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พระราชบัญญัติ
อุทยานแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๖๒

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
เป็นปีที่ ๔ ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ
พระราชบั ญ ญั ติ นี้ มี บ ทบั ญญั ติบ างประการเกี่ ย วกั บการจ ากัด สิ ท ธิ และเสรีภ าพของบุคคล
ซึ่งมาตรา ๒๖ ประกอบกับมาตรา ๒๘ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๗ และมาตรา ๔๐ ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทาได้โดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
เหตุผลและความจาเป็นในการจากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามพระราชบัญญัตินี้ เพื่อให้
การสงวน อนุรักษ์ คุ้มครอง และบารุงรักษาอุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร์ และ
สวนรุกขชาติ และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ระบบนิเวศ และความหลากหลายทางชีวภาพ
ในพื้นที่ดังกล่าวให้เกิดประโยชน์อย่างสมดุลและยั่งยืน ซึ่งการตราพระราชบัญญัตินี้สอดคล้องกับเงื่อนไข
ที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๖ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ต ราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคาแนะนาและยินยอมของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติทาหน้าที่รัฐสภา ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒”
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มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกาหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ยกเลิก
(๑) พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔
(๒) พระราชกาหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ พ.ศ. ๒๕๓๒
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้
“ไม้ ” หมายความว่ า ไม้ ทุ ก ชนิ ด ที่ เ กิ ด ขึ้ น หรื อ มี อ ยู่ ใ นอุ ท ยานแห่ ง ชาติ วนอุ ท ยาน
สวนพฤกษศาสตร์ หรือสวนรุกขชาติ ทั้งที่มีลักษณะเป็นต้น กอ หรือเถา และหมายความรวมถึงราก
ปุ่ม ตอ หน่อ กิ่ง ตา หัว เหง้า เศษ ปลาย ส่วนหนึ่งส่วนใดของไม้ ไม่ว่าจะถูกตัด ฟัน เลื่อย ผ่า
ถาก ทอน ขุด หรือกระทาโดยวิธีการอื่นใด
“สัตว์ป่า” หมายความว่า สัตว์ป่าตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า ที่มีอยู่
ในอุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร์ หรือสวนรุกขชาติ
“อุทยานแห่งชาติ” หมายความว่า พื้นที่ที่มีความโดดเด่นสวยงามทางธรรมชาติเป็นพิเศษ
หรือมีความหลากหลายทางชีวภาพ ระบบนิเวศ ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และสัตว์ป่าหรือ
พืชป่าประจาถิ่น ที่ห ายากหรือ ใกล้สูญพันธุ์ หรือโดดเด่นด้านธรณีวิทยา หรือมรดกทางวัฒนธรรม
ที่สมควรสงวนหรืออนุรักษ์ไว้เพื่อประโยชน์ของคนในชาติหรือเพื่อเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ทางธรรมชาติ
หรือนันทนาการของประชาชนอย่างยั่งยืน
“วนอุทยาน” หมายความว่า พื้นที่ที่มีสภาพธรรมชาติสวยงามเหมาะแก่การสงวนรักษาไว้
ให้เป็นแหล่งคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือเพื่อเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ทางธรรมชาติ
หรือนันทนาการของประชาชนโดยส่วนรวม
“สวนพฤกษศาสตร์ ” หมายความว่า พื้นที่ที่มีการจัดรวบรวมพรรณไม้ โดยมีการจัดแยก
พรรณไม้ออกเป็นหมวดหมู่ตามหลักพฤกษศาสตร์ หรือตามหลักอนุกรมวิธานพืชเพื่อให้เป็นแหล่งอนุรักษ์
ความหลากหลายทางชีวภาพ เป็นสถานที่ศึกษาค้นคว้าวิจัยทางวิชาการ และใช้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
ของประชาชน
“สวนรุกขชาติ” หมายความว่า พื้นที่ที่มีการรวบรวมและอนุรักษ์พรรณไม้ที่มีค่า หายาก หรือ
ใกล้สูญพันธุ์ซึ่งมีอยู่ในท้องถิ่น เพื่อให้ได้รับความรู้เกี่ยวกับพันธุ์ไม้ และการพักผ่อนหย่อนใจของประชาชน
“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการอุทยานแห่งชาติ
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“อธิบดี” หมายความว่า อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๕ ให้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อ มรักษาการ
ตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอานาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ กับออกกฎกระทรวงกาหนดค่าธรรมเนียม
ไม่เกินอัตราท้ายพระราชบัญญัตินี้ ลดหรือยกเว้นค่าธรรมเนียม และกาหนดกิจการอื่น หรือออกประกาศ
และระเบียบ เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
การออกกฎกระทรวงกาหนดค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่ง รัฐมนตรีจะกาหนดค่าธรรมเนียม
ให้แตกต่างกันโดยคานึงถึงขนาด ลักษณะ ประเภทกิจการหรือกิจกรรม หรือเขตพื้นที่ที่จะดาเนินการก็ได้
กฎกระทรวงและประกาศนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับได้
หมวด ๑
อุทยานแห่งชาติ
ส่วนที่ ๑
การกาหนดอุทยานแห่งชาติ
มาตรา ๖ เมื่อปรากฏว่าพื้นที่ใดมีลักษณะเหมาะสมที่จะกาหนดเป็นอุทยานแห่งชาติ
ให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยตราเป็น
พระราชกฤษฎีกาและให้มีแผนที่แสดงแนวเขตซึ่งจัดทาด้วยระบบภูมิสารสนเทศหรือระบบอื่นซึ่งมีลักษณะ
ใกล้เคียงกันแนบท้ายพระราชกฤษฎีกานั้นด้วย
เมื่อพระราชกฤษฎีกาตามวรรคหนึง่ มีผลใช้บังคับแล้ว ให้มาตรการบังคับหรือมาตรการคุ้มครอง
ในพื้นที่ดังกล่าวเป็นไปตามที่กาหนดในพระราชบัญญัตินี้ เว้นแต่กฎหมายอื่นจะได้กาหนดมาตรการใน
เรื่องดังกล่าวไว้ไม่ต่ากว่ามาตรการที่กาหนดในพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๗ การขยายหรือการเพิกถอนอุทยานแห่งชาติไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ให้กระทา
โดยพระราชกฤษฎีกา และในกรณีที่เป็นการขยายหรือการเพิกถอนอุทยานแห่งชาติ บางส่วนให้มีแผนที่
แสดงแนวเขตที่เปลี่ยนแปลงไปซึ่งจัดทาด้วยระบบภูมิสารสนเทศหรือระบบอื่นซึ่งมีลักษณะใกล้เคียงกัน
แนบท้ายพระราชกฤษฎีกาด้วย
มาตรา ๘ พื้น ที่ที่จะกาหนดให้เป็นอุทยานแห่งชาติต ามมาตรา ๖ ต้องมิได้เป็นที่ดิน
ที่มีหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตามประมวลกฎหมายที่ดินหรือกฎหมายอื่นของบุคคลใด
เว้นแต่เป็นที่ดินของหน่วยงานของรัฐ
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การกาหนดอุทยานแห่งชาติในพื้นที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบ ดูแลรักษา หรือเป็นของหน่วยงาน
ของรัฐ หรือมีหน่วยงานของรัฐได้รับอนุญาตให้มีการใช้หรือทาประโยชน์ ให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า
และพันธุ์พืชขอความเห็นจากหน่วยงานของรัฐนั้นก่อน
ในการกาหนดให้พื้นที่บริเวณใดเป็นอุทยานแห่งชาติ การขยายอุทยานแห่งชาติ หรือการเพิกถอน
อุทยานแห่งชาติไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ให้มีการรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย
