
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

พระราชบัญญตั ิ
อุทยานแหงชาต ิ
พ.ศ. ๒๕๐๔ 

   
 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไว ณ วันที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๐๔ 

เปนปที่ ๑๖ ในรัชกาลปจจบุัน 
 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรด
เกลาฯ ใหประกาศวา 

 
โดยที่เปนการสมควรมีกฎหมายวาดวยอุทยานแหงชาติ 
 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและ

ยินยอมของสภารางรัฐธรรมนูญในฐานะรัฐสภา ดังตอไปนี้ 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา  “พระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ พ.ศ. 

๒๕๐๔” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเปนตนไป 
 
มาตรา ๓  บรรดาบทกฎหมาย กฎ และขอบังคับอื่นในสวนที่มีบัญญัติไวแลวใน

พระราชบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัดหรือแยงกับบทแหงพระราชบัญญัตินี้ ใหใชพระราชบัญญัตินี้แทน 
 
มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัตินี้ 
(๑)  “ที่ดิน”  หมายความวา พ้ืนที่ดินทั่วไป และใหหมายความรวมถึง ภูเขา 

หวย หนอง คลอง บึง บาง ลําน้ํา ทะเลสาบ เกาะและที่ชายทะเลดวย 
(๒)  “อุทยานแหงชาติ” หมายความวา ที่ดินที่ไดกําหนดใหเปนอุทยานแหงชาติ

ตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๓)  “ไม”  หมายความรวมถึงพันธุไมทุกชนิดทั้งที่เปนตน เปนกอ เปนเถา 

ตลอดจนสวนตางๆ ของไม 
(๔)  “สัตว”  หมายความถึงสัตวทุกชนิด ตลอดจนสวนตางๆ ของสัตว ส่ิงที่เกิด

จากสัตว และส่ิงที่สัตวทําข้ึน 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๗๘/ตอนที่ ๘๐/หนา ๑๐๗๑/๓ ตุลาคม ๒๕๐๔ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๕)  “พนักงานเจาหนาที่”  หมายความวา ผูซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติการ
ตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๖)  “อธิบดี”  หมายความวา อธิบดีกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช* 
(๗)  “รัฐมนตรี”  หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
มาตรา  ๕  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม*

รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่ และออกกฎกระทรวง
เพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

กฎกระทรวงนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 
 

หมวด ๑ 
การกําหนดทีด่ินใหเปนอุทยานแหงชาต ิ

   
 

มาตรา ๖  เมื่อรัฐบาลเห็นสมควรกําหนดบริเวณที่ดินแหงใดที่มีสภาพธรรมชาติ
เปนที่นาสนใจ ใหคงอยูในสภาพธรรมชาติเดิมเพื่อสงวนไวใหเปนประโยชนแกการศึกษาและ
ร่ืนรมยของประชาชน ก็ใหมีอํานาจกระทําไดโดยประกาศพระราชกฤษฎีกาและใหมีแผนที่แสดง
แนวเขตแหงบริเวณที่กําหนดนั้นแนบทายพระราชกฤษฎีกาดวย บริเวณท่ีกําหนดนี้เรียกวา 
“อุทยานแหงชาติ” 

ที่ดินที่จะกําหนดใหเปนอุทยานแหงชาตินั้น ตองเปนที่ดินที่มิไดอยูในกรรมสิทธิ์
หรือครอบครองโดยชอบดวยกฎหมายของบุคคลใดซึ่งมิใชทบวงการเมือง 

 
มาตรา ๗  การขยายหรือการเพิกถอนอุทยานแหงชาติไมวาทั้งหมดหรือบางสวน 

ใหกระทําโดยพระราชกฤษฎีกา และในกรณีที่มิใชเปนการเพิกถอนอุทยานแหงชาติทั้งหมด ใหมี
แผนที่แสดงเขตที่เปลี่ยนแปลงไปแนบทายพระราชกฤษฎีกาดวย 

