พระราชบัญญัติ
เลื่อยโซ่ยนต์
พ.ศ.๒๕๔๕
______________________
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
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เป็ นปี ที่ ๕๗ ในรัชกาลปั จจุบนั
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็ นการสมควรให้มีกฎหมายว่าด้วยเลื่อยโซ่ยนต์
พระราชบัญญัติน้ ีมีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำากัดสิ ทธิ และเสรี ภาพของบุคคล ซึ่ งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๔๘ และมาตรา
๕๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระทำาได้โดยอาศัยอำานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
จึงทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติข้ ึนไว้โดยคำาแนะนำาและยินยอมของรัฐสภาดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัติน้ ีเรี ยกว่า “พระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ. ๒๕๔๕”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัติน้ ีให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็ นต้นไป
มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัติน้ ี
“เลื่อยโซ่ยนต์” หมายความว่า เครื่ องมือสำาหรับใช้ตดั ไม้หรื อแปรรู ปไม้ที่มีฟันเลื่อยติดกับโซ่ซ่ ึ งขับเคลื่อนด้วยกำาลังเครื่ องจักรกล และให้
หมายความรวมถึงส่ วนหนึ่งส่ วนใดที่เป็ นส่ วนประกอบของเครื่ องมือดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ ตามที่รัฐมนตรี กาำ หนดในกฎกระทรวง
“มี” หมายความว่า มีกรรมสิ ทธิ์ หรื อมีไว้ในครอบครอง
“ผลิต” หมายความว่า ทำาหรื อประกอบเพื่อการจำาหน่าย
“นำาเข้า” หมายความว่า นำาหรื อสั่งเข้ามาในราชอาณาจักร
“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผูซ้ ่ ึงรัฐมนตรี แต่งตั้งให้ปฏิบตั ิการตามพระราชบัญญัติน้ ี
“นายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์” หมายความว่า อธิ บดีหรื อผูซ้ ่ ึ งอธิ บดีมอบหมายสำาหรับกรุ งเทพมหานครและผูว้ า่ ราชการจังหวัดหรื อผูซ้ ่ ึ งผูว้ า่
ราชการจังหวัดมอบหมายสำาหรับจังหวัดอื่น
“อธิ บดี” หมายความว่า อธิ บดีกรมป่ าไม้
“รัฐมนตรี ” หมายความว่า รัฐมนตรี ผรู้ ักษาการตามพระราชบัญญัติน้ ี
มาตรา ๔ ห้ามมิให้ผใู้ ดมี ผลิต หรื อนำาเข้าเลื่อยโซ่ยนต์ เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์
ห้ามมิให้ผไู้ ด้รับใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งเปลี่ยนแปลงเลื่อยโซ่ยนต์ให้มีกาำ ลังเครื่ องจักรกลเพิ่มขึ้นจากที่ระบุไว้ในใบอนุญาต เว้นแต่จะได้รับ
อนุญาตจากนายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์
การขออนุญาตและการอนุญาตให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กาำ หนดในกฎกระทรวง

ผูไ้ ด้รับใบอนุญาตให้ผลิตเลื่อยโซ่ยนต์ตอ้ งจัดทำาบัญชีและหมายเลขแสดงหน่วยการผลิตตามที่กาำ หนดในกฎกระทรวง
การออกใบอนุญาตให้มีเลื่อยโซ่ยนต์ ให้นายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์ทาำ เครื่ องหมายที่เลื่อยโซ่ยนต์ตามแบบที่กาำ หนดในกฎกระทรวง และระบุ
พื้นที่ที่อนุญาตให้มีหรื อใช้เลื่อยโซ่ยนต์ไว้ดว้ ย
มาตรา ๕ คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผูข้ อรับใบอนุญาตตามมาตรา ๔ ให้เป็ นไปตามที่กาำ หนดในกฎกระทรวง
ผูข้ อรับใบอนุญาตมีเลื่อยโซ่ยนต์ตอ้ งประกอบอาชีพหรื อประกอบกิจการที่ตอ้ งใช้เลื่อยโซ่ยนต์และต้องไม่เคยต้องโทษสำาหรับความผิดตามพ
ระราชบัญญัติน้ ี หรื อตามกฎหมายว่าด้วยป่ าไม้ กฎหมายว่าด้วยป่ าสงวนแห่งชาติ กฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ หรื อกฎหมายว่าด้วยการสงวนและ
คุม้ ครองสัตว์ป่ามาก่อน