ชุมชนที่เกี่ยวข้อง และประชาชน เพื่อนามาประกอบการพิจารณาดาเนินการ ทั้งนี้ ตามประกาศที่รัฐมนตรี
กาหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ห้ามมิให้เพิกถอนอุทยานแห่งชาติไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนเพื่อนามากาหนดเป็นวนอุทยาน
สวนพฤกษศาสตร์ หรือสวนรุกขชาติ
มาตรา ๙ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่จัดให้มีหลักเขต ป้าย เครื่องหมายแสดงแนวเขตอุทยาน
แห่งชาติ และเครื่องหมายอื่นที่จาเป็น เพื่อให้ประชาชนทราบว่าเป็นเขตอุทยานแห่งชาติ และอานวย
ความสะดวกและให้ความรู้แก่ประชาชน
ในการดาเนินการตามวรรคหนึ่ง พนักงานเจ้าหน้าที่อาจมอบหมายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ช่วยดูแลหรือบารุงรักษาหลักเขต ป้าย เครื่องหมายแสดงแนวเขต และเครื่องหมายอื่นได้ตามสมควร
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และรูปแบบในการจัดให้มีหลักเขต ป้าย เครื่องหมายแสดงแนวเขต
และเครื่องหมายอื่นที่จาเป็น ให้เป็นไปตามระเบียบที่อธิบดีกาหนด
ส่วนที่ ๒
คณะกรรมการอุทยานแห่งชาติ
มาตรา ๑๐ ให้ มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกว่า “คณะกรรมการอุทยานแห่งชาติ ”
ประกอบด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานกรรมการ
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นรองประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ อธิบดีกรมการปกครอง อธิบดีกรมการท่องเที่ยว อธิบดีกรมป่าไม้ อธิบดีกรมทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่ง อธิบดีกรมที่ดิน เลขาธิการสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เป็นกรรมการโดยตาแหน่ง และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จานวนไม่เกินเจ็ดคน ซึ่งคณะรัฐมนตรี
แต่งตั้งจากผู้ซึ่งมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ หรือมีประสบการณ์ด้านอุทยานแห่งชาติ ด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านการท่องเที่ยวและนันทนาการ หรือด้านกฎหมาย เป็นกรรมการ
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ให้อธิบดีเป็นกรรมการและเลขานุการ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่ง ให้แต่งตั้งจากผู้แทนภาคเอกชนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
มาตรา ๑๑ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒติ อ้ งมีสัญชาติไทยและมีประสบการณ์หรือทางานด้านทีแ่ ต่งตัง้
ไม่น้อยกว่าสิบปี และไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(๑) เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต
(๒) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๓) ต้องคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นความผิดลหุโทษหรือความผิดอันได้กระทา
โดยประมาท
(๔) เป็นข้าราชการการเมือง ผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิน่
กรรมการหรือผู้ดารงตาแหน่งซึ่งรับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเมือง หรือ
เจ้าหน้าที่พรรคการเมือง
มาตรา ๑๒ กรรมการผู้ ทรงคุ ณวุ ฒิมีวาระการดารงตาแหน่ งคราวละสามปี กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากตาแหน่งอาจได้รับการแต่งตั้งอีกได้
ในกรณี ที่ ก รรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ พ้ น จากต าแหน่ ง ตามวาระ แต่ ยั ง มิ ไ ด้ แ ต่ ง ตั้ ง กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิใหม่ ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒินั้นปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อนจนกว่าจะได้แต่งตั้งกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิใหม่
มาตรา ๑๓ นอกจากการพ้นจากตาแหน่งตามวาระ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตาแหน่ง
เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) คณะรั ฐ มนตรี ใ ห้ อ อก เพราะบกพร่ อ งต่ อ หน้ า ที่ มี ค วามประพฤติ เ สื่ อ มเสี ย หรื อ
หย่อนความสามารถ
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๑
มาตรา ๑๔ ในกรณี ที่ กรรมการผู้ ท รงคุณ วุฒิพ้ นจากตาแหน่งก่อ นวาระ หรื อ ในกรณีที่
คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพิ่มขึ้นในระหว่างที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งแต่งตั้งไว้แล้ว
ยังมีวาระอยู่ในตาแหน่ง ให้ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งแทนตาแหน่งที่ว่างหรือเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุ ฒิเพิ่มขึ้น
อยู่ในตาแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้แต่งตั้งไว้แล้ว เว้นแต่วาระเหลืออยู่
ไม่ถึงเก้าสิบวันจะไม่แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทนหรือเพิ่มขึ้นก็ได้
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มาตรา ๑๕ การประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ งของ
จานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
ในการประชุมคณะกรรมการ ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้
ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการและรองประธานกรรมการไม่มา
ประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งทาหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน
ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
มาตรา ๑๖ คณะกรรมการมีหน้าที่และอานาจ ดังต่อไปนี้
(๑) กาหนดนโยบายการจัดการอุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร์ และสวนรุกขชาติ
(๒) เสนอแนะการกาหนดพื้นที่ใดเป็นอุทยานแห่งชาติ การขยายหรือการเพิกถอนอุทยาน
แห่งชาติ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ
(๓) พิจารณาให้ความเห็นชอบการกาหนดพื้นที่ใดเป็นวนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร์ และ
สวนรุกขชาติ รวมทั้งการขยายหรือการเพิกถอนวนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร์ และสวนรุกขชาติ
เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ
(๔) พิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบเกี่ ย วกั บ การออกกฎกระทรวง ประกาศ หรื อ ระเบี ย บที่
พระราชบัญญัตินี้กาหนดให้ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
(๕) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นหรือตามที่คณะรัฐมนตรี
หรือรัฐมนตรีมอบหมาย
มาตรา ๑๗ ให้คณะกรรมการมีอานาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใด
ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
การประชุมของคณะอนุกรรมการ ให้นาความในมาตรา ๑๕ มาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม
ส่วนที่ ๓
การคุม้ ครอง บารุง ดูแล และรักษาอุทยานแห่งชาติ
มาตรา ๑๘ ในการคุ้มครอง บารุง ดูแล รักษา และการบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติ
