการ
ทั้งนี้ ตามระเบียบที่อธิบดีกำหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
แบบและวิธีการแจ้งและการออกใบอนุญาตให้ครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครอง
ชั่ ว คราวให้ เ ป็ น ไปตามกฎกระทรวงที่ อ อกตามความในมาตรา ๖๑ วรรคสอง
แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕
มาตรา ๔ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ใน
ปัจจุบันมีผู้ครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายจำนวนมากที่ไม่ได้
นำสัตว์ป่าคุ้มครองมามอบให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๖๖ หรือไม่ได้แจ้ง
รายการเกี่ยวกับชนิดและจำนวนของสัตว์ป่าคุ้มครองตามมาตรา ๖๗ แห่งพระราช
บัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ ทำให้พนักงานเจ้าหน้าที่ไม่สามารถ
ควบคุมดูแลให้ผู้ครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขของการครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองได้ สมควรกำหนดให้ผู้ครอบครอง
สัตว์ป่าคุ้มครองโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายมาแจ้งการครอบครองและขออนุญาตมีไว้
ในครอบครองซึ่งสัตว์ป่าคุ้มครองดังกล่าวต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ภายในระยะเวลา
ที่กำหนด โดยไม่ต้องรับโทษ จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

๒๖๖

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕

พระราชบัญญัติ
เลื่อยโซ่ยนต์
พ.ศ. ๒๕๔๕

พระราชบัญญัติ

เลื่อยโซ่ยนต์

พ.ศ. ๒๕๔๕
-------------ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๕
เป็นปีที่ ๕๗ ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ
โปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรให้มีกฎหมายว่าด้วยเลื่อยโซ่ยนต์
พระราชบั ญ ญั ติ นี้ มี บ ทบั ญ ญั ติ บ างประการเกี่ ย วกั บ การจำกั ด สิ ท ธิ แ ละ
เสรี ภ าพของบุ ค คล ซึ่ ง มาตรา ๒๙ ประกอบกั บ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐
ของรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทยบั ญ ญั ติ ใ ห้ ก ระทำได้ โ ดยอาศั ย อำนาจ
ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคำแนะนำ
และยินยอมของรัฐสภาดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบั ญ ญั ติ นี้ เ รี ย กว่ า “พระราชบั ญ ญั ติ เ ลื่ อ ยโซ่ ย นต์ พ.ศ.
๒๕๔๕”
มาตรา ๒ ๑ พระราชบั ญ ญั ติ นี้ ใ ห้ ใ ช้ บั ง คั บ ตั้ ง แต่ วั น ถั ด จากวั น ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

๑

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๙/ตอนที่ ๙๕ ก/หน้า ๔/๒๗ กันยายน ๒๕๔๕
ขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
พระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ. ๒๕๔๕

๒๖๙

มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้
“เลื่อยโซ่ยนต์” หมายความว่า เครื่องมือสำหรับใช้ตัดไม้หรือแปรรูปไม้ที่มี
ฟันเลื่อยติดกับโซ่ซึ่งขับเคลื่อนด้วยกำลังเครื่องจักรกล และให้หมายความรวมถึง
ส่วนหนึ่งส่วนใดที่เป็นส่วนประกอบของเครื่องมือดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ ตามที่รัฐมนตรี
กำหนดในกฎกระทรวง
“มี” หมายความว่า มีกรรมสิทธิ์หรือมีไว้ในครอบครอง
“ผลิต” หมายความว่า ทำหรือประกอบเพื่อการจำหน่าย
“นำเข้า” หมายความว่า นำหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักร
“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัตินี้
“นายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์” หมายความว่า อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย
สำหรับกรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมาย
สำหรับจังหวัดอื่น
“อธิบดี” หมายความว่า อธิบดีกรมป่าไม้
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๔ ห้ามมิให้ผู้ใดมี ผลิต หรือนำเข้าเลื่อยโซ่ยนต์ เว้นแต่จะได้รับ
ใบอนุญาตจากนายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์
ห้ามมิให้ผู้ได้รับใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งเปลี่ยนแปลงเลื่อยโซ่ยนต์ให้มีกำลัง
เครื่ อ งจั ก รกลเพิ่ ม ขึ้ น จากที่ ร ะบุ ไ ว้ ใ นใบอนุ ญ าต เว้ น แต่ จ ะได้ รั บ อนุ ญ าตจาก
นายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์
การขออนุ ญ าตและการอนุ ญ าตให้ เ ป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร และ
เงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง
ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ผลิตเลื่อยโซ่ยนต์ต้องจัดทำบัญชีและหมายเลขแสดง
หน่วยการผลิตตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
การออกใบอนุ ญ าตให้ มี เ ลื่ อ ยโซ่ ย นต์ ให้ น ายทะเบี ย นเลื่ อ ยโซ่ ย นต์
ทำเครื่องหมายที่เลื่อยโซ่ยนต์ตามแบบที่กำหนดในกฎกระทรวง และระบุพื้นที่
ที่อนุญาตให้มีหรือใช้เลื่อยโซ่ยนต์ไว้ด้วย
๒๗๐

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
พระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ. ๒๕๔๕

มาตรา ๕ คุ ณ สมบั ติ แ ละลั ก ษณะต้ อ งห้ า มของผู้ ข อรั บ ใบอนุ ญ าตตาม
มาตรา ๔ ให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
ผู้ขอรับใบอนุญาตมีเลื่อยโซ่ยนต์ต้องประกอบอาชีพหรือประกอบกิจการ
ที่ต้องใช้เลื่อยโซ่ยนต์และต้องไม่เคยต้องโทษสำหรับความผิดตามพระราชบัญญัตินี้
หรือตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ กฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติ กฎหมายว่าด้วย
อุทยานแห่งชาติ หรือกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่ามาก่อน
ความในวรรคสองมิ ใ ห้ น ำมาใช้ บั ง คั บ กั บ นิ ติ บุ ค คลในทางศาสนา และ
กระทรวง ทบวง กรม ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรอื่นของรัฐ
มาตรา ๖ ในกรณีที่ผู้ได้รับใบอนุญาตประสงค์จะเปลี่ยนแปลงพื้นที่ให้มีหรือ
ใช้เลื่อยโซ่ยนต์ให้แตกต่างไปจากที่ระบุไว้ในใบอนุญาตตามมาตรา ๔ วรรคห้า
ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตดำเนินการตามหลักเกณฑ์ดังนี้
(๑) สำหรั บ การเปลี่ ย นแปลงพื้ น ที่ ภ ายในจั ง หวั ด เดี ย วกั น กั บ ที่ ไ ด้ รั บ
ใบอนุ ญ าต ให้ ผู้ ไ ด้ รั บ ใบอนุ ญ าตยื่ น คำขอต่ อ นายทะเบี ย นเลื่ อ ยโซ่ ย นต์ ผู้ อ อก
ใบอนุญาต
(๒) สำหรับการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ไปยังจังหวัดอื่น ให้ผู้ได้รับใบอนุญาต
ยื่นคำขอต่อนายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์ผู้มีอำนาจในจังหวัดนั้น
ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๗ ผู้ ใ ดมี เ ลื่ อ ยโซ่ ย นต์ ต้ อ งมี ใ บอนุ ญ าตหรื อ สำเนาภาพถ่ า ย
ใบอนุญาตสำหรับเลื่อยโซ่ยนต์เครื่องนั้นเพื่อแสดงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ทันที
มาตรา ๘ ในกรณีที่ผู้ได้รับใบอนุญาตให้มีเลื่อยโซ่ยนต์ประสงค์จะนำหรือ
ให้ผู้อื่นนำเลื่อยโซ่ยนต์ของตนออกไปใช้นอกพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตตามมาตรา ๔
วรรคห้ า เป็ น การชั่ ว คราว ผู้ ไ ด้ รั บ ใบอนุ ญ าตจะต้ อ งขออนุ ญ าตโดยระบุ พื้ น ที่
และระยะเวลาที่ จ ะนำไปใช้ ต่ อ นายทะเบี ย นเลื่ อ ยโซ่ ย นต์ แ ละให้ น ายทะเบี ย น
เลื่อยโซ่ยนต์อนุญาตหรือไม่อนุญาตภายในสิบห้าวันทำการนับแต่วันที่ได้รับคำขอ
และถ้านายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์มิได้ดำเนินการพิจารณาและแจ้งผลการพิจารณา
คำขอให้ผู้ยื่นคำขออนุญาตทราบภายในกำหนดเวลาดังกล่าว ให้ถือว่านายทะเบียน
เลื่อยโซ่ยนต์มีคำสั่งอนุญาตตามคำขอ และให้ถือว่าใบรับคำขอเสมือนหนึ่งเป็น
หนังสืออนุญาต
ขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
พระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ. ๒๕๔๕

๒๗๑

ให้นายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์ผู้อนุญาตแจ้งและส่งสำเนาหนังสืออนุญาต
ให้แก่นายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์ในพื้นที่ที่ระบุในหนังสืออนุญาต ทั้งนี้ ให้นายทะเบียน
เลื่ อ ยโซ่ ย นต์ ใ นพื้ น ที่ ที่ ร ะบุ ใ นหนั ง สื อ อนุ ญ าตประกาศการอนุ ญ าตหรื อ คำขอ
อนุญาตดังกล่าว ณ ที่ทำการขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นของพื้นที่นั้น
ในกรณีมีเหตุอันควร ผู้ได้รับใบอนุญาตจะขออนุญาตต่อระยะเวลาที่ให้นำ
เลื่ อ ยโซ่ ย นต์ อ อกไปใช้ น อกพื้ น ที่ อี ก ได้ แต่ ต้ อ งขออนุ ญ าตต่ อ นายทะเบี ย น
เลื่อยโซ่ยนต์ก่อนวันครบกำหนดระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตไว้เดิม
การขออนุ ญ าตและการอนุ ญ าตให้ เ ป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร และ
เงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๙ ถ้ามีการนำเลื่อยโซ่ยนต์ที่ได้รับอนุญาตตามมาตรา ๔ ไปใช้ใน
การกระทำผิดตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ได้รับใบอนุญาต
มีส่วนร่วมในการกระทำผิดนั้น
มาตรา ๑๐ ห้ามมิให้ผู้ใดซ่อมแซมเลื่อยโซ่ยนต์เป็นธุรกิจเพื่อสินจ้าง เว้นแต่
จะได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์
คุณสมบัติของผู้ได้รับใบอนุญาต การขอใบอนุญาต และการออกใบอนุญาต
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง
ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ซ่อมแซมเลื่อยโซ่ยนต์เป็นธุรกิจเพื่อสินจ้างจะกระทำ
การเช่นว่านี้ได้แต่เฉพาะแก่เลื่อยโซ่ยนต์ที่มีผู้ได้รับใบอนุญาตให้มีและใช้เลื่อยโซ่ยนต์
และเมื่อเลื่อยโซ่ยนต์นั้นมีเครื่องหมายถูกต้องตามใบอนุญาตเท่านั้น
มาตรา ๑๑ ถ้าผู้ได้รับใบอนุญาตให้มีเลื่อยโซ่ยนต์ตาย ให้ทายาทผู้ครอบ
ครองเลื่อยโซ่ยนต์นั้น หรือผู้จัดการมรดกของผู้ตายแจ้งการตายและการครอบครอง
ต่อนายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์ตามใบอนุญาตภายในกำหนดหกสิบวันนับแต่วันที่
ทราบการตายของผู้ได้รับใบอนุญาต
นายทะเบี ย นเลื่ อ ยโซ่ ย นต์ มี อ ำนาจสั่ ง ให้ ท ายาทหรื อ ผู้ จั ด การมรดกตาม
วรรคหนึ่งเก็บรักษาหรือใช้เลื่อยโซ่ยนต์ของผู้ได้รับใบอนุญาตที่ตายไว้ได้ และถ้ามี
ข้อโต้แย้งถึงสิทธิของทายาทก็ให้ผู้ที่ได้รับคำสั่งจากนายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์ดังกล่าว
เก็บรักษาไว้จนกว่าข้อโต้แย้งนั้นถึงที่สุด
๒๗๒
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ภายในกำหนดหกเดือนนับแต่วันที่ผู้ได้รับใบอนุญาตตาย หรือถ้ามีข้อโต้แย้ง
ถึงเรื่องสิทธิของทายาทนับแต่วันที่ข้อโต้แย้งนั้นถึงที่สุด ผู้จัดการมรดกหรือทายาท
อาจขออนุญาตใหม่ได้ เมื่อนายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์ได้ออกใบอนุญาตให้แล้ว
ให้ ม อบเลื่ อ ยโซ่ ย นต์ นั้ น แก่ ผู้ ไ ด้ รั บ ใบอนุ ญ าตใหม่ ถ้ า ไม่ อ อกใบอนุ ญ าตให้ ใ หม่
ก็ให้แจ้งให้ผู้ขอทราบและสั่งให้จัดจำหน่ายเลื่อยโซ่ยนต์นั้นภายในกำหนดหกเดือน
นับแต่วันรับคำสั่ง มิฉะนั้นให้นายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์มีอำนาจจัดการขายทอดตลาด
เลื่อยโซ่ยนต์นั้น เงินสุทธิที่ได้รับจากการขายทอดตลาดให้เปิดบัญชีเงินฝากไว้ให้แก่
ผู้มีสิทธิที่มาขอรับต่อไป
มาตรา ๑๒ ในกรณีที่ผู้ได้รับใบอนุญาตตามมาตรา ๔ เป็นนิติบุคคล และ
นิติบุคคลนั้นเลิกกัน ให้ผู้ชำระบัญชีนำส่งเลื่อยโซ่ยนต์แก่นายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์
เพื่อเก็บรักษาตลอดระยะเวลาที่ยังคงทำการชำระบัญชีนั้น
ในการแบ่ ง คื น ทรั พ ย์ สิ น ให้ แ ก่ ผู้ เ ป็ น หุ้ น ส่ ว นหรื อ ผู้ ถื อ หุ้ น ของนิ ติ บุ ค คล
ให้ ผู้ เ ป็ น หุ้ น ส่ ว นหรือผู้ถือหุ้นที่ได้รับการแบ่งคืนเลื่ อ ยโซ่ ย นต์ แจ้ ง ขอรั บ และขอ
ใบอนุญาตมีไว้ซึ่งเลื่อยโซ่ยนต์นั้นต่อนายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์ภายในสามสิบวัน
นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการแบ่งคืนเลื่อยโซ่ยนต์จากผู้ชำระบัญชี
ในกรณี ที่ ผู้ ช ำระบั ญ ชี ป ระสงค์ จ ะขายเลื่ อ ยโซ่ ย นต์ เ พื่ อ การชำระหนี้ ข อง
นิติบุคคลนั้น ให้ผู้ชำระบัญชีแจ้งต่อนายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์เพื่อทราบ และไม่ว่า
ในกรณีใดจะขายให้แก่บุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัตินี้ไม่ได้
ให้ผู้ประสงค์จะซื้อเลื่อยโซ่ยนต์ตามความในวรรคสามมายื่นคำขอรับ และขอ
มี ใ บอนุ ญ าตมี ไ ว้ ซึ่ ง เลื่ อ ยโซ่ ย นต์ นั้ น ต่ อ นายทะเบี ย นเลื่ อ ยโซ่ ย นต์ ภ ายในห้ า วั น
ทำการนับแต่วันที่ได้ตกลงซื้อขายกัน
มาตรา ๑๓ ในกรณี ที่ มี ผู้ น ำจั บ ผู้ ก ระทำความผิ ด ตามพระราชบั ญ ญั ติ นี้
ให้พนักงานอัยการร้องขอต่อศาล และให้ศาลมีอำนาจพิพากษาให้จ่ายเงินสินบน
นำจับแก่ผู้นำจับเป็นจำนวนเงินไม่เกินกึ่งหนึ่งของจำนวนเงินค่าปรับตามคำพิพากษา
โดยจ่ายจากเงินค่าปรับที่ชำระต่อศาล ถ้าผู้กระทำความผิดชำระเงินค่าปรับไม่ถึง
จำนวนที่ต้องจ่ายค่าสินบนนำจับได้ครบถ้วน ให้จ่ายเงินสินบนนำจับเพียงเท่าที่
ผู้กระทำความผิดชำระ
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๒๗๓

ในกรณีที่มีผู้นำจับหลายคน ให้แบ่งเงินสินบนนำจับให้คนละเท่าๆ กัน
การจ่ายเงินสินบนนำจับนั้น จะจ่ายได้เมื่อคดีถึงที่สุดแล้ว
มาตรา ๑๔ ผู้ใดมีเลื่อยโซ่ยนต์อยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ถ้ามา
ขอรับใบอนุญาตภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ผู้นั้นไม่มี
ความผิดตามมาตรา ๔ และให้นายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์ออกใบอนุญาตให้มีเลื่อย
โซ่ยนต์แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตนั้น เว้นแต่จะขาดคุณสมบัติที่กำหนดไว้ตามพระราช
บัญญัตินี้
ให้ผู้ซึ่งปฏิบัติตามวรรคหนึ่งไม่ต้องรับโทษตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร และ
กฎหมายว่าด้วยการส่งออกไปนอกและการนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า
ความในวรรคสอง มิให้ใช้บังคับแก่ผู้ที่ถูกจับกุมและถูกดำเนินคดีก่อนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับและคดียังไม่ถึงที่สุด
ในกรณีที่นายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์ไม่ออกใบอนุญาตให้ เมื่อผู้นั้นได้นำ
เลื่ อ ยโซ่ ย นต์ ม ามอบแก่ พ นั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ ให้ ผู้ นั้ น มี สิ ท ธิ อุ ท ธรณ์ ต่ อ รั ฐ มนตรี
ภายในสามสิบวันนับแต่วันทราบคำสั่งไม่อนุญาต
ในกรณีที่ผู้ใดไม่ได้รับอนุญาตตามวรรคหนึ่งและวรรคสี่ ให้เลื่อยโซ่ยนต์ของ
ผู้นั้นตกเป็นของแผ่นดินนับแต่วันที่มีคำสั่งไม่อนุญาตหรือนับแต่วันที่รัฐมนตรีมี
คำวินิจฉัย
เลื่ อ ยโซ่ ย นต์ ที่ ต กเป็ น ของแผ่ น ดิ น ตามวรรคห้ า ให้ น ำไปใช้ ป ระโยชน์
ในราชการ หรือจำหน่ายให้แก่ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ หรือทำลายตามระเบียบ
ที่อธิบดีกำหนด
มาตรา ๑๕ ภายใต้บังคับมาตรา ๑๔ ในกรณีที่นายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์
มี ค ำสั่ ง ไม่ อ นุ ญ าตตามคำขอตามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ ผู้ ยื่ น คำขออนุ ญ าตมี สิ ท ธิ
อุทธรณ์คำสั่งไม่อนุญาตต่อนายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์ผู้มีคำสั่งไม่อนุญาตนั้นภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่มีคำสั่งไม่อนุญาต

๒๗๔
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ให้นายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์พิจารณาคำอุทธรณ์และแจ้งผลการพิจารณา
อุ ท ธรณ์ ว่ า เห็ น ด้ ว ยกั บ คำอุ ท ธรณ์ โ ดยการอนุ ญ าตตามคำขอหรื อ ยื น ยั น คำสั่ ง
ไม่อนุญาตให้ผู้อุทธรณ์ทราบภายในสามสิบวัน
ในกรณีที่นายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์ยืนยันคำสั่งไม่อนุญาต ผู้ขออนุญาต
มีสิทธิอุทธรณ์คำสั่งยืนยันคำสั่งไม่อนุญาตต่อรัฐมนตรีภายในสามสิบวันนับแต่วันที่
ได้รับแจ้งคำสั่งยืนยันคำสั่งไม่อนุญาต
มาตรา ๑๖ การจั บ กุ ม ปราบปรามผู้ ก ระทำผิ ด ตามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ 

ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เป็นพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา ๑๗ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๔ วรรคหนึ่งและวรรคสี่
ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
และให้ศาลสั่งริบเลื่อยโซ่ยนต์นั้น
เลื่อยโซ่ยนต์ที่ศาลสั่งริบ ให้นำไปใช้ประโยชน์ในราชการ หรือจำหน่ายให้แก่
ส่วนราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือทำลายตามระเบียบที่อธิบดีกำหนด
มาตรา ๑๘ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๔ วรรคสอง ต้องระวาง
โทษปรับไม่เกินห้าพันบาท และต้องแก้ไขให้เลื่อยโซ่ยนต์นั้นมีกำลังเครื่องจักรกล
เท่าที่ขออนุญาตไว้เดิมภายในเวลาที่ศาลกำหนด หากไม่ปฏิบัติตามให้ศาลสั่งริบ
เลื่อยโซ่ยนต์นั้น
มาตรา ๑๙ ผู้ ใ ดฝ่ า ฝื น หรื อ ไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามมาตรา ๖ หรื อ มาตรา ๘
ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
มาตรา ๒๐ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๗ ต้องระวางโทษปรับ
ไม่เกินสองพันบาท
มาตรา ๒๑ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๐ ต้องระวางโทษปรับ
ไม่เกินห้าพันบาท
มาตรา ๒๒ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๑ วรรคหนึ่ง หรือมาตรา
๑๒ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท
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๒๗๕

มาตรา ๒๓ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม*
รั ก ษาการตามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ แ ละให้ มี อ ำนาจแต่ ง ตั้ ง พนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่
ออกกฎกระทรวง และกำหนดกิจการอื่นเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงนั้นเมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร
นายกรัฐมนตรี

๒๗๖
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่
ปั จ จุ บั น การอนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากรป่ า ไม้ โ ดยเฉพาะการป้ อ งกั น และปราบปราม
การลักลอบตัดไม้ทำลายป่าไม่อาจประสบผลสำเร็จได้ตามเป้าหมาย สาเหตุหนึ่ง
เนื่ อ งจากมี ก ารใช้ เ ลื่ อ ยโซ่ ย นต์ ซึ่ ง เป็ น อุ ป กรณ์ ใ นการตั ด ไม้ แ ละแปรรู ป ไม้ ที่ มี
ประสิทธิภาพสูงกันอย่างแพร่หลาย แม้ว่าจะได้มีมาตรการควบคุมการนำเข้ามา
ในราชอาณาจักรโดยกฎหมายอื่นอยู่แล้วก็ตาม แต่ยังมีการลักลอบนำเลื่อยโซ่ยนต์
เข้ามาในราชอาณาจักร เพื่อใช้ในการตัดไม้ทำลายป่าจำนวนมาก จึงสมควรให้มี
กฎหมายว่าด้วยเลื่อยโซ่ยนต์เพื่อควบคุมการมีไว้ในครอบครอง และการนำเข้ามา
ในราชอาณาจักร ซึ่งจะเป็นการเพิ่มมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการบุกรุก
ตัดไม้ทำลายป่าตามนโยบายของรัฐบาลและในขณะเดียวกันไม่เป็นอุปสรรคต่อการ
ประกอบอาชีพที่ต้องใช้เลื่อยโซ่ยนต์โดยสุจริต จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
*พระราชกฤษฎี ก าโอนกรมป่ า ไม้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไปเป็ น
กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และปรับปรุงอำนาจหน้าที่
และกิจการของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมป่าไม้ และกรมอุทยาน
แห่ ง ชาติ สั ต ว์ ป่ า และพั น ธุ์ พื ช กระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม
พ.ศ. ๒๕๔๖๒
มาตรา ๑๐ โดยผลของบทบัญญัติแห่งมาตรา ๒๓๐ วรรคห้า ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พระราชกฤษฎีกานี้มีผลเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมหรือยกเลิก
บทบัญญัติในกฎหมาย ดังนี้ 
(๗) ในพระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ. ๒๕๔๕ ให้แก้ไขคำว่า “รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์” เป็น “รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม”
มาตรา ๑๒ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้

๒

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๐/ตอนที่ ๙๓ ก/หน้า ๖/๓๐ กันยายน ๒๕๔๖
ขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
พระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ. ๒๕๔๕

๒๗๗

หมายเหตุ :- เหตุ ผ ลในการประกาศใช้ พ ระราชกฤษฎี ก าฉบั บ นี้ คื อ
เนื่องจากพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ และพระราช
กฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราช
บัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้กำหนดให้
กรมป่าไม้เป็นส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และให้กรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชเป็นส่วนราชการในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ทำให้เกิดปัญหาการบริหาร ทั้งในด้านนโยบาย วิชาการ บุคลากร
และการบังคับใช้กฎหมาย รวมทั้งเป็นเหตุให้ระบบการบริหารงานและการบังคับใช้
กฎหมายขาดประสิทธิภาพ ดังนั้น เพื่อให้การบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ในการบูรณาการตามกลุ่มภารกิจด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
นโยบายของรัฐบาล สมควรโอนกรมป่าไม้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมทั้ง
บรรดากิ จ การ อำนาจหน้ า ที่ ทรั พ ย์ สิ น งบประมาณ หนี้ สิ ท ธิ ภาระผู ก พั น
ข้าราชการ ลูกจ้าง ตำแหน่งและอัตรากำลัง ไปเป็นกรมป่าไม้ สังกัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสมควรที่จะได้ปรับปรุงอำนาจหน้าที่และ
กิจการของกรมป่าไม้ และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รวมทั้งโอน
อำนาจหน้าที่และกิจการของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ในส่วนที่เกี่ยวกับ
อุ ท ยานแห่ ง ชาติ ห มู่ เ กาะอ่ า งทอง ไปเป็ น ของกรมอุ ท ยานแห่ ง ชาติ สั ต ว์ ป่ า           
และพันธุ์พืช เพื่อให้การบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ สัตว์ป่าและพันธุ์พืชเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ และมีขอบเขตที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน นอกจากนี้ สมควร
แก้ไขการใช้อำนาจของรัฐมนตรีและการใช้อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายที่อยู่ในความ
รับผิดชอบของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมป่าไม้ และกรมอุทยาน
แห่ ง ชาติ สั ต ว์ ป่ า และพั น ธุ์ พื ช ให้ ส อดคล้ อ งกั บ การดำเนิ น การดั ง กล่ า วด้ ว ย
จึงจำเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้

