
 
พระราชบัญญัติ 

อุทยานแห่งชาต ิ
พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ 
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

ให้ไว ้ ณ  วนัที่  ๒๔  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
เป็นปทีี่  ๔  ในรัชกาลปัจจบุัน 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ  พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว    
มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ  ให้ประกาศว่า 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ 
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล   

ซึ่งมาตรา  ๒๖  ประกอบกับมาตรา  ๒๘  มาตรา  ๓๓  มาตรา  ๓๗  และมาตรา  ๔๐  ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 

เหตุผลและความจ าเป็นในการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามพระราชบัญญัตินี้  เพ่ือให้
การสงวน  อนุรักษ์  คุ้มครอง  และบ ารุงรักษาอุทยานแห่งชาติ  วนอุทยาน  สวนพฤกษศาสตร์  และ 
สวนรุกขชาติ  และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาต ิ ระบบนิเวศ  และความหลากหลายทางชีวภาพ
ในพ้ืนที่ดังกล่าวให้เกิดประโยชน์อย่างสมดุลและยั่งยืน  ซึ่งการตราพระราชบัญญัตินี้สอดคล้องกับเงื่อนไข
ที่บัญญัติไว้ในมาตรา  ๒๖  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและยินยอมของ  
สภานิติบัญญัติแห่งชาติท าหน้าที่รัฐสภา  ดังต่อไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า  “พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๖๒” 

้หนา   ๑๔๕

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๗๑    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

มาตรา ๓ ให้ยกเลิก 
(๑) พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๐๔ 
(๒) พระราชก าหนดแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๐๔  พ.ศ.  ๒๕๓๒ 
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้ 
“ไม้”  หมายความว่า  ไม้ทุกชนิดที่ เกิดขึ้นหรือมีอยู่ ในอุทยานแห่งชาติ  วนอุทยาน   

สวนพฤกษศาสตร์  หรือสวนรุกขชาติ  ทั้งที่มีลักษณะเป็นต้น  กอ  หรือเถา  และหมายความรวมถึงราก  
ปุ่ม  ตอ  หน่อ  กิ่ง  ตา  หัว  เหง้า  เศษ  ปลาย  ส่วนหนึ่งส่วนใดของไม้ ไม่ว่าจะถูกตัด  ฟัน  เลื่อย  ผ่า  
ถาก  ทอน  ขุด  หรือกระท าโดยวิธีการอื่นใด  

“สัตว์ป่า”  หมายความว่า  สัตว์ป่าตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า  ที่มีอยู่  
ในอุทยานแห่งชาติ  วนอุทยาน  สวนพฤกษศาสตร์  หรือสวนรุกขชาติ  

“อุทยานแห่งชาติ”  หมายความว่า  พ้ืนที่ที่มีความโดดเด่นสวยงามทางธรรมชาติเป็นพิเศษ  
หรือมีความหลากหลายทางชีวภาพ  ระบบนิเวศ  ทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม  และสัตว์ป่าหรือ  
พืชป่าประจ าถิ่นที่หายากหรือใกล้สูญพันธุ์  หรือโดดเด่นด้านธรณีวิทยา  หรือมรดกทางวัฒนธรรม 
ที่สมควรสงวนหรืออนุรักษ์ไว้เพ่ือประโยชน์ของคนในชาติหรือเพ่ือเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ทางธรรมชาติ
หรือนันทนาการของประชาชนอย่างยั่งยืน 

“วนอุทยาน”  หมายความว่า  พ้ืนที่ที่มีสภาพธรรมชาติสวยงามเหมาะแก่การสงวนรักษาไว้ 
ให้เป็นแหล่งคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  หรือเพ่ือเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ทางธรรมชาติ
หรือนันทนาการของประชาชนโดยส่วนรวม 

“สวนพฤกษศาสตร์”  หมายความว่า  พ้ืนที่ที่มีการจัดรวบรวมพรรณไม้  โดยมีการจัดแยก
พรรณไม้ออกเป็นหมวดหมู่ตามหลักพฤกษศาสตร์หรือตามหลักอนุกรมวิธานพืชเพ่ือให้เป็นแหล่งอนุรักษ์
ความหลากหลายทางชีวภาพ  เป็นสถานที่ศึกษาค้นคว้าวิจัยทางวิชาการ  และใช้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
ของประชาชน 

“สวนรุกขชาติ”  หมายความว่า  พ้ืนที่ที่มีการรวบรวมและอนุรักษ์พรรณไม้ที่มีค่า  หายาก  หรือ
ใกล้สูญพันธุ์ซึ่งมีอยู่ในท้องถิ่น  เพ่ือให้ได้รับความรู้เกี่ยวกับพันธุ์ไม้  และการพักผ่อนหย่อนใจของประชาชน 

“พนักงานเจ้าหน้าที่”  หมายความว่า  ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการอุทยานแห่งชาติ 

้หนา   ๑๔๖

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๗๑    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



“อธิบดี”  หมายความว่า  อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ  สัตว์ป่า  และพันธุ์พืช  
“รัฐมนตรี”  หมายความว่า  รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
มาตรา ๕ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรักษาการ  

ตามพระราชบัญญัตินี้  และให้มีอ านาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่  กับออกกฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียม
ไม่เกินอัตราท้ายพระราชบัญญัตินี้  ลดหรือยกเว้นค่าธรรมเนียม  และก าหนดกิจการอื่น  หรือออกประกาศ
และระเบียบ  เพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

การออกกฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่ง  รัฐมนตรีจะก าหนดค่าธรรมเนียม 
ให้แตกต่างกันโดยค านึงถึงขนาด  ลักษณะ  ประเภทกิจการหรือกิจกรรม  หรือเขตพ้ืนที่ที่จะด าเนินการก็ได้ 

กฎกระทรวงและประกาศนั้น  เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว  ให้ใช้บังคับได้ 

หมวด  ๑ 
อุทยานแห่งชาต ิ

 
 

ส่วนที ่ ๑ 
การก าหนดอุทยานแห่งชาต ิ

 
 

มาตรา ๖ เมื่อปรากฏว่าพ้ืนที่ใดมีลักษณะเหมาะสมที่จะก าหนดเป็นอุทยานแห่งชาติ   
ให้กรมอุทยานแห่งชาติ  สัตว์ป่า  และพันธุ์พืชเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบ  โดยตราเปน็
พระราชกฤษฎีกาและให้มีแผนที่แสดงแนวเขตซึ่งจัดท าด้วยระบบภูมิสารสนเทศหรือระบบอื่นซึ่งมีลักษณะ
ใกล้เคียงกันแนบท้ายพระราชกฤษฎีกานั้นด้วย 

เมื่อพระราชกฤษฎีกาตามวรรคหนึง่มีผลใช้บังคับแล้ว  ให้มาตรการบังคับหรือมาตรการคุ้มครอง
ในพ้ืนที่ดังกล่าวเป็นไปตามที่ก าหนดในพระราชบัญญัตินี้  เว้นแต่กฎหมายอื่นจะได้ก าหนดมาตรการใน
เรื่องดังกล่าวไว้ไม่ต่ ากว่ามาตรการที่ก าหนดในพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๗ การขยายหรือการเพิกถอนอุทยานแห่งชาติไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน  ให้กระท า
โดยพระราชกฤษฎีกา  และในกรณีที่เป็นการขยายหรือการเพิกถอนอุทยานแห่งชาติบางส่วนให้มีแผนที่
แสดงแนวเขตที่เปลี่ยนแปลงไปซึ่งจัดท าด้วยระบบภูมิสารสนเทศหรือระบบอื่นซึ่งมีลักษณะใกล้เคียงกัน
แนบท้ายพระราชกฤษฎีกาด้วย 

มาตรา ๘ พ้ืนที่ที่จะก าหนดให้เป็นอุทยานแห่งชาติตามมาตรา  ๖  ต้องมิได้เป็นที่ดิน 
ที่มีหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตามประมวลกฎหมายที่ดินหรือกฎหมายอื่นของบุคคลใด  
เว้นแต่เป็นที่ดินของหน่วยงานของรัฐ 

้หนา   ๑๔๗

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๗๑    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