ให้จัดให้มีแผนการบริหารจัดการพื้นที่อุทยานแห่งชาติแต่ละแห่งพร้อมแผนที่แสดงรายละเอียดและแนวเขต
การจัดการพื้นที่เพื่อเสนออธิบดีให้ความเห็นชอบ เมื่ออธิบดีให้ความเห็นชอบแผนการบริหารจัดการพืน้ ที่
ดังกล่าวแล้ว ให้หัวหน้าอุทยานแห่งชาติที่มีหน้าที่รับผิดชอบในอุทยานแห่งชาตินั้นปิดประกาศแผนทีแ่ ละ
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แนวเขตการจัดการท้ายประกาศไว้ ณ สถานที่ที่เปิดเผย และดาเนินการจัดการพื้นที่อุทยานแห่งชาติ
ให้เป็นไปตามแผนการบริหารจัดการพื้นที่ดังกล่าว
การจัดทาแผนการบริหารจัดการพื้นที่อุทยานแห่งชาติและการกาหนดเขตการจัดการภายใน
พื้นที่อุทยานแห่งชาติ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่อธิบดีกาหนด โดยการกาหนดเขตการจัดการภายใน
พื้น ที่อุทยานแห่ งชาติดังกล่าวต้องไม่กระทบต่อลักษณะพื้นที่ที่ต้องการอนุรักษ์สภาพธรรมชาติหรือ
เป็นพื้นที่เปราะบางของระบบนิเวศ และต้องรักษาไว้ซึ่งสภาพความเป็นอุทยานแห่งชาติด้วย
แผนการบริหารจัดการพื้นที่อุทยานแห่งชาติ อย่างน้อยต้องประกอบด้วยวิธีการดาเนินการ
แนวทางการจัดการ และการกากับดูแลการใช้พื้นที่ และให้มีการรับฟัง ความคิดเห็นและการมีส่วนร่วม
ของผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชนที่เกี่ยวข้อง และประชาชนด้วย
ในการรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชนที่เกี่ยวข้อง และประชาชน
ตามวรรคสาม ให้นาประกาศของรัฐมนตรีที่ออกตามความในมาตรา ๘ วรรคสาม มาใช้บังคับด้วย
โดยอนุโลม
มาตรา ๑๙ ภายในอุทยานแห่งชาติ ห้ามมิให้บุคคลใดกระทาการอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
(๑) ยึดถือหรือครอบครองที่ดิน ก่อสร้าง แผ้วถาง เผาป่า หรือกระทาด้วยประการใด ๆ
ให้เสื่อมสภาพหรือเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่ไปจากเดิม
(๒) เก็บหา นาออกไป กระทาด้ วยประการใด ๆ ให้เป็นอันตราย หรือทาให้เสื่อมสภาพ
ซึ่งไม้ ดิน หิน กรวด ทราย แร่ ปิโตรเลียม หรือทรัพยากรธรรมชาติอื่น หรือกระทาการอื่นใด
อันส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ ความหลากหลายทางชีวภาพ และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(๓) ล่อหรือนาสัตว์ป่าออกไปหรือกระทาให้เป็นอันตรายแก่สัตว์ป่าด้วยประการใด ๆ
(๔) เปลี่ยนแปลงทางน้าหรือทาให้นาในล
้ าน้า ลาห้วย หนอง บึง ทะเล ท่วมท้น เหือดแห้ง
เน่าเสีย หรือเป็นพิษ
(๕) ปิดกั้นหรือทาให้กีดขวางแก่ทางน้าหรือทางบก
(๖) เข้าไปดาเนินกิจการใด ๆ เพื่อหาผลประโยชน์
(๗) นาเครื่องมือสาหรับล่าสัตว์หรือจับสัตว์ หรืออาวุธใด ๆ เข้าไป
(๘) ยิงปืน ทาให้เกิดระเบิด หรือจุดดอกไม้เพลิง
(๙) ทิ้งสิ่งที่เป็นเชื้อเพลิงซึ่งอาจทาให้เกิดเพลิงไหม้
(๑๐) กระท าให้ ห ลั ก เขตหรื อ เครื่ อ งหมายแสดงแนวเขต ซึ่ ง พนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ จั ด ให้ มี
ตามพระราชบัญญัตินี้ เคลื่อนที่ ลบเลือน เสียหาย สูญหาย หรือไร้ประโยชน์
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มาตรา ๒๐ บุคคลซึ่งเข้าไปในอุทยานแห่งชาติ ต้องปฏิบัติตามคาสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่
ซึ่งได้สั่งให้ปฏิบัติตามระเบียบที่อธิบดีกาหนด
มาตรา ๒๑ บุคคลใดน าหรือปล่อยสัต ว์เข้าไปในอุทยานแห่งชาติต้องได้รับอนุญาตจาก
พนักงานเจ้าหน้าที่
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามระเบียบที่อธิบดี
กาหนด
มาตรา ๒๒ พนักงานเจ้าหน้าที่มีอานาจอนุญาตให้บุคคลกระทาการตามมาตรา ๑๙ (๒)
(๕) (๖) หรือ (๗) ได้ตามลักษณะของเขตการจัดการพื้ นที่อุทยานแห่งชาติที่กาหนดไว้ โดยอยู่ใน
ความควบคุมดูแลของพนักงานเจ้าหน้าที่ ทั้งนี้ การอนุญาตดังกล่าวให้กระทาได้เฉพาะเพื่อการสารวจ
การศึ ก ษา การวิ จั ย หรื อ การทดลองทางวิ ชาการ การถ่ า ยท าภาพยนตร์ วี ดิ ทั ศ น์ หรื อ สารคดี
การถ่ายภาพ การศึกษาธรรมชาติ การบารุงรักษาโครงสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐาน หรือเพื่อความมั่นคง
ทางพลังงาน หรือการท่องเที่ยวที่เป็นประโยชน์ และไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่ออุทยานแห่งชาติ
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการอนุญาตและการควบคุมดูแลตามวรรคหนึ่ง อายุใบอนุญาต
การต่ อ อายุ ใ บอนุ ญ าต และการออกใบแทนใบอนุ ญ าต ให้ เ ป็ น ไปตามระเบี ย บที่ อ ธิ บ ดี ก าหนด
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
มาตรา ๒๓ เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครอง ดูแลรักษา หรือบารุงอุทยานแห่งชาติ หรือ
การสารวจ การศึกษา การวิจัย หรือการทดลองทางวิชาการ หรือเพื่ออานวยความสะดวกในการทัศนาจร
หรือการพักแรมเป็นการชั่วคราว หรือเพื่ออานวยความปลอดภัย หรือให้ความรู้แก่ประชาชนโดยทั่วไป
ในอุทยานแห่งชาติ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอานาจกระทาการตามมาตรา ๑๙
การกระท าของพนั ก งานเจ้ าหน้า ที่ ต ามวรรคหนึ่ ง ให้ เ ป็ น ไปตามระเบีย บที่ อ ธิ บดี กาหนด
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
มาตรา ๒๔ ในอุทยานแห่งชาติต้องจัดให้มีการประชาสัมพันธ์ การดูแลรักษาความปลอดภัย
การให้คาแนะนา หรือการจัดระบบการเตือนภัยแก่ประชาชน
การดาเนินการตามวรรคหนึ่ง หัวหน้าอุทยานแห่งชาติอาจร้องขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์กรอื่นใด หรือบุคคลใด ช่วยดาเนินการตามความจาเป็นก็ได้ และให้ถือว่าการกระทาของเจ้าหน้าที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ขององค์กรอื่น หรือบุคคลอื่นใดดังกล่าว เป็นการกระทาของ
พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้
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มาตรา ๒๕ ในกรณีที่มีความจาเป็นเร่งด่วนหรือมีเหตุฉุกเฉินที่จะต้องกระทาการหรืองดเว้น
การกระทาใด ๆ ในอุทยานแห่งชาติเพื่อช่วยเหลือหรือป้องกันภยันตรายแก่บุคคลหรือชุมชน เพื่อรักษา
สภาพธรรมชาติ ระบบนิเวศ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือเพื่อป้องกันภัยพิบัติอันเป็นสาธารณะ
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอานาจกระทาการตามมาตรา ๑๙ ในการนี้ พนักงานเจ้าหน้าที่อาจร้องขอให้
เจ้าหน้าที่อื่นของรัฐหรือบุคคลอื่นช่วยเหลือในการกระทาดังกล่าวก็ได้ และให้รายงานการกระทาต่ออธิบดี
เพื่อทราบ
การกระทาของเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐหรือบุคคลอื่นตามวรรคหนึ่ง ให้ถือเป็นการกระทาของ
พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้
หมวด ๒
วนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร์ และสวนรุกขชาติ
มาตรา ๒๖ ให้รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประกาศกาหนดบริเวณพื้นที่ใด
เป็นวนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร์ หรือสวนรุกขชาติ โดยให้มีแผนที่แสดงแนวเขตซึ่งจัดทาด้วยระบบ
ภูมิสารสนเทศหรือระบบอื่นซึ่งมีลักษณะใกล้เคียงกันแนบท้ายประกาศนั้นด้วย