 
มาตรา ๘  ใหพนักงานเจาหนาที่จัดใหมีหลักเขตและปาย หรือเคร่ืองหมายอื่น

แสดงเขตอุทยานแหงชาติไวตามสมควร เพ่ือใหประชาชนเห็นไดวาเปนเขตอุทยานแหงชาต ิ
 

หมวด ๒ 
คณะกรรมการอุทยานแหงชาต ิ

   
 
มาตรา ๙  ใหมีกรรมการคณะหนึ่ง เรียกวา “คณะกรรมการอุทยานแหงชาติ”

ประกอบดวยปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม* เปนประธาน อธิบดีกรมอุทยาน
แหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช*ผูแทนกรมมหาดไทย ผูแทนกรมที่ดิน และกรรมการอื่นไมเกินสิบ
เอ็ดคนซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้ง 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๑๐  กรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งอยูในตําแหนงคราวละสองป 
กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงอาจไดรับแตงตั้งอีกได 
 
มาตรา ๑๑  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา ๑๐ กรรมการพน

จากตําแหนง เมื่อ 
(๑)  ตาย 
(๒)  ลาออก 
(๓)  คณะรัฐมนตรีใหออก 
(๔)  เปนบุคคลไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถ 
(๕)  ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตคดีความผิดที่เปน

ลหุโทษ หรือความผิดอันไดกระทําโดยประมาท 
เมื่อกรรมการพนจากตําแหนงกอนวาระ คณะรัฐมนตรีอาจแตงตั้งผูอ่ืนแทนได 
กรรมการผูไดรับแตงตั้งตามความในวรรคกอนอยูในตําแหนงตามวาระเทาที่ผูที่

ตนแทน 
 
มาตรา ๑๒  การประชุมคณะกรรมการ ถาประธานกรรมการไมมาประชุมหรือไม

อยูในที่ประชุม ใหคณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม 
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุม ใหถือเอาเสียงขางมาก 
กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากันให

ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด 
 
มาตรา ๑๓  การประชุมทุกคราว ตองมีกรรมการมาประชุมไมต่ํากวาก่ึงจํานวน

ของกรรมการทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม 
 
มาตรา ๑๔  คณะกรรมการจะตั้งอนุกรรมการเพื่อพิจารณา หรือปฏิบัติการอยาง

หนึ่งอยางใดตามที่คณะกรรมการมอบหมายก็ได 
 
มาตรา ๑๕  คณะกรรมการมีหนาที่ใหคําปรึกษาตอรัฐมนตรีในเรื่องตอไปนี้ 
(๑)  การกําหนดที่ดินใหเปนอุทยานแหงชาติ และการขยายหรือการเพิกถอน

อุทยานแหงชาติ 
(๒)  การคุมครองและดูแลรักษาอุทยานแหงชาติ 
(๓)  เร่ืองที่รัฐมนตรีปรึกษา 
 

หมวด ๓ 
การคุมครองและดูแลรักษาอุทยานแหงชาต ิ

   
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๑๖  ภายในเขตอุทยานแหงชาติ หามมิใหบุคคลใด 
(๑)  ยึดถือหรือครอบครองที่ดิน รวมตลอดถึงกนสราง แผวถาง หรือเผาปา 
(๒)  เก็บหา นําออกไป ทําดวยประการใดๆ ใหเปนอันตราย หรือทําให

เส่ือมสภาพ ซึ่งไม ยางไม น้ํามันยาง น้ํามันสน แรหรือทรัพยากรธรรมชาติอ่ืน 
(๓)  นําสัตวออกไป หรือทําดวยประการใดๆ ใหเปนอันตรายแกสัตว 
(๔)  ทําดวยประการใดๆ ใหเปนอันตรายหรือทําใหเส่ือมสภาพแกดิน หินกรวด 

หรือทราย 
(๕)  เปลี่ยนแปลงทางน้ําหรือทําใหน้ําในลําน้ํา ลําหวย หนอง บึง ทวมทนหรือ