๒๗๘

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
พระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ. ๒๕๔๕

การจับกุม
การตรวจยึด การอายัด
เกี่ยวกับความผิดว่าด้วยการป่าไม้

การจับกุม
การจั บ กุ ม หมายความถึ ง การจำกั ด เสรี ภ าพในร่ า งกายของผู้ ถู ก จั บ
ในลักษณะที่ทำให้เสรีภาพในการเคลื่อนที่สิ้นสุดลงเพื่อดำเนินการกระบวนยุติธรรม
ขั้นต่อไป ซึ่งอาจจะไม่ถูกเนื้อต้องตัวกันก็ได้
วั ต ถุ ป ระสงค์ ใ นการจั บ กุ ม เพื่ อ จะเอาตั ว ผู้ ก ระทำผิ ด มาฟ้ อ งร้ อ งลงโทษ
และเพื่อประโยชน์ในการระงับป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดที่อาจเกิดขึ้น
รวมทั้งเพื่อป้องกันมิให้ผู้กระทำผิดมีโอกาสหลบหนีไปได้ แต่เจ้าพนักงานต้องกระทำ
ภายในขอบเขตและวิ ธี ก ารตามที่ ก ฎหมายกำหนดไว้ โ ดยเคร่ ง ครั ด การดำเนิ น การ
ฝ่าฝืนบทกำหนดของเจ้าพนักงาน เจ้าพนักงานเองอาจมีความผิดทางอาญาและ
ความรับผิดทางแพ่งได้
ความผิดซึ่งหน้า ได้แก่ ความผิดซึ่งเห็นกำลังกระทำหรือพบในอาการซึ่งแทบ
จะไม่มีความสงสัยเลยว่าเขาได้กระทำผิดมาแล้วสดๆ (ป.วิอาญา  ม.๘๐)
พนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้ สามารถจับกุมผู้กระทำ
ความผิดซึ่งหน้าได้ตามหลักเกณฑ์ดังนี้
ขั้นตอนการจับกุม
๑. ต้องแสดงตนว่าเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย
๒. ต้องแจ้งกับผู้กระทำความผิดว่าเขาต้องถูกจับ
๓. ต้องแจ้งข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกจับทราบ และแจ้งต่อผู้ถูกจับในขณะนั้น ว่า
๓.๑ ผู้ ถู ก จั บ มี สิ ท ธิ ที่ จ ะให้ ก ารหรื อ ไม่ ใ ห้ ก ารก็ ไ ด้ แ ละถ้ อ ยคำของ
ผู้ถูกจับนั้นอาจใช้เป็นพยานหลักฐานในการพิจารณาคดีได้
๓.๒ ผู้ ถู ก จั บ มี สิ ท ธิ ที่ จ ะพบและปรึ ก ษาทนายความหรื อ ผู้ ซึ่ ง จะเป็ น
ทนายความ
๓.๓ มี สิ ท ธิ แ จ้ ง หรื อ ขอให้ พ นั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ แ จ้ ง ให้ ญ าติ ห รื อ
ผู้ซึ่งผู้ถูกจับไว้วางใจทราบถึงการจับกุมและสถานที่ที่ถูกควบคุมในโอกาสแรก
ขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
การจับกุม การตรวจยึด การอายัด

๒๘๑

๔. สั่ ง ให้ ผู้ ถู ก จั บ ไปยั ง ที่ ท ำการของพนั ก งานสอบสวน (สถานี ต ำรวจ)
แต่ถ้าจำเป็นให้จับตัวไป ห้ามใช้วิธีควบคุมตัวผู้ถูกจับเกินกว่าจำเป็นเพื่อป้องกันมิให้
เขาหนี
๕. ถ้าผู้ถูกจับขัดขวางหรือจะขัดขวางการจับ หรือหลบหนี หรือพยายามจะ
หลบหนี พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ทำการจับมีอำนาจใช้วิธีหรือการป้องกันทั้งหลายที่
เหมาะสมแก่พฤติการณ์แห่งเรื่องในการจับกุมผู้นั้น
ขั้นส่งมอบตัว
๑. รีบนำตัวผู้ถูกจับไปยังที่ทำการของพนักงานสอบสวนในเขตท้องที่ที่มี
อำนาจตามกฎหมายโดยเร็ ว แล้ ว กล่ า วโทษต่ อ พนั ก งานสอบสวนพร้ อ มส่ ง ตั ว
ผู้ ถู ก จั บ และของกลางต่ อ พนั ก งานสอบสวน พร้ อ มทั้ ง ลงบั น ทึ ก ประจำวั น ไว้
เพื่อดำเนินคดีต่อไป
๒. การจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้ ให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่ผู้จับกุมทำบันทึกการจับกุมทุกครั้งกรณีเร่งด่วนและจำเป็นอาจทำบันทึก
การจับกุม ณ ที่ทำการก็ได้บันทึกการจับกุมต้องมีข้อมูลดังนี้
๒.๑ ต้ อ งระบุ ข้ อ เท็ จ จริ ง เกี่ ย วกั บ การกระทำความผิ ด ให้ ล ะเอี ย ด
ข้อกล่าวหาหรือฐานความผิดให้ครบถ้วน
๒.๒ ต้ อ งระบุ พ ยานหลั ก ฐานที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การกระทำความผิ ด ให้
ครบถ้วน ทั้งพยานบุคคล พยานเอกสาร พยานวัตถุ ตลอดจนพยานแวดล้อมต่างๆ   
ในกรณี ที่ ก ารกระทำความผิดเกิดขึ้นในพื้นที่ป่า ให้ระบุ ส ถานะของพื้ น ที่ ว่ า เป็ น
ป่ า สงวนแห่ ง ชาติ อุ ท ยานแห่ ง ชาติ เขตรั ก ษาพั น ธุ์ สั ต ว์ ป่ า เขตห้ า มล่ า สั ต ว์ ป่ า  
พร้อมชื่อป่านั้น รวมทั้งระบุท้องที่เกิดเหตุ โดยระบุหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด
ให้ชัดเจน และเขียนแผนที่สังเขปที่เกิดเหตุ

๒๘๒

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
การจับกุม การตรวจยึด การอายัด

(ตัวอย่าง)
บันทึกการจับกุม
สถานที่ทำการบันทึก..........................................................................................
วัน/เดือน/ปี ที่บันทึก.........................................................................................
สถานที่จับกุม............................ บ้านเลขที่.................... ตรอก/ซอย...................
แขวง/ตำบล............................ เขต/อำเภอ..........................จังหวัด......................
นามพนักงานเจ้าหน้าที่ที่จับกุม..................................................................
(ระบุ ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง และสังกัด)...............................................................
ได้ร่วมกันจับกุมตัว  ๑........................................................................................
(ระบุชื่อตัว ชื่อรอง ชื่อสกุล สัญชาติ อายุ)  ......................................ผู้ถูกจับที่ ๑
   ๒.........................................................................................
(ระบุชื่อตัว ชื่อรอง ชื่อสกุล สัญชาติ อายุ) ........................................ผู้ถูกจับที่ ๒
กรณีมีหมายจับ ให้ระบุว่าผู้ถูกจับตามหมายจับของศาลใด ลงวันที่เท่าใด  
พร้อมกับแสดงหมายจับต่อผู้ถูกจับ
พร้อมด้วยของกลางมี................(ไม้สักแปรรูป ขนาด ๒.๕๐ ซม. ยาว ๕.๐๐ เมตร
กว้าง ๒๐ ซม. จำนวน ๑๐ แผ่น ปริมาตรรวมทั้งสิ้น......................ลูกบาศก์เมตร
โดยไม้ ข องกลางดั ง กล่ า วไม่ มี รู ป รอยตราของพนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ ป ระทั บ ไว้
แต่อย่างใด).........................................................................................................
กรณีของกลางมีจำนวนมาก ไม่สะดวกต่อการระบุไว้ในบันทึกการจับกุม
ให้ทำบัญชีของกลางแนบท้าย บันทึกการจับกุม บัญชีของกลางต้องระบุรายละเอียด
ต่างๆ ให้ถูกต้องชัดเจน เช่น ชนิด จำนวน ขนาด ปริมาตร และอื่นๆ 
ตำแหน่งที่พบของกลาง.............................(ระบุให้ชัดเจน ปรากฏตามแผนที่แนบ
บันทึกการจับกุม...................................................................................................
โดยแจ้งข้อกล่าวหาให้ทราบว่า ...........................(แจ้งให้ทราบถึงข้อเท็จจริง
เกี่ ย วกั บ การกระทำที่ ก ล่ า วหาว่ า ผู้ ถู ก จั บ ได้ ก ระทำผิ ด แล้ ว จึ ง แจ้ ง ฐานความผิ ด
ให้ทราบ...............................................................................................................
ขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
การจับกุม การตรวจยึด การอายัด

๒๘๓

ขณะจับกุมผู้ถูกจับได้ทราบข้อกล่าวหาและรายละเอียดเกี่ยวกับเหตุแห่งการ
จับกุมแล้วให้การ.........................................(รับสารภาพ, ปฏิเสธ, ภาคเสธ)
...........................................................................................................................
โดยขอให้ ถ้ อ ยคำอื่ น ด้ ว ยความสมั ค รใจ โดยมี พ ฤติ ก ารณ์ แ ห่ ง คดี กล่ า ว
คือ......................................................................................................................
(รายละเอียดการพบการกระทำผิด)......................................................................
ได้แจ้งให้ผู้ถูกจับทราบถึงสิทธิตามบทบัญญัติของกฎหมาย ว่า
๑. ผู้ถูกจับมีสิทธิที่จะไม่ให้การหรือให้การก็ได้ และถ้อยคำของผู้ถูกจับนั้น
อาจใช้เป็นพยานหลักฐานในการพิจารณาคดีได้
๒. ผู้ถูกจับมีสิทธิที่จะพบหรือปรึกษาทนายความหรือผู้จะเป็นทนายความ
๓. ผู้ ถู ก จั บ ประสงค์ จ ะให้ แ จ้ ง ให้ ญ าติ ห รื อ ผู้ ซึ่ ง ตนไว้ ว างใจทราบถึ ง
การจับกุมและสถานที่ถูกควบคุมในโอกาสแรกได้ วัน/เดือน/ปี ที่เกิดเหตุ................
อนึ่ ง ในการจั บ กุ ม ครั้ ง นี้ พนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ มิ ไ ด้ ท ำให้ ท รั พ ย์ สิ น ของผู้ ใ ด
เสียหาย สูญหาย หรือเสื่อมค่าแต่ประการใด และมิได้ทำให้ผู้ใดได้รับอันตรายแก่
กายหรือจิตใจแต่อย่างใด
ได้อ่านบันทึกนี้ให้ผู้ถูกจับแล้ว รับรองว่าถูกต้อง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็น
หลักฐาน
           (ลงชื่อ).....................................ผู้ถูกจับ
           (ลงชื่อ).....................................ผู้ถูกจับ
           (ลงชื่อ).....................................ผู้ถูกจับ
           (ลงชื่อ).....................................ผู้ถูกกุม
           (ลงชื่อ).....................................ผู้ถูกกุม
           (ลงชื่อ).....................................ผู้ถูกกุม/บันทึก/อ่าน
ตำแหน่ง.......................................................
(ลงชื่อ)................................................พยาน
(ลงชื่อ)................................................พยาน
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การจับกุม การตรวจยึด การอายัด

หมายเหตุ บันทึกการจับกุมต้องเขียนด้วยน้ำหมึกหรือพิมพ์ดีด หรือพิมพ์
ห้ามใช้ดินสอ ถ้ามีผิดที่ใดห้ามมิให้ลบออก ให้เพียงแต่ขีดฆ่าคำผิดนั้นแล้วเขียน/
พิมพ์ดีดใหม่ แล้วให้ผู้แก้ไขลงนามย่อรับรองไว้ที่ข้างกระดาษ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
การจับกุม การตรวจยึด การอายัด

๒๘๕

การตรวจยึด
การตรวจยึดสิ่งของหรือทรัพย์สินไว้เป็นพยานหลักฐานในการพิสูจน์ความผิด
ตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา ๘๕ แห่ง
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และมาตรา ๖๔ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติ
ป่าไม้ พุทธศักราช  ๒๔๘๔
สิ่ ง ของหรื อ ทรั พ ย์ ที่ อ าจยึ ด ไว้ เ ป็ น พยานหลั ก ฐานตามมาตรา ๘๕ แห่ ง
ประมวล กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
- สิ่งของหรือทรัพย์ที่มีไว้เป็นความผิด
- สิ่งของหรือทรัพย์ที่ใช้ในการกระทำความผิด
- สิ่งของหรือทรัพย์ที่ได้มาจากการกระทำความผิด
- สิ่งของหรือทรัพย์อื่นๆ ที่อาจใช้เป็นพยานหลักฐานได้
สิ่งของหรือทรัพย์ที่อาจยึดไว้เป็นพยานหลักฐานตามมาตรา ๖๔ ทวิ แห่ง
พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔
- เครื่องมือ เครื่องใช้ สัตว์พาหนะ ยานพาหนะ หรือเครื่องจักรกลใด ๆ
ที่บุคคลได้ใช้หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าได้ใช้ในการกระทำความผิด หรือเป็นอุปกรณ์
ให้ได้รับผลในการกระทำผิดมาตรา ๑๑ มาตรา ๔๘ มาตรา ๕๔ มาตรา ๖๙
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การอายัด
การอายัด คือการดำเนินการมิให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองนำสิ่งของหรือ
ทรัพย์ที่ถูกอายัดไว้นั้นเคลื่อนที่ต่อไป เพื่อทำการตรวจสอบหรือพิสูจน์ว่าเป็นสิ่งของ
หรือทรัพย์ที่มีไว้เป็นความผิด หรือใช้ในการกระทำความผิด หรือได้มาจากการ
กระทำความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้
การตรวจยึด การอายัด
๑. การตรวจยึด
ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้ ได้ตรวจพบการ
กระทำความผิ ด ตามกฎหมายเกี่ ย วกั บ การป่ า ไม้ แต่ ไ ม่ พ บตั ว ผู้ ก ระทำความผิ ด  
(อาจทราบตัวผู้กระทำความผิดว่าเป็นผู้ใด หรืออาจไม่ทราบตัวผู้กระทำความผิด)  
กรณีเช่นนี้ พนักงานเจ้าหน้าที่ก็จะทำการตรวจยึดสิ่งของหรือทรัพย์ดังกล่าวไว้เป็น
พยานหลั ก ฐานในการพิ สู จ น์ ค วามผิ ด ดั ง กล่ า ว โดยอาศั ย อำนาจตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๘๕ หรือพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธ
ศักราช ๒๔๘๔ มาตรา ๖๔ ทวิ แล้วแต่กรณี ซึ่งมาตรา ๘๕ แห่งประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญาเป็นบทกฎหมายทั่วไป ส่วนมาตรา ๖๔ ทวิแห่งพระราช
บัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ เป็นบทกฎหมายเฉพาะ สำหรับสิ่งของหรือ
ทรัพย์ที่เจ้าพนักงานผู้จับหรือรับตัวผู้ถูกจับมีอำนาจยึดไว้เป็นพยานหลักฐานตาม
มาตรา ๘๕ ดังกล่าว ได้แก่ สิ่งของหรือทรัพย์ที่มีไว้เป็นความผิด สิ่งของหรือทรัพย์
ที่ใช้ในการกระทำความผิด สิ่งของหรือทรัพย์ที่ได้มาจากการกระทำความผิด และ
สิ่งของหรือทรัพย์อื่นๆ ที่อาจใช้เป็นพยานหลักฐานได้ ส่วนสิ่งของหรือทรัพย์ที่
พนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ ผู้ จั บ มี อ ำนาจยึ ด ไว้ เ ป็ น พยานหลั ก ฐานตามมาตรา ๖๔ ทวิ
แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ ได้แก่ เครื่องมือ เครื่องใช้ สัตว์พาหนะ
ยานพาหนะ หรือเครื่องจักรกลใดๆ ที่บุคคลได้ใช้หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าได้ใช้
ในการกระทำความผิด หรือเป็นอุปกรณ์ให้ได้รบั ผลในการกระทำความผิดตามมาตรา ๑๑
มาตรา ๔๘ มาตรา ๕๔ หรือมาตรา ๖๙ ไว้เพื่อเป็นพยานหลักฐานในการพิจารณา
คดีได้จนกว่าพนักงานอัยการสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดี หรือจนกว่าคดีจะถึงที่สุด  
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๒๘๗

สำหรับสาระสำคัญที่ต้องระบุในบันทึกการตรวจยึด ก็มีสาระสำคัญทำนอง
เดียวกันกับบันทึกการจับกุม เพียงแต่มีบางอย่างที่ไม่อาจระบุลงในบันทึกการตรวจ
ยึดได้ เช่น กรณีไม่ทราบตัวผู้กระทำความผิดก็จะไม่มีการระบุถึงชื่อของผู้ถูกจับกุม  
และในบันทึกการตรวจยึดไม่ต้องมีการแจ้งว่าเขาต้องถูกจับ ไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหา
รวมทั้งไม่มีการแจ้งสิทธิแก่ผู้ถูกจับตามมาตรา ๘๓ วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมาย
วิ ธี พิ จ ารณาความอาญาและไม่ มี ก ารบั น ทึ ก ถ้ อ ยคำของผู้ ถู ก จั บ เนื่ อ งจากไม่ มี
ตัวผู้ถูกจับในขณะตรวจยึด
อนึ่ง บันทึกการตรวจยึด ควรระบุว่าการกระทำดังกล่าวเป็นความผิดฐานใด  
ตามกฎหมายใด มาตราใด และดำเนินการรวบรวมพยานหลักฐาน (ควรบันทึก
พยานบุ ค คล พยานเอกสารและพยานวั ต ถุ ) ให้ ค รบถ้ ว น รวมทั้ ง ควรบั น ทึ ก
รายละเอียดเกี่ยวกับของกลาง ตลอดจนควรเขียนแผนที่เกิดเหตุ ให้ชัดเจนด้วย
ทั้งนี้เพื่อเป็นพยานหลักฐานการสืบสวนสอบสวนเพื่อให้ทราบตัวผู้กระทำความผิด
และดำเนิ น การจั บ กุ ม ผู้ ก ระทำความผิ ด มาดำเนิ น คดี ต่ อ ไป ซึ่ ง เมื่ อ พนั ก งาน
เจ้ า หน้ า ที่ ไ ด้ ต รวจพบการกระทำความผิ ด ตามกฎหมายเกี่ ย วกั บ การป่ า ไม้
แต่ไม่ทราบตัวผู้กระทำความผิด พนักงานเจ้าหน้าที่ก็จะดำเนินการตรวจยึดของกลาง
และทำการเขียนบันทึกการตรวจยึด แล้วนำของกลางพร้อมบันทึกการตรวจยึด
ดังกล่าวไปกล่าวโทษผู้กระทำความผิดต่อพนักงานสอบสวนพร้อมส่งมอบของกลาง
และบันทึกการตรวจยึดแก่พนักงานสอบสวน เพื่อดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิด
ต่อไป ทั้งนี้หากทราบตัวผู้กระทำความผิด พนักงานสอบสวนจะมีหนังสือแจ้งให้
ผู้ ก ระทำความผิ ด มารั บ ทราบข้ อ กล่ า วหา หากผู้ ก ระทำความผิ ด ไม่ ม ารั บ ทราบ
ข้ อ กล่ า วหา พนั ก งานสอบสวนจะดำเนิ น การร้ อ งขอต่ อ ศาลให้ อ อกหมายจั บ
และดำเนินการจับกุมมาดำเนินคดีต่อไป
๒. การอายัด
ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายเกี่ยวกับป่าไม้ได้ตรวจพบสิ่งของ
หรือทรัพย์ที่มีเหตุผลอันควรสงสัยว่าเป็นสิ่งของหรือทรัพย์ที่มีไว้เป็นความผิด หรือ
ใช้ในการกระทำความผิดหรือได้มาจากการกระทำความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับ
การป่ า ไม้ พนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ ก็ จ ะทำการอายั ด สิ่ ง ของหรื อ ทรั พ ย์ ดั ง กล่ า วไว้
มิ ใ ห้ เ จ้ า ของหรื อ ผู้ ค รอบครองนำสิ่ ง ของหรื อ ทรั พ ย์ ดั ง กล่ า วเคลื่ อ นที่ ต่ อ ไป
๒๘๘
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เพื่อดำเนินการตรวจสอบหรือพิสูจน์ว่าเป็นสิ่งของหรือทรัพย์ที่มีไว้เป็นความผิดหรือ
ใช้ในการกระทำความผิด หรือได้มาจากการกระทำความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับ
การป่าไม้หรือไม่ อย่างไร ซึ่งการอายัดของพนักงานเจ้าหน้าที่ดังกล่าวเป็นการใช้
อำนาจในฐานะที่ เ ป็ น พนั ก งานฝ่ า ยปกครองหรื อ ตำรวจตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา สำหรับการค้นนั้นจะต้องปฏิบัติตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๙๑-๑๐๕
ในการอายัดสิ่งของหรือทรัพย์ดังกล่าวนั้น พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องทำการ
บันทึกการอายัด แล้วดำเนินการตรวจสอบโดยในการตรวจสอบนั้นต้องทำบันทึก
การตรวจสอบไว้เป็นหลักฐานซึ่งบันทึกการตรวจสอบควรระบุถึงขั้นตอนวิธีการตรวจ
สอบและผลของการตรวจสอบ รวมทั้ ง พยานหลั ก ฐานและรายละเอี ย ดต่ า งๆ
ที่เกี่ยวกับการตรวจสอบ หากผลการตรวจสอบปรากฏว่าเป็นสิ่งของหรือทรัพย์ที่มีไว้
เป็ น ความผิ ด หรื อ ใช้ ใ นการกระทำความผิ ด หรื อ ได้ ม าจากการกระทำความผิ ด
ตามกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้ พนักงานเจ้าหน้าที่จะต้องดำเนินการจับกุมและ
ตรวจยึดสิ่งของดังกล่าวเป็นของกลาง แล้วนำส่งพนักงานสอบสวนและกล่าวโทษ
ดำเนิ น คดี ต่ อ ไป แต่ ถ้ า ผลการตรวจสอบปรากฏว่ า ไม่ เ ป็ น ความผิ ด ตามกฎหมาย
เกี่ยวกับการป่าไม้ ก็ทำการเพิกถอนการอายัดดังกล่าว ซึ่งในการอายัดมีหลักเกณฑ์
และขั้นตอนในการดำเนินการ ดังนี้
๑. บันทึกการอายัด
๒. แจ้งความต่อพนักงานสอบสวนไว้เป็นหลักฐาน
๓. รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
๔. ดำเนินการตรวจสอบให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
หากผลการตรวจสอบปรากฏว่าเป็นความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้  
ก็ดำเนินการจับกุมตรวจยึดดำเนินคดีต่อไป แต่ถ้าผลการตรวจสอบปรากฏว่าไม่เป็น
ความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้ ก็ดำเนินการเพิกถอนการอายัด ซึ่งการ
เพิกถอนการอายัด มีหลักเกณฑ์และขั้นตอนดังนี้
๑. บันทึกเพิกถอนการอายัด
๒. แจ้งความต่อพนักงานสอบสวนไว้เป็นหลักฐาน
๓. รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
ขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
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๒๘๙

ตัวอย่าง
บันทึกการตรวจยึด

                     

เขียนที่บริเวณป่าบ้านในวัง หมู่ที่ ๘
ตำบลบ้านนา กิ่งอำเภอศรีนครินทร์ 
จังหวัดพัทลุง
ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาปู่-เขาย่า
วันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๑