ความในวรรคหนึ่งให้นามาใช้กับการขยายหรือการเพิกถอนวนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร์ หรือ
สวนรุกขชาติ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนด้วย
เมื่อประกาศตามวรรคหนึ่งมีผลใช้บังคับแล้ว ให้มาตรการบังคับหรือมาตรการคุ้มครองในพื้นที่
ดังกล่าวเป็นไปตามที่กาหนดในพระราชบัญญัตินี้ เว้นแต่กฎหมายอื่นจะได้กาหนดมาตรการในเรื่อง
ดังกล่าวไว้ไม่ต่ากว่ามาตรการที่กาหนดในพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๒๗ ภายในวนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร์ หรือสวนรุกขชาติ ห้ามมิให้บุคคลใด
กระทาการอย่างหนึ่งอย่างใดตามมาตรา ๑๙ และมาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ง
ในกรณีที่เป็นการกระทาตามมาตรา ๑๙ (๒) (๓) (๕) (๖) (๗) หรือ (๘) หรือมาตรา ๒๑
วรรคหนึ่ง พนักงานเจ้าหน้าที่จะอนุญาตให้กระทาก็ได้โดยต้องปฏิบัติตามคาสั่งของพนักงานเจ้าหน้ าที่
ซึ่งได้สั่งให้ปฏิบัติตามระเบียบที่อธิบดีกาหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการอนุญาตและการควบคุมดูแลตามวรรคสอง อายุใบอนุญาต
การต่ อ อายุ ใ บอนุ ญ าต และการออกใบแทนใบอนุ ญ าต ให้ เ ป็ น ไปตามระเบี ย บที่ อ ธิ บ ดี ก าหนด
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
มาตรา ๒๘ ให้นาความในมาตรา ๘ มาตรา ๙ มาตรา ๒๐ มาตรา ๒๓ มาตรา ๒๔
และมาตรา ๒๕ มาใช้บังคับแก่วนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร์ หรือสวนรุกขชาติด้วยโดยอนุโลม
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หมวด ๓
เงินค่าบริการหรือเงินค่าตอบแทน
มาตรา ๒๙ เพื่อประโยชน์ในการรักษาสภาพ ความปลอดภัย ความสะอาด ความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย การให้บริการ และการอานวยความสะดวกด้านต่าง ๆ ในอุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน
สวนพฤกษศาสตร์ หรือสวนรุกขชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จะเรียกเก็บค่าบริการ
หรือค่าตอบแทนสาหรับการนั้นก็ได้
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเรียกเก็บและการยกเว้นค่าบริการหรือค่าตอบแทน และ
อัตราค่าบริการหรือค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามระเบียบที่อธิบดีกาหนดโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการ
มาตรา ๓๐ ให้ แ บ่ งเงิ นในอั ตราไม่ เกิ นร้ อยละสิ บของเงิ นที่ เรี ยกเก็ บได้ ตามมาตรา ๒๙
แก่เทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตาบลอันเป็นที่ตั้งของอุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร์
หรือสวนรุกขชาติแห่งนั้น เพื่อนาไปใช้ในการส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงาน หรือการอนุรักษ์
บารุงรักษา และฟื้นฟูอุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร์ หรือสวนรุกขชาติที่อยู่ในเขตพื้นที่
ที่รับผิดชอบ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดในกฎกระทรวง
ในกรณีที่อุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร์ หรือสวนรุกขชาติตั้งอยู่ในเขตพื้นที่
ที่รับผิดชอบของเทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตาบลหลายแห่ง ให้แบ่งเงินแก่เทศบาลและองค์การบริหาร
ส่วนตาบลนั้นทุกแห่ง แต่เมื่อรวมจานวนเงินแล้วต้องไม่เกินอัตราที่กาหนดไว้ในวรรคหนึ่ง
มาตรา ๓๑ เงินที่เรียกเก็บได้ตามมาตรา ๒๙ เงินที่มีผู้บริจาค และเงินค่าปรับที่อธิบดีหรือ
ผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายเปรียบเทียบตามมาตรา ๕๒ ไม่ต้องนาส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน และให้กรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เก็บรักษาไว้เป็นเงินเพื่อการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และบารุงรักษาอุทยานแห่งชาติ
วนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร์ หรือสวนรุกขชาติ
มาตรา ๓๒ เงิ น เพื่ อ การอนุ รั ก ษ์ ฟื้ น ฟู และบ ารุ ง รั ก ษาอุ ท ยานแห่ ง ชาติ วนอุ ท ยาน
สวนพฤกษศาสตร์ หรือสวนรุกขชาติตามมาตรา ๓๑ ให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
นาไปใช้จ่ายเพื่อกิจการ ดังต่อไปนี้
(๑) การคุ้มครอง ดูแล บารุงรักษา หรือฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในอุทยาน
แห่งชาติ วนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร์ สวนรุกขชาติ หรือพื้นที่ซึ่งคณะกรรมการเห็นชอบให้เตรียมการ
กาหนดเป็นอุทยานแห่งชาติ ตลอดจนเป็นเงินช่วยเหลือและอุดหนุนกิจการใดที่เกี่ยวกับการสนับสนุน
ส่งเสริมและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในเขตนั้น
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(๒) ค่าใช้จ่ายในการทาลาย รื้อถอน หรือย้ายสิ่งปลูกสร้างหรือต้นไม้ ที่มีผู้กระทาความผิด
ตามมาตรา ๓๕ (๓)
(๓) เงิน สวัสดิการหรือเงินช่วยเหลือให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ หรืออาสาสมัคร
ที่ไ ด้รับอัน ตราย บาดเจ็บ เสียชีวิต หรือเป็นเงินช่วยเหลือในการต่อสู้คดีจากการปฏิบัติหน้าที่ใน
การคุ้มครอง ดูแ ลรักษาอุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร์ สวนรุกขชาติ หรือพื้นที่
ซึ่งคณะกรรมการเห็นชอบให้เตรียมการกาหนดเป็นอุทยานแห่งชาติ
(๔) การบารุงรักษาสถานที่ หรือการจัดหาสิ่งจาเป็นหรือเป็นประโยชน์ต่อการอานวยความสะดวก
ความปลอดภัย การให้ความรู้ การท่องเที่ยว หรือการพักแรมของนักท่องเที่ยว
(๕) การฝึกอบรม การศึกษา หรือการวิจัยของพนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน
ด้านอุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร์ หรือสวนรุกขชาติ
(๖) ค่าใช้จ่ายเพื่อการบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร์ หรือ
สวนรุกขชาติให้เป็นไปตามนโยบายการจัดการอุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร์ หรือ
สวนรุกขชาติที่คณะกรรมการกาหนดตามมาตรา ๑๖ (๑) และได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ
มาตรา ๓๓ การน าส่ง การเก็บรักษา และการใช้จ่ายเงินเพื่อการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และ
บารุงรักษาอุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร์ หรือสวนรุกขชาติ ให้เป็นไปตามระเบียบ
ที่อธิบดีกาหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
เงินค่าบริการหรือเงินค่าตอบแทนที่ได้รับตามมาตรา ๒๙ ให้จัดทารายงานทางการเงิน และ
ผลการปฏิบัติงานประจาปีเสนอต่อคณะกรรมการ และเผยแพร่ให้ประชาชนรับทราบ
หมวด ๔
การใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ
มาตรา ๓๔ ผู้ใดเก็บ จัดหา หรือรวบรวมพันธุ์ไม้ พันธุ์สัตว์ หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของ
พัน ธุ์ไ ม้ห รือพัน ธุ์สัต ว์ดังกล่าว รวมถึงความหลากหลายทางชีวภาพในอุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน
สวนพฤกษศาสตร์ หรื อ สวนรุ ก ขชาติ เพื่ อ การศึ ก ษาหรื อ วิ จั ย อั น เป็ น ประโยชน์ ต่ อ การอนุ รั ก ษ์