เหือดแหง 
(๖)  ปดหรือทําใหกีดขวางแกทางน้ําหรือทางบก 
(๗)  เก็บหา นําออกไป ทําดวยประการใดๆ ใหเปนอันตราย หรือทําใหเส่ือม

ภาพ ซึ่งกลวยไม น้ําผึ้ง ครั่ง ถานไม เปลือกไม หรือมูลคางคาว 
(๘)  เก็บ หรือทําดวยประการใดๆ ใหเปนอันตรายแกดอกไม ใบไม หรือผลไม 
(๙)  นํายานพาหนะเขาออกหรือขับขี่ยานพาหนะในทางที่มิไดจัดไวเพ่ือการนั้น 

เวนแตจะไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่ 
(๑๐)  นําอากาศยานขึ้นลงในที่ที่มิไดจัดไวเพ่ือการนั้น  เวนแตจะไดรับอนุญาต

จากพนักงานเจาหนาที ่
(๑๑)  นําหรือปลอยปศุสัตวเขาไป 
(๑๒)  นําสัตวเล้ียงหรือสัตวพาหนะเขาไป เวนแตจะไดปฏิบัติตามระเบียบที่

อธิบดีกําหนดโดยอนุมัติของรัฐมนตร ี
(๑๓)  เขาไปดําเนินกิจการใดๆ เพ่ือหาผลประโยชน เวนแตจะไดรับอนุญาตจาก

พนักงานเจาหนาที่ 
(๑๔)  ปดประกาศ โฆษณา หรือขีดเขียนในที่ตางๆ 
(๑๕)  นําเครื่องมือสําหรับลาสัตวหรือจับสัตว หรืออาวุธใดๆ เขาไป เวนแตจะ

ไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่ และปฏิบัติตามเงื่อนไขซึ่งพนักงานเจาหนาที่ผูอนุญาตนั้น
กําหนดไว 

(๑๖)  ยิงปน ทําใหเกิดระเบิดซึ่งวัตถุระเบิด หรือจุดดอกไมเพลิง 
(๑๗)  สงเสียงอื้อฉาวหรือกระทําการอื่นอันเปนการรบกวน หรือเปนที่เดือดรอน

รําคาญแกคนหรือสัตว 
(๑๘)  ทิ้งขยะมูลฝอยหรือส่ิงตางๆ ในที่ที่มิไดจัดไวเพ่ือการนั้น 
(๑๙)  ทิ้งส่ิงที่เปนเชื้อเพลิงซึ่งอาจทําใหเกิดเพลิง 
 
มาตรา ๑๗  หามมิใหบุคคลใดกระทําใหหลักเขต ปาย หรือเคร่ืองหมายอื่น ซึ่ง

พนักงานเจาหนาที่จัดใหมีตามพระราชบัญญัตินี้ เคลื่อนที่ ลบเลือน เสียหาย หรือไรประโยชน 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๑๘  บุคคลซึ่งเขาไปในเขตอุทยานแหงชาติ ตองปฏิบัติตามคําส่ังของ
พนักงานเจาหนาที่ซึ่งไดส่ังใหปฏิบัติตามระเบียบที่อธิบดีกําหนดโดยอนุมัติของรัฐมนตร ี

 
มาตรา ๑๙  บทบัญญัติในมาตรา ๑๖ และมาตรา ๑๗ มิใหใชบังคับแกพนักงาน

เจาหนาที่ซึ่งปฏิบัติการไปเพื่อประโยชนในการคุมครองและดูแลรักษาอุทยานแหงชาติ หรือ
การศึกษา หรือวิจัยทางวิชาการ หรือเพ่ืออํานวยความสะดวกในการทัศนาจรหรือการพักอาศัย 
หรือเพ่ืออํานวยความปลอดภัย หรือใหความรูแกประชาชน ทั้งนี้ ตองเปนไปตามระเบียบที่อธิบดี
กําหนดโดยอนุมัติของรัฐมนตรี 

 
มาตรา ๒๐  การจับกุมปราบปรามผูกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ให