การก าหนดอุทยานแหง่ชาตใินพ้ืนที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบ  ดูแลรักษา  หรือเป็นของหน่วยงาน
ของรัฐ  หรือมีหน่วยงานของรัฐได้รับอนุญาตให้มีการใช้หรือท าประโยชน์  ให้กรมอุทยานแห่งชาติ  สัตว์ป่า  
และพันธุ์พืชขอความเห็นจากหน่วยงานของรัฐนั้นก่อน 

ในการก าหนดให้พื้นที่บริเวณใดเป็นอุทยานแห่งชาติ  การขยายอุทยานแห่งชาติ  หรือการเพิกถอน
อุทยานแห่งชาติไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน  ให้มีการรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย  
ชุมชนที่เกี่ยวข้อง  และประชาชน  เพ่ือน ามาประกอบการพิจารณาด าเนินการ  ทั้งนี้  ตามประกาศที่รัฐมนตรี
ก าหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

ห้ามมิให้เพิกถอนอุทยานแห่งชาติไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนเพ่ือน ามาก าหนดเป็นวนอุทยาน  
สวนพฤกษศาสตร์  หรือสวนรุกขชาติ  

มาตรา ๙ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่จัดให้มีหลักเขต  ป้าย  เครื่องหมายแสดงแนวเขตอุทยาน
แห่งชาติ  และเครื่องหมายอื่นที่จ าเป็น  เพ่ือให้ประชาชนทราบว่าเป็นเขตอุทยานแห่งชาติ  และอ านวย
ความสะดวกและให้ความรู้แก่ประชาชน 

ในการด าเนินการตามวรรคหนึ่ง  พนักงานเจ้าหน้าที่อาจมอบหมายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ช่วยดูแลหรือบ ารุงรักษาหลักเขต  ป้าย  เครื่องหมายแสดงแนวเขต และเครื่องหมายอื่นได้ตามสมควร  

หลักเกณฑ์  วิธีการ  เงื่อนไข  และรูปแบบในการจัดให้มีหลักเขต  ป้าย เครื่องหมายแสดงแนวเขต  
และเครื่องหมายอื่นที่จ าเป็น  ให้เป็นไปตามระเบียบที่อธิบดีก าหนด 

ส่วนที ่ ๒ 
คณะกรรมการอุทยานแห่งชาต ิ

 
 

มาตรา ๑๐ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง  เรียกว่า  “คณะกรรมการอุทยานแห่งชาติ”  
ประกอบด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เป็นประธานกรรมการ  
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เป็นรองประธานกรรมการ  ปลัดกระทรวงเกษตร 
และสหกรณ์  อธิบดีกรมการปกครอง  อธิบดีกรมการท่องเที่ยว  อธิบดีกรมป่าไม้  อธิบดีกรมทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่ง  อธิบดีกรมที่ดิน  เลขาธิการส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  เป็นกรรมการโดยต าแหน่ง  และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  จ านวนไม่เกินเจ็ดคน  ซึ่งคณะรัฐมนตรี
แต่งตั้งจากผู้ซึ่งมีความรู้  ความเชี่ยวชาญ  หรือมีประสบการณ์ด้านอุทยานแห่งชาติ  ด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ด้านการท่องเที่ยวและนันทนาการ  หรือด้านกฎหมาย  เป็นกรรมการ 

้หนา   ๑๔๘

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๗๑    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



ให้อธิบดีเป็นกรรมการและเลขานุการ 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่ง  ให้แต่งตั้งจากผู้แทนภาคเอกชนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง 
มาตรา ๑๑ กรรมการผู้ทรงคณุวุฒติอ้งมสีัญชาตไิทยและมีประสบการณ์หรอืท างานด้านทีแ่ตง่ตัง้

ไม่น้อยกว่าสิบปี  และไม่มีลักษณะต้องห้าม  ดังต่อไปนี้ 
(๑) เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 
(๒) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๓) ต้องค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก  เว้นแต่เป็นความผิดลหุโทษหรือความผิดอันได้กระท า

โดยประมาท 
(๔) เป็นข้าราชการการเมือง  ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารทอ้งถิน่  

กรรมการหรือผู้ด ารงต าแหน่งซึ่งรับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง  ที่ปรึกษาพรรคการเมือง  หรือ
เจ้าหน้าที่พรรคการเมือง 

มาตรา ๑๒ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสามปี   กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากต าแหน่งอาจได้รับการแต่งตั้งอีกได้ 

ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต าแหน่งตามวาระ  แต่ยังมิได้แต่งตั้งกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิใหม่  ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒินั้นปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อนจนกว่าจะได้แต่งตั้งกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิใหม่ 

มาตรา ๑๓ นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต าแหนง่
เมื่อ 

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) คณะรัฐมนตรีให้ออก  เพราะบกพร่องต่อหน้าที่  มีความประพฤติเสื่อมเสีย  หรือ 

หย่อนความสามารถ 
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๑๑ 
มาตรา ๑๔ ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต าแหน่งก่อนวาระ  หรือในกรณีที่

คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ิมขึ้นในระหว่างที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งแต่งตั้งไว้แล้ว  
ยังมีวาระอยู่ในต าแหน่ง  ให้ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งแทนต าแหน่งที่ว่างหรือเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ิมขึ้น 
อยู่ในต าแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้แต่งตั้งไว้แล้ว  เว้นแต่วาระเหลืออยู่ 
ไม่ถึงเก้าสิบวันจะไม่แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทนหรือเพ่ิมขึ้นก็ได้   

้หนา   ๑๔๙
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มาตรา ๑๕ การประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ งของ
จ านวนกรรมการทั้งหมด  จึงจะเป็นองค์ประชุม 

ในการประชุมคณะกรรมการ  ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้   
ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม  ถ้าประธานกรรมการและรองประธานกรรมการไม่มา
ประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้  ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งท าหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม 

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก  กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน  
ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน  ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 

มาตรา ๑๖ คณะกรรมการมีหน้าที่และอ านาจ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ก าหนดนโยบายการจัดการอุทยานแห่งชาติ  วนอุทยาน  สวนพฤกษศาสตร์  และสวนรุกขชาติ 
(๒) เสนอแนะการก าหนดพ้ืนที่ใดเป็นอุทยานแห่งชาติ  การขยายหรือการเพิกถอนอุทยาน

แห่งชาติ  เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ 
(๓) พิจารณาให้ความเห็นชอบการก าหนดพ้ืนที่ใดเป็นวนอุทยาน  สวนพฤกษศาสตร์  และ 

สวนรุกขชาติ  รวมทั้งการขยายหรือการเพิกถอนวนอุทยาน  สวนพฤกษศาสตร์  และสวนรุกขชาติ  
เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ 

(๔) พิจารณาให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับการออกกฎกระทรวง  ประกาศ  หรือระเบียบที่
พระราชบัญญัตินี้ก าหนดให้ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 

(๕) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นหรือตามที่คณะรัฐมนตรี
หรือรัฐมนตรีมอบหมาย 

มาตรา ๑๗ ให้คณะกรรมการมีอ านาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใด
ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย  

การประชุมของคณะอนุกรรมการ  ให้น าความในมาตรา  ๑๕  มาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม 

ส่วนที ่ ๓ 
การคุม้ครอง  บ ารุง  ดแูล  และรกัษาอุทยานแห่งชาติ 

 
 

มาตรา ๑๘ ในการคุ้มครอง  บ ารุง  ดูแล  รักษา  และการบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติ  
ให้จัดให้มีแผนการบริหารจัดการพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติแต่ละแห่งพร้อมแผนที่แสดงรายละเอียดและแนวเขต
การจัดการพื้นที่เพื่อเสนออธิบดใีห้ความเหน็ชอบ  เมื่ออธิบดีให้ความเห็นชอบแผนการบริหารจัดการพืน้ที่
ดังกล่าวแล้ว  ให้หัวหน้าอุทยานแห่งชาตทิี่มีหน้าที่รับผิดชอบในอุทยานแหง่ชาตนิั้นปดิประกาศแผนทีแ่ละ
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แนวเขตการจัดการท้ายประกาศไว้  ณ  สถานที่ที่เปิดเผย  และด าเนินการจัดการพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติ  
ให้เป็นไปตามแผนการบริหารจัดการพ้ืนที่ดังกล่าว 

การจัดท าแผนการบริหารจัดการพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติและการก าหนดเขตการจัดการภายใน
พ้ืนที่อุทยานแห่งชาติ  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่อธิบดีก าหนด  โดยการก าหนดเขตการจัดการภายใน
พ้ืนที่อุทยานแห่งชาติดังกล่าวต้องไม่กระทบต่อลักษณะพ้ืนที่ที่ต้องการอนุรักษ์สภาพธรรมชาติหรือ 
เป็นพ้ืนที่เปราะบางของระบบนิเวศ และต้องรักษาไว้ซึ่งสภาพความเป็นอุทยานแห่งชาติด้วย 

แผนการบริหารจัดการพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติ  อย่างน้อยต้องประกอบด้วยวิธีการด าเนินการ  
แนวทางการจัดการ  และการก ากับดูแลการใช้พ้ืนที่  และให้มีการรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วม
ของผู้มีส่วนได้เสีย  ชุมชนที่เกี่ยวข้อง  และประชาชนด้วย  

ในการรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย  ชุมชนที่เกี่ยวข้อง  และประชาชน
ตามวรรคสาม  ให้น าประกาศของรัฐมนตรีที่ออกตามความในมาตรา  ๘  วรรคสาม  มาใช้บังคับด้วย 
โดยอนุโลม 

มาตรา ๑๙ ภายในอุทยานแห่งชาติ  ห้ามมิให้บุคคลใดกระท าการอย่างหนึ่งอย่างใด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ยึดถือหรือครอบครองที่ดิน  ก่อสร้าง  แผ้วถาง  เผาป่า  หรือกระท าด้วยประการใด ๆ   

ให้เสื่อมสภาพหรือเปลี่ยนแปลงสภาพพ้ืนที่ไปจากเดิม 
(๒) เก็บหา  น าออกไป  กระท าด้วยประการใด ๆ  ให้เป็นอันตราย  หรือท าให้เสื่อมสภาพ   

ซึ่งไม้  ดิน  หิน  กรวด  ทราย  แร่  ปิโตรเลียม  หรือทรัพยากรธรรมชาติอื่น  หรือกระท าการอื่นใด 
อันส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ  ความหลากหลายทางชีวภาพ  และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

(๓) ล่อหรือน าสัตว์ป่าออกไปหรือกระท าให้เป็นอันตรายแก่สัตว์ป่าด้วยประการใด ๆ  
(๔) เปลี่ยนแปลงทางน้ าหรือท าให้น้ าในล าน้ า  ล าห้วย  หนอง  บึง  ทะเล  ท่วมท้น  เหือดแหง้  

เน่าเสีย  หรือเป็นพิษ  
(๕) ปิดกั้นหรือท าให้กีดขวางแก่ทางน้ าหรือทางบก 
(๖) เข้าไปด าเนินกิจการใด ๆ  เพ่ือหาผลประโยชน์ 
(๗) น าเครื่องมือส าหรับล่าสัตว์หรือจับสัตว์  หรืออาวุธใด ๆ  เข้าไป 
(๘) ยิงปืน  ท าให้เกิดระเบิด  หรือจุดดอกไม้เพลิง  
(๙) ทิ้งสิ่งที่เป็นเชื้อเพลิงซึ่งอาจท าให้เกิดเพลิงไหม้ 

(๑๐) กระท าให้หลักเขตหรือเครื่องหมายแสดงแนวเขต  ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่จัดให้มี 
ตามพระราชบัญญัตินี้  เคลื่อนที่  ลบเลือน  เสียหาย  สูญหาย  หรือไร้ประโยชน์ 
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มาตรา ๒๐ บุคคลซึ่งเข้าไปในอุทยานแห่งชาติ  ต้องปฏิบัติตามค าสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่
ซึ่งได้สั่งให้ปฏิบัติตามระเบียบที่อธิบดีก าหนด  

มาตรา ๒๑ บุคคลใดน าหรือปล่อยสัตว์เข้าไปในอุทยานแห่งชาติต้องได้รับอนุญาตจาก
พนักงานเจ้าหน้าที่ 

หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขในการอนุญาตตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามระเบียบที่อธิบดี
ก าหนด 

มาตรา ๒๒ พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจอนุญาตให้บุคคลกระท าการตามมาตรา  ๑๙  (๒)  
(๕)  (๖)  หรือ  (๗)  ได้ตามลักษณะของเขตการจัดการพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติที่ก าหนดไว้  โดยอยู่ใน 
ความควบคุมดูแลของพนักงานเจ้าหน้าที่  ทั้งนี้  การอนุญาตดังกล่าวให้กระท าได้เฉพาะเพ่ือการส ารวจ  
การศึกษา  การวิจัย  หรือการทดลองทางวิชาการ  การถ่ายท าภาพยนตร์  วีดิทัศน์  หรือสารคดี   
การถ่ายภาพ  การศึกษาธรรมชาติ  การบ ารุงรักษาโครงสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐาน  หรือเพ่ือความมั่นคง
ทางพลังงาน  หรือการท่องเที่ยวที่เป็นประโยชน์  และไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่ออุทยานแห่งชาติ 

หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขการอนุญาตและการควบคุมดูแลตามวรรคหนึ่ง  อายุใบอนุญาต  
การต่ออายุใบอนุญาต  และการออกใบแทนใบอนุญาต  ให้เป็นไปตามระเบียบที่อธิบดีก าหนด 
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

มาตรา ๒๓ เพ่ือประโยชน์ในการคุ้มครอง  ดูแลรักษา  หรือบ ารุงอุทยานแห่งชาติ  หรือ 
การส ารวจ  การศึกษา  การวิจัย  หรือการทดลองทางวิชาการ  หรือเพ่ืออ านวยความสะดวกในการทัศนาจร  
หรือการพักแรมเป็นการชั่วคราว  หรือเพ่ืออ านวยความปลอดภัย  หรือให้ความรู้แก่ประชาชนโดยทั่วไป
ในอุทยานแห่งชาติ  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจกระท าการตามมาตรา  ๑๙ 

การกระท าของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามระเบียบที่อธิบดีก าหนด 
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

มาตรา ๒๔ ในอุทยานแห่งชาติต้องจัดให้มีการประชาสัมพันธ์  การดูแลรักษาความปลอดภัย  
การให้ค าแนะน า  หรือการจัดระบบการเตือนภัยแก่ประชาชน 

การด าเนินการตามวรรคหนึ่ง  หัวหน้าอุทยานแห่งชาติอาจร้องขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
องค์กรอื่นใด  หรือบุคคลใด  ช่วยด าเนินการตามความจ าเป็นก็ได้  และให้ถือว่าการกระท าของเจ้าหน้าที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เจ้าหน้าที่ขององค์กรอื่น  หรือบุคคลอื่นใดดังกล่าว  เป็นการกระท าของ
พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ 

้หนา   ๑๕๒

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๗๑    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



มาตรา ๒๕ ในกรณีที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนหรือมีเหตุฉุกเฉินที่จะต้องกระท าการหรืองดเว้น
การกระท าใด ๆ  ในอุทยานแห่งชาติเพื่อช่วยเหลือหรือป้องกันภยันตรายแก่บุคคลหรือชุมชน  เพ่ือรักษา
สภาพธรรมชาติ  ระบบนิเวศ  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  หรือเพ่ือป้องกันภัยพิบัติอันเป็นสาธารณะ  
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจกระท าการตามมาตรา  ๑๙  ในการนี้  พนักงานเจ้าหน้าที่อาจร้องขอให้
เจ้าหน้าที่อื่นของรัฐหรือบุคคลอื่นช่วยเหลือในการกระท าดังกล่าวก็ได้  และให้รายงานการกระท าต่ออธิบดี
เพื่อทราบ 

การกระท าของเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐหรือบุคคลอื่นตามวรรคหนึ่ง  ให้ถือเป็นการกระท าของ
พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ 

หมวด  ๒ 
วนอุทยาน  สวนพฤกษศาสตร์  และสวนรกุขชาต ิ

 
 

มาตรา ๒๖ ให้รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประกาศก าหนดบริเวณพ้ืนที่ใด
เป็นวนอุทยาน  สวนพฤกษศาสตร์  หรือสวนรุกขชาติ  โดยให้มีแผนที่แสดงแนวเขตซึ่งจัดท าด้วยระบบ
ภูมิสารสนเทศหรือระบบอื่นซึ่งมีลักษณะใกล้เคียงกันแนบท้ายประกาศนั้นด้วย 

ความในวรรคหนึ่งให้น ามาใช้กับการขยายหรือการเพิกถอนวนอุทยาน  สวนพฤกษศาสตร์  หรือ
สวนรุกขชาติ  ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนด้วย 