ความหลากหลายทางชีวภาพ จะต้องได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ตามระเบียบที่อธิบดีกาหนด
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
การแบ่งปันผลประโยชน์จากผลการศึกษาหรือวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพในอุทยาน
แห่งชาติ วนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร์ หรือสวนรุกขชาติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น
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หมวด ๕
พนักงานเจ้าหน้าที่
มาตรา ๓๕ ในกรณีที่มีการกระทาฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติตามพระราชบัญญัตินี้
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีหน้าที่และอานาจ ดังต่อไปนี้
(๑) สั่งให้บุคคลออกจากอุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร์ หรือสวนรุกขชาติ
หรือให้งดเว้นการกระทาใด ๆ ในเขตนั้น
(๒) สั่งเป็นหนังสือให้ผู้กระทาผิดต่อพระราชบัญญัตินี้ทาลาย รื้อถอน หรือกระทาการอื่นใด
เพื่อให้อุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร์ หรือสวนรุกขชาติกลับคืนสู่สภาพเดิมภายในเวลา
ที่กาหนด
(๓) ยึด ทาลาย รื้อถอน แก้ไข หรือทาประการอื่นใดเมื่อผู้กระทาผิดไม่ปฏิบัติตาม (๒)
หรือไม่ปรากฏตัวผู้กระทาผิด หรือรู้ตัวผู้กระทาผิดแต่หาตัวไม่พบ
(๔) ดาเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดที่เห็นสมควร เพื่อป้องกัน ระงับ หรือบรรเทาความเสียหายแก่
อุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร์ หรือสวนรุกขชาติ ในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉิน
มาตรา ๓๖ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีหน้าที่และอานาจ
ดังต่อไปนี้
(๑) มีหนังสือเรียกบุคคลมาให้ถ้อยคา หรือให้ส่งเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องมาเพื่อประกอบ
การพิจารณาดาเนินการตามพระราชบัญญัตินี้
(๒) เข้าไปในสถานที่ใด ๆ ในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิต ย์ตก หรือในเวลา
ทาการของสถานที่นั้นเพื่อตรวจสอบและควบคุมให้การเป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้
(๓) ตรวจค้นสถานที่หรือยานพาหนะใด ๆ ในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก
หรือในเวลาทาการของสถานที่นั้น ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการกระทาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้
และมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าหากเนิ่นช้ากว่าจะเอาหมายค้นมาได้จะมีการยักย้าย ซุกซ่อน ส่ง หรือนาออก
นอกราชอาณาจักร หรือทาลายทรัพย์สิน วัตถุ สิ่งของ หรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการกระทาความผิด
(๔) ยึดหรืออายัดทรัพย์สิน วัตถุ สิ่งของ หรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการกระทาความผิด
ตามพระราชบัญญัตินี้เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบหรือดาเนินคดี
เมื่อตรวจค้น ยึด หรืออายัดตาม (๓) หรือ (๔) แล้ว ถ้ายังดาเนินการไม่แล้วเสร็จจะกระทา
ต่อไปในเวลากลางคืนหรือนอกเวลาทาการของสถานที่นั้นก็ได้

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๗๑ ก

หนา้ ๑๕๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒

มาตรา ๓๗ พนั ก งานเจ้ าหน้า ที่ ตาแหน่ง ใดหรื อระดั บใดจะมีอ านาจตามที่ ไ ด้กาหนดไว้
ในมาตรา ๓๕ และมาตรา ๓๖ ทั้งหมดหรือแต่บางส่วน หรือจะต้ องได้รับอนุมัติจากบุคคลใดก่อน
ด าเนิ น การ รวมทั้งวิธีก ารปฏิ บัติห น้ าที่ และคุ ณสมบัติของพนักงานเจ้ าหน้า ที่แต่ละตาแหน่งหรือ
แต่ละระดับ ให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีประกาศกาหนด ทั้งนี้ ในการปฏิบัติหน้าที่ให้ทาเอกสารมอบหมายไว้
ประจาตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายนั้น เพื่อแสดงต่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
มาตรา ๓๘ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตนิ ี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่แสดงบัตรประจาตัว
ต่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
บัตรประจาตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้เป็นไปตามแบบที่รัฐมนตรีประกาศกาหนด
มาตรา ๓๙ การจับกุมปราบปรามผู้กระทาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่
เป็นพนักงานฝ่ายปกครองหรือตารวจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
หมวด ๖
บทกาหนดโทษ
มาตรา ๔๐ ผู้ใดกระทาการหรืองดเว้นกระทาการไม่ว่าจงใจหรือประมาทเลินเล่อโดยมิชอบ
ด้วยกฎหมาย และก่ อ ให้ เ กิด ความเสี ย หายแก่ท รั พ ยากรธรรมชาติใ นอุ ทยานแห่ งชาติ วนอุ ทยาน
สวนพฤกษศาสตร์ หรือสวนรุกขชาติ ผู้นั้นต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายให้แก่รัฐตามมูลค่าทั้งหมดของ
ทรัพยากรธรรมชาติที่ถูกทาลาย สูญหาย หรือเสียหายไปนั้น
ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดาเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อฟื้นฟูสภาพธรรมชาติ ระบบนิเวศ
ทรัพยากรธรรมชาติ หรือความหลากหลายทางชีวภาพ อันเป็นผลมาจากการกระทาการหรืองดเว้น
กระทาการของบุคคลใดตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้นั้นรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการดาเนินการดังกล่าวด้วย
มูลค่าของทรัพยากรธรรมชาติตามวรรคหนึ่งให้ถือตามมูลค่าหรือบัญชีรายการที่อธิบดีกาหนด
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
มาตรา ๔๑ ผู้ใดยึดถือหรือครอบครองที่ดิน ก่อสร้าง แผ้วถาง เผาป่า หรือกระทาด้วย
ประการใด ๆ ให้ เสื่อมสภาพหรือเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่ไปจากเดิมในอุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน
สวนพฤกษศาสตร์ หรือสวนรุกขชาติ อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๑๙ (๑) ต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่สี่ปีถึง
ยี่สิบปี หรือปรับตั้งแต่สี่แสนบาทถึงสองล้านบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๗๑ ก

หนา้ ๑๕๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒

ในกรณีความผิดตามวรรคหนึ่ง ถ้าได้กระทาในพื้นที่ลุ่มน้าชั้นที่ ๑ หรือพื้นที่ลุ่มน้าชั้นที่ ๒ ตามที่
คณะรัฐมนตรีกาหนด หรือพื้นที่เปราะบางของระบบนิเวศหรือความหลากหลายทางชีวภาพ ผู้กระทา
ต้องระวางโทษหนักกว่าโทษที่กฎหมายบัญญัติไว้ในวรรคหนึ่งกึ่งหนึ่ง
มาตรา ๔๒ ผู้ ใ ดเก็ บ หา น าออกไป กระท าด้วยประการใด ๆ ให้ เ ป็ น อันตราย หรือ
ทาให้เสื่อมสภาพ ซึ่งไม้ ดิน หิน กรวด ทราย แร่ ปิโตรเลียม หรือทรัพยากรธรรมชาติอื่น หรือ
กระทาการอื่นใดอันส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ ความหลากหลายทางชีวภาพ หรือทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมในอุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร์ หรือสวนรุกขชาติ อันเป็นการฝ่าฝืน