พนักงานเจาหนาที่เปนพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา 
 

มาตรา ๒๑  ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจออกคําส่ังใหผูกระทําความผิดตาม
มาตรา ๑๖ ออกจากเขตอุทยานแหงชาติ  หรืองดเวนการกระทําใดๆ ในเขตอุทยานแหงชาติ 

 
มาตรา ๒๒  ในกรณีที่มีการฝาฝนพระราชบัญญัตินี้ เปนเหตุใหมีส่ิงปลูกสรางข้ึน

ใหมหรือมีส่ิงอ่ืนใดในอุทยานแหงชาติผิดไปจากสภาพเดิม ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจสั่งให
ผูกระทําความผิดทําลายหรือร้ือถอนสิ่งนั้นๆ ออกไปใหพนอุทยานแหงชาติ หรือทําใหส่ิงนั้นๆ 
กลับคืนสูสภาพเดิม แลวแตกรณี ถาผูกระทําความผิดไมปฏิบัติตาม หรือถาไมรูตัวผูกระทํา
ความผิด หรือเพ่ือปองกันหรือบรรเทาความเสียหายแกอุทยานแหงชาติ พนักงานเจาหนาที่จะ
กระทําการดังกลาวแลวอยางใดอยางหนึ่งเสียเองก็ไดตามสมควรแกกรณี และผูกระทําความผิดมี
หนาที่ชดใชคาใชจายที่ตองเสียไปในการที่พนักงานเจาหนาที่กระทําการเสียเองนั้น 

 
หมวด ๔ 
เบ็ดเตลด็ 

   
 

มาตรา ๒๓  ถาเห็นเปนการสมควรใหประชาชนชําระเงิน เนื่องในการที่พนักงาน
เจาหนาที่ใหบริการหรือใหความสะดวกตางๆ ในอุทยานแหงชาติ หรือใหบุคคลใดเสีย
คาธรรมเนียมหรือคาตอบแทนสําหรับการที่ไดรับอนุญาตใหดําเนินกิจการหรือพักอาศัยอยูใน
อุทยานแหงชาติ อธิบดีมีอํานาจกําหนดอัตราและวางระเบียบเกี่ยวกับการเก็บคาบริการ 
คาธรรมเนียมหรือคาตอบแทนดังกลาวได ทั้งนี้โดยอนุมัติของรัฐมนตรี 

เงินที่เก็บไดตามวรรคกอน เงินที่มีผูบริจาคเพื่อบํารุงอุทยานแหงชาติ เงินคาปรับ
ที่พนักงานเจาหนาที่เปรียบเทียบตามมาตรา ๒๘ และเงินรายไดอ่ืนๆ ใหไดรับยกเวนไมตองเสีย
ภาษีอากรใดๆ และเก็บรักษาไวใชจายในการบํารุงรักษาอุทยานแหงชาติ ตามหลักเกณฑและ
วิธีการที่อธิบดีกําหนดโดยอนุมัติของรัฐมนตรี 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
หมวด ๕ 

บทกําหนดโทษ 
   

 
มาตรา ๒๔  ผูใดฝาฝนมาตรา ๑๖ (๑) (๒) (๓) (๔) หรือ (๕) ตองระวางโทษ

จําคุกไมเกินหาป หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 
มาตรา ๒๕  ผูใดฝาฝนมาตรา ๑๖ (๖) (๗) (๙) (๑๐) (๑๑) มาตรา ๑๗ หรือ

มาตรา ๑๘ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 
มาตรา ๒๖  ผูใดฝาฝนมาตรา ๑๖ (๒) (๓) (๔) หรือ (๗) ถาปรากฏวาสัตว

หรือทรัพยสินที่เก็บหาหรือนําออกมีราคาเพียงเล็กนอย หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นมีเพียง
เล็กนอย ตองระวางโทษปรบัไมเกินหารอยบาท 

 
มาตรา ๒๗  ผูใดฝาฝนมาตรา ๑๖ (๘) (๑๒) (๑๓) (๑๔) (๑๕) (๑๖) (๑๗) 