บันทึกฉบับนี้ทำขึ้นไว้เพื่อเป็นหลักฐานแสดงว่า
วันที่ (๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๑) คณะพนักงานเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติ
เขาปู่-เขาย่า ประกอบด้วยนายเอก เมืองพัทลุง นักวิชาการป่าไม้ ๖ว นายโท
เดชบ้านนา เจ้าพนักงานป่าไม้ ๕ และนายตรี ฤทธิ์หนุมาน พนักงานพิทักษ์ป่า
ได้ร่วมกันออกตรวจปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้ในพื้นที่
อุทยานแห่งชาติ เขาปู่-เขาย่า ขณะตรวจมาถึงบริเวณป่าบ้านในวัง หมู่ที่ ๘ ตำบล
บ้านนา กิ่งอำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาปู่-เขาย่า  
ขณะนั้นเป็นเวลา ๑๓.๕๐ น. ได้ตรวจพบไม้ที่ยังมิได้แปรรูป (ไม้ท่อน) จำนวน
๓ ท่อน กองอยู่ คณะพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบบริเวณใกล้เคียงโดยรอบไม่พบ
บุคคลหนึ่งบุคคลใดในบริเวณดังกล่าว คณะพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ทำการตรวจสอบ
ไม้ท่อนทั้ง ๓ ท่อน ดังกล่าวไม่ปรากฏรูปรอยดวงตราแต่อย่างใด ไม้ทั้ง ๓ ท่อน  
อยู่ในสภาพสดใหม่เป็นไม้หลุมพอ ซึ่งเป็นไม้หวงห้ามตามพระราชบัญญัติป่าไม้  
พุทธศักราช ๒๔๘๔ ตามพระราชกฤษฎีกากำหนดไม้หวงห้าม พ.ศ. ๒๕๓๐ ลำดับ
ที่ ๑๕๐ ไม้ท่อนที่ ๑ ยาว ๔.๕๐ เมตร โต ๒๕๘ เซนติเมตร ปริมาตร ๒. ๔๒ ม.3    
ท่อนที่ ๒ ยาว ๔ เมตร โต ๒๒๖ เซนติเมตร ปริมาตร ๑.๖๘ ม.3 ท่อนที่ ๓ ยาว  
๓.๕๐ เมตร โต ๑๘๔ เซนติเมตร ปริมาตร ๐.๙๐ ม.3 รวมปริมาตรทั้งสิ้น ๕.๐๐ ม.3
และได้ตรวจสอบตำแหน่งของไม้ท่อนดังกล่าวโดยใช้เครื่องมือตรวจวัดพิกัดจาก
สัญญาณดาวเทียม (GPS) ปรากฏว่าไม้ท่อนดังกล่าวอยู่พิกัดที่ ๐๕๙๘๓๖๖ E
๒๙๐
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๐๘๔๐๐๗๐ N ซึ่งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาปู่-เขาย่า และอยู่ในเขตป่าสงวน
แห่งชาติป่าเทือกเขาบรรทัด แปลงที่ ๒ ตอนที่ ๒
คณะพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ร่วมกันพิจารณาแล้ว เห็นว่าการกระทำดังกล่าว
เป็นความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้ดังนี้
๑. ฐานเข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติ โดยมิได้รับอนุญาตจากพนักงาน
เจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ มาตรา ๑๘ และ       
มาตรา ๒๕
๒. ฐานทำด้วยประการใดๆ ให้เป็นอันตรายหรือทำให้เสื่อมสภาพซึ่งไม้
ภายในเขตอุ ท ยานแห่ ง ชาติ โดยมิ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าตจากพนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ ต าม
พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ มาตรา ๑๖ (๒) และมาตรา ๒๔
๓. ฐานทำไม้ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ โดยมิได้รับอนุญาตจากพนักงาน
เจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ มาตรา ๑๔ และ
มาตรา ๓๑ วรรคสอง (๒)
๔. ฐานทำไม้ ห วงห้ า มโดยมิ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าตจากพนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ ต าม
พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ มาตรา ๑๑ และมาตรา ๗๓ วรรคสอง (๒)
๕. ฐานมีไว้ในครอบครองซึ่งไม้หวงห้ามอันยังมิได้แปรรูป โดยไม่มีรอยตรา
ค่าภาคหลวง หรือรอยตรารัฐบาลขาย โดยมิได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่  
ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ มาตรา ๖๙ วรรคสอง (๒)
เหตุเกิดเมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๑ เวลา ๑๓.๕๐ น. ที่บริเวณป่า
บ้านในวัง หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านนา กิ่งอำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง พิกัดที่
๐๕๙๘๓๖๖E ๐๘๔๐๐๗๐N ซึ่ ง อยู่ ใ นเขตอุ ท ยานแห่ ง ชาติ เ ขาปู่ - เขาย่ า และ
ป่าสงวนแห่งชาติป่าเทือกเขาบรรทัด แปลงที่ ๒ ตอนที่ ๒ ดังรายละเอียดปรากฏ
ตามแผนที่สังเขปแสดงบริเวณการตรวจยึดและแผนที่เกิดเหตุที่แนบท้ายบันทึก
การตรวจยึ ด นี้ และในการตรวจยึ ด ครั้ ง นี้ พ นั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ ผู้ จั บ ได้ ถ่ า ยรู ป ไว้
เป็นหลักฐานพร้อมนี้พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ตรวจยึดไม้หลุมพอทั้งสามท่อนดังกล่าว
เป็นของกลางในคดี โดยใช้ตราประทับไม้ของรัฐบาล ย๙๙๙ ต๕๔๖๑ และเลขเรียง
ประทับที่ด้านหน้าตัดของไม้หลุมพอของกลางทั้งสามท่อน รายละเอียดปรากฏ
ตามบัญชีไม้ของกลางที่แนบท้ายบันทึกการตรวจยึดนี้
ขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
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๒๙๑

พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจยึดจะได้นำไม้ของกลางไปส่งมอบให้พนักงาน
สอบสวนสถานี ต ำรวจภู ธ รศรี น คริ น ทร์ และกล่ า วโทษต่ อ พนั ก งานสอบสวนให้
ดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดต่อไป
ในการตรวจยึ ด ไม้ ข องกลางครั้ ง นี้ คณะพนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ ผู้ ต รวจยึ ด ได้
กระทำไปตามอำนาจหน้าที่ มิได้ทำให้ทรัพย์สินของผู้หนึ่งผู้ใดสูญหาย หรือเสียหาย
แต่อย่างใด และได้อ่านบันทึกการตรวจยึดฉบับนี้ให้ผู้เกี่ยวข้องฟังแล้ว รับว่าถูกต้อง
เป็นความจริง จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้จับ
(ลงชื่อ).......................................................พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจยึด
                (นายเอก  เมืองพัทลุง)
(ลงชื่อ).......................................................พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจยึด
               (นายโท  เดชบ้านนา)
(ลงชื่อ)...........................................พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจยึด/ผู้เขียน/ผู้บันทึก
               (นายตรี  ฤทธิ์หนุมาน)
หมายเหตุ: คัดลอกจากหนังสือ การจับกุม การตรวจยึด การอายัด ตาม
กฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้ โดย นายจงเจริญ กิจสำราญกุล นิติกร ๘ ว หัวหน้า
กลุ่มงานคดี กองนิติกร กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

๒๙๒
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ความผิดและอัตราโทษตาม
พระราชบัญญัติ ป่าไม้
พ.ศ. ๒๔๘๔

ความผิดและอัตราโทษตาม พระราชบัญญัติป่าไม้
พุทธศักราช ๒๔๘๔
ลำดับ
ฐานความผิด	    มาตรา	       อัตราโทษ (ไม่เกิน)
			                                   จำคุก
ปรับ
				
(ปี)
(บาท)
๑

๒

๓
๔
๕

๖

ทำไม้หวงห้าม โดยไม่ได้รับอนุญาต
(ชนิดเป็นไม้สัก ไม้ยาง ไม้หวงห้าม
ประเภท ข หรือไม้อื่นเกินยี่สิบต้น
ท่อน หรือรวมเกิน ๔ ลบ.ม.)
มีไม้หวงห้ามอันยังมิได้แปรรูปไว้ใน
ครอบครอง โดยไม่ได้รับอนุญาต
(บทหนักเหมือนมาตรา ๗๓)
ผู้รับอนุญาตทำไม้ต้นที่ไม่มีรอยตรา
อนุญาต
ผู้รับอนุญาตทำไม้ต้นที่โตต่ำกว่า
ขนาดกำหนด
ตัดหรือโค่นต้นยวนผึ้ง หรือต้นไม้ที่
ผึ้งจับทำรังอยู่ (กรณีรวงผึ้งเป็นของ
ป่าหวงห้าม)
ภายในเขตควบคุมการแปรรูปไม้  
แปรรูปไม้ ตั้งโรงงานแปรรูปไม้
ตั้งโรงค้าไม้แปรรูป ครอบครองไม้สัก
แปรรูป (ไม่จำกัดจำนวน)
ครอบครองไม้หวงห้ามแปรรูป
ชนิดอื่นเกิน ๐.๒๐ ลบ.ม. โดยไม่ได้
รับอนุญาต (รวมถึงการกระทำแก่ไม้
ที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร)

๑๑,๗๓
(บทหนัก)

๕ ๕๐,๐๐๐
๑-๒๐ ๕,๐๐๐๒๐๐,๐๐๐

๖๙
(บทหนัก)

๕ ๕๐,๐๐๐
๑-๒๐ ๕,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐
๕ ๕๐,๐๐๐

๑๒, ๗๓
๑๓,๗๓

๕

๕๐,๐๐๐

๓๑, ๗๓

๕

๕๐,๐๐๐

๔๘, ๗๓
(บทหนัก)
(มีบท
ยกเว้นตาม
ม. ๕๐)

๕ ๕๐,๐๐๐
๑-๒๐ ๕,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ความผิดและอัตราโทษตาม พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔

๒๙๕

ลำดับ
ฐานความผิด	    มาตรา	       อัตราโทษ (ไม่เกิน)
			                                   จำคุก
ปรับ
				
(ปี)
(บาท)
๗

๘

๙
๑๐

๑๑

๑๒

๒๙๖

๕ ๕๐,๐๐๐
๕๑, ๗๒ ตรี
ก่นสร้าง แผ้วถาง เผาป่า หรือเข้า
(บทหนัก) ๒-๑๕ ๑๐,๐๐๐ยึดถือครอบครองป่าโดยไม่ได้รับ
อนุญาต (ศาลมีอำนาจสั่งให้ออกไป
๑๐๐,๐๐๐
จากป่าได้) เนื้อที่เกิน ๒๕ ไร่
ผู้รับอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้ โรง ๕๑, ๗๒ ทวิ
๕ ๕๐,๐๐๐
ค้าไม้แปรรูป หรือทำการแปรรูปไม้
ชั่วคราว มีไม้ไว้ในครอบครอง
(นอกจาก ๕ กรณี) ในสถานที่ที่ได้
รับอนุญาต (เป็นชนิดไม้สัก
(บทหนัก) ๒-๑๕ ๑๐,๐๐๐ไม้ยาง ไม้หวงห้าม ประเภท ข หรือ
๑๐๐,๐๐๐
ไม้อื่นเกิน ๕ ต้น/ท่อนหรือปริมาตร
เกิน ๑ ลบ.ม.)
๒๙, ๗๑ ทวิ
๑ ๑๐,๐๐๐
เก็บหาหรือทำอันตรายของป่าหวง
ห้ามโดยไม่ได้รับอนุญาต
๒๙ ทวิ
๑ ๑๐,๐๐๐
ค้าของป่าหวงห้ามหรือมีของป่าหวง
๗๑ ทวิ
ห้ามไว้ในครอบครองเกินปริมาณที่
รัฐมนตรีประกาศกำหนด โดยไม่ได้
รับอนุญาต
๓๘,๓๙
๑ ๑๐,๐๐๐
นำไม้หรือของป่าเคลื่อนที่โดยไม่มี
๗๑ ทวิ
ใบเบิกทางกำกับ หรือไม่มีหนังสือ
กำกับไม้แปรรูป
๓๙ ตรี
๑ ๑๐,๐๐๐
นำไม้สักที่เคยเป็นสิ่งปลูกสร้างมา
๗๑ ทวิ
แล้วเกิน กว่า ๕ ปี ออกนอกเขต
จังหวัดโดยไม่ได้รับอนุญาต
ขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ความผิดและอัตราโทษตาม พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔

ลำดับ
ฐานความผิด	    มาตรา	       อัตราโทษ (ไม่เกิน)
			                                   จำคุก
ปรับ
				
(ปี)
(บาท)
๑๓

๑๔

๑๕

๑๖

๑๗
๑๘

๑๙

๔๐ วรรค
นำไม้หรือของป่าเข้าเขตด่านป่าไม้
๑
หนึ่ง
ไม่แจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายใน
๗๑ ทวิ
กำหนด
๔๓ วรรค
๑
ผู้มิใช่เจ้าของไม้เก็บไม้ไหลลอยโดย
สอง
ไม่ได้รับอนุญาต
๗๑ ทวิ
(ภายในเขตควบคุมไม้ในลำน้ำ)
๕๓, ๗๑ ทวิ
ผู้รับอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้
๑
หรือตั้งโรงค้าไม้แปรรูปไม่อำนวย
ความสะดวกในการตรวจของพนัก
งานเจ้าหน้าที่
๔๑, ๗๒
๕
นำไม้หรือของป่าเคลื่อนที่ผ่านด่าน
ป่าไม้ในเวลากลางคืน โดยไม่ได้รับ
อนุญาต
๕
ผู้รับอนุญาตทำการแปรรูปไม้ในเวลา ๕๒, ๗๒
กลางคืนโดยไม่ได้รับอนุญาต
รับไว้ ซ่อนเร้น จำหน่าย หรือช่วย
๗๐
ฐาน
พาเอาไปเสียให้พ้น ซึ่งไม้หรือของ
เป็น
ตัวการ
ป่าที่ตนรู้อยู่แล้วว่าได้มาโดยการ
กระทำผิด
ภายในเขตควบคุม ค้าหรือมีไว้เพื่อ
๕๓ ตรี
๖
ค้าซึ่งสิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้ที่ทำด้วย
๗๓ ทวิ
เดือนไม้หวงห้าม ที่มีชนิดไม้ ขนาด
๕ ปี
ปริมาณเกินที่รัฐมนตรีกำหนด
โดยไม่ได้รับอนุญาต

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ความผิดและอัตราโทษตาม พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔

๒๙๗

ลำดับ
ฐานความผิด	    มาตรา	       อัตราโทษ (ไม่เกิน)
			                                   จำคุก
ปรับ
				
(ปี)
(บาท)
๒๐
๒๑

๒๒

๒๓

๒๔

ผู้รับอนุญาตไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขใน ๕๘, ๗๓ ทวิ ๖ เดือน
- ๕ ปี
ใบอนุญาตหรือข้อกำหนด
ตราประทับไม้ของเอกชน ใช้ประทับ
๓๕, ๗๑
ไม้โดยไม่จดทะเบียนและไม่ได้รับ
อนุญาต วิธีการทำลายตรา
๓๖, ๗๑
ตราประทับไม้เอกชนสูญหายต้อง
แจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เป็น
หนังสือภายในไม่เกิน ๖๐ วัน
นับแต่วันรู้
๔๔, ๗๑
ผู้รับอนุญาตเก็บไม้ไหลลอยต้องเก็บ
และรักษาไม้ตามกฎกระทรวง และ
ให้มอบไม้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่
โดยมิชักช้า
๕๗, ๗๑
ผู้รับอนุญาตต้องจัดให้มีใบคู่มือคน
งานหรือผู้รับจ้าง

๕,๐๐๐๕๐,๐๐๐
๕,๐๐๐

๕,๐๐๐

๕,๐๐๐

๕,๐๐๐

หมายเหตุ มาตรา ๗๔ ให้ริบบรรดาไม้ ของป่า และสิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้
ที่ทำด้วยไม้หวงห้าม อันได้มา หรือมีไว้เนื่องจากการกระทำความผิด
มาตรา ๗๔ ทวิ ให้ริบบรรดาเครื่องมือ เครื่องใช้ สัตว์พาหนะ ยานพาหนะ
หรือเครื่องจักรกลใดๆ ที่ได้ใช้ในการกระทำความผิด ตามมาตรา ๑๑ มาตรา ๔๘
มาตรา ๕๔ มาตรา ๖๙
มาตรา ๗๔ ตรี โทษปรั บ สถานเดี ย ว ให้ อ ธิ บ ดี ก รมป่ า ไม้ ห รื อ พนั ก งาน
เจ้าหน้าที่ ระดับไม่ต่ำกว่าป่าไม้จังหวัดหรือหัวหน้าด่านป่าไม้มีอำนาจเปรียบเทียบ
ปรับ (มาตรา ๗๑)
๒๙๘

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ความผิดและอัตราโทษตาม พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔

ความผิดและอัตราโทษตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๐๗
ลำดับ
ฐานความผิด	    มาตรา	       อัตราโทษ (ไม่เกิน)
			                                   จำคุก
ปรับ
				
(ปี)
(บาท)
๑

๒

๓
๔
๕

ยึดถือครอบครองทำประโยชน์หรือ
๑๔, ๓๑
อยู่อาศัยในที่ดิน ก่อสร้าง แผ้วถาง
ศาลมี
เผาป่า ทำไม้เก็บหาของป่า ทำให้
อำนาจสั่ง
เสื่อมเสียแก่สภาพป่า ป่าสงวน
ให้ออกไป
แห่งชาติ โดยไม่ได้รับอนุญาต
(มียกเว้น ๒ ข้อ)
ถ้ากระทำเป็นเนื้อที่เกินยี่สิบห้าไร่
(บทหนัก)
หรือเสียหาย แก่ไม้สัก ไม้ยาง ไม้สน
เขาหรือไม้หวงห้ามประเภท ข
หรือไม้อื่นเกิน ๒๐ ต้น/ท่อน หรือ
รวมเกิน ๔ ลบ.ม. หรือต้นน้ำลำธาร
ทำให้เสียหาย ทำลายหลักเขต ป้าย
๓๓
หรือ เครื่องหมาย ที่จัดให้มีตาม
กฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติ
เสียหาย
ไม่ปฏิบัติตามที่อธิบดีกำหนด
๑๘, ๓๓ ทวิ
๒๕ (๑)
ขัดคำสั่งพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งสั่งการ
มาตรา ๒๕(๑) หรือ (๒)
(๒), ๓๓ ทวิ
ผู้รับอนุญาตไม่จัดให้คนงานหรือ
๒๔, ๓๒
ผู้แทนมีใบคู่มือคนงาน (กฎกระทรวง
๔๕ พ.ศ. ๒๕๐๘ ยกเลิก ยังไม่มีใหม่
มีกฎตาม ม. ๑๕

๖ ๕,๐๐๐เดือน- ๕๐,๐๐๐
๕ ปี

๒-๑๕ ๒๐,๐๐๐ ปี ๑๕๐,๐๐๐

๓

๓๐,๐๐๐

๖ เดือน ๕,๐๐๐
๖ เดือน ๕,๐๐๐
-

๑,๐๐๐

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ความผิดและอัตราโทษตาม พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔

๒๙๙

ลำดับ
ฐานความผิด	    มาตรา	       อัตราโทษ (ไม่เกิน)
			                                   จำคุก
ปรับ
				
(ปี)
(บาท)
๖

รับไว้ ซ่อนเร้น จำหน่าย ช่วยพาเอา
ไปเสียซึ่งไม้ หรือของป่าที่ตนรู้อยู่
แล้วว่าได้มาโดยกระทำผิด

๓๔

เสมือน
เป็น
ตัวการ

หมายเหตุ มาตรา ๓๕ บรรดาไม้ ของป่า เครื่องมือ เครื่องใช้ อาวุธ สัตว์
พาหนะ ยานพาหนะ หรือเครื่องจักรกลใดๆ ที่ได้ใช้หรือได้มาโดยการกระทำผิด
ให้ริบเสียทั้งสิ้น

๓๐๐

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ความผิดและอัตราโทษตาม พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔

ความผิดและอัตราโทษตามพระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์
พ.ศ. ๒๕๔๕
ลำดับ
ฐานความผิด	    มาตรา	       อัตราโทษ (ไม่เกิน)
			                                   จำคุก
ปรับ
				
(ปี)
(บาท)
๑

๒

ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๔
วรรคหนึ่ง หรือ วรรคสี่ (การมี
การผลิต การนำเข้าเลื่อยโซ่ยนต์ผู้รับ
ใบอนุญาตให้ผลิตเลื่อยโซ่ยนต์ต้อง
จัดทำบัญชีและหมายเลขตามกฎ
กระทรวง)
ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๔
วรรคสอง (เปลี่ยนแปลงให้มีกำลัง
เครื่องจักรกลเพิ่มขึ้น)

๑๗

๕

๑๐,๐๐๐
และริบเลื่อย

๑๘

-

๕,๐๐๐
และต้อง
แก้ไขเลื่อย
ภายในเวลา
ที่ศาล
กำหนดหาก
ไม่แก้ไข
ให้ริบ
๒๐,๐๐๐

-

๓

ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๖
หรือ มาตรา ๘ (เปลี่ยนแปลงพื้นที่
ให้มีหรือใช้เลื่อยโซ่ยนต์ หรือการ
นำออกไปใช้นอกพื้นที่แตกต่างจาก
ที่ระบุไว้ในใบอนุญาต)

๑๙

๑

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ความผิดและอัตราโทษตาม พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔

๓๐๑

ลำดับ
ฐานความผิด	    มาตรา	       อัตราโทษ (ไม่เกิน)
			                                   จำคุก
ปรับ
				
(ปี)
(บาท)
๔

๕

๖

ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๗
(ผู้มีเลื่อยโซ่ยนต์ ต้องมีใบอนุญาต
หรือสำเนาแสดงต่อพนักงานเจ้า
หน้าที่ได้ทันที)
ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๐
(ห้ามซ่อมแซมเลื่อยโซ่ยนต์เป็น
ธุรกิจเพื่อสินจ้างและซ่อมแซมได้
เฉพาะเลื่อย ฯ ที่ถูกต้อง)
ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๑
วรรคหนึ่ง หรือ มาตรา ๑๒ (กรณีผู้
ได้รับอนุญาตตาย ทายาทมีหน้าที่
แจ้งการตายและการครอบครอง
และกรณีนิติบุคคลเลิกกัน ให้ผู้ชำระ
บัญชีนำส่งแก่นายทะเบียนเก็บรักษา)

๒๐

-

๒,๐๐๐

๒๑

-

๕,๐๐๐

๒๒

-

๑,๐๐๐

หมายเหตุ มาตรา ๑๓ ศาลมีอำนาจพิพากษาให้จ่ายเงินสินบนนำจับแก่
ผู้นำจับไม่เกินกึ่งหนึ่งของเงินค่าปรับ (จ่ายเมื่อคดีถึงที่สุดแล้ว)
มาตรา ๑๔ วรรคห้า ผู้ไม่ได้รับอนุญาต ให้เลื่อยโซ่ยนต์ของผู้นั้นตกเป็นของ
แผ่นดิน

๓๐๒

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ความผิดและอัตราโทษตาม พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔

พระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๓๕

พระราชบัญญัติ

ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๓๕
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๕
เป็นปีที่ ๔๗ ในรัชกาลปัจจุบัน

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ
โปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคำแนะนำ
และยินยอมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ทำหน้าที่รัฐสภา ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕”
มาตรา ๒๑ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่ อ พ้ น กำหนดหกสิ บ วั น นั บ แต่
วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ยกเลิก
(๑) พระราชบั ญ ญั ติ ส่ ง เสริ ม และรั ก ษาคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ มแห่ ง ชาติ
พ.ศ. ๒๕๑๘
(๒) พระราชบั ญ ญั ติ ส่ ง เสริ ม และรั ก ษาคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ มแห่ ง ชาติ
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๑
๑

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๙/ตอนที่ ๓๗/หน้า ๑/๔ เมษายน ๒๕๓๕
ขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕

๓๐๕

(๓) พระราชบั ญ ญั ติ ส่ ง เสริ ม และรั ก ษาคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ มแห่ ง ชาติ
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๒
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้
“สิ่ ง แวดล้ อ ม” หมายความว่ า สิ่ ง ต่ า งๆ ที่ มี ลั ก ษณะทางกายภาพและ
ชีวภาพที่อยู่รอบตัวมนุษย์ซึ่งเกิดขึ้นโดยธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์ได้ทำขึ้น
“คุณภาพสิ่งแวดล้อม” หมายความว่า ดุลยภาพของธรรมชาติ อันได้แก่
สั ต ว์ พื ช และทรั พ ยากรธรรมชาติ ต่ า งๆ และสิ่ ง ที่ ม นุ ษ ย์ ไ ด้ ท ำขึ้ น ทั้ ง นี้ เพื่ อ
ประโยชน์ต่อการดำรงชีพของประชาชนและความสมบูรณ์สืบไปของมนุษยชาติ
“มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม” หมายความว่า ค่ามาตรฐานคุณภาพน้ำ
อากาศเสียง และสภาวะอื่นๆ ของสิ่งแวดล้อม ซึ่งกำหนดเป็นเกณฑ์ทั่วไปสำหรับ
การส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
“กองทุน” หมายความว่า กองทุนสิ่งแวดล้อม
“มลพิษ” หมายความว่า ของเสีย วัตถุอันตราย และมลสารอื่นๆ รวมทั้ง
กากตะกอน หรือสิ่งตกค้างจากสิ่งเหล่านั้น ที่ถูกปล่อยทิ้งจากแหล่งกำเนิดมลพิษ
หรือที่มีอยู่ในสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ ซึ่งก่อให้เกิดหรืออาจก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม หรือภาวะที่เป็นพิษภัยอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของ
ประชาชนได้ และให้หมายความรวมถึง รังสี ความร้อน แสง เสียง กลิ่น ความสั่น
สะเทือน หรือเหตุรำคาญอื่นๆ ที่เกิดหรือถูกปล่อยออกจากแหล่งกำเนิดมลพิษด้วย
“ภาวะมลพิ ษ ” หมายความว่ า สภาวะที่ สิ่ ง แวดล้ อ มเปลี่ ย นแปลงหรื อ
ปนเปื้อนโดยมลพิษซึ่งทำให้คุณภาพของสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมลง เช่น มลพิษ
ทางน้ำ มลพิษทางอากาศ มลพิษในดิน
“แหล่งกำเนิดมลพิษ” หมายความว่า ชุมชน โรงงานอุตสาหกรรม อาคาร
สิ่งก่อสร้าง ยานพาหนะ สถานที่ประกอบกิจการใดๆ หรือสิ่งอื่นใด ซึ่งเป็นแหล่งที่มา
ของมลพิษ
“ของเสีย” หมายความว่า ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล น้ำเสีย อากาศเสีย มลสาร
หรือวัตถุอันตรายอื่นใด ซึ่งถูกปล่อยทิ้งหรือมีที่มาจากแหล่งกำเนิดมลพิษ รวมทั้ง
กาก ตะกอน หรือสิ่งตกค้างจากสิ่งเหล่านั้น ที่อยู่ในสภาพของแข็ง ของเหลวหรือก๊าซ
“น้ำเสีย” หมายความว่า ของเสียที่อยู่ในสภาพเป็นของเหลว รวมทั้งมลสาร
๓๐๖