มาตรา ๑๙ (๒) ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินห้าแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
ในกรณีความผิดตามวรรคหนึ่ง ถ้าเป็นการกระทาแก่ทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถเกิดใหม่
ทดแทนได้ตามฤดูกาลและมีมูลค่ารวมกันไม่เกินสองพันบาท ผู้กระทาต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท
ในกรณีความผิดตามวรรคหนึ่ง ถ้าเป็นการกระทาที่ได้ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ไม้ที่เป็นต้น
หรือเป็น ท่อนอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสองอย่างรวมกันเกินยี่สิบต้นหรือท่อน หรือรวมปริมาตรไม้
เกิน สี่ลูกบาศก์เมตร ผู้กระทาต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่สี่ปีถึงยี่สิบปี และปรับตั้ งแต่สี่แสนบาทถึง
สองล้านบาท
มาตรา ๔๓ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๑๙ (๓) หรือ (๔) ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินห้าปี หรือ
ปรับไม่เกินห้าแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๔๔ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๑๙ (๕) (๖) (๘) หรือ (๙) ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกิน
สองปี หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๔๕ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๑๙ (๗) ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท
มาตรา ๔๖ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๑๙ (๑๐) ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกิน
สามแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๔๗ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคาสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๒๐ หรือมาตรา ๒๘
หรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขตามที่ได้รับอนุญาตตามมาตรา ๒๑ มาตรา ๒๒ หรือมาตรา ๒๗ ต้องระวางโทษ
ปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท
มาตรา ๔๘ ผู้ใดกระทาการตามมาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ง หรือมาตรา ๒๗ วรรคหนึ่ง
โดยไม่ได้รับอนุญาต ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๗๑ ก

หนา้ ๑๕๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒

ในกรณีความผิดตามวรรคหนึ่ ง ถ้าเป็นการนาหรือปล่อยสัตว์ที่เป็นอันตรายหรือก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อระบบนิเวศอย่างรุนแรงในอุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร์ หรือสวนรุกขชาตินั้น
ผู้กระทาต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๔๙ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคาสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๓๕ (๑) ต้องระวางโทษ
จาคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
นอกจากต้องระวางโทษตามวรรคหนึ่งแล้ว ผู้นั้นยังต้องระวางโทษปรับอีกวันละไม่เกินหนึ่งหมืน่ บาท
จนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง
มาตรา ๕๐ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคาสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๓๕ (๒) ต้องระวางโทษ
จาคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสามปี หรือปรับไม่เกินสามแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
นอกจากต้องระวางโทษตามวรรคหนึ่งแล้ว ผู้นั้นยังต้องระวางโทษปรับอีกวันละไม่เกินหนึ่งหมืน่ บาท
จนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง
มาตรา ๕๑ ผู้ใดไม่อานวยความสะดวกให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๓๖ ต้องระวางโทษ
ปรับไม่เกินสองหมื่นบาท
มาตรา ๕๒ บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ที่มีโทษปรับสถานเดียว หรือเป็นความผิด
ที่มีโทษปรับหรือจาคุกไม่เกินหนึ่งปี ให้อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายมีอานาจเปรียบเทียบได้ตามระเบียบ
ที่รัฐมนตรีกาหนด
เมื่ อ ผู้ ต้ อ งหาได้ ช าระค่ า ปรั บ ตามจ านวนที่ เ ปรี ย บเที ย บภายในสามสิ บ วั น นั บ แต่ วั น ที่ มี
การเปรียบเทียบแล้ว ให้ถือว่าคดีเลิกกันตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา ๕๓ ในกรณีผู้กระทาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้เป็นนิติบุคคล ถ้าการกระทาผิดนั้น
เกิดจากการสั่งการหรือการกระทาของกรรมการ หรือผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดาเนินงาน
ของนิติบุคคลนั้น หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ต้องสั่งการหรือกระทาการและละเว้นไม่สั่งการ
หรือไม่กระทาการจนเป็นเหตุให้นิติบุคคลนั้นกระทาความผิด ผู้นั้นต้องรับโทษตามที่บัญญัติไว้สาหรับ
ความผิดนั้นด้วย
มาตรา ๕๔ ในการดาเนินคดีอาญาแก่ผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัตติ ามพระราชบัญญัตนิ ี้ เมื่อพนักงาน
อัยการยื่นฟ้องคดีอาญา ให้เรียกค่าเสียหายตามมาตรา ๔๐ ไปในคราวเดียวกัน
มาตรา ๕๕ ในกรณีที่มีผู้นาจับผู้กระทาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ให้พนักงานอัยการ
ร้องขอต่อศาล และให้ศาลมีอานาจพิพากษาให้จ่ายเงินสินบนนาจับแก่ผู้นาจับเป็นจานวนไม่เกินกึ่งหนึ่งของ
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จานวนเงินค่าปรับตามคาพิพากษาโดยจ่ายจากเงินค่าปรับที่ชาระต่อศาล ถ้าผู้กระทาความผิดไม่ชาระ
เงินค่าปรับหรือชาระไม่ถึงจานวนที่จะต้องจ่ายค่าสินบนนาจับได้ครบถ้วน ให้จ่ายเงินสินบนนาจับที่ยัง
จะต้องจ่ายจากเงินค่าขายของกลางที่ศาลสั่งให้ริบ ถ้ายังขาดอยู่อีกก็ให้เป็นพับไป
ในกรณีที่มีผู้นาจับหลายคน ให้แบ่งเงินสินบนนาจับให้คนละเท่า ๆ กัน
การจ่ายเงินสินบนนาจับนั้น จะจ่ายได้เมื่อคดีถึงที่สุดแล้ว
มาตรา ๕๖ บรรดาไม้ สัตว์ป่า ทรัพยากรธรรมชาติอื่นใดที่มีอยู่ในอุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน
สวนพฤกษศาสตร์ หรือสวนรุกขชาติที่บุคคลได้มาจากการกระทาความผิด หรืออาวุธ เครื่องมือ เครื่องใช้
สิ่งปลูกสร้าง อุปกรณ์ สัตว์พาหนะ ยานพาหนะ หรือเครื่องจักรกลใด ๆ ที่บุคคลได้ใช้ในการกระทา
ความผิด หรือมีไ ว้ เพื่อใช้กระทาความผิด หรือได้ใช้เป็นอุปกรณ์ให้ได้รับผลในการกระทาความผิ ด
ตามมาตรา ๑๙ (๑) (๒) (๔) (๕) (๗) หรือ (๑๐) ให้ริบเสียทั้งสิ้น โดยไม่ต้องคานึงว่าเป็นของ
ผู้กระทาความผิดและมีผู้ถูกลงโทษตามคาพิพากษาของศาลหรือไม่
ให้ พ นั ก งานอั ย การร้อ งขอให้ ศ าลสั่ง ริบ ทรัพ ย์ สิ น ตามวรรคหนึ่ง และเมื่ อ พนั กงานอั ยการ
ได้ร้องขอต่อศาลแล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ปิดประกาศ ณ ที่ว่าการอาเภอ ที่ทาการกานัน ที่ทาการ
ผู้ใหญ่บ้าน และที่ทาการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกิดเหตุ ทั้งนี้ ไม่ว่าในคดีดังกล่าวจะปรากฏ