(๑๘) หรือ (๑๙) ตองระวางโทษปรบัไมเกินหารอยบาท 
 
มาตรา ๒๘  บรรดาความผดิตามมาตรา ๒๕ มาตรา ๒๖ และมาตรา ๒๗ ให

พนักงานเจาหนาที่มีอํานาจเปรียบเทียบได 
 
มาตรา ๒๙  บรรดาอาวุธ เครื่องมือ เครื่องใชและยานพาหนะใดๆ ซึ่งบุคคลได

ใชในการกระทําความผิดตามมาตรา ๑๖ (๑) ฐานแผวถางหรือเผาปา หรือตามมาตรา ๑๖ (๒) 
ฐานทําใหเปนอันตราย หรือทําใหเส่ือมสภาพซึ่งไม หรือตามมาตรา ๑๖ (๓) ฐานทําใหเปน
อันตรายตอสัตว หรือตามมาตรา ๑๖ (๔) ฐานทําใหเปนอันตราย หรือเส่ือมสภาพแกดิน หิน 
กรวดหรือทราย ใหริบเสียทั้งส้ิน โดยไมตองคํานึงวาเปนของผูกระทําความผดิและมีผูถูกลงโทษ
ตามคาํพิพากษาของศาลหรอืไม 
 

บทเฉพาะกาล 
   

 
มาตรา ๓๐๒  ใบอนุญาต อาชญาบัตร  และประทานบัตร ตามกฎหมายวาดวยแร 

หรือสัมปทานตามกฎหมายวาดวยปโตรเลียม ซึ่งไดออกใหแกบุคคลใดไวแลวกอนวันที่พระราช
กฤษฎีกาซึ่งออกตามความในมาตรา ๖ ใชบังคับ ใหคงใชตอไป เพียงเทากําหนดอายุของ
ใบอนุญาต อาชญาบัตร ประทานบัตร หรือสัมปทานนั้นๆ แตทั้งนี้ผูรับใบอนุญาต อาชญาบัตร 

                                                 
๒ มาตรา ๓๐ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติอุทยาน

แหงชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ พ.ศ.๒๕๓๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ประทานบัตร หรือสัมปทานดังกลาวตองไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา ๑๖ 
(๑๓) กอน 
 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
จอมพล ส. ธนะรัชต 
นายกรัฐมนตร ี



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมายเหตุ :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เพ่ือคุมครองรักษาทรัพยากร 
ธรรมชาติที่มีอยู เชน พันธุไมและของปา สัตวปา ตลอดจนทิวทัศน ปาและภูเขา ใหคงอยูในสภาพ
ธรรมชาติเดิม มิใหถูกทําลายหรือเปล่ียนแปลงไป เพ่ืออํานวยประโยชนทั้งทางตรงและทรงออม
แกรัฐและประชาชนสืบไป 

 
ภคินี/แกไข 
๕/๒/๒๕๔๕ 

A+B (C) 
 
พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ พ.ศ. ๒๕๓๒๓ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชกําหนดฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๓๐ แหง
พระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ ไดกําหนดใหสัมปทาน อาชญาบัตร ประทานบัตร 
และใบอนุญาตที่ทางราชการอนุญาตใหเขาทําประโยชนตามกฎหมายตางๆ ซึ่งออกใหแกบุคคลใด
ไวแลวกอนที่จะมีการกําหนดเปนเขตอุทยานแหงชาติในพื้นที่ที่อนุญาตดังกลาว ยังคงมีผลใช
บังคับตอไปตราบเทาอายุของสัมปทาน อาชญาบัตร ประทานบัตร หรือใบอนุญาตนั้นๆ แต
เนื่องจากไดมีการตราพระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช ๒๔๘๔ 
พ.ศ. ๒๕๓๒ และไดมีบทบัญญัติกําหนดใหสิทธิการทํากิจการที่ไดรับสัมปทานตามกฎหมายวา
ดวยปาไมตองส้ินสุดลงหากพื้นที่สัมปทานเปนเขตอุทยานแหงชาติ สมควรแกไขมาตรา ๓๐ 
ดังกลาว ใหสอดคลองกับการแกไขพระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช ๒๔๘๔ และโดยที่เปนกรณี
ฉุกเฉินที่มีความจําเปนรีบดวนในอันที่จะรักษาความปลอดภัยสาธารณะ และเพ่ือปองปดภัยพิบัติ
สาธารณะ จึงจําเปนตองตราพระราชกําหนดนี ้
 

