
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล อม 

เรื่อง แต$งต้ังพนักงานเจ าหน าท่ีตามพระราชบัญญัติ 
อุทยานแห$งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ 

และพระราชบัญญัติสงวนและคุ มครองสัตว0ป1า พ.ศ. ๒๕๓๕ 
   

 
โดยท่ี เป4นการสมควรแต$งต้ังเจ าหน า ท่ีหน$วยงาน อ่ืน ท่ี มิได สั งกัดกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อม เป4นพนักงานเจ าหน าท่ีตามพระราชบัญญัติอุทยานแห$งชาติ พ.ศ. 
๒๕๐๔ และพระราชบัญญัติสงวนและคุ มครองสัตว0ป1า พ.ศ. ๒๕๓๕ เพ่ือให เหมาะสมกับสถานการณ0
ในป8จจุบัน 

 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ แห$งพระราชบัญญัติอุทยานแห$งชาติ พ.ศ. 

๒๕๐๔ และมาตรา ๕ แห$งพระราชบัญญัติสงวนและคุ มครองสัตว0ป1า พ.ศ. ๒๕๓๕ รัฐมนตรีว$าการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อมออกประกาศไว  ดังต$อไปนี้ 

 
ข อ ๑  บรรดาประกาศ ข อบังคับ และคําสั่งอ่ืนใด ในส$วนท่ีกําหนดไว แล วในประกาศ

นี้หรือซ่ึงขัดหรือแย งกับประกาศนี้ ให ใช ประกาศนี้แทน 
 
ข อ ๒  แต$งต้ังให ผู ดํารงตําแหน$งต$อไปนี้ เป4นพนักงานเจ าหน าท่ีตามพระราชบัญญัติ

อุทยานแห$งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ และพระราชบัญญัติสงวนและคุ มครองสัตว0ป1า พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๒.๑ กระทรวงมหาดไทย 

(๑) ผู ว$าราชการจังหวัด รองผู ว$าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด 
(๒) นายอําเภอ ปลัดอําเภอ ปลัดอําเภอผู เป4นหัวหน าประจําก่ิงอําเภอ 
(๓) กํานัน ผู ใหญ$บ าน 
(๔) นายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล 
(๕) นายกองค0การบริหารส$วนตําบล ปลัดองค0การบริหารส$วนตําบล 
๒.๒ กองทัพบก 
(๑) แม$ทัพภาค 
(๒) ผู บัญชาการกองพล 
(๓) ผู บัญชาการมณฑล 
(๔) ผู บังคับการจังหวัดทหารบก 
(๕) ผู อํานวยการกองยุทธการ กองทัพภาค 
(๖) ผู อํานวยการกองกิจการพลเรือน กองทัพภาค 
(๗) ผู บังคับการกรม 
(๘) ผู บังคับกองพัน 
(๙) ผู บังคับกองร อย 
(๑๐) ผู บังคับการกรมทหารพราน 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

(๑๑) ผู บังคับกองร อยทหารพราน 
(๑๒) ผู บังคับชุดปฏิบัติการ 

๒.๓ กองทัพเรือ 
(๑) ผู บังคับการเรือ 
(๒) ผู ควบคุมเรือ 
(๓) ผู บังคับหน$วยทหารเรือ 

๒.๔ กรมประมง 
(๑) อธิบดี รองอธิบดี ผู ตรวจราชการกรม ผู เชี่ยวชาญเฉพาะด านนโยบายและ

แผน (งานประมง) 
(๒) ผู อํานวยการสํานักบริหารจัดการด านการประมง ผู อํานวยการสํานักวิจัย

และพัฒนาประมงน้ําจืด ผู อํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝ8Mง ผู อํานวยการสํานักวิจัยและ
พัฒนาประมงทะเล ผู อํานวยการสํานักพัฒนาและถ$ายทอดเทคโนโลยีการประมง ผู อํานวยการกอง
ตรวจสอบรับรองมาตรฐานคุณภาพสัตว0น้ําและผลิตภัณฑ0สัตว0น้ํา ผู อํานวยการกองพัฒนาอุตสาหกรรม
สัตว0น้ํา ผู อํานวยการกองประมงต$างประเทศ ผู อํานวยการกองแผนงาน ผู อํานวยการสถาบันวิจัยและ
พัฒนาพันธุกรรมสัตว0น้ํา เลขานุการกรม 