เมื่อประกาศตามวรรคหนึ่งมีผลใช้บังคับแล้ว  ให้มาตรการบังคับหรือมาตรการคุ้มครองในพื้นที่
ดังกล่าวเป็นไปตามที่ก าหนดในพระราชบัญญัตินี้  เว้นแต่กฎหมายอื่นจะได้ก าหนดมาตรการในเรื่อง
ดังกล่าวไว้ไม่ต่ ากว่ามาตรการที่ก าหนดในพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๒๗ ภายในวนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร์  หรือสวนรุกขชาติ   ห้ามมิให้บุคคลใด
กระท าการอย่างหนึ่งอย่างใดตามมาตรา  ๑๙  และมาตรา  ๒๑  วรรคหนึ่ง 

ในกรณีที่เป็นการกระท าตามมาตรา  ๑๙  (๒)  (๓)  (๕)  (๖)  (๗)  หรือ  (๘)  หรือมาตรา  ๒๑  
วรรคหนึ่ง  พนักงานเจ้าหน้าที่จะอนุญาตให้กระท าก็ได้โดยต้องปฏิบัติตามค าสั่งของพนักงานเจ้าหน้ าที ่
ซึ่งได้สั่งให้ปฏิบัติตามระเบียบที่อธิบดีก าหนด 

หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขการอนญุาตและการควบคมุดแูลตามวรรคสอง  อายุใบอนุญาต  
การต่ออายุใบอนุญาต  และการออกใบแทนใบอนุญาต  ให้เป็นไปตามระเบียบที่อธิบดีก าหนด 
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

มาตรา ๒๘ ให้น าความในมาตรา  ๘  มาตรา  ๙  มาตรา  ๒๐  มาตรา  ๒๓  มาตรา  ๒๔  
และมาตรา  ๒๕  มาใช้บังคับแก่วนอุทยาน  สวนพฤกษศาสตร์  หรือสวนรุกขชาติด้วยโดยอนุโลม 

้หนา   ๑๕๓

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๗๑    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



หมวด  ๓ 
เงินคา่บรกิารหรือเงินค่าตอบแทน 

 
 

มาตรา ๒๙ เพ่ือประโยชน์ในการรักษาสภาพ  ความปลอดภัย  ความสะอาด  ความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย  การให้บริการ  และการอ านวยความสะดวกด้านต่าง ๆ  ในอุทยานแห่งชาติ  วนอุทยาน   
สวนพฤกษศาสตร์  หรือสวนรุกขชาติ  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า  และพันธุ์พืช  จะเรียกเก็บค่าบริการ
หรือค่าตอบแทนส าหรับการนั้นก็ได้ 

หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขการเรียกเก็บและการยกเว้นค่าบริการหรือค่าตอบแทน  และ
อัตราค่าบริการหรือค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามระเบียบที่อธิบดีก าหนดโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการ 

มาตรา ๓๐ ให้แบ่งเงินในอัตราไม่เกินร้อยละสิบของเงินที่ เรียกเก็บได้ตามมาตรา  ๒๙   
แก่เทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนต าบลอันเป็นที่ตั้งของอุทยานแห่งชาติ  วนอุทยาน  สวนพฤกษศาสตร์  
หรือสวนรุกขชาติแห่งนั้น  เพ่ือน าไปใช้ในการส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงาน  หรือการอนุรักษ์  
บ ารุงรักษา  และฟื้นฟูอุทยานแห่งชาต ิ วนอุทยาน  สวนพฤกษศาสตร ์ หรือสวนรุกขชาติที่อยู่ในเขตพ้ืนที่
ที่รับผิดชอบ  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

ในกรณีที่อุทยานแห่งชาติ  วนอุทยาน  สวนพฤกษศาสตร์  หรือสวนรุกขชาติตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่  
ที่รับผิดชอบของเทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนต าบลหลายแห่ง  ให้แบ่งเงินแก่เทศบาลและองค์การบริหาร
ส่วนต าบลนั้นทุกแห่ง  แต่เมื่อรวมจ านวนเงินแล้วต้องไม่เกินอัตราที่ก าหนดไว้ในวรรคหนึ่ง 

มาตรา ๓๑ เงินที่เรียกเก็บได้ตามมาตรา  ๒๙  เงินที่มีผู้บริจาค  และเงินค่าปรับที่อธิบดีหรือ 
ผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายเปรียบเทียบตามมาตรา  ๕๒  ไม่ต้องน าส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน  และให้กรมอุทยาน
แห่งชาติ  สัตว์ป่า  และพันธุ์พืช  เก็บรักษาไว้เป็นเงินเพ่ือการอนุรักษ์  ฟ้ืนฟู  และบ ารุงรักษาอุทยานแห่งชาติ  
วนอุทยาน  สวนพฤกษศาสตร์  หรือสวนรุกขชาติ 

มาตรา ๓๒ เงินเพ่ือการอนุรักษ์  ฟ้ืนฟู  และบ ารุงรักษาอุทยานแห่งชาติ  วนอุทยาน   
สวนพฤกษศาสตร์  หรือสวนรุกขชาติตามมาตรา  ๓๑  ให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า  และพันธุ์พืช  
น าไปใช้จ่ายเพื่อกิจการ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) การคุ้มครอง  ดูแล  บ ารุงรักษา  หรือฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในอุทยาน
แห่งชาติ  วนอุทยาน  สวนพฤกษศาสตร์  สวนรุกขชาติ  หรือพ้ืนที่ซึ่งคณะกรรมการเห็นชอบให้เตรียมการ
ก าหนดเป็นอุทยานแห่งชาติ  ตลอดจนเป็นเงินช่วยเหลือและอุดหนุนกิจการใดที่เกี่ยวกับการสนับสนุน
ส่งเสริมและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในเขตนั้น  

้หนา   ๑๕๔

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๗๑    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



(๒) ค่าใช้จ่ายในการท าลาย  รื้อถอน  หรือย้ายสิ่งปลูกสร้างหรือต้นไม้  ที่มีผู้กระท าความผิด 
ตามมาตรา  ๓๕  (๓) 

(๓) เงินสวัสดิการหรือเงินช่วยเหลือให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่  เจ้าหน้าที่  หรืออาสาสมัคร 
ที่ได้รับอันตราย  บาดเจ็บ  เสียชีวิต  หรือเป็นเงินช่วยเหลือในการต่อสู้คดีจากการปฏิบัติหน้าที่ใน  
การคุ้มครอง  ดูแลรักษาอุทยานแห่งชาติ  วนอุทยาน  สวนพฤกษศาสตร์  สวนรุกขชาติ  หรือพ้ืนที่ 
ซึ่งคณะกรรมการเห็นชอบให้เตรียมการก าหนดเป็นอุทยานแห่งชาติ  

(๔) การบ ารุงรักษาสถานที่  หรือการจัดหาสิ่งจ าเป็นหรือเป็นประโยชน์ต่อการอ านวยความสะดวก  
ความปลอดภัย  การให้ความรู้  การท่องเที่ยว  หรือการพักแรมของนักท่องเที่ยว 

(๕) การฝึกอบรม  การศึกษา  หรือการวิจัยของพนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน
ด้านอุทยานแห่งชาติ  วนอุทยาน  สวนพฤกษศาสตร์  หรือสวนรุกขชาติ 

(๖) ค่าใช้จ่ายเพ่ือการบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติ  วนอุทยาน  สวนพฤกษศาสตร์  หรือ 
สวนรุกขชาติให้เป็นไปตามนโยบายการจัดการอุทยานแห่งชาติ  วนอุทยาน  สวนพฤกษศาสตร์  หรือ 
สวนรุกขชาติที่คณะกรรมการก าหนดตามมาตรา  ๑๖  (๑)  และได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ 

มาตรา ๓๓ การน าส่ง  การเก็บรักษา  และการใช้จ่ายเงินเพ่ือการอนุรักษ์   ฟ้ืนฟู  และ
บ ารุงรักษาอุทยานแห่งชาติ  วนอุทยาน  สวนพฤกษศาสตร์ หรือสวนรุกขชาติ  ให้เป็นไปตามระเบียบ 
ที่อธิบดีก าหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