ภคินี/แกไข 
๕/๒/๒๕๔๕ 

A+B (C) 
 
*พระราชกฤษฎีกาแกไขบทบัญญัติใหสอดคลองกับการโอนอํานาจหนาที่ของสวนราชการให
เปนไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕๔ 
 

มาตรา ๑๒๙  ในพระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ ใหแกไขคําวา 
“รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตร” เปน “รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม” คําวา “ปลัดกระทรวงเกษตร” เปน “ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม” คําวา “อธิบดีกรมปาไม” เปน “อธิบดีกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช” 
 

                                                 
๓ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๐๖/ตอนที่ ๘/ฉบับพิเศษ หนา ๒๒/๑๔ มกราคม ๒๕๓๒ 
๔ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๙/ตอนที่ ๑๐๒ ก/หนา ๖๖/๘ ตุลาคม ๒๕๔๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติปรับปรงุ
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ไดบัญญัติใหจัดตั้งสวนราชการขึ้นใหมโดยมีภารกิจใหม ซึ่งได
มีการตราพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอํานาจหนาที่ของสวนราชการใหเปนไปตาม
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม นั้นแลว และเนื่องจากพระราชบัญญัติดังกลาวได
บัญญัติใหโอนอํานาจหนาที่ของสวนราชการ รัฐมนตรีผูดํารงตําแหนงหรือผูซึ่งปฏิบัติหนาที่ในสวน
ราชการเดิมมาเปนของสวนราชการใหม โดยใหมีการแกไขบทบัญญัติตางๆ ใหสอดคลองกับ
อํานาจหนาที่ที่โอนไปดวย ฉะนั้น เพ่ืออนุวัติใหเปนไปตามหลักการที่ปรากฏในพระราชบัญญัติ
และพระราชกฤษฎีกาดังกลาว จึงสมควรแกไขบทบัญญัติของกฎหมายใหสอดคลองกับการโอน
สวนราชการ เพ่ือใหผูเก่ียวของมีความชัดเจนในการใชกฎหมายโดยไมตองไปคนหาในกฎหมาย
โอนอํานาจหนาที่วาตามกฎหมายใดไดมีการโอนภารกิจของสวนราชการหรือผูรับผิดชอบตาม
กฎหมายนั้นไปเปนของหนวยงานใดหรือผูใดแลว โดยแกไขบทบัญญัติของกฎหมายใหมีการ
เปลี่ยนชื่อสวนราชการ รัฐมนตรี ผูดํารงตําแหนงหรือผูซึ่งปฏิบัติหนาที่ของสวนราชการใหตรงกับ
การโอนอํานาจหนาที่ และเพ่ิมผูแทนสวนราชการในคณะกรรมการใหตรงตามภารกิจที่มีการตัด
โอนจากสวนราชการเดิมมาเปนของสวนราชการใหมรวมทั้งตัดสวนราชการเดิมที่มีการยุบเลิกแลว 
ซึ่งเปนการแกไขใหตรงตามพระราชบัญญัติและพระราชกฤษฎีกาดังกลาวจึงจําเปนตองตราพระ
ราชกฤษฎีกานี้ 
 

พรพิมล/แกไข 
๒๒/๑๐/๔๕ 

 
ศุภสรณ/อภิสิทธิ ์

ผูจัดทาํ 
๐๗/๐๓/๔๖ 

 
วาทินี/ปรับปรุง 

๓๐ พฤษภาคม ๒๕๔๙ 

 