(๓) ผู อํานวยการสถาบัน ผู อํานวยการส$วน ผู อํานวยการศูนย0 นักวิชาการ
ประมง นักวิชาการผลิตภัณฑ0อาหาร เจ าหน าท่ีบริหารงานประมง เจ าพนักงานประมง เจ าหน าท่ี
ประมง นิติกร และข าราชการสังกัดสํานักบริหารจัดการด านการประมงในตําแหน$ง นักเดินเรือ 
นายท ายเรือ นายช$างกลเรือ ช$างเครื่องมือ เจ าหน าท่ีบริหารงานสื่อสาร เจ าพนักงานสื่อสาร เจ าหน าท่ี
ธุรการ ท่ีสังกัดราชการบริหารส$วนกลางของกรมประมง 

(๔) ประมงจังหวัด เจ าหน าท่ีบริหารงานประมง เจ าหน าท่ีบริหารงานท่ัวไป 
นักวิชาการประมง เจ าพนักงานประมง เจ าหน าท่ีประมง เจ าหน าท่ีบริหารงานธุรการ เจ าหน าท่ีธุรการ 
เจ าหน าท่ีสถิติ ท่ีสังกัดราชการบริหารส$วนภูมิภาคประจําจังหวัด หรืออําเภอ หรือก่ิงอําเภอ 

 
ข อ ๓  แต$งต้ังให ข าราชการกรุงเทพมหานครผู ดํารงตําแหน$งต$อไปนี้ เป4นพนักงาน

เจ าหน าท่ีตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ มครองสัตว0ป1า พ.ศ. ๒๕๓๕ 
(๑) ผู อํานวยการสํานักเทศกิจ 
(๒) รองผู อํานวยการสํานักเทศกิจ 
(๓) ผู อํานวยการกองตรวจการเทศกิจ ผู อํานวยการกองบังคับการเทศกิจในสังกัด

สํานักเทศกิจ 
(๔) หัวหน าฝ1ายในกองตรวจการเทศกิจ หัวหน าฝ1ายในกองบังคับการเทศกิจในสังกัด

สํานักเทศกิจ 
(๕) นิติกร เจ าพนักงานปกครอง พนักงานปกครอง เจ าหน าท่ีปกครองระดับ ๓ ข้ึน

ไป ในกองตรวจการเทศกิจและกองบังคับการเทศกิจ ในสังกัดสํานักเทศกิจ 
(๖) ผู อํานวยการเขต 
(๗) ผู ช$วยผู อํานวยการเขต 
(๘) หัวหน าฝ1ายเทศกิจในสํานักงานเขต 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

(๙) เจ าพนักงานปกครอง พนักงานปกครอง และเจ าหน าท่ีปกครอง ระดับ ๓ ข้ึนไป 
ในฝ1ายเทศกิจ ในสังกัดสํานักงานเขต 

 
ข อ ๔  ให พนักงานเจ าหน าท่ีตามข อ ๒ และข อ ๓ มีอํานาจหน าท่ีดังนี้ 
๔.๑ พนักงานเจ าหน าท่ีตามข อ ๒.๑ ข อ ๒.๒ และข อ ๒.๓ มีอํานาจหน าท่ีในการ

จับกุมปราบปรามผู กระทําความผิดตามพระราชบัญญัติอุทยานแห$งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ และ
พระราชบัญญัติสงวนและคุ มครองสัตว0ป1า พ.ศ. ๒๕๓๕ ภายในเขตท องท่ีรับผิดชอบ 

๔.๒ พนักงานเจ าหน าท่ีตามข อ ๒.๔ มีอํานาจหน าท่ีปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติ
สงวนและคุ มครองสัตว0ป1า พ.ศ. ๒๕๓๕ และมีอํานาจหน าท่ีในการจับกุมปราบปรามผู กระทําความผิด
ตามพระราชบัญญัติอุทยานแห$งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ ภายในเขตท องท่ีรับผิดชอบ 

๔.๓ พนักงานเจ าหน าท่ีตามข อ ๓ มีอํานาจหน าท่ีในการจับกุมปราบปรามผู กระทํา
ความผิดตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ มครองสัตว0ป1า พ.ศ. ๒๕๓๕ ภายในเขตท องท่ีรับผิดชอบ 

 
ข อ ๕๑  ประกาศนี้ให ใช บังคับต้ังแต$วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป4น

ต นไป 
 
 

ประกาศ ณ วันท่ี ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๗ 
สุวิทย0  คุณกิตติ 

รัฐมนตรีว$าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล อม 

 
 
 
 

ศุภชัย/พิมพ0 
๑ กุมภาพันธ0 ๒๕๔๘ 

 
สุนันทา/นวพร/ตรวจ 

๑๘ กุมภาพันธ0 ๒๕๔๘ 
 

ศิรวัชร0/ปรับปรุง 
๑๔ กุมภาพันธ0 ๒๕๖๑ 

 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล$ม ๑๒๑/ตอนพิเศษ ๑๑๑ ง/หน า ๑/๕ ตุลาคม ๒๕๔๗ 