เงินค่าบริการหรือเงินค่าตอบแทนที่ได้รับตามมาตรา  ๒๙  ให้จัดท ารายงานทางการเงิน  และ
ผลการปฏิบัติงานประจ าปีเสนอต่อคณะกรรมการ  และเผยแพร่ให้ประชาชนรับทราบ 

หมวด  ๔ 
การใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชวีภาพ 

 
 

มาตรา ๓๔ ผู้ใดเก็บ  จัดหา  หรือรวบรวมพันธุ์ไม้  พันธุ์สัตว์  หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของ  
พันธุ์ไม้หรือพันธุ์สัตว์ดังกล่าว  รวมถึงความหลากหลายทางชีวภาพในอุทยานแห่งชาติ   วนอุทยาน   
สวนพฤกษศาสตร์  หรือสวนรุกขชาติ  เพ่ือการศึกษาหรือวิจัยอันเป็นประโยชน์ต่อการอนุรักษ์ 
ความหลากหลายทางชีวภาพ  จะต้องได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ตามระเบียบที่อธิบดีก าหนด
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

การแบ่งปันผลประโยชน์จากผลการศึกษาหรือวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพในอุทยาน
แห่งชาติ  วนอุทยาน  สวนพฤกษศาสตร์  หรือสวนรุกขชาติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น   

้หนา   ๑๕๕

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๗๑    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



หมวด  ๕ 
พนักงานเจ้าหน้าที ่

 
 

มาตรา ๓๕ ในกรณีที่มีการกระท าฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติตามพระราชบัญญัตินี้  
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีหน้าที่และอ านาจ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) สั่งให้บุคคลออกจากอุทยานแห่งชาติ  วนอุทยาน  สวนพฤกษศาสตร์  หรือสวนรุกขชาติ  
หรือให้งดเว้นการกระท าใด ๆ  ในเขตนั้น 

(๒) สั่งเป็นหนังสือให้ผู้กระท าผิดต่อพระราชบัญญัตินี้ท าลาย  รื้อถอน  หรือกระท าการอื่นใด  
เพื่อให้อุทยานแห่งชาติ  วนอุทยาน  สวนพฤกษศาสตร์  หรือสวนรุกขชาติกลับคืนสู่สภาพเดิมภายในเวลา
ที่ก าหนด 

(๓) ยึด  ท าลาย  รื้อถอน  แก้ไข  หรือท าประการอื่นใดเมื่อผู้กระท าผิดไม่ปฏิบัติตาม  (๒)  
หรือไม่ปรากฏตัวผู้กระท าผิด  หรือรู้ตัวผู้กระท าผิดแต่หาตัวไม่พบ 

(๔) ด าเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดที่เห็นสมควร  เพ่ือป้องกัน  ระงับ  หรือบรรเทาความเสียหายแก่
อุทยานแห่งชาติ  วนอุทยาน  สวนพฤกษศาสตร์  หรือสวนรุกขชาติ  ในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉิน  

มาตรา ๓๖ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญตัินี้  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีหน้าที่และอ านาจ  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) มีหนังสือเรียกบุคคลมาให้ถ้อยค า  หรือให้ส่งเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องมาเพ่ือประกอบ 
การพิจารณาด าเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๒) เข้าไปในสถานที่ใด ๆ  ในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก  หรือในเวลา 
ท าการของสถานที่นั้นเพื่อตรวจสอบและควบคุมให้การเป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๓) ตรวจค้นสถานที่หรือยานพาหนะใด ๆ  ในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก
หรือในเวลาท าการของสถานที่นั้น  ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการกระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้
และมีเหตุอันควรเชื่อไดว้่าหากเนิ่นช้ากว่าจะเอาหมายค้นมาไดจ้ะมีการยักย้าย  ซุกซ่อน  ส่ง  หรือน าออก
นอกราชอาณาจักร  หรือท าลายทรัพย์สิน  วัตถุ  สิ่งของ  หรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการกระท าความผิด 

(๔) ยึดหรืออายัดทรัพย์สิน  วัตถุ  สิ่งของ  หรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการกระท าความผิด  
ตามพระราชบัญญัตินี้เพ่ือประโยชน์ในการตรวจสอบหรือด าเนินคดี 

เมื่อตรวจค้น  ยึด  หรืออายัดตาม  (๓)  หรือ  (๔)  แล้ว  ถ้ายังด าเนินการไม่แล้วเสร็จจะกระท า
ต่อไปในเวลากลางคืนหรือนอกเวลาท าการของสถานที่นั้นก็ได้ 

้หนา   ๑๕๖

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๗๑    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



มาตรา ๓๗ พนักงานเจ้าหน้าที่ต าแหน่งใดหรือระดับใดจะมีอ านาจตามที่ได้ก าหนดไว้ 
ในมาตรา  ๓๕  และมาตรา  ๓๖  ทั้งหมดหรือแต่บางส่วน  หรือจะต้องได้รับอนุมัติจากบุคคลใดก่อน
ด าเนินการ  รวมทั้งวิธีการปฏิบัติหน้าที่  และคุณสมบัติของพนักงานเจ้าหน้าที่แต่ละต าแหน่งหรือ  
แต่ละระดับ  ให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด  ทั้งนี้  ในการปฏิบัติหน้าที่ให้ท าเอกสารมอบหมายไว้
ประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายนั้น  เพ่ือแสดงต่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง 

มาตรา ๓๘ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตนิี ้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่แสดงบตัรประจ าตวั
ต่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง 

บัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่  ให้เป็นไปตามแบบที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด 
มาตรา ๓๙ การจับกุมปราบปรามผู้กระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี ้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่

เป็นพนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

หมวด  ๖ 
บทก าหนดโทษ 

 
 

มาตรา ๔๐ ผู้ใดกระท าการหรืองดเว้นกระท าการไม่ว่าจงใจหรือประมาทเลินเล่อโดยมิชอบ 
ด้วยกฎหมาย  และก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพยากรธรรมชาติในอุทยานแห่งชาติ   วนอุทยาน   
สวนพฤกษศาสตร์  หรือสวนรุกขชาติ  ผู้นั้นต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายให้แก่รัฐตามมูลค่าทั้งหมดของ
ทรัพยากรธรรมชาติที่ถูกท าลาย สูญหาย หรือเสียหายไปนั้น 

ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ด าเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดเพ่ือฟ้ืนฟูสภาพธรรมชาติ  ระบบนิเวศ  
ทรัพยากรธรรมชาติ  หรือความหลากหลายทางชีวภาพ  อันเป็นผลมาจากการกระท าการหรืองดเว้น
กระท าการของบุคคลใดตามวรรคหนึ่ง  ให้ผู้นั้นรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการดังกล่าวด้วย 

มูลค่าของทรัพยากรธรรมชาติตามวรรคหนึ่งให้ถือตามมูลค่าหรือบัญชีรายการที่อธิบดีก าหนด
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ  

มาตรา ๔๑ ผู้ใดยึดถือหรือครอบครองที่ดิน  ก่อสร้าง  แผ้วถาง  เผาป่า  หรือกระท าด้วย
ประการใด ๆ ให้เสื่อมสภาพหรือเปลี่ยนแปลงสภาพพ้ืนที่ไปจากเดิมในอุทยานแห่งชาติ  วนอุทยาน   
สวนพฤกษศาสตร์  หรือสวนรุกขชาติ  อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา  ๑๙  (๑)  ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่สี่ปีถึง
ยี่สิบปี  หรือปรับตั้งแต่สี่แสนบาทถึงสองล้านบาท  หรือทั้งจ าทั้งปรับ  

้หนา   ๑๕๗

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๗๑    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



ในกรณีความผิดตามวรรคหนึ่ง  ถ้าได้กระท าในพ้ืนที่ลุ่มน้ าชั้นที่  ๑  หรือพ้ืนที่ลุ่มน้ าชั้นที่  ๒  ตามที่
คณะรัฐมนตรีก าหนด  หรือพ้ืนที่เปราะบางของระบบนิเวศหรือความหลากหลายทางชีวภาพ  ผู้กระท า
ต้องระวางโทษหนักกว่าโทษที่กฎหมายบัญญัติไว้ในวรรคหนึ่งกึ่งหนึ่ง 