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
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ที่ปะปนหรือปนเปื้อนอยู่ในของเหลวนั้น
“อากาศเสีย” หมายความว่า ของเสียที่อยู่ในสภาพเป็นไอเสีย กลิ่นควัน
ก๊าซเขม่า ฝุ่นละออง เถ้าถ่าน หรือมลสารอื่นที่มีสภาพละเอียดบางเบาจนสามารถ
รวมตัวอยู่ในบรรยากาศได้
“วัตถุอันตราย” หมายความว่า วัตถุระเบิดได้ วัตถุไวไฟ วัตถุออกซิไดซ์ และ
วัตถุเปอร์ออกไซด์ วัตถุมีพิษ วัตถุที่ทำให้เกิดโรค วัตถุกัมมันตรังสี วัตถุที่ก่อให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม วัตถุกัดกร่อน วัตถุที่ก่อให้เกิดการระคายเคือง วัตถุ
อย่างอื่นไม่ว่าจะเป็นเคมีภัณฑ์ หรือสิ่งอื่นใดที่อาจทำให้เกิดอันตรายแก่บุคคล สัตว์
พืช ทรัพย์ หรือสิ่งแวดล้อม
“เหตุ ร ำคาญ” หมายความว่ า เหตุ ร ำคาญตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยการ
สาธารณสุข“โรงงานอุตสาหกรรม” หมายความว่า โรงงานตามกฎหมายว่าด้วย
โรงงาน“อาคาร” หมายความว่า อาคารตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
“ยานพาหนะ” หมายความว่า รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ตามกฎหมายว่า
ด้วยรถยนต์ เรือตามกฎหมายว่าด้วยเรือไทยและอากาศยานตามกฎหมายว่าด้วย
การเดินอากาศ
“ผู้ควบคุม” หมายความว่า ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ทำการควบคุม ตรวจสอบ
วิเคราะห์ ดำเนินการ และบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบกำจัดของเสียหรือ
อุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้สำหรับการควบคุม บำบัด หรือกำจัดมลพิษอื่นใด ซึ่ง
เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษจัดสร้างให้มีขึ้นเพื่อการบำบัดน้ำเสีย
กำจัดของเสียหรือมลพิษอื่นใดด้วยการลงทุนและเสียค่าใช้จ่ายของตนเอง
“ผู้รับจ้างให้บริการ” หมายความว่า ผู้ได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้รับจ้างทำการ
บำบัดน้ำเสียหรือกำจัดของเสีย หรือตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
“เขตอนุรักษ์” หมายความว่า เขตอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
เขตสงวนเพื่อการท่องเที่ยว และเขตพื้นที่คุ้มครองอย่างอื่นเพื่อสงวนและรักษา
สภาพธรรมชาติตามที่มีกฎหมายกำหนด
“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า
(๑) นายกเทศมนตรี สำหรับในเขตเทศบาล
(๒) ประธานสุขาภิบาล สำหรับในเขตสุขาภิบาล
ขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕

๓๐๗

(๓) ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัด
(๔) ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สำหรับในเขตกรุงเทพมหานคร
(๕) ปลัดเมืองพัทยา สำหรับในเขตเมืองพัทยา
(๖) หั ว หน้ า ผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น ขององค์ ก ารปกครองท้ อ งถิ่ น อย่ า งอื่ น นอก
เหนือจาก (๑) ถึง (๕) ข้างต้น ที่ได้รับการประกาศกำหนดให้เป็นราชการส่วนท้องถิ่น
ตามกฎหมายเฉพาะว่าด้วยการนั้น สำหรับในเขตราชการส่วนท้องถิ่นนั้น
“เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ” หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติ
การเกี่ยวกับการควบคุมมลพิษตามพระราชบัญญัตินี้
“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้มีอำนาจหน้าที่
ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม*
มาตรา ๕ ในกรณีที่บทบัญญัติใดในพระราชบัญญัตินี้อ้างถึงจังหวัดหรือ
กำหนดให้ เ ป็ น อำนาจหน้ า ที่ ข องผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด ให้ ห มายความรวมถึ ง
กรุงเทพมหานครหรือให้เป็นอำนาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร แล้วแต่
กรณีด้วย
มาตรา ๖ เพื่อประโยชน์ในการร่วมกันส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ของชาติ บุคคลอาจมีสิทธิและหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) การได้รับทราบข้อมูลและข่าวสารจากทางราชการในเรื่องเกี่ยวกับการ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม เว้นแต่ข้อมูลหรือข่าวสารที่ทางราชการถือว่า
เป็นความลับเกี่ยวข้องกับการรักษาความมั่นคงแห่งชาติ หรือเป็นความลับเกี่ยวกับ
สิทธิส่วนบุคคล สิทธิในทรัพย์สิน หรือสิทธิในทางการค้า หรือกิจการของบุคคลใดที่
ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย
(๒) การได้รับชดใช้ค่าเสียหาย หรือค่าทดแทนจากรัฐ ในกรณีที่ได้รับความ
เสี ย หายจากภยั น ตรายที่ เ กิ ด จากการแพร่ ก ระจายของมลพิ ษ หรื อ ภาวะมลพิ ษ
อันมีสาเหตุมาจากกิจการหรือโครงการใดที่ริเริ่ม สนับสนุนหรือดำเนินการโดยส่วน
ราชการหรือรัฐวิสาหกิจ
๓๐๘

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕

(๓) การร้องเรียนกล่าวโทษผู้กระทำผิดต่อเจ้าพนักงานในกรณีที่ได้พบเห็น
การกระทำใดๆ อันเป็นการละเมิด หรือฝ่าฝืนกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมมลพิษ
หรือการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
(๔) การให้ความร่วมมือและช่วยเหลือเจ้าพนักงานในการปฏิบัติหน้าที่ที่
เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
(๕) การปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยเคร่งครัด
ทั้งนี้ ตามที่พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายว่าด้วยการนั้นบัญญัติไว้
มาตรา ๗ เพื่อเป็นการสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการส่งเสริม
และรั ก ษาคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ ม ให้ อ งค์ ก รเอกชนซึ่ ง มี ฐ านะเป็ น นิ ติ บุ ค คลตาม
กฎหมายไทย หรื อ กฎหมายต่ า งประเทศที่ มี กิ จ กรรมเกี่ ย วข้ อ งโดยตรงกั บ การ
คุ้มครองสิ่งแวดล้อม หรืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และมิได้มีวัตถุประสงค์ใน
ทางการเมื อ ง หรื อ มุ่ ง ค้ า หากำไรจากการประกอบกิ จ กรรมดั ง กล่ า ว มี สิ ท ธิ ข อ
จดทะเบียนเป็นองค์กรเอกชนด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติต่อกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม* ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๘ องค์กรเอกชนที่ได้จดทะเบียนตามมาตรา ๗ แล้ว อาจได้รับการ
ช่วยเหลือหรือได้รับการสนับสนุนจากทางราชการในเรื่องดังต่อไปนี้
(๑) การจัดให้มีอาสาสมัครเพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงาน
ตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อม
(๒) การประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ ข้อมูลหรือข่าวสาร เพื่อสร้างจิตสำนึกของ
สาธารณชนที่ถูกต้องเกี่ยวกับการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
(๓) การช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง ริเริ่มโครงการ หรือกิจกรรม
เพื่อคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่นั้น
๔) การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม และอนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติ และเสนอแนะความคิดเห็นต่อรัฐบาลหรือส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
ขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕

๓๐๙

(๕) การให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนผู้ได้รับอันตรายหรือ
ความเสียหายจากภาวะมลพิษอันเกิดจากการรั่วไหลหรือแพร่กระจายของมลพิษ
รวมทั้งเป็นผู้แทนในคดีที่มีการฟ้องร้องต่อศาล เพื่อเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
หรือค่าเสียหายให้แก่ผู้ที่ได้รับอันตรายหรือความเสียหายนั้นด้วย
ในกรณีที่องค์กรเอกชนที่ได้จดทะเบียนประสบปัญหาหรืออุปสรรคในการ
ดำเนิน กิ จ การตามวรรคหนึ่ง และร้องขอให้คณะกรรมการสิ่ ง แวดล้ อ มแห่ ง ชาติ
ช่วยเหลือให้นายกรัฐมนตรีโดยคำแนะนำของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
มี อ ำนาจสั่ ง ให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ตามความเหมาะสม หรื อ สั่ ง ให้ ส่ ว นราชการหรื อ
รัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องดำเนินการช่วยเหลือหรืออำนวยความสะดวกต่อไป
คณะกรรมการกองทุนโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่ ง แวดล้ อ ม
แห่งชาติอาจพิจารณาจัดสรรเงินทุนอุดหนุน หรือเงินกู้ให้แก่องค์กรเอกชนที่ได้
จดทะเบียนแล้ว เพื่อสนับสนุนกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งได้ตามที่เห็นสมควร
องค์กรเอกชนที่ได้จดทะเบียนแล้วอาจเสนอชื่อผู้แทนภาคเอกชน เพื่อให้
คณะรัฐมนตรีพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติได้
ในกรณีที่องค์กรเอกชนใดที่ได้จดทะเบียนแล้วดำเนินกิจการโดยก่อความ
วุ่นวายหรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือไม่เหมาะสม ให้รัฐมนตรีมีอำนาจสั่งเพิกถอน
การจดทะเบียนขององค์กรเอกชนนั้นได้
มาตรา ๙ เมื่อมีเหตุฉุกเฉินหรือเหตุภยันตรายต่อสาธารณชนอันเนื่องมา
จากภัยธรรมชาติ หรือภาวะมลพิษที่เกิดจากการแพร่กระจายของมลพิษ ซึ่งหาก
ปล่อยไว้เช่นนั้นจะเป็นอันตรายอย่างร้ายแรงต่อชีวิต ร่างกายหรือสุขภาพอนามัย
ของประชาชน หรือก่อความเสียหายต่อทรัพย์สินของประชาชนหรือของรัฐเป็นอัน
มาก ให้นายกรัฐมนตรีมีอำนาจสั่งตามที่เห็นสมควรให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจหรือ
บุคคลใด รวมทั้งบุคคลซึ่งได้รับหรืออาจได้รับอันตรายหรือความเสียหายดังกล่าว
กระทำหรือร่วมกันกระทำการใดๆ อันจะมีผลเป็นการควบคุม ระงับหรือบรรเทาผล
ร้ายจากอันตรายและความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นได้อย่างทันท่วงที ในกรณีที่ทราบว่า
บุคคลใดเป็นผู้ก่อให้เกิดภาวะมลพิษดังกล่าว ให้นายกรัฐมนตรีมีอำนาจสั่งบุคคลนั้น
๓๑๐
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ไม่ให้กระทำการใดอันจะมีผลเป็นการเพิ่มความรุนแรงแก่ภาวะมลพิษในระหว่างที่มี
เหตุภยันตรายดังกล่าวด้วย
อำนาจในการสั่งตามวรรคหนึ่ง นายกรัฐมนตรีจะมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการ
จังหวัดปฏิบัติราชการภายในเขตจังหวัดแทนนายกรัฐมนตรีได้ โดยให้ทำเป็นคำสั่ง
และประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เมื่อนายกรัฐมนตรีได้สั่งตามวรรคหนึ่ง หรือผู้ว่าราชการจังหวัดในการปฏิบัติ
ราชการแทนนายกรัฐมนตรีได้สั่งตามวรรคสองแล้ว ให้ประกาศคำสั่งดังกล่าวใน
ราชกิจจานุเบกษาโดยมิชักช้า
มาตรา ๑๐ เพื่อเป็นการป้องกันแก้ไข ระงับหรือบรรเทาเหตุฉุกเฉิน หรือ
เหตุภยันตรายจากภาวะมลพิษตามมาตรา ๙ ให้รัฐมนตรีกำหนดมาตรการป้องกัน
และจัดทำแผนฉุกเฉินเพื่อแก้ไขสถานการณ์ที่เกิดขึ้นไว้ล่วงหน้า
มาตรา ๑๑ ให้นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ในส่วนที่เกี่ยวกับอำนาจ
หน้าที่ของตน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีอำนาจแต่งตั้ง
เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษและพนักงานเจ้าหน้าที่ กับออกกฎกระทรวงกำหนด
ค่าธรรมเนียมไม่เกินอัตราท้ายพระราชบัญญัตินี้ และกำหนดกิจการอื่นเพื่อปฏิบัติ
การตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้

หมวด ๑
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
มาตรา ๑๒ ให้ มี ค ณะกรรมการสิ่ ง แวดล้ อ มแห่ ง ชาติ ประกอบด้ ว ย
นายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ รองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบ
หมายเป็ น รองประธานกรรมการคนที่ ห นึ่ ง รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงทรั พ ยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นรองประธานกรรมการคนที่สอง รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงกลาโหม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร
ขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕

๓๑๑

และสหกรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ
และกรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ เ กี่ ย วกั บ สิ่ ง แวดล้ อ มไม่ เ กิ น แปดคนซึ่ ง คณะรั ฐ มนตรี
แต่งตั้งเป็นกรรมการ ในจำนวนนี้จะต้องมีผู้แทนภาคเอกชนร่วมอยู่ด้วยไม่น้อยกว่า
กึ่งหนึ่ง และปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม* เป็นกรรมการและ
เลขานุการ
การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้พิจารณาแต่งตั้งจากบุคคลซึ่งมีความรู้
ความเชี่ยวชาญ มีผลงานและประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อม
มาตรา ๑๓ คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติมีอำนาจและหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) เสนอนโยบายและแผนการส่ ง เสริ ม และรั ก ษาคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ ม
แห่งชาติเพื่อขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี
(๒) กำหนดมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามมาตรา ๓๒
(๓) พิจารณาให้ความเห็นชอบในแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่รัฐมนตรี
เสนอตามมาตรา ๓๕
(๔) พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัดตามมาตรา ๓๗
(๕) เสนอแนะมาตรการด้านการเงิน การคลัง การภาษีอากรและการส่งเสริม
การลงทุนเพื่อปฏิบัติตามนโยบายและแผนการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติต่อคณะรัฐมนตรี
(๖) เสนอแนะให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมหรือปรับ ปรุ ง กฎหมายเกี่ ย วกั บ การ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมต่อคณะรัฐมนตรี
(๗) พิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบในแผนปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ ป้ อ งกั น หรื อ แก้ ไ ข
อันตรายอันเกิดจากการแพร่กระจายของมลพิษหรือภาวะมลพิษที่คณะกรรมการ
ควบคุมมลพิษเสนอตามมาตรา ๕๓ (๑)
(๘) พิจารณาให้ความเห็นชอบในการกำหนดมาตรฐานควบคุมมลพิษจาก
๓๑๒

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
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แหล่งกำเนิดที่รัฐมนตรีเสนอตามมาตรา ๕๕
(๙) กำกับดูแลและเร่งรัดให้มีการตราพระราชกฤษฎีกา ออกกฎกระทรวง
ข้อบังคับ ข้อบัญญัติท้องถิ่น ประกาศ ระเบียบและคำสั่งที่จำเป็น เพื่อให้กฎหมาย
เกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมมีความเป็นระบบโดยสมบูรณ์
(๑๐) เสนอความเห็นต่อนายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาสั่งการในกรณีที่ปรากฏว่า
ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจใด ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หรือ
ข้ อ บั ง คั บ เกี่ ย วกั บ การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมอั น อาจทำให้ เ กิ ด ความเสี ย หาย
อย่างร้ายแรง
(๑๑) กำหนดมาตรการเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือและประสานงานระหว่าง
ส่ ว นราชการ รั ฐ วิ ส าหกิ จ และเอกชนในเรื่ อ งที่ เ กี่ ย วกั บ การส่ ง เสริ ม และรั ก ษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อม
(๑๒) กำกับการจัดการและบริหารเงินกองทุน
(๑๓) เสนอรายงานเกี่ยวกับสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อมของประเทศต่อ
คณะรัฐมนตรีอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
(๑๔) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่น
ให้เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
มาตรา ๑๔ ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งมีวาระอยู่ใน
ตำแหน่งคราวละสามปี แต่อาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ได้เป็นระยะเวลาติดต่อกันไม่
เกินอีกหนึ่งวาระ
ในกรณีที่มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพิ่มขึ้นในระหว่างที่กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งแต่งตั้งไว้แล้วยังมีวาระอยู่ในตำแหน่ง ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็น
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพิ่มขึ้นอยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับแต่งตั้งไว้แล้ว
มาตรา ๑๕ นอกจากการพ้ น จากตำแหน่ ง ตามวาระตามมาตรา ๑๔
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) เป็นบุคคลล้มละลาย
ขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
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๓๑๓

(๔) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๕) ได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับ
ความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๖) คณะรัฐมนตรีให้ออก เพราะไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ตามปกติ หรือมี
ความประพฤติเสื่อมเสียหรือมีส่วนได้เสียในกิจการหรือธุรกิจใดๆ ที่อาจมีผลกระทบ
โดยตรงหรือก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตำแหน่งก่อนวาระ คณะรัฐมนตรี
อาจแต่งตั้งผู้อื่นเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทนได้ และให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรง
ตำแหน่งแทนอยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ตน
แทน
มาตรา ๑๖ ในการประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ถ้าประธาน
กรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการคนที่
หนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการและรองประธานคนที่หนึ่งไม่มา
ประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการคนที่สองเป็นประธาน
ในที่ประชุมถ้าประธานกรรมการและรองประธานกรรมการทั้งสองคนไม่มาประชุม
หรื อ ไม่ อ าจปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ไ ด้ ใ ห้ ก รรมการที่ ม าประชุ ม เลื อ กกรรมการคนหนึ่ ง เป็ น
ประธานในที่ประชุม
มาตรา ๑๗ การประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ต้องมีกรรมการ
มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียง
หนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่ม
ขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
มาตรา ๑๘ คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ อาจแต่งตั้งคณะกรรมการ
ผู้ชำนาญการ หรือคณะอนุกรรมการ เพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใด
ตามที่คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติจะมอบหมายก็ได้
การประชุมคณะกรรมการผู้ชำนาญการและคณะอนุกรรมการ ให้นำมาตรา
๑๖ และมาตรา ๑๗ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๑๙ ให้ ค ณะกรรมการสิ่ ง แวดล้ อ มแห่ ง ชาติ มี อ ำนาจเรี ย กให้
๓๑๔
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ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจและบุคคลอื่น ส่งเอกสารการสำรวจผลกระทบต่อคุณภาพ
สิ่ ง แวดล้ อ ม และเอกสารหรื อ ข้ อ มู ล ที่ เ กี่ ย วข้ อ งของโครงการและแผนงานของ
ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจหรือบุคคลนั้นมาพิจารณาในการนี้อาจเรียกบุคคลที่เกี่ยวข้อง
มาชี้ แ จงด้ ว ย หากเห็ น ว่ า โครงการและแผนงานใดอาจจะทำให้ เ กิ ด ผลเสี ย หาย
ร้ายแรงต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม ให้เสนอมาตรการแก้ไขต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป
ในกรณีที่เอกสารหรือข้อมูลที่คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเรียกให้ส่ง
ตามวรรคหนึ่ง เป็นเอกสารหรือข้อมูลเกี่ยวกับความลับอันมีลักษณะเป็นสิทธิบัตร
ซึ่งได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยสิทธิบัตร ให้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติกำหนดวิธีการและมาตรการที่เหมาะสมเพื่อป้องกันมิให้เอกสาร หรือข้อมูล
เหล่านั้นถูกเผยแพร่สู่บุคคลอื่นใด นอกจากนี้จะต้องใช้เอกสารหรือข้อมูลนั้นเพียง
เพื่อวัตถุประสงค์ของมาตรานี้เท่านั้น
มาตรา ๒๐ ในการปฏิบัติการตามหน้าที่ คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
คณะกรรมการผู้ชำนาญการ หรือคณะอนุกรรมการ อาจเชิญบุคคลใดมาให้ข้อเท็จจริง
คำอธิ บ ายความเห็ น หรื อ คำแนะนำทางวิ ช าการได้ เ มื่ อ เห็ น สมควร และอาจ
ขอความร่วมมือจากบุคคลใดเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อเท็จจริงหรือเพื่อสำรวจกิจกรรมใดๆ
ที่อาจมีผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม
มาตรา ๒๑ ในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ คณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติอาจมอบหมายให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ ง แวดล้ อ ม* กรมควบคุ ม มลพิ ษ หรื อ กรมส่ ง เสริ ม คุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ ม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม* เป็นผู้ปฏิบัติการหรือเตรียมข้อเสนอ
มายังคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไปได้

หมวด ๒
กองทุนสิ่งแวดล้อม
มาตรา ๒๒ ให้จัดตั้งกองทุนขึ้นกองทุนหนึ่งเรียกว่า “กองทุนสิ่งแวดล้อม”
ในกระทรวงการคลังประกอบด้วยเงินและทรัพย์สินดังต่อไปนี้
(๑) เงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงตามจำนวนที่นายกรัฐมนตรีกำหนด
ขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕

๓๑๕

(๒) เงิ น ที่ โ อนมาจากเงิ น ทุ น หมุ น เวี ย นเพื่ อ การพั ฒ นาสภาพแวดล้ อ ม
และคุณภาพชีวิต ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๓๕
(๓) เงินค่าบริการและค่าปรับที่จัดเก็บตามพระราชบัญญัตินี้
(๔) เงินอุดหนุนจากรัฐบาลเป็นคราวๆ
(๕) เงินหรือทรัพย์สินอื่นที่ได้รับจากภาคเอกชนทั้งภายในและภายนอก
ประเทศรัฐบาลต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ
(๖) เงินจากดอกผลและผลประโยชน์ใดๆ ที่เกิดจากกองทุนนี้
(๗) เงินอื่นๆ ที่ได้รับมาเพื่อดำเนินการกองทุนนี้
ให้กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง เก็บรักษาเงินและทรัพย์สินของกองทุน
สิ่งแวดล้อม และดำเนินการเบิกจ่ายเงินกองทุนสิ่งแวดล้อมตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๒๓ เงินกองทุนให้ใช้จ่ายเพื่อกิจการดังต่อไปนี้
(๑) ให้ส่วนราชการหรือราชการส่วนท้องถิ่นสำหรับการลงทุนและดำเนิน
งานระบบบำบัดน้ำเสียรวมหรือระบบกำจัดของเสียรวม รวมทั้งการจัดหาจัดซื้อ
ที่ดิน วัสดุ อุปกรณ์เครื่องมือ และเครื่องใช้ที่จำเป็นสำหรับการดำเนินงาน และ
บำรุงรักษาระบบดังกล่าวด้วย
(๒) ให้ราชการส่วนท้องถิ่นหรือรัฐวิสาหกิจกู้ยืม เพื่อจัดให้มีระบบบำบัด
อากาศเสียหรือน้ำเสีย ระบบกำจัดของเสียหรืออุปกรณ์อื่นใด สำหรับใช้เฉพาะใน
กิจการของราชการส่วนท้องถิ่นหรือรัฐวิสาหกิจนั้น
(๓) ให้ เ อกชนกู้ ยื ม ในกรณี ที่ บุ ค คลนั้ น มี ห น้ า ที่ ต ามกฎหมายที่ จ ะต้ อ ง
จัดให้มีระบบบำบัดอากาศเสีย หรือน้ำเสีย ระบบกำจัดของเสีย หรืออุปกรณ์อื่นใด
เพื่อการควบคุมบำบัดหรือขจัดมลพิษที่เกิดจากกิจกรรมหรือการดำเนินกิจการของ
ตนเองหรือบุคคลนั้นเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการเป็นผู้รับจ้างให้บริการ
บำบัดน้ำเสียหรือกำจัดของเสียตามพระราชบัญญัตินี้
(๔) เป็นเงินช่วยเหลือและอุดหนุนกิจการใดๆ ที่เกี่ยวกับการส่งเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามที่คณะกรรมการกองทุนเห็นสมควรและโดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
(๕) เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุน
๓๑๖

