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พระราชกฤษฎีกา 
เพิกถอนเขตรักษาพันธุ�สัตว�ป�า ป�าลุ!มน้ําปาย บางส!วน 

ในท'องท่ีตําบลสบป�อง อําเภอปางมะผ'า จังหวัดแม!ฮ!องสอน 
พ.ศ. ๒๕๔๗ 

   
 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ให'ไว' ณ วันท่ี ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ 

เป:นป;ท่ี ๕๙ ในรัชกาลป=จจุบัน 
 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล'าฯ 
ให'ประกาศว!า 

 
โดยท่ีเป:นการสมควรเพิกถอนเขตรักษาพันธุ�สัตว�ป�า ป�าลุ!มน้ําปาย บางส!วน ในท'องท่ี

ตําบลสบป�อง อําเภอปางมะผ'า จังหวัดแม!ฮ!องสอน 
 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๒๑ ของรัฐธรรมนูญแห!งราชอาณาจักรไทย และ

มาตรา ๓๔ แห!งพระราชบัญญัติสงวนและคุ'มครองสัตว�ป�า พ.ศ. ๒๕๓๕ อันเป:นพระราชบัญญัติท่ีมี
บทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซ่ึงมาตรา ๒๙ ประกอบกับ
มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแห!งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให'กระทําได'โดยอาศัย
อํานาจตามบทบัญญัติแห!งกฎหมาย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล'าฯ ให'ตราพระราชกฤษฎีกาข้ึนไว' 
ดังต!อไปนี้ 

 
มาตรา ๑  พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว!า “พระราชกฤษฎีกาเพิกถอนเขตรักษาพันธุ�

สัตว�ป�า ป�าลุ!มน้ําปาย บางส!วน ในท'องท่ีตําบลสบป�อง อําเภอปางมะผ'า จังหวัดแม!ฮ!องสอน พ.ศ. 
๒๕๔๗” 

 
มาตรา ๒๑  พระราชกฤษฎีกานี้ให'ใช'บังคับต้ังแต!วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเป:นต'นไป 
 
มาตรา ๓  ให'เพิกถอนเขตรักษาพันธุ�สัตว�ป�า ป�าลุ!มน้ําปาย บางส!วน ในท'องท่ีตําบล

สบป�อง อําเภอปางมะผ'า จังหวัดแม!ฮ!องสอน ออกจากการเป:นเขตรักษาพันธุ�สัตว�ป�าตามท่ีกําหนดไว'
โดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๓๔๑ ลงวันท่ี ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ กําหนดให'บริเวณท่ีดิน
ป�าลุ!มน้ําปายในท'องท่ีตําบลปางมะผ'า ตําบลห'วยผา ตําบลปางหมู อําเภอเมืองแม!ฮ!องสอน ตําบลแม!
นาเติง ตําบลเวียงใต' และตําบลทุ!งยาว อําเภอปาย จังหวัดแม!ฮ!องสอน ให'เป:นเขตรักษาพันธุ�สัตว�ป�า 
ภายในแนวเขตท่ีเพิกถอนตามแผนท่ีท'ายพระราชกฤษฎีกานี้ 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล!ม ๑๒๑/ตอนท่ี ๗๖ ก/หน'า ๑/๒๔ ธันวาคม ๒๕๔๗ 
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มาตรา ๔  ให'รัฐมนตรีว!าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล'อมรักษาการ

ตามพระราชกฤษฎีกานี้ 
 
 

ผู'รับสนองพระบรมราชโองการ 
พันตํารวจโท ทักษิณ  ชินวัตร 

นายกรัฐมนตรี 
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สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช'พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ เนื่องจากจังหวัดแม!ฮ!องสอน มี
ความจําเป:นต'องใช'พ้ืนท่ีเขตรักษาพันธุ�สัตว�ป�า ป�าลุ!มน้ําปาย บางส!วน ในท'องท่ีตําบลสบป�อง อําเภอ
ปางมะผ'า จังหวัดแม!ฮ!องสอน ตามท่ีกําหนดไว'โดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๓๔๑ ลงวันท่ี ๑๓ 
ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ เนื้อท่ีประมาณ ๑๑๐ ไร! เพ่ือจัดต้ังศูนย�ราชการอําเภอปางมะผ'า และเพ่ือให'
การดําเนินการพัฒนาพ้ืนท่ีของหน!วยงานราชการเป:นไปอย!างมีประสิทธิภาพ สามารถรองรับการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจต!อไปในอนาคต และเป:นการลดป=ญหาข'อขัดแย'งในการปฏิบัติตามบทบัญญัติ
แห!งพระราชบัญญัติสงวนและคุ'มครองสัตว�ป�า พ.ศ. ๒๕๓๕ สมควรเพิกถอนพ้ืนท่ีดังกล!าวออกจาก
การเป:นเขตรักษาพันธุ�สัตว�ป�า และโดยท่ีได'มีการเปลี่ยนแปลงเขตการปกครองในพ้ืนท่ีเขตรักษาพันธุ�
สัตว�ป�า ป�าลุ!มน้ําปาย จากตําบลสบป�อง อําเภอเมืองแม!ฮ!องสอน เป:นตําบลสบป�อง อําเภอปางมะผ'า 
สมควรแก'ไขชื่อท'องท่ีให'ถูกต'องเสียในคราวเดียวกัน  จึงจําเป:นต'องตราพระราชกฤษฎีกานี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ญาณี/พิมพ� 
๑๘ มีนาคม ๒๕๔๘ 

 
ธัญกมล/ศุภสรณ�/ตรวจ 

๒๒ เมษายน ๒๕๔๘ 
 

ศิรวัชร�/ปรับปรุง 
๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ 

 