ของรัฐ

ความในวรรคสองมิให้นาำ มาใช้บงั คับกับนิติบุคคลในทางศาสนา และกระทรวง ทบวง กรม ราชการส่ วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรื อองค์กรอื่น

มาตรา ๖ ในกรณี ที่ผไู้ ด้รับใบอนุญาตประสงค์จะเปลี่ยนแปลงพื้นที่ให้มีหรื อใช้เลื่อยโซ่ยนต์ให้แตกต่างไปจากที่ระบุไว้ในใบอนุญาตตาม
มาตรา ๔ วรรคห้า ให้ผไู้ ด้รับใบอนุญาตดำาเนินการตามหลักเกณฑ์ดงั นี้
(๑) สำาหรับการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ภายในจังหวัดเดียวกันกับที่ได้รับใบอนุญาต ให้ผไู้ ด้รับใบอนุญาตยืน่ คำาขอต่อนายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์ผู้
ออกใบอนุญาต
(๒) สำาหรับการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ไปยังจังหวัดอื่น ให้ผไู้ ด้รับใบอนุญาตยืน่ คำาขอต่อนายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์ผมู้ ีอาำ นาจในจังหวัดนั้น
ทั้งนี้ ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กาำ หนดในกฎกระทรวง
ทันที

มาตรา ๗ ผูใ้ ดมีเลื่อยโซ่ยนต์ตอ้ งมีใบอนุญาตหรื อสำาเนาภาพถ่ายใบอนุญาตสำาหรับเลื่อยโซ่ยนต์เครื่ องนั้นเพื่อแสดงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้

มาตรา ๘ ในกรณี ที่ผไู้ ด้รับใบอนุญาตให้มีเลื่อยโซ่ยนต์ประสงค์จะนำาหรื อให้ผอู้ ื่นนำาเลื่อยโซ่ยนต์ของตนออกไปใช้นอกพื้นที่ที่ได้รับอนุญาต
ตามมาตรา ๔ วรรคห้า เป็ นการชัว่ คราว ผูไ้ ด้รับใบอนุญาตจะต้องขออนุญาตโดยระบุพ้นื ที่ และระยะเวลาที่จะนำาไปใช้ต่อนายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์
และให้นายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์อนุญาตหรื อไม่อนุญาตภายในสิ บห้าวันทำาการนับแต่วนั ที่ได้รับคำาขอ และถ้านายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์มิได้ดาำ เนิน
การพิจารณาและแจ้งผลการพิจารณาคำาขอให้ผยู้ นื่ คำาขออนุญาตทราบภายในกำาหนดเวลาดังกล่าว ให้ถือว่านายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์มีคาำ สั่งอนุญาต
ตามคำาขอ และให้ถือว่าใบรับคำาขอเสมือนหนึ่งเป็ นหนังสื ออนุญาต
ให้นายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์ผอู้ นุญาตแจ้งและส่ งสำาเนาหนังสื ออนุญาตให้แก่นายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์ในพื้นที่ที่ระบุในหนังสื ออนุญาต ทั้งนี้
ให้นายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์ในพื้นที่ที่ระบุในหนังสื ออนุญาตประกาศการอนุญาตหรื อคำาขออนุญาตดังกล่าว ณ ที่ทาำ การขององค์การบริ หารส่ วนท้อง
ถิ่นของพื้นที่น้ นั
ในกรณี มีเหตุอนั ควร ผูไ้ ด้รับใบอนุญาตจะขออนุญาตต่อระยะเวลาที่ให้นาำ เลื่อยโซ่ยนต์ออกไปใช้นอกพื้นที่อีกได้ แต่ตอ้ งขออนุญาตต่อนาย
ทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์ก่อนวันครบกำาหนดระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตไว้เดิม
การขออนุญาตและการอนุญาตให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กาำ หนดในกฎกระทรวง

