
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 
และส่ิงแวดลอม 

เรื่อง  แตงตั้งพนักงานเจาหนาท่ีตามพระราชบัญญัต ิ
อุทยานแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ 

และพระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. ๒๕๓๕ 
   

 
โดยที่เปนการสมควรแตงตั้งเจาหนาที่หนวยงานอื่นที่มิไดสังกัดกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เปนพนักงานเจาหนาท่ีตามพระราชบัญญัติอุทยานแหงชาต ิ
พ.ศ. ๒๕๐๔ และพระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. ๒๕๓๕ เพื่อใหเหมาะสมกับ
สถานการณในปจจุบัน 

 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ พ.ศ. 

๒๕๐๔ และมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. ๒๕๓๕ รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมออกประกาศไว ดังตอไปนี้ 

 
ขอ ๑  บรรดาประกาศ ขอบงัคับ และคําส่ังอ่ืนใด ในสวนท่ีกําหนดไวแลวใน

ประกาศนี้หรือซึ่งขัดหรือแยงกับประกาศนี้ ใหใชประกาศนี้แทน 
 
ขอ ๒  แตงตั้งใหผูดํารงตําแหนงตอไปนี้ เปนพนักงานเจาหนาท่ีตาม

พระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ และพระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. 
๒๕๓๕ 

๒.๑ กระทรวงมหาดไทย 
(๑) ผูวาราชการจังหวัด รองผูวาราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด 
(๒) นายอําเภอ ปลัดอําเภอ ปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจํากิ่งอําเภอ 
(๓) กํานัน ผูใหญบาน 
(๔) นายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล 
(๕) นายกองคการบริหารสวนตําบล ปลัดองคการบริหารสวนตําบล 
๒.๒ กองทัพบก 
(๑) แมทัพภาค 
(๒) ผูบัญชาการกองพล 
(๓) ผูบัญชาการมณฑล 
(๔) ผูบังคับการจังหวัดทหารบก 
(๕) ผูอํานวยการกองยุทธการ กองทัพภาค 
(๖) ผูอํานวยการกองกิจการพลเรือน กองทัพภาค 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๗) ผูบังคับการกรม 
(๘) ผูบังคับกองพัน 
(๙) ผูบังคับกองรอย 
(๑๐) ผูบังคับการกรมทหารพราน 
(๑๑) ผูบังคับกองรอยทหารพราน 
(๑๒) ผูบังคับชุดปฏิบัติการ 
๒.๓ กองทัพเรือ 
(๑) ผูบังคับการเรือ 
(๒) ผูควบคุมเรือ 
(๓) ผูบังคับหนวยทหารเรือ 
๒.๔ กรมประมง 
(๑) อธิบดี รองอธิบด ีผูตรวจราชการกรม ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานนโยบายและ

แผน (งานประมง) 
(๒) ผูอํานวยการสํานักบริหารจัดการดานการประมง ผูอํานวยการสํานักวิจัยและ

พัฒนาประมงน้ําจืด ผูอํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝง ผูอํานวยการสํานักวิจัยและ
พัฒนาประมงทะเล ผูอํานวยการสํานักพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีการประมง ผูอํานวยการกอง
ตรวจสอบรับรองมาตรฐานคุณภาพสัตวน้ําและผลิตภัณฑสัตวน้ํา ผูอํานวยการกองพัฒนา
อุตสาหกรรมสัตวนํ้า ผูอํานวยการกองประมงตางประเทศ ผูอํานวยการกองแผนงาน ผูอํานวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตวน้ํา เลขานุการกรม 

(๓) ผูอํานวยการสถาบัน ผูอํานวยการสวน ผูอํานวยการศูนย นักวิชาการประมง 
นักวิชาการผลิตภัณฑอาหาร เจาหนาที่บริหารงานประมง เจาพนักงานประมง เจาหนาที่ประมง นิติ
กร และขาราชการสังกัดสํานักบริหารจัดการดานการประมงในตําแหนง นักเดินเรือ นายทายเรือ 
นายชางกลเรือ ชางเครื่องมือ เจาหนาที่บริหารงานสื่อสาร เจาพนักงานสื่อสาร เจาหนาที่ธุรการ ท่ี
สังกัดราชการบริหารสวนกลางของกรมประมง 