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕

มาตรา ๒๔ ให้มีคณะกรรมการกองทุนคณะหนึ่งประกอบด้วย ปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ เลขาธิ ก ารคณะกรรมการพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ
ผู้ อ ำนวยการสำนั ก งบประมาณ อธิ บ ดี ก รมการปกครอง อธิ บ ดี ก รมบั ญ ชี ก ลาง
อธิ บ ดี ก รมโยธาธิ ก ารและผั ง เมื อ ง อธิ บ ดี ก รมโรงงานอุ ต สาหกรรม อธิ บ ดี
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ อธิบดีกรมส่งเสริม
คุณภาพสิ่งแวดล้อม และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิไม่เกินห้าคน ซึ่งคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติแต่งตั้งเป็นกรรมการ และเลขาธิการสำนักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นกรรมการและเลขานุการ
ให้นำความในมาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕ มาใช้บังคับกับการดำรงตำแหน่ง
ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกองทุนโดยอนุโลม
มาตรา ๒๕ ให้คณะกรรมการกองทุนมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) พิจารณาจัดสรรเงินกองทุนเพื่อใช้ตามกิจการที่กำหนดไว้ในมาตรา ๒๓
(๒) กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ระเบียบและวิธีการขอจัดสรรหรือขอกู้ยืม
เงินกองทุน
(๓) กำหนดระเบียบเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่และวิธีดำเนินงานของผู้จัดการ
กองทุนตามมาตรา ๒๙ และมาตรา ๓๐ ตลอดจนวิธีการประสานงานระหว่าง
คณะกรรมการกองทุ น กรมบั ญ ชี ก ลางและผู้ จั ด การกองทุ น ตามมาตรา ๒๙
และมาตรา ๓๐
(๔) วางระเบียบการรับเงินและเบิกจ่ายเงินกองทุน
(๕) กำหนดระยะเวลาชำระคืนเงินที่กู้ยืมจากกองทุนตามมาตรา ๒๓ (๒)
หรือ (๓) รวมทั้งอัตราดอกเบี้ยและหลักประกันตามความจำเป็นและเหมาะสม
(๖) กำหนดอั ต ราส่ ว นและหลั ก เกณฑ์ ส ำหรั บ การหั ก เงิ น ค่ า บริ ก ารและ
ค่าปรับส่งเข้ากองทุนตามมาตรา ๙๓
(๗) จั ด ทำรายงานการรั บ จ่ า ยเงิ น ของกองทุ น เสนอต่ อ คณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ตามที่คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติกำหนด
(๘) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้
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๓๑๗

การกำหนดระเบียบตาม (๒) (๓) หรือ (๔) และการกำหนดแนวทางการ
ดำเนินงานเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตาม (๑) หรือ (๕) ของคณะกรรมการกองทุนจะต้อง
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
คณะกรรมการกองทุนอาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ เพื่อพิจารณาและปฏิบัติ
การอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่คณะกรรมการกองทุนจะมอบหมายก็ได้
มาตรา ๒๖ ให้นำความในมาตรา ๑๖ มาตรา ๑๗ และมาตรา ๒๐ มาใช้
บั ง คั บ กั บ การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข องคณะกรรมการกองทุ น และคณะอนุ ก รรมการ
ที่คณะกรรมการกองทุนแต่งตั้งโดยอนุโลม
มาตรา ๒๗ ในการพิจารณาจัดสรรเงินกองทุนตามมาตรา ๒๓ (๑) ให้คณะ
กรรมการกองทุนพิจารณาคำขอจัดสรรในแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่ง
แวดล้อมในระดับจังหวัดตามมาตรา ๓๙ เพื่อทำการก่อสร้างหรือดำเนินการให้มี
ระบบบำบัดน้ำเสียหรือระบบกำจัดของเสีย ซึ่งได้รับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน
ตามมาตรา ๓๙ ให้แล้วส่วนหนึ่ง หรือราชการส่วนท้องถิ่นได้จัดสรรเงินรายได้ของ
ราชการส่วนท้องถิ่นสมทบด้วยแล้วเป็นลำดับแรก
สัดส่วนระหว่างเงินงบประมาณแผ่นดิน หรือเงินรายได้ของราชการส่วนท้องถิ่น
กับเงินกองทุนที่คณะกรรมการกองทุนจะพิจารณาอนุมัติจัดสรรให้ตามวรรคหนึ่ง
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติกำหนด
มาตรา ๒๘ การจัดสรรเงินกองทุนให้ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือ
เอกชน ทำการกู้ยืมตามมาตรา ๒๓ (๒) หรือ (๓) ให้คณะกรรมการกองทุน
พิจารณาตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติกำหนด
เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการส่ ง เสริ ม ให้ มี ก ารปฏิ บั ติ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ นี้
คณะกรรมการกองทุนโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
อาจจัดสรรเงินกองทุนให้ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนรายหนึ่ง
รายใดกู้ ยื ม เงิ น กองทุ น ได้ โดยมี ก ำหนดระยะยาวเป็ น พิ เ ศษ และจะกำหนดให้
ลดอัตราดอกเบี้ยหรือยกเว้นดอกเบี้ยตามที่เห็นสมควรก็ได้
มาตรา ๒๙ ให้อธิบดีกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง เป็นผู้จัดการกองทุน
ในเงินกองทุนส่วนที่จัดสรรให้ส่วนราชการหรือราชการส่วนท้องถิ่นสำหรับการลงทุน
และดำเนินงานระบบบำบัดน้ำเสียรวมหรือระบบกำจัดของเสียรวมตามมาตรา ๒๓
๓๑๘
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(๑) และ เงิ น กองทุ น ในส่ ว นอื่ น ที่ ค ณะกรรมการกองทุ น จั ด สรรนอกเหนื อ จาก
มาตรา ๒๓ (๒) และ (๓)
มาตรา ๓๐ คณะกรรมการกองทุนอาจมอบหมายให้สถาบันการเงินของรัฐที่
เห็นสมควรหรือบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นผู้จัดการกองทุนใน
เงินกองทุนส่วนที่จัดสรรให้ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจหรือเอกชนกู้ยืมตาม
มาตรา ๒๓ (๒) หรือ (๓) ได้
ในการดำเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้จัดการกองทุนมีหน้าที่วิเคราะห์ความ
เป็นไปได้ในด้านการลงทุนและด้านวิชาการ และให้มีอำนาจทำสัญญาให้กู้ยืมแทน
คณะกรรมการกองทุนในฐานะผู้ให้กู้ เก็บรักษาและจ่ายเงินกองทุนส่วนนี้ให้ผู้กู้ตาม
เงื่อนไขในสัญญากู้ยืม รวมทั้งติดตามทวงถามและรับเงินที่ผู้กู้ชำระคืนพร้อมทั้ง
ดอกเบี้ยส่งเข้ากองทุนและให้มีอำนาจกำหนดระเบียบเพื่อปฏิบัติการในการให้กู้ยืมเงิน
ได้โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกองทุน
สัญญากู้ยืมตามวรรคสองจะต้องมีเงื่อนไข ซึ่งเป็นสาระสำคัญของสัญญา
กำหนดให้ผู้กู้มีหน้าที่ต้องใช้เงินที่กู้ยืมไป เฉพาะเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่
ตามกฎหมายของผู้ กู้ ที่ ก ำหนดไว้ ใ นพระราชบั ญ ญั ติ นี้ ห รื อ ตามกฎหมายอื่ น
ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น
มาตรา ๓๑ เงินกองทุนสิ่งแวดล้อมที่กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
เก็บรักษาไว้ตามมาตรา ๒๒ ให้กรมบัญชีกลางนำไปหาดอกผลโดยการฝากออมทรัพย์
หรือฝากประจำกับสถาบันการเงินที่เป็นของรัฐ
เงิ น รายได้ ข องกองทุ น สิ่ ง แวดล้ อ มตามมาตรา ๒๒ ให้ น ำส่ ง เข้ า กองทุ น
สิ่งแวดล้อม เพื่อใช้ในกิจการตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๓ โดยไม่ต้องนำส่งคลัง
เป็นรายได้แผ่นดิน
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๓๑๙

หมวด ๓
การคุ้มครองสิ่งแวดล้อม
ส่วนที่ ๑
มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม
มาตรา ๓๒ เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ให้ ค ณะกรรมการสิ่ ง แวดล้ อ มแห่ ง ชาติ มี อ ำนาจประกาศในราชกิ จ จานุ เ บกษา
กำหนดมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมในเรื่องต่อไปนี้
(๑) มาตรฐานคุณภาพน้ำในแม่น้ำลำคลอง หนอง บึง ทะเลสาบ อ่างเก็บ
น้ำและแหล่งน้ำสาธารณะอื่นๆ ที่อยู่ภายในผืนแผ่นดิน โดยจำแนกตามลักษณะ
การใช้ประโยชน์บริเวณพื้นที่ลุ่มน้ำในแต่ละพื้นที่
(๒) มาตรฐานคุณภาพน้ำทะเลชายฝั่งรวมทั้งบริเวณพื้นที่ปากแม่น้ำ
(๓) มาตรฐานคุณภาพน้ำบาดาล
(๔) มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
(๕) มาตรฐานระดับเสียงและความสั่นสะเทือนโดยทั่วไป
(๖) มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมในเรื่องอื่นๆ สำนักงาน
การกำหนดมาตรฐานคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ มตามวรรคหนึ่ ง จะต้ อ งอาศั ย
หลักวิชาการ กฎเกณฑ์ และหลักฐานทางวิทยาศาสตร์เป็นพื้นฐาน และจะต้อง
คำนึงถึงความเป็นไปได้ในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องด้วย
มาตรา ๓๓ ในกรณีที่เห็นสมควร ให้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
มี อ ำนาจกำหนดมาตรฐานคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ มให้ สู ง กว่ า มาตรฐานคุ ณ ภาพ
สิ่งแวดล้อมที่กำหนดตามมาตรา ๓๒ เป็นพิเศษ สำหรับในเขตอนุรักษ์หรือเขตพื้นที่
คุ้มครองสิ่งแวดล้อมตามมาตรา ๔๓ หรือเขตพื้นที่ตามมาตรา ๔๕ หรือเขตควบคุม
มลพิษตามมาตรา ๕๙
มาตรา ๓๔ ให้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติมีอำนาจปรับปรุงแก้ไข
มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ได้กำหนดไว้แล้วให้เหมาะสมตามความก้าวหน้าในทาง
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและความเปลี่ยนแปลงในทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
๓๒๐
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ส่วนที่ ๒
การวางแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม
มาตรา ๓๕ ให้รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติจัดทำแผนปฏิบัติการเรียกว่า “แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม” เพื่อปฏิบัติ
ตามนโยบายและแผนการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ซึ่งกำหนด
ขึ้นตามมาตรา ๑๓ (๑) 
แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามวรรคหนึ่ง ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องมีหน้าที่ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่เพื่อปฏิบัติ
การให้เป็นไปตามแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม และเพื่อให้การดำเนินการเป็นไป
โดยบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนด ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ ง แวดล้ อ ม* มี ห น้ า ที่ ใ ห้ ค ำแนะนำแก่ ส่ ว นราชการและรั ฐ วิ ส าหกิ จ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
เพื่ อ จั ด ทำแผนงานหรื อ ดำเนิ น การอย่ า งใดอย่ า งหนึ่ ง ตามแผนจั ด การคุ ณ ภาพ
สิ่งแวดล้อมนั้น
มาตรา ๓๖ แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามมาตรา ๓๕ อาจจัดทำเป็น
แผนระยะสั้น ระยะกลาง หรือระยะยาวได้ตามความเหมาะสม และควรจะต้อง
ประกอบด้วยแผนงานและแนวทางการดำเนินงานในเรื่องดังต่อไปนี้
(๑) การจัดการคุณภาพอากาศ น้ำ และคุณภาพสิ่งแวดล้อมในเรื่องอื่นๆ
(๒) การควบคุมมลพิษจากแหล่งกำเนิด
(๓) การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ ทรัพยากรธรรมชาติ หรือสิ่งแวดล้อม
ศิลปกรรม
(๔) การประมาณการเงิ น งบประมาณแผ่ น ดิ น และเงิ น กองทุ น ที่ จ ำเป็ น
สำหรับการดำเนินงานตามแผน
(๕) การจัดองค์กรและระเบียบการบริหารงานเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือ
และประสานงานระหว่างส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและระหว่างส่วนราชการกับเอกชน
รวมทั้งการกำหนดอัตรากำลังพนักงานเจ้าหน้าที่ที่จำเป็นสำหรับการดำเนินงานตามแผน
(๖) การตรากฎหมายและออกกฎข้อบังคับ ข้อบัญญัติท้องถิ่น ระเบียบ
คำสั่งและประกาศที่จำเป็นสำหรับการดำเนินงานตามแผน
ขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕

๓๒๑

(๗) การตรวจสอบ ติ ด ตาม และวิ เ คราะห์ คุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ ม เพื่ อ
ประโยชน์ในการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนและการบังคับใช้กฎหมายที่
เกี่ยวข้อง
มาตรา ๓๗ เมื่อได้ประกาศใช้แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในราชกิจจา
นุเบกษาแล้ว ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในท้องที่เขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมตาม
มาตรา ๔๓ หรือเขตควบคุมมลพิษตามมาตรา ๕๙ มีหน้าที่จัดทำแผนปฏิบัติการ
เพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด เสนอขอความเห็นชอบต่อ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวัน นับแต่วันที่คณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติได้แจ้งให้จังหวัดนั้นจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพ
สิ่ ง แวดล้ อ มในระดั บ จั ง หวั ด แต่ ถ้ า มี เ หตุ อั น สมควรคณะกรรมการสิ่ ง แวดล้ อ ม
แห่งชาติอาจขยายระยะเวลาดังกล่าวออกไปได้อีกตามความเหมาะสม
การจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด
สำหรับเขตควบคุมมลพิษตามมาตรา ๕๙ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนำแผนปฏิบัติการ
เพื่อลดและขจัดมลพิษในเขตควบคุมมลพิษซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นจัดทำขึ้นตาม
มาตรา ๖๐ มารวมเป็นส่วนหนึ่งของแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่ง
แวดล้อมในระดับจังหวัดด้วย
ในกรณีที่จังหวัดใดไม่อยู่ในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมตามมาตรา ๔๓
หรือเขตควบคุมมลพิษตามมาตรา ๕๙ แต่ประสงค์จะดำเนินการส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมในเขตจังหวัดของตน ผู้ว่าราชการจังหวัดของจังหวัดนั้นอาจ
จั ด ทำแผนปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ การจั ด การคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ มในระดั บ จั ง หวั ด ให้
สอดคล้ อ งกั บ แผนจั ด การคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ มเพื่ อ เสนอขอความเห็ น ชอบต่ อ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติก็ได้
มาตรา ๓๘ แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับ
จังหวัดที่จะเสนอต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ จะต้องเป็นแผนปฏิบัติการ
ที่เสนอระบบการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามแนวทางที่กำหนดไว้ในแผนจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยคำนึงถึงสภาพความรุนแรงของปัญหาและเงื่อนไขต่างๆ
ในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของจังหวัดนั้น และควรจะต้องมีสาระ
สำคัญในเรื่องดังต่อไปนี้
๓๒๒

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕

(๑) แผนการควบคุมมลพิษจากแหล่งกำเนิด
(๒) แผนการจัดหาและให้ได้มาซึ่งที่ดิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ และเครื่อง
ใช้ที่จำเป็นสำหรับการก่อสร้าง ติดตั้ง ปรับปรุง ดัดแปลง ซ่อมแซม บำรุงรักษาและ
ดำเนินการระบบบำบัดน้ำเสียรวม หรือระบบกำจัดของเสียรวมของส่วนราชการหรือ
ราชการส่วนท้องถิ่น
(๓) แผนการจัดเก็บภาษีอากรและค่าบริการเพื่อการดำเนินการ และบำรุง
รักษาระบบบำบัดน้ำเสียรวมหรือระบบการกำจัดของเสียรวมตาม (๒)
(๔) แผนการตรวจสอบ ติดตาม และควบคุมการปล่อยทิ้งน้ำเสียและของ
เสียอย่างอื่นจากแหล่งกำเนิดมลพิษ
(๕) แผนการบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมายเพื่ อ ป้ อ งกั น และปราบปรามการละเมิ ด
และฝ่าฝืนกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมมลพิษ การอนุรักษ์ธรรมชาติทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม
มาตรา ๓๙ แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับ
จังหวัดที่จะได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติในลำดับแรก
จะต้ อ งเสนอประมาณการเงิ น งบประมาณแผ่ น ดิ น และเงิ น กองทุ น สำหรั บ การ
ก่อสร้างหรือดำเนินการเพื่อให้มีระบบบำบัดน้ำเสียรวมหรือระบบกำจัดของเสียรวม
ตามมาตรา ๓๘ (๒) ด้วย ในกรณีที่จังหวัดใดยังไม่พร้อมที่จะดำเนินการเพื่อให้มี
ระบบบำบัดน้ำเสียรวมหรือระบบกำจัดของเสียรวมอาจเสนอแผนการส่งเสริมให้
เอกชนลงทุนก่อสร้าง และดำเนินการระบบบำบัดน้ำเสียหรือระบบกำจัดของเสีย
เพื่อให้บริการในเขตจังหวัดนั้นแทน
การจัดทำแผนปฏิบัติการตามวรรคหนึ่งจะต้องมีแบบแปลนรายการละเอียด
และประมาณการราคาของโครงการก่อสร้าง ติดตั้ง ปรับปรุง ดัดแปลง ซ่อมแซม
บำรุงรักษา รวมทั้งกระบวนการและวิธีดำเนินการระบบบำบัดน้ำเสียรวมหรือระบบ
การกำจัดของเสียรวมที่เสนอขอจัดสรรเงินงบประมาณและเงินกองทุนดังกล่าว
ประกอบคำขอด้วย
เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการให้ ค วามเห็ น ชอบแผนปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ การจั ด การ
คุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัดซึ่งจะต้องมีคำขอจัดสรรเงินงบประมาณแผ่นดิน
ตามวรรคหนึ่ง ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม*
ขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕

๓๒๓

มี ห น้ า ที่ ใ นการรวบรวมและวิ เ คราะห์ แ ผนปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ การจั ด การคุ ณ ภาพ
สิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด เพื่อเสนอขอตั้งเป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปีของ
สำนั ก งานนโยบายและแผนทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มไว้ เ พื่ อ การนี้
โดยเฉพาะ
มาตรา ๔๐ ในกรณีที่การจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมเรื่องใดเรื่องหนึ่งจะต้อง
ดำเนิ น การในพื้ น ที่ ที่ ค าบเกี่ ย วกั น ระหว่ า งพื้ น ที่ ข องสองจั ง หวั ด ขึ้ น ไปเนื่ อ งจาก
ลั ก ษณะทางภู มิ ศ าสตร์ ห รื อ ระบบนิ เ วศน์ ต ามธรรมชาติ ข องพื้ น ที่ นั้ น หรื อ เพื่ อ
ประโยชน์ในการจัดการอย่างเป็นระบบตามหลักการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติที่ถูกต้องและเหมาะสม ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดที่เกี่ยวข้องร่วมกัน
จัดทำแผนปฏิบัติการตามมาตรา ๓๗ 
มาตรา ๔๑ ในกรณีที่จังหวัดใดซึ่งมีหน้าที่ต้องจัดทำแผนปฏิบัติการตาม
มาตรา ๓๗ ไม่จัดทำหรือไม่สามารถจัดทำได้ หรือจัดทำเสนอแล้วแต่ไม่ได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ให้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่ง
ชาติพิจารณาสภาพปัญหาคุณภาพสิ่งแวดล้อมของจังหวัดนั้นว่ามีความรุนแรงถึง
ขนาดที่จำเป็นจะต้องดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดหรือไม่ หากเห็นว่าจำเป็นให้
คณะกรรมการสิ่ ง แวดล้ อ มแห่ ง ชาติ เ สนอต่ อ นายกรั ฐ มนตรี เ พื่ อ ออกคำสั่ ง ให้
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้จัดทำแผนปฏิบัติการ สำหรับ
จังหวัดนั้นแทน

ส่วนที่ ๓
เขตอนุรักษ์และพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม
มาตรา ๔๒ การคุ้มครองและจัดการพื้นที่ในเขตอุทยานแห่งชาติ และเขต
รักษาพันธุ์สัตว์ป่า ให้เป็นไปตามแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามมาตรา ๓๕
และตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น
มาตรา ๔๓ ในกรณีที่ปรากฏว่าพื้นที่ใดมีลักษณะเป็นพื้นที่ต้นน้ำลำธารหรือ
มีระบบนิเวศน์ตามธรรมชาติที่แตกต่างจากพื้นที่อื่นโดยทั่วไป หรือมีระบบนิเวศน์
๓๒๔

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕

ตามธรรมชาติที่อาจถูกทำลายหรืออาจได้รับผลกระทบกระเทือนจากกิจกรรมต่างๆ
ของมนุษย์ได้โดยง่ายหรือเป็นพื้นที่ที่มีคุณค่าทางธรรมชาติหรือศิลปกรรมอันควรแก่
การอนุรักษ์และพื้นที่นั้นยังมิได้ถูกประกาศกำหนดให้เป็นเขตอนุรักษ์ ให้รัฐมนตรี
โดยคำแนะนำของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ มีอำนาจออกกฎกระทรวง
กำหนดให้พื้นที่นั้นเป็นเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม
มาตรา ๔๔ ในการออกกฎกระทรวงตามมาตรา ๔๓ ให้กำหนดมาตรการ
คุ้มครองอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้ไว้ในกฎกระทรวงด้วย
(๑) กำหนดการใช้ ป ระโยชน์ ใ นที่ ดิ น เพื่ อ รั ก ษาสภาพธรรมชาติ ห รื อ มิ ใ ห้
กระทบกระเทื อ นต่ อ ระบบนิ เ วศน์ ต ามธรรมชาติ ห รื อ คุ ณ ค่ า ของสิ่ ง แวดล้ อ ม
ศิลปกรรม
(๒) ห้ามการกระทำหรือกิจกรรมใดๆ ที่อาจเป็นอันตรายหรือก่อให้เกิดผล
กระทบในทางเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศน์ของพื้นที่นั้นจากลักษณะตามธรรมชาติหรือ
เกิดผลกระทบต่อคุณค่าของสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม
(๓) กำหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการของส่วนราชการ
รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนที่จะทำการก่อสร้างหรือดำเนินการในพื้นที่นั้น ให้มีหน้าที่
ต้องเสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(๔) กำหนดวิธีจัดการโดยเฉพาะสำหรับพื้นที่นั้นรวมทั้งการกำหนดขอบเขต
หน้าที่และความรับผิดชอบของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ในการร่วมมือ
และประสานงานให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เพื่อรักษาสภาพธรรมชาติ
หรือระบบนิเวศน์ตามธรรมชาติหรือคุณค่าของสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมในพื้นที่นั้น
(๕) กำหนดมาตรการคุ้มครองอื่นๆ ตามที่เห็นสมควรและเหมาะสมแก่
สภาพของพื้นที่นั้น
มาตรา ๔๕ ในพื้นที่ใดที่ได้มีการกำหนดให้เป็นเขตอนุรักษ์ เขตผังเมืองรวม
เขตผังเมืองเฉพาะ เขตควบคุมอาคาร เขตนิคมอุตสาหกรรม ตามกฎหมายว่าด้วย
การนั้น หรือเขตควบคุมมลพิษตามพระราชบัญญัตินี้ไว้แล้ว แต่ปรากฏว่ามีสภาพ
ปัญหาคุณภาพสิ่งแวดล้อมรุนแรงเข้าขั้นวิกฤตซึ่งจำเป็นจะต้องได้รับการแก้ไขโดย
ทั น ที แ ละส่ ว นราชการที่ เ กี่ ย วข้ อ งไม่ มี อ ำนาจตามกฎหมายหรื อ ไม่ ส ามารถที่ จ ะ
ทำการแก้ไขปัญหาได้ ให้รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
ขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕

๓๒๕

แห่งชาติเสนอต่อคณะรัฐมนตรีขออนุมัติเข้าดำเนินการเพื่อใช้มาตรการคุ้มครอง
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามมาตรา ๔๔ ตามความจำเป็นและเหมาะสม
เพื่อควบคุมและแก้ไขปัญหาในพื้นที่นั้นได้
เมื่อได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้รัฐมนตรีประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษากำหนดเขตพื้นที่ รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการคุ้มครองและ
กำหนดระยะเวลาที่จะใช้มาตรการคุ้มครองดังกล่าวในพื้นที่นั้น
การขยายระยะเวลาตามประกาศในวรรคสองให้กระทำได้เมื่อได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติและคณะรัฐมนตรี โดยทำเป็น
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ส่วนที่ ๔
การทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
มาตรา ๔๖ เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้
รั ฐ มนตรี โ ดยความเห็ น ชอบของคณะกรรมการสิ่ ง แวดล้ อ มแห่ ง ชาติ มี อ ำนาจ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษากำหนดประเภท และขนาดของโครงการหรือกิจการ
ของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ เอกชนที่มีผลกระทบสิ่งแวดล้อมซึ่งต้องจัดทำ
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อเสนอขอความเห็นชอบตามมาตรา
๔๗ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๔๙
ในการประกาศตามวรรคหนึ่ง ให้กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ
แนวทางการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเอกสาร
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งซึ่ ง ต้ อ งเสนอพร้ อ มกั บ รายงานการวิ เ คราะห์ ผ ลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ ม
สำหรับโครงการหรือกิจการแต่ละประเภทและแต่ละขนาดด้วย
ในกรณีที่โครงการหรือกิจการประเภทหรือขนาดใดหรือที่จะจัดตั้งขึ้นในพื้นที่
ใดมีการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมไว้แล้ว และเป็นมาตรฐานที่สามารถใช้กับ
โครงการหรือกิจการประเภทหรือขนาดเดียวกันหรือในพื้นที่ลักษณะเดียวกันได้
รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติอาจประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษากำหนดให้โครงการหรือกิจการในทำนองเดียวกันได้รับยกเว้นไม่
๓๒๖

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
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ต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมก็ได้แต่ทั้งนี้ โครงการหรือ
กิจการนั้นจะต้องแสดงความยินยอมปฏิบัติตามมาตรการต่างๆ ที่กำหนดไว้ในการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับโครงการหรือกิจการนั้นตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่รัฐมนตรีกำหนด
มาตรา ๔๗ ในกรณีที่โครงการหรือกิจการซึ่งต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามมาตรา ๔๖ เป็นโครงการหรือกิจการของส่วนราชการ
รั ฐ วิ ส าหกิ จ หรื อ โครงการร่ ว มกั บ เอกชน ซึ่ ง ต้ อ งเสนอขอรั บ ความเห็ น ชอบจาก
คณะรัฐมนตรีตามระเบียบปฏิบัติของทางราชการ ให้ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ
ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบโครงการหรือกิจการนั้น จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่ ง แวดล้ อ ม ตั้ ง แต่ ใ นระยะทำการศึ ก ษาความเหมาะสมของโครงการเสนอต่ อ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เพื่อเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของ
คณะรัฐมนตรี
ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ที่ เ สนอตามวรรคหนึ่ ง คณะรั ฐ มนตรี อ าจขอให้ บุ ค คลหรื อ สถาบั น ใด ซึ่ ง เป็ น
ผู้ชำนาญการหรือเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมทำการศึกษา
และเสนอรายงานหรือความเห็น เพื่อประกอบการพิจารณาด้วยก็ได้       
สำหรับโครงการหรือกิจการของส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจตามมาตรา ๔๖
ซึ่งไม่จำต้องเสนอขอรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีตามวรรคหนึ่ง ให้ส่วน
ราชการหรือรัฐวิสาหกิจ ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบโครงการหรือกิจการนั้นจัดทำรายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพื่อเสนอขอความเห็นชอบก่อนที่จะดำเนินการ
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในมาตรา ๔๘ และมาตรา ๔๙
มาตรา ๔๘ ในกรณีที่โครงการหรือกิจการซึ่งต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามมาตรา ๔๖ เป็นโครงการหรือกิจการซึ่งจะต้องได้รับอนุญาต
จากทางราชการตามกฎหมายก่อนเริ่มการก่อสร้างหรือดำเนินการให้บุคคลผู้ขออนุญาต
เสนอรายงานการวิ เ คราะห์ ผ ลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ มต่ อ เจ้ า หน้ า ที่ ซึ่ ง มี อ ำนาจตาม
กฎหมายนั้น และต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ในการเสนอรายงานดังกล่าวอาจจัดทำเป็นรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรีกำหนดตามมาตรา ๔๖ วรรคสอง ก็ได้ 
ขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕

๓๒๗

ให้ เ จ้ า หน้ า ที่ ซึ่ ง มี อ ำนาจอนุ ญ าตตามกฎหมายรอการสั่ ง อนุ ญ าตสำหรั บ
โครงการหรือกิจการตามวรรคหนึ่งไว้ก่อนจนกว่าจะทราบผลการพิจารณารายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามมาตรา ๔๙ จากสำนักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตรวจสอบ
รายงานการวิ เ คราะห์ ผ ลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ มและเอกสารที่ เ กี่ ย วข้ อ งที่ เ สนอมา
หากเห็ น ว่ า รายงานที่ เ สนอมามิ ไ ด้ จั ด ทำให้ ถู ก ต้ อ งตามหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก าร
ที่กำหนดไว้ในมาตรา ๔๖ วรรคสอง หรือมีเอกสารข้อมูลไม่ครบถ้วน ให้สำนักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแจ้งให้บุคคลผู้ขออนุญาต
ที่ เ สนอรายงานทราบภายในกำหนดเวลาสิ บ ห้ า วั น นั บ แต่ วั น ที่ ไ ด้ รั บ การเสนอ
รายงานนั้น
ในกรณีที่สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พิจารณาเห็นว่า รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ที่ เ สนอมาถู ก ต้ อ งและมี ข้ อ มู ล ครบถ้ ว น หรื อ ได้ มี ก ารแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ให้ ถู ก ต้ อ ง
ครบถ้วนตามวรรคสามแล้ว ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม พิจารณาเสนอความเห็นเบื้องต้นเกี่ยวกับรายงานดังกล่าวให้แล้วเสร็จ
ภายในกำหนดสามสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับการเสนอรายงานนั้น เพื่อนำเสนอให้
คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณาต่อไป
การแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ชำนาญการตามวรรคสี่ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติกำหนด ซึ่งจะต้องประกอบด้วย
ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ห รื อ ผู้ เ ชี่ ย วชาญในสาขาวิ ช าการต่ า งๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง และจะต้ อ งมี
เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจอนุญาตตามกฎหมายสำหรับโครงการหรือกิจการนั้น หรือผู้แทน
ร่วมเป็นกรรมการอยู่ด้วย
มาตรา ๔๙ การพิจารณาของคณะกรรมการผู้ชำนาญการตามมาตรา ๔๘
ให้กระทำให้แล้วเสร็จภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับรายงานการวิเคราะห์ผล
กระทบสิ่ ง แวดล้ อ มจากสำนั ก งานนโยบายและแผนทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อม ถ้าคณะกรรมการผู้ชำนาญการมิได้พิจารณาให้เสร็จภายในกำหนดเวลา
ดังกล่าว ให้ถือว่าคณะกรรมการผู้ชำนาญการให้ความเห็นชอบแล้ว
๓๒๘
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ในกรณีที่คณะกรรมการผู้ชำนาญการให้ความเห็นชอบ หรือในกรณีที่ให้
ถือว่าคณะกรรมการผู้ชำนาญการให้ความเห็นชอบแล้ว ให้เจ้าหน้าที่ซึ่งมีอำนาจ
ตามกฎหมายสั่งอนุญาตแก่บุคคลซึ่งขออนุญาตได้
ในกรณีที่คณะกรรมการผู้ชำนาญการไม่ให้ความเห็นชอบ ให้เจ้าหน้าที่รอ
การสั่งอนุญาตแก่บุคคลผู้ขออนุญาตไว้ก่อนจนกว่าบุคคลดังกล่าวจะเสนอรายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่คณะกรรมการผู้ชำนาญการสั่งให้ทำการ
แก้ไขเพิ่มเติมหรือจัดทำใหม่ทั้งฉบับ ตามแนวทางหรือรายละเอียดที่คณะกรรมการ
ผู้ชำนาญการกำหนด
เมื่อบุคคลดังกล่าวได้เสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมซึ่งได้
ทำการแก้ไขเพิ่มเติมหรือได้จัดทำใหม่ทั้งฉบับแล้ว ให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการ
พิจารณารายงานดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับการเสนอ
รายงานดังกล่าว แต่ถ้าคณะกรรมการผู้ชำนาญการมิได้พิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน
กำหนดเวลาดั ง กล่ า ว ให้ ถื อ ว่ า คณะกรรมการผู้ ช ำนาญการเห็ น ชอบ และให้
เจ้าหน้าที่ดังกล่าวสั่งอนุญาตแก่บุคคลผู้ขออนุญาตได้
ในกรณี ที่ เ ห็ น เป็ น การสมควร รั ฐ มนตรี จ ะประกาศในราชกิ จ จานุ เ บกษา
กำหนดให้ โ ครงการหรื อ กิ จ การตามประเภทและขนาดที่ ป ระกาศกำหนดตาม
มาตรา ๔๖ ต้องเสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในการขอต่ออายุ
ใบอนุญาตสำหรับโครงการหรือกิจการนั้นตามวิธีการเช่นเดียวกับการขออนุญาต
ด้วยก็ได้
มาตรา ๕๐ เพื่อประโยชน์ในการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่ง
แวดล้อมตามมาตรา ๔๘ และมาตรา ๔๙ ให้กรรมการผู้ชำนาญการหรือพนักงาน
เจ้าหน้าที่ซึ่งได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการผู้ชำนาญการ มีอำนาจตรวจสถานที่
ซึ่ ง เป็ น ที่ ตั้ ง ของโครงการหรือกิจการที่เสนอขอรับความเห็ น ชอบในรายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมได้ตามความเหมาะสม
เมื่อคณะกรรมการผู้ชำนาญการได้ให้ความเห็นชอบในรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามมาตรา ๔๙ แล้ว ให้เจ้าหน้าที่ซึ่งมีอำนาจตามกฎหมาย
ในการพิจารณาสั่งอนุญาต หรือต่ออายุใบอนุญาต นำมาตรการตามที่เสนอไว้ใน
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมไปกำหนดเป็นเงื่อนไขในการสั่งอนุญาต
ขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕

๓๒๙

หรือต่ออายุใบอนุญาตโดยให้ถือว่าเป็นเงื่อนไขที่กำหนดตามกฎหมายในเรื่องนั้นด้วย
มาตรา ๕๑ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามมาตรา ๔๗ และมาตรา ๔๘
รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติอาจกำหนด
ให้รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามมาตรา ๔๖ ต้องจัดทำหรือได้รับ
การรั บ รองจากบุ ค คลซึ่ ง ได้ รั บ อนุ ญ าตให้ เ ป็ น ผู้ ช ำนาญการศึ ก ษาผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมก็ได้
การขอและการออกใบอนุญาต คุณสมบัติของผู้ชำนาญการศึกษาผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมที่จะมีสิทธิทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมการควบคุม
การปฏิ บั ติ ง านของผู้ ไ ด้ รั บ ใบอนุ ญ าต การต่ อ อายุ ใ บอนุ ญ าต การออกใบแทน
ใบอนุญาต การสั่งพักและการเพิกถอนการอนุญาต และการเสียค่าธรรมเนียม
การขอและการออกใบอนุ ญ าตให้ เ ป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร และเงื่ อ นไข
ที่กำหนดในกฎกระทรวง

หมวด ๔
การควบคุมมลพิษ
ส่วนที่ ๑
คณะกรรมการควบคุมมลพิษ
มาตรา ๕๒ เพื่อประโยชน์ในการควบคุมมลพิษตามพระราชบัญญัตินี้ ให้มี
คณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการควบคุมมลพิษ” ประกอบด้วยปลัด
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม*เป็นประธานกรรมการ อธิบดีกรม
การปกครอง อธิ บ ดี กรมตำรวจ อธิบดีกรมการขนส่ง ทางบก อธิ บ ดี ก รมเจ้ า ท่ า
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่*
อธิ บ ดี ก รมโรงงานอุ ต สาหกรรม อธิ บ ดี ก รมอนามั ย อธิ บ ดี ก รมวิ ช าการเกษตร     
อธิ บ ดี ก รมส่ ง เสริ ม คุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ ม เลขาธิ ก ารสำนั ก งานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม* ปลัดกรุงเทพมหานคร ผู้ทรงคุณวุฒิไม่เกิน    
ห้าคน ซึ่งคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแต่งตั้ง เป็นกรรมการ และอธิบดีกรม
๓๓๐

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕

ควบคุมมลพิษเป็นกรรมการและเลขานุการ
ให้นำความในมาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕ มาใช้บังคับกับการดำรงตำแหน่ง
ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการควบคุมมลพิษโดยอนุโลม
มาตรา ๕๓ ให้คณะกรรมการควบคุมมลพิษมีอำนาจและหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) เสนอแผนปฏิบัติการเพื่อป้องกันหรือแก้ไขอันตรายอันเกิดจากการ
แพร่กระจายของมลพิษหรือภาวะมลพิษต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
(๒) เสนอความเห็ น เกี่ ย วกั บ การให้ มี ก ารดำเนิ น การแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม หรื อ
ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการควบคุม ป้องกัน ลด หรือขจัดมลพิษต่อคณะ
กรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
(๓) เสนอความเห็นเกี่ยวกับการกำหนดมาตรการส่งเสริมด้านภาษีอากร
และการลงทุ น ของเอกชนเกี่ ยวกับ การควบคุม มลพิ ษ และการส่ ง เสริ ม และรั ก ษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
(๔) เสนอแนะการกำหนดอัตราค่าบริการสำหรับระบบบำบัดน้ำเสียรวม
หรือระบบกำจัดของเสียรวมของทางราชการต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
(๕) ให้คำแนะนำแก่รัฐมนตรีในการกำหนดมาตรฐานควบคุมมลพิษจาก
แหล่งกำเนิดตามมาตรา ๕๕
(๖) ให้คำแนะนำแก่รัฐมนตรีในการกำหนดประเภทของแหล่งกำเนิดมลพิษ
ที่จะต้องปฏิบัติตามมาตรา ๖๘ และมาตรา ๖๙ 
(๗) ให้คำแนะนำในการออกกฎกระทรวงกำหนดชนิดและประเภทของของ
เสียอันตรายตามมาตรา ๗๙ 
(๘) ประสานงานระหว่างส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจและเอกชน เพื่อควบคุม
ป้องกัน ลด หรือขจัดมลพิษ
(๙) จั ด ทำรายงานเกี่ ย วกั บ สถานการณ์ ม ลพิ ษ เสนอต่ อ คณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติปีละหนึ่งครั้ง
(๑๐) พิจารณาวินิจฉัยการคัดค้านคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ
ตามพระราชบัญญัตินี้
(๑๑) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่น
ให้เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการควบคุมมลพิษ
ขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕

๓๓๑

(๑๒) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติมอบหมาย
คณะกรรมการควบคุมมลพิษอาจตั้งคณะอนุกรรมการเพื่ อ พิ จารณาและ
ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใด ตามที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษจะมอบหมายก็ได้
มาตรา ๕๔ ให้นำความในมาตรา ๑๖ มาตรา ๑๗ และมาตรา ๒๐ มาใช้
บังคับกับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการควบคุมมลพิษและคณะอนุกรรมการที่
คณะกรรมการควบคุมมลพิษแต่งตั้งโดยอนุโลม

ส่วนที่ ๒
มาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหล่งกำเนิด
มาตรา ๕๕ ให้รัฐมนตรีโดยคำแนะนำของคณะกรรมการควบคุมมลพิษและ
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ มีอำนาจประกาศใน     
ราชกิจจานุเบกษากำหนดมาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหล่งกำเนิด สำหรับควบคุม
การระบายน้ำทิ้ง การปล่อยทิ้งอากาศเสีย การปล่อยทิ้งของเสีย หรือมลพิษอื่นใด
จากแหล่งกำเนิดออกสู่สิ่งแวดล้อม เพื่อรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้ได้มาตรฐาน
คุณภาพสิ่งแวดล้อมตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๕๖ ในกรณี ที่ มี ก ารกำหนดมาตรฐานเกี่ ย วกั บ การระบายน้ ำ ทิ้ ง
การปล่อยทิ้งอากาศเสีย การปล่อยทิ้งของเสีย หรือมลพิษอื่นใดจากแหล่งกำเนิด
ออกสู่สิ่งแวดล้อมโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายอื่น และมาตรฐานดังกล่าวไม่ต่ำกว่า
มาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหล่งกำเนิดที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดตามมาตรา ๕๕
ให้มาตรฐานดังกล่าวมีผลใช้บังคับต่อไปตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายนั้น แต่ถ้า
มาตรฐานดั ง กล่ า วต่ ำ กว่ า มาตรฐานควบคุ ม มลพิ ษ จากแหล่ ง กำเนิ ด ที่ รั ฐ มนตรี
ประกาศกำหนดตามมาตรา ๕๕ ให้ส่วนราชการที่มีอำนาจตามกฎหมายนั้นแก้ไขให้
เป็นไปตามมาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหล่งกำเนิด ในกรณีที่มีอุปสรรคไม่อาจ
ดำเนินการเช่นว่านั้นได้ ให้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเป็นผู้ชี้ขาด เมื่อมี
คำชี้ขาดเป็นประการใดให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามคำชี้ขาดนั้น
มาตรา ๕๗ ในกรณีที่มีกฎหมายอื่นบัญญัติให้อำนาจส่วนราชการใดกำหนด
มาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหล่งกำเนิดในเรื่องใดไว้ แต่ส่วนราชการนั้นไม่ใช้
๓๓๒

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕

อำนาจตามกฎหมายกำหนดมาตรฐานดั ง กล่ า ว ให้ รั ฐ มนตรี โ ดยคำแนะนำของ
คณะกรรมการควบคุมมลพิษและโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ มีอำนาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากำหนดมาตรฐานควบคุมมลพิษจาก
แหล่งกำเนิดในเรื่องนั้นได้ และให้ถือว่าเป็นมาตรฐานตามกฎหมายในเรื่องนั้นด้วย
มาตรา ๕๘ ในกรณีที่เห็นสมควรให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษากำหนดมาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหล่งกำเนิดสูงกว่ามาตรฐาน
ควบคุมมลพิษจากแหล่งกำเนิดที่กำหนดตามมาตรา ๕๕ หรือมาตรฐานซึ่งกำหนด
ตามกฎหมายอื่นและมีผลใช้บังคับตามมาตรา ๕๖ เป็นพิเศษ สำหรับในเขตควบคุม
มลพิษตามมาตรา ๕๙

ส่วนที่ ๓
เขตควบคุมมลพิษ
มาตรา ๕๙ ในกรณีที่ปรากฏว่าท้องที่ใดมีปัญหามลพิษซึ่งมีแนวโน้มที่จะ
ร้ายแรงถึงขนาดเป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนหรืออาจก่อให้เกิดผล
กระทบเสี ย หายต่ อ คุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ ม ให้ ค ณะกรรมการสิ่ ง แวดล้ อ มแห่ ง ชาติ
มีอำนาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากำหนดให้ท้องที่นั้นเป็นเขตควบคุมมลพิษ
เพื่อดำเนินการควบคุม ลด และขจัดมลพิษได้
มาตรา ๖๐ เพื่อประโยชน์ในการจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัดตามมาตรา ๓๗ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นในท้องที่ที่ได้
ประกาศกำหนดให้เป็นเขตควบคุมมลพิษตามมาตรา ๕๙ จัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อ
ลดและขจัดมลพิษในเขตควบคุมมลพิษนั้นเสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อรวมไว้
ในแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด
การจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อลดและขจัดมลพิษให้ดำเนินการดังต่อไปนี้
(๑) ทำการสำรวจ และเก็บข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งกำเนิดมลพิษที่มีอยู่ในเขต
ควบคุมมลพิษนั้น
(๒) จัดทำบัญชีรายละเอียดแสดงจำนวน ประเภท และขนาดของแหล่ง
กำเนิดมลพิษ ที่ได้ทำการสำรวจและเก็บข้อมูลตาม (๑)
ขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕

๓๓๓

(๓) ทำการศึกษา วิเคราะห์ และประเมินสถานภาพมลพิษ รวมทั้งขอบเขต
ความรุนแรงของสภาพปัญหา และผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อกำหนด
มาตรการที่ เ หมาะสมและจำเป็ น สำหรั บ การลดและขจั ด มลพิ ษ ในเขตควบคุ ม
มลพิษนั้น
ในการจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อลดและขจัดมลพิษของเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษแนะนำและช่วยเหลือ
ตามความจำเป็น
มาตรา ๖๑ แผนปฏิบัติการเพื่อลดและขจัดมลพิษในเขตควบคุมมลพิษตาม
มาตรา ๖๐ จะต้องเสนอประมาณการและคำขอจัดสรรเงินงบประมาณแผ่นดินและ
เงินกองทุนสำหรับก่อสร้างหรือดำเนินการเพื่อให้มีระบบบำบัดน้ำเสียรวมหรือ
ระบบกำจัดของเสียรวมของทางราชการที่จำเป็น สำหรับการลดและขจัดมลพิษใน
เขตควบคุมมลพิษนั้นด้วย
มาตรา ๖๒ ในกรณี ที่ จ ำเป็ น จะต้ อ งจั ด หาที่ ดิ น สำหรั บ ใช้ เ ป็ น ที่ ตั้ ง ระบบ
บำบัดน้ำเสียรวมหรือระบบกำจัดของเสียรวมสำหรับเขตควบคุมมลพิษใด แต่ไม่
สามารถจัดหาที่ดินของรัฐได้ ให้ดำเนินการจัดหาที่ดินของเอกชนเพื่อพิจารณา
คัดเลือกเป็นที่ตั้ง ในกรณีที่มีค่าใช้จ่ายให้เสนอประมาณการและคำขอจัดสรรเงิน
งบประมาณแผ่นดินและเงินกองทุนในแผนปฏิบัติการระดับจังหวัด
ในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการตามวรรคหนึ่งได้ ให้กำหนดที่ดินที่เหมาะสม
เพื่อเสนอต่อรัฐมนตรีให้ดำเนินการเวนคืนต่อไปตามกฎหมายว่าด้วยการเวนคืน
อสังหาริมทรัพย์
มาตรา ๖๓ ให้ ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด เป็ น ผู้ ก ำกั บ ดู แ ลการดำเนิ น การของ
เจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๖๐ ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่ดำเนินการ
ภายในเวลาอันสมควรให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจดำเนินการแทนเมื่อได้แจ้งให้           
เจ้าพนักงานท้องถิ่นและคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติทราบแล้ว

๓๓๔

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
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ส่วนที่ ๔
มลพิษทางอากาศและเสียง
มาตรา ๖๔ ยานพาหนะที่จะนำมาใช้จะต้องไม่ก่อให้เกิดมลพิษเกินกว่า
มาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหล่งกำเนิดที่กำหนดตามมาตรา ๕๕
มาตรา ๖๕ ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจพบว่าได้มีการใช้ยานพาหนะ
โดยฝ่ า ฝื น ตามมาตรา ๖๔ ให้ พ นั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ มี อ ำนาจออกคำสั่ ง ห้ า มใช้
ยานพาหนะนั้ น โดยเด็ดขาดหรือจนกว่าจะได้มีการแก้ ไ ขปรั บ ปรุ ง ให้ เ ป็ น ไปตาม
มาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหล่งกำเนิดที่กำหนดตามมาตรา ๕๕
มาตรา ๖๖ ในการออกคำสั่งห้ามใช้ยานพาหนะตามมาตรา ๖๕ ให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่ผู้ออกคำสั่งทำเครื่องหมายให้เห็นปรากฏเด่นชัดเป็นตัวอักษรที่มีข้อความ
ว่า “ห้ามใช้เด็ดขาด” หรือ “ห้ามใช้ชั่วคราว” หรือเครื่องหมายอื่นใดซึ่งเป็นที่รู้และ
เข้าใจของประชาชนโดยทั่วไปว่ามีความหมายอย่างเดียวกันไว้ ณ ส่วนใดส่วนหนึ่ง
ของยานพาหนะนั้นด้วย
การทำและการยกเลิ ก เครื่ อ งหมายห้ า มใช้ ต ามวรรคหนึ่ ง หรื อ การใช้
ยานพาหนะในขณะที่มีเครื่องหมายดังกล่าว ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและ
เงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๖๗ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๖๕ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่
มีอำนาจสั่งให้ยานพาหนะหยุดเพื่อตรวจสอบหรือเข้าไปในยานพาหนะหรือกระทำ
การใดๆ ที่จำเป็นเพื่อตรวจสอบเครื่องยนต์ และอุปกรณ์ของยานพาหนะนั้นได้
มาตรา ๖๘ ให้รัฐมนตรีโดยคำแนะนำของคณะกรรมการควบคุมมลพิษ
มีอำนาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากำหนดประเภทของแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะ
ต้องถูกควบคุม การปล่อยอากาศเสีย รังสี หรือมลพิษอื่นใดที่อยู่ในสภาพเป็น
ควัน ไอ ก๊าซ เขม่า ฝุ่น ละออง เถ้าถ่านหรือมลพิษอากาศ ในรูปแบบใดออกสู่
บรรยากาศไม่ เ กิ น มาตรฐานควบคุ ม มลพิ ษ จากแหล่ ง กำเนิ ด ที่ ก ำหนดตาม
มาตรา ๕๕ หรือมาตรฐานที่ส่วนราชการใดกำหนดโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมาย
อื่นและมาตรฐานนั้นยังมีผลใช้บังคับตามมาตรา ๕๖ หรือมาตรฐานที่ผู้ว่าราชการ
จังหวัดกำหนดเป็นพิเศษสำหรับเขตควบคุมมลพิษตามมาตรา ๕๘ 
ขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕

๓๓๕

เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษที่กำหนดตามวรรคหนึ่งมีหน้าที่
ต้องติดตั้ง หรือจัดให้มีระบบบำบัดอากาศเสีย อุปกรณ์หรือเครื่องมืออื่นใดสำหรับ
การควบคุม กำจัด ลด หรือขจัดมลพิษซึ่งอาจมีผลกระทบต่อคุณภาพอากาศตามที่
เจ้ า พนั ก งานควบคุ ม มลพิ ษ กำหนดเว้ น แต่ จ ะได้ มี ร ะบบ อุ ป กรณ์ ห รื อ เครื่ อ งมื อ
ดังกล่าว ซึ่งเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษได้ทำการตรวจสภาพและทดลองแล้วเห็นว่า
ยังใช้การได้อยู่แล้ว เพื่อการนี้เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษจะกำหนดให้มีผู้ควบคุม
การดำเนินงานระบบบำบัดอากาศเสีย อุปกรณ์ หรือเครื่องมือดังกล่าวด้วยก็ได้
ให้นำความในวรรคหนึ่งและวรรคสองมาใช้บังคับกับแหล่งกำเนิดมลพิษ
ที่ปล่อยหรือก่อให้เกิดเสียงหรือความสั่นสะเทือนเกินกว่าระดับมาตรฐานควบคุม
มลพิษจากแหล่งกำเนิดที่กำหนดตามมาตรา ๕๕ หรือมาตรฐานที่ส่วนราชการใด
กำหนดโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายอื่นและมาตรฐานนั้นยังมีผลใช้บังคับตาม
มาตรา ๕๖ หรือมาตรฐานที่ผู้ว่าราชการจังหวัดกำหนดเป็นพิเศษสำหรับเขตควบคุม
มลพิษตามมาตรา ๕๘ ด้วยโดยอนุโลม

ส่วนที่ ๕
มลพิษทางน้ำ
มาตรา ๖๙ ให้รัฐมนตรีโดยคำแนะนำของคณะกรรมการควบคุมมลพิษ
มีอำนาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากำหนดประเภทของแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะ
ต้ อ งถู ก ควบคุ ม การปล่อยน้ำเสียหรือของเสียลงสู่แหล่ ง น้ ำ สาธารณะหรื อ ออกสู่
สิ่งแวดล้อมนอกเขตที่ตั้งแหล่งกำเนิดมลพิษไม่เกินมาตรฐานควบคุมมลพิษจาก
แหล่งกำเนิดที่กำหนดตามมาตรา ๕๕ หรือมาตรฐานที่ส่วนราชการใดกำหนดโดย
อาศัยอำนาจตามกฎหมายอื่นและมาตรฐานนั้นยังมีผลใช้บังคับตามมาตรา ๕๖
หรือมาตรฐานที่ผู้ว่าราชการจังหวัดกำหนดเป็นพิเศษสำหรับเขตควบคุมมลพิษตาม
มาตรา ๕๘
มาตรา ๗๐ เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิ ด มลพิ ษ ที่ ก ำหนดตาม
มาตรา ๖๙ มีหน้าที่ต้องก่อสร้าง ติดตั้งหรือจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียหรือระบบ
กำจัดของเสียตามที่เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษกำหนด เพื่อการนี้ เจ้าพนักงาน
๓๓๖

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕

ควบคุมมลพิษจะกำหนดให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองมีผู้ควบคุมการดำเนินงาน
ระบบบำบัดน้ำเสียหรือระบบกำจัดของเสียที่กำหนดให้ทำการก่อสร้าง ติดตั้งหรือจัด
ให้มีขึ้นนั้นด้วยก็ได้
ในกรณีที่แหล่งกำเนิดมลพิษใดมีระบบบำบัดน้ำเสียหรือระบบกำจัดของเสีย
อยู่แล้วก่อนวันที่มีประกาศของรัฐมนตรีตามมาตรา ๖๙ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบ
ครองแหล่งกำเนิดมลพิษแจ้งต่อเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษเพื่อตรวจสอบ หาก
เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษเห็นว่าระบบบำบัดน้ำเสีย หรือระบบกำจัดของเสียที่มีอยู่
แล้ ว นั้ น ยั ง ไม่ ส ามารถทำการบำบั ด น้ ำ เสี ย หรื อ กำจั ด ของเสี ย ให้ เ ป็ น ไปตาม
มาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหล่งกำเนิดที่กำหนดไว้ เจ้าของหรือผู้ครอบครอง
แหล่งกำเนิดมลพิษมีหน้าที่ต้องดำเนินการแก้ไขหรือปรับปรุงตามที่เจ้าพนักงาน
ควบคุมมลพิษกำหนด
มาตรา ๗๑ ในเขตควบคุมมลพิษใดหรือเขตท้องที่ใดที่ทางราชการได้จัดให้มี
ระบบบำบัดน้ำ เสียรวมหรือระบบกำ จัดของเสียรวมไว้แล้ว ให้เจ้าของหรือผู้ครอบ
ครองแหล่งกำเนิดมลพิษตามมาตรา ๗๐ วรรคหนึ่ง ซึ่งยังมิได้ทำการก่อสร้างติดตั้ง
หรือจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียหรือระบบกำจัดของเสียตามที่เจ้าพนักงานควบคุม
มลพิษกำหนด หรือไม่ประสงค์ที่จะทำการก่อสร้างหรือจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสีย
หรื อ ระบบกำจั ด ของเสี ย ตามที่ เ จ้ า พนั ก งานควบคุ ม มลพิ ษ กำหนดดั ง กล่ า ว       
มีหน้าที่ต้องจัดส่งน้ำเสีย หรือของเสียที่เกิดจากการดำเนินกิจการของตนไปทำการ
บำบั ด หรื อ กำจั ด โดยระบบบำบั ด น้ ำ เสี ย รวมหรื อ ระบบกำจั ด ของเสี ย รวมที่ มี อ ยู่
ภายในเขตควบคุมมลพิษหรือเขตท้องที่นั้น และมีหน้าที่ต้องเสียค่าบริการตามอัตรา
ที่กำหนดโดยพระราชบัญญัตินี้หรือโดยกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
มาตรา ๗๒ ในเขตควบคุมมลพิษใดหรือเขตท้องที่ใดที่ทางราชการได้จัดให้มี
ระบบบำบัดน้ำ เสียรวมหรือระบบกำ จัดของเสียรวมไว้แล้ว ให้เจ้าของหรือผู้ครอบ
ครองแหล่งกำเนิดมลพิษทุกประเภท เว้นแต่เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิด
มลพิษที่กำหนดตามมาตรา ๗๐ มีหน้าที่ต้องจัดส่งน้ำเสีย หรือของเสียที่เกิดจาก
แหล่งกำเนิดมลพิษของตนไปทำการบำบัดหรือกำจัดโดยระบบบำบัดน้ำเสียรวม
หรือระบบกำจัดของเสียรวมที่มีอยู่ภายในเขตควบคุมมลพิษหรือเขตท้องที่นั้น และ
มี ห น้ า ที่ ต้ อ งเสี ย ค่ า บริ ก ารตามอั ต ราที่ ก ำหนดโดยพระราชบั ญ ญั ติ นี้ ห รื อ โดย
ขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕

๓๓๗

กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่แหล่งกำเนิดมลพิษนั้น มีระบบบำบัดน้ำเสีย หรือ
ระบบกำจัดของเสียของตนเองอยู่แล้ว และสามารถทำการบำบัดน้ำเสียหรือกำจัด
ของเสียได้ตามมาตรฐานที่กำหนดตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๗๓ ห้ามมิให้ผู้ใดรับจ้างเป็นผู้ควบคุมหรือรับจ้างให้บริการบำบัด
น้ำเสียหรือกำจัดของเสีย เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
การขอและการออกใบอนุ ญ าต คุ ณ สมบั ติ ข องผู้ ข อรั บ ใบอนุ ญ าต การ
ควบคุมการปฏิบัติงานของผู้ได้รับอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต การออกใบแทน
ใบอนุญาต การสั่งพักและการเพิกถอนการอนุญาตและการเสียค่าธรรมเนียมการ
ขอและการออกใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่กำหนด
ในกฎกระทรวง
ให้ถือว่าผู้ได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้รับจ้างให้บริการเป็นผู้รับใบอนุญาตให้
เป็นผู้ควบคุมด้วย
ในการรับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียหรือกำจัดของเสียของผู้รับจ้างให้บริการ
ตามวรรคหนึ่งจะเรียกเก็บค่าบริการเกินกว่าอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวงมิได้
มาตรา ๗๔ ในเขตควบคุมมลพิษใดหรือในเขตท้องที่ใดที่ทางราชการยังมิได้
จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียรวมหรือระบบกำจัดของเสียรวม แต่มีผู้ได้รับใบอนุญาต
รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียหรือกำจัดของเสียอยู่ในเขตควบคุมมลพิษหรือเขต
ท้ อ งที่ นั้ น ให้ เ จ้ า ของหรื อ ผู้ ค รอบครองแหล่ ง กำเนิ ด มลพิ ษ ตามมาตรา ๗๑
และมาตรา ๗๒ จัดส่งน้ำเสียหรือของเสียจากแหล่งกำเนิดของตนไปให้ผู้รับจ้าง
ให้บริการทำการบำบัดหรือกำจัดตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นกำหนดโดยคำแนะนำของเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ
มาตรา ๗๕ ในเขตควบคุมมลพิษใด หรือเขตท้องที่ใดที่ทางราชการยังมิได้
จั ด ให้ มี ร ะบบบำบั ด น้ ำ เสี ย รวมหรื อ ระบบกำจั ด ของเสี ย รวมและไม่ มี ผู้ ไ ด้ รั บ
ใบอนุญาตรับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียหรือกำจัดของเสียอยู่ในเขตควบคุมมลพิษ
หรื อ เขตท้ อ งที่ นั้ น เจ้ า พนั ก งานท้ อ งถิ่ น โดยคำแนะนำของเจ้ า พนั ก งานควบคุ ม
มลพิษอาจกำหนดวิธีการชั่วคราว สำหรับการบำบัดน้ำเสียหรือกำจัดของเสียซึ่งเกิด
จากแหล่งกำเนิดมลพิษตามมาตรา ๗๑ และมาตรา ๗๒ ได้ตามที่จำเป็นจนกว่าจะ
ได้มีการก่อสร้างติดตั้ง และเปิดดำเนินงานระบบบำบัดน้ำเสียรวม หรือระบบกำจัด
๓๓๘
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ของเสียรวมในเขตควบคุมมลพิษหรือเขตท้องที่นั้น
วิ ธี ก ารชั่ ว คราวสำหรับการบำบัดน้ำเสียหรื อ กำจั ด ของเสี ย ตามวรรคหนึ่ ง
ให้หมายความรวมถึงการเก็บรวบรวม การขนส่ง หรือการจัดส่งน้ำเสียหรือของเสีย
ด้วยวิธีการใดๆ ที่เหมาะสม ไปทำการบำบัดหรือกำจัดโดยระบบบำบัดน้ำเสียรวม
หรือระบบกำจัดของเสียรวมของทางราชการที่อยู่ในเขตอื่นหรืออนุญาตให้ผู้ได้รับ
ใบอนุญาตรับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียหรือกำจัดของเสียซึ่งรับจ้างให้บริการอยู่ใน
เขตอื่นเข้ามาเปิดดำเนินการรับจ้างให้บริการในเขตควบคุมมลพิษหรือเขตท้องที่นั้น
เป็นการชั่วคราว หรืออนุญาตให้ผู้ได้รับใบอนุญาตรับจ้างให้บริการนั้นทำการเก็บ
รวบรวมน้ำเสียหรือของเสียเพื่อนำขนเคลื่อนย้ายไปทำการบำบัดหรือกำจัดโดย
ระบบบำบัดน้ำเสียหรือระบบกำจัดของเสียของผู้นั้นซึ่งอยู่ในเขตท้องที่อื่นนอกเขต
ควบคุมมลพิษหรือเขตท้องที่นั้น
มาตรา ๗๖ น้ำเสียที่ได้รับการบำบัดโดยระบบบำบัดน้ำเสียรวมของทาง
ราชการหรือระบบบำบัดน้ำเสียของผู้ได้รับใบอนุญาตรับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
หรือกำจัดของเสียจะต้องมีคุณสมบัติตามมาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหล่งกำเนิด
ที่กำหนดตามมาตรา ๕๕ หรือมาตรฐานที่ส่วนราชการใดกำหนดโดยอาศัยอำนาจ
ตามกฎหมายอื่นและมาตรฐานนั้นยังมีผลใช้บังคับตามมาตรา ๕๖ หรือมาตรฐานที่
ผู้ว่าราชการจังหวัดกำหนดเป็นพิเศษสำหรับเขตควบคุมมลพิษตามมาตรา ๕๘
มาตรา ๗๗ ให้ส่วนราชการหรือราชการส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นผู้จัดให้มีระบบ
บำบัดน้ำเสียรวม หรือระบบกำจัดของเสียรวมโดยใช้เงินงบประมาณแผ่นดินหรือ
เงิ น รายได้ ข องราชการส่ ว นท้ อ งถิ่ น และเงิ น กองทุ น ตามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ มี ห น้ า ที่
ดำเนินงานและควบคุมการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียรวมหรือระบบกำจัดของ
เสียรวมที่ส่วนราชการนั้นหรือราชการส่วนท้องถิ่นนั้นจัดให้มีขึ้น ในกรณีเช่นว่านี้
ส่วนราชการหรือราชการส่วนท้องถิ่นจะจ้างผู้ที่ได้รับใบอนุญาตรับจ้างให้บริการ
บำบัดน้ำเสียหรือกำจัดของเสียตามพระราชบัญญัตินี้ เป็นผู้ดำเนินงานและควบคุม
การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียรวมหรือระบบกำจัดของเสียรวมก็ได้
หลักเกณฑ์และวิธีการสำหรับการจัดส่ง เก็บรวบรวมและขนส่งน้ำเสียหรือ
ของเสียจากแหล่งกำเนิดมลพิษมาสู่ระบบบำบัดน้ำเสียรวมหรือระบบกำจัดของเสีย
รวมของทางราชการ รวมทั้งข้อกำหนด ข้อห้าม ข้อจำกัด และเงื่อนไขต่างๆ สำหรับ
ขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
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๓๓๙

การปล่อยทิ้ง และการระบายน้ำเสียหรือของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม และ
แหล่งกำเนิดมลพิษประเภทอื่นตามมาตรา ๗๒ ลงสู่ระบบบำบัดน้ำเสียรวม หรือ
ระบบกำจัดของเสียรวมของทางราชการ ให้กำหนดในกฎกระทรวง

ส่วนที่ ๖
มลพิษอื่นและของเสียอันตราย
มาตรา ๗๘ การเก็บรวบรวม การขนส่ง และการจัดการด้วยประการใดๆ
เพื่ อ บำบั ด และขจั ด ขยะมู ล ฝอยและของเสี ย อื่ น ที่ อ ยู่ ใ นสภาพเป็ น ของแข็ ง
การป้องกันและควบคุมมลพิษที่เกิดจากหรือมีที่มาจากการทำเหมืองแร่ทั้งบนบก
และในทะเล การป้องกันและควบคุมมลพิษที่เกิดจากหรือมีที่มาจากการสำรวจ
และขุดเจาะน้ำมัน ก๊าซธรรมชาติและสารไฮโดรคาร์บอนทุกชนิดทั้งบนบกและ
ในทะเล หรือการป้องกันและควบคุมมลพิษที่เกิดจากหรือมีที่มาจากการปล่อยทิ้ง
น้ำมันและการทิ้งเทของเสียและวัตถุอื่นๆ จากเรือเดินทะเล เรือบรรทุกน้ำมัน
และเรือประเภทอื่น ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น
มาตรา ๗๙ ในกรณีที่ไม่มีกฎหมายใดบัญญัติไว้โดยเฉพาะ ให้รัฐมนตรีโดย
คำแนะนำของคณะกรรมการควบคุมมลพิษ มีอำนาจออกกฎกระทรวงกำหนดชนิด
และประเภทของของเสี ย อั น ตรายที่ เ กิ ด จากการผลิ ต การใช้ ส ารเคมี หรื อ วั ต ถุ
อันตรายในกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรม เกษตรกรรม การสาธารณสุขและ
กิจการอย่างอื่นให้อยู่ในความควบคุม ในการนี้ให้กำหนดหลักเกณฑ์ มาตรการ
และวิธีการเพื่อควบคุมการเก็บ รวบรวม การรักษาความปลอดภัยการขนส่งเคลื่อน
ย้าย การนำเข้ามาในราชอาณาจักร การส่งออกไปนอกราชอาณาจักร และการ
จัดการ บำบัด และกำจัดของเสียอันตรายดังกล่าวด้วยวิธีการที่เหมาะสมและถูกต้อง
ตามหลักวิชาที่เกี่ยวข้องด้วย
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ส่วนที่ ๗
การตรวจสอบและควบคุม
มาตรา ๘๐ เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ซึ่งมีระบบบำบัด
อากาศเสีย อุปกรณ์ หรือเครื่องมือสำหรับควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียหรือ
มลพิษอื่น ระบบบำบัดน้ำเสีย หรือระบบกำจัดของเสีย ตามมาตรา ๖๘ หรือ
มาตรา ๗๐ เป็นของตนเองมีหน้าที่ต้องเก็บสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงาน
ของระบบหรื อ อุ ป กรณ์ และเครื่ อ งมื อ ดั ง กล่ า วในแต่ ล ะวั น และจั ด ทำบั น ทึ ก
รายละเอียดเป็นหลักฐานไว้ ณ สถานที่ตั้งแหล่งกำเนิดมลพิษนั้น และจะต้องจัดทำ
รายงานสรุปผลการทำงานของระบบ หรืออุปกรณ์และเครื่องมือดังกล่าวเสนอ
ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นแห่งท้องที่ที่แหล่งกำเนิดมลพิษนั้นตั้งอยู่อย่างน้อยเดือนละ
หนึ่งครั้ง
การเก็ บ สถิ ติ ข้ อ มู ล การจั ด ทำ บั น ทึ ก รายละเอี ย ดและรายงานให้ ท ำ
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบที่กำหนดในกฎกระทรวง
ในกรณี ที่ ร ะบบบำบั ด อากาศเสี ย ระบบบำบั ด น้ ำ เสี ย หรื อ ระบบกำจั ด       
ของเสียหรืออุปกรณ์ และเครื่องมือดังกล่าวในวรรคหนึ่ง จะต้องมีผู้ควบคุมตามที่
เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษกำหนด ให้ผู้ควบคุมมีหน้าที่ดำเนินการตามที่กำหนดไว้
ในวรรคหนึ่งแทนเจ้าของหรือผู้ครอบครอง
ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตรับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียหรือกำจัดของเสียมีหน้าที่
ต้ อ งดำเนิ น การเช่ น เดี ย วกั บ เจ้ า ของหรื อ ผู้ ค รอบครองแหล่ ง กำเนิ ด มลพิ ษ ตาม
วรรคหนึ่ง
มาตรา ๘๑ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นรวบรวมรายงานที่ได้รับตามมาตรา ๘๐
ส่งไปให้เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษซึ่งมีอำนาจหน้าที่ในเขตท้องถิ่นนั้นเป็นประจำ
อย่ า งน้ อ ยเดื อ นละหนึ่ ง ครั้ ง และจะทำความเห็ น เพื่ อ ประกอบการพิ จ ารณาของ
เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษเสนอไปพร้อมกับรายงานที่รวบรวมส่งไปนั้นด้วยก็ได้
มาตรา ๘๒ เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ ให้เจ้าพนักงาน
ควบคุมมลพิษมีอำนาจดังต่อไปนี้
(๑) เข้ า ไปในอาคาร สถานที่ แ ละเขตที่ ตั้ ง ของโรงงานอุ ต สาหกรรมหรื อ
ขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕

๓๔๑

แหล่งกำเนิดมลพิษ หรือเขตที่ตั้งของระบบบำบัดน้ำเสียหรือระบบกำจัดของเสียของ
บุคคลใดๆ ในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตกหรือในระหว่างเวลา
ทำการเพื่อตรวจสภาพการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย หรือระบบกำจัดของเสีย
ระบบบำบัดอากาศเสีย หรืออุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ เพื่อควบคุมการปล่อยทิ้ง
อากาศเสียหรือมลพิษอื่น รวมทั้งตรวจบันทึกรายละเอียด สถิติ หรือข้อมูลเกี่ยวกับ
การทำงานของระบบ หรืออุปกรณ์และเครื่องมือดังกล่าวหรือเมื่อมีเหตุอันควรสงสัย
ว่ามีการไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้
(๒) ออกคำสั่งเป็นหนังสือให้เจ้าของหรือผู้ครอบครอง ผู้ควบคุม หรือผู้ได้
รับใบอนุญาตรับจ้างให้บริการระบบบำบัดน้ำเสียหรือกำจัดของเสีย จัดการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงปรับปรุง หรือซ่อมแซมระบบบำบัดอากาศเสีย ระบบบำบัดน้ำเสีย
หรือระบบกำจัดของเสียหรืออุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ เพื่อควบคุมการปล่อยทิ้ง
อากาศเสียหรือมลพิษอื่น แต่ถ้าแหล่งกำเนิดมลพิษนั้นเป็นโรงงานอุตสาหกรรม
ให้แจ้งให้เจ้าพนักงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไป
หากเจ้ า พนั ก งานตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยโรงงานไม่ ด ำเนิ น การตามอำนาจหน้ า ที่
ของตน ให้ เ จ้ า พนั ก งานควบคุ ม มลพิ ษ มี อ ำนาจดำเนิ น การตามที่ ก ำหนดไว้ ใ น
พระราชบัญญัตินี้ได้
(๓) ออกคำสั่งเป็นหนังสือสั่งปรับเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิด
มลพิษซึ่งมิใช่โรงงานอุตสาหกรรมตามมาตรา ๙๐ มาตรา ๙๑ หรือมาตรา ๙๒
ในกรณี แ หล่ ง กำเนิ ด มลพิ ษ นั้ น เป็ น โรงงานอุ ต สาหกรรม ให้ มี ห นั ง สื อ แจ้ ง ไปยั ง
เจ้าพนักงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานให้ออกคำสั่งปรับเจ้าของหรือผู้ครอบครอง
โรงงานอุตสาหกรรมนั้นโดยให้ถือว่าเจ้าพนักงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานเป็น
เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษตามพระราชบัญญัตินี้ หากเจ้าพนักงานตามกฎหมายว่า
ด้วยโรงงานไม่ดำเนินการออกคำสั่งปรับภายในระยะเวลาอันสมควร ให้เจ้าพนักงาน
ควบคุมมลพิษมีอำนาจออกคำสั่งปรับเจ้าของ หรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ที่เป็นโรงงานอุตสาหกรรมนั้นได้
(๔) ออกคำสั่งเป็นหนังสือสั่งให้ผู้ได้รับใบอนุญาตรับจ้างให้บริการบำบัด
น้ำเสียหรือกำจัดของเสียหยุดหรือปิดการดำเนินกิจการให้บริการบำบัดน้ำเสียหรือ
กำจัดของเสีย หรือสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ในกรณีที่ผู้ได้รับใบอนุญาตรับจ้างให้
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บริการบำบัดน้ำเสียหรือกำจัดของเสียนั้น ฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่ง
พระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวง ข้อบัญญัติท้องถิ่น ระเบียบ ประกาศ หรือเงื่อนไขที่
ออกหรื อ กำหนดตามความในพระราชบั ญ ญั ติ นี้ หรื อ ไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามคำสั่ ง ของ
เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษซึ่งสั่งตามพระราชบัญญัตินี้
(๕ ออกคำสั่งเป็นหนังสือเพิกถอนการเป็นผู้ควบคุมตามมาตรา ๖๘ หรือ
มาตรา ๗๐ ในกรณีที่ผู้ควบคุมนั้นฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งพระราช
บัญญัตินี้กฎกระทรวง ข้อบัญญัติท้องถิ่น ระเบียบ ประกาศ หรือเงื่อนไขที่ออกหรือ
กำหนดตามความในพระราชบัญญัตินี้ หรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงาน
ควบคุมมลพิษซึ่งสั่งตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๘๓ ในกรณีที่เห็นสมควรเพื่อประโยชน์ในการประสานการปฏิบัติ
ราชการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษอาจดำเนินการ
ดังต่อไปนี้
(๑) เสนอแนะการสั่งปิดหรือพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตหรือการสั่งให้
หยุดใช้หรือทำประโยชน์ด้วยประการใดๆ เกี่ยวกับแหล่งกำเนิดมลพิษตามมาตรา
๖๘ มาตรา ๖๙ หรือมาตรา ๗๘ ที่จงใจไม่ทำการบำบัดอากาศเสีย น้ำเสีย หรือ
ของเสียอย่างอื่นและลักลอบปล่อยทิ้งอากาศเสีย น้ำเสีย หรือของเสียที่ยังไม่ได้
ทำการบำบัดออกสู่สิ่งแวดล้อมภายนอกเขตที่ตั้งแหล่งกำเนิดมลพิษต่อเจ้าพนักงาน
ผู้มีอำนาจควบคุมดูแลแหล่งกำเนิดมลพิษนั้นตามกฎหมาย
(๒) เสนอแนะให้มีการดำเนินการทางกฎหมายเพื่อบังคับให้เจ้าของหรือ
ผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษตามมาตรา ๗๑ หรือมาตรา ๗๒ จัดส่งน้ำเสีย
หรือของเสียไปทำการบำบัดหรือกำจัดตามพระราชบัญญัตินี้ ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น
(๓) ให้ ค ำปรึ ก ษาแนะนำแก่ เ จ้ า พนั ก งานท้ อ งถิ่ น หรื อ ส่ ว นราชการที่
เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการดำเนินการและบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสียรวม หรือระบบ
กำจัดของเสียรวมของทางราชการซึ่งอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น หรือส่วนราชการนั้น
มาตรา ๘๔ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ พนักงานเจ้าหน้าที่
และเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษต้องแสดงบัตรประจำตัวเมื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องร้องขอ
บั ต รประจำตั ว ของพนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ แ ละเจ้ า พนั ก งานควบคุ ม มลพิ ษ ให้ เ ป็ น ไป
ขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
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๓๔๓