มาตรา ๙ ถ้ามีการนำาเลื่อยโซ่ยนต์ที่ได้รับอนุญาตตามมาตรา ๔ ไปใช้ในการกระทำาผิดตามกฎหมายว่าด้วยป่ าไม้ ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผูไ้ ด้
รับใบอนุญาตมีส่วนร่ วมในการกระทำาผิดนั้น
มาตรา ๑๐ ห้ามมิให้ผใู้ ดซ่อมแซมเลื่อยโซ่ยนต์เป็ นธุรกิจเพื่อสิ นจ้าง เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์
คุณสมบัติของผูไ้ ด้รับใบอนุญาต การขอใบอนุญาต และการออกใบอนุญาต ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กาำ หนดในกฎ
กระทรวง
ผูไ้ ด้รับใบอนุญาตให้ซ่อมแซมเลื่อยโซ่ยนต์เป็ นธุรกิจเพื่อสิ นจ้างจะกระทำาการเช่นว่านี้ได้แต่เฉพาะแก่เลื่อยโซ่ยนต์ที่มีผไู้ ด้รับใบอนุญาตให้มี
และใช้เลื่อยโซ่ยนต์และเมื่อเลื่อยโซ่ยนต์น้ นั มีเครื่ องหมายถูกต้องตามใบอนุญาตเท่านั้น
มาตรา ๑๑ ถ้าผูไ้ ด้รับใบอนุญาตให้มีเลื่อยโซ่ยนต์ตาย ให้ทายาทผูค้ รอบครองเลื่อยโซ่ยนต์น้ นั หรื อผูจ้ ดั การมรดกของผูต้ ายแจ้งการตายและ
การครอบครองต่อนายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์ตามใบอนุญาตภายในกำาหนดหกสิ บวันนับแต่วนั ที่ทราบการตายของผูไ้ ด้รับใบอนุญาต
นายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์มีอาำ นาจสั่งให้ทายาทหรื อผูจ้ ดั การมรดกตามวรรคหนึ่งเก็บรักษาหรื อใช้เลื่อยโซ่ยนต์ของผูไ้ ด้รับใบอนุญาตที่ตายไว้
ได้ และถ้ามีขอ้ โต้แย้งถึงสิ ทธิ ของทายาทก็ให้ผทู้ ี่ได้รับคำาสั่งจากนายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์ดงั กล่าวเก็บรักษาไว้จนกว่าข้อโต้แย้งนั้นถึงที่สุด
ภายในกำาหนดหกเดือนนับแต่วนั ที่ผไู้ ด้รับใบอนุญาตตาย หรื อถ้ามีขอ้ โต้แย้งถึงเรื่ องสิ ทธิ ของทายาทนับแต่วนั ที่ขอ้ โต้แย้งนั้นถึงที่สุด ผูจ้ ดั การ
มรดกหรื อทายาทอาจขออนุญาตใหม่ได้ เมื่อนายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์ได้ออกใบอนุญาตให้แล้ว ให้มอบเลื่อยโซ่ยนต์น้ นั แก่ผไู้ ด้รับใบอนุญาตใหม่ ถ้า
ไม่ออกใบอนุญาตให้ใหม่ ก็ให้แจ้งให้ผขู้ อทราบและสั่งให้จดั จำาหน่ายเลื่อยโซ่ยนต์น้ นั ภายในกำาหนดหกเดือนนับแต่วนั รับคำาสั่ง มิฉะนั้นให้นาย
ทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์มีอาำ นาจจัดการขายทอดตลาดเลื่อยโซ่ยนต์น้ นั เงินสุ ทธิ ที่ได้รับจากการขายทอดตลาดให้เปิ ดบัญชีเงินฝากไว้ให้แก่ผมู้ ีสิทธิ ที่มา
ขอรับต่อไป
มาตรา ๑๒ ในกรณี ที่ผไู้ ด้รับใบอนุญาตตามมาตรา ๔ เป็ นนิติบุคคล และนิติบุคคลนั้นเลิกกัน ให้ผชู้ าำ ระบัญชีนาำ ส่ งเลื่อยโซ่ยนต์แก่นาย
ทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์เพื่อเก็บรักษาตลอดระยะเวลาที่ยงั คงทำาการชำาระบัญชีน้ นั
ในการแบ่งคืนทรัพย์สินให้แก่ผเู้ ป็ นหุน้ ส่ วนหรื อผูถ้ ือหุน้ ของนิติบุคคล ให้ผเู้ ป็ นหุน้ ส่ วนหรื อผูถ้ ือหุน้ ที่ได้รับการแบ่งคืนเลื่อยโซ่ยนต์ แจ้ง
ขอรับและขอใบอนุญาตมีไว้ซ่ ึ งเลื่อยโซ่ยนต์น้ นั ต่อนายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์ภายในสามสิ บวันนับแต่วนั ที่ได้รับแจ้งการแบ่งคืนเลื่อยโซ่ยนต์จากผู้
ชำาระบัญชี
ในกรณี ที่ผชู้ าำ ระบัญชีประสงค์จะขายเลื่อยโซ่ยนต์เพื่อการชำาระหนี้ของนิติบุคคลนั้น ให้ผชู้ าำ ระบัญชีแจ้งต่อนายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์เพื่อ
ทราบ และไม่วา่ ในกรณี ใดจะขายให้แก่บุคคลที่มีลกั ษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติน้ ีไม่ได้
ให้ผปู้ ระสงค์จะซื้ อเลื่อยโซ่ยนต์ตามความในวรรคสามมายืน่ คำาขอรับและขอมีใบอนุญาตมีไว้ซ่ ึ งเลื่อยโซ่ยนต์น้ นั ต่อนายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์
ภายในห้าวันทำาการนับแต่วนั ที่ได้ตกลงซื้อขายกัน
มาตรา ๑๓ ในกรณี ที่มีผนู้ าำ จับผูก้ ระทำาความผิดตามพระราชบัญญัติน้ ี ให้พนักงานอัยการร้องขอต่อศาล และให้ศาลมีอาำ นาจพิพากษาให้จ่าย
เงินสิ นบนนำาจับแก่ผนู้ าำ จับเป็ นจำานวนเงินไม่เกินกึ่งหนึ่งของจำานวนเงินค่าปรับตามคำาพิพากษาโดยจ่ายจากเงินค่าปรับที่ชาำ ระต่อศาล ถ้าผูก้ ระทำาความ
ผิดชำาระเงินค่าปรับไม่ถึงจำานวนที่ตอ้ งจ่ายค่าสิ นบนนำาจับได้ครบถ้วน ให้จ่ายเงินสิ นบนนำาจับเพียงเท่าที่ผกู้ ระทำาความผิดชำาระ
ในกรณี ที่มีผนู้ าำ จับหลายคน ให้แบ่งเงินสิ นบนนำาจับให้คนละเท่าๆ กัน