ตั ว บุ ค คลซึ่ งอาจเชื่ อ ว่า เป็ น เจ้ า ของหรือ ไม่ก็ ต าม ในกรณี ที่ ป รากฏหลั กฐานว่า มีบุ ค คลเป็น เจ้ าของ
ทรัพย์สิน ตามวรรคหนึ่ ง ให้ ส่งประกาศดังกล่าวทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปยังภูมิลาเนาของ
เจ้าของทรัพย์สินนั้น เพื่อให้บุคคลซึ่งอ้างว่าเป็นเจ้ าของมายื่นคาขอเข้ามาในคดีก่อนมีคาพิพากษาของ
ศาลชั้นต้น
ในกรณีที่ไม่มีผู้ใดอ้างตัวเป็นเจ้าของก่อนมีคาพิพากษาของศาลชั้นต้น หรือมีเจ้าของแต่เจ้าของ
ไม่สามารถพิสูจน์ให้ศาลเชื่อได้ว่าตนไม่มีโอกาสทราบหรือไม่มีเหตุอันควรสงสัยว่าจะมีการนาทรัพย์สินนั้น
ไปใช้ในการกระทาความผิดดังกล่าว อีกทั้งตนได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรแล้วที่จะป้องกันมิให้
มีการกระทาความผิดเช่นนั้นเกิดขึน้ หรือไม่สามารถพิสูจน์ให้ศาลเชื่อได้ว่าตนไม่มีโอกาสทราบหรือไม่มเี หตุ
อันควรสงสัยว่าจะมีการนาทรัพย์สินดังกล่าวไปใช้ในการกระทาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ศาล
สั่งริบทรัพย์สินดังกล่าวได้เมื่อพ้นกาหนดสามสิบวันนับแต่วันแรกของวันที่ปิดประกาศ ในกรณีที่ปรากฏ
หลักฐานว่ามีบุคคลเป็นเจ้าของทรัพย์สินให้นับแต่วันที่เจ้าของทรัพย์สินได้รับหรือถือว่าได้รับไปรษณีย์
ลงทะเบียนตอบรับดังกล่าวตามวรรคสอง และในกรณีนี้มิให้นามาตรา ๓๖ แห่งประมวลกฎหมายอาญา
มาใช้บังคับ
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บทเฉพาะกาล
มาตรา ๕๗ ในวาระเริ่ ม แรก ในระหว่ า งที่ ยั ง ไม่ มี ก ารแต่ ง ตั้ ง กรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ
ตามมาตรา ๑๐ ให้ ค ณะกรรมการอุ ท ยานแห่ ง ชาติ ประกอบด้ ว ยรั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เป็นรองประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อธิบดีกรมการปกครอง
อธิบดีกรมการท่องเที่ยว อธิบดีกรมป่าไม้ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง อธิบดีกรมที่ดิน
และเลขาธิการสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นกรรมการ และ
ให้ อธิบดีกรมอุทยานแห่ งชาติ สัต ว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นกรรมการและเลขานุการ ปฏิบัติหน้าที่
ตามพระราชบัญญัตินี้ไปพลางก่อนจนกว่าจะได้มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามพระราชบัญญัตินี้
ซึ่งต้องไม่เกินหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
มาตรา ๕๘ บรรดาอุทยานแห่งชาติที่ได้ประกาศกาหนดโดยพระราชกฤษฎีกาก่อนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้เป็นอุทยานแห่งชาติตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๕๙ บรรดาอาชญาบัตร ประทานบัตร และใบอนุญ าตตามกฎหมายว่าด้วยแร่
และสัมปทาน ใบอนุ ญาต และหนั งสืออนุญาตเข้าทาประโยชน์หรืออยู่อาศัยตามกฎหมายว่าด้ว ย
ป่าสงวนแห่งชาติซึ่งได้ออกให้แก่บุคคลใดไว้แล้วก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้คงใช้ต่อไปเพียงเท่า
กาหนดอายุของอาชญาบัตร ประทานบัต ร และใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยแร่ และสัมปทาน
ใบอนุญาต และหนังสืออนุญาตเข้าทาประโยชน์หรืออยู่อาศัยตามกฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาตินั้น ๆ
มาตรา ๖๐ บรรดาใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาตที่ออกให้แก่บุคคลใดตามกฎหมายว่าด้วย
อุทยานแห่งชาติก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ยังคงใช้ได้ต่อไปจนสิ้นอายุ
มาตรา ๖๑ ให้ โ อนเงินที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัต ว์ป่า และพันธุ์พืช เก็บไว้เป็นรายได้
เพื่อบารุงรักษาอุทยานแห่งชาติตามมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔
มาเป็นเงินเพื่อการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และบารุงรักษาอุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร์ หรือ
สวนรุกขชาติ ตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๖๒ บรรดาระเบียบหรือประกาศใด ๆ ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติอุทยาน
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ และใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ยังคงใช้บังคับได้ต่อไป
เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ จนกว่าจะมีระเบียบหรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้
ใช้บังคับ
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การออกระเบียบหรือประกาศตามวรรคหนึง่ ให้ดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปีนับแต่วนั ที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
มาตรา ๖๓ ให้วนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร์ หรือสวนรุกขชาติ ที่กาหนดให้มีขึ้นก่อนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ เฉพาะในส่วนที่เป็นงานในภารกิจหรืออยู่ในความรับผิดชอบของกรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ
พันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็นวนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร์
หรือสวนรุกขชาติตามพระราชบัญญัตินี้ และให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จัดทาแผนที่
แสดงแนวเขตของพื้นที่ดังกล่าวให้เป็นไปตามมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัตินี้ ให้แล้วเสร็จภายใน
สองร้อยสี่สิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
มาตรา ๖๔ ให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช สารวจการถือครองที่ดินของ
ประชาชนที่อยู่อาศัยหรือทากินในอุทยานแห่งชาติแต่ละแห่งให้แล้วเสร็จภายในสองร้อยสี่สิบวันนับแต่
วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
เมื่อพ้นระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง และรัฐบาลมีแผนงานหรือนโยบายในการช่วยเหลือประชาชน
ที่ ไ ม่ มี ที่ดิน ท ากิน และได้อยู่ อาศัย หรือท ากินในอุท ยานแห่งชาติที่มีก ารประกาศกาหนดมาก่อนวัน ที่
พระราชบัญญัตินี้ ใช้บังคับ ให้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัต ว์ป่า และพันธุ์พืช โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการจัดทาโครงการเกี่ยวกับการอนุรักษ์และดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติภายในอุทยานแห่งชาติ
โดยมิได้สิทธิในที่ดินนั้น เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบ โดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกา
พระราชกฤษฎีกาตามวรรคสองต้องมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือบุคคลที่ไม่มีที่ดินทากินและ
ได้อยู่อาศัยหรือทากินในอุทยานแห่งชาติ ภายใต้กรอบเวลาตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน
๒๕๔๑ เรื่อง การแก้ไขปัญหาที่ดนิ ในพื้นที่ป่าไม้ หรือตามคาสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๖๖/๒๕๕๗
เรื่อง เพิ่มเติมหน่วยงานสาหรับการปราบปราม หยุดยั้ งการบุกรุกทาลายทรัพยากรป่าไม้ และนโยบาย