ตามแบบที่กำหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๘๕ ในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ ใ ห้ เ จ้ า ของหรื อ
ผู้ครอบครองสถานที่ หรือยานพาหนะ หรือผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องอำนวยความสะดวก
ตามสมควร และให้พนักงานเจ้าหน้าที่และเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษเป็นเจ้าพนักงาน
ตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา ๘๖ ในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๕๐
วรรคหนึ่งหรือมาตรา ๖๕ และการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษตาม
มาตรา ๘๒ (๑) ให้ทำต่อหน้าเจ้าของ หรือผู้ครอบครองสถานที่ หรือยานพาหนะ
ถ้ า หาบุ ค คลดั ง กล่ า วไม่ ไ ด้ ใ ห้ ท ำต่ อ หน้ า บุ ค คลอื่ น อย่ า งน้ อ ยสองคนซึ่ ง พนั ก งาน
เจ้าหน้าที่ หรือเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษได้ขอร้องให้มาเป็นพยาน
มาตรา ๘๗ เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ได้รับใบอนุญาต
รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียหรือกำจัดของเสีย ผู้ควบคุม หรือบุคคลอื่นใดซึ่งไม่
พอใจคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษตามมาตรา ๘๒ (๒) (๓) (๔) หรือ (๕)
มีสิทธิร้องคัดค้านคำสั่งนั้นต่อคณะกรรมการควบคุมมลพิษภายในสามสิบวันนับแต่
วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ
ถ้าผู้ร้องคัดค้านไม่เห็นด้วยกับคำวินิจฉัยของคณะกรรมการควบคุมมลพิษ
ให้ยื่นอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำวินิจฉัยของ
คณะกรรมการควบคุมมลพิษ
คำวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้เป็นที่สุด

๓๔๔
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ส่วนที่ ๘
ค่าบริการและค่าปรับ
มาตรา ๘๘ ในเขตควบคุมมลพิษหรือเขตท้องที่ใดซึ่งได้จัดให้มีการก่อสร้าง
และดำเนินการระบบบำบัดน้ำเสียรวมหรือระบบกำจัดของเสียรวมของทางราชการ
โดยเงินงบประมาณแผ่นดินหรือเงินรายได้ของราชการส่วนท้องถิ่น และเงินกองทุน
ซึ่งจัดสรรตามพระราชบัญญัตินี้แล้ว ให้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติโดยคำ
แนะนำของคณะกรรมการควบคุ ม มลพิ ษ พิ จ ารณากำหนดอั ต ราค่ า บริ ก ารที่ จ ะ
ประกาศใช้ ใ นแต่ ละเขตควบคุมมลพิษหรือเขตท้อ งที่ ที่ เ ป็ น ที่ ตั้ ง ของระบบบำบั ด
น้ำเสียรวมหรือระบบกำจัดของเสียรวมดังกล่าว
การกำหนดอัตราค่าบริการตามวรรคหนึ่งให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๘๙ อัตราค่าบริการที่กำหนดตามมาตรา ๘๘ สำหรับการบำบัด
น้ำเสียหรือกำจัดของเสียจากแหล่งกำเนิดมลพิษตามมาตรา ๗๑ และมาตรา ๗๒
อาจกำหนดให้มีอัตราแตกต่างกันได้ตามความเหมาะสม 
เจ้ า ของหรื อ ผู้ ค รอบครองแหล่ ง กำเนิ ด มลพิ ษ ตามมาตรา ๗๒ ประเภท
บ้านเรือนที่อยู่อาศัยซึ่งเป็นผู้ใช้รายย่อย มีสิทธิได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียค่าบริการ
ตามหลั ก เกณฑ์ แ ละเงื่ อ นไขที่ ค ณะกรรมการสิ่ ง แวดล้ อ มแห่ ง ชาติ ก ำหนดโดย
คำแนะนำของคณะกรรมการควบคุมมลพิษ
มาตรา ๙๐ เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษผู้ใดหลีกเลี่ยงไม่จัด
ส่งน้ำเสียหรือของเสียไปทำการบำบัดโดยระบบบำบัดน้ำเสียรวมหรือระบบกำจัด
ของเสียรวมของทางราชการตามมาตรา ๗๑ หรือมาตรา ๗๒ และลักลอบปล่อยทิ้ง
น้ำเสียหรือของเสียนั้นออกสู่สิ่งแวดล้อมภายนอกเขตที่ตั้งแหล่งกำเนิดมลพิษที่ตน
เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครอง หรือจัดส่งน้ำเสียหรือของเสียไปทำการบำบัดโดย
ระบบบำบัดน้ำเสียรวมหรือระบบกำจัดของเสียรวมของทางราชการ แต่ไม่ยอมชำระ
ค่าบริการที่กำหนดโดยไม่มีสิทธิได้รับยกเว้นตามมาตรา ๘๙ วรรคสองจะต้องเสีย
ค่าปรับสี่เท่าของอัตราค่าบริการที่กำหนดตามมาตรา ๘๘ จนกว่าจะปฏิบัติตาม
บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้
ขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕

๓๔๕

มาตรา ๙๑ เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษซึ่งมีระบบบำบัด
น้ำเสียหรือระบบกำจัดของเสียตามมาตรา ๗๐ ผู้ใดลักลอบปล่อยทิ้งน้ำเสียหรือของ
เสียลงสู่ระบบบำบัดน้ำเสียรวม หรือระบบกำจัดของเสียรวมของทางราชการ จะต้อง
เสียค่าปรับรายวันในอัตราสี่เท่าของจำนวนเงินค่าใช้จ่ายประจำวันสำหรับการเปิด
เดินเครื่องทำงานระบบบำบัดน้ำเสียหรือระบบกำจัดของเสียของตน ตลอดเวลาที่
ดำเนินการเช่นว่านั้นและมีหน้าที่ต้องชดใช้ค่าเสียหายหากการปล่อยทิ้งน้ำเสีย หรือ
ของเสียนั้นก่อให้เกิดความชำรุดเสียหายหรือความบกพร่องแก่ระบบบำบัดน้ำเสีย
รวมหรือระบบกำจัดของเสียรวมของทางราชการด้วยประการใดๆ 
มาตรา ๙๒ เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษตามมาตรา ๖๘
หรือมาตรา ๗๐ ผู้ใดละเว้นไม่ใช้อุปกรณ์และเครื่องมือของตนที่มีอยู่สำหรับการ
ควบคุมมลพิษอากาศเสียงและความสั่นสะเทือน หรือละเว้นไม่ทำการบำบัดน้ำเสีย
หรือกำจัดของเสียโดยใช้ระบบบำบัดน้ำเสีย หรือระบบกำจัดของเสียของตนที่มีอยู่
และลักลอบปล่อยทิ้งมลพิษน้ำเสียหรือของเสียดังกล่าวออกสู่สิ่งแวดล้อมภายนอก
เขตแหล่งกำเนิดมลพิษของตนจะต้องเสียค่าปรับรายวันในอัตราสี่เท่าของจำนวน
เงิ น ค่ า ใช้ จ่ า ยประจำวั น สำหรั บ การเปิ ด เดิ น เครื่ อ งทำงานของอุ ป กรณ์ เ ครื่ อ งมื อ
หรือระบบบำบัดน้ำเสียหรือระบบกำจัดของเสียของตนตลอดเวลาที่ดำเนินการเช่น
ว่านั้น
มาตรา ๙๓ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการ
ที่ จั ด ให้ มี ร ะบบบำบั ด น้ ำ เสี ย รวม หรื อ ระบบกำจั ด ของเสี ย รวมของทางราชการ
มีอำนาจหน้าที่จัดเก็บค่าบริการ ค่าปรับ และเรียกร้องค่าเสียหายตามที่บัญญัติไว้ใน
ส่วนนี้ ทั้งนี้ เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบบำบัดน้ำเสียรวมหรือระบบกำจัดของ
เสียรวมของทางราชการที่ราชการส่วนท้องถิ่นหรือส่วนราชการนั้นจัดให้มีขึ้น
ค่าบริการและค่าปรับที่จัดเก็บได้ตามวรรคหนึ่งให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำส่ง
คลั ง เป็ น งบประมาณแผ่ น ดิ น โดยให้ น ำมาหั ก ส่ ง เข้ า กองทุ น ตามอั ต ราส่ ว นที่
คณะกรรมการกองทุนกำหนด สำหรับส่วนที่เหลือให้ใช้เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการ
ดำเนินการและบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสียรวมหรือระบบกำจัดของเสียรวมของ
ราชการส่วนท้องถิ่นหรือของส่วนราชการที่ได้จัดเก็บค่าบริการและค่าปรับนั้น
๓๔๖

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
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หมวด ๕
มาตรการส่งเสริม
มาตรา ๙๔ เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษผู้ใดซึ่งมีหน้าที่ตาม
พระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องที่จะต้องจัดให้มีระบบบำบัด
อากาศเสีย ระบบบำบัดน้ำเสียหรือระบบกำจัดของเสียอย่างอื่น รวมทั้งอุปกรณ์
เครื่องมือ เครื่องใช้ และวัสดุที่จำเป็นสำหรับแหล่งกำเนิดมลพิษนั้น หรือผู้รับจ้างให้
บริการซึ่งได้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ มีสิทธิขอรับการส่งเสริมและช่วยเหลือ
จากทางราชการได้ดังต่อไปนี้
(๑) การขอรั บ ความช่ ว ยเหลื อ ด้ า นอากรขาเข้ า สำหรั บ การนำเข้ า มาใน
ราชอาณาจักรซึ่งเครื่องจักร อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ หรือวัสดุที่จำเป็นซึ่งไม่
สามารถจัดหาได้ภายในราชอาณาจักร
(๒) การขอรับอนุญาตนำผู้ชำนาญการหรือผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศเข้า
มาปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ติดตั้ง ควบคุม หรือดำเนินงานระบบบำบัดอากาศเสีย ระบบ
บำบัดน้ำเสียหรือระบบกำจัดของเสีย ในกรณีที่ไม่สามารถจัดหาและว่าจ้างบุคคลที่
มีคุณสมบัติที่จะเป็นผู้ควบคุมเครื่องจักร อุปกรณ์ เครื่องมือหรือเครื่องใช้ที่นำเข้ามา
ในราชอาณาจักรตาม (๑) ได้ภายในราชอาณาจักร รวมทั้งขอยกเว้นภาษีเงินได้
ของบุ ค คลนั้ น ที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น เนื่ อ งจากการเข้ า มาปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ เ ป็ น ผู้ ค วบคุ ม ใน
ราชอาณาจักรด้วย 
เจ้ า ของหรื อ ผู้ ค รอบครองแหล่ ง กำเนิ ด มลพิ ษ ที่ ไ ม่ มี ห น้ า ที่ ต ามกฎหมาย
ดังกล่าวในวรรคหนึ่ง แต่ประสงค์ที่จะจัดให้มีระบบ อุปกรณ์ เครื่องมือหรือเครื่องใช้
ของตนเอง เพื่อทำการบำบัดอากาศเสีย น้ำเสีย หรือของเสียอย่างอื่นที่เกิดจาก
กิจการ หรือการดำเนินกิจการของตนมีสิทธิที่จะขอรับการส่งเสริมและช่วยเหลือจาก
ทางราชการตามวรรคหนึ่งได้
มาตรา ๙๕ คำขอรับการส่งเสริมและช่วยเหลือจากทางราชการตามมาตรา
๙๔ ให้ยื่นต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติตามหลักเกณฑ์ วิธีการและแบบที่
กำหนดในกฎกระทรวง
ขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
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๓๔๗

ให้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติพิจารณาคำขอรับการส่งเสริมและช่วย
เหลือตามวรรคหนึ่งได้ตามที่เห็นสมควร โดยคำนึงถึงความจำเป็นในทางเศรษฐกิจ
การเงิ น และการลงทุ น ของผู้ ยื่ น คำขอแต่ ล ะราย และในกรณี ที่ ค ณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติเห็นสมควรให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ยื่นคำขอ ให้คณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติแนะนำให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามอำนาจหน้าที่
ของส่วนราชการนั้นเพื่อให้การส่งเสริมหรือให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ยื่นคำขอต่อไป

หมวด ๖
ความรับผิดทางแพ่ง
มาตรา ๙๖ แหล่งกำเนิดมลพิษใดก่อให้เกิดหรือเป็นแหล่งกำเนิดของการ
รั่วไหลหรือแพร่กระจายของมลพิษอันเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่ชีวิต ร่างกาย
หรื อ สุ ข ภาพอนามั ย หรื อ เป็ น เหตุ ใ ห้ ท รั พ ย์ สิ น ของผู้ อื่ น หรื อ ของรั ฐ เสี ย หายด้ ว ย
ประการใดๆ เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษนั้น มีหน้าที่ต้องรับผิด
ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือค่าเสียหายเพื่อการนั้น ไม่ว่าการรั่วไหลหรือแพร่กระจาย
ของมลพิษนั้นจะเกิดจากการกระทำโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อของเจ้าของหรือ
ผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษหรือไม่ก็ตาม เว้นแต่ในกรณีที่พิสูจน์ได้ว่ามลพิษ
เช่นว่านั้นเกิดจาก
(๑) เหตุสุดวิสัยหรือการสงคราม
(๒) การกระทำตามคำสั่งของรัฐบาลหรือเจ้าพนักงานของรัฐ
(๓) การกระทำหรื อ ละเว้ น การกระทำของผู้ ที่ ไ ด้ รั บ อั น ตรายหรื อ ความ
เสียหายเองหรือของบุคคลอื่น ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงหรือโดยอ้อม ในการ
รั่วไหลหรือการแพร่กระจายของมลพิษนั้น 
ค่าสินไหมทดแทนหรือค่าเสียหาย ซึ่งเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิด
มลพิษมีหน้าที่ต้องรับผิดตามวรรคหนึ่ง หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ทาง
ราชการต้องรับภาระจ่ายจริงในการขจัดมลพิษที่เกิดขึ้นนั้นด้วย

๓๔๘

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕

มาตรา ๙๗ ผู้ใดกระทำหรือละเว้นการกระทำด้วยประการใดโดยมิชอบด้วย
กฎหมายอันเป็นการทำลายหรือทำให้สูญหายหรือเสียหายแก่ทรัพยากรธรรมชาติ
ซึ่งเป็นของรัฐหรือเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบชดใช้
ค่าเสียหายให้แก่รัฐตามมูลค่าทั้งหมดของทรัพยากรธรรมชาติที่ถูกทำลาย สูญหาย
หรือเสียหายไปนั้น

หมวด ๗
บทกำหนดโทษ
มาตรา ๙๘ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งที่ออกตามมาตรา ๙ หรือ
ขัดขวางการกระทำใดๆ ตามคำสั่งดังกล่าว ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือ
ปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ในกรณีที่ผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งดังกล่าวหรือขัดขวางการกระทำใดๆ
ตามคำสั่งดังกล่าวเป็นผู้ซึ่งก่อให้เกิดอันตราย หรือความเสียหายจากภาวะมลพิษ
ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินห้าแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
มาตรา ๙๙ ผู้ใดบุกรุกหรือครอบครองที่ดินของรัฐโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
หรือเข้าไปกระทำด้วยประการใดๆ อันเป็นการทำลาย ทำให้สูญหาย หรือเสียหาย
แก่ทรัพยากรธรรมชาติหรือศิลปกรรมอันควรแก่การอนุรักษ์ หรือก่อให้เกิดมลพิษ
อันมีผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมที่กำหนด
ตามมาตรา ๔๓ ต้ อ งระวางโทษจำคุ ก ไม่ เ กิ น ห้ า ปี ห รื อ ปรั บ ไม่ เ กิ น ห้ า แสนบาท
หรือทั้งจำทั้งปรับ
มาตรา ๑๐๐ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดในกฎกระทรวงที่ออก
ตามมาตรา ๔๔ หรือตามประกาศของรัฐมนตรีตามมาตรา ๔๕ ต้องระวางโทษจำ
คุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
มาตรา ๑๐๑ ผู้ใดแพร่หรือไขข่าวที่ไม่เป็นความจริงเกี่ยวกับอันตรายจาก
แหล่ ง กำเนิ ด มลพิ ษ ใดโดยมี เ จตนาที่ จ ะทำลายชื่ อ เสี ย งหรื อ ความไว้ ว างใจของ
สาธารณชนต่อการดำเนินกิจการโดยชอบด้วยกฎหมายของแหล่งกำเนิดมลพิษนั้น
ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕

๓๔๙

หากการแพร่หรือไขข่าวตามวรรคหนึ่งกระทำโดยการประกาศโฆษณาหรือ
ออกข่าวทางหนังสือพิมพ์ วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ หรือสื่อมวลชนอย่างอื่น
ผู้กระทำผิดดังกล่าวต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินห้าแสนบาท
หรือทั้งจำทั้งปรับ
มาตรา ๑๐๒ ผู้ใดฝ่าฝืนคำสั่งห้ามใช้ยานพาหนะของพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม
มาตรา ๖๕ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท
มาตรา ๑๐๓ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๖๗
ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำ
ทั้งปรับ
มาตรา ๑๐๔ เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษผู้ใดไม่ปฏิบัติตาม
มาตรา ๗๑ หรือผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๗๒ หรือข้อกำหนดของเจ้าพนักงาน
ท้ อ งถิ่ น ตามมาตรา๗๔ หรื อ มาตรา ๗๕ วรรคหนึ่ ง หรื อ กฎกระทรวงที่ อ อก
ตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท
หรือทั้งจำทั้งปรับ
มาตรา ๑๐๕ ผู้ใดรับจ้างเป็นผู้ควบคุมหรือรับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
หรือกำจัดของเสียโดยไม่ได้รับใบอนุญาตตามมาตรา ๗๓ ต้องระวางโทษจำคุกไม่
เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
มาตรา ๑๐๖ เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุม หรือ
ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียหรือกำจัดของเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่
ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือ
ปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
มาตรา ๑๐๗ ผู้ควบคุมหรือผู้รับจ้างให้บริการผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานใด
ที่ตนมีหน้าที่ต้องทำตามพระราชบัญญัตินี้โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวาง
โทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
มาตรา ๑๐๘ ผู้ใดขัดขวางหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุม
มลพิษในการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๘๒ (๑) ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่ง
เดือนหรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
๓๕๐

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕

มาตรา ๑๐๙ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียหรือของเสียผู้ใดที่เจ้าพนักงาน
ควบคุมมลพิษมีคำสั่งให้หยุดหรือปิดการดำเนินกิจการให้บริการบำบัดน้ำเสีย หรือ
กำจัดของเสียตามมาตรา ๘๒ (๔) หรือผู้ควบคุมผู้ใดที่เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษมี
คำสั่งให้เพิกถอนการเป็นผู้ควบคุมมลพิษตามมาตรา ๘๒ (๕) ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ
ตามคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษหรือฝ่าฝืนดำเนินกิจการต่อไปต้องระวาง
โทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
มาตรา ๑๑๐ เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษผู้ใดจ้างบุคคลที่
ถูกเพิกถอนการเป็นผู้ควบคุมแล้ว ให้ควบคุมการทำงานของระบบบำบัดอากาศเสีย
ระบบบำบัดน้ำเสีย หรือระบบกำจัดของเสีย ซึ่งตนมีหน้าที่ตามกฎหมายที่จะต้องจัด
ให้มีตามพระราชบัญญัตินี้ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท
มาตรา ๑๑๑ ในกรณีที่ผู้กระทำความผิดซึ่งต้องรับโทษตามพระราชบัญญัตินี้
เป็นนิติบุคคล กรรมการ หรือผู้จัดการของนิติบุคคลนั้น หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบ
ในการดำเนินงานของนิติบุคคลนั้น ต้องระวางโทษตามที่บัญญัติไว้สำหรับความผิด
นั้นๆ ด้วย เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าตนมิได้มีส่วนในการกระทำความผิดนั้น

บทเฉพาะกาล
มาตรา ๑๑๒ ในระหว่างที่ยังมิได้แต่งตั้งคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
ตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัตินี้ ให้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติซึ่งได้
รับแต่งตั้งอยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ยังคงอยู่ในตำแหน่งเพื่อปฏิบัติ
หน้าที่ต่อไปจนกว่าคณะกรรมการที่ได้แต่งตั้งขึ้นใหม่จะเข้ารับหน้าที่
มาตรา ๑๑๓ บรรดากฎกระทรวง ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศหรือคำสั่งซึ่ง
ได้ออกโดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ พ.ศ.๒๕๑๘ ที่ใช้บังคับอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับให้คงใช้
บังคับต่อไปได้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ จนกว่าจะได้มีการออก
กฎกระทรวง ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศหรือคำสั่งตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๑๑๔ ให้ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิทำรายงานเกี่ยวกับการ
ศึกษาและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบกระเทือนต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมอยู่
ขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕

๓๕๑

แล้ ว ตามพระราชบั ญ ญั ติ ส่ ง เสริ ม และรั ก ษาคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ มแห่ ง ชาติ
พ.ศ. ๒๕๑๘ เป็นผู้มีสิทธิทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามพระราชบัญญัตินี้
ได้ต่อไป ทั้งนี้ จนกว่ารัฐมนตรีจะกำหนดให้ผู้นั้นมาดำเนินการขออนุญาตตาม
พระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๑๑๕ บรรดารายงานเกี่ยวกับการศึกษาและมาตรการป้องกันและ
แก้ไขผลกระทบกระเทือนต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมสำหรับโครงการหรือกิจการใดตาม
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๑๘ ที่ได้
ยื่นไว้ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ และยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาของ
สำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติให้ดำ เนินการพิจารณาให้ความเห็น
ชอบได้ต่อไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๑๘ ทั้งนี้ โดยให้อำนาจหน้าที่ของ
สำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ในการพิจารณาดำเนินการดังกล่าว
เป็ น อำนาจหน้ า ที่ ข องสำนั ก งานนโยบายและแผนทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อม
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
อานันท์ ปันยารชุน
นายกรัฐมนตรี

๓๕๒

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕

อัตราค่าธรรมเนียม
๑. คำขอรับใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิทำรายงาน
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
๒. ใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิทำรายงานผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม
๓. คำขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม
๔. ใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม
๕. คำขอรับใบอนุญาตเป็นผู้รับจ้างให้บริการ
๖. ใบอนุญาตเป็นผู้รับจ้างให้บริการ

ฉบับละ ๔๐ บาท
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่
กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติที่ใช้บังคับอยู่ใน
ปัจจุบันยังไม่มีมาตรการควบคุมและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมได้อย่างพอเพียงสมควร
ปรับปรุงใหม่โดย
(๑) ส่งเสริมประชาชนและองค์กรเอกชนให้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
(๒) จัดระบบการบริหารงานด้านสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามหลักการจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดล้อม
(๓) กำหนดอำนาจหน้ า ที่ ข องส่ ว นราชการ รั ฐ วิ ส าหกิ จ และราชการ
ส่วนท้องถิ่นให้เกิดการประสานงาน และมีหน้าที่ร่วมกันในการส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมและกำหนดแนวทางปฏิบัติในส่วนที่ไม่มีหน่วยงานใดรับผิดชอบ
โดยตรง
(๔) กำหนดมาตรการควบคุมมลพิษด้วยการจัดให้มีระบบบำบัดอากาศเสีย
ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบกำจัดของเสีย และเครื่องมือหรืออุปกรณ์ต่างๆ เพื่อแก้ไข
ปัญหาเกี่ยวกับมลพิษ
(๕) กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการก่อให้เกิดมลพิษ
ให้เป็นไปโดยชัดเจน
(๖) กำหนดให้ มี ม าตรการส่ ง เสริ ม ด้ า นกองทุ น และความช่ ว ยเหลื อ ด้ า น
ต่างๆ เพื่อเป็นการจูงใจให้มีการยอมรับที่จะปฏิบัติหน้าที่ในการรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
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