การจ่ายเงินสิ นบนนำาจับนั้น จะจ่ายได้เมื่อคดีถึงที่สุดแล้ว
มาตรา ๑๔ ผูใ้ ดมีเลื่อยโซ่ยนต์อยูใ่ นวันที่พระราชบัญญัติน้ ีใช้บงั คับ ถ้ามาขอรับใบอนุญาตภายในเก้าสิ บวันนับแต่วนั ที่พระราชบัญญัติน้ ีใช้
บังคับ ผูน้ ้ นั ไม่มีความผิดตามมาตรา ๔ และให้นายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์ออกใบอนุญาตให้มีเลื่อยโซ่ยนต์แก่ผขู้ อรับใบอนุญาตนั้น เว้นแต่จะขาด
คุณสมบัติที่กาำ หนดไว้ตามพระราชบัญญัติน้ ี
ให้ผซู้ ่ ึ งปฏิบตั ิตามวรรคหนึ่งไม่ตอ้ งรับโทษตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร และกฎหมายว่าด้วยการส่ งออกไปนอกและการนำาเข้ามาในราช
อาณาจักรซึ่ งสิ นค้า
ความในวรรคสอง มิให้ใช้บงั คับแก่ผทู้ ี่ถูกจับกุมและถูกดำาเนินคดีก่อนวันที่พระราชบัญญัติน้ ีใช้บงั คับและคดียงั ไม่ถึงที่สุด
ในกรณี ที่นายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์ไม่ออกใบอนุญาตให้ เมื่อผูน้ ้ นั ได้นาำ เลื่อยโซ่ยนต์มามอบแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ ให้ผนู้ ้ นั มีสิทธิ อุทธรณ์ต่อ
รัฐมนตรี ภายในสามสิ บวันนับแต่วนั ทราบคำาสั่งไม่อนุญาต
ในกรณี ที่ผใู้ ดไม่ได้รับอนุญาตตามวรรคหนึ่งและวรรคสี่ ให้เลื่อยโซ่ยนต์ของผูน้ ้ นั ตกเป็ นของแผ่นดินนับแต่วนั ที่มีคาำ สั่งไม่อนุญาตหรื อนับ
แต่วนั ที่รัฐมนตรี มีคาำ วินิจฉัย
เลื่อยโซ่ยนต์ที่ตกเป็ นของแผ่นดินตามวรรคห้า ให้นาำ ไปใช้ประโยชน์ในราชการ หรื อจำาหน่ายให้แก่ส่วนราชการหรื อรัฐวิสาหกิจ หรื อทำาลาย
ตามระเบียบที่อธิ บดีกาำ หนด
มาตรา ๑๕ ภายใต้บงั คับมาตรา ๑๔ ในกรณี ที่นายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์มีคาำ สัง่ ไม่อนุญาตตามคำาขอตามพระราชบัญญัติน้ ี ผูย้ นื่ คำาขออนุญาตมี
สิ ทธิ อุทธรณ์คาำ สั่งไม่อนุญาตต่อนายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์ผมู้ ีคาำ สั่งไม่อนุญาตนั้นภายในสามสิ บวันนับแต่วนั ที่มีคาำ สั่งไม่อนุญาต
ให้นายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์พิจารณาคำาอุทธรณ์และแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์วา่ เห็นด้วยกับคำาอุทธรณ์โดยการอนุญาตตามคำาขอหรื อยืนยัน
คำาสั่งไม่อนุญาตให้ผอู้ ุทธรณ์ทราบภายในสามสิ บวัน
ในกรณี ที่นายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์ยนื ยันคำาสั่งไม่อนุญาต ผูข้ ออนุญาตมีสิทธิ อุทธรณ์คาำ สั่งยืนยันคำาสั่งไม่อนุญาตต่อรัฐมนตรี ภายในสามสิ บ
วันนับแต่วนั ที่ได้รับแจ้งคำาสั่งยืนยันคำาสั่งไม่อนุญาต
มาตรา ๑๖ การจับกุมปราบปรามผูก้ ระทำาผิดตามพระราชบัญญัติน้ ี ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เป็ นพนักงานฝ่ ายปกครองหรื อตำารวจตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา ๑๗ ผูใ้ ดฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามมาตรา ๔ วรรคหนึ่งและวรรคสี่ ต้องระวางโทษจำาคุกไม่เกินห้าปี หรื อปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรื อ
ทั้งจำาทั้งปรับ และให้ศาลสั่งริ บเลื่อยโซ่ยนต์น้ นั
เลื่อยโซ่ยนต์ที่ศาลสั่งริ บ ให้นาำ ไปใช้ประโยชน์ในราชการ หรื อจำาหน่ายให้แก่ส่วนราชการ
หรื อรัฐวิสาหกิจ หรื อทำาลายตามระเบียบที่อธิ บดีกาำ หนด
มาตรา ๑๘ ผูใ้ ดฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามมาตรา ๔ วรรคสอง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท และต้องแก้ไขให้เลื่อยโซ่ยนต์น้ นั มีกาำ ลัง
เครื่ องจักรกลเท่าที่ขออนุญาตไว้เดิมภายในเวลาที่ศาลกำาหนด หากไม่ปฏิบตั ิตามให้ศาลสั่งริ บเลื่อยโซ่ยนต์น้ นั
มาตรา ๑๙ ผูใ้ ดฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามมาตรา ๖ หรื อมาตรา ๘ ต้องระวางโทษจำาคุกไม่เกินหนึ่งปี หรื อปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรื อทั้งจำา
ทั้งปรับ