มาตรา ๔๒ ผู้ใดเก็บหา  น าออกไป  กระท าด้วยประการใด ๆ  ให้เป็นอันตราย  หรือ 
ท าให้เสื่อมสภาพ  ซึ่งไม้  ดิน  หิน  กรวด  ทราย  แร่  ปิโตรเลียม  หรือทรัพยากรธรรมชาติอื่น  หรือ
กระท าการอื่นใดอันส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ  ความหลากหลายทางชีวภาพ  หรือทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมในอุทยานแห่งชาติ  วนอุทยาน  สวนพฤกษศาสตร์  หรือสวนรุกขชาติ  อันเป็นการฝ่าฝืน
มาตรา  ๑๙  (๒)  ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี  หรือปรับไม่เกินห้าแสนบาท  หรือทั้งจ าทั้งปรับ   

ในกรณีความผิดตามวรรคหนึ่ง  ถ้าเป็นการกระท าแก่ทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถเกิดใหม่
ทดแทนได้ตามฤดูกาลและมีมูลค่ารวมกันไม่เกินสองพันบาท  ผู้กระท าต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท 

ในกรณีความผิดตามวรรคหนึ่ง  ถ้าเป็นการกระท าที่ได้ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ไม้ที่เป็นต้น
หรือเป็นท่อนอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสองอย่างรวมกันเกินยี่สิบต้นหรือท่อน  หรือรวมปริมาตรไม้ 
เกินสี่ลูกบาศก์เมตร  ผู้กระท าต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่สี่ปีถึงยี่สิบปี  และปรับตั้งแต่สี่แสนบาทถึง 
สองล้านบาท  

มาตรา ๔๓ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา  ๑๙  (๓)  หรือ  (๔)  ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี  หรือ
ปรับไม่เกินห้าแสนบาท  หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

มาตรา ๔๔ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา  ๑๙  (๕)  (๖)  (๘)  หรือ  (๙)  ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน
สองปี  หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท  หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

มาตรา ๔๕ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา  ๑๙  (๗)  ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท 
มาตรา ๔๖ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา  ๑๙  (๑๐)  ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี  หรือปรับไม่เกิน

สามแสนบาท  หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
มาตรา ๔๗ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา  ๒๐  หรือมาตรา  ๒๘  

หรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขตามที่ได้รับอนุญาตตามมาตรา  ๒๑  มาตรา  ๒๒  หรือมาตรา  ๒๗  ต้องระวางโทษ
ปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท  

มาตรา ๔๘ ผู้ใดกระท าการตามมาตรา  ๒๑  วรรคหนึ่ง  หรือมาตรา  ๒๗  วรรคหนึ่ง   
โดยไม่ได้รับอนุญาต  ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท 

้หนา   ๑๕๘

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๗๑    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



ในกรณีความผิดตามวรรคหนึ่ง  ถ้าเป็นการน าหรือปล่อยสัตว์ที่เป็นอันตรายหรือก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อระบบนิเวศอย่างรุนแรงในอุทยานแห่งชาติ  วนอุทยาน  สวนพฤกษศาสตร์  หรือสวนรุกขชาตินั้น  
ผู้กระท าต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี  หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท  หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

มาตรา ๔๙ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา  ๓๕  (๑)  ต้องระวางโทษ
จ าคุกไม่เกินหกเดือน  หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท  หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

นอกจากต้องระวางโทษตามวรรคหนึ่งแล้ว  ผู้นั้นยังต้องระวางโทษปรับอีกวันละไม่เกินหนึ่งหมืน่บาท  
จนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง 

มาตรา ๕๐ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา  ๓๕  (๒)  ต้องระวางโทษ
จ าคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสามปี  หรือปรับไม่เกินสามแสนบาท  หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

นอกจากต้องระวางโทษตามวรรคหนึ่งแล้ว  ผู้นั้นยังต้องระวางโทษปรับอีกวันละไม่เกินหนึ่งหมืน่บาท  
จนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง  

มาตรา ๕๑ ผู้ใดไม่อ านวยความสะดวกใหแ้ก่พนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา  ๓๖  ต้องระวางโทษ
ปรับไม่เกินสองหมื่นบาท 

มาตรา ๕๒ บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ที่มีโทษปรับสถานเดียว  หรือเป็นความผิด 
ที่มีโทษปรับหรือจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี  ให้อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายมีอ านาจเปรียบเทียบได้ตามระเบียบ
ที่รัฐมนตรีก าหนด  

เมื่อผู้ต้องหาได้ช าระค่าปรับตามจ านวนที่ เปรียบเทียบภายในสามสิบวันนับ แต่วันที่มี 
การเปรียบเทียบแล้ว  ให้ถือว่าคดีเลิกกันตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

มาตรา ๕๓ ในกรณีผู้กระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้เป็นนิติบุคคล  ถ้าการกระท าผิดนั้น
เกิดจากการสั่งการหรือการกระท าของกรรมการ  หรือผู้จัดการ  หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการด าเนินงาน
ของนิติบุคคลนั้น  หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ต้องสั่งการหรือกระท าการและละเว้นไม่สั่งการ
หรือไม่กระท าการจนเป็นเหตุให้นิติบุคคลนั้นกระท าความผิด  ผู้นั้นต้องรับโทษตามที่บัญญัติไว้ส าหรับ
ความผิดนั้นด้วย 

มาตรา ๕๔ ในการด าเนินคดอีาญาแกผู่้ฝ่าฝืนหรอืไม่ปฏิบัตติามพระราชบัญญัตนิี้  เมื่อพนักงาน
อัยการยื่นฟ้องคดีอาญา  ให้เรียกค่าเสียหายตามมาตรา  ๔๐  ไปในคราวเดียวกัน 

มาตรา ๕๕ ในกรณีที่มีผู้น าจับผู้กระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้  ให้พนักงานอัยการ
ร้องขอต่อศาล  และให้ศาลมีอ านาจพิพากษาให้จ่ายเงินสินบนน าจับแก่ผู้น าจับเป็นจ านวนไม่เกินกึ่งหนึ่งของ

้หนา   ๑๕๙
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จ านวนเงินค่าปรับตามค าพิพากษาโดยจ่ายจากเงินค่าปรับที่ช าระต่อศาล  ถ้าผู้กระท าความผิดไม่ช าระ
เงินค่าปรับหรือช าระไม่ถึงจ านวนที่จะต้องจ่ายค่าสินบนน าจับได้ครบถ้วน  ให้จ่ายเงินสินบนน าจับที่ยัง
จะต้องจ่ายจากเงินค่าขายของกลางที่ศาลสั่งให้ริบ  ถ้ายังขาดอยู่อีกก็ให้เป็นพับไป 

ในกรณีที่มีผู้น าจับหลายคน  ให้แบ่งเงินสินบนน าจับให้คนละเท่า ๆ  กัน 
การจ่ายเงินสินบนน าจับนั้น  จะจ่ายได้เมื่อคดีถึงที่สุดแล้ว 
มาตรา ๕๖ บรรดาไม้  สัตว์ป่า  ทรัพยากรธรรมชาติอื่นใดที่มีอยู่ในอุทยานแห่งชาติ  วนอุทยาน  

สวนพฤกษศาสตร์  หรือสวนรุกขชาติที่บุคคลได้มาจากการกระท าความผิด  หรืออาวุธ  เครื่องมือ  เครื่องใช้  
สิ่งปลูกสร้าง  อุปกรณ์  สัตว์พาหนะ  ยานพาหนะ  หรือเครื่องจักรกลใด ๆ  ที่บุคคลได้ใช้ในการกระท า
ความผิด  หรือมีไว้เพ่ือใช้กระท าความผิด หรือได้ใช้เป็นอุปกรณ์ให้ได้รับผลในการกระท าความผิด  
ตามมาตรา  ๑๙  (๑)  (๒)  (๔)  (๕)  (๗)  หรือ  (๑๐)  ให้ริบเสียทั้งสิ้น  โดยไม่ต้องค านึงว่าเป็นของ
ผู้กระท าความผิดและมีผู้ถูกลงโทษตามค าพิพากษาของศาลหรือไม่ 