การปฏิบัติงานเป็นการชั่วคราวในสภาวการณ์ปัจจุบัน ลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๗
โดยต้องจัด ให้ มีแ ผนที่แ สดงแนวเขตโครงการที่จะดาเนินการซึ่งจัด ทาด้วยระบบภูมิสารสนเทศหรือ
ระบบอื่นซึ่งมีลักษณะใกล้เคียงกันแนบท้ายพระราชกฤษฎีกา และมีระยะเวลาการบังคับใช้คราวละไม่เกิน
ยี่ สิ บ ปี และอย่ างน้ อยต้อ งมี สาระสาคัญ เกี่ย วกั บหลัก เกณฑ์ ก ารพิ จารณาและคุณ สมบัติข องบุคคล
ที่อยู่อาศัยหรือทากินในชุมชนภายใต้โครงการที่จะดาเนินการ หน้าที่ของบุคคลที่อยู่อาศัยหรือทากินในชุมชน
ในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ระบบนิเวศ และความหลากหลายทางชีวภาพ
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ภายในเขตพื้นที่ดาเนินโครงการ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการอยู่อาศัยหรือทากิน และการสิ้นสุด
การอยู่อาศัยหรือทากิน และมาตรการในการกากับดูแล การติดตาม และการประเมินผลการดาเนินโครงการ
ในกรณีบุคคลที่อยู่อาศัยหรือทากินได้ครอบครองที่ดิน ก่อสร้าง แผ้วถาง หรือกระทาด้วย
ประการใด ๆ ให้เสื่อมสภาพหรือเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่ไปจากเดิม เก็บหา นาออกไป กระทาด้วย
ประการใด ๆ ให้เป็นอันตราย หรือทาให้เสื่อมสภาพ ซึ่งไม้ ดิน หิน กรวด ทราย แร่ ปิโตรเลียม
หรือทรัพยากรธรรมชาติอื่น หรือกระทาการอื่นใดอันส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ หรือทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือนาหรือปล่อยสัตว์ ในเขตพื้นที่โครงการ
ตามพระราชกฤษฎีกาที่ตราขึ้นตามมาตรานี้ หากการกระทาดังกล่าวเป็นไปเพื่อ การดารงชีพอย่างเป็น
ปกติธุระ และได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบที่อธิบดีกาหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการแล้ว
ผู้นั้นไม่ต้องรับโทษ
มาตรา ๖๕ เพื่อประโยชน์ในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู บารุงรักษา และควบคุมการใช้ประโยชน์
ซึ่งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในอุทยานแห่ งชาติ ให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
สารวจข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับประเภทและชนิดของทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถเกิดใหม่ทดแทนได้
ในอุทยานแห่งชาติที่ได้ประกาศกาหนดโดยพระราชกฤษฎีกาก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้แล้วเสร็จ
ภายในสองร้อยสี่สิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
ในกรณีที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เห็นว่าพื้นที่ในอุทยานแห่งชาติตามวรรคหนึ่ง
แห่งใด มีทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถเกิดใหม่ทดแทนได้ตามฤดูกาลที่มีศักยภาพเหมาะสมและเพียงพอ
ในการเก็บหาหรือการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาตินั้นโดยไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพธรรมชาติ
สัตว์ป่า ความหลากหลายทางชีวภาพ และระบบนิเวศ และเป็นกรณีที่มีความจาเป็นเพื่อแก้ไขปัญหา
การดารงชีพตามวิถีชุมชนหรือวิถีชีวิตดั้งเดิมที่อยู่โดยรอบบริเวณอุทยานแห่งชาติดังกล่าว ให้กรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุพ์ ืช โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการเสนอรัฐมนตรีเพื่อจัดทาโครงการอนุรกั ษ์
และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนในอุทยานแห่งชาตินั้นเป็นประกาศกระทรวง เสนอคณะรัฐมนตรี
เพื่อให้ความเห็นชอบ และให้มีแผนที่แสดงแนวเขตโครงการที่จะดาเนินการซึ่งจัดทาด้วยระบบภูมิสารสนเทศ
หรือระบบอื่นซึ่งมีลักษณะใกล้เคียงแนบท้ายประกาศกระทรวงนั้นด้วย
เพื่อประโยชน์ ในการควบคุมและลดการพึ่งพิงการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติใน
อุทยานแห่งชาติ โครงการอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนที่จะดาเนินการภายใต้
ประกาศกระทรวงตามวรรคสองให้มีระยะเวลาไม่เกินยี่สิบปี และจะต้องสอดคล้องกับนโยบายการจัดการ
อุทยานแห่งชาติ และแผนการบริหารจัดการพื้นที่อุทยานแห่งชาติแห่งนั้น และอย่างน้อยต้องมีสาระสาคัญ

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๗๑ ก

หนา้ ๑๖๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒

เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การพิจารณาและคุณสมบัติของบุคคลที่จะได้รับอนุญาตภายใต้โครงการที่จะดาเนินการ
หน้าที่ของบุคคลที่ได้รับอนุญาตในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ระบบนิเวศ และ
ความหลากหลายทางชีวภาพภายในเขตพื้นที่ดาเนิ นโครงการ ประเภท ชนิด จานวน หรือปริมาณ
ของทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถเกิดใหม่ทดแทนได้ตามฤดูกาลที่อนุญาตให้เก็บหาหรือใช้ประโยชน์
ช่วงระยะเวลาดาเนินการที่เหมาะสม มาตรการตรวจสอบและควบคุมผลกระทบ และการฟื้นฟูสภาพพื้นที่
หรือทรัพยากรธรรมชาติ หลักเกณฑ์ วิธีก าร และเงื่อนไขการอนุญาตการเก็บหาหรือการใช้ประโยชน์
จากทรั พ ยากรธรรมชาติ และการสิ้ น สุ ด การอนุญาต มาตรการในการกากับดูแล การตรวจสอบ
การติดตาม การควบคุมผลกระทบและการฟื้นฟูสภาพพื้นที่หรือทรัพยากรธรรมชาติ และการประเมินผล
การดาเนินโครงการ และแนวทางในการลดการพึ่งพิงการใช้ทรัพยากรธรรมชาติดังกล่าวในเขตพื้นที่
ดาเนินโครงการ
การเก็บหาหรือการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถเกิดใหม่ทดแทนได้ตามฤดูกาล
ของบุคคลที่ได้รับอนุญาตในเขตพื้นที่โครงการตามประกาศกระทรวงที่ออกตามมาตรานี้ หากเป็นการเก็บหา
หรือการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติตามประเภท ชนิด และจานวนตามที่ได้รับอนุญาต และเป็นไป
เพื่อการดารงชีพอย่างเป็นปกติธุระ และได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบที่อธิบดีกาหนดโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการแล้ว ผู้นั้นไม่ต้องรับโทษ
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญ ญัติฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญ ญั ติอุทยานแห่ งชาติ
พ.ศ. ๒๕๐๔ ที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานาน ทาให้บทบัญญัติบางประการไม่เหมาะสมกับ
สถานการณ์ ปั จ จุ บั น ในการสงวน อนุ รัก ษ์ คุ้ มครอง และบารุงรั กษาทรัพ ยากรธรรมชาติ เช่น พัน ธุ์ไม้
สัตว์ป่า ตลอดจนทิวทัศน์ ป่า และภูเขา ให้คงอยู่ในสภาพธรรมชาติเดิมมิให้ถูกทาลาย ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์
ของประเทศในการเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ทางธรรมชาติหรือนันทนาการของประชาชน และเพื่อให้การใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพในอุทยานแห่ งชาติเป็นไปอย่างสมดุลและยั่งยืน
และสอดคล้องกับข้อตกลงระหว่างประเทศตามพันธกรณีที่ประเทศไทยเป็นภาคีสมาชิก จึงจาเป็นต้องตรา
พระราชบัญญัตินี้