มาตรา ๒๐ ผูใ้ ดฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามมาตรา ๗ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองพันบาท
มาตรา ๒๑ ผูใ้ ดฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามมาตรา ๑๐ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท
มาตรา ๒๒ ผูใ้ ดฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามมาตรา ๑๑ วรรคหนึ่ง หรื อมาตรา ๑๒ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท
มาตรา ๒๓ ให้รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม* รักษาการตามพระราชบัญญัติน้ ีและให้มีอาำ นาจแต่งตั้ง
พนักงานเจ้าหน้าที่ ออกกฎกระทรวง และกำาหนดกิจการอื่นเพื่อปฏิบตั ิการตามพระราชบัญญัติน้ ี
กฎกระทรวงนั้นเมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บงั คับได้

ผูร้ ับสนองพระบรมราชโองการ
พันตำารวจโท ทักษิณ ชินวัตร
นายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ปัจจุบนั การอนุรักษ์ทรัพยากรป่ าไม้โดยเฉพาะการป้ องกันและปราบ
ปรามการลักลอบตัดไม้ทาำ ลายป่ าไม่อาจประสบผลสำาเร็ จได้ตามเป้ าหมาย สาเหตุหนึ่งเนื่องจากมีการใช้เลื่อยโซ่ยนต์ ซึ่งเป็ นอุปกรณ์ในการตัดไม้และ
แปรรู ปไม้ที่มีประสิ ทธิ ภาพสู งกันอย่างแพร่ หลาย แม้วา่ จะได้มีมาตรการควบคุมการนำาเข้ามาในราชอาณาจักรโดยกฎหมายอื่นอยูแ่ ล้วก็ตาม แต่ยงั มี
การลักลอบนำาเลื่อยโซ่ยนต์เข้ามาในราชอาณาจักร เพื่อใช้ในการตัดไม้ทาำ ลายป่ าจำานวนมาก จึงสมควรให้มีกฎหมายว่าด้วยเลื่อยโซ่ยนต์เพื่อควบคุม
การมีไว้ในครอบครอง และการนำาเข้ามาในราชอาณาจักร ซึ่ งจะเป็ นการเพิ่มมาตรการในการป้ องกันและปราบปรามการบุกรุ กตัดไม้ทาำ ลายป่ าตาม
นโยบายของรัฐบาลและในขณะเดียวกันไม่เป็ นอุปสรรคต่อการประกอบอาชีพที่ตอ้ งใช้เลื่อยโซ่ยนต์โดยสุ จริ ต จึงจำาเป็ นต้องตราพระราชบัญญัติน้ ี
•

พระราชกฤษฎีกาโอนกรมป่ าไม้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไปเป็ นกรมป่ าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม และ
ปรับปรุ งอำานาจหน้าที่และกิจการของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมป่ าไม้ และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม พ.ศ.๒๕๔๖ [๒]

มาตรา ๑๐ โดยผลของบทบัญญัติแห่งมาตรา ๒๓๐ วรรคห้า ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชกฤษฎีกานี้มีผลเป็ นการแก้ไข
เพิ่มเติมหรื อยกเลิกบทบัญญัติในกฎหมาย ดังนี้
(๗) ในพระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ. ๒๕๔๕ ให้แก้ไขคำาว่า “รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์” เป็ น “รัฐมนตรี ว่าการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม”
มาตรา ๑๒ ให้รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมรักษาการตามพ
ระราชกฤษฎีกานี้

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ เนื่องจากพระราชบัญญัติปรับปรุ งกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕
และพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริ หารและอำานาจหน้าที่ของส่ วนราชการให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุ งกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.
๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้กาำ หนดให้กรมป่ าไม้เป็ นส่ วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ
พันธุ์พืชเป็ นส่ วนราชการในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม ทำาให้เกิดปั ญหาการบริ หาร ทั้งในด้านนโยบาย วิชาการ บุคลากร
และการบังคับใช้กฎหมาย รวมทั้งเป็ นเหตุให้ระบบการบริ หารงานและการบังคับใช้กฎหมายขาดประสิ ทธิ ภาพ ดังนั้น เพื่อให้การบริ หารจัดการ
ทรัพยากรป่ าไม้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ในการบูรณาการตามกลุ่มภารกิจด้านทรัพยากรธรรมชาติและนโยบายของรัฐบาล สมควรโอนกรมป่ าไม้
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมทั้งบรรดากิจการ อำานาจหน้าที่ ทรัพย์สิน งบประมาณ หนี้ สิ ทธิ ภาระผูกพัน ข้าราชการ ลูกจ้าง ตำาแหน่งและ
อัตรากำาลัง ไปเป็ นกรมป่ าไม้ สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม และสมควรที่จะได้ปรับปรุ งอำานาจหน้าที่และกิจการของกรมป่ าไม้
และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พชื รวมทั้งโอนอำานาจหน้าที่และกิจการของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ในส่ วนที่เกี่ยวกับอุทยาน
แห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง ไปเป็ นของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พชื เพื่อให้การบริ หารจัดการทรัพยากรป่ าไม้ สัตว์ป่าและพันธุ์พืชเป็ นไป
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และมีขอบเขตที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน นอกจากนี้ สมควรแก้ไขการใช้อาำ นาจของรัฐมนตรี และการใช้อาำ นาจหน้าที่ตาม
กฎหมายที่อยูใ่ นความรับผิดชอบของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมป่ าไม้ และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ให้สอดคล้องกับ
การดำาเนินการดังกล่าวด้วย จึงจำาเป็ นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้