ให้พนักงานอัยการร้องขอให้ศาลสั่งริบทรัพย์สินตามวรรคหนึ่ง  และเมื่อพนักงานอัยการ 
ได้ร้องขอต่อศาลแล้ว  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ปิดประกาศ  ณ  ที่ว่าการอ าเภอ  ที่ท าการก านัน  ที่ท าการ
ผู้ใหญ่บ้าน  และที่ท าการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกิดเหตุ  ทั้งนี้  ไม่ว่าในคดีดังกล่าวจะปรากฏ 
ตัวบุคคลซึ่งอาจเชื่อว่าเป็นเจ้าของหรือไม่ก็ตาม  ในกรณีที่ปรากฏหลักฐานว่ามีบุคคลเป็นเจ้าของ  
ทรัพย์สินตามวรรคหนึ่ง  ให้ส่งประกาศดังกล่าวทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปยังภูมิล าเนาของ
เจ้าของทรัพย์สินนั้น  เพ่ือให้บุคคลซึ่งอ้างว่าเป็นเจ้าของมายื่นค าขอเข้ามาในคดีก่อนมีค าพิพากษาของ
ศาลชั้นต้น 

ในกรณีที่ไม่มีผู้ใดอ้างตัวเป็นเจ้าของก่อนมีค าพิพากษาของศาลชั้นต้น  หรือมีเจ้าของแต่เจ้าของ
ไม่สามารถพิสูจน์ให้ศาลเชื่อได้ว่าตนไม่มีโอกาสทราบหรือไม่มีเหตุอันควรสงสัยว่าจะมีการน าทรัพย์สินนั้น
ไปใช้ในการกระท าความผิดดังกล่าว  อีกทั้งตนได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรแล้วที่จะป้องกันมิให้  
มีการกระท าความผิดเช่นนั้นเกิดขึน้หรือไม่สามารถพิสูจน์ให้ศาลเชื่อไดว้่าตนไม่มีโอกาสทราบหรือไมม่เีหตุ
อันควรสงสัยว่าจะมีการน าทรัพย์สินดังกล่าวไปใช้ในการกระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้   ให้ศาล 
สั่งริบทรัพย์สินดังกล่าวได้เมื่อพ้นก าหนดสามสิบวันนับแต่วันแรกของวันที่ปิดประกาศ  ในกรณีที่ปรากฏ
หลักฐานว่ามีบุคคลเป็นเจ้าของทรัพย์สินให้นับแต่วันที่เจ้าของทรัพย์สินได้รับหรือถือว่าได้รับไปรษณีย์
ลงทะเบียนตอบรับดงักล่าวตามวรรคสอง  และในกรณีนี้มิให้น ามาตรา  ๓๖  แห่งประมวลกฎหมายอาญา
มาใช้บังคับ 
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บทเฉพาะกาล 
 
 

มาตรา ๕๗ ในวาระเริ่มแรก  ในระหว่างที่ยังไม่มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
ตามมาตรา  ๑๐  ให้คณะกรรมการอุทยานแห่งชาติ  ประกอบด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เป็นประธานกรรมการ  ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  เป็นรองประธานกรรมการ  ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  อธิบดีกรมการปกครอง  
อธิบดีกรมการท่องเที่ยว  อธิบดีกรมป่าไม้  อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  อธิบดีกรมที่ดิน 
และเลขาธิการส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เป็นกรรมการ  และ 
ให้อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ  สัตว์ป่า  และพันธุ์พืช   เป็นกรรมการและเลขานุการ  ปฏิบัติหน้าที่ 
ตามพระราชบัญญัตินี้ไปพลางก่อนจนกว่าจะได้มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามพระราชบัญญัตินี้ 
ซึ่งต้องไม่เกินหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

มาตรา ๕๘ บรรดาอุทยานแห่งชาติที่ได้ประกาศก าหนดโดยพระราชกฤษฎีกาก่อนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ให้เป็นอุทยานแห่งชาติตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๕๙ บรรดาอาชญาบัตร  ประทานบัตร  และใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยแร่  
และสัมปทาน  ใบอนุญาต  และหนังสืออนุญาตเข้าท าประโยชน์หรืออยู่อาศัยตามกฎหมายว่าด้วย  
ป่าสงวนแห่งชาติซึ่งได้ออกให้แก่บุคคลใดไว้แล้วก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ให้คงใช้ต่อไปเพียงเท่า
ก าหนดอายุของอาชญาบัตร  ประทานบัตร  และใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยแร่  และสัมปทาน  
ใบอนุญาต  และหนังสืออนุญาตเข้าท าประโยชน์หรืออยู่อาศัยตามกฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาตินั้น ๆ  

มาตรา ๖๐ บรรดาใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาตที่ออกให้แก่บุคคลใดตามกฎหมายว่าด้วย
อุทยานแห่งชาติก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ให้ยังคงใช้ได้ต่อไปจนสิ้นอายุ 

มาตรา ๖๑ ให้โอนเงินที่กรมอุทยานแห่งชาติ  สัตว์ป่า  และพันธุ์พืช  เก็บไว้เป็นรายได้ 
เพ่ือบ ารุงรักษาอุทยานแห่งชาติตามมาตรา  ๒๓  แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๐๔   
มาเป็นเงินเพ่ือการอนุรักษ์  ฟื้นฟู  และบ ารุงรักษาอุทยานแห่งชาติ  วนอุทยาน  สวนพฤกษศาสตร์  หรือ
สวนรุกขชาติ  ตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๖๒ บรรดาระเบียบหรือประกาศใด ๆ  ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติอุทยาน
แห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๐๔  และใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ให้ยังคงใช้บังคับได้ต่อไป
เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้  ทั้งนี้  จนกว่าจะมีระเบียบหรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้
ใช้บังคับ 

้หนา   ๑๖๑
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การออกระเบียบหรือประกาศตามวรรคหนึง่  ให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปีนับแตว่นัที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  

มาตรา ๖๓ ให้วนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร์  หรือสวนรุกขชาติ  ที่ก าหนดให้มีขึ้นก่อนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  เฉพาะในส่วนที่เป็นงานในภารกิจหรืออยู่ในความรับผิดชอบของกรมอุทยาน
แห่งชาติ  สัตว์ป่า  และพันธุ์พืช  ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมอุทยานแห่งชาติ  สัตว์ป่า  และ
พันธุ์พืช  กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม  พ.ศ.  ๒๕๔๗  เป็นวนอุทยาน  สวนพฤกษศาสตร์  
หรือสวนรุกขชาติตามพระราชบัญญตัินี ้ และให้กรมอุทยานแห่งชาติ  สัตว์ป่า  และพันธุ์พืช  จัดท าแผนที่
แสดงแนวเขตของพ้ืนที่ดังกล่าวให้เป็นไปตามมาตรา  ๒๖  แห่งพระราชบัญญัตินี้  ให้แล้วเสร็จภายใน 
สองร้อยสี่สิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

มาตรา ๖๔ ให้กรมอุทยานแห่งชาติ  สัตว์ป่า  และพันธุ์พืช  ส ารวจการถือครองที่ดินของ
ประชาชนที่อยู่อาศัยหรือท ากินในอุทยานแห่งชาติแต่ละแห่งให้แล้วเสร็จภายในสองร้อยสี่สิบวันนับแต่
วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

เมื่อพ้นระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง  และรัฐบาลมีแผนงานหรือนโยบายในการช่วยเหลือประชาชน
ที่ไม่มีที่ดินท ากินและได้อยู่อาศัยหรือท ากินในอุทยานแห่งชาติที่มีการประกาศก าหนดมาก่อนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ให้กรมอุทยานแห่งชาติ  สัตว์ป่า  และพันธุ์พืช  โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการจัดท าโครงการเกี่ยวกับการอนุรักษ์และดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติภายในอุทยานแห่งชาติ
โดยมิได้สิทธิในที่ดินนั้น  เสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือให้ความเห็นชอบ  โดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกา     