(๔) ประมงจังหวัด เจาหนาที่บริหารงานประมง เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 
นักวิชาการประมง เจาพนักงานประมง เจาหนาที่ประมง เจาหนาที่บริหารงานธุรการ เจาหนาที่
ธุรการ เจาหนาที่สถิต ิที่สังกัดราชการบริหารสวนภูมิภาคประจําจังหวัด หรืออําเภอ หรือกิ่งอําเภอ 

 
ขอ ๓  แตงตั้งใหขาราชการกรุงเทพมหานครผูดํารงตําแหนงตอไปนี ้เปน

พนักงานเจาหนาท่ีตามพระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. ๒๕๓๕ 
(๑) ผูอํานวยการสํานักเทศกิจ 
(๒) รองผูอํานวยการสํานักเทศกิจ 
(๓) ผูอํานวยการกองตรวจการเทศกิจ ผูอํานวยการกองบังคับการเทศกิจใน

สังกัดสํานักเทศกิจ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๔) หัวหนาฝายในกองตรวจการเทศกิจ หัวหนาฝายในกองบังคับการเทศกิจใน
สังกัดสํานักเทศกิจ 

(๕) นิติกร เจาพนักงานปกครอง พนักงานปกครอง เจาหนาที่ปกครองระดับ ๓ 
ขึ้นไป ในกองตรวจการเทศกิจและกองบังคับการเทศกิจ ในสังกัดสํานักเทศกิจ 

(๖) ผูอํานวยการเขต 
(๗) ผูชวยผูอํานวยการเขต 
(๘) หัวหนาฝายเทศกิจในสํานักงานเขต 
(๙) เจาพนักงานปกครอง พนักงานปกครอง และเจาหนาท่ีปกครอง ระดับ ๓ 

ขึ้นไป ในฝายเทศกิจ ในสังกัดสํานักงานเขต 
 
ขอ ๔  ใหพนักงานเจาหนาท่ีตามขอ ๒ และขอ ๓ มีอํานาจหนาท่ีดังนี้ 
๔.๑ พนักงานเจาหนาท่ีตามขอ ๒.๑ ขอ ๒.๒ และขอ ๒.๓ มีอํานาจหนาท่ีในการ

จับกุมปราบปรามผูกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติอุทยานแหงชาต ิพ.ศ. ๒๕๐๔ และ
พระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. ๒๕๓๕ ภายในเขตทองที่รับผิดชอบ 

๔.๒ พนักงานเจาหนาท่ีตามขอ ๒.๔ มีอํานาจหนาท่ีปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. ๒๕๓๕ และมีอํานาจหนาท่ีในการจับกุม
ปราบปรามผูกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติอุทยานแหงชาต ิพ.ศ. ๒๕๐๔ ภายในเขตทองท่ี
รับผิดชอบ 

๔.๓ พนักงานเจาหนาท่ีตามขอ ๓ มีอํานาจหนาท่ีในการจับกุมปราบปราม
ผูกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. ๒๕๓๕ ภายในเขตทองที่
รับผิดชอบ 

 
ขอ ๕๑  ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เปนตนไป 
 
 

ประกาศ ณ วันที ่๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๗ 
สุวิทย  คุณกิตติ 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 
และส่ิงแวดลอม 

 
 
 
 
 

                                                 
๑ รก.๒๕๔๗/พ๑๑๑ง/๑/๕ ตุลาคม ๒๕๔๗ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศุภชัย/พิมพ 
๑ กุมภาพันธ ๒๕๔๘ 
สุนันทา/นวพร/ตรวจ 
๑๘ กุมภาพันธ ๒๕๔๘ 

A+B 
 