พระราชกฤษฎีกาตามวรรคสองต้องมีวัตถุประสงค์เพ่ือช่วยเหลือบุคคลที่ไม่มีที่ดินท ากินและ 
ได้อยู่อาศัยหรือท ากินในอุทยานแห่งชาติ  ภายใต้กรอบเวลาตามมตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวนัที่  ๓๐  มิถุนายน  
๒๕๔๑  เรื่อง  การแกไ้ขปญัหาที่ดนิในพ้ืนที่ป่าไม ้ หรือตามค าสั่งคณะรกัษาความสงบแหง่ชาต ิ ที่  ๖๖/๒๕๕๗  
เรื่อง  เพ่ิมเติมหน่วยงานส าหรับการปราบปราม  หยุดยั้งการบุกรุกท าลายทรัพยากรป่าไม้  และนโยบาย
การปฏิบัติงานเป็นการชั่วคราวในสภาวการณ์ปัจจุบัน  ลงวันที่  ๑๗  มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๕๗  
โดยต้องจัดให้มีแผนที่แสดงแนวเขตโครงการที่จะด าเนินการซึ่งจัดท าด้วยระบบภูมิสารสนเทศหรือ  
ระบบอื่นซึ่งมีลักษณะใกล้เคียงกันแนบท้ายพระราชกฤษฎีกา  และมีระยะเวลาการบังคับใช้คราวละไม่เกิน
ยี่สิบปี  และอย่างน้อยต้องมีสาระส าคัญเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การพิจารณาและคุณสมบัติของบุคคล  
ที่อยู่อาศัยหรือท ากินในชุมชนภายใต้โครงการที่จะด าเนินการ  หน้าที่ของบุคคลที่อยู่อาศัยหรือท ากินในชุมชน
ในการอนุรักษ์  ฟ้ืนฟู  ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ  ระบบนิเวศ  และความหลากหลายทางชีวภาพ
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ภายในเขตพ้ืนที่ด าเนินโครงการ  หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขการอยู่อาศัยหรือท ากิน  และการสิ้นสุด
การอยู่อาศัยหรือท ากิน  และมาตรการในการก ากับดูแล  การติดตาม  และการประเมินผลการด าเนินโครงการ  

ในกรณีบุคคลที่อยู่อาศัยหรือท ากินได้ครอบครองที่ดิน  ก่อสร้าง  แผ้วถาง  หรือกระท าด้วย
ประการใด ๆ ให้เสื่อมสภาพหรือเปลี่ยนแปลงสภาพพ้ืนที่ไปจากเดิม  เก็บหา น าออกไป  กระท าด้วย
ประการใด ๆ  ให้เป็นอันตราย  หรือท าให้เสื่อมสภาพ  ซึ่งไม้  ดิน  หิน  กรวด  ทราย  แร่  ปิโตรเลียม  
หรือทรัพยากรธรรมชาติอื่น  หรือกระท าการอื่นใดอันส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ  ความหลากหลาย  
ทางชีวภาพ  หรือทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  หรือน าหรือปล่อยสัตว์  ในเขตพ้ืนที่โครงการ  
ตามพระราชกฤษฎีกาที่ตราขึ้นตามมาตรานี้  หากการกระท าดังกล่าวเป็นไปเพ่ือการด ารงชีพอย่างเป็น
ปกติธุระ  และได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบที่อธิบดีก าหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการแล้ว  
ผู้นั้นไม่ต้องรับโทษ   

มาตรา ๖๕ เพ่ือประโยชน์ในการอนุรักษ์  ฟ้ืนฟู  บ ารุงรักษา  และควบคุมการใช้ประโยชน์
ซึ่งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในอุทยานแห่งชาติ  ให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า  และพันธุ์พืช  
ส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับประเภทและชนิดของทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถเกิดใหม่ทดแทนได้  
ในอุทยานแห่งชาติที่ได้ประกาศก าหนดโดยพระราชกฤษฎีกาก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ให้แล้วเสร็จ
ภายในสองร้อยสี่สิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

ในกรณีที่กรมอุทยานแห่งชาติ  สัตว์ป่า  และพันธุ์พืช  เห็นว่าพ้ืนที่ในอุทยานแห่งชาติตามวรรคหนึ่ง
แห่งใด  มีทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถเกิดใหม่ทดแทนไดต้ามฤดูกาลที่มีศักยภาพเหมาะสมและเพียงพอ
ในการเก็บหาหรือการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาตินั้นโดยไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพธรรมชาติ  
สัตว์ป่า  ความหลากหลายทางชีวภาพ  และระบบนิเวศ  และเป็นกรณีที่มีความจ าเป็นเพ่ือแก้ไขปัญหา
การด ารงชีพตามวิถีชุมชนหรือวิถีชีวิตดั้งเดิมที่อยู่โดยรอบบริเวณอุทยานแห่งชาติดังกล่าว  ให้กรมอุทยาน
แห่งชาติ  สัตว์ป่า  และพันธุพื์ช  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการเสนอรัฐมนตรีเพ่ือจัดท าโครงการอนรุกัษ์
และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนในอุทยานแห่งชาตินั้นเป็นประกาศกระทรวง  เสนอคณะรัฐมนตรี
เพ่ือให้ความเห็นชอบ  และให้มีแผนที่แสดงแนวเขตโครงการที่จะด าเนินการซึ่งจัดท าด้วยระบบภูมิสารสนเทศ  
หรือระบบอื่นซึ่งมีลักษณะใกล้เคียงแนบท้ายประกาศกระทรวงนั้นด้วย 

เพ่ือประโยชน์ในการควบคุมและลดการพ่ึงพิงการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติใน
อุทยานแห่งชาติ  โครงการอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนที่จะด าเนินการภายใต้
ประกาศกระทรวงตามวรรคสองให้มีระยะเวลาไม่เกินยี่สิบปี  และจะต้องสอดคล้องกับนโยบายการจัดการ
อุทยานแห่งชาติ  และแผนการบริหารจัดการพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติแห่งนั้น  และอย่างน้อยต้องมีสาระส าคัญ
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เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การพิจารณาและคุณสมบัติของบุคคลที่จะได้รับอนุญาตภายใต้โครงการที่จะด าเนินการ  
หน้าที่ของบุคคลที่ได้รับอนุญาตในการอนุรักษ์  ฟ้ืนฟู  ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ  ระบบนิเวศ  และ
ความหลากหลายทางชีวภาพภายในเขตพ้ืนที่ด าเนินโครงการ  ประเภท  ชนิด  จ านวน  หรือปริมาณ 
ของทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถเกิดใหม่ทดแทนได้ตามฤดูกาลที่อนุญาตให้เก็บหาหรือใช้ประโยชน์  
ช่วงระยะเวลาด าเนินการที่เหมาะสม  มาตรการตรวจสอบและควบคุมผลกระทบ  และการฟ้ืนฟูสภาพพ้ืนที่
หรือทรัพยากรธรรมชาติ  หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขการอนุญาตการเก็บหาหรือการใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรธรรมชาติ  และการสิ้นสุดการอนุญาต  มาตรการในการก ากับดูแล  การตรวจสอบ   
การติดตาม  การควบคุมผลกระทบและการฟื้นฟูสภาพพ้ืนที่หรือทรัพยากรธรรมชาติ  และการประเมินผล
การด าเนินโครงการ  และแนวทางในการลดการพ่ึงพิงการใช้ทรัพยากรธรรมชาติดังกล่าวในเขตพ้ืนที่
ด าเนินโครงการ  

การเก็บหาหรือการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถเกิดใหม่ทดแทนได้ตามฤดูกาล
ของบุคคลที่ได้รับอนุญาตในเขตพ้ืนที่โครงการตามประกาศกระทรวงที่ออกตามมาตรานี้  หากเป็นการเก็บหา
หรือการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติตามประเภท  ชนิด  และจ านวนตามที่ได้รับอนุญาต  และเป็นไป
เพ่ือการด ารงชีพอย่างเป็นปกติธุระ  และได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบที่อธิบดีก าหนดโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการแล้ว  ผู้นั้นไม่ต้องรับโทษ 

 
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 

นายกรฐัมนตร ี
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ  โดยที่พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ   
พ.ศ.  ๒๕๐๔  ที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานาน  ท าให้บทบัญญัติบางประการไม่เหมาะสมกับ
สถานการณ์ปัจจุบันในการสงวน  อนุรักษ์  คุ้มครอง  และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ  เช่น  พันธุ์ไม้   
สัตว์ป่า  ตลอดจนทิวทัศน์  ป่า  และภูเขา  ให้คงอยู่ในสภาพธรรมชาติเดิมมิให้ถูกท าลาย  ทั้งนี้  เพ่ือประโยชน์
ของประเทศในการเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ทางธรรมชาติหรือนันทนาการของประชาชน  และเพ่ือให้การใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพในอุทยานแห่งชาติเป็นไปอย่างสมดุลและยั่งยืน   
และสอดคล้องกับข้อตกลงระหว่างประเทศตามพันธกรณีที่ประเทศไทยเป็นภาคีสมาชิก  จึงจ าเป็นต้องตรา
พระราชบัญญัตินี้ 
